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הכפיל / יוני רז פורטוגלי

״מקור המוסר — משפחה. מקור כל שאיפה גדולה ונשגבת — משפחה.
האנשים שהמה בעלי מוסר ידועים המה אומרים: תנו כבוד למשפחות״.

מנדל פורטוגלי, 1912

.1
בוקר אחד לפני כמה חודשים קיבלתי הודעת ווטסאפ מחברי בן ורד, שעובד כעורך בהוצאת ספרים.

״יוני, יצאתי הרגע ממוזיאון חוות כנרת ואתה לא מאמין מה מצאתי פה״, כתב בן. כעבור 
רגע הופיעה בתיבת השיחה תמונה בשחור־לבן. במרכזה, על רקע בית לבנים, עמדו שישה נערים 
חמושים, חמישה מהם בעלי שפם. פניו העגלגלות של הבחור השמאלי — זקיף שמנמן מעט, 
חמוש בחרב נוסף על האקדח שכיוון אל עבר המצלמה — היו, באופן מובהק ביותר, פַני שלי.

״מדהים, לא?״ המשיך בן, והוסיף שראה את התמונה במסגרת קורס מורי הדרך 
שאליו נרשם לאחרונה. ״ישר שאלתי את המדריך מי זה, אבל הוא לא יודע. הוא רק יכול 
לומר שהתמונה צולמה מתישהו סביב שנת 1912, ושהמצולמים קשורים לארגון השומר. זה 

סבא־רבא שלך?״

.2
סבא־רבא שלי, מנדל פורטוגלי, היה מפקד השומר מהקמת הארגון ועד מותו מפליטת 
כדור בשנת 1917. הוא נולד בשנת 1888 בעיירה קלרש שליד קישינב, הוגלה לסיביר בגיל 
חמש־עשרה עקב פעילות סוציאליסטית והספיק לחזור הביתה בדיוק בזמן לפוגרום הגדול. 
יחד עם בן כיתתו, ישראל גלעדי, ארגן את ההגנה היהודית בקלרש, הפך לציוני וזמן קצר 

אחר כך עלה ארצה. כאן הקים עם גלעדי וחברים נוספים את ארגון השומר.  יעל מאירי, שני מלפפונים, 2014

חברי השומר בחוות כנרת. צילום: בן ציון ישראלי
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עיקר ידיעותי על מנדל נבעו עד אותו רגע מספר הכנה לבגרות בהיסטוריה ומביקור כחייל 
במוזיאון ההגנה. אבי, סופר הריגול מנחם־מנדל פורטוגלי, לא נהג לדבר הרבה על סבו הנודע, 
שעל שמו נקרא. בכתב היד הבלתי גמור של ספרו האחרון — רומן קיבוץ ריאליסטי־מאגי 
רב־דורי על אודות משפחת פורטוגלי, מתלונן המספר כי ״סבו הנערץ, מנהיג השומרים, רדף את 
הנכד כצל ויצר סביבו ציפיות לקריירה צבאית מזהירה שלא יכול היה לעמוד בה״. כשהגיבור 
מחליט לבסוף להפוך לסופר ריגול, עליו ״להימלט מקיבוץ השומרים אל העיר הגדולה תל 
אביב. רק שם יכול היה לחמוק ממושא ההשוואה הנצחי, מאכזָבת הוריו וחבריו לבית הספר״.

.3
השוויתי בין התמונה ששלח לי בן לתמונת הפרופיל המופיעה בערך הוויקיפדיה ״מנדל 
פורטוגלי״. מנדל־ויקיפדיה צולם בתקריב, ראשו עטוף בכאפייה. הוא לבש שם חולצת 
כפתורים מפוספסת, נטולת צווארון. מבט חפוז הספיק כדי לקבוע שזה לא הבחור מהתמונה 

צקניֹות פחות, אומרות נאיביות וכובד ראש.  של בן. פניו היו שטוחות וסימטריות יותר, ּבָ
פרצופו העגלגל של מנדל בתמונתו של בן, לעומת זאת, היה דומה לי באופן מוחלט. 
אותן גבות, אותה זווית לחיים, אותו אף נשרי ואפילו אותה עמידה נבוכה בפני מצלמה, עם 

אותו מבט אלכסוני המום, כשהיד בתוך הכיס.
הצגתי את שתי התמונות בפני טוני, בת הזוג שלי, כשחזרה הביתה אחר הצהריים.

״זו הדבקה״, היא פסקה מיד והגדילה את אזור הצוואר. ״זה הראש שלך, זה ברור״. והוסיפה, 
״הביצוע ברמה גבוהה, זה כן״.

לפני שלמדה אמנות, טוני השלימה תואר בעיצוב גרפי בוויצו חיפה.
״רגע, תגיד, זה לא קצת דומה לעטיפה של הספר שערכת אז להוצאה של בן?״ שאלה.

״חברים טובים״, רומן במימון עצמי שערכתי לפני שנתיים, עוסק בחברות האמיצה 
בין איש עסקים יהודי־קנדי בשם מוני לכלבה דוברת עברית. על כריכת הספר הופיע ראשו 

של המחבר, איש עסקים יהודי־קנדי בשם מוני, מודבק אל גופו של כלב לברדור.
צלצלתי אל בן.

על אף הממצאים החדשים שהוצגו לו, בן המשיך לדבוק בגרסתו הראשונה. התמונה 
צולמה במוזיאון, הוא התעקש. ואם אנחנו לא מאמינים לו, אנחנו בהחלט מוזמנים לנסוע 

לחוות כנרת ולחזות בה בעצמנו.
בניסיון להימנע מנסיעת אוטובוס בת שעתיים, שלחתי מייל ובו תמונת המחלוקת 
לגדעון גלעדי — יו״ר עמותת צאצאי השומר, מנהל מוזיאון השומר, מנכ״ל קיבוץ כפר גלעדי 

ונכדו של ישראל גלעדי, שותפו של מנדל להנהגת השומר.
פגשתי את גדעון פעם אחת, כמה שנים קודם לכן, ביום השנה העשירי לפטירתו של 
אבי. בחדר האוכל של הקיבוץ סיפר לי גדעון שלמד עם אבא שלי באותה הכיתה ושברשותו 

נמצאת עד היום תמונה של אבי ביום שבו דבורה עקצה אותו בפניו.

״שלום, יוני״, השיב לי גדעון כעבור כמה שעות. ״טוב לשמוע ממך. תמונת השומרים 
ששלחת מחוות כנרת נפלאה ומוכרת לי עד מאוד. קל לזהות את השומרים המצולמים בה, 
כי באותו היום ובאותו המקום צולמו תמונות נוספות, והשומרים לבושים באותם הבגדים. 
לשאלתך, מנדל אינו מופיע בתמונה. הבחור משמאל, אשר עורר את סקרנותך, הוא השומר 
יעקב סלצ'אנסקי, מי שכונה על ידי החברים 'יעקב גזלן'. אין ברשותי אינפורמציה נוספת 

על אודותיו. נתראה ביום השומר, ג'״.

.4
שמו של שומר בשם יעקב סלצ'אנסקי לא העלה כל תוצאה בגוגל. סלצ'אנסקי אף אינו מופיע 
באינדקסים של ״קובץ השומר״ )1929( או של ״ספר השומר״ )1956(, שני הקבצים הרשמיים 

של אסופות זיכרונות שפרסמו ותיקי הארגון, ושאותם הוריש לי אבי לפני מותו.
אזכור קצרצר ובודד לתולדות חייו הצלחתי למצוא בכל זאת בתוך לקסיקון עב כרס 
בשם ״אנשי השומר בחייהם ובמותם״, שאותו שלפתי מארון מאובק במחסן יביל בחצר 

ביתה של אמי. 

הכפילהמחבר. צילום: הילה טוני נבוק

מנדל פורטוגלי

מנחם מנדל־פורטוגלי. צילום: גדעון גלעדי
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.5
״רצח בקיבוץ, אפריל 1992, בוא נראה...״ אמר הספרן בקול עדין אך ברור, תולדה של 
שלושים שנות לחישה־של־אולמות־קריאה. הוא החל לעלעל בין הגיליונות של אותה השנה, 
מניח לבסוף את אצבעו תחת כותרת בצבע אדום־דם. במרכז הכפולה הופיע קלסתרונו של 
סולצ'נסקי, מביט אל המצלמה, שערו מסורק הצדה, כמו שערי, ופניו שמנמנות וצעירות 
מאשר בתמונה ששלח בן. הוא צולם יושב, לבוש חולצה רקומה חגיגית, כאילו התגנדר במיוחד 
לרגל האירוע. התמונה צולמה בווילנה בשנת 1905. ״הרוצח״, קבע הכיתוב שהופיע לצדה. 

״איש מלא קסם, אבל חולה מאוד״.
תגובתי הראשונה למידע החדש הייתה כיווץ חד בבטן, כמו זה שמרגישים עם שמיעת 
חדשות רעות על בן משפחה או על חבר קרוב. להפתעתי, שמתי לב שהספרן קורא בעניין 
יחד איתי את כותרת המשנה. האם הוא תמיד מתעמק ככה בסיפורים שהוא מוצא עבור 
אנשים אחרים, תהיתי, או שגם הוא שם לב לדמיון ביני ובין סולצ'נסקי? הספרן כבר עבד 
פה כשהתחלתי לפקוד את הספרייה כתלמיד תיכון, וקרוב לוודאי שזכר את פני כפי שאני 

זכרתי את פניו — חמורות סבר, מגולחות, ורדרדות.
״זה לא אני״, הבהרתי ונטלתי את הכרך מידיו.

אולם העיתונות היה ריק, למעט אדם מבוגר שנמנם על כורסת עור בקצה הרחוק, 
העיתון של היום פרוש על ברכיו בשפגט. התיישבתי לצד השולחן הקרוב ביותר והתחלתי 
לקרוא. הכתבה הראשונה, ״קברים זועקים בקיבוץ״, התגלתה כידיעה קטנה על אודות מצבה 
של רוקח בשם אריה הוניגמן. שנים לאחר מותו ב־1927 — בתאונת ירי, כביכול — גילו קרובי 
משפחתו הרחוקים כי למעשה נרצח. ״הוניגמן היה רוקח בבית החולים ששכן בעמק, אשר 
ניהל רומן אהבים עם חברת המשק, נשואה ואם לבת, שעבדה בבית החולים כאחות. בעלה 
של האישה, איש רחב מידות שכינויו היה יענקל'ה גזלן, נפגע מדבר בגידתה של אשתו, ועוד 
יותר מכך שקורנן בידי רופא רכרוכי. ערב אחד בחודש אוקטובר 1927, הגיע הבעל לבית 
החולים ודרש מן הרוקח לגשת עמו לשטח הבור הסמוך לבית העלמין. שם ירה בו והרגו. 

אחר כך התייצב במשק והודיע שביצע את הרצח״.
הכתבה השנייה, ״רצח בקיבוץ״, התפרסמה כמה חודשים מאוחר יותר ונראית כמו 
כתבת המשך ארוכה לידיעה הראשונה. היא נפרשת על פני ארבעה עמודים שלמים, ובמרכזה 
ריאיון ראשון שערך סרנה עם אסתר, אלמנתו של סולצ'נסקי, אישה מבוגרת וחולנית בשנות 
השמונים המאוחרות לחייה, על אודות ״הסוד השמור של העמק, שיצא לאחר 65 שנות שתיקה״.

״הוא היה מוכשר ויפה״, סיפרה אסתר על בעלה לשעבר, ״אבל גם חולה מאוד במחלה 
של רדיפה. נהג לראות דברים שלא היו ולא נבראו — הלוצינציות... כשנכנסתי להיריון אחזה 

ביעקב קנאה כה חזקה, שהכול זרם אל הסוף האלים״.
בליל חמישי האחרון של חודש אוקטובר 1927 — המשיכה אסתר — סחב אותה יעקב 
אל הצריף של הרוקח הוניגמן במטרה לעמת את הזוג עם חשדותיו. הוא נאלץ לבטל את 
תוכניותיו משום שארוסתו של הוניגמן, רבקה שמואל, בילתה שם את הלילה. בלילה שלאחר 
מכן, יום שישי, הסתובב סולצ'נסקי עצבני, נכנס לחדר שבו התגוררו ויוצא ממנו. לפתע 
לא חזר. אסתר, ששכבה במיטה בחודש השמיני להריונה, שמעה ירייה מבחוץ. מתוך בהלה 
התחבאה תחת המיטה. כעבור רגע הופיע יעקב בפתח החדר וכיוון שלוש יריות אל המקום 

שבו נח קודם ראשה. אז הרים את האקדח, ירה בעצמו ונפצע.
ותיקי השומר התערבו לחלצו, והמקרה הוצג בפני השלטונות הבריטיים כתאונת ירי. 
סולצ'נסקי נידון בבית הדין של שכם לתשעה חודשי מאסר בלבד. לאחר ששוחרר, סולק 
מהקיבוץ וקשריו עם אסתר נותקו. שמו נמחק מספרי הזיכרונות שחיברו חבריו, וכל שידוע 
על אודותיו לאחר הרצח הוא שנפטר, ערירי, בדירת שיכון בשכונת קריית שלום בתל אביב, 

מרחק קילומטר וחצי בערך מהבית שבו אני גר.
 

שם משפחתו של יעקב, מאוית מעט אחרת, הפנה אל פסקה ביוגרפית קצרה, שבה נמסר כי 
סולצ׳נסקי נולד בשנת 1895 בעיירה קטנה ליד וילנה, לאב חוכר יערות ובעל מנסרות עץ. 
אביו הלך לעולמו בגיל צעיר, ובטרם מלאו לו שש־עשרה עלה יעקב לארץ ישראל, נתקבל 
מיד לארגון השומר ונשלח לשמור בחוות כנרת. ״פרטים נוספים על פרשת חייו קשה לדלות. 
ככל שידוע נשא לאישה את החלוצה אסתר בלוך. הוא הלך לעולמו ב־31.5.64 ונקבר בין 

קברות חבריו אנשי השומר בכפר גלעדי״.
לצד הביוגרפיה הקצרצרה הופיעה תמונת ראש קטנה. כשהראיתי אותה לאמי, פלטה 

צווחה קטנה ודרשה שארחיק את הספר מהבית שלה לצמיתות. 
יכולתי כמובן להבין את תגובתה — אף אחת לא רוצה לגלות שהולידה אדם שבעיקרון 
כבר נולד קודם. אני, לעומת זאת, הייתי מהופנט. בכל פעם שהבטתי בשתי התמונות של 
יעקב או כשהראיתי אותן למישהו — והצגתי אותן לכל מי שפגשתי — הרגשתי כמי שמביט 
בעצמו. האם סולצ'נסקי היה אדם מצחיק? שאלתי את עצמי. ולמה זיכרונותיו לא הופיעו 

בספרי השומר? הוא לא אהב לכתוב? האם יש לו נינים שזוכרים אותו? 
ידעתי שאני מוכרח לגלות עוד.

עיון במפתחות העניינים של עשרים ומשהו הספרים במדף ארגון השומר בספריית בית 
אריאלה העלה רק אזכור אחד נוסף לסולצ'נסקי, בספרון אוטוביוגרפי שפרסם שומר בשם 
דוד צלביץ'. סולצ'נסקי נזכר שם בחטף כמי שהשתתף עם המחבר ועם שומר נוסף בפעולה 
הידועה נגד מנהל חוות סג'רה, ניסן קנטרוביץ'. השלושה כיתרו לילה אחד את ביתו של 
מנהל החווה ואיימו עליו כי אם לא יפטר את כל עובדיו ושומריו הערבים וישכור יהודים 
במקומם, יירצח. התקרית עוררה זעם רב ביישוב היהודי ונחשבת עד היום לאחד מאירועי 

הטרור היהודי הראשונים בארץ ישראל.
זה כל מה שמצאתי על יעקב גזלן. לעומת זאת, שמו של סבא־רבא שלי, מנדל פורטוגלי, 
חזר שוב ושוב באינדקסים השונים. מכתביו אף עמדו במרכזו של ספר חדש יחסית, שראה 

אור לפני כשנה וחצי בהוצאת משרד הביטחון ושעל קיומו לא ידעתי קודם לכן.
גמעתי את מכתביו של מנדל בזה אחר זה, ישּוב על הרצפה לצד ארונית הספרים. במהלך 
הקריאה גיליתי שכמו אבי, שהחמיץ את לידתי כי לא היה בטוח שהוא מעוניין באותו זמן 
להתחייב לילד שיגזול את זמנו היקר, גם מנדל החמיץ את לידת בנו הראשון — ״קרה מקרה 
במרחביה ואנו צריכים לנסוע שמה. מי שלא יּולד, אם לא אבוא, תני לו שם. סליחה״. נוסף על 
כך, כמו נינֹו, אשר נזדקק לארבעה חודשים כדי להשלים רשימה קצרה זו, אף מנדל התקשה 
מאוד בכתיבה — ״מקנא אני באלו שיש להם יכולת לכתוב הרבה הרבה על איזה דבר שלא 
יהיה. עד כמה הייתי מאושר לו יֹכלתי לכתוב לכתוב לכתוב, אך אנכי בעל אופי כזה לכתוב 
מעט בעת שהלב מרגיש הרבה״. התברר גם שסב־רבי היה כנראה מכור לקניות — ״קניתי לי 
סוס. זה נורא. אנכי כלל לא חשבתי לקנות סוס, רק מעשה שטן יצא שהייתי מוכרח לקנות. 

שכחתי לגמרי כי אנכי חייב כסף. רק דבר אחד מנחם אותי — קניתי סוס״.
החלטתי לשאול את הספר כדי לכתוב עליו מסה קצרה לעיתון ״הארץ״. בדרך אל 
דלפק ההשאלה התיישבתי אל אחד המחשבים כדי לבדוק אם שמו של יעקב גזלן או שם 
אשתו, אסתר בלוך, מופיע איכשהו במאגר העיתונות. הסיכוי היה זעיר — הכתבות במאגר 
הדיגיטלי מתויגות רק מתחילת שנות התשעים, כחצי יובל לאחר מותו של סולצ'נסקי. אך 
להפתעתי, שתי תוצאות זהות חזרו בשני החיפושים השונים — כתבת מגזין אחת מאת יגאל 
סרנה שפורסמה באפריל 1992 ושמה ״רצח בקיבוץ״, וכתבה נוספת בשם ״קברים זועקים 

בקיבוץ״, שראתה אור בחודש אוגוסט של שנת 1991.
שרבטתי במהירות את פרטי שתי הכתבות על פתק וניגשתי אל הספרן.

 



מעין  15 מעין  14

.6
מעשיו האלימים של יעקב סולצ'נסקי וגורלו הטרגי כאדם מבוגר ובודד המשיכו להעסיק את 
מחשבותי במשך כל אותו שבוע. הסיפור כולו הזכיר לי מעין גרסה הפוכה של אחד הספרים 
האהובים עלי, ״ייאוש״ מאת ולדימיר נבוקוב. הרומן מסופר מפי הרמן קרלוביץ', תעשיין 
ברלינאי שעסקיו נתונים בקשיים, הפוגש כפיל מושלם שלו בעת מסע עסקים לפראג. קרלוביץ' 
מחליט לרצוח את הכפיל, לגנוב את זהותו, ואז להונות את חברת הביטוח ולחלץ את פוליסת 
החיים של עצמו. בעמודיו האחרונים של הספר מתברר לקורא שמזימתו של הרמן נחשפה על 
ידי הרשויות בקלות, משום שהאדם היחיד שזיהה דמיון כלשהו בינו ובין כפילו היה הוא עצמו.
כשקראתי את הספר בפעם האחרונה, לפני כמה שנים, חשבתי על הכפילּות ברומן 
כביטוי לערגה להחלפת זהויות, אל פוטנציאֵלי חיים אחרים שלא מומשו. כעת, כשהייתי מצוי 
בעצמי במרכזו של סיפור כפילות, התחלתי לחשוב על ״ייאוש״ במושגים של בדידות. כדי 
לראות את עצמך במישהו אחר נדרשת אשליה של אינטימיות גדולה, תחושה שאתה מכיר 
את האיש הזר הזה לעומק. נוסף על כך נדרש אדם קרוב שיכיר אותך מספיק כדי להבחין 
בדמיונך הגדול לאותו זר. סיפוריהם של הרמן קרלוביץ' ושל יעקב גזלן, חשבתי, הם בעצם 
סיפורים על אנשים בודדים, שאיש אינו יכול או רוצה להזדהות עמם, גם לא משפחתם הקרובה. 
הרגשתי שמחובתי לנסות לאתר את אחד מצאצאיו של כפילי ולהעביר לרשותו את 
המידע המועט שמצאתי על אב המשפחה הנשכח. באופן מוזר, ידעתי שהוא היה עושה את 

אותו הדבר עבורי לו הייתי אני נולד ראשון.
הרמז היחיד שעמד לרשותי הופיע בריאיון עם אסתר, אשת כפילי, שבו הזכירה את 
שמותיהן של שתי בנותיה מיעקב — גילה, שנהרגה בשנת 1991 בעת טיול בהר הכרמל, וירדנה, 
״אישה כהת עור ויפה כגילה, אך בדרך שונה״, שנולדה כחודש לאחר הרצח. ירדנה נישאה 

לגבר בשם איתן לביא, ״ונותרה עם שאלות לגבי האסון יותר מבני המשפחה האחרים״.
התקשרתי ל־144 ושאלתי אם יש אפשרות לבדוק את הכתובת האחרונה שבה היו רשומים בני 
הזוג איתן וירדנה לביא. עם קצת מזל, חשבתי, הילדים שלהם ירשו את הנכס ועדיין מתגוררים שם. 
״אני רואה פה מספר פעיל של איתן וירדנה לביא בזכרון יעקב״, השיבה המרכזנית. ״לחבר אתכם?״
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חתנו של יעקב סולצ'נסקי הרים את השפופרת כעבור שלושה צלצולים.
הצגתי את עצמי כיונתן, כותב מתל אביב, שמעוניין לדבר עם ירדנה.

״זה יונתן״, דיווח איתן בתמציתיות, כאילו המתינו לשיחתי.
השפופרת החליפה ידיים.

״שלום יונתן״, אמרה בתו של סולצ'נסקי בחיתוך דיבור צברי, צלול וקצר, כשל מורה 
ותיקה לפלדנקרייז.

כן, לאביה קראו יעקב, השיבה. והוא אמנם היה חבר בארגון השומר, ככל הידוע לה. 
אני מדבר איתה, חשבתי תוך כדי שהאזנתי לדבריה. הרגשתי שאני משוחח עם דמות 

בספר שהרגע סיימתי לקרוא.
אני מתקשר, הסברתי, בעקבות מחקר קצר שערכתי על אודות אביה. מצאתי כמה 

אזכורים שלו בספרים של ארגון השומר ורציתי להעבירם לידי המשפחה.
ירדנה הודתה לי על שיצרתי קשר ושאלה מדוע ערכתי מחקר על יעקב.

כשסיפרתי על הדמיון הפיזי הרב ביני ובין אביה, צחקה, אך כשהצעתי לערוך מפגש 
חגיגי בין כפילו של יעקב לבתו נשמעה מסויגת. ״אתה נשמע לי נחמד״, אמרה, ״אבל איני 
מעוניינת לדבר על יעקב עם איש״. היא ודאי לא מעוניינת לשוחח על כך עם אדם שאינה 
מכירה, הוסיפה, אך היא כן תשמח לקבל במייל את התמונות שמצאתי ואת סריקות החומרים 

.Yahoo!הכתובים. לפני שניתקה, הכתיבה לי את כתובת המייל שלה ב־
שלחתי את כל החומרים עוד באותו היום.
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את מכתבי הבא, כמה שבועות אחר כך, כתבתי לירדנה בעקבות מייל בלתי צפוי מגדעון 
גלעדי. במהלך אחד החיפושים בספרייה הוא נזכר באנקדוטה על יעקב גזלן וחשב שאולי 
אתעניין. ״השומר פנחס שניאורסון שמר עם גזלן במושבה יבנאל והתערב עמו על דבר־מה 
כשהפרס הוא חביתה בת 12 ביצים. שניאורסון ניצח, אך לגזלן לא היה די כסף לרכוש 12 
ביצים. איך פותרים את המצב? עלה גזלן אל אחד הגגות והביא תריסר ביצי יונים. שניאורסון 
אכל״, סיכם גדעון, ״ולאחר מכן שכב עם כאבי בטן במשך שבוע ימים. מאז נמנע מחביתות״.
״שבת שלום יונתן יקר!״ השיבה ירדנה למכתבי, נרגשת, בחלוף שישה ימים. התברר 
שסיפור החביתות של גדעון גלעדי עורר בה זיכרון אישי מאוד על אודות פגישתה הראשונה 
עם אביה בשנת 1941, והיא מעוניינת לחלוק אותו עמי. ״זוכרת אני מאותה פגישה בעיקר את 
הבחילה שתקפה אותי בזמן הארוחה״, כתבה. ״אבי שמח כל כך על פגישתנו, ולמרות ביתו 
הדל השתדל מאוד והגיש קומפוט מקופסאות שימורים של הצבא הבריטי — מעדן שנחשב 
ליקר ונדיר בתקופה ההיא. אני זוכרת שניסיתי לטעום וקיבלתי בחילה. עד היום איני מסוגלת 

לאכול קופסאות שימורים של פירות קנויים. בברכה ובתודה, ירדנה לביא״.
תו של יעקב גזלן שלחתי כעבור שבועיים נוספים,  את מכתבי השלישי והאחרון אל ִבּ
כמעין מכתב פרידה. כמה ימים קודם לכן פורסמה המסה שכתבתי על ספר מכתביו של מנדל 
במוסף ״תרבות וספרות״. צירפתי קישור לרשימה ועדכנתי את ירדנה בשני דברים מעניינים 
שגיליתי בזמן כתיבת המסה. קודם כול, באחד ממכתביו התייחס מנדל לאותו אירוע אלים 
בסג'רה, שתיאר צלביץ' בזיכרונותיו — ״מוקדם מדי לפעולות מאין אלו״, כתב לסבתא־רבתא 
שלי, טובה, על אודות פעולתו של יעקב. ״העובדה שיש אנשים המסוגלים לא לחשוב על 

אינטרס העובדים ופשוט לעשות מה שעולה במחשבתם הרי זה נורא!״
הגילוי השני העביר בי צמרמורת. בעת קריאת המכתבים בפעם השנייה שמתי לב 
שמרבית המכתבים שכתב מנדל אל טובה בשנת 1912 מוענו אל חוות כנרת — המקום שבו 
צולמה התמונה ששלח לי בן ושבו שמר יעקב באותה השנה. ״סבתא־רבתא שלי כנראה הכירה 
את אבא שלך״, כתבתי לירדנה, מסתיר ממנה את השערתי הנוספת: שהדמיון הרב ביני ובין 

יעקב הוא תולדה של רומן בינו ובין טובה פורטוגלי. 
״יונתן יקירי״, השיבה ירדנה כעבור שבוע. ״קיבלתי אתמול את מאמרך על מכתביו 
של רב־סבך, ומעניין היה לי ביותר הסיפור, וכן המצב הנפשי הבלתי יציב שנמצאו בו 
השומרים. קשה מהמרחק העצום של הזמן להיכנס ולהבין את מה שבאמת עבר על האנשים 
האלה, שהקריבו את חייהם עבורנו, ואת המציאות היומיומית האלימה שבה חיו. האם אפשר 
לשפוט את מעשיהם לפי המקובל כיום? ברור שלא. זה נותן לי חומר למחשבה ואולי גישה 
יותר סלחנית בהקשר לדברים שקרו עם אבי בתקופה ההיא. אני ואיתן, בעלי, קראנו שוב 
את ההתכתבות בינינו מתחילתה. החלטנו כי היינו מעוניינים במפגש עמך, שבו נוכל לפתוח 
זה בפני זה את אשר בלבנו. האם יהיה לך נוח לבקר אצלנו בזכרון יעקב ביום שני בעוד 

שבועיים, בשעה 11:00 לפני הצהריים? ירדנה, ידידתך״.
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שבועיים מאוחר יותר, ביום שני, בשעה 10:57, עמדתי בחצר עזובה מעט של בית אבן צנוע 
ונמוך, מעין בית קיבוץ שהונחת בשכונת וילות. בפתח הבית עמדו שתי דלתות עץ חומות, 
זהות, נטולות שם. נקשתי בעדינות על אחת מהן, לא בטוח אם שתיהן מובילות לאותו הבית. 
כשלא נשמעה כל תשובה, התקשרתי אל ירדנה, מאזין לצלצול שנשמע מבפנים. ירדנה ענתה 

ואמרה שהיא כבר יוצאת.
כעבור רגע הופיעה אישה זקופה, בעלת פנים מוארכות, גרומות מעט, בקצהו של שביל 

גישה צדדי. שערה הלבן היה קלוע בצמה גבוהה. היא לא הייתה דומה לי כלל.
״אוי, אתם באמת דומים״, אמרה.
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ירדנה הזמינה אותי פנימה והחלה לצעוד אל עבר דלת עץ שלישית, נסתרת, זהה לשתי 
הדלתות שבחזית. לפני שנכנסתי, הסתובבתי אחורה אל עבר הרחוב. טּוני, שבאה איתי 
ברכבת מתל אביב כי רצתה גם היא לחזות בפניה של ירדנה, עמדה שם, משקיפה על החצר. 

״בכלל לא דומים״, סימנה בפנטומימה ואותתה, ״אני הולכת להביא קפה״. 
בסוף מסדרון צר ומוצל המתין איתן, ישוב על ספה, לבוש פיג'מת טרנינג ירוקה וגרבי 

ספורט לבנים. פניו היו עגולות, אדומות וחלקות, כפני תינוק גדול מאוד.
״ברוכים הבאים״, אמר בקול בס רועם וקם לקראתי. 

על השולחן מולו המתינו שני לוחות שחמט, ערוכים למשחק.
״תדע שמאיתן לא יוצאים בלי משחק שח״, אמרה ירדנה.

״האמת היא שלא שיחקתי הרבה זמן״, השבתי.
״זה בסדר, גם אני לא״, שיקר איתן ומחץ את ידי בלחיצה.

זה היה ביקורי הראשון בביתם של מכרים בני תשעים פלוס. קירות הסלון הוקדשו 
לספרייה עצומה, שהכילה בעיקר ספרי היסטוריה וציונות. הקיר החופשי, שעליו אמורה 
להיתלות הטלוויזיה, כוסה בעשרות תמונות משפחה ממוסגרות. בזמן שירדנה ערכה את 
פינת האוכל, התבוננתי בתמונות הנכדים והנינים. גם אף אחד מהם לא היה דומה לי. אז אני 
לא צאצא של הרוצח יענקלה גזלן, חשבתי באנחת רווחה גדולה. רק כשעמדתי מול תמונות 
המשפחה של ירדנה הבנתי עד כמה האפשרות הזאת הטרידה אותי בימים האחרונים — כאילו 
אם הייתי צאצא שלו, היה מתגלה בתוכי פתאום פוטנציאל מסוכן ובלתי צפוי שנשאתי עמי 

מאז ומתמיד, מבלי לדעת זאת.
״אז איך בעצם הגעת אלינו, יונתן?״ שאל איתן והתיישב.

״בעקבות אזכור באחת הכתבות מתחילת שנות התשעים״, אמרתי.
״אה, קראת את הדבר הזה...״ הפטיר איתן, מביט בירדנה.

השתררה שתיקה קצרה.
״אתה נשוי?״ שאלה ירדנה, כשהבחינה בטבעת שלי.

״כן״, השבתי. ״קוראים לה טּוני. אמנית, בוגרת בצלאל״.
לא סיפרתי שהיא שותה כרגע קפה בחצר שלהם, פחות או יותר.
״בטלפון אמרת שהתכוונת לכתוב משהו על יעקב?״ שאל איתן.

״כן, בהתחלה״, השבתי. אחרי שגיליתי שזה לא מנדל בתמונה שבן שלח לי, חשבתי 
לשזור מסה מהאיזכורים השונים שמצאתי. אבל אז, כאמור, גיליתי שכבר כתבו עליו. הרצח, 

משולש האהבים, כל זה.
״היה פה סיפור דרייפוס!״ התפרץ לפתע איתן. ״על זה אתה צריך לכתוב! שלושים 

שנה סבלנו בשקט, אבל זהו. הגיע הזמן לעשות צדק!״
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בין 1991 ל־1992, כשהתפרסמו הכתבות על פרשת האהבה והרצח של הוריה, שהו ירדנה 
ואיתן בארצות הברית לצורכי עבודתו של איתן. לכן לא ניתנה להם ההזדמנות להציג ראיה 

חותכת שהשיגו, המוכיחה לדעתם אחת ולתמיד שכלל לא היה רומן בין אסתר להוניגמן.
כשהתחילו לצאת — הסביר איתן, נוקש באצבעותיו על קלסר ירוק שהביא מאחד 
החדרים האחרים — כל חבריו ובני משפחתו התנגדו לקשר. כולם האמינו כי לאסתר בלוך 

היה רומן עם הרוקח. ״ירדנה נחשבה לבתם של נואפת ומאפיוזו״, הסביר.
״במשך שנים, אמי הוחרמה על ידי חברי הקיבוץ״, התערבה ירדנה. ״אחרי הרצח 

סירבו לקבל אותה כחברה. תמיד נאלצה להסתדר לבד״.
״גם אני לא האמנתי לאסתר שלא היה כלום״, אמר איתן. ״אבל על ירדנה לא הסכמתי לוותר״.
במשך שנים סירבה אסתר לדבר על הנושא עם בתה, דבר שרק הגביר את החשד. 
עד שיום אחד, בתחילת שנות השמונים — חמישים שנים אחרי הרצח — שמעו איתן וירדנה 

שארוסתו של הרוקח, רבקה שמואל, מתגוררת במושב קטן בגליל העליון ומוכנה לדבר. 
״תכף נסענו אליה״, אמר איתן, ״ואת כל מה שסיפרה על אותו לילה העלינו על הכתב״.
נרגש, שלף איתן מתוך הקלסר שני דפי פקסימיליה דקיקים, צהבהבים ומכוסים כתב 
יד צפוף בעט כחולה. ״'אני רבקה שמואל'״, התחיל להקריא, ״'משחזרת בזה לפי בקשת 
איתן לביא ואשתו ירדנה לביא את פרשת האירועים הקשורים ברצח הרוקח מר הוניגמן ז״ל 

על ידי מר יעקב סולצ'נסקי ז״ל בסוף שנת 1927, וזה מה שהיה'״.
איתן הרים את מבטו והביט בי. ״עכשיו תקשיב טוב״.

״'הייתי חברה בלתי רשמית של מר הוניגמן. הוא היה אז היה בן שלושים ושתיים 
בערך ואני הייתי בת עשרים וארבע. עבדנו יחד בבית החולים. ביני ובינו התפתחו יחסי 
קרבה שהגיעו גם לכדי ביטויי חיבה כגון נשיקות או חיבוקים, אך ליחסים אינטימיים יותר 
לא הגענו'. היא הביטה לנו בעיניים כמו שאתה מביט בי עכשיו״, התערב איתן שוב בסיפור, 
זוקף את אצבעו. ״'הייתי בת רב'״, המשיך, ״ובילדותי קיבלתי חינוך דתי. היו בי אפוא 
צניעות טבעית ובושה. והנה ביום שישי אחד נכנס יעקב לחדרי ובמפגיע תבע ממני תשובה 
לשאלה מדהימה: האם אני'״, הצביע איתן על עצמו, ״'מקיימת יחסי מין עם הוניגמן או לא? 
הייתי מזועזעת מהתפרצות זו אלי ומן השאלה הנועזת. גמגמתי את התשובה האמיתית — לא. 
תשובתי גרמה להתפרצותו של יעקב שקרא: אם כך, ברור שהוניגמן שוכב עם אסתר. הרי 

לא ייתכן שהוא חי בלי אישה. אני הולך להרוג אותו! ויצא'״.
״אתה מבין מה שקרה כאן?״ שאלה ירדנה, ולרגע כבר לא הייתי לגמרי בטוח מי 
מדבר — היא או רבקה שמואל? ואת מי, בעצם, הם מנסים פה לשכנע — אותי, או את כפילי 

המת, אביה של ירדנה, יענקלה גזלן?
״'רצתי מיד לחדרו של הוניגמן'״, המשיך איתן בהקראה, ״'וסיפרתי לו את הדברים. 
הוא ממש צחק! הוניגמן הודה בפני שאמנם הוא מחבב את אסתר ושהיא בהחלט אחות טובה, 
אבל כל הדיבור הזה על יחסים וקרבה אין לו שחר. אני רוצה ומוכרחה להוסיף כאן'״, הדגיש 
איתן, ״'כי במשך כל השנים מאז רודפת אותי תחושה של אשמה מסוימת. אילו אמרתי לו כן, 
אילו שיקרתי, הכול היה נמנע! אני מצהירה בזאת כי לאסתר בלוך לא היה כל שמץ בסיבות 
שגרמו ליעקב גזלן להרוג את הוניגמן. לא היה לה כל יחס אינטימי להוניגמן'״, הקריא איתן 

לאט, מביט בדף ובי לסירוגין, ״וגם לא יחס נפשי או קרבה כלשהי. רק לי היה'״.
איתן הניח את הדפים על השולחן והתבונן בי. ״הדברים האלה צריכים להגיע לידיעת 

הציבור״, קבע. ״השאלה שלי היא, האם אותך שכנענו שלא היה שום דבר?״
רציתי להשיב שאיש מלבדם — וממני, וגם מטוני, אני מניח — אינו זוכר את שתי הכתבות 
האלה, ושגם אם מישהו איכשהו כן זוכר אותן במעורפל, הווידוי שהשיגו חמישים שנה לאחר 
הרצח, מאת אחת הדמויות המעורבות, אינו משמש כהוכחה. ארוסה נבגדת שטוענת שאהובה 
היה נאמן רק לה? אם המכתב שלהם מוכיח משהו, ואם כל סיפור הכפילות המשונה שמצאתי 
את עצמי בו מוכיח משהו, זה את תפקידם המרכזי והמפתיע של הדמיון והבדיה לא רק במושגים 
קולקטיביים ובלתי אישיים כמו ״עם״, אלא אף במושג אינטימי ופרטי כל כך כמו ״משפחה״.

הבטתי בירדנה, שנעצה בי מבט עמוק ודרוך.
אבל מה אם יעקב לא היה פרנואיד, חשבתי? מה אם באמת היה רומן, וירדנה באמת 

הייתה בתו של הרוקח? אולי זו הסיבה שהיא ונכדיה לא דומים ליעקב ולי?
ירדנה ישבה בשתיקה, מבטה מרוכז בי, ממתינה לשמוע את התשובה.

״כן״, אמרתי.

יוני רז פורטוגלי, כותב, יליד יפו. המסה ראתה אור באנגלית תחת השם ״The Doppelgänger״, במגזין האמריקאי ״Popula״.


