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ברבבות קורבנות מאחינו ,הוכיחו גם לספקנים שבתוכנו ,כי אין הגלות
אלא מלכודת מוות לנו" .סיפורו של הילד מסעיר את הדובר בשיר ,והוא
חש לעזרה.

מבוא :על הצורך לדעת
עורכי עיתון ה ּב ֹקר לילדים בחרו להדפיס בגיליונו הראשון בעמוד השער את
השיר "בשעת חצות" מאת ש' בס ,שבו הדובר (המבוגר) מתאר מפגש מיסטי
בחצות הליל עם רוחו של ילד מהשואה (ה ּב ֹקר לילדים ,א 19 ,1/באוגוסט
 .)1943הדבר מעיד על השיח הפתוח שהעיתון קיים עם הקוראים ,כמו שאר
עיתוני הילדים ,בנושא זה .לשיר מאפיינים של שירי שואה שהתפרסמו
בעיתוני הילדים ,המפנים את תשומת הלב לגורלם המר של היהודים ,עם
דגש על גורל הילדים .דמויות הילדים מדגישות את הסבל מעצם היותם
צעירים וחסרי אונים ומקרבות את גיבורי השיר אל עולמם של הקוראים
הצעירים .תיאור הסבל בשירים ,בדרגות שונות של ישירות ופירוט ,נועד
ליצור אמפתיה ולעורר את הרצון לעזור ,והיהודים בגולה כונו לא פעם
"אחים" ,כדי לעורר בקוראים תחושה של שותפות גורל ִעמם .כמיהת
הפליטים לישראל והצורך לפתוח להם את הדלת ("הוי ,חושה ,אח ,ופתח
הדלת  ,)" - -וההשוואה בין החיים בגולה לחיים בארץ ישראל מחדדות
את הלקח הציוני מהשואה .התגלות הילד לעיני רוחו של הדובר בחצות,
בשעת דמדומים שבין ערות לשינה ,מעידה כי המחשבה עליו העסיקה אותו.
מבחינה פואטית השיר מתאפיין ,כמו הרבה שירים אחרים ,בטון
דרמטי ובמילים בעלות מטען רגשי חזק .הילד בשיר מספר על סבלו בתופת
של דם ואש .הוריו נרצחו לנגד עיניו" :בדמֵ י אבי-אמי נשטפתי" .יתום,
יחידי ,רדוף חיות אדם המבקשות לשחטו ,הוא פונה אל הדובר בשם "אח"
ומתחנן לפתיחת הדלת .דימוי הטלה ,השׂה או הגדי ,המוכר בתיאורי
עם ישראל ,מציין את היותם של יהודי הגולה ויהודי הארץ "עדר" אחד,
שותפים לגורל ,ולפיכך מחויבים לדאוג ל"שריד אחרון" ,כמילות הילד
בשיר .הטלה נקשר גם למאכלת הנזכרת בהמשך ,והרמז לסיפור העקדה
ממחיש את הגורל הנכון ליהודים בגולה ,ומתוך כך את הלקח הלאומי,
כדברי העורך יעקב חורגין במדורו "בינינו" (ה ּב ֹקר לילדים ,ב 2 ,8/בנובמבר
" :)1944והנה באו זוועות הנצים [כך במקור] הארורים ובלשון דם ואש
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מהתמונה המוצגת בתחילת השיר מסתמן כי הדובר הוא מורה הבודק
בשעת לילה חיבורים של תלמידיו ,בולש בהם אחר "עקבות חדוה וצער" .מכך
משתמעים חיים רגילים המתנהלים על פי שגרה .הילדים לומדים ,יודעים
שמחה ועצב ,ויש מי שדואג לרווחתם .לעומתם מוצג היתום מן הגולה שחרב
עליו עולמו .על עימות זה ,המקבל בשיר ביטוי פואטי ,כתב לקוראיו כבר
שנתיים קודם לכן עורך דבר לילדים יצחק יציב במדורו "במעגל הימים":

ממקור היהדות" .הלאומיות היהודית" ,כותב עילם" ,שהציונות הינה
שליחתה – ולא האזרחות הארצית (כמילה נרדפת ל"ילידיות") – היא
בסיס האחיזה היהודית בארץ ישראל והיא הצדקתה" (עילם ,2004 ,עמ'
 .)57תפיסה זו באה לידי ביטוי בדאגתם של המחנכים כבר בראשית שנות
ה 30-של המאה ה ,20-לנוכח ריחוק הנוער ממקורותיו היהודיים .בדצמבר
 ,1933כמה חודשים לאחר עלייתו של היטלר לשלטון בגרמניה ,התבקש
בן ציון דינבורג (דינור) לפתוח את הכינוס השלישי של מורי ארץ ישראל,
והרצה בו על ארץ ישראל והגולה .דינור הביע את דעתו כי עם ישראל חייב
לחדש את "ברית הדורות" בין כל פזורותיו ,ויושבי הארץ חייבים לזכור
תמיד את יושבי הגולה ולחוש אחריות כלפי כלל ישראל .כיוון ש"גודלנו
וחונכנו על שלילת הגלות [ ]...שלילת הגלות הביאה אותנו לשלילת הגולה.
נוצר יחס של בוז לגולה" .מסקנתו החינוכית הייתה" :בראשית הציונות
היתה השאלה 'הידעתם את הארץ?' יש לשאול עכשיו' :הידעתם את העם?'"
הוא הציע כי המורים יחדירו את "היסוד העממי של התפוצות" לחינוך
הארץ ישראלי ,ובד בבד יכניסו המחנכים היהודים בגולה את היסוד הארץ
ישראלי למסגרות החינוך שלהם" .ספר הקריאה של בית הספר העברי
צריך להכיל גם ממיטב היצירות האמנותיות מחיי התפוצות" .ולסיכום
אמר" :הציונות הרי פירושה לא בניינה של ארץ-ישראל בכלל ,אלא בשביל
העם היהודי" .בעקבות דבריו הוחלט בכינוס כי יש להקדיש מקום נרחב
במקצועות הנלמדים בבית הספר לידיעת עם ישראל בתפוצותיו" ,כדי לקרב
את הדור הצעיר בארץ לחיי העם וסבלותיו" (צמרת ,2009 ,עמ' .)270–269
מלחמת העולם השנייה והידיעה הרשמית שפרסמה הסוכנות היהודית
ב 23-בנובמבר  1942על השמדתם השיטתית של יהודי אירופה חוללו מפנה
ביחסם של יהודי הארץ אל יהודי הגולה .אמנם השואה הבליטה את הרעיון
של שלילת הגלות ואת הצורך הדחוף בבית לאומי ,אבל היחס ליהודי הגולה
השתנה .לא עוד זרות וניכור ,אלא קרבה ,אמפתיה ודאגה ל"אחינו בגולה".
הנרצחים תוארו כאיבר שנכרת מגופו של העם ,חלק מנפשו ומלבו" .לא
שבט נבחרים ארץ-ישראליים אנו כאן ,כי אם בנים לאומה גדולה ,ופזורה
ששלחתנו לכאן לעלות חלוצים לפניה לארצהּ [ ]...נשמתנו צרורה בצרור
האומה כולה וכל בן וכל בת הנולדים לנו בזה אחים הם לאומה ולגורלה",
כתב הסופר ש"י פנואלי בביטאון אורים ( ,1944עמ'  .)14אנשי חינוך הכו
על חטא ההתנכרות לגולה וקראו לשינוי .באותה חוברת ,במאמר "בעיות

אין אתם נמצאים בבתיכם ,בארצכם וכמעט שלא סבלתם
מפורענויות המלחמה .אתם מדברים בשפתכם וחיים את חייכם
העבריים שקטים ושאננים .לומדים אתם את לימודיכם בבתי-
הספר ,ומשחקים את משחקיכם בקולי קולות באין מפריע.
עין הרחמים של אבותיכם ומוריכם פקוחה עליכם לטפחכם
ולשמרכם [ ]...ואולם כמי שמדבר אליכם שבוע שבוע מעל
הדפים הללו – רואה אני חובה לעצמי להרעיף גם טיפה מרה
בכוס חייכם .אתם חייבים לדעת ולהרגיש את הנעשה בחיי
ישראל בעולם בימים נוראים אלה .חלילה לכם להסיח מלבכם
את אימת המאורעות האכזריים העוברים על בית ישראל.
עליכם לחוש בכאבים וביסורים שבהם מפרפרים ילדי ישראל
והוריהם בכל ארופה הנצית [כך במקור]( .דבר לילדים ,יג,15/
 31בדצמבר )1942

שינוי היחס לגולה :מניכור לקרבה
שלילת הגולה ,ועמה שלילת דמותו של היהודי הגלותי ודפוסי חייו ,היו
מרכיב מרכזי בציונות החילונית ,בייחוד זו הסוציאליסטית .עולמם של
הציונים ובניהם התמקד בסביבתם הקרובה ,בחיי היישוב היהודי בארץ
ובבעיותיו .הורים לא נטו לדבר עם ילדיהם על ארצות מוצאם ,וברוב
הבתים לא נמצאו סבא וסבתא שייצגו את הזיקה לתרבות היהודית במזרח
אירופה .ואולם ,אף על פי שהמהפכה הציונית ,ככל מהפכה ,תבעה את
שריפת הגשרים אל העבר ,בלבם של הציונים "נשארה חרותה המציאות
האמיתית של חיי היהודים בגולה ,על האור והצל שבה ,ובעיקר נשאו עמם
את האהבה לאותם יהודים שמקרבם יצאו ואותם הכירו ואתם הזדהו"
(שפירא ,1992 ,עמ' .)435–434 ,355–354
הציונות החילונית הסוציאליסטית ,שהייתה בעלת מעמד הגמוני
ביישוב ,קיימה דיאלוג מורכב עם היהדות ,זו שייצגה הגולה .יגאל עילם
מציין כי הציונות שואבת את הצדקתה לא ממקור של "ילידיות" כי אם
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ואמפתיה ,הדגישו את רצונם את הפליטים לגאולה בארץ ישראל וקראו
לילדים לסייע בקליטתם (אלה פורסמו בכל העיתונים).
עם הסוג הראשון נמנים שירי חגים יהודיים מהגולה ,כמו למשל "אתרוג
מארץ ישראל" ,קטע מפואמה ביידיש למבוגרים מאת יחיאל לרר בתרגום
לעברית של שמשון מלצר (דבר לילדים ,יז 7 ,2–1/באוקטובר " ;)1946הקפות"
מאת שאול טשרניחובסקי (שם ,יד 20 ,3/באוקטובר  ,1943שישה ימים לאחר
מותו של המשורר); "פמוט הנחושת" מאת פנחס לנדר (שם ,יז 9 ,14/בינואר
 ;)1947ו"מול נרות השבת" מאת משה שלנגר (שם ,יז 21 ,46/באוגוסט .)1947
שמחת החג והאווירה המשפחתית החמה נוצלו לעתים בשירי החגים כדי
להזכיר לילדים-הקוראים את גורלם של היהודים בגולה ולעורר אמפתיה
לסבלם ,כמו קריאתה של אנדה עמיר בשירהּ "מנורת החנוכה"" :כי איכה
נשמח פה אחים רחוקים / ,באור – ואתם שם בצל נמקים?"
השואה באירופה ,כדברי גרשון ברגסון ,והעלייה ההמונית של שארית
הפליטה" ,החזירו רבים מבני הישוב אל העבר הקרוב ,אשר אותו שללו אך
שנים ספורות לפני כן" (ברגסון ,1966 ,עמ'  .)236לרגל צאת ספרה המתורגם
מיידיש של קדיה מולודובסקי פתחו את השער בהוצאת הקיבוץ המאוחד
התפרסם בעמוד השער של דבר לילדים (טו 1 ,23/במרס  )1944השיר "הילדה
לקה).
ברת את שם הגיבורה ,במקור אֶ ֶ
(שע ֵ
איילת" בתרגומו של נתן אלתרמן ִ
במדורו "במעגל הימים" כותב העורך יצחק יציב על הספר" :אנחנו קוראים
בו ורואים את החיים ההם ,שחיו ילדי ישראל בפולין ,חיים יהודיים שהיו
הומים בעוז עד שבא הרשע הנאצי והכריתם" .תרגום של שני שירים מתוך
הספר" ,מעשה בגיגית" ו"מעשה בחבית" ,המתארים הווי יהודי גלותי,
פורסמו בדבר לילדים עוד קודם ,שניהם בתרגומה של לאה גולדברג (ט,8/
 20ביוני  ;1940ט 25 ,18/בספטמבר  .)1940בשתי היצירות מתוארות משפחות
מרובות ילדים שחיות בעוני ,אך חייהן מלאים בדמיון ,יצירתיות ושמחה.
בשירים מתוארים מקצועות יהודיים טיפוסיים מן הגולה :סנדלר ,נפח,
חייט ,סבל ,וגם שמות הילדים מתאימים למסורת הגלותית :חנה-לאה,
פיגהּ -בֵילה וכדומה.
הווי יהודי גלותי תואר בחום מבעד לעיניהם האוהבות של נכדים.
בשירו של מני לייב ,שתרגמה מיידיש מרים וילנסקי (ילן-שטקליס) (דבר
לילדים ,טו 16 ,8/בנובמבר  ,)1944הדובר הוא ילד המתאר בהערצה את סבו,
שמקל לו "וכישוף בקצותיו" .הכשפים שהמקל מחולל מציגים עולם יהודי

חינוכנו בימי השואה" ,קרא יעקב הלפרן ,שכיהן כמנהל המרכז לחינוך
של הסתדרות העובדים ,לתקן את נזקי החינוך הקודם ולשחזר את ידיעת
הגולה בבתי הספר .הוא הדגיש כי "אהבת גולים וגולה זו הכרחית ,כי
תכבוש גם את לב הילד והנוער בציבורנו" (שם ,עמ'  .)5–4במאמר שפורסם
באותה שנה ובאותו ביטאון כתב משה אביגל ,שעמד בראש הוועד המפקח
של זרם החינוך לילדי עובדים של ההסתדרות" :לא עשינו הרבה כדי להסביר
לילדים את הגולה ואת יהדות הגולה [ ]...את ערכה של הגולה על מעיינות
החיים והיצירה שלה [ ]...כאילו שכחנו מי אנחנו כאן ומנין באנו []...
ורק הזוועה האיומה ,אשר השמידה את החלק הגדול והמכובד ביותר של
יהדות הגולה ,וקומץ היתומים ,פליטי הגהינום אשר הגיעו הנה ,פקחו
קצת את עיני ילדינו לראות מה היה לנו .אני רואה זאת כליקוי יסודי
בחינוכנו" (דר ,2006 ,עמ'  .)57גם במפגש שקיים ברל כצנלסון עם בני נוער
בקיץ  1944דיבר כצנלסון על ניכורו של הנוער מיהדות הגולה ועל חוסר
יכולתו להזדהות עמה (שפירא ,1992 ,עמ' .)453
מאמר שפרסם יעקב הלפרן בעיתון דבר קרא למפנה בחינוך בנושא
הגולה .הלפרן הציע לשנות את תוכן הלימודים ואת צורת ההסבר בכל
מה שנוגע ליהודי הגולה ולנהל פעילות חברתית סביב הצלת הפליטים.
לזה נוסף גם תפקידה החדש של הספרות לילדים" :יש להכניס גם לשירת
הילדים ולציוריהם את המוטיבים הקשורים בסבל אחינו – אלה השירים
אשר טעמם בפינו עוד מימי שבתנו גם אנו בארץ רחוקה" (דר ,2006 ,עמ'
 .)59את תפקידה החינוכי של הספרות הטעים גם הסופר ש"י פנואלי:
"החינוך הוא שצריך להשיב ולרפא .והספרות היא שתהא בעזרתו" (פנואלי,
 ,1944עמ' .)14
הווי יהודי בגולה
עיתוני הילדים ,שהיו גורם מרכזי במערכת החינוך הלא-פורמלי ,היו
שותפים לפנייה אל יהדות הגולה במאמרי המערכת ובחומר הספרותי
שפרסמו .שירי הילדים שנדפסו בהם ,שנועדו לחשוף את הילדים ליהדות
זו ולחזק את הזיקה אליה ,נחלקו באופן כללי לשני סוגים :אלה שהציגו
בעין אוהבת הווי יהודי של דת ומסורת בגולה (אלה פורסמו בעיקר בדבר
לילדים ,שייצג את הציונות הסוציאליסטית החילונית) ,ואלה שתיארו
בעיניים דומעות את גורלם של ניצולי השואה ,הביעו הזדהות ,דאגה
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עול מושליך?  /היטלר המושל הידוע לרעה  /ישים חטא ועוון עליך]...[ // .
איכה תסבלי את מושליך העריצים  /ותשמעי ילד יהודי מיבב?" השיר מעיד
כי הילדים ידעו על המלחמה והיו ערים לגורלם של היהודים.
ב 23-בנובמבר  1942התפרסמה ההודעה הרשמית של הסוכנות
היהודית בדבר השמדתם השיטתית של יהודי אירופה ,ורובו של גיליון
דבר לילדים מתאריך  3בדצמבר ( 1942יג ,)11/שיצא לאור בחג החנוכה,
הוקדש לנושא זה במאמרים ,בסיפורים ובשירים .מאמר המערכת "במעגל
הימים" ,שנדפס בשער ,פותח בכמה שורות מתוך "ברוך ממגנצה" מאת
שאול טשרניחובסקי ("ארור אתה גוי אכזרי!") ומספר על "אחינו המעונים
בידי הרוצחים הנצים" אשר "[ ]...מוציאים להורג ילד וזקן ,גבר ואשה,
לאלפים ולרבבות [ ]...טבח אכזרי ואיום כזה לא נודע בדברי הימים".
באותו גיליון נדפס "שיר החנוכה" מאת ש' בס ,על האור שנעלם ומתגלה,
"וגדול כוחו ועז עוד  /כל שונאינו יכלה!" וכן השיר "נר הנסים" מאת
אברהם ברוידס" :לשוא צוררינו אותך מכבים  //נר החיים  /נר ישראל/ ,
אתה לעולם  /תזרח ותהל".
רוב השירים על גורלם של היהודים בשואה פורסמו אפוא אחרי 23
בנובמבר ,אם כי אפשר למצוא שירים כאלה גם קודם לתאריך זה .בתאריך
 6בנובמבר  1941התפרסם בדבר לילדים (יב ,7/נספח  )71שירו של אברהם
ברוידס "אין כיוסי ,"...על ילד בישראל שלבו עם אחיו המעונים בגולה.
השיר מתאר את הילד יוסי המסתובב עצוב ומסוגר ,מחריש בשתיקת
מועקה" :לא יגיד לאיש דבר  /מה שבלבו נצבר" .אך יום אחד פרצה הזעקה
מפיו" :אל נשכח בארץ-אור  /נדְ חי-עָ ם עטופי שחור // .נבקש על פדות אחים
 /בגולה הם דועכים / .נתפלל לאל עליון  /שיביאם אל שדות ציון" .גורלם
של היהודים המעונים בשואה טרד את מנוחתו של יוסי ,אך מסתבר שלא
טרד עד כדי כך את לב הסובבים אותו .שתי השורות המסיימות את השיר,
"והשומעים בקשב רב  /משתאים לקול דבריו  ," - - -מרמזות על שתיקתם
של היהודים בארץ .יוסי ,הזועק את זעקתם של האחים המעונים ,הוא
מבחינה זו יוצא דופן ,והדובר מעמידו בתור דוגמה ומופת לכלל .כותרת
השיר" ,אין כיוסי ,"...מתפרשת עתה לא רק כפשוטה ,כותרת הגזורה
מהשורה הפותחת – "אין כיוסי עוד שתקן" ,אלא כביטוי המבליע דברי
שבח לילד שלבו נתון לסבל בני עמו .שלוש הנקודות שבכותרת ,המרמזות
על המשך או על משמעות שמעבר לכתוב ,מחזקות רושם זה.

דתי על מנהגיו :המקל עוזר בבניית סוכה ומסייע לסב לדהור במרכבה כדי
לקנות מתנות לנכדיו – ש"ס לנכד בר-המצווה וכיפת משי לנכד שהתחיל
ללמוד חומש .גם המאכלים שסבא אוכל בשבת הם מאכלים יהודיים
טיפוסיים :דג מלוח ,בולבוסים ,חמין ,יי"ש .הסב היהודי אינו ישיש
כפוף וחלוש ,דמות היהודי הגלותי הסטראוטיפי בעיני הנוער בארץ ישראל
(שפירא ,1992 ,עמ'  ,)449אלא איש נמרץ ומלא שמחת חיים ,שבמקום מקל
סבא יש לו מקל קסמים .כזו היא גם הדמות שמתאר הנכד בשיר "סבא"
מאת עמנואל הרוסי.
חשיפה לשואה
חטיבה של שירים הוקדשה לתיאור גורלם של היהודים בשואה .יעל דר
מציינת כי בשעה שמערכת החינוך עדיין התלבטה בסוף שנת  1943אם וכיצד
לחשוף את נושא השואה לפני הילדים ,הגיבו עיתוני הילדים במהירות (דר,
 ,2006עמ'  ,)22–18מתוך מגמתם המוצהרת לשתף את הקוראים הצעירים
במתרחש 1.העורכים של עיתוני הילדים בחרו לנקוט גישה חושפת ושיתפו
את קוראיהם הצעירים בזוועות המתרחשות באירופה ,באמצעות כתבות,
שירים וסיפורים ,ומתוך האמפתיה ושותפות הגורל שהורגשו ביישוב (פז,
 ,2002עמ'  .)270כבר עם פרוץ המלחמה בישר עליה עורך דבר לילדים,
יצחק יציב ,במאמרו "המלחמה החלה" (ז 4 ,22/בספטמבר  .)1939כעבור
פחות מחודשיים תיאר את המציאות הקשה במילים מפורשות במדורו
"מה בחזית":
אין היהודים שנשארו בשטח שנכבש על-ידי הנאצים – טועמים
את שלטונו של היטלר והוא מר ביותר .כי על כן תחת מסווה של
קרבות ומצב מלחמה יתעללו הנאצים ביהודים ללא שעור וללא
גבול [ ]...מעשי רצח והתעללות בראשי היהודים וברבנים ,שוד
וחמס ברכושם ,השפלת כבודם והפקרת נפשם( .דבר לילדים,
ח 26 ,3/באוקטובר )1939

הקוראים הצעירים הגיבו .יעל צימרמן ,בת שמונה וחצי ,הביעה דאגה לגורלם
של היהודים בגרמניה הנאצית בשירה "גרמניה גרמניה" (דבר לילדים ,י,1/
 31באוקטובר " :)1940גרמניה ,גרמניה ,ארץ פוריה ויפה / ,איכה תשאי את
 1ראו להלן דבריו של עורך דבר לילדים יצחק יציב.
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בחציו הראשון של השיר ,ארבעה בתים זוגיים ,הדובר מתאר את
שתיקתו של יוסי המעידה על כאב פנימי :יוסי שתקן" ,כחולם סובב הוא
כאן [ ]...מה יכאיב לו [ ]...כי ילך עצוב וסר" .תיאור רגשי זה עשוי לעורר
הזדהות בקרב הקוראים הצעירים .לא כן חציו השני של השיר ,עם ביטויים
כגון "נדחי-עם עטופי שחור"" ,פדות אחים"" ,שדות ציון" ,המעצבים פנייה
מליצית ,זרועה בסיסמאות ,מפי מבוגר בתחפושת שקופה של דברי ילד.
כעבור חודש בקירוב חיזק עורך דבר לילדים את הניגוד שהוצג בשירו
של ברוידס בין הנעשה ב"ארץ אור" ובין גורלם של "נדחי-עם עטופי שחור".
הביקורת כלפי השאננים בציון מוטחת לא מפיו של העורך ,אלא מפי מי
שראה את התופת במו עיניו ,שליח של המחתרת הפולנית שהזדמן לארץ.
יציב אינו חוסך מקוראיו הצעירים את תיאורי הזוועה מפיו של אותו שליח:

לספר לקוראיו על כל הדברים הללו [ ]...כן הדברים עצובים
מאד ועלינו לדעתם ,כי עלינו לעמוד על נפשנו ...ועלינו לחשל
את רוחנו עד שננצח את החיה הנצית-פשיסטית( .דבר לילדים,
יג 25 ,27/במרס )1943

גם יעקב חורגין ,עורך ה ּב ֹקר לילדים ,ביטא את דעתו כי יש לחשוף לפני
הקוראים הצעירים את האמת המרה על ההתעללות והרצח ההמוני של
היהודים (ויילר-ישראל ,2010 ,עמ'  .)5במדורו "בינינו" כתב" :מעט מעט
מתגלה האמת האיומה [ ]...מליונים מאחינו נשחטו בידי המפלצת של
הנצים הארורים .ערים ועיירות ,משכנות לעמנו מדורי דורות ,לא נותרה
בהם נפש אחת מאחינו" (ה ּב ֹקר לילדים ,א 27 ,49/ביולי .)1944
עורכי עיתוני הילדים לא הסתפקו רק בהצגת המידע .הייתה להם
מגמה דידקטית ברורה ,לעורר בילדי ארץ ישראל אמפתיה כלפי היהודים
בגולה ולהפיח בהם רצון לעזור לפליטים המעונים ותחושה של שותפות גורל
עם "אחינו" ,תואר שנזכר כאמור שוב ושוב בסיפורים ,בשירים ,בכתבות
ובמאמרים .תיאור כמיהתם של הפליטים לעלות ארצה והצגת ארץ ישראל
כארץ הגאולה חידדו את הלקח הציוני מהשואה ואת הצורך במולדת לעם
היהודי ,שיחיה בה חיי חירות וביטחון .בעיתון ה ּב ֹקר לילדים ,שעיתון
האם שלו נודע בגישתו האקטיביסטית ,נקשר הלקח הלאומי בלקח צבאי,
כמסתמן מדבר המערכת שכתב העורך יעקב חורגין ב 20-באפריל " :1944הלב
מזדעזע? אין דבר ,יזדעזע וישנא וישאף נקם .יזדעזע עד היות בו כל זכרונות
האימה להחלטת דמים :לא נשוב עוד לגיא ההריגה!" (פז ,2002 ,עמ' .)268
בשעה שעורך דבר לילדים קרא בטון מתון "לעמוד על נפשנו" ו"לחשל את
רוחנו" ,עודד עורך ה ּב ֹקר לילדים אקטיביזם של "נקם" ו"החלטת דמים".
בנושא השואה ,שיש בו מן האימה והזוועה שגם למבוגר קשה
לתפוס ,ניכרה ההתלבטות :כיצד להציגו ,עד כמה ולמי .כאן אפשר
להישען על הבחנתה החשובה של מירי ברוך בין הנושא הפתטי לעיצובו
הספרותי" .לעתים" ,כותבת ברוך" ,הנושא הוא פאתטי או סנטימנטלי
אך דרך העיצוב מאפקת וממתנת את הרגשנות שבדברים" (ברוך,1984 ,
עמ'  .)116נושא השואה ,שהוא בעל עוצמה רגשית גבוהה ,עוצב בכמה
מהשירים בלשון מאופקת ומתונה ,בנגיעות זהירות ,לעתים בעקיפין או
במרומז ,אך היו גם שירים שעיצבו את מראות הזוועה בפתוס גלוי.

האויב משתולל ,מרעיב וממית .ונורא ואיום מצב היהודים
בגטו של לודז' ובגטו של ורשה [ ]...המוות הולך בחוצות.
אנשים נופלים ברחובות ומתים ברעב [ ]...האנשים המתהלכים
ברחובות הגטו מתנועעים כצללים ,רעבים הם ותשושים ,גופם
מכוסה סמרטוטים [ ]...מאות אלפים יהודים גרים בצפיפות
איומה [ ]...אסור להושיט עזרה רפואית לחולה [ ]...וזה האיש
אשר אך בא משם ,מן התופת הנצית ,דורש עזרה לסובלים שם
ומלבו מתפרצת הזעקה" :איך אתם יכולים לשיר ולרקוד ,כפי
שראיתי בבתי הקפה שלכם ,בשעה שיש גוועים ,מתים ,אתמול
והיום וברגע זה ממש?" (דבר לילדים ,יב 25 ,14/בדצמבר )1941

נושא השואה היה כרוך בתיאורים קשים שחשיפתם לפני הילדים הייתה
שנויה במחלוקת ,ואף מקצת הילדים עצמם דחו אותם .ילדה ושמה אילנה,
המספרת שלמדה קרוא וכתוב וכי היא קוראת את המדור "במעגל הימים"
בדבר לילדים ,פנתה לעורך העיתון יצחק יציב בשאלה" ,למה אתה כותב
על דברים עצובים?" יציב הקדיש לה את תשובתו וחשף לפני הקוראים
בגילוי לב את התלבטותו:
שבוע שבוע מביא "דבר לילדים" לפני קוראיו דברי שירה
וסיפורים ,דברי מדע ושעשועים .כעורך העיתון שאלתי את
עצמי :הצריך "דבר לילדים" להסתפק אך בזה או ככל עיתון הוא
צריך להביא לפני קוראיו גם את הדברים המתרחשים בעולם
בכלל ובקרב היהודים בפרט? ועניתי לעצמי" :דבר לילדים" חייב
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חשיפה לשואה
כמה וכמה שירים בעיתוני הילדים עסקו בתמה של הסב הנעדר .שירים
אלה שימשו להידוק הקשר הרגשי אל יהודי הגולה בחדדם את הזיקה
המשפחתית שהוזנחה .הגעגועים והדאגה לסב הרחוק ,המובעים מפי הנכד
הקטן בארץ ישראלִ ,אפשרו נגיעה מתונה ומעודנת בנושא השואה למען
הקוראים הצעירים ,בעוד הקורא המבוגר יכול לקרוא את תמונת המצב
הקודרת המסתתרת מאחורי הדברים התמימים .כמו בנושא המוות ,נבנה
בשירים אלה פתוס סמוי ועדין הנובע מהפער בין תמימותו של הילד ובין
ידיעתו של הקורא המבוגר ,אולי גם של הבוגרים בקרב הקוראים הצעירים.
זו הדרך שנוקטת פניה (ברגשטיין) בשירה "סבא שלי" (דבר לילדים,
יד 1 ,35/ביוני  )1944המתאר את הכמיהה לסב הנמצא בגולה .החֶ סר מודגש
בתחילת השיר על רקע הסבים האחרים הנוכחים" :סבא שלי – הוא איננו
אתנו / ,איננו בין כל הבאים / .אין הוא בא התפלל בוקר בוקר  /ביחד עם
שאר סבאים" .המדובר בתפילת בוקר ,ככל הנראה בקיבוץ 2,ודרך עולמו של
הילד נפתח השיר במבט אוהד על היהודים הדתיים שבאו מן הגולה .שלושת
הבתים הראשונים מתמקדים בכמיהתו של הילד אל הסב ,הסב ש"ישנו רק על
פני התמונות" וש"רק מכתביו מגיעים" .הקשר הרגשי אל הסב בא לידי ביטוי
בדברי הילד כי פני הסב הם "בדיוק כפני אבא / ,שמֵ חות ובכלל לא זקנות"
ובמכתבים שהסב כותב בכתב ידו ,ובהם "סיפורי אגדות נפלאים" .הסב חי
בגולה .כל בית נפתח בהדגשת השייכות" ,סבא שלי" ,ואחריה ציון ההעדר:
"הוא איננו אתנו"" ,עוד איננו אתנו" ,"...כאן איננו אתנו" .הבית הרביעי
פותח בשאלה דרמטית" :סבא שלי – ,היהיה עוד אתנו?" ומרמז על החשש
לגורלו של הסב .בבית זה מתברר כי הסב "הוא בגטו של פולין ,אסור / ,ואין
הוא כותב כל אגרת / ,ואינו מספר הסיפור" .כאן מתברר כי שלושת הבתים
הראשונים עסקו כנראה בזמנים טובים יותר ,שבהם עדיין שלח הסב מכתבים
עם אגדות וסיפורים .עתה ,בגטו ,אינו כותב ואינו מספר .בבית האחרון הילד
מייחל לנס :אולי "פתאום יפתחו את הדלת  /וסבא שלי יכנס."...
השיר יוצא דופן במכלול שיריה של פניה ברגשטיין לגיל הרך ,שעסקו
רובם בהתיישבות העובדת .זהו שיר לירי ,ומסירתו מפי דובר-ילד יוצרת
אינטימיות ומעוררת אמפתיה אצל הקורא הצעיר .דמות הדובר משרטטת

תמונה אמינה של ילד :בכמיהתו אל הסב ,בדרך ההתבוננות שלו (פני
הסב אינן נראות לו זקנות כלל) ,באהבתו לסיפורים ולאגדות ,בתפיסתו
האגוצנטרית (השינוי במצבו של הסב נתפס דרך המכתבים שהיה כותב לו
ועתה אינו כותב) ,בהעדר עומק הזמן ותפיסת ההווה בלבד (הילד מספר
על מכתביו הנפלאים של הסב ועל הפסקת הכתיבה כאילו הם מתרחשים
באותו פרק זמן – "ורק מכתביו מגיעים [ ]...ואין הוא כותב כל איגרת"),
בתפיסתו המאגית ("אולי יתרחש איזה נס") ,בשפה הילדית (סבאים),
במשלב שהוא יומיומי ,גם אם גבוה מעט כנהוג בזמן ההוא ,בתחביר הפשוט
של משפטי נושא ,נשוא ומושא .משקל האמפיברך מעניק לשיר רכות ומצטרף
לתמונת הכמיהה ,האהבה והעצב.
לעומת הקורא-הילד ,הקורא המבוגר מבין לאשורו את מצבו של
הסב המסתתר מאחורי המידע התמים שהילד מוסר .השיר בונה אפוא שני
מישורים ,לילד ולמבוגר ,באמצעות שני הפירושים של המילה "איננו":
לגבי הילד פירושו חסר .הסב ש"איננו אתנו" ,לא נמצא כאן עכשיו .לגבי
המבוגר המילים "איננו אתנו" מרמזות על מוות .הילד עצוב מכיוון שהסב
אינו נמצא איתו .בעוד הילד מדמיין נס שבו הסב נכנס ,המבוגר חרד לגורלו
ויודע שרק נס יכול להצילו .השיר ממעיט בטרמינולוגיית שואה פתטית,
והעובדה היחידה שנזכרת בו היא היותו של הסב אסור בגטו בפולין.
גם ב"שיר ערש" מאת דב זינגר (דבר לילדים ,ט 27 ,9/ביוני  )1940הנכד
שואל על סבא וסבתא הנעדרים .האֵ ם מרדימה את בנה הקט על רקע העולם
השלו שהכול נרדמו בו – השמש ,הדיר ,הלול ,הרפת ,הרוח ,הציפורים
ואפילו השומר במגדל .פתאום הילד זועק בשאלה" :אמא ,אמא ,והסבתא
 /בגולה שם והסב?" השאלה הנרגשת מדגישה את הדאגה לסבא ולסבתא,
והכפלת הקריאה "אמא ,אמא" מצביעה על פחד .השאלה מודגשת גם
באמצעות הגלישה החריגה בשיר בין שתי השורות היוצרות משפט אחד
ארוך .לאם אין תשובה ,והיא מנסה להרגיע את בנה" :בחלום יופיע סבא
 /לפטפט אתך מעט" .הקורא המבוגר יכול לעמוד על הניגוד בין השלווה
הלילית הארץ ישראלית המתוארת בשיר ובין היפוכה בגולה ,ויש בידו
לשער את האמת המרה שגם האם יודעת בלבה.
על סבא וסבתא שואל גם הילד בשירו של חיים חמיאל" ,אמא" (הצופה
לילדים ,א 7 ,25/באוגוסט  .)1947כבר בפתח השיר הילד תובע מאמו תשובה:
"אמא / ,הגידי לי אמא!  /איפה סבא שלי?" חסרונם של הסב והסבתא

 2פניה ברגשטיין הייתה חברת קיבוץ גבת ,והקיבוץ היה הרקע ליצירתה לילדים.
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מודגש ,כמו בשירה של פניה ברגשטיין "סבא שלי" ,על רקע סבֵי חבריו
שישנם" :מדוע  /לכולם יש סבא וסבתא –  /מדוע לי אין?  /אמא!" לתביעתו
של הילד לדעת נוסף טון של תלונה .ועוד הוא מקשה" :ואבא – מדוע לי
אין?  /גם הוא נשרף בכבשן  /של אברהם אבינו?" השאלה ,ההתמרמרות
ועירוב מות האב עם מותו של הסב מציגים זווית ראייה אמינה של ילד קטן.
הילד מספר לאמו כי לאורי הביאו סוסון קטנטון ונחמד" :הוא רכב ורכב/ ,
וסבא שמח / ,ואבא שמח / ,וסבתא –  /ואמא" .תמונת המשפחה האחרת,
המלאה ,השמֵ חה ,מעלה דמעות בעיני האם ,והילד מנסה להרגיעה" :אמא!
 /מדוע בוכה את / ,אמא ,מדוע?  /אל תבכי!  /תינוק בוכה!  /נכון ,אמא?"
הילד אינו מבין את מה שמבין הקורא הבוגר ,את הגדיעה המשפחתית:
האב נהרג ,הסבים נכחדו .נותרה לבדה אם עם בנה ,אם מוכת צער שאינה
יכולה להציע לו אלא בכי .ואף על פי כן הילד בשיר מרגיש ותופס בחושיו:
"הוי!  /עצוב נורא / ,אמא ,נכון?!"
אנדה (עמיר) מציגה גם היא את השואה בדרך עקיפה ,מתוך יחסו
של ילד אל אחיו הפעוט ,בשירה הלירי "אחי הקטן" (דבר לילדים ,יד,38/
 22ביוני  ,1944נספח  .)72השיר מעוצב בשני חלקים .חלקו הראשון ,בן
עשר שורות ,פותח בשאלתו של האח הגדול ,המעוררת סקרנות" :מֶ ה עצוב
מבטו  /של אחי הקטון?"
הדובר תוהה על פשר העצב ,שאין לו סיבה נראית לעין .הכול אוהבים
חברי ברחוב אזנח
ַ
ומפנקים את הפעוט" ,ואפילו אני  /לו אקדיש מזמני/ :
 /למען האח" .יחסו הקרוב והדואג של האח הגדול מסביר את תשומת
לבו לעצב בעיניו של הפעוט .חלק זה של השיר מסתיים בשלוש שאלות
דרמטיות ,החוזרות בנוסח מעט שונה ומתחברות באופן מעגלי לשאלה
שפתחה את השיר" :מה חושב הוא? מה הוגה?  /למה מבטו נוגה?" החלק
השני ,הקצר יותר ,בן שש שורות ,מבהיר בעקיפין את תחושותיו של האח
הגדול כלפי השואה ,דרך השערותיו על סיבת יגונו של התינוק" :האמנם
אחי יחוש בלבבו  /כי פעוטות כמותו ,אלפי רבבות  /נלקחו כאפרוחים
מקנם / ,מאמם – ,ואינם עוד ,אינם" .השוואת הפעוטות בשואה לאח
הקטן – "פעוטות כמותו" – ממחישה את האסון ומקרבת אותו אל עולמו
של הנמען .מתוך כך עולה גם ניגוד בין הילדים בארץ ישראל ,הגדלים
בחיק משפחה אוהבת ומפנקת ,כמו האח הפעוט ,לעומת הילדים בגולה
הנקרעים מביתם.

שיאו הדרמטי של השיר ,התינוקות שנעקרו מבתיהם ,מעוצב בפתוס
גלוי באמצעות הדימוי הנפוץ והמוכר לילדים" ,כאפרוחים מקנם" .השיא
הדרמטי מודגש גם על ידי עיצובו התחבירי השונה ,שלוש שורות עם גלישה
בין שתיים מהן ]...[" :מקנם / ,מאמם – ,ואינם עוד ,אינם" ,הנקראות
כמשפט ארוך רציף ,וגם על ידי החרוז הפנימי ,מקנם–מאמם ,המחזק
את תחושת האסון .השיר נחתם במשפט רטורי-דרמטי" :האמנם זה אחי
הקטון  /אף הוא ירגיש באסון?" המילה "אף" מרמזת כי האסון מורגש
בכול .בשיר בולט מצלול האות מ"ם ,המהדהד כמלמולי תינוק :מֶ ה ,מפנקו,
מזמני ,למען ,מַ ה ,מַה ,למה ,מבטו ,כאפרוחים ,מקנם ,ואינם ,האמנם.
דימוי האפרוחים שנלקחו מקנם בשירהּ של אנדה עמיר חוזר גם בשירו
של עמנואל זמיר (פשצנר)" ,גוזל" ,הבנוי כולו על הדימוי הזה ,המשמש
לעקיפת הדיבור הישיר על השואה (דבר לילדים ,טז 20 ,14/בדצמבר .)1945
אלא שכאן ההקדשה של השיר – "לפליטי ישראל הקטנים באשר הם שם" –
קושרת אותו באופן מפורש לשואה ומספקת מפתח לפירוש הדימוי .זהו שיר
לירי ,שבו גוזל מואנש מספר על גורלו המר במילים בעלות מטען רגשי כבד:
גוזל קטן ,יתום ,ללא אב ,את האם טרף הנץ .המילה "איכה" ,הפותחת את
רצף השאלות הרטוריות שבפיו ,עשויה לרמז על מגילת איכה ,ספר הקינות
על חורבן יהודה וגלות בבל .השאלות הרטוריות יוצרות פתוס" :איכה
אנוד  /לבלי קץ / ,בלי אב ,בלי אם?  /מי לי ינוד / ,מי ירחם  /יתום אבוד?"
יש להניח שהקוראים ,או לפחות מקצתם ,הבינו את משמעות הדימוי
של הגוזל ,הן מתוך ההקדשה והן מהנוהג הנפוץ בספרות ילדים לדמות
ילד רך לגוזל .דבר המערכת "במעגל הימים" ,היוצא נגד גזרות הספר הלבן
והגבלת העלייה ומגנה את בריטניה ה"חוסמת דרכי עליה וגאולה מפני
ניצולי ההרג" ,מוסיף לשיר ממד מאשים אל מול האכזריות שבנעילת
השערים בפני "גוזלים" מסכנים.
מבט-על מעיניה של חסידה נודדת בשירה של שרה גלוזמן "חסידה",
שפורסם לאחר תום המלחמה (הצופה לילדים ,א 13 ,4/במרס ,)1947
מאפשר התבוננות במאורעות התקופה בלי ירידה לפרטים .השיר מעוצב
בתבנית של שיר פנייה ,ובו סדרת שאלות שהדובר מביע בהן את דאגתו
ליהודי הגולה .כך אומר הדובר לציפור" :ספרי בגולה מה ראית?  /על
קברות בני עמי שם הבכית?  ]...[ /אמרי נא ,ספרי ,השמעת  /קול יגון
ובכי מר ומס ּפָד?" הדובר מבקש לדעת אם היהודים מסרו שלום ו"האם
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לא לחשו לך תפילה  /לארץ למסור ,מהגולה?  " - - -השיר יוצר ניגוד עדין
בין החסידה הצחורה ,הקלילה ,לבנת הכנפיים ,הבאה אל ארצות החום,
שאפשר לראות בה מטונימיה לארץ ישראל ,ובין הקברים ,היגון ,הבכי
המר והמספד המייצגים את הגולה.
השיר "בובה שרינה" ,גם הוא מאת אנדה עמיר (דבר לילדים ,טז8 ,8/
בנובמבר  ,)1945נע בין הקירוב הפתטי להרחקה המעדנת .זהו שיר סיפורי
המתאר את זוועות השואה באמצעות שרינה ,בובתה האהובה של הילדה
לאה .השיר שולב במקראות ונקרא עד היום ביום השואה 3.המטונימיה,
העברת החוויה אל הבובה ,ממתנת מעט את האימה ,ואולם השיר שופע
מילים ותיאורים נושאי מטען רגשי רב עוצמה.
כבר בשורה הראשונה הבובה מוצגת כנושא השיר" :היתה זו בובה
יפה להפליא" .המילה הפותחת והמדגישה "היתה" מרמזת כי הבובה
איננה עוד .סגולותיה של הבובה מודגשות באמצעות אנפורה ,עם חזרה
משולשת של המילה "ידעה"" :ידעה לבטא :אמא ,אמא-לי / ,ידעה להניע
ידיה ,רגליה / ,ידעה לעצום ולפקוח עיניה" .הענקת שם לבובה – שרינה
– יוצרת אינטימיות ,והדובר מתאר את הקשר ההדוק ,הרגשי והפיזי,
בין הילדה לאה לבובתה ,כקשר של אם לתינוקת" :ולכל צעדיה הבובה
נלוותה / ,לטיול ,לשולחן ואף למיטה" .החלק הראשון של השיר מעצב
אפוא תמונה משפחתית חמה ואוהבת בימים שלפני השואה :לאה קיבלה
את הבובה במתנה ,והבובה מתלווה אליה בפעולות היום-יום .גם יחסי
הקרבה בין הבת לאם מרומזים בחלק זה של השיר ,כאשר לאה נועצת
באמה כיצד לקרוא לבובה.
החלק השני של השיר נפתח בציון זמן" ,אותו לילה איום" ,המצביע על
קטיעתם הפתאומית והאכזרית של החיים הנינוחים מאותו רגע ועד לסוף
המר .האימה מתוארת בשלבים .בתחילה הנאצים ,המכונים "הם" ,לקחו
"את לאה ,את האב ,את האם" ,ולאה הופרדה באכזריות מהוריה" ,במכות
אגרופים" .אחר כך לאה "נדחקה בין מאות ילדים / ,כמוה קטנים ,נרעדים,
נפחדים" .כל אותה עת היא מאמצת אל לבה את בובתה ,נחמתה .וכך" ,עד
רגעה האחרון ,עוד נושמה המומה / ,ריחמה על שרינה ,פה נלחצת עמה.
 /עד כשלה ,עד נפלה ,בחלום אפלולי  /היא שמעה קול שרינה :אמא-אמא

לי" .זעקותיה של לאה מועתקות אל הבובה ודרכה נמסר גורלה ,בשאלה
המנוסחת באירוניה מרה" :אך עתה עוד איננה לאה – זו אמהּ  / ,ומי ירחם
על בובה יתומה?" הזיהוי בין לאה לשרינה מתחזק בסוף על ידי השמטת שם
העצם "בובה" וכינויה בשמה הפרטי בלבד – שרינה .כשנותרה לאה לבדה
בין הילדים המעונים היא "חיבקה אל לבה את בובתה ,את שרינה" ולא
בכתה" ,כי ִאתה בובתה ,כי שרינה אתה" (ההדגשות שלי ,נב"ג) .ואולם
ברגעה האחרון ,כאשר כשלה ונפלה" ,ריחמה על שרינה"" ,היא שמעה
ִ
קול שרינה" .כאן אפשר להוסיף כי בחירת השמות – שם הילדה לאה ושם
הבובה שרינה ,כינוי חיבה של שרה ,שמותיהן של אמהות האומה – ייתכן
שאינה מקרית ,ואולי היא רומזת על הניסיון להכחיד את עם ישראל.
תמונת האימים מומחשת באיור הנלווה של נחום גוטמן ,שבו חייל נאצי
מניף מקלו על קבוצה של ילדים קטנים מבוהלים .אחד הילדים מושיט
זרועותיו אל המ ֶכּה ועל פניו הבעה תמימה ,כשואל "למה?"
השיר עמוס במילים ובתיאורים בעלי אופי פתטי" :לילה איום",
"הפרידוה בקולות ניחרים"" ,במכות אגרופים" ,ילדים "קטנים ,נרעדים,
נפחדים"" ,רגעה האחרון"" ,כשלה"" ,נפלה"" ,חלום אפלולי"" ,יתומה".
הפתוס נבנה גם באמצעות דגש על גילה הצעיר של "לאה הקטנה ,לאה-בת-
ארבע" ,עובדה המצוינת פעמיים בשיר .הפעוטה אינה מבינה את המתרחש
סביבה – "היא מאום לא ידעה ומאום לא הבינה" ,ועומדת חסרת אונים מול
כוחות רשע אדירים .עם זאת ,התיאורים מקבלים עידון מסוים בהופיעם
לא במשפט עיקרי אלא במשפטי לוואי של זמן" :כאשר באו הם  /ולקחו
את לאה ,את האב והאם"" ,וכשהם הפרידוה בקולות ניחרים"" ,כאשר
נדחקה בין מאות ילדים"" ,עד רגעה האחרון"" ,עד כשלה ,עד נפלה" .שם
השיר" ,בובה שרינה" – בלי ה"א הידיעה (הבובה) – מזכיר את האופן שבו
ילד קורא לבובתו ,וכך משולבת זווית הראייה של הילדה .אך להשמטת
ה"א הידיעה יש עוד גוון ,שכן בובה שרינה מייצגת הרבה בובות יתומות
כמוה ,כמו שציינה אנדה עמיר בכיתוב מתחת לכותרת השיר" :בין החפצים
שנותרו היו גם בובות."...
שני שירים מאת שאול טשרניחובסקי שפורסמו בדבר לילדים ב1942-
עוסקים בשואה ,אף הם בעקיפין ,אך ספק אם הקוראים ,גם הבוגרים שבהם,
הבינו את משמעותם .האחד הוא "מעשה איום בתשעה אחים עודד" (דבר
לילדים ,יב 9 ,42/ביולי  .)1942זהו שיר אלגורי המספר על תשעה אחים על אי

 3למשל ,מיתרים :מקראה לכיתה ד' ,ברוך ושטיין ,1993 ,עמ' .101
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בודד" :הראשון – עודד / ,השני – עודד / ,השלישי – עודד" ,וכן הלאה באותה
תבנית .כולם נקראים עודד .כל עודד מאופיין בתואר המרמז על חרדה ,אובדן
וכריתה" :האחד – עודד –  /אובד / ,ואחיו עודד  /בוגד / ,ואחיו עודד  /גודד",
וכן הלאה :זורד ,חרד ,טורד ,יורד ,נודד ,כבד .גורלו של כל עודד רע ומר" :עודד
האובד / ,נמס / ,עודד הבוגד  /נתפס  /עודד הגודד  /נגרס" ,וכן הלאה :נפרס,
נרמס ,נקנס ,קרס ,נדרס ,ו"עודד הנודד  /בפ ַָרס" .השיר מסתיים בסופם של
האחים ובסופו של האי" :כלו כל האחים עודד / ,נשאר האי שמם ,בודד".
האלגוריה מכוונת ליהודי הגולה .כל יהודי הוא אחד האחים עודד .יהודים
אובדים ואבודים ,נודדים ,חרדים ,טרודים – וגורלם כליה .אך גם האי נפגע
מכִ ליונם של האחים ונשאר שומם ובודד .המילה אֵ י – "היו אֵ י שם על ִאי
בודד" והמילה ִאי (הנזכרת פעמיים – בשורה הראשונה והאחרונה) מהדהדות
במילה אירופה ,שאליה האלגוריה מכוונת.
ימים ספורים לאחר פרסום ההודעה על ההרג השיטתי של יהודי
אירופה התפרסם בדבר לילדים השיר "נרות האלמונים" (יג26 ,10/
בנובמבר  .)1942אין זה שיר ילדים ,אלא קטע ממחזור בלדות ורמיזא שכתב
טשרניחובסקי ב ,1942-בעיצומה של מלחמת העולם השנייה .השיר מרחיק
עדותו לאשכנז של ימי הביניים ומספר על יהודים מפוחדים שהתכנסו בבית
הכנסת העתיק בוורמיזא" .דיבה רעה הוציאו באזניו של ההמון / :ירקו
יהודים בצלב ,חיללו את ההמנון // .אם לא נסגיר אנחנו היום עדי חצות /
מות" .שני ישישים התנדבו ומסרו את נפשם
את פועלי האָ וֶן – אחת דתנו – ֹ
למען הצל את העדה .יחסו של הדובר לקידוש השם אירוני" :מי באש ומי
במים ,בחץ או על גרדום / ,לפני שנים אלפים ,מחר ,אולי היום?  /אחד
אחד ,מחנַים – ביד אנשי דמים –  /אחת ,אחת הדרך קדימה לעולמים! //
לפני עמם תפארת ועל קידוש השם  /בארבע כנפות הארץ :כל הזוכה קודם!"
שלוש המילים האחרונות ,המודגשות על ידי ריווח האותיות ,והיפוכו
של הביטוי "כל הקודם זוכה" – משמע כל הזוכה למות על קידוש השם
מקדים הגעתו לשמים – מעצימים את האירוניה .אפשר להניח שגם בשיר
הזה לא בהכרח פירשו הקוראים הצעירים את ההקשר של השואה בתור
חוליה נוספת ברדיפת היהודים המתמדת ,וייתכן כי לא בהכרח עמדו על
האירוניה השוללת את קידוש השם הגלותי.
שירי קינה על יהדות אירופה שהתפרסמו בעיתוני הילדים עוצבו
אפוא בריבוד פרשני שהציע קריאה מוחשית-אינטואיטיבית לילד החש

את האימה העולה מן השיר בצד קריאה מטפורית-מושכלת למבוגר שהבין
את ההקשר במציאות .כזה הוא שירו של שמשון מלצר "תפילה לרועה"
(דבר לילדים ,יד 13 ,102/באוקטובר  ,)1943שבו הרועה מספר ביגון על
חיות רעות שטרפו את עדרו ועל "סוכתי נופלת" ומפלל לאלוהים " ֵׂשיִי
פזורה אסוף" .כזהו גם השיר "הארנבת" מאת יעקב פיכמן (ה ּב ֹקר לילדים,
ג 3 ,18/בינואר " :)1946אוי לי מ ַציָד זה  /לדמי יצמא  /מעורי תופר הוא
 /לו פרווה חמה" ,וגם "שיר פגעים" מאת אהרן מירסקי (דבר לילדים,
טז 25 ,32/באפריל  ,)1946שבו הדובר מתאר חורבן מוחלט של הארץ וכל
אשר בה" :כל הר שומם / ,כל גיא דומם –  /משכן נחש בריח"; הגן העלה
קוצים ,העדר "נשבר / ,צמרו נשר" ,החיטה בגורן שדופה ,בורות המים
חרבו ,הבית "הומך" .למרות השפה הגבוהה מאוד – "יגון הלב קודח – /
ופעמי שטן  /על המפתן / ,ולאידי שונאי שמח" – יכלו אולי הקוראים
הצעירים לקלוט את צערו של הדובר על רשימת הפגעים שמנה ,אך ספק
אם תפסו את הקינה על הבית בגולה שחרב.
לעומת השירים שניסו לעדן ולעקוף את המראות הקשים ,היו שירים
שסיפרו את הסיפור בלשון מפורשת ,וכמה שלא נמנעו אף מתיאורים
ריאליסטיים של הזוועה והסבל .שירה של חיה קופמן "הילד מן המנזר"
(משמר לילדים ,א 7 ,24/באוגוסט  )1946מתאר מפגש בין שני ילדים דוברים:
האחד "מכאן" ("לביתנו בא אורח / ,ילד קצת מוזר / .אין לו כאן מודע
ורע / ,שב מן המנזר"); והאחד "משם" ,גד בן שמונה ,המספר את קורותיו
בשואה ,כיצד הוחבא במנזר וניצל ("אני הייתי אז רק ילד  ]...[ /אמא
קמה מבוהלת  /מישהו דפק בדלת / ,שם חיל עמד") .כשהובהלו היהודים
בידי הנאצים אל הכיכר ,עטפה אותו האם בשמיכה ,תלתה על צווארו מגן
דוד קטן וביקשה מהנזירות שיצילוהו" .ואמא שלי לא חזרה" .הילד ניצל
והועלה לבסוף לארץ" :נסעתי אתם ,עם אנשי הגדודים  /ובאתי סוף-סוף
למחנה .כולם  /שם היו יהודים ,יהודים / .אבל כמה מעט-מעט ילדים.
 /לא נותרנו רבים בעולם" .השיר מעודד את הילדים בני הארץ להקשיב
לסיפורם של הניצולים היתומים והבודדים ,סיפור המסביר את אחֵ רותם
ואת מוזרותם בעיני הילד הישראלי .הסיפור הנוגע ללב ,הנמסר בפשטות
מפי ילד בגיל הקוראים ,מעורר אמפתיה עמוקה ומכוון את הילדים לקבל
את הניצולים למודֵ י הסבל.
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שירה של פניה (ברגשטיין) "בובתנו האומ ֶללֶת" (דבר לילדים ,ז4 ,4/
במאי  )1939התפרסם כאשר הוחרפה המדיניות האנטי-יהודית של המשטר
הנאצי ,שהחלה ב ,1938-שמכוחה גורשו עשרות אלפי יהודים מגרמניה
ומאוסטריה והיו לפליטים מחפשי מחסה .כמו בשירה של אנדה עמיר
שראינו לעיל" ,הבובה שרינה" ,גם כאן הפנייה הדידקטית בשיר והנושא
הקשה של הגירוש ממותנים באמצעות שימוש מטונימי בבובה .ההווי הוא
של בית ילדים בקיבוץ 4.הדוברת מספרת על "בובתנו האומללת" ,פליטה
מסכנה שגורשה "מחדר המשחקים  /הורוד והנעים" .הבובה התמה,
שלא חטאה ולא אשמה ,גורשה משום שכל הילדים " ּכֻ-לָ-ם" חלו במחלת
האבעבועות ,ואת חדרה הנעים של הבובה ביקשו להפוך לבית חולים.
הבובה ,הפליטה האומללה ,יושבת על המחצלת "בזוית מבודדה  /דמעותיה
מורידה" .הילדים הבריאים שלצדה מנחמים ,מפייסים וגם מטיפים לה
מוסר" :אל תבכי עוד ,אין דבר / ,הן תוכלי לגור גם כאן / .טוב לך כי הו ּצאת
משם / .כי יכולת גם את לחלות  /במחלת האבעבועות / .ויכולת גם לגרד /
את פניך היפות  /ומזה עוד לאבד  /כל החן וכל ההוד "...הבובה מתוארת
במאייכים מעוררי רחמים :אומללת (מופיע פעמיים) ,מכונסת ,פליטה,
מסכנה (מופיע פעמיים) ,מבודדה ,מורידה דמעה .אומללותה מועצמת
מכוח היותה קורבן שווא ,עובדה המודגשת על ידי חזרות ואמצעים רטוריים
של סימני שאלה וקריאה" :היא גורשה עלי צואר / ,כך ,פשוט ,על לא דבר.
 //כי במה חטאה א ְׁשמה  /בובתנו התמה [ ]...הן לא בה הוא האשם! //
ומדוע זה אֵ רע  /כי רצו דוקא חדרה  ]...[ /להפוך לבית חולים?"
הבובה המואנשת והתמונה הלקוחה מעולמם של ילדים מקרבות את
הנושא אל הקוראים הצעירים .הילדים עשויים לחשוב על מחלת הילדים
הקונקרטית המוכרת להם ,בעוד הקורא המבוגר יכול לפרשה כמטפורה
למלחמה ,ולראות בגרמניה "בית חולים" אחד גדול .גם הטפת המוסר
המרומזת לפליטים שהצרו על גירושם יועדה לקורא המבוגר.
לעומת הדידקטיות העקיפה בשירה של פניה ברגשטיין ,שירו של
אברהם ברוידס "הקשב נערי" (דבר לילדים ,יג 15 ,31–30/באפריל )1943
מכריז על כוונה דידקטית ישירה בפנייה הפותחת את כל אחד משלושת
בתיו" :הקשב ,נערי"" ,ראה ,נערי"" ,דע ,נערי" .השיר בנוי כולו ממליצות

עדות ישירה ומצמררת נמסרת בשיר "בקרונות" ,בתרגומו של נח
שטרן (דבר לילדים ,טו 13 ,50/בספטמבר  .)1945בגיליון מצוין כי השיר
נכתב "בידי נער יהודי מפולניה ,אברהם פרידמן ,כיום בן חמש עשרה,
כביטוי ועדות לזוועות שעברו על ראשי אחינו ביניהם היה הנער היקר הזה".
השיר מתאר רכבת בת ארבעים קרונות שעצרה בתחנה בעיר גרמנית קטנה:
"ועולים משם קולות / ,קולות-אדם דמומים / :מים! מים! אוי ,מים!"
אלוהים שלח "גשמי ברכה" ו"ידים דקות"" ,וידים נאבקות"" ,עצמות
נעות ,רק אצבעות" ,הושטו בתחינה" :מים! טיפונת מים" .הדובר עומד
אצל האשנב "החסום קוצי חוטים  /ומבקש 'למשוך' לי נטף מים" .אך "לא
יגיע נטף אלי" .האנשים החוסמים את דרכו אל טיפת המים מעלים לנגד
עיניו תמונה של תור העומד ל"קצת מרק ,קליפת תפוח-אדמה ושפך חו ּם".
"האם לי אֵ ם היתה?
ִ
אין הוא חושב לא על אבא-אמא "או אדם קרוב –
האם היה בית-אב?  /לא אחשוב על איש / .רק אחת ארגיש :אוכֵל" .למרות
הכול נאחז הנער ביצר החיים ,ומתוך עינויי הגוף והנפש זועק אל אלוהים:
או ָ
רך ,לא קבר" .הרכבת ממשיכה במסעה" .מובילים החיות
"אחפוץ ְראות ֹ
לשוחט ."...מעייניו של הדובר ,הנתונים כולם לסיפוק יצר ההישרדות
הבסיסי ,האוכל ,מבהירים כי "חיילי היטלר" לא רק התייחסו ליהודים
כאל חיות אלא הפכו אותם לכאלה .היותו של השיר עדות חיה וישירה
משם ,מפי נער בן  ,15קרוב בגילו אל הקוראים ,מעצימה את רושמו המצמרר
ומעוררת אמפתיה רבה.
אחינו הפליטים
בצד שירים שהציגו את סבלם של היהודים בשואה ,מתוך רצון ליצור
אמפתיה לגורלם ולהכשיר בעקיפין את הלבבות לקליטתם ,היו שירים
שפנו בלשון מפורשת לילד הישראלי בקריאה לקלוט את הפליטים
(בן-גור ,)2017 ,והפנייה הפואטית הצטרפה לצורות פנייה אחרות .במדורו
"במעגל הימים" כתב עורך דבר לילדים יצחק יציב" :מעטים מן הילדים
המעטים שנותר לנו באירופה באו אלינו [ ]...ביניהם ילדים וילדות
אשר שש שנים תמימות חיו תחת שלטון הרשע [ ]...ואנחנו צריכים לטפל
בהם באהבה רבה [ ]...להקיף אותם באותות-חיבה וירגישו כי אמנם בין
אחים ואחיות שחיכו לבואם – הם נמצאים כיום" (דבר לילדים ,טז4 ,3/
באוקטובר .)1945

 4ראו הערה  2לעיל.
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מלאת פתוס :ילדה קטנה ,גלמודה ,נודדת ,בוכייה ,הומייה מרה ,יתומה,
הוריה נרצחו וביתה נהרס לנגד עיניה ,אינה יודעת אנה תפנה .התשובה
המזמינה מאותתת לקורא שעליו לקלוט אל חיקו את אחיו הפליטים
המסכנים .בשורות "ארצנו – ביתך / ,כפרנו – שבתך" ,המהדקות את הקשר
בין המזמינים למוזמנת ,חבוי הֶ ְרמז לדברי רות לנעמי" ,עַמֵ ך עַמי ואלֹהַ יך
אלֹהַ י" (מגילת רות א ,טז) ,ובתוך כך גם נרמזת ארץ ישראל כארץ הפדות
והגאולה .שפתה המליצית הגבוהה של הילדה עצמה" ,צרים אפפוני / ,זרים
ירדפוני" ,עם ההרמז לתהלים המגביר את זעקת השבר ("אפפוני חבלי מוות",
תהלים יח ,ה; קטז ,ג) ,פוגעים באמינותה של הדמות ,שסיפורה האינטימי
אמור להשפיע רגשית על הקורא ,ובצד העדר שמה של הילדה הופכים אותה
לסיפור כללי מייצג ,שהכותב רותם למטרתו הדידקטית.
מסר עקיף לקליטת הפליטים משגר יעקב פיכמן ב"שיר האֳ נִיה" (ה ּב ֹקר
לילדים ,ה 25 ,בספטמבר  .)1947הדובר פונה אל האונייה הנחפזת "למדינה
לא נודעת" בדרך רצופת תלאות כדי להביא משם "ילד שכוח / ,ללא אח ,ללא
ֵרע" ומתאר באוזניה את הציפייה לבואו של הפליט ואת קבלת הפנים הצפויה
לו" :מהרי-נאָׂ ,שאיהו ּ  ]...[ /פה כל לב יצפה לו / ,כל משכן פה ָנוֶה לו;  /כאחים
כרעים נשתעשע –  /כל שיבולת צומחת  /פה תאיר לו פניה".
נישן יחדֵ / ,
רוב השירים שתיארו את גורלם המר של היהודים בשואה נמנעו
מביקורת על ההליכה "כצאן לטבח" או על השאננות והעיוורון של יהודי
הגולה עד בוא הכורת .ככל הנראה ,כדבריה של אתי פז ,הנושא לא היה
נוח לעורכי העיתונים" ,שרצו לצייר בפני קוראיהם תמונה חיובית ככל
האפשר של היהודים בשואה" (פז ,2002 ,עמ'  .)273מכלל זה חרג ה ּב ֹקר
לילדים .פז מצטטת ממאמר המערכת מתאריך  27ביולי " :1947שבֵי גולה
אלה ,שנשארו ּבְארץ העמים עד הרגע האחרון ,עד שגלי האסון הגדול סחפו
את אֳ נִיתם לחוף ארצנו .אך לאשרם ולאשרנו נמצאו עוד לפני עשרות שנים
יהודים ,שמאסו בחיי חרפה בנכר והקדימו לעלות לארצנו ולהכין בה מולדת
לבאים אחריהם" .פז כותבת כי "מן הדברים משתמעת נזיפה ביהודי הגולה
והטלת אחריות מסוימת עליהם בכך שלא קיבלו את הציונות כאפשרות
היחידה לקיום היהודי" (שם) .עם זאת ,היא מציינת כי התבטאות זו היא
5
גילוי בודד ,וכי אין גילויים דומים לו בעיתונים האחרים.

פתטיות המציגות את מסכנותם של הפליטים בגודש של תיאורים נרדפים:
"ממרחק קול בוכים  /מְ רי אֶ נקת יהודים חרושי מצחים / .רדופי העולם,
פליטים בני-בלי-חוף –  ]...[ /הֶ פקר לטורף ,הם נעים ונדים  /בצינוק הַ הַ שְ מֵ ד
ברחבי היקום / ,יתומי גלויות .לעזרתם מי יקום?" השאלה הרטורית בסוף
רשימת הייסורים מכינה את הקורא להטלת המשימה על כתפיו ,כמנוסח
בבית האחרון באותו סגנון נמלץ ומטיף" :גְדל והאר פני יומם שדעך/ .
בעוצם ידך הנף את הנס  /לפזורי יעקב אשר אין מכַנס  ." - - -ההרמז למשה
שהניף את מטהו וביקע את הים קושר את עליית הפליטים אל נס הגאולה
ממצרים ומרמזת לקורא כי עליו להיות גואל אחיו.
על הילד הישראלי הגואל כותב גם משה בסוק בשירו "עמדו-נא ,ילדים",
שנדפס באותו גיליון בעמוד המקביל .שיר זה ,כקודמו ,פונה בפנייה ישירה
אל ילדי הארץ ,ואף הוא עתיר מליצות .חורבן יהדות הגולה מתואר בדימויים
מעולם הטבע" :עקר שתיל – הוא לא יפרח;  /כרת אילן – הוא לא רועש / .לא
עוד יפול שם שלג צח / ,האופל רד ִּבבְעור האש" .הדובר מטיל על הילדים את
משימת הגאולה והנקמה המטפורית וקורא להם לשלוח את צחוקם השמח
והלועג למרחק למען יהיה "כדור ואף פגיון [ ]...בלב ָרשָ עַׂ ,שר השדים".
שני השירים הללו עו ּמדו בתוך כתבה של משה פראגר" ,העיר ששמה
נמחה בידי הנצים" ,המשתרעת על כפולת עמודים ומספרת על חורבנו של
המרכז היהודי הגדול והחשוב בעיר לודז' .הכתבה והשירים מחזקים זה
את זה וממלאים יחד את התפקיד שיועד לטקסטים ,למסור מידע ולעורר
את רגשות הקוראים הצעירים אל מול גורלם של יהודי אירופה ולנוכח
משימת הקליטה המוטלת עליהם.
שירו של יצחק-צבי "ילדה קטנה" (דבר לילדים ,יג 18 ,2/בפברואר )1943
פורסם עם בואם ארצה של ילדי טהרן באותו חודש .השיר עוסק בילדה קטנה
ששמה אינו מוזכר ,יתומה וגלמודה ,נודדת בוכייה ,והוא מעוצב בדרך השאלה
והתשובה .הדובר פונה אל הילדה" :צער לבבך ספרי-נא!" והיא מספרת את
קורותיה" :הנצים הכל חמסו / .את אמא לקחו / ,ואבא רצחו / ,הבית שדדו
הרסו" .חמשת פעלי ההרס ,חמסו-לקחו-רצחו-שדדו-הרסו ,פעלים של פעילות
מוחשית (על פי פרוכטמן ,1990 ,עמ'  ,)55מדגישים את מעשי הזוועה .בפנייה
רטורית דרמטית הילדה זועקת" :אוי בני רחמנים!  ]...[ /הוי ,אנה פני אשימה?
 ]...[ /איֵה ביתי אקימה?" הדובר הקולקטיבי מעודדהּ ומזמינהּ" :אחיִך פה
כולנו / .ארצנו – ביתך / ,כפרנו – ִשבתך / ,עלי נא ושבי פה אתנו" .התמונה

 5לדברי ההיסטוריון מרדכי נאור ( ,)1996ייתכן שהכתיבה התוקפנית נבעה מן העמדה
האופוזיציונית של עיתון האם להנהגת היישוב.
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החזק והעצום [ ]...עוז נפש ובוז לאויב האדיר – הוא הנשק אשר להם []...
אחינו במעט הנשק אשר בידם עומדים ונהרגים ואינם נכנעים [ ]...בגטו
זה או אחר ,בעיר זו או אחרת ,עומדים יהודים ויהודיות ,נערים ונערות
ושולחים את חציהם האחרונים באויב האכזר" .על מלחמת הפרטיזנים
הוא כותב" :ואולם בתוך המחתרת הכללית יש גם מחתרת יהודית ,הפועלת
כל הזמן ונלחמת בגבורה נגד האויב המשמיד את היהודים" (דבר לילדים,
יד 29 ,39/ביוני  .)1944לרגל יא באדר השווה עורך ה ּב ֹקר לילדים יעקב
חורגין את מות הגבורה של לוחמי הגטו לאנשי בר כוכבא ולטרומפלדור
וחבריו (ה ּב ֹקר לילדים ,ז 2 ,28/במרס  .)1944בעיתוני הילדים התפרסמו
מאמרים ,כתבות וסיפורים על היהודים הלוחמים ,בין השאר על גבורת
ילדים ,ואולם בתקופה הנידונה במחקר מצאתי שירים ספורים בלבד שעסקו
בגילויי גבורה של יהודים בשואה ,ברוח או בגוף .ייתכן שעלילות הגבורה
הללו נחשבו מתאימות לכתיבה פרוזאית ופחות לכתיבה פואטית.
"רבּ' מנדיל,
גבורת הרוח עולה מתוך שירו הסיפורי של ש' שלום ִ
אחיו של הרבי מגור( "...דבר לילדים ,יד .)1943 ,11/השיר אינו חוסך
בתיאורי זוועה ריאליסטיים .בתמונה הראשונה עומדים ִרבּ' מנדל וקהל
חסידיו ,מוקפים בגרמנים "ברובים נטויים" ,והאסירים היהודים "טור
וטור / ,חופרים כמ ֻצוֶה את הקבר"ִ .רבּ' מנדל מביט בהם ורואה "יאוש
ומחסור וצלמות  ]...[ /וכל הגיגם רק המות" .הוא תוהה" :היש עוד מקום
לעילוי נשמתם?" ומחליט להעמידם בניסיון .הוא משים עצמו כמתעלף
בצמא וזועק" ,כוס מים יהודים ,כוס מים! [ ]...אך איש לא ינוע ואיש לא
ישמע;  /אבדן ואכזב בעיניים"ִ .רבּ' מנדל חוזר על זעקתו למים" .האין
"ט ּבַע השעבוד בם לנצח" .שאלה רטורית מסמנת את
איש?" – דממהִ .
המפנה המפתיע" :אך מה זאת? אסיר שם הבקיע וחיש  /עבר בין לועות
כלי הרצח" .היה זה חייט יהודי תמים שרץ אל המעיין" ,כוס מים הביא,
לשלם בדמיםִ "...רבּ' מנדל נטל ידיים" ,ובתֵ ת הקצין האכזר צו-האש/ ,
ִרבּ' מנדל חייך אל גבוה / ,במדור היאוש האחרון כי עוד יש  /יהודי המקדש
שם אלוה / ,יהודי האוהב את אחיו ,וחולש  /עוד במוֶת על רשע ורוע" .אף
כי השיר מתאר את יהודי הגולה הדתיים ,הוא אינו מתמקד בקידוש השם
במובן הדתי ,אלא במובן האנושי האוניברסלי של חירוף הנפש לשם עזרה
לזולת .בניגוד לשיר "בקרונות" (ראו לעיל) ,שהציג את הרוע המוחק צלם
אנוש ,ההופך אדם לבהמה ואינו משאיר בידיו כל חופש בחירה ,בשיר זה

ביטוי פואטי לנזיפה זו נשמע באותו עיתון בשירו של שלמה סקולסקי
"כבשת הרש" (ה ּב ֹקר לילדים ,ב 16 ,49/באוגוסט  ,)1945שתחת כותרתו
רשומה המילה "אגדה" ,אף שהוא קרוב יותר למשל .הדובר מספר על
כבשה רכה שהייתה לרש ,שטיפל בה וטיפח אותה" .נודד היה רועה ודל /
לא דיר לו ולא בית  ]…[ /מכאן גורש ,משם נמלט ּ /פֹה שוב אחֵ ר יַ ֵכּנו ּ / ,אם
בית קט בנה ,מיד  /נשרף ושוב איננו" .הנמשל הוא כמובן היהודי הציוני
שקץ בחיי נדודים ,רדיפה וגירוש" :סוף-סוף מצא את שדה-אבותיו  /ושב
אל המולדת / ,במו ידיו לבנות שאף  /דיר לכבשה נודדת" – כלומר לעם
שנשאר מאחור .האיש עמל בפרך יומם ולילהַ " ,בּקור ,בחום ,יחף ,ערום"
כדי להכין מקום לכבשתו שנותרה "בשדות זרים נרדפת" ,בקוותו כי "ביתי
יוקם – תבוא גם היא לרפת" .בשיר נוצר ניגוד חד בין הכבשה האומללה
התועה ,הנודדת ,אשר "לה מר מאֹד ,לה צר מאֹד" – והיא היהודי בגולה,
ובין הרועה השמח ,העמל והצוהל" ,בגיל ,בשיר תוחלת" בונה את ביתו
– הלוא הוא הציוני .לבה של הכבשה אמנם המה אל המולדת ,אבל השיר
נחתם ברוח אירוניתּ " :כְמֵ הָ ה עורגָה היא ככה…  /חיכתה שנה ועוד שנה – /
בשדות זרים נט ּבָחָ ה" .כך נרמז בשיר הביטוי "כצאן לטבח" ,וייתכן שאפשר
לראות בו רמז ליהודים בשואה שלא התקוממו (במיוחד לאור שיריו של
סקולסקי בעיתון זה ,הקוראים לעמידה אקטיבית על הדם) 6.ואולם יותר
מכך ,הביקורת היא על ההתמהמהות בעלייה למולדת ,באי ההכרה בגורל
ליהודי בגולה מדורי דורות .הקורא המבוגר יוכל למצוא חיזוק
ִ
הצפוי
למשמעות זו בסיסמת השבוע מתוך פרקי אבות ג ,המודפסת מעל השיר:
"כל שמעשיו מרובים מחכמתו – חכמתו מתקיימת; וכל שחכמתו מרובה
ממעשיו – אין חכמתו מתקיימת".
גילויי גבורה
עיתוני הילדים ביקשו כאמור להציג את יהודי הגולה באור חיובי .לכן
תיארו לא רק את האומללות ,כדי לעורר אמפתיה ,אלא גם את גבורתם של
המתקוממים במחנות ובמלחמת הפרטיזנים .י' יציב ,עורך דבר לילדים,
כתב במדורו "במעגל הימים" (יג 8 ,38–37/ביוני " :)1943והנה התקוממו
אנשי הגטו נגד מכליהם והתמרדו בהם [ ]...הגטו יצא למלחמה נגד האויב
 6וראו להלן שירו "מורדי הגטו".
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גאולה במולדת
כאמור ,הכתיבה על השואה שימשה לחיזוק המסר הציוני של ארץ ישראל
כביתם של היהודים ,והניצולים הוצגו כמי שכמהים לעלות אליה .במדורו
"במעגל הימים" (דבר לילדים ,טו 9 ,45/באוגוסט  )1945כותב יצחק יציב:
"והנה נגמרה המלחמה באירופה .אנשי החיִל שלנו אוספים את שרידי
היהודים הפזורים במחנות העינויים ושהסתתרו בכפרים אצל לא יהודים.
השרידים האלה אחת זעקתם' :העלו אותנו לארץ ישראל'" .בהמשך
התפרסם שירו של אברהם ברוידס "במרום ירושלים" ,על ילד מן הגולה
הממריא לארץ על כנפי החלום" :הוא ניתק מחדר צר / ,מאופל ובריחיים...
 ]...[ /הוא מעופף בראש של הר / ,במרום ירושלים"...
על עלייה לארץ חולמים ילדים בשירו של מ"ז וולפובסקי "יהודים קטנים
באים( "...דבר לילדים ,יד 25 ,34/במאי  .)1944הילדים ,המכונים בשיר "יהודים
קטנים" ,נקבצו "מפולין ואשכנז  /מסיביריה ,מקוקז / ,מתימן ומפרס" .היעד
שפניהם נשואות אליו מודגש באמצעות רטוריקה של שאלה ותשובה – " :אנה,
אנה ,ילדים?  – /בדרך אל בית-לחם!" גם בארץ מייחלים לבואם .הציפייה
נמסרת מפי רחל אמנו העומדת על "אם דרכים"" .כלו עיניה מיַחל ,"...והיא
מזמינה את הבאים ,לבה נצבט למראם" :בואו ,מלאכים קלים / ,בואו ...אי
שמים!  /מה היה לפעוטות?! –  /שברי כלים ,צרורות בלים / ,דמעות קרושות,
גוויות קמוטות / ,ואבק תבל כולה עד הברכים ."...התיאורים המטונימיים,
בשפע של מילים טעונות רגשית והדגשת גילם הצעיר של הסובלים שרגליהם
טבועות באבק העולם כולו ,מגבירים את הרחמים והאמפתיה .הילדים,
העייפים "מבכי וִ יתום" ,רואים בחלומם את רחל ,אשר " ִּבצעה להם הלחם
החָ מים / ,גחנה פרשה כפים' / :כי תבואו אל הארץ ,ילדים  /ונטעתם בה...
רחמים ."'...מקור ההרמז נזכר במוטו לשיר" ,כי תבואו אל הארץ ונטעתם"...
(ויקרא יט ,כג) .העץ שיינטע בפסוק המקורי מוחלף בשיר במטפורה של נטיעת
הרחמים .באמצעות המטונימיה של הלחם והרחמים נרמזים בני הארץ כי
עליהם לקבל ביד ובלב פתוחים את הפליטים היתומים המסכנים ולמלא
את צורכיהם הפיזיים והנפשיים .הלחם החמים נתפס במשמעות קונקרטית
בתור לחם טרי ,מזון בסיסי ,ובמשמעות מופשטת כיחס חם ואוהב .החרוז
חמים-רחמים מחזק את מסר ההענקה.
על מפגש עם ילדים פליטים במחנה בקפריסין ,שכל ישותם תובעת
"עם
"מולדת" ,כותב זאב ,שהיה שליח היישוב במחנות בקפריסין ,בשירו ִ

הרוע מחלץ ניצוץ אנושי יקר .אהבת איש לאחיו ,או קידוש השם ,מאפשרת
את עילוי הנפש ,את השליטה ברוע גם ברגעי המוות .השיר מציג גבורה
נפשית עילאית של יהודי הגולה הדתיים ,את פניהם היפות ,האנושיות,
ומעורר אמפתיה אליהם ואל גורלם.
על גבורה פיזית פעילה של "נקם" ו"החלטת דמים" ,כקריאתו של
עורך ה ּב ֹקר לילדים יעקב חורגין (ראו לעיל) ,כותב שלמה סקולסקי בשירו
"מורדי הגטו" במלאת שנה למרד גטו ורשה (ה ּב ֹקר לילדים ,א20 ,35/
באפריל  .)1944השיר קושר במפורש את מרד הגטו למיתוסים של גבורה
יהודית ,מרד החשמונאים ומצדה" :ורשה ,ורשה ,עיר-המרד / ,עיר-הגטו
הבוערת!  /אֶ ת מצדה ,עיר-השבח / ,מחדש אני רואה בך"!  ]...[ /מכבי
גיבור הפלא / ,שהרס חומות הכלא" .בסדרה של הַ פניות הפותחות במילה
"שו ּר" מפנה הדובר את תשומת הלב לקרב :רימון מתבקע "ובַצר ישר פוגע",
טנק מתלקח ,תותח פורח אל על .הגיבור המתקומם צונח שדוד ,אך מבין
כי "הוא המנצח" .הוא מת כשחיוך על שפתיו ולנגד עיניו הנעצמות "הוא
7
חוזה :ירושלים!"...
גבורה של עמידה על הנפש וחישול הרוח עולה משירו של אברהם
ברוידס "או ּד מאו ּדים" (דבר לילדים ,טו 2 ,6/בנובמבר  .)1944האוד המוצל
"אחרוני כוחותיו חגר / ,ובדמע-דמו הניגר  /התיך כבלים וסוגר // .לא נואש
מקוות / .פילס בסלעים נתיבות  /לביתו ,לארץ אבות" .הניצול" ,גולה בעדת
יהודים / ,בדרך רבת נדודים" ,אזר את כוחו הגופני והנפשי כדי לממש את
חלומו ולעלות "אל עיר דוד ושלמה" .הגבורה בשיר באה לידי ביטוי בשפע
של ביטויים" :כוחותיו חגר"" ,התיך כבלים וסוגר"" ,לא נואש"" ,פילס
בסלעים נתיבות"" ,ויבוא באש ובמים" .גם השיר הזה ,כקודמו ,מציג את
הכמיהה לארץ לישראל ,וירושלים היא סמל ליעד הסופי של הניצחון.
השיר נחתם בהֶ רמז למנחת עולי הרגל לבית המקדש" :ויבוא ּבָאש ובמים
 /נושא נפשו ְ ּב ַכ ּפַים  /מנחָ ה לְאֵ ם-ירושלים" .השורה "נושא נפשו בכ ּפַים"
משלבת שני ביטויים :הביטוי "שם נפשו בכפו" ,כלומר הסתכן ,הנקשר
לשורה הקודמת – "ויבוא באש ובמים" ,והביטוי "נשא בכפיו" ,כלומר
"מנחה לאם-ירושלים" .הפליט מסַ כן את
הביא ,הנקשר לשורה הבאה – ִ
המנחה.
נפשו כדי להגיש את מנחתו לארץ ,ולמעשה הוא עצמו ִ
"רע היה לי"" :צחק ,אך נדם בו הלב  ]...[ /את
 7באותה דרך מת גם הגיבור בשירו של סקולסקי ֵ
ירושלים ראה מרחוק" (ה ּב ֹקר לילדים ,ב 7 ,39/ביוני .)1945
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ילדי המחנות" (דבר לילדים ,יז 26 ,38/ביוני  ,1947נספח  .)78השיר מוקדש
"לילדים בקפריסין" 8.הדובר מספר על שמחתם של הילדים למראה "האיש
שבא מעבר לתיל"" :מבט עינַים מצפות שתק' :ארץ ישראל'  /הם נשמו ריח
בדוק
שדות שנבטו / ,ריחות הסמדר מכרמי יזרעאל / ,והד ענות עם שנגאלֹ // .
על עינַים  /בניד שפה רועדת / ,בפַעַ ם לבב –  /תבעו מולדת" .באמצעות הריח
והקול נוצרת בשיר הקבלה ניגודית בין ארץ ישראל הפורחת ,הריחנית,
שנשמע בה "הד ענות עם שנגאל" ,ובין הגולה העשנה ,הרת האסון ,שעולה
ממנה "הד ענות עם ביסוריו" .הילדים נשמו את ארצו של האורח מארץ
ישראל ,ריחות שדה וסמדר ,ואילו האורח נשם את הגולה שבאו ממנה:
"נשמתי :עשן ומחנק ואסון" .באמצעות הנשימה ,שהיא פעולה לצורך
חיים" ,חי" האחד את חייו של האחר .השיר מגדיר את המולדת ,שהיא
ארץ ישראל ,בלשון ציורית ,כמקום פתוח ורחב ,שופע נטעים ופריחה,
לעומת העדר מולדת שבא לידי ביטוי בציור המבטא ּכֶלא ,סגירות מאחורי
גדרות וחלון שנשקף ממנו "תיל ,מגדל וחייל" .בכך מחזק השיר את הלקח
הלאומי מן השואה ,את הצורך במולדת שהיא ארץ ישראל.
בניגוד לשירים שתיארו באופן ישיר את סבלם של הפליטים ,אם
מפיהם של הפליטים עצמם (למשל "ילדה קטנה" ,הנזכר לעיל) או מפי
הדובר ("יהודים קטנים באים" ,ראו לעיל) ,הדובר בשירו של זאב מתאר
את מסכנותם בעקיפין ,באמצעות סבלו שלו ,סבל של אב חסר אונים לנוכח
ייסורי בנו .הוא משתמש לצורך זה בדימוי ובמטפורה" :ישבתי כאב עני,
חסר לחם / ,לפני ילדו מעונה הרעב –  /עיני לָטפה ראשם העירום מלטיפת
אם / ,כתפם מחיבוק-אב" .השיר מכווֵן אפוא את קוראיו לאמפתיה עמוקה
כלפי הניצולים ,בלשון עקיפה ובלי הטפה ישירה (כמו זו שבשיר "הקשב
נערי" מאת אברהם ברוידס הנזכר לעיל ,או בשיר "אם תראה ספינה"
מאת פנחס לנדר" :הביאם לתוך ביתֶ ך  /תן מיטה להםּ ִ ,פ ֵּת ָך [דבר לילדים,
יז 31 ,43/ביולי  .)]1947תיאור סבלם של הפליטים דרך סבלו של השליח
הישראלי מבטל גם את נימת ההתנשאות המרומזת בשירים שבהם הדובר
מתאר את המסכנים והמעונים וקורא להושיט להם יד .המפגש של הדובר
בשירו של זאב עם הנער הפליט הוא מפגש בגובה העיניים .הם נושמים זה

את חייו של זה ,ובין שניהם קושרת הדמעה .דמעת הגיל היא דווקא של
הפליט ,גיל שחולל המפגש ,ודמעת הצער ,על גורלו של הפליט ,היא של
הדובר .השיר רומז בראש ובראשונה על קבלה והבנה דמומה ואמפתית
של הפליט .שלוש פעמים מודגשת הדממה בשיר" :גל שתיקה"" ,ונבלע
בדממה"" ,בדממת אין-קול" – ורק בסופו מסופר על פתיחת הדיאלוג
בין הדובר לפליט" :ואז –  /אז התחלנו לדבר / ,אחרי שאמרנו את הכל".
רצונם של הפליטים לעלות ורצונם של החלוצים לקלוט היו שני
הכוחות המושכים של העלייה ,כמו שכתב ישראל ישעיהו" :וכשם שארץ
ישראל צמאה לעולים יהודים ,כך צמאים יהודים רבים לעלות אליה .זהו
הכוח הדוחף והמושך – לעליה" (דבר לילדים ,יד 10 ,19/בפברואר .)1944
ההיבט המשפחתי-ההומני השתלב במפעל ההצלה והעלייה עם ההיבט
הלאומי .הניצולים הביעו את כמיהתם לעלות לארץ ,והפרה ביקשה להיניק
לא פחות משהעגל רצה לינוק" .כבר באמצע שנות ה 30-התגבשה התחושה
שעליית היהודים דרושה בעיקר כדי להציל מכיליון את הציבור היהודי
בארץ ישראל ולאפשר את הקמת המדינה" (שגב ,2009 ,עמ'  .)2עדית זרטל
מצטטת בספרה זהבם של היהודים את ברל כצנלסון" :הגולה של היום
היא ארץ ישראל של מחר […] מהם ייצאו כוחות הבנין .מתוך דאגה למה
שיהיה מחר בארץ עלינו לשוב ולהושיט יד אל הגולה" (זרטל ,1996 ,עמ' .)26
בשירים נרמזת תרומתם של העולים לעיבוי האוכלוסייה היהודית,
לבניין הארץ ולהגנה עליה .הדובר הקולקטיבי בשיר "ילדה קטנה" מזמין
את היתומה מן הגולה לעלות להתיישבות העובדת" :כפרנו – ִשבתך / ,עלי
נא ושבי פה אתנו" .בשיר "יהודים קטנים באים" מתואר האור שבואם
יפיץ בארץ" :ואור נזרע על הגבעות ,סביב לירושלים…" .בשיר "אוד
מאודים" הפליט "נושא נפשו ְ ּב ַכ ּפַים ִ /מנחה לְאֵ ם-ירושלים  ," - - -הֶ ְרמז
למנחת האדמה של עולי הרגל בתקופת בית המקדש ,שאפשר לראות בה
רמז לתרומתו של העולה ,אם זו תרומה חקלאית ואם זו תרומה בעצם
הגעתו לארץ .בשיר "הסביבון" מאת ש"ח ּבֶר ּכו ּז (דבר לילדים ,טו14 ,12/
בדצמבר  )1944הדובר קורא לסביבון לגאול את האחים בגולה כדי שיעלו
ויבנו את הארץ" :פדה אחים  /דכּים ,שחים / ,יבנו ארצם  /בית מולדתם".
בשיר "עלי שלהבתי" מאת דב זינגר (דבר לילדים ,א 23 ,18/בדצמבר )1943
הדובר מתאר את העולים הנוהרים אל עבודת השדה" :נוהרים גאולים /
אל הניר והצאן" .ב"שיר על היום שיבוא" מאת שלמה סקולסקי (ה ּב ֹקר

"עם ילדים בקפריסין" .גם נוסח
 8השיר מופיע בקובץ "פרחי בר" (תשמ"ב ,עמ'  )164תחת הכותרת ִ
ההקדשה שוּנָה ומסביר לילדי הדור הבא" :לילדים שגורשו מחופי הארץ עם קום מדינת ישראל
וישבו במחנות הסגורים בקפריסין האי".
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לילדים ,ב 16 ,10/בינואר  )1944הדובר מברך על היום שבו יבוא הגואל:
ִנועו ּ  /ושוב אל גבולם יהודים אז יבואו" .בואם
"מכל העולם יהודים אז י ֹ
יתַ גבר את בוני הארץ ומגיניה" ,וטוב אז יהיה לחורש השזוף / ,וטוב אז
יהיה לסולל הצרוב / ,וטוב אז יהיה לחַ יָל האהוב –  /פה על אדמת האבות".
הצטרפותם תרחיב את גבולות הארץ מים ועד מדבר ,ו"טוב ,טוב יהיה עד
מאד! [ ]...זב החלב והדבש" .בשירו של מ"ז וולפובסקי "מרים ידידתנו"
(דבר לילדים ,יח 2 ,50/בספטמבר  )1948מוצגת תרומתם של העולים להגנת
הארץ .מרים "בת י"ז" ,עולה מתימן ,גאה על תרומת משפחתה להגנת
המולדת :האֵ ם ילדה "בזה אחר זה ,שנה אחר שנה" חמישה בנים ובת.
כולם זכו להיות בהגנה ,שני אחים ב"חיש" ,שניים בפלמ"ח ,הצעיר התגייס
לחיל הים ,והיא עצמה ל"ח"ן".

בעלייתם של היהודים לארץ ובקליטתם .לעתים מותנו הייסורים ותוארו
בלשון עקיפה ,ולעתים תוארו באופן ישיר .לא פעם נעשה שימוש במילים
טעונות רגשית ,ולעתים הודגש גילם הצעיר של הסובלים ,דבר שהבליט
את הסבל ,העצים את הרחמים והאמפתיה וקירב את גיבורי השיר אל
עולמם של הקוראים הצעירים .עוד זווית להצגת היהודים בשירים הייתה
זו של הגבורה ,אם אקטיבית ואם פסיבית ,שכן הגבורה השתמעה גם מעצם
הישרדותם של הניצולים .שירים אלה נועדו להציג את יהודי הגולה באור
חיובי ,לעומת הדימוי הגלותי השלילי הקודם ,שאפיינו אותו חולשה וכניעה
לגזרת הגורל.
הזווית השלישית היא זווית ההעפלה" .לנוער החלוצי שצמח בארץ-
ישראל ,שהתמכר לעלילות ההעפלה ,היה זה מפגש עם שוועת העם בגולה
וסולם התעלות לקראת אחדות הגורל הישראלי" (גלעד ,1953 ,עמ' נז) .ארץ
ישראל הוצגה בשירים כארץ הפדות והגאולה ליהודים המעונים ,הנודדים
ללא בית .שירים אלה הצטרפו לחיזוק הלקח הלאומי מן השואה – הצורך
בהקמת בית לעם היהודי בארץ ישראל והענקת צידוק מוסרי למאבק הצבאי
כדי שלא להיקלע שוב למצב דומה (שפירא ,1992 ,עמ' .)462

סיכום
שלילת הגולה ,שהייתה קוד חינוכי-אידאולוגי בספרות הילדים שנכתבה
בארץ ישראל לפני מלחמת העולם השנייה (דר ,2006 ,עמ'  ,)247גרמה לתחושת
ניכור של ילדי הארץ כלפי יהודי הגולה .זו הייתה היהדות שדור ההורים
בא ממנה ושמר לה פינה חמה בלבו ,אך הדור הצעיר חונך להתרחק ממנה.
אנשי חינוך ,שנוכחו כי "שפכו את התינוק עם המים" וכי שלילת הגולה
ניתקה את הדור הצעיר ממקורות עמו ,קראו לשינוי .הם ביקשו ,בייחוד עם
פרוץ מלחמת העולם השנייה והידיעות על השמדתם השיטתית של היהודים,
לוותר על המושג "יהודי גלותי" ,שהתאפיין במקבץ של תכונות דוחות בעיני
הנוער ,ולהאיר את פניה האנושיות של יהדות זו .מאמרי המערכת והחומר
הספרותי שפורסם בעיתוני הילדים נועדו ליצור אצל הילד הישראלי היכרות
וזיקה ליהודי הגולה ,לעורר תחושה של שותפות גורל עם העם היהודי ,לפתח
אמפתיה לסבלם של האחים שמעבר לים ולסייע בקליטתם של הניצולים.
את השירים אפשר לחלק באופן כללי לשני סוגים :שירים שתיארו בחום
הווי יהודי דתי המייצג את הגולה ,הווי של בית אבא וסבא (בעיקר בדבר
לילדים) ,ושירים שתרמו את חלקם הפואטי בדיווח על המתרחש באירופה
מתוך כוונה לעורר בקרב הקוראים תגובה רגשית כלפי בני עמם הסובלים
ולהשתתף במשימה של דאגה וסיוע לקליטת הפליטים.
שירי השואה הציגו את היהודים משלוש זוויות עיקריות .הראשונה
היא זווית הסבל והייסורים ,שנועדה לעורר דאגה ואמפתיה ולעודד לסייע
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