
עמוד 1



עמוד 2



 ומשמעותי". ייחודי היסטורי זיכרון "נכס
 לבית בכניסה המשורר" להקת"אל חברי

 גולדברג, טל מימין: ו.4 ואליצוב ברחוב
אלברט ובעז מייזלמן אורי קגן, עידו
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 תושבי הזה המחזה ת
לשכוה: יתקשו ורשה
יש רוק להקת חברי

 לבמה עולים ראלית
ומב מחאה במופע

 שחיברו מקוריים בלחנים שירים צעים
 נערץ, פולני יהודי משורר של למילותיו

אוק בחודש קרה זה ורשה. בגטו שנרצה
 דנה ורשה שעיריית בזמן האחרון, טובר

 ואליצוב ברחוב הבית את להרוס בהצעה
 חברי ביוזמת לדרך יצא המופע בעיר. 14

הנא Kamieh i co? הפולנית האגודה
 היסטוריים, מבנים שימור למען בקת

 חברי ניימסקי; וגז׳גוז׳ חיבובסקי אנג׳יי
 ומתן מישראל; המשורר" "אל להקת

 בוורשה. ההיסטורי היהודי מהמכון שפי
 למנוע ורשה לעיריית קראו הם במופע

הבו מהבניינים הבית, של הריסתו את
 שבו והבית הגטו מתקופת שנותרו דדים
 סטי־ שלנגל, ולדיסלב והתגורר גדל

 בוורשה מצליח פזמונים כותב ריקן,
 הפופולרי והמשורר המלחמה לפני של

 במוצאי פרי: נשא המאבק בגטו. ביותר
מעי הבשורה הגיעה האחרונה השבת
 ייכנס והוא ייהרס לא הבית ורשה: ריית

לשימור. הבתים לרשימת
 מול להתקיים המופע תוכנן במקור

בטיחו מסיבות להריסה. המועד הבית
 לאולם המופע הוזז האחרון ברגע תיות,

 את עשו החברתיות הרשתות במקום.
 ומוול לפיד מפיר עברה השמועה שלהן:
 ללהקה להקשיב באו אנשים מאות לוול.

 שיריו את בעברית ששרה הישראלית
ובעיבו בלחנים שלנגל של הפולניים

בווידיאו־ מלווים רוק, של מקוריים דים

 מוקרנות המקוריות כשהמילים ארט,
 ולאנ־ לעברית תרגומים עם בפולנית

 מדהים", "היה מגדרו. יצא הקהל גלית.
 "נאלצנו הלהקה. חבר אלברט, בעז אומר
 לנו שאין כך על ולהתנצל לבמה לחזור
 ביותר. מרגש היה הכל. נתנו כי הדרן,
 שם אנשים ברורה: בצורה להגיד צריך
 הצטרפנו ואנחנו זמן, המון בזה עסקו

פוע על לאנשים שנודע אחרי למאבק.
 לאתר פניות קיבלנו הבית, להצלת לנו

 את לקנות שהציעו מאנשים הלהקה
 מאוד. גדולה התעניינות הייתה הבית.
 איך לעשות, אפשר מה לדעת רצו כולם

לק הקמפיין ולעזור. להתגייס אפשר
 מאוד. רצינית דחיפה נתן המופע ראת

 המקומית שהעיתונות שלמים חודשיים
 הישראלית הלהקה של המופע על סיפרה
 ביטא הוא שלנגל. של שיריו את ששרה

 ורשה, לעיר הרבה אהבתו את בכתיבתו
 שלו. היהודית ולזהות הפולנית לתרבות

 לקשר סמל הם ויצירתו חייו סיפור
ליהודים". הפולנים בין ההיסטורי

הגבית nnn בשביל
 יותר של לגיוס במקביל הגיע המופע

 ישראלית עצומה על חתימות 4,000מ־
יש "אלפי הבית. הרס מניעת שתכליתה

מבק רבות, נוער משלחות ובהם ראלים,
 הלהקה חברי כתבו שנה", בכל בבית רים
 איננו הבניין "עבורנו פולין. ממשלת אל
חור לזיכרון וייחודי משמעותי עוגן רק
 השואה בזמן ורשה והעיר ורשה יהדות בן

 של כביתם - השנייה העולם ומלחמת
קיפניס ומנחם שלנגל ולדיסלב האמנים

 של הנשגב לכוחן סמל גם מהווה הוא -
 הבית אפלים. בזמנים והיצירה התרבות

היס זיכרון נכס הוא 14 ואליצוב ברחוב
 ורשה, לעיר ראוי ומשמעותי. ייחודי טורי
 לשמר חורבותיה, מתוך וקמה צמחה אשר

הללו". הזיכרון רסיסי את ולטפח
בשו הישראלית, שלעצומה ידעו הם

 חתמו שעליה המקומית מהעצומה נה
בפו סטטוטורי משקל אין איש, 2,000

 הגבית", הרוח בשביל זה את "עשינו לין.
 לומר חשוב נורא לנו "היה אלברט, אומר

 פולני עניין רק לא זה בפולין: לרשויות
 ואנחנו גדולה חשיבות עם מקום זה פנימי.

לשי ראוי פתרון למצוא מכם מבקשים
המבנה". של מורו

 שהוצאנו אחרי קצת חורבה. הוא "הבניין
 שמענו וחצי, כשנה לפני האלבום, את

 ששלנגל בגלל לבית. הריסה צו שהוצא
משתד אנחנו בפולין, מוכר משורר הוא
בתק ועדכונים ידיעות אחרי לעקוב לים

 אל־ ממשיך אליו", שנוגע מה בכל שורת
 שרבץ לאיום נחשפו כיצד ומסביר ברט
 באזור להדריך "כשהתחלתי הבית: מעל
 בעשור בית. חסרי שם חיו שנה, 15 לפני

 הוא כי למבנה הכניסה את חסמו האחרון
 השעון נגד מרוץ התחיל ואז מסוכן, היה
 לרשימת הבניין את להכניס לנסות כדי

פו הבר׳ה שיש שמענו לשימור. האתרים
המוטיב עצומה. שהריצו צעירים לנים
נלח הם שימור. אחת: הייתה שלהם ציה
 שמירה מתוך בוורשה בתים כמה על מים
ואד היסטוריה מורשת, כמו ערכים על

 העולם במלחמת נמחקה ורשה ריכלות.

מל שנותרו מבנים כמעט אין השנייה.
שנשא מבנים ובטח בטח המלחמה, פני

 הזה, הבית נשאר במקרה הגטו. בתוך רו
 המאבק הזה, במובן שלנגל. וגדל גר שבו
 מפני הוא לשלנגל, קשר בלי הבית, על

 הזיכרון כל היסטוריה. בפיסת שמדובר
 נותר לא לראות. מה אין כי דיגיטלי, הוא

המלחמה". אחרי דבר כמעט
 מבנה?", על להילחם צריך בכלל "למה

ומ מייזלמן, אורי הלהקה חבר שואל
 כמעט נשאר לא "כי נשימה: באותה שיב
 ורשה חרבה. מוורשה 90%כ־ דבר. שום
 מעט עוד ותיירות. קניות היא היום של
 בבית שמדובר לעובדה זכר יישאר לא

 מוסיף: ואלברט בעולם", הגדול הכלא
 מהפרויקט מסתייגות לתגובות "ציפינו

לאנ לבית. בהקשר רק לא בכלל, שלנו
 מכירים שהם כמו משלהם, שואה יש שים

 קצת השואה את מביא הזה הסיפור אותה.
אחרת".

כע לפני הוקמה המשורר׳ "אל להקת
 "חיים הבכורה אלבום הקלטת עם שור,
 בעקבותיו: שעלה והמופע ביאליק" נחמן
 אחר ״.live ביאליק ה.נ. - המשורר ״אל
 של שיריו על המבוסס אלבום הגיע כך

מח שלושה מקוריים. לחנים עם שלנגל,
 גיטרות), ,41(גולדברג טל הלהקה, ברי

 שירה ,40(ואלברט תופים) ,41(מייזלמן
תנו בוגרי חינוך, אנשי הם וגיטרות)

בת הברים והלומד, העובד הנוער עת
 מדריכים היתר ובין ישראל דרור נועת

 שם לפולין. במסעות ומבוגרים נוער בני
הצ אליהם שלנגל. של שיריו את הכירו

 וידיאו־ארט אמן מוזיקאי, קגן, עידו טרף
גי ,45( לשעבר ״מיומנה״ להקת והבר
בס). טרה

עם להיפגש מייזלמן ביקש כשנה לפני
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