
טווארדה הרחוב בליאק מוטל
שרון אבנר

התפוררה ווהלין, בכפרי האחוזות בעלי שלטון כשהתמוטט הראשונה, העולט מלחמת בגמר
מרוז'ישץ/ ק"מ כ25 המרוחקת א1מלנו, הכפר יהודי של הכלכלית "המעצמה" גם כליל

היו וללוצק. לרוז'ישץ' ועברו הכפר את רובם עזבו ובליאק, פפר המשפחות, שתי בני
ולבראזיל. לאמריקה לים, מעבר רחוקים למקומות שנדדו גם

בלב ביתו את וקבע לווארשה הגיע קומה וגבה בלונדי נאה, גבר בליאק, מוטל
השניה בקומה ושאננה, זילאזנה הרחובות בהצטלבות ,44 טווארדה ברחוב היהודי, היישוב

קומות. 2 בן בית של
לבניין וקרשים לוחות  בעצים מסחר רבה בחריצות ניהלו פרידה ואשתו הוא
היו חדשים. לבניינים עץ וחלונות דלתות לייצור מיכניים לבתימלאכה סחורתם וסיפקו
בכבוד. התפרנסו הם גרו. בו הבית בחצר והשני שאננה ברחוב האחד : מחסנים שני להם

להם והעניק בנים, ושני בנות שש ויפה, גדולה משפחה הקים בליאק מוטל
החייט סגנון אל נקלה על הסתגל לא מוטל ההם. בימים בווארשה היהודי החינוך ממיטב
תפארתה, כל על היהודית, המסורת ואת הרחבות את אתו הביא הוא ווארשה,י יהודי של

לציונות.  ובראשונה ובראש האומה לערכי הזיקה את  ווהלין יהודי של

היה מוטל לארץ. העליה היתה שאיפותיו ראש אשר ופעיל, ער ציוני בית זה היה
מעיין והוא "התקופה'/ כרכי נמצאו הספרים בארון בוריה. על עברית וידע משכיל איש
בניהנוער עם עליהם ומשוחח כבדיהמשקל המאמרים את קורא בפעם, פעם מדי בהם

הביתה. מביא שהיו והסטודנטיט

נפשו. להט בכל אליה הצטרף בפולין, הציוניתהרביזיוניסטית התנועה כשגברה
שיהודים ה"קטנים", האנטישמיים הגילויים את וראה בגולה יהודי בקיום האמין לא הוא
קצר זמן עלו אף ורבקה, לובה בנותיו, ושתי לארץ לעלות תיכנן מהם. התעלמו רבים

השואה. לפני

יהודית אוירה בבית שררה ובחג בשבת מסורתילאומי. היה בבית החיים אורח
הבית עקרת בטובטעם שהכינה היהודית, המסורת לפי מאכלים ערוך שולחן : מתקדמת
שירים אבא עם הילדים שרו בשבט, בט"ו ואפילו ובפורים, בחנוכה אליזובה. והמשרתת

רבה. בהתלהבות ארצישראליים עבריים

שעה בשבט, בט"ו זוכר אני החדש. העברי השיר את ואהב ערב קול לו היה
: שרו הט "חמישהעשר", פירות טעמו שהילדים

ובגליל, בשרון
וברושים, דקלים בין

ילדים, משחקים
קדושים עם ישראל

שפתים כל על ושיר הם ששים
ירושלים. לך חדשה זו שירה

מוטל החמיצו לא "נובושצ'י"' בתיאטרון והופיע לווארשה "הבימה" תיאטרון כשבא
הושרו עוד כך אחר רבים ימים שבהן. מלה כל בצמאון ובלעו ההצגות, מן אחת אף ובנותיו
מבאי ובניהנוער הבנות האב, במקהלת הנצחי'/ ומ"היהודי מ"הדיבוק" השירים בבית

הבית.

בליאק. ופרידה מוטל



בעיירה חתונה
, אחותי של החתונה את אני זוכרת

כיאה פאר, וברוב עם ברוב שנערכה

. . ברל. ר' השוחט לבת

לביתנו בא החתונה לפני שנה כחצי

(ניעפאמישטשי) החייט חייםיוסל

את לתפור עוזרות, בחורות ואתו

ובגדים הכלה של החתונה בגדי

ידם אשר ולקרובים, המשפחה לבני
חדשות חליפות לתפור השיגה לא

המאורע, לכבוד

החתונה למועד קרוב  שני בשלב

,דער , אליהו ר' אלינו בא 

להכין היה שמתפקידו סארווער",

הכי וכל והמשקאות המאכלים את
באו אתו והמסורת. הנוהג לפי בוד

התבשילים להכנת וטבחות עוזרות

וכדין. כדת

צירה על הסתובבה הבית דלת

חודשים. במשך נסגרה ולא הרף ללא

באים היו וידידים שכנים קרובים,

מיוחד ברעיון מי , בעצה מי : לעזור
מוח. בבלבול סתם ומי

כינוס מעין התחיל החתונה בשבוע
המחוזות מכל באו גדול. משפחתי

בין שהתרוצצו קטנים ילדים עם

בבית. גדול ,יריד" , והיה הרגלים,

המשפחה קרובי באו החתן מצד
משא ולנהל ,התנפח" ל, והתחילו

ארוחת נערכה וכוי. הנדוניה על ומתן

השכנים בבתי אנשים למאות ערב

באולם מחסור בגלל הרחוב, בכל

בעיירה. חתונות

תזמורת בלווי בחוץ הוצבה החופה

אחרי קלעזמער. ברוך ר' של הקאפלה

שבע של שבת ואחרי כזאת חתונה

אישאיש האורחים התפזרו ברכות,

עייפים, בבית נשארנו ואנחנו לביתו

. . פוגרום. אחרי כמו הפוך בבית רצוצים

דבר וסתם הליצנים הוסיפו בעיר

המחותנים, החתונה, על לדבר נים

עד בלעג, ומי לשבח מי  הנדוניה

בעיירה. אחרת חתונה התקרבה אשר

בינדר) (לבית מלמד זהבה

ולמה ניה מפני
הנשמה יורדת
רמה מאיגרא

עמיקתאי לבירא

הקבצנים" "ריקודי את ורקדו רעייתי'/ יפה "הנך : רובינא של קריאתה את היקו הם
מסקין. של הרועם קולו עם

כבוד את ומעלה מיפיע רמה' בעל עברי, תיאטרון לראות מאד וגאה מאושר היה
להתבוללות. שנטו , בווארשה היהודים הצעירים ובעיני הגויים בעיני הציונית התנועה

והאוניברסי הגימנסיות תלמידי בעיקר רבים, בנינוער החלו היפות, הבנות כשגדלו
המשפחה לבני אכסניה מעין גם שימש הבית ציוני. מועדון למעין שהפך בבית, לבקר טה,

שהגרו או לארץ שעלו המשפחה בני כל לווארשה. שהזדמנו ולוצק, רודשיץ' מאומלנו,
. יפות פנים בסבר בו ונתקבלו הזה הבית את בדרכם עברו ולברזיל לאמריקה

העלה לא שאיש בשנים בווארשה, לימודי בתקופת הבית באי בין להיות זכיתי
יותר. טוב עתיד על חלומותיו את עדיין רקם והנוער חורבן של אפשרות דעתו על

באכזריות. ונחרב שנהרס קן : השואה של הטראגדיה עומק את לסמל הזה כבית אין

אחרי לישראל שהגיעה רכטמן וחוח הברית בארצות ורבקה לובה : הבנות שלוש שרדו

היו הנפלאים וההורים וצאליק שמוליק והבנים ותמר סימה אסתר, הבנות ברוסיה. נדודים
הנאצית. לחיה טרף

! לזכרם מצבה אלה שורות תהיינה

קרוביהם פני את מקבלים בראון) אריה (החזן וחתנה בעלה , מימין) (ראשונה מלמד זהבה

מבראזיל. וייסברג ויידל רוזן רציה


