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עמוד 1



אתששרדהאחרילארץ,הגעתהעם^י׳^יד

TS1$$פלוTS1$$פל־המחנותואתקרקובבגטוהאקציות

$DN2$פלו$DN2$,$1וב־המוותצעדתבירקנאו,אושוויץ,שובST$בוI$1ST$

$2ND$בוI$2ND$imcפוזר־לאוב)רגינה(רינהעברהבלזן,רגן

עלבזרועה.שנצרבהמספרלהסרתפלסטיניתוח

רצהכיצדגםלבתה.סיפרהלאהראשוןבעלהרצח

אתהגזיםלתאישהובילההילדיםמשאיתאחרי

אח־שנה20כ-סיפרה.לאהשמונהבןהראשוןבנה

רי

$TS1$אחרי$TS1$

$DN2$אחרי$DN2$סופרת,גוברין,מיכלפרופ׳הבת,החלהמותה

שכתיבתואמא״,של״השתיקהבשםרומןעללעבוד

לס־מהחובהלחמוקעודיכולתי״לאנמשכת.עודנה

פר

$TS1$לספר$TS1$

$DN2$לספר$DN2$לאשמעולםמהאת׳לזכור׳השתוק,הזיכרוןאת

שנים.כארבעמלפניברשימהגובריןכתבהחייתי״,

שיחותדרךלהרכיבניסתההאםשלתולדותיהאת

נותרושעוד)המניין(הצענרשאפטחברותעם

תמיכהשהעניקונשיםעשרשלקבוצהבחיים,

במשפטהגרמניהתובעעםבמפגשלזו;זוהדדית

קר־גטוממפקדיאחדנגדאמההעידהשבובהנובר

קוב;

$TS1$;קרקוב$TS1$

$DN2$;קרקוב$DN2$שלפירוטעםההגנהבמוזיאוןשהופקדבדוח

אלפיעשרותב״הברחת״המלחמהלאחרפעילותה

גרמ־שלהבריטיהאזורמןלישראליהודיםפליטים

ניה;

$TS1$;גרמניה$TS1$

$DN2$;גרמניה$DN2$להועיל.היהשעשויארכיוןבכלובנבירה

לר־עדויותשבריחיברהובקדחתנותבעמלנות

סיסי

$TS1$לרסיסי$TS1$

$DN2$לרסיסי$DN2$ובד־באירועיםחייםלהפיחוניסתהעובדות

מויות.

$TS1$.ובדמויות$TS1$

$DN2$.ובדמויות$DN2$נראטיבלכדיהכללארוגהניסיוןאבל

וגו־לכישלוןמראשנידוןוהרמטיסדורכרונולוגי,

ברין

$TS1$וגוברין$TS1$

$DN2$וגוברין$DN2$הפירו־״מביןהלאה?מההשאלה:עםנותרה

רים

$TS1$הפירורים$TS1$

$DN2$הפירורים$DN2$״נאחזמסמך,באותוכתבההבדיון״,התייצב

פרי־שהועברו.הרגשמצבורישלהעמוםבתשליל

צה

$TS1$פריצה$TS1$

$DN2$פריצה$DN2$החסר...אתלהשליםכדידמיוןשלהכרחית

חל־אםאפילורצף,ליצוראיפשרההזדהותכוח

קי,

$TS1$,חלקי$TS1$

$DN2$,חלקי$DN2$ועכשיו״.הכאןוביןהשםבין

עי־אחתלשאלההתנקזגובריןשלהפרטיהמסע

קרית

$TS1$עיקרית$TS1$

$DN2$עיקרית$DN2$סבורההיאאךובדיון,זיכרוןשביןהמתחעל

תהליכימכלוללגבימכוננותשאלותמציבהואכי

בלכתהקולקטיבית,בראייהשכןהזיכרון.העברת

בתוךהניצולים,ממצבתמספרעודנגרעאמהשל

המוח־היעדרולקראתבמהירותשאהלהחולשעון

לט

$TS1$המוחלט$TS1$

$DN2$המוחלט$DN2$העדים.דורשל

חייםבישראלהשואה,נפגעילרווחתהקרןלפי

רו־הקרן,מנכ״ללדברישואה.ניצוליאלף190כ-כיום

ני

$TS1$רוני$TS1$

$DN2$רוני$DN2$,מדיעולהטבעיבאופןהנפטרים״מספרקלינסקי

70כ-בישראליהיו2025ב-שלנו,התחזיותלפישנה.

מוגבלתתפקודיכולתבעליבלבד,שואהניצוליאלף

85הואהממוצעהגילהיוםשכברבכךבהתחשבמאוד.

ייעלמו״.שכולםעדבודדותבשניםשמדוברמניחאני

בי־לירוןלמכוןלפנותגובריןאתהניעהזותובנה

רושלים,

$TS1$,בירושלים$TS1$

$DN2$,בירושלים$DN2$תב־שתנסחקבוצהלגבשירוקאורלהשנתן

נית

$TS1$תבנית$TS1$

$DN2$תבנית$DN2$הקבוצההשואה.זיכרוןלהעברתחדשהטקסית

ורוח,דתאנשישונות,מדיסציפלינותחוקריםכללה

לצדואמנים.היסטוריוניםמוח,חוקריפסיכולוגים,

)חר־מגזריתפקידגםגילםחברכלהפורמלי,תוארו

דים,

$TS1$,חרדים($TS1$

$DN2$,חרדים($DN2$הקטלו־עלמתנצלתאינהגובריןוכר׳{.מזרחים

גיות.

$TS1$.הקטלוגיות$TS1$

$DN2$.הקטלוגיות$DN2$אתושיכיללכולםשידברמשהולגבש״רצינו

שבהההדדיתלהדרהתיקוןכאקטבהווה,הקולותריבוי

לאחר״.מקוםנתןולאמשלובזיכרוןהחזיקאחדכל

שניםשלושובתוםלחודשאחתשםנפגשוהם

אתולעודדחווייתילהיותשאמורלטקסמתווהיצרו

שמבו־במודלאקטיבית,מעורבותלגלותמשתתפיו

סס

$TS1$שמבוסס$TS1$

$DN2$שמבוסס$DN2$פרו־לאלסצנריו״הכוונההסדר.לילסעודתעל

נטלי,

$TS1$,פרונטלי$TS1$

$DN2$,פרונטלי$DN2$ידיעלויובלעצמםהמשתתפיםידיעלשיבוצע

וכלמודולריהואהמתווההסדר.עורךבתפקידמנחה,

עבו־המתאימיםהטקסטיםאתלבחוריכולהקהילה

רה,

$TS1$,עבורה$TS1$

$DN2$,עבורה$DN2$האנ־שבהםומקומותשריםשבהםמקומותכשיש

שים

$TS1$האנשים$TS1$

$DN2$האנשים$DN2$ולשתף״.לדברמוזמנים

מרתףשלהסמליהעיצוב

)בתמונה(בירושליםהשואה

שלהראשונותבשנותיהכלל

מיהודים,שנעשוסבוניםהמדינה

בחלוףועוד.מחוללותטליתות

גרפייםויזואלייםעזריםהזמן,

מהתבניתהוצאואלומעין

אבלהמיינסטרימית,הטקסית

המהותיתשברמהטוענתגוברין

הגירוייםבמערךשינויתללא

הזיכרוןמעטפתאתשמרכיב

החייםמצעד״טקסחן:ליאור

מדברלאכבר)בתמונה(בפולין

נותןאלאהשואהניצוליעלרק

ליאור,שאני,למהגםביטוי

שליהפנימיתבחוויהמרגיש

עדבאושווין,הולךכשאני

זהאםברורכךכללאשכבר

טקסאוהשואהיוםלציוןטקס

לפולין"המסעלציון

ודורדורבכל

הפיכתומעצםגםהתאיםמצריםיציאתסיפור

מעבדות,ורוחניפיזילשחרוראוניברסלילמיתוס

מאורעותשלנברני,מדוקדק,שחזורתובעשאינו

שמאפש־טקסיתתבניתעלנשעןאלאהיסטוריים,

רת

$TS1$שמאפשרת$TS1$

$DN2$שמאפשרת$DN2$סיפורלספריהיהניתן״האםמשתנה.פרשנות

אתאדםכל׳יראהלומראיתולמזדהיםשיאפשר

גו־שואלת־עונהמאושוויץ?׳״יצאהואכאילועצמו

ברין

$TS1$גוברין$TS1$

$DN2$גוברין$DN2$שלהפיילוטהקבוצה.שלהעקרונותבמסמך

זיכ־״העברתקבוצתעבדהשעליוהטקסיהמתווה

רון

$TS1$זיכרון$TS1$

$DN2$זיכרון$DN2$השואהיוםבערבלראשונההשנהיבוצעובדיון״

30כ-תכלולהתכנסותכלבארץ.מוקדיםבעשרה

חברימביןיהיוהמנחיםהשנהומנחה.משתתפים

לקהילותיהם.המתווהאתיתאימווהםהכתיבהצוות

תו־מאיאמצעועדהשואהיוםמערבהחלבנוסף,

צג

$TS1$תוצג$TS1$

$DN2$תוצג$DN2$זיכרון״,״מהוהכותרתתחתתערוכהלירבמכון

הק־שעברההתהליךשלסיכוםרבהבמידהשהיא

בוצה

$TS1$הקבוצה$TS1$

$DN2$הקבוצה$DN2$את״להציגונועדההאחרונותהשניםבשלוש

הזיכרון״.שלהקולותריבוי

חדים,בינינו,שעדייןאלולניצולים,בנוגעומה

ההיסטו־תפקידםתםהאםלספר?ונכוניםכשירים

רי?

$TS1$?ההיסטורי$TS1$

$DN2$?ההיסטורי$DN2$נפ־שהתערוכהומציינתבשלילה,משיבהגוברין

תחת

$TS1$נפתחת$TS1$

$DN2$נפתחת$DN2$להמציאבאנו״לאמהם.שלושהמפיבציטטות

אלהשהםכיווןאבללניצולים.הקשבנוהגלגל,את

מע־איזשהוכאןנדרשאחרינו?׳יהיה׳מהששואלים

בר,

$TS1$,מעבר$TS1$

$DN2$,מעבר$DN2$שלהםהיאהמשאלההקול.שלללקיחהמהקשבה

שנה20לחכותלוקסוסלנוואיןמשהו׳׳תעשו

עלעכשיו,לקרותצריךהחיבוריהיו.לאכברכשהם

העדות׳,ל׳יוםלהפוךאסורהשואהליוםהתפרקו

יציאתבסיפורלנוהיהמההריבעבר.נטועשכולויום

הסדרבלילהמרכזאבלעם,השמדתכמעטמצרים?

העכשיו״.הוא

לר־מוביללאועכשיו״ה״כאןאםהיאהשאלה

טוריקה

$TS1$לרטוריקה$TS1$

$DN2$לרטוריקה$DN2$ואיראן.התחמשותצבאי,כוחשל

שלכפלטפורמהרקפסחבסדרמשתמשים״אנחנו

מצ־מוצלחתיותרהרבהשהיאקהילתי,פרפורמנס

פייה

$TS1$מצפייה$TS1$

$DN2$מצפייה$DN2$עללדברמאפשרתהיאבסרט.אובטקספסיבית

אתאמיחלבעםינקתיאניהמוות.עלרקולאהחיים

שא־ליונראהממנה,והדחייהלקורבניותההתנגדות

ני

$TS1$שאני$TS1$

$DN2$שאני$DN2$הקבוצה״.חברישארעםהזההרגשאתחולקת

הרבלמשל,אחרים.קולותגםהיובקבוצהאבל

הת־עולםירחון״אדרבה״,מערכתחברשטרן,אהרון

שובה,

$TS1$,התשובה$TS1$

$DN2$,התשובה$DN2$האין־אוניםל״תחושתעיקריביטוילתתשביקש

שהחולשההיתהשלי״הטענהשטרן,לדבריבשואה״.

לקחתרצוהרובהקורבן.לעמדתכהכרחקשורהלא

עזרהקהילתית,אחריותחסד,שללמקומותזהאת

הכיבשכבהלהתחילשראויחשבתיאניאבלהדדית,

תחתראויביטויקיבלהשלאהאונים,חוסרשלבסיסית

הגבורה.מיתוסשלההגמוניה

באופןכוונווהרצחשהרדיפותלהזכירגם״ביקשתי

בימההשאלהנגזרתמכאןהיהודים.כלפיקונקרטי

היהדותהאםמשקף?אנייהודייםערכיםאילויהודי?

במ־רקלביטויבאהאוותרבותיתהיסטוריתהיאשלי

ספר

$TS1$במספר$TS1$

$DN2$במספר$DN2$אתלטשטשניסיוןישרחביםבקהליםהיד?על

הפוכה״.עמדההבעתיואניבשואה,היהודיהמרכיב

שואהוחוקרתמרצהאיזנברג,מליד״ר

עריםמאוד״היינומוסיפה:בר־אילן,באוניברסיטת

כיוםהאופנההאוניברסליזם.שלהגבולותלשאלת

כג׳נוסיידהשואהאתלתפוסהיאהעולמיבמחקר

לכןייחודי.מעמדלהלייחסולאהג׳נוסיידים,ככל

עד־לשאלותהשואהאתלקרבניסיוןבקבוצההיה

כניות

$TS1$עדכניות$TS1$

$DN2$עדכניות$DN2$להקהותשלאנזהרנואבלועכשיו,כאןשל

מוכרחשלדעתישלה,והיהודיהייחודיהממדאת

נוכח״.להיות

בחברההשואהבחקרהמתמחהאייזנברג,לדברי
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לתתדרךלמצואהיהבקבוצההאתגריםאחדהחרדית,

להרחיקבליאבלהטקסי,במתווהקולזולאוכלוסייה

העיקריתהחשיבותרבים״במקריםאחרים.ציבורים

היתהשליהעמדהלדוגמה,להכניס.לאבמההיתה

מקומועלתיגרשקוראיםטקסטיםלכלולרצוישלא

לצי־נגרוםהקולותריבויבשםאםכיבשואה.האלשל

כורים

$TS1$לציכורים$TS1$

$DN2$לציכורים$DN2$במטרתנו״.חיבלנורתיעהמסוימים

הפצעיםקשת

ובהםמשקל,כבדיטקסטיםנכלליםהטקסיבמתווה

״העולםצוויגםטפןשליצירתומתוךפסקאותכמה

בק־אבלממושכת,התפלמסותשעוררואתמול״של

בוצה

$TS1$בקבוצה$TS1$

$DN2$בקבוצה$DN2$יותר.עדכנייםתרבותייםלאזכוריםגםעריםהיה

שבואימפריה״״זגוריבסדרההפרקהואשבהםהבולט

לע־מסרבאיבגי,משהשלבגילומובבר,המשפחהאב

מוד

$TS1$לעמוד$TS1$

$DN2$לעמוד$DN2$המעב־״יוםיוכרזשלאעדהשואהיוםבצפירת

רות״.

$TS1$.המעברות״$TS1$

$DN2$.המעברות״$DN2$מרוקאית,נכבהמעיןבכרהעמידהשואהמולאל

לנוהרסו׳׳הם)״וחוחים״(:אשכנזיםהםשמחולליה

העצביםכלאתלארץהגענוכשאנחנוהחיים...את

המ־עלינו״.הורידוהםהגרמניםלהםשעשומהעל

סרים

$TS1$המסרים$TS1$

$DN2$המסרים$DN2$תפסוהפרקשעוררהציבוריוהדיוןהפולחים

גיבוששלהאחרוניםהליטושיםבשלבהקבוצהאת

המ־ב״םוגיהמחדשעיוןתבעוזאתבכלאךהמתווה,

זרחית״,

$TS1$,המזרחית״$TS1$

$DN2$,המזרחית״$DN2$בדיונים.עיקרינתחתפסהכךשגם

מדעייםכנסיםאחראיתגםהמשמשתאיזנברג,

״מחקריםכימספרתהשואה,לחקרמשואהבמכון

מע־סטודנטיםבקרבשניםכמהמדיבמכוןשנעשים

לים

$TS1$מעלים$TS1$

$DN2$מעלים$DN2$ביותרהדומיננטיהמרכיבאצלםהיאשהשואה

צה״לבארץ,מגוריםלפניהישראלית.הזהותבהבניית

מע־אפקטהיהאימפריה׳ב׳זגורילפרקלכןשבת.או

רער.

$TS1$.מערער$TS1$

$DN2$.מערער$DN2$לעוררשיכוליםטקסטיםלשלברצינובקבוצה

אצ־משחקלאהביוגרפישהמרכיבמיאצלגםדיון

לו

$TS1$אצלו$TS1$

$DN2$אצלו$DN2$,ספצי־משפחתולבניקרולאשהדבריםתפקיד

פית,

$TS1$,ספציפית$TS1$

$DN2$,ספציפית$DN2$ההתייחסותנקודתאתלהרחיבניסיוןוהיה

אפשראיזאת,ובכלאירופי.המזרח־מרכזמהמוקד

באותםקרתההאירועיםשלשהמאםהמכךלהתעלם

וב־במיסטיפיקציהלחטואלאלהיזהרצריךאזורים.

טשטוש

$TS1$ובטשטוש$TS1$

$DN2$ובטשטוש$DN2$חן״.למצואכדירקהשואהשל

המשפח־ההיסטוריהבגללואולילמרותגוברין,

תית

$TS1$המשפחתית$TS1$

$DN2$המשפחתית$DN2$,את״להפקיעשנועדקוהובילהדווקאשלה

עו־זו״הפקעה״לדבריה,האשכנזי״.מהמגזרהשואה

ררה

$TS1$עוררה$TS1$

$DN2$עוררה$DN2$״כשהת־המתרס.עברימשניאמוציות,מעטלא

חלנו

$TS1$״כשהתחלנו$TS1$

$DN2$״כשהתחלנו$DN2$שנתנונגדנושטעןמיהיההטיוטה,אתלהפיץ

הת־מזרחישקולבעודהמזרחי,לזיכרוןמוגזםמקום

קיף

$TS1$התקיף$TS1$

$DN2$התקיף$DN2$
הכאבבצלשלוהכאבאתשהעמדנוכךעלאותי

המ־הפצעלשואה,החיבורשמעצםחששוהביעשלנו,

זרחי

$TS1$המזרחי$TS1$

$DN2$המזרחי$DN2$גוברין.מספרתוייבלע״,ימוזער

המזרחיהקולמקבלהמתווהשלהנוכחיתבגרסה

טקסטיםשילובבאמצעותלמדיעשירסגנוניביטוי

״אצ־כמושיריםמזרחים,רבניםשלציטוטיםבלדינו,

לנו

$TS1$״אצלנו$TS1$

$DN2$״אצלנו$DN2$האט־הרישלהאבודיםהיהודיםעלטודרא״בכפר

לס

$TS1$האטלס$TS1$

$DN2$האטלס$DN2$שריתומבצעתגיספןיוסישכתבבוכה״״כשהלבוגם

״אוכ־שכותרתהטבלההואיותרמשמעותימרכיבחדד.

לוסיית

$TS1$״אוכלוסיית$TS1$

$DN2$״אוכלוסיית$DN2$מלח־לפניערבבמדינותהיהודיותהקהילות

מת

$TS1$מלחמת$TS1$

$DN2$מלחמת$DN2$אשרוההגירה״,העקירהגליולאחרהשנייההעולם

אלג׳יריה,מרוקו,קהילותשלהתרוקנותןאתמראה

זוטבלהאפריקה.בצפוןנוספותומדינותלובתוניס,

המוכרתוהאובדן״,החורבן״טבלתלאחרמידמופיעה

מדי־לפיהמיליוניםששתשלפילוחשמספקתבהרבה,

נות

$TS1$מדינות$TS1$

$DN2$מדינות$DN2$,ני־האםנמנעת:בלתישאלהמעלהובכךמוצאם

תן

$TS1$ניתן$TS1$

$DN2$ניתן$DN2$הגזיםלתאישנשלחולאלואחתבכפיפהלהתייחס

בפריפריה?ומצוקהעונילכיסישנשלחוולאלו

ניצולים׳״׳סתםשהיואלועםהזדהותלפתחיכלושאנשיםלכךגרמהכיפוריום״מלחמתוזן.ליאור

יותר״סבל״מיבמשחקלהשתתףמסרבתמצדה,גוברין,

שהיתהקהילההבסיסלנקודתלשובמבקשתאלא

עקירה,היתהרצח,שםהיהלאאם״גםעוד.ואיננה

אוהמועצותבריתיהודיגםפצע.ישטראומה,היתה

כול־העזיבה.אוהעקירהמנראטיבחלקהםאתיופיה

נו

$TS1$כולנו$TS1$

$DN2$כולנו$DN2$עלינושיעלהבטוחהאניניצולים.אועקוריםילדי

לג־שהצלחנולכךהוכחהזונותקףאםאבלרב,קצף

עת

$TS1$לגעת$TS1$

$DN2$לגעת$DN2$לעשותהרעיון,בדיוקזהבלבה.הרתיחה,בנקודת

הפצע׳׳.שלכירורגיה

שבצלהגיבורים

שמנסההראשונהלאהיאלירוןשלהקבוצה

יוםשלהזיכרוןלחטיבתהמזרחיהקולאתלצרף

ובספרות,במחקרתאוצהתופסתזומגמההשואה.

יוסישלהרומןהואביותרוהעדכניהמוכרוביטויה

ועו־2013ב-לאורשיצא״בנגאזי־ברגן־בלזן״מוכרי

סק

$TS1$ועוסק$TS1$

$DN2$ועוסק$DN2$להיצמדאםלובית.יהודייהשלהשואהבחוויית

זההואביותרהמפורסםהתקדיםהטקסי,להקשר

שלוםסמישמנהלו,אביבבתלקדמההספרביתשל

שלהטקסיתהשבלונהאתלאתגרביקששטרית,

שישהלצדכי1995ב-החליטולפיכךהשואהיום

שבי־נריודלקהמיליוניםששתאתשמייצגיםנרות

עי,

$TS1$,שביעי$TS1$

$DN2$,שביעי$DN2$המהלךעם.בהשמדותהנרצחיםכלשללזכרם

ציבורית.סערהעורר

השי־ביתבקיבוץנעשומקומיים,נוספים,ניסיונות

טה,

$TS1$,השיטה$TS1$

$DN2$,השיטה$DN2$-צפון־ליהדותהשואהיוםטקסאתייחד1997שב

אפריקה,

$TS1$,צפוןאפריקה$TS1$

$DN2$,צפוןאפריקה$DN2$טקסשקייםהיהדותלמדעישכטרובמכון

שרשלהזמנתוגםשעברה.בשנהדומהכותרתבעל

בטקסהכבודאורחלשמשישיאלילשעברהפנים

הנ־שלבכינוסדרךלציוןנחשבת2011ב-מרדכיביד

ראטיב

$TS1$הנראטיב$TS1$

$DN2$הנראטיב$DN2$הזיכרון.מטרייתתחתהמזרחי

שבי־רקעבמחקרנכללותונוספותאלודוגמאות

צע

$TS1$שביצע$TS1$

$DN2$שביצע$DN2$לאנתרופולו־דוקטורנטחן,ליאורהקבוצהעבור

גיה

$TS1$לאנתרופולוגיה$TS1$

$DN2$לאנתרופולוגיה$DN2$סקירהמובאתובוהעברית,באוניברסיטה

הרא־מהטקסיםהשואהיוםטקסישלהיסטורית

שונים

$TS1$הראשונים$TS1$

$DN2$הראשונים$DN2$הטקסיםדרךהעקורים,במחנותשהתקיימו

הראשו־בשנותיהמאודדומיננטייםשהיוהקיבוציים

נות

$TS1$הראשונות$TS1$

$DN2$הראשונות$DN2$ויוז־ושםבידהממלכתיהטקסועדהמדינהשל

מות

$TS1$ויוזמות$TS1$

$DN2$ויוזמות$DN2$הןנגעהמחקרזמננו.בנותאלטרנטיביות

וניתןבתכנים,והןהטקסיםשלהסגנוניתבהשתנות

חב־עומקלשינוייביחסתוכנותמעטלאממנולחלץ

רתיים

$TS1$חברתיים$TS1$

$DN2$חברתיים$DN2$השנים.לאורךבישראלשהתחוללו

לקהילותמקוםלתתשלניסיוןלמשל,מציין,חן

אירו־בתוךהזיכרוןנראטיבשלהרחבהקדמההמגרב

פה,

$TS1$,אירופה$TS1$

$DN2$,אירופה$DN2$כמ־התמקדוהטקסיםהראשונותשבשניםמשום

עט

$TS1$כמעט$TS1$

$DN2$כמעט$DN2$מביאהואהיבשת.מזרחשלבחורבנהורקאך

ממוצאניצולגולדפרב,צבישלסיפורואתכדוגמה

בביתלעבודהחל1973שב-פרוד,קיבוץואישהונגרי

ההונ־המחתרתעלחומריםבאיסוףהגטאותלוחמי

גרית

$TS1$ההונגרית$TS1$

$DN2$ההונגרית$DN2$אלאמזוינתהיתהשלאלנאצים,והתנגדותה

תעודותהדפסתבריחה,נתיביבאיתורהתמקדה

ולקבוצות.לבודדיםמסתורמקומותומציאתמזויפות

שלצורהבמהרהלבשהגולדפרבשלהליקוטעבודת

ורשה.גטומרדשלבמיתוסמרד

הצ־דרכילחפשאמרנומרד,עלחשבנולא״ככלל

לה...

$TS1$...הצלה$TS1$

$DN2$...הצלה$DN2$לאבוורשהיינצלו...מיהודיםשחלקסיכויהיה

שלבמחקרהגולדפרבצוטטלהצלה״,סיכוישוםהיה

הקולקטיביהזיכרוןעיצובאתהסוקרקנטור,אפרת

בנונפילתלאחרשנתיים,כעבורהמאוחד.בקיבוץ

אתלשאתגולדפרבהוזמןהכיפורים,יוםבמלחמת

כפועלהגטאות.בלוחמיבטקסבנאוםהמרכזיהנאום

בשיח,רגלדריסתההונגריתהמחתרתקיבלהיוצא,

״הק־לעכל.בתחילההתקשתההקיבוציתשההגמוניה

בוצה

$TS1$״הקבוצה$TS1$

$DN2$״הקבוצה$DN2$,הצ־פעולותבאמצעותשהתאפיינהההונגרית

לה

$TS1$הצלה$TS1$

$DN2$הצלה$DN2$עיבויבאמצעותהזיכרוןאללהיכנסוביקשה

לזי־בקלותהתקבלהלאהנפש׳על׳העמידההמושג

כרון

$TS1$לזיכרון$TS1$

$DN2$לזיכרון$DN2$,קנטור.כתבההתנועה״

המ־של״הגבורהבניסוחיה:יותרחריפהגוברין

חתרת

$TS1$המחתרת$TS1$

$DN2$המחתרת$DN2$,לאלגבול,מעבריהודיםשהבריחהההונגרית

הפור־למשלשזכתהכשםציבוריחסילאותםזכתה

מולה

$TS1$הפורמולה$TS1$

$DN2$הפורמולה$DN2$׳אלעםוילנהבגטוקובנראבאשלהאומללה

ומפקיריםמהגטובורחיםהצעיריםלטבח׳:כצאןנלך

בטוחה.להשמדההוריהםאת

וע־המםביבאתמחקהמרכזיהשיחשנים״במשך

סק

$TS1$ועסק$TS1$

$DN2$ועסק$DN2$שמישהועדזמןלקחאירופה.מזרחביהדותרק

שתי־עדחלפושנה20איטליה.עלצרפת,עלדיבר

רגמו

$TS1$שתירגמו$TS1$

$DN2$שתירגמו$DN2$הנו־תנועותשלהיתהההגמוניהלוי.פרימואת

ער

$TS1$הנוער$TS1$

$DN2$הנוער$DN2$הגטאותלוחמיאתמרדכי,ידאתשהקימו

אחדסיפורלספראיפשרוהםהזה,הניכוםובאמצעות

לב־בערכו,להמעיטומבליהמזויןהמרדסיפור

לעדיות

$TS1$לבלעדיות$TS1$

$DN2$לבלעדיות$DN2$מחיר׳.היהולשיטתיות

הזה?האחידהנראטיבמילאצורךאיזה

פסי־לעשותאפשרהטקסיםתולדות״באמצעות

כואנליזה

$TS1$פסיכואנליזה$TS1$

$DN2$פסיכואנליזה$DN2$דרךעוברהכלאיךרואהואתההחברהשל

שערךמדהימהמסכתישהשעה.צושלהפילטרים

הת־׳יהודיםנוסח:קריאותמופיעותובהמגדאהרן

גוננו

$TS1$התגוננו$TS1$

$DN2$התגוננו$DN2$קרדום׳.יניףהנשקיחסרו׳לאשרבנשק!׳

ברגן־אחרישניםשלושאבלאפשר.שבאמתכאילו

בלזן

$TS1$ברגןבלזן$TS1$

$DN2$ברגןבלזן$DN2$לד־זמןאיןאחדולאףהשחרור,מלחמתמגיעה

בר

$TS1$לדבר$TS1$

$DN2$לדבר$DN2$צריךלחםפתשחילקהאשהשלגבורהעל

מושגשלהרחבהיששהכנובמתווהלוחמים.

רשימהומנינואיש׳׳להיותלפרקקראנוה׳גבורה׳.

שה־מישלימד,מיוהתקוממותעמידהדרכישל

תפלל,

$TS1$,שהתפלל$TS1$

$DN2$,שהתפלל$DN2$מישסביבו,האנשיםשלפורטרטיםשציירמי

בהכ־שאינהגבורהשלאקטיםהםאלהכלשתיעד.

רח

$TS1$בהכרח$TS1$

$DN2$בהכרח$DN2$.מזוינת״
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הטקסיםלצדכימצויןחןשלההיסטוריבמחקר

התקייםהמדינהשלהראשונותבשנותיההתנועתיים,

במעמדבירושליםהשואהבמרתףממלכתיטקסגם

שואהניצוליהראשית,הרבנותנציגיהדתות,שר

אישאלף20כ-בטקסנכחו1951ב-הרחב.והציבור

תהיליםפרקיבקריאתביטוילידיבאהאמוניוצביונו

שלהסמליהעיצובמאמין״.״אנישירתלצדוקדיש,

מחו־טליתותמיהודים,שנעשוסבוניםכללהמרתף

ללות

$TS1$מחוללות$TS1$

$DN2$מחוללות$DN2$.מעיןגרפייםויזואלייםעזריםהזמן,בחלוףועוד

אבלהמיינםטרימית,הטקסיתמהתבניתהוצאואלו

שינוישוםחללאהמהותיתשברמהטוענתגוברין

הזיכרון.מעטפתאתשמרכיבהגירוייםבמערך

אוש־במוזיאוןנעשיתשהיאכפיהזיכרון״העברת

וויץ,

$TS1$,אושוויץ$TS1$

$DN2$,אושוויץ$DN2$,פסי־היאההשמדה,בתהליךשמתמקדתלמשל

בית־אובםםיבית

$TS1$פסיביתאובםםיבית$TS1$

$DN2$פסיביתאובםםיבית$DN2$שהיוהאנשיםאתמעלימהולמעשה

ההרג,שלהתעשייההתהליכים,רקהמחנה.בתוך

הםההשמדהמחנותהמשקפיים.שנשארו,הנעליים

בםפקטקלורקאךהואהעיסוקשבהלרוע,אנדרטה

פר־משהובזהשישחושבתאניבייסורים.המוות,של

וורטי,

$TS1$,פרוורטי$TS1$

$DN2$,פרוורטי$DN2$.הת־שלרביםשלביםהיובשואהפורנוגרפי

מוטטות

$TS1$התמוטטות$TS1$

$DN2$התמוטטות$DN2$,לרגעבהכרחמתנקזיםשאינםעולמות

גרמההזיכרוןשלהאובססיההגזים.לתאילהכניסה

רגש״.איןכאילובהארד־קור,הנגיעהשבלעדילכך

בזי־התעמקתםשניםשלוששבמשךאתכם,ויש

כרון.

$TS1$.בזיכרון$TS1$

$DN2$.בזיכרון$DN2$להיפטרלנסותהואהנכוןהמהלךאולי

אחרים?מסלוליםלהלחפשבמקוםמהאובססיה

אלאנעלמתלאהיאאובססיה.עםעובדלא״זה

חושבתאנידרכם.לזחולחדשיםנתיביםמחפשתרק

נו־שלנובחברהשטבועההפנימיתמהאלימותשחלק

בע

$TS1$נובע$TS1$

$DN2$נובע$DN2$שלאפתור,לאענייןהואהשואהשזיכרוןמכך

למ־הזיכרוןאתנפרקלאאםקתרטית.לנקודההגיע

שהו

$TS1$למשהו$TS1$

$DN2$למשהו$DN2$להיותנמשיךדרכו,לצמוחשאפשרבחיים,שנטוע

לנ־אפשרשבולשלבהגענושנה70אחריתקועים.

תק

$TS1$לנתק$TS1$

$DN2$לנתק$DN2$האלי־רגעילביןהזיכרוןשביןהגורדיהקשראת

מות

$TS1$האלימות$TS1$

$DN2$האלימות$DN2$לעבדדרכיםולמצואהזוועה,שלהרותחתוהנקודה

פוסט־שלוהנפשיהנוירולוגיהתהליךעובדכךאותו.

טראומה:

$TS1$:פוסטטראומה$TS1$

$DN2$:פוסטטראומה$DN2$שלו״.משמועואזהשברשלהבניה

ממשמעים?איך

התמודדותלהווה.שרלוונטימהעם״מתמודדים

קונפו־היסחפותשלרוע,שלעכשווייםגילוייםעם

רמית,

$TS1$,קונפורמית$TS1$

$DN2$,קונפורמית$DN2$גזענותשלמוסריות,לאלפקודותציותשל

למשלנפגשנוהמתווהשלהגיבושבמסגרתוהדרה.

שווהשבהחלטדיוןזהמקלט.ומבקשיפליטיםעם

שואה,ניצולישלכילדיםאנחנו,איךלעורר

יוםאתלהפקיעמבקשיםאנחנואליהם.מתייחסים

ולח־השמדהשלגלוריפיקציהשכולומיוםהשואה

שוב

$TS1$ולחשוב$TS1$

$DN2$ולחשוב$DN2$המשמעויותמההאלה,ממנולקחתאפשרמה

למוות״.סגידהשלמהקיבעוןלצאתשלו.

מדבריםלאהרעים

לחתורשמנסההראשונהלאהיאלירוןקבוצת

הממסד.שלבקולושמדברותהטקסיותהמוסכמותתחת

בציבוריותשונותקבוצותבוחרותהאחרונותבשנים

בד־ומצומצמתייחודיתהתכנסותלקייםהישראלית

רכן.

$TS1$.בדרכן$TS1$

$DN2$.בדרכן$DN2$אתיזמה1999כשב-החלוצה,היתהבלאושהרה

בתלתמונעבתיאטרוןהאלטרנטיביהשואהיוםטקס

בד־מורכבהערבלהתקיים.שמוסיפהמסורתאביב,

רך

$TS1$בדרך$TS1$

$DN2$בדרך$DN2$מש־קטעיאומיצגיםמונולוגים,שלממסכתכלל

חק

$TS1$משחק$TS1$

$DN2$משחק$DN2$הואהרעיוןכאןוגםרוח,אנשיאואמניםשל

ולשבוראקטואליותלסוגיותהעברזיכרוןביןלקשור

היגוני־דיכאוני.השטנץאת

הק־שמציעההסדר״״ליללנוסחתשבניגודאלא

בוצה

$TS1$הקבוצה$TS1$

$DN2$הקבוצה$DN2$כלשלפעילההשתתפותומעודדתלירוןשל

למישמופיעמיביןהמחיצהנשמרתבתמונעהנוכחים,

המאר־שלביומרותנעוץאחרמהותיהבדלשמאזין.

גנים;

$TS1$;המארגנים$TS1$

$DN2$;המארגנים$DN2$הדומינואבןאתלהפילמקוויםליר,וןאנשי

קונספטואלישינוידברשלבסופושתחוללהראשונה

לתקשורתבראיונותיההבהירהבלאוואילוכולל,

הטקסיםאתלהחליףנועדלאהאלטרנטיביש״הטקם

הזי־שלהשנייההקומהאתמהווהאלאהממלכתיים,

כרון״.

$TS1$.הזיכרון״$TS1$

$DN2$.הזיכרון״$DN2$שו־לטקספורמטליצורהיתהלירבווןהכוונה

נה,

$TS1$,שונה$TS1$

$DN2$,שונה$DN2$קהליםשללטעמםלקלועוכדיאלטרנטיבי,לאאך

כמוקאנונייםשיריםהראשוניתבטיוטהשולבורחבים

״שירטרבלינקה״,התחנה״כאןשריפה״,אחים״שריפה

מהםרביםהוצאוהבאהבגרסהועוד.לקיסריה״הליכה

רשות״.ל״קריאתוהפכוהטקס,שלהשוטףמהמהלך

לקהילותנוחהתחושהלגרוםהיתה״הכוונהגוברין:

כלטבעי,באופןהראשונה.בפעםלנושאשנחשפות

הת־בעקבותאחר.לכיווןמשךהקבוצהמאנשיאחד

גובות,

$TS1$,התגובות$TS1$

$DN2$,התגובות$DN2$רובהעסק,כלאתמנפחמאודשזהוהתחושה

נלווה״.כמסמךשיצורףלשירוןהועברוהשירים

כבודםעללשמורלניסיוןמבעדדבר,שלבסופו

להרחיבמאמץזאתבכלניכרתרבותייםנכסיםשל

כך,השואה.זיכרוןעםהמזוהיםהטקסטיםהיצעאת

שליומניהםנמצאיםפרנקאנהשליומנהבתפקיד

תמ־באושוויץ,שנרצחההונגרייהנערההימאן,אווה

נו

$TS1$תמנו$TS1$

$DN2$תמנו$DN2$למ־שנורהוילנהמגטונעררודושבסקי,יצחקשל

וות

$TS1$למוות$TS1$

$DN2$למוות$DN2$,לאונרדארצי,שלמהשלשיריםגםוישבפונאר

פגים.ודןכהן

העקרוניותההחלטותאתת

לשלבלאהיאהקבוצה,שקיבלה

היטלר,נאצי.טקסטאףבמתווה

נעדריםודומיהםגבלסהינזלר,

״הרוע'/שכותרתומהפרקאפילו

הנאציזםאתלהפשיטבמטרה

הקונקרטיים,מסממניו

כתמרורולהציגוההיסטוריים,

פתחוןלתתלא״החלטנואזהרה.

גובריןאומרתלרעים״,פה

לטק־אלטרנטיבהלהעמידששואףנוסףפרויקט

סים

$TS1$לטקסים$TS1$

$DN2$לטקסים$DN2$אל־עדישייסדהבסלון״,״זיכרוןהואהממלכתיים

טשולר

$TS1$אלטשולר$TS1$

$DN2$אלטשולר$DN2$-אתהשלישיהדורלבנילתווךונועד2010ב

העיקריתהחטיבהאמצעי.בלתיבאופןהשואהזיכרון

בכיתותבבתים,שמתקיימיםבמלון״,״זיכרוןערבישל

אח־עדות.אישעםמפגשהיאציבוריים,בחלליםאו

ריו

$TS1$אחריו$TS1$

$DN2$אחריו$DN2$בצי־שירהנגינה,)סרטון,אמנותימעברקטעמגיע

בור

$TS1$בציבור$TS1$

$DN2$בציבור$DN2$)רשימתמתוךמונחהדיוןמתקייםובסופווכיו״ב

בז׳רגון״שימושכמוהפרויקטבאתרשמופיעיםנושאים

לשפת״שואתיים״ביטוייםשלחדירתם)עלשואתי״

ישראל־גרמניה״״יחסיגזענות״,״מהיהיום־יום(,

העםרצחעליודעיםאנחנו)״מהאחת״רקישו״שואה

בסלון״״זיכרוןגםיוגוסלביה״(.אורואנדהבארמניה,

השואה,ביוםשנכרכההממלכתיתהארשתאתפורם

שלשהעוגןבכךנעוץהקבוצותביןהעיקריההבדלאך

לירשבוןבעודעדות,מפגשאותוהואבסלון״״זיכרון

ניצולים.ללאלעולםנערכיםכבר

היאהקבוצה,שקיבלההעקרוניותההחלטותאחת

גב־הימלר,היטלר,נאצי.טקסטאףבמתווהלשלבלא

לס

$TS1$גבלס$TS1$

$DN2$גבלס$DN2$״הרוע״,שכותרתומהפרקאפילונעדריםודומיהם

הקונקרטיים,מסממניוהנאציזםאתלהפשיטבמטרה

להישנותשעשויאזהרהכתמרורולהציגוההיסטוריים,

לר־פהפתחוןלתתלא״החלטנומקום.ובכלזמןבכל

עים״,

$TS1$,לרעים״$TS1$

$DN2$,לרעים״$DN2$גוברין.אומרת

טקסטיםעםמתכתביםכאמור,הטקס,חלקישאר

מאפשרחןשלשהמחקרקודמות,ומסורותמוכרים

הראשו־בטקסיםלמשל,שלהן.באבולוציההתבוננות

נים

$TS1$הראשונים$TS1$

$DN2$הראשונים$DN2$הוצבהמלחמה,לאחרהעקוריםבמחנותשקוימו

זיכ־ונרותחי״ישראל״עםכרזותהציוני,הדגללצד

רון,

$TS1$,זיכרון$TS1$

$DN2$,זיכרון$DN2$הממשללמעורבותכעדותהברית,ארצותדגלגם

בש־פרחיםללקטנהגובקיבוציםבמחנות.האמריקאי

בוע

$TS1$בשבוע$TS1$

$DN2$בשבוע$DN2$גםולעתיםלטקס,ולהביאםהשואהיוםשלפני

אלהמנהגיםאבלבציבור.בשירההעצרתאתלסיים

בעי־סגנונייםמינוריים,שינוייםבבחינתהםשנמוגו

קר,

$TS1$,בעיקר$TS1$

$DN2$,בעיקר$DN2$עלשנשענתלמדיוקשיחהעמידהמסכתבתוך

אבו־הדלקתצפירה,הדגל,הורדתריטואלים:אותם

קת

$TS1$אבוקת$TS1$

$DN2$אבוקת$DN2$,שביניהםו״התקווה״,רחמים״מלא״אלזיכרון

ושירים.קריאהקטעימשובצים

מחקי־החלשמתקיימיםהספר,בבתיהטקסיםגם

קת

$TS1$מחקיקת$TS1$

$DN2$מחקיקת$DN2$מאופיינים1959ב-ולגבורהלשואההזיכרוןיום

ובראשו־בראשונועדוברור,ערכי־אידיאולוגיבכיוון

נה

$TS1$ובראשונה$TS1$

$DN2$ובראשונה$DN2$באמצ־ישראלמדינתשלחשיבותהאתלהדגיש

עות

$TS1$באמצעות$TS1$

$DN2$באמצעות$DN2$והדגשתלתקומההקורבןשביןהקשרשרטוט

60ה-שנותשבשלהיבמחקרוטועןחןהלאומי.המרכיב

בי־אירועיםשלשורההובילו70ה-שנותובראשית

טחוניים

$TS1$ביטחוניים$TS1$

$DN2$ביטחוניים$DN2$מל־סבנה,מטוסחטיפתההתשה,מלחמת

חמת

$TS1$מלחמת$TS1$

$DN2$מלחמת$DN2$מסוימתלפרימהבמעלותהטבחכיפור,יום

מפניהאוניםחוסר״תחושותהגבורה.נראטיבשל

הז־לפתחיכלושאנשיםלכךגרמווהמלחמותהטרור

דהות

$TS1$הזדהות$TS1$

$DN2$הזדהות$DN2$הש־בהכרחשלאניצולים׳,׳סתםשהיואלועם

תתפו

$TS1$השתתפו$TS1$

$DN2$השתתפו$DN2$קשיםבתנאיםשרדושפשוטאחר,אוכזהבמרד

חן,אומרלטבח׳״,׳כצאןהלכושכביכולאלהואפילו

הס־בבתיבטקסיםגםכלשהושינוירואיםאנחנו״ואז

פר,

$TS1$,הספר$TS1$

$DN2$,הספר$DN2$כגיבורים,ומסמניםאישייםיותרקצתשנעשים

שלה״.לבובהשנקשרהילדהגםלמשל,

מאש־החינוךמשרדשלעדכנייםמנכ״לחוזרי

ררים

$TS1$מאשררים$TS1$

$DN2$מאשררים$DN2$50ה-שנותבשלהישהונהגומסריםאותםאת

ער־״אנושיות,לסוגיותגםביטוימתןמעודדיםאבל

ביות

$TS1$ערביות$TS1$

$DN2$ערביות$DN2$.להע־האפשרותניתנתהספרלבתיומוסריות״

מיד

$TS1$להעמיד$TS1$

$DN2$להעמיד$DN2$״אמונהכמוכלשהונראטיבבסימןהטקסאת

בשואה״,״האשה״התנגדות״,בגטו״,״החייםבשואה״,

ישכךאליטיסטייותרהספרשביתש״ככלמצייןוחן

הח־מאזופלורליםטיים״.מורכביםלדיוניםפתחיותר

לו

$TS1$החלו$TS1$

$DN2$החלו$DN2$מהווההשואהביוםהטקס1987ב-לפוליןהמסעות

במסעששיאההטקסית,המעטפתמןבלבדקטןחלק

ניצוליעלרקמדברלאכברבפולין״הטקסעצמו.

מרגישליאור,שאני,למהגםביטוינותןאלאהשואה

שכ־עדבאושוויץ,הולךכשאנישליהפנימיתבחוויה

בר

$TS1$שכבר$TS1$

$DN2$שכבר$DN2$אוהשואהיוםלציוןטקסזהאםברורכךכללא

בסרקזם.מעירהואלפולין״,המסעלציוןטקס

עקרו־פולין״״תעשייתעלגובריןשלהביקורת

נית

$TS1$עקרונית$TS1$

$DN2$עקרונית$DN2$.והוצא־במחנות,בפולין,הרועאת״מיקמנויותר

נו

$TS1$והוצאנו$TS1$

$DN2$והוצאנו$DN2$במקוםטיים.גודזהגרמניהלעסק.מחוץגרמניהאת

התרבותעםהגרמנים,עםלהתמודדלברלין,לנסוע

שללמקומותאוטומטיתהולכיםשקרסה

המרטירולוגיה.

לבד.נסעתיאנילפולין,מסעותעשולאשלי״בדור

היהשליהמיידיהדחףאושוויץשאחריאשכחלא

לחלו־אנילכןאליה.שהוזמנתימסיבהלאיזוללכת

טין

$TS1$לחלוטין$TS1$

$DN2$לחלוטין$DN2$במ־הסיוריםשאחרימהתיכוןהחבריהאתמבינה

חנות

$TS1$במחנות$TS1$

$DN2$במחנות$DN2$צריךאדםבןאלכוהול.ושותיםלמלוןחוזרים

לשבתלאהגוף,אתהחיים,אתלהרגישלהתפרק,

עדמההארד־קור,מגיעהאניזיכרון.נרעםהיוםכל

בשואה׳׳היתהשלישאמאידעתילאבכלל12גיל

לאזאת,ובכלהספר.בביתהזהלטקסקשורהושהיא

מא־אניבזוועה.להיאחזשצריךהתפיסהעלחונכתי

מינה

$TS1$מאמינה$TS1$

$DN2$מאמינה$DN2$מתחתההדחקה,המועקה,שללמעטהשמתחת

מדהימות.אנרגיותישומשונן,ומדוקלםשמנוסחלמה

לפרוץ״.להןלתתהזמןהגיע

עמוד 4


