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 8תש?ו תמורת אך
?שרותיו מתאימ

קדו בימים הארץ. מן נביאים פסו לא
 ובשווקים בחוצות ישראל נביאי ניצבו מים

 נל־ אותם אהב תמיד שלא לעם, וניבאו
 התריעו הנזולות, מדרכיו הזהירוהו כך,

המס. וזעקו
 שתפילותיו נביא, 1976ב־ חי בישראל

 בסיני, להפרדת-הכוחות הביאו הרבות
 פרסים ויעטירו יפה אליו יתייחסו ושאם

 המייוחל הישלום את יביא גם הוא ביתו, על
בימינו. במהרה

 מתגורר כהן אהרון מודה. קיסיגג׳ר
מודרני. לנביא ביאה בבית־רגן, צנוע בבית
 הכוחות להפרדת שהביאו תפילותיו, את

 נכבדי מועצת ראש בנוכחות נשא בסיני,
 דמארי, יחיאל בתורה הגדול בית־דגן,

 רה־ ,,ביקשתי אחרק. שאול המקומי והרב
 אחר־כר ארוכות. שעות והתפללתי מים

 ל- ופניתי כוחות, הפרדת באמת היתד,
 על פרס, שאקבל על־מנת מישדד-הדתות

 הזו,״ הישועה את ישראל לעם שהבאתי
 הוא מדוע -מבין שאיננו אהרון, מספר
בכפרו. משוגע נחשב

 לתת הסכים לא שמישרד־הדתות ״אחדי
 ושם רמלה, למיישטרת פניתי פרם, לי

אותי.״ בחנו
 בעירו.״ נביא ״אין ז להיבחן צייד נביא
 חכמים. בדברי גם הבקיא אהרון, משיב

 והוכחתי ״נבחנתי :מספר הוא הבחינה על
 בתפילתי מסוגל שאני ברמלה, למישטרה

 מקום ובכל שעה בכל באוייבינו לחבל
בו.״ שיימצאו

הש הם אותם. ״תשאל הוכיח? איד
ד תכנעו

הש רמלה במישטרת רק שלא נראה
 הדוקטור גם אהרון. של מתפילותיו תכנעו

 מיגבעתו להסיר מוכן היה קיסינג׳ר ד,נרי
 כל על מיד ולוותר מבית־דגן, הנביא לפני

 שהביא לאחר בחלקו, שנפלה התהילה
״כתב ומצריים. ישראל בין החלקי להסדר

 שהוא במיכתב לי ענה והוא לקיסינג׳ר, תי
 המועילות ותפילותי מאמצי על לי מודה

 הנמצא במיכתב, ואכן השלום.״ לקידום
 מישרד- דובר מביע כהן, אהרון ברשות

 של הערכתו את ארצות־הברית של החוץ
כהן. של למאמציו האמריקאי יטר־החוץ

 בישראל האמריקאי השגריר עוזר גם
 במילים לו הודה בו מיכתב, לו שלח

 מעלתו הוד בשם שרותיו, על לבביות
השגריר.
 אפיקורסים בארץ ״רק מעריו*. רביין
 יצחק ״ראש-הממשלה, אחרון. אומר כולם,״

 הערכה מביע ,אני כד: לי ענה רבץ,
 התעניות ועל המדינה, לשלום דאגתך על

 ,ישועה. להביא כדי עצמך על •שקיבלת
ממני.״ צוחק הוא גם אבל

 סגן־ שילה, שמואל של מיכתבו סיום
 את מרתיח ,ראש־ד,ממשלה לישכת מנהל

״הר :שם נאמר מחריש. פעם בכל אהרון
 בוטח העם כי ולומר להרגיעו לי שה

 תמצא אם תעשה טוב צה״ל. של בכוחו
 לסייע כדי תעניות, ולא אחר, פורקן

המדינה.״ לביטחון
 במישרד- כהן אחרון של מילחמותיו אל

 שיפורסם ■מנת על כולה׳ ובמדינד, הדתות
ל הביאו ותפילותיו הוא רק כי ברבים

 מכל המדינה אח וישמרו ד,פרדת־ד,כוחות
 יחיאל רק זה בשלב הצטרף אויביה,
 אין שכנראה בית־דגן, מועצת ראש דמארי,

 בנביא התומך בעיירה, אחרות בעיות לו
כוחו. בכל

 תשלום יקבל לא שאם מתריע כהן אהרון
 מ- יחדל למדינת-ישראל, שירותיו עבור

 ביד ישראל עם את ויפקיר תעניותיו,
 עובד- אותו יהפכו שלא ״למה אוייביו.

 מזקני- אחד הרצינות בשיא אמר ?״ מדינר,
 בגן הוא אף שהתפלל בבית־רגן, הדוד
ביתו.
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