
ַמָּבט ֶאל ַהַחִּיים
ִסּפּוִרים ִמֵּבית 'ָׁשלֹֹום ָלָעם'
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למות בשביל מדליה

את  לבחון  התקרב  והוא  ליבו,  תשומת  את  עורר  העפר  משביל  המבהיק 

החפץ מקרוב. הרוזן דה קפלו, שליטה של לימוז’, התכופף והרים מדליה 

המציאה  כי  היה  ניכר  מאוד,  עתיקה  נראית  הייתה  ביהלומים  המשובצת  המדליה  יוקרתית. 

יקרה  “מדליה  לכיסו.  אותה  הכניס  והוא  גדול,  והיסטורי  כספי  ערך  בעלת  היא  לידיו  שנפלה 

שכזאת תציב אותי במקום של כבוד בין אנשי האצולה ותעלה עשרת מונים את ערכו של אוסף 

היהלומים שברשותי“, שמח הרוזן על המציאה.

השמועה על המדליה שנמצאה בידי הרוזן מלימוז’ התפרסמה במהירות. הרוזן לא טרח להסתיר 

האצולה  ושליטי  מהרוזנים  רבים  חגיגיים.  באירועים  בגאווה  אותה  לענוד  ונהג  המדליה  את 

חמדו לעצמם את המדליה היקרה וקיוו לנפילתו של הרוזן כדי שיוכלו להניח עליה את ידם. 

השמועה הגיעה אף לאוזניו של מלך אנגליה ריצ’רד הראשון, המכונה בפי כול ריצ’רד לב הארי, 

המצביא  של  באזניו  ללחוש  דאגה  קטנה  ציפור  ניצחונות.  ושבע  תהילה  עטור  מצביא  שהיה 

היהיר, כי המדליה דומה למדליה שאותה ענד אביו המלך הנרי השני בקרבות שניהל בווילס. 

השמועה הספיקה בשביל המלך האנגלי להכריז על המדליה כעל אחד מאוצרותיו הפרטיים. 

על אף שריצ’רד היה בדרכו חזרה מהמלחמה עם מלך צרפת, ולאחר מסע הקרבות שניהל בארץ 

ישראל במסעי הצלב, הוא לא היסס לרגע. הוא הריץ שליח מהיר לטירתו של הרוזן מלימוז’, כדי 

להבהיר כי המדליה שהרוזן מצא שייכת לריצ’רד לב הארי. השליח הודיע בשמו של מלך אנגליה 

שעל הרוזן להשיב אותה במהירות האפשרית לבעליה והציב אולטימטום של שלושים יום כדי 

להעביר את המדליה לרשותו. “אני אחכה בקרבת מקום, עד שהרוזן יעביר לידי את המדליה“, 

הודיע השליח בתקיפות.

הרוזן מלימוז’ התייחס בזלזול להודעתו של השליח האנגלי: “אתה יכול למסור למלכך בשמי 

שלא יחשוב שכל מה שנראה כשייך לו, הוא צריך לקבל. אינך צריך להמתין כאן בצרפת, אתה 

יכול לעשות את דרכך בחזרה...“ גירש הרוזן את השליח מטירתו. 

הנצנוץ
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כאשר התייצב השליח בארמון וסיפר על תגובתו המזלזלת של הרוזן מלימוז’, הרקיע כעסו של 

ריצ’רד לשחקים. הוא גייס במהירות את טובי הלוחמים שעמדו לרשותו ויצא להוציא בכוח את 

המדליה מידיו של הרוזן. הלה התבצר בטירתו, וריצ’רד הודיע חגיגית לאנשי האצולה המקומיים 

שבאו לקבל את פניו, כי בתוך ימים ספורים יצא הרוזן על ברכיו בתחנונים ויעניק לו את המדליה 

המבוקשת. ריצ’רד לב הארי היה אז בשיא תהילתו כמצביא עטור ניצחונות, לאחר שכבש את 

עכו וירושלים וקנה לעצמו שם כמצביא הגדול ביותר שקם אי פעם לאנגליה. הזלזול המופגן 

זעמו עד להשחית. המצור סביב טירתו של  כלפי בקשתו, הרתיח את  שהפגין הרוזן מלימוז’ 

הרוזן היה הדוק ביותר, וכניעתו הייתה עניין של ימים ספורים, כל בר דעת הבין שהרוזן לא יעז 

לצאת מן הטירה ולהילחם פנים מול פנים נגד ריצ’רד לב הארי ולוחמיו האבירים. ריצ’רד היה כה 

בטוח בניצחונו, עד כי אפילו לא טרח ללבוש את שריון הקרבות שלו כאשר היה יוצא מדי ערב 

לסייר סביב הטירה הנצורה ולפקד על חייליו.
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באחד הלילות התייצב פרש בהול באוהל המלכותי. ריצ’רד, שבדיוק אז סיים את הסיור היומי 

והתכונן לשינה, תהה למראהו של הפרש ומיהר לשמוע את המתרחש: “אדוני המלך, נשלחתי 

משנים  הרוזן  של  אנשיו  האחרונות  בשעות  כי  זיהינו  הטירה.  שסביב  המשמר  מפקד  ידי  על 

עמדות, נראה כי הם מתכוונים לצאת מן הטירה ולנסות לתקוף אותנו בחסות הלילה...“

דיי בכך שהרוזן אינו מוכן להיכנע אלא הוא עוד מנסה  זעמו של ריצ’רד התעורר מחדש: לא 

להילחם בו ולתקוף את אנשיו! הוא הורה לשלישו להכין את הסוסים, לבש עליו את בגדי הקרב 

מבלי לטרוח לעטות על עצמו את השריון ויצא בדהרה אל הטירה. כשהגיע לחייליו, היו הללו 

עסוקים בשיפור עמדותיהם. להבי החרבות נצנצו מעל שער הטירה, והיה נראה כי אנשיו של 

הרוזן הולכים לפרוץ בכל רגע בקרב פנים מול פנים. בעודו נותן הוראות אחרונות לחייליו, החלו 

שערה,  מלחמה  השיבו  ריצ’רד  של  חייליו  הטירה.  מצריחי  שנורו  חיצים  עבר  מכל  להתעופף 

וקרב הקשתים נמשך ללא הכרעה במשך שעות ארוכות. שני הצדדים נלחמו אל תוך הלילה 

ללא השגת יתרון ברור האחד על רעהו. באחת מהפוגות הקרב יצא ריצ’רד החוצה מהמחסה 

כדי לסקור את עמדות לוחמיו. הניצחון לדעתו היה מובטח, והוא זלזל ביכולותיהם של אנשי 

הרוזן. הוא התקרב לעמדות חייליו, ואז ירה אחד הקשתים חץ ופגע בו בצווארו. הפגיעה הייתה 

מדויקת, המצביא הבלתי מנוצח ריצ’רד לב הארי נפל ארצה כשהוא מתבוסס בדמו. חייליו הגישו 

לו עזרה, אבל לאחר שעות מספר מת ריצ’רד מול שער הטירה של הרוזן מלימוז’. המלך שהפך 

לאגדה בקרב אזרחי אנגליה, המצביא שקנה לעצמו תהילה עולמית, מת בקרב על המדליה, כיוון 

שסירובו של הרוזן להעניק לו את המדליה פגע בכבודו...

*

סיפור זה, גם אם אין לו ביסוס היסטורי מדויק, ממחיש בפנינו את מאמר חז“ל ‘הקנאה, התאווה 

עטורי  המלכים  לאחד  שנחשב  הארי,  לב  ריצ’רד  העולם’.  מן  האדם  את  מוציאים   – והכבוד 

ברגע  רק משום שחמד מדליה שמצא מישהו אחר.  חייו בהפסד בקרב,  סיים את  הניצחונות, 

להימנע  נוכל  לנו,  רק את מה שמגיע  נקבל  דבר  לדעת שבסופו של  בחלקנו,  שנלמד לשמוח 

ממצבים שכאלו, לעדן את יצר החמדנות הטבוע בנו ולהיות מלאי שמחה ואושר על כל הטוב 

מנת חלקנו.

“החמדנות היא מוטיבציה גרועה“
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לכבד את המקצוע 

הנדריקס לא באמת שם לב ל’מצחצח הנעליים’ הזקן. מבחינתו הוא היה 

איש ללא שם - משרת ששימש לגביו כאחת מתחנות הביניים היומיות 

הנדריקס  אנד  ‘הנדריקס  בדרך למשרד,  נפגש  העיתונים עמם  ומחלק  מכין הקפה  שכללו את 

קומפני’ - אחת מחברות עורכי הדין הגדולות ביותר בניו יורק ובעולם כולו.

בכל בוקר היה ריצ’ארד ממהר לעבודה, מחנה את מכונית ה’בנטלי’ המפוארת שלו בצד הדרך 

וסוגר את חלונותיה הכהים והשחורים שמנעו מאבק הדרכים ומשאר רעשי הרקע העממיים של 

רחובות מנהטן לחדור למרחב הסטרילי והמוגן שלו. היה יוצא בזהירות מהרכב לבל יכתים את 

מכנסיו כתם אבק כלשהו וממהר לעבר מצחצח הנעליים הזקן. “פנוי?“ היה שואג ריצ’ארד בבוז 

ונוחר  יהנהן בראשו. הוא היה מסתכל בבוז לעבר מצחצח הנעליים הקשיש  ומחכה שהאחרון 

לעברו: “אבל תמהר, כן? הזמן שלי יקר! ואל תחסיר אף פינה. הא?“ חייך ריצ’ארד ברשעות.

“בוקר טוב, אדוני“, היה מצחצח הנעליים מברך את ריצ’ארד מדושן העונג, “מה שלומך הבוקר?“

אבל ריצ’ארד מעולם לא טרח לענות למצחצח הנעליים ובוודאי לא לשאול לשמו או לשלומו. 

הוא פשוט התיישב אחר  נחותים ממעמד הפועלים.  נהג להשחית מילים על אנשים  לא  הוא 

כבוד על הכיסא, הושיט את רגליו וחיכה שיתחיל במלאכתו. כעבור כמה רגעים החל מצחצח 

הנעליים לעמול במרץ על נעליו של ריצ’ארד, שמצידו היה עסוק בסקירת עיתון הבוקר, ‘הניו 

יורק טיימס’, ולפרוס אותו כשכבת הגנה בלתי חדירה המפרידה בינו לבין הפועל הפשוט ומונעת 

כל קשר ולו מקרי ביניהם.

סופית  ומבריק  מיוחדת  משחה  מוציא  הנעליים  מצחצח  היה  צחצוח  של  דקות  חמש  כעבור 

את הנעליים של ריצ’ארד. הלה הסיר לרגע את העיתון, סקר בקפידה את נעליו והשליך דולר 

למצחצח הנעליים הישיש. “קח!“ פלט בבוז ומיד נבלע ונעלם בתוך ה’בנטלי’, שדהרה לעבר 

החניון התת קרקעי של גורד השחקים.

ריצ’ארד
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שטסה  המהירה  במעלית  עלה  ריצ’ארד 

בחטף  בירך  התשעים,  הקומה  אל 

המשרדים  בפתח  שישב  הפקיד  את 

הפרסיים  השטיחים  עטורי  המפוארים 

היקרים, הניח את תיקו, ולפני שהתיישב 

על כיסאו, הציץ לרגע לעבר פינת הרחוב 

שביקר בה את מצחצח הנעליים הישיש 

חגבים  “פחח...  ספורות:  דקות  לפני 

כשראה  ריצ’ארד,  פלט  מסכנים...“ 

מתרוצצות  קטנטנות  נקודות  מיני  כל 

חישובו  שלפי  בנקודה  אבודות  כנמלים 

את  לאחסן  בערך  אמורה  ריצ’ארד  של 

פינתו של מצחצח הנעליים, ושקע בעבודתו.

באותו ערב כאשר הגיע ריצ’ארד לביתו, ביקש מייקל בנו בן התשע, שהתחיל את חופשת הקיץ, 

בני“, חייך אליו ריצ’ארד בסיפוק. “הגיע הזמן  להתלוות אליו למחרת ליום עבודתו: “בוודאי 

יבוא ואתה תצטרך לרשת את כל העסק המפואר  יום  שתבוא לראות את העסק מקרוב, הרי 

הזה!“

וכך למחרת נסעו ריצ’ארד ומייקל לעבודה, כשמייקל מתלווה לאביו לכל תחנות הדרך.

כשהגיעו למצחצח הנעליים, אמר ריצ’ארד למייקל: “אתה רואה בני מדוע חשוב להצליח בחיים 

ולהיות עשיר? שלא תצטרך לחיות בצורה בזויה ומסכנה כמו המצחצח הזה! אמנם אני ירשתי 

את החברה מסבא שלך וקיבלתי הכול על כפית של זהב, אבל בלי ללמוד לא הייתי יכול להמשיך 

ולשמור על החברה ולדאוג שהיא תהיה בראש רשימת חברות עורכי הדין המובילות...“

הוא התיישב על הכיסא וגער באיש: “נו, בטלן! חבל על הזמן שלי! קדימה לעבודה!“

וחייך לעבר בנו: “זה הבן שלך?“ שאל  אולם המצחצח הישיש רק בירך את ריצ’ארד בשלווה 

בנחת והתחיל לנקות במרץ את נעליו של ריצ’ארד, עובר על כל חלקי הנעל ברצינות תהומית, 

ומשתדל לא לפספס אף פינה.

לאחר שתי דקות בהן נאבק מצחצח הנעליים עם לכלוך חדש שנוצר על הנעל, איבד ריצ’ארד 

את סבלנותו וצעק לעבר הישיש: “טוב, זה מספיק, עזוב, הפעם אל תעשה הכול“, וזרק לעברו 

את הדולר הקבוע: “קח!“
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אולם לפתע קרה דבר שהדהים את ריצ’ארד. המנקה הזקן השליך את הדולר בכעס וצעק על 

ריצ’ארד: “אדוני, לא סיימתי! אני כבר מנקה עשרים שנה נעליים, ויש לי כבוד לעבודה שלי! או 

שתיתן לי לסיים את העבודה כמו שאני רגיל, או שתלך מפה! אני לוקח תשלום בעבור צחצוח 

נעליים מקצועי! אצלנו לא מחפפים!“ אמר בהתרגשות והסתכל לעבר מייקל הקטן, שנראה 

המום כאביו מתשובתו של המצחצח הזקן.

“איך אתה מעז לדבר אליי כך?“ צרח ריצ’ארד, “ועוד לפני בני! אני איתך גמרתי!“ אמר והחל 

להתרחק מהמקום. ריצ’ארד הפגוע משך אחריו את מייקל ואמר לו: “בוא בן, חבל לבזבז זמן על 

הבטלן הזה!“ ומיד נכנסו ל’בנטלי’ שהובילה אותם למשרד המפואר, שם עמד מייקל מקרוב על 

שגרת יומו הנוצצת של אביו.

בערב, כשחזרו, שאל ריצ’ארד כשכולו זחוח את מייקל: “נו בן, ספר! מה הכי הרשים אותך ביום 

שבו היית עם אבא שלך?“

“האמת אבא“, ענה מייקל ועיניו בורקות, “מצחצח הנעליים! זה נראה לי מקצוע מאוד רציני 

ומכובד. ראיתי איך הוא לא היה מוכן לקבל את הכסף שלך כי הפרעת לו באמצע. הבנתי ממנו 

שיש דברים בחיים שחשובים יותר מכסף, כמו אהבה וכבוד למקצוע. תגיד אבא, נראה לך שגם 

אני אוכל יום אחד לצחצח נעליים?...“

*

בניגוד לתפיסת העולם שדוגלת בגישה כי ‘העבודה עושה את האדם’, החיים מוכיחים שדווקא 

‘האדם עושה את העבודה’, על כך אמרו “המלאכה מכבדת את בעליה“.

זה לא משנה אם אתה מכין קפה, מחלק עיתונים או מצחצח נעליים. חשוב שתזכור שגם עבודות 

‘נוצצות’, כמובן אם  יותר מאשר עבודות  ‘בזויות’ עשויות לכבד את בעליהן אפילו  הנחשבות 

בעליהן מתייחסים אליהן ברצינות ומכבדים אותן כראוי.

 “תשומת הלב לדברים הקטנים
מסוגלת להפוך אותם לגדולים וקדושים“

 


