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ביוגרפיה
רחוב של

 חברים לי שאין מאחר אבל אותם. שיזכרו בלבי,
 לוותר נאלצתי בהייטק, עניין לי ואין נפט אלי
 ישבתי חודשים במשך ממד. תלת תערוכות על

 שיצאו עיתונים וקראתי בביתי המחשב מול אפוא
 "היינט" העולם: מלחמות שתי בין בוורשה לאור

 עקספרעס", "אונזר (הרגע), "מאמענט" (היום),
 הספרותיים) (הדפים בלעטער" "ליטעראריישע

 חיו שבה השפה ביידיש, כולם - אחרים ורבים
 ביותר הגדולה היהודית הקהילה ורשה, יהודי רוב

 (והיוותה יהודים מיליון כשליש שמנתה באירופה,
העיר). מאוכלוסיית כשליש
 הסיפורים את מהאינטרנט דליתי זה אחר בזה

 הגדול לסיפור הצטרפו והם סמוצ׳ה, של הקטנים
 פחות, לא ממדי תלת סיפור זה היהודית. ורשה של

יקר. פחות הרבה שלו והשחזור

 את מספר בוורשה אחד קסן ברחוב סיור
 ומוות, ורשה גסו של זה לא כולו. הסיפור

 תיאסרון עם תוססים, יהודיים חיים של אלא
 לא \יול7 ומסעדות. מאפיות קפה, ובתי

מר בני ■» הבינלאומי השואה יום לציון שגרתי

 המסוגנן הבניין בפריז, הערבי העולם במכון ■■
mM התערוכה עכשיו מוצגת הסן, גדות על 

 המוקדשת וירטואלי", סיור שנים: אלפי בנות "ערים
 לעיי הפך שדאעש בסוריה מקומות לשלושה
 הארכיאולוגי והאתר מוסול חלב, הערים חורבות:
 אולמות בין עוברים המבקרים (פלמירה). תדמור

 והעתיקות המפוארות הערים שבהם התערוכה,
 זה אבל לפחות. ממד בתלת - לתהייה קמות האלה

 מרשים הדיגיטלי השחזור ממד; תלת סרט עוד לא
 מטיילים שהם משתכנעים שהחושים עד כל־כך,
האבוד. בלבנט עכשיו

 רחוב סמוצ׳ה, רחוב עם לעשות רציתי כזה משהו
 בוורשה. לשעבר היהודית השכונה של בלבה אחד

 נחרב המזרח, ערי משלוש יותר עוד הזה, הרחוב
 נמחה פשוט - השנייה העולם במלחמת לחלוטין

 בעקבות ונחרב ורשה בגטו נכלל הוא היה. כלא
 רחוב אבן. על אבן בו נשארה לא כך ואחר המרד,

 בו הכול אבל תוואי, באותו עובר היום של סמוצ׳ה
 גם וכמובן האחרונים, העשורים בן כלומר - הדש

אהד. אף שם נשאר לא המקוריים מתושביו
 כמה בו שחיו אורכו, מטר 1,100 אחד, רחוב
אמרתי להם, מגיע בעיקר. יהודים (!)אלפי עשרות

החנלם רר1המש1 הקטן גניני3
 הסכימו סמוצ׳ה של המקוריים שתושביו לי נדמה
 אותם. להציג רוצה אני שבו הצנוע לאופן בשתיקה

 בארמונות. חיו ולא בגדולות הלכו לא ממילא רובם
 שלושה כלומר, - ברחוב אחד בבית־שיכון אדרבה:
 ובדירות קומות, חמש בני חי״ת, בצורת בניינים

אנשים. של רבות מאות התגוררו - בעיקר הדר

 וחוב מעלה:1./והיום אז
 נשנות שהיה נפי המוצ׳ה

 ת״ויה למטה: .30ה־
 שנבנתה בשמנה מס״וים

הגטו חורבות על

 לתאר. שקשה רוחני בעושר אבל בעוני, חיו רובם
 הרחוב, במרכז ממש ,30 בסמוצ׳ה התיאטרון למשל,

 זו, אחר בזו הצגות העלה והוא מושבים אלף בו שהיו
 שבו אחד תיאטרון עוד בוורשה היה "לא בשבת: גם

 התיאטרון כמו השחקנים עם כך כל הזדהה הקהל
 השחקן "אשרי זונשיין. משה הסופר כתב בסמוצ׳ה",

 ביציאה לו חיכה סמוצ׳ה נחמד. תפקיד לגלם שזכה
 לשחק שנאלץ למי לו אוי כפיו. על אותו ונשא

עדינה". נערה שפיתה עריץ,
 2 מסמוצ׳ה קוהן, י״ל הצעיר המשורר למשל או
 ובכל ושרק, כחל בלי המחסור את שתיאר ,16 דירה
 של חולין יום "כל הסוציאליסטי: בחזונו ראה זאת

 ובשירה". רבה במוזיקה מלא / ומאבק קשה עבודה
 לייבוש, הפלא ילד למשל - שכנים עוד לקוהן היו

 וגם הקטן", "פגניני שכונה ,1 מסמוצ׳ה מהונן כנר
 נשות אופים, תופרות, רוקחים, וסנדלרים, חייטים

 בעצם, בקודש. ומשמשים רבנים גם ולהבדיל רחוב,
 גדול בזאר הזה: ברחוב היה למצוא שרציתם מה כל

 קונדיטוריות, קפה, בתי וגנשה, סמוצ׳ה בפינת
 באחד מצאתי השאר בין וכיו״ב. מסעדות

 בסמוצ׳ה אלקנבוים מסעדת של תפריט הארכיונים
 ופתיתים "דג לאכול היה אפשר שבה פאוויה, פינת

 גרושים, 90ב־ וקישקה עוף רבע בלבד, זלוטי 1.20ב־
גרושים". 60ב־ רק - בשר עם וקרופניק

 קל הללו המאכלים של הריח ואת הטעם את
 או ממד תלת בשחזור מאשר במילים להרגיש יותר

 שבהם רבים חודשים אחרי היום. של סמוצ׳ה ברחוב
 להתרשם לוורשה נסעתי וספרים, עיתונים חרשתי

 יום בערב בדיוק, שנתיים לפני היה זה עיניי. במו
 קיבלה המושלגת דורשה ,2017 הבינלאומי השואה

מקפיא. בקור כצפוי פניי את
 במהירות מקלט שנ/צאתי אפוא פלא אין

iSmocaft סמוצ׳ה בפינת מעוצב רטרו קפה 
 השכונה את החוצה הראשי (הרחוב ואנילביץ׳

 היהודי. הקברות בית ועד "פולין" ממוזיאון לרוחבה,
 רגל ורשה). גטו מרד מפקד שם על כמובן נקרא הוא

בשנ?חה אכלתי אבל ,smocza^ תמצאו לא קרושה
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