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 אחיו היותי ובין ..תד׳ד״
 פוס שיגעון של

 עדיו■ סבר
אגצעיהתיקשוות

ס

ם רי מו ד לנסוע א סג מי  ביפו. חסן־בק ל
ם ם, ביו ד קו תו לקבוע כשביקשתי ה  אי

מר בבוקר, 11.00 לשעה פגישה  לי א
ס: ר א פ ל  להתפלל.״ הולך אני יכול, ״

א ד ללכת התכוון הו סג מי  כדי חסן־בק ל
ת היו מן נוכח ל לה בז תפי ה ה מ קיי ת ה  ש

ם שם. א היו מר הו סן או מן לני  שילך נוי
סן בלעדיו. אני. וגם מופתע, ני

 תוכניתך את שינית מדוע •
חסן־כקץ דמיסגד ללכת

 ואמרו לביתי טילפנו חיי. על איימו כי
לחיי. שיתנכלו

ץ פוחד אתה האם •
 לבוא ג׳סטה, לעשות רציתי פוחד. איני
 יגרום בואי אם אבל המתיחות, את ולפרק

 לין מה בשביל אז המתיחות, להעלאת
 עליו ויתנפלו בי לפגוע ינסה מישהו אם

 סערה. לעורר כדי יספיק זה אותו, ויכו
בפרובוקציות. להם לעזור רוצה לא אני

למישטרה? פנית האם •
 לא פשוט אני למישטרה. פניתי לא
ל להתפלל רוצים הם לחסן־בק. הולד

 אלוהים אם יודע לא אני בבקשה. אלוהים,
 אותי שואלת את אם אותם. לשמוע יבוא
 לאלוהים בית חומייניסטית. הפגנה זוהי

כזאת. מוטיבציה מתוך בונים לא
 להגיש עומד אתה כי לי נמסר •

?ו השגת־גכול על תלונה
 ניסן השגת־גבול. על תלונה נגיש לא
 מסכים לא אני אבל שכזה, רעיון העלה
 הכי בצורה לוועד־הנאמנים אמרתי איתו.

 על במיסגד משהו ייעשה שאם ברורה,
 בלתי- מעשה זה יהיר, זכויותינו חשבון
 חטא יעל להכות להם אתן לא אני חוקי.

 במיסגד הזאת התפילה שלי. החזה על
חוקית. בלתי היא

 לשפץ כדי כסה אוספים הם •
♦♦♦ המיסגד את
בלתי למטרה כסף לאסוף אפשר אי

 באופן בטאבו רשום שהבניין מכיוון
 ליטול ואי־אפשר הקניין בעל אני חוקי.

 לאלה ואומר חוזר אני ממני. זה את
 זה ,חבריה במיסגד: עכשיו שמתפללים

 עניין לפתור רוצים !הסכמתנו בלי ילד לא
 זכויותינו על שימרו אבל בבקשה. —

וכדין. כדת
 איש־עסקים אתה פרם, מר •

 בריא ראש להכניס לך מדוע רציני.
ה כל לך מה לשם חולה. למיטה

חסן־כק? עם הזה עסק
 מחפשת את אם מדריכה. שאלה זוהי
 אני אצלי. אותו תמצאי לא לדעתך, חיזוק

 כאן שיש חושב ולא צרות מחפש לא
 בתום־ילב הזה לעניין נכנסתי חולה. מיטה

 עושה שאני אמונה מתוך נקיות, ובידיים
 הלכתי לא והישר. הטוב המעשה את

 חסן־בק, כמו סוס על רכבתי ולא כשודד
לחוק. בניגוד או בכפייה מיסגד לבנות כדי

 אחד. אף של מרגשות התעלמתי לא גם
 פשוט רציתי קיימים. היו לא כלל הרגשות

 קשר בלי מחרפה, המקום את להציל
לספק־מיסגד. או למיסגד
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 ״ספר באומרד כוונתך מה •

ז מיסגד״

 רוצחים או זוכרים חיו אס
 חגוסלג׳, הוועד חנו׳ נין

 הסכם־ על איתי שחחגו
 על יודע אינני החניוה,

 ענייני. זה ואין כר,
 כחנו׳־ גונו האנשים

הגגשלה על־יד׳ הוועד

* *
 לא חסן־בק קהילתי. מיבנה הוא מיסגד

 בית־תפילה אם כי קהילתי,. מיבנה היה
 ב־ יזם בק חסן עריץ. מושל של פרטי
ו שמו להאדרת פאר בניין הקמת 1914

 הציבור, חשבון על נבנה הבניין יוקרתו.
וה הערבית באוכלוסייה התגרות מתוך

יהודית.
 להתאכסן, אלוהים אוהב היכן יודע איני

 קראתי רעועים. בצריפים או בבתי־פאר
 ששימש רעוע צריף שהרסו בעיתון אתמול

 ן כך על צעקה קמה האם כבית־כנסת.
 שלח ההוא העריץ לחסן־בק. נחזור אבל

 מצ- לקח כלי־עבודה, החרים חייליו, את
ו מנשייה של מבתי־הקברות בות־שיש

 בפרך הפועלים את והעביד בהן השתמש
 שנאו הערבים פרוטה. להם לשלם מבלי
 המאמינים שהמוסלמים היא, עובדה אותו.

 טומאה בו ראו כי במיסגד להתפלל באו לא
 עובדי־ ולא עובדי־כפייה ידי על שנבנתה
אלוהים.

 נהגו כק חסן של מותו אחרי •
 כמיס■ ולהתפלל לכוא המוסלמים

גד...
כבניין. המיסגד רשום בסיפרי־האחוזה

 קדושים ומקומות קדושה על הדיבורים כל
פאגאני. מינהג הם

 יצרים ללבות מוכן אתה האם •
כסף?־ להרוויח כשביל רק

לחישוב, אסור שלקבלן שחושב מי יש

שלו* בחדר־העכודח פרם
לשני!״ האחד ולהטיף להתערב מאיתנו המונע חינוך יש ולשימעון ״לי

 כסף. להרוויח רק אלא ולהרגיש להתבטא
קבל ישנם בשבילך. חדשות לי יש אבל
 יש כסף. בשביל הכל עושים שלא נים

 מהכסף. ונפרדים תורמים שהם לפעמים
 מציעים היו אילו באמונתו. חי אחד כל
 מזה ולעשות קאזיניו לבנות למשל׳ לי,

 כי לעיסקה, נכנם הייתי לא כסף, הרבה
 מצפוני את נוגד זה הימורים. נגד אני
עלי. המקובלות הנורמות ואת

 הכנסייה יבאה היתה אילו מזה, יותר
 חסן־בק את להפוך לי ומציעה הקאתולית

 אני תוקף. בכל מתנגד הייתי ■לכנסייה,
 שזה למרות כסף בשביל דכל עושה לא

ה הנורמות לפי צריך שאני מה בדיוק
מסויימים. אנשים על מקובלות

?־ אנשים אידו על •
מני שייקספיר של המודרניים היורשים

 שיי- את ומחפשים חרבם את מחדש פים
 יבושם ? שיילוק ממני לעשות החליטו לדק.

להם.
 שהתדמית סכור אינך האם •
הת של תוצאה היא שיילוק שד

ץ כעבר שעשית מעשים או נהגות
המתיי שווא שמועות לעודד מוכן אני
 להרגשתי. מפריעות לא הן אלי. חסות

 האמת. את יודעים ומצפוני אלוהים אני,
 רבים של יושרם עם להתמודד יכול אני

 יפה מתייחם לא אני לאחרים. מהמטיפים
 לי אין השמאלץ. ולמחפשי למתחנפים

 להיות מחפש לא ואני ציבוריות שאיפות
 מם- את בזעם משלם אני נבחר־ציבור.

 שיר־ החזק, על־ידי נשפטתי לא ההכנסה,
 עם שלם אני ישראל. מילחמות בכל תתי

מצפוני. ועם עצמי
לע מעולם התפתית לא האם •
אחיך?־ כמו בפוליטיקה סוק

 קוזה־נוסטרה לא היא פרם מישפחת
 להשיג על־מנת פונקציות לחלק המחליטה

 מאמץ אני משותפות. מטרות משותף בכוח
 אחי השומר :קין של האמירה את לעצמי
 אחי שלי. השומר אינו אחי גם אנוכי?

 אומנם יש בעסקים. ואני בפוליטיקה בחר
מעו פירושה אין אך בינינו׳ סולידאריות

 * ה־ חינוך קיבלנו משותף. ותיכנון רבות
ל האחד ולהטיף להתערב מאיתנו מונע
שני.

ב המתייחסת מגובשת זפחה3מ? אנחנו
 אמונה לנו יש השני. אל האחד רב כבוד

אנ אנחנו לנו. שנתנו ובחינוך במסורת
 באופן שומרים רבה, במידה צנועים שים

אפילו לומר ואפשר כבודנו על קיצוני

חסן־כק פרוייקט
ו שלי החזה על חטא על להכות המוסלמי לוועד־הנאמנים אתן ״לא

 כדי מילחמה הם חיי כל גאווה. לנו שיש
 את מבין אני כך באיש. תלוי להיות שלא

חופש. המושג
הת ועל שלך הרקע על ספר •

שלך. הקאריירה פתחות
 עם הגעתי חלבנה. רוסיה יליד אני
 .7 בן כשהייתי ארצה אחי ועם הורי

 העבודה ברחוב גרנו בתל-אביב. התחנכתי
שנתיים .3 גורדון א.ד. ברחוב ואחר־כך

בנו, של סרט מתון כרזה לידו: •
 של שני סרט של כרזה דומה, לא דומה
 בן דויד של ותמונה כוזבת, אהבה בנו,

גוריוי.
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