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פרשת “תזריע”פרשת השבוע למשפחה

את המגבעת הראשונה קניתי בט’ באב תשמ”ו. האמת 
זה.  במקרה  מדויק  כך  כל  לא  “קניתי”  שהמונח  היא 
חבישת  יום  בעיקר  הוא  חרדי  לנער  הבר-מצווה  יום 
רגיל  נער  מ”סתם”  נהפך  אתה  שבו  היום   - המגבעת 

ל”בן תורה”.
לא  נימוקיי  אך  היקר,  לאבי  זה  את  להסביר  ניסיתי 
ממש שכנעו אותו. מבחינתו היה מדובר בהוצאה בלתי 
צפויה של כמה מאות שקלים. “יסלקו אותי מהישיבה,” 
שאת  הבנתי  כבר  אבל  ולטעון,  להמשיך  ניסיתי 

המגבעת הראשונה אצטרך להשיג בעצמי.
בערב ט’ באב מצאתי את עצמי אצל ברל ה”מאכער”, 
שהיה מומחה ב”חידוש” כובעים ישנים ומכירתם שנית 
ליד  עמדתי  שלם  יום  במשך  יותר.  גבוהים  במחירים 
ניקיתי  ארגזים,  הרמתי  שלו,  הענקית  הקיטור  מכונת 
וצבעתי. לצום הגעתי באפיסת כוחות אך עם מגבעת 

“מחודשת” עם קנטש קטן מקדימה כשכר לעבודתי.
לא יכולתי להתאפק. למרות שהיה מדובר בארבעה ימים לפני הבר-

מצווה ובעיצומו של צום, חבשתי את המגבעת והסתובבתי ברחובות 
בני ברק הלוך ושוב כמו טווס.

עברה שנה. י’ באב תשמ”ז היה יום חם מאוד כשיצאנו לחופשת “בין 
עמוס  כרגיל,  הדחוס   15 בקו  הוריי  לבית  דרכי  את  עשיתי  הזמנים”. 
כרטיס  את  לו  להראות  בי  האיץ  הכרטיסים  מבקר  ומזוודות.  תיקים 

הכרטיס,  את  חיפשתי  גמלוניות  בתנועות  הנסיעה. 
מתפרקת,  והשמיכה  נופלים  התיקים  כדי  כשתוך 
שיעיד  הנהג  את  “תשאל  נמצא.  לא  הכרטיס  אך 
ששילמתי,” הצעתי, “אין מצב שלא יזכור אותי”. הנהג 
הסתכל עליי ואמר: “אם הייתי יודע שתלך לצבא הייתי 
ממנו  הּורדתי  ואני  נעצר  האוטובוס  ששילמת”.  אומר 
אמר  לא  אחד  אף  אך  בי  הביטו  כולם  פנים.  בבושת 

כלום.
ירושלים  רחובות  בהן  בשעות  אלה  שורות  כותב  אני 
אלפי  מאות  הגיוס.  נגד  שמפגינים  המונים  מלאים 
יום באופן טבעי, כשם  ביום  אנשים שונים, המפולגים 
בעיני  אך  מפולגים,  אחרים  אנשים  אלפי  שמאות 
ובמיוחד  לבושם,  שחורים.  כולם  הכללית  החברה 
כובעם השחור, מאחד אותם בעיני החברה לגוש אחד. 

אני רואה אותם ונזכר בי, אני רואה אותם ונזכר בקניית 
המגבעת הראשונה שלי. עברו שנים. התגייסתי, השתחררתי, חציתי 
מגזרים, ראיתי לכולם את הלבן בעיניים ובחרתי לי את דרכי במנותק 
רואה  כשאני  היום  עד  אך  מקהילה(.  גם  ליצלן,  )ורחמנא  ממגזר 
רואים...(  כך  כל  לא  )במזכרת  או עקרון  ירושלים  ברק,  בני  ברחובות 
נער החובש לראשונה מגבעת לראשו, לחלוחית מציפה את עיניי. אני 

מבין אותו, שמח בשמחתו, כואב את כאבו. 
זיו דב”ש

פרשת השבוע למשפחה המתרחבת
“קשה  קצת  פרשה  היא  “תזריע”  פרשת 
מפרטת  היא  ראשונה.  בקריאה  לעיכול” 
על  שחלים  וטקסים  הלכות  של  סדרה 
אישה  שונים:  פיזיים  אירועים  החווים  אנשים 
בגופו  מתגלה  שצרעת  אדם  או  לידה  לאחר 
מורחק  האדם  המקרים  בשני  בבגדיו.  או 
הוא  שלאחריו  מסוים,  זמן  לפרק  מהקהילה 
שמדרשים  למרות  קורבן.  ומקריב  מיטהר 
הרחקתם  סיבת  את  תולים  שונים  ופרשנים 
והבאת הקורבנות במעשי היולדת או המצורע 
וכדומה(, מפשט הפסוקים  הרע  לשון  )דיבור 
הפיזי  האירוע  עצם  היא  שהסיבה  נראה 

המיוחד שאירע להם. 
התורה  של  ההתייחסות  הוא  שמפתיע  מה 
האדם:  בגוף  המתרחשים  כאלו  לתהליכים 
כמתייחסת  הדת  את  לתפוש  רגילים  אנו 
שבין  מצוות  מופשטים,  רוחניים  לתהליכים 
אדם למקום, או לאירועים ציבוריים קהילתיים 

- מצוות שבין אדם לחברו, ואילו כאן התורה 
ומאוד  “מלוכלכים”  במצבים  עוסקת 

אינטימיים. מה ניתן ללמוד מכך?
פיזי  תהליך  כל  קודם  היא  שלידה  בעובדה 
משמעותי מאוד נתקלנו באופן אישי לא מזמן, 
כבר בזמן ההיריון של בננו הבכור, אך בעיקר 
תפס  הפיזי  הממד  ולאחריה.  עצמה  בלידה 
נפח גדול מאוד ביחס לשאר השינויים שלהם 
ציפינו ושעליהם מדברים תמיד סביב לידה - 
והמעשיים.  השינויים המשפחתיים, הרגשיים 
ולשמחה  הקטן  להלל  פנויים  להיות  במקום 
בעיקר  )טוב,  למשפחה, היינו  הצטרפותו  על 
בחוויה  בהתחלה  עסוקים  שבינינו(  היולדת 

הפיזית ובכאבים השונים שהתלוו ללידה. 
זו  לפיזיות  משמעות  מעניקה  ההלכה 
ב”ברכת הגומל” שאותה נוהגים לומר בשבת 
המזכירה  המילה  בברית  או  הלידה  שלאחר 
לנו את הסכנה שהייתה. הברכה הזו מקבילה 
ימי  לאחר  היולדת  לקורבן  מסוים  באופן 

ההרחקה. 
מנהג הקהילה לבקר את היולדת ולהביא לה 
הפיזית  החוויה  את  לעכל  לנו  סייע  ארוחות 
הלידה  את  לתפוש  כדי  ממנה  ולהתפנות 
איתה  הביאה  שהיא  המשפחתיים  והשינויים 

במובן רחב יותר. 
הפרשה  את  שוב  לקרוא  ניתן  זה  ממקום 
במבט שונה: התורה מתייחסת לאדם במובן 
הגופניים  הצדדים  כולל  המילה,  של  השלם 
החברתיים  לצדדים  כמו  ביותר,  הבסיסיים 
והרוחניים שלו, באופן שאינו מנתק אותם זה 
מזה. לכן היא אינה מתעלמת מאירועים שהם 
מטבעם אינדיבידואליים מאוד ושבהם האדם 
ממד  להם  ומוסיפה  בעצמו,  ועסוק  מכונס 
האירוע  עם  ההתמודדות  קהילתי-ציבורי: 
צריכה  אינה  מורכבויותיו  כל  על  האינטימי 
להישאר בדלת אמותיו של האדם אלא לקבל 

מקום של ממש בשיח הקהילתי. 
אילת וגיורא בית-יעקב   



שחור בעיניים

שיהיה לך יום שחור
ארנסט  צ’רצ’יל,  לווינסטון  משותף  מה 
דאלי  סלבדור  כהן,  ליאונרד  המינגוויי, 
במהלך  סבלו  כולם  ובכן,  לינקולן?  ואברהם 
העדכני:  בשמו  או  שחורה”  מ”מרה  חייהם 

דיכאון. 
בתיאוריה  הוא  שחורה”  “מרה  הביטוי  מקור 
שנה,  כאלפיים  במשך  שרווחה  רפואית 
מערכות  ארבע  מכיל  האדם  שגוף  שסברה 
שונים:  בצבעים  )ליחה(  מרה  של  נפרדות 
מהצבעים  אחד  כל  ושחור.  צהוב  לבן,  אדום, 
לפי  האדם.  באישיות  שונה  מאפיין  מייצג 
בין  איזון  של  הפרה  כשיש  זו,  תיאוריה 
הריפוי  ותהליך  מחלה,  תתפתח  המרות, 
הוספה  או  הקזה   – איזון  לאחר  רק  יתרחש 
של המרה המסוימת. על פי תיאוריה זו, מרה 
אנשים  )ביוונית: מלנכוליה( מאפיינת  שחורה 

דיכאוניים ומוטרדים. 
בעולם  מאוד  נפוצה  הפרעה  הוא  דיכאון 
אחוזים  שכ-16  היא  וההערכה  המערבי, 
חייהם.  במהלך  ממנה  יסבלו  מהאוכלוסייה 
משמעותית  התקדמות  שחלה  למרות 
הטיפולים  ובמגוון  באיכות  האחרונות  בשנים 
של  הגדול  שהרוב  הן  ההערכות  המוצעים, 
זוכים לקבל טיפול,  הסובלים מההפרעה לא 
שהטיפול  או  לבעייתם  מודעים  שאינם  כיוון 

אינו נגיש עבורם. 

ירוד,  רוח  מצב  בתחושת  מתאפיין  דיכאון 
חוסר הנאה מהחיים, חוסר אנרגיה, תחושת 
בשינה,  הפרעה  ירוד,  עצמי  ערך  אשמה, 
בריכוז,  ירידה  ובתיאבון,  במשקל  שינויים 
אחד  מוות.  על  ומחשבות  ייאוש  תחושת 
הקשיים המשמעותיים של אנשים הסובלים 
בסביבתם  שאנשים  התחושה  הוא  מדיכאון 
זה  קושי  סבלם.  את  מבינים  אינם  הקרובה 
בין היתר מהיעדר “עדות חיה” לקיומה  נובע 
של ההפרעה )בניגוד לרוב המחלות הגופניות 
למשל(, והם חווים תסכול, שכן הם תופסים 
את עצמם - ולעתים באמת נחווים - כנטל על 

סביבתם. 
את  בשרו”  “על  חווה  שלא  למי  קשה  ואכן, 
ההפרעה להבין מה באמת עובר על אנשים 
סטיירון  וויליאם  האמריקני  הסופר  אלו. 
בשם  קצר  ספר  כתב  סופי”(  של  )“בחירתה 
את  מתאר  הוא  שבו  נראית”,  “חשיכה 
מספק  הספר  מדיכאון.  סבל  שבה  התקופה 
הלוקים  של  וסבלם  לכאבם  מרתקת  הצצה 

בדיכאון. וכך הוא כותב:
בפשטות  שניתן  משהו  היה  הכאב  “אילו 
העתיקה  המחלה  מן  הסובלים  רוב  לתיאור, 
חבריהם  בפני  לתאר  מסוגלים  היו  הזאת 
הרופאים  בפני  )אפילו  אהוביהם  ובפני 
שהם  העינוי  של  ההיבטים  מן  כמה  שלהם( 

ההבנה  את  לעצמם  להשיג  אולי  וכך  חשים, 
שלי,  במקרה  כלל;  בדרך  חסרה  כך  שכל 
לטביעה  ברור  מאוד  באופן  קשור  הכאב 
האלה  הדימויים  שאפילו  אלא   - לחנק  או 

מחטיאים את המטרה”.
אם כן, לא די שהמטופל סובל, הוא אפילו לא 
יכול להסביר את זה. אז מה אפשר לעשות? 
של  רחב  מגוון  כולל  בדיכאון  הטיפול  כיום 

אפשרויות. 
שנמצא  ביותר  הוותיקים  הטיפולים  אחד 
 Electroconvulsive הוא  היום  עד  בשימוש 
 – כן  כן,  חשמל.  בִנזעי  טיפול   –  Therapy
קשים,  למקרים  שנועד  זה,  טיפול  ִחשמּול. 
זכה במשך השנים לתדמית ציבורית שלילית 
הוצג  שבו  האופן  בגלל  השאר  בין  מאוד, 
אבל  הקוקייה”,  “קן  דוגמת  שונים  בסרטים 
ברחבי  נרחב  בשימוש  נמצא  הוא  למעשה 
הטיפול  בארץ.  רבים  טיפול  ובמרכזי  העולם 
מתרחש תחת הרדמה כללית במשך מספר 
קצר  חשמלי  זרם  העברת  ועיקרו  דקות, 
לראש החולה, שמשרה עליו פרכוס מבוקר. 
למרות התדמית, טיפול זה נחשב יעיל ביותר 

ונלווים לו מעט מאוד סיכונים. 
מדהים, תודו, חשבון החשמל עשוי לפעמים 

להוציא מדיכאון...
בנימין גרינברג

מישל, המתמטיקאי שפגשתי בפריז, לא ראה 
במינה  מיוחדת  חוויה  הייתה  זו  כמוני.  אותה 
ודווקא  כזה  מישהו  עם  דווקא  להסתובב 
כל  שהיא  הכי...  שהיא  כזאת...  שהיא  בפריז, 

כך... טוב, נו – פריז!
כשהגעתי לכנס ביקש ממני אחד המארגנים 
קצת.  לו  ולעזור  למישל  אחד  יום  להתלוות 
חלק  העביר  ואמנם  צרפתי,  אמנם  הוא 
הוא ממש לא מזהה  מחייו בפריז, אבל כעת 
“כי  למה?  להתמצא.  מאוד  לו  וקשה  אותה 
לא  “הוא  מארגן,  אותו  לי  הסביר  לאחרונה,” 
רואה כל כך טוב”. בעצם, כך אני יכול להעיד 

כעת, הוא לא רואה בכלל. 
ומצאתי  היכרות,  ערכנו  מישל,  אל  פניתי 
עולמו.  עליו  חשך  שפשוט  נעים  אדם  לפניי 
חשבתי  ואני  והקשיב,  ישב  הוא  בהרצאות 
מה  יודעים  כשלא  קשה  זה  כמה  לעצמי 
הוא  היום  כל  הלוח.  על  כותבים  המרצים 
ללכת,  לאן  לדעת  כדי  הזרוע,  את  לי  החזיק 
אפילו כשמדובר היה רק בהליכות קצרצרות 
כשישבנו  ממנו.  ולצאת  לאולם  להיכנס  כמו 
אם  ידע  לא  הוא  צהריים  ארוחת  לאכול 
המלצר הביא כבר את המים או איפה בדיוק 
עליו  נכמרו  רחמיי  שלו.  הצלחת  מונחת 

כשראיתי שידו גילתה שהמנה חמה עוד לפני 
שידע שזו מנת עדשים.

כך העברתי איתו את היום. דיברנו על נושאים 
ועל הא, אבל  וגם על דא  שונים במתמטיקה 
שרתה  שלנו,  לשיחות  במקביל  הזמן,  כל 
קיומי.  דיכאון  לומר  שלא  כזו,  תוגה  מין  עליי 

הצלחתי  לרגע  אם  גם 
מהמחשבות  לברוח 
קפאתי  פתאום  האלו, 
גר  שהוא  לי  כשסיפר 
בעיר יפה. היינו מדברים 
היה  הוא  מתמטיקה,  על 
ואז  משהו  לי  מסביר 
שואל “?You see” - ואני 
הייתי נסחף משם הלאה 

במחשבותיי.
כבר  שזה  הרגשתי  הצהריים  אחר  לקראת 
ממש מציף אותי, ובסוף יום ההרצאות הלכנו 
למישל  אבל  לכתובת  הגענו  מגוריו.  למקום 
כלל לא הייתה כוונה לעלות. “אני עייף,” הוא 
אני   – לזוז  בלי  ככה  לשבת  היום  “כל  אמר, 
קצת;  נטייל  בוא  אוויר.  קצת  לנשום  רוצה 
ביקש  הוא  מיוחד”.  מאוד  הוא  הזה  הרחוב 
לו באגט  יוכל לקנות  בו  שאכוון אותו למקום 

לסופרמרקט.  פעמינו  שמנו  ואז  נקניק,  עם 
הוא רצה לקנות יין, יין אדום מבורדו.

אז עמדנו שם מול קיר ענק מלא יינות, כשאני 
מבורדו,  שם  שהיו  היינות  כל  את  לפניו  מציג 
עד שמישל בחר אחד מהם. אחר כך המשכנו 
אחד  שהוא  שלו,  הרחוב  במורד  ללכת 
של  הלטיני  הרובע  בלב  המקסימים 
עמדו  מושלמים  וירקות  פירות  פריז. 
בדוכני השוק, בניינים יפהפיים, אורות 
מישל,  עם  שם  ואני  עבר,  מכל  נצנצו 
זוכר  אבל  זה,  כל  את  רואה  שלא 

בדיוק מה הוא מפסיד.
כשהגענו חזרה לבית שלו הוא נפרד 
רק  הבנתי.  אז  ורק  בכניסה,  ממני 
במדרגות  עולה  אותו  כשראיתי  אז, 
אוחז  הוא  אחת  כשביד  החשוכות, 
ובשנייה הוא מחזיק את  בשקית עם הבאגט, 
נראה  זה  לי  שרק  הבנתי  אז  רק  היין,  בקבוק 
עכשיו  נהנה  בדיוק  דווקא  הוא  חשוך.  הכל 
מהאוויר של פריז, טייל באחד הרחובות היפים 
נקניק  על  יתענג  הוא  רגע  בעוד  וממש  שלה, 
צרפתי  כל  כמו  בדיוק  בורדו.  יין  לצד  בבאגט 

אחר. 
יאיר הרטמן

פריז, 2014



אבא זה כואב )זהירות, הומור שחור במיוחד(

שחור זה מרֶזה את מי שרזה
וישר  בגדים  לחנות  נכנסה  לא  מאיתנו  מי 
כן, ברור, שמלה  רצה לבגדים בצבע שחור? 
קילוגרמים.  כמה  מאיתנו  תוריד  שחורה 
אנחנו כל כך בטוחות ששחור זה מרזה, טבעו 

כך  כל  זה  את  בנו 
שפשוט  עמוק, 
לחשוב  לנו  קשה 
בנות  אבל  אחרת. 
בנים(,  )וגם  יקרות 
לכן  לנפץ  לי  הרשו 

את המיתוס הזה.
לחלוק  לי  הרשו 
התפיסה  על 
חגיגית  ולהודיע 
שאין צבעים מרזים 
זו  משמינים,  או 
הבגד  של  הגזרה 
או  שמרחיבה 
של  הגזרה  מצרה. 
שיוצרת  היא  הבגד 
של  האשליה  את 
או  מֹוֳארך  מראה 

מקוצר, רחב או צר. שחור זה מרזה אולי את 
מי שרזה.

הבחירה  דווקא  היא  בשחור  הבחירה  בעיניי, 
להתחבא,  רצון  בחובה  שטומנת  הקלה, 

להיטמע ולא להתאמץ יותר מדי.
של  השפעתם  את  מוכיחים  רבים  מחקרים 
על  השפעה  יש  צבע  לכל  חיינו.  על  צבעים 
מצב רוחנו ועל תחושתנו. בחירת צבע נכונה 
חיוני  יותר,  בריא  מראה  ליצור  לנו  תעזור 
תשומת  את  למשוך  תסייע  גם  היא  ושמח. 

הלב הרצויה לנו, ולא לבגדינו. 

מה  נדע  אם  תקשורתי.  מסר  הוא  הצבע 
את  בעזרתו  להגביר  נוכל  משדר,  צבע  כל 
תגובות  על  ולהשפיע  האישי  הפוטנציאל 

הסביבה, וכך להשיג את מטרותינו. 
אז קצת מידע על צבעים:

כל  את  מכיל  לבן: 
לבן  הספקטרום.  צבעי 
את  הנשמה,  את  מסמל 
לבן  החיובי.  ואת  השלם 
חופש  פשטות,  משדר 

ואינדיבידואליזם. 
כחול: צבע מקודש, משדר 
התכונות  ואצילות.  רוגע 
של  הן  לכחול  שמיוחסות 
אדם הבריא בנפשו ובגופו, 
בספורט,  להתעסק  אוהב 

משקיען, בהיר מחשבה. 
יצירתיות  מסמל  אדום: 
מיני.  מאוד  ויצריות, 
אדום  שאוהבים  אנשים 
מאוד  כלל  בדרך  הם 
לעסוק  אוהבים  דרמטיים, 
להיות  אוהבים  במשחק,  או  בפוליטיקה 

במרכז העניינים.
מסמל  הראשוניות,  הטריות,  צבע  ירוק: 
ונעורים. אנשים  מרחב אינטלקטואלי, תקווה 
פילוסופיים  אנשים  הם  ירוק  שאוהבים 
לחברים  וזקוקים  לבד  להיות  שאוהבים 

מעטים. 
היעדרם,  את  או  הגבולות  את  מסמל  שחור: 
הצבע  שזה  לכך  הסיבה  כנראה  וזו 
שהצבע  המסר  המשפט.  בבתי  המקובל 
בעצמו  בטוח  אדם  של  הוא  מעביר  השחור 

ובהשקפתו.
החברה  עם  מתקשר  השחור  הצבע  ביהדות 
החרדית. אף אחד לא ממש יודע מדוע בחרו 
סברה  יש  שחורים.  בגדים  ללבוש  החרדים 
לבשו  שנשים  קדום,  למנהג  קשור  שהעניין 
סברה  המקדש.  בית  חורבן  לזכר  שחורים 
אחרת גורסת שהבחירה בצבע השחור נבעה 

מתוך צניעות והרצון לא להתבלט. 
ִחשבו טוב מה תרצו  אז בבואכן לבחור בגד, 
בצבעים  לעצמכן  פרגנו  לסביבה.  לשדר 
שיגרמו לכן מצב רוח מרומם, בגזרות נכונות 
אל   - חשוב  והכי  שיפה,  מה  את  שיבליטו   -

תפחדו להעז.
שרון מלכה

אבא שלי מת עליי. לא סתם אני אומר את זה, 
שנים.  שמונה  כמעט  לפני  מת.  באמת  הוא 
זה עצוב. מאוד אפילו. אבל זה לא אומר שאי 
אפשר לצחוק על זה. טוב, לפחות בעיניי. יש 
כאלה שפחות אוהבים את זה ככה. אז אמא, 

את לא חייבת להמשיך לקרוא. 
כשאני  להלם  נכנסים  אנשים  כלל  בדרך 
אומר להם שאבא שלי מאוד קר אליי, או שלא 
דיברנו כבר כמה שנים טובות ושאני לא כועס 
כן, העובדה שהוא נפטר היא  זה.  עליו בגלל 
בהחלט סיבה טובה לכך, אבל בדרך כלל רק 

מוסיפה להלם הראשוני. 
משום מה, אנשים לא רגילים לדבר ככה על 
לכולם,  הומור שחור לא מתאים  נכון,  ז”לים. 
תראו  הנה  מרזה.  זה  שחור  כי  כן,  לי  אבל 
אותי, זה לגמרי מצליח )ואל תאמינו למישהו 
בגיליון  כלשהו  במאמר  אחרת  שכותב 

“ודברת בם”(. 
לך  אמרתי  )אמא,  קוראים  עדיין  אתם  אם 
כבר  בטח  הראשונה!(,  בשורה  להפסיק 
)הֵּכן- האלמֹותי  המשפט  בראשכם  עלה 

שלו  הדרך  בטח  “זאת  שלנו(:  במקרה  מֹותי, 
המשפט  את  אוהב  שאני  איך  להתמודד”. 
על  צחקתי  האולטימטיבי.  המלבין  הוא  הזה, 
אבא? זאת הדרך שלי להתמודד. צחקתי על 
פיגוע? זאת הדרך שלי להתמודד. צחקתי על 
טרגדיה אנושית? זאת הדרך שלי להתמודד. 
בדרך  תתמודדו.  בעיניכם?  חן  מוצא  לא 

שלכם.
שאהבתי  שלי,  לאבא  רגע  נחזור  בואו  אז 
כמו  “המחלה”,  מסרטן.  מת  הוא  מאוד. 
)למה  מקומות  מיני  בכל  לה  שקוראים 
הזה  הזלזול  זה  מה  “המחלה”?  לעזאזל 
בשאר המחלות? אני במקומן הייתי לוקח את 

זה ללב, הרבה יותר קטלני(. 
הגילוי.  אחרי  שנה  חצי  נפטר  אבא  בקיצור, 
מודה.  אני  קשה,  מאוד  תקופה  הייתה  זאת 
הסרטים.  את  מכירים  הסתם  מן  אתם 
במיוחד.  כואבים  היו  האחרונים  החודשיים 
לא היה פשוט לראות אותו - איש חזק וגדול 
)אבא!( - נאנק מכאבים בשקט. לא היה פשוט 
כמה  להבין  כדי  חברים-רופאים  אצל  לגשש 
לראות  פשוט  היה  לא  וממש  לו.  נשאר  זמן 
עם  זה  את  לכתוב  פשוט  לא  נגמר.  אותו 

דמעות בעיניים, ואני רציני עכשיו.
אז אני צוחק על זה לפעמים )ואפילו אז(, כי, 

נחשו מה? זאת הדרך שלי להתמודד.
יואב פרידמן

שלימד  שלי,  לאבא  גדולה  באהבה  מוקדש 
אותי הכול – ובעיקר לצחוק. תודה.

גיליון “נס”, 
האחרון בסדרת “קוראים בקפה” 

של ודברת בם, 
יתפרסם בקרוב

רוצים לכתוב או לספר על משהו 
שקשור לנס?

פנו ל:
yairhartman@gmail.com 



פינת קפה: שחור

אז תשתה קפה טורקי ותיגעל
על הקיר בבית הוריי היה תלוי אריח קרמיקה 
בגודל 15X15. “הגבר כמו קפה”, נכתב עליו, 
היה  זה  וחם”.  חזק  טוב,  להיות  צריך  “הוא 
בשנות ה-80, בימים שבהם עוד היה לגיטימי 
היא  “האישה  המשפט:  ובו  אריח  יהיה  שלידו 
לא רק נחש, היא גם התפוח!” אה, כן, בימים 
חומה  לאבקה  לקרוא  לגיטימי  היה  גם  ההם 
בתוך קופסת פח עגולה קפה. “נס קפה”, אם 
לדייק. כמה שאהבנו את זה! כמה שזה היה 

ועודנו דוחה! 
מהקיר,  הורדו  האריחים  התבגרנו.  כך  אחר 
הקפה  בשורת  כשהגיעה  יותר  או  פחות 
המגורען. פתחנו את מכסה הקופסה - הפעם 
כבר מזכוכית בעיצובים שונים - והתמסטלנו 
שאנחנו  הרגשנו  זה  את  כששתינו  מהריח. 
הקפה  מטעי  של  טהורה  תמצית  יונקים 
היה  זה! כמה שזה  בברזיל. כמה אהבנו את 

ועודנו דוחה! 
בשקית  הטורקי  הקפה  את  גילינו  ואז 
אז  הפרינציפ,  את  הבנתם  כבר  האדומה. 

נעבור לתכלס: כמה שזה היה ועודנו דוחה!
כן, אני מודה, אני פיינשמקר של קפה. בתור 
וליד  אחד ששותה 4-5 כוסות ביום מותר לי. 

לעולם  אני  בסּוֶּפר  הקפה  עמוסי  המדפים 
שמעמיסים  לאנשים  שלי  היחס  עוצר.  לא 
בוז  בין  נע  בטעם-ֶשֶקר-כלשהו  קפה  איזה 
זו אשמתם? אני חושב לעצמי.  לרחמים. מה 
החיים  על  אחריות  קחו  אנשים,  היי,  אבל 

שלכם.
ה”ג’ייקובס”  על  עכשיו  שמתענגת  זו  ואת, 

כי  טעם  אנינת  שהיא  וחושבת  שלה 
שלה  הקמצנית  החברה 

ב”טייסטר’ז  מסתפקת 
צ’ויס”, תשמעי סיפור: 
לפני כמה שנים הייתי 

בסדנת קפה. המדריכה 
הכנתו  תהליך  את  לנו  תיארה 

הפולים,  את  לאבקה.  הּפֹולים  משלב 
היא הסבירה, מבשלים בסירי ענק. לאחר 

מוכנים  שהם  עד  בעיבודם  ממשיכים  מכן 
השחור  הקפה  את  מכינים  מהם  לטחינה. 
שכאשר  נכון  עכשיו,  לסוגיו.  והאספרסו 
אז  או,  לדפנות?  שומן  נדבק  מרק  מבשלים 
המגורען.  הקפה  אנשי  לפעולה  נכנסים  כאן 
פולי  בושלו  שבהם  מהסירים  השאריות  את 
קפה  לכם  והרי  טוחנים  מגרדים,  הקפה 

משובח, טוב, חזק וחם.
בשקיות  שמוכרים  זה  הטורקי,  הקפה  אנשי 
הפראיירים  על  להתנשא  החלו  האדומות, 
זה חילקה  של האבקה מדפנות הסיר. בשלב 
המדריכה לכל אחד ארבע כוסות. בכל כוס היא 
לגימה  לקחנו  שונה.  מסוג  שחור  קפה  מזגה 
ההבדל  את  שחידד  מה  השנייה,  אחרי  אחת 
הקפה  של  טעמו  לתעשייתי.  האיכותי  בין 
הטורקי מהסּוֶּפר מעולם לא דמה 
שהחמיץ.  לרוטב  יותר 
נוגע בשקיות  מאז אני לא 
את  רואה  כשאני  אדומות. 
הטייס  עם  ההיא  הפרסומת 
 Small glass, hot water שמבקש 
לגבי  ומה  “הלו,  הטלוויזיה:  על  צועק  אני 

שקית הקאה?”
חייו  את  לנהל  אחד  לכל  שמותר  מאמין  אני 
אותם  להעביר  בוחר  הוא  אם  גם  כרצונו, 
טורקי.  לקפה  קפה  נס  שבין  הבינוני  במנעד 
בסדר, מסתובבים בתוכנו גם אנשים שגרים 
לזה  תקראו  אל  באמת,  אבל  תקווה.  בפתח 
ששותים  מאלה  אתם  כן  אם  אלא  קפה. 
קולה.  קוקה  שזה  ומאמינים  קולה  קריסטל 
גרסה  אחלה  לקריסטל  שיש  שמעתי  אגב, 

מגורענת.
לירון מרוז הצל שלי ואניהצל שלי ואני

כלל ידוע הוא שכל מי שמכין קפה שחור בטוח 
אתווכח  לא  ביותר.  הטוב  הוא  שלו  שהמתכון 
הטוב  שהוא  שלי,  המתכון  הנה  אבל  זה,  עם 

ביותר:
בועות  שעולות  עד  בפינג’אן  מים  מחממים 
אחת  כף  מוסיפים  מים  כוס  כל  על  קטנות. 
גדושה של קפה שחור איזה שאתם רוצים )רק 

“אל-נחלה” עם הל, דיר באלק(.
מכניסים  כלומר,  אנכי”:  “ערבוב  מערבבים 
שהקפה  כך  ומוציאים  בזווית  הכפית  את 
“מתאוורר”, וחוזר חלילה. כשהקפה רותח ורק 
- מסירים מהאש. כך שלוש  “לעלות”  מתחיל 

פעמים.
הטעם  לפי  סוכר  מוסיפים  האש,  את  מכבים 
)כפית שטוחה לכל כף קפה בדיוק!( וממתינים 
המזיגה  במהלך  שמוזגים.  לפני  דקות  שתי 
אחרת  מעלה,  כלפי  מכוונת  להיות  הזרת  על 

הקפה יוצא אשכנזי.

ילדים יקרים, בין הצלליות רק שתיים זהות לחלוטין. התוכלו לגלות אותן?


