
"אמןהבלתיסיפורה
הניירבריגדתשל

וויימוביץמרדכי

"בריגדתשלסיפורהוגבורהאות

בשואהידכתבישהצילההנייד;

חיימוביץמרדכי

חיינונביץמרדכי//

יומנואתוהטמינויהודייםידכתביהבריחוהם

ערךבעליאחריםוספריםהגר"אשלהפנקסהרצלשל
לרצפותומתחתקירותמאחוריותרבותיהיסטורי

הבינלאומיהשואהיוםלרגלמהשמדה.אותםלהצילכדי

חלקשללרשתהעלאתםועםהבאבשבועשיחול
הסיפוראתמביאחיימוביץמרדכיששרדו,מהחומרים

וחבריו,סוצקבראברהםהמשוררעלייאמןהלא
אתיעברואיךידעושלאוילנה,מגטוהנייר""בריגדת

המלחמהאתיעבוררש"יאיךלדאוגנדרשואךהיום

מלו־בגדיותחתהגטו.בשער"שמרקה"

פף

$TS1$מלופף$TS1$

$DN2$מלופף$DN2$לתוכותורה.ספרשלרקוםכיסויבטנו,עלבמחוך
חיתלחלציואזוראתנדירים.קודשספריארבעההגניב

שהואהמטעןעםייתפסאםיותר.קטןתורה.כיסויבעוד

כדורעםיגמורוילנה,בגטוולהחביאלהבריחמנסה

ילו־מגלבהצלפות25האס־אס,קציןיחמולאםבעורף.
שו

$TS1$ילושו$TS1$
$DN2$ילושו$DN2$חץלבדיקה,בתורבעומדומדממת.לעיסהגבואת
)שמ־שמרקההוא,מוחו.אתפילחהאירוניהמאשפת

ריהו(

$TS1$)שמריהו($TS1$

$DN2$)שמריהו($DN2$,מוכןגמור,ואתאיסטבוערקומוניסטקצ׳רגינסקי
יהודיים.תפילהספרילהצילכדיבחייולשלם

התרבותשלב"אושוויץכפייהעובדהואשמרקה

The"המאלףבספרופישמןדודכהגדרתהיהודית",

Book Smugglersמחתרתבשםבעבריתאור)ראה" )רא"

ואתאותומכניםבגטובסקין(.סיוןמאנגלית:הנייר".

הםבידיהם.רוחנייםומוותחייםהנייר"."בריגדתחבריו

יהודייםאומנותודבריידכתביספרים,אילושבוחרים

בפרנקפורטהיהודית"הבעיהלחקרל"מכוןיישלחו
התרבותשלבאושוויץומשרפות.מגרסותיפגשוואילו

הסלקציה.אתלעשותנגזריהודיםעלהיהודית

תורה,כיסוייעטוףעמדשבהשקיעהשעתבאותה

הקרבההבדיקהבגללרקולאמוטרדהיהשמרקה
קוראיכמהעודעםנתפסלגטולשובשעמדלפניבשער.
זאתאראהאםשכמותכם,"גנביםהעבודה.בזמןשירים

הקציןעליהםהתפוצץחמורות",יהיוההשלכותשוב,
שמרקהשלחברתורחלה,בעברו.בקרסוחרהגרמני,
להיזהר.כדאישאולילבאות.אותשזהחששהלבריגדה,
אבלמודאגת,שאלהחומר?",איתךתיקחהיוםגם"האם
העתיד".למעןהאלה"האוצרותהשיב:הוא

עבודהשנותשבעלאחרשבועיים.לפניקרההעתיד

למח־הגדולהמכוןייווא,דולר,מיליוןשלובעלות

קר

$TS1$למחקר$TS1$

$DN2$למחקר$DN2$שנות־אלהעםאוספיואתאיחדיורק,בניויהודי

רו

$TS1$שנותרו$TS1$

$DN2$שנותרו$DN2$באוסףמסגרת(.)ראולרשתאותםוהעלהבווילנה
שואהניצוליישבלנקאדוארדע"שהמאוחדהדיגיטלי

שבח־מהפניניםולחבריו.לשמרקהחייהםאתשחבים

בורה:

$TS1$:שבחבורה$TS1$

$DN2$:שבחבורה$DN2$והפנקסידו,ובכתבצעירכאישהרצלשליומנו
ברשתההיסטוריהאיחודמווילנה.הגאוןהגר"אשל

שח־קלדרון,הדסשכותבתמחזהעםבמקרהמצטלב

קנית

$TS1$שחקנית$TS1$

$DN2$שחקנית$DN2$הנייר׳׳בריגדתשל"הסיפורלסין.ביתתיאטרון

נכדתהמחברת,אומרתסופר",לאועדייןהשראהמלא

למחתרת.שמרקהשלשותפוסוצקבר,אברהםהמשורר

היוסוצקברואברהםקצ׳רגינסקי"שמרקה

בסי־שגדלסוצקבר,בספרו.פישמןמנתחוהיפוכו",דבר

ביר,

$TS1$,בסיביר$TS1$

$DN2$,בסיביר$DN2$אור,שלילד"אניכמו:ותוםפליאהשלשורותסיפק

זיכ־הםבשלגכסוףשועלועקבותהחייםהואעצמיאני

רוני".

$TS1$."זיכרוני$TS1$

$DN2$."זיכרוני$DN2$,אברשה,הפיוט.אתדחההוא,אףמשוררשמרקה"
בתחילהוסירבנזףבדולח",שללאפלדה,שלזמניםאלה

גםהיהודים.הכותביםנבחרתוילנה",ל"צעירילקבלו

שיערעםיפהאישהיהאברשהוהיפוכו.דברהיובחזותם

נמוךהיהשמרקההחלומות.בעליוסףשלועינייםגלי
שמר־הבינוני.מהמעמדסוחרשלבנוהיהאברשהופוזל.

קה

$TS1$שמרקה$TS1$

$DN2$שמרקה$DN2$הלךהפולנית,בשירהשלטאברשהסבל.שלבנוהיה
כוחישהמיליםשלשליופייןוגרסהאסתטיקהאחרישבי

לספריםחבשהואוחשביידישהתחנךשמרקהמרפא.

וייאוש.פשעשלמביוגרפיהאותושחילצוהםחייו.את

שניהםהיווילנה"ל"צעיריהתקבלשאברשהמרגעאבל

YIVOצילום: institute

הערה
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זהלהשמדה,אלפיםכמהשלחתיידיי"במז

קברותביתהמונים,קברלספרים,קברותבית
ממייניםיהודיםאסיריםונזגוג".גוגלמלחמת

1942וילנה,ייווא.בבנייניומסמכיםספרים

ימיהם,אחריתעדיישארוכאלהטובים.הכילחברים

בדיןשזכתהבוקרמדיהוכיחהנעוריהםשלוילנה

סטראשוןברחובבספרייהדליטא.ירושליםלהיקרא
ופרסומיםהדפוסימימראשיתספריםחמישהשכנו

בעבריה.להדפסההראשוןהמרכזשהייתהמוונציה,

פריטיאלףו־07ספריםאלף40נחוייוואשלהגגתחת

בפולקלורבהיסטוריה,בספרות,מחקריםבהםארכיון.

רא־אתבישרו1941ביוני22אזעקותאבלובכלכלה.

שית

$TS1$ראשית$TS1$

$DN2$ראשית$DN2$היטלר,האלה.הדעתמאגרישלבחייםההתנקשות
"צלחתבתורהיודאיקהאהרצההמועצות,לבריתשפלש

ההשמדהמדיניותחיידקיאתינביטשעליהפטרי",

ה"הוכחות"אתהמעבדתי,הביסוסאתימצאכאןשלו.

,ERR־nהופקדועיוותההרוחשודעלשזמם.לג׳נוסייד

אלפרדהנאציהאידיאולוגשם)עלרוזנברגמבצעמטה
יוהנסד"רהיההמנגנוןמראשיאחדמ"ח(.רוזנברג

הכירבעירבירושלים.שנתייםשעשהקנאיקתוליפוהל,

המזר־במכוןועבריתתנ"ךלמדהגרמנייה,אשתואת

חי

$TS1$המזרחי$TS1$

$DN2$המזרחי$DN2$העברית.באוניברסיטההרצאותושמעהכנסייהשל

לעבוד.והתחילהוורמאכט,אחרישבועהגיעלווילנה

החומריםכלאתלידיולהסגירייוואלראשיהורההוא

לגרמניישיידישאיזותאמינו"לאמלאי.רשימתולהכין

בתלמוד",אפילוובקיאעבריתהיטבקוראוהואהזה,
הספרנים.אחדהתפעל

סו־כתבבקבר",ראשוןלילהכמובגטוראשון"לילה

צקבר

$TS1$סוצקבר$TS1$

$DN2$סוצקבר$DN2$6,000גרושבולשטחנדחסואישאלף40כאשר.

בכלשירלחברהקפידמחיה,סנטימטרים70כשלרשותו
סטראשוןספרייתאתכללוהמזל,למרבההגרמנים,יום.
הואהפתעה.ציפתהקרוקהרמןולספרןהגטו,בתחומי

הגטואסיריאךהספרים,בתחזוקתרקשיעסוקהאמין

פישמןדודמגדירהקריאה","נסהמדפים.עלהסתערו
התופעה.את

ממציאותלחמוקכדיהכאב,אתלהדחיקכדיקראוהם

העו־אללשובכדילחומה,מעברלהתעופףכדימסויטת,

לם.
$TS1$.העולם$TS1$

$DN2$.העולם$DN2$הנרצחים,מדםהאדימופונארביערכשהצמרותגם

פשוטים,דבריםבעיקרעולמית.לקלאסיקהבגטושיחרו

פלובר,פחותמיטשל,מרגרטשלהרוח"עם"חלףיותר
אלהלךלסערלהתחברשרצהמילא.בכללודוסטויבסקי

ובעיקרחדש",כלאין"במערבאלאוושלום""מלחמה

עלוורפלפרנץשלספרודאג",מוסאשלהימים40"אל
משה(.)הרדאגבמוסאהנצוריםשלהנואשמאבקם

שכינהכפיוה"הבראיסט",זזהלאהעבודהובינתיים

לשגרהצליחכהעדמודאג.היהפוהל,ד"ראתקרוק

לבו,למגינתוילנה,ניירת.ארגזיכמהרקלפרנקפורט
מדיביותרתלמודמדייותרביהדות.דחוסההייתה

errאנשיבעזרתרקלהשתלטיתעקשאםמקומות.

הואלפחות.שניםלעשריזדקקספרים,אלפימאותעל

אתשמכיריםמישלבהערכהבמיון,באיתור,עזרהצריך

בעצםשבאסיפרשגייסליהודיםבוריים.עלהכתובים

הס־יהיומהחזית,רחוקבגרמניה,להם.היקראתלהציל

פרים

$TS1$הספרים$TS1$

$DN2$הספרים$DN2$,קלמנו־)זליגקלמנתניץ׳אםיודע"אינימוגנים
ביץ׳,

$TS1$,קלמנוביץ׳$TS1$
$DN2$,קלמנוביץ׳$DN2$אוקברניםואנוכימ"ח(שמיתלפילולוגיהד"ר

ביומנו.קרוקכתבמושיעים",

דברשלבסופויעלהמהברורשלאהואשברורמה

גבםמאחוריהנדירים.אתלהסתירוישהספריםבגורל

הגטו.שלבמעייםאותםלהחביאהתחילהגרמניםשל

אתלראשונהבגטוחגגוכשב־2491.3.3

פורים,© פעםאסתר.מגילתאתשלומהסליקקרוקשלף

הערה




יצירתיותגילהספריםכמבריחגם

1944סוצקבר,מרשימה.

hh'itי '1

מסבאשמעתילא"מעולם

קלדרוןהדסזוועות".סיפורי
שהצילאולפיס,אנסנסהבריגדה.שלהיורש

הסובייטיהשלטוןמפניהיהודייםהכתביםאת

ה־81.מהמאהמאוירתהגדהלהשמידשניסהאחדתפס

פרעהשוטריאת"ראיתיהסביר,כךהציורים","באחד

לגרמנים".רעיונותלתתרציתיולאביהודיםמצליפים
ביקשהואהזה.מהסוגחובבניםרצהלאפוהלד"ר

בנייןאתלביזה."אורדנונג"ולהכניסלייעללהאיץ,
בירושלים.err־שללמטההסבחדריו20עלייווא

לערוםוהורההיהודיותהקלאסיקותאתלזהותלמד
ושולחןהתלמודהמשנה,בעברית,התנ"ךאתבערימות
גורקיגוגול,טולסטוי,הושלכונפרדתלערימהערוך.

יחידתאתלהגדילציווהקרוקעלאחרים.רוסיםוענקים

הואאינטלקטואליםגםסבלים,רקלאל־04.הממיינים

ושמרקהסוצקבראברהםהיושסופחוהראשוניםרוצה.

להסתתרהצליחשלאלאחרלגטושחזרקצ׳רגינסקי,
והםסוצקברעםחברותוהתלהטהשובועםלו.מחוצה

אינטלקטואליםכמהעודועםאיתובנפש.לאחיםהיו
בגטו.הלחוצהדירתםאתסוצקברואברהםפרדקהחלקו

מורהקרינסקי,רחלהאתגםקרוקצירףליחידתו

צח־גברתהייתהרחלההיהודית.בגימנסיהלהיסטוריה

קנית,

$TS1$,צחקנית$TS1$

$DN2$,צחקנית$DN2$אבלצעירים.אפופתתמידשהייתהעיניים,חומת
שאר־חשאיתאהבהלאחרנשוי.בגברדווקאבחרההיא

כה

$TS1$שארכה$TS1$

$DN2$שארכה$DN2$,אשתואתשעזבקרינסקייוסףעםהתחתנהשנתיים

כחוד־נולדהשרהבתםהווילנאית.בביצהסערהועורר

שיים

$TS1$כחודשיים$TS1$

$DN2$כחודשיים$DN2$התרסקוהגרמניהכיבושעםהמלחמה.פרוץלאחר
פונארביערנורהשלהיוסףרחלה.שלהמרופדיםחייה

בזרועו־שלהכשהתינוקתהנאה.מביתהגורשהוהיא

תיה

$TS1$בזרועותיה$TS1$

$DN2$בזרועותיה$DN2$קרובים.אצלמחסהשמצאהעדהבתיםביןעברה
המטפ־עםהפעוטהאתהשאירהלגטו,איתםכשגורשה

לת
$TS1$המטפלת$TS1$

$DN2$המטפלת$DN2$בכלהתגלתהרודזייביץ׳ויקההפולנייההארי.בצד

לשכ־העיר,לקצההקטנהעםעברההיאנפשה.אצילות

נים

$TS1$לשכנים$TS1$

$DN2$לשכנים$DN2$נחמהמצאהרחלהאירנה.ושמהבתהשזאתסיפרה

העריצה.שירתושאתושמרקה,סוצקבראצל

התגב־המורחבתהכפייהעובדי"יחידת

שה",

$TS1$,"התגבשה$TS1$

$DN2$,"התגבשה$DN2$פעולהישתפואםהייתה"השאלהפישמן,כותב
המאוימת".תרבותםאתיצילואוהגרמניםמזימתעם

ידעהשלאשלדיםחבורתגורל.הרתסצינההייתהזאת

יעבוררש"יאיךלדאוגנדרשההיום,אתתעבוראיך

פוהלד"ראחדשבדברטעןקלמנוביץ׳המלחמה.את

גרמניבמכוןלשרודיותרטובסיכויישלאוצרותצודק:

הב־בעלותדברשלבסופוהאש.מוכתבווילנהמאשר

רית

$TS1$הברית$TS1$

$DN2$הברית$DN2$למשל,כשגילה,לבעליהן.יוחזרווהיצירותינצחו
מסרה־71מהמאהתרופותספרוןרפואס""ספראת

בערימהאותוהניחוזהלפוהל,אותו

סוצק־אתשהרתיחמהלפרנקפורט.

בר,

$TS1$,סוצקבר$TS1$

$DN2$,סוצקבר$DN2$בהסתרה.שתמכוואחריםשמרקה

הגרמניםלקרע,להפוךאייםכשהסדק

המחנות.אתפייסודעתמבלי

תזכירפיעל.27.4.1942ברלין,

עודפים"."ספריםלהשמידישמיוחד

החו־איסוףלשניים:תתחלקהמשימה

מר

$TS1$החומר$TS1$

$DN2$החומר$DN2$לדאוג"ישכיהחומר,והשמדת
ראוייםשאינםרוחנייםנשקשכלי

הפי־אויבינובידייישארולאלאיסוף

לוסופיים".
$TS1$."הפילוסופיים$TS1$

$DN2$."הפילוסופיים$DN2$ד"רהאלההדבריםברוח

מ־%03יותרלאמכסה:העמידפוהל

או70%השארלגרמניה,יישלחו

עםנסגרוהסכמיםיוכחדו.יותר

פסולת,makulaturשללטונהמארק19המגרסות.

הנייר.

להםקראובריגאדע",פאפיר"דיהנייר","בריגדת
אתשמזכירהבהתנשאותאחריםהגטו.שוטריבלעג

פאפירנע"דילהםהדביקובימינושוקולד"ה"חיילי

ייוואביתהזמן,לאימייחסיתמנייר.הבריגדהבריגאדע",

אתמהםהדירוהנאציםהבוסיםנוח.עבודהמקוםהיה

כתבמעודנים","ג׳נטלמניםבנחת,דיברוולרובשוטם

לארו־זכווהםחימום,היהחשמל,היהבסרקזם.שמרקה
חה

$TS1$לארוחה$TS1$
$DN2$לארוחה$DN2$:מצו־ועדיין.אדמה.תפוחאוביצהלחם,תה,ביום

קתם

$TS1$מצוקתם$TS1$

$DN2$מצוקתם$DN2$לבם.אתכרסמהנסבלת.בלתיאךשקטההייתה
שנאנסולכךאישיתאחריותוחשוקריאהאוהביהיוכולם

"מיינתיובכו.עבדוהםלמשרפות.ספריםאלפילשלוח

"במוביומנו,קלמנוביץ׳זליגנאנקהשבוע",כלספרים

לספ־קברותביתזהלהשמדה,אלפיםכמהשלחתיידיי

רים,

$TS1$,לספרים$TS1$

$DN2$,לספרים$DN2$ומגוג".גוגלמלחמתקברותביתהמונים,קבר

לראשונהלההציעכשקרוקהיססהקרינסקירחלה

בביזויתעמודאםידעהלאממשלעבודה.להצטרף

יוםכלהשתכנעה.והיאויתרלאקרוקאבלהספרים.

ייווא,לביתמהגטועמיתיהעםבשלשותצעדהבתשע

שמהעםהכתובתאתראתהבדרךלו.מחוצהשהיה

בשי־עליהעברהבוקרביתה.שערעלעדייןמתנוססת

ממון

$TS1$בשיממון$TS1$

$DN2$בשיממון$DN2$לצהריים,נשמרהההתרגשותכי
ממושכת.להפסקהיצאוכשהגרמנים

הע־באחתשהטמינהספרשלפהאז

רימות

$TS1$הערימות$TS1$

$DN2$הערימות$DN2$יודע,"מיבקריאה.ושקעה

הספרזהאולילעצמנו,אזחשבנו

והספריםקוראים?שאנחנוהאחרון

עבורמוות.בסכנתהםאףהיוכמונו

האחרוניםהקוראיםהיינומהםרבים

אליהמגיעההייתהלעתיםשלהם".

עשרחטוףלביקורהמטפלתויקה

הק־שרהבתה.עםיותרלאדקות,
טנה,

$TS1$,הקטנה$TS1$
$DN2$,הקטנה$DN2$מצביעההייתהאירנה,עכשיו

הפולנייה:למטפלתואומרתרחלהעל

אנינחמדה,כאןשגרההדודה"אמא,

ממנה".מפחדתלא

אומותחסידתגםביקרההצהרייםשעותשלבייווא

בגטו,שכונתהכפי"אמא",שימייטה.אונההעולם

יל־בהםאסירים,עשרותשלהשומרהמלאךהייתה
דים.

$TS1$.ילדים$TS1$
$DN2$.ילדים$DN2$סו־שמרקהשלכתביםגםהצילהשימייטהאבל

צקבר

$TS1$סוצקבר$TS1$

$DN2$סוצקבר$DN2$.דירתהרצפתתחתהסתירהשללםאתואחרים

הגסטאפובמרתפיעונתהנתפסה,היאובאוניברסיטה.

שו־לדכאו,נשלחהשימייטהאונהמילה.שחררהלאאך

חררה

$TS1$שוחררה$TS1$

$DN2$שוחררה$DN2$בצרפת.גרהמותהועדהאמריקאיםבידי

התק־והאחריםרחלההצהריים,הפסקתכשהתמשכה
בצו

$TS1$התקבצו$TS1$
$DN2$התקבצו$DN2$אחריוסוצקבר.מפישיריםלשמועהחדריםבאחד

מעגלמהדקיםוכשכולםשולחןעלעולההיהשמרקה
בבדיחות.וקרעבשיריםהקסיםבמעשיות,הפנטסביבו

שמרקהבמלחמהגםבווילנה,הנועםבימיכמו

צהריים,שעותבאותןהמסיבה.מסמרהיהקצ׳רגינסקי

שמרקהשלאהבתםפרחהזמן,לפסקיצאכשהטירוף
שלווברברהשלהיוסףהתאלמנות.חוושניהםורחלה.

ביניהם.חיברההבדידותרקלאאךפונארביערנרצחו

ובחוכמהבאופטימיותבהומור,שלו,בחוםנשבתההיא

תוגתאתקיבלהשבהמההשלמההתרגשהואהרחוב.

מוסמ־שהייתהמכךלשירתו,הסוחפתמאהבתהחייה,

כת

$TS1$מוסמכת$TS1$

$DN2$מוסמכת$DN2$תי־בוגרלאאפילולעומתווילנה,אוניברסיטת

כון.

$TS1$.תיכון$TS1$

$DN2$.תיכון$DN2$סיפורעלהגטובצפיפותשמרואיךיודעאלוהים

לחב־רקידועהיהשלהםהרומןאךפרטי,לגמריאהבה
רים

$TS1$לחברים$TS1$
$DN2$לחברים$DN2$.אותהחלקולאמעולםזוג,היולאמעולםקרובים

לרחלה.נישואיםהציעשמרקההמלחמהלאחרמיטה.
מתייסר.ב"לא"השיבהאךנפעמההיא

באחתבסוצקבר.השראהנסכהלשמרקהרחלהאהבת

שירהבודד"."הילדאתכתבצהרייםהפסקותמאותן

מאמה.אותהוניתקאביהאתחטףאיוםשענקילדהעל

שינה,ללאולילותיעדללאמסעותלאחרהיום,בבוא
ערש:שירלהושרההבתאתמצאה

לאםכשתהייהימים"באחד
הייסוריםעללבתךספרי

האויביםלהורייךשגרמו

בעקבותייך".שיבואולמיאותווספריעברךזכרי

סוצקברכתבבקבר",ראשוןלילהכמובגסוראשון"לילה
.6,000גרושבולשסחנדחסואישאלף40כאשר
לחברהקפידמחיה,סנסימסרים70כשלרשותו

ספרייתאתכללוהמזל,למרבההגרמנים,יום.בכלשיר

הפתעהציפתהקרוקהרמןולספרןהגסו,בתחומיססראשון

ממציאותלחמוקכדיהכאב,אתלהדחיקכדיקראוהם

אללשובכדילחומה,מעברלהתעופףכדימסויסת,

הנרצחים,מדםהאדימופונארביערכשהצמרותגםהעולם.
פשוסים.דבריםבעיקרעולמית.לקלאסיקהבגסושיחרו

פלוברפחותמיסשל,מרגרסשלהרוח"עם"חלףיותר

r׳־“.

פישמןדוד

הניירמחתרת
הרוחאוצרותע׳להמלחמה

דליטאירושליםשל

הספרעטיפת

זרנגררמיהמשפחה,באדיבות, באדYIVO inSituteצילומים:

הערה
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הצטרפוהגטולשערהצהרייםאחרבשובם

מעבודותששבויהודיםשלהחלזונילתורהניירלוחמי

לחישתשבהםהימיםהיובמיוחדנוראיםאחרות.כפייה
"אוברשרפיהררלזנבו:התורמראשמזדחלתהייתהאימים

בחסדמוזיקאיהיה"היפה"קייטלבשער".קייטלברונו

ברחובותלטיילאהבהמוות.בקרקסמזגקרולהטוטן

רוצההואאםלשאולסיגריה,יהיהשלאלמילהציעהגטו,

עורפו.אתוניקבאקדחשלףה"כן",אתוכששמעאש

שהוזכרותורהכיסוייאותםעטוףלעבור,ממתיןכשהוא

אתשישליךבשמרקההעומדיםהפצירוסיפורנו,בראשית

סירב.שמרקהבשער.קייטלצחוק,לאמועד.בעודמטענו

אותםהביאמיהגרמניםיידעוהכיסוייםאתישליךאפילו

התק־הגרדוםאלכצועדכולה.הבריגדהבאנשיוינקמו
דם

$TS1$התקדם$TS1$
$DN2$התקדם$DN2$בהבלפההבללערבבשעמדולפניממשואז,לאטו

ולימיםבנחת,עברשמרקהעמדתו.את"היפה"נטשפה,
הבריחוהםמשוגעים.כעלעלינוהסתכלו"היהודיםיאמר:

ספרים".ואנחנואדמהתפוחיבבגדים

מר־יצירתיותסוצקבראברהםגילהספריםכמבריחגם

שימה.

$TS1$.מרשימה$TS1$

$DN2$.מרשימה$DN2$,ניירות",ממנועפולשער,הגיעשליכשסבא"פעם
שאלהאמרלבודק"אבלקלדרון,הדסנכדתוליסיפרה
להתחמם".כדיאותםלהדליקמתכווןהואניירות,סתם
וביאליק.עליכםשלוםשלמכתביםהיובסתם־ניירות
ההם?הימיםעלאיתךלדברהרבההוא

תי־עללאזוועות.סיפורימסבאשמעתילא"מעולם

נוקו

$TS1$תינוקו$TS1$

$DN2$תינוקו$DN2$,סי־רקסיפרתמידשנרצחה.אמועללאשהורעל

פורי

$TS1$סיפורי$TS1$

$DN2$סיפורי$DN2$."גבורה

למח־להימסרצריךשהיהתת־מקלעבייוואנחתפעם
תרת

$TS1$למחתרת$TS1$
$DN2$למחתרת$DN2$הגי־בדיוקאותו,לפרקכשהתחילובגטו.היהודית

עו

$TS1$הגיעו$TS1$

$DN2$הגיעו$DN2$אתוהניחמידהתעשתסוצקברלביקורת.הגרמנים

שםשנשארושאגאלשלציוריםשלושהמאחוריהכלי

התחילוכולם,אומנותחובביהגרמנים,אבלמתערוכה.

משפטיםלזעוקהתחילסבא"ואזהציורים,אתלבדוק

בואוכאן,משוגעים׳ביתנבהלו:והאורחיםברורים,לא

נסתלק"׳.
שלך.במחזהמופיעהודאיהזאתהסצינה

האלה.הקורונהלימיחיבורמצאתיבהצגה"אבל
נמל־ממחלותשפחדווהגרמניםמשתעליםהיהודים
טים".

$TS1$."נמלטים$TS1$
$DN2$."נמלטים$DN2$

למסתורהאוצרותהועברוהגטו,שעראתשחצולאחר
אבלבקפדנותאותםקטלגהספרןקרוק.שלבספרייתו

המלחמה?אתישרודהבנייןהאםהשאלה:ריחפהעדיין
המח־עלויפשטומידעיקבלוהגרמניםאםיקרהומה

בוא?

$TS1$?המחבוא$TS1$

$DN2$?המחבוא$DN2$הפרידוהכללפניהרוחני.המטעןאתלפזרהוחלט

וס־הרצלשליומנוביותר:החשוביםהפריטיםשניבין

פרו

$TS1$וספרו$TS1$

$DN2$וספרו$DN2$קי־מאחורישוכנוהשארגםמווילנה.הגאוןשל
רות,

$TS1$,קירות$TS1$
$DN2$,קירות$DN2$שהתקיןמאווררתת־קרקעיובבונקררצפות,תחת
שאתהכלבסךמקלטדירותעשרהנכה.לאמומהנדס

סוצקבר.זכרשבעשלכתובתן
מעטהצילוהםמוטרדים.היוהתרבותפרטיזניאבל

סוצקברנוספים.מסתורבמרחבייוקדצורךוישמדי
הבדי־תיחסךגםכךעצמו.בייוואמחבואשיקיםהחליט

קה

$TS1$הבדיקה$TS1$

$DN2$הבדיקה$DN2$עלייתוגילההבנייןמבוכיאתבדקהואהגטו.בשער
צהרייםשעתלאותהתוכננהאליהההעברהנידחת.גג

השומרדעתאתיסיחואיךבעיה:התעוררהאבליקרה.

גםבהפסקה?כשהםלהשאירנוהגיםשהגרמניםהפולני

יש־הכפייהמעובדידוקטוריםשניפתרון:נמצאלזה

לימו
$TS1$ישלימו$TS1$

$DN2$ישלימו$DN2$שנקטעוובלטיניתבמתמטיקהשיעוריםלפולני
מגדוליטקיטום,לכתביצללכשהשומרהמלחמה.בגלל
כתביוהגגלעלייתהוגנבוהעתיקה,בעתההיסטוריונים

מבריסק.חייםרבשל
ספריםלמעןבראשםהסתכנוהאלההאנשיםלמה

שייךשלישהראשהאמנתילאימים"באותםוניירות?
יכוליםשאנחנו"חשבנופישמן,אצלרחלהמספרתלי",

שהשירההאמיןסוצקברהעתיד".למעןמשהולעשות

יצילבה,יתחכךאותה,יכתובעודכלחייו.אתמניעה
עבודתהבקדושתאמונתואתאותו.תצילהיאאותה

.1943במרץשחיברחיטה"ב"זרעיביטאהבריגדהשל

כש"המילההגטוברחובותמתרוצץראהעצמואת
הייתהכאילואותהמלטףהואבזרועותיו.היהודית"

במבוךאותנו"החבאאליו:קוראיםהקלףקרעיילדו.

אוחזכשהייאושבאדמההחומריםאתהטמיןהואשלך".

לעצמושבנההפרעוניםאחדאתכשזכרהתנחםאבלבו.
כעבורקבורתו.בארוןחיטהזרעילהניחוהורהפירמידה

באדמהנשתלוהתגלו,הזרעיםהארון,נפתחשנה9,000

ששתלהזרעיםוגםיבואיוםלתפארת.גבעוליםוהצמיחו

פרי:יישאווילנהבאדמת

עברזרעיאותם"וכמו

כולםאתשובעוררששיר

לברהמיליםתהיינה
כברמילותינותחזורנה

לעולם"לולהיותלעם,
מר(.בנימיידיש:)תרגום

חיטה","זרעיאתשחיברלאחרחודשיםשבעה

לב־החליטוהמשוררהגטו,עלהתרגשהגבריםאקציית

רוח.

$TS1$.לברוח$TS1$

$DN2$.לברוח$DN2$חיילמולומצאולזוועתוהירוקלגשרעדהגיעהוא
ואקציהמימיןאקציהרקוישמילוט,נתיבואיןגרמני.
לנכדתו.סיפרפסיכולוגי",׳שוק׳לו"עשיתימשמאל.

פה,שאתה׳טובואמרתי:לעיניוהבטתי"הזדקפתי,

והוא"לשם",הצביע:החיילגרמנים?׳".אפגושלאאיפה

המותניים,עדכסוףשיערעםיחפהאישהדלת,עלדפק

אותיוהחביאהליפתחההנביאאליהוכמו"שנראתה

ולקחלגטושבכךאחרהאדמה".תפוחיעםבמרתף
שלו.פרדקהאתאיתו

נארוץ׳.ביערלפרטיזניםהתחברווחבריוסוצקבר
שהתי־עופרתאיתםסחבומלוגלגיםניירחייליאותם

כו

$TS1$שהתיכו$TS1$

$DN2$שהתיכו$DN2$לייצורבהוהשתמשוהתלמודשלההדפסהמלוחות
לחיסולשהביאההברזלמסילתפיצוץאתתחמושת.

פצצותלבנייתלמדריךהפרטיזניםחייביםגרמנים,200

שי־אתגםאיתוהגניבסוצקברהספר.אנשישהבריחו

ריו

$TS1$שיריו$TS1$

$DN2$שיריו$DN2$לראשונהנחשפהמוסקבהלקרמלין.התגלגלווכמה
סטליןהכבושים.בשטחיםהזוועותעלמהדהדתלעדות
האלמוני.המשורראתאליולהביאחייבשהואהחליט
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