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 מהעבר הלא רחוק היסטורי מפעים    )סיפור   " ההפיכה   תוך מ " 

 " עומד למות?   210האם אסיר מס'  "   ט " ק   פרק 

 : ונה האחר ה  פ ו של התק וממצה  סקירה עניינית  

מעית שהנושא אינו  מודיע חד מש הוא    , יו"ר הסנאט להתערב בענייני מדינת הישראל לבקשת    רב נשיא ארה"ב מס 
אין    , שליחותו נכשלה לחלוטין כי    תלי פ הנשיא, הוא מודיע לרב נ את החלטת  גדרו לשנות  לא יוצא מ , הסנטור  רלבנטי 

 ושאים פנימיים של ישראל.  ארה"ב בתוך נ מצב לערב את  

יפעל  ולבקשה שתחפש בארץ ישראל גופא עסקן ש   חושב בהתחלה לסגת מהבטחתו לאמא האומללה   רב נפתלי 
במפלגה  חושב שוב על תפקידו המיוחד כסנטור  א  הו מיכן    , אבל לאחר לשחרר את האסיר   ות הקונבנציונלי בדרכים  

   . שעל פי דרך הטבע אינו מובן הדמוקרטית  

הוא גדל עם שאיפות להיות  אברך ששוקד על תלמודו יומם ולילה    , להיות לפי כל הנתונים עליהם חונך הוא היה אמור  
  " מבחן סיכה " ל הש"ס ב כ  על אצל גדולי ישראל בפולין )לפני השואה( נבחן  17בגיל  כבר ,  הבא  אחד ממאורי הדור 

   . דו ו היטב את תלמ וידע  

מאד,  קוות גדולות  תלה בו ת   " לין ב ו ישיבת חכמי ל " שיבה ב ראש י משפיע ו הי"ד  ר  ע הגה"ק רבי שימעולה זעליכוב 
הוא    , פים תורה בפולין, אלא שהשואה טרפה את הקל אלמלי המלחמה העולמית שפרצה היה נעשה אחד מגדולי ה 

  " שייטגען " גם שם עשה    " דעת תורה ו " ם פרוץ המלחמה ונשלח ללמוד בישיבת  האחרון טר ריו ברגע  ברח יחד עם הו 
שיגעון שעליו להתגייס לשורות  תע נכנס לאביו רב יואל  , עד שלפ מבקר עד ערב כשאין לו בעולם מלבד תורה   עצום 

שלו    S .O .S-שמתעלם מקריאות ה העולמי  נגד הממסד  האבודה  המפלגה הדמוקרטית כדי ללחום את מלחמתו  
 . ולין בפ   אחור להצלת משפחתו שנותרה מ 

פעם אחר פעם, האם כל מה שהועלתי לאחי היהודים    , ? שואל רב נפתלי את עצמו רבן שלי היה צודק ו האם הק 
שקול כנגד זה שעקרו אותי מבית המדרש ובמקום להיות אחד מגדולי ישראל הפכתי להיות בעה"ב פשוט שמבין  

ששבוי    פינקלשטיין בן דודי חיים שלום    את   " מת מצווה " פקיד הזה להציל  ת תי ל בלימוד? אין זאת שמשמים ייעדו או 
 לאחר שהפך את עורו.    הגדולה שנחלו   לנקום בו את אכזבתם   ם י צ בבור תחתיות אצל הרשעים שרו 

איך להפעיל    , תכנית שלימה אבל בדרך משלו, יש לו    ב להפעיל את נשיא ארה"   , מהתוכנית הוא מחליט לא לסגת  
 של אותו רב נפתלי. וה  ו ת המ   בהמשך נראה איך עובד   . ית נ לתוכ ת ידו  על הנשיא שיתן א לחץ עוצמתי  

הוא מחליט לעורר שערוריה על זה שלא  ו הנואש  שוקט על השמרים למרות מצב   ינו א נו  י מיודע גם חיים שלום  
   כיהודי?   י הסדר איך יקיים את מצוות ליל   , חג הפסח מתקרב ואין לו מצוות יין ומרור   , מספקים לו את צרכי הדת שלו 

עד שיענו לצרכיו, הוא דורש מצוות יד מאחת    , ת רעב ולא יכניס פירור לפיו שיעשה הפגנ מוריס לוי    סוהר ל הוא מודיע  
שאין לו    " גרגר אבק " הוא נחשב בעיני השלטונות    , המאפיות הכשרות ביותר במאה שערים. לבינתיים אין תגובה 

 ים משלו, אם ימות איש לא יתאבל עליו. צרכ 

התנא  ללכת למערת  שמתגלה אליה בחלום ומבקש ממנה    אביו של חיים שלום   על חולמת    , לשעבר תו  ס ו רטיל אר א צ 
כדי להכניע    , בתפילה רצופים  אמה ולשהות שם ג' ימים  עם    יחד זי"ע    ובנו רבי אלעזר ברבי שמעון   רשב"י זי"ע לוקי  -הא 

שלום חזר בתשובה שלימה אבל עדיין זקוק  את הסט"א שלוחמת עם כל הכוחות כדי להכניע את חיים שלום, חיים  
הפוך עולמות  ל   מגדרן    נה צא ת בפרט אמה  הטומאה, אם היא    י שמים מרובים מאד כדי להכניע את כוחות לרחמ 

 ולקרוע שערי שמיים יש סיכוי שזוהי המלחמה האחרונה ובקרוב ממש תקים איתו את ביתה ברוח ישראל סבא.  

ד שנוא עליה ולקרב אותו  לסלוח לחתן שהיה מא פיע על אמה  תש ה ו תי חו ו שתאמץ את כ  , הוא מעודד אותה מאד 
  " וני לפלוני ל פ בת    , זת צאת ומכר ול יו ק   בת   עים יום קודם יצירת הוולד ב אר " ו נאמר  עלי   , ג מחדש לראות בו כבן הזו 
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סע  רה לנסוע למ היא אמו , איך הופכים לב שונא לאוהב, יש כאן עבודת המידות מיוחדת במינה,  התפקיד קשה ביותר 
ותח ושהייה במקום  מפ כשהכל לא היה    , פעם לפני שבעים שנה   מירון המרוחק בתנאים של תפילות ג' ימים בישוב  

עם כל הכבוד השמור  איך לשכנע את האמא    , הייתה לא פשוטה. צארטיל לוקחת את התפקיד ומחפשת את הדרך 
     לה כבת נאמנה. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ̂ ^^^^^^ ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 הכנה ראשונית למסע למירון. 
מה לאחר  פנתה צארטיל יום לאחר מיכן לא   " בחיוב   לי נות  ע י ח אם תוכלי לה שמ א   , מאד   ה ממך טובה גדולה אמא אני צריכ " 
 פילת שחרית. ת 

בה? אדרבה מה לא תעשה כדי  ממנה טו   , מתי אי פעם ביקשה בתה הצדקנית השיבה האם בהפתעה עצומה   " בשמחה רבה " 
 . ב חיובית על הבקשה שי לה 

 ניה קורנות משמחה. השיבה כשפ   " אד לשמוע במה אני יכולה לעזור? אשמח מ " 

ה  צ ו ר , אני  זי"ע   עון בר יוחאי ובנו רבי אלעזר רבי שמ   , תטח על קברי התנאים הקדושים ון להש צה לנסוע להר מיר אני רו " 
בת לוויה, חשבתי שגם את  לי    יה ה שת לי  עשות ב ה מדי קשה ל ני מפחדת שז ילות וא ת ולהתפלל שם שלושה ימים ול ב ש ל 

ולכן כמעט ואת  שה  ק הקדושים, אני שומעת ממך לא פעם שאת רוצה לנסוע רק שהנסיעה היא    ם תשמחי להיות על הקברי 
 . " ענות לבקשתי אשמח מאד אם תוכלי להי   , לכך   ואין מקום יותר מסוגל לא נוסעת לשם, יש כל כך הרבה על מה לבקש  

לא אחת ולא שתיים  ם  אמנם היא מרבה להתפלל על קברי צדיקי   , הבקשה המוזרה של בתה האמא לא יודעת לעכל את  
ן נואשה  ע לשידוכים, מזמ ג מי תפילה, היא לא חשבה שזה נו לשלושה י נוסעת  היא  מאימתי  אבל    , הייתה נוסעת ליום שלם 

מוכנה    משום מה היא לא   , לבה לשידוכים ו שסגר את אוזניה  קשה  עון  , יש לה שיג לאיש פעם    אי   א מהחשבה שצארטיל תינש 
 ות? , על מה היא כל כך רוצה להעתיר משך שלושה ימים וליל לשמוע שום הצעה 

מים רצופים, זו בקשה מאד לא שגרתית  ושה י למה את חושבת לנסוע לשל   , על הנסיעה   האם מותר לי לדעת מעט פרטים " 
, את יודעת מה זה לשהות שלושה ימים  רצופים   עים לשלושה ימים ומעים שנוס כמעט לא ש   גברים לאשה, אפילו על  

שליט"א  קרליבך  יר  מא רב  ה   , אנשי החסד הנודעים   וארגון מזון מסודר של כסניות  אותם ימים עוד לא היו א )ב   ?" במקום כזה 
לא היה שייך לשהות  , אבל בימים של אז וכה מאד ה אר י ז"ל שעשו את המקום ראוי לשהי  ק ו קופרשט  ן ו צי  ן רב ב ועמיתו 

 ( נימלי  מי במקום בלי כל סידור  

 כל הזמן מהשאלה החודרנית, אבל הכינה כוחות נפשיים לדבר עמה על כך. בוכה היא פחדה  צארטיל הייתה נ 

אבל כיום אני בחורה מאד מבוגרת וצריכה רחמי שמים    נשא, נפשית ורגשית להי , כיום אני פתוחה  להינשא "אמא אני רוצה  
תפילה  שערי  י' ש ח בא שי פעמים מא עתי כמה  שמ   , ם לקרוע שערי שמי   שידוך טוב, לפיכך הבנתי שאני חייבת מרובים לקבל  

אולי ירחם ה'    , , החלטתי לעשות מעשה לא שגרתי ולנסוע למקום ולא להרפות של האדם על עצמו לעולם לא ננעלים 
 . " י זעקת שוועתי ו לקול    מע ש י ו 

  הארוכה בדרך    , לכיוון מירון   ה אמ ריכה להוציא את  ות, דבר ראשון היא צ הרגע לדבר על השליח   היא החליטה שעוד לא בשל 
 במרומים תמצא את המילים הנכונות ולא תקלקל את השליחות.   בעזר השוכן להרחיב את הדיבור,    תוכל ש היא מקווה  

שון על גבי  לא יכולה לי אני  , עבורי זו משימה קשה מדי פים, אני כבר לא צעירה רצו ה ימים שך שלוש "אבל איך נסתדר מ 
 " השיבה האמא בחשש. אבל שינה זה משהו אחר   , , אוכל אפשר לארגן האם לא די עד חצי היום   , למדי   ספסל נוקשה 

ת וכל פעם שהיא חשה  רבה צרו יש לה ה   , הר מירון י חברה טובה שפוקדת פעמים רבות את  אמא חשבתי על הכל, יש ל " 
יש לה בית    , משפחה מתגוררת לא הרחק מהמערה ה   , בשם כהן עם משפחה  טוב  , היא יצרה קשר  קושי היא פונה אל המקום 

, היא נתנה  ובמחירים מוזלים   ביד רחבה האוכל  את  הם מספקים    , ם ו ם פלוס שתי ארוחות לי דרי משכירים מספר ח הם  גדול  
 . " נקח אתנו אוכל ושתיה ליתר ביטחון   , בית מוצף באורחים לי את הכתובת המדויקת אני מקוה שכשנגיע לא נמצא שה 

פילות תתקבלנה ברחמים וברצון ובקרוב  ואי שהת תוח שערי רחמים, הלו , אשמח מאד לעזור לך לפ ב אני מסכימה טו " 
           בדות" מן רב אבל לא להת לחכות ז   -רט א בגענ א ט זיך  ר ניש אובע   ט ר א ומר עליו "לאנג געוו ל תקבלי חתן הגון שנוכל  

 *** 
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 . הגוסס המדומה 
כל    , יין ו   ר מרו מחר בערב ליל הסדר ועדיין אין רמז למצות  י  כ   , חשבון ה לעצמו  חיים שלום עוש   , סח מתקרבים ימי הפ 
האם הם מתכוננים  לאיש.  ז  זי שאינו מ   " גרגיר אבק " א  כדי כך הו האם עד    , נפלה ועילו. רוחו  ות שעשה עד עכשיו לא ה הבקש 

  " ע אל לעמ " יות  אבל האם הוא צריך לה   אכל כלום, , ברור לו שהוא לא י הכל   הם חשודים אצלו על   , רח"ל להאכילו חמץ  
ם לב  מי ישי   , ה הוא יכול לעשות בחדרו כשהוא בודד מ   ? אבל איך   , ום ח ל הוא חייב ל   ? לכלום   ת שלא מתנגד   [ כבשה תמימה ] 

 ? שלו   או למחאה   אליו 

  , ב מרוב לחצים יו אל איש. ראשו כא איך יצליח להביא את דבר   ? מה יהיה   , שקוע במחשבותיו היום עמד  עד קרוב למחצית  
איפה שמענו על חשש    ? צל מחשש חמץ נ י ה כדי ל עד כדי כך  האם הוא חייב    ? ח ת ימי הפס ע ל שב האם יצום עתה משך כ 
הם יראו שהוא רציני    ! ואולי כן   ? פשו בנ ד  שלוח י ר לו ל תי מי מ   , למות מרעב   ה חמורה סכנ   הרי יש   , חמץ למסור את הנפש 

 אליו.   הרשעים ישות  אד לעורר את  ח  צלי ת   ן אולי כ   פגנת מחאה, ה -סט ע ט א פר " רגע האחרון וה ם ירחמו עליו ב ה אולי    , ביותר 

וזה, חטאיו כה רבים  ז יצות שעומדות ומפרידות בינו לבין המקום, אין ת את המח   ה לשבור בבכי סוער, כמה שמנס הוא פרץ  
ששכח  אחרי הרבה זמן  מאד  , הוא בכה  בפני חוטא ילו  אפ   לא ננעלו עד ששערי שמים ננעלו בפניו, אבל כידוע ששערי דמעות  

מנגנון  שהדמעות ננעלו בשקית שלהן, לבו היה חלל ולא היה מי שינגן על מיתר הכאב שמפעיל את  היה    וח בט   , מעה ה זו ד מ 
   . הדמעות 

סוגלים להזיל דמעות, אבל פעמים שגם אצל הגבר  הם לא מ  , ר יות   נים ו ס כביכול ח  י שמור בדרך כלל לנשים, הגברים הבכ 
כאב החוצה שלא ירסק אותו. הקב"ה  תב את ה לו דרך לנ   ת לבו, אין ש א כוב קשוח מתעורר רגש הבכי, כאשר כאב חזק  ה 

 מים לפרוץ בבכי כאשה. יש עלול פע גם אדם אד הפעיל את המנגנון ו ל   נותן לאדם את הכוח 

     וחו מרוב יאוש. טיהר וניקה את כל הערפילים שכבר שלטו במ הרב  הבכי  

  ו להוציא נים  פ סוהר קפוא  להגיע    אמור ם  בצהרי היו   , מת ד ר איך יצליח לעורר את המערכת מהת   , היר ז מ עלה רעיון  בראשו  
כמה שהוא    , צוני לתקשר עם העולם החי   די זו ההזדמנות שלו כ   ת את החדר, להחליף את המצעים ולנקו   כדי דר הסמוך  לח 

קשוח יש איזה לב  הוא מאמין שתחת המעטה ה   , יש לו מבט חד מאד   , לו לבו שהוא לא רשע כיתר הסוהרים קפוא אומר  
   . ל הגיע הרגע לפעו .. . ונצרט הכאב שלו פעיל את ק ורר כשי ע ית יתכן ש פועם  י ש יהוד 

   . מראה אמיתי   ן מנסה לשוות לה   , התאם הוא הגביה את המינון ב   , תחילה חרישיות   , ת כאב גניחו השמיע  החל ל הוא  

ער  ו ו   , היטען   ר דער הויבערשטער זאלל מי   , איך געה אויס   , נישט גוט   יהל זיך זייער ך פ אי   , ועה ו זייער  עס טוהט מיר    , וועה   י או " 
הוא      ...מי יודע מה אירע עמי. ב אני חש שאני ח"ו ני חש שלא בטו א ואב לי מאד  אבוי כ   -  ן געשעה מיר  מיט  אט  ה וואס  סט  י ווי 

הקפיד לדבר רק באידיש אפילו שידע שאיש במקום אינו מבין את השפה, הוא נקט בעמדה ברורה שהוא לא חייל ציוני  
, גם עתה החליט הוא לא משנה קו,  ד לרגע זה ע   מדרש הרוסים גיע ל יום שה שפתו היא אידיש וכך נהג בעקביות רבה, מה 

מבינים בכל  הצרחות  ו את שפת הכאבים    , ל דאגה א   רית וטבעית, כדי שלא יחשדו בו במשחקים. בצורה הכי מקו הוא מתנהג  
   השפות. 

   . ותן א אבל הוא ידע שלבסוף ישמעו    , ע מה מתחולל ולא יד איש עדיין לא שמע את הגניחות  

הוא שומע    , רענן את חדרו במעט ל ו מן החדר    הגיע להוציאו הוא    , תקרב לחדרו שהיה ממונה על שמירתו ה לוי  מוריס  הר  ו ס ה 
  בועה תוך  חי כמו ב הוא    , ים יים שלום משחק עד עתה לא עשה ח   , ולא ידע איך להתייחס אליהן   ות חזק גניחות כאב  ע  לפת 

 עמו מאומה    ר ב די ולא  מת לבו  ו ש לא ניסה לעורר את ת   עד עתה ,  עם הספרים 

אולי הוא  הוא חשב ש   , הם לשמוע שהבחור בכלל מדבר הוא נד   של אותו יום,   אריך מה הת שאל אותו  פעם אחת כש מלבד  ] 
שנים    לפני כמה אמר לו שאביו נפטר    אסיר ז ה א   ? הוא שאל אותו מה כל כך חשוב לך לדעת מה התאריך היום   , מלידה ילם  א 

זרחית שומרת  חה מ , מוריס שבא ממשפ השנה   ם יו כל לדעת מתי הוא  ם יו היו   אם ידע מה   , פטירתו וצה לדעת את יום  והוא ר 
   [ ועזי הל ו   ברי ו את התאריך הע לדעת וכך מסר ל מסורת החליט שזה דבר שמותר  

,  האלמוני   להתייחס אל כאבו של האסיר   הוא צריך האם    , ה הקש   היום לפתע הוא שומע ממנו גניחות כאב עמוקות, השאלה 
   ? או ימות יחיה  ו אם  וכי מה ל   " חדלי אנוש " אסירים כאילו הם  ההתייחסות אל ה במתקן כליאה זה  

 ור אותו על מותו הפתאומי של האסיר.  איש לא יחק   , הוא חשב לסגת ולעזוב את האסיר שיגווע לעצמו 
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מר ק"ש  רוצה לו   , רב לי    תביא אדוני    : אליו הוא זעק    , הכיר   הוא בכה בצורה שלא   , להרעיד את לבו אבל חיים שלום הצליח  
  . ן( שטיי ' )עלענד וויא א    ודד כאבן עזובה ב   את העולם וב  לעז כנראה  , זה החסד האחרון שניתן לעשות עם אדם שעומד  ווידוי 

 . מוריס פנה לפתע אל    " ? י דו ווי ק"ש  עכשיו  אולי תאמר איתי  אם כך    , די למ   קצר   הזמן   כי אולי   , ב אבל אולי אין זמן להזעיק ר 

 ייו. ונים של ח עים האחר התנסה בפוזה של גוסס שמתחנן על נפשו ברג ם לא  מעול   , קשוח   נבהל, כמה שהיה   יס מור 

הוא    , במקום כזה בהחלט אפשר למות   , הוא עומד למות אולי  ר,  כזה אכז לא יכול להיות    אני "   : מחשבות בהולות עברו במוחו 
  , יקירי מוריס    : יצעק בחלום ו   וא אבא ז"ל אלי שלא יב   , עלי לעשות משהו   . יים תוך תקופה קצרה את החיים ס לא הראשון ש 

   " ? כזה יצור   י , מאיפה יצא ל קשים שלו איך עזבת חולה אנוש ברגעים ה 

בשל  שמת מזמן    תוכו ב ש )החושי(  נסואלי  ס החלק ה חש איך    פתע ל   ? ? ין או לא ת עני לעשו   , לו להשתולל בתוכו הרגשות הח 
 .  עיר צ   לנער ר  יות תאימים  רגשות שמ בלבו  עדיין פועמים    , עורר לפתע מת האימונים הקשוחים  

   . ות הקשוח לא מתאים לשיר ו יה  י כל החברה יצחקו עליו שהוא אשה רחמנ   , לרגע הוא מנסה להדחיק את הרגשות שלו 

מור  פא של בית הכלא ד"ר משיח  את הרו זעיק  אולי י אכזר,  ים בלבו, הוא לא יכול להיות כזה  זיק של רחמ   ניעור לפתע  אך  
הוא בכל זאת קיבל הכשרה    , כלום ל הוא יותר טוב מ אב   , גם יחד   ואולי שניהם   חייט   ו א נדלר  יש אומרים שהוא ס   , יוסף 

   , סיר הוא יוכל לומר לו מה מצבו האמיתי של הא   , ימת מסו רפואית  

הוא עבר כמה    , חוק שהוא כבר מת עליו לא לחשוב כל כך ר   , וק תינ או  א לא צריך להיות שפן  הו   הרהור שני עובר בו. אבל  
   . של אדם מסכן   זה נראה יותר התקף היסטרי   , גוסס לו  נראה    לא הוא  בידו  המאפיינים ש לפי    , קורסים ברפואה משלימה 

 . ן מרגיע באופ   כמו גש אליו וטפח על ש ני הוא    , ה סיון הרגע בני שים  לבטיו הק ט את  החליט להשקי הוא  

 " תגיד לי בדיוק מה אתה רוצה?   , רב   קח זמן ו זה ל   , ך למות, לא מתים כל כך מהר לא הול   אתה עוד   , חמוד   היי " 

יש לו  זה אחד  ה גם במקום    , רכתו ע הוא צדק בה ,  ם לא האטו כ י ב שונה צליל אנוש שומע בפעם הרא וא  ה   , התעודד ם  חיים שלו 
הפחות בימי  לכל    , צליח להוציאו מהמקום ות   תפוס ו ת של   צגה ה ה סיכוי ש   ה משמחת מאד, יש איז   בשורה זו    , ש גש אנו איזה ר 
פחות יש סיכוי  ם לכל ה ש   , יעבירו אותו לבית חולים  אולי  , מעט  לבבות האבן שיתחשבו בו אולי יצליח לעורר את . הפסח 

 שרות לפסח.  מצות כ אכול  שיוכל ל 

 תר. ב במצבו גדול יו היה מישהו שיתחש שי   הסיכוי שם    אבל   , תו ו מושג באיזה בית חולים יאשפזו או אמנם אין ל 

  , שלו נכנס שוב לפעולה כושר המשחק    , שישמעו אמיתיות   הוא שיפר את זעקות הכאב   , רגע את גניחותיו ע ל ג הוא הגביר מר 
אד  מ   בכישוריו המדהימים הצליח ללמוד בתקופה קצרה   , חק שלימד אותו את רזי המש   חברו הבוגד טי  ונ ודה בלבו לי הוא ה 

 . קום למ שלו  להשיב את הכושר  עליו  תה  ע אלפו,  מ את רזי המשחק טוב יותר מ 

ן" הכאב  דעם פיי ן  ג א קעהן נישט אויסטר   ך י ך א רלי געפ   ען רייס   דיא שמערצין "   ד מא שמעה אמיתית  אב שנ ת כ הוא הפיק זעק 
   . ק לכבודו ח ש לא מ   הוא הקפיד לדבר באידיש כדי שמוריס יראה שהוא   " כילו ואיני יכול לה   הוא עצום רע לחלוטין  קו 

כל אדם    , ל ומל חוש את ההתקף המסוכן שאוחז בלבו של האסיר הא ל היה  אפשר  ש עד    , גה הצליחה מעל ומעבר הפעם ההצ 
. קצף לבן  אבים גוברת כ מת ה מרגע לרגע עוצ   , ייו בקרוב שעומד לסיים את ח   ולה אנוש ש שהוא ח נורמלי היה מתפתה לחשו 

 . ולה שאוחז בח   פעם באיזה מחקר רפואי שזה רמז להתקף לב מסוכן , מוריס קרא  אות על גבי השפתיים ר י החל לה 

, אולי יעשו  שזה לא מתפקידו או    הפנות את תשומת לב הממונים עליו האם עליו לעשות עניין ול   , שוב ושוב   התלבט ס  מורי 
מה הוא עושה עניין מכל    ? הזה   אסיר במקום   אל   יחסים מתי מאימתי    , פקיד ת יתכן שאף ירחיקו אותו מה   ממנו ליצנות 

נמושה שאין לה חוט    " לף לפ " היות  הוא הפך ל   . ק אנושי שאי פעם גילה זי   עשו לכל מי זכר איזו פוזה    א הו חה(  )אנ   " קרעכץ " 
   . רה ד ש ה 

ניים, הוא יראה אם העסק  וישגיח עליו בעשר עי לחדר השני  הוא יוציא אותו    , עתה לא יעשה עניין   כי לעת   הוא החליט 
       מעשה ויזעיק עזרה. אז  עשה  י אולי    , עוד יותר תפתח למשהו רציני  מ 

אה  , נר בבירור   מע חרחור גסיסה נש   , והתמוטט בידיו   את לבו חיים שלום  ס  פ לפתע ת   , ו מהחדר הוציא אות   מוריס בעת ש 
מים שמע ישראל ועוד פסוקי  חיים שלום אמר שלוש פע   . נשמעה בבירור   " שמע ישראל " זעקת    , ידיו עומד למות ב   האסיר ש 

ים עד שתהליך  ים ספור אלה של רגע זו ש   , בבירור בחדר   ו משק כנפי מלאך המוות נשמע   , מרגע לרגע   ברו החרחורים ג   , וידוי 
   . ת בידיו ממש ם מוריס היה משוכנע האסיר עומד למו הפע   , וטין דומה לחל   זה   , בידיו ממש ך מתה אמו  כ   . סיסה מסתיים ג ה 

 . אדיש לא היה מסוגל להישאר  לבקוע את הקרח בלבו של מוריס, הוא כבר  חיים שלום  הפעם הצליח  
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אחד מאנשי הצוות יחוש  הוא ציפה ש   , מקווה שקולו נשמע היטב   , ק בקולי קולות זע   " עומד למות בכל רגע   210ילו, אסיר  "הצ 
 . יצליחו לעשות משהו או שרק יקבעו את רגע המוות לה האם  השא   , לעזרתו 

דו אותו  שפק   שים ק ה   הוא לא רוצה את החלומות   ? יזקף לחובתו י   , יהיה מי שיהיה   , האם מותו של אדם   , מוריס אכל את לבו 
נם  כי חיי אדם אי פני ארבעה חודשים. גם אז אביו בא אליו מספר פעמים בחלום והתריע בפניו  ל   155סיר  אחר מותו של הא ל 

יסת לצבא ולא הלכת  למה התגי יש חשבון בשמים, כל מי שנותן יד לקיצור חיי אדם נחשב כשותפו של עמלק,  הפקר,  
 טיים. ו עמים בחלומות סי זעק אליו כמה פ   " מך לרוצח אכזר כך הפכת עצ   , מושיטים עזרה לאנשים למקום בו  

רות האכזר, הוא לא רוצה  י יתפטר מהש   ת ימו   210האסיר  ם, אם  ין לו כוח אליה ו חלומות? א האם גם הפעם יזכה לכאל 
 להיות שותפו של עמלק. 

 *** 

 עבודת שטח יסודית. 
תו היה חסיד  בילדו ה,  בכל רמ"ח ושס" ר  ע , מחד גיסא הוא חסיד סאטמ דמות של אתרוג המורכב   פרידברגר הוא יג  ל ע ז 

לא    , רה"ב באמצע השואה א ל מהונגריה  כשברח    אבל   מנחת אלעזר זצ"ל ה בעל  יה חסיד נלהב של האדמו"ר  אביו ה   מונקאטש 
רבי יואליש  הקדוש    הרבי הכיר את  מיום ש   , ראויה לשמה   ר חסידית צ פה ימצא ח אי חיפש  ו תר  הוא    , היה לו במי להיאחז 

  נותן כשהוא נעתר ו לא היה מחסר טיש אחד ובכל מאורע היה שותף  בו עד לאחת בלא שיור, הוא    ק ב ד זיע"א    ר ע טמ א מס 
 .  טעם המוסדות של החסידות לכל הבקשות שהוצגו בפניו מ   ביד רחבה 

ל  ברחבי העולם, כ רחש  ת כל המ את  כמעט    שהכיל   חוקר ובעל ארכיב ענק ייך את הדמות החסידית ל איש לא היה מש 
קומה שלימה  פני  השתרע על  א. המשרד  לחפש במשרדו שהיה מתויק ומסודר להפלי מה  לו  היה  מקצועי  חוקר    היסטוריון או 

  כמה וכמה משרדים שהתנהלו תחתיו   שם היו    , טן ה נ ת של מ בשדרה החמישי ות  קומ   60  יתמר לגובה שה ין משרדים  י בנ ב 
לו  טיפ   זעליג   רים של פוקדים את המקום ואנשיו המסו אות חוקרים היו  מעניין. מ ד ניהל נושא  כל אח   , ם וני בתחומים מגו 

א  תן למצו שני ורק  י   ו י בכל רחבי נ   האמין ביותר ו יב הגדול  כ הוא הוכר כבעל האר   בבקשות מתוך התמסרות נאמנה לתפקיד. 
     ה לכל נפש. ו שו ש   במחיר ו 

ם כל  הוא הגיש את בקשתו לערוך לו תיקיה שלימה ע   . של אותו זעליג   ו רד מש ב פתלי מצא אף הוא את עצמו יום אחד  רב נ 
ארה"ב ה הגירה  ב   ים וסק שע   עיתונים ה גזירי   חוקית שתוקפת את  ביקש התמקדות   , לא  המקומות    הוא  בכל  מושלמת 

   ? ביותר   ים תי יי ור שער ה ט  בפר   , ם י הבעייתי 

עם כל הקטעים הכי    ס ר כ עבת    קייה י לו ת קשתו וסידר  ב נענה ל כולו  מקורח  ו ( גבה קומה  לטיני )   ני ספ א ממוצא  פקיד  
 .  דים שהכתה ה   הוא לא פסח על שום שערורייה   , נות ציוניים שהרעישו בזמנו את העיתו סנס 

סו  ר פ ים  קר להפליא, הגזיר   ילו בעל דם פ א   ת ממ ו ק לאחר עבודת נמלים הוציא לו תיקייה מסודרת להפליא שהייתה מ 
אלפי מהגרים    אם לא מאות אלפים  עשרות  מ שמעלימות עין    , הזנחות מחליאות של משטרת ההגירה והרשויות השלטוניות 

שנים יהיה רוב    30הזה תוך  קצב  ב   , שרד רך לו המ זהירה שע יסטיקה  ט לא חוקיים שמגיעים מכל רחבי העולם, לפי סט 
 טבעיים. האזרחים ה   ל ש   מקומם   ק את שידח   ים מהגר 

 אם חפצי חיים הם.   , על הממשל לחוקק חוקי הגירה נוקשים ביותר   , היו חד משמעיות   שהעלה המחקר   סקנות מ ה 

 . בעוד מספר ימים   אל הנשיא יש לו עם מה לבוא    , ודה מצאה חן בעיניו העב   , תיקיה רב נפתלי עלעל בכל דפי ה 

 *** 

הוא היה נטל כבד  ש   לא היה ספק   , 210האסיר  מה לעשות עם    ישב לדון   , צוות שלם הסוהר מוריס נקלטה היטב זעקה של  הא 
   . לא יהיה מי שיתבע את דמו גם    , איש לא ידע שמת   , איש לא יצטער על מותו   , השאלה האם להניח לו למות   , עליהם 

ו  אם הי ,  דרות ביותר הו צות יד מהמ שלו לאכול מ   שה ק צם רבות בשל הב הוא    , עושה איתם משחקים קשים לאחרונה הוא  
עם כל האסירים    להכניע אותו כדרכם בקודש הם חשבו שיוכלו    , ם יודעים שהוא כה קיצוני לא היו עושים עמו משחקי 

   . לקח את העניין מדי כבד   הקשה האסיר  ,  פעם החטיאו , אבל ה הם רומסים עד עפר   מסתערים על המטרה כשהם    , שבידיהם 

ש  נים יתחפ כ ו אחד מהס   , לו מצות הכי מהודרות   להביא   היענות לבקשתו ל   , ים בה חושב קבלה לאחר הר שהת ההחלטה  
זה ממש נפל    ? עם ההסתבכות החדשה אבל מה עושים    , ה שערים במא   ודרות ביותר כחרדי הוא יברר היכן יש מצות מהמה 

 להם בהפתעה. 
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עדי  מוטי גל אמר    " זה חסר לנו   רק   , וף החוצה ל ד ברגע שיבוא לבית חולים הסיפור י   , ציא אותו מחוץ לחומות הכלא אסור להו " 
 . ם של פרשית מולי פלד פיחי ל בכל הס טיפ ש שהיה בראש הצוות המיוחד  

  שינו שייך לאנ   בעיקר הוא ו מצא במקרים סבוכים ביותר  לה שמת מעו   רופא הוא    , נזרי הוא משלנו   שלח אליו את ד"ר מוסא נ 
על  איש לא ידע    , ות. נסדר לו קבורה חשאית לנו את האישורים של המו ך שיוציא  נבקש ממנו שיטפל ואם צרי   המושבעים, 
  תסמכו עלי לגריסה    אדם. תיקו כבר מוכן איש לא יודע שהיה כזה    , בעים על חשאיות כולנו מוש   , הרמטית יסגר  מותו, הכל י 

 יהיה להם בדל ראיה. שאפילו אם יבוא צוות חקירה וינסה לברר לא  

 *** 

היו במצב רוח מרומם, הייתה להם  ש של ישראל הם  , ישבו שם מטובי אנשי הרכ צוות הרכישה יצא לארה"ב בתחילת שבוע 
ם היו  שלהם בארה"ב שגם ה ים  את האנשים הקבוע הבקשות שלהם ייענו בחיוב. היו להם  וב  תחושה ברורה שכמעט ר 

בטיב הרכישה  ל שעשו הבהירו ש   ים מ מוקד   גישושים   , מעורים  רצון טוב מטעם אנשי הממשל  לכל    ענות י ה יש  כמעט 
 משאלותיהם. 

  הישראלי אמור לפגוש אותם, הם ול  בארה"ב. הקונס   עוד יום ב לנחות    ם אמורים ארה"ב ה לוינה משם ל טיסה  ב הם יצאו 

"  סטריום י דפנס מינ " נות להם מספר פגישות עם אנשי  בהמשך מתוכנ Ameritania at Times Square   במלון ינוחו מעט  
 ל ארה"ב ש הביטחון  משרד  

בי  ח ר לערוך שלושה ימי טיול ב הם אמורים מו כן  כ , קים שברשימה לנהל איתם מספר ימי דיונים על כל הנש ם אמורים ה 
רק על המדינה, מותר להם    בים ש שחו   מורמים מעם   ם י הם לא אנש   , עם תענוגות עסקים  , בישראל משלבים  היבשת הגדולה 

     גם קצת לראות עולם ומלואו. 

חיוך של שבע  האלוף צור ישב בחדרו עד שעה מאוחרת בלילה חושב על כל העסקאות המוצלחות שהוא אמור לעשות,  
ה אוהדת  פרי יכניס עבורו כתב   חם מנ העיתונאי  יו, מסע הרכש נראה היה מוצלח מאד, עליו לדאוג ש רצון עלה על שפת 

  , , הוא עלה דרגה עליהם לחקוק בראשם כי צבי צור הוא לא איזה אלוף אנונימי   [ שמיועד לכל משכילי הארץ ]   " הארץ "   בעיתון 
אבל עתה הוא מיועד    , הרבה בסולם הדירוג   דמו ק ממוצע משם לא הת תפקיד    , ם ראש אגף כוח אד רק  עד לא מזמן היה  

   דימה. שם עליו עין, מקפצה ק   " הזקן " דרך כי  זה ציון    , מסע הרכש מנהל  כ   יעדו אותו וגם  תיק כבד מאד  מ  להיות ראש אג" 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ̂ ^^^^^^^^^^^ ̂ ^^^^^^^^^^ ̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ̂^^^^^^^^^^ ̂ ^^^^^^^^^^ ̂^^^^^^^^^ ̂ ^ 

 :יאה ןיוליהגלת בה לקמשר לה הדשחה תתובהכ

http://mevaser-tov.ru/index.php/he/the-maggid 

 


