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ם א סל אי ה ו שלים ירו
 נעלה משימה לך אין : אללה של שליחו ״אמר

 המיסגד :המיסגדים בשלושת ביקור של מזו
 של והמיסגד (במדינה) שלי המיסגד שבמכה,

(ירושלים)״. אלמקדס בית

ל הסכמי־המיסגרת על החתימה גמר עם עתה,
 חוזה־השלום, חתימת על והדיונים בקמפ״דייוויד שלים
 יהיה מה שבלב, הכוונה ובמלוא גלי בריש לשאול ניתן

י חוזה״השלום במיטגרת ירושלים, של מעמדת
 את לחלק אין בי בכנסת, הסיעות רוב על מוסכם

 ובנפש, בלב חצוייה עיר היא מחולקת עיר שנית. העיר
להר ניתן אן מוניציפאלית, מבחינה לפתחה קשה וכן
שונות. מינהליות אלטרנטיבות על הר

בירו ההיסטורי לביקור בבואו אל־סאדאת, אנוור
 במיסגד בתפילה והשתתף להר״הבית לרגל עלה שלים,

 גרידא, פוליטית תחבולה זו היתה האם אל־אקצה.
 כל של בליבו הנטועה ושורשית, עמוקה אמונה או

ז מוסלמי
 העדות לבני ירושלים של בערכה להמעיט הנוטים יש

 ביטול חיקוי, של בטענות למוסלמים, ובפרט האחרות,
:והזנחה

 כלשהי זיקה גילו לא בקבוצה או כאומה, ״הערבים
 היתה לא היא בעיר, לירושלים או כארץ לארץ־ישראל

 ייחוד״ חסרת קטנה מעיר יותר השליטים בעיני
).6.10.78 ״מעריב״ כץ (שמואל
 מהלכינו את ננתב ולא עצמנו, נשלה שלא בדי

 יש לאומיים־מיתוסיים, רגשניים, לאפיקים הפוליטיים
 מיליון במאה של קשרם רציונאלית בצורה לבדוק

 המיז- ולירושלים העתיקה לעיר להר־הבית, מוסלמים
:רחית
 המסע״ ליל ״פרשת סיפור מובא בקוראן •

 אל-שריף חראם התקדש זו, לאגדה מסביב (איסרא).
הקיצו (״המיסגד אל״אקצה ומיסגד בכלל (הר־הבית)

 אלבוראק הפלאית (הסוסה המערבי והכותל ני")
 עליה-לרגל מוקד להיות דהפ המיסגד אליו) נקשרה

 אל- (יום השישי יום בתפילות ובעיקר היום־יום בחיי
ג׳ומעה).

הסלע ביפת
.ייחוד חסרת קטנה ״עיר ״. .

 לפנות מאמיניו על ציווה דרכו, בתחילת מוחמד, 0
הרא ״הקיבלה״ וזוהי ירושלים, לכיוון בתפילותיהם

 מאוחר רק האיסלאם. דת בתולדות המפורסמת שונה,
 התנגדות תוך מכה, לעבר הכיוון את מוחמד שינה יותר

).145—136 פסוקים ,2 (סורה מאמיניו של עיקשת

 על- ארץ־ישראל כיבוש ועט מוחמד, מות אחרי •
 עיר״הקודש של חשיבותה עלתה עומר, צבאות ידי

 מצווה העיר, כיבוש לאחר ,638 בשנת המוסלמי. בעולם
מיסגד. בו ולהקים הר־הבית את לנקות עומר
 דרש לספה״נ), 660( אומיה מבית חליף מועויה, •

 בל !ירושלים ״הוי :ואמר אל־אקצה במיסגד דרשה
 מכל יותר אללה על אהוב חומותיך בין שנמצא מה

״חמדה שכיות !

 הקרוי המונומנטאלי המיבנה את בנה אלמליב, עבד
 מיסגד את ושיכלל אלצחרה), (״קובית ״ביפת-הסלע״

 לכל יקרים הפכו אלו אתרי״קדושה שני אל־אקצה.
 ובמדינה במכה אתרי״הקדושה רק כאשר מוסלמי,

עליהם. עולים
 ולהקיף לסובב המוסלמים נהגו התשיעית, במאה •

 שנהגו בפי השתיה״, ״אבן את הדתיים בטכסיהם
שבמכה. אבן״הכעבה, את להקיף

ספרי שירים, אלפי חוברו ,11ה־ ועד 7ה״ במאות •
 ירושלים את המתארים וספרות, גיאוגרפיה הסטוריה,
מוג׳יר אידריס, אל-מוקדיסי, :לאיסלאם וקדושתה

אודותיה. ושרו אותה תיארו ואחרים, אל-דין
 המיזרחית בירושלים נבנו שנה, 1300כ־ במשך 9

 חותמם הטביעו אשר ודת, ציבור מיבני אלפי וסביבותיה
 עיר״ את המאפיינת המייוחדת, והאווירה הקדושה על

 מידרשות ומיסגדים, ביפות ושערים, חומות :הקודש
מוכי אלה בל וכר... ובתי-מירחץ בתי-קברות וזאויות,

 מאמין כל בלב אל־קודס של מיקומה על בעליל חים
 שמתפלל מי ״כל :בי דתית, בהברה החדור מוסלמי,

 לו מוחלים השמיים מן ביום, תפילות חמש בירושלים
היוולדו." בביום וחף־מפשע זכאי יוצא והוא עוונותיו, בל

 המקורות אל ילך זה, בנושא להעמיק הרוצה כל
 ואל ומפרשיו, הקוראן אל ובראשונה בראש הרבים,

 וילנאי, גוייטין, ברסלבי, יותר: המאוחרים החוקרים
ואחרים. סיוון לצרוס־יפה,

, דן □ ה תל־אב־ב י

ס ס ש ס הזה •
מה ■ש שי שחורה! ר

הממ ברדיו בכיר כעורך־תובניות מעבודתי הושעיתי
 בשם־ אדם עם ושידרתי שקיימתי ראיון בעיקבות לכתי
 חודשים, שלושה לפני בערך אירע הדבר דייוויס. אורי
שלי. עורך־הדיו כדברי בני״, על ״הושבתי טרם ומאז

 הש- ולאחר ברשות-השידור עבודתי שנות עשר במשך
מס לכמה הגעתי בה, ברוך שהיה מה בל על עייתי,
לציבור. עניין לדעתי, בהן, שיש קנות
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 מיס- שחורה״ ״רשימה על בארץ מדובר רבות שנים

 מוקצים- אנשים של שמות מצויינים בה אשר תורית,
 רחמנא לשידור, בהבאתם לטעות שאין מחמת״מיאוס,

 רשימה :מוסמך במקור באן, להעיד אני יבול ליצלן.
 זאת, ובבל כלשהו נייר גבי על מעולם הופיעה לא זו

(במצי דוגמה. להלן הכיצד! קיימת. גם היא קיימת
מסובבים.) יותר קצת הם הדברים — אות

תוכ והשמעתי ערבתי לשילטון, הליכוד שעלה לפני
 ותלייתם חטיפתם סיפור את ששיחזרח תיעודית נית
 קום לפני האצ״ל בידי הבריטיים הסמלים שני של

 ראש עם ראיון שילבתי השיחזור סיפור לתוך המדינה.
 את ששאלתי השאלה בגין. מנחם מר דאז, האופוזיציה

איר- בין מהותי הבדל קיים ״האם :היתה בגין מר
 איר- לבין והלח״י, האצ״ל במו הציוניים, גוני־המחתרת
 ראש״הממ- סירב בתחילה !״ הפלסטיניים גוני־המחתרת

 שאמרתי לאחר ורק השאלה, על להשיב דהיום שלה
 אותה את עצמם את שואלים רבים צעירים בי לו

 כדי להשוואה להתייחס הסכים שונות, בצורות השאלה
 שילטון ימי עוד היו הימים ובל. מכל אותה להפריך
התוכנית. בשידור בעייה כל התעוררה ולא המערך,

 כינה והנה המהפך״, ״ימי ובאו המערך״ ״ימי עברו
 החדש ממשלתנו ראש את העולמית בעיתונות מישהו

 התוכניות מחלקת מנהלת אצל התייצבתי ״טרוריסט״.
 ברזל, אסתר הגברת פעלתי, שבמיסגרתה התיעודיות,

הפ שזו מאחר התוכנית, את ולשדר לשוב לה והצעתי
 הגברת שידורה. בעת משחיתה יותר אף רלוונטית כה

בממו להיוועץ שעלית ואמרח הצעתי את שמעה ברזל
 אליהו מר הרדיו, של חטיבת-האומר מנהל עליה, נה

 מצידי, ״נידנודים" בלי לא בקירוב, חודש בעבור כרמל.
שההח חשתי מתאים״. אינו ״הזמן : התשובה לי נמסרה

 עדיין זמן שבאותו אלא מוטעית, היא שהתקבלה לטה
טוב״. ״ילד לחיות הקפדתי

״העו עורך יצא אחדות שנים לפני :נוספת דוגמה

 באיטליה, הוועידות לאחת אבנרי, אורי מר הזה״, לם
 יוס״כי- מילחמת ולערבים. ליהודים משותפות שהיו

 הלאומית וזקיפות־הקומה באופק, נראתה טרם פור
 ״הטור שבתובניתו לב-ארי, גדעון מר שיאה. בריגעי חיתה

 מר עם לשוחח עלי הטיל בכתב, שימשתי השבועי"
 ושי- השיחה הקלטת לצורך בבולוניה, טלפונית אבנרי
 ואותן בכתובים, שאלות של ארוכה שורה ניסחתי דורה.
 סרט־ההק- בעוד בטלפון, הזה״ ״העולם לעורך הצגתי

 די עריבה לאחר שודר הראיון באולפן. מתגלגל לטה
בו. שביצעתי ״תוקפנית״

 כי בעיתונו האשים ארצה, אבנרי מר חזר כאשר
 מה מישרד״החוץ. בידי אם כי בידי, נוסחו לא שאלותי

 למנסח־מטעם. נזקקתי לא בי היה הבין לא אבנרי שמר
כזה. אחד ישב מוחי בתוך
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 שיש מהוריהם קל חיש לומדים הילדים מרבית

 הנזיפה אותם. לומר שאין דברים של שלם מיבלול
 כשהם הורים בעיני לחלוטין לגיטימיים נראים והעונש

 וההתייחסות הביטוי לצורת ילדיהם את לכוון באים
 המבנים מעטים לא חורים גם יש עליהם. המקובלות

שמו לבאלה המחשבות חלוקת ב״חינובית״. זאת פעולה
 בהגייתן מוחלט איסור שחל ולכאלה אותן להגות תר

 מתמדת דחיקה תוך כביבול״, ב״שלום חיים מאפשרת
 מזלם לרוע השטיח. לפני מתחת אל קונפליקטים של
 הקונפליקטים בלל בדרך צצים זו שיטה נאמני של

מראש. אותם צופים שאין ובאופנים במקומות
 או (לאומית ובקבוצה בפרטים צידקתנו, בעיית

 כל של נקודת-המוצא תמיד. אותנו מעסיקה אחרת),
 במהלך אנשים הרבה ״בסדר". שהוא היא מאיתנו אחד
 מעט רבים, בדברים אותי לשכנע ניסו הקצרים חיי

 ״לא שהם לי להוכיח כדי זאת לעשות ניסו מאד
 שאלוהים לחשוב חונכתי יהודית אם של בבנה בסדר".
 במה באו אחר״כך ורק ארץ־ישראל, את לעמי הבטיח
ההב את לממש שנה, כמאה לפני נפלאים, אנשים
 לא-דתי, כאדם עצמי, את מצאתי כשבגרתי, טחה.
 שנגזל במקום חי אני האין מוסרית: בעייה בפני ניצב

 להבין קצת עוד בגרתי ז אחרים מידי בכוח־הזרוע
 עובדתית. אם כי מוסרית, בל, קודם אינה, שהשאלה

 בעמדה עצמי את מצאתי ואז אינפורמאטיבית. בלומר,
:כדלהלן אותה לנסח שאפשר

אדמתם. מעל אנשים סילקנו .1

ותרבותי. !וי א חופש מאנשים שללנו .2
נקודה. היה. — שהיה מה .3

 שאינה מסויימת, לאמת להתייחס מוכן כשאתה
 כדי שמתפתלים אלה כל אותך מצחיקים לאוזנך, ערבה

 לך נראים הם אליה. להתייחס מהצורך להשתחרר
 של המרה הגלולה את לבלוע מוכנים שאינם כמטורפים,

מצי מבנים שאנחנו ונפלאה, מופלאה תחושה אותה
 שאני מה של נושאי־הדגל כל לי נראים גם כך אות.
דייוויס״. ״היסטריית מכנה

פני התקוממות אותה היא דייוויס״ ״היסטריית
 בסיג״ מסויימים דברים של למישמעם חש שאתה מית

לתחו הגורם היא דייוויס״ ״היסטריית מסויים. נון
 לשמוע״. מובן אתה דבר בל ״שלא התוקפנית שתם
 לפניך והרי לשמוע״, מובן ״אינך מה עצמך את שאל
 שלשמוע, משום כאדם. שלך הריגשיות, הבעיות מפת

 להזיק. יבול לא גם לשמוע בסף, עולה שלא רק לא
 מעניינים דברים אותי לימד חלדי עלי הקצר נסיוני

 לשמוע. לי שנזדמן בשטויות מסויים הגיון מציאת לגבי
 מסויימים דברים ״לשמוע״ רצה לא כאשר למשל, אבי,
 כמה מגרונה. דוברים שאוייביו לטעון נהג אמי, מפי

 אצל הגיון של זה בסוג ולהיתקל לחזור היה מוזר
 שידור״ ״שעת את שהכתירו בני-דעת, עיתונאים כמה

פת״ח״. ״שידורי של בתואר
אדם. 1978 ביולי 22ה- ביום אירחה שידור״ ״שעת

לגי נותנת אינה בכלי-תיקשורת אדם של הופעתו עצם
 אותם לומר זכותו לדבריו. אחרת או בזו טימציה

בחוק. מעוגנת להיות חייבת
 הבנגוריו- התקופה בשלהי נולד רשות״השידור חוק

הצ אחד מצד להצהיר בדי דיו מעורפל והוא נית,
 בידי שליטה די שני מצד ומשאיר נוגעות-ללב הרות

 שהאופוזיציה המדינה, ענייני את המנהלת המערבת
ממנה. בלתי״נפרד חלק היא הלוהטת

 למרות זאת. מוכיח דייוויס מר עם הראיון מיקרה
 אפשרי סוג מכל טישמעתית עבירה כל עברתי שלא

 החושש פחדני, מנגנון בידי בגסות הורחקתי שבעולם,
 לחייו. כנראה, חושש, שהוא מכפי יותר בימעט לעורו

 את להשמיע דווקא לי שאמר המיקצועי, שיקול״דעתי
 רוח-חיים להפיח לנסות כדי דייוויס אורי של דבריו

כמש פשוטו לדעתי, בנפשנו, שהוא וכאוב כאוב בוויכוח
 שוועד-העוב- במקום־העבודה, שיקול נחשב לא — מעו
 נועזות, שביתות־שבר של לימי״חירום נועד שבו דים

 הנוספת קאדנצייתח את לשמור נועדה שבו וההנהלה
לא. ותו הבאה,

 הייתי לא בר־חלוף, הוא זה שמצב קיוויתי אלמלא
המאמר. את לכתוב טורח

ד ב ר,1וי דוי אגי ל־ ח


