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ממאדים איש / שרת יעקב
אהובה! ארץ זעקי

 בלי הספק מחמת זכאי יצא אבו״חצירא אהרון הקדוש
 תגובות עוררה בוודאי זאת משמחת ועובדה ספק, של צל

 בעלת היתה התגובה למשל, אצלי, שונים. אנשים בלב שונות
 ״ברוך לברך: צורך לי היה כל קודם מובהק. דתי אופי
" השם  ״יש :אדיר קול וצעקתי ממקומי קמתי אחר־כך \

 למגירה, ניגשתי זה אחרי שמעה. הארץ וכל אלוהים!״
 בבוקר בוקר מדי בו תוקע שאני זה הכשר, שופרי את שלפתי

 למרחוק משקיף ואחר־כך החלון, בעד השחר עלות עם
 רוכב מישהו, באופק אראה אולי — עיני על בידי בהאהילי

מיוחדת. תקיעה ותקעתי — צחורה אתון עלי
ומי היקרים בני־מישפחתי מעל להיפרד מיהרתי זה אחרי

בגלל לצערי, המערבי. הכותל אל ירושלימח, הרתי
 שיכול הרגע את החמצתי בדרכים, התעבורה עומס

 הזכאי בהרכבת הקדימני ואחר בחיי, המאושר להיות
 הרוכב עד להתקרב זכיתי אבל שכמו, על הקדוש
 תחילה שהגשתי לאחר קדושה, ברטט בשניהם ונגעתי ורכובו,

 כמובן, תורה. ובספר במזוזה שעושים כדרך לפי, ידי את
 עימדי הכמוסות מישאלותי, כל את מילאתי לא עדיין בזאת

 שהעניקו האלה, הקדושה מעשי כל אחרי רק שכן מכבר, זה
 החתימות בספר שמי את חתמתי עילאי, רוחני פורקן לי

 הזכאי של בראשותו לכנסת עדתית רשימה להגשת הדרושות
 וכה אדוני יעשה כה ספק, של צל בלי הספק מחמת הקדוש

 לעצמי הרשיתי אז ורק הווסווסים, המפדלים לכל יוסיף
הביתה. לחזור

 אחרי בגין של כמו כמעט ולעילא, לעילא היה מצב־רוחי
 שלא בחיי זיכרם, ושם שמם ימח הגויים לכל הכניס שהוא

 יתנכל תיכף ובעצמו בכבודו שהשטן בדעתי, להעלות יכולתי
 יושב אני ן היה מה בעיניים. שחור ממש לי ויעשה לי

 ידי על לו מתיישב והנה לתל־אביב, חזרה לנסוע במונית
 במאה משלנו שהוא לי נראה חזותו שלפי למדי, צעיר אדם

 משלנו אבל למישעי, מגולח והיה כיפה לבש לא הוא אחוז.
 חשוב. יותר הרבה זה לפעמים לי, ותאמינו בוודאי, היה הוא
 על כיפה אין אוזן, שמו, מה ברשימה, השני לאהרון גם

!מים לא זה דם אצלנו משלנו. שהוא בכך יכפור מי אבל הראש,
שמח, שאני ורואה בי מסתכל לנסיעה שלי השכן ובכן,

 שואל אני ואז שמח, כך כל לא שהוא ורואה בו מסתכל ואני
 הקדוש שהזכאי שמח לא אתה העניינים! מה ״חבר, אותו:
 בטוח על עכשיו אותם ידפוק ספק של צל בלי הספק מחמת

״בבחירות !
 לי ענה ומייד תיכף לכם, אומר אני שטן הזה, הבן־אדם

טוב יהיה זה !אותם ידפוק הוא אם יהיה ״ומה :ככה
״ולמדינת־ישראל לעם־ישראל !

 כך כל דואג אתה מה — לו אומר אני — אתך ״מה
 לקדושים שלך, לעדה לעצמך, כל קודם תדאג ישראל! לעם
 סוף־סוף באו ועכשיו אותם דפקו תמיד שהווסווסים שלך

 ממלאי בלעדינו, לעשות מה יודעים לא הם עכשיו עונשם. על
 מדינת- ועל עם־ישראל על חשבו והם מה, !שלהם הקלפיות

״עצמם על או — ישראל !
שטן, לי, אומר הוא — חשבו״ הם מה לי איכפת ״מה

״חושב אני מה לי ״איכפת — שטן לך, אומר אני !
 תינוק בוגד. עסק. לי יש מי עם הבינותי ומייד תיכף

 רעה לתרבות ויצא אשכנזי טעם שטעם משלנו אחד !שנשבה
 שלו! והאבא מהאמא שלו, מהעדה כלום לו איכפת ולא

 תרבות עם אדם בן גאון, ניסים יש לנו רושם. יעשה שלא
 הברנש והנה, אותו, יקנה לא אחד אף אבל בשווייץ, שגר
 !תוכים כמו האשכנזים את שמחקים מאלה הוא ידי שעל הזה

״לאשכנזית נשוי גם בטח אתה ״תגיד, :ישר אותו שאלתי ! 
לי. אמר הוא ״כן״,
 אחד כל אם שלנו העדה לכל יקרה מה לך איכפת ״ולא

 לווסווסים!״ נהפוך כולנו אנחנו הלא כמוך! יעשה מאתנו
 ככה ״הלא — הזה השטן לי, אומר הוא — ״למה!״

חושב!״ לא אתה ייעלמו. האשכנזים גם
לו, לענות מה מצאתי לא נדהם. הייתי הראשון ברגע

אחד עם ״שמע, לו: ואמרתי התעשיתי אחת־ושתיים אבל
 מאמין לא אפילו בוודאי אתה לדבר, מה לי אין כמוך

״באלוהים !
״בעיה יש לך אבל מאמין, לא באמת ״אני  אומר הוא !

הזה. השטן לי,
 האמונה היום רק !אותי מצחיק אתה !בעיה יש ״לי

אלף!" פי התגברה באלוהים שלי
 בפסק־הדין אם יהיה, ומה !ווסווסים של פסק״דין ״בזכות

 אז !חייב יצא מרמלה שלך הקדוש של השני במישפטו
״לשטן נמכרו שהווסווסים או אלוהים, שאין סימן יהיה זה ! 

 חכה ״אתה, — לו אומר אני — מאת״ כיביני ״לך
״נגמור כמוך עם גם הבחירות. אחרי עד רק אתה !

 אם ״אבל — לי אומר הוא — מזמן״ בטוח אני ״בזה
״בערבית בבקשה קלל לך, איכפת לא !

ם כתל״ אחת מוזה ^
דבר זה זעם מתוך לכתוב יודע: אני האישי מנסיוני

 הזעם בכוח לגמרי. אחר דבר — אהבה מתוך לכתוב אחד,
 כידוע, אהבה, מופלאים. קליעה הישגי אחת לא משיג אתה

השורה. את תכופות מקלקלת
 ובכוח זועמת היא שבדרך־כלל אחת, לנפש שקרה מה וזה

 שאין מלאכה ידה מתחת מוציאה היא וזעמומיה זעמה
בושס. להדה כוונתי בה. להתבייש

לא אולי _ אחת אהבה יש בושס הדה לאותה הנה כי
72 ^

 שורתה את המקלקלת — גדולה אהבה אבל יחידה, אהבה
דיין. למשה כוונתי ושוב. שוב

 ספר כתב בושס הדה של הזאת כשהאהבה מכבר, לא
 המפליא אנגלי, יהודי מו״ל הזמנת לפי מחליא מיסחרי

 תורגם שגם ספר הים, שבמדינות השוק ביקושי את לדעת
 איבדה התנ״ך״, עם ״לחיות בישראל שמו ונקרא לעברית

 הספרותיות״אמנותיות״תרבו- אמות־המידה את הזועמת הדה
 שלה ״המוזות״ במדור כתרים לו וקשרה שלה, המעודנות תיות

-ב״הארץ״.
 מקורי פסוק וקורא הזה, האלבומי הממזר את פותח אני
 בחברון מלך שנים שבע דויד, מלך שנה ״ארבעים :וחדשני

 כל על בירושלים מלך שנים ושלוש ושלושים יהודה על
 עם ממש לחיות זה הרי לדבר, יש מה ),195 (עמ׳ ישראל״

 המילחמה פרצה ,1973ב- לאחר־כך, שנים ״שבע :או !התנ״ך
 לקחה לא זו במילחמח יום־הכיפורים. מילחמת — הבאה

 שינויים חלו לא וסוריה מצריים עם בגבולות וגם חלק ירדן
 <עמ׳ ״— כוחות׳. ,הפרדת הסכמי נחתמו סיומה עם ממש. של

 !דוגמה עוד רוצים !ופרח כפתור !לזה תאמרו מה ).199
 יכול, איני לעיתים־קרובות בסיני ״לבקר :83 ׳עמ פיתחו

 !>וחלילה חס !אבן־חול (סתם נובית אבן־חול של סל אבל
)(אהה כתובות עליו שחרותות חלוני.״ מול ניצב !
 ספר כתב רק ולא בושס הדה של האהבה בא עכשיו

 מעין לעצמו הקים גם אלא חרב!״ תאכל ״הלנצח — חדש
 בכנסת עמדת־מפתח בכוחה להשיג כדי פרטית, מיפלגת״מפתח

 המצדיקות מישקל, כבדות סיבות שתי הן אלה העשירית.
 מפיו לשמוע כדי דיין, משה של התרבותי לביתו לרגל עלייה

 מביכות שאלות שום לשאול בלי ואמרי״שפר תורה חידושי
 גדולה באהבה שכן סרקסטיות. תהיות שום להשמיע ובלי

 בלי מעליה שהפשילה המראיינת וכך, בזעם. לא מדובר,
 אליו מתחנחנת האובייקט, מול בגרותה שנות כל את בושת

 או מחוסן הוא אם לדעת ומבקשת ירוקה, ״צבע״ ככתבת
עליו״! כותבים מה לו איכפת ״האם פגיע,

בי, פוגע זה ואין לי איכפת לא נפשית ״מבחינה דיין:
 שיתפרסמו. רוצה לא שאני נכונים, דברים כותבים כן אם אלא
 עובדתית, נכונים אינם עלי הנאמר מן אחוז 992ו־ היות אבל

 לי איכפת לא לשלי, זהות אינן וההערכות צודקים, אינם
הפונקציונלית.״ הבחינה מן לי איכפת האישית. הבחינה מן

 עליו הנאמר מן אחוז 99ש״ בפסקנות, הקובע בן־תמותה
 ,99־? משמעריכים אחרת דברים ומעריך עובדתית, נכון אינו

 אהבה. 12־ היותר ולכל זעם, 992! לעורר דעתי, עניות לפי ראוי,
 הדה את עקץ הזה 1ה-* אבל — מתי למה, קרה, איך

 מהו לשאול אותה מעניין לא שאפילו כך, כדי עד בושס
 ואנו מצהלה, המושמץ על מוצדקת ביקורת של 12 אותו

הבושת! למרבה במחשכים, נותרים
 מעניינים דברים כמה מגלה האובייקט הראיון, בהמשך

 גמר אחר איך מספר הוא למשל, בן־גוריון. דויד על למדי
ירו מפקד היה דיין, משה הוא, כאשר מילחמת״השיחרור,

 לגבי שביתת״הנשק הסכם את מילאו לא והירדנים שלים,
 לכבוש לו והציע ראש״הממשלה אצל בא הוא הצופים, הר
 הזה. לביזיון קץ ולשים שעות, שלוש צ׳ק בצ׳יק האיזור את

נגמרה, המילחמה לא. אופן ,בשום :ענה (בן־גוריון) ״והוא
 לארץ יהודים להביא הוא (עכשיו) ביותר החשוב והדבר

עכשיו׳. הציונות זו יבוא. ויומה תחכה ירושלים אותה. וליישב
 פגשתי ״לא — הנלהבת למראיינת דיין אומר — ״מימי״

 ועוד עליה, ולעמוד כזאת תשובה לתת מסוגל שהיה איש
כזאת.״ להחלטה מסוגל הייתי לא אני ירושלים. בעניין

 אחת מבחינה וביותר מאוד, מעניינים דברים הם אלה
 כל על אבל יחד. גם ושקר וחצי־אמת אמת בהם מעורבים

 לגבי דיין מצד בין אם בושת, ללא אהבת תכסה פשעים
 ״הבכיה פרשת כל מהי כי דיין. לגבי בושס מצד ואם בן־גוריון
 התפישה התגלמות לא אם מילחמת-השיחרור, בשלהי לדורות״
 ״הרוג של תפסת״, לא מרובה ״תפסת של והנבונה הבוגרת

 לאומיות עדיפויות קביעת של תרצו, אם או ונוח״, תורכי
הלאו המשאבים כמות חישוב יסוד ועל ראיית-הנולד מתוך
!מזה והבינלאומית הערבית ההתנגדות ועוצמת מזה, מיים

 מאוד מסויים מישהו להאשים בן־גוריון דויד יכול איך אז
 בכלל, והגדה המחולקת, ירושלים לגבי לדורות״ ב״בכיה

 ״ירושלים :דיין משה לאוהבו אמר ימים, באותם פיו, במו אם
 כל אחרי ואיך עכשיו״! הציונות זו יבוא. ויומה תחכה

 בושס, להדה ולהגיד לבוא דיין משה יכול האלה הדברים
 מסוגל שהיה איש מעודו פגש לא שכמותו, אומלל שהוא,

 שלא הממולחת העיתונאית יכולה ואיך כזאת! תשובה לתת
 המקלקלת אהבה של מובהקת דוגמה לפניה כי לתפוש,

!השורה את
 גירה מעלה בושס שהדה להפליא, צריך זה ואחרי נו,

 במחדל שחטא מי כי דיין, של העלובה התאוריה את
 גם (הוא הנביא לנתן העם! היה יום־הכיפורים במילחמת

אחרת. תשובה היתה התנ״ך) עם חי כן

בעננים האיש ^
במורד־ אך היודע, / המחוכם הפסיכיאטר על ועשיתי

:קם אינו — לב
 — היהודים כל על נערץ פסיכיאטר שותק, אתה מה

!כספרדים אשכנזים ומרכז, ושמאל ימין
בבית- יכירנו מקומו !מסוכן ״הוא :זועק אינך מדוע

 !מבינים אינכם !פסיכיאטר לכם, אומר אני זה !הזקנים
״בעננים בגין !

)14 מעמוד (המשך
 יעדיף עבורו, מדי קצרות יהיו דשות

 אירוע, מכל פרטים יותר לו שימסרו
ל שיטחית התייחסות על יסלח ולא

המובאים. נושאים

ם אזני מ
 על״מנת החדשות את לדעת לו חשוב

 בבעיות מתעניין הוא יורע. לא שמצבו
 המחייה יוקר מדד וכספים. כלכלה
 במיוחד. אותו יעצבנו — מחירים ועליות

 !בשוק חדש מה לדעת יתעניין תמיד
ה חדשות ואפשרויות חדשים מוצרים
 דימיונו. את יגרו האדם בפני עומדות

ת ומישפט, חוק ענייני  חדשות חקיקו
 ומה אופנה ענייני מעניינים. ופיסקי-דין

ה פני עיצוב חיצונית, להופעה שקשור
הסביבה. ואיכות דברים

ב ר ק ע
 מסעיר מישטרתי מירדף מזויין, שוד
 בילוש מיבצעי נמלט, פושע אחרי ומרתק

 לגילוי מירדפים היחידה-המרכזית, של
ומע רצח פישעי-מין, מיני כל פרוצות,

 מגרים אלה — אחרים פליליים שים
ה את ומוציאים דימיונו, את במיוחד

 יהיה עצמו שהוא מבלי שבו, תוקפנות
הרפו בתחום חדשים מחקרים מעורב.

 מיב- של גילויים הפסיכולוגיה, או אה
 הם גם הרי-געש, התפרצויות או רות,

במיוחד. אותו המושך תחום מהווים

ת ש ק
 החדשות, את לעשות מעדיפים קשתים

אינ אחר באיסוף זמנם את לבטל ולא
 אם אך קרה. שכבר מה של פורמציה

ה התחומים הרי יתעניינו, זאת בכל
 לחדשות־חוץ, קשורים אותם מושכים

 סיפרותיים מדורים ויצוא. יבוא ענייני
 השכלתם. את להעשיר שיכול דבר וכל

 חברתי, צדק בענייני העוסקות כתבות
 ושיוו- האשה שיחרור מיעוטים, קיפוח

 צנזורה נגד יתקוממו הם לכולם. יון
הנמסרים. הדברים של הגבלה וכל

די ג
 ובכלל מיפלגות, בענייני מתעניין גדי

 התקדמות לפוליטיקה, שקשור מה בכל
 שקשור ומה המיפלגה, בתוך אישים של

 חדשות, התנחלויות המדינה, בבניית
הצל חקלאות, ענייני בהן. הטיפול ודרך
 מכונות־ של ופיתוח כישלונות, או חות

ל שקשורות ידיעות חדשות. חקלאיות
 וחלילה חס או בהם, ולטיפול קשישים

 נזקים בדבר ידיעות להם. שנעשה לעוול
באח זילזלו שפועליו למיפעל, שנגרמו

 להפסדים, וגרמו עליהם המוטלת ריות
 מוסיקאים, זמרים, על ידיעות וכמו-כן

אמנותיים. אירועים או

י ד ד
המזל, בן את מעניינות מאוד חדשות

 הן באם סבלנותו את מאבד הוא אך
חב בעיות מעשית. בצורה מוגשות אינן

 תנאים בגלל לאנשים הנגרם סבל רתיות,
 במיוחד ושכונות״מצוקה. קשים כלכליים
 בחידושי- ותגליות, בהמצאות יתעניינו

אירו וטיסות״חלל. ענייני־תעופה המדע,
הגבו החברה ענייני וכל חברתיים עים
 שקשור מה כל שני ומצד אחד, מצד הה

 ותינוקות, ילדים הזנת — צדקה למיפעלי
 והעשרה שירותי-החינוך מעונות־ילדים,

תרבותית.

ם גי ד
 הזולת, בסבל מתעניינים דגים בני

ובאפש אנשים, נהרגים שבהם אסונות
 ל־ ולעזור כסף לנדב או להתנדב רות

 שקשור ומה בריאות ענייני מיסכנים.
 צימ- להם. שנזקקים לאלה או לסמים,
 בלתי-מציאו- ודברים טיבעונות חונות,
ל על־טיבעיות או חדשות גישות תיים•
שו דגים בני ולקיום. לבריאות חיים,
 באורח-החיים, אמיתית לפשטות אפים
 שבאה חדשה תנועה בכל יתעניינו ולכן

ההמונית. הצריכה תרבות נגד להתקומם

ה העולם 2283 הז


