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 שוחרי הקוראים לקהל מגיש
 יצירות שתי הארוטית הסיפרות

ת בעברית. לראשונה — קלסיו

עינוגי״וזתורכי
 אנגליה עלמה בידי כתובות אגרות צרור

תור ים שודדי על־ידי שנשבתה צעירה
אלג׳יר. שליט לד״י כדורון ונמסרה כיים

 יותר או — שם בעילום נכתב זה ספר
 היה מי בוודאות, נקבע, לא מעולם נכון,

 הראשונה המהדורה המוכשר. הסופר
.1830 בשנת בלונדון הופיעה

המל הפרטים הם זה בספר ״המאפיין
לתא המופקרת הגיבורה, שוד של אים

והעוב התורכים, של החושניות וותיהם
ב בספר נמסרים אלה שתיאורים דה

 ערובה משמשת — ובלהיטות פשטות
הספר״. של למהימנותו

,1893 בשנת נותב, נך
אמסטרדם׳׳ ״מהדורת של המו׳׳ל

 הזה. ליום עד אור ראה לא בעברית
הקור לקהל שלו הופעת־הבכורה זוהי

הישראלי. אים
♦

 ותרבות מין ארוטיקה,
מודרנית

ת: הקדמה א ם ג. מ אסי ק

שעי אהבה פ
 היה אלמלא — בתענוג היה טעם ״איזה
המר שרשם אלה, מילים בפשע״, מלווה

האה ״פשעי ספרו, בפתח סאד דה קיז
 השקפות של קולעת תמצית הינן בה״,

 שטניות לסאדיזם, נרדף שם שהפך האיש,
דמיון. כל על העולה מינית ופריצות

הק ציני, פילוסוף הוגה־דעות, דה־סאד,
 המהפכניים וברעיונותיו בדיעותיו דים
 הסופרים קינסי, ד״ר פרויד, ד״ר את

ואחרים. ז׳נה מילר, הנרי

במוס בילה המאוחרות חייו שנות את
 בכלא ביניהם בתי־כלא, סגורים, דות

 יצירותיו מרבית את כתב בו הבסטיליה,
 ז׳ולייט״ כ״זוסטין״, שם־עולם, לו שהקנו

סדום״. של הימים 120ו״
בתע היה טעם ״איזה :עולמו השקפת

להע מוסיפה בפשע״, לווה אלמלא נוג
 אף הקוראים, בלב וזוועה צמרמורת ביר

מותו. לאחד שנה 150 עתה,

האלוהי המרקיז - סאד דה
ם ג. :מאת הקדמה אסי ק

 את שירכשו הראשונים הקוראים 100
 ההוצאה מבית ישירות הספרים שגי

 הספר: את חינם תשורה יקבלו לאור,
 הקלפי המדריך - המבושם" ״הגן

האהבה. לאמנות

 המען: לפי ל״י 5.— בסך אגרת־דואר (י)1שלו
 לאור הוצאה בית ״ארוס״

תל־אביב. ,16058 ת״ד
בבירור והכתובת השם את לציין תשכחני) אל

36

במדינה
)32 מעמוד (המשך

 שהופקדה תעודת־גירושין נטלו הקראים
 את עליה רשמו שר־הדתות, על־ידי בידם

 ושיגרוה ואשתו, מורים של שמותיהם
המשיח. ימות ממש לבעל. בדואר

 לא מורים בולה. כמדינה מלחמה
במ ממש. לדיבוק אצלו הפך העניין ויתר.
 בעדה כולה: במדינה להם 1965 שנת רוצת

 הפנים, במשרד במשרד־הדתות, הקראית,
 בת־ ורשם תעודת־הגירושין על שהסתמך

גרושה. — המילה את שרה של עודת־הזהות
 מהלומה עליו הונחתה 1966 בפברואר

וביט שיפוטו מיטב שלפי אשתו, נוספת.
 בחשאי נישאה — לו נשואה הייתה חונו

 בפני להתריע מורים ניסה לשווא לאחר.
למע כי החופה, נערכה שם רמלה, משטרת

 לו. הקשיב לא איש ביגאמיה. זוהי שה
 שמוטב בבירור השוטרים לו רמזו למעשה,
שטח־שיפוטם. את לצמיתות שיעזוב

 לו חזר הוא זאת. עשה הנואש מרזוק
 התרחק הוא בנמל. לעבוד החל לאשדוד,

 הרכילות ופרוע. למריר הפך ידידיו, מכל
ש אשתו, כי סיפרה מרמלה אליו שזרמה
 מדי יולדת פורטונה, חיים לבן־עדתו נישאה

שלו. כוס־התרעלה את הגדישו — ילד שנה
 האסון ברומאן. בהדה לא מרים

 ניכנס מורים חודשיים. לפני להתבשל החל
הא בין לניתוח. הרופא, אסף לבית־ד,חולים

 פרץ. מרים גם נמצאה בו, המטפלות חיות,
 המשיך והיפה, הצעירה באחות חשק מורים
 בן אישפוזו שנסתיים לאחר גם לבקרה
 היא אף בחלה, לא מרים הימים. עשרת
 הפריעה הקראי. הצעיר עם רומאנטי בקשר

המשפחתי. מצבו אחת: עובדה רק לה
 מנבכי־העבר. ועלתה שבה שרה של רוחה

נשוי. גבר עם להתעסק סירבה מרים
 על לוותר נכון היה לא מרזוק מורים אך

 רע. ניסיון כבר לו היה החדשה. אהבתו
 האקדח את לקח השבת, במוצאי וכך,
אהובתו. את האחרונה, בפעם לבקר, ונסע

דת
קורבן להקריב איך
 הקרבת של הגדול הטכס ניראה איך

אפשר היהודיים, במקורות קורבן־הפסח?

 אך הטקס. לביצוע הוראות בעיקר למצוא
 ביצועו על ביותר, והמלאה החיה העדות
 זר, עד־ראייד, דווקא נתן למעשה, הלכה

 בירושלים, רומא קונסול מרקום, ארוליוס
שני. בית בימי

 במקורה שנכתבה עדותו, וזו
ל אז כבר ותורגמה כלאטינית,

: עברית
ו שראיתי מד, כפי קורבן־הפסח, ענין

 כשמגיע זה: באופן הוא כולו, לי הוגד
 יוצאים ניסן, אצלם הנקרא ראש־החודש

 והשופטים המלך במאמר ושלוחים רצים
 לו שיש מי שכל סביבות־ירושלים, לכל

 כוי המקנה, להביא ימהר ובקר צאן מקנה
למא וגם זבחיהם די עולי־רגלים שימצאו

 היה שלא מי וכל מאוד. רב העם כי כלם,
 ממונו כל מחרימים היד, הקצוב, לזמן בא

לקדשי־הבית.
 ובאים. ממהרים מקנה אנשי כל היו ואז
 המקנה מעבירים היו לירושלים סמוך ובנחל
 ליכלוך. מכל וינקה שירחץ כדי בנחל,

היי לירושלים סביב אשר להרים ובהגיעם

כי דשא, ניראה שלא עד כל־כך, הריבוי
הצמר. מלבניות לבן הפך כולו

 כולם יוצאים היו העשור, יום ובהגיע
 ובהגיע פסח. אצלם הנקרא הזבח לקנות

 גבוה במיגדל עולים היו לחודש י״ד יום
 וכבש לול, העברים קראוהו שבמיקדש.

 ושלש שלנו, קאנפנאריו כמין עשוי שלו
 ואחר ותוקעים, בידו כסף של חצוצרות

 — ה׳ .עם ואומרים: מכריזים תקיעה
 מי לשם שחיטת־הפסח זמן הגיע שמעו!
הזה!״ והקדוש הגדול בבית שמו ששיכן

 עומדים היו הגדולה העזרה ובפתח
 בידם, וגזרי־כסף מבחוץ .לויים שנים־עשר

 אלה בידם. וגזרי־זהב מבפנים ושנים־עשר
 בבאים להתרות הנכנסים, ליישב — שבחוץ

 והפחז, המהירות מרוב לזה זה יזיקו שלא
 למחלוקת. ויביאו בערבוביה יכנסו ושלא
 זקן שם שמעכו אחד בפסח אירע וכבר
הלחץ. לרוב קורבנו עם אחד

 ליישב גם היו — מבפנים והעומדים
היו וכן לזה. זה ידחקו שלא היוצאים

 שנכנסו ראו כאשר העזרה, שערי נועלים
אחת. בפעם די שיש מה

 שורות־ ,ו־,שחיסר, מקום אל בהגיעם
כסף של בכפות היו כהנים, של שורות
 של שהתחלתה שורד, בידם. זהב של וכפות

 כולה — זהב ושל כסף, של כולה — כסף
ותפארת. להידור זה וכל זהב. של

 השורה שבראש ד,כד,נים מן אחד וכל
 לחבירו, מותנה מדם־השחיטה אחת כף מקבל

מקום עד סוף־השורה, עד לחבירו, וחבירו
המיזבח.
 הכף מחזיר היה שבראש־המיזבח והכהן

 עד לחבירו וחבירו לחבירו, מותנה ריקם
 כף מקבל היה וכהן כהן שכל באופן סוף,
 ולא ריקנית. אחרת כף ומחזיר מלאה אחת
 זריזים כל־כך היו כי עיכוב: להם זה היה

 רצות ניראות הכפות שהיו עד זו, בעבודה
 יום ושלושים גיבור. ביד כחצים ובאות
זו. בעבודה עצמם מרגילים היו מקודם
 ועליהם גבוהים, גדולים עמודים שני ושם

 בידם, כסף של בחצוצרות כד,נים שני
 וכת, כת כל של קורבן בהתחלת ותוקעים

 דוכנן על שם העומדים לכהנים להשמיע כדי
 ובכל ותודה רינה בקול ההלל שיאמרו
להם. אשר כלי־שיר
 העזרות, אל יוצאים היו השחיטה ואחר

 ומזלגות, משיני־ברזל סביב הכתלים כל ושם
 אגודות־אגו־ ושם ולהפשיטו. הקורבן לתלות

 מזלג ימצאו לא שכאשר מקלות, של דות
 כתף ועל כתפו על אחד מקל לוקח פנוי

 לתת שראוי מה וניתן ומפשיט, חבירו
 וטוב־לבב, בשימחה והולך ויוצא למזבח,

 וקלון דופי כי וניצח, למלחמה שהלך כמי
 קורבן־ קרב שלא מי ביניהם היה מתמיד
במועדו. הפסח

 לובשים היו עבודה, אותה בשעת והכד,נים,
 על יפול אם דם יראה שלא מפני אדום,
 ועומדים השוק, עד קצר והלבוש הבגד.

 שלא כדי לבד, הזרוע עד ובתי־היד יחפים,
 ראשו ועל עבודה; אותה בשעת יעכב
 קשור מצנפת אמות ושלוש קטן כובע

סביבו.
 כריכות ארבעים לו היה הגדול והכהן
 מצנפת והיא לי, שסיפרו מד, כפי מצנפת,

 היו הקורבן בהם צולין שהיו והתנורים לבן.
 בקול אוכלים הצליה ואחר פתחיהם, על

 ואין למרחוק. קולם ונשמע ורינה הלל
 בלילי־ דלת שינעול משערי־ירושלים שער

רבו. כי ושבים העוברים כבוד מפני הפסח

1597 הזה העולם

הניתן הו עי נסח נח1
 ישר- בידי נימצא שהר־הבית כשיו, **
 מינהג את בו לחדש יש האם — אל ^

 מינה,ג את ובמיוחד: שחיטת־ד,קורבנות?
חג־הפסח? קורבן

 כבר רבים. רבנים מעסיקה זו שאלה
ו ספרים האחרונים בחודשים נכתבו

 ואין — ונגד בעד — לרוב מאמרים
 דתי קנאי יעלה לא שאומנם בטחון כל

 כבש כשעימו בניסן, בי״ד להר־הבית,
וסכין־שחיטה.

★ ★ ★
ע ך* בו ם ש כ  אחד הוויכוח את סי

ה ירושלים, של הידועים מרבניה | (
 הכהן. מרדכי הרב וההיסטוריון חוקר

 בשבועון במאמר פסק הילכתית, מבחינה
להק מניעה כל איו פנים־אל־פניס, הדתי

 לראייה הר־הבית. על קורבן־פסח ריב
 ארץ- של מראשוני־החוקרים אחד ציטט

 שהתיישב ד,פרחי, אישתורי רבי ישראל,
שנים. 642 לפני בבית־שאן
כי הפרחי, כתב ופרח נפתור בספרו

ה לאחד להראות כדי לירושלים נסע
 ספרו הגהות את ברוך, הרב רבנים,

 אחד כי לו, סיפר ברוך הרב לבדיקה.
 רבנו תקופה, אותה של היהדות מגדולי
בירושלים לבקר עמר מפארים, חננאל

 כוונתו על הודיע ואף כן, לפני שנים 69
בהר־הבית. קורבנות להקריב
ב הייתי טרוד ״כה ד,פרחי: סיפר

 נעשה מה אותו: שאלתי שלא מלאכתי,
המיוחס?׳׳ הכהן ואנה מטומאתנו?

 לבית־שאן, חזרה בדרכו בהיותו רק
 הבעייה. על התעכב שילה, לפני בדרך

״נזכר ופרח: בכפתור מדווח שהוא כסי
 הטומאה.., על לחוש שאין הלכה, תי

 ואת השבת את דוחין קורבנות־ציבור
הטומאה.״
 בין נכלל אינו שקורבן־הפסח, מכיוון

 על־פי הכוהנים, של קורבנות־הפולחן
 לקורבן נחשב אלא — היהודית ההלכה

כאשר גם להקריבו מותר הציבור, של

 העולה יהודי כל על הטומאה איסור חל
להר־הבית.

 שאכן דוגמאות, הביא הכהן הרב
 קורבנות־ להקריב יהודים המשיכו

 אחרי רבות שנים הר־הבית, על פסח
 הקיסר של הוראה ציטט הוא החורבן.
 יהודי־ על האוסרת יוסטיניאן, הרומאי

 בניסן, בי״ד שחיטת־קורבנות ירושלים
 זה איסור על העובר כל כי והמזהירה,

 שיוסטיניאן מכיוון עצום. בקנס ייקנס
 בית־ חורבן אחרי שנה 500כ־ משל

 כי ד,ויכחד״ זו בהוראה רואים המיקדש,
 — קורבנות להקריב המשיכו יהודים

ובהסתר. פירסום, בלי כיחידים,
זה? מינהג יחודש לא מדוע — כן אם

 מייזלס, הרב בני־ברק, מרבני אחד
 לאור, שהוציא בספר בפירוש, זאת תבע

 הרב, כתב נכון,״ ״אומנם מזמן. לא
 הבא פסח יהיה ״זה לספרו, בהקדמה

 לו — הקורבן העלאת אבל בטומאה.״
 המיוחלת, לגאולה תביא — בטומאה גם

 בית־ בניית לקראת ראשון צעד ותהיה
המיקדש.

★ ★ ★
•  כראש המכהן הכהן, מרדבי רב ן

 במשרד והסברה למחקר המחלקה ) |
 עמיתו דברי את סותר אינו הדתות,

 מלהצטרף ניזהר גם הוא אבל מבני־ברק.
 בד׳ מסתגר אינו הוא כי לתביעתו.

 מתחשב גם אלא ההלכה, של אמותיה
 עריכת זו, במציאות המדינית. במציאות

 אל־שריף, החרם בחצר פולחנית שחיטה
 הסלע, וכיפת אל־אקסה מיסגדי בין

 ואנטי־ אנטי־יהודית אש להצית עלולה
 ואף כולו, המוסלמי בעולם ישראלית

הנוצרי. העולם את לזעזע
 שיתמלאו לחכות ממליץ הוא לכן

 מלכות־שמיים, שתיכון תנאים: שלושה
 בית־ ושייבנה המלך, דויד שיבוא

המיקדש.


