
  הריקוד בצדי הדרך/נ' שפירא

  
הם ניסו להלחם בשכבת הקרח הגבוהה  .קרני השמש הפציעו מבין העננים

אך ללא הצלחה יתרה. הקרח לא נכנע ולא נמס, אך זיו קרני החמה  והמתנשאת
  זאת על התקרבותו של האביב. -העיד בכל –השלג  שהשתבר בלובן
כמו ניסו לחסום את  ומאיימים,גבוהים  לידם עברה הרכבת, היושגם הרי אורל 
בורחת היא מפני  אילוהדרך, כ לבעיקוזאת פרצה הרכבת קדימה -דרכה. אך בכל

ההרים, כי נמצאים בתוכם  ההרים. כמו ידעו הקרונות, שעליהם להתרחק מצלם של
להביט אחורה,  אנשים שצלה של "אמא רוסיה" מאיים עליהם והם אינם רוצים

           ...דימה... קדימהאלא רק שואפים קדימה... ק
 הלבושים ולשונות. בני עמים שונים, מביטים אלמרב של -ערב ,ברכבת ,היו שם

בשקט. מעבר  קולהיאבושותקים. החיים ברוסיה אכן לימדו אותם לשתוק ה באל
 הסתתר מאחורי כל אחד ואחד סיפורו האישי. לכל אחד מן הנוסעים ,לשתיקה זו

לעזוב את מחוז אורל שהיה ידוע  שיוןינאבק להשיג רסיבה שבגללה לחם ו ההיית
ליום רבים ימים וחודשים  בתנאי החיים הקשים ששררו בו. רובם חיכו לשמצה

ויפרצו יחד עם  יםהנכסף זה, עת ינפנפו נפנוף פרידה אחרון לשרשרת ההרים הגבו
 קדימה.הרכבת 

א הזדהו זה בפני הם ל הצטופף בתוך הקרונות.שגם קומץ יהודים בתוך ההמון היה 
 תחוויוהחביאו בתוכן ש ,העיניים היהודיות ל.ווגילו את הכהביטו זה, רק העיניים 

 ב היה העצבלהתרחק מרוסיה. שמחתם לא הייתה שלמה, ר –מטרתם  רבות וקשות.
   דאגה לגורל יקיריהם שהשאירו מאחור. –בלבם בעיניים, 

ו נח תינוקו בן החודש. ר' דאגה נוספת. בזרועות אשת ההייתלר' יחזקאל ואשתו 

המילה -בזמנה. את בריתת "פדיון הבן" יחזקאל רצה בכל מאודו לקיים את מצוו
מוהל, וכך הצליחו  נמצאאחד בחשאי, - אחד לביתואנשים הגיעו ין ימנ. קיים בסתר

 ?פדיון הבן לומה יהא עתה ע לקיים את מצוות המילה בבנו הרך,
א ו. ההחדיר בלבו של ר' יחזקאל אומץחופש שקשוק הגלגלים שבישר את התקווה ל

מקרון לקרון ובחן את פני האנשים. כשגילה עין יהודית, לקח את בעליה הצדה,  עבר
עבור פדיון הבן. מישהו גם גילה לו, כי אכן בכי הוא זקוק למניין  לו הסביר ובשקט

לו כי  היהודי ובישר ידיו של הוא ממש נישק את לדוכן. ההעול ש כהן ברכבת, כהן
אחד לאחד, התקבצו האנשים  בשקט, ,וכך .בתורה יפדה היום את בנו בכורו ככתוב

 ההייתלא לעורר תשומת לב לא רצויה. לא שכדי  דומייה,ל נעשה בואל הקרון. הכ
בשקט את דמעותיה, עת מסרה את בנה אל  נגבה םשירה ולא היו דמעות. רק הא

הפחד נסו לרגע, ואת מקומם תפסה אך בכל זאת היה ברק בעיניים. העצב ו. הכהן

 "!וקיים "עם ישראל חי :ןהניצחו הרגשת
התנגנה המנגינה  ות כולםבכולם שלבו ידיים, נעו אנה ואנה בשקט ללא הגה, ובלב

  ה"!בירושלים הבנוי הנצחית: "לשנה הבאה

  

 .געגועים, פחד וגם תקווה ושזורים ב והיהמסע המשיך... ו
אמא, שבקושי אמרו -, בלב, כל הזמן. געגועים לבית אבאהרי היו שם – הגעגועים

ה", לפני המלחמ"ל קטן ספוג תפילות ובקשות של 'מדרש-שלום, געגועים לבית להם
ריחותיה על קולותיה ועל וגעגועים לסתם נוף של עיירה יהודית, על בתיה, 

  המיוחדים. 
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עם הגיע השמועות השונות,  התחזק עתה דווקא אחרי המלחמה – הפחד
לאן נפוצו אנשי  ?בהפצצות וניזוקשרדו הבתים, האם  המעורפלות עדיין. האם

 םבחיפושיעליהם לנדוד  על כך שיהיהבבית?  העיירה, האם מישהו מחכה להם
  לחשוב... לא ההינו אתז שלא ימצאו אותם, על כדי אחריהם

 יציאה מרוסיה.- קשו זכותוב חזקה! רק בזכותה התארגנו ההייתוהיא  התקווה.
 .התקווה והגעגועים הסיעו אותם הביתה, לפולין

הרי  – אמו שנח בזרועות –גם לבם של ר' יחזקאל ואשתו סער ברגשות אלו. תינוקם 
   .שם בצדי הדרך-התקווה הזו חכתה להם גם אי לכולם, שעם ישראל חי! הוכיח

ול של אנשים משתרך. והנה ראו תור גד הם עברו במסעם את העיירה טרנופול

חשב ר' ', מזון ובוודאי זה' .משהו שם מישהו נמצא במרכז, ונראה כי הוא מחלק
רוקדים...  והנה הם –גברים בלבד  םכי העומדים בתור ה ה, ראולהפתעת .יחזקאל

אך הנה, הם  אחרי המלחמה, לשאת רגליהם בריקוד? עצובים, מה גורם ליהודים
אך נראים  –הם נרגשים מאוד, הם בוכים  !דיםמנגבים דמעותיהם, בוכים ורוק

צחון שעדיין לא ירצה להיות שותף להתרגשות ולהרגשת הנשר' יחזקאל  .מנצחים
בתור, ורצה גם הוא לזכות להיות בין המקבלים. ואכן,  נעמד אף ,פשרה עמד על

המזון המחולק  ,והבין, כי הפעם –ראה את המקור להתרגשות  הרבה, להפתעתו

 !ד במינומיוח –כאן
יהודים  .גדול של יהודים השתרך תור זוג תפילין שעברו עכשיו מיד ליד. זה היה

ם יהפשילו שרוול הם .כו לטעמה המתוק של הנחת תפיליןישכבר זמן רב ח
על  כרכו את הרצועות הקדושות ,דמעות רותחותעם במהירות, נשקו לתפילין 

 ...צחוןיל ריקוד הנבהתרגשות "שמע ישראל..." והצטרפו א ידיהם, אמרו
 ליד ,ושם, לתפילין, והצטרף לריקוד רגשגם ר' יחזקאל הפשיל שרוולו, נשק ב

  .הוא נזכר בריקוד אחר, שהיה ערב המלחמה ,העיירה טרנופול

 ,, כאשר הוא ועוד יהודי מהעיירה עמדו ונאנחו על צרות הפרט והכללבאחד הערבים
מבין  עוננים, אך הנה יצאה הלבנהמ השמים היו לבדוק האם אפשר לברוח.וניסו 

 "גם אני אתכם כאן...", ואז נזכרו שניהם, כי הלילה הוא :קרעי העבים, כאומרת
את ברכת "קידוש לבנה",  םזיכרונהמועד האחרון לקידוש הלבנה. הם אמרו מתוך 

רקדו אל מול פני הם  .."שלום עליכם". אחר, הם שלבו ידיהם, ורקדו. לזה ואמרו זה
 הלבנה יפה וזוהרת"שאני רוקד כנגדך..." . נענה אותו יהודי ואמר:  כשם" :הלבנה
הלבנה מבין העננים והאירה  עכשיושיצאה  שםכ. יעלה ויזרח , וגם עם ישראלכל כך

   ".את המלחמה ואת הצרות כך יעבור עם ישראל, לנו
 .צחון ותקווהיריקוד של נ והפרט, הם רקדו פלא: הם שכחו את צרות הכלל ,הנהו

בצדי הדרך, התחדשה לה שוב התקווה הזו, והתנגן הניגון שבלב. אמנם עדיין  ,כאן
מן העיירה. היו שם שרידים,  ישידוע כלום על מי ששרד, עדיין לא פגשו בא לא

  .גם תקווה גדולה ההייתמוצלים, פליטי הנאצים ופליטי רוסיה, אך יחד עמם  אודים
הם קשרו , . הנהשהייאונסוג  –הדמעות התפילין הקדושות, למול הלהט ו למול זוג

הם בכו, הם . בין אלוקיווזקו את ברית הנצח, בין היהודי יידיהם וח את התפילין על
האמת של דרך  להמשיך את, צידה לדרך ,רקדו, הם ספגו אל תוכם מזון כה עילאי

 עם ישראל.
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