
במדינה
ססזדנטים

ת המהפכני
שבע מבאו־

 ב־ המרכזי בבית־ד,חולים חדר־המיון אל
 שחומת׳ נערה השבוע הגיעה באר־שבע

 יקודות־ עיניים ובעלת ארוכות־שיער עור,
 רביבו נעמי של בעיניה הניצוצות את אש.

 במזגה חלקית רק להסביר היה אפשר
כמעט־היסטרית. היתד, עתה הסוער־תמיד;

 אל 22ה־ בת הסטודנטית את הביא מה
באוניבר חבריה התמוטטות־העצבים? סף

 כאשר יאוש תפסה כי סיפרו, הנגב סיטת
 הביתה לשוב שעליה מהוריה מכתב קיבלה

 סיפור סיפרה עצמה נעמי אך לפאריס.
 ממה לא קיבלה ההלם את לגמרי: אחר

 שחבר־ ממה אלא לה, כתב האמיד שאביה
לה. סיפר ללימודים

לאוניבר מהכניסה תשכחי לי: אמר ״הוא
 מיבחני־הכניסה את תעברי אם אפילו סיטה.

 לך אין — שבועיים בעוד בהצטיינות,
לאוניברסיטה.״ שתתקבלי לחלום מה

 משפטים שנתיים ללמוד שהספיקה נעמי,
 באול- חודשים שבעה מזה לומדת בסורבון,
ללימו קבלתה לקראת בבאר־שבע, פן־ההכנה

הנגב. באוניברסיטת מזרחנות די
לאוניברסיטה? תתקבל לא מדוע

בגלל — בפירוש לי אמר הזה ״הבחור

י *0\

כחדרה רביכו שמאלנית
? יאוש תפסה למה

 שכתבי המאמר ובגלל הפוליטיות, דיעותי
האוניברסיטה.״ בביטאון
העמו באחד פלסטין. שיחדור כעד

 אוניברסיטת בטאון ברברן, של הפנימיים דים
שלה: מאמין האני את נעמי שטחה הנגב,
 על תסביך מכל כליל משוחררת ״אני •

יהודיהם היותי
 הלב ודואב נשפך, הישראלי ״הדם •

 והמכאיב נשפך, ערבי דם גם אך כך. על
שופ הגבולות צדי מכל שבני־אנוש הוא לי

דמם.״ כים
כאזר כל קודם עצמי מגדירה ״אני •
 צרפתית אזרחות בעלת (כרגע העולם חית

מהפכנית־סוציאליסטית.״ וישראלית)
 ישראל מדינת לרעיון מתנגדת ״אני •

אידיאולוגיים.״ מטעמים
 על- שבוצע ילדים לרצח ״התנגדותי •

 בד אך הסתייגות, כל ללא היא פתח ידי
 בתנועה עקרונית תומכת אני זה עם בבד

 המוצהרת שמטרתה משום פלסטין, וררלשיח
 יחיו בה דו־לאומית מדינה הקמת היא

הדתות.״ כל בני בשלום
 הגיעה איך איך: ועוד - הבירה
הצרפ החדש השמאל דרך כאלה? למחשבות

כמובן. תי,
 אחד היה שאביה פאריס ילידת נעמי,
 גדלה מארוקו, של היהודית הקהילה מראשי

רקדה אפילו היא ציונית. בתנועת־נוער

האשה, אל ״בלכתך :אמר ניטשה
!״השוט את תשכח אל

 האשה, אל ״בלכתך :אומר שפירא ^
!״החשבוניה את תשכח אל

הנולד? של מינו את מראש לתכנן אפשר אם
 למצוא בני־אדם ניסו האנושי הקיום תחילת שמאז נראה | 1

 המעגל. ריבוע בעיית כמו חידה נשארה והיא זו, לשאלה תשובה
 להבטיח שנועדו ומילות־לחש מרפא סמי היו ולידעונים למכשפים

 להם שתסייע הסגולה את בנות, רק ילדו שנשותיהם לאבות,
 ואילו להצליח. 50״/״ של סיכוי להם היה תמיד בנים. להוליד

 הגואלת התשובה את למצוא היום עד מנסים המודרני המדע אנשי
ההורמונים. או הגנטיקה בחקר

 מתוכי שהתפרסם המתמאטי הפנומן שפירא, משה המהנדס אבל
המת הנוסחה את סוף־סוף מצא ובטלוויזיה, בשידורי־ישראל ניותיו
לעולם. שיביאו הילד של מינו את לתכנן להורים שתאפשר אימה

 בלוח להיעזר צורך אין להבינה כדי פשוטה. נוסחה היא הנוסחה
הדיפרנציאלי. החשבון בתורת או לוגריתמים

 שעליכם מה כל זכר, בן יהיה הבא שבנכם רוצים אתם אם
 בלוח המתאימה הביולוגית הפעולה לפני להצטייד הוא לעשות

חישוב. סרגל או חשבונייה שנה,
 בת, להוליד ברצונכם אם שגם בעובדה טמון זו שבשיטה הטוב

יספיקו. והחשבונייה השנה לוח נוספים. אמצעים צריכים אינכם

נוסחת
הפלא

ט ^ ב שון מ א  המתמאטית לנוסחה כבדיחה. העניין נשמע ר
מדעי. הסבר כל אין הנולד של מינו את לקבוע המסוגלת

 והפאראפסיכולוגיה. המיסטיקה מעולם לקוח להסבירה נסיון כל
 מידגם בעזרת הנוסחה אמיתות את לברר מנסים כאשר אולם

 או משפחתו בחוג לבצעו מסוגל אחד שכל פשוט, סטאטיסטי
 מסתבר מהמיקרים 950/0ב־ כימעט מדהימה: עובדה מסתברת מכריו,

 מסויימים. מספרים לבין אדם של מינו בין קורלציה בדיעבד
שנים כמה ״לפני במיקצועו: בניין מהנדס שפירא, משר, מספר

שפירא משה מהנדס
 ו] אם בן תלד השנה, חודשי במניין בלתי־זוגי הוא שמיספרו

 היא השנה. של הבלתי־זוגיים החודשים מששת באחד להריון
 ח של הזוגיים החודשים מששת באחד יתחיל הריונה אם בת

 ו חודשי במניין זוגי בחודש שנישאה אשד, ולהיפך:
 באחד להריון תיכנס אם בן תלד וכו׳) יוני אפריל, (פברואר,

 החוו באחד יתחיל הריונה אם ובת השנה, של הזוגיים דשים,
הבלתי־זוגיים.

 1לא המתמאטית נוסחתו את שפירא משה המהנדס גילה כאשר
 היא אחרים, עולמות הפאראפסיכולוגי הירחון עורכת סטן,
 ד היא שונות במשפחות בדיקה אחרי העניין. את לבדוק מייד

 הנוסחה קולעת המיקרים של 950שבי,־/ הסטאטיסטי למימצא
 1 בנות או שבנים מתברר כאשר הנוסחה מחטיאה לעיתים

 ש או ההריון חודשי תשעת את השלימו שאמהותיהן לפני
נישואיה. לפני עוד הרתה

 שס אומר המיספרים,״ של המיסטיקה על מבוססת זו ״נוסחה
 הראשונה? האשה היתד, מי גבר. הראשון? האדם היה ״מי
 הו לו שאין טבע חוק מעין זהו אחריו. שבאה זו השנייה, היא
זכר. בן יהיה הראשון הילד כי

נו או - נו עשה
גתגאגחו ססתה רני

 אחד, קיבוצניק שם פגשתי המערבי. בגליל כברי בקיבוץ ביקרתי
 לכל המאפשרת שיטה לו שידועה לי סיפר הוא בנים. לשלושה אב

 של מינם את לבחור יכולים הם צאצאיה. את לתכנן משפחה
 נישאו בו בשנה החודש היא המוצא כשנקודת כרצונם, ילדיהם

 של המיסטיקה תורת על שמע כי טען עצמו הוא הזוג. בני
 שנפגש גרמני פרופסור מפי המשפחה לתיכנון כמפתח המיספרים

איתו.
 כמת לפני ״ורק שפירא, משה ממשיך שנים,״ כמה עברו ״מאז
 בביתי המירפסת על ישבתי אחד ערב העניין. בכל נזכרתי שבועות

 מתמאטיות. ופעולות מיספרים על לחשוב התחלתי וכרגיל לנוח, כדי
 על לחשוב התחלתי קיבוצניק אותו של סיפורו במוחי כשעלה
ילדי.״ של הלידה תאריכי ועל נישואי תאריך

 בלתי־זוגי. בחודש התחתן שהוא לעובדה לב שם שפירא משה
 שלמשה מכיוון בן. לו נולד זוגי, בחודש חודשים, תשעה כעבור
 תאריכי את לזכור היה יכול הוא בלתי־רגיל, זיכרון כוח יש שפירא

 בכל כי לב שם הוא משפחתו. בני כל של והלידה הנישואין
 בו חודש באותו להריון משפחתו קרובות נכנסו בהם ד,מיקרים

בנים. ילדו תמיד חודשים, תשעה כעבור וילדו נישאו
 העניין החל אז אבל לעצמו. שפירא אמר מיקריות,״ ודאי ״זו

 כל של הלידה תאריכי את וחישב ישב הוא אותו. להעסיק כבר
 אשה מסקנה: לאותה הגיע תמיד הענפה. במשפחתו והבנות הבנים

 היולדת אשד, זכר. בן יולדת נישואיה אחרי חודשים תשעה היולדת
 כשחודש הלאה: וכך בת. יולדת נישואיה אחרי חודשים עשרה

 האשד, תיכנס אם הרי הנישואים, חודש הוא הראשון החישוב
 האחד־ או התשיעי השביעי, החמישי, השלישי, בחודשים להריון

 בחודש להריון תיכנס אם בן. תלד היא נישואיה, לאחר עשר
 שהיא הם הסיכויים כל נישואיה, מאז החודשים ממניין בלתי־זוגי

בת. תלד
 בחודש שנישאה אשר, המתמאטית: לנוסחת־הפלא שפירא הגיע כך
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 כ הבלתי־זוגיים המיספרים תמיד נחשבו המיסטיקאים בעיני
 בעי נראו הזוגיים המיספרים ואילו וחיוביות גבריות תכונות
נשיות. תכונות עם ושליליים פחותים

א *לץ ר ה ׳פי נ כו מ  1 אינו האלקטרוני״, ״המוח מכריו בפי ה
 מה חישוב בתכונות ניחן מוחו המיספרים. במיסטיקת דווקא

 ל כמו לידתו, תאריך את בפניו לציין לאדם די ומדוייקות.
 בשבוע היום את שפירא יחשב ומייד ,1929 בנובמבר 27ה־

האיש. נולד
להתעשר? כדי זו תכונה שפירא ניצל לא כיצד

ב| פירסומת רוצה אינו קיצוני, באופן הצנוע שפירא, דממה.
 1 לקשר המפתח את גילה שנים מיספר לפני כי מסתבר, זה.

 מ| בעזרת הזוטא. מיספרי לבין הפיס מיפעל כרטיסי מיספרי
 ן כרטיסי את ולקנות פיס קיוסק לכל לגשת היה יכול זה

 נונן את גילה הוא פרטים. נושאים שלהם הזוטא שמיספרי
 מי] הדפסת שיטת את מייד שינה והמיפעל הפיס מיפעל למנהל
הזוטא.

 ש| ליד קלה שעה לעמוד לו די באירופה מבקר כשהוא
 שתאפשו! נוסחה לידי המתמאטיים בחישוביו להגיע כדי הרולטה

 ברו) לשחק לעצמי להרשות יכול ״אינני שיזכה. מיספר על להמר
 בטוח על הולך אני משפחה. בעל ״אני אומר, הוא ולהפסיד,״

 לו שפירא נוהג הכדורגל בטוטו גם קטנים. בסכומים רק
 בפו לזכות מזל לי אין ״אבל מציין, הוא מפסיד,״ ״אינני

מזל.״ גם צריך המתמאטי מהחישוב חוץ רציניים.
חשבו לפי ילדים לעשות כשהולכים שצריך, מה גם כנראה זה

 בצרפת, הציוני הנוער של בלהקת־מחול
 ברחבי פרו־ישראליים במופעים השתתפה
התנד הימים ששת מלחמת בפרוץ אירופה.

 אחרי יום ארצה הגיעה ישראל, למען בה
 חודשים שלושה במשך עבדה הקרבות, תום

בחולדה.
הסורבון של הסטודנטים עם מגעה אולם

 היהודי המעגל ״מן לדבריה, אותה, הוציא
 בקרבות־הרחוב השתתפה היא והציוני.״
 היתה שנתיים, לפני פאריס את שהרעידו

 המועמד קריבין, אלן של נלהבת תומכת
צרפת. לנשיאות הטרוצקיסטי

 שנית? לישראל הגיעה כן, אם מדוע,
רוצה אני במזרחנות. התעניינותי ״בגלל

 את להכיר וגם באוניברסיטה, ללמוד גם
מקרוב.״ הבעיות

 אפשר אי — באוניברסיטה הלימודים עם
 הבעיות את אבל יהיה. מה לדעת עדיין

 שינאת־ ,שוביניזם ״חוסר־סובלנות. (לדבריה:
 להכיר בהחלט הספיקה כבר היא ערבים״)
קרוב־מדי. אולי מקרוב.


