הסלון של בייה .כל הריהוט מתטואן הוחלף זה מכבר .הכל חדש

המטבח הסגור נפרץ וחובר לפינת האכילה ולסלון

תמונות במרפסת ,בה יושבת ביה בקייץ כשהיא צופה בטלביזיה

שולחן האכילה המרכזי ערוך לקראת שבת .הבן הצעיר וילידיו יצטרפו לארוחה המשפחתית.

החפצים משם מחברים את המרחבים .בויטרינה המוארת המדף העליון מוקדש למרוקו .המדף התחתון מוקדש לספרד

תמונות מחתונות הנכדים ליד הטלביזיה בסלון

בובות ותמונות בחדר השינה

שם בייה בלדב
מוצא מרוקו הספרדית
הדירה תחילת שנות השבעים
כתובת רחוב חזון אי"ש ,גבעת אולגה
תיעדו נטע קרפ וורד קוניסברג בנג'ו

בדירה ברח’ חזון אי”ש בגבעת אולגה מתגוררת בייה
(בלה) בלדב .בייה היא ילידת  ,1940אלמנה ואם ל 9 -ילדים,
המתגוררת בדירה בגפה.
בייה עלתה לארץ מהעיר תטואן שבמרוקו הספרדית.
היא מתגוררת בדירה מזה כ 39 -שנה ,החל מסוף שנת .71
דירה זו הייתה דירתה הראשונה בארץ  ,לאחר שקודם לכן
התגוררה עם משפחתה בבית דירות מפואר .במהלך חייה
הייתה בייה עקרת בית ועסקה בגידול הילדים.

"הריהוט שיש היום זה משהו אחר .החפצים ההם היו מהבית משם ,וזה
עשה חיבור :אותם כלים ,אותם מצעים; היה משהו של הקשר הקודם".

בעת שעלתה הייתה בייה בת  ,31ויחד אתה עלו בעלה מנחם ושבעה מתוך תשעת ילדיה ,כשהצעיר ביניהם (משה) היה תינוק בן עשרה חודשים

על הקיר תלויות תמונות של רקדניות פלמנקו שהכינה בייה בעצמה “כל התמונות עשיתי פה בארץ ,רקמה לבד”

"קיבלנו שתי דירות .כל חדר שני ילדים ובעלי לא הסכים לפתוח את הקיר כדי שתמיד יהיה
הילדים"
של
הבלגן
בלי
מסודר
אחד
בית
"רהיטים מפעם לא נשארו כבר ,אבל כל הסרוויסים,
המזנון והקירות עמוסים בחפצים מכל העולם .תמונות של הנכדים ומזכרות מביקוריה השנתיים בספרד .מעל המזנון מסך פלזמה שרכשו עבורה הילדים השנה ,לכבוד יום הולדתה ה.70 -

כיום ביה מבלה את מרבית עיתותיה בסלון .כשהיא אינה צופה בטלויזיה ,עסוקה בייה לרוב בבישולים.
כל הארונות ומכשירי החשמל במטבח חדשים; מעל הארונות הציבה בייה אוסף של כדים מספרד וחפצי
יודאיקה .היא ישנה באחד מחדרי השינה .חדר השינה הנוסף משמש לאחסון .את זכרונות העבר ואת
נוכחות הילדים מחליפים החפצים  -רבים רבים ,הגודשים את הבית.

“אני עוברת מהספה הזו לספה
הזו ,שלא יהיה חור ...ובמרפסת
יושבת בקיץ בכסא נדנדה ”.כסא
זה היה הכסא המיתולוגי של
הבעל המנוח

הבית המבולגן בדירה זו התנהלו חיי היומיום ,הישיבה
המשפחתית בסלון בשעות הערב ,והבישולים.
הבית היפה דירה זו שמשה לאירוח בלבד ולארוחות השבת.

עד לפני כארבע שנים המשיכה בייה להחזיק בשתי הדירות לפי אותה מתכונת .בעלה כבר נפטר וכל הילדים
עזבו את הבית זולת משה ,הבן הצעיר.או אז רכשה בייה את אחת הדירות בהטבה מיוחדת ומשה ,רכש את
השנייה .כיום הדירה של משה מושכרת לעולה מרוסיה.

עד היום מחליפה בייה גלויות עם
חברותיה שנותרו בספרד.

"אני מרגישה בסדר .אוהבת? אין לי ברירה .עכשיו כן .כשהגעתי לארץ לא אהבתי.
המזנון,
שבתוך
מה
כל
הקריסטל,
כל
הפורצלן,
כל
אחרי שנה כבר התחלתי לדבר קצת והכרתי אנשים באזור וחברים ספרדים ...שינוי
וגם חלק כבר נתתי ירושה ,זה משם .גם היה תמונה של מקום המגורים זו מחשבה שאף פעם לא עלתה כי צריך לקנות את המקום מגורים .היום הייתי מוכנה להחליף דירה .לכל מקום  -רק לא לשכונה הזו .יש לי
חשישניק למטה ,יש לי חשישניק על ידי ,יש לי בחורות 'ככה' פה לידי ...זה לא היה ככה פעם .היום נותנים את הדירות לא לעולים ,נותנים לאנשים במצוקה.
מלך מרוקו ,למה הוא היה מת על היהודים ".זה באלגן .אני מתה לצאת מפה ,אין לי לא יום ולא לילה".

