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הדמות שלי רומן גארי  

פרשת “קדושים” פרשת השבוע למשפחה

שלי  הדמות 
השואה  ליום 
רומן  היא 
שהיה  גארי, 
העולם  “איש 
אבל  הגדול”, 
לא  אני  ממש. 
לכך  מתכוון 
טייל  שהוא 
העולם  בכל 
שהוא  אלא  ותרבויות,  חברות  אינספור  ופגש 
אם  או  הזה,  מהעולם  חלק  הרגיש  שבאמת 
נשכח  ובל  העולם.  שהוא-הוא  הרגיש  תרצו, 
שהעולם הוא גדול ורחב ויש בו נופים שונים, 
שונים.  ואנשים  שונות  תרבויות  שונות,  שפות 
ולהיות חלק מכל זה, זה לעתים לא קל בכלל.

הראוי  מכיר  שאני  היחיד  האדם  הוא  גארי 
בליטא  יהודייה  לאם  נולד  הוא  זה.  לתואר 
מלחמת  פרוץ  עם  שנה,  מאה  לפני  בדיוק 
לצרפתי,  הפך  בהמשך  הראשונה.  העולם 
ושירת במלחמת העולם השנייה כטייס בצבא 

לימים  “צרפת החופשית”, בעיקר באפריקה. 
חלק  ובילה  ולדיפלומט,  נודע  לסופר  הפך 

מימיו בארצות הברית.
העניין.  לא  הם  הביוגרפיים  הפרטים  אבל 
בכמה  עבר  חייהם  שמסלול  אנשים  עוד  היו 
ארצות, דרך כמה תרבויות. מה שמייחד את 
חיים  מסלול  בעקבות  שפיתח  מה  הוא  גארי 
זה, ואני מתכוון לתחושת ההזדהות העמוקה 

שלו – לטוב ולרע – עם האנושות כולה.
במובנה  בה  נכח  ממש  שלא  השואה,  את 
של  עיניהם  דרך  בספריו  תיאר  היהודי, 
ואפילו  צרפתים  חירות  לוחמי  פרטיזנים, 
שהפך  ורשה  מגטו  בדחן  של  מבטו  מנקודת 
אותו.  שרצח  האס.אס.  קצין  בראש  לדיבוק 
כי למרות שלא היה אף אחד מכל אלה, הוא 
שכתב  כך  כדי  עד  כאבם  ואת  אותם  הרגיש 
שכאמור  לשואה,  פרט  ספרים.  בשמם 
גם  גארי  את  הטרידו  רבות,  אותו  העסיקה 
וייטנאם,  מלחמת  קמבודיה,  של  הזוועות 
ואפילו  הברית  בארצות  השחורים  אפליית 
היה  ניתן  היום  באפריקה.  המשתולל  הציד 
עולמיות,  זוועות  כמה  עוד  לרשימה  להוסיף 

שאת כולן יצר ויוצר האדם.
גארי  העז  השואה,  על  ואפילו  זוועה,  כל  על 
דבר  של  בסופו  שהיא  תופעה  כעל  להביט 
שבמקום  זו  האנושית;  התרבות  של  תולדה 
טומנת  שהיא  הגדולה  התקווה  את  לממש 
במקרים  לה  שקורה  כמו  איכזבה,   – בחובה 

רבים כל כך.
והמדהים אצלו שמתוך האכזבה הזו והקושי 
פני  על  אצלו  שנפרשו  האנושות,  עם  הזה 
האחרון  ספרו  רבים,  בספרים  רבים  דפים 
והמופלא “עפיפונים” מלא אופטימיות. למרות 
עוללה,  אשר  את  לה  לשכוח  ומבלי  הכול, 
את  מעליו  לנער  להתרומם,  גארי  הצליח 
העצבות ולהביט על האנושות בעיניים מלאות 
תקווה. כי בסופו של דבר האיש הזה באמת 

האמין בו, בעולם הגדול.
לכבוד יום השואה אני מאחל לעצמנו, שמצד 
של  כאבם  את  לכאוב  מגארי  נלמד  אחד 
ומצד שני נעשה את מה שביכולתנו  אחרים, 
להתחיל   - כמובן  לאנושות   - לה  לעזור  כדי 

להתנהג כמו בן אדם.
יאיר הרטמן

“אנשים טובים באמצע הדרך”...
השנה נסמכה פרשת “קדושים” ליום השואה. 
הכלל  רבים  באנשים  התקיים  בשואה 
איש”,  להיות  השתדל  אנשים,  שאין  “ובמקום 
רבים שעברו  אנשים  המופיע במסכת אבות. 
שמתווה  המצוות  את  כיבדו  השואה  את 
הרוע  למרות  טובים”,  “אנשים  והיו  פרשתנו 
בשלוש  הפרשה  של  מהותה  סביבם.  ששרר 
זו  פרשה  טובים.  אנשים  להיות  היא:  מילים 
וקטן,  גדול  בכולם:  ונוגעת  בעיניי  קסומה 
צעיר ומבוגר, דתי, מסורתי, חילוני, אתיאיסט 
ומאמין גדול. לאורך הפרשה טמונות מצוות-

בעולם  יותר  מוגן  קיום  לנו  המבטיחות  עצות 
שאם  מבטיחה  הפרשה  לפורענות.  המועד 
ניקרא  בה  המופיעים  הכללים  על  נקפיד 
דבריי  בפתח  זאת  שכיניתי  כפי  או  קדושים 
שכולנו  יעד  זה  האין  יותר”.  טובים  “אנשים 
לזכות  כדי  לעשות  עלינו  מה  לו?  מייחלים 

בכינוי הנכסף?
אך  דברים,  של  ארוכה  שורה  מונה  הפרשה 
שנוגעים  מהם  לשניים  להתייחס  ברצוני 

לעיוורון  נוגע  הראשון  אנושיות.  למגבלות 
ידועים  אלו  מומים  שני  לחירשות.  והשני 
בפרשה  כאן  אך  הרגילה  במשמעותם  לנו 
ועל  התייחסות  של  נוסף  ממד  מקבלים  הם 
מופיע  בפרשה  ליבי.  תשומת  את  משכו  כן 
ר  ִעיוֵוּ ְוִלְפֵני  ֵחֵרׁש,  ל  ְתַקֵלּ “ֹלא  הפסוק 
לנו  אל  יד(.  יט  )ויקרא  ִמְכשֹול”  ן  ִתֵתּ ֹלא 
שמא  רואה  שאינו  אדם  בפני  מכשול  לשים 
לעיוורון  מתרחב  הפירוש  אך  חלילה.  ייפול 
לראות  מיטיב  שאינו  זה  רק  לא  מטאפורי. 
הוא עיוור, גם אדם שנמנע ממנו מידע מסוים 
או הזקוק לעצה הוא עיוור לצורך העניין. גם 
אסור  מכשול,  להציב  אסור  זה  אדם  בפני 

להטעותו או להשיא לו עצה רעה במתכוון.
מופיעה  כאן  החירשות.  הוא  השני  המום 
מיד  חירש.  לקלל  אסור  תמוהה.  הנחיה 
נזדעק ונקרא: אם הוא חירש, הרי אינו שומע! 
אם  גם  לקללו?  התורה  אוסרת  מדוע  אז 
אותו  שמקללים  לכך  מודע  לא  השני  הצד 
יש כאן חינוך שלא לבצע מעשה שאינו ראוי, 
רוח.  ובמורת  בכעס  לשהות  להתרגל  שלא 

למקולל.  ולא  למקלל  היא  כאן  ההתייחסות 
ועל כך אומר הרמב”ם:

המקולל  בעניין  הקפידה  לא  התורה  “כי 
לבד, אבל הקפידה גם כן בעניין המקלל, 
]של  נפשו  יגיע  שלא  ]הכתוב[  כשהזהיר 

המקלל[ לנקימה ולא ירגיל לכעוס...”
והרי לנו כלי נוסף בכדי להפוך לאנשים טובים 
חיים  של  בתוכניתו  לצפות  לי  הזדמן  יותר. 
הכט  מזמן  זו  בתוכנית  צדיק”.  “יצאת  הכט 
והוא  לעזרה  נזקק  מישהו  בהן  סיטואציות 
יירתם  מי  נסתרת  מצלמה  עדשת  דרך  בוחן 
האנשים  היו  רבים  גבו.  את  יפנה  ומי  לסייע 
אדם  לנוכח  גבם  את  הפנו  שלא  הטובים 
ודאגה  לב  ברוחב  לעזרה  ונרתמו  במצוקה 
אמיתית. הם קיימו את מה שמופיע בפרשתנו 
וחובה  לקלל  לשנוא,  אסור   – הכותרות  תחת 
כי  לעצמנו  נדמיין  אם  אולי  מבוגרים.  לכבד 
אנו נבחנים תחת עדשת מצלמה נוכל לאמץ 
המופיעים  הציוויים  את  יותר  נרחב  באופן 

בפרשה ולסייע לעצמנו להיות טובים יותר?
שבת שלום,
חני נמיר

יום השואה תשע”ד ודברת בם



דרישת שלום מרבקה

בין פסח ליום השואה
חגגנו  הקהילה,  במסגרת  שנים,  כמה  לפני 
את ליל הסדר, כמה ימים לפני ט”ו בניסן. כל 
אחד התבקש להביא את הטקסט של ההגדה 
אותם  על  ודיברנו  לגביו  משמעותי  שהכי 
אני  בעינינו.  מסמלים  שהם  ומה  טקסטים 
לא מצליח לזכור איזה קטע בחרתי אבל אני 
זוכר שכולם הביעו סלידה מ”שפוך חמתך על 
הגויים אשר לא ידעוך”. ברור למה, כמדומני, 
אבל אחרי שבכמה במות שונות שמעתי את 
דווקא על  צורך להגן  אותה סלידה, הרגשתי 

אותו חלק. 
כותב  שאני  בדברים  שאין  ואומר  אקדים 
ניסיון לכוון לדעתו של מי שחיבר  כאן משום 
הטקסטים  רוב  כמו  האלה.  השורות  את 
תקופה  ללמוד  או  לקרוא  ממשיכים  שאנחנו 
נדרש  חמתך”  “שפוך  גם  ממושכת,  כך  כל 
המשמעות  פרשנות.  של  ארוך  תהליך  לאור 
והיא  אחת  היא  המחבר  של  בראשו  שעלתה 
הקורא  אני,  בה  הדרך  כמו  רלוונטית  לא 
וכך  לפניי.  המונחות  בשורות  רואה  המודרני 

כל  את  להשמיד  קריאה  לא  אותן:  קורא  אני 
מי שלא מכיר באלוהי ישראל ולא התנשאות 
בה  התקופה  הרי  אחרים.  עמים  על  יהודית 
איננה  עדיין  אירופה  אדמת  על  חשכה  ירדה 
לא  אשר  שם  היו  עמים  הרבה  רחוקה.  כה 
ושלחו  אנוש  צלם  שאיבדו  עמים  ידעוהו, 
זהו  טף.  ועד  מזקנים  אנשים,  למשרפות 
כלומר,  בשמו,  קראו  לא  שהם  מובהק  סימן 
האחר  את  למחוק  ביקשו  שלי,  בפרשנות 
באשר הוא, פיזית ותרבותית. הנושא כאן אינו, 
עושה  בשמים  בסבא  אמונה  דעתי,  לעניות 
כדי  צרה  בעת  אליו  לצעוק  שיש  נפלאות 
להיחשב נשגב, אלא היכולת לפעול על פי צו 

המוסר והאנושיות.
עמים,  ידי  על  נעשתה  השואה  ועוד,  זאת 
על  חלקית  שוויתר  קולקטיב  ידי  על  כלומר 
אידיאל  למען  של האזרח  האישיות הפרטית 
מתמדת,  כסכנה  הלאומניות  והרג.  רוע  של 
השואה,  זוועות  זיכרון  למצוות  מעבר 
חמתו  את  לשפוך  בקריאה  כאן  מהדהדת 

לפשיץ,  מינה  סבתי,  של  סיפורה  את  אספר 
הסיפור  לפשיץ.  רבקה  דודתה  בת  ושל 
הגרמנים  פריצת  עם   1939 בשנת  מתחיל 
לו  אין  ועדיין   - היום  עד  ומגיע  בפולין  ללודז’ 

סוף.
1939, בת צעירה  12 בשנת  מינה הייתה בת 
הבכורה  אחותה  בנות.   3 בת  במשפחה 
אסתר הייתה בת 15 וחנה בת 14. הן חיו יחד 
לגטו  עברו  וביחד  לודז’,  בעיר  הוריהם  עם 
היה  לגטו  המעבר  המלחמה.  כשהתחילה 
גם  ולבסוף  ומחלות,  רעב  רצוף  וכואב,  קשה 
בשנת  הוריהן.  את  שהרגו  לאבדון  משלוחים 
בגטו,  עלוב  בחדר  לבדן  הבנות  נותרו   1943
 - רומבקובסקי  חיים  ועבדו תחת פיקוחו של 
מלך היהודים בגטו. אליהן הצטרפו שתי בנות 
הדודות שגם הוריהן נפטרו - רבקה וציפורה 

- רבקה בת 13 וציפורה בת 9. 
הבוגרת  לבד.  הורים,  בלי  ביחד,  בנות  חמש 

בת 19 והצעירה בת 9.
הגיעו  הן   1944 באוגוסט  חוסל  כשהגטו 
לאושוויץ, ציפורה הקטנה נשלחה למשרפות, 
וארבע הנותרות - מגולחות ראש, עם שמלה 
למחנה  נשלחו   - בזו  זו  ונאחזות  בודדת 
ביוב  צינורות  להניח  בכיסטינשטאט,  עבודה 
אחד  כשבגד  מקפיא,  בקור  חשופות,  בידיים 

בלבד מכסה את גופן.
הגרמנים  לקחו  המלחמה  סוף  לקראת 
המוות  לצעדת  הבנות  את  במנוסתם 
להן  מודיעים  שם  בלזן,  בברגן  שהסתיימה 
והן ממתינות למותן  שכאן הן עומדות למות, 

ביום  נפטרה  יסתיים. חנה  ומייחלות שהסבל 
השתחררו  ורבקה  מינה  אסתר,  השחרור. 

כשהן חולות מאוד.

השחרור מהמחנה
מגיעים  אירופה  מרחבי  מתנדבים  רופאים 
לברגן בלזן ומוצאים שם את העדות לגיהינום, 
ושלדים  גופות,  גבי  על  גופות  גבי  על  גופות 
הרגע  על  מספרת  שלי  סבתא  ביניהן.  חיים 
את  לה  לבדוק  ביד  בה  נוגע  שרופא  הזה 
אדם  של  תחושה  מים.  לה  ומושיט  הדופק 
למישהו  בה,  מביט  מישהו   - אליה  חוזרת 

אכפת.
ארוך.  לזמן  ההכרה  את  מאבדות  שלושתן 
קילוגרם,   33 ששקלה  שלי,  סבתא  מינה, 
הייתה במצב הטוב משלושתן. אסתר גוססת 
וכך גם רבקה. מינה עושה הכול כדי שאחותה 
השחרור  לאחר  שבועות  ושלושה  תשרוד. 
שם  לשוודיה,  לנסוע  שלי  לסבתא  מציעים 
היא  ולעבודה.  לבגדים  לשיקום,  לה  ידאגו 
רבקה,  את  לחפש  הולכת  היא  מסכימה. 
ש”זה  לה  מודיע  והרופא  מצבה,  מה  לראות 

עניין של זמן” - אין סיכוי לרבקה.
אחרי  משם  לשוודיה,  נוסעות  ואסתר  מינה 

שנתיים הן יגיעו לקפריסין ובסוף לישראל. 

לפני שלוש שנים...
של  ה-85  ההולדת  ביום  שנים,  שלוש  לפני 
מ”יד  טלפון  מקבלת  שלי  אימא  שלי,  סבתא 
שרשמה  יומן  שנמצא  לה  מספרים  ושם”. 

רבקה ליפשיץ בגטו לודז’ – עכשיו, אחרי כל 
של  ההלם  עוצמת  את  לתאר  אין  השנים. 
סבתא שלי ושל אחותה לקבל קול מן העבר 
שלהן  שרבקה  אחרי  שנים  הרבה  כך  כל 

נדחקה אל תהומות הנשייה.
זהו סיפורו המופלא של היומן: רבקה כתבה 
היא  לודז’,  בגטו  שהותה  בזמן  יום  יום  יומן 
נלקח  הוא  שם  לאושוויץ,  היומן  עם  הגיעה 
הוצפן  או  שהוא,  איפה  נקבר  וכנראה  ממנה 
שלב  )זה  קומנדו  הזונדר  אנשי  ידי  על 
שמונה  כעבור  לחלוטין(.  לנו  ברור  לא  שעוד 
זינדיה  דר’  מסיביר,  רופאה  מגיעה  חודשים, 
ההצלה  כוחות  אנשי  עם  ברוזובסקאיה, 
היא  היומן.  את  ומוצאת  אושוויץ  את  לשחרר 
לתרגמו.  ומנסה  לסיביר  איתה  אותו  לוקחת 
ללא  אך  הכותבת  את  לזהות  מנסה  אף  היא 
הצלחה. היא מחליטה לשמור אותו ביחד עם 
אושוויץ.  על  כתבה  מופיעה  שבו  עיתון,  גזיר 
רושמת:  היא  הקרמטוריום  של  התמונה  ליד 
ובנה  נפטרה  היא  לימים  אותו”.  מצאתי  “כאן 
ביתו  דבר.  איתו  עושה  ואינו  היומן  את  אוסף 
אוספת את תכולת דירתו לאחר מותו ולוקחת 
מתגוררת  היא  שם  פרנסיסקו,  לסן  הכול 
ומבינה שיש לה משהו מעניין ביד. היא פונה 
להם  ומספרת  השואה  לחקר  מכונים  לכמה 
יש לה. רק מכון אחד עונה לה ברצינות:  מה 
פרנסיסקו.  בסן  השואה  לחקר  המכון 
מהדפים  פה  פעורת  יאנק  גודי  החוקרת 
המצהיבים של היומן, שורות שורות של תיעוד 
מרתק של ילדה בת 14 מלאת אמונה והבנה 

שתי  טקסט  באותו  ישנן  כלומר  העמים.  על 
לזו:  זו  כהפוכות  נתפסות  שלפעמים  תנועות 
זיכרון של מה שעוללו לנו )ולאחרים( בשנים 
לגבות  שעלולה  המחיר  לגבי  ואזהרה  הללו, 
אם  שתהיה,  ככל  לגיטימית  לאומית,  תביעה 

היא אינה מלווה בחוש מוסרי איתן.
סוגרים  בו  ברגע  מנהג,  היה  במשפחה  אצלי 
חמתך”:  ה”שפוך  אמירת  לאחר  הדלת  את 
מישהו  חזרה,  מתיישבים  כולם  בעוד 
פרץ  הסדר  בליל  כי  מזכיר  היה  מהסועדים 
הולדתו  יום  היה  יום  אותו  ורשה.  גטו  מרד 
הגטו  את  לחסל  חשבו  והנאצים  היטלר  של 
של  הציון  תאריך  למפרע  נקבע  כך  כמתנה. 
יום השואה, בחישוב מסובך שביקש להזכיר 
בליל  היום  את  לציין  בלי  ורשה  גטו  מרד  את 
מאותם  נשארת  קטנה  אחת  תזכורת  הסדר. 
“שפוך  עצמו:  הסדר  בליל  אירועים דרמטיים 

חמתך על הגויים אשר לא ידעוך”.
בן לנדאו



אבותינו  את  אירעו  דברים  “חמישה 
בתשעה  וחמישה  בתמוז  בשבעה-עשר 
נשתברו  בתמוז:  בשבעה-עשר  באב. 
העיר,  והובקעה  התמיד,  ובטל  הלוחות, 
והעמיד  התורה,  את  אפסטמוס  ושרף 
על  נגזר  באב:  בתשעה  בהיכל.  צלם 
הבית  וחרב  לארץ,  ייכנסו  שלא  אבותינו 
ביתר,  ונלכדה  ובשנייה,  בראשונה, 
ממעטין  אב,  משנכנס  העיר.  ונחרשה 

בשמחה”. )תעניות פרק ד משנה ו(
חמש תעניות ציבור נוהגות ביהדות בתקופה 
ַאבל,  תענית  )שאינו  כיפור  יום  מלבד  שלנו, 
היא  ברורה  לא  אחת  תענית  אחר(.  ועניינו 
תענית  מקורות  פורים.  בערב  אסתר  תענית 
יש  אחרות  תעניות  ארבע  נהירים.  אינם  זו 
בתי  של  לחורבנם  הקשורים  אירועים  על 
בתשרי  שלישי  והשני:  הראשון  המקדש 
הוא צום גדליה לזכר רצח של הנציב גדליה 
המאה  )סוף  הבבלים  בתקופת  אחיקם  בן 
ה-6 לפנה”ס(. אגב, זהו יום שעל פי מקורות 
אסור  תענית(  )מגילת  אחרים  תנאיים 
דיון  זה  אבל  בו,  להספיד  או  בו  להתענות 

למקום אחר.
המצור  תחילת  תאריך  הוא  בטבת  עשירי 

הבבלי על ירושלים ב-885 לפנה”ס.
במסכת  כלל  מוזכרים  אינם  הנ”ל  הצומות 
תענית )ששמה המקורי הוא מסכת תעניות(. 
מקדישה  האחרים  הצומות  לשני  גם 
המסכת  כל  בלבד!  משניות  שתי  המסכת 
שגוזרים  תעניות  אחר,  מסוג  בתעניות  דנה 
מנת  על  ולא  צרה,  למנוע  כדי  הציבור  על 
הנפוצה  הצרה  צרה.  לזכור  או  להתאבל 

דברים שאין להם שיעור
היא  המסכת  רוב  עוסקת  בה  אשר  ביותר, 
הקדומה  הכלכלה  גשמים.  ועצירת  בצורת 
הגשמים,  בכמות  ישיר  באופן  תלויה  הייתה 
לאחר  מיד  לעונה.  ובהתאמתם  באיכותם, 
סוכות אם היה מתעכב הגשם הייתה ההנהגה 
לבקשת  ותפילה  תענית  ימי  גוזרת  היהודית 
צרות  על  גם  לגזור  יכלו  תעניות  גשמים. 

אחרות כמו ארבה או מלחמה.
צומות  שני  רק  המקדש,  בית  חורבן  לעניין 
בו  בתמוז,  שבעה-עשר  במשנה:  מוזכרים 
הובקעה ירושלים )בימי בית שני( ותשעה באב 
בו החריבו את המקדש. על פי המקורות את 
הבית הראשון החריבו מהשביעי ועד העשירי, 
ואת הבית השני שרפו בעשירי באב. המשנה 
לאומיים  אסונות  עוד  הללו  לימים  קושרת 
אחרים מההיסטוריה, החל בתקופת המדבר 
שבה נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ בשל 
בו  בר-כוכבא  במרד  וכלה  המרגלים  חטא 

נלכדה ביתר – מעוזו של בר-כוכבא.
בתקופת רבי יהודה הנשיא הייתה אוטונומיה 
רבי  הרומאי.  השלטון  תחת  ליהודים  יחסית 
יהודה הנשיא ניסה, בעקבות “תקופת שלום” 
למרות  הללו,  החורבן  צומות  את  לבטל  זו, 
כבדים  מסים  גבה  עדיין  הרומאי  שהשלטון 
והיה נוכח מאוד בחיי היהודים בארץ ישראל. 
במדינה   - היום  מצבנו  את  להשוות  מה  אין 
חיים  ואיכות  פורחת  כלכלה  עם  עצמאית, 
לעילא יותר גבוהה מאשר במאה ה-3 - למצב 
בימי רבי יהודה הנשיא. מובן שהיום אף אחד 

לא יעז לבטל ולו דקה אחת מצומות החורבן.
חסיד,  משרגא  ששמעתי  סיפור  זה  בעניין 

ירושלים  ממשחררי  בתיה,  מזכרת  תושב 
בתוך  הימים.  ששת  במלחמת  העתיקה 
את  ששחררו  החיילים  של  הגדולה  השמחה 
העיר העתיקה והכותל, הגיע הרב שלמה גורן, 
הרב הצבאי הראשי דאז, לחגוג עם החיילים. 
“נפרצו  לו:  אמר  שהרב  לי  סיפר  שרגא 
החומות שנית. יש לבטל את צום י”ז בתמוז”. 
ושאלו  שוב  גורן  הרב  את  שרגא  פגש  לימים 
לבצע  הכוח  את  לו  שאין  השיב  וזה  כך,  על 

מהלך כזה.
לא אביע כאן את דעתי האישית לגבי הצורך 
כנראה  בתקופתנו,  החורבן  צומות  בביטול 
היא  ישראל  לעם  הרווחה  שבה  התקופה 

הגדולה ביותר בהיסטוריה.
עוסקים,  אנו  ואבל  בזיכרון  אם  שני,  מצד 
ביותר  הגדול  האסון  כנראה  היא  השואה 
יום  נקבע  ישראל. אמנם  בהיסטוריה של עם 
זיכרון על ידי המדינה, אך בעניין הזה הרבנות 
מודע  )אני  ונעלמו  נאלמו  הדתי  והממסד 
לנושא של יום הקדיש הכללי ועשרה בטבת.

ראוי לקבוע  היה  רציני(. האם  לא  זה  לדעתי, 
יום אבל וצום בסגנון תשעה באב, או שבעה-

“להלביש”  אולי  השואה?  לזכר  בתמוז  עשר 
את זכר השואה על אחד התאריכים הנ”ל, כפי 
ההיסטוריים  האירועים  עם  המשנה  שעושה 
ל-”שישה  לשנות  צריך  אולי  האחרים? 
המשנה  )ראה  אבותינו...”  את  אירעו  דברים 

המצוטטת בפתיחה(. 
ראוי  להתיר,  יכולת  לו  שאין  מי  גיסא,  מאידך 

שלא תהיה לו יכולת לאסור.
אריאל ידין

הקשים  החיים  את  שמתאר  יומן  החיים;  על 
הדודה  בנות  עם  ביחד  בגטו  עוברת  שהיא 
שלה. היא כותבת בו על הנעשה בגטו בשלב 
זה של המלחמה ועל רגשותיה, על הגעגועים 
מאומצת,  להיות  הקושי  על  ולהוריה,  לאחיה 
על הבדידות והרעב. הם מחליטים להתחקות 
משימה  זאת  הכותבת.  של  עקבותיה  אחר 
לא קלה לפענח את הכתב, למצוא את שם 
האחרון(,  בדף  במקרה  )נרשם  הכותבת 
שם.  המוזכרות  הבנות  שמות  את  לפענח 
יעברו עוד כמה שנים עד שדרך דפי העד של 
“יד ושם” ובאמצעות הצלבת מידע ימצאו דף 
ליפשיץ.  על רבקה  שלי  עד שמילאה סבתא 

בינגו. 
פרנסיקו  בסן  השואה  לחקר  המכון  אנשי 
רבקה  של  חייה  בפענוח  שנים  השקיעו 
עקבותיה.  אחר  להתחקות  ובניסיון  ליפשיץ 
הן גילו ממצא נוסף שהמם את מינה ואסתר: 
מבית  ליפשיץ  רבקה  של  אשפוז  דף  נמצא 
בלזן  מברגן  קילומטר   90 המרוחק  חולים 
רבקה  השחרור.  לאחר  חודשים  חמישה 

חודשים  חמישה  עוד  לפחות  אפוא  שרדה 
כן,  אם  השחרור.  עם  מתה  לא  היא  נוספים. 
לאחר  בגורלה  עלה  מה  עכשיו?  היא  איפה 

מכן?
האחיות,  ואסתר  מינה  תשובה.  לנו  אין  לזה 
רבים  אנשים  ועוד  ושם”  “יד  שלי,  ההורים 
קלושים.  שלנו  הסיכויים  לחפש.  לנו  עוזרים 
שרדה  רבקה  לרעתנו,  פועל  כמובן  הזמן 
שאסתר  שיערה  הסתם  מן  בעולם,  לבדה 
ומינה אינן. לא מצאנו תעודת עלייה שלה וגם 

דף מהיומן של רבקה לפשיץ

לא תעודת פטירה בכל בתי החולים בגרמניה.
את  מזכירה  היא  שלי  סבתא  עם  שיחה  בכל 
נותר  יכלה לדעת, מה עוד  רבקה, תוהה איך 
לעשות, אך זה הסוד היחיד שנשאר, דמעות 

מתפזרות על הכר.
מיכל חלמיש

המביא דבר 
בשם אומרו

“ההיפך מאהבה אינו שנאה, הוא אדישות. 

ההיפך מאמנות אינו כיעור, הוא אדישות. 

ההיפך מאמונה אינו כפירה, הוא אדישות. 

וההיפך מחיים אינו מוות, הוא אדישות.” 

אלי ויזל



קצת תרבות
החינוך  משרד  החליט  השנה 
מגוון  את  שתאחד  כותרת  על 
והיא:  והיעדים  המקצועות 
צפיתי  השבוע  אני”.  הוא  “האחר 

דה  “סירנו  הקאמרי  תיאטרון  של  בהצגה 
ברז’רק”. מי מאיתנו לא זוכר את ז’ראר דה 
בהלם  היינו  כולנו  המתבלט?  ואפו  פרדייה 
קשר  ללא  “אחר”.  ומהיותו  האף  מגודל 
רבות  לבנות  היום  עדה  אני  אגב  ובהערת 
לו  שקדמו  ומסּפרות  אף  ניתוח  שעוברות 
ילדי  מצד  והעלבות  נפש  עוגמת  של  שנים 
הכיתה. קשה להיות “אחר” בכל תחום חיים 
שהוא, אבל כולנו קצת אחרים, אם נחשוב 
אני”  הוא  “האחר  המשפט  לעומק.  זה  על 
הוא משפט שצריך לחרות על ליבנו גם אם 

לא יוגדר כנושא השנתי של משרד החינוך.
עדן”  “גן  הספר  את  איילת להמן קראה 
על  ולא  מדינתנו  על  לא  אמנם  שמדבר 
את  בו  למצוא  יכולים  כולנו  אך  תקופתנו 

עצמנו. 
אסנת פרל

גן עדן / טוני מוריסון
בטוח.  יפה,  נוח,  קסום,  מקום  עדן?  גן  מהו 
מפלט שבו אין חשים את הכאב, את הזמן 

הבורח בין האצבעות, שבו לא מתים. 
הצבאי  השלטון   -  1875 הברית,  ארצות 
לקיצו.  מגיע  הדרום  על  הצפון  מדינות  של 
אולם  מכבר,  זה  חוקית  אינה  העבדות 
הדרום  מוסדות  לידי  השליטה  החזרת 
מובילה לתנועה של קהילות שחורים לנדוד 

מושרשת  הגזענות  שבו  לאזור  מחוץ  אל 
עמוק בתרבות. 

היבשת,  מרכז  לכיוון  יוצאת  שחורים  קבוצת 
למצוא מקום חדש להתיישב בו. 

)עוד  גזע”  “טהורי  הקבוצה מיוחדת: שחורים 
סממן מתעתע של גן עדן?( - שחורים באמת, 
ותמירים,  יפים  לבן,  בדם  התערבב  לא  דמם 
על  מתדפקים  צפונה,  נודדים  הם  מיוחדים. 
צפוי,  כמה  ונתקלים,  אחרות  קהילות  שערי 
מוצאים  לבסוף  לשלבם.  מוחלט  בסירוב 
ומקימים  אדמה  פיסת  הקהילה  מנהיגי 
קהילה מרשימה ומשגשגת, רובי שמה, שלא 

באה במגע עם החוץ, שבה לא מתים.
מתחלפת מאה, השנה 1976.

מנזר,  פעם  שהיה  במבנה  העיירה,  בקצה 
נאספות  נוספת,  קטנה  קהילה  מתפתחת 
ברחבי  נידחות  מפינות  שברחו  נשים  בו 
ארצות הברית - מובסות וכואבות - כל אחת 
האחורית  בדלת  המורכב.  חייה  סיפור  עם 
הזנחה,   - כיעור  של  הדים  לעיירה  נכנסים 
מייצגות  הנשים  ומוות.  התעללות  השפלה, 
את מה שכל שתושבי רובי, העיירה הנפלאה, 

ממאנים להודות שקיים בתוכם... 
גומלין,  יחסי  יש  המנזר לא מנותק מהעיירה, 
במנזר,  למתרחש  יחידים  של  משיכה  יש 
לחום, לקבלה ולנשיות, מין מרחב שבו אפשר 
היומיום  מחיי  להדיר  שרוצים  את  להניח 
תינוק  לו: תשוקה לאישה אחרת,  ולהתכחש 

לא רצוי, משיכה אל הלבן )לבנה( האסור.
נווה  עצמן?  לבין  הנשים  בין  שם  קורה  ומה 
ביתי.  אוכל  אוכל,  יש  כול  קודם  נשי.  מדבר 
)פלפלים  בגינה  ירקות  מגדלות  הנשים 
רוקחות  הלחם,  את  אופות  מדהימים(, 
מאכילות.  מתבלות,  חותכות,  לשות,  ריבות, 
מקניטות,  מחבקות,  קשרים:  רוקמות  הן 

כועסות, נותנות זמן ומרחב להתאוששות, 
וחוזרות.  יוצאות  עברן,  עם  מתפייסות 
ובוודאי  סימטרי  לא  סוער,  חי,  כזה  מעגל 

לא מושלם. 
הספר מסובך, טוני מוריסון כותבת באופן 
מין  רבדים.  המון  עם  חידתי,  מרומז, 
ואני  לאורך הרומן,  פזורים  פאזל שחלקיו 
ולעתים  ונמשכתי  התאמצתי  כקוראת 
הרבה  יש  באפלה.  מהגישוש  התעצבנתי 
ונשים,  גברים  בחיים...(:  )כמו  נושאים 
החיים  וילדיהן,  אימהות  ולבנים,  שחורים 
והמתים, ארציות ורוחניות, מיניות וטוהר - 

עושר רב של מתחים וחיבורים.
מתגלה  התמונה  לאט  לאט  אולם 
הרי  אלים.  כצפוי,  הסוף,  ומתבהרת. 
צריך  מהקורבן  מודע  לא  בתהליך 
שרוצה  מהקבוצה  אותו  להקיא  להיפטר, 
ובכך  רבב,  מכל  נקייה  ולחוש  להמשיך 

לכפר על החלקים מעוררי הבושה.
עם  אותי  השאיר  הספר  זאת  למרות 
)במפגש הספרותי האחרון, אפרת  נחמה 
טוב  שספר  כך  על  הצביעה  וייס  נצר 
אולי  נחמה(,  של  סוג  עם  אותנו  משאיר 
אנשי  לשווא:  היה  לא  שהקורבן  בגלל 
חברה  עוד  לא  העדן,  מגן  יצאו  העיירה 
נוספו  עצמית.  באהבה  שבויה  מאוחדת, 
ורגישות  לחלק מהתושבים מודעות, כאב 

שתפסו את מקום ההכחשה והעיוורון. 
)חרף  העדן  גן  בשבילי  עדן?  גן  מהו  אז 
מקום  הוא  ומוגזם(  גרנדיוזי  מושג  היותו 
שאליו אני יכולה לבוא עם פצעים פתוחים, 
פגעי  את  לחוש  לעצמי  מרשה  אני  שבו 
ודווקא  ובא.  המתקרב  המוות  ואת  הזמן 
הדרך  את  מוצאת  אני  אירוני,  באופן  שם, 

לשמוח, ליצור, להעניק ולחמול.
איילת להמן

אנחנו עדיין קיימים
במהדורה האלקטרונית

חפשו את הקישור 
בניוזלטר החדש של “קשת” - 

שנשלח אליכם במייל 
קשת ברשת


