
239עיר של סיפורה

השותפים

א

 והולך שנמשך אומרים סוף. ובלא שיעור בלא ארכו המועצות, לבית יש מרתף

 אדוני יכולים נפילה שבשעת כך, עשאוהו התתרים ומפני אחרת. למדינה עד

 במעלות בו יורדים בשביה. בידיהם יפלו ולא מפניהם לברוח העיר

 שבחוץ בחוץ, ושתים בפנים שתים בו, קבועות ברזל דלתות וארבע אבן.

 פסקו פולק על התתרים אימת משניטלה פתוחות. שבפנים וננעלות, נסגרות

בפנים. המרתף את מלנעול

 אבן וכותרת לשוק הוא ופתוח בינוני אדם מקומת נמוך המרתף של ופתחו

 ועליה כאיצטבא, רחבה המרתף, מן עולה גבוהה ומעלה המשקוף, מן בולטת

 מאביו המרתף את בירושה שקיבל שמרים, מוכר וואלאך בער נחום לו עומד

 במתנה שקיבלו פחמים, עושה זאב נחום הזקן לאביהם עד מאביו ואבד

 ולמכרם. שמרים לעשות הזכות את וכן בוטשאטש אלוף מפוטוצקי

 ששיתף על פוטוצקי, לבית האלופים האחים שלושת של לבם דוה היה זה ועל

 יהודי שהשותף אלא עוד ולא המועצות, לבית שותף הראשץ אביהם להם

לבלעו. לד ע מצטערים והיו הוא,

 ויש זהב, אדומים מאות וכך כך לו שיתנו וואלאך בער לנחום לו שלחו וכבר

 להם, שלח המרתף. מן ויצא מקומו את להם שיניח זהב, דינרי אלפי אומרים

 בבית פוטוצקי לבית המפוארים הגרפים של שותפם’שעשאוני זכיתי אם

 בגללו, בנו מתקנאים פולץ ערי שכל עירם, של והדרה פארה הגדול המועצות

 איני שבעולם ממץ כל לי נותנים אפילו השותפות? מן עצמי אוציא אפשר

השותפות. את מבטל

ב

 לבית שותף לו לשתף פוטוצקי לבית האחים של זקנם פוטוצקי ראה ומה

 אם שמרים. מוכר חנוני אלא עוד ולא יהודי, שותף אלא עוד ולא המועצות,

 כפרים, כמה הפסיד, בקלפים ואם היה, עשיר פוטוצקי הרי לו, חייב היה ממון

 מלבד בהם, לשלם לו הד מחיה בתי כמה מרעה, שדות כמה יערות, כמה

 נתן במתנה אלא שרוף, יץ ומשרפות שכר עשיית בתי ומלבד ואגפיה, העיר

 נחום של מזרעו וואלאך בער ונחום היהודי זאב לנחום המרתף את פוטוצקי

 ליהודי שנתן פוטוצקי ראה ומה המרתף. את לו שהנחיל בא, היהודי זאב

לו. נתן מעשה מחמת שכזו? גדולה מתנה

 נמשכים שהיו עירו, של ביערותיה ציד לצוד פוטוצקי יצא אחת פעם מעשה,

העיר את שמקיפים הפרברים כל שעדיין סוף, ובלא שיעור בלא והולכים



 מלבד ועבדיו, כלביו פוטוצקי עם והיו היו. יערות עדיץ רוחותיה מארבע

 אותו שמלורם שולחנו אוכלי הקטנים השרים ומלבד ונכבדים רבים אדונים

 הגיעה. ולא בה דרה משחיתו כלי כונן אחת. חיה ראה הולך. שהוא מקום לכל

 פתאום עומד ונמצא חבורתו מבני נתרחק כך בתוך ומשכתו. אחריה רץ

 בלא ואף ומזון מים ובלא שולחנו אוכלי ובלא חבריו ובלא עבדיו בלא יחידי

 והולך תועה התחיל הדרך. את מצא ולא אצלם לילך ביקש הנאמנים. כלביו

 שינה עליו נפלה ששכב כיון שכב. שנפל כיון ונפל. רגליו שנתמוטטו עד

ונרדם. דשן ונתנמנם

 כאבותיו היה מזיגה בית חוכר שבראשונה אחד יהודי היער באותו שם היה

 חיכורו. דמי לשר לשלם ידו מצאה ולא שנים כמה יצאו אבותיו. וכאבות

 בא שלא זמן כל לבור. ישליכוהו חיכורו דמי ישלם לא שאם השר בו התרה

 המזיגה. בבית והניחו השר לו נתרצה המזיגה בית את לשכור אחר יהודי

 מחייתו. מבית השר אותו גרש המזיגה, בית את ושכר אחד יהודי בא אחת שנה

 משוטט התחיל לו. היה לא אחר במקום מחיה בית לו לשכור כדי ממון

 פרנסה. מצא לא פרנסה. לו לבקש למקום ממקום

 מכירו שהיה אחד זקן מצאו פוטוצקי. מיערות אחד ליער הגיע אחד יום

 שאל מטובתו. הרבה פעמים נהנה הזקן ואף בטובה שרר שהיה הימים מאותם

 אתה מה ואתה זאב, נחום אותו שאל כאן? עושה אתה מה סף נוחים הזקן, אותו

 את ומביאים פחמים ועושים ביער עצים כורתים ובני אני לו, אמר כאן? עושה

 שיש בניך ואשרי אשריך לו, אמר ליהודים. אותם ומוכרים לעיר הפחמים

 לכם. יש הראש את להניח ומקום לאכול לחם אף ובוודאי תעשו, מה לכם

 לחם לא לנו אץ והיא ואני שיושבת במקום יושבת ואשתי ונד נע אני ידידי ואני

 יתן בשר לכל לחם שנותן ומי עמנו שב הזקן, לו אמר גג. פיסת ולא לאכול

 עמהם ועשה ביער הזקן של בנד ועם הזקן עם דשב לו שמע ולאשתך. לך אף

 הזקן של ובניו לעולמו הזקן הלך לימים פחמים. ולעשות עצים לכרות ולמד

 נשתייר ליסטות. מעשי על נתפס חה לעבד עצמו מכר חה למלחמה יצא זה

 בעיר. ומוכרם פחמים מהם ועושה עצים כורת והיה ביער זאב נחום

 אצל היא אשתו. אלא עמו היתה ולא ובנותיו בנד את הוציא כבר פרק באותו

 הימים. כל כך ופחמיו. עציו אצל והוא סיריה ואצל ותרעולותיה עזה

 ופחמיו עציו את מניח היה בתורה שקורץ ובימים טובים וימים ובשבתות

 להתפלל כדי החמה הנץ קודם הכנסת לבית להגיע מתכוץ והיה לעיר והולך

 בחורף. והסערות השלגים ולא בקיץ הגשמים לא עצרוהו לא בזמנה. תפילה

 בדמיהם ולוקח כתפיו על פחמים שק טוען היה החול בימות הילוכו ודרך

 השכים היום אותו בכפר. מצדים ואינם בעיר שנמכרים הדברים מאותם

בלבו מה יודע אדם אץ השעה? באותה בלבו היה מה לדרך. דצא כדרכו
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 היינו מבקשים, כפרים יושבי שרוב את שביקש ניתן, לשער אבל חבירו. של

 שחרית, תפילת ובייחוד בציבור, יום בכל ולהתפלל יהודים של בעיר לדור

 והלב מתים לפגרים נשמות שמחזיר אלקינו מעשה את בחוש רואים שבשחר

 דהודים. וספרים ארץ בו שיש תפילה בבית לה׳ להודות מבקש

 ורמים גבוהים אילנות בץ לסובך ומסובך ליער מיער זאב נחום לו מפסע בכן

 למי אלא שביל של סימן מגלים ואינם העבותים בענפיהם הדרך את שמכסים

 בחורף ושלגים בקיץ גשמים הדרך את טשטשו ואם ביער. ימיו רוב שעשה

הדרך. את לו מודיעים האילנות של ריחותיהם

 הגיע הריח. אחר הלך אדם. ריח לו בא ריחו את נותן ואילן אילן שכל עם

 הלך סתם אם הוא שיכור אם האלה. תחת מוטל אדם מצא עבותה. אלה אצל

 ממקום שמשוטטים דרכים הולכי מרובים ונרדם? לפוש עצמו את שהניח

מקומם. שם נופלים שהם מקום וכל למקום

 הגדולים, השרים מן שהוא זאב נחום הכיר בגדיו. את והאיר הלבנה מאור עלה

 היאך ראשו? שומרי היכן עבדיו, היכן הוא הגדולים השרים ק שר אם אלא

סכנה? במקום לילה באישון ביער יחידי הניחוהו

 של אלופה האלה תחת שמוטל זה שאדם ונשתומם וראה עליו עצמו הרכץ

 נחום שמע באמת ביער? ששכב בוטשאטש לאלוף גרם מה הוא. בוטשאטש

 ציד. לצוד פוטוצקי עם שיצאו שרים וצווחת כלבים וקול קרנות קול זאב

 שמא לילה? באישון ביער יחידי הניחוהו טעם ומה הם? היכן מריעיו כן אם

 ביער. יחידי להניחו היה שאסור ודאי כן אם נשכתו? רעה חיה

 של סימן ולא טריה מכה ולא חבורה ולא פצע לא בו שאץ וראה בו נסתכל

 ולעמוד רעות חיות מפני אפשר אי יחידי להניחו מקום מכל בגדיו. על דם

 ימי באו שכבר דמו, יקריש בינתיים שמא אפשר, אי משנתו שייקץ עד עליו

העולם. והוצן הסתיו

 ולא לעוררו. וביקש ותפיליו טליתו שק את עליו והניח פהמיו שק את הניח

 בזרועו ותפיליו טליתו שק את ונטל כתפיו על וטענו בדעתו נתיישב נתעורר.

 כתפיו. על האדץ את טוען כשהוא שלו לבקתה וחזר

 קודם יתעורר שלא וכדי האדץ על להטריח לא כדי קטנות פסיעות פסע

לבקתה. שיביאנו

 וכשבא היה כעסן אבל נושאו. על כבד היה ולא בשר בעל היה לא פוטוצקי

 שננער קודם זרועותיו על שלקחו הוא כעסו. מפני לעמוד היה קשה כעס לידי

משנתו.

 ענף וכל עץ וכל נתעוררו היער עצי וכל קול נתנו הצפרים עלה. השחר

מטל. עקוב סתיו של בוקר ריח ריחו את נתן עלה וכל שיח וכל
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ג

 בשפיתת אשתו שרה חיה עמדה לבקתתו פוטוצקי את זאב נחום כשהביא

 ועוד תמיהה. והיתה כבדות שהן רגליו קול שמעה כניסתו קודם כבר סיריה.

 כל קצר בזמן להתפלל שהספיק אפשר אי שהרי חזר, שכבר תמיהה, היתה

 וכשנכנס התורה. וקריאת הארוך רחום והוא אמירת בה שיש התפילה,

 כמת לה שנדמה הגדולים האדונים מן אדץ כתיפיו על טוען שהוא וראתה

לפרוח. נשמתה עמדה

 היתד מן הכבשים אדרת את והוריד מטתו על והניחו משאו את זאב נחום פרק

האדון/ את בה וכיסה

 בסיד, ומסדידת בטיט טחרה לקיר, סמוכה היתה, ואבנים עפר של מטתו

 הקיר מן יצאה הימנה רחבה אחרת מטה נוצות. של וכר קש של מצע ועליה

 שרה חיה של הרחבה המטה בגדים. של ותכריך קש של מצע ועליה שכנגד,

היתה. זאב נחום של הצרה והמטה היתה

 את מצאה ולא זה מה בעלה את לשאול וביקשה מתדהמתה שרה חיה ננערה

 זקפה לסוף לעיניה. עיניה ראיית בץ צירוף בלא והביטה עמדה לשונה.

 על עצים והוסיפי שאלותיך את הניחי זאב, נחום לה אמר בבעלה. פניה את

חמים. מים והתקיני האש

 ופקח האדץ ננער צעקותיה מקול זהי מה לי תגיד הלוא שרה, חיה צעקה

 דיבור לידי בא שלא זעם כמץ אבל תמהון, שמץ בעיניו ניכר לא עיניו. את

 בינו משנתו. כעסו היה זקן ואולי משנתו אותו שהעירו על אולי מהן, הבהיק

שנתו. עליו וחזרה עיניו את ועצם חזר לבינו

 הגביה אותן ועצם שחזר ראה ולא עיניו את האדץ שפקח שראה זאב נחום

 חיים. נשמת המרומם לשר שהחזיר ברוך ואמר, מעלה כלפי זרועותיו שתי

 כך כל יחזור ולא דמו הקריש כבר שמא הייתי שמתיירא מאדוני אכסה לא

לחיים. מהרה

 היכן צעק, שואל שהוא עם אמרתי מה ושאל, עיניו את פוטוצקי פקח שוב

אתהי ומי אני

 ללכת יצא לבוקר סמוך בלילה לו, וסיפר ופחד באימה לפניו זאב נחום שחה

 תחת שוכב איש ראה ביער בדרך שבעיר, בבית־הכנסת להתפלל לעיר

 שהואיל בוטשאטש אלוף המרומם השר שהוא וראה אצלו הלך העצים, אחד

 הקור. את שעצר השם חסדי עץ. תחת בסתיו ביער האדמה על עצמו להניח

 עבר שכבר המרומם, האדון את צנה תאחז שמא היה גדול חשש מקום מכל

 על המרומם האדון את ולקח פנים העת לכך טללים, מלא והיער הקיץ

 לו יביאו השר בנו חפץ ואם המטה, על והשכיבו לבקתתו והביאו זרועותיו

לשתות. חמין מעט
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 לקרי״ץ. של בשורש מבושלים חמים מים חרם בכלי והביאה שרה חיה שמעה

 מחריש ופוטוצקי פוטוצקי. של לפיו והגישו הכלי את זאב נחום נטל

ומשתאה.

 יוצן. שלא עד לשתות בחסדו האדץ נא יואיל לפוטוצקי, זאב נחום לו אמר

 מי או יץ מעט לך אץ לשתות? לי נתת מה ושאל, אחת גמיעה פוטוצקי גמע

 אביא שרוף ביץ האדץ חפץ אם בבי!/ אץ דבש ומי יץ זאב, נחום אמר דבש?

לו.

 אמר כוס. עוד ושאל פוטוצקי שתה הכוס. מלוא שלו קידוש של בכוס לו מזג

 לעולם. יחיה כן חי, אדוני הנה חי, לאל תהלה זאב, נחום

 אעשה כן אדוני, לפקודתו זאב, נחום אמר לביתי. הביאני פוטוצקי, אמר

 מאדוני, אכסה לא זאב, נחום אמר שוהה? אתה ולמה פוטוצקי, אמר בחסדו.

 תלך בינתיים ואתפלל. אעמוד הבוקר. תפילת את עוד התפללתי לא כי

 לאלוהיך התפלל לך פוטוצקי, אמר וסוס. עגלה להביא לכפר אשתי

עלי. גם והתפלל

 קירות משני יוצאות ואבנים עפר של מטות ששתי היתה, אחד חדר של הבקתה

 ובאמצע בלילה. עליהן ולשכב ביום עליהן לשבת מטה, כנגד מטה הבית,

 תנור לפתח סמוך החבית וכנגד שולחן. לשם הפוכה חבית עמדה הבקתה

 בסוכה, להתפלל זאב נחום חישב החג. סוכת עמדה לבקתה וסמוך וכיריים.

 שהלכה יחידי, השר את להניח לו קשה היה הקיץ, בימות נוהג שהוא כדרך

 בבקתה. להתפלל דעתו והחליטה וסוס עגלה לבקש לכפר שרה חיה

 עצמו והכין בידו סידורו את ונטל ותפילין בטלית ונתעטף ידיו את נטל

לתפלה.

 מהם פוטוצקי, האלוף של באחחותיו דרים היו יהודים מאות עשרה כשמונה

 מהם שדותיו, תבואות מוכרי מהם מחיה, בתי חוכרי מהם שדות, חוכרי

 מנהגי את אבל אומניות, ובעלי חנונים מלבד ממץ, בעסקי עמהם נתעסק

 שלא המשתאות מליצני ששמע ממה חוץ שמע, לא ותפילתם ידע לא היהודים

 עצמו מכץ וראהו יהודי של ביתו לתוך שנתגלגל עכשיו משולחנו. פסקו

 שהיתה עייפות אבל יהודי. של תפילתו לראות פקוחות בעינים שכב לתפילה,

שינה. עליו הביאו ששתה שרוף דין בו

 ואת אותן והניח תפיליו ואת טליתו את וסידר תפילתו את סיים זאב נחום

שבקיר. היתד על השק את ותלה בשקם סידורו

 אתה אץ למה זאב, נחום את ושאל פוטוצקי ננער עגלה גלגלי רעש מקול

 האלוף שאל תפילתך? את סיימת כבר התפללתי. כבר לו, אמר מתפלל?

 אשתי הביאה גם ועתה והנעלה. המחומם החסד רב הנאור אדוני כן בתמיהה.

צוהל הסוס הנה ולארמונו. לעירו אותו אביא אדוני חפץ ואם ועגלה. סוס



עיר של סיפורה244

 את והציעי המצעות את קחי זאב, נחום אמר שרה ולחיה הדבר. לשמע

 ואל עירו אל ונסע העגלה על אותו נעלה רשות האדץ לנו יתן ואם העגלה

ארמונו.

 על והביט שכב בו. היה לא כח אבל סכנה, חשש מידי יצא כבר פוטוצקי

 הבקתה מן אותו ומוציאים המטה מן אותו מורידים כשהם האשה ועל האיש

 כבשים באדרת אותו ומכסים עליה אותו ומשכיבים העגלה על אותו ומעלים

 שכל דימה אבל בו, שמטפלים פוטוצקי היה יודע גבו. מאחורי כר ומניחים

 הבנה רוח לדעת. פוטוצקי ביקש בו, שמתעסקים זה הוא מי בו. אינו טיפולם

 שהמעשים זה ואילו בהם, והרגיש בו שנעשו המעשים כל את ראה מצא. לא

ראה. לא אותו בו נעשים

ד

 שכב לרוע. מימיו ראה לא כמותם לסוס. רתומה עגלה על פוטוצקי לו שכב

 שיהודי זה כגץ שכאלה, רעועים בכלים שמשתמש מי שיש אפשר תמיה. והיה לו

 בו. טיפלו היהודיה ואשתו זה

 אנו. נוסעים השם ברוך ואמר, כפיו את זאב נחום שפשף

 ובאותו העגלה באותה הזה היהודי עם שנוסע זה הוא שהוא והכיר האלוף ננער

 לומר אני צריך בכן אנו. נוסעים ואמר, היהודי דברי על בלבו חזר הסום.

ציד לצוד כשיצאתי וכי התפילה? מן לנו תועלת מה אלא תפילה, של דבר

לא לומר? נתכוונתי מה לסוף? מה___ולסוף תפילה הכומר ערך לא

היהודי. עם אדבר אבל כלום. ולא נתכוונתי

 ברשותך לו, אמר עגלתך? והעגלה סוסך הסוס זאב, נחום את פוטוצקי שאל

 ושאל חזר עגלה. ולא סוס לא לי אץ אני, עני אדם החסד, רב המרומם אדוני

 שבכפר. משכנינו אותם שאלה אשתי לו, אמר אצלך? הגיעו ואיך פוטוצקי,

 ניקולאי של שהיא אפשר היא. מי של יודע איני והעגלה הוא מיקיטי של הסוס

 ובוודאי עגלה לקנות שעומדים התפארו שניהם ניקיטי. של שהיא ואפשר

 לבו על והורידו הסכמה דרך ראשו פוטוצקי נענע היא. מהם אחד של

ונתנמנם.

 אלא לעירו, פוטוצקי את הוליך לעיר הפחמים את מוליך שהיה בדרך

 לבץ הגיעו בעגלה. הוליך פוטוצקי ואת בסוס מוליך היה הפחמים את

 האדון. על והביט הסוס את העמיד דרך. העגלה לה מצאה ולא יער סבכי

 שאץ למקום הגענו הגענו, לא לעיר לו, אמר הגענו? ושאל, פוטוצקי ננער

 זאב נחום השיב בכעס. פוטוצקי צעק למה? - בו. לעבור יכולה עגלה

 שישאוני לעבדי אמור פוטוצקי, אמר דרך. כאן שאץ משום ואמר, בהכנעה

 דעתו נתחוללה ישיב מה בדעתו מתיישב שזה עם שותק? אתה למה בעגלה.

הסוס. על וארכב אוכל אולי אנסה ואמר, זה של
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 עד לעלות הספיק לא הסוס. על לעלות וניסה העגלה מן פוטוצקי ירד

 על והושיבו זאב נחום סייעו נופל. שהוא לו ונדמה בראשו חושש שהתחיל

 נחביא אבל ביער, העגלה את נניח עכשיו עצמו, עם ודיבר הפוכה קורה

 ונחזיר אותה נקח העיר מן בשלום וכשנחזור הגנבים, מפני אותה נחביא אותה,

 את עמנו נקח עמנו, נקח הסוס את אבל לניקיטי, או לניקולאי אם אותה

הסוס.

 חשבתי התפללתי, לא לו, אמר התפללת? תפילה מה פוטוצקי, אותו שאל

 האדון ברשות הגעתי? מסקנא לאיזו - הגעת? מסקנא ולאיזו - דרכי. את

 לארמונו יגיע לילך האדון ירצה ברגל אם זו, למסקנא הגעתי יכול הכל

 כתיפי, על אותו ארכיב ברגל מללכת הדרך עליו תכבד ואם שמש, הערב עם

 עמנו חסדו את להראות האדון שהואיל לביתי, היער מן בדרך שעשיתי כשם

שם. לפוש

 ותמך אחריו לילך לסוס ושרק האילנות בין העגלה את זאב נחום הצניע

 לפוש לפוטוצקי לתת כדי זאב נחום עמד פעמים והלכו. פוטוצקי את בזרועו

 בכח. עליו נשען שפוטוצקי מפני עמד ופעמים

לבוטשאטש. סמוך הגיעו השמשות לבץ סמוך

ה

 שיצאו הלפידים מנושאי המו חוצותיה וכל הלפידים מרוב האירה העיר כל

 פוטוצקי שאל הזאת? השמחה כל מה ביער. להם שאבד אדונם את לבקש

 שאל מרקד, שיכור אחד פוחז הנה שאל. לך לו, ואמר בכעס זאב נחום את

אותו.

 ואמר גסות הפוחז לו ענה מאירה? העיר כל מה שום על זאב, נחום אותו שאל

 שאל נכבדים. שרים תעכב ואל יהודי פיך סתום לו, ואמר מגונה מלה לו

 לשונו, את הבנתי לא זאב, נחום אמר לך? אמר מה זאב נחום את פוטוצקי

 נחום אמר לארמוני? אבוא מתי פולני? בלשץ מכיר אתה אי פוטוצקי, אמר

 האדון יבוא הלפידים נושאי יעכבונו לא אם העיר. מן אנו רחוקים לא זאב,

קטנה. שעה בעוד לארמונו

 פוטוצקי את בזרועו תומך זאב כשנחום לארמון סמוך הגיעו הלילה בתחילת

 בפוטוצקי לא אדם הרגיש לא והדוחק הרעש מקול הסוס. את עמו ומושך

אחריהם. שמשוך בסוס ולא במלווהו ולא

 הלפידים מנושאי אחד ראה והולכים נמשכים והיהודי והאדון שהסוס עם

 עמו. פוטוצקי ונפל זאב נחום נתמוטט ברגלו. בו בעט והולך. נדחק יהודי

 פוטוצקי שאל אירע? מה רע? לו אירע בבהלה, פוטוצקי את זאב נחום שאל

בכעס.



 ההבל ונשמט זאב נחום של ידיו נתרפו זאב. נחום לו השיב לא כח מחוסר

 החבל, שנתרפה הסוס הרגיש הסום. לרגלי החבל ונפל הסוס את בו שקשר

לו. והלך רגליו את נשא

 מכאוב. הרגישו ולא בזמן הרגישו לא והשר. זאב נחום שניהם להם שכבו

 וראה והביט פתוחות בעינים פוטוצקי לו שכב בהם. היה לא לקום כה אבל

 שמו. את שהזכירו ששמע לו היה דומה להם. מהלכים אדם בני של סיעות

 מאוכלי מהם כמה אותם. הכיר יד על יד על שמו. את הזכירו ודאי אלא כי, לא

זכר. לא שמם את ידע פניהם את היו. שולחנו

 כינוייהם הכיר. שמו את שהזכירו מהם שנים שמו. את שהזכירו שמע שוב

 צחוק. לידי אותו הביאו צערו בשעת עכשיו שאפילו היו, מגונים

 מה? שום על הללו הלפידים אדונים, נא שמעו להם, אמר

 מרוב לך. אשיב מחר כעת לו, השיב ואחד לו השיב לא הנשאלים מן אחד

מיטיבם. פני את ראו לא הלפידים

 אמר, ולפוטוצקי כלום. לא ואמר, רגלו את בדק ועמד, זאב נחום נתחזק

 נשען השר. עליו שיסמוך כדי שכמו את זאב נחום הטה לארמונו. השר קרוב

 יחדיו. שניהם והלכו פוטוצקי עליו

לארמון. הגיעו קלה שעה אחר

 אוכלי וכל השר עבדי כל בארמון. היה לא אדם כל היו. פתוחים הפתחים כל

 חדרי כל אותו. לחפש יצאו ציד לצוד פוטוצקי עם שיצאו השרים וכל שולחנו

 וכוסות וצלוחיות קערות מלאים היו השולחנות וכל מאירים היו הארמץ

 לאחר כמו ומשקאות אוכלץ ושיירי וקנקנים וקיתוניות ובקבוקים וגביעים

גדולה. סעודה

 את שהניחו ראה הוא דבר. אמר לא עייפותו מחמת היה. עייף פוטוצקי

 מרובה היתה עייפותו אבל הסעודה, שיירי וראה שומרים בלא הארמון

 מטתי. על השכיבני למלווהו, ואמר עיניו את עצם מכעסו.

 של מטתו היכן ידע ולא פוטוצקי של בארמונו היה לא זאב נחום של מימיו

 עומד דרגש ראה שנתנמנם. מפני היה אפשר אי פוטוצקי את ולשאול פוטוצקי.

 שהביאו פוטוצקי הרגיש הדרגש. אצל פוטוצקי עם לו בא האולם. בירכתי

השכיבני. לו, אמר הדרגש. אצל

 שלחו הקטנים האדונים ואת עבדיהם ואת לשולחן. וישבו וחזרו השרים חזרו

פוטוצקי. האדון את לבקש

 תאבונם. את סיפקו לא הגדולה הסעודה אחר שנשתיירו ומשקין אוכלין

 עליהם גבר פוטוצקי האדון את לבקש בדרכים עצמם שטלטלו מחמת

 הבית משרתי הבית. משרתי את לזרז כדי ובסכינים בכפות הקישו רעבונם.

לעבודתם. חזרו לא ועדיין לארמון חזרו כבר
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 גדול בקול הריע הדרגש. על מוטל שהוא הבית בעל את השרים מן אחד ראה

 פוטוצקי שת ולא מחול. ועשו ממקומם ועמדו השרים שאר ראו יחי. וקרא

 כולם ודיברו דרגשו אצל באו מאומה. כל עמהם דיבר ולא עליהם לבו

 את הניחו והיאך בהעדרו פתאום הרגישו היאך מספרים כשהם בערבוביא

 אותו מצאו כשלא ולבסוף אותו לבקש המקומות בכל נתפשטו והיאך צידם

בדרכים. אותו לבקש בלפידים יצאו

 מצילי? הוא היכן היהודי? כאן היכן בלעג. פוטוצקי שאל אותו? ומצאתם

 זאב נחום לו והלך נסתלק שכבר פוטוצקי, נתכוון למי השרים ידעו לא

 פוטוצקי. של שולחנו אוכלי ומאימת השרים מפחד

 לרעה. איש בו יגע ואל אלי. והביאוהו אחריו רדפו פוטוצקי, אמר

 האיש ליהודי. רוח קוצר מתוך והמתין פתוחות בעינים פוטוצקי לו שכב

 לאדוני. אביא ומה לצוות חאדץ יואיל מה ושאל, בא הבית על אשר

 אתה אין למה עומד? אתה למה בחמתו. פוטוצקי צעק לי, הביאו מצילי את

מביאו?

 אותו, יביאו בוודאי אותו, לבקש יצאו כבר ואמר, שחה הבית על אשר האיש

אותו. יביאו מיד

 פוטוצקי. צעק ללכת? לו נתת למה ואתה

 ראיתיו. לא ראיתיו, לא אני אני, אני,

 הוא. הנה לך? למה עינים אותו, ראית לא אותו? ראית לא למה

 אוחזים פוטוצקי של שולחנו מאוכלי ושנים פוטוצקי לפני זאב נחום לו עמד

אחד. ומזה אחד מזה בו

 ולנחום לכם. ולכו ממנו ידיכם אספו ממנו, הרפו ואמר, פוטוצקי עליהם צעק

 ויין לאכול לחם לי נתתם ואשתך. אתה עלי טרחתם הרבה הרבה אמר, זאב

 לילה. ועד מלילה היום, כל עמי ועשית עליה לשכב ומטה לשתות שרוף

 מתוך מדבר שפוטוצקי ודימה ששמע יש ושמעו. עמדו פוטוצקי בית באי כל

 את להשמיע כדי אלא שאמר מה פוטוצקי אמר שלא ודימה ששמע ויש החום

 שמע. מה ידע ולא ששמע ויש היהודי, כמעשה עשו לא שהם השרים

 זאב. נחום שתק טרחתך? בשכר לך אתן מה פוטוצקי, ואמר חזר

 שאלתי? על משיב אתה מה פוטוצקי, לו אמר

 שכר. עליה מבקש ואיני לידי באה מצוה אשיב? מה זאב, נחום אמר

 יתפאר שלא ובלבד תתן מה לו תן לו, תן לפוטוצקי, מהשרים אחד לו אמר

ידו. על טובה לך שבאה עליך

 לביתך חזור לביתך לחזור אתה מבקש אם זאב, לנחום פוטוצקי ואמר חזר

 פוטוצקי, אמר ולעבדיו שתה. יין טיפות שלוש שתים לשתות אתה מבקש ואם

לביתו. עד ילווהו מכם שלושה שנים
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 לי אלך רשות לי לתת יואיל האדץ אם האדץ, של בחסדו זאב, נחום אמר

לבדי.

למה? לבדך,

 תפילת ואתפלל הכנסת לבית אלך בעיר ואני הואיל זאב, נחום אמר

ערבית.

זאב. נחום לו והלך הן דרך ראשו פוטוצקי לו נענע

ו

 אירעו לא פוטוצקי של מימיו היום. מעשה את פוטוצקי זכר בלילה משכבו על

 וכל מת הייתי כבר בלבו, פוטוצקי הרהר היהודי, אילולא שכזה. מעשה

 הלויה. סדרי על ומתייעצים עומדים היו ציד לצוד עמהם שיצאתי השרים

 הסוף, היה ומה אותי, לבקש שיצאו ספק אץ אותי. לבקש שיצאו הם אומרים

 אותי, לבקש יצאו הם אף הרי תמיה, אני כלבי על אבל אותי. מצאו ולא ביקשו

אותי? מצאו שלא זה מה הם

 בשמו כלב כלב מכלביו, כמה לפניו והעלה משכבו על פוטוצקי לו שכב

 מצפה מהם ואחד אחד וכל ושלישי שני וכן מהם אחד כנגדו קפץ ובתכונותיו.

 חיבה. של מלה לו יאמר צוארו, על לו יחליק ראשו, על ידו יעביר שאדוניו

 הטובים הכלבים כל שעה אותה מפיו. מלה הוציא ולא ידו הזיז לא פוטוצקי

 ידידיו. מסיעת יותר בעיניו חשובים היו לא לו שהיו

 לפניו שנתרפסו כלבים של כת והבריח ידיו שתי את והושיט פיו את עיקם

 בשינה, שקע כבר השעה כמחצית כבר לישון. כדי בחזקה עיניו עוצם כשהוא

 באה. שאינה ממנו, רחוקה ששנתו ער, שהוא דימה שבחלומו אלא

 היום כל אשכב אני פוטוצקי, לו אמר להלבישו הזקן משמשו כשנכנס למחר

 מפני ממות. אותי שהציל ליהודי אתן מה לי אמור ואתה אלי. יבוא אל ואיש

 בדבר. אני מהרהר לו, אמר דבר? משיב אתה אץ מה מפני שותק? אתה מה

 אירעני מה לאדוננו אספר בחסדו לו, אמר הרהוריך? לך אמרו מה לו, אמר

ספר. פוטוצקי, לו אמר הלז. היהודי עם

 ואת עוניו את ראיתי היהודי. של למקומו נזדמנתי ימים וכך כך לפני לו, אמר

 אוכל שאתה לומר אפשר אי לו אמרתי שביעה. כדי בה שאין פתו ואת עמלו

 לבך? משאלות הם מה לו אמרתי מצרה. פתי השם ברוך לי אמר חסד. לחם

 לפני כדאי להיות שואל, אני אחת הם, מה לבי משאלות ואמר דברי על חזר

 להניח כדי מבקש אתה מה אלא שאלתי כך לא לו אמרתי אותו. לעבוד השם

 האלקים שיתן אני מבקש מבקש? אני מה לי, אמר לך. ולהיטיב מעמלך לך

 לו שאין אדם לך אין לו אמרתי לנו. נותן שהוא במה שנסתפק ולאשתי לי דעת

אתה ואץ ממני מסתירה שאתה אלא כן, אתה אף ובוודאי מיוחדת משאלה
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 משום לי אמר למה? - ושלהתיה. לי היתה משאלה לי אמר לי. להגיד רוצה

 אמרתי לו. שיש ממה לו פוחתץ לו שיש ממה יותר אדם מבקש שאם שראיתי

 ליטול מה היה לא רואה שאני כמה כל מידך, פחתו ומה בידך היה מה לו

 קודם שהיה כמות לא אלא בידי, יש ועדיין היה כן, תאמר אל לי אמר ממך.

 כל עם יום בכל להתפלל יכול שאיני על הייתי מצטער ימי כל עכשיו. הוא

 משתדל אבל בעיר. הכנסת ובית בכפר שאני מפני הכנסת בבית היהודים

 מזקץ משאני מזומנים, לעתים לעיר ללכת אני משתדל עכשיו ואף הייתי

 שלא מה יבקש ולא לו שניתן במה להסתפק אדם שחייב הרי קשה. זה אף והולך

לו. ניתן

 והמתץ המשמש לו עמד משמשו. על ועיניו שפתיו בין מקטרתו פוטוצקי לו שכב

דבר. אדוניו לו שיאמר עד

 סיפרת מה לשם לי אמור אבל טול, לו ואמר מקטרתו את פוטוצקי לו הושיט

 עצה ואתה דברים, סיפורי ולא ממך ביקשתי עצה הזה. הסיפור כל את לי

 אמר הם. מה לשם יודע שאיני דברים ומספר עומד אתה אלא לי נתת לא

 מה פוטוצקי, אמר דברי. על דבר אוסיף רשות לי יתן האדון אם המשמש,

 עצה ממך שואל אני שכמותך. פוחז לך מבקש אתה המלטה בפיך? יש דברים

דברים. לסיפורי עצמך מבריח ואתה

 להתפלל האדון לו נתן אילו אדוני, של בחסדו אני, סבור המשמש, אמר

 מזה. טוב שכר לו אין בעיר הכנסת בבית יום בכל

 אמר וכי בעיר? מלהתפלל בידו מעכב ומי לו, ואמר פוטוצקי עליו צווח

 שנתתי אני רוצה? שהוא מקום בכל מלהתפלל בידו עיכבתי שאני יהודי לך

 אומר אתה תפילתם בית את להם לבנות שלי האדריכל את שבעירי ליהודים

 שכרו. זה היה שבעיר הכנסת בבית להתפלל ליהודי לו נתת אילו לי

 וכדי בעיר, לדור הוא צריך בעיר, יום בכל להתפלל כדי המשמש, אמר

 צריך דירה לו לשכור וכדי בעיר, דירה לו לשכור הוא צריך בעיר לדור

 השריפה שמימי דירה, ימצא לא ממון בידו יש ואפילו דירה. שכר לשלם הוא

 אץ פוטוצקי, אמר דיירים. מלאה דירה ספק וכל חרבים, היהודים בתי רוב

 אמר בעיר, פנויה דירה אין האדץ של ברשותו המשמש, אמר בעיר? דירה

 אין מה, שותק? אתה למה המועצות. בית מרתף את לו אתן כן אם פוטוצקי,

בעיניך. יפה מתנתי

 במה הרהורים? אתו פוטוצקי, אמר שותק, אני הרהורי מפני המשמש, אמר

 האדון, עצת טובה בלבי, אומר אני אלא מהרהר, איני לו, אמר מהרהר? אתה

 ואת נפשו את היהודי יחיה במה אדע לא בסכלותי אבל מאוד. במאוד טובה

 היא, טובה האדון עצת אבל יעשה? מה בעיר פחמיו, לו יש ביער אשתו. נפש

וגם בו. לדור מקום לו יהיה המרתף את האדון לו יתן אם מאוד. מאוד טובה
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 pהאד גם לעבדיו טוב האדון אם שאומרים כמו פרנסה, גם לו יתן האלקים

לבריותיו. טוב האלהים

 של משמשו עם עסק לו שהיה אחד יהודי עצה. מצאו לא ומשמשו פוטוצקי

 שמרים. מכירת זו זו, ואיזו עצה. לו מצא פוטוצקי

בפרוטרוט. דברים אסביר

 ומפני הרבנים את לפרנס כדי בידן היה ולא היו קטנות הקהילות שרוב מפני

 השמרים מכירת את מוסרים היו בה לחפור קרדום התורה את יעשו שלא שאמרו

 חלתה בביטשאטש. וכך הקטנות הקהילות ברוב כך הרבנים. של לנשיהם

 את לחכור הרוצה כל הכריזו, בשמרים. להתעסק בידה היה ולא הרבנית

 לעצמו וקנה העיר פרנסי אצל פוטוצקי שלח ויחכור. יבוא השמרים עסק

שמרים. למכירת העסק את לצמיתות

 כל ואת המועצות בית מרתף את לו ומסר זאב נחום את פוטוצקי זימן

 שמכאן ובחותמותיו, בשמו חתום המרתף על קנין שטר לו ונתן המפתחות

 של יורשיו ויורשי יורשיו בידי רשות ואין עולם עד הוא שלו המרתף ואילך

 שבעולם אמתלא בשום כוחם ומכוח מכוחו הבאים כל בידי ולא פוטוצקי

 זרע את ולא זרעו את ולא אותו לא המרתף, מן זאב נחום היהודי את להוציא

 מכאן שמרים. למכור הקהל מן כתב פוטוצקי לו מסר ועוד עולם. עד זרעו

 למשפחת נמסרה בבוטשאטש שמרים שמכירת שתמיהים לאותם תשובה

הרבנית. בידי ולא בתים בעלי

ז

 אשתו עם לו ובא בקתתו ואת פחמיו ואת עציו ואת יערו את זאב נחום הניח

 שנמשך שבבוטשאטש המועצות בית במרתף דירתם את קבעו בעיר. לדור

 של קטן בחלק הסתפקו ואשתו זאב נחום אבל אחרת. למדינה עד והולך

תפיסתם. כדי המרתף

 הימים. כל שם מכרכרים שהיו השרצים ומן העכברים מן חלקם את פינו

 ומתוך כסף. בלא שכזו מרווחת דירה לו שמצא זאב בנחום נתקנאו הרבה

 שדים של במקום מדורך שקבעת עליך אנו תמיהים לו אמרו בו שנתקנאו

 היו שם מכרכרים שהיו העכברים מחמת הרבה שפעמים ולילין, ורוחץ

 מן נתיירא לא זאב נחום אבל המרתף. מתוך יוצאים משונים קולות שומעים

 מזוזות קבע במרתף לדור שנכנס שקודם מהם, להתיירא לו היה ולא השדים

 שום במרתף נשמע לא ואילך שמכאן הוא במזוזה. שחייב פתח בכל כשרות

 תהלים, מזמורי קול שומעים היו אלא הוללים של קולות שום ולא צחוק

 תהלים. של יום יום בכל לומר זאב נחום היה שרגיל

ילבש, וצדיק יכץ רשע תהלים, בספר ישראל מלך דוד ידי על מפורש כבר



 בניו ובני בניו לשם בונה, הוא עצמו לשם הוא סבור בית, לו בונה עריץ רשע

 שעשאוהו זה מרתף לעמוד. שעתיד צדיק בשביל אלא בונה ואינו בונה, הוא

 מפניהם לברוח יכולים נפילה שבשעת מהם, קשים עריצים פחד מפני עריצים

 יום בכל ולהתפלל קונו את ולעבוד בו לדור עני ליהודי גמורה במתנה ניתן

בעיר. היהודים אחיו כל עם בציבור

 לו יוצא שליחותו. את עושה הוא ברוך הקדוש בכל הזה. בדבר לומר לנו עוד

 מושכתו הגיעה, ולא כדור בה שולח לקראתו, חיה לה יוצאת ציד, לצוד שר

 והולך תועה התחיל יחזור, דרך באיזו ידע ולא חבורתו מבני שנתרחק עד

 ליתן כדי למה, זה כל לארמונו. והחזירו תמים אותו מצאו ונרדם, שנפל עד

בציבור. להתפלל שמתאוה ליהודי שכר

 הכנסת לבית ומעריב משכים היה לו. ניתן תמים אותו לו שנתאוה דבר בכן

 תפילה ובין בציבור. תפילותיו כל מתפלל והיה תמיד יום בכל פעמיים

 הזה העסק את פוטוצקי לו שהקנה שמרים, ומוכר במרתף יושב היה לתפילה

 אנו למה כן אם קודם, סיפרנו כבר זה דבר באמת הקהל. מן פוטוצקי לו שקנה

 מיני מכל היו יפים זאב נחום שעשה שהשמרים להוסיף כדי עליו, חוזרים

 משתדל שהיה אחרים, ממקומות שמרים להביא החנונים שפסקו עד שמרים,

 לא בשבת. ומחלותיו בחול מפתו נהנה אדם כל שיהא כדי יפה יפה לעשותם

 ונמצאים טובים לא שמרים ועושים לבצעם שעיניהם שמרים מוכרי כרוב

 חלותיהן ואץ יפה עולה פתן שאין שרואות ישראל, לבנות ובושות צער גורמים

 על להלחם באות שהיו האומות אותן של זה כחוטם שקועות אלא נאות,

 שהיתה כמותו, איש של ואשתו עיניהם. בין חוטמם הוא ששקוע בוטשאטש,

 עזר. - זכה רש״י שפירש כעניין עוזרתו, אשתו שרה חיה

 באים ובנותיהם בניהם התחילו בעיר לדור ואשתו זאב נחום שבא מיום

 שקבעוהו השוק יום מלבד היתה. למסחר מטרפולין בוטשאטש שהעיר אצלם,

 יום בבוטשאטש היה גדול יריד בשבת, חמישי יום בכל הראשונים האלופים

 בניהם אף והיו לקנות ומי למכור מי מקומות מכמה באים והיו בשנה אחד

 שבניהם ושמחים רואים הזקנים והיו באים שרה וחיה זאב נחום של ובנותיהם

 השם, בדרכי הולכים ישראל כל באמת השם. בדרכי הולכים ובנותיהם

 הלכו הם ואילו נהוג, שכך מחמת הרגל, מחמת השם בדרכי הולכים יש אלא

 תורה. ללמוד זכו ולא היה ביער שגידולם פי על אף השם, מאהבת בתמימות

כמותם. להיות להם עמדו אמם של וצניעות אביהם של תמימות

251 השותפים

ח

 משכיר ממון. ידם על להכניס משתקד חצר או בית לו יש אדם שבעולם בנוהג

להניח כדי אדם, של תפיסתו כדי מקום, פיסת וכאן זוית קרן וכאן חדר כאן



 בו כיוצא באחרים, נהג עץ טובת אלא כך, עשה לא זאב נחום סחורה, שם

 אח בו שפתחתי בער נחום בהם כיוצא בניהם, ובני בניהם בהם כיוצא בניו,

המעשה. סיפור

 להם לשכור כדי בידם שאץ בעיר יש ותגרניות תגרנים כיצד? עץ טובת

 טורח כמה סחורתם. את עליהן ומציעים בשוק אצטבאות הם מעמידים חנות,

 ובערב לשוק בסחורתם באים הם בבוקר בזה, יש זמן הפסד כמה בזה, יש

 אחד אדם בידי שאין סחורה מיני כמה ויש השוק. מן סחורתם את מחזירים הם

 טורחים. הם טרחות כמה יגיעים, הם יגיעות כמה כבדם. מחמת לטלטלם

 והיכן להם. ונטפלים בה מריחים וחזירים כלבים סחורתם, אוכל צרכי ואם

 לשוק הקרובים הבתים שכל השוק, מן רחוק רחוק שוק, תגרי של דירתם

 בממון ששכרום או מאבותיהם בתיהם את שירשו הנגידים, ידי על מדויירים

 השוק מן הרחוקים למקומות נידחים והאביונים העניים כרחם על הרבה,

 לכל שלי במרתף יש מקום זאב, נחום להם אמר פרנסתם. ממקום רחוק

 שלי המרתף לתוך סחורתכם את והכניסו בואו בוטשאטש, של סחורתה

 ולא דירה שכר לא מכם מבקש אני ואין אותה ומוצאים באים אתם ובבוקר

 הביא טובה כמה בנפשכם שוו מעתה גמול. תשלום שום ולא שמירה שכר

 בחמישי שכן כל הפרנסה, של עולה עליהם שהקל השוק לתגרי זאב נחום

 הכפרים בני בשביל השוק מן לחזור ומאחרין לשוק לצאת שממהרים בשבת

בעיר. צרכיהם לקנות שבאים

 קודם קצת או למעריב מנחה בין יום בכל והתגרניות התגרנים להם באים

 מן משומרת והיא למרתף סחורתם את ומכניסים ובאים זה לאחר קצת או

 מכל חזקות המרתף שדלתות האש, ומן החזירים ומן הכלבים ומן הגנבים

 שחנויות שבשוק, סחורה מכל הסחורה היא ומשומרת שבחנויות, הדלתות

 את ופותחים ובאים נחרתו קול הגנבים ושומעים נרדם לילה שומר פעמים

 הגנבים עם אחת יד עושה לילה ששומר או הסחורה, כל את ומוציאים הדלתות

 גנב כל אין שבמרתף סחורה ואילו הסחורה, כל את ומוציאים הגנבים ובאים

 שבפנים אותם ואם במרתף, קבועות ברזל של כפולות שדלתות לה, יכול

 בידו, שהמפתח למי אלא נפתחות ואינן ננעלות שבחוץ אותן ננעלות, אינן

 שבבוטשאטש הגדול המועצות בית של הארוך המרתף של הגדול המפתח זה

 ואם המרתף. על קנץ שטר לו שמסר ביום זקן לאותו בוטשאטש אלוף שנתנו

 לשער אתם יכולים פולין על התתרים אימת היתה גדולה כמה יודעים אתם

 מפני ומחסה מעח בוטשאטש אלופי להם ביקשו שבו המרתף של תוקפו

 הגדול המועצות בית של הוא חלק הזה שהמרתף יודעים אתם ואם התתרים,

 הגראפים של צערם לשער יכולים אתם בגללו בנו נתקנאו פולין ערי שכל

יהודי. שותף אלא עוד ולא שותף, אביהם אבי אבי להם ששיתף פוטוצקי לבית
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 נחום של מזרעו וואלאך בער לנחום פוטוצקי לבית הגראפים לו שלחו וכבר

 להיות זכיתי אם בחכמה להם והשיב רשותו, להם שימכור המרתף בעל זאב

 מן ידי אסלק אפשר פוטוצקי לבית המפוארים הגראפים של שותפם

השותפות.

 זה, כל סיפרתי המעשה סיפור בתחילת כבר והרי זה, על חחר אני ולמה

 שהורישו יהודי של שירושתו יודע, שהיה בער נחום של שבחו לך להגיד אלא

זהב. דינרי אלפים אלפי מאלף יפה אבותיו לו

 ומוכר במרתף לו יושב והיה רשותו את וואלאך בער נחום מכר לא ובכן

 עושה זאב מנחום נמשכת ייחוסם ששלשלת אבותיו וכאבות כאבותיו שמרים

 פוטוצקי. מידי במתנה המרתף את שקיבל פחמים,

 אלא מתעסק ואיני בער לנחום עד זאב מנחום הדורות מספר את אני מניח

בער. בנחום

 הגדולה המלחמה שבאה במרתף, שדרו אבותיו לבית האחרץ היה בער נחום

 ולאחר בוטשאטש. את והחריבה מבוטשאטש בוטשאטש יושבי את ועקרה

 לבוטשאטש בוטשאטש מאנשי מקצתם מקצת וחזרו המלחמה שנסתיימה

 למלכותה. שחזרה פולין לידי ובאה אוסטריך מידי בוטשאטש יצאה כבר

 בקיומים השגיחה ולא ראשונים ברית שמרה ולא אבות חסדי זכרה לא והיא

 לא וממילא ומדה, מדה בכל ישראל של רגליהם את ודחקה ישראל שבידי

 המרתף. מבעלי האחרון שהיה בער נחום של ליורשיו המרתף חזר

 שם בנותיו. היו שתים לבנות. אלא לבנים זכה לא וואלאך בער נחום

 נישאה לה. היה קשה מזל הבכירה שמה, נחה הצעירה שם שכחתי, הבכירה

 אביה אצל חזרה ריקם. מביתו אותה ושילח הנדוניא את שאכל קשה לאדם

 שבת חיללה הגרוש. מן שלמדה רעים מעשים אלא עמה הביאה ולא

 הסטריפא מאחורי ספסל על יושבת ראוה אחת שבת ומעשה בפרהסיא.

 נאה סודר לה ליקח הבטחותיו ולא אביה תחנוני הועילו ולא וסורגת ויושבת

 יראי את להכעיס ונתכוונה בה נכנסה שטות רוח אומרים, סורגת. שהיא מזה

 בה הביטו לא השם יראי פיהם. על להתנהג צריך שהעולם שסבורים השם

 ומכינה שבת מחללת בתו שראה ציערה, היא אביה את אבל בה, הרגישו ולא

לעצמה. גיהנם

 שעוברת בת ממנו שיצאה בער נחום נענש מה על ושבים, עוברים שואלים

 מה שום על לשאול בניהם ובני בניהם שעתידים ידעו לא והם יהודית. דת על

יהדותם. על שנהרגים הם נענשים

 ונניח תשובה עליהן מצאו ולא שאלו ממנו גדולים שחכמים השאלות את נניח

 מקצת ונספר ביסוריה עוונה את שכיפרה בער נחום של הבכירה בתו את

נחה. על הצעירה הבת על מה
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 הכרתי אני בחיים. נחמתו חיתח והיא ממנה לאביה לו היתה רוח נחת נחה

 שאמה היתה, שלה פטרונית מעין השלום עליה מורתי שאמי בקטנותי, אותה

בעיר. קרובים לה היו ולא עליה מתה שלה

 של אוירו מפני אמרו אמה. מתה הדורות מזג ונשתנה הטבע שנשתנה מחמת

 במקום דירה לו ושכר שבמרתף דירתו את בער נחום הניח מתה. המרתף

 דירה לו שכר השלום עליה אמי אחר היתה כרוכה נחה שבתו ומפני אחר.

 עת בכל אצלה ונכנסת שלה לפטרונית סמוכה נחה שתהא לדירתנו, סמוך

 בער נחום כשהיה חורף ובלילי וגלמודה. בודדה היום כל יושבת תהא ולא

 לשם טיי כוס לשתות אצלנו נכנס היה ערבית מתפילת המדרש מבית חוזר

 רואים והיו הטיי במשקה כך כל רגילים היו לא עדיין הדור שבאותו רפואה,

 רפואה. לשון הרבט״י בפולנית לטיי קורץ וכן רפואה, של משקה בו

 דרו שמו. רינגלבלום פייבוש תבואה וסוחר ישר אדם לקרובנו נישאה נחה

 עמנואל מנחם הוא מוניו הוא שמו, מוניו חכם בן מהם ויצא בשלום זה עם זה

 השיקוץ של שלוחיו הארורים הטמאים שהרגוהו רינגלבלום, עמנואל הוא

ווארשי. בגיטו המשומם

 כרוב סופם היה אם או בעולם, בער נחום של מזרעו נשתייר אם יודע איני

 או כך אם העולם. מן אותם וכילו הארורים הטמאים שבאו ביטשאטש אנשי

 עושה זאב נחום של לזרעו האחרץ וואלאך בער לנחום זכירה אני עושה כך

 הגדול המועצות בית של הגדול המרתף את במתנה שקיבל פחמים,

 כיוצא בער נחום ואף בציבור. להתפלל מתאווה שהיה בעבור שבבוטשאטש,

 בציבור. תפילותיו כל והתפלל המדרש בבית ומעריב משכים היה בו

 צרותיו בכל היה. תורה לומדי מוקיר אבל היה, לא בער נחום התורה מבעלי

 מורי אבי לפני תורה לומד כשהייתי זכורני אחרים. ומשמח שמח אדם היה

 בימות שבשוק חנויות בעלי היו רגילים הישן המדרש בבית לברכה צדיק זכר

 שבבית הצנה, מפני להתחמם ביום פעמים כמה המדרש לבית לבוא החורף

 החורף ימות כל האש בו כלתה לא יפה, מהוסק התנור היה הישן מדרשנו

 בא. וואלאך בער נחום אף והיה בלילה. ולא ביום לא

 המדרש שבבית תורה לומדי את השמחות עיניו בשתי מקיף היה בכניסתו

 ידיו בשתי ומטפח עומד היה וכך בתורה. ועוסקים אגודות אגודות שיושבים

 התורה. לאהבת שמעוררים הישנים הניגונים מן ניגון ומנגן

 ימים אני וכשנזכר בלבי. נשתייר זה ניגון ושכחתי. שמעתי ניגונים הרבה

 תורה לומדי מלא הישן מדרשנו בית והיה יהודים מלאה עירנו שהיתה שעברו

 מלבי. מתנגן המדרש לבית בכניסתו מנגן בער נחום ר׳ שהיה הניגון אותו

 אר הניגון עליהן שנתייסד המלים את למסור יכול, איני הניגון את למסור

ארמי: בלשץ שנאמרו המלים הן ואלו יכול.
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ובתרייתא: בקדמתא אלהין הוא מרומם

אורייתא: לן ומסר בן ואתרעי צבי

 הקודש בלשון תרגומו וזה

ובאחרית: בראשית אלקים הוא מרומם

התורה: את לנו ומסר בנו ורצה חפץ
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א

 שטוח גגו מלבן. כמין בנוי בנין מוצא אתה השוק ולבאר המועצות מבית למטה

 מתכת של קטנים דגלים וארבעה נעולה. ואחת פתוחות חמש שם. חנויות ושש

 אחד ודגל מזה אחד דגל הגג, קצות בארבעה קבועים ומנוקבת דקה לבנה

 ומשמיעים מתנפנפים הם בהם ומנשבת באה וכשהרוח קצותיו, בארבעת מזה

 מאבותיהם, ואבותיהם מאבותיהם ששמעו לספר שרגילים בעיר יש זקנים קול.

 הזמר. בטל השוחז מעשה משאירע זמר, כמין יוצא הקול היה שעברו שבדורות

 הבנין נשלם לא עצה. בית לשם שנבנה הקטן, המועצות בית זה לבנין לו קורץ

 והלכו הרבה בממון העיר בעל פייסם העיר. על להלחם התתרים שבאו עד

 הבנין. את השלים ולא ידיו נתרוקנו אוצרותיו כל עליהם שריקן מאחר להם.

 נבנתה לא העיר. על התתרים שעלו קודם שהיה כמות העצה בית נשתייר

 ושמו בטיח וטחוהו גג לו עשו אבל להתייעץ. עצה בעלי נכנסו ולא קומה עליו

 סיפרתי שכבר הגג, קצות בארבעת מתכת של דגלים ארבעה וקבעו לגג מעקה

עליהם. לחזור צורך ואין עליהם

 ובנה לאומנים קרא פוטוצקי. מיקוליי לידי בירושה העיר נפלה ימים אחד

 -למ הישן את מכר הגדול. המועצות בית את ובראשם אבן בתי העיר את

 מאחר העיר. מן ליהודים ומכרו שקבלו זה הלך במתנה. לו שנתנו או שמכר

 בית לו שקראו אלא שמו, את ביטלו לא המועצות בית לו לקרות רגילין שהיו

 עצה. בית שימש לא שמימיו פי על אף הקטן, המועצות

 להם וישבו דירתם את בו קבעו ליהודים. הקטן המועצות בית נמכר בכן

 המועצות בית היהודים כבתי שלא והנאה, רוח קורת מתוך ובשלוה בשלום

 התנור החורף ובימות הוא צונן החמה ובימות באבנים היה שמבונה הקטן,

 לקראתם, עולים המים ממש השוק, לבאר הם וקרובים החום, את מחזיק

 דרכים אימת ואין טורח בלא מימיהם מביאים תינוק ואפילו אשה ואפילו

עליהם.

צרכיהם ליקח הכפרים בני כל לשם באים השוק שביום שם, היתה זאת עוד


