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אּבל בזמן
יהודי נַ ֶ
הכיבוש הגרמני
הימים האחרונים

אחד האירועים הקשים שטבעו את חותמם בקהילה היהודית של נ ַאּבֶל היה
הכיבוש של תוניסיה על ידי כוחות הציר הגרמניים והאיטלקיים במלחמת
העולם השנייה .הגרמנים בראשות הגנרל פילדמרשל ארווין רומל הגיעו
לתוניסיה מדרום ,דרך לוב ,לאחר שהובסו בידי הבריטים בקרב אלעלמיין
השני .נאבל נכבשה ב– 14בנובמבר  ,1942והנוכחות הגרמנית הורגשה היטב
בעיר .הכיבוש היה חוויה קשה לקהילה היהודית המקומית .יהודי העיר נאלצו
לענוד טלאי צהוב ,וכמו במקומות אחרים ברחבי תוניסיה ,הכובשים פלשו
למבנים ולדירות מגורים של יהודים ,החרימו כלי רכב ,אופניים ,מקלטי רדיו,
רהיטים וכלי בית שונים שהיו נחוצים להם 1.הם דרשו מדי יום כוח אדם יהודי
לעבודות כפייה ,בעיקר במחנות שבחצי האי ּכַאּפ–ּבֹון ,ויהודי נאבל חיו באיום
מתמיד של מעצר ועבודות כפייה .התנועה מחוץ לעיר הייתה מסוכנת ,בגלל
השמירה של הגרמנים בדרכים .שרר מחסור הולך וגובר במוצרי מזון ובחומרי
גלם שונים ,כגון בדים ,עור וחומרי בנייה .ומעל הכול הם חששו מן הצפוי
להם בעתיד .יש לציין כי חיי השכנות עם המוסלמים והנוצרים היו בדרך כלל
תקינים ,והם אף סייעו לא פעם ליהודים .בידינו עדויות על שכנים מוסלמים
שהסתירו בבתיהם רכוש יהודי ,כגון תכשיטים או כסף ,עד סיום הכיבוש .אך
יש גם עדויות לא מעטות על שיתוף פעולה של ערבים עם שלטונות צרפת של
וישי ועם הכובשים הגרמנים .היו הלשנות על יהודים שהסתתרו כדי להתחמק
מעבודת כפייה וגם ביטויים מילוליים מעליבים.
במאי  1943נאלצו הכוחות הגרמניים והאיטלקיים לסגת מתוניסיה והפליגו
מחצי האי כאפ–בון לסיציליה ,שהייתה טריטוריה איטלקית ידידותית .תוניס
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שוחררה ב– 7במאי  ,1943ונאבל שוחררה כעבור ארבעה ימים ,ב– 11במאי
 2.1943יום שחרור נאבל היה יום חשוב במיוחד לקהילה היהודית בעיר.
היממה האחרונה לכיבוש :עדות יצחק מאמו
עדות עשירה בפרטים ויוצאת דופן בחשיבותה ,פרי עטו של יצחק בן יעקב
מאמו ,שכונה בערבית–יהודית שְ חַאגּו ( )Ch-ḥagouמאמו ,מספרת על עשרים
וארבע השעות האחרונות של הגרמנים בעיר ועל מה שעוללו לאוכלוסייה
היהודית .יצחק מאמו נמנה עם פרנסי העיר ,והיה בעל ממון ותלמיד חכם ,והוא
שלט בצרפתית ובאיטלקית וגם בערבית–יהודית ובעברית שליטה מלאה 3.עקב
הסכנות שהיו כרוכות בתנועה מחוץ לנאבל הוא ישב בביתו ותרגם בחודשי
הכיבוש את ספרו של אברהם מאפו 'עיט צבוע' .עם סיום הכתיבה הוסיף
הקדמה שבה תיאר את קורות הקהילה בתקופת הכיבוש ובמיוחד את היממה
האחרונה לפני השחרור .הטקסט המלא של ההקדמה תורגם מערבית–יהודית
לצרפתית בידי אברהם הטל ,ובנספח למאמר זה תרגמתי את הטקסט לעברית.
להלן עיקרי התיאור:
ב– 10במאי  ,1943הגיע למשרד הקהילה היהודית גרמני במדי ז'נדרם
מלווה בשני חיילים ודרש לעיין בפנקסי החשבונות של קופת הקהילה.
לאחר מכן הוא צעק' :אני דורש מכם שהיום אחר הצהריים לפני השעה
שש [בערב] תכינו לי מיליון פרנק' .ראשי הקהילה האחראים ענו לו שאין
להם סכום כזה ,ושבעיר הזאת אי אפשר לאסוף סכום כזה .הקצין אמר להם
שיחכה עד למחרת בבוקר בשעה תשע ,אך אז יצטרכו להביא שני מיליון
פרנק ושאם הסכום לא יהיה מוכן ,תהיה פגיעה קשה בקהילה היהודית.
בניסיון נואש לדחות את מועד התשלום החליט ועד הקהילה לערב את מפקד
המשטרה ומפקד הז'נדרמריה של העיר ,ואלה הציעו את עזרתם .אחרי לילה
קשה ,כשבני הקהילה וראשיה שרויים במצב רוח קודר ,בא הקצין הגרמני
בשעה היעודה וביקש את הכסף  -ופתאום 'טנקים ומשאיות הופיעו ברעש
גדול ובקריאות "תחי צרפת" .אחר כך הופיעו לפתע האנגלים ,האמריקנים
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דוד טויטו ,עדות בעל־פה ,בת־ים ,נובמבר .2000
יצחק מאמו פעל רבות בקהילה היהודית המקומית .הוא
יסד אגודה ציונית בכאפ־בון ,השתתף בקונגרס הציוני בבזל
כמזכירו של הנציג מתוניסיה הרב יעקב בוקארא ,היה קונסול
איטליה בנאבל ,חבר מועצת הקומיתא ואחד מנכבדי העיר
הידועים ובעלי ההשפעה הרבה ביותר בקהילה.
ו י ק ט ו ר ח י ו ן  /י ה ו ד י נַ א ֶּב ל ב ז מ ן ה כ י ב ו ש ה ג ר מ נ י

הקדמה לתרגום ספרו של אברהם מאפו 'עיט צבוע' לערבית-יהודית מאת יצחק מאמו
(בתמונה) .1943 ,באדיבות אברהם הטל
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והצרפתים שכבשו את העיר כשהם מלווים בשירה וקריאות שמחה' של
האוכלוסייה שניצלה מהצרה.
לעדות זו של מאמו לא היו מעולם תימוכין היסטוריים .היא הייתה עדות
חשובה אך יחידה .במהלך מחקרי על הקהילה היהודית בנאבל גיליתי תיעוד
עשיר בנוגע לבקשת הקהילה לפיצויים על הרכוש שגזלו הגרמנים בתקופת
הכיבוש 4.התיעוד כולל חליפת מכתבים בין שישה :המפקח האזרחי שניהל את
המשרד בנאבל; המפקח האזרחי של כאפ–בון ,שישב בעיר ג ְרֹומּבַלי ָה; מר אלמן
( ,)Alemanשהיה בעבר מפקד תחנת המשטרה של נאבל; גנרל ארמיה פייר
בואייה דה לטור דו מולן ( ,)boyer De Latour du Moulinהנציב הכללי
של צרפת בתוניס; מרדכי מאמו ,נשיא הקומיתא 5של נאבל ,ונציגו אוראל חדד
מנאבל ,שהיה עורך דין בתוניס .בהתכתבות זו ,שהתנהלה בשנים 1947 ,1944
ו– ,1954השיב כל אחד מהכותבים לקודמו בפירוט רב ,והמכתבים מספקים
אימות מלא לעדותו של יצחק מאמו משנת  1943על ההתרחשויות בעשרים
וארבע השעות האחרונות של הכיבוש הגרמני בנאבל.
הגרמנים דורשים כופר מהקהילה היהודית
במכתב מה– 11במרס  1954ששלח אלמן ,מפקד משטרת עין–ְדַרהַם שבצפון
תוניסיה ,שהיה כאמור בעבר מפקד תחנת המשטרה של נאבל במאי ,1943
נכתב:
בקשר למידע שביקשת ממני ,זה קצת רחוק ,אבל עד כמה שאני זוכר,
תחילה נלקחו מהאוכלוסייה היהודית כל מכשירי הרדיו ,לאחר מכן התחילו
לקחת את כולם [הגברים] לעבודות כפייה ,ללא יוצא מן הכלל ,בהיקף של
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כל ההתכתבויות המצוטטות במאמר זה מקורן באותו תיק על
נאבל בארכיון של תקופת החסות הצרפתית בארכיון משרד
החוץ בנאנטCentre des Archives diplomatiques de Nantes :
(CADN), Tunisie – 2ème versement, Article no. 2448
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המילה 'קומיתא' היא שיבוש של המילה הצרפתית ,Comité
שמשמעותה ועד ,במבטא ערבי־יהודי תוניסאי .מדובר ב'ועד
קופת העזרה והצדקה של קהילת יהודי נאבל' ,שמאז ומתמיד
נקרא בפי כול 'קומיתא' .מרדכי מאמו היה נשיא הקומיתא
בשנים  .1947–1936יחד אתו היו חברים בקומיתא בזמן
הכיבוש הגרמני :אליהו בן גבריאל קוסקס (גזבר) ,רוז'ה מאמו
(חבר) וכן מרדכי קארילה (נציג הממשל הצרפתי בקומיתא).
מרדכי מאמו נשיא הקומיתא ויצחק מאמו ,מחבר העדות על
הכיבוש הגרמני בנאבל ,היו בני דודים.
ו י ק ט ו ר ח י ו ן  /י ה ו ד י נַ א ֶּב ל ב ז מ ן ה כ י ב ו ש ה ג ר מ נ י

 300 ,200ולפעמים אפילו  400עובדים ביום .מעבר לזה נלקחו חלק גדול
מהבתים היהודיים [על ידי הגרמנים שהשתלטו על העיר] .החרימו חלק ניכר
מהמשקאות החריפים והליקרים שהיו במחסנים של בתי הקפה שבבעלות
יהודית ,ובעיקר של ספורטס [ ]Sportesאיזידור 6,זאת כמובן ללא תשלום.
הם [הגרמנים] עשו זאת גם לסחורות אחרות שהיו בחנויות בבעלות יהודית.
הלקיחות וההחרמות האלה בוצעו על ידי חיילים גרמנים ,וכמובן לא
העסיקו את שלטונות צרפת במקום ,חוץ ממי שהיה בזמנו סגן הנשיא [של
העירייה] ,מר מוראור [ ,]Muraourשברוב המקרים כיוון אותם והתלווה
אליהם ...בקשר לתשלומים שבוצעו על ידי האוכלוסייה היהודית לכוחות
הציר [לגרמנים ולאיטלקים] ,לא היה אף תשלום כזה למיטב ידיעתי .הפעם
היחידה שבה הז'נדרמים הגרמנים דרשו סכום של  2,000,000מהקהילה
היהודית ,ונתנו להם לשם כך  24שעות לתשלום הכופר ,הייתה יומיים
לפני הגעת הכוחות הבריטיים לנאבל .הצלחתי למנוע את תשלום הסכום
בהתערבותי אצל המפקד של הז'נדרמריה הגרמנית של נאבל ...מר מאמו
רוז'ה 7יודע זאת היטב ויוכל למסור לכם מידע בנדון ...זה כל מה שאני
זוכר בנושא ,ובתקווה שמידע זה ישמש אתכם.
מכתב זה הוא בעל חשיבות רבה ,כי הוא מאשרר ללא צל של ספק את
ההתרחשויות שתיאר יצחק מאמו בשנת  ,1943בערבית–יהודית .המכתב נכתב
כאחת עשרה שנה אחרי הכיבוש ,על ידי עובד מדינה צרפתי שלכאורה לא היה
לו קשר עם מאמו ,ושקרוב לוודאי לא ידע ערבית–יהודית .מאמו כתב את דבריו
כעד ראייה ומיזמתו ,ואלמן כתב בתשובה על מכתב רשמי ששלח אליו המזכיר
הראשי של המשטרה החוקרת של שלטון החסות הצרפתי בתוניסיה .למרות
הדמיון הרב בתוכן הדברים נבדלות אפוא עדויותיהם זו מזו בזמן כתיבתן,
במקום כתיבתן ובסיבת היווצרותן.
בהמשך למכתבו של אלמן מצאתי באותו תיק ארכיוני מכתב מ– 30במרס
 1954שבו הזמין המפקח האזרחי שישב בנאבל את עורך הדין אוראל חדד
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איזידור ספורטס היה בן למשפחה יהודית ידועה מאוד
ומכובדת בעיר .הוא היה בעל בית קפה מוכר במרכז העיר,
שהיה מקום מפגש ללקוחות מכל הדתות ,וששתו בו גם
משקאות אלכוהוליים .על פי דברי אלמן הוא היה בין נפגעי
החרמות הסחורה של הגרמנים.
רוז'ה מאמו היה נשיא הקומיתא של נאבל בזמן כתיבת
המכתב ,בשנת  ,1954אבל הוא נמנה עם חברי הקומיתא כבר
בזמן הכיבוש הגרמני.
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למשרדו ,כדי שייתן לו פרטים נוספים לשם הכנת תשובה מפורטת ומדויקת
לממונים .להעתק המכתב צורף פתק ובו כתובים בכתב יד הפרטים הבאים:
'מרדכי מאמו נשיא הקהילה ,יצחק בן יעקב מאמו ,אלי [בן גבריאל] קוסקס,
רוז'ה מאמו ובהנהלת חשבונות עו"ד אוראל חדד ...זה הכול' .כפי שידוע
לנו ,האנשים האלה היו חברי הקומיתא בזמן הכיבוש הגרמני .באותו פתק
בכתב יד מצאתי לראשונה את שמו של הקצין 'הגרמני סגן סטוק [ ]Stockאו
סטאק [ ]Stackמהקומנדנטור [המפקדה]' .סביר שהוא הקצין שביקש את הכופר
מהקהילה .צוין שם גם ש'עו"ד אוראל חדד אינו יודע דבר על תחילת כל
העניין ושהשני מיליון [פרנקים] שנדרשו ערב השחרור עבור יום המחרת בשעה
 ,'10.00ובשורה מתחת נכתב' :ב–[ 9.00היה] השחרור'.
אחת השאלות ששאלתי את עצמי בניסיון להבין מה קרה בנאבל לעומת
מה שהתרחש בתוניסיה כולה ,היא למה בנאבל ביקשו הגרמנים את הכופר כל
כך מאוחר ,בעוד שבתוניס נדרש הכופר ממש בתחילת הכיבוש ובג'רבה מעט
מאוחר יותר אבל הרבה לפני השחרור .אפשר שהסיבה לכך הייתה שבנאבל
הייתה ז'נדרמריה גרמנית ולא  -או כבר לא  -פעל שם הגסטפו .מאחר
שהקצין הגרמני שביקש את הכסף היה רק סגן ולא קצין בכיר יותר ,ייתכן
מאוד שהייתה זו יזמה פרטית ומקומית של הקצין הזה .נאבל ממוקמת בפתח
חצי האי כאפ–בון ,כוחות בעלות הברית שעלו מהדרום צפונה שחררו את
ג ֶ'רּבַהְ ,צפַאְקץ וסּוסָה ועקפו את נאבל כדי לשחרר את הבירה תוניס ב– 7במאי
 .1943באותו זמן היו כוחות הציר הגרמניים והאיטלקיים בנסיגה דרך כאפ–בון
כדי להימלט לסיציליה ,והקצין שהיה בנאבל הבין ככל הנראה שסוף השהייה
שלו במקום קרב וביקש לנצל את ההזדמנות להתעשר בקלות .גם בצפאקץ
הועלתה דרישה לכופר בסוף הכיבוש ,שכן הגרמנים היו על סף נסיגה ורצו
8
לברוח עם כסף.
המכתב של אלמן הוא למעשה הראשון בהתכתבות ענפה ומפורטת
שהסתיימה חמישה חודשים מאוחר יותר ,ב– 28באוגוסט  ,1954במכתב גדוש
בפרטים של פּ' לונה ( ,)P. Lunetשהיה ככל הנראה המפקח האזרחי בנאבל.
במכתב אחרון זה הוטלה על הקהילה ועל מוסדותיה האחריות למצוא מסמכים
רלוונטיים ,לנתחם ולהכין בקשה מפורטת לפיצויים .שלטונות צרפת נשענו
על הקהילה ומוסדותיה ונמנעו מלטפל בכל מקרה בנפרד ,וסירבו לטפל
אפילו בקבוצה מאורגנת שלא יוצגה על ידי הקומיתא .כדי להצדיק את שיטת
הפעולה הזאת טענו הצרפתים ש'רק הוועד המנהל של קופת העזרה והצדקה
צריך להיות צד בעניין ,מאחר שהוועד של התקופה [תקופת הכיבוש] ניהל את
8
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ההתחשבנות [של ההחרמות] (המחלקה לפיצויי מלחמה אף דחתה כל בקשה
פרטית)'.
באותו מכתב של לונה מ– 28באוגוסט  1954בעניין בקשת הפיצויים ליהודי
נאבל נאמר במפורש:
נכון שיהודי נאבל נפגעו מחובת עבודת כפייה שנכפתה על ידי השלטונות
הגרמניים–איטלקיים ב– .1943אין עוררין על כך שהקהילה היהודית נקנסה
מספר פעמים על ידי אנשי הצבא האלה .באשר לכל ההחרמות שנעשו
אצל היהודים ,הקהילה [הקומיתא] הייתה אחראית לביצוע הדרישות [של
הגרמנים] וריכזה את הרכוש [המוחרם] והמזומנים.
אך מיד אחרי הקביעות הברורות האלה נכתב' :אפשר היה לומר שההחרמות
נושאות אופי גזעני אילו היו [רק] היהודים נגזלים ,אבל מרכיבי האוכלוסייה
האחרים סבלו אף הם מהחרמות ללא תמורה כפיצוי' .משפט זה ,המשווה את
הנזקים שנגרמו ליהודי נאבל בשל הגזל לנזקים שנגרמו כביכול לאוכלוסייה
הלא יהודית של נאבל ,מלמד על אי הבהירות והאופי המפוקפק של ההכרה
בפגיעה ביהודי העיר ועל גישה שאין בה משוא פנים.
ממכתבו של לונה עולה עוד כי היה קרע בקהילה היהודית .עורך הדין
אמיל טוביאנה ( 9)Tubianaמתוניס התבקש על ידי מספר יהודים מקהילת
נאבל לייצג אותם והגיש בשמם בקשה לפיצויים משלטונות צרפת בתוניסיה.
בחליפת המכתבים בין בעלי תפקידים צרפתים לשם השלמת בדיקת נושא
הפיצויים ליהודי נאבל ואיסוף מידע להכנת תשובה מנומקת ,מצאתי הערות
בעניין זה בכתב ידו של המפקח האזרחי בנאבל ,קרוב לוודאי מה– 11באוגוסט
:1954
עו"ד טוביאנה אינו מייצג את היהודים של נאבל ...למה לא סכום גלובלי
[של]  1מיליון ...שהיא [הקומיתא] תסתדר בעצמה עם חבריה [יהודי
הקהילה][ ...הרי] הקהילה [קרי הקומיתא] היא זאת שריכזה את ההחרמות
והמזומנים ולא הגרמנים [שדרשו זאת למעשה] ...עו"ד טוביאנה צריך
לפנות אליה [לקומיתא] ...תשאלו את [עו"ד אלבר] קארילה [ ]Karilaאם
עו"ד טוביאנה מייצג משהו.

9

אין לנו פרטים על האיש פרט לכך שעסק בעריכת דין
בתוניס.
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לונה סיכם במכתבו מה– 28באוגוסט  1954את עמדת השלטונות בעניין זה:
לאחר שהתייעצתי עם עו"ד [אלבר] קארילה ,סגן ראש העירייה של נאבל
ונציג ממשלת צרפת בוועד קופת העזרה והצדקה היהודית של העיר הזאת,
הגענו להסכמה על ההחלטה הבאה ...עו"ד טוביאנה מגיש בקשה בשם
[מספר] יהודים מנאבל ,אבל ללא הסכמת מנהלי הקופה [הקומיתא]...
אלה שייפו את כוחו של עו"ד טוביאנה אינם ראויים לפיצויים טובים
יותר מאלה שאינם מיוצגים על ידו ...לכן רק הוועד המנהל של קופת
העזרה והצדקה [הקומיתא] צריך להיות צד בעניין ,מאחר שהוועד של
אותה התקופה [תקופת הכיבוש] ניהל את ההתחשבנות [של ההחרמות]...
הוועד הזה [שהוא] ארגון רשמי ,אינו יכול להתדיין עם [מוסדות] המדינה
באמצעות עורך דין ,שנחיצותו מוטלת בספק על פי עו"ד קארילה ,מפני
שאלה יחסים זהים לאלה שבין שירותים ציבוריים ...לכן הוועד [הקומיתא]
צריך לטפל בבקשות שהוגשו על ידי עו"ד טוביאנה.
קרבנות המלחמה מבני הקהילה
במלחמה נפלו קרבנות גם מבני קהילת נאבל ,אם כי איש מבני הקהילה לא
נהרג בעיר .ברשימה שלהלן מרוכזים לראשונה שמותיהם ונסיבות מותם של
היהודים יוצאי נאבל ,הרשימה מסודרת בסדר אלפביתי:
• קלמנט בוג'נאח (̣ )Clement Boujnahנולד ב– 4בינואר  1921בנאבל,
נעצר ככל הנראה בצרפת ,וגורש ב– 23במרס  1943בטרנספורט מס' 52
10
ממחנה דרנסי שבצרפת למחנה ההשמדה סוביבור.
• מאיר ג'אוי ( ,)Meyer Jaouiעובד יהודי בעבודות כפייה בנאבל (ייתכן
שהיה מתוניס) ,נהרג ב– 28בינואר  1943בתאונה של משאית גרמנית
שהובילה עובדי כפייה בין נאבל לחמאמת 11.הוא היה בן עשרים ותשע
והשאיר אלמנה וילדים קטנים ,נקבר בתוניס.
• שמעון שלום בן אליהו גז ( ,)Simon Chalom Guezאחיו של המוהל
גסטון גז ,נהרג ב– 24בפברואר  ,1943בגיל עשרים וארבע ,בהפצצה של
שדה התעופה אל ַא ַעו ִינ ַה בתוניס .רסיס של פצצה קטע את רגלו וריסס את

 10אברמסקי־בליי ,נספח ד :יהודים יוצאי תוניסיה שגורשו
מצרפת למחנות השמדה ,עמ' .499
 11המפקח האזרחי של נאבל אל המפקח האזרחי של כאפ־בון7 ,
במרס .1947
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גופו ,אך למרות הטיפול הדחוף שניתן לו הוא נפטר כמה שעות מאוחר
12
יותר עקב שטף דם.
האחים ז'ק יצחק ולנסי ( )1943-1915 ,Jacques Valensiואלבר בנימין
ולנסי ( ,)1943-1917 ,Albert Valensiבני חיים ויקטור ורחל ולנסי.
ז'ק היה סטודנט לרוקחות ואלבר  -סטודנט לרפואה .שניהם היו ממוצא
תוניסאי ,מנאבל' .הם חיו במרסיי בצרפת ...הם נעצרו במבצע "טיגר"
ב– 23 ,22ו– 24בינואר  ...1943הוגלו לקומפיין [ ]Compiègneואחר כך
לדרנסי .ב– 23במרס  1943הם גורשו בטרנספורט מס'  52למחנה ההשמדה
13
סוביבור'.
אמיל מאילו חיון (המכונה באיון) ()Emile Maylou Hayoun dit Bayon
ובתו מרסל רחל חיון ( .)Marcelle Rachel Hayounאמיל חיון חי בצרפת
עם משפחתו כשפרצה המלחמה .הוא נעצר ברחוב ליד ביתו בשדרות לה
וילֶט  104בפריז ב– 24באוגוסט  ,1942ובתו נעצרה ביציאה מעבודתה ,אף
היא בפריז ,במעצרים ההמוניים של ו ֶל–דיו ( )Vel d’Hivב– 16וב– 17ביולי
 .1942הם גורשו ונספו באושוויץ בשנת  .1942על פי עדות בנו ז'ק ,אמיל
חיון מת ברכבת שהובילה אותו ממחנה דרנסי לאושוויץ .הבת מרסל רחל
הייתה בת תשע עשרה במותה .אשתו אמילי לבית שיש ( ,)Chicheאף
היא מנאבל ,ויתר חמשת ילדיה עלו ב– 6בנובמבר  1942על אנייה במרסיי
והפליגו בליווי אניית מלחמה לתוניס ,ואחר כך העבירו אותם לנמל בוז'י
באלג'יריה.
לילה מרים מסיקה ( )Lila Myriam Messikaבת ר' משה בן ר' נסים
חדד מנאבל ,נהרגה בהיותה בהיריון יחד עם הורי בעלה ושתי גיסותיה.
בהפצצה של כוחות בעלות הברית על תוניס התמוטט עליהם הבניין שבו
14
התגוררו .בעלה שיצא לערוך קניות ניצל.
אלבר אברהם בן אהרון תמאם ( )Albert Temamנהרג ב– 28בינואר 1943
15
בתאונה של משאית גרמנית שהובילה עובדי כפייה בין נאבל לחמאמת.
הוא היה מפרנס יחיד במשפחתו ,שכללה הורים ושבעה אחים ואחיות.
12
13

14
15

גז ,עמ' .61
שירה שימחוני (אחיינית הנפטרים) ,העדות פורסמה באתר
אינטרנט ( _http://www.harissa.com/D_Histoire/shoah_par
 ,)shira_simhony.htmוהשמות נמצאים ברשימות סרז'
קלרספלד.
דניאל חדד (אחי הנפטרת) ,עדות בעל־פה ,נתניה 18 ,ביוני
.1999
המפקח האזרחי של נאבל לעמיתו בכאפ־בון 7 ,במרס .1947
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הפיצויים ששולמו למשפחות תמאם וג'אוי
ב– 13בספטמבר  ,1944שישה עשר חודשים לאחר שחרור נאבל ,כתב מרדכי
מאמו ,נשיא הקומיתא ,מכתב תשובה על מכתב של המפקח האזרחי של נאבל
בעניין חקירת תאונת המשאית הגרמנית שבה נספו תמאם וג'אוי .מאמו כתב
בין השאר' :אין באפשרותי לתת לך שמות של עדים נוספים ...אני מרשה
לעצמי להעיר את תשומת לבך ששני הז'נדרמים שרשמו את דוח התאונה לנהג
יכולים אולי להעיד'.
ב– 24בפברואר  1947הודיע המפקח האזרחי של כאפ–בון לעמיתו מנאבל
'שלפי פנקסי הנהלת חשבונות של מר פונס [ ,]Ponsהמפקח האזרחי לשעבר
[של כאפ–בון] בגרומבליה ...שולם לקהילה היהודית של נאבל ,ב– 19באוקטובר
 ,1943סך של  38,758פרנקים' ,והוא סיכם בבקשה 'שימציאו [לו] את סיבת
הפיצוי'.
ב– 6במרס  1947הודיע נשיא הקומיתא למפקח האזרחי של נאבל 'שהמפקח
האזרחי [של כאפ–בון] בגרומבליה שילם לנו ,כנגד קבלה ,סך של 37,770
פרנקים ב– 13באוקטובר  .'1943כשהתבקש להמציא את שמות המוטבים,
הוסיף מאמו על המכתב בכתב ידו )1(' :גברת אלמנת מאיר ביג'אוי)2( ...16
מר אהרון תמאם' 17.למחרת ,ב– 7במרס  ,1947הועבר המידע במכתב למפקח
האזרחי של כאפ–בון בגרומבליה בהדגשה ש'הסכום שולם כעזרה ...להורים
של שני הקרבנות שנהרגו עקב תאונת דרכים של משאית גרמנית שהובילה
עובדי כפייה בין נאבל וחמאמת'.
התכתבות זו היא העדות היחידה לתשלום פיצויים למישהו מנאבל או
למישהו שהיה קשור לנאבל .חשוב לציין שפיצויים אלה ,היחידים למיטב
ידיעתי ,שולמו לקופת הקהילה ולא למוטבים ,ואלה קיבלו את הכסף בפועל
מהקומיתא ולא משלטונות צרפת בתוניסיה .פעולה עקיפה זו אפשרה
לשלטונות שלא לקיים קשר ישיר עם הנוגעים בדבר ובד בבד להפוך את
הקומיתא לשותפה בעלת מידה מסוימת של אחריות במתן הפיצוי.

 16במכתבים מופיעים לחלופין השמות ביג'אוי וג'אוי .אולם
אפשר לקבוע בוודאות כמעט מוחלטת שמדובר באותו
אדם ,מפני שהשמות דומים ושניהם היו נפוצים בקרב יהודי
תוניסיה.
 17אביו של אלבר אברהם תמאם המנוח.
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שיר השחרור
בעקבות שחרור תוניסיה בידי בעלות הברית מעול הכובשים הגרמנים
והאיטלקים נתחבר שיר עממי שחוזרות ונשנות בו המילים 'כמוס ז'אנה' ,כמוס
הגיע .כמוס ,שם פרטי מיסטי שניתן בתוניסיה להגנה מפני עין הרע וצרות
אחרות ,שימש בשיר זה כינוי לגואל המשחרר .זהו שיר עם ארוך ,ידוע מאוד
בתוניסיה כולה ,אבל בנאבל הוסיפה לו האוכלוסייה היהודית בית משלה,
ובו הזכירה את שני המיליונים שהוטל על יהודי המקום לשלם .להלן הבית
ותרגומו:
[]Talbou A’lina Mèlionnéïne

תאלבו עלינה מליוניין
ביקשו מאתנו שני מיליונים
		
מין ̄גדואה פי תשעה ̄גיר דרג'יין [’Mène gho-doua fèl Tèch-a
]Ghéir Darjéïne

		
כמוס ז'אנה או–הנאנה
		

למחר בעשרה לתשע
[]Kamouch Jana ou Hanana

כמוס [המשחרר] הגיע אלינו והקל
עלינו

היה שיר נוסף שנהגו לשיר בנאבל ,וזה הפזמון שלו:
[]Hak El-Ouakt Ya-ḥassra

האכ אל–ואקט יא–חאסרה
		
חאתה מל באבוש יקמאנדה פינא [Ḥ ata Mel-Babouch I-kmanda
בזמנו ,היו ימים

]Fina

		
יאסר עלינה ,יאסר עלינה
		

18

אפילו הגרמנים נתנו לנו פקודות
[]Yassèr A’lina, Yassèr A’lina

זה יותר מדי עבורנו ,זה יותר מדי
עבורנו

 18כדי להזכיר את הגרמנים ולא להיעצר בחשד לפגיעה בשמם
הטוב ,השתמשו היהודים בתחבולת משחקי מילים וצלילים.
הגרמנים כונו בפי הצרפתים בכינוי הגנאי 'בֹוש' (  .)Bocheואילו
היהודים השתמשו במילה באבּוש (  ,)Baboucheשמשמעותה
בערבית־יהודית חילזון ,כדי להסתיר מפני הגרמנים את
כוונתם האמתית בשיר.
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סיכום
מלחמת העולם השנייה הורגשה בכל רחבי תוניסיה ובכלל זה בנאבל .שלוות
החיים של הקהילה היהודית התחלפה במתח המלחמה ,היה מחסור במזון ,גברים
נשלחו לעבודות כפייה ,רכוש הוחרם ,ומעל הכול שררה אי ודאות .יהודי נאבל,
שסבלו מאוד מהכיבוש הגרמני ,שמחו שמחה כפולה ומכופלת ביום השחרור,
שהיה עבורם גם יום הגאולה מחרדת הפגיעה בהם ,מפני שלא יכלו בשום אופן
לשלם את הכופר שהוטל עליהם יום קודם לכן .עדותו של יצחק מאמו על
אירועים אלה ,שנכתבה ממש בעת התרחשותם ,קיבלה עתה אישוש ממקורות
אחרים ,ואלה העשירו את תמונת היממה האחרונה של הכיבוש.
בעקבות שיתוף הפעולה של ערבים תוניסאים רבים עם הכובשים הגרמנים
נוכחו היהודים שתוניסיה ,ארץ מולדתם זה דורות  -שהייתה נתונה בהתעוררות
לאומית כנגד שלטון החסות הצרפתי  -הפכה למקום פחות בטוח עבורם .חמש
שנים מאוחר יותר ,בשנת  ,1948הוקמה מדינת ישראל ,ויצרה מוקד משיכה
חדש ,נוסף על צרפת ,ליהודי תוניסיה ,ורבים מהם ובכללם יהודים מנאבל
עלו לישראל ,וזו נתנה להם מקלט שיש בו חירות ,עצמאות וביטחון אישי
מחודש .הכיבוש הגרמני היה אחת התחנות הראשונות בתהליך עזיבתם של
יהודי תוניסיה את ארצם ושלב חשוב בהתפתחות ההכרה כי תמה תקופת קיומו
הארוכה של היישוב היהודי בתוניסיה בכלל ובנאבל בפרט.
נספח :הגרמנים בנאבל ועשרים וארבע השעות
האחרונות של הכיבוש
עדות יוצאת דופן ונדירה מסוגה על הכיבוש הנאצי בנאבל כתב יצחק בן יעקב
מאמו .מאמו נאלץ לשהות בביתו בתקופת הכיבוש ,בגלל הסכנות שארבו
ליהודים בצאתם מחוץ לעיר ,והעסיק את עצמו רוב התקופה ,מנובמבר 1942
עד מרס  ,1943בתרגום הרומן של אברהם מאפו 'עיט צבוע' מעברית לערבית–
יהודית .בהקדמה לתרגום תיאר את נסיבות כתיבתו ,ובתוך כך סיפר על כיבוש
נאבל מתחילתו ועד סופו .עדותו של מאמו תורגמה מערבית–יהודית לצרפתית
על ידי אברהם הטל 19.למען הקורא העברי תרגמתי את הדברים מצרפתית
לעברית ,והוספתי בגוף הטקסט בסוגריים מרובעים הערות הבהרה.

 19הטל וסיטבון ,עמ' .193–190
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רפאל אוזן ,הגרמנים נכנסים לנאבל .מוזאון האמנות ,יד ושם
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עדותו של יצחק מאמו

בימים הראשונים של חודש נובמבר [ 1942ב– 14בנובמבר] כבש הצבא הגרמני
את תוניסיה במגמה להדוף את צבאות בעלות הברית [האנגלים והאמריקנים]
שבמרוקו ,באלג'יריה ובמערב תוניסיה .הגרמנים התקדמו לכיוון כוחות בעלות
הברית כדי לתקוף אותם .יחידות הצבא הגרמני שהתמקמו לאורך כל חוף הים
התיכון [של תוניסיה] קבעו עמדה בעיר נאבל ,עשו אותה למרכז צבאי והקימו
בה מפקדה .מיד לאחר מכן החלה שמירה קפדנית בדרכים והוטל פיקוח
בכניסות וביציאות של העיר.
בהתחלה חשבתי לעזוב את נאבל כדי לשמור על ביטחוני האישי ,אבל
נהיה מסוכן יותר ויותר לנוע בדרכים .הכוחות הגרמניים הפכו את חיי
האוכלוסייה היהודית לקשים במיוחד עקב דרישותיהם הרבות .תחילה הם
דרשו מיטות ומצעים ,מצרכי מזון ,מכוניות ,אופניים ,כרכרות וכו' ...ללא כל
תמורה .לאחר מכן הם לקחו את כל הגברים ללא הבדל גיל לעבודות כפייה
ודרשו מהעירייה שתשלם את שכר עבודתם היומי .הרשויות הגרמניות דרשו
בין השאר מהאוכלוסייה סכומי כסף גדולים באיום של כליאה או לקיחת בני
ערובה וביקשו גם כלי מטבח וכלי שולחן מזכוכית ומחרס .אנו יכולים להשוות
את המעשים הללו לאלה שאירעו בתקופה שבה היהודים שחיו במצרים ביקשו
מהמצרים שיעשו להם טובה ויאפשרו להם להתנחל ,אך אלה בזזו את רכושם
בכוח ,והיהודים ספגו את העלבון בלי להגיב ,בשקט ,עד אשר ריחם עליהם ה'.
המצב הזה הטריד אותי מאוד וחשבתי לכתוב על האירועים האלה כדי שתישאר
עדות לעתיד ,אבל שאלתי את עצמי היכן מקומי בין המלומדים שכבר כתבו
על האירועים האלה ,ולאחר שחשבתי הרבה אמרתי לעצמי שעדיף שאעסוק
במשהו שיקל עלי את דאגותי ויעזור לי לשכוח את התקופה הטרגית הזאת .כך
התחלתי לתרגם את הספר של ר' אברהם מאפו הנושא את השם העברי 'עיט
צבוע' .התחלתי במלאכת התרגום בנובמבר  1942וסיימתי אותה במרס .1943
כפי שהודעתי לקורא ,התרגום הזה הסתיים בחודש מרס  1943ולא יכולתי
להעביר אותו לדפוס מפני שהתקשורת הייתה קשה מאוד [וכן התנועה בדרכים].
אפילו את החברים שלי מתוניס לא ראיתי מחודש אוקטובר האחרון [ .]1942אי
לכך אני מוסיף את ההקדמה השנייה הזאת כדי להביא לידיעת הקורא את
אשר אירע בימים האחרונים של הכיבוש הגרמני בעירנו .ב– 10במאי 1943
הגיע למשרד הקהילה היהודית גרמני במדי ז'נדרם מלווה בשני חיילים ודרש
לעיין בפנקסי החשבונות של קופת הקהילה .לאחר מכן הוא צעק' :אני דורש
מכם שהיום אחר הצהריים לפני השעה שש [בערב] תכינו לי מיליון פרנק'.
ראשי הקהילה האחראים ענו לו שאין להם סכום כזה ,ושבעיר הזאת אי אפשר
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לאסוף סכום כזה .הקצין אמר להם שיחכה עד למחרת בבוקר בשעה תשע ,אך
אז יצטרכו להביא שני מיליון פרנק ,ושאם הסכום לא יהיה מוכן ,תהיה פגיעה
קשה בקהילה היהודית .לאחר שאמר זאת ,הלך .ועד הקהילה קיבץ את האנשים
שהצליח לאסוף באותו יום ,וכולם החליטו להתייצב אצל הרשויות המקומיות
כדי שתעזורנה לדחות את המועד שנקבע .מפקד [בריגדיר] המשטרה הלך עם
ועד הקהילה למפקדה [קומנדנטור] הגרמנית כדי לומר להם שהוא נדהם ממה
שקרה והציע להיות נוכח למחרת כדי לבקש דחייה של המועד .הוועד התייצב
לאחר מכן אצל מפקד הז'נדרמריה ,שאף הוא הופתע [מדרישת הכופר] והציע
להיות נוכח למחרת כדי לבקש גם הוא דחייה של המועד .עבר לילה רע מאוד
על כל הקהילה .השחר הפציע ,הציפורים החלו לצייץ ,היום התבהר ,השמש
החלה להופיע ,קרניה התחזקו והאווירה נהייתה מתוחה .גדולים וקטנים יצאו
מבתיהם ,המומים ומבוהלים ,וכל אחד נזהר שלא להתרחק מביתו ,ולא סמך
אלא על האל שבשמים ,שרק לו הכוח להפוך את הקערה על פיה ולשנות את
המצב .היה זה יום שלישי ,שבו נאמר פעמיים כי טוב ,ו' באייר תש"ג []5703
המקביל ל– 11במאי  .1943האנשים חיכו לעתיד בחשש ושאלו את עצמם מה
יהיה גורלם .השעה עשרה לתשע .כל התקדמות של מחוגי השעון הורגשה
כמו מכת פטיש בלבו של כל אחד .דקה אחת לפני תשע הופיע הקצין הזה,
ניגש לאחד מראשי הקהילה וביקש ממנו את סכום הכסף .הוא ענה לו שהוא
הולך לבנק להשיג את הכסף ,אבל לאמתו של דבר הוא התחיל ללכת לכיוון
המפקדה [קומנדנטור] הגרמנית .פתאום מפקד הז'נדרמריה נתקף בפחד ,רגעים
מעטים לפני מועד התשלום ,הופיעו טנקים ומשאיות ברעש גדול ובקריאות
'תחי צרפת' .אחר כך הופיעו לפתע האנגלים ,האמריקנים והצרפתים שכבשו
את העיר כשהם מלווים בשירה וקריאות שמחה [של האוכלוסייה] .הגרמנים
נסוגו ,והייתה שמחה גדולה אצל היהודים ,שבצערם נזכרו בפסוק' :ועת צרה
היא ליעקב וממנה יִו ָשֵ ע' [ירמיה ל ,ז] ,כי יש להם לבטח זכויות שהצילו אותם
מהמצוקה הזאת.
אשר לי עצמי ,חשבתי שהיה נחוץ לתאר את האירוע ההיסטורי הזה כדי
שיישאר לזיכרון של שמחה וששון עבור יהודי נאבל.
אמן ,ושלום מאחיכם המתרגם [את 'עיט צבוע'],
ע"ה [עבד השם] יצחק חזקיה מאמו הי"ו [השם ישמרהו ויחיהו].
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