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"היום ,לפני  67שנים ,בנובמבר  ,1942הושלם חיסולה של קהילת יהודיי בילגוראיי .הגטו חוסל ,ברחובות העיירה התגוללו גויות
יהודים הרוגים שנרצחו בדם קר ,ובתעלות הניקוז זרם יותר דם יהודי ממים .את ייתרת היהודים הוליכו בצעדת מוות לעבר
זברזיניץ ,ומי שהגיע לשם ולא נרצח בדרך ,הועמס על קרונות הרכבת ונשלח להשמדה בבלז'ץ ובמיידנק.
היום 4 ,לנובמבר  ,2007ניצבים כאן בבית העלמין של חולון לייד מצבת הזיכרון של העיירה ,מספר יהודים ,מניצולי השואה ,ובני
דור שני לשואה ,וכן משלחת של תושביה הנוצרים של בילגוראיי ,כדי לכבד את זכרם של קרבנות יהודיי העיירה ,ומרכינים את
ראשם בפני המצבה שמתחתיה קבורה צנצנת ובה אפר נספים שהובא ממיידנק.
לא כל אחד מאתנו הכיר את בילגוראיי של לפניי פרוץ מלחמת העולם השנייה ,אותה עיירה שנשרפה והופצצה ,וזאת משום שרוב
חברי הארגון שלנו הם בני דור שני ,בנים להורים שנולדו וגדלו בעיירה ,רובנו ינקנו את הזיקה לעיירה מסיפורים של הורינו ,הם
העבירו לנו נכס יקר שמשמעותו לדעת מהיכן הם באו ,כיצד הם חיו ,ולזכור את אותם מבני עמינו שעונו ,ונרצחו ונשרפו
בכבשנים :סבים ,סבתות ,הורים ,אחים ואחיות ,דודים ודודות .ילדים שעוד לא הספיקו לחוש בטעם החיים ,וזקנים שתש כוחם.
אנו ,חברי הנהלת הארגון קיבלנו על עצמנו את המשימה לטפח את הזיכרון ,למעננו ,ולמען ילדינו ,וכדיי שתהיה מלאכתנו נאמנה
אנו עוסקים בימים אילה בחקר הנספים .אין מידע מדויק על כמות הנספים ,לא כולם מופיעים על המצבה ,ברם אנו בודקים
ומאמתים את כל השמות שבידינו ,עד עכשיו ספרנו  4350קורבנות .אנו ,שחיים  -בניהם של אותם ששפר עליהם גורלם ונותרו
בחיים ,יודעים את משמעות הסבל של אותם שעברו את השואה ,הסיוטים שרדפו את הורינו חלחלו אל ילדיהם – אלינו ,כל מי
שנרדף ,עונה ,ונמלט על נפשו לקה בשריטה עמוקה בנפשו ...מי יותר ומי פחות .והצורך להדחיק את אירועי האימים אל תת-
המודע ,ולהשתדל לחיות חיים "נורמאליים" עלתה להם בסבל אנושי בל יתואר ,ובכך שהשכילו לעשות זאת רואה אני את הגבורה
במלוא התגלמותה ,את הכוח לרצות לחיות ,כוח שאין גדול ממנו ...הורינו ,באינסטינקט הריפוי העצמי שלהם ,בחלקם בחרו
לדבר ,לספר ,לכתוב ולהתבטא .אחרים מביניהם מלאו פיהם מים ובחרו לשתוק עד אחרית ימיהם ,חלקם לקחו אתם את הסודות
האפלים לקבר .אלו גם אלו לא הצליחו להסתיר את האימים שרדפו אותם אפילו שכבר דרכו על אדמה בטוחה .ואנו ,ילדיהם
חיינו את הפחד ,את הכאב ,את אי היכולת לשכוח וגם לסלוח ,תחת אותה קורת גג .ולמדנו דרכם לאהוב את אותם יהודים טובים
ותמימים ,בעלי משפחות ובעלי אמונה באלוהים אחד שבשמים ששומר עליהם מכל פגע ,וגם לשאול את השאלה שהציקה להם,
היכן היה אותו אלוהים בשעה שכל כך היו צריכים את עזרתו? ודרכם למדנו על געגועיהם להווי של העיירה ,אותה עיירה שרוב
תושביה היו קשי יום ,מוכי עוני ודלות ,וסובלים חרפת רעב ,עיירה שלכאורה לא היה למה להתגעגע בה ,אך כולם עד אחד דיברו
עליה באהבה ובגעגועים "שטייטלע" כך כינו אותה בחיבה ,ובכל כינוס ומפגש ,אף שכבר היו אזרחים ישראליים גאים ,פתחו
במילים" :בלגוראייר יידן" ,ועכשיו ,עומדים אנו כאן ביחד ,ולאור בקשתם של אורחים נוצרים מבילגוראיי ,ומשום שהביעו עד כמה
חשוב להם מעמד זה ,ואנו זוכרים ומבכים ,ומכבדים את נשמותיהם המעונות של יהודיי בילגוראיי ,נרצחי השלטון הנאצי ומשתפי
הפעולה שלו ,בימי האימים של מלחמת העולם השנייה ושואת יהודיי אירופה .מחוות אורחינו מבילגוראיי מנחמת אותנו ונותנת
לנו ייסוד לתקווה שכולנו למדנו פרק כואב שלא היה כדוגמתו בכל תולדות ימי האנושות ,פרק שהיטיב להגדירו משוררנו הלאומי
ביאליק במלים "השוחט שחט והשמש זרחה" ...ושהדרך למנוע הישנות מקרים שכאלה ,עוברת בנתיב הזיכרון .כי מי שאינו זוכר
בחזרה לדף הקודם
ולומד לקחי עבר אין לו עתיד".
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בהמשכו של הטכס שמואל עצמון אמר "קדיש" ישראל קרא "יזכור",
כנהוג בטכסי זיכרון .שמואל עצמון קרא את "חזון העצמות היבשות"

נציג וראש המשלחת הפולנית הניח זר פרחים על המצבה ,ונשא דברים
בדבר הפעולות המתקיימות ע"י ארגון בשביס זינגר לזכר קרבנותיה
היהודיים .הוא ציין שעם שובם לעיירה ב  6.11.07הם עומדים לעלות
לבית הקברות היהודי ולערוך את טכס הזיכרון השנתי שלהם המתקיים
על ידם בנובמבר.
משום שלא ניתן היה להקריא כמנהגנו את כל השמות החקוקים בחזית
המצבה הוחלט שכל אחד מחבריי הארגון הנוכחים בטכס יצביע על
שמות בני משפחתו ,יקריא אותם ויספר בקצרה מי היו האנשים ונסיבות
מותם.
הטכס הסתיים בכך שחברי המשלחת עברו על פני המצבה והניחו עליה
אבנים קטנות שלקטו מן הדרך.

