
 שלמה אומן ז״ל

 שלמה — כמה הוא חסר לנו 1
 כמה העשיר הוא את חיינו, הירבה את חוויותינו והעמיק את התבוננו

 תנו בחיים.
 שלמה איחד בקרבו עולמות רבים וחי כבן־בית בכולם. בביתו, ובישיבות
 שלמד בהן, ספג את אמונת ישראל, את האהבה ללימוד תורה ולמסורת
 ישראל, את יחס הכבוד להיסטוריה של עם ישראל ואת החיבה לדרכיו
 ומנהגיו של עם ישראל. וכשהגיע לאוניברסיטה, עס כל המורשת הרוח
 נית שהיתה נחלתו, היה פתוח לקליטת המיטב מהעולם האקדמי, והשתלב
 בהתלהבות בלימוד המנתח, הביקורתי והמסודר. יחד עם זאת, שלמה לא
 הסתפק בתלמוד ובמשפטים, כי שום תחום רוחני לא היה זר לו. הוא
 התעניין בתחומים רבים ומגוונים, ושלט בהם; בעיקר בכלכלה, בפילו
 סופיה ובספרות. שלמה היה גם בעל הבנה עמוקה במוזיקה, והיטיב לנגן

 בפסנתר.
 שלמה ידע למצות את החיים על כל גילוייהם. הוא לא הצטמצם רק
 בעולם הרוח, וידע ליהנות ולהתלהב גם ממאכל ומשקה טעימים, ממלבוש
 נאה ומנוף יפה. שלמה התלהב מחוויותיו, בכל התחומים, ושיתף אותנו
 בהן, וכך יצאנו נשכרים, ועולמנו התרחב והעמיק ; כי אהבנו להקשיב
 לשלמה. כולם אהבו את שלמה, ושלמה אהב את כולם. אף אם יכלו חבריו
 למצוא עמו שפה משותפת רק בחלק מהנושאים הרבים שהכיר, שלמה לא
 התנשא, וידע למצוא מסילות ללבו של כל אחד, ולדבר עם כל אחד, על

 הנושאים המשותפים להם.
 שלמה היה בעת ובעונה אחת בן ארץ־ישראל ובן העולם הגדול. נהנה
 באותה מידה לטייל בוואדיות הארץ — ובמוזיאוני חוץ־לארץ. ידע, כש
 צריך, לאחוז בנימוסי טרקלין ולהתלבש בלבוש מהודר — וידע גם, כשצריך,

 להתעלם מגינונים, להתנהג כצבר ״גזעי״, ולהתלבש ״זרוק״.
 שלמה ידע לדון בעניינים מסוימים בצורה רציונלית קפדנית — וידע גם
 להיסחף בהתרגשות עמוקה לתוך שירה חסידית או להתפעם משקיעת
 השמש. ידע לדאוג שבמילואים, בטנק, לא יחסרו ספרים, אך חס וחלילה,
 גם לא — קפה וסוכר. להחזיק בחדרו בצבא את ״שערי ישר׳, של ר׳ יעקב
 שקאפ, ליד ״מבחר כתבים״ של סרן קירקגור ולידן קסטות של מוזיקה
 קלסית. שלמה ידע, כשצריך, להתווכח בעוז עם מפקדים — ולהשפיע רוך
 על ילד או על מר נפש. שלמה ידע לאהוב מתמטיקה ושירה, ספרים
 ואנשים; לכבד ולהוקיר את הישן, לשמר את העתיק — ולהיות פתוח
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 לחדש. שלמה הספיק להכיר ולפעול בחייו, מה שלא מספיקים רבים,
 בחיים ארוכים.

 מעט משלמה הזכרנו כאן. ועדיין לא סיפרנו על דברים רבים אחרים.
 לא סיפרנו על אהבתו ללימוד המשפטים ; על הברקותיו, על שיחות טלפון
 שניהל בחצות הלילה שבהן התפלפל ודן בחידוש שנתחדש לו, על כך
 שלמלחמה לקח עמו ספר בדיני חוזים — התחום שכה אהב. לא סיפרנו
 על כושר מנהיגותו, פעילותו בתנועת הנוער ״עזרא״, על הדברים שיזם
 והקים מכוח תסיסתו ופעלתכותו, על מעורבותו ואיכפתיותו לגבי כל
 הקשור לעם ולמדינה, ועל שאיפותיו הגדולות, על הדרך והחן המיוחדים

 שבהם ניהל בית ומשפחה.
 יפים, טובים ומלאי משמעות היו חייו של שלמה. יהי רצון שבנו — דוד,
 ובתו — שלומציון, אשר לא זכה לראותה, יזכו לחיים כאלה, בעידן של

 שלום.
 ״אדם הוא דבר חי, דבר מוליד, דבר שממשיך, דבר שיש לו נצח.
 ׳כמה ימי שני חייך ?׳ (בראשית מ״ז) מסביר ר׳ שמשון רפאל הירש :
 כמה ימים אתה חיית חיים אמיתיים, חיים של תרומה לעצמך

 ולכלל י״ (ממכתב של שלמה)
ל ר ג ק ק ו ח צ  י
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