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״כן ,אבל הערבים לא יפתחו בריכת־
שחיה מעורבת לנשים וגברים  . . .בכלל,
המאמין בדת כלשהי ,אין התנגדותו לדת
אחרת כמו התנגדותו של כופר .הוא מת
חשב במאמין של דת אחרת.״

אין צורך בהרצה
מפתח  9כ״ס
מתנע חשמלי
ניקוי ראש א ח ת ל״ 40.000ק״מ
החלפת שמנים א ח ת ל״ $.000ק״מ
תצרוכת דלק  1ליטר ל־ 40ק"מ

— אם כן ,אתה מאמין שמצבכם היה
טוב יותר ,אילו חייתם תחת שלטון ערבי?

״אני לא אומר שצריכים כאן שלטון
ערבי .אני אומר שזה שגעון שהמדינה
הזאת נלחמת ב־ 200מיליון מוסלמים.״
— מה הפתרון שהיית מציע?

״פשוט מאד .למה לקרוא לזה מדינת
ישראל? למה '.א מדינת אברהם? שהרי
אברהם הוא א! :משותף גם ליהודים וגם
לערבים .יכריזו שזאת מדינת אברהם ויקימו
מדינה כמו אמריקה ,שיש בה מכל העמים
>
וכל הדתות.״
— העיקר
עצמאית.

שלא

תהיה

מדינה

יהודית

״עצמאות זה לא טוב .זה מרידה באומות,
והקדוש־בדוך־הוא אסר למרוד באומות .זה
גם לא טוב מבחינה בטחונית .למה לנו
ללחום עם הגויים? יושבים פה כמו במאסר.
כל הגבולות סגורים .יש לנו רק מעבר
מנדלבאום בשביל תיירים.״
— רב עמרם ,בגלל דעה זו ,ובגלל ההכ
רזות שהייתם מעדיפים לעבור לירדן מאשר
לחיות בישראל ,קוראים לכס בו ג די ם...

עמרם בלוי אינו עונה ישירות לשאלה.
הרי אינו מכיר במדינה ,לא נשבע לה אימו
נים ,וממילא אינו יכול לבגוד בה.
״אני נולדתי כאן .אני לא ראיתי ערבים
שיהיו יותר גרועים מישראלים ומאמריקאים.
עד שהציונים באו ,לא היה מיקרה שערבי
יהרוג יהודי .אני לבד יכולתי ללכת ביום
ובלילה בין ירושלים ונבלוס ,או לכפרים
אחרי נבלוס ,בלי ליווי של יהודי .אני יודע
שאפשר שוב לחיות בתוכם בשלום .עובדה,
כשהיו פרעות הציונים התחרו בערבים.
עברו הפרעות — שוב הערבים סוחרים
ועובדים ביניהם .שרק יהרסו את מעבר
מנדלבאום — כל התנועה תהיה קשורה
בלי מפריע.״
★ ★ ★

ייהרג ו 7א יעבור?

— שמעת בודאי על כוונתו של האדמור
מקלויחבורג לעזוב את הארץ.

״מה אתם רוצים ממנו? הוא מהחדשים,
רק כעת בא.״
— אין בכל זאת מתיישבת מצוות הישיבה
בארץ־ישראל עם הרצון להסתלק ממנה?

״אתה יודע מה כתוב אצל חז״ל? מוטב
לאדם שיעשה לו כנפיים ויעוף — מלהיות
תחת שלטון חנף.״

סוכנו ת ר א שי ת ל״ הי ע ק ל״ בי שראל
תל־אביב ,דרך פתח־תקוה  ,80טל36262 .

— מה איתך?

״אני לא יכול לעזוב את הארץ.״

סוכן :נ.

■— למה?

דוביצקי

צחוק .״אני לא מכיר בשלטון .לא מכיר
במדינה .ובלי דרכון אי־אפשר לצאת.״
— אילו יכולת לעלות על מטוס ,ללא
דרכון או תעודה — היית עושה זאת?
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דוגמות חדישות  .ביצוע ותכנון מעולים
תערובת המוצרים  :תל־אפיב ,רח׳ הרצל  ,43טל83575 .
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בית יואל,
רח׳יפו 33

שוב צחוק .״זה כמו השאלה ששאל ה
בחור :אילו היה לך אח ,היית אוהבת
עוגות?״
— כלומר ,תמשיך לשבת במאה־שעריס
ולנהל את מלחמת השבת.
העיניים התכולות הופנו כלפי מעלה ,ל
הראות כי בעלן עושה רצון־שמים.
— השבוע האחרזן עבר בשקט .אבל זה
יכול שוב להתפתח למכות ולמעצרים .זה
אינו מרתיע אתכם?
.,לא".

— ומה אם תבוא התפרצות המונית של
חילונים לתוך השכונה שלכם? גס אפשרות
זו אינה מרתיעה אתכם?
.,אצלנו אין כללים .יש הלכות .יש עניינים
שיהודי מצווה ליהרג ולא לעבור .יש ש
יהודי מצווה לעבור ולא ליהרג .כבודו מבין?
יש דברים שמותר להירתע מפניהם .זה עניין
של הלכות ,שצריכים ללמוד.״
— אדוני למד אותן ?
״אני לא למדתי אותן.״
— האם לא הגיע הזמן ללמוד אותן?
חיוך ערמומי :״עוד לא.״
— מי בכל זאת יחליט אם נטורייקרתא
צריכים ליהרג ,ובלבד שלא יתנו למכוניות
לעבור בשבת?
״הרבנים הם שיחליטו .יש בית־דין של
העדה החרדית .הנה אמרו השבוע שישגיחו
על ילדים לא לזרוק אבנים ,ולא זרקו .אני
לא רציתי להורות הוראה זאת .המשטרה
אמרה לי כמה פעמים לומר לילדים שלא
יזרקו אבנים .לא אמרתי .אני לא רב ופוסק.״
— בלומר שהמפתח בידי הרבנים ,והם
שיחליטו אם להחמיר את המלחמה או לא?
״כמובן.״
— מה הערכתך שלן?
.,אם ייכנעו הציונים — טוב .אם לא —
אני לא יודע מד .יקרה.״
העולם הזה 1365

