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ודברת בם
המקום שלי מתחת למים

הוא  שלי  המקום 
יש  למים.  מתחת 
מרגיע  מאוד  משהו 
מכיוון  בצלילה. 
שכמות האוויר מדודה 
ומוגבלת, ההתמקדות 
את  הופכת  בנשימה 
לכזו  הצלילה  חוויית 
או  יוגה  המזכירה 
חייב  אתה  מדיטציה. 

להיות רגוע, צלול ומאוזן. 
בצלילה  בלבד,  ְמַמִּדים  בשני  לרוב  לנוע  אפשר  בה  ליבשה,  בניגוד 
על  משפיעה  קטנה  הכי  תנועה  כל  הְמַמִּדים.  בשלושת  היא  התנועה 
באוויר,  הריאות  את  הממלאת  עמוקה,  שאיפה  כל  במרחב.  מיקומך 
מציפה אותך במקצת, וכל נשיפה מקרבת אותך קצת לכיוון המעמקים.

מתחת למים כל החושים מתפקדים אחרת. הדממה כמעט מושלמת, 
הראייה היא לטווח קרוב יותר, וגם בה המרחקים מתעתעים והצבעים 

נוגע  לא  לכאורה  - אתה  נעלמים ככל שמעמיקים. מבחינת המישוש 
בכלום, אבל בעצם, כל כולך נוגע כל הזמן במים. ועל טעם ועל ריח אין 

מה להתווכח.
ויחד עם השלווה שבחוויה, יש תמיד מקום להשתעשע - לשחות בתוך 
להקת דגים ולהרגיש לשנייה כבעל זימים; או לצלול אל ספינה טבועה 

ולדמיין איך היו החיים עליה כשעוד הפליגה על גבי הגלים.
אז מדי פעם אני יורד למעמקים, לנקות קצת את הראש, להרטיב קצת 
את הסנפירים, ולחזור ליבשה מלא כוחות מחודשים, או כמו שהיטיבו 

לתאר זאת בשיר מתוך הסרט “בת הים הקטנה”:
Under the sea, Under the sea 
Darling it’s better, Down where it’s wetter 
Take it from me 
Up on the shore they work all day 
Out in the sun they slave away 
While we devotin’, Full time to floatin’ 
Under the sea
עידו מרוז

פרשת  “ֹּבא” פרשת השבוע למשפחה
“ַוּיֹאֶמר ה’ ֶאל ֹמֶׁשה: ּבֹא ֶאל ַּפְרעֹה, ִּכי ֲאִני 

ִהְכַּבְדִּתי ֶאת ִלּבֹו” )שמות י א(.
“ֹּבא” מתארת את המכות האחרונות  פרשת 
הפסח.  חג  של  החשיבות  ואת  מצרים  של 
אין ספור סיפורים וסרטים והמחשות נכתבו, 
אין  מצרים.  מכות  עשר  על  והוסרטו  צוירו 
הבולט  האירוע  היא  מצרים  שיציאת  ספק 
ביותר בכל התורה. לכן היא מוזכרת חמישים 
כל  כי  בזוהר  נאמר  ולכן  בתורה,  פעמים 
הזמנים, החגים והשבתות הם זיכרון ליציאת 
העולם.  תיקון  יסוד  מסתתר  שם  וכי  מצרים, 
בקצרה,  הסיפור  את  לתאר  כשמנסים 
שצריך  מכות  כמה  נותנים  ברורה.  העלילה 
עד שפרעה הרשע הזה ישתכנע לשחרר את 

בני ישראל המסכנים.
לעומק  יותר  קצת  כשמסתכלים  אבל 
ומתחילים בקריאה מדוקדקת בפרשה, עולה 
ראשית,  תהיות:  של  מאוד  ארוכה  רשימה 
ממש  שהקב”ה  הזה  האונים  חסר  פרעה 
כמעט  מכה  כל  אחרי  כביכול.  בו  מתעלל 
פרעה נוטה לשחרר את בני ישראל, אבל אז 
“לב  שנאמר,  כמו  ליבו,  את  מכביד  הקב”ה 
מלכים ושרים ביד ה’”(משלי, כ”א,א’(. כלומר, 
הקב”ה מכביד את ליבו – גורם לו לסרב - ואז 
לפרעה  אין  לכאורה  אומרת,  זאת  בו.  מכה 
באמת  הוא  מי  אבל  רצונו.  על  שליטה  כל 
פרעה זה? פרעה מלך מצרים, עובד אלילים 

פרימיטיבי כביכול? אבל האּומנם? אם נתרכז 
חשבון”  “דופק  בהחלט  הוא  כי  נראה  בכתוב, 
לקב”ה, ומנהל איתו דיאלוג על כל צעד ושעל. 
שיח  קטעי  שזורים  הפרשה  בכל  למעשה, 
בינו לבין הקב”ה, ולא רק דרך משה: “ַוּיֹאֶמר 
ֲאַׁשַּלח  ַּכֲאֶׁשר  ִעָּמֶכם,  ה’  ֵכן  ְיִהי  ֲאֵלֶהם, 
ֶאְתֶכם ְוֶאת ַטְּפֶכם, ְראּו ִּכי ָרָעה ֶנֶגד ְּפֵניֶכם” 
)י י(... “ַוְיַמֵהר ַּפְרעֹה ִלְקרֹא ְלֹמֶׁשה ּוְלַאֲהרֹן 
)י  ְוָלֶכם”  ֱאֹלֵהיֶכם  ַלה’  ָחָטאִתי  ַוּיֹאֶמר: 
ַהַּפַעם  ַאְך  ַחָּטאִתי  ָנא  ָׂשא  “ְוַעָּתה  טז(... 
ֶאת  ַרק  ֵמָעַלי  ְוָיֵסר  ֱאֹלֵהיֶכם  ַלה’  ְוַהְעִּתירּו 
עובד  חושב  כך  האם  יז(.  )י  ַהֶּזה”  ַהָּמֶות 

אלילים? 
ישנם  כן  כמו 
הרבה ניסוחים 
ים  ה י מ ת מ
בהם  שיש 
ול  כ י ב כ
ת,  ו ר י ת ס
שימוש  או 
מאוד  במילים 

מוזרות לתאר את מה שקורה שם: למה נאמר 
מה  פרעה”?  אל  “לך  ולא  ַּפְרעֹה”  ֶאל  “ּבֹא 
)שמות  ִמְצַרִים”  ֶאת  ִלְנּגֹף  ה’  “ְוָעַבר  פירוש 
ְוָרפֹוא;  ָנגֹף  ִמְצַרִים  ֶאת  ה’  “ְוָנַגף  כג(...  יב 
ְוָׁשבּו ַעד ה’, ְוֶנְעַּתר ָלֶהם ּוְרָפָאם” )ישעיהו יט 
ַּבֲחִצי  “ַוְיִהי  וכשנאמר  רפוא?!  או  כב(?. נגוף 

ִמְצַרִים,  ְּבֶאֶרץ  ְּבכֹור  ָכל  ִהָּכה  ַוה’  ַהַּלְיָלה, 
ְּבכֹור  ַעד  ִּכְסאֹו  ַעל  ַהֹּיֵׁשב  ַּפְרעֹה  ִמְּבֹכר 
ִבי ֲאֶׁשר ְּבֵבית ַהּבֹור, ְוכֹל ְּבכֹור ְּבֵהָמה”  ַהּׁשְ
הלילה?  בחצי  דווקא  למה  כט(,  יב  )שמות 
בכור  פרעה,  בכור  את  בפרט  מציינים  למה 

הבהמה? למה שתי מזוזות ומשקוף? ועוד.
ועכשיו נצלול פנימה

מבט בזוהר פותח לנו תמונה מפתיעה ומגלה 
לנו שבתווך שבין המילים והקשר בין הכוחות 
עבר  אל  צוהר  נפתח  האותיות,  שמבטאות 
עולם שלם שעומד בשורש כולנו. לא מדובר 
אלילים  עובדי  פרימיטיביים  במצרים  עוד 
עבדים  של  עם  ומולם 
כאן  מדובר  נרצעים. 
בכוחות הטבע האלוקי 

ממש.
שנעשה  מה  על 
בזוהר:  נאמר  למצרים 
את  לנגוף  ה’  “ועבר 
שהכתרים  מצרים... 
שבהם  התחתונים 
בכתרים  מקושרים  היו  המצרים,  דבוקים 
“ֹּבא”,  פרשת  )זהר  דקדושה”  העליונים 
של  עם  היו  שהם  נאמר  אחר  ובמקום  צ”ב(. 
בין  לקשור  ויודעים  נסתרות  יודעי  מכשפים 
כוחות  את  שיפעילו  כך  מעלה  של  הכוחות 
את  להבין  חוט  קצה  )אולי  מטה  של  הטבע 



הפשטונים בפקיסטן, אפגניסטן והודו - השבטים האבודים
“נובל”  בפרס  זכתה  מפקיסטאן  יוספזאי  כשמללה 
לשלום, יודעי דבר הבינו משם משפחתה, “בני יוסף” - 
שם שבט פשטוני בפקיסטן - שהינה מבני ישראל. שבטי 
הם  אפגניסטן,  אוכלוסיית  רוב  את  מהווים  הפשטונים 
הקבוצה השנייה בגודלה בפקיסטן, וחלקם חיים בהודו. 

ביניהם שבטים המתייחסים לשבטי ישראל.

ה-19,  במאה  הפשטונים  ארץ  את  כבשו  כשהבריטים 
עם  מזוקנים,  היו  כי  יהודים,  שבטים  אלו  כי  חשבו  הם 
ישראל  מבני  שאינם  השבטים  היום  עד  וציצית.  פאות 
לכאורה  הם  יהודים.  ישראל  בני  לשבטי  קוראים 
מוסלמים, אך מקפידים על חוקי התורה, ובעת המפגש 

האנגלים,  עם 
להם  היו  עדיין 
תורה,  ספרי 
רו  מ ש נ ש
כנסת  בבתי 
שלהם, אליהם 
הולכים  היו 
לה  י פ ת ל
או  אישית 

להתבודדות.
המנהגים  בין 
רו  מ ת ש נ ש
הם  אצלם: 
את  מלים 
ביום  התינוק 
י,  נ י מ ש ה
כמו  שלא 
ם,  י מ ל ס ו מ ה
ים  ש ב ו ל ו
וציצית.  טלית 

השם באנגליתשם השבט העתיקשם השבט היום

Yusufzaiבני יוסףיֹוֵסְפַזאי

ַו’אִזיִרי

גם בני יוסף
מנהגי  מקיימים  הם  כי  “נזיר”,   מהמילה  כנראה 
הפסוק  פי  על  ארוך,  שיער  ומגדלים  נזירות 
בברכת יעקב ליוסף: “ִּבְרֹכת ָאִביָך ָּגְברּו ַעל ִּבְרֹכת 
ֶאָחיו  ְנִזיר  ּוְלָקְדֹקד  יֹוֵסף,  ְלֹראׁש  ִּתְהֶייָן  הֹוַרי... 

)בראשית מ”ט כ”ו(.

Waziri

Afridiאפריםַאְפִריִדי

Khattakמנשהחטאק

Rabbaniראובןַרָּבִני

Shinwariשמעוןִׁשיְנַו’ִרי

ְלָוִני

לוי
חזרו  לא  ורובם  לשבט  התאחדו  שהלוויים  נראה 
 74 היו  החוזרים   42,360 מתוך  כי  עזרא,  בימי 

לוויים בלבד )עזרא ב(.

Levani

Deftaliנפתלי או דן )שניהם בני בלהה(ַדְפָּתִלי

Abdaliנפתליַאְבָדִלי

Gadoonגדגדון

Ghighiגדַג’ִג’י או ִג’יִגי’

ַאׁשּוִרי
אשר?

אחד ממכריי, רוברט קהאן, משבט שינו’רי, מאמין 
שאינם מבני ישראל אלא צאצאי האשורים.

Ashuri

ַזָמְנד
זבולון

“כבול” מחוף הים התיכון  עימם הביאו את השם 
לקבול באפגניסטן.

Zamand

דּוַרִני

בנימין – שבט המלכים
יוחסין  שושלת  אפגנה(.  )מלך  אפגנה  למלק 
היה  הטענה  שלפי  חמישי  מבן  המלך,  לשאול 
אחרי  הִאסלאם  את  קיבל  רשיד  )צאצאו  לשאול 

פגישה עם מוחמד(. 

Durrani

סוד הפירמידות...(. כלומר, עם מפותח ביותר, 
לתאר  יכולים  שאנחנו  למה  מעבר  הרבה 
העליונים,  הסודות  את  וידע  שהכיר  לעצמנו, 
לשימוש  אותם  ולקשר  בהם  להשתמש  ואיך 
יוסף.  להם  העביר  אותו  ֶיַדע  היקום,  בכוחות 
הם  אך  כולם.  מעל  שהיה  כתוב  פרעה  ועל 

השתמשו בידע זה לרעה. 
מהפרעונים אל כל אחד מאיתנו היום

הפשט.  מאשר  מיתי  יותר  הרבה  תיאור  אכן, 
אבל למעשה הזוהר מדבר על כוחות פנימיים 
שיש בכולנו. פרעה הוא מלשון פרע ה’, זאת 
לרעה,  לו  שניתן  בכוח  השתמש  אומרת, 
כלומר, לטובת עצמו, ומצרים הוא המקום בו 
האלוקי)ים(,  הכוח  הוצר  כלומר,   : ים   – מצר 
אהבת  אין  ולכן  חינם,  באהבת  הנותן  הכוח 
משועבדים  אנחנו  למעשה  שם.  שורה  חינם 
היום בדיוק כמו שהיינו אז לאותו כוח בתוכנו 
שנקרא פרעה, שפועל רק למען עצמו = האגו 
וסופיים  מוגבלים  מרגישים  אנו  ולכן  שלנו, 
ולכן לא יכולים להתקשר עם תכונת האהבה 
ללא תנאי של הבורא. על מנת שנוכל לצאת 
תיקונים  של  שלם  מערך  יש  זה.  ממצב 
שצריכים לקרות, וכוח שנקרא משה, על שם 

הנמצא  האגו,  מתהום  החוצה  אותנו  שמשה 
בתווך. מערך זה מתואר במכות מצרים, וכל 
פעם אנחנו מתמקחים ולא מוכנים לוותר על 
הכוונה למען עצמנו – וגם אם רוצים לתת, זה 
רק על מנת לקבל. לכן כמו לפרעה המקראי, 
את  להעביר  צריך  שבתוכנו  הפרעה  את  גם 
לרצון  להגיע  מנת  על  כלומר,  הניסיונות.  כל 
כל  את  לקבל  נוכל  שדרכו  לדבקות,  שלם 
אנו  נבראנו,  לשמו  אשר  האינסופי,  העונג 
צריכים להיות בטוחים שזה לטובתנו העליונה 
ידו  שם  “הקב”ה  שנאמר,  כמו  בזה.  ולבחור 
בחר   – לו  ואומר  הטוב  הגורל  על  האדם  של 
כל  את  וניסינו  שהבנו  אחרי  יקרה  וזה  בו”. 
האפשרויות, וניצחנו את פרעה ניצחון מוחלט. 
שאנו  בליבנו  ספק  עוד  לנו  יהיה  לא  כלומר, 

במלואו.  האגו  את  לתקן  רוצים 
אבן:  אבא  פעם  שאמר  כמו 
מתנהגים  ומדינות  אדם  “בני 
את  מיצו  שהם  אחרי  בחוכמה 
לכן  האחרות...”  כל האפשרויות 

יש תיקון הנקרא ניגוף, שהוא התרת שלושה 
קשרים )בכורות( בין מעלה למטה הנקראים 
שמשם  ובהמה,  )שפחה(  שבי  פרעה,  בכורי 

יש  כל חיותם של המצרים. זהו קשר שאותו 
נגוף  וכתוב  לרעה.  משמש  הוא  כי  לפרום, 
ורפוא – כדי להבדיל בין מידת הדין הנקראת 
החסד  מידת  מול  במצרים,  שנוהגת  נגוף, 
באלו הדבקים באהבת חינם הנקראת רפוא. 
בדומה למה שנאמר על “עזר כנגדו”: “זכה – 

תהיה לו לעזר, לא זכה – תהיה לו כנגדו”. 
האדם,  אגו  של  הזה  הגדול  התיקון  כלומר, 
המרומז בשם פרעה שמתואר בפרשה, יכול 
השורש  והוא  עליונים.  בכוחות  רק  להתבצע 

של בריאת העולם ומטרתה. 
את  מסמלות  הפסח  הלכות  כל  גם  לכן 
העלאת היצר הטוב על פני היצר הרע. ביעור 
החמץ – ביעור יצר הרע – הרצון האנוכי לקבל 
וכנגדו אכילת המצה המסמלת את  לעצמנו, 
יצר הטוב. אם כן, למה רק שבעה 
כמו  הזוהר,  פי  על  בשנה?  ימים 
רק  מלכות  בגדי  לובש  שמלך 
מיוחדים,  ובטקסים  בהכתרה 
אבל נשאר תמיד מלך בתוכו, לא 
משנה מה ילבש. כלומר, הם כסות בלבד ואין 

בהם מלבד פרסום הנס.
איל רגב

שיר שמתחבר לי לפרשה:
אלי רפאני

מילים: רבי יהודה הלוי;
לחן: אתי אנקרי

גברים פשטונים מדרום אפגניסטן
http://en.wikipedia.org/wiki/Afghana



סדקים ושריטות     טעות היחוס הבסיסית

מבשלים  או  עובדים  אינם  שבת,  שומרי  הם 
לשבת,  חלות  שתים-עשרה  מכינים  בשבת, 
שומרי  הם  שבת.  נרות  מדליקות  והנשים 
בשר  או  גמל  בשר  אוכלים  ואינם  כשרות 
על  מקפידים  וכן  אוכלים,  שהמוסלמים  סוס, 
בין  מפרידים  הם  יונה.  כגון  כשרות  ציפורים 
ועם טבעת,  נישאים תחת חופה  בשר לחלב, 
טובלות  הנשים   - נידה  חוקי  על  מקפידים 
בנהר או במעיין, והם מקיימים ייבום לאלמנה. 

נהגו  הלוויים 
לבית  ללכת 
היהודי  הכנסת 
ביום  בקבול 
אך  הכיפורים, 
הקהילה  כעת 
עלתה  מקבול 
הם  לארץ. 
על  מקפידים 
התורה  מצוות 
למשה  וקוראים 
“שריף”, בערבית 
מכובד,  אציל 
“חוק  ולתורה 

השריף”. 

אחת הנטיות המשותפות לרוב בני האדם הוא 
הרצון לדעת ולהבין את הסיבות להתרחשות 
עד  כללית  של  מהילד  סביבנו.  ולאירועים 
יכולת  שום  לנו  אין  אם  גם  הטרחנים,  אחרון 
אפשר  למה.   - לדעת  תמיד  נרצה  להשפיע, 
והגיון  סדר  שוחרי  יצורים  הם  אנשים  להבין, 
בנעשה  וסבתיות  חוקיות  למצוא  רוצים  אשר 
יתנהלו  להתרחשויות  הגורמים  ללא  סביבם. 
שום  לנו  תהיה  ולא  מוחלט  בכאוס  חיינו 
יכולת לנהל את זה. לשם כך, אנחנו מייחסים 

סיבתיות לשלל הסיצואציות הקורות סביבנו.
ישנן תאוריות רבות על דרך הסקת המסקנות 
אנחנו  ככלל  בחיינו,  שונים  אירועים  על 
חרדתיים.  אך  הגיונים  כאנשים  מצטיירים 
לנו  גורם  ממנה,  להמנע  הרצון  או  זו  חרדה 
ביחוס  לטעות  לומר(  יש  )קרובות,  לעיתים 

הסיבתיות. 
יש  אך  ומגוונות  שונות  יחוס  טעויות  ישנם 
היותה  מתוקף  אשר  הטעויות.  כל  אם  אחת, 
ללא  לכולנו,  ומשותפת  פשוטה  נפוצה,  כמו 
הבדל דת, גזע ומין זכתה בשם הפשוט: טעות 
לא  שאנחנו  “הסיבה  או  הבסיסית  היחוס 

נותנים מנוח לאחרים”.
בתור  עומד  בכביש,  נוסע  איש  לדוגמא: 
המכוניות הפונה ימינה, לפתע מגיעה מכונית 
את  מקלל  האיש  התור.  לאמצע  ונדחפת 
הנהג החוצפן, בטוח שהוא ערס מגעיל וחסר 
התחשבות. לעומת זאת, כשהאיש  עושה את 

זה, פעם במלא זמן, הוא פשוט מאחר נורא.
זה  את  מכירים  טק  היי  מאנשי  מתכנתים 

בפישפוש בקוד אחרי חיפוש באג כלשהו. זה 
מתחיל ב” מי המטומטם שכתב את השטויות 
הם  בעצם  שזה  מגלים  שהם  ואז  האלה”. 
עצמם: “אוי, ככה זה שעובדים מאוד מאוחר..

)או שקר כל שהוא שלא קשור אליהם(”
לראות  הנטייה  היא  הבסיסית  הייחוס  טעות 
של  ומנטיות  מתכונות  כנובעת  התנהגות 
גורמי  של  השפעתם  את  ולהזניח  המבצע 
מצב, בתנאי כמובן שהמבצע הוא לא אנחנו. 
כי ככה הם,  - אחרים טועים  במילים אחרות 

אני טועה כי יש לי סיבה.
שלנו  האישיות  את  לראות  נטייה  לנו  יש 
כמורכבת ורבת פנים, ואילו את אישיותם של 
כמגיבים  עצמינו  את  יותר,  כפשוטה  אחרים 
כבעלי  אחרים  את  ואילו  ונסיבות  למצב 
לעשות?”  יכולתי  ה”מה  קבועות.  תכונות 
תדירות  באותה  מושמע  לא  שלנו  הסלחני 
כשמדובר על האחר. אם תחשבו על זה, תגלו 
בפוליטקה,  בסביבתכם,  כאלה  מקרים  אלפי 
בזרים  ועדה.  לאום  לעם,  תכונות  ביחוס 
סביבינו המתויגים יתר על המידה. יותר: הוא 
פשוט נורא קנאי/שתקן/רכושן, פחות: היה לו 

יום רע.
אישה  ורואה  הגג,  על  מסתובב  המלך  דוד 
לביתו,  אותה  ומזמין  בה  חושק  הוא  יפה, 
כמה ימים אחר הוא שולח את  בעלה, הקצין 
הנלהב והאמין אל מותו. איך הוא יתרץ לעצמו 
זאת  יתלה  הוא  האם  שלו?  המעשה  את 
הנצלנית?  באישיותו  הפנימיות,  בתכונותיו 
ֶאל-ַהַּמְלָאְך,  ָּדִוד  “ַוּיֹאֶמר  בכפיות הטובה?  

ֶאת- ְּבֵעיֶניָך  ַאל-ֵיַרע  ֶאל-יֹוָאב  ּכֹה-תֹאַמר 
ֶהָחֶרב”.  ּתֹאַכל  ְוָכֶזה,  ַהֶּזה--ִּכי-ָכזֹה  ַהָּדָבר 
כלומר: ככה זה במלחמה. מה אפשר לעשות. 
צריך את נתן הנביא שיספר לדוד את הסיפור 
הופך  המלך  משתנים,  השחקנים  מבחוץ. 
לאיש עשיר, אוריה המוחשי לרש אומלל, אבל 
כשהרעיון  אתה,גם  הופך  האני   - יותר  עמוק 
תגובתו  לגמרי  משתנה  אז  רעיון.  אותו  הוא 
של דוד: ַוִּיַחר-ַאף ָּדִוד ָּבִאיׁש, ְמֹאד; ַוּיֹאֶמר, 
ֶאל-ָנָתן, ַחי-ְיהָוה, ִּכי ֶבן-ָמֶות ָהִאיׁש ָהֹעֶׂשה 

זֹאת.
טעות היחוס הבסיסית משפיעה גם על הרצון 
שלנו לעזור לאחרים. הרבה פעמים שאנשים 
עצלן,  שהוא  בטוחים  הם  יד,  פושט  רואים 
מלצאת  הרווחה  כספי  את  ומעדיף  נצלן, 
למרות  יד.   מלהושיט  ימנעו  ולכן  לעבוד, 
שיתכן שהוא במצב הזה בגלל שלל ארועים 
מיקריות,  גרוע,  )מזל  בו.  קשורים  שלא 
לא  אנחנו  ועוד(.  בכפו  עוול  לא  על  פיטורים 
חוסר  את  שלנו  במחשבה  לסבול  מסוגלים 
השליטה הזה על הארועים. אם דברים רעים 
זה  מה  ומקסימים,  טובים  לאנשים  קורים 
ילד  אשכח  לא  לעולם  הרי  אני  עלי?  אומר 
ואנהג באלימות-  יד, אשתכר  באוטו, אפשוט 
כל אלה קורים לאנשים חסרי אחריות ובעלי 
כמו  אישיות  אישיות שונה משלי. אנשים עם 
ועושר עד עצם היום הזה.  שלי חיים באושר 

כמעט.  
מיכל חלמיש 

בנוסף יש להם מעין תורה שבעל פה, לה הם 
 .)Pashtunwali( הפשטונים”  “דרך  קוראים 
וכן  נזכר,  משה  כשהשם  קמים  הם  למשל, 
תהילים  ספר  יניחו  הם  לחדר.  נכנס  כשאב 
מזוזות  על  דם  ויקיזו  חולה  של  ראשו  תחת 

הבית בעת צרה. 
מנהג נוסף הוא מגילת יוחסין שנשמרה אצל 
כדי  זהב  באותיות  שנכתבה  משפחה,  כל 

שתאריך ימים.
כתב  עם  בשיחה 
הבהיר  אמריקני, 
מרואיין פשטוני כי 
אינם  הפשטונים 
ערבית,  דוברי 
הקוראן  ואילו 
בערבית.  כתוב 
את  כשקיבלו 
נאמר  הִאסלאם 
בערך  שזה  להם 
ששמרו  מה 
וכך  עתה,  עד 
אצל  קיבלוהו. 
הקוד  הפשטונים 
 – קובע  האתי 
הפשטונים”  “דרך 

וגברים  נשים  של  עם  ריקודי  אצלם  ויש   -
את  בִאסלאם  רואים  הטליבאנים  בעוד  יחד, 
של  פומבי  ריקוד  ירשו  ולא  הקובע,  החוק 
בתי  לגביהם  כי  סיפר  עוד  וגברים.  נשים 
אך  ממסגדים.  יותר  חשובים  שלהם  הכנסת 
נוסעים  כשצעירים  שינוי  קורה  האחרון  בזמן 
עם  ונפגשים  הסעודית  ערב  או  לפקיסטן 

ִאסלאם שלא הכירו.
או  ציצית  לובשים  אינם  הפשטונים  רוב  היום 
סימני היכר יהודיים אחרים, ורוב ספרי התורה 
הטליבאנים  ידי  על  הוחרמו  חלקם  נעלמו. 
עתיקות.  סוחרי  ידי  על  כנראה  נגנבו  וחלקם 
את  לאתר  ניסה  קהאן,  רוברט  ממכריי,  אחד 
זמן  ובאותו  שינוארי,  שבט  של  התורה  ספר 
מאוד  עתיק  תורה  ספר  על  בעיתונות  דּווח 
אך  הטורקי.  המכס  רשויות  ידי  על  שנתפס 

איננו יודעים איך הדבר הסתיים.

השנים  וחמישים  במאה  השתנה  הרבה 
האחרונות, מאז שהבריטים גילו שבטים אלו. 
ִאסלאם  שאינו  לדבר  נאמנות  אחד,  מצד 
מסוכנת בארץ הטליבאנים. מצד שני, המדיה 
וקשרים  שיחות  מאפשרים  והאינטרנט 

חדשים. צרו קשר!
ג’ף מלניק ספר תורה אפגני עתיק



הדף האחורי

אחד השיעורים שאני הכי אוהב בבית הספר זה 
שיעור אומנות.

דיני מלמדת אותנו כל פעם נושא אחר. 
וינצ’י  דה  ליאונרדו  פיקאסו,  גוך,  ואן  על  למדנו 

ועוד ציירים מפורסמים.
של  דוגמאות  רואים  האמן,  על  מדברים  אנחנו 

יצירות וגם יוצרים בעצמנו.
והפסל מנשה  בשיעור האחרון למדנו על הצייר 

קדישמן שאוהב בעיקר לצייר ולפסל כבשים.
אני גם מאד אוהב כבשים ומאד נהניתי מהשיעור 

ומהיצירה של הכבשה שלי.
עידו לבון ג1


