
 נחומ (אומי) גולדברג ז״ל

 היכרותי עם אומי היתה קצרה ואינטנסיבית : נפגשנו באוניברסיטה, שניכו
 תלמידי שנה א׳, וכבר לאחר תקופה קצרה נדמה היה כאילו הכרנו מזה

 זמן רב.
 אומי צמח בירושלים והכיר בה כל סמטה ואבן, ואף העיר כולה הסבירה
 לו פנים. סקרנותו הרבה להכיר עולמות חדשים, ואהבתו לטייל בארץ

 ומחוצה לה, לא הפחיתו כהוא זה מראייתו את ירושלים כמרכז.
 גם בהיותו בצבא, ולמעשה במשך כל חייו, לא התנתק ממנה, ואם עלו
 סימני שאלה לגבי מעשיו בעתיד, נקודת המוצא היתה תמיד אחת —

 אותם חלומות עתידיים ירקמו עור וגידים כאן, בירושלים.
 היכרותו המעמיקה את העיר היתה רק חלק ממעורבותו הרבה בכל
 הסובב אותו, מעורבות שהיתה מעבר לביקורת אובייקטיבית על המתרחש.
 מעורבות רגשית שגרמה לוויכוחים רבים ביכו ובין ידידיו: שיחות אינ
 סופיות על כוס קפה בנושאי פוליטיקה, מדינת ודת. בוויכוחים אלה נחשפה
 כמיהתו לשלמות, בחתירתו להשגת פתרון לבעיות סבוכות ובלתי־מוגדרות ;
 ברם, בו בזמן הפגין אומי יכולת הקשבה ופתיחות נדירה לדעתם של
 אחרים. נוהג היה לצחוק שבעבודה כמו זו שעסק בה — מפעיל בסיס
 המשמר האזרחי — חייבים לפתח יכולת הקשבה, וכדבריו — חוש הבנה

 לזולת. אך אין ספק, שתכונות אלו היו טבועות בו זמן רב קודם לכן.
 אהבה גדולה נוספת שהיתה לאומי היתה אהבת הלימוד. בנוסף לסק
 רנותו הרבה, סייעו לו גם כישוריו הטבעיים, בהירות המחשבה ויכולת
 ניתוח מעמיקה. כד גם היה בלימודיו בפקולטה. לשיעורים רבים לא הופיע
 בגלל קריאות תכופות לשירות מילואים, אך עובדה זו לא הפריעה לו
 להתווכח על נקודות שנויות במחלוקת שלובנו בשיעורים שהחסיר, ואף

 לפתור אותן מנקודת מבטו הוא.
 אומי הקרין אמינות וכנות ללא גבול. סבלנותו הרבה ונכונותו לעזור
: קיננה בי  תמיד, הקנו לו ידידים רבים — חברים של ממש. יתר על כן
 מעין הרגשה שמחצית מאנשי ירושלים מכירים אותו. לא פעם נמשך זמן
 ההליכה למזנון פי שכיים ופי שלושה מן הרגיל. הסיבה היתה פשוטה —
 כמעט בכל צעד ושעל היה אדם שהכיר את אומי, שאל לשלומו, או סתם

 אמר שלום.
 ולפעמים כשנכנסים לכיתה, דומה שאולי בכל זאת תיפתח הדלת, אומי
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 ייכנס, מתנצל קלות על האיחור, ויתפוס את מקומו הקבוע — אי שם
 בספסלים האחוריים. אך שם נותר כסא פנוי.

. אז אתעצב על עצב אחרון .  ״.
 ומכאב אלי כאב אקרא
 את חשבונו של היגון,

 אותו אפרע כאלו לא נפרע...״ (ויליאם שקספיר)

ר צ ל ו ה ה י ב  א
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