בסלון עם מרדכי
מערך סלון מבוסס על עדות מוקלטת
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מארחים ומארחות יקרות ויקרים,
השבוע נציין את יום הזיכרון לשואה ולגבורה ונמשיך לעצב יחד את המסורת
הישראלית החדשה של התכנסויות זיכרון בסלון.

כמה
מילים
מאיתנו

מטבע הדברים מספר שורדי השואה שעדיין יכולים ורוצים להתארח יורד באופן
דרמטי מדי שנה ,בזמן שמספר המארחים שמבקשים לארח מפגש של זיכרון בסלון
רק הולך ועולה .אנחנו רוצים לבקש מכם קיים את הסלון שלכם גם אם לא יגיע נותן
עדות לדבר בסלון  -זו החובה שלנו! להמשיך ולזכור גם כשהם לא איתנו.
אנחנו יודעים שאין תחליף למפגש האמיתי ,פנים אל מול פנים ,עם שורד או שורדת
שואה .ואנחנו גם יודעים שכל כך רציתם לפגוש ולארח בעצמכם אחד מאחרוני
השורדים .אבל אם מסתכלים למציאות בעיניים  -כולנו מבינים שצו השעה הוא
להבין כבר היום איך זוכרים ולומדים מהשואה גם בשנים הבאות ,כשכבר לא יישארו
ביננו שורדים.
כתבנו לכם מערך סלון שמבוסס על עדותו של מרדכי שהופקה והוקלטה ע״י ,HOT
שיוכל לשמש אתכם בזיכרון בסלון שלכם.
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״אנחנו דור ניצולי השואה הולכים ומתמעטים .בעוד שנים לא רבות לא יהיה עוד על כדור הארץ אדם
שיוכל להעיד" :אני זוכר את מה שאירע בשואה" .יוותרו רק ספרי זיכרונות ומחקר ,תמונות וסרטים,
ועדויות ניצולים .או אז יהפוך זיכרון השואה מגורל כפוי ,החתום בבשרנו ובנשמתנו ,לייעוד היסטורי
שעל האנושות ועל הדורות הבאים לשאת באחריות לצקת בו תוכן ומהות"...

פתיחה
אנו ממליצים לפתוח
בקטע פתיחה

" ...במסורת היהודית הזיכרון הוא ערך מכונן .ואולם ,אין הזיכרון מבודד כערך עצמאי אלא נסמך לחובה
המוסרית .היום ,כשאנו ,ניצולי השואה שהזיכרון צרוב בבשרנו ,באים להעביר את לפיד שליחות
הזכירה לדורות הבאים ,אנו מעבירים עמו גם את המסר היהודי שהזיכרון צריך להוליד למעשה
ולמחויבות מוסרית .הוא צריך להיות הבסיס לפעולה ומקור הכח ליצירת עולם טוב יותר".
 -מתוך מנשר ניצולי השואה
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העדות המרגשת של מרדכי צ׳כנובר

עדות
מדרכי צ׳כנובר,
שמספר את סיפור
הישרדותו את אושוויץ
ואת ברגן בלזן ,כשניגן
בתמורה למנת מרק,
חלק כל שהיה לו עם
חברו הטוב ,והתעלף
כשהתאחד עם אביו
במחנה העקורים בסוף
המלחמה.
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ארים ראשי

כשתגדל

הולך אני כעת במשעול ההווה
כילד ההולך לו לאיבוד
כפות ידי הן מושטות
מבקשות את העזרה
להמשיך איתך את המסע

חכה שתגדל ,אמרו לך לא פעם
איש אחד גבוה ואשה נמוכה
אם לא תאכל לא תגדל אף פעם
ילד טוב משאיר צלחת ריקה

שי גבסו

זה הזמן
לשיר יחד,
אולי גם
לנגן
מצורפות לכם פה
שתי הצעות לשירים
שאפשר לשיר יחד
בסלון .אתם יכולים
לבחור איזה שירים
שתרצו  -זו רק ההצעה.
אפשר גם בשלב הזה
להדליק נר ,לספר
סיפורים משפחתיים-
ובעיקר לתת מקום
לכאן ועכשיו.
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ובצדדים הפרחים
כאילו איבדו את זהותם
מחפשים עוד קרן אור שתעזור
עוד לגימה קטנה של מים
ממעייני החוכמה
תביא להם את התקווה
ארים ראשי,
אשא עיניי אל ההרים במרחקים
וקולי יישמע כזעקה ,כתפילת האדם
וליבי יקרא
מאין יבוא עזרי
עובר אני כעת בין נופים חדשים
הצעדים הם נעשים כה איטיים
מה יש שם שאין פה
שאל אותי עובר
מה בלב אתה שומר
קשיש העיר כשעל גבו מונח כל עברו
מביט סביב ומחפש את עולמו
כשההווה כל כך קשה
לא אומר דבר,
ארים ראשי אל המחר
ארים ראשי,
אשא עיניי אל ההרים במרחקים
וקולי יישמע כזעקה ,כתפילת האדם
וליבי יקרא
מאין יבוא עזרי

יעקב גלעד  /יהודה פוליקר

תגדל ,תגדל ותהיה גנרל
תהיה אסטרונאוט ותעוף לחלל
אתה לא רצית להיות אפילו חייל
או סתם להיות כמו כולם כשתגדל
אבל ,אותך אף אחד לא שאל.
כשתגדל ותראה איזה ילד
אז תגיד לגוזל לא צריך שתגדל
כשתגדל ויהיה לך ילד
שיבוא וישאל מה יהיה כשאגדל
אז תגיד לו עזוב ,אל תשאל.
לך הביתה ,עזוב את בית הספר
אמרו שממך כבר לא יצמח שום דבר
אשה גדולה ואיש במשקפיים
ימשיכו לרדוף עד הסוף עד עפר
תגדל ,אל תתערבב בקהל
תשקיף מן הצד תתנדנד בערסל
אתה לא רצית להיות שם בכלל
אז מה ,אותך אף אחד לא שאל
אתה נשארת גוזל שנפל.
כשתגדל ותראה איזה ילד
אז תגיד לגוזל לא צריך שתגדל
כשתגדל ויהיה לך ילד
שיבוא וישאל מה יהיה כשאגדל
אז תגיד לו עזוב ,אל תשאל.

05

עכשיו זה
הזמן לשבת
לדבר.

לדבר על העולם שאחרי  -העולם בלי שורדי שואה שיכולו לספר "זוכר אני" .העולם
שבו הקשב יורד והסבלנות למה שהיה פעם ,לפני ,הולכת ונעלמת .עולם שבו קיימת
סכנה אמיתית ומשמעותית שאנחנו  -כאזרחים פרטיים וכחברה (ישראלית ואנושית
כאחד) נשכח את השואה ונתייחס אליה כמו אל עוד אירוע בהיסטוריה.
הכנו לכם כמה שאלות לדיון שמבקשות לגעת בתפקיד שלנו ,כבני הדור שלוקחים
את הלפיד ומעבירים את הזיכרון מהדור שחווה וראה את הזוועות לדורות הבאים
שלא ידעו את פרעה ,לא פחדו מהיטלר ולא ראו מעולם מספר על היד.
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עכשיו זה
הזמן לשבת
לדבר.

1

איך ייראה יום השואה ב ,2030-כשלא יהיו איתנו עוד שורדי שואה? האם המהות של יום הזיכרון
תשתנה? האם החובה לזכור תכהה? האם דווקא אחרי שהעדים האחרונים ילכו לעולמם נרגיש
אחריות גדולה יותר לשאת בעצמנו את לפיד הזיכרון?

2

מרדכי מספר לנו סיפור ספציפי .נקודתי .אישי .כיצד אפשר לקשור אותו לסיפור של כל אחד
ואחת מאיתנו .להיסטוריה המשפחתית? לנרטיב הלאומי? ובעיקר לעתיד המשותף של כולנו?

3

מרדכי יהודי ,ממוצא אירופאי .הפסיפס האנושי שחי היום בישראל רחב ומורכב הרבה יותר .איך
אפשר להרחיב את הסיפור ולהצליח להכיל בתוך הנרטיב של השואה גם יוצאי עדות אחרות,
מיעוטים ובני דתות אחרות?

4

איך אפשר לשמור את הזיכרון בחיים גם אחרי מות השורדים? האם חשוב לשמור את הסיפורים
האישיים והפרטיים או שיש לנו צורך לשמר ולקדש דווקא את הנרטיב הכללי והלאומי? האם
חשוב ואפשרי לזכור פנים ,שמות ותחושות של בני אדם או שראוי להתמקד בסיפור הגדול?

5

על מי מוטלת האחריות? לשואה .לאנטישמיות .לשנאת האחר .להתפרצות של הרוע .לתאוות
ההרג .לעובדה שהיו מי שעמדו מנגד ולא הנידו עפעף .לפיצוי של מי שהיה שם .להבטחת
המשך מפעל ההנצחה .להבטיח שלעולם לא תהיה עוד שואה.

6

כיצד מתגברים על פער הדורות? השואה כיום נתפסת כמשהו של זקנים .מה עושים עם הפער
הזה? כיצד מצליחים בכל זאת לשמור על קשב וכיצד מצליחים לדמיין את עצמנו באותם
מצבים ,למרות שהתנאים ודרכי התגובה והפעולה של בני האדם השתנו ב 180-מעלות .כיצד
מצליחים לקיים את המצווה מההגדה של פסח" :בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו
הוא יצא ממצרים".

7

האם אתם יכולים לראות את עצמכם במקומו של מרדכי? האם אנחנו בכלל מסוגלים לדמיין
את מה שהם עברו? האם אנחנו יכולים לחשוב על היקרים לנו במצבים דומים? האם יש לנו
אחריות ,כבני אדם ,לדאוג שאף אדם בשום מקום בעולם לא יחווה דברים דומים?
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תודה

זה הזמן להודות ,שבחרתם בכל זאת לשמור את הזיכרון חי! אנחנו מקווים שהיה
ערב משמעותי! ומברכים אתכם על הצטרפותכם למסורת ישראלית.

תודה! זיכרון בסלון זה אתם.
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