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הדמות שלי קולומבוס  
יותר מעשר שנים לאחר שגילה את אמריקה, שב קולומבוס 
בהודו.  שמדובר  מתמיד  משוכנע  ליבשה  הרביעית  בפעם 
בעת חציית האוקיינוס האטלנטי שתיים מתוך שלוש ספינותיו 
ניזוקו מתולעי עץ, ורק בקושי הצליחו להגיע לחופי ג’מייקה 

במרכז אמריקה. קולומבוס נאלץ לחנות ולחכות לעזרה. 
למודי ניסיון, האינדיאנים כבר לא התייחסו ביראה למלחים 
הלבנים אלא בחשדנות מה. ובכל זאת סיפקו זקני השבט 
כחצי  לאחר  מתוקים.  ומים  אוכל  צוותו  ואנשי  לקולומבוס 

הודיעו  וזקני השבט  זמן  יותר מדי  נשארו  היה שהאורחים  נדמה  שנה 
לקולומבוס שאין בכוונתם להמשיך ולכלכל את צוותו. קולומבוס נדרש 
לפתרון יצירתי, שאותו מצא בטבלאות האסטרונומיות שתרגם לעצמו 
ימי  בלשון  אסטרונום   = )ּתֹוֵכן  התֹוֵכן”  “אברהם  של  בעברית  ִמְּכתביו 

הביניים(, הלוא הוא הרב אברהם זכות מפורטוגל. 
ליקוי  יתרחש   1504 בפברואר   29 שבתאריך  ומצא  חישב  זכות  הרב 
“נס” לעיני  וקולומבוס הבין מיד שזו ההזדמנות שלו לחולל  ירח מלא, 
עליהם  כועס  הנוצרים  שאלוהי  השבט  לזקני  הודיע  הוא  האינדיאנים. 

מלא,  ירח  ליל  באותו  והנה  הירח”.  על  יאפיל  וש”זעמו 
כשצילו של כדור הארץ החל מאפיל על הירח, האינדיאנים 
זעקו בחרדה, רצו לכל עבר ולשווא ירו חיצים לעבר הירח. 
הם התחננו לקולומבוס והלה הסכים לנסות ולדבר על ליבו 
של אלוהיו. בשיאה של הדרמה הוא נכנס לחדרו בספינה 
ושם עקב אחר התפתחות ליקוי הירח בעזרת שעון חול של 
הגיע  הירח  והפך עד שליקוי  וחזר  חצי שעה, שאותו הפך 
כי  והודיע  יצא קולומבוס אל הקהל המחכה  לשיאו. או אז 

אלוהיו נענה לבקשתו וכי הירח יחזור בהדרגה למקומו. 
וצוותו  שקולומבוס  לדמיין  אפשר  שבהם  חודשים,  שלושה  עוד  עברו 
ורגלו  לחלצם,  הגיעה  ספרדית  שספינה  עד  המטעמים,  במיטב  פונקו 
נפלא  סיפור  החדש.  בעולם  עוד  דרכה  לא  קולומבוס  כריסטופר  של 
זה מסופר ביומנו של פרדיננד, בנו של קולומבוס, וגם אם לא קרה כלל 
הרי שהוא עדיין מעיד על כישרון יצירתי לבית קולומבוס. וכשיש כישרון, 

הצורך ב”ניסים אמיתיים” פוחת. 
גיל עטר

המרגלים  בשיגור  עוסקת  ְלָך”  “ְׁשַלח  פרשת 
את  לעצמכם  דמיינו  ישראל.  ארץ  את  לתור 
מבעליהם,  הנסים  עבדים  של  עם  התמונה: 
ונפלאות  ניסים  של  קסומה  הגנה  תחת 
ביותר  הגדולה  הממלכה  את  שמביסים 
באותה תקופה, עם אספקה שוטפת של מזון 
ומים במדבר, ועם מכשיר GPS המוביל אותם 
אל הארץ המובטחת. אבל מה טיבה של ארץ 

זו? משה איננו יודע, כל שכן עם ישראל. 
תתאפשר  שבו  לרגע  מגיעים  אנו  בפרשתנו 
שמעו  רק  כה  שעד  בארץ,  הראשונית  ההצצה 
ראשונה  לפגישה  הדבר  שדומה  ייתכן  עליה. 
של זוג בבליינד דייט. קודם לכן הם אולי שוחחו 
בטלפון, פטפטו באינטרנט או ראו תמונה זו של 

זה, אבל כעת תיחשף האמת במערומיה. 
ישראל,  בני  ראשי  נבחרים  זו  משימה  לצורך 
נשיאי כל שבט ושבט: “ְׁשַלח ְלָך ֲאָנִׁשים ְוָיֻתרּו 
ֶאת ֶאֶרץ ְּכַנַען ֲאֶׁשר ֲאִני ֹנֵתן ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל. ִאיׁש 
ֻּכָּלם  ִּתְׁשָלחּו...  ֲאֹבָתיו  ְלַמֵּטה  ֶאָחד  ִאיׁש  ֶאָחד 
יג  )במדבר  ֵהָּמה”  ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  ָראֵׁשי  ֲאָנִׁשים, 
“אנשים”,  מכונים  הנבחרים  כי  מעניין  ב-ד(. 
“שנים- הסיפור:  של  העממי  משמו  בשונה 

מהסיפור  נגזר  זה  שם  המרגלים”.  עשר 
“דברים”   בפרשת  זו,  פרשייה  של  המקביל 
ִמֶּכם  “...ָוֶאַּקח  דברים:  ספר  את  הפותחת 
ַוִּיְפנּו  ֶבט.  ַלּׁשָ ֶאָחד  ִאיׁש  ֲאָנִׁשים,  ְׁשֵנים-ָעָׂשר 
ַוַּיֲעלּו ָהָהָרה, ַוָּיֹבאּו ַעד ַנַחל ֶאְׁשֹּכל ַוְיַרְּגלּו ֹאָתּה” 

)דברים א כג-כד(. 

המינוחים  כפל  את  להסביר  שאפשר  דומה 
בכפל המשימות שהושתו על נשיאי השבטים: 
שני  ומצד  צבאית,  ריגול  משימת  אחד  מצד 
איסוף  שעיקרה  אזרחית,  סיור  משימת 
הארץ  של  האקלימיים  התנאים  על  נתונים 
ֹאָתם  “ַוִּיְׁשַלח  לחקלאות:  התאמתם  ומידת 
ֲאֵלֶהם:  ַוֹּיאֶמר  ְּכָנַען,  ֶאֶרץ  ֶאת  ָלתּור  ֹמֶׁשה 
ֶאת  ּוְרִאיֶתם  ָהָהר  ֶאת  ַוֲעִליֶתם  ַּבֶּנֶגב  ֶזה  ֲעלּו 
ָהָאֶרץ ַמה ִהיא, ְוֶאת ָהָעם ַהֹּיֵׁשב ָעֶליָה, ֶהָחָזק 
ָהָאֶרץ  ּוָמה  ָרב;  ִאם  הּוא  ַהְמַעט  ֲהָרֶפה,  הּוא 
ָרָעה,  ִאם  ִהיא  ֲהטֹוָבה  ָּבּה,  ֹיֵׁשב  הּוא  ֲאֶׁשר 
יֹוֵׁשב ָּבֵהָּנה, ַהְּבַמֲחִנים  ּוָמה ֶהָעִרים ֲאֶׁשר הּוא 
ִאם  ִהיא  ֵמָנה  ַהּׁשְ ָהָאֶרץ,  ְּבִמְבָצִרים; ּוָמה  ִאם 

ָרָזה...” )במדבר יג, יז-כ(.
רעה”  אם  היא  “הטובה  לשאלה  בנוגע 
היא  “טובה”  המילה  שמשמעות  רש”י  מסביר 
ובריאים”.  טובים  והתהומות  ש”המעיינות 
הדבר  את  לבחון  צריכים  השליחים  דהיינו, 
 - מגורים  מקום  בבחירת  בחשיבותו  הראשון 
מקור המים. כמו כן מתבקשים נשיאי השבטים 
לבחון אם גדלים בארץ זו עצים, ולטעום מעצי 
צבאיים  נתונים  גם  לברר  יש  במקביל,  הפרי. 
כמו מה חוזק העם היושב בה? האם הוא יושב 
בערים מבוצרות או במחנות? שכן ברור שאת 
הארץ יהיה צורך לכבוש. ואולי גם ניתן לשלב 
יושבי  האם  לחקלאית:  הצבאית  הסקירה  בין 
יושבי  או  במחנות  היושבים  נוודים  הם  הארץ 

קבע בערים בצורות?

עימם  נושאים  ממשימתם  ששבים  המרגלים 
רימונים  ענבים,  הארץ:  של  לעושרה  ראיות 
אקראית,  אינה  פירות  של  זו  בחירה  ותאנים. 
שבארץ  העובדה  את  משקפת  היא  שכן 
יושבים אנשים ביישובי קבע, בעלי ידע חקלאי 
מאופיינות  נוודים  קהילות  כלכלית.  ועוצמה 
הצאן  לרעיית  המשמשים  דגנים,  בגידולי 
לעומת הגפן המייצגת קהילות קבע עשירות. 
בחפירות  שהתגלו  זרעים  שרידי  של  מחקר 
של  ביותם  את  מוכיח  באזורנו  ארכיאולוגיות 
הפירות המדוברים: זרעי גפן מבויתים נמצאו 
הברונזה  מתקופת  הירדן  בקעת  לאורך 
לפני  שנים  כאלף  לפנה”ס(,   2000-2700(
המועד המשוער של יציאת מצרים. הרימון אף 
קדום מהגפן. לגבי התאנה, החוקרים התקשו 
תאנה  בין  להבדיל  קשה  שכן  בתיארוך, 

מבויתת לתאנת בר.
ובכן, שערו בנפשכם מה חווים אנשים שנמלטו 
מעבדות, צעדו בישימון וכעת מגיעים לארץ בה 
המבורכת  ויציבה,  מפותחת  חקלאות  קיימת 
במעיינות שופעים וזמינים. את מסעם מסכמים 
המרגלים בדיווח חקלאי שייחקק לעד בשמה 
ָזַבת  ִהיא  ֲאֶׁשר  “...ֶאֶרץ  המובטחת:  הארץ  של 
ָחָלב ּוְדָבׁש” )במדבר יד ח(; אך זאת לצד דיווח 
צבאי קודר במיוחד מאת רוב חברי המשלחת: 
“ֹלא נּוַכל ַלֲעלֹות ֶאל-ָהָעם, ּכי ָחָזק הּוא ִמֶּמּנּו”.

הדייט הבא – בעוד ארבעים שנה.
ליאת יוספסברג בן-יהושע



הנס והעדשה
המוערכים  הישראלים  מהצלמים  נס,  עדי 
בתקווה  ברחובות  משוטט  אינו  ביותר, 
על  סומך  ואינו  ייחודי  רגע  בעדשתו  ללכוד 
יד המקרה. אפשר לומר שעדי נס לא סומך 
ומופקים  מבוימים  צילומיו  להפך,  ניסים.  על 
קולנוע.  בסרט  צילומים  כמו  בקפידה, 
של  הן  בתצלומים  המופיעות  הדמויות 

הקרובה  מסביבתו  בוחר  שהוא  שחקנים 
בוחר  הוא  מודעות.  באמצעות  מוצא  או 
מחפש  שהוא  מסוים  מראה  פי  על  אותם 
עבור תצלום או סדרה שהוא הוגה, ומתכנן 
כתוצאה  ביותר.  הקטנים  לפרטים  עד 
מכך העבודות שהוא מציג בכל פעם אינן 
מדפיס  והוא  מאוד,  מדויקות  אבל  רבות 
לצופה  לאפשר  כדי  גדול  בפורמט  אותן 
להשתהות על הפרטים. בעידן שלכל אדם 
הגיונית  גישה  זו  בסמארטפון,  מצלמה  יש 
עצמו,  את  לבדל  המעוניין  צלם  עבור 

בעולם המוצף בדימויים חזותיים. 
פועל  והוא  גת  בקריית  ב-1966  נולד  נס 
שלו  והקולקטיבית  האישית  הזהות  מתוך 
בעיירת  שגדל  כמזרחי  כיהודי,  כישראלי, 

פיתוח, כגבר, כהומוסקסואל וכאמן. 
על רבות מיצירותיו שבהן מופיעים חיילים 
הומו-ארוטית  אווירה  משוכה  נערים,  או 

האמן  עסק  זו  בדרך  מטרידה.  גם  אך  רכה 
הישראלי  הגבר  דמות  של  וערעור  בפירוק 
אחת  והתואר”.  הבלורית  “יפה  המצ’ואיסטי, 
“הסעודה  היא  שלו  המפורסמות  העבודות 
בסצנה  חיילים  מופיעים  שבה  האחרונה”, 
וינצ’י.  דה  ליאונרדו  של  המקורי  לציור  דומה 
פעמיים  כבר  נמכר  הצילום  מעותקי  אחד 
נס  שהוא  מחיר  דולר,  אלף  מ-200  ביותר 

כשלעצמו עבור עבודה של אמן ישראלי.
לאמנות  אביב  תל  במוזיאון  הוצגה  ב-2007 
“סיפורי  שנקראה  נס  עדי  של  תערוכה 
ארבעה-עשר  הוצגו  בתערוכה  התנ”ך”. 
משולי  דמויות  הופיעו  שבהם  צילומים 
החברה, חסרי בית, מהגרים ופליטים, על רקע 
רחובות מזוהמים, חדרי מדרגות ובתי תמחוי, 

כל  התנ”ך.  סיפורי  עם  המתכתבות  בסצנות 
התנ”כי,  הסיפור  על  מדרש  מעין  הוא  צילום 
לייצוגים  מובילים  החזותיים  המסמנים  שבו 
ולהקשרים  האמנות  בתולדות  קודמים 
מורכבת  לקריאה  יחד  המשמשים  נוספים, 
של התמונה. בניגוד לעבודות הקודמות שלו, 
אלה  בעבודות  זהות,  בבניית  עסק  שבהן 
ואיבדו את  נס לעסוק באנשים שהשילו  בחר 
זהותם. לדבריו, הוא עשה זאת מתוך תחושה 

ורצון  הישראלית  בחברה  התפוררות  של 
שבה  היהדות,  של  האנושית  למהות  לחזור 
היחס לחסרי המעמד שבשולי החברה עומד 

במרכז.
בסדרה  במיוחד  העצובות  התמונות  באחת 
ויצחק בנו. אברהם הזקן,  זו מופיעים אברהם 
אברהם  של  דמותו  את  מזכירה  שדמותו 
בציור העקדה של קרווג’יו, מגלגל עגלת 
וגרוטאות.  בקבוקים  עמוסה  סופרמרקט 
וממולדתו,  מארצו  לו  שהלך  אברהם, 
של  הרך  האור  בית.  כחסר  כאן  מופיע 
אור  באמנות  המייצג  הערב,  או  הבוקר 
אלוהי, נופל על עורפו של אברהם במקום 
הצילום  של  הקומפוזיציה  את  פניו.  על 
“הקונה בסופרמרקט”,  על  נס  עדי  ביסס 
המציג  מ-1970,  הנסון  דוויין  של  פסל 
עם  בכבדות  מאופרת  בשר  עבת  אישה 
עגלת סופרמרקט עמוסת מצרכים. אצל 
נס הפכה העגלה לעגלת ההומלס, שהוא 
פי  על  הצריכה.  תרבות  של  האחר  צידה 
יצחק הוא כבן שלושים  מדרש מפורסם, 
הוא  לֲעֵקָדה.  מובל  שהוא  בשעה  ושבע 
מה  מוחה,  ואינו  שקורה  למה  מודע 
אמונה  למבחן  גם  העקדה  את  שהופך 

ונאמנות עבור יצחק. 
פרוזאית,  היא  המציאות  נס  של  בצילום 
ותוחלת.  מובן  חסר  הגיבורים  של  וסבלם 
יעשה  לא  יצחק  בלוטו,  יזכה  לא  אברהם 
של  והמבט  מודעות,  וחסר  ישן  יצחק  אקזיט. 
שאין  שיודע  מי  של  מובס  מבט  הוא  אברהם 
לו כל עתיד להציע לבנו השוכב מלוכלך ועייף 

בדרך אל המזבח, בחזרה ממנו, או עליו.
משה בלמס

זה נס, אין דברים כאלה
שימו לב, הקריאה לא מומלצת לבעלי דמיון 
באנרגיות  מתרפאים  או  למרפאים  מפותח, 
לב  לבעלי  רוחות,  עם  למשוחחים  שונות, 

רומנטי ולשאר האנשים שחיים בסרט. 
 2014 של  בישראל  שהמשכתם.  תודה 
אני  כרופא  בניסים.  מאמינים  רבים  אנשים 
בתקופתנו,  ראשון:  בגוף  כך  על  להעיד  יכול 
של  הקרובה  הסביבה  עבור  נדמה,  כך 
הפציינטים, רוב המחלות נגמרות או ב”נס” או 

ב”רשלנות רפואית”. 
שמאמין  אחד   - רציונאלי  אדם  כאשר 
שהעולם מתנהל על פי חוקי הטבע - נדרש 
להעניק “הסבר מדעי” לניסים, עליו להיזהר 
שלא ליפול בפח. עצם הכותרת “הסבר מדעי 
דבר  אוקסימורון,  בחובה  טומנת  לניסים” 
והיפוכו, אבסורד. אני לא מאמין בניסים ולכן 

אין על מה לתת הסברים מדעיים. 
מדעיים  הסברים  לתת  אפשר  זאת,  ובכל 
בניסים?”  מאמינים  אדם  בני  “מדוע  לסוגיה 

המדע  בתחומי  תימצאנה  והתשובות 
והפסיכיאטריה.  הפסיכולוגי  האנתרופולוגי, 
את  ניסח  ליטלווד  א’  ג’  האנגלי  המתמטיקאי 
“חוק ליטלווד” שגורס שכל אדם צפוי להיתקל 
כפעם בחודש באירוע שניתן להגדירו כמאוד 

לא סביר, יש יאמרו “נס”. 
כיצד זה ייתכן? לפי ליטלווד, אדם חווה מיליוני 
ולכן,  יום מבלי משים  אירועים שגרתיים בכל 
בעל  במשהו  גם  שייתקל  סביר  מתישהו, 

סבירות נמוכה במיוחד.
יותר  קשה  התיאולוגי  במובן  “נס”  עם 
כל  שכן  הסתברויות,  של  בניתוח  להתמודד 
לאותה  מיד  מיוחסת  הטבע  מחוקי  חריגה 
היסטוריונים  ישנם  על-טבעית.  ישות 
היסטוריים  יסודות  שמחפשים  וארכיאולוגים 
של  הניסים  את  ומייחסים  מצרים  למכות 
לדוגמה,  כך  טבע.  לתופעות  המכות  עשרת 
כרצף  הראשונות  המכות  את  לפרש  ניתן 
שצובעות  )מהאצות  אקולוגיים  אסונות  של 

השונות  המגפות  ועד  באדום  המים  את 
בהיותנו  החי(.  בעולם  שפוגעות  והמגוונות 
מהר  נברח  “קשתית”  מאידיאולוגיה  מּוָנִעים 
ונעבור  היהדות  של  הניסים  עם  מהתמודדות 
ה-18,  המאה  בן  הסקוטי  הפילוסוף  לנצרות. 
הניסים  במהות  לעסוק  ִהרָּבה  יּום,  דייוויד 
העיקריים  נימוקיו  את  לתאר  ניתן  בעבודותיו. 
הטבע  חוקי   .1 כך:  בערך  ניסים  נגד  יום  של 
הוא  נס   .2 העבר.  מהתנסויות  לנו  מוכרים 
הפרה של כל הניסיון והידע האנושי הקודם. 3. 
שום עדות על נס לא תהיה אמינה מספיק כדי 
לערער את כל הידע והניסיון הקודם, אלא אם 
ההכחשה של העדות תהיה מסתורית ופלאית 

אף יותר מהנס שאותה עדות מוכיחה. 
נגיע  יּום  של  ההיגיון  שרשרת  עם  נמשיך  אם 
לאותה מסקנה מתבקשת: כדי להאמין בניסים 
לא מספיק היגיון האנושי. מה שכן נדרש היא 

אותה אבקת קסמים שקוראים לה “אמונה”. 
אלכס גורי



נס הרים
הכיסא  על  התיישבתי  צהריים.   ,2003 יולי 
תל-אביב”  “עיתון  של  הכתבים  בחדר  שלי 
כדי  האאוטלוק  את  שפתחתי  לפני  ורגע 
על  פעמיים  הקלקתי  לעורך,  כתבה  לשגר 
ובראש  לאיטו,  נפתח  הדף  האקספלורר. 
עמוד הבית של ynet הייתה כותרת שכנראה 
שני  של  לחייהם  “חשש  לעולם:  אשכח  לא 

מטפסי הרים ישראלים בפרו”.
האימה  תחושת  את  בבירור  זוכר  אני 
משנייה  אותי  מילאה  שפשוט  המטורפת 
אחיי,  בשני  מדובר  שאולי  החרדה  לשנייה. 
אלפמיו,  הר  על  לטפס  שיצאו  ובוזי,  אסף 
ורעד  גופי הגיב בחיוורון  החלה לקנן בראשי. 
בלתי נשלט. לכמה רגעים כל מה שהייתי זה 

פחד מזוקק. 
קראתי את הידיעה וחשכו עיניי. שני ישראלים 
נפגעו  הנראה  וככל  האלפמיו  על  טיפסו 
לא.  לא.  לא.  שיט.  לא.  לא.  שלגים.  ממפולת 
הכתבים  את  זוכר  אני  להיות!  יכול  לא  זה 
האחרים בחדר מנסים לברר איתי מה קרה, 
לשד  עד  מבוהל  בעיניים,  דמעות  עם  ואני, 
“אלה  ואומר:  הכתבה  על  מצביע  עצמותיי, 

האחים שלי, אלה האחים שלי”.
מההלם  שיצאתי  עד  עברו  ארוכות  דקות 
ואיפה.  קרה  מה  לברר  לנסות  והתחלתי 
החוץ  משרד  של  המצב”  ל”חדר  התקשרתי 
מה  ידעו  לא  עדיין  שם  אך  מידע,  וביקשתי 

לדקלה  התקשרתי  לי.  לומר 
כדי  לגיסתי,  ואז  לה,  וסיפרתי 
לברר אם שמעה על זה בכלל. 
האסון.  על  שמעה  היא  גם  כן, 
פתחו  כבר  אסף  של  חברים 
והתחילו  בבית  חמ”ל  אצלה 
לשגרירות  טלפונים  לעשות 
טיולים  לסוכנויות  בפרו, 
שאולי  האנשים  ולכל  במדינה 
לאישיות  עד  לעזור.  יכולים 
נשיא  ולסגן  ב”מוסד”  בכירה 

פרו הם הגיעו.
היחיד  הדבר  רגעים  באותם 
שבדיוק  היה  אותי  ששימח 
לטיול  הוריי  יצאו  שבוע  באותו 

בן שבוע בהולנד, וככל הנראה אין להם מושג 
על מה שקורה באותם רגעים בארץ, ועל מה 

שקרה בפרו.

מה שקרה בפרו
על  הטיפוס  את  לתכנן  התחילו  ובוזי  אסף 
יצא  בוזי  לכן.  קודם  רבים  חודשים  האלפמיו 
לטיול ארוך בדרום אמריקה, ואסף טס לשם 
כדי לטפס איתו ואז לאסוף את אשתו הטרייה 
לפני  הדבש.  לירח  ולהמשיך  התעופה  מנמל 
טיפוס  בקורס  השתתפו  הם  להר  העלייה 
על קרח בן כמה ימים, שבו גם למדו פעולות 

חילוץ בסיסיות.
המדריך  עם  יצאו  הם  חמישי  יום  בבוקר 
בתמוז,  בי”ז  היה  זה  ההר.  אל  אלדו  שלהם 

בהליכה.  שנשבר  עד  יום  חצי  צם  ובוזי 
ספגטי  לעצמם  הכינו  הם  ערב  לארוחת 
התבררה  שבדיעבד  מנה  שמנת,  ברוטב 
לסבול  החל  בוזי  שכן  מוצלח,  לא  כרעיון 
לעמוד  מהשניים  שמנעו  איומים  בטן  מכאבי 

הזמנים  בלוח 
המקורי. 

לתוכניות  בניגוד 
אסף  עצרו 
שישי  ביום  ובוזי 
הבסיס,  במחנה 
מתחיל  שממנו 
ההר  על  הטיפוס 
מאוחר  ממש. 
באותו  יותר 
גם  הגיעו  יום 
אופירה וגיא - שני 

סבסטיאן.  שלהם  המדריך  עם   - ישראלים 
ישראלים  זאת,  בכל   - מובן שהשיחה קלחה 
- ולמחרת המשיכו אופירה וגיא בדרכם. אחיי 

נשארו לבלות את השבת במקום.
ובוזי  אסף  המשיכו  בוקר  לפנות  ראשון  ביום 
הפער  את  לצמצם  לנסות  והחליטו  בדרך 
גמאו  הם  המקורי.  התכנון  לעומת  שנוצר 
פגשו  ושוב  יומיים  של  מתוכנן  הליכה  מרחק 
את אופירה וגיא, שהמשיכו איתם עד למחנה 
מטפסים  שממנו  במסלול,  ביותר  הגבוה 
 5,947 שגובהה  לפסגה, 
מטר. הפסגה, שמהמחנה 
כל  קרובה  נראתה 
כולם  את  ריגשה  כך, 
שעות  עבדה  והמצלמה 

נוספות. 
שעה  חצי  לילה,  באותו 
עשרה  יצאו  חצות,  אחרי 
במחנה  ששהו  מטפסים 
האלפמיו.  פסגת  לכיוון 
קשה:  בטיפוס  מדובר 
מטרים   400 כמעט 
שחייבים  קרח  קיר  של 
גרִזנים.  עם  עליו  לטפס 
נוחה  לא  אליו  הגישה  גם 
מאוד  בזוויות  קשה  הליכה  מסלול  וכוללת 
הליכה  של  שעות  שלוש  לאחר  נוחות.  לא 
תפס  בוזי  הקרח,  קיר  לפני  ממש  מאומצת, 
או  דקה  חשב  הוא  מוזרה.  חולשה  פתאום 
חייב  אני  “אסף,  באכזבה:  אמר  ואז  שתיים 
תמשיך   – טוב  מרגיש  לא  אני  למטה,  לרדת 

לטפס עם סבסטיאן, אופירה וגיא”. 
אסף הסתכל על בוזי, בחן את רצינותו ואמר: 
יורד למטה,  “בשום פנים ואופן לא, אם אתה 
יכול  שאתה  מצב  אין  למטה.  יורד  אני  גם 
נרד”.  בוא  למעלה,  היום  ולהגיע  להמשיך 
הגבוה  למחנה  חזרה  דרכם  את  החלו  הם 
בסביבות השעה שלוש, בקור מקפיא. הם לא 
לעצמם  הצילו  הם  רגעים  באותם  אבל  ידעו, 

את החיים.

בשעה שש בבוקר נכנסו אסף ובוזי לאוהלים, 
הם  הטיפוס.  מכישלון  ומבואסים  מובסים 
העיר  המדריך  אלדו  ואז  וחצי,  לשעה  נרדמו 
ואמר  האוהל  על  דפק  הוא  בבהלה.  אותם 
אסון”.  רצינית,  תאונה  הייתה  קומו,  “קומו, 
שטיפסה  הקבוצה  כל 
ובוזי  שאסף  במסלול 
ממפולת  נפגעה  נטשו, 
ענק,  קרח  גוש  שלגים. 
ניתק  אוטובוס,  של  בגודל 
בכל  ופגע  הפסגה  מאזור 
למעלה.  בדרך  שהיה  מי 
סיכוי.  להם  היה  לא 
היחידה  הייתה  אופירה 
ניסיונות  נעשו  שעוד 
היא  חייה.  את  להציל 
ואף  המחנה  אל  חולצה 
כשאסף  אחת  עין  פקחה 
תראי  מעט  עוד  בסדר,  תהיי  “את  לה  אמר 

רופא”. אבל היא לא שרדה.

מה שקרה בארץ
שעות לאחר מכן הידיעות מפרו החלו לזרום 
לישראל, כולל כותרת ראשית ב-ynet. אסף 
על  יודעים  כבר  ובוזי תיארו לעצמם שבארץ 
ולעדכן שהם  והם היו באטרף לנסות  האסון, 

בסדר, שהם חיים. 
הם ירדו מההר בטירוף ובמחנה הבסיס פגשו 
החילוץ.  צוות  עם  שהגיעו  משטרה  כוחות 
להשתמש  להם  שייתנו  התחננו  ובוזי  אסף 
אכן  הטלפון  ההוא  ובלילה  הלווייני,  בטלפון 
צלצל בביתי פעמיים. קפצתי אל השפופרת, 
בעיתונים  נתק.  כלום.  שמעתי  לא  אבל 
למחרת כבר דווח על שני אחים שהיו אמורים 
להגיע לפסגה עם כולם, אבל מאחר ששמרו 
את השבת, התעכבו וניצלו. “הנס של השבת”, 
נהרוס  לא  טוב,  סיפור  בכותרות.  לזה  קראו 

להם אותו.
שאכן  תקווה  בנו  נסכו  והרמזים  הידיעות 
לשמוע  חיכיתי  עדיין  אבל  ניצלו,  ובוזי  אסף 
בשעה  להירגע.  בוודאות,  לדעת  קולם,  את 
אחת בלילה, יממה אחרי הטלפונים שניתקו, 
הגיעה. הרמתי את  כך  כל  השיחה המיוחלת 
הטלפון ומהצד השני היה בוזי, שסיפר שהם 
בסדר גמור ושלא צריך לדאוג. אסף התקשר 

באותם רגעים ממש לאשתו הטרייה. 
השיחה, ככל שהייתה אמורה להיות מרגיעה, 
כל  את  סיפר  בוזי  המומים.  אותנו  הותירה 
הסיפור, אבל את ההלם בקולו אי אפשר היה 
לפספס. המראות היו קשים. בשיחה הוא חזר 
אל הנקודה ההיא באמצע הטיפוס, אל הרגע 
המסוים בו הרגיש פתאום איך כוחותיו אוזלים 

באחת – ולא הצליח להסביר זאת. 
תקראו  אבל  שלי,  הסטייל  לא  יודע,  לא  נס? 
בחיים.  שהם  העיקר  לכם.  שבא  איך  לזה 

ושעכשיו גם אפשר לצחוק על בוזי. לוזר.
יואב פרידמן



ניסים בריבוע

רבי מויש בעל הנס
שמסתובב  ההוא  על  הבדיחה  את  מכירים 
בתל אביב במשך שעה בלילה ומחפש חניה? 
וברוב  מיואש  לגמרי  כבר  הוא  משנה,  לא 
תסכולו הוא אומר, “אלוהים, בבקשה תעשה 
לי נס, אני מתחנן, אם תמצא לי חניה, אני אלך 

הכנסת  לבית  שלמה  שנה 
אני  מה,  יודע  שבת.  בכל 
החיים!”  כל  שבת  אשמור 
זה,  את  אומר  שהוא  איך 
ממש  מחניה  מכונית  יוצאת 
האיש  לפניו.  מכוניות  שתי 
החניה  את  לתפוס  ממהר 
אלוהים,  “בעצם,  ואומר, 
הסתדרתי  כבר  מזה,  שכח 

לבד”.
עכשיו, למה אני מספר לכם את זה? אלף כי 
קטע  לכתוב  התחייבתי  כי  בית  מצחיק,  זה 
קצת  מרגיש  אני  כי  וגימל  ניסים,  על  מצחיק 
שעה  כבר  הדף  מול  יושב  ההוא.  הנהג  כמו 
כדי  לי  שיקרה  לנס  ומחכה  הלילה  באמצע 

לעמוד בדד-ליין. 
קבוצת  אולי  נדחים:  ורעיונות  עולים  רעיונות 
ים  אני  )“שלום,  ניסים?  לקורבנות  תמיכה 
אל תשאלו”.  לי את הצורה,  סוף. משה קרע 
אולי  מצחיק.  לא   - סוף”.(  ים  אותך  “אוהבים 
בטח  אתם  )“שלום,  ניסים?  מחולל  של  וידויו 
אותי  מכירים 
פעם  אף  אבל 
לא ראיתם אותי. 
קוראים לי ניסים 
קוראים  ואתם   –
יותר  קצת  לי 
לומר  שלא  מדי, 
הגיע  מתחננים. 
הזמן שתסתדרו 
על  משהו  אולי  מצחיק.  לא   - בעצמכם”.( 
ו”ניסים  לידר  עברי  על  אולי  קיוויתי?  ניסים 

תשמע”? )אני יודע, אני מידרדר(. 
בשפת  לו  שקוראים  מה  זה  להודות,  צריך 
כותבי המאמרים “אימת הדף הריק”. מתבונן 

הולך  להארה.  ומחכה  המהבהב  בסמן 
להרתיח מים, מכין נס. למרבה הפלא, זה לא 

עוזר.
נס  איזה  עכשיו  קורה  היה  רק  אם  אלוהים, 
שלמה  אני שנה  רעיון,  לי  קופץ  היה  ופתאום 
הנה  ֵהי,  רגע,  בם”.  ב”ודברת  שבת  כל  כותב 
תופעה  פואטיקה:  “ארס  ויקיפדיה:  חניה! 
וביצירתה.  באמנות  עוסקת  אמנות  שבה 
בתחום  בעיקר  מפותחת  פואטיקה  הארס 

הכתיבה והספרות”.
של  הזה  הקטע  שכל  חושב  שאני  נכון  אז 
על עצם הכתיבה  כתיבה   – פואטיקה”  “ארס 
דוחק  דד-ליין  עם  כותבים  של  טריק  הוא   -
נעימות  מאי  להתחמק  כדי  בו  שמשתמשים 
מפני העורך, האישה או מנהל הבנק, וַלֲחלּוִפין 
במשך  שבת  כל  בם”  ב”ודברת  כתיבה  מפני 

שנה. מצד שני, זה די עובד...
כבר  מזה,  שכח  אלוהים,  טוב,  אהההמ 

הסתדרתי לבד. 
מויש קראוס

פינת קפה: נס
נו, אתם לא באמת צריכים מתכון לנס קפה.

את  לקחת  מוזמנים  אתם  זה,  במקום 
שוב  וליהנות  עליכם  האהובה  הקפה  כוס 

מגיליונות “קוראים בקפה”.

לנו לפחות, יש יופי של “אפטר טייסט”.
יאיר הרטמן, יואב פרידמן
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מספרים  של  ריבוע  הוא  קסם”  “ריבוע  יקרות,  ילדות  יקרים,  ילדים 
האלכסונים  שני  של  וכן  בו,  עמודה  וכל  שורה  כל  של  שהסכום 

המרכזיים שלו, זהה. לדוגמה:

השלימו את הריבועים הבאים באמצעות המספרים 1-9 או 1-16 כך 
שיווצר ריבוע קסם - ותיהנו מהנס שחוללתם!
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