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 טהור?״ ״כבר שאל, הזהב?״ עם ״מה
 קדוש. יעץ המלאך,״ פי את נשאל ״בוא

 ובו׳. ברכות תנועות־יד, מלמולים, ושוב
ב שלך ״הזהב לעניין): דוגרי (שוב הג׳ין
 אופיע כולו שיטוהר ברגע סופי. טיהור שלב

 איש כדבר אתי לדבר ותוכל בביתך בעצמי
 כל את תדע כבר אז כאן. כמו ג׳ין׳ אל

העליונים.״ הסודות
 — לביתו האימאם חזר ומרוצה משוכנע

ובלתי־מרוצה. הבלתי־משוכנעת ולאשתו
־4̂

עניינים... רוצה דא
 איננה ביותר הגדולה האמונה פילו
 אשה. של הנידנוד בפני לעמוד יכולה

אזגיו את אטם בחדרו, הסתגר האימאם

■־יי

יקצור סופה - רוח הזורע
להפעיל היודע אוב, בעל חינו ני ביפו מוניטין לו יצא אשר

 להופעת וחיכה אשתו, של הציניות בפני
 לבסוף רוחות• ולא ג׳ין לא אולם הג׳ין.

 שוב לפנות אלא ברירה בפניו היתד, לא
לקדוש.
 ״מצאנו הרוח. עם מיוחד ראיון ושוב
 יום של בקול הג׳ין השיב עניים,״ אנשים
 זה. לכסף זקוקים הם כי ״וראינו הדין,

עלייכום.״ אל־סלאם ביניהם. אותו חילקנו
מסך.
האי בשביל אפילו מדי יותר זה היה
 אשתו, שתאמר מה על חשב אולי או מאם.

 זאת ״מה ריקות. בידים הביתה לכשישוב
 ״אני התרעם, ?״ חולק שלי שהזהב אומרת

אופן!״ בשום מסכים לא

 לנפגעי■ לאומללי־אהבה, שרותו את הציע הוא ורוחות. שדים
 בחדר בפניהם, הציג תפלות, באמונות מאמינים ולסתם הטבע
ולילה. לילה אלף של הכללים כל לפי ג׳ין ידידו, ובעזרת חשוך

 את אגלה ואני משהו על ״חשוב וזה:
מחשבותיך.״

 על חשב חג׳אר פואד התחיל. הסיאנס
 הלקוח של עיניו מנגד הסיר קדוש משהו.

 הצבעוניות באבנים התבונן טבעתו, את
 בבטחון: והכריז זכוכית־מגדלת, בעזרת

 באהבתי״״ רוצה אתה אשר אשה, על ״חשבת
 נביא־שקר. הוא הקדוש כי הבין חג׳אר

 בתרעומת־נצחון, אליו קרא נכון!״ ״לא
נער!״ על דודקא ״חשבתי

★ ★ ★

ממדי מזאפותי מלאך■
 את נופף הרוחות חובם סנדלר ן■*

 הקדוש בפני והטיח כטחנת־רוח ידיו | 1
י רמאי! אלא ״אינך המעונה: נ  מה יודע א

 למדתי מילדותי ג׳ין. זה ומה רפאים רוח זה
 סודותיהם.״ את וחקרתי אותם

 עילאי, בקור־רוח קדוש השיב כן,״ ״אם
 מופיע מי לך ואראה בערב מחר אלי ״בוא
 ההוא.״ העולם מן בפני

 נתבקש שוב לפגישה. חג׳אר בא למחרת
 דקות עשרים במשך הקבלה. בחדר לשבת

 דויד של התרוצצותם אחרי בסקרנות עקב
 יצאו הסתודדו, הם ננסי. גבר ושל קדוש

 הסנדלר נתבקש לבסוף הסמוך. לחדר ונכנסו
 השבוע: הוא סיפר חדר• לאותו לעבור

 עמד לידי לגמרי. חשוך לחדר ״נכנסתי
 מוזרות קריאות להשמיע התחיל הוא קדוש.

 בדיוק ידים, תנועות מלתת מרוקאי, בניב
 כשהם לעשות רגילים בשוק שקוסמים כמו

 לפתע, ואז, הכובע. מן שפן להוציא עומדים
 הפיצה מסביבה זורחת. דמות באפלה צצה

 משהו. באמת היה זה צבעוניים. ברקים
 איך לעצמי, אמרתי והשדים, הרוחות לכל

בלוף. שזה בטוח הייתי כי זאת? עשה
 בעסקי־הרוח שקוע להיות המשיך ״קדוש

המס הדמות בפני קידה החתה הוא שלו.
 מלכנא! עלייכום אל־סלאם וקרא: תורית

המקו הקוראנית בברכה השיב, ״המלאך"
וב אללה ורחמת אל־סלאם עלייכום בלת:
רכתו.
 חשבו מה אותי. להרגיז התחיל כבר ״זה
 מנהל קדוש את השארתי חולה־רוח? שאני?

 אל לאיטי והתקרבתי שלו שיח־המלאכים את
 קרוב די כשהייתי ואז, המסתורית. הדמות
 את תפסתי הסתערות. בקריאת זינקתי אליה,

 <מד, מסברה האל שו וצעקתי: בגרון הדמות
הזר,)? הלעג

 ההפרעה מן כנראה התבלבל קדוש ״דויד
 אכן, בחדר. האור את והדליק לתוכנית
 כולו לפני, ראיתי מי מלאכותי. היה המלאך

 שעבר גמד אותו לא אם מפחד, ורועד חיוור
 קדוש? עם והסתודד הקבלה בחדר תחילה

 לבן, ממשי ערבית גלימה לבוש היה עתה
 כל פוספור. של ניירות תפורים היו ועליה
ניי את מרעיד היה בחשיבה שעשה סיבוב

 תוך אל מסביבו. ברקים ומפיץ הזרחן רות
 לעשות מבלי שחור, מסך דרך נכנס החדר

רעש.״ כל
★ ★ ★

גורא איגד חשד
 הומור בחוש מחונן היה חג׳אר ואד

 המודוס את כבר הכיר גם ואולי בריא׳ 24
 כאשר למיניהם. הג׳ינטלמנים של אופרנדי

 את יגלה שלא קדוש דויד בפניו התחנן
כל נורא אינו השד כי ראה הוא הסוד,

 צמד־ היה יכול כך ברצון. ונענה בך,
בתעלוליו. להמשיך הבלתי־קדוש החמד
 הגיעו הלונה־פארק שליד הערבי הבית אל

 מתוך מי סקרנות, מתוך מי לרוב. לקוחות
 הסוג אל שברון־לב. מתוך ומי אמונה,
 עדות מבני יהודים, שני נמנו האחרון
 של עזרתו את לבקש באו הם המזרח.

 קרובתם למען רוחות־הרפאים ושל קדוש
ממחלת־הנפילה. הסובלת הצעירה,

 עזר,״ לא וזה הרופאים, לכל ״הלכנו
 רק לנו נשארה ״עכשיו בפניו, התייפחו

 הג׳ין.״ — אחת תקווה
 קרוב עלה והוא כחודשיים, נמשך הטיפול

 מילות־סתרים רושם היה קדוש ל״י. 200ל־
 זו הנערה. לריפוי אותם ומוסר פתקים על

ו במים הפתקים את לטבול צריכה היתד,
 לשרוף לעתים או התמיסה, מי את לשתות

לרא מתחת להניח האפר ואת הפתקים את
בלילות. שה

השבוע התלונן הטיפול, התחלת לפני

 נתקפת הנערה היתה משפחתה, מבני אחד
 באו אחריו לשבוע־שבועיים. פעם בנפילה

 ״הטיפול״ בשבוע. פעמים שלוש ההתקפות
 רופאי־ נגד הקיים החוק למרות אך נפסק,
למש תלונה כל הקרובים הגישו לא אליל,
 התנצלו, ועניינים,״ סקנדלים רצינו ״לא טרה.

ש מבלי הנערה, של מצבה גרוע ״מספיק
 משטרה תחנות דרך להיסחב תצטרך היא

ובתי־משפט.״
הרוח. כנפי על לרכב המשיך קדוש

̂י ̂ך ־ ־
הטמא הזהב

 של קולו נישא כיממה פעמים מש •ץ
 ליפו, מעל חמודה אחמד שייך האימאם 1 |

המואזין לתפילה. למאמינים קורא כשהוא

 שליד המיסגד מגדל במרומי עומד ה־סד בן
 בהתייחדות עצומות כשעיניו השעון, כיכר

 ״אין הצהרת־אמונו: את ומשמיע בוראו, עם
 שליחו!״ הוא ומוחמד אללה בלעדי אלוהים

 והרוחות השדים על פעם מדי חשב אם
 עיני מנגד אותם מסלק מיד היה הרעים

השרת. מלאכי על במקומם וחושב רוחו
 עם הקדוש האיש נפגש זאת בכל אם
 הסקרנות. יצר בגלל זה היה קדוש, דויד
 השמועות הילכו ביפו המאמינים קהל בין

 לדבר ידע אשר ממארוקו, היהודי אודות
 ברך אף אללה כי נאמר ושדים. מלאכים עם

 יודע,״ ״מי אגדיים. רפואה בכשרונות אותו
 ללמוד אפשר ״אולי לעצמו, האימאם אמר
 בבני לטפל לי גם שיעזור משהו ממנו

ההר. אל אחמד שייך הלך וכך עדתי?״
 על האהוב הטיפוס היה הזקן האימאם

 ואחרי לחדר־החושך מיד הכניסו הוא קדוש.
ה הסטנדרטיות ותנועות־הכישוף המילמולים

 העולם שליח את המכובד השייך לעיני ציג
 לאורח ואמר קדוש פתח מלאך,״ ״יא ההוא.

 אלינו בא זה וקדוש חכם ״איש הקרוא,
ההת סודות את ללמוד רוצה שהוא מפני

 ראוי הוא האם מעלה. מלאכי עם ייחדות
בקודש?״ לשמש

 עמ־ בערבית שקול, בקול השיב המלאך
 לבוא ראוי הינך אימאם, ״יא מית־למדי:

תחי עליך אבל בקודש. ולכהן במגע אתנו

 אשר הטומאה מן עצמך את לטהר לה
בביתך.״

ש הנדהם, איש־הדח תמה ״הטומאה?"
המעמד. מקדושת רעד קולו

 מלכי מלך מתכוזן, אתה טומאה ״לאיזו
מעשית. בנימה קדוש דויד התערב המלכים?״
 של בביתו אשר הזהב למטמון ״כוונתי
 תחילה עליך טמא. הוא זה זהב האימאם.
 ואנו אלינו אותו הביא אימאם. יא לטהרו,
 להימנות ראוי תהיה כך אחר רק נטהרו.

 הסודות את וללמוד שמותינו קוראי בין
העליונים.״

מסך■
 בסקרנות: אורחו את קדוש שאל בחוץ

 לך שיש — המלאך שאמר מה נכון ״זה
לשקר. מכדי המום היה האימאם זהב?״

 לו עזרה אולי צדק. המלאך כי מסתבר
 אחד זקן ערבי כמעט אין כי הידיעה בכך

 זהב מטבעות כמה בביתו אין אשר ביפו׳
 השיב זהב,״ לירות 34 לי ״יש מוחבאים.
 מתחת עליהם שומרת ״אשתי האימאם,

לבלטות.״
★ ★ ★

הבדתי־מרוצה האשה
 הוא לביתו. חזר המוקסם אימאם ך*

 במשך הבלתי־רגילה התופעה על חשב | |
 לאשתו: קרא בבוקר והשכם שלם, לילה
 רוצה אני הזהב. את הוציאי אשה, ״יא

 מה. כך אחר לך אגיד משהו. בו לעשות
 אותו.״ לי תני רק עכשיו

 על האימאם התדפק קלה שעה כעבור
 בלהט, הודיע הזהב,״ ״הנה קדוש. של דלתו
 של ערכו אותו.״ שיטהר למלאך אותו ״תן

 ליליג־ רחוב של הבורסה לפי הטמא, הזהב
 אותו זאת ידע לא השייך ל״י. 816 בלום:
 סלאם ״אל לומר היה יכול הוא אולם רגע,

 אותו ראה לא מאז כי לזהבו. עלייכום״
טמא. ולא טהור לא — שוב

 הג׳ין. לחדר נכנסו שוב והאימאם קדוש
 הג׳ין וכו׳. ברכות תנועוודיד, מלמולים,

 הוא לקדוש, הזהב את ״תן לעניין): (דוגרי
 לטיהור.״ אלי אותו יעביר

בוצעה. הטרנזקציה
קדוש. לבית האימאם שב יומיים כעבור

 תתרגז,״ ״אל שערוריה. רצה לא קדוש
 לך אשלם לירות. 150 ״הנה אותו, הרגיע
עניינים.״ תעשה אל רק הכסף, את מכיסי

 בכל והירהר בביתו האימאם ישב השבוע
 לירה־ על אפילו הצטער לא הוא הפרשה.

 ״יא במשטרה? התלונן לא מדוע אחת• זהב
 אשתי, לולא מאללה. ״זה השיב, סידי,״

 האיש העניין. מכל יודע היה לא גם איש
 אפילו הוא כל־יכול. איש באמת הוא הזה

 ממחלה בן־גוריון של אחותו את ריפא
 שהיו מהנגב בדואים שני ריפא הוא נוראה.

 מה — ובכלל חייהם. ימי כל משותקים
 יכול עוד הוא אתו? להתעסק צריך אני

בלילה.״ אותי שיחנוק ג׳ין אלי לשלוח


