
 של ראשו על שופכין של קיתון זו נעלה
 של כדמות ותיארו פלסנר* מאיר הפרופסור

 אח בעצמו להציג ברקת ניגש גלותי, יהודי
 חלום הגשמת החדש׳ היהודי של דמותו

הדורות.
 ימינו ויד בכיסו נתונה השמאלית כשידו

 שעתיים במשך אחיד בקצב ויורדת עולה
 של המדינית המחלקה ראש יצא תמימות,

 להגן פלורנץ ועידת ומשתתף ההסתדרות
 וחבריו שילוח ראובן של התנהגותם על

 אמנותי כחיקוי שנשמע קולו, זו. בועידה
 את הביא בן־גוריון, דויד קול של מדוייק
בתל־אביב. מפא״י חברי לאוזני דבריו

 את ההסתדרות של המדיני הגאון הסביר
 למעשה־ כבדי־המשקל הפוליטיים השיקולים

 לענין ״היה בפלורנץ: שילוח של הפיצוץ
הז כשבידינו באנו כולנו אנושי. אספקט

 (של ההזמנה בביטול ראינו אישיות. מנות
פגי לא משרד־החוץ) פקידי ופישר׳ שילוח

 פגיעה אלא ישראלית, ולא לאומית עה
.אנושית .  בנימוסים פגיעה משום בזה היה .

בני־אדם!״ בין ביחסים האלמנטריים
 חשוב: פרט ברקת גילה כך כדי תוך

 האיטלקיים המארחים רצו הועידה לפני עוד
 בידעם ופישר, שילוח של בואם את למנוע

 את להטביע עשויה אלה שני שהופעת
הסירה.

זה היה לא להתווכח. שהעז האיש
 את ברקת אישר השאר בין היחיד. הגילוי
 זה היה אמנם כי )1097( הזה העולס גילוי
 העולמי, היהודי הקונגרס איש גולן, יוסף
הקונ כן, על יתר כולה. הועידה את שיזם
הכנס. את לממן עזר אף היהודי גרס

שי הופיע כאשר הצד מן עמד לא גולן
 בו הכנס, את להרוס ברורה במגמה לוח
 לטובת מכריע ערך בעל מדיני מיבצע ראה

 עם יחד הצביע גולן ברקת: טען ישראל.
ופישר. שילוח השתתפות נגד הערבים

 חובתו את לו להסביר כדי לגולן ״קראנו
 הזה הצעיר האדם כישראלי. האלמנטרית

 החוצפה עצם עמנו!״ בויכוח לפתוח העז
 המגע מחלוצי אחד גולן, של הזאת הנוראה

 הרשמיים, הגאונים שני מול הערבים, עם
 הסתפק לא גולן אולם ברקת• את הדהימה

 עם ישם לא שהוא לנו הסביר ״הוא בזה.
 שאנחנו לו כשאמרנו (שילוח). הזה האיש

הרא בישיבה להשתתף שלא לו מיעצים
 מקבל ״אינני השיב: הועידה, של שונה

 מגולדמן. הוראות מקבל אני מכם. הוראות
 הוצאת בעד להצביע הוראות לי נתן גולדמן

 ממשלת עם הוסכם שהדבר לי ואמר השניים,
ישראל!״
 רוסטום את ברקת שיבח זאת לעומת
 קיבל ״הוא מפ״ם. של הערבי החבר בסטוני,

ש ברקת, ציין ההסתדרות!״ כחבר מרות
יכול אינו ערבי, בהיותו בסטוני׳ כי שכח
בהסתדרות. חבר להיות בכלל

 ידע עצמו ברקת ותלמידיו. המורה
בועידה ״בנאומי הנעלה: חובתו מה היטב

 חשיבות את הדגשתי ההסתדרות. על דיברתי
הערבים בתגובת הארץ• לבנין ההסתדרות

 מסויימת מידה לראות היה אפשר לנאומי
הבנה!״ של

לגמ שונה ברקת. חשב פנים, כל על כך,
 אותה בסטוני, רוסטום של דעתו היתד, רי

ש ברקת, הופעת לעתונאים: השבוע גילה
המ הערבי העולם כמחנך עצמו את הציג
 הערבים. של הלאומית בגאוותם פגעה פגר,
 לא שווה, אל כשודד, אליהם לדבר ״יש

תלמידו!״ אל כמורה
 הבלתי־ וברקת חורש־הקנוניות שילוח

 זאת בכל אולם יכולתם. כמיטב קילקלו חכם
הי היסטורי: מפנה פלורנץ ועידת סימנה

 חוזי חתימת מאז הראשונה הפעם זאת תד,
ל הסכימו ערביים שאישים שביתת־הנשק,

ו ישראליים, אישים עם רשמי באופן שבת
 דעות פרטי באופן מהם אחדים עם החליפו

 לחיים ותקווה הדדית הכרה תוך ידידותיות,
משותפים.

כינוסים
א ־ ל ת ב ן ץ נ ר ו ל ■□3פ

 מישראל עבריים נציגים שחמישה בשעה
 תוך בפלורנץ, ערביים נציגים לפגוש נסעו

הפו והמיון הפירסומת חצוצרות תרועות
בתל־אביב נערכה ו),097 הזה (ה׳עולס ליטי

 המאורגנת, ההסתה של אחרים גילויים *
 ל־ שהעז על פלסנר, נגד השבוע שהופעלה

 מאמר שילוח: ראובן של פקודתו את הפר
 לסטודנטים שקרא מעריב, של חסר־תקדים

 בהפגנות־ נגדו לצאת הקשיש המדען של
ספת בוז, תו בתו  בובר, מארטין של תמונ

שר. שמו א  ל' מעל לפלורנץ. פלסנר נסע ב
ת  רבים בעיני הנחשב הדגול, הפילוסוף תמונ
שיות בעולם  ביותר, החשובה הישראלית כאי

שליחו מעריב: כתב כמותו״. איש של ״

 לא הפעם המיפגש בשקט. מקבילה, פגישה
 השכנות, הארצות בני עם עברים של היה

המדינה. תושבי ערבים עם אם כי
 ומגשי תסס בקבוקי קפה, ספלוני ליד

 אותו חברי חדש. חוג השבוע נולד כריכים
 האנושי. בהרכבם ומשונים שונים היו חוג

 תל־אביב, בצפון תמוז, בנימין של בסטודיה
 מתל־אביב, וערביים יהודיים סופרים נפגשו
 היום: סדר על המשולש. וכפרי חיפה נצרת,

יהודי־ערבי. תרבותי שיתוף־פעולה
 תמוז, ונרגשת. לבבית היתד, הפגישה

 שיף זאב הארץ כתב עם יחד הפגישה יוזם
 של לספרות הדף עורך מגד, אהרון והסופר
הפואמה את שירים: שלושה הקריא למרחב,

ת נפל בויו ת) חז רו מסו

כימים יצאשכיג׳י לוודאי קרוב
מפא״י מצע להכנת זו תקופה ינצל

לחופשה הקרובים
ת לבחירות ולניהול הבאו הוא ממושכת.

ת ראשי עם ממצות שיחות הבחירות. לקראת אחרות מפלגו

לשלוש קרוב שבמשך אחרי הפוליטית. לזירה ישוב שרת מטה •
תו נתרככה הציבורי, המערך בשולי לשעבר הממשלה ראש ישב שנים  התנגדו
מו יופיע כי לוודאי וקרוב משני, פוליטי תפקיד לקבל  עשרת בין הקבוע במקו

 החינוך תיק את לידיו יקבל ואף הבאה לכנסת מפא״י ברשימת הראשונים
--------------- הבאה, ביג׳י בממשלת

לתנועת המפלגתית פעילותו את דיין משה יצמיד לעומתו
* __ .... ו־י,̂- ררו-כצרד הדיור דייו וכיס.״  ולהתקדם להצליח מנת על כי הכרה לכלל כנראה׳ הגיע, רייןהמושבים.

 ■סוס למצוא מוטב וכי ביג׳י, נער להיות די לא מפא״י בתוך
שבים תנועת כנראה, יהיה, זה סוס לרכיבה. עצמאי  אשר המו

 מאזני־הכוח לפי בה. המרכזית העמדה את לכבוש ינסה דיין
שבים לתנועת כי מוסכם מפא״י, בתוך  הזר למנוח הוכויז המו

-----------------------------------------------------------------------בממשלה.

הפרוגרסיביים שכין כיחסים זעזועים יחולו
א פ מ , . מתפקידו לפרוש רוזן פנחס השר עם וגמור מנוי י

 אשר הממשלתי התיק לגבי הסכמה כל אין מפא״י מצד ואילו
 חילוקי־ הפרוגרסיבית. המפלגה מטעם רוזן של ליורשו יימסר
תו של מעמדו את יחזקו אלה דעות  הפרוגרסיבית במפלגה פלג או

על הבחירות, מו־עד התקרב עם ,הקואליציה דון פרישה התובע

ת אזרחית כמפלגה מעמדם את הצ״כ מן לשלול מנת ציוני פוזי  או
יחידה.
האמר״ דאג של הקרובה האפשרית הצעתו •

ירדני שטח תמורת הצופים, תר •על תוותר שישראל ז שילד

 כנראה, תהיה, זו הצעה ההר. שע׳ו הרכוש עבור ופיצויים אחר
 בישראל, האו״ם מזכיר של הקרוב ביקורו של גולת־הכותרת

 תהווה הר־ו:צ.טים שאלת הנוכחי. העצרת מושב נעילת עם מיד
 הנשק שביתת הסכם של 8 סעיף להסדר כוללת, מהצעה חלק

ת ליתר אשר הישראלייירדני.  יטען זה, סעיף של הנקודו
ן האמרשילד אי לטרון, וכביש מאחר ביצוען, על לעמוד טעם כי'

 לירושלים חדש כביש פתיחת עקב לישראל בלתי־נחוץ עתה הפך

שי ביקור להבטיח אפשרות אין ואילו  בכותל דיםיהו של חופ

המערבי.

 ניכרת כספית עזרה תעניק ארצות־־הכרית •
אחרי דרומה. הירדן מי העברת ביצוע להמשך
 מי להטיית תעלה בחפירת האמריקאים, בעזרת החלו, שהירדנים

מקורות לדילדול גרם זה שמיבציע ישראל התלוננה הירמוך,

ת ביצוע להרשות כן על יש וכי המשותפים המים המים תוכניו

עצמה. ישראל של
 גופים כלפי בעתיד יופעלו חריפים אמצעים •

 עם במגע יבואו אשר פרטיים ואזרחים ציבוריים
או שלום במאמצי בחוץ־לארץ, ערביים גורמים
ה ר ב ע . ה מ י י ג ז י ט ר ! ת תאפשריו השאר: בין ;  במגע האשמו

ת האויב. עס תיהם את לשתק נועדה זו תוכני מקורבי של פעולו

רנזיגזרח־ נכנם־ רא נזבניר
 הנעולה הדלת את אבו־חנא, חנא מאת אדמה
 עיסא של שירו ואת חוסיין ראשיד מאת

 את מזמין ״אני המשולש. תושב לובאני,
 שירים על דעתם את להביע המשתתפים

 קריאת את כשסיים תמוז, הציע אלה,״
השירים. שלושת של העברי תרגומם

אב מוחלטת. דממה אחת: היתד, התגובה
 שמיר. משה של בפניו הציץ שלונסקי רהם
המשתת ברצפה. מבטו את נעץ גורי חיים
 עבות תומר, בן־ציון ביניהם העבריים, פים

 לדברי אחד כל חיכו חלפי, ואברהם ישורון,
 לכל העונד, חוסיין, ראשיד של שירו חברו.

 לכל מתייחס אינו מדוע ששאלוהו אלה
 לי: ״התאמר — שבישראל והיפה הטוב
שב קיבוץ של יפיים את תאר  והנגב / ומו

 אך / הוסב? יבשת אל הירקון שס כי
. הדלת את מולי נעלת כי אחי׳ שכחת .  ״ .

 של הפואמה כבד. רושם עליהם השאיר —
 האיזורים וגזירת הפליטים צרת על אבו־חנא,
רישומה. את בהם נתנה הסגורים
 לדוברים ראשון הארץ. מנוף חלק

הנו את בירך הוא שלונסקי. אברהם היד,
שד,וקראו היצירות על בחיוב הגיב כחים,

)14 בעמוד (המשך

 למנוע וכן ו״איחוד״, השמית הפעולה מפ״ם, גולדמן, נחום הד״ר
שנות בעתיד  וסרבנות העיראקית המחתרת פרשת כמו פרשות הי

 פלך בועידת שילוח ראובן לפקודות להשמע פלסנר הפרופסור
ת ,של ביצועה רנץ. תן זאת תוכני  שילוח לראובן סוף־סוף י

לין ואנשיו פו זה. בשטח מוחלט מונו

אופו להיות תחליט בכנסת הדתית הסיעה •
 בשטח זה שינוי־יעמדה יורגש בעיקר סייג. ללא זיציונית

הממשלתי הקו שוללי אל םהדתיי יצטרפו כאשר החוץ, מדיניות

ת בכל ם שיטת את יתקיפו גם הס החוץ. בעיו המפלגתיים המינויי

ת. למשרות דיפלומטיו
 רפאל יצחק ח"כ יבין זה מסע במסגרת •

 מצד ;הדת ככללי הפוגעת התנהגות על חומר
הוא בחוץ־לארץ. ישראל של הדיפלומטיים הנציגים

לבתי־ בניהם את ברובם שולחים אלה שנציגים כך על יתריע גם
ת יהודיים לבתי־ספר ולא כלליים, ספר מו שירותם. במקו

האזרחים. לבעלות יוצעו ממלכתיים כלכליים מפעלים •
מי לגייס במאמץ מי לשוק האוצר יוציא גדולים כסף סכו ת המקו  המקנות מניו
 מינימליים רמחים והנושאים הארץ, בכלכלת יסודיים מפעלים של בעלות

איגרות הפצת 5 כספים לגיוס האוצר של נוספת תוכנית •מובטחים.
ת מילווה ת המילוות איגרות כדוגמת לדו״לאר, צמודו מן מזה המופצו  בין רב ז

הפזורה. יהודי במר־ מתפקידיהם יסולקו פנאי(פינסק) ויצחק ברים צבי •
ש יסולק זה בעקבות ״הפועל״. כז אי ה (״ בי'  נזה־ גם ברים הצלקת״) בעל צ

 רבי־ בחוגים הדעה והולכת שמתגבשת אחרי יבוצע הסילוק לכדורגל. התאחדות
ת השניים, של פעולותיהם כי בהסתדרות השפעה שו אינטר שיקולים מתוך הנע
שות הספורט, לטובת ולא סנטיים ת הציבור, בעיני הפועל מעמד את מבאי  מביאו

 הספורט בענפי שהמשבריס אחרי אלא מיד, יבוצע לא הסילוק ניכר. נזק לו
פוגעת■ הדחה השניים בהחלפת לראות יהיה ואי־אפשר יפתרו, השונים

ה לביטוח כולן בקרוב יועברו השונות הביטוח קרנות •
 הפועלים בין שמחקר אחרי המדינה, מבקר המלצת לפי תבוצע הפעולה לאומי.

אחד. במוסד הקרנות ריכוז מעדיפים שרובם הוכיח

בימים יעלה הערבי החלוצי הנוער של חדש קואופרטיב •
 באחד הכשרתם את המקבלים הערבים, הצעירים הקרקע. על הקרובים

ם ערבית אדמה יקבלו יזרעאל, בעמק הצעיר השומר מקיבוצי המשולש, בתחו

חקלאי. קואופרטיב של במסגרת יעבדוה

1095- הזה ם העגל •


