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לקדוש ברוך הוא, על כך שהדריך אותי במסעי.  יאני מודה בכל לב

להוריי, עליהם השלום, על סבלנותם, אהבתם ותמיכתם. ולדניאל 

 דיין, על אותה שאלה שנשאלה על חוף הים.

 
 

 

ספר זה מוקדש לרב יהודה חזני, עליו השלום, אשר אהבתו האדירה לתורה, 

וערת כאש לעם ישראל, לארץ ישראל, לירושלים, ולקדוש ברוך הוא, ב

 .התמיד בחיי
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 הקדמה

 

אחד מבניי ביקש ממני לכתוב ספר המתאר כיצד תסריטאי מתבולל 

יהודי דתי, אב  –, חי באושר ועושר בירושלים בדיוק כפי שהייתיבהוליווד, 

 .יחד עם כל ילדי עם ישראל – ברוך השם, כולם בריאים ילדיםלשבעה 

טוביה בארץ , מעובד לבני הנעורים –הכוזרי שלי,  יםבעקבות הספר

, הגעתי ימות המשיח, ואוסף הסיפורים הקצרים, הדיסקמן והגורו, המובטחת

צעירים ודאי יתעניינו גם ובחורות לקהל בני הנוער בישראל, ואותם בחורים 

שרבים מהם שומרי  כיווןלבני נוער, ומיועד שהספר הזה  כיווןבספר הזה. 

להיזהר במילותיי. אחרי הכול, החיים שלי בארצות חייב תורה ומצוות, אני 

הברית במהלך שיא תקופת "ההיפים" ו"האהבה החופשית" לא היו ימים 

עם שבה השתפשפתי שלי בהוליווד, והתקופה צנועים, בלשון המעטה. 

א לא מסוג ילטפס בסולם התהילה וההצלחה, הוניסיתי הכוכבים הגדולים 

בחינות הבגרות שלהן באולפנות. ולכן, עלי החומרים שנערות דתיות לומדות ל

 טפחיים. ואכסהללכת לפי דרכו של רבי אליעזר בכך שאגלה טפח 

בהן למדתי תורה וחייתי שלמרבה המזל, לאחר שלושים וחמש שנים 

חיים חדשים בישראל, הקלטות הישנות של עברי, הקלטות של החיפושיות 

והדלתות, ג'ימי הנדריקס, בוב דילן, מיק ג'אגר והמנון ארצות הברית, הוחלפו 

רב שלמה קרליבך והתקווה. כתביהם של נורמן מיילר, פיליפ הבשיריהם של 

. כבר רב אברהם יצחק הכהן קוקהשל ו רות' ודוסטוייבסקי הוחלפו בכתבי

זיכרונותיי מארצות הברית. לדוגמה, לפני זמן קצר, משכחתי את חלק הארי 

 –אחד מבניי הבוגרים קרא לי לחדרו כדי שאוכל להסתכל על סרט ביוטיוב 

לאחר שביקש מאשתי להסיר את מנגנון הסינון של אינטרנט רימון. זה היה 

 מנסה להביןהבטתי על מסך המחשב, סרט אקשן אמריקאי על מתאבק שחור. 

, מספר מדוע בני מבקש ממני לצפות בסרט דל תקציב. אז, לאחר דקות

על המסך, הבנתי לפתע כי אני כתבתי את המטופשות כשהבטתי על הדמויות 

ובזבוז זמן משווע על לוחם רחוב אווילי התסריט לאותו הסרט! זה היה סיפור 

, לאחר המעלות שםלר שלו. תודה קשוח שמכה את כל האנשים הרעים בעי

והמורדות של גידול ילדיי בישראל, לאחר שטיפלתי בהוריי הזקנים שעלו יחד 

אינתיפאדות ומלחמות, לאחר עשור של מילואים, לאחר  כמהאתי לארץ, לאחר 

הפגנות זועמות נגד הסכמי אוסלו וגירוש תושבי גוש קטיף, לאחר לילות 

צמי במאות מקוואות טהרה ועסקתי שבהם למדתי תורה, שטיהרתי את ע

. הגמרא , הסרט נמחק לחלוטין מזיכרונית בארץ ישראלידובשיקום האומה היה

מלמדת אותנו כי רבי זירא שכח בכוונה תחילה את התורה כולה שלמד בבבל 

תי את גבי לחלום האמריקאי יכאשר הגיע להתגורר בארץ ישראל. כאשר הפנ

 43של הצלחה בהוליווד ועליתי ארצה, גם אני רציתי לשכוח את האפלה של 
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חנן פורת אמר שהרב שנות הגלות שלי, והפכתי להיות מתחזה של עצמי. כפי 

, לנו כחלום רע נדמיתלי בעבר, כאשר אנחנו חוזרים אל ארץ ישראל, הגלות 

, רוב שםתודה ל". ציון, היינו כחולמיםשיבת -בשוב ה' אתכדברי המלך דוד, "

הסיוטים של התבגרות בארץ זרה, במקום שלא הייתי שייך אליו, התפוגגו 

שנתפסו בתוך קורי העכביש המקננים  ןאבל אפילו פיסות הזיכרו –מזיכרוני 

בתוך מוחי יכולים לגרום לנערה דתית בישראל להסמיק מבושה, ולכן, בתיאור 

 סיפורי האישי, אשמיט יותר מכפי שאחשוף.

מההווה לעבר, אחורה עובר כי הסיפור  נוודאי יבחי יםהיקר יםהקורא

ומתרה על  חוקי הספרות מזהירמוקדימה, במהלך תיאור סיפורי. בעוד שאחד 

החוקים של בכל זאת , כדי שלא אבלבל את הקוראים, ושימוש בטכניקה ז

לעבור. אדם חכם צריך לציית לנו הכתיבה אינם כחוקי התורה שעליהם אסור 

חוקי התנועה וחוקי המדינה, אבל כאשר אנו עוסקים בכתיבה יוצרת, מותר ל

 .לנו לפעול על פי דרכנו, כל עוד הקורא אינו הולך לאיבוד

אני מקווה שהסיפור לא יבייש את משפחתי. אני בטוח כי הם יגלו 

דברים רבים שלא ינעמו להם, ואני מתנצל על כך מראש. הרב צבי יהודה הכהן 

, אמר לעתים קרובות כי קידוש השם הגדול ביותר נובע קוק, עליו השלום

 דווקא מחילול השם הגדול ביותר. אני מקווה שזה המקרה של הסיפור שלי.

 

 מתוך כתביו של הרב קוק:

 ,ובכל יום ויום שעובר עליו, בהסכמת תשובה עילאה וכללית זו"

הרגשתו נעשית יותר בטוחה, יותר מחוורת, יותר מוארה באור השכל, ויותר 

יסודי תורה. והנה הוא הולך ונוהר, פני הזעם חלפו, אור רצון  יפ-למתבארת ע

בא וזורח, הוא מתמלא עוז, עיניו מתמלאות אש קדש. לבבו כולו נטבל בנחלי 

עדנים, קדושה וטהרה חופפות עליו. אהבה אין קץ מלא כל רוחו, נפשו צמאה 

כזוג לד', וכמו חלב ודשן תשבע מצמאונה זה גופא, רוח הקדש מקשקשת לפניו 

והוא מבושר שנמחו כל פשעיו, הידועים ושאינם ידועים, שהוא נברא מחדש 

בריה חדשה, שכל העולם כולו וכל העולמים התחדשו עמו, והכל אומר שירה, 

חדות ד' מלא כל. גדולה תשובה שמביאה רפואה לעולם, ואפילו יחיד שעשה 

 תשובה מוחלין לו ולעולם כולו".

 ם יצחק הכהן קוקהרב אברה –"אורות התשובה" 
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 פרק ראשון

 יום בחייו של יהודי בהוליווד

 
 0891הוליווד 

 
 

שיעור האירובי האני בן שלושים. מתעורר בשעה שש וחצי בבוקר. 

מתחיל בשעה שבע  "קונקשןסנטה מוניקה ספורטס "הראשון במועדון הכושר 

ואני לא רוצה לפספס את כל הכיף. כל הבחורות היפות של דרום קליפורניה 

מגיעות לשם לפני שהן הולכות לעבודה: הדוגמניות, השחקניות בפוטנציה, 

המלצריות בבתי הקפה שמחכות לפריצה הגדולה שלהן בקולנוע. הבלונדיניות 

פוגשות את התסריטאי,  והברונטיות והאדמוניות שחיות את החלום שבו הן

או הבמאי, או המפיק, שיפתח להן את הדלת אל התהילה. בחורות רזות, 

בחורות שמנמנות, בחורות גבוהות, בחורות נמוכות, בחורות שמשחקות אותן 

 קשות להשגה, בחורות קלות מאוד להשגה...
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היום, בירושלים, בתקופה שנראית כאלף שנים לאחר מכן, הדבר 

שה בבוקר, הוא למהר אל בית הכנסת כדי להניח תפילין. הראשון שאני עו

כשהייתי בהוליווד, הייתי מגלגל את הג'וינט באותה הקפדנות שבה אני עוטף 

סיגריה  –את רצועת התפילין סביב זרועי. ג'וינט שהיה ידוע בשם ריפר 

כל לשמכילה קנאביס, או בשמות המוכרים יותר מריחואנה או גראס. כמו 

פורניה באותם הימים, וככל הנראה גם היום, תמיד היה לי קצת האנשים בקלי

חומר. היה קל מאוד להשיג מריחואנה והיא לא הייתה יקרה מדי. היה אפשר 

לקנות נייר לגלגול הג'וינטים בקופסאות קטנות בכל בית מרקחת. אתה פשוט 

מפזר קצת מריחואנה על פיסת הנייר הקטנה, מגלגל אותה לצורה של סיגריה 

דקה, מלקק את הקצוות כאילו אתה סוגר מעטפה, מסובב את שני הקצוות 

 בסיבובים חדים ומדליק. 

אם יש זרעים במריחואנה, אז הם מתפוצצים וגורמים לך לתחושת בערה 

בתוך הגרון, אז כדאי מאוד לסנן את הזרעים מתוך הקנאביס לפני שמגלגלים 

שר לוורידים שלך להעביר את הג'וינט. אתה נושם עמוק עד כמה שניתן, מאפ

את כל האדים ישירות לתוך המוח, ואז נותן לעשן לצאת מתוך הפה שלך 

 בסלסולים קטנים ויפים. בוקר טוב, קליפורניה!

ככל הנראה שמעתי מוזיקה לאחר מכן. כשהייתי עוד נער, הלכתי 

לקונצרט הראשון של "הדלתות" בניו יורק, בפילמור איסט בגריניץ' וילג', בלב 

 רץ ההיפים.א
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את אחד  שמעתיהם היו להקת הרוק האהובה עלי, אז ככל הנראה 

התקליטים או הקלטות שלהם. אני עדיין זוכר את המילים לאחד השירים 

 המוכרים שלהם:

 "את יודעת שהיום משמיד את הלילה, הלילה מפלג את היום.

 ניסיתי לברוח,

 ניסיתי להסתתר,

 ניסיתי לפרוץ אל הצד השני.

 ניסיתי לפרוץ אל הצד השני.

 .לפרוץ מכאן. לפרוץ מכאן. יההההה!"

 ספורט הקטנה שלי ממתינה לי במורד הרחוב.  MG-מכונית ה

 
. ולנוסע אחדה עם גג מתקפל, עם מקום לנהג אדומזוהי מכונית מגניבה ו

אני פותח את הגג, מניח את משקפי השמש על עיניי, ויוצא לדרך, מנופף 

לאוקיינוס השקט שנמצא בדיוק במורד הרחוב מדירת הרווקים שלי לשלום 

 בווניס ביץ', בפאתי סנטה מוניקה.
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לאחר זמן קצר אני עולה על הדרך המהירה, ממהר מזרחה לעבר מועדון 

". בשעה הזאת של קונקשןשל לוס אנג'לס, "ספורטס  תהכושר מספר אח

הבוקר, אין כמעט פקקים ואני עומד בזמנים כאשר הרמקולים של המכונית 

שואגים: "דו דו דו דו דו דו; דו דו דו דו דו. זה בשבילך, גברת רובינסון..." 

מהסרט "המתבגר" בכיכובו של דסטין הופמן, שפגשתי פעם בניו יורק, כאשר 

 ביג דיל.ממש תי. קיוויתי שהוא יסכים להופיע בתסריט שכתב

בשמים ממעל, העננים הכתומים המוכרים של הערפיח תלויים מעל  

לוס האנג'לס המזוהמת והוליווד השכנה מוקפים בהרים, והזיהום 

מהאוטוסטרדות הפקוקות תלוי מעל העיר כמו תכריך לוויה במשך כל שעות 

 היום, עד שרוחות הערב מסיטות את ענני הרעל אל הים.

מכן, לאחר "מסע הקסם המסתורי" של היהדות שבו שנה לאחר 

התחלתי, חברי הטוב, דניאל דיין, אמר לי שרב קדוש מירושלים הגיע לעיר, 

, הצדיק רוהוא לקח אותי לפגוש אותו. זה היה לא אחר מאשר רבי ישראל אודס

נחמן לאחר מותו של של רבי  מתהמפורס ההברסלבי הזקן שקיבל את הפתק

 מורו החסיד.

 
לגייס כסף כדי לפרסם את החוברות  על מנתהוא טס אל "עיר הכוכבים" 

נחמן מאומן". באותה התאספות, מישהו נחמ והספרים על רבי נחמן. "נ נח 

ולבן השיער חשב  החכםשאל אותו מדוע לוס אנג'לס תמיד מזוהמת. הזקן 

 לרגע ואמר דבר מדהים:
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ליווד, חייהם של "לכל דבר גשמי בעולם יש מקבילה רוחנית. כאן בהו

האנשים טמאים ביותר, ולכן יש טומאה רוחנית גדולה מאוד באוויר. טומאה 

 זאת מתגשמת בצורה גשמית בענני הזיהום שמכסים על העיר".

 אינו"זוהי תשובה מעניינת", חשבתי לעצמי. ברור היה לי כי הרב 

מסתובב בדיסקוטקים ובברים של הוליווד. אז איך הוא ידע שהעיר הייתה ביב 

 שופכין של טומאה וחטאים?

חייו כמו הרב הזה", חברי, דניאל, את "כאשר אדם מקדש את עצמו ו

הסביר לי, "הוא מפתח לעצמו רדאר רוחני. הוא לא צריך לראות דברים. הוא 

 מרגיש אותם ברדאר הרוחני שלו".

יין הוא בחור ישראלי. הוא גדל במשפחה דתית, נולד במרוקו דניאל ד

עשרה, הוא ראה את בפעם -ועלה לישראל כאשר היה בן שמונה. בגיל שלוש

הראשונה סרט של צ'רלי צ'פלין והחליט, באותו המקום ממש, שהוא הולך 

, הוא להיות שחקן. אז, מספר שנים לאחר מכן, כאשר סיים את שירותו הצבאי

שם את מזלו. באותם הימים, סיימתי את  למצואצות הברית כדי המריא לאר

לימודיי בבית הספר לקולנוע של אוניברסיטת ניו יורק. הייתה לי דירה 

בשכונת צ'לסי, עם חדר נוסף שאותו השכרתי לדניאל כאשר הוא הגיע לניו 

שר משדה התעופה. הוא היה גבוה ונאה ושרירי עוד יותר מגיבורי ייורק, הי

 ת שלו, טרזן והרקולס.הילדו

 מרוקאי-ישראלי/חצי-הוא דיבר באנגלית רצוצה, אבל המבטא החצי

היה הלהיט של הברים ובתי הקפה של גריניץ' וילג' שאליהם לקחתי אותו, שלו 

במיוחד כאשר אמר שהוא נולד בקזבלנקה, העיר שהפכה למפורסמת בעקבות 

ים הגיבו, היה ניתן הסרט עם המפרי בוגארט האגדי. לפי האופן שבו האנש

 לחשוב כי מדובר היה בהמפרי בוגארט עצמו!

 
התיירים שלהם בסנט לחנות הנה תמונה של דניאל באותם הימים, יחד עם הוריי, מחוץ 

 שנה. 52בו חיינו במשך שס, איי הבתולה, המקום אתומ
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באותם ימים מוקדמים של חברותנו, הייתי המדריך שלו, והצגתי לו את 

החיים של סופר בוהמיני צעיר ב"תפוח הגדול", הכינוי לפרי האסור שתוכל 

למצוא בקלות רבה בניו יורק. עוד מההתחלה, הוא קרא לי בשם צבי, השם 

". העברי שלי. "קן זה שם של יהודי?" הוא שאל. "זה נשמע כמו קן ציפורים

שנים לאחר מכן, כאשר יצאתי מערבה אל הוליווד, דניאל שימש כמדריך  כמה

שלי ל"עיר החטאים", מכיוון שהוא עבר לשם מוקדם יותר על מנת להגשים 

את חלומו ולהפוך לכוכב הוליוודי מפורסם. היום, יש לו זקן לבן ארוך, הרבה 

שלושים השנים  יותר ארוך משלי. הוא חי בצפת וככל הנראה היה באומן במשך

אחר. בסרט "אושפיזין", הוא גילם את דמותו  אדםהאחרונות יותר פעמים מכל 

על השחקן הישראלי, יותר מכולם של הרב. למעשה, היה זה דניאל שהשפיע 

 וגרם לו לחזור בתשובה ולהפוך לבעל תשובה. שולי רנד,

 
 עם דניאל היום

 

מדי בסיפור. נחזור אל ספורטס קונקשן, שעבור לוס קדימה אבל קפצתי 

המקום שבו הכול קורה, גבירותיי  –אנג'לס היה כמו בית המקדש לירושלים 

 ורבותיי!

לבגדי את בגדיי , זמן קצר לאחר שאני מחליף לעצמי וכפי שחשבתי

אימון אופנתיים בחדר ההלבשה וממהר במורד המדרגות, חדר האימונים 

, קליפורניה היא לא המקום מוקדם יותרפי שהזכרתי . כלפהמפה  מתמלא

הצנוע ביותר בעולם. חדר האימונים מלא בשורות על גבי שורות של זרועות 
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מבצבצות מתוך בגדי אימון צמודים. שהשם ירחם על אותן שורגליים שזופות, 

נשמות של בחורים יהודיים מתוקים שהיו שם כמוני, שניסו להיראות כמו 

והתעמלו לקצב המוזיקה הרועשת יחד עם סאלי וסוזי, בטי הגויים עצמם, 

וברנדה, קארול וקת'י, מגי ומינדי, פטי ופריסיליה, דבי ודונה, לנה ולאנה, ג'יל 

וג'ודי, טינה וטוני, רנדי ורנה, וכל אותן בחורות בודדות שחיפשו תהילה, 

 או לכל הפחות להגשים איזו פנטזיה של רומנטיקה מהסרטים. ,אהבה

היה חדר התעמלות ענק ומלא באנשים צעירים ויפים, אולי מאה זה 

שעל כל ארבעת הקירות היו מראות ענקיות  כיווןוחמישים בסך הכול, אבל 

איש היו במקום, כולם רוקדים  011מהרצפה אל התקרה, נראה כאילו 

ומתנועעים ומניעים את המותניים לקצב מוזיקת הרוק. "תזיזו את הגוף! תעשו 

את הקטע שלכם! תזיזו את הגוף! תעשו את הקטע שלכם!" ועוד מילים 

 גן עדן עלי אדמות! –ר מטופשות שאני כבר לא זוכר. בקיצו

על הבמה הקטנה עומד לו צבי, המאמן הישראלי, השרירי והנאה 

המוביל את האימון. "אחת, שתיים, שלוש, ארבע", הוא קורא בזמן שמבצע 

חלקות ומושלמות על מנת שכולם יעקבו אחריו. "אחת, שתיים, שלוש, תנועות 

ע. הוא בחור נחמד, מעבר לארבמסוגל לספור בכלל ארבע!"אני תוהה אם הוא 

 אבל הוא לא גאון בכל קנה מידה. לפתע צרחה ממלאת את החדר.

" חברי, דניאל, צועק בקול רם. דניאל הוא גם ישראלי, נאה, וגופו שא!"

 משורג שרירים. עיני כל האנשים בחדר נורות לעברו.

" הוא צועק כמו אומן לחימה מהמזרח, מניף את רגלו !אשא! שא! ש"

 שזרועותיו מונפות לפנים ולאחור בתנועות קרטה מהירות.באוויר בזמן 

צבי, מדריך האימון, מזעיף את פניו. הוא לא אוהב שמישהו גונב לו את 

תשומת הלב. יש מספיק בחורות באימון עבור כולם, אבל הוא רוצה את כולן 

 לעצמו.

 " אני צורח מהצד שלי.שא!"

 " צועק דניאל.שא!"

התנועות המדויקות שניתן בקצב של " אני חוזר, מבצע את שא!"

 המוזיקה הרועשת.

 "שא!" "שא!"

עכשיו צבי נראה כועס לגמרי. הוא איבד את תשומת הלב של כיתת 

האימון. במקום להביט בו, כולם מסתכלים כעת עליי ועל דניאל. באחת 

 המראות, אני מבחין בנערה חדשה ויפהפיה שמביטה לכיווני.

 " אני צועק.שא!"

 ר אחריי דניאל." חוזשא!"

 "הפסיקו!" קורא צבי, פניו אדומות.

ידי המורה על -דניאל צוחק. גם אני צוחק. אנחנו כמו ילדים שננזפו על

כך שהפרענו למהלך התקין של השיעור. אבל הצלחנו במשימתנו. עכשיו אנחנו 
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. אם הוא היה רוצה להכות אותי, אני בטוח שהצבר יכוכבי המופע, לא צב

מסוגל לעשות זאת בקלות. אבל דניאל הרבה יותר חזק וקשוח השרירי היה 

מצבי, ואני החבר של דניאל, אז מלבד להביט עלינו בכעס, הוא ממלמל דבר 

 מה בעברית לדניאל )איני מבין אותו כלל( ועוזב ברטינה אל חדר ההלבשה.

כאשר שיעור האימון האירובי שנמשך כשעה מסתיים, יש פקק תנועה 

רה היפה והחדשה מופיעה לפתע לידי. אני זורק לעברה חיוך ליד הדלת. הנע

ואומר לה בוקר טוב.  ,ידידותי והוליוודי של מיליון דולר, כמו של פול ניומן

מכיוון שהיא רוצה להיות שחקנית, היא מגיבה במבט של פליאה, כאילו 

 העובדה שבחור בחדר כושר מתחיל אתה הוא הדבר הכי פחות צפוי בעולם.

תנועה עוד יותר גדול ממה שיש בחוץ", אני מתלוצץ, מחווה  "זה פקק

לעבר קהל האנשים המזיעים שמנסים לצאת מבעד לדלת, בזמן ששורה חדשה 

בלהיטות להיכנס ולהתחיל את האימון של  השל מתעמלים טריים ממתינ

 השעה שמונה בבוקר.

 . "אני חדשה כאן". היא לובשת את ז'קטת"תמיד עמוס ככה?" היא שואל

 האימון שלה כדי להסתיר מעט את גופה.

אני מניח את המגבת סביב כתפיי. "בשעה הזאת, כן", אני משיב. 

 השיעור הפופולרי ביותר". הוא"האימון המיוחד למשכימי קום 

"אתה והחבר שלך עשיתם הרבה רעש עם כל הצעקות שלכם", היא 

 מעירה.

 לעצבן את צבי".אני מחייך. "דניאל? הוא בחור כיפי. אנחנו אוהבים 

 "למה?"

 "כי הוא לוקח את עצמו יותר מדי ברצינות".

 אנחנו נדחקים ביציאה אבל מצליחים לצאת מבעד לדלת אל המסדרון.

 "אני תסריטאי", אני אומר. "מה את עושה?"

 "אני שחקנית".

 "זה נהדר. את עובדת כרגע על סרט?"

 אודישנים ת, אבל יש לי כמה"לא ברגע זה. עכשיו אני עובדת בחנו

 לקראת סוף החודש".

"שיהיה לך בהצלחה", אני משיב, כבר משועמם מאותה שיחה שכבר 

 פעמים בעבר. "יש הרבה תחרות בחוץ". ותניהלתי מא

"כן, שמתי לב לזה. אבל כיכבתי בהרבה הצגות בקולג' שלי. אילו 

 סרטים כתבת?" היא שואלת.

בריא שבו ניתן לקבל אנחנו מגיעים אל הלובי. יש שם מזנון של אוכל 

מילקשייקים של ויטמינים עם הרבה פירות, זרעי חיטה, אבקני דבורים ועוד 

ממריצים נוספים. לשמאלי נמצא גרם המדרגות המוביל אל חדר ההלבשה של 

הנשים. לימיני נמצא גרם המדרגות המוביל לזה של הגברים. היא צריכה לצאת 

 לעבודה, אז אני צריך לעבוד במהירות.
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( Law and Disorderסדר' ) ואירט הראשון שלי נקרא 'חוק "הס

ידי -והשתתפו בו קארול או'קונור, ארנסט בורגניין וקארן בלאק והוא הופק על

על  אמריקאים,-שבו השחקנים היו אפרו ,סרטי קולומביה. אז כתבתי סרט

 מתאבק שאני בטוח שלא ראית, וסרט אימה עבור פילמווייז שיוצא הקיץ".

זכה סדר". הסרט  ואיהסיכויים שהיא גם לא ראתה את "חוק רוב 

בכל מקרה, ידעתי שהיא התרשמה משמו של . לביקורות טובות והרוויח יפה

הכוכב הראשי. באותם הימים, קארול או'קונור היה הכוכב המפורסם ביותר 

בטלוויזיה. וכל שחקנית מתחילה בהוליווד רצתה להיות כמו קארן בלאק, 

יד קטן בסרט. לא טרחתי לציין את העובדה שגם כתבתי ספר, שהיה לה תפק

 והחלטתי לשמור את הקלף הזה למועד מאוחר יותר.

סדר'?" היא קוראת בקול רם. "וואו! זה סרט  ואי"אתה כתבת את 'חוק 

 נהדר!"

אני אישית חושב שזה סרט סביר, לא משהו ששווה להתלהב ממנו. אבל 

הצעיר והנאה של אותו הסרט, אז לא אם היא שמחה לפגוש את התסריטאי 

 אאכזב אותה. עיניה נוצצות. כמו שהשיר אומר, "עוד אחת נפלה במלכודת".

לקו עבור ו"בדיוק מכרתי את התסריט האחרון שלי לסרטי קר

רק חצי אני מקבל דולר. אבל כתבתי אותו יחד עם חבר, אז  0,511,111

 מהסכום", אני מספר לה בצניעות.

את ברכיה רועדות. בדרך אגב, כדי להסתיר את יכולתי להרגיש 

התרגשותה, היא מחזיקה את הדלפק של המזנון. דניאל עובר במקום בדרכו 

 אל חדר המשקולות, מביט לעברי וקורץ.

 בצחוק קטן. ת"אולי יש שם תפקיד גם בשבילי?" היא אומר

"אולי, אבל אני רק התסריטאי. אוכל להציג אותך לבמאי. אבל זאת 

 שלו". ההחלטה

"באמת?" היא אומרת, מביטה בי כאילו אני הנסיך על הסוס הלבן 

 שעליו היא חלמה במשך כל ימי חייה.

לקו עדיין לא ו"אנחנו רק חותמים היום על החוזה", אני אומר לה. "קר

בחרו את הבמאי. מדברים על ארנולד או סילבסטר סטלונה לתפקיד הראשי, 

 אלו רק דיבורים".אבל כרגע 

ד שוורצנגר?" היא שואלת בעיניים גדולות. "ראיתי אותו כאן "ארנול

 בלובי מספר פעמים".

 "תגידי, אפשר לקנות לך מילקשייק פירות?" אני שואל.

"תודה על ההצעה", היא אומרת. "הייתי שמחה, אבל אין לי זמן. אני 

 ממהרת לעבודה".

 "אולי נוכל להיפגש ולשתות משהו מאוחר יותר", אני מציע.
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י", היא משיבה, נזכרת לשחק אותה קשה להשגה. "אצטרך לבדוק "אול

 את היומן שלי. אני לא זוכרת אם יש לי משהו מתוכנן להיום בערב".

את פנויה, תתקשרי אלי אם "אין בעיה", אני אומר. "הנה המספר שלי. 

 מאוחר יותר".

יש בהם כיסים. אני כי אני תמיד לובש מכנסי טניס לשיעור האירובי 

מוציא את אחד מכרטיסי הביקור שלי ומושיט לה אותו. זה כרטיס פשוט 

שכתוב עליו השם ומספר הטלפון שלי כדי שאוכל לתפוס שחקניות מתחילות 

 במועדוני כושר, בתי קפה, חנויות סופרמרקט ודיסקוטקים.

 "היה נחמד לפגוש אותך, קן", היא אומרת, מרימה מבטה מהכרטיס.

 שואל. "איך קוראים לך?" אני

"וונדי", היא עונה. "הכרטיס שלי נמצא למעלה בחדר ההלבשה. אם 

 תרצה, אוכל להביא לך אותו".

"אין צורך", אני אומר לה. "אם תרצי, תתקשרי אליי בסביבות הצהריים. 

 אני יושב בבית וכותב".

היא מניפה "מגניב", היא משיבה בחיוך ההוליוודי הטוב ביותר שלה. 

י שלה בהטיית ראש קלה וחושפת את שיניה הבוהקת את השיער הבלונדינ

מבט שהיא התאמנה עליו אלפי  –שמתאימות היטב לפרסומת למשחת שיניים 

 פעמים.

אני מעניק לה חיוך פול ניומן נוסף, מנופף לה לשלום, וממהר אל 

היה אהמדרגות, כאילו יש לי פגישה חשובה. איזה בולשיט. אבל לפחות לא 

ח אותה לדיסקוטק, אקנה לה כמה משקאות, אמסטל לבד הלילה בעיר. אק

בדירה פרטי אותה עם מריחואנה חזקה במגרש החנייה, ואערוך לה "מבחן בד" 

 שלי ליד החוף. יום בחייו של מובטל הוליוודי.

ה נהשלב הבא ביום הוא אימון כושר בחדר המשקולות, לפני שאה

לאחר מכן, אעשן  .שעות של כתיבה בביתי כמהמג'קוזי מרגיע, ארוחת בוקר, 

 השיזוף המסורתי על החוף.ואלך לזמן סיגריה נוספת 

חדרי ההלבשה, מחדר המשקולות מיועד לגברים ולנשים כאחד. לבד 

החדרים משותפים לכולם. בדיוק כמו כל הדברים בקליפורניה. לא רק 

רטי שבו בית הספר הפ למעטאלא בכל רחבי ארצות הברית.  –בקליפורניה 

למדתי )ועליו אכתוב מאוחר יותר(, אין הפרדה בין המינים. ולכן, שלוש שנים 

כאשר נכנסתי בפעם הראשונה אל ישיבת מרכז הרב בירושלים על לאחר מכן, 

בחורים  211 –מנת להשתתף בריקודי שמחת תורה, נדהמתי ממה שראיתי 

אנרגיה על סביב סביב במעגלים מחשמלים שהפיצו מספיק שמחים רוקדים 

הרבה יותר מכל שיעור אירובי בלוס אנג'לס.  –גרעינית כוח חנת תמנת להטעין 

אבל הדבר הראשי שהדהים אותי היה שכולם היו גברים. גברים בלבד! רוקדים! 

 מחזיקים ידיים! אושר בלתי נתפס על פניהם, כאילו כולם לקחו אסיד!
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והרחב. אפשר ארנולד כבר הרים משקולות בחדר המשקולות המשותף 

 היה להגיד שזה היה הבית השני שלו.

 

 

הרים את המשקולות הכבדות אל חזהו. שרירי הוא נאנק כאשר 

זרועותיו העצומים רעדו. זרועותיו נראו כמו אלות של איש מערות. שרירי גבו 

וחייך את אחד מהחיוכים  י, ארנולד שוורצנגר, הביט ביוניברסהתנפחו. מר 

הוליוודים שיהפכו להיות מוכרים תוך זמן קצר בעולם כולו. "היי, -הגרמניים

פישי", הוא אומר במבטא האוסטרי הכבד שלו. "מתי אתה הולך להעלות קצת 

 שרירים על הרגליים הרזות שלך?"

 "מתי אתה הולך ללמוד לדבר אנגלית?" אני שואל בתגובה.

וא מרים את המשקולת מעל לראשו. הוא נמוך באנקה רמה נוספת, ה

ממני, אבל "הגוף היפה ביותר בעולם" שלו הוא שריר על גבי שריר על גבי 

שריר. לי זה נראה מוגזם. הוא מפוצץ מסטרואידים ונראה כאילו הוא עומד 

להתפוצץ. הוא בדיוק כיכב בסרט ההוליוודי המצליח הראשון שלו "קונאן 

חד הכוכבים הגדולים ביותר של כל הזמנים. באנקה הברברי" ועמד להפוך לא

 רמה נוספת, הוא שומט את המשקולות על הרצפה.

 "תשגיח עליי", הוא אמר, שכב על הספסל והרים משקולת ענקית.

 "זה כבד מדי בשבילי", אני אומר לו.

"אז תנסה סטרואידים", הוא נאנח, מחזיק את המשקולת האדירה מעל 

 לראשו.

 שבילך", אני משיב."זה לא בריא ב
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"למי אכפת אם זה בריא או לא בריא. הם גורמים לך להיראות טוב וזה 

 כל מה שנחשב בעיר הזאת".

 החוכמה של ארנולד שוורצנגר.

חבר במפלגה הנאצית. לאחר היה ידוע כי אביו של שוורצנגר היה 

שרבים ממנה שארנולד הפך להיות מפורסם בתעשיית הסרטים ההוליוודית, 

הודים, אני בטוח שהוא זרק את כל המזכרות הגרמניות שהיו לו בבית. היו י

היינו חכמים מכולם(, הזהות  כיבאותם ימים, אפילו שהייתי גאה שאני יהודי )

כמעט לא היה קיים בחיי, ולכן ממנה היהודית שלי לא הייתה מפותחת, וחלק 

אהב לא התכוונתי ללכת מכות עם ארנולד הגדול בגלל שמועה שהוא לא 

יהודים. אפילו אם השמועה הייתה נכונה, שרירי הזרוע שלו היו גדולים פי 

 עשרים משלי, אז לא התכוונתי להילחם אתו.

לאחר אימון קצר על מכונת הנאוטילוס, ירדתי למטה כדי לשתות מיץ 

 אננס, בננה וגזר, שייק בריאות לפני שנכנסתי לג'קוזי מרגיע.

פיש, בחור שלי!" זה היה וילט צ'מברליין, מאחוריי, קול עמוק קרא, "היי, 

כל שניים וחצי ב –המפורסמים ביותר של כל הזמנים  NBA-אחד משחקני ה

המטרים שלו. הוא התנשא מעליי, ועם זקן התיש שלו הוא נראה מפחיד מאוד. 

בידו, ונראה כאילו התכוון להשתמש בראש  סקוושהוא החזיק מחבט  ,בנוסף

 שלי ככדור.

 
אמריקאי שלו. "מה אתה -רופר שלי", הוא אמר במבטא הא"היי, בחו

 אומר על משחק מהיר?"

 "מצטער, וילט. אני מותש", אני אומר לו.
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"משחק אחד, אחי. אני אפילו אתן לך להשיג כמה נקודות. אם לא 

, ואז הרופא שלי הולך ים לרעודאתאמן, אז הפרקים שלי מתכווצים ומתחיל

 שיכולים לדרדר אותי למצב הרבה יותר גרוע, מבין?"להזריק לי קורטיזונים 

נקודות  011הבחור שקלע  –איך יכולתי להגיד לא לווילט צ'מברליין 

במשחק אחד? הוא היה אגדה בספורט האמריקאי. ואני הייתי מטורף על 

ספורט כמו כל האנשים בארצות הברית. האמת היא, שכאשר הוא עדיין שיחק 

י. הוא שיחק עבור הפילדלפיה פליירז, האויבים בליגה, שנאתי אותו לגמר

המרים של הקבוצה שלי, הבוסטון סלטיקס. כדי שתדעו כמה אני משוגע על 

השחקנים שמות ספורט, אני יכול להגיד לכם עכשיו, מבלי להסתכל בגוגל, את 

הראשיים של קבוצות האליפות של הסלטיקס בשנות החמישים המאוחרות 

לנצח בזיכרוני: בוב קוזי, ביל שרמן,  יםשיהיו צרוב ושנות הששים המוקדמות,

ג'ונס, סם ג'ונס, ג'ון הבליצ'ק והסנטר הענק  טומי היינסון, פרנק רמסי, קיי. סי.

הילדות הייתה אגדת צ'מברליין וילט שלהם, ביל ראסל, שהתחרות שלו נגד 

כמה הייתי שקוע בתרבות האמריקאית, הנה השמות מושג שלי. כדי לתת לכם 

שוב  – 0820משחק האליפות בשנת ב סשל הרכב הפתיחה של ברוקלין דודג'ר

 מבלי להסתכל בגוגל:

 

 
 

התופס, רוי קמפנלה; בסיס ראשון, גיל הודג'ס; בסיס שני, פי ווי ריס; 

שדה שמאלי, סנדי אמרוס; מרכז שדה, דיוק סניידר; שדה ימני, קרל פורילו, 

קופקס,  ניוקומב והכוכב העולה סנדי חובטים, ג'וני פדרס, דון דרייסדל, דון

נפל על יום כאשר הוא המפורסם שסירב להשתתף במשחק האליפות  היהודי

כיפור. היום קשה לי לזכור משניות בעל פה, אבל מידע הטריוויה על הספורט 

צרוב בנשמתי כאילו מדובר בלוחות הר סיני. זה מראה לכם מה החשיבות של 

. מה שאתם חווים כילדים, אתם לעולם לא דינקותאגרסא לימוד מגיל צעיר, 
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שוכחים. היום, כשאני מביט לאחור על המסע שלי, אני זוכר כמה הייתי שקוע 

בספורט ובסרטים אמריקאיים, ואוכל להגיד בכנות כי ארץ ישראל הייתה 

רחוקה ממני כמו הירח. לא ידעתי כמעט דבר על ההיסטוריה היהודית, לא 

כלום על התורה, ואולי רק עשר מילים בעברית. לא ות, ידעתי דבר על ציונ

שנים לאחר מכן, כאשר הפכתי לחבר קרוב של אסיר הציון הסובייטי לשעבר, 

יוסף מנדלביץ', אמרתי לו, "היה לך מזל. ברוסיה, ידעת שאתה בבית כלא. הרב 

בארצות הברית, גם אני הייתי בבית כלא, אבל לא ידעתי את זה. לא יכולתי 

 ת את הסורגים".לראו

"בסדר, וילט", אני אומר לאגדת הכדורסל המפורסמת. "אקח את 

 המחבט שלי מהלוקר".

הייתי שחקן טניס מצוין, וככל הנראה הייתי יכול לנצח אותו במגרש 

קירות, אני  הטניס גדול. אבל בכלוב הקטן של מגרש הסקווש, מוקף בארבע

מרבית המגרש הקטן ובעזרת לא יכול לנצח את וילט הגדול. גופו מילא את 

ם מתנשידיו הארוכות הוא הריץ אותי ללא רחמים לכל רחבי המגרש. אני 

ואם הוא בחוזקה ומתחיל להשתעל. זרועותיו ארוכות והוא בקושי צריך לזוז. 

זז, אז הוא מהיר מאוד, כמו תנין ישנוני שפתאום מזנק על קורבן תמים. 

כשלבי פועם במהירות, כאילו הוא כשהמשחק מסתיים, אני נשען על הקיר 

 עומד להתפוצץ.

"בחייך, בן אדם", הוא אומר. "אתה חייב להפסיק לעשן חשיש. זה הורג 

 לך את הריאות".

מדברים על הנושא הזה, אספר לכם סיפור נוסף. פעם כבר אם אנחנו 

בשדרה הלכתי אחת, כאשר חייתי בניו יורק, לפני שעברתי ללוס אנג'לס, 

וגיליתי שאין לי מספיק כסף לקנות  ,י שסיימתי לראות סרטאחרהשלישית 

כדי להגיע אל הדירה שלי בצד השני של העיר. מכיוון שהיה  כרטיס לאוטובוס

קר וירד גשם, החלטתי לתפוס טרמפים, וזה מחזה שלא רואים במנהטן. כמעט 

מיד, מכונית מרצדס עוצרת ואני מתיישב במושב הנוסע הקדמי. הנהג היה 

חור צעיר. ראשו הגיע לתקרת המכונית וברכיו ניצבו משני צדי ההגה. גבר ש

. אצבעותיו היו ענקיות. ובמכונית היה כל כך מעולם לא ראיתי ידיים גדולות

 ריח כבד של חשיש.

 מערב", אמרתי לו. 98"אני צריך לרחוב 

"אין בעיה, אחי", הוא ענה. "אני רק מסתובב בעיר, אם אתה מבין אותי. 

 אן".גדלתי כ

 "איפה אתה חי עכשיו?" שאלתי אותו.

 "מילווקי", הוא ענה.

ר, אשר ומיד הבנתי שאני יושב ליד שחקן הכדורסל הענק לו אלסינד

, לאחר כאשר התאסלםשינה את שמו מאוחר יותר לכארים עבדול ג'אבר 

 שקבוצתו עזבה את מילווקי והפכה להיות הלוס אנג'לס לייקרס.
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וח החשיש, חהריפוד שלך", אמרתי לו, רומז על ני"אני אוהב את ריח 

 וקיוויתי שהוא יציע לי סיגריה.

"זה שמן הגוף שלי", הוא ענה. "אני אדם גדול ואני צריך כמויות רבות 

 של בושם, אם אתה יודע למה אני מתכוון".

 "אני מריח פה חשיש", התעקשתי.

אני מתבאס לגמרי. לניו יורק, כשאני מגיע "אין סיכוי, בן אדם. אני נקי. 

ממנות יתר  , כמה מתוכל החברים שלי מהתיכון מכורים לסמים. כמה התאבדו

כדי של הרואין ואחרים סתם מסתובבים כל היום ברחובות, מחפשים נדבות 

בשביל מטומטמים. אני  לקנות את המנה הבאה. סמים זה רעל, אחי. סמים זה

 .אף פעם לא נוגע בזה. גם אתה צריך להתרחק מזה"

הוא צודק. סמים הם באמת רעל. אבל כמו האימרה הישנה, "כשאתה 

שנו חשיש ומריחואנה, אז גם אני עישנתי. יכולם ע ,ברומא, התנהג כמו רומאי"

, הרואין וקוקאין, אבל LSDידעתי שכדאי לי להתרחק מהסמים הקשים כמו 

עישנתי חשיש כמעט כל יום. התחלתי לעשן במהלך השנה האחרונה של 

ון, ומאז זה הפך להיות חלק משגרת היום שלי, כמו כוס מיץ תפוזים התיכ

בבוקר. עוד הרגל "בריא" של הגברים הצעירים בארצות הברית. אם אתם 

שואלים אותי, לא צריך לקרוא למדינה הזאת בעברית בשם ארצות הברית. 

 ."ארצות פגם הברית"השם המדויק יותר יהיה 

בניו יורק, סידרתי לחבר טוב שלי מהתיכון את התגוררתי פעם, כאשר 

ביישן מאוד עם בחורות ומעולם לא יצא בחור הפגישה הראשונה שלו. לו היה 

לפגישות. אז מצאתי לו בחורה מתוקה ושקטה, ויצאנו בדייט זוגי לקונצרט של 

התזמורת הפילהרמונית של ניו יורק בלינקולן סנטר. היו לנו מושבים ביציע, 

קשת על מיתרי הכינור, לו היה זורק בשהכנר הראשון היה מושך ובכל פעם 

את ראשו לאחור בצורה מוגזמת ביותר. לאחר שההתנהגות המוזרה שלו 

נמשכה, בת הזוג שלו התחילה להביט בו באופן מוזר. נשענתי לעברו ושאלתי 

 אותו בלחישה מה קורה לו.

 עיוור."אתה לא רואה את זה?" הוא שאל בתדהמה, כאילו הייתי 

 "מה אני לא רואה?"
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 "הלהבות".

 "אילו להבות?" שאלתי.

 "הלהבות שיוצאות מתוך הכינור בכל פעם שהכנר מזיז את הקשת שלו".

 "אוי לא", אמרתי. "בחייך, לו, איזה סם לקחת?"

, זורק לעברי חיוך נבוך ומשך בכתפיו, כאילו ה", הוא ענLSD"לקחתי 

 יעשה בפגישה הראשונה שלו?"מנסה לומר לי, "מה אתה מצפה שבחור 

לאחר מכן, לו יתגבר על הביישנות שלו  ספורות בסופו של דבר, שנים

. הוא יתר אישה גויה. הוא אמר שנסיכות יהודיות גרמו לו להתרגשותויישא 

העניק לבניו שמות יהודיים מהתורה וגידל אותם כך שיחשבו שהם יהודים. 

כמעט כל  –אבל בעיית ההתבוללות בארצות הברית היא סיפור אחר לגמרי 

אישה שאינה יהודיה, שלא לדבר על  התחתן עםחבר יהודי שאי פעם היה לי 

ה שרציתי ועל אף שאכתוב על כך מאוחר יותר, הנקוד –כל בני הדודים שלי 

עלות בעקבות הסטייה הזאת מהסיפור היא שסמים הם למפסידנים. הל

מריחואנה מובילה לחשיש, וחשיש לקוקאין וקוקאין לסמי הזיה ולהרואין. 

ואפילו כשאתה מעשן מריחואנה אתה לא יודע אם מישהו "טיפל" או "שדרג" 

תאי מוח מיליוני  ךקלים מסוכנים שיכולים למחוק ליאת הסם והוסיף לו כימ

חבר אחד שלי יצא לנסיעה האחרונה שלו  או לעשות משהו גרוע בהרבה מזה.

באופנוע כאשר היה מסומם והתעלם מהשלט "סיבובים מסוכנים". הוא נפטר 

היה  רמהעולם הזה כאשר הוא המשיך לנסוע ישר מעבר לצוק. וחבר טוב אח

המצנח. שלא שכח לפתוח את עד כי מסטול כאשר הוא זינק ממטוס ל כך כ

לדבר על ג'ימי הנדריקס, ג'ניס ג'ופלין, אלביס פרסלי, ברוס לי, מייקל ג'קסון, 

מרילין מונרו, ג'ים מוריסון, המתאבק סוני ליסטון, ג'ון בלושי, לני ברוס 

 והרשימה עוד ארוכה...

עכשיו נחזור אל הסיפור שלנו. לאחר שסיימתי את "תפילות" השחרית 

כי אל הדירה שלי. אני משתמש במושג "תפילות" במועדון הכושר, חזרתי 

מועדון הספורט דומה לבית תפילה, אלא שבמקום לסגוד לקדוש ברוך הוא, 

אנשים סוגדים לעצמם. לפעמים, לפני שאני חוזר הביתה, אני יוצא עם דניאל 

הנחשב, שבו אנחנו יושבים  "סנטה מוניקה"לאכול ארוחת בוקר בבית הקפה 

קוראים את העיתון "הוליווד ה, העירוהצעירים של בין האנשים היפים 

ריפורטר" כדי לדעת מה מתרחש בעסקי הקולנוע. אבל היום, לדניאל יש 

עבודה בתליית טפטים, אז אני נוסע חזרה לווניס ביץ' ואוכל קערת דגני וויטיס 

לפני שאני מתחיל לכתוב. אני רוצה להדליק סיגריה נוספת, אבל אני לא אוהב 

בשעה  אני מסטול, ואני צריך להיות במשרדים של סרטי קרולקולכתוב כש

ום על חוזה התסריט ולקחת את התשלום הראשון על תשלוש בצהריים כדי לח

דולר, שממנו בוב, השותף שלי לכתיבה, לוקח מחצית. אבל  511,111סך 

ההשפעה המרגיעה של סיגרית הבוקר דעכה ואני לא מתעמל בחדר עכשיו 
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יש את האוזניים שלי במוזיקת רוק רבג'קוזי או בסאונה, או מחהכושר או נרגע 

בדיסקוטק, ההרגשה המוכרת של הפחד עוטפת אותי כמו תכריכים או גלימה 

 של קוצים.

האמת היא, שהסיבה העיקרית שאני מעשן מריחואנה )באותם הימים( 

הייתה כדי להשתיק את התחושה הלא נעימה של חוסר הנוחות שאני חש 

מוחי. זאת הרגשה שאני חי איתה שנים רבות, מאז הקולג', ואולי גם בגופי וב

מתח פנימי לא ברור, הרגשה של אובדן. המונח של הפסיכיאטרים  –לפני זה 

תחושה של חוסר נוחות  –בדיכאון  ת" הגובלהפרעת חרדה מוכללת"הוא 

תמידית שעישון הסמים מרגיע, עד שההשפעה פגה ואז אתה צריך סיגריה 

מרגיע, או ואליום, או תרופה נוגדת דיכאון, או אישה, כדור נוספת, או בירה, או 

או מנה, או סוג כלשהו של "התמסטלות". האבנים המתגלגלות קראו לזה 

זה "יער נורבגי" וג'פרסון איירפליין "העוזר הקטן של אמא", החיפושיות קראו ל

הנציח את התחושה במילים "גלולה אחת הופכת אותך לגדול וגלולה אחרת 

מקטינה אותך. והגלולות שאימא נותנת לך לא עושות שום דבר. לך ותשאל את 

 עליזה כשהיא בגובה של שלושה מטרים".

 
. לא האמת היא, שבאותם הימים, תמיד הרגשתי שמשהו חסר לי בחיים

אם  –משנה כמה רצונות חדשים הגשמתי, לא משנה כמה הצלחות היו לי 

אחרי שהתחושה  –מדובר במכירת תסריט חדש או פגישה עם בחורה יפה 
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העילאית הראשונה מתפוגגת, אני מרגיש ריקנות אדירה בפנים. בהתחלה 

חשבתי שאם אמכור תסריט בסכום כסף רב יותר, או אצא לפגישות עם נשים 

יותר, או שאקבל כתבה גדולה יותר ב"הוליווד ריפורטר" או שאקנה  יפות

ר דירה יקרה יותר ליד החוף, אז אהיה ומכונית ספורט מפוארת יותר, או אשכ

עולם לא. לאחר כל כיבוש מ. מהמעולם לא נעלהיא יעלם. אבל ת והחרדהשמח 

 וכל הצלחה, אני צריך כיבוש נוסף והצלחה נוספת לאחר מכן.

יודע מהיכן מגיעה הריקנות ואיני מסוגל למלא אותה. היא כמו איני 

מפלצת שלא ניתן להשביע. אז אני מתמסטל כדי להעלים את תחושת העליבות, 

נקל שרים, "להרגיש מגניב, לה לה לה לה לה לה לה לה. וכמו שסיימון וגרפ

 להרגיש מגניייב".

שלי לא  עכשיו אני יודע מה היה חסר לי. הנשמה היהודית הקדושה

לא משנה כמה אוצרות גשמיים הענקתי ו. שום דבר. מזונה הרוחניקיבלה את 

רה, כפי שכתוב בספר ולה, נשמתי לא הייתה יכולה לצמוח מהם. זה ק

הנשמה שייכת לעולם אחר לגמרי. הנשמה היהודית ש היות, "מסילת ישרים"

או מכל  הקדושה אינה נהנית ממכוניות ספורט מפוארות, מנשים יפות, מכסף

התענוגות החומריים. במילים פשוטות, גילמתי תפקיד בסרט וניסיתי להיות 

מישהו אחר, אבל הנשמה הקדושה שלי צרחה בזעקה אילמת.

 
וזה לא הכול. גם לא הייתי שייך למקום שבו הייתי. הנשמה היהודית 

לארץ ישראל, לא ללוס  –הקדושה שלי שייכת לארץ הקודש, לא להוליווד 

לא היה לי מושג כי המקור אבל, כמובן, באותם ימים לא ידעתי את זה.  אנג'לס.

למחלה שלי היה רוחני. אם מישהו היה אומר לי את זה אז, לא היה לי מושג 

על מה הוא מדבר. הייתי חושב שהוא משוגע. אז הדלקתי סיגריה נוספת 

 ".ושאפתי עמוק, פעם, פעמיים, שלוש פעמים... "מרגיש מגנייייייייייייב

כך רגיל להיות מסטול, -אני מגיע לפגישה עם עורכי הדין בזמן. אני כל

שאני יכול כבר לנסוע, ללכת ולדבר כשאני מסומם מבלי שמישהו אפילו חושד 
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י בפנים. האמת היא, שככל הנראה גם הם מסוממים, עורכי הדין, לקורה שמה ב

סגן הנשיא של סרטי קרולקו שיושב בפגישה, המזכירה הצעירה בעלת 

הרגליים הארוכות שרושמת את פרוטוקול הפגישה, והחבר שלי, בוב, שתמיד 

משקפיים עם עדשות ורודות, כדי שלא יהיה ניתן לראות את כלי הדם  מרכיב

שעות ביממה.  53 על הגובהיי ובה   ,תמיד מסומם כי הואבעיניו, המורחבים 

 .תלוי גבוה גבוה כמו השלט של הוליווד

 
בוב ואני למדנו יחד בבית הספר לקולנוע באוניברסיטת ניו יורק. הוא 

המפתח  םשנים לפניי, והיו לו הרבה קשרים, שה כמהעבר ללוס אנג'לס 

עיון שהיה לי לתסריט בקשר לרלהצלחה בהוליווד. אז שיתפתי אתו פעולה 

 ,דאם(, שחי במגדל של בניין קרייזלר בניו יורק-על גיבן )כמו הגיבן מנוטרה

והוא טס מגורד שחקים לגורד שחקים בכוחות הקסומים שיש לו כדי להציל 

 בחורות במצוקה בעיר הקשוחה.

הגיעו למסך הגדול באטמן וספיידרמן זה היה שנים רבות לפני ש 

דאם" של וולט דיסני. דרך -גרסת האנימציה של "הגיבן מנוטרהוהרבה לפני 

היהודים אגב, חברי בוב התחתן בסופו של דבר עם אישה גויה, כמו כל חברינו 

לכיתה בבית הספר לקולנוע בניו יורק. ככל הנראה, מלאך שמר עליי, מכיוון 

שנותרתי רווק עד שהגעתי לחופי ארץ ישראל. בארצות הברית, מעולם לא 

מקבלים חשבתי להתחתן. כפי שאחד הדודים שלי אמר, "למה לקנות פרה אם 

 החלב?"בחינם את 

ידי, יצאתי דולר ב 011,111כשההמחאה הבנקאית הראשונה על סך 

מהפגישה במצב רוח מרומם, זוכר להשאיר את אחד מכרטיסי הביקור שלי על 

שולחנה של המזכירה בעלת הרגליים הארוכות, לפני שלחצתי ידיים עם עורכי 

הדין ונפרדתי לשלום. כאשר חזרתי לדירה, כפי שציפיתי, המתינה לי הודעה 
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רציתי דיוויס מקרולקו.  במזכירה האלקטרונית. "היי", היא אומרת. "זאת דבי

 ?"אתי תרצה לצאתלדעת אם 

יש גם הודעה מהבחורה שפגשתי הבוקר במועדון הכושר. "היי", היא 

. בדקתי את היומן שלי ואני חופשיה קונקשןאומרת. "זאת וונדי מספורטס 

 הלילה. תודיע לי היכן ומתי אתה רוצה להיפגש".

טנה של חשיש למקטרת במקום לעשן סיגריה נוספת, אני מכניס כמות ק

קטנה ומצית אותה. אין לי כוח לקחת אותה לארוחת ערב ולנהל אתה שיחה 

ארוכה, ולכן אני מתקשר אליה ואומר לה לנסוע לכאן ולפגוש אותי הערב 

בעשר בדיסקוטק מפורסם על החוף, שנמצא ממש קרוב לדירה שלי. באופן 

א אצטרך להסיע הזה, כאשר היא תעזוב את הדירה שלי באמצע הלילה, ל

אותה הביתה. היא יכולה לקחת את המכונית שלה, כמו שג'ים מוריסון אומר, 

 "נכון שאתם אוהבים אותה כשהיא עוזבת את הבית?"

בבוקר למחרת, אני מתעורר לבד במיטה. כפי שחשבתי, היא הלכה. יש 

בתקופה שלפני זכרו שמדובר ) פיסת נייר המבצבצת ממכונת הכתיבה שלי

תי מאוד!" הראש שלי כואב י: "תודה. נהנדעם משפט אח (שביםעידן המח

מהסמים ומהאלכוהול של ליל אמש. השעה שבע בבוקר, אבל הדבר האחרון 

שאני רוצה לעשות הוא ללכת לשיעור אירובי רועש במועדון. ומי רוצה לראות 

למערכת יחסים  ותאותה שוב? היא בחורה נחמדה, אבל שתי פגישות נחשב

ליווד, ומי יכול להתעסק בדבר כבד כזה? אני מחליט ללכת לשיעור רצינית בהו

אחר הצהריים כדי שלא אצטרך לראות אותה. ברגע זה, אני חוזר למיטה. אבל 

ת קודם כל אני צריך ללכת לשירותים. אני מתיישב על האסלה וזוכה להפתע

 . רק דם יוצא ממני. דם אדום ובוהק. דם ודם ודם.חיי

 "הכול בסדר, אמא. אני רק מדמם!" דילן באחד משיריו:כמו שאומר בוב 
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 פרק שני

 עצי חג מולד, נרות חנוכה ובר מצווה בכנסייה

 

 בדיוק. חגגתי את בר המצווה שלי בכנסייה!

 
 

נחזור להתחלה. הילדות שלי הייתה ככל הנראה כמו הילדות  ואבל בוא

אמריקאיים. אז רק אזכיר את המאורעות החשובים -של הרבה אנשים יהודים

ואת הדברים שהשפיעו על האופן שבו הפכתי לתסריטאי יהודי מדמם 

 בהוליווד, אשר לא ידע כמעט דבר על יהדות.

נולדתי בסירקיוז, בחלק הצפוני של מדינת ניו יורק, ליד הגבול הקנדי. 

הייתה נקראה סירקוזה והיא לפני כמה אלפי שנים, העיר סירקיוז המקורית 

מדינה חזקה ביוון, המדינה שבעבר, בימי המכבים, ניסתה לכבוש את -עיר

ות, העולם כולו ולכפות על היהודים לקבל את דרכיהם ההלניסטיות והכופר

וזה בדיוק מה שעשיתי בארצות הברית, יחד עם יהודים אמריקאים מתבוללים 

מתמונות ישנות של ילדות רק אחרים. אני זוכר את השנתיים בחיינו בסירקיוז 

בשלג. באחת מהתמונות, סבי, בנג'מין האריס, יושב על מגלשת שלג, מחזיק 

אביו, הארי, הכינוי אותי בחיקו. בברית שלי, קיבלתי שם יהודי, צבי, על שם 

רבא שלי -האמריקאי של צבי הירש. אפשר לראות בתמונות הישנות שסבא

 היה אדם חזק, בעל זרועות שריריות וכתפיים רחבות יותר משל ארנולד.

שאביו היה מסוגל להרים את הקצה הקדמי של בכך סבי התרברב 

דולה המכונית, לא מאחת המכוניות הקטנות שיש לנו היום, אלא ביואיק ג

וכבדה, מהסוג שרואים בסרטי גנגסטרים ישנים. למעשה, על מנת להתפרנס 
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רבא שלי היה מתאבק מקצועי, -, סבאבמהלך תקופת השפל הכלכלי הגדול

 והיה "המתאבק במסיכה" הראשון שהופיע בזירות ההיאבקות.

 

  
באותם הימים, האנטישמיות גאתה בארצות הברית, ונאסר על היהודים 

במקצועות רבים, כולל בתחרויות ספורט. אז כדי להסתיר את אפו לעסוק 

רבא שלי לבש מסכת סקי וקרא לעצמו "המתאבק -היהודי הגדול, סבא

במסיכה". פעם אחד הוא התמודד מול גרמני שהיה ידוע בשם "הבריון מברלין". 

לאחר מלחמת העולם הראשונה, האמריקאים שנאו את הגרמנים וקהל גדול 

ון סקוור גארדן כדי לראות את "המתאבק במסיכה" מפיל את הגיע למדיס

הגרמני אל הקרשים שוב ושוב. לבסוף, צבי הירש לכד את יריבו בנעילת ראש 

", רחמונסמוחצת וחסם את זרימת הדם אל ראשו עד שהוא הלבין לגמרי. "

 "גם אני יהודי". ,התנשם הגרמני ביידיש, בקושי מסוגל לנשום

של אמי. סבי, בנג'מין, היה גם אדם חזק, כלבויניק,  זה היה הייחוס מהצד

בעל שפם דק והיה גאה  ,שהיה יכול לתקן כמעט כל דבר. הוא היה אדם נאה

בהיותו אמריקאי ויהודי. אבל גאוותו על היותו יהודי לא מנעה ממנו מלהתגרש 

 שיקסעמסבתי, כאשר אמי הייתה עדיין ילדה צעירה, על מנת להתחתן עם 

וץ שהוא נסיך ערבי, כיוון שאותה בחורה שהייתה קתולית אדוקה, יפה, בתיר

מעולם לא הייתה מסכימה להינשא לאדם שמגיע מהשבט שהרג את ישו, כפי 
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 גברתשלומדים כל הקתולים הטובים. סבתה של אמי, אנה )חנה גיטל(, הייתה 

יהודיה זקנה שחיפשה כדורי גומי ברחוב ומסרה אותם לאחי כאשר באנו לבקר 

עם ריח של בגדים ישנים. בעליה מתו בזה אחר תמיד ותה בדירתה, שהייתה א

ני משפחה בבזה, ולכן היא נישאה ארבע פעמים כדי לתמוך בשלוש בנותיה ו

אחרים שחיו כולם באותם מגורים צפופים בברוקלין. כאשר סבתי הייתה נערה 

 צעירה, סבתא אנה לא הייתה מסוגלת להאכיל את בנותיה במהלך השפל

 ןבעלים, ולכן היא מסרה אותהשנים בין  כמההיה פער של גם  ,הכלכלי הגדול

לבית יתומים, שם הן גדלו ללא כל חינוך יהודי. אז מצדה של אמי, לא זכיתי 

מסבי, בנג'מין, בנו של "המתאבק במסיכה", שאמר אלא רק כילד,  יידישקייטל

הודיה!" אפילו שהוא לי בקול מאיים, "תזכור תמיד שאתה יהודי, ותתחתן עם י

 עצמו לא עשה זאת.

מצדו של אבי, סבי ג'וליוס )יהודה( נולד באוסטריה. עשר שנים לפני 

פרוץ מלחמת העולם הראשונה, הוא הגיע לארצות הברית עם אביו כאשר היה 

רבא שלי, מת על הספינה לפני שהביט בפסל -עשרה, אבל אביו, סבא-בן ארבע

הוא ירד מהספינה באליס איילנד יחד עם היהודים הדתיים האחרים, החירות. 

ולא ידע מילה אחת באנגלית. פקיד הגירה יהודי עזר לו למלא את טופס 

, שדומה לצלב הנוצרי, Xההגירה. מכיוון שהוא לא רצה שיחתום את שמו באות 

ו " ביידיש(, וזאת הסיבה שבגללה היהודים זכקייקלההוא צייר עיגול קטן )"

עשרה עבד -" )יהודון(. לבד בעיר הגדולה, סבי בן הארבעקייקלשם הגנאי "

בסדנאות זיעה ברובע הבגדים של מנהטן, שולח את הכסף חזרה לאוסטריה 

עד שהיה מסוגל להביא את אמו ואחיו לארצות הברית, ובכך הציל אותם 

בוד מהשואה. על מנת לשמור על עבודתם במשך זמן רב, יהודים רבים בחרו לע

היה זה בדרך כלל דרך למאבק ההישרדות, ופינתה בשבת. הנאמנות לדיברות 

צורך חשוב בתקופה שבה האנטישמיות בארצות הברית הייתה בשיאה. נאסר 

 כמו היחסעל יהודים לעסוק במקצועות מסוימים ולשהות במקומות רבים, 

 כלבים. לשחורים ול

יידיש כאשר לא רצו שאני  סבי, ג'וליוס, וסבתי, דורותי )דבורה(, דיברו

ואחי נבין אותם. סבתא שמרה על בית כשר. ליל שבת היה ליל שבת עם נרות, 

חלה ומרק עוף. לדירה שלהם היה ריח של שמאלץ במשך כל השבוע. סבתא 

נולדה בארצות הברית, במדינה הגויית מאוד רוד איילנד. אם יש לי זהות 
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ייתה אומרת לעתים קרובות, יהודית כלשהי בתור ילד, זה בגללה. היא ה

"שתיפול קללה על קולומבוס", על כך שגילה את אמריקה ועל ההתבוללות 

היא מזגה לי כוס חלב ועודדה אותי לשתות אותה, שנגרמה בעקבות כך. 

אומרת לי, "אם תסיים את החלב אז שונא יהודים ימות". אם מטוס התרסק, 

וכאשר היא הגיעה לשם  היא הייתה קוראת את רשימת הקורבנות בעיתון,

 יהודי, היא הייתה בוכה.

אבי, עליו השלום, היה הבכור מבין שלושה אחים. הוא הלך לחדר כילד 

והניח תפילין עד שהתגייס לצבא האמריקאי ונשלח מעבר לים כדי להילחם 

במלחמת העולם השנייה נגד הגרמנים. הוא ידע בעל פה את רוב התפילות של 

שהמורים שלו לא  כיווןבית הכנסת, אבל הוא לא ידע את המשמעות שלהן, 

טרחו לתרגם לו את המילים לאנגלית. זאת אחת הסיבות שהרבה מהיהודים 

אורתודוקסית ובחרו ביהדות הרפורמית, אשר בארצות הברית זנחו את הדת ה

מסתמכת הרבה יותר על האנגלית. עד כמה שזה נשמע מוזר, איש לא טרח 

להסביר לדור שלם של מהגרים יהודים מה הם למדו בתלמוד תורה. כאשר 

היא לא הבינה כי שנצטרף לבית כנסת רפורמי, ה י ילד, אמי התעקשהיית

עברית בכלל ורצתה לדעת מה היא אומרת בזמן התפילה. אבי לא התנגד. 

במהלך שלוש שנותיו כחייל בצפון אפריקה ואיטליה, הוא הפסיק לאכול כשר, 

וכל חיבור מוקדם שהיה לו לתורה היהודית נעלם כאשר הוא נאבק לפרנס את 

פחתו והתרועע עם חבריו הגויים. אז בעוד שרב אורתודוקסי ניהל את טקס מש

מצווה של אבי, בנו של אותו רבי הפך להיות "רב" רפורמי והוא ניהל את הבר 

עשרה, בית הכנסת -מצווה של אחי. בשנה שבה הגעתי לגיל שלושהטקס בר 

 הרפורמי שלנו היה בתהליך של שיפוצים והרחבה כדי להכיל את כמות

שהפכה להיות פחות ופחות יהודית. במהלך יהדות, ב שחשקוהיהודים הרבים 

מצווה שלי נערך ההשיפוץ של המבנה, בית הכנסת היה סגור, ולכן טקס בר 

ת, שעבורי, זאת המטאפורה המושלמת לחיים יהודיים אוניטריאניבכנסייה ה

 בארצות הברית.

ה, בזמן עשר-אמי ראתה לראשונה את אבי כאשר הייתה בת ארבע

בת דודה, ביקשה מיד בברוקלין פרוספקט פארק. היא -שהוא שיחק בכדור

פיצ'י, שתכיר ביניהם, והייתה זאת אהבה ממבט ראשון. סבתי, דורותי, לא 

גדולה עבור  שאנדעשהוריה היו גרושים, וזאת הייתה  מפניאהבה את אמי 

יהודים באותם הימים. בנוסף לכך, אמה של אמי הייתה בלונדינית טבעית, וזה 

כל זה, אביה של אמי נישא בפעם השנייה  לעגם היה סקנדל לא קטן. נוסף 

, ולכן בעיניה של סבתי, אמי הייתה טרפה. אבל בעיני אבי, אמי שיקסעל

שלה, הוא לא הגזים.  הייתה האישה היפה ביותר עלי אדמות, ולפי התמונות

, ואז, כאשר אבי גויס בתחילת מלחמת העולם מספר הם יצאו במשך שנים

והם נישאו  נסעה אליוהשנייה, ונשלח לצפון קרולינה לאימון הטירונות, אמי 

 בחשאי אצל שופט מקומי.
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חודשים לאחר מכן, לפני שאבא נשלח מעבר לים, הם ערכו חתונה  כמה

על גג הבניין של סבתא  ,עקב התעקשותה של סבתי ,אורתודוקסית בברוקלין

באושן אבניו, יחד עם חופה, כתובה ורב אורתודוקסי שניהל את הטקס 

 לבן.-וסרטים ישנים בשחור

נאלצו להישאר אם כאן בישראל, בזמן שבניי שירתו בצבא, הם התלוננו 

לקלל.  העזושתלט עליהם, הם אפילו השבת בבסיס. לפעמים, אם יצר הרע 

ולא חזר אני מזכיר להם שסבם היה בצבא ארצות הברית, נלחם נגד הנאצים 

הביתה במשך שלוש שנים. ואם בניי מתלוננים ואומרים שהמזון בצבא מסריח, 

אני מזכיר להם שהמזון שצה"ל מעניק להם הוא הרבה יותר טוב ממה שסבם 

 האחר, אביה של אשתי, קיבל באושוויץ.

אה את אשתו היפה והצעירה במשך מעל לשלוש בכל מקרה, אבי לא ר

שנים. במקום זה, הוא כתב לה שלושה מכתבים ביום, שנקראו וימיילים, ולא 

להתבלבל עם האימיילים שיש לנו היום. במהלך המלחמה, הוא כתב לה מעל 

אלף איגרות, ואיגרות רבות עדיין נמצאות ברשותי, אגודות יחד בספרים 

קשר לסיפור הרומנטי ההוליוודי הזה לסיפור החזרה  קטנים. יכול להיות שאין

שכולנו, בדרך כזאת או  כיווןבתשובה שלי, אבל כדאי להתעכב עליו מעט 

 אחרת, התוצרים של העבר שלנו.



31 

 

נולד בברוקלין לאחר המלחמה. כפי שכבר הזכרתי, נולדתי  הגדולאחי 

ירה קטנה ו אל האמדן, עינבצפון ניו יורק. כאשר הייתי בן שנתיים, עבר

בקונטיקט, שלא הייתה רחוקה מניו הייבן ואוניברסיטת ייל. התאהבתי 

לראשונה כאשר הייתי בן ארבע. קראו לה דבי רדקליפ והיא הייתה הילדה 

הכי יפה בגן. אל תספרו לסבתי, אבל אני לא חושב שהיא הייתה יהודיה. אני 

הספר, כלב  לא זוכר הרבה מעבר לכך. פעם אחת, כאשר חזרתי הביתה מבית

רועה גרמני מפחיד זינק מעבר לגדר החצר שלו ורדף אחריי בדרך הביתה. 

צרחתי וטיפסתי על סוכת הגפנים ליד דלת הכניסה שלנו והמשכתי לצעוק עד 

שאמי מיהרה החוצה והיכתה את הכלב ללא רחמים במטאטא שלה. אני גם 

יי בזמן , ילד אחד התקרב מאחורבייסבולזוכר שפעם אחת כאשר שיחקתי 

לאחור, ריסקתי את שיניו. הייתה לנו  ה, וכאשר הנפתי אותהאלהשעמדתי עם 

שמרטפית גויה בשם ברנדה ריילי, אשר הייתה הכוכבת של קבוצת הסופטבול. 

 שיקסעככל הנראה התאהבתי גם בה. ואז הייתה סינדי גנקרנץ, עוד 

מיניאטורית, אשר עברה לגור בשכונה כאשר הייתי בכיתה ב', אבל עכשיו, 

יותר מחמישים שנה לאחר מכן, אני רק זוכר את שמה ושהייתי מאוהב בה 

. ברשותכם, אימנע מלכתוב על ההרפתקאות הליברליות המוקדמות שלי. בגדול

כל מה שאספר הוא שבארצות הברית, לכל אבא יש כמה עיתוני פלייבוי 

אחות ורופא עם הבת של השכנים היה בולשחק  ,מוסתרים במגרה צדדית

 .בייסבולפופולרי כמו 

וסטס, עיירה 'כאשר הייתי בן שמונה, עברנו אל פרמינגהאם, מסצ

ציורית ויפה במסורת של ניו אינגלנד, עם עשרות כנסיות ישנות עם גגות 

העצמאות  רעפים ופעמונים. האזור היה מפורסם בעקבות תפקידו במלחמת

, ובבית הספר היסודי שלי היו יוצאים 0889של ארצות הברית, כבר משנת 

לטיולים רבים לאיזור על מנת ללמוד את ההיסטוריה האמריקאית. במרחק לא 

בו נערכה מסיבת התה של שרב משם הייתה העיר הגדולה בוסטון, המקום 

תם של בוסטון, שהתחילה את המלחמה נגד הבריטים. העיר גם הייתה בי

 .NBA-הבוסטון סלטיקס, קבוצת הכדורסל האהובה עלי בליגת ה

, קבוצת סבנוגע לקבוצת הבייסבול שלי, נותרתי נאמן לברוקלין דודג'ר

נטשתי את הקבוצה הבית האהובה על אבי, עד שהם עברו ללוס אנג'לס. אז 

לבוסטון רד סוקס המקומית, אשר בראשה עמד טד וויליאמס האגדי. שוב, על 

להראות לכם כמה הייתי מכור לתרבות האמריקאית, כאשר הכריזו  מנת

פילד, אצטדיון הבייסבול המפורסם של הברוקלין דודג'רס, נועד -שאבטס

להריסה על מנת שיבנו במקומו בנייני דירות, אבי הסיע אותנו לניו יורק כדי 

שאחי ואני נוכל לקחת קצת מאדמת המגרש, במקום שבו דיוק סניידר היה 

ובב. כשחזרנו הביתה, הוספנו את האדמה "הקדושה" לעציץ הסלון שלנו, מסת

 לאותם "בטלנים מברוקלין".כתזכורת תמידית 
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נוסע הוא היה במשך רוב השבוע,  .אבי עבד כסוכן נוסע ולא שהה בבית

מדינת ניו יורק על מנת למכור עקבי גומי עבור "קטס ובכל רחבי ניו אינגלנד 

במורד הדרך על האופניים שלי, לו אבר קומפני". בימי שישי, הייתי ממתין  פור

קנה מצפה לראותו, וגם מצפה לקבל קופסה מלאה של קלפי בייסבול שהוא 

 הנערות לא תמיד באחד ממסעותיו. ילדיי אינם מבינים זאת, וגם ודאי

ת זריקות, הטלות והחלקובאולפנות והבחורים בישיבות, אבל הייתי מומחה ב

דומה קצת למשחק הפוגים  –של כרטיסי בייסבול כך שיגיעו הכי קרוב לקיר 

 שנים. כמה עשרותשהיה להיט לפני 

הזיכרונות הם דבר נחמד, אבל לא לב לבו של הסיפור הזה. איך היה 

לגדול כיהודי בארצות הברית? בואו ואספר לכם דברים שאני זוכר. כשהגיע 

י בבית כמו בכל מקום אחר, מעוטר בכדורי חג המולד, היה לנו עץ חג מולד טר

זכוכית צבעוניים, מקלות ממתקים בצבעי אדום ולבן, סרטי קישוט כסופים, 

לא רצו שאחי ירגיש שהוא שונה מהגויים, הוריי וכוכב נוצץ בקצה העליון. 

ו בסביבונים, ומיהרנו במורד המדרגות בבוקר נולכן הדלקנו נרות חנוכה, שיחק

בל את המתנות שסנטה הביא בשק הגדול שלו, בזמן חג המולד כדי לק

 רודולף בעל האף האדום, המתינה על הגג. שבראשה שהמזחלת שלו, 

בדיוק כמו שאומרים בשיר, היו לנו גרביים מלאות בממתקים, תלויות על אדן 

האח, ואני הייתי יוצא החוצה בלילה, במשך כל השבוע לפני חג המולד, ושר 

בשכונה על מנת להפיץ את רוח האחרים מזמורי חג מולד יחד עם הילדים 

לו היום, האחווה והאושר, "שלום על פני האדמה ואושר לכל בני האדם!" אפי

"צלצלו פעמונים, צלצלו פעמונים,  את המילים לשירים האלו: אני עדיין זוכר

צלצלו כל הדרך..." ו"לילה שקט, לילה קדוש, הכול רגוע, הכול מואר, הקיפו 

את הבתולה, האם והילד..." וגם "אנחנו מאחלים לכם חג מולד שמח. אנחנו 
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מולד שמח ושנה טובה!"  מאחלים לכם חג מולד שמח. אנחנו מאחלים לכם חג

ידעתי שהשירים היו על ישו. גם ידעתי שהכול היה שקר אחד גדול, כמו סנטה 

שזה מה שההורים שלי אמרו לי, או סבתי, או החברים היהודים  מפניקלאוס, 

שלי. באופן כלשהו השמועה התרוצצה, כך שידענו שהסיפור של חג המולד 

הגויים באמת שנאו יהודים והם כי  היה שקר, והסיפור על האחווה היה מזויף

רצחו מיליוני יהודים בשם המושיע שלהם. אבל כאשר רוב הנערות היפות 

בבית הספר הן קתוליות ונוצריות, וכאשר ההורים שלך מיודדים עם כל 

השכנים הגויים, וכאשר כל התוכניות בטלוויזיה באותו החודש מלאות באהבת 

חג המולג ברחובות ובחנויות, אז אשקר  חג המולד ויש עיטורים וקישוטים של

שלא הושפעתי מכך וכי הקשר שלי ליהדות לא נפגע. לא רק ד לכם אם אגי

הוא התרסק לגמרי. לא שהאמנתי בסיפור של חג המולד. ממש  –שהוא נחלש 

לא. עבורי, הדבר הטוב ביותר בחג המולד היה שעיתון הפלייבוי היה גליון 

א צנועות, אבל אפילו שלא האמנתי במריה כפול ומלא בנערות חג מולד ל

. ג'הפכה את חנוכה לחג מליגה  דארצית של חג המול-הבתולה, החגיגה הכלל

יהודי, אז אתה מיעוט, אזרח מדרגה שנייה, מעם שנוא ורמאי שהרג  אתהאם 

את הגיבור שלהם על הצלב. אז אני מנסה להיראות ולהתנהג כמה שפחות 

 מול כולם. יראות כמו גוייהודי שאפשר, כדי שאוכל לה

אותו דבר קרה גם בחג הפסחא. תמיד היה לנו סדר פסח וקראנו את 

ההגדה. המצות שלנו היו ככל הנראה חמץ, אבל שברנו אחת מהן לשתיים 

ם לוהסתרנו את האפיקומן. מכיוון שהייתי הצעיר מבין שני האחים, הייתי מדק

את ארבע הקושיות ואהבתי את השיר דיינו, אבל כאשר הגיע חג הפסחא, היו 

שוקולד, ותמיד צפינו בתהלוכת חג הפסחא, לנו ביצי פסחא צבעוניות וארנבוני 

כאילו כדי לומר לשכנים שלנו, "היי, אנחנו לא הרגנו את ישו. הוא היה יהודי! 

 הרומאים הרגו אותו, לא אנחנו!"

כך להיות כמו חבריי הגויים, שנאתי את בית הספר -שרציתי כל כיוון

היהודי. זה היה הדבר הכי גרוע בעולם! הייתי צריך ללכת אליו שלוש פעמים 

בדיוק הזמנים בהם כל קבוצות הספורט  –בשבוע ופעם אחת בבוקר יום שבת 

בבית הספר ערכו את האימונים ומשחקי הכדורסל, בייסבול, פוטבול והוקי. 

, בניגוד לישראל, ספורט הוא התחביב מספר אחת. עבור ילד, בארצות הברית

זה כל העולם )מלבד מגזינים עם תמונות של בחורות(. יש ענף ספורט לכל 

ברצינות מרשימה, עם מחזורי אימונים מאורגנות עונה בשנה, והקבוצות 

שהייתי  מפניולוחות זמנים, ותחרות קשה בין בתי הספר והערים האחרות. 

לבית הספר היהודי, לא יכולתי להשתתף באחת מקבוצות בית  צריך ללכת

 ,הייתי צריך להחמיץ שני אימונים בכל שבוע ולפעמים אפילו משחק כיהספר, 

 כאשר הוא נערך ביום שבת בבוקר.

לל. כבנוסף, הלימודים היו רדודים ביותר, עד שלא היה מדובר ביהדות 

קוראים רבים של התרגום העברי של ספר זה ודאי אינם מכירים את היהדות 
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שייכים בשעה שהאנשים ההרפורמית מכיוון שהיא שולית ביותר בישראל, 

)רבים אינם יהודים(, בפועל לקהילות הרפורמיות יכולים להיות יהודים 

הדברים שהם מלמדים ועושים אינם קשורים כלל ליהדות. תחילה, הם לא 

ידי הקדוש ברוך הוא. כתוצאה מכך, -ינים שהתורה ניתנה לעם היהודי עלמאמ

. עליהן בכללהם לא מאמינים שחובה לשמור על הדיברות, אז הם לא שומרים 

השבת. ה"רבנים" הרפורמים לא את הם לא אוכלים כשר והם לא שומרים 

מאמינים בתורה, אז הם לא רבנים כלל. אבל הם מתעקשים לקרוא לעצמם 

 ים, אז כולם ממשיכים להעמיד פנים.רבנ

אפילו שהייתי רק ילד ואפילו שלא ידעתי דבר על יהודים אורתודוקסים, 

כמו סנטה קלאוס בחג  –הרגשתי שהיהדות הרפורמית היא שקר אחד גדול 

בר מצווה, יכולתי להתקבל להרכב גיל המולד. בכיתה ח', כאשר התקרבתי ל

הבייסבול, אבל נאלצתי ללכת לבית הפותח בקבוצות הכדורסל, הפוטבול ו

הספר היהודי, וזה הרס את הילדות שלי ואת ההזדמנות לזכות בתשומת הלב 

 של המעודדות והנערות שאהבו בחורים שהצטיינו בספורט.

אילו קרבות ניהלתי עם ההורים שלי בנוגע לבית הספר היהודי! איימתי 

חסר משמעות עבורי. מצווה. מה אכפת לי? זה היה הלא לעשות את טקס בר ש

אני זוכר שה"רבי", שהיה צריך לערוך לי את טקס הבר מצווה, לימד אותנו 

, חציית ים סוף לא הייתה נסבאחד השיעורים על יציאת מצרים. הוא אמר ש

רצועה יבשה ולכן היהודים היו  הפךחודשים, והים  כמהשלא ירד גשם  אלא

יכולים לחצות אותו בקלות. רק כאשר הם הגיעו לצד השני, והמצרים היו 

באמצע הדרך, פרצה במקרה סופת גשמים, כפי שמתרחש לעתים קרובות 

הגשם הזה, הוא טען, גרם לשיטפון אדיר שהחזיר את כל המים  באזור הזה.

ימלט. צירוף מקרים מוצלח! לים והטביע את המצרים לפני שהם הצליחו לה

 הקדוש ברוך הוא אפילו לא היה חלק מהסיפור!

"אילו שטויות!" חשבתי. "אם זאת היהדות, אני לא רוצה להיות חלק 

 ממנה".

אבל ההורים שלי זעמו, יותר מאותה סערה שהשתוללה מעל ים סוף, 

ולכן, למענם, הסכמתי ללמוד את חלק הקריאה שלי בתורה בעל פה מתקליט 

חסר המשמעות שבו אני הופך לגבר יהודי. אבל לאחר  טלהתאמן על הטקסו

מול בית הכנסת הרפורמי שהיה  ,הטקס שנערך ביום שבת בבוקר בכנסייה

ביום  כולם בשיפוצים, ולאחר המזנון העשיר במסעדה הלא כשרה שאליה נסעו

שבת, ולאחר שהייתי מסמר הערב כשחיקיתי את הנשיא ג'ון קנדי, בעל 

הכבד של מדינת מסצ'וסטס, לאחר אותה פארסה שנקראת בר מצווה,  המבטא

לא שמרתי על קשר עם היהדות, עד אותו יום גורלי בחוף בסנטה מוניקה, 

כאשר חברי דניאל שאל אותי מדוע לא ידעתי דבר בנוגע להיותי יהודי. אבל 

 נגיע לזה מאוחר יותר.
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ו לערוך בר כמ זהכפי שהזכרתי, לגדול בארצות הברית המתבוללת 

מצווה בכנסייה. לא רציתי להיות יהודי אם זה אומר שאני צריך להיות שונה 

מכל השאר. רציתי להיות אמריקאי. רציתי להיות מגניב וקשוח כמו פול ניומן 

לא אברהם  –ומרלון ברנדו. ג'ורג' וושינגטון היה האב המייסד של המדינה שלי 

לא ירושלים. הדגל שלי היה  – ה שליאבינו. וושינגטון הבירה הייתה עיר הביר

לא כחול ולבן. בכיתי כאשר שמעתי את ההמנון הלאומי  –וכחול אדום, לבן 

של ארצות הברית, ולא ידעתי אם לישראל היה המנון משלה. אם היה לה, זה 

ודאי היה "הבה נגילה", השיר הישראלי היחיד שהיכרתי. ההיטמעות שלי 

, עד כל כך המוח שעברתי היו עמוקות בתוך התרבות האמריקאית ושטיפת

שאני עדיין זוכר את כל השורות של ההמנונים הלאומיים: "זוהי מדינתי, ארץ 

יך". ישל חירות, הארץ שאני אוהב". "אמריקה היפה, השם יתן חינו על

"מאולמות מנטזומה עד לחופי טריפולי, אילחם בקרבות ארצי, ביבשה ובים". 

ו, כשהקדושים מגיעים..." "עיניי ראו את תהילת "הו, כשהקדושים מגיעים, ה

השם", וכל השורות האחרות שמתאימות לקתולים ולפרוטסטנטים של ארצות 

הברית, אבל הן רעל טהור ליהודים. אבל לא ידעתי את זה אז ולא רציתי לדעת. 

 וכחול כמו כולם. לא. זה לא נכון לגמרי. -לבן-רציתי להיות אמריקאי גזעי אדום

שהייתי יהודי, רציתי להיות טוב יותר מהם. רציתי  מהסיבהבדיוק 

להיות גוי יותר מהם, מפורסם יותר, יפה יותר, מצליח יותר, מוכשר יותר, 

אלילה התחתן עם האהוב יותר. כמו הסופר היהודי הגדול, ארתור מילר, אשר 

היפה ביותר של ארצות הברית, מרילין מונרו. רציתי להיות מפורסם ומצליח 

 ותו! כמ
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 פרק שלישי

 איי הבתולה

 

ש ברוך הוא קובע אפילו את והקדנם לברכה אומרים שוחכמינו זכר

 הכול!מסלול נפילתו של העלה מהעץ. אדון כל הבריאה קובע את הכול. 

אז מה הייתה הסיבה שבגללה הוא קבע שמשפחתי תעבור אל איי 

 פהקטן ויפהמצווה שלי, אל סנט תומאס, אי טרופי ההבתולה לאחר בר 

הקדוש ברוך ? אין לי מושג. אולי לכך באמצע הים הקריבי? מה הייתה הסיבה

להורים שלי לשלוח יגרום זה  ,גרועבאי הוא התיכון בית הספר ש כיווןידע ש

פיליפס "אותי לאחד מבתי הספר הפרטיים היוקרתיים ביותר בארצות הברית, 

 ,אתלט ותלמיד מצטיין באנדובר מסצ'וסטס, ובמקום להיות "אנדובר אקדמי

לתלמיד ממוצע בקרב הצעירים האתלטיים והמבריקים  אהפוך ,כמו תמיד

שיגרום בתוכי, שנמצא מיוחד וכישרון אחר אחפש ביותר בכל המדינה, ולכן 

 , אל עולם הסרטים והכתיבה.שלי אל הרגישות האומנותיתלי להימשך 

 .אולי זאת הייתה הסיבה של הקדוש ברוך הוא. ואולי לא

 אז .באמצע הים הקריבי פהבאי טרופי יפהלגור לא בכל יום אדם עובר 

אספר לכם מעט עליו, אפילו שאני לא יודע איך זה בדיוק נכנס לסיפור. בסופו 

שנים. בעיקר ההורים שלי. לאחר  59של דבר, המשפחה שלי חיה שם במשך 

לבנים, אוכלוסייה קטנה מאוד תושבים הל המיועדבתיכון המקומי אחת שנה 

את שאר שנות  מתיסייבקרב רוב שחור מקומי הדובר את שפת הקליפסו, 

בו נמצאות מרבית מדינות שהלימוד שלי במה שנקרא "היבשת", כלומר במקום 

ארצות הברית. תחילה הלכתי לאקדמיה בפיליפס אקדמי, ואז עברתי לקולג', 

רק, שנמצאת בלב גריניץ' וילג' בבית הספר לקולנוע באוניברסיטת ניו יו

תקופת ההיפים והפגנות הסטודנטים הגדולות כנגד מלחמת וייטנאם. ב
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, לאחר השנה הראשונה שלי בתיכון על "האי", הגעתי הביתה רק בתקופה זו

 בחופשות מבית הספר, שלוש פעמים בשנה.

ככה הגענו לשם. לאבי היו שני אחים. אחד מהם היה נשוי לאישה 

של מאייר לנסקי  התקופה מקושר ל"מאפיה היהודית" במהלך שאביה היה

בגסי ניסה למעשה, בחתונה של דודי, כאשר אבי לחם מעבר לים,  ובגסי סיגל.

להתחיל עם אמי, ואפילו צבט אותה בישבן, והיא סיפרה על כך פעמים רבות. 

במהלך מלחמת העולם השנייה, ממשלת ארצות הברית הטילה הגבלות על 

שהייתה נחוצה לייצור תחמושת, ואסרה על ייצור ויסקי. אז כל תבואה, 

אמריקאי חובב ויסקי חיפש תחליפים, והפתרון היה רום, שעשוי מקני סוכר 

הגדלים באיים הקריביים. הגיס של דודי העביר את משפחתו במהירות לסנט 

תומאס, בנה מזקקת רום, והרום שהוא ייצר הפך להיות המשקה האלכוהולי 

לרי ביותר בזמן המלחמה. באמצעות הרווחים מייצור הרום, המשפחה הפופו

בנתה את המלון הגדול הראשון על האי, ופתחה בתי עסק אחרים, כך שכאשר 

יבואו כל התיירים, רוב העסקים באי יהיו שייכים למשפחה. האח האחר של 

שנים לאחר מכן, כאשר  וכמהי עבר גם הוא לאי ופתח חנות תכשיטים, בא

נמאס להיות סוכן מכירות, אחיו עזרו לו לפתוח חנויות בשמים ואלכוהול,  לאבי

במלון וירג'ין אייל והשניה ברחוב הראשי בשארלוט אמלי,  השאחת מהן היית

המקום שאליו כל התיירים נהרו כדי לקנות משקאות, תכשיטים ובשמים ללא 

חנויות, מכס. בשנה הראשונה שלי באי עזרתי להורים שלי להקים את שתי ה

הייתי מוכר קבוע, ולמדתי כל מה שצריך לדעת על אלכוהול ובשמים. למעשה, 

אני חושב שאני יודע על בשמי נשים, תמציות בשמים ומי קולון יותר מכל 

 יהודי דתי בישראל.

 
עם גג  אדוםעשרה, במכונית מוסטנג בצבע -התחלתי לנהוג בגיל חמש

נפתח. כשלא הייתי בבית הספר, או עזרתי בחנות, ביליתי במשחקי טניס, 

השתזפתי בחופים הקסומים של האי והסתובבתי בלילות בברים 

, וגם הלכתי בין המלונות כדי לראות אם נערות הגיעו ובדיסקוטקים העלובים

לעיר ורוצות לנסוע אתי במכונית המוסטנג לאור הירח. כאשר התבגרתי, 
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נערות הפכו להיות מלצריות שסיימו לעבוד במשמרות שלהן, אבל למען ה

האמת, הייתי בחור רגיש וביישן מתחת לתחפושת של ג'ון טרבולטה, כך 

שבמרבית הלילות ישבתי לבדי וקראתי את שייקספיר, טולסטוי ודוסטויבסקי 

 ויצירות מודרניות יותר של תומס וולף, המינגווי ומיילר.

יכול לחשוב על החיים שלי בסנט תומאס. לא היה שם זה כל מה שאני 

האנשים הלבנים שניהלו את האי ובית כנסת עתיק עם רצפת מדבר יהודי לבד 

חול, עוד מימיו של קולומבוס, שלפי השמועה היה יהודי, וקיבל את המימון 

השנה  .0385למסע שלו משר האוצר הספרדי, הרב המפורסם אברבנל, בשנת 

נקוויזיציה הספרדית הנוראית, היהודים גורשו מספרד שבה התחילה האי

 וקולומבוס גילה את אמריקה.

מאוחר יותר, כאשר סיימתי את הלימודים בקולג', חזרתי אל האי כדי 

לכתוב ספר שפורסם בהוצאת דל, חברת ההוצאה לאור הגדולה ביותר 

הייתה סאגה על משפחה יהודית שעוברת  ובארצות הברית באותם הימים. ז

בה תככים, שחיתות וסיפורי אהבה זולים מהסוג  ולגור באי בקריביים, והי

שיש במרבית הספרים. לקח לי שנתיים לכתוב את הספר וקיוויתי שהוא יעזור 

 לקדם את הקריירה שלי. אבל אספר על כך מאוחר יותר.
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 פרק רביעי

 מה נער יהודי נחמד כמוך עושה במקום כזה?

 

פעם הבאה הההורים שלי בכו כאשר הם נפרדו ממני לשלום. גם אני. 

באיי הבתולה, חיו באותה עת הם  .שלושה חודשים תהיה כעבורשאראה אותם 

יה החדשה שלי בניו יבמרחק של יותר משלושת אלפים קילומטרים מהפנימ

בית הספר הפרטי הטוב ביותר  שלאינגלנד. לפיליפס אקדמי היה מוניטין 

 בארצות הברית והצטיין בלימודיו ובתוכניות האתלטיקה שלו.

אתה היית צריך המוטו של בית הספר היה "הסוף תלוי בהתחלה". 

לצאת מאנדובר כגבר האמריקאי האידיאלי. לדוגמה, הנשיא ג'ורג' בוש האב, 

, מתוך מחזור של למד באנדובר. לעומתו, המפרי בוגארט נזרק ממנו. בכל שנה

ם לאחת עובריתלמידים, שלושה רבעים מאותם תלמידים  511

מהאוניברסיטאות היוקרתיות ביותר: הארוורד, ייל, פרינסטון, סטנפורד 

שהלך לבית הספר לקולנוע באוניברסיטת מהמחזור שלי ובראון. אני היחידי 

ע שנים ניו יורק, ושם ישבתי בחשכה, התמסטלתי ואכלתי פופקורן במשך ארב

 חיי.מ

בעיניי סגל המורים של אנדובר, אני כישלון, תלמיד מופרע ובזבוז של 

 זמן וכסף. מה יכולתי לעשות? מהיום הראשון הרגשתי שאני לא שייך לשם.

הקמפוס עצמו יפה, מפואר ומרשים כמו הארוורד. כמה מהבניינים שלו 

ת הברית. הם בני מאתיים שנה והם נבנו במהלך מלחמת העצמאות של ארצו

מגרשי הספורט הם מהטובים בכל ארצות הברית. כנסייה מרהיבה עם צריחים 

מתנשאת מעל המדשאות הירוקות. אבל אם אתה הולך על המדשאות, אתה 

נענש. באנדובר, אתה צריך ללכת על השבילים. לרוע המזל, או דווקא למרבה 

סם, רוברט המזל, מעולם לא הלכתי בנתיב כלשהו. כפי שאמר המשורר המפור

בחרתי , משתי הדרכים שביער עבותפרוסט, שגם הוא הגיע מניו אינגלנד, "

". היו חוקים ליקיצת הבוקר, כל ההבדל בעולם טמוןופה , בזו שהלכו בה פחות

וחוקים לזמן השינה. היו חוקים לאכילה וחוקים בנוגע להגעה לכיתות. היו 
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כולם, וזאת הסיבה שבגלל זה כך הרבה חוקים, עד שלא יכולתי לזכור את -כל

 אני מסתבך בהרבה צרות.

 

 

 

לדוגמה, יצרתי פעם צילום מונטז' של כנסיית הקמפוס שקינג קונג תלוי 

מעליה, אבל המנהל לא חשב שזה מצחיק. הוא ביטל לי אחד מסופי השבוע 

החופשיים שלי עקב "יצירתיות מופרזת וחסרת טעם". במשך שלוש השנים 

שהייתי שם, לא ראיתי את האיש הזה אפילו מחייך. במונטז' אחר, הצבתי את 

ראשו שלו במקום הראש של פופאי המלח ותליתי את התמונה בגלריית 

האומנות המפוארת של בית הספר. הוא אישית דאג לכך שהתקרית הזאת 

      שלא אתקבל לאף קולג' נחשב.  כדיתירשם בכל ההמלצות לקולג'ים השונים, 

דרך  נקמה על כך, באחד הלילות, חמקתי לתוך משרד חדר ההיסטוריהכ

אחד החלונות בקומה הרביעית שאחד מהשרתים שכח לסגור. הבחינה 

החשובה ביותר של השנה הייתה נעולה במגירה של השולחן. הצלחתי לפרוץ 

את המגירה מבלי לשבור את המנעול. גנבתי את המבחן, יצרתי עשרות 

עותקים, החזרתי את המבחן המקורי למגירה, ומכרתי את העותקים לכל מי 

כך הרבה תלמידים עברו את הבחינה בהצטיינות, כך -ש להיתפס. כלשלא חש

שהציונים שברו את כל השיאים הקודמים של בית הספר. סגל המורים היה 

המום. המנהל קרא לי למשרדו והאשים אותי בכך, אבל הוא הודה שלא היו לו 

 הוכחות לחשדותיו.

ייתי אתם יכולים לראות מהתמונות שלי באלבום בית הספר שלא ה

 באותן שנות מרד הנעורים שלי.כמו ג'יימס דין שמח 
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כל החוקים המטופשים והגישה המזויפת של "אנחנו טובים  לענוסף 

יותר מכל השאר" אין גם נערות באקדמיה המיועדת לנערים בלבד, והיינו 

צריכים ללבוש מקטורנים ועניבות לשיעורים, כאילו אנחנו כבר אנשי עסקים 

 911מתוך מצליחים ברשימת מאה האנשים המשפיעים של מגזין פורבס. 

ערך חמישים יהודים, ואף שאין אנטישמיות גלויה, תמיד התלמידים ישנם ב

הרגשתי אווירת "יהודי מסריח" מסגל המורים. כולם צריכים להשתתף 

שהיינו צריכים ללמוד גם את  על פי בשיעורי תורה מהכומר ווייט המחייך, ואף

"הברית הישנה", כמעט כל השיעורים היו מוקדשים לחייו של ישו. ובעוד 

דים משתתפים בטקס יום הראשון בכנסייה המרווחת שמרבית התלמי

מאחורי כי והמפוארת, תפילת היהודים נעשתה בחדר קטן במרתף הכנסייה, 

כל ההזדהות המזויפת של אברהם לינקולן על כך "שכולנו אנשים שנבראו 

יהודים  נאוורוצחים של ישו. האמריקאים ששווים", יהודים הם אזרחים סוג ב' 

. חוסיין אובמה הוא ההוכחה. אמריקאים, באותם הימים-ואפראפילו יותר מ

רית, אבל מעולם לא היה ביכול להיות הנשיא של ארצות האמריקאי -אפרואדם 

 נשיא יהודי.

הערה נוספת. בתוך מבנה הספורט באנדובר, חדר המקלחות לא דומה, 

חדר המקלחות בצה"ל. כשאתה חייל בצבא ישראל, אתה עוד אחד ללדוגמה, 

מהבחורים, כמו כולם. אבל באנדובר, בחדר המקלחות הצפוף לאחר אימוני 

שעורלתם כמו סוס.  הספורט, היהודים בולטים בקרב הגויים הלא נימולים

. אנשים היו יכולים להצביע ולהגיד בבירור, "זה זוהריםנראה כאילו היהודים 

שהיינו נימולים.  יהודי והוא יהודי והנה עוד אחד", והיה ניתן לזהות אותנו משום

. סוג אחר של בן אדם. שונהסימן הברית גורם לך לבלוט והכריז עליך שאתה 
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יהודי. עבור אדם כמוני, שמנסה להיות כמו כולם, להיות גוי עד כמה שניתן, 

 עשה לי בעיות. זה

שלא תטעו. לא הייתי יהודי גאה והלכתי עם כיפה גדולה על הראש ומגן 

ואספי עד שהרגשתי ממש ו. אבל המקום היה כה צוואר. ממש לאהדוד סביב 

ואספ נשמעת כמו דבור, אבל מדובר גם ושלא במקום. באנגלית, המילה 

סקסים פרוטסטנטים. הם -שמשמעותם לבנים אנגלו WASPבראשי התיבות 

היו המהגרים המקוריים שהגיעו לארצות הברית מאנגליה בחיפוש אחר חופש 

רצחו והשמידו  מהגרים אוהבי חופש טבחו,דתי. במהלך שהותם במקום, אותם 

קרוב לעשרה מיליון אינדיאנים ילידים, גנבו את הארץ מהם עד שהאינדיאנים 

הכול בשם חופש הדת, הדמוקרטיה, השיוויון,  –המסכנים כמעט נכחדו 

 "החיים, החופש ורדיפת האושר". עבור האדם הלבן, כמובן.

הארוכות האלו. האמת היא, אינני יודע איך שרדתי את שלוש השנים 

שהייתי מבולבל. עמוק בפנים, הרגשתי שגרסת "הסוף תלוי בהתחלה" של 

אנדובר לא הייתה בשבילי, אבל לא ידעתי מה כן היה בשבילי. אז נסוגתי לתוך 

עצמי והפכתי למתבודד. לאחר שנמאס לי מהמרדף להתקבל להארוורד או ייל, 

י את המקצוע שלי לאומנות. בכל ומבולבל מכל הכימיה והפיזיקה, החלפת

ת הצילום, מפתח דפעם שהיה לי זמן פנוי, ביליתי אותו בחדר החושך של מעב

מאות על גבי מאות תמונות. בסופי שבוע חופשיים, לקחתי את המצלמה שלי 

 לכל מקום שאליו הלכתי וצילמתי תמונות רבות ומלאות רגש. 

 
קוני איילנד ובסופו של ימים ב כמהבחופשה אחת לניו יורק, ביליתי 

דבר היה לי ספר של תמונות בשחור ולבן על פארק השעשועים האגדי של 

ותיעדתי בו דווקא את הצד העצוב של החיים, השיכורים ארצות הברית, 

בצללי רכבת ההרים והגלגל הענק. בנוסף,  יםוהאנשים המוזרים שנמצא
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ימלט מהעולם התחלתי לכתוב, ככל הנראה מהאהבה שלי לקריאה. כדי לה

הקר, התחרותי והאדיש של אנדובר, מצאתי מפלט בעולם הספרות. קראתי 

כל הקלאסיקות הגדולות: עד הכול, ממותחני ג'יימס בונד של איאן פלמינג 

ויקטור הוגו ופרוסט, מלוויל וג'וזף קונרד, ג'יימס ג'ויס ודיקנס, וכל המחזות 

השעות שביליתי בנדודים הגדולים החל מאייסיכלוס וכלה באלבי. אבל בכל 

, למרות כל שביעות הרצון האומנותית ובתקופות הזמן השונותמסביב לעולם 

בחדר החושך, אני בוכה בפנים. ככל הנראה לא הייתי לבד. רוח חדשה וגדולה 

מתחילה לנשב בנוער של ארצות הברית, שנמאס להם מהמוסד הרשמי 

ור החדש של דה הצלחה.לכסף ולומהסגידה של המדינה שלהם לכוח, 

לאהבה ולמהפכה. אז, כדי להיות  סיכוי "החיפושיות" ובוב דילן רוצה לתת

 כמותם, גם אני הפכתי להיפי.

 

 
 כיתה י"ב -למטה צד ימין 

 

 

 

 

  



44 

 

 פרק חמישי

 להתראות לך, השקר האמריקאי הגדול

 

 
 

ית, אחד מהמאורעות הגדולים ביותר קאין לי ספק, כי מנקודת מבט אלו

המודרנית, אם לא הגדול  ביותר, היה מלחמת ששת הימים וחזרתו של בעת 

העם היהודי לכל חלקי ירושלים, וליהודה ושומרון, הלב של ארץ ישראל 

 .התנכית

, כאשר התנהלה המלחמה, אני לא חושב 0808בשנת למען האמת, 

שידעתי כלל שהיא התרחשה. כשאני מביט אחורה בזמן, אני לא זוכר דבר 

לניצחון ההיסטורי של ישראל. אבל זה לא מפתיע. באנדובר, בקושי בנוגע 

הקשבתי לחדשות. הייתה טלוויזיה בחדר שנקרא שם "החדר הציבורי", אבל 

לא היה זמן להסתכל בטלווזייה. למעשה, לאיש לא היה איכפת מה מתרחש 

 בעולם. כולם היו עסוקים בניסיונות להתקבל להארוורד.

האמונה, כשאני מביט לאחור על אותה תקופה  היום, מנקודת המבט של

המופלא של ירושלים, הכותל  השחרורבהיסטוריה, מלחמת ששת הימים, 

וגבעות ארץ אבותינו, בהם מתרחשים סיפורי התורה שלנו, אני חושב שהם 

עוררו מהפכה בעולם כולו, ויצרו נחשולי הדף רוחניים, כמו אדוות הנוצרות 

לתי נראית התפשטה לאורך האוקיינוס אל על פני בריכה, שהשפעתם הב

אנגליה ואמריקה, ועוררו השראה בדור צעיר והעניקו לו רוח חדשה של הארה 

 ודרישה אדירה לשינוי.

הרבה  התעטפהית, היורדת מהר המוריה בירושלים, קהרוח האלו

גרם  האלוקימהזיהום והזוהמה כשהיא נתקלה בעולם החילוני, אבל הניצוץ 
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גריניץ' וילג'. כפי שנאמר בשיר  עדלים שהתרחשו מליברפול לשינויים הגדו

 הפופולרי "אקווריוס" מהמחזמר "שיער":

 

 הלבנה בבית השביעי

 וצדק מול המאדים

 וכל הכוכבים מנגד

 הם לאהבה עדים

 הנה עולה השחר על האקווריוס

 דור האקווריוס

 אקווריוס

 אקווריוס

 איזה חום ותום ויופי

 איזו אהבה בלי דופי

 אין עוד לעג אין עוד שקר

 אין חקר דים של אור ע

 התגלות זכה כבדולח

 נפש מוכנה לסלוח

 אקווריוס

 אקווריוס

 

 
 

בחוף המזרחי של ארצות הברית, גריניץ' וילג' בעיר ניו יורק הפך להיות 

הלב של המהפכה ההיפית, ואני נמצא בדיוק שם, במרכז, בוושינגטון סקוור 

פארק, בקמפוס של אוניברסיטת ניו יורק, המקום שבו אני נרשם ללימודים 
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ה של , לאחר שלוש שנים של חינוך נוקשסוף כל סוףבבית הספר לקולנוע. 

ה בניו אינגלנד, אני, יחד עם עוד מיליוני צעירים בכל רחבי העולם, ייפנימ

! החופש בעיר ניו יורק, שבה ג'ניס ג'ופלין שרה, "החופש החופשמגלים את 

אנשים  211,111הוא רק מילה נרדפת לכך שאין לך עוד מה להפסיד". 

צ'י הייבן, מתאספים בוודסטוק כדי לשמוע את הנביאים של אותם הימים: רי

ראווי שנקר, ג'פרסון איירפליין, ג'ואן באז, סנטנה, גרייטפול דד, המי, ג'ימי 

הנדריקס, קרוסבי סטילס ונאש, ולא לשכוח את שני הבחורים היהודים 

והמצוחצחים סיימון וגרפונקל והנשים הגויות שלהם. דור חדש, נפלא, תמים, 

ואי של ארצות הברית,  זועם וחסר מעצורים שובר את כל החוקים הקדושים

אפשר לסמוך על אדם מעל גיל שלושים, וכל מי שלא לוקח סמים הוא מרובע 

  וככל הנראה מלשין של המשטרה.

 

 
 

בעזרת הגיטרה האקוסטית והמפוחית, הבחור היהודי הרגיש, בוב דילן, 

 "הזמנים משתנים". שר לו:

החלונות, את בקרוב "יש מלחמה בחוץ והיא משתוללת. היא תזעזע 

תרעיד את הקירות. בואו אימהות ואבות, בכל רחבי הארץ. ואל תבקרו את מה 

שאינכם מבינים. הבנים והבנות שלכם אינם נמצאים תחת שליטתכם. כי 

 הזמנים משתנים".

שהרחק הרחק  מפניברחובות יש מלחמה בין ההיפים לבין "החזירים" 

הבחורים הצעירים של משם, בקצה השני של האוקיינוס השקט בווייטנאם, 

ארצות הברית נהרגים לשווא במלחמה חסרת תכלית, ואנחנו צורחים על 

 הנשיא האמריקאי, "היי! היי! אל. בי. ג'יי! כמה ילדים הרגת היום?"

אפילו אותם נערים נחמדים מאנגליה, "החיפושיות" שרים, "אנחנו 

   רוצים מהפכה, הו הו, ברגע זה ממש".



47 

 

     

 
 

ידי המשטרה באוניברסיטת קנט -סטודנטים נהרגים עלכשארבעה 

סטייט במהלך הפגנה נגד המלחמה, אנחנו סוגרים את אוניברסיטת ניו יורק, 

האויב. הממשלה בוושינגטון היא  יאמשתלטים על כל הבניינים. המשטרה ה

 !עכשיומרושעת. אנחנו רוצים שלום ואהבה, 

אנד כדי לקנות צנצנות ובשדרת ווסט  03אני הולך לשוק הבשר ברחוב 

של דם פרות, טרי מבית המטבחיים. בעזרת כמה חברים שחקנים מבית הספר 

לקולנוע, אנחנו מביימים "תיאטרון רחוב" בהפגנה בוושינגטון סקוור. אנחנו 

מתיזים את הדם על פנינו וידינו וכמה מאתנו מגלמים את התפקיד של ילדים 

ידי החיילים האמריקאים. אחרים -וייטנאמים שמופצצים בפצצות נפאלם על

קונג. שיא ההצגה מגיע -ידי הוייט-הם חיילים אמריקאים צעירים שנהרגים על

כאשר אני חובש כובע של שוטר ובאקדח צעצוע, "מרסס" ארבעה סטודנטים 

שידיהם המגואלות בדם מושטות אליי בתחינת רחמים, כאשר צלמים מכל 

 רחבי העולם מצלמים את התמונות.

האמת, לא הפכתי להיות היפי בגלל סיבות אידיאולוגיות, אלא למען 

שהבחורות המגניבות ביותר אהבו בחורים היפים, ולא רציתי להישאר  מפני

בחוץ. אז אני הולך להפגנה נגד המלחמה באוניברסיטת קולומביה עם אבי 

הופמן וג'רי רובין, שני בחורים יהודים נחמדים שמובילים את המאבק. והרוח 

, שגם זועקים שה ששוטפת את ארצות הברית משפיעה גם על השחוריםהחד
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לחופש בתנועת הכוח השחור. אני קורא את אלדריג' קליבר ואת מלקולם אקס, 

ומצטרף להפגנה בהארלם כדי לשמוע את הנאום הזועם והלהוט של אנג'לה 

 אני שחור –שר את ההמנון החדש, "אמרו בקול רם שדיוויס ואת ג'יימס בראון 

 ואני גאה!"

 
כשהנשיא קובע שעל מנת להאיץ את המלחמה הוא מכריז על גיוס חובה, 

הסטודנטים הזועמים שצועדים אל בית הלבן במחאה.  211,111אני מצטרף אל 

מקבל מספר, וכל  52-ו 09הגיוס נערך בהגרלה. כל בחור צעיר בין הגילאים 

. אבל 85שלי הוא  מגויס על פי חוק. המספר 521-מי שיש לו מספר מתחת ל

לכל הרוחות! אני לא מוכן ללכת! אין סיכוי, בן אדם. זאת לא המלחמה שלי. 

אני לא הולך לאיזה ג'ונגל כדי להרוג ילדים וייטנאמים. הם לא מאיימים על 

 ארצות הברית, אז למה שאעשה את זה?

אבל חוק הוא חוק, אז אם לא אמהר ואעשה משהו, יקחו אותי לבית 

רך לחפש אחר "מלוכסנים" בין העצים בווייטנאם, ויהיה סיכוי שאצטכלא או 

טוב מאוד שאחטוף חץ מורעל בצוואר ואחזור הביתה עם דגל הכוכבים 

 והפסים על ארון הקבורה שלי.

דולר כדי לעזור  211אני שומע על פסיכולוג שכותב מכתבים תמורת 

 לבחורים כמוני לצאת מהשירות הצבאי.

 הוא שואל אותי כשאנחנו נפגשים במשרדו."אתה שונא את אביך?" 

 "לא", אני משיב.

 "אתה שונא את המורים שלך?"

 "לא ממש", אני אומר.

"אתה נוטה להתפרצויות אלימות?" הוא רוצה לדעת, מחזיק את העט 

 בידו ובו הוא רושם את תשובותיי.

 "לא".

 "אתה משתמש בסמים קשים כמו הרואין וקוקאין?"

 "לא".
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 הומוסקסואליות?""יש לך נטיות 

 "לא".

 "תקשיב לי, בחור צעיר", הוא אומר לי. "אני צריך לרשום משהו".

"הו!" אני אומר, מבין לפתע את כוונתו. "בסדר. בסדר. תשאל אותי שוב 

 את השאלות".

 "אתה שונא את אביך?" הוא חוזר.

 "כן".

 "אתה שונא את המורים שלך?"

 ני רוצה להרוג את כולן"."כן. אני מתעב כל דמות סמכותית שהיא. א

 "אתה נוטה להתפרצויות אלימות?"

 "לעתים קרובות. אני לא יודע מה קורה לי. אני פשוט משתגע".

 "יש לך נטיות הומוסקסואליות?"

 "כן".

 "אתה משתמש בסמים קשים כמו הרואין וקוקאין?"

 "כן".

 "באיזו תכיפות?"

 "כמה פעמים בשבוע".

את תשובותיי. "מה בנוגע לעוויתות? יש "טוב מאוד", הוא אומר, מאשר 

 לך עוויתות?"

 "עוויתות?" אני שואל.

הוא מדגים בכך שהוא מעוות את ראשו ואת כתפיו, כאילו יש לו פגם 

 ניורולוגי.

 "כן. אם כבר מדברים על זה. יש לי עוויתות".

דולר, ואנחנו  211הוא כותב את ההיסטוריה הרפואית שלי ואני נותן לו 

אחזור בעוד ששה חודשים כדי לקבל מכתב נוסף, בדיוק לפני מסכימים ש

הבדיקה הגופנית של הצבא, כדי לוודא שיש לי היסטוריה רציפה של בעיות 

 פסיכיאטריות חמורות.

שהכתובת שלי היא באיי הבתולה, הבדיקה הרפואית לפני הצבא  כיוון

דורש לראות בסן חואן, פורטו ריקו. אני מגיע עם שני המכתבים שלי ומתבצעת 

 את הפסיכיאטר הצבאי.

 "למה אותה רוצה לראות את הפסיכיאטר?" שואל קצין הגיוס.

שאני נמצא בטיפול פסיכיאטרי", אני אומר לו ומעוות את ראשי.  מפני"

לאחר שראיתי אלפי סרטים ולמדתי משחק בבית הספר לקולנוע, והתאמנתי 

ל לזכות בפרס האוסקר על עיוותים רבים במשך החודשים האחרונים, אני יכו

 של העיוותים המוצלחים ביותר.

 "פגישות עם הפסיכיאטר מתנהלות בסוף היום", הוא משיב.
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זה הולך להיות יום ארוך של עוויתות, אני מהרהר לעצמי. התחנה 

הראשונה היא בדיקת לחץ דם. כשהבחור לפניי נבחן, מד הכספית האדום נורה 

 עד לקצה העליון.

 בסדר?" שואל האח."אתה מרגיש 

 "אני אף פעם לא מרגיש בסדר", אומר הבחור.

אותך, תחזור אליי שוב בסוף היום ונבצע שוב את משחרר "לפני שאני 

 הבדיקה. אולי אתה סתם עצבני".

כשאנחנו במרחק בטוח מהאח, אני שואל את הבחור איך הוא עשה את 

 זה.

 בחיוך."לקחתי ספיד לפני חמש עשרה דקות", הוא מספר לי 

 ?" אני שואל.היום שתצטרך לחזור בסוףכ"מה אתה הולך לעשות 

"אל תדאג", הוא אומר. "העקב של הנעל שלי חלול. יש לי מספיק חומר 

 לשבוע".

בכל תחנת בדיקה, אני מראה את כל העיוותים הפסיכוטיים שלי ודורש 

אני לראות את הפסיכיאטר. לבסוף, אני מקבל את ההזדמנות שלי בסוף היום. 

הם כבר נמצאים בתיק  –לא צריך לתת לו את שני המכתבים שאני מחזיק 

הגיוס שלי. הוא קורא אותם שוב ושוב ומרים מבטו, פניו חיוורות. בניו יורק, 

הפסיכיאטרים בלשכת הגיוס רואים הרבה מכתבים מזויפים, אבל כאן באי 

ים, השמשי פורטו ריקו, שבו כמעט כל המגויסים הם ספרדים או שחור

חמורות  ל כךמכתבים מפסיכיאטרים הם נדירים ביותר. העוויתות שלי הן כ

 עד שהוא מתחיל להתעוות בעצמו.

 "אני לא חושב שהצבא מתאים לך", הוא מסכם.

-וזהו זה. ההופעה מסתיימת. אני לא צריך להתעוות יותר, אבל אני כל

תאומי של כך רגיל לתנועות הקיצוניות, עד שהן מתרחשות מעצמן, זינוק פ

 הכתפיים ורעד כפול של הראש.

הוא כותב משהו בתיק, ואומר לי שאני יכול לחזור לקבוצה. זה סוף 

פסיכיאטרי, שקובע שאינני מתאים סעיף הסיפור. אני מקבל פטור מהצבא על 

 לשירות צבאי.

שנים לאחר מכן, כאשר אני עולה לארץ ישראל, אני  05)דרך אגב, 

 בשמחה ובגאווה. מצטרף לצבא ההגנה לישראל
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אל, עשר שנים לאחר -רמבו פישמן. בתמונה, אני במשמרת בוקר ליד ההתיישבות בית 

שאני מטורף. ההורים שלי מסכימים אתם ומשוכנעים שהסמים גרמו  ושאנשי הצבא האמריקאי קבע

 לי להשתגע לגמרי.

ל השירות בווייטנאם, אני יכול להתרכז בעשייה שהאיום  בלי

. למעשה, החלום שלי היה להיות הסופר שלי ולהתמקד בקריירההקולנועית 

האמריקאי הגדול הבא, אבל היה לי קל יותר לכתוב תסריטים, ומכיוון שהייתי 

שההורים שלי יהיו מרוצים, אז למה לא ללכת  כדיצריך לסיים את הקולג' 

 לקולג' שבו אוכל לראות סרטים כל היום?

ורד, אבל זה בית הספר לקולנוע אוניברסיטת ניו יורק היא לא הארו

הטוב ביותר בארצות הברית. אנשים נוספים שלומדים באותה אוניברסיטה 

שהפכו להיות מהבמאים ו שהיו שנה מעלי, הם מרטין סקורסזה ואוליבר סטון,

 גם . כדי למלא את הדרישות לתואר שלי, אני לוקחבעולם הגדולים ביותר

רבים, כדי להרגיש תחושת  שבתי קורסים בספרות ובכתיבה יוצרת. בערב

עכשיו לבדה חיה משפחתיות קלה, אני הולך לבקר את סבתי, דורותי, ש

, כיוון שהשכונה הישנה שלה בברוקלין בניה העבירו אותה לשםבמנהטן, 

הפכה להיות שכונת פשע. ישנן סבתות יהודיות מבוגרות רבות שמתגוררות 

כל הבניין יש ריח של מרק עוף במגדל המגורים החדש ליד לינקולן סנטר, ול

 ושמאלץ.

סבתא מדליקה את נרות השבת ומגישה לי ארוחת שבת מסורתית, יחד 

 עם חלה וכבד קצוץ.

לאחר ארוחת הערב, היא מדליקה את הטלוויזיה ורואה את פרי מייסון, 

ואסור לי להגיד אפילו מילה אחת עד שהתוכנית מסתיימת. בבוקר יום ראשון, 

רכבת התחתית לברוקלין כדי לבקר את הסבתא לוקח את האני בדרך כלל 

חיה לבדה. היא לוקחת אותי לאכול בגרפילד קפיטריה,  היא האחרת שלי, שגם

והדודות שלי ליבי, בלוסום, ופיצ'י מגיעות מדי פעם ומכסות את הפנים שלי 
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בנשיקות. כולן לבושות באופנה הגנדרנית של הדודות היהודיות של ניו יורק. 

מכן, אני מצטרף אל סבתא בנסיעת רכבת אל מרוצי הסוסים, ושם היא  לאחר

מבזבזת כמה דולרים בהימורים על סוסים שלעולם לא זוכים. בערב, אני מלווה 

אותה לבינגו, ושם היא יושבת עם החברות שלה והן משחקות בינגו כדי 

יט בשנה האחרונה שלי בבית הספר לקולנוע, אני כותב תסרלהעביר את הזמן. 

המבוסס על הסבתא שלי, שמשחקת בינגו כל הזמן. אחד המורים שלי מתרשם 

לאדם שבדיוק הגיע לבקר  את התסריטמהעומק של אפיון הדמות שלי ומעביר 

בניו יורק, הבמאי הצ'כוסלובקי זוכה הפרסים איבן פאסר. הוא לא מסוגל 

ם, והוא אבל הפכנו להיות חברי להשיג מימון כדי להפיק סרט מהתסריט שלי,

מזמין אותי לכתוב עבורו תסריט אחר, שיהפוך להיות הסרט הראשון שלי 

  סדר". ואישיופק, "חוק 

 
באותו הזמן, אני חולק דירה באפר ווסט סייד עם חבר טוב בשם דייב. 

את רוב הארוחות שלנו יחד יש לו חדר משלו ולי יש חדר משלי. אנחנו אוכלים 

ארוחות בוקר וערב, ואף פעם לא מבשלים בבית קפה יווני בפינת הרחוב, 

בבית. הוא יהודי, בחור עם נשמה טובה ורגישה, שרוצה להיות שחקן. בדיוק 

כמוני, הוא אוהב סרטים. על הקירות שלו יש פוסטרים גדולים של מרלון ברנדו 

  ופול ניומן, שניים מהאלילים האהובים עלינו.
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אבסטרקטי מטורף שציירתי בכך בחדר שלי הוא ציור קיר אחד שלם 

שהתזתי צבע ממברשת. מכונת כתיבה מסוג סמית קורונה ומילון ובסטר 

ממתינים על השולחן שלי, מתחת לפוסטר של השחקן האגדי, המפרי בוגארט 

 )שכפי שהזכרתי קודם, נזרק מאנדובר על כך שהרביץ לאחד המורים(.

וח מהגיוס, אלא שהוא רוצה לבר מפנידייב פוגש פסיכואנליסט, לא 

דולר לביקור,  211שאביו מתעקש על כך. פעמיים בשבוע, במחיר של   כיוון

דייב רואה פסיכיאטר פרואידיאני מסורתי שיושב בשקט ליד השולחן שלו 

וממתין שדייב ידבר. דייב שוכב בשקט על הספה הפסיכיאטרית המסורתית 

סיכואנליסט ממתין ומנסה לחשוב מה להגיד, אבל אין לו מושג מה לומר. הפ

בדממה, בדיוק כפי שלימדו אותו. דייב לא מדבר, אז גם הדוקטור לא מדבר. 

מדי פעם, שעה שלמה עוברת בדממה מוחלטת. כאשר השעה מסתיימת, דייב 

 מודה לו ורושם לו צ'ק.

 "איך הלכה הפגישה היום?" אני שואל אותו.

 "בסדר", משיב דייב. "אני חושב שאנחנו מתקדמים".

 אמרת לו?" "מה

 "לא אמרתי דבר", מתוודה דייב.

 "מה הוא אמר לך?" אני שואל.

 "הוא לא אמר דבר. אם אני לא מדבר, אז גם הוא לא מדבר".

 ?""אתה משלם בשביל זה

 "חמש מאות דולר עבור כל ביקור".

 "זה לא נראה לך מעט מוזר?"

כמוהו, רק בגלל שאני לא רוצה להיות בנקאי "זה הכסף של אבא שלי. 

 אז הוא חושב שיש לי בעיה".

פגשתי את אביו של דייב. הוא כלכלן, אדם רציני מאוד, עם בעיה 

 רצינית של חוסר הבעת רגשות.

 "אני רוצה שתדע משהו", הוא אומר לי כשאני מבקר בביתם.
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 "מה?"

 "כלכלה", הוא אומר.

 "כלכלה?" אני שואל, לא מבין את המסר.

 "כלכלה היא הכול".

 הן בראשי.אני מהנ

"הכלכלה מנהלת את העולם", הוא מסביר. "כסף. ללא כסף אתה לא 

קיים. אני רוצה שאתה ובני תזכרו את זה. בני חושב שהוא יכול לחיות מאומנות. 

בדיוק כמו הרבה צעירים בזמן האחרון, אתם חושבים שאפשר לחיות מאהבה. 

ת משמעות אבל זה לא אפשרי. בסופו של דבר, הכול מסתכם בכלכלה. זא

החיים. ככל שתבינו את זה מוקדם יותר, כך תהיו מאושרים יותר. אני מבטיח 

 לך".

אני בטוח שהכוונות שלו טובות. אביו ככל הנראה היה צריך לעבוד 

קשה כדי לשרוד ולא היה לו זמן להעניק אהבה, ולכן אין לו אהבה להעניק 

 הכסף שבאמצעותו הוא משלם לפסיכואנליסט.את לבנו. רק 

אבל דייב לא צריך פסיכיאטר שרק מצר את האופקים שלו. הוא צריך 

. לא צריך לנתח אותו. הוא צריך אהבה. אביו של דייב לא אוהב םלהרחיב אות

אותו, אז הוא לא אוהב את עצמו. במקום זה, הוא מנסה להיות כמו פול ניומן 

שזה  מפניומרלון ברנדו. אבל הוא לא יכול להיות כמותם, קשוחים ואדישים, 

גישה עם נשמה יהודית עמוקה, אבל אביו מעולם לא לימד רלא הוא. יש לו רוח 

אותו על יהדות. אביו לא מאמין, ולכן דייב לא מאמין. הפסיכואנליסט היהודי 

שזיגמונד פרויד, אבי הפסיכיאטריה, לא האמין. כיוון שלו גם לא מאמין, 

להתמודד עם פחדיו וזיגמונד זיגמונד פרויד אמר שהאדם יצר את השם על מנת 

רופא לפרויד חלה בסרטן הפה, ועבר עשרות ניתוחים כואבים עד שהתחנן 

 שלו להעניק לו מנת יתר של מורפיום כדי להקל על כאביו לנצח.

דייב לא חולה. זאת ארצות הברית. אבל דייב לא מבין את זה. גם אני 

ית חולה, דייב מאשים לא מבין את זה באותו הזמן. במקום להבין שארצות הבר

את עצמו. אם הוא לא מתאים לחברה, אז הוא הבעייתי, לא ארצות הברית. 

דייב המסכן. בסופו של דבר הוא ויתר על חלומו להיות שחקן והתחתן עם 

אישה נחמדה ולא יהודיה. היום, הם מתגוררים במרכז ארצות הברית ואני לא 

 בקשר אתו כבר שנים רבות.

אני דומה לדייב. גם אני לא הייתי מרוצה מעצמי, גם במובנים רבים, גם 

 אני רציתי להיות אדיש וקר רוח כמו מרלון ברנדו.

שחיינו בעולם של שקרים.  כיווןעכשיו אני מבין שכולנו היינו דפוקים, 

נשמות יהודיות קדושות כמו שלנו לא צריכות לחיות את החיים של האנשים 

ות כמו שלנו צריכות לחיות את חיי בארצות הברית. נשמות יהודיות קדוש

לא בארצות הברית, באנגליה  –התורה בארץ היהודים, במקום של היהודים 

, זאת לנו היו אומרים אבל איש לא סיפר לנו על זה, ואפילו אם –או בצרפת 
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, עד כי לא היינו כל כך מושכיםוהזוהר והאורות של ארצות הברית הם חזקים 

 מסוגלים להקשיב. 
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 פרק שישי

 "גן עדן"

 

כפי שכבר הזכרתי, החלום שלי היה להיות "הסופר האמריקאי הגדול" 

 הבא.

 
הספר הראשון שכתבתי היה על נער )כמוני( בפנימיה סנובית בניו 

אני סוטה מקו העלילה ובו  ,אינגלנד )כמו אנדובר(. קראתי לספר "סטיות"

החוקים המקובלים של הכתיבה, הראשי וכותב אותה ללא סדר, כהתרסה נגד 

בדיוק כמו שהדמות הראשית שבספר והנוער של ארצות הברית מורדים כנגד 

כל חוקי הממסד. עורך בהוצאת מקגרו היל, חברת הוצאה לאור גדולה, אהב 

את הסגנון היצירתי והחדש של הספר, אבל הוא רוצה שאבנה את הסיפור 

י הספר היא גאונות לשמה, אני מחדש כך שיהיה מסודר יותר. אני משוכנע כ

 מסרב להצעתו וזה סוף הסיפור.

אתה צריך סוכן  - כפי שכל סופר שאפתן ומתחיל מגלה בסופו של דברו

ולכן אני בוחן את הסביבה ומוצא סוכן צעיר  .על מנת שהספר שלך יתפרסם

אשר ירש את סוכנות הסופרים של אביו, מבריק ושובב, פרנסיס גרינבורגר, 

יות אחת מהסוכנויות המצליחות ביותר בניו יורק, עם סופרים הפכה להש

מפורסמים כמו דן בראון. פרנסיס נכשל, בדיוק כמוני, במציאת מוציא לאור 

עבור "סטיות", אבל אנחנו נהנים מאוד להסתובב ביחד, מתפרצים אל החוגים 
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הספרותיים, מתחכחכים באנשים מפורסמים ונהנים מהחיים הבוהמיים 

 של ניו יורק.  הנהנתנים

 
 פרנסיס היום

אנחנו משתתפים במסיבות ובטקסי פרסים יחד עם הסופר היהודי 

המצליח פיליפ רות' ואשתו הגויה, עם הסופר היהודי המפורסם נורמן מיילר 

השחקן/במאי היהודי וודי אלן ואשתו עם והשמינית מבין נשותיו הגויות, וגם 

 הגויה.

אחד מספריו של פיליפ רות'.  אני זוכר בבירור מסיבת השקה של

המסיבה נערכת במלון סנט רג'יס המפואר. המלצרים לובשים חליפות 

טוקסידו. הנברשות מאירות את אולם הנשפים. אנשי האליטה החברתית של 

ניו יורק מחזיקים כוסות שמפניה בידיהם ולוגמים את היין המבעבע בין פרצי 

ה שיצאה מתוך הספר "גטסבי צחוק ופטפוטים נעימים. זה נראה כמו סצינ

הגדול" שכתב פיצג'רלד. כמובן, יש תריסר נשים יפות וצעירות המשוטטות 

במקום בשמלות נאות, כאילו הן נשכרו כדי להעניק למקום את האווירה 

 הרצויה.

"זה בולשיט", מעיר חבר שלי. הוא סופר מתחיל כמוני, עוד אחד 

טרדם והגיע אל חופי ארצות מלקוחותיו של פרנסיס. הוא נולד וגדל באמס

הברית כדי לזכות בתהילה ועושר רב. בינתיים, אין לו גרוש על הנשמה, אין 

 מוציא לאור שמתעניין בספרו הראשון, ואין לו מה להפסיד.

"בוא נסיר את הבגדים שלנו ונסתובב בתחתונים", הוא מציע. "כדי 

 אחד גדול".להראות לכל המזויפים האלו כמה האירוע הזה הוא בולשיט 

שיש בו מסר חזק מאוד. סיפור תלמידים שלו מספר לנחמן מברסלב  רבי

פעם אחת, היה מלך שבנו השתגע והתחיל להתנהג כמו תרנגול הודו. הנסיך 

הסיר את כל בגדיו המלכותיים, נכנס עירום מתחת לשולחן המלך והתחיל 

הוטרד מאוד  לאכול את פירורי הלחם שנפלו על הרצפה. מיותר לציין כי המלך

מההתנהגות הזאת. איך הוא ירפא את בנו וישיב אותו למקומו בשולחן לצד 

 האצילים האחרים בחצר המלוכה?
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המלך הוא מטאפורה למלך היקום, ובנו המשליך את בגדי המלך ומתנהג 

הוא  כמו תרנגול הודו המסתתר מתחת לשולחן ואוכל את פירורי הלחם

כדי לחקות את דרכי האומות. כמה  ליהודים שזנחו את התורהמטאפורה 

עשרות שנים לאחר מכן, אביים סרט המבוסס על הסיפור הזה. אבל לעת עתה, 

במלון סנט רג'יס, אני תרנגול ההודו. אני מחקה את חברי ופושט  ךבנשף שנער

יכולתי את הבגדים שלי ומסתובב באולם הנשפים המפואר בבגדיי התחתונים. 

 .תרנגול הודו באותה המידה גם לקרוא כמו

סדר" עומדת להתחיל, המפיק אומר  ואיכאשר ההפקה על הסרט "חוק 

לבמאי שהוא לא רוצה אותי על סט הצילומים. בדרך כלל, התסריטאי מוזמן 

צריך לשכתב שורות של אחד השחקנים במהלך הצילומים. שלהגיע, במידה 

רתי יותר ונאה אבל המפיק הוא בחור צעיר, יצירתי ונאה, ואני צעיר יותר, יצי

ממנו, והוא לא רוצה שאתחרה נגדו על תשומת לבן של הבחורות הצעירות 

 שמסתובבות על סטים של סרטים כמו זבובים מעל לפח זבל.

לא צריך לנחש שהתאכזבתי וכעסתי מאוד על כך, אבל לא יכולתי 

ללקק את הפצעים ולהפליג לאירופה על סיפון ספינת  אלאלעשות דבר 

בעלייה לרגל רומנטית וספרותית  S.S. France-קרתית ההתענוגות היו

שאותה ביצעו בעבר סופרים אמריקאים גדולים רבים, כמו למשל ארנסט 

 המינגווי, תומס וולף והנרי מילר.

 
ביום החמישי למסע לאורך האוקיינוס האטלנטי, אני מתיידד עם בחור 

הנמצאת בצפון צרפת, בין גילי מדנמרק. הספינה עוגנת בעיר הנמל שרבורג, 

במקום לנסוע מיד לפריז ברכבת יחד עם הנוסעים האחרים, אנחנו  לאב

פסטיבל בירה. באותם הימים, אני  נערךבה שמחליטים להישאר בשרבורג, 

מגולח עם שיער ארוך של היפי. לחבר הדני שלי יש שיער בלונדיני ארוך עד 

ים לאורך הרציף עם לכתפיו. אנחנו לא נראים יהודים. כאשר אנחנו הולכ

התרמילים שלנו, מכונית מרצדס חולפת על פנינו והנהג משרבב את ראשו 

 מהחלון.
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"הייל היטלר!" הוא צועק. אלו המילים הראשונות שאני שומע על אדמת 

 אירופה.

 היטלר!" הוא צועק שוב. ל"היי

כפי שהזכרתי, החבר הבלונדיני הדני שלי לא נראה יהודי כלל, וגם אני 

תקרית מזעזעת אותי. אני תוהה לעצמי האם מדובר בצירוף מקרים או לא. ה

 בסימן מבשר רעות.

באותו הערב, אנחנו הולכים אל פסטיבל הבירה. הוא נערך באוהל ענק 

המלא בכמה אלפי אנשים הלוגמים כוסות גדולות של בירה. להקה גרמנית 

יתחיל לצרוח מנגנת שירים גרמניים חזקים. יש לי הרגשה שאם מישהו יקום ו

"הייל היטלר!", אז כל האנשים במקום יקומו על רגליהם ויצטרפו אליו 

 בתהילות ושבחים לפיהרר.

אי פעם ראיתי בשולחן מאחוריי יושבת אולי הבחורה החמודה ביותר ש

בחיי. לפתע, אני בסרט צרפתי עם קתרין דנב. אני פונה אליה ושואל מדוע 

צרפתית באנדובר, והמבטא שלי די  האנשים שרים שירים גרמניים? למדתי

 אני אומר. ,אויבות" הןטוב. "חשבתי שצרפת וגרמניה 

 "זה היה פעם", היא משיבה בלחיים בורקות. "עכשיו אנחנו חברות".

אותו הרגע, אני נזכר שלמדתי כי במהלך מלחמת העולם השנייה, ב

 צרפת שיתפה פעולה יחד עם הנאצים באיסוף היהודים הצרפתיים, בזמן

שהגרמנים כבשו את פריז. תחושה מאוד לא נעימה עוברת בי, אבל מכיוון 

שהנערה הצרפתיה עדיין מביטה בי בחיוך הצרפתי היפה שלה, אני מפסיק 

להתפלסף. אני לא מעלה בדעתי שהיא אולי בתו של אוהד נאצים. כפי שהיא 

עצמה אמרה, כל זה היה פעם. לאחר כמה כוסות בירה, גם אני שר שירים 

 בגרמנית. "את רוצה לראות את המלון שלי?" אני שואל אותה.

"כן", היא משיבה, נראית כה מתוקה ותמימה, וכה נרגשת למצוא בחור 

אמריקאי נאה שיציל אותה מהחיים המשעממים שלה בשרבורג וייקח אותה 

 לחיות את החיים הטובים בפריז.

חוסר גלל לא חזרתי בתשובה ב –אני רוצה להדגיש את הנקודה הבאה 

"בחיים האמיתיים". טעמתי הצלחה ואת תענוגות העושר. היכרתי  הצלחה

נשים רבות. אבל עדיין הרגשתי ריקנות בתוכי. אפילו כשהייתי עם הנערה 

 , משהו היה חסר לי, ולכן נפרדתי לשלום מקתרין הדומעת.בצרפתהיפה ביותר 

פורסמים בפריז, עיר האורות, פריז היפה, ביקרתי בכל בתי הקפה המ

ארנסט המינגווי, והעמדתי פנים שגם אני עומד להיות הסופר כתב שעליהם 

האמריקאי הגדול הבא. אבל שנאתי את הצרפתים ואת אהבתם הסנובית 

את מקומם  קיבעולשפה שלהם, בדיוק כפי שאני שונא את האמריקאים, ש

 כאנשים הזוהרים ביותר בעולם.

מזמין את בקבוק המים  ", אני אומר למלצר בצרפתית,אן פרייר"

 המינרליים האופנתי ביותר בעולם.
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?" המלצר הסנוב שואל אותי. "מה?" כאילו הוא לא מבין את הואק"

 המבטא האמריקאי שלי.

 ", אני חוזר שוב בצרפתית הטובה ביותר שלי.אן פרייר"

 .עילג ?" הצפרדע מקרקר שוב, נשמע כמו ברווזהואק"

נמצא עם  תהכשאתה בודד, אבל כשאההשפלה הזאת מספיק נוראית 

 בחורה, זה מביך ברמות אחרות לגמרי.

 " אני מבטח באטיות, מפצל את המילה להברות.יר-רי-אן פ"

"הו!" קורא המלצר, כאילו מבין לפתע. "אן פרייר!" הוא אומר בקול רם, 

 מבטא את המילה בדיוק כפי שביטאתי אותה בפעם הראשונה שדיברתי.

באותה מדינה, שנאתי את צרפת. האנשים שם מזויפים. במהלך שהותי 

הכנסיות מזויפות. מוזיאון האומנות המפורסם, הלובר, הוא רק תירוץ גדול 

להראות מאות תמונות של נשים עירומות. באמצעות הכסף שקיבלתי על 

התסריט ל"חוק וחוסר סדר", אני שוכר דירת פנטהאוז ומבזבז את רוב הזמן 

פר על בחור יהודי בניו יורק שעובר לאי בים הקריבי בכתיבת התחלות לס

פך את גן העדן הישנוני למפלט עבור ובמהלך מלחמת העולם השנייה וה

 תיירים. אבל אספר על זה מאוחר יותר.

זמן בלונדון קצת לפני שאני חוזר לארצות הברית, אני מבזבז 

פשה פרנסיס, שלקח חו יובאמסטרדם, ואז מסתובב באיטליה עם החבר של

האחרון של הטיול. ישראל היא  בחלקמעסקי סוכנות הסופרים והצטרף אלי 

במרחק שחייה משם, אבל אני אפילו לא חושב לבקר שם. בשביל מה? מלבד 

 זאת, המדינה יהודית מדי בשבילי.

 אני חוזר אל "התפוח הגדול" והסרט שלי מוקרן בבתי הקולנוע.

 
הניו יורק טיימס, מעניק העיתון היוקרתי ביותר בארצות הברית,  

 ביקורת מכובדת לסרט ואומר:
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סדר' של איבן פאסר הוא סרט עדין ומרגש ולעתים אף  ואי"'חוק 

ות ממשעשע בנוגע לבורות, דעות קדומות, אונס, פשעים, כישלון החלו

הקטנים ואנשים שמנסים להתמודד עם כל זה ונכשלים... הסרט אינו מושלם 

על אפילו ווסר סדר' מעורר מחשבה על אנשים, אין זה משנה. 'חוק וחאבל 

 פושעים מרושעים. הוא גם מאוד מצחיק".

הקהל צוחק בכל המקומות הנכונים, אבל הסרט הוא לא הצלחה 

מסחררת, אפילו כשמופיע בו הכוכב המפורסם, קארול או'קונר, האיש שמגלם 

 את ארצ'י באנקר.

כשהבמאי, איבן פאסר, שואל אותי איזה תסריט אני רוצה לכתוב עכשיו, 

אני אומר לו שאני רוצה לכתוב עיבוד לספר "בשם כל בני ביתי", שהיה רב 

מכר היסטרי בצרפת. הספר מספר את סיפור הגבורה האמיתי של נער צעיר 

ששורד את גטו ורשה במהלך הכיבוש הנאצי בפולין. כאשר המפיק של "חוק 

סדר" שומע על בחירתי, הוא מסתכל הישר בעיניי ואומר לי בפנים חתומות,  ואי

"אני לעולם לא אעשה סרט שהגיבור שלו הוא יהודי". זאת הפגישה האחרונה 

 שלי אתם.

להתפרנס, אני מתחיל ללמד  על מנתאני ממשיך לעבוד על הספר שלי. 

סיטת ניו יורק, ותסריטאות בבית הספר לקולנוע של אוניבר תכתיבה יצירתי

במקום שבו מעריכים את הכישרון שלי, ואני גם מעניק שיעורי טניס בסנטרל 

פארק. התלמידה המפורסמת ביותר שלי היא השחקנית פיי דאנאווי, שכיכבה 

 בסרטים "בוני וקלייד" ו"צ'יינהטאון".

שיעורים בפארק,  כמה, אשתו של הנשיא שנרצח, גם מקבלת ז'קלין קנדי

 אבל שומרי הראש שלה, ומאמן הטניס הראשי, לא נותנים לי להתקרב אליה.

מלחמת יום כיפור מתרחשת במהלך שנות השבעים, אבל אינני זוכר 

ששמעתי עליה כלל. אני בטוח שבאחד מהביקורים שלי בליל שבת אצל סבתי, 

מה בחדשות, היא כנראה אמרה משהו בנוגע לכך, או ראיתי דיווח על המלח

כך הייתי רחוק  עד כדי –אבל אינני זוכר דבר. זה לא השפיע כלל על חיי 

מצווה שלי, לא היה לי שום קשר ליהדות באופן מסודר. -מהיהדות. מאז הבר

יהודים האם הייתי שומע על מלחמה בישראל, ודאי הייתי אומר, "אני מקווה ש

. NBA-קס יזכו באליפות הינצחו", באותו האופן שתמיד רציתי שהבוסטון סלטי

 באותם הימים, ישראל הייתה איזו פלנטה מרוחקת שלא רציתי לבקר בה.

עכשיו כשאני חושב על זה, יש תקרית קטנה נוספת שעוררה את תחושת 

 היהדות שבי.

פעם אחת במהלך שנות השבעים, ביקרתי את אחי באטלנטה, ג'ורג'יה, 

ספות גדולה של הקו קלוקס הוא עסק בעריכת דין. הייתה התא המקום שבו

הוא ארגון לבן  KKK-קלן באותו הלילה, אז לשם הכיף, החלטנו ללכת לשם. ה
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גזעני ומיליטנטי כנגד השחורים בארצות הברית, והם ידועים בכך שהם 

 בשים בגלימות וברדסים לבנים שמכסים את פניהם.למת

הפגישה מתרחשת בלילה אפל בפארק פתוח ליד גבעה מחוץ לעיר. 

מקולים מעצימים את השתלהבות הנואמים ואחד האנשים המכוסים בברדס ר

צועק לעבר קהל של כמעט אלף איש. בברדס שלו יש חורים שמבעדם הוא 

בקהל, לבושים באותן  FBIמסתכל וגם חור עבור פיו. אין לי ספק שיש סוכני 

 גלימות לבנות כמו כולם. צלב גדול בוער בראש הגבעה.

חורים יהרסו את הארץ הנפלאה שלנו!" צועק "אם לא נתעורר, הש

הדובר לתשואות הקהל. "הם יאנסו את הנשים שלנו ויכניסו תינוקות כושים 

לתוך הבנות שלנו! הם יטמאו אותנו במחלות שלהם! הם יקחו מאתנו את בתי 

העסק וישדדו את החנויות שלנו! זוהי חובתנו כאמריקאים אוהבי שלום לעצור 

 לפני שהם יכבשו את המדינה הזאת!"אותם כאן ועכשיו, 

 צעקות הסכמה נשמעות וכולם מריעים.

"אבל השחורים הם לא הבעיה היחידה של המדינה שלנו", ממשיך 

הדובר. "האויבים הגדולים ביותר שלנו הם היהודים! אותם אנשים שרצחו את 

ישו משלמים לשחורים שיאנסו את הנשים שלנו! הידיים התאוותניות שלהם 

גונבים את הכסף שלנו. השאלה ות בכל דבר, לכל מקום שאליו תביטו, בוחשו

מי יושמדו ראשונים? האזרחים הלבנים הנאמנים  –שניצבת לפנינו הלילה 

 ויראי השמים של אמריקה או היהודים?"

 !" שואג אחד הקולות.היהודים"

 !" מסכים אתו אחד אחר.היהודים"

 לידנו.!" צועק בחור אחד להרוג את כל היהודים"

 אני מביט באחי ולוחש לעברו, "בוא נעוף מכאן!"

, אנחנו הולכים באטיות בעודנו מנסים להיראות נוצרים עד כמה שאפשר

 הרחק מהמהומה. כשאנחנו במרחק בטוח משם, אנחנו מתחילים לרוץ.

עוד דבר נוסף לפני שנמשיך בסיפור. כמה שנים לפני כן, אחי היה חלק 

כמו רוב האנשים שהיו באותה תקופה מתחת  ,בה"מתנועת "דור השלום והאה

לגיל שלושים. אבל כאשר מלחמת וייטנאם הסתיימה, תנועת השלום התחילה 

להתפרק, וכולם שכחו במהירות על שינוי העולם באהבה. ההיפים האדוקים 

ביותר גילחו את הזקנים, הסתפרו והשלימו עם הממסד, לבשו חולצות 

ות עורכי דין, סוחרי מניות, יועצים פיננסיים, מכופתרות ועניבות והפכו להי

ואנשי חברות. לפעמים אני חושב שאני ההיפי היחידי שעדיין נותר על פני 

כדור הארץ. אחרי הכול, אני מאמין באהבת חינם וגם בשלום וצדק עבור כל 

העולם, בדיוק כפי שנביאי ישראל לימדו אותנו, שלושת אלפים שנה לפני 

. למעשה, מתברר ש"עידן האקווריוס" האמיתי הוא למעשה שג'ואן באז נולדה
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"עידן המשיח" וכי כל האידיאלים שההיפים רצו יותר מכל, נמצאים בתורה, 

 בדיוק כפי שכתוב בשיר "אקווריוס":

 

 איזה חום ותום ויופי

 איזו אהבה בלי דופי

 אין עוד לעג אין עוד שקר

 אין חקרד ים של אור ע

 התגלות זכה כבדולח

 מוכנה לסלוחנפש 

 משיח!

 משיח!

 

התרסקות ה כך באותה מידה הגיעהלאחר ההתעלות של עידן ההיפים, 

אפילו התנפצות )באופן מעניין, דבר דומה התרחש בישראל, כאשר  –

של מלחמת ששת הימים הסתיימה, הגיעה ההתרסקות של מלחמת  האופוריה

נקודת שפל.  יום כיפור, וההרוגים הרבים שמתו בה(. גם אני נמצא באותה

קריירת הכתיבה שלי לא ממריאה כפי שקיוויתי, וחמש השנים שלי כמורה 

באוניברסיטת ניו יורק הפכו לשגרה משעממת. על מנת להמשיך את תזרים 

המזומנים, אני כותב ספר כסופר צללים על מהמר כפייתי שנקרא "הרגל 

 ,ואני, לנועהמיליארד דולר ביום". מורה לכתיבה שעובד אתי בבית הספר לקו

 , מהסוג שהיה פופולרימחליטים לכתוב תסריט לסרט אימה בתקציב נמוך

יחד בכמה סרטי אימה ולמדנו את הנוסחה, ואז  צפינובאותם הימים.  מאוד

איש אבטחה כתבנו תסריט על בחור צעיר ומשוגע שחי במרכז קניות. כאשר 

סוף השנה שלהם בקניון לאחר צעיר מאפשר לכיתה בתיכון לחגוג את מסיבת 

שעות הסגירה, הנער המטורף חושב שבאו לפנות אותו מביתו. אז הוא מתחיל 

להרוג את כולם, אחד אחרי השני, בכל מיני דרכים מפתיעות ונוראות. הסצינה 

האהובה עלי הייתה כאשר נערה מגיעה למחסן מלא בבובות ראווה. היא לא 

ום כאילו הוא גם אחת מהבובות הללו. יודעת שהרוצח מסתתר שם, קפוא במק

כאשר היא חולפת על פניהן, לפתע, ידיו נורות לעברה ותופסות אותה 

בצווארה, חונקות אותה למוות באטיות. חה חה חה! הסצינה האהובה ביותר 

על חברי הייתה באולם הבאולינג במרכז הקניות. בזמן שקבוצה של תלמידי 

שמוריד את הפינים נתקע, ואחד  התיכון משחקים בבאולינג, המנגנון

מהבחורים הולך אל הקצה השני של הבאולינג כדי לתקן את הבעיה. ואז 

המנגנון מתחיל לעבוד שוב, ושורה חדשה של פינים יורדים למקום. כמה 

רגעים לאחר מכן, כדור באולינג מתגלגל חזרה לעבר הצעירים, אבל זה לא 

 נה!זה הראש של הבחור שתיקן את המכו –כדור 
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דולר, וזה סכום  011,111מכרנו את התסריט לחברה בהוליווד עבור 

יפה מאוד לסרט אימה זול באותם הימים. אני לא אזכיר את השם של הסרט, 

אני לא רוצה שמישהו יראה אותו. ואל תטרחו לחפש אותו ביוטיוב או בגוגל, כי 

 .שכתבתי המתאגרףכתבתי אותו בשם בדוי, כמו הסרט המטופש על כי 

נכון, זאת מכירת סרט נוסף, אבל זה לא מסוג הסרטים ההוליוודיים 

 הקלאסיים שרציתי לכתוב, סרטים עם תקציב גדול וכוכבים מפורסמים.

בדומה לחברי, דייב, התחלתי לסבול מדיכאון. פסיכולוגים הומניסטיים 

קוראים לתקופה הזאת, "עידן החרדה". אנשים בארצות הברית פשוט אינם 

אנשים  ישומתוחים כל הזמן. על מנת לברוח מהרגשת הדיכאון הזאת,  ,שמחים

מעשנים גראס ולוקחים סמים. אחרים ממלאים את ארונות חדר השירותים ש

שלהם ב"ממריצים" וגלולות נגד דיכאון. אחרים שותים את עצמם לדעת, 

וכמעט לכל אדם שיש כסף יש גם פסיכולוג צמוד. ישנה תמונה מפורסמת 

שהופיעה על שער מגזין לייף המפורסם ובה רואים אנשים הממתינים בפינת 

לאור הירוק של הרמזור. מה שמדהים בתמונה הזאת היא שכל האנשים רחוב 

שהם חזו כרגע בתאונת דרכים קטלנית,  מפנינראים מפוחדים והמומים, לא 

אלא, כפי שכתוב בעיתון, מכיוון שמדובר באנשים רגילים שחיים את שגרת 

 יומם.

אז על מנת להבין מדוע אני חווה את ההרגשה הנוראית הזאת, אני 

מאת  משמעות החרדהו אהבה ורצוןיל לקרוא ספרים על פסיכולוגיה: מתח

האישיות הנוירוטית מאת אריך פרום,  אמנות האהבהו מנוס מחופשרולו מיי, 

על הניתוח ההעסקתי מאת  אני בסדר, אתה בסדרמאת קארן הורני,  של זמננו

מאת אריק אריקסון, כתביו של קארל יונג על  ילדות וחברהתומס הריס, 

 ספרים מאת זיגמונד פרויד. ועודפסיכואנליזה ה

אפילו קבעתי פגישה עם פסיכולוג בעצמי. הוא פותח את הדלת כשהוא 

יחף, לובש ז'קט הודי ומכנסי יוגה רחבים. הדירה שלו מרוהטת כדי להיראות 

וקטורת ארומטית על מנת  יקרות "מדליקה" עם שרכים בכל מקום, אור

ת". לאחר מספר פגישות מועט, הוא מחייך שתעניק למקום אווירה "רוחני

 לעברי ואומר כי הוא יודע מה הבעיה שלי.

 "כן?" אני שואל, ממתין לשמוע את האבחנה.

 "אתה הומוסקסואל", הוא אמר בביטחון רב.

אינני אומר דבר. דממה המומה שוררת בחדר. "הומוסקסואל?" אני 

 חושב לעצמי. וואו! לא ציפיתי למשהו כזה.

 יש לך רגשות הומוסקסואליים כלפיי", הוא מכריז.ש"אין לי ספק 

לשפוט את עצמי בכל הכנות. אבל אינני אני יושב שם, רועד כולי, מנסה 

 זוכר שאי פעם היו לי רגשות הומוסקסואליים בכל ימי חיי.

 ש כך כלל".י"לא", אני עונה. "אני מצטער, אינני מרג

 , הוא מציין."הכחשה היא תמיד התגובה הראשונית"
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"לא. אני מצטער. אף פעם לא חשבתי על זה. אם כבר, אני נוטה מאוד 

 לצד השני".

"טוב, לי יש רגשות הומוסקסואליים כלפיך", הוא מודה, מביט בי 

 בעיניים גדולות ועצובות.

בחיי, כמה שרציתי רק לברוח משם! לא היה לי ספק כי הבחור רמאי 

 הילר מגניב מהעידן החדש.וניסה לגרום לאנשים לחשוב שהוא 

לא חזרתי אליו שוב. הפסיכולוג הבא שניסיתי היה  ,אתם ודאי ניחשתם

סטודנט צעיר שלמד פסיכיאטריה במסורת של זיגמונד פרויד. הוא רצה 

 נמצאשאביא לו את החלומות שלי כדי שיפרש אותם. לפי פרויד, בחלומות 

ויותר מכך שלא הבאתי  מודע שלנו. בכל שבוע, הוא התרגז יותר-המפתח לתת

את החלומות שלי, אבל אינני זוכר את חלומותיי. הייתי פציינט נוראי! לבסוף, 

היה לי חלום. הוא הרים בשמחה את העט והקשיב לי, והתחיל לרשום את 

 החלום במחברת.

"חלמתי שהיינו במשרד שלך ודיברנו", אני אומר לו. "לא הרגשת בטוח 

כשסירבתי לך, התחלת לבכות כמו תינוק קטן בעצמך ורצית לשבת בחיקי. 

 והכית באגרופיך על השולחן".

"מה?!" הוא צרח וזינק מכיסאו. "איזה חלום זה?! אתה רומז שאינני 

 בטוח בעצמי?! אתה מנסה להגיד לי שאינני מוצלח בתפקידי?!"

לא התכוונתי להגיד לו דבר. אני פשוט סיפרתי לו את החלום שלי. זה 

 נכון? מה שהוא רצה,

בפנים אדומות מזעם, הוא ריסק את אגרופו על השולחן. "יש לך 

 חוצפה!" הוא קרא. "מי לכל הרוחות אתה חושב שאתה?!"

התברר כי הבחור היה יותר מסובב ממני. אז, במקום לחפש לעצמי 

פתרון פסיכיאטרי לעננה הערטילאית של החרדה שהקיפה את חיי, צללתי 

ה. עכשיו, יותר משלושים וחמש שנה לאחר מכן, עמוק עוד יותר לעולם הכתיב

לאחר שלמדתי את כתביו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק, שהאיר את חיי 

בספר "אורות התשובה", אני יודע מהיכן הגיע אלי הדיכאון. הוא לא מגיע 

הדחקות מיניות או ממהחרדה שנפרדתי מהרחם, וגם לא מתסביכי אדיפוס, 

רמים הללו, וטראומות ילדות ומשפחתיות אחרות הגו גם אםהפחד מהמוות. מ

יכולות להשפיע על חייו של אדם, שורש הבעיה של הדיכאון היה הריחוק שלי 

 מהקדוש ברוך הוא. כפי שהרב קוק כותב:

"מהיכן העצבות באה? צריכים לפתור: מהשפע של המעשים, המדות 

תם, והיא החודר את מרירו והדעות הרעות על הנשמה, שהיא טועמת בחושּה

נסלדת, נפחדת ועצובה... כל עצבון בא מפני החטא... מקורו הוא בזוהמת 

מטיל הכלל הנמצא בחללו של עולם, מחטאת הרבים והיחידים... כל חטא 

 ".ידי התשובה-שאינה מסתלקת כי אם על, חרדה מיוחדת על הנפש
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תשובה? מה זה בכלל תשובה? כמובן, באותו הזמן, מעולם לא שמעתי 

! חשבתי הפוךאפילו על המילה. למעשה, אני חושב שהמצב היה בדיוק 

 לא חטאתי מספיק! כישהסיבה שלי לעצבות הייתה 

 

  

           
היו רוצים למכור לך  , הרב קוק ופרויד,)אם שני האנשים המופיעים כאן למעלה

 מכונית משומשת, למי מהם הייתי מאמין יותר?(

עמודים.  211לבסוף, סיימתי לכתוב את הספר שלי, "גן עדן", שהיה בן 

הכריכה מציגה אישה יפה כי אני לא יכול להראות לכם תמונה של הספר, 

בביקיני. אינני אוהב את תמונת הכריכה, אבל המוציא לאור חשב שזה יעזור 

 .הבוסמכור את הספר, ומכיוון שהוא קנה את הספר, הוא ל

לאור מכובדת בניו יורק  הבהתחלה, הסוכן שלי מכר את הספר להוצא

. אבל העורך שרכש "תומס קרומוול"המוציאה ספרים בכריכות קשות בשם 

את הספר הסתבך עם ההנהלה ופוטר או התפטר. הוא לקח את הספר שלי 

שלו, ענקית ספרים שמוציאה ספרים בכריכות יחד אתו אל החברה החדשה 

 רכות, ושם הוא מונה לעורך בכיר.



67 

 

 –אני לא מעוניין שיתבעו אותו, אז נקרא לחברה הזאת בשם אחר 

הוצאת גלוב. הם מוציאים לאור ספרים בכריכה רכה, ספרי קומיקס ורשימה 

ריכה שרציתי ספר בכ כיווןארוכה של מגזינים פופולריים. אני מאוכזב מאוד, 

העותקים שתומס  2,111קשה, כמו כל הסופרים הרציניים. מצד שני, במקום 

גלוב תדפיס את הספר שלי במהדורה של הוצאת קרומוול עמד להדפיס, 

עותקים, ועם הבטחה שהם יכניסו את הספר שלי לא רק לכל חנות  521,111

ספרים בארצות הברית, אלא גם לכל בתי המרקחת, חנויות הכלבו, שדות 

 התעופה ותחנות הרכבת. 

 
הדולרים שתומס קרומוול התכוונו לשלם לי,  8,111בנוסף, במקום ו

דולר מגלוב. זה המצב. פרנסיס, חברי הטוב והסוכן הספרותי  52,111אקבל 

את הספר לחברות הוצאה בכריכה קשה אחרות, ואמר לשלוח שלי, מתנגד 

 בגלוב.יותר שהעורך שלי אהב את הספר וידחוף אותו טוב 

ברגע שספר נקנה בארצות הברית, עוברת לפחות שנה עד שהוא יוצא 

לאור. ולכן, בזמן שאני מחכה ליום הגדול בהתרגשות רבה, אני מתחיל לכתוב 

לאחר הצלחתו הוודאית של הספר הראשון  חדשספר נוסף, כדי שיהיה לי ספר 

 שלי.

 ואיזו הפתעה מצפה לי!

ספרים. רק חמישה  52מוציאה עוד בחודש שבו הספר יוצא לאור, גלוב 

ידי העורכים, יזכו לפרסום ולשיווק רב. -מתוך הספרים האלו, שנבחרו על

הספר שלי אינו נמצא ברשימה. אני כועס ודורש להיפגש עם מחלקת השיווק 

 כדי להציג בפניה את הספר שלי.
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"מי מסתכל בכל תוכניות האירוח של הבוקר בטלוויזיה?" אני שואל את 

השיווק שלהם. "נשים, נכון? עקרות בית. ומה נשים אוהבות יותר מכל? נציג 

 בחורים נאים". אני מניח את תמונת יחסי הציבור המפוארת שלי על השולחן.

"תשלח את התמונה לכל תחנות הטלוויזיה ואני מבטיח לך שכל מארח 

 יזמין אותי להופיע בתוכנית שלו".

 

 

וח את התמונה, יחד עם עותק כדי להיפטר ממני, הבחור מסכים לשל

מהספר שלי, לחמש תחנות טלוויזיה במדינה השמשית פלורידה, מכיוון 

שהעלילה של הספר מתרחשת באי הבדיוני "קליפסו", שאינו רחוק משם. 

בלי לחכות יותר מדי זמן, כל חמש התחנות מתקשרות לגלוב ומבקשות מו

 לארח אותי.

לי בחנות הספרים בשדה כשאני טס למיאמי, אני מחפש את הספר ש

התעופה, אבל הוא לא נמצא שם. גלוב הזמינו עבורי חדר במלון סוג ב' במיאמי 

ביץ', אבל לא ניתן למצוא את הספר שלי בחנות המזכרות. אני מתחיל להרגיש 

קצת בהלה, ואני ממהר אל מרכז הקניות הקרוב, והספר שלי לא נמצא גם שם. 

חנות ספרים קרובה ונוסע לשם במונית, אני מעלעל בספר הטלפונים, מוצא 

בטוח שאראה את העותקים של הספר שלי ממלאים את חלון הראווה. כלום. 

אפס. אפילו לא ספר אחד, ואני עומד להופיע בתוכניות האירוח המובילות 

 במיאמי מחר בבוקר!

אני חוזר לחדר המלון שלי ומתקשר בכעס לעורך שלי על מנת להתלונן. 

נשמע כי הוא באמת מצטער ומבטיח לי לבדוק מה התרחש, והציע שבינתיים 
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ק הספר אינו נמצא באחריות העורך. ומכיוון ששיו אתקשר אל אחראי המכירות,

ת אני מתקשר שוב, עדיין זועם, אל הסוכן שלי ומאשים אותו בכך שמכר א

הספר שלי לגלוב. כשאני משיג את אחראי המכירות, אני מזהיר אותו שאם 

הספר שלי לא יהיה בחנויות הספרים בבוקר למחרת, אז אני הולך להופיע 

 של בית ההוצאה גלוב. הרפשבתוכנית הבוקר ואחשוף את כל 

"בבקשה, מר פישמן", הוא מגמגם. "אני בטוח שהייתה בעיה במשלוח 

 לראות מה קרה ואני מבטיח להתקשר אליך בחזרה". הספר. תן לי זמן

 "לא אכפת לי מה קרה", אני עונה. "אני רוצה את הספר בחנויות!"

הזה היה החלום שלי. לא רק שלקח לי פרסום הספר אני רוצה לבכות. 

אלפי שעות ליד מכונת הכתיבה, אלא שכל ביליתי מספר שנים לעשות את זה ו

 לאותה הצלחה. יםקשור ואדם היהזהות והערך העצמי שלי כבן 

בבוקר, הספרים עדיין לא הגיעו לפלורידה. אני מופיע בתוכנית הבוקר 

ומלכלך על בית ההוצאה. המנחה של התוכנית אוהב את זה! הוא נותן לי לדבר 

כך הרבה סיפורים מלוכלכים -עוד ועוד, שמח שיש לו אורח נלהב ושיש לו כל

 לספר לו.

המלון, אני מקבל הודעה טלפונית מאחראי כשאני חוזר לחדר בית 

המכירות המתנצלת על כך שהייתה "טעות במחלקת המשלוחים שמתוקנת 

 ברגעים אלו". הוא אומר שהוא רוצה לפגוש אותי ברגע שאחזור לניו יורק.

אני ממשיך את סבב הפרסום שלי ללא הספרים, ממשיך ללכלך על בית 

אמי, וכך גם בתוכניות נוספות ההוצאה גלוב בתוכנית אירוח נוספת במי

בפורט לודרדייל, אורלנדו וטלהסי. כשאני חוזר לניו יורק, אני פוגש את אחראי 

 המכירות בגורד השחקים של גלוב.

 "אני באמת מצטער", הוא אומר. "אני יודע עד כמה אתה מאוכזב".

 לא המילה. אני רותח מזעם ומצער. זאתמאוכזב 

 אני שואל אותו."מה לכל הרוחות קרה לכם?" 

"אני חייב להיות כן אתך", הוא אומר. "קראתי את הספר שלך ואהבתי 

אותו מאוד. לפי דעתי, זה הספר הטוב ביותר שיש לנו החודש ברשימה". אני 

 ממתין לשמוע את שאר דבריו.

 "הבעיה", הוא אומר לי, "היא השם שלך".

 "השם שלי?" אני מתפלא. מה הבעיה בשם שלי?

 לעברי, נותן לי להבין את הדברים בעצמי.הוא מסתכל 

 "השם פישמן?" אני שואל. "אתה מתכוון לכך שאני יהודי?" הייתי המום!

"השם שלי הוא לא מתיוז", הוא מתוודה בפניי. "השם האמיתי שלי הוא 

שפירו, אבל כדי להשיג עבודה בהוצאה לאור, שיניתי אותו לשם לא יהודי. יש 

 בית הוצאה, ורק מעט מהם הם יהודים".אנשים שעובדים ב 911מעל 

 "אז למה הגלוב קנה את הספר שלי?" שאלתי אותו.
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"העורך שלך הביא אותו מקרומוול. הם רצו אותו בצוות, אז לא הייתה 

 להם ברירה".

לא פגישה של הקו  –התיישבתי על הכיסא, המום לגמרי. זוהי ניו יורק 

 קלוקס קלן בג'ורג'יה.

שלי הגיע אל חנויות הספרים, אבל ללא הגיבוי בסופו של דבר, הספר 

המלא של מערכת השיווק של ההוצאה והוא נעלם בתוך מדפי הספרים לאחר 

מספר חודשים. לא היו יותר תוכניות אירוח. לא היו אירועי חתימה מפוארים. 

טים. לא הייתה מקדמה רלא היו מסיבות השקה. לא מכרתי את הזכויות לס

עם הרוח. דיכאון לא יכול להתחיל  חלףכלום. לא גדולה עבור הספר הבא. 

 ולתאר כיצד הרגשתי. הייתי הרוס!

היום, אני מבין שהכול היה לטובתי. הקדוש ברוך הוא השגיח עליי, 

אפילו לפני שידעתי שהוא קיים. אם הספר הזה היה הופך לרב מכר, ואני הייתי 

ן, אז ודאי לא הייתי מגלה את התורה. לעולם לא הייתי מגלה את הופך לידוע

 ...ירושלים וארץ הקודש. לעולם לא הייתי חוזר אל השם

ההצלחה יכולה להיות בית הכלא הנוראי ביותר בעולם. פעם אחת, 

מגזין טיים פרסם סיפור על הבמאי, סטיבן שפילברג, לאחר ההצלחה האדירה 

הופיע על שער הכריכה, מוקף בדינוזאורים  של סרטו "פארק היורה". הוא

כאילו הוא שייך להם, לכוד באור הזרקורים של שהוא יצר. הם הביטו לעברו, 

הוליווד, כמו חיה הלכודה בכלוב. אילו הייתי מפורסם כמו סטיבן שפילברג, 

   גם אני עדיין הייתי בהוליווד.
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אבל, כפי שאמרתי, באותם הימים לא הבנתי את זה. הרגשתי כאילו 

נעצו לי סכין בגב. אני נפרד מהסוכן הספרותי שלי ואומר שלום לחלום שלי 

 הוליווד, אני מגיע! היכונילהיות סופר מפורסם בניו יורק. 
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 פרק שביעי

 מדמם במלון קליפורניה

 

ברציפות, אני מדמם ומדמם ומדמם. אני חייב לרוץ במשך שלושה ימים 

לשירותים עם שלשולים קרוב לעשרים פעם ביום, אבל רק דם יוצא ממני. אני 

של דם  גדולהלא מודד את הכמות המדויקת, אבל אני חושב שיש שם כמות 

בכל פעם. לבסוף, כשאני מבין שהדימום לא יפסיק מעצמו, אני הולך לראות 

שלפי דעתו יש לי דלקת במעי הגס, אבל אני צריך להיבדק רופא. הוא אומר 

 .אצל גסטרואנטרולוג כדי שנהיה בטוחים

 
דלקת המעי הגס, הידועה בשם קוליטיס. יש שיר מפורסם של יש לי 

להקת הרוק "הנשרים" שנקרא "מלון קליפורניה" בנוגע לכך שאתה לכוד 

כמו החיים בקליפורניה. או כמו  –בחיים שאתה לא יכול להימלט מהם 

 התמכרות לסמים:

 

 על דרך מהירה במדבר, רוח קרירה נושבת בשיערי

 , שמתפוגג באווירקוליטאסח חזק של יר

 הרחק מלפניי, אני רואה אור מנצנץ

 ראשי היה סחרחר והיה קשה לי לראות

 אז עצרתי שם.

 

בעלה  נכון, המילה בשיר היא קוליטאס, שזה סלנג עבור החלק החזק

המריחואנה, שנמצא בקצה הענף. בכל מקרה, עבורי זה נשמע כמו קוליטיס, 

 והדמיון של המצב שלי לשיר גרם לי לצמרמורת. השיר ממשיך הלאה:
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 היא עמדה שם בכניסה

 שמעתי את פעמון המיסיון

 וחשבתי לעצמי

 "זה יכול להיות גן עדן או גיהנום".

 אז היא הדליקה נר והראתה לי את הדרך

 היו קולות במורד המסדרון

 וחשבתי שהם אומרים

 "ברוך הבא למלון קליפורניה

 איזה מקום יפה, איזה מקום יפה, אילו פנים יפות.

 יש הרבה מקום פנוי במלון קליפורניה

 בכל יום בשנה, בכל יום בשנה, תוכל למצוא אותו כאן".

 

 כמה נכון. כמה נבואי. כמה מפחיד. כמה זה אמיתי כשרק דם יוצא

 .מהמעיים שלך בקליפורניה שטופת השמש ואתה לא יודע מדוע

 

 הדבר האחרון שאני זוכר

 הוא שרצתי אל הדלת

 הייתי צריך למצוא את הדרך למקום שהייתי בו בעבר

 "הירגע", אומר שומר הלילה, "אנחנו מוכנים לקבל את כולם.

 אתה יכול ללכת הרחק מכאן בכל זמן,

 אבל לעולם לא תוכל לעזוב!"

 

אני ממתין שעה שלמה במשרדו של הגסטרואנטרולוג. לאחר שהוא 

שואל אותי מספר שאלות כלליות, הוא אומר שהוא רוצה לבצע בדיקה 

פרוקטוסקופיה. אחות צעירה ונחמדה מלווה אותי אל חדר הבדיקה. היא 

אומרת לי להסיר את כל בגדיי וללבוש חלוק של בית חולים, שפתוח מאחור, 

עם צינורית דקה וארוכה. היא מסבירה לי שזה  קבוק מפלסטיקואז נותנת לי ב

חוקן שנועד לעודד אותי ללכת לשירותים כדי שאהיה נקי. אני אומר לי שאני 

 לאחר שאני מדמם במשך שבוע, אני כבר נקי לגמרי. –לא צריך אותו 

"אני מצטערת, אבל זה התהליך", היא אומרת בחיוך מבין. בעיניה, אני 

את הניצוץ שמביע בי עניין, אבל כשאני מחזיק את החוקן ביד, יכול לראות 

אני יותר מדי מדוכא מכדי לחשוב על זה. היא מורה לי כיצד להשתמש בחוקן, 

ואז משאירה אותי לבד. שלושים דקות לאחר מכן, לאחר שהחומר הנוראי שלח 

אותי פעמיים לשירותים, היא חוזרת ומובילה אותי אל חדר הטיפולים, שבו 

חמישה של בי מטבע והרופא מכין את הפרוקטוסקופיה, שהוא צינור ארוך, בע

שקלים, ואתם יודעים בדיוק להיכן הוא מתכוון להכניס אותו. אם אגיד 

נעים, זאת תהיה הגזמה לטובה. וגרוע מכך, האחות הצעירה לא שהטיפול היה 
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י מנסה נמצאת כל הזמן יחד עם הרופא כדי לסייע לו בהליך הנוראי הזה. אנ

כך, יש לי דלקת במעיים  לעכל הזמן. נוסף  זועקלסבול כמו גבר, אבל אני 

מהמחלה והכאב עוד יותר נוראי. יכול להיות שהבדיקה ארכה חמש דקות, 

אבל נראה לי שהייתי נצח במלון קליפורניה. כאשר הטיפול מסתיים, כל הגוף 

סקווש, רץ לכל שלי מכוסה בזיעה ואני רועד, כאילו ביליתי שעה במגרש ה

 עבר במשחק נגד וילט הגדול.

 ", אומר הרופא, טופח על גבי.ר"מצטער, בחור צעי

האחות מורה לי להחליף שוב בגדים. לאחר המתנה של שעה נוספת, 

האחות מזמינה אותי אל המשרד. שוב, אני מתעלם מהמבט המפלרטט שלה. 

. כדי לגלות אם הרופא מודיע לי שיש לי דלקת במעי הנקראת גם דלקת כיבית

הדלקת נמשכת גם לאורך הקירות של המעי הגס, הוא רוצה לבצע 

קולונסקופיה בעוד מספר ימים, וצילום רנטגן שנקרא חוקן בריום שיאפשר לו 

 לראות את כל שמונת המטרים של המעי הגס והדק שלי.

 
בינתיים, הוא נותן לי מרשם לחוקן קורטיזונים, בקבוקי פלסטיק כמו 

, על מנת לנגוד את נוגדת דלקותחזקה קיבלתי, אבל מלאים בתרופה החוקן ש

התפרקות המעיים שלי ולהפסיק את הדימום. אני צריך לעבור שני חוקנים 

 ביום, אחד בבוקר ואחד בלילה לפני השינה.

אני נוסע הביתה ועדיין מרגיש את חוסר הנעימות של הבדיקה 

 הברברית. יש הודעה בטלפון שלי.

ר ארנולד. אני מקווה "קוראים לי רייצ'ל, האחות מהקליניקה של ד"היי. 

שאתה מרגיש טוב יותר. אם אתה רוצה לצאת מתי שהוא, תתקשר אליי. 

 הטלפון שלי בבית הוא..."

"בחיי", אני חושב. זה כבר מוגזם! אבל אני בדיכאון כה נוראי, שאני 

שאתם יושבים  אפילו לא יכול לחשוב על יציאות. אתם מדמיינים לעצמכם

, "סליחה, אבל אני צריך לעשות הוא אומר לכםבפגישה עם בחור על הבר ואז 

 לעצמי את החוקן של הלילה".
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בדיקות נוספות מראות כי נוסף לדלקת כיבית, יש לי דלקת חמורה 

בחלק העליון של המעי הגס. על מנת לטפל במצב הקשה, אני צריך לקחת 

בשבוע הראשון, שמונה גלולות ביום. גלולות קורטיזון במשך חודשיים. 

בשבוע השני, שבע גלולות ביום. בשבוע השלישי, שש גלולות... לאחר השבוע 

השלישי, הדימום מתחיל להיחלש, אבל בתגובה לקורטיזונים, הפנים שלי 

מתנפחות לגודל של כדורגל. אני מסתכל במראה ורואה מסיכה עגולה נפוחה 

בי חזרה. אני המום. נדהם. מדוכא. אני נראה ואפילו מגוחכת של עצמי מביטה 

 ם, מאשר תסריטאי הוליוודי נאה.אד-היותר כמו קואזימודו, הגיבן מנוטר

 
"היי, פישי, מה קרא לפנים שלך?" שואל ארנולד שוורצנגר בחדר 

 המשקולות. "אתה לוקח סטרואידים?"

שלו מר יוניברס שלו ניפח את הגוף כי סטרואידים, מבין מצוין בהוא 

 בכמות של סטרואידים שיכולה להרוג גורילה.

הנערות באימון האירובי מפסיקות להביט לעברי. אני מפסיק לצעוק 

יחד עם דניאל, מכיוון שאני לא רוצה למשוך תשומת לב לעצמי. לאחר זמן קצר, 

אני מפסיק ללכת אל חדר הכושר, כדי שאיש לא יוכל לראות אותי. במקום זה, 

כושר, אני שוחה מאה בריכות בבריכה האולימפית בשכונה על מנת להישאר ב

שלי. במים, כשאני לבד, יש לי הרבה זמן לחשוב. "מה לכל הרוחות קורה לי?" 

אני תוהה. אני לא נולדתי עם המחלה הזאת. אז למה, ככה פתאום, אני סובל 

 ממנה?

 ור גוגל שניתן לשאול אות"באותם הימים, לפני שהיה האינטרנט, אין ד

ל פני האדמה. אז אני הולך לספריה כדי לקרוא על עלגבי כל מחלה שנמצאת 

מדריך המחלות של הרופאים. דלקת כיבית  –מחלת הקוליטיס במדריך מרק 

. הסיבה שלה אינה ידועה. עבור היא דלקה חמורה הפוגעת בדפנות המעי הגס
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ם כמה מהחולים, קורטיזונים עוזרים לעצור את הדימום. אבל עבור רבי

הסובלים מהמחלה, ברגע שטיפולי הקורטיזון נפסקים, הדלקת חוזרת, ואז יש 

צורך בטיפול של חודשיים נוספים. במקרים הקשים באמת, כאשר לא ניתן 

, ובמקום לשלוט בדימום, יש להסיר בניתוח את החלק הדלקתי של המעי הגס

לתוך ללכת לשירותים, החולה מטיל את צרכיו בשק פלסטי חד פעמי שקשור 

 חור בבטנו.

העובדה שאני לא הולך למות מהמחלה לא ניחמה אותי הרבה. אני יכול 

שואלת אותי,  מאותו אולפן סרטיםלדמיין סצינה בחדר המיטות כשהמזכירה 

 למה יש לך שק מוזר הקשור סביב הבטן?" –"בחיי 

לפי הספר, כמה חוקרים מאמינים כי המחלה נובעת מלחץ, אבל מכיוון 

הנושא, אין הוכחות חותכות שמאששות את  עלחקר רפואי שאין כל מ

 התיאוריה הזאת.

לאחר שמכרתי את התסריט  .אני שואל את עצמי אם אני סובל מלחץ

שנים. האם אני לחוץ  עוד כמההאחרון שלי, יש לי מספיק כסף כדי לחיות טוב 

אבל  –סולם ההצלחה בהוליווד? יכול להיות ביתר על המידה בניסיון לטפס 

אני לא מודע לזה. האם הדימום היא הדרך שלי שבה אני מתלונן על האסון של 

 ספרי? וטיפות הדם הן דמעותיי?

אני מחליט לתת לפסיכולוגיה הזדמנות נוספת. הגסטרואנטרלוג לא 

חושב שיש קשר בין הגוף ובין הנפש, אבל אין לו בעיה אם אני רוצה גם להיעזר 

ובד סוציאלי שעזר פעם לאחד ממטופליו. הוא בפסיכולוג. הוא ממליץ על ע

אדם יהודי מבוגר ונחמד, שעובד הרבה עם נערים שנפלטים ממערכת החינוך. 

הוא לא נובר עמוק בנשמה, אבל מציע אוזן קשבת. בדאגה אבהית, הוא אומר 

 לי דבר מעניין:

"תסתכל על המצב שאליו נכנסת, כאילו נכנסת למעלית בגורד שחקים, 

ץ על כל הכפתורים במעלית בדרך למטה. אין דבר שאתה יכול ומישהו לח

לעשות. אתה פשוט צריך לרדת למטה, קומה קומה. כשתגיע לשם, המעלית 

 תתחיל לעלות בחזרה. אל תדאג".

אז ניסיתי לא לדאוג. "אל תדאג. תהיה שמח!" קל לעובד הסוציאלי 

נות. איך? בכך להגיד את זה. הוא לא מדמם כמוני. אבל אני נותן לזה הזדמ

שאני מתמסטל. כשאתה מסטול, הכול צריך להיות מגניב. זה נכון בהתחלה. 

אבל כשאתה לוקח כמות רבה של סמים, דברים מתחילים להשתנות. 

מריחואנה מעצימה את הרגשות שלך, אז אם אתה מדוכא, אתה מרגיש עוד 

, יותר מדוכא כשאתה מסטול. ואם אתה מרגיש לחוץ, כשאתה נמצא בהיי

החרדה שלך יכולה להיעלם לשעה או שעתיים, או שהיא יכולה להתעצם 

בצורה מפחידה עד שאתה מרגיש שאתה עומד להשתגע. כשהבנתי 

על העישון, וקיוויתי לנקות את  לגמרישהמריחואנה היא לא פתרון, ויתרתי 

 זרם הדם שלי, הגוף שלי והמוח שלי.
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, וחנויות הספרים אל "העידן החדש" בארצות הברית בדיוק נכנסנו

"להתגבר על  מלאות בספרי עזרה עצמית וחיים בריאים, עם כותרים כמו:

עשר שיעורים פשוטים", "הדיאטה הבריאה של הטבע", -הלחץ", "אושר בשנים

ידי מדיטציה". -ר פרנק לחיים מאושרים", "המרוץ להצלחה על""סודותיו של ד

 קראתי את כולם.

יק. כמה שהייתי שמח! לא אצטרך בשבוע השמיני, הדימום שלי הפס

לבלות את שארית ימי חיי בהוצאת הפסולת מגופי דרך חור בבטן. דמיינו 

 לעצמכם איך הייתי נראה בחוף הים!

 "היי, פיש! למה קשור לך שק לבטן?"

שלי, בן אדם. אני לוקח  אלו השירותים"שק? איזה שק? הו, השק הזה? 

 אתי לכל מקום!" םאות

 לגמרי!""וואו! זה מגניב 

לרוע המזל, לאחר שבועיים ללא המחלה, הדימום חוזר. אני חוזר אל 

הרופא לעוד בדיקות מחרידות. אין מה לעשות אלא לחזור לטיפול 

הקורטיזונים. אבל אנחנו צריכים להמתין שבועיים. אי אפשר לקחת אותם כל 

די כמהזמן, כי הם יהרגו אותי מהר יותר מהמחלה. זוהי תרופה חזקה ורעילה 

שהכליות והכבד יספגו אותה, ולכן ניתן לקחת אותה במרווחים מדודים, 

 ולהפחית את הכמות בכל פעם, כדי שלא להעמיס על חילוף החומרים.

שוב, אני מתחיל לקחת שמונה גלולות ביום, ואז שבע בכל יום בשבוע 

ופה נוספת שנקראת רלאחר מכן, ואז שש, ואז חמש... הפעם, הרופא נותן לי ת

ולפסלזין, שבאותה תקופה נחשבה למועילה. הפנים שלי נראות כמו פנים ס

נפחא. אני לא יכול להראות לכם את התמונה, זרקתי אותה לפני -של דג אבו

 שנים רבות, כשרציתי רק לשכוח את הסיוט הנוראי הזה.

בקיצור, אני חוזר על אותו מחזור ארבע פעמים, במשך תקופה של 

הקורטיזונים עד שהדימום מפסיק, אבל אז צריך  שמונה חודשים, לוקח את

לחזור על הכול מההתחלה, כאשר הדימום חוזר. לבסוף, כאשר הרופא שלי 

מציע ניתוח, אני מבין כי לרפואה הרגילה אין פתרון לבעיה שלי. מכיוון שאני 

לא רוצה להסיר את המעי הגס שלי, אני מתחיל לברר, באופן נואש כמעט, 

 טיבית.אחר תרופה אלטרנ
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במורד הרחוב שלי מהדירה בווניס ביץ', קרוב לחוף, יש חנות בריאות 

של העידן החדש. פעמונים הודים מצלצלים כשאתה פותח את הדלת. ניחוח 

כבד של קטורת תוקף אותך כשאתה נכנס פנימה ואקורדים מיסטיים 

 באוזניך, כאילו העבירו אותך הישר אל בנגלדש. הולמיםואקזוטיים של סיטאר 

המקום הוא סופרמרקט של כל הדברים הנכונים, עם אוכל אורגני ושמני גוף, 

, בגדי יוגה, קלפי טארוט, ספרות מיסטית, אורות ופוסטרים פסיכודליים

ידי אנשים גוססים שהתרפאו באורח פלא, -מוזיקה רוחנית, ספרים שנכתבו על

פליירים וכרטיסי ביקור עבור עשרות מגידי עתידות, מעסים,  ולוח מודעות עם

רפלקסולוגים, כירופרקטים, מדריכי יוגה, שיעורי מדיטציה, יועצים 

מקרוביוטיים, אקופונקטוריסטים, תמציות צמחים, קורסים לשיטת סילבה 

לשליטה במחשבות, פגישות סיינטולוגיה, סיאנסים, מפלטי זן, סופי שבוע 

נים, ניקוי המעי הגס, ית, אשראמים בקליפורניה, תרפיות ויטמלהעשרה רוחני

כך הרבה רמאים -היפנוזה, טיפולים באוזון, סמינרים להפגת המתח, וכל

ומרפאים ותרופות נרוונה עד שאינני זוכר את כולם. כפי שנאמר בשיר של וודי 

 "אתה יכול לקבל את כל מה שאתה רוצה במסעדתה של אליס..." גות'רי:

פתוח לכול, והרבה מהדברים שאני רואה נראים לי הגיוניים. אני 

"כל בן  לדוגמה, בכריכה האחורית של ספר שנקרא "דיאטת הפלאים" כתוב:

, ולכן הספר הזה אדם יחווה כאב של דלקת בתקופה כלשהי בחייו או בחייה

הוא עבור כולם. דלקת היא תגובה הגנתית לפציעה, רעלים, אלרגיה או זיהום 

-גורמת לכאב, אדמימות, חום והתנפחות באזור הפגוע. מכיוון שיותר מוהיא 

אחוזים מתאי המערכת החיסונית שלנו נמצאים לאורך דפנות מערכת  81

העיכול, התגובה החיסונית שלך מושפעת מהמאכלים הנכנסים אל הקיבה 

 והמעי שלך".

סוכר, קוקה קולה,  הפסקתי לאכולאז שיניתי את כל התזונה שלי. 

בורגרים וצ'יפס. לא אכלתי יותר סלמי, פסטרמה וסנדוויצ'ים עם קורנביף. המ

לא אכלתי יותר לחם לבן או כעכי בייגל. במקום זה, אכלתי רק אורז חום 
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ורשימה של ירקות מובחרים, סויה, טופו, נבטים, אלפלפה, אצות, דבש מלכות, 

 קרי הודי טבעי, מרק מיסו יפני ותה צמחי.

 רעל צום מיץ גז פועל לפי המלצה וחי רקכלל, אני כשזה לא עזר לי ב

 ושותה רק מיצים טבעיים במשך שבוע שלם.

ולמוזיקת רוק אחרת, ועכשיו  Doors בבית, אני מפסיק להאזין ל

מקשיב רק למוזיקה שלווה ומרגיעה, "מוזיקה רוחנית" ולקלטות מותאמות 

 אישית שמשמיעות את רעשי הים, טיפות גשם על עלים וצעדים ביער.

 

 
על מנת להעניק לחדר השינה שלי מראה אקזוטי יותר, אני קונה כמה 

של נורמן מיילר הסופר, של את הפוסטרים מקירות חדרי . אני מוריד לונגים

השחקן המורד ג'יימס דין, ואת הפוסטר של פול ניומן מהסרט "המורד", 

ומחליף אותם בפוסטרים פסיכודליים של אומנות העידן החדש ותמונה של 

 הספינקס.
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בלילה, טובע בתוך מעמקי בדידותי, ודאי תמצאו אותי באחד 

הפתרון, אז לילה אחד אני הדיסקוטקים. נראה שרדיפה אחרי נשים היא לא 

מנסה שתיים. אבל זה גם לא מפסיק את הדימום. לאחר זמן מה, אין לי רצון 

-לפגוש שותפות חדשות, אז אני רוקד בעצמי באנרגיה פראית וכמעט על

ברוב , כאילו אני מנסה לגרש את השד ששוכן בתוכי וגורם לי לדמם. אנושית

 דיף לחזור הביתה לבדי.מע הלילות נמאס לי ממשחק החיזורים ואני

 באחד מעשרות רבי המכר של רפואות הנסים שקראתי, אני לומד כי:

"אנרגיית החיים, בצורה הנוזלית של חוט השדרה, זורמת בתוף הגוף ועוברת 

מסביב לשלוש מערכות אנרגיה שקשורות ומשולבות זו בזו, שנקראות מערכת 

 קרה".אהעצבים, המרידיאנים והצ'

דיקור סיני, רפלקסולוגיה, ריפוי מיסטי ועיסויי שיאצו. אז אני מנסה 

במקום שיעור אירובי במכון הכושר, אני קונה מכנסי יוגה והולך אל שיעור 

היוגה, ושם אני לומד לעמוד על הראש, לכופף את גופי לתנוחות הלוטוס, 

, יונה, טווס, ספינקס ועץ וגם שולט בטכניקות נשימה קוברה, גשר, משולש

 ניות, שעליהן אני מתאמן מדי יום.קונדלי

 
מאסטר סוואמי מהודו מגיע להוליווד כדי ללמד טכניקות יוגה 

מתקדמות ולגייס כסף לאשראם שלו בניו דלהי, אז אני נוסע בלהיטות כדי 

לשמוע את אחת מההרצאות שלו וממתין אחרי השיעור כדי לספר לו על 

הגדול אומר לי לשתות  הדימום שלי. האיש החכם וכהה העור בעל הטורבן

ליטר של מיץ לימון סחוט בבוקר. אז אני צריך לקחת עניבה ולקשור אותה 

לקשרים קטנים, להטות את ראשי לאחור ולהכניס את העניבה לתוך גרוני עד 

שאני נחנק. לאחר שאני מסיר את העניבה בזהירות מגרוני, אני צריך לעמוד 

ון. זה ינקה את המעי הגס שלי. על ראשי באמבטיה ולהקיא את כל מיץ הלימ
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 קות של הסוואמי, אני מצליח לבצע את התהליך ימיםילפי הוראותיו המדו

לפני שאני נשבר. אבל אני עדיין נותן ליוגה הזדמנות, ולכן כאשר גורו  מספר

מפורסם מהודו מגיע ללוס אנג'לס, חברי דניאל ואני נרשמים לסוף שבוע 

יוגה ועיסויים, שבו משתתף האיש הקדוש  משותף לגברים ונשים שבו עורכים

בבית נופש בהרי סנטה ברברה, מקום שאליו מרבית הערפיח של לוס אנג'לס 

 לא מגיע.

המפורסם. המטיף לשלום הגורו מוצג כחברו האישי של הדלאי לאמה, 

השחקן בלווית גורו אותו הפוסטרים מפרסמים כי לאחר מלחמת ששת הימים, 

טסו במטוס פרטי מעל ישראל וזרקו פליירים המוחים הבריטי, פיטר סלרס, 

 על כך שישראל "כבשה" את ארצות ערב.

 
סוף השבוע נערך במלון כפרי בגבעות. הלובי מלא במחפשי אמונה 

צעירים, ויש הרבה יותר נשים מגברים. לאחר שאנחנו מקבלים את החדרים, 

זה את ת ומעסים בכך שאנחנו מתחלקים לזוגו זהאת זה אנחנו צריכים להכיר 

. אנשים אומרים לי שהם מרגישים שאנרגיה יוצאת לי מהידיים, ואני גורם זה

לשלוש נשים להירדם מהעיסוי המרגיע. החבר המקסים שלי, דניאל, שעושה 

עיסויים לפרנסתו, מטיל כישוף על לקוחה עתידית פוטנציאלית שנראה שכבר 

, הגורו המפורסם מופיע מוכנה לחתום עכשיו על סדרת טיפולים. לאחר מכן

נת עם מבטא הודי כבד יבגלימה לבנה ארוכה וטורבן. הוא מדבר באנגלית מצוי

שנשמע כאילו הוא שר. הוא שולח את העוזר שלו שיבצע תרגילי יוגה עבורנו 

ומכה את הבחור המסכן במקל בכל פעם שהתנוחה אינה מושלמת דיו. לאחר 

בעשרות אמבטיות הג'קוזי  עלהירג השיעור הראשון בחוץ, יש לנו זמן חופשי

הפזורות על צלע הגבעה המשקיפה אל האוקיינוס השקט. אז דניאל ואני 

 באחת מאמבטיות הג'קוזי לבדו.לו בדד יושב עצמו מבחינים במיסטיקן 

המצחיקן הזה עושה באמת", אומר דניאל, רומז לכך "בוא נלך ונראה מה 

כמו כל השאר. הוא מוציא ג'וינט  שהגורו המואר הוא רק עוד שחקן בהוליווד,

ומגלגל אותו. אני לא עישנתי זמן מה, אבל אני חושב לעצמי, למה לא? אם 

אתה בהודו, תתנהג כמו ההודים. הגורו לובש רק אזור חלציים והוא בחור רזה 

מאוד, ונראה כאילו הוא בקושי אוכל. אנחנו שואלים אם אפשר להצטרף אליו, 
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נחנו נכנסים אל הג'קוזי החם והמבעבע עם כוכב והוא מהנהן בראשו. אז א

 הערב.

 "אפשר לשאול אותך שאלה?" אומר דניאל.

 "איזו שאלה?" שואל הגורו. "שאלה של עשרה דולר?"

 ככל הנראה, לבחור יש חוש הומור של בוליווד.

 "שאלה של מאה דולר", עונה דניאל.

 הגורו מהנהן בראשו.

שואל דניאל, "אז איך מיליוני  "אם יוגה מובילה לבריאות ולהארה",

 אנשים מתים מרעב בהודו ומכל מיני מחלות שונות ומשונות?"

לפתע, נראה כאילו פניו של ההודי משתנות ואנחנו מביטים בפניו של 

 פרופסור אנגלי מכובד.

"הם לא פועלים לפי שיטת היוגה", הוא עונה במבטא בריטי רציני מאוד. 

טר סלרס, השחקן הבריטי שהתפרסם בסדרת אני זוכר שהוא חבר טוב של פי

הסרטים "הפנתר הוורוד", שהמיומנות שלו הייתה לגלם מספר תפקידים 

 בסרט אחד.

 "אז למה אתה לא מלמד אותם את שיטת היוגה?" אני שואל.

כאשר הוא פונה לעברי, פניו משתנות לפניו של סרסור מנוסה בהארלם. 

רחוב. "אין להם כסף לשלם לי, אחי", נשמע כאילו גם מפיו יוצא קולו של נער 

 הוא אומר.

 "אז למה לא תלמד אותם בחינם?" שואל דניאל.

ראשו נע ביני ובין דניאל, כאילו הוא מביט במשחק טניס. הוא מכווץ 

את פניו ומדבר במבטא סיני. "קונפוציוס אומר, 'כשאתה מעניק משהו בחינם, 

 אז איש אינו מעריך אותו'".

לי על השאלה", אומר דניאל, מנסה לדחוק אותו לפינת "עדיין לא ענית 

הג'קוזי. "אם דת המזרח היא כה מוארת, אז איך הודו היא אחת המדינות 

 הנחשלות ביותר בעולם ואנשים שם מתים ברחובות?"

 "לפעמים נחשל אינו נכשל", הוא משיב בציניות.

 "המדינה שלך ענייה והאנשים שם מתים מרעב", אני מציין.

רעבים לנירוונה. המוות מביא את אילו העשירים י הוא עשיר וענה"

 להבנה". יותר האנשים קרוב

 "תשובות כאלו לא שוות אפילו חמישים סנט", אומר לו דניאל.

כמו שהזכרתי, דניאל הוא בחור גדול וחזק. בעוד שלי יש פנים תמימות, 

אחת ולזרוק  דניאל נראה רציני וקשוח, כאילו הוא יכול להרים את הגורו ביד

אותו מהג'קוזי. ועם המבטא הישראלי שלו, נשמע כאילו הוא מבין את חוכמת 

 המזרח. בקצרה, הוא יריב ראוי.

"האשמה אינה בפה האומר חוכמה, אלא באוזניו של המאזין", עונה 

 היוגי הרגוע.
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"כאשר הדלאי לאמה היה כאן, עשרות אלפים נהרו לשמוע אותו", אני 

 עשרות האנשים שבאו לסוף השבוע הזה".אומר. "לא רק כמה 

לפתע, הבעתו השלווה של הגורו הופכת לזועמת. עיניו בורקות. המים 

 בג'קוזי מתחילים לרתוח מכעסו.

"העולם לא רצה להקשיב להיטלר!" הוא נובח, מרים את קולו. "הם לא 

 רצו להקשיב לסטלין!" הוא צורח.

ביטים מכל אמבטיות לפתע, האיש הזקן אדום פנים לגמרי. אנשים מ

 הג'קוזי האחרות. קהל קטן מתאסף ומביט בגורו מאבד את שלוות רוחו.

ירצה דונג! אם העולם לא -"העולם לא רצה להקשיב לניטשה ולמאו דזה

! זכרו את הדברים שלי!" הוא תגיע לעולםמלחמה גרעינית אז לי, להקשיב 

 צועק. "פצצות אטום יחסלו את המערב!"

ית! כמות אדירה של אנרגיה שלילית נובעת מהבחור איזו קארמה נורא

. אני מביט בדניאל, והוא מביט בי, ושנינו יוצאים מהג'קוזי ומתרחקים הזה

 מהמשוגע הזה. אנשים נוספים רצים לשם כדי לראות מה התרחש.

"מאות מילוני אנשים ימותו!" הוא משתולל. "האוקיינוסים יהפכו לדם. 

תהפוך לאדומה אם לא נמנע מהיהודים  ציפורים יפלו מהשמים והשמש

להשתלט על העולם! אם העולם לא יקשיב לי, אז אסון גדול ישחיר את כל 

 העולם שלנו!"

 אנחנו עדיין שומעים אותו צורח כאשר אנחנו ממהרים אל בית המלון.

 "איזה באסה", אומר דניאל.

מאוחר יותר באותו הערב, הגורו לא מופיע לשיחה שבה הוא אמור 

עד שתתף. העוזר שלו מתנצל ומציע לכולם לטבול שוב באמבטיות הג'קוזי לה

שהמאסטר שלו יגיע. אבל כאשר אנחנו יוצאים, אנחנו מגלים שהאמבטיות 

 . אף אחת מהן לא עובדת!ןכבויות. האנרגיה הרעה של הגורו קיצרה את כול

הגורו לא מופיע שוב. הוא ביטל את כל ההופעות שלו בסוף השבוע. 

 המלון נאלץ להחזיר את הכסף של כל האורחים.

עוד סוואמי נעלם. אבל עדיין לא הייתי מוכן לוותר על חוכמת המזרח. 

לאחר מכן, קראתי את הספר הפופולרי, "זן ואומנות אחזקת האופנוע" וניסיתי 

את ה"אי צ'ינג", ספר שידוע גם שהטלתי לגלות את שורש הבעיה שלי בכך 

אתה הופך להיות הנביא בוסס על שיטת הניבוי הסינית. כ"ספר השינויים", המ

הקסגרמות שלכל אחת מהן ששה קווים, וכל אחת מהם  03של עצמך. ישנן 

משויך לאמרה שונה, כמו למשל, "הקושי בהתחלה מסייע להצלחה רבה". 

התמונות נקראות בשמות של חפצים כמו: היצירתי, המאושר, העדין, האיום, 

אותם, אתה מקבל מטיל ת המקלות נופלים כשאתה ותלוי באופן שבו שש

תשובות לשאלות כמו, "השגת חוכמה", "שמירה", "יש צורך באומץ רב", "זמן 

 , שטויות.נרישקייטלתיקונים". סבתי הייתה קוראת לזה ביידיש, 
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בעוד החיפוש הרוחני שלי ממשיך, אני עדיין כותב מעט. חבר מבקש 

ך עבור הקהל השחור, ואני כותב את בתקציב נמוסתמי ממני לכתוב סרט 

, ומצליח להרוויח ממנו עוד קצת אחד שבועמהלך התסריט של המתאבק ב

 כסף.

 
אני צריך לקבל תשלום נוסף מקרולקו, אבל לחברה יש קשיים פיננסיים  

אלסקי נבנה כדי להגביר את ייצור -והתשלום השני מתעכב. קו צינור נפט טרנס

הקרה של ארצות הברית, אז אני כותב תסריט הרפתקאות  38-הדלק במדינה ה

שולח  , מקווה להרוויח משהו מהשיגעון הזמני הזה, אבל כאשר אניבאלסקה

את התסריט לסוכן שלי בהוליווד, הוא אומר לי שהוא כבר ראה הרבה 

 תסריטים על צינור הנפט.

ששה חודשים נוספים ב"מסע הקסם המסתורי" שלי, אבל אני ממשיך 

הדימום לא נפסק. הגוף שלי מורעל לאיטו מקורטיזונים, והרופא שלי מזכיר 

עי הגס, שנפתור את שוב שיכול להיות שהפתרון היחידי הוא כריתת המ

 הבעיה בכך שפשוט נסיר את החלק הפגום של המעי הגס ונזרוק אותו לפח.

"כל מה שאתה  אולי שיר של "החיפושיות" הוא זה שיביא לי ישועה:

צריך זה אהבה, כל מה שאתה צריך זה אהבה. כל מה שאתה צריך זה אהבה, 

 אהבה, אהבה היא כל מה שאתה צריך".

המודעות של חנות העידן החדש, אני מגלה כי מפלייר שהוצב בלוח 

מתקיים שבוע בריאות הוליסטי בסן פרנסיסקו. לבחור אמריקאי שפגשתי 

בפריז יש דירה בברקלי הקרובה, ואנחנו מסכימים להחליף דירות למשך שבוע. 

בטיסה צפונה, דיילת שחורה מביאה לי כוס יין קטנה, כמו לכל הנוסעים 

 מכן, היא חוזרת עם כוס נוספת, הפעם רק עבורי.האחרים. עשר דקות לאחר 

 "אני לא הזמנתי כוס נוספת", אני אומר לה.

 "על חשבון הבית", היא אומרת בחיוך.

 "איזה בית?" אני תוהה. הבית שלי או שלה?
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כת שעה, היא רואכן, חמש עשרה דקות לאחר מכן בטיסה קצרה שאו

 חוזרת עם כוס יין נוספת.

היא כל מה שאתה צריך", אני שומע את מילות "אהבה, אהבה, אהבה 

 השיר מהדהדות בראשי, שכבר מסתחרר מהאטמוספירה הדלילה והיין.

 "אני לא אוהב לשתות לבד", אני אומר לה.

 "אשמח להצטרף אליך כשננחת", היא אומרת.

 "את טסה היום חזרה ללוס אנג'לס?" אני שואל.

 "לא. אנחנו ממתינים לילה בסן פרנסיסקו".

 אשמור את הכוס השלישית לשעה מאוחרת יותר", אני משיב."אז 

 "איפה אתה מתגורר?" היא שואלת.

 "יש לי דירה למשך שבוע בברקלי".

 "נהדר!" היא עונה. "נמאס לי כבר ממלונות".

 

 אתם מכירים את השיר ההיפי הישן?

 אם את הולכת לסן פרנסיסקו"

 תדאגי לשזור פרחים בשיערך

 פרנסיסקואם את הולכת לסן 

 את הולכת לפגוש שם אנשים טובים

 מכיוון שאלו שהולכים לסן פרנסיסקו

 בהם נמצא הקיץ והאהבה

 ברחובות של סן פרנסיסקו

 אנשים טובים עם פרחים בשיערם

 אם תבואי לסן פרנסיסקו

 "תמצאי את הקיץ ואת האהבה.

 
 בסן פרנסיסקו                       
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בסמינר הבריאות ההוליסטי, אני לא לומד משהו חדש. אני שוכר 

מכונית ונוסע חזרה לעבר לוס אנג'לס, לאורך כביש החוף של האוקיינוס 

השקט הציורי. בדרכי דרומה, אני עוצר בתחנת דלק כל חצי שעה על מנת 

ללכת לשירותים. כדי לשבור את רצף הנסיעה הארוכה, אני עוצר בצד הדרך 

השתזף באחד מחופי הנודיסטים שלאורך הדרך. אני שובר את רצף על מנת ל

האכילה הבריאה שלי ועוצר במאליבו כדי לאכול המבורגר וצ'יפס בבר 

פופולרי. בבוקר למחרת, אני חוזר לחוף של סנטה מוניקה עם דניאל, היכרויות 

ואנחנו מביטים לאורך האוקיינוס השקט, אל האשראמים שבהם עורכים 

 מקדשי הבודהיסטים ביפן.מדיטציה ו

 

 
ואז, כאשר הוא שואל אותי שאלה אחת פשוטה, החיים שלי משתנים 

 לגמרי.
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  פרק שמיני

 שאלת מיליון הדולר

 

, צבי", שואל אותי דניאל, כאשר אנחנו יושבים בחוף בסנטה תגיד"

 יודע דבר על יהדות?" אינךמוניקה. "למה 

 
כשהייתי ילד, לדודי לואיס היה חבר שהיה הרופא הרשמי של אצטדיון 

ספורט מפורסם, מדיסון סקוור גארדן בניו יורק, ביתם של מתאבקים אלופים, 

קרקס האחים רינגלינג, והניו יורק ניקס. כשהייתי בן שמונה, דודי קיבל מתנה 

נגמר ג'והנסון כפפות האגרוף של אי –מחברו, והוא העביר אותה אליי ואל אחי 

ופלויד פטרסון בקרב האגרוף שלהם. בפעם הראשונה שהשתמשנו בהן, אחי, 

שהיה מבוגר ממני בארבע שנים, החטיף לי ימנית חזקה שגרמה לי להסתחרר 

 והפילה אותי על הרצפה.

לשאלה של דניאל על החוף 

 הייתה את אותה ההשפעה והיא גרמה לי לסחרחורת.
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י מתגונן, אבל אני גם יודע כי הוא צודק. אין לי "אני יודע על יהדות", אנ

הדת שלי! למדתי כמעט כל נושא  –הדבר הכי קרוב אליי  ישום מושג לגב

; מתמטיקה ושפות; פילוסופיה ביולוגיה, כימיה ופיזיקה –שניתן ללמוד 

והיסטוריה עולמית; ספרות ואומנות; סוציולוגיה ואנתרופולוגיה; מיסטיקניות 

.. אבל לא למדתי דבר על יהדות ומה המשמעות של להיות יהודי! ולימודי דתות.

ממה שקראתי בספרי פסיכולוגיה, זכרתי שפרויד כתב כי אם אדם נמנע מדבר 

שקרוב אליו, אז יש לו, לפי דבריו של פרויד, "חסימה פסיכולוגית". כשאדם 

מפחד ממה שמפחיד אותו, הוא משתמש בהתחמקות והכחשה על מנת לברוח 

. הדבר היחידי שהוא יכול לעשות על מנת להתגבר על הפחד שלו הוא ממנו

להתמודד עם הפוביה שלו, ואז רק הוא מבין האם יש ביסוס לפחד שלו. הרב 

נחמן מברסלב, מרחיב יותר על התופעה בזאת בכך שהוא מלמד  רביהחסידי, 

 אותנו שזה בדיוק המחסום שמונע מאתנו עתיד טוב יותר.

התיכון, למדתי על נצרות ופרוטסטנטיות. בלוס אנג'לס, בבית הספר 

נדנטאלית, ורוחניות עידן חדש צלמדתי בודהיזם זן, הינדואיזם, מדיטציה טרנ

אבל לא למדתי דבר על יהדות. מאז הבר מצווה שלי, מלבד לאכול בייגל עם  –

 סלמון מעושן וגפילטע פיש, לא היה לי קשר לאמונה שלי.

בווניס ביץ' ומחפש חנויות ספרים של יהודים  אני חוזר לדירה שלי

 "קנטרס דלי"בספר הטלפונים. יש אחת בשדרת פיירפקס במערב הוליווד ליד 

 המפורסם. אני מזנק לתוך המכונית שלי ונוסע ישירות לשם.

חב"ד. אני אומר לאיש המכירות בית ידי -מתברר כי החנות מנוהלת על

לי חומש באנגלית, ספר על יהדות  שאני רוצה ללמוד על יהדות והוא מוכר

 למתחילים ומדריך של התניא.

 אני מיד חוזר לחוף, פותח את התורה ומתחיל לקרוא:

 ".בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ"
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השמים והעננים הלבנים והשמש  –ראשי נורה מעלה אל השחקים 

הנוצצות. אני מסנוור. "אוי ואבוי", אני חושב. "באמת יש בורא לעולם 

 והתעלמתי ממנו כל חיי!" בחיי, ידעתי שאני נמצא בצרות צרורות!

אי אפשר לתאר את הידיעה הוודאית של אותו הרגע, אבל המודעות 

מילאה את כולי. הפתאומית שלי לקיומו של בורא העולם הייתה מוחלטת ו

באותו הרגע, ועד היום הזה, אין לי כל ספק שאכן, יש בורא לעולם, והוא יצר 

את העולם ואותי בתוכו. לפני שנים רבות, כאשר הייתי ילד, הייתה לי אמונה 

, ודקלמתי את שמע ישראל כאשר הלכתי לישון בלילה בבוראטבעית 

מביט אל השמים, אותה והתפללתי קצת בעצמי. באותו רגע על החוף, כשאני 

אמונה טהורה, שהייתה לי כילד, חזרה אליי. בדיוק כפי שאמרה להקת 

 "המאנקיז", "אני מאמין אמיתי!"

קראתי את התורה באותה הפתיחות והאמונה שאליה ניגשתי כלפי שאר 

הנושאים שקראתי במהלך המסע הרוחני שלי. יצאתי אל המסע החדש הזה 

 באותו ריכוז ולהיטות.

ישבתי וקראתי על החוף במשך שעות. בפעם הראשונה מעל לשנה, 

שכחתי שאני צריך לרוץ לשירותים. מילדותי, זכרתי את סיפור הבריאה, אדם 

וחוה, והנחש. על חטאיו, אדם מגורש מגן עדן, בדיוק כפי שאני גורשתי ומנסה 

אנג'לס, בכל כוחי לחזור. הדורות של מגדל בבל ונוח הזכירו לי את החיים בלוס 

ולפתע, אני מבין מדוע אני מדמם. הדם שבו אני טובע הוא המבול שלי! והגיע 

 הזמן לטהר את עצמי!

 געוואלד! געוואלד! געוואלד!

אצל סבי וסבתי,  שאני זוכר מהביקורים שלי ,ביידישהאלו מילים ה

בראש השנה ויום כיפור מופיעות בתוך ראשי. אני זוכר שהלכתי לבית הכנסת 

י, הדלקתי חנוכיה וסיפרנו את ההגדה בליל פסח. אני יהודי, ואני חי עם הורי

 כמו גוי במשך שנים רבות ולא מתייחס כלל לקדוש ברוך הוא!

מסומם. יש כבר הרגשתי כאילו אני ולא עישנתי מריחואנה באותו היום, 

הקוליטיס כדי להעיר אותי ולשלוח בורא לעולם! הוא אמיתי! והוא שלח לי את 

סע שיחזיר אותי אליו! לפתע, העולם הופך להיות פשוט יותר. אין לי אותי למ

אלא הוא המלך. הוא הבמאי של  –כל ספק במוחי. לא רק שיש בורא לעולם 

 כל הבמאים. הוא הסיבה לכל דבר.

ללכת בחוף הים, נרגש, מפוחד, מאושר ומבולבל. אני שואל מתחיל אני 

את עצמי מה לעשות עכשיו? דבר אחד ברור לי. אני לא יכול להמשיך ולחיות 

באופן שבו אני חי. ואני חייב להמשיך ללמוד. אני חייב ללמוד עד כמה שניתן. 

 , על מי שאני, ומה אניהיהדות, על עם ישראלאני חייב ללמוד על השם, על 

 צריך לעשות בעולם הזה.

אני חוזר אל מגבת החוף ואוצר הספרים שלי, ולוקח את הספר שנקרא 

"התניא", שהמשמעות שלו היא "לימוד". לפי הסופר, הרב שניאור זלמן מלאדי, 
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נשמה חייתית ונשמה אלוקית.  –והסודות של הקבלה, יש לי שתי נשמות 

סע אינסופי ובלתי ניתן מתברר שאני הולך אחרי הנשמה החייתית שלי, במ

לשובע של הגשמת המאווים הגופניים שלי. אבל לא הזנתי כלל את הנשמה 

האלוקית שלי, ולא עסקתי כלל בלימוד תורה, תפילה וקיום המצוות שניתנו 

לנו בהר סיני. עדיין, אני מגלה שהניצוץ האלוקי נמצא בי, כמו יהלום בתוך 

שאנקה ואמרק אותו עד שהוא  פחם, או כמו הסנה הבוער בתורה, שממתין

 יהפוך ללהבה גדולה.

במהלך אותם רגעים ראשונים ומרגשים, ובמהלך הימים הבאים, אני 

אינו מבין כי העולם כולו הוא כמו מסך, המסתיר את נוכחותו של השם. דבר 

קיים בפני עצמו. ישנו ניצוץ אלוקי בכל דבר. כל דבר נוצר מכוחו רצונו של 

לם ממשיך להתקיים בדברו של בורא העולם. אם השם השם. בכל רגע, העו

יוריד את החשמל, בלשון מטאפורית, אם הוא ייקח את הניצוץ האלוקי שנמצא 

 בכל הדברים, אז הכול ייעלם. כולל אני.

 –לפתע, כאשר אני חוזר אל הדירה שלי מהחוף, הכול נראה לי מזויף 

 המכוניות, החנויות והבניינים נראים כמו חלק מסט צילום הוליוודי.

 
 

מעולם סט של סרט הוליוודי, הרשו לי להסביר במה ראו עבור אלו שלא 

מדובר. העיירה שאותם רואים בתמונה היא מסרט מערבון שנראה כמו עיירה 

 אמיתית, אבל הכול מזויף לגמרי. הבניינים צבועים רק מלפנים. אם אתם

הולכים לצד השני, תגלו שהם לא בניינים בכלל, אלא רק הקירות החיצוניים 

 של המבנים ואין דבר מאחוריהם. 

הנה דוגמה עדכנית שמבהירה את המצב טוב יותר. בסרט "המופע של 

טרומן", הגיבור חושב שהוא חי בעולם האמיתי, עד שהוא מגלה שהכול 
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ידי במאי -שבה הוא מצולם בסרט עלאשליה, וכי הוא אסיר בתוך כיפה ענקית, 

 בלתי נראה שנמצא בשמים.

 
רק כאשר הוא מגיע אל קצה הסט ומגלה את הדלת בקיר הכיפה, הוא 

 מבין כי העולם שלו לא היה כלל העולם האמיתי.

 
"בחיי", אני חושב ורועד. העולם הוא "אזור דמדומים" אחד גדול, שבו 

וב נראים כמו ניצבים בסרט. "מי שום דבר לא אמיתי! לפתע, האנשים ברח

 אני?" אני תוהה. "מה התפקיד שלי בסרט הזה?"

כשאני חוזר לדירה, אני משמיע קצת מוזיקה רוחנית וקורא עוד כמה 

פרקים מהתניא. המשימה הראשונה שלי היא להמשיך במלאכה שהתחיל 

ולהפוך את העולם הגשמי לגלות את נוכחות השם על פני האדמה,  –אברהם 

 ו אנחנו חיים לקדוש.שב
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 דניאל מתקשר. הוא שואל אותי אם אני רוצה ללכת לראות סרט.

"אני קורא ספר  סרט? למי יש זמן לסרטים? "לא, תודה", אני אומר לו.

 התניא".

 "התניא?" הוא שואל. "מאיפה השגת את זה?"

 "בחנות הספרים היהודיים בפיירפקס", אני אומר לו.

 "התורה זה חומר חזק. אתה צריך ללכת לאט"."תירגע, אחי", הוא אומר. 

אני לא יודע מה זה לאט. כל דבר שאני עושה, אני עושה בכל הכוח 

 והנשמה שלי.

אמי מתקשרת כדי לשאול כיצד אני מרגיש. הוריי מודאגים בנוגע 

לבריאותי. הם ככל הנראה מאשימים את עצמם במצבי. אני אומר לה שאין מה 

 א דואגת. היא מזמינה אותי לבוא לאי לחופשה.אני יודע שהיאבל לדאוג 

 "אולי בקרוב, אמא", אני אומר לה.

"כולם באי קוראים את הספר שלך", היא מודיעה לי. "לפחות כאן אתה 

 מפורסם".

נחמד להיות מפורסם במקום כלשהו. אני אולי עדיין תסריטאי אנונימי 

 בהוליווד, אבל לפחות באיי הבתולה אני מפורסם!

רציף סנטה מוניקה, בצל גלגל ענק, האני יושב בחוף הים ליד  בבוקר,

ובש כובע, מעיל שחור ועניבה, חוקורא את הפרשנות לתניא, כאשר מישהו ה

ניגש ומתיישב לצדי. אחרי מספר רגעים הוא מברך אותי לשלום. הוא נראה 

. בלוס אנג'לס, כאשר מבוגר מעט יותר ממני, עם חיוך נעים וסבר פנים טוב

זר מתיישב בספסל לידך ומתחיל לדבר אתך, רוב הסיכויים שהוא גיי.  אדם

תיק מחזיק באבל נראה כאילו הבחור הזה יצא מבית הכנסת ליד החוף. הוא 

 עור, שככל הנראה מכיל את הטלית, התפילין והסידור שלו.

 "מה אתה קורא?" הוא שואל.

 אני מרים לעברו את הספר.

ספק, לפי  ויהדות?" הוא שואל. אין להוא שורק. "כמה זמן אתה לומד 

האופן שבו הוא נראה, ולפי הבגדים שאני לובש, חולצת חוף הוואיית רפויה 

 וללא כיפה על הראש, שאני רק מתחיל בלימודי היהדות שלי.

 "בערך שבוע", אני עונה.

"אני רוצה לתת לך עצה קטנה. בהתחלה, חכם מאוד ללכת לאט. התניא 

ה. קודם כל, אתה צריך להתחיל וללמוד את הבסיס. מבוסס על סודות התור

זה בדיוק באותו האופן שבו אתה בונה בניין גבוה. קודם כל אתה צריך לבנות 

 יסודות חזקים. ללא יסודות עמוקים וחזקים, הבניין יקרוס".

 ללכת לאט. –העצה שלו דומה לעצה של דניאל 

נופף לשלום "שיהיה לך יום טוב", הוא אומר, וקם מהספסל. הוא מ

ה הוהולך במורד הרציף אל החוף. האם הוא באמת בן אדם אמיתי, אני תו

 לעצמי, או מלאך שהשם שלח לי כדי להזהיר אותי מכך שאני עומד לטבוע?
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אז, אני מניח את התניא בצד והגיע הזמן לחזור אל החוף והתורה. 

 :הגעתי לפרשת "לך לך"

 

וממולדתך ויאמר יהוה אל אברם לך לך מארצך "
 ".ומבית אביך אל הארץ אשר אראך

 
 

זה היה מעניין. אברהם הוא האב של האומה היהודית ויש ארץ מיוחדת 

 , והוא חוזר ואומר את זה בפרקים הבאים.ובני בניו יגורוהוא  השבשהשם רוצה 

הספר שעליו אני מדבר הוא הברית הישנה. הברית הישנה היא התורה. 

תסריט, אלא שאני מקבל כל מילה כאמת צרופה, בדיוק אני קורא אותה כמו 

כפי שלמדתי יוגה וכל הדתות האחרות שניסיתי במהלך המסע הרוחני שלי, 

על מנת לתת הזדמנות ולראות את העולם מבפנים, מבלי לפקפק או לחשוד. 

אני זוכר שאמרתי לעצמי, "נקה את הראש היהודי המתבולל והאמריקאי שלך 

 וחו של אברהם אבינו, על מנת להבין את התורה".והכנס לתוכך את ר

שנים לפי התורה,  2833מובן שהיו לי שאלות. כאשר למדתי שהעולם בן 

המוכר המזוקן וחובש הכיפה, את  ושואלאני חוזר אל חנות הספרים היהודית 

שנים, כאשר המדענים שלנו אומרים  2833"איך הרבנים אומרים שהעולם בן 

 מילארדי שנים?"שהוא נוצר לפני 

"זאת שאלה טובה מאוד", הוא עונה. "דבר ראשון, אנחנו מתחילים את 

הספירה עם יצירת האדם הראשון עם הנשמה האלוקית, אדם, וזה התרחש 

שנים. זה מה שחשוב לנו, לא הדינוזאורים והקופים. כמה חכמים  2833לפני 
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ה כאילו הוא מסבירים כי כאשר השם יצר את העולם, הוא יצר אותו שיירא

בנוי כבר מיליארדי שנים. אחרים אומרים שבמהלך המבול, כל הגיאולוגיה של 

העולם השתנתה, משהו בנוגע לכך שמשבש את בדיקות הפחמן והרדיומטריה 

 של הגיאולוגים".

התשובה שלו מספיק טובה עבורי. לאחר "התגלית" הראשונה שלי על 

ק להוכחות מדעיות. רק רציתי החוף, הייתי מאמין בלב שלם. לא הייתי זקו

לדעת שכל התשובות לשאלות שלי נמצאות בתורה ובחוכמתם של חכמינו 

זכרונם לברכה. גם שאלתי אותו אם היהודים באמת האמינו בסיפור של הנחש 

 המדבר בגן עדן.

"אבל, באופן כללי,  "אין כל בעיה שהשם ייצור נחש מדבר", הוא ענה.

יאה הוא לא מסמך מדעי, אלא אלגוריה הרבנים מלמדים כי סיפור הבר

שצריכה ללמד אותנו לקח מוסרי. הדבר החשוב ביותר שצריך לדעת הוא 

שהשם ברא את העולם, שיש לו קשר לבריאה, וכי הוא רוצה שבני האדם יחיו 

בהתאם למצוותיו הרשומות בתורה. כל התגליות והתיאוריות האחרונות של 

ות חדשות, ויוכיחו כי התגליות המדע יתחלפו בעוד כמה שנים בתגלי

הקודמות לא היו נכונות. אסור לך לתת לתיאוריות מדעיות להפריע לך במסע 

 האמונה שלך בתורה".

 "יש לי שאלה נוספת", אני אומר.

 "שאל כמה שאלות שתרצה".

"השם אומר לאברהם שהוא רוצה שיחיה בארץ ישראל, וגם כל צאצאיו. 

השם אומר את אותו הדבר ליצחק וליעקב, ולאחר מכן למשה ולכל בני ישראל. 

מאמינים בתורה, כי הם , אז מדוע יהודים דתיים אחרים, שאומרים המצבאם זה 

 חיים כאן בלוס אנג'לס?"

 
שאינני יודע כמעט דבר על זאת שאלה שבאמת מבלבלת אותי. מכיוון 

היהודי, ואם היהודים  יםיהדות, אני מבולבל מאוד. אם התורה היא ספר החוק

צריכים לחיות את חייהם לפי התורה, אז איך יהודים, במיוחד יהודים דתיים, 
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בוחרים לחיות בקליפורניה ובניו יורק, כאשר הם יכולים באותה קלות ממש 

 ל להבין את זה.לחיות בארץ ישראל? אני לא מסוג

 "הזמן עדיין לא הגיע", עונה המוכר.

 "למה אתה מתכוון?" אני שואל. "מיליוני יהודים כבר חיים בישראל".

חובה", הוא  ושם, אם זהו רצונו, אבל ברגע זה, אין ז"אדם יכול לחיות 

 אומר. "זה לא הזמן. אלא רק כאשר המשיח יגיע".

חושב שהוא מדבר על המשיח, הוא מבטא את המילה כ"מֹושיח". אני 

. אם לומר את האמת, אני לא כבד אבל הוא אומר את המילה במבטא יידי

באמת יודע מי המשיח, אבל שאלתי מספיק שאלות לאותו היום, ואני נוסע 

 חזרה אל החוף.

כשאני חוזר אל הדירה שלי, השאלות עדיין מטרידות אותי. אחרי הכול, 

אברהם, הוא לא אומר לו שצריך לאכול  בפעם הראשונה שהשם מופיע לפני

אומר לו להניח תפילין.  אכשר. הוא לא מספר לו כיצד לשמור שבת. הוא ל

השם אומר לו ללכת אל ארץ ישראל, כאילו הוא מספר לו, "אברהם, אם אתה 

ארץ הקודש,  – רוצה להתקרב אליי, יש מקום מיוחד שאליו אתה צריך להגיע

 ארץ ישראל".

ית והישירה של התורה, נראה לי שאם השם הורה מהקריאה הפשטנ

לאברהם ללכת ולחיות בישראל, וכך גם כל צאצאיו אחריו, אז זה הדבר הנכון 

לעשות. או שהתורה היא האמת, או שהיא לא. אתה לא יכול לפסוח על שני 

הסעיפים. לפחות, זאת הייתה נקודת המבט הראשונית שלי, שאם התורה 

כפי שהרבנים אומרים, אז כל היהודים בארצות חיות, ומצוותיו של השם הן נצ

הברית צריכים לארוז מזוודות ולעבור אל המולדת היהודית. הייתי מבולבל 

מאוד והלכתי לשאול את אחד הרבנים בבית הכנסת הדתי והקטן שנמצא, מכל 

 ידשלהמקומות בעולם, בדיוק ליד הטיילת של וניס ביץ', בדיוק מול המדרכה 

שנקרא "חוף השרירים", שבו ארנולד ושאר בטלני החוף הפתוח מכון הכושר 

השריריים מבלים את מרבית זמנם, מרימים משקולות ומשוויצים בשרירים 

 שלהם.
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אחד מהניאנדרתלים ב"חדר אני הולך אל בית התפילה הקטן. 

מזהה אותי מחדר הכושר ומניף ידו לעברי. הגורילות לובשים רק האימונים" 

כנסיים קצרים והם נראים גדולים ומרושעים כמו גלדיאטורים. נשים שריריות מ

 בבגדי היםשנראות חזקות כמו הגברים עוברות על פני בית הכנסת לבושות 

שלהן. זוהי קליפורניה, ולכן היהדות היא יהדות דיסנילנד. יהדות של עולם 

בוש כיפה לח לבית הכנסת וזוכר שיהודי צריך השעשועים. אני פותח את הדלת

על ראשו כשהוא נכנס לשם. למרבה המזל, יש קופסה ליד הכניסה המלאה 

 בכיפות שחורות עשויות משי.

גברים זקנים. לכולם יש ספרים גדולים  עבור מספרשיעור מנהל הרב 

הפתוחים על השולחן ממולם, אבל לא נראה שאיש מהם שם לב לרבי שמסביר 

מה כתוב בדף. אני ממתין עד שהשיעור מסתיים, פותח ספר תפילה ומנסה 

לבטא את המילים בעברית שאני בקושי זוכר מהימים שלי בבית הספר. זאת 

טוב, כמעט.  –מצווה שלי -נסת מאז הברהפעם הראשונה שנכנסתי אל בית כ

מצווה שלי נערכה בכנסייה, בית הכנסת האחרון שהייתי בו ככל -מכיוון שהבר

, אבל מי יודע מתי זה היה? בביישנות כמעט, והנראה היה ביום כיפור כלשה

אני מתקרב אל המלומד בעל הזקן המטופח כאשר האנשים המבוגרים יוצאים 

 מבית הכנסת.

ו שבדיוק התחלתי לקרוא את התורה ונראה לי שהשם רוצה אומר ל אני

 שהיהודים יגיעו אל ארץ ישראל.

משה "התורה היא לא רק חמשת הספרים של משה", הוא מסביר לי. "

מחולקת למשנה ולגמרא. ואז והיא התורה שבעל פה בהר סיני קיבל גם את 

רו את יש לנו את הראשונים והאחרונים, סמכויות ההלכה השונות שהגדי

 החוקים. וכמובן, יש את המשנה תורה ואת הרמב"ם ואת השולחן ערוך".

 לא שמעתי כלל על הדברים האלו, ולכן לא פציתי את פי.

, התוספות מציינים בפירוש כי המצווה 'כתובות'"במסכת התלמודית 

, לפי פסיקתו של רבי חיים. לפי שלנולחיות בארץ ישראל אינה שייכת לזמננו 

השבועות שהשם נשבע לנו כאשר שלח אותנו לגלות, אסור לנו לחזור שלוש 

בבת אחת אל ארץ ישראל, בהתרסה כנגד הגוים. ולכן, עד שהשם ישלח אלינו 

את המשיח כדי לגאול אותנו, מי יתן ויבוא במהרה, אנחנו צריכים לחיות כאן, 

 ולהפיץ את אור התורה לכל הגוים, באשר הם יהיו".

כמו תשובה טובה. מעולם לא שמעתי על התוספות וגם לא  תזאת נשמע

על שלוש השבועות, ולכן לא עמדתי להתווכח אתו. העניין עם התורה שבעל 

פה היה גם חדש עבורי. באותה הנקודה, לא ידעתי מה ההבדל בין הרמב"ם 

והרמב"ן, ורק מאוחר יותר גיליתי כי דעתו של רבי חיים לא הייתה כדעת 

של כל ספר המאסף את דבריהם , "פתחי תשובה"נכתב בחכמים, כפי ש

הראשונים והאחרונים. ובנוגע למשיח, לא הייתי בטוח מי הוא היה, אבל נראה 
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לי כי "החיים הטובים" בקליפורניה שטופת השמש ייהרסו להרבה יהודים אם 

 המשיח יופיע פתאום וייקח אותם לארץ הקודש.

שלי", אומר הרב, "אבל אתה במשרד לכמה אנשים "אני צריך להתקשר 

יכול להישאר כאן, להכין לעצמך כוס קפה, ולקרוא את הספרים באנגלית 

שנמצאים במדף האחורי בבית הכנסת. אם יש לך שאלות נוספות, אשמח 

 לענות לך על כולן".

ישנם ספרים רבים באנגלית. סדרה של ספרים גדולים בכריכה אדומה 

אנגלית. אני מוצא את מסכת כתובות, שעליה נראים לי מעניינים. זה התלמוד ב

הרבי דיבר ומעלעל בדפים, מחפש משהו בנוגע לארץ ישראל. הצד העברי של 

הדף, כמובן, לא מובן לי לחלוטין, עם כל מיני עמודות וכתבים שונים. לאחר 

שמזכיר את ארץ ישראל. כתוב  ק"יזמן מה, יש לי מזל ואני מוצא מקום בעמוד 

 שם:

בעיר שרובה עובדי כוכבים ואל ידור  לור אדם בא"י אפילעולם ידו"

דומה כמי שיש לו  ,בחו"ל ואפילו בעיר שרובה ישראל שכל הדר בארץ ישראל

לתת לכם את ' מראלוה וכל הדר בחוצה לארץ דומה כמי שאין לו אלוה שנא

 '".יםקארץ כנען להיות לכם לאל

אם באמת היה מישהו בשם רבי חיים שלא הסכים עם הקביעה הזאת, 

שלא יכולתי  כיווןאז זה כנראה היה כתוב בכתב העברי הקטן שבצד העמוד, 

 למצוא את זה באנגלית.

הרב הופיע שוב, נושא אתו תיק קטן. סגרתי במהירות את הספר הגדול, 

 אדירה. מרגיש כמו מרגל שאוסף מידע סודי על מנת לחשוף קנוניה

"אני מציע לך לקרוא את החומש ולנסות קצת גמרא", אמר הרב. "יש 

לנו כאן שיעורים במהלך השבוע ובשבת. אתן לך את לוח הזמנים, ונראה אם 

 אוכל למצוא לך שותף ללימוד".

זמנו. מלקחתי את לוח הזמנים של השיעורים והודיתי לו על שהקדיש לי 

א שומע שהדירה שלי במרחק הליכה הוא שאל היכן אני מתגורר וכאשר הו

ביום שישי בערב, והוא יסדר עבורי  לתפילהמהמקום, הוא אומר לי לבוא 

משפחה באזור שתארח אותי לארוחת שבת. אז, כשהוא מתכונן לסגור את בית 

 החשמלי. המיחםהכנסת, הוא מסיר טבעת מפתחות מכיסו וזוכר לכבות את 

בגדי אני מודה לו שוב ויוצא מהדלת אל החוף, עובר על פני תהלוכת 

הבלתי נגמרת, והגופות הנאנקים של מרימי המשקולות בצד השני של  הים

הרחוב. יכול להיות שההסבר המלומד יותר של הרב הוא נכון, אבל נראה לי 

ע שהארץ הקדושה היא שונה מאוד מווניס ביץ' והוליווד. מכיוון שאינני יוד

אינני מבין מדוע יהודי שמאמין בתורה יעדיף עדיין כמעט דבר על ישראל, 

לחיות בלוס אנג'לס, כאשר הוא יכול להיות בירושלים. אם מתעלמים מכל 

סיפורי התלמוד והספרים האחרים שהוא הזכיר, אם אתה נותן את סיפורי 

הוא אבותינו בספר בראשית לילד בן שמונה ושואל אותו היכן הקדוש ברוך 
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 –רוצה שהיהודים יגורו, אז הוא יגיע מיד "בישראל" מבלי לחשוב פעמיים 

 למרות כל מה שכתוב בתוספות. אבל מה אני יודע?

כשאני שואל את דניאל מה הוא חושב על זה, הוא אומר לי שלא לקחת 

באופן מילולי את כל מה שכתוב בתורה, ושכל אחד מפרש את התורה באופן 

א חיה ותן לחיות. רק תיזהר שלא תהפוך לי לדתי", הוא שלו. "המוטו שלי הו

מייעץ לי. "טוב לדעת קצת על המסורת שלנו, ואפילו לשמור על חלק מהמצוות, 

אבל לא בריא להגזים". כמובן, היום, אם תפגשו בדניאל באמצע הלילה, לומד 

תורה ליד קברו של רבי שמעון בר יוחאי בהר מירון, הוא ייתן לכם תשובה 

 ת לגמרי.אחר

 
 דניאל היום בטוח הסרט "סיפורי מעשיות של רבי נחמן" שבאימתי

 

אפילו בהוליווד, הוא לא היה מוכן לאכול צ'יזבורגר, והוא לא היה מוכן 

, הוא היה מדליק בתלאכול שרימפסים, בדיוק כפי שחינכו אותו. בלילות ש

נרות שבת. פעמים רבות ראיתי אותו מניח תפילין ומתפלל, על אף שמעולם 

ללמוד  התחלתילא ניסיתי לעשות זאת בעצמי. אז לפני שהגעתי למסקנות, 

ולחוות את החיים היהודיים "בשידור חי", כמו להגיע לבית הכנסת לתפילות 

שאני חייב להגיע  לגמריומבין השבת. אני שואל אנשים ומחפש את הדרכתם, 

לשורש השורשים, להיות אמיתי בדרך החיפוש שלי, ולא לתת לדבר לעמוד 

 בדרכי או להפריע לי בדרך למצוא את השם, ובכך, לגלות מי אני באמת.

בבוקר למחרת אני חוזר אל בית הכנסת שעל החוף ומסתובב בחוץ ליד 

הכנסת של וניס מרימי המשקולות עד שהבחור שפגשתי ברציף יוצא מבית 

ביץ' אחר תפילות הבוקר. אני מברך אותו לשלום ואנחנו הולכים ביחד לאורך 

הטיילת. אני אומר לו שנראה לי שהשם רוצה שהיהודים יחיו בישראל, אבל 

 הרב אמר דבר אחר לגמרי, ואני מבולבל.
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 ישיבדעות", הוא עונה. "כולם מסכימים שיגיע יום והשם  כמה"ישנן 

ה לישראל. הנושא שלגביו אנשים לא מסכימים, זה מתי זה יקרה. את כולנו חזר

כמה אנשים אומרים שזה כבר קורה, בגלל הציונים, בעוד שאחרים אומרים 

שאין לנו רשות לעזוב את הגלות עד שהשם יביא אותנו חזרה בדרך פלאית, 

עם בוא המשיח, שיבוא במהרה. בעזרת השם, אני מקווה לעלות לישראל כמה 

מהר. ברגע זה, מכיוון שאני בן יחיד, אני צריך לדאוג לאמי ואבי, שיחיו  שיותר

 שנים רבות, אבל אני לא מתכנן לחיות כאן לנצח".

קולו של סטיבן דדלוס, גיבור הספר "דיוקן  –קול מהעבר חוזר אליי 

תי אתו מאוד כשהייתי אדם יצעיר" מאת ג'יימס ג'ויס, ספר שהזדה כאישהאמן 

 צעיר:

של איש נולדת משליכים עליה רשתות כדי שלא תוכל לעוף. כשנשמה "

עם הרשתות האלה אני מתכוון  אתם מדברים אתי על לאום, על שפה, על דת.

 ".לנסות לעוף

מאוחר יותר באותו היום, אני חוזר אל חנות הספרים היהודית וקונה 

סט חמישה ספרים של ספר הזוהר באנגלית. זה צריך להיות הספר "המושלם" 

ה מכל מיני דתות אוריינטליות, קלמיסטיקה יהודית, ומכיוון שלמדתי מיסטי

אני חושב שהגיע הזמן למצוא את השורשים המיסטיים שלי. הלימודים 

ידי רבי שמעון בר יוחאי במהלך -הקדושים הנמצאים בספר הזוהר נכתבו על

עשרה שנה שבהן הוא חי במערה, מסתתר מהלגיונות הרומיים שכבשו -שתים

ת ארץ ישראל. האגדה מספרת כי הנביא אליהו היה מבקר אותו במערה א

את סודות התורה. הדבר הראשון שאני מחפש בספר הוא הפסוק  לוומגלה 

הראשון בפרשת "לך לך", בו השם מצווה על אברהם לארוז את חפציו ולעלות 

לארץ ישראל. שם אני מגלה את היסוד הבסיסי של התורה שיוביל אותי במשך 

 רית המסע שלי.שא

זב את אור כשדים בדרכו לארץ ובסוף הפרשה הקודמת, נח, אברהם ע

כל מי שמתעורר להיטהר עוזרין לו  -מכאן אנו למדים " כנען. הזוהר מסביר:

)בסוף  מלמעלה. בא וראה שכך הוא לפי שכתוב 'ויצאו ללכת ארצה כנען'

התעורר בתחילה, לא , מיד 'ויאמר ה' אל אברם לך לך'. ועד שהוא פרשת נח(

 ".כתוב 'לך לך'. בא וראה, אין דבר שמתעורר למעלה עד שיתעורר קודם למטה

זה היה מעניין. אדם צריך לפעול תחילה ואז השם מברך את הפעולה 

 הזאת.

של אברהם היה לשרת את  הראשוןהזוהר ממשיך להסביר כי רצונו 

בוראו. כדי להגשים את רצונו, הוא חיפש אחר המקום שבו יהיה קרוב עד כמה 

שיותר לקדוש ברוך הוא. הזוהר מתאר לנו כי בעזרת ההשראה האלוקית שלו, 

אברהם היה מסוגל לסרוק את העולם כולו ולגלות את האופי הרוחני של כל 

ך שישלוט על כל אחת מהמדינות. מקום בעולם. הוא ראה כי השם מינה מלא

לעבר הנקודה המרכזית של העולם, וניסה להתמקד  אברהם אבל כאשר הביט
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אופיה, הרדאר הרוחני שלו נכשל. הוא לא היה מסוגל לדעת מה מתרחש שם. ב

 ,ההשפעה האלוקית ששולטת במקום הזה הייתה נסתרת. האיזור היה מקודש

הוא לא היה מסוגל להבחין במקור , עד שלא משנה כמה התרכז, כל כך רחוק

השכינה ששלטה במקום זה. הוא הבין בתוכו כי זה היה המקום שאליו היה 

צריך להגיע, וכי הכוח ששלט שם, שלט גם בספירות האחרות. כאשר אברהם 

לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ הבין זאת, השם אמר לו "
 ארץ הקודש, ארץ ישראל. –זה אל המקום המיוחד והסודי ה –" אשר אראך

איזה היי מטורף! אני מרגיש כאילו רבי שמעון מדבר ישירות אליי, 

 כאילו אני אברהם אבינו. הזוהר ממשיך:

פניו ל מיד התגלהכאשר השם ראה את מאמציו ורצונו של אברהם, "

; מדרכי היישוב שנדבקו בך; 'מארצך', לתקן את עצמךואמר, 'לך לך', על מנת 

ולמדת, את הרגעים, השעות, הזמנים  'ממולדתך', מהחוכמה שעליך הסתמכת

; 'ומבית אביך', כדי שלא תפנה ללימודי בית אביך, ואל את הכוכבים והמזלות

. ולכן, זנח את החוכמה... אראך את כל בעולם תסתמך על עליונותו של אביך

, לך לך, " )הזוהרעמוקה ונסתרתשלא תוכל לגלות, את הכוח של אותה ארץ 

 א'(. חעמוד ע"

, גבירותיי ורבותיי, המיסטיקניות בשיאה. כמה שאני נדלק מזה! אבל ווז

ישראל רחוקה מאוד ולא נראה שמישהו רוצה ללכת לשם, אז אני מקבל את 

עצתו של דניאל ומנסה להישאר אדיש, מבין כי עדיין יש לי לחצות ימים רבים, 

 .גם יחדהימים  לעבור מרחקים אדירים בהרבה מימי שבעת

ליהדות. על מנהג התשליך במדריך  אחג ראש השנה מגיע, ואני קור

בשעת אחר צהריים מאוחרת, אני יורד אל החוף ועומד ממש ליד הים, מביט 

 לעבר הגלים.

 
אני פותח את מיכל גלולות הקורטיזון שלי, מפיל את הגלולות הקטנות 

לגרום לרעש התזה משביע רצון, אל ידי ומשליך אותן אל הים. הן קטנות מכדי 

 אבל הן צוללות מתחת לגלים.

"בבקשה, השם", אני מתפלל. "שהגלולות האלו ייחשבו לחטאיי. סלח 

לי על כל מה שעשיתי שלא שימח אותך. לא ידעתי את הדרך. אנא רפא אותי 

מהדימום, רק אתה לבדך, ללא התרופות. שזה יהיה התשליך שלי. בראש 

התחיל את חיי מההתחלה. האמת שלך תוביל אותי במסלול השנה הזה, תן לי ל
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חיי. מי ייתן ואשליות ונתיבי שווא לא יסיטו אותי מדרכי ויבלבלו אותי. הראה 

 לי את הדרך האמיתית ולמד אותי כיצד לעבדך. אמן".

אני צועד אל בית הכנסת ליד טיילת וניס ביץ', עובר על פני הקהל 

השרירים. אני נכנס לבית הכנסת כדי לומר  המוכר של מרימי המשקולות בחוף

זר, כאילו אינני שייך לשם,  שמספר תפילות יחד עם הקהל, אבל אני מרגי

 כאילו הם נמצאים במסע שלהם ואני נמצא במסע שלי.

אני חוזר הביתה, מדליק לי ג'וינט, ומתפלל בעצמי. הורדתי את העישון 

די שיהיה לי קל יותר לחמוק סיגריה כ מעשןמדי פעם, אני  אבלכמעט לגמרי, 

מעבר למסך הכבד והמעיק של העולם החומרי כדי לטעום את המתיקות של 

העולם הרוחני. אני מדמיין כי המלאך שהשם הציב על ארצות הברית נראה 

כמו ארנולד שוורצנגר, חסון ועטוי שרירים. ארצות הברית היא המקום החומרי 

מרדף אחר כוח וכסף. אני רוצה בת וביותר בעולם והוא נשלט בתאוות גופניו

 לעזוב את כל זה, להפיל את המסך המצופה בזהב ולהושיט את ידי לעבר השם.

אני משתמש בכל טכניקות המדיטציה שאי פעם למדתי ומדמיין את 

של הוליווד וגורדי השחקים  ףעצמי טס מעבר לכל המחיצות, מעבר למסך הכס

 של ניו יורק, בדרכי אל ירושלים.

קניתי סידור תפילה של ראש השנה ויום הכיפורים, ולכן אני מתפלל 

. אני מרחף והמיסטיות של ראווי שנקר השלוותבעצמי בדירה, מאזין לנעימות 

באוויר בין הודו וארץ ישראל, ועבורי זהו לא מקום אמיתי עם אוטובוסים 

אים ומכוניות, אלא עדיין הארץ מימי התנ"ך, ארץ קדושה שבה משוטטים נבי

וגמלים. מאוחר יותר באותו היום, על מנת להפיג את הבדידות, אני נוסע אל 

מה שמעניין אותי ין רחוק מקיום המצוות. ימכון הכושר לשיעור יוגה. אני עד

עכשיו הוא להתקרב לשם ולהרגיש את אהבתו, לא החלק המעשי של היהדות, 

 שהשארתי לתקופה מאוחרת יותר, אם בכלל.

לאחר שאני זורק את גלולות הקורטיזון, הדימום גובר. באופן מעניין, 

במהלך יום כיפור, אני לא מדמם בכלל. אני צם, כפי שצמתי בהיותי ילד. כאשר 

המשפחה שלי עדיין הייתה הולכת לבית כנסת קונסרבטיבי, עד שהייתי בן 

היינו  עשר, היינו מבלים את רוב בוקר יום כיפור בבית הכנסת. אחי ואני

מתווכחים עם ההורים שלנו ולא רצינו ללכת, אבל היינו מצטרפים בסופו של 

דבר ויושבים בספסלים האחוריים של בית הכנסת רק כדי להראות שאנחנו 

שם. לאחר שהצטרפנו לבית כנסת רפורמי, הטקסים היו קצרים יותר. עדיין 

פנימיה ולקולג', צמנו ביום כיפור. לאחר מכן, כאשר עזבתי את הבית והלכתי ל

אינני זוכר אם צמתי ביום כיפור. אולי כן, אולי לא. בכל הזמן הזה, היהדות לא 

והשם עצמו, לפחות עד כמה שאני זוכר, לא היה חלק מחיי. הייתה חשובה לי. 

עכשיו, כשאני מביט לאחור, אני מבין. הוא היה שם כל הזמן, בהסתר, מכוון 

 את כל האירועים מאחורי הקלעים.
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ללא גלולות הקורטיזון, הדימום הופך להיות חמור. מספר אחר שבועות ל

אבל אני לא חוזר לתרופה. יש לי הרגשה שלעולם לא אגיע לשורש הבעיה אם 

אסתמך רק על הקורטיזונים. אני רוצה שרק השם ירפא אותי. אני לומד 

בשיעורי התלמוד בבית הכנסת שליד החוף, שאפילו נתיבו של עלה הנופל 

ידי השם. זה אומר שהשם גרם לי לקוליטיס, והוא יכול לקחת -ץ מכוון עלמהע

שם". אני נחוש ה"אנחנו בוטחים ב אותו ממני. כמו שכתוב על שטר הדולר:

שם בלבד. לא על רופאים ולא על גלולות. אז אני מחזיק עד השם, ובהלבטוח ב

וות כמה שניתן. לבסוף, לאחר שאיבדתי משקל רב, ואני חושש שאדמם למ

ללא התרופות, כשאני חיוור וחלש, אני חוזר לרופא שלי ומספר לו שהפסקתי 

 לקחת את הקורטיזון לפני חודש ימים.

 טיפשות", הוא קורא בקול רם. "למה לכל הרוחות עשית את זה?" איזו"

אני לא רוצה לספר לו את הסיבה האמיתית. "עד עכשיו, התרופה לא 

 ה בלעדיה".עזרה לי, אז רציתי לראות מה יקר

"אני מקווה שלמדת לקח", הוא אומר. "אתה סובל מאנמיה. אתה צריך 

 עירוי דם בדחיפות".

מבלי לבדוק אותי כלל, הוא מפנה אותי לבית החולים. במצבי שלי, 

 הגלולות לא יעזרו. אני צריך לקבל את הקורטיזונים בעירוי ישירות לוורידים.

חולים. אולי בפעם הבאה, ללא כל חלופה אמיתית, אני נוסע לבית ה

השם יענה לתפילותיי. הוא בוחן אותי. אינני יודע את חוקי המשחק ואני עושה 

שעות, אני שוכב במיטת בית  כמהכל מה שניתן על מנת להישאר בחיים. תוך 

 החולים, מקבל ליטר של דם בזרוע אחת ושקיק קורטיזון נוזלי באחרת.

התהילים של דוד המלך וספר  –שני ספרים עוזרים לי להעביר את הזמן 

על טכניקות מדיטציות יוגה מתקדמות, עם תמונות של יוגי מזוקן ולבוש אזור 

חלציים המדגים את תנוחות היוגה הקשות. אני יושב בישיבת לוטוס עם מחטי 

   עירוי בשתי זרועותיי המושטות, וחוזר על המנטרה שוב ושוב:

 ".עמדי כי־אתה רע לא־אירא צלמות בגיא כי־אלך גם"

כי־ גם"."עמדי כי־אתה רע לא־אירא צלמות בגיא כי־אלך גם"

 ".עמדי כי־אתה רע לא־אירא צלמות בגיא אלך
אינני מספר להוריי כי אני בבית החולים. מדוע שאדאיג אותם? דניאל 

שת חייל מגיע לבקר. הוא מוטרד מהמצב שלי, אבל מכיוון שהוא עוטה אר

, הוא לא מפגין את רגשותיו. אבל כשאני אומר לי ץצבאי קשוח מבחו

 שהפסקתי לקחת את הקורטיזונים, אני רואה שהוא כועס.

"אתה לא יכול לעשות את זה", הוא אומר. "אמרתי לך שלא להגזים. 

ישנם חוקים בתורה, ואחד מהם הוא ונשמרתם לנפשותיכם. הגוף שלך שייך 

לך. אתה לא יכול לעשות כל מה שאתה רוצה בו. אם הרופא לבורא העולם, לא 

 אומר לך לקחת את התרופה, אז אתה צריך להקשיב לו".



113 

 

הוא עומד ליד ראש המיטה ומדקלם מספר פסוקי תהילים בעל פה. הוא 

מתנודד אחורה וקדימה, ריכוז רב על פניו, ונראה כמו אדם קדוש מודרני, לוחם 

יוגה הלבנים שלו. בגלל העברית השוטפת שלו, רוחני מהעידן החדש במכנסי ה

קל מאוד לדמיין באותו ברקע של מדבר יהודה בישראל. אני יודע שהוא חולם 

לגלם את המלך דוד בסרט, במקום לגלם את התפקידים הקטנים וחסרי 

החשיבות שהוא מקבל מדי פעם של מתנקש במפיה, בגלל כתפיו החסונות 

 לו.והמראה השחום והמזרח תיכוני ש

ממרוקו, ואבקש ידוע מאוד  מקובל"אדליק נר לזכרו של האביר יעקב, 

את הבבא סאלי מהשם שירפא אותך בחסדיו. ואבקש מאחי בישראל שיבקר 

 שיתפלל לבריאותך, בלי נדר".

 
 אינני יודע מי זה הבבא סאלי, אבל אני מאמין שהוא איזה רב קדוש.

 צבי, נכון?"קוראים לך "

קיבלתי את השם העברי צבי במהלך טקס המילה שלי את זה אני זוכר. 

רבא שלי, המתאגרף במסיכה. ביידיש, השם -לזכרו של הארי הירש, סבא

 הירש הוא צבי, ולכן זה השם שקיבלתי.

 "מה שמה העברי של אימך?" שואל דניאל.

 "נעמי". אמי קיבלה שם תנ"כי, שמגיע ישירות ממגילת רות.

רצון שתשלח במהרה מן השלום רפואה  "יהי דניאל מתפלל לצד מיטתי:

 ישראל!" כל חולי לכלתוך שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, לצבי בן נעמי, ב

"אמן", אני משיב, לא יודע מה הוא אמר, מכיוון שהוא דיבר בעברית, 

 אבל קיוויתי שזה יפסיק את הדימום שלי.

ת בכל בריכו 011שלושה ימים לאחר מכן, אני חוזר הביתה. אני שוחה 

 מזון בכל בריכה, הלוך ושוב, הלוך ושוב, ". אני אוכל  בוקר, חוזר על המנטרה
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שם בחוף, ואני מחליט שלא לחזור לקורטיזונים. זה הבריא, אני מתפלל ל

בניגוד להוראות הרופא, אני יודע. זה בניגוד לעצותיו של דניאל. שוב, אני צריך 

זאת. אם השם לא מרפא אותי, לקחת שמונה גלולות ביום. אבל אני לא עושה 

אז אחזור לבית החולים. אם הרופא שלי לא יאהב את זה, אז אמצא לי 

גסטרואנטרולוג חדש. אני צריך להגיע לשורש המחלה הזאת. אני נחוש בדעתי 

לעשות זאת. אני מרגיש שלעולם לא אוכל להתחבר לשם אם אני תלוי 

 בתרופות שלי, ולא בשם לבדו.

לאיש. למעשה, אינני ממליץ על זה בכלל. על כך אינני ממליץ  –דרך אגב 

, או לפחות להתייעץ עם מספר של הרופאחשוב מאוד לפעול לפי עצתו 

רופאים לפני שעושים משהו דרמטי. התורה העניקה רשות לרופאים לרפא את 

שיטות הרפואה המודרניות אינן מושלמות, הן יכולות להיות ואף שהאנשים, 

 .ור "בורא הרפואות" שאליו אנחנו מתפללים בבוקרהצינור עב

אני ממשיך לקרוא את התורה ומגיע אל יעקב ומשפחתו היורדים 

פרעה המרושע. זאת הפעם הראשונה ללמצרים, ושם היהודים הופכים לעבדים 

שאני קורא את הסיפור ומתעכב על הפרטים. כאשר משה רואה את הסנה 

הוא עומד כי הבוער במדבר, השם אומר לו להוציא את היהודים ממצרים 

ואמר אעלה אתכם מעני מצרים אל "  :להביא אותם לארץ זבת חלב ודבש
י אל ארץ זבת חלב ארץ הכנעני והחתי והאמרי והפרזי והחוי והיבוס

. ארץ זבת חלב ודבש. האם מדובר בקליפורניה? האם  )שמות ג', י"ז(   ש".ודב

 מדובר בניו יורק?

 

 איזה סיפור! איזו דרמה! איזה מתח עם הים!

 
איזה אקשן! איזה אפיון דמויות מדהים! איזה תסריטאי ובמאי דגול הוא 

את עקרונות הדרמה מלמדים השם! בשיעורי הספרות באוניברסיטה 
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מהיוונים. אבל כאן, בסיפור יציאת מצרים, אלפיים שנה לפני והסיפורת 

מאבק, מתח, סיבוך,  –אריסטו והומרוס, אני מגלה את כל יסודות הדרמה 

הפתעה ושיא. למדתי ספרות מערבית. לימדתי כתיבה דרמטית באוניברסיטת 

דרמה אמיתית, לא סיפור  ניו יורק. אני יודע לזהות דרמה טובה. וזוהי דרמה,

 בדיוני, וזה סיפור מצוין.

לאחר שאני מסיים את ספר שמות, אני עובר על הספרים ויקרא, במדבר 

ודברים במהירות רבה. לא חלק אחד בכל שבוע, אלא בריצה מהירה, בנשימה 

 מהירה, כאילו אני רץ במרתון. מירוץ כנגד הזמן. בגלל שאני מדמם...

, מר ג'ונס, ה. כפי שדילן שר לנו, "משהו קורשלי דם נשפך מתוך המעיים

 ואתה לא יודע במה מדובר".

כמובן, ישנם דברים רבים שלא הבנתי בקריאה הראשונית של התורה, 

כמו הפרטים של המשכן, סדר הקורבנות והרבה מהמצוות, אבל הם לא 

מעניינים אותי עכשיו. אני רוצה להבין את הנושאים העיקריים של הסיפור, 

ולהבין מה השם אומר ליהודים. הפרטים הקטנים יכולים לחכות. הרבנים 

אומרים שהתורה נצחית, וכי המסרים והמצוות לא משתנים. זאת אומרת שמה 

שהיה נכון ליהודים בזמן התורה, נכון ליהודים גם היום. אם זה נכון לכל 

מסתכל הזמנים, אז זה נכון לכל הזמנים. נקודה. האמת היא האמת. ככה אני 

על זה. כאשר אני מסיים את החומש, אני מתחיל לקרוא אותו שוב מההתחלה. 

. זה אומר שהוא גם ברא אותי. "אלהים את השמים ואת הארץ בראשית ברא"

 זה עד כדי כך פשוט. –אם הוא ברא אותי, אז הוא יכול לרפא אותי 

כשאני מגיע למעמד הר סיני בפעם השנייה, אני מבחין שלמרות כל 

ההתרגשות והגדולה של הענקת התורה בין הלהבות ותרועות השופרות, זאת 

לא התחנה האחרונה של היהודים. הם צריכים להמשיך במסע. הם לא צריכים 

לחיות את מצוות התורה במדבר. השם מצווה על משה לקחת את היהודים 

  לארץ ישראל, שוב ושוב ושוב:

 
ניו בערבה בהר ובשפלה ובנגב "פנו וסעו לכם ובאו הר האמרי ואל כל שכ

יהוה אלהינו   ובחוף הים ארץ הכנעני והלבנון עד הנהר הגדל נהר פרת,
ראה נתתי לפניכם את   דבר אלינו בחרב לאמר רב לכם שבת בהר הזה, 

הארץ באו ורשו את הארץ אשר נשבע יהוה לאבתיכם לאברהם ליצחק 
 וליעקב לתת להם ולזרעם אחריהם".

 
אל החקים ואל המשפטים אשר אנכי מלמד אתכם  ועתה ישראל שמע"

לעשות למען תחיו ובאתם וירשתם את הארץ אשר יהוה אלהי אבתיכם 
 ".נתן לכם

 
ראה למדתי אתכם חקים ומשפטים כאשר צוני יהוה אלהי לעשות כן  "

 ".בקרב הארץ אשר אתם באים שמה לרשתה
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תכם אתם ואתי צוה יהוה בעת ההוא ללמד אתכם חקים ומשפטים לעש "
  ".בארץ אשר אתם עברים שמה לרשתה

 
וזאת המצוה החקים והמשפטים אשר צוה יהוה אלהיכם ללמד אתכם  "

 ".לעשות בארץ אשר אתם עברים שמה לרשתה

 

שמעת ישראל ושמרת לעשות אשר ייטב לך ואשר תרבון מאד כאשר   "
 ".דבר יהוה אלהי אבתיך לך ארץ זבת חלב ודבש

 
 ועוד ועוד....

 

יודע שהספר הזה הוא לא ספר לימוד או פרשנות על התורה מאת  אני

את הבלבול העמוק והאמיתי תבינו הקוראים אתם צבי פישמן. אבל אני רוצה ש

בה  יםשלי כאשר קראתי את התורה בלוס אנג'לס, עיר בארצות הברית שחי

, שחור על גבי לבן, כי שקובעיםנתקל בפסוק אחר פסוק מיליון יהודים, ואני 

 תורה מצווה ליהודים לחיות בארץ ישראל. ה

בוקר אחד אני מרגיש כה חלש עד שאני בקושי מסוגל לקום מהמיטה. 

. אני חייב 51הבריכות שלי, אני בקושי מצליח  011במקום לשחות את 

להישאר קרוב לדירה שלי מכיוון שאני צריך לרוץ כל חצי שעה לשירותים 

 מפחידה!בגלל עוויתות פתאומיות. כמות הדם 

 באותו הלילה יש לי חלום מפתיע.

בחלומי אני נכנס לחנות שמוכרת בגדים מיד שניה. כאשר אני מסתובב 

בה, אני מבחין בדלת המובילה לחדר נוסף. אני מסתקרן ונכנס בדלת ומוצא 

בים בעברית, מדף על גבי מדף ואת עצמי בחדר המלא בספרים קדושים הכת

שאינני  כיווןות, שאותם אינני מבין כלל, של ספרי תלמוד עתיקים ופרשנוי

יודע לקרוא עברית. אבל הנוכחות שלי בחדר שמשמש כספריה של כתבי קודש 

כאלו גורם לי לתחושת שלווה ונוחות. בין רגע, כל הפחדים והדאגות שלי 

מתפוגגים. אני מרגיש רגוע לחלוטין ושמחה עד אין קץ. אם יש באמת מצב 

 ותו עכשיו בחלומי.של נירוונה, אני חווה א

לפתע, בעל החנות מופיע בדלת הכניסה, מפריע לאושרי. הוא מספר לי 

 שהוא סוגר את החנות, וכי עליי לעזוב.

פניו, רוצה להישאר עם הספרים ל"תן לי רק עוד חמש דקות", אני מתחנן 

 עד כמה שאפשר.

 "בסדר", הוא משיב. "עוד חמש דקות, אבל לא יותר מזה".

עוזב, אני מבחין בדלת נוספת שמובילה לחדר פנימי יותר. כאשר הוא 

שוב, אני סקרן לדעת להיכן היא מובילה ונכנס בדלת. החדר ריק לחלוטין, 

מלבד לקופסה שחורה וגדולה שנמצאת על הרצפה, אולי ברוחב של מטר. אני 

תפילין ראש, שאותו היהודי הדתי מניח על ראשו במהלך  אלומיד מבין ש
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, מסוג ההגזמות שמוצאים בסרטיו ותענקי אלוקר. אבל התפילין התפילות הבו

 של וודי אלן.

 
 

 !" אני אומר בקול רם בחלומי.האלו"וואו! אני חייב להשיג את התפילין 

 שמיימי אדיר ממרומים: קוללפתע, אני שומע 

זוהי התשובה!!" מכריז הקול. "אתה חייב "

 לחבר את עצמך לבורא העולם!!"
אינה המילה הנכונה. אני המום.  ,בבהלה מהחלום. מבוהלאני מתעורר 

מבולבל. מנותק לחלוטין מהמציאות. מזועזע. מעולם, אבל מעולם לא חלמתי 

חלום שכזה. הקול מהמרומים היה יותר אמיתי מאמיתי. החלום היה חלום, 

 אבל הקול היה אמיתי לגמרי.

ה שאתחיל משמעות החלום ברורה. השם רוצה שאניח תפילין. הוא רוצ

לשמור על מצוות התורה. זאת הדרך שבה אוכל לחבר את עצמי אליו. זה הקשר. 

 זה הסולם.

בודהיזם, זן החלום בא להגיד לי שיהדות היא לא כמו הינדואיזם או 

המטרה היא להגיע לנירוונה בכך שבורחים מהעולם. יהדות היא ההפך  םשבה

לא לקדש ולרומם את העולם הגמור. מטרת היהדות היא לא לזנוח את העולם, א

וכל דבר שנמצא בו. המטרה היא לחבר כל דבר לשם, כפי שאני רוצה לחבר 

 את עצמי לשם, ואעשה זאת באמצעות קיום המצוות!
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לאחר מכן, כאשר אני יושב סוף כל סוף בישיבה בירושלים,  מספר שנים

פתע לומד תורה, מוקף בספריה של ספרי הקודש אותם ראיתי בחלומי, אני מו

לגלות את המאמר הקלאסי של רבי יהודה הלוי על האמונה היהודית שנקרא 

"הכוזרי", והוא מתחיל בדיוק באותו האופן. הוא מספר על מלך גוי בארץ כוזר, 

עובד אותו בכל הדרכים של עובדי האלילים, אשר רצה לשרת את השם. הוא 

 מופיע פעמייםהוא מתקרב אל מטרת עבודת הבורא. שמרגיש  ינואבל הוא א

מלאך בחלומו ואומר לו כי רצונו משמח את בוראו, אבל לא מעשיו. אליו 

המלאך מורה למלך לצאת למסע כדי לגלות את המעשים שישמחו את הבורא. 

, המלך מגיע לרב מוסלמילאחר שהוא נפגש עם פילוסוף, כומר נוצרי ומופתי 

הסולם היחידי שמצוות התורה הן  –ו יולבסוף מוצא את התשובה לחיפוש

אכתוב ספר על "הכוזרי" מעובד  שנים מספר לאחר מכן,וגם,  שמוביל אל השם.

 לבני הנעורים.

 
 

בבוקר למחרת חלומי, אני נוסע אל בית הכנסת של חב"ד בסנטה 

מוניקה ומבקש מהרב שיניח עליי תפילין. מכיוון שהוא היה חב"דניק, יכול 

בקש מבקריירה שלו שאדם ניגש אליו ולהיות שזאת הייתה הפעם הראשונה 

. הוא שמח לעזור לחבר יהודי שהוא יפנה אליותפילין, במקום  לו ושיניח

שמע  קריאתוהראה לי כיצד להניח את התפילין בעצמי ואומר לי להגיד את 

 ןישראל, הפסוק הראשון שאני זוכר בעל פה מילדותי. אינני יודע מה ה

במדריך ליהדות  ןיתה, אני קורא קצת עליההתפילין, ולכן כאשר אני חוזר הב
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שלי. בכל בוקר, אני פועל באותו האופן, נוסע אל בית הכנסת בסנטה מוניקה 

ומניח את התפילין של הרב, עד אשר הוא מציע לי שאקנה תפילין משלי, 

 ודניאל מתעקש לקנות לי אותם, כדי שתהיה לו "מצווה גדולה".

ועי ועל ראשי, אני מחובר אל השם, כשרצועות התפילין מתוחות סביב זר

אבל אני עדיין מדמם. נמאס לי ממועדון הכושר, ונמאס לי מהחוף, ונמאס לי 

מכל הזיוף של העולם ההוליוודי, ונמאס לי להיות צייד בג'ונגלים של 

הדיסקוטקים של לוס אנג'לס, ונמאס לי להיות חולה, ואני לא רוצה לראות את 

שלא לקחתי את הרעל שהוא נתן לי. על כך ער בי גו אותוהרופא שלי ולשמוע 

אז אני מחליט לארוז את החפצים שלי ולחזור לניו יורק. בהשוואה לארץ 

הבוקרים של הוליווד, ניו יורק הרבה יותר יהודית. זאת אולי לא ארץ ישראל, 

אבל היא הרבה יותר קרובה לירושלים מאשר וניס ביץ'. יש לי עדיין דירה עם 

בגדי החורף, שלא היה להם שימוש בלוס אנג'לס. אם אצטרך ללכת ארון מלא ב

סטרואנטרולוג, אז יש לי רופא כזה במנהטן, שיש לו התיק הרפואי שלי.  לג

 אולי אותה אחות צעירה עדיין עובדת שם, נתחתן ויהיו לנו ילדים גסטרולוגים.

חיבוק גדול, כאילו היה הוא אחי,  ואז אני אומר שלום לדניאל, נותן ל

 ואומר לו, "נתראה בקרוב בארץ הקודש, אחי".

. התורה היא "סבלנות, חברי הטוב", הוא אמר לי. "אל תמהר. לאט, לאט

 סם חזק. היזהר".

 סם חזק שיחליף את הקורטיזון. –זה בדיוק מה שאני צריך 

 !אליך , ניו יורק! אני מגיעהיכוני
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תשיעי פרק  

 55ברחוב נס 

 

מזרח, קרוב לגרמרסי  55ששכרתי הייתה ברחוב דירת הסטודיו הקטנה 

פארק. כאשר עברתי ללוס אנג'לס, ההורים שלי ביקשו ממני לשמור על הדירה 

 כיווןבביקורים התכופים שלהם בניו יורק,  לדורכדי שיהיה להם מקום 

שסבותיי היו כבר מבוגרות. אני חושב שהם רצו שיהיה לי מקום במנהטן 

כך מאיי -שאוכל לחזור אליו, בתקווה שלא אשאר בלוס אנג'לס, רחוק כל

 הבתולה.

 
שאני עושה הוא ללכת אל חנות הספרים הראשונים אחד הדברים 

 היהודיים כדי לקנות ספרים נוספים ופוסטר של הכותל המערבי, שאותו אני

 תולה על קיר הדירה שלי, לכיוון מזרח.
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מערב, שהוא עירוב של  54בבקרים, אני הולך אל בית הכנסת ברחוב 

קונסרבטיבי ואורתודוקסי. לאחר תפילת שחרית, אני שותה כוס קפה ואוכל 

אדם שכבר עבר את הרב הנחמד, הגבאי שלו, עם קצת קרקרים ודג מלוח יחד 

מבוגרים, שבדיוק כמוני, אין להם הרבה מה אנשים וכמה שמונים, הגיל 

לעשות. אני חושב ללכת וללמד שוב באוניברסיטת ניו יורק, אבל אני לא ממהר 

שלי. רוב הזמן על המשרה שומר עדיין לדבר עם מנהל בית הספר לקולנוע, ש

אני מסתובב במנהטן, מקשיב לשירי הנשמה של רבי שלמה קרליבך בווקמן 

. האוזניות חוסמות את "הדלתות"נקר ולרוק הכבד של שלי, במקום לראווי ש

רוב רעשי הרחוב, וממלאות את אוזניי בצלילים העתיקים והתנ"כיים. 

ועומק הגעגועים  ,בקולו המתוק מדבש מושמעיםהסיפורים של רבי שלמה 

את מוחי ונשמתי,  יםמפלח ,שלו לקדוש ברוך הוא שאני שומע בלחישותיו

הנביאים שוטטו בגבעות אל התקופה שבה מן אחר, זלאותי למקום ו יםומעביר

 ובעמקים של ארץ הקודש.

"הצל אותי, השם", אני מתפלל. "הצל אותי, אבא יקר, והבא אותי 

 לישראל כמה שיותר מהר".

אני לא יודע אם כדאי לי להתקשר לאחת מהחברות הישנות שלי. חזרתי 

אבל נשמתי נמצאת  לניו יורק, אבל לא באמת חזרתי. הגוף שלי בניו יורק,

 בירושלים.

"אל תתן לי לאבד את זה", אני מתפלל יומם ולילה במנהטן. "אל תתן לי 

(, באנגלית " )קשרקונקשןלאבד את הקשר". אני כבר לא מדבר על ה"ספורטס 

", קונקשן"גוד קשר לשם, האותו מועדון כושר בלוס אנג'לס, עכשיו מדובר על ה

ע שבו פגשתי את השם בחוף בקליפורניה, מועדון כושר לגוף ולנשמה. מהרג

 יהבנתי בידיעה ברורה כשמש, שהקדוש ברוך הוא נכנס לתוך המודעות של

שבו אותו רגע נצחי, כדי להגיע לומאיר את חיי כמו השמש, והבנתי ש בשאגה

לגלות שמאפשר לי לשמוע את הקול בנשמתי, שמאפשר לי הזמן קופא במקום, 

למצוא מרפא לגופו ונשמתי, אצטרך לרדוף אחרי השם מי אני באמת, ועל מנת 

 באותה הלהיטות שבה רדפתי אחרי הצלחה, כסף, נשים ותהילה.

באותו הבזק של הארה אלוקית, כאשר הקדוש ברוך הוא פקח את עיניי 

, היה שבו ואפשר לי לראות, הבנתי שכל העולם, עם כל התאוות והפיתויים

החיים ללא השם הם ריקים. לפי רק מסכה שהסתירה את נוכחות השם. 

 מילותיו של שייקספיר:

 

“Life's but a walking shadow, a poor player, 
That struts and frets his hour upon the stage, 

And then is heard no more. It is a tale 
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Told by an idiot, full of sound and fury, 
Signifying nothing.” 

 

מבין, החיים ללא השם הם זיוף כמו כל סטודיו הוליוודי. השם כן, אני 

נותן לאנשים לחשוב שהם שולטים בחיים, או שהטבע שולט בעולם, אבל 

כאשר הוא פותח את הווילונות ונותן לי לראות את האמת, אני מבין שהוא היה 

 הכול.תכנן את מלט בכל מה שהתרחש, ווהיחידי, אבל היחידי, שש

וניס ביץ', קליפורניה, ושנייה של מודעות חזקה על החוף בבאותו שבריר 

הצטרפתי ליציאת המצרים של אבותיי העוזבים את אפלת מצרים, כאשר הים, 

באורח נס, התפצל לשניים, והשמים נפתחו וכולם ראו את היד האלוקית 

מאחורי הטבע וההיסטוריה. כמו אבותיי בים סוף והר סיני, בורכתי וראיתי כי 

 א היחיד והכול.השם הו

עכשיו, בניו יורק, העיר הגדולה ביותר, הרועשת ביותר והחומרית 

ביותר בעולם, אני מנסה בכל כוחי, בכל ליבי, ובכל נשמתי, לשמור על התגלית 

הזאת, לזכור ולעולם לא לשכוח אותה, להציב את השם לפניי, שיאיר את 

בי, כמו אורות של האפלה של טיימס סקוור והשדרה החמישית, שיאיר את נתי

רכבת תחתית המאירים את המסילה. אז אני מקשיב שוב ושוב לשיריו של 

שלמה קרליבך, ואני מתפלל ומתפלל, עומד מול הפוסטר של הכותל הרב 

"בבקשה, השם, הבא אותי לישראל. בבקשה,  –התלוי על קיר הדירה שלי 

בה לאלילה. אני לא מתכוון לרמוז שחזרתי בתשו השם, הבא אותי לישראל".

רחוק מזה. יכול להיות שהלב שלי מופנה לכיוון ירושלים, אבל גופי עדיין נמצא 

 ועדיין, אני מדמם.  באיזשהו מקום בין לוס אנג'לס לניו יורק.

 
 עם הדוד בבית נופש שלו חוץ מהעיר. בניו יורק
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לבסוף, אינני יכול להמשיך עוד. הדימום קשה מדי. ניסיתי עד כמה 

נתתי לקדוש ברוך הוא את ההזדמנות לרפא אותי. אולי בפעם הבאה. שאפשר. 

 אבל עכשיו, על מנת להמשיך ולחיות, אני מחליט לקחת שוב את הקורטיזונים.

אלא שהפעם, אני לא רוצה ללכת לרופא. אני לא יכול להתמודד עם 

הבדיקות הפולשניות שאני תמיד צריך לסבול. ברגע זה, באותו הרגע שאני 

לעשות את זה, הטלפון מצלצל. זה הדוד שלי סטו. הוא צריך לעבור מחליט 

ניתוח לייזר ביום המחרת על מנת לרפא את הקטרקט בעינו, והוא צריך 

. אני שמח לעזור לו. אשתו, דודתי, לביתו בית החוליםמשמישהו יסיע אותו 

היא דרמטולוגית, אז אני אומר לו שיש לי בעיה של קוליטיס, אבל שאני לא 

וצה לעבור בדיקות, אז אם הדודה הארייט יכולה לרשום לי מרשם של ר

 הקורטיזונים? אני נותן לו את הכמות המדויקת שלי.

 "אין בעיה", הוא אומר. "המרשם יהיה מוכן לך כשניפגש בבית החולים".

ביום למחרת, כשאני פוגש את דודי במחלקת העיניים בבית החולים של 

נותן לי את המרשם לקורטיזונים. בימים שלנו,  אוניברסיטת ניו יורק, הוא

ניתוחי לייזר לעיניים הם עניין שבשגרה, אבל באותם הימים הניתוח היה 

חדשני ופחות בטוח. כשדודי נכנס לחדר הטיפולים, אני עומד מחוץ לדלת 

ומתפלל במשך ארבעים הדקות המלאות שהוא נמצא בפנים. האנשים שעברו 

חשבו שאני משוגע. או שיכול להיות שתושבי ניו יורק  על פניי במסדרון בוודאי

רגילים לראות את האנשים המוזרים המשוטטים ברחובות ניו יורק, עד שהם 

אפילו לא זורקים מבט שני לעבר האיש הצעיר המתנודד לפנים ולאחור, לפנים 

 ולאחור, לפנים ולאחור, במשך קרוב לשעה.

 , רפא את דודי", אני מתפלל.'"בבקשה ה

, רפא את דודי. בבקשה השם, רפא את דודי. בבקשה השם, '"בבקשה ה

רפא את דודי. בבקשה השם, רפא את דודי. בבקשה השם, רפא את דודי. 

בבקשה השם, רפא את דודי. בבקשה השם, רפא את דודי. בבקשה השם, רפא 

את דודי. בבקשה השם, רפא את דודי. בבקשה השם, רפא את דודי. בבקשה 

ת דודי. בבקשה השם, רפא את דודי. בבקשה השם, רפא את דודי. השם, רפא א

 בבקשה השם, רפא את דודי..."

תודה לשם, הניתוח מוצלח. לאחר שאני מסיע את דודי הביתה, אני חוזר 

לדירתי. כמו תמיד, אני ממהר לחדר השירותים. אבל הפעם, משהו מדהים 

 ום נעצר!. הדימאפסמתרחש. הפעם אין דימום! כלום. שום דבר. 

פעם  לאני נדהם לחלוטין. אני דיממתי במשך חודשים ללא הפסקה. בכ

שאני הולך לשירותים יש דם. זרמים חזקים של דם. ולפתע, הדימום נעלם. 

 הקוליטיס שלי נעלם!
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אני יודע בבת אחת שמדובר בנס. אני מרגיש כאילו השם הרים את 

ל נהר ההדסון. זה נעלם! , נגע בבטני, והשליך את הקוליטיס אכביכולאצבעו, 

 אני יודע שהוא לא יחזור לעולם.

ושקעתי בתוך האם אני חולם? האם זה אפשרי? אולי הפנטתי את עצמי 

הדת. אולי זאת אשליה. אבל לא, אני יודע שזה אמיתי. השם עשה לי נס. אני 

 בטוח לחלוטין שהדימום הסתיים ולעולם לא יחזור.

המרשם לקורטיזנים עדיין נמצא בכיסי. הדימום הפסיק ללא הגלולות. 

עד היום הזה, כאשר אני מספר את הסיפור לרופאים, הם נדים בראשם. זה 

אפשרי מבחינה רפואית. דימום כרוני לא מפסיק ככה. אפילו תרופות  בלתי

חזקות כמו קורטיזונים צריכות לפעול במשך שבועות כדי שישפיעו. והנה, 

במקרה שלי, מקרה חמור של קוליטיס התרפא, ללא כל התערבות תרופתית 

 או כירורגית, ללא כל הסבר.

ל כאשר התפללתי כל עוד התפללתי לרפואתי שלי, דבר לא קרה. אב

לרפואתו של דודי, השם ריפא גם אותי. זה לקח חשוב מאוד. מאוחר יותר, 

, אני מגלה שזה משהו בישיבה החדשה שלי הקריירהכאשר התחלתי את 

 שהתרחש גם לאברהם אבינו.

כך שמח שאני מתחיל לשיר. אני רוקד בדירה שלי. אני בוכה. -אני כל

 עליי. הוא שומע. הוא עונה לתפילותיי! אני רועד. השם הוא אמת. השם משגיח

אני מאמין בזה באופן מוחלט, אפילו שזה מעבר לכל ההגיון האנושי. 

 . הוא אמיתי.ומופשטהשם הוא לא רק רעיון אינטלקטואלי 

לאחר הדימום לא חוזר. לא באותו הערב. גם לא בבוקר למחרת. גם לא 

 . הוא נעלם!יומיים

 ""עוד אבינו חי! עוד אבינו חי!

אני מביט בפוסטר של הכותל ורועד. התורה היא לא סיפור אגדות. 

. התורה אמיתית. התורה היא האמת. במקום כלשהו, קההתורה היא לא מיסטי

 ישנו מקום אמיתי שנקרא ירושלים והכותל המערבי, והשם שעונה לתפילות.

, איך אוכל כל כך אבל מה אני צריך לעשות עכשיו? לאחר נס מדהים

ולחיות את אותם החיים שחייתי בעבר? לאחר שהשם נכנס לחיי להמשיך 

 , להיכן אני ממשיך מכאן?כל כך בצורה משמעותית ודרמטית

 

 להיכן אני ממשיך מכאן?
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 פרק עשירי

 בך בחרתיירושלים, 

 

 

 

י שאני מקווה, גם ביום המחרת אני לא מדמם. אני כמעט לא צריך פכ

כשאני הולך, אני בודק טוב את האסלה לאחר מכן, אבל אין  .ללכת לשירותים

 כל סימן לדם. אפילו לא כתם ורדרד. אני לא יכול לתאר כמה מאושר הייתי.

יש פרק תהילים שאנחנו אומרים בכל בוקר. לפתע, כל המילים נכונות. 

זה כאילו המלך דוד מדבר אלי מעבר לגבולות הזמן, ורק עכשיו אני מבין כי 

השם, העבר, ההווה, והעתיד הם עבור ת אינם גבולות כלל, מכיוון שהגבולו

אתי כאן בניו עכשיו כולם אותו הדבר, ואותו השם שהיה עם דוד המלך נמצא 

 יורק, מוביל אותי בחיי, מקשיב לתפילותיי ועושה נסים.

 

 מזמור שיר חנכת הבית לדוד
 כי דליתני ולא שמחת איבי לי ה'ארוממך 
 אלהי שועתי אליך ותרפאני ה'

 ]מירדי[ בור מיורדי העלית מן שאול נפשי חייתני הי
 חסידיו והודו לזכר קדשו ה'זמרו ל

 כי רגע באפו חיים ברצונו בערב ילין בכי ולבקר רנה
 ואני אמרתי בשלוי בל אמוט לעולם

 ברצונך העמדתה להררי עז הסתרת פניך הייתי נבהל 'ה
 

 ת פסוקי התהלים עבורי!זה כאילו דוד המלך כתב א

 
 אקרא ואל אדני אתחנן 'אליך ה
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 מה בצע בדמי ברדתי אל שחת היודך עפר היגיד אמתך
 יה עזר ליה ה'וחנני  ה'שמע 

 הפכת מספדי למחול לי פתחת שקי ותאזרני שמחה
 .אלהי לעולם אודך ה'למען יזמרך כבוד ולא ידם 

התהילים הזה הוא לאור הנס הזה, אני מבין כי לא רק המסר שבפרק ה'

אמיתי, אלא כל תהילותיו של דוד המלך הן אמת לאמיתה. חיפשתי בכל חנויות 

שר ולחיים בריאים. ספר שילמד אותי כיצד לבנות הספרים אחר המדריך לאו

קשר אמיתי עם השם, מבלי לדעת שהספר שרציתי לגלות היה חלק מהמורשת 

 התהילים של דוד המלך! –היהודית שלי 

 
 באמתלכל קראיו לכל אשר יקראהו  ה'קרוב   

 .רצון יראיו יעשה ואת שועתם ישמע ויושיעם

 

לי נס כה אדיר? אינני יודע. לא קשה לו לבצע נסים.  עשהמדוע השם 

הוא רוצה שילדיו יהיו שמחים. אנחנו רק צריכים לדבר אתו, לקרוא לו באמת. 

ס והייתי מוכן לסמוך שזרקתי את גלולות הקורטיזון שלי לאוקיינו מפניאולי זה 

על ישועתו בלבד. אולי המוכנות שלי לסבול הייתה קשורה לזה והנכונות שלי 

 לסכן את עצמי עד לקצה. אולי. אינני יודע.

ומה קורה אם האדם מתפלל והשם לא עונה? למלך דוד יש גם תשובה 

 אותו גבר או אותה אישה צריכים להתפלל שוב:לשאלה הזאת. 

 
     ה'חזק ויאמץ לבך וקוה אל  ה'קוה אל     

 

אני עומד מול הפוסטר של הכותל התלוי על קיר חדרי ומדקלם את 

 המילים של המלך דוד:

 
כל ימי חיי  ה'אותה אבקש שבתי בבית  ה'אחת שאלתי מאת  

   ולבקר בהיכלו ה'לחזות בנעם 

 
 לך אמר לבי בקשו פני   

   אבקש ה'את פניך 
 הולך לישון, אני אומר תפילה בקול רם:באותו הלילה, לפני שאני 

"השם אלוקינו, מי ששמר על אבותינו, אני מודה לך על הנס שעשית לי 

ואני מודה לך על שבאת לחיי. אינני יודע מדוע עשית זאת, בדיוק כפי שאינני 

יודע מדוע הייתי חולה מלכתחילה. אם זה היה בגלל חטאיי, אז סלח לי. אם 

תפי ולהחזיר אותי חזרה אליך, אז אני מודה לך על זה היה כדי לטפוח על כ

על כך שאני מסוגל לראות, ולחשוב,  –המחלה הזאת. תודה לך על הכול 

ולשמוע וללכת. אני יודע כעת שהכול מגיע ממך, ובלעדיך, לא אוכל להתקיים. 
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. עזור לי לעשות את רצונך. עזור לי ךעזור לי לעבוד אותך. עזור לי לשמח אות

הדוד. כשאני קורא את התורה, נראה לי ברור שאתה רוצה  המלךלהיות כמו 

שהיהודים יחיו בארץ ישראל. אז אם אתה רוצה שאלך לשם, תן לי סימן ואלך. 

אם אתה רוצה שאשאר כאן בניו יורק או בהוליווד, אעשה גם את זה. אם תרצה 

ל יהדות, אז אכתוב ספרים וסרטים. אם תרצה שאכתוב ספרים וסרטים ע

שאכתוב בעיתון יהודי, אז אכתוב בעיתון יהודי. עזור לי לדעת את רצונך. תן 

 לי סימן משמים, ואעשה זאת".

בבוקר למחרת, כאשר אני חוזר מתפילת הבוקר בבית הכנסת ונכנס אל 

לי. זה הלובי של בניין הדירות שלי, אני מבחין שיש דואר בתיבת הדואר ש

עלון תיירות גדול. על הכריכה שלו יש תמונה של הכותל המערבי. הכותרת 

 ".בחרתי העיר אשרירושלים, " של העלון היא:

 
צמרמורת עוברת בכל גופי. שוב, הראש שלי מתחיל להסתחרר. בבוקר 

לאחר שביקשתי מהשם סימן האם לעלות לישראל או לא, אני מוצא את עלון 

הדואר שלי! מעולם לא קיבלתי דואר משום ארגון דתי התיירות הזה בתיבת 

או בית כנסת כלשהו. ולפתע, בוקר אחד לאחר שאני מתפלל, אני מקבל סימן 

ברור מהשמים שנשלח ישירות לביתי. "יש במאי גדול יותר מסטיבן שפילברג!" 

 אני חושב בתדהמה.

לא רק שהשם ענה לתפילתי והעניק לי סימן. הוא ככל הנראה ידע 

מראש שאבקש ממנו בקשה שכזאת, מכיוון שהוא דאג לכך שמישהו ישלח לי 

את העלון, כדי שהוא יגיע לתיבת הדואר שלי בדיוק בבוקר לאחר תפילת 

 החצות שלי! הללויה!

 ירושלים, הנה אני בא! 
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עשרה-פרק אחד  

 ..."ץארה לאלך לך "

 

לבקר  ההחלטה שלי סופית. אני הולך לישראל. אבל תחילה, אני מחליט

את הוריי באיי הבתולה, על מנת להיפרד מהם לשלום. מי יודע כמה זמן יעבור 

 עד שאחזור לחופי ארצות הברית?

 
הוריי שמחו לראותי. הם שמחו מאוד לשמוע כי התרפאתי. אינני יודע 

סיפור הנס שלי, אבל הדבר החשוב ביותר הוא שאני כבר לכמה הם האמינו 

. אופק להיות דתימכך שאני  דאגולחוצים. הם היו לא מדמם. אבל הם גם 

במקום לדבר על ספרים וסרטים, אני רק מדבר על השם. יומם ולילה, אני ו

 .עומד במרפסת ביתנו ומתפלל לשם
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ובגלל הברכה הגדולה שגיליתי, אני אני מאוד מתרגש ממה שקורה לי, 

שאני חוזר בתשובה, כך  לעמנסה להחזיר בתשובה את כל מי שאני פוגש. ונוסף 

הוריי מבועתים מכך שאני הולך לישראל. "אין מספיק יהודים בניו יורק?" 

שואלת אמי, לא מבינה את השינוי הפתאומי שאירע לבנה. "למה אתה צריך 

 לנסוע לישראל?"

 "אני רוצה לראות מהיכן הגענו", אני משיב.

ת. ההורים "אבי הגיע מאוסטריה", אומר אבי. "אמי נולדה בארצות הברי

 של אמך נולדו גם הם בארצות הברית".

 אמריקאי", מתעקשת אמי. "אתה לא ישראלי כמו החבר שלך". ה"את

, והיא לא לרעה היא מתייחסת לדניאל. היא חושבת שהוא השפיע עליי

שמחה מהתוצאה. שנה לפני כן, הוא הצטרף אליי בחופשה לסנט תומאס, 

צים, וסירב לבישוליה של אמי ובילה את השבוע בביתנו, עובר צום מי

בי הכין על הגריל. מיותר לציין שאמי נעלבה ממנו מאוד, מכיוון אולסטייקים ש

שהיא רצתה להעניק לחברו הטוב ביותר של בנה את האירוח הטוב ביותר 

 שניתן להעלות על הדעת.

 "מה אתה מצפה למצוא בישראל?" אבי הספקן רוצה לדעת.

 "את השם", אני עונה.

 נמצא בכל מקום", הוא אומר."השם 

 ?" שואלת אמי, נראית מודאגת מאוד.LSD"קני, אתה לוקח 

 ".LSD"לא, אמא", אני מבטיח לה. "אלא אם את חושבת שהשם הוא 

"תקשיב לי, בני", אומר אבי, מנסה להבין את המצב כמה שניתן מנקודת 

המבט שלו. "אני יודע שהתאכזבת ממה שקרה לספר שלך. חלמת שהוא יהיה 

בסנט תומאס, הוא לא הצליח. ואני יכול להבין את  ומלבד פההצלחה גדולה, 

ההתפכחות שלך מהוליווד. אם אתה רוצה להישאר כאן בסנט תומאס, אז 

יג לך עסק משלך. אקנה לך מכונית. אם אתה לא רוצה לחיות כאן בבית, אש

לא יכול  סופר. נסיך במלכותונמצא לך דירה טובה. אתה יכול לחיות כאן כמו 

להתפרנס באמת מכתיבה. לפעמים מצליחים ולפעמים לא. אם תישאר כאן 

 באי, אמך ואני נוכל לעזור לך להתחיל מחדש. מה אתה אומר?"
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כך שהוריי מנהלים שתי חנויות משקאות, יש להם גם חנות  לענוסף 

בשרלוט אמלי, איזור הקניות שאליו בשמים וחנות למוצרי עור ברחוב הראשי 

התיירים נוהרים מספינות הטיול שלהם, ושם הם יכולים לבלות את היום 

 בקניות ללא מכס.

אנחנו חיים בבית יפה בהרים, המשקיף על המים הכחולים של מפרץ 

 מאגנס והים הקריבי הנוצץ. 

 

 
 

השתתפות בעסק  – מנסה להציע לי הצעה שלא אוכל לסרב לה גם אימי

 ודירה נאה קרוב לחוף אם אני מסכים לגור באי.

. "כשאחזור ה, כדי להרגיע אותהא", אני אומר למ"אני אחשוב על זה, א

 מישראל".

"לא משנה מה תעשה", אומרת אמי. "אל תגדל זקן ותסתיר את הפנים 

 היפות שלך. זה ישבור לי עוד יותר את הלב".

 "אני לא אגדל זקן, אמא, אל תדאגי".
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בבוקר למחרת, בזמן שאני משתזף ליד הבריכה שלנו, אבי מתקשר אלי. 

נתקל בחבר ותיק אני עונה לטלפון שנמצא בביתן הבריכה. אבי אומר שהוא 

שלי בבנק והוא אמר לו שאני מבקר באי. החבר שלי רוצה שאני אתקשר אליו. 

אני מחליט לנסוע במורד ההר אל העיר ולעצור בחנות הספרים שבה הוא עובד. 

בעוד אני מספר לו על ההתעניינות הגוברת שלי ביהדות, ועל התוכניות שלי 

 וד, בת ארבעים וחמש בערך.אישה נאה מאנכנסת אל החנות ללכת לישראל, 

"היא ישראלית", הוא מודיע לי, כשהוא רואה שהיא מביטה בי. 

 "וגרושה".

לישראל, אישה  צאת"זה מצחיק", אני אומר. "בדיוק כשאני חושב ל

ישראלית נאה נכנסת לחנות שלך. איזה צירוף מקרים!" אלא שאני כבר לא 

 נן את הכול.מאמין בצירופי מקרים. עכשיו אני יודע שהשם מתכ

האישה הלבושה ניגשת לאחר שהיא בוחנת מדף או שניים בחנות, 

בקפידה אל הקופה, מחזיקה מדריך של "מיסטיקה וקבלה". זה גם מעניין, אני 

הספר מהרהר לעצמי. למי בסנט תומאס אכפת בכלל מקבלה? כפי שהזכרתי, 

מוכרת  הייתהשהמשפחה שלי  כיווןבאיי הבתולה. שלי, "גן עדן", היה רב מכר 

שם, אנשים מיהרו לקנות את הספר כדי לגלות מי האנשים האמיתיים שעליהם 

הדמויות הבדויות מבוססות. מובן שגברת גולן )כך נקרא לה( שמחה לפגוש 

את הסופר הצעיר של הספר כאשר חברי מציג אותי לפניה. מחוץ לחנות, היא 

די שאחתום על העותק שלה כ ראל יחידת הדיולנסוע מזמינה אותי בהתלהבות 

 שלה.

 הצעה שקשה מאוד לסרב לה. עכשיו זו

היא נוהגת במכונית שלה ואני עוקב אחריה במכונית שלי. היא חיה 

בקצה המזרחי של האי, היא בחופשה ומתגוררת באחת מיחידות הדיור באי, 

מוקפת בחורשה ענקית של עצי דקל ועם חוף עוצר נשימה עם מי ברקת 



122 

 

מגיעים לדירתה, היא מחייכת ועוזבת לרגע, אומרת שהיא  מנצנצים. כשאנחנו

 רוצה להחליף לבגדים נוחים יותר.

אתם לא צריכים להיות אלברט איינשטיין כדי לדעת מה עובר לה בראש. 

כבר בחנות הספרים, לפי האופן שבו היא חייכה לעברי ליד הקופה, ידעתי מה 

רה שלה, זה גם עבר לי במהלך הנסיעה הארוכה אל הדי ,היא חושבת. כמובן

בראש. אני ממתין בסלון שלה, יושב על הספה הנוחה שלה, ועדיין לא החלטתי 

מצד שני, אפילו  –מה לעשות. מצד אחד, אני רוצה לחיות חיים קדושים יותר 

 המלך דוד והמלך שלמה עשו טעויות.

"היי!" היא אומרת בחיוך גדול כשהיא חוזרת לחדר. היא לובשת חלוק 

 "מה דעתך על איזה משקה?"אמבט. 

 "לא תודה", אני אומר.

-ישראלי חצי-"אתה לא מתנהג כמו סופר", היא מעירה במבטא החצי

 אירופאי שלה. "ואני יודעת איך הם מתנהגים. הייתי נשואה לסופר".

אני חייב לומר את האמת, אני מתרגש מאוד. מסיבה כלשהי, אני מרגיש 

 מאוד.כאילו אני עומד לעשות חטא נוראי 

 "מה דעתך על גראס?" היא שואלת.

 אני נד בראשי לשלילה.

 "חשיש?" היא מציעה.

 "לא תודה", אני אומר, מרגיש את כל גופי רועד.

 "הו, אל תהיה כזה מרובע", היא אומרת.

 היא ניגשת אל בר המשקאות ומוזגת לעצמה כוס יין.

 "אולי קצת יין?"

 "אני חוזר בתשובה", אני אומר.

 שואלת בתדהמה. "מה?" היא

 לאחרונה על יהדות. כמו הספר שקנית". לומד"אני 

 "זה באמת מעניין", היא אומרת, מחשבת מסלול מחדש.

היא שותה את כל היין, ניגשת אליי ויושבת לידי על הספה. הרגל שלה 

 נוגעת ברגלי. "אולי נוכל ללמוד כמה דברים ביחד", היא אומרת בקול מפתה.

 וחד. זה ממש לא מתאים לי.אני מרגיש משותק. מפ

 "אהבתי את הספר שלך", היא אומרת.

מרגיש פאניקה, נעמד ומתרחק מהספה. "אחתום לך על הספר, אם  אני

 תרצי. אחר כך, אני חייב ללכת".

"ההורים שלך מודאגים שתחזור הביתה מאוחר?" היא צוחקת עליי, 

 רומזת על גילי הצעיר.

 "יש לי פגישה".

משחקים", היא אומרת, מרימה את רגליה על הספה. "הו, תפסיק לשחק 

 לכאן רק בשביל לחתום על הספר שלי". ד"לא נסעת ע
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. אני "את צודקת", אני מודה. "לא הייתי בטוח. אבל עכשיו החלטתי

מעריך את העובדה שאת מתעניינת בי, אבל אני לא רוצה להתנהג באופן שלא 

 ישמח את השם".

. תמזוג לעצמך משהו לשתות ותשתחרר "אתה יכול לחזור מחר בתשובה

 קצת".

"אני מצטער. את יפה מאוד וגם נחמדה מאוד. נוכל להיות חברים, אם 

 תרצי, אבל זה הכול".

"יוסף הצדיק", היא אומרת בעברית. "איזה מזל גרוע יש לי". היא קמה 

מהספה. אולי דניאל צודק, אני חושב. אולי אני מגזים. אולי אני באמת מטורף, 

 י שאמי חוששת.כפ

"בסדר", היא אמרה. "אתה מנצח. אם אתה רציני בנוגע לזה, אני לא 

 רוצה לקלקל אותך. חכה פה רגע ואתלבש".

מתברר שהיא אישה נחמדה מאוד. לפני שאני עוזב, היא כותבת לי 

רשימה של חבריה בישראל, עם מספרי הטלפון שלהם, ואומרת שהם ישמחו 

הייתה נשואה לסופר ידוע, היא מכירה גם שכיוון להראות לי את הארץ. 

סופרים אחרים, ואמנים, וזמרים, ואת כל הקהל הבלייני של ישראל. לפני שאני 

עוזב, היא מתעקשת לקחת אותי לבניין אחר כדי לבקר מישהי אחרת, אישה 

 מבוגרת מישראל.

 "מה בנוגע לספר שלך?" אני שואל אותה.

"נראה לי שהשאלתי אותו לחברה  "אין לי מושג איפה הוא", היא אומרת.

 שלי".

אז אנחנו הולכים אל הדירה של החברה שלה. מעולם לא ידעתי שהיו 

כך הרבה ישראלים בסנט תומאס. שמה של האישה הוא ליאונה. היא -כל

אומרת שיש לה אחות בירושלים שהיא אחת מל"ו הצדיקים הסודיים בעולם. 

 היא כותבת את שמה ואת מספר הטלפון שלה.

"כשתגיע לירושלים, אל תלך למלון. תתקשר לאחותי, סרפין, והיא 

להישאר בחינם בביתה. אני מבטיחה לך. אם אתה באמת רוצה  ךתזמין אות

 להיות יהודי טוב, זאת הכתובת".

אני מודה לה. מדי פעם, אני עולה לקברה בבית הקברות הר המנוחות 

 בגבעת שאול, כדי להודות לה על טוב ליבה.

לן מחייכת לעברי ויורה לעברי מבט מלא והמכונית שלי, גברת גליד 

 ערגה.

"אם תשנה את דעתך בנוגע לחזרה בתשובה", היא אומרת. "אתה יודע 

 היכן אני מתגוררת".

אני מבלה את מרבית השבוע ליד הבריכה שלנו ובחוף, קורא ספר 

נחמן מברסלב.  יידי רב-שקניתי עבור הטיול שנקרא "ליקוטי עצות" שנכתב על

המילים שלו הן כמו הזרקות של אמונה, ישירות לתוך הוורידים, עמוד אחר 
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עמוד של מאמרים חכמים ונפלאים שאותם אני מסמן בעט אדום, כדי שאזכור 

את האמת הצרופה הניגרת מהם. כשאני חוזר לניו יורק, אני מתקשר אל דניאל 

 שאני נוסע לישראל. לוכדי להגיד 

אתה עושה? אתה הולך מהר מדי!" במשך חמש דקות,  "לא, צבי, מה

הוא מנסה לשכנע אותי שלא לטוס. "ללמוד קצת יהדות זה טוב מאוד. חשוב 

לדעת מי אתה. אבל אתה לוקח את הכול בהגזמה. התורה הייתה נכונה לפני 

. הספר קדוש, המעשיות שלו נבונות, אבל זה ספר שנה, אבל לא היום 4,111

ריך לחיים שלנו היום. יש לך כישרון. נולדת להיות סופר. אל היסטוריה, לא מד

תזרוק את זה. אני יודע על מה אני מדבר. ראיתי הרבה אנשים מוכשרים 

מסתבכים עם הדת, ואז מפנים את גבם לכישרונות שהשם העניק להם, 

 ומתייחסים אליהם כאילו הם דברים טמאים. לא. זאת לא הדרך.

ל לעצור מתי שאתה רוצה, אבל התורה היא "אתה אולי חושב שאתה יכו

כמו מגנט, והיא מושכת אותך עמוק יותר ויותר. אין לזה סוף. אדם יכול ללמוד 

את התורה לנצח ועדיין לא לסיים אותה. זאת הסיבה שאני רק מניח תפילין 

 ואומר מספר תפילות. זה מספיק. צבי, אחי, בבקשה תקשיב לי".

ניאל", אני עונה. "ואני מבטיח לזכור את "אני מעריך את הדאגה שלך, ד

 זה. אבל כבר קניתי כרטיס. אני הולך לבקר שם, זה הכול".

באמת לא ידעתי כמה אם כי לא אמרתי לו שזה היה כרטיס לכיוון אחד, 

 זמן אשאר שם.

בסוף השיחה, הוא מוסר לי את הטלפון של אימו. היא חיה בקרית ים, 

 שלך", הוא אומר לי.ליד חיפה. "הבית שלי הוא הבית 

מי שר את השיר "אני עוזב על מטוס סילון, לא יודע מתי אחזור". האם 

כך שולי שאפילו לא שווה -אלו היו "האבות והאימהות"? אינני זוכר וזה כל

 לפתוח עכשיו את הגוגל כדי לבדוק.

בטיסה לישראל אני קורא את ספרו של אברהם יהושע השל "ישראל, 

הפלאית של  וריז כי הקדוש ברוך הוא היה נוכח בחזרתהווה ונצח", אשר מכ

 העם היהודי לארץ ישראל ובבנייה מחדש של המדינה היהודית. 

 
ם יאני גם מקשיב שוב ושוב באוזניות לרצועת השירים הישראלי

פעם. אני רוקד במושב שלי, ממריא בשמים  21המושמעת במטוס אל על, אולי 
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ר הנוסעים. על אף שכולם טסים, אני באמת "מעופף" אשזה של בעולם אחר מ

 כאילו אני בחלל החיצון. –

אני טס ללא מריחואנה או חשיש. אני בהיי מהדבר האמיתי, אני בהיי 

בה נראה לי שאני שמהשם, ואני רק עולה משם למעלה ולמעלה, עד לנקודה 

י, ואיך כבר לא מסוגל לראות את כדור הארץ. לפחות ככה זה נראה להורים של

 זה נראה לנוסעים האחרים שמביטים לעברי.ש

אני חושב שיש חוק שאומר שכל דבר שעולה למעלה, חייב בסופו של 

דת. לפחות, זה מה שקרה עם המטוס, וגם איתי. אני מרגיש רדבר גם ל

 ,שיר "הללויה" המוכרהצמרמורת בכל הגוף כאשר משמיעים במטוס את 

ך מסלול הנחיתה. כשאני יורד מהמטוס, כאשר הוא נוחת בבטחה ונוסע לאור

אני נופל על ברכיי ומנשק את הקרקע. אבל כשאני מביט מסביב, המקום נראה 

באמת ציפיתי למצוא נביאים לבושים כמו ניו ג'רזי. איזה דיכאון. איזו באסה. 

בכפתנים לבנים רוכבים על גמלים ואת משה מגיע לברך אותי כשאני יורד 

שנראה כמו בית בניין אני רואה אלו בניינים נמוכים, מהמטוס, אבל כל מה ש

 חרושת, כביש מהיר ומכוניות.

 "זאת ארץ הקודש?" אני תוהה לעצמי.

 
. יש מעט פרדסי תפוזים, אבל אין מונית מדכאת עוד יותרב הנסיעה

, םדברים קדושים מזה. באותו זמן, אני לא מבין שהתפוזים הם נס בפני עצמ

בארץ שהייתה שוממה במשך קרוב לאלפיים שנה צומחים  עלפתהם ש

. אנחנו נתקעים בפקק תנועה בדרך לתל אביב. היום, לגלות ממנה ירדוושילדיה 

כמה מאושרים היו מדמיין כשאני תקוע בפקק בדרך לירושלים, אני מתרגש, 

משה או רש"י אילו היו יכולים לבקר בארץ הקודש, ובוודאי להיתקע בפקק 

דים בדרכם לעיר הקדושה! למעשה, בכל פעם שאני חוזר תנועה יחד עם יהו

לירושלים לטיול מחוץ לעיר, אני שר, "ירושלים, ירושלים" באושר עילאי, על 
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מאליו. אפילו אם אני  כדבר המובןמנת לא לקחת את הזכות המדהימה הזאת 

נתקע בפקק בדרך איילון בתל אביב, כמה נפלא להיות תקוע בפקק בעיר 

, ולא בניו יורק או לוס אנג'לס. תודה לשם שישנם כבישים ההעברית ראשונ

כך הרבה מכוניות. איזה נס! -כך הרבה יהודים עם כל-מהירים בישראל וכל

 איזה פלא!

כרטיס הטיסה שלי כולל חמישה ימים חינם במלון בתל אביב, ומתברר 

שמדובר במלון עלוב של שלושה כוכבים ליד החוף. המזגן נוטף בחדרי. אני 

רגיש קצת מדוכא מהמסע שלי עד עתה ואני חוזר לקרוא קצת תהילים על מ

ומתפלל לשם בקול רם, מבקש ממנו לתת לי  ,מנת להצית את האמונה שלי

תי במנהטן, למרות המזגן שלהרגיש את נוכחותו וקרבתו כאן, בדיוק כפי שהרג

אני מרגיש קצת בודד ומביט על רשימת השמות שגברת הרועש והמטפטף. 

ן מסרה לי, ועודדה אותי להתקשר אליהם כשאגיע לישראל. השם בראש גול

בעלה הראשון, לפני שנישאה לסופר. כשאני מדבר אתו של הרשימה שלה הוא 

בטלפון, הוא מזמין אותי להצטרף אליו לארוחת ערב במסעדה שבבעלותו 

בנמל הישן של יפו. זה מקום אינטימי וקטן, המוצב על גבעה ציורית המשקיפה 

על חוף תל אביב וששת המלונות המודרניים שלו. הוא מבטיח לי שהאוכל כשר, 

. אף שאני לא בדיוק מודאג מכיוון שאני עדיין לא שומר לגמרי על חוקי הכשרות

אני די בטוח שבאותו הזמן אפילו לא הלכתי עם כיפה. קניתי אחת בירושלים, 

ובש חובש, אבל אני בצבע בורדו ועשויה מקטיפה, כמו הכיפה הפרסית שאני ל

לל בבית הכנסת, ובמעט הפעמים אותה רק בכותל המערבי או כשאני מתפ

טף אותי לאיזו ישיבה, או כשאני אוכל בבית משפחה חרדית ושוסטר ח שהרב

 ביום שבת.

ק בניהול סבעלה לשעבר של גברת גולן הוא בחור פשוט ונחמד, שעו

הראשון שלי בישראל.  אג לכך שאוכל כמו מלך בלילהוהמסעדה, אבל הוא ד

לפני שאני הולך לישון, אני מתקשר לטלפון אחר ברשימה, ונקרא לה שולה, 

עיתונאית חשובה, שלפי גברת גולן, מכירה את כל האנשים בישראל ויכולה 

להכיר לי את האנשים הנכונים. אני מספר לה קצת על עצמי, שפרסמתי ספר 

נחנו מסכימים להיפגש מחר בארצות הברית וכתבתי תסריטים בהוליווד, וא

 אחר הצהריים במועדון ספורט ברמת גן.

היא ממתינה לי בכניסה. תכף ומיד, אני רואה שהיא אגוז קשה, חיילת 

 עשרה שנה.-ישראלית לשעבר, ללא ספק, ומבוגרת ממני לפחות בחמש

"הבאת בגד ים כמו שאמרתי לך?" היא שואלת באנגלית מצוינת. היא 

כאילו היא רגילה למסור פקודות ויודעת שאנשים  די נובחת את השאלה,

כולם מכירים אותה. היא מלווה אותי על פני השומר שמצייתים לה. נראה 

בכניסה, מצביעה לעבר חדר ההלבשה של הגברים ואומרת לי לפגוש אותה 

בבר ליד הבריכה. אני מגיע ראשון לשם ויש לי הזדמנות להסתכל על האנשים 

כך מאותם אנשים שנמצאים -ם, שלא נראים שונים כלהיפים והשזופים במקו
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בווניס ביץ', אלא שכולם מדברים בעברית. אפילו שזאת ארץ הקודש, אני לא 

יכול להתעלם מהנשים הישראליות היפות המתהלכות מסביב לבריכה. מצד 

אני נמצא במועדון ספורט יהודי למהדרין בישראל,  –אחד, התמונה היא נהדרת 

ומצד שני,  –בעברית ונהנים ויש יפהפיות ישראליות מסביבי וכולם מדברים 

אני שואל את עצמי, "אם זאת ארץ הקודש, אז מה ההבדל אם אני נמצא 

 בישראל או בלוס אנג'לס?"

המארחת שלי מגיעה, כשהיא נושאת תיק רחצה ולובשת חלוק קיץ על 

 .בגד הים שלה. אנחנו יושבים ליד שולחן והמלצר מביא לנו תפריטים

"מה אתה רוצה לשתות?" היא שואלת. בדרך כלל, זאת שאלה שהגבר 

ככל הנראה רוצה והיא הפכה את המצב. אבל היא המארחת ושואל את האישה 

להיות ידידותית. בכל מקרה, היא לא הטיפוס שלי, ואני לא חושב שאני 

הטיפוס שלה, אז אנחנו מפטפטים ומסתכלים על כל האקשן מסביבנו. במובן 

, הייתי יכול בבגדי ים, אני מרגיש נבוך. אילו רציתי להסתכל על בחורות מסוים

 להישאר בקליפורניה, או בביתי באיי הבתולה.

"למה שלא אראיין אותך עבור אחד מהעיתונים שבהם אני כותבת?" 

 היא אומרת, מוציאה פנקס ועט מתיק הרחצה שלה.

אני מופתע. וואו! ראיון! לא ציפיתי לזה. סופרים אוהבים ראיונות. זאת 

הדרך הטובה ביותר למכור ספרים, ואף שאין לי ספר בחנויות הספרים 

בישראל, הפרסום ודאי יעזור לי אם ארצה לכתוב תסריט עבור תעשיית 

הסרטים הקטנה והלא רצינית במיוחד של ישראל. אולי זה מה שהשם מכין 

 לכתוב כמה סרטים טובים שיציבו את ישראל על המפה. – עבורי

האמת היא, שהכסף שלי אוזל ואצטרך למצוא עבודה בקרוב. לפני 

שיצאתי למסע שלי, מנהל בית הספר לקולנוע באוניברסיטת ניו יורק התקשר 

אליי, לאחר ששמע שחזרתי לניו יורק. הוא אמר שהמקום שלי בסגל המורים 

מהתסריטים סרטים  כמהאני עובד בתעשייה וכבר הפיקו ממתין לי, ומכיוון ש

שלי, וגם הוצאתי ספר, הם יכולים להציע לי משרת עמית הוראה, עם כל 

תוספות השכר, הקביעות וההטבות של אותה משרה. זאת הצעה מפתה, וקשה 

, אני אומר לו שאחשוב על כעת לסרב לה, אבל מכיוון שהעתיד שלי לא סגור

 ת ואודיע לו על החלטתי בזמן הקרוב.ההצעה שלו ברצינו

לעת עתה, ההפקה של התסריט שלי בקרולקו נתקעה, יחד עם שאר 

הכסף שהם חייבים לנו. הבמאי שהם רוצים לפרויקט הלך לביים סרט עבור 

סרט קונג פו  להפיקעזב כדי חברה מתחרה. אז המפיק שהיה קשור לפרויקט 

האחרונה שדיברתי בטלפון עם ביפן. והם עדיין חיפשו כוכב גדול. בפעם 

שותפי לכתיבה, בוב, הוא נשמע מודאג. פעמים רבות, עסקאות בהוליווד 

קלפים מתמוטט ברגע שמסירים קלף אחד.  שמגדלמתרסקות בין רגע, כמו 

אנשים ממהרים לפרויקטים אחרים, כיוון שהם רוצים להישאר צמודים 
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קיימת. כל מה שחשוב זה למנצחים. בעסקי הקולנוע, נאמנות לפרויקט אינה 

 כסף ותהילה.

המראיינת שלי מוציאה מצלמה מתיק הרחצה שלה ומצלמת כמה  

תמונות. אנשים מסתכלים לעברנו, ככל הנראה תוהים מי זה הגברבר הצעיר 

נקודות בבריכה רק בגלל הנוכחות  כמהשאותו שולה מראיינת. אני מרוויח 

 שלה.

 לי, ובנוגע לספר שלי.היא שואלת אותי לגבי כוכבי הסרטים ש

"יש לך קריירה שבדיוק מתחילה לצבור תנופה בהוליווד ובניו יורק, אז 

 מה אתה מחפש בישראל?"

בקצרה, אני מסביר לה על הקוליטיס הכיבי שלי ועל הנס שסיים את 

 הדימום שלי.

 "אולי הפנטת את עצמך וחשבת שנעשה לך נס", היא אומרת בספקנות.

לי ספק", אני אומר. "אחרי נס כזה, אין סיכוי "השם ריפא אותי, אין 

ים כמו שהיו לי בהוליווד וניו יורק, אז יכול להמשיך ולחיות חיים בוהמי שאני

 השורשים שלי".על החלטתי לבוא לישראל כדי ללמוד יותר על יהדות ו

 "אתה לא חושב להיות דתי, נכון?"

 תר מקוליטיס.היא אומרת את המילה "דתי" כאילו זאת מחלה נוראית יו

 "קה סרה סרה", אני עונה. "מה שיהיה, יהיה".

"איזה בזבוז. אחד מהבמאים הגדולים ביותר שלנו חזר בתשובה, והיום, 

 ".בבגדי יםבמקום שבו נשים מסתובבות  ובבתסלא תתפוס אותו מ

 היא מחווה לעבר בריכת השחייה.

 "לא נשמע שאת אוהבת אנשים דתיים", אני מעיר.

? הם חושבים שהם קדושים יותר מכולם. הם לא בהםוב "מה יש לאה

עובדים, הם לא משלמים מסים, ושולחים אותנו ואת הילדים שלנו למלחמות 

, מתרבים כמו שפנים ומקבלים קצבאות םבזמן שהם יושבים בישיבות שלה

 לטרף". םמהממשלה, שנחשבת עבור

מתפללים ליד "ראיתי תמונות של חיילים ישראלים עם כיפות וטליתות, 

 הטנקים שלהם".

לא משנה מה אתה אבל "אלו המתנחלים. אני לא יודעת כמה הם דתיים. 

 עושה, אל תהיה כזה. הם הגרועים ביותר".

חיים הנוגעים לרוב הדברים לגבי שמעתי קצת על המתנחלים, אבל, כמו 

 בישראל, הידע שלי מוגבל ומועט.

 א זה שמנהל את הראיון."מה הבעיה שלהם?" אני שואל, כאילו אני הו

"הם כמו נאצים משיחיים עם כיפות סרוגות ענקיות ועוזים על הכתף, 

 שלהם". ותוהם רוצים רק לעקור את הפלסטינאים מהאדמ

ערבי היה נושא נוסף שכמעט ולא ידעתי עליו דבר. לפי -הסכסוך היהודי

 דרך המחשבה התמימה שלי, ישראל הייתה שייכת ליהודים.
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ת ארץ ישראל ליהודים, לא לערבים", אני עונה. "כתוב "השם העניק א

 את זה עשרות פעמים בתורה".

"אוי ואבוי", היא עונה. "אני רואה שאתה כבר תקוע עמוק בפנים. חבל 

מאוד". היא סוגרת את הפנקס שלה. "אולי תלך לשחות?" היא מציעה ומוסיפה, 

 נשים". עם"לפני שתחזור בתשובה ולא תוכל להיכנס יותר לבריכה 

אחרי  נשמע לי כמו רעיון טוב.זה , אבל האני לא מבין את ההערה של

עשרה שעות במטוס לישראל, התרגילים רק יעזרו לי. בנוסף, -שישבתי שתים

לא יכולתי לישון בגלל המזגן הרועש והמטפטף ונשארתי ער וקראתי תהילים. 

הג'טלג התחיל להשפיע עליי, ואני צריך משהו שיעיר אותי. יותר מזה, האישה 

שהרס את כל הזאת התחילה למלא אותי בתחושות שליליות, כמו הגורו 

 אמבטיות הג'קוזי בסוף השבוע של היוגה והעיסויים בסנטה ברברה.

אני שוחה בריכה אחת, ואז שתיים, ואז שלוש, ואז ארבע. רוב האנשים 

במועדון משתזפים בספות שיזוף, אז הבריכה פנויה. אני שוחה חמש בריכות, 

ימות. ואז שש. "בבקשה, השם, תן לי למצוא אותך", אני מתפלל בין הנש

"בבקשה, השם, תן לי למצוא אותך". שבע, שמונה, תשע, עשר. אני מקווה 

עשרה, -שהיא לא תהיה שם כשאצא מהבריכה, אז אני ממשיך לשחות. שלוש

עשרה. "תן לי למצוא אותך, השם, בבקשה תן לי למצוא -עשרה, חמש-ארבע

, עשרה, עשרים. כשאני מגיע לשלושים בריכות-עשרה, תשע-אותך". שמונה

אני יוצא כדי לנשום, תופס את קצה הבריכה ומביט לעבר הבר. כפי שקיוויתי, 

היא עזבה. בטווח הראייה שלי, אני רואה אישה צעירה ונאה בוחנת אותי, 

כאילו אני השחיין היהודי זוכה המדליות מרק ספיץ. אבל נמאס לי ממועדוני 

ת עצמי מתוך ספורט ונשים. לא באתי לארץ ישראל בשביל זה. אני מרים א

הבריכה, לוקח את החולצה שלי מהכיסא שעליו ישבתי לפני כן, וחוזר אל חדר 

ההלבשה. יש לי עדיין ארבעה לילות חופשיים במלון העלוב, אבל נמאס לי 

 מתל אביב. ירושלים, הנה אני בא.
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 עשרה-פרק שתים

 ירושלים

 

הראשית? האם אי פעם הרגשתם צמרמורת מכך שראיתם שלט בדרך 

ככה אני מרגיש במונית בדרכי לירושלים. אני רואה את השם הכתוב על השלט 

 ובמוחי אני מבין כי ירושלים אמיתית ולא רק חלום.

 

 
השלט כתוב בעברית, ערבית ואנגלית. "אני בדרכי לירושלים", אני 

התרגשות  חשאומר לעצמי. "אני בדרכי לירושלים". אני חוזר על המחשבה, 

ותר ויותר כשאנחנו מתקרבים אל העיר. אני מחליט לקחת לשם מונית גדולה י

אני רוצה לצאת מתל אביב כמה שיותר מהר ואני לא רוצה לחפש שמכיוון 

 אוטובוסים.

אני בוחר שם של מלון זול בעיתון תיירים ומורה לנהג המונית לקחת 

אותי לשם. כשאני מגיע לחדרי, אני מתקשר אל סרפין, האישה הזקנה 

 שאחותה חיה בסנט תומאס.

הנה תמונה של סרפין, שניצבת כאן לימיני, ואמי המודאגת שטסה 

לישראל במהלך הביקור שלי כדי לוודא שלא אשפזו אותי באיזו מחלקה 

 דפרסיה.-פסיכיאטרית בגלל התנהגות של מאניה

 "איפה אתה?" שואלת סרפין באנגלית מצוינת.

 "אני באיזה מלון", אני אומר לה.

ה כזה מיליונר גדול שאתה רוצה לבזבז את הכסף שלך? בואי אלי. "את

 תוכל להישאר אצלי. יש לי חדר פנוי".

אני מרגיש קצת מוזר ונבוך להתפרץ ככה אל חייה של אישה שאינני 

מכיר כלל, אבל כפי שהזכרתי, המזומן אוזל לי במהירות, ואם אני רוצה 

 ת ההוצאות שלי.להישאר זמן רב יותר בישראל, אצטרך לצמצם א

"אל תהסס", היא אומרת, כאילו קוראת את מחשבותיי. "אחותי כתבה 

 לי שאתה עומד להגיע והחדר כבר ממתין לך".
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לא רק שהשם הוא הרופא והבמאי הטוב ביותר, הוא גם סוכן הנסיעות 

 הטוב ביותר.

ברחוב הפלמ"ח והוראות כיצד להגיע  ההיא מוסרת לי את הכתובת של

לשם. אני אומר לפקיד הקבלה של המלון שאינני מרוצה מהחדר וכי אני הולך 

 להתגורר במקום אחר.

 עם סרפין ואימי  

סרפין חיה בדירה בקומת קרקע, הממוקמת בקצה האחורי של בניין 

מגורים קטן. תמיד יש ערימות גדולות של שקיות פלסטיק בחצר שלה, מלאות 

שנייה. בחודשי החורף הגשומים, היא מכסה אותם ביריעות בד -בבגדים מיד

 בזכותלה שמפורסמת בשכונה הגדולות. "הצדקת מהפלמ"ח" היא אישה 

, ואנשים תמיד מביאים בגדים ישנים אל החצר שהיא עושהובים המעשים הט

שלה, בידיעה שהיא תמסור אותם לנזקקים, במיוחד ליהודים שעלו מאתיופיה, 

שממלאים את מרכזי הקליטה במדינה. גבה של האישה הזקנה והשברירית 

מכופף מכך שהיא סוחבת שקים גדולים של בגדים בעודה ממהרת  ,למראה

מיים. פעמיים בשבוע, היא עוזבת את ביתה בחמש בבוקר, על לעיסוקיה היו

מנת לעלות על האוטובוס הראשון לתל אביב, ושם היא מסתובבת בשוק 

ובחנויות הבגדים ומשכנעת את הסוחרים לתרום בגדים לעולים החדשים. היא 

קונה מוצרים אחרים ומוכרת אותם לשכנים, כדי להתפרנס גם בעצמה, 

האישה הזאת היא הבוגרים והנשואים. ל כסף מילדיה מסרבת בעקשנות לקב

סקה, והמורה הטובה ביותר שהראתה לי את פמכונת מצוות שעובדת ללא ה

המהות האמיתית של היהדות. היא דוגמה ומופת לטוב לב ולהקרבה עצמית, 

עם נשמה ציונית בוערת שנוצצת בעיניה, המוכנה למסור את חייה בשמחה 

 לעם ישראל.

א שלי, חנה, אשר הייתה רב-מסוים, היא מזכירה לי את סבתאבמובן 

אוספת כדורי גומי מהביוב ומוסרת אותם לי ולאחי בכל פעם שבאנו לבקר. 
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הפנים המקומטות והמכווצות שלה נראות כמו המפה של ההיסטוריה היהודית. 

עיניה הכחולות והבורקות נוצצות כמו אבני ספיר, משקפות את הלהבה 

ה. אין לי ספק, שאם אכן יש גלגול נשמות בעולם, היא הייתה הבוערת בתוכ

 אהבתה האדירה לעם היהודי. בשלבעבר נביאה, או אולי אפילו רחל אמנו 

עבורי, היא נראתה בת יותר ממאה שנה, אבל היא ככל הנראה הייתה 

רק בת שמונים. בכל מקרה, היא הייתה כדור של אנרגיה תמידית, כמו מכונה 

במנוחה יחסית היה  התומדת. הפעם היחידה שאי פעם ראיתי אשל תנועה מת

כופפת מעל מכונת התפירה שלה, מתקנת את מאות תכאשר היא הייתה מ

הבגדים שהיא קיבלה לפני שמסרה אותם הלאה, וכאשר עמדה ליד התנור 

שלה, מבשלת לי את ארוחת הערב. המטבח שלה צר, עמוס בצנצנות של 

נראה היה כאילו הצלחות והמחבתות שלה היו  תבלינים וריחות אקזוטיים.

בשימוש כבר עשרות שנים. המקרר שלה תמיד היה מלא בירקות שהיא לקחה 

לעצמה מהשוק במחנה יהודה. אפילו לפני שהעיר העניקה הנחה לתושבים 

באוטובוסים בחינם.  היתה יכולה לנסועמבוגרים בנסיעות האוטובוס, סרפין 

 ., אך היא התעקשה לשלםותהכל נהגי האוטובוס הכירו א

חדר השינה שלה היה מלא במספר רב יותר של ערימות בגדים מאשר 

בחצר. החדר הראשי בבית היה חדר קטן עם מעט מקום לשולחן קטן וכיסאות, 

בפינה עמד טלוויזיה, וכורסה שעליה היו מונחות ערימות בגדים. תנור גז ישן 

סלון שבו היה שולחן אוכל כדי לחמם את הבית. החדר שלי היה למעשה ה

רגיל, וגם עליו היו ערימות בגדים שהיא הביאה מתל אביב. היו כמה תמונות 

על הקירות, ומיטת נוער עם כרית קטנה ששמשה כמיטתי במשך שלושת 

 החודשים שהתגוררתי שם בחינם.

כמו מפקד  ידבר ראשון בבוקר, לפני שהשמש זורחת, היא מעירה אות

צבא, ומגרשת אותי מהבית כדי שאתפלל במניין הראשון בבית הכנסת הקרוב 

שבו בעלה המנוח התפלל. לא למדתי עדיין איך ליטול ידיים בבוקר. אני רואה 

שמשהו כתוב בספר התפילה, אבל אני מדלג על זה, לא רוצה להגזים, לא רוצה 

ני מתיישב במיטה ואומר, לעשות את הכול בבת אחת, כפי שדניאל ייעץ לי. א

"מודה אני לפניך..." אני אוהב את הברכה, שמזכירה לי שאני לא לבד במסע 

הזה, אלא שהשם נמצא יחד אתי. הוא מעניק לי את מתנת הנשמה בכל  החיים

בוקר, ובכך שאני מודה לו על טוב לבו, אני נזכר שאי אפשר לקחת את החיים 

ת שלי לקום בבוקר ולצאת מהמיטה , ולדעת שהיכולהםמאלי ניםהאלו כמוב

 בכוחי שלי אינה נובעת ממני כלל.

ברכה נוספת שאימצתי היא "אשר יצר", ולאחר התקופה שסבלתי 

 מהקוליטיס, יש לה משמעות מיוחדת עבורי. כ

מה מדהים שחכמינו זיכרונם לברכה כתבו ברכה שנאמרת לאחר 

יך. למען האמת, שיוצאים מהשירותים, ומודים לשם שהכול עובד כמו שצר

מובן דבר למדתי בדרך הקשה שאדם אינו יכול לקחת את הבריאות שלו כ
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 זההשם בעבורי כי לא ניתן למצוא את מדגישה ו אמיתית הדרךמאליו! וכמה 

שאנחנו מתבודדים במנזר או באשראם  זהב ,שאנחנו מפרידים אותו מהעולם

וכחותו של השם שעל אחת מפסגות הרי ההימאליה, אלא שאנחנו רואים את נ

בפרטים הקטנים של חיי היומיום. אז כאשר אני אומר את הברכה, אני מנסה 

יצר את אשר להתרכז במילים ולא לומר אותן בעל פה. "ברוך אתה, השם, 

האדם בחוכמה וברא בו נקבים נקבים, חלולים חלולים. גלוי וידוע לפני כסא 

אחד מהם אי אפשר להתקיים ולעמוד  או יסתםאחד מהם  שאם יפתחכבודך, 

 ומפליא לעשות". רופא כל בשרלפניך אפילו שעה אחת. ברוך אתה השם, 

כשאני חוזר מבית הכנסת, ארוחת הבוקר ממתינה לי על השולחן: 

לחם שחור ישראלי, שהוא לבן לגמרי, גבינה רכה, פרוסות עגבניה  של פרוסות

עם, עם פפריקה אדומה אי פראיתי ומלפפון והחביתה הדקה ביותר ש

 ופטרוזיליה.

לילה אחר לילה, אני מקשיב לסיפורי החלוציות של סרפין ולזיכרונותיה 

שהיא  כיווןכלוחמת בארגון ההגנה, ולאחר מכן, בארגון הלח"י הקיצוני יותר. 

ערבית שוטפת מילדותה בעיר העתיקה, היא התחזתה לערביה וריגלה  דוברת

על מלחמת העצמאות ומלחמת ששת הימים, הבריטים. היא מספרת לי  אצל

הראה לה את הדרך אל ש, ותועל החלום שהיה לה ביום השלישי של הקרב

הכותל המערבי דרך הרובע המוסלמי, המקום שבו גדלה. השכונה, שפעם 

איזור שאסור  –הייתה מאוכלסת בצפיפות ביהודים, הפכה לאיזור יודנריין 

, כאשר 0840-ו 0858בעקבות הפרעות של השנים  –היה להכניס אליו יהודים 

ערבים טבחו ביהודים ואילצו אותם להימלט מהמקום. סרפין סיפרה לי כיצד 

היא שמעה את בן גוריון מכריז ברדיו על הקמת מדינת ישראל. אף 

-שהישראלים ניצחו במלחמת העצמאות, העיר העתיקה בירושלים נכבשה על

, אסור היה 0808מת ששת הימים בשנת ידי הירדנים, ועד שחרורה במלח

ליהודים להתפלל בכותל, או אפילו להביט על האבנים העתיקות והקדושות. 

לאחר שסרפין התעוררה מחלומה באמצע מלחמת ששת הימים, היא ציירה 

את המפה של הדרך המסתעפת בין הסמטאות הצרות של ילדותה והעבירה 

הירדנים בירושלים. בנה ידע  אותה לבנה, שהיה צנחן ביחידה הלוחמת נגד

שהיא לא הייתה אישה רגילה והעביר את המפה למוטה גור, המפקד שהוביל 

 את הקרב בעיר הקדושה. 
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כאשר סוף כל סוף הגיעה הפקודה לכבוש את העיר העתיקה, הצנחנים 

הסתערו במסלול הסמטאות שהיה מצויר על המפה עד שהם הגיעו אל הר 

 מחזירים את העיר העתיקה לבעליה החוקיים.הבית ושחררו את הכותל, 

עשייה החלוצית שלה בישראל, סרפין הסיפורים שלה וה על נוסף

מלמדת אותי על המאורעות שמתרחשים עכשיו בישראל. בכל יום, בשעה 

ת בטלוויזיה בזמן שהיא בחדשו צופהשמונה בערב )מלבד ביום שבת(, היא 

מתרגמת לי את החדשות. כאשר תופרת ביד. אינני מבין עברית, ולכן היא 

שמעון פרס או שולמית אלוני מופיעים על המסך, היא מחמיצה את פניה 

להפוך את ישראל למדינה על כך שהם מנסים  וקוראת להם אויבי היהודים, 

חילונית כמו שאר המדינות בעולם. היא מכבדת את מנחם בגין, אבל מאמינה 

האי סיני למצרים. היא חושבת שהוא עשה טעות גדולה בכך שמסר את חצי 

שגיבור הצבא אריק שרון הוא אדם מסוכן וכי אסור לסמוך עליו. בניגוד לכך, 

היא אוהבת את רפול ומקווה שהוא ייכנס לפוליטיקה לאחר שיסיים את 

שירותו הצבאי מכיוון שהוא אדם פשוט ואמיתי. היא מזדהה עם המתנחלים 

שים הטובים והאידיאליסטים שנאבקים להישאר בימית ואומרת שהם האנ

ביותר שיש לנו. היא קוראת לרב מאיר כהנא אדם אמיץ וטוענת כי אנשים 

פועלים נגדו כיוון שהוא מספר את האמת. וכאשר הפוליטיקאים מהצד 

השמאלי של המפה מסכימים עם הקריאה של מצרים להקמת מדינה 

אוהבים את ינאית בתוך גבולות ישראל, היא מאשימה אותם בכך שהם שתפל

 הערבים יותר מאשר את היהודים.

אינני יודע אם יש ברים או דיסקוטקים בירושלים. אני לא טורח למצוא 

בבית עם סרפין, לומד  יאותם. במקום לצאת לעיר, אני מבלה את לילותי

לדוקטורט בהיסטוריה והגות יהודית. בכל שעת חצות, עם סיום תוכניות 

נ"כי המרשים של קריין הטלוויזיה שמדקלם הטלוויזיה, אני נדהם מקולו הת

אחר המילים בספר תורה.  תעוקב "אצבע כסף"את תפילת שמע ישראל כאשר 

זה משהו שלא משדרים בטלוויזיה בארצות הברית! כמו כן, בשידורי הרדיו, 

קריאת היא הדבר הראשון ששומעים בבוקר, בקול שעדיין מהדהד מהר סיני, 

מדינת  ת הרשות לזרוח ולאנשים לקום מהמיטה.כאילו מעניק לשמש א –שמע 

 ישראל אולי נראית חילונית מבחוץ, אבל מבפנים היא קודש הקודשים.

בכל מקרה, נחזור אל היום הראשון שלי בירושלים. לאחר שאני מניח 

את התרמיל בחדרי ואוכל פרוסת עוגה ביתית, סרפין דוחפת אותי החוצה 

ואומרת לי למהר אל הכותל כדי להודות לשם על כך שהביא אותי לירושלים. 

עבר  מתקדם אל המפואר,המלך דוד על פני בית הנשיא, על פני מלון  חולףאני 

חומות העיר העתיקה, דרך שער יפו, ובמורד הקסבה הערבית הסואנת, ואני 

מרגיש כאילו אני נכנס לעולם קסום ורחוק של סיפורי "אלף לילה ולילה". 

נרגילות, כשאני עובר על פני הסוחרים הערבים המוכרים תבלינים ריחניים, 

הלאה,  אותיחף הכוח דו אתגילופי עץ, כפתנים וגלימות ארוכות, אני מרגיש 
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כאילו אני בתוך נהר שוצף השוטף אותי במורד ההר. הצעדים שלי הופכים 

למהירים יותר כאשר הכוח הבלתי נראה מעביר אותי בסמטאות הארוכות 

 ניצב אלובגרמי המדרגות של הקסבה. לפני שאני יודע היכן אני נמצא, אני 

רחבת הכותל.  , בקצה השני שלממנימול הכותל, שנמצא כמה מאות מטרים 

אני חש סחרחורת אדירה. את השאר אינני זוכר. האמת היא, שהייתי בכותל 

כך הרבה פעמים מאז הפעם הראשונה שנגעתי בו, כך שאינני זוכר את -כל

אני יודע שהרגשתי קרוב מאוד לשם, מכיוון  הפעם הראשונה שנגעתי בו.

ותל. ניתן שהסתובבתי שם במשך רוב ימי השבוע. קדושה נוטפת מתוך הכ

אצבעות ולגעת בה. לפעמים עמדתי שם שעה שלמה, כשמצחי הלהושיט את 

נוגע באבנים הענקיות והעתיקות, מעניק לעצמי "ג'קוזי" רוחני, מנסה לטהר 

את ראשי מהזוהמה התרבותית של ארצות הברית, עורך מדיטציה כה עמוקה 

גיה הקדושה את האנר לספוגכדי להסיר את כל המחיצות החומריות, על מנת 

פידבק אדירה, -המופצת שם, כאילו הכותל הוא קופסת אוזון ענקית, מכונת ביו

שמסוגלת להעניק מנת אנרגיה השווה לשנה של עיסוי רפואי. אני מתפלל לשם 

שיברך את הוריי, את אחי, את משפחתי, את דניאל שנמצא בהוליווד, ואת כל 

פחתה, את כל עם ישראל, חבריי. אני מתפלל שהוא יברך את סרפין, את מש

ואת כל היהודים בעולם. אבל יותר מכל, אני מתפלל שהשם יקרב אותי אליו. 

אני רוצה להתקרב אליו יותר ויותר, להיות כמה שיותר גבוה. אני מרגיש שהנס 

שהוא העניק לי הוא רק ההתחלה. כפי שבוב מרלי אמר, "אתה חושב שזה 

ההתחלה". הטוב של השם הוא  הסוף, אתה חושב שזה הסוף, אבל זאת רק

 אינסופי. אני יודע שיש יותר.

המבקרים "הקבועים" שמבקרים כל יום בכותל ורואים אותי דבוק אליו 

בוודאי חושבים שאני עוד תייר אמריקאי מטורלל, שככל הנראה לקח יותר מדי 

 סמים. אבל אני כבר לא מעשן סמים. אני מקבל את ההיי שלי ישירות מגן העדן.

עם כובע שחור ניגש אלי ומברך אותי לשלום במבטא אמריקאי. "איך רב 

 קוראים לך?" הוא שואל.

 "צבי", אני עונה.

 "צבי מה?"

 "צבי פישמן".

"נעים לפגוש אותך", הוא אומר. "שמי הוא מאיר שוסטר". הוא מושיט 

 את ידו. "מהיכן אתה מגיע?"

 "ניו יורק", אני אומר כדי לפשט את המצב.

 משפחה בישראל?""יש לך 

 "לא. אני רק מבקר כאן".

 "אולי תרצה ללמוד בישיבה?" הוא שואל.

"ישיבה?" אני חושב לעצמי. זה רעיון מגוחך לגמרי. מי ירצה ללכת 

 וללמוד בישיבה? אני מחפש את השם.
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 "לא תודה", אני עונה. "כרגע, אני רק מסתובב בארץ".

וד עוד על יהדות "טוב, אם תרצה לשמוע שיעורים מעניינים, ללמ

 ולפגוש כמה אנשים נחמדים, אז תתקשר אליי. הנה המספר שלי".

הוא מוסר לי כרטיס ביקור. הוא מטה את כובעו לעברי, והולך לעבר 

 טיפוס אמריקאי צעיר אחר שמצלם את הכותל.

אני מכניס את כרטיס הביקור שלו לכיס. עבורי, המילה "ישיבה" 

ת הדמויות החסידיות הלבושות שחורים מרתיעה אותי מיד ומזכירה לי א

ומתרוצצות באיזור היהלומים של מנהטן, אנשים שמתנהגים כאילו אנחנו עדיין 

. לא. ישיבה זה לא בשבילי. אני מחפש את היהדות שעליה חיים בימי הביניים

קראתי בתורה. יהדות שנפרשת על הגבעות של ארץ ישראל, זאת שנמצאת 

ים והנופים הישנים של עצי הזית. אם אני מחפש בין הכרמים, העמקים העתיק

יהדות של הגטו, המובלעת באת היהדות, אז מדובר ביהדות של המלך דוד, לא 

של היהודים המפוחדים שמדברים רק יידיש ביניהם, מנותקים לחלוטין 

מהעולם המודרני שמקיף אותם. אני מחפש את היהדות של הלוחמים האמיצים, 

והמלכים החזקים. יהדות של שירה, מוזיקה ושירים החיילים, המדינאים, 

מלאים ברגש, אידיאליזם וגעגועים לגדולה ואושר, ולתורה שמרסקת את 

חומות הגטו ומביאה כמות אדירה של אור, שחזקה יותר מכל הסרטים של 

 הוליווד!

אוהל ברחבת הכותל, ליד המנהרה  ניצבבכל הזמן שאני בישראל, 

מי. דגל ישראל מתנופף מעל האוהל, פוסטרים המובילה אל הרובע המוסל

מודבקים על קירותיו, ותמיד ישנם כמה אנשים עם כיפות סרוגות וגדולות 

שיושבים על כיסאות מחוץ לאוהל. מתברר שהאוהל הזה שייך למשמרת 

תפילה של גוש אמונים המתפללים עבור תושבי ימית, התנחלות שהוקמה 

הסכימה לפנות אותם בהסכם השלום  בחצי האי סיני, והממשלה הישראלית

 עם מצרים.  החתמ יאשה

 
היה הרב יהודה חזני, שאותו אפגוש  מנהל המערכה "לעצור את הנסיגה"

לאחר מכן, ושיהיה המורה הרוחני שלי במסע לעולם  ספורים רק חודשים

התורה. תורת ארץ ישראל. תורה ברמה לאומית שמציבה את החשיבות של 
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יישוב הגבעות העתיקות של יהודה ושומרון באותה החשיבות של כשרות 

ותפילין. אבל באותה נקודת זמן, אינני יודע זאת בכלל, ואני עסוק בחיפוש 

הקשר האישי שלי עם השם ולא רוצה להסתבך בפוליטיקה ובמאבק ל"ארץ 

, עדיין לא יודע כי המאבק על ארץ ישראל הוא בדיוק המקום –ישראל השלמה" 

 בזמן ובעידן הגאולה שלנו, שבו ניתן למצוא את השם.

אם אני כבר מדבר על הנושא הזה, כדאי שאזכיר עניין דומה. כשמגיע 

ליל פורים, אין לי מה לעשות ואני משיל מעליי את תחפושת "יוסף הצדיק" 

ממני והולך למסיבת ריקודים שנערכת באוניברסיטה העברית. אני לא מודע 

תו הזמן בדיוק, הרב צבי יהודה קוק, ראש הישיבה של ישיבת לחלוטין כי באו

מרכז הרב בירושלים, והמייסד הרוחני של תנועת ההתנחלות בישראל, גוסס 

לו. הרב צבי יהודה הוא הבן היחיד של הרב אברהם יצחק הכהן קוק, הרב 

הראשי הראשון של ישראל, אשר לימד את החלוצים של המדינה לראות את 

בחזרת העם היהודי לארץ המובטחת, בהגשמת הנבואה העתיקה. ידו של השם 

מעולם לא שמעתי על הרב קוק, וגם לא על בנו, בדיוק כפי שלא ידעתי מה 

בזמן לי סרפין מתרחש בימית, לבד מדיווחים קצרים בחדשות שאותן תרגמה 

ספרים בשפה  כמהשאכלנו ארוחת ערב. עשר שנים לאחר מכן, אפרסם 

של הרב קוק, ואשתמש בכישרון הכתיבה שלי למטרות  ומשנתהאנגלית על 

קדושות יותר מאלו שבהן השתמשתי בעבר בהוליווד. מכיוון שאני חדש 

לאחד מתלמידיו של הרב למטרות הכתיבה חברתי בנושא, טירון ירוק לגמרי, 

. הספרים "תורת ארץ ישראל", "אומנות התשובה", סמסוןצבי יהודה, הרב דוד 

"מלחמה ושלום" ו"ארץ ישראל", זמינים לקנייה באתר אמאזון, ומסבירים את 

, הבנייה מחדש של קיבוץ גלויותעקרונות התורה לאור הגאולה של ישראל, 

 5,111הישוב היהודה בלב יהודה ושומרון לאחר הפסקה של  והולדתירושלים 

במרוצת השנים, הספרים השפיעו על אנשים רבים לחזור אל  שנה. ברוך השם,

 התורה, לעשות עליה, ולחיות חיי תורה אמיתיים בארץ ישראל.
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חיי בארץ ישראל קורות מכילה את כל הזאת אינה עקב כך שהביוגרפיה 

ושמח של המדינה היהודית  שבמהלך החודשים הראשונים שבהם אני אזרח חד

הקדושה, אדגיש כעת נקודה חשובה לפני שאמשיך בסיפור. אנשים רבים 

אתה חי בעולם סגור ומדוכא, שבו אתה אז בתשובה שאם אתה חוזר חושבים 

צריך להדחיק את האישיות הטבעית שלך, את הכישרונות היצירתיים שלך, 

הפחד של ההורים שלי ואת המתנות שניתנו לך. אני חושב שזה היה חלק מ

כשהתחלתי לחזור בתשובה, ובוודאי, זה בסיס הביקורת של שולה, 

העיתונאית שראיינה אותי בבריכה, בנוגע לאורי זוהר, הבמאי המפורסם 

שהפסיק לביים סרטים לאחר שהפך לבעל תשובה. הדת לא צריכה להחניק 

ת שהוא . השם רוצה שנביע ונפתח את הכישרונות והמתנו, להפךיצירתיות

ש. זאת הסיבה שהוא מעניק לנו את הקודו נהעניק לנו עם לידתנו, בכל שירות

לא על מנת שנהפוך למפורסמים, אלא כדי לשבח את גדולתו ומלכותו  –אותם 

 בשמים ובארץ.

שנה בישיבה, הרגשתי צורך עז פנימי כבמקרה שלי, לאחר שלמדתי 

י לחלוק אותם עם אחיי להביע את כל הדברים החדשים והנפלאים שלמדתי, כד

ואחיותיי בכל רחבי העולם. אז ניגשתי אל הרב שלמה אבינר ושאלתי אותו 

 לדעתו.

, וזאת מילה 'רבוס'הוא אמר, שכמובן, אני חייב לכתוב, אבל שאני עדיין 

עברית שלא היכרתי באותו זמן. "ככל שתשב ותלמד יותר תורה עכשיו, כך 

תחזור לכתוב. התורה מספרת לנו  כוח היצירה והכתיבה שלך כאשריתגבר 

המיומנויות  ואשיהודים עזבו את מצרים ברכוש גדול. הרכוש הגדול שלך ה

שלמדת בבית הספר לקולנוע ובהוליווד. השם רוצה שתשתמש בהם. אבל נסה 

ללמוד קודם כל עד כמה שניתן, ואז כל דבר שתכתוב יהיה בעל עומק ועוצמה 

 רבים יותר".

 
פרשנויות על כתבי הרב קוק,  לעמאז שהפכתי לבעל תשובה, נוסף 

ספרים, כולל  כמהמעובד לבני הנעורים",  –פרסמתי ספר לנוער, "הכוזרי 
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עוד ספרים בנושאים יהודיים, ו, סדרת הספרים "טוביה בארץ המובטחת"

ם יתרגומים, מאות בלוגים באינטרנט המדגישים את ההבדל בין החיים היהודי

ביימתי סרט כן ו ,ל לעומת חיי היהודים בגולה, סרטי וידיאו יהודייםבישרא

כך שאיש אינו יכול להגיד שחזרה  –מלא, "סיפורי מעשיות של רבי נחמן" 

 הגשמה אומנותית.בבתשובה פוגעת בחופש יצירתי או 

 

                         

 

 

 

במהלך השבוע ארץ הקודש ששינה את חיי. באל הביקור  רעכשיו נחזו

הראשון שלי בירושלים, אני עולה על אוטובוס אגד הנוסע לחברון. באותם 

הימים הטובים לפני הסכם אוסלו, לפני שנפתחו המנהרות והכבישים 

העוקפים, הדרך עברה ישירות דרך כפרים ערביים אל קבר רחל, בית לחם 

הרב משה  ומחנה הפליטים דהיישה, ושם בשנים מאוחרות יותר ישבתי יחד עם

, מוחה נגד זריקות האבנים שאיימו על חיי הנהגים הישראלים. אני מביט לוינגר
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חברון, ומתאהב למחוץ לחלון האוטובוס לעבר הכרמים והגבעות בין אפרת 

 בארץ ישראל.

שלא תטעו לרגע. ירושלים היא עיר יפה. ירושלים היא חלום. התלמוד 

רושלים קיבלה תשעה מהם. אבל מציין שעשרה קבין של יופי ניתנו לעולם וי

עבורי, אלו הם הנופים התנ"כיים בדרך לחברון שגורמים לי להרגיש שאני חייב 

לגור בישראל. הידיעה הזאת מגיעה ברגע אחד וברור שאני יודע שיימשך לנצח, 

בדיוק כמו שגיליתי את השם באותו יום בחוף. זה המקום שבו אני חייב לגור. 

נופים שבהם רועה הצאן הצעיר, דוד, רעה את כבשיו, הגבעות מדברות אליי. ה

קוראים לי כמו זרועותיה של אהובה. עיניי מוקסמות, כמו אדם שרואה אישה 

ברחוב שהוא מכיר, וברגע אחד של וודאות, הוא יודע שהוא רוצה להינשא לה 

וכי זאת אהבה ממבט ראשון, כמו האהבה שארגיש בעתיד כלפי אשתי 

שאני אדם רגשן ומכור לסרטים מלידה, אני שומע בראשי הישראלית. מכיוון 

 את המילים לשיר מהסרט "אקסודוס" באוזניי.

 

 ארץ זו שייכת לי

 השם העניק את הארץ הזאת לי

 אותה ארץ אמיצה ועתיקה נתן הוא לי.

 וכאשר השמש בבוקר

 תחשוף את גבעותיה ומישוריה

 אז אראה את הארץ

 שבה הילדים רצים ללא מגור.

 י את ידיאז קח

 ובואי אל הארץ הזאת אתי

 ולכי בארץ היפה הזאת

 יחד אתי.

 על אף שאני רק אדם

 כשאת נמצאת לצדי

 ובעזרת השם

 אני יודע שאהיה חזק

 ואוכל להפוך את הארץ הזאת לביתנו.

 אם אצטרך להילחם, אז אלחם

 כדי להפוך את הארץ הזאת לשלי.

 עד שאמות, ארץ זו שייכת לי.

 

שייכת לי. זאת בדיוק ההרגשה שלי. כפי שאמרתי,  ועד שאמות, ארץ ז

בנקודה הזאת בחיי, לא ידעתי מה ההבדל בין הרמב"ם לרמב"ן, מה זה בכלל 

תוספות ומה הדקויות במשפט העברי, אבל כשהבטתי מחוץ לחלון האוטובוס 
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בדרכי לחברון, לא הבנתי כיצד יש ספק בשייכות היהודים לארץ ישראל. היה 

ים חייבים לחיות בישראל. זאת ארץ היהודים. זאת ארץ התורה. לי ברור, היהוד

זה המקום שבו ההיסטוריה היהודית התרחשה. זאת הארץ שהשם הבטיח 

 אברהם ולצאצאיו אחריו. זאת ארץ הקודש, הירושה של בני ישראל.ללאבותינו, 

אילו אכן כן. זה היה לי ברור מעבר לכל ספק. זה הדבר האמיתי! 

מדובר עכשיו הרי זה כאילו  – יע את ההרגשה במילותיו שלואמריקאי היה מב

בליגות הבכירות. בגמר ליגת הבייסבול. זה אצטדיון היאנקיז. הסופרבול. 

אליפות הרמת המשקולות במשקל כבד במדיסון סקוור גארדן. האולימפיאדה. 

המקום הגבוה ביותר שאליו יהודי יכול להגיע. גבוה יותר מהאוורסט. גבוה 

 מהירח.יותר 

אני מביט מחוץ לחלון על הנופים הקדמוניים והכול נראה לי ברור 

ופשוט. כיצד יהודי יכול לבחור לגור במקום אחר? עכשיו שאנחנו יכולים 

ישראל, איך יהודי יכול לבחור ולהתגורר בארצות הגוים? אינני  לארץלחזור 

ק מעולם לא מסוגל להבין את זה. לוס אנג'לס מעולם לא דיברה אתי. ניו יור

שרה באוזניי. איי הבתולה היו מקום יפה, אבל מה הקשר שלהם לאני האמיתי, 

 לגורל היהודי שלי, ולתוכניתו של הקדוש ברוך הוא?

אני בבית. אני מבין שהגעתי הביתה! הארץ הזאת היא ביתי! אני שייך 

מותיי, בדמי, צלכאן! זה המקום שהשם רוצה שאהיה! אני מרגיש את זה בע

 , בנשמתי.בלבי

אני מגיע לחברון! עיר האבות! כאן במקום שבו אני עומד, בשדה הזה 

מול קבר האבות הענק, מערת המכפלה, התחילה ההיסטוריה של העם היהודי. 

כפי שכתוב בתורה. אם אתם זקוקים להוכחה כי ארץ ישראל שייכת ליהודים, 

 פתחו את התורה. זה שטר המכר לארץ הזאת!

כשהייתי בבית הספר היסודי במסצ'סוטס, היינו יוצאים לבקר באתרי 

הקרבות ממלחמת העצמאות של ארצות הברית, שהיו בני קרוב למאתיים שנה. 

חברון, כדי לראות את בילדיי, וכעת נכדיי, הולכים לטיולים בבית הספר 

 שנה, בדיוק כפי שכתוב בתורה. 3,111השדה ואת המערה שאברהם קנה לפני 

 האבות בני עמיחי בעיר 
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אל אולם הקבר הגדול, כאילו אני עולה  ךאני עולה בגרם המדרגות הארו

בסולם אל גן העדן. איזו תחושה מדהימה של קדושה ויראה. אני עומד לפגוש 

את אבותיי בפעם הראשונה, אברהם, יצחק, ויעקב. אני עומד לפגוש את אביו 

של  ...של אביו של אביו של אביו של אביו של אביו של אביו של אביו של אביו

יי, שרה, רבקה ולאה. עברנו על פני קבר רחל בדרכנו אבי. וגם את אמות

 לחברון.

בפעם הראשונה בחיי, אני מגלה מהיכן הגעתי. אני נפגש עם מי שאני. 

אני מוצא את אברהם בתוכי. הגנים והכרומוזומים שלו נמצאים בי. אותו הזרע 

הקדוש שהועבר ליצחק ואז ליעקב הגיע עד אליי. ויחד עם אותו הזרע, וזכות 

אבות הזאת, מגיעה ההבטחה והברית של הארץ. מתנת השם של ארץ ישראל ה

לאברהם ולילדיו עד קץ הדורות, היא גם המתנה שלי! "לך לך!" ציווה השם את 

אברהם. עזוב את מולדתך ואת בית אביך, וצא אל ארץ ישראל. בישראל, 

ון אותו ציווי של "לך לך" מהדהד בגבעות חבראדירה. אומה לצאצאיך תהיה 

 וקורא לי. "לך לך!"

מייסד של המדינה אב העד אותו רגע, חשבתי שג'ורג' וושינגטון היה ה

שלי, אבל הוא לא. אני חייב לומר שבדרכון שלי כתוב שאני אמריקאי, אבל זה 

שנולדתי שם. אני באמת ישראלי! אחד מבני ישראל. אבותיי  מפניקרה רק 

הקדומים הם אברהם, יצחק ויעקב, ולא ג'ורג' וושינגטון, דייבי קרוקט או 

 דניאל בון.

 

       

 

מדהים לגלות שאינך מי שחשבת שאתה במשך כל ימי חייך ולגלות 

 שאתה מישהו אחר לגמרי!
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 ,אברהם. אני מתפלל לאביאני מתיישב ומתפלל. אני מתפלל לאבי, 

יצחק. אני מתפלל לאבי, יעקב. אני מתפלל לאמהות, לאמהות הקדומות של 

אמי. אני מתפלל, לא להם, אלא מבקש מהם זכות, מבקש מהשם להיענות 

 לתפילותיי כדי שאוכל להמשיך במסעי ולעולם לא להפסיק אותו.

שאני עושה  אני לא מתכוון להפוך את הספר הזה ליומן מסע, אבל זה מה

במהלך השבועיים הבאים. אני נוסע בכל רחבי המדינה, כמו אדם שרוצה 

 לגלות כל מה שניתן על האישה שבה הוא התאהב בטירוף.

בעין גדי, אני עולה בשביל ההררי בצעדיו של דוד המלך כאשר הוא 

 ברח מזעמו הקנאי של המלך שאול.

בסיפור של סדום בים המלח, אני צף בשמחה על גבי בזמן שאני נזכר 

ועמורה, מביט מסביב כדי לראות אם אני יכול לראות את אשת לוט, שהפכה 

 לנציב מלח.

ך והפתלתל אל פסגת הר ועם השקיעה, אני עולה בשביל הנחש האר

המצדה. הפארק הלאומי סגור בשעה הזאת. כל המבקרים והשומרים עזבו את 

ילה על הפסגה השטוחה המקום, ולכן אני מטפס מעל חומת אבן ומבלה את הל

היהודים במרד אמיץ נגד הרומאים,  שעמדווהמוארת באור כוכבים, במקום 

 ולבסוף החליטו להתאבד על מנת שלא יתפסו בידיו של האויב האכזרי.

נראה שהיו  –כך הרבה מערכות כוכבים -בכל ימי חיי לא ראיתי כל

מיליוני כוכבים לפחות. נראה כאילו אני יכול להושיט את ידי ולקחת חופן של 

השם יכול ליצור פלא מאבק כוכבים ולשמור אותו כקמע מזל בכיסי. מי לבד 

 שכזה?

לפתע, משום מקום, מטוסי קרב ישראלים שואגים מעל חורבות מצדה, 

להר  כל כך הם טסים קרובכה קרובים עד שאני מתכופף ממקום עומדי, כאילו 

  ועומדים לפגוע בי.
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לאחר הפחד הראשוני מהשאגה האדירה שלהם, גאווה עצומה ואושר 

ומודיע  ממלאים את לבי. אני יודע שהשם מדבר אליי באמצעות מטוסי הקרב

לי כי הוא נמצא אתי במסע שלי למצוא אותו. כן, בארץ הקודש הקסומה, השם 

בחברון ומשגיח על האבות. השם נמצא  רק לא נמצא ואה ,בכותל רק לא נמצא

גם במטוסי הקרב של חיל האוויר הישראלי. שלושים וחמש שנה לפני אותו 

הרגע, היהודים עדיין נשרפו במשרפות של אושוויץ והיום יש לנו את אחד 

הצבאות החזקים ביותר בעולם! אם זה לא מעשה השם, אז מי עוד יכול לעשות 

דתי יכול להביט בעין עקומה על המדינה היהודית שהאל ? איך יהודי זאת

? השם הביא לנו את הילד לו זה לא הילד שהוא ייחלכי העניק לנו ודוחה אותה 

הזה. הוא לא הופיע במקרה מתוך המדבר. מדינת ישראל היא בריאתו, ולא של 

בעזרת כל החלוצים האמיצים שעבדו לצדו, החילוניים  –אף אחד אחר 

 חד.והדתיים כא

בחזרה בכותל, הרב שוסטר הולך באטיות לעברי, כאילו יש לו כל הזמן 

 שבעולם. דבר אחד שאתה לומד מהיסטוריה יהודית הוא שיש לנו סבלנות.

 
"מה דעתך לבוא אתי לישיבה כדי לאכול ארוחת צהריים?" הוא שואל, 

פתיון חושב שאם הוא לא יכול להגיע אלי דרך המוח, אז הוא יתפוס אותי עם 

 טעים בקצה החכה.

 "אני בדרך להר סיני", אני אומר לו. "אולי כשאחזור משם".

הנה מהטיול". הוא מנופף לי לשלום והולך י"בטח", הוא אומר. "ת

 , יודע בתוכו שגם התור שלי יגיע.ממניבאטיות כדי לחפש קורבן רעב 

"מדוע שארצה ללכת לישיבה?" אני חושב לעצמי. "אני מנסה להתקרב 

 ל השם".א

ים כי הסרט "מרכבות חהזמן הוא סוף חודש מרץ, ובחדשות הערב מדוו

 ביותר בטקס שנערך בלוס אנג'לס. זוהאש" זכה בפרס האוסקר לסרט הטוב 
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. בישראל, החגים הגדולים הפעם הראשונה שלא ראיתי את המופע בשידור חי

הם  בשנה הם חגי פסח, שבועות וסוכות. בארצות הברית, החגים הגדולים

  אליפות הבייסבול, הסופרבול וטקס פרסי האוסקר. איזה הבדל!

 

 

כשאני אומר לסרפין שאני יוצא להר סיני וצריך שק שינה, היא 

מתקשרת לאחד מבניה כדי שיביא גם שק שינה כשהוא מגיע לבקר אותה ביום 

ראשון. אני עולה על האוטובוס לאילת ומעביר את הציוד שלי לג'יפ שממתין 

עשר איש לסיני. בחורה חמודה מהולנד מחייכת -קבוצה של חמישהלקחת 

כמה שיותר. הטיול ארוך, אבל מרגש. רחוק ממנה ר לשבת חלעברי, אבל אני בו

בני ישראל בדרכם אל הארץ הלכו אני נדהם שאני נמצא באותו המדבר שבו 

המובטחת לאחר יציאת מצרים. בארוחת הצהריים, אנחנו פותחים שימורי 

ם, תירס וחמוצים, ואוכלים עגבניות, מלפפונים ולחם. בערב, אנחנו סרדיני

עורכים ככל הנראה ברביקיו לא הכי כשר, ואנחנו יושבים ואוכלים מסביב 

למדורה, מקשיבים למדריך שמסביר על המערכה בחצי האי סיני במהלך 

מלחמת יום כיפור. אני מנסה להתגבר על הקנאה כאשר הבחורה ההולנדית 

אני טיפוס מכיוון שטיול רומנטי לאור ירח עם אחד הבחורים האחרים. יוצאת ל

 את הלילה מתחת לכיפת השמיםרומנטיקן, אני מחליט לבלות הוליוודי 

בכוכבים. בבוקר למחרת, אנחנו מגיעים למנזר סנטה קתרינה  ולהביט

ומתחילים לעלות במעלה הר סיני, לאורך שביל טבעי של "מדרגות" שנחצבו 

ההר עצמו לא גבוה במיוחד. המדריך שלנו ידי מטפסים קודמים. -בשביל על

שהוא לא היה  דווקא כיווןמצטט את המדרש שאומר שהשם בחר בהר סיני 

ההר הגבוה ביותר בעולם, ולכן, הייתה בו ענווה. קרוב לפסגה יש מסגד קטן. 

הנוצרים והמוסלמים מקדשים בנו נראה שבכל מקום שיש אתר קדוש ליהודים, 

 להם בקרבת מקום.מש

אני זוכר שמישהו צילם אותי עומד על פסגת ההר, אבל אין לי את 

אהבתי לצלם שכן  ,צילמתי, וזה מוזרבישראל לא  שהותי התמונה. בכל זמן
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ואפילו מכרתי כמה מהצילומים שלי לעיתונים. אבל במסע הרוחני שלי, לא 

 רציתי שיהיה חוצץ ביני ובין השם, כולל המצלמה עצמה.

 
אינני מסוגל לתאר את החוויה, אפילו סופר מנוסה כמוני אינו מוצא את 

י לוחות הברית, נהמילים. על הפסגה, אולי במקום עצמו שבו משה קיבל את ש

אני מרגיש כאילו אני עומד על גג העולם. השם נמצא בכל מקום. אין עצים או 

האלוקית  האשעקב להבות צמחיה במקום, כאילו דבר אינו מסוגל לצמוח שם 

 מתן התורה.זמן ירדה על ההר בש

הבלתי ניתן להכנעה מתקרב אלי שוב עם  בחזרה בכותל, הרב שוסטר

הצעתו, והפעם אני מסכים רק כדי שלא ירגיש רע. למה לא? יש לי רק זמן 

 חופשי. ואולי אלמד משהו שלא למדתי בעבר.

שלי. בחורי  הקדומותמוחלט לגבי הדעות  שלרוע המזל, אני מקבל אישו

הישיבה החרדים מזכירים לי תמונות ישנות שראיתי בגטו היהודי בפולין. לא 

למעשה, הוא מודרני מאוד. אבל ההרגשה במקום נראית  –שהבניין עצמו ישן 

זרה מאוד לישראל, ויותר כמו מוזיאון שעווה של יהדות מזרח אירופה שקפאה 

ים שלומדים בישיבה כך מסרטים, שהבחור-במקום. המוח שלי הושפע כל

משנות השלושים בחליפות השחורות והכובעים  FBIנראים כמו סוכני 

 השחורים שלהם.

יהודית והוא מרתק בכיתה שאליה אני נכנס נערך שיעור בפילוסופיה 

לקטואלית. הרב, שהתחנך באוניברסיטה, מדבר במבטא מבחינה אינט

אפ משופשף. -טנדברוקליני ומתבל את ההרצאה שלו בבדיחות, כמו אומן ס

אני נכנס לשיעור על פרשת השבוע, לפי פרשנותו של רש"י, ואני  לאחר מכן,

לומד הרבה דברים שלא הייתי יכול ללמוד רק מקריאת הטקסטים. הרב הזקן 

ממשיך לחבוש את כובע הבלשים שלו גם במהלך השיעור. הוא יושב מאחורי 

הוא הרבה יותר רציני  ערימת ספרים שנראה כאילו הוא קרא בהם שוב ושוב.
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מהמרצה הראשון, אבל ברור שהוא מכיר היטב את החומר, ומצטט פרשנים 

 רבים בעל פה, כאילו כל כתביהם פתוחים לנגד עיניו.

אני מביט בו ושואל את עצמי אם אני רוצה להיות כמוהו? או כמו 

המרצה הראשון, שנראה כמו אדם הרבה יותר פשוט מאשר מלומד התלמוד 

מדבר כעת. האם אוכל ללכת בחליפה שחורה ובכובע גדול, לנתק את היבש ש

עצמי מהעולם החיצון? מצד אחד, צריך להעריך את האנשים האלו. הם 

שנות הגלות, בארצות הנכר,  5,111האנשים ששימרו את היהדות במשך 

קץ, -ונצמדו לתורה ואל המסורות המקודשות של אבותינו כנגד רדיפות אין

אולי הלבוש הלא טבעי שלהם, סגנון החיים המסוגר, הנטייה  עוני ונדודים.

שלהם לדבר ביידיש, והדחייה של כל דבר חדשני הם הסודות שלהם לשרוד 

בעולם, הדרך שלהם להגן על התורה מהתרבויות המופקרות והטמאות 

שמסביבם. יכולתי להבין את זה. האם לא ידעתי מדרך חיי, שברומא אתה 

סופו של דבר אתה הופך לרומאי? במובן מסוים, האנשים מתנהג כמו רומאי וב

האלו הם גיבורים, השומרים של המסורת היהודית. אכן, אם הם לא היו 

נשכחת היתה מתנהגים ככה, אולי כל היהודים היו מתבוללים היום והתורה 

ובלתי מתגמש בהתנהגות ובסגנון החיים שלהם  מדי מלב. אבל יש משהו אחיד

את עצמי הופך להיות אחד מהם. בנוסף, נראה לי שלמרות  שקשה לי לדמיין

האדיקות הרבה שלהם בתורה, משהו חסר. עבורי, משמעות התורה היא 

חוקה הקדושה של הארץ הגדולה וזוהי ה לחיות בגבעות ובעמקים של ישראל, 

והקדושה הזאת, עם החיילים והפוליטיקאים, המדענים והחקלאים, אומה 

ליף את ארצות הברית ככוח העליון בעולם כולו, כמו ישראלית שנועדה להח

בימי המלכים דוד ושלמה. עבורי, זאת התורה האמיתית, לא הגרסה הגלותית 

 .ןאת העולם שמסביב ותהזאת, המשומרת בקהילות סגורות ומפוחדות, הדוח

. אני למהדריןארוחת הצהריים היא די טובה ואין לי ספק שהיא כשרה 

של בחורים אמריקאים צעירים, שכולם לבושים באותם יושב יחד עם קבוצה 

לומדים מהם . כמה משנהוהבגדים של הרבנים, ולכן קשה לי להבדיל בין אחד ל

בישיבה כבר שלוש או ארבע שנים. שניים מהם נשואים. הם מנסים להיות 

נחמדים כמה שאפשר, מברכים בשמחה בחור חדש שמצטרף לשבט שלהם, 

, כאילו וצים לדעת הכול על הסרטים שכתבתישואלים אותי שאלות, ור

הקריירה ההוליוודית שלי היא הישג תלמודי ראוי לציון. אני שואל בחור בעל 

סבר פנים נעימות בשם אריה אם הוא מתכנן לשרת בצבא. "אני כבר בצבא", 

 הוא משיב. "אני בצבא השם".

 "אני מתכוון לצבא הישראלי", אני מבהיר בפניו.

אותי, אומר את  רת בצבא של הציונים?" הוא שואל"למה שארצה לש

של החרדים בכל פעם שהם מדברים על  המילה "ציונים" במבטא יידי כבד

היהודים החילונים. אני לא מכיר את ההיסטוריה ואת הפוליטיקה של הנושא 

ומעט הידע שיש לי נובע מהשיחות שלי עם סרפין והתגובות הציוניות שלה 
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לגבי החדשות בטלוויזיה, שלפי דעתה נגועות בדעות שמאלניות. הגישה 

יותר שם נעלה העבודת  ישהעוינת של אריה מבלבלת אותי. אחרי הכול, האם 

מוכן להקריב את חייך למען אחיך  ולהיותמאשר הרצון להיות חייל ישראלי 

, יותר מזה? אילולא החיילים בצבא הישראלידתי היהודים? האם יש משהו 

ידי הערבים שחיים במרחק שתי דקות -אותם אוהבי גטאות היו נרצחים על

 משם, בשכונת שיח ג'ראח.

"נראה לי מקריאת התורה שלי שהשם עצמו הוא ציוני", אני עונה. "בכל 

 התורה, הוא כל הזמן אומר ליהודים ללכת ולחיות בציון".

נית והצבא "הוא לא רוצה שנחיה כאן כמו גוים. מדינת ישראל היא חילו

 הוא טרף".

הייתי בישראל מספיק זמן כדי לדעת מה המשמעות של להיות חילוני. 

 ואני זוכר מביתה של סבתא דורה כי המשמעות של טרף הוא דבר לא כשר.

במילארדי ערבים שלא רוצים שהיהודים  ת"אתה שוכח שישראל מוקפ

 יגורו כאן?"

 זקוקים לצבא". "התורה מגנה עלינו", אומר בחור אחר. "אנחנו לא

"התורה לא הגנה על היהודים בגרמניה או בפולין מהנאצים, או על 

 היהודים ברוסיה מסטאלין ולנין", אני מזכיר להם.

"יהודי צריך ללמוד תורה יומם ולילה", אומר אריה. "אם יש צורך 

 נו של עולם יילחם למעננו".ובילהילחם, ר

עצמו "אתה אולי יודע יותר ממני, אבל רק מהמעט שכבר למדתי, משה 

לא רק למד  המלך דודונלחם במלחמות בני ישראל, יהושע היה מנהיג הצבא, 

תורה והתפלל. הוא הוביל את היהודים במלחמות עד שלא נותרו לו אויבים 

 אני חושב ששרות בצבא הגנה לישראל הוה מצוה גדולה".  כלל.

 

 
 לעתידחייל 

אריה קם ממקומו. אני רואה שהוא מוטרד מהדיון שלנו. "מי רוצה ללכת 

ולשחק קצת כדורסל לפני השיעור הבא?" הוא שואל את האחרים, לקח את 

 המגש שלו והתרחק מהשולחן.
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"הזמנים היו שונים אז", אומר אחר מחבריו, כאילו כדי לבטל את הטיעון 

 שלי.

ף אלינו למשחק כדורסל?" אחד כולם קמים מהשולחן. "רוצה להצטר

 מהם שואל אותי.

אני אומר לו שיש לי פגישה בעיר. אני סיימתי עם הישיבה. הבחורים 

נחמדים, אבל אני לא מוכן עדיין ללבוש כובע שחור וללבוש תחפושת באמת 

 כמו כולם. אני אמשיך לחפש את דוד המלך.

ו שהוא הרב שוסטר לא מוותר. בחזרה בכותל, הוא אומר שיש מישה

רוצה שאפגוש, חסיד ברסלבי שנדד באנגליה יחד עם "החיפושיות" לפני 

שהייתה לו התגלות רוחנית. הבחור מזמין אנשים לביתו בערבי שבת והרב 

 שוסטר חושב שאסתדר אתו.

, "ליקוטי עצות"נחמן,  ישלמדתי הרבה מקריאת ספרו של רב כיוון

סכים להגיע לכותל בערב שבת, ומכיוון שהמארח נשמע כמו בחור מעניין, אני מ

ושם החסיד הברסלבי ימתין לי. סרפין אומרת שהיא תשאיר את הדלת פתוחה, 

אז אוכל לחזור בכל שעה שארצה. ערב שבת זה הזמן היחידי שאני רואה את 

האישה הזקנה ישנה. במהלך השבוע, היא עובדת על מכונת התפירה עד 

י הולך לישון. אני לא מרגיש רע אנשהשעות הקטנות של הלילה, זמן רב לאחר 

על כך שאני משאיר אותה לבדה בארוחת שבת, כיוון שבכל שבת, אחד 

משלושת בניה הגדולים מגיע לבקר אותה. הם הרבה פחות דתיים ממנה. 

למעשה, הם לא דתיים כלל, במובן הקפדני של המילה. שניים מבניה הם 

מה אפשר לעשות?" היא מפקדים בצבא ההגנה לישראל ובתה עובדת במוסד. "

כל אחד מהם ימסור את נשמתו בשמחה , ובאומרת באנחה. "לכולם יש לב זה

עבור המולדת. זה יותר ממה שרוב הדתיים האדוקים יכולים להגיד על עצמם. 

 העיקר שיהיו בריאים".

להסתובב בכותל המערבי בערב שבת הוא דבר מדהים. הקדושה 

סנונית טסה במעגלים מהירים, כאילו  האבנים הלבנות. מעליי,מתוך בוקעת 

רוקדת ריקוד חסידי. הרב שוסטר נמצא שם ומציג את הקורבנות השבועיים 

שלו למארחים שיקחו אותם לארוחות השבת. הוא שולח בערך שלושים איש, 

ואז הוא חוזר לביתו ברגל, מסע שאורך שעה שלמה. אבל הטרחה אינה 

כדי לעשות מצוות, וזאת המצווה  מטרידה אותו. אנחנו נמצאים בעולם הזה

 שלו.

המארח מלא החיים שלי, איציק, הוא בחור ישראלי, אבל הוא מדבר 

אנגלית במבטא בריטי כבד. יש לו פיאות ארוכות והוא לובש חלוק משי שחור 

ושטריימל גדול ושעיר. הוא מברך אותי בלחיצת ידיים חמה ואומר, "ברוך 

ושני אורחים נוספים בסמטאות האפלות השם! ברוך השם!" הוא מוביל אותי 

בניינים שבעבר היו שייכים  כמהוהמרוצפות של הרובע המוסלמי, ומצביע על 

ליהודים כאשר השכונה הייתה ידועה בשם הרובע היהודי, לפני הפרעות של 
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הערבים שאילצו את היהודים להימלט מהמקום. חלק מאותם בניינים, הוא 

ים כדי שמשפחות יהודיות יוכלו לגור שם יערבמסביר, נקנו חזרה מהדיירים ה

 במקוםשוב. הוא עוצר מול בניין נוסף ומראה לנו גומחה קטנה במפתן הדלת, 

יהודים לכך ששהייתה מזוזה לפני שהערבים תלשו אותה כדי למחוק כל זכר 

אי פעם. כל חמישים מטרים, שני חיילים ישראלים חסונים וחמושים חיו שם 

ומרים במקום, כדי שהיהודים הדתיים שמתפללים בכותל ברובים עומדים וש

יוכלו לחזור הביתה בבטחה אל מאה שערים. כלפי חוץ, במדי הצבא הירוקים, 

החיילים נראים בעולם רוחני אחר מזה של החסידים, אבל אני נזכר בשירו של 

שלמה קרליבך, שבו הוא אומר, "הו, כמה קדושים החיילים האלו", ואני מבין 

אילולא אותם חיילים, אותם חסידים אדוקים לא היו מסוגלים ללכת  מדוע.

עשרה מטרים בשכונה האפלה והמפחידה מבלי שיינעצו סכינים בגבם. אבל 

. "שבת, שבת", הוא אומר באושר גדול, לא כללהמארח שלנו לא נראה מודאג 

 מפסיק לחייך.

כשאנחנו מגיעים אל השכונה החרדית והקיצונית מאה שערים, 

מאמינים כבר חזרו לבתיהם מבתי הכנסת והרחוב הצר נטוש. אני מרגיש ה

כאילו חזרתי אל ימי הביניים או לאחד מסטי הצילום של איזו קלאסיקה יידית 

כמו "הדיבוק", שמשחזרת את פולין לפני מאתיים שנה. שלטים בעברית 

 מודבקים על קירות המבנים הישנים, וכמה מהם באנגלית, ובאחד מהם כתוב

באותיות שחורות וגדולות שעל נשים להתלבש באורח צנוע יותר, ואחר מקלל 

 את "השטן הציוני" על כך שהוא מנהל מלחמה כנגד התורה.

 "זה הולך להיות מעניין", אני חושב לעצמי.
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איציק חי יחד עם אשתו וחמשת ילדיהם הקטנים בדירה אפלה וצפופה 

היחידים בבית הם של נרות,  שנראית עתיקה כמו הרחוב עצמו. האורות

קטן המוארות עם פתילות. מעל לשולחן האוכל יש נברשת שמן,  ןכוסיות שמ

. אשתו, אשר משמשת כתאורה הראשית בחדר. מעולם לא ראיתי משהו כזה

בתוך המטבח. היא לובשת  נשארת ברקע שראשה עטוי בפיאה ובמטפחת

ים שמגיעים עד שמלה ארוכה שמגיעה עד מעבר לכפות רגליה עם שרוול

לכפות ידיה. איציק מברך את ילדיו כמו שראיתי את טוביה החולב מברך את 

בנותיו בסרט "כנר על הגג". הגילאים שלהם הם שנה, שנתיים, ארבע, חמש 

ושש, כאילו אשתו היא מכונה לייצור תינוקות. בשמלה הענקית שלה, אני לא 

שאני רוצה לחיות?" אני  יודע אם היא שוב בהריון או לא. "האם אלו החיים

תוהה. לפני שהוא מתחיל בקידוש ומראה לאורחיו כיצד ליטול את ידיהם בכלי 

בעל שתי ידיות, איציק מספר לנו קצת על עברו. בסוף שנות העשרים של חייו, 

ית הרוק החדשה, "החיפושיות" ובסופו יהוא יצא לאנגליה כדי לפגוש את סנסצ

במסע ההופעות שלהם כדי שיוכל להיות קרוב של דבר סחב את הציוד שלהם 

אליהם. הוא מדבר על פול, ג'ון, ג'ורג' ורינגו כאילו הם עדיין חברים טובים 

שלו. מבלי להיכנס לפרטים, הוא אומר לי ולשני האורחים האחרים, שכאשר 

נמאס לו מהעולם הבלתי פוסק של סמים ומעריצות, הוא הבין כי חייו לא 

אז הוא פגש מאמין של רבי נחמן בלונדון וגילה את  התקדמו לשום מקום.

 האושר האמיתי.

הוא לוקח את ידינו ומתחיל לרקוד בשמחה מסביב לשולחן, שר באושר, 

"מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד". הוא שר את הנעימה הפשוטה שוב ושוב 

עד שכולנו לומדים את המילים. "מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד". אנחנו 

דים מסביב לשולחן, ואיש אינו יודע מתי מפסיקים את הריקוד. אני אוהב רוק

את הרוח שלו ומצטרף להתלהבות שלו. גם אני רוצה להיות שמח. ילדיו 

הבוגרים יושבים בדממה וקוראים באור הנרות, כאילו הם משועממים 

 מהריקודים המוזרים שלו, מכיוון שללא ספק ראו אותו עושה את זה בכל שבוע.

אומרת מילה,  אינהסך הכול, היה לי ערב נהדר. אשתו של איציק כמעט ב

אבל הוא בחור כיפי, ובמהלך הארוחה, הוא מקים אותנו כל עשרים דקות 

לסיבוב נוסף של ריקודים ושירה ועושה הופעה שהייתה יכולה לבייש את 

 "החיפושיות" ואת "מועדון הלבבות השבורים של סרג'נט פפר".

מין כל זפרד מאתנו לשלום בברכת "שבת שלום", הוא מלפני שאיציק נ

אחד מאתנו להתארח אצלו שוב. הוא מלווה אותנו אל מחוץ לשכונה השקטה 

והשלווה, ומצביע על ישיבת ברסלב שבה הוא לומד בכל יום, ומזמין אותנו 

להגיע וללמוד אתו בכל פעם שנרצה. אני מעולם לא עושה זאת. אני אוהב את 

של הרב נחמן, אבל לא את התיאטרליות של ברודווי שמתלווה  הרוח והחוכמה



152 

 

נראה שלאיציק יש גם גישה שלילית כלפי צבא ההגנה לישראל  ,אליה. בנוסף

וזה מרתיע אותי. הוא אומר שאנחנו חייבים להיות שמחים וכי השם יעשה את 

ממשלה משלנו. אין צורך לבנות בתים, אין בצבא או בכל השאר. אין צורך 

בתי חרושת, בכבישים מהירים, בבתי חולים, במערכות ביוב, או ב צורך

יה עבור מיליוני היהודים שחוזרים לישראל מכל רחבי העולם. לפי יתעשבו

דבריו של איציק, כל מה שאנחנו צריכים לעשות הוא להתפלל לשם, ללמוד 

 תורה, ולעשות את המצוות בשמחה, "מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד".

עובר בירידה הפתלתלה מירושלים ר מכונית ונוסע לטבריה, אני שוכ

הבדואים חיים באוהלים לצדי הדרך, כמו בימיו של המקום שבו להרי יהודה, 

אברהם אבינו. אני עובר על שלט שמסמן את פני הים, ובמרחק אני יכול לראות 

עננה מכסה את ים המלח. אני נוסע דרך הכפר הישנוני יריחו, שעבורי נצרב 

זיכרון בגלל בלדה שחורה ישנה, "יהושע והקרב של יריחו, יריחו, יריחו. ב

יהושע והקרב של יריחו, והחומות נפלו". הביקור שלי מתרחש לפני הסכמי 

אוסלו, כאשר יצחק רבין ושמעון פרס מסרו את העיר העתיקה לרב המרצחים 

 ערפאת והעולם העניק להם כבוד ויקר במדשאת הבית הלבן ובפרס נובל

בזמן שמעל אלף יהודים נרצחו במרחץ דמים שהתרחש לאחר מכן.  –לשלום 

באותו הזמן, הראש שלי רחוק מפוליטיקה כפי שכדור הארץ רחוק מהירח, אז 

אני נהנה מהנוף כשאני נוסע צפונה. עמק הירדן מדהים אותי באותם נופים 

רץ קדמוניים וצחיחים ואני נזכר בבני ישראל שחצו את נהר הירדן ונכנסו אל הא

 המובטחת לאחר מסע של ארבעים שנה במדבר.

שהכנרת קטנה לעומת האגמים בארצות הברית, בעיניי  על פי אף

מדריך הטיולים שלי מפנה אותי ספר האגם היפה ביותר בעולם.  זהוהאוהבות, 

לקברים של רבי מאיר, רבי עקיבא והרמב"ם, אשר ידוע גם בשם בן מימון, 

יש שם של בית חולים בניו יורק. האם  הרופא והמלומד המפורסם שעליו

היהודים החרדים לא יודעים שרבי עקיבא, החכם הגדול ביותר בתקופתו, גם 

 נשא את כלי הנשק של בר כוכבא בקרב שהם הובילו כנגד הכיבוש הרומי?
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מטבריה, אני נוסע אל הרי צפת ושם אני מוצא את דרכי אל קברו של 

מתפלל במשך שעות, לא מבחין כיצד הזמן המקובל הקדוש, האר"י, ושם אני 

וביל את דרכי לחיים חדשים שיחולף, מתחנן לשם שיסלח לי על עברי ו

בישראל, ואני מבטיח לשרת אותו ואת אנשיו, עם ישראל, באמצעות כל 

 הכישרונות שהוא העניק לי.

החשוכה על דמדומים כאשר אני נכנס למערה שעת כמעט היא השעה  

נמצא המקווה המפורסם של האר"י הקדוש, והוא קורא לי צלע הגבעה שבה 

להיכנס אליו ולהיטהר. ממדריך הטיולים שלי, אני יודע כי האגדה מספרת 

שכל מי שנכנס לתוך המקווה שבו טבל האר"י הקדוש, מקבל כפרה אמיתית 

במהלך חייו. בשעה הזאת, איש אינו נמצא שם. אני מסיר את בגדיי ושם לב 

סנטה מוניקה ספורטס "האבן הקרה מחדר ההלבשה הנעים ב כמה שונה מערת

קרקעית, אני נדהם -! כשאני מכניס את כף רגלי לתוך הבריכה התת"קונקשן

כמה התרחקתי מאותן אמבטיות ג'קוזי של קליפורניה. האם אני משתגע? האם 

קרקעי כמעט מחניק אותי. -איבדתי את דעתי? הקור האדיר של הזרם התת

ים. הבריכה רדודה ואני צריך להתכופף על מנת לטבול את המים ממש קפוא

כולי בתוכה. פעם, פעמיים, שלוש פעמים... ארבע, חמש, שש. כשאני מגיע 

לעשר טבילות, אני ממשיך הלאה. אינני יודע איך תהליך התשובה מתנהל. 

נאמר שהמים האלו מחוברים למימי גן העדן. אני חוזר אל הרחם. האם אני 

את עצמי בבריכה המטהרת הזאת במידתיות, כלומר, טבילה  צריך להטביל

עבור כל חטא שביצעתי? אם כן, אצטרך להיות כאן עד הבוקר. אני מצפה 

שהמים יתחממו ככל שאשהה יותר זמן במים, אבל במקום זה, אני מרגיש שאני 

עומד להתעלף מהקור. "ריפאת את גופי, השם, עכשיו רפא את נשמתי", אני 
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ים פעם, עשרים וחמש, שלושים. משה היה על הר סיני במשך מתפלל. עשר

, אז אני עוצר בטבילה הארבעים. זה נראה לי כמו מספר טוב. אני ארבעים יום

רועד וממהר חזרה אל בגדיי. אני קופא מקור, אבל אני מרגיש קל כמו הרוח, 

. כאילו שני טון של אפלה הוסרו מחיי. אני מרגיש משוחרר. אני מרגיש מטוהר

 אני מרגיש חופשי!

אני נשאר ללון במלון קטן בעיר העתיקה בצפת. המקום הקדוש הוא 

במקום ונהנה מסתובב עיר קטנה שאין בה הרבה מה לעשות בלילה, אז אני 

מאוויר ההרים הקריר של הגליל. בבוקר למחרת, אני חוזר אל מקווה האר"י 

חסידים שמתפשטים, ראשיהם מגולחים מלבד  כמהלסבב טיהור נוסף. יש שם 

לא מסוג האנשים שאתם  –הפיאות הארוכות המסתלסלות מסביב לאוזניהם 

. אני נותן להם לטבול לפניי, ואז עושה זאת בעצמי, "קונקשןספורטס "פוגשים ב

ממהר במורד שתי מדרגות האבן הטבעיות לתוך הזרם ההררי המקפיא 

החסידים מסתכלים לעברי כשאני מגיע  שהשמש מעולם לא נגעה בו. האם

? הם בטח רגילים לראות את שוב ושובך לטבול ילטבילה החמישים וממש

הכופרים מהוליווד באים לכאן כדי לכפר על חטאיהם. אבל אני נחוש בדעתי 

לעשות מאה טבילות. אם אני מסוגל לשחות מאה בריכות בבריכת השחייה 

את עצמי מאה פעמים במקווה של האר"י בסנטה מוניקה, אז אני מסוגל לטבול 

. , שלא בטעות אפספס אפילו פעם אחתפעמים 010עצמי הקדוש. אני טובל את 

 איזו דרך נפלאה להתחיל את היום!

אני ממשיך משם אל הר מירון, נסיעה קצרה במעלה דרך הרים פתלתלה. 

בדומה לצפת, אין שם הרבה אנשים, בקבר של רבי שמעון בר יוחאי, כותב 

ספר הזוהר הקדוש. שוב, אני מתפלל שהשם יאפשר לי להתקרב אליו, שהוא 

יפקח את עיניי לסודות התורה, ושהוא יוביל אותי לנתיב שיאפשר לי 

 להשתמש בכישרונות שהוא העניק לי כדי לשרת אותו.

מבין כי ישראל היא המקום שבו אני צריך להיות. אני יודע  אני עכשיו

ם, הרבה יותר מכל מקום אחר. אבל אני לא יודע שהשם נמצא כאן, בכל מקו

איך אני צריך להתקדם. אני לא יכול לדבר או לכתוב בעברית. אינני יודע איך 

ליצור סרטים בישראל. אין לי קשרים. ולא נראה שאני מוצא נתיב רוחני 

שמשלב את אהבת התורה עם אהבת ארץ ישראל ואהבה למדינה החילונית 

וני שלה, שחייליו, לפי שיריו של הרב שלמה קרליבך, המודרנית ולצבא החיל

קדושים, קדושים, קדושים. בעוד הדתיים החרדים מסתכלים באופן רע על 

כך  לעהשם  כלפיהציונות, אני מרגיש תחושה טבעית של הערכה ושמחה 

שהוא העניק את מדינת ישראל הריבונית לעם היהודי לאחר קרוב לאלפיים 

נתיב ביהדות שאינו מכיר בנס הגלוי של מדינת ישראל  שנות גלות. עבורי, כל

יהדות התקועה בעבר,  זוהיהחדשה ולא מכיר בידו של השם בבנייתה מחדש, 

 הבנה אמיתית של התורה. משקפת ואינה
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אני מבקש מהשם להראות לי את הדרך, מכיוון שלאחר שהוא ריפא 

ום, את עלון , משום מקכן הוא שלח לי באורח נס את הדימום שלי, ואחרי

התיירות שהצביע ב"אצבעו שלו" לעבר ירושלים בתשובה לתפילתי, אני 

עכשיו מבין שכל דבר שמתרחש בעולם, לא רק נסים גדולים, אלא גם שמחות 

שבשנותיי הבאות  אףמהשם.  אף הםקטנות ומאבקים בחיי היומיום, מגיעים 

אף שלא מגיעים לא יתרחשו לי נסים ברורים שמעל הטבע, כמו הריפוי שלי, ו

סימנים ברורים מהעולם העליון, כמו העלון בתיבת הדואר שלי, או כמו הקול 

מי, אני יודע שמה שקורה לי מגיע מהשם. הכול, במובן מסוים, והאלוקי שבחל

הוא נס קטן. אני יכול לראות את זה מכיוון שהשם נותן לי את הזכות לראות 

שאני  מפניזאת. אני יכול לחשוב מכיוון שהשם נותן לי לחשוב. לבי פועם, לא 

 אומר לו לעשות זאת, אלא כיוון שהשם ממשיך ללחוץ על הכפתור שמפעיל

אותו. אז אני מתחיל ללכת בכל יום עם "משקפי השם" מעל עיניי, יודע שכל 

 ידי השם.-וכנן ונשלח עלתש, ודבר שקורה לי, וכל מי שאפג

לדוגמה, הביטו וראו, בזמן שאני מתפלל בקברו של רבי שמעון בר 

יוחאי, בצד השני של העולם מהוליווד, מי מופיע לצדי אם לא הבחור שפגשתי 

שיעץ לי לא לקרוא ספרים כמו התניא לפני שאלמד  ,טה מוניקהברציף בסנ

תחילה את הבסיס. הוא מביט לעברי, ואז אני מביט לעברו, ושנינו קוראים זה 

 לזה, כאילו אנחנו חברים אבודים!

קוראים לו אהרון. נראה שהוא לובש את אותו הכובע השחור שהוא 

ישראל, נודד בין לבש כאשר פגשתי אותו לראשונה בחוף. הוא מבקר ב

לו את האישה הנכונה. הוא אומר  ישלחהמקומות הקדושים, מתפלל שהשם 

שהוא היה שמח לחיות בארץ הקדוש, אבל ברגע זה, הוא צריך להישאר בלוס 

אנג'לס כדי לדאוג להוריו המבוגרים, שהיו ניצולי שואה )שש שנים לאחר מכן, 

א חי שם יחד עם אשתו אני "נתקל" בו שוב בברית בירושלים, ומגלה שהו

ושלושת ילדיו, לאחר שהוריו נפטרו ועברו לגור בירושלים של מעלה(. הוא 

 שואל אותי אם אני רוצה ללמוד משהו.

 "בטח", אני עונה.

 "מה דעתך שנלמד משהו מהזוהר הקדוש, לכבוד כותבו, רבי שמעון?"

 "אמרת לי להתרחק מהסודות של התורה", אני מזכיר לו.

, זה נכון, ואתה צריך להתעסק בזה רק אחרי שלמדת הרבה "באופן כללי

 גמרא והלכה. אבל כאן, ליד קברו של רבי שמעון, מצווה ללמוד משהו מכתביו".

על השולחן שלידו אנחנו יושבים. כבר עומדים כרכים של הזוהר  כמה

 מר.והוא מעביר אחד לעברי. "פתח את הספר", הוא א

י צ'ינג", ספר המזלות הסיניים, ויש אני תוהה אם הספר פועל כמו ה"א

לו כוח מיסטי שחושף בפניך בדיוק את הדברים שאתה צריך לדעת לפי הדף 

 שאותו אתה פותח.
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את לומד רק "אתה צריך לדעת כי באופן כללי", אומר אהרון, "אם אתה 

התרגומים באנגלית, אתה לא מבין לגמרי את כל המשמעות. זה נכון בדיוק 

כך שהוא כתוב בעברית ובארמית, הוא מלא בקודים  לעלגבי הזוהר, שנוסף 

מיסטיים ודימויים המתארים את העולמות הרוחניים ואת ערוצי ההשפעה 

 ירות, שבעזרתם השם מוריד אלינו את ברכותיו. על אףשלהם, שנקראים ספ  

שלמדתי בישיבות במשך כל ימי חיי, עדיין לא הצלחתי לפענח את השפה של 

ומביא מתחתן הקבלה, והחכמים אומרים כי יש ללמוד אותה רק לאחר שאדם 

ילדים לעולם שמקבעים אותו על האדמה, כדי שהוא לא יעוף לחלל כמו 

 אסטרונאוט ללא חבל הצלה כאשר הוא לומד את הסודות המיסטיים".

ח את הספר באקראי ומעביר אותו אליו. במערת הקבורה אני פות

העתיקה, מעט מאוד אנשים רכונים מעל קברו של רבי שמעון, מתפללים, וכמה 

רוכנים מעל הקבר הסמוך של בנו, אבל איש אינו מתייחס אלינו. אהרון מתרגם 

 עבורי כאשר הוא קורא:

קב"ה יותר בעולם המעורר את קנאתו של הרבי שמעון מלמד: אין דבר "

אהרון ב'".נוקמת נקמת ברית ,,והבאתי עליכם חרב, ככתוב, מפגימת הברית

 כמהמביט לעברי ומסביר לי כמו מורה סבלן ומנוסה. "למילה ברית יש 

החוזה  ,משמעויות, כמו למשל חוזה כמו בביטוי 'ברית מילה', שמשמעותה

 מינית".עבירה שנחתם עם המילה. כאן, המשמעות היא לגבי 

נחשב לעבירה מינית?" אני שואל, לא באמת יודע כיצד היהדות  "מה

 .הלכהמפרשת את הנושא, מכיוון שלא למדתי כלל את ה

"ישנם הרבה דברים", הוא משיב. "יחסים עם נשים גויות, מין לפני 

הנישואין, גילוי עריות בתוך המשפחה, הומוסקסואליות, הסתכלות בתמונות 

 ה, שנקראת נידה".מגרות, הפרת חוקי טהרת המשפח

"מה זה נידה?" אני שואל, כבר מרגיש את להבות הגיהנום מתחילות 

 לבעור מתחת לכפות רגליי.

"נידה הוא מושג המתאר את המצב הרוחני של האישה במהלך המחזור 

, ואפילו אסור להם החודשי שלה, כאשר אסור לה ולבעלה לקיים יחסי אישות

סי אישות מותרים שוב לאחר שהאישה להתחבק או לגעת זה בזה. בקצרה, יח

טבלה כיאות במקווה. מכיוון שנשים לא הולכות למקווה עד לאחר שהן 

נישאות, כל הנשים הלא נשואות נמצאות במצב נידה תמידי, ולכן, אפילו 

 בהחלט". יםאסורליטוף נשיקה או 

 "אוי ואבוי, אני בצרות צרורות!" אני אומר לו.

ר בתשובה מלאה", זבר שלא נסלח כשאדם חואהרון מחייך לעברי. "אין ד

שם מטהרת את האדם מכל ההוא אומר. "תשובה המגיעה מאהבה אמיתית ל

 חטאיו. רבי שמעון מלמד אותנו את זה".

"אם ככה, טוב מאוד שעזבתי את לוס אנג'לס", אני מעיר, אולי כדי 

 ותלהפחית מרצינות הדברים שאני שומע, וכדי להגן על עצמי מההשלכ
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ת של חיי הקודמים. קשה לי מאוד לשמוע את זה. בארצות הברית, והמיידי

 ששמרניתהמקום שבו הכול הפוך, מתירנות מינית היא דרך החיים. כל מי 

כמו צחצוח  ץנפו ופגם הבריתבגיל עשרים נחשבת למשוגעת או למרובעת. 

 ארצות פגם הברית. שיניים.

אוקיינוס", מעיר אהרון. "נחשול אדיר עומד לשטוף את הוליווד לתוך ה

"כולם יודעים שקליפורניה יושבת על שבר גיאולוגי והיא נמצאת במרחק 

רעידת אדמה אחת מהרס מוחלט, אבל כולם ממשיכים לחיות שם בדרכים 

 המתירניות והטמאות שלהם".

אמנם התחלתי לפרוש מנשים מאז שגיליתי את התורה בהוליווד, אבל 

וההרגשה שאם אני רוצה כללית שלי עשיתי זאת כתוצאה מהתחושה ה

להתקרב לשם אני צריך להתחיל לחיות חיים טהורים וקדושים יותר, אבל לא 

 היהודי.מידיעה של המשפט או  תעשיתי זאת כתוצאה מהבנה אמיתי

 ?" אני שואל בלחישה מבוישת.פגם הבריתכך גרוע לגבי -"מה כל

"הוא מכיל את כל "הזרע מכיל את מהות החיים עצמם", מסביר אהרון. 

הנשמות עם הפוטנציאל לקיום האנושי. כאשר מישהו שופך את זרעו לשווא, 

 כל הפוטנציאל של החיים החדשים נהרס".

שמעתי מספיק. אני לא רוצה לדעת יותר. אבל שם, בתוך הקבר של רבי 

שמעון, אני מגיע להחלטה מודעת שבה אני מפסיק את חיי ההוללות. מרגע זה 

 ה משנה מה יקרה, אני "שומר הברית".ואילך, לא מ

הקטנה, קרית ים, השוכנת לחוף הים  העירמהר מירון, אני יוצא אל 

התיכון, כדי לבקר את אמו של דניאל. אני מציע לאהרון להצטרף אליי, אבל 

הוא חוזר לירושלים, ושם הוא מבלה את הלילה האחרון בביקורו לישראל לפני 

 שהוא טס חזרה ללוס אנג'לס.

דרכי לקרית ים, אני מבקר בעיר הציורית עכו, כדי לראות את המצודה ב

, במהלך הכיבוש 09-ובית הכלא המרשים שבנו העותומנים בסוף המאה ה

העותומני לפלשתינה, כפי שארץ ישראל כונתה באותם הימים. המצודה 

ידי הבריטים בתקופת המנדט הבריטי, ובית הכלא -נכבשה מאוחר יותר על

, כפי שכתוב במדריך הטיולים, של "רוח קירות האבן הפך לסמל העצום ובעל

 הגבורה של היהודים לשחרור מולדתם העתיקה משלטון הבריטים".

בעקבות מלחמת העולם הראשונה, לאחר שבריטניה ניצחה את 

הטורקים, ששלטו בפלשתינה, הבריטים קיבלו על עצמם את המשימה להקים 

מולדתם של מיליוני היהודים המדוכאים בית יהודי באיזור הזה, שיהפוך ל

והפזורים בכל רחבי העולם. אבל במקום לעזור ולהקים את המדינה היהודית, 

מעפילים שהגיעו לחופי פלשתינה, כמו  ספינותהבריטים התחילו לגרש 

אקסודוס, שבה שטו מאות יהודים רדופים. בתגובה לכך, קמה המחתרת 

קרבה העצמית שארץ ישראל לא היהודית שבתוכה בערה רוח האומץ והה
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הכירה מאז ימי בר כוכבא, רבי עקיבא ורבי שמעון בר יוחאי, שנלחמו נגד 

 הרומאים.

המהפכנים היהודים, אני נכלאו בעודי הולך בתאי האבן הריקים, שבהם 

חי מחדש את סיפורם ורואה סרט המתאר את בריחתם הנועזת. אני עומד 

ידי השליטים הבריטים, -יהודים עלתשעה נתלו בדממה בחדר הגרדום שבו 

יהודים חילונים שהקריבו את חייהם כאנשים חופשיים למען המדינה היהודית. 

במשך שנות ילדותי, נערותי והתבגרותי, האמנתי כי מסיבת התה של בוסטון 

ונאום גטיסבורג של לינקולן היו יסודות ההיסטוריה שלי. אבל במהלך הביקור 

להבין כי ההיסטוריה האמריקאית אינה ההיסטוריה שלי לישראל, אני מתחיל 

שנולדתי על אדמת  מפנישלי כלל וכלל. למעשה, אני מבין כי אני אמריקאי רק 

ארצות הברית. הגנים שלי הם הגנים של אברהם, יצחק ויעקב, והכרומוזומים 

שלי הם אותם הכרומוזומים של יהושע, המלך דוד, רבי עקיבא והגיבורים 

והקדושים של הלח"י וארגון ההגנה שנלחמו על מנת לשחרר את ארץ ישראל 

 מהשלטון הבריטי.

וב בכתב צפוף ומבוהל מדניאל, מכתב מודאג בן שבעה דפים, הכת

ממתין לי כשאני מגיע לבקר את אמו בדירתה הקטנה שבקרית ים. בדומה 

לשיחת הטלפון האחרונה שלנו, הוא חוזר על אזהרתו שאני נכנס עמוק מדי 

ליהדות, שאני חושב שמדובר בהרפתקה רומנטית, אבל מדובר למעשה 

לתי מהשם במקום לפתח בבריחה מהמציאות וכי אני נוטש את המתנות שקיב

אותם, וגם כי אני סוגר את עצמי מהעולם בגלל המחלה שלי, שלפי דבריו, 

 שברה את רוחי וניפצה את ביטחוני העצמי, וגרמה לי לחפש מפלט בדת.

אני תוהה אם הוא כותב רק לי או שהוא כותב גם לעצמו על מנת להצדיק 

 את החיים האבודים והבודדים שלו בהוליווד.

דניאל היא אישה נפלאה ממרוקו. בדומה לכל האימהות  אמו של

נמצא הרחק בארצות הברית. היא לא ה"תינוק" שלה להיהודיות, היא דואגת 

יודעת אנגלית, ואני לא יודע עברית, ולכן אנחנו מתקשרים בצרפתית העילגת 

שלי. בסלון שלה, היא מראה לי תמונה משפחתית ענקית. בינה ובין שלושת 

שדניאל בנותיה, אני רואה שהיא גזרה את ראשי מתמונה אחרת  בניה ושלוש

 שלח לה והיא הדביקה אותה על התמונה הזאת, כאילו אני אחד מילדיה.

"ילד שלי", היא אומרת בצרפתית בחיוך שמח. "הילד החדש שלי. הבית 

 של דניאל הוא הבית שלך. ברוך הבא".

לכמה מסעדות  יקח אותכשחיינו ביחד בניו יורק ובלוס אנג'לס, דניאל ל

מרוקאיות אקזוטיות, שבהן ישבנו על הרצפה, על כריות צבעוניות, אכלנו 

ידי קומקום. עכשיו, -מלמעלה עלמעדנים אוריינטליים ושתינו תה ריחני שנמזג 

בביתו של דניאל בישראל, אני אוכל במסעדה מרוקאית שלוש פעמים ביום. 

ת, וגורמת לי להרגיש לא רק אמו מארחת למופת, כמיטב המסורת המרוקאי

דבר ראשון, היא אדם נהדר, אבל אולי היא מאמינה  –כמו בנה, אלא כמו מלך 
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בלבה שאם אחליט להישאר בישראל, אז גם התינוק שלה, דניאל, יחזור 

 לישראל.

ך האשכנזי שלי, אלא המראות ילא רק שהמטבח החריף הזה זר לח

שאליו היא שולחת אותי להתפלל והקולות של השכונה ובית הכנסת הספרדי, 

בבוקר, הם תגלית גדולה. לא רק שיש הבדל בקולות ובסגנונות התפילה, עם 

לא שאפילו היהודים בעלי העור תיכוני, א-הרבה יותר שיחה וניחוח מזרח

השחום נראים שונים, כאילו הם לא עזבו את ישראל מאז ימיו של המלך דוד. 

לבש שטריימל ומעיל שחור וארוך.  אחרי הכול, לא נראה לי שהמלך דוד

למעשה, אני מבין כי היהודים החרדים של ברוקלין ומאה שערים, למרות כל 

האדיקות שלהם, הם לא היהודים המקוריים של ימי התנ"ך, אלא מגיעים 

מתקופה מאוחרת יותר, מעין גרסה אירופאית שלהם, בעוד שלאותם יהודים 

הרבה יותר קרובות הזה יש מסורות שפשוטים וטבעיים בבית הכנסת הספרדי 

לאלו שהתגוררו בימי קדם בארץ ישראל. אברהם, אחרי הכול, הגיע 

 , שנמצאת רחוק מאוד מברוקלין, ניו יורק.ופוטמיהממס

פגשתי את אחיו ואחיותיו של דניאל וביליתי שבוע שלם בביתי החדש 

 שיחול בקרית ים. כאשר דניאל שומע שאני הולך לחגוג שם את סדר הפסח,

 םבעוד שבועיים, הוא מחליט לקפוץ הביתה לביקור ולהצטרף אלינו, במקו

 לבלות את החופשה בלוס אנג'לס עם אנשים שהוא בקושי מכיר.

כשהוריי שומעים שאני מאריך את הביקור שלי, גם הם מחליטים לבקר 

. פעמיים בשנה, הם טסים למסע מפרך ייחשבבישראל! עבורם, זה לא 

אנו, לונדון ופריז כדי לקנות סחורות לחנות הבשמים והעורות לפירנצה, מיל

שיו שלהם בסנט תומאס. אף שהם מעולם לא חשבו לבקר בישראל בעבר, עכ

ם לא יפספסו את ההזדמנות, אפילו אם מתרחשת שהילד שלהם  נמצא שם, ה

 שם מלחמה. אז כאשר אני נוסע לירושלים, אני מצפה לדברים רבים.

ורב לי בכותל ושואל אותי אם אני רוצה ללמוד שוב, הרב שוסטר א

אמריקאים בעיר העתיקה, במרחק של דקת ל המיועדתמשהו בישיבה קרובה 

שזמן ארוחת הצהריים מתקרב, אני מקבל את ההצעה.  כיווןהליכה משם. 

בחיוך השמח והרגיל שלו, הוא מוביל אותי במעלה גרם מדרגות ארוך ברובע 

ב צעיר ונלהב שאחראי לתלמידים החדשים. זאת היהודי המשופץ ומציג לי ר

ישיבה שבה ביקרתי לפני שבועיים, ואף שהאוכל מהגרסה הרבה יותר רגועה 

פשוט לעומת המעדנים המרוקאיים שאמו של דניאל הכינה, הלימוד מעניין. 

כך אמריקאית, עד שלמקום יש ריח של נקניקיות במגרש -האווירה היא כל

אני רוצה  –בייסבול, חרדל ובירה בדווייזר. אני לא רוצה יותר מארצות הברית 

ל עבור אדם שדובר אנגלית בירושלים, נראה שזה כל מה משהו ישראלי. אב

 שיש עבורי.

אני מבלה חג פסח נפלא עם דניאל ומשפחתו בקרית ים. זה הסדר 

ודניאל עושה הצגה גדולה. אני מקבל אי פעם השתתפתי בו שהארוך ביותר 
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את הכבוד לדקלם את "ארבע הקושיות", שאותם אני זוכר בעל פה מימי ילדותי, 

, כדי להראות שגם אני יהודי. לאחר ל רם בעברית הטובה ביותר שליושר בקו

כוס היין השנייה, אני מרגיש חופשי מאוד, כאילו השתחררתי מהאפלה 

והכבלים של ארצות הברית, כאילו הייתי אסיר בארץ זרה, משועבד לתרבות 

זרה, כפי שהיהודים היו כלואים במצרים. אני מנסה כמה שניתן לעמוד בקצב 

האחרים, עוקב אחריהם בקריאת ההגדה בעזרת ההגדה המתורגמת שלי. עם 

זוהי ארוחת מלכים והיין לא מפסיק לזרום. כשאנחנו מגיעים לשיר "דיינו", 

קולי עולה מעל קולם של השאר ואני מפתיע אפילו את עצמי כאשר מתברר 

 שאני מכיר את רוב שירי הסדר בעל פה.

חזור לניו יורק, הוא מפסיק להרצות עכשיו שדניאל יודע שאני מתכוון ל

לי ואנחנו נהנים מהזמן שלנו בישראל. ביום הראשון של חול המועד, אנחנו 

נוסעים אל צפת ושם טובלים בלהיטות במקווה של האר"י ז"ל, כאילו אנחנו 

בלוס אנג'לס. ביום למחרת,  "קונקשןספורטס "מובילים את שיעור האירובי ב

אנחנו נוסעים דרומה אל נמל התעופה בן גוריון כדי לקחת את ההורים שלי, 

 שבדיוק הגיעו לישראל כדי לוודא שלא הפכתי לחסיד.

ות", אומרת אמי לאחר שחיבקה אותי, א"תודה לאל שאין לך זקן ארוך ופ

ד בירושלים, כאילו היא לא ראתה אותי שנים. הם משתכנים במלון המלך דו

ושם, כמובן, מגישים מצות במהלך שבוע חופשת הפסח. אני מציג להם את 

סרפין, לוקח אותם לכותל ומראה להם את העיר העתיקה, כאילו אני מדריך 

מיומן. הם גם נרגעים כשהם שומעים על התוכנית שלי לחזור לניו יורק 

רק. אנחנו ולהתחיל ללמד שוב בבית הספר לקולנוע באוניברסיטת ניו יו

מבקרים בים המלח ובטבריה, ואז אני לוקח אותם לקרית ים, ושם דניאל 

והדר. אבי הופך ללהיט מכיוון שהוא  פארומשפחתו מקבלים אותנו ברוב 

מחזיק בידיו מצלמת פולרואיד שמדפיסה תמונות בין רגע, ואיש מעולם לא 

 מאושרותהראה דבר כזה. הנה תמונה עם דניאל, שיושב בין שתי האמהות 

  שלנו.
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לפני שהוריי טסים חזרה לניו יורק, אבי חוזר על ההצעה שלו להקים 

סנט תומאס, אבל אני עדיין רוצה להיות  לעבורי עסק אם אחזור הביתה א

סופר, ולא לכתוב זבל של הוליווד, כמו בעבר, אלא להיות סופר רציני שעוסק 

 בנושאים רציניים יותר.

דמעות בעיניי, אני מנשק לשלום את אבני שבועיים לאחר מכן, עם 

הכותל, כאילו אני נפרד מאישה אהובה ומבטיח לחזור ולחבק אותה שוב, אבל 

 לא יודע איך או מתי אעשה זאת.

 

 

 

 עשרה-פרק שלוש

 מתנדבים למען ישראל

 

אני מתרסק כשאני חוזר לניו יורק. אני מרגיש כמו אסטרונאוט שנכנס 

חזרה אל האטמוספירה של כדור הארץ לאחר מסע בחלל החיצון. רק שהמצב 

הפוך. בישראל הרגשתי בבית, ובניו יורק אני מרגיש כאילו אני נמצא בפלנטה 

ים האנשים, הארכיטקטורה של הבניינים, העמוד –. הכול נראה לי זר אחרת

הרומיים, העיטורים על אותם העמודים, הפסלים בפארק, השלטים באנגלית, 

השפה, הדגלים האמריקאיים... בנוסף, אני מרגיש שזה לא האוויר שלי, וקשה 

לי מאוד לנשום. אני מרגיש שאם לא אכנס לחליפת החלל שלי עם הקסדה 

היצור  . טי.,ובלוני האוויר של ישראל, אני הולך לדעוך ולמות, בדיוק כמו אי

 לאחרמכוכב אחר, שלא היה יכול לשרוד באטמוספירה של כדור הארץ. זה 

שביליתי שלושה חודשים בארץ הקודש ונשמתי את האוויר הקדוש והלכתי על 

אין קדושה כלל. כלל וכלל לא. כמו אי. טי, גם בניו יורק האדמה הקדושה, ו

 ."הביתה" לחזוראני רוצה 
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אני חווה התמוטטות נוראית. אפילו כשאני הולך לבית הכנסת, אני 

שירת ציפורים,  ונשמעות לי כמומרגיש ריקנות, כאילו לתפילות אין משמעות, 

קצות  תמאמינים שמבקשים מהאל לאסוף אותם מארבעאנשים מוקף בואני 

אותם לירושלים, אבל הם נשארים בניו יורק במקום לקנות ולהחזיר הארץ 

 יס טיסה ולקפוץ על המטוס הראשון שיחזיר אותם לארץ המובטחת.כרט

איך אני יכול להישאר כאן? אני שואל את עצמי איך אוכל לחיות כאן? 

אני עומד מול הפוסטר של הכותל שתלוי על קיר דירתי ומתפלל, "בבקשה 

ממך, השם, החזר אותי לישראל". וחוזר על התפילה שוב ושוב. "בבקשה ממך, 

 זר אותי לישראל".השם, הח

תחושת הזרות שלי לא נעלמת. אפילו הדירה שלי נראית משונה. גדלתי 

, זה ספורים לפני חודשיםרק בארצות הברית וחייתי שנים רבות בניו יורק. 

היה המקום האהוב עלי בעולם כולו, מלא באקשן, התרגשות, תרבות, סרטים, 

ך לכאן. כמו בספר "הזר" שיישאינני נשים יפות וחכמות, ולפתע, אני מרגיש 

של אלבר קאמי, אני משוטט ברחובות ללא כל מטרה, נתון באימה קיומית, 

רפינקל, הנביאים ומון וגימנותק מכל מה שמקיף אותי. או במילים של סי

המתבוללים של ארצות הברית, "ואני מנשק רק את הצל שלך. אינני מרגיש את 

ודים לא נראים לי כמו יהודים. הם ..." אפילו היהעכשיו כף ידך. את כמו זרה

יהודים, אבל הם לא יודעים מה קורה באמת. "התעוררו!" אני רוצה לצעוק 

לעברם. "הגלות הסתיימה! השם החזיר אותנו לישראל! התורה לא מדברת על 

פרנסה! היא מדברת על בניית מדינה יהודית קדושה בארץ שהשם הבטיח 

! לא שמעתם על זה? מהרו! עלו על לאבותינו! התעוררו! פקחו את עיניכם

הסירות! קנו כרטיסי טיסה! כולנו צריכים להתאחד כדי לעזור לאחינו 

 ואחיותינו שבונים מחדש את הארץ הקדושה!"

אבל אם אני אומר את זה למישהו, הוא פשוט מסתכל עליי כאילו 

 השתגעתי.

 "אנחנו יהודים אמריקאיים", הוא עונה. "ישראל היא לישראלים".

ן, בטח, אנחנו יהודים אמריקאיים, בדיוק כמו שהיהודים בגרמניה כ

 האמינו שהם גרמנים.

קיצוני", הם אומרים לי. "זאת ארצות הברית. זה לעולם "תפסיק להיות 

 לא יקרה כאן".

יהודים רבים בכל רחבי חללים אבל זה כבר קורה. ההתבוללות מפילה 

נשים לא יהודיות. החברים מתחתנים עם ארצות הברית. כל בני הדודים שלי 

נשים פרוטסטנטיות וקתוליות מתחתנים עם שלי מהתיכון ומהקולג' 

יהודיה. בדיוק כמו החבר שלי מתחתן עם  ינוואפיסקופליות, אבל איש מהם א

דייב. היהודים של ארצות הברית נמחקים מהמפה בגלל הקבלה וה"אהבה". 

פעמון פשוטה של סטטיסטיקה, אין בעקומת הנוכחי אם מציירים את המצב 

להם סיכוי. הקצב של נישואי תערובת רק יגבר. הפתרון היחידי הוא לעבור 
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לארץ ישראל שבה כמעט אין התבוללות. אבל איש אינו רואה את המסר על 

הקיר. ואני רק עוד נביא זעם מטורף ברחובות מנהטן. ישנם עשרות משוגעים 

הרכבת התחתית. יהודים שדואגים לעתיד כמוני שכותבים הודעות על קירות 

לחזק את "הזהות היהודית", אבל בתוך  הואהיהדות מאמינים כי הפתרון 

תרבות הגויים המקיפה אותם בסופרבול, טקס פרסי האקדמיה ומגורי 

 סטודנטים לשני המינים, הם נאבקים בקרב אבוד מראש.

בשכונת  אני מחליט לעלות על הרכבת התחתית אל ברוקלין כדי לבקר

ח שאמצא שם קדושה. ודאי בשכונה שבה יש ולובאביץ' בקראון הייטס. בט

יהודים דתיים רבים, אוכל לנשום. אבל כשאני מגיע לתחנת קראון הייטס, היא 

נראית כמו עוד שכונה טיפוסית בניו יורק, אלא שכאן כל תושבי ניו יורק 

יין לא מסוגל לנשום. אני עדולבושים כמו חסידים, במעילים וכובעים שחורים. 

אין קדושה באוויר. אין קדושה ברחובות, בעצים, בשמים ובעננים ממעל. סתם 

עוד שכונה בארצות הברית. אם הייתי מחזיק מונה גייגר שמודד קדושה, אני 

לא חושב שהייתי שומע אפילו צפצוף אחד קטן. הסיכה לא הייתה זזה 

 מילימטר.

צמו שונה לגמרי. אני שואל היכן זאת ההרגשה שיש לי בשכונה. הרבי ע

, שבו 881אוכל להתפלל מנחה, ומפנים אותי לבית הלבנים המפורסם במספר 

הרבי עומד להצטרף למניין, בחדר תפילה קטן הצמוד למבנה הראשי. יש 

תחושה של התרגשות באוויר, והיא מתחזקת מרגע לרגע כאשר מחוג הדקות 

נהיג המפורסם של חב"ד עומד של השעון על הקיר מצביע לעבר השעה והמ

ורחש באולם התפילה, כאשר הרבי מתקרב.  רבהלהופיע. לפתע, יש התרגשות 

אפשר לדמות את התחושה כמו גרעיני תירס המתפוצצים במכונת פופקורן, 

ה כדי זעל  זהאו התכה של חלקיקי אטומים במאיץ גרעיני. אנשים קופצים 

ן מופיע בדלת הכניסה, אני להתקרב כמה שניתן. כשהרבי בעל הזקן הלב

מרגיש קרן לייזר של אנרגיה קדושה נורית מתוך פניו, חוצה את החדר, פוגעת 

בי בחזה ושולחת אותי אחורנית לעבר הקיר. אולי זה נגרם בגלל ההשתוללות 

והדחיפות של החסידים, אבל אני מרגיש שזוהי קרן של קדושה שבוקעת 

 מהרבי הקדוש, שכמותה לא חוויתי מאז.

הרבי עצמו, מונה הגייגר שבתוך נשמתי, שכונת קראון מאבל, לבד 

אי הייטס בברוקלין היא כמו כל שכונה אחרת בניו יורק. אין קדושה באוויר. 

 ה של ארץ ישראל.ראפשר להשוות אותה לקדושה האדי

 שהתרשמתי מקדושתו של הרבי, אני נותן לחב"ד הזדמנויות כיוון

 2,111כדי להשתתף בהתוועדות )פברענגען(.  881. אני חוזר לבית נוספות

חסידים מתקבצים בתוך האולם הגדול כדי לשמוע את הרבי מדבר. אני ממתין 

לתורי על מנת לשתות מכוס היין הקטנה שכולם מקבלים, ממתין עד שהרבי 

לתוך עיניי  היישרבקצה המרוחק של האולם, מביט  ופונה לעברי ממושב

לי את הרשות לשתות, כפי שהוא מביט בכל אדם ומהנהן קלות בראשו, מעניק 
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שנמצא באולם הצפוף. אבל אני מתאכזב כאשר הרבי מדבר ביידיש. אני יכול 

להקשיב לתרגום באוזניות שניתנו לי, אבל אני מרגיש ששפת היידיש הגרונית 

מוזרה לי, ונשמעת יותר מדי כמו גרמנית. אני מחפש את היהדות של דוד המלך, 

בהם חוגגים את שמתנגנת של התהילים, את הנופים הקדומים, את העברית ה

את המצוות בארץ זבת חלב ודבש, לא באיזה גטו בברוקלין,  ומקיימיםהחגים 

שיעורים בשכונה, אבל עבורי זה לא הדבר  כמהניו יורק. אני משתתף ב

האמיתי. למה להיות כאן, כשיהודי יכול להיות בישראל? התשובות שלהם לא 

. השם בונה מדינה יהודית גדולה בישראל, כפי שאמרו הנביאים. השם הגיוניות

אוסף את היהודים אל ביתם מכל קצות תבל, בדיוק כפי שהוא הבטיח בתורה, 

אבל היהודים כאן בברוקלין מעדיפים להישאר בארצות הברית. בעוד זמן קצר, 

 הברית. ", הוא קורא לארצותאריק מאאפגוש את הרב יהודה חזני מירושלים. "ע

אני חוזר לדירה שלי, עומד מול הפוסטר של הכותל, מתגעגע לריח 

האבנים ומתפלל, יום אחר יום, "השם, בבקשה החזר אותי הביתה. בבקשה, 

 השם, החזר אותי הביתה. החזר אותי הביתה, השם, בבקשה!"

לתפילתי! צה"ל פולש ללבנון. במהלך מהיר  נענהבסופו של דבר, השם 

כיתר את אש"פ בתוך ביירות. אני יושב באולפן העברית שלי ומדהים, צה"ל 

כששני ישראלים  28בבניין הסוכנות היהודית בצומת פארק אבניו ורחוב 

בעל זקן עבות וכיפה  בקשים לדבר אתנו. אחד מהם הוא רבנכנסים לכיתה ומ

סרוגה גדולה. הוא לובש מכנסיים שצריך להאריך וסנדלים עם גרביים. 

ר שפונה לכיתה ומדבר באנגלית עילגת הוא בחור מגולח הישראלי הצעי

 וקשוח, כמו מפקד בצבא הישראלי.

 
 שלוש שנים לאחר מכן, מאיר אינדור ורבי יהודה חזני מסתכלים על אלבום החתונה שלי.
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"שלום", הוא מתחיל בקול קשוח. הוא פונה למורה לעברית ושואל אותה 

 בעברית, "אני יכול לדבר בעברית?"

 "עדיף באנגלית", היא עונה. "הם רק מתחילים".

עשר תלמידים. "שמי הוא מאיר -שהיחמה המונה הוא פונה לקבוצ

מישראל. אני סגן אלוף בצה"ל. זה הרב יהודה חזני מישיבת מרכז הרב  אינדור

 בירושלים".

הרב עומד בדממה מבלי לומר מילה. מאחורי מסגרות משקפיו העבים, 

 יניו בוחנות בקפידה את התלמידים בחדר.אני יכול לראות את ע

"כפי שאתם יודעים", ממשיך אינדור, "ישראל נמצאת במלחמה. 

אנחנו  החיילים שלנו נלחמים בלבנון וכוחות המילואים נקראו לעזור להם.

, לעבוד בשדות הגולן כדי לוודא שקוטפים עורףזקוקים למתנדבים כדי לעזור ב

לאנשים שיעבדו במחסני הצבא ויארגנו את את הפירות. אנחנו גם זקוקים 

האספקה שנשלחת צפונה אל החיילים שלנו. זה זמן חירום למדינה שלנו, וכל 

 יהודי ויהודיה צריכים לעזור כדי להבטיח את נצחוננו..."

"זה בדיוק מה שאני מחפש", אני חושב לעצמי והגעתי להחלטה באותו 

 הרגע.

ד עשרה ימים. ממשלת ישראל "קבוצת המתנדבים הראשונה יוצאת בעו

דולר לכרטיס הלוך ושוב.  211משתתפת בעלות הכרטיסים, אז המחיר הוא רק 

כל מתנדב יעבוד במשך חודש. אנחנו זקוקים לכל עזרה אפשרית. אמרו 

למשפחות ולחברים שלכם. אשאיר את מספר הטלפון שלי כדי שתוכלו לקבל 

בברוקלין.  פרס ג'וייסהעיתון במערכת מידע נוסף. אנחנו מקימים משרד גיוס 

 למישהו שאלה?"יש 

 "האם זה מסוכן?" שואלת אישה צעירה.

"לא מסוכן יותר מלחיות בניו יורק", עונה הישראלי. "זה לא הזמן לחשוב 

על ביטחון אישי. מה שחשוב עכשיו הוא הביטחון של אחינו ואחיותינו 

 בישראל".

בת התחתית ויוצא אל אני משוכנע. בבוקר למחרת, אני עולה על הרכ

, גרסה דתית ופופולרית של פרס יסג'ויהבניין הגדול וחסר החלונות של ה

, שמפורסם מדי שבוע לפני השבת. מכיוון שמדובר ניו יורק דיילי ניוזהעיתון 

 במוסד דתי, אני מניח כיפה על הראש, ויותר אינני מוריד אותה מראשי.

בנוגע למבוקשי. אני אומר אני מצלצל בפעמון הכניסה וקול שואל אותי 

 לו שבאתי להתנדב.

 "להתנדב למה?" הוא שואל.

 "להתנדב כדי לעזור בישראל", אני עונה.

 "זה עיתון פה, בחור, לא משרד גיוס".

 "נאמר לי לבוא ולהירשם כאן".

 "חכה רגע", הוא אומר.
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פותח את הדלת. לבניין הארוך יש דקה לאחר מכן, פעמון מצלצל ואני 

שלוש קומות. בקומת הקרקע יש את מכבשי הדפוס הענקיים ואני הולך בין 

העובדים ושואל בקול רם, מעל שאון המכבשים, היכן אוכל למצוא את משרד 

הגיוס למתנדבים, אבל איש אינו יודע על מה אני מדבר. גם האנשים בקומה 

ר, "בלגן" לא קטן, מילה שאלמד בשלב וציקהשנייה אינם יודעים במה מדובר. ב

מאוחר יותר בחיי, אבל היא מתארת בצורה הטובה ביותר את השנתיים הבאות 

בשולחנות וטלפונים שלא מפסיקים  עמוסשלי. לבסוף, אני נכנס לחדר גדול 

לצלצל, אבל איש אינו נמצא כדי לענות להם. אז אני מתחיל לקבל את השיחות, 

ים לבוא ולהתנדב בישראל במהלך המלחמה. "אני לא מאנשים שרוצ ןשכול

יכול למסור לכם פרטים כרגע", אני אומר לכולם. "אבל אם תשאירו שם ומספר 

 טלפון, מישהו יחזור אליכם בהקדם האפשרי".

במשך השעתיים הבאות, אני יושב וכותב רשימה ארוכה של שמות 

א בחור עם כיפה המתקשרים. במשך כל הזמן, האדם היחידי שאני רואה הו

שמציץ מבעד לדלת ועוזב מבלי לטרוח לברך לשלום. מאוחר יותר בשעות 

הצהריים, סגן אלוף אינדור ורבי חזני מופיעים ושואלים מה אני עושה? אני 

 מציג להם את הרשימה שכתבתי.

 "אני כותב את השמות ומספרי הטלפון של אנשים שרוצים להתנדב".

ממני. "טוב מאוד", הוא אומר. "אנשים אינדור לוקח את הניירות 

 מתחילים לשמוע על הרוח ההתנדבותית שיש כאן".

מר. וטלפון נוסף מצלצל. הרב חזני מרים את השפורפרת. "שלום", הוא א

 הוא מאזין, ואז מבלי לומר דבר, הוא מושיט לי את הטלפון.

 "מי זה האדם הזה?" הוא שואל את אינדור בעברית.

 משיב אינדור."אינני יודע", 

לאחר חודש שבו למדתי עברית, אני די מבין מה נאמר, אבל רק באופן 

כללי, וכאשר הישראלים מדברים במהירות, אינני מסוגל להבין מילה. שמעתי 

ישראל, אבל אם שני ישראלים מנהלים בהרבה עברית במהלך הביקור שלי 

שם של המתקשר שיחה נמרצת, זה נשמע לי כמו סינית. לאחר שאני כותב את ה

האחרון, אינדור מתחיל לחקור אותי כאילו אני טרוריסט שבוי. מה השם שלי? 

היכן אני מתגורר? מה אני עושה? למה אני נמצא במשרד? למה אני רוצה 

 להגיע לישראל? האם הייתי שם? האם יש רב שמכיר אותי?

כשאני מזכיר שאני תסריטאי בהוליווד, הוא נראה מרוצה מאוד. "זה 

ב", הוא אומר, ניצוץ בעיניו, כבר כותב בעיני רוחו את הסיפור על טו

 התסריטאי ההוליוודי שמתנדב לעזור לישראל בעת צרה.

רב חזני ממהר אל המשרד הסמוך. הלפתע, כאילו הוא נזכר בדבר חשוב, 

"חדשות! חדשות!" הוא קורא בקול רם. אינדור ממהר אחרי חברו. הרב ושותפו, 

טמן ורובין, אבל בנקודה אי את דון קישוט וסנשו פנשה, או בהחייל, מזכירים ל

 הזאת, אינני יודע איזה תפקיד יקבל כל אחד מהם.
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ומורה בישיבת  ידוע תלמיד חכםרב חזני הוא המאוחר יותר יתברר כי 

מפקד היה מרכז הרב בירושלים, והוא גם חייל, וכי סגן אלוף אינדור לא רק 

יודע פסוקים שלמים של מלומד ועזה, אלא יחידת הלוחמה בטרור ברצועת ב

בעל פה. הרב בעל הזקן הארוך עומד על כיסא ומחליף את הערוץ שהתורה 

בטלוויזיה שעל הקיר כדי לצפות בחדשות הערב. המסך מראה מטוס קרב 

ישראלי טס בשמי ביירות ויורה טילים המתפוצצים בענני עשן גדולים. למרבה 

 , צועק הוראות לטייס.הסבר קפץ על הכיסאהפליאה, הרבי השקט וחמור 

 "מה הוא אומר?" הוא שואל.

אינדור מתרגם את החדשות לעברית. כשדגלים לבנים מונפים מתוך 

מפקדת אש"פ, הרב קופץ מהכסא ומתחיל לחבק את אינדור, מסובב אותו 

במעגל. אינדור תופס את ידי ומושך אותי לריקוד ההורה. מעלינו, קריין 

ר כי ארצות הברית פועלת ללא הרף על מנת להכריז על הפסקת החדשות אומ

אש לפני ששר הבטחון הלוחמני של ישראל, אריאל שרון, יכניס את כוחותיו 

שחרור פלשתין בראשותו לארגון הלתוך העיר הנצורה והמובסת כדי לחסל את 

 של יאסר ערפאת.

 ."ארגון טרור!" צועק חזרה אינדור, מתקן את קריין הטלוויזיה

הרב ממשיך לקפוץ בהתרגשות, צועק על אינדור שיתקשר מיד למישהו 

 בישראל. "רפול!" הוא צועק. "תתקשר לרפול!"

 "איך אני יכול להתקשר לרפול!?" צועק אינדור חזרה.

"תתקשר!" מתעקש הרב. "תגיד לרפול לגמור אותם! לעזאזל עם 

 האמריקאים!"

 הרב שלי.גם אני נדהם ונרגש. סוף כל סוף מצאתי את 

 
 "תגיד לו!" צורח הרב הנלהב.

 "אינני יכול!" צועק אינדור חזרה בפרץ כעס.

רב חזני רוצה שאינדור יתקשר לרפאל איתן, הרמטכ"ל האני מבין כי 

של צה"ל, כדי להורות לו לסיים את העבודה. ברור שבמהלך הקרבות, קשה 
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רב יהודה חזני ה, אבל כפי שאגלה מאוחר יותר, אם מאוד לתפוס את הרמטכ"ל

 ומאיר אינדור רוצים לעשות משהו, אי אפשר לעצור אותם.

מאוחר יותר אני מגלה כי בתחילת המלחמה, אינדור מיהר לחזית כדי 

רפול, ולקבל את אישורו לגבי תוכנית הבאת לשעבר  ולפגוש את מפקד

באמת היה צריך  כימתנדבים מארצות הברית כדי לעזור למאמצי המלחמה, לא 

אותם, אלא כתירוץ להעניק השראה ליהודים אמריקאים ולחבר אותם יותר 

זכה לישראל. לאחר שהאישור התקבל מרפול, אינדור הקים את מערך הגיוס, 

במענק פיננסי של הסוכנות היהודית, ושכנע את אל על להציע כרטיסי טיסה 

חזני המוכשר הרב את  להעניק קדימות למתנדבים. לאחר מכן, הוא גררזולים 

מהישיבה שלו כדי שיבוא אתו לניו יורק, כדי ליצור את ה"בלגן" הנחוץ להעיר 

את היהודים של ארצות הברית ולהפוך את ארגון "מתנדבים למען ישראל" 

 לחדשות המרכזיות ממנהטן ללוס אנג'לס.

חזני הרב של הרב קוק,  ,בישיבת מרכז הרב על היותו תלמיד חכםנוסף 

ששינתה  "מוניםא גוש"און מדיה ואחד המובילים של תנועת ההתיישבות הוא ג

 את המפה ואת הרוח של ישראל. 

 

 
 באמצה התמונה בצד ימין. הרב חזני עומד. הליישוב שה תהרב צבי יהודה קוק בהתחל
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חזני הוא גם הכוח המניע מאחורי הפגנות הענק בשם ההתיישבות 

עצמו הוא גאון מדיה לא קטן בעצמו וביחד היהודית ב"גדה המערבית". אינדור 

הם צוות דינמי ובלתי צפוי. כאשר הרב המלומד מאוד וקצין הצבא הרציני 

, הם מזכירים לי צוות קומדיה, אבל פרס יסג'ויצורחים זה לעבר זה במשרדי ה

 יש משהו רציני ומחשמל בתגובה שלהם לדיווח על המלחמה בטלוויזיה.

ד מבטו בטלוויזיה, שבה רואים חיילים "שקט!" קורא אינדור, ממק

 ישראלים רצים לעבר הליקופטר ממתין כשהם נושאים חייל פצוע על אלונקה.

, ישנם פצועים והרוגים והולך"אבל אף שהניצחון הישראלי מתקרב ו

רבים בצד הישראלי", מדווח הקריין. "כמו הטייס הזה שמטוסו הופל מעל שמי 

 שולחן הניתוחים בבית החולים רמב"ם שבחיפה"., ולאחר מכן מת על ביירות

 "שיט!" אומר אינדור.

הרב מתמוטט על הכיסא וכתפיו נשמטות, מצחו נופל על השולחן, 

 זרועותיו פרושות לצדדים, גופו מורכן בתנוחת אבל.

 "הטייס. היכרתם אותו?" אני שואל.

 שאלה חסרת משמעות.האינדור לא עונה, כאילו 

כירו אותו או לא? הוא יהודי. גיבור. גיבור קדוש מה זה משנה אם הם ה

 מדינתו. למעןשנלחם  שעהשנהרג ב

רב חזני נעמד. יש זמן להתאבל ויש זמן הדיווח החדשות מסתיים. 

 להפסיק את האבל.

 "יאללה", הוא אמר לאינדור. "יש עבודה לעשות".

"אנחנו הולכים לעשות עוד רעש ואנחנו נפגשים עם אל על והסוכנות 

 הודית במנהטן", מודיע לי אינדור.הי

 "מה אני צריך לעשות?" אני שואל.

"תמשיך לענות לטלפונים ותרשום את השמות. כשנחזור מאוחר יותר 

הערב, נקים צוות מתנדבים שיחזור לאנשים האלו. ואנחנו צריכים להכין טופס 

עבור המתנדבים. בינתיים, תמצא מכונת כתיבה ותכתוב מאמר על כל מה 

יודע עד עכשיו. תכתוב אותו מנקודת המבט שלך, כתסריטאי מהוליווד  שאתה

שהולך להתנדב בארץ ישראל. אולי נוכל להפיץ אותו בעיתון לפני שהם יסגרו 

 את מכבשי הדפוס. אגיד לעורך שהסיפור בדרך".

לפתע, הוא מתיישר ומפסיק לדבר, כאילו האור הירוק במוחו השתנה 

 ילין היום!" הוא נזכר.לאדום. "עדיין לא הנחתי תפ

הוא מביט אנה ואנה, ומתרוצץ סביב, מחפש במשרדים השונים בקומה, 

אבל לא מצליח להיזכר היכן השאיר את התפילין שלו. "איפה התפלללנו 

 רב חזני.התמול?" הוא שואל את אשחרית 

 "בבית הכנסת יאנג איזראל בפורסט הילז. אולי שכחת אותם שם".

 עליו. "בוא נלך", הוא פוקד
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"היי! חכה רגע!" אני רוצה לצעוק לעברו, כשהם יוצאים במהירות 

מהחדר, משאירים אותי שוב לבד עם הטלפונים המצלצלים. אני נשאר שם עוד 

שמונה שעות, לוקח הפסקה כדי לאכול משהו. מצאתי מכונת כתיבה, אני 

 כמהכותב סיפור, שמתאר ברובו את רגשותיי כמתנדב למען ישראל, כולל 

פיסות מידע שאני מכיר. העורך של העיתון, יהודה שוורץ, מופיע ושואל אותי 

אם המאמר מוכן, מכיוון שהוא שומר מקום בעמוד הראשי לסיפור שאינדור 

 סיפר לו שאני כותב, והזמן האחרון להדפסה מתקרב.

 
 פרס", יהודה שוורץ, בפגישת מתנדבים. יסיחד עם העורך של "ג'וי

. הם מלאים באנרגיה, במופיעים שוב בשעה תשע בער רב חזני ואינדורה

הג'טלג לא השפיע עליהם בכלל. הם כמו חיילים שלא מסוגלים לנוח עד כאילו 

תום המלחמה. בנוגע אליי, אני מותש לאחר שעניתי על מעל למאתיים שיחות 

 טלפון.

 "אכלת משהו?" שואל אינדור. "הפיצה בדרך לכאן".

וחובש כיפה, מגיע עם ארבע פיצות הארי, בחור אמריקאי צעיר 

משפחתיות מחנות פיצה כשרה שנקראת "פלאטבוש פלאפל ופיצה". תוך חצי 

שעה, עוד ישראלים מגיעים, אנשים מהמשלחת ההתנדבותית שאינדור הביא 

חנן, רב סרן במילואים בעל שיער ארוך,  ביניהםאתו כדי להוביל את המערכה. 

ר יותר, חילוני יותר, שאינדור מציג כראש שלא חובש כיפה. שמואל, אדם מבוג

העיר לשעבר של קרית מלאכי. ראובן, ראש מועצה של מושב דתי בעמק הירדן. 

אלימלך, מפקד במילואים שתמיד מחייך. וברוך, בחור עולה צעיר אמריקאי 

עד  ,ונאה עם כיפה, זקן אדמדם קצר ורטייה שאותה הוא חובש באופן זמני

 פג בימים הראשונים של הפלישה ללבנון.שתחלים הפציעה שהוא ס

רב חזני לוקח פרוסת פיצה ועוזב אל חדר הטלוויזיה, ושם הוא פותח ה

ומתחיל ללמוד, כאילו הוא נתון לבדו במערה בהרים המיסטיים של  אספר גמר

הגליל, ולנגד עיניי זוהי תמונה של ריכוז וקדושה. הארי עוזב וחוזר מספר דקות 

רנים שעליהם אינדור והרב מתכננים לישון. ביומיים לאחר מכן עם שני מז
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הראשונים שלהם בניו יורק, הם היו אורחים בבית הוריו של ברוך, שחיים 

, מכיוון שכעת המייסד פרס יסג'ויבפורסט הילז, אבל אינדור מעדיף לישון ב

 והעורך הראשי של העיתון, רבי שלום קלאס, הפך את המקום למפקדה שלהם.

אומר הארי כאשר הוא מביט ברב חזני לומד במשרד הצדדי. "וואו!" 

"איזה כבוד להיות כאן עם מלומד כמו רבי יהודה חזני. הוא יד ימינו של הרב 

 צבי יהודה קוק, והאיש שהתחיל את מצעד הדגלים לכותל ביום ירושלים".

הארי מדבר באופן דרמטי שנשמע כמו קריין טלוויזיה, מדגיש כל מילה 

 חד, כמו שדרן הספורט הווארד קוסל.באופן מיו

אינדור מביט לעבר הרשימה שלי. הוא מוציא מחברת קטנה ומתחיל 

להתקשר לישראל, מדבר בהתרגשות בעברית חזקה שנשמעת כמו פרצי 

 מכונת ירייה.

אתה לא יכול "מאיר", ברוך מזכיר לו. "השעה ארבע בבוקר בישראל. 

 לצפות שהוא יענה לך".על בארבע בבוקר ו-להתקשר למנכ"ל של אל

"אנחנו במלחמה!" צועק אינדור בחזרה. "החיילים שלנו בלבנון לא 

 "!שן בנוחות במיטה שלו בתל אביב?יאז למה שהוא י –נים שי

אינדור ממשיך לצעוק לתוך הטלפון. לאחר שיחה אחת, הוא מתקשר 

 פעם שנייה לישראל, ואז למספר נוסף, מעיר את כל אוכלוסיית המדינה.

על -רי צוחק ומסביר שהזיקוקים כבר באוויר. המנהל המקומי של אלהא

בניו יורק סירב לתת כרטיסים מוזלים לאלפי המתנדבים שאינדור מקווה 

לשלוח לישראל. בזמן שהסוכנות היהודית רמזה שהיא מתכוונת לשלם את 

על לא מוכנה -המוזל שאינדור רוצה, אל סההפרש בין כרטיס מלא ולכרטי

עבור אינדור, המפתח להצלחת ת מקומות ללא הסכם בכתב. לשמור מאו

דולר, כדי למשוך כמה שיותר מתנדבים.  211הפרויקט הוא הכרטיס המוזל של 

אוהבים עסקאות טובות? אחרי  שאנשיםאידאליזם זה דבר נפלא, אבל נכון 

על בתל אביב, ודורש ממנו להעניק אישור אישי -שהוא מעיר את מנכ"ל אל

יורק כדי להעניק למתנדבים את התעריף המוזל בניו יורק, אינדור  לאנשיו בניו

מעיר את מנהל מחלקת העלייה של הסוכנות היהודית, רפאל קוטלביץ', 

על, דבר ראשון בבוקר, כדי -בירושלים, ודורש ממנו לשלוח מכתב לאל

להבטיח את מימון הכרטיסים. ברגע שהוא מסיים את השיחה, הוא מתקשר 

ת היהודית בניו יורק, אריה דולצ'ין, ואומר לו שקוטלביץ' מאשר. למנהל הסוכנו

רב חזני ממשיך ללמוד בשלווה במשרד הכשכולם מסיימים את הפיצות, ו ,אז

הצדדי, אינדור עורך עוד שתי שיחות לישראל, כאילו הוא רמטכ"ל המלחמה, 

ור כנסת, הרבנים חיים דרוקמן וחנן פורת, לא נותן להם לחזהחברי את מעיר 

דבר ראשון בבוקר, על מנת  עם קוטלביץ'מסכימים לדבר לישון עד שהם 

 להבטיח שהמכתב יישלח.

אינדור נעמד, מוחא כפיו, ומזנק במקום על מנת להפיג את עייפותו, 

כאילו אסור לו לנוח כלל, שר מספר שורות מתפילה, כמו חזן בבית הכנסת, 
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חות, מדבר בקול רציני ואז מתיישב חזרה ליד השולחן ועורך עוד שתי שי

ביותר עם ראש מחלקת העלייה בסוכנות היהודית בניו יורק, משה שכטר, 

, ואז לקונסול הראשי בעיר, נפתלי לאו, 'בית"רניק'שאותו הוא מכנה בשם 

ניצול שואה כמו אביו של אינדור. נראה לי שהזיכרון הטרי של אושוויץ הוא 

ור לעם היהודי. ברור לי המפתח לתשוקה הבלתי נלאית של אינדור לעז

מהמפגשים הראשונים אתו שהוא נמצא בתדר אחר לחלוטין משאר בני האדם. 

עבורו, לחיים אישיים אין משמעות. הדבר היחידי שחשוב לו הוא לעזור לעם 

ומתמקדת רק  כביכול, צרת אופקים תחילה ישראל. הציונות שלו נראית

שולי לעומת המטרה הגדולה  הואביהודים. בראיית העולם שלו, כל דבר אחר 

של עזרה ליהודים. ולכן, אין לו נקיפות מצפון להעיר עשרים אנשים באמצע 

הלילה אם זה יעזור להביא מתנדבים נוספים לישראל. רק הרבה יותר מאוחר, 

רב חזני, אני מגלה כי "התוכנית הגדולה הלאחר שיחות אישיות ועמוקות עם 

תקיים, רק כאשר העם היהודי כולו יחיה לעולם" של הבורא עבור האנושות ת

 נביאבתורה ואומר שוב במדינה ישראלית ריבונית בכל ארץ ישראל, כפי ש

 ישראל.

לאחר מכן, אינדור פונה אליי ומבקש ממני עזרה לכתוב עלון על מנת 

 לפרסם את מסע ההתנדבות ואת הטיסות הזולות.

עלונים  21,111, "אתה יכול להדפיס "מאיר", מזהיר אותו אלימלך

ולהפיץ אותם בכל ניו יורק, ולהבטיח טיסות זולות כשאתה לא יודע בעצם אם 

 אתה מסוגל לעשות את זה".

לדבר עלינו, אז הסוכנות היהודית  "אם נפיץ את העלונים, וכולם יתחילו

 תהייה חייבת לממן את הטיסות", טוען אינדור.
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הוא מסתער לי היסוס בזה הסגנון של אינדור. בדומה לאריק שרון, 

בכל המהירות לעבר המטרה, ונותן לאנשים אחרים לנקות את הבלגן  קדימה

 שהוא משאיר מאחור.

 "מאיר, אתה לא יכול לעשות את זה", מתעקש ברוך. "זאת אמריקה!"

הארי צוחק. "אתה עדיין לא מכיר את מאיר", הוא אומר לברוך. הארי 

עבד עם מאיר בעבר, במסע הראשון של הישראלי לארצות הברית במטרה 

התיישבות היהודית בחברון. הארי ללהקים את "קרן חברון", על מנת לסייע 

סף גם יעבוד אתו בעתיד, כאשר אינני מתגורר עוד בניו יורק, בפרויקט גאוני נו

ות באינדור על מנת להביא נערים הלומדים בישימקים בשם "שומר ישראל", ש

מארצות הברית לישראל למשך שבוע של אימוני צבא ואז שבועיים של שמירה 

 להכותבהתיישבויות במאמץ להעניק השראה ליהודים אמריקאיים צעירים 

 שורשים במולדת היהודית.

של אינדור והוא מתחיל לנגן לפתע, כמו קוסם, יש חליל עץ קטן בידיו 

מנגינות שמחות. לפני דקה, הוא צרח על אנשים ישנוניים בישראל, חברי כנסת 

ומנהיגי הסוכנות היהודית, ועכשיו הוא מרקד בחדר כמו החלילן מהמלין 

 שהולך להוביל את כל היהודים בארצות הברית חזרה לישראל.

י עומד בפתח חזנ הרבבאותה פתאומיות, אני שומע תקיעת שופר. 

הדלת המשרד הצדדי הקטן, מחזיק בשופר שהוא מצא. הוא תוקע בו בקול רם, 

משמיע במיומנות רבה את הקולות שמגרשים את השטן בראש השנה. הוא 

משמיע תקיעות, תרועות ושברים, והקולות מהדהדים בבניין, כאילו הוא שולח 

 את צבאו למלחמה.

 האלו הם מטורפים או גאונים?אני שואל את עצמי האם שני הישראלים 

כשהקונצרט שלהם מסתיים, והתוכן של העלון מוכן, אינדור קורא לרב 

חזני להעיף בו מבט. הרב רוצה משהו יצירתי יותר שיביע את הרעיון באופן 

חושב לעצמו מה יעשה בקיץ. אינדור אוהב את תמונה של ילד ש –ויזואלי 

, הוא רוצה להדפיס עלון פשוט. הרעיון, אבל עד שניתן להשיג את הגרפיקה

אפילו שבניין העיתון סגור בלילה, ואין מי שיבצע את עבודת הגרפיקה או את 

משלחת ה, כדי שעכשיוההדפסה, אינדור מתעקש שצריך להדפיס את העלון 

תוכל להפיץ אותו לפני שבת. אז הוא מתקשר לעורך העיתון. לאחר חמש דקות 

רב קלאס. השל הטרדות מצד אינדור, שוורץ מסכים לבקש את אישורו של 

ושולח הרב הקדוש, ללא כל ספק, נלהב לעזור למדינת ישראל בעת מצוקה, 

הרב ו שעובד כדי להפעיל את אחד ממכבשי הדפוס הקטנים. אינדור אומר ל

הרבים,  חזני יבצע את הגרפיקה. מאוחר יותר, אני מגלה כי אחד מכישוריו

רב חזני הוא גרפיקאי מוכשר, היוצר של כל הפוסטרים של גוש אמונים ה

מהרעיון המקורי, דרך הלוחיות שהוא יוצר בעצמו, אם צריך, ואפילו ערבוב 

ים עם דלי ואז הדבקת הפוסטר קהקמח והסודה לשתייה כדי לייצר את הדב

 .שת, באמצע הלילה, בכל רחובות ירושליםרומב
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רב חזני הולך יחד אתו אל חדר המכבשים בקומה הכשהמדפיס מגיע, 

התחתונה. אז, לאחר שהוא מעביר את ההוראות לחייליו, שמתפזרים לתוך 

הלילה, אינדור יושב יחד אתי עד שאנחנו כותבים שאלון וטופס קבלה שממנו 

מתנדבים. אז הוא מורה לי לכתוב מאמר על המשלחת וכיצד הוא נוכל לרשום 

התחיל את המבצע. ברור לי שהוא מבין איך צריכים לכתוב מאמר, ומתברר 

לי שהוא עסק בעיתונאות לפני שהתחיל את הקריירה הצבאית שלו. הגאווה 

שלי כסופר וכתסריטאי נפגעת מכך שאני מקבל פקודות מישראלי, אבל אני 

ו שלי בצד, ומרגיש שהאנשים האלו יודעים איך לנהל מבצעים שם את האג

צבאיים הרבה יותר טוב ממני. אני שמח לעזור ומקבל בענווה את התפקיד שלי 

כשוליה, משתמש בכישרונות שלי עבור ישראל, שזה בדיוק מה שהתפללתי 

 שיקרה לי מדי יום במהלך חצי השנה האחרונה, מאז הנס ששינה את חיי.

תי, אינדור הוא בן של ניצולי שואה. אביו שרד את זוועות כפי שהזכר

הרצון האדיר של של ת ואחת הסיבות העיקרי וזאושוויץ, וכפי שהזכרתי, 

אינדור לעזור למדינה היהודית. הוא פעיל בתנועת גוש אמונים והוא בונה עוד 

 ועוד ישובים במדינה שלו, משוכנע בכך שיהודי הגולה חייבים לזנוח את חייהם

הנוחים בארצות הגויים הזרות ולחזור אל מדינת ישראל כדי להשתתף בבניית 

ובתפילות המוסף של  מזכירים מדי יום בתפילות יהודיםציון, בדיוק כמו ש

 ". ואסף נדחי ישראל, ונפצות יהודה יקבץ מארבע כנפות הארץ" החגים:

הלהיטות של אינדור מרשימה אותי מאוד. האידיאליזם שלו, יחד עם 

העובדה שהוא החייל הישראלי הראשון שפגשתי, מבדילים אותו מכל 

היהודים שאני מכיר בארצות הברית. הוא היה מהמפקדים הראשונים ביחידת 

, ושם הוא נפצע, נלחם במלחמת ששת הימים, במלחמת הלוחמה בטרור בעזה

 רב חזניההתשה, במלחמת יום כיפור, ובמבצע ליטאני, ששם הוא נפצע שוב. ל

גם דרגת קצונה במילואים, ובשנים הבאות, הוא יהפוך להיות המפקד שלי, יש 

כאשר הוא יעביר אותי ליחידת מילואים מיוחדת של חילוץ והצלה שאותה הוא 

יקים בירושלים, כמו יחידת החילוץ המיוחדת של צה"ל שטסה בכל רחבי 

 העולם כדי לעזור למדינות שנפגעו ברעידות אדמה ואסונות טבע אחרים.

צוות מצריך לבחור בין לקיים את משני האנשים הללו למדתי, שכאשר 

התורה לבין להגן על היהודים מאויביהם, אז הרובה הופך להיות קדוש כמו 

 אולי אפילו קדוש יותר! –תפילין 

אני יכול להבין כיצד חייל כמו אינדור מעורב בפרויקט התנדבותי שכזה 

ככל שיש יותר יהודים במדינה, כך היא חזקה  –כדי להביא יהודים לישראל 

ירצה לעזוב את  הרב חזניכמו  תלמיד חכםיותר. אבל אני לא מבין כיצד 

ושבעת ילדיו כדי להתרוצץ בניו יורק ולחלק עלונים  והישיבה, את משפחת

כדי להביא יהודים לישראל. במהלך השבת בביתו של הארי, באחד מרגעי 

לא רץ יחד עם אינדור מבית כנסת לבית  חזניהרב המנוחה הנדירים שבהם 

כנסת כדי לפרסם את ההתנדבות בישראל, יש לי הזדמנות לשאול אותו שאלות. 
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דובר אנגלית, לפחות לא במסע הראשון שלו לארצות  ינוא הרב חזנימכיוון ש

 הברית, הארי מנסה כמה שניתן לתרגם את התשובות.

", מסביר ם בודדיםליהודי, לא לעם ישראל"הרב אומר שהתורה ניתנה 

הארי. "השכינה מופיעה בכללותה רק בחיי האומה הישראלית בארץ ישראל, 

וזאת הסיבה שבגללה השם אומר למשה וליהושע שוב ושוב, להביא את בני 

חוץ לארץ, כמו בישראל לארץ ישראל, במקום לקיים את מצוות התורה במדבר 

 שהמרגלים רצו לעשות".

שכינה", מזכיר לו אינדור. "הוא תסריטאי מהוליווד, "הוא לא יודע מה זה 

 לא בחור ישיבה".

"אני חושב שהרב מתכוון לכך שנוכחות השם, אור השם, הברכה 

לעולם רק באמצעות עם ישראל, האומה הישראלית  ההאלוקית שלו, מגיע

 בארץ ישראל", מבהיר לי הארי.

בכל מילה,  נד בראשו בהסכמה, ואני מהנהן בראשי, מתרכז הרב חזני

 כאילו אני שומע אותה ממרומי הר סיני.

 משפטים כדי שהארי יתרגם עבורי. כמההרב ממשיך, עוצר כל 

"בגלות, האומה הישראלית התרסקה, ופוזרה כמו שלד עצמות לכל 

 הכיוונים, עד שהעצמות הפכו לאבק והגוף נרקב".

הטובה, גלות זה ממש כאן", מסביר לי הארי. "בארצות הברית הישנה וה"

 ", הוא מוסיף בחיוך.כל כך אוהבהוא הארץ ש

"בגלות, במקום להיות אומה יהודית גאה, קדושה, חזקה ועצמאית, כמו 

. ללא הכלי של עם האלובימי שלמה המלך, הפכנו להיות מיעוט נרדף בארצות 

 ,ישראל בארץ ישראל כדי להכיל את האור האדיר הזה, השכינה, נוכחות השם

שתחזור, וכדי שממלכת השם הקדושה תוקם בעולם  כדיעוזבת את העולם. 

הזה, העם היהודי חייב לחזור לארץ ישראל ולבנות מחדש את חייו כאומה 

ריבונית. זה מה שנקרא קיבוץ הגלויות, השלב בגאולה שאנחנו חווים בימים 

ם. אלו בלידתה מחדש של מדינת ישראל וחזרתם של היהודים מכל רחבי העול

ככל שיותר יהודים יחיו בישראל, כך האומה תיבנה מהר יותר והשכינה תחזור 

'. אנחנו צריכים ציון תצא תורה ודבר ה' מירושליםכי מלעולם, כמו שנאמר, '

להתגשם, בכך שאנחנו מביאים את היהודים חזרה לישראל ובכך  זהלעזור ל

האדיר של  שאנחנו בונים כלי לאומי חזק שיהיה מסוגל להכיל את האור

השכינה שתחזור לשלמותה. היהדות היא יותר מהנחת תפילין, מליהנות מיום 

השבת ולשמור על כשרות. זה אומר שאנחנו מקימים מלכות יהודית, צבא 

יהודי, בתי משפט יהודים, מערכת חקלאות לפי חוקי התורה ומרכז רוחני 

ץ ישראל. מסביב לבית המקדש בירושלים, ואת כל זה ניתן לעשות רק באר

 זאת הסיבה שהתורה מצווה עלינו לחיות בארץ ישראל ולא בניו יורק".

אמר, אבל  הרב חזניאני מודה ומתוודה שלא הבנתי את כל הדברים ש

הבנתי את רוח הדברים. זאת הייתה תמונה גדולה יותר של יהדות מכפי 
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מאשר לאכול גפילטע פיש ולהדליק נרות שבת.  יותרשנתקלתי בה עד עכשיו. 

אבל עדיין יש לי שאלה בנוגע ליהודים החרדים. "ישנם יהודים דתיים 

שאומרים שארץ ישראל היא טרף", אני מציין, מקווה שהוא יסביר לי את נקודת 

 המחלוקת הזאת.

הארי מתחיל לתרגם את השאלה שלי, אבל הרב מרים את ידו, מראה 

 ת השאלה.כי הוא הבין א

"התלמוד מלמד אותנו שתהליך הגאולה יתרחש בהדרגה, באטיות רבה 

מאוד, קצת בכל פעם, בשלבים רבים, כמו זריחת השמש. אותו תהליך מתרחש 

גם בחייו של אדם. תחילה, נולד ילד, ואז הגוף שלו מתחזק ומתפתח לפני 

גיל שהשכל שלו מתגבש, ולפני שהוא מגיע להבנה רוחנית של עצמו. רק ב

מצווה שלו, הוא מקבל על עצמו את מצוות התורה. בדומה השלוש עשרה, בבר 

לארון הברית, קודם כל נבנה הכלי ואז התורה הוכנסה לתוכו. עכשיו אנחנו 

בשלב של בניית הכלי, החלק הצדדי של אומת ישראל. כאשר מדינת ישראל 

ויותר. כבר  תמשיך לגדול, הטבע הקדוש והייחודי שלנו יתחיל להופיע, יותר

 היום, מרכזי תורה וקהילות דתיות חדשות נבנים בישראל בכל מקום".

 "אז למה החרדים לא רואים את זה ככה?" אני שואל.

צוחק ומדבר עם אינדור בעברית. "הוא רוצה ללמוד את כל  הרב חזני

 התורה על רגל אחת". אז הוא מדבר אליי והארי מתרגם.

ללמוד ספר, 'אורות', ואז הוא יענה "הרב אומר שאתה קודם כל צריך 

 על שאלותיך".

וד את כתביו של הרב קוק כשהוא אפילו לא מבין מאיך הוא יכול לל"

 משפט אחד בעברית?" שואל אינדור.

 תלמיד חכם"כשהוא יגיע לישראל, הוא ימצא לו חברותא", עונה חזני. "

 שאתו הוא ילמד. מישהו שמדבר אנגלית".

סון ללמד אותי ממבקש מהרב דוד ס הרב חזני, עולה לישראל, כשאני ובדיוק לפי הבטחתו)

את כתביו של הרב קוק, ואנחנו כותבים ארבעה ספרי פרשנות לכתביו של הרב קוק בסגון פשוט 

      וקל להבנה(.
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נחזור לסיפורנו. לאחר היום הראשון והארוך מאוד שלי ב"מתנדבים 

בברוקלין, בשתיים בבוקר, בנסיעת  ”הג'וייס פרס“למען ישראל" במפקדת 

הרכבת התחתית הארוכה שלי לדירתי במנהטן, אני מרגיש שחיי לא יחזרו 

להיות אותם חיים. בבוקר למחרת, אני עולה חזרה על הרכבת התחתית, וחוזר 

לענות לטלפונים שלא מפסיקים לצלצל, אומר לאנשים לבוא ולהתראיין 

של אינדור, אני אומר למתנדבים  במשרד שלנו בברוקלין. לפי הוראותיו

שמתקשרים מחוץ לניו יורק שהם צריכים לשלוח המלצה של רב יחד עם 

די שנוכל לוודא אילו מועמדים הם כ –הטופס שלהם, שאותם אני שולח בדואר 

 יציבים מבחינה נפשית.גם יהודים וגם 

 יהודה שוורץ, עורך העיתון עוצר בחדר ושואל לזהותי.

 ה לטלפונים", אני אומר לו."אני מתנדב שעונ

"אם מתנדבים הולכים להגיע לכאן ולהירשם, אז אני לא רוצה בלגן", 

רב קלאס, המוציא לאור של ההוא אומר. "אני אתכם במאה אחוזים, וגם 

העיתון, אבל אנחנו לא רוצים שתעשו משהו שיגרום לאנשים של מחלקת 

שולחים אמריקאים להילחם המדינה להסתכל עלינו בעין עקומה, כאילו אנחנו 

 בצבא הישראלי".

מה אכפת בכלל לממשלת ארצות הברית, אני שואל את עצמי, מכיוון 

 ארצות הברית.לשלא ידעתי על מערכת היחסים המורכבת בין ישראל 

הטפסים מודפסים והעלונים יוצאים אל בתי הכנסת והארגונים הדתיים 

והקהילות היהודיות בניו ג'רזי.  בכל חמשת המחוזות של ניו יורק, לונג איילנד

סרן חנן שורק ארוך -יום שישי בבוקר מגיע, ואני מוצא את עצמי בין ברוך ורב

השיער, במושב האחורי של האולדסמוביל הישנה והחבוטה של הארי, נוסעים 

לעבר הרי קטסקיל, ששם נערכת ארוחת שבת לרווקים יהודים במלון הומוואק 

יושבים במושב הקדמי,  הרב חזנימאיר אינדור ו שבו הארוחה היא גלאט כשר.

והארי נוהג. שמתי לב שבכל יום, מצב רוחו של אינדור נע בין שמחה לכעס 

והוא מחליף בין מצבי הרוח האלו כמו גלי הים. עכשיו, הוא בשלב הכועס שלו, 

זועם על כך שהסוכנות היהודית שחררה הצהרה לעיתונות שהם הקימו את 

 תנועת ההתנדבות.

"איזו חוצפה!" אומר אינדור, מחזיק עותק של העיתון הניו יורקי היהודי 

בידיו. זה עיתון חילוני בעל תפוצה רחבה שפונה לאוכלוסייה הליברלית 

 והיהודית של ניו יורק.

לעיתון הזה יש קרוב למאתיים אלף "מה אכפת לך?" אומר הארי. "

ון, המאמץ ההתנדבותי יהודים בניו יורק בלבד. עכשיו שהגענו לעמוד הראש

 עלה על המפה".

"תגיד לו, יהודה", אומר אינדור לחזני, אבל הרב שותק. הוא לא רוצה 

הצדיקים הטהורים אינם רעים או לבקר, כפי שהרב קוק מלמד: " יםלהגיד דבר
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קובלים על הרשעה אלא מוסיפים צדק, אינם קובלים על הכפירה אלא 

 ".רות אלא מוסיפים חוכמהמוסיפים אמונה, אינם קובלים על הבע

"אלמד אותך כלל גדול של הצלחה, והרב חזני יסכים אתי", אומר אינדור 

באנגלית למעני. "בזמן שמנהיג צריך ללכת קדימה, הוא תמיד צריך להביט 

לאחור כדי לראות מי עומד לבעוט לו בישבן וינסה לתפוס את מקומו. ברגע 

על, שתומכים רק -היהודית ובאל זה, ישנם אנשים בצה"ל, בממשלה, בסוכנות

הם רואים שאנחנו הולכים להמשיך קדימה ולא משנה כי בחצי לב במאמצינו, 

אם הם יאשרו את התוכנית או לא. אבל כשאנחנו נצליח, הם ינסו לקחת את 

, לא בהכרח למען טובת שהם רוציםההצלחה לעצמם ולנהל את הדברים כפי 

יותר מזוג מטורפים מגוש אמונים. הם לא רב חזני ואני לא ההמטרה. בעיניהם, 

רוצים שני אידיאליסטים דתיים שיהיו אחראים על המערכה הזאת. למרות כל 

 ינההמיליונים הרבים שהושקעו בתוכניות הקיימות, הסוכנות היהודית א

מצליחה למשוך את האנשים הצעירים לישראל. תאמין לי, כשכמה פעילים 

תוכנית חדשה שתשלח אלפי יהודים  דתיים מישיבת מרכז הרב יתחילו

 לישראל, יהיו הרבה אנשים שיעשו הכול כדי להיפטר מאתנו. נכון, יהודה?"

 הרב עדיין לא עונה.

"הוא לא רצה להגיד משהו שלילי", מסביר אינדור. "אבל הישבנים של 

שנינו כבר שחורים וכחולים מכל הבעיטות שחטפנו בתודה על הפרויקטים 

 ".המוצלחים שהקמנו

סדר", שלא רצה שאסתובב  ואימנסיוני הלא נעים עם מפיק הסרט, "חוק 

בסט הצילומים בזמן שהפיקו את הסרט, אני מבין את דבריו של אינדור, אפילו 

טוב  ואשאני לא מבין מדוע ישנם אנשים בישראל שיריבו על פרויקט שה

למדינה. אני לא מדבר, מזכיר לעצמי שהשם העביר אותי באורח פלא למכונית 

שבה הלקוח טס  'הרץ השכרות רכב'הזאת, בדיוק כמו הפרסומת הישנה ל

ישירות לתוך המכונית. אני מבין שלמרות כל הידע שלי, אני כמו טרמפיסט 

 המום ומבולבל שנמצא במדינה שהוא לא מכיר.
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"היי, פישמן", אומר הארי. "אולי תספר לנו כמה סיפורים מהוליווד? 

 רב יהודה? אתה רוצה לשמוע סיפורים מהוליווד?"המה אתה אומר, 

 תלמיד חכםשוב, הרב הרציני אינו עונה. מאוחר יותר, אני מגלה כי ה

 הוא בדרך כלל מאגר אדיר של שמחה ואמונה. אינדור מסביר את שתיקתו.

שהוא לא מכך חגוג בר מצווה בקרוב והרב יהודה מודאג עומד ל"בנו 

נמצא בבית כדי ללמד אותו את הדרשה שלו. הוא כועס שחטפתי אותו כאן 

 לניו יורק".

היום, מלון הומאווק אינו קיים, אבל אז הוא היה מלון כשר וקלאסי 

והתגאו בכך שיש להם מגרש גולף, מגרשי בהרים עבור היהודים הדתיים, 

כל המעדנים בטניס, ברכת שחייה, אולם כדורת, ושולחנות מזון עמוסים 

א מספיק לפרסם את לרב חזני מתעקש שההיהודיים הקיימים תחת השמש. 

העלון בלוח המודעות בלובי המלון. הוא שולח כל אחד מאתנו לקומה ולאגף 

את העלון מתחת לכל אחת מהדלתות. אחר של המלון עם הוראות להחליק 

אנחנו נפרדים בברכת שבת שלום מברוך, האמריקאי שהפך לישראלי ומחנן, 

עוד יותר ליהודים, גם גדול הרב סרן הישראלי, ונוסעים למלון גרוסינגר, מלון 

חזני מתעקש להחליק עלון מתחת לכל הרב וגם לכאלו שפחות. שוב,  דתייםל

ראות את הרב ארוך הזקן הזה מישיבת מרכז הרב דלתות המלון. כמה מדהים ל

בירושלים מתרוצץ במסדרונות המפוארים של גרוסינגר, מתכופף ומחליק את 

העלונים מתחת לדלתות החדרים. הוא עושה את זה מבלי להתחשב באגו שלו, 

מבטל לחלוטין את החשיבות העצמית שלו. אני לומד מדרכו את משמעות 

לא עבודת כפיים. בכך שהוא  ואש שמחתי". ז"להעלות את ירושלים על ר

מחליק את העלונים המכריזים על ההתנדבות בארץ ישראל מתחת לדלתות 

 החדרים, אנחנו עוזרים להחזיר את השכינה לציון!

בנסיעה חזרה בכביש הראשי לעבר מונסי, אחד מהגלגלים האחוריים 

את המכונית  של האולדסמוביל הישנה מתפוצץ כמו פצצה והארי נאלץ להסיט

הרועדת אל שולי הכביש. השבת במרחק שעה מאתנו והארי מעריך שיש 

לפחות נסיעה של חצי שעה לפני שנגיע אל מונסי, המקום שבו אנחנו צריכים 

דלת לבלות את היום הקדוש, שבו הנהיגה אסורה. כאשר הארי פותח את 

בקלות  רב חזני משתלט על המצב, ודוחף אותו הצידה. הוא מריםההמטען, 

נית ומתחיל לעבוד על החלפת הצמיג ואת הג'ק ואת הגלגל הרזרבי מהמכ

בזריזות ומהירות של אדם מיומן הרגיל לעשות זאת במירוץ מכוניות כמו 

 .211האינדיאנפוליס 

חזני מורה לו ללכת, הרב "תן לי לעשות את זה!" מתעקש הארי, אבל 

ומראה שאין טעם להתווכח אתו. הוא מרים את הג'ק ומיד מבין כיצד הוא פועל. 

אני הייתי צריך לבדוק אותו במשך חמש דקות לפני שהייתי מסוגל להפעיל 

אותו, אבל בזמן שאינדור מנגן נעימה חגיגית בחליל, הרב מחליף את הגלגל 

מלימוד פסקה קשה בגמרא. במובן  במהירות, נהנה מהעבודה כפי שהוא נהנה
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מסוים, הוא מזכיר לי את סבי, בנימין, שהיה אדם חזק וכולבויניק, ואולי זאת 

 .קרבה עזה כל כך הסיבה שאני מרגיש אליו

"אני מקווה שהרימה הגדולה הזאת תעבוד", אני מעיר, כאשר הארי 

 נוסע לעבר מונסי בכל המהירות האפשרית.

 שמעות של רימה היא תולעת.הרב ואינדור צוחקים. המ

"בדיחה טובה!" אומר אינדור. "זה בדיוק מה שהמכונית הזאת! איך אתה 

 מכיר את המילה רימה?"

אינני זוכר מהיכן אני מכיר אותה. המלך דוד מתייחס לעצמו כ"אנוכי 

תולעת ולא איש", אבל הוא משתמש במילה תולעת ולא רימה. לאחר מכן, 

 ם הם למכונית בשם רימה.אינדור וחזני מתייחסים ג

זמן קצר לאחר הדלקת הנרות, אנחנו מגיעים אל הבית שבו נבלה את 

ומתברר שזה מוקדם עבור אינדור האימפולסיבי והבלתי ניתן לצפייה,  –השבת 

סדר או שדעתו מוסחת בקלות  חוסרשידוע שהוא מאחר לכל דבר, לא בגלל 

לעצור את כל מה שהוא עושה  )מה שגם נכון(, אלא מכיוון שבכל רגע הוא יכול

כדי לבצע מצווה אחרת, כמו למהר פתאום ללוויה של יהודי פשוט שהוא לא 

 מכיר, אפילו כשיש כבר מניין.

רב ויין לתפילת יום ההמארח שלנו לוקח אותנו אל בית הכנסת של 

השישי והרב מזמין את אינדור לפנות בדברים אל הקהילה. על אף שהאנגלית 

רה, כאשר הוא מדבר, האידיאליזם והרגש שלו מצליחים ללכוד של אינדור סבי

את תשומת לב כולם. הוא מקדים את קריאתו למתנדבים בכך שהוא חוזר על 

ל שבטיהם העשירים במקנה של ראובן, גד וחצי המנשה. הם רצו עהסיפור 

, במקום להצטרף ןלקבל את נחלתם בארץ ישראל בצד המזרחי של נהר הירד

ם בכיבוש מקום מושבם העיקרי בגדה המערבית של הירדן, אל שאר השבטי

 אשר הייתה מלאה באויבים חזקים. כשמשה שמע את בקשתם, הוא גער בהם:

" ההתייחסות של אינדור ברורה !?האחיכם יבאו למלחה ואתם תשבו פה"

במונסי יכולים לשבת בשלווה בגטו  נוח כל כךלכולם. האם יהודים שמרגישים 

הנחמד שלהם בזמן שהיהודים בארץ ישראל נתונים במלחמה? לא! הם, בדומה 

מנשה, צריכים לבוא ולהתנדב כדי להראות את חצי הלשבטים של ראובן, גד ו

הדרך! לאחר התפילה, אנשים רבים מתגודדים מסביב לאינדור, כולם רוצים 

ולח את כולם אליי. "זה קני פישמן, תסריטאי לדבר ולהצטרף לפרויקט, והוא ש

 מהוליווד, והוא מנהל את משרד המתנדבים שלנו בניו יורק", הוא מכריז.

אלו חדשות עבורי. תכננתי לעלות על טיסת המתנדבים הראשונה 

רב חזני נשאר מאחור, מסתכל על הלישראל ולא להישאר בניו יורק. בינתיים, 

ות. זה המסע הראשון שלו לארצות הברית, המתרחש בעיניים חדות ותלמודי

וכמו חייל, הוא במשימת ריגול, אוסף מידע ולומד את השטח. בפעם הבאה 

שהוא יחזור, הוא יהיה כמו יחידת טנקים וישעט במלוא המהירות, יגרום 

לאינדור ההיפראקטיבי להיראות כאילו הוא עומד במקום. המטרה שלו היא 
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הוא רוצה לגרום  –שיעזרו במהלך המלחמה לא רק להביא מתנדבים לישראל 

מסוגל להבין כיצד  ינולכל היהודים בארצות הברית לעלות לישראל. הוא א

יהודי מעדיף לחיות בארצות הברית כשהוא פשוט יכול לעלות על מטוס 

על באותו יום. אחרי הכול, זה הדבר שאליו היהודים עוד ולהיות בירושלים 

ית. בעיניו, הם כמו זן רם החרדים בארצות הבלא מסוגל להבין את היהודיפפ

, אבל מתעלמים מהרוח ןים את המצוות שנוח להם אתראחר, יהודים שבוח

בארץ תורה ה שחיה על פי המואהאמיתית של התורה, שמטרתה לבנות 

הקדושה, וזה משהו שאתה לא יכול לעשות במונסי או בבורו פארק, אז הוא 

הברית כדי ללמוד את הזן החריג הזה,  משתמש בביקור הראשון שלו בארצות

 כדי לשמוע את דבריו ולדעת כיצד הם פועלים.

א שידור חוזר של ליל אמש. הפעם, אינדור נואם נאום ישבת בבוקר ה

רב משה טנדלר. לאחר הטקס, בזמן שהקהילה החוצב להבות בבית הכנסת של 

, שני גאונים טנדלרהרב חזני והרב נהנית מקידוש מפואר מאוד, אני רואה כי 

תלמודיים, מתנצחים כמו שני איילים נוגחים, מתווכחים על שאלות הלכתיות 

משה פיינשטיין, אחד מסמכויות התורה הבכירות, הרב הקשורות לדעתו של 

יהודים שנולדו ליה היא לא מצווה מהתורה יטנדלר, על כך שעלהרב וחותנו של 

ומבלה שבת אחר שבת עולה לארץ,  אני מחוץ לארץ ישראל. כאשר לבסוף

כי לא רק עשרים הכרכים של הגמרא שלו חזני, אני מבחין הרב בביתו של 

בלויים משימוש מרובה, אלא גם הכרכים של "אגרות משה", ההחלטות 

הרב אבל דעתו של  .פיינשטיין, בלויות מלימוד רבהרב ההלכתיות של 

הרב היא משהו שפיינשטיין כי יהדות הגולה אינה חייבת לעלות לארץ ישראל 

חזני אינו מסוגל להבין כלל וכלל, למרות הכבוד הרב שהוא חולק לגדולתו של 

שמעולם לא למדתי אפילו דף גמרא  –ה יפיינשטיין בתורה. לפי דעתי הענהרב 

זה מה שאלה כלל. מובן שכל היהודים צריכים לחיות בישראל. פה אין  –בודד 

שראל, האמונה הזאת הפכה שכתוב שוב ושוב בתורה. וכאשר ביקרתי בי

לחזקה יותר. בדיוק כפי שדג צריך להיות במים, היהודי צריך להיוץ בארץ 

 שהקדוש ברוך הוא העניק לו.

חזני רוצה ללכת אל העיירה הקרובה הרב חה, נכשמתקרב זמן תפילת מ

ספרינג ואלי כדי לפגוש את קהילת החרדים הגדולה של סאטמר שמתגוררת 

חזני הרב ללכת ולדבר בבית כנסת נוסף במונסי, טוען ששם. אינדור, שצריך 

חזני מחליט לעשות משהו, אי אפשר לשכנע הרב מבזבז את זמנו, אבל כאשר 

אותו אחרת. הארי מוביל אותי למה שנראה לי כמו עולם אחר, כאילו נכנסנו 

ידי ז'ול -לתוכנית טלוויזיה ישנה, "איזור הדמדומים", או עולם דמיוני שנוצר על

רן או טולקין. זאת שכונה ענקית של יהודים חרדים, לבושים בבגדי השבת ו

ענקיים על ראשיהם. במובן מסוים, הקהילה  "ספודיקים"המשובחים שלהם ו

מזכירה לי כפרים אינדיאנים, עיירות ספר, וחוות בוקרים שמוקמות עבור 
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ה לוקח תיירים, בדרך ללייק גורג' בצפון מדינת ניו יורק, במקום בו סבי הי

 אותי ואת אחי לחופשות הקיץ.

"למה הם חיים כאן כשהם יכולים להיות במאה שערים או בבני ברק?" 

 חזני בקול רם, מסתכל על המראה המדהים.הרב שואל 

 "אל תיכנס לוויכוחים מיותרים", מייעץ לו הארי. "הם שונאים ציונים".

חזני לא יכול להתאפק. לאחר תפילת מנחה רועשת ומרשימה הרב אבל 

מתקרב אל שני אנשים שלא הצטרפו לקהל בסעודה  הואעם כמה אלפי יהודים, 

חזני הרב שלישית עם הרבי. שוב, הארי מנסה כמה שניתן לתרגם את טיעוניו. 

חולצה לבנה ללא עניבה,  –פשוטים של מזרחניק מישראל  תלבוש בבגדי שב

הרבה יותר מאותם חסידים גמרא ברור שהוא יודע ווכיפה לבנה סרוגה, 

הלבושים בקפידה. ההתלהבות שלו כלפי ארץ ישראל לא משכנעת אותם. 

שלהם, טען כי בגלל דבר  ירבב של הרבי שלהם, או הרכי ההארי מסביר 

ים לעזוב את הגלות כלשהו שנקרא "שלוש השבועות", יהודי הגולה אינם מורש

חזני מתעקש הרב ולחזור בבת אחת אל ארץ ישראל, ולהתנגד לאומות הגויים. 

כי השבועה בוטלה כאשר האומות המאוחדות הצביעו למען הקמת מדינה 

מתוך אינסטינקט אני יהודית. שוב, אינני מכיר את המקורות ההלכתיים, אבל 

רב אחד אומר דבר אחד, וב רחזני. אבל אני תוהה לעצמי, אם הרב מסכים עם 

אחר אומר משהו אחר, אז למי מהם צריך להאמין? אני נמצא כאן, עדיין 

בתחילת המסע שלי, ומחפש לעצמי רב, או מדריך רוחני כלשהו, שיוביל אותי 

לעבר הנתיב האמיתי של התורה, ואני מגלה שרבנים גדולים לא תמיד 

מסוגל דעות מנוגדות. איך אני מסכימים זה עם זה, עד כדי כך שאפילו יש להם 

מקומות, מכיוון שלא  בכמהמי צודק ומי טועה? כפי שכבר הזכרתי  לדעת

למדתי את התורה לעומקה ולרוחבה, אני מחליט לבטוח בתחושת הבטן שלי, 

ונראה לי שישראלים כמו חזני ואינדור הרבה יותר קרובים ליהושע ולמלך דוד 

את העיירה הקטנה שלהם בארצות מאשר החסידים הפולניים האלו שבנו 

 הברית, ולמיטב ידיעתי המועטת, לא מוזכרת אפילו פעם אחת בתורה.

 "הם המרגלים של המאה העשרים", מציין הארי.

מדבר שמשה שלח כדי בדור ההמרגלים  שעליהם מדובר הםהמרגלים 

מעבדות במצרים. הם חזרו  עם ישראלגאל את  'לתור את ארץ ישראל לאחר שה

עם דיווח שלילי על הארץ וזה גרם לעם שלא לרצות להיכנס לארץ המובטחת. 

ייס לצבא ולצאת למלחמת כיבוש על ארץ הקודש, הם רצו גבמקום להת

בוד ואכלו את המן כלהישאר במדבר, מכיוון ששם הם היו מוגנים בענני ה

כעס מאוד על כך  ה'דאגות. הפלאי, כך שהם היו יכולים ללמוד תורה ללא כל 

שהם דחו את הארץ הקדושה שלו, ולכן קרא להם מרגלים וכופרים ומחה את 

הגברים, מלמד אותם, פעם נוספת, שהוא רוצה שאנשיו יחיו בארץ ישראל ולא 

 בספרינג ואלי או מונסי, ניו יורק.
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טנדלר כדי הרב ואנחנו חוזרים אל בית הכנסת של  יעמוצאי שבת מג

על הלכתו של דעתו תהיה אשר תהיה להחתים את קהל המתנדבים הגדול. 

טנדלר מחליט לעזור לנו בכל דרך אפשרית. הרב חותנו בנוגע למצוות העליה, 

יש התרגשות רבה בהיכל, כמו ההתרגשות לפני קונצרט רוק גדול או קרב 

לטיסה  אגרוף. היהודים שמתגודדים מסביבי על מנת לחתום כדי להגיע

אמריקאים, אבל אין ספק שהם להראשונה לישראל אולי חושבים עצמם 

 –אוהבים את המולדת היהודית. הם לא הגיעו רק בגלל הכרטיסים המוזלים 

הם באו לעזור לאחיהם ואחיותיהם בארץ הקודש. והנה אני כאן, תסריטאי 

 ליהן:עמהוליווד, במרכז כל זה. כולם שואלים אותי שאלות שאין לי תשובות 

 "היכן נתאכסן?"

 "האם יהיו טיולים במדינה?"

 "האוכל כשר?"

 "מה ההכשר?"

 "יש ביטוח בריאות?"

"מה אם ארצה להישאר זמן רב יותר? אפשר יהיה להאריך את תאריך 

 החזרה ללא תוספת תשלום?"

"אני יכול להגיע, אפילו אם אני מעל גיל תשעים?" שואל אדם זקן, עומד 

 מוכן להתגייס בזה הרגע לחטיבת הצנחנים. זקוף לפניי, כאילו

חזני, אבל אי אפשר למצוא אותם. בזמן את הרב אני מחפש את אינדור ו

הזה, אני מבין שאפילו הם לא יודעים את התשובות. הם באו לארצות הברית 

כדי להעלות יהודים על מטוסים, אבל איש מהם לא טרח לחשוב מה לעשות 

רץ. אז אני מתחיל להמציא תשובות. אני מצליח עם המתנדבים ברגע שיגיעו לא

לחמוק מרוב השאלות בכך שאני אומר שעלון מידע ישלח לכל מי שנרשם 

לתוכנית. אנשים מוציאים פנקסי המחאות, מוכנים לכתוב המחאה בו במקום, 

דולר לפקודת בית הכנסת,  211אז אני אומר להם לרשום את ההמחאות על סך 

על או לכל -וכי בית הכנסת יעביר את הכסף לאלומאמין שלא תהיה בעיה 

. הדאגה העיקרית שלי היא לנסות ולהסתיר להגיעמקום אחר שאליו הוא צריך 

פסי ואת הבורות שלי ולתת לאנשים את ההרגשה שהכול נמצא תחת שליטה. ט

ההרשמה שהדפסנו מצילים את חיי ונותנים למתנדבים הרגשה שאנשים 

התוכנית וכי נציג של הפרויקט יתקשר אליהם כדי אחראים נמצאים מאחורי 

 לענות על כל שאלותיהם.

ארבעים אנשים נרשמים באותו הלילה. מתברר שאינדור וחזני השתלטו 

על משרד בית הכנסת כמפקדה זמנית, ושם הם מתקשרים ללא הפסקה 

לישראל כדי להכין אותם לגלי המתנדבים שעומדים להגיע. השעה אחרי חצות 

חנו נוסעים בחזרה למנהטן, אז אני מזמין אותם לישון בדירת הסטודיו כאשר אנ

מזוזה על מההקטנה שלי. הארי נוסע הביתה אל פורסט הילז. אינדור מרוצה 

. כשהוא רואה את מספר מצווה שהתחלתי לשמור עליה לפני חודשיםהדלת, 
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הן חזני מהנהרב הפוסטר של הכותל על הקיר וכמה ספרים יהודיים על המדף, 

ומיד מגייס את הטלפון שלי למבצע, ומדבר עם ישראל, אף שהיום רק מתחיל 

 שם.

חזני, מביט לעבר מוט הברזל המתוח לאורך דלת הרב מה זה?" שואל "

 הארון שלי.

"זה מוט שאני נתלה עליו הפוך", אני אומר לו, מתכופף ומרים את "מגפי 

ם אליהם. אני לובש כוח המשיכה". למגפיים האלו יש ווים מברזל המחוברי

אותם, נועל אותם בבטחה, תופס את המוט, מרים את רגליי מעל לראשי, תופס 

את המוט בווים שעל רגליי ונתלה הפוך כמו אופוסום, כשראשי מתנודד מעל 

 הרצפה.

"זה מותח את עמוד השדרה, משחרר אנרגיה אצורה", אני מסביר. "זה 

, שמתבלבל את חילוף החומריםגם מעביר אספקה טריה של דם למוח ומסדר 

במהלך היום. תלייה של שתי דקות כאלו במהלך היום משחררת את כל 

 הלחצים והמתחים של הבן אדם".

כשאני מתחיל להרגיש סחרחורת, אני מרים את עצמי, תופס את המוט 

 ונעמד שוב.

 .הרב"תן לי לנסות", אומר 

ים ומוסר אותם בזמן שאינדור צורח לתוך הטלפון, אני מסיר את המגפי

על  מעלה, מניח את הווים של המגפיים ולרב. בדומה אליי, הוא מרים את רגלי

המוט ונתלה הפוך, זקנו מגיע אל הרצפה. בשמחה רבה, הוא צועק דבר מה 

 לאינדור, שמביט לעברו ומצחקק בקול רם.

 "זה טוב", אומר הרבי.

נני חושב אינני זוכר אם המטבח הקטן שלי היה כשר באותו הזמן. אי

שהוא היה. חייתי לבד ולא אכלתי הרבה בבית, והסתדרתי עם דגנים לארוחת 

הבוקר וכריכים. לשבת, הייתי קונה אוכל כשר ומוכן ומחמם אותו על פלטה. 

בנקודה מסוימת, קניתי טוסטר אובן כדי לחמם כמה ארוחות כשרות מוכנות, 

ת התנור, אבל מכיוון מחב"ד הגיע אל הדירה שלי והכשיר אהרב ומאוחר יותר 

שהייתי רווק מושבע, אינני בטוח אם אי פעם השתמשתי בו. בנוסף, עדיין 

הייתי רחוק משמירת כל מצוות הכשרות, משהו שפיתחתי בהדרגה. אז כאשר 

אינדור וחזני אומרים לי שהם רעבים, והם לא אכלו כלום מאז המלווה מלכה, 

. OUה של כעכים ללא כשרות אין לי מה להציע להם מלבד תה צמחים וחביל

אינדור אומר שהוא הולך לבדוק מסעדה חלבית כשרה שהארי סיפר לו עליה, 

. הוא זוכר לקחת חבילת עלונים יחד אתו, כדי 85שנמצאת ליד ברודווי ורחוב 

שיוכל לחלק אותם לכל מי שנראה יהודי, ואנחנו הולכים מלקסינגטון אל 

תית לצפון העיר. בית הקפה עדיין השדרה השביעית ומשם תופסים רכבת תח

פתוח. ליד הדלפק יושב יהודי ניו יורקי שמן, בן ששים וחמש בערך, עם מבטא 
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ניו יורקי כבד ובעיניו יש מבט מלנכולי, עגום וציניקני, מסוג האנשים שמעולם 

מהסוג שניתן  –את השעות הריקות  בו לשרוף םוהם מחפשים מקו התחתנולא 

למצוא בכל בית קפה בניו יורק לאחר שעת חצות בשבת בערב. קוראים לו 

מנחם. כשהוא שומע את אינדור וחזני מדברים בעברית, הוא מרים מבטו 

מהעותק של הג'וייס פרס שעל הדלפק לפניו ומברך את הישראלים בעברית, 

הבחורים שאותה למד כשהיה בישראל לפני עשרים שנה. כשהוא מגלה שהם 

אושר, והוא מ זורחותשעליהם הוא קרא בעיתון, במאמר שכתבתי, פניו 

מתרגש כאילו זאב ז'בוטינסקי ומנחם בגין נכנסו לתוך המסעדה. אני מזכיר 

את הפגישה עם מנחם, עליו השלום, מכיוון שהוא הפך להיות אחד מתושבי 

אות. הוא ו לנו לנהל את משרד המתנדבים במשך השנתיים הברניו יורק שעז

לו מי אנחנו, ולפני שאנחנו יודעים מה קורה, ומספר קורא לבעל המסעדה 

אנחנו זוכים למשתה מלכותי, על חשבון הבית. מאותו הלילה ואילך, כל יום 

במשרד המתנדבים, אנחנו מקבלים משלוח מהמסעדה החלבית עם ארבע 

 ארוחות בחינם עבור צוות המשרד.

ים שלי הולכים יחד אתי אל בית , והאורחים הישראלהבוקר מגיע

 באורח קבע בתפילת השחריתהכנסת המקומי, המקום שבו אני משתתף 

הפשוטה. באמצעות שני החיזוקים שלי, הגבאי בן השמונים לא צריך ללכת 

רב ולחפש אנשים כדי להשלים מניין. לאחר התפילה, אינדור תופס את ה

לגביי, כאילו אני נמצא , ורוצה לדעת הכול ומעביר אותו חקירה צולבת

אותי, חזני ואינדור 'מאשר' הרב ברשימת המבוקשים של המוסד. לאחר ש

על, ואני חוזר לרכבת התחתית אל -יוצאים להיפגש עם הסוכנות היהודית ואל

 ברוקלין כדי לענות לטלפונים המצלצלים במשרדים של ג'וייס פרס.

שוב, אני יושב שם לבדי. הארי לומד בקולג'. ברוך והישראלים האחרים 

מתרוצצים בכל העיר, מפרסמים את תוכנית ההתנדבות. בין שיחות הטלפון, 

אני מביט לעבר עותק של עיתון שמלא בפרסומות ליינות יהודיים, עופות 

כשרים, חופשות כשרות, כובעים כשרים, בתי לוויה כשרים, קונצרטים של 

חזנים מפורסמים, ועשרות פרסומות אחרות הפונות לציבור החרדי של ארצות 

הברית. בעמוד הראשי יש כתבות בסגנון של עיתונות צהובה, ובין המודעות, 

יש מאמרים על העולם התורני, קצת חדשות מישראל, קומיקס כשר עבור 

הרב ילדים, מאמרים קצרים על פרשת השבוע, וסדרת סיפורי המדרש של 

מאיר כהנא על הרב לאס. אבל מה שתופס את תשומת לבי הוא מאמר מאת ק

דתית בנוגע לכך שהיא מעדיפה נשים -הצביעות של המנהיגות היהודית הלא

גויות על פני נשים יהודיות, יחד עם הצלפה הומוריסטית ונוקבת על הדתיים 

עולים  ינםואהבתם לבייסבול, כדורסל, בלומינגדייל וברוקלין והעובדה שהם א

אמריקאי שלא רק רואה את רב לארץ. זאת הפעם הראשונה שאני מגלה 

 הדברים כמוני, אלא גם מביע אותם ביצירתיות ובמיומנות של סופר מוצלח.

וואו! אני לא האדם היחידי בעולם שרואה את הבעיות הברורות בחיים 
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פה יהודיים בארצות הברית. אני מסתובב במסדרונות הבניין, וכפי שאני מצה

לעצמי, אני מוצא ערימות של גליונות ישנים של העיתון עם הטור השבועי של 

כהנא. מאותו היום ואילך, אני מחכה כל שבוע לקריאת מאמריו, שלעתים הרב 

ועבורי הם משעשעים במיוחד, ביכולת קרובות הם אמיתיים עד כאב, 

משנה אם המופלאה שלו לנעוץ מסמר ישירות בתוך ראשו של היהודי, ואין זה 

 הוא חובש כיפה או לא.

בסביבות שעת הצהריים, מנחם המובטל מגיע למקום. הוא זורק את 

הוא יכול לעזור. הבחור  כיצדהכובע שלו על שולחן, מוריד את המעיל, ושואל 

הוא טיפוס אמיתי ונראה כאילו הוא יצא מסרט של וודי אלן, הניו יורקי 

הטיפוסי שיודע הכול ולא מוכן לשמוע שטויות. בזמן שאני מנסה לענות 

שאלה,  לבנימוס לשיחות הטלפון, מתנצל על כך שאינני מסוגל לענות על כ

 יו.מנחם לא חוסך מילים קשות מאנשים שמקשים על

"תשמעי, גברת", הוא אומר למתקשרת. "אמרתי לך כבר חמש פעמים 

שאני לא יודע אם מתנדבים יוכלו לבקר בירושלים. זאת לא חופשה, אז תפסיקי 

לעצבן אותי. או שאת רוצה לעזור לישראלים או שלא. אנחנו לא צריכים נסיכות 

ם את רוצה יהודיות מפונקות ולישראל יש כבר מספיק משוגעים משלהם, אז א

 לטייל שם, זאת לא התוכנית בשבילך".

כשמתקשרים אחרים מציקים לו עם שאלות רבות, הוא אומר להם 

 מסלולי המסע שלנו. את שמסיבות בטחוניות, אסור לנו לפרט

כשיותר ויותר אנשים מתקשרים, אני מתחיל לכתוב את רשימת 

סטודנט  ני הואעל, ושם את השם שלי בשורה הראשונה. הש-הנוסעים עבור אל

הר, שחי היום בישוב הר ברכה. השלישי הוא ליאון, צעיר בקולג' בשם ג'וני ב

שחי היום במעלה אדומים. הרביעית היא ליסה, שחיה היום בהר נוף. החמישי 

ת משה. השישי הוא ג'ואי מברוקלין, שחי עכשיו ישחי היום בקרי רהוא רוג'

ים שעלו על הטיסה בגבעת שאול. לפחות שלושים וחמישה מהמתנדב

ישראל, וזאת הייתה המטרה האמיתית מאחורי "מתנדבים לעלו  ,הראשונה

שנים  כמהמה שיהפוך להיקרא ברבות הימים בשם "שראל".  –למען ישראל" 

לאחר מכן, כאשר "שראל" הפך להיות אחד הארגונים המצליחים ביותר 

אנשים לקחו בישראל, והביא עשרות אלפי יהודים לישראל מכל קצות הגלות, 

אחרים אחריות על המיזם, בדיוק כפי שאינדור ניבא, אבל אני הייתי שם 

יסדים רב יהודה חזני היו המיהמההתחלה ואני יכול להעיד שמאיר אינדור ו

ובדיוק כפי שאינדור אמר, כאשר תוכנית המתנדבים . והיוצרים של המיזם הזה

התחילה להביא לישראל יותר יהודים מאשר כל תוכניות הסוכנות, וחברו של 

אינדור, רפול, פרש מהצבא ועבר לפוליטיקה, הכוחות החילוניים מהשמאל 

הדתי שמושכים את החוטים בישראל, מצאו דרכים להוציא את הצמד 

חזני חזרו מאחד המסעות שלהם הרב והדינאמי מניהול המיזם הזה. אינדור ו

משרדים במחנה הצבאי צריפין הארצות הברית וראו כי השמות הוסרו מדלת ב
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שבו הייתה מפקדת הפרויקט. במסע לישראל, לאחר שניהלתי את המשרד 

ן רב חנהאת בארצות הברית במשך השנתיים הראשונות, פגשתי את רפול, 

להיפטר משני שנועד במאמץ למנוע את המרד  ,פורת ועוד חברי כנסת אחרים

"הדתיים הקיצוניים" שבתוכנית, אבל מאמציי היו לשווא. בפגישה בתל אביב 

ו ובנו את כל מחזני יזהרב עם שר הביטחון, משה ארנס, תיארתי כיצד אינדור ו

להאזין לי בנימוס, מ חוץ, גם בישראל וגם בניו יורק, אבל מאפס המבצע הזה

את רוח שנועדה להרחיק ארנס לא ניסה לחסום את הפוליטיקה המלוכלכת 

שאינדור וחזני התעקשו  בשעהפרויקט. לדוגמה, מההתורה ואת חוק התורה 

למנוע מאנשים שאינם יהודים להצטרף לפרויקט, החילונים לא ראו כל סיבה 

ביל לנישואי תערובת או למנוע מכל איש שירצה להתנדב, אפילו שזה יכול להו

 שניים, או עשרה, או אפילו עשרים.

. בינתיים, בחיי ומנקודה ז נוספות בכל מקרה, הקרב הזה יתנהל שנתיים

הרעיון של ישראל בתוכי עדיין מלא אידיאליזם ואחווה הדדית, בדיוק כמו 

זמרים ונגנים יפים  ובהבסרט הישראלי "הלהקה", שמספר על להקת צה"ל 

, חולם על היום שבו גם אני אהיה ישראלי גאה פעמים רבותשראיתי וצעירים, 

 .מארץ הקודשושמח, שר שירים עבריים שמחים ומתאהב בישראלית 

 
על מנת לעזור למנחם ולי לטפל בגדודי האנשים שמופיעים לראיונות 

בבניין הג'וייס פרס, הקדוש ברוך הוא שולח לנו את רוז, פלורנס וברני, שלושה 

פנסיונרים ואוהבי ישראל נלהבים שעונים לטלפונים. אני מתרכז בראיונות, 

טלפון עד ובשיחות על, בכתיבת הודעות לעיתונות, -בהקמת קשרים עם אל

השעות הקטנות של הלילה עם רבנים ועיתונאים מעיתונים יהודים בכל רחבי 

 המדינה.

ס פרס, אני בסוף היום, אם אינני ישן על המזרן ברצפה בבניין הג'ויי

עולה על הרכבת חזרה למנהטן ומתמוטט על המיטה שלי, בזמן שאינדור ישן 

רב חזני ישן על המיטה הקטנה שאחסנתי בתוך הו על הספה הנפתחת שלי

הארון. מדי פעם, בנקודה כלשהי במהלך הלילה, אינדור מדבר בטלפון, צועק 

לאחר זמן מה פקודות לאנשים בישראל, אבל אני מתרגל לקול החזק שלו, ו

 כבר אינני שומע אותו.

שלושתנו סגורים בתוך הדירה הקטנה הזאת, כמו חיילים באוהל צבאי. 

אנחנו הולכים בתורנות לשירותים שבהם התרחש לי הנס המופלא. אבל נס 

כזה שישנה את חיי לא פחות, אך מופלא נוסף, אולי קצת פחות דרמטי, 

לתפילותיי המבקשות מהשם  כמענה ,מתרחש בדירת הסטודיו שלי במנהטן

שיראה לי את הנתיב שיוביל אותי לחיים  זהשיראה לי כיצד להתקרב אליו ב

אני מתגורר עם שני הציונים הדתיים והאנרגטיים האלו, והנה חדשים בישראל. 
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ישראלי, כמו תולעת שמשילה את גולם העבר, בדרכה להפוך להפוך ל ומתחיל

 לפרפר יפה.

ממני להתלוות אליהם לפגישה ליד וול סטריט.  בוקר אחד, אינדור מבקש

אדם ממתין להם בלובי של בניין משרדים גדול ברחוב וורת'. אנחנו עולים 

לעבר משרד ריק בעל  והוא מוביל אותנועשרה -במעלית אל הקומה הארבע

אין שם שולחנות, ריהוט או טלפונים. אינדור מכריז כי זה  –ארבעה חדרים 

ידי תומך שרוצה -שלהם, שנתרם בנדיבות עלמשרד המתנדבים החדש 

 להישאר בעילום שם.

"למה שנעזוב את הג'וייס פרס?" אני שואל. "הם נותנים לנו פרסום 

 נהדר".

"סיבה אחת היא שרוב הקוראים של הג'וייס פרס הם יהודים דתיים 

מכל הסוגים", מסביר אינדור. "הסיבה  אנשים מאמיניםואנחנו רוצים להביא 

האחרת היא שהמנהל האמריקאי של מתנדבים למען ישראל, קני פישמן, חי 

 במנהטן, והמשרד הזה קרוב יותר לביתו".

 סוכן הנדל"ן מוסר לאינדור את המפתח למשרד, והוא מעביר אותו אליי.

"קני פישמן, תסריטאי מהוליווד, הוא עכשיו המנהל הרשמי של 

 דבים למען ישראל בארצות הברית", הוא מכריז.מתנ

 "אני לא", אני אומר. "נרשמתי לטיסה הראשונה לישראל".

רב חזני ומבקש את תמיכתו, אבל הוא נד בראשו האני מסתכל לעבר 

 לשלילה.

"אתה יכול לעשות יותר למען ישראל מכאן, ולשלוח אלינו מתנדבים, 

 נגלית משופרת.מאשר לקטוף תפוחים בגולן", הוא אומר בא

 "חכו רגע אחד", אני מוחה.

 "אין בכלל על מה לדבר", מכריז אינדור. 

 
 גון אלמגור נפגעי טרורר, ראש האאינדור היום
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"אתה רוצה להיות ישראלי, נכון? אז תחשוב על זה שבדיוק כמו כולם, 

אתה משרת כאן חלק מתקופת השירות הצבאי שלך, שנמשכת אצלנו שלוש 

המפקד שלך, והוא הרב שלך. אנחנו צריכים לחזור לישראל ולהכין שנים. אני 

את המקום למתנדבים. אנחנו לא יכולים להיות בשני מקומות בבת אחת. אתה 

תנהל את הדברים עבורנו מכאן, וכאשר הכול יהיה מסודר, תוכל לעלות 

לישראל בעצמך. ברגע זה, אנחנו צריכים למלא את המקום הזה בשולחנות, 

, כיסאות וכמה מיטות, כדי שנוכל לישון כאן במסעות שלנו לניו יורק. ארונות

 ברור, חייל? קדימה!"

חודשים הייתי תסריטאי בהוליווד ועכשיו אני  כמהאני המום. לפני 

המנהל של מתנדבים למען ישראל, פועל על פי פקודותיהם של שני הרצלים 

ודים בארצות הברית להביא את כל היה "דון קישוטי" דתיים שהיה להם חלום

 אל ארץ הקודש!

 
אנחנו מבלים את שאר היום במסע ברחובות של מנהטן ורחוב קנל, 

נכנסים לתוך כל חנות צרכי משרד שיש לה מזוזה בכניסה, ומבקשים מהבעלים 

היהודיים לתרום ריהוט לכוח ההתנדבות למען ישראל. בשעות הערב, אספנו 

, בערב למחרתמספיק ריהוט וציוד משרדי כדי למלא את כל החדרים הריקים. 

משרד בעל ארבעת החדרים מרוהט לחלוטין, כולל מטבחון קטן, מיטות עבור ה

מנחם ולי, לפלורנס, לברני, לחזני ואינדור, סוללה של טלפונים, שולחנות לרוז, 

ושלט על הדלת. אני עובד יומם ולילה, שולח הודעות לעיתונות ועלונים למאות 

ימה של תאריכי טיסה בתי כנסת וארגונים יהודיים בכל רחבי המדינה, עם רש

לישראל. לפני שאינדור וחזני עוזבים את ניו יורק, אינדור מציג אותי לרב ואיש 
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מן, שיהיה אחראי לחשבון הבנק ולתזרים המזומנים קעסקים מקומי, אירווין פ

 שלנו.

ל ע-לאהכול. במהלך היום, אני מדבר בטלפון עם המנהל ך התחיל כ 

משא ומתן על טיסות צ'רטר עם טוואר אייר,  בזמן אני גם מנהלובו בניו יורק, 

 עלוגם עונה לשיחות זועמות מראשי המחלקות בסוכנות היהודית, שכועסים 

שאנחנו גונבים את אור הזרקורים שלהם, מכיוון שאנחנו עושים פי עשרה מהם 

רוח התנדבותית, למרות כל המיליונים שלהם. אני מדבר עם בבתקציב זעום ו

המתנדבים על עשרות רבנים מבוסטון ועד לוס אנג'לס, כותב מאמרים מדי יום 

והתוכנית, ומנסה כמה שניתן למנוע מהמתנדבים שלי להשתגע, בגלל העובדה 

שהם שולחים אנשים למשימה שאיש אינו יודע עליה דבר. אני מדבר עם אינדור 

. בנמל למשנהופעמים ביום בטלפון, מקבל הוראות שמשתנות מרגע אחד  הכמ

המתנדבים הנלהבים  021התעופה קנדי, אני מכין את הקבוצה הראשונה של 

שטסים לישראל, עדיין לא יודע היכן ומתי הם ינחתו. שבוע לאחר מכן, לאחר 

יורק, לפי שאני מתקשר לכל העיתונים, תוכניות הרדיו ותחנות הטלוויזיה בניו 

מתנדבים נוספים מתאספים  511הוראותיהם המטורפות של חזני ואינדור, 

על, וצבא של עיתונאים ממתין לראיין אותם. הכותרות -בשער היציאה של אל

שמופיעות בעיתונים מחוף לחוף גורמות לשטף שיחות טלפון שאינן מפסיקות 

ת יוצאת אל מאנשים שרוצים להירשם. שבוע לאחר מכן, טיסה מלאה נוספ

על מתלוננים שהם לא יכולים לעמוד בדרישה. -ארץ הקודש, והאנשים באל

לסדרה של  צבאית הכשאינדור מכריז שהוא וחזני חוזרים לניו יורק עם להק

קונצרטים, אני מתקשר לבית הספר לקולנוע באוניברסיטת ניו יורק, שבועיים 

 שם, כפי שתכננו.לפני שמתחיל סמסטר הסתיו ואומר להם שלא אוכל ללמד 

בינתיים בישראל, יש בלגן אדיר, אבל מלבד כמה מתלוננים בודדים, 

 המתנדבים נהנים מכל רגע. 
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רובם אומרים שזאת הייתה החוויה הגדולה ביותר של חייהם. כולם 

שינהלו את  ,מתאהבים במדינה ובישראלים המטורפים שאינדור וחזני גייסו

ריקאים מתגוררים בבסיסי צה"ל, ושם מבצעי ההתנדבות בישראל. רוב האמ

הם מקבלים מדים ונשלחים לעבוד בניקוי טנקים ובעבודה במחסני הצבא, 

ישנים במגורי חיילים ואוכלים בחדרי אוכל יחד עם החיילים האחרים. אחרים 

נשלחים למושבים ברמת הגולן ושם הם עוזרים בקטיף. איש אינו יודע מה 

נים וגם מרגישים שהם עוזרים למדינה בעת יהיה ביום למחרת, אבל כולם נה

 צרה.

תקופת החגים מגיעה, ובלילה הראשון של ראש השנה, כשאני מופיע 

בבית הכנסת שבו אני מתפלל מדי יום, אני נדהם לראות גברים ונשים יושבים 

! מדי בוקר, יש בקושי מניין של גברים, ורובם מעל גיל שבעים, ואנחנו ביחד

ב כדי להגיד קדיש, שניתן לומר רק ורור מישהו מהרחבדרך כלל צריכים לג

בנוכחות עשרה גברים. לפעמים אישה מופיעה לאחר התפילה כדי לדבר עם 

הרב, אבל הן לא מתפללות אתנו. לא שאכפת לי לשבת ליד בחורה, אבל לאחר 

רב חזני ואינדור, אני לומד כי אסור לערוך תפילות מעורבות השהסתובבתי עם 

רי התפילה ולא בנשים. ידומחיצה שמוודאת שעיני הגברים נתונות בסאם אין 

הוא בחר, מסיבה אך הוא יהודי דתי,  54מתברר שהרב בבית הכנסת ברחוב 

לא מובנת, ברב קונסרבטיבי לנהל את בית הכנסת. אז אני מוצא מקום אחר 

, ה תקופה. באות59להתפלל בו, בית כנסת דתי קטן בשדרת לקינסגטון ורחוב 

אני עדיין לא הולך לבית הכנסת בשבת, אבל מדליק נרות בבית, מתפלל 

עברי שלי, עורך קידוש על כוס יין מנישביץ וחוגג את היום -מהסידור האנגלי

הקדוש בדרכי שלי מבלי לראות טלוויזיה או ללכת לבתי הקולנוע. פעמים 

רכבת כדי לבקר את סבתי ולאכול אתה את ארוחת הרבות, אני עולה על 

השבת. אחרי הארוחה היהודית, אני מתרחק מהבארים והדיסקוטקים וחוזר 

הביתה לבד כדי ללמוד תורה. כדי להראות כמה אני עדיין רחוק מקיום ההלכה, 

היתדות על גג הדירה שלי, שנמצאת  תת מגיע, אני מקים את ארבעכוכשחג סו

נדיאני או כמו אוהל איבקומה השביעית, ועוטף סדין מלמעלה. זה נראה יותר 

חופה מאשר סוכה הלכתית, אבל נראה לי שכאשר השם מביט על גגות מנהטן, 

הוא שמח מהסוכה המאולתרת שלי כפי שהוא מרוצה מהסוכות הכשרות בניו 

אם אפשר למצוא שם אחת כזאת. במהלך החג, אני עובר בכל רחבי  –יורק 

 ר. בעיבמרפסת בנה סוכהמנהטן ולא רואה סוכה אחת ברחוב או שמישהו 

שבה יש מאות אלפי יהודים, הסוכה היחידה שאני מוצא היא סוכה קטנה ליד 

וברודוויי.  85שירותים בסמטה צרה מאחורי המסעדה החלבית בין הרחובות 

, בכל בכל פינהות בירושלים, שבו רואים סוכות בכל כאיזה הבדל מחג הסו

הגג שלי היא לא  אז אפילו שסוכתרחובות העיר, על מרפסות ואפילו על גגות! 

כתב יהודי  –כשרה, המסירות נפש עבור המצווה מזכה אותי כמעט מיד בפרס 

צעיר מתחנת טלוויזיה מפלורידה, שאתו הייתי בקשר, קיבל אישור מהבוס 
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שלו לערוך סדרה של ארבע כתבות על מתנדבים למען ישראל. הוא וצוות 

ופורט לודרדייל, שנרשמו הצילום שלו יתלוו לשמונה פנסיונרים מדייטון ביץ' 

למסע. תחנת הטלוויזיה רוצה שאצטרף לסיקור, והם מוכנים לשלם על הטיסה 

 והמלון.

בפעם הבאה שאני שב חזני, כמובן, מסכימים מיד )מעניין, הראינדור ו

ידי תלמידו הנאמן, -נחמן, שנכתב על רבי'ליקוטי עצות' של  לוקח את הספר

אדום את השיעור שלו כי תפילה עזה, ארץ רבי נתן, אני רואה שסימנתי בקו 

ישראל ומצוות סוכה קשורים זה לזה בקשר עמוק ומיסטי(. עד היום, בקרטון 

שנמצא באחד מארונותיי, יש לי עותק של ארבע התוכניות על מסע המתנדבים 

, צעיר אפשר לראות אותי בתוכניתלישראל שהוקרן בטלוויזיה בפלורידה. 

ה של פנסיונרים מפלורידה בנמל התעופה קנדי בניו וללא זקן, נפגש עם קבוצ

בנמל התעופה בישראל פוגש אותנו אינדור המנגן  ,אזויורק לתדריך נסיעה. 

בחליל וארבע מבנותיו הצעירות שמקבלות בברכה את המתנדבים בפרחים 

אנחנו יוצאים אל הבסיס הצבאי, ג'וליס, שבו משם שלט "ברוכים הבאים". בו

ים, אבל הנלהבים, מקבלים מדי צבא ונשלחים לנקות המתנדבים המבוגר

טנקים המכוסים באבק. יש מסיבה בביתו של אינדור, ראיון אתי ליד הכותל, 

והרבה צילומים של המתנדבים המאושרים בעבודתם, אוכלים יחד עם 

החיילים הישראלים, ומטיילים במדינה. כשאני לא נמצא עם צוות הטלוויזיה, 

חזני, רואה בסיסי צבא שונים ומושבים הרב עם אינדור ו אני נודד בארץ יחד

שבהם משתכנים קבוצות המתנדבים, ונפגש עם אנשים שעוזרים להם לנהל 

את החלק הישראלי של המבצע שלנו. תושבי פלורידה נשארים חודש בישראל, 

ניו יורק כדי להמשיך במבצע. כמובן, אני דואג לאבל אני צריך לטוס חזרה 

כשאני נמצא בירושלים. לפני  ,ין היקרה והמבוגרת פעמייםלבקר את סרפ

ל המטוס, אני נושם עמוקות כדי לשאוף את כל האוויר הקדוש עשאני עולה 

שניתן להכניס לריאותיי. אני נופל על ברכיי ומנשק את מסלול ההמראה 

הקדוש, ומתחנן לפני הקדוש ברוך הוא שיחזיר אותי במהרה למדינתו הקדושה 

 להישאר בה לנצח. כדי שאוכל

שוב, כשאני חוזר לניו יורק, אני מתרסק. אני עסוק כל היום וכל הלילה 

 פנסיונריםבמשרד המתנדבים, ממשיך לבנות לי צוות של עובדים נאמנים, 

שוויתרו על חייהם על מנת לראיין אנשים ולענות לטלפונים שלא מפסיקים 

על, ושיחות חוזרות -אלנן בעיות פיננסיות תמידיות עם לצלצל. בנוסף, יש

ונשנות עם חברת טאוור אייר כדי לטפל בטיסות הצ'רטר ובמספר ההולך וגובר 

, עלי לטפל בבעיות שונות של מתנדבים, לוודא שכולם ועודשל נסיעות, 

יהודים, לכתוב הצהרות חדשות לעיתונות, לשחרר עלונים חדשים, ולארגן 

יהודיים. למרות כל הפעילות אירועים פומביים בבתי כנסת ובמרכזי קהילה 

הזאת מסביבי, אני מרגיש כאילו השארתי את אהבת חיי מאחוריי בירושלים, 

בקצה השני של האוקיינוס הגדול והרחב, ככל הנראה כפי שאבי הרגיש כאשר 
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הוא עזב את אמי, כלתו הטריה והיפה, במשך קרוב לארבע שנים ארוכות של 

 שירות צבאי במלחמת העולם השנייה. 

 

 

 

שהנס שריפא את הדימום שלי היה הבזק ברק של התערבות על אף 

אלוקית ושינה את חיי ברגע אחד ברור, עברו שנתיים שלמות עד שהיכרתי 

. דבר ראשון, הפסקתי לאכול צ'יזבורגרים, תהיהודי ההלכהאת כל הפרטים של 

מאכלים בייקון, כריכים עם בשר חזיר, לובסטרים, סרטנים, חסילונים, 

, ה את הדם שנוזל על המחבת. אם אני צולה סטייק, אני לא שותדלתי עליהםשג

אלא יש לצלות אותו במשך זמן רב, כי אחרת הוא לא כשר. "לאט לאט", 

 אומרים לעולים החדשים לישראל. "לאט, לאט".
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אחים ואחיות יקרים. אם יש לכם מזל ואתם מחוברים לאינטרנט הקדוש 

נופלים, אתם תמיד יכולים לקום ולחדש את הקשר שבשמים, אפילו אם אתם 

מצפה מאתנו להיות מושלמים. אבל הוא כן מצפה מאתנו  ינוהזה. השם א

 –משמעות החיים  והילעשות תשובה, להודות בטעויות שלנו ולנסות שוב. ז

שם. ליפול ולחזור, שוב ושוב ושוב. כפי שהרב ה לאליפול ולחזור  –תשובה 

התשובה לעולם א השלמות עצמה. ימות הלשאיפה להש –קוק מלמד אותנו 

הפעלה מחדש מחיקה, אינה נפסקת. החיים הם מקלדת ענקית עם הכפתורים, 

לא תמיד ובאותה התקופה, לא תמיד בדקתי את הכשרות של מה שאכלתי . ביתו

 .תרי"ג מצוותהקפדתי במאה אחוזים על 

בכל פעם שאני נופל, אני פועל לפי עצתו של רבי נחמן ואומר לעצמי שהדבר 

החשוב הוא לא לתת לטעויות שלי להפיל אותי. הייאוש יכול להיות גרוע 

שדיכאון גורם לאדם לחטוא שוב. הדבר החשוב, מלמד  כיווןיותר מכל חטא, 

שופך את אני אני נופל, שאותנו רבי נחמן, הוא תמיד להיות שמח. בכל פעם 

לבי בפני השם, ומתחנן שיסלח וימחל לי. "זכור, צבי", אני אומר לעצמי. 

 "אביך אוהב אותך והוא תמיד נכון לסלוח לך". כפי שהמלך דוד אומר לנו:

קרוב ה' לכל קראיו לכל אשר יקראהו באמת רצון יראיו יעשה ואת שועתם " 
 ישמע ויושיעם".

אני ממשיך להתפלל ולהסתכל קדימה. תהיה שמח! "עבוד את ה' 

בשניה!" כאשר יהודי מנסה להתקרב לשם ולנער מעליו את בגדיו המלוכלכים 

פיתויים ומכשולים. הפיתוי לפניו והישנים, יצר הרע פועל בכל כוחו ומציב 

מגיע כמבחן, על מנת להפוך אותו לאלוף אמיתי בקדושתו. כמו פרש ברודיאו 

מנסה לאלף סוס פראי, אני נופל ממנו שוב ושוב, אבל תמיד חוזר לעלות על ש

גבו, נחוש להיצמד עליו במהלך הרכיבה ולשלוט בחיה הזועמת והפראית. אם 

אתם לא רוצים להיפצע כל הזמן, אתם חייבים להשתנות וללמוד את החיה כמו 

י להיהרג שלוחם שוורים מיומן יודע כיצד לחמוק בחן מהחיה המסתערת מבל

 אבל כדי להגיע למצב הזה, אתם חייבים ללמוד הרבה תורה. –
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לאחר "שהמלאך נגע בי", אני יודע שיש מציאות שהיא הרבה יותר 

אמיתית מכפי שאנחנו רואים בחיים עצמם, ואדם שמחפש את הקדושה ורוצה 

הפיתויים של "המטריקס", מלהישאר מחובר לשם חייב להתעלם מהאשליות ו

את עיניו בעולם הנצחי שהוא העולם הבא, עולם הנשמות, שבו נשמת ולמקד 

האדם ממשיכה לחיות לנצח. לדוגמה, אם נסתכל על חיי, העובדה שוויתרתי 

ה המעשה הנבון ביותר. עבדתי תעל משרת לימוד באוניברסיטת ניו יורק לא הי

קרוב לעשרים שעות ביום במבצע ההתנדבות, ולא קיבלתי אפילו שקל אחד 

רפואה, וודאי לא סנט אחד. הוריי שלחו לי המחאה שתעזור לי לעבור את ל

. אז אני מקבל כבר לא יהיה לי כסף, אבל בתחילת נובמבר חודש אוקטובר

שיחה ממשה שכטר, ראש מרכז העלייה הישראלית בסוכנות היהודית בניו 

יורק. הוא התרשם מהעבודה שאני עושב עם תוכנית המתנדבים, ומכך שאנחנו 

שולחים מטוסים מלאים ביהודים לישראל, במספרים הרבה יותר גדולים מכל 

, אבצע יחסי תוכנית של הסוכנות היהודית, והוא רוצה שאבוא לעבוד עבורו

ציבור במחלקת העלייה, אקבל משרד משלי, משכורת חודשית מכובדת 

 אם אעלה לישראל. ,והטבות

בטלפון. "תמשיך לעבוד  "תגיד לו כן!" אומר לי אינדור כשאני מדבר אתו

עבורנו מהמשרד שלך בתוך הסוכנות היהודית, ותקבל מהם משכורת! השם 

 שלח לך את זה!"

לפני שאני מסכים, אני אומר לאינדור שאני רוצה לדעת מה דעתו של 

רב חזני. לאחר עשר דקות, אינדור מתקשר חזרה מירושלים. הרב מסכים ה

בודה בבניין המרשים ובעל השמירה לקבל את ההצעה, אני מקבל את הע עליש

הקפדנית בפארק אבניו. בכל יום, אני משתתף באיזו פגישה משעממת, כותב 

ים יהודים אכמה הצהרות לעיתונות עבור מרכז העלייה, מדבר עם כמה עיתונ

, אני חופשי כדי להקדיש את שאר היום שלי למבצע אחדות ולאחר שעות

 ההתנדבות.

 
 משרדי בפוסטר של הרב ותמונה ממוסגרת של הרצל.אני מעטר את קיר  
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ה יודע מה אני עושה, לא מתערב ומעדיף שאנהל את ימנהל מרכז העלי

תוכנית המתנדבים מהמשרד שלו מאשר כסוס פראי ללא רסן. זמן רב לאחר 

שעובדי הסוכנות היהודית הולכים הביתה, אני עדיין יושב במשרדי, מתקשר 

גונים היהודיים ולעיתונים בכל רחבי ארצות לבתי הכנסת ולרבנים ולאר

שלא לדבר על שיחות ארוכות עם ירושלים, רושם את ההוראות של  –הברית 

אינדור, שאותן צריך למלא תכף ומיד. בדרך כלל, לפני שאני הולך לישון בלילה, 

אני עולה על הרכבת התחתית אל משרד המתנדבים ושם אני יושב עם מנחם 

עובר על דיווחי הרופאים ים, יתנדבים הפוטנציאלועובר על רשימת המ

והמלצות הרבנים שהמתנדבים חייבים לשלוח יחד עם הטפסים שלהם. תמיד 

אני צריך יש עשרות בעיות ותלונות שצריך לטפל בהן, ומכיוון שאני הבוס, 

. לילות רבים אחרי חצות, במקום לקחת את הרכבת אל הדירה הכוללפתור את 

שלי, אני מחליט ללכת, מדביק עלונים בדרכי הביתה, על עמודי תאורה, תאי 

טלפון, תיבות דואר וקירות, כאילו המשימה השתלטה על גופי ואני חושב שכל 

 עלון שכזה הוא יהודי שאני יכול להציל מאיזור הדמדומים של הגלות ולהחזיר

האנרגיה שפעם אותם הביתה אל הארץ שהוא או היא צריכים להיות בה. 

הייתה לי בשיעורי האירובי כעת עוברת לחלוקת עלונים עבור תוכנית 

"תיקון חצות"  –המתנדבים לאורך רחובות ניו יורק בשעות הקטנות של הלילה 

ק שלי. יש בי אנרגיה מטורפת, וקשה לי להירדם. ובמשך כל הזמן שאני מדבי

עלונים, אני ממשיך להתפלל שוב ושוב, כמו מנטרה, "בבקשה, השם, הבא 

אותי לישראל. בבקשה, השם, הבא אותי לישראל. בבקשה, השם, הבא אותי 

 לישראל..." גופי נמצא בניו יורק, אבל לבי בירושלים.

שבועות וחודשים עוברים. מאות על גבי מאות של מתנדבים טסים 

רב חזני ואינדור החודשים,  מידי כמהא כאן בניו יורק. לישראל, ואני עדיין נמצ

חוזרים לארצות הברית למסע פרסום מטורף, והם תמיד מזריקים אנרגיה 

ישירות לוורידי. כמו בתקופה שבה הם גנבו את כל תזמורת צה"ל כדי לנגן 

הנגנים שלהם, עם המנצח הגנדרן שלהם, גרציאני,  41בניו יורק, עם כל 

ידי צה"ל, הסוכנות היהודית וג'וייס פרס. ואז, -ים, ממומן עללסיבוב קונצרט

יום העצמאות, הם "צונחים" לתוך העיר במהלך "הצדעה לישראל", הצעדה ב

השנתית בשדרה החמישית, אל במה המוקפת בסלבריטאים ונציגים ליד גן 

בסנטרל פארק. ארגונים רבים, יהודים ושאינם יהודים, עם להקות  החניות

יו יורק וניו ג'רזי, משתתפים בתהלוכה החגיגית, בזמן שאלפי צופים תיכון מנ

חליט שהמתנדבים יצעדו מעומדים לאורך המדרכות, מריעים לצועדים. אינדור 

בראש התהלוכה, אבל לסוכנות היהודית ולמנהיגות היהודית המקומית יש 

תוכניות אחרות. אינדור מתעקש מאוד, עד שהוא מצליח לגרום לכך שהוא 

חזני מגורשים מבניין הסוכנות היהודית והשומרים מקבלים הוראות שלא ו

 לתת לזוג הנמרץ להיכנס לשם שוב. אני אומר לאינדור לחזור בו מדרישתו

ולקבל את המיקום שהוא קיבל במרכז התהלוכה, אבל ברגע שהוא נתפס על 
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בהזמנת רב חזני עסוק ה איזה רעיון משוגע, אי אפשר לשכנע אותו לעזוב אותו.

חולצות מיוחדות של "מתנדבים למען ישראל" עבור הצועדים שלנו. הוא גם 

יתן לו לעבוד עם הציוד שלו כדי יטאות שומשכנע בעלים יהודי של מגרש גר

דוד -מגןהליצור מוט ארוך שאותו מנהיג הצעדה יחזיק בידיו ועליו יהיה 

  המיוחד שהרב תכנן עבור הסמל שלנו.

 
 

מגיע, אינדור שולח את קבוצת ששים הצועדים שלנו כשיום התהלוכה 

לא לתחילת שביל התהלוכה, אלא לאמצעו. אנחנו מסתתרים מאחורי פינה, 

ממש ליד השדרה החמישית. כשהתהלוכה מתקרבת, הוא מתכנן לשלוח את 

כולם קדימה אל השורה הראשונה כך שהצועדים יגיעו אל הבמה ראשונים 

דים. "אתה משוגע!" אני אומר לו. "אתה לא יכול ויגנבו את הזרקור משאר הצוע

לעשות את זה! האנשים כאן בניו יורק עבדו חודשים על התהלוכה הזאת! אתה 

 תהרוס אותה וכולם יכעסו על תוכנית ההתנדבות שלך".

הוא מהנהן בראשו, אבל אני רואה שהוא לא מקשיב לי. הארי צריך 

במורד הרחוב, אבל משהו לבצע את הסימן כשהוא יראה את התהלוכה 

משתבש בכל הבלגן, והארי נעלם. אני ממשיך להתווכח עם אינדור. בינתיים, 

מוזיקת התהלוכה נשמעת, והצועדים הראשונים עוברים בשדרה החמישית 

לקול תשואות הקהל. אינדור דוחף אותי הרחק ממנו, מרים את זרועו באוויר 

בים רצים מתוך מקום המסתור, נגוצועק, "להסתער!" כמו חיילים נאמנים, המת

חבורה מגוונת של נשים גדולות בשנות הששים והשבעים, גברים גאים בני 

שבעים, נערים שמחים, וגברים ונשים צעירים בשנות העשרים והשלושים, 

רב חזני האת החולצות הכחולות של "מתנדבים למען ישראל" ש יםכולם לובש

רות המסודרות של הצועדים והם הכין. הקבוצה מתארגנת במהירות עם השו

רצים בשדרה החמישית לעבר קדמת התהלוכה. המפקד אינדור מורה לחייליו 

להתקדם, צועק לעברם, "קדימה! קדימה! קדימה!" באמצעות מגאפון שהוא 

מצמיד לשפתיו. אני רואה את המבטים המופתעים, מפוחדים וכועסים על 

לכל הרוחות קורה לנגד עיניהם. פניהם של מארגני התהלוכה, שלא מבינים מה 

אבל הם לא יכולים לעצור את זה. אינדור וחזני חטפו את התהלוכה! מתנשמים 

הר נושא מסתדרים בראש הצועדים, כשג'וני במהריצה המהירה, המתנדבים 

דוד הנוצץ בקדמת התהלוכה. אנחנו מגיעים ראשונים אל הבמה -מגןהאת 

יתונות. המצלמות מצלמות ללא הרף. ומצדיעים לנציגים, לאורחי הכבוד ולע
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בכל העיתונים היהודים, התמונה של העמוד הראשי מראה את תהלוכת 

לישראל" עם המתנדבים למען ישראל. אנחנו הארגון היהודי "הצדעה 

 המפורסם ביותר בארצות הברית!

חזני צריכים לחזור אל משפחותיהם הרב כמו תמיד, אינדור ו

 ייהנועבודה מועילה,  יקבלום לכך שהמתנדבים ועבודותיהם בישראל, ודואגי

בבתי משפחות דתיות בימי שבת. הם נותנים לי  יתארחובטיולים במדינה ו

לנקות את הבלגן שהם השאירו מאחור בניו יורק, כמו הניירות והפסולת על 

המדרכות לאחר תהלוכה חגיגית עם סוסים ופילים. במקרה הזה, בגלל כל 

הכעס של המוסדות היהודיים המקומיים, אני צריך לנקות הרבה מאוד. אבל 

י גורם לטלפונים להמשיך לצלצל ואפילו בקצב מהיר המהלך החוצפני והגאונ

 יותר מאי פעם.

 מןהחוצפה של אינדור בחטיפת התהלוכה וההתעלמות הבוטה שלו 

אמריקאי, גורמת לבעיות גם במשרד ההתנדבות שלנו. מכיוון -ממסד היהודיה

שאני עובד במקום אחר, בצפון העיר במרכז העלייה, רוב השיחות הזועמות 

"הצדעה לישראל" מופנות לצוות הפנסיונרים שמאיישים את והתלונות מ

הטלפונים במשרד. כולם אנשים נפלאים, יהודים גאים, אמריקאים גאים, 

ואוהבי ישראל, אבל הם לא רגילים לכישרונות הבלתי צפויים של אינדור. כולם 

אוהבים אותו, וחושבים שהוא גאון תקשורת, אבל הם גם יהודים אמריקאים 

טובים שמאמינים בחוק וסדר, בהתנהגות מנומסת וכבוד לממסד.  ליברלים

ומתורבתת בשנות השבעים לחייה, מתחילה לחשוב  הגונהפלורנס, אשת רופא 

שאינדור הוא לא האדם המתאים ביותר לעמוד בראש הארגון, במיוחד שאיזה 

נשיא של ארגון יהודי מקומי, שהיה צריך להוביל את התהלוכה, מאיים 

השפעתו כדי לסגור את תוכנית ההתנדבות עקב פגיעה בחוק להשתמש ב

האמריקאי. פלורנס פונה אלי ומבקשת להשגיח על אינדור, ואף שאני מבין את 

רב חזני, ורוצה להיות ישראלי בעצמי, בתסכולה ודאגותיה, אני תומך באינדור ו

ומבין שרוב הכעס המקומי נובע מקנאה על ההצלחה האדירה של התוכנית 

ארגונים אחרים ש שעהשאנחנו שולחים אלפי מתנדבים לישראל, ב זהוב שלנו

למשוך אליהם אנשים. באופן תמים, אני בטוח שהתקרית  בקושי מסוגלים

תישכח, ושוכח את האמרה, "כשהחתול לא נמצא )במשרד(, העכברים 

עתי, פלורנס מרימה את הטלפון ימשתעשעים". זמן קצר לאחר מכן, ללא יד

אנשים בצה"ל ואומרת  עם שי הסוכנות היהודית בישראל וגםומדברת עם אנ

יסולקו להם כי היא רוצה ששני הפעילים הנמרצים )והדתיים( מגוש אמונים 

 מהתוכנית המצליחה והמפורסמת. זהו מרד בהתהוותו.

בזמן שאני עובד במרכז העלייה במהלך אותה השנה, אני פוגש 

בור ישראל: חברי כנסת, אנשי ישראלים רבים שעוסקים בפרויקטים שונים ע

 עסקים, עיתונאים, פעילי עלייה, מרצים, מפקדים בצבא ורבנים.
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אחד מהפרויקטים נקרא "מבצע אלף", מבצע בראשותו של רבי משה  

שמטרתו היומרנית היא להביא אלף משפחות יהודיות לוינגר וגוש אמונים, 

תוך שנה אחת. אני במארצות הברית כדי לחיות בהתנחלויות ביהודה ושומרון 

המספר הזה הוא בניגוד לכל התחזיות. בשנתיים מאז שאני כי אומר יומרנית 

עולים  04,111-קרוב לשעולים עובד בסוכנות בניו יורק, מרכז העלייה מדווח 

-)המספר האמיתי קרוב יותר ל פון אמריקה )כולל קנדה( בכל שנהחדשים מצ

בשנה, מתוך קרוב לששה מיליון  0,211-(. היום, המספר הוא קרוב ל00,111

ללים, דבר ואחוזים מהם מתב 81יהודים שחיים בצפון אמריקה, וכמעט 

המדגיש את כישלון החינוך היהודי בארצות הברית, אשר מנסה לחזק את 

הודיות בארצות הברית הגויה, במקום לעודד אותם לארוז תיקים הקהילות הי

באמת. אז התקוות של תוכנית "מבצע אלף" שייכים ולחזור למקום שאליו הם 

משפחות יהודיות לזנוח את חייהם הנוחים בארצות הברית כדי  0,111לשכנע 

לחיות חיים יהודיים בארץ ישראל לא נראה לי אפשרי. אבל אני מנסה לעזור 

כל יכולתי לאותם ציונים דתיים ואידיאליסטים ששמעו מאינדור וחזני שהם כ

 יכולים להשתמש במשרד שלי לכל צרכיהם.

אחד מהמנהיגים של "מבצע אלף" הוא יעקב שטרנברג, שמזמין אותי 

לבלות את ערב חג סוכות עם משפחתו בדירתם בקווינס, המקום שבו הם חיים 

חוזים ערב גשום  רק. חזאי מזג האווירבמהלך שנת השליחות שלהם בניו יו

ובנסיעת הרכבת התחתית אל ביתו, יעקב מסביר כי לאחר תפילות הערב 

בבית הכנסת, הוא יערוך את קידוש החג בסוכה, אבל אם יירד גשם, אז נאכל 

 את הארוחה בתוך הבית.

 "לא אני", אני אומר. "אני אוכל בסוכה וגם ישן בה".

"בתקווה", הוא משיב, "אנחנו נוכל לאכול בסוכה, אבל אם ירד גשם ולא 

 כיווןיהיה נעים לשבת מתחת לסכך הדולף, אז אסור לך להישאר בסוכה, 



211 

 

אם יהיה לנו  גם לגבינו,שאתה צריך ליהנות מהחג, לא לסבול בו. אותו הדבר 

 קר".

גג "אני יודע מהלימודים שלי לפני החג שהמילה "סכך" מתייחסת ל

הסוכה שעשוי מחפצים שגדלים באופן טבעי כמו כפות תמרים או מקלות 

 במבוק. "קצת גשם לא יפגע בי", אני מתעקש.

אבל אם ירד הרבה גשם, אדם יכול לחלות, והתורה מצווה "כנראה שלא, 

 עלינו לשמור על בריאותנו".

גולה למגורים בישראל, ואם תשמור על "רבי נחמן אומר שהסוכה היא ס

ות לינה בסוכה באושר גדול ובאהבה, אז תקבל את הזכות להתגורר בארץ מצו

ישראל, ומכיוון שאני רוצה להגיע לארץ ישראל כמה שיותר מהר, אני הולך 

 להישאר בסוכה אפילו אם ירד גשם".

 יעקב לא טורח לענות לי, ככל הנראה מאמין שכל האמריקאים מטורפים.

שאנחנו הולכים חזרה אל דירת וכפי שציפינו, לאחר תפילת מעריב, כ

הקרקע שהם שוכרים, ברק מאיר את הרחוב האפל והרעם נוהם בשחקים. 

יעקב מחיש את צעדיו. ברגע שאנו מגיעים הביתה, הוא קורא הוראות בעברית 

ומאיץ באשתו ובשלושת ילדיו הקטנים לצאת אל הסוכה שנמצאת בחצר 

ולחן הקידוש, הוא אומר הקטנה מאחורי הדירה. הם מארגנים במהירות את ש

את התפילה, מוזג את היין וכולם לוגמים מכוסות קטנות שהמשפחה הביאה 

מישראל. גשם יורד בזעף. מים מתחילים לנטוף על השולחן מהסכך הדק שמעל 

 לראשינו ושאגת הרעם גורמת לתינוקם הקטן בן השנה לבכות.

רחלה, מוציאה  "חזרה הביתה!" פוקד יעקב, אבל אינני מוכן לזוז. אשתו,

את הילדים מהסוכה. רוח חזקה מסיטה את הגשם לתוך הסוכה הרועדת. 

 "אנחנו צריכים לאכול בפנים", מכריז יעקב.

 "אם לא אכפת לכם, אני רוצה להישאר כאן", אני משיב.

 "זה נגד ההלכה", מתעקש המלומד הדתי הישראלי.

 ,ישון בסוכהחג סוכות, שאתה צריך לאכול ול המה אכפת לי מההלכה? ז

וזה מה שאני הולך לעשות. אני לא חסיד ברסלב, אבל אם רבי נחמן אומר 

שלמצוות סוכה יש הכוח להביא את היהודים לישראל, אז אני הולך לישון 

 בסוכה, ולא אכפת לי אם גם יירד שלג!

"קני, בבקשה היכנס לבית!" קוראת אשתו של יעקב, אבל אני הגעתי 

, הם מביאים לי מזון וכאשר הארוחה מסתיימת, אני לכדי החלטה. בחוסר רצון

חוזר לבית כדי להתייבש. מעיל הספורט שלי רטוב לגמרי. יעקב משאיל לי זוג 

מכנסיים יבש וסוודר. אני מספר לילדים את הסיפור של דוד וגוליית, אף שהם  

אנגלית, וכאשר מגיע הזמן שלהם לישון, אני חוזר אל  אינם מבינים כמעט

הסוכה כדי לישון בה. יעקב מנסה לשכנע אותי שאני מתנהג בעקשנות 

ובטיפשות, אבל יורד טפטוף קטן, אז אני עומד בהחלטתי. אני מציב שלושה 
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כיסאות בזה אחר זה, פורש שמיכה על המושבים ומכסה את עצמי בשמיכה 

 לי בטובה.נוספת שרחלה מעניקה 

"אשאיר את הדלת האחורית פתוחה אם אתה מחליט לישון בבית", 

 אומר יעקב, מאחל לי לילה טוב.

 אני מבלה את כל הלילה בסוכה הקרירה והרטובה.

רה מבית הכנסת, יהקשיבו לזה. בערב למחרת, לאחר שאנחנו חוזרים לד

החג, ברגע שיעקב מסיים את ההבדלה, המסמנת את סוף היום הראשון של 

הטלפון מצלצל. מאיר אינדור מתקשר מירושלים. "איפה קני פישמן?" הוא 

 שואל.

"הוא נמצא כאן אתנו", אומר לו יעקב. "הוא בילה את הלילה הראשון 

של החג אתנו, אבל הוא גם נשאר ביום טוב השני, אז הוא לא יכול לדבר אתך 

 בטלפון".

אשון של החג, אז רק שומרים על חוקי היום טוב ביום הר םהישראלי

יעקב יכול לענות לטלפון, להדליק אורות, להאזין לרדיו ולנהוג אם הוא רוצה, 

אבל כיהודי החי בגולה, אני צריך לשמור גם על היום השני של חג הסוכות, 

 כאילו היה זה היום הראשון.

"תגיד לו שמחכה לו כרטיס חינם באל על בשדה התעופה קנדי ושהוא 

 בחול המועד".הולך לטוס לישראל 

לאחר שיחה קצרה עם אינדור, יעקב מסיים את השיחה ומתרגם את 

ההודעה. אני בטוח שחיוך ענקי האיר את פניי. אינני זוכר את הפרטים, אבל 

 לא אופתע אם גם קפצתי באושר אדיר.

"אתם רואים!" אני אומר למשפחת שטרנברג. "רבי נחמן צודק. מי 

לה מקבל את זכות המצווה להגיע לארץ ששומר על מצוות סוכה באהבה גדו

 ישראל".

אינני מציע לאנשים לישון בסוכה בגשם. אני רק מתאר את ההשגחה 

שמברכת את חייכם כאשר אתם מעניקים את כל לבבכם ונשמתכם האלוקית 

 לקדוש ברוך הוא.

אינני  –הטיסה מאחרת כשאנחנו מגיעים לישראל או שאינדור מאחר 

הריים המאוחרים, בדיוק לפני תחילת שמחת תורה. זוכר. השעה היא אחר הצ

 שעתיים, הייתם מצפים שמאיר ימהר לירושלים, אבל נכנס בעודמכיוון שהחג 

לראות אם המנהל של נמל התעופה בן גוריון עדיין עובד  ילהתח הוא רוצה

 01,111-מאיר רוצה שתהיה חגיגה גדולה על בואו של המתנדב ה. במשרדו

ילדים קטנים ומקהלת צה"ל. אנחנו מבזבזים  ,פוליטיקאיםבחודש הבא, עם 

זמן רב בחיפוש אחר מנהל נמל התעופה, אבל, כמובן, הוא כבר הלך הביתה 

מפאת החג. מכיוון שהטיסה שלי עזבה את ניו יורק בסביבות שעת חצות, לא 

הבאתי אתי לולב ואתרוג למטוס, ולא נטלתי את ארבעת המינים באותו היום. 

, אז לפני בחיפושית הפולקסווגן הישנה שלו סט שלםמזל, למאיר יש למרבה ה
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שאני יורד על ידיי וברכיי ומנשק את אדמת הקודש, אני מבצע את מצוות 

הלולב בחנייה של נמל התעופה, בזמן שהוא מנגן שיר סוכות שמח על  נטילת

החליל. כשאנחנו מגיעים אל סיבוב מוצא, בתחילת הטיפוס התלול אל 

ם, השמש כבר נעלמה מאחורי הגבעות. מאיר ממשיך לנסוע במשך ירושלי

מספר דקות, ואז מפנה את המכונית לעבר שולי הדרך, עוצר, מושך את בלם 

היד ומכבה את המנוע בנקודה נטושה בכביש המהיר, במקום בו נמצא היום 

 מחלף סחרוב.

"אנחנו הולכים את שאר הדרך ברגל", הוא מכריז. "החג כבר התחיל. 

 השאר את המזוודה שלך במכונית. נקח אותה מחר בלילה. קדימה!"

 כל כך "מה בנוגע לתפילין שלי?, אני שואל, מהסס להשאיר חפץ יקר

 במכונית.

מוקצה במהלך החג. אל תפחד  הןאתך.  ן"אתה לא יכול לקחת אות

 לא ניו יורק". –במכונית. זאת ישראל  ןלהשאיר אות

לירושלים. אני מצטרף אחריו בעוד  הוא מתחיל את העלייה האחרונה

ת יהרפתקאה של אינדור. כשאנחנו מגיעים אל מרכז ישיבת הרב בשכונת קרי

משה, ליד הכניסה לעיר, תפילת מעריב הסתיימה ובית המדרש הגדול מלא 

באנרגיה חזקה ומחשמלת, הרבה יותר מזאת של קונצרט הרוק הפראי ביותר 

מום, מביט בתמונה של אושר עילאי, שאי פעם הוצג בפילמור איסט. אני ה

כאילו כל הרוח החופשית של וודסטוק טוהרה בגשם קדוש ונדחסה לתוך 

ארבע קירות הישיבה. אין כלי נגינה, אבל קולות השירה רועמים. עבורי, זאת 

תמונה של אקסטזה רוחנית, המתעלה מעבר לזמן ולמקום. האולם בעל התקרה 

רים ומבוגרים, וכולם שרים ורוקדים יעבאנשים צ לפההגבוהה מלא מפה 

מסביב לאולם במעגלים מאושרים, עוקבים אחר הרבנים בעלי הזקנים 

הגדולים שמחבקים את ספרי התורה בזרועותיהם ועל פניהם ניתן לראות 

גם בחול המועד, בשמחה בית שואבה, השמחה היא מעל עולם להיטות עזה. 

 הזה. 
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חולצת העבודה הכחולה שלי, אני אינדור דוחף אותי לתוך הטירוף. ב

היחידי שלא לובש חולצה לבנה, ואין ספק בכך, אני בולט מאוד. כאשר חזני 

רואה אותי, פניו מוארות כמו השמש והוא מושיט לי את ספר התורה שהוא 

מחזיק. אני מופתע ממשקלו. אבל אני נלכד במערבולת הרקדנים שמסביבי, 

רגיה שלהם, מבלי שאני צריך להזיז את ואני מרגיש כאילו אני נמשך אל האנ

רגליי, שאני כבר לא יהודי בודד אלא חלק מאומה, מרגיש כאילו יש לי לפתע 

מאות חברים חדשים ומשפחה ענקית של אנשים שאוהבים אותי, ושבאופן 

כלשהו יודעים מי אני, התסריטאי מהוליווד שעזר ליהודה חזני ולמאיר אינדור 

 מה שהופך אותי לכוכב בירושלים. –להביא יהודים לישראל 

כי לאחר שספר , הוא מתעקש הזה כאשר אינדור מספר את הסיפור

ללא כל שליטה, כאילו לבדי אחר, התחלתי לרקוד  לאדם ממניהתורה הועבר 

חזרתי לדיסקוטק בהוליווד. יכול להיות. אינני זוכר דבר. כל מה שאני יודע 

בטראנס הקיבוצי מסביבי ואני מאבד כל תחושת עצמיות. בפעם  גנספ

הראשונה בחיי, אני מרגיש שאני חלק מגוף אדיר ממדים, משהו גדול יותר 

וכעת הפך להיות חלק מכלל ישראל,  והשתנה הושמדמעצמי, כאילו האגו שלי 

למערבולת של נשמות העם היהודי. אני מרגיש שקני פישמן הופך למשהו גדול 

עליזה, שהפכה להיות קטנה יותר כאשר היא נפלה לתוך ל בניגודר מעצמו, יות

הפכתי להיות גדול וגדול יותר כאשר אני נשטף בתוך הנהרות  .ארץ הפלאות

השוצפים הרוחניים האלו, באותו ציקלון של אושר, בלבה של הכור הגרעיני 

דור הזה, בטבור העולם, במפעל האנרגיה האטומית החזק ביותר על פני כ

הארץ, לכוד בתוך היתוך האטומים האנושיים והמולקולות של האותיות 

העבריות, רוקד עם התורה הקדושה, בחג הקדוש הזה, בארץ הקדושה שלנו, 

 לאחר אלפיים שנות גלות. ,בעיר הקדושה שלנו

אינני יודע כיצד לתאר זאת, אבל באותו הלילה אני מקבל נשמה חדשה. 

רב חזני מוביל הלאחר שעה של ריקוד מאושר, אני הופך להיות אדם אחר. 

ובשים כיפות לבנות חאותי לביתו. אין מכוניות בדרכים. ישנם מאות אנשים ה

וסרוגות, ומאות חסידים בבגדים שחורים הלבושים בבגדי החג שלהם, כולם 

הולכים יחד ברחובות, בדרכם הביתה אל ארוחת החג. בדרך, עשרות אנשים 

ם את ידי, כאילו אני ידוען. כולם מכירים את חזני, וכולם מגיעים אלינו ולוחצי

יודעים על תוכנית ההתנדבות, ובאופן כלשהו, כולם מכירים אותי. אני יותר 

אי פעם בהוליווד או בניו יורק! אני אפילו לא גר  הייתי מפורסם כאן מאשר

אני אחד  –עדיין בישראל, ולפתע יש עשרות על גבי עשרות חברים. יותר מכך 

 מהם. גם אני ישראלי!

 אני בבית! 
 מון שרו:יוסי שגרפונקלכפי 

 



214 

 

Home, where my thoughts escaping 

Home, where my music’s playing 

Home, where my love lies waiting 

Silently for me. 

 

 הבית תורה חגיגית. קירות-אני מצטרף אל משפחת חזני לארוחת שמחת

מכוסים במדפים של ספרי קודש. חלון משקיף אל שכונת רמות הנוצצת בהר 

המלך דוד, תיאר המרוחק, אחת מהגבעות המקיפות את ירושלים, כפי ש

". כמו ברוב עולם מעתה ועד ,סביב לעמו ה'ו. ביב להס הרים, םיירושל"

הדירות בירושלים, המטבח והסלון שלו הם חדר אחד והספה הפשוטה במקום 

ל למרות המקום הקטן, החדר מתרחב באורח בהסימן היחידי לסלון, א היא

פלא באהבת המשפחה לעם היהודי, ופעמים רבות אהיה שם עם ארוחות של 

שלושים וארבעים אורחים, כמו בארוחת פורים החגיגית שבה אשתתף בבית 

משפחת חזני בעשרים השנים הבאות. לאחר הארוחה, חזני מוביל אותי ואת 

זרה אל הישיבה, ושם הריקודים הנלהבים ממשיכים, וכל אדם דבוק ילדיו ח

, ואני נאבד בשמחה במקום כלשהו במרכז, כאילו אני מסתחרר בתוך חברול

מערבולת של קדושה, שיכור מאושר טהור ומהכוח הרוחני של התורה והחיבור 

 לשם.

, כאילו בשמים עצמם, ישנן שורות של נשים, יציעהרחק למעלה, ב

שעומדות ומביטות בגברים הרוקדים תחתיהן. פניהן רחוקות מכדי שאוכל 

אולי יום אחד בקרוב, אפגוש את בת זוגתי משורש להבחין בהן היטב, אבל 

 לשארית ימי חיי. אשתיהבריאה שתהיה 

ים, ממשיכעם ספרי תורה בבוקר למחרת, באמצע התפילה, הריקודים 

באותה להיטות שהייתה בלילה, ועל אף שהג'טלג שלי מתחיל להשפיע עליי, 

אני מסוגל כי הצנטריפוגה של הריקודים המאושרים הללו גורמת לי להרגיש 

לרקוד לנצח עם היהודים הנלהבים מסביבי, שנראה שיש להם כושר וכוח יותר 

 עשר באולימפיאדה.-מכל האלופים של קרב

הקידוש, מאיר אינדור מופיע לאחר שהלך  ךלצורבהפסקה שעשינו 

רב חזני מובילים אותי לחדר צדדי השעה שלמה מביתו אל הישיבה. הוא ו

ומצטרפים לקידוש עם ראש הישיבה, הרב אברהם שפירא, שהוא גם הרב 

הראשי לישראל. הוא אדם בעל זקן לבן כשלג ועיניים שמחות ומחייכות והוא 

ור מספר לו מי אני ושואל אם אני צריך לשמור מזכיר לי את סנטה קלאוס. אינד

. הרב על שני הימים של היום טוב, מכיוון שאני מתכוון לעלות לארץ בקרוב

, אבל שאני צריך הגולהמשיב שאני לא צריך לשמור על היום השני כמו יהודי 

להישאר בירושלים ולא לטייל בארץ, וזה אומר שלפי הרב הראשי לישראל, 

 !אני כמעט ישראלי
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הריקודים המאושרים עם ספרי התורה ממשיכים עד שעה ארבע 

הרב התגורר בצהריים. כאשר החג מסתיים, חזני לוקח אותי לבית הישן שבו 

שקטן מכדי להכיל את מאות  ,קוק, ליד רחוב יפו בלב ירושלים. שם בחדר

מגיעים למקום, הריקודים ממשיכים, מסתובבים עם ספרי התורה, ההתלמידים 

כינורות וקלרינטים, ואני נמחץ כמו סרדין בין מאות  ה שלועכשיו מלווים בנגינ

אחים יהודים עד שאני כבר לא יכול להבדיל בינם וביני. החדר הצפוף הוא כמו 

סאונת זיעה. בשעה כלשהי לאחר חצות, אינדור מופיע עם המכונית והמזוודה 

צלו, ומתווכחים על שלי. חזני מתעקש שאשן בביתו ואינדור מתעקש שאשן א

בזרועותיי לכיוונים אחרים, כאילו  ימצוות האירוח עד ששניהם תופסים אות

מתכוונים לקרוע אותי לשניים. לבסוף, אינדור מנצח. לרבי חזני יש שבעה 

וילדים ועוד ילד עומד להגיע, ואשתו של אינדור מצפה לילדה הששית מבין 

ים, אפילו שלאנשים יש דירות שבע הבנות שלהם, בלי עין הרע, אבל בירושל

 קטנות, תמיד יש מקום לאורח.

שם, אתם מתברר שהם הביאו אותי לישראל, דבר ראשון, כדי שאבלה 

כל העבודה שאני עושה למענם, ודבר שני, כדי לחזק את הצד שלהם  לעתודה כ

בקרב העז שנועד לשמור על פרויקט ההתנדבות בידיים שלהם. בעיני 

ל ארצות הברית וצוות המתנדבים בניו יורק, אינדור הוא המנהיגות היהודית ש

בלגניסט שמסרב לשמור על חוקי הנימוס, ועושה כל מה שהוא רוצה ומתי 

ה, כאילו הוא עדיין מפקד על יחידת הלוחמה בטרור בעזה, אלא צשהוא רו

חזני הרב שהפעם הוא מנהל מבצעי גרילה ברחובות ניו יורק. ועל אף ש

המנומס והמלומד הוא דמות שמעוררת יראת כבוד, השותפות שלו עם אינדור 

גרטה בניו יורק, כי שם -נון-מסמנת אותו גם כאדם בלתי צפוי, ולכן לפרסונה
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יהדות ארצות עם רך האמריקאית, מבלי לעורר בעיות צריך לנהל את הכול בד

ת ההתבוללות, הברית, אשר מעדיפה לטבוע בים של אשליות שניתן לעצור א

 במקום לזנק על סירות ההצלה המובילות לארץ ישראל.

ובנוגע לכוחות השולטים בארץ ישראל, שרי הקבינט, האלופים, ראשי 

משיחיים איך הם יכולים לאפשר לשני פעילים  –ועדות הסוכנות היהודית 

צליחים ביותר בישראל? ממגוש אמונים להנהיג את אחד המיזמים הציוניים מה

מן שאני מבקר בארץ הקדוש, אינדור מביא אותי לכנסת כדי להיפגש עם אז בז

פוליטיקאים בכירים מהשמאל ומהימין, דתיים וחילוניים, כדי לתאר בפניהם 

את העבודה פורצת הדרך שהוא וחזני עושים בארצות הברית, בכך שהם 

מגייסים את היהודים בארצות הברית לקחת חלק בחיזוק ישראל וגם מעודדים 

ותם לעלות לישראל. אני נפגש עם רפאל איתן, הרמטכ"ל לשעבר שהעניק א

לאינדור את ברכת הדרך להקים את הפרויקט, לפני שהקריירה הצבאית שלו 

הסתיימה, גם מכיוון שהוא עמד לפרוש, אבל בעיקר בגלל הביקורת החברתית 

 על מלחמת לבנון, והזעם על הטבח שהתרחש במחנות הפליטים סברה ושתילה,

ישראלי הפיל על -ישראלי והשמאל הפוליטי האנטי-שאותו העולם האנטי

כתפיהם של רפול ואריאל שרון. אינדור וחזני מרגישים שימיהם בפרויקט 

ספורים, והם שולחים אותי להיפגש עם שר הביטחון של ישראל, משה ארנס, 

כדי לתאר, באנגלית, את ההצלחה המהפכנית של פרויקט ההתנדבות ואת 

 צות ההכרחית של אינדור וחזני לקיום הפרויקט.הנחי

מעבר לעובדה שהם פגעו ברגישות של ראשי הארגונים היהודיים 

בארצות הברית, ומכיוון שלא רוצים לתת לשני פעילים מתנחלים שבחים על 

כוחות חילוניים בישראל שלא אוהבים את הרעיון  ישעבודה ציונית טובה, 

 על פי ההלכהמנת לוודא שהם יהודים שהמתנדבים מסוננים בקפידה על 

)אנחנו דורשים מכתבי המלצה מרבנים דתיים כדי שברני לא יתאהב בברידג'ט 

כבר בטיסה(, והם לא אוהבים את העובדה שהמתנדבים נשלחים למשפחות 

דתיות לארוחות שבת ומקבלים סיורים בארץ ממדריכים דתיים, מבקרים 

בהם חיו אבותינו, ובהם שבמקומות כמו בית אל, שילה וחברון, המקומות 

"הכוחות השולטים" יש  א להםאני קורשרחשו סיפורי התורה. לאנשים הת

 שמות, אבל כמה מהם כבר עזבו את העולם, אז מדוע להציג אותם באור שלילי?

שמעניין אותי להיפגש עם אנשים חשובים מאוד, וזה מחמיא  על פי אף

רב מאיר כהנא, אדם בעל ההתרגשות רבה לפגוש את יה לי לאגו שלי, ה

ואמת, לא רק בגלל הפעולות החשובות שהוא עשה על מנת להיאבק  נחישות

לא כמו  –למען היהודים בארצות הסובייטיות, אלא מכיוון שהוא כותב מצוין 

הערצתי בעברי הרחוק, שהסופרים היהודיים והמתבוללים של ארצות הברית, 

ורציתי להיות מפורסם כמותם, אלא יהודי שבוערת בו אהבת התורה, והוא 

דיש את כל כולו לעם ישראל, שגם יודע כיצד להרכיב מילים ומשפטים מק

ה כמו כל הסופרים היהודיים ששונאים את עצמם ודתם. מבצורה נבונה וחכ
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מכיוון שאני גם קצת מבין בכתיבה, ויש לי שאיפות בכיוון הזה, אני מתרגש 

ריך לפגוש את הרב וחבר הכנסת, שמבין כי פרויקט "מתנדבים למען ישראל" צ

 להמשיך ולהיות בהנהגתם של יהודים ציוניים.

לרשום , עוזר לי הרב כהנאבניו יורק, עורך דין צעיר, שהיה מעריץ של 

את הארגון בממשלת ארצות הברית ולקבל מעמד של ארגון צדקה כדי שנוכל 

לגייס כסף הרבה יותר בקלות בארצות הברית. אבל במאבק העז על השליטה 

צדד בפלורנס כנגד אינדור, ויש לו שאיפות להחליף אותי בארגון, הוא מתחיל ל

כמנהל האמריקאי לאחר שאעלה לישראל, אז לאחר שהוא שומע את סיפורי, 

לו טוב יותר את הנושאים  אומר שהוא ידבר עם עורך הדין ויסביר הרב כהנא

 העומדים על הפרק.

על הקרב לשמר את רוח התורה של פרויקט ההתנדבות.  כתבתי מספיק

כל העניין היה מאוד לא נעים עבורי, וגיליתי כיצד המלחמות בין היהודים 

עצמם יכולות להיות עזות כמו המלחמות נגד אויבינו. רציתי להאמין שיהודים 

דתיים וציונים חילונים יכולים להסתדר למען המדינה, והאמנתי בתמימות כי 

יעבדו באופן אידיאלי יחדיו, "אחד למען כולם, כולם למען אחד", בבניית כולם 

חלום המדינה שלנו. אבל זאת לא דרך החיים. המשיח לא מופיע בשמים כמו 

נף מטה קסם. השם רוצה שאנחנו נעשה יסופרמן והופך את העולם למושלם בה

ונצטרך  את מלאכת בניית האומה, אפילו אם זה אומר שיזרקו בוץ על רגלינו,

ללכת בתוך ביצות מוכות מלאריה ולהילחם על כל צעד ושעל של האדמה 

ה, ועל כל אות ואות של חוק התורה. יהדות התורה האמיתית היא לא מהקדו

 בריחה מהעולם, אלא קרב שבו צריך להשקיע את כל הקדושה שלנו.

כמובן, בזמן שאני בישראל, אני מבקר את סרפין, ואני נוסע לקרית ים 

משה  הרבי לבקר את אמו של דניאל. אני מבלה יום שבת בחברון יחד עם כד

לוינגר, שאותו פגשתי בניו יורק, ואני מקבל השראה מרוחם ואומץ לבם של 

היהודים שחיים בעיר האבות, מוקפים במאה אלף ערבים עוינים, ושומרים על 

 עשר-קבר האבות. אני נדהים מהרוח החלוצית של משפחת לוינגר ומאחד

ילדיהם, החיים בתוך מגורים צפופים, בבית יהודי לשעבר שהערבים הפכו 

לדיר כבשים, והם השיבו בעצמם את החיים היהודים לחברון, שקהילתה 

ידי פורעים ערבים לפני שלושים שנה. אז, שוב, -היהודית נטבחה והושמדה על

ידיהם אני צריך לטוס חזרה לניו יורק ולנסות להציל את פרויקט ההתנדבות מ

של החומסים שמאמינים שהם יכולים לנהל את העסק טוב יותר מהישראלים, 

 אינדור וחזני.

כפי שהסופר האידי הדגול, שלום עליכם, אמר, "בקיצורו של דבר", 

מתברר שאנחנו נלחמים בקרב אבוד. אני פועל לפי כל ההוראות שאני מקבל 

בל ללא הועיל. אדלג מירושלים, עושה כמיטב יכולתי כדי לעצור את המרד, א

על הפרטים הלא נעימים. לאחר חודשים של התמקחויות, אינדור נזרק 

מהפרויקט. הם מאפשרים לרב חזני להישאר, אבל החומסים לא אוהבים את 
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היהדות, וההנהגה החדשה והלא יהודית והרוח של הפרויקט מדכאות את חזני. 

חיים בניו יורק ושאני לבסוף, אני אומר לו שאני לא יכול לסבול יותר את ה

רוצה לבוא לישראל. כשהוא מבין שהמאבק אבוד, הוא נותן לי את ברכתו, 

את הכרטיס החינמי לכיוון אחד מהסוכנות היהודית שייקח  לעצמיואני מארגן 

 אותי לחיים חדשים בישראל.

 עיראערב אחד, שבוע לפני העלייה המתוכננת שלי, אני הולך לבקר את 

רפפורט בבית שבו הוא מתגורר בקווינס במהלך עבודתו בפרויקט "מבצע 

 אלף". אני מגלה כי אשתו, אורית, בוכה בסלון.

 "מה קרה?" אני שואל.

 "לא שמעת?" היא בוכה.

 "מה שמעתי?"

"השב"כ חושב שהוא בישראל", היא אומרת לי.  עירא"יש צו מעצר כנגד 

 חלק מהמחתרת היהודית".

 )לפחות בתמונה הזה( שמאל  עירא בצד  

 

עוד לפני ימי האינתיפדה הראשונה, הערבים הקשו על חייהם של 

שבים ביהודה ושומרון, זרקו אבנים ובקבוקי תבערה על מכוניות וירו ייהמת

לעבר מתיישבים כאילו הם ברווזים במטווח. כאשר ממשלת ישראל לא עשתה 

ודאגים ולהוטים התקבצו קבוצה של מתיישבים מדבר כדי להרגיע את המצב, 

יחד כדי להגן על חייהם ועל חיי משפחותיהם. באופן חשאי, הם ביצעו סדרת 

קטעה את רגליו התקפות על מטרות ערביות והצליחו להטמין מכונית תופת ש

שכם, שנשבע לרקוד על קברים יהודיים ולגרש את  עירייתראש של 

המתיישבים מאדמתם. השב"כ )שירות הביטחון הכללי של מדינת ישראל( 

היה מעורב במתקפה. כאשר השב"כ סיכל תוכנית לפוצץ את  עיראהאמין כי 

האסלאמי בהר הבית, עשרות מתיישבים, שהפכו להיות מוכרים בשם  המסגד

 עיראנזרקו לכלא. עכשיו המשטרה חיפשה את "המחתרת היהודית" נעצרו ו

רפפורט, אשר סעד את אמו הגוססת בניו יורק, ועזר להביא משפחות לישראל 

באמצעות "מבצע אלף". לא היה ניתן להסגיר אותו לישראל בגלל אזרחותו 

 האמריקאית.
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תו הערב לאחר שעת חצות. הוא מחזיק פתק בידו ומגיע לביתו בא עירא

לגרום לסמכות רב משה טנדלר, שאותו הוא בדיוק ביקר במונסי, מנסה המ

ההלכתית המפורסמת להכריז כי פעולותיה של המחתרת עולות בקנה אחד 

רב טנדלר כתב מעין הסכמה העם החוק היהודי. מבלי לדעת את כל הפרטים, 

 שמצטטת את החוק היהודי שקובע: הקם להורגך, השכם להורגו.

 .עיראל זה מה שיש לנו", אומר לי "זה לא הרבה, אב

 "למה שלא תכתוב את זה במסמך שנשמע הרבה יותר רציני?" אני מציע.

"למה לא?" הוא מסכים. "מחר בבוקר, נוכל לקחת את זה לג'וייס פרס 

 ולפרסם את זה".

אז אני כותב מאמר רציני מתוך שלוש השורות הכתובות בפתק 

שלום רב הגם מכיר היטב את  עיראין. וכשהבוקר עולה, אנחנו נוסעים לברוקל

מקבל אותנו  ואלעזור לישראל, וה ן, אשר תמיד מוכ, המו"ל של העיתוןקלאס

 .ובברכה במשרד

 
את רקע הסיפור ומציע שאני אהיה הכתב לו וליהוה שוורץ מספר  עירא

רב קלאס היהודה אוהב את הרעיון. של הג'וייס פרס הממונה למקרה הזה. 

 מסכים.

ב הרשל העיתון!" מכריז  הראשי"אני מציב את פישמן כאחראי לעמוד 

בכל שבוע קלאס. "כל עוד אנשי המחתרת היהודים נמצאים בכלא, אני רוצה ש

פישמן יכתוב את הדף הראשי. האנשים האלו הם גיבורים! המאסר שלהם הוא 

 רב טנדלר יגיע לכותרת הראשית!"החוסר צדק משווע. המכתב של 

 במסדרון. עיראמסתיימת, אני עוצר את כשהפגישה 

", אני מתוודה. "הייתי רוצה לעזור, אבל יש לי כרטיס עירא"תקשיב, 

 טיסה ואני עולה לישראל עוד השבוע".

חיים מבלי להניד עפעף. "לך ה"אין בעיה", משיב האידיאליסט הגדול מ

את הסיפור שלך משם.  לימכל דבר אחר. תוכל לשלוח יותר לישראל. זה חשוב 

 אתקשר היום לישראל ואגיד להם שאתה בדרך לשם".

 הרבאז אני כותב מאמר חזק על המחתרת, עם ה"מכתב" המלווה של 

לאחר  ספורים טנדלר, ומשאיר אותו לעורך הראשי של העיתון, ארני פיין. ימים

ם שלח לדירתי, מלא בצעצועי שעיראמכן, אני טס לישראל, יחד עם ארגז ענק 

שילה. כשאני מגיע לירושלים, אני מוריד את היישוב ובגדים עבור הילדים של 
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התיקים ואת הארגז הענק אצל סרפין, שאצלה אני מתכוון להישאר עד שאמצא 

שענה  שלומקום לעצמי, ואז הולך לכותל כדי להודות לשם על טוב הלב האדיר 

ובר על פני ביתו לתפילותיי והביא אותי הביתה לישראל. בדרכי לשם, אני ע

קבוצה של ראש הממשלה יצחק שמיר, לא הרחק משכונת הפלמ"ח של סרפין. 

בקצה השני של הרחוב,. אני ניגש לשם ושואל קטנה של מתיישבים מפגינה 

מה קורה. למרבה התדהמה, אחד מהמפגינים מחזיק עותק של הג'וייס פרס 

בשמחה, זוכר  של אותו השבוע עם המאמר שאני כתבתי. "קני!" הוא קורא

אותי מהשבת שביליתי עם משפחתו בחברון. קוראים לו אפרים והוא הבן של 

 משה לוינגר, שנעצר על שיתוף פעולה עם המחתרת היהודית. הרב

"זה קני פישמן", הוא אומר לחבריו המפגינים. "הצדיק שכתב את 

 המאמר בעיתון".

 כל האנשים בקהל לוחצים את ידי.

"אנחנו צריכים למהר עכשיו אל מגרש הרוסים! "נהדר!" אומר אפרים. 

 יש הפגנה ענקית שם שדורשת את שחרורם של אבי ושל כל אסירי המחתרת".

גדר תיל שבו אז אני ממהר במורד המדרון אל הבניין הישן המוקף ב

 הרבנמצאת מפקדת המשטרה של ירושלים ובית הכלא המקומי בו כלוא 

לוינגר יחד עם חברי המחתרת. לפתע, מאיר אינדור רץ לעברי, מחזיק בעותק 

 הג'וייס פרס בידו.

"טוב מאוד שהגעת לפה!" הוא קורא, מושיט לעברי את העיתון. "אנחנו 

לוינגר. תעלה על גג המכונית שלי  תינורבנכניס אותך בין יוסף מנדלביץ' 

 הפגנה למען המחתרת".טנדלר ל הרבותקרא את המכתב כשליח מיוחד של 

 יוסף מנדלביץ' הרב 

אני מביט לעבר המקום שאליו אינדור מצביע. יוסף מנדלביץ', אסיר ציון 

עשרה שנים בבתי כלא סובייטים על כך שניסה לחטוף -מפורסם שבילה אחת

מטוס לישראל, מדבר לתוך מגאפון בזמן שהוא עומד על גג מכונית החיפושית 

רי הקהל הגדול ישנם צלמי עיתונות וטלוויזיה הישנה של אינדור. מאחו

 מישראל ומכל העולם. על גג הכלא, צלמי המשטרה עומדים ומצלמים בעצמם.
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!" אני חושב לעצמי. "זה היום הראשון שלי בישראל ואמי דגעוואל"

תדליק את הטלוויזיה בארצות הברית ותראה את בנה מפגין ומקריא מכתב 

 המחתרת היהודית!"נגד הממשלה הישראלית בשם 

לפני שאני מסוגל להימלט, אינדור מציג אותי לקהל כשליח מיוחד של 

הרב טנדלר, ומכריז כי הגעתי בדיוק הרגע לישראל עם המכתב של  הרב

שמעניק הסכמה הלכתית לפעילותם של האסירים. ידיים נושאות אותי אל גג 

ועס, בדיוק כפי המכונית. אני מחזיק במגאפון וקורא את המכתב בקול רם וכ

שיוסף מנדלביץ' עורר את הקהל לפניי. המכתב )שאני בעצמי הרחבתי אותו( 

כתוב בשפה האנגלית, ואני לא יודע כמה מהאנשים בקהל מבינים אותו, אבל 

בהתלהבות, וזועקים, "שחררו את המחתרת! שחררו את  ומריעים כולם כפיים

 !"רביםהאסירים! אסרו במקומם את המחבלים הע

י לא", אני חושב. "אמי הולכת לחטוף התקף לב!" זה היה היום "או

 הראשון שלי בארץ הקודש.

 
במשך החודשים הבאים, אני ממשיך לשלוח סיפורים לעמוד הראשי 

באמצעות הטלפון אל הג'וייס פרס בניו יורק כאשר המשפטים נמשכים. עדיין 

 יש לי עותקים של העיתונים באחד הארונות.

לוינגר משוחרר מהכלא, אבל אנשים אחרים מהמחתרת נאשמים  הרב

בעבירות רציניות ומקבלים עונשי מאסר ממושכים. לא ידעתי שבקרוב אעבוד 

 יהודה חזני במערכה ארצית שנועדה לשחרר אותם מהכלא. הרבשוב עם 

במקום להישאר בארצות הברית, שבה הישראלים לא היו מסוגלים 

וזר לישראל יחד עם חבריו. המשטרה ממתינה לו לגעת בו, עירא רפפורט ח

 בנמל התעופה בן גוריון כאשר הוא יורד מהמטוס.

 "למה חזרת לישראל?" שואל אותו כתב.

או שאולי המצאתי את הסיפור  –)אולי באמת אחד הכתבים שאל אותו 

 שכתבתי עבור הג'וייס פרס(.

חופשי "כיהודי, אני מעדיף לשבת בכלא ישראלי מאשר להיות אדם 

 בארצות הברית!" עונה עירא.
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שאני מאמין שזאת האמת.  כיווןבכל מקרה, זה מה שכתבתי שהוא אמר. 

ובוודאי, גם עירא מאמין בזה. יהודי יכול להיחשב לחופשי רק כאשר הוא חי 

מעמיד פנים שהוא אמריקאי, או שבה הוא לא בארץ זרה,  –במולדתו שלו 

 גרמני, או רוסי כמו כולם.

שאני מגיע לישראל, אני נמצא במרכז העניינים, עסוק כפי  אז ברגע

שהייתי בניו יורק. חבר של עירא לוקח אותי מדירתה של סרפין, נושא את 

הארגז הענק שעירא שלח יחד אתי לרכב המסחרי שלו, ואנחנו ממהרים אל 

ן, ובו אני מקבל דירה משלי בקומת כהישוב שילה, המקום העתיק של המש

התושב החדש ביותר של הקהילה, מתנחל "בגדה  –של עירא הקרקע בביתו 

 ת הפרועה", ו"המכשול לשלום".הרבהמע

חזני בירושלים, עוזר הרב אני חוזר לדירתו של ואבל לא עובר זמן רב 

 לו לכתוב פוסטרים הדורשים לשחרר את אסירי המחתרת.

 
חזני אינו אדם השוקע בדכאונות ולכן הוא שם מאחוריו את התקרית 

של פרויקט ההתנדבות ועכשיו הוא מארגן מחאות לאומיות כדי לשחרר את 

ורוצה להחתים מיליון אזרחים על עצומה לשחרר אותם. אבל  ,חברי המחתרת

לצלם תמונות עבור הפוסטרים, הוא לא רוצה שאעזור לו, והוא לא מוכן מ חוץ

שאשתתף בפרויקט החדש של אינדור "שומר ישראל", המביא אמריקאים 

ו הם עוברים אימון צבאי אמיתי ושומרים על בשעירים לישראל למשך חודש צ

ישובים בישראל. במקום זה, המורה הרוחני שלי גורר אותי אל ישיבת מכון 

דב ביגון, ראש הישיבה,  הרבת משה בירושלים ומציג לי את ימאיר בשכונת קרי

 ואומר לו שלא לתת לי לעזוב את הישיבה במשך שנה אחת לפחות.
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אני בישיבה? אתה בטח משוגע! אבל אני אוהב את המקום. ברגע שאני 

נכנס לבית המדרש, המלא במדפים של המשנה, תלמוד וספרי קודש יהודיים 

אחרים, אני נדהם מתחושת הדז'ה וו. תחושה אדירה של שלווה ורוגע ממלאת 

אותה תחושה של שלווה פנימית שהרגשתי בחלום על החנות המלאה  –אותי 

בספרים יהודיים שחלמתי בהוליווד. החלום הופך למציאות. זה המקום שאליו 

 אני שייך!

 בעלי תשובה, יהודים שחזרו לאמונתםלא ישיבה ומכון מאיר ה

במשך שלושים שנה, למדתי אנגלית, מתמטיקה, ומקפידים על המצוות. 

יסטוריה אמריקאית, פילוסופיה, פסיכולוגיה, אנתרופולוגיה, מדעים, ה

סוציולוגיה, כלכלה, כימיה, ביולוגיה, פיזיקה, צרפתית, קולנוע ואומנות, וסוף 

כל סוף אני לומד את השפה שלי, את ההיסטוריה שלי, את התרבות שלי, את 

 הדת שלי, את השורשים שלי. 

 

 

ססגוניות וסרוגות מדברים עברית עם שים כיפות באנשים צעירים החו

 –אנגלי, צרפתי, ספרדי, אתיופי ורוסי  שונים, במבטא הישראלים, במבטאים

יהודים מכל רחבי העולם, קיבוץ הגלויות, הנבואה שמתגשמת! כל האנשים 

 שכאן היו בצבא הישראלי או מתכוננים לשרת בו. 
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ביגון מדבר אל התלמידים,  הרבבזיו של שמחה קדושה המאירה את פניו, 

שלהם לאחר מקורא בקול רם, אומר איזה כבוד יהיה להם לשרת בצבא יהודי 

 הגויים במשך קרוב לאלפיים שנה. איזה כבוד גדול תחת שלטוןשהיו נתונים 

תפילותינו. שבה מתגשמות יהיה להיות חלק מהבנייה מחדש של ירושלים, 

עם היהודי, ה תתורה, אהב תאהבא ישיבה ציונית, המעודדת ומכון מאיר ה

, אז כל ספר התורה במקומהואהבת ארץ ישראל. אם אות אחת בתורה אינה 

פסול. ולכן, גם אהבת העם היהודי, אהבת הדתי והחילוני, חייבת להיות 

שלמה, באותו האופן שבו השם אוהב את כל ילדיו. והשייכות שלנו על ארץ 

כינה תנוח עלינו לגמרי. ישראל גם חייבת להיות מושלמת, כדי שהש

באמצעות שלמות התורה, האומה הישראלית וארץ ישראל, כל האנושות 

תבין כי היא צריכה לשרת את השם, לא רק כל אחד ואחד, אלא גם האומות 

 עצמן. 

 

לפתע, באולם הלימוד של הישיבה, המקום שלא ידעתי שהיה קיים בביקורי 

י, ואני נדהם מהתחושה הראשון לישראל, בדיוק שם אני מגלה מי אנ

המפליאה שאני יכול לתאר רק כנוכחות השם. אורו ממלא את העולם. הוא 

בוקע מתוך הספרים. הוא מאיר על הפנים השמחות של התלמידים. אני יכול 

להרגיש אותו נוצץ בתוך נשמתי. מאותו הרגע ואילך, לא ניתן לנתק אותי 

של החדר המלא בספרי קודש כמו השלווה שחשתי בחלומי  -איזו שלווה  משם.

 .כשהייתי עדיין בלוס אנג'לס
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תלמידים דוברי ל המיועדים, אני לומד שיעורים רביםבמשך חודשים 

אנגלית וממשיך ללמוד עם חברותא ישראלי בבית המדרש קרוב לעשרים 

שעות ביום. אחרי הכול, אני חייב להשלים שלושים שנות חינוך יהודי שמעולם 

לא קיבלתי. אני חייב למחוק את כל הקלטות של הזיכרונות הרעים שהושתלו 

ס, דיוויד קרוקט, אברהם בתוך מוחי, סיפורים על ג'ורג' וושינגטון ובטסי רו

לינקולן, מיקי מנטל, וולט דיסני, כוכב הפסים והדגלים. אני צריך להחליף את, 

"אני נשבע אמונים לדגל של ארצות הברית של אמריקה ולרפובליקה אותה 

חזני מתעקש שאלמד עברית,  הרבהוא מציין..." ל"אני נשבע אמונים לתורה". 

אנגלית. הוא אומר שאבין את התורה אף שאני מעדיף ללמוד את התורה ב

לעברית בישיבה, נאבק ללמוד  ןהרבה יותר טוב בעברית, אז אני יושב באולפ

שפה חדשה, את השפה שלי, את השפה שבה ילדיי ידברו באופן טבעי 

כישראלים מן המניין. במקום להסתובב עם הבחורים האמריקאיים בישיבה, 

חדר יהיו ישראלים, ואני אוכל עם ולדבר רק אנגלית, אני מבקש ששותפיי ל

הישראלים, ומבלה את ימי שבת עם משפחת חזני או עם משפחת אינדור, או 
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עם המשפחות שהכרתי בשילה, או עם סרפין, ושם אני מדבר רק עברית. 

כשמגיע הקיץ, אני נרשם לאולפן עברית ברמה גבוהה באוניברסיטה העברית 

בל בחורה חילונית בכיתה מחבבת על מנת לשפר את ההבנה והדיבור שלי, א

אותי ומופיעה בבגדים שהיו מסיחים אפילו דעתו של אריה מהטרף שלו. יום 

. זה היום האחרון שלי באוניברסיטה יאחד, היא מתיישבת בדיוק ממול

 העברית. האולפן הזה ברמה גבוהה מדי עבורי!

בפעם הראשונה שאני פוגש את ראש הישיבה, הוא שואל אותי, "בן 

 ה אתה, צבי?"כמ

 "שלושים וארבע", אני עונה.

 "הגיע הזמן שתתחתן", הוא אומר.

בניגוד לחיים שחייתי בארצות הברית, בעולם הדתי של ישראל, המנהג 

בגיל צעיר, בערך בגיל עשרים, לפעמים אפילו לפני זה. אם  להתחתןהוא 

אוג. אנשים צעירים מגיעים לגיל עשרים וחמש מבלי להינשא, הם מתחילים לד

לכמה אנשים יש ילדים בגיל בר מצווה. כפי שאומרת האמרה, בגיל שלי, 

הג כמו ירושלמי". אנשים טובים מתחילים לשלוח נ"כשאתה בירושלים, הת

שגופי בירושלים,  אף על פי –אותי לפגישות עיוורות ושידוכים. הבעיה היא 

יזה צדיק חלק גדול מראשי עדיין נמצא בהוליווד. השדכנים חושבים שאני א

חזני, אז הם שולחים לי נשים  הרבגדול בגלל העבודה שעשיתי עבור אינדור ו

צדקניות. במילים אחרות, הן נראות לי כמו קדושות ובעלות מאפיינים נעלים, 

ואין לי ספק שהן יהיו אימהות נהדרות, ויגדלו את הילדים באהבת התורה, 

לישראל, ראיתי נשים יפות,  אבל הן לא יפהפיות הוליוודיות. בכל פעם שנסעתי

שאני עדיין אדם עלוב  כיווןאבל השדכנים לא מביאים לי נשים יפות, ולכן, 

 המסתמך על חיצוניות האדם, אני נשאר רווק במשך שנה נוספת.

 לרגל הנסביום העצמאות של ישראל, יש בישיבה תפילת חג מיוחדת  

של נדודים בארצות הזרות של  אלפיים שנהמדינת ישראל לאחר של הקמת 

לחסדיהם וגחמותיהם של הגויים.  ןנתוהששם היינו מיעוט חסר הגנה הגויים, 

הם הממשלה ו למדיניותחזני הם בין המתנגדים הנחרצים ביותר  הרבאינדור ו

מארגנים הפגנות ענקיות נגד הצעות הממשלה למסור שטחים של מדינת 

ת ישראל היא מתנה קדושה שניתנה ם, ושניהם מאמינים שמדינירבישראל לע

חזני הקים  הרבי מגלה כי נכשמגיע יום ירושלים, א , ואף על פי כןמהשם

ומארגן מדי שנה את מצעד הדגלים החגיגי אל הכותל מישיבת מרכז הרב 

דתי שמגיעים מכל -אוהבי ירושלים מהמחנה הציוני םומשתתפים בו אלפי

ורא לי לעלות לבמה שמוקמת רחבי ישראל. אני מתרגש מאוד כאשר הוא ק

ברחבת הכותל, מושיט לי מיקרופון ואומר לי לקרוא פרק תהילים באנגלית 

לפני הקהל האדיר המנופף בדגלים. בכל שנה מאז, כאשר אני עולה לבמה 

אלא שזה  –ביום ירושלים ליד הכותל, אני מרגיש כאילו זכיתי בפרס האוסקר 

 טוב יותר פי מיליון.
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בערב שבועות, בשעות הקטנות של הבוקר, אני הולך אל הכותל עם 

חזני ואלפי יהודים המתאספים בעיר העתיקה מכל רחבי ירושלים. זאת  הרב

 החוויה רוחנית מסעירה שלא ניתן למצוא בלוס אנג'לס או ניו יורק. בחצי שע

שאלות רבות  הרבההליכה מביתו של חזני בגבעת שאול, אני שואל את של 

וגע לקיבוץ גלויות, לגאולה, לארץ ישראל, לעמדות החרדים, עד שהוא אומר בנ

נחרץ שמסיים את השיחה, "קרא את הספר 'אורות'". הספר אורות נכתב בקול 

ידי הרב אברהם יצחק הכהן קוק. הוא נכתב בעברית ספרותית גבוהה -על

חזני  הרב עבורי. מכיוון שאין תרגום לאנגלית, "ספר סגור"וקשה להבנה, והוא 

דיוויד סמסון,  הרבמבקש ממלומד תורני צעיר ומבריק במרכז ישיבת הרב, 

ללמד אותי את הספר. זאת ההתחלה של שיתוף פעולה מוצלח שיוביל אותנו 

   קוק. הרבלפרסם ארבעה ספרים על כתביו של 
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שממנה  ,לאחר קרוב לשנה של שלווה רוחנית, שבה אני לומד יהדות

חיי, הוריי מתקשרים אלי מניו יורק ומספרים שהם עורכים נמנעתי כל ימי 

חגיגה משפחתית גדולה לרגל יום הנישואין הארבעים שלהם. במשך שבועיים, 

אפילו  האני מתלבט האם ללכת. מצד אחד, זוהי מצווה לכבד את ההורים, וז

אחד מעשרת הדיברות. אבל לימוד התורה נחשב למצווה גדולה יותר. לבסוף, 

רבות מאמי, אני מחליט לשמח את הוריי ולטוס לניו האשמה יחות לאחר ש

יורק לביקור מהיר. קבלו את זה. הדקו את החגורות כדי שלא תיפלו 

מהכיסאות. כשהמטוס נוחת בנמל התעופה על שם קנדי, ואני ניגש לאסוף את 

קרוב  אותםהמזוודה שלי, אני מרגיש שאני חייב ללכת לשירותים. אני מוצא 

למסדרון הטרמינל ונכנס פנימה. האמינו או לא, כשאני מתיישב בתא, ביותר 

 עד שהאסלה כולה מאדימה.דם, דם, דם, של דם בוקע מתוכי.  פרץ

 "הו לא!" אני משתנק ונרעד. "הו לא! למה חזרתי לארצות הברית?"

זאת המחשבה הראשונה שלי. עבורי, זה סימן ברור שהשם רוצה שאדע, 

לכל צל של ספק, שארצות הברית היא לא בשבילי. באותו רגע מבהיל,  מעל

אני מבין, עכשיו יותר מתמיד, שיש רק מקום בריא אחד עבור יהודי, עבור 

ישראל. הוריי ממתינים לי בפחד בדירתי הישנה  ו, וזגופו, מחשבתו ונשמתו

 במנהטן, שאותה הם ממשיכים לשכור, בתקווה שאחזור ואחיה בניו יורק.

לאחר החיבוקים והנשיקות, אמי שואלת מדוע אני מתעקש לגדל זקן. "אתה 

לא יכול להיות דתי בלי זקן?" היא שואלת אותי בנימת קול כועסת. "יש לך 

 למה לכסות אותן?" –פנים כאלו יפות 

אני אומר להם שאני חוזר לישראל מיד לאחר מסיבת הנישואין שלהם. 

לאחר תפילת הבוקר, אני מגלה פתק על ביום למחרת, כשאני חוזר הביתה 

שולחן המטבח, בכתב ידו של אבי, שאומר שאמי הרגישה כאבים בחזה 

ושלקחו אותה לבית החולים הקרוב באוניברסיטת ניו יורק. כשאני מגיע אל 

חדר המיון, ומספר לאחות מי אני, רופא צעיר ויהודי יוצא ואומר לי, "אתה 

 יודע מה אתה עושה לאמך?"

 אני אשם בזה! אתם בוודאי מאמינים כי זה ריסק אותי לחלוטין. כאילו

 "היא מוטרדת מכך שעברת לישראל", מסביר הרופא.

וחמש.  לשלושים"מה אני יכול לעשות?" אני משיב. "אני כבר בן קרוב 

 יש לי חיים משלי".

הוא מביט בי בקשיחות ואז מחייך. "אל תדאג", הוא אומר. "אמך 

זה רק פרפורים בלב, אולי קצת אנגינה, לא משהו רציני.  מרגישה בסדר גמור.

הלב שלה חזק כמו של לביאה. האמת היא שגם אני רציתי לעלות פעם לישראל. 

יש אומץ לך אבל אמי הייתה נגד זה ולא היה לי האומץ לעמוד נגדה. אז אם 

 לעלות, עשה את זה. אמך תרגיש בסדר".

קשה להוריי להסתדר לבד,  שמונה עשרה שנים לאחר מכן, כאשר יהיה

אטוס אל פלורידה, המקום שאליו הם פרשו, כדי לארוז את התיקים שלהם, 
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למכור את הבית שלהם ולקחת אותם אתי הביתה לישראל. אמי כבר תראה 

באותו השלב את הסימנים המטרידים הראשונים של מחלת האלצהיימר. אגיד 

ת אמת לאמיתה, מכיוון לה שאני לוקח אותה לבר מצווה של הבן שלי, שזא

עשרה. אנחנו נגיע לישראל וחבר יאסוף -שאחד מששת בניי מגיע לגיל שלוש

אותנו במכונית המסחרית שלו ויסיע אותנו לשילה, המקום שבו אני חי, לפני 

שאעבור יחד עם הוריי לירושלים, כדי שנוכל להיות קרובים לסוללת הרופאים 

עות לישראל, אמי תביט בלובי של שלהם הם זקוקים. לאחר טיסה של עשר ש

 , "יחסית לפלורידה, יש הרבה שלטים בעברית".דנמל התעופה ותגי

מריר "אבא", שמספר את הסיפור -זאת נקודת הפתיחה של ספרי המתוק

מזדקנים וחולים, שנקרע בין המחויבות שלו  והוריש ,של בעל תשובה כמוני

וחבורת ילדיו כבן כלפי הוריו ובין המחויבות שלו כלפי אשתו 

 ההיפראקטיביים.

מכר, אבל עדיף לכתוב ספרים כאלו מאשר סרטים -הספר לא הפך לרב

 עלובים עבור הוליווד.
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 עשרה-פרק ארבע

 באושר ועושר

 

כשאני חוזר לישראל, הדימום לא מפסיק. אחד מעקרונות התורה הוא 

להתפלל לשם עבור כל צרכינו, אבל לא להסתמך רק על נסים. אז אני קובע 

הקדוש ברוך הוא יכול לרפא אדם באמצעות נסים, פגישה עם גסטרואנטרולוג. 

מהשם.  היא נובעתאו שהוא יכול לרפא אותו באמצעות פלא הרפואה, שגם 

דלקתיות, הדימום נעצר ולא -דה לשם הטוב, לאחר שבוע של כדורים נוגדיתו

 חוזר שוב.

לת בערך מאה קילוגרם. קרה ששועעם נ ךרב בישיבה מארגן לי שידוה

הוליווד. אני מתחיל להבין  תאו שהוא מפלנטה אחרת או שאני עדיין חי בפלנט

שהפגישות העיוורות לא מתאימות לי, אז אני מאיץ בתפילות שלי, עולה על 

פעמים בשבוע כדי לבקש מהשם שיהיה השדכן שלי,  כמהאוטובוס לכותל 

 ומאמין שהוא יודע יותר טוב מכולם.

אחר צהריים אחד, לאחר תפילה ארוכה בכותל, אני יורד מהאוטובוס 

קריית משה ומתחיל ללכת חזרה אל הישיבה, כאשר אני מבחין ליד שכונת 

בנערה יפה עם שיער מתולתל ארוך, הולכת לאורך המדרכה. היא לובשת 

חצאית ארוכה וצנועה ונושאת ספר בידה. האמת היא שראיתי את אותה 

חזני לקח אותי לחגיגת  הרבבליל שבת, לאחר הארוחה, כאשר  ,הנערה לפני כן

חברו. היא הייתה במטבח ועזרה לאישה היולדת. עכשיו, שלום זכר בבית 

כשראיתי אותה שוב, אני מרגיש שזה יותר מסתם צירוף מקרים. אני מסוקרן 

ועוקב אחריה ממרחק כדי לראות להיכן היא הולכת. באופן מעניין, היא נכנסת 

נערות שלומדות במכון אורה, החטיבה הנשית ללבית דירות שמשמש מגורים 

 הרבמכון מאיר. אני ממהר אל הישיבה ונכנס ישירות למשרדו של  של ישיבת

בנוסף יש לו תריסר , שיעקב שמעון, האחראי לתלמידים בשני בתי הספר

ידוע כי הוא ואשתו מסייעים למאות התלמידים והתלמידות  .ילדים משל עצמו

שלומדים בישיבה בכל שנה, במיוחד כשזה נוגע לשידוכין. אני מתאר את 

שמעון וכאשר הוא שומע שיש לה שיער מתולתל, הוא מיד יודע  רבלהנערה 

תי לחלאחר כמה חודשים, כביטוי להכרת הטוב, הצכי מדובר בנערה מאשקלון. 

דולר להקמת ישיבה חדשה בקבר יוסף בעיר שכם,  01,111לארגן תרומה של 

במרכז העיר הגדולה והמסוכנת בשומרון. התורם הוא קרוב משפחה רחוק 

שלי, שיש לו עסקי בדים יוקרתיים במנהטן, ותרם כסף בעבר לפרויקט מאוד 

מתנדבים למען ישראל. הוא שמח לעזור שוב, והיה רק צריך לשמוע כי הוא 

 תרם למטרה ראויה בישראל.

-שמעון מדבר עם הנערה, ומרכך את העובדה שאני מבוגר ממנה ב הרב

מיינה להיפגש עם שנה. בחלומותיה הפרועים ביותר, היא מעולם לא ד 00
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תוך משתמש בכל כוחות השכנוע שלו כדי לשכנע אותה. מ רבאמריקאי, וה

לפני שהיא פוגשת אותי, היא מחליטה עוד כבוד כלפיו, היא מסכימה, אבל 

 שזאת תהיה הפגישה האחרונה בינינו.

אינני מבין את העברית שלה, אבל אני מהנהן בראשי כאילו אני מבין. 

, אז אנחנו מסוגלים סבירהדעת לדבר אנגלית ברמה למרבה המזל, היא יו

לתקשר, פחות או יותר, בצורה פרימיטיבית, כאילו אנחנו אנשי מערות. במשך 

קרוב לשעה וחצי, או שעתיים, אנחנו הולכים בקמפוס גבעת רם של 

האוניברסיטה העברית, הקרובה לשכונת קריית משה ולמכון מאיר. אנחנו 

ם, עניינים שבעלמא שעליהם מדברים בפגישה מדברים על נושאים כלליי

הראשונה, ועל הרב קוק ועל לימודיו בנוגע לגאולה. אני רוצה לראות אותה 

שמעון שהיא לא מעוניינת לפגוש אותי. הוא מנסה  רבשוב, אבל היא מודיעה ל

היא  –תן לי הזדמנות נוספת, אבל היא עיקשת ילשדל אותה שתכמה שניתן 

 ריקאי, סוף פסוק.לא רוצה להינשא לאמ

אבל אני לא מוכן לוותר בקלות. אני עושה קצת עבודת בילוש ומגלה 

. אז אני ידועשהיא משתתפת בשיעור מסוים, פעם אחת בשבוע, בביתו של רב 

מתכנן לארוב לה, כאילו במקרה הייתי שם כאשר השיעור הסתיים והנערות 

ישירות בעיניה ומעלה על חוזרות אל המגורים שלהן. אני נעמד בדרכה, מביט 

את החיוך ההוליוודי המוצלח ביותר שלי ומבקש ממנה לצאת אתי עוד  יפני

זה האדם שהיא.  –היא לא רוצה לפגוע ברגשותיי  אך פעם אחת. היא נבוכה,

 ולכן היא מסכימה.

 
סמסון ולוקח  הרבלפגישה השנייה שלנו, אני שואל את המכונית של 

חבילות בגדים שנעביר למרכז הקליטה בקריית אותה לסרפין, שמוסרת לנו 
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ארבע לעולים החדשים מאתיופיה. לאחר שמסרנו את החבילות, אנחנו נוסעים 

בדרך האפלה והפתלתלה אל חברון, ושם אנחנו מבקרים חברים שהכירו אותי 

כאשר הם ביקרו בניו יורק, כחלק מתוכנית "מבצע אלף". לאחר מכן, אנחנו 

מד בישיבה ליד מערת המכפלה. אז אני לוקח אותה נפגשים עם אחיה, שלו

שבועות באחת  כמהלכותל כדי לפגוש את הרב חזני, שמשרת במילואים למשך 

מנקודות האבטחה המשקיפות על הכותל. המסע עצמו נועד להראות לה שעל 

אף שאני מארצות הברית, אני ישראלי לגמרי. זה עובד! היא מסכימה להיפגש 

אתי שוב. בפגישה השלישית שלנו, אני לוקח אותה למסעדה במלון, ואני 

במסעדה! תראו אי פעם הייתה לות כי זאת הפעם הראשונה שהיא גמוקסם ל

 איזו נערה טהורה ותמימה. אנחנו כבר כיפה אדומה והזאב הגדול והרע. 

לאחר שתי פגישות נוספות, היא מעוניינת לגמרי, אבל עדיין לא 

עשרה שנים בינינו, ופער תרבותי -משוכנעת. אחרי הכול, יש הפרש של אחת

עם רס רחב כמו האוקיינוס האטלנטי. למרבה המזל, חבר שלי בישיבה מתא

פעמים  כמהאחת מחברותיה לחדר, והיא משכנעת אותה להיפגש אתי עוד 

 .תכדי להעריך את הצד העמוק שבי, מתחת לחזות ההוליוודי

בקיצור נמרץ, אנחנו ממשיכים לצאת במשך שבועיים נוספים ונראה 

בישראל,  רביםשהעניינים זורמים, אבל אינני בטוח בעצמי. במעגלים דתיים 

ועיים נחשבת לגרירת רגליים. אבל עבורי, לאחר שבועיים היכרות של שב

בלבד, איך אני יכול להתחייב לאהוב מישהי למשך שארית ימי חיי, כשבעבר, 

 הזמן הממוצע של מערכות היחסים שלי היה שעתיים בלבד?

זה ליל פורים ואני מבושם קלות. יש מסיבה בישיבה ובקבוקי הוודקה 

סמסון,  הרבהריקודים, מאיר, בנו בן החמש של  עוברים מיד ליד. במרכז והיין

רגליים רועדות במופיע ואומר לי שאביו רוצה לראות אותי. אז אני יוצא 

מבין היכן אני נמצא, ויוצא בהליכה שיכורה לעבר בניין הדירות שבו מהבניין, 

. בדרכי לשם, אני מביט לעבר השחקים בסמוך לישיבהסמסון מתגורר,  הרב

 ומתפלל:

, ואני לא כל כך היקר, אני מצטער להטריח אותך בזמן שמח"השם 

מתכוון להיות נודניק, אבל, כפי שאתה יודע, אני יוצא עם בחורה, ואני לא 

יודע אם אני רוצה להתחתן אתה או לא. זאת לא החלטה פשוטה, ואני לא 

 באמת יודע, אז, בבקשה תן לי סימן, ואעשה כל מה שתרצה שאעשה".

סמסון. אני נוקש  הרבני מוצא את דרכי אל דלתו של באופן כלשהו, א

על הדלת ונשען על קיר המסדרון, מרגיש סחרחורת אדירה. הדלת נפתחת ומי 

סמסון  הרבעומדת שם? הנערה שאתה אני יוצא, מחזיקה בבתו התינוקת של 

 בזרועותיה! היא שומרת על הילדים של הרב.

יננה תשובה לתפילתי, זה סימן משמים או לא סימן משמים? אם זאת א

 אז אינני יודע מה ניתן לכנות סימן.

 "התינשאי לי?" אני שואל.
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 היא מביטה בי בבלבול.

 ?" אני חוזר על דבריי.התינשאי לי"

 "אתה שיכור", היא אומרת.

 ?"התינשאי לי"ברור שאני שיכור. זה פורים. 

 "אתה מבין את הדברים שאתה אומר?" היא שואלת.

התינשאי לי? התינשאי לי? התינשאי לי? התינשאי לי? התינשאי לי? "

התינשאי לי? התינשאי לי? התינשאי לי? התינשאי לי? התינשאי לי? 

 התינשאי לי? התינשאי לי?"

פעם. אינני זוכר באמת בכמה  21היא מתעקשת ששאלתי אותה לפחות 

 אנחנו חיים ביחד.מאז ו השיבה בחיובהיה מדובר. אבל היא 

 

 
סמסון ואביה של אשתי,  הרב)בחגיגות הנישואין שלנו, יחד עם הרב דב ביגון, בנו של 

 ניצול שואה מאושוויץ(

 

 ומה דעתכם על סוף הוליוודי כזה?
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