
ח

 טמון הסוד פלדה. של כקפיץ חזקה ידו אבל - 76 בן הוא
מחלות. מיני כל בעזרתם מרפא והוא - שלו המיוחדים בתבלינים

 לתבלינים תאווה פיתח רגע מאותו נירפא.
 זה. בשטח עצום ידע ריכז המינים, מכל
 עשרות מהרבה מורכבות מתרופותיו כמה
 כמון, שמיר, ציפורן, בעיקר תבלינים, של

ונענע. שום, זנגביל, כוסברה,

★  ★  ★

׳אבותינו ׳ . . .

ד הוא מהתבלינים חשוב פחות א
 ואת עצמו את שחמון מאכיל בו אוכל /

 ממאכלים ורק אך מורכב זה אוכל חוליו.
 ב־ והמוזכרים בארץ, טבעי באופן שגדלו
 ״עלינו שחמון, עזרא טוען ״בכלל,״ תנ״ך.

אבותינו.״ של אורח־החיים על לשמור
 חיי אורך על כיום שומרים כולם לא

 שאלוהים בטענתו המפקפקים ויש אבותינו,
 באים הם אבל רפואה. לימדו אשר הוא
להירפא. אליו

 עזרא חזר שנים, 31 מזה כמינהגו השנה,
ב הסובלים. מאמיניו אל ארצה, שחמון
 לסופר רבים אנשים פונים העדרו תקופת

 מלאי שחמון משאיר אצלו אשר תדהר, דויד
דורש. לכל מוכנים — תבלינים של גדול

 בתוקף בתוארם המחזיקים רופאים ש 1■
 רופאי- גם יש אוניברסיטה, של הסמכה

 שהוא אחד אדם בעולם ויש למיניהם, אליל
יתברך. השם בעזרת רופא

 שנותיו 76 כל עם אשר שחמון, עזרא זהו
לצה״ל. להתגייס מובן הוא

 מסוגל אף הוא הגופני כושרו מבחינת
 כפיפות 40־50 מבצע הוא עובדה, לכך.

 צנחן בכל בכך להתחרות ומסוגל שמיכה
 שחמון מסביר המתמיה כושרו את צעיר.

 מתבלינים, בעצמו מכין שהוא בתרופות
והנעורים. הבריאות סוד טמון בהם

 אחד של ובנו אמיד אדם שהוא שחמון,
 את מוצא עיראק, של העשירים מגדולי
 לאחרים עוזר שהוא בכך בחיים סיפוקו

ברפאותיו.
 הדלא־ניידי עסקי את עוזב הוא שנה מדי

 חודשים לכמת ארצה בא בניו־יורק. שלו
 לפתח הצובאים החולים מאות את ומרפא

 ליד מגשימים, שבמושב המאולתרת מרפאתו
סביון.

מהארץ. עימו מוביל שהוא מתבלינים מכין
ב שחמון עזרא הגיע התבלינים סוד אל
 רבות שנים לפני ביותר. מיקרית דרך
 סיבוכים. עם חמורה בדלקת־ריאות חלה הוא
וב באמריקה הרופאים טובי אצל ביקר הוא

 המחלה אך חלף, החמור השלב אירופה.
נעלמה. לא

 ידיד־נעורים בלונדון פגש אחד שיום עד
 .־1 מתבלין לטעום לו יעץ וזה מעיראק,
 בכל ניסה אך האמין, לא עזרא ציפורן.

הוא — ופלא הפלא התבלין. את זאת

 התרופה את מגלה הוזתיק, הבלש תדהר,
 אליו לפונים נותן פשוטה: בשיטה הנכונה

 הוא — עוזרים לא אלה ואם תבלינים,
 המתכון שנימצא עד אחרים, תבלינים נותן

חשוכי־המרפא. לחולים מרפא המביא
 לא ״נזק תדהר, מרגיע יהיה,״ שלא ״איך

 מעיד התבלינים.״ מאכילת להיגרם יכול
 שחולים ״קורה עצמו: על שחמון עזרא

 אצלי. לא רופאים. של טיפולם תחת נפטרים
 הצמחים כמו ומשגשגים צומחים הם אצלי

להם.״ נותן שאני הטבעים

★  ★  ★

נמוך

 ש־ ובאנגלית, בעברית טוען, חמץ **ץ
האדם, גוף סוד את לו גילה אלוהים

 חולים לרפא יכולתו את מסביר הוא ובכך
להם. יכלו לא שברופאים הטובים אף אשר

 אוניברסי־ מוסמכי סדירים, רופאים אפילו
ל יכלו שלא חולים אליו שולחים טות,

המקובלות. בדרכים רפאם
ה הרופאים אחד היפנה כשנתיים לפני
 בן ילד שחמון לעזרא בתל־אביב ידועים

 לדבר ידע לא ללעוס, ידע לא אשר שש,
 ולא כרונית מעצירות וסבל גדל, לא וללכת,

 שלושה של טיפול לאחר להשתין. היה יכול
וה התבלינים מרקחות באמצעות חודשים
 הנמוך הישיש לו שקבע המיוחדת דיאטה

הילד. הבריא מניו־יורק, והשרירי
 אחרים, אנשים הרבה החלימו אף כמוהו
ו אמנים, סופרים, אנשי־ציבור, ביניהם
הממשלה. משרי אחד שאפילו מספרים

★ ★ ★
סוד

 אלפי שחמון אל פונים כנידיורק ם ף
הוא אותן רפואותיו, את ומקבלים לאנשים
-----------—— 18־

 [זמירפאה במירפסת לתורם, ממתינים ופעוט נשים שתיהקברה מרפסת
שלו, קרוב׳משפחח8 בית ליד- שחמון עזרא בנח אותה

דורש. לכל חינם ניתנים — והתרופות — הטיפול מגשימים. במושב חקלאי שחמון, יעקב

ד״ן?ן יפרוש ■מתי
)10 מעמוד (המשך
 יהין בך - קטנה הפורשים סיעת

קטנים. כבך להצליח סיכוייו
 בעד יותר, הרבה אגרסיבי אחר, נימוק
ה הפופולאריות על בנוי מוקדמת, פרישה
 יפרוש לא שהוא מובן, דיין. של אישית

 אוהדיו וסינון כיסאות, ריב של רקע על
המועמדים. מרשימת
 מדיני־אידי- רקע על יעזוב הוא
השט בעיית סביב למשל :אולוזני

 מהשבוע הכרזתו והשלום. חים
רי ונגד שקט סיפוח בעד שעבר,

 חוסיין, עם שולחן-הדיונים אל צה
זה. קרע לכיוון הבנה בצער נראית

ש האפשרות, בחשבון נלקחת גם, לכן
 כאשר לפרוש, יחליט הקרובים בימים כבר

 אבא של מגעיו על דיון בממשלה יתקיים
באפש המאמינים ובלונדון. בניו־יורק אבן
 הדרישה את יעלה שאז רומזים, אף זו רות

ל לעם לתת ״כדי הבחירות את להקדים
הכריע!״

ואלאם? כמו ¥
 בראש דיין, של מערכת״בחירות 1•
 גדו־ סיכויי״הצלחה יש עצמאית, רשימה /

 חיקו אל שחוזר כמי יופיע לא הוא לים.
 שלא למרות להיפך: הזקן. בן־גוריון של

 וצעירה, רעננה בשורה שום בפיה תהיה
 כנו- עצמה את שתציג רשימה זו תהיה
 הזק- נגד הצעיר הדור של המרד דגל שאת
 המפלגתיות המיסגרות נגד המרד דגל נים.

והמושחתות. הישנות
 העסקנים רק לא יופיעו לצידו

 כי רפ״י, של הדהויים־כמיקצת
 לשעבר, ורמטב״לים אלופים אם

 ויחד צור. וצבי דורי יעקב במו
 אג- פרופסורים, של שורה :איתס

 אלג נתן במו משוררים שי-מדע,
 בן- עובד כמו ואנשי־הון תרמן
 של המגוונת הגווארדיה כל עמי.

 תחת תצעד השלימה ארץ־ישראל
 ול- למנגנון יזדקק לא הוא דיגלו.

 על יסמוד אלא ותיקים, עסקנים
מתנדבים. יטל ספונטאני גל

 ״לש- יקרא והבורגנות האינטליגנציה אל
ל חדש דם להכניס הדברים! פני את נות

 של ההמוניים הריכוזים אל ואילו הנהגה!״
ב הרשימה תדבר ואזורי־הפיתוח הפרברים

להתרח הכמיהה הקיצונית, הלאומנות קול
 המיליטאריס- והעוצמה טריטוריאלית בות
טית.

 משווים ממתנגדיו שכמה משהו,
 ג׳ורג׳ של למסע־הבחירות אותו

בארצות־הכרית. ואלאס

? הקולות יבואו מניין*

כזאת? רשימה של סיכוייה יהיו ה **
ש בקולות תזכה שהיא להניח, אפשר

 לא ממפא״י לרפ״י. שעברה בפעם ניתנו
 הכפופים מסורתיים, מצביעים לקחת תוכל

 מפא״יים קולות תיקח היא אבל למנגנון,
הלבן. הצווארון וממיקצועות מהעולים
 המוני- ספק, כלי תמשוך, היא

ני וחלק חרות, משורות בוחרים
 של הצעירים המצביעים מן כר

המפד״ל.
הע להסתכם? אלה קולות יכולים בכמה

כלו ,20ס/ס של היא זה, ברגע סבירה, רכה
 יוכל כזאת, סיעה עם חברי־כנסת. 24 מר:
 לראשות־ רב־למדי בביטחון לטעון דיין

והדתיים. הימין עם בשותפות הממשלה,
 אינה בחירות של תחזית ששום אלא
 שאלות כמה פתוחות נשארות תמיד ודאית.

כגון: נכבדות.
 אישיות לגייס מע״י תוכל האם

מע ליזום המסוגלת דינמית, כה
ש ומדהימים, מלהיבים כה שים

 עד יעומעם האזרח דיין של זוהרו
? הקלפי ליום

 בלי סיכוייו כל את למצות דיין יוכל האם
 אלפי אותם כל בלי ימנוסה, ותיק מנגנון

 את המובילים ועסקנקנים־בשכר מזכירונים
למירעה? כעדר לקלפי הרבבות

שייוו ייתכן, לא האם והעיקר:
 שלום השגת של קלוש סיכוי צר
 הרוח את שיוציא הערכים, עם

 הסיסוחים• הכיטחוניזם ממיפרשי
טיף

 התלבטויותיו את מאריכות אלה שאלות.
הגל אבל ההכרעה. את ודוחות דיין, של

 ולא ותיגבר, שתלך במהירות נעים גלים
הכ — אפילו ייתכן מהכרעה. מנוס יהיה

מאוד. רעה-קרובה
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