
מפ״ם ושמה טרגדיה

 הטבע מן
המציאות ומן

 אמנים מישפחת בת ),27( צעירה תל־אביבית היא הראל יסמין
 אורי הצייר הוא אחי־אימה, ודודה, הראל צבי הצ׳לן הוא אביה —

 היא אותה ציוריה, תערוכת את השבוע שפתחה — הופמקלר
 דנון שי בגלריית רעיון״, של דיוקנו — כ״דמויות מגדירה

התל־אביבית.

 ישראל ושל המנוח פרופס משה של תלמידתם הראל, אומרת
 כאל מתייחסת איני שבציוריי הדמויות ״אל יצירתה: על הירשברג,

 במובן אם כי המושגים, של הנטורסליטי במובן עצמי קלסתר
 בחירה, על־ידי הרצויות המשמעויות העברת בלבד: הרעיוני
 מרכזי לרעיון בהתאם צורניים יסודות והוספת השמטה הדגשה,

אחד.

 או רגשי, או פיסי מצב מסויימת, תחושה — המאחד ״הרעיון
 הרקע המודלים, לבחירת הקריטריון הוא — מסויימת אווירה

 והשתברות מקור־האור הצבעים, בשילוב ואלה, ביניהם. והשילוב
הצורניים.״ היסודות הם עליהם, קרני־האור

 והמציאות הטבע מן הם הראל של שהמודלים לכן מפליא לא
מציוריה. ציור בכל לראות ניתן שאכן כפי בלבד,

ז)5 מעמוד (המשך
הגי במישרד-החוץ התיכון רה
 תזכיר, לראש-הממשלה שה

 לא כלל בדיד כי נאמר שכד
 המתגוררים שהערבים רצוי

 בבחירות ישתתפו בישראל
הקרובות.

 את לערבים לתת אפשר כי נאמר
 לתת או להיבחר, לא אך לבחור הזכות

הה אך נפרד. ערבי לפורום לבחור להם
 להם לתת שלא היתה המרכזית צעה
זכות־בחירה. שום

 מה לברר הספקתי ״טרם כהן: כתב
 חברינו גם שכאילו בכך האמת מידת

נצ של הצבאי (המושל סולץ אלישע
 של הצבאי הנגבי(המושל ומיכאל רת)

זו.״ בדיעה היו באר־שבע)
 הממשלה של הערביסטים

 צריכים הערבים כי,,אץ טענו
 השתתפות ש) להשתתף(מפני

 לסלף עלולה בבחירות הערבים
הי בין יחסי-הכוחות את

״אי הערבים כי נאמר הודים.״
 מעורבים להיות רוצים נם

יהודיות.״ מיפלגות בין בריב
 לא־ שרת משה תקף התקופה באותה

 לו שנראתה מה על מפ״ם את אחת
 את לתבוע ״יכולתי הצבועה. כעמדתה

 שעשו מעשים על לדין" מפ״ם חברי
להור בניגוד שרת, לדברי לערבים,

 מפ״ם של ״קיבוצים האשים הוא אותיו.
 קיימת כי וטען זה", בתחום בעבירות

 והמעשה" המידרש בין ״סתירה במפ״ם
 של קיומה שנות בכל החוזרת טענה —

מפ״ם.
 שאישר חוק 1952ב־ התקבל כאשר
עצו שטחים של תפיסתם את בדיעבד

 היה במדינה, הערבים מאדמת מים
העיק הנואמים אחד המפ״מי ציזלינג

 אליעזר שר־האוצר השיב אז נגדו. ריים
 האדמות מן 9<מ> כי מפא״י, איש קפלן,
 עצמו שציזלינג בזמן עוד נתפסו האלה

שר־החקלאות. היה
 אדמות טיבעי. היה הדבר

לר הגדול בחלקן הועברו אלה
 בלטו אלה ובץ הקיבוצים, שות

מפ״ם. קיבוצי
 ההסתדרות מועצת דנה 1952 בסוף
להת־ לערבים לאפשר מפ״ם בהצעת

אח מיפלגות חברי שנוקטים
 להסתאבות ,.האחריות רות.
כללית.״ היא

וסטאדן מין •
המי של הראשונים חודשים ף

 בין ויכוח בה התנהל עוד דינה
 שללו במפ״ם אחדות־העבודה אנשי

עצ ערבית מדינה להקמת תוכנית ״כל
 עתידה זו כי לירדן" ממערב מאית

 בפני מארץ־ישראל גדול חלק ״לסגור
 ב״א־ דגלו הם היהודית.״ ההתיישבות
 חד־ריבונית, כמדינה כולה רץ־ישראל

 הריבונות נושאי הם היהודים כאשר
כי בה נאמר השלמה." בארץ הבלעדיים

 1 שט־ ויסופחו ייכבשו הבאה במילחמה
 ״זכותם תינתן ולערבים אלה, חים

 ריכד של באיזורים אוטונומי לאירגון
האחי המדינה במיסגרת ערביים זים

דה."
הלי מתפיסת רחוק זה אץ

כדם. כוד
של החלוקה(קרי: ״עניין בן־אהרון:

 כל עליו ואין מצפוני, הוא הארץ) מות
יכו ואיננו עליו, מחנכים אנו פשרות.

ממנו." לסור לים
 הערבית ״העצמאות גלילי: ישראל

הער במדינות תכליתה השיגה כבר
 בפי כיום שגורה זו טענה גם ביות.״
הליכוד. דוברי

נכנעו במפ״ם הצעיר השומר אנשי

)1986(וחזן בן־אהרון
!מצפוני הוא הארץ שלמות ענ״ן

 לא ההצעה בהסתדרות. כחברים קבל
 לערבים ניתנה 1960ב־ (רק התקבלה

 ברקת ראובן אמר בוויכוח זו). זכות
 כי כפיה, בנקיון לרחוץ למפ״ם לה שאל

 לעוולות שותפים מפ״ם של משקים גם
 במעשי הודה ברקת לערבים. הנעשות

 לגבי ״גם כי גרס אך ושרירות־לב, עוול
ול לצדיקים חלוקה אין הזה החטא

רשעים."
 מנגנץ שבתוך טען ברקת
 על אז הצכאי(שחל המימשל
 חברי ישנם בישראל) הערבים

 שהם התשובה אשר מפ״ם,
 היומיומית למציאות נותנים

מהגישה בהרבה שונה אינה

 ארץ־יש־ רעיון ובין החלוקה תוכנית
השלמה. ראל

 דגלה מרכיביה, כל על מפ״ם,
השלמה. בארץ־ישראל

 אחדות־העבודה שאנשי בעוד אך
הש ישראל ״ארץ בכינון דגלו במפי׳ם

הי ו״התיישבות יהודית" כמדינה למה
 הבלתי־מחולקת", הארץ בכל הודים
 הצעיר השומר של המרכיב הסכים
 פלסטינית מדינה לקיום דהיום) (מפ״ם

 לירדן, ממערב ודמוקרטית" ״עצמאית
למו החוזר היהודי העם ״זכות עם יחד

 ארץ־יש־ חלקי בכל להתיישב לדתו
 עם ״תתאחד הערבית המדינה ראל."

ומדיני." כלכלי איחוד מדינת־ישראל

 מן השמיטו פשוט הם זה. בעניין גם
 ״מדינה של הנוסח את שלהם ההצעה
 שאמר: מצע התקבל עצמאית". ערבית
הא שלמות החזרת על תילחם ״מפ״ם

 של יסוד על עמים, בין הסכם תוך רץ,
עצמית." הגדרה
במ אחר־כך דובר שעוד אף

״הג על פה בחצי זמך־מה שך
י לכד מפ״ם זנחה עצמית״, דרה

 של הרעיון זה. עיקרון עשה
היר ממערב פלסטינית מדינה

הנו בכל וכמו מייד, נשכח דן
 מפ״ם התאימה האחרים שאים

 בן־גוריץ, של לקו עצמה את
החזית. כל לאורך שניצח
 כמעט האלה הסוגיות שבכל מעניין

 אז שהיה סנה, משה של קולו נשמע ולא
 ״ שתמך סנה, במיפלגה. חשובה דמות

 התעניין לא הצעיר, השומר במרכיב
ול לפלסטינים היחס בבעיית כמעט

עניי אותו בישראל. הערביים אזרחים
המעצמות. בעיית בעיקר נה

 במאי הארץ, שלמות על בוויכוח
לפ יש... כי ״הריעה סנה: אמר ,1951
 על־ידי שלמות־הארץ בעיית את תור
לע לאומית־תרבותית אוטונומיה מתן

 את שפשטה מתורה.״ שאולה רבים
 האומרת...עיקרון שלנו, הריעה הרגל.

 לנץ מתורת שאובה העצמית, ההגדרה
^ והצליחה." שניצחה — וסטאלין
 את אז מפ״ם נטשה שאלמלא יתכן

 להישאר יכולה היתה לא עקרונותיה,
 את שביצעה בךגוריון של בממשלה

צר עם בשותפות )1956(מילחמת־סיני
 היתד, שלא גם יתכן ובריטניה. פת

 ,60ה־ בשנות המערך לפני מתבטלת
 העצמאית הופעתה על ויתרה כאשר

למערך. והצטרפה בבחירות
 ממעשה נבע המיפלגה הרס

הנוכ הבחירות במערכת זה.
 הפירות את מפ״ס אוכלת חית

 השנים מן מחדליה של המרים
ההם.
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