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במדינה
העם

ה מן ארד
 בביודסוהר עברי נער יוסף, ימי מאז
 לנבא במרחב מסוכן מקצוע זה היה מצרי,

ובצורת. גשמים על נבואות
ה מכל החקלאות מומחי נוכחו השבוע

 אחד, עתון זה. כלל נכון אכן' כי סוגים
 נרטב בצורת, על רועשת בכותרת שהודיע

 כאשר ובדיוק מוכריו. זרועות תחת בגשם
 ראשה את הרימה האנטי־בצורתית הסיעה

 העזים הגשמים פסקו במאמרים, והריעה
לאידם. במרום חייכה חמה ושמש
 הזקן הפלאח השבוע היה ביותר חכם
 בכפר בקתתו בפתח שישב בלויה, בעביה

 ואמר: בשויון־נפש בשמיים הסתכל ערערה,
אללה.״ מן ״הכל

מרחביים יחסים
מפירנצה פראנציסקום

 ירושלים את כבש אל־דין שצלאח אחרי .
 ערי־ ושאר עכו לעבר הצלבנים את ודחק

 את לשבור יש כי הצלבנים הבינו החוף,
 על־ במצרים. העיקרי: במרכזם הערבים כוח
 ,1218 בשנת החמישי, מסע־הצלב הופנה כן

ארץ־היאור. לעבר
הנילוס. שפך אל מעתלית הפליגו הצלבנים

 שני דאמייטה, ליד המיבצר את כבשו הם
 דאמייטה העיר ואילו החוף, מן קילומטרים

 משנה למעלה במשך הערבים. בידי נשארה
 שאחד מבלי זה, מול זה הצבאות שני רבצו

השני. על להתגבר הצליח
 זה היד, מוזרה. דמות בזירה הופיעה ואז

ה בן פראנציסקוס, בשם קטן איטלקי נזיר
 הפראנציסקאנים מיסדר מייסד אסיסי, עיר

ה והעוני. הטבע החיים, אהבת על המבוסם
 שלום להשכין למטרה לו שם הקטן נזיר
 במחנה שהות אחרי והערבים. הצלבנים בין

לע הצלבני הפיקוד מן רשות קיבל הנוצרי,
הפוגה. של דגל תחת הערבי למחנה בור

 אולם תחילה, בו חשדו הערבים הזקיפים
מוכ מלוכלך וכד, עדין כה שאיש הסיקו הם
 ליחס מטיף והאיסלאם — מטורף להיות רח
 נגעה אללה שרוח למטורפים, אהדה של

 אל־כמיל, הערבי לשולטן הובא הוא בהם.
אל־דין. צלאח של בן־אחיו

 הוא כי להוכיח פראנציסקום ביקש שם
 לעבור לו יינתן הצעתו: אלוהים. בשם מדבר

 יתקבל בשלום, יעבור ואם בוערת, אש דרך
 אדם שהיה השולטן, אולם כהוכחה. הדבר
 זאת תחת זאת. להרשות סירב מאד, נאור

 סירב שהלה מתנות, פראנציסקוס על העמיס
הנוצרי, למחנה והחזירו לקבלן,

ללא פראנציסקום של שליחותו נשארה כך

 השולטן הציע אמנם מה זמן כעבור תוצאות.
 ארץ־ישראל כל את להם להחזיר לצלבנים

 של בסופו סירבו. הללו אולם הירדן, עד
ממצרים. וסולקו הנוצרים נוצחו דבר

 שנה. 740 עברו מאז שניה. מהדורה
 הטוען אל־נאצר, עבד גמאל שולט במצרים

 ב־ חדשה.״ ממלכת־צלבנים היא ישראל כי
 אליו למקום צר,״ל הגיע כמעט מיבצע־סיני

 גם כי נסתבר השבוע הצלבנים. אז הגיעו
יורש. נולד לפראנציסקום

לש לה־פירה, הקטן״) (״הפרופסור ג׳ורג׳ו
 ומעולם מאז היה פירנצה, עירית ראש עבר

כ אסיסי. מעיר הנזירי של מושבע מעריץ
 האדם לאהבת מטיף בעוני, חי הוא מוהו,

ה בעיות את לפתור שאפשר מאמין והטבע,
מוסרי. ולחץ נוצרית אהבה באמצעות חברה

 בעקבות ילך כי לה־פירה הודיע עתה
 הודעתו: המרחב. בעניני גם פראנציסקוס

 פראנציסקום לשליחות השנה ביום השנה,
 עם ייפגש מצרימה, יעלה השולט!, במחנה

 בינו שלום להשכין ינסה אל־נאצר, עבד
 ל־ הגיע לא שצה״ל מכיון ישראל..״״ לבין

 סנטה עד לה־פירה עצמו יטריח דאמייטה,
בסיני. קטרינה

 נשיא הסכמת את להשיג המעשית: המטרה
ה בועידה מצריים אישים להשתתפות רע״ם
 שתתקיים בפירנצה, מרחבי לשלום שניה
שנת לועידה המשך תהווה השנה, בסוף

 על־ידי טורפדה אשר שנה, לפני קיימה
המנוח. שילוח ראובן

מפלגות
 יחסי באופן תיבחר שההנהלה דורש ״אני

 השבוע קרא הציוני,״ בועד־הפועל לייצוגה
 בישיבה חרות־הצה״ר, ציר בן־ארי, נחום

בירושלים. שכונסה
 סוף את שמעו לא האחרות הסיעות חברי
 כנסת,״ כמו זה ״ועד־פועל רעשו. הם דבריו.
 כמו זה ״ההנהלה מפא״י. מספסלי לו צעקו

 יושב בכנסת שיושב מי כל לא ממשלה.
בממשלה!״

מו ט. כ נ י ו  היה התרגש שלא היחיד ג׳
 קבע. הגיון,״ בזה ״יש גולדמן. נחום ד״ר

 ״אם עמדתו: את גולדמן שינה למחרת
הציו ההסתדרות תיהפך ההצעה, את נקבל

חדש!״ לג׳וינט נית
חרות, אנשי אל גולדמן פנה השלישי ביום

• •• )6 בעמוד (המשך

 ב־ בנאומו שעבר, בשבוע הוא קרא •
 את ניצחה הערבית ״הלאומיות פורט־סעיד:

 גס תנצח והיא הצלבנים, של האימפריאליזם
הציונים.״ של האימפריאליזם את

 מתלהבת אינה ישראל שממשלת דבר ••
 לתת עליה כי סבור שלה־פירה מכיון לו,

ל שיבה בין לבחור הזכות את לפליטים
פיצויים. קבלת לבין ישראל

ממינימו□ פחות
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