אוגנדה פינת איצקוביץ' | מה עושה ש"ס שוטנשטיין באמ צע הג'ונגל של אוגנדה? מסירות נפש של 'כמעט יהודים'

ארון הקודש בפוטי עם ספר תורה בפנים

כוזרים

בית הספר היהודי בגבעת נבוגויה

הגרסה האפריקנית

לא יהודים הלכתית ,אבל מתפללים כהלכה

מראה פנים בית הכנסת בפוטי

ֹוגֹויה יש את כל המאפיינים של קהילה יהודית פורחת :פוליטיקאי חבוש כיפה ,בית כנסת אחד שלא נכנסים לתוכו ,מאבק אידיאולוגי ,שיעורי תורה
לגבעת נֶ בּ ָ
בלוגנדה ,צרכניה ומקווה כשר [ החלק המוזר הוא שאיש מתושבי גבעת נבוגויה השוכנת באוגנדה אינו יהודי על פי ההלכה [ ארי וארי ,צמד ההרפתקנים
הבלתי נלאה ,נקלעים הפעם לפינה נידחת באפריקה ומגלים פרק היסטורי עלום וקהילה מרתקת שכבר מחזיקה בשני שגרירים בעולם הישיבות
ארי גרינשפאן וארי זיבוטפסקי
(הביא לדפוס :אליהו אקרמן)
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המחזה

היה כה מוזר
שבמשך רגעים
ארוכים התקשינו
לעכל אותו .הרבה דברים מוזרים חווינו וראינו
במהלך שיטוטינו בעולם בחיפוש אחר 'הרפתקאות
הלכתיות'  -אבל דבר כזה ,עוד לא ראינו.
היינו באוגנדה ,בכפר שנקרא 'גבעת נ ֶּבֹוגֹוי ָה' .כדי
להגיע לנקודה הזאת טסנו מניירובי לאנטבה ונסענו
שבע שעות בדרך עפר משובשת .מולנו התנוססו
בתי הכפר שטרם ַטעָם ַטעַם חשמל או מים זורמים.
סביבנו היה ג'ונגל רוחש קופיפים .באוויר נישא
עשן תנורי האבן הפשוטים שעליהם שפתו נשים
אפריקניות את ארוחת הצהרים .ולפנינו ,על גדר
כלונסאות מטה ליפול ,התנוססה מודעות בחירות

את רחובות העפר  -ללמדך שלתושבי גבעת
נובוגויה יש עוד דבר או שניים ללמוד מהפולי־
טיקה הישראלית .המכונית היחידה בכפר היתה
ה'לאנד רובר' שאיתה הגענו .על עומסי תנועה לא
שמעו כאן ,אבל במורד הרחוב עיכב אותנו תאו
עייף שפשוט עצר באמצע הדרך.
את הדרך לבית התפילה מצאנו בכוחות עצמנו.
בפנים מצאנו ארון קודש ובו ארבעה ספרי תורה
וכן סט כמעט שלם של ש"ס שוטנשטיין .קראתם
נכון ,ש"ס שוטנשטיין באמצע הג'ונגל האפריקני.
אם לובנגולו מלך זולו היה מופיע באותו רגע ומציע
לנו להצטרף לשיעור הדף היומי בראשותו  -לא
היינו מופתעים יותר.
ממול ,מתחת לשלט גדול שעליו כתוב "שלום",

בין פוטי לגבעת נובוגויה שוררים יחסי שלום
וידידות אבל קיימים גם חילוקי דעות אידיאולוגיים.
האנשים בגבעת נובוגויה הם קונסרבטיבים  -כך
מסביר לנו אנוש בכובד ראש  -ואילו אנחנו
אורתודוקסים .לא ,משמעותם המדויקת של
המושגים הללו לא לגמרי נהירה לו ,אבל הוא כן
יודע שלתוך בית התפילה של גבעת נובוגויה הוא
לא יכנס" .אבל גם הם לא נכנסים לבית התפילה
שלנו" ,הוא ממהר להוסיף ,כמתנצל.
על פניו יש לתושבי האזור את כל סממני ההיכר
של קהילה יהודית פורחת ומלבלבת :בית כנסת
אחד שלא נכנסים לתוכו ,פוליטיקה מקומית,
מאבקים אידיאולוגיים ,שיעורי תורה בלוגמבה,
צרכניה ,מקווה כשר ,פילים שומרי שבת .רק דבר

שונה מהם .בני הקבוצה מודעים לכך שהם למעשה
אינם יהודים .הם יודעים שקבוצתם נוסדה לפני
מאה שנה בערך .הם מבינים שיש להם כברת דרך
ניכרת לפני שיוכלו להתגייר כדת ,ויש להם מסירות
נפש ליהדות שניתן רק לקנא בה.
האביודיה מרוכזים ליד העיר ְמּבַל ֶה ,בחלקה
המזרחי של אוגנדה ,העיר החמישית בגודלה
במדינה שמבפר תושביה הוא כ 90,000-נפש.
אנחנו רוצים להגיע לכפר הקטן פוטי השוכן לידה.
לפי המפה המרחק בין אנטבה למבלה הוא פחות
מ 300-ק"מ .הנסיעה אמורה להימשך בסביבות
ארבע שעות  -בפועל היא נמשכת שבע שעות
מפרכות ומשברות עצם.
הכביש צר וגדוש במהמורות כיאה לציר התנועה

המזכירה את סיפור הכוזרים בגרסה אפריקנית
המותאמת למאה העשרים.
גיבור הסיפור ומייסד האביודיה הוא ֶס ֶמאִי
קקונגולו ( ,)1869-1928לוחם ומדינאי של שבט
הבגונדה רב-העוצמה .נראה שהיה אדם אינטליגנטי
מאוד ,מוכשר וייחודי .במשך שנים רבות הוא נהנה
מתמיכת הבריטים וסייע להם בהרחבת גבולות
האימפריה ובכיבוש שבטים נוספים .בסביבות שנת
תר"מ ( )1880התנצר על ידי מיסיונר פרוטסטנטי
שלימד אותו לקרוא בתנ"ך המתורגם לשפה
הסווהילית .סמאי המשיך להתפתח מבחינה דתית
ופוליטית עד שלב מסוים שבו החליטו הבריטים
שהוא מהווה איום להגמוניה שלהם והגבילו את
תחום השפעתו.

איש קשר עם
טלפון סלולרי
וכיפה גדולה
המתין לנו על
אם הדרך וכיוון
אותנו לעבר דרך
עפר המוליכה
לעומק הסוואנה

כוזרים
הגרסה האפריקנית

"מכאן ירו ביוני" :מגדל הפיקוח הישן
באנטבה

טהרה נוסח אפריקה :מקווה כשר בלב הג'ונגל

הדשא היה
גבוה יותר
מהרכב והסתיר
כליל את הנוף
שלפנינו .היינו
בטוחים שהלכנו
לאיבוד ועמדנו
להסתובב כאשר
הגענו לקרחת
יער קטנה

מועמד שומר מצוות לפרלמנט אוגנדה :גרשום סומוזה במודעת בחירות

של גרשום סוזומו ,המתמודד על אחד מ332-
המושבים בפרלמנט הלאומי של אוגנדה .שיניו
הצחורות של סוזומו בן ה 42-הבהיקו על רקע
פרצופו הכהה ,אבל החלק המדהים ביותר בתמונה
הייתה הכיפה הגדולה שהתנוססה בגאווה על
ראשו.
את סוזומו כבר לא הספקנו לפגוש באותו יום.
מנהל הקמפיין שלו הסביר שהמועמד הטרי טרוד
בעסקיו באחד הכפרים השכנים .המשך השיחה
נקטע על ידי עז סוררת שפלשה למטה הבחירות
ועשתה בלגן .יצאנו לרחוב הראשי כדי לשאוף
אוויר ולהתרשם קצת מהאווירה המקומית.
לא נשמעו רמקולים ושום פשקוויל לא טינף
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שוכנת הצרכניה הראשית של גבעת נובוגויה .פעם
היה אפשר לקנות כאן אפילו בשר כשר  -אבל
לא עוד .תושבי גבעת נובוגויה מצאו פתרון מקורי
לבעיה הזאת :הם נעשו צמחונים.

המצב אנוש

חצי שעה נסיעה משם ,בכפר קטן בשם פוטי,
פגשנו את אנוש .מבחינות מסוימות פוטי מתקדמת
יותר מגבעת נובוגויה .משאבה המופעלת באנרגיה
סולרית מאפשרת לנשות המקום למלא את
הג'ריקנים שלהן מים בלי לאמץ את השרירים.
האנרגיה הסולרית גם מספקת חשמל לשני בתים
ויש אפילו קליטה סלולרית.

אחד קטן חסר בשביל להשלים את התמונה :אף
אחד מתושבי האזור אינו יהודי על פי ההלכה.
עדיין לא.

במ ַּב ֶלה
מבלים ְ

שלוש פעמים ביקרנו אצל בני קבוצת ַאּבַיּו ַדי ַה
ובכל פעם התלהבנו מהם יותר .יש משהו נוגע ללב
בקבוצה המבודדת הזאת השוכנת בירכתי אפריקה
ובדרכה שלה מנסה להושיט יד לעולם היהודי
שאותו היא כמעט לא מכירה .יש כל מיני קבוצות
באפריקה הטוענות לזיקה יהודית ,בדרך כלל
בהקשר לעשרת השבטים ,אבל קבוצת אביודיה

הראשי של מדינת אוגנדה .מימיננו ומשמאלנו
יערות-עד מאוכלסים בקופים .לפי הגדרתו של
ד"ר איתן שומן  -משתתף קבוע ב"הרפתקאות
ההלכתיות" שלנו  -הוראות הנסיעה לפוטי הן
כדלקמן" :סע שבע שעות מאנטבה ,בצע פניה חדה
שמאלה ,חזור  3,000שנה לאחור ,הגעת".

חלום על הסוואנה

הסיפור המדויק של איך ומדוע החליטו
האביודיה שהם רוצים להיות יהודים אפוף בערפילי
זיכרון כדרכם של סיפורים העוברים במסורת שבעל
פה .מהמעט שניתן לדעת בוודאות מתקבלת תמונה

בתרע"ז ( )1917עקר סמאי לאזור מבלה ,עיירה
חדשה שהוקמה במדרונות המערביים של הר אלגון.
בתרע"ט ( )1919יסד קבוצה דתית חדשה .הוא
זיהה את הטלאים הגסים שמהם הורכבה הנצרות
והחל לפקפק בדברי המיסיונרים .הוא רצה לדעת
למה הם מציינים את השבת ביום ראשון ולא ביום
השביעי כאמור בתורה ,מדוע אינם מלים את עצמם
ומדוע הם אוכלים חיות טמאות.
לפי הגרסה הדרמטית של הסיפור ,מסאי תלש
את המחצית השניה של ה'בייבל' שנתנו לו הנוצרים
והכריז כי מעתה ואילך הוא ו 3,000-אנשיו יקיימו
רק את המחצית הראשונה .באותה העת עדיין

לא ידע שישנם אחרים בעולם  -קרי ,יהודים -
שמקיימים את מה שהמיסיונרים כינו 'ברית ישנה'.
הוא חשב שהוא הראשון שמגלה את דבר השם
האמיתי.
בתרפ"ב ( )1922פרסם סמאי ספר בן  90עמודים
ובו כללים ותפילות עבור בני קהילתו .בספר עדיין
ניכרים עקבות של השפעה נוצרית .ככל הידוע,
העותק היחיד של הספר שקיים בעולם נמצא
בירושלים ברשותו של שגריר ישראל לשעבר ,אריה
עודד .עודד הוא המומחה העולמי להיסטוריה של
האביודיה .הוא כתב את תולדות הקבוצה ואף
הספיק לראיין אחדים מבני דור המייסדים שעדיין
היו בחיים בעת שביקר אצלם בשנות החמישים.
הקשר הראשון בין האביודיה ליהודים נוצר
בשנת תרפ"ה ( )1925כאשר סמאי קקונגולו פגש
יהודי תימני צעיר מהעיר עדן בשם יוסף .הלה חי
בין בני האביודיה למשך כמה חודשים .בהשפעתו
התאים קקונגולו את מנהגי קבוצתו לנורמה
היהודית המקובלת וביטל את שרידי הנצרות
האחרונים.
בעת מותו של קקנגולו בשנת תרפ"ח ()1928
עשו חברי קבוצתו כבר כברת דרך ניכרת לכיוון
היהדות :הם מלו את עצמם  -דבר המנוגד למנהגי
שבט הבוגנדה הנמנעים מכל סוג של פגיעה גופנית
 ובמקביל ,ניסו לשמור כשרות ושבת ולהתפללבעברית.
המגע בין חברי הקבוצה לעולם היהודי היה
מוגבל עקב מיעוט היהודים באוגנדה .בשנות
השלושים והארבעים הייתה קהילה קטנה של
יהודים אירופאים בקמפלה ,אך לא היה להם רב
או בית כנסת .יש שמועות על בית עלמין יהודי
קטן הקיים אי-שם באוגנדה ,אבל למרות מאמצים
נמרצים לא עלה בידינו לחשוף אותו.
אחד המושלים הבריטים של אוגנדה היה יהודי
בשם סר אנדרו כהן .בארכיבי הקהילה היהודית
בניירובי מצאנו קבלה המעידה על מצות שהוזמנו
על ידי הקהילה היהודית הזעירה שבאוגנדה
בשנות החמישים .השנה ,לראשונה מזה ששים
שנה ,זכתה קהילת אביודיה שבאוגנדה לקבל שוב
מצות מקהילת ניירובי הודות לכמה יהודים נדיבים
שהתגייסו לעניין.

המחלוקת הגדולה

במרוצת השנים ידעו האביודיה מעלות ומורדות.
מותו של קקונגולו הכריזמטי הוביל לירידה תלולה
במספר החברים .המיסיונרים הנוצרים אף הם פעלו
במרץ לכרסם בקרב שורות חברי הקבוצה .מנגד,
אלה מהם שהתמידו ב'יהדותם' חרף כל הקשיים
התחשלו והתחזקו .בשנות החמישים והששים
כבר מנו חברי הקבוצה כמה אלפים ונוצר קשר
בינם לבין מעט היהודים ,בעיקר ישראלים ,שהגיעו
לאוגנדה במסגרת ידידות אוגנדה-ישראל .שגריר
ישראל לאוגנדה ,מר אריה עודד פעל למענם
ולעזרתם.
ואז עלה לשלטון אידי אמין ,והקבוצה נקלעה
שוב לתקופת חושך ורדיפות .אחרי 'מבצע יהונתן'
אמין גירש את כל היהודים והישראלים מאוגנדה
והוציא את היהדות אל מחוץ לחוק .האביודיה
נחשבו לצורך העניין ליהודים .אנוש ,המנהיג הנוכחי
של הזרם ה'אורתודוקסי' שבקבוצה ,מספר על אביו
ודודו שהיו יוצאים להתפלל בהסתר בעומק הסבך
האפריקני תוך שהם מסתכנים בנחשים ארסיים,
י"א בכסלו תשע"ד
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התיירים והגרפיטי' :עם ישראל חי'
אי אפשר לבקר באוגנדה בלי לנסות לבקר באתר המפורסם ביותר במדינה  -הטרמינל הישן של
נמל התעופה אנטבה שבו התרחש 'מבצע יהונתן' .במרוצת השנים הוסב נמל התעופה לבסיס צבאי
של חיל האוויר האוגנדי .בנין הטרמינל שבו הוחזקו בני הערובה היהודים נהרס עד היסוד .רק מגדל
הפיקוח מצולק הכדורים נותר על עומדו כאנדרטה אפרורית.
בביקורנו הראשון במקום ,לפני כמה שנים ,ביקשנו לראות מה נותר מהמקום .בתחנת המשטרה
הראשית האחראית לביטחון הלאומי דחו על הסף את בקשתנו .כניסתם של אזרחים לבסיס
הצבאי אסורה לחלוטין ,כך הוסבר לנו .אבל מכיוון שהתברכנו במידה גדושה של עקשנות יהודית,
לא הנחנו לסירוב הזה להרפות את ידינו .פשוט נסענו לנמל התעופה וניסינו את מזלנו בכניסה
האחורית של הבסיס.
שני חיילים צעירים שרובי קלשניקוב על כתפיהם ,נעצו בנו מבטים משועממים.
הסברנו להם  -תוך שיפוץ קל של המציאות  -שאנחנו מבקשים לומר תפילה לזכרו של 'קרוב
משפחתנו' יוני נתניהו הי"ד .כמו כל אוגנדי אחר שפגשנו באנטבה ,השם יוני נתניהו מוכר להם היטב.
למעשה ,נתניהו (יוני ,לא ביבי) הוא סוג של אייקון לאומי באוגנדה שכן המבצע שבו קיפח את חייו
נחשב לסדק הראשון בשלטון האימים של הדיקטטור צמא הדם ,אידי אמין.
שני החיילים שהיו להוטים לשוב ולהתנמנם תחת הצל ,הכניסו אותנו
לתוך הבסיס בעודם מפטירים ביטוי בסווהילית שבתרגום ליידיש בטח
נשמע כמו "דריי מיר נישט א קופ" ,ובתרגום חופשי יותר  -היכנסו ואל
תבלבלו לנו את המוח .הם הושיטו לנו אישורי בטחון בתמורה לדרכונים
שנזרקו כלאחר יד לתוך קופסת קרטון מתחת לעץ.
עוד לפני שעיכלנו את המהפך המפתיע ,מצאנו את עצמנו מטיילים
להנאתנו על מסלול ההמראה של הבסיס הראשי של חיל האוויר האוגנדי,
חולפים על פני מטוסי קרב ומטוסי תובלה מימיננו בעוד מסוקים ממריאים
משמאלנו.
המומים מהמזל הטוב שבו התברכנו נגשנו למגדל הפיקוח הישן הניצב
בקצה הנגדי של הבסיס הצבאי .רגע לפני שד"ר איתן שומן פצח באמירת
'א-ל מלא רחמים' ,הופיע אופנוע ועליו שני אנשים מגודלים שביקשו לדעת
מה אנחנו עושים .הצענו להם להצטרף אלינו לתפילת זיכרון וכך עמדו
השניים דום ואפילו ענו אחרינו אמן בכובד ראש .מלווים באנשי הביטחון
נכנסנו למגדל הפיקוח והצטלמנו כשכל חיל האוויר האוגנדי פרוש לרגלנו.
המלווים הסבירו לנו שהירייה שממנה נהרג יוני נורתה מגג המגדל ,וכי
ברד הכדורים המסיבי שנורה בתגובה הותיר את המגדל במצבו המצולק
כפי שהוא נראה עד היום .ואז עשינו דבר שהוכיח שאנחנו באמת תיירים:
שרבטנו את המילים "עם ישראל חי" על הקיר ליד אוסף הגרפיטי והחתימות
של תיירים שקדמו לנו.
אבל אז נגמר לנו האשראי .בעודנו נסוגים במורד מסלול הנחיתה ,לכד את
מבטנו מטוס תובלה גדול מסוג  . C-130זכרנו שבמהלך מבצע אנטבה לפני
 37שנה חיל האוויר הישראלי עשה שימוש בדיוק במטוס כזה .כמו ילדים
קטנים ,לא יכולנו להתגבר על הדחף לבקר בתוך המטוס המפורסם .פילסנו
את דרכנו לתוך המטוס ואפילו קבלנו רשות לבקר בתא הטייס.
אלא שאז התחילו הבעיות .אנשי הביטחון חזרו ,הפעם בכלי נשק שלופים
ואנחנו הובלנו אחר כבוד לתחנת המשטרה .הדרכונים שלנו הוחרמו ,צילומי
קלסתרון שלנו נלקחו ,ולא נותר לנו אלא להעביר שלוש שעות בהמתנה
מורטת עצבים בעוד הרשויות מכריעות מה יעלה בגורלנו.
קצין בכיר ,ברנש נמוך קומה בעל סבר פנים חמוצות ,השמיע את גזר דיננו .הוא פתח בדברי
תוכחה על שניצלנו לרעה "שני חיילים עייפים שמן הסתם לא אכלו כל היום" .אחר כך הזהיר
אותנו שבפעם הבאה שננסה תעלול כזה השומרים יירו בנו "בדיוק כמו שירו ביוני נתניהו" .רק אז
נסדקה קמעה חזותו הקשוחה .הוא הרשה לעצמו לשחרר חיוך דק ואמר שהסיפור שלנו מוכיח
שלא התכוונו לעולל רעה.
שנתיים אחר כך ביקרנו שוב באנטבה הפעם לא כמסתננים אלא ככתבי עיתון 'משפחה' .ביקשנו
משגרירות ישראל בקניה  -שאחראית גם על היחסים עם אוגנדה  -לארגן ביקור במקום עבור
"לארגן ביקור במקום עבור קבוצה אחרת מישראל .לאחר התכתבות ממושכת שכללה אותנו ,את
השגרירות ואת משרד החוץ הישראלי  -הושגה סוף סוף הסכמה .סוכם כי חברת אבטחה פרטית
 בניהולו של לוחם קומנדו ישראלי לשעבר ,כמובן  -תלווה אותנו אל תוך הבסיס.ואכן בפעם הזאת ,הדברים התנהלו קצת אחרת .לאחר שירדנו מטיסת 'אייר אתיופיה' ,הובלנו
לאולם האח"מים וממנו ישירות לזירת ההצלה .ראינו את המגדל נקוב הכדורים ונלקחנו למעלה,
שם הצביעו בפנינו המדריכים על הגרפיטי שהותירו תיירים חסרי אחריות " -עם ישראל חי"...
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י"א בכסלו תשע"ד

חיות רעות ומלשינים .דודו של אנוש נעצר בעוון
בניית סוכה .הוא שוחרר רק אחרי שהמשפחה
שיחדה קצין משטרה מקומי בחמש עיזים.
אחרי סילוקו מהשלטון של אידי אמין,
חידשו חמש מאות חברי האביודיה הנותרים את
מחויבותם ליהדות ואת הקשר עם יהודים מבחוץ.
בשונה מקבוצות אפריקניות אחרות הטוענות
שמוצאן מעשרת השבטים ,האביודיה מעולם לא
טענו כך .הם יודעים שבמוצאם הם גויים ושמעולם
לא עברו תהליך גיור רשמי .אבל במשך מאה שנה
הם השתוקקו להיות יהודים וסבלו רבות עקב כך.
מכל מה שראינו אצלם לא מסתבר שהכמיהה הזאת
נובעת מרצון לזכות בטובת הנאה כלשהי.
במהלך שנות התשעים כמה קבוצות יהודיות
בארה"ב גילו עניין מחודש באביודיה .כאן התחיל
הפילוג האידיאולוגי הגדול בקרב בני הקבוצה.

שרובם קרובי משפחה .לאלה כמו לאלה יש אמונה
תמימה ושאיפה פשוטה לקיים מצוות ,למרות
הקושי והמאמץ הכרוכים בכך .מה שהם יודעים הם
מקיימים ,ומה שלא  -לא.
ולמרות זאת ענן המחלוקת מעיב על שמי
הקהילה הקטנה .הנה ה'הוכחה' שהאביודיה אכן
ראויים להיות יהודים :יש להם בית כנסת שאליו
הם נכנסים ועוד אחד שאליו הם לא נכנסים...

מקווה נוסח אוגנדה

הגעתנו לכפר פוטי מעוררת התרגשות .הכפריים
רואים בכך הזדמנות להרחיב את בקיאותם בהלכה
ואולי להתקרב עוד צעד קטן בדרך לגיור המיוחל.
הכפר מארח מפעם לפעם מבקרים יהודים ,אבל
מעטים מהם אורתודוקסים ואף אחד מהם עד כה
לא היה רב .אנחנו לא מבזבזים זמן ומיד ניגשים

שקבלנו ,הוויזה של אנוש אושרה לפני שבועות
ספורים.
בשובם מארץ ישראל החלו משה וטרפון
בהכנות לבניית מקווה כשר בערבות אפריקה.
התקציב לפרויקט גויס ,ואדריכל מקוואות ידוע
בארץ ישראל הכין להם תכניות בניה .זהו מחזה
שאיננו יכולים לוותר עליו ולכן יצאנו למסע רגלי
כדי להתרשם מהמקום.
המראה שקידם אותנו היה מעורר פליאה.
באמצע קרחת יער ,בלב השומקום האפריקני ניצב
מקווה בנוי כהלכתו הניזון מנביעה תת קרקעית
קטנה .ככל שהתקרבנו  -הבחנו בקהל של אנשים
שהתגודדו סביב .היו אלה אנשי אביודיה שביקשו
לשמוע מה התרשמותנו מהמקווה שלהם .שיבחנו
את אנוש וציינו לטובה את יוזמת התושבים" .רק
תיזהרו לא ללכת לטבול בלילה" ,מזהיר אותנו

כוזרים
הגרסה האפריקנית

תכבד העבודה :אפריקנים מכינים לבני חמר
בשיטות המזכירות את שעבוד מצרים

המנהיג ה"אורתודוקסי" אנוש ,ארי זפיטובסקי ,אחיינו של סמאי קוקנגולו ,מייסד הקבוצה

בתש"ס ( )2000הגיעה לאוגנדה משלחת ובה
ארבעה מנהיגים קונסרבטיביים שבתהליך מזורז
בן שבוע ימים גיירו כמה מאות אנשים .גרשום
סיזומו בן ה ,42-אחרי שכבר קיבל תואר ראשון
מהאוניברסיטה האסלאמית בניירובי ,נשלח ביוזמת
הקונסרבטיבים לארה"ב לצורך רכישת השכלה
יהודית במוסד קונסרבטיבי .בתשס"ח ( )2008חזר
לכפר מולדתו ומאז הוא משמש מנהיג רוחני עבור
בני הקהילה בגבעת נבוגויה.
אנוש הוא הכוח המניע בקרב אלה שדחו
את הגיור הקונסרבטיבי ומתעקשים על גיור
הלכתי .מדי שבוע הוא מקבל מישראל דברי
תורה הנשלחים אליו באופן מקוון .הוא מתרגם
את הדברים לאוגנדית ומלמד אותם לאלה
הממשיכים בדרכו .היחסים בין ה'קונסרבטיבים'
ל'אורתודוקסים' תקינים למדי ,בפרט לאור העובדה

למלאכת ההוראה.
בחור ביישן בשם משה מספר לנו שהוא לומד
מינהל עסקים באוניברסיטה ,אבל מפעמת בו
כמיהה עמוקה להיות רב אורתודוקסי .התקווה
שלו עשויה בהחלט להתממש שכן משה והחברותא
שלו טרפון הגיעו לפני תשעה חודשים לתוכנית
לימודים בת שנה בישיבה בארץ ישראל.
באופן רשמי משה מופקד על מקהלת הכפר,
פירוש הדבר שהוא מלמד את הדור הבא לא רק
איך לשיר אלא גם איך להתפלל .במהלך ביקורנו
השני בכפר החליט הרב ריסקין ,שגם הצטרף אלינו
למסע ,לסייע למשה להגשים את חלומו ודאג לכך
שהוא וטרפון יוכלו ללמוד במשך שנה תמימה
בישיבה .עם שובם לאפריקה הם ממלאים תפקידי
הנהגה בקבוצה ה'אורתודוקסית' .כעת תורו של
אנוש להישלח לישיבה .לפי העדכון האחרון

אנוש" .השביל למקווה עובר באזור שורץ נחשים".

הכפר האחרון

גרשום סוזומו ,כך התברר לנו בשובנו לגבעת
נובוגויה ,הפסיד בבחירות .הדבר אינו מפתיע
בהתחשב בכך שהוא התמודד ברשימת אופוזיציה.
באפריקה הסיכויים של אופוזיציה להחליף את
השלטון ללא מלחמת אזרחים עקובה מדם -
שואפים לאפס .הנשיא הנוכחי ממלא את תפקידו
כבר  25שנה ובכל פעם שמתקיימות בחירות זוכה
בקביעות ב 99-אחוז מהקולות...
בביקורים הבאים למדנו להכיר גרשום טוב
יותר .אי אפשר שלא להתפעל ממסירות הנפש
שלו .הנה אדם שבמשך חמש שנים חי במערב,
במדינה מתוקנת ומתורבתת ,ובכל זאת שב,
ביודעין ,לאפריקה הנחשלת כדי ללמד תורה לבני

קהילתו .הוא הצליח להשיג ארבעה ספרי תורה
עבור בית התפילה שהקים בגבעת נבוגויה ,הכוללת
בית מדרש עם ספריה מרשימה ,הכוללת ספרי
'ארטסקרול' וש"ס שוטנשטיין ,וכן בית ספר תיכון
'בסגנון יהודי'.
כאמור ,לאחר שהתברר שאין להם דרך מעשית
להשיג בשר כשר ,האביודיה החליטו ביוזמתם
להפוך לצמחונים .גם יין כשר אין להם .בביקורנו
השני במקום הברחנו מהארץ ייחור גפן .מאז ,אנחנו
מקבלים מפעם לפעם תצלומים המעידים כי הצמח
ממשיך לגדול .אולי באחד הימים יהיה לאביודיה
יין כשר משל עצמם.
לאחר ביקורנו השלישי כבר הספקנו לסייר
בשלושה מתוך שמונת כפרי האביודיה :פוטי ,גבעת
נבוגויה ,ונמניוני  -כפר קטן ודל לא הרחק מגבעת
נבוגויה .חשבנו שנעשינו די מומחים לכל ענייני
האביודיה .ואז נודע לנו על כפר זעיר ונידח השוכן
הרחק מה'כביש' הראשי ,מרחק שעה נסיעה בכיוון
אנטבה .אפילו במונחים מקומיים הכפר הזה נחשב
נידח במיוחד.
איש קשר עם טלפון סלולרי וכיפה גדולה המתין
לנו על אם הדרך וכיוון אותנו לעבר דרך עפר
המוליכה לעומק הסוואנה .הדרך התעקלה בינות
כפרים זעירים של בקתות בוץ וגגות עשב .הדרך
נעשתה צרה יותר ויותר עד שהפכה לצמד סימני
צמיגים ותו לא .הדשא היה גבוה יותר מהרכב
והסתיר כליל את הנוף שלפנינו .היינו בטוחים
שהלכנו לאיבוד ועמדנו להסתובב כאשר הגענו
לקרחת יער קטנה וראינו בנין לבנים גדול בנוי
באופן חלקי .זה היה בית הכנסת שלהם .בפנים,
בתוך נישה המשמשת כארון קודש ,היה מונח...
חומש.
ביקשנו מאדם מקומי לכוון אותנו לצריפו של
הזקן הנחשב למנהיג הרוחני של הכפר .האיש לא
היה בבית אבל הצריף היה פתוח לרווחה ,כמנהג בני
המקום .בפנים שררה עלטה גמורה .ארי גרינספן
השחיל פנימה את המצלמה שלו וצילם באמצעות
הפלש .התמונה שהופיעה על מסך המצלמה צמררה
אותנו .על הקיר ,בצריף הנידח הזה שבקצה העולם,
היה תלוי פוסטר ועליו אותיות הא"ב .ספרי קודש
יהודיים היו מפוזרים על השולחנות ועל המדפים.
לכל אורך המסע ליווה אותנו החשש שמשהו
בכל הסיפור הזה איננו אותנטי ,שאולי מדובר
בהצגה אחת גדולה שנועדה לגייס תמיכה מיהדות
העולם .אבל מה שראינו בחור הנידח הזה בלב
הג'ונגל שכנע אותנו יותר מכל שלא מדובר באחיזת
עיניים .כאן ראינו אנשים פשוטים  -חפים מכל
שיקול זר או אג'נדה מגמתית  -שמנסים באמת
ובתמים להיאחז ביהדות כפי שהם מבינים אותה .זו
תופעה מפליאה ,מסקרנת ,אולי קצת מוזרה  -אבל
אמיתית לגמרי .וגם נוגעת ללב.
נפרדנו לשלום מסמאי קקונגולה ,הקשיש בן
ה ,94-אחיינו של מייסד קבוצת האביודיה .הוא
נעץ בנו מבט מהורהר ,מנסה לגשר במבטו על פני
תהום של זמנים ותרבויות ,וביקש מאיתנו לשבת
רגע .זה מה שהוא אמר לנו" :עכשיו אני יודע שכל
דברי הדוד שלי היו אמת וקיים .הוא אמר לי:
'למרות שאתה רק אדם שחור באפריקה ,יבוא יום
ואנשים לבנים מארץ ישראל יבואו וילמדו אותך
את דרכי היהדות'".
ימים יגידו אם קבוצת האפריקנים הקטנה הזאת
[
תהפוך בעתיד לחלק מעם ישראל.
י"א בכסלו תשע"ד
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