ב .סןייבדם.

?דישה.

ג

הדבר הרי נלוי וידוע ז

בשעה שזקני־החסידים סםכ ו את ידם על הרבי מסדינורא זיל  -למלא מקום

אביו הזקן זציל ,היה הוא עוד כמעט נער ,לא מלאו לו עוד חמש־עשרה שנה,

והמקורבים יצאו לבקש לו את בת זונו.

לכאורה ,מי פתי ולא יתרצה להתחתן בו י הלא בן נדולים וצדיקים הוא,

ובלאו הכי  -אף הוא עצמו הרי למדן מופלנ הוא ,נחל בתורה ובעל נ*ח ,והוץ

לזה ,יםה הוא ,בריא הוא ,קומה לו ,הדרת־םנים לו ,כבן עשרים למראה ...על מצחו

הזך  -צל תמיד של מחשבות נבוהות ,ועל שפתיו  -צחוק קל מרחף תמיד ,ואף־

על־סי־כן  -כל היניעות לבטלה ,לא יצא כלום.

בא שדכן ושידוך בידו :כלה בת נרולים ,חוטר מנזע צדיקים וקדושים,

אביה  -חסיד ועשיר ,אומרים  :״תורה ונרולה במקום אחדי  -והדבר אינו מתקבל 5

םה טעם ? בכרכי הים הם יושבים ,בםרהקים  -ומי יודע מי הם ,ומה הם.

יושב לו בעיירה עשיר נרול ,איש חשוב מן היושבים ראשונה אצל שלחן

הזקן זיל ,ולו בתולה ,עודנה ילדה ,ובת יחידה היא לו ,ונפשו חשקה ביהום ...ולמה

לא?-עמד ושלח שדכן .בחצר מטים לההצעה אוזן ,׳הרבנית שנתאלמנה אומרת:

סי יודע ,אפשר ,הדבר מתקבל על הלב .ואחד מן החשובים נכנם לחדר ו זיל,

ומציע לפניו:

 -שדכן בא ...הדבר ראוי להשמע.

 -דחיינו?  -שואל הוא זיל ושחוק קל על שפתיו.

 -המחותן למדן ,אחד מן החשובים אצל אבא זיל ,ובת יחידה לו ...ולהפריז

לה נדוניא הוא אומר כך וכך.
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 -ומי הוא החשוב חזה ? דבר־סוד הוא ?  -צוחק הוא זיל.

 -ד אהויי.
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מתק הוא דל שעה קלה ומניו חור ו קצת ,ומיד הוא שואל ו

 -וודא רוצי! בי?

 -מה השאלה ז הרי הוא עצמו שלח את השדכן.

 -אכל אני איני רוצה,

 -וסה טעם ז

 -לא נראה לי.

 -ולמה?

 -הנזע פשוט ,תורה יש כאן .אבל יתופ־אנות היכן? מה היא שלשלת־

חיוחפץ שלו ?

וחהסיד משתתק .כאן  -הרי הדין עפו זיל  :ר׳ אהרן הוא בן משפחה עשירה,

משפחה כשרה ,אבל נש פשוטה...

ובמתים והלמן עובר ,עוד הצי שנה ,ועוד חצי שנה ,ואין דגר.

והענין מפליא ! האי מאי ?

ופעם אחת ישבו בסעודת ראש׳חודש ,והוא זיל פתח פץ הטהור בדברי תודח.

הענין הלך והתעמק ,פניו ויל התלקחו כאש ,והמסובים שתו דבריו בצםא; כל

הלבבות רעדו ,וכל הנפשות דבקו ונבלעו בו כנחלים בים .היתה שעה של דבקות

שלמה ,ממש נפש קשורה כנפש .רואים היה בעליל ,שהוא זיל מטפס ועזלה

למרומים ומעלה עמו על כתפיו את שומעי תורתו .מתוך עליה באים לידי התפשטות

ועשמיות ,מהתפשטות  -לשמחה ,לשמחה פנימית וחרישית ,שרק הנשמה פרנישה

כה ..,ומיד השמחה התפרצה לחוץ והיתח להלולא וחיננא ...ומעתה  -חדי תאים

הכל בחוש כי יפה עשו לבחור בו דל אחרי אביו ...וכלום מה הדבר חסר ? איי

הדבר חסר אלא שלא יהא הוא שרוי ״כנפו־...

ולאחר ברכת המזון ,כשהוא דל נכנם לחדרו ,נכנםו אחריו נם זקני־חחשידים.
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הוא זיל הרניש בדבר ושאל בצחוק ,כדרכו.:

 -דבר לכם אלי ד

 -דגי  -פחח אחד מהם .מידידיו של ר׳ אהרן ,ואמר :הכל כשורת — - -

 -ומה לא כשורה ?  -שואל הוא דל כדרך חלצה.

ההשובים שוחקים.

והוא דל אומר:

 -נם בעיני יפלא הדבר....

 -ומה התכלית ? הרי לכל עת ?

 -ופה אתה אוסר לעשות ,חכם?

 -כלום יודע אני? לסי דעתי ...הדי ר׳ אהרן; משסע סן השמים חוא.
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 -עיי מוכחו אחה שוקד ?  -נתן הוא זיל עיניו בו כהקטדה.

 -אלילה לי ...לא מטעם זה...

 -היה לא חהיה! מכיון שר׳ אהרן סעטיד על הדבר  -סיכן רע הוא...

 -אכל השרוי בלא אשה ...ועד אישתי השעור ?

הוא דל שקע במחשכות ,ישב שותק וםניו כבושים בידיו ,אחר בך קם ממקומו,

•סע חנה והנה ,ופתאם עמד ואסר בלשון החלטה:

 -השידוך חראשון שיבוא לידי  -אותו אקבל.

ולמחר  -והנה שדכן בא:

בשכונה של החצר ק דרות ,אם ובחה״ הבת  -יתומה מאביה הרב דמתא,

דטת־חאר היא מאין כמוה ,ומושלמת היא.

החסידים מהססים קצת :הרב הנפטר , -מתננד• היה ,והנערה  -אומרים עליה

*היא נוהנת יהירות בעצמה ,מתהדרת בלבושיה ומתקשטת ...אףכעל־פי־כי נכנםימ

לחדר ו דל ומציעים לפניו:

 -שדכן בא...

 -ובכן ?...

 -יתומה ...בת הרב דםתא...

הוא זיל  -דעתו ברחה עליו ,התבונן שעה קלה ואמר:

 -כיון שהנדתי ,שוב איני חתר ...מן הסתם כך צריך להיות.

ומיד קראו לשדכן ואמרו לו  -ק .והוא רץ לבשר את הכלה ,ובאוחו חלילח

נתבו אח התנאים.

והשמהה היתה נדולה .הוא זיל ישב אל השלחן שמח וטוב לב ,חדש הרבה
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ודושי תורה; החבריא צהלה ושמחה ,זמרו נכונים שונים .כל אותו הלילה אכלו ושתו

יקדו בהבורה ,ועד הבוקר לא טעם איש טעם שנה״ .רק ר ׳ אהרן לבר ו נטקד

0^8ו שט .ולמה? מנמנמ היה בלשונו ...הדבר אינו ישר בעיניו ...ברי לו ,כי דברים

בנו— איזו קנוניא היתה כאן.״ עורבא פרח ...אבל מי חושש לו ? רואים שהקנאה

והגעש מדברים מתוך נרונו ,ואין אדם נתטש על צערו...

ובלינ בעומר היתה החתונה .חסידים באו מארבע 6נות העולם ...זקנים ,נדולים,

גדיקים וםתם רבנים ,שלש מקהלות של ״כלי זמרי ,והשמחה חיתה מרובה .חכל

?טחו בשמחתו זיל .ובעת שעמדו החתן והכלה תחת החומה הכל ראו עין בעין

מזיווג הוא ק השמים; פני הרקיע היו מהורים באותה שעה ,הלבנה זרחה ,הכוכבים

דגחיקו ,ומני החתן והכלה כםני בני־מלכים; שניהם נבוהי־קוטה ,שניהם יטים וכרורים,

ישגזחס מלובשים בנדי הדר ,טשי טהוד ,וכשחזרו מתופתם זה בצד זו ,היה הלב
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מתמלא תענונ ,הנרות התלהטו ,כלי־הזטד נננו בקול ,הרבנית הזעה רקדה לפניהם,

ומלאכי השית הביטו אליהם ממרומים בעינים מאירות...

ובזע הבכורים  -באו כםעש כל החסידים לקבל את פני רבם .והיתה העדה

נרולה ,ואפילו זקני החסידים ,אלה שהיו בושים לבוא עד עתה ,באו נם הם ...ובבית־

המדרש היתה פתאם רוח אחרת; רוח חדוה ,וששון ויקר .הוא דל הניד ״תורה• לפני

התפלה סענינא דיומא ...בקבלת התורה דרש .בענין התדבקות שכינה בישראל...

והחסידים עומדים צפופים ושומעים בכונה .השמש זורחת ,ורוחות קלות מנשבות,

ובלבבות פורחת ועולח שמחה של קדושה ,והעדה שבה להיות שלמה כשהיתה—

נם ר׳ אהרן בא בתוך הבאים ,הוא שותק ופניו זועפים ,אבל בא ...הכל נתחדש

בקדם ,כמו שהיה בעוד חזקן דל חי עמם ,והעדה צהלה ,הזמר עלה מעלה מעלה,

ולשמחה אין קץ ונבול.

והוא דל  -מראה פניו נשתנה פתאם ,זורח היה כהדרו והכל ראו את השכינה

שורה עליו ...הכל מרנישים שוב מה שהרנישו מאז ומקדם • :ש להם על םי

להשען ...והסמ׳ האחרוי של האבלות נם הוא נמחק..

.II

והנה עברו שנות מספר ,העדה נתקשרה לו קשר אמיץ .ובאים מארבע פנות

העולם לשאול עצה ותפלה מפיו; שופכים לפניו את הלב ויוצאים מנוחמים ...והוא

דל  -הדרת פנים לו ,זקנו השחור מנודל ויורד לו על חזהו ,ובמצחו נתרבו הקמטים •

וכי קלה היא צרת הרבים ? אבל הבטחון נרול ,ולב אחד לכל העדה ,והכל שרויים

בשמחה; השבתות והימים הטובים  -מעץ עולם הבא ,ונפשו דל קשורה בנפשם

של החסידים ,והכל טוב ויפה ,אבל איזה עיקר הסר ...איזה חוט של צער נעלם

נמשך על השמחח ...כבר עברו ארבע שנים ,חמש שנים ,החסידים מצפים ,החסידים

מחכים ,והכל לבטלה ,אין כלום...
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ומעינים בדבר :אפשר לא נתן דעתו דל על כך ? עודנו צעיר ואינו מרניש

בדבר ? ואש תאמד  -דבר מצוה י יש לומר :טרוד הוא בענינים נדולים מאלה...

בינתים והנה עברו שמונה שנים ,תשע שנים ,והכל כשהיה .עתה נראה כל

הענין כמדרש פליאה :הרי אין לדבר סוף י

והוא דל  -כאילו אינו חושש כלל ...שרוי הוא כל הימים בשמחה ,יוש3

ועוםק בתורה ,מתבודד בחדרו ...מתהלך בין החסידים ואוםר דברי כדיחמ^ נאיי׳%

חוץ לעיר עם האברכים והומר לו לצון כדרכו ,כאילו הכל כשורה—
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ורבים מן הזקוקים לתפלתו זיל נבוכו .׳ננעלו בפניהם השערים .ובאמת ,ס,

שהוא השוכי בנים ,רהמנא ליצלן ,או צער נדול בנים ימ לו ,היאך יכנם עתה

אצלו זיל לבקש מפיו עזרה ותפלה ? הרי יש כאן משום חשש ״לוענ לרש׳...

והחסידים באו לירי עצבות ,נם הרבנית  -רואים אותה  -והיא עצובה .חולכת

היא בחשאי ,ורוהה אין עטה .שקועה בהרהורים ,כמין צער טסיר מלוה אותה,

אבל חיא שותקה...

והוא ז״ל אינו נותן כלל את דעתו על הדבר ,משיח עם החסידים ,םזסד

אתם ,ואינו חושש.

<ומבקשים תחבולות ,סוף־סוף הרי כך אי אששר ,הרי צריכים לעורד ו על הדבר.

והיה מעשה :אנרך בא ,מיום חתונתו עבר ו עליו שלש שנים ובנים אץ לו,

והוא מיצר ורואנ ,מרעיש עולמות .אבל להכנם לםניו דל קשה לו  -אינו מעיז,..

וחותנו של אותו האברך ,הוא אחד פן החשוכים לפניו זיל ,והבת פסצרת כאביה -

•כתב פתקא ונכנם לפנים.

והוא דל מעיין בפתקא ,מעיין וקוסט את פצחו .נאנח אנחה קלה ,ומיד הוא

שוחק שחוק קל:

 -ופה הרעש ?  -הוא שואל.

 -כלומר?...

 -עוד יש פנאי.

 -הא כיצד ? הרי דבר מצוה ז

 -כלום כידו הוא?

 -אם כן?

 -עוד יש פנאי ...ומה כל החרדה?

והחסיד עומד ומהרהר :שעת הכושר היא ,ואין להחטיצה.י י ונאנח.

Generated for Joseph Galron (The Ohio State University) on 2013-07-24 18:10 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b4214195
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

 -ואנחה זו כלפי מה ?  -שואל הוא דל.

 -כלפי הא ,מענין לענין ...בשלמא האברך ...שאני ..,אבל

 -ומאי אבל ?

 -פשוטו במשמעו ...כםבור אני

 -כננר מה אהה מתכון ? הנד נא.

 -״מתי תעשה לביתך ? ...הדבר קשה לחס להחסידים.

הוא דל שחק .עצבות נחה על פניו ,דומה :עוד מעט ודפעה תרד פעינו...

טניט הוא אל החלו ן ואינו עונה דבר ,וכשהוא הוטך את פניו ורואה את ה<חסיד

עוטד עדין וטחכה לתשובה  -הוא אופר:

׳י וכסבור אתה ,שאץ רצוני בכך?

322
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 -אס כן ...אדרבה?״.

 -מומה ׳ וכי בידי היא ? ...ודאי ק השמים מעככים...

 -חיכי תמצי?...

 -היכי תפצי ?  -הרי רואה אתה ? .י

 -אס כן  -הדבר רע מאד ?

הוא זיל הקפיד חרק מסיו:

 -ואתה מה בי תתערב בדבר?

החסיד נשתתק ,ומיד יצא לו.

ומהיוס ההוא  -שקע הוא זיל במחשבות ,סמן של צער גיאי* .לו על פניו,

והיה הולך כחפזון נשהוא מבולבל קצת ,נפנר בחדרו ,ואין איש יודע מה אתו...

מעט כאכילה ,מעש נשתיה והיה טרוד עד מאד.

ונם חרבנית  -פניה נשתנו ,אינה יוצאת בל היום מפתח ביתה ,ומעמים

קולה נשמע ,כשהיא מתפללת ושופכת דמעות ...החסידים שותקים וטצסים ...מונים

שבועות והדשים^ ...

והנה עברה שנה שלמה  -ואץ כלום ,הכל נשהיה...

כאן  -הרי רואים כחוש שמן השטים מעכבים...

ונברה חולשת הדעת דיל .בינתים ואיזה ילד נפל למשכב תסתכן .אבי הילד

נבנס בעל נדחו לפנים והניש סתקא ,והוא דל יושב ומביט בעינים עצובות ,ופתאום

וחוא נאנח בשברון מתנים״ .ולנס של החסידים המה לו זיל.

בץ כך וחסידים מתהלכים איש איש עפ ננעי־לבו ,זה  -ילד חולה לו .זה -

בתו בנרה ,תה  -בנים אץ לו ...הכל צריכים לרחמי שמים ,ואין עצה ז להכנפ  -מי

ימלאנו לבו ? ...חוששים משום צערו זיל...

וחחסידים יוצאים מנדרם..״ התחילו מרננים ...ודי אהרן  -בתו כבר בגו▼״
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ועריץ יושבת בבית אביה״ אמנם היא נהארשה לאחד ,אבל החתן לא ישר בעיניה

ומאנה בו ,והקשר הותר .ומתהלך לו ר׳ אהרן נם הוא בצרת נפשו ,נם הוא רתת

להכנפ לפניו זיל ואיגו יכול ,והוא קובל בלבו :הנערה  -עד אימתי תשנ? חדי

חיא למעלה מעשרים והמש ...נרולה החרפה ,וקשה לראותת בצערה ,עיניה כליח

בדמעות ,ובלאו חכי-הרי הטא הוא ...כלום *שיאנה לאחד מן השוק?...

ומתוך צער בא ר׳ אהרן להרהר אחרי מדותיו דל ,ומחרחורים רעים  -ליי•

דנון .ופעם אחת לא יכל להתאפק ונלה דעתו נסירוש:

 -היתכן? הרי שהה עשר שנים ...הלא רואים נחוש שמתחלה אץ חממ סן

חשפים ...ומה יש עוד לחרחר ולפקפק? כלום אץ דץ בישראל?...

432

*יי׳1ה.

שומעים החסידים ומודים לו בלבם .ובאשת ,מה יש עוד לחכות? ואף־על־ס•

שהכל יודעים כי טינא בלבו של אהרן עליו זיל-ומה בכך? מה ענין זה ?׳זה?...

הרי הדין עטו ...משנה מפורשת :שהה עמה עשר שנים ...ובלאו הכי  -חדי

חחסידים משתמטים ויוצאים מכאן אחד אהד ...ומה להם לעשות? הרי בך אי־אפשר...

ויושבים החסידים בבית־המדרש ומעיינים בדבר .מה לעשות? זה בכה ,וזה

בכה ,עד שר׳ אהרן הדים קולו עליהם:

 -שוטים! למה נחשה ? יש להכנם בעובי הקורה ,המיצר נדול ואין אויר

לנשימה ...והתורה לא בשמים היא ...ודץ יש כתורתנו! ששא תאמרו :הוא עצמו

מאי?-הרי אין חבוש ...ודאי הוא ממתין לנו שנעזור בידו ...הבה ונעזרהו!...

 -יםה אמר ר׳ אהרן  -הסכימו כולם.

בינתים הניעו ימי נשמיט ,ימי הפתו ,הבצח רבה ברחובות ומחלה מהלכת בץ

הילדים רחיל :ואנשים הולכים חשכים וזועפים ,ומתקבצים הזקנים ,ור׳ אהרן בראש,

ונכנםים לחדרו דל.

והוא דל יוש :צולל ברעיונות ,ועיניו עצומות ,ואינו רואה ואינו שומע בלום.

דוסדים הם ומחכים רנע קל עד שהוא דל עמד ממקומו וראה אותם כשהם עומדים

לסניו בראש כ6וף ...והוא נבהל קצת;

 -סה קרה?  -הוא שואל.

 -אסכרה בעיר - .עונה האחר.

 -מה ,מה?

 -הילדים מתים  -נאנח ר ׳ אהרן  -יונקי שדים ,תעוקות של כית רנן.

 -מאימתי?

 -זה כמה שבועות.

 -ואנכי לא ידעתי? ולמה לא חניר ו לי ז
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 -רבי ,לא יכולנו - ...גאנח זקן אחד.

 -כלומד ?-...ופניו דל הורו.

 -פשוטו כמשמעו ,לא יכולנו לצער את הרבי...

 -מה פירוש הדברים?

 -רבי  -מנמנם אחד סהזקנים  -ימחל נא לנו הרבי ...לא היינו מעיזים..

כסבורים היינו ...שמא יש בכך מעין לוענ לרש ...לא יכולנו...

וכולם נאנחו אנהה מן הלב.

הוא ז־ל הודיד את ראשו ,עמד  -ואין מלה בפיו ,אחרי־כן קמט את מצה

ו

בזעף ואמר:

 -נזרה היא מלשניו יתברך ...ומי יבטלנה?..

.
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ב .לפלבוים.

 -היינו ?  -שואל האחד.

 -ותנזר אומר ...הצדיק נוזר - ...מוםיף השני.

 -אפשר הדבר תלוי במזל ...ונמלה של זו

 -לא! יודע אני ...ברי לי ...אני הנורם - ...נאנח הוא זיל.

 -אכל הלא יש דין כישראל? - ...אומר ר׳ אהרן ,כשהוא עומד מאחורי

־הזקן שבחבורה.

הוא דל נתבלבל עד מאד ,כםה את םניו בידיו וידום.

הכל שתקו.

והוא דל עומד ונופו לא נע ,כמעמ שפרחה נשמתו והוא אינו בעולם התחתון.

בכל הלבבות עצב נורא .וצער נרול ירד ומלא את כל הבית .ולאחר שעה קלה

נאנח הוא דל אנחה כבדה ומרה ,ואמר:

 -אמת ,הדין הוא כננדי ...אבל יודע אני ...אנ הנורם..י

התחזק הזקן שבהם ואמר:

 -אנשים פשוטים אינם מבינים ...וכשאינם מבינים הם משתמטים ונמנעים

מלבקר בית הרבי ...והתורה לא בשמים היא ...וכבר שנו חכמים :שהה עמה עשר

שנים הרי הרבי יודע...

הוא דל חשב רנע קל ואמר:

 -הלא צריכים לשאול נם את מיהי

 -ולמה ?  -שואל אהד מן הצד.

 -אלא מאי ? בעל כדוזה י  -הקפיד הוא דל.

 -בודאי ...צריכים לשאול נם את סיה ....בודאי צריכים  -נענו כולם.

הוא דל נשאר עומד כשידיו סמוכות על השלחן וראשו מורד על נכיהן,

והזקנים יצאו מחדרו איש אחר אחיו.
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.III

ובית המדרש הומה ,איש את רעהו יתלחש ,והכל יודעים שהדבר צריך

להשתנות ,שנם תפלה לא תועיל עוד ...ונם לא יעשה ...הרי הוא דל רםז על

זה :״נזרה היא מלפניו יתברך  -משמע שאי אפשר לבטל את הנורה.

ור׳ אהרן מזר ו את החסידים:

 -יכנםו אליה ...ידברו עמה ...ומאי כולי האי? כלום היא אינה מחויטת

במצוה? הלא דין תורה לפנינו ומי יתביש מפניה? וכי ״תכלית• היא זו שתשב כל

דיסים ותעםוק בתכשיטץ?״. .לא תוהו בראה...,

622

*דישה.

והמקורבים נשמעים לו והולכים ,ור׳ אהרן אחריהם ,נכנםים להדרה-ומוצאים

אוהה כשהיא יושבת לבושה בבנדי חמודות  -דרך שררה  -כדרכה .יושבת לה אצל

השלהן ודעתה נוחה עליה .המיהם עומד על השלחי ורותח ,ומסביב לו כוסות

נקיות ,והמנורות דולקות ,רהבות בבית.

והרבנית רואה אותם וקומטת את מצחה בתמהון; כלומר :.כניםה זו שלא

בזמנה מה היא? הרי לא שבת ולא יום־טוב עתה? ומיד היא חוזרת ומשערת:

הלילה ליל םנריר ,נשם בחוץ ,אפלה ,ראו מנורות דולקות  -ונפנםו ,בודאי  -לשתות

כום חמים ,והיא מומינתם לישיבה ומצוה ׳למזונ להם המים .י־< .׳ ,י. *1 ,

 -חמי ן  -אומר האחד  -מהיכא־ת׳תי ...אבל לא לשם זה אנו באים עתה.

 -אלא לשם מה?

 -דבר לנו להרבנית.

 -אלי ?  -מחסלאת הרבנית.

 -ובשליחותו של הרבי שיחיה אנו באים  -אומר ־׳ אהרן.

 -היאך? הרבי שלח אחכם אלי?

 -״שלחי לאו דיקא ...אלא ...היינו הך ...מנמנם הסיד אחר.

 -אני שומעת-.אומרת הרבנית.

-״ מרבנית הלא תבין מדעתה  -פתח ודבר בנחת זקךהחבורה  -הרבי שיחיה

׳יהרי אינ ו סתם יהודי ...יהודי פשוש שאני ...אבל רבי ,צדיק הדור ...רועה נאמן

לעדר־ישדאל ...החסידים משליכים עליו כל יהבם ...על צדיק הדור אנו נשענים...

ודואנים למזונותיו ,למשל ,כדי שיהיה פתחון פה ,לתבוע ממנו ,שנם הוא יתפלל

עלינו לפרנםה ...הרבנית הלא תבין ...וכשהוא עצמו חסר דבר ...איך אפשר...

אדרבה ,תאמר נא .מי יכול לביא ולבקש ממנו שיתפלל בעדנו על דבר שהוא

עצמו צריך לו? ...מי יערב את לכ ו לעשות כזאת ...הלא תכין הרבנית...
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והרבנית יושבת ומקמטת את מצחה .ועיניה מביטות הבטה משונה:

 -איני מכינה כלל ...לענץ מה נאמר ו הדברים ?

 -וכי מה אין להבין באן ?  -מתפלא האחד,

 -וכי מה איי באן להבין ? הרי נם אברהם אבינו עליו השלום התאונן :״ואני

הולך ערירי - ...,מסים השני.

 -וכבר מלאו עשר שנים  -מוםיף רי אהק את שלו  -הרי דיל

תורה לפניך ?...

ופני הרבנית חורו ואדמו חליפות ,קפצה ממקומה כאילו נשבה נחש ,עמדה

רנע ושוב ישבה על כםאה ,כבשה את בעסה ושאלה:

 -ובכן?

מ3

ב1?*? .בוים.
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 -הדי הרבנית יודעת איך נוהנים בישראל ...אולי המזל נורם ,הזוונ לא עלה

יפה ...אחר כך אפשר ישתנה המזל ,וישועה תבוא לוה ונם לזה...

 -ואם אני איני חוששת לבך כלל י  -היא עונה קשות.

 -היתכן? וכי אשה איננה מחויבת במצוה זו? מהו .איני חוששת״?

 -אבל-מנמנמת היא-מי יודע? ...ועוד  -לי אחת היא.

 -אבל לו שיחיה הרי הדבר נונע ...לו-לא אחת היא-...הרים קולו חצוף

אחד  -החסידים עומדים ומצפים ,הצדיק הרי משועבד לכלל ישראל!,

וכאן בערה כאש חמתה של הרבנית ,הלא אינה אלא אשה ובת ״מחננד׳...

קפצה ממקומה ועיניה לצאות לה מהוריהן ,רחמנא ליצלי ,םניה היו ללחב אש

והיא מרימה את ראשה כמעט בנאוה וצווחת בקול, :

 -ומי םבקש עצות מידכם ? אף מלה אחת איני רוצה לשמוע מפיכם ...יבוא

נעל הדין בעצמו וינד-אם יש לו מה להניד ...ואתם מה כי תתערכ ו בדברי צאו

מכאן! ראות פניכם לא אוכלו...

החבורה,נבהלה .כעם כזה ,צוחה כזו ,עין לא ראתה ואוזן לא שמעה ...הרי

אין זה כלל דרך בת תלמידיחכם ,והחבורה באה לידי הנשדה מרובה ,אבל מ׳

האיש אשר ימלאנו לבו לחתריז כננדה?

ועד שהם עומדים ממקומם לצאת ,נפתח ה הדלת והוא דל נראה על המפתן

עמד הוא שעה קלה במקומו ,משתאה לדעת מי פה ומה פה ,אחרי־כ

הוא שואל:

 -רבנית ,מה קול הצעקות?

הרבנית מדברת רכות:

 -אתה שלחת את אלה?
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 -אני ?  -אומר הוא דל כשואל ופניו הביעו צער נדול...

 -התורה שלהה אותנו!  -הרים עוד הפעם החצוף את קולו  -הדבר היה

לשיהה גפי אנשי העיר ...הכל מתלהשים ומרננים ,אומרים :דברים בנו ...ובאמת

םי שמע כזאת? ...כל ההסידים משתמטים מכאן ומתפזרים אילך ואילך ,השתיקה

אםי־ה .לנו!...

עומדת הרבנית ופניה לבנים כםיד .הוא זיל הוריד את ראשו וכל נופו רועד*,

אבל היתק ...ועומדים הזקנים ושותקים נם הם .פתאם והנה אדמו פני הרבנית ונחל

דסעות פרץ מעיניה...

הוא דל הרד לנשת אליה ,אבל מיד התאפק ועמד על ממטו-

רבנית ...הבכיה למה היא...

822
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הדבנית הסתירה ראשה בץ ידיה ובכתה בכי־מר ,והוא דל עמד בכובד־ראש

כשעיניו מלאות דמעות.

והזקנים השתמטו ויצאו בחשאי אחר׳־אהד...

.VI

והיה הדבר בין השמשות .יושבים החסידים בבית־המדרש ומתלחשים איש

את אהיו ,משתוממים ,מתיעצים נ היתכן! השליחים שבו בלא כלום *..דברו

דברים מפורשים  -ולבטלה.

 -נדול צערו של הרבי ...הרי סוף־םוף  -זוונ ראשו ...,ישב עמה עשר

שנים רצופות ...וכי קלה היא זו ?

 -בודאי ,ובודאי! אין זה מן הקלות כלל וכלל.

 -ובאמת ...הרי הסוף יוכיח על תהלתו ...שכל אותן השנים ששהה עמה-

לבטלה שהה...

 -ולמה? ...הרי יש דין ודיץ?

 -הוא אשר אמרתי :צערו נרול...

 -למאי נפקא מינח? -מתאנח ר׳ אהרן-להניח אן 1הדבר כמו שהוא אי־

אפשר ,הרי חובה למחות בידו ...ואם לאו  -כל הענץ למה הוא ...ואם תאמר:

הוא עצמו מאי?-הרי אץ חבוש ...ומצוה לםייע לו...

באותה שעה ,ודנה אברך בא לבית־המדרש ולוחש לו לר׳ אהרן באזנו:

 -הרבנית ...לפני שעה קלה הלכה עם שפחתה ...במבוי של בית־

המרחץ הלכו...

 -מה?  -קומט ר׳ אהרן את מצחו ומראהו כנבהל  -עד כאן ? !...

החסידים הקיפוהו, :

 -מה היה? מה מה?
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 -הה זה ננד התורה?-מתפלא ר׳ אהרן  -נרושת־הלב ...הנשמע כזאת?

והכל ממללים ומתלחשים ,הדבר נובע עד הלב ,היתכן? מרבדים בננדפטורץ,

ינושאים ונותנים ,והיא בשלה? ...דבר כזה הריהו בכלל כיעור...

 -ומה לעשות ?

 -ובי העולם הפקר י

 -הבו עצה.

עוד הם נושאים ונותנים ,והנה האברך החצוף בעצתו :
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ב .עפדבוים.
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 -מוציאין את המטה שלו ...תהא סרישה ...וםוף לדבר ...ולא כך עשה

ראובן ליעקב אבינו ,לסי פירוש רשיי זיל י ואנ ו  -הרי כונתנו לשם שמים...

הכל נזדעזעו :עד היכן חוצפה מנעת! י ואף־על־פי־כן לא השיב איש על

חדבר כלום ,אלה הביטו על אלה ,ושתקו שתיקה כהודאה...

 -ואליבא דאמת-אמר ר׳ אהרן לבסוף י אם נעיין כדבר ,הרי אין העצה מאת

רחוקה כל כך מן הדעת ,אדרבא...

ותוך כדי דבור והנה מקצת מן האברכים נעלמו מכית־המדרש.

לא עברה שעה קלה והאברכים שבו .פניהם היו כפני מתים ,רחמנא ליצלן,

ידיהם ורנליהם רעדו ,וכולם מתהלכים וכובשים עיניהם בקרקע ...ממש כבושת

נגג ...אמת ,לשם שמים נחבונו ,ואף־על־סי־כן ,טי יודע ? נדולה האחריות...

ומבינים הכל :המעשה נעשה ואין להש־ב...

ואימה חשכה נפלה על בית־המדרש .הכל הרנישו כי נכלה נעשתה ,והעושים

לא ינקו ...ונניעח בדבר הרי יש לכולם...

ולא •כלו עוד זקני־החסידים לשבת על מקומם במנוחה לכט נוקפס.׳•־

יצאו אל החצר ,התהלכו הנה והנה ,כל אחד שקוע במחשבותיו ,והכל שותקים ומחכים

לאחרית דבר ...י י

ועובר זמן מה ,מציצים דרך החלון  -ורואים אותו ז״ל כשהוא פוםע במהירות

הנה ~והנה• ,ושב על מקומו שקוע בהרהורים ,ושוב עומד ורץ לארכו ולרחבו של

החדר ונראה כמבולבל ,חס־ושלום ...משמע שהרניש בלבו ...מזליה חזי ...בעוד שעה

קלה והנה נם הרבנית באה ,עברה את החדר במרוצה שלא ירנישו בה״ באה לתוך

הדרה ,וקפאה במקומה כאבן ...ממתה עומדת יחידית ...ספקה את כפיה

וזעקת שבר משונה פרצה מנרונה  -אוי! -ומיד נטלה בלי כח על מעתה והתחילה
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מיללת בקול.

מהומה היתה כבית .האברכים נמלטו על נפשם.

השםהות מהרו לקולה של הרבנית ,חסידים רצים ובאים לחדרה ,וקולה עולה

עד לב השמים ,אוי לי! ואוי לי! אי־אפשר להשיבה למנוחתה...

הוא זיל חרד לבוא אל החדר ,וכשראה את הנעשה נשאר עומד ברחוק מקומ

ודעתו כמבולבלת עליו ,דיל .נםתלק מטנו כח חדבור..

והיללות והקולות אינם פוםקים ,שופכים עליה מים צוננים ,מנישים לה סס

להריח ואין מועיל.

והכל עומדים ומחכים ברתת וזיע ,מה יאמר הוא זיל על כך? מהיראים היו

שמא מתוך צער תתטלט חץ קללה מסיו ,וקללת צדיק

032

פרישה.

והוא זיל עדיין עומד ופניו משתנים כל רנע ,ופתאום  -כאילו הקיץ

מתרדמה ונמנם:

 -א? מה?

ולא יותר...

אבן נפלה מן הלב :שעת הסכנה עברה...

והיא  -אך שמעה את קולו ,התעודדה מעט ,וצעקותיה פסקו .לא גשטע רק;

^ולה כשהיא מתיםחת בחשאי.

הלב דוה ,קשה היה לראות בצער שניהם .הזקנים טלאים חרטה ,אבל הנעשה

אץ להשיב.

המתינו לה שעה קלה עד ששב אליה רוחה ,אז התחזקה וישבה על מטתה

והדמעות על פניה ,וזקפה עליו דל עינים בוחנות ...פניו החורים חורו יותר ,הזקנים

פרשו לקרךזוית.

 -בפקודתך הדבר נעשה ?  -היא שואלת.

 -כפקודתי? הם ושלום.

 -ובפקודת מי ?

 -כלום יודע אני?

•

 -אלא מי יודע ?

 -לא ידעתי דבר מכל הנעשה.

י -אמור לי! פה פירוש הדבר י..,

 -ומה לעשות ?  -נאנה הוא דל  -כח התורה ...ועיניו זלנו דמעות .הרבנית

נבהלה עד מאד ...והעומדים מסביב לא יכלו להביט בפניו דל מרוב צער ...הוא

דל שב לחדרו ,והרבנית  -נפלה על משכבה.
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דממה בחצר .איזה צער כבד ירד אל הבית .האברכים מתהלכים כינונם

ושותקים ...ובהחדר ,אצל החולנית-כל הלילה דלקה המנורה ,ושפחותיה  -מסביב

למפתה .הוא דל ישב סנור בחדרו ,הלך הנה והנה ונאנח ,ישב וחמב מחשבות

מרות וקשות ,וכל הלילה לא עלה על מטתו...

מהפכה היתה בחצר .הרבנית יושבת לה כל חיום כבית בוגיה וצועקת• .היא?

לא תצא מן חבית הוה ,אינה יכולה ,אינה רוצה.

132
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והוא דל עצבות נוראה שרויה על םניו .בל הימים הוא יושב כלוא בחדרו

ושותק ,אינו אוכל ואינו שותה ,בזקנו השחור נראו שערות לבנות.

והשבתות נעשו חול ,סנה זיון .הששחות הולכות כמעט בטלות :אינן מבשלות

ואינן אוסות .םניו זיל לא יראו אל ה״שלחן* ודברי תורה אינם נשמעים ,ועדת ה׳

כצאן בלא רועה ,חיו .רבונו של עולם! מה תהי אחרית דבר ? ומה עוד לעשות ?...

ונמלכים ושולחים לקרוא לרב אחד מקרוביה וממשפחתה .יבוא הוא וידבר

עמה ,ואף־על־פי שהכל יודעים שהוא ״מתננד•  -ומה בכך? הרי משנה מפורשת:

שהה עמה עשר שנים ...אדרבה ,יניד לה הוא ...הרי מ״צר• שלה הוא ואפשר

שתשמע לו.

והרב בא ,נכנם להדרה ,ואחריו נם אחדים מהחשובים ,והוא מדבר אליה רכות:

 -רבנית ,הרי יש בכך משום הלול השם? הלא בת נדולים את? ונם דיך

הורה את יודעת ,וכבר נאמר ״לא תוהו בראה• ...ונם עשר שנים עברו ,משמע:

נזרה מן השמים הוא...

והרבנית שותקת.

והרב  -מוםיף לדבר על לבה:

 -וכתובתך מרובה .ועולם־הבא מובטח לן ...ומה את רוצה עוד? כלום רוצה

את שיקפח הוא בשבילך את שני עולסותיו? והרי נם את מחויבת לשמוע בקול

תורתנו הקדושה...

 -איני יכולה ...איני יכולה - ...אומרת היא ונאנחת.

 -מה פירוש ״איני יבולה*? ״ואהבת את ה׳ אלהיך בכל נפשן׳׳ .אפילו

כשהוא נוטל את נפשך? והרי אין תחבולה ואין עצה לננד השפ יתברר? ...ובאמת:

.מהי ה״תכלית׳...
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וכאן בערה חמתה בה״ והיא קופצת ממקומה!

 -ואתה מה לך פה? מה אתה רוצה?

 -רוצה אני שתקיימי מה שנזרה :.תורה ...הכל מוזהרים על כך...

 -ואם איני רוצה לקיים?.

 -הדבורים הללו מה הם?

 -דברים כפשוטם :איני רוצה!

 -אבל הרי התורה םצוה?

 -איני רוצה לקיים!

הרב נבהל מאד ,מי שמע דברים כאלה? ה׳ ישמרנו...

ונם הוא קפץ ממקומו וצוה:

 -רבנית! קרובים דבריך לדבת כפירה ,ר,ל ז...

 232.י;

מיישוז.

 -אני עצמי אתן דין והשכון על מעשי ...מיום אדם אחר לא יהא

גענש עלי ...ואתה  -אל תבוא אל ביתי עוד! השומע אתה י אל תדאנ לאחרים,

דאנ לנפשך!...

והיא הרימה קול וצעקה וברוחה הקשה הטיחה דברים נם כלפי מעלה ,ודברה

דברים שאץ להעלות על הפה.

 -אינה שומעת לשום אדם ,בקול התורה אינה שומעת ...את החסידים אינה

יכולה נשוא ...לא תצא מזה ,ויהי מה!

 -הנשמע כזאת?! הרי היא יצאה ממש מדעתה ,דיל.

 -אבל  -אומר ר׳ אהרן טתאום  -הרבנית הרי צריכה לרהם עליו שיחיה?

העצבות מתשת כחו ,אינו אוכל ,אינו שותה ,והחסידים נמנעים מלבוא אל ה״הצר•.״

בית הרבי הולך ושמם ...וצערו של הרבי נדול מאד...

הרבנית מורידה את ראשה ושותקת ,ופתאום היא נותנת קולה בבכי}

 -אתה ...רק אתה הייב כדבר״ .אהרן! ...אתה ולא אתר...

 -האי מאי ? את מי היא מאשמת ?  -בא זקן אהד לידי הקפדה ,היא עקרה

ואחרים הייבים...

האשה יצאה מנדרה ,הרימה את קולה בשאנה:

 -צאו מכאן! אל תעמדו סה ,צאו! אל תבואו לביתי!

וקולה משונה ,ופניה אדומים ומאוימים כל כך ,עד שהחסידים נבהלו ומהרו לצאת.

ותרעה נדלה מאד ,סהד בא בלב חחסידים :טי יודע ? שמא תצא מדעתה,

חיו ,ואי־אפשר יהיה לנרשה...

ושבוע אחר שבוע עובר ,ואין חדשה ,הכל כשהיה.

בינתים  -והנה שבת־חנוכה ,הסירים באו מכל העברים ,מתהלכים הם בחצר

ומחרישים ,ודאנה על פניהם ,והשבח  -אינה שבת ,הוא זיל יושב בחדרו ,ובבית-
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המדרש  -דממה ועצבות ,התפלה אינה תפלה ,וקריאת התורה  -לא קריאה היא

והתסידים זועפים וטרי־נםש...

ונשמעו קולות מתלוננים •

 -מה יהי הסוף?

 -למה שותקים ,למה?

 -הנשמע כזאת?

 -השתיקה חטא נדול היא...

וכמוצאי שבת נאםפה כל העדה ונכנםה לחדרו זיל .בל פנים עצובים ,וכל

לבב דיי.

332

ב•? .לבוים.

והוא דל  -פניו חורו ,ובמצה ו נתרבו הזי׳טים ,וכשהרניש בנננסיש נאנח אוחה

כבדה ,והעדה הומיה:

 -רב.,״ אי־אפשר לנשוא עוד..,

 -המכחות שכתו...

 -עצכות בכל פנה...

 -היינו למשל ולשנינה...

 -הבריות מרננות...

 -והסוף מה יהיה?...

והוא דל עומד כעינים עצומות ,ומראה פגיו משתנה בכל רנע ככרום.

והעדה נאנחת.

 -אבל אחי בני ישראל ! מה בידי לעשות ולא עשיתי?  -אומר הוא דל

פתאום  -וקולו רועד מאד ,והדברים חותכים את הלב כתרב הדה ,וכל העומדים

עליו מורידים את ראשיהם.

אי־אפשר היה לנשוא זנערו ומכאובו

וכאן פתח ר׳ אהרן פיו ואמר:

 -רבי ...אם תפלה אינה מועילה־ הרי דין חורה לפנינו...

הוא דל נתן עיניו בו בהקסדה .הביט שעה קלה כשהוא שותק ושקע עוד

יותר נהרהורים ,עמד כאבן דומם ,כאילו אץ בו נשמה .ראו בחוש שהוא דל שואל

עצה שם במרום ...אחר־נך הפך את פניו לצד העדה;

 -הן ...נך רוצים מן השמים ,יהי נט!

 -ובעל כרחה?  -שואל האחד.

 -זה למח?

 -הרי היא מםרכת ...אומיה היא ,שבשום פנים לא תצא מזה ,לדיךתורה
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יי* תחוש ,אומרת היא.

 -כך אמרה?

 -כאזנינו שמענו.

 -נקרא לה ,ואני בעצמי אשאל את סיה...

ומיד הוסיף:

 -ומי שנרם בדבר מתוך פניה עצמית ...ומי שחצית את .אש המחלוקת

בבייי׳ ושלא לשם שמים ...אדור יהי האיש הוה ,ולא יראה נחת בבניו ובכנותיו

בל ים• ׳׳חייו...

רעדה אחזה את העומדים :הקללה ,שיראו מפניה חתמלטה מפיר ...עוד

סתהלה נכא להם חלב רע ...האברך החצוף ,זה שנכנס מתחלת מעשה בעבי הקורה.,
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8יי׳>ח.

*חי״ •

קכל את ענשו נבר ויצא מדעתו ,רח״ל, ...מרה שחורה• נפלה עליו ,וד!רבור

נסתלק 80יו...

ד׳ אהרן עמד ומניו שני מת ,ברכיו רעה ומניו צללו.״

בתוך כך נםתהה הדלת והרבנית נראתה בפתח.

הוא זיל רמז באצבעו ,וכל ועצבים יצאו.

ועברה עוד שעה ,ובכיה נשמעח מחדרו זיל ,ואחר הבכיה-דםסה ,ואחרי־כן-

יגרי־לחש ,מעין בקשת תו!נונימ ...עד מהרבנית יצאה מצד אחד ונכנםה לחדרה.

וסן הצד השני-מתח ועא זיל את הדלת לבית־המדרש ובשר:

 - ,,.מחר יכתכ ו את הנט:

לטחרת ישב בית־דין בבית־חסדרש ,הסומר כתב את הנט ,וםניו זיל היו

אחרים לנמרי ,העצבות עוד שכנה עליהם ,אכל בנון אחר ...והרבנית נם כן ישבה

כשהיא שותקת ,לא בכתה ולא דברה כלום; אך כשהוא זיל לקח את הנט בידו

ליחן לה ,ופתח :״הרי את מאךשת משני׳ התחיל קולו רוער ,ועידו זלנו

דמעות ,והרבנית קבלה את הנט והתהילה פתאום מיללת בקול ,והיללה היתח כל־כך

טדאה ,עד שהחסידים התחילו נם הם בוכים.

,הנישו לה סים קרים והשיבו את דוהה.

אהרי־כן עמדה ואמרה:

 -אני יוצאת מבית בעלי ...אתם חשבתם לשנות את המזל ...אבל סופכם

להתחרט ...טרחתכש לבטלה .בטוחה אני שלא יצא מזה כלום...

ובאותו היום לקחה עטה חפציה ויצאה מביתו ויל ,והלכה לנור מחוץ י לעיר

בבית קטן ומיוחד הרחק מבני אדם*.

.IV
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והימים נתחדשו כקדם .בכל פנות הבית חיתח אורה ,ובביח-הםררש כל המנורות

חלקות; חאברכיפ יושבים ולומדים בהתמדה ,והקולוח מתנשאים ועולים למעלח למעלה,

והכל כשהיה...

רק הוא זיל לא חזר לכמות שהיה .הוא נשתנה״ יושב הוא לו בחדרו חמיוחד

צולל ברעיוני לבו ואינו יוצא מפתח ביתו.

בין כן  -והנה שבת קודש באה .חחסידים  -דעתם רחבה עליחט  :״שלחן׳

יערך כדת ,תורה יניד-,והם מזמנים אל חשלחן את הכל ,מסייעים להנבאים בסדור

השלחנות .והוא זיל יצא מחדרו כשהוא לבוש בנדי משי ומניו הורים ,חורים
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עד מאד ,ועיניו מביטות כנבורה ופחד יחד ,והכל משתתקים וכובשים נשימתם

מאימה ומחכים.

אחרי חדניפ פתח הוא זיל בדברי חורה ,וםובבים היו דבריו על סישת השבוע,

על הכתוב ״ולא תעלה במעלות על מזבחי׳ ...מענין למין  -ננע בסוד זוינ ראשון,

ובסוד ״המנרש מזבח מוריד עלץ דמעות׳ ...רמז לחורבן בית ראשון ,בסוד

.בפשעיכפ שלחה אמכם•״ .הכל הרנישו שקולו רועד ,ופעמים גפ נפשק ונשתתק

לשעה קלה ...ובשהסיר כמות ידיו מעל פניו הל עיניו אדומות ומניו להבת שלהבת.

כל נופו היה רותח  -בחינת אש ...והענץ הולך ומתעמק ,כלו פלאי־פלאימ ודד

רזים ...מקשר היה את כל חענינים בקשר אחד ,ודבריו נם הם כנחלי אש ...האברכים

עומדים ומנענעים בראשיהם .הזקנים מעמצין את עיניהם מרוב עמקות ומתאנחים

אנחות קלות ,והלבבות נפעמים ,ויראה נעלמה באה ללב ,וכמין יתוש מנקר בםח:

לא יפה עשו ,שלא כשורה כלל וכלל...

ונשהוא ויל נמר את דבריו וקולו הקדוש נפשק ,ואחר מן המנננים נתן קולו

בזמר ,מיד מלאו האברכים אהדיו ,וחזמר היה חולך ועולה מעלה ס עלה ,והכל

םרנישים :השמהה נוברת את העצבות ,והלבבות מתמלאים חדוה .רק הזקנים עדין

עומדים שקועים בהרהורים וחוט של צער מתוח על פניהם .הלב ידוה ואין

יודע למה...

והשבת עברה ,ורוח אחרת היתה ב״חצר• ,דוח חיה ...אמת שמרנישים ,כי

עוד איזה דבר חסר כאן ,שאין חכל שלס ...אבל אין בכך כלום...

ורק ר ׳ אהרן מתהלך לו בינינו כבוש כלו בתוך צערו ,כאילו ,חם ושלום,

דעתו נטרפה עליו .הוא שותק ולבבו יבכה בקרבו ...והיה הדבר לפלא :מה זה היה

לו םתאם ? ומשערים :אפשר אינו ״בקו הבריאות׳ ,אפשר נפל רוחו בקרבו ,חדי בת

יחידה לו ,ולמעלה מעשרים והמש היא ,ואולי עוד יותר מכן ...ועדץ היא יושבת
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ומצפה .וכי דבר קטן הוא ?

והוא דל התחיל לעםוק בסנוסים ,אינו אוכל ואינו שותה אלא כדי להחיות

את נפשו ,וכל הלילה אין הוא עוצם את עיניו לישו־ .יושב הוא ומעיין בטסר

פתוח לפניו וקולז לא ישמע ,הולך לו בחדרו אנה ואנה ושותק שת־קה של ענמת־

נפש ...ורק לפנות ערב ,בעת שקיעת החמה ,הוא יושב לו אצל חלון חדרו ,מעשן

את מקטרתו ומביט בעיניפ קמות בעיני זכוכית למרחק אין סוף ,ועל מצחו קמטים

רבים ודקים .סהד־פחדים מרחף סביבו .חסידים יראים לעבור לפני חלונו ...הלב

חומה ,הנפש עורנת להתקשרות ־ואין מבוא .כמין מחיצה מבדלת בינו זיל ובין הכריות...

ובלילה ,כשתא דל יושב לתקוךחצית ,קול דממה וחשאי עולה ,בקול ענח

בוכיח״ .והקול-טוען ...תובע ...בוכד ...ולטעמים נם נוער ...וצער נדול מרחף בחצר.
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מיישח.

ועוברים כפה ׳*בועות ,והוא זיל כבר שקע בולו בסנוסים ,אינו םדבר עס

איש״ אינו מוציא דכור קל מפיו ,וההסידים התהילו הרדים ורואנים לנפשו זיל- ,

ועוד הפעם מעינים בדבר :מה לעשות?

וד׳ אהרן מתנונה והולך״ ולב ההסידים המה לו ,סוף־סוף-עצם מעצמיהפ

ובשר מבשרם ...ופעם אהת בערב ישבו ההסידים אצל התנור בביח־הסדרש ודי

אהרן בא .קראו לו ופנו לו מקום לשבת אצלם ,והוא ישב מתוך אנחה.

ושואלים אותו:

 -אהרן ,מה היה לך?

 -ומה ראיתם בי?  -וצא עתה בשאלה ,כאילו אינו יודע דבר.

 -להעלים מטנו את ינונך לא תוכל ...חכרת פניך ...דותך רעה תמיד ,פד.

זה חיה לך פתאם?

והוא  -נאנח ושותק.

גערו בו:

 -האי מאי? המכםה אתה מאתנו מה שבלבך? .דאנה בלב איש•...

.בתוך עמך אתה יושב• ...והשתיקה למה היא ? אדרבה״ אמור ,דבר ,אפשר

בידינו לעזרך?

ור׳ אהרן נאנת עוד הפעם:

 -הרי רק בשר ודם אנכי ...וכלום יודע אני? ...אפשר שמץ של

מחשבה זרה היה בלבי ...אפשר הטחתי דברים כלפי כבודו ,שיהיה ...ומעט

תועומות היתה בלבי עליו ...ובאמת  -הרי בתי ,אישון עיני! ,ולמי אנ• עמל וטורח

כל ימי ? ואמרתי אראה נא בטובתה ...אזכה לנהת ...יצאתי מנבולי ובקשתי יותר

מדי ...ו״תוא׳ לא הסכים ,והיה מה שהיה ,דש להוש שמא נניעה לי בדבר...

יחקללה אינה נוחנת לי מנוח ...והרי בתי היחידה עדין היא יושבת בונרת בביתי...
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עזובה היא ...והיא עלמה כשרה וטובה ...עיניה כלות בבכי ...ואני ירא .בי האשם...

ידא אנכי מאד...

ועיניו רטבו מדמעות...

וההסידים מנענעיס בראשם ,לבם לבם לו ,והם יושבים ונטלכים כדבר ,הח

^זה שואל:

 -ומה העצה?

 -אדרבה״ ומה יכולים לעשות

 -אהרן ,הרי איש תחבולות אחה?

 -יש עצה  -אומר ר׳ אחרן  -ומי יחי ואלהים יצליח את עצתי.

 -אמור נא.
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 -אולי היה הוא דל מסכים עתה ...ואדרבה :דוטה שהזוונ מן תשמים,

וראיה לדבר הרי רואים אתם ...ואז היתה הקללה בטלה מאליה.

ההסידים קםצו:

 -עצה טובה.

 -מחשבה נפלאי

 -ובלאו הכי-וכי הוא שיחיה יהא שרוי יחידי כל ימיו?

 -אבל מי יודע ?  -נאנה ר׳ אחרי.

 -אס יתרצה הוא שיחיה?

 -לחוש טבעי...

 -יש בכל זאת לנםות...

 -אדרבה  -אומר ר׳ אהרן.

 -מהיכא תיתי

ומחכים עוד שבוע ,ועוד שבוע ,ודוחים את הדבר מיום .ליום ,עד שנזדמנה

לחס שעת־הכושר .הדבר היה לטני הפסח .החמה יצאה מנרתיקה ,ורוח קל מנשב,

זהוא זיל  -דעתי כדוחה קצת עליו ,והוא יושב לו במנוחה אצל חלון חדרו ומעשן

את ממטרתו ,ושחוק קל על שטתיו ,והחשובים סובבים אותו ,מדברים מעניני טםח.

משיחים במילי דעלמא ,ומענין לענין  -עד שבאו לענין ,השרוי בלא אשהי ...וזקן

אחד  -מידידיו של ר׳ אהרן  -מרמז מתוך אנחה.

 -אנחה זו מה ממשה? וכי שידוך יש לך בשבילי?  -שוחק הוא דל

כדרכו מאז...

 -כלום יודע אני?...

 -אמתי ,דבר! בודאי כבר מוכן בידך 0ה שהוא.

 -וכי הרבי אומר להשתדך?
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 -עודך שואל אם אני חפץ? מה השאלה? 5שיטא ו1שיאא! -אומר הוא

דל בדרך הלצה.

— באמת כךז

 -באמת ,באמת...

 -ובידי-שירוך ,ועם כחולה.

 -כך? ולמה אתה שותק? אמור ,אני שומע.

* -תו של ר׳ אהרן.

 -כך? ...ישן נושן ...ומאי? עודנה יושבת?...

־ י-

ן-

תיטה ,תימה.
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*יי׳יח.

 -משמע :מן השמים הוא.

 -הדין אתך ...בודאי מן השמים הוא - ...שוחק הוא זיל .לאחר כן הוא

מחרחר שעה קלה ואומר:

 -יחי כן.

 -באשת?

 -הרי אתה שומע דברים ברורים :יחי כן .אלא תנאי אהד אני מועה :כלא

רעש .בלא מהומה ,חופה  -ודי...

 -ואימתי יעמידו את החופה׳

 -אפילו מחר.

החסידים אינם מאמינים לשמע אתן ,אבל הוא ויל דעתו בדוחה עליו ,סימני

שמחה נכרים על פניו ...הוא שוחק ואומר בפירוש:

 -,.ולמחר ...יכולים להכין הכל לחופה...

•ועומדים עוד שעה קלה ומשיחים ,ער ששקעה החמה״ והוא זיל שקע פתאום

במחשבות ,ופולט מלים:

 -לכו לכם! עזבוני לנפשי ,יכולים אתם להזמין את החופת למחר...

למחר עמד הוא זיל לחופה עם בתו של ר׳ אהרן ,ורי אהק  -ם:יו זרחו,

השמחה שודח עליו ,ומפניו זיל  -לא היתה נכרת לא עצבות ולא שמחה ,כאילו

אין הדבר נובע לו .הוא יצא אל החצר ,עמד תחת החופה ,והכל  -כאילו אינו יודע

מכל הנעשה אתו .ראו בחוש שנשמתו במקום אחר ...וכשנפל את טבעת־הקדושין

בידו ,נשתנו פניו .וכשהתחיל לומר . -הרי את מקודשת לי׳  -פניו נתעזחו

ושפתיו רעדו...

בינתים וכל החסידים הריעו :מול טוב! מזל טוב ז ונתנו קולם בשיר .והובילו

את ההתן ואת הכלה להדרם .ומיד ישבו כל הקרואים לםעודת הנשואין ,והבל
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שמחים ופובי״לכ ,רועשים ומזמריט ,ופתאם  -והנה הוא דל נעלם מן הבית-

ור׳ אהרן אך הרניש בדבר ,ופניו היו כםיד ,ברכיו כשלו ,ונפל והתעל!*.

צעקה נהיתה בבית .הבלה התחילה מיללת בקול רם .עד שהשיבו אה רוהה

בסים קרים.

והוא זיל ישב סנור בחדרו ,ישב ועשן את מקטרתו ועיניו  -בשמי קורה...

והכל היה ,ללא הועיל .הוא זיל התפשט את עצמו מן העולם הזח לנמרי,

ייחיה מסנף את עצמו שלא כדרך הצבע .פניו דלו ,תקנו היה הולך ומלבץ פיוט י
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ליום ,וכי׳ היום הוא יושב סנור בחדרו ,יוצא הוא רק מדי שבת בשבת ,מניד דברי

תורה ,ונ׳דבדיו היה מפעםע פחד סםיר ונורא ...ואהר־כך הוא שב לחדרו ולא יותר.

ובתו של ר׳ אהרן היתה הולכת תמקה מיום ליום ורוחה נבקה ,בקרבה .מיה

הוריקו ודלו ,והיתה יושבת ובוביה כל הימים באץ המונות ,ועיניה האדיטו מבכי;

ונעשו דולפות ורכות.

והקללה נתקימה:

ר׳ אהרן לא ראה נחת כבתו היחידה.־.

*וריסהו תר־׳גיו.
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