)בורג'יאנ הגאון מאיראן
דבר העורכ

ידיעה בדיילי טלגרף הלונדוני משכה את תשומת לבי .משכה ומשכה ,עד
שניתר לבי והחלטתי להשתמש בה כאן כפתיח .מדובר בגילוי שמו האמיתי
של מחמוד אחמדינג'ד  -סבורג'יאן  -שם משפחה יהודי נפוץ באיראן
שפירושו "אורג טליתות“ .במבט ראשון סברתי שמישהו שם בטח טעה
והחליף בטעות את ה-ה‘ ב-א‘ ,אבל לפי הרעיונות המבריקים של האיש
המצליח לסובב את העולם על האצבע הקטנה שלו  -אין ספק שהוא יהודי.
חבריו לכיתה מספרים שאחד מחלומות הילדות שלו היה ללמוד לטוס,
לשכור מטוס ,להזמין את כל חבריו היהודים לטיול בארה“ב ,ולקפוץ בדרך
עם מצנח ,בתקווה שכוח הכבידה "ינחית" אותם כבר איכשהו ,ואלוהים ישנה
להם את הצורה.
בין אם הסיפור מדויק או לא ,הגאון האיראני מצליח להשפיע על סדר היום
העולמי כבר שנים ,מכתיב באמצעות הנפט את כלכלתו ,ובמיוחד  -משכנע
אותנו שצריך לחיות עם קואליציה המתעמרת בנו כאילו היינו חיילים על
לוח השחמט .לוח שבו מותר להתעלם מהשכבות הרעבות ”כי אין ארוחות
חינם“ ,לגזור עלינו גזירות משמיים כי מישהו במשרד האוצר שכח להוסיף
כמה אפסים לתקציב ,לגרש פליטים חסרי ישע ”כי יש גם ישראלים שמוכנים
לנקות שירותים בבתי חולים“ ,לזלזל במחאת שכבות הביניים כי ”תראו
מה קרה ביוון“ ,ולהשתיק את חופש העיתונות כדי לגרום לנו להתעלם
ממעשיהם של שרים וחברי כנסת שאף אחד לא ממש ממש אוהב.
ועם קצת מעוף ניתן לומר ,שהחלום של סבורג'יאן לשנות לחבריו היהודים
את הצורה נוגע למעשה במהות התרבות האנושית ,והיא  -הענקת צורה
קונקרטית לרעיונות מופשטים .לא אלעיט אתכם בביטויים נדושים שעמדו
מאז ומתמיד במרכז הדיון האדריכלי ,כגון “פורם פולואוס פנקשן“” ,לס איז
מור“ ו“לס איז בור“ .כל אחד מכיר ,אבל מי שלא  -בטח שמע על האימרה
המעמיקה ”גם יפה וגם אופה“ או בגירסתה האקטואלית ” -גם יפה וגם
מנקה“ ,ללמדך ,שאם מישהו גם יפה וגם עובד טוב ,סימן שהוא עובד זר.
הנשיא מחמוד 3בורג'יאנ )השמ האמיתי שמור במערכת(

אני חייב להודות ,שאם לא היינו חיים במשהו דומה לדמוקרטיה ,אני משוכנע
שבאחד מחלומותיי הייתי לומד לטוס ,קונה מצנח ,שוכר מטוס ומזמין איתי
לטיול בחו"ל את כל התופעות המעצבנות ,שיציקו קצת לגויים  -ואני לא
מתכוון ליתושים ,זבובים ,מדוזות וחומיינים.
הייתי חוזר משם עם כל מי שאיבדנו בדרך :יפי הבלורית והתואר ,הנסיך
הקטן מפלוגה ב‘ ,הבנות עם הקוקו והסרפאן ,העובדים הזרים שגירשנו,
המוחות האקדמיים שהברחנו ,קוהלת שיגיד לנו שהכל הבל הבלים ,רחל,
לאה ואלתרמן שיכתבו שירים ראויים ,תפארת מדינת ישראל ,ואם אפשר -
גם בגין ,רבין וסאדאת שישיבו למקומותינו את השלום והשלווה.
עם האדריכלות שנשתבשה עליה צורתה נסתדר כבר ,והרי לכך בדיוק
מוקדש הגיליון החגיגי הזה  90 -במניין.
אדריכל ד"ר עמי רנ
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