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ואב ףסוי לש םילופכה וייח
 ול םירסומ וא ,בוחרב ןהיבאל םידומ םירז עודמ ועדי אל ואב תויחאה
 הנחמב ףרגילק היהש וליג הקיתש לש םינש ירחא קר .םולש תושירד
 עדונ ותומ ירחא .םיפיוזמ םיטקיפיטרס תוכזב םידוהי תואמ ליצהו זוכיר
הנושארל אלמה ורופיס תא תורפסמ ןה תעכ .דסומה רובע דבעש ןהל

תוברתב ףדפד
אריפש לכימ

1/5/20089:34

 ,יאקיפרג ,רייאמ ,רייצ .םילעפ בר שיא היה ,דימת ויתונב ועדי ,ואב ףסוי

 .לארשיב םירוטמינאה יצולחמו תירבעה הלימה לש ףוסוליפ ,טסירוטקירק

 אוהש דוסה תא העדי אל ותחפשמ וליפא ךא ,לכל םיפוקש ויה ולעופו וייח

.היינשה םלועה תמחלמ ימימ ומע אשנ

 תא רוקחל ,הלילצו הסדה ,ויתונב יתש ולחה2002-ב ותומ רחאל קר

 ינב תואמ ומצעב ליצה ,רלדניש תמישר ילוצינמ ,ואבש וליגו ותוא תורוקה

 תונחמבו תואטגב םידוהיל םיכמסמו תודועת ףייזשכ ,האושה ןמזב םדא

.זוכירה

 ליבשב דבע רשאכ ,םילופכ םייח תויחל ךישמה ןהיבאש וליג ךשמהב

 יילא שגינ הנטק הדלי יתייהשכש תרכוז ינא" .ץראל הלעש רחאל דסומה

 תרפסמ ,"ךלהו 'םייחב ינא ךלש אבא תוכזב' יל רמאו ,בוחרב רז םדא

.הרוכבה ותב הסדה

 ,תלבלובמו הנטק הדלי ,התיבה יתרזח .רבדמ אוה המ לע יתנבה אל"

 אוהש יתיאר '!טקש' יילע קעצ אבא .תרמוא תאז המ ילש אבא תא יתלאשו

 תודועת ףייז אוהש יתנבה ךכ רחא .רתוי הז לע ונרביד אל זאמו ןבצעתמ

 ורפיסו ,יתשגפ אל םלועמש םישנא הברה ועיגה ותומ ירחא .םדא ותואל

."םישנא הברה הככ ליצה אוה .חורבל ולכויש ידכ םיכמסמ םהל ףייז אבאש

 יחש ימ ,איהה הפוקתב ותוא תורוקה תא ריתסה ותחפשמ ינפמש דועבו

 לוכי אל תואטגב

 לעי .שיאה תא חוכשל

 דסומב ליעפ לש ותבו יבשת העונ תרמזהו תינקחשה לש המא ,יצרא

 לצינ היבאש התודלי ימימ רבכ העדי ,)רובי םימיל( 'ץיבוקרב ןנח 'ב היילעל

.ואב תוכזב

 ימימו" ,תרפסמ איה ,"'ב היילע לש םינושארה םיליעפהמ היה ילש אבא"

 םיבוטה םיכמסמה יפויז תא השעש םדא לע יל רפסל גהנ אוה יתודלי

 םיכמסמה תא חירבמ היה אוהו ,םירמוח תואטגל ול וחירבהש ,רתויב

."ונממ דואמ לעפתה ילש אבאש תרכוז ינאו ,דואמ ןכוסמ היה הז .הצוחה

 חמשה ילקיזומה דמצה ,"ואב תויחא"כ רתוי תורכומה ,הסדהו הלילצ

 דועב .לודג לוכסת םע ולדג ,"ואנ יפה יב" םע "לארשיב קר"ב עיפוהש

 רבודמ היה ןתניחבמ ,ישיא ןפואבו יבמופב ,םהיבאל הדות וריכה םיברש

.המולעתב

 היילע תורשא ףייז אוה" .הלילצ תנייצמ ,"םעפ ףא הז לע רביד אל אבא"

 לבא ,םשמ חורבלו ומצעל ףייזל לוכי היה םג אוה .םידוהי תואמל לארשיל

 אל אוה המל יאנותיע ותוא לאש תחא םעפ .םישנא ליצהלו ראשיהל רחב

 ןיבמ אל ,הככ וילע לכתסה אבא זא ,וטגהמ חורבל ידכ תודועת ומצעל ףייז

 :היה אוה הזכ .'יתשא תא ריכמ יתייה אל זא יכ' ול הנעו ,הלאשה רשפ תא

."יבויחה דצה תא אוצמל בהא אוה רבד לכב
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ןושאר

הרפ הרפ

 זכרמב ןורכיזה ברע

טדורב

ינפי סקימוק ,ףלודא

...דוע

רקס

ינא דעומה לוחב
 שפנ תא רישעמ
םילביטספב ידלי

 םע יתיבב רגתסמ
תוצמה
 יבחרב לייטל אצוי
לארשי
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ואב ףסוי :רויא .האושה תארשהב םירויצ

וטגב הנותח

 תונמאב וידומיל תא לחה1938-ב .ןילופבש בוקרקב1920-ב דלונ ואב

 תא העטק םלועה תמחלמ םלוא ,תימוקמה הטיסרבינואב תיטסלפ

 סרוק םילשהל קיפסה אוה ןכ ינפל םירופס םישדוח ,תאז םע .ותרשכה

.תויתוגה תויתואה תביתכ תכאלמ תא דמל ובו ,היפרגילקב

 לע הדיקש ינפ לע םירבחה םע תולבל ופידעה ותתיכב םידימלתה בור

 הרצק הפוקת רובעכ .תוריוצמה תויתואב בהאתה ואב לבא ,םהידומיל

 רבעוה אוה בוקרק וטגב היהש רחאל .וייח תא ליצהש המ הזש ול ררבתה

.בושאלפ זוכירה הנחמל

 לכויש םיריסאה ןיבמ והשימ תונתחדקב שפיח ,טג ןומא ,הנחמה דקפמ

 ואב תא וריכהש הנחמב םידוהיה .תוזרכו םיכמסמ תויתוג תויתואב בותכל

 דרשמל וכרד תא השע אוה ךכו ,וילע וצילמה ,בוקרק וטגמ דוע יאקיפרגכ

 ידכ דע" ,הסדה תרפסמ ,"םימיא דחפ טג ןומאמ דחפ אבא .הנחמה דקפמ

 .ףוגהמ ול אצוי םדה לכ ,ודיל אצמנ ןומאש םעפ לכבש ואר םירבחהש ךכ

."ןבלל ךפוהו ריווחמ היה אוה

 תורכיהה תא ול בח אוהש תורפסמ ויתונב ,טג וב ררועש הדרחה תורמל

 וטג לש הפמ טטרשל ונממ שקיב טג ןומא דחא םוי" .ל"ז הקבר ,ותייער םע

 דועיתה אוה םויכש ,ךמסמה תא טטרש אבא" .הסדה תרפסמ ,"בושאלפ

.הנחמהמ רתונש דיחיה

20 סונימ לש םוי היה הז .שמש קתעה תושעל ןומא וילע הוויצ ךכ רחא"

 רמא טג ןומא .ץוחב שמש ןרק ףא ןיאש ול ריבסהל הסינ אבאו ,תולעמ

 םיהולאל ללפתה אבא .'שארב רודכ וא שמש קתעה .יתוא ןיינעמ אל':ול

.ולש ףוסה תויהל ךלוה הזש בשח רבכו

 .השוע אוה המ ותוא הלאשש םיספ דגבב הייפהפי הרוחב האצי םואתפ"

 יתוא תוארל ךכ לכ הצור אל איה לבא' ,שמשל הכחמ אוהש הל הנע אבא

 רזח אוהשכו ,הקימסה אמא '?הדיקפת תא אלמל הלוכי תא ילוא .םויה

."הפמה לש קתעה אצי .סנ הרק הינומאב ריינה תא םשו דרשמל

 ילתוכ ןיב ונתחתה םהו ,םיאושינ הקברל ואב ףסוי עיצה םיישדוח ירחא

 הקרזנש ףסכמ תיפכמ ףרוצכ שמישש ידוהי רצי ףסכה תעבט תא .וטגה

 ,"רלדניש תמישר" טרסב החצנהל הכז גוזה ינב לש הנותחה סקט .םוקמב

.רגרביוה ימר ילארשיה ןקחשה םליג ותומד תא רשאכ

 םג ונורשיכב שמתשהל ואב דיפקה זוכירה הנחמב ותוהש תפוקת ךרוא לכל

 ידכ וירבחל םיריואמ םיפלק ןיכה אוה .וב םיהושה לש םהייח תא לקהל ידכ

 לע רומשל הסינו ,חספל תילותיה הדגה בתכ ,םהב קחשל ולכויש

 ליצה אוה ךכו ,רשואמ היה אוה האושה לש תפותה ךותב םג" .תוימיטפוא

 םתוא קיזחה אוהש םירפסמ ולש םירבח" .הלילצ תרמוא ,"םישנא ןומה

."תולובג אלל םדא ןב היה אוה .םייחב

nrg בירעמ3 ךותמ2 דומע

31/03/2013mhtml:file://F:\Multimedia Files\Front Page Express\New Joseph Bau Website\תונותע\...



ואב ףסוי :רויא .האושה תארשהב רויצ

דסומה תורישב הריירק

 ואב דבע ותייחמל .ביבא לתב ועקתשהו לארשיל ואב גוזה ינב ולע1950-ב

.טסירוטקירקכו יאקיפרגכ ,בצעמכ םינותיע השולשב

 םויכ אצמנ ובש ,9 יקסב'צדירב בוחרב הקיפרגל וידוטס חתפ ליבקמב

 לש רייאמכ עונלוקה ףנעב בלתשהו ,ומש לע ארקנה ןטקה ןואיזומה

 תובקעב הנומש" ,"ןלבזק" םיטרסב קלח חקל רתיה ןיב .היצמינאו תויבותכ

.דועו "שאה דומע " ,"יתבש חלאס" ,"דחא

 לש המהובה ישנא ,תיסכ תרובח ראשו ץומא ןב ןד ,רהוז ירוא ומכ תויומד

 רייא ףא אוה .ותיבב םיעובק םיחרוא ויה ,70-הו60-ה תונשב ביבא לת

 ול היה אלש ןוויכ .לארשיב םינושארה םיריוצמה םיטרסה תא ומצעב קיפהו

 םליצ הבש הנוכמ ומצעב ואב ביכרה ,תללכושמ היצמינא תנוכמ שוכרל ףסכ

.םינושארה ויטרס תא

 תמדקל עיגהל שקיב אלו ,ויטרסב תוריוצמה תויומדה ירוחאמ רתתסה ואב

 .יולגה לע רתסנה בר המכ דע ועדי אל ותחפשמ ינב וליפא לבא ,המבה

 זא .תירבעה הפשה אשונב ורכזל םירויצ תכורעת תסנכב הגצוה ותומ רחאל

 היה ןכיבא" .הצצפ ןהילע ליפהו ויתונב לא להקב םישנאה דחא שגינ

 םיכמסמה תא ןיכה אוה" ,ןהל רמא ,"דסומה לש ישארה יאקיפרגה

."םיבוט יכה םיפיוזמה

 הנשב החתפנ תולילגב ןיעידומה תשרומל זכרמבו ,ושיחכה אל דסומב

 ועידוה" ,הסדה תרכזנ ,"הנטק יתייהשכ" .ויתודובע לש הכורעת הרבעש

 רוויח השענ אבא .הירוסב ןהכ ילא לגרמה לש הסיפתה לע תושדחב םואתפ

.רביד אלו

 םוי .'ותוא תרכה וליאכ דעור ךלוכ התא ?ךל הרק המ ,אבא' ותוא יתלאש

 ףייז םצעב אבאש ונל הרפיס אמא םינש המכ ינפל קר .דקפת אל אוה םלש

 היה אבאש רמול רשפא" :הפיסומ הלילצ וליאו ."הנידמה תורישב םיכמסמ

.םילופכה וייח ללגב רסוימ ןמא

 ןורשיכב שמתשה רחאה דצהמ לבא ,ושפנב ןמא היה אוה דחא דצמ"

 אל דחא ףאו םסרפתהל היה לוכי אל אוהו ,דסומב תרשל ידכ ולש יתונמאה

 ותוא ולאש וליאש תבשוח ינא תאז תורמל .לודג טקילפנוק הז .ותוא ריכה

."הלילשב הנוע היה אוה ,היה לוכי וליא וייחב והשמ הנשמ היה םא
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