
על אפשרית, ־אחים מילחמח על מדבר ליבוביץ ישעיהו הפרופסור
ו מאי גולות בגין, מנחם על הירוק, לקו השיבה אחרי שתבוא המפולת
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 עצמי את הסוחת׳ ילא
 זמן כל לקלפי. ללכת

 אזנלה השטחית שבעיית
 טעם שוס אין ׳נפחות,
אמד דפו בכל להתעסק

 אפשר אם בטוח אינני
 אחיט. מלחמת למנוע יהיה

 תהיה לא מלתמת־אחים
 הגדולה תקטסטוופח

ישראל עס של ביזחו

 שמישפסות לעובדה
 יכולות אינן יהודיות
 מישפתות עס להתמתן
 כל אין אחוות יהודיות

הנישואין לחוקי קשו

 הקושרת דת־ישואל
 חילונית ברשות עצמית

 התנאים צווה!בבל בכל
 בדרן הולכת

התאבדות של

 אלא אינו בגין מנתם
 ממשלות של הקו ממשיך

 ששללו והמעדר, ׳ מפא
 וזכויותיו קיומו את
הפלסטיני העם של

 שאחד׳ להיות ׳כול
 מהשטחים, שנסתלק

 למען ללחום נצטוו
 היהודית. מדינתנו

כאצ׳פיסט אינני אני

 מול עמד לייבוביץ׳ ישעיהו פרופשור
 קהל- — דברו את ונשא המיקרופון

ש הפרופסור פעור־פה. נשאר מאזיניו
ש של״י, של בחירות באסיפת הופיע
 ״הנבחרים״ הטלוויזיה לסידרת צולמה

 כשהוצגה למילחמת״אחים. במפורש קרא
 עוררו האחרון, החמישי ביום הסידרה

 הותקף הוא — רבה מחלוקת דבריו
ה מעורר הפרופסור ומימין. משמאל

 הוא לטענתו, התרגש• לא פרובוקציות
 בעד שנכתבו המאמרים את קרא לא גם
דבריו. נגד או

 ושומר־ דתי איש לייבוביץ׳, פרופסור
 כשמתקיימת רבים. על-ידי נערץ מיצוות,
 לפה, מפה האולם מלא שלו, הרצאה
ו סערה תמיד כמעט מעוררים ודבריו

ב מלמד 79ה־ בן הפרופסור מחלוקת•
 למדעי- ובפקולטה למדעי״הטבע פקולטה

 .1934 מאז העברית שבאוניברסיטה הרוח
באוניבר ופילוסופיה כימיה למד הוא

דוק תואר קיבל 1928וב- ברלין, סיטת
הש 1926—1928 בשנים לפילוסופיה. טור

ב לפיסיולוגיה במכון בביוכימיה תלם
לרפו דוקטור תואר קיבל 1934וב־ קלן,

לארץ. עלה שנה ובאותה אה
ש צר״המידות, בחדרו איתי, בדברו

ה של למדעי״הטבע הפקולטה בבניין
 יושב בגיבעת-רם, העברית אוניברסיטה

מש הוא במיספריים. ומשחק הפרופסור
ל דומה הוא — בדברו עיניו את פיל

 בו. חפץ שאינו מצב עם שהשלים אדם
 פעם ומדי קצרים במישפטים מדבר הוא

כש בייחוד גבוהים, לטונים קולו עולה
בשנואי-נפשו. מדבר הוא

 מיל- כי תחושה קיימת איתו בשיחה
הוא שעליהן והמפולת חמת״האחים

 הקרוב בזמן להתרחש עומדות מדבר,
הדלת. מאחרי מצפים ממש —

״הנבח הטלוויזיה כסידרת •
 שד״י. בכנס נואם צולסת רים״,
ז התנועה חכר אתה האם
 הזדמנוית לי נמצאה כי ■שם הייתי לא.
 והייתי להגיד, יש דעתי שלפי מה להגיד
אחרות. במיסגרות גם אלה דברים אומר
ה תנועת כמיסגרת נם •
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