
בספליט  חנוכה  נרות  הדליק  הוא  וכיצד  מצותיו?  את  אפה 
שבקרואטיה? 

רוב החוקרים טוענים כיום כי מנורת המקדש איננה נמצאת 
במרתפי הוותיקן. כאשר הרב הראשי של רומא סידר עבורי 
אחרת(,  חקירה  )לצורך  הוותיקן  במרתף  מדענים  עם  פגישה 

הוא הזהיר אותי: ״רק אל תשאל אותם על המנורה!״ 
יש להניח כי כאשר נכבשה רומא, נשדדה ממנה המנורה. מאז 
מסתובבים אודותיה סיפורים אינספור: למשל, על אותו איכר 
האדמה  פערה  כשלפתע  ירושלים,  באזור  שדהו  את  שחרש 
את פיה, וחשפה בור ובו כלים נוצצים. ״כלי המקדש!״ חשב 
האיכר בהתרגשות. הוא כיסה את הבור בזהירות, ושרטט מפה 
כדי לזכור את הדרך. הוא הגיע לחפץ חיים, ששמע ממנו את 
התיאור, הביט במפה והשליך אותה בעיניים בוערות אל האח. 

״עדיין לא הגיע הזמן״, הוא לחש. 
דבר אחד בטוח: גם אם עוד לא מצאנו את המנורה המקורית, 
כל  של  בִלבו  עמוק  שמורות  שלה  והמסורת  משמעותה  הרי 

יהודי.

הוא נוסע לחורים בכל קצה בגלובוס, ומחפש אחר שרידים של קהילות יהודיות נידחות במטרה להחזיר את המסורת 
האבודה שלהן. הוא ביקר במדינות שכף רגלו של ישראלי לא דרכה בהן, חפר במרתפים חשוכים ומצא אוצרות 

מופלאים. הוא ד״ר ארי גרינספן – מוהל, שוחט, רופא שיניים וסוג של אינדיאנה ג׳ונס יהודי - וזה המדור שלו.

במרתפי ארמון הקיסר

מנהלת  של  בבעלה  מלווים  הארמון,  במרתפי  לסיור  יצאנו 
ירדנו  במקצועו.  ארכיאולוג  בספליט,  היהודית  הקהילה 
הסגור  מקום   - והחשוך  הקר  הענק,  הארמון  מרתף  לעומק 

לקהל הרב. 
המלווה שלנו הצביע על חדר שבו היה, לדעתו, בית הכנסת 

העתיק. ואז גילה לנו עובדה מרתקת: 
מאוד  גדולות  באבנים  השתמשו  הארמון,  נבנה  כאשר 
)המזכירות את הכותל המערבי(. כל אומן קיבל את שכרו על 
פי כמות האבנים המלבניות שהצליח ליצור. כל מסתת אבנים 
ובין אם  חתם את שמו באבן שיצר – בין אם באותיות שמו 
האור  והבזקי  האבנים,  על  בפנסו  האיר  הארכיאולוג  בסמל. 
המסנוור יצרו משחק מתעתע של אור וצל. ואז ראינו אותה. 
שפשפנו את עינינו בתדהמה: שם באבן היתה חקוקה המנורה. 
הסתכלנו סביב, והֵנה עוד ועוד אבנים דומות, ובסך הכל 13 
אבנים שעליהן חקוקות מנורות ברורות. לכל מנורה - שלוש 
רגליים, בדיוק כמו מנורת הִמקדש. לא היה ספק כי יהודי היה 

אחראי ליצירת האבנים הללו, לפני כ־1,700 שנים. 
האבנים סחפו אותי לאותה תקופה. ניסתי לדמיין כיצד היה 
ראו את מנורת  אולי אביו,  או  הוא,  יהודי. האם  נראה אותו 
הִמקדש ברומא? כיצד ידע לצייר את מנורת הִמקדש בצורה 
כל כך מדויקת? כיצד שמר את חג הפסח, ובאיזה תנור הוא 

מדויק  העתק  זהו  במינה.  מיוחדת  הזאת  החנוכייה 
העתיק  הכנסת  בית  חורבן  את  ששרדה  החנוכייה  של 
ידי  על  איטליה  כיבוש  עם  שבאיטליה.  בפירנצה 
היפהפה  הִמבנה  את  החריבו  הם  הנאצים,  הגרמנים 
זכר.  לו  נותר  הקהילה חשבו שלא  ושרידי  היסוד,  עד 
את  ומצאו  הכנסת,  בית  חורבות  בין  בצער  עברו  הם 

החנוכייה הזו בין ההריסות.

בירושלים.  ״מכון המקדש״  העתק של מנורת הִמקדש שהכין 
המנורה מוצבת בירידה לכותל, דרך הרובע היהודי
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