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נח שטרן – עורך 
ספרותי במדים

 פועלו של המשורר לקידום קולם של ניצולי 
השואה בשנים 1945–1946*

הלל אסף

במלחמת  הספרותי  ובפועלו  שטרן  נח  המשורר  של  הצבאי  בשירותו  דן  זה  מאמר 
עברית,  חיילים  ספרות  לייצר  מכוון  מאמץ  רקע  על  אחריה.  ומייד  השנייה  העולם 
התגייס שטרן והחל לבטא את נקודת מבטם של המתנדבים הארצישראליים. בעקבות 
מפגשיו עם ניצולי שואת אירופה לאחר המלחמה, בחר שטרן לקדם גם את יצירתם. 
את  מגלה  במאבק,  הספרותי  המוסף  בעריכת  בעיקר  זו,  בתקופה  פועלו  סקירת 
התמורה הספרותית־ההיסטורית הזאת. המאמר מציג את ניסיונו של שטרן להשמיע 

את קולותיהם של ניצולי השואה בעברית, בשנה שלאחר מלחמת העולם השנייה. 

מבוא

במהלך מלחמת העולם השנייה נעשה ביישוב היהודי בארץ ישראל ניסיון לעורר את בני 

היישוב להתגייס לשורות הצבא הבריטי. קול מרכזי במאמץ היה זה של קהילת הסופרים 

חובה  רק  לא  בגיוס  ראו  הם  להתנדב.  צעירים  לסופרים  במפורש  שקראו  העבריים, 

המתעצבת,  התקופה  את  לייצג  המתיימרים  צעירים,  שיוצרים  אתגר  גם  אלא  מוסרית, 

חייבים להיענות לו. נפילי הספרות העברית כבר היו באותה עת מבוגרים מכדי להתגייס, 

וטרם התחדד קול ספרותי בהיר מקרב הגברים והנשים בגיל הגיוס. הניסיון לייצג בשפה 

]הֹיה הָיה, במה צעירה להיסטוריה, גיליון 17 )תשפ"ב(, עמ' 7–24[ 

המאמר מבוסס על עבודה סמינריונית שהוגשה לפרופ' אילנה פרדס ולפרופ' מנואלה קונסוני בקורס "ספרות   *

והיסטוריה של מיעוטים" באוניברסיטה העברית בירושלים בשנת תש"פ.
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 1942 ביולי  היה עדיין בחיתוליו.1  ואת רשמי המלחמה  יהדות אירופה  העברית את חורבן 

נערך בירושלים כינוס של אגודת הסופרים העברים בנושא ושורה של אנשי רוח נאמו בו 

יוצרים צעירים. את הסוכנות היהודית, שניהלה את מאמצי הגיוס  על חשיבות גיוסם של 

לצבא, ייצג משה שרתוק )שרת(, וכך אמר:

ציבור הסופרים חייב לדעת ולהכיר את כל הייסורים והלבטים וההתגברות עליהם. 

למאמץ  לא  חובתו  למלא  יוכל  לא  בתוכו,  מתגייסים  יהיו  לא  אם  הסופרים,  ציבור 

תגיע  לא  זו  שפרשה  אפשר  אי   ]...[ עצמה  העברית  לספרות  ולא  שלנו  המלחמתי 
לביטוי ספרותי מעולה. אי אפשר לה בלי זה להיות ספרות הדור.2

רב,  רושם  הותיר  לא  נאומו  אלמוני.3  משורר  אז  שטרן,  נח  נאם  הכנס  של  האחרון  ביום 

בכנס  נוכחותו  אולם  בפרוטוקול.  צוינו  ולא  הכנס  את  שסיכם  בקובץ  כונסו  לא  דבריו 

הייתה לנקודת הפתיחה במסעו הספרותי שהחל בירושלים, נמשך בצפון איטליה והסתיים 

בבריסל. חודשים לאחר הכנס התגייס שטרן לצבא הבריטי וניסה למלא הן את חובת הגיוס 

הן את חובת המשורר לייצג את התקופה. שטרן, שכשאר באי הכנס סבר כי נקודת מבטם 

היה  עתיד  התקופה,  רוח  את  ביותר  השלמה  בצורה  שתבטא  היא  העבריים  החיילים  של 

לשנות את דעותיו בנושא ולהפוך לדמות פעילה בתרגום ובהפצת כתביהם המוקדמים של 

ניצולי השואה. 

ניצני  בגיבוש  פעילה  לדמות  הפיכתו  ואת  שטרן,  של  זה  מסעו  את  ישרטט  זה  מאמר 

הכתיבה על השואה בעברית. אבקש להשיג שתי מטרות: ראשית, אציג את השינוי שחל 

החיל  במאבק של עיתון  בנקודת מבטו של שטרן במהלך שירותו; שנית, אציג את מוסף 

כבמה ראשונית חשובה בקידום יצירתם הספרותית של ניצולי השואה בנושא השואה. בכך 

תתבהר תחנה משמעותית בחייו של שטרן וגם תוצג שאיפתו הבוסרית לייצג את השואה, 

בשנה הראשונה לאחר סיומה, באמצעים ספרותיים בשפה העברית. 

שטרן,  נח  ערך  שאותו  במאבק,  הספרותי  ומוספו  החיל,  הבריגדה,  חיילי  של  עיתונם 

יעמדו במוקד הדיון. החל ממרץ 1944 ועד יוני 1946 הייתה זו הבמה הספרותית המרכזית 

שבה התבטאו מתנדבי היישוב היהודי בצבא הבריטי. העיתון, שראה אור כיוזמה עצמאית 

של החיילים, היה כלי זהותי שמילא תפקידים מעשיים: אמצעי להעברת מידע על המתרחש 

במלחמה בשפתם של החיילים מחד גיסא, ואפיק תקשורת מרכזי לקידום רעיונות ודעות 

מאידך גיסא. העיתון שימש מכשיר ליצירת הווי, להקניית שפה ולבניית זהות קולקטיבית, 

וגם במה להשמעת ביקורת ולליבון סוגיות. ככזה, העיתון בכלל, ומוספו הספרותי בפרט, 

הם מקור ראשוני חשוב להבנת התקופה וחיי החיילים העבריים במהלכה.

הבריגדה  חיילי  של  ומחשבותיהם  רצונם  עניינם,  את  ביטא  במאבק  הספרותי  המוסף 

לנוכח המציאות המשתנה. מבעד לדפיו השתקף הניסיון הספרותי לייצג את אירועי השעה 
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ביוני  איטליה  בצפון  כחוברת  לראשונה  שהתפרסם  במאבק,  משמעות.  לתוכם  וליצוק 

שמשכה  מכובדת  ולבמה  עדכני  ספרות  למוסף  לבלגיה  הבריגדה  מעבר  עם  הפך   ,1945

חיילים וניצולי שואה כאחד לשלוח אליה את רשימותיהם בתקווה שיתפרסמו. היקפו היה 

חיילים,  ולעיתים קרובות הוא הוקדש לנושא מסוים: ספרות  בדרך כלל ארבעה עמודים, 

הייתה  במוסף  שחלו  המרכזיות  התמורות  מן  אחת  ועוד.  חיילים  משלחות  סיכומי  חגים, 

לדיון מתמשך  ישראל,  או בחדשות מארץ  חיילים,  בענייני  מיקודו מעיסוק בעיקר  שינוי 

של  יומם  סדר  משינוי  היתר,  בין  נבע,  זה  שינוי  השואה.  ניצולי  של  ובעתידם  במצבם 

החיילים – מעיסוקים צבאיים לפעילות סיוע וארגון של שארית הפליטה. 

בספרות  בהרחבה  נדונה  הבריטי  לצבא  הארצישראליים  החיילים  של  התנדבותם 

וחיי  התרבות  מוסדות  ובכללם  ההתנדבות,  בתולדות  אחרים  היבטים  זאת,  עם  המחקר.4 

הפנאי של החיילים, טרם נחקרו לעומקם. זוויות אלה, אף שהן מפציעות מדי פעם כחלק 

מהתיאור הכולל של התקופה, לא עמדו במוקד הדיון, וטרם שימשו נקודת מבט עיקרית 

להתבוננות בתקופה.

1912, היה מהדמויות הספרותיות הבולטות שהתגייסו לצבא הבריטי.  יליד  נח שטרן,   

המלחמה.  מסוף  החל  החיילים  של  הספרותית  הפעילות  בקידום  חשוב  תפקיד  מילא  הוא 

הגיוס  לקריאת  נענה  יותר  ומאוחר  הסופרים,  אגודת  של  בכנס  השתתף  הוא   1942 בשנת 

מרץ  ובחודשים  לאיטליה,  היהודית  מהחטיבה  כחלק  הפליג   1944 בשנת  הבריטי.  לצבא 

הבריגדה  רב  ידי  על  צורף  המלחמה  תום  עם  בחזית.  בלחימתה  השתתף   1945 ואפריל 

החטיבה.  להקת  של  האומנותי  הניהול  על  והופקד  במאבק,   – החטיבה  ביטאון  למערכת 

במאבק כמוסף שבועי, נעשה שטרן דמות  כשעברה החטיבה לבריסל וחידשה את הופעת 

מובילה בו, עד סגירתו. 

א. חייל משורר

הסופרים  אגודת  פורסם מטעם  הגיוס,  בנושא  הסופרים  כינוס  ובעקבות   ,1943 בסתיו של 

קטעי  ימצאו  הם  שבדפיו  המגויסים,  לחיילים  שי  להיות  נועד  המאסף  בסער.5  המאסף 

ספרות הרלוונטיים למצבם. השיר הראשון באנתולוגיה היה שירו של שטרן, "שיר לכת". 

למשורר  שיוחסה  החשיבות  על  העידה  השירה  שער  בתחילת  שירו  את  למקם  הבחירה 

במדים על פני המשתתפים האחרים בקובץ, ובהם אישים כאברהם שלונסקי, לאה גולדברג 

וזלמן שניאור.

שיידונו  העיקריים  מהמאפיינים  כמה  ביטוי  לידי  באו  כחייל  שטרן  של  הראשון  בשירו 

לארץ  הגולה  בין  הקשר  חיזוק  החרבות,  ישראל  לקהילות  זיקה  הספרותי:  בפועלו  להלן 
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הוא  המוקדמים  בשיריו  ביותר  הבולט  המאפיין  אולם  הפליטה.  שארית  והצלת  ישראל, 

נקודת המבט: ציונית, חיילית, ארצישראלית. בשירו פנה שטרן אל החייל המגויס, עודד 

אותו וקרא לו להכין עצמו לקראת פעולות מרי, נקם ומלחמה. בבית השני קבע: "אנחנו 

ליתומים,  היהודי  היישוב  את  דימה  שטרן  בתהום".6  שוקעות  עמנו  של  ו־"גולות  יתמנו" 

שאריתה האחרונה של הגולה היהודית הדווה. תפיסה זו הכירה בקשר העמוק שבין היישוב 

הגיוס בהגנה על  ותלתה את צדקת  בגולה  היהודיות  לבין הקהילות  ישראל  היהודי בארץ 

אחווה יהודית זו. 

במהלך שירותו היה שטרן אתת, שתפקידו להציב עמודי תקשורת המאפשרים קשר בין 

היחידות הפרוסות בשטח. כמרבית החיילים העבריים, עד קיץ 1944 הוא הוצב ככל הנראה 

בנאצים  הנקמה  תקוות  ואבטחה.  שמירה  בתפקידי  ירדן,  או  מצרים  ישראל,  ארץ  באזור 

והצלת עם ישראל שהניעה רבים להתגייס, התחלפה בשגרה צבאית אפורה.7 במרץ 1944 

היה שטרן בחופשה בארץ, ונשא בבית העם בתל־אביב הרצאה בנושא ספרות המלחמה.8 

ספטמבר  בסוף  ליצירה.  השראה  להעניק  שבכוחה  מסעירה  חוויה  נעדר  הצבאי  שירותו 

ניצתה  יהודית,  חטיבה  הקמת  על  הבריטי  המלחמה  משרד  של  הודעתו  פרסום  עם   ,1944

מחדש תקוותם של בני היישוב לקחת חלק פעיל במלחמה באירופה. שטרן השתתף בכל 

למחנה  הכוחות  והפלגת  אלכסנדריה  ליד  הקמתה  מאימוני  החל  החטיבה:  של  חייה  שלבי 

מרץ־אפריל  בחודשים  האיטלקית  בחזית  לחימתה  דרך  עבור  איטליה,  בדרום  אימונים 

דרך  מסעה   ,1945 בקיץ  איטליה  של  הצפוני  בגבולה  הביקורת  בתחנת  שהותה   ,1945

גרמניה לבלגיה ולהולנד, וכלה בפירוקה בבריסל ביוני 1946. 

כל עוד נמשכה המלחמה, הייתה פעילותו הספרותית של שטרן משנית לתפקידו כחייל 

מן השורה. במהלך תקופה זו פרסם ארבעה שירים בבמות ספרותיות שונות בארץ ישראל. 
 – ימים"9  ו"יש  באירופה"  "המוות  ובמים",  "בחול  לכת",  "שיר   – המלחמה  מימי  שיריו 

עסקו בחורבן יהדות אירופה, באדישות האומות נוכח השמדת העם היהודי, ובצדקת הגיוס 

והמלחמה. גם שירים אלה, ברובם, נכתבו מתוך נקודת מבטו הארצישראלית־ציונית של 

נוסף על שירתו,  נפרד ממנה.  אך  לה,  דומה  הגולה כאובייקט  ביהדות  שטרן, שהתבוננה 

רישומיו המועטים של שטרן על אודות החיים בחזית וחיפושיו אחר קרובי משפחתו נמצאים 
במכתבים המעטים ששלח לאחיו אליעזר בתחילת מאי 1945.א

ב. "מלחמת העולם מאחוריי, מלחמת היהודים לפניי" 10

 )Travisio( טרוויזיו  בעיירה  החטיבה  חיילי  הוצבו  המלחמה  תום  עם   1945 יוני  בחודש 

אני מודה לסיגל נאור־פרלמן, ששיתפה אותי במכתבים שכתב שטרן לאחיו אליעזר. א 
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הגעתם  לאחר  מועט  זמן  ואיטליה.  יוגוסלביה  אוסטריה,  שבין  הגבולות  במפגש  השוכנת 

לשם  דרכם  את  שעשו  שואה,  ניצולי  יהודים,  פליטים  אלפי  עשרות  לעיירה  להגיע  החלו 

עם  ישראל  ארץ  אנשי  לראשונה  נפגשו  זה  במקום  הבריגדה.  נוכחות  על  ששמעו  משום 

פליטי הגטאות וניצולי המחנות מרחבי אירופה המשתחררת, שעליהם רק שמעו או קראו 

עד אז. בד בבד החלו ההכנות לקראת הדפסת ביטאון הבריגדה. הרב הצבאי של החטיבה 

ליקט מבין השורות חיילים שישמשו חברי מערכת.11 כל הנציגים במערכת, מלבד שטרן, 

של  הראשון  הגיליון  הדפסת  לאחר  שנה   ,1946 ביוני  פוליטית.  מפלגה  עם  מזוהים  היו 

במאבק, החליטה ממשלת בריטניה על פירוק הבריגדה, ועימה נסגר גם העיתון. במהלך 

תוצאות  את  תפיסתו  על  שהשפיעו  להלן,  שיידונו  רבים,  אירועים  שטרן  פקד  זו  שנה 

בכינוס  השתתף  הוא   1945 ביוני  ב־24  ספרותי.  כעורך  המתהווה  תפקידו  ואת  המלחמה 

ניצולי שואה בגרמניה. בסוף הכינוס  של ציוני בוואריה, התארגנות רשמית ראשונה של 

משותפת  הצהרה  בו  ונשאו  )ּבירֶגרְּברֹוְיֶקֶלר(  במינכן  הבירה  מרתף  אל  המשתתפים  צעדו 

שגם שטרן חתם עליה. ב־17 ביולי 1945 הוא נכח בפגישתם של חיילי הבריגדה עם נציגי 

הפרטיזנים, ובראשם אבא קובנר. באותם ימים התברר לשטרן כי קרובי משפחתו שנשארו 

בליטא נספו בשואה. בסוף יולי הוא חצה עם כל החטיבה את מרכז אירופה בדרכו לבלגיה. 

היה  שם  ורשה.  גטו  מרד  ממנהיגי  גרוסמן,  וחייקה  צוקרמן  אנטק  את  פגש  הוא  בבריסל 

חופשי יותר לנוע באירופה ולעסוק בכתיבה ובעריכה. 

שטרן, אז בן שלושים־ושלוש, היה בשל לתפקידו החדש. עם הופעת המוסף הספרותי 

הוא מונה לעורכו, ובכך זכה לראשונה בחייו לבמה מובטחת שבאמצעותה יכול היה לקדם 

עדויות  שירים,  בתרגום  גם  עסק  הוא  ועריכה  כתיבה  על  נוסף  הספרותית.  תפיסתו  את 

שמואל  וולפה,  דוד  שטריגלר,  מרדכי  שואה:  ניצולי  סופרים  עם  קשרים  ויצר  ורשימות, 

שפורסמו  השואה  ניצולי  של  יצירותיהם  בתוכן  לדון  המקום  כאן  לא  ואחרים.  בונין  דוד 

להופיע  החלו  זו  בתקופה  אך  בו,  הבולטים  הסופרים  קורות  את  לסקור  או  בבמאבק, 

בכתיבתו של שטרן רמזים לשינוי בנקודת מבטו וביחסו ליהדות אירופה. 

כלי  לניצולי שואה צעירים שלמדו מדפיו עברית,  חינוכי  כלי  היה במאבק  בידי שטרן 

עבור  ספרותי  לביטוי  וכלי  ממצוקתם,  מוצא  שחיפשו  יהודים  פליטים  עבור  זהות  לכינון 

הפך  שטרן  של  בהובלתו  עיבוד.  שדרשו  מורכבות  חוויות  עם  שהתמודדה  חיילים  קבוצת 

המוסף גם לכלי ביטוי ראשוני עבור ניצולי התופת באירופה שדרכו יכלו לתווך את מצבם 

וקורותיהם בשואה לאחיהם דוברי העברית. הוא תיכלל את שלל התפקידים השונים לכדי 

קובץ שבועי פורה וייחודי. לאור סופו הטראגי של שטרן, התאבדות בהצתה במוסד לחולי 

זו על  1960, ראוי לציין את ההשפעות הפסיכולוגיות האפשרויות של תקופה  נפש בשנת 

נפשו, נפש מסוכסכת ממילא. אף שאי אפשר להסיק מסקנות ברורות, יש לראות בתקופה 

ניצולי  של  סיפוריהם  איסוף   – עצמו  על  שלקח  הקשה  במשימה  שאת  וביתר  זו,  טראגית 
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זו  תקופה  של  ההשלכות  חייו.  בסיפור  משמעותי  פרק   – העברי  לקהל  והנגשתם  השואה 

על מצבו הנפשי, כמו שאלות אחרות המפציעות במסגרת הצגת התוכן העשיר של המוסף 

ועורכיו, נועדו לבחינה מדוקדקת יותר.

ג. עורך ספרותי בשירות צבאי

כדי לאמוד את תרומתו של נח שטרן לבמאבק, יש להכיר במכלול יצירתו מיוני 1945 ועד 

1946. בניגוד לעורכים אחרים שנטו להסתיר או לטשטש את זהותם, שטרן חתם על  יוני 

רשימותיו בשמו. הוא פרסם אחד־עשר שירים מקוריים, תרגם יותר מתריסר קטעי שירה 

של  המתפתח  ובאופיו  ובתרגומיו,  בכתביו  העיון  רשימות.  מתריסר  יותר  וכתב  וספרות, 

המוסף, מאפשר ללמוד על השינוי שחל בהשקפתו על אודות הסיפורים שראויים לייצג את 

התקופה. בחינה כרונולוגית של פרסומיו מחדדת עוד יותר את התהליך שעבר. 

שירתו לאחר המלחמה
בשלושת הגיליונות הראשונים של מוסף במאבק פרסם שטרן שלושה שירים מקוריים פרי 

עטו: "שיר לוחמי יהודה", "במעבר ספוד" ו"שיר העפלה".12 ייתכן שהוא כתב את השירים 

הללו במהלך המלחמה והתפנה להתקנתם רק עם סיומה. שלושת השירים עסקו בנושאים 

עובדי המערכת והמנהלה. עיתון החיל, 21 ביוני 1946, בריסל
נח שטרן, שני מימין. ניתן להבחין בגודל ראשו ובמבטו, המופנה לכיוון הפוך מזה של שאר המצולמים
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החשובים ביותר עבור חיילי הבריגדה: סיכום המלחמה מנקודת מבטם, המפגש עם ניצולי 

השואה, ושאלות על עתידה של שארית הפליטה. אולם כבר בגיליונות הראשונים העניק 

שטרן מקום גם לשירתם של ניצולי שואה. דוגמה לכך היא השיר "קרונות" שכתב אברהם 
פרידמן בן החמש־עשרה, ואשר שטרן תרגם מיידיש.13

חוויית  טרם  לכן,  קודם  שנתיים  שפורסם  לכת",  ל"שיר  דומה  יהודה"  לוחמי  "שיר 

"שיר  אולם  ונקמה.  מרי  יתמות,  דגל,  השירים:  לשני  משותפים  רבים  סמלים  המלחמה. 

לכת" ניחן בטון תמים ואופטימי שכתב מגויס טרי וחסר ניסיון, ואילו "שיר לוחמי יהודה" 

קודר, ומעיד על החוויות המאתגרות שעבר המשורר. שטרן קרא ללוחמים להניף את דגל 

הנקמה ולהשמיד את האויב. ב"במעבר ספוד" וב"שיר העפלה" התמקד שטרן בגורלם של 

שורדי השואה כפי שנראו מבעד לעיני החיילים, וכפי שנראו, לתפיסתו, בעיני המעפילים 

מחטיבה  חלק  עברי,  חייל  של  בחווייתו  נעוצה  הייתה  שטרן  של  אחת  עין  ישראל.  לארץ 

המתים  השואה,  קורבנות  עבר  אל  פזלה  האחרת  והעין  באירופה,  ארצישראלית  יהודית 

חדלו  חבריו  ושל  שלו  המלחמה  חוויות  כי  ניכר  לשיריו  שבחר  מהנושאים  כאחד.  והחיים 

עסקו  רכבת",15  תחנת  ו"מלין  וחיה"14  "ליצחק  דוגמת  נוספים,  שירים  אותו.  מלעניין 

במפורש בשואה. מגמה זו הלכה וגברה, עד שהתקבעה סופית. 

"מגע נפש זה הוא ראשית לזעזוע החשמלי השלם־המטהר" 16
דוגמה מוקדמת לעניינו של שטרן במצבם של ניצולי השואה היא הרשימה שכתב בעקבות 

כינוסם הראשון של ניצולי השואה על אדמת גרמניה. במסתו תיאר שטרן את באי הכינוס, 

ניצחון.  של  אקט  כמעין  במינכן  הבירה  למרתף  המשותפת  צעידתם  ואת  הכנס  מהלך  את 

כתיבתו על הניצולים הייתה רגישה, וביקורתו כלפי העולם רשפה זעם:

ישנה הויה בלב אירופה, בירת התרבות, אשר חלק )גדול( מהאנושות נזהר מראותה 

לפי  האלה,  היהודים   ]...[ אתה  מהמגע  ונבוך  הולך  אחר  וחלק  פקוחות,  בעיניים 

ביטוי של אחד, "שוחררו אך אינם חופשיים". שוחררו רק במידה זו – שצבא האויב 

היו  אשר  אנשים  חיי   ]...[ לא  ותו  נשקו.  את  להניח  נאנס  אותם,  והשמיד  ששעבד 

בגיהינום, חיו חיים שההיסטוריה האנושית אינה יודעת דוגמתם. זהו הטיפול הניתן 
להם חדשים אחרי שחרורם מהגרמנים הפראים.17

הופיעה  והפרטיזנים  הניצולים  בראשוני  כשפגש  שחש  הרגשות  לעוצמת  נוספת  דוגמה 

העבריים"  הפרטיזנים  "שיר  שירת  מעמד  את  תיאר  ובה  ג,  מגיליון  "קטעים"  ברשימתו 

בסיום המפגש עם נציגי הפרטיזנים בטרוויזיו:

היה זה רגע נכבד, יען כי מגע נפש זה הוא ראשית לזעזוע החשמלי השלם־המטהר, 



הלל אסף 14

הבא, המוכרח לבוא – הבא עם מגע עצבינו בעצבי אותם האנשים, אשר היו עדים 

באין  ישראל  עם  ישראל בשואה,  עם  לחורבן, אשר אצרו את משמעות השנים של 

הביט  הכליון  מצוקי  אשר  עם  הגבורה,  בגבהי  הרוח,  בהמראת  ישראל  עם  אונים, 
לתהום וראה את שמעבר לה ]...[ היה זה רגע גדול, כי רגע בראשית הוא.18

ניצולי  של  למצוקותיהם  שנחשף  ככל  אחרים.  בנושאים  דומה  בלהט  התבטא  לא  שטרן 

ואת קולה הספרותי ביקש  לה  השואה, כך פחת עניינו בחיי החיילים, הקבוצה שהשתייך 

ההיסטורית  במסתו  הופיעה  המלחמה  בחוויות  שטרן  של  עניינו  לחוסר  דוגמה  לבטא. 

נימה  נעדרה  החטיבה  לחימת  על  מכתיבתו  החטיבה.  קורות  את  שתיארה  שנה,  למחצה, 

רגשית. ימי החזית זכו לתיאור לקוני: "על פרשת חוויות ופעולות זו סיפרו אנשי החטיבה, 

ונקוה שעוד יוסיפו לספר".19 שפתו החד־גונית עמדה בניגוד לתיאור של מפגש נוסף עם 

ניצולי השואה: 

הגענו לאותה פינה שבין איטליה, יוגוסלביה, ואוסטריה הנאצית ]...[ מעבר ספוד 

אירופה.  במדבר  היהודי  הגורל  זוועת  על  ראשונה  ישירה  להצצה  פתח  שימש  זה 

הפגישות עם שרידי יהודים, זקנים וצעירים, וילדים, צמאי גאולה ומוכנים לייסורי 

גאולה, היו מאורעות – הם חשפו לאור את המשמעות הפנימית של קרבנות בחורינו 

נלחמנו,  הכירם,  מבלי  למענם,  אשר  אלה  הנה  החזית.  ותקופת  סבל  שנות  במשך 
והנה האיום אשר התרחש.20

בהמשך הרשימה תיאר שטרן את הגעתו של אבא קובנר עם קבוצת הפרטיזנים שבראשה 

עמד למחנה הבריגדה, ביולי 1945. במפגש סיפר קובנר לחיילים על התנגדות הפרטיזנים, 

ואת  עתה  להיות  שחייבת  התקומה  לבין  הסתיימה  שרק  השואה  בין  הקשר  את  הדגיש 

את  קבע  האירוע  את  שטרן  של  תיאורו  ישראל.21  לארץ  העקורים  שבהעלאת  החשיבות 

נאומו כנקודת מפנה: 

סיפורו־משאו של מפקדם האיר כנר־תמיד את אשר התחולל במצפון העם השסוי, 

קדקוד  על  והונחתה  הורמה  העבדות  חשכת  מתוך  אשר  העברית  הזרוע  את  האיר 

יום, תחת כיפת שמי איטליה, נכרתה ברית־לבבות, ברית  ]...[ אותו  האויב־החיה 

הצמודות  אלו  וידיים  השוקעת,  מהגולה  ועזי־נפש  ישראל  מארץ  לוחמים  בין  דם, 

ליהדות  שנפערה  הכיליון  תהום  פני  על  אמיץ  אך  הצר  לגשר  היו  אחים,  בברכת 
אירופה.22

יותר,  מאוחר  חודשים  שלושה  ופורסמו  שטרן,  בידי  ונערכו  תורגמו  קובנר  של  דבריו 

החל  וילנה,  בגטו  המחתרתית  בהתארגנות  עסקו  שפורסמו  הקטעים  חלקים.23  בשלושה 
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מהגעת הדיווחים מפונאר על אודות השמדה שיטתית, עבור דרך השגת כלי הנשק והסתרת 

המידע מן הגסטאפו, וכלה בהפצת הכרזה המפורסמת אל נלך כצאן לטבח. היה זה הנאום 

הראשון של קובנר שהודפס והופץ בעיתונות עברית. שמו טרם קנה אחיזה ברבים, אולם 

נכבד  מקום  לו  הקנו  הכריזמטי,  ואופיו  דיבורו  עם  בשילוב  הפרטיזנים,  כמפקד  הילתו 

במוסף. נאומו של קובנר היה לקו פרשת המים מבחינת המוקד העיקרי של שטרן ובמאבק. 

המשתף  לסובייקט  החיילים,  ידי  על  המתואר  מאובייקט  בהדרגה  הפכו  השואה  ניצולי 

בחוויותיו. במאבק נעשה לאכסניה ספרותית גם עבור ניצולי השואה – סיפוריהם, שירתם 

וחוויותיהם החלו לראות בו אור ולהיוודע ברבים.

סדרת האירועים ששטרן נכח בהם – כינוס ניצולי השואה בבוואריה, פגישת הפרטיזנים 

בפניו  וחשפה  עבורו  משמעותית  הייתה   – בבלגיה  ורשה  גטו  מורדי  ופגישת  בטרוויזיו 

טפח מחייהם של הניצולים בשנות המלחמה. הופעתם של כתבי עת של שארית הפליטה 

ביידיש ובעברית,24 וממדי החורבן שהלכו והתבהרו – כולל, כאמור, החדשות על משפחתו 

– הבהירו לשטרן כי מוטב שהקול הספרותי שיבטא את רוח התקופה יגיע מניצולי השואה. 

ביותר  וההרואיים  הדרמטיים  הסיפורים  על  אף  בעיניו  האפילו  בשירה  וביטויים  זעקתם 

והפיזי  הנפשי  וכאבם  ובהווה  בעבר  מצוקתם  עדויותיהם,  ישראל.  מארץ  המתנדבים  של 

1945, פנה שטרן  הבקיעו את חומות אי־הידיעה וההכחשה. החל מנקודה זו, בשלהי שנת 

אל הניצולים. אז הוא החל להשמיע את קולם.

"יהיה מי שיציב יד לסבל ולשמד" 25
בין  השותפות  ליצירת  נוסף  נתיב  היה  בעברית  הניצולים  של  והעדויות  היצירות  פרסום 

שארית הפליטה לבין חיילי הבריגדה. שטרן לא הבדיל בין הניצולים על פי מפתח מפלגתי 

או אידיאולוגי, אלא ראה בהם מכלול יהודי, ואת גורלם כשאלה כלל־יהודית. לפיכך, עם 

משוררים  מאת  במוסף  שפורסמו  והסיפורים  הטקסטים  השירים,  התרבו  שחלף  שבוע  כל 

וסופרים ניצולי שואה. שטרן החל לכתוב טור שכותרתו "בשולי הגיליון", ובו ניתח והאיר 

של  מזיכרונותיו  לקטע  תרגומו  פורסם  יז  בגיליון  בגיליון.  שהופיעו  מסוימים  טקסטים 

מרדכי שטריגלר,26 ניצול ממיידנק. שטרן הוסיף משפטים אחדים על שטריגלר, ואף ציטט 

יושבי הארץ  בין  חיזוק תחושת השותפות המשפחתית  דברים משיחה שערך עימו בנושא 

לניצולי השואה: 

המעטים,  הצעירים  והסופרים  המשוררים  אחד  פרץ,  י"ל  של  עירו  בן  שטריגלר, 

שחנן אותם הכבשן, חננם שר־האומה, למען יגידו את דברם, למען יעשו את חשבון 

העם שהלך וברובו אבד בגיא־צלמוות. אחד המעטים – כאבא קובנר, הָדּבר והלוחם 

מרדכי  מיצר  בבוואריה.  עדיין  היושב  הקובנאי  המספר  קפלן,  כישראל  הוילנאי, 
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שטריגלר על יחסי ארץ־וגולה ומבקש: "ידעו נא צעירי עמנו שבגולה מה שמקשר 

מחשובי   – ממשפחתם  מי  עוד  שישנו  שבארץ  הדור  ישכח  אל  אולם  לארץ,  אותם 
המשפחה – בסמטאות האפלות שבגולה". האם נשכח?27

אציין קטעים אחדים המייצגים את המגוון וההיקף של רשימות הניצולים שהופיעו בעיתון. 

בגיליון יום כיפור תש"ו הופיעו עדויותיהם של אנטק צוקרמן וחייקה גרוסמן, כפי שסיפרו 

יצחק  של  מהפואמה  קטעים  פורסמו  יותר  מאוחר  חודש  הבריגדה.28  חיילי  עם  בפגישה 

י"ד  מאת  קצר  סיפור  הופיעו   1946 ינואר  בחודש  המושמד".29  היהודי  העם  "על  קצנלסון 

ועדות  הניצוץ,30  הניצולים  של  העברי  העת  בכתב  קודם  שפורסם  שואה,  ניצול  שיינזון, 
של ד"ר מרק דבורז'צקי, רופא בגטו וילנה, על תקופתו כשבוי מלחמה במחנה גרמני.31

בגיליונות הבאים הופיעו שירים נוספים: שיר של משורר צעיר בשם דוד וולפה,32 שני 

שירים של שטריגלר,33 ואף שירו הנודע של אברהם סוצקבר "לוחות העופרת מבית־הדפוס 

ראם", שתורגם לראשונה על ידי שטרן.34 במוסף הופיעו עדויות רבות על פרעות, אקציות 

ומחנות השמדה,35 לצד תיאור פעולות של מרד והתנגדות.36 ניצולי שואה כתבו על מסעם 

ועל  הנוכחיות39  בעיותיהם  על  וסיפרו  שנספו,38  משפחה  ובני  חברים  הספידו  האישי,37 

אחדים  אך  ומסורבלים,  מבולבלים  בוסריים,  היו  הטקסטים  מן  רבים  לעתיד.40  דאגותיהם 

עדויות  אל  המוסף  של  העיקרי  המוקד  הוסט  בכך  מחשבה.  ומלאי  נהירים  קולחים,  היו 

כזו טקסטים  ובבולטות  פרסם בעקביות  לא  בן התקופה  אחר  עברי  עיתון  שום  הניצולים. 

של ניצולי שואה. 

בין ספרות חיילים לספרות ניצולים
לעסוק  המשיך  המוסף  השואה,  ניצולי  של  עטם  פרי  יצירות  של  התכופות  ההופעות  לצד 

הגדל  נפחן  השואה.  על  לכתוב  חיילים  גם  החלו  בהדרגה  בבד,  בד  החיילים.  בחוויות  גם 

של יצירות בנושא השואה, ועימן התכתבות תכופה בין עורכי העיתון לבין סופרים מקרב 

מסוימת,  במידה  החיילים  כלל  בקרב   – הגוברת  המשיכה  על  מלמדים  הפליטה,  שארית 

ובנח שטרן במיוחד – אל קולם של ניצולי השואה. דוגמה לכך ניתן לראות בגיליון כח של 

ביניים של הניסיון לכונן  והיה סיכום  ודרכיה",  המוסף שהוקדש לנושא "ספרות החיילים 

ספרות חיילים. שטרן עצמו תרם לו טור בו הביע את דעתו המקצועית על רמתה של ספרות 

החיילים עד כה. בפתח דבריו הוא ציין את ההזנחה של "שטח הביטוי הספרותי להווייתנו 

שתפקידו  צמוד  צבאי  כתב  היעדר  חיצוניים:  בגורמים  לה  הסיבה  את  ותלה  הצבאית",41 

ראשוני  לגיבוש  שתסייענה  ארוכות  הפוגות  והיעדר  ליצירה,  רשמיו  את  ולהפוך  לתעד 

של חוויות המלחמה. ברם הסיבה העיקרית להזנחת ספרות החיילים שלובה, בעיני שטרן, 

מאמצי  בשל  כלומר  השואה.  לניצולי  הסיוע  קרי,  המלחמה,  לאחר  משימתם  בחשיבות 
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הסיוע השונים לאלפי הפליטים שהגיעו למחנה הבריגדה בטרוויזיו נדחתה ההזדמנות לתת 

ביטוי יצירתי לתקופה. אולם טענה זו אינה אלא כיסוי לסיבה האמיתית. בד בבד עם דממת 

החיילים, החלו להישמע סיפוריהם של ניצולי השואה. במילותיו של שטרן,

מתוך  שהופיעו  יהודים  לוחמים  של  עברי  ביטוי  נצנוצי  להתגלות  החלו  בינתיים 

מלכות המוות. רבים הם אנשי־הביטוי המתגלים בביטאוני השארית, ואם רובם עוד 

כותבים באידיש ושפות זרות, הרי מופיעים גם שמות של משוררים וסופרים עברים. 

ואבא  שטריגלר  כמרדכי  ואחרים  בחדשים.  גם  אתה  פוגש  הוותיק  בונין  ש.ד.  ליד 
קובנר, מתחילים לעבור לעברית, ועוד יתערו בה.42

כך, בגיליון שהוקדש לנושא ספרות החיילים, לעומת אחרים שכתבו דברי ביקורת ושבח 

אותם,  שכינה  כפי  השארית",  "סופרי  את  להלל  שטרן  בחר  שפורסמו,א  חיילים  ספרי  על 

ולציין את כישלונות הניסיונות הספרותיים של החיילים – ניסיונות ששטרן נמנה עד לא 

העדפתו  על  מלמדת  היא  אך  מארסיות,  רחוקה  ביקורתו  הנלהבים.  תומכיהם  עם  מכבר 

האישית ועל תפיסתו את השדה הספרותי שפעל בו. 

השארית".  "סופרי  לנושא  יוחד  לד  גיליון  החיילים,  לספרות  שהוקדש  לגיליון  בדומה 

ובהם  אישיים,  קשרים  שטרן  יצר  חלקם  שעם  סופרים  של  מקוריים  טקסטים  בו  פורסמו 

שכתב  ההערכה  דברי  בונין.  דוד  ושמואל  קפלן  ישראל  וולפה,  דוד  שטריגלר,  מרדכי 

עליהם שטרן עומדים כתמונת ראי לביקורת שהשמיע על ספרות החיילים. מן הכתוב עולה 

כי הוא ניבא כי קולות הניצולים יהיו למבטאים החשובים של התקופה:

אל סופרי השארית עלינו לפנות – אל הלב המרגיש והעין הרואה של יהדות השכול 

– ואליהם יפנו דורות יבואו, בבקשם ביטוי מעמיק יותר לתקופה שאולי אין לבטאה 

בכלל בשלמות. כרעב ללחם כן היה הרעב למצבת־דברים בתקופה הזאת, הכמיהה 

העיקריות  מדאגותיהם  אחת   – פשוטיו  ועד  עם  מראשי  וביטוי.  תיאור  למזכרת 
הייתה, שבבוא היום יהיה מי שיציב יד לסבל ולשמד.43

מאמר מוקדם של שטרן מלמד על החשיבות שייחס להעלאת זכרן ולאיסוף קניינן הרוחני 

הסוכנות  של  מיסודה  לגולה"  "יד  בתוכנית  דן  המאמר  החרבות.  ישראל  קהילות  של 

היהודית, שנועדה לאצור ולשמור את אוצרות הרוח המפוזרים והבזוזים של קהילות ישראל 

הרוחנית,  ההצלה  למשימת  הם  גם  להתגייס  בחבריו  להאיץ  שנועדה  ברשימה,  באירופה. 

אפשר לראות כיצד בחירת המילים של שטרן מעידה על הקשר הרגשי שלו לנושא:

לא רבים מאתנו, חיילי החטיבה היהודית הלוחמת, הספיקו להכיר את גולות אירופה, 

בין היתר מופיעות ביקורות על ספריהם של חיים שורר, משה מוסינזון ויצחק בן־אהרון. א 
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לפני השמידן ]...[ מרכזי חיים ואורח חיים כי ייעלמו במהלך ההיסטוריה הרגיל – 

חובה היא לגנוז ולשמור את פרי יצירתם. על אחת כמה מרכזי הגולה שלנו, שכחתף 

כל  יהודי,  אוסף  כל  ולרכז  לגאול  יש   ]...[ והמתעלל  הכורת, המחריב  עלה עליהם 

הקדושים,  שמות  שנספו,  אחים  על  ידיעה  כל   – מובן  ומאליו  בו  ערכו  אשר  דבר 

לבטיהם בתקופת האימים האחרונה, יצירת דורם והדורות שקדמו. כל אותה רקמת 

תרבות יהודית שמתוכה עלתה וינקה גם תנועת ההתחדשות היהודית לקראת גאולת 
עם שלמה. אנו חייבים להיות בין ראשוני גואליה מתלי החרבות.44

ייחס  הוא  כי  מבהירה  השנייה  העולם  מלחמת  שלאחר  בשנה  שטרן  של  בכתביו  קריאה 

חשיבות רבה למשימתו החדשה – הצלת מעט מאוצרות הרוח של קהילות ישראל שהושמדו, 

הנבנית  העברית  החיים  רקמת  עם  השואה  לאחר  שנותרה  היהודית  הרוח  רקמת  ושזירת 

כשעברה  כי  מספר  נגיד  חיים  פעל.  גם  אלא  בנושא,  כתב  רק  לא  שטרן  ישראל.  בארץ 

הבריגדה באחד מכפרי צרפת בדרכה לבלגיה, יצא אל החיילים איכר צרפתי. הוא סיפר כי 

בידיו  ומסרה  אברמוביץ'(  יעקב  )שלום  ספרים  מוכר  מנדלי  של  אלמנתו  התגוררה  בביתו 

צרור מכתבים מתקופתו של מנדלי בז'נבה. שטרן הפקיד את המכתבים בידי חייל וביקשו 
להביאם לבית ביאליק בתל־אביב, שם הם מצויים עד היום.45

"בצאתנו מאירופה" 46
חיילי  ככל  שטרן,  והמוסף.  העיתון  ועימה  היהודית,  החטיבה  פורקה   1946 ביוני  ב־21 

משחרר  אינו  המדים  מן  השחרור  ברם  ישראל.  לארץ  וחזר  הצבא  מן  שוחרר  הבריגדה, 

בהכרח את הנפש ורצונותיה, ודומה כי נפשו של שטרן נקשרה בסופרי השארית. זמן קצר 

חייל קורא בעיתון החיל. אלבום משפחת פוקסמן־אביאלי, יד יצחק בן צבי
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ברשימה  רשמיו.  את  סיכם  שבהם  דבר  בעיתון  מאמרים  שלושה  פרסם  הוא  שובו  לאחר 

הראשונה כתב:

פרידה,  בברכת  דווקא  לאו  נפרדים,  כורחנו.  בעל  מהכל  נפרדים  נפרדים,  ואנו 

מידידים כאחים חדשים, מחבר נעורים ומאחים ואחיות, קרובי משפחה עריריים... 

נפרדים ממוסדות שרבים מאתנו עמלו בהקמתם, מפעילי השארית, מדמויות  ואנו 

למנהיגים,  למעוררים,  למעודדים,  והיו  הזוועה  בשנות  שבגרו  וחדשות  ותיקות 

בשורת  את  הארצישראליים,  אורחי־המלחמה  אלינו,  להביא  ראשונים  שהיו  מאלה 
הפלצות ואת רצון הקיום והקוממיות של העם־האסיר.47

אותו אחד מ"דמויות  וכינה  אודות מרדכי שטריגלר  על  לאחר שבוע פרסם שטרן רשימה 

סוג הקול הראוי  כפי שראינו לעיל, הערכה מחודשת בדבר  בו,  כינוי שמסתתרת  הדור", 

לייצג את התקופה. שטרן ניסה לעורר את תשומת ליבם של הקוראים לקולות הייחודיים 

שיצאו מאירופה לאחר המלחמה. הוא לא התייחס כלל לחוויותיו משדה הקרב או לאחוות 

הלוחמים שנרקמה בין המתנדבים. ברשימה האחרונה שפרסם לבשה נימת הביקורת כלפי 

היעדר הקשב לסיפורי הניצולים גוון נחרץ ומאשים: 

סופרים  בגרמניה  עוד  יושבים  כי  העברים,  ולקוראים  לסופרים  להזכיר  ברצוני 

עבריים, ניצולי מחנות המוות, שעוד לא זכו לעלות ולהיגאל – כרוב רובה של כל 

קולם  עברים.  סופרים  יושבים  עוד  בבוואריה  הגולה  שרידי  בין  שארית־הפליטה. 

אינו נשמע כאן ברמה, מכמה טעמים: בגלל קשיי ההתקשרות עם המחנות בכלל, 

בגלל צניעותם של האנשים האלה, בגלל צרת הציבור, ואולי גם מחוסר תשומת לב 
מיוחדת אליהם מכאן.48

רשימתו האחרונה של שטרן תיארה את חייהם, פועלם וסגנונם הספרותי של שלוש דמויות 

בפני  להציגם  ביקש  שטרן  וולפה.  ודוד  קפלן  ישראל  בונין,  ש"ד  השארית:  סופרי  מקרב 

ציבור הקוראים כדי לעודד פרסום של יצירתם ולתמוך בפועלם העתידי. בהבאת יצירתם 

לעיני הציבור העברי ראה שטרן משום הצלת מעט מן הקהילות היהודיות שחרבו. רשימה 

פרשת  "מסתכמת  אירופה:  שואת  ניצולי  של  ספרותי  קול  לכונן  ניסיונו  סיכום  היא  זו 

לספרות  עגום,  זה  ועם  היקר,  הסך־הכל  את  לפני  ראיתי   ]...[ בגרמניה  עברים  סופרים 

עברית ביהדות שחרבה. גיליון מוסף 'במאבק' שהורכב מכתבים אלה היה מוכתר כותרת, 
שתכנה מחייב גם עתה למחשבה ולדאגה הרת־פעולה: 'עם סופרי השארית'".49
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ד. סיום

בכינוס אגודת הסופרים בירושלים התייחס משה שרתוק לתפקידו של הסופר ואמר: 

מקומו של הסופר הוא, גם כיום, בעיקר בחדר עבודתו הוא. מאת הסופרים יש לנו 

הסופר  של  מתפקידו  הספרות  בשטח  שגם  אלא,  ספרות.  וראשונה,  בראש  לדרוש, 

ביום  רק  יסתגר  שהסופר  אפשר  אי  מחרת.  ליום  ולהיכון  ההווה  להולם  מבע  לתת 
אתמול ושלשום ולא להרגיש את הנעשה היום בעולמנו.50

זה  היה   .1946 בספטמבר  והסתיים   ,1942 ביולי  כינוס  באותו  החל  שטרן  נח  של  מסעו 

משימות  ארצות,  בין  נדד  הוא  שבמהלכה  ומטלטלת,  גורלית  בתקופה  במינו  מיוחד  מסע 

ורעיונות שונים. הוא ִתפקד כחייל בשדה הקרב, כבן משפחה בחיפוש אחר קרוביו, כעורך 

ספרותי הניצב מול דרמה אנושית, וכאומן הקשוב לסביבתו ולעולמו הפנימי. בכוחו היה 

רוח  את  הלוכד  המרכזי  כקול  החיילים  ספרות  את  ולקדם  גבורה  עלילות  נס  על  להעלות 

החורבן  גודל  את  והבנתו  השואה  ניצולי  עם  פגישותיו  בעקבות  זאת,  במקום  התקופה. 

שטרן  שרתוק,  לדברי  נאמן  הניצולים.  קולות  לקידום  מרצו  את  שטרן  הקדיש  והאובדן, 

לא הסתגר בעבר. הוא חש בנעשה בעולמו. בחירתו לקדם את קולות הניצולים היא ביטוי 

לנאמנותו העליונה – אומנות ככלי לביטוי התקופה כפי שהיא נחוות על ידי בני הזמן.

שיא פועלו של שטרן הגיע במחצית הראשונה של שנת 1946, אז פרסם כמעט מדי שבוע 

קטע מקורי נוסף. שטרן שינה את משימתו הספרותית תוך כדי תנועה והרחיב את נקודת 

1946 שכותרתו "קהילות ישראל" נתן  מבטו כיוצר וכעורך ספרותי. בשיר מראשית מאי 

שטרן ביטוי למשימתו הספרותית. לאור הממצאים שהוצגו מעלה אשר מאירים את פועלו, 

נחישותו והתמדתו של שטרן בעשייתו הספרותית הזאת, מתגלה השיר כקינה עצובה של 

אדם הניצב בפני משימה בלתי אפשרית: שזירת שרידי אוצרות הרוח הנפלאים של קהילות 

יהודי אירופה לאחר חורבנן אל תוך רקמת העם העברי המתחדש. 

ישראל  קהילות 

מה אבה לרקמכן, להתיך חייכן

תוך חם החיים ההומים צעירים

בארץ אבות, גוף חיים שוקקים.

אחפש אותיות, דבריכן החיים,

מזהירים כנשמות מגווילים פזורים,

ואספוג חכמתכן ואת חום חייכן

קהילות ישראל, אך הד של הד...
51

         גנט, 1.5.1946 
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