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בחזרה לדף הקודם
תקציר מסיפור קצר שכתב ישראל בר-און
אחד הפרקים האהובים עליי ביותר בספרו של אבא "והשמים שתקו" הוא הפרק המספר על חצרו של איצ'ה קובל האיש ,ובני
משפחתו מבילגוראיי .הפרק מתאר נפח יהודי ,גס גוף ועדין נפש ,הפרק מספר גם על דיירים שגרו בחצרו – שלוש משפחות היו:
משה-מרדכי 'המלמד' הגבוה ואשתו אסתר .מספר סיפורים עתיר דמיון היה משה-מרדכי ,דייר שני בחצר היה לייבלה העיוור
שזיווגוהו לגיטלה היתומה כדי לקיים מצוות פרו ורבו ,ועוד משפחה התגוררה בחצרו של איצ'ה ,הייתה זאת משפחתו של שרול-
יענקל הנגר ,אשתו באשה וילדיהם .שרול-יענקל הנגר אינו אחר מאשר סבי עליו השלום...
הפרק מספר על בית המלאכה של איצ'ה ,שבימי הקיץ שמם ,מנגד ,שוקקת הייתה הנפחייה של הקובלים חיים בימי החורף ,עת
באו האיכרים מכל הסביבה לפרזל את פרסות סוסיהם .כשחלף החורף רתם איצ'ה סוסים לעגלה ,העמיס אותה בסחורות ושלח
שניים מבניו לסחור ברחבי גליציה .בתיאור נוגע ללב נפרד האב מבניו ,כל אחד מהשניים היה כאלון ביער .ואיצ'ה מדבר אליהם
ביידיש ומשלב מלים מלשון הקודש .אבא בספרו מקפיד על כתיבה ספרותית וכדי לא לחרוג לזיכרונות אינו מזכיר אפילו את
שמות שני הבנים.
והנה ,בא היום ואני לוקח חלק בהקמת ארגון יוצאי בילגוראיי בישראל ומתחיל לחפש בארץ יהודים בעלי זיקה לעיירה :באחד
הערבים מתקשר אני אל ישראל ברגרפריינד .ישראל היה חברו של אבא מילדותו וליוה אותו עד ליום בו הלך אבי לעולמו .וישראל
שואל אותי" :את עוייזר ואת שאכנע אתה מכיר".
 " עוייזר? שאכנע? מי הם בכלל?" שאלתי את ישראל. "על איצ'ה קובל שמעת פעם? הן אביך ז"ל ואני נולדנו בבית שלו ...הוא למעשה בן משפחה שלי ,שמו היה איצ'ה ברגרפריינד.'קובל' בפולנית זה נפח ...אם היית שואל מישהו בעיירה מיהו איצ'ה ברגרפריינד ,ספק אם מישהו היה יודע ,אבל את איצ'ה קובל
– הנפח ,לא היה ילד שלא הכיר ...ועוייזר ושאכנע  ,שני אלה היו בניו"...
למשמע דבריו של ישראל חנקה ההתרגשות את גרוני ועברו דקה או שתיים עד שהתעשתי...
 "והיכן הם היום עוייזר ושאכנע?" שאלתי את ישראל. "לא ראיתים כבר זמן מרובה ,אני מקווה שהם עוד חיים"בשלב זה תקפני בולמוס של התחקות אחר עקבותיהם של עוייזר ושאכנע .התקשרתי לכל 'ברגרפריינד' שברשימות שהצלחתי
לאתר .לאחר מספר שיחות ענתה לטלפון יהודית רז לבית ברגרפריינד ,גם אותה שאלתי אם השמות עוייזר ושאכנע אומרים לה
משהו.
 " עוייזר ,היה אבי ,הוא נפטר ב  "1969אמרה יהודית. "ושאכנע?" שאלתי" ,האם הוא עוד בין החיים?" המשכתי להקשות עליה."גם הוא נפטר בשנות השבעים ,הוא היה האח המבוגר מבין השניים ,גם את ילדיו אתה מכיר :אסתר אדלר ,טובה כשר ,ציפורהוגרשון ונחמיה"...

עברו חודשים אחדים וחברי ארגון יוצאי בילגוראיי נפגשו באירוע שיזמנו .לפני תחילת האירוע נגשה אליי יהודית רז ובידיה
מספר תמונות של מבנה עץ ישן הנוטה על צדו.
 "ישראל זה ביתו של סבי ,איצ'ה קובל ,צילמתי אותו בבילגוראיי לפניי שנים אחדות"... "יהודית ,את בטוחה שזה הבית?" "כן ,רחוב לובלסקי  ...29הייתי שם ,הנה בתמונה הזקנה שגרה בו היום". "את מבינה מה שאת אומרת לי? אם כן ,אבי נולד בבית זה ...איך זה שהוא נשאר ,הן כל הבתים בעיירה נשרפו"...בתמונות נראתה החצר .אווזים הסתובבו בה .באר מים ישנה .סביב הזנחה ,כמו חלפו עליה עידנים מבלי שחל בה כל שינוי.
הבית עצמו נראה היה בכל עליבותו ,לוחות עץ רקובים ,נוטה היה על צדו בזוית מסוכנת,
מספר חדשים קודם לכן ביקרה בארץ משלחת של תושבי בילגוראיי .בתוך הקבוצה נמצא גבר צעיר ,גז'גוז' בורובי שמו ,גז'גוז'
ואני התיידדנו ,עכשיו פניתי אליו וביקשתיו ללכת לרחוב לובלסקי  ,29לראות אם הבית עדיין במקומו ולצלם אותו בעבורי .וכבר
למחרת בקשתי הגיעו אליי בדואר אלקטרוני תמונותיו של ידידי הפולני.
חלפו עוד חודשים .ההחלטה לנסוע לפולין ,לראשונה בחיי ,הבשילה .בסופו של ירח יולי  2007הגשמנו אחותי ,אשתי ואני את
רצוננו לטוס לפולין.
 ...שבועיים לפני הנסיעה מלאו שלוש שנים לפטירתו של אבא ,עלינו לקברו שבבית העלמין והתייחדנו עם זכרו .כשעזבנו נטלה
אחותי שתי אבנים קטנות מעל מצבתו.
נחתנו בוורשה .גז'גוז' אסף אותנו משדה התעופה והביאנו לבילגוראיי .מארחינו תכננו את הסיור שלנו בעיירה ביקשתי מידידי
הפולנים לקחתנו לראות את הבית בו נולד אבא .מארחנו איתרו את האיש שהבית בבעלותו ותיאמו להיפגש אתו בשעות אחר
הצהריים .במהלכו של הסיור ביקשתי לראות את המקום בו עמד בית הכנסת .מצאנו שם בית-דירות .הכתובת של הבניין אמרה:
"רחוב לובלסקי  ."13אף לא זכר לכך שפעם היו כאן מרכזם של החיים היהודיים של בילגוראיי ...לא היה עוד מה לחפש שם...
איזשהו דחף לא נשלט הוליך אותנו במורד הרחוב ,עינינו היו פעורות לרווחה ...מרחוק הבחנו בקימורו של הגשר ,צעדינו הפכו
למהירים יותר...
 "לאן אתם הולכים?" חקרו אותנו מארחינו. "לובלסקי  "! 29עניתי ,קולי רועד מהתרגשות. "אבל קבענו עם הבעלים להיפגש שם רק אחר הצהריים "...אמרו המארחים. "אנו מוכרחים לראות את הבית עכשיו ...נחזור שוב אחר הצהריים"רחוב לובלסקי  ...29הבית שאבא נולד בו ...גדר עץ הפרוצה במרכזה ,ודרכה ניתן לראות את חצרו של איצ'ה קובל ואת חזיתה
האחורית .מישהו שיפץ את החזית הפונה לרחוב ,רק אותה ,ואילו מאחור הותיר צריף עלוב של עץ שהרקב לא השאיר בו לוח עץ
אחד מבלי ששם בו את חותמו .מדרגות עץ שמוליכות לדיוטה עליונה שעל פי המראה לא דרכה שם רגל אדם שנים רבות .סולם
מאולתר מעץ תלוי היה אופקית לאורכו של אחד הקירות .דלת עץ אחורית שנשארה מן הימים ההם אך שאינה נפתחת כבר שנים.
באר ישנה עליה תלוי דלי .ואגף מגורים פעיל .הרגשנו מעין קירבה לקירות הרקובים ...גל של חום הציף אותנו...

את מחשבותינו הפריעה זקנה שיצא מן הבית וסקרה אותנו בחשדנות שלא ניסתה אפילו להסתיר .שפתותיה רעדו ,שערות
צימחו בסנטרה ,עיניה לא הקרינו טוב לב" .אני גרה כאן מאז ומתמיד "...תרגמו מארחנו את מלמולה ,הזקנה נראתה עצבנית,
ועצבנותה גברה מרגע לרגע...
 "נלך" ,המליצו מארחנו" ,הבה לא נרגיז את האישה ,הן נחזור לכאן אחר הצהריים ...נפגוש את בעל הבית ,הוא לא גר כאן ,הואשיכן כאן את דודתו ,היא גרה כאן ושומרת על הבית בעבורו".
 ...שש אחר הצהריים .חזרנו אל חצרו של איצ'ה קובל ,ליד הבית המתינו לנו שניים מידידינו הפולנים ואתם גבר כרסתני  -בעל
הבית .הגבר הכניס אותנו אל תוך הבית .ריח חריף של בצל שהגברת הזקנה טיגנה קידם את פנינו ,דמעות נקוו בעינינו ,האם
הבצל הוא שגרמם? כירה ישנה שלפתחה הוכנסו עצים והבעירום ,האש הלהיטה פלטות ברזל עגולות שעליהם הונחו הסירים
והמחבתות ,ארובה של מתכת שהעבירה את עשן השריפה אל השמיים ,ממש כמו בימים ההם ,ארובת הלבנים עדיין במקומה –
כבר לא בשימוש .נזכרתי בתמונות של העיירה לאחר השריפה הגדולה של ערב מלחמת העולם השנייה בהן נראו ארובות אבן
מאופק ועד אופק .הן היו היחידות שהשריפה הגדולה לא יכלה להן .את כל היתר כילתה הבערה עד תום ...עינינו לא חדלו
מלסרוק את הבית הישן .ברצפת העץ נראו חורים שעכברים כרסמו ,צנצנות תחמיצים גדשו את המדפים הבודדים .ביקשנו לעלות
לדיוטה העליונה .בעל הבית הוביל אותנו במדרגות והזהירנו שאינן במיטבן ,המקום דמה יותר לעליית גג מאשר קומת מגורים
ובמרכזה עברה אותה ארובת הלבנים רצפה מלוחות של עץ שבין האחד לרעהו חריצים שניתן לראות דרכם את פנים אגף
המגורים .גומחה אפלה בסמוך לקיר.
 "בגומחה זאת בגג התחבאו שלושים יהודים בזמן המלחמה "...אמר בעל הבית וחייך... "לא מאמין לאף מילה שלך "...חשבתי ביני לבין עצמי.ירדנו אל החצר .אחותי עמדה ליד דלת העץ הישנה שהוליכה לשום מקום .היא סימנה לי בידה להתקרב אליה .שלחה ידה לתיקה
והוציאה מתוכו שתי אבנים קטנות ,אותן אבנים שליקטה מקברו של אבא בישראל .רשמה על האבנים את המלים "לזכרו של
אבא" נתנה לי אבן ולקחה לעצמה את השנייה .הנחנו את האבנים לסף הבית ופנינו לעזוב...
הייתה זאת שעה של דמדומים שבין יום ולילה .היה זה אזור הדמדומים בו נפגשו החיים והמוות :שתי אבנים קטנות מארץ
ישראל ,מקום שלאחר עידן הנדודים בניכר ושואת יהודיי אירופה ,סימל לאבא תחייה והוולדות מחדש .שתי אבנים קטנות
שלוקטו בבית הקברות בארץ מקום שמשמעותו – קץ ,מוות .שתי אבנים קטנות שהונחו על סף הבית בו נולד – מקום בו החלו
חיים ,בית הנמצא בעיירה בילגוראיי שסימלה לאבא את הקץ ,מוות ...שתי אבנים קטנות המסכמות שמונים וארבע שנים וסיפור
חיי אדם באחת מהתקופות הרות הגורל והדרמתיות ביותר בתולדות ימי עולם והעם היהודי בפרט...
אבא הלך לעולמו בשנת  .2004עד נשמת אפו האחרונה לא ידע ,שמכל הבתים בבילגוראיי שזכר ,שהכיר ושידע על גורלם...
דווקא הבית בו נולד ,בחצרו של איצ'ה קובל ,שבית זה היה כסנה בוער שלא אוכל...

"רחוב לובלסקי  ...29הבית שאבא נולד בו" "...מישהו שיפץ
את החזית הפונה לרחוב ,רק אותה"...

"מימינו שדה בר ריק המוליך אל הנהר שהגשר נמתח מעליו"

" ואילו מאחור הותיר צריף עלוב של עץ שהרקב לא השאיר בו
לוח עץ אחד מבלי ששם בו את חותמו"

מכיוון השדה גדר עץ

"משקופי חלונות שתולעי העץ חוררו אותם ככברה"

" מדרגות עץ שמוליכות לדיוטה עליונה שעל פי המראה לא דרכה שם רגל אדם שנים רבות"

"סולם מאולתר מעץ תלוי היה אופקית לאורכו של אחד הקירות"

"בחצר באר ישנה עליה תלוי דלי"

"דלת העץ הישנה שהוליכה לשום מקום"

"את מחשבותינו הפריעה זקנה שיצא מן הבית וסקרה אותנו בחשדנות"

"ליד הבית המתין לנו גבר כרסתני  -בעל הבית ,שהכניסנו לתוכו"

"ברצפת העץ נראו חורים שעכברים כרסמו"

"כירה ישנה שלפתחה הוכנסו עצים והבעירום ,האש הלהיטה פלטות
ברזל עגולות שעליהם הונחו הסירים והמחבתות"

"צנצנות תחמיצים וירקות כבושים גדשו את המדפים הבודדים"

"ארובת הלבנים מן הימים ההם ,שתחילתה בקומת
המגורים וסופה בשיפולי הגג"

"רצפה מלוחות של עץ שבין האחד לרעהו חריצים שניתן
לראות דרכם את פנים אגף המגורים"

" בגומחה זאת בגג התחבאו שלושים יהודים בזמן המלחמה "...אמרבעל הבית וחייך...
"-לא מאמין לאף מילה שלך "...חשבתי ביני לבין עצמי.

"אחותי שלחה ידה לתיקה והוציאה מתוכו שתי אבנים קטנות ,אותן
אבנים שליקטה מקברו של אבא בישראל .רשמה על האבנים את
המלים 'לזכר אבא'"

נתנה לי אבן ולקחה לעצמה את השנייה .הנחנו את האבנים לסף הבית ופנינו לעזוב...

