
נביא אך ־ ירושלים

אהבה
 מקצועי סיכון כאל בהמה, למעצר. יחס

הנבואה. בעולם שכיח
לפניו: עוד היה. במבחנים הגדול אולם

ה הנביא אשה. אליו נשלחה השמיים מן
רומנטית. תסבוכת למרכז התגלגל מודרני

★ ★ ★

ת י מנ ג ת דו ב ג ו ם ח רי תו ס מ

ז ן■* י ד נ נ רנ הצ בצרפת. 'נולדה )31( פ
 בבית כדוגמנית עבדה השחרחורת עירה ו

 הפנאי שעות את בילתה פריסאי, אופנה
 ואנשי־ אמנים עם ובפגישות בציור שלד
 לא בצורה הסתיימה הפגישות אחת רוח.

בצרה. היתד, ודניז נעימה׳
 היה הוא שסרק. עקיבא את פגשה למזלה

 ועמים עדינים פנים בעל צולע׳ נמוך, גבר
דקות־מסגרת. משקפיים מאחורי שחורות,

תי סמינר וסיים שהתנצר יהודי שטרק,
 רבות ראה הבפטיסטית, הכת של אולוגי
עצמו והוא באושודיץ הושמדו הוריו בחייו.

:8, ־. ג המשיח אס
ב המנחם יהודה את הכירה בפמיססי, דת

 וסודות־ נבואה יעל דבריו ירושלמית. כנסייה
חדש. משיח יצא מבסנה כי שכנעוה הבריאיה

הצרפתיים. המחתרת לוחמי בין לחם
בצ התאהב הבפטיסטי (רועה) הפאססר

 זמן כעבור העצוב. המבט בעלת עירה
 את עזבה והיא לאשה דניז את נשא קצר

 לפני בפטיסטית. להיות כדי הקתולית העדה
 השתקע לישראל, הזוג עלה שנים שבע
בירושלים. הבפטיסמית הכנסיה ליד

★ ★ ★
כטחנודהרוח רוח

 בירושלים רטיסבון מנזר חצר ך!
 בראשו, עגול בחדרון אבן. מגדל עומד ■4

 בעזרת היא אליו להגיע היחידה שהדרך
המנחם. יהודה מתגורר רעוע, סולם

 טחנת־הרוח הפכה יהודה של בזכותו
 יוחנן הנביא, אליהו נשמות רוחות. לתחנת

 העברי ואברהם ישו רבנו, משה המטביל,
העולם. רזי את להמנחם גילו בה, ביקרו

האדם, יחיה לבדה הרוח על לא אולם
 לצרכיו הדואגים בין ללחם. זקוק נביא וגם

פרננד. דניז גם היתד, הנביא של החומריים
ה בשעת שנתיים, לפני נפגשו השניים

 יוצא- היה יהודה הבפטיסטית. בכנסיה דרשה
השחורה. וכיפתו הארוך שערו עם דופן,

 המוזר, באיש מיז הביטה הדרשה שעת כל
ה אחרי כמוסים. בהרהורים שקוע שהיה
 בצרפתית. לשוחח החלו אליו, ניגשה דרשה

 רוח יהודה על שרתה לא שעה אותה
 ושוטפת. נעימה שיחה ניהל והוא הנבואה, ־
 הסביר צרותיו, על לד, שח ציני בהומור י ־

 בן שבגבר המסתורים עולמו. השקפת את
הקשיבה היא קסם. בכוח דניז את משכו 43,״.ר

ואתת לא עוו נזח

ומטויח
מלה. כל בצמאון בלעה ארוכה, שעה לו

 נאסר. שיהודה לה נודע שבוע כעבור
 מזון לו שלחה בכלאו, אותו ביקרה היא

 של כאבו את הרגיש בלבה כאבה ובגדים,
דעותיו. על הנרדף הקדוש,

 הוא מבית־הסוהר, המנחם יצא כאשר
 מיז מידי קיבל שטרק, בית אל הוזמן

 ביקוריו ותמיכה. אוכל טוב־הלב ומעקיבא
 הצרפתיה עם ניהל הוא תכופים; נעשו

 עקיבא. על התחבב עמוקים, דת ויכוחי
יוחנן חזון★ ★ ★

ל עיודר היה לא עקיבא פאסטר ף*
 במבטים הבחין הוא הזה! העולם דברי | !

 יום המוזר. באורח אשתו שנעצה החומדים,
 מת- אשתו את מצא לביתו, בשובו אחד,
 שניהם פני על האורח. עם בפינה יחדת

הס דניז ותמהון; הפתעה ארשת הופיעה
זקנו. קצה את בעצבנות מרט ויהודה מיקה

ב שנית פניך תראה ואל מכאן, ״צא
 יצא יהודה הנדהם. הפאסטר ציווה ביתי!״

 אל פנה שבמגדל בחדרו מלה. לאמר מבלי
 אותו שדחפה לסיבה הסבר חיפש הרוחות,
 את מצא מהרה עד איש. אשת לזרועות
 לאמור: המטביל, יוחנן בחזון ההסבר
 אשר אשד, בשמיים, נראתה גדולה ״אות
 ועל רגליה, תחת והירח לבושה השמש
 הרה והיא כוכבים. שנים־עשר עטרת ראשה
 אות ותראה בלדתה. ותקש בחבליה ותזעק
 ולו כאש, אדום גדול תנין והנה אחרת,
 לפני ויתיצב קרנים, ועשר ראשים שבעה
 בנה את בלוע למען ללדת, החלה האשד,

 את ירעה והוא זכר בן ותלד בלדתה.
הא אל בנה ויילקח ברזל. בשבט הגויים
 כסאו.״ על לשבת לוהים

 דובר עליה האשה כי בטוח היה יהודה
 הוא התנין פרננד. דניז היא יוחנן, בחזון
ישראל. משיח יהיה הנולד הילד ואילו בעלה

הרפאיס חדר
מתחתו מפא״י. נרוז — השמאלית

 טחנת־ בראש הקטן, בחדרו עבד־השס מנחס יהודה
 בפינה מיסיונרי. מינשר תלוי הקיר על ישנה. קמח

אמריקה. תוצרת חיננית, נערת־פירסומת המראה צילום

 להגיע אפשר אליו חדרו, בפתח עומד המנחם יהודה
1 1 1 1^1 1 )1 1 1 1 1 1 1 מנזר בחצר העומד המיגדל, סולם. באמצעות רק 1
איש־הרוחות. למישכן אחדות שנים מזה הפך .טחנת־קמח, פעם שימש בירושלים, רטיסבון

הגיהינום אימת גם
 לא מהבית, יהודה ידידה גורש **אז

 בעתוה, חזיונות־לילה מנוחה. דניז ידעה {.ן
 מנגד משה לא האדמוני הנביא של ודמותו
בביתו. לבקרו הלכה לבסוף עיניה.
 בטחנת־ הרוח איש על שנחה הקודש רוח
 לא הגיהינום אימת גם בה. גם דבקה הרוח,
בו. ולחזות מלבוא להרתיעה יכלה

 החליט אי־נעימויות, למנוע שרצה עקיבא,
 פתח־תקוה, שליד הבפטיסטים לכפר לעבור

 דניז אך מירושלים. אשתו את להרחיק
בעיר. נשארה היא הסכימה; לא המוקסמת

 של האפסנאות בעניני עוסק הפאסטר בעוד
 דניז בילתה הבפטיסטים, בכפר מרעיתו צאן

 טחנת־הרוח. במרומי ונעימות ארוכות שעות
 אזר עקיבא הבעל. לאזני הדבר הגיע לבסוף

 לכפר. מיז את ולקח ירושלימר, עלה עוז,
★ ★ ★

האימים נבואת
אמ־ הרה,״ שאני לך לבשר רוצה ני ^

ן הפ תדהמתו הנדהם. לבעלה דניז רה ן
 שבפי החדשות שאר את כששמע לאימה, כה

 בנו הוא המשיח. יהיה שלי ״הילד מיז:
ב הגויים את ירעה והוא השם, עבד של

ברזל!״ שבט
 ניסה הוא עליו. חשך עקיבא של עולמו

 בלתי- הדבר כי גילה במהרה אך גט, לקבל
 והוא קאתוליח היתד, אשתו בישראל: אפשרי
כיהודי. בתעודותיו נרשם

 ביקש העדה, למנהיג פנה האומלל הבעל
 ״קבל לו. השיב ברירה,״ ״אין עצתו. את
י הבליג. עקיבא באהבה.״ וגדלהו הילד את

 יהודה ישב בירושלים, במגדלו בינתיים,
 החדש. המשיח של ללידתו והמתין המנחם

 ד,ירבה ולכן המאורע, קדושת את ידע הוא
 מצודת לפי להתנהג שתדע כדי למיז, לכתוב

 אחר במילוי האם תיכשל אם מדוקדקות.
 בין הבן. ימות מות — הנביא מהוראות אחת

 יוחנן בשם לבן לקרוא עליה ציודה השאר,
המושלם. יהושע

— הכל את לסבול מוכן היה עקיבא
 הסכים. לא המאהב, שם על לבן לקרוא אך
 הילד נקרא בן, מיז ילדה כאשר כן, על

שטרק. עקיבא בן יואל הפרוזאי בשם
 המפורשות הוראותיו על עבירה זאת היתד,

 שברגע חשה מיז מירושלים. הנביא של
גורלו. נחרץ לבנה, זה שם ניתן בו

 בן יואל מת הודלדו, לאחר ימים תשעה
בתל־השומר. בבית־ד,חולים שטרק עקיבא


