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 מצב היום, האום של מצבו את ציינתי — נקודות שלוש על הצבעתי שעבר בפרסום

 וסיימתי האנושי, בטבע נעוץ הבעיה כל מקור כי טענתי לאחר־מכן סכנות. .ומלא מביך
 רוצה הייתי היום אלו. לדברים שייכות־של־ממש לו יש אשר אלוהים יש כי שאמרתי עם

יותר. לסרט נאמר, שכבר במה קצת הדיבור את להרחיב
 סכנות טמונות בו למבוך נקלע שהעולם מישהו לשכנע לנסות צורך שיש חושב אינני

 הם שמעטים שני, י מצד לי, ידוע האנושות. כלל לגבי ביותר, אמיתיים איומים רציניות,
 פגום. הוא מעוזת. הוא האדם האדם. בטבע בעצם, נעוצה, שהבעיה בכך המכירים אלו
| בני־אדם על להשתלט שואף הוא שבו אמצעי לכלי־מלחמה, הופך בו נוגע שהוא מה כל

 מופנים להיות במקום — בקיומם להתכחש שאין כשרונות — כשרונותיו אחרים.
 לנו יש כך שלו. קצרת־הרואי הבצע תאוות את ושוב שוב משמשים חיוביות, למטרות

 יערות, והשחתת נופים החרבת לנו יש כך בהן. ״מצטיינות״ שלנו שהמאה המלחמות
 הגדולות לערים מעל מרחפים מלאי־רעל ערפ+לים רבים. ואזורי־מחיה מים מקורות

 ועוד האדם, על תשלוט המכונה שבו למקום אותנו להביא המאיימת מיכניזציה, שלנו,
 הנורא למצב הגענו לכן לו, ניתן באשר להשתמש יודע איננו האדם נטויה. היד

 אחוזים לנו, מעבר שהוא כוח איזה על־ידי לכאן נדחפנו כאילו היום, אליו שהגענו
ומוזרה. רעה רוח באיזו

 בפי מתאר הוא האנושי, הטבע את מכיר שה׳ תוך זאת. מכל מופתע איננו המקרא
— רבות שנים לפני עוד ממש, הללו הימים את נביאיו

 לאוהבי־עצמם יהיו אנשים שכן קשים, זמנים יבואו הימים באחרית מי ״דע
 חסרים וכפויי־טובה, בהוריהם מורדים ומגדפים, וגאים הוללים בצע, ואוהבי

ושונאי־ אכזריים אמיתית, אהבה להכיר או לאהוב היכולת ללא יראת־שמים,
 מאשר יותר תענוגות אחרי ורודפים קלי־דעת פוחזים, מוסרים־את־חבריהם, טוב,
״,אלוהים אחרי . . .״ • • ההיא בעת יהיה כן נח, ״כימי .

 הממאירות, תוצאותיו את לתאר גם והמסוגל האנושי, הטבע את המכיר האלוהים, אותו
 לוקחת. זו שהיסטוריה הכיוון את ולשנות האנושית בהיסטוריה להתערב שחפץ הוא
 חדש לב לו לתת בחייו, למלוך ולחזור לכך, המוכן בן־אדם כל בחיי להתערב חפץ הוא

.בשר לב לכם ונתתי מבשרכם, האבן לב את ״והסירותי חדשה, ורוח ״ . .  המסוגל לב .
 הנובעים ואמונה לבטחון אלא ליאוש, בהם מקום שאין חיים לב־היודע־שלווה. לאהוב.

 ממש אלא מרחוק״ ״אלוהים איננו ואשר כל־יכול באלוהים אנו ומכירים שיודעים מתוך
עימנו.

ר הזה האלוהים כי להעיד יכול אני מזאת. יותר כ ד התערב. כ  משיח, בזמנו, שלח, הי
 הן האדם את לשחרר בידו שיש מושיע שלח הוא לשוב. ולאנושות לעם יקרא למען

 האלוהים והיום האדם. את והמעוות המשעבד כוח החטא, מכוח והן החטא מאשמת
 אפיל לא ה׳, נאם ישראל, משובה ״שובה, ה׳״, אמר אליכם, ואשובה אלי ״שובו קורא,

.מכם פני .  עוונכם.״ דעו אך — .
נעשה? מה ואנחנו

ירדכעד רמת־גן 2234 ת.ד.
ייענו. מכתבים

במדינה
פשעים רצח

המסחרי במרכז
 כנהג יאמר ויקטור עבד שנה 25 מזה
ויק היה ילדים, לשמונה ואב נשוי מונית.

 בעבודה משפחתו לפרנסת לדאוג חייב טיר
 שעות. 18ב־ במוניתו עבד יום יום קשה.

 תל־אביב בקו נוסע היה האחרונות בשנים
עזה. —

 בעזה, הרימונים זריקות התגברו כאשר
 את יחליף כי ליבו על לדבר ידידיו ניסו
 לך כדי ״לא לו, אמרו מסוכן,״ ״זה הקו.
 לעשות?״ יכול אני ״מה חייך״. את לסכן
 יש הזה ״בקו להם. משיב ויקטור היה

 ילדי.״ את לפרנס מוכרח ואני פרנסה
 ללא ויקטור של ילדיו נותרו השבוע

 עצר הערב, בשעות השני ביום מפרנס.
 של המסחרי במרכז מוניתו את ויקטור
 מהמכונית יצא הוא אור־יהודה. העיירה

סאלם של פאר הנעליים חנות אל וניגש

בירושלים. המחוזי בית־המשפט
 מדינת־ שהגישה תביעה במסגרת זה היה
 ברובע גלריה בעל לוי, סמי נגד ישראל

 שר־ בירושלים. בעיר־העתיקה היהודים
 עליו השטח נגד צו־הפקעה הוציא האוצר

 סירב לוי סמי הגלריה. היתר, בין עומדת,
לדין. לתבעו המדינה את אילץ לצו, להיכנע
 טענותיו להוכחת לוי נעזר הדיון בעת

 המהנדס על־ידי ונחתם שהוכן בתרשים
 השם בעל שהמהנדס למרות חנטריש. א.

 לשופטים• לא אישית ידוע היה לא המקורי
להת הללו הסכימו התביעה, לנציגי ולא
 שכנראה בהנחה ברצינות, למיסמך ייחס
וזה. שם בעל מהנדס קיים

 הבעייה אולם ז חוקית לא הפקעה
 סניגוריו על־ידי שהועלתה יותר העקרונית

ואבר מלחי אליעזר עורכי־הדין לוי, של
אינו המופקע מהשטח היתה קצבורג, הם

 הוא כי הממשלה, על־ידי להפקעה כלל ניתן
הגיעו שעבר בשבוע לווקף. בעצם שייך

ב לוי סמי יפנה לפיה לפשרה, הצדדים
התכוון באמת האמנם לשר־האוצר, שאלה
אם הווקף. שבבעלות אדמות להפקיע השר

כאור־־יהודה זירת־־הרצח
1 •רוק מספר ? מסוכן חיזור

 סאלם שעה אותה היה החנות בתוך שקורי.
 .19 בן יצחק, שלמה אחותו, ובן עצמו

 כמה וירה מחולצתו אקדח שלף ויקטור
מתבוס במקום שצנחו השניים, לעבר יריות

בדמם. סים
 לחנות, להיכנס מישהו שהספיק לפני
 גם ירה יאמר ויקטור נוספת. יריה נשמעה
בראשו. בעצמו

 )45( שקורי סאלם כספי. סיכסוף
 כל כמעט בנות. לשלוש ואב נשוי הוא

 עוד רובם הכירוהו, אור־יהודה תושבי
שנה. 15 לפני עלה משם מבגדד,

 שלושים מזה ידידים היו וסאלם ויקטור
 יחד עלו בבגדאד, יחד גדלו הם שנה.
 בשכונת התגורר שויקטור ולמרות לארץ
 ידידים. נשארו הם תל־אביב, ליד סלמה

ביני הקשרים התהדקו האחרונה בתקופה
 סא־ של בביתו לבקר הירבה וויקטור הם,
באור־יהודה. לם

הח ליד שצבאו אור־יהודה תושבי אלפי
 הפצועים שלושת מוטלים היו בה נות,

 להעלות רק יכלו ויקטור, של מיריותיו
היריות. סיבת היתד, מה ניחושים,
 נפטרו וסאלם ויקטור כי נודע כאשר

ב יללות פרצו בבית־החולים, מפצעיהם
 אהב ״ויקטור העיירה. של הראשי רחובה

 מישהו, זעק סאלם,״ של מבנותיו אחת את
זה." על לשמוע רצה לא ״סאלם

 היה לרצח הגורם כי לספר ידעו אחרים
רכו היתד, ויקטור עבד בה המונית כספי.

 היה לא שלה הירוק המספר אולם שו.
 סכומים המספר עבור שילם הוא לו. שייך

 לו־ הספיק לא הכסף חודש. בכל גבוהים
 כספים. לו הילוד, סאלם ידידו למחייתו.

מותם. את השניים מצאו זה רקע על

משפט
 חנטריש

פירמה זה
 כלל, בדרך נועדה, לא רישטחנ המילה
ש רצינות של יתרה מידה על להראות

 היא זאת, למרות לבן־שיחו. אומרה מייחס
שופטי של הנכבדה לתשומת־ליבם זכתה

 להישמע לוי מתחייב בחיוב, השר יענה
לצו־ההפקעה.

 הוא בחיוב, שריד,אוצר יענה שאם אלא
הצ בינלאומית. לתיסבוכת להיכנס עלול
 על האפוטרופוס אבו־סוד, תאופיק היר

בפני לו, השייכים והנכסים עומר מסגד
הזח: העולם כתב

מי המופקע השטח את חכרו ״הנתבעים
ל לפנות מעוניין ואינני יכול אינני דינו.
מ ההפקעה, בעניין הישראלי ר,משפטבית
המוסל המוסדות להחלטת שבהתאם אחר
 ממשלת- בשליטת מכיר הווקף אין מיים

 הנוכחית ההפקעה אלו. בשטחים ישראל
 ששת־' מלחמת מאז היחידה. איננה גם

 לנו. שייכים שהיו בתים 14 נהרסו הימים
תח בירושלים המוסלמית שהמועצה ייתכן

לבית לפנות אלא ברירה לה שאין ליט
הבינלאומי.״ ר,משפט

דת
הרב

לבקרו בא שהאפיפיור
 של הראשי רבה שהרבני, דויד הרב
 זכה הדרומית, באמריקה קולומביה מדינת

 הפך הוא במינו: יחיד להישג כשנתיים לפני
 שהאפיפיור בעולם היחידי הרב להיות אז

רשמי. ביקור אצלו ערך
 בהן ולהערכה להכרה אופייני זה היה

 אותו המכיר כל שהרבני הרב אל מתייחם
יש לאזרחי כדתי. חילוני כגוי, יהודי —

טי לרוב הם הדת נציגי שבעיניהם ראל,
 קוצו על ליהרג המוכנים קנאיים פוסים

 העדות בין בהפרדה והמכירים יוד, של
 בשר כלי בין מבהפרדה פחות לא השונות

 הרחוקה מקולומביה הרב של דמותו לחלב,
מעודד. שינוי היא

הצעיר״. ״השומר כקן רב
 ואב נשוי ירושלים, יליד ,50 — שהרבני

 בבר־ לומדת מבנותיו שאחת לארבעה,
 משני למעלה עיראק. יליד הוא — אילן

 קולומביה קהילת יהודי אלף 12מ־ שליש
 מוכר זאת למרות אשכנז. ארצות יוצאי הם

המוקדשים בערבים כולה. הקהילה כרב הוא
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