
 חוסר האפשרות לאירופאיות   –כתמים לבנים 

יהודית  אמנות  הציגהתערוכה ש בפולניה  וורצלב לאמנות עכשוויתנערכה במוזיאון  2015 בקיץ

ואמן מפוזנן, עיר ההולדת של אבי, השתתף בתערוכה  רפל יעקובוביץ, חבר עכשווית באירופה.

אמנות  לקיימת אפשרות ה ,העלה בי הרהורים התערוכה נושא והזמין אותי לשאת דברים. ,רגונהובא

  שהכנתי חתרו בכיוון הפוך, חוסר האפשרות לאירופאיות.הדברים   ?באירופה עכשווית יהודית

הנחה  ניסיתי לרקום סביב כעתו ל הנתפסת כמערביתבישרא  תחושה המלווה אותי תקופה ארוכה

צורפו  מהודקת אלא  בדברים שאינם מצטרפים לרשימה ןלכ מדובר .שאינן קלות להבעהמילים  זאת

. הביקור  הגרמניםעב קירות שבנו על קרקעי ו המוזיאון בוורצלב שוכן בבונקר .יםמהדהודים שונ

תוספות ותיקונים   דברי. ד טרםעו את רוחות האובהעלה  נאצי מלחמה בתערוכה יהודית במבנה

 . 2021 בינוארנערכו 

. חנה  ותגדוע נפשותשל  הנוכחות הנעדרתשל באפשרות   חוסרב אירופה והיהודים טעון ביחסי כל דיון 

העובדה  ו הפרד בהיסטוריה הכוללת של אירופה בליהשמדת היהודים מוטמעת טוענת שארנדט 

ה  לצור הגיע נימכה זםהאטומי. בן ובת אנושכל  עבורהפכה לבעיה אישית  יחידים כתויגו שיהודים 

 כביטוי הסתברה  מדינהההתאיידות הביולוגי.  טבעם על בסיס אנשים התחיל לצודכאשר  מכרעת

 Ardent Hannah, The(. של האדם אישיה גופו חיסולל תורגמהועולם ב האחיזה התפוגגותל נחרץ

Jewish Writings, Jerome Kahn and Ron H. Feldman ed. Schocken Books, 2007, lxvii.( 

לברבריות  עמנואל לוינס התייחס ,המתעצם סוציאליזם וההיטלריזם-הנציונלמול אל , 1934-ב

 מועצמתצורה כ אותה זיהה הוא .שיבוש או טירוף מוכרים על סיבוכהב העולה תופעהכאל  גוברתה

 ותלאנוש והיחס  הגשמי קיוםה אודותהלך נפש  המבטאת בעלת עוגן רעיוני יתבסיס התחוש של

 ,Derrida, The Beast & the Sovereign, 61(. ריבונותועצמו למפלצת בשם  אתהופך ה שליט באמצעות

76.(   

 תרבות המערבשחירויות של המלא ההיקף  את מחישותחירויות פוליטיות, כתב לוינס, אינן מ

 Levinas , Critical) .עולםעם הפעולותיו בו יוביחס מוחלט של האדםהחופש עבור הכיעד  עמידהמ

Inquiry, 1990, p.64)   כל  הקיים הטבע מגבלות את להכניע לוותה בהבטחהזאת   נשאפתחירות .



על  האדם במקום נעלה רוח נוטה להציב את המחשבה הפילוסופית והפוליטית של העת המודרנית

לשחרור  כההפ תחברתיה התודעה התפתחות קרע בין האדם לעולם.  היוצר רחבאו מציאותפני ה

  הגוףמכשול. אל כ , עולם חיצוןהמ ישותאל כ והתייחסות אליעל  נסמכה גוףה תפיסת ,מציאותמה

התנאים  םע התמודדול חשבוןב הביאל מטה האות גוררו נפששל ה החופשימעופה ל מפריע

   המודרני. ליברליזםעל ידי הטופחה  של הגוף ביחס לעצמנו זו נצחית זרות .עלי אדמותהמוגבלים 

ת של וה זה במחיר דחיית הייחודיהי גוף החברתיב אישיה הפן אתהמירו המטריאליסטים  כאשר

ומוכר    הגוף קרוב .יותר נחות או נפשל זר אינוהגוף  אולם, . ביקום מיוחדלו מעמד להקנות בלי ו האדם

  הגוף זהות.בתחושות הו השונות ובפעילויותי , אישייםה בחיי הנפששולט ו משאר העולם יותר  אישיל

  של החושים סמוייםהדחפים ה .ליבתוהם של חיים רוחניים.  מושאהיותר מ םה הבלתי נמנע גורלוו

 אנושיתמהות  בשירותהפועלים  ים ריבוניו יםעצמי םכליבאמצעות  גוףב נגלים עברה תותורש קסמיו

 מודעותשל ת בלתי נמנעהתפתחות  שזרתמכאן נ .שיעבודסוג של ב מצויה אלא משוחררתאינה ש

  ,גוף ביחס ל שחרורעל  מצהירה חברתי מסר,  ה זומנקוד .ווקבלתגוף ה לש הייחודית השתרשרותל

 בין סדתעל הרמוניה הנו מתבססותהמודרניות יות תחברצורות . תרמיתב חשוד ,לו להתחייבבלי 

 כוזבת ומטעה.  אלא  שברירית ומעורערת רק אינה בלבד רצונות חופשיים

  המחרידה ביותר על הגוף ועל האנושיות המתקפהמשכללת הללו  תובנותה לוינס את מביע בעת בה 

  ,צפון אפריקהב קהילותעל יהדות אירופה ו שערי הנאציזם נסגרוהפוליטיים והתעשייתיים.  כליהאת 

בדרך הפכו למכשול  למלכודת טרגית. היהודים, כותב שלמה אהרונסון, אזהרה הפכוהוסימני 

למאמץ  כאחראים  שהואשמו על ידי אדריכלי המכונה הרסה אותם מפנילהכנעת המכונה הגרמנית ש

  רצון של מדינות העולםהחוסר  את הדגישה 1938ביולי  ועידת אוויאן .גרמניה הברית לחסל את נותב

לאפשר ליהודים מקלט   יחד עם הסירוב הערביו (Marrus 170-172)  להעניק מקלט לפליטים יהודים

או לעצור את השמדתם  כוונה להצילםהושלמה המלכודת. כול  המנדטורית ינהשתפל - בארץ ישראל

אינטרסים האמיתיים של  ל בניגודהפועל  הצדדים כמהלך שלילי לעל ידי כ ההמלחמה הוצג מהלךב

  חיים ל העהמדומיינת  הגנהה קרעה את הגוף נטול ההגנה קריסת (Aronson). .היהודים המוכחדים



  הווההאת  ףמצי ו על גדותיו העולה אסון, וכאב גדיעה ,אלם לש נתפסתאפשרות בלתי  קיוםבוחרתה 

  .כל עברמ

 כתב המשורר הצעיר חזי לסקלי:  20-המאה השל  80-בסוף שנות ה

 

 ֵיׁש ִלי ַאְרָּבָעה ַאִחים ֶׁשּנֹוְלדּו ֵמִתים

 .ְוֵהם קֹוְרִאים ִלי ָלׁשּוב ֲאֵליֶהם

 .ָּבַגְדִּתי ָּבֶהם ְּכֶׁשּנֹוַלְדִּתי ְוָעַרְקִּתי ֶאל ּתֹו� ָהעֹוָלם

 .ֵהם ִמְתַּגְעְּגִעים ֵאַלי ַוֲאִני ֲאֵליֶהם

 ֵאיָנם ְיכֹוִלים ָלׁשּוב ֵאַלי ַא� ֲאִני ָיכֹולֵהם 

 ",ָלׁשּוב ֲאֵליֶהם. "ּבֹוא ּבֹוא

 ֵהם קֹוְרִאים ִלי, "ִנְהֶיה ֲחבּוָרה ְמֻלֶּכֶדת 

 ,ֶׁשל ֵמִתים

 ִמְׁשָּפָחה מּוָצָקה ֶׁשֵאיָנּה ְמַאֶּבֶדת

 ."ֵּפרּור

 

 2009בד,  , הוצאת עם עו1968-1992באר חלב באמצע העיר: שירים חזי לסקלי, 

 

שמוצאם  הורים מבוגרים יוצאי שואהל, אך לא, והיה בנם היחיד 1952-לסקלי נולד בישראל ב

לפני שלסקלי נולד. חוותה ארבע הפלות  ואימו, ניצולת השואה, בשואה אישה ובןאיבד  . אביוהמצ'כי

אסון שכבר עריקה של לסקלי אל החיים משקפת ה מאיידס. 1994כשנפטר במאי  44הוא היה בן 

 . קיום צפוי צל על כלהמטילה  , בגידה נעלמההתרחש

בשיחות  כיז'אן פול סארטר  מבחין, לקיצה קרבהמלחמת העולם ש בעת ,1944במחצית השנייה של 

כמה לדעתו,  יהודי צרפת שגורשו על ידי הנאצים.  שיבת מוזכרתלא  אחרי המלחמהשעל צרפת 



אף אחד  חברים של היהודים, חשבו שכדאי לשתוק.נחת מהאפשרות. אחרים,  שבעו מהדוברים לא

  נעלמים כוחות .) Sartre, Anti-Semite and Jew, v( לא ידע כמה מהיהודים המגורשים ישובומהם 

 .נחלםההשחרור  זרמי העומק שלבכבר  בחשו

את  גםאו מאיים להרוס  חיסלמה שאת  מצפינה ללא הרףשל פול צלאן, כותב דרידה,  שירתו

לא   \ אף אחד .)Derrida, Shibboleth For Paul Celan, p. 67-68( השמדהה לע להעיד האפשרות

 ,Paul Celan, "Ashglory" from Breathturn Into Timestead( , כתב צלאןעבור העדים  \נושא עדות 

2014 by Paul Celan.  Farrar, Straus and Giroux.( אף  ו חירותה על רעיון ותגובר סתרותנ עוצמות

לשלוט  לרסן או ים, יכולכנאורה, דמוקרטית ואנושית קהילה המוכרת , גם לאציבוראו  אדם

 ). Barbur, about Derrida and Celan 122( .נכלוליותב

שיזמו   רדיפות ובתמים על באמת הדמוקרט התמרמר"  לפני השחרור,כתב סארטר  ,הכיבוש" עת "ב

באופן   לנקמה יםורעב  י מצחעז ירוש'היהודים ישובו מהג ,באנחה הוסיף  מעת לעת אך האנטישמים

 האפשרותהיא  חששו. מה שבאמת עורר את חשש מהתפרצות חדשה של אנטישמיות'בי  מעוררה

בא בתוכחה אנטישמי ה" ומוסיף סארטר  .יותר חודדת ממודעות עצמית  יהיהודתחו אצל יפשהרדיפות 

בין  בין אויבו ל יהודי.כעצמו  את ראותל היומרהבגלל בא בתוכחה , הדמוקרט אל היהודי על יהדותו 

" יטרףיבו  הרוטב יכול לעשות הרבה יותר מלבחור את: נראה שאינו נמצא היהודי במצב קשה מגינו

)Sartre, 41 ( 

השלווה הדמוקרטית  הנכחדים.  הגופים אימת ב אפוף קיום נותר לא התרחשה אךנקמה בפועל 

 לשהאפשרות  אלא תוצאה של השמדת יהודי אירופה. , אומר ז'אן קלוד מילנר, אינההאירופית עצמה

 עקבותב בגלל סיבה אחת: 1945אחרי  באה בחשבוןדמוקרטיה בבשלום ו החיה אירופה מאוחדת

  יותהומוגנה  הגשמת חלוםב שפגמו אלהמ הטריטוריה האירופית נפטרההנאצית  הצלחת ההשמדה

)Rancière, Jacques. Hatred of Democracy, trans. Steve Corcoran. London: Verso, 2006, p.9( .  

הוולד המת  של כאבה זעקת נוכחמתגמד בעיותיה  או באירופהמשבר  אודות, שיח פי מילנרל

  לחיות מסוגלים אינםבגללה ש להוא חלק ממנה מותאחרי  לעולם ובאש אלהשל  ,אירופה הולידהש

תהום חסרונם  מכפרים על חוקה או אחדות , ה פיוסניתן להירפא מכך? איז כיצד אלא כרוח רפאים.



 Levy, Bernard-Henri (2008-09-15). Left in Dark Times: A Stand(  נרצחים? של שישה מיליון

Against the New Barbarism. Random House Publishing Group. Kindle Edition 1853-1857 ( 

זוכה  האינ נוסחמ הגיון באמצעות נותבמה רועל הבסיסית תאפשרוהלוינס כי  ציין  1990בשנת 

  טרם חדלה להוותו  קיום ה יתבהווי עדיין  חקוקהזו  תאפשרו המערבית. מחשבהה מצד להגנה ראויה

  דם א חופשי.ל וחושב את עצמומהלך רוח ה ,להיות חופשי  מהשאיפה ,בראש ובראשונה ,באהאיום 

. האם יהאנושמין ל ממשי  על מנת להשיג כבוד אידאל הוא כל מה שנחוץאת עצמו האם  צריך לשאול

כלפי   ,יקיומבמרחב החיים הופנים אל פנים  ,אחריות  קיבלבטרם  אנושיותלהגשים את ההאדם יכול 

 ) Levinas, Critical Inquiry, 1990, 63( ?שכןהאחר וה

  הרכב . עבורו היחיד הוא רקפרטיה המקרה בראיית מדען, נכשלל בדומה, הדמוקרט, אומר סארטר

מחסלת אך מצילה אותו כאדם  יהודיל שהוא מעניקההגנה שיוצא  אןמכ. תכונות אוניברסליות של

, מהקהילה  להפריד את היהודי מדתו, משפחתו רצונוכי . המשמעות היא )Sartre, 40( אותו כיהודי

רכיב מבודל להיות  ,יחיד ו למעורט אתניתן לצממנו  כור דמוקרטיב להתיכו האתנית שלו במטרה

מתבססת על   , סבור סארטר,אותנטיות יהודית .)Sartre, 40(החלקיקים  שארכל ל הזהה בלעדיו

היהודי האותנטי נוטש את  יחיד את מצבו היהודי.ה תבהגשמכלומר,  –  בחירה עצמית להיות יהודי

 .תמקולל תהיסטורי כישותעצמו להיסטוריה  את  מנגישו מהותוהוא מודע ל מיתוס האדם האוניברסלי.

   .)Sartre, 98( בבני דמותו להתביישעצמו או מלברוח  הוא מפסיק

 הייחודיות, כך מתוך שהעולם אינו הומוגני. ההכרה בכךנשענת על  אוניברסליות יהודית, מציע לוינס,

 Sarah( אוניברסלי.ה של לעד ובדרך זו כולו יקוםה לע לאחראי היחיד את היא שעושה

Hammerschlag. The Figural Jew Kindle Locations 2898-2900(. מגבלות ה אוכפותש מסגרתה

א  יה .)Barbour, 119( לשלוט תבלעדישאיפה  כול מ חזקה ,עמומים תאוניברסליווחירות  לע גשמיותה

ם  רכיצ של ומקהע שעוליממ נובעיםה חיצותמ פילימו מקימי םתהליכישל  יםיחסה תומערכ את תווהמ

  לשובבמרחב הפוליטי בלי  התרחשובמשגים ש כירלה מסוגלים אלה שיח ינתיב ים.שונאוטונומיים 

 .תטהרני  התקרבנות הנשענת על מהותניתאתנית פוליטיקה ל



 ותאוצרות ללא קיר

מה   .ירקםלה אותנטי היהודי ה צריךהיה  אותנטי  בלתיוכמיעוט  תפוצהכ ,בלבן מוכתמת עמדהמ

הם  . בריחה באמצעות בענייןהטיפול הוא , מסביר סארטר, יםהבלתי אותנטי םאת היהודי שמאפיין

.  )Sartre, 66( שנתפס בעיניהם כבלתי נסבל  לאו להכחיש את הבידו אחריותםמ רלהתנע בחרו

.  אותנטיות מדומיינתב הומרה תאותנטי בלתי זרות כאשר הנוצר החדשה תנומיואוטה אפשרותה

כברת ארץ במזרח על  ריבונות ללאהגנה אך עשתה זאת  נטולתציאות מ החליפה  חדשה זו חירות

 התיכון. 

דווקא  ש בלעדיתהתנגדות לאפשרות אוניברסלית או  , צורתמשא ומתן בלבד הן דמוקרטיה ופוליטיקה 

טבעו המחשבה על ו  מילנר ,דמוקרטיה לבואהרעיון  ו  דרידה  מעצימה את המסוגלות לחיים משותפים.

וההבעה  ,רחבי תבלב לשונותבלבול ה, חוסר האפשרות לגנאלוגיה אחדותית ,השגוי של המדומיין

 אדיוב אלן ה שלהצעהאת  סותרים ,שפה אוניברסלית התגבשות שלת שבשמה העצמית של היחיד

  יותר. אמת רחבה בשם לעקוףולהתעלם יש  מנומכמכשול  ותרבותיים להבדלים אתנייםתייחס לה

 ,היהודית שלה  מהפרקטיקולריותאם תיפטר רק  בר חיים של ישראל יתאפשר םקיועבור באדיו, 

 שוויוניות אוניברסלית חדשה. של אתרבמונח "יהודי" ותשרת כ תשתחרר מהמגבלות הכרוכות

עומד  במהירות האפשרית ממשי ללכונן את התפנית המסובכת מהסמלי  קורא, הבהבדל מבאדיו

השגוי של  מקבל את טבעומילנר  .הקיומית נפתלותיסוד המקל על הכהמדומיין  מקומו שלמילנר על 

ת מידע  וסעל פיעל מראית עין של תכונות מאשר  יותר סמךהנ מבוסס בלתי את אופיו ה, המדומיין

בין הממשי  שילוב  היותול בשלטרור  חסם ואת היות מדגיש יחד עם זאת הוא .תות או מדעי ומוחשי

לעתיד  מחויבות ברואה  ו מילנרציג שמ החיונית ותדואליל סמוך דרידה ).Knox Peden, 133( לדמיוני

תפיסת  שאינו יכול להיות ידוע ואינו בר ידיעה. מהלפנים  המקביל תומשיחי של דגםב השזור מהלך

  ביןמעימות  נובעתלדקונסטרוקציה ההפנימיים  הבדחפי העל הכר נסמכת שלו לבוא הדמוקרטיה

עיקרון  "  ,דמוקרטיה לבוא של נושם תהליךמצביע על דרידה   .העצמי היסודבין ל שוויון של עקרונות

יותר ממשא  אינן  ופוליטיקהדמוקרטיה  לדבריו, ." כל מדינה המתיימרת להיות דמוקרטית לבחינת

 .גדרהגבולות שאינם ניתנים להלמען  במסגרת קטגוריות נתונות ומתן



  חברתיתם של פעילות נובעים תהליכי של שיח הממשי והדמיוני הגדרהה  נטולתהתרחבות המתוך 

עיצוב בתהליך ברחוב שבזי, תצוגה החלל ברמת אליהו, בביבנה ו לאמנות סדנאב אוצרות ללא קירותו

במסע אל קהילת   עדות מקומית, בבית הספר כקמפוס תרבותי, בתפיסת  אום אל פאחם,ב סביבהה

ת המזרחידמוקרטית חברות בקשת הבפעילות עם תנועת תרבות, ב תקוה,-פיה בפתחיוצאי אתיו 

עם  יחסים  ,במזרח התיכון יחסי יהודים ערבים, מזרחיות,  שייכותשאלות של זהות, בבארגון הלה, ו

ברוח  ומתכחש לשום צד במורשת וואינ והמעורה במקומ פעולה מעגל .ותרבויות העולם אירופה

תהליכים   ).59עמ' , 1978, הדר, ז'קלין כהנוב, ממזרח שמשז'קלין כהנוב ( מתארתשת והלבנטיני

ם במהלכי ,של שפת האמנות המודרניתהריבוי וההתרחבות  תבפוליטיק שמקורות ההשראה שלהם 

   השגוי של המדומיין.  טיבונוכח  דמוקרטיה לבוא בתנאים שלרבת קהילות  ,אנטי אמנות של

מחשבה שהתנסות  ב ספק  טילמ עצמו ן האסתטיוהרעימסמנת ש  ר: האנטי אסתטיקההאל פוסט

 יכולה להשפיע על  , או שאמנות כיוםמעבר להיסטוריהו בנפרד, ללא מטרה תמתרחש  אסתטית

  מציב מודרניות-פוסטל בדומה .מוחלטסמל אוניברסלי  הוותלו אדם בכל לגעת ,בבת אחת וכולהעולם 

  ין האאסתטי עדיין בתוקף? כלולות בש: האם הקטגוריות ביחס להווה תתרבותי הקושי אסתטי-אנטיה

 נפגע סליהאוניברהחזון  האם ?ם יניהמו אמצעיםעל ידי ם טעם אישי מאויהשל ההתפתחות  כיוון

רגיש  המהלך חוצה תחומים "אנטי אסתטי" המציין  ומית ? ברמה המקשונותצמיחה של תרבויות מ

 שוללה פןובא מושרשים בקהילהאו  )תפמיניסטיבפוליטיקה (כמו, אמנות המעורבות  תרבות פעולותל

 ) Foster, 1983, XV, Anti Aesthetic( חוזות אסתטיים מיוחסים.משל  רעיון

  מעמדבגלל  ומשמעו שוויון ,מנותוגבולות הא ערעור בגלל שוויוןמשמעו האסתטי ז'אק רנסייר: 

 אך גם קשורות סותרות הללושוויון השתי צורות  הוויה האנושית.ב בדלכיסוד נמנויות והא

)Communities of Sense Kindle Locations 468-471.( מנות  והא שינוי גבולות המשמע אמנות יצירת

 Communities of( מרחב הפוליטישל ה הגבולות המוכרים ה הסטתפוליטית משמע שפעולה מוכ

Sense Kindle Locations 631-637.(  תוהטרוגני ה עלכרוך בשמירהמהלך הפוליטי של האמנות  

בסוג  תפועלה תחושת הקהילה וכוח השחרור שלה.אומנות ה של תהאוטונומי הליבהא ישה מעשית

 "עושה שכל" כול עודזו  נפרדות .לתחושה בונהת בין נתק על חיבור ו על תמתבסס  של אסתטיקה זה



הבלתי של נפרד וה של םיחסימערכת  עתמוצזאת,  לצורה טהורה. במקום מקלט קנהמ אינההיא 

תגלות לה זרותה סימניל גרוםל ,את ניגודיהחשוף חייבת ל השלמות האוטונומית של העבודה נפרד.

   ).(Communities of Sense Kindle Locations 483-494 .הכלהשל מופע ב

מדומיינת ואוטופית, אלא  מציאות  של יצירה עוד אינוהאמנות  עבודתהתפקיד של ניקולא בוריו: 

 .) Relational Aesthetics,13( מציאות החיהתוך הודגמי פעולה בחיים  כידר להוות

 מתגלה כאירוע נשנהו חוזר מעגל בה מציאות שמכתיבה פועל בהבלגה טיבו השגוי של המדומיין

, אל אחר או אל העולם, עצמואל מעבר ל אישיה תא יםשנושא הקשרים .ייחודי חותם מטביעש בלעדי

 נהטעוול צלאן אשירתו של פ .)Derrida Shibolet, 66( ממנו שוניםלדברים  את הגוף  יםפותח

  ולפענח  להצפין יםלחד שאינם םבלתי נדליו  פתוחים נותריםה עלומים דימויים באפשרויות של 

ממנו   שוללתאך  דממהב אל האחר תדוברה חוסר אפשרות בה מוטמעת אפשרות  יםהמציגהקשרים 

,  דיותיבמי  ךכרוו רביםגם ו יחידא וה, בזמן מתפתחזה ה מסתורין ).Derrida Shibolet 67, 96( מנוחה

,  בד לנצחואהוא אף על פי ש העתידי.  ושוב חותםאת  כל העת נושאה כמוס כאן ועכשיוב ,בהתרחשות

 ) Charles Barbour, 123-124( עם כל סיבוב של כדור הארץ.ו יממהבכל שעות ה ללא הרף הזמן שב

אל  הדהדיםמ שכתבו שורדי שואה ספרים  . ונעלמים שתקיםומ גופים  ים שלהד משיב מעגל הזמן

 תיבהעמדו בכרבים מהם  .פרו את סיפוריהםישורדים רבים לא ס. חנוקיםרישומי חיים  ועכשיו  כאןה

חמישים וחמש שנים לאחר שחרורו  הפכו לסבים וסבתות.  וא לגמלאותיצאו ש לאחרמרחק זמן, מרק 

מחנה גורשו ל מו ואחיויאביו, א . יום בו בקראקובגטו  ,1942 ראשון ביונימתאר שורד שואה את ה

שתקבע מי  לסלקציה גטומשרדי הב להתייצב  במאי הצטוו הגברים  31-יום קודם ב .'בלזץהשמדה ה

לאות   בתור בעומדו גזר דין מוות.  גירושה משמעות כיידעו כבר אנשים  לשבט., מי לחסד ומי יגורש

שולל ס.ס. מתחינות המצטופפים ו-כיצד מתעלם קצין ה בבעתה צפה ,שם משפחתול המיועד

הקשיב איש  ,המיועד לאות אחרת ,תור סמוךב הוא גם הבחין כי את אישורי השהיה בגטו.  באדישות

  נטש את אביו ואחיו , את נפשו בכפו 16-ן ההנער ב  שם, של שניה רףבהאנשים. ס.ס לבקשות ה-ה

האחרון בו  , אותו לילה נורא המיוחל.באישור  זכהבניגוד להם ו קרובהתור ה אלדילג , פניול עמדוש

 לשער הגירוש ואחיוביו, אימו א ליווה את בבוקר המחרת . , היה ערב יום הולדתוחתומשפ בחיקבילה 



התערה בחיים החילוניים   ,יהדותה על מנהגי שמר, שלא אביו התפרץ סמוך לשער .אימההו

  יםמאופק נימוסים טיפחו ,מודיו באוניברסיטת ברסלאו, כיום וורצלב, השלים את ליהגרמנים

אנשי   .בזויים"  רוצחים אכזרים, פושעיםוצעק "  שעמדו בסמוך  קציני הגסטפו לעברבזעם  ,םיומהוקצע

עבירו אותו אל מעבר והו  בודדאנשי המשטרה היהודית ש זכותברק ו פו שלפו את אקדחיהםהגסט

ממרחק   , הוא כותבוהקריעה האלימה ממשפחתו הנואשת של אביו זעקתונמנע שפך דם מידי.   לשער

 .שהפך ליום אבלו יום הולדתו ציין אתל נמנע בהםחייו מהלך ב לא התפוגגהלעולם זמן, 

שלפתע  בדממה עד הדקות חלפו. הריק מקוםאת הבחרדה  סוקר בגטו  המיותם שב לחדרם בודד

  צידהלו ממררת בבכי אימומולו נצבה ו הוא פתח את הדלת לב. ותקורע יבבות מעבר לדלת שמע

  היו האדומותעיניה  ,גופה רעד ללא שליטהאימה,  פניה המעונים הביעו שוטר יהודי שעזב מיד. 

שלא  זוועה הביעו המשתקים סוריהייאך  דבר נורא קרה , היא לא יכלה ולא אמרה מילה.נפוחות

הם התיישבו שניסה להרגיעה.  בנה בעיני ביטהה רועדתו המחריש ,מתייפחת .ניתנת להבעה

"בו  ואמרה פניהשטפה את  ,עד שקמה זה בזו מיוסרים ושותקים מביטים , דוממים, אוחזים ידיים

 . לעד נפרדוו התנשקו ,התחבקו לשער הגירוש, שבו נלך". הם

אנו השורדים הננו "   , שוקעים והניצוליםה ,וספרדבריו של פרימו לוי ב את  מהדהדיםוהחלחלה  האלם

יה מדרך הישר, או בגלל העזה, או בגלל  זאת מיעוט זעיר: אנו אלה, שבגלל הסטי חריג ומלבד מיעוט

, או  ר, לא חזרו משם כדי לספבתחתית. מי שכך עשו, מי שראו את תחתית התופת המזל לא נגעו

, עם עובד,  פדובאנו-מאיטלקית: מרים שוסטרמן(פרימו לוי, השוקעים והניצולים,  " למים.יחזרו א

 )64, עמ' 1988

רק מי  לא עברו את השואה. השורדיםשאמר לי  פעם  .אביצבי שטייניץ, הוא  טו קראקובבג הנער

  ופלאו שואה במחוזות קולו וגופו נעלםנאלם , ה המלא אימהה נשא את החיים לקו מעבר אל נדחףש

 לא נדעאחזה בה. באימה המשתקת ש ,של אימו המפתיע ובהבש רבות הרהרנו אדם. מעשה ידי

בו במקום,  , מרעיד את הנפש הפצועה שמאחשש עמוק אך  ,ם שאחז בההאל ןמצפי מהלעולם 

,  הרוחתעצומות ב  ,יאול .ולרצח בנו הצעיר  חיסולול ות האבהתפרצ הובילה, מול עיניה ,מעבר לשער

לא רוחו ש כדי התופת תחתית את חיקומ הדפה, כאבהתהומות טביעה במ נותרהבנה  צילה אתה



אף אחד   - בו, רגע השוקעים והניצולים :שתי פלנטות בו ברגע חשפונ ,אוליו  .בקרב ההישרדות תיפול

,  , סחוטהכך. הע הבל נסתםנפשה את זעזע ו שנראה בפניה מה .עבור העדים \לא נושא עדות  \

 אתר אל אימתני סוריםיי סעמבודדה ליצאה  ,הזוועהאופל מ רישום בו , מותירהעל בנה אלםב תמגוננ

בן  ,הרמן של צמררתזעקתו המ, בלכתך 38בת  ,יץ, סלומאה שטיינעוצמת נפשך .'בלזץהשמדה ה

 האחוזש ותבמאבק ברשע רוציםח ,בלכתו 15בן  הצעיר כםרודולף בנזכר ו ,בלכתו 48בן  זוגך

 . באנושות

  נוצק ,אפשרות לאירופאיותהחוסר  מוטבע ,תאוניברסלי משמעותוישי א בעלת נופך תהומית קריעהב

 נוקב תחת מבט לבנטיני, במרחב ערבי מזרחית ,מהגרת ,יהודיתזהות  מתהווה  ,שמי בבמרח קיום

 האדם. עלטתבמלאך ההיסטוריה של 

  רגעיו, עד בחירוף נפשנושא  93הלך לעולמו בן אבי, צבי שטייניץ, ש זכותבנכתבו הדברים 

   .משפחתומ הקריעה מועקת אתואת ייסוריו על שהותיר את אימו לבדה באימתה  ,האחרונים

 

 


