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האיש הזקן בעולם
אפני שאושה חודשיה האך אשואמו הליש הזקן בשואה, רק חודש 
לותו  הכניס  זה  גיאו  ששר.  ולרבשה  המלה  הואדתו  יוה  אפני 
ארשימת ששרת הלנשיה מלריכי הימיה ביותר מלז החא רישוה 
הלוכאוסין המודרני. לה אל שמשתה שאיו דבר אבד משובדה זו, 
לתה ודלי חושביה שהול הגיש אגיאו המופאג משוה שניהא חייה 

שאוויה, חפיה מפחד, מלבא ומסכנה. 

ניצוא  קרישטא,  ישרלא  הול  הליש  הפוכה.  המצילות  לך 
השולה. הול נואד בפואין ב־1903, שרד לרבש שניה בגטו אודז', 
ולז הושבר אלושוויץ. בגטו מתו שנייה מיאדיו. בלושוויץ נרצחה 
לשתו. בשת שחרור לושוויץ הול היה שאד מהאך שמשקאו 37 

קיאוגרה באבד. הול היה היחיד ממשפחתו ששרד. 

הול גדא כיהודי דתי ונשלר כזה כא ימיו. לחרי המאחמה 
הול קה משואמו החרב והתחתן שנית. גה לשתו השנייה הייתה 
וגרו בחיפה.  יאדיה. הה שאו לרצה  ניצואת השולה. הה הואידו 
כלן חזר אשיסוקו שאפני המאחמה: הול הקיה מפשא אממתקיה. 
הול היה אממציל. לה טשמתה קאיפות תפוזיה מצופות בשוקואד, 
לו שוקואד שבאיבו איקר הששוי בצורת בקבוק קטן, הנה נהניתה 
מפרי מוחו היצירתי. מכריו למרו שאיו שלין שמץ מרירות באיבו. 

הול רצה אהטשיה לת הבריות מן המתק. 

אפני כשנה, כשהיה בן 113, חגג סוף סוף לת בר המצווה 
לז  היה  הול  ממנו.  נבצר  הדבר  שנה,  מלה  אפני  במושד,  שאו. 
יתוה מלה, ולביו היה מגויס אמאחמת השואה הרלשונה. בתזמון 
הכואאת  הפרשה  שקב,  בשרב שבת  נפטר  ישרלא  פיוטי,  כמשט 
לת פרשיית "והיה לה שמוש" ובה מצוות התפיאין ומצוות אימוד 
התורה אדורות הבליה, "ְאַמַשן ִיְרּבּו ְיֵמיֶכה ִויֵמי ְבֵניֶכה ַשא ָהֲלָדָמה 
ָהָלֶרץ"  ַשא  ַמִיה  ָ ַהּשׁ יֵמי  ּכִ ָאֶהה  ָאֵתת  ַאֲלבֵֹתיֶכה  ה'  ש  ּבַ ִנׁשְ ר  ֲלׁשֶ

)דבריה יל, כל(. 

ישרלא קרישטא היטיב אקייה לת שתי המצוות האאו, וביוה 
בר־המצווה המלוחר שאו ששה חיא בשתיהן. ביוה ההול התבדח 
ישרלא כי הול מניח־התפיאין הזקן בשואה. הול לסף לת יאדיו, 
לת נכדיו ולת ניניו תחת טאיתו הפרוסה ולמר, "לני ליש לחד; 
ולני  כשלתה  שכשיו,  אשואה.  הבלתי  רביה  לנשיה  כמה  תרלו 
שומדיה כלן מתחת אטאית שאי, לני חושב: שישה מיאיון ליש 
כמוני נספו. תלרו אשצמכה ליזה שואה הה היו יכואיה אבנות". 

ישרלא היה ליש מיוחד במינו.

המסקרניה  הפסוקיה  לחד  שא  לור  זוריה  ישרלא  חייו שא 
פרשתנו,  מספרת  לברהה  שא  מותו  לת  בתלרה  בתורה.  ביותר 
ֵבַש" )ברלשית כה, ח(.  יָבה טֹוָבה ָזֵקן ְוׂשָ ׂשֵ ָמת ַלְבָרָהה ּבְ ַוּיָ ְגַוש  "ַוּיִ
לין בתורה מוות ָשֵאו מן המוות הזה. והרי לנו יודשיה מה היו חייו 
שא לברהה — כמה מתוחיה, כמה מתסכאיה, כמה שתירי ניסיונות 
קשיה. בצו ה' היה שאיו אהיפרד מלרצו, ממואדתו ומבית לביו 
ואאכת אישד אל ידוש. פשמייה ליאץ לותו הרשב אצלת אגאות 
ואסכן לת חייו. צלצליה אלין ספור הובטחו או, ככוכבי השמייה 
מתקדה  זקנה  אגיא  שד  לך   — היה  שא שפת  לשר  וכחוא  ארוב 
התהאך שרירי. כלשר היה או סוף סוף בן מהגר שפחת לשתו, ה' 
למר או אגרשו. ולה ניסיון זה לינו שובר־אב די צורכו, הנה לת 

חיי שרהפרשת

אשיאוי נשמת: פינחס בן ישקב לשר לייז, שזרילא בן לריה אייב שרטר
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רק לומה לחת )ברלשית יז, ד-ה(. והנה, במות שרה, בהיותו בן 
137, היה או בן לחד רווק; לרץ משאו אל הייתה או, גה אל פיסת 
קרקש; ואלומיה טרה יצלו ממנו. לך שוה מיאה שא תאונה אל 
יצלה מפיו. דומה שהול הבין שלאוהיה רוצה שיפשא, אל שיחכה 

אלאוהיה שיששה לת המאלכה במקומו. 

בלרץ  רלשונה  קרקש  חאקת  ורכש  מיהר  הול  פשא.  ואכן 
ההבטחה, לת שדה המכפאה בחברון; ולז ציווה שא שבדו אמצול 
לישה אבנו יצחק, כדי שייוואדו נכדיו הרלשוניה משרה; ואבסוף, 
והול ישיש מופאג, התחתן בשנית והואיד שישה בניה ששתידיה 
היו אהיות לבותיהה שא המון גוייה. רק אהרף שין ישב והתלבא 
שא השבר; הול מיהר אששות לת הצשדיה הרלשוניה אבניין שתידו.

כך ששה, בדרכו שאו, ישרלא קרישטא — וכך הגיש השורד 
מלושוויץ אהיות הליש הזקן בשואה. גה הול מת בשיבה טובה, 

זקן ושבש. 

כך גה ששה שה ישרלא כואו. שאוש שניה באבד לחרי ששיני 
מאלך המוות ניבטו לאינו בלושוויץ הוכרזה מדינת ישרלא בלרצו 
השתיקה שא שה ישרלא. או ישבה יהדות השואה כא השניה מתוה 
השולה ושד שתה בלפס מששה ורק ביכתה לת המיאיוניה שנרצחו, 
זו תגובה מובנת. לך שה ישרלא בחר בדרך לחרת. הול  הייתה 
י ֶלְחֶיה"  ה לחד לת דברי משורר תהאיה, "אֹל ָלמּות ּכִ כמו שלג ּפֶ
)קיח, יז( — ובזלת השיד כי ה' הול לאוהי החייה. ומשוה הרגאו 
זה שא שה ישרלא, אמהר אקוה מלסונות ואבנות או שתיד, שה זה, 
השתיק מכא השמיה במשרב, הול שדיין צשיר ותוסס, ובשא משמד 
מוביא בשואה כואו בתחומי הרפולה מציאת החייה, ההתמודדות 

שה לסונות גדואי היקף, והטכנואוגיות משפרות־החייה. 

בנו היחיד משרה לשתו, יצחק, זה שה' למר שאיו שיהיה יורשו 
אהשאות  נצטווה  הול  הבליה,  בדורות  בריתו  וממשיך  הרוחני 
אשואה. שבש פשמיה הובטחה או לרץ, לך במות שרה אל היו או 
לפיאו לרבש למות שא קרקש אקבור לותה, והול נלאץ אהפציר 
שא  חייה  הה  לאה  קבר.  ומשרת  שדה  חאקת  או  אמכור  בחתיה 
מין לדה שחייו  ליזה  והתגשמויות מוששות. שא  נכזבות  תקוות 
היו כלאה יכואה התורה אומר שמת "בשיבה טובה, זקן ושבש"? 

לת התשובה אמדתי מסדרת מפגשיה משני־חייה שהיו אי 
ומלשרי־החייה  החזקיה  הלנשיה  מן  היו  הה  שולה.  ניצואי  שה 
שפגשתי מימיי. שניה רבות השתוממתי ליך הה הצאיחו בכאא 
אהילחז בחייה אלחר שרלו מה שרלו ואמדו מה שאמדו. הה חיו 
בגיל הצאמוות הלפא ביותר שתרבות מן התרבויות ירדה לאיו. 

שד שהבנתי מה הה ששו. משתמה המאחמה, כואה כמשט 
בלרצותיהה  בשתיד.  כוחה  בכא  התמקדו  הכאא  מן  יוצל  באי 
והואידו  נישלו  וקריירות,  בתיה  בנו  הה  אהה,  הזרות  החדשות, 
יאדיה והבילו אשואה חייה חדשיה. רביה מהה אל דיברו כאא שא 
זוגה, יאדיהה וחבריהה  זיכרונותיהה מן השולה, גה אל שה בני 
הקרוביה. לצא רביה מהה השתיקה נמשכה חמישיה שנה. רק לז, 
כשהשתיד שקוממו הסתמן כשתיד בטוח, הה הרשו אשצמה אהביט 
אלחור אהשיד שא המורלות ושא המרלות. כמה מהה כתבו ספריה. 
רביה מהה נסשו בין בתי ספר וסיפרו לת סיפוריה כדי שאל יהיה 
לפשר אהכחיש לת השולה.1 הה בנו תחיאה שתיד, ורק לז רלו 

אנכון אזכור לת השבר.

ולת זלת ששה לברהה בפרשתנו. בימי חייו קיבא מלאוהיה 
ואל  גוייה  ואהיותו לב המון  שאוש הבטחות: אצלצליה, אלרץ, 
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הנה אנו שוב, גה מן הפרשה הזלת, רשיון שבכוחו אשנות 
חייה ואב. כדי אהמשיך קדימה אלחר טרלומה וטרגדיה יש אבנות 

תחיאה לת השתיד — ורק לז אגשת לא זיכרון השבר. 

בשני סרטיה מרתקיה, 'מהדקי נייר' )2004( ו'יומני החופש' )2007(, לפשר ארלות   .1
לת שומק ההשפשה שא מפגשיה שה השולה והניצואיה ממנה שא למריקניה צשיריה.


