
 

 

 

 יום טוב אחד/סולידריות באושוויץ

 איריס לעאל

 11די ששהה באושוויץ לאחרונה התבקשתי לתת הרצאה על פרימו לוי, הסופר האיטלקי יהו

וכך  .זמן בלכידתם-בלאפרטיזנים ביחד עם חבריו הסתיים  ניסיונו להקים קבוצתחודשים כש

מת ספרים שהיו יונחת ערתה מלעולמו של לוי ועל שולחן העבודה שלי היי)שוב( שקעתי 

סילקתי  ,יתה מאחורייניתנה והיוההרצאה  נחוצים לי לצורך הכתיבה. כשההכנות הושלמו

מה משולחני ופיזרתי את הספרים בקטגוריות השונות שקבעתי להם על מדפי יראת הע

תמו לפי שעה סיוריי לאורך הגדר של מחנה ההשמדה בתקופה  ,ובזה חשבתי ,ייה שליהספר

 אנושית.    וריה עשתה את מהלכה שאין שני לו באדישותו הלאבה ההיסט

שיפורסם  ני לעבד את ההרצאה לכלל מאמרההרסאבל אז עלה בדעתי הרעיון 

מפרסמת מאמרים ארוכים יותר ומסות. בו אני בו אני משמשת כפובליציסטית ו בעיתון

 י אותם אליוהשבת, מעל שולחנימחתי לסלק ם ששיושוב אספתי את כל הספרים הרלוונטי

בעודי עוברת על הראיונות  לבן. אך בזה לא הסתיים הסיפור, כי-שחורנצבע והעתיד הקרוב 

נתקלתי  ,תמלילים של ראיונות אודיוכהרבים שלוי נתן, חלקם לעיתונות המודפסת ואחרים 

 :שהיוו את היסוד למאמרי זה בדברים הבאים

 שוויץ?וא איך אדם משיב לעצמו את האנושיות אחרי :ריזה סורי

אני מספר בהם  ?הזהו אדםפרימו לוי: אם את זוכרת את העמודים האחרונים של 
פי שאנחנו עצמנו -על-איך השבתי לעצמי אותה כאשר הצלחנו לעזור לחולים, אף

 היינו חולים. עד היום אני שומר על יחסי ידידות אמיצים עם שארל ]שארל קונרו[,
ם, אף שהוא חי יבים. נסעתי אליו פעמיהצרפתי שעזר לי. עד היום אנחנו מתכת

באזור נידח מאוד, שקשה להגיע אליו, מפני שאנחנו מרגישים, גם הוא וגם אני, 
להשתדל להציל חיים. תקופת המאסר בקושי  תה לנו הרפתקה חשובה יחד:ישהי

 אבל הצלחנו להתקין תנור, ועדיין היינו חולים, הסתיימה, עדיין היינו באושוויץ,
וכל לעשרה אנשים. השתדלנו לעזור להם לשרוד עוד קצת. הרגשנו שאנו ובישלנו א

ים הרגישו כך. משיבים לעצמנו את הכבוד האנושי. בעצם העזרה שהגשנו. וגם האחר
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גם זה היה  –ם שנטו למות והחליטו לתת לנו פיסת לחם קטנה אותם חולים אומללי
 1מעשה הומני, שונה ממה שהתרחש לפני כן.

לחוש את  למעשה מספיק. רשת יכולת פרשנית יוצאת דופןודו של לוי לא תשובתהקריאה ב

זה  -לעצמו את האנושיות , משיב הוא אומר בפשטות. אדם, משקלם של דבריו בכל כובדם

באמצעות סולידריות.  –בדרכים שונות  יקשו המעוולים לשדוד מהאסיריםהיסוד אותו ב

התגבשות,  משדריםפני השטח  ה,של המיל כנס עמוק מדי להגדרה מילוליתיבלי לה

-ואחריות, הדדיות ומסירות כאיכויות אתיות ,יקליותזהתלכדות ומוצקות כאיכויות פי

 סוציולוגיות.

 ,שחרורהנוחות הקשה שהתלוותה ל-מרבה לדבר על אי ,כמו ניצולים אחרים ,לוי

ם מיעל מותם של רבים שהיו שווים לניצולים באיכויותיהם האנושיות ולפע כשהמחשבות

ידועה בשם ה ,התחושה הזו התחילו להיות טורדניות. ,אף עלו עליהם ובכל זאת לא שרדו

שלא די בכך  אותה הרגשה טפיליתבהם  ,מחומרי בעירה שונים ניזונה ,"אשמת הניצולים"

כדי מספיק  ראויים לכך כי לא עשולא גם  הניצולים ,מתאחר  מישהובו חיים במקום שהם 

האחיזה בהישרדות כמטרה אחת . את בריחתםאו לפחות לתכנן ם נגד השפלותיהלהתקומם 

מה" והזיכרון הזה שלט בהם מאותו ל"תולעים בלא נששל לוי ויחידה הפכה אותם במילותיו 

 .ובעריצות רגע ועד עולם

מקור מובהק על כמצביע לוי  ,ידריות או על מחווה של סולידריותעדרה של סוליעל ה

 סיפוק. לגאווה וין, לפוליאו לחאשמה לתחושת , נפשהיסורי לי

, באחת ההפצצות על המחנה. היה חם מאוד, ואני מצאתי מים בתוך זה היה בקיץ
הצינור. היו שם שלושה או ארבעה ליטרים וסיפרתי על כך רק לחבר שלי, לא 
לאחרים. הרגשתי אשמה בשל כך. עם זאת, אילו גיליתי לאחרים, לא היו די מים 

תה די סולידריות, ההרגשה יתה סולידריות, או לא הייה שלא הילכולם. אבל התחוש
 2אלה ודאי קיננו בי. –שלא עשיתי משהו שיכולתי לעשות 

במאה אדם בבני האם צריך להכניס את הלאגר, את הניסוי הקיצוני והאכזרי ביותר שנעשה 

חן בידבר צריך לה כלהמרפא של סולידריות? כדי לבחון את כוחה העשרים )או בכלל( 

ים ם, אתייאי כשל"דבר" הזה ישנם מובנים מטפיזיבתנאים הרדיקליים ביותר, וד

האנושית של את הרוח בו יץ כדי לבחון וומאוש. אי אפשר למצוא מקום טוב וסוציולוגיים

מה לקח אדם כפרימו לוי מציבים את השאלה אם  ,לפיכך .המדכאים ושל קורבנותיהם

תו אל מחוץ לגדרות הלאגר לאחר שנבזז מכל ייח אאיזה נכס רוחני הצליח להבר מהמחנה,
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בין הצלתו  אל עיקרון המבחיןכי די בטוח לחזור ל"סולידריות" כנדמה לי  ,נכסיו האנושיים

 לבין אובדנו של הכבוד האנושי.

לוי נמנע מלהסביר באופן ישיר מדוע לסולידריות היה תפקיד מכריע בחיים שלאחר 

עניין מתייחס לאך הוא  ,כאן ינוור דוגמאות כמו אלו שצמנם מזכיוהוא אהשחרור מהמחנה. 

כשהוא נדרש לשאלות אחרות. האדם, קובע  ,באופן עקיף הסולידריות בהופעותיה השונות

אמונתו זו מאמין שלחיים יש מטרה ו 3?הזהו אדםב "יום טוב אחד"לוי בפתחו של פרק בשם 

אחת בלבד והיא לשרוד עד זו משמעות מטרה לתה יהי היא מהותו האנושית. באושוויץ

ההתדיינות ההגותית, הספרותית, מ יר ישתפרו. במעבר הזה אפואוואז תנאי מזג הא ,האביב

הנחרצות של  לבין ,ההיסטורית של האדם החופשי בנוגע לשאלה הגדולה של מטרת חייו

אובדת ונושעת האנושיות דרך  ,ביותר שהוא משיב לעצמו בלאגר המענה הגופני הבסיסי

 חמישים הסכם חלוקה הוגן שליום שמש נעים וישנם  "יום טוב אחד"הפרק בלב  ריות.סוליד

צוף לכאורה ר .הקאפו ומנהל העבודהלבין עצמם ובינם לבין האסירים  מרק בין ים שלליטר

אנקדוטות על בחם, לשמור על חצי מנת ל דרכים הנכונותל הסיפור במידע ארצי הנוגע

כדי להגדיל את יכולת  לר לרוקן את מעיו לפי רצונוהמיוחד של אחד בשם טמפ כישרונו

תי עוסק יאבל הסיפור האמ מו חמצמץ.כיצד ניתן לשפר מרק שטעעצות בו ,האכילה שלו

 קאפושל ה ובסיוע, השגתו של סיר המרקב שהיו מעורביםשתונות בעבתחבולות וכמובן 

 זלילהב בסוףול ,להרפתקהתרומה של כל אחד מחברי הקומנדו של לוי ב, מעלים העין

  כך: הוא מסתיים. המשותפת

עם שקיעת החמה נשמעת הצפירה לסיום העבודה. הואיל וכולנו נהיה שבעים, 
לפחות לכמה שעות, איננו רבים. אנו מרגישים טוב. לקאפו אין סיבה להרביץ, אנחנו 

דבר שבדרך כלל איננו מסוגלים לעשות. כמה  –מא, באישה ימסוגלים להרהר בא
  4ם להיות אומללים כדרכם של אנשים חופשיים.שעות יכולי

שובע שהושג בצוותא, שנחווה יחד והעניק ללוי ולחבריו ולו לרגע  .זהו שקט שנקנה בשובע

שאול שאלות על ל חופשייםהשל אנשים , אומללותם אחד את הזכות לאומללות נורמלית

  ביב.לשרוד עד הא כאמורתה יבמקום בו התכלית היחידה הי ,תכליתעל פשר ו

 ביבליוגרפיה

  אביב: עם עובד.-תל)תר': י' גרטי(. ? הזהו אדם(. 1988לוי, פ' )

אביב: עם -. תל; תר' יצחק גרטי(עורך מרקו בלפוליטי) 1987-1963שיחות וראיונות (. 2007לוי, פ' )
 עובד.
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