בס"ד

" טיוטת הסכם השילומים "  ,דן פגיס
השיר "טיוטת הסכ השילומי" הוא שיר תגובה על הוויכוח העז שהתנהל במדינת ישראל בתחילת שנות ה50
בנוגע לשאלת הסכ שילומי בי! גרמניה לישראל .הסכ זה נעשה על רקע רצונ של הגרמני "לשל" על
מעשיה בזמ! מלחמת העול השנייה בעזרת הסדר כספי ,ששול ה! למדינה וה! לקורבנות באופ! אישי .הצעה
זו גרמה לוויכוח בי! המעונייני בהסכ ובי! המתנגדי לו .המתנגדי ראו בכ הסרת הכת מעל גרמניה ומעי!
כפרה רשמית על מעשה הגרמני .ואילו המצדדי ראו בכ אפשרות לשיקו הניצולי ועזרה למדינת ישראל,
שאי! בה! סליחה ,אלא החזרה של מה שהוא מחוייב בדי! .על רקע ויכוח זה נכתב השיר ,ובו מביע הדובר את
עמדתו בנושא.
כבר מ! הכותרת" ,טיוטת הסכ השילומי" ,נית! לראות ,כי הדובר מציע נוסח משלו לאותה הצעה .השיר
פותח במעי! השתקה ולגלוג" :טוב טוב האדוני הזועקי חמס כתמיד" .אמירה זו יש בה מעי! ביטול של הצד
אליו הוא פונה ,שה אות האנשי הזועקי תמיד ,ולא סת – אלא "חמס" ,במוב! של גזל כספי .הוא ממשי
וקורא לה "בעלי נס טורדני" ,בעלי נס משו שה ניצלו מ! התופת ,ועכשיו מטרידי את מנוחת הקורבנות
בוויכוח שלא נות! לעבר לשקוע .ניכר ,כי הוויכוח הוא קולני וסוער ,עד כדי כ שעל הדובר לצעוק" :שקט!".
מכא! מתחיל פירוט ארו של ה"הסכ" עצמו" ,סעי& אחר סעי&" .אול ההסכ איננו עוסק בהסדר כספי ,אלא
הוא תיאור אבסורדי ובוטא במיוחד של אות הדברי שצריכי לשוב למקומ בכדי לספק את הדובר .הוא
מונה מספר סמלי של חיי היהודי בשואה ,ודורש את כול חזרה" :הצעקה אל תו הגרו!" ,אותה צעקת אימה
תשוב אל הגרו! כאילו לא נעלמה בחלל" .שיני הזהב אל הלסת" – יש כא! תיאור אירוני :הגרמני שמיצו את
כל שיכלו מ! היהודי ,עד כדי תלישת שיני הזהב מגופות המתי ,מבקשי להחזיר עכשיו זהב אחר ,א הדובר
מתעקש על הזהב המקורי שנלקח ממנו .וכמוב! – "הפחד" ,העומד בפני עצמו ,מכיוו! שאי! לו לא! לחזור,
ולעול הוא נסו על חיי הקורבנות .מנקודה זו )שורה  (9מתחיל תיאור אבסורדי של חזרה אחורה .תיאור זה
מתחיל בעש! השחור ,שהיתמר מעל מחנות ההשמדה ,ויצא מתו הארובות .אותו עש! חוזר להיות רוח ,המחייה
את האד ,עד כדי זה שהוא חוזר למציאות חיי נורמאלית" :יושבי בסלו! ,קוראי עתו! ערב" .הדבר האחרו!
שעליו לשוב אל מקומו הוא ה"כוכב הצהוב" ,אותו טלאי צהוב שסימל מ! ההתחלה את זרות של היהודי,
והוא היה ההיבט החיצוני הראשו! לאותה שנאה שתתפתח להשמדה .הכוכב הצהוב כבר מצא לו את מקומו על
דש בגדו של היהודי ,ולכ! עליו להיתלש ,מעשה אלי וברוטאלי ,כפי שהיהודי תלוש בכל מקו ,ותמיד ,שוב
ושוב ,נזרק מתו המציאות אותה בנה לעצמו ,ומהגר למקו אחר .כ אותו כוכב הוא מהגר ,שפניו לשמי,
אשר היו פע בית גידולו הטבעי.
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הדובר משתמש באירוניה בכדי להדגיש את עמדתו בקשר לכ שהדברי לא יוכלו לעול לחזור אחורה או
להשתנות .השנאה היא אותה שנאה ,ג א גרמניה מעוניינת לכפר על מעשיה .ולכ! ,למימד הכלכלי אי! כל
חשיבות ,כל עוד אי! שינוי מהותי פנימי .כמו כ! ,כל נסיו! לסובב את הגלגל אחורה ולנקות את גרמניה מאשמה
הוא נסיו! שנועד מראש להיכשל.
מבנה :המבנה הוא מבנה מודרני ,ללא בתי ושורות מסודרות ,מעי! נאו.
תשתית מקראית :תיאור הקימה לתחייה מקביל לחזו! העצמות היבשות בספר יחזקאל )פרק ל"ז( .חזו! העצמות
היבשות עוסק בתקומה אמיתית מתו רוחו של הקב"ה .הבאת השיבוצי דווקא מתו אותו חזו! אוטופי יוצרת
הגחכה :הא באמת בזכות הפיצוי הכספי נזכה לאותה תקומה וגאולה ,כפי שמתנבא יחזקאל?!
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