
ו נ ד ב י הרבי של המיכרק את א
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ולהת לבוא מתבקש מיברק, שיש הכפר
 את להקריא שנוכל כדי הבמה אל כבד

 "1 המיברק לך יש מוישה, רב המיברק.
 והאחראי־על־ההר־ המנחה־כרודזמר־ראשי

 באחד הערב מסמר ללא־ספק, היה, קדה
ב רבי-המשתתפים הבידוריים האירועים

 הקפות :בי-שראל אי־פעם שנערכו יותר
חב״ד. בכפר שימחת־תורה

 דתיים מעוטם איש, אלף משלושים יותר
 רחבי מכל חילוניים ישל מישפחות ורובם
 אל האחרונה השבת במוצאי הגיעו הארץ,

 בית־ שליד רחבי־הידיים מיגרשי־החנייה
חב״ד. כפר של הכנסת
שהש צורמני רמקול הקביל פניהם את

 לה־־שתתק, ניאות הרב־הכרוז כאשר מיע,
צעי פניהם את קיבלו חסידיות. נעימות

 לילדים בלונים שמכרו בעלי־יוזמה רים
 אותם קיבלו להוריהם, קר מיץ ושקיות

 ומוכרי־ והוורוד המסוכר צמר־הגפן מוכר
 המרכזית מהתחנה היישר שהגיעו התירם,

בתל־אביב.
 הרבבות קהל המתין ארוכות -שעות

 לא שהגברים ״עד ההקפות. של לתחילתן
 לא שהנשים ועד הגשים, עזרת את יעזבו

 בהקפות. נתחיל לא הנשים, לעזרת תעלינה
 התחנן המקום,״ קדושת את מחללים אתם

הכרוז.
והג נשותיהם, את עזבו לא הגברים אך
 נכנע: הכרוז השנייה. לקומה עלו לא שים
 -שימחת־ מוצאי את לעבור אי־אפשר הרי

הקפות. ללא תורה
 ביתי בתוך ■שהצטופף המיוזע, הקהל בעוד
 המבקש הרב לתחנוני בגלוי לועג הכנסת,

 על הרבים האלפים המתינו הפרדת־מינים,
 האמנו־ התוכנית להתחלת שבחוץ הדשא

 תתחיל התורה, סיפרי שיוצאו עד תית,
 כמה בריקודים. ייצאו והאברכים השירה

 כפיים מוחאים אף החלו קיצרי־רוח צעירים
המופע. תחילת את לזרז כדי בקצב,

 תומך חב״ד כפר תושבמציצים
 המציצה הצעירה בבתו

 בית־הכנסת, תוך אל החלון מעקה מעל
 אם לראות כדי לצדדין מתבונן הוא בעוד
בתו. על חס־וחלילה מציץ אינו איש
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 מבית- סיפרי־חתורה סוף־סוף כשיצאו
 ה-שימחה החלה הגדולה, הרחבה אל הכנסת

 סביב נוצרו מעגלים־מעגלים האמיתית.
 ובעצימת־עיניים. בדבקות שחוללו אברכים

 יוצרים והחלו בהם התקנאו החילוניים
בל־ או ספר־תורה סביב משלהם, מעגלים

 הכפר .תושב מקום. בכל ניכר סיפרי־תורה של חסרונםוחווה תירם
 עימו ורוקד ננסי בספר־תורה מסתפק למעלה) (בתמונה

 חשוב שהיה מה אולם בית־הכנסת. ליד ברחבה שנוצרו המעגלים מעשרות אחד במרכז
 קילחי־התירס היו בהקפות, החילוניים האורחים למרבית מספר־התורה, יותר אפילו

מין: בתמונה מסוכר. וצמר־גפן קר מיץ שקיות בלונים, עם ביחד במקום שנמכרו  מי
בתירס. בלהיטות נוגס הבן בעוד ברוקדים, מתבוננים ובנו מברית־המועצות חדש עולה

 הורה :מעניין שעטנז רוקדים כשהם עדיו,
ו נשים מעורבים במעגלים חסידי, בגוון

גברים.
 בני־תישחורת כמה למקום הגיעו לפתע
 ספר־ חטף מהם אחד תל־אביב. מפרברי

ב אותו שנשא עבדקן יהודי מידי תורה
 ריקוד, רוקד החל זר1השהר הצעיר קדושה.
 ריקוד של תערובת מעין הוא, אף שעטנז

 מניף כשהוא רוק־אנד־רול, עם הוטנטוטי
ב בלוליינות אותו מטיל ספר־התורה, את

 חב״ד, כפר בני עוד ותופסו. ושב אוויר
 ספר*התורה את לחלץ מנסים המארחים,

 על ״לרחם :הכרוז התחנן מידיו, היקר
הק הגווילים את לקרוע לא ספר־התורה!

!״ דושים
 סיפרי־תורה די אין כי הסתבר לפתע

 לערב דתי שהפך העצום, הקהל כל עבור
 מאחת הגיח מישמר־הגבול של ג׳יפ אחד.

 הנהג על נוסף — ישבו ובו■ החצרות,
בע־ ארבעה שלידו, החמוש ולובש־המדים

 סיפרי־ שמונה בידיהם שנשאו לי־זקגים
המרקדים. המעגלים בין שהועברו תורה

 של הארוך מיברק־הברכה קריאת אחרי
 את מבדר הכרוז החל מלובאביטש הרבי

 ומריקודים. מדילוגים כבר שעייף הקהל,
הכ הכריז לתורה,״ יתכבד זלמן בן ״משה

מת לייב בן ״בנימין והמשיך, בניגון, רוז
 לתורה, מתכבד כהן, זלמן לתורה. כבד
 לך מחכה אשתך כהן, זלמן סליחה, טפו
 מתכבד מהיהלומים שניצר מר השער. ליד

מת מהמישטרה שטיינברג הקצין לתורה,
 מחפש -שלך אבא אבשלום, לתורה. כבד

!״ לבית־הכנסת הכניסה ליד אותך
 על־ידי שתוגברו הרוקדים, מעגלי ליד

 -שבאחד פקידות מקורם חיילות עשרות כמה
ל שהגיעו הסמוכים, הצבאיים הבסיסים

 * עוללים עשרות התרוצצו במאורגן, מקום
בדו רב ברעש שהתפוצצו בלונים, אוחזי

 בקילחי־ התחלקו אחרים ילדים העצום. חק
ואלה רעבים, כבר שהיו הוריהם עם תירס




