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אם כל אדם הוא תבנית נוף מולדתו, הרי שכל סופר מבטא בספריו 
וסיפוריו את נוף מולדתו הספרותית, לפי שאין לכם סופר שאינו מביא 
אל סיפוריו וספריו את הספרים והסיפורים שקרא, אלו שלא נשכחו 
ממנו, אלו שהותירו עליו רושם ואלו שנטמעו במוחו והפכו צבעי רקע 
לסיפורים והספרים אותם הוא כותב בעצמו. זו גם הסיבה בשלה אנו 

מייחסים חשיבות עליונה לספרות על טהרת הקודש.

הוא הרקע העומד מאחורי המו צומחים הסיפורים  -המרבד שעליו 
-סף שלפניכם. סופרינו רבי הכישרון טוו את עלילותיהם ברוח סיפו

רים ששמעו, ספרים שקראו או סופרים נערצים שסיפוריהם הותירו 
עליהם חותם. חלק מן הסיפורים מספרים בעצמם מהו הסיפור, הספר 
או המספר שהשפיע עליהם, ובחלק מן הסיפורים נותרו הרשמים בלי 
הסברים, ממתינים לכם הקוראים, לחלץ את התובנות מבין השורות 

-ולהפנים את הלקח. כדרכנו בכל מוספי הסיפורים של השנים האחרו
-נות, הסיפורים שלפניכם עומדים בפני עצמם ונקראים כל אחד כיחי

דה עצמאית, גם בלי קשר למעטפת הדקיקה האורגת את כולם לכדי 
יריעה אחת.

שורות אלו נכתבות בעיצומה של המלחמה בנגיף ששיבש את העולם 
כולו, אך אנו מקווים שהמוסף יפגוש אתכם בימים רגועים ושלווים, 

-ימים של גאולה אישית וכללית וכימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפ
לאות.

קריאה נעימה ופסח כשר ושמח

מרדכי וינשטוק

המרבים 
לספר
סיפורים ומה שמאחוריהם
מוסף סיפורים - פסח תש"פ

סיפורים ומה שמאחוריהם
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חתן נטה ללון
- הרב יעקב ב. פרידמן -

הקדמה
הסיפור דלהלן נכתב בהשראת הסיפור המקורי המופיע באחד מכרכי ספרו המונומנטלי 
של הרב יהודה לייב פישמן-מיימון, 'שרי המאה'. במקור נכתב הסיפור בתמציתיות, אבל 

החיוניות וטעם השעה שבסיפורנו יונקים מהגישה הכללית של הספר.

ששת כרכי 'שרי המאה' שהופיעו בשנת תש"ב, השפיעו עליי בנעוריי השפעה עזה. ספרו 
של הרב פישמן-מיימון, מרבני המזרחי, הוא ספר שנוי במחלוקת, עם מחבר שנוי במחלוקת. 
היצירה עצמה רחוקה מלבטא אמינות ודיוק בפרטים, אבל היא מבטאת דיוק שאין שני לו 
פעת גווניו ומכחוליו -  ברוח ובחיוניות התקופה. ובניגוד לחוסר האמינות העובדתי שבו, ִשׁ

מעתיקים נאמנה את הציור המדויק על נשמת התקופה.

'שרי המאה' הוא 'מחיה המתים' של סמטאות ווהלין, פולין וגליציה, ואלפי סיפוריו ודברי 
התורה המופלאים שזורים זה בזה באלפי נימים של מתיקות. הם רותמים אותנו ותחושותינו 
למסע בעבר אל אורו וחדרו של אדוננו הגר"א, ולאווירה שהחייתה אז את ווילנה )נכון יותר: 

אמורה להחיות את ווילנה(.

הרב מיימון עצמו היה ציוני-דתי, בעל השקפות בעייתיות, מחותמי מגילת העצמאות, ושר 
הדתות הראשון בממשלת בן גוריון. הרב מיימון, כספרו, שב וממחיש יסוד החוזר על עצמו 
בספרות המוסר, על האור והחושך היכולים לשכון בכפיפה אחת - זו לצד זו - בנפש האדם.  

•••
כבר אחת אחר חצות. טלז נמה את שנת הלילה. מאחרי-השבת בקלויז של ר' שמואל 
כבר עלו על יצועם בחדרון המסונף לבית המוסר. אפלולית עטפה ברּכּות את הקלויז. 
נר חלב בודד שנשתייר. צילם הקודר של עשרות  ריצדו לאורו של  אותיות ה'שיויתי' 
סטנדרים פזורים, פיזז לאורכו של כתל המזרח. מחלון בקתתו הסמוכה של ר' שלמה 
הטיקטינאי בקעה נעימה מוסרנית מייבבת. שברי הקול התפזרו בחלל הטלזאי, חדרו אל 

חלונות הקלויז, ונתמזגו בקול לימודו השקט, העמוק של ר' לייב.

ר' לייב היה רכון על גבי הסטנדר במקומו הקבוע על יד נטלת-המים. רכון כבר מליל 
אמש. איש בעיירה לא ידע את עתותיו. בטלז דימו לחשוב כי ניצב הוא ככה על עומדו 
עוד מששת ימי בראשית. קומתו שפופה תמיד: רכונה על הסטנדר הנצחי. רבי לייב 
עצמו לא ידע את עתותיו שלו: כשהיה חש רפיון הפושט בגוו, היה מתאנח קלות, מעיף 
נּוֶגה בספר שלפניו, ופונה אל הכיור, שוהה שעה ארוכה בעסקי נטילה,  מבט פרידה 

ולועס בביישנות, משל נכשל בגרוע שבחטאים, מפתו הצמוקה. 

האח! הדור נאה זיו עולמו של הקב"ה, ש'כזית' פת מיובשת דיה להשפיע חיים 
בנפש רחבה כשל ר' לייב.

בטלז היה שמו מוזכר בסילודין, הקהילה גם צרפה לשמו את התואר הנדיר 'חסיד', 
-וגם יסורים אלו נשא באהבה. תמיד תמה היה, למה זה מבקשים הבריות לכפות על הזו

לת מתת שהוא לזרה עליו. מאת הקהילה דרש רק שני דברים שדי היה בהם לרחוץ את 
נפשו בעדנים: ש"ס וילנאי הגון, שלא היה סיפק בידו הדלה 

לרכוש. ונר חלב להאיר את לילותיו. 

בפרוזדור,  אור  העלו  ראשוני המשכימים  הפציע.  השחר 
מחטיפים מבט בצלליתו של ר' לייב. היום על טרדותיו החל 
גולש אל בית המדרש. ר' לייב הבליע אנחה. למה זה כה נחפז 

-הלילה הנפלא לפנות מקומו! החטיף מבט אחרון, תֵמה, בל
ונפנה להכין עצמו לתפלת  שונו המוקשה של ה'מלחמות', 

שחרית.

•••
-שעה ארוכה ניצבה לפניו, ראשה רכון וידיה רותתות. אר
-בעים שנה מאז נישאה לו לא עלתה על דעתה מחשבת פי

גול לטורדו ממשנתו. הוא היה מקדש ביתה, ועצם הופעתה 
זו היה מעין חילול הקודש. שעה ארוכה עמדה כך.  בשעה 

בלב הומה, מקווה לשעה בה יחוש בנוכחותה. 

זוג עיניים פקוחות לרווחה הציצו אליה בתהיה גדולה.

רבי לייב לא כעס. מעודו לא ידע כעס. באיזו זכות תתעורר 
חמה בליבו, אם בוראו של לב זה לא ציווה לו כן? אבל פליאה 

מעודה לא שמעו 
קירות ביתה 

טרוניה או אוושת 
אנחה. את פתה 

חסכה מפיה, למען 
לא יבוש בעל-

בריתו של בעלה, 
הסטנדר; וכדי 

שעיניו הטהורות 
יוסיפו להפיץ גיצי 

חדוה. אך עיניה 
הדומעות של בתה 

מוטטו את רוחה. 
לא בגפה תעמוד 

בנטל
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התורה שלו אף היא ניצבת בזה במערומיה. והוא הגר"א, עמוד האמת, שאין לפניו מרמה 
ונכלים ישליכנו לבטח מפתח חדרו. רבים וטובים ממנו לא ָצלחו את מפתנו.

רבי אליהו מרגיש בפניו הנפולות של אורחו, והוא ממהר להאיר פניו לתלמידו הגדול, 
אותו כינה "נשמה ללא גוף"; נטל את זרועו תחת זרועו, הובילו בזריזות אל שלחנו וקרא 

אליו בקול מתרונן:

"הזמן קצר רבי לייב, הבה נלמד יחדיו".

ר' לייב נרגש כולו. הוא יסב עם הגר"א, יעסוק עמו בדברי תורה! במוחו החלו להדחק 
קושיות ופרכות לעשרות... לבו גאה מאושר... בלא משים צפו לרגע ועלו בתודעתו פניה 

המתחננות של זוגתו. זו שבזכותה הוא ניצב הלום. ורגשי תודה חמים הציפו את לבו.

האח! מה רב טוב הצפון לבריות!

•••
-האורלוגין הורה על השעה השביעית, וצלצוליו הצורמים גוועו, מיותמים, בחללו הד

חוס של החדר. מעברו של השולחן עלה קולו המשולהב, המתרונן של רבי לייב, ולא 
-הותיר מרחב-מחיה לצליל אחר. מפעם לפעם, באפוף הדממה את החדר ניתן היה לש

לו, הרוגע, קולו של הגר"א במשנתו. הרעש וההמולה לא מצאו נקודה  מוע את הקול הָשׁ
אחיזה בהיכלו. מנוחת הדעת היתה אבן השתיה בהליכותיו.

צלצול השעון עורר את שימת ליבו של הגר"א. עת סעודה. כדאית היא הכזית המיובשת 
שהוענקה לו מידו הרחבה של הבורא שתחול עליה ברכה תחילה 

וסוף. הוא הפנה את מבטו המאיר לאורח מטלז ואמר לו:

"זמן סעודה רבי לייב. אתה תסעד על שולחני. לאחר הסעודה 
נמשיך במקום שהפסקנו".

ענין זה לא עלה על דל מחשבתו. אם כי מאז אמש טרם באה 
על  במחשבה  המקודשת  האווירה  את  לחלל  נתיירא  לפיו.  כזית 
עסקי סעודה. אך הגר"א אמר: סעודה... כאן בהיכלו של הגר"א - כל 
לעיסה תורה היא, ולמוד היא צריכה. שמא יזכה אף הוא ויהא לומר 

הלכות סעודה.

עד מהרה נוכח לדעת כי טעה. כאן בווילנה לא נתנו את הדעת 
-על ענין זה המתקרי אכילה. כל עיקרה של סעודה אינה אלא נטי

לבל  לביני  ביני  לגוף  לו  ומה שהושלך  לאחריה:  וברכה  לפניה  לה 
יהא משתמט ומתרפה בעבודת הקודש - אינו כדאי ליתן עליו את 
הדעת. ועד שהיה ר' לייב מסיים את פרק הנטילה והברכה שלפניה 

- כבר היה הגר"א רכון במקומו ומעמיק בברכת המזון.

-ר' לייב הסיט את מנת הפת שלצדו והטה אוזן קשבת. הגר"א בת
פלתו כבמשנתו לא יצא מגדרו. ָישוב היה ללא ניע על כסאו. עיניו 

מלאה את לבו. 

היא דיברה בלחישה. בחיפזון. כאילו ביקשה למהר ולפרוק את מטענה:

"פקוח נפש! לא אוכל לחשות. פקוח נפשה של בתנו העלובה. השבוע כבר מלאו לה שבע 
עשרה שנה! כלום אין החובה מוטלת על אב לחוש לצער בתו? 'את בתי נתתי' אמרה תורה. עליי 

הנבערת להזכיר לך זאת?"

היא קראה לעזרתה את פניה שטופות הבכי של בתה. הכרית גילתה את סודה. זה ימים מאז 
מלאו לחוה'לה שבע עשרה, שהיא נאלצת לייבש אותה מדי בוקר. מעודה לא שמעו קירות ביתה 
טרוניה או אוושת אנחה. את פתה חסכה מפיה, למען לא יבוש בעל-בריתו של בעלה, הסטנדר; 
וכדי שעיניו הטהורות יוסיפו להפיץ גיצי חדוה. אך עיניה הדומעות של בתה מוטטו את רוחה. 

לא בגפה תעמוד בנטל.

ר' לייב כבר שקע כולו בליבון יישובו של הרי"ץ גיאות על קושיית הר"ן. שלא מדעת הוטרדה 
דעתו משיחת החולין של זוגתו. מבעד לצעיף ערפל חדרו לאוזני רוחו תחנוניה:

"אמש בקר אצלי ר' זליג. בווילנה, כך הוא אומר, יידעו להעריך סגולה של בת תלמיד חכם. בידו 
גם שם וכתובת של משודך ווילנאי בעל-צורה. צורך דחוף לנסוע לווילנה, לראות ולהתרשם. ואולי 

גם מעט מעות לנדוניה", עיניה אורו פתאום: 

"בווילנה גם מצוי הגר"א. הוא איש סגולה, צרתו של אדם מישראל צרתו היא. הוא גם יודע 
אותך, מכיר היטב... ברי שיעזור..."

הציצה בחופזה לתוך עיניו לראות מה רושם עשו עליו הדברים: חששה 
להסב לו צער. היא נדהמה למראה תגובתו. נהרה מופלאה פשטה על 

גווילי פניו, ועיניו נצצו.

ביהודי  הוא, הדל  הגר"א!  וילנה של  לנסוע,  הוא עתיד  לווילנה  וילנה! 
ילגום לרוויה מתורתו. ישאף  ונראה לרבי אליהו.  ניצב סמוך  יהא  ליטא 
מהאוויר המבשם את סביבותיו. הוא שב והרהר בקושיה שנתחבט בה 
עתה. האח! גם לה יימצאו פתרונים שמה, אצל רבי אליהו. שומה עליו 
להזדרז ולהכשיר היטב את דלייו... למרקם ולהסיר מעליהן כל סיג. כדי 

שיכשרו לשאוב ממימי המעיין המפכה בווילנה.

עיניו נתמלאו חיות מופלאה כשבישר לאשתו:

"פשיטא. אני אסע לווילנה!"

•••
שתי ידיים צנומות, חיוורות, הושטו אחת לרעותה, נלחצו זו אל זו. ר' 
לייב ניצב נפעם בחדר האפלולי, לב לבה של יהדות ליטא, וצומת הגידין 

-של כנסת ישראל. עין בעין למולו של אור שבעת הימים. הוא חש בכב
דות הפושטת בגופו. תשישות החלה עוטפת את אבריו. הרגיש לפתע כי 
לא די היה בשני שבועות ההכנה שעשה טרם בואו. הוא הרגיש שידיעת 

האורלוגין הורה 
על השעה 
השביעית, 
וצלצוליו 
הצורמים גוועו, 
מיותמים, 
בחללו הדחוס 
של החדר. 
מעברו של 
השולחן עלה 
קולו המשולהב, 
המתרונן של רבי 
לייב, ולא הותיר 
מרחב-מחיה 
לצליל אחר
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לבל יהא מתבזה בעיני הבריות היה יוצא עתה עם פייבל העגלון 
ברקוד נלהב. הבריות שסביב, פייבל ודומיו, לא יבינו, כי יש בנמצא 
מין שמחה שבידה להניע אדם, תהא תחושתו הגופנית אשר תהא, 

לצאת ברקוד עד כלות הנפש...

כשנכנס לבקתתו הופיעו במרוצה מהחדר הפנימי זוגתו ושלוש 
בנותיו. הוא האיר להן פנים, וברך אותן לשלום. פנה לזוגתו שתלתה 

בו עיניים שואלות מלאות ציפיה, חייך לעברה ואמר בקול נרגש:

"ערכי נא את השולחן זוגתי. קראי נא לסעודה גם את ר' שלמה 
ור' אהרון לייב השכנים על בני ביתם, יסבו גם הם עמנו וייטלו חלק 

בשמחתנו! תיכף ייוודע לך הכול! בשורה גדולה עמי לכולכם!".

"סעודת מצווה!"  גדולה!"  "בשורה  בגווה.  רטט התרגשות חלף 
אכן. זה היום קיוותה לו. עד מה הגדיל עליה הבורא את חסדו!

-השולחן נערך חיש מהרה. המליחים שהוכנו עבור סעודה שלי
שית של שבת, הושאלו לצורך האירוע, והוגשו בידיה המתרוננות 
של בעלת הבית. שיני שום לעשרות נמעכו ונמרחו ביד רחבה על 
פרוסות הלחם, כאילו היה זה שלחן נסיכים. מכולם נרגשת הייתה 
חווהל'ה הכלה-למחצה שסובבה אנה ואנה, בלי לדעת מה תעשה 
בידיה וברגליה. נטלה בחשאי עוד שן של שום והוסיפה לשלחן 

בחרדת קדש. כאילו היה זה קטורת או קרבן. אחיותיה הגניבו אליה חיוכים של עידוד.

•••
רבי לייב הסב בראש השולחן. נהרה פרושה על גווילי פניו. רק לאחר שהסבו הכל 
לסעודה פתח בחרדת קדש בסיפוריו. הרחיב את הדבור על שראו עיניו ועל ששמעו 

-אזניו, מאז דרך על מפתן היכלו הטהור של אור שבעת הימים בווילנה. החיה את קלס
תר פניו המאירות. התרפק עמם על חכמתו הנוראה... התפעם אתם בצוותא מקדושתו, 

הליכותיו...

משסיים, החשה רגע קל, מבקש ליתן תוקף לעיקר-העיקרים שלשמו נערך המשתה. 
פנה אל בני ביתו שציפו בלב רוטט למוצא פיו ואמר להם:

"הבה ואספר לכם עתה בני היקרים, למה זה כה נחפזתי לשוב מדרכי. בשורה גדולה 
עמי שתשמח לבטח את לבכם!... מפיו הטהור של רבינו אליהו בכבודו ובעצמו למדתי, 

כי גם אחר ברכת 'לעולם אל יחסרנו' יש לענות אמן!!"

•••"והחתן? והנדוניה?"
סיפרו,  כך  מעשה,  אותו  מאז  ווהלין.  ליטא  ברחבי  פשט  המופלא  המעשה  סיפור 

כשהיה מתבטל בליטא ובלרוס שידוך, היו נאנחים ומתנחמים: 

■ "נו מילא, ָזאְלן ִמיר ָזאְגן, שנאמר לפחות אמן אחר 'אל יחסרנו!'..." 

תלויות בסידורו הגדול, מסדר בניחותא ענייניו לפני קונו. מודה בלב נרגש על פת הקיבר שזיכתה 
אותו בחמש ברכות, ומחנן כבן המתחטא על העתיד. מה נפלאה הברכה! הודיה על פת-קיבר 

המשפיעה חיים בנפש כשל הגר"א!

והחל הוא, ר' לייב לברך. מלכתחילה חושש היה להפר את דומיית הקודש ששרתה על המקום: 
אך משנפתח פיו בשבח והלל לבורא נעלמו כלא היו חששותיו, ונפשו התרפקה בסערה על דודה. 

הגאון הסב על כסאו, מקשיב רב קשב. לאחר כל ברכה היה הגאון עונה אמן בכוונה מיוחדת. 

-משהגיע לסיום הברכה הרביעית "ומכל טוב לעולם אל יחסרנו", ענה הגר"א אמן אף על הבר
כה הזו. ר' לייב זינק ממקומו בהשתאות...

דבר זה מעולם לא עלה על דעתו. שלאחר 'אל יחסרנו' יש לענות אמן. אמן אחר אל יחסרנו! 
הרי לו הלכה מפורשת מבית מדרשו של הגר"א! והוא ר' לייב שכה הקפיד כל ימיו על עניית אמת. 

אהה! מי ימנה מספר לאמנים שהחסיר בימי חלדו! 

הוא החל מחשב במהירות את מספר הסעודות שסעד מיום עמדו על דעתו וחלחלה אחזה בו... 
יש צורך להיחפז ולתקן את הטעון תיקון. עליו ְלַזכות את בני ביתו בהלכה שנתחדשה לו בהיסח 
הדעת. אל לו להתמהמה ולו שניה אחת נוספת, פן ֵייָאמר חלילה בטלז 'אל יחסרנו' אחד נוסף 

ללא אמן! 

•••
פניו הבהירות של רבינו אליהו היו מאירות באור יקרות בשעת פרידה כבעת שנכנס ליתן לו 
שלום. לא התעניין לפשר החיפזון שתקף את אורחו כשם שלא בקש מתחילה לדעת למה זה 
נזדמן רבי לייב החסיד לווילנה - לא חודש לא שבת. נטל בחמימות את ידיו הרותתות של האורח 

והרעיף עליו שפע ברכה.

קולו הענוג של רבו עדיין התנגן באוזניו, בעודו מתרוצץ בסמטאותיה של ווילנה, מחזר אחר 
בעל-עגלה שיאות להסיעו ללא שהיות לביתו. על הכותל שממול לפתח השולהויף ָנצץ שעון 
השמש, והורה על השעה השביעית. הוא נחרד. בעוד שעתיים, בשעה התשיעית יסבו בני ביתו 

-לסעודת ערבית. דבר זה נודע לו פעם באקראי מפי אשתו. ולאחר הסעודה – פשיטא ברכת המ
זון... בני ביתו עלולים חלילה להיכשל באמן שלאחר על יחסרנו!

-הוא זרז את צעדיו. בקצה הסמטה הפונה לשוק הדגים נראתה תחנת העגלות מתנמנמת בת
רדמת הצהריים. עד מהרה היו צמד סוסיו של פייבל העגלון דוהרים, נושמים ונושפים בדרכיה 

המושלגות של ליטא...

•••
ברחוב הנפחים שבפאתי העיירה הלכה החשיכה והתעבתה. העגלה כבר הגיעה אותה שעה 
לקרבת העיר. רבי לייב היה יגע מאוד. עצמותיו הדואבות שסייעו משך כל הנסיעה לחביות היין 
הריקניות לשמר על שיווי משקלן שוועו למנוחה. התענוג הזה עלה לו בממון רב, מחירה של 
נסיעה ללא נוסעים נוספים. אך נפשו פנימה נתמלאה, ככל שהתקרב למחוז חפצו, חדווה ללא 
מצרים. נגונון של שמחה שנקלט אי פעם בלבו הרקיד את אבריו הנפולים. לולא נזהר היה כל ימיו 

"ערכי נא 
את השולחן 
זוגתי. קראי 

נא לסעודה גם 
את ר' שלמה 

ור' אהרון לייב 
השכנים על 

בני ביתם, יסבו 
גם הם עמנו 
וייטלו חלק 
בשמחתנו! 

תיכף ייוודע 
לך הכול! 

בשורה גדולה 
עמי לכולכם!"
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הקללה הפכה לברכה
- יאיר וינשטוק -

סיפור בתוך סיפור בשרשרת מחומשת

• סיפור ראשון •

הרבי מספר סיפור
בחור צעיר הייתי. הסתופפתי בצילו של כ"ק האדמו"ר ה'ברכת משה' מלעלוב זצוק"ל בבית 
מדרשו שברחוב צפניה בירושלים. זה היה יום הילולא של אחד הצדיקים והרבי ערך את שולחנו 
הטהור. על השולחן היו פזורות בנדיבות פרוסות עבות של לחם שחור, מהימים של לפני עידן 
הלחם הפרוס, צלחות ובתוכן נתחי דג מלוח בשמן, 'סלט ערבי' וכמה צלחות עם טחינה ביתית 

פשוטה.

-בית המדרש הצר והארוך היה מלא אדם. האדמו"ר סיפר סיפור ארוך, הכל הצטופפו סבי
בו וכדי להגיע קרוב לרבי הקשיש היושב בראש השולחן ותוארו כמלאך האלוקים, צריך היית 
להיות מוכן למידה מסוימת של מסירות נפש. חבריי הצעירים היו חסידים נלהבים וכדי להיות 
קרוב לרבי, ובעיקר כדי לא להפסיד אף מילה מדבריו, נעזרו במרפקים ובדחיפות. מצאתי את 
עצמי נהדף אחורה לאט אל קצה שולחן, יען כי בהלכות דחיפות ונעיצת מרפקים לא הייתי מן 
הבקיאים הגדולים, וכך שמעתי רק מילים ספורות מאותו סיפור שהיה מבדח ומשעשע בשיאו. 
מעולם לא ראיתי את האדמו"ר שכרגיל היה שרוי בדבקות ובחלק ניכר מהזמן היו פניו רציניות 

ומביעות קדושה רבתי, צוחק צחוק מתגלגל כמו אז.

זאת ידעתי אז שסיפר סיפור על המגיד רבי מרדכי מטשרנוביל, אך לא עלתה בידי 
לצרף אפילו שני משפטים מדבריו. לאחר שהטיש הסתיים סיפר לי אבי את הסיפור, 
וכאן הוא מובא בשלמותו מכתבי ידידי הרה"ח רבי שמואל פרוש שכתבו מבלי להחסיר 

אף פרט.  

• סיפור שני •

פרידה בטרם נסיעה
וכך סיפר הרבי: 

אברך צעיר כבן 27 שנים הייתי כאשר בשנת האבל על אבי, היא שנת תר"צ, עלה שמי 
-בגורל וזכיתי בזכאות לדירה בשכונת בתי וורשא הירושלמית. למרות שהיה מדובר בדי

רה קטנה, גם היא הייתה כרוכה בתשלום סכום נכבד שאותו לא היה לי. בדלית ברירה, 
וכדי לא להחמיץ את ההזדמנות לדירה במרכז ירושלים, לקחתי הלוואה וכך נעשיתי 

בעל חוב.

-בארץ לא היה לי סיכוי לאסוף את הסכום ולכן החלטתי לנסוע לפולין, נסיעה שהת
בצעה בשנה הבאה, היא שנת תרצ"א. 

-אולם לא רק לפולין נסעתי )נסיעה שהתארכה לכדי שנה ומחצה( אלא בראש ובראשו
נה לחצר הקודש קרלין, 
ורבי,  מורי  של  לביתו 
אברהם  רבי  האדמו"ר 
זי"ע  מקרלין  אלימלך 
הי"ד, כך גם הייתי בעיר 
לעלוב בציון קדשו של 
מלעלוב  דוד  רבי  זקני 

זי"ע ובעוד מקומות.

נכנס נסיעתי  -טרם 
מהאדמו"ר  להיפרד  תי 
הישיש רבי מנחם נחום 
טברסקי הנקרא בפי כל 

-רבי נחומ'טשע מרחמ
-סטריווקא זיע"א שהת

גורר בירושלים. 

שאלני הרבי הישיש, 
"מדוע נוסע מר?" 

בית המדרש 
הצר והארוך 

היה מלא אדם. 
האדמו"ר סיפר 

סיפור ארוך, הכל 
הצטופפו סביבו 

וכדי להגיע 
קרוב לרבי 

הקשיש היושב 
בראש השולחן 
ותוארו כמלאך 
האלוקים, צריך 

היית להיות מוכן 
למידה מסוימת 

של מסירות נפש
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סיפרתי לו את הסיבה שזכיתי בדירה בגורל, וכדי לכסות את הוצאות הדירה עלי לנסוע לחו"ל.

"האם הינך יודע כיצד לעשות כסף?" שאלני הרבי, "צריך לדעת כיצד לעשות כסף, ואספר לך 
מעשה".

• סיפור שלישי •

החסיד תובע את רבו
"דע לך" – פתח ואמר לי הרבי הישיש – "שכל בניו של סבי הרה"ק רבי מרדכי מטשרנוביל זי"ע 
נהגו לעשות מה שנקרא 'אויסבעטן געלט', כלומר, הם היו מבקשים ממון מהחסידים שלהם. 
כדמי 'מעמדות' הניתנים מיד החסידים לרבי לצורך פרנסת ביתו. חוץ מאבי מורי, הרה"ק רבי 

יוחנן מרחמסטריווקא זי"ע, שלא נהג כך. 

אבל פעם השיא אבי שניים מילדיו זה אחר זה. הוצאות נישואי הצאצאים הפכו את אבא לבעל 
חוב של 1800 רובל כסף. סכום עצום!

לאבא לא היה מהיכן לכסות את החוב, אבל הוא כדרכו בקודש לא ביקש ממון מחסידיו.

בדיוק באותם ימים נכנס אליו חסיד אחד מאנשי שלומו ושפך את לבו לפניו, "רבי, אני עומד 
ערב פשיטת רגל". 

ברכו אבא, רבי יוחנן, בלבביות: השי"ת יעזור לך שתצא ממצוקתך. 

-החסיד שפך את לבו: רבי, מוחזק אני לאדם נאמן, ואנשים רבים הפ
קידו אצלי את כספם, הם הרשו לי להשתמש בכסף ואני השקעתי אותו 

בעסקיי. וכעת אין לי מה להשיב להם. צרור כספי ריקן.

"אם כך", נענה הרבי, "אין לך ברירה אלא למכור את חפציך וכל רכושך 
ולהחזיר לכל בעלי הפיקדונות את כספם עד פרוטה אחרונה".

"אבל מצבי בכי רע", בכה האיש.

הרבי הצטער בצערו אבל לא שינה את דעתו. "אתה חייב למכור את 
כל אשר לך, ובלבד שלא תשאיר את בעלי החוב ללא כספם המגיע להם".

"אבל למען האמת", ממשיך ומספר רבי נחומ'טשי, "אותו חסיד כלל 
לא בא להשיח את לבו על מצבו שאליבא דאמת לא היה כל כך רע כפי 
שהוא בחר להציגו... הוא רק רצה לרמוז לרבי ולספר לו בצורה מחוכמת 

שנעשה בעל חוב על כמה מאות רובלים, כדי שהרבי יחלצו מהמצר".

יכול לעשות?"  יוחנן הבין היטב את הרמז של החסיד, "מה אני  רבי 
נענה. "אין לי כסף". 

לאותו חסיד היה רעיון נועז, יותר מדי נועז, קצת חצוף, למען האמת... 

"אולי הרבי יבקש מכמה מחסידיו העשירים לבוא אליו לאסיפה ואז יבקש מהם סכומי 
כסף גדולים. כך אוכל לפרוע את כל חובותיי"...

"כיצד הנני יכול לעשות כן?" נאנח הרבי. 

"למה לא?" גברה חוצפתו של החסיד. "והרי כך נוהגים אחיו של הרבי, וכך גם נהג אביו 
של הרבי".

במקום שאתה מוצא גדולתו שם אתה מוצא ענוותנותו. הרבי לא ייסר את החסיד על 
עזות המצח שלו אלא אמר בפשטות וענווה. "אבי היה יכול לעשות כן, היה לו את הכוח 

לבקש כסף מחסידיו, אחיי? אינני יודע, אולם אני בוודאי איני יכול לעשות כן".

• סיפור רביעי •

כיצד עושים כסף
המעז  לחסידו  מרחמסטריווקא  הרבי  וסיפר  פתח  לך",  אספר  אשר  את  נא  "שמע 
נסע פעם  זי"ע,  "אבא, הרה"ק רבי מרדכי המגיד מטשרנוביל  גדולות.  לבקש בקשות 
בדרך. בדיוק אז נסע גם אחיין של אבא, נכד אחד של אביו הרה"ק רבי נחום מטשרנוביל 
בעל 'מאור עיניים' זי"ע, על פני העיירות השונות כדי לאסוף כספים, ואנשים כיבדו אותו 

כנכד של בעל ה'מאור עיניים'. אבל כפי שניווכח מיד, לא היה בכך די... 

הכרכ את  ראה  פלונית  מעיר  הנכד  -כשיצא 
מגיעה  מטשרנוביל,  המגיד  דודו  אבא,  של  רה 
לאותה עיר. הוא עמד בצד הדרך, ואותת לעגלון 
לעצור. העגלון שראה יהודי של צורה עומד בצד 
הדרך ומבקש ממנו לעצור, עצר לו, ואותו אחיין 

-עלה, נכנס פנימה והתיישב לצד אבא כדי לק
שור עמו שיחה.

הנוסע- כאשר  קלה  שעה  אך  שוחחו  הם 
האורח הגיע למטרה:

אמר  לי",  שמציק  מה  היקר  לדודי  "אומר 
מאנשים  כספים  מקבל  "הדוד  בכנות.  האחיין 
אני מתקשה בכך  ואילו  ובנקל  בעיירות בשפע 

מאוד, מדוע?"

לבן  ואמר  מטשרנוביל,  המגיד  אבא,  חייך 
ממון.  אוספים  כיצד  יודע  אינך  "כנראה  אחיו, 
תחילה  אך  זו.  מלאכה  אותך  ללמד  מוכן  ואני 
אשאל אותך, האם אתה מכיר את הגביר חצקל 

כדי שלא יתגשם 
החלום היה 
חצקל נח מגיע 
לבית המדרש 
רק לתפילות. 
אלא שלעת 
סעודה שלישית, 
רעוא דרעוין, 
בית המדרש היה 
שרוי בחשכה 
עבותה, או אז 
הגיע הגביר והיה 
מצמצם את 
עצמו בין חבריו 
החסידים
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היה  בית המדרש  דרעוין,  רעוא  רק לתפילות. אלא שלעת סעודה שלישית,  המדרש 
שרוי בחשכה עבותה, או אז הגיע הגביר והיה מצמצם את עצמו בין חבריו החסידים, 

המסובים סביב צלחות קטנות שבהן שיורי דג ורוטב וכמה קרעי חלה שטרם נאכלה. 

לא לבוא לסעודה שלישית? כזאת לא העלה הגביר על דעתו. הן חסיד גדול הוא של 
רבי מרדכי מטשרנוביל ומקושר בו, וכי ידיר את רגליו לגמרי מבית המדרש? חלילה!

ברם, זמן ישיבתו של חצקל נח בבית המדרש החשוך, היה מדוד וספור. תיכף בעת 
-שהביאו את הנרות להדליק אותם בבית המדרש, היה קופץ על רגליו ומיד נעלם מה

מקום...

-גם זמן פרידתו של הצדיק מהעיר היה מחושב ומדוקדק בחשבונו של חצקל נח. הע
שיר היה מגיע להיפרד מרבו רק בעת שהרבי כבר ישב על הכרכרה. או אז - היה בטוח 
שהרבי כבר לא יעכב אותו. באותה שעה היה נותן את ידו לשלום לרבו ומיד נושא רגליו 

ונמלט...

•••
מעיניו של המגיד לא נעלמה התנהגותו המחפירה של חסידו העשיר שאינו מסוגל 
להפריש לצדקה ולו רובל אחד בודד. פעם אחת התבטא ואמר: "אני צריך 'לתפוס' אותו".

וההזדמנות לא איחרה להגיע... 

היה זה לאחר זמן לא רב מאז שהה המגיד בעיר בפעם האחרונה, ושוב הוא בא לשבות 
בה בשבת. הסיבה הייתה פשוטה: ביום ראשון היה הרבי מוזמן 

לשמש כסנדק לבנו של אחד החסידים שהתגורר בעיר. 

ובכן, הגיע המגיד לאותה שבת אל העיר והכל התנהל כרגיל. 
ייקרא  הגיע, שמא  לא  לטיש  להתפלל.  הגביר  הגיע  בליל שבת 
ולסעודה שלישית  נוכח,  היה  בתפילה  יין'.  'להעמיד  כבוד  אחר 

הגיע כגנב בלילה. 

רק זאת נשאר לו, להיפרד מהרבי ביום ראשון בבוקר.

ויהי ביום ראשון לאחר התפילה, ישב המגיד רבי מרדכי בעגלה 
והנה פתאום מגיח חצקל נח בריצה בהולה והוא ניגש אל הרבי 
ומושיט את ידו כדי להיפרד. אילו היה נמצא בבית הכנסת בליל 

-שבת, היה שוהה ב'שלום זכר' וממילא יודע על הברית ביום רא
שון. אלא שהוא היה ספון בארמונו... 

המגיד הושיט לו את ידו אך שלא כמנהגו הקבוע שהיה מברכו 
בשלום ומיד מניח לו לברוח, אחז בידו ועיכבו. "מדוע אתה ממהר, 

חביבי? אני לא ממהר, ואם כך, גם אתה אינך צריך להיחפז". 

"הרבי לא נוסע?" תמה הגביר. 

נח )בדוי( מן העיר קייב?"

"איזו שאלה?" נענה האחיין ואמר, "הרי זה העשיר הגדול והנדיב הידוע חצקל נח שידו פזרנית 
ופתוחה להעניק בשפע לכל דורש".

"אם כך, רוצה אני לספר לך סיפור מעניין", אמר המגיד רבי מרדכי...

• סיפור חמישי )ועיקרי( •

מעשה בגביר קמצן
ארמון מפואר עם מגדלים בקרנותיו וחומה עבה סביבותיו התנוסס בעיבורה של קייב העיר. 
שערי הארמון נעולים היו תדיר, ורק בעליו יכול היה להיכנס אל החצר הגדולה ולשזוף את עיניו 
בפלג המים התכולים המפכפכים בעליזות בין גדות הנחל ונושאים עליהם עדת ברווזים לבנים 
מגעגעים עם אפרוחיהם צהובי הפלומה. דלתות הבית, גם הן כמו גמרו אומר לסגור על תוכו ללא 

הרף. דלתות עץ כבדות מגולפות פיתוחי חותם בעיטורים מדויקים חרוטים ביד אמן. 

תוכו של הארמון לא אכזב את הבאים בשעריו. בית מידות מרוהט ברהיטים יקרים מלאי טעם, 
נברשות בדולח נוצצות משתלשלות מתקרה צבועה בגוונים כחלחלים. הקירות הצבועים אף הם 
בנדיבות בצבעי ארגמן בהיר מעוטרים היו בציורי שמן יקרים. שטיחים פרסיים עבים וצפופי 

רקמה כיסו את רצפת השיש ובלעו את קול צעדיהם של יושביו. מן המטבח 
הגדול נישאו ניחוחות של גלדי שומן מטוגנים במרחשת ונתחי בשר בעבעו 

בקלחת עם בולבוסים שחמחמים וגריסים נימוחים.

נבנו  לא  והחומה  נח, שכן השערים  נהנו מארמונו של חצקל  רבים  לא 
לריק, אלא כדי לעצור ולבלום בפני כל החפץ לבוא בשעריו. שכן, קמצן 
איום ונורא היה חצקל נח. ככל שממונו היה רב, כך היה כילי שלא נראה 
כמוהו. ידו סגורה הייתה ככספת של בנק והוא מיאן לתת לצדקה אפילו 

פרוטה שחוקה.

-ויחד עם זאת, היה הגביר הקמצן חסיד מופלג. כל אימת שהגיע המ
גיד רבי מרדכי מטשרנוביל לעיר קייב ומתאכסן בה בשבת, היה חצקל נח 
מונע את רגליו מלבוא לבית המדרש ביום של חול, שמא ייתבע להפריש 
ממעותיו לצדקה, ולפיכך דאג לבוא לבית הכנסת רק עם רדת החשכה... או 

אז בטוח היה שאיש לא יבקש ממנו כסף... שבת היום לה'. 

אל ה'טיש' - הוא השולחן הטהור של ליל שבת, כבר לא הגיע. פחד גדול 
יגיעו אליו הגבאים ויתבעו ממנו  אחז בו, הוא יישב לו בין החסידים, ואז 
להתחייב בפה מלא עבור 'משקה' להעמיד על השולחן, ובמוצאי שבת או 

באחד מימות החול יבואו לגבות ממנו את מה שהתחייב בשבת.

זה היה חלום בלהות... וכדי שלא יתגשם החלום היה חצקל נח מגיע לבית 

הוא ניגש אל 
הרבי ומושיט 
את ידו כדי 
להיפרד. אילו 
היה נמצא 
בבית הכנסת 
בליל שבת, 
היה שוהה 
ב'שלום זכר' 
וממילא יודע 
על הברית 
ביום ראשון. 
אלא שהוא 
היה ספון 
בארמונו
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אך אם חשב חצקל נח כי בזאת הסתיים העניין, טעות הייתה בידו. המגיד עמד ליד 
דלת הכניסה, שם עצר ודרש שוב תשלום של ח"י רובל כסף עבור עצם כניסתו לבית, 

וכך הלאה, גם בכניסה לטרקלין המפואר...

העשיר כבר איבד את חשבונו לגמרי. כמה נחסר ממנו היום? האם 90 רובלים? אבל 
הוא היה כה להוט לראות את הרבי יושב בטרקלין ביתו על ה'פוטל' )הכורסה( ולוגם 
תה. מרוב להיטות נעשה אדיש לחלוטין לשאלת הממון המתחסר מצרורו שהפך לצרור 

נקוב... 

המגיד נכנס אל הטרקלין והתיישב בנחת על הפוטל. אבל כאשר הוגשו לפניו ספלי 
החרסינה המצועצעים, וקנקן החרס המעוטר בציורי פרחים וברבורים מעשה ידי צייר 
אמן, היה מלא עד גדותיו בתה רותח, סירב הרבי לשתות ולא 
הרשה לחצקל נח למזוג את התה אלא אם כן יבטיח עוד ח"י 

רובל... 

כעת כבר שכנו בידי המגיד 108 רובלים ואילו העשיר נתקף 
תאווה משונה, שהרבי יברך אותו ואת זוגתו.

הרבי הסכים והפעם, לשם שינוי, לא ביקש על כך כל תשלום 
שהוא. יצא החסיד העשיר מהטרקלין ולא ארכו הרגעים והוא 

חזר ואחריו עמדה בצניעות ובביישנות רעייתו הגבירה.

-"יואיל נא הרבי לברך אותנו", מלמל העשיר. "אותנו ואת צא
צאינו". 

"לברך?" שאל המגיד בתימהון. "וכי איזו ברכה מגיעה לכם?" 

ולתדהמתם הגמורה ובהלתם העצומה של הגביר ואשתו פתח 
הרבי ואמר בקול רם: 

"יהי רצון שיחולו עליכם ועל ראש צאצאיכם וזרעם אחריהם 
כל הקללות הכתובות בתורה ובמשנה תורה".

פניהם של בני הזוג חוורו כסיד. מה זאת? הרבי הקדוש מקלל 
אותנו במקום לברך בברכה המיוחלת?!

"רבי ברכני", פרצה צווחה קטועה מפיו של החסיד. 

המגיד הביט בו במבט מצועף. "כך? מוכן אני לברך אותך ואת כל אשר לך, אבל רק 
בתנאי שתיתן לי במתנה גמורה את כל רכושך, כולל כל הכסף והזהב שלך וכל ממונך 

הנמצא ברשותך, או אז אסכים להסיר ממך את כל הקללות".

העשיר פנה אחורנית להתייעץ עם אשתו. לאחר רגע קצר של שיחה שקטה נמנו 
וגמרו פה אחד לתת לרבי את כל רכושם במתנה גמורה. וכי מה להם ולכספם אם חלילה 

יחולו הקללות עליהם ועל זרעם?

כאן ניכר בו, בעשיר הכילי, כי לאחר הכל, עדיין נמנה הוא על מחנה החסידים. וחסיד 

"אכן נוסע אני", הסכים עמו הרבי בחיוך טוב, "אבל לא החוצה מהעיר, אלא לביתו של אחד 
האברכים שמכניס עוד מעט את בנו בבריתו של אברהם אבינו. בוא עלה אל העגלה ושב לצידי".

לבו של חצקל נח החל הולם בפראות. שפתיו רטטו בעצבנות והוא חש כחיה שניצודה. 

המגיד רמז לבעל העגלה לצאת לדרך ולעבור דרך ביתו של העשיר. מה הופתע חצקל נח לעת 
שהכרכרה התקרבה אל חומות ארמונו.

"לא אל הברית נוסעים אנחנו?" שאל בחשש.

"אכן, גם אל הברית נגיע", הרגיעו המגיד בניחותא, הוא שתק ממושכות כמי ששואל, "האם לא 
תזמין אותי לבקר בביתך?"

-העשיר הבין את הרמז. "אולי הרבי יואיל לעלות אלי הביתה ולהת
כבד לשתות ספל תה?"

"ברצון רב", אמר המגיד, "אעלה אל ביתך, אבל תנאי קטן יש לי, 
הביקור הזה יעלה לך ח"י רובל כסף".

לו?  הייתה  ברירה  וכי  חמוצות.  בפנים  העשיר  אמר  "בשמחה",   
חסיד או לא חסיד, שלף את ארנקו התפוח וספר לידי הרבי 18 רובלי 

כסף טבין ותקילין.

-ירד המגיד מהעגלה, ופנה להיכנס אל החצר ומשם לביתו של הע
שיר. אלא שבדרך היה עליו לעלות את גרם המדרגות המוביל לביתו 

של חצקל נח. ראה המגיד את המדרגות ועצר על עומדו.

"אין בכוחי לעלות את המדרגות".

-הפציר החסיד ברבו: "אנא, אם כבר הגיע הרבי לכאן, יעלה נא לבי
תי".

המגיד סקר את המדרגות. "נו, ניחא, אעלה. אולם תידרש לשלם לי 
על כך עוד ח"י רובל כסף".

"כאשר אבדנו אבדנו"... העשיר שלף את ארנקו ושוב שקל על ידי 
רבו 18 רובלי כסף טהור.

36 רובלים בתוך כמה דקות. שומו שמים!

-המגיד עלה כמה מדרגות ועצר. "יש כאן הרבה מדרגות. אין בכוחי לעלות כל כך הרבה מד
רגות". 

ושוב הפציר החסיד העשיר, "אם הרבי כבר הגיע עד כאן, יואיל נא לעלות בכל זאת לביתי". 

"טוב", הסכים המגיד. "אבל המחיר הוא קצוב, ח"י רובל"...

וכך ממשיך המונה ומתקתק, ופעימותיו מגיעות כבר לסך 54 רובלים שנחסרו ממנו בזמן כה 
מועט. 

"לברך?" שאל 
המגיד בתימהון. 
"וכי איזו ברכה 
מגיעה לכם?" 
ולתדהמתם 
הגמורה ובהלתם 
העצומה של הגביר 
ואשתו פתח הרבי 
ואמר בקול רם: "יהי 
רצון שיחולו עליכם 
ועל ראש צאצאיכם 
וזרעם אחריהם כל 
הקללות הכתובות 
בתורה ובמשנה 
תורה"
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גדול הוא של רבו המגיד. הוא רץ ברחבי ביתו, ואסף את הכסף מכל מקום שהוא. במגירה בחדר 
שינה. בכספת שבחדרו הפרטי, באחד הארונות בטרקלין... נטל את כל שטרות הכסף ושטרי 
החוב, את כל ממונו ורכושו, כל כלי הכסף והזהב שלו, עטף אותם בסדין גדול והעניק אותם 

במתנה לרבו המגיד כשעיניו זולגות דמעות התרגשות.

קיבל המגיד את כל רכושו של החסיד העשיר, נענה ואמר:

"כעת כבר כל הממון שלי". 

קולו נעשה שקט מעט ועיניו ירו גיצים.

"דע לך, כי עד עתה הייתה 'קליפה' שורה על הממון שלך, ולכן היא לא נתנה לך לתת מכספך 
לצדקה. כעת, כשנכנס הממון לרשותי, התבטלה ה'קליפה', ומעתה ואילך תוכל לתת מכספך 

לצדקה. קח נא את כל כספך חזרה ותשאיר לי רק את ח"י הרובלים הראשונים שנתת לי".

ובזאת החזיר הרבי לעשיר את כל כספו, ואת כל הרובלים שמסר לו, ח"י ועוד ח"י, עד שנשארו 
בידיו רק ח"י רובלים. 

מאותו יום ואילך החל חצקל נח העשיר לתת מכספו לצדקה, וידו הקמוצה נפתחה לרווחה 
ומעתה חילק לכל דכפין ולא בדק בציציותיו של אף פונה. כל הרוצה, יבוא וייטול.

•••
סיים המגיד רבי מרדכי מטשרנוביל לספר את הסיפור באוזני אחיינו ושאל:

"האם עתה כבר תדע כיצד מבקשים ממון מהחסידים?".

•••
-סיים בנו האדמו"ר רבי יוחנן לספר את המעשה שהתרחש עם אביו, המגיד מטשרנוביל והפ

טיר לעברו של אותו חסיד עז פנים: 

"אבי היה יכול לעשות כן, לבקש כסף מחסידיו, אחיי - אינני יודע, אולם אני בוודאי איני יכול 
לעשות כן".

•••
סיים בנו רבי נחומ'טשע לספר את הסיפור לפני אורחו הצעיר, האדמו"ר מלעלוב, ואז התבטא 

ואמר:

"מעתה תדע כי לאסוף כספים - צריך לדעת היטב כיצד לעשות זאת".

ובזאת העניק הרבי הישיש את ברכת הדרך לרבי הצעיר לקראת נסיעתו לפולין...

)מקור: ביטאון חסידי לעלוב 'אוהל מועד', התודה והברכה לידידי הרב אהרן גלבשטיין 
שכתב את הסיפור הנדיר מפיו של מעתיק השמועה לבית לעלוב, ידידי הוותיק, הרה"ח רבי 
■ שמואל פרוש(  

טארק טרק את הטלפון בזעם. "הם לא נורמליים", סינן מתחת לשפמו, "הסיוט הולך 
להתממש". הוא קם במהירות, ניגש למתלה, לבש את המקטורן האפור ויצא במהירות 

מהבית. 

המרצדס השחורה שנת 98' חנתה כמה סנטימטרים מהמקום שהחנה אותה אמש, 
כך נדמה לו בכל אופן. לך תזכור. אחרי לילה של חצי בקבוק בורבון ושלושה בקבוקי 
בירה תוצרת השטחים, הדבר היחיד שהוא זוכר עכשיו זה שקוראים לו טארק, שהוא גר 
בטייבה, ושהוא צריך דחוף להיפגש עם אבי בירושלים. דחוף באופן קריטי. אם לא, הוא 

עלול לאבד את הכול.

שלושה ילדים, אחד מהם יחף, שיחקו ליד המרצדס והפריעו לגוש המתכת המאורך 
לכוון את עצמו בדרך החוצה. טארק היה כל כך עצבני שהוא לחץ על מרכז ההגה לחיצה 
ארוכה במיוחד עד שהצופר השמיע קול תרועה כמו של רכבת נכנסת לתחנה. הילדים 
נבהלו, ומיהרו להימלט אל החצר הסמוכה. אל הבריחה הגדולה נלוותה יללה ילדותית 
בכיינית. ביום אחר טראק היה מתנהג שונה. הוא בטח היה פותח את החלון, שואל מה 
נותן להם קוביית סוכר. לא  שלום אבא ואימא, מבקש מהם בנימוס לזוז, אולי אפילו 
הבוקר. הוא בקושי נושם מרוב עצבים. איפה הסיגריות. עוד פעם שכח בלילה לקנות 

מרלבורו אדום שיהיה לבוקר? 

הוא פרץ מהחניה אל רחוב אלנג'אח, משאיר אחריו ענן של אבק. ביציאה עצר את 
הרכב, ווידא שהרחוב ריק, לחץ על הדוושה והאיץ את המהירות. בתוך דקה ועשרים 
שניות הוא כבר היה על הכביש הראשי החולף בין שכונת אל קינה המזרחית לשכונת 
אל ח'לה א שמאלייה. תמיד כשהוא עובר כאן מקננים בו הרהורי כפירה. הוא חושב, בלי 

לשאת את הספחת
- יצחק פלדמן -
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שהוא רוצה בכך, על התועלת שהביא האויב הציוני שסלל את הכביש הנפלא הזה. מיד כשעולות 
המחשבות האלו, הוא מסיט אותן מראשו באמצעות נאומים ששמע ביום שישי במסגד: "האויב 
הציוני מנסה לתעתע בכם, הוא יסלול לכם כבישים, יבנה גשרים, הכל כדי שתשכחו מאיפה 

באתם, ולאיזו אדמה אתם קשורים".

משום מה, הבוקר הוא לא מצליח לחשוב נכון. הוא מבולבל כמו שלא היה כבר שנים. עד לא 
-מזמן החיים שלו התנהלו בשחור לבן. רעים וטובים. הישראלים-הכובשים, והפלסטינים-הנכ

בשים. הוא צייר לעצמו את החיים כמו תמונה ענקית של מאבק מימי הביניים, עם קלשונים 
וגרזנים, והעם שלו מדמם על הארץ. "רק כשהעם השני ידמם - ננצח", הוא תמיד אמר. עד שבאו 

אבי והחברים שלו ועשו לו בלגן בראש.

ליד מסגד חאלד אבן וליד האט את רכבו. המכולת של אבו סאלח הסמוכה למסגד הייתה 
פתוחה כדי חריץ צר. הוא עצר את הרכב וזינק החוצה כשהמנוע עדיין דולק. 

"סבאח אל חיר", ניסה לחייך בכוח לעברו של אבו סאלח שסידר לחמים על אחד המדפים.

"סבאח אל נור יא טארק", השיב לו אבו סאלח בחיוך, ומיד הבחין שמשהו אינו כשורה. "הכול 
בסדר בבית? מה שלום האישה והילדים"?

"כולו תמם חמדולילה".

יותר מעשר שנים. מה לא עשו ביחד. הם  וויתר. הוא מכיר את טארק כבר  אבו סאלח לא 
-היו צמודים זה לזה במאבקים, בהפגנות, במחאות, באינתיפאדה. גם כשנעצרו, הם ישבו אזו

קים רגל ברגל בזינזאנה שאספה עוד עשרות מפגינים מכל המשולש וטלטלה אותם בדרכים 
יום שלם. הוא זוכר שכשהורידו 

הג איילון,  בכלא  בלילה  -אותם 
רביים שלהם היו ממש דבוקים 
נקרעו.  פשוט  שהם  לשני  אחד 

זה הצחיק אותו. הוא צחק.

אבו  יא  צוחק  אתה  "מה 
סאלח?"

"עזוב, זיכרונות. אתה ממהר"?

"בעיקרון כן, אני נוסע לאבי".

לאבי"?!

"לאבי".

"שמע טארק, אתה לא נוסע 
על  יושבים  שאנחנו  לפני  לאבי 
זה כמו שצריך, זה לא מריח לי 
טוב. קח לך חצי שעה, בוא נשב 
מה  נרגילה,  נעשה  מאחורה, 

מתחשק לך, תפוח דובדבן, יש גם אבטיח-לימון, משהו חדש, הגיע השבוע מטורקיה".

טארק נגרר באי רצון אחרי אבו סאלח שפתח את דלת החרוזים המפרידה בין החנות 
לחדר האחורי. כמה פעמים הם ישבו כאן? מאה? מאתיים? אולי אלף? כשהמשטרה 
הייתה באה הם היו מעשנים נרגילה ומדברים על ספורט. אף פעם לא הצליחו להוכיח 

שמשהו לאומני מתרחש.

הכריות היו מסודרות כמו תמיד. טארק תפס לעצמו את הפינה המזרחית-דרומית 
האהובה עליו, חלץ נעליים וזרק את רגליו באקראיות. הוא פלט אנחה עמוקה ועצם את 

עיניו. ניסה לתפוס מעט שלווה, אבל המחשבות רצו במוחו, לא נתנו לו מנוח.

-אבו סאלח כרכר סביב הנרגילה הענקית במאמץ עילאי. כשאבו סאלח התעסק בנ
רגילה היה אפשר לחשוב שכל החיים שלו תלויים בה. קודם כל הוא ניקה היטב את 
הראש, בדק שהחורים פתוחים, נשף בצינור, דחס טבק, עטף בנייר כסף מחורר, ורק אז 

-עבר לשלב הבערת הגחלים. אבו סאלח זלזל באלו שמעשנים נרגילה עם גחלים מהח
נות. הוא צחק על הצורה העגולה שלהם. "גחל זה לא גלגל של אוטו שאתה בא, נכנס, 

קונה והולך. גחל זה הנשמה של הנרגילה, ולנשמה אין צורה".

טארק פקח את עיניו והספיק עוד לראות את אבו סאלח נותן את שאיפת הפתיחה 
לפני שמסר לו את הצינור. מעולם לא קרה שאבו סאלח נתן למישהו אחר את שאיפת 
הפתיחה. זה היה אצלו חוק ולא יעבור. "אוי ואבוי אם הנרגילה לא תהיה כמו שצריך 

ומישהו יטעם את זה, בושה וחרפה".

שהוא  טארק  הרגיש  שאיפות  כמה  אחרי 
מתחיל להירגע. המחשבות שעד עכשיו רקדו 
סוף  להסתדר  התחילו  בתפזורת,  במוח  אצלו 
סוף. "אז מה אבו סאלח, אתה בא לומר לי שלא 

שמעת על תכנית המאה"?

"שו תכנית המאה"? שאל אבו סאלח בחוסר 
עניין.

שנולדה  מאז  סאלח,  אבו  אתך  יהיה  "מה 
לא  כבר  הפוליטיקה  יברכה,  א-ללה  עאישה, 

מעניינת אותך בכלל, אה"?

לו את  אבו סאלח חייך. כל אימת שהזכירו 
עאישה הקטנה, העיניים השחורות שלו נצצו. 

פלסטי הישראלי  שהסכסוך  יגיד,  הוא  -מה 
ני מתגמד מול פני המלאך השחומות שנחות 
בשלווה בעריסה שקנו בפתח תקווה. לא, הוא 
לא יגיד את זה עכשיו. הוא רק אמר: "ספר לי 

על תכנית המאה".

טארק סיפר, וסיפר, ולא הפסיק לספר. הוא 

ביציאה עצר 
את הרכב, ווידא 
שהרחוב ריק, 
לחץ על הדוושה 
והאיץ את 
המהירות. בתוך 
דקה ועשרים 
שניות הוא כבר 
היה על הכביש 
הראשי החולף 
בין שכונת אל 
קינה המזרחית 
לשכונת 
אל ח'לה א 
שמאלייה
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השנייה במדרג החלומות שיש להגשים. הרבה אחרי משפחה, עבודה וטיסה לאירופה 
ומכה. טארק היה צריך כסף לפרנס את האישה והילדים. מישהו שידך בינו לבין קבלן 
ירושלמי. הוא התחיל לעבוד אצלו בתחילת החורף. לפעמים היה נשאר לישון בקרוואן 

עלוב ביער ירושלים כי לא היה לו איך לחזור הביתה בגשם השוטף.

-הוא עוד זוכר את היום הזה שהגיעה הצעת עבודה מהישיבה בבית וגן. בפעם הרא
-שונה בחייו הוא ראה ישיבה. זה היה עוצמתי. הרגע הזה שהוא פתח את הדלת הגדו

לה בשעה אחת עשרה בבוקר ושמע את ההמולה של הלומדים הכניסה אותו לסחרור 
בטוח  היה  יום  לאותו  עד  את עצמו.  חזק"? שאל  כך  כל  הם מאמינים  "במה  חושים. 
מחוץ  פגש  שהוא  אלו  רק  זה  שהישראלים 

הב המשוגעת.  אביב  תל  בואכה  -לטייבה 
הקטנים  השולחנות  ליד  ראה  שהוא  חורים 
האלו, שיש בהם מקום רק ללומד אחד, לספר 
ואחורה,  קדימה  אותם  לנדנד  ואפשר  אחד, 

הפכו לו את הראש.

הישיבה הלכה וגדלה עם השנים, והקבלן 
שטארק עבד אצלו בנה להם פנימייה חדשה. 
כשהמבנה כבר עמד על תילו ורק היה חסר 

-טיח וחלונות, כמה בחורים חדשים כבר נכ
כשסיים  הערבים  באחד  במקום.  לישון  נסו 
לאכול  ישב  הוא  מותש.  היה  טארק  לעבוד, 
את הלחם הענק עם החומוס, וחשב איך הוא 
מגיע הביתה, או לפחות לקרוואן ביער. באותו 

ערב הוא פגש לראשונה את אבי.

אבי נכנס לבניין אחרי ארוחת ערב בדיוק 
שעליו  השטיח  את  לקפל  סיים  כשטארק 
לקום,  כוח  היה  לא  לטארק  ואכל.  התפלל 
לצאת, לחפש דרך לחזור, אז הוא אזר אומץ 

ואמר: "סליחה, אפשר לשאול משהו"?

אבי ענה לו בעברית עם מבטא אמריקאי כבד: "בשמחה".

טארק שאל בעיניים סקרניות מה בדיוק עושים הבחורים ליד הסטנדרים. הוא כבר 
ידע אז שקוראים לשולחנות המוזרים האלה סטנדרים. ואבי התיישב והסביר לו הכול 
ואיימה  ובמקום העייפות שפשטה בו רק לפני כמה דקות  מהתחלה. טארק הקשיב, 
להשבית אותו, הוא הרגיש איך הוא מתעורר. עולם הרוח והאידאות שבעבע בו כנער 
בטייבה, שב לזרום בדמו. הוא הרגיש איזה קו דק שמקיף את עולמם של הצעירים כאן 
והצעירים שם. את הרוח הנושבת בהם, ואת הגשמיות שלא תופסת כמעט מקום. באופן 
מוזר, למרות הלבוש והסגנון הישראלי שלו, הוא חש הזדהות עם בחורי הישיבה הרבה 

-יותר ממה שחש כלפי השכנים מכפר סבא ורעננה שירדו לילה לילה לתל אביב להשת

הקדים עם היחסים החמים של נתניהו וטראמפ, שא-ללה עוד ינקום בהם מתי שהוא, והמשיך 
עם התכנית החדשה שבמסגרתה יסופחו שבעים אחוזים משטחי ההתנחלויות הכבושות. טארק 
עשה רגע הפסקה משטף דבריו ולקח תמר טרי מהשולחן. אבו סאלח ניצל את ההפוגה כדי 

להשחיל משפט:

"טארק חביבי, אני מותש. גם ככה ההתנחלויות האלה מאוכלסות ביהודים. אין לי כוח לצאת 
למלחמות על סמנטיקה. ומה עם זה שאנחנו גרים בישראל? יותר חשוב להמשיך במאבק הכי 

גדול שלנו – לשחרר את טייבה מהכיבוש, עזוב אותך מהתנחלויות של היאהוד".

סומק עלה על פניו הלא מאוד שחומות של טארק. "לא הבנת אותי, זה בדיוק העניין, במסגרת 
תכנית המאה טייבה והמשולש יעברו לפלסטין".

-הצינור נפל מידיו של אבו סאלח וניפץ את הזכוכית. מי הנרגילה נש
פכו החוצה והרטיבו את הכריות. לאף אחד לא היה אכפת. אבו סאלח 

החוויר, וטארק רק הנהן בראשו. 

יקרה. טארק,  "זה לא  אחרי כמה דקות של שתיקה אבו סאלח קם. 
אתה חייב לנסוע לירושלים, תמצא את אבי ותדבר אתו. תעשה הכל, 
רק שלא נעבור לפלסטין, אני לא מאמין שהטראמפ הזה אשכרה הולך 
לעשות דבר כזה. הוא באמת חושב שהתכוונו ברצינות באינתיפאדה? 
לעבור לפלסטין? מה יש לו בראש הג'ינג'י שלו? סע טארק סע, וא-ללה 

יהיה בעזרך".

ורץ החוצה. תוך כדי הריצה דחף אבו  טארק נעל את נעליו בחזרה 
וארבע  לידיו כמה כעכים טריים שיצאו ממש עכשיו מהתנור,  סאלח 
סיגריות. שחלילה לא יצטרך לעצור בדרך. המרצדס השחורה המתינה 
לו בחוץ עם מנוע דולק. שוב היה נדמה לו שהיא זזה כמה סנטימטרים. 
הוא חייב להפסיק לשתות כל כך הרבה בלילות. מאז שהתחיל לפקפק 

-באסלאם, הלילות נהיו ארוכים, והאלכוהול זרם כמו בג'ילבון. אחרי שה
כול ייגמר הוא יעשה סדר בחיים שלו. עכשיו לירושלים.

•••
מאז היה ילד ידע טארק שהוא רוצה להיות לוחם. אבא שלו היה מספר 

-על ימים אחרים ועודד אותו להביע הזדהות עם העם הפלסטיני הכבוש. כנער ערבי-ישראלי במ
-שולש הייתה לו פריבילגיה מיוחדת: הוא היה יכול לצעוק "תחי פלסטין", וליהנות מכל מה שמ

דינת ישראל מציעה. כשאתה גדל לתוך זה, אין לך מושג מה יש בצד השני. הזהות הפלסטינית 
הייתה חלק בלתי נפרד מאישיותו. כל חייו חלם להיות בצד השני. הוא לא רצה לעזוב את טייבה, 
כי אין סיכוי שהוא ישאיר אותה לאויב הציוני. אבל הוא כן רצה שטייבה תעזוב את ישראל. מדי 

-יום שישי השתתף בהפגנות שנערכו בכיכר המרכזית מיד אחרי התיפלה במסגד. 'טייבה היא פל
סטין', הם צעקו בגרון ניחר. אחר כך הלכו הביתה, ישבו לעשן נרגילה, וחלמו על היום שזה יקרה.

אבל זה לא קרה. מה שכן קרה, שהימים עברו, וגם השנים, והוא הקים בית נאמן בפלסטין. גם 
החברים שלו, חלקם התפזרו, אחרים נשארו בטייבה, אבל החלומות על פלסטין צנחו לעשירייה 

אבא שלו היה 
מספר על ימים 
אחרים ועודד 
אותו להביע 
הזדהות עם 
העם הפלסטיני 
הכבוש. כנער 
ערבי-ישראלי 
במשולש הייתה 
לו פריבילגיה 
מיוחדת: הוא היה 
יכול לצעוק "תחי 
פלסטין", וליהנות 
מכל מה שמדינת 
ישראל מציעה
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כר עד אובדן חודשים. השחור והלבן התחילו לשחק על גבולות האפור.

בימים הבאים טארק עשה לעצמו מנהג של קבע. כל ערב, אחרי שהוא והבחורים 
-סיימו לאכול, הוא ישב איתם לשיחה קצרה, שמע על החיים בחברה החרדית, על השק

פת עולמם בשאלות של ימין ושמאל, ועל החלומות לעתיד. הוא כל כך נהנה, שלא פעם 
שאל את עצמו איך היה מגיב אם כל החברה הישראלית הייתה חרדית. האם גם אז היה 

מעדיף להיות פלסטיני, או שאולי במקרה כזה הם היו מסתדרים?

-גם השאלות האלו פינו את מקומן לאותה מזבלה שלוקחת את שאריות החיים ומ
שאירה מקום למה שיבוא אחר כך. בניין של פנימייה, כמו כל בניין, מסתיים יום אחד, 
וטארק נאלץ להיפרד מהחברים החדשים שמצא בישיבה הירושלמית. בערב הפרידה 
הוא אמר להם: "אני שמח שהכרתי אתכם, פקחתם לי את העיניים להכיר גוונים נוספים 

-בחברה היהודית. במיוחד תודה לך, אבי, שהסכמת לענות לי על השאלות בפעם הרא
שונה. מי ייתן וא-ללה יברך אותך בהצלחה בהמשך החיים".

כמה חודשים אחר כך טארק פרש מהעבודה אצל הקבלן הירושלמי והקים חברה 
עצמאית קטנה. עכשיו כבר היה לו כסף לקנות את המרצדס השחורה שחלם עליה 
שנים, ואפילו להתחיל לבנות בית משלו בטייבה. המגורים של משפחתו יחד עם הוריו 
הזקנים לא תמיד עלו יפה. אשתו ואמו באו מרקע שונה. מזרח ירושלמית עם ישראלית 

מהמשולש אף פעם לא יצליחו להסכים על כלום. הצורך להפרדת כוחות היה קריטי. 

מדי פעם עוד הלך להפגנות של יום שישי. הפעם כמבוגר המיושב בדעתו. הוא הביט 
-במרחק בטוח בצעירים המיוזעים ספק בשעשוע ספק בהערכה. הוא כיבד את האמו

נה היוקדת בהם, אך ידע כי 
יום יבוא והיא תתנגש בכל 
המציאות.  בקיר  העוצמה 
"הלוואי ולפחות ייצאו מזה 
עבורם  ייחל  נזקים",  בלי 

-מעומק ליבו. הוא נזכר בי
איך  במקומם,  שהיה  מים 

מית לו  שנקרעו  עד  -צרח 
רי הקול, ואיך יחד עם אבו 
סאלח הוא היה זורק אבנים 
על הג'יפים שבאו לפזר את 
שאז  סאלח,  אבו  ההפגנה. 
עוד קראו לו בשמו הפרטי, 
את  לשמוע  אהב  שיהאב, 
על  הנשברת  האבן  רעש 
בליל  מתוך  המתכת.  גוש 
הצעקות שהפגנה מולידה, 
האהוב  היה  הזה  הרעש 
היה  לא  הוא  ביותר.  עליו 

בשנת תשע"ה יצא הספר 'סיפוח עכשיו' של עיתונאית 'ג'רוזלם פוסט' ו'מקור 
ראשון' קרוליין גליק. שמעתי עליו בימים שהוא יצא לאור, אבל לא יצא לי לקרוא 

אותו. ובינינו, אז זה היה נשמע כמו ספר ששייך למחלקת מדע בדיוני.
-שנתיים לאחר מכן נקלעתי למפגש של כמה אנשי תקשורת עם ח"כ חדש מה

ליכוד. אמיר אוחנה קראו לו. הוא הציע את עמדותיו הימניות והסביר מדוע סיפוח 
שטחי יהודה ושומרון הוא מהלך אפשרי, ולא פחות מכך, חיוני.

את שטחי יהודה ושומרון הכרתי הרבה יותר טוב מאוחנה. היו שנים שאלו היו 
המקומות המועדפים עליי לטיול או סתם לקפה על ראש הגבעה. אבל את העמדות 
המשפטיות והמדיניות שמאחורי הסיפוח לא ביררתי אף פעם. בעקבות הדיון עם 

אוחנה, רכשתי את הספר וקראתי אותו עוד באותו לילה.
הספר היה מדהים. הוא שטח את הסוגיה בבהירות וניתח אותה מכל צדדיה. הוא 
הדהים אותי מהבחינה העיונית, אבל עדיין לא השתכנעתי שהדבר אפשרי. למרות 

שגליק הסבירה היטב שהוא אכן אפשרי גם מול השאלה הבינלאומית.
כמו הרבה ספרים, אחרי שסיימתי לקרוא אותו, הוא זכה למקום של כבוד בארון 
הספרים, ומאז שכחתי מקיומו. כשנשיא ארה"ב דונלד טראמפ הכריז על תכנית 

-המאה, הדבר הראשון שקפץ לי מול העיניים היה הספר. המדע הבדיוני הופך לחו
ברת הוראות הלכה למעשה. זה היה מוזר ומדהים.

הרי  בריאותי,  כל משאבי העולם למאבק  הקורונה שהסיט את  בלי משבר  גם 
שככל שחולף הזמן מהודעתו של טראמפ על סיפוח יו"ש, אנו מלאים תהיות. האם 
הנשיא התכוון ברצינות? מה עומד מאחורי ההשעיה של הרעיון? האם הדיווחים 
אודות הפוליטיקה שבין יועציו הקרובים-היהודים אכן נכונה? כמו בהרבה סיפורים 
שנעים על הגבול שבין דמיון למציאות, אנחנו מוצאים את עצמנו תקועים באמצע.

בימים הבאים 
טארק עשה 

לעצמו מנהג של 
קבע. כל ערב, 

אחרי שהוא 
והבחורים סיימו 

לאכול, הוא ישב 
איתם לשיחה 

קצרה, שמע על 
החיים בחברה 

החרדית, על 
השקפת עולמם 

בשאלות של 
ימין ושמאל ועל 
החלומות לעתיד
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•••
המרצדס לקחה את העליות לירושלים בלא שום קושי. הוא שיחזר את השיחה שקיבל 
הבוקר מאבי. "אני בירושלים", הוא סיפר. ועוד לפני שטארק הספיק להשחיל מילה, אבי 

שאל: "שמעת על תכנית המאה"?

-טארק צחק. הוא שמע משהו. אבל הפוליטיקה כבר לא מעניינת אותו. עוד פעם סי
פורי אלף לילה ולילה על שלום? למלחמות אין לו כח, אז לשלום? אבל אבי הפסיק אותו: 

"טארק, לפי תכנית המאה אתה הולך להגשים חלום".

"איזה חלום"?

-"טייבה עוברת לפ
לסטין".

את  טרק  טארק 
"הם  בזעם.  הטלפון 
סינן  נורמליים",  לא 
לשפמו,  מתחת 

לה הולך  -"הסיוט 
קם  הוא  תממש". 

למ ניגש  -במהירות, 
המ את  לבש  -תלה, 

ויצא  האפור  קטורן 
-במהירות מהבית. עכ

שיו הוא בדרך לפגוש 
קינג  במלון  אבי  את 
יודע  לא  הוא  דיוויד. 
זה,  את  לו  לומר  איך 
שאבי  הבשורה  אבל 
של  יועצו  ברקוביץ, 
ארצה  הביא  טראמפ, 

-מהבית הלבן לא מש
מחת אותו בכלל. ההיפך, הוא מבוהל ועצבני כמו שלא היה כבר שנים. עד שהחיים שלו 
נכנסו למסלול שפוי, רק זה חסר לו, להתמודד עם שאלות לאומיות מחדש. ובכלל, הוא 
הרי לא רוצה לעבור לפלסטין, זאת האמת. הנה, הוא מעז לחשוב אותה, גם אם עדיין 

אין לו אומץ לומר אותה.

מעולם לא הייתה הדרך לירושלים כל כך ארוכה. הוא סיים את הסיגריה הרביעית 
■ ואפילו לא הגיע לקסטל. 

מוכן לעזוב את ההפגנה לפני שישמע את הרעש פעם או פעמיים. גם אם בכך הסתכן במעצר.

כשלשיהאב נולד הבן הראשון, סאלח, הוא כבר הפסיק לבוא להפגנות, אבל עדיין התעניין 
-בפוליטיקה. כשעאישה נולדה, הוא כאילו נתן גט כריתות לכל מה שמחוץ לתחומי הבית והע

בודה. אבו סאלח הפך לאדם שהמשפחה אצלו היא הערך העליון. הוא המשיך להאמין שטייבה 
צריכה להיות חלק מפלסטין, או כך לפחות אמר למי ששאל אותו, אבל מצדו לא נקף אצבע 

בעניין.

ולא שהאצבעות שכן ננקפו כן עשו משהו בעניין. ההפגנות של ימי שישי המשיכו, וטייבה 
הייתה עדיין חלק ממדינת ישראל. היו שדיברו בסתר על כך שאף אחד לא רוצה באמת להיות 

-חלק מפלסטין, כי בסך הכול בישראל די טוב, ומה כבר יש בפלסטין, משכורת של עשרה דו
ברחובות.  וביוב  ליום,  לרים 
אבל מי שהעז לומר זאת בקול, 
הרכב  של  הגלגלים  את  מצא 
הקיר  ואת  בבוקר,  מפונצ'רים 
של הבית מכוסה גרפיטי 'בוגד' 

עם צלב ירי ענק.

-בכל פעם שטארק הזדמן לי
רושלים הוא עבר ליד הישיבה 
בשלומו  לשאול  כדי  וגן  בבית 
שבחורים  קרה  פעם  אבי.  של 

-שלא הכירו אותו הזמינו משט
-רה, אבל אחרי שאבי ירד והס

ביר הכול הם התקשרו למוקד 
כדי לבטל. לפעמים טארק היה 
מביא לאבי גמלים או מאפרות 
שאין  משהו  יד,  עבודת  מעץ 

דו בני  לטייבה.  מחוץ  -להשיג 
-דים שלו מכינים אחד כזה בש

בוע.

יום אחד אבי סיפר לו שהוא 
חושב לחזור הביתה, לאמריקה. אולי אפילו ילמד בקולג'. טארק הרגיש קצת נבגד. "כל כך יפה 
נולד פתאום  ועל החשיבות של התורה בעם היהודי. מאיפה  לי על הלימוד בישיבה,  הסברת 

הקולג'"?

גם כשכבר היה  לירושלים.  לנסוע  נסע, טארק היה כל כך עצוב, שהוא מיעט  אחרי שאבי 
מוכרח, הוא בשום אופן לא הסכים לעבור דרך בית וגן. בסתר ליבו הוא התגעגע לאבי. הוא זכר 
ועיניו היו מצטעפות  והלחם הענק עם החומוס,  את הסיפורים בשעות הערב אחרי העבודה 

מדמעות. "מוזר", חשב לעצמו לא פעם. "למה הבחור הזה כל כך מרגש אותי"?

בכל פעם 
שטארק הזדמן 
לירושלים הוא 

עבר ליד הישיבה 
בבית וגן כדי 

לשאול בשלומו 
של אבי. פעם 

קרה שבחורים 
שלא הכירו 
אותו הזמינו 

משטרה, אבל 
אחרי שאבי ירד 

והסביר הכול הם 
התקשרו למוקד 

כדי לבטל

טארק צחק. הוא 
שמע משהו. 

אבל הפוליטיקה 
כבר לא מעניינת 

אותו. עוד פעם 
סיפורי אלף לילה 
ולילה על שלום? 
למלחמות אין לו 
כח, אז לשלום? 
אבל אבי הפסיק 

אותו: "טארק, 
לפי תכנית 

המאה אתה 
הולך להגשים 

חלום"
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פרק א' 

מידיד לאויב

הטירה התנוססה מרחוק, ומראה הצריחים המחודדים הגביר את נחישותו של הרוכל המתנשף 
וגרם לו להגביר את פסיעותיו. כל ישותו ביקשה נקמה וגלגלי מוחו הסתובבו ללא הרף בנסיון 

לתכנן כיצד יצליח לחדור דרך שערי הטירה מבלי להיתפס.

עשרות רעיונות עלו במוחו, והוא לרגע לא חשב שהדרך תהיה פשוטה כל כך. שכן כעבור 
פתוחים  הטירה  לגלות ששעריה של  הנחוש  הרוכל  הופתע  צעידה מאומצת,  קלה של  שעה 
לרווחה ואיש אינו משגיח עליהם. הטירה כולה המתה ככוורת דבורים וברור היה שכל יושביה 
טרודים כעת במאורע משמעותי. אבל הרוכל לא ניסה לפענח מה אירע. הוא חצה את החצר 
ונבלע באפלולית הבית מבלי  הרחבה במהירות, פתח את דלת הכניסה למבנה הטירה עצמו 
שאיש הרגיש בו. הוא הכיר את הטירה מביקורים קודמים וכעת ניצל את ההיכרות המוקדמת 
כדי לחדור לאגף המגורים, שם ציפה לנעוץ שיניים בטרף חסר הישע, אם רק יצליח להסיח את 

דעתה של האומנת שהשגיחה עליו.

ספק  ללא  היה  ניכר  הטוב.  מזלו  את  לברך  שוב  היה  יכול  המגורים,  לאגף  הגיעו  עם  אבל 
שהאירוע שהסיח את דעתם של יושבי הטירה הבהיל גם את האומנת שאמורה היתה להשגיח 
על התינוק בן ארבעת השבועות שנגלה כעת לנגד עיניו חסר כל הגנה, וזו עזבה את משמרתה. 

הפעוט הרך נם לו בשלווה ללא כל השגחה והרוכל לא היסס לרגע שעה שהניף אותו 
בזהירות, צרר אותו בין בגדיו הרחבים ויצא במהירות מהטירה. איש לא הרגיש בכניסתו 

ואיש לא הבחין בו בצאתו.

•••
ארתור הוהנשטיין ומריק גוגנהיימר היו החברים הטובים ביותר באוניברסיטת פראג. 
בן האצילים  בין  להבין מה הדבק שמחבר  בניסיון  מכריהם השתאו פעם אחר פעם 
זעירה, אבל המציאות  הייחוס שאביו עסק ברוכלות  גוגנהיימר חסר  לבין  הוהנשטיין 
היתה חזקה מעבר לכל השאלות והתהיות וגוגנהיימר אף היה בן בית בטירה המפוארת 

של האצילים הוהנשטיין. 

ובכל זאת היו ביניהם הבדלים מהותיים. בעוד הוהנשטיין בילה באוניברסיטת פראג 
רק משום שאביו הגרף רצה שבנו ירכוש קצת השכלה ולא יתנוון בחיי תפנוקים בטירה, 
נשלח גוגנהיימר ללימודים על ידי אביו שחסך פרוטה לפרוטה, במטרה לרכוש מקצוע 
בעל מעמד שיוציא אותו ממעגל העוני. גוגנהיימר האב היה נחוש להפוך את בנו לרופא 
כדי לשבור את שרשרת הרוכלים המשפחתית שנמשכה כבר מספר לא ידוע של דורות. 
וכך בעוד גוגנהיימר הבן היה שקוד על ספריו יומם ולילה, היה בן הגרף הוהנשטיין מבלה 
את זמנו בבטלה גמורה. כל זמן שמדובר היה בחיי חברה הוא היה הראשון להופיע, אך 
ככל שמדובר היה בהרצאות לימודיות או התמחות מעשית, היה הוא האחרון ברשימה. 
הפרופסורים באוניברסיטה לא אמרו לו דבר, מי שוטה להסתבך עם בן אצילים, אבל 
כעבור מספר שנות לימודים - או בילויים - תלוי במי מדובר, 
המתין מעבר לפינה מבחן גדול. מי שייכשל במבחן הזה, ידע 

כל סטודנט, לא יוכל להמשיך הלאה בלימודיו.

גם  אבל  המתקרב,  מהמבחן  חשש  לא  השקדן  גוגנהיימר 
-הוהנשטיין לא חשש מדבר. ביום המבחן הוא תכנן לשבת בס

ולהעתיק את כל תשובותיו של הלה מבלי  מיכות לגוגנהיימר 
להתבלבל. את האחראי שאמור היה להשגיח על טהרת המבחן 
תכנן לשחד במטבע זהב שאינה משתמעת לשתי פנים וכך יכול 
שהפרופסורים  אלא  להתבלבל.  מבלי  במהלליו  להמשיך  היה 

-באוניברסיטת פראג לא היו טיפשים כפי שחשב אותם הוהנ
שטיין. את האחראי ניתן היה לשחד, אבל שעה ששני מבחנים 
שהתשובות בהם אחידות לטוב ולרע נחתו על שולחנם, לא היה 
להם להסיק אלא שסטודנט אחד העתיק מרעהו. ואף שהאמת 

-היתה בהירה עבורם - כל מי שקצה רגלו דרכה בפקולטה לר
פואה ידע שגוגנהיימר הוא השקדן והוהנשטיין הבליין - חששו 

-אלו מחמת אפו של הגרף אילו יעשו שפטים בבנו. הם החלי
טו אפוא להעמיד את השניים למשפט פנימי, כשהם מקווים 
ייחלץ בכוחות עצמו מהביצה אליה השליך  שהוהנשטיין הבן 

את עצמו.

הגרף היהודי
- מרדכי וינשטוק -

הפעוט הרך 
נם לו בשלווה 

ללא כל השגחה 
והרוכל לא 

היסס לרגע 
שעה שהניף 

אותו בזהירות, 
צרר אותו בין 

בגדיו הרחבים 
ויצא במהירות 
מהטירה. איש 

לא הרגיש 
בכניסתו ואיש 

לא הבחין בו 
בצאתו
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אל הפועל מיידית ובמוחו עלה רעיון זדוני במיוחד: הוא 
ויגדלו ברשותו עד שייעשה רוכל  יחטוף את בן הגרף 
כמותו. 'הגרף מנע ממני לצאת ממאסר הרוכלות', חשב 
לעצמו, 'אני אהפוך את בנו לרוכל'. וכך אנו מוצאים אותו 
וכולו  יום אחד בדרכו לאחוזת הגרף הוהנשטיין  פוסע 

אחוז רוח נקמה.

גם  נשאר  והולל  שנישא  לפני  הוהנשטיין  היה  הולל 
לו  ילדה  אחד  בן  לא  אכן   - תאומים  לו  שנולדו  לאחר 
ויום  כך.  יודע על  אינו  אשתו אלא שניים, אף ששונאו 
ידידיו  אחד, כחודש לאחר שנולדו בניו, כינס הלה את 

-ואוהביו למשתה שמחה שסופו מסע ציד ביערות הס
הוהנ מצא  והנה  קרב  בקריאות  יצאו  האצילים  -ביבה. 

שטיין את עצמו כשהוא קרוב מאוד לצוד אייל מגודל. 
ובמקום  לו  אלא שלפתע הבחין הלה בסכנה האורבת 
לנוס, התנפל על הצייד שעמד קרוב מדי, החל נוגח בו 

-בקרניו החדות ורמס אותו בפרסותיו ללא רחם. עד שנ
חלצו אליו חבריו של הוהנשטיין כבר היה הלה פצוע 
קשות וידידיו ומשרתיו מיהרו לשאת אותו אל הטירה, 
כדי לנסות ולחבוש את פצעיו. זוהי המהומה בה נתקל 
גוגנהיימר עם כניסתו אל הטירה, ובשלה הוא מצליח לחטוף את התאום הגדול שבין שני 

בניו של הוהנשטיין - ברונו, מבלי שאיש ירגיש בו.

וכעת פוסע לו גוגנהיימר בזהירות ובזריזות בשבילים היוצאים מן הטירה, והתינוק נם 
לו בין בגדיו בשלווה, כאשר טלטולי הדרך מרגיעים אותו. לפנות ערב הגיע הלה לפונדק 
דרכים קטן, שם האכיל את התינוק מבקבוק של חלב ודבש אותו נשא עימו מראש, 
כשהוא משתדל שהתינוק הקטן לא יסגיר את הימצאו. עם שחר יצא את הפונדק בדרכו 
לפראג, אבל אז החל נמלא חרטה עמוקה על מעשיו. לרגע לא התחרט הלז על חטיפת 
התינוק, אבל שעה שזה הכביד עליו במשקלו החל גוגנהיימר מחשב את מעשיו האם 
אכן מעוניין הוא לגדל תינוק קטן כל כך. ומי יודע אם לא יבואו שוטרים למעונו לראות 

אם הוא זה שחטף את הילד.

-וכך עודו שקוע במחשבות מגיעה מולו כרכרה ובה יושב יהודי אחד עם אשתו ושלו
שת ילדיו, בדרכו מפראג אל השוק שבעיר פילזן. "עצור!" מסמן לו מריק בלי מחשבה 
יתירה. הלה עוצר בחשש מה מול הרוכל וזה מפתיע אותו בשאלה אותה מעולם לא 
זהובים?" שואל הרוכל את היהודי המופתע.  "תרצה להרוויח חמישים  חשב שישמע 
הלה מבקש לדעת במה מדובר והרוכל מוציא מבין בגדיו את הילד הקטן. "הילד הזה 
הוא בן אחותי שמתה בלידתה", מספר הרוכל ליהודי לבוש הבלואים. "חשבתי לקחתו 
עימו העירה אבל ככל שאני הופך במחשבותיי אני נוכח לראות שלא אוכל לגדלו כבן. 

אולי תרצה אתה לגדלו ואני אעניק לך חמישים זהובים?"

הרוכל מעולם לא החזיק בידיו סכום כזה בבת אחת והוא פונה להתלחש עם אשתו 

ואם גוגנהיימר חשב שידידו הנאמן ישמור לו אמונים בשעת מבחן 
שכזו, הרי הוא עתיד לגלות את פניו האמתיות של רעו בן האצילים 
המבחן  שהעתיק  כזה  הלה  עליו  הצביע  להתבלבל  שמבלי  שעה 
"הוא זה שהעתיק!" צווח ככרוכיה בפנים מאדימות. "איך לא תבושו 

להאשים בן אצילים מכובד כמוני בעוולה שכזו?!" 

גוגהניימר החוויר וגמגם, והפרופסורים שיכולים היו במספר שאלות 
קצרות להוכיח את האמת ולגלות שגוגנהיימר הוא דובר האמת ומכיר 
את חומר הלימודים בעוד הוהנשטיין אינו יודע דבר וחצי, העדיפו את 
גרסתו של השקרן המיוחס וסילקו את בן הרוכלים מהאוניברסיטה 

בבושת פנים.

 "אני עוד אנקום בך, ארתור!", צווח הלה מול פניו המחוצפות של 
רעהו לשעבר. 

עם סילוקו מספסל הלימודים, לא ידע מריק גוגנהיימר את נפשו 
מרוב בושה. איך ישא פנים מול אביו ומה יספר לו על ההון העצום 
אותו השקיע בלימודיו ואשר ירד כעת לטימיון. אך האב ששמע את 

-הסיפור בכאב, אמר לבנו השבור בהשלמה, "ובכן מריק, חשבנו שני
תן לשבור את המעגל המשפחתי, אבל כנראה שרוכל לעולם יישאר 

רוכל".

-חלפו עוד מספר שנים. גוגנהיימר האב מת בינתיים, מותיר לבנו דוכן רוכלים קטן באחד מש
ווקיה של פראג, והבן שלא יכול היה לעמוד ולמכור בו מרוב בושה, הפך רוכל נודד. את כישרונות 
הניתוח שגילה בשנות הלימודים, הפנה לענף התפירה, וכך היה נודד בין בתים וטירות בפראג 
וסביבותיה ומציע את כישוריו כתופר מומחה, על מנת להטליא את בגדיהם הקרועים של יושבי 

הבתים ולתקן תיקונים שונים. 

וכל הזמן הזה היה הוגה בתכניות כיצד יבוא היום והוא ינקום את נקמתו מרעו לשעבר שהפך 
נגדו את פניו בבת אחת והרס את חייו.

פרק ב' 

הנקמה
חמש שנים חלפו. האציל הוהנשטיין עזב מזמן את האוניברסיטה. על אף שקריו ואולי בגללם, 

-רופא הוא לא נעשה וכחלוף זמן נשא לאשה בת אצילים בדומה לו ועבר לגור עימה באחוזת הגר
פים לבין הוהנשטיין, שנעשתה בינתיים רכושו הפרטי לאחר שאביו הגרף מת והותיר לו בירושה 

את נכסיו ותאריו הרבים. 

גוגנהיימר מצידו המשיך לחזר על הפתחים ואף לחסוך לעצמו סכום נאה ברבות הזמן אבל רוח 
הנקמה פעפעה בו אף שעוד לא ידע איך יוציא אותה אל הפועל. והנה יום אחד במהלך נדודיו 
שמע שלגרף הוהנשטיין - ידידו לשעבר - נולד בן. כעת נמלא הרוכל רצון להוציא את נקמתו 

הפרופסורים 
שיכולים היו 
במספר שאלות 
קצרות להוכיח 
את האמת ולגלות 
שגוגנהיימר הוא 
דובר האמת ומכיר 
את חומר הלימודים 
בעוד הוהנשטיין 
אינו יודע דבר 
וחצי, העדיפו את 
גרסתו של השקרן 
המיוחס וסילקו 
את בן הרוכלים 
מהאוניברסיטה
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-יום אחד בעודו פוסע ממעונו לאולמות הלימודים, נתקל בת
למיד אחר שבא מולו ושניהם נעצרו משתאים. אמנם יוסף הלך 
כשכיפה לראשו וחתימת זקן ללחייו בעוד בן האצילים שבא מולו 
לבוש היה בגדי שרד, ראשו גלוי ופניו גלוחות, אבל שני הנערים 
חשו מיד שהם מתבוננים איש בבבואתו שלו עצמו. "מי אתה?" 
וגילו עד מהרה ששניהם בני מדינה אחת  קראו אחד אל השני 
- יוצאי בוהמיה )הקרויה בימינו צ'כיה(, זה מפראג וזה מאחוזת 
ירא  יהודי  רב המרחק מהם. האחד  אבל מה  הוהנשטיין,  הגרף 

-שמים, ומשנהו בן אצילים נוצרי. ובעוד יוסף מופתע לחלוטין לג
לות שיש בארצו מי שתווי פניו כה דומים לשלו, הרי שבליבו של 

בן האצילים, אוטו שמו, החל מנקר ספק קל שבקלים.

עוד מילדות שמע שוב ושוב על הטרגדיה הכפולה שאירעה 
בלעתו  כאילו  התאום  אחיו  נעלם  אחד  ביום  כאשר  למשפחתו 
האדמה, ואביו המנוח הלך לעולמו. כעת התחיל לחשוב בינו לבין 

-עצמו האם יתכן שהיהודי שבא מולו הוא-הוא אחיו האבוד? מלי
בו לפיו לא גילה דבר, אבל בפועל החליט להתחבר עם היהודי 
ולשמור מקרוב על צעדיו, אולי יגלה את התעלומה. ומתוך שלא 

-לשמה בא לשמה, השניים שתווי פניהם דומים כל כך, הלכו ונע
שו ידידים בלב ונפש, מנהלים שיחות ארוכות על עניינים ברומו 
של עולם, מהן יכול היה אוטו ללמוד עד כמה עמוקה אמונתו של רעו היהודי בדת משה. 

במכתביו אל אמו, הסתיר ממנה אוטו את הידיעה על כך שרעו היהודי דומה לו כשתי 
טיפות מים, אבל בין השורות קראה האצילה הוהנשטיין כי בנה מעמיק את ידידותו עם 

-נער יהודי והמחשבה הזו הלכה והכעיסה אותה יותר ויותר. תחילה כתבה לבנה משפ
טים מרומזים על כך שלא נאה למי שעתיד להיעשות הגרף הוהנשטיין להתחבר עם 
נער יהודי. בהמשך משראתה שבנה מתעלם מרמיזותיה החלה כותבת לו במפורש כי 
אל לו להתחבר עם יהודי וכי הוא מבייש את שושלת אבותיו האצילים. אך אוטו החליט 
שזו שעת הכושר לעמוד על פיתרון התעלומה. ליבו אמר לו שאם אמו תראה פנים 

בפנים את ידידו, תוכל להכריע האם אכן בנה האבוד הוא.

פרק ד'

הגילוי באחוזה
"אמי מבקשת שאפסיק את הידידות בינינו", שח יום אחד אוטו ליוסף. "היא סבורה 
שלא נאה לבן אצילים שכמוני להחזיק קשר כה קרוב עם יהודי, בן אברהם יצחק ויעקב".

- "ומה ענית לה?" ביקש יוסף לדעת.

"אני מסביר לה שהיא טועה ושאם תכיר אותך מקרוב גם תשנה את עמדתה עליה, 
אבל לשם כך אני זקוק לשיתוף פעולה מצידך"

ובסופו של דבר מסכים להצעה ובלבד שהרוכל יוסיף עוד משהו. הלה נותן 
להם גם כמה בדים מתרמילו, "זה כל מה שיש לי", והיהודי שמקבל את 
הסכמתו של הרוכל התמהוני שאחיינו יגדל כיהודי, הופך את פניו בחזרה 
לפראג. עם ילד כה רך בימים אי אפשר לנסוע אל השוק. מצד שני, בבת 

אחת הרוויח מה שלא היה מרוויח בשוק בשום אופן.

-בבואו לפראג מכבד היהודי, קלמן הלוי שמו, את אחד מעשירי העיר בס
נדקאות לילד הרך, ועשיר אחר מחבב מצוות ומוהל מומחה זוכה במצוות 
המילה. שניהם מעניקים לקלמן מתנה מכובדת ויקרא שמו הרך הנימול, 

יוסף. ואיש לא ידע שבנו החטוף של הגרף הוהנשטיין הוא ושברונו שמו. 

פרק ג'

תאומים השניים
ומיהרו  בבית הגרף מהומת עולמים. תחילה הביאו פנימה את הפצוע 
לקרוא לרופא שיחבוש את פצעיו ויראה להקל על כאביו, אבל אז החלו 
צעקות וצווחת מחדרי המגורים של התאומים. האומנת שחזרה למיטתו 
של ברונו נחרדה לגלות שהוא איננו והחלה פורצת בצווחות. לשמע קולה 
נחרדו שאר המשרתות וגם אמו של הילד וכולן פרצו בצווחת חרדה שעה 

שגילו שהתינוק נעלם כאילו בלעתו האדמה.

-לשמע הצעקות, התאזר הגרף בשארית כוחותיו וגרר את גופו הפצוע אל חדרו של ברונו הנע
דר, והגבירה שראתה את מראהו הנורא של בעלה הפצוע לא עמדה עוד בעומס הרגשי וקרסה 

-מחוסרת הכרה. לא ארכו אלא רגעים בודדים וגם הגרף איבד את הכרתו לא לפני שהצליח למל
מל בשארית כוחותיו "זו נקמתו של מריק. הוא הבטיח שינקום בי והנה הוציא את נקמתו לפועל". 
כחלוף מספר שעות הצליח רופא הטירה להשיב את רוחה של הגבירה רעיית הגרף, אך בה 
בשעה הלך והחמיר מצבו של הגרף ועוד באותו לילה נפח את נשמתו. האצילה הוהנשטיין נותרה 

כעת ללא בעלה וללא בנה הבכור.

•••
חלפו שלוש שנים. הילד יוסף המתגדל בבית קלמן הלוי מפליא את כל רואיו, מראהו החינני 
ודיבורו שובה הלב הפכוהו חביב הבית, אבל אז הכתה מגפה את פראג ורבים נפלו חלל. משפחות 
שלמות הלכו לעולמן ובהן גם משפחת קלמן הלוי. הוא ואשתו ושלושת ילדיו נספו במגפה ורק 
הילד יוסף נותר לפליטה ונאסף על ידי רפאל דילמונטי, אחד מסוחריה העיר הנכבדים וצאצא 

למשפחה של מגורשי ספרד.

דילמונטי ורעייתו גידלו את הבן שאימצו אל ביתם, משל היה יוצא חלציהם. העניקו לו אהבה 
-עד בלי די, שלחוהו ללמוד אצל טובי המלמדים וכמנהג הימים ההם באותה מדינה, הרי שב

שעה שעמד על דעתו ונעשה בחור בוגר שלחוהו לרכוש השכלה וללמוד את חכמת הרפואה 
באוניברסיטה שבעיר היידלברג שבגרמניה. 

יוסף התלבט, 
אבל בסופו של 
דבר חשובה 
היתה לו מאוד 
הידידות עם 
אוטו והוא 
נענה להצעה. 
וכך קמו ונסעו 
התאומים 
יום אחד 
מהיידלברג 
שבגרמניה 
לטירת 
הוהנשטיין 
שבבוהמיה
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וכעת משנותרו בטירה רק הוא ואמו יכולים היו לגלגל ביניהם 
את הדברים הכמוסים בלב שניהם. האם היתה זו שהעלתה את 
השאלה. "רחצתם פעם בנהר?" שאלה לפתע את בנה. ומשזה 
השיב בחיוב הוסיפה לשאול "שמא ראית את כתפו של חברך 

היהודי?"

"אכן ראיתי ויש לו עליה כתם לידה בצורת חצי ירח", השיב 
הבן. "המראה היה משונה במידת מה והוא נחקק בזכרוני".

"אכן נודע הדבר", ספקה האצילה את כפיה, "חברך יוסף הוא-
הוא תאומך הנעדר מזה שנים ארוכות".

ובנה החלו  והאם  ביבושת  כך", השיב אוטו  אני חשבתי  "גם 
תוהים מה הצעדים הבאים אותם עליהם לנקוט. ומאחר שלא 

סמכה על בנה הצעיר פנתה להתייעץ עם הכומר המקומי.

הלה, לא היה שונא יהודים מושבע, אבל גם לא אוהב ישראל 
סוחר  לביתו של  ברונו  בנה  התגלגל  כיצד  להבין  ניסה  ובעיקר 
יהודי מפראג. אוטו כבר סיפר לשניים כי יוסף סיפר לו כמסיח 
לפי תומו שהוא יודע שאינו בנו של הסוחר דילמונטי וגם אינו 
דומה לשאר אחיו. "בילדותי מתו הוריי ואחיי ממגיפה והסוחר 

-דילמונטי אימצני לו לבן ואני רואה בו את אבי", ציטט אוטו את יוסף באוזני האם והכו
מר, אבל התעלומה היתה מוזרה במיוחד.

בסופו של דבר החליטו האם והכומר בחשאי, שהאצילה הוהנשטיין תיסע לפראג 
ותגיש שם תביעה נגד הסוחר דילמונטי באשמת חטיפת בנה. "רק כך יתחוורו הדברים".

פרק ה'

עדות מפתיעה
חלפו מספר ימים. יוסף ואוטו יצאו להיידלברג, כשהאצילה נפרדת מיוסף בדמעות 
שעוררו בו תמיהה ממשית. "לא אמרת שאמך מתעבת את היהודים ומבקשת שתפרק 
את הידידות בינינו?" תהה באוזני ידידו. "אין ספק שנוכחותך בטירה שינתה את עמדתה 
מהקצה אל הקצה", השיב אוטו קצרות וביקש להסיט את השיחה אל מחוזות אחרים. 

הוא שיער שאמו זוממת משהו, אבל לא ידע מהו.

ואכן לא חלפו אלא ימים בודדים כאשר בשעת בוקר מוקדמת נשמעו מהלומות עזות 
על דלת ביתה של משפחת דילמונטי. הסוחר רפאל כבר היה ער באותה שעה והתכונן 
לצאת לתפילה, והוא מיהר לפתוח את הדלת. מול עיניו המשתאות פלשה הביתה פלוגת 

שוטרים שמאחוריהם השתרכה אשה כבודה שמראה לימד כי היא אשת אצולה היא. 

"מה רצונכם?" ביקש רפאל לדעת.

- "דהיינו?"

"הייתי רוצה שתבוא לבקר בטירתנו למשך מספר ימים", הסביר אוטו 
ליוסף. "רק כך תוכל אמי לראות שיהודי הוא אדם כשאר הבריות ואין 

טעם לחשוש ממנו או לשנוא אותו כך".

יוסף התלבט, אבל בסופו של דבר חשובה היתה לו מאוד הידידות עם 
אוטו והוא נענה להצעה. וכך קמו ונסעו התאומים יום אחד מהיידלברג 

שבגרמניה לטירת הוהנשטיין שבבוהמיה.

הם התקרבו אל הטירה, שעה שיוסף חש שלא בטוב מטלטולי הדרך 
וביקש לעצור לשעה קלה. הרכב נענה לבקשתו והוא ירד לנשום מעט 
אוויר צח בשדות שלצד הדרך. ובעודו משוטט שם התקרבה במהירות 
זו  העיר.  אל  מנסיעה  כעת  ששבה  הוהנשטיין  האצילה  של  מרכבתה 
לעצור  הורתה  אוטו,  בנה  את  להביא  שנשלחה  המרכבה  את  שראתה 
את העגלה וביקשה לרדת ולברך את אוטו לשלום. אלא שאוטו התנמנם 
בעגלה וזו שראתה מרחוק את יוסף ולא ידעה על בואו - מאחר שאוטו 

-הסתיר ממנה את הידיעה הזו בחשש שהיא תתנגד נחרצות - החלה מנו
פפת לו לשלום. יוסף הלך והתקרב וזו החלה שואלת אותו בשטף מדוע 

גידל זקן ואף ביקשה לחבקו ולנשקו.

אלא שיוסף נרתע ממנה. "האצילה הוהנשטיין", אמר לה, "דומני שמחליפה ביני לבין בנה אוטו 
המנמנם לו כעת בעגלה שלצידנו".

"ומי אתה?", ביקשה זו לדעת ויוסף השיב בקול רפה, "יוסף דילמונטי. רעו ללימודים של בנך". 
בבת אחת הבינה האצילה מי העומד מולה וארשת של כעס וסלידה החלה מכסה את פניה. בפניו 
של היהודי לא רצתה לומר דבר, אבל שעה קלה לאחר כמן, כששתי המרכבות כר נכנסו בשערי 
הטירה והיא פגשה את אוטו בחדרו ושוחחה עימו בארבע עיניים, ביקשה ממנו לשלח מיידית 
את חברו היהודי. "אמרתי לך שוב ושוב שמתחת לכבודך להתחבר עם יהודי", נזפה בו, "ואתה 

מביאו הנה אל ביתנו?!".

אלא שאוטו לא נבהל. "אל נא באפך, אמא", אמר לה. "בטוחני שאם תכירי מקרוב את יוסף 
לא די שתשני את עמדתך עליו עצמו, אלא גם כל מחשבותייך על היהודים ישתנו מן הקצה אל 
הקצה". האצילה מיאנה להאמין, אבל כדי שלא להעציב את בנה היחיד הסכימה בסופו של דבר 

לארח את היהודי בין כתלי הטירה ולו לימים בודדים. 

אוטו לא טעה. במהלך אותם ימים התקיימו מספר שיחות בין כתלי הטירה להן היו שותפים 
הוא, אמו ויוסף, ובסופו של דבר נאלצה הגבירה הוהנשטיין להודות שמחשבותיה על חברו אכן 
יוסף התגלה בפניה כבעל מחשבה רהוטה, עדין נפש ובעל מידות אציליות. אבל  היו שגויות. 
כעת משסרה טרונייתה נגדו, החלה מקננת גם בה המחשבה שכרסמה בליבו של בנה אוטו מזה 

תקופה ארוכה. 

יוסף שהה בטירה ארבעה ימים, ואז משהתקרבה השבת, הודה למארחיו בנימוס וביקש את 
רשותם לשהות בין אחיו היהודים ביום השבת. אוטו שלח אותו לכפר יהודי במרחק נסיעה קצרה 

לא הועילו כל 
טענותיו ומענותיו 
של דילמונטי, 
לא הועילו גם 
ספרי הקהילה 
היהודית בפראג 
שסיפרו שחור 
על גבי לבן איך 
הסוחר טוב הלב 
אסף לביתו את 
הילד שהוריו 
מתו במגפה. 
השופטים נטו 
יותר להאמין 
לגבירה הנוכרייה
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יידע אישה בצאת ובבואך ובעיקר לבל ישמע איש שביקרת בכפרנו. ואני אעשה כל 
שביכולתי להוציא את הדין מאומת ומחוור". מרת דילמונטי סברה וקיבלה. ניכר היה 
מנימת דבריו של הכומר שאת טובתה הוא מבקש והיא שבה אל העיר חרדה וחוששת 

מכל פסיעה שנשמעה ברחוב, שמא תיעצר ותושלך גם כן אל הכלא. 

כעבור יומיים התייצבו כולם בבית המשפט לשמוע את גזר דינו של רפאל דילמונטי, 
החשוד בחטיפת בן הגרף הוהנשטיין וגידולו כיהודי. הקהל הנוצרי הרב שנאסף באולם 
חכך את ידיו בהנאה והיו מי שציפו שהשופטים יגזרו את דינו של הסוחר היהודי למוות. 
למרבה ההפתעה, גם הכומר הזקן הופיע באולם המשפט והשופטים שהבחינו בפני 

השיבה ובגדיו שלימדו על חשיבותו, הורו לו לשבת בקדמת האולם.

עד מהרה הוכנס הנאשם היהודי שנתקל במבטיהם העוינים של רוב הנאספים באולם. 
הקטגור החל יורה זיקים בוערים נגד היהודי שחטף במסתרים את בנו של הגרף והביא 
למותו של הגרף במעשהו זה והשופטים בדיבוריהם הראו שאין להם טיפת אמון בדברי 
הסניגור שהציג את גרסתו הרהוטה של הנאשם, שגמל חסד עם יתום שכל משפחתו 

מת במגפה.

אבל אז קם הכומר הזקן וביקש להציג עד משלו שיסייע לשופטים לפסוק דין אמת. 
רחש עבר באולם והשופטים התירו לו להכניס את העד. עד מהרה נגררה לתוך האולם 

מיטה עליה שכב אדם כחוש וחולני.

"מה שמך בני?" שאלו הכומר וזה השיב בלחש מאומץ, "מריק גוגנהיימר".

"ראה בני", המשיך הכומר הזקן, "אני יודע שהדיבור קשה 
ממני,  ביקשת  אותה  למחילה  לזכות  ברצונך  אם  אבל  עליך, 
עליך לספר כאן לפני השופטים את כל מה שהשמעת באוזניי 

בווידוייך לפני מספר ימים".

מריק כחכח בגרונו, ואט אט בקול צרוד ותשוש סיפר החולה 
לשופטים ההמומים על שני הסטודנטים לרפואה שלא משו 

-איש מעם רעהו, על המבחן הגורלי, הבגידה שלא נסלחה, הנ
קמה האכזרית, והחרטה שבאה בעקבותיה. כאשר סיים לדבר 

צנח מתעלף והשופטים הורו להוציא אותו מן האולם. 

וידויו של החולה המוטל על ערש דווי היה החוליה החסרה 
שהסבירה את התעלומה, אבל השופטים תלו כעת את עיניהם 
באצילה הוהנשטיין. אם זו תתעקש על האשמת היהודי, ידיהם 
זיכרון קדום.  כבולות. אלא ששמו של המתוודה עורר אצלה 
בבת אחת נזכרה זו במילים האחרונות והתמוהות של בעלה 
הגרף על נקמתו של מריק, והנה מריק זה הובא לפניה. "אני 
מאמינה לו", אמרה לשופטים ואלו הורו על שחרורו של רפאל 

לאלתר.

"רפאל דילמונטי", אמרו לו בסבר פנים חמורות, "אנו עוצרים אותך באשמת חטיפת ילד נוצרי 
וגידולו כיהודי". מספר חיילים אזקו את ידיו והובילו אותו ברחובות העיר אל בית הסוהר, בעוד 
אחרים החלו מחפשים בבית אחר מה שיוכיח את החטיפה. יגעו ומצאו. לצווארו של התינוק 
ברונו ענדה אמו מדליון שעליו נחרט סמל האצולה לבית הוהנשטיין. כאשר נלקח יוסף לביתו של 
רפאל היה המדליון ענוד עדיין לצווארו, אך ברבות השנים ביקש הילד להסיר את המדליון שהחל 
להעיק עליו והוא נותר למשמרת בבית הוריו מאמציו. עתה הפך המדליון עדות ברורה לחטיפה.

לא הועילו כל טענותיו ומענותיו של דילמונטי, לא הועילו גם ספרי הקהילה היהודית בפראג 
-שסיפרו שחור על גבי לבן איך הסוחר טוב הלב אסף לביתו את הילד שהוריו מתו במגפה. השו

פטים נטו יותר להאמין לגבירה הנוכרייה מהסוחר היהודי ויהי מה.

-כעת שעה שדילמונטי הושם מאחורי מסגר ובריח וממתין למשפטו, החליטה הגבירה להש
לים את החלק השני של תוכניתה. היא קמה ונסעה להיידלברג, שם ביקשה לפגוש ביוסף. "אמור 
נא לי", שאלה את התלמיד היהודי שהופתע עד מאוד לראותה, "האם יש לך כתם לידה בצורת 
חצי ירח על כתפך השמאלית?" - "אכן כן", השיב יוסף במבוכה, תוהה בליבו מנין יודעת זאת 
האצילה. אבל זו החלה לבכות כעת. "לא יוסף שמך", אמרה לו "אלא ברונו ובני אתה". וכך בין 

הדמעות והמשפטים הקטועים גילה יוסף לראשונה מי היו הוריו מולידיו.

וגם הדמיון ביני  "יש הגיון מסוים בדברייך  "שמעיני נא גברתי", אמר לה לאחר שהתעשת. 
לבין בנך אוטו מעורר פליאה, אבל עליי לשוחח קודם עם אבי בפראג ולשמוע ממנו את הדברים 

כהווייתם".

אלא שהגבירה לא עצרה ברוחה. "החוטף אותו אתה מכנה 'אבי' עומד לשלם על מעשיו", 
סיננה והבהילה את יוסף עד מאוד. הוא מיהר לשוחח עם אוטו וזה שכבר 
שמע על מעצרו של רפאל התרה ביוסף למהר ולנסוע לפראג. "כפי שאני 
מכיר את אמי, היא לא תנוח ולא תשקוט עד שגם אמך ואחיותיך ייענשו. 

מהר וסע להזהירן להתחבא עד יעבור זעם".

יוסף מיהר לפראג, ושם הודיע לאמו שעליה להימלט מן העיר. זו הפכה 
הולדתה במרחק מספר  לנסוע לכפר  ושוב עד שהחליטה  בדעתה שוב 

שעות נסיעה, בתקווה שהרודפים לא ימצאו אותה שם.

אלא שעם בואה אל הכפר מצאה שם את הכומר המקומי, והוא שעון 
על מקלו על אם הדרך בחוסר מעש. זה הביט בפניה של האשה היהודיה 
"אכן", השיבה,  לוויט?".  ולבסוף קרא בחדווה "האם אינך מרת  הנכבדת, 
מבקשת להיתלות בשם נעוריה ולהסתיר את שמה כיום שמא הרודפים 
יגיעו גם אל הכפר והכומר יסגיר אותה. אבל זה לא מיהר לשום מקום והוא 
החל קושר שיחה עם האשה הנכאה במאמץ להבין מה מביא אותה לכפר 
ועד  הועילו  כישורי השיחה שלו  רבות.  כה  היעדרות  הוריה אחרי שנות 

מהרה גילה הכומר את הסיפור המלא.

"שמעי נא מרת דילמונטי", אמר לה לאחר ששמע את שמה וסיפורה 
המעציב, "לא לחינם הגעת אל הכפר הזה דווקא היום, ואלוקייך סובב את 
ושובי במהרה לפראג לבל  רגלייך בכוונת מכוון. אבל כעת עשי כעצתי 

וידויו של 
החולה המוטל 
על ערש דווי 
היה החוליה 
החסרה 
שהסבירה את 
התעלומה, 
אבל השופטים 
תלו כעת את 
עיניהם באצילה 
הוהנשטיין. 
אם זו תתעקש 
על האשמת 
היהודי, ידיהם 
כבולות
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ולהתייעץ בה עם אחד מרבני העיר. אולי יידע במי ובמה מדובר ואולי יוכל להשיא לו 
עצה הגונת.

מבלי לאחר מיהר הלה לפראג הרחוקה מספר שעות של רכיבה, והגיע אליה בשעת 
בוקר מוקדמת. מיד אחר תפילת שחרית פנה אל הרב וסיפר לו את הדברים ששמע וזה 
ביקש לשמוע שוב את השמות עליהם דיבר המשרת הזקן. "הוהנשטיין, או דילמונטי, 

או פילמונטי", חזר הפונדקאי שוב והרב השיב מיד "ובכן הנה נודע לאן נעלם העלם".

במהרה נקרא אל ביתו של הרב רפאל דילמונטי והבשורה שניחתה על ראשו שימחה 
והעציבה אותו כאחת. רווח לו לשמוע שבנו מחמל עיניו עודו בחיים ולא הוצא למוות 
בייסורים ואף מאכילים אותו באוכל כשר. אבל הוא גם הבין מיד שבלתי אפשרי יהיה 

לחלץ את הנער השבוי בידי הכמרים.

יוסף-ברונו, נעשה תאומו אוטו המודאג בן בית  ומאחר שמאז נעלמו עקבותיו של 
בביתו של רפאל מתוך תקווה לשמוע בשורה כלשהי על מקום הימצאו, שיתף רפאל את 
אוטו בתגלית החדשה. זה שמע ונאנח. גם הוא היה שותף לשמחתו ודאגתו המעורבות 

של רפאל. אבל בליבו החל מנצנץ רעיון.

•••
מהיער,  הפונדקאי  את  גם  חרישית שכללה  התארגנות  ולאחר  ימים  מספר  כעבור 
הופיע יום אחד בן האצילים הוהנשטיין בשערי המנזר שביער. הנזירים במקום שיערו 
שהוא נשלח אליהם על ידי הכמרים מפראג והם קיבלו אותו בכבוד גדול. "באתי לשכנע 
את אחי העקשן", סיפר להם לשמחתם. אלו 

-כבר כמעט נואשו בימים האחרונים מהמשי
מה לפצח את האגוז הקשה, ומאחר שנאסר 
גוף,  בייסורי  האצילים  בן  את  לייסר  עליהם 

-מנעו ממנו אוכל חם ומזין והמעיטו את שלי
הסמוך,  היהודי  המלון  אל  המשרת  של  חתו 

לאחת בכמה ימים בלבד.

נכנס  שאוטו  בשעה  אורו  יוסף  של  עיניו 
זה שוחח עימו שעה ארוכה בקול  לתאו, אך 

-נוזף על כך שהוא ממאן לשוב לאמונת הנוצ
-רים. ורק משהיה בטוח שכל הנזירים המאזי

נים הסתלקו מן הדלת החל מתלחש עם אחיו 
על התכנית אותה הגה.

לזו  זהה  בגדים  הוציא מתיקו מערכת  הוא 
אותם,  ללבוש  לאחיו  והורה  בעצמו  שלבש 
כשהוא לובש בעצמו את בגדי האסיר. לאחר 
כמה דקות דפק יוסף הלבוש בבגדי אוטו על 

-דלת התא וביקש לצאת לנשום אוויר צח. הנ

פרק ו'

מלון ביער
רפאל יצא לחופשי אבל כעת יוסף הוא שנלכד בצרה צרורה. בימים ההם היתה בוהמיה חלק 
מהאימפריה האוסטרית וחוקיה קבעו שנוצרי אינו יכול להמיר את דתו ליהדות. כעת נמסר אפוא 
משפטו לידי הכמרים המקומיים שהיו אמורים להשיבו אל הדת הנוצרית ויהי מה. "לא נענה אותו 
בייסורי האינקווזיציה", הבטיחו לאצילה שרגשי אהבתה לבנה החטוף הלכו והתעוררו בעוז מאז 

נוכחה לדעת שאכן בנה הוא, "אבל עליו לשוב אל 'דת האמת'".

וכך ערב אחד הוזמן יוסף שעדיין מצוי היה בפראג בשל משפטו של רפאל, בהזמנה שאין לה 
שתי פנים לאחד המנזרים בעיר. "ראש הכמרים מעוניין לשוחח איתך", הודיע לו השליח בפנים 

חתומות ויוסף יצא מן הבית בפנים של נידון למוות כשהוא נוטל את תפיליו תחת בית שחיו.

היריעה הולכת ומתקצרת ולא נוכל להרחיב בכל הדברים אותם החליפו ביניהם הכומר הראשי 
-והעלם הצעיר. נספר רק שלאחר שהכומר נוכח לראות שלפניו אגוז קשה לפיצוח, נעלמו עקבו

תיו של יוסף. הוא לא שב הביתה וכל הנסיונות של הוריו מאמציו, וכיוצא בהן של אמו מולידתו 
ואחיו התאום לגלות היכן הוא, עלו בתוהו. לשליחיה של האצילה הוהנשטיין הסכים רק הכומר 

לומר שהנער נשלח למנזר חשאי והובטח לא שלא יענו את גופו ולא ימנעו ממנו מזון.

•••
אל מלון קטן בלב אחד מיערות בוהמיה, נכנס משרת נוצרי זקן. מזה 
חודש שהוא מגיע אל המלון כדי לבקש מבעליו היהודי שידיו רב לו גם 
ההלכה.  דרישות  פי  על  כשר החתום  יהודי  אוכל  באומנות השחיטה, 
פעם אחר פעם מבקש היהודי להבין מדוע זקוק הזקן, משרתו של אב 
המנזר הסמוך, לאוכל כשר ועוד כזה החתום בשתי חותמות, אך הלה 
ממאן להשיב תשובה הוגנת. "אב המנזר החליט לעת זקנתו שברצונו 
לאכול רק אוכל יהודי", הוא משיב במבט מפולבל המוכיח ששקר בפיו.

-כעת החליט הפונדקאי היהודי להוציא את האמת מפיו של המש
רת הזקן ויהי מה. "שמע נא", פנה אליו עם כניסתו, "האוכל עדיין אינו 
מוכן, אבל בינתיים אמזוג לך כוס יין משובח כדי להפיס את דעתך על 
יותר  ולאחר  נוספת  כוס  גררה אחריה  כוס אחת  ההמתנה ההמושכת. 
מארבע כוסות הותרו חרצובות לשונו של המשרת והוא לחש באוזניו 
של הפונדקאי היהודי את הסוד הכמוס. "תן לי כוס נוספת ואשתה אותה 
לחיי העלם היהודי שהוריו נוצריים ואיש אינו יודע אם שמו הוהנשטיין, 

דילמונטי או פילמונטי". 

הפונדקאי לא היה זקוק ליותר ממשפטיו המתלעלעים של המשרת 
-כדי להבין שחשדותיו מזה זמן על כך שבמנזר הסמוך כלוא יהודי במ

צוקה, אכן נכונים, והוא שקל את צעדיו. לבסוף החליט לנסוע לפראג 

פעם אחר פעם 
מבקש היהודי 
להבין מדוע הזקן, 
משרתו של אב 
המנזר הסמוך, 
לאוכל כשר 
ועוד כזה החתום 
בשתי חותמות, 
אך הלה ממאן 
להשיב תשובה 
הוגנת. "אב 
המנזר החליט 
לעת זקנתו 
שברצונו לאכול 
רק אוכל יהודי"

מהדורה דיגיטלית מיוחדת לחג הפסח תש"פ



מוסף 
סיפורים 
פסח תש"פ

41-40

של  תולדותיהם  היו  ספרים  מאותם 
ראשונים,  קדם,  בימי  הדורות  גדולי 

-אחרונים ואף שתדלנים נכבדים. הסי
-פורים אותם כתב, התפרסמו בהמש

ה'איזראעליט'  עיתונו  דפי  מעל  כים 
כתלמיד  רבה.  השפעה  בעלי  והיו 
חכם ורב קהילה חיבר הרב להמן גם 
ספרים תורניים, אבל את עיקר מרצו 
לשליחותו  הקדיש  הספרות  בתחום 

והעי בפרויקט הספרות  -החינוכחית 
תונות היהודית.

נכתבו  להמן  מאיר  רבי  של  ספריו 
מהם  רבים  של  תרגום  אך  בגרמנית, 
אירופה  ברחבי  נפוץ  הקודש  ללשון 
כבר לפני השואה. אחריה, פעלה כאן 
בארץ הוצאת 'נצח' וזו הוציאה רבים 
מספריו בתרגום עברי בנוסח התואם 

-את סגנון הכתיבה שלפני ארבעים וח
מישים שנה.

אלא שספריו של הרב להמן נכתבו עבור בני הנוער בגרמניה והם משתייכים לסוגת 
הרומן, שאינה תואמת את הרוח החרדית בת ימינו. כאן נכנסה לתמונה לפני למעלה 
משני עשורים הסופרת הוותיקה מרת ר. פרידמן וזו עיבדה עשרות מספריו של הרב 
להמן עבור בני הנוער החרדיים. סדרת הספרים של 'סיפורי הרב מאיר להמן בעיבוד ר. 
פרידמן' נפוצה מאוד לפני כשני עשורים ולא היה כמעט בית חרדי שלא התהדר בסדרה 

כולה, או למצער חלקים ממנה.

ברוח זו מופיע הסיפור שלפנינו. במקורו הוא קרוי 'החילוף', ומעניין לציין שבמקביל 
לפרסומו ואולי אף מאוחר יותר פרסם אחד הסופרים המפורסמים בעולם, מארק טווין, 

את ספרו 'בן המלך והעני', שלו קווי עלילה דומים. 

-כמעשיה של הסופרת ר. פרידמן, ובמובן מסויים גם כמחווה לפועלה הספרותי שסי
פק לנו בשנות ילדותנו שעות רבות של קריאה מהנה, עיבדנו את הסיפור הנוכחי באותה 
רוח. הותרנו את שמות הפרקים נעדרי ההתחכמות המקובלת כיום, השמטנו ממנו את 

-החלקים שאינם מקובלים כיום בסיפורת החרדית כשאנו ממירים חלק משמעותי מה
עלילה כדי ליצור את ההתאמה הנדרשת, כשבמקביל אנו מקצרים מאוד את הסיפור, 

שעיבוד מלא שלו היה הופך אותו לספר בפני עצמו. ואולי עוד חזון למועד.

בימינו אנו שהספרות החרדית עשירה ועולה על גדותיה, אנו חולקים בסיפור זה את 
הכבוד הראוי למי שעשו מאמצים כבירים כדי ליצור סיפורת חרדית על טהרת הקודש, 
■ בימים שעולם הספר החרדי לילדים ולנוער היה דליל עד בלתי קיים. 

זירים לא חשדו בדבר 
וזה  לצאת  לו  ונתנו 
מבין  להסתלק  מיהר 
חומות המנזר כשהוא 
הבזק  במהירות  מגיע 
אל הפונדק ביער, שם 

-כבר המתינה לו מרכ
סו לשני  רתומה  -בה 

סים מהירים שנועדה 
למלט אותו מהמדינה.

מספר  כעבור 
משהרגיש  שעות, 
נמצא  שאחיו  אוטו 
שב  בטוח,  במרחק 
ולבש את בגדיו והחל 
התא.  דלת  על  דופק 

הס לי",  ואבוי  -"אוי 
את  שפתח  לנזיר  ביר 
על  "חמלתי  הדלת. 

אחי והרשיתי לו לצאת וכעת אני רואה שנעלם ומי יודע אם לא חיה רעה אכלתו ביער...". הנזירים 
זעמו על 'טיפשותו', אך לאחר כמה שעות כאשר כל החיפושים העלו חרס, שחררו את הנער 
שבידיהם לחיים ולשלום. מבלי לומר לו מפורשות ידע אוטו שהם מכירים לו תודה על שפטר 

אותם מהמשימה הבלתי אפשרית שהונחה לפתחם.

•••
כעבור מספר שבועות נרשמה באמסטרדם, העיר החופשית שבה כל יהודי יכול לחיות כיהודי 
אפילו אם נולד נוצרי, פגישה נרגשת. זה לצד זה ישבו רפאל דילמונטי ובני משפחתו, יוסף-ברונו, 
אוטו ואפילו האם האצילה הוהנשטיין שכבר הבינה אל נכון שבנה הבכור עומד על דעתו שלא 
להמיר את דתו והסכימה לוותר על כך ובלבד שתראה באושרו, וחגגו את שחרורם של רפאל 

ויוסף מהכלא.

זהו גלגל החיים ואת פשרו מי יבין.

אחרית דבר
זצ"ל. מחשובי הרבנים בדורו,  בגרמניה שלפני כמאה וחמישים שנה פעל הרב מאיר להמן 

-מחנך וסופר. הרב להמן שפעל בגרמניה בשיא תקופת ההשכלה, ידע שהספרות היא מקור המ
-שיכה החזק ביותר של הנוער וביקש להחליף את ספרות ההשכלה בספרות מקור יהודית-אמו

נית-שורשית. הוא גזל אפוא את החנית מיד המשכילים וחיבר עשרות ספרים וסיפורים שרוח של 
אמונה והשגחה שורה מעליהם, על מנת להעניק לנוער היהודי בגרמניה חומר קריאה כשר. חלק 

רווח לו 
לשמוע 
שבנו מחמל 
עיניו עודו 
בחיים ולא 
הוצא למוות 
בייסורים ואף 
מאכילים אותו 
באוכל כשר. 
אבל הוא 
גם הבין מיד 
שבלתי אפשרי 
יהיה לחלץ את 
הנער השבוי 
בידי הכמרים
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-יוסף מוקיר שבת שעליו באנו לספר, מעולם לא קנה דג בשוק, וקל וחומר שלא מצא בו מרג
לית טובה. אפילו שכן גוי מרושע, עם כובע משונה ורעיונות מבריקים – לא היה לו, ליוסף מוקיר 

"יוסף מוקיר  ורינה:  כולם ברוב צהלה  לו  כן קראו  פי  ואף על  דנן.  שבת 
שבת!" וזאת למה? יבין כל נער, שהיה יוסף זה מוקיר את השבת ומכבדה.

קונים  כולם  הרי  בדגים משובחים,  אם  היה מכבד את השבת?  ובמה 
דגים משובחים – מי בסלמונו, מי בקרפיונו, מי בקציצות הגעפילטע פיש 
או בקציצות החריימה – ואם כן, נמצאו כל עם ישראל מכבדים את השבת 

במיני מטעמים.

וכן הדבר בבגדי השבת החגיגיים, שאין לך כל ילד וילדה, או איש ואישה, 
שאין להם בארון בגדיהם מחלצות נאות לכבוד שבת קודש. גם ליוסף שלנו 
היו כמה כאלה בארונו, אבל בזאת הרי הוא כמו כולם, ובמה התייחד עד 

שזכה לתואר הנכבד 'יוסף מוקיר שבת'?

ובכן, יוסף שלנו – וברור לכולם שהוא לא ממש שלנו – היה מוקיר את 
היה  היום  כבר מחצות  לה.  רבות שהיה מצמיד  השבת בתוספת שעות 

-פושט את בגדי החול, ועמם הייתה נפשטת ממנו גם צורת החול והחו
לין, שגם כך לא היה לו ממנה הרבה. הקפד הקפיד שלא לעשות מלאכה 
מאותה שעה ואילך, ובעד כל הון שבעולם לא הסכים להפר את קבלתו 

הטובה.

ההכנה לקבלת השבת החלה כבר באשמורה שניה של ליל שישי. יוסף היה משכים 
קום, נוטל ידיו כדבעי, ומתיישב ללמוד בדביקות עד הנץ החמה. אז היה הולך לטבול 

-במקוה. עבודת טבילתו הייתה חשובה אצלו, משל הייתה טבילת הכהן הגדול ביום הכי
פורים. פשט יוסף בגדי הבוץ, ירד וטבל, עלה ונסתפג ולבש בגדי שבת. אמנם לא היו 

אלה בגדי זהב, אבל היות ששימשו אותו בשבתות, החשיבם יוסף ככאלה.

והניח את  'זהרי שחר', התעטף בטליתו  מבית הטבילה הזדרז ללכת לבית הכנסת 
תפיליו, והתפלל עם הציבור. בני קהילתו, הקהילה הפרסית, תמיד נדמו בעיניו כמלאכים 
וזמזומם בשעה זאת של טרם-בוקר, נשמע באוזניו כקול שירתם של מלאכי  טובים, 
השרת. אחרי התפילה ישב לקרוא את הפרשה שניים מקרא ואחד תרגום, עם פירוש 

רש"י והאור החיים הקדוש, וכמה שהספיק מפירושו של הרמב"ן.

דרך ארוכה עבר יוסף עד אשר זכה להימנות על קהילת היראים שביהודי איראן. הוא 
לא נולד כשומר תורה ומצוות, ובצעירותו נודע כמדען פיקח במיוחד. יוסף שלנו התמחה 
ברפואה ובביולוגיה, ושלח ידו גם בפיזיקה ובאגרונומיה. עובדת היותו יהודי, לא הפריעה 
לאיש בסביבת עבודתו. כל עוד הביע את סלידתו ממדינת ישראל ומהעומדים בראשה 

– הייתה דרכו סלולה אל ראש קבוצת המחקר של האוניברסיטה בה למד.

-מעמדו בחברת המדענים האיראניים הזניק את ערכו והכל ניבאו לו גדולות וגם נצו
רות. אלא שאז הגיע רבי גבריאל חביב והכל השתנה באחת. טוב, לא בדיוק באחת. היה 
זה שינוי איטי למדי. רבי גבריאל היה רב בית הכנסת המקומי בסביבת האוניברסיטה 
בה שהה יוסף. איש נעים שיחה היה רבי גבריאל, וזקנו הארוך והמאפיר הוסיף לו הדרת 

פנים ונופך של חשיבות.

לכן לא יכול היה יוסף לגרשו מעל פניו, שעה 
שניגש אליו וביקש: "תוכל להשלים לנו מניין? 
תפילת  להתחיל  ורוצים  תשעה  בדיוק  אנחנו 

מנחה". 

מי  מניין?  "מה  ומבולבל:  מופתע  היה  יוסף 
מניין? שו הדא מניין?"

-רבי גבריאל התחיל להסביר לו את כל התו
רה על רגל אחת. הרגל השנייה של יוסף כבר 
לשעוט  תכנן  והוא  שלו,  האופנוע  על  עמדה 
מן המקום לפגישה חשובה שתוכננה לו. אבל 
שהוא  יודע  שלפניו  המבוגר  שהאיש  כשהבין 

יהודי, הופתע שבעתיים. 

"איך ידעת את זה?" דרש לדעת.

הרב חביב חייך ולא ענה. כשהתעקש יוסף, 
הסביר הרב: "רואים על הפרצוף שלך את זה, יא 
חביבי. אתה זוהר, אתה מאיר, כמו שרק יהודי 

סיפור בלתי הפיך לשבת
- שמחה פשיטיק -

יוסף עיקם 
אתה השפתיים, 
את הגבות, 
את המצח, 
ואולי עוד כמה 
איברים בראש 
האדם. אבל כיון 
שנעץ בו רבי 
גבריאל חביב 
מבט חביב, חייך 
גם הוא לעברו 
ונכנס בעקבותיו 
לבית הכנסת

מהדורה דיגיטלית מיוחדת לחג הפסח תש"פ



מוסף 
סיפורים 
פסח תש"פ

45-44

כלשהם, ולמרות ששהו במקום עשרות בני אדם, היה המתחם שקט באופן קיצוני.

לאחר כמה התפתלויות בין המבואות, הוכנס יוסף אל אחד החדרים והבד השחור 
שעל עיניו הוסר. הוא מצמץ בעיניו עד שהתרגל לאור הלבן והקר שהאיר את המקום, 

הביט סביבו וניסה להבין מי חטף אותו, לאן ולמה.

נכנס אל  וערמומי,  הוא לא היה צריך הרבה לחשוב. קצין איראני, בעל מבט חכם 
החדר, והנוכחים נעמדו לכבודו דום ואף הצדיעו לו קלות. הוא חייך אליהם וטפח על 

שכמם. "עבודה טובה! עבודה טובה!" החמיא להם. "כל הכבוד!"

החוטפים הסירו מעל ראשיהם את כובעי הגרב ונשמו לרווחה. מבחינתם – המשימה 
וידעו  יוסף בידיו של חוסיין ראיסי. הם הכירו את חוסיין  הסתיימה. מעכשיו והלאה, 
שאם הוא רוצה משהו, אין צל צלו של ספק שהוא גם ישיג אותו. והוא רוצה, חוסיין. יותר 

נכון: הנשיא העליון רוצה, וחוסיין שואף למלא את רצונו באופן המושלם ביותר.

הוא פתח בשיחה קלה עם יוסף, ואט אט עבר אל הנושא שלשמו נחטף והובא אל 
המתקן הסודי. כששמע יוסף את תוכניתו של חוסיין – עברה בו צמרמורת של חרדה 

והוא לא ידע את נפשו...

•••
צדקנית גדולה הייתה רבקה, אשתו של יוסף מועלם האיראני. בכל יום שישי, כאשר 
היה בעלה לובש את אצטלת השבת ועוטה על עצמו את קדושתה, הייתה היא נוטלת 
על עצמה את כל מלאכת ההכנה ועושה אותה לבדה. כי אצל יוסף – הרי השבת כביכול 

נכנסה, ואסור הוא אפוא בעשיית מלאכה.

בשעה זו עשתה רבקה הצדקנית את דרכה 
לעבר בית הרב, רבי גבריאל חביב. הרב, שכבר 
עשה  ולא  יוסף  את  ידע  מאוד,  עד  זקן  היה 
זה  הוא  הרי  יודע.  אינו  כאילו  חלילה  עצמו 
היה המלאך  והוא  זה שהצמיחו,  הוא  שגידלו, 
שהכה על קדקודו ואמר לו לגדול. ויוסף, כמו 
שתיל ממושמע, גדל וגדל עד שהיה לאילן רב 

פארות.

לא במהרה יכול היה רבי גבריאל לשכוח את 
קבלתו  על  ושמע  הכיר,  גם את מעשיו  יוסף. 
קדושת  את  ונשמתו  רוחו  אל  להכניס  הטובה 

שניצ בזמן  ולכן,  היום.  מחצות  כבר  -השבת 
בה לפניו רעייתו של יוסף ובכתה במר נפשה, 

האזין לה הרב חביב עד תום.

-"רבינו! רבי קדוש!" ניטלטלה רבקה כמו הד
קלים שבשדרה הראשית של טהרן בשעה של 

יכול לזהור ולהאיר!"

יוסף עיקם אתה השפתיים, את הגבות, את המצח, ואולי עוד כמה איברים בראש האדם. אבל 
כיון שנעץ בו רבי גבריאל חביב מבט חביב, חייך גם הוא לעברו ונכנס בעקבותיו לבית הכנסת. 
עד היום, שלושים שנה לאחר מכן, אין ליוסף הסבר מה משך אותו להיכנס. אבל כיון שהציץ – 

נפגע לטובה.

•••
טנדר שחור בוהק, חסר לוחית זיהוי, דהר ברחוב הראשי באותה שעה של זריחה. בפנים הרכב 
ישבו ארבעה רעולי פנים, לבושים שחור מכף רגל ועד ראש, ולא דיברו מילה זה עם זה. המשימה 

שהוטלה עליהם הייתה עוד לפניהם, וכל אחד מהם התרכז בתפקידו.

הנהג המיומן הוביל את הרכב ברחובות טהרן, הולך ומתקרב לנקודת הפעולה. כעבור עוד 
דקה של נסיעה שקטה ומהירה, הגיעו לקצה הרחוב המבוקש. הנהג הצמיד את הטנדר אל שפת 

המדרכה והמתין. בדיוק בשעה שנמסרה להם, נראתה דמות צועדת מאחוריהם. 

-רעול הפנים שליד ההגה הביט במראת הצד, ולחלופין התבונן בתמונה שהייתה במכשיר שבי
-דו. כן, זהו האיש שאותו הם מחפשים. הוא הנהן וסימן לחבריו באגודלו לאות אישור. ההלך שבר

חוב פסע לתומו לעבר המלכודת שהוכנה לו, אינו יודע מה עומד להתרחש בעוד רגעים ספורים.

כשחלף בדיוק ליד הרכב השחור, פתחו רעולי הפנים את הדלת במהירות שלא תיאמן, משכו 
פנימה את האיש – שלא היה אלא יוסף מיודענו – וסגרו את הדלת באותה מהירות. החטיפה כולה 
לא ארכה יותר משתי שניות, והחוטפים היו מרוצים. גם אם מישהו ראה את יוסף הולך ברחוב, 

אין סיכוי שהוא הצליח לראות אותו נחטף.

אחד מרעולי הפנים כתב למפעיליו: 'הוא בידינו'. כעבור כמה שניות 
הוא קיבל כתגובה אייקון של אגודל מונף וידע שהשביע את רצון הבוס 
הגדול. משם שייט הרכב במשך כשעה, עד שהגיע אל מתקן הכליאה 
וידיו נאזקו, הורד מן  המיועד לחטוף הטרי. יוסף, שעיניו היו קשורות 

הטנדר והובל אל המבנה.

לא היה במבנה הזה משהו מחשיד, ואם היית עובר בסמוך לו – לא 
יכולת להבחין במאומה. כל מה שהתחולל בפנים, היה סמוי מן העין, 
ומלבד כמה אנשים בצמרת השלטון האיראנית, ועוד כמה מן העובדים 

במקום – לא נודע לאיש דבר מטרתו של הבניין.

'השלוחה של משמרות  ברור.  היה  לא  הזאת  היחידה  גם השם של 
המהפכה האסלאמית' – כך היה שמה המקורי של השלוחה. אבל הנשיא 
האיראני, שהורה על הקמת היחידה הסודית הזאת, קיצר את שמה וכך 

כינו אותה כולם: 'השלוחה'.

בפנים הבניין רחשה פעילות מסווגת ברמה גבוהה. יוסף הובל, מבלי 
-לראות דבר, בין מסדרונות מסועפים ובין חדרונים בעלי חלונות שקו

גבי חומרים  נראו עובדים בלבוש סטרילי עמלים על  פים. מכל עבר 

עובדת היותו 
מדען נודע לשם 
ולתהילה – עמדה 
לו עכשיו לרועץ. 
הוא חשב שעברו 
הרחוק לא ידוע 
ולא זכור לאיש, 
אבל מתברר 
שטעה. האיראנים 
זכרו את המדען 
המוכשר ולא 
התכוונו לוותר 
עליו
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הנתונים תחת פיקוח הדוק, לא מסוגלים להפיק פצצה שתשביע את רצונו של המנהיג 
העליון, ולכן הוקמה השלוחה.

"אתם רוצים שאפתח חיידק שישמיד את תושבי ישראל?!" לא האמין יוסף למשמע 
נודע לשם ולתהילה – עמדה לו עכשיו לרועץ. הוא חשב  אוזניו. עובדת היותו מדען 
שעברו הרחוק לא ידוע ולא זכור לאיש, אבל מתברר שטעה. האיראנים זכרו את המדען 

המוכשר ולא התכוונו לוותר עליו.

הסירוב של יוסף לא היווה הפתעה עבור חוסיין ושותפיו. הוא סימן לאחד החיילים 
-שעמד לצדו והלה לחש כמה מילים באוזניה שהייתה תחובה לו באוזנו. לפתע התרו

מם מסך לבן מאחד הקירות, וחשף מאחוריו מחיצת זכוכית עבה. כשראה יוסף את מי 
שעמד מעברה השני של הזכוכית – פצח בזעקות שבר...

"ציון! ציון!!!"

הוא ניסה לקום ממקומו, אלא שהאזיקים הצמידו אותו אל הכיסא שעליו ישב, ומלבד 
לצעוק מלוא פיו – לא הצליח לעשות מאומה. "למה חטפתם גם את ציון שלי?!" קרא 

בכאב אדיר.

חוסיין נותר אטום מבע. הוא סימן בידו בשנית והמסך הלבן הורד כלפי מטה. "תראה, 
יוסף", אמר והתקרב מעט לעבר יוסף האזוק. "הברירה כעת בידיים שלך: לפתח עבורנו 
את מה שאנחנו מבקשים, ובעצם להציל את הבן שלך, או לסרב לנו ולסיים את חייך ואת 
החיים של כל המשפחה שלך. תבחר. אני נותן 

לך עשרים וארבע שעות".

-כשיצא חוסיין מהחדר, פרץ יוסף בבכי מט
הכנסת  בית  בזיכרונו  עלה  הבכי  מתוך  לטל. 
'זהרי שחר' והמתפללים שבו. בשעה זאת הם 
כנראה מתכוננים לקבלת שבת בדחילו ורחימו, 
והוא? הוא תקוע כאן באיזשהו מבנה לא ידוע, 
וצריך להחליט בין החלטות קשות ביותר. מה 

עושים?

שיעזרהו  תפילה,  מתוך  עליו  עברה  השבת 
וכך,  הנכון.  הצעד  את  לעשות  מרומים  יושב 
לקראת מוצאי שבת, כשעברו עשרים וארבע 
אבל  תשוש  ראיסי  חוסיין  אותו  מצא  שעות, 

מחוזק נפשית. הוא כבר ידע מה יעשה.

"נו, החלטת?" שאל חוסיין.

-"כן, החלטתי". יוסף נראה מובס. "לא השא
רת לי ברירה, אני רוצה לראות את הילד שלי 

-בריא ושלם ומשוחרר. לכן איאלץ להסכים לב
קשה שלך".

רוח עזה. "הייתכן?! דבר שהצטער בו אותו צדיק והקפיד עליו כל ימיו, ייכשל בו? הרי יוסף בעלי 
נזהר ללכת בכל ערב שבת אל המקוה, לטבול ולהיטהר לפני שבת מלכתא. והנה, ביום שישי 

האחרון, מאז שצעד לפי תומו אל בית הטבילה, נעלמו עקבותיו ולא נודע לאן בא!" 

היא חשבה  בדבריה.  המשיכה  בטרם  השבר,  זעקות  מזעקותיה,  קלה  הפוגה  רבקה עשתה 
גבריאל:  ואת המסקנות שהעלתה פרסה כרגע בפני רבי  רב.  זמן  עליהם, על הדברים, במשך 
"שומו שמים! להיכן הוא יכול להיעלם? אין זאת כי אם חטפו אותו ערלים. להיכן חטפוהו ומדוע 

-חטפוהו – זאת אינני יודעת, אבל לא נפער בור ברחובה של עיר ולא שמענו על חיה רעה שמס
תובבת בשכונתנו. על כן סברתי לומר כי נחטף. ומשום כך אחזור ואשאל את מורנו ורבינו: הייתכן 

שנחטף בדיוק בזמן שהלך לטבול במקוה?"

פניו של הרב חביב קדרו כמו שוליים של מטה שבקדירה. "יוסף?! נחטף?! הרי זהו אסון נורא!" 
נזעק לומר. גביני עיניו, שגם כך היו עבותים מחמת זקנותו, התעבו עוד יותר, שעה שכיווץ את 

מצחו בשרעפים.

-כעבור עוד מחציתה של דקה נענה ואמר: "בטוחני כי לא יאונה לו כל רע! הרי רגלי חסידיו יש
מור, כתוב בתורתנו. ואם היו רגליו של יוסף מוליכות אותו אל המקוה, לא מסתבר שיתגלגל מזה 
דבר רע. ואפילו אם נחטף – הריני מברכו עתה בברכה שלמה שיזכה לצאת מן השביה במהרה!"

רבקה, שצדקנית הייתה, האמינה באמונה תמימה לדברי החכם. חצי נחמה נכנסה לליבה. אלא 
שאז הוסיפה לומר דבר מה, שהיה בעיני רבי גבריאל כפצצה שמשתמשים בה החיילים בשעת 

מלחמה. וכה אמרה רבקה: "כבוד הרב, ומה יהיה על ציון שלנו?"

רבי גבריאל לא הבין: "ציון? מין הדא ציון?"

"ציון הוא הבן שלנו, כבודו. בננו הקטן גם הוא נעלם!"

כעת היה הרב חביב כבר מבוהל לגמרי. "גם הבן נעלם?! ירחמנו הבורא 
וינצור אותנו ואת כל עמו בית ישראל! מה זאת עשה השם לנו? אין זאת 
כי אם שעת מבחן היא זו". כאן הוא פנה אל אשת יוסף והחל מחזק אותה 

בדברים הרבה.

אחריו  הרב, שהמהרהר  בדברי  לא פקפקה  הייתה,  ורבקה, שצדקנית 
כמוהו כמהרהר אחר השכינה. קיבלה ממנו את ברכתו הכפולה, שישוב 
הבעל בשלום ויחזור עמו אף הבן בריא ושלם ולא תיפול שערה משערות 

ראשם. 

ענתה 'אמן' חזק ויצאה.

•••
השיחה התחילה באווירה חביבה. חוסיין הרבה לחייך, אבל את יוסף זה 
לא הרשים במיוחד. הוא חיכה לשמוע מהי מטרת החטיפה, ומי הם בכלל 
חוטפיו. אט אט התבררה לו התמונה במלואה: השלוחה הסודית, בהוראת 
הנשיא, מנסה דרכים חלופיות להשגת נשק להשמדה המונית. כורי הגרעין 

"אנחנו עומדים 
לפתח וירוס 
שיתפשט 
בישראל ויגרום 
לנזק בלתי 
הפיך לאזרחים 
שבה. אבל 
אנחנו לא רוצים 
שהעולם יידע 
שהווירוס הגיע 
מאיתנו, כמו 
שאנחנו לא 
רוצים שבכלל 
יידעו על כל 
הקיום של 
המתקן הזה
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"האמת שכן. רציתי לבקש ממך בקשה מיוחדת. אני נוהג בכל שבוע להתכונן לשבת 
שלנו כבר מיום שישי בבוקר. אף פעם, מאז שהתקרבתי לדת וקיבלתי על עצמי את 
ההחלטה הזאת, לא עבדתי ביום שישי. לכן אני מבקש שתאפשר לי להמשיך עם המנהג 
הזה גם עכשיו. גם ככה צריך לאפשר לחיידקים להתרבות ולבדוק את מידת ההשפעה 

שלהם על בעלי החיים שבמעבדה".

חוסיין הרהר. ההצלחה עם יוסף האירה לו פנים למעלה מן המשוער. הוא לא האמין 
שהמדען המוכשר ייעתר לדרישה שלהם מהר כל כך. לכן העדיף לא להרגיז אותו כרגע. 

משום כך אמר: "בסדר, ניתן לך את ההפסקה הזאת".

יוסף עדיין לא היה מרוצה. "רק עוד בקשה אחת, אם אפשר".

"נו?"

"כחלק מהמנהג שלי אני הולך לטבול במים בכל יום שישי. אז... אם אפשר... אתה מבין, 
שלא תתבטל הקביעות שלי. זה מאוד חשוב לי, מאוד. תעשה לי רק את הטובה הזאת. 

מה אתה אומר, חוסיין?"

"יאללה, בשבילך". חוסיין היה במצב רוח טוב.

ואכן, כשהגיע יום שישי, יצא יוסף בלוויית שני חיילים למעיין שנבע בקרבת מקום. 
לטבול  וכשירד  עיניים,  בשבע  עליו  השגיחו  הם 
אצלנו,  שלך  שהילד  זוכר  "אתה  מהם:  אחד  סינן 

כן?"

המתקרבת  שבת  לכבוד  טבל  הוא  זכר.  יוסף 
ובאה, ושב אל הרכב שיוביל אותו בחזרה אל הכלא 
מבחוץ.  הבוקע  חזק  רעש  שמעו  בדרכם  הלבן. 
לא  אבל  מגיע,  הוא  מאיפה  להבין  ניסו  החיילים 
הצליחו. אולם כשהתקרבו אל המתקן הסודי של 

השלוחה – הבינו הכל...

תלו,  על  לפני שעה עמד  הגדול, שעד  המבנה 
במקום  שנותרו  ההריסות  לגמרי.  חרב  כעת  היה 
שני  ביצע.  שמישהו  כבדה  הפצצה  על  לימדו 
הם  נשקיהם.  את  ושלפו  מהרכב  קפצו  החיילים 
התחילו להתקדם, דרוכים ומתוחים, כאשר לפתע 
קפצו חמישה חיילים זרים – סינים על פי מראם – 

וריססו את שניהם בנשק אוטומטי יורק אש.

ברכב פנימה נשאר יוסף המום. הוא עקב אחר 
-תנועתם של החיילים הסינים והבחין כי הם מחפ

שים משהו. 'כנראה שמישהו בגד באיראנים ודיווח 
מיד.  הבין  וירוס',  ליצירת  התוכנית  על  לסינים 
'הסינים מן הסתם לא ששו על הרעיון שהווירוס 

"טוב מאוד! החלטה חכמה!" חוסיין ניסה להסתיר את שמחתו, אבל היא הייתה שקופה.

הוא הורה להתיר את יוסף מהאזיקים וסימן לו לבוא בעקבותיו. הם צעדו לאורך המסדרון עד 
שנכנסו למעבדה קטנה ומוארת באור לבן וחזק. הרהיטים שבה היו גם הם לבנים ובוהקים, ונראה 

היה שהם המתינו עד כעת למישהו שישתמש בהם. המישהו הזה – הוא יוסף מועלם.

-"התוכנית היא כזאת", התרווח חוסיין על אחד הכיסאות בעוד יוסף עומד שפוף ומקשיב. "אנ
חנו עומדים לפתח וירוס שיתפשט בישראל ויגרום לנזק בלתי הפיך לאזרחים שבה. אבל אנחנו 
לא רוצים שהעולם יידע שהווירוס הגיע מאיתנו, כמו שאנחנו לא רוצים שבכלל יידעו על כל 
הקיום של המתקן הזה. ולכן חשבנו על פתרון. יש לנו משתפי פעולה בסין, שיכולים לעזור לנו. 
הם יטמנו את הווירוס שנפתח כאן במעבדה במשלוחים שמגיעים מסין לארץ ישראל, בין אם 
זה בהזמנות סיטונאיות של עסקים וחנויות, ובין בקניות מקוונות פרטיות שהאזרחים יבצעו. זהו, 

זו התוכנית. פשוטה, לא?"

יוסף הנהן באופן לא מחייב. ציון, ילדו יקירו, עמד לו מול העיניים. הוא ראה אותו בדמיונו 
מתייסר באחד החדרים הסמוכים, וידע כי הוא מוכרח לפעול עבור האיראנים, יהיה אשר יהיה. 
לכל הפחות שיראו כי הוא מנסה לייצר עבורם את הווירוס המדובר. היה ברור לו גם שהוא לא 

יהיה זה שיביא אסון על עם ישראל, חלילה, אבל לדחות את הקץ – אפשר וצריך לנסות.

"הווירוס צריך להיות קטלני, מדבק ברמה גבוהה, וכזה שעדיין לא מוכר 
בעולם", שמע את חוסיין ממשיך לנאום. "זה בעצם אומר להמציא מחלה 
חדשה, שעד שיצליחו למצוא לה תרופה או חיסון, כבר יעבור מספיק זמן 

-כדי שמאות אלפי אנשים יידבקו. אנחנו תולים בך תקווה, יוסף", סיים בני
מה של איום סמויה, והעביר ידו על האקדח שהיה תחוב בחגורתו. "אתה 

-בידינו, הבן שלך בידינו, ואנחנו יודעים בדיוק איפה נמצאים כל בני המש
פחה שלך. אם יהיה צורך – נביא גם אותם לכאן".

•••
יום ראשון בבוקר מצא את יוסף מועלם יושב במעבדה, לצד נחש ארסי 

-ועטלף מבחיל, ועוד חיות ושרצים שונים ומשונים. הוא ערך ניסויים מקו
-ריים, ניסה למצוא שילובים שיניבו את הווירוס המבוקש, אבל עם כל הח

כמה והידע שצבר עם השנים – הוא עדיין לא הצליח. חוסיין ראיסי, שנכנס 
מדי פעם לבדוק את קצב ההתקדמות, שמע ממנו את התשובה: "אני עדיין 

עובד על זה. לא ביום אחד נוצר וירוס".

-הימים חלפו בזה אחר זה, ויוסף עדיין שוקד על עבודתו במעבדה הל
בנה. כשהגיע יום חמישי, ביקש יוסף לדבר עם חוסיין. זה האחרון נכנס 

לחדר ותקווה בעיניו. "נו, הצלחת?" שאל.

"אני קרוב לסיום", בישר לו יוסף ושינה קצת מן האמת; קצת הרבה מן 
האמת. "עוד כמה בדיקות והווירוס שלך מוכן..."

"יופי!" צהל חוסיין. "אתה צריך עוד משהו?"

פניו של הרב 
חביב קדרו 
כמו שוליים 
של מטה 
שבקדירה. 
"יוסף?! 
נחטף?! הרי 
זהו אסון נורא!" 
נזעק לומר. 
גביני עיניו, 
שגם כך היו 
עבותים מחמת 
זקנותו, התעבו 
עוד יותר, 
שעה שכיווץ 
את מצחו 
בשרעפים
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יעבור דרכם'. 

הסינים עטו על פניהם מסכות והחלו מחטטים בין ההריסות. יוסף ניצל את דעתם המוסחת 
וחמק מהרכב. הוא מצא לו מקום מסתור, בדיוק בזמן שאחד הסינים הרים מבין איי החרבות 

מבחנה מרוסקת, נוטפת חומר בלתי מזוהה.

יוסף זיהה אותו מיד: זה היה אחד הניסיונות הראשונים שלו ליצירת וירוס. הוא לא ידע אם אכן 
יש לתרכובת הזאת השפעה שלילית לטווח ארוך, ולכן השאיר אותה בצד. הסיני שהחזיק את 
המבחנה המטפטפת נראה מרוצה. הוא זרק כמה מילים בסינית לחבריו לפלוגה, והללו דיווחו 

בקשר למפקדיהם.

זה. הפתעה  והסתובב בבהלה לראות מי  בו. הוא התחלחל  ביד הנוגעת  יוסף  לפתע הרגיש 
שמחה חיכתה לו שם. "צ-י-ו-ן-!" צעק בלחישה וחיבק את בנו מחמדו שהיה פצוע. "אתה חי!" 

צהל. הוא סימן לו לשתוק והמתין לבאות. 

רכב החילוץ הסיני שהגיע לאחר חצי דקה – אסף אל קרבו כמה חיילים סינים משתעלים 
ומבחנה אחת מרוסקת...

•••
מתי  זוכר  אינני  הקלעים:  מאחורי 
כאשר  אבל  הזאת,  העובדה  לי  נודעה 
התוודעתי אליה – הופתעתי מאוד. את 

-ספרי מ. ארבל הכרתי. הייתה זו תקו
פה שלא התברכה בהרבה ספרי מתח 
היו  וספריו  החרדי,  הספרות  בשוק 
מעולים בעיני. ואז לחש מישהו באוזני 
כי מ. ארבל אינו אלא יאיר וינשטוק, מי 
שחיבר במקביל גם את סדרת 'סיפור 

לשבת'.

'בלתי  בין  הזה,  ייאמן  הלא  השילוב 
הפיך' לבין 'סיפור לשבת', כמו השילוב 

-בין כל סגנון ספרי המתח לסגנון סיפו
רי הצדיקים, אותו מצאתי בספריו של 
מ. יאיר ארבל-וינשטוק – קפץ מול עיני 
כשהתבקשתי לכתוב סיפור בהשפעת 

ספר כלשהו.

זה אם כן הסיפור אותו קראתם כעת 
אשר נכתב בהשפעת כמה ספרים גם 
יחד ומשלב בין שני הסגנונות הנזכרים. 
■ בתקווה שערבה לכם הקריאה. 

שני החיילים 
קפצו מהרכב 
ושלפו את 
נשקיהם. 
הם התחילו 
להתקדם, 
דרוכים 
ומתוחים, 
כאשר לפתע 
קפצו חמישה 
חיילים זרים 
– סינים על 
פי מראם – 
וריססו את 
שניהם בנשק 
אוטומטי יורק 
אש

זה לא סיפור, זו חתונה. של ֱאָייל פרידמן. אבל אייל פרידמן הוא סיפור. הקדמתי לצאת 
-מירושלים ל'נוף-עילית' כדי להספיק את החופה. להביט באייל מתחת לחופה. התרגש

תי שבוע קודם לכן כשפגש אותי ב'זופניק'.

אייל – שאלתי אותו – מה אתה עושה פה?

הוא ענה: "באתי לראות אותך".

השתוממתי: אותי? מה קרה?

"להביא לך הזמנה לחתונה שלי".

התקשיתי לעכל את הבשורה. ֱאָייל מתחתן. וואי. הוא חותם פרק ומתחיל. איך הקב"ה 
מגלגל את העניינים. אייל תחב לי מעטפה ליד. לא פתחתי אותה. רק חיבקתי אותו: מזל 
טוב. בעזרת השם אהיה בחופה! אחר-כך, כשהייתי לבדי, פתחתי אותה. היה לי ברור 

שיכתוב שם דברים אישיים, שצריך לקרוא ביחידות. 

ידעתי שהוא לומד ב'קפלן החדשה'. כשמה כן היא: חדשה. וגם חשובה. בשכונת הר-
נוף בירושלים. ידעתי גם שהוא אחד המצוינים בישיבה. התעניינתי אודותיו כמה פעמים. 
כל אימת שפגשתי בחור מ'קפלן החדשה' ביקשתי שימסרו לו ד"ש ממני והתעניינתי 

אודותיו. הוא תמיד היה במגמת עליה. תמיד. אחד מחבריו אמר לי: הוא מותג!

בחתונה ב'נוף עילית' פגשתי את החברים שלו מ'קפלן החדשה' ומזו הקודמת: 'אחינו'. 
בעבר היא שכנה בגבעת-שאול וכיום בפתח תקווה. בדרך לחופה הפצרתי בזה שצעד 

הפראק והטריקו של ֱאָייל
- צבי יעקבזון -

מהדורה דיגיטלית מיוחדת לחג הפסח תש"פ



מוסף 
סיפורים 
פסח תש"פ

53-52

היא לחצה: "רק תאמר מי אתה".

אמרתי.

היא צהלה: "אז הרב של באר יעקב הוא אחיך"...

כן – אמרתי – אחי הבכור הוא היום הרב של היישוב.

ְּבַרִכי היא כמו אחות שלי.  והוסיפה: "הבת שלהם  "אנחנו מאוד קשורים" – אמרה. 
תחכה כמה דקות ותראה אותה פה".

ברכי, כיום קרביץ, אכן מתיידדת מהר ומתחברת בקלות, וקל לשער שהיא חברה 
טובה של אימא פרידמן. היא תושבת קרית-ספר, שכנה עם משפחת רבי ישראל מאיר 

כהן זצ"ל, איש 'לב לאחים'. קרביץ וכהן לא רק שכנות קרובות אלא גם חברות טובות.

ברכי – שאלתי למחרת את האחיינית – היית בחתונה של פרידמן?

"הגזמת" – ירתה. היא מהירת תפיסה ותגובה: "טוב, שמעתי שאתה חבר של אייל... 
אתה חושב לכתוב עליו?".

כן.

"תכתוב גם על הילה. אימא שלו. אישה מיוחדת. צֶדקת ממש. ושני הבנים שלה – 
מלאכים. נשמות טהורות".

אשתדל...

קצה  על  קצר  סיפור  "תשמע 
חזרה  לא  עוד  כשהאימא  המזלג: 

הייתה שבת אחת שא -בתשובה, 
כל  אותה  העסיקו  ואייל  ריאל 

וחי וסיפורים  בפטפוטים  -השבת 
-דודים. בשלב מסוים הם עשו תו

רנות, שאחד מעסיק אותה והשני 
נח... הם פשוט רצו שהיא לא תיגע 
במוצאי- במחשב.  או  בפלאפון 
שבת נפל לה האסימון. היא אמרה 

-להם: עכשיו אני מבינה למה עשי
תם לי בייבי סיטר"...

תודה.

•••
מדוע ההתר אייל?  הוא  מי  -אז 

לגבהים?  העפילה  בחתונתו  גשות 
-היכן הכרתי אותו? התשובה לשא

לידי: תגדיר לי את אייל. הלה ענה: "בחור בנוי". בשיח הישיבתי זה שבח מקסימלי; ב'בירורים' זה 
אומר 'תחטוף אותו'. הוא בנוי. כלומר, הוא מושלם; עשוי; ניצב על כן שיגור. 

ראיתי בחתונה את ראש הישיבה שלו, עוקב אחריו לראות אם הוא נצרך לדבר מה או למילת 
הרגעה. רבי ניסן-שלמה קפלן שליט"א, ראש ישיבת 'דעת אהרן' המכונה 'קפלן החדשה'. הוא 

חתנו של ראש ישיבת גייטסהד רבי אברהם גורביץ )נכדו של רבי אליה לאפיאן( שליט"א. 

מזל טוב – אמרתי לו.

הרב קפלן חייך אלי את חיוכו המתוק.

מזל טוב על אייל, הוספתי, והמקום ינחם אתכם על הרבנית. לא נפגשנו מאז האסון.

פניו המחייכות והמאירות שינו מעט גוון. כמו ליקוי קל בחמה. כמו צל עובר. כאילו רוצה לומר: 
בל נעיב עם הצער שלי על השמחה של אייל...

גם רבי אריאל אלבז, ראש ישיבת 'אחינו', איש אשכולות, עמד שם לימינו ולתמכו. זמן רב שלא 
-ראיתיו, וצהלנו זה לקראת זה. ראיתי דמעות של גיל בעיניו. פגשתי גם פעילי 'קירוב'. כל מי שה

כיר את אייל בשלב כלשהו והאיר את דרכו לא יכול היה שלא לבוא. כי הוארו אף הם הימנו. ראיתי 
באולם את האבא של הכלה. נראה כמו אחד מל"ו צדיקים. מגיע לו חתן כמו אייל. וראיתי את 

הסבא, רבי שבתי קולדצקי. משפחת קולדצקי היא משפחה ידועה וחשובה, 
מקושרת לגדולי ישראל. ענבי הגפן בענבי הגפן.

•••
החתן היה עסוק בלהצטלם. אימא שלו עמדה לידו, חסודה ופעלתנית. שם 
שמיים שגור על פיה. לא בדיוק כפי שהגיעה לסיום ב'אחינו'. גם את אבא שלו 

פגשתי. חנוט בחליפה, חבוש בכיפה שחורה. הוא זרח משמחה.

לא נורא – אמרתי לו. 

הוא צחק צחוק גדול. 

הבן הקטן שלך מאושר – הוספתי. 

"מסכים אתך".

שוב חיבקתי את אייל, והפעם בצוותא עם האבא. שניהם, כמוני, לא מצאו 
מילים. אייל, כמוני, שמח שנפגשנו. אימא שלו בחושיה קלטה שיש כאן יותר 

מסתם קשר.

"מי אתה?" – שאלה.

אמרתי: חסיד של אייל.

"בכל זאת?" – דחקה בי.

קשה לי על רגל אחת... בהזדמנות...

מסעודת 
השבת 
נפרדנו 
כידידים, 
ומאז ליוויתי 
אותו פה 
ושם. לא 
פגשתי אותו 
בבנק או 
ב'יש', אבל 
כן נפגשנו 
בימי חול 
ב'זופניק' 
או במנחה-
של-שבת 
ב'פרשבורג'
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•••
והיה 'הסיום': הזמינו אותי ל'סיום' בישיבת 'אחינו'. "אתה אורח של אייל", אמר לי רבי 
אריאל אלבז. אבא שלו לא בא, ואימא שלו כן. היא עשתה את דרכה ממודיעין ירושלימה 
להביע לו יקר וגדולה, גם אם לא בדיוק ידעה מה זה 'סיום'. ראיתי אותה בחוץ, עם בנה, 

ליד הרכב. התפעלתי מהעובדה שחרף היותה היא, הגיעה. 

אם אני הייתי אימא שלו – אמרתי לה – הייתי גאה בו.

"למה?" – שאלה.

אמרתי: הוא הכי טוב בישיבה. ראית איך ענה על השאלות. ובכלל, תראי איך הוא 
מאושר.

אני לא ממש זוכר מה ענתה לי. היא נשענה על הרכב שלה שחנה ליד 'פרשבורג'. ואני 
עברתי בדרכי הביתה. אייל הצביע ואמר לי שהיא אמו. במבחן היה כמובן מצטיין, ואמו 
זרחה כשענה תשובות כהלכה לכל שאלה. מי היה הבוחן? הרב של באר יעקב. האח שלי. 
עמו מתחת לארון-הקודש ישבו הרב אריאל אלבז ואחד מבניו של רבי דוד הופשטטר. 
אחי הגדול, רבה של באר יעקב, קשור לישיבת 'אחינו' מתקופת היותם ברמלה. רמלה 

ובאר יעקב סמוכות הן.

נוסף, כמוס משהו:  לאחווה שלי עם אייל היה טעם 
והנתונים  היכולות  כל  היה בעל  אייל  אותו.  רדף  הצבא 
הנדרשים ממי שעתיד וחפץ להיות 'פייטר' בצבא. והוא 
לו  היה  לקורס-טיס.  להגיע  היה  שלו  החלום  כזה.  היה 
אייל  האוויר.  בחיל  נווט  למצער  או  טייס  שיהיה  ברור 
חתם על כל הטפסים הִמקדמיים, עד שהחליט 'לחתוך' 

לישיבת 'אחינו'. אלא שבצבא לא וויתרו עליו.

לא אספר כאן אודות הנס שאירע לו. רק נאמר שקיבל 
-'פטּור'. אף לא אקריא לכם את מה שכתב לי אייל במ

כתב שנלווה להזמנה לחתונה, שהיה רצוף דברי שבח, 
כמנהג חתנים שמשתפכים כאילו אין מחר. הלוואי ומה 
שכתב נכון, ויהיה לי לזכות. בסוף חתם: "אשמח לראותך 

ביום שמחת ליבי. אייל פרידמן )יניב גוטמן(". 

יניב גוטמן או אייל פרידמן?

תתמהו מן הסתם מה טעם כתב אייל בסוגריים יניב 
-גוטמן. ובכן מעשה שהיה כך היה: עקב היכרותנו הקדש

תי לו את טורי במגזין של 'בקהילה'. ציירתי בהתפעלות 
נער חילוני שהפנה עורף למנעמי עולם ועתיד 'מבטיח', 
ונכנס ללמוד תורה בישיבה. המאמר היה מרגש ובעיקר 
מחייב. הצגתי את אייל על שלל מעלותיו, ועל מלחמתו 

לה האחרונה פשוטה בעליל: במשך תקופה מסוימת הייתה הישיבה של 'אחינו' ממוקמת בבניין 
של ישיבת 'פרשבורג' בגבעת-שאול. פשוט וברור שאם יש ישיבת 'אחינו' סמוכה ונראית – אסור 
לראות. לגשש. להריח. להתרשם. זה טיבו של צמא-דעת וכל שכן הוא כתיבתו אומנותו. בכמה 

הזדמנויות כתבתי על העולמות שנבנים שם.

'דרשו' מעניקה לרבי-דוד הופשטטר עולם-הזה;

ל'מזרח' בעולם-הבא יזכה בזכות 'אחינו'---

אי אפשר היה שלא להבחין באייל פרידמן: תמיר.  'אחינו' בגבעת-שאול,  בישיבה של  שם, 
מאיר. רציני. הדור. הוא למד עם 'חברותא'. טרם סיגל את סגנון הלימוד הישיבתי. עוד לא עמד 
וצרח. אבל מבראשית היה עדין מאוד, אציל. כל ביטוי תלמודי, כמו 'ייאוש שלא מדעת' ואפילו 

-'מאי נפקא מינא', היה עבורו חידוש, אולם הסתבר שהגיע לדעת הגמרא בלי ידע מוקדם. כשא
מר דבר – זה היה בסלע. אז עוד לא שינה לבושו.. אם היה מוריד את הכיפה לא הייתם מדמיינים 

שהוא 'בן ישיבה'. המפגש הראשון בינינו היה בתחילת דרכו.

ניגשתי אליו. הוא היסס. אני לא רב, מיהרתי לומר. אני איש פשוט שעובד בכנסת וגר ממול. 
נעים לי להכיר אותך. רווח לו מעט לראות מישהו בשחור-לבן שעוסק בחיי שעה. כלומר, אני 

-משער שכך חשב. זו הייתה הסיבה שהשתדלתי להזמין את נערי 'אחינו' להצ
טרף אלינו לסעודות שבת. 

גם אייל עלה ובא. כמדומני שנהנה. מהאוכל, מהאווירה, מהבדיחות ו'אפילו' 
מדברי-התורה. ספק אם נשבה בקסמנו אולם ודאי שאנו נשבינו בקסמו. הוא 
היה מרתק. כובש. חכם. ביישן ועדין. ילד טוב מודיעין. אולי ילד טוב אחינו. 
כל שבח שאומר עליו היה נכון לאז ומן-הסתם כפליים היום. כבר אז סיפר 
לנו שיש לו אח גדול שחזר בתשובה וסלל לו את הדרך. סיפר לנו שאבא שלו 
לא ממש – או ממש לא – רוקד על הגגות מהדרך בה בחר. סיפר שאימא שלו 

פחות 'אנטי'. עוד גילה לנו כבדרך אגב שאבא שלו עובד במערך הכבאות. 

באיזו דרגה? – שאלתי.

פניו שידרו השתאות: "למה? אתה מבין בכבאות?".

לא, אמרתי לו, אבל אנחנו )כלומר משרד הפנים; כלומר 'החרדים'( אחראים 
על הכבאות...

אייל היה בהלם: "ככה?". 

אבא שלו 'ַטְפַסר' שזו דרגה מקבילה לניצב במשטרה, גונדר בשב"ס ואלוף 
בצבא. שירותי הכבאות היו אז, טרם האש הגדולה בכרמל, באחריות משרד 
הפנים. כך או כך, מסעודת השבת נפרדנו כידידים, ומאז ליוויתי אותו פה ושם. 
לא פגשתי אותו בבנק או ב'יש', אבל כן נפגשנו בימי חול ב'זופניק' או במנחה-

של-שבת ב'פרשבורג', פעם ראיתיו עם התיק נוסע הביתה. למודיעין. לרוב, 
המפגשים שלנו היו כשהצצתי לבית המדרש של 'אחינו'. 

לאחווה שלי 
עם אייל 
היה טעם 
נוסף, כמוס 
משהו: 
הצבא רדף 
אותו. אייל 
היה בעל 
כל היכולות 
והנתונים 
הנדרשים 
ממי שעתיד 
וחפץ להיות 
'פייטר' 
בצבא. והוא 
היה כזה
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סיפור. זה לא סתם סיפור, אלא ממש מרתק. מאיפה אתה מכיר את אייל?".

אני שאלתי קודם... מאיפה את מכירה את האימא פרידמן?

-כהן: "אני מכירה אותה שלוש שנים. אולי מעט יותר. היא הייתה אז בשלבים של הת
קרבות. עם הרבה רצון טוב לשמוע. היא כבר שמרה על כשרות ועל שבת...".

בגלל הבן שלה?

"כן. ברור. בגלל הבנים".

נכון. האח הגדול. כמעט שכחתי מקיומו. אייל סיפר לי בשעתו שהוא זה שסלל לו את 
הדרך. ראיתי אותו בחתונה. פגשתי אותו לפני כמה שנים בירושלים. 

"בוודאי. אריאל"

הוא שגרר את אייל, לא?

"אני מבינה שאתה לא ממש מכיר את ההיסטוריה. חבל. זה באמת סיפור מרתק. זו 
יכולה להיות כתבה שתיקרא בשקיקה...".

אני רושם!

"אריאל היה בערך בן 15. יום אחד הוא 
קם בבוקר והודיע לאימא שלו: 'אני לא 
הולך יותר לבית הספר'! מה קרה? והוא 

יוד לא  'המורים  שלו:  לאימא  -מסביר 
עים. הם סתם מורחים. אני שואל והם 
לא עונים...'. האימא חשבה בליבה שזו 
'קריזה' שתחלוף, אבל חלפו יום ויומיים 

-ושלושה והילד בבית. בלית ברירה הח
ליטה לפחות שיירשם לחוג כלשהו כדי 

-שייצא מהבית וגם ירחיב אופקים. מדו
בר בילד מחונן וכישרוני. מסתבר שכבר 
היה רשום בכל החוגים. האימא נזכרה 
ששמעה שיש 'חוג לגמרא'. וזה מפתח 
גמרא.  לומדים  הגויים  וגם  השכל.  את 
ואריאל היה 'עילוי'. אז זה ממש התאים 

-לו. היא חיפשה ולא מצאה. היא התקש
-רה לרב של העיר )העיר מודיעין החי

לונית( ושאלה אם יש חוג לגמרא, אבל 
'כן.  לה:  בלי לחזור בתשובה. הרב ענה 
בוודאי'. היא הדגישה: 'אני רוצה לרשום 

-את הבן לחוג כזה אבל שיהיה ברור: אנ
חנו חילוניים, וטוב לנו כך, ואין לנו עניין 

עם עצמו. מלחמה בה היה הניצחון כולו שלו. הצגתי אותו כפי שהוא. פורץ דרך, יחיד סגולה, 
עלם חמודות, עובד ה'. סיפרתי את סיפור הצבא שלא נותן לו מנוח, ולפי שהיה נרדף ומבוקש 
היה שמו במאמר 'יניב גוטמן', מחמת עינא בישא ולשם הזהירות. למה יניב גוטמן? סתם ככה. 
אייל )יניב( קרא את המאמר והיה נבוך מהשבחים. הבחורים צילמו עוד עותקים והוא )המאמר 

ואייל( הפך ללהיט בישיבה. 

כשפגש אותי ומחה: "הגזמת. אני בסך הכול יהודי שמתעקש להיות יהודי". 

לא התווכחתי.

מכאן התרגשותי בחופתו; מכאן טרחתי מירושלים קרייתה-ספר; לפיכך הבטתי בהשתאות 
כשהתכונן לחופה, כשהתנשק עם אבא שלו; כשלבש את ה'קיטל'. כאן לכאורה תם הסיפור.

יומיים אחר-כך שיתפתי נוספים בחוויותיי. אחד הנוכחים, רבי אברהם זייבלד מ'לב לאחים', 
הגיב מניה-וביה: "אייל פרידמן... הנה תמונה שלו מאמש... 'לב לאחים' עשו לו שבע ברכות...". והוא 

מציג תמונה של אייל החתן בשבע-ברכות הראשון שלו. הייתי בהלם: 

אתה מכיר את אייל ומעולם לא סיפרת לי... 

הרב זייבלד היה משועשע: "לא ידעתי שאתה מכיר אותו! אם אתה רוצה לשמוע את הצד של 
אימא של אייל אז תדבר עם הרבנית כהן. אשתו של רבי ישראל מאיר".

מה אמרת?

"אמרתי שכדאי לך לדבר עם אשתו של רבי ישראל מאיר!".

רבי ישראל-מאיר הוא כמובן רבי ישראל-מאיר כהן זצ"ל, מחלוצי ה'קירוב' 
של 'לב לאחים'. הוא, כמו משפחת קרביץ, התגורר ברחוב קצות החושן 23 

-בקרית-ספר. כשהיה חולה ליוויתי אותו לרמלה וראיתי אותו בפעילותו. יש
בתי גם בביתו עם חבריו ל'לב לאחים' וכתבתי על כך מאמר גדול שבסיסו 
ראיון עמו. המחלה הארורה הכניעה אותו. אשתו שתחי' פעילה אף היא ב'לב 

לאחים' )נשים(. 

מסתבר שיש המשך לסיפור---

•••
"שלום", אמרתי לה כשענתה.

שלום, השבתי, אפשר לדבר עם הרבנית של רבי ישראל מאיר כהן? היא 
כנראה הופתעה מהנוסח הזה.

"כן. מדברת". 

הצגתי את עצמי. היא זכרה שישבתי בסלון ביתם. סיפרתי שאני כותב על 
החתונה של אייל, ונאמר לי שיש לה קשר עם האימא פרידמן.

הרבנית של הרב ישראל מאיר כהן: "אּו-ַאה... באמת צריך לכתוב על זה. זה 

יום אחד הוא 
קם בבוקר 
והודיע 
לאימא 
שלו: 'אני 
לא הולך 
יותר לבית 
הספר'! 
מה קרה? 
והוא מסביר 
לאימא שלו: 
'המורים 
לא יודעים. 
הם סתם 
מורחים. אני 
שואל והם 
לא עונים...'
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אולי שש לבה, אולם גם לא הכריזה מלחמה. בתבונתה ואהבתה אף שיתפה פעולה, 
עד לשלב בו עודדה. כשהתעקש ליטול ידיים במטבח גם כשהכיור מלא כלים )דבר 
שמבחינתה לא אסטטי( הסביר לה שהנטילה באמבטיה היא בעייתית. בתגובה התקינה 
כיור מחוץ לאמבטיה. לאט אט גילתה עולם מלא: אריאל משתמש בכלים חד פעמיים. 
אוכל רק שימורים. כל דבר גרר עוד התקדמות לטובתו של אריאל. היא הייתה אימא 

אוהבת. וחכמה.

יום אחד הציעה הֵאם לאייל הקטן שיתלווה לאריאל בהליכתו להתפלל בבית-כנסת. 
הוא  והתלהב.  קיבל תשובות,  התפלל, שאל שאלות,  הצטרף,  אייל  לבדו?  שילך  למה 
נחשף לאור ולחום ונכבש. מהר מאוד קבע גם הוא לימוד עם רונן השחור. הלימוד עם 
רונן, אברך נעים הליכות וחכם, כבר לא סיפק אותם. בשלב כלשהו החל לפקוד את ביתם 

גם אברך מקרית-ספר, פעיל 'לב לאחים'.

הרבנית כהן: "אייל היה תמיד בקטע של טיס. היה ברור לו ולהורים שלו ולכולם שזה 
המסלול שלו. הוא היה חדור מטרה ולא היה ספק שיגיע ליעד. פעם השתתף בהפגנה 
נגד הגיוס ואימא שלו התפלאה: 'אייל, אתה הרי תהיה טייס'. הוא ענה: 'נכון. אני אהיה 
טייס, והם צריכים ללמוד תורה'. הוא, המתעתד להיות טייס, הרגיש צורך להפגין בעד 
זכותו של בן-ישיבה ללמוד תורה. אחרי כמה חודשים אמר לאימא שלו: 'אימא, כנראה 
שגם אני הולך ללמוד תורה. כנראה לא אהיה טייס...'. בקיצור – אני מדברת על תקופה 

שאריאל כבר בישיבה, ואייל הולך בעקבותיו.

שלהם  אימא  אייל:  על  מעניין  סיפור  "תשמע 
הייתה חולה והייתה צריכה לעבור ניתוח. רונן לקח 

-אותם לכמה מגדולי ישראל ובהם רבי חיים קניב
סקי. רבי-חיים ראה את אייל ואמר לו: 'למה אתה 
לובש כזו גופיה?'. הוא תמיד לבש חולצות טריקו 
שהלמו גוף ספורטיבי. רבי חיים הורה לו: 'תלבש 
חולצה שמכסה את הזרועות ואימא שלך תבריא...'. 
אייל 'שילם' את המחיר הזה )הסיפור הזה 'כיכב' 
במאמר שלי על יניב גוטמן(. אימא שלו לא הבינה 
מדוע אייל שלה הפסיק ללבוש טריקו, והוא מצדו 
לא העניק לה שום הסבר. כשהבריאה, סיפר לה 
שרבי-חיים הבטיח שתבריא. רק אז סיפר על מה 
היא  לה.  ירדו  דמעות  להבטחה.  בתמורה  'ויתר' 
שאלה: 'את כל זה עשית בשבילי?'. הוא השיב לה: 

'את לא היית עושה את זה בשבילי?'...".

מי זה הרונן הזה?

"לא יודעת. כנראה מלאך. בסופו של דבר אחרי 
אריאל ואחרי אייל, גם האימא התקרבה. הם אמרו 
כדי  לאריאל  להצטרף  לאייל  הצעת  בשעתו  לה: 

לחזור בתשובה, ורוצים להישאר חילוניים'. העניין שלנו, הדגישה, הוא פיתוח המחשבה והשכל. 
הרב אמר: 'מקובל עלי'. הוא הבטיח שישלח מישהו לפגישת היכרות עם אריאל והאימא...". 

היה זה הרב האשכנזי של העיר, רבי דוד לאו. 

"אחרי כמה ימים התקשר אברך בשם רונן וקבע זמן להגיע. האימא לא הבינה: למה לבוא? 
תגיד איפה החוג ואריאל יגיע... רונן הסביר שזה לא חוג אלא לימוד בשניים )הוא לא אמר ולא היה 
טעם שיאמר: 'חברותא'( וכדאי שיכיר קודם את הבן ואת ההורים... האימא אמרה בליבה: הרי יש 
מצווה של הכנסת אורחים והיא מעולם לא טרקה דלת בפני מישהו. קבעו זמן. הוא בא ונהיה לה 
שחור בעיניים. ממש שחור. האברך היה שחור. דוס. איך אמרה האימא: לא ממאה שערים אלא 
מאלף שערים... הוא נכנס ושאל: אפשר לדבר עם אריאל? האימא, בהלם, קראה לאריאל. הם ישבו 
ודיברו. איכשהו צורת הדיבור שלו והיחס לאריאל מצא חן בעיניה, ולמרות המראה המאיים היא 

הסכימה שילמדו גמרא...".

אני לא קוטע את הגברת כהן, והיא ממשיכה לספר את מה שהיה עם האח הגדול אריאל ועם 
האח הקטן אייל, דברים ששמעה מן הסתם מהאימא כמה פעמים. האימא, כיום בעלת תשובה 

בעלת דרגה, מחוברת עם השדרה הפנימית של פעילֹות 'לב לאחים' בקריית ספר: 

"האימא שאלה את אריאל: 'אתה רוצה לרדת ללמוד אתו?'. הוא ענה בחיוב. היא הזהירה את 
שניהם: 'שום כיוון של חזרה בתשובה!'. אריאל הרגיע אותה: 'אימא, את מכירה אותי, אני מספיק 

חכם וחזק, איש לא יכול לקבוע לי מה לעשות...'. תקופה ארוכה הם למדו גמרא...".

•••
רונן, לא למותר לומר, לא הטיף ולא לחץ. הוא התנהל בדיוק כפי שביקשו וכפי 
שהתחייב. אלא שאריאל ניחן בכוח מיוחד. נפשו כמהה לרוחניות וקרבת אלוקים. 
וכפי שהעיד על עצמו, היה מספיק חכם וחזק. איש לא יאמר לו מה לעשות. גם 

לא ימנע ממנו.

"ואז התחילו להתרחש דברים מוזרים. למשל, בליל-שבת אחד  הגברת כהן: 
הלכו כולם לאכול סעודת שבת אצל ההורים שלה. אירוע משפחתי של ליל שבת. 
פתאום היא רואה עשן יוצא מהשירותים. אריאל היה נבוך. מסתבר שהשאיר נר 
דלוק כדי שלא יצטרך להדליק את האור כשייכנס לשירותים. היא ביקשה להבין 

-למה השאיר נר, והוא הסביר שאסור להדליק אור בשבת. היא החליטה לא לע
שות עניין מהסיפור ואמרה לאריאל: 'אם זה חשוב לך, נשאיר כל שבת אור לכל 
השבת בשירותים'. בשבת אחרת האימא פתחה את המקרר וראתה שהמנורה 
של המקרר נשרפה. מכיוון שניחנה בחוש לחשמלאות, החליטה לנסות לתקן את 
המנורה. אריאל נזעק: 'אימא, לא, אל תעשי כלום, אם תתקני יהיה אסור לי לאכול 
כלום מהמקרר...'. שוב החליטה לא לעשות עסק. היא נטשה את המקרר, אולם 

הכריזה שאין מנוס מלקיים שיחה רצינית...".

זה לא נגמר בנר בשירותים ונורה במקרר---

גברו, כך החליטה היא לא להיאבק.  ככל שהדרישות ההלכתיות של אריאל 

פעם 
השתתף 
בהפגנה 
נגד הגיוס 
ואימא 
שלו 
התפלאה: 
'אייל, 
אתה הרי 
תהיה 
טייס'. 
הוא ענה: 
'נכון. אני 
אהיה 
טייס, והם 
צריכים 
ללמוד 
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-שלא ילך בודד לבית כנסת... אז אולי תצטרפי אלינו לשול
חן שבת כדי שלא נשב שנינו בודדים? היא התנצלה: 'יש לי 
עבודה דחופה להכין ליום ראשון'. האימא מורה במקצועה. 
הם הבטיחו לה: 'משמירת שבת לא יכול לצאת נזק'. היא 
ויתרה. לא נגעה במחשב כל השבת. הייתה רק איתם. והם 
איתה. במוצאי שבת קיבלה הודעה שהעבודה נדחית לזמן 

בלתי מוגבל...".

נסיים. היכן את מתחברת לאימא פרידמן?

"היא התחילה לשמור שבת, והגיעה לסמינר של 'ערכים', 
כפי שסיפרה, שהיא  ברור,  לה  היה  ושאלה המון שאלות. 
תחזיר את כולם בשאלה. היא הופתעה לגלות שיש כאלו 
שחזרו בתשובה בלי שהיה להם רע... בסמינר היא הכירה 
נשים מקרית-ספר וביקשה שיצמידו לה פעילה של 'קירוב' 

– ובחרו בי".

עילה של 'ערכים'? את ְפּ

"של 'לב-לאחים'. מ'ערכים' הפנו אותה אלינו".

היית בחתונה?

"ברור. הרבה שנים לא ראיתי חתונה כל כך שמחה. ראית 
את אבא שלו? עם חליפה וכיפה שחורה גדולה... איך הוא 

רקד עם כל הרבנים... היה מדהים".

•••
היא משוכנעת שטוב לפרסם את סיפורם של אייל ואריאל. פשוט לה שזה לתועלת.

אנו בתוך השנה. הצדיק רבי ישראל-מאיר הסתלק בשלהי אייר תשע"ט. היא וכולנו ותשעת 
וזוגתו תחי' להקים משפחה  זצ"ל  הוא  זכו  וחצי.  בן שלוש  יתומיה בתוך השנה. הקטן, רפאל, 

לעילא. 

תרשי לי שאלה – אני מעז – ממש לא קשורה: איך מתמודדים? איך שורדים כזו אבדה?

"שאלה באמת קשה. אין תמורה, ואי אפשר לשרוד. אני משתדלת להיות במצב רוחני גבוה. 
קרובה לבעלי. באמונה חזקה. אני גם נותנת הרצאות וזה נותן לי הרבה כוח, כי אני מרגישה קירבת 

אלוקים גדולה, וזה מפצה אותי".

אני מדבר על החלק הפרקטי: עזרה בבית, הילדים...

"אם אני זקוקה לעזרה אני מתקשרת לצדיקים של 'לב לאחים'. יש גם ארגוני חסד. הנה, היום 
קיבלתי סלסלה ענקית לט"ו בשבט מהאדמו"ר מתולדות-אהרן. גם חברים של בעלי מתקשרים 
■ ומציעים עזרה. אבל מה אני כבר צריכה? הקב"ה איתי". 

ירושלים, ניסן תש"פ

זה היה יום די חם יחסית לתקופה הזו בשנה. אוריאל ושימי קלטו את זה כעבור רבע 
שעה מהרגע שנכנסו לעליית הגג המאובקת הזו, בין השאר בגלל שהזיעה התחילה 

לנטוף על רצפת העץ החורקת. 

"אני לא מאמין שאנחנו עושים את זה..." רטן אוריאל ומחה את מצחו, "בזמן שכולם 
נוסעים לים אנחנו יושבים כאן ומזיעים את חיינו".

"אתה יודע מה אני עושה כשעולה לי המחשבה הזו?" אמר שימי מבלי להרים את 
ראשו, "אני פשוט מדמיין את הפרצוף הכועס של דודה חנה ואת האופן שבו היא מניחה 
וזה מספיק לי כדי לרצות לסיים את העבודה הזו  את הידיים על המותניים בעצבים 

וזהו".

-הם המשיכו לנבור בערימות של חשבונות חשמל וגז, גזירי עיתון שסבא שמר ופ
רימוסים ריקים. עליית הגג הזו היתה מעין מחסן ששימש את סבא יצחק במשך יותר 
מחמישים שנה. ועכשיו כשסבא נפטר, כל אחד היה צריך לקחת חלק בפינוי הבית ומיון 

הפריטים הנמצאים בו.

-אוריאל הרים ארגז מתפורר ומייד שמט אותו בגועל לאחר שיצאו ממנו כמה עכבי
שים בגודל סביר בהחלט. 

תמונת ניצחון
- משה ולדר -
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"תזכיר לי שוב מדוע אנחנו נבחרנו לתפקיד המיוחד הזה?" גנח אוריאל.

"כי אמא שלך חושבת שככל שנבלה יותר זמן ביחד ונהיה חברים, אני אשפיע עליך לטובה וזה 
יחזיר אותך בתשובה", דקלם שימי בשעמום, "כי אני בחור ישיבה ואתה סטודנט ל... לא יודע מה".

"הנדסת אלקטרוניקה", מלמל אוריאל.

"כן, זה".

"אין ברירה", נאנח שימי, "ניאלץ להשתמש בכפפות". הם עטו כפפות על ידיהם ושוב הסתערו 
על מצבור העתיקות של סבא יצחק.

"רגע רגע אני חייב לתעד את זה, אני עושה סלפי איתך ועם ערימת הגרוטאות הזו, שכולם 
יראו במה אני נאלץ להתעסק עכשיו".

"נו באמת אוריאל..." מחה שימי, "בשביל מה השטויות האלה עכשיו?"

"תפסיק לקטר רגע ותחייך", אמר אוריאל וניסה לתפוס זווית טובה.

"אם אתה רוצה להראות לאנשים כמה שאתה סובל, אז למה אתה כל כך מחייך?" שאל שימי.

"צודק..." אמר אוריאל, "בוא נעשה פרצוף סובל, קדימה!"

שימי גלגל את עיניו למעלה ושלף מתוך ארגז העכבישים שקית גדולה 
עמוסה בפריטים.

"היי תראה את זה!" גיחך שימי ונופף לעומת אוריאל בכובע שמש מרופט, 
"נראה לך שסבא לבש את זה בזמן המלחמה?"

"אוי זה גדול", אמר אוריאל וחטף מידו את הכובע, "אני חייב לעשות עם זה 
תמונה, תצלם אותי רגע טוב?"

אוריאל מיהר לחבוש את הכובע לראשו ועטה חיוך מטופש.

"נו, תצלם!"

וצפה בו בשעה שעיין בתמונה בהתלהבות  שימי צילם אותו בהשתאות 
לפני ששיתף אותה עם כמה חברים דרך הרשת.

"תגיד לי, אתה כל הזמן עושה את זה?" הוא שאל אותו בפליאה, "כלומר 
לצלם כל רגע בחיים שלך ולהראות אותו לאנשים אחרים?"

-"אחי תתעורר..." סנט בו אוריאל, "זה החיים היום. הכל מצולם, הכל שיתו
פי, אין בזה שום דבר רע".

"זה לא מביך אותך לפעמים?" 

"זה... בוטל לאחרונה, העניין הזה של המבוכה", הגיב אוריאל אגבית, "בערך 
ב-2016". 

שימי צחק. הם המשיכו לעבוד כשאוריאל מדי פעם מצלם את הממצאים 

ואת עצמו.

גדולה  תיבה  על  והצביע  שימי  את  אוריאל  שאל  הזו?"  בתיבה  פעם  נתקלת  "היי, 
שהוסתרה מתחת לכמה מעילים.

שימי הניד בראשו בהיסח הדעת, "בטח עוד כמה מסמכים מיותרים".

"היא נעולה", דיווח אוריאל, "זה נשמע לי די מעניין".

"הנה המפתח", אמר שימי באדישות והושיט לו מפתח חלוד שמצא באחת השקיות, 
"תעדכן אותי אם חשבון המים חרג מהנורמה באותה שנה, טוב?"

"וואו!" אמר אוריאל כעבור כמה שניות, "איפה הפלאפון שלי?"

"מה יש שם?" 

"אתה חייב לראות את זה, שימי".

שימי התרומם בעצלתיים והציץ לתוך התיבה הגדולה. בפנים על גבי כרית משי, נחה 
מצלמה גדולה מהסוג שרואים רק במוזיאונים.

"מוזר... לא ידעתי שסבא היה חובב צילום", שימי קימט את מצחו. 

"נו מאיפה נראה לך הגיעו הגנים שלי, אה? חה 
חה חה", צחק אוריאל והרים מתוך התיבה חבילה 

-של גזירי עיתונים. שימי לקח מידו את חבילת הד
פים ועמד להעביר אותה אל האשפה, אלא שאז 

-ניבטו אליו פנים מוכרות מתוך גזיר העיתון הרא
שון בחבילה.

הוא נשף על האבק שהצטבר על גזירי העיתון 
והחל לעבור עליהם אחד אחד. זה ללא ספק היה 
סבא עם אותו חיוך מעט עקום שהופיע פעם אחר 
פעם בעיתונים שונים שהיו כתובים כולם באותה 

שפה זרה.

"תגיד, סבא היה אדם מפורסם לפני השואה?" 
-הוא שאל את אוריאל בעודו מעלעל בתמונות המ

צהיבות. סבא הופיע שם צעיר וקורן מאושר, הוא 
החווה אצבע מאשימה לכיוון המצלמה, התנועה 

-הזו חזרה על עצמה כמה פעמים בווריאציות שו
נות.

 "מפורסם?" גיחך אוריאל, "היה כזה דבר פעם? 
לא נראה לי בכל אופן, זה גם לא מתאים לאישיות 

שלו".

הם המשיכו 
לנבור 
בערימות 
של חשבונות 
חשמל וגז, 
גזירי עיתון 
שסבא שמר 
ופרימוסים 
ריקים. 
עליית הגג 
הזו היתה 
מעין מחסן 
ששימש את 
סבא יצחק 
במשך יותר 
מחמישים 
שנה
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בתמונה נראה סבא יצחק, שוב מצביע לעבר המצלמה. הפעם במדי אסיר מחנות 
ההשמדה, הוא היה כחוש וחלוש והאור שהיה בפניו בתמונות הקודמות כבר לא היה 
קיים, לצידו עמדו שני חיילי אס אס במדים מגוהצים, האחד עשה לו 'קרניים' מאחורי 
הראש והשני הצביע לעבר המצלמה בחיקוי של היהודי המצטלם. האחרון היה כנראה 

קצין, אם לשפוט את הדרגות שעל כתפו.

שימי הניח מבלי משים את כפו על פיו וליבו נחמץ.

"אני לא מאמין שלא ידענו על כל זה..." אמר אוריאל ושימי ראה שעיניו התלחלחו, "זה 
כמו... סיפור שלם בתמונות".

"אבל הוא ניצל בסוף", אמר שימי, "אחרת אנחנו לא היינו קיימים".

"כן... נכון", התנער אוריאל, "תשמע שימי, לא ידעתי שאתה מתמטיקאי..."

שימי ניסה לחבוט בו אך אוריאל מיהר לצלול שוב לעבר הארגז.

וכמדומה  "ניאלץ לחקור את העניין בהמשך  אוריאל,  דיווח  נגמרו התמונות",  "טוב 
שלפנינו עוד ערימה של גרביים".

 שימי העיף מבט אחרון בתמונה האחרונה של סבא לפני שהמשיך בעבודת המיון.

משהו הטריד אותו בתמונה הזו, כאילו משהו בה 
לא היה במקום אבל הוא לא ידע להצביע עליו.

רק כעבור חצי שעה זה פתאום תפס אותו.

"הוא חייך", פלט שימי פתאום בקול מהורהר.

אוריאל מצמץ לעברו בצורה מוגזמת.

"סבא חייך אל המצלמה, חיוך אמיתי", הסביר 
שימי, "כאילו עם ברק בעיניים, למה שהוא יחייך 

בסיטואציה המפחידה והכואבת הזו?"

 אוריאל משך בכתפו ושתק.

•••
 לודז', תר"צ-תרצ"ט )1930-1939(

איצ'ה  הצילום,  של  הזה  הקטע  שהתחיל  עד 
מעולם לא נחשב לטיפוס חריג. למעשה הוא היה 

-אחד מאותם טיפוסים אפורים שלא זוכים לתשו
מת לב יתרה בתוך המארג החברתי, לטוב ולמוטב, 

אפילו פרסום שלילי לא היה לו.

הוא סיים את לימודיו בישיבה עת נישא לפערל 
ופשוטה שתאמה  הוכטמן- בת למשפחה צנועה 

"למה, הכרת את מה שהוא היה לפני כל העסק הזה?" שימי התרעם פתאום, "יש לך מושג מה 
הוא עבר שם?"

"לאף אחד אין מושג", ענה אוריאל, "הוא לא סיפר כלום על התקופה ההיא".

"אז תראה דבר מעניין", אמר שימי והגיש לו את התמונות, "סבא כמו שלא ראית מעולם..."

אוריאל הביט בתמונות ומבטו המלגלג התרצן פתאום.

"הוא נראה כאן באמת סוג של איש מפורסם", הודה אוריאל, "בוא נבדוק מה כתוב בכתבה".

"אתה יודע פולנית?" שאל שימי בפליאה.

-"בדור של היום מספיק שהאפליקציה מבינה פולנית", אמר אוריאל בלעג ושלף שוב את המ
כשיר שלו. 

"ו...לתרגם", מלמל אוריאל והקיש על המסך במהירות.

"היהודי המצטלם הגיע לוורשא", הקריא אוריאל בבלבול, "זו הכותרת..."

"היהודי המצטלם?" שימי פלט צחקוק בלתי רצוני, "אתה רציני?"

"זה אולי לא תרגום מדוייק אבל זה הכיוון", אמר אוריאל, "הנה זה גם מופיע פה ופה, כנראה זה 
היה שם הבמה שלו או משהו".

"אתה חושב שהוא היה סוג של שחקן?"

האלה שצילמו  המצלמות  על  הסתכל  בהחלט  הוא  אבל  "לא שחקן... 
אותו", אמר אוריאל בהרהור, "ו... הוא גם היה די פוטוגני..."

"מה עוד כתוב בכתבה?" חקר שימי.

"יצא  באיטיות,  אוריאל  הקריא  המצטלם",  היהודי  פוליאנסקי  "איצ'ה 
למסע של שבועיים ברחבי פולין ובמהלכו ישמש כ... מייצג? של חברת 
המשקאות טאסטוניט וכן חברות נוספות שמעוניינות לשתף פעולה עם 

ים התמונות שלו... איצ'ה מתיימר לצלם כ... אההממ... זהו כאן זה נחתך".

"תקשיב זה ממש מוזר", אמר שימי, "אף פעם לא שמעתי על זה". 

"אמא שלי תמיד אמרה שסבא היה לפני השואה איש עסקים או משהו", 
נזכר אוריאל בקול מהורהר, "עכשיו אני פתאום חושב על זה שהיא מעולם 

לא אמרה איש של אילו עסקים הוא היה".

"זה נראה עיתון יותר חדש", קטע אותו שימי ושלף מתוך הארגז גזיר 
עיתון נוסף, "וזה כתוב באנגלית".

התאריך  על  והצביע  אוריאל  אמר  המלחמה",  לאחר  כבר  פורסם  "זה 
.25/07/1949

"תמונתו האחרונה של היהודי המצטלם", תרגם אוריאל.

הוא נשף 
על האבק 
שהצטבר על 
גזירי העיתון 
והחל לעבור 
עליהם אחד 
אחד. זה ללא 
ספק היה סבא 
עם אותו חיוך 
מעט עקום 
שהופיע פעם 
אחר פעם 
בעיתונים 
שונים שהיו 
כתובים כולם 
באותה שפה 
זרה
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-זה המשיך ככה תקופה מסוימת, איצ'ה המשיך לפרסם תמונות שלו בכל מיני סי
טואציות בבית ובחוץ וכולם כבר כמעט התרגלו ל'משיגינער הזה שמצלם את עצמו 

כל הזמן'. 

"בשביל מה אתה צריך את זה, איצ'ה?" שאל אותו אביו פעם אחת בעת שזיפתו את 
אחד הגגות, "למה כולם צריכים לראות אותך שמה עם השלייקעס? כולם צריכים לדעת 

שקנית שלייקעס חדשים?"

"אבא, כולם מדברים על זה", אמר איצ'ה בקול מוזר, "אפילו בעיתון של הגויים הזכירו 
אותי, כינו אותי היהודי המצטלם או משהו כזה. הם כולם מגלגלים את העיניים כל הזמן, 
אבל בתוך תוכם הם רק רוצים לראות את התמונה החדשה שאצלם ואפרסם, זה מסקרן 

אותם".

"וזה אומר שזה דבר טוב?" שאל אבא של איצ'ה.

"זה דבר רע?" החזיר איצ'ה בשאלה.

"לא כל דבר שהוא לא רע, הוא בהכרח נכון לעשות", אמר אביו בשקט, "אני רק מקווה 
שלא ייצאו מזה דברים רעים".

"בעזרת השם לא ייצאו, אבא", אמר איצ'ה.

"זמנים מוזרים עוברים על היהדות", אמר האב 
ונאנח, "חלק מהיהודים כבר לא נראים כמו יהודים 
לייחל  הכח  את  מוצאים  לא  כבר  אחרים  ואילו 

לביאת המשיח".

איצ'ה שתק.

"רק תבטיח לי שב... ובכן, כל העניינים המוזרים 
ההלכה,  על  תעבור  לא  הצילום,  עם  שלך  האלה 

איצ'ה".

"לא אעבור, אבא".

השמש  על  בשתיקה  והביטו  יחדיו  ישבו  הם   
העוממת ושוקעת לאיטה.

•••
פוליאנסקי?" שאל האדון עם  איצ'ה  "אתה מר 

הצילינדר שעמד על המפתן.

-זה היה זמן מועט לאחר שאיצ'ה פרסם תצלו
מים ובהם הופיע מטפס על הר מקומי.

"כן... למה?" אמר איצ'ה במבוכה.

את משפחתו הוא- ופנה לעזור לאביו בעבודות איטום הגגות בהן התמחה. ואז הגיעה המצלמה 
הראשונה שלו. זה התחיל כתחביב. איצ'ה נהג לצלם את עצמו ואת משפחתו בהזדמנויות שונות 

ואף פיתח את אותן תמונות ותלה בכל רחבי הבית.

אמנם הצילום דרש התכוננות מיוחדת ומיומנות ולא אפשר אלא מספר קטן של תמונות בכל 
פעם, הן בגלל העלות היקרה של נורות ההבזק וחומרי הפיתוח והן בגלל הזמן הרב שהדבר דרש. 
הצלם היה נכנס אל 'השק השחור' ומבקש מכולם לחייך ואז בא ההבזק המלווה ב'פוף' של הנורה 

הנשרפת והעשן המיתמר ממנה.

פערל היתה אישה טובה, היא לא שאלה הרבה שאלות ופשוט הניחה לאיצ'ה לצלם כרצונו, 
איצ'ה מצידו היה גם הוא בעל טוב שכיבד אותה מאוד ובכל ראש חודש היה חוסך משכרו וקונה 

לה תכשיט מיוחד לאות הערכתו. 

אך עם הזמן המצלמות השתדרגו ואיתן הלך גם התחביב הזה של איצ'ה ויצא משליטה... הוא 
החל לצלם את עצמו מדי יום ביומו בכל מיני מצבים שהיו איך לומר... מדי רגילים. 

הצילום באותם הזמנים היה שמור לאירועים מיוחדים. מעין טקס הנצחה לזמן מיוחד כמו 
סעודת מצווה, תמונת מחזור בישיבה או ביקור מיוחד של קרוב משפחה שבא מארץ אחרת. אבל 
איצ'ה התחיל לצלם סיטואציות כמו "אוכל ארוחת בוקר", "שותה חלב חם", "מסיק את התנור" 

ועוד על זו הדרך.

התמונות  כל  עם  תעשה  "מה  אחד,  יום  פערל  אותו  שאלה  "איצ'ה", 
הללו?"

יכולים  שאנחנו  מבינה  את  "אבל  איצ'ה,  הודה  יודע",  ממש  לא  "אני   
לשמר ככה אלפי זכרונות? דברים שאנחנו נשכח עם השנים ואילו כך הם 

יונצחו בתמונות?"

"ו... אז מה נעשה איתם?"

"לא יודע".

"אההממ".

•••
מהתמונות  חלק  לפרסם  היה  איצ'ה  של  הצילום  בטירוף  הבא  השלב 

באופן פומבי.

יום אחד בהיר התעוררו אנשי הרחוב של איצ'ה וגילו סדרה של תמונות 
של איצ'ה שנתלו על גבי עמודי התאורה. הם מצמצו בתדהמה וניסו להבין 
ניסו לשאול אותו מדוע הוא מפרסם תמונות שלו  מה קורה כאן. חבריו 
ברחבי העיר, אבל לא היתה לו תשובה משכנעת. היו שדיברו על עין הרע, 
אחרים דיברו על שעמום טוטאלי שגורם לאנשים לעשות מעשים מוזרים, 

אבל למעשה כולם ללא יוצא מן הכלל דיברו על התצלומים של איצ'ה.

היהודי 
המצטלם 
הפך להיות 
שם ודבר בכל 
רחבי פולין. היו 
שדרשו לשבח 
והיו שדרשו 
לגנאי, אך 
הצד השווה 
שבהם שלא 
יכלו להתיק 
את עיניהם 
מן התצלומים 
אשר פתחו 
צוהר לעולמו 
הפרטי של 
איצ'ה
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איצ'ה החל לנסוע בכל רחבי פולין ולהצטלם בכל מיני אתרים מיוחדים. בכל מקום 
אליו הגיע היו מקבלים את פניו אנשים רבים בפנים מחויכות, הילדים אפילו ביקשו 
ממנו חתימות. הפלטפורמה הזו, הביאה הרבה חברות גדולות לשלם לו כדי שיחזיק 
שלט שלהם בשעה שהוא מצטלם או שיחתום את שמו על הפרסומת שלהם, זה עבד 
כנראה. עם הזמן הוא הפך להיות אדם עשיר. זו היתה תקופה כזו, די רגועה ונחמדה, 

אפילו אביו כבר חדל מלהעיר לו על ענייני הצילומים. 

אך כל זה היה בטרם באו אדי התרעלה מן המערב. מאז שהגיעו הגרמנים - הכל 
השתנה לבלי הכר. בתוך זמן קצר מאד הוחלו החוקים החדשים - חוקי נירנברג - גם על 
האזרחים הפולניים, ובן רגע לא היתה משמעות להיותך עשיר או עני, רכושך הוחרם 
וגויס לתועלת הצבא הגרמני ואתה עצמך הושלכת לגטו יחד עם בני משפחתך, "כעת, 
יהודי עשיר יקר", אמרו הגרמנים בנימוס האופייני, "נסה להרגיש גאה כשכל זכויותיך 

נשללות ממך".

ביום בהיר אחד, איצ'ה סולק מביתו יחד עם בני משפחתו ולנגד עיניו שרפו את כל 
-סרטי הצילום שלו. הם צחקו בשעה שעשו זאת. צחוק גס ומלא ברוע. גם השכנים הפו

לניים שלו לא הסתירו את התלהבותם, נראה היה שתמיד חיכו לאירוע הזה בתוך ליבם.

-את הוריו, אשתו וילדיו, איצ'ה ראה בפעם האחרונה בשנת ת"ש בשעת האקציה הנו
ראה, הוא נשלח לגטו לודז' ואילו משפחתו נלקחה משם למקום בלתי ידוע. 

עוד  על  חייו,  על  שנלחם  למספר  הפך  הוא 
פיסת לחם או כמה כפות מרק עכור, עטור בטלאי 
הצהוב שמסמן את היותו אדם משולל זכות קיום, 

-בתוך מערכת של דיכוי צלם האנוש והמוסר הב
סיסיים שבכל אדם.

גטו לודז', ת"ש-תש"ד )1940-1944(

עוד עשרה  עם  קטנטן  אחד  בחדר  ישן  איצ'ה 
קרישבסקי  מנחם  בן-דודו  גם  בתוכם  אנשים, 
ומאיר בשביס, אדם שהפך עם הזמן לחברו הקרוב 
ביותר. הם דיברו הרבה, על המשפחה שמי יודע 
מה קורה איתה כעת, על יחידות היודנראט שקבעו 
את סדרי העבודה במפעלים, כמו גם את רשימות 
ועל  בחיים,  חזר  לא  אחד  אף  מהם  'המשלוחים' 

-האמונה החבוטה והמדממת שעוד איכשהו פיע
מה בלבבות המוכים של אנשי הגטו.

האוכל  יומיומית,  הישרדות  מלחמת  זו  היתה 
לא הספיק לאף אחד, אבל לקחת מה שיכולת בלי 
והמחלות  מים,  היו  לא  מיותרות,  שאלות  לשאול 

"שמי הוא גראטן לודמיר", אמר האדון, "וזהו עמיתי לייבוש פיננסקו, אנחנו מנהלים חברת 
רהיטים גדולה שמן הסתם שמעת עליה".

לודמיר? כלומר לודמיר המפורסם?" שאל איצ'ה שלא הצליח לכבוש את התר-  "מה, לודמיר
גשותו.

 "אכן", חייך הצילינדר מתחת לשפמו, "כמדומה לי שיש לנו הצעה מעניינת בשבילך, אפשר 
להיכנס?"

•••
פערל הגישה תה ועוגות ושני האדונים הנכבדים הסירו את מגבעותיהם.

"כמדומה שהציבור מאד מתעניין ב... דבר המוזר הזה שאתה עושה עם הצילום", אמר לודמיר, 
-"עם סדרת התצלומים האחרונה מהטיפוס על ההר ההוא, עוררת הדים נרחבים בכל רחבי המ

דינה, ואם לומר את האמת, אני אפילו לא יודע מדוע".

"זה מה שאני  איצ'ה,  כמותם", אמר  אנשים  אותנטיים של  לראות תצלומים  נהנים  "אנשים 
מרגיש בכל אופן, הם אוהבים לשמוע סיפורי חיים דרך התמונות הללו שלא עוברות מחיצות של 

פוליטיקה או של כדאיות כזו או אחרת".

"זה לא ממש משנה", קטע אותו פיננסקו בקול רם חורקני, "זה עובד, ואנחנו צריכים את זה..." 
כמדומה שהוא לא שמע כל כך טוב, פיננסקו, מכאן הצעקות.

"למה אתה מתכוון?"

-"אנחנו רוצים שבתמונות הבאות שלך, תעשה תעמולה בעבורנו", הס
ביר לודמיר, "פרסומת".

"למה ש..."

"נשלם לך חמישים אלף זלוטי", קרא פיננסקו בחדות.

אי שם במטבח פערל שברה משהו ומלמלה "סליחה". סכום כזה הרוויח 
איצ'ה בשנתיים של עבודה לפחות.

"אז עשינו עסק?" שאל לודמיר ושן זהב הבהיקה בירכתי פיו.

איצ'ה משך בכתפו, וכי אפשר לסרב לכזו הצעה?

•••
היו שדרשו  פולין.  רחבי  בכל  ודבר  להיות שם  היהודי המצטלם הפך 
לשבח והיו שדרשו לגנאי, אך הצד השווה שבהם שלא יכלו להתיק את 
עיניהם מן התצלומים אשר פתחו צוהר לעולמו הפרטי של איצ'ה. כולם 
ידעו כבר מה הוא אוהב לאכול, מה הוא אוהב לשתות, איפה הוא מתפלל 

כל יום, ואילו נעליים הוא נועל )פרסומת לחברת נעליים ארצית(.

"זה מעניין 
מאוד מה 
שאתה עשית", 
'הלהב' כאילו 
דיבר לעצמו 
בשעה שפסע 
סביב איצ'ה כמו 
נמר שמחכה 
למתקפה 
הסופית, 
"לגרום לאנשים 
להתעניין בחייך 
הפרטיים, 
יש כאן 
הרבה מקום 
לפסיכולוגיה"
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לחם חמה. אך איצ'ה פעם נוכח באחד מהמעמדים המחרידים הללו ובמו עיניו ראה איך 
שלאחר שיהודי אחד הכה את חברו מכות אנושות, 'הלהב' לא העניק לו את כיכר הלחם 

משום שלטענתו מלכתחילה למפסיד לא היה סיכוי...

בחיוכו ניתן היה לראות את צילו של מלאך המוות פשוטו כמשמעו, וזו הסיבה בשלה 
איבד מנחם את הכרתו מרוב פחד, כשברנהרד 'הלהב' בכבודו ובעצמו התייצב יום אחד 
בפתח, עוטה על פניו את חיוכו המבעית. כל הנוכחים קמו והשפילו את מבטם מצפים 

בכל העת למכה האכזרית שתונחת עליהם, אבל 'הלהב' רצה משהו אחר הפעם.

"שמעתי שיש כאן יהודי מפורסם בחדר הזה", הוא אמר בנימה רגועה, "יהודי שהיה 
מצלם את עצמו פעמים רבות..."

"זו כנראה תחילתו של הסוף  יד ברזל לופתת את מרכז חזהו,  איצ'ה הרגיש כאילו 
המייסר..." הוא חשב לעצמו.

"אז איפה הוא, אם כן?" המשיך 'הלהב' ופסע בין אנשי הבית, "הראו לי את היהודי 
המצטלם".

-הוא נעצר ליד מנחם המעולף והביט בו בעין מוטרדת, "אל תגידו לי שהוא זה שהת
עלף כשנכנסתי..."

הוא רכן לעבר מנחם ואז ברגע אחד הנחית עליו 
בעיטה אכזרית, "תתעורר יהודי מלוכלך!"

מייד  היה  ניכר  זאת,  כשעשה  מפיו  יצא  קצף 
שהאיש מעורער בנפשו.

-"עזוב אותו", אמר איצ'ה, "זה אני, אני איצ'ה פו
ליאנסקי, היהודי המצטלם, אותי אתה מחפש".

"איצ'ה..." בן רגע חזר הקצין לנימה שליווה שבה 
דיבר קודם, "כמה נעים להכירך!"

איצ'ה בלע את רוקו ותהה כמה זמן ההתעללות 
הזו תימשך.

'הלהב'  עשית",  שאתה  מה  מאד  מעניין  "זה 
כאילו דיבר לעצמו בשעה שפסע סביב איצ'ה כמו 
"לגרום לאנשים  נמר שמחכה למתקפה הסופית, 
מקום  הרבה  כאן  יש  הפרטיים,  בחייך  להתעניין 

לפסיכולוגיה".

"הוא משוגע לחלוטין!" חלפה במוחו של איצ'ה 
המחשבה המהירה.

אמר  חזיר",  למכירת  חנות  לאבי  היתה  "פעם 
מילר פתאום, "כמדומני שהוא אפילו ניסה לשכור 

הסתובבו בין כולם, החיים התנדפו מן האנשים במהירות כאילו היו אוויר שיוצא מתוך בלון.

אך יותר מכל היתה ההשפלה הנוראה. החיילים הגרמניים הצעירים בעלי המדים המצוחצחים, 
הכו, הרביצו, התעללו, ירקו וגידפו את כל מי שרק רצו. הפולנים שהיו באזור והכירו את שכניהם 
בהרבה מן המקרים רק הוסיפו על ההתעללות הזו את המימד האכזרי של אדם שמכיר אותך 

וסוף סוף "זוכה" להעניק לך את נקמתו הרותחת ללא גינונים מיותרים. 

"אנחנו כמו ג'וקים בעיניהם", אמר פעם מנחם בן דודו של איצ'ה בפנים חיוורות.

אינם  "ג'וקים  וקרא מתוך ספר תהילים קטן,  "אתה טועה", אמר מאיר בשביס שישב בצד 
מכירים יחס אחר, אנחנו פעם היינו בני אדם שווי זכויות ואנחנו יודעים שאין בינינו לבינם שום 

הבדל, זה הרבה יותר גרוע!"

-כולם חשבו רבות על המצב, אבל לרוב לא היה כח לדבר. דווקא הרבנים ואנשי האמונה החלו
-שים מבחינה פיזית ששהו בגטו, הצליחו במידת מה לנסוך באנשים כוחות נפש וזה היה משמעו

תי ביותר, כי בסופו של דבר מי שלא היו לו הכוחות הללו- ויתר הרבה יותר מהר.

בהתחלה היו כאלה שדיברו על מרד, על התקוממות, שלפחות יינצלו כמה שיותר. אבל לרוב 
עוד לפני שהתחיל משהו, היודנראט היו עולים עליו ומענישים את המארגנים ביד קשה. הם ראו 
בעבודתם שליחות עליונה כי סברו שבכך שיצליחו לייצר כמה שיותר תועלת לגרמנים באמצעות 
תפוקת המפעלים בהם עבדו כל אנשי הגטו, אך אף אחד לא האמין שזה יצליח להחזיק הרבה 

זמן עם כמות המזון המדולדלת והתחלואה שהשתוללה באזור. 

•••
אחד מקציני האס אס הידועים לשמצה היה ברנהרד מילר. הוא היה ככל 
הנראה אחד מאותם פושעים שזכו לחנינה מלאה רק משום שהביאו תועלת 

גדולה יותר כשתרמו מכשרונם למימוש תכנית 'הפיתרון הסופי'.

יש לציין כי מילר נרשם בעברו במערכת אכיפת החוק כסוציופת בעל 
-הפרעות אישיות חמורות, בתיקו האישי הוזכר כמה פעמים על נטייתו לא

לימות ולסדיזם ועל היותו ישות מסוכנת לציבור. 

אבל כאן בגטו - מילר פשוט פרח. הוא היה נראה מאושר רוב הזמן, כאילו 
הגיע למיצוי עצמי דרך ההתעללות שלו ביהודים חסרי הישע.

הוא היה מסתובב עם אלת עופרת כבדה שהיתה מצופה בכסף בוהק. 
לעיתים קרובות בשעה שחלף על פני יהודי, הוא היה מסתובב לפתע וללא 
התראה מכה בו באמצעות האלה, חשוף שיניים כמו חיית טרף. כאשר היה 
עושה זאת, ניתן היה לראות מעין ברק כסוף כשהאור חזר מציפוי הכסף, 
כמובן שהניצוץ הזה הועם כעבור כמה מכות משום שהכסף נתכסה בדם. זו 

היתה הסיבה שכאן בגטו כינו אותו ברעד 'הלהב'.

נהג לערוך  'הלהב' הביא את הרוע למקום חדש לחלוטין. הוא  ברנהרד 
יהודים רעבים כאשר למנצח הובטחה כיכר  יזומות בין שני  התגוששויות 

איצ'ה נשא 
את עיניו אל 
הכיכר וראה 
במרכזה 
את הבמה 
המאולתרת 
אותה הציב 
'הלהב' 
מבעוד מועד 
לצורך הצילום 
המיוחד, על 
הבמה הופיע 
לוגו של חנות 
בשר טריפה 
עם ציור של 
'דבר אחר' 
על גבה
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הרבה אנשים הביטו בו ברחמים, ידעו שאין לאל ידם לעשות משהו למענו.

איצ'ה נשא את עיניו אל הכיכר וראה במרכזה את הבמה המאולתרת אותה הציב 
-'הלהב' מבעוד מועד לצורך הצילום המיוחד, על הבמה הופיע לוגו של חנות בשר טרי

פה עם ציור של 'דבר אחר' על גבה, ככל הנראה חנותו של אביו המטורף שעמד לצידו.

"קדימה", קרא מילר בקול משועשע, "עלה, הקהל מחכה!"

המצלמה היתה מוצבת בדיוק ממולם, במרחק כמה מטרים ספורים ואיצ'ה ראה את 
הצלם מתעסק בה כדי לראות שהכל פועל.

-"כעת הקשיבו כולם!" קרא מילר בפאתוס, "עומד לפניכם היהודי המצטלם המפור
סם. זה שחשב שהחיים שלו כל כך מעניינים עד שתלה תמונות שלו בכל רחבי אירופה 
ואפילו התעשר על חשבון הסקרנות של כולנו... עכשיו הוא יצלם עבורנו עוד תמונה 

אחת אחרונה בטרם נשלח אותו אל המקום הראוי לו, ובכך ישלם על גאוותו!"

איצ'ה התנשם בכבדות וליבו דפק בקצב של מכונת ירייה. 

"קדימה איצ'ה תעשה את התנועה הזו שלך עכשיו", קרא "הלהב" בלעג, "תצביע אל 
המצלמה כמוני, אתה יכול להריח את ריח בשר החזיר הנצלה עכשיו?"

מרחוק היתמר עשן, אולי זה היה ממחנה חלמנו, איפה שהרבה אנשים ונשים מן העם 
היהודי התפוגגו להם אל תוך העננים. 

"קדימה צלם!" קרא ברנהרד ושלף את אקדחו, 
"תן את התמונה הכי טובה שלך!"

וכיוון את  הצלם נכנס אל מתחת לשק השחור 
המצלמה.

איצ'ה הרים את זרועו באיטיות לעבר המצלמה 
ומלמל משהו.

-"מה אמרת?" שאל מילר שעדיין הביט אל המ
צלמה.

"אמרתי להתראות שייגעץ", אמר איצ'ה בחיוך.

באותו רגע לחץ הצלם על הכפתור ונשמע 'פוף' 
חזק כמו ירייה.

עד  רגעים  כמה  למשך  צחקו  מסביב  החיילים 
שקלטו שמשהו לא כשורה.

עיגול אדום בקוטר של תשעה מילימטר הופיע 
על מצחו של ברנהרד מילר המכונה 'הלהב'. הוא 
פלבל בעיניו במבט מופתע, העיף מבט לא ממוקד 

באיצ'ה ואז צנח מן הבמה והתרסק אל הקרקע.

את שירותיך למטרות פרסום, אתה יודע מה היתה התשובה שקיבל?"

איצ'ה החריש.

"ענה לי מייד, כלב שכמותך!" צרח מילר ושלף את האלה. 

נוגד את ההלכה היהודית", אמר  זה  "לא הסכמתי לפרסם חנות לממכר חזיר משום שדבר 
איצ'ה ברעד.

"אהההה..." צחק מילר, "אתה זוכר את זה, נכון? פעם היית עשיר גדול, עכשיו תראה איפה 
אתה נמצא".

הוא התקרב אליו והיטה את ראשו לעבר אזנו. איצ'ה רעד בכל גופו, שאר יושבי הבית הביטו 
בו ברחמים, חלקם אפילו בכו.

"מדוע אתה מפחד?", לחש מילר בהנאה סדיסטית, "אני לא הולך להרוג אותך..."

ואז הוא דחף את איצ'ה על הרצפה בגסות. זה היה כואב אבל לא כמו הפחד מהבאות.

'הלהב' הזדקף פתאום ואמר: "למזלך איצ'ה, אני הולך בקרוב לתקן את מה שעיוותת. אתה 
תצלם את התמונה עם החזיר, כאן בגטו, מה שהיית צריך לעשות כבר לפני שנים..."

איצ'ה השתנק על הרצפה, ברכו נחבלה כשפגע ברצפה.

"זה בסדר מצדך, איצ'ה?" שאל מילר במתק שפתיים.

איצ'ה לא ענה.

זה בסדר?" מילר הפעם הוסיף לשאלה את אקדחו הטעון אל ראשו של 
איצ'ה.

"תגיד לו שכן..." סינן מאיר בשביס בחרדה.

"כן, כן", גנח איצ'ה.

"מצוין אם כן", אמר ברנהרד "הלהב" והשיב את האקדח למקומו, "אחכה 
לך מחר אם כן, ליד הכיכר הראשית, אדאג למצלמה והכל, אתה מכיר את 

זה... תמיד היית מצטלם במקומות הראשיים, הלא כן?"

חיוורים  כולם  את  והותיר  במהירות  יצא מהחדר  מילר  אלה,  ובמילים 
כסיד.

•••
למחרת, ברנהרד כמובן לא חיכה לאיצ'ה שיבוא אל מותו, אלא הגיע 

בלוויית עוד איש גסטאפו כדי לקחת אותו אל הכיכר.

בדרכם הוא הכריז בקול על המופע שהוא הולך לקיים.

"בואו ותראו את היהודי המצטלם כפי שלא ראיתם מעולם!"

"כעת הקשיבו 
כולם!" קרא 
מילר בפאתוס, 
"עומד לפניכם 
היהודי 
המצטלם 
המפורסם. זה 
שחשב שהחיים 
שלו כל כך 
מעניינים עד 
שתלה תמונות 
שלו בכל 
רחבי אירופה 
ואפילו התעשר 
על חשבון 
הסקרנות של 
כולנו"
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השתרר שקט. כולם היו פעורי פה, ואז אחד החיילים קפץ לעבר מילר ובדק את הדופק שלו. 
חלק מהחיילים החלו לירות באוויר בטירוף ופרצה מהומה. איצ'ה קפץ מהבמה ומיהר להתרחק 

מהמקום יחד עם מאיר בשביס ומנחם.

•••
שתים עשרה שעות קודם לכן.

"אני לא הולך לעשות את זה", אמר איצ'ה כמה שעות לאחר הזמנת הכבוד של "הלהב", "יש 
גבול להשפלה הזו". 

"השתגעת?" גער בו מאיר בשביס, "אתה יודע מה הוא יעשה לך?"

"הרי הוא יהרוג אותי בכל מקרה", אמר איצ'ה, "למה לי לתת לו את התענוג הזה, ראית איך 
העיניים שלו זורחות כשהוא מתעלל ביהודים?"

"תגיד לי..." לחש מנחם, "מאיפה בכלל יש לו כאן מצלמה?" 

"יש במשרד של רומקובסקי אחת", השיב מאיר בשביס ומשך בכתפו, "סביר להניח שייקח 
אותה בשביל הגחמות הסדיסטיות שלו".

"אההממ..." אמר איצ'ה וליטף את סנטרו בהרהור.

"על מה אתה חושב?" שאל מנחם, "בבקשה אל תעשה שטויות".

נזכרתי שפעם הייתי שם במשרד וראיתי שאין סורגים על  "לא שטויות", אמר איצ'ה, "רק 
המנעולים".

מאיר בשביס נענע בראשו לשלילה. 

"מה אתה זומם, איצ'ה?" שאל מנחם ברעד.

"כלום", אמר איצ'ה, "רק לקחת תמונה אחרונה. אבל לא סתם אחת, אלא אחת שתהיה תמונת 
ניצחון".

"תמונת ניצחון? אני לא מבין כלום".

"מנחם, אתה לא צריך להבין", אמר איצ'ה, "רק אזדקק לכישורים הטכניים שלך, אתה תמיד 
היית טוב במכניקה..."

"אבל אני צריך כלים", אמר מנחם, "אתה יודע שאנחנו קצת מוגבלים פה".

"טוב זה כבר התחום של בשביס", איצ'ה פנה להביט במאיר שהאזין בדריכות.

מאיר בשביס פקק את אצבעותיו ואמר: "בשבילך איצ'ה, אני אשיג הכל, אני רק מקווה שאתה 
יודע מה אתה עושה".

"תוכל להשיג לי אקדח תשעה מילימטר?" שאל איצ'ה.

שני חבריו הביטו בו בדאגה.

ידרוש  ,"זה  לבסוף  בשביס  אמר  אפשרי..."  "זה 
ממני קצת יצירתיות, אבל אני מאמין שאוכל".

"מה אתה רוצה שאעשה?" שאל מנחם.

"זה לא נראה לי כל כך מסובך", ענה איצ'ה ואז 
-באיטיות הישיר לעברו את עיניו השחורות והמנ

צנצות, "אני רוצה שתהפוך את המצלמה לאקדח".

"נפלת על השכל?"

"ירייה אחת, זה כל מה שאני צריך", השיב איצ'ה, 
"ומאיר, אני צריך שתתנדב לצלם..."

•••
נוסף  חייל  קרא  כבר!"  אותו  תעזוב  "היינריך 
במהירות,  לכולם  קורא  "המפקד  לכתפו,  מעבר 
הרכבת האחרונה לאושוויץ צריכה לצאת בכל רגע, 

אומרים גם שהסובייטים מתקרבים במהירות".

החייל קם מעם גופתו של 'הלהב' וחיפש בעיניו 
מלאות הזעם את איצ'ה, האיש שבוודאי היה קשור 

איכשהו להתנקשות הזו.

הוא מצא אותו לבסוף איך לא - מתעסק במצלמה שעמדה מול הבמה המאולתרת.

ושלף את אקדחו,  לו  גם עכשיו, אה?" הוא אמר  "אתה לא מסוגל להשתחרר מזה 
"מעולם לא ראיתי אדם שכל כך אוהב לצלם..."

"חייב לשמור את התמונה הזו", מלמל איצ'ה ושלף את סרט הצילום.

"מה כל כך חשוב בה?" גיחך החייל והרים את אקדחו.

"זה!" אמר איצ'ה ולחץ על כפתור הצילום בפעם השנייה. הפעם זו היתה רק ירייה 
'הלהב'  גופתו של  על  נפל  החייל  היה מחוץ למצלמה.  הצילום  כי סרט  ללא תמונה, 

ואיצ'ה מיהר לברוח משם בחזרה אל המפעל. 

•••
את סרט הצילום היקר, החביא איצ'ה בסוליית נעלו הימנית עד תום המלחמה. 

שנים לאחר מכן, הוא לא ידע מדוע הקדוש ברוך הוא הותיר דווקא אותו בחיים. מכל 
רבבות היהודים שמצאו את מותם בדרך זו או אחרת בגטו לודז', ביניהם ידידיו הנאמנים 
מנחם ומאיר בשביס שעזרו לו לצלם את תמונת הניצחון שלו, התמונה שהותירה אותו 

בחיים - דווקא הוא שרד. 

הוא השתדל שלא להעסיק את עצמו בשאלה זו שכן היא מילאה אותו במחשבות 
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-מייסרות. אך לעיתים הרהר בכך שעה שהביט בתמונה הישנה שפיתח מתוך סרט הצילום. הת
מונה שמעולם לא העז לגלות את סודה, כמו את סיפור חייו בתקופה שלפני השואה- רצף של 

תמונות שנגדע באיבו באמצעות כתם מדמם של ההיסטוריה.

כעת, לא נותר זכר מן 'היהודי המצטלם'. הוא היה ליצחק פוליאנסקי, ניצול שואה שכנגד כל 
הסיכויים הקים בשנית משפחה מפוארת והוסיף תמונה צנועה להיסטוריה היהודית כולה. 

זו היתה דרכו היחידה להתמודד עם זכרונות העבר, להציב את התמונה הקולקטיבית של עם 
ישראל מעל לרצף התמונות הפרטיות שלו ולהאמין באחד והיחיד שישיב נקם לצריו וישוב לציון 

ביום מן הימים.

זו היתה תמונת הניצחון.

•••

בשולי היריעה
כבני דורי, גם אני גדלתי לתוך עולם הספרות החרדית המתפתח.

-בספר 'קשר גורדי' צללתי באמצעות תיאוריו המיוחדים במינם של הסופר האגדי יאיר וינש
טוק לתוך נבכי נפשו של הנער יחיאל הורוויץ, נצר למשפחת החזנים בעל הקול המלאכי שם 

בערבות פולין ובחששותיו המורטים של אב החרד למצבו הדתי של בנו.

אני זוכר גם שכילד חשבתי לעצמי: "וואו הוא עשה פה חתיכת עבודת מחקר... זה מה שכל 
סופר צריך לעשות?"

גם בספרו 'נאמנות כפולה', שערותיי סמרו מרוב מתח וניסו לעקוב אחרי התהפוכות שהובילה 
דמותו החמקמקה של יואל צדוק, הלובשת ופושטת דמויות בקצב מסחרר.

בספר המיוחד במינו 'צוואה' של הסופר המשובח חיים גרינבוים, קראתי בלב נצמת על ייסורי 
נפשו של רפאלו, הבנקאי העשיר שהפך לצל-אדם כתוצאה מאירועי השואה שערערו את נפשו, 
הספר הכניס אותי בצבעים חדים אל החוויה של היהודים שאט אט מוצאים את עצמם משוללי 

זכויות ומנושלים מנכסיהם מושפלים ונרמסים עד עפר...

וכמובן, איך לא? השפיעה עליי כתיבתו מלאת הרגש של אבי מורי הסופר חיים ולדר שהקריא 
לנו בילדותנו את הנובלה האגדית 'קוראים לי צביקי גרין', פרק אחר פרק לפני השינה, שם מצאתי 

הבעה יוצאת מן הכלל -כמעט כירורגית- הפורטת את נימי נפשו של ילד רגיש בפני הקורא.

כשהתבגרתי קצת, התחברתי גם לספרים של דוד זריצקי, גדול הסופרים החרדיים שבכתיבתו 
בספרים 'שימקע' ו'המשורר בין ההרים' פתח בפניי צוהר נוסף לכתיבה עשירה עם עומק רגשי 

ומחשבתי שתובלה בהומור ובצבעים נוסטלגיים עזים. 

כמדומה שבסיפור שקראתם זה עתה מצאתם כמה גוונים שבודאי נבעו מאותם ספרים. ואם 
■ לא, אני מקווה שהיה כיף להיזכר בספרים שכולנו אהבנו. 

מעברת עולים, פרדס כץ, בני ברק, תש"י

-ירוחם תמיד אהב סוסים, אמא שלו פחות אהבה. ירוחם היה מסתובב יחף בין הצרי
פים הקטנים, מחפש כלי או ילד לשבור אותו או לריב איתו, לא משנה הסדר. לא תמיד 
הוא מצא כי כולם דאגו להחביא את הכלים ואת הילדים שלהם כששמעו אותו מרחוק, 

ושמעו אותו.

בשטחי העפר שבין הצריפים היה ירוחם בועט בגושי אדמה, דואג שיתפוררו עד 
דק, מגיע לקצה המעברה, נכנס למחסן שהיה צמוד לאורווה של מנשה, הפרדסן שהיה 
מגדל את התפוזים הכי טובים בגוש דן ושהשדה שלו כמעט אחרון שעוד נשאר, ושואל, 

מנשה, אני יכול לרכב על הסוס?

-מנשה היה מוציא את הראש מארגז הפלסטיק העצום והמדיף ריח עוצמתי של תפו
חי זהב, ספק רקובים ספק טריים, וצוהל בזעף, כמו הסוס שלו: לך תלמד כבר, יא בטלן!

"תן לי לרכב קצת, אחר כך אלמד". הוא מבטיח, ולא מבטיח לקיים. ירוחם ולימודים 
לא הולכים ביחד. וככל שמנשה הפרדסן היה אלוף בהתחמקות מאנשים, ירוחם היה 

עקשן לא קטן ומנשה ידע שכדאי לו להיכנע.

"את התנהגותו של הסוס לא לומדים ביום אחד, שמעת ירוחם? לא עולים ככה על 
הסוס, צריך להכיר אותו קודם, לדעת שקוראים לו יהוידע. כמו שאני מכיר אותך, לא 

מתחשק לך איזו בעיטה או נשיכה". 

-אך שמע יחזקאל, הוא אחיו של ירוחם הגדול ממנו בשנה, את המילים 'בעיטה ונשי

ירוחם אוהב סוסים
- תהילה חזקיאן -
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כה' מיד קפץ על גדר האורווה ושמר מרחק. ומאז בכל פעם שירוחם היה סוחב את יחזקאל איתו, 
וזה קרה כמעט כל יום, היה יחזקאל יושב על הגדר של האורווה ומסתכל איך ירוחם מבריש את 
יהוידע בעדינות, ביסודיות, בתנועות מעגליות. ככה ירוחם התחיל להכיר את הסוס, אחר כך את 

הסוסה, יהושבע קראו לה, וככה ירוחם הכיר זמנים בהם הוא לא בועט או רב או שובר מישהו.

"נגד כיוון השיער, אתה שומע יחזקאל? ככה הלכלוך יוצא טוב יותר ומהר יותר".

"שמעתי, ירוחם, שמעתי", היה יחזקאל נוקש בשיניו, "אבל תעשה את זה אתה".

והוא עשה. בא כאילו לעזור למנשה, באמת להכיר את הסוס יהוידע, להבריש אותו כל יום, 
לשטוף אותו פעם בשלושה ימים ולהיזהר לא להרטיב לו את האוזניים כי הן רגישות, לנקות את 
הפרסות ולא ללחוץ על המחוג שבהן כדי לא להכאיב לו, וכולם היו מרוצים. גם הסוסים שצהלו, 
תרתי משמע, כשירוחם נכנס אל האורווה. בטח כמה סודות הוא מגלה להם הברנש, ככה קוראים 

לו במעברה.

אמא של ירוחם שמחה שיש לו תעסוקה נורמלית והוא לא שובר שום כלי או ילד, ומנשה שמח 
שיש לו זוג ידיים עובדות בחינם.

ככה זה היה עד שביום שישי אחד, בין קובה סלק לקציצות בקר, אמא של ירוחם כמעט קיבלה 
התקפת לב מלראות את הגוזל שלה רוכב על סוס שענק עליו בכמה מידות כמו קאובוי מקצועי. 

רק חסר הכובע.

"אין מנשה יותר! חלאס! רק זה חסר לי, למצוא את הבן שלי אברים אברים 
מאיזה שיגעון של סוס. עוד שנה בר מצווה ומה שמעניין אותו זה סוסים. מן 

השמים ירחמו. חסל סדר אורוות, שמעת, ירוחם!"

-שמע, מי לא שמע. גם צנצנת ריבת החצילים הרגישה על גופה את החב
טה, איך לא נשברה רק אבא בשמים יודע.

אחרי יומיים או שלושה, ילדים שבורים ארבעה וכלים פגועים עשרה - גם 
אמא של ירוחם הבינה שכדאי לה לשמור את התקפת הלב לזמנים בהם יהיה 
זו הקשה מה-  מי שיטפל בה וירוחם חזר אל יהושבע ויהוידע, אל המברשות,

גומי שמוציאה את הלכלוך וזו הרכה שמורידה אותו מלמעלה למטה. 

•••
"אבא, תקנה לי סוס". מאז למד לרכב על הסוס, כל ראש חודש היה ירוחם 
מגיש בקשה מסודרת בעל פה )לפעמים גם בכתב, יחזקאל עזר לו( לאבא 
שלו, מחכה להפסקה בין תלמוד ירושלמי לבבלי ומתחנן. "סוס, אחד, קטן, 

אשמור עליו יפה, אטפל בו, מבטיח. מבטיח גם לקיים".

ואבא של ירוחם מחבק, מושיב על הברכיים, ואומר, משנה אחת תלמד 
איתי, או עם אח שלך יחזקאל, ותן לי עוד חודש לחשוב. והוא חשב אבא של 

ירוחם, חשב הרבה חודשים.

ירוחם אהב גם עצים. לא היה עץ שלא הכיר מלמעלה, העצים גם הכירו 

אותו. גם יחזקאל אחיו הכיר עצים, בעיקר מלמטה. יחזקאל תמיד היה מעדיף לשבת 
עם ספר מתחת לעץ מאשר לטפס עליו וה' יודע איך זה ייגמר.

הרב שמואל היה פוסע בשבילי העפר ואוסף אותנו, הילדים, מכל הבתים אל העץ 
עם הגזע הדק והצמרת הרחבה. עשרה ילדים, כמעט נערים, יושבים במעגל סביב העץ 

ולומדים תורה והלכה, משנה ואגדה.

גם ירוחם היה בא, לפעמים. מקשיב דקה או שתיים, מטפס על ענף או שניים ואז הרב 
שמואל היה אומר לו, יא איבני ירוחם, לפחות אל תפריע.

והוא היה מתאמץ, ירוחם, לא להפריע, במיוחד מתי שהרב שמואל דיבר והסביר אלו 
מציאות, סימן פנימי וסימן חיצוני, ספר מלכים ומלאכת דש, כל יום, לפי הסדר. 

כשהשקדיות החלו לפרוח ירוחם התאמץ כפול, גם לא להפריע וגם ללמוד קצת יותר 
מדקה או שתיים. אבא שלו הבטיח שזה ישתלם לו, ומנשה נאלץ להבריש את הסוסים 
בעצמו כי ירוחם ביקש מיחזקאל שיחזור איתו לפחות שלוש פעמים על חביות של יין 
ורב הושעיא. כשהוא קלט סוף סוף וידע לענות על השאלה מתי טיט לא יהיה סימן 

ומדוע, כבר היה חושך ונשאר לו רק להתגעגע למחר ולסוסים שיחכו.

כמעט עשרה חודשים אבא של ירוחם חשב וחשב וחשב עד שבראש חודש ניסן, 
כשחזר ירוחם אחר הצהריים מהרב שמואל והעץ, הוא ראה את מנשה והפועל הערבי 
שלו דופקים, צועקים, בונים ומרכיבים משהו לא 

ברור.

-טס ירוחם והקיף את הבית לכיוון החצר האחו
שעליו  זה  המטבח  חלון  שעל  ראה  עכשיו  רית, 
גדלים,  מיני  בכל  זכוכית  צנצנות  בשורה  עומדות 
כבושים,  זיתים  שוק-תל-אביב,  טוב  בכל  מלאות 
עגבניות מוחמצות ולימונים מומלחים ועוד אחת 
לא  ועבה,  ארוך  חבל  קשור  חצילים,  ריבת  של 
כזו  ונותן  מתקרב  ירוחם  שלו.  הקצה  את  רואים 

-קפיצה לגובה שבנס הרגליים שלו לא התרסקו בנ
חיתה. יותר גמיש מחתולה הברנש הזה.

סוס! אבא הביא סוס! שלי! פרטי!

ירוחם לא יודע מה לעשות עם הרגליים והידיים, 
מעיף חול לכל הכיוונים, שובר ענפים של רוזמרין 
את  לספר  בריאות  אוויר  בלי  ורץ  הגדול  מהשיח 

הבשורה המשמחת ליהוידע ויהושבע.

-מנשה עזר לירוחם להכיר את אחזיה, ככה הח
לימד אותו מתי  ירוחם לקרוא לסוס החדש.  ליט 
לנקות את השוקת, כמה חציר וירק להאכיל ושלא 

תתן לו יותר מדי תערובת, שלא ישתולל.

ירוחם לא 
יודע מה 
לעשות עם 
הרגליים 
והידיים, 
מעיף חול 
לכל הכיוונים, 
שובר ענפים 
של רוזמרין 
מהשיח 
הגדול ורץ 
בלי אוויר 
בריאות לספר 
את הבשורה 
המשמחת 
ליהוידע 
ויהושבע
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כיל אותו, מנקה אותו, דואג לו. כל הכבוד רבי ירוחם. לב טוב יש לך. וגם הורים טובים".

יש שקט במרחב החולי, השמש מתעקשת לחדור בין העלים ולצייר איורים של צל 
ואור על האדמה. ירוחם בלע את כל המילים. הוא רצה לדבר, להתחנן, להבטיח, לבכות, 

לצעוק, לבעוט, לשבור. לא עובד.

"אתה שומע מה אני אומר, רבי ירוחם? לא אדבר בינתיים עם אבא שלך. לא אספר לו 
שהבאת את הסוס אל העץ בזמן שלמדנו תורה נביאים כתובים. גם לא אנזוף בך עקב 

שאתה נראה לי נזוף למדי.

"אבל, וזה אבל גדול, לא אקבל אותך חזרה אל העץ ואל הלימוד עד שלא תחתים את 
כל החברים שלך שהם מוחלים לך על עשרים דקות של ביטול תורה".

ירוחם מרים את הראש, גם את הרגליים ומתאפק לא לקפוץ על ראש העץ. זה כל 
העונש? להחתים את החברים שהם מוחלים? רבי שמואל כמעט נשכב על האדמה 

מהחיבוק של ירוחם ומהמילים שחזרו לו אל הפה. 

מבטיח  מבטיח.  אחתים.  אני  כולם  את  כולם.  את  אחתים  אני  שמואל.  רבי  "תודה 
לקיים".

כשירוחם חזר מהשיחה עם רבי שמואל הוא מצא את יחזקאל יושב על הגדר של 
חציר  לועס  אחזיה  על  מסתכל  הקטנה,  האורווה 
לועס,  לועס,  ירקות מארוחת הצהריים,  ושאריות 

לועס. איזו לסת יש לו.

ירוחם  צועק  יחזקאל!"  ראשון,  תחתום  "אתה 
-מעל הראש של אחזיה, וכבר הוא נתון במגפי רפ
ומסובב אותה מה -תנים, אוחז במברשת הקשה 

ראש עד הזנב בתנועות מעגליות. מיומן לחלוטין 
הברנש.

"על מה לחתום? מה אני בנק, ירוחם?"

- "שום בנק ושום פרסות סוסים. פשוט תחתום 
וזהו".

"על מה לחתום, ירוחם? אבא אומר שחתימה זה 
דבר רציני, לא חותמים סתם ככה בלי לדעת על 

מה ולמה".

לפעמים יחזקאל הצדיק הזה יכול להיות ממש 
שאלות  הרבה  שואל  כשהוא  במיוחד  מרגיז, 
די  לריאות,  אוויר  המון  מכניס  ירוחם  מיותרות. 
בקולניות, בעיקר כי הוא יודע שאם יחזקאל ייעלב 

עכשיו אז חתימה ממנו לא תהיה.

"ותשים לב שלא מצטבר עובש על החציר, אנחנו לא רוצים בעיות מעיים, הבנת, בטלן?"

הבטלן לא היה כלי קיבול למחמאות ולא הזין למוחו את המילה האחרונה, כבר עסוק בלסדר 
ולהזיז ולוודא שאחזיה מרגיש בבית. אבא שלו לעומת זאת נכנס הביתה, טמן את הראש בין 

הבבלי לירושלמי והתפלל שהבן שלו ייצא יהודי טוב, לפחות זה.

אמא של ירוחם, אל תדאגי. זה הסוס שלי, אני מטפל בו ואני אחראי עליו. מנשה הפרדסן מנסה 
להרגיע את אמא של ירוחם, אחוזת האימה שמעדיפה לאפות בעאבע בתמר. היא לא ממש 

השלימה עם מתנת יום ההולדת המפוקפקת הזו. 

ירוחם רק יעזור לי, הוא יודע איך. מנשה דוחף לפה שתי עוגיות מלאות תמרים ויוצא.

בבוקר בא רבי שמואל לאסוף אותנו אל העץ. ירוחם לא בא, היתה לו עבודה, ואנחנו שקענו 
במלחמות ישראל ויהודה. רבי שמואל יודע לספר, אפילו שמעון ומשה שלא סוגרים את הפה 

לרגע, הקשיבו בשקט.

טלאק, טלאק, טלאק, טלאק... חול נכנס ליחזקאל לתוך העיניים, כל הילדים מתכופפים בבהלה 
וירוחם קפץ מהגב של אחזיה וצעק: תראו מה הבאתי לכם!

-חבורת הילדים נטשה את העץ, מי לטובת הסוס החמוד שירוחם הזהיר לא להתקרב אליו מא
חור כדי לא לחטוף זאפטה לפרצוף, ומי להתחבא מאחורי רבי שמואל שלא ממש נראה מרוצה.

שמעון העז ללטף לו את הפנים, משה הושיט לו חציר שירוחם שלף מהשק 
ירגיזו כמה  לא  ואחזיה  ליד העץ, מאוד מקווה שירוחם  נשאר  ויחזקאל אחיו 

נשמות טובות.

רבי ירוחם, אני מבקש ממך להחזיר את הסוס הביתה ומיד. כשתחזור לפה אני 
כבר אחליט אם לדבר עם אבא שלך בעניין.

לזה ירוחם לא ציפה. אם רבי שמואל יתלונן אצל אבא של ירוחם זה יהיה 
סופה של האורווה הקטנה שמאחורי הבית וסופו של אחזיה בחצר האחורית. 
ירוחם נתן בעיטה הגונה באדמה לפני שקפץ על גבו של הסוס והתרחק משם. 
רבי שמואל עבד קשה כדי לאסוף את חבורת הילדים ולחזור לימי ספר מלכים.

והוא חזר ירוחם, אל העץ, בפסיעות איטיות, לא בועט בשום דבר, לא צועק 
שום צעקה, לא שובר ילד או כלי בדרך ונעמד בשקט מאחורי העץ לא מעז 

להפריע, מחכה בשקט לגזר דינו.

"כולם הביתה, ילדים. מחר נמשיך לשתות מי תורה מתוקים". רבי שמואל 
נפנף את כולם מהאזור, חזר להתיישב ישיבה מזרחית על האדמה, ירוחם נשאר 

לעמוד.

•••
"שב, רבי ירוחם, שב". ירוחם התיישב.

-"אתה אוהב את הסוס שלך, אה יא איבני? שמעתי שאתה מטפל בו יפה, מא

"אבל, וזה 
אבל גדול, 
לא אקבל 
אותך 
בחזרה אל 
העץ ואל 
הלימוד 
עד שלא 
תחתים 
את כל 
החברים 
שלך שהם 
מוחלים לך 
על עשרים 
דקות של 
ביטול 
תורה"
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- "בוא נלמד עשרים דקות, אבל דיר באלאק ירוחם. אתה לא זז עשרים דקות". 

לגדליה יש גרון טוב וגם מוח טוב ואחרי עשרים דקות של ייאוש שלא מדעת ומעות 
מפוזרות, ירוחם מתחיל להריח פתרון. 

"אם אני אלמד איתך ארבעים דקות תחתום לי פעמיים?"

-לגדליה כואבת הבטן מרוב צחוק והוא בקושי מצליח לענות. גם אם אחתום לך פע
מיים, לא אוכל לשבת פעמיים ליד העץ...

לוקח לירוחם שניות ארוכות להבין את הבדיחה, ואז הוא מעיף את הכסא בבעיטה 
לאחור, יודע בדיוק מה הוא הולך לעשות.

ירוחם! ירוחם! ירו----חם! אמא של ירוחם מתהלכת בין הצריפים אחוזת אימה ואחזיה 
מתהלך בין הקירות אחוז רעב. ירוחם שכח את עצמו איפשהו. 

ירוח---ם!

אור נשפך אל החול מדלת שנפתחה וירוחם יוצא החוצה בהליכה איטית ולא אופיינית, 
שומר על הנייר החום והעיפרון כאילו בהם תלויים כל חייו. "איפה היית למען השם?" כף 

היד של אמא של ירוחם מתרוממת באוויר, המטרה ברורה.

עם  "חזרתי  צועק.  הראש,  את  מכופף  ירוחם 
שמעון על דיני נטילת ידיים", אמא. באמת. ירוחם 
דוחף לכיס את הנייר והעיפרון, מתפלל שאמא לא 
תשאל עליהם, מראה לאמא שלו את כפות הידיים 
שלו, נקיות מחול והפרשות סוסים ומספר בגאווה, 

חזרתי עם שמעון על הלכות נטילת ידיים.

אמא של ירוחם מורידה לאט לאט את היד שלה, 
תופסת לירוחם את היד מהר מהר, שלא יתחרט 
"מה  החול.  על  אותו  גוררת  כמעט  שוב,  וייעלם 

עשית, ירוחם?!"

- "למדתי עם שמעון את מה שלמדו בבוקר אצל 
-רבי שמואל". אמא של ירוחם מדי עייפה ומדי עצ

בנית בשביל לשים לב לניסוחים המדויקים. למדו. 
לא למדנו.

ירוחם. אחזיה לא רגוע  "שתהיה לי בריא אמן, 
היום, לך תטפל בו ונסיים את היום הזה כבר".

-בבוקר מנשה פוגש את ירוחם מבריש את יהוש
בע, כמו עד לא מזמן. "חזרת אלינו, ברנש בטלן? 

הכל בסדר עם אחזיה?"

- "הכל בסדר, מנשה. אתה צריך עזרה הבוקר?" 

"תחתום שאתה מוחל לי על עשרים דקות של ביטול תורה בגלל שהבאתי את אחזיה אל העץ. 
רק ככה רבי שמואל יקבל אותי בחזרה לעץ ולא יספר לאבא על כל הבלגן. תחתום יחזקאל, אתה 
אח שלי, לא? העיפרון כבר נדחף ליד וגם שקית נייר חומה קרועה ושטוחה, שפעם עטפה ירקות 

שהגיעו מהשוק של תל-אביב הגדולה".

- "לחתום. שאני. מוחל. על. עשרים. דקות. של. ביטול. תורה".

יחזקאל חזר על המילים בקול רם, לאט לאט לאט. באמת שהוא לא חשב על זה. עשרים דקות 
של ביטול תורה בהן רבי שמואל לא יכול היה ללמד כי הילדים פחדו וברחו או צחקו והשתובבו 

ואותיות פרחו באוויר.

"אני צריך לחשוב על זה, ירוחם. לך תשאל בינתיים את שמעון ומשה, הם בטח יחתמו לך".

ובימים כתיקונם הם היו אלה שפחדו  ירוחם מגיע לשמעון ומשה התאומים עד למותניים 
מירוחם. 

"יחזקאל כבר חתם לך, ירוחם?" יצא שמעו של יחזקאל כאחד שייצא שמעו כתלמיד חכם.

באורח פלא ירוחם הרגיש מאויים. והוא שתק לרגע.

"יחזקאל יחתום, חזר אליו האומץ. הוא אמר שיחתום".

- "כשהוא יחתום גם אנחנו נחתום. גזל זמן אין להשיב, תשאל את אבא שלך, 
הוא יסביר לך".

ירוחם הלך משם, עדיין מלא תקווה, אל הבית של יצחק. ילד טוב הוא יצחק, 
בטח יחתום.

יצחק דווקא רצה לחתום אבל ברגע האחרון נמלך בדעתו ולא נאה לו לחתום 
הראשון. אני אחתום שלישי, לך תשיג שניים.

 כאן ירוחם הבין שהוא הסתבך והוא כבר לא רץ על החולות שבין הבתים. 
בבית האחרון שבשורה גר גדליה. גדליה הוא תלמיד חכם קטן, ככה אמר עליו 

רבי שמואל, גם אם לא יסכים לחתום אולי תהיה לו עצה טובה בשביל ירוחם.

גדליה לא בבית, הוא הלך לבית הכנסת לתפילת מנחה.

ירוחם עומד מחוץ לבית הכנסת, לא מעז להיכנס. מחכה שגדליה יצא החוצה 
וגדליה יוצא אחרי הרבה זמן והרבה חול שירוחם ממלא בנעליים ובכיסים.

"תעזור לי גדליה", ירוחם מתחנן, "לא מבקש ממך לחתום, רק תגיד לי איך 
אני יוצא מהבוץ הזה".

החולצה של גדליה נשארה בתוך המכנסיים מהבוקר, והפלא הזה מעסיק את 
ירוחם שעה שגדליה עונה: לקחת, תחזיר. אחרי שתחזיר לי עשרים דקות של 

לימוד תורה, אחתום לך. 

"איך אחזיר לך עשרים דקות, גדליה? תגיד לי איך!"

אור נשפך 
אל החול 
מדלת 
שנפתחה 
וירוחם 
יוצא 
החוצה 
בהליכה 
איטית ולא 
אופיינית, 
שומר 
על הנייר 
החום 
והעיפרון 
כאילו בהם 
תלויים כל 
חייו
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מנשה תמיד צריך עזרה ועד הצהריים ירוחם מתרוצץ 
מפה לשם ומשם לפה ורק מחכה לראות את החבורה 

חוזרת מהעץ.

הידיים  בין  קופצני  זאטוט  עם  אותו  מקבל  יצחק 
וילדונת מייבבת מאחורי הרגליים. שמעון וגדליה כבר 
חתמו. אתה מסכים גם לחתום לי? לא תהיה הראשון.

-"שמעתי שהם חתמו לך, אבל אני יודע שגם שיל
מת להם. תצטרך לשלם גם לי".

נתן  וגם  המידע  את  העביר  שגדליה  מבין  ירוחם 
הוראות. 

"אשלם לך. מה אתה מעדיף ללמוד איתי?"

ואבא  תינוקת  לנו  נולדה  ירוחם.  היום,  זמן  לי  אין 
צריך עזרה. אחרי שעה או שעתיים שבהן ירוחם הופך 
לסוס ומרכיב על גבו בשיירה את אחיו של יצחק, נזכר 
יצחק כבר היה  אז  בא. אבל  ירוחם למה הוא בעצם 
עסוק בלחתוך ירקות לארוחת ערב וירוחם הלך משם 

בלי ללמוד ובלי חתימה.

-שבועיים ימים רדף ירוחם אחרי חבריו לעץ, שי
יום התרוצץ ביניהם, מתחנן על  יום אחרי  לו.  חתמו 

נפשו. לא היה 'יוקרתי' לחתום. מי שממהר לחתום משמע אינו מעריך מספיק את דקות לימוד 
התורה שהפסיד...

ואז חזר ירוחם אל העץ והראה לרבי שמואל את הנייר החום ועליו עשר חתימות בכתב יד 
מתרגש של ילדים שמעריכים את הזמן שלהם ויודעים על מה הם חותמים.

"עבדתי קשה בשביל החתימות, רבי שמואל". 

את זה הצליח ירוחם לאמר. ואת מה שהוא לא אמר, ייקח איתו לתמיד. 

דקות של לימוד תורה.
•••

'ירוחם אוהב ציפורים' / קובי לוי / תשע"ב

"ירוחם, ירוחם", הייתי חוזר ואומר לעצמי, "העולם אומר שאתה אוהב ציפורים, אבל עם 
כל הכבוד לציפורים, בני אדם יותר חשובים".

-אלבום הסיפורים הראשון של אבי לאויט"א ובו סיפור הדגל 'ירוחם אוהב ציפורים' מלווה בת
מונות שצילם, בין השאר, דודי היקר, ר' ראובן עטיה ז"ל שעלה לעולם שכולו טוב בי"א בשבט 

תש"פ והוא בעל תשובה טהור ומזוכך בייסורים.

■ ת.נ.צ.ב.ה. 

יחזקאל חזר 
על המילים 
בקול רם, 
לאט לאט 
לאט. באמת 
שהוא לא 
חשב על 
זה. עשרים 
דקות של 
ביטול תורה 
בהן רבי 
שמואל לא 
יכול היה 
ללמד כי 
הילדים 
פחדו

הקדמה
שלום לכם הורים וילדים יקרים!

שמי דודי. אני מאוד אוהב לקרוא, יש לנו הרבה ספרים בבית, בנוסף לכך אנו מנויים על 
הספרייה השכונתית, והספרייה של החיידר, וגם הספרייה של בית הספר של אחיותיי.

הכי אני אוהב לקרוא את הקומיקסים, אבל אבא שלי תמיד אומר שקומיקס זה כמו 
קוקה קולה. זה מתוק וטעים אבל אם שותים מדי הרבה, זה מזיק. 

בעבר לא אהבתי בכלל לקרוא ספרים רגילים. והייתי רק מסתכל על התמונות. אבא 
אמר שיש גם ילדים בגיל שלושים. ומי שלא קורא ומתרגל לראות רק תמונות, אז בגיל 
שלושים ולעיתים גם ארבעים וחמישים הוא קורא רק את העיתון עם התמונות של 

הרבנים. 

-בסוף אבא סיכם איתנו שעל כל חמשה ספרי קריאה רגילים אפשר להביא ספר קו
מיקס אחד. לא כל כך הבנתי למה אבא מתעקש, למרות שעל הקומיקסים של חבורת 
סב"א )ס'ופר ב'ן א'חת עשרה( כתוב שזה חינוכי מאוד ומומלץ על ידי רבנים. האם אבא 
לא רוצה שנתחנך כמו שצריך? אבא אומר שכשהוא היה ילד, הקומיקס היחיד היה בגב 

החוברת השבועית של 'זרקור'. 

אחרי החיידר, אני הולך לפעמים לבקר חברים כדי ללמוד ביחד למבחן השבועי. אני 

קומיקס חסר תמונות
- משה וולפסון -
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אוהב מאוד ללמוד עם אברימי, כי בבית שלהם יש הרבה קומיקסים, גם של 'זמש"ב' )-ז'ה מ'ה 
ש'היה ב'חנות( וגם של 'מבצע זע"ם' )ז'ה ע'דיף מ'ספונג'ה(. לפני שאני קורא אני מקפיד כמו 

שאבא הזהיר לוודא שאברימי קרא לפני זה חמשה ספרים רגילים. 

פרק א'
יום אחד הרבי הודיע על מבצע חדש לשינון כל המשניות מסדר מועד, שבסופו ייערך מבחן 
פומבי לכל התלמידים המצטיינים בהשתתפות ההורים ורבני השכונה. מיד קבעתי עם אברימי 
שאנחנו נלמד כל יום ביחד. יום אחד הוא יבוא אלי ויום אחד אני אבוא אליו, כך נוכל לסיים את כל 

הקומיקסים והמשניות עד סוף המבצע. 

-ביום שלישי, מיד אחרי שבאתי הביתה ביקשתי מאמא רשות ללכת לאברימי לחזור על הקו
מיקסים. אמא הסכימה בתנאי שגם נלמד קצת משניות.

הדרך לבית של אברימי ארוכה קצת, החלטתי לקצר את זמן ההליכה דרך החורשה בקצה 
השכונה. בעודי צועד בין העצים גיליתי לפתע ילד שיושב וגבו שעון על עץ. לא היתה לו כיפה 
וגם לא היו לו פיאות. נבהלתי קצת, אך הוא היה יותר מבוהל, הוא היה נראה חיוור וחלש מאוד, 

וזקוק לעזרה מיידית. 

"איך קוראים לך?" שאלתי. 

 .I Don't know

לא הבנתי מה הוא עונה לי. רצתי מהר לבית של אברימי שהבין אנגלית 
מכיוון שאביו ואמו גרו בילדותם באמריקה. 

התברר שהילד הזה אינו זוכר איך קוראים לו ואינו יודע להסביר כיצד 
-הגיע לכאן. לקחתי את הילד לביתנו. אבא הלך לשאול את הרב מה לע

שות, והרב אמר שבינתיים נקרא לו ישראל חיים.

•••
יישן  "ישראל  ואינטליגנטי במיוחד.  ישראל חיים התברר כילד חביב 
איתך בחדר, עד שנצליח לברר מי הוא ומהיכן הגיע", אמרו אבא ואמא. 
אברימי ואני המשכנו בתכניתנו המקורית שרק שינתה מיקום ולמדנו יחד 
משניות, כשהאורח החדש 'ישראל חיים' יושב לצידנו ומסתכל מסביבו, 

מנסה לעכל את המצב החדש ולהכיר את ביתו הזמני. 

'ישראל חיים' הוציא מן הארון את הקומיקס  בזמן שלמדנו משניות 
החדש של "חבורת כרפס 35" כשלפתע הניח בפנינו את הספר בעמוד 

23, בו מופיעה תמונה גדולה של גורילה ואמר בקול: 

."MY NAME IS JONNY ,ג'וני"

אברימי הבין אנגלית ורק שאל כדי לוודא ששמע נכון.

"קוראים לך ג'וני?"

-"כן,", אמר ישראל, "זה היה השם שלי באנגליה, אבל עכשיו אני רוצה שתקראו לי יש
ראל חיים. מעולם לא ראיתי חיים כל כך יפים כמו שיש לכם. אני בן יחיד להורי, יש להם 
בית של שש קומות, ולמרות שאני לבד, להורים שלי אין זמן להתייחס אלי כמו שצריך. 

הם כל הזמן עסוקים בעבודות שלהם. אני רוצה להישאר כאן בבית שלכם". 

את כל זה אמר ישראל חיים – ג'וני באנגלית, כשאברימי מתרגם לנו לעברית. 

הלילה ירד ואמא המליצה שנתחיל להתכונן לשינה. אברימי התקשר להוריו, שאישרו 
לו להישאר לישון עמי ועם האורח החדש. 

בארוחת הערב חזרנו וסיכמנו בעל פה את כל מה שלמדנו בחיידר. לאחר מכן בירכנו 
את ברכת המזון ואמא הראתה לאברימי ולג'וני היכן יישנו הלילה.

•••
הרגשתי  היום.  עלי  והסוער שעבר  היום החריג  רצו מראות  במוחי  נרדמנו,  כמעט 
כאילו כל סיפורי הקומיקס שקראתי קמים מול עיני לתחייה. בליבי ביקשתי מהקב"ה, 

בדרך הביתה 
סיפר ישראל 
חיים עד כמה 
הוא מתרגש 
שאביו בדרך 
לארץ ישראל. 
"קשה לי להאמין 
שאך לפני 
חמשה ימים לא 
זכרתי בכלל 
מאיפה באתי 
ולאן אני הולך. 
כעת אני רק 
מקווה לשכוח 
את כל השטויות 
שלמדתי לפני 
כן"
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שמתי את האצבע על הפה והראיתי לישראל חיים – ג'וני שישתוק. רק זה חסר לי 
שרכוביץ' ולויטרמאך ישמעו את שם משפחתו הקודם, ויספרו להורים שלהם שיקימו 

קול מחאה.

•••
ישראל חיים השתלב מהר מאוד בכיתתנו, וכמעט שכחנו שאך לפני פחות משבוע 

מצאנו אותו בחורשה כשהוא בקושי זוכר את שמו הפרטי. 

פרק ב'
חמשה ימים עברו. ישבנו בחדר הילדים ועיינו בקומיקס החדש של "סיפורי הבאבא-
בובה". לפתע, ללא כל התראה מוקדמת אמר ישראל חיים: "נזכרתי. נזכרתי היכן אנו 

גרים, נזכרתי איך קוראים להורי ומה מספר הטלפון שלהם", אמר בהתרגשות. 

חיכינו שאבא יחזור מהכולל, ומיד חייגנו אל בית הוריו של ג'וני על פי מספר הטלפון 
שמסר לנו ישראל חיים. העוזרת ענתה ואמרה שההורים לא בבית, ואפשר להשאיר 

הודעה או לכתוב להם בווסערצאך. 

התקשר  ווסערצאך,  מכשיר  לנו  שאין  מכיוון 
אבא לדוד שמוליק שיש לו מכונה של ווסערצאך 
ולאחר  בבית. הדוד כתב בדיוק מה שאבא ביקש 
נראו ספרות  חמש דקות צלצל הטלפון, על הצג 

רבות מדי. הבנו מיד שזה מאנגליה. 

ישראל חיים הרים את הטלפון, ודיבר עם אביו. 
הוא דיבר לאט יחסית למה שאנו רגילים בארץ אך 
מהר מדי למי שלא מבין אנגלית. מזל שאברימי 
היה שם והצליח לתרגם את השיחה באופן חלקי. 
קיצור הדברים שאביו מיסטר "מייקל פוי", אחרי 

-ששמע את סדר היום המופתי בביתנו – בית מש
פחת כהן – מכריז "מי כעמך ישראל", הוא מתוודה 
כי מצד אביו הם בעצם יהודים מתבוללים שניסו 
להתכחש ליהדותם, אך עוד הערב הם יעברו גיור 
לחומרא. מיד בבוקר יקדיש יומיים בלבד לחיסול 
מטוסם  על  יעלו  מכן  ולאחר  המסועפים  עסקיו 
בני  כל  עם  יחד  להתגייר  לישראל  ויגיעו  הפרטי 

המשפחה. 

-מיסטר מייקל ביקש מאבי לחפש לו דירה בש
כונתנו, על מנת שיוכל לחיות בין אחיו האמיתיים, 

שהסיפור הזה יסתיים בכי טוב, וקיבלתי על עצמי לפרסם חמשה כרכי קומיקס אי"ה ובלי נדר, 
כדי שבאמת ייגרם קידוש שם שמים. בכל זאת לא כל יום מוצאים ילד באמצע היער שאפילו לא 

יודע איך קוראים לו. 

•••
בבוקר הלכנו לחיידר, ואבא שלח את 'ישראל חיים – ג'וני' יחד אתנו, אחרי שסיכם זאת עם רב 

השכונה ומנהל החיידר. 

•••
"ילדים, יש לנו תלמיד חדש", אמר המלמד. "אנחנו עוד לא יודעים מה שם משפחתו. אבל 
אנחנו מקרבים כל אחד שחפץ להיכנס תחת כנפי השכינה, ואני מקווה שנזכה לקדש שם שמים". 
הרבי ביקש שנתנהג בהתאם ושכל התלמידים יקרבו את התלמיד החדש שירגיש כשווה בין 

שווים. 

•••
אליהו רכוביץ, שהיה המלך הרשמי והלא-רשמי בכיתה, לקח את העניינים לידיים והחליט 
לקרב את ישראל חיים - ג'וני באופן אישי. אך ישראל חיים – ג'וני אמר שהוא עדיין לא זוכר שום 

דבר, לא מי הם ההורים שלו, ובטח שאינו זוכר 
את שמות הדודים והסבים. אינו יודע מה שם 

-משפחתו הנוכחי, שלא לדבר על שם המשפ
חה הקודם, לפני שהחליפו לו את השם. 

•••
הגיע  החול  לימודי  בשעת  הצהריים,  אחר 
מגיפת  על  סיפר  הוא  להיסטוריה.  המורה 
הקורונה שהתפשטה בכל העולם בשנת 2020. 
2020, והמורה הס-  שאלנו את המורה מה זה
נהוגה בעבר,  ביר שזו שיטת ספירה שהיתה 

אך כיום ברוך ה' נכחדה מן העולם. 

-"פוי", אמר פתאום ישראל – ג'וני בקול שא
שמע אבל מספיק בשקט שאף אחד אחר לא 

ישמע. 

לא כל כך הבנתי מה כוונתו. חשבתי שאולי 
הוא מתכוון לתאריך הלועזי שהמורה הזכיר. 

אך ישראל חיים הבהיר די מהר למה התכוון.

"'ג'וני פוי – זהו שמי המלא הקודם". 

כאחוזי אמוק 
)למרות 
שמעולם 
לא הבנתי 
מה פשר 
המושג( 
רצנו לחדרו 
של המנהל 
וסיפרנו על 
ממצאינו. 
המנהל גער 
בנו באמרו: 
"קראתם 
מדי הרבה 
קומיקסים 
ודמיונות 
לאחרונה"
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-דאע"ש. אם גם זה לא יעזור, נעשה להם את התרגיל שמופיע בחוברת 'חבורת בין הז
מנים במבצע חגורה שחורה'. 

"עד היום התפללתי שאשכח את כל מה שלימדוני הסינים והערבים. קיוויתי שאאבד 
את כל כוחותי הפיזיים, ואלמד כל כך חזק עד שלא יהיה לי כח אפילו ללכת הביתה 
ולאכול ארוחת ערב. אבל היום אני מבין שמשמים הכינו תרופה למכה, ולמדתי את כל 

זה כדי שיהיה לזה שימוש בבוא העת".

"קדימה, מסתערים", אמר ג'וני.

אט אט ירדנו במדרגות המחסן החשוך. מגששים באפילה, באצבעותינו חיפשנו את 
המתג, ג'וני הושיט את רגלו הימנית ופרץ את דלת המחסן. אני הושטתי את ידי והרמתי 
את מתג החשמל. לנגד עינינו התגלו שני מזרנים, כיכר לחם קרועה, מספר גביעי שמנת 

קרועים, וקופסת חומוס חצי ריקה. 

"הם מתכננים פיגוע, אני בטוח בזה", אמר ישראל חיים. 

"איך אתה כל כך בטוח?" שאלתי בחרדה.

-"שים לב", אמר ישראל חיים – ג'וני. "אין להם כאן ברז לנטילת ידיים. שנית, על קופ
סת החומוס יש הכשר חלש יחסית, וזאת בלשון המעטה. בנוסף לזאת, הפונט של מותג 
הכתיבה  צורת  את  מאוד  מזכיר  החברה, 
ביותר  המסוכן  המחוז  באידליב,  הנפוצה 

בסוריה, הנמצא בשליטת ארגון דאע"ש".

•••
בחברי  הפצרתי  לכיתה",  נחזור  "בוא 

החדש שהתגלה כבלש ולוחם מיומן. 

חזרנו לכיתה אך ראשנו לא עמנו. דברי 
מחשבותי לראשנו,  מעל  חלפו  -המלמד 

תלמידי  כל  נתונים  בה  לסכנה  נתונים  נו 
זוממים המחבלים,  יודע מה  החיידר. "מי 
שליחי ארגון דאע"ש, ממש ברגעים אלו", 

חשבתי לעצמי. 

אותנו  שגאל  הצלצול  בא  וחצי  בחמש 
מייסורינו. 

•••
"דודי וישראל חיים, בואו אלי בבקשה", 

-הכריז הרבי לפני ששחרר את כל התלמי
הרבי  שולחנו של  אל  ניגשנו  לביתם.  דים 

ולא בין האומות וככל הגויים. אבא מגמגם קצת ומסתייג. "נעשה כל מה שאפשר, מיסטר פוי. 
מבחינתי קוראים לכם הרב מיכאל פוימן, וכדאי שגם מבחינתכם, אם אתם באמת רוצים לגור 
כאן. אתם צריכים להבין הרב פוימן, השכונה שלנו היא העילית שבעילית. אנחנו מקבלים כל אחד 

בסבר פנים יפות, אבל מי שגר כאן זה באמת רק משפחות חשובות ומיוחסות מאוד". 

•••

פרק ג'
למחרת הלכנו לחיידר כרגיל. ישראל חיים ניסה לשים בצד את המתח הרב והציפייה להגעת 
אביו. בהפסקה יצאנו החוצה לשנן יחד את המשניות לקראת המבצע הגדול. פסענו בחצר הלוך 

וחזור, אט אט שוכחים ומתעלמים מכל מה שמתרחש סביבנו. 

מרוב שהיינו שקועים בשינון המשניות, הקפנו את כל החצר והגענו אל המחסן האחורי, מקום 
מגוריהם של הפועלים הערבים שבנו את האגף החדש. ברקע שמענו דיבורים בערבית:

عن ماذا تدور هذه القصة؟

•••
גו'ני.  "ששש..." היסה אותי ישראל חיים – 
"בעברי הייתי הולך מדי ערב ללמוד קארטה 

-ואומניות לחימה מפי מאסטר סוני. אותו מו
האלו  השטויות  את  שלמד  ערבי  היה  מחה 
לחם  בעיראק. שם  שנים  מסיני שגר מספר 
לצד כנופיות ששירתו בפלוגות דאע"ש. אבי, 

-במסגרת עסקיו, היה עמם בקשר. והם,  לימ
דוני את אמנות הלחימה הסינית – עיראקית. 

-במסגרתה גם קלטתי את עיקרי השפה הער
בית. במיוחד בניב העיראקי – סוני". 

-"מה הם אומרים?" שאלתי את ג'וני פוי בח
רדה גוברת.

ג'וני.   – חיים  ישראל  אמר  מושג",  לי  "אין 
"בוא ניכנס ונראה מה הם זוממים".

"אני מפחד, אולי נקרא לרב'ה או למנהל?".

ג'וני. "תיזכר מה קראת  "אל תפחד", אמר 
והמ המלמדים  היום.  עד  הקומיקסים  -בכל 

נהלים לא אוהבים דברים כאלו, הם חושבים 
תמיד  מזה,  חוץ  בסיפורים.  רק  קיים  שזה 
נוכל להשתמש בתרגילים שלמדתי מלוחמי 

הספר החדש 
תיאר איך התגברה 
חבורת תושבי 
חלם על קיסר 
רומי החזק והנורא 
שרצה להכניס 
את כל תושבי 
העיר למדורת 
האוטו-דה-פה 
של האינקוויזיציה. 
ברגע האחרון, על 
ידי שתדלנותו של 
הברון רוטשילד 
ומכותיו הנמרצות 
של הגולם מפראג, 
ניצלו תושבי העיר
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•••
קרני השמש שחדרו מבעד לחלון, העירו אותי מוקדם מהרגיל. במרכז החדר עמד 
ישראל חיים והתאמן בתרגילי לחימה אותם התעקש שלא לשכוח. כל זאת כששפתותיו 

מרחשות בתפילה לשוכן מרומים שיצליח להפר את מזימת שונאי ישראל. 

-צעדנו יחד לכיוון התלמוד תורה, במוחי העברתי את כל הסיפורים שקראתי כל הש
-נים. "גם שלוימלע פייפער וחצקל'ה שלעפער לא דמיינו שיום אחד יכתבו עליהם קומי

קס שיקבל הכשר מהודר א' א'", חשבתי לעצמי.

הסתכלתי על ישראל-חיים ג'וני, והוא הסתכל עלי. ידענו שאין מנוס, הסיפור חייב 
להימשך ואין דרך חזרה. 

ההחלטה התקבלה!!! 

פורצים למחסן!!!

•••
לג'וני היתה יד ימין חזקה, ולי היו עיניים שקראו הרבה עלילות מופרכות. בהחלט 
שילוב מנצח. שוב ירדנו בשקט את גרם המדרגות החשוך. המחסן היה ריק, סרקנו את 
החדר מכל צדדיו, דבר לא התחדש. "אין כאן שום 
עלילה, הצייר לא יכול לצייר שוב את אותו החדר 
שראינו שלשום", אמר ישראל – ג'וני באכזבה. "בוא 

נחזור לכיתה ונשכח מכל הסיפור". 

של  תקתוק  לפתע  נשמע  שעזבנו  לפני  רגע 
שעון.

טוק, טוק, טוק...

•••
הבנתי מה  לא  )למרות שמעולם  כאחוזי אמוק 
פשר המושג( רצנו לחדרו של המנהל וסיפרנו על 
מדי  "קראתם  באומרו:  בנו  גער  המנהל  ממצאינו. 

ודמיונות לאחרונה, עדיף שתנ -הרבה קומיקסים 
צלו את הזמן לחזור על עוד כמה משניות, במקום 

לחפש כל מיני עלילות וסיפורים". 

בלית ברירה פנינו נזופים לכיתה, הצלצול בישר 
על תחילת הלימודים. כמובן שכעת היה לנו עוד 
יותר קשה להתרכז בלימוד. הרב'ה לא ויתר וביקש 

לדעת מה אירע. 

לכרך  עכשיו  לחכות  אמורים  בעצם  "הרב'ה, 

בלב הולם. "שמתי לב שלא הייתם כאן בשיעור האחרון", אמר המלמד. "אני מקווה שזו הפעם 
האחרונה. אם לא תהיה ברירה ניאלץ להפריד ביניכם. אל תשכח דודי", הביט המלמד אל תוך 
עיני, "שקיבלנו את ישראל חיים, למרות שאיננו יודעים את שם משפחתו - הנוכחי או הקודם - רק 
בזכות בקשותיו של אביך, אך אם נראה שהוא משפיע עליך לרעה, ניאלץ להתייעץ שוב עם מי 
שצריך להתייעץ, ואולי אף לשלוח אותו אל החיידר הסמוך, שם לומדים כל מיני ילדים שנאלצו 

להחליף את שם משפחתם". 

הבטחנו לרב'ה שמחר הכל יהיה כרגיל, ובעזרת השם נחזור להקשיב ולהצטיין וגם להשתתף 
במבצע המשניות. העיקר שלא יפריד בינינו חלילה. 

בדרך הביתה סיפר ישראל חיים עד כמה הוא מתרגש שאביו בדרך לארץ ישראל. "קשה לי 
להאמין שאך לפני חמשה ימים לא זכרתי בכלל מאיפה באתי ולאן אני הולך. כעת אני רק מקווה 

לשכוח את כל השטויות שלמדתי לפני כן".

"אל תשכח כל כך מהר", אמרתי לו. "יתכן שנזדקק לתרגיל צ'אנג-פו אחד או שניים בשביל 
לנצח את הערבים שמי יודע מה הם מתכננים לנו". 

פרק ד'
הקומיקס  את  ולקחנו  בסלע'  'שתיקה  בספריית  עברנו  הביתה  בדרך 
החדש של חבורת 'ואתא חוטרא'. לא לפני שווידאנו את החותמת של ועדת 

-הסופרים לענייני קומיקסים. הספר החדש תיאר איך התגברה חבורת תו
שבי חלם על קיסר רומי החזק והנורא שרצה להכניס את כל תושבי העיר 

-למדורת האוטו-דה-פה של האינקוויזיציה. ברגע האחרון, על ידי שתדלנו
תו של הברון רוטשילד ומכותיו הנמרצות של הגולם מפראג, ניצלו תושבי 

העיר.

"דודי, אתה ישן?" שאל ישראל חיים. 

"עכשיו כבר לא", עניתי בקול צרוד. 

"אני רואה בכך סימן משמים", אמר לי ישראל חיים בקול חנוק מדמעות. 
"נסה לחשוב מה היה קורה אם הסופר לא היה משלב בעלילה את תרגילי 
הלחימה של הגולם. כל העיר חלם היתה מושמדת באבחת חרב. קשה לי 

-לדמיין אפילו מה היתה התוצאה בעבורנו ילדי ישראל. מאות ספרים וסי
פורים חייבים את תודתם לרכיבים העלילתיים ובעיקר למסרים החינוכיים 

שיש בספר הזה. 

"בבוקר אני רוצה לבקר שוב במחסן של הפועלים. החומוס היה לפחות 
-משבוע שעבר וכבר עבר תאריך התפוגה שלו. אני בטוח שמחר נגלה פר

טים חדשים ומשמעותיים". 

צעדנו יחד 
לכיוון התלמוד 
תורה, במוחי 
העברתי את 
כל הסיפורים 
שקראתי כל 
השנים. "גם 
שלוימלע 
פייפער 
וחצקל'ה 
שלעפער לא 
דמיינו שיום 
אחד יכתבו 
עליהם קומיקס 
שיקבל הכשר 
מהודר א' א'", 
חשבתי לעצמי
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שגרמו  ארגמן  ש.  סיפורי 
-לנו להפליג על כנפי הד

מיון עד שעת חצות. 

התורה'  אגדות  'אוצר 
קל ישראל  הרב  -של 

גץ  מ.  הר'  ספרי  פהולץ. 
-שהאירו את החגים ומע

סיפורי  היהודי.  השנה  גל 
ש.י  הרב  של  החסידים 
זוין שלקחו את הקוראים 
והוותיקים  הצעירים 
נשמותיהם  את  והרימו 
מעל  כמרחפים  הרכות, 
את  הנושאים  כרכרות 
מזרח  ברחבי  נוסעיהן 
הקרה  ברוסיה  אירופה, 

הקר בהרי  הבוערת.  -אך 
שרוח  השוממים,  פטים 

כפ את  מילאה  -חדשה 
חסידים  ועיירותיה.  ריה 
לבוא  שביקשו   טהורים 
להתקרב  רבותיהם,  אל 

ולו במעט אל מי שאמר והיה העולם. 

עולה על כולם הסופר שעדיין עומד בראש פירמידת הספרות החרדית, הרב דוד 
זריצקי ז"ל, שעשרות שנים ואלפי ספרים אחרים עדיין לא הצליחו להעפיל על יכולתו 

המופלאה שעוד אין בלתה לספר סיפור אמיתי.

וכי מהו סיפור? מה משותף לכל הסיפורים שנכתבו מיום שאחז האדם בקסת הסופר?

הצד השווה שבכל הסיפורים משחר ההסטוריה: לגיבור הסיפור חסר משהו, ולאורך 
הסיפור הוא מנסה להשיגו. העלילה נארגת ובמהלכה מתברר האם הצליח להשיג את 

-שביקשה נפשו. על הדרך – ככל שהסופר מספר סיפור טוב יותר – מצליח הגיבור לכ
בוש את ליבנו, אנו מזילים עמו דמעה, מייחלים להצלחתו, ואידך זיל גמור. 

אינני מן הדור המשבח את העבר ומבטל את ההווה. אדרבה, מדפי הספרים עמוסים 
-להתפקע בספרים וסופרים איכותיים. אך עדיין דומה כי אנו עמוסים גם שושנים המע

טרות קנקנים נאים המכילים בתוכן מילים חלולות שאין בהן דבר. מלבד עלילות דלות 
'מסרים חינוכיים' כדי לרצות את  ומביכות המספקות הנאה רגעית, אליהן מולחמים 

ההורה הנבוך, שחפץ לרצות את ילדיו, וחוזר חלילה. 

■ היריעה המובאת בפניכם, מדברת בפני עצמה.  

הבא שייצא בקיץ", אמרתי. 

-"זה לא הזמן לבדיחות, מדובר בפיקוח נפש", התעשת ישראל-ג'וני וסי
פר את הכל מבלי להחסיר שום פרט, כולל את שם משפחתו הקודם. 

פרק ה'
-ניידת ובה שוטרים חמורי סבר הוזעקו למקום. חבלן משטרה ירד למ

חסן והחמיא למנהל על הערנות שגילו הילדים הצדיקים. המנהל הסמיק 
-מאושר והתחרט על שצעק עלינו קודם לכן. תוך כדי המהומה הגיע מי

סטר מייקל פוי – אביו של ישראל חיים לזירה. כאמור שימש מיסטר פוי 
בזהירות את  הוא מנתק  כמוכר שעוני עצר לדאע"ש. כתשובת המשקל 

השעון ומנטרל את הפצצה.

•••
באותו ערב התקיים בשכונה מעמד הכנסת ספר תורה, על ידי הנדיב 
הגר צדק מאנגליה הרב מיכאל פוימן שליט"א שתרם את השלמת בנין 

תו לנאספים שלולא  נרגש מגלה ראש המועצה  בנאום  תורה.  -התלמוד 
-שייתם של ישראל חיים ודודי היתה הפצצה מופעלת בדיוק באמצע הכנ

סת הס"ת. ובזכות מצוות ואהבתם את הגר והקידוש ה' שקיימו דודי ואביו 
שליט"א והמנהל החשוב, זאת מבלי להמעיט בחלקו של ראש המועצה 

כמובן, ניצלו כולם בנס גלוי.

-"איך לא הכרתי אנשים מיוחדים כמוכם עד היום?" שאל הנדיב הרב פוימן – מיסטר פוי לש
עבר בעברית רצוצה. "איך פיזרתי את הוני הרב על כל מיני שטויות והבלים במקום לחלקו למי 

שראוי להם באמת". 

"עדיין לא מאוחר! עדיין לא מאוחר!" הכריזו המנהל וראש המועצה פה אחד בהתרגשות.

•••

עם הסיפור
"וכל המרבה לספר הרי זה משובח", זו היתה הברכה שחתמה את הבקשה הייחודית: לכתוב 

בעקבות סיפור או ספר שקראנו בעבר והשפיע עלינו. 

בילדותנו היתה הספרות החרדית בחיתוליה. עם זאת היה ארון ספרי הקריאה שלנו מלא מזן 
אל זן, הכל על טהרת הקודש. הספר 'שלשה אחים ושלש מצוות' אותו קראנו שוב ושוב. 'ילדי שי' 
תושבי שכונת עזרת תורה שהתבגרו טרם זמנם אך שמרו על נעוריהם הנצחיים עד היום הזה. 

תוך כדי 
המהומה הגיע 
מיסטר מייקל 
פוי – אביו 
של ישראל 
חיים לזירה. 
כאמור שימש 
מיסטר פוי 
כמוכר שעוני 
עצר לדאע"ש. 
כתשובת 
המשקל הוא 
מנתק בזהירות 
את השעון 
ומנטרל את 
הפצצה

מהדורה דיגיטלית מיוחדת לחג הפסח תש"פ



שור
שנת הע

ספרא אמר, ספרא יודע.
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ואז בא הכתוב
ספר ראשון בסדרת 'הארות בשעת מעשה' של הסופר-אמן משה גוטמן:

13 סיפורי עומק על אנשים שבתוך הקושי המסמא זכו להארת שמיים
ובחרו בדרך חדשה. מוזמנים לצאת איתם למסע נפש עשיר!

בס״ד

חגיגות העשור

אלעד: רבי  יהודה הנשיא 94, אשדוד: רבי יהודה הנשיא 8, רבי אליעזר בן הורקנוס 8, בית-שמש: רבי יהודה הנשיא 6, נחל ניצנים 3, ביתר:  הר"ן 9,  בני ברק: 
נחמיה 28, הרב כהנמן 62, הרב שך 8 )איצקוביץ׳( רבי עקיבא 68, אהרונוביץ 12, רבי עקיבא 152, חיפה: מיכאל 27, ירושלים: שאולזון 49 )הר נוף(, חבקוק 2 )מאה 

טלפון 1-800350036         מייל or1800350036@gmail.com      פקס 035300778שערים(, שמגר 21,  הפסגה  45 )בית וגן(, חדש! בר  אילן  4,  מודיעין עילית: שד' יחזקאל 2 ברכפלד,  חפץ חיים 7 קרית ספר, נתיבות: הרמב"ם 1, פתח תקווה: רוטשילד 75
צרו קשר וקבלו את הספרים עד פתח הבית!


