
מ "כולל מע(בלבד 19.99עבור 
)ודמי משלוח

איפה שהוא בין , נחום נתקל במודעה לגמרי במקרה

תהית פעם מהי משמעות "ההורוסקופ היומי למודעות 

" ?מדוע אנו בכלל קיימים כאן", שאלה מודעה" ?החיים

התשובה לבעיה מטרידה זו היא כעת ", ומיהרה לענות

אשר , מדהיםהיא נמצאת בספר קטן אך, בהישג ידך

יסביר לך בשפה בהירה וקולחת את סיבת קיומך עלי 

ישלח , ומלווה בצילומי צבע מרהיבים ומבאריםהספר המודפס על נייר משובח. אדמות

!"בלבד₪ 19.99לביתך באריזה נאה ומהודרת עבור 

בדיוק , ומעל ראשו, חיוך מאושר על פניו, היה גם צילום של אדם ממושקף מעין בספרון

הספרון אשר ישנה ", הי המודפס באותיות עבות, ום בו היו צריכות להימצא מחשבותיובמק

ונחום הוקסם גם , האדם בה נראה מאושר, נחום התרשם מאד מהצילום במודעה!" את חייך

גוף של הרקולס בהשקעה "הוא הזכיר במשהו את השרירן המחייך ממודעת , מרוחב כתפיו

מ ודמי "כולל מע(בלבד ₪ 29.99סחה חדשנית עבור בעזרת נו, של שלושים שניות ליום

!ועוד בשביל עשרה שקלים פחות, ולחשוב שכאן הציעו לו את משמעות החיים" משלוח

הוא ידע שהימים הקרובים יהיו ארוכים , נחום הדביק את הבול למעטפה בידיים רועדות

היו נעימים ולמרות שחייו, אשר תמיד הציקה לובעיה ההייתמשמעות החיים . מתמיד

תוך ימים ספורים יהפוך , אבל עתה, חש תמעד שמשהו בהם חסר, ומאושרים בצורה סבירה

נתקל , בושבעבעהכשניסה לשתף את אביו בתחושת הסקרנות המענגת . עולמו לשלם

הוא רק , כל פעם שאיזה נוכל רוצה לעשות כמה לירות. אתה פשוט אידיוט, אידיוט. "בקשיים

ניסה " הם לא נוכלים, אבל אבא"–" ומיד הבן שלי ישלח כסף בדואר,צריך לפרסם מודעה

אני יכול תוך , שאם אינני מרוצה, אפילו כתוב במודעה", נחום להעמיד את אביו על טעותו

אביו של ." בניכוי הוצאות המשלוח כמובן, והכסף יוחזר לי, עשר יום לשלוח את הספרון- ארבע

כזו , העצבנית החלה לפנות את מקומה לאחת אחרתהבעת פניו, נחום גיחך גיחוך מופרע

בוא ? אתה יודע מה", ולחש בקול זומם, הוא הניח את ידו על כתפו של נחום. של טירוף

, ואחרי שנלמד את משמעות החיים נחזיר להם אותו, נקרא את הספרון ביחד. נעבוד עליהם

, שב שזה מאד לא ישרלמרות שח, נחום לא אמר כלום" ?מה אתה אומר, וככה נדפוק אותם

נראה שאביו הצליח להתעצבן , אבל היד על כתפו החלה חונקת. כי לא רצה לעצבן את אביו

צרח תוך " דפקט, אני אראה לך מה זו משמעות החיים"צעק אביו " ?מה קורה לך. "עצמאית

תוך שהיא מנסה , לעזרתואאיממיהרה " תעזוב את הילד. "שהוא מנסה לחלוץ את נעלו

באיום בנעל תוך שהוא מנפנףבטירוף אביו של נחום חרחר" ?ילד. "ין נחום לאביולחצוץ ב



אז ", יבבה אמא" אז הוא קצת נאיבי"–." יהיה בן עשרים ושמונההוא באוגוסט ", הבית שלו

"?מה

וכך בלי אף אחד שיחלוק איתו , אפילו רונית. גם החברים של נחום חשבו שזה סתם שטויות

הפתק לחבילה הגיע אחרי . ציפה נחום בקוצר רוח לבדו, הרוח-קצרתאת תחושת הציפייה 

אשר ניסה לבלעו במהלך אחד , ונחום הצליח לחטוף אותו מידיו של אביו, שלושה ימים

הוא מיהר לקרוע , החבילה כבר בידו לא עמדה לו סבלנותוהכשהיית. מהתקפי האמוק שלו

סוד הקיום . א בספרון בדרכו הביתהאת נייר העטיפה החום עוד בסניף הדואר והחל לקרו

הספרון המופלא היה כתוב בשפה . הופך נהיר יותר עם כל עמוד שקרא, האנושי נחשף לפניו

חוץ מקטע אחד בו נאלץ להיעזר (ונחום הבין בו הכל בקריאה ראשונה , ברורה ופשוטה

מדוע , ייוידע לראשונה בח, וכשהגיע לבנין בו התגורר) בצילומי הצבע שבאמת היו מבארים

, ותחושה זו מילאה אותו אושר עילאי, כולנו נמצאים בומדוע , נמצא בעולם נפלא זההוא 

, נחוש בדעתו לחסוך. על כל אותם שנים אשר נאלץ לחיות בבורות, אושר שנמהל מעט בצער

כשעצם , את רגעי הבלבול המייסרים הללו מאחרים דהר נחום במעלה המדרגות, ככל שיוכל

דמעות שהפכו . עומד לחלוק  הוריו את סוד הקיום מעלה דמעות גיל בעיניוהמחשבה שהוא 

. אביו צרח שהוא לא מוכן לקחת חלק בפארסה המגוחכת הזו. תוך זמן קצר לדמעות תסכול

אך עיניה הזגוגיות , בראשהוהנהנההסתכלה בתמונות , ואמו אמנם שמעה את הסבריו

.נחום ומחשבתה כלל לא נתונה לספרוןשהיא מנסה רק לרצות אתוהנהונה הריק העידו

דפדוף קצר בעיתון הזכיר לו כמה . את השעות שלאחר קריאת הספרון כילה בתסכול וצער

געים פהמ, הרציחות, כל המלחמות. למרבית אנשי העולם,מהות הקיוםההייתזרה 

טעויות שנגרמו מחוסר הבנה , נבעו מבורות, אפילו נפילת המניות בבורסההאקולוגים

. לו רק היו מוכנים להקשיב, טעויות שניתן היה לתקן כל כך בקלות. בסיסית של מהות החיים

בדיוק מעל , אך לפתע. אפילו לא רונית, לא חברים, לא קרובים, אבל אף אחד לא היה מוכן

אותו אדם , נתקלו עיניו בדמות מוכרת, מגוון ההצעות הנרחב של הלוואות ללא ערבים

אשר , אלא שבמודעה הנוכחית שוחח האיש עם מבוגר חמור סבר,ממושקף ורחב כתפיים

מכרים או חברים ", שאלה המודעה" ?אנשים אינם מקשיבים לך. "נראה קשוב לדבריו

אשר , נשלח לך חוברת מאלפת₪ 19.99עבור . לנו הפתרון? לעבודה מתעלמים מדבריך

ם לא ידע את נפשו נחו" תלמד אותך כיצד להפוך את האדם האטום ביותר למאזין קשוב

לחוברת ההמתנהימי . בדיוק עכשיו כשכבר היה על סף כניעה התהפך הגלגל. מרוב אושר

הוא קרא . החבילה בידיוההייתארוכים -נרגשת ולאחר ארבעה ימים ארוכיםבצפייהעברו 

סיים ניגש בביטחון מלא אל שוכ, בנשימה עצורה את העקרונות המאלפים שהוצגו בחוברת

. יודע שהפעם יקשיב לדבריו, אביו

וכיצד לגרום לאנשים , נחום ידע את האמת הקיומית. התקדמו בקצב מסחררהעניינים

קשה לתאר את שמחתו של . מידיד לידיד, משמעות החיים עברה מפה לאוזן. להקשיב לו



במיוחד לזה , אושר של חבריוכשהאזין לצחוקם המ, נחום כשהביט בעיניה הבורקות של אמו

. של רונית

, ובניהם נכדו של הרבי מלודבור, מספר נערים חרדים. אך לא הכל התנהל על מי מנוחות

נחום שמח להסביר להם ואחר . לשמוע מפיו על משמעות החייםוהגיע לביתו של נחום וביקש

יחס למקרה זה נחום לא . הם הודו לו בנימוס והלכו לדרכם. כך אף הכין להם מיץ פטל

והוא לא מצא בנערים אלו שום זרים רבים נהגו לבקר בביתו באותם ימים. חשיבות רבה מדי

.דבר חריג

תוך שהם מזמרים מזמורים , אך כשלמחרת צבאו המוני חרדים על ביתו והציפו את החצר

חום ידע נ" עוצו עצה ותופר"ו" עם ישראל יעלוז וישמח–תפוצח וגולגולתבן לילית "בנוסח 

הוא הצליח להימלט מביתו ומצא מסתור במקלט נטוש לא הרחק מביתה של . שהוא בצרות

את הכריכים עטפה בפיסות . רונית הביאה לו בכל בוקר מספר כריכים ותרמוס קפה. רונית

עריקה המונית של תלמידים ארגןשנכדו של הרבי מלודבור , ומהן הצליח ללמוד, עיתון

שאין כל צורך לתור אחר האמת בספרי הקודש עתה כשהיא בטענה, ברק- מהישיבות בבני

ואם לא . הקהילה החרדית ראתה בנחום את האחראי הבלעדי לכל המצב הזה. גלויה לעין

אשר הבנתו את משמעות החיים לא שינתה , הצליח אביו, היה המצב סבוך מספיק כפי שהוא

ים על ראשי מפגיני החרדים על ידי הטלת עציצלסבכו עוד יותר, מהותית את אופיובצורה 

ובעזרת שימוש לא קונבנציונלי בשימורי גזר גמדי שיגר את גבאי קהילת לודבור למחלקת 

.טיפול נמרץ

להסביר לו שמשמעות החיים שבפיו אינה , בה של קהילת לודבוררנחום רצה להרגיע את 

עלה , ל יום כיפורהרי הוא עצמו נוהג לצום בכ. נהפוך הוא, דתיים-נושאת בחובה מסרים אנטי

אבל בכל פעם . ואף קיבל אופני ספורט כמו כל יהודי טוב, בר המצווה שלותבחגיגולתורה 

לא נתן לו הרבה לדבר רק מילמל , שהתקשר לרב מתא הטלפון הציבורי הסמוך למקלט

נחום התחיל לשקוע במרה . קרא קריאות לעזרה ביידיש ומיהר לנתק את השיחה, תפילות

, בתוספת הרטיבות במקלט, י המצור על ביתו וגינויו הפומבי בפי רבני העדהדיווח. שחורה

בו היה , אך דווקא בשלב זה. וגעגועיו העזים לתבשילי אמו החלו לתת בו את אותותיהם

בפיסת העיתון . הגיע מהפך בדמותו של כריך הטונה של יום שלישי, נראה שהכל אבוד

י קהילת לודבור שהתאושש מפגיעת הקונסרב שעטף את הכריך הופיע ראיון מקיף עם גבא

ליבו -ובדיוק מעל לראיון הופיעה מודעת פרסומת שמשכה את תשומת, ושוחרר מבית החולים

, רק שהפעם הוא היה במצב לא נעים, במודעה הופיע מיודענו הממושקף החסון. של נחום

ממושקף תקע בו ה. אשר אחז בידיו גרזן חד למראה בתנוחה מאיימת, מולו עמד ענק מזוקן

אנשים רוצים ? יש לך אויבים:"המודעה אמרה כך. ידי חץ מקווקו-מבט חודר אשר הודגש על

מאויב 'רון ההדרכה החדש שלנו שקל תוכל לרכוש את ספ19.99עבור ! אל דאגה? להזיק לך

וללמוד להמיר את האנרגיות השליליות בכאלו חיוביות וכל ' ב בשבעה שיעורים קליםלאוה

!"רת מבטזאת בעז



נחום קרא את הספרון . נחום מיהר לשלוח את הכסף והחבילה המבוקשת לא איחרה להגיע

שהפכו בתוך , בשקיקה ומיהר לתרגל את העקרונות שהוצגו בחוברת על עכברושי המקלט

והשתדל לגהץ את בגדיו כמיטב , נחום התגלח במים הקרים שבמקלט. דקות לידי נפשו

. ויצא לדרכו הארוכה אל משכנו של הרבי מלודבור, ת סמוכההוא רכש כיפה בחנו. יכולתו

מסיבות שלא היו נהירות לו תשומת לב , משך נחום, לשמור על פרופיל נמוךוניסיונותילמרות 

, אך ידידיו העכברושים'לינץליד מעונו של הרבי מלודבור ניסה ההמון לבצע בו . מרובה

כדי לתהות על פשר המהומה , ת ביתוהרבי יצא למרפס. עמדו בפרץ, ללוותושהתעקשו 

זעק ממרומי " חדלו. "כדי להבהיר לו את אי ההבנה, ובאמת נזקק נחום למבט אחד בלבד

. וההמון הביט וראה" ?אין רואים אתם שלפניכם משיח בן דוד ודבר האלוקים בפיו", הבלקון

, שלובי זרועבו רקדו אביו של נחום וגבאי קהילת לודבור , ובאותו הערב היה משתה גדול

.וידידיו העכברושים של נחום שתו אף הם לשוכרה

סוד מהות . מכאן ועד הבהרת משמעות החיים ליתר בני האדם בעולם הייתה הדרך קצרה

הקיום האנושי התפשט בקצב מסחרר ונחום טרח להסבירו באופן אישי בצמד הופעותיו 

תות את חרבותיהן לאיתים חלקן מכת, כל מדינות העולם התפרקו מנשקן". "NIGHT LINEב

נחום בילה את מרבית זמנו בטיפוח ערוגות . ואחרות מוצאות להן אף שימושים טובים יותר

מלא גאווה בכך שגם לו חלק באושרו של , העגבניות שבחצר הבית המשותף בו גרו הוריו

פעם לא הוטרד . המחשבה על המוות. אך מחשבה אחת בכל זאת הציקה לו. העולם כולו

כמה שמח . הטילה בו המחשבה על המוות אימה, אך כשהכל היה נהדר כל כך. נחוםממנו 

, אל מודעה אשר התפרסמה באחד העיתונים היומייםליבונחום כשהפנה אביו את תשומת 

חוברת צבעונית אשר תתווה "...ובה הבטיח הממושקף רחב הכתפיים שנראה צעיר מתמיד 

, רה שניות ליום לתרגול השרירים הטבעתייםעש- בהשקעה של חמש, את דרכך אל חיי נצח

."שקלים בלבד19.99עבור 

."קצת מצליחים וכבר דופקים מחירים בשמים", סינן אביו של נחום בבוז" ראית"

.של אתגר קרת" צינורות"מתוך הספר 


