מסע בעקבות הצל
על גרים ,נכרים ,ויהודים נידחים
אנדרה היידו

הכרת אנשי ומקומות חדשי הובילו אותי לעתי לעולמות שלא ידעתי על
קיומ .
ברשימות אלו ימצא הקורא תיאור של שלושה מפגשי  .מפגשי שהובילו אותי
לסיפורי שוני על אודות אנשי ותקופות שלא הכרתי .ה ג הולידו בי
מחשבות אחדות .המוטיב הקושר את המעשי יחד הוא הרעיו של 'אור חוזר';
ה מאירי את הקיו היהודי באור שונה משאנו רגילי  :תיאור הע מפי
בלע ...
יבנה

סן ניקנדרו

לפני כעשרי שנה הוזמנתי ע משפחתי לקיבו יבנה לשבת .הזמינה אותנו
לסעודה שלישית משפחה ממוצא איטלקי בש הרטו  .השיחה התגלגלה אל
ספרו שכתבה בת המשפחה בש נועה בתור עבודת גמר ללימודי התיכו .עבודה
זו עשתה עלי רוש רב ,והיא מעסיקה אותי עד היו  .ואלו הדברי :
בדרו -מזרח איטליה בכפר נידח בש ס ניקנדרו 1,רועה צא נכה בש ד נָט
ַמנְ דְ $צי אס %סביבו קבוצת אנשי  .הוא לימד אות קרוא וכתוב וסיפר לה
סיפורי רבי  .יו אחד נפל לידיו ספר תנ"' בתרגו איטלקי )הכפר היה קתולי
ופשוטי הע לא עסקו בתנ"' משו שלא ידעו לטינית( .הרועה החל לעיי בספר
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ובמהרה החל ללמד אותו ג לאנשיו ודרש מה לחיות על פי חוקיו .האנשי
התלהבו מ הסיפורי אשר קרא לה וא %ביי למענ  .ה מעול לא שמעו על
כ' שיש ע שבורא העול משוחח ע בניו ומגלה לה ממחשבותיו; לא עלה על
דעת שהע המוזכר בספר עדיי קיי בעול וחלקו אפילו באיטליה עצמה.
החינו' שעליו גדלו היה נוצרי ,אול ה לא קישרו את מה שלמדו בילדות ַלספר
הזה.
ד נָט ניסה לחנ' אות לקיי את הכתוב בספר הלכה למעשה .הוא ידע שלא יוכל
להבי את הכול – כיצד יֵדע מה גדילי ומה טוטפות? א' הוא בטח שמה שלא
יבי האל יורה לו כיצד יעשה 2.כ' קרה שעשרי ושלוש משפחות קיימו ,בבדידות
מוחלטת ,מספר רב של מצוות התורה וחיו אורח חיי הדומה לזה של קהילות
יהודיות )הוא א %חית אות וער' ביניה משפטי ( .יו אחד עבר במקו רוכל
ואמר לד נָט שהע שהוא מבקש ליצור כמותו עדיי קיי בעול ויע לו לכתוב
לרב שלה ברומא .מכא והלאה אני מביא את הדברי כפי שמסכמת אות
נועה ,והרי תקציר מ הספרו:
'האחים' 3יצרו קשר עם רבה הראשי של רומא אנג'לו סצ'רדוטי) 4שענה
להם רק לאחר מכתבם השלישי ,כי התקשה להאמין לסיפורם( .רפאל
קנתוני הגיע כשליח מטעם הרב ובמשך תקופה ארוכה עזר ל'אחים' ,אשר
רחשו לו כבוד רב .במשך אותה תקופה עִבֵרת דוֹנ ַטוֹ את שמות 'האחים'
5
ודאג שאמנם תישמר המסגרת הדתית היהודית ,כפי שהיא נראתה לו.
מלחמת העולם השנייה עברה על הקבוצה בשקט יחסי וגם תוצאות
נפילת מוסוליני לא הורגשו מיד .למרות רדיפות היהודים באיטליה ,עמדו
'האחים' על זכותם להיקרא ולהיחשב יהודים ועזרו לידידם היהודי
קנתוני ,שהיה אסור במקום לא רחוק מסן ניקנדרו.
בשנת  1943נקלעה לקרבתם הבריגדה היהודית מא"י ,שלחמה בשירות
הצבא הבריטי ,אשר שחרר את איטליה מהכיבוש הנאצי' .האחים' הכינו

2
3
4
5

בעבודתה נועה מביאה עשרי וחמישה מחזונותיו של דונטו מנדוציו אשר העתיק סבה ,יוס
הרטו ,מיומנו של המנהיג.
הביטוי 'אחי' הוא תרגומו של המילה   Fratelliכ קרא דונטו לאנשי עדתו.
 ,Angelo Sacerdotiרבה של רומא בשנות השלושי.
אנשי הכפר ביקשו להתגייר ,א קנתוני יע לה להמתי עד סו המלחמה כדי לראות מה
יעלה בגורל היהודי באיטליה.
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דגל כחול-לבן עם מגן דוד במרכזו ונפנפו בו בכל פעם שג'יפים של
הבריגדה עברו בכפר ,עד שיום אחד נעצר לידם ג'יפ ומאז נוצר קשר בין
'האחים' לבין החיילים 'הארץ ישראלים' .בעקבות נוכחותם של חיילי
הבריגדה הועלתה האפשרות לעלות לא"י .אפשרות זו גרמה למתחים
רבים בין דוֹנ ָטוֹ ,שהתנגד לעלייה ובין קבוצה שתמכה בה 6.שנת  1945לא
הביאה לביטול קיומם של שני המחנות ,אך הקריאות מרומא לפיוס
התחילו לתת את אותותיהן .ב 13-באוגוסט  1945התאספו שני המחנות
לחתום על הסכם ביניהם .על אף ההסכם לא חזר השלום והמשבר אף
החריף .דוֹנ ַטוֹ הפציר ברבה הראשי של רומא שישלח מוהל לסן-ניקנדרו
למול את הזכרים ,מאחר שאחת משאיפותיו הייתה שלפני מותו תתקבל
הקבוצה רשמית לתוך העם היהודי.
ב 29-ביוני  1946נשלח מרומא הרב רונה כדי לדאוג לכל ההכנות
הקשורות במילה .בארבעה באוגוסט הגיע המוהל ,ד"ר דה אסקרלי.
מספרם של הנימולים היה שלושה-עשר ,מהם שניים או שלושה ילדים
ונערים .מספר מועט לא נימול.
כל הנימולים וכל הנשים שהתגיירו באו ל Torre Malotta -וטבלו בים
האדריאטי .לאחר טקס הגיור חזרו החיים למסלולם ודוֹנ ַטוֹ חש כי יוכל
למות בשקט ולאחר מותו ידאגו ברומא לקהילתו הקטנה.
דוֹנ ָטוֹ מַנ ְדוּצְיוֹ נפטר ב 15-במארס  .1948מותו של דוֹנ ָטוֹ הסיר את
המכשול העיקרי לעלייה ,חברי הקבוצה שעדיין לא נימולו עשו זאת ב-
7
 1949כדי לעלות לא"י הקדושה.
מה הפליא אותי כל כ' בסיפור הזה? אולי העובדה שזרע היהדות יכול לצמוח בכל
מקו  ,כאילו מעצמו ,א יש קרקע פורייה ,ומספיק תנ"' אחד כדי לעשות את זה.
לא פחות הפליא אותי כיצד עברה קבוצה זו בשני ספורות את רוב תהליכי
ההתפתחות שלנו בעבר :ד נָט מתחיל כאברה  ,ממשי' כמשה ,ובני הקהילה
מספיקי א %להגיע לכל אות הפילוגי שבני ישראל ידעו מעוד  .אפשר לראות

6

7

אני מניח כי היו סדקי בסמכותו של מנדוציו עוד לפני המפגש ע החיילי העבריי .ידוע כי
הוא דרש מאנשיו לשרו את תמונות הקדושי הנוצריי אשר היו ברשות ,מעשה שהיה
קשה לה לעשותו.
כא נועה שכחה לציי את סו סיפורה של העדה שהגיעה לאר .הושיבו אות במושב ביריה,
על יד צפת ,ביחד ע עולי מרוקו .ה נטמעו מהר בסביבה החדשה .העיתונאי פנחס לפיד כתב
עליה ספר ,ובו ראו שרידי העדה סילו ושקרי .בכלל ,ה לא אהבו שיזכירו את עבר.
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כיצד ה מגיבי כאשר עול תורה שבעל פה וההיסטוריה היהודית נופלי על
צוואר  8.אפילו הציונות ושאלת האר צצות לפניה ברגע שה יוצאי
מבדידות  .וכל זה לקח לא יותר מעשרי שנה!
במבט ראשו נראה כאילו ה יצרו איזו כת נאו-פרוטסטנטית ,אשר מחפשת את
הנצרות המקורית ,א' אי הדברי דומי  :כתות פרוטסטנטיות צמחו אלו מאלו
וה הכירו את שאר האופציות הנוצריות וא %את האופצייה היהודית ,וג הקראי
הכירו היטב את הדת 'הרבנית' והסתייגו ממנה.
לא כ העדה של ס ניקנדרו ,שצמחה כאילו יש מאי ובחלל ריק .תולדות עדה זו
מלמדות ג על אות הקבוצות היהודיות אשר חיו בשולי היהדות :יהודי אתיופיה,
עדת בני ישראל בהודו או אנוסי פורטוגל .כל אלה שמרו במסירות על אות חלקי
מסורת שה קיבלו מאבותיה  ,א %שהיו מנותקי משאר היהודי זמ רב .ג
יהודי קוצ'י ,יהודי ג'רבה ויהודי מהרי האטלס דומי במקצת ליהודי ס ניקנדרו,
והדבר מתבטא במשבר הגדול שעובר עליה כאשר ה באי במגע ע הענ%
הראשי של הע היהודי וחלק אפילו מתפוגג מעצמת המפגש .מאיד' גיסא יש
ג קבוצות שנעלמו מחוסר מגע ,כמו יהודי סי .מבחינת כלל ישראל כמוב
הדברי הגיעו לפתרונ כאשר קבוצה זו או אחרת נקלטת בתו' הגו %הגדול.
אול  ,בצד האחר של המתרס ,נר אחד כבה ומופת אחד נעל כאשר לא כותבי
עוד ספרי תורה בשפת געז )שפת של הקייסי ( ואנוסי הכפר בלמונטה אינ
9
שומרי עוד את מנהגי אבותיה .
אצל אנשי ס ניקנדרו מתווס %לכל זה הפלא של עצ היווצרות  .ה נעלמו כל
כ' מהר ,עוד לפני שהספיקו להתגבש 10.אילו אפשרויות יש עוד? – שאלתי את

8
9

10

לדונטו ,שהנהיג מנהיגות של נביא ,לא היה קל להחליט כיצד להתייחס לתלמוד או לספרי
הלכה ,אשר נראי כסותרי את הלימוד הישיר שהוא הפיק מ המקרא עד כה.
הכפר בלמונטה ) (Belmonteשוכ בצפו פורטוגל .תושביו כול צאצאי אנוסי מספרד
ומפורטוגל ששמרו חלק ממנהגי אבותיה במש ארבע מאות שנה .ה קתולי באופ רשמי,
א ה היו מודעי במידה מסוימת למוצא היהודי; תפקידה של משפחה אחת היה להזכיר
לה זאת בכל שנה .לפני כארבעי שנה 'גילו אות' ולאחר זמ מה גיירו אות .ראיתי סרט
על הכפר ברשת 'ארטה' בטלוויזיה הצרפתית בבימויו של פרדריק ברנר .הסרט משק מצב של
בלבול זהות ,האופייני לקבוצה מסוג זה ג לאחר שאנשיה חזרו רשמית לתו הע היהודי.
סיפור של עדת ס ניקנדרו מובא בספרה של אלנה קאסיElena Cassin, San :
 .Nicandro, Histoire d' une conversion, Paris 1957הספר השנוי במחלוקת של פנחס
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עצמי .רבני מסוימי היו רגישי לצד ה'עד$ת' שיש בקבוצה כזאת או אפילו
ליאר פנה לרב ֵאלי ב-אמוזג שחי באיטליה לפני
באד אחד .צרפתי בש ֵא ֶמא ַפ ֵ
11
כמאה ועשרי שנה וביקש שיגייר אותו .הלה יע לו להישאר בסטטוס של ב
נֹח ולקיי שבע מצוות בלבד) .דבר כזה לא היה מתאי לד נָט ולאנשיו ,א' יש
12
כמה קבוצות בעול שבחרו בדר' זו(.
אוֹפידוֹ לוּקַ נוֹ קהיר
עיירה קטנה בש א פיד לַ $קנ  13שוכנת לא הרחק מס ניקנדרו ,כמאה קילומטר
דרומית לה .א %היא מקו קט ,רחוק ממרכזי התרבות והתיירות .הגעתי לש
לפני כשנה וחצי ,כאשר הוזמנתי להשתת %בכנס של היסטוריוני ומוסיקאי
שהתקיי בעיירה זו .מדוע כנס בי-לאומי במקו כזה? משו שכל דיוניו היו
מוקדשי לדמותו של אחד מבני הכפר ,האיש הראשו אשר רש לפני תשע
מאות שנה ,בשפה העברית ובכתב מוסיקאלי ,כמה לחני שהתגלו בגניזה של
קהיר.
א נביא בחשבו שעד המאה השש עשרה אי עדויות כתובות על מוסיקה יהודית
כלשהי ,נבי מדוע דמותו של הנזיר הנורמנדי יוהנס ,שהפ' ל'עובדיה הגר' ,רכשה
לה מקו של כבוד בתולדות המוסיקה היהודית .נוסי %שבחלק הזה של דרו
איטליה שלטו אז הנורמנדי שבאו מ הצפו ,והנזיר שגדל באזור זה עבר למזרח
התיכו לאחר גיורו.

11

12

13

לפיד נקרא :הנביא מסן ניקנדרו ,ירושלי  .1952עבודת הגמר של נועה הרטו הנמצאת
בספרייתי היא אולי המקור הטוב והעשיר ביותר להבנת הסיפור .חבל שאי תפוצה לעבודה זו.
ליאר הוציא
אלי ב-אמוזג ) (19001822היה רבה של העיר ליוורנו אשר באיטליהֵ .א ֶמא ַפ ֵ
לאור ספר מעיזבונו  ישראל והאנושותElia Benamozegh, Israël et l'humanité, :
Paris 1914
מקרה נוס הוא זה הלקוח מ הספרות .דו קישוט דה לה מנצ'ה שא בכל מאודו ,ללא סביבה
תומכת ,לחיות "לפי הספר" .כמה הוגי הגיעו לרעיו שמדובר במליצה על הע היהודי .ה
א הסיקו מזה שסרוונטס היה מצאצאי האנוסי .כאשר בסו הספר דו קישוט מתעורר
מחזונו הגדול הוא מפסיק לכתוב ,ואתו ג כותב סיפורו :סרוונטס ...ראוDominique :
Aubier, Don Quichotte, prophète d'Israël, Paris 1966
 Oppido Lucanoנמצאת בקרבת העיר  Potenzaבאזור  Basilicataשבדרו איטליה.
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על מקור ועל דר' פיענוח של הלחני מתווכחי מומחי להיסטוריה וחוקרי
ָרי
המוסיקה כבר עשרות שני  ,מאז ששני מוסיקולוגי מישראל ,פרופ' חנו' ֶא ֶבנ ִ
ופרופ' ישראל אדלר ,פיענחו אות פיענוח שונה.
כדאי לציי שהרישומי היו בכתב הגרגוריאני הקדו )מעי שלב ביניי בי טעמי
המקרא והכתב המוסיקאלי העכשווי( .כתב זה מותיר ספקות רבי ואינו מוב
כשלעצמו ללא הכרת הפרקטיקה והמסורת שליוו אות  .ג לגבי מוצא של
המנגינות יש חילוקי דעות .בכנס עצמו נכחו פרופ' נורמ גולב מאוניברסיטת
שיקגו ופרופ' אדלר והמשיכו בוויכוח על מקור ועל מהות של הלחני  .גולב
רואה בה שירה גרגוריאנית שעובדיה התאי לה פסוקי מפיוטי  ,ואילו אדלר
סובר כי עובדיה רש נעימות שהוא שמע מפי קהילות בגדאד וחל.1
אי מטרתי כא לתאר ויכוחי של מומחי  14.מה שמעסיק אותי הוא התנהגות
הבלתי צפויה של תושבי א פיד בעת הקונגרס .בדר' כלל אי למקו שבו מתקיי
כנס מדעי כל השפעה על הדיוני  .אות מומחי יכולי להתפלמס באוקספורד,
בליסבו או בקליפורניה מבלי שהדבר יורגש בדיוני עצמ .
קהל הכנסי בכל מקו מורכב מאנשי מקצוע ,סטודנטי ועוד כמה חובבי  .על
כ לא ציפיתי שהאול בא פיד יתמלא מפה לפה ,במש' כל ימי הכנס ,באנשי
העיירה .ה עקבו אחר ההרצאות והוויכוחי המייגעי בדריכות רבה ,למרות
התרגו הסימולטני הגרוע .ה צרו עלינו בהפסקות ורצו לדעת הכול על עובדיה,
על הנורמנדי ועל התקופה .המרצי  ,שבאו ממדינות שונות ,התקשו לענות על
שאלותיה משו שלא דיברו איטלקית ,ותושבי המקו דיברו אנגלית עוד פחות
מזה .חשבתי שאחרי יו הפתיחה החגיגי ה ישאירו אותנו לבדנו ,א' לא כ' היה.
נוצר הרוש שככל שהכנס מתקד עוברי על תושבי העיירה ימי גדולי של
תהילה ותפארת שייחרתו בזיכרונ  .וכל זה בגלל כמה לחני קטני ודיוני על
אודות נזיר נורמנדי שהתגייר לפני כתשע מאות שנה ,מעשה ששווה להשתמדות
מבחינת  .אפילו הכומר המקומי השתת %בכנס יחד ע מקהלתו ששרה את שירי
עובדיה בעברית .הוא ג נת לכל אחד את המונוגרפיה שכתב על חיי עובדיה.
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שאלתי את עצמי מאי נובעת התלהבות זו? רק מכ' שכפר הפ' לזירה
להתכנסות בי-לאומית? נסו לארג כנס מסוג זה בעפולה או בנתיבות ותראו
בעצמכ ! השתתפות העיירה התבטאה לא רק בהשאלת המקו  .בעצ כל היזמה
הייתה שלה  .גיוס הכספי נעשה בידי צוות מקומי ברשות איש אקדמיה
שמתגורר בכפר ומלמד בבארי ,ולא הייתה השתתפות כלשהי מצד גורמי יהודיי
באיטליה )אי קהילות יהודיות דרומית לנאפולי(.
עתה אקדיש כמה שורות לקורותיו של עובדיה הגר )לא מדובר באותו עובדיה
שהתכתב ע הרמב" ( .המקור היחידי של קורות חייו מובא בקצרה במגילת
עובדיה אשר נשמרה חלקית בגניזת קהיר ,בשפה העברית בכתב ידו .הוא נולד
בא פיד לוקנו למשפחת אצילי נורמנדי  .תארי' לידתו אינו ברור ,בי  1050ל-
 1075לספירה .אחיו רוז'ה היה איש מלחמה והוא עצמו היה מיועד לכמורה או
לחיי מנזר ,כפי שהיה נהוג בתקופתו .מניחי שהוא חי במנזר כמה שני משו
שהכתב המוסיקאלי שבו רש את הלחני היה נחלת הבלעדית של הנזירי .
בסידור התפילה שלו נכתב' :עובדיה נכנס לברית אלוהי ישראל בשנת 4864
לבריאת העול ' .אנו יודעי שהוא התגייר בשנת  1104א' לא ידוע א זה היה
באר מולדתו או רק לאחר מעברו אל המזרח התיכו ,אשר ש חי עד מותו 9
15
בבגדאד ,בחל 1ובמצרי .
אנו יודעי על גיור אחר ,שלושי שנה קוד לכ ,של אנדרי  9הבישופ של בארי.
נית אז להתגייר במקו מגוריו .בי שני תאריכי
הגיור נער' בקושטה ,משו שלא ַ
הגיור ,התקיי מסע הצלב הראשו ) ,(10991096שהביא לאר רבבות חיילי
ואנשי כמורה ,ביניה כנראה ג אחיו של עובדיה.
מתקבל הרוש שבעוד זה חיפש את הישועה בכיבוש אר הקודש מצא עובדיה
16
דר' אחרת לרדת לעומק של הדברי )הוא לא מציי את סיבת גיורו(.
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את סיכו קורות חייו לקחתי מ המונוגרפיה של פרופ' אדלר Melodies notated in the :
 ,12th centuryהוצאת המוסיקה הישראלית ,תל אביב .1967
ע זאת ,ג סיפורו של עובדיה מתחיל בחלו שראה בצעירותו ' :ויהי בשנה ההיא חל
יוהנס חלו ,והנה הוא מכה בבמה הגדולה אשר לאופידו ...וירא והנה איש עומד על ימינו נגד
המזבח ויאמר אליו :יוהנס.'...
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אנו מוצאי את עקבותיו בבגדאד ויודעי שהקהילה היהודית פרנסה אותו
תמורת הוראת הנערי בכתב העברי ובידיעת התנ"' .משנת  1113הוא מתגורר
בחל 1שבצפו סוריה .התארי' האחרו שמוזכר במגילה הוא  ,1121כאשר בדרכו
למצרי הוא פוגש בבניאס את הקראי שלמה כה והלה מנסה להניא אותו ,ללא
הצלחה ,מלרדת למצרי  .מניחי כי הוא נפטר בקרבת קהיר ,המקו שבו נמצאה
מגילתו.
אחזור לשאלת התנהגות של אנשי א פיד בעת הכנס .הרגשתי שהתלהבות
קשורה להזדהות העמוקה ע ב כפר הדגול ,וזה קרה ברגע שהמקו קיבל
משמעות אוניברסלית .כאילו העבר נפתח וג עליה עברה רוח אחרת.
אולי ג הקס של מצרי האגדית פעל כא .מציאת המגילות אחרי מאות שני
כמוהו כפתיחת קבר תות-אנח-אמו! אשר לקשר בי מה שקרה לפני שבעי שנה
בס ניקנדרו ובי האווירה שהייתה מורגשת בא פיד  ,אני יכול רק לומר כי
מקומות מרוחקי וריקי מנוכחות יהודית ה קרקע פורייה לחיפושי וליצירת
מיתוסי כאחד .עלה על דעתי שאנו המרצי מאר הקודש נראינו בעיניה כמו
שנראו בעיני אנשי מנדוציו חיילי הבריגדה העברית :מעי חבורת מובחרי שא%
אינ מודעי לכ' שה מובחרי ...
כאשר הנהג הסיע אותי בתו הכנס לפוטנצה ,שוחחתי אתו קצת על העיירה .הוא
סיפר לי שהוא היה מורה בבית הספר המקומי ,א' לא יכול להמשי' במקצועו,
משו שכמעט אי ש ילדי  .הצעירי אינ מתחתני ורוב עוזבי את
העיירה לטובת הצפו העשיר .ג הכנסייה ריקה ממתפללי  .אז הבנתי שתושבי
א פיד מתגעגעי לא רק לעברה הרחוק והמפואר של עיירת אלא ג לעברה
הקרוב אשר בורח מה ...
ורשה ביום מות האפיפיור
כשנה לאחר הכנס בא פיד נסעתי לפולי בפע הראשונה .הנסיעה הייתה לרגל
קונצרט של יצירות ישראליות ,ביניה 'תרועת מל'' שלי .אבל זו הייתה רק אחת
הסיבות לנסיעתי .הצור' לראות את פולי קינ בי מאז ילדותי בהונגריה וגבר
והל' ע הזמ .הרצו הוא פנימי ומורכב ואינו קשור למושג טיול ,אפילו לא במוב
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שקיבלו 'טיולי פולי' אצלנו .ע זאת לא עשיתי עד כה שו מאמ להגיע לפולי,
א %על פי שעמדו רגליי פעמיי בגבולה הדרומי.
הגעתי לוורשה בה בשעה שקברו את האפיפיור הפולני ברומא .מיליוני פולני
נסעו לש  ,אול ג רחובות ורשה היו מלאי בהמוני אד  ,בפרחי ובעששיות
של נרות נשמה אי ספור .אפיפיור זה אמר לפולני 'דעו ששנאת היהודי היא
פשע גדול' .נאמר לי שאת דבריו הנועזי הללו העלימו בדר' כלל מ המאמיני .
המלו שבו התגוררתי היה סמו' למקו של הרובע היהודי לשעבר ,אשר ש היה
ג הגטו המפורס  .מכל זה לא נותר שריד מלבד בית הכנסת המשוחזר .היה זה
יו שישי .בכניסת השבת ניגשתי לבית הכנסת .תפילת המנחה הייתה אמורה
להתחיל בשעה שבע ,ידעתי כי בוורשה יש רק קהילה קטנה ,על כ לא ציפיתי
ליותר מעשרי 9שלושי איש  9או קצת יותר ,א יבואו תיירי ישראלי או
אמריקאי  .את מה שראיתי בכניסה היה קשה לתפוס .מאות אנשי  ,גברי
ונשי  ,חיכו לתור לעבור את המאבטחי  .ה לא נראו יהודי וג לא נראו
תיירי  .מה ה עושי כא כאשר זמ תפילת השבת כבר הגיע? ה המתינו
בסבלנות ,ואני נכנסתי בי השורות .מה שראיתי בפני היה מפתיע עוד יותר:
עמדו ש למעלה מאל %איש! מ המקו שעמדתי בו היה קשה לראות את מרכז
בית הכנסת ,א' ראיתי צלמי בכל מקו ושמעתי דר' המיקרופו מישהו נוא
בפולנית .הא טעיתי בשעה או במקו ? לאחר זמ מה הקהל הגדול הזה התפזר
במהירות כמו בחלו  .פתחו את כל הדלתות ,דבר שלא עושי לעול בבית כנסת
מאובטח ,והקהל יצא כמו שיוצאי מ המיסה ביו ראשו...
שאלתי את אחד הנשארי מה זה היה' .טקס זיכרו לכבוד יוחנ פאולוס' אמר.
הבנתי שהקהילה היהודית רצתה א %היא ליטול את חלקה בחגיגות האבל של
הפולני וזה מה שמש' לכא ,למקו הגטו ההרוס ,לבית הכנסת היהודי – אלפי
קתולי )א %על פי שלא חסרו בסביבה כנסיות מפוארות ומיסות זיכרו בצלילי
מקהלה ועוגב( .מה הביא אות ? הא ה באו רק כדי לראות כיצד שרידי
המיליוני שנעלמו מ המקו משתתפי בצער ? הרגשתי שזה בא ממקו
שאולי ה עצמ אינ מודעי לקיומו .וא תאמרו 'הרי ידוע שיש אצל ההמו
הפולני גילויי רבי של אנטישמיות ,ג לאחר שארצ התרוקנה מיהודי ,'...
להכחיש זאת לא אוכל .א' ראיתי ג כוח אחר ,הפועל בכיוו ההפו' .זה היה בולט
ג בקונצרט עצמו ,בו קהל רב ולאו דווקא אוהדי מוסיקה קלאסית ,מילא את
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אול הפילהרמוניה כדי לשמוע יצירות ישראליות רציניות מאד שאת מחבריה
לא הכירו .נדמה לי כי קורה כעת איזה תהלי' אצל חלק מ האוכלוסייה ,מעי
מודעות גוברת למה שקרה ליהודי בארצ וא %שאלות ,שעד כה לא הרבו לשאול
את עצמ על חלק בכל זה .התהלי' הזה קורה היו  ,לאחר שני של שתיקה,
התכחשות והטלת אחריות על הגרמני  .ג הכיבוש הסובייטי הסיט את תשומת
לב מזה ,וכעת כאשר ה ברשות עצמ – משהו התעורר בה  .ה נשארי
לבד ע אושווי .בארצות אחרות ,בעלות היסטוריה דומה כמו הונגריה או
צ'כיה ,לא ראיתי גילויי כאלה .ג ש יש בתי כנסת ובתי קברות שתיירי
שאינ יהודי עומדי בתור כדי לבקר  ,אבל אלו ה ביקורי מוזאוניי יותר
וטעוני פחות.
בתו התפילה ,בארוחה המשותפת של הקהילה ,הושיבו אותי בי הרב שודרי',
רב הקהילה ורבה הראשי של פולי ,ובי נזיר דומיניקני בעל גלימה מפוארת,
שראיתי כבר בעת התפילה .שוחחנו בעברית על נושאי שוני  9דת ,פילוסופיה
וג על אר ישראל ,שהוא מכיר ,כי למד במנזר בירושלי שני אחדות .הוא
נראה דמות מוכרת לאנשי בית הכנסת .אשר ליהודי של הקהילה ,נראה לי
שמאחורי כל אחד סיפור ארו' ומורכב...
* * *
לפני כמה שני  ,כאשר חזר מביקורו הראשו בפולי ידידי הרב דניאל אפשטיי,
שאלתי אותו כיצד הוא הרגיש ש  .הוא ענה לי משהו שאני מתחיל להבי רק
עכשיו' :במקו הזה ,שלא ביקרתי בו מעול ושלא היו לי קשרי אתו ,אני מרגיש
יותר בבית מאשר בצרפת שגדלתי בה' .אני מקווה שהקורא לא ישי אותי בי
מתגעגעי העבר .לא הייתי באומ ולא על קברי צדיקי בהונגריה .מה שמעסיק
אותי הוא ההווה או צל העבר על ההווה .צל פולי עלינו וצלנו שנשאר בפולי.
עקבותיו של גר נורמנדי בכפר איטלקי היו  ,ויהדות ללא יהודי אצל רועי צא
בס ניקנדרו.

