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 עדיין שנים, ארביע ביפאן ששחה יעקוב,
 חולץ שרכש, היפאניים במינהגיס דבק

 ה־ נעלי-הבית את ונועל בכניסה, נעליו
 ד׳ריצ־ על יושבים דירתו בסלון יפאניות.

 מי סתומות. יפאניות כריות על או פה,
 על יושב הרי׳צפה על לשכת •לו שקשה

 האורחים שבחדר. הכיסאות משני אחד
 יש־ יפאני־תימני בסימון לארוחה מוזמנים
 בכלים מוגש הכל שולה. אשתו מבשלת

 בדרך- אוכילים, ואשתו יעקוב יפאניים.
 לצלילי היפאניים. המקלות בעזרת פלל,

 ■שבאים ואורחים יפאנית. עממית מוסיקה
לשינה. יפאניות מחצלות מקבלים ללון

 לאמץ יכול ואינני כי לטרנסנדנטלית, עברתי
בי ביפאן כשהייתי כאורח־היים. הזן את

 וקיבלתי הזן, שיל מינזרים בכמה קרתי
 איסשיר לא עסקתי ישבו המחקר אך הדרכה,

 על־פי לחיות לזן. עצמי את להקדיש לי
 לקום במיינזר, תקופה ׳לגיור אומר זה הזן
 אחר־כך מדיטציה, ולעשות ■בפוקר, 4ב־

 או בשדה קשה, פיסית עבודה עובדים
 טהרה על וגסות, פשוטות הארוחות בניקוי.

 עם פגישה נערכת היום !במשך הצימחונות.
ה התקדמות את שבוחן הרוחני, המוחה
 שעליו פסויימת חידה לו ונותן תלמיד
לפתור.

 למדי־ להתפנות יכולתי !שלא ״למרות
 בתיאטרון התחליף את מצאתי הזן, טציית

מדי כמו הוא הנו כי עוסק, אני שבו הנו
 זוג עוד הוא לגבי, הזן, בתנועה. טציה

הת העולם. את !בעדם לראות משקפיים
הפי את הרואה תפיסת-חיים !אצלי גבשה

 למשל, לחיים. כאופציה המיזרחית לוסופיה
האי שהעולם ׳להיאבק שצריך התפיסה

 לדחוף של במובן לאו־דווקא לפיה, חי רופי
ב ׳להתקדם כדי לדחוף אלא באוטובוס,

 של סידרה הם ׳שהחיים התפיסה חיים.
י שבאמצעותם וקונפליקטים מאבקים נ א  ה

קיומו. את מאשר
ה המיזרחית. לתפיסה זרה זו ״תפיסה

 בתהליך אלא ההר, בראש לא היא מטרה
 אך שימושי, כלי הוא האינטלקט עצמו.

 במוג־ הפרה יש המיזרהי בעולם הכל. לא
 פונקציה ואומנם הן המילים. של בלותן

 אם אבל אנשים, בין לקשר פראקטית
 המשמעות כל את עליהן מעמיסים אנו

 קוצר זה בעולם, לתפוס רוצים שאנו
משמעות.

 של טעמו מה ׳שיואל אני אם ״לימשל,
לט צריך התשובה. אינה חמוץ הלימון,

לקבלה מאד קרוב זה יודעים. ואז עום,

 חום שערו גבה־קומה, ,34ה- בן יעקוב
 בתל־׳אביב. ׳נולד חיוורים, עדינים, ופניו

ב מרבים (היוונים היווני מוצאו למרות
 בגיל כבר צימחוני יעקוב הפך בשר) אכילת

 ״הייתי לדבריו, מצפון״, ״מסיבות העשרה,
 ״ומסיבות מספר, הוא מוחלט,״ צימתוני
חו ׳ואני להריגה, התנגדות — מוסריות

 אינטלקטואליות סיבות עם שבשילוב שב
בשר.״ מפני פיסית דחיית לי יש מוסריות

 כמרכז בנח״ל עשה הצבאי שירותו את
 מסיבות מוקדם שיחרור שוחרר גרעין,
 חצירים. בקיבוץ שנים ארבע וגר מחלה,

 בגיל הקיבוץ. את ועזב התגרש התחתן,
 ב־ ופילוסופיה ׳תיאטרון לומד התחיל 24

 בעיקר ״התרכזתי יעקוב: מספר תל־אביב.
 ובייחוד בבודהיזם מיזרחית, בפילוסופיה
 שנתיים, סינית למדתי סינית. בפילוסופיה

 לדבר, לא אפל — לקרוא אני!מסוגל !חד,יום
זו.״ בשפת
 הנו תיאטרון על עשה המ״א עבודת את

 הוא הקימו שנים שילוש וכעבור היפאני,
 היו ישלה הגרעין ותיאטרון. קבוצת וחברים

ה חלקם שהיום לתיאטרון, החוג יוצאי
יר דודו :!בהם במאים. או !שחקנים גדול
 גולד־ רפי לווייתן, !נדב ■פלוצקי, נטע דני,

 אבי קלצ׳קין, ואליכם פרפר, ריצ׳רד ווסר,
ואחרים. פניני
 יעקוב, מספר ■ניסיונית,״ ׳להקה היתד. ״זו
 ו־ אסקוריאל, !את וביימתי תירגמ׳תי ״אני

 אחרות והצגות יהקטן הנסיך את עיבדתי
 הקבוצה כי הציבור, בפני הועלו שלא
ניסיונית.״ היתד,

— המטרה
עצמו בתהליך

 ב- יעקוב ׳התחיל תקופה אותה ף׳
מו של ׳בהשפעתה הזן, של מדיטציה יי■
 ״היתד, מספר: הוא באוגיברסיטד״ רתו

 במינה מיוחדת אשד, ליפאנית, מורד, לי
חו לפני ושהתאבדד, ■פייאטלי, חיינה בשם

 עשרים לפני התפרסמה הייא בגרמניה. דש
בקולנוע המהנדס, בעלה, כשנרצח שנד,

היפאנית המחיצה ליד בדירתם, רז ושולה יעקוב
תימניה־יפאנית + יווני

 רוצח את אימצה ׳והיא בתל-׳אביב, צפון
 מוסיקה. אותו ולימדה ואותו גידלה בעלה,

הזן.״ •של המדיטציה אית ואותי ׳שלימדה היא
 את משכל הכרית, על !מתרווח יעקוב

 ר,ריצפה, על במיכנסי-ג׳ינס הנתונות רגליו
 כמו לוטוס, ישיבת ״זוהי זן. ישיבת ומדגים
 הידיים שאת ״!אלא אומר, הוא ביוגה,״

 לשם לגוף, במקביל ולהחזיק לשלב יש
ומסתכ ■פקוח׳ות־׳למחצה, העיניים הריכוז.

 מתהילים שבוחרים, נקודה על קדימת לים
 ■פנימה. ושוקעים עמוקות, !נשימות ■לנשום
ב או ׳חכמים, בדיברי להתרכז נם אפשר
מיוחדת.״ ספירה

חוא קשה,״ מדיטציה היא ״הזן

 הנפשיים הכוחות כל מרכז:את ״אני מודה.
 הזן של הפילוסופיה מסויים. עצם על שלי

אמ על־ידי ומנסה, ׳פילוסופיה ביל ■שוללת
 שלילת מילים, שלילת כמו שליליים צעים

 להגיע ההכרה של קלישאות שלילת היגיון,
ה ולמילים לדברים שמעבר ההכרה אל

מקובלות.
 וגד לוגיים ■שוקים על-ידי זאת ״עושים

 מוני בל — לתלמידים ■שנותנים פניים
 בצורה אותן לפתור !שאי־,אפשר חידות

̂סטות ׳או הגיונית,  התלמיד את ׳ש׳מה׳מימידת ■ג
 הרגילה המחשבה לצורת הלם וגורמות

שלו.
אבל במדיטציה, עוסק אני היום ״עד

 חי אני היום. !בר, עוסק !שאני היהודית
 חייב אני ולכן מערבית, !בחברה אומנם
 אני אבל המילים, של המישחק !את לשחק
מוגבל.״ הוא כמה יודע

 כמו מצח
פוג׳י הר

קיבל .1972 כשנת נסעתי יפאן 6*
/  יפאן. ממשלת מטעם מילגה תי ) /

קלא בתיאטרון הדוקטוראט את שם עישי׳תי
ב שולט אני והיום יפאנית, למדתי סי.

 בעיות.״ בלי ומדבר כותב קורא, היטב, שפה
 לאמת כדי ובאילו לפתע, מצלצל (הטלפון

 יפאנית לדבר יעקוב מתחיל דבריו את
שוטפת).
 שולד״״ את הכרתי ליפאן שנסעתי ״לפני

 שחומה־ הג׳סוהה, ,באשתו סחיבה (מביט
 משוקדות ועיניה ארוך) שחור שערה העור.

 ,36ה־ בת ,שולה מיזרחיים. ותווי־פניה
 והם ליפאן יעקוב עם נסעה תימני, ממוצא

 הוא מעץ,״ בבית ״׳גרנו ׳בטוקיו. התחתנו
 ו־ מנייר, מחיצות היו הבית בתוך מספר.

 אורז.״ או קש עשויה היתד, הריצפה
 ד קלאסי, ריקוד שולה למדד, ביפאן

 חברת של יועצת-יופי !שימשה לפרנסתה
 לתמרוקים. !אמריקאית חבירה ליידי, אייבון

הס קשיי ■פלל לי היו ״׳ליא :!שולד, מספרת
הס השפה, את שלמדתי אחדי תגלות.
 העניקו הם היפאנים. עם מצויין תדרתי

 זוכה יפאנית בל שלא המחמאה את לי
 סוג׳י, הר במו מצח לי :אמרו!שיש — בר,

ש אחרי היפאניות. אצל מאד נדיר דבר
 בהוראת עסקתי ביפאנית, כבר שלטתי

בטוקיו.״ היהודית !בקהילה חעיברית
 האוניברסיטאית, עבודתו על !נוסף יעקוב,

 מעשי, באופן מישחק נו !שחקן אציל למד
במו צמח, הנו תיאטרון :מספר והוא
 הזן, של מהאסתטיקה מסויימים, בנים

ב יפאן ותרבות על !ביותר השפיע כ׳שהזן
 !מאד נזירי ותיאטרון זהו .14־,-ו מאה

:משתמש הוא ׳שבהם האמצעים


