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העם

?11(7{ מות
 את להדליק התכונן שהעם שעה השבוע,

 הסופר בירושלים. נר כבה חנוכה, נרות
 בכינויו הידוע התלמי, יהושע ולוחם־האמת

עיניו. את עצם בנימין, ר׳ הספרותי
הש הוא סופר. סתם היה לא בנימין ר׳
 אשר היהדות, של הענקים דור אל תייך
 וכשביטאיה — בלבם היתד, גדולה אמת

 ר' התהלך שנים 78 לספרות■ הפכה בכתב,
 את החליף מונים 78ו־ אדמות עלי בנימיו

 שדעה למסקנה שהגיע פעם כל כי דעותיו.
 לנטוש היסס לא האמת, מן בה יש חדשה

 — לדרכו ולצאת .יבתו,0 ואת ידידיו את
באבנים. רגמוהו אתמול של ידידים בודד. גם

ה ברנר, חיים יוסף שגרצח. הידיד
 הפועלים מחנה של הנערצת הספרותית דמות
 רעו היה והשלישית, השניה ד,עליה מימי

 נרצח 1921ב־ בנימין•. ר׳ של ואהוב־נפשו
המ בביתו מתירע, ערבי המון בידי ברנר
 הראשונים בין יפו. ליד באבו־כביר, בודד

בנימין. ר׳ היה למקום, שהגיעו
 רעו, על קינה וכתב לביתו חזר הוא
 של פיו א כל את שביסאו במלים סיים אותה

 את ולהרגיז להדיח יכולנו אם הכותב:
 להריגת אותם שנביא כזאת, בצורה הערבים

 ברנר, חיים יוסף כמו וסד,!ר צדיק איש
 הבינונו ולא אליהם ביחסינו ששגינו משמע
 הכל, את לעשות יש מסקנתו: כראוי. אותם
הערבים. עם שלום השכנת למען

 זו הכרה מובחרים. אך - מעטים
 הקשה, בורך הרגיש הסופר את הובילה

 בישוב שהטיף מי לכל ומתמיד מאז שחיכתה
ענרי־ערבי. קירוב למען
 הגדול, הערבי המרד בהתלקח ,1936ב־

האוני נגיד את לשכנע בנימין ר׳ הצליח
ל מגנס לייב יהודה ד״ר העברית ברסיטה

 כדי תוך שתטיף, איחוד, בשם תנועה הקים
 אל ת־ערבית• יהודי לאחווה המרד, להבות
מובחרים. אך — מעטים הצטרפו זו 'קפוצה

לברית־שלוט, איחוד הפך השנים במרוצת
 הקטנה הקבוצה בעינו. נשאר העיקרון אך

 נר, בשש צנוע לירחון מסביב התרכזה
 בנימין, ר׳ ידיו במו והגיה ערך כתב, תו א■

המידות. זקן בעל הישיש
 אחריו השאיר לעולמו, השפוע הלך כאשר

 ת במציא כי רבות. נוגות מחשבות הענק
 זקן הצעיר הדור נראה תשי״ח חנוכה של

 האתמול איש לעומת לאתמול, ומשועבד
המחר. את וראה בדעותיו צעיר שהיה

מדיניות
הדוב חיבוש

 איכר, של בנו על מספר רוסי סיפור־עם
 דקות משעברו אפל. בלילה מביתו שיצא
 מתוך אביו לו קרא חור, לא והבן מספר
הביתה!״ ר חז אתה? היכן ״איבאן, הבית:

 וחזור לו ,,הנח הבן. צעק דוב!״ ״תפ.תי
 השיב מוכן.״ ״אני האב. הורה הביתה!״

א ״אבל איבאן, לי.״ מניח לא הו
 דומה, היה ישראל של המדיני מצבה
 לפני הדוב. לובו איבאן של למצבו השבוע,

 הצפון־ הברית ארגון כשחברות שנה, חצי
 פד, י כדר על במעורפל רק חשבו אטלנטית

 גאוני רעיון כבר היה הקרובה, ועידתש של
ה המדיניות עושי של במוחותיהם מגובש

 הצפון־ הדוב את לחבק הרו מ הם ישראלית.
 לד,מ לעזור עשוי הוא כי בהנחה אטלנטי,
במרחב. המצב של אוהו בפתרון
 המדינית ת בצמ נפשית .נכינות כל באין
 הגוש עש א הערבים, עם ישיר מגע ליצור

ו הממשלה ראש החליטו האפרו־אסיאתי,
חב אצל האפשר ככל להשתדל החוץ שרת
הת שטח את ירחיב שהארגון נאט״ו רות

 צנוע: דבר ביקשו הם למרחב. עניינותו
ב ישראל, של לשלמותה יערוב שנאט״ו

 על־ או הסובייטים על־ידי תקף ת וזו מקרה
הערביות. גרורותיהס ידי

רי ב. גו ר ע ת  חד־צדדי. היה החשבון מ
 אל־סעיד נורי הזקן השועל הריח בבגדאד

 מתחת הדבש את לערות מצויינת הזדמנות
 מואך־השרת באשא, נורי ישראל. של לאפה

ללונדון. אץ במרחב, הבריטית האיפריה של
אנקרה, ממשלת על ללחוץ הספיק בדרך

ה שנזו במקום בנימין, ר׳ הכינוי את •
 ברנד. לו העניק רדלר־פלדמן, שע יה אמיתי,.
 חוברת השניים הוציאו בלונדון יחד בשבתם

 בחוברת ביצירותיהם. שמילאוה ספרותית,
 על בנימין. ר׳ של רשימות שלוש היו זו

 אביו), של משפחתו (שם רדלר חתם האחת
 אמו). משפחת (שם פלדמן חתם השניח מל

 בתר. את שאל השלישית?״ על אחתום ״איך
התשובה. היתה בנימין,״ ״רבי

 העיראקית, התביעה בגדאד. בברית שותפתו
 ש־ ותורכיה: בריטניה לתמיכת שזכתה
 הישראלי־ בסיכסוך יתערב אומנם נאט״ו
הרש התוכנית ישראל. לרעת אך — ערבי
ה שנפת־וה הועידה לדיוני שהוכנה מית,

 אשר ת תוכנית־הבלה היתה בפאריס, שבוע
 שלום ישראל: מדינאי הזמן כל חששו מפניה

 זו רה בצ .1947 של החלוקה תנאי לפי —
 שאינה — ישראל כי הרושם בעילם יווצר

השלום. את מעכבת — לוויתורים מוכנה

 כשבועות ישראל של כיותר החשוב המדיני צעדה •
ר,כשלון אחרי צרפת. עם צבאית כרית כריתת יהיה הקרובים

 חעלולים המדיניים הקשיים ונוכח הצפון־אטלנסית, הברית חסות את לקבל
'ישראל גם מוכנות ישראל, כלפי בריטניה עמדת מהחמרת כתוצאה להתגלות

רשמית. ברית של יפוד על ביניהן היחסים את להסדיר צרפת וגס
כל ישיג לא ישראל כגבולות לשינוי הנוכחי הלחץ •

הבריטית־ ההצעח את יקבל שנאט״ו סיכויים אין כי ברור עתה כבר תוצאה.
רובן ואילו הערבים, את לפייס כדי ,1947 של החלוקה לתוכנית לחזור תורכית

סביב הי׳וימייח החירוכיח חיסול מסתמן הקואליציונית: בחזית *
בקשר יייי״יז. מיי״״י י־יז מחיחיח צפויה זאת לעומת הדתיים. אל היחס

 הנייסראליות, קו אל לשוב •ש כי הדעה מתגבשת במפ״ם החוץ. למדיניות
בתוקף. ביג׳י מתנגד לו אשר
בממשלה הפועלים מפלגות שלוש בין הכלכלי הדיון •

סבך כל את כמעט כולל אליה דיונים של היום סדר תוצאות. ללא יסתיים
מ כגון המדינה, של הכלכליות הבעיות

 מדיניות תיספת־חיוקר, המחיה, יוקר דד
ר<יי- רהתחשרית חיייי ו י י* הסובסידיות.

המפלגות. שלוש בין נית
 של שמו את תחפש אל י •

בשבועות בעתונים נפיס הרב
 בין שהתנחלו בשיחות הקרובים.

 פעולותיו סביב הדתיים, לבין מפא״י
 כי הסתבר הראשי, הרב של התקיפות

 נגדו החריפוח התגובות מן גדול חלק
נחימי. לפירסוס משאיפתי כתוצאה בא

 כי ניסים לרב יסבירו הדתיים ראשי
בשבועות לכת יצניע אם לעשות יטיב

הקרובים.
 בין השיחות יתחדשו שוב •

 חרות, לכץ הכללים הציונים
 חפעם המגס תוצאות. ללא ושוב

 כי סופית להבהיר ועשוי קצר, יהיה
ימנ מפלגות ששתי רבים סיכויים אין
ה לקראת להתאחד יוכלו אליה יות

הרביעית. לכנסת בחירות
 המרד ההכחשות למרות •

 כשנת חנינה תהיה לא בי בות,
 בכל* ככראה תוכרז העשור,

נשיא מטעם חלקית חנינה זאת
 חמש־ משרד של ההכחשות המדינה.

חיו אשר עברייוים לר־ין באו פטיט

 אלא לישראל נותרה לא החדש במצב
 התערבות מחיר בכל למנוע אחת: משאלה
 ם נח. השתדלנות: מכונת מיד הופעלה נאס״ו.
 מפא״י, התקפות את לשכוח נתבקש גולדמן

 קוג־ הוותיק, ידידו תמיכת את לרכוש טס
 ב־ מרכזית דמות הגרמני, אדנאור ראד

 אד־ של אחד ידיד יוספטל, גיורא נאט״ו;
 של חוליו למיטת הוא אף הובהל נואר,

 עמלו ובלונדון פאריס בבריסל, הקאנצלר.
הרעה. את לדחות בקדחתנות, ישראל שגרירי

 ועידת של הדיונים נפתחו כאשר אולם,
 אמנם אם עדיין לדעת היה קשה נאט״ו,
חיבוקו. את להתיר הדוב יסכים

עתונזת
להדג״ש לא נא

 של המפואר העתונאים במועדון הכסאות
עור־ אך ונוחים. כמרופדים ידועים תל־אביב

מאיר החוץ שדת
בקשה חכשלון, אחרי

י שממילא וון מכ כי להחלים עלולים
עבי בביצוע להסתכן להם מותר חינו,
העשור. שנת לקראת רות,
 בלונדון ישראל שגריר •

תפקידו. את יסיים אילת אליהו
 ב־ דיפלומסי שירות שנות תשע אחרי

לירו אילת ישוב ובלונדון, חשינגסון
ה התפקידים לאחד יתמנה שם שלים,

בלונדון במקומו החוץ. במשרד מרכזיים

חישראלי־ערבי. לסבן להיכנס רוצח אינו הברית חברות יתר של המכריע
 לחשיג׳את ממאמציה בריטניה תחדל לא זאת, לעומת •

 גבולות, קיצוץ של הסדר ישראל על לכפות המערב הסכמת
בכיס! להשפיע •?סו האנגלים ערב. ממדינות חלק עם שלום תמורת

 החדירה את לעצור היחידה חדרך זוהי כי נימוק מתון ארצות־הבדית, על זח
התקפת־נגד. לפתח ואף במרחב הסובייטית

מארץ־ישראל. הערכיים הפליטים כמצב שינוי צפוי •
 כל לפני הכרחי ראשון צעד הפליטים בעית ביישוב הרואה ארצות־הברית,

 בארצות מהפליטים ניכר חלק של מחדש יישובם את לבצע כנראה תצליח הסדר,
ויייר״ת ירדי פלייייח: לקלות העשויות המדינות נדיב. אמריקאי במימון ערב,

 המדיניים, וכתביהם היומיים העוזונים כי
 אי־ סימני הראו השבוע, עליהם שישבו
החוץ. שרת ישבה לפניהם נוחיות.

 על חומר־רקע למסירת שנועדה בשיחה
ל גולדה סיפרה המדינה, של יחסי־החוץ

 חמור ישראל של המדיני מצבה כי אורחיה
 לעיניהם אפילו שנראה ממה יותר הרבה

ותי חזרה להדגמה העתונאים. של החדות
 הסובייטי החוץ שר עם פגישתה את ארה

 האו״ם בעצרת תה שה בעת גרומיקו, אנדרי
 סופה כי הדגיש הרוסי חודשים. שלושה לפני
ב תמשיך אם מושמדת, להיות ישראל של

הנוכחית. מדיניותה
 להיקלט ישראל של הנואשים נסיונותיה

 החוץ, שרת לדברי כלשהי, מערבית בברית
 פיזי. ל חיס בפני עמוק חשש מתוך באו

 להשמידך,״ הפסק בלי מאיים אחד ״כשמש
 אל להתחבר אלא ברירה לו ״אין הסבירה,

קיומך.״ בהמשך המעוניינת מדינה בל
 את לתרץ החוץ שרת ניסתה זו בצורה

 בתמיכת לזכות ישראל של נסיון־הביש
 באה לא הפגישה וכל לעיל). (ראה .נאט״ו

להד שלא העתונות נציגי על להשפיע אלא
מדי של זה כשלון המידה על יתר גיש
החוץ. ניות

איקיזפירד. חניד איתו, חיסר ד״ר החיץ משרד מוהל כנראה, יתמנה

 מזכיר על תלחץ מפא״י של המרכזית הביקורת וועדת •
בחבר מתפקידו להתפטר אלמוגי 8ייוםן חיפה פועלי מועצת
ת. ס  מרכז* מתפקיד ביותר חבר יכהן לא מפא״י, ועידת להחלטת בהתאם כנ

 תורו הגיע ועתה מפא״י, מח״כי תריסר כחצי מהכנסת התפטרו כח עד אחד.
 זדסח את לעזוב או הברירה: תועמד אלמוגי בפני זאת. לעשות אלמוגי של גס
 שיתרו צדוק■ חיים עורך־חדיו לכיסת יכום אליווגי של במקומו הכנסת. את או
-״ רחי׳י מיכ״ל עירד־הדין של

התנועות לבל משותןז חדש, התיישבותי גוף יוקם •
 לכיש, חבל יישוב הושלם שלמעשה אחרי הנגב. ליישוב הקיבוציות,

יאייית תבייש לאירן יישיר וקודות ב־ס? של הקמתה בן־גוריון דויד עתה יוזם

 הציבוריות והתגובות הזה, הע־לם גילו״ אחרי מתפורר. הש.א. •
 ים מיסד של הקבועים הרשמיים העובדים 35 סתוד ו8 ■הגישו אלה, לגילויים

התפסרותס. את

הש כאשמת כקרוב. כנראה יעצר גבוה משטרה קצין •
 כנמל־ לאחרונח שהתגלתה הגדולה ההברחה כרשת תתפות
יש משטרת של משמר־החופים שוטרי היו ושאנשיה חיפה,
 בתוכם הכנופיה, לראשי עתה מניעה רב, במרץ המתנהלת החקירה, ראל.
יווארץ. בצפון חגביחיס המשטרח מקציני אחד גם כנראח נמצא


