
 באהבת היהודים כל מאוחדים המערבי הכותל ״ליד העולם. מרכז היא ירושלים כי
בקירבם.״ שוכן אלוהים ונעלמים.״ ,נמסים ביניהם חילוקי־הדיעות כל אלוהים...
 ההמונים את פעם שראה ״מי אל־אקצה. למיסגד העולים המוסלמים׳ לגבי הדין הוא

 המוסלמים שלמען לחוש כדי בכד לו די כיפת־הסלע, ולייד וסביבו, במיסגד מתאספים
 הלל של באחדות יחד מתמזגים המתפללים .,,יראת־אללה לתוך כניסה של הרגע זהו

 נוכחותו ובתחושת בייראה ליבם את ממלאת זה קדוש במקום נוכחותם עצם לאדוני.
רעהו.״ עם אדם של ושיוויון שווה, מחסה כולם מוצאים כנפיו תחת אשר אלוהים, של

קנו ויק הוא ה
 הסוחרים את ישוע גירש כאשר בית־מיקדש. אין לנצרות הנוצרים. לגכי כן א

 ״הרסו השיב: הוא לסמכותו. הוכחה להציב נדרש מבית־המיקדש, וחלפני־הכסף /
 ישוע התכוון חברית־החדשה, לדברי מחדש.״ אקימו ימים שלושה ותוך הזה, המישכן את

השכינה. שוכנת בו החדש. המישכן הוא לתחייה, קם אשר שלו, שגופו לומר
 לתפילה, הנכון המקום היכן אותו ששאלה השומרונית, לאשה מקום• בכל נמצא ישוע

 ולא זה בהר לא לאב תתפללי כאשר השעה תבוא בוא אשה, לי, ״האמיני השיב:
ובאמת.״ ברוח להתפלל צריו שמתפלל ומי רוח, הוא אלוהים בירושלים.
 דעת את מסיחים אד מהודרים ובגדים מפוארים כניינים :ריא טען

 המוסלמי אחיו. לאמונות חיים שהוא הכבוד מן וגם מאמונתו, הנוצרי
והיהודי.
 הקדוש הקבר את ״לשחרר כדי מאירופה נוצרים אלפי יצאו שנה לאלף קרוב לפני

בזאת!״ רוצה ״אלוהים היתה סיסמתם הכופרים.״ מידי
 מודע היה משומעיו אחד כל או העקובים־מדם, מסעי־הצלב על מדבר אינו ריא

 אין וכי־על־כן — השלישי היום בתום מקיברו קם ישוע כי להם הזכיר כאשר להם,
בקבר. קדושה כל

עליוז״ לוחמים אנו מדוע ריק: שהיכר הוא אמונתנו מוקד ״הרי
טיעונו. בלהט קרא

 פולחן יצירת פולחן. של לעניין כלשהו מקום להפוך יכולה הנצרות אין לדבריו,
 לתוכה פגניים־מאגיים יסודות חדירת בעיקבות ובאה הנוצרית, האמונה עיוות היא זה

הרומית. הקיסרות בתקופת
 על העשירה המערבית הכנסיה של האפוטרופסות נגד ריא התקומם דבריו בסוף
 המקומיים. לנוצרים כנדבה בני־אירופה של כספי־השנור חלוקת זנגד בארץ, הנוצרים

לכן.״ קודם שהיה מכפי עני לעשותו פירושו כבודו, במחיר אדם ״להעשיר
 שילטון הצדיק לא הוא ירושלים, בעניין הוואתיקאן עמדת תחת חתר הטיעון כל

 נוצרית תביעה בל פסל אלא — לרבים היה שנדמה כפי בירושלים, בילעדי יהודי
ולמוסלמים. ליהודים להשאירה ותבע העיר, על בשילטון לחלק

מאדה. פחותים דכרי־כפירה כעוון כמרים נשרפו הכיניים, כימי

הקדושה רו1ו71 מרילין
 התפתח השולחן לייד לארוחודערב. ריא אותי הזמין בלבנון, לכנס צאתו רם **
שלמה. דתית תורה באוזני פיתח ולפתע הדת, של מהותה על ויכוח בינינו <

 פגישתנו זו שתהיה ידעתי ולא הקלעים, מאחורי המתרחש על מושג לי היה לא
 עכשיו הביתה. בחוזרי מייד הדברים את ׳רושם אולי, הייתי, אחרת רב• לזמן האחרונה,

הזיכרון. מתוך רק לצטט יכול אני
 מי בל לשלמותו, שחותר מי בל שדמות. כבל הוא אמר, אלוהים,

לאלוהים. מתקרב בו, הגנוזה היכולת מירב את להגשים שמשתדל
ספקנית. בנימה אשתי, שאלה — ו המושלם הפשע אל החותר לפושע, ביחס מה
 וחותר הקדושה, אל כמיהה בתוכו חש הזה הפושע שאפילו ייתכן נרתע. לא ריא

קדושה. של זיק היא לשלמות החתירה עיוורות. בעיניים אליה
 מי כל המשורר, המלחין, הצייר, שומעיו, לב את המרומם שיר היוצר הפופ, זמר

 היא כי קדושה, היתד. מונרו ״טרילין לקדושה. מתקרב הריהו — ההתעלות אל שנכסף
קרא. !״קדוש הוא הזה היופי !מושלם יופי לנו נתנה

הפלטתי, זו:״ דת מין איזו יודע ״אינני כנו. דבקה התלהבותו
״כעיני חן מוצאת היא ״אכל :

משהו, לי מאותת שריא הרגשתי סתומים. רמזים שמעתי ערב אותו מהלך כדי תוך
סעודת־פרידה. שזוהי הרגשתי הערב, סוף לפני איכשהו, בגלוי. זאת לומר שיובל מבלי

ביקש. לנו,״ שיר ״אנא, שמונה• כבן ילד והביא למיטבח, ריא ניגש הארוחה בתום
 איתן, בזרם מתוכו בקע הילדותי קולו כנסייתי. בשיר ופתח ריאותיו את ניפח הילד
גדול. זמר עמד לפנינו רתוקים. ישבנו החדר. את מילאה המתוקה והנעימה
בכובד־ראש. לנער שהודה אחרי ריא, אמר שלנו,״ מנערי־המקהלה אחד ״זה

מעדתו. שנפרד יודע אני עכשיו משחו. מכטא שהבישוף! חשתי
 רצה לא אולי איש. עם להיפגש עוד רצה לא הוא מלבנון. בחוזרו עוד ראיתיו לא

לי. הביא לא ערק בקבוק גם בריגשותיו. להתחלק
זה. לחבל־ארץ השייך משקה ונקי. צח אך חריף, משקה בערק. נזכר אני משום־מה

ריא. יוסוף של רוחו את גם איכשהו, מסמל, הוא אולי
 פקידונים ערביים, עסקנצ׳יקים נעלם. הארץ, בשמי הופיע בה פיתאומיות באותה
לבתו. עם לרווחה נשמו בוודאי הסוגים, מכל והצבועים הנוכלים ישראליים,
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