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 )31 מעמוד (המשך
 צריך — נעדר הוא שבו בחודש
 מצוקה הדבר פירוש אם גם לנסוע.

עתידית. כלכלית
 של קיום רואים הם עצמו במסע

 הנאה. של שמץ ללא דתית. מיצווה
 מוצאים הם בו המתרחש אירוע בכל

 למשל. !סורי,2ד ראוד דתית. סימליות
 הכרות בראש שהביט חוזר־בתשובה,

בו. ניעורה גדולה ותיקווה
 מערכת־השי־ בעתיד תתנהל ״כך

 אמר. הוא העולם,״ מדינות בכל פוט
 מוסלמי עונש זהו — כריתת־הראש

 ישתלט לאט־לאט רוצחים. ההולם
 כל יקבלו אז העולם. כל על האיסלאם
כך המתאימים. עונשיהם את הפושעים

אוויר י*מהעולם הפשע ייעלם
טהור ♦

 דתי- אינו ג׳אבר **בדאללד
צוני. קי  סוחר־ למתונים. שייך הוא ל

 לו מתירה שוזילוניותו עשיר, סיטונאי
 יותר נתפס המסע לכן בשפע. נהנתנות

 כקיום מאשר תענוגות של כטיול
דתית. מיצווה

ב שילטונות־יררן התירו 1979ב־
ל־ מישראל לעולים־לרגל ראשונה

 שם. אותו ולמצוא הארנק את איבדתי
 בכסף.״ יגע לא איש

 רביעה. אשתו, בליוויית נסע השנה
 יום־היציאה לפני חודשים שלושה

 ולווקף למישרד־הפנים בקשה הגיש
ה הגיעה אחר־כך חודש המוסלמי.

 גם כך מאשר. מישרד־הפנים תשובה.
הווקף.

 בג׳לביה לבוש מזוקן, רקסורי, דאוד
 לראשו. הדוקה אדומה, ובכפיה לבנה
 תרנגולות בחצר למיסגד. סמוך ביתו
ש וקישוטי־נייר, נחילי־דבורים ועז,

הטרי. החאג׳ את לשמח נועדו
 בקשה דקסורי הגיש פעמים חמש
 נדחה. פעם בכל למכה. ליציאה
 מהחוזרים־בתשובה. חוששת המדינה

 הדתית. התלהבותם את לצנן רוצה
 הוא לוותר. לא דקסורי החליט השנה
 התקבל. הערר לשר־הפנים. ערר הגיש

היוצאים. לרשימת צורף דקסורי
ביו מהליך סבל שלא לג׳אבר,

 את להכין זמן די היה דומה, רוקרטי
 תוך בסבלנות, זאת עשה והוא הטיול.
פרט. כל על הקפדה
 שלא למיקרה צוואה, כתב הוא
 זכר היוצאים, בקרב נהוג כך יחזור.
 כרוך היה מפרך כה מסע שבהם לימים

לשותפיו הסביר הוא בסכנת־נפשות.
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לגיאבר הירדנית תעדת־המעבר
שקלים בשני שלם עוף דגים, לקילו שקלים חמישה

ממכה מזכרת עם בביתו, ג׳אבר
ועוד ובמדינה במכה דיור ממוזג, אוטובוס עבור שקלים 2200

 כך לסעודיה. בדרכם ירדן את חצות
מ ערבים הראשונה, בפעם יכלו,

מיצוות־החאג׳. את לקיים ישראל,
 עבדאללה היה יכול לא אז גם

 הוא לנסוע. בבני־ג׳אבר, הצעיר ג׳אבר,
 קודם לתורו. בסבלנות לחכות נאלץ
 האחים. שאר אוזר־כך הבכור. האח נסע

גילו. על־פי איש־איש
 ב־ הגיע ג׳אבר עבדאללה של תורו

 ומאושר, נרגש חזר נסע. הוא .1985
נוספת. בפעם ויסע ישוב כי והחליט

 אי־אפשר לשם. אותי מושך ״משהו
 רוח־אלוהים, אולי למה. או מה להסביר

 אווירת או לכעבה, מעל שמרחפת
 בימי שם ששוררת והיושר הסליחה

 ער טהור, כל־כך האוויר העליה־לרגל.
 אני כסף, מלא ארנק מאבד אני שאם
שבו למקום לחזור יכול שאני יודע

 לנהוג עליהם כיצד בבית־המיסחר
לקרובי־ שלח הילדים ואת בהעדרו,

 קרוב
לאלוהים

 עלו מסיבת־פרידה, אחרי לילה, ^
י נ ב  שהסיעם לאוטובוס ג׳אבר הזוג ^

 דרכונם את הפקידו שם לגשר־הירדן,
 ועלו מיוחד רשיון קיבלו הישראלי,
 , ירדני. לאוטובוס
 הישראלי הרשיון את החליפו בירדן

 נמשך שלם יום ירדנית. בתעורת־מסע
 ל־ במסע פתחו אחרי־הצהריים המעבר.
 הגיעו בבוקר נסעו. הלילה כל סעודיה.

הסעודי. לגבול
 ומפוארת," גדולה הגבול ״תחנת

ממוזג־אוויר, ״האולם ג׳אבר. מספר

 קרים ובמים במקררים בחנויות, מלא
כלום." חסר לא ומיקלחות.
 גם שגור כלום״ חסר ״לא הביטוי

 של בשפתו גם ג׳אבר, של בשפתו
למא מתכוון ג׳אבר בעוד אך דקסורי.

ולח ולמיזוג־אוויר ולמיקלחות כלים
 דקסורי מתכוון כל־טוב, מלאות נויות
 לא וקרח, מים יש ״אם קרים. למים
אומר. הוא כלום,״ חסר

 במוסלמים פגשו בתחנת־הגבול
מוסל מיליון שני העולם. רחבי מכל
 עברו רבים לסעודיה. השנה הגיעו מים
 בתחנת־ אחדות שעות שהו ירדן, דרך

לירדן. סעודיה בין המפרידה הגבול
 ג׳א- אומר קשר," איתם יצרתי ״לא

 לי זרים הם שפתם. את מבין ״אינני בר,
ממני. ורחוקים
 חתמתי הארץ, את שעזבתי ״לפני

 לא כי מבטיח אני שבו מיסמך על
 אם יודע אינני זר. גורם עם מגע אקיים

 כגורם נחשבים הצרפתיים המוסלמים
 עם דיברתי ולא נזהרתי אני אבל זר,
אחד.״ אף

 שוב לדרך. יצאו קצרה מנוחה אחרי
 למחרת שלם. יום הנסיעה נמשכה
 הובאו הם למרינה. הגיעו בבוקר

 ממוזגות- חדרים, שלושה בנות לדירות
 ובמזרנים, במקרר מצויירות אוויר,
 כאן עולי־הרגל. למען במיוחד בנויות
 עד עליו האסורה מאשתו, ג׳אבר נפרד

 שוכן הוא העליה־לרגל. מיצוות לסיום
 כפרו. מבני שניים בחברת נפרד, בחדר

 בחדר שוכנו מחברותיה ושתיים רביעה
אחר.

מוח הנביא לקבר נסענו ״אחר־כך
 הרגשתי בכיתי. מאוד. התרגשתי מר.

 לי סולח שהוא לאלוהים. קרוב שאני
 בן־אדם אני שמעכשיו החטאים, כל על

ג׳אבר. אומר יותר,״ טוב
 בקבר־ אחד ביקור על מצווה הדת
 חמש נביאו את ביקר ג׳אבר הנביא.
בלי במדינה. שהייתו בשבוע פעמים

 נסע מעט, הצטנן כשחום־המידבר לה,
 החילוני, האיש חזר. בבוקר הקבר. אל

 מכל נרגש עמוסי־קדושה, אינם שחייו
קדוש. מגע

 מזה לדת בצמידות שחי דקסורי,
דרישו את היטב והמכיר שנים, חמש
 כשהשתטח בכה לא ורגשותיה, תיה
 שבאה טובה ״תפילה נביאו. קבר על

 יותר,״ הרבה אותי מרגשת הלב מתוך
 לא לרגל ״העליה כלאחר־יד. אמר הוא

 טוב, בן־אדם הייתי אס אותי. שינתה
 לא רע, בן־אדם הייתי אם כזה. נשארתי

ייתר.״ לטוב הפכתי
ר ג ח

וישמעאל
ד \ ע רי1< בו  נסעו מדינה בעיר ש

\)למכה.
 בגדיהם, את פשטו לעיר בכניסה
 תפר. ללא יריעות־בד, בשתי והתעטפו

 מלבד לגמרי, ערומים כשהם וכך,
 מיסגד אל נכנסו הלבנות, היריעות
 אדם ירד המסורת, על־פי שם, הכעבה.

לארץ. מהשמיים
 ג׳אבר החאג׳. מיצוות מתחילה כאן

 חשבוניות לפרוטות אותה פורט
 שבע הכעבה סביב ״מסתובבים קטנות.
 מנקודה פעמים שבע והולכים פעמים,

 זה כל המיסגד. בקצה לשניה אחת
 את סובבים הזקנים כשעתיים. נמשך

 שהסיבובים כדי לאבן, סמוך הכעבה
 מסתובבים הצעירים יותר. קטנים יהיו

 רחבי־ בסיבובים מהאבן, במרחק־מה
היקף.

 ושותים למרתף יורדים ״אחר־כך
 מצאה שהגר המים אלה קדושים. מים

ישמעאל. את שילדה אחרי במידבר,
 מחברי נפרדתי הכעבה ״במיסגד

 גדולה. שם הצפיפות שלי. הקבוצה
 אי־ הכעבה. את סובבים אנשים המוני
 ועזרה טובה חברות על לשמור אפשר
לעצמו.״ דואג אחד כל שם לזולת.

 עולי־הרגל שהו שבועיים במשך
 בכעבה ביקר ג׳אבר במכה. הישראליים

ב בילה זמנו שאר את פעמים. שבע
ומו גדולה ״שהיא בעיר, שוטטות
 תורכיות. במיסעדות ובאכילה דרנית,״

 דגים, קילו אכלתי שקלים ״בחמישה
 גדולה בגאווה אומר הוא וסלט,״ אורז
 את יודע עושרו שלמרות סוחר, של

 ״ובשני פרוטה, כל של הרב ערכה
 צלוי, שלם, עוף לקנות אפשר שקל

גדולה." ומנת־אורז
בש מציאות חיפוש חביב: בילוי

 שם קיימים שחלקם מכה, של ווקים
 העליה־ לכבוד מוקמים וחלקם תמיד,
לרגל.

ג׳א־ של בביתו חדר־השינה בפינת
 גרולה, מיזוודה מונחת בטייבה בר

 ובכלי־מיטה. בבגדים במגבות, דחוסה
 על מתרפק והוא במכה, קנה זה כל את
 מציגו מופגנת, בשימחה פריט כל

וב במכה, מחירו מה ומודיע לראווה
 בארץ. לקנותו היה יכול כסף כמה

 הזו והגלנטרית הפיננסית בתחרות
מנצחת. מכה יוצאת

 הפילה במכה לשהייתם השני ביום
וה ״החום ולדה. את ג׳אבר רביעה

 אומר לרעה,״ עליה השפיעו התרגשות
 כך על מצטער הוא אין אולם ג׳אבר.

 ב־ דווקא למכה נסעה שאשתו
ה ״זו הראשונים. חודשי־הריונה

 לקיים לאשה ביותר הטובה הזדמנות
 ״אשה אומר. הוא החאג׳,״ מיצוות את

 להיכנס יכולה אינה נידתה בימי
ש קורה לפעמים למיסגד־הכעבה.

 וכשמגיעות מכה, עד נוסעות נשים
 כך למיסגד. להיכנס עליהן נאסר לשם
 אשתי לשווא. היה המסע שכל יוצא

 קיימה אבל הוולד, את הפילה אמנם
המיצווה." את

 במכה. בבית־חולים אושפזה רביעה
 טיפול בבית״החולים, אחד ״לילה
 שילמתי זה כל עבור ותרופות, רפואי
ג׳אבר. אומר שקלים,״ 1000

 ג׳אבר לבני־הזוג עלה כולו המסע
 האישפוז. ובכללם שקלים, 4000
 שילמו בטול־כרם המוסלמי לווקף
 קיבלו כספם תמורת שקלים. 2200

 מדינה בערים דיור ממוזג, אוטובוס
הכ בשאר ובמינא. בהר־ערפאת ומכה,

ומתנות. אוכל קנו סף

 לסקול
השטן את

ת רו מ  לא לכעבה הקירבה ^
/  להישאר המחשבה בי עלתה / /

 ״מזג־האוויר ג׳אבר. אומר במכה,״ לגור
 הם מאיתנו. שונים והסעודים גרוע, שם

בפוליטיקה." מתעניינים לא בטלנים.
 אומר במכה," לגור רוצה לא ״אני
 יגור מי שם, יגורו כולם ״אם דקסורי.

 שהמוסלמים דורשת הדת טובת כאן?
האיס את ויפיצו העולם. בכל יתפזרו
לאם.״

 שם, להר־ערפאת. נסעו אחר־כך
 וחווה אדם נפגשו המסורת, על־פי

 יושבים חג־הקורבן לפני יום בראשונה.
 מביטים ההר, בראש העולים־לרגל

 ה־ את שקיים מי ומתפללים. בשקיעה
בתואר־חאג׳. וזכה כמעט הזאת מיצווה
 צריכים התואר את להשלים כדי
 כמו קטנות, מיצוות כמה עור לקיים
 שם במינא, לילות שלושה של שהייה

 עקירת־ של הדראמה התרחשה
 את סוקלים הראשון בלילה ישמעאל.

 בשבע במינא, מרחפת שרוחו השטן,
ב אותו סוקלים השני בלילה אבנים.

 בלילה גם כך נוספות. אבנים 2 ו
השלישי.

 הכעבה, את ומקיפים שבים אחר־כך
 ריאל 265״ לשחיטה. כבש וקונים

 ג׳אבר. אומר כבש,״ לכל שילמתי
 132 לאשתי. אחד כבש לי, אחד ״כבש

 בארץ מגוחך. מחיר זה לכבש שקלים
 לקנות כדי שקלים 400 להוציא צריך

כבש."
ה הממשלה שוחטת הכבשים את

 את ושולחת בחג־הקורבן, סעודית
 אופן שבכל מי עניות. למדינות בשרן

 לארגן יכול אכילתן, על מתעקש
 איש 20 ״כל קבוצת־רעבתנים. סביבו

 אומר בחינם,״ אחד כבש מקבלים
 את לרגע לא אף שוכח שאינו ג׳אבר,

מנעמי־החיים.
 שב כפרו, את שעזב אחרי ימים 25

 הכינו אחיו לטייבה. ג׳אבר עבדאללה
 וישבו כבש שחטו גדולה, חאפלה לו

 לסיפורי מאזינים הלילה, כל לצידו
הרפתקותיו.

ה שבו היום את מוציאים ״אם
 הצצנו אנחנו — באיראנים ירו סעודים
 הבית מחלונות הזה המחריד במחזה
 כריתת־ את ומוציאים ואם — שלנו

התנ יותר. נהניתי השנה הרי הראש,
 בכל מיזוג־אוויר יותר, טובים היו אים

 כלום. חסר לא קרים. מים הרבה מקום,
 ועיניו ג׳אבר, אומר יפה," טיול עשינו

נוצצות.
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תמרורי□
הקיפח־ים בעסק שיא
 שבעמק בסאדפרנסואה ♦ נולד

 האינדיאנים (בלשון המאדאוואסקה
 גבול שעל ארץ־הקיפודים), המקומיים:

 סיר, למארי ארצות־הברית, קנדה
ה ילדם ,49 הליודור, ולבעלה, ,46
 המתמחים איכרים זוג הסירים, בן. זב,

 מצאצאי הם תפוחי־אדמה, בגידול
 לאיזור שבאו הצרפתיים המתיישבים

.18ה־ המאה בראשית

הפרס* בקאזינו הימור
ג חו  של 55וד יום־הולדתו ♦ נ
 שחקדקולנוע(לורנס שריף, עומר

 יליד זייוואגו) דוקטור ערב, איש
בר ברידג׳ כשחקן גם הידוע מצריים,

כפייתי(שא וכמהמר בינלאומית מה
 בצרפת). קאזינו בית לעצמו רכש פילו

 עד שלו הקריירה בשיא שקיבל שריף,
 הוא לשבוע, מיכתבי־מעריצות אלף 25

 מאשתו, שנפרד אחרי מבוקש גרוש
ה בן בנו ואם מצריה שחקנית־קולנוע

 האס־ ששחקנית־הקולנוע ואחר סב
ש סטרייסנד ברברה ריקאית־יהודית

 לפרשת- קץ מספר, שנים לפני מה,
שלהם. האהבים

דודו־ במידיח ציורים
ג חו  91ה־ יום־הולדתו בלונדון, ♦ נ

 הירושלמי הצייר ארדון, מרדכי של
 ציוריו, תערוכת לרגל באירופה השוהה

 תמורת ציורי־שמן 23 החודש מכר מהם
 40 בין של דולר(במחיר למיליון קרוב

 יליד ארדון, לציור). דולר אלף 150ל־
 גרמניות אמנות אקדמיות ובוגר פולין

 ישראל פרס חתן הוא וויימאר), (מינכן,
 בית־ מנהל שנה, 40 לפני והיה, )1963(

בצלאל. לאמנות, הירושלמי הספר

טוראי במדי אלוף
 הצבאי בבית־הקברות ♦ הוטמנו

 אלי־ של עצמותיו קריית״ענבים, של
 במילחמת צה״ל אלוף בן־חור, זדו

 שנתיים ההדרכה), אגף העצמאות(ראש
 גופו את ציווה עת ,76 בגיל מותו, אחר

 אירגון מבכירי בן־חור, של שמו למדע.
 — הפרש במיסגרת פיתח, ההגנה(בה

 את — 30ה־ שנות של פלוגות־השדה
 בשנת לפניו יצא הלילה), לחימת תורת
 של לשר־הביטחון החזיר כאשר ,1948
 דרגות את בן־גוריון, דויד ימים, אותם

 בה הדח־ על שחלק מפני שלו, האלוף
 ביקש אך המערכה, את בן־גוריון ניהל

 זחל״ם כנהג פעיל בשירות להמשיך
טוראי. בדרגת הדרום, בחזית

כפרית בבגסיה כומר
 שבגליל מכר בכפר ♦ נפטר
 סטיפא* יוסוף ,81 בגיל המערבי,
 39ב־ שעמד מארוני, כומר סוסאן,
 של המאבק בראש האחרונות השנים

 נעקרו ממנו לכפרם, לשוב בירעם בני
 בקשתו שלפי סוסאן, .1948 בשנת
 אחז־ שהיא בבירעם, בכנסיה נקבר

 על נותרו שעדיין המעטים המיבנים
 משך שימש גם העקורים, בכפר תילם
 בבית־ספר מורה(לערבית) רבות שנים
בעכו.

• • •
הבריטי בשבי בנקאי

 ,95 בגיל בהרצליה, ♦ נפטר
 חברות־השקעות בעל אלין, הרמן
 יליד אלח, בארץ. הבנקאים וקשיש
 מילחמת־ של קרבי (וחייל גרמניה
 בשבי נפל במהלכה הראשונה, העולם

 שהלך בנקאי. של בנו היה הבריטי)
 בשנת בארץ, בהקימו אביו, בדרכי
 עמד בראשו אלרן, בנק את ,1931
 אחרים עיסוקים קיומו. שנות 35 משך
 23 גילוי אלרן: של הארוכים בחייו

בני של לאבודים, שנחשבו מיכתבים,
 קונ־ של תפקיד ומילוי הרצל זאב מין

 המרכז־אנד סלבדור אל של סול־כבוד
ריקאית.
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