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ליאור זילברשטיין | פריז

שחשוד  הצרפתי  הצעיר  נמוש,  מהדי 
בביצוע הפיגוע במוזיאון היהודי בבריסל, 

־רוצה להישפט בצרפת. עורך דינו הודיע כי ית
נגד להסגרתו לבלגיה.

עורך דינו של נמוש, אפולן פפייזפ, אמר בראיון 
־טלוויזיה כי נמוש, חסר בית, גנב את התיק שב

שקושרים  הממצאים  ושאר  הנשק  כלי  היו  תוכו 
אותו לפיגוע. "שום דבר לא מוכיח שהוא זה שביצע 

את הרצח". לדברי עורך הדין, נמוש תיכנן למכור 
־את כלי הנשק במרסיי. בדיון בבית־המשפט בוור

סאי שדן בהסגרה אמר העו"ד כי חלק מהעבירות 
חוקית,  לא  נשק  החזקת  ובהן  ללקוחו,  המיוחסות 
נעשו בצרפת, ולכן עליו להישפט בצרפת. נמוש 

עצמו ממשיך לשמור בחקירתו על זכות השתיקה.
שע־ שישי  ביום  במרסיי  נעצר   29 ה בן  ־נמוש 
בר לאחר שירד מאוטובוס שהביא אותו מבריסל. 
נשק,  כלי  בתיקיו  נמצאו  שגרתית  מכס  בבדיקת 

־תחמושת, בגדים שזהים ללבוש של הרוצח מברי

סל ושתי מצלמות. באחת מהן התגלה סרטון קצר 
שבו תועדו כלי הנשק והבגדים ששמשו את הרוצח 

בבריסל.
לפי  פעמים.  כמה  ונאסר  בעבר  הורשע  נמוש 
שלו  האחרונה  המאסר  תקופת  במהלך  הדיווחים, 
קיצוניים בבית־ התחבר לגורמים איסלאמיסטיים 
בדצמבר  שחרורו,  לאחר  שבועות  שלושה  הכלא. 
2012, הוא הצטרף לכוחות הג'יהאד בסוריה. שר 
הפנים של צרפת, ברנר קזנוב, אמר כי נמוש היה 

במעקב של שירותי הביון הצרפתיים.

הפיגוע בבריסל החזיר את סמואל סנדלר לאובדן של בנו ושל שני נכדיו בפיגוע בטולוז † במכתב אישי לאיילת 
ושירה ריוה, שהוריהן נרצחו במוזיאון, הוא כותב: "הלוואי שיכולתי להגיד שהמוות של ההורים שלכן הוא האחרון"

מהדי נמוש נעצר במרסיי לאחר שירד מאוטובוס שהביא אותו מבריסל † הוא מסרב לשתף פעולה בחקירה

חן קוטס־בר

"אני מודאג מהאנטישמיות באירופה", אומר סמואל סנדלר 
בהתבטאות ראשונה מאז הרצח בבריסל. "זה קרה למשפחה 

שלנו, זה קרה למשפחת ריוה, זה יכול לקרות פעם נוספת".
במארס 2012 הגיע המחבל מוחמד מראח אל שערי בית־הספר 
היהודי "אוצר התורה" בטולוז. המחבל פתח באש ורצח את בנו 
של סמואל, הרב יונתן סנדלר, ואת שני נכדיו, אריה )6( וגבריאל 
)3(. איתם נרצחה גם מרים מונסונגו )8(. השבוע בחר 
הפיגוע  ליתומות  מכתב  לכתוב  סנדלר  סמואל 
בבריסל, איילת ושירה ריוה, מתוך תחושה של 

שותפות גורל. המכתב מובא כאן לראשונה:
"שירה ואיילת ריוה יקרות, אני כותב 
לכן מפני שאני מרגיש שיש לנו גורל 

־משותף, משני עברי הים. אתן איבד
תן הורים, אני איבדתי ילד ונכדים. 
גורלנו זהה. על הפיגוע שבו נרצחו 
בזמן  לראשונה  שמעתי  הוריכן 
בבית־ מנחה  בתפילת  שהייתי 

הכנסת. כל פרט בסיפור שלכן, כמעט, הזכיר לי את הטרגדיה 
שלנו. אלה רוצחים שהגיעו מוכנים ופעלו כמעט באותה הדרך. הם 
מתעדים ומצלמים רצח של ילדים ושל הורים. אני בן למשפחה 
של ניצולי שואה. אפילו הנאצים לא תיעדו את המעשים שלהם! 

־מחריד אותי ששוב קורה רצח כזה באירופה. אנשים נשלחים במ
טרה להרוג יהודים.

־"בנות יקרות, אין שום דבר שאני יכול להגיד ושיקל עליכן. לצ
ערי, אני יודע ששום דבר לא יכול לנחם. שום דבר שיחזיר לכן 
את אבא ואמא ואת החיים שהיו קודם. המוני אנשים באו לנחם 

־אותנו בימי השבעה. מדינת ישראל, ממשלת צרפת ונציגי הסוכ
נות היהודית תומכים בנו. הדבר היחיד שעזר לי מעט היה למצוא 
סימנים להיאחז בהם, דברים שאני מוצא בהם עדיין את יונתן ואת 
הבנים. הזמן לא מרפא, ההפך. כשאני רואה ילד בן שלוש, בגיל הנכד 
שלי, אני עדיין מרגיש את מה שהרגשתי כשקרה הפיגוע. אין יום 
שאני לא חושב על בני ועל נכדיי. ערב שבת, ערבי חג, לכל אירוע 

־כזה ישנו מאגר הזיכרונות שלו. הקשה ביותר עבורי הוא ראש הש
נה, כשאני קורא בתפילה 'מי יחיה ומי ימות' וחושב על יקיריי. זה 

בלתי אנושי.
"אני משתדל למלא את הימים שלי. העומס והפעילות 'מצילים' 

אותי מלחשוב. אני חושש שאם אעצור, אחשוב על מה שקרה, 
ויהיה לי קשה להמשיך. אני יודע שאתן צעירות. יש לכן בטח 

־לימודים ומשפחה שמקיפה אתכן. זה עוזר. אחרי מותם של יונ
תן, אריה וגבריאל הבנתי שבמידה מסוימת המתים כבר לא שלי. 
יקירינו  על  להתאבל  קשה  לציבורי.  הפך  שלנו  הפרטי  האסון 
כשהם כבר לא שלנו. הם משהו יותר גדול ורחב, סמל. אני מניח 

שזה יקרה גם לכן.
"שירה ואיילת, אין לי מילים לומר לכן, אבל אני רוצה להביע 
בפניכן את צערי העמוק. אני מבקש שתהיו חזקות. אף על פי שזה 

־כמעט בלתי אפשרי ובלתי נסבל. הלוואי שיכולתי להגיד שהר
צח של הוריכן הוא האחרון. אבל אני לא אופטימי. מדובר בפשע 
שנאה. אנשים שמאמנים אותם לשנוא ולהרוג, בלי הבחנה, אם 

מדובר בילדים או בהורים. בילדים שלי או בהורים שלכן.
"אני חושש מהגרוע מכל, אף שלכן ולי הגרוע מכל כבר קרה. 
אני לא יודע מה אפשר לעשות כדי לעצור את זה. אני רק יודע 
מאוד  אשמח  לישראל,  כשאגיע  איבדנו.  יקירינו  את  שאנחנו 
להיפגש איתכן. אני חושב עליכן הרבה, והחיבור בינינו, שותפים 

לגורל, הוא אך טבעי. אני מאחל לכן הרבה כוח.
שלכן, סמואל.

מהדי נמוש  |  צילום: אי־אף־פי
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המחבל מסרב להסגרתו לבלגיה

יש לנו גורל משותף, 
דבר לא ינחם אותנו


