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 ה־ בשבת שנעו המכוניות, עשרות בין
 מכונית היתד. המשולש, בכבישי אחרונה

 ישב בתוכה במיוחד. בלטה שלא קטנה
 משקפיים שהרכיב מגבעת, חבוש יחיד. גבר

מופשל. היה מעילו צווארון שחורים.
ב כרגיל שהסתובבו המשטרה, ניידות

 לב שמו לא הצבאי, המימשל אזור כבישי
בר הוא דמימשל כי זו. קטנה למכונית

 להסתובב אדם לכל מותר הסגור באזור רני:
 סבורה המשטרה אין עוד כל נפשו, כאוות

 עוצרים רשיון, דורשים אז רק רע. שזה
ואוסרים.

 נכנס הוא אבנרי. אורי היה הבודד הנהג
 קטן. נצחון היה שם מציאותו ועצם — לכפר

★ ★ ★
צרי היתד, שבת, בליל כן, לפני ערב כי

 הזה העולם קוראי אסיפת להתקיים כה
 הנושא, אל־פחם. אום במשולש: אחר בכפר

ה תוכן על דיון מראש: שפורסם כפי
הזה. העולם של הערבית מהדורה
ה צילצל יום באותו בבוקר תשע בשעה

אדם אבנרי. של הפרטית בדירתו פעמון

 השבת מאורעות על ושר־ד,משטרה הממשלה
שיידת לנוסעי ברכה ולשלוח האחרונה,

ולשוויון. לאחווה הלוחמים ולשאר ה,אחווה
 כאן להופיע חובה ״ראיתי אבנרי: סיכם

 חד־ ,בצורר להפגין כדי השבת, דווקא
 במדינה לנוע בעדנו ימנע לא איש משמעית:

 כוחותיו׳,אחווה בעד ימנע לא איש שלנו,
ה הציבור עם להיפגש העיברי בציבור
ערבי!״

★ ★ ★
 מי זו? לאחווה להפריע מעוניין מי

 העמים שני בין ידידות כל לסכל מעוניין
בארץ?

 אידיאלי שיתוף־פעולה כאן שיש מסתבר
 הפועלת ישראל, ממשלת ממשלות: שתי בין

ו ,וד,מוסוות הגלויות זרועותיה באמצעות
הירדנית. ההאשמית הממלכה ממשלת

 של הראשון בגליון הראשי, במאמרו
ה שעל אבנרי כתב הערבית, מהדורתנו

מדינ את להקים הפלסטינית הערבית אומה
 ממלכת על־ידי עתה המוחזק בשטח תה

בין יקום השלום עזה. וברצועת ירדן

מחופש אכנרי
 של הארצי המטה כנציג עצמו את שהציג

ל מסר טוויק, בשם קצין ישראל, משטרת
 אל־ לאום יגיע אם קצרה: הודעה ,אבנר
 ייעצר בר־תוקף, רשיון בידו כשאין פחם
לכפר. להיכנס לו יינתן ולא

ה ניידות דהרו הערב בשעות — ואכן
 נמסר כאילו אל־פחם, אום ברחבי משטרה

ה כל לפרוץ. העומדת התקוממות על
 על־ידי נחסמו לכפר המובילים כבישים
המשטרה. מחסומי
 כל ראה לא הוא הגיע. לא אבנרי אולם

 האסיפה לו. מחכים בו למקום לנסוע טעם
 סגור) במקום נתקיימה כי חוקית, (שהיתה.
הער הפעילים בנוכחות בלעדיו, נתקיימה

 זקוקים אינם אלה הזה. העולם של ביים
 המשולש. תושבי בהיותם לרשיון,

★ ★ ★
 אבנרי דעת על עלה לא לרגע אף אולם
ל מבלי כך, המשטרה. לתכתיב להיכנע
 לפתע הופיע לאיש, מראש כך על הודיע

 ומבלי היום, לאור — בטייבה היום למחרת
בדרך. עצרו שאיש

ב בכפר פשטה הופעתו על השמועה
 התקהלו דקות עשר תוך הבזק. מהירות
 במרכז בבית־הקפה איש ממאתיים למעלה
 קאהווה. של ספלון לגם הוא בו הכפר,

 ספונטאנית. אסיפה שם נערכה במקום בו
 היה המקום כי חוקית, היתד, (האסיפה

סגור).
ה בני של הנלהבים דברי־הברכה אחרי

ל קרה מה בפרוטרוט אבנרי סיפר כפר,
 את ניתח הקודמת, בשבת האחווה״ שיירת

ב שהוכנה המלכודת הפרובוקציה, תהליכי
 התק־ ברדיו, ההסתה ),9 ענלוך (ראה נתניה

 בכנסת והמהומה המישטרה של פודה,אלות
).24־25 עם׳ (ראה התקרית. על הדיון בעת

 מפני אתכם מזהיר ״אני הנואם: מסקנת
 שינסו אנשים ביניכם יופיעו פרובוקציות.

 לכם שיקראו היהודים, נגד אתכם להסית
ה כל כי לכם דעו תקריות. על להגיב
מנגנון־החושך. סוכן הוא כך אומר

 לחרחר עכשיו מעוניין הצבאי ״המימשל
 את להצדיק כדי וערבים, יהודים בין ריב

 היא אחוות־העמים למען פעולה כל קיומו.
פרו כל — המימשל ביסול למען פעולה

 קיום המשך למען פעולה היא בוקציה
חדשה.״ בהסוואה הצבאי המימשל
החל שתי הנוכחים קיבלו האסיפה בתום

ראש־ אל חריפה במחאה לפנות טות:

 התגובה פלסטין. ומדינת ישראל מדינת
 פרועה התקפה האחרון: השלישי ביום באה
 של האישי בטאונו אל־דיפאע, העתון של

האחווה״. ״שיירת על חוסיין, המלך
 פעולות ושאר השיירה, העתון: מודיע

פרו הם חדש, כוח — הזה העולם תנועת
 שולל ללכת לערבים אסור ציונית. בוקציה

 רק בישראל יש כאלה. תחבולות אחרי
 אימון: בו לתת יכולים שהערבים אחד כוח

החדשה. הקומוניסטית הרשימה
 לעניינים ישראל ממשלת ראש כשדובר

ישר לעניינים חוסיין המלך ודובר ערביים,
 נגד לשון, באותה בדיוק מדברים אליים,

דרשני. אומר זה — גורם אותו
★ ★ ★

 הזר, העולם פעולות של זד, צד דווקא
 בין־לאומי. בפירסום לאחרונה לזכות ממשיך
 אנגלית, הקורא בעולם גלים שהיכתד. הכתבה

שלו לפני הופיעה אחרת, כתבה מכל יותר
ניוזוויק. האמריקאי בשבועון שבועות, שה

 יין כמו בערך תוססים ישראל ״עתוני
 ניוזוויק. כתב רביעי,״ לימי פרט — כשר
 בתל־אביב, דיזנגוף כיכר ליד ממרתף ״אז,

חזה״. העולם את אבנרי אורי משחרר
 ביותר הנקרא ״השבועון ניחוויק: הגדרת
.בישראל . .בלתי־נכנע עצמאי, . .  ה־ אחד .

.כסף העושים בישראל המעטים פירסומים . . 
 הערבית המדיניות על בקביעות אש יוקד
 לא אשר את רומז לפעמים ישראל... של

מחק כמה אולי התחילה שישראל — ירמז
הגבול״. ריות

 נגרר אבנרי אורי את המראה תמונה ליד
ה שיירת בעיקבות שוטרים, על־ידי בכוח
 מרחיב לירושלים, הדתית הכפיר, נגד שבת

 הזה העולם מלחמת על הדיבור את השבועון
 בחרויותינו ״החותכת הדתית, הכפיר, נגד

אח פרוסה — סאלמי נקניק כמו האזרחיות
פרוסה.״ רי

 של הערבית למהדורה — זה ומנושא
 את שתקעקע מקווים ״הם אשר הזה, העולם

ה החברה את הכולאות ,הישנות החומות
ערבית.״

1486 הזה העולם


