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 מקום עתה תופס והוא הכללית, המוסלמית באדיקות זה
 באיסלאם והן המרכזי) (הזרם הסוני באיסלאם הן נכבד

באיראן). השלטת הפורשת, (הסיעה השיעי אפל של מתורתו עמוקות הושפע רוח־אללה
 שכה המושלמת, הרפוכמקה את שתיכנן טון

 של המתוקנת בתפיסתו מלך־פילוסוף. ישלוט
 כחכס-הדת היווני הפילוסוף הוחלף חומייני,

כל-יכול. כשליט המוסלמי
 את הוא גם שהעריץ בן־גוריון, דויד כמו שלא
 אינטלקטואלי. מישחק זו בתורה חומייני ראה לא אפלטון,

במולדתו. האידיאל את להגשים עימו וגמור מנוי היה
 הוא לירית. שירה גם רוודאללה כתב לפרסי, כנאה

 סבו, לכבוד אולי (הודי), ״הינדי״ בשם־העט עליה חתם
 וד עליו העליל מכן לאחר ארץ. באותה זמן־מה ששהה
הודי. אלא איראני, כלל שאינו השאה של סאוואק

 דוח־אללה אימץ ׳60ה־ שנות סוף לקראת
 שם על חומייני, השם את לעצמו אל-מוסאווי

 שהיה יתכן ידועה. אינה הפיכה כפר־מולדתו.
שם־מחתרת. או שם־עט תחילה זה

 בשמות שונים במקומות שהוזכרה אשה, נשא גם הוא
 לו היו כאילו האגדה מכאן וחאדייה. קסיראן — שונים

 שהתיר הנביא, תורת פי על מותר הדבר נשים. שתי
 אולם אחת. ובעונה בעת נשים ארבע עד לשאת למאמין
 מקורביו, לדברי אחת״. באשה ״די כי קבע חומייני
שנייה. אשד, לו היתד, לא ־מעולם

מרוב חיה אללה
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שאה ר בפיקניק, סוריאה, והקיסרית ה ח א ת ל ח ד אדק ה צ שיבתו מז ה ו ל הגו )1953( מ
 אדוק מוסלמי חומייני היה כבר תקופה אותה ף*

 כדרך — שהאמין ומסתגף, מתנזר מיסטיקן ביותר,
מת הזה העולם מהבלי ההתנזרות בדרך כי — הצופים

ביישותו. ומתמזג לאללה האדם קרב
 על המעידים סיפורים, שני עליו סיפר טייס השבועון

חסידיו. בעיני משתקף שהוא כפי לפחות — אופיו
 לפני חומייני של הקטנה בתו טבעה אחד, סיפור לפי

 כאשר בייאוש. שערותיה את תלשה אשתו בקום. שנים 35
 כשהוא המזוקן התלמידשזכם את מצא לנחמו, ידיד בא

 ששת מבין הצעירה בתו, גופת על בשלווה מתפלל
 הידיד, סיפר הילדה,״ את אוהב שהוא ״ידעתי ילדיו.
 בו ניכרו לא אבל. של שמץ בפניו ראיתי לא ״אבל
 את כשסיים התרגשות. שום צער, שום רגשות, שום

 אללה הילדה, את לי נתן ,אללה בשקט: אמר תפילתו,
 מאמין הוא כי באבידה, חש לא הוא בחזרה.׳ אותה לקח

העת.״ כל עימו נמצא שאללה
 לחג/ יצא נשואיו אחרי זמן־מה כי מספר אחר סיפור

 בדמשק במיסגד הסתבך חזרה בדרכו למכה. העליה־לרגל
 השיעים, כמינהג סוניים. מתפללים קבוצת עם בקטטה

הסו שלו. מרבד־ד,תפילה על אדמה מעט חומייני הניח
 אל כי בשקט, השיב חומייני בזעם. לכך התנגדו נים
ייחשב שמא עצמו, המרבד על ראשו את להניח לאדם לו

 נבוכים עמדו הסונים אללה. כלפי כהתנשאות הדבר
לו. והניחו

 הוא הצעיר. המלומד של סוככו דרך כקום
 מורה־ של האמות כד׳ כהסתגרות הסתפק לא

 מל■ לתורה הטיף הוא ״פייזיה״ כמידרשת דת.
 כ* להתערב המוסלמי מורה־הדת שעל :היפה

העו כמאכקי גם העם את ולהנהיג חיי-הציכור
עצמו. הנביא שעשה כפי הזה, לם

והחילוני, הדתי השילטון בין הפרדה אין באיסלאם
 אמר לא מנצרת, לישו' בניגוד בתרבות־המערב. כמו

 את ולקיסר לאלוהים, אשר את לאלוהים ״תנו מוחמר:
 סמכות הוא ראש־ד,מאמינים באיסלאם, לקיסר.״ אשר
 כלל ניתן ולא וקיסר, אפיפיור כאחת, וחילונית דתית

המס תורת־חיים, הוא האיסלאם כי השתיים. בין להפריד
 לשילטון אדם בין לבורא, אדם בין היחסים כל את דירה
 מערכת־חוקים היא הדתית ההלכה לחברו. אדם ובין

שטחי־החיים. לכל הנוגעת מסועפת,
המסו ליהדות האיסלאם קרוב זו, מבחינה

ל שניהם שקרובים מכפי יותר הרבה רתית
נצרות.

באר אדוק, שיעי דתי, מישטר להקמת הטיף חומייני
האי את שנגדה ומתסיסה, מסעירה תורה זאת היתד, צו.

המישטר. של הרשמית דיאולוגיה
 של הפופולריות גברה כך, משום ואולי זאת, למרות

 תורת את לימד הוא לפניו. הלך ושמו בקום, חומייני
 בתום מדינית. להשקפת־עולם הטיף למעשה אך המוסר,

 במשך נמשך והוויכוח הסטודנטים, אצלו התכנסו השיעורים,
 עימו, ולהתמודד לקום תלמידיו את עודד חומייני שעות.
ולהתווכח. לחקור
 המהווים דתיים, מנהיגים 1200 הזמן במשך חינך כך

באיראן. השלטת המוסלמית ד,שיכבה את כעת
 תודעה לאומנות, של תערוכת החדיר לכולם
 כי ממנו למדו הם שיעית. ואדיקות הכרתית

 ולהתמסר המיסגד מן לצאת מורה-הדת על
 מקום ככל העם למען להאכק שעליהם לעם,
 להשתחרר איראן שעל ומדוכא, רעב הוא שכו
 והמיזרחי המערבי הקולוניאליזם, צורות מכל

המוסלמי. המישטר למקורות ולחזור כאחד,
 ״בסוף תקופה: באותה מתלמידיו אחד שהיה מי סיפר
 ביתו שערי את פתח הוא שיעורים, היו כשלא השבוע,

 המוסר. בבעיות דן זה ציבור לפני שבא. מי כל ולימד
 הוא ביותר. המסובכות הבעיות את בפשטות הסביר הוא

 הסוד היה זה לבו. ממעמקי באה שתורתו אותך שיכנע
במחי תמיד נכח אללה קרוב. שאללה הרגשת אתה שלו.
חומייני.״ של צתו

יליחתד 1מזכ ״דבי #
 מוצ־ שכנו, מעשי את לחקות ניסה שאה יד׳ה ,ר•

 מיקצועי קצין־צבא שהיה אתא־תורכ, כמאל טפה •
תור את להפוך אתא־תורכ עם וגמור מנוי היה כמוהו.

 מערבית אירופית, למדינה אחת, מוחצת במכה כיה׳
 הכתיב את ביטל כוהני־הדת, את רדף הוא ומודרנית.

 דבקים היום עד והפז. התרבוש חבישת את אסר הערבי,
המדינה. מן הדת ובהפרדת חילונית, מדינה בקיום נאמניו

 גם אד כד, כדי עד לכת הרחיק לא ריד׳ה
 שנות כמהלך הדתיים. השפעת נגד פעל הוא
 המידרשה של ציכור־התלמידים הצטמק ׳30ה־

 ניסה לשווא .500ל־ אלפים, פעם שמנה כקום,
 לקום המידרשה ראשי את להמריץ חומייני

והת גכרה השאה למישטר שינאתו ולמחות.
עמקה.

 של הדחתו עם פחתה לא לשולשת חומייני של שינאתו
 נגד ארסית חוברת פירסם הוא תחתיו. בנו והמלכת ריד׳ה

פאהלאווי. מישפחת
 היה כמידדשה, לבקר הצעיר השאה כשכא

לככודו. לקום שסירכ היחיד חומייני
 מוצאדק, במוחמד חומייני תמך לא הפליאה למרבה

 והביא השאה את גירש שזה אף ,1951ב־ לשילטון שעלה
 אך דתי, היה מוצאדק אנטי-קולוניאלית. בשורה לעם
 עבד- באיית-אללה חומייני תמך זאת לעומת דתי. די לא

 זו תמיכה מוצאדק. של בעל־בריתו קשאני, אל-קאסם
 לסי-איי-אי ועזר מוצאדק עם קשאני רב כאשר גם פחתה לא

 באירגון שניהם מתמיכת נבעה האהדה כי יתכן להפילו.
 נגד שפעלה דתית־קנאית מחתרת אל־איסלאם, פידאיון

החילוני. המישטר
 המורה את יפה בעין ראו לא הדתי המימסד אנשי
זעם את עליהם להביא עלול שהיה והממריד, המתסיס
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