יום השואה
בעוד ימים אחדים יחול יום השואה.
יום ,שהמסר החשוב שלו :לזכור ולא לשכוח את זכרם של שישה מיליון היהודים שנרצחו באכזריות
בשואה ,לשמור על האופטימיות הטבועה בנו ועל הניצוץ הדולק בליבנו ומאיר לדורי דורות!

ּכֹוכָב ְמנַצְ נֵץ/יָעֵ ל סַ ָתת
ניתוח השיר:
הדובר בשיר הוא ילד צעיר ,תמים ואופטימי.
זהו ילד ,שמקבל את המציאות היום יומית הקשה ,שבה הוא נמצא ,ומחפש בה את נקודות האור!
טלאי לגנאי תפור לו על הבגד ,נעליו בלויות ,הוא רעב וקר לו.
אבל ,בעיניו :הטלאי ,בצורת מגן דוד צהוב ,זוהר על הבגד – ההיפך מהמטרה שלשמה נתפר!
נעליו בלויות ,והוא מנסה להתעלם מתחושת הרעב ,כאילו אינה קשה...
בניגוד לקור בחוץ הוא מתאר את ליבו ,כחם ואוהב! אין הוא נכנע לקושי!!!

אברמל'ה סקרן ,מחפש ענין ונפשו נפש של אמן:
הוא מביט לשמיים ,בוחר לעצמו כוכב ומשתעשע איתו – הכוכב מנצנץ אליו והצהוב שעל בגדו ממש
נוצץ!
הטלאי המעליב מיוחד מאוד בעיניו :הוא מדמה אותו לשמש מאירה בשעות היום,
ובלילה  -מול הכוכב המנצנץ ,מבהיר מעט הטלאי הצהוב את החושך (את החושך של הלילה ואת
ה"חושך" של החיים בגטו) ,ועוזר לו להתגבר על הקשיים.

הילד גאה במגן-דוד שלו ,שמחזק אותו ומגן עליו!
הוא מביט בכוכבים מלא אמונה ותקווה:
הוא אוסף כוח מההבטחה של אלוהים לאברהם.

()1

והוא – אברמל'ה הקטן ,נושא תפילה ומרים ידיו אל-על ,אל אלוהים ,אל ההבטחה ,אל התקווה
לישועה...

מחוזק מן החוייה ,מלא אמונה בכוחו להצליח  -הוא מצהיר:

"האל הבטיח והוא יקיים!
עם ישראל ימשיך להתקיים!!!
ואז ,מציע פתרון נחוש ויצירתי להצלת יקיריו יחד איתו:
"אקשור חוט למגן – לכל קצה;
כדור פורח אליו אחבר ,ומהגטו נצא"...
בזכות ילדים ומבוגרים חולמים ,מאמינים ,נחושים ,אופטימיים ויצירתיים כמו אברמל'ה הצליח עם
ישראל להמשיך להתקיים ולשמור על צביונו המיוחד!
העם חזק ויודע להגן על עצמו במדינה העצמאית שלו!
העם זוכר ואינו שוכח – שומר על ניצוץ החיים לעד!
יעל סתת
( )1ההבטחה של אלוהים לאברהם בעקדת יצחק:
בראשית פרק כב פסוק יז':
"כִּ י-בָ ֵרְך אֲ בָ ֶרכְ ָך ,וְ הַ ְרבָ ה ַא ְרבֶ ה ֶאת-ז ְַרעֲָך כְ כֹוכְ בֵ י הַ שָ מַ יִּם ,וְ כַחֹול ,אֲ שֶ ר עַ לְ -שפַת הַ יָם;"
להדפסת השיר :בדף הבא...

