עמוד מס' 1

חברי ארגון נכבדים

דף מידע 950

11.39.1395

אני מבקש בזאת לפתוח בהתנצלות .בשל האבל בו הייתי שרוי בשל מות אמי איחרתי מעט בדיווח על מספר
אירועים שמבחינת סמיכות העניינים היה צורך לשלבם בדפי העדכון קודם .עם כל זאת ראוי לשלבם בדף
עדכון זה ,והכלל של "עבר זמנו בטל קורבנו" לא תקף כאן ולא מתקיים,
בדף העדכון הפעם:


דיווח על מפגש חברי ארגון יוצאי בילגוראיי ביונג יידיש



תיעוד ביקור ישראל זמיר ובני משפחתו בבילגוראיי.



אזכרות בבילגוראיי ליהודיה שנספו בשואה



דליה בר מוצאת את בית הוריה והבית שבו בלתה את ילדותה בבילגוראיי.



כך לכדה ישראל את הפושע הנאצי  -מרתק!



מולי פיקון מתארחת אצל מני פאר ב 9193
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עמוד מס' 2
המפגש נערך מוצ"ש  37.91.90בנוכחות יפה של חברינו ,אף כי בית אוספי הספרים ביידיש של מנדי קאהן אינו נמצא
"במיקום הזוהר" ביותר בעיר תל אביב [מתחם התחנה המרכזית החדשה] הרי שמרגע שעוברים את סף הדלת של
בית הספרים "יונג-יידיש" נכנסים לעולם קסום ,שופע אווירה ותכנים יהודיים עם מסר שהיידיש ,אף שהיא עומדת בפני
סכנה קיומית היא מסרבת למות .מטרות המפגש מלאו אחר המטרות לשמם התכנסנו :טיפוח הקשר בין חברינו והרצון
להתרועע .להתרשם מהאוסף האדיר של הספרים שנאספו בעמל רב ,מצורת התצוגה וארגונה .לשמוע את מנדי קאהן
מספר על מפעלו וכ"בונוס" לקבל תכנית אמנותית – מנדי קאהן בשירי יידיש ופולינה בלילובסקי בשירה ונגינה
בקלידים.
רבקלה עשתה עבודה נפלא בארגון הכיבוד שהיה בסגנון של האוכל היהודי של מזרח אירופה .חברינו שנענו לתוכנית
הקולינרית שרבקה תיכננה וחילקה ביניהם ,הביאו את 'שהוטל' עליהם "עם כל הלב" והיה די עד כי שבענו וגם הותרנו.
להלן דבריו של ישראל לפתיחת הערב:
ערב טוב בילגוראייר יידן.
שלום עליכם אומר "יהודיים תמיד קשורים לצדקה :או שהם נותנים או שהם מקבלים" ,בפרפראזה על כך אומר
שיהודי פולין של לפני המלחמה היו קשורים למילה הכתובה ,או שכתבו או שכתבו ...והיו יהודים שאגרו ואספו
ספרים ,אז מהו אספן ספרים? הוא האנדרוגינוס של הספרות :לא סופר ולא קורא...
זה ממש לא בדיחה ,רק בוורשה ,לפני המלחמה ,היו מעל ל  077עתונים וכתבי עת ביידיש ,ועוד לא דברתי כלל על כמות
הספרים בכל הז'נרים שראו שם אור שנה בשנה ,היה להם ליהודים דחף לכתוב ,לכתוב ...לא משנה אם אתה יודע על
מה שאתה כותב או לא יודע ...בסוף כ בר תדע ...איך אמר בנימין ד'ישראלי? "הדרך הטובה ביותר להכיר נושא היא
לכתוב עליו ספר" ,ומוסיף על כך יוהאן וולפגנג פון גֶתה ואומר" :יש ספרים שלא נכתבו מלכתחילה כדי ללמד ,אלא
כדי שידעו הקוראים כי המחבר יודע דבר מה" .אז כל כך הרבה כתבו וכתבו ...פשוט כל יהודי הרגיש שהוא צריך
לכתוב .צריך אמרתי? מוכרח לכתוב ,וזה מביא אותי להרהור של כפירה :הייתכן שהיו יותר כותבים מקוראים?
כלל זה של הדחף לכתיבה תקף ומודגש כשבבילגוראיי עסקינן ,היקף הכתיבה שנוצרה אצל יהודיה של עיירה זאת
עומד בייחס הפוך לגודלה ולכמות תושביה מלפני המלחמה .כמעט בכל יהודי בילגוראיי הסתתר 'אפעס א שרייבר'.
והוסף על אותם שעסקו במלאכת הכתיבה את אותם שנוהגים להעיד על עצמם "שאם היו אוספים את כל הסיפורים
שלהם ,ספר אחד לא היה מספיק לצורך העניין" ,והא לכם עדה של סופרים שלא הגשימו את עצמם.
ובאשר לבילגוראיי וספרים :אחד מבתי הדפוס הותיקים והעסוקים ביותר בפולין היה ברחוב קושצ'ושקו  70ושמו
דפוס קרוננברג .עיקר עבודתו הייתה בתחום התורני ,וקטלוג הספרים הענק שלו המצוי בידי הנכד של בעליו של
הדפוס הבילגוראיי ,פרופ' יונה קרוננברג ,כולל בתוכו שמות מפורסמים כמו 'החזון איש' שאפילו הגיע לעיירה כדי
להיות קרוב לתהליך ההפקה של אחד מכתביו .ואפילו היה לקרוננברגים מתחרה :דפוס ויינברג ,אחד מעובדי
קרוננברג פרש ממקום עבודתו והקים דפוס משלו.
אז את מי יש לנו פה? כמובן את מי שהנחיל הכי הרבה כבוד לעיירה בילגוראיי וכמובן לעולם כולו וליידיש בפרט –
יצחק באשביס זינגר שיחד עם חיים גרדה וסוצקובר התחרו על קבלת פרס נובל לספרות ,והבילגוראייר זכה בו .בשביס
זה שיצירותיו כמו "העבד"" ,הקוסם מלובלין"" ,שונאים סיפור אהבה" ורבים אחרים שייכים לפנתיאון הספרות
העולמית ,ורק תזכרו שממשפחה בילגוראיית זאת יצאו עוד כמה סופרים :אחיו של בשביס הסופר י.י.זינגר" :האחים
אשכנזי" ,בית-קרנובסקי"" ,יושע עגל" ואחרים ,ורק שתדעו שבעבר כשדיברו על הסופר הדגול דיברו על ישראל זינגר
וכששמו של בשביס-זינגר עלה הוסיפו את מילות הייחוס "אחיו של הסופר הדגול" והייתה גם האחות אסתר
קרייטמן :שכתבה את "דבורה" וסיפורים אחרים ויש לנו גם את בנו של בשביס הסופר הישראלי וחבר בית אלפא –
ישראל זמיר  .ואיזה בילגוראיים נוספים שכתבו יש לנו? ישנו בן ציון תומר [טייטלבוים] שכתב בין היתר את "ילדי
הצל" ,ויש לנו את שמואל בן ארצי [אביהם של שרה נתניהו ,של ד"ר בן ארצי חגי שכתב את דרך אחרת ,מכתבים
לטליה ,הרב קוק בפולמוס השמיטה ,מגילת חנוכה ,דרך אחרת  -סיפור משפחתי ועוד ,וגם אחיו פרופ' בן ארצי
מתניה שגם הוא פרסם שהרי באקדמיה קיימת האמרה" :פרסם או העלם" " "Publish or perishכנ"ל פרופ'
עמליה אוליבר-לומרמן העורכת של מנהיגים חברתיים בישראל ופירסומים בנושאי המחקר שלה בתחום
הסוציולוגיה .ובן דודה ,יוסף בן-אור לומר שכתב את "יוכבד" וד"ר אלכסנדר מנס שהיה עורך כתב העת המדעי
החשוב סיינטיפיק אמריקן ישראל וכותב קבוע בו ,ויש לנו את שרה אבינון שלנו – "אל רפסודות בתהום" [ספר מרתק]
ובמלוא הצניעות אבי ,שמואל בר-און שכתב את הרומנים "והשמיים שתקו" ואת "מרים" שאני הקטן ועבדכם הנאמן
תרגמתי אותם מיידיש לעברית ,ויש גם כותבי זכרונות כישראל ברגרפריינד ,טייר אביגדור ,וישראל קורן "וזכרונות
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עמוד מס' 3
מבית אבא" שכתב שניאור וולך .אם לכל עיירה יש יזכור בוך ,בדרך כלל אחד ,לנו יש שניים :האחד ספרו של משה
טייטלבוים [האח של בן ציון תומר] "בילגאריי יזכור בוך" ,ומנגד "חורבן בילגוראיי" שלוקט ונערך ע"י אברהם
קרוננברג .ספר זה בנוי מפרקים שכתבו בילגוראיים רבים אז ככה :אברהם קרוננברג[ ,מיטלפונקט כתרי -שמות
ספרותיים] ,חיים קרוננברג ,הרב יצחק הכהן הוברמן ,ש.פעלער ,ש.י.שפער ,מ.טייער ,א.כרמי ,שושנה לרמן,
מ.אבערהאנט ,מ.גרויסמן ,א.גרינר ,ב.אייכענבלאט ,ח.אונגר ,שמואל עצמון ,ש.ויינברג ,יהודה לייפמן ,שמואל בן ארצי
[האן] מ.רפפורט ,י.הודס ,שמואל בר-און ,דוד בריק ,ש.הוניגבוים ,יעקב הרמן ,יצחק בשביס זינגר ,רבקה גולדשטיין
ויסלחו לי אותם שנשמטו מזכרוני ,או שלא ידעתי עליהם .והיו גם רבנים שפרסמו ספרים העוסקים בנושאי הלכה,
פסיקה ,פרשנות ונושאים תורניים שקטונתי מלפרט אותם משום שאיני שוחה כמותם במים העמוקים ובתהומות
התבל שהם צלחו בעזרת השם יתברך.
לפני שבועות אחדים ביקרנו רבקלה ואני במקום זה בבית האבות והדיור המוגן של הספר היידי ומצאנו מקום מקסים
שדייריו שגודשים את מדפי הספרים הגיעו לכאן לאחר שבעלומיהם היו להם בתים חמים ונוכחותם כיבדה את דיירי
אותם הבתים והתכבדה בהם ,והנה כשלא נמצא להם עוד צורך מועמדים היו להיות ל"הום-לסים" ,עד שבא מנדי
קאהן אספם והצילם מחרפת גורלם ,ואולי אפילו ניתן לומר מחרפתנו אנו .ואז נזכרנו בכל אותם אנשי המילה הכתובה
של בילגוראיי הקטנה ,והחלטנו שאין מקום יאה יותר למפגש צאצאי הבילגוראיים של פעם מאשר מקום זה .נתכנסנו
כן הי ום כדי לבקר את זקני תרבותנו ,להתבשם בריח הנייר הישן ,ללמוד ולשמוע את סיפור המעשה של מנדי קאהן –
איש מיוחד ואת מפעל חייו.
אני מודה לכם על ההקשבה ומאחל לכם המשך ערב נעים.

ישראל בר-און.

בהמשך סיפר מנדי קאהן על מפעלו ,צילמנו את זה והעלנו את הסרט ליו-טיוב לחץ על התמונה או על הלינק
כדי לראות ולשמוע https://www.youtube.com/watch?v=-zh0CVnZ-cw
חגיגה של ממש לאותם מכם שמבינים יידיש.

[אורך הקטע  95:17דקות]
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עמוד מס' 4
תמונות מהמפגש ביונג יידיש

ישראל בר-און ושמוליק עצמון וירצר נושאים דברים

ליצירת קשר
טלפוןrivka783@zahav.net.il 03- 5157691 :
רבקה ניב רחוב דוד המלך  91ת"א
ישראל בר-און רחוב יוסף צבי  19רמת-גן טלפוןbaron-i@zahav.net.il 30-6799155 :

פקס30-6799911 :

עמוד מס' 5
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בסוף חודש אוג'  1390נערך בוורשה סימפוזיון על יצחק בשביס זינגר הסופר הדגול וזוכה פרס נובל לספרות
 .9179הסופר ישראל זמיר ,בנו של יצחק בשביס זינגר ,שמתגורר בקיבוץ בית אלפא ,והיה עורך המוסף
השבועי של העיתון "על המשמר" הוזמן לשאת דברים בכינוס זה .הוא הגיע לוורשה מלווה בבתו ד"ר מירב
חן ובני משפחה נוספים ,את שני הימים האחרונים בפולין בילתה המשפחה בבילגוראיי .לפני הנסיעה שוחח
אתי ישראל וסיפר לי רצונו להגיע לבילגוראיי ,התקשרנו לידידינו בבילגוראיי ובסביבה וכשהגיע המשפחה
לעיירה זכתה לקבלת פנים אותה הגדיר ישראל במלים "כיאה לבן מלך" ...הם סיירו בעיירה מלווים בראש
העיר יאנוש רוסלן ו בארתור בארה ,העמידו לרשותם את רוברט ,חבר ארגון זינגר בעיירה ומנהל בית ספר
לשפות ששימש כמתורגמן ,וחברי ארגון נוספים .בין האתרים שראו היה ספסל בשביס ,העיירה המשוחזרת,
המקום בו היה בית הכנסת ,בית הקברות היהודי שם נטע ישראל עץ ,וברחוב ששמו יצחק בשביס זינגר
בבילגוראיי .הביקור זכה לסיקור טלוויזיוני.
כדי לראות את הסיקור המוסרט 'הקליקו' על הקישור או על התמונה
[אורך הקטע  0:15דקות]
. http://www.youtube.com/watch?v=Gf4yAT28qAE&feature=youtu.be
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עמוד מס' 7
אנו מדווחים מפעם לפעם על האזכרות שתושביה הנוצרים של בילגוראיי עורכים לזכר יהודיי העיירה שנספו בשואה.
האזכרות נערכות תמיד ב  1לנובמבר לציון תאריך חיסול הגטו הבילגוראיי שהיווה גם את סופה של הקהילה היהודית
של בילגוראיי .הפעם אנו מציינים זאת שוב משום שהגיעו אלינו קטעים מצולמים של האזכרות הללו .להלן שני קטעים
שניתן לצפות בהם בלחיצה על הקישורים או על התמונות .מה שמוסיף לעניין נופך דרמטי זה שהעיתוי והמיקום שלהם
הוא בשעות הערב ,כשעל בית הקברות היהודי רובצת חשכה ,קבוצה של אנשים ,עטופים במעילים כבדים כנגד צינת
נובמבר ,מגיעים למקום ,מדליקים נרות ומנהלים טקס ממשי הכולל תפילות ונאומים המספרים את מה שקרה ומזכירים
את אותם מבני עמנו שהיו ואינם .בקטעים המצולמים רואים שמי שמנחה את הטקס אינה אחרת מאשר אשת ראש
העיר של בילגוראיי גב' רוסלן ,בין הנואמים תמצאו כמה דמויות מוכרות כידידינו ארתור בארה ,חסידת אומות העולם
גב' דנוטה מיקולסקה רנק וראש העיר יאנוש רוזלן – מרגש לשמוע אותו מקריא מתוך התרגום לפולנית של "חורבן
בילגוראיי" וחותם את דבריו במלים "שמע ישרואל!!!" כשברקע מתנגנת נעימת "מיין שטייטאלע בעלז".
[יעניין במיוחד את אותם שמבינים פולנית ,אך גם מי שלא מבין יתרשם מן המחווה ,האווירה והאירוע המרגש]
http://www.youtube.com/watch?v=04ky_D7kndI&feature=youtu.be

http://www.youtube.com/watch?v=d-2DT_FNXvg&feature=youtu.be
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סיפור מרגש ומרתק!!!
על דליה ושורשיה הבילגוראיים:
דליה בר ,היא ילידת בילגוראיי והיום תושבת עפולה ,מנהלת הקתדרה העירונית ויקירת העיר ,חלקה רב בכינון
ברית הערים התאומות בילגוראיי ועפולה.
מוצאה של דליה הוא ממשפחת ארבספלד בבילגוראיי ,משפחה שהייתה מהעשירות בעיירה ,כפי שכינו אותם
"הגבירים" .עיקר עיסוקם היה בסחר בעצים ובבעלותם היו שטחי יער גדולים .עושרם בלט על רקע קהילת
הדלפונים של העיירה אך גם לא נעלם מעיני הגויים והקינאה ניקרה את עיניהם .עושרה של משפחת ארבספלד
מקבל התייחסות בזיכרונותיה על יהודיי בילגוראיי של סטפניה קייאסינסקה – מורה פולנייה נוצרייה .עדות
שהתפרסמה בפולנית באתר בילגוראיי ושאת תרגומה לעברית פרסמנו באתר שלנו:
http://bil-is.com/the%20story%20of%20a%20polish%20teacher%20about%20bilgoraj%20jews.html

וכך היא כותבת ..." :מקורות פרנסה  -היהודים בעיר היו תעשיינים ,סוחרים ובעלי מלאכה .היו ביניהם מיליונרים
ודלפונים .למשפחות המיליונרים השתייכו :ארבספלד ,טייר ,קלנדל ,הרמן ,וקשול ,יזורפוו ,גרינאפל ,לרובם היו
חשבונות בנק בשוויץ ובאוסטריה .מי שהפקיד כסף באוסטריה הפסיד הכול לאחר האיחוד עם גרמניה ...ידוע
הסיפור על הסוחר ארבספלד שנסע עם אשתו ובנו לבוליביה נעצר על ידי המכס מצאו בביתו סכום גדול של דולרים.
הכסף הוחרם כמובן .מקרה אחר הוא מתן נדוניה לביתו טובה בסך  033.333זלוטי שהיה מספיק לקנות  93בלוקים
של מגורים ותחזוקתם " ...לאלהים פתרונות מהיכן היא לקחה את המידע על 'חשבונות בנק בשוויץ ובאוסטריה' לא
משנה כלל שלא הייתה שום 'טובה' במשפחה ושלשלמה ארבספלד שנסע לבוליביה לא היו כלל ילדים והיא הדביקה
לו בן! [כדבריה של דליה] ,מה שחשוב שעושרה של המשפחה ניקר בעיניהם של הגויים ,היווה להם מיתוס ,נושא
להתעסק בו ,ומקור לסיפורים והמצאות כיד הדמיון או בלשון של זדון...
סבא – יחזקאל ארבספלד וסבתא לאה ארבספלד גרו ברח' השלושה במאי  .06הייתה זאת חצר גדולה ובה ארבעה
בתים .עם נישואי כל אחד מילדיהם הוא קבל בית בחצר .במרכז החצר הייתה באר ומסביב גן פורח .בית זה הוא
נושא הכתבה הזאת.
בנו הצעיר יוסף [אביה של דליה] נשלח ללמוד בגימנסיה העברית בזמושץ שם הוא הכיר את זלדה מלר אמה של
דליה] .השניים נשאו בלובלין וחזרו לבילגוראיי להיות עם הסבא החולה לפני מותו .בשנת  9101הם נערכו לעליה
לארץ .לאחר המתנה ארוכה קבלו סרטיפיקט מן השלטונות הבריטיים על בסיס אלף לירות סטרלינג ,שאפשרו להם
כניסה לארץ במעמד של משקיעים .עם הסרטיפיקטים ביד הם רכשו כרטיסים להפלגה לארץ ישראל מנמל גדנסק
(פולין) .ההפלגה אמורה הייתה להתבצע בתאריך  .1.1.9101באחד בספטמבר - ,פלש היטלר לפולין .הנסיעה
לארץ ישראל נדחתה ב  1 -שנים .המשפחה ברחה למזרח יחד עם סבתא לאה .הם היו באורל בסיביר ובאוזבקיסטן.
את הסיפור של משפחת ארבספלד ניתן לקרוא באתרנו http://bil-is.com/Family%20-%20Arbesfeld.html

הוריה של דליה ודליה החוגגת יום הולדת
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תמונות ילדות של דליה בביתם בבילגוראיי ,עם אביה ,ובתוך הדלי של הבאר בחצר.
סיפור מציאת הבית כפי שכתבה אותו דליה בר [ארבספלד]

הבית
-

"( "Zatrzymaj się na chwilęעצרי רגע)
"( "Skręcić w lewoסתובבי שמאלה)
"( "Stoisz przed domem, w którym się urodziłeאת עומדת מול הבית שבו נולדת)

כך לוחש לי בשלווה ארתור ידידי הפולני ,סגן ראש העיר בעיר הולדתי בילגוראיי ,ויו"ר "עמותת בשביס זינגר" בעיר.
-

"הבית שבו נולדתי? ארתור אני נולדתי במספר  06וזה  .00זה לא הבית" .הילדים והנכדים מקיפים אותי מכל
עבר.

-

"קחי בבקשה את תמונת הבית שנתת לי אתמול בערב והביטי .זה הבית" .ממשיך ארתור בקול שקט ובוטח.
"כבר בדקתי אצל מהנדס העיר .החליפו כאן את מספרי הבתים".

ביד רועדת אני לוקחת מארתור את צילום הבית .עדיין לא מאמינה.
-

"אבל ארתור אמרו שהורידו את כל ארבעת הבתים של סבא שלי" .מישהו מהילדים לוקח מארתור את
התמונה.

 "אמא תביטי זה הבית ,אין ספק" .אני מרגישה שהקרקע נשמטת מתחת לרגליי.הייתי כאן לפני שלוש שנים ,כאשר נכרתה ברית ערים תאומות בין עפולה לבין בילגוראיי .הסתובבתי שעות ברח'
ה שלושה במאי וראיתי את הבתים שנבנו במקום בו הייתה החצר הענקית וארבעת הבתים בהם גרו הסבים הדודים
ואנחנו .ופתאום הבית .בעז בנינו הבכור התעשת ראשון.
-

"צריך להיכנס לחצר לראות" ,הכריז .ואני כמו פולניה טובה מסבירה שכאן לא נכנסים בלי לבקש רשות .אך
לפני שנספר לכם מה קרה שם בבית הזה ,עליי לספר לכם איך בכלל הגענו לשם.

חמישה ימים קודם הגענו לפולין .כל המשפחה ,עשרים וארבע נפשות .באנו לראות את הנוף והתרבות בהם נולדו
וגדלו סבתא שולה וסבא יוסף .ההכנות לנסיעה הזאת היו ארוכות ומורכבות .קשה היה למצוא תאריך שיתאים לכולם.
כאשר הסטודנטים פנויים לא משחררים את החיילים ,וכאשר משחררים את החיילים המורות לא יכולות לנסוע .ואבי,
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החתן שלנו ,בכלל צריך להגיע מסין ודורון הנכדה מהולנד .ובחגים באוקטובר קר מידי ,ובפסח עוד לא הפשירו
השלגים .ואז התברר שבשנת  1390החגים חלים בספטמבר והנה נמצא התאריך :ה 91לספטמבר  .1390החיילים
קבלו חופשה ,המורות פנויות ,אבי החתן שלנו יכול לעזוב את המפעל בסין ,ואפילו דורון קבלה מספר ימי חופשה.
נחתנו בוורשה 'וחרשנו' אותה במשך ארבעה ימים .בערב יום הכיפורים הלכנו כולנו יחד לבית הכנסת בוורשה .חוויה
מאד ייחודית ומרגשת .לא שכחתי שאני חייבת לכם את הסיפור על הבית ,אבל לפני שנחזור לבית חשוב להזכיר
מפגש מרתק ומרגש עם רבה הראשי של פולין ,הרב מיכאל שודריך שהקדיש לנו שעה ארוכה וסיפר על מצב היהודים
בפולין בימים אלה .מעניין ביותר היה לשמוע על יהודים רבים שחיו מאז המלחמה כנוצרים ובימים אלה באים למועצה
היהודית ומתוודים על יהדותם ומבקשים לחבור לקהילה .ארבעת הימים שהקדשנו לוורשה הסתיימו מהר וביום
החמישי יצאנו לדרך לדרום מזרח פולין ,אזור לובלין ,בילגוראיי עירו של אבי וזמושץ' עירה של אימי.
התרגשות גדולה אחזה בי ,וגם אצל הילדים והנכדים הבוגרים הורגשו מתח והתרגשות.
לבילגוראיי הגענו עם ערב .ארתור ידידי היקר המתין לנו במלון .עם סיום ארוחת הערב הוצאתי מן התיק תמונה של
אחד הבתים של המשפחה ואמרתי:
 "ארתור אתם בונים כאן שיחזור של השטעטל .הנה אחד הבתים שהיה כאן .אחד הבתים של המשפחה שלי.אתם יכולים לשחזר אותו" .אתור לקח את התמונה והודה לי מאד.
ועכשיו בוקר ראשון בבילגוראיי ,אני עומדת מול הבית וארתור מחזיק את התמונה ומראה לי.
 "הנה הקישוטים ,הנה הארובות .את רואה את הרעפים? זה הבית דליה". ובעז לוחץ "אנחנו רוצים לראות לפחות את החצר".אני מתרגמת לארתור את דבריו של בעז והוא מיד מתגייס והולך לשאול.
 "כן ,אפשר להיכנס לחצר".כולי רועדת אני נשרכת אחר משפחתי ,עדיין לא מאמינה .גב' נחמדה יוצאת לקראתנו .אנחנו לוחצות ידיים .אני
מביטה סביבי על החצר .היא לא גדולה כמו בסיפורים.
 "את מסתכלת וחושבת שהחצר קטנה" ,היא מנחשת. "כן .אני משיבה". "זה רק חלק מן החצר .חילקנו את הבית .מצד ימין זה הבית של גיסתי ,ומצד שמאל זאת החלקה של אחי .כלזה היה החצר שלכם .אני גרה כאן משנת ."9165
הילדים מצלמים אותנו ואת החצר ללא הרף.
-

"את יודעת מצאנו כאן תמונות".
"תמונות? אני יכולה לראות?"

לראשונה בחיים אני מבינה מה זה שכל גופי רועד ומוחי משותק .הגברת פונה לבנה שיצא אלינו בינתיים ומבקשת
ממנו להביא את התמונות .הוא נענה בחוסר רצון .כעבור כמה דקות הוא חוזר ובידיו ערמת נגטיבים מצולמים על
זכוכית עטופים בנייר משי אחד ,אחד.
-

"בחצר הזאת רק אבא שלי צילם במצלמה כזאת .אלה תמונות שהוא צילם לפני המלחמה" .אני לוחשת.

אנחנו מנסים לראות מה מצולם .ברוב הנגטיבים לא ניתן לזהות את הדמויות ,אבל בשניים מהם רואים בבירור את
אימי ואבי .ארתור מתעשת ראשון:
-

"בבקשה הוא אומר לאם ולבנה ,תנו לי את הנגטיבים אני אדפיס אותם אצל צלם ואחזיר לכם".
"לא ,לא אומר הבן .אתה צריך לקחת אותם ללובלין וזה ייקח כמה ימים .לא ,אני לא נותן".

ארתור לוחש לי שלא להיכנס לוויכוח .עמותת בשביס זינגר תטפל בזה.
 "אני אקבל את התמונות" .הוא מבטיח." -היו רהיטים בבית?" אני שואלת.
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-

"לא ,לא היה שום דבר .ההורים שלך בוודאי לקחו איתם את הרהיטים".

כן ,אני חושבת לעצמי בלעג ,כשהם ברחו מכאן בפני קלגסי היטלר הם בודאי לקחו את הרהיטים.
-

"אני יכולה להיכנס"?
"בואי".

אני נכנסת לתוך הבית וכולם ממתינים לי בחוץ .מיד עם היכנסי אני מזהה את המזנון של הוריי ,עליו שמעתי כל כך
הרבה סיפורים .הם היו זוג צעיר והורים אמידים הזמינו להם רהיטים אצל נגר אמן .המזנונים והארונות היו מכוסים
פורניר מעץ שיצר דוגמא של וורדים על הדלתות .אי אפשר לטעות הנה המזנון .אני יוצאת למרפסת הקטנה.
-

"אימא ,נו ,מה ראית"? שואלים כולם במקהלה.
"המזנון ,אני אומרת ,המזנון שם" ...ועיניי מתמלאות דמעות.

-

"את יודעת? מצאנו גם ניירות".

אני לא מאמינה שהבנתי נכון.
-

"ניירות ,איזה ניירות?
"תראה לגב' את הניירות" .היא פונה לבנה.
"לא"! אומר הבן" ,זה בעליית הגג .קשה לעלות לשם .זה בחדר שלי".
" אתה גר בעליית הגג? את החדר הזה בנה אבי במו ידיו כאשר הוא היה תלמיד תיכון ורצה פינה משלו".

הדברים שלי לא מרשימים אותו.
-

"אני יכולה לעלות? בוא נעלה".

בלבי אני חושבת אין סיכוי שאלה ניירות ששייכים למשפחה .עברו מעל שבעים שנה מאז שהם עזבו .בתקופת
המלחמה הבתים האלה היו חלק מן הגטו ,ואחרי המלחמה גרו כאן אנשים זרים .אבל אני מחליטה לעלות .הוא מוציא
קופת עץ מלאה אבק ובה חלקי מחברות ,ספרים וניירות אחרים .מרחוק אני מזהה את כתב ידו של אבי .ספר הנהלת
החשבונות של חברת "ארבספלד בע"מ" ,החברה של המשפחה שאבי ניהל את החשבונות שלה .אני מתכופפת
ומכניסה יד לקופסא .ענן אבק מתרומם .משהו ירוק מציץ .אני שולפת לוח מתכת צבוע ירוק ועליו בספרות לבנות
ברורות מספר הבית  06ומתחת למספר כתוב .Erbesfeld :זה המספר המקורי של הבית .דפים צבעוניים מושכים
את תשומת ליבי .ספר ילדים בעברית שכנראה דודה מניה הביאה מארץ ישראל כאשר באה לבקר בשנת ,9109
ובתוך הספר דפים עם רישומים של אימא שלי שמאז ילדותה ציירה .אני מבקשת את 'המספר' והרישומים אך הבן
"הנחמד" מנענע את ראשו בשלילה ואומר לי להחזיר הכל למקום .ושוב ארתור לוחש,
-

"עזבי ,אל תכנסי לעימות ,אנחנו נשיג את הכול" .אני יורדת מעליית הגג ומצטרפת למשפחתי.
"אימא תראי משהו ,זאת באר".
"באר? איפה"?.
"הנה כאן".
זאת הבאר ילדים ,זאת הבאר שממנה סבא שלכם שאב מים והציל את הבתים שלנו מן השרפה הגדולה כאשר
הגרמנים הציתו את העיר"...
נשברתי......
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בתמונה זאת של אנשים הקשורים לבנק היהודי בבילגוראיי זיהתה דליה את הסבא
יחזקאל ארבספלד הראשון משמאל בשורה השנייה מלמעלה.
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מאת :בועז מזרחי
באתוס הישראלי נוצרה תחושת שווא ששירותי הביטחון והמודיעין של ישראל הביאו לחיסולם של נאצים רבים ,אולם
למרות שסייעה רבות במידע מודיעיני ,מדינת ישראל פעלה פעם אחת בלבד לחיסול פושע נאצי.
בעוד אייכ מן נתפס ונשפט כחוק ,פושע המלחמה הנאצי היחיד שחוסל במבצע מודיעיני חשאי ,הוא הרברט צוקורס ,מי
שכונה 'התליין מריגה' .בקטע היסטורי מדהים זה ,המחולק לשני סרטונים ,נחשף מהלך המבצע לחיסולו של הצורר
הנאצי ,שאכזריותו לא ידעה די .כך נקמו היהודים" ,אלה שלא ישכחו לעולם" ,בתליין מריגה!

חלק א' http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=RE9OEfKCWcA

חלק ב' http://www.youtube.com/watch?v=F3ouP1o1Eww&feature=player_embedded
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ולסיום גליון זה בנימה נינוחה ומשעשעת תכניתו של מני פאר .ואורחת צעירה ברוחה ומצחיקה שהגיע ארצה
בהזמנתו של שמוליק עצמון שלנו .תהנו...
http://www.youtube.com/watch?v=yByLGxb9GcA

בברכה.
רבקה ניב וישראל בר-און.
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