
  קובי לוימתחת לעץ החרוב/ 

ימי המנדט הבריטי. הם צעדו שלושה. האבא הרב אריה, שזקנו יורד על היו אלה 

- ן הב ושמעון  8פי מידותיו, ולידו שני בניו הקטנים, עדיין לא בני מצוות, רפאל בן 

"המתינו כאן" ביקש האב הצדיק וניגש לחנות מכולת ליד תחנות האוטובוס.  .6

לינג מכיסו, תחבו ביד הקמעונאי והחל לבחור ולמלא את שקית הנייר הוא שלף שי

בממתקים, עוגות וסוכריות צבעוניות. הא כן, כמובן הוא לא שכח לטמון גם 

"לתת  שאלו הקטנים. "לאן הולכים אבא?" חתיכת חלבה שראוי להתכבד בה.

, דקות של הליכה מזורזת 20אחרי  מתנה קטנה ומתוקה לקרוב משפחה" השיב.

האב ר' אריה  נפש סמוך ונראה לכפר ליפתא.- תשושיהם ניצבו מול בית החולים ל

החולים. "אני - ביקש משני בניו לנוח תחת עץ החרוב, בשיפולי המורד בואכה בית

חוזר תוך עשר דקות, ובינתיים שננו את משניות מסכת שבת ואבחן אתכם 

ראש חודש צעדו  המחזה הזה חזר על עצמו במשך שנים מספר. כל כשאחזור".

האב ובניו מן הבית למכולת, שם התמלאה שקית הנייר בממתקים, אחר כך צעדו 

בזריזות לעבר בית החולים, השניים שיננו משניות תחת עץ החרוב, ואבא חזר 

הם ידעו ששם בתוך הבית הגדול הזה,  דקות, או רבע שעה ובחן אותם. 10אחרי 

שיש שם אדם שאבא שלהם אוהב ודואג גרים אנשים לא יציבים בנפשם. הם ידעו 

  לו, הם הבינו שמדובר בקרוב משפחה... ותו לא.

. בית החולים פונה, החולים פוזרו, חלק מהם הבריטים נטשו , אחרי ארבע שנים

נפטרו בצוק העתים. אבא ר' אריה כבר לא עשה את הציר הקבוע של כל ראש 

לעצמם שקרוב משפחתם  חודש, ורפאל ושמעון לא שאלו הרבה שאלות. הם תארו

כנראה נפטר... וגם הסיפור הזה אט אט שקע אל מעמקי התודעה, מבלי לתת לו 

  תשומת לב מיוחדת. הם שכחו אותו.

לימים כשאבא ר' אריה נפטר, הם ישבו שבעה כאשר כל איש מזרם המנחמים 

ואז הגיע  מספר על זווית חסד חדשה שנבעה ממעיינותיו של אביהם הנערץ.

"שלום,  . איש קשיש חבוש כובע מצחיה ובידו סל פלסטיק ובו ירקות.אביגדור

קוראים לי אביגדור, אתם לא מכירים אותי, אבל אני הכרתי את אבא שלכם לפני 

נפש בליפתא. בוקר אחד, ניצב -תשושישנה, ויותר. הייתי אח בבית החולים ל 25

ת נוראות, : תסלחו לי אני שומע מכאן זעקואמראביכם בפתח בית החולים ו

אביכם הבחין מיד עם כניסתו , ' אריהר   מחרישות אוזניים... מי צועק?!

. קומה אך כפוף שצעק מילים בלי פשר בלי קשר-למחלקה, באותו חולה גבה
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 ניגשתי אליו, ואז הוא שאל, למה הוא צועק? ולמה חוץ ממנו כולם שקטים?

הסברתי לו כיצד מתנהל כאן בית החולים על פי הנחיות הממשל הבריטי. ובכן, 

לא כל חולה זכאי לתרופות הרגעה. על פי הנחיית הבריטים, רק חולה שיש לו 

קרובי משפחה שמגלים בו ענין, והם קצת לוחצים במקומות הנכונים זוכה לקבל 

נחמיה בודלבסקי, אין תרופות הרגעה. תבין אדוני, אמרתי לאביכם, לחולה הזה 

: המשיך אביגדור בסיפורו שום מכר או קרוב. הוא ניצול שואה בן בלי בית...".

"נחמיה בודלבסקי? צעק אביכם ר' אריה בהתרגשות. אני קרוב משפחה שלו. אני 

   לא מאמין, ריבונו של עולם, נחמיה ניצל מהשואה והרי הוא לפני...

, חיבק ונישק אותו בחום ובאהבה, הוציא ניגש אביכם אל נחמיה המטורף ,ואז

מכיסו מספר סוכריות, והורה לי להודיע לממשל הבריטי שהוא דורש במפגיע 

  לדאוג לו לתרופות, והוא גם שלף שני שילינג כדי לעזור במימון התרופות.

שרוב הזמן בהה  –מדי ראש חודש היה מגיע אביכם אל נחמיה החולה  , וכך

עם שקית נייר מלאה ממתקים. יושב  –יע משפט מבולבל באוויר, פה ושם השמ

משוחח עמו בחמימות רבה. אביכם דיבר, ונחמיה שתק ולעס, רגוע    עמו רבע שעה,

ונינוח. לפני שנפרד ממנו נישק ר' אריה את נחמיה במצחו וברך אותו שיזכה 

לרפואה שלמה. נחמיה היה מחייך באושר, אבל נחמיה מעולם לא הבריא. יומיים 

לפני פינוי בית החולים, הוא לקה בליבו ופירפר בין חיים למוות. הצלחנו לייצב 

את מצבו, וכשהוא חזר להכרה, הוא סימן לעברי וביקש להשמיע כמה מילים: 

חודש -"אביגדור אני רוצה שתדע, הרב עם הזקן הארוך שהביא לי כל ראש

נפגשתי איתו  ממתקים, הוא צדיק. הוא בכלל לא קרוב משפחה שלי, מעולם לא

עד ליום שהוא בא לבית החולים עם הסוכריות. אני יודע אביגדור שרק בזכותו 

נתנו לי תרופות הרגעה, ואם היו לי כמה דקות של אושר בחיים האיומים שעברתי 

אחרי השואה הנוראה, אלו היו הדקות עם ר' אריה, עם הסוכריות, וחתיכת 

אני מבקש ממך אביגדור שתגיד לו החלבה, עם הנשיקה במצח והברכה מכל הלב. 

אני מבקש ממנו סליחה על כך שמעולם לא אמרתי לו תודה. תגיד לו את האמת, ש

שחוץ מהדקות האלה, לא יכולתי להוציא משפט אחד שלם. תגיד לו תודה בשמי 

רפאל ושמעון מחו דמעה סוררת. "ואנחנו, כשאבא  אביגדור. זו הצוואה שלי".

י אומלל ניצול שואה, שיננו משניות מתחת לעץ עשה חסד של אמת עם יהוד

  החרוב".
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