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'לא נותר יתום לקדיש' -

שירים על קיץ 1941 בליטא

סיגלית רוזמרין וישראל רוזנסון

הקדמה

את יהדות ליטא הספיד משה בן פורת פרטמן בהציגו את תמצית האסון והשבר:  

ין ְמָצֶריָה ָדד ּבֵ ֵהִאיָרה עֹוָלם, נֹוְתָרה ּבָ ַיֲהדּות ִליָטא, ׁשֶ

ִיּסּוֶריָה ָדד ּבְ ִכְליֹוֶניָה ּבָ ָדד ּבְ ל ִעיר ַוֲעָיָרה ּבָ ּכָ

ָבֶריָה ִמי ָיַדע ֶעְלּבֹוָנּה ֵעת ָלֲעגּו ַעל ׁשְ

ִפְרּפּוָריָה ָלה ּבְ ּתְ ִהְתּפַ ַמע ַנֲאקֹוֶתיָה ּבְ ִמי ׁשָ

יָה ְמֻעּנֶ ַבח ּבִ ה ֻהְכְרָעה ַלּטֶ ֻעּנָ וּוָיה ְוַהּמְ ַיֲהדּות ִליָטא ַהּדְ

יָה.1  ּנֹור ַחּיֶ ין־ָאֶלף ָנַדם ִנְכַלם ּכִ יו־ׁשִ ַנת ּתָ ׁשְ ּבִ

'שנת תיו־שין־אלף' משמעותה בהקשר הנידון קיץ תש"א )החל מסוף חודש יוני 1941( 
הגולש אל סתיו תש"ב, חודשים שבהם הושמדו כמעט כליל קהילות ערי השדה והעיירות 
לגטאות.  גורשו  שנותרו  והיהודים  המוניות  רציחות  בוצעו  הגדולות  ובערים  ליטא,  של 
במובן מסוים ניתן לראות במהלך מחריד זה את הגילוי הראשון של 'פתרון סופי' טוטלי 
מי  קובנר,  אבא  של  בלשונו  אותה;  לקלוט  שקשה  וביעילות  מתוכננת  בשיטה  המתבצע 
בכרוז  כתב   )31.12.1941 )ליל  תש"ב  חורף  שבתחילת  מפורסם,  למשורר  לימים  שהיה 
בגטו וילנה: "...היטלר זומם להשמיד את כל יהודי אירופה. על יהודי ליטא הוטל להיות 

הראשונים בתור...". 
בשורות הבאות נעסוק בשירים שנכתבו על אודות הקיץ הנורא ההוא. יוצגו מבחר שירים 
שנכתבו בהקשרים שונים בסמוך לאירועים ואחריהם.2 נבחן את מאפייניהם הלשוניים של 

בן פורת פרטמן, זכור, עמ' 13.  .1

כאמור, מבחר שירים; הכוונה איננה לגעת בכל מה שנכתב, ובאופן כללי התמקדנו במחברים ובמשוררים פחות   .2
ידועים. לא כללנו בלקט זה את הקבוצה הגדולה של שיריו של אברהם סוצקובר על אודות גטו וילנה והפרטיזנים 
שביניהם שירים רבים מתייחסים לקיץ 1941 )סוצקובר, כינוס, עמ' 95–141(. ניתוחם של שירי סוצקובר מחייב 

התייחסות לכלל שירתו, נושא הראוי לליבון בפני עצמו.
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השירים ואת השפעתם על המסר החזק והמזעזע בעצמתו המועבר באמצעותם. השירים 
ביידיש שתורגמו לעברית הובאו בתרגומיהם בלבד.

יא ַהֲהִריָגה'  א. 'ִליָטא ּגֵ
משה בן פורת פרטמן3

יא ַהֲהִריָגה ִליָטא ּגֵ

א

ִליָטא ָעְבָרה ִחיׁש ִחיָטה ּבְ ְ ַהׁשּ
הּול ִסיָון ַהּבָ ִמּיֹום כ"ז ּבְ

ְלֵהי ֱאלּול ַעד ׁשַ
יׁש לֹא נֹוַתר ָיתֹום ְלַקּדִ

ָמגֹור ל ִעיר ַוֲעָיָרה ּבְ ּכָ
ֶטת ִנים ֵאיָמה ִנּבֶ ל ּפָ ִמּכָ
ד ּכֹוֶרֶתת ְללֹא ַרֵחם ַהּיָ

ְוֵאין אֹוֵמר ֲעֹצר

ֶבת ַעּצֶ י ְיהּוִדים ּבְ ּתֵ ּבָ
ָקרֹות ְקפּואֹות 

ָתִחים ְמזּוזֹות  ַעל ּפְ
ֶפת ֵאין ָיד ְיהּוִדית ְמַלּטֶ

ים ַצֲהַלת ַאַחר־יֹום־ֶטַבח ּתִ ּבָ ּבַ
ְגִביֵעי ִקּדּוׁש ְטהֹוִרים ּבִ

ּכֹוִרים ִקיא צֹוַאת ׁשִ
בּוִחים ֲעֵלי ֶזַבח י ַהּטְ יֹוְרׁשֵ

ה ֵהם –  הּוִדים ַאּיֵ ה ַהּיְ ַאּיַ
ֵמֲאחֹוֵרי ֶהָעִרים

בן פורת פרטמן, זכור, עמ' 16-13.  .3
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עּוִרים בֹורֹות ּפְ ּבְ
ָדֵמיֶהם ים ִמְתּגֹוְלִלים ּבְ ְמֻעּנִ

ֵגיא ַהֲהִריָגה ִליָטא
ָכל ִעיר ַוֲעָיָרה ּבְ

ָרָרה ל ֵזד ָיִהיר ְוִאיׁש ׂשְ ּכָ
ִחיָטה ְ ח ַעל ַהּשׁ ִנּצַ

ַבח ָנְתנּו ָיד ם ַלּטֶ ּלָ ּכֻ
ט ּפָ רֹוֵפא, מֹוֶרה ְוִאיׁש ִמׁשְ

ה ֶאָחד ם ּפֶ ּלָ מֹוֶעֶצת ָהֶרַצח ּכֻ ּבְ
ְוָכל ָהָעם ָקָרא ֵהיָדד

ה ַלַעג ּוִבְרִמּיָ ֲחטּו ּבְ ׁשָ
ָבִרים ַלֲעבֹוָדה – ִראׁשֹוָנה  ַהּגְ

ָנה ַהְמּתָ ָלִדים ּבְ ים ְוַהּיְ ׁשִ ַהּנָ
ה יִרּיָ חֹות – ּבִ ּפָ ׁשְ ְלִאחּוד ַהּמִ

ֲחִזיֵרי ַיַער ַהּגֹוִיים 
ְלֹיוֵנק ְועֹוָלל

ּדּור ֲחָבל ַעל ַהּכַ
ים ִליכּום ֶאל ַהּבֹורֹות ַחּיִ ְוִהׁשְ

ָועֹות ר ַהּזְ ּדֹור ְלדֹור ְיַסּפֵ
ה ִלי ָאָדם ָמה ָעׂשָ
ה ֶזה ָהַעם ָמה ָעׂשָ

נֹות ֵמאֹות ִצּלֹו ַחי ׁשְ ּבְ י ׁשֶ ְלַעּמִ

ְכִריָעה הֹוַתי ּוְבנֹוַתי ּבִ ִאּמָ
חּוחֹות י ַהּבֹור ׁשְ ַעל ּפִ
יֵדי ַיְלֵדיֶהן ֲחבּוקֹות ּבִ

טּוָיה ּומּוָלם ַיד ַהּכֹוֵרת ַהּנְ
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לּו הֹוִדי ּוְכבֹוִדי ִחּלְ
ִנים ּוְגאֹוִנים ַרּבָ

ִנים ִדים ְנׂשּוֵאי ּפָ ִנְכּבָ
ָעָפר ַקְרָנם עֹוְללּו ּבְ

    
ָדִמי ִהְתהֹוְללּו ְכבֹוִדי ּבְ לּו ּבִ ִהְתַעּלְ

ָאְספּו ֲהמֹוִנים
ים ְלַמֲחזֹות ְמֻעּנִ

ר ָצֲהלּו ְלסֹוִפי ַהּמַ

ֶרְך ּדֶ ּבַ יִתי ׁשֶ ִליָטא ּבֵ
ְקִהּלֹות ֹקֶדׁש ֲעִתירֹות

ּתֹוָרה ָוַמַעׂש ְיִציַרת ּדֹורֹות
ן ֶרַגע ִנְמחּו ְוֶנֶעְקרּו ּבִ

ג ֶאְתמֹול ִלי ָנְתנּו קֹוַרת ּגַ
ֶאְתמֹול ְיִדיִדים

ִדים ַהּיֹום ִנְבּגָ
בּוז ּוְבַלַעג ִנְרָמִסים ּבְ

ִליָטא ַלִים ּבְ נֹות ְירּוׁשָ ׁש ֵמאֹות ׁשְ ׁשֵ ּכְ
ֶלת ּכֶ ַנת תש"א ְמׁשַ ּוִבׁשְ

ֲאֶכֶלת ָיְרָדה ַהּמַ
ִויהּוֵדי ִליָטא  ִהְכִריָתה 

]...[

של  האחרון  רבה  היה  )אביו  ניישטוט  בעיירה   1921 בשנת  נולד  פרטמן  פורת  בן  משה 
כיבוש  לפני  קצר  זמן  תש"א,  בקיץ  בקלם.  הגדול'  התלמוד  ב'בית  למד  הוא  הקהילה(. 
הנאצים, עזב את קלם בגלל חששו מן הפעילות של המשטרה הסובייטית, עבר לשהות 
עם משפחתו בעיירה קורשאן; משם ניסה לחזור עם פרוץ המלחמה לקלם, אך התבשר כי 
חברי הקהילה שם כבר כלואים, ולכן נשאר בשבלי; כך ניצל מהרציחות בקורשאן ובקלם. 
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עם יהודי שבלי גורש לגטו, ואחרי חיסולו בקיץ 1944, יחד עם אחרוני השורדים, נשלח 
ב-1946   .1945 במאי  האמריקאי  הצבא  על־ידי  שוחרר  שמהם  בגרמניה,  ריכוז  למחנות 
עלה לבדו לארץ בעלייה בלתי־לגלית והקים כאן את ביתו. את השירים ריכז בספר 'זכור', 
הזיכרון.  לפי  אותם  שחזר  והוא  שטוטהוף,  במחנה  ואבדו  שבלי  בגטו  שנתחברו  מהם 
השיר  השנים.   600 בת  ליטא  קהילת  של  לתפארתה  המודעות  עולה  כאן  המובא  בשירו 
רווי תודעה היסטורית. בן פורת פרטמן מודע ליחסי שכנות סבירים ואף טובים שאפיינו 
את חיי היהודים בצד הליטאים מאות בשנים. כל זה הסתיים כהרף עין החל מ-כז בניסן – 
מועד הפלישה הגרמנית – ועד לתום הקיץ )תש"א(. האשמתו כלפי הליטאים כבדה. הוא 
פונה אליהם כאל עם, עם כבד עוון! וכדי למנוע אי הבנות הוא מציין ממש את היסודות 
החברתיים כולל איליטות חברתיות שהשתתפו ברצח השכנים היהודיים שהיו חלק בלתי 
נפרד של ליטא. אך לא רק הליטאים בגדו! בן פורת פרטמן הוא יהודי דתי שאינו מהסס 

להניף אצבע מקטרגת כלפי מעלה ולהביע את חשבון העם עם אלוהיו.

ליטא גיא ההריגה - 600 שנות 'ירושלים' שהמאכלת הכריתה
בחרנו בשורה האחרונה של הבית הראשון בשיר ככותרת לחיבור זה בשל עצמתה. השחיטה 
המהירה והיסודית לא הותירה אפילו יתום לקדיש, כלומר, היה כמובן צורך עצום באמירת 
קדיש, ולא נשאר אפילו יתום לכך. כולם נרצחו, גם אלה שהתייתמו מהוריהם נשחטו, גם 

עליהם לא חסו המרצחים, האבדן מוחלט.

של  המובנת  הסמנטית  הבחירה  מלבד  בליטא'.  'השחיטה  המיודע  בצירוף  פותח  השיר 
הכותב )שחיטה ולא רצח למשל( בחר הכותב ליידע את הצירוף. הוא אינו מרגיש צורך 
לכתוב שורה מקדימה כמו למשל: 'בקיץ 1941 רצחו/שחטו הנאצים את היהודים בליטא'. 
יכול  כן הוא  ועל  כי ברור לכול לאיזו שחיטה הוא מתכוון,  זו הוא בעצם קובע  בבחירתו 

להתחיל את השיר כך, ולכל מי שקורא ברור איזו שחיטה היא זו.
וילנה  נגזר מכינויה המפורסם של  ’ירושלים דליטא’ המופיע בבית האחרון לעיל  הביטוי 

היהודית 'ירושלים דליטא' ומרחיב אותו בזמן )ל-600 שנה( ובמקום )כל ליטא(.
הזעזוע ממה  ואת  זה המעצימים את המסר  מיוחדים לשיר  עניינים  נסקור ארבעה  להלן 

שהכריתה המאכלת בליטא.

ה'יד' – מלטפת, רוצחת וזוכרת  .1
השיר  לאורך  זיכרון.  מצבת  העליונות;  מהגפיים  אחת  משמעויות:  שתי  יש  'יד'  למילה 
'יד' ככורתת, כמלטפת, כמחבקת, כמשתפת פעולה. היד הרעה:  שלפנינו שזורה המילה 
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ַבח ָנְתנּו ָיד' –  ידם של המרצחים,  ם ַלּטֶ ּלָ טּוָיה', 'ּכֻ ד ּכֹוֶרֶתת', 'ּומּוָלם ַיד ַהּכֹוֵרת ַהּנְ 'ְללֹא ַרֵחם ַהּיָ
יֵדי ַיְלֵדיֶהן ֲחבּוקֹות",  חּוחֹות / ּבִ י ַהּבֹור ׁשְ ְכִריָעה / ַעל ּפִ הֹוַתי ּוְבנֹוַתי ּבִ מול היד הטובה: ִאּמָ
ֶפת'. היד הרעה קיימת, הורגת, עומדת מול החוסר של היד הטובה –  'ֵאין ָיד ְיהּוִדית ְמַלּטֶ
כמו שלא נותר יתום לקדיש, גם לא נותרה יד יהודית מלטפת. המשמעות של 'יד' בשיר 
היא כמובן המשמעות של 'אחת מהגפיים העליונות', גם בשימושה המטונימי )נתנו יד(, 
אך נדמה שהמשמעות השנייה, מצבת זיכרון, מהדהדת בשיר – עלינו לזכור גם את היד 

שנעקרה, היד החסרה, וגם את יד המרצחים.4

הבורות – מהסוף להתחלה   .2
שלוש פעמים מוזכרים הבורות בשיר, ובאזכורם נחשף מעשה הזוועה מהסוף להתחלה. 
 – ֵהם  ה  ַאּיֵ הּוִדים  ַהּיְ ה  "ַאּיַ היהודים':  'איה  על השאלה  כתשובה  הבורות  מוזכרים  תחילה 
השיר  בהמשך  השחיטה.  אחרי  כעת,  המצב  זה   – עּוִרים"  ּפְ בֹורֹות  ּבְ   / ֶהָעִרים  ֵמֲאחֹוֵרי   /
מתוארת ההשלכה לבור, חיים, אפילו ללא ירייה: " ֲחִזיֵרי ַיַער ַהּגֹוִיים / ְלֹיוֵנק ְועֹוָלל / ַעל 
ים". ובחלק האחרון של השיר – תיאור המצב לפני  ִליכּום ֶאל ַהּבֹורֹות ַחּיִ ּדּור ֲחָבל / ְוִהׁשְ ַהּכַ
ַיְלֵדיֶהן ֲחבּוקֹות  יֵדי  ּבִ חּוחֹות /  ַהּבֹור ׁשְ י  ּפִ ְכִריָעה / ַעל  ּבִ ּוְבנֹוַתי  הֹוַתי  ִאּמָ ההשלכה לבור: " 
טּוָיה" – במעין 'תנועה לאחור' בן פורת פרטמן משחזר את השלכת  / ּומּוָלם ַיד ַהּכֹוֵרת ַהּנְ
המעונים  היהודים  היטב(,  לו  מודע  שהיה  )או  לעיניו  הנגלה  המצב  מן  לבור,  היהודים 
המתגוללים בדמם בבורות, הוא הולך ומשחזר את ההשלכה אל הבור ואת השלב הקודם 
לו – הכריעה על פי הבור. בקריאת השיר מתבהרת לקורא שלב אחר שלב התמונה האיומה 
של כל התהליך של השלכת היהודים לבורות; השיר ממשיך, והתיאור של הבורות חוזר 

אחורה למה שהביא לתמונת המצב המתוארת בתחילה.5
הבורות נמצאים מ'אחורי הערים', תיאור מדויק של הריאליה הליטאית; היער שבו בדרך כלל 
בוצעה ההריגה בבורות )נרמז בביטוי 'חזירי יער'( נושק לערים; היער הוא ה'חצר האחורית' 
של העיר 'מאחורי העיר', ובו בוצע הפשע. בור נוסף לבור עד לשיטא כולה נתפסת כ'גיא 

הריגה'; המשמעות כאן אינה מטאפורית, ליטא כולה הפכה לבור עצום, לגיא הריגה.

אירוניה מרומזת המבטאת שבר גדול   .3
בתי השיר בנויים מארבע שורות, כל אחד בחריזה א, ב, ב, א. השורה הרביעית והאחרונה 
השורה  מפתיעה  הבתים  מן  בחלק  לה.  הקודמות  בשורות  הנאמר  את  מסכמת  בית  בכל 

ה'יד' מופיעה גם בשיר המוצג בהמשך: רצח יהודי פוניבז', 'טית־זין אלף יהודים' להירש אושרוביץ.  .4

על הבור בשירי השואה ראו עוד בשירו של הירש אושרוביץ ובשירו של א' אקסלרוד להלן.   .5
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בשלוש  המספק  הראשון  הבית  כבר  שלפניה.  השורות  לשלוש  ביחס  בתוכנה  האחרונה 
נותר  שורותיו הראשונות פרטים טכניים לכאורה על השחיטה שעברה מהר נחתם ב'לא 
יתום לקדיש'. הקורא מצפה למשהו שיחתום את נושא התאריכים, אך הוא כבר מובל אל 

התוצאה הבלתי אפשרית. 
 – ַלֲעבֹוָדה  ָבִרים  ַהּגְ  / ה  ּוִבְרִמּיָ ַלַעג  ּבְ ֲחטּו  "ׁשָ בבית  ביטוי  לידי  באה  רבה  בָעצמה  אירוניה 
השורה  אמנם   –  " ה  יִרּיָ ּבִ  – חֹות  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ְלִאחּוד   / ָנה  ַהְמּתָ ּבְ ָלִדים  ְוַהּיְ ים  ׁשִ ַהּנָ  / ִראׁשֹוָנה 
הראשונה מעידה כבר על התוצאה, והתיאור שאחריה נראה תמים לכאורה – למען איחוד 
משפחות – אך לא זו התוצאה, האיחוד – בירייה! כך גם הבית שאחריו: "ֲחִזיֵרי ַיַער ַהּגֹוִיים 
ים" – בעיני הקורא שלא ידע  ִליכּום ֶאל ַהּבֹורֹות ַחּיִ ּדּור ֲחָבל / ְוִהׁשְ / ְלֹיוֵנק ְועֹוָלל / ַעל ַהּכַ
מה התרחש שם אולי הנתונים הללו מפיחים שביב תקווה – חבל לבזבז כדור על תינוקות 
ועוללים – אבל מיד באה השורה הרביעית ומפוגגת כל מחשבה חיובית. אכן, חבל היה להם 

לבזבז כדור, ולכן באכזריותם הם השליכום חיים.
ּדֹורֹות /  ְיִציַרת  ָוַמַעׂש  ּתֹוָרה   / ֲעִתירֹות  ֹקֶדׁש  ְקִהּלֹות   / ֶרְך  ּדֶ ּבַ ׁשֶ יִתי  ּבֵ "ִליָטא  כך גם בבית: 
ן ֶרַגע ִנְמחּו ְוֶנֶעְקרּו" – שלוש השורות הראשונות מתארות קהילות גדולות רבות מעשה  ּבִ
ומבוססות, קהילות שעתידן נראה מבטיח ובטוח, אך השורה האחרונה משנה את הציפייה 

שהתחילה להירקם בעיני הקורא, גורלן – 'בן רגע נמחו ונעקרו'.
המצב המתואר כל כך קשה, ובבתים המובאים בסעיף זה אפשר לזהות בשלוש השורות 
יותר  טובה  להיות   יכולה  הייתה  שאולי  אפשרות  לצייר  המשורר  של  ניסיון  הראשונות 
הרביעית  השורה  למקרא  אך  בתינוקות(,  יפגעו  לא  אולי  הכדור,  על  חבל  אם  )למשל, 

האירונית משהו מתגלים השבר הגדול, ההשמדה, האכזריות.

רימוזים מקראיים המעצימים את הזעקה  .4
נֹות  ִצּלֹו ַחי ׁשְ ּבְ י ׁשֶ ה ֶזה ָהַעם / ְלַעּמִ ה ִלי ָאָדם / ָמה ָעׂשָ ָועֹות / ָמה ָעׂשָ ר ַהּזְ "ּדֹור ְלדֹור ְיַסּפֵ
ֵמאֹות" – בבית זה אנו מוצאים שני רימוזים ברורים לפסוקים מתהלים. השורה השנייה 
מרמזת לפסוק בתהלים קיח, ו: "ה' לי לא אירא מה יעשה לי אדם". פרק קיח פותח בהודיה 
לה': "הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו", ולאחר דברי הודיה אלה מפרט המשורר על מה 
הוא מודה לה': "מן המצר קראתי יה ענני במרחב יה" – כלומר, בהיותי בצרה התפללתי 
אל ה', והוא ענני, הוא הוציאני מן הצרה. והוא ממשיך כי לאחר שהוא קרא לה', הוא בטוח 
מפני הכול, ואף אדם לא יוכל לפגוע בו.  ברימוזו לפסוק זה כואב בן פורת פרטמן את המצב 
שהוא מתאר, שאינו עולה בקנה אחד עם המתואר בתהילים. הוא עורך שינוי קטן ברימוז, 
יעשה  עשה לי אדם' ולא כמו בתהילים 'מה  והופך את הפועל בעתיד לפועל בעבר, 'מה 
לי אדם'. שינוי קטן זה מבטא בעצמה רבה את תחושותיו – ראו מה עשה לי אדם, בעבר, 
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אני לא יכול להשתמש בפסוק ככתבו, שמשמעותו שאף אדם לא יכול לי. והוא ממשיך 
ומדייק – 'מה עשה זה העם' – העם המרצח, הנה, הוא עשה את הרע מכל ל'עמי שבצלו 

חי שנות מאות'. 
אופטימי  בפסוק  משתמש  הוא  המשורר.  זעקת  את  מעצים  זה  מקראי  ברימוז  השימוש 
המבטא את ביטחונו המלא של המאמין בה' בכך שהוא יחלצו מכל צרה, ואין אויב שיוכל 
לפגוע בו, ובשינוי מזערי של זמן הפועל בו הופך את היוצרות. האדם, האויב, פגע בי )אני 

המאמין בה'?( ואני שואל מה עשה העם, ה'אדם הזה' לעמי.
השורה הראשונה בבית זה מרמזת בחיקוי התבנית לפסוק מתהילים יט, ג: "יום ליום יביע 
אך  הפסוק,  מן  שנלקחה  בשיר  מילה  אף  אין  לכאורה  דעת".  יחווה  ללילה  ולילה  אומר 
התבנית כאמור היא היוצרת את הרימוז: דור לדור = יום ליום; יספר = יביע; הזוועות = 
אומר. גם כאן מעצים הרימוז את המסר. בתהילים הפסוק נמצא בתוך פרק הלל לקב"ה על 
נפלאות השמים. השמים, היום והלילה מואנשים ומספרים את תהילתו של הקב"ה. אולי 
רמז בן פורת פרטמן לפסוק הבא בתהילים: "אין ֹאמר ואין דברים בלי נשמע קולם" )שם, 
ד(, ובכך מתבטא הכאב ביתר עוז, קולם של הנשחטים לא נשמע. אך גם ברימוז התבניתי 
נאלצים האודים המוצלים מאש  כן  ועל  ציפיות שלא התגשמו,  כאב, של  יש עצמה של 

לספר את הזוועות מדור לדור.

הקהילה  שנות  מאות  שאת שש  ואומר  פרטמן  פורת  בן  מסיים  השיר  של  האחרון  בבית 
בליטא הכריתה המאכלת בשנת תש"א. הסיום דווקא במאכלת לעומת כל השיר המדבר 
על היד הכורתת אולי מאזן את הדיאלוג שנוצר ברימוזים להזנחה של העם על ידי הקב"ה. 
"וישלח  יצחק:  עקדת  מסיפור  יהודי  לכל  מוכרת  לשחיטה  שנועד  כלי  שהיא  המאכלת 
בשימוש  אולי  י(.  כב,  )בראשית  את־בנו"  לשחוט  את־המאכלת  וייקח  את־ידו  אברהם 
במאכלת דווקא מרמז כאן הכותב כי אולי גם זה ניסיון קשה של האב המקריב את בנו, של 
הקב"ה המעמיד אותנו בניסיון, הקב"ה בכל זאת אבינו, אבל השורה האחרונה אינה מותירה 
מקום לספק, שלא כמו בעקדה שבה נאמר 'אל תשלח ידך...' כאן היד נשלחה גם נשלחה 
–  "ִויהּוֵדי ִליָטא  ִהְכִריָתה". בסיום, כשהרמז לעקדה עולה ו'המאכלת יורדת' מתברר מדוע 

בחר המשורר במילה 'שחיטה' ולא 'ירי', כפי שבוצע בפועל.
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ב. כניסת הגרמנים לוילנה: 'ָעָלה ֲעֵליֶהם ֲעָמֵלק'
צבי רודניק6

ָעָלה ֲעֵליֶהם ֲעָמֵלק

ׂשֹוָרה ת ִמן ַהּבְ ְרֹעם ַהֵמּ ִכּ
ְוהּוא ּכוֵתׁש ַחּלֹון ָוֶדֶלת,

תּוָרה. ַער ִעיר ּכְ ְרצּו ְלׁשַ ָפּ
ֶלֶלת. ה. ִהיא ִמְתַפּ ָאְסָפה ֹראׁשָ

ַמה ְזדֹוִני ִהְבהּוב ֵעיָנם.
ְנָאה סּוָמה ָדָמם ָטָרָפה. ׂשִ

ִמי ֵאַרְרָך ֶצֶלם ָאָדם?!
ִריִסים ֵהִגיָפה. ָחְפָזה ּתְ ִעיר ְבּ

ִית. ָחתּול ֶשִהְצַטֵנף. ּבַ
ָפַתִים. ִתיָקה רֹוֶטֶנת, ִניד ׂשְ ׁשְ

ְרֵקי ִאיֹוב. ּכּור ְפָרִקים. ּפִ ּפִ
שּוף ַהֵיַשע ִמן ָהַאִין.  ּכִ

'יומן באפר', הספר שבו שובץ שיר זה, הוא שירים על גטו וילנה. הספר יצא  עניינו של 
וילנה  רוז'קה קורצ'ק הפרטיזנית המפורסמת מגטו  לאור בשנת 1946, בנסיבות הבאות: 
כיבוש  אחרי  יחסית  קצר  זמן  ב-12.12.1944,  לארץ  עלתה  נארוץ'(  )רודניקי,  ומהיערות 
וילנה על־ידי הצבא האדום )13.7.1944(. עם עלייתה שרטטה קורצ'ק ברבים את סיפור 
עם  מפגשים  בסדרת  מדובר  בכלל.  אירופה  ויהדות  בפרט  היהודית  וילנה  של  השמדתה 
מליאת  בפני  הרצאתה  כמדומה  הינו  ביניהם  המפורסם  )המפגש  שונות  אנשים  קבוצות 
ועידת הסתדרות ב-1.2.1945, וזאת בעיקר בגין תגובתו של בן גוריון שהחלה בהסתייגות 
הראשונה  עדותה  חשובה  לענייננו  וצורמת'(.  זרה  'שפה  לדבריו  ביידיש,  שדיברה  על 
הוועד הפועל של  'ישיבת   – יותר מכול  הייתה קשורה  בפני הציבור שאליו  ב־3.1.1945 
הקיבוץ הארצי' שהתקיימה בקיבוץ גן שמואל )קורצ'ק הייתה חברה ב'השומר הצעיר'(. 
צבי רודניק )ארד; 1994-1909(, שהיה אז חבר קיבוץ עין שמר, שמע לראשונה את העדות 
המצמררת וכתב את הספר 'יומן באפר' בתנופה אחת במספר לילות ללא שינה. זיקתו של 

רודניק, יומן, עמ' 19.  .6
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רודניק לנושא ישירה; הוא נולד בווילנה והתחנך בה; בה הצטרף ל'השומר הצעיר', ומשם 
עלה ארצה בשנת 1931. בני משפחתו שנותרו בווילנה נרצחו בפונאר, והוא לא ידע דבר על 
גורלם. בעדותה עמדה קורצ'ק על מספר היבטים מזוויעים במיוחד של פונאר. יש לשער כי 
כותרת ספרה של רוז'קה קורצ'ק 'להבות באפר' שאותו כתבה בשנים אלה קשורה בצורה 

כזו או אחרת ל'אפר' שבספרו של רודניק.   
ה'יומן' שבכותרת הספר איננו מקרי; הספר אכן מנסה לחקות יומן, וניתן לראותו כ'עדות 
'עלה עליהם עמלק' הוא השיר הראשון בפרק  מפויטת', כאמור בעקבות קורצ'ק. השיר 
'שער'; כמו כל שירתו של רודניק, שפתו איננה קלה להבנה )היא עשירה בחידושי מילים 
ניסוחיו של השיר מתאימים לתיאורי כניסת הגרמנים לווילנה  פיוטיים ]נאולוגיזמים[(. 
ַער  ְלׁשַ ְרצּו  )"ָפּ )'עלה עליהם עמלק'(.7 העיר המדומה כאישה8 מגיבה לפריצתם בתפילה 
ָחְפָזה  ֶלֶלת"(, ובהתכנסות פנימה אל הבתים )"ִעיר ְבּ ה. ִהיא ִמְתַפּ תּוָרה / ָאְסָפה ֹראׁשָ ִעיר ּכְ

ִריִסים ֵהִגיָפה"(. ּתְ

שיר שכולו שאלה רטורית ותיאור של דבר בלתי נתפס מתחילתו ועד סופו

מן  לרעום  פי שראוי  על  אף  לרעום,  יכול  אינו  כמו שהמת   – ׂשֹוָרה"  ַהּבְ ִמן  ת  ַהֵמּ רֹעם  "ִכּ
הבשורה, כך פרצו האויבים לשער עיר כתּורה; אפשר לראות בצירוף 'עיר כתורה' משמעות 
של 'עיר וכתר בראשה' – קהילת גטו וילנה הכתורה בכתר או עיר מכותרת במצור – והאויב 
פרץ לשער. ליתר דיוק, עיר שהייתה כתורה בכתר של תורה ושם טוב )'ירושלים דליטא'( 
הפכה להיות מכותרת במצור. העיר כאמור מנסה להתגונן, להתפלל בדרך המסורתית, אך 

אינה יכולה להבהוב עינם הזדוני ולשנאה הזורמת בדמם של אויביה. 
'ִמי ֵאַרְרָך ֶצֶלם ָאָדם?!' – שאלה רטורית העולה מן התיאור הקודם לה; שאלה טעונה מאוד 
בשל הצירוף 'צלם אדם' דווקא, ולא 'אדם שנברא בצלם'. שאלה הנזרקת לחלל באמצע 
השיר ונותרת ללא מענה, כי כנראה אין מענה זולת 'ְשִתיָקה רֹוֶטֶנת, ִניד ְשָפַתִים.' בהמשך 

השיר.
כי  נדמה  'ניד שפתיים'  אחרי  מיד  זו,  – ממיקומה של שורה  ִאיֹוב"  ְרֵקי  ּפִ ְפָרִקים.  ּכּור  "ּפִ
בשם  בבחירתו  במיוחד  כוונתו,  להבהרת  הגוף  באיברי  בשיר  ומשתמש  ממשיך  רודניק 
הפעולה 'פיכור', המצטרף בדרך כלל לאצבעות או למפרקי האצבעות – לפכור9 אצבעות זו 

וילנה נכבשה בסוף יוני 1941 ללא התנגדות. הצבא הסובייטי נמלט מן העיר.  .7

לתפיסת וילנה כאישה יש מסורת ארוכה; זלמן שניאור בפואמה 'וילנה' )ז' שניאור, שירים, ב, תל אביב תש"ח,   .8
עמ' 358–370( מכנה אותה 'סבתי הגדולה', מוטיב המשמש מוטיב מנחה בפואמה החשובה.

השורש ניטה גם בבניין פעל וגם בבניין פיעל.  .9
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פעולה המעידה על לחץ, שבר, מתח – אך הוא מיד מבהיר בשימוש במצלול  )שאינו מבחין 
בין כ"ף דגושה לקו"ף(: פרקים = פרקי איוב! 

של  קשה  כך  הכל  התיאור  אחרי  מענה,  ללא  הנותרת  הרטורית  השאלה  שאילת  אחרי 
השמדת העיר על אנשיה )=יהודיה( למרות ניסיונותיהם החלושים להתגונן, ואחרי שהמצב 
הוגדר כ'פרקי איוב', אומר המשורר כי ישע יכול לבוא רק בכישוף ורק מן האין, כי כנראה 
שּוף  במצב שכזה אין הישע יכול לבוא באופן טבעי כלשהו, אין לו אפילו ממה להיווצר: "ּכִ

ַהֵיַשע ִמן ָהַאִין". 
'עלה עליהם עמלק' – זה המצב המתואר בשיר תוך כאב ושאלת שאלה קשה מאוד הנמצאת 
באמצע השיר ופולשת לכל אחת משורותיו: "ִמי ֵאַרְרָך ֶצֶלם ָאָדם?!". אכן, המשורר – והוא 
ו'צלם  'עמלק' הידוע לשמצה  נוקבות ביותר –  נזקק לשאילות מקראיות  איננו היחידי – 

אדם' שבורך במקור ועתה נתברר שארור הוא כנחש הבראשיתי.

ג. רצח יהודי פוניבז': 
'ֵטית־ַזִין ֶאֶלף ְיהּוִדים' 

הירש אושרוביץ )תרגם מיידיש: אברהם שלונסקי(10  

ֵטית־ַזִין ֶאֶלף ְיהּוִדים
ִליָטא' '16000 ְיהּוִדים ִנְרְצחּו ְבּפֹוִניֶבז' ּדְ

א
ֵאׁש, ֵאׁש, ָיִמים ּבָ ָיִמים ּבָ

ֵאׁש הּוא. יל – ּבָ ְוַגם ֶאְפָרם – ַהּלֵ
ֶרְך ְצקֹון־ִוּדּוי11 ָסמּוְך ַלּדֶ

ַער ְיַלֵחׁשּו. ֲעֵצי ַהּיַ

ֶזה ַיַער ָסב, ֶזה ַיַער ָעב
ִליָטא. ָסמּוְך ְלּפֹוִניֶבז' ְדּ

ֶעֶצם ִוּדּוָים ֵעִצים ּבְ

הופיע לראשונה בלקט שערך שלונסקי: אברהם שלונסקי, שירי הימים, תל אביב תש"ו, עמ' 130-125, במהדורה   .10
מיוחדת, מקור ביידיש בצד תרגום: הירש אושרוביץ', פוניבז' שלי. 

צקון־וידוי = לחש וידוי.  .11
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ְרעּו ָנְפלּו, ֲעֵדי, ִהְמִעיטּו. ָכּ
ִרים, ּפָ קּו ַהּצִ ּלְ ְסּתַ ַוּיִ

ַער. ַמת ַהַיּ ק ִנְשׁ ּלֵ ִהְסַתּ ּכְ
ים ַשֹּקִ ידּו, ּכְ ָעִבים ִהְכּבִ
ׁשּו ֵאיָמה ָוַסַער. ְגּדְ ּנִ ֶשׁ

ִכיב ְמָרע. ַער – ׁשְ ֲחִצי ַהַיּ
ִים. ן. ַעְרּבַ ר־ִמּנָ ָאר הּוא ּבַ ַהּשְׁ

ְבֵעָרה. ֵכֶלת. ּכִ ָאְזָלה ַהּתְ
ַמִים. ָשּׁ ּפֹוֶשֹה ָהֹאֶדם ּבַ

ב
ֶרס ל ְצָלב ַהֶקּ ֶזה יֹום ִראׁשֹון ֶשׁ

ַרת־חּוצֹות. ּפֹוִניֶבז' ִחְוּ ּבְ
ֶהֶרס,  ּוק ּבַ רּוף – ַהּשׁ ּגּוף ֵמת ָשׂ

ְפָלצֹות. יו – ֲעִוית ַהּמִ ּתָ ּבָ

ל ְקָרב ֲאיֹום־ָהַרַהט ֲעִוית ֶשׁ
ל ֵאיֵמי ָגסֹוס ּוְנאֹוק. ְוֶשׁ

ַעת: ֵטרּוף־ַדּ ְנָין ּבְ צֹוֵחק ּבִ
'ֲאִני ִצינֹוק.. ֲאִני ִצינֹוק...'

רֹוִקית־נֹוְגִשֹים נֹוֶקֶבת ַמְשׁ ְבּ
ּדּוָפיו ַמְפִטיר. יֹוט ֶאת ִגּ ַסְרְדּ
ְלֶהֶבת, ֵלַטת ַשׁ ּוֵבין אּוִדים, ּפְ

ע ָהִעיר. ַגּ צֹוֵחק לֹו ְמֻשׁ

מּות ְיהּוִדי עֹוְטָיה, סֹוֶפֶדת ּדְ
ּכּוִלים ְוַתְבֵערֹות. ַעל ִשׁ

ה, ַמְצֶמֶדת ֻחָלּ ה, ּכְ ְוָיד ַגָסּ
ֵדרֹות. ל ָמֶות ֶאל ּגְ ין ֶשׁ ַסק ִדּ ְפּ
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חּוץ מֹוֶבֶלת ְוֶגְסַטּפֹו ּבַ
'ְיהּודֹוִנים... ְיהּודֹוִנים'...

ֶלת... ְוקֹול ְנִהי... ְוקֹול ַמּפֶ
ְוקֹול ֶאְגרֹוף ַעל ַחּלֹוִנים...

ג   
ֵמִעיר ְלַיַער ֲהמֹוִנים

ֵהֶלְך ַצַער, ל ְיהּוִדים ּבְ ׁשֶ
ּוְרדּוף ַקּתֹות ְוִכידֹוִנים

ל ַצַעד. ִפיק ְוֹכֶבד ָנח ּכָ ּבְ

אן, ֹצּ ָבר ֲאָלִפים הּוְבלּו ּכַ ּכְ
ִלי ֶהֶרף. ְועֹוד, ְועֹוד יּוְבלּו ּבְ

הּוִדי ָהַאֲחרֹון ַעד ַהְיּ
צּו ְלָכאן ִלְפנֹות ָהֶעֶרב. ֻקּבְ

קֹול ֲענֹות. עֹוְרִבים ּפֹוְרִחים ּבְ
ֵרַע. רּוַח ִמְתָפּ ָאָבק ּבָ

ם ָהַאְחרֹונֹות עֹות ַהּדָ ֶאת ְשׁ
מֹוִציא ָהֶעֶרב ַהּגֹוֵוַע.

ְמרּוִרים, ַעּמּוד צֹוֵרַח ּתַ
ְוָכל חּוָטיו ֶיְחרּו־ִיְצֹרמּו, – 

רּוהּו ַמּסֹוִרים, מֹו ְיַנּסְ ּכְ
ֹרַמח, ׁשּו ֵמָעיו ּבְ מֹו ְיַרּטְ ּכְ

ְוׁשּוב ַעּמּוד, ְוׁשּוב ַעּמּוד,
ְועֹוד ְמַעט ְוַעד ַאְפָסִים

ָהַעּמּוִדים ִקיָנה ַעל־מּות
ָנַפִים. ַעל ּכְ ִיְשֹאּו, ִיְשֹאּו ּכְ
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ְמָעה ָעִלים מֹוִחים ֶאת ַהּדִ
ַער ַהּדֹוֵמַע. ֵמֵעין ַהַיּ

ֲאָדָמה, ים ּבָ חֹוְפִרים ִאּתִ
ַער ְושֹוֵמַע: יט ַהַיּ ַמִבּ

ְפַרְיֶטר12 ְמַחְרֵחר, ֵאיְך קֹול ּגֶ
ְוקֹול רֹוֶבה ַמְחֶרה־נֹוֵבַח: 
'ִחְפרּו, ְיהּודֹוִנים, ַמֵהר!'

ְוֶיִרי! ִויהּוִדי צֹוֵנַח.

ֹבַהל ַלְחּפֹור, ַלְחּפֹור ָאז ּתְ
ָיד ֲעֵיָפה, ָרָפה, הֹוֶלֶמת

ִקיָעה ִנְשֶֹרֶפת מּול ַהּבֹור, ְשׁ
ַחת ַהּתֹוֶהֶמת. ֶאל מּול ַהַשּׁ

חֹוָרה ָלַאט, ה ְשׁ ָעָנן ֻחָפּ
ַוֲאָדָמה ָאז ֶאת ּכֹוֶריָה

'... מֹו ְמָאֶרֶשֹת 'ֲהֵרי ַאּתְ ּכְ
ְוקֹול עֹוֵרב עֹוֶנה ַאְחֶריָה.

ֲעטּוי עֹוֶפֶרת ָעט ַיְנׁשּוף,
ִניִנים ָוִחיל ֵעיָניו ִיְרֹחׁשּו: ְפּ

ְך ְוָישּוף, 'ָיבֹוא ַהֹחֶשׁ
ְך'. י ֶאל ַהֹחֶשׁ ִנְכֹסף ִנְכַסְפּתִ

א. ּוְבִלי ְדָמעֹות ָאֵכן הּוא ּבָ
ַער. ַעל ְיהּוָדיו ּבֹוֶכה ַהָיּ

ְך רֹואֹות, ּכָ 'אֹוי ְלֵעיַני ֶשׁ
ַער'.  ִמיְדֶכם ַהּסַ י ַיׁשְ ֲאבֹוי ּכִ

גפרייטר – מדרגות הוורמאכט, מקביל, להבדיל אלף אלפי הבדלות, לדרגת רב"ט בצה"ל.  .12



139 1941 בליטא 'לא נותר יתום לקדיש' - שירים על קיץ 

'ֲאבֹוי, ֲאבֹוי'... ִרְגֵבי ָעָפר
ינֹות ָהֵאּלּו. חֹוְזִרים ַעל ַהּקִ

ר... ְגּבַ ר, ּתִ ְקּדַ ָכה ּתִ ַהֲחֵשׁ

לּו... קֹולֹות ַיְצִליפּו, ְיַקּלֵ

ח ָוָצף ָבר ּגָ ָבִרים ְכּ ּוִמּקְ
ַחת, ל ּדּוִמָיה ִנַצּ חֹוָרה ֶשׁ ְשׁ

ִניד ַעְפָעף, ַאְך ַעִין לֹא ּתָ
ַחד. ל ּפַ ּיּור ַאְחרֹון ֶשׁ ג ִשׁ ָבר ָפּ ְכּ

'ְלתֹוְך ַהּבֹור – ַהּגֹוָזלֹות!'   
----------------

הֹות ָזְרקּו, ֵהִטילּו... ְוִאּמָ
ְך ֻמְכָרח ִלְהיֹות ִאּלּו ּכָ ּכְ
ְך ָיֶאה, ָחִליָלה. ִאּלּו ּכָ ּכְ

י־ֵלילֹות הּוִדים – ּגּוׁשֵ ְוַהּיְ
ֶלד. ֶ הֹות – ִקְפאֹון ַהׁשּ ְוִאּמָ

ַרק ֵאם ַאַחת יֹוֵצאת ִלְרֹקד,
ֶלד. טּוָרה ִמּיֶ ְצחֹוק, ּפְ ּגֹוָעה ּבִ

י"?! י, ָמה טֹוב! ֵהן טֹוב, ַיְלּדִ "ַיְלּדִ
ֶאְהֶיה... ָהִייִתי... ַאְך ִנְדֵמיִתי...

הּוִדי... ה הּוא ַהּיְ י לֹא ִנְרּפֶ ּכִ
י ִנְטֵמאֶתם, ְולֹא ִנְטֵמאִתי... ּכִ

ֶלת ַאֲחַרי... ִסְגרּו ַהּדֶ
ֶלף... ּדֶ ְמֶכם ּכַ ֵפְך ּדַ ָ עֹוד ִיּשׁ
ַרי! ְטִני, ַאׁשְ ר־ּבִ ֶריָך, ּבַ ַאׁשְ

ֶלב ְכּתָ ֶאת ַהּכֶ ֵהיֵטב ָנׁשַ
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ְבִכי ַיְנׁשּוף, ּוֵמָרחֹוק ּכִ
־ֶלב!... ָזַעק ַאֲחֶריָה ֵהד: ַה־ּכֶ

ְמָטח! – ְוֶזֶמר ַהֵטרּוף
ַלע. ֵאׁש ַהּקֶ ַרף ּבְ ִנְטַרף, ִנׂשְ

חֹול. יר, ַהּגּוף, ְוַהּמָ ִ ַהּשׁ
ת־קֹול עֹוֶמֶמת ּוַמְזַוַעת. ּבַ

י...' – ְוקֹול  י... ַיְלּדִ ּתִ י... ִאׁשְ 'ַיְלּדִ
ַעת. ָזַעק ִלְבֹקַע ִמן ַהּדַ

ֵקט ְוַאְכָזִרי ַצו ׁשָ ּבְ
ֶאֶנת ּתָ ְקָדה ְלֶפַתע ִמׁשְ ּפָ

ר ְמכֹונֹות־ְיִרי ְוֶעׂשֶ
ֶגד, ּדּור ָירּו ִמּנֶ ַאְלֵפי ּכַ

ים ֶרְך, ּבֹור... ִאּתִ ְוַיַער, ּדֶ
ַחת. ַ זֹוְרִקים ָעָפר ֶאל ּבֹור ַהּשׁ

ֵטית־ַזִין ֶאֶלף ְיהּוִדים...
ַיַחד... ֵטית־ַזִין ֲאָלִפים ּבְ

הירש אושרוביץ, נולד בפוניבז' בשנת 1908. משפחתו שגורשה מן העיר במלחמת העולם 
הראשונה )הגֵזרה הרוסית( חזרה אליה בשנת 1921. היה בנעוריו איש 'השומר הצעיר', בגיל 
באוניברסיטת  למשפטים  הפקולטה  ואת  בפוניבז',  העברית  הגימנסיה  את  סיים  עשרים 
קובנה ב-1933. החל לפרסם שירה ביידיש בשנת 1934 בקובנה, ונודע כמשורר שכתב כל 
ימיו ביידיש )בשנת 1977, מספר שנים אחרי שעלה ארצה מברית המועצות, זכה ל'פרס 
איציק מנגר על יצירה ספרותית ביידיש'(. אושרוביץ שהה בקובנה בשנת הכיבוש הסובייטי 
של ליטא )1941-1940(; היה קשור לחוגים הספרותיים כותבי יידיש שפעלו, בצורה כזו או 
אחרת, תחת חסותו של שלטון זה – 'קבוצת הסופרים היהודים בקובנה', שהתלכדה סביב 
הביטאון 'דער עמעס' ]=האמת[, שמדרכו של עולם לא התנגד לשלטון החדש. בתחילת 
המלחמה אושרוביץ נמלט, הצליח להגיע לקזכסטן ולהיוותר בחיים שעה שחבריו שנותרו 
בליטא נרצחו. את השיר 'פוניבז' שלי' המוגדר 'פואמת קינה' כתב באלמא־אטא בקיץ שנת 
זיג'  'צום  1942, כשנה אחרי המאורעות האיומים. הוא התפרסם בכתב העת המוסקבאי 
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)אל הניצחון(, הגיע לתל אביב; רוב היצירה )שלושים מתוך ארבעים ואחד בתים( תורגם 
'שירי  אחריה  שערך  מלחמה  שירי  בקובץ  והתפרסם  שלונסקי,  אברהם  על־ידי  לעברית 
)1946(. אושרוביץ היה גאה בעובדה ששירו על פוניבז' תורגם על־ידי המשורר  הימים' 

והמתרגם הדגול.13 
באירופה  היהודי  בעולם  למאורעות  המתייחסים  נוספים  שירים  כתב  קזכסטן  בגלות 
הבוערת )שיר על מרד גטו ורשה; אלמא־אטא 1943(. לאחר חיסול הוועד היהודי האנטי־

הוא  ציונית־לאומית;  פעילות  באשמת  למאסר  נידון   )1948( המועצות  בברית  פשיסטי 
שוחרר ב-1956 ושב לווילנה והמשיך בה את יצירתו. ב-1971 עלה ארצה וכתב בה מספר 

שירים. מ-1934 ועד יום מותו נתפרסמו ספרי שירה רבים שלו. 
'פוניבז' שלי' מלמד כי כבר בשלב מוקדם יחסית זה של המלחמה הייתה בברית המועצות 
של  זו  בתוכה   ,1941 בקיץ  ליטא  של  השדה  קהילות  השמדת  על  למדיי  ברורה  ידיעה 

פוניבז'.

פוניבז' של אושרוביץ
אושרוביץ לא מתייחס בפואמה לאופייה המיוחד של פוניבז' היהודית, לגיוון האוכלוסייה, 
למוסדות הקהילתיים, לישיבה הגדולה; עניינו של השיר הוא בהרס ובחורבן לכשעצמו. 
הוא מקדיש שורות להרס התשתית הפיסית של העיר, אך המוקד הוא ללא ספק האירועים 
מופלא  בתיאור  הרציחות  של  הזה  הפן  את  המתארות  היצירות  הן  רבות  לא  אכן,  ביער. 
שמשלב ריאליזם וסימבוליקה. לרגעים נדמה כי מדובר כאן ממש בשירת טבע; היער קם 
ונרצחים(. בשילוב הזה שבין טבע  )בעוד המובאים בשעריו הולכים  לנגד עינינו  לתחייה 
להיסטוריה, בין יער לאדם מבצבצת השאלה איך יגיב הטבע להתדרדרותה של ההיסטוריה 
לשפל המדרגה המוסרי, איך יגיב היער לאובדן צלם האדם. 16,000 העדים שיכלו להשיב 

לשאלה לא נותרו להעיד.
כך  כדי  עד  הליטאי,  מהנוף  מהותי  חלק  הוא  היער  טבע.  פיסת  רק  איננו  המדובר  היער 
שהליטאים הגאים ביערותיהם הכניסו את הצבע הירוק לדגלם )בצד צהוב ואדום(. השאלה 
איך יגיב היער חורגת אפילו מהשאלה הפילוסופית איך מגיב הטבע על רעת האדם, וחוזרת 
לשאלה היסטורית קונקרטית, איך הגיבה ליטא? ליטא, שבמעין מיטונימיה מיוצגת על ידי 

היער? לשאלה זו אין צורך בעדים, הנרצחים הם העדים.

לב, סופרים, עמ' 45.  .13
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טית־זין אלף יהודים – בבור, ביער, בין אודים
כמו בשיר הראשון במאמר זה, 'ליטא גיא ההריגה', גם כאן אנו מוצאים את היד, את הבור 
ואת כדורי הירי. כאן כאמור בולט בשילובו הטבע, היער, ואושרוביץ משתמש במאפייניו 
לתיאוריו הקשים – היער, ציוץ הציפורים, העצים ותכונותיהם – מואנשים והופכים לכלי 
את  גם  נציג  שלהלן  הסעיפים  בארבעת  השיר.  של  המסר  לחידוד  המשורר  בידי  משחק 

מוטיב היד וגם את הבורות מופיעים בשיר בנוסף למאפייני היער.

היד הגסה והיד העייפה  .1
בשיר זה אנו פוגשים את היד שלוש פעמים: יד גסה, אגרוף ויד עייפה. בפעם הראשונה 
ָמֶות  ל  ֶשׁ ין  ִדּ ַסק  ְפּ  / ַמְצֶמֶדת  ה,  ֻחָלּ ּכְ ה,  ַגָסּ "ְוָיד  היד הגסה היא של האויב, החורצת גורל: 
ֵדרֹות"; בפעם השנייה היא אגרוף הדופק על החלונות: "ְוקֹול ֶאְגרֹוף ַעל ַחּלֹוִנים...".  ּגְ ֶאל 
הבחירה באגרוף דווקא ולא ביד משתלבת ביד הגסה ומצביעה על ניסיון להיאבק, להילחם, 
כף היד הסגורה – עדיין יש בה כוח, היא דופקת על החלונות, ואין בה כוח אל מול הרשע;14 
ובפעם השלישית היא יד עייפה, יד מבוהלת המצווה לחפור את הבור שאליו תיספה: "ָאז 

ֹבַהל ַלְחּפֹר, ַלְחּפֹר / ָיד ֲעֵיָפה, ָרָפה, הֹוֶלֶמת". ּתְ

היער העד  .2
כאמור לעיל ליער יש מעמד מיוחד ביצירה. לא זו בלבד שהוא מסמל את ליטא, אלא הוא 
מואנש ומתואר כמי שמת יחד עם יהודיו. היהודים המומתים מתאחדים עם היער במעין 

מימוש של הקביעה הקדומה כי האדם הוא עץ השדה.

ציפורי היער, הינשוף והעורבים  .3
הציפורים,  בשיר  כאן  הרבים.  ועציו  ענפיו  בינות  לציפורים  משכן  משמש  מטבעו  היער 
נשמתו של היער )ובהשאלה, נשמת הנרצחים(, מסתלקות. ובכל זאת יש רמז לעופות – 
העורב וייצוגיו בתרבות האנושית עם כל תכונותיו השליליות: שחור, בעל קול לא נעים, 
קֹול ֲענֹות" – העורבים, הנחשבים לציפורים חזקות,  רמאי, עלול לתקוף. "עֹוְרִבים ּפֹוְרִחים ּבְ
אף הם פורחים בקול ענות )חלושה( אל מול הזוועה. בתרבות היהודית העורבים הפורחים 
מזכירים את הביטוי 'עורבא פרח', משמעות של דבר שאין בו ממש. אולי זו משאלת לב 
סמויה של הכותב שכל תיאורו זה יהיה כעורבא פרח, ואולי זו התחושה שהחיים שהיו לפני 

כן הם כעורבא פרח בתארו אסון ושבר כה עצומים. 

אפשר כמובן לראות באגרוף את יד האויב החזקה.  .14
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מֹו  ּכְ  / ּכֹוֶריָה  ֶאת  ָאז  ַוֲאָדָמה   / ָלַאט,  חֹוָרה  ְשׁ ה  ֻחָפּ "ָעָנן  בהמשך השיר שוב מוזכר העורב: 
...' / ְוקֹול עֹוֵרב עֹוֶנה ַאְחֶריָה." – מונחים מן הקידושין )חופה, מארשת,  ְמָאֶרֶשֹת 'ֲהֵרי ַאּתְ
הרי את( מלווים בית זה; האירוסין בין האדמה לכורים,15 ליהודים. החופה שחורה )אולי ענן 
החופה מורכב מעורבים?( והאדמה מארשת את הכורים, אך באין יהודים לענות לאדמה 
)בתפקיד העדים בחופה(, עונה העורב בקולו הידוע כקול לא נעים, ובוודאי גם דבריו אינם 

נעימים, אולי גם אינם דברי אמת. 
הירי?  כדורי  )של  עופרת  עטוי  חכם(  כעוף  )הידוע  הינשוף  עט  העורב  של  מענהו  אחרי 
להגנתו בתוך היער?(, ומעיניו ניבט פחד, אך הוא מגיע אל החושך, שם מקומו, והוא מצפה 
לחושך כדי לבחון בו את הקשה להבנה – האומנם זו המציאות? בלילה רואה הינשוף ברור 
ִיְרחֹוׁשּו: / 'ָיבֹוא  ָוִחיל ֵעיָניו  ִניִנים  ְפּ ַיְנׁשּוף,  /  וחד, ולכן הוא מצפה לו: "ֲעטּוי עֹוֶפֶרת ָעט 
ְך' " –  החושך מגיע, והינשוף החכם משכיל להבין  י ֶאל ַהֹחֶשׁ ְך ְוָישּוף, / ִנְכֹסף ִנְכַסְפּתִ ַהֹחֶשׁ
ּבֹוֶכה  ְיהּוָדיו  ּוְבִלי ְדָמעֹות / ַעל  א.  ּבָ שמה שהוא ראה לפני החושך אכן אמיתי: "ָאֵכן הּוא 

ַער' ".  ִמיְדֶכם ַהּסַ י ַיׁשְ ְך רֹואֹות, / ֲאבֹוי ּכִ ּכָ ַהַיַער. / 'אֹוי ְלֵעיַני ֶשׁ
־ֶלב!..."  ְבִכי ַיְנׁשּוף, / ָזַעק ַאֲחֶריָה ֵהד: ַה־ּכֶ בכי הינשוף מוזכר בסוף השיר כדימוי: "ּוֵמָרחֹוק ּכִ
בבכי  בחר  ואושרוביץ  כצרחה,  נשמע  הלילה,  ציפורי  שאר  של  כמו  הינשוף,  של  קולו   –
הינשוף שיש בו גם חכמה וגם צרחה איומה המבטאת כאב וצער עמוק, במיוחד כשהיא 

נשמעת בלילה.
אחרי שהציפורים, נשמת היער, הסתלקו, מוצאים את מקומם בו העורבים, ורק לקראת 
הלילה מגיע הינשוף )המצויד באפשרויות הסוואה שיאפשרו לו להשקיף על הנעשה( כדי 
למדיי  נפוץ  הרצח  בעקבות  ציפורים  ללא  יערות  של  זה  מוטיב  האסון.  גודל  את  לוודא 
בספרות על השואה, )ואין מקום להאריך(. כאן לובש מוטיב זה צורה מיוחדת במינה של 
המוטיב  את  במיוחד  המעצימה  מיוחדת  תדמית  בעלות  ספציפיות  ציפורים  מיני  שילוב 

הבסיסי. 

הבור – נחפר, מתמלא ומתכסה – על ידי מי?  .4
הדעת אינה מסוגלת לתפוס את המעמד האכזרי והמשפיל עד עפר שבו עמדו היהודים על 
פי הבור. תיאורו של אושרוביץ את הבור מתקשה לנקוב בשם החופרים, היהודים שהומתו 
והושלכו אל הבור שחפרו בעצמם, ולכן אנו קוראים בשיר כי האתים הם שחפרו את הבור 
או במקרה הקרוב ביותר למציאות – היד העייפה, והם גם כיסוהו. הפקודות בדבר חפירת 

בחירת הכותב )ליתר דיוק, המתרגם( במילה 'כורים' ראויה לתשומת לב – הכורים מוצאים דברים טובים בתוך   .15
האדמה: פחם, מחצבים וכיו"ב, ואילו כאן הכורים כורים בור לעצמם, ובוודאי לא לטובתם.
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הבור או כיסויו ניתנו כמובן ליהודים – הכול עם הרקע של היער ותגובותיו לנעשה. 
העלים מוחים דמעה מעיני היער הדומע על מה שהוא מבין שעומד להתרחש, והתיאור של 
ֲאָדָמה,  ים ּבָ ַער ַהּדֹוֵמַע. / חֹוְפִרים ִאּתִ ְמָעה  / ֵמֵעין ַהַיּ חפירת הבור הוא: "ָעִלים מֹוִחים ֶאת ַהּדִ
ַער ְושֹוֵמַע:" – האתים הם החופרים באדמה, שכן לא ייתכן שיד אדם, יד יהודי,  יט ַהַיּ / ַמִבּ
בקולו  נמוכה, הגפרייטר, מחרחר  והיער שומע את החייל הפשוט שדרגתו  אוחזת בהם. 
)שמן הסתם צרוד מרוב צעקות על היהודים( ומצווה על היהודונים לחפור; אין צורך בגנרל! 
די בחייל עלוב שכזה כדי 'להשיג' את הניצחון הגדול, כדי לרצוח כל כך הרבה יהודים. היער 
ְפַרְיֶטר ְמַחְרֵחר, / ְוקֹול רֹוֶבה  שומע גם את קול הירי וגם את צניחת היהודי לבור: "ֵאיְך קֹול ּגֶ
ַמְחֶרה־נֹוֵבַח: / 'ִחְפרּו, ְיהּודֹוִנים, ַמֵהר!' / ְוֶיִרי! ִויהּוִדי צֹוֵנַח" – הקריאה המבזה 'יהודונים' 
היא המלווה את היהודי אלי בור. האחרים שעדיין לא הומתו צריכים להמשיך ולחפור, והם 
ֹבַהל ַלְחּפֹור, ַלְחּפֹור  חופרים ביד רפה, חלשה, אך הולמת והתהום גדלה ועוד נפערת: "ָאז ּתְ

ַחת ַהּתֹוֶהֶמת". ִקיָעה ִנְשֶֹרֶפת מּול ַהּבֹור, / ֶאל מּול ַהַשּׁ / ָיד ֲעֵיָפה, ָרָפה, הֹוֶלֶמת / ְשׁ
האדמה מאמצת את הנופלים אליה, כמו מארשת אותם בלית בררה: "ַוֲאָדָמה ָאז ֶאת ּכֹוֶריָה 

." '... מֹו ְמָאֶרֶשֹת 'ֲהֵרי ַאּתְ / ּכְ
המקום היחיד שבו מתאר המשורר את פעולת היהודים הוא במקום הקשה והכואב ביותר, 
ַהּבֹור  'ְלתֹוְך   " ידי האימהות למשמע הפקודה האיומה:  על  לבור  הילדים  זריקת  בתיאור 
ְך  ּכָ ִאּלּו  ּכְ ְך ֻמְכָרח ִלְהיֹות /  ּכָ ִאּלּו  ּכְ הֹות ָזְרקּו, ֵהִטילּו... /  – ַהּגֹוָזלֹות!' / --------- / ְוִאּמָ
ָיֶאה, ָחִליָלה." – לא בכדי אחרי הפקודה הנשמעת לזריקת הגוזלות מגיעה שורה של 'אין 
מילים', הפסקה בכתיבה כמו גם הפסקה בקריאה – אימהות מקבלות פקודה לזרוק לבור 
את ילדיהן, הייתכן? ובמקום הזה שבו היער שומע הכול והעלים מוחים לו דמעה למשמע 
פקודות הגפרייטר אין בררה, והאימהות זרקו את ילדיהן. בהמשך השיר מוצגת אם שדעתה 
נטרפה עליה וכן אם המנסה להתנחם בעובדה שבנה נשך את הכלב )החייל – מה שמבוגרים 
יותר לא הצליחו לעשות( לפני שנורה, אך אימהות אומללות אלה, כמו כל האחרים נורות 

לות אף הן אל הבור. ומוּפָ
כיסוי הבור נעשה בשיר על ידי היער, הדרך, הבור והאתים – כולם דוממים שאף על פי 
שראו ושמעו לא יכלו לעשות דבר, והאתים יחד עמם מכסים את הבור על שישה עשר 
ַחת. / ֵטית־ַזִין ֶאֶלף  ַ ים / זֹוְרִקים ָעָפר ֶאל ּבֹור ַהּשׁ ֶרְך, ּבֹור... ִאּתִ אלף היהודים שבו: "ְוַיַער, ּדֶ

ַיַחד...". ְיהּוִדים... / ֵטית־ַזִין ֲאָלִפים ּבְ
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ד. קידוש השם בקלם 
משה בן פורת פרטמן16

טו
 ]...[

ֹתם ֱאמּוָנָתם ְזֹכר ֲעִמיָדָתם ּבְ
יָמָתם ָהֲאמּוִנים ְללֹא ַאְכָזב ַעד ּתֹם ְנׁשִ

ַמע' ְקִריָאָתם 'ׁשְ ַנאי ּבִ אי ְללֹא ּתְ ְלַוּדַ

יָרה ׁשִ ְלִמיָדיו ַההֹוְלִכים ּבְ ְזֹכר ָהַרב ַעל ּתַ
ָמָתם ְלבֹוְרָאּה ְויֹוְצָרּה ַמֲחִזיִרים ִנׁשְ
ה ּוְבִתְפָאָרה ָ ְקֻדּשׁ ְגבּוָרה ּבִ ה ּבִ ְגֻדּלָ ּבִ

ם ִלְקָראתֹו ֲאדֹון עֹוָלם ֶלְכּתָ רּו ּבְ ְוֹכה ׁשָ
ל ְוִיְמלְֹך ֲעֵדי־ֵאין־עֹוָלם ֶטֶרם ּכָ ר ָמַלְך ּבְ ֲאׁשֶ
מֹוט עֹוָלם ְוהּוא ִלי ְוצּור ֶחְבִלי ְולֹא ִאָירא ּבְ

]...[

הרב בפרק טו שבשירו זה של משה בן פורת פרטמן17 הוא ככל הנראה רבי גרשון מיאדניק 
שיחד עם גיסו דניאל מושביץ ניהל את 'בית התלמוד' בקלם על פי שיטת המוסר המיוחדת 
למקום.18 בעת השמדת יהודי קלם צעד רבי גרשון לבור וספר תורה בידו. גילוי מופלא זה 
של קידוש השם לווה בשירת 'אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו'.19 תיאור החזרת 
הנשמה ליוצרה תואם את השקפת העולם שלהם הרואה את האדם כנזר הבריאה ש'בית 

התלמוד' מהווה מעין שיא שלו.

בן פורת פטרמן, זכור, עמ' 46.  .16

על משה בן פורת פרטמן ראו לעיל בשיר 'ליטא גיא ההריגה'.  .17

על שיטת המוסר המיוחדת של קלם ראו בקובץ זה במאמרו של שלמה טיקוצינסקי.  .18

בית קלם, ב, בני ברק תשס"א, עמ' תמ.  .19
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רימוזים לתפילות 
בשיר שכותרתו 'קידוש השם' פונה בן פורת פרטמן לקב"ה בתבנית החוזרת פעמיים בשני 

הבתים הראשונים:
זכור + }משלים, העניין שהוא מבקש לזכור{. 1
}תיאור מעשיהם של הנזכרים בשורה הראשונה{. 2
}תיאור אופן עשייתם את המעשים{. 3

החזרה על התבנית מעצימה את המסר ומחדדת אותו – זכור את העניין המדובר ואת אופן 
עשייתו.

בבית הראשון של קטע השיר שהובא התמונה המתקבלת היא כללית – כל מי שעמד בתום 
אמונתו – ואילו בבית השני מתואר הרב עם תלמידיו שהלכו בשירה. הבית השלישי מפרט 

את תיאור הליכתו של הרב עם תלמידיו תוך רימוז רב משמעות לפיוט 'אדון עולם'.
כוח  על  מעידה  העמידה   – אמונתם'  בתום  'עמידתם  את  שיזכור  לקב"ה  פונה  המשורר 
רצון, אולי התנגדות, אבל גם על המשך תפילת העמידה בשל תמימות אמונתם. המילה 
גם על  'סוף' המקרינה  נשימתם, במשמעות של  גם בשורה השנייה, תום  'תום' מופיעה 
המשמעות העולה מן השורה הראשונה, תום )סוף?( אמונתם. הם, המאמינים ללא תנאי 
אלוקי  לקב"ה,  פונה  שבה  הראשון  והפסוק  יום,  בכל  פעמיים  הנאמרת  תפילה  ב'שמע', 

המאמינים בו, ומבקש שישמע את עמו: 'שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד'.
מתוך  בשירה  ההולכים  תלמידיו  עם  רב  ספציפי  באופן  מתאר  הנדון  בקטע  השני  הבית 
אמונה )כאמור, אפשר שיש בו שיקוף המציאות עם הרב גרשון מיאדניק הי"ד( תוך רימוז 
אולי ל'מודה אני', ושופך אור אחר – הפוך – על המשמעות המוכרת מהתפילה. בתפילה 
מודה המתפלל לקב"ה בקומו בבוקר: "מודה אני לפניך מלך חי וקיים שהחזרת בי נשמתי 
בחמלה רבה אמונתך" – הקב"ה הוא זה המחזיר לאדם את הנשמה בכל בוקר מחדש. כאן 
בשיר הרב ותלמידיו ההולכים בשירה מחזירים את נשמתם לבוראם ויוצרם. הניגוד הנוצר 
מן הרימוז לתפילת מודה אני ומן הרעיון של החזרת הנשמה התואם את השקפת העולם 

של 'בית התלמוד' מעצים במיוחד את המסר העולה מן השיר.
בשורה השלישית שהגדרנו לעיל בתבנית כתיאור אופן משתמש בן פורת פרטמן ברימוז 
לתפילה שלפני קריאת שמע: "כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים וכולם עושים 
ובזמרה  בשירה  ובטהרה  בקדושה  פיהם  את  פותחים  וכולם  קונם  רצון  וביראה  באימה 
בשיר  הנדונה  בשורה  וממליכים...".  ומקדישים  ומעריצים  ומפארים  ומשבחים  ומברכים 
פעולה  ואת שיבוץ שמות  מן התפילה  פורת פרטמן  בן  מוצאים את התבנית שלקח  אנו 
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בעצם  'בגדולה'.  הוסיף  הוא  בהדגשה.  המסומנות  התפילה  מן  המילים  על  המתבססים 
הרימוז הזה מבטא בן פורת פרטמן בצורה חזקה מאוד את המסר העולה בהכרח – כל אלה 
שהולכים אל מותם אהובים, גיבורים, עושים באימה רצון קונם – ובכל זאת – מחזירים 

נשמתם מתוך נאמנות להשקפת עולמם הרואה במוות שכזה 'גדולה'.
הבית השלישי מחזק עוד יותר את המסר הקשה – תערובת של קידוש השם כצו וכמצווה 

עם צד של קטרוג –  העולה כאן ברימוז האמור לפיוט 'אדון עולם'. 
בשורה הראשונה מעמיד המשורר את 'אדון עולם' כמי שאליו הלכו הנספים, בשונה מן 

הפיוט ששם הצירוף משמש פנייה לקב"ה. 
ל  ֶטֶרם ּכָ ר ָמַלְך ּבְ הפיוט ממשיך: "אשר מלך בטרם כל יציר נברא", ואילו כאן בשיר: "ֲאׁשֶ
ְוִיְמלְֹך ֲעֵדי־ֵאין־עֹוָלם" – הושמט הצירוף 'יציר נברא' ותחתיו תוחם בן פורת פרטמן את זמן 

מלוכתו של הקב"ה, עד שהעולם חדל, 'עדי־אין־עולם'.
וחי  "והוא אלי  הפיוט:  מן  כמה חלקי משפטים  פורת פרטמן  בן  בשורה האחרונה מחבר 
וצור חבלי בעת צרה... בידו אפקיד רוחי בעת אישן ואעירה. ועם רוחי גווייתי ה'  גואלי 
לי ולא אירא" – פרטמן מוותר על הכינוי 'אלי' ומצמצם אותו לביטוי דומה צורנית ל'והוא 
לי', הוא מבטא את מבטחו בכל זאת בזהירות בכתבו 'צור חבלי' ומסיים תוך ציון העובדה 
ירא:  אינו  זאת  בכל  פרדוקס  כמעין  שמצטייר  במה  הוא  אבל  מתמוטט,  אמנם  שהעולם 

"והוא לי וצור חבלי ולא אירא במוט עולם".
גם בשיר זה כמו בשיר הפותח את החיבור נראה כי בן פורת פרטמן מציג בשיריו שאלות לא 
פשוטות על הקשר בין הקב"ה לעמו, אך יחד עם מידה של ציניות העולה משיריו, ולמרות 

המצב הקשה במיוחד המתואר בהם הוא חוזר ומצהיר על איזשהו ביטחון בסיסי בקב"ה.

יִעי  ׁשִ ה. ַהפֹוְרט ַהּתְ
א' אקסלרוד )תרגם מיידיש יהושע טן־פי(20

ר  אֹוְקטֹוּבֶ ־28 ּבְ דֹוָלה' ּבְ ַעת 'ָהַאְקְצָיה ַהּגְ ׁשְ טֹו קֹוְבָנה ַלפֹוְרט ה־9 ּבִ הּוְבלּו ִמּגֶ הּוִדים ׁשֶ ֹקֶדׁש ַלּיְ
.1941

ְיָלה. ֵמַעל ָהָרִקיַע ָאֵפל הּוא ַהּלַ
ל ּכֹוָכב. ה. לֹא ִזיק ׁשֶ רּוׂשָ ַעְצבּות ּפְ

טֹו ַיְבִקיַע ְך ֵמחֹוַמת ַהּגֶ ַהֹחׁשֶ
ף. ּכַ הּוִדים ִנְקְלעּו ּבֹו ּבַ מֹוָרא ַעל ַהּיְ

גרפונקל, קובנה, עמ' 267-266.  .20
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ילּו ְלאּו, לֹא ִהְבּדִ נּו ּכָ ּלָ אֹוָתנּו ּכֻ
ין ֶזֶרם ְוחּוג, ַרְעיֹון, ִמְפָלָגה. ּבֵ

ל ְמִעיל הּוא ַלאי ַהָצֹהב ִמְתנֹוֵסס ַעל ּכָ ַהּטְ
לּות, מּוָעָקה. טֹו, ּגָ ֶזה ֵסֶמל ַהּגֶ

ִפים ֲעֵלי ֶחֶרב, נּו ִנְרּדָ ינּו ּגַֹרׁשְ ּתֵ ִמּבָ
ִאְלצּונּו ִלְנֹטׁש ֶאת ַהּכֹל ַלֶהְפֵקר

ְבִדידּות, ְמֵזי ָרָעב ּוְמֵזי ֶטֶרף רּוִיים ּבִ ׁשְ
ְוֵאין ְמַנֵחם, ֵאין ֵמֵגן, ֵאין עֹוֵזר.

נּו ֵהִסיתּו, ֻאּמֹות ֲאֵחרֹות ֶנְגּדֵ
ִעים. ָצִרים ִלְפָרעֹות ּוְפׁשָ עֹוְררּו ַהּיְ

ינּו ִהְנִחיתּו ים ַעל ָראׁשֵ רּוׁשִ ל יֹום ּגֵ ּכָ
יִעי. ׁשִ לֹוִחים' ֱאֵלי ֶקֶבר ַהפֹוְרט ַהּתְ 'ִמׁשְ

רּו, ֶנְחּפְ ְלכּו ַלּבֹורֹות ׁשֶ ְיהּוִדים ֻהׁשְ
ְלָדם. ְביֹום ִהּוָ טּו ֲערּוִמים ּכִ ֻהְפׁשְ

ם ָקְצרּו... רֹוִבים ּבָ ָנאִצים ְטֵמִאים ּבְ
ֵאיָמה ָאת מֹוָתם. ְוָכְך ֵהם ָמְצאּו ּבְ

ְבִכי ֵמְרָרה. ְרָעה, ּבִ ְפֵני 'הֹוְפְטַמן' ּכָ ֵאם ּבִ
ה ַהַחִיים ִלְבָנּה ָהעֹוָלל. ׁשָ ּקְ ּבִ

ַמע ְוקֹול ֶיִרי... קֹול ְצחֹוק ְמַלְגֵלג ִנׁשְ
ָנּה ֶהָחָלל. ָהֵאם ָנְפָלה ַעל ּבְ

ה – ּמָ י ּכַ ַער ּפִ גֹון ְוַהּצַ דֹול ַהּיָ ּגָ
ָהְרִדיפֹות, ָהְרִציחֹות, ִיּסּוֵרי ַמְכאֹוִבים.

ָמה: ל ֵאי־ִמי ׁשָ ּכֵ נּו ׁשִ ל ֶאָחד ֵמִאּתָ ּכָ
ה ּוָבִנים ְוָאחֹות ּוְקרֹוִבים. ָ ִאׁשּ

ִכי ָחֵדלּו! הֹות ְוַאִחים, ִמן ַהּבֶ ִאּמָ
ֹוֵתת ְוהֹוֵלם.  ב ַהּשׁ ּלֵ ַצע ּבַ ֵחֶרף ּפֶ

צּו ְוַקּוּו ְוָיֵחלּו! ִחְזקּו ְוִאּמְ
ם! ּלֵ ָיבֹוא יֹום ָנָקם, יֹום ָנָקם ְוׁשִ
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תאריך הכתיבה לפי גרפונקל הוא 21.27.12.1941 מעט אחרי האקציה הגדולה בגטו קובנה 
שהתייחסו  ביידיש  פשוטים  שירים  כמה  בגטו  כתב  אקסלרוד  תש"ב(.  במרחשוון  )ז-ח 
לפורענות שהמיט הגטו על יושביו ולהווי המיוחד שצמח בו. לא הצלחנו לגלות פרטים 
ואת  הגטו  חשבון  את  המשורר  עורך  זה  בשיר  בגטו.22  נספה  הנראה  שככל  המשורר  על 
חשבונה של יהדות קובנה מרגעי הגירוש, עזיבת הבתים, ועד ל'אקציה הגדולה', אחת מן 

הטראומות הגדולות הבולטת על רקע השואה בכללותה.

תקווה מתוך השאול
השיר 'הפורט התשיעי' מתאר את רצח היהודים כמעט ללא אמצעים ספרותיים מתוחכמים. 
החריזה היא המאפיינת השלטת בשיר זה, והתיאור הפשוט בחריזה פשוטה מבטא בעצמה 
רבה את המצב הנורא. מעין תיאור סדור של מה שקרה; הפתיחה בלילה – מטפורה מוכרת 
לחושך מהותי – אפל ופורש עצבות מאפילה על השיר כולו; היהודים כלואים ומושפלים, 
נרדפים, רעבים ובודדים – ואף אחד לא עוזר. כך הגיעו המשלוחים אל הפורט התשיעי, 

שם הושלכו היהודים לבורות, עירומים, אימהות על בנים, לקול צחוק הנאצים.23
ייסורי המכאובים, במקום לחזק את הצער ולבכות את האסון  והיגון, מתוך  מתוך הצער 

ם!'. ּלֵ צּו ְוַקּוּו ְוָיֵחלּו! / ָיבֹוא יֹום ָנָקם, יֹום ָנָקם ְוׁשִ קורא אקסלרוד לתקווה: 'ִחְזקּו ְוִאּמְ

ִביׁש  ְדָרָכה ְוַהּכְ ו. ַהּמִ
חנה חייטן )תרגמה מאידיש: אטה גוז(24

ּבֹוִצית  'ַאּתְ  ְסלּוָלה: /  י  ְלּתִ ַהּבִ ֶרְך  ַהּדֶ ֶאל  ּוְבָיֳהָרה /  ַגֲאָוה  ּבְ  / ְדָרָכה  ַהּמִ ּפֹוָנה  י',  ֶכְנּתִ ׁשְ ְמִעי  'ׁשִ
יֹום ְמַטאְטִאים  ֲעַמִים ּבַ ֲאָוה /  ּפַ ׁש ּתַ ה ּוַמְבִריָקה / ָלֵעיַנִיים ַמּמָ ּוְמֹזֶהֶמת ְוִתְסְלִחי ִלי, / ַוֲאִני ְנִקּיָ
 / ָצָבא  י  ַאְנׁשַ ְוַגם   / ִרים  ְמֻהּדָ ים  ֲאָנׁשִ ִלים  ְמַטּיְ ָעַלי   / ִלי?  יִדי  ַהּגִ ָאָנא  ָמַתי,  ְואֹוָתְך   / אֹוִתי 
ֶזה? /  ּכָ ְלָכבֹוד  ַעם  ּפַ ָזִכית  ַהִאם  ְוצֹוֲחִקים, /  ִחים  ּדְ ִמְתּבַ ֵמִחים, /  ׂשְ ם  ּלָ ּכֻ  / ְמֹפָאִרים,  ים  ַמּדִ ּבְ
ֶרְך ּבֹוִצית  ָבר ָיכֹול ָלֶלֶכת / ַעל ּדֶ ָמטּוָתא, / ִמי ּכְ יׁש ֶאת ֶזה? / ְוִכי ָעַלִיְך ּבְ ַהִאם ְיכֹוָלה ַאּתְ ְלַהְרּגִ

גרפונקל, קובנה, עמ' 266–267.  .21

'הפורט התשיעי' נמסר לו  בניגוד לשירי גטו אחרים שנקלטו בקבצים של שירי גטו, מציין גרפונקל כי השיר   .22
אישית על ידי המשורר )גרפונקל, יהדות ליטא, עמ' 329(. בירור באיגוד יוצאי ליטא לא העלה פרטים נוספים על 
המשורר. לבקשתנו, הנשאלת – רחל לוין, עורכת ביטאון האיגוד 'גחלת' ואוצרת הארכיון, ביררה, אך לא העלתה 

דבר.

תיאור הבור ואופן הריגת האימהות המתחננות על חיי ילדיהן בולט גם כאן כמו גם בשירים שהוצגו לעיל.  .23

חלק מן השיר – שירים מגטו שבלי, תשס"ג, עמ' 69-68 )יצא ביוזמת יוצאי הגטו(.  גרסה מלאה –  גחלת, אדר   .24
תשס"ז, עמ' 33.
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יֵנינּו  ּבֵ ׁשֶ ָלֵאל,  ּתֹוָדה    / ָמעֹות.  ּדְ ּה  ְלָאְרּכָ ּזֹוְרִעים  ׁשֶ  / ְסָחבֹות,  לֹוֵיי  ּבְ ָרָעב,  ְמֵזי   / ּוְמֻלְכֶלֶכת? 
ְך  ה, / ּכָ ׁשָ ה, / ַאְך ְלַגְמֵרי לֹא ִטּפְ ֶרְך ֲאָבִנים ָקׁשָ ֶרְך – ּדֶ ָעָלה ָצָרה.' / ְוַהּדֶ ַמְפִריָדה / ְלָפחֹות ּתְ
ֲאָוֵתְך  ּגַ ם ְמִביָנה, / ׁשֶ אי ּגַ ַוּדַ בּוָנה / ָהִיית ּבְ י, / ִמְקָצת ּתְ ֶכְנּתִ ְדָרָכה: / 'ִאם ָהְיָתה ָלְך, ׁשְ ָעְנָתה ַלּמִ
ְקיֹוֵנְך? /  י / ִמי ֶנֱהֶנה ַהּיֹום ִמּנִ יֹון ַלֲחֹשב ַנּסִ ִהּגָ ה, / ּבְ ִביֵלְך / ַהֶהֶפְך – ַרק ּבּוׁשָ ׁשְ ּוְכֹבוֵדְך ֵהם ּבִ
ה  ֵאּלֶ ם, / ַרק ּכָ ל ּדָ ְפכּו ְנָהרֹות ׁשֶ ּשָׂ ה ׁשֶ ֵאּלֶ ֵני ָאָדם, / ַרק ּכָ ַאְלֵפי ּבְ רּו ּבְ ּיָ ה  ׁשֶ ֵאּלֶ יִדי ִמי? / ַרק ּכָ ַהּגִ
ה, / ְותֹוָדה ָלֵאל,  ְמָחה ּוְבִרּנָ ׂשִ ה הֹוְלִכים ָעַלִיְך ּבְ ל ֲאֵחִרים – / ֵאּלֶ ְכֵסיֶהם ׁשֶ ְדדּו ְוֶנֲהִנים / ִמּנִ ָ ׁשּ ׁשֶ
ְדִעי  ָגִדים ִויֵחִפים, /  ֲאָבל ּתֵ ָמָעים ֵליֵלי רֹוְצִחים, / ָעַלי ָאֵכן הֹוְלִכים / ְקרּוֵעי ּבְ ָעַלי / לֹא ִנׁשְ ׁשֶ
 / ְנִקִיים.  ם  ּדָ ל  ׁשֶ ֵמְרָבב  ִויהּוִדים,   / ִמְלָחָמה  בּוֵיי  ׁשְ צֹוֲעִדים  ָעַלי  ׁשֶ  / ה  ּוְמֻרּצָ ֲאִני  ֶרת  ֶ ְמֻאּשׁ ׁשֶ
חּו, /  ּכְ ירּו, ִיׁשְ ָלל לֹא ַיְזּכִ ים. / אֹוָתְך ּכְ ִזְכרֹון ָהֲאָנׁשִ ֵאר ַרק ֲאִני ּבְ ָ ִנים / ֶאּשׁ ה ׁשָ ֲעֹבר ַהְרּבֵ ְוָלֵכן ּכַ
ל ְוַאְכָזר,  ָטר ִמְתַעּלֵ ַחת ִמׁשְ ל 5 ָצַעְדנּו / ּתַ ׁשּורֹות ׁשֶ י ּבְ אן , ַיְלּדִ רּו. / "ּכָ יעּו ִויַסּפְ ְוַרק ָעַלי ַיְצּבִ
ֶרְך.  ִרים / ֶאת ַהּדֶ אּוִסים ְוַהּמָ ינּו ַהּמְ ָבר. / ְוָלֵכן ַעל ַאף ַחּיֵ ל ּדָ ְמָעה ְוָרֲאָתה ּכָ ָ ּשׁ ֶרְך ִהיא ׁשֶ /  ְוַהּדֶ

ִחיָדה / ִנְזּכֹר ְלעֹוָלִמים" '.      ָהֵעָדה ַהּיְ

חנה חייטין־וינשטיין התגוררה עם אימה בחדר קטן ברובע 'קווקאז' שבגטו שבלי. ביום 
עבדה בבית החרושת למברשות ובלילה כתבה את שיריה. נושא מרכזי בשירתה הוא גורלה 

של האישה היהודית וִסבלה.25
הגזרה האוסרת על הליכה על מדרכות המתוארת  לגבי כתיבתו, אך  זמן מדויק  ציון  אין 

בשיר באה מיד אחר הכיבוש הגרמני, לפני הכניסה לגטו בספטמבר 26.1941 

שיח דרכים – ציניות וחרוזים
מתווכחות  הדרכים  אותן.  ומדובבת  הדרכים  את  חייטן  חנה  מאנישה  זה  מיוחד  בשיר 
ביניהן מי מהן טובה יותר – זו שדרכו עליה החיילים במדים המפוארים או זו שדרכו עליה 
ושמה  האנשים  מן  לכאורה  בשיר מתעלמת  המתוארת  הסיטואציה  הרעב.  מזי  השבויים 
במרכז את הדרכים, הדרכים המושפעות מן ההולכים עליהן, הדרכים שנשארו עדות למה 
שהיה במלחמה. אין זה דו־שיח אלא התגרות מצד המדרכה הגוררת אחריה תשובה של 

דרך האבנים הקשה.

גרפונקל, יהדות ליטא, עמ' 218.  .25

ירושלמי, פנקס, עמ' 34. תיאור הגזירה: "...האיסור להשתמש במדרכות. הגזרה הזאת מעליבה ומכאיבה באופן   .26
נורא. היהודים הולכים כצל בנטותו בצדי הרחוב, והנוצרים הישרים מתביישים. הרגלים נגפות באבנים הנושרות 
והבולטות מהרצפה, סגולה לקלקל את סולי ]=סוליות[ הנעלים, שאין להם עכשיו תקנה מפני חוסר עור, ואת 
זו בחורף,  רוב הציבור בגזרה  יעמוד  הערדלים שקשה מאוד למצוא תמורתם. מאליה מתעוררת השאלה: איך 

כאשר השלג יתערם בצדי הרחוב?..." )פיק, רשימות, עמ' 103(. 
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המדרכה לועגת לדרך הבלתי סלולה על כך שאיננה נקייה ומבריקה כמוה ושעליה מטיילים 
רק אנשים מהודרים. בסיום דבריה המדרכה מודה לאל שמפרידה בינה לבין דרך האבנים 
תעלה צרה )תעלת הניקוז(. תגובת דרך האבנים עונה על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון 
תוך ניצול דברי הלעג של המדרכה כחרב פיפיות נגדה והצגת שאלות רטוריות המעצימות 

את טיעוניה. נעמיד את טיעוני דרך האבנים מול דברי המדרכה:27

טיעוני דרך האבניםהמדרכה

ה ּוַמְבִריָקה  יִדי ִמי?27ַוֲאִני ְנִקּיָ ְקיֹוֵנְך? / ַהּגִ ִמי ֶנֱהֶנה ַהּיֹום ִמּנִ

ְוַגם   / ִרים  ְמֻהּדָ ים  ֲאָנׁשִ ִלים  ְמַטּיְ ָעַלי 
ים ְמֹפָאִרים ַמּדִ י ָצָבא / ּבְ ַאְנׁשַ

ה  ֵאּלֶ ֵני ָאָדם, / ַרק ּכָ ַאְלֵפי ּבְ רּו ּבְ ּיָ ה  ׁשֶ ֵאּלֶ ַרק ּכָ
ם  ל ּדָ ְפכּו ְנָהרֹות ׁשֶ ּשָׂ ׁשֶ

ִחים ְוצֹוֲחִקים ּדְ ֵמִחים, / ִמְתּבַ ם ׂשְ ּלָ ל ּכֻ ׁשֶ ְכֵסיֶהם  ִמּנִ  / ְוֶנֲהִנים  ְדדּו  ָ ׁשּ ׁשֶ ה  ֵאּלֶ ּכָ ַרק 
ה ְמָחה ּוְבִרּנָ ׂשִ ה הֹוְלִכים ָעַלִיְך ּבְ ֲאֵחִרים – / ֵאּלֶ

ֶזה? / ַהִאם  ּכָ ַעם ְלָכבֹוד  ּפַ ָזִכית  ַהִאם 
יׁש ֶאת ֶזה? ְיכֹוָלה ַאּתְ ְלַהְרּגִ

ָמָעים ֵליֵלי רֹוְצִחים ָעַלי / לֹא ִנׁשְ ְותֹוָדה ָלֵאל, ׁשֶ

ָיכֹול  ָבר  ּכְ ִמי   / ָמטּוָתא,  ּבְ ָעַלִיְך  ְוִכי 
ֶרְך ּבֹוִצית ּוְמֻלְכֶלֶכת? ָלֶלֶכת / ַעל ּדֶ

 / ִויֵחִפים,  ָגִדים  ּבְ ְקרּוֵעי   / הֹוְלִכים  ָאֵכן  ָעַלי 
בּוֵיי ִמְלָחָמה / ִויהּוִדים, ֵמְרָבב  ָעַלי צֹוֲעִדים ׁשְ ׁשֶ

ם ְנִקִיים.  ל ּדָ ׁשֶ

ִנים  ה ׁשָ ֲעֹבר ַהְרּבֵ אחרי שבנתה את טיעונה לתלפיות מגיעה דרך האבנים למסקנה: "ְוָלֵכן ּכַ
רּו.  יעּו ִויַסּפְ חּו, / ְוַרק ָעַלי ַיְצּבִ ּכְ ירּו, ִיׁשְ ָלל לֹא ַיְזּכִ ים. / אֹוָתְך ּכְ ִזְכרֹון ָהֲאָנׁשִ ֵאר ַרק ֲאִני ּבְ ָ / ֶאּשׁ
ְמָעה  ָ ּשׁ ֶרְך ִהיא ׁשֶ ל ְוַאְכָזר, /  ְוַהּדֶ ָטר ִמְתַעּלֵ ַחת ִמׁשְ ל 5 ָצַעְדנּו / ּתַ ׁשּורֹות ׁשֶ י ּבְ אן , ַיְלּדִ / 'ּכָ
ִחיָדה / ִנְזּכֹר  ֶרְך. ָהֵעָדה ַהּיְ ִרים / ֶאת ַהּדֶ אּוִסים ְוַהּמָ ינּו ַהּמְ ָבר. / ְוָלֵכן ַעל ַאף ַחּיֵ ל ּדָ ְוָרֲאָתה ּכָ
ְלעֹוָלִמים' ". דרך האבנים מנצלת אפוא אמצעים רטוריים ועונה למדרכה תשובה מתוחכמת 
המעמידה את דבריה של המדרכה באור אפלולי תוך שימוש מחוכם בדברי המדרכה עצמה 

והפיכתם נגדה.

שאלות רטוריות אלה, התשובה עליהן ברורה – המרצחים. אף על פי שהמדרכה ציירה את ההולכים עליה באור   .27
ניקיונה תיארה כתוצאה של עבודה, מטאטאים אותה פעמיים ביום, מצליחה דרך האבנים בדבריה  חיובי ואת 
להפוך את הקערה על פיה; הניקיון בא מכורח הנסיבות – צריך לנקות את הדם שנשפך; אנשי הצבא במדים 
מפוארים – כך הם מתלבשים כדי לכסות על פשעיהם. הם שמחים -  שמחתם באה בשל ביזת היהודים וכן הלאה.
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דו־שיח שכזה עשוי להיתפס לא רק כהמחשה חזקה לסיטואציה משפילה ולא אנושית, 
כ'כביש  המתוארת  המציאות  בכללותה;  האיומה  למציאות  כוללת  כמטפורה  גם  אלא 

אינסופי הרווי בדמים ובדמעותיהם של יהודים ושבויי מלחמה...'.28

ית ַהּסַֹהר ָהָאדֹם  ז. ּבֵ
משה שוב29

ֶלא, ָתא ַהּכֶ ְמּדּוִמים ּבְ ּדִ
ֵמִעיק, קֹוֵדר – ַהּכֹל ָאֹפר

ִנים לֹו ַעל ׂשֹוְנֵאינּו ַהּפָ
ל אֹור. ִעים ְלִזיק ׁשֶ ְמַשּוְ

ַרַעם! ֵמָרחֹוק ִהְרִעים,
ִמיַע –  ָרִקיַע ֲאָנָחה ִהׁשְ

ה –  ֵאּלֶ ים ּכָ ָבר ָהיּו ְזַמּנִ ּכְ
יַע ם ַיּגִ ה ִקּצָ עֹוד ִנְזּכֶ

המחבר משה שוב היה מורה ציוני בשבלי; בוגר ישיבת פוניבז' שפנה לציונות וסיים סמינר 
יהודי למורים בקובנה.30 השיר נרשם מפיו של דב שילנסקי. שילנסקי אף תיאר בספרו את 

נסיבות כתיבת השיר וגורלו.31
ב'בית הסוהר האדום' בשבלי נכלאו יהודים רבים על־ידי המיליציות הליטאיות )פרטיזנים(, 
מיד אחרי הכיבוש הגרמני, בחודשים יולי־אוגוסט 1941, לפני הגירוש לגטו. העילה הישירה 
ורוב  ורעב,  השפלה  שם  עברו  הם  בקומוניזם.  האשמה  הייתה  בכלא  היהודים  לחבישת 

גרפונקל, יהדות ליטא, עמ' 212. אין פירוט מי כתב את הדברים, ואפשר שאלו דברי העורך.  .28

שירים מגטו שבלי, תשס"ג, עמ' 168. התרגום לעברית כנראה של דב שילנסקי.  .29

ראו עליו בזיכרונותיו של בנו, גדעון שוב – שוב, בשביל, עמ' 17. דב שילנסקי מספר על גורלו: "משה שוב נמנה   .30
עם המעטים שיצאו חיים מבית הסוהר הזה. הוא שרד את הגטו עד סמוך לשחרור, אך לא זכה לראות את רגע 
הגאולה...". בספרו )שילנסקי, חשכה, עמ' 172 הערה 23( שילנסקי מספר על בנו של משה שוב, גדי, שהיה איש 
בית"ר ואצ"ל וקיבל משילנסקי את השיר: "מזכרת לילדיו שגדלו בארץ ללא סבא". על מסירת השיר לגדעון שוב, 

ראו: שוב, )לעיל( עמ' 46–47.

על נסיבות כתיבת השיר ועל הכליאה בבית הסוהר האדום סיפר דב שילנסקי: "...בין העצורים בתא היה המורה   .31
משה שוב. בוקר אחד דקלם בפנינו שיר שחיבר בלילה. השיר הרעיד את הלב ונשמר בזיכרוני עד היום. השיר 
מתאר את מצבנו העגום בתא הכלא, אך היה בו עידוד:  רעם מרחוק הרעים, רקיע אנחה השמיע – כבר היו זמנים 

כאלה – עוד נזכה קצם יגיע" )שילנסקי, חשכה, עמ' 78(.
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הנכלאים נרצחו; המחבר שהצליח לשרוד העביר את השיר שחיבר לעידוד הכלואים לגטו. 
תחושת האופטימיות היחסית הטבועה בשורות האחרונות מקורה באי־הידיעה שהייתה 
בשלב זה על גורל יהודי ליטא ועל הצפוי להתרחש בעתיד הקרוב; בנסיבות אלו היה מקום 

לעידוד שהימים הקשים יעברו כפי שחלפו ימי פורענות אחרים בתולדות ישראל. 

מ' שוב מגייס את השמים, את הרעם ובעקיפין אף את הברק )זיק של אור(. מתוך הכלא 
האפל שומעים הכלואים רק קולות, ולכן הם שומעים את הרעם ואת אנחת השמים. הם 
אינם יכולים לראות את האור של הברק. גיוס הטבע רומז למסקנה־תקווה שמובעת שוב 
בסוף השיר. הטבע שהכרנו ממשיך ומתקיים למרות הכול, ואפילו מן הכלא האפל אפשר 
להרגיש זאת. מעניינת הקביעה 'כבר היו זמנים כאלה'; העם היהודי כבר שבע תלאות בעבר 
)ואפילו משתתף בצער: "רקיע אנחה  וקם ואויביו נפלו, וכמו שהטבע ממשיך ומתקיים 
יַע". דומה כי משפטים  ם ַיּגִ ה ִקּצָ ה –  / עֹוד ִנְזּכֶ ֵאּלֶ ים ּכָ ָבר ָהיּו ְזַמּנִ השמיע"(, כך גם הפעם – "ּכְ
מלאי תקווה כאלה אפשר היה להשמיע רק בימים הראשונים שלאחר הפלישה. ההפנמה 
מה עמוק היה השוני בין הקטסטרופה שנמצאים בה בתחילתה לבין הצרות הקודמות של 

העם היהודי הגיעה עדיין למודעות של הכלואים בבית הסוהר האדום.

ח. רצח יהודי טלז
שרה אליצור־ריטוב32

י ְלּתִ י ִנּצַ י, ּכִ  ַהֲחלֹום ָחַלְמּתִ
י? לֹא! ֵמרֹוְצֵחי ַעּמִ

דּו  ּדְ  ֵהן ָרֹאה ָרִאיִתי ֵאיְך ִנׁשְ
י. ָאִבי ְוֶאָחי ֵמִאּתִ

ה ִמים ֲאֻיּמָ ִמְלֶחֶמת ּדָ
ְזָרח ָהָאֹדם ּמִ ָחה ּבַ  ִהְתַלּקְ

ל ַמְעָלה ַמְלָיה  ׁשֶ  ְוָכל ַהּפָ
ּדֹם. ה ַוּתִ ֶהֱחִריׁשָ

ֹחם ָפה ּבְ רֹום ֻלּטְ ּמָ ֶמׁש ּבַ  ׁשֶ
אֹון ה ּבְ  ֵעת ַמֲחֵנה ָהאֹוֵיב ִהּכָ

מתוך: אלפרוביץ, ספר טלז, עמ' 354–355.  .32
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ֵני ָהָעם, בּוִיים ִמּבְ ְ  ֶאת ַהּשׁ
דֹול ְוָקָטן. ע' ּגָ ׁשַ  ַהַחף ִמּפֶ

ַער ה ִמּיַ ַחּיָ ֵער ָהֲאַסְפסּוף ּכְ  ִהְסּתַ
ַער י־ַהּצַ ים ּוְמֻרּבֵ ׁשִ ים ְוַהַחּלָ  ַעל ַהְמֻנּדִ

ֲעָרה33 יג ַטְרּפֹו, ֲחָמתֹו ּבֹו ּבָ ִ ֶטֶרם ִהׂשּ  ּבְ
ְעָרּה. ְלפֹו ַחְרּבֹו ִמּתַ ׁשָ ַאג ּבְ  ָנַהם ְוׁשָ

ִלי ַלֲחֹמל ֹמאל ִמּבְ ה ָיִמין ּוׂשְ  ִהּכָ
קֹול כּו ּבְ ּבָ עּוִטים ׁשֶ ָלִדים ַהּפְ  ֶאת ַהּיְ

חֹול, ר ִנְרְמסּו ּבַ ֵקִנים ֲאׁשֶ  ְוֶאת  ַהּזְ
ב ַלֲחֹדל. ל ִקְצּפֹו, לֹא ָחׁשַ ְגּדַ  ַוּיִ

ָלְך ְלָכל ָהרּוחֹות  'ּכְ

ל ָהֻאּמֹות,   ְיהּוִדי, ִנְבֶזה ִמּכָ
ְמחֹול34 ירּו, ִרְקדּו ּבִ  ׁשִ

ל ַעם'. ם ֵזֶכר ׁשֶ ֵאר ִמּכֶ ָ ַעד לֹא ִיׁשּ

הּוִדי ֶטֶרף ִלְפִריץ ַחּיֹות ְך ָהָיה ַהּיְ  ּכָ
ֵמאֹות ָלִבים ֵהִסיתּו ָעָליו ּבְ  ּכְ
רֹו ַהַחי  ׂשָ ְקְרעּו ְנָתִחים מּבְ  ַוּיִ
י... ִלי ּדַ ְך ַעד ּבְ ּפַ ְוָדם ָנִקי ִנׁשְ

ׁשּוָרה ים ֶהֱעִמידּו ּבְ  ְיָלִדים ְקַטּנִ
ֲעָרָכה  ּמַ תּוִחים ּבַ  ַעל ַיד ַהּבֹורֹות ַהּפְ
ְרִציָחה, ִמידּום ּבִ הֹות ִהׁשְ  ְלֵעיֵני ָהִאּמָ

ָצה ַלע ֻנּפְ ַעל ַהּסֶ לּגֶֹלת ּכְ ּגֻ לּגֶֹלת ּבְ  ּגֻ
 ֵלב ָהֵאם ִנְקַרע

ַמע ִנְבַלע  ַהּדֶ

בכמה מקומות בשיר יש שינויים קלים בין הכתוב בספרה של שרה אליצור־ריטוב )כפי שהעירנו בנה, בנימין   .33
אליצור( לבין ספר טלז. בשיר כתבנו את הכתוב בספרה ובהערות את הכתוב בשינוי בספר טלז. בבית זה בספר 

ַער. ְלפוֹ ַחְרּבוֹ ִמּתַ ׁשָ ַאג ּבְ ַער / ָנַהם ְוׁשָ יג ַטְרּפוֹ, ֲחָמתוֹ ּבוֹ ּבָ ֶטֶרם ִהׂשִּ טלז כתוב: ּבְ

ָטן. ָמחוֹל ַהׂשָּ רּו, ָרְקדּו ּבְ בגרסה בספר טלז: ׁשָ  .34
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צּוָעה, ֶפׁש ַהּפְ תֹוְך ַהּנֶ  ּבְ

ה ֲאסּוָרה. ִכּיָ  ַיַען קֹול ַהּבְ

ְפִנים ָמעֹות ְוָעלּו ִמּבִ  ּוָבְקעּו ַהּדְ
ַמִים ְוִצְבָעם ֶהֱאִדים ָ  ֶאל ֵלב ַהּשׁ

א ָהרּוַח ֶאת ָהֲאָנחֹות ּשָׂ ַוּיִ
ָבבֹות.35 ֵמִעְמֵקי ַהּלְ

ָרה  ֵאָלה ַאַחת ֶאת ַהּמַֹח ִנּקְ ּוׁשְ
ה ּגֹוָרֵלנּו ֵהַרע?  ַעל ָמה ְוָלּמָ

ים?  ַטּנִ עּוִטים ַהּקְ עּו ַהּפְ ׁשְ  ָמה ּפָ
ֲעֵרי ָהַרֲחִמים? רּו ׁשַ  ָלָמה ִנְסּגְ

רֹוִמים  ָהֵעיַנִים ְנׂשּואֹות ַלּמְ
עֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים, ם ּבָ  ֵאי ׁשָ
ׁשּו ֵעיַנִים ָלֲאָלִפים ּקְ רּו, ּבִ  ּתָ

ָלִכים.  ֶאת ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ

ה ה ּוְתִעּיָ ּיָ  ּוִמּתֹוְך ִצּפִ

ְקָוה  ֶנֶאְבָדה ַהּתִ
הֹות ם ָהִאּמָ ְך ִנְרְצחּו ּגַ  ּכָ

קֹוֵנן ַעל ַהֲהרּוגֹות... ּיְ  ְוֵאין ִמי ׁשֶ

הֹומֹות  ים ָיַרד ּתְ ם ְקדֹוׁשִ  ּדַ
ם ְטהֹוִרים ָעָלה ֵמַהּבֹורֹות  ּדַ
דֹות ַטף36 ׂשָ ַמְעָין ְוׁשָ ַרץ ּכְ  ּפָ

ְגִוּיֹות ָאָדם ִנְמְלאּו ְיָערֹות  ּבִ

ר ָהעֹוָלם ֵ נּו ִנְתַעׁשּ ַחְלֵלי ַעּמֵ  ּבְ
 ּוְבָדָמם ִהְפרּו ַאְדָמָתם.

ָבבוֹת ָהֲעצּוִרים. בספר טלז: ֵמַהּלְ  .35

ִטיף. בספר טלז: ְוִהׁשְ  .36
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ָקם יב ְלָצָריו ַהּנָ ָמַתי ָיׁשִ
 ֲאדֹון ָהעֹוָלם יֹוֵצר ָהָאָדם?

ם:   קֹול ֶאָחי ּבֹוֵקַע ּתֹוְך ַהּדָ

ץ –  ָמַתי ָיִקיץ ַהּקֵ
ִחיֵתי ָהעֹוָלם?...  ְלַמׁשְ

ם!... ְנָקָמה, ְנָקָמה ּתוֵבַע ַהּדָ

הגימנסיות  )בוגרת  בטלז  שהתגוררה  נערה  השואה  בעת  הייתה  )ריטוב(  אליצור  שרה 
'תרבות' ו'יבנה'( והצליחה לשרוד, לאחר שאיכר ליטאי הצפין אותה יחד עם דודה ומספר 
בעברית  במחבוא,  בהיותה  העלתה  היא  הקשה  מהתקופה  חוויותיה  את  משפחה.  בני 
רהוטה, על דפי יומן ששמרה, ולימים הובא לדפוס.37 בספר הופיעו גם השירים שכתבה,38 
ובהערה נאמר כי: השירים נכתבו על ידי המחברת בנדודיה מגיא ההריגה לארץ ישראל. 
וכולל תיאורים מציאותיים לחלוטין,  כפי שנזכרו  הזוועות  כאן מתאר את  השיר שהובא 
השאובים מן היומן וידועים גם ממקורות אחרים.39 השאלות הקשות אף הן הועלו ביומן.40

דם נקי נשפך עד בלי די – עד מתי?
כאמור, בין דם לדם שואלת אליצור־ריטוב בשיר שאלות קשות, שאלות מתריסות. היא 
זה מתואר גם המצב שהיה בגטו לפני ההריגה בבורות –  מתארת את הרצח, אך בשירה 
להלן  הסעיפים  ארבעת  נחלתם.  ההתעללות שהייתה  המעונים,  המכות שהוכו השבויים 

מתארים את מאפייני השיר הקשה שלפנינו.

הייתה  בעברית  שליטתה  פרטים:  בשיחה  הוסיפה  אליצור,  שולמית  פרופ'  כלתה,  יומן;  פרקי  אליצור־ריטוב,   .37
מופלאה; בבואה ארצה באניית מעפילים שליטה זו הצילה אותה מלכידה על ידי הבריטים. כשעגנה אנייתה בנמל 
וכולם ירדו ממנה, שררה המולה, והבריטים ניסו להפריד בין המעפילים לבין תושבי המדינה בדברם עמם עברית.  
אף על פי שלא היה לה סרטיפיקט, ובשל העובדה שדיברה עברית רהוטה, נתנו לה לעבור והיא המשיכה בעלייתה 
ארצה. כשנשאלה שרה כיצד זה ששורות כאלו ושירים כאלו נכתבו בעברית, תמהה על עצם השאלה – ברור 
היה לה ששירים צריכים להיכתב בעברית. בעיזבונה של אליצור־ריטוב נמצאה תעודת חבר באגודת הסופרים 
העבריים באיטליה. בעת שהותה שם )לקראת ההפלגה לארץ( הייתה המשוררת היחידה שכתבה ודיברה בעברית.

אליצור־ריטוב, פרקי יומן, עמ' 141–146.  38

למשל ההפרדה בין הנשים לגברים: "אחרי שקלא וטריא החליטו לשחרר את הנשים הביתה ואת הגברים לשלוח   .39
ליער ריין. את הזקנים )מבני שבעים בערך( גם כן לשחרר. אז התחילו הפרידות. כמה קשה היה לנו להיפרד מיתר 

בני המשפחה... אני הלכתי עם אמא" )שם, עמ' 30(.

ולא אבה לשמוע  נכמרו רחמי האלוקים על עמו  נס שיקרה, אך שום דבר לא קרה. לא  למשל: "צפינו לאיזה   .40
כוונות  בינתנו להבין את  כך קצרה  לנו חטאותינו... על  היו  ברורים  כי לא  לו, אף  יותר מדי חטאנו  כנראה  לו. 

בוראינו..." )שם, עמ' 34(.
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שיר אדום כדם  .1
הדם והצבע האדום הם המוטיבים המובילים בשירה של שרה אליצור־ריטוב. כבר הבית 
ובשתי  ָהָאֹדם",  ְזָרח  ּמִ ּבַ ָחה  ִהְתַלּקְ  / ה  ֲאֻיּמָ ִמים  ּדָ "ִמְלֶחֶמת  באדום:  צובע את הרקע  השני 
השאלה  מן  בה  שיש  אמירה  מאוד,  חזקה  אמירה  נאמרת  בית  באותו  הבאות  השורות 
הרטורית, אפילו שהיא ללא סימן שאלה – מדוע וכיצד כל הפמליה של מעלה לא עשתה 
ּדֹם." בבית השביעי מתואר היהודי שמוסתים  ה ַוּתִ ל ַמְעָלה / ֶהֱחִריׁשָ ַמְלָיה  ׁשֶ דבר – "ְוָכל ַהּפָ
י...". צבע השמים הופך אדום  ִלי ּדַ ְך ַעד ּבְ ּפַ עליו כלבים וקורעים מבשרו, ואז: " ְוַדם ָנִקי ִנׁשְ
ְפִנים / ֶאל ֵלב  ָמעֹות ְוָעלּו ִמּבִ בשל דמעות האימהות שילדיהן נרצחו מול עיניהן: "ּוָבְקעּו ַהּדְ

ַמִים ְוִצְבָעם ֶהֱאִדים". ָ ַהּשׁ
הבית הארבעה עשר כולו רווי בדם: דם קדושים, דם טהורים ודם הפורץ כמעין ושוטף41 את 
דֹות",  ַטף ׂשָ ַמְעָין ְוּשָ ַרץ ּכְ ם ְטהֹוִרים ָעָלה ֵמַהּבֹורֹות / ּפָ הֹומֹות / ּדַ ים ָיַרד ּתְ ם ְקדֹוׁשִ השדות: "ּדַ
האדמה,  את  הפרה  הנרצחים  דם  כי  מספר  הבא  הבית  לחלוטין.  מציאותי  מוטיב  שהוא 
ובבית האחרון מרמזת אליצור־ריטוב לרצח הבל ולפסוק: "קול דמי אחיך צועקים אַלי מן 
ם". ברימוז זה בעצם מבין הקורא  האדמה" )בראשית ד, י( בשורה: "קֹול ֶאָחי ּבֹוֵקַע ּתֹוְך ַהּדָ
כי ברור וידוע מי הרוצח )כמו שהקב"ה ידע שקין הוא הרוצח בשאלו שאלה זו(, והציפייה 
היא שהוא יקבל את ענשו, שתהיה נקמה, כמו שכתוב בשורה האחרונה של השיר, כי הדם 

תובע אותה.42

שאלות המנקרות את המוח  .2
ה  ְוָלּמָ ָרה / ַעל ָמה  ִנּקְ ַהּמַֹח  ֵאָלה ַאַחת ֶאת  לאורך השיר זרועות שאלות קשות מאוד: "ּוׁשְ
ֲעֵרי ָהַרֲחִמים?"; לקראת סוף  רּו ׁשַ ים? / ָלָמה ִנְסּגְ ַטּנִ עֹוִטים ַהּקְ עּו ַהּפְ ׁשְ ּגֹוָרֵלנּו ָהָרע? / ָמה ּפָ
ָקם / ֲאדֹון ָהעֹוָלם  יב ְלָצָריו ַהּנָ השיר, אחרי כל התיאור הקשה, נשאלות השאלות: "ָמַתי ָיׁשִ
יֹוֵצר ָהָאָדם?" – הציפייה לנקם המתוארת בשורה האחרונה של השיר מתרחבת גם לציפייה 

ִחיֵתי ָהעֹוָלם?...". ץ – / ְלַמׁשְ לסופם של משחיתי העולם: "ָמַתי ָיִקיץ ַהּקֵ
והשיר  שותקת,  מעלה  של  הפמליה  כי  בתחילתו  שנאמר  אחרי  מגיעות  בשיר  השאלות 
בעצם פונה אליה גם בתיאור וגם בשאלות המזעזעות הנשאלות במעין תמימות מוגזמת, 

ובכך כוחן הרב.

קבורת  מוחשי;  דם  של  תיאור  גם  זה  בביטוי  יש  הספרותית  לעצמתו  מעבר   – שדות'  ושטף  כמעיין  פרץ  'דם   .41
הנרצחים בקבר אחים הייתה חפוזה, והדם אכן בצבץ מן האדמה.

ֶפׁש  ַהּנֶ תוְֹך  "ּבְ בשורה  או  ָצה"  ֻנּפְ ַלע  ַהּסֶ ַעל  ּכְ לּגֶֹלת  ּגֻ ּבְ לּגֶֹלת  "ּגֻ בשורה  למשל  לדם,  נוספים  רמזים  ישנם  בשיר   .42
צּוָעה" – המילה 'דם' אינה מוזכרת אך בקריאת שורות אלה הדם בוודאי נראה לקורא. ַהּפְ
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היכן הוא אדון העולם?  .3
התקווה  מחרישה,  מעלה  של  פמליה  המלכים,  מלכי  מלך  את  מחפשות  בשיר  העיניים 
אבדה, ובכל זאת קיימת הציפייה מבורא העולם שינקום בצריו ויביא את הקץ למשחיתי 
העולם. השיר מתאר את תחושת הייאוש וההזנחה, אך אינו מתריס כלפי מעלה, הדברים 

נאמרים באיפוק יחסי, אך בהחלט יוצרים תחושה שתבוא הנקמה.

מ'לא נותר יתום לקדיש' ועד 'ואין מי שיקונן על ההרוגות'  .4
בשיר הפותח מאמר זה הודגשה במיוחד השורה 'לא נותר יתום לקדיש'. הרעיון המצמרר 
הזה חוזר גם בשיר הנדון אלא שכאן מדובר בקינה ולא בקדיש. בבית הבא אחרי תיאור רצח 
הילדים לעיני אימהותיהם ואת הדמעות העצורות בעיניהן, ואחרי השאלות הקשות שבהן 
גם 'למה נסגרו שערי שמים' וכן אחרי העיניים המחפשות את מלך מלכי המלכים, ואז אבדה 
התקווה, כי גם האימהות נרצחו, ואין מי שיקונן עליהן )כי ילדיהן נרצחו לפניהן(: "ּוִמּתֹוְך 
קֹוֵנן ַעל ַהֲהרּוגֹות...". ּיְ הֹות / ְוֵאין ִמי ׁשֶ ם ָהִאּמָ ְך ִנְרְצחּו ּגַ ְקָוה / ּכָ ה / ֶנֶאְבָדה ַהּתִ ה ּוְתִעּיָ ּיָ  ִצּפִ

סיום

קבוצת השירים שהובאה כאן הוקדשה לקיץ 1941 בליטא. שירים אלו הם חלק מקבוצה רחבה 
של מה שנוהגים לכנות 'שירי שואה'. יצוין כי אף על פי שנכללו כאן שירים מספר שנכתבו 

בגטו, אין אלה שירי גטו במובן המקובל שאותם אפיין בצורה כה מוצלחת שלום אילתי: 

הגטו שר שירים, ושרק התאושש מן ההלם הראשון, פשטו שירי הגטו. הם היו מבוססים על 

נעימות מוכרות אשר הותאמו להן מלים חדשות, והעבירו אותם בהתמכרות האחד לשני. שרו 

על הכול, לא פסחו על אף אחד מתחומי המציאות החדשה. התיאורים היו לעתים נאיביים, 

סנטימנטליים, לפעמים בקול של קינה מרירה, אך גם בהומור ובתקווה לימים טובים יותר. 

הם היו כמעין דף קשר חשאי של חבורה נרדפת המעודדת את עצמה. כדרך ילדים היינו מן 
הראשונים ששיננו את מלותיהם והעתקנום בשקידה על־גבי דפים פנויים למחצה...43

על  הכותב  לב  מישה  דברי  על  נשען  כאן  שהובא  השירים  קובץ  של  יותר  מוצלח  אפיון 
מן  היסטוריון".44  גם  הוא, במידת מה,  רציני  סופר  "כל  הירש אושרוביץ שנזכר למעלה: 

אילתי, הנהר, בפרק 'שירי גטו, מקהלה ותזמורת'.  .43

לב, סופרים, עמ' 40.  .44
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השירים הבודדים שהצגנו כאן בין שנכתבו בסמוך לקיץ 1941 ובין שנכתבו אחריו עולה 
תמונה אחידה וברורה של קיץ שהחל כקיץ של שגרה והפך לזוועה. חלק מהשירים קשורים 
לשלבים הראשונים של היווצרות הגטאות וחלק של הרצח המיידי בבורות ההריגה; תמונה 
ובין בשמיעה  זוועות הקיץ בין במראה עיניים  היכולה לשמש ֵעדה למשוררים שחוו את 

מכלי ראשון מיד לאחר מעשה והנציחו אותן בשיריהם.
המחברים ושומעיהם היטיבו לדעת כי אין מדובר בשירה לשמה, אלא בדרך ביטוי מיוחדת 

לומר את הדברים ואף לשמרם, כלשון ניצולי שאוולי:
 

מן  מבוטל  לא  וחלק  בזכרונם,  לשמור  ששרדו  המחברים  ידעו  זה  בקובץ  השירים  רוב 

השירים, שהיה שגור בגטו בפיהם של רבים, הועלה על הכתב על ידי אלה שזכו להשתחרר. 

מכל מקום, שירים אלה לא היו דברי שירה לשמם, כי אם מאמצים לתאר במילים את מה 

שלא ניתן לתאר במילים, לא אז ולא עכשיו. אלה הם הניסיונות לקרוא שמים וארץ לעזרת 

שרידי הקהילה של גטו שבלי ובכלל, באימי המצוק והכיליון. לפיכך שמא ראוי לקרוא את 

התיבה 'שיר' שחוזרת ונשנית בעמודים הבאים, לא כפשוטה כי אם כלשון עדות מתהום 
המעמקים למראות למוראות של אותם הימים הנוראים של השואה הגדולה.45 

אכן, התקווה הנשקפת בכל זאת בחלק מהשירים, הקריאה להמשיך הלאה ולקוות לטוב 
וגם הציפייה לנקם מפיחות בקורא השיר )או בשר אותו באותה תקופה( תקווה עמומה 

להמשיך ולחיות למרות האסון הנורא מכול. 
הפילוסוף  של  המפורסמת  אמרתו  כצל  מרחפת  לשירה  שואה  שבין  בזיקה  דיון  כל  על 
תיאודור אדורנו מ-1949 כי "אחרי אושוויץ אי אפשר לכתוב עוד שיר לירי".46 מבלי לנקוט 
עמדה בקשר לצדקתה היחסית של עמדה זו מסתבר כי כבר בתוך קיץ 1941 בליטא לא 

שירים מגטו שבלי, תשס"ג, עמ' 10.  .45

או: "לכתוב שירה אחרי אושוויץ זו ברבריות". פרימו לוי, בהתייחסו לדברי אדורנו, אמר כי "אחרי אושוויץ אי   .46
אפשר לכתוב שירה וספרות אלא אם מדברים על אושוויץ". שנים מאוחר יותר חזר אדורנו מאמירתו הנזכרת 
ואמר כי "ייתכן שהייתה זו טעות לקבוע שאחרי אושוויץ לא ניתן עוד לכתוב שירה". ואכן, נראה כי המספרים 
והמשוררים את השואה הם שהופכים לערוץ הזיכרון המרכזי לאשר היה )א' ניר, 'רק לומר כי היה לילה', אתר 
תאריך   ,cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/BDA7E689/RakLomar.doc החינוך:  משרד 

הורדה: ינואר, 2013(.
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פשוט היה לכתוב שירה לירית. מי שכתב לא שאל את עצמו מדוע כתב, אך משכתב ראה 
בעדות ובזיכרון מטרה נעלה, השירה הפכה לֵעד!47

ראוי לסיים בשורות של אברהם סוצקובר ששירתו קשורה בוילנה ולא נותחה במאמר זה 
יר  ֲהָאׁשִ ה?/  ֵאירֹוּפָ ּבְ ַהַאֲחרֹון  ׁשֹוֵרר  ַהּמְ "ַהֲאִני  ַאל:  ׁשָ ב־1943'.48  יהודי  משורר  של  ב'שירו 
נֹוְתרּו ַהּנֹוֵטר". המשורר  יר ָלעֹוְרִבים?" ּובמעין תׁשּובה צין: "ֲאִני ְלִנּגּוֵניֶהם ׁשֶ ִתים, ִאם ָאׁשִ ַלּמֵ

הוא נוטר הזיכרון!
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