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 מאשר לאדם, לחלוק שאפשר יותר גדולה מחמאה אין
 הכותב כי השמצות. של ספר כשזה אפילו ספר. עליו לכתוב
 לקרוא ירצו שרבים מעניין, חשוב, אדם הנה למעשה: אומר,

ספר. עליו ולחבר לטרוח כדאי כן ושעל אודותיו,
 עליו נכתבו כבר להתלונן. יכול אבנרי אורי אין זו, מבחינה

הרביעי. לידי הגיע והשבוע ספרים, שלושה
הקו למען בעברית, נכתב לא הוא קודמיו, לשלושת בניגוד

הערבי. העולם למען הכתוב ערבי, ספר זהו הישראלי. רא

אבנר׳ שד החדשה׳ ..הציונות
הו  שמו עמודים. 189 בעל בגודלו, למדי מרשים ספר ז

 כמיל אחד אותו כתב החדשה״. הציונות או — אבנרי ״אורי
 הפלסטיני, השיזזרור ״אירגון על־ידי לאור הוצא והוא מנצור,

 לבנון.״ ביירות, סאדאת, רחוב פינת קולומבני רחוב החקר, מרכז
 מעטרת — המערבית ארץ־ישראל של מפה — האירגון סמל

הכריכה. את
 אבנרי של בביוגרפיה פותח הוא רבה. ברצינות כתוב הספר
 השביעי), היום מלחמת בספרו האוטו־ביוגרפי הפרק מן (הלקוחה

 המדיניים, רעיונותיו על ארוכות מובאות במדוייק כימעט ומוסר
ש עימו מראיונות ממאמריו, מספריו, הזה, מהעולם הלקוחות
העולם. ברחבי פורסמו

להו משתדל הוא אלה. רעיונות עם מנצור מתווכח אחר־כך
 אבנרי של ״הצדק״ כי כיח
 המעניק ישראלי״, ״צדק הוא

 מדינה הפלסטיני לעם אמנם
 אך הארץ, של בחלק משלו,
הלאו זכותו את ממנו השולל

להקיםוהיא— האמיתיתמית
פלור פלסטין הארץ בכל

ה כלומר: מאוחדת. ליסטית
מדילהקמתפתח,שלתוכנית

״פלס שתיקרא איחודית נה
״מוסל יחד יחיו ושבה טין״,
כאז ויהודים״, נוצרים מים,
 למעשה שווי־זכויות. רחים

 את זו מול זו מנצור מעמיד
פתחשלזוהתוכניות,שתי

אבנרי. של וזו
 ״תוכנית כי טוען מנצור
להשלהביאשנועדהאבנרי״,
במר העצמאית ישראל תלבות

 למעשה באה מלוכד, שמי חב
הטכנו העליונות את להנציח

הפי ואת ישראל, של לוגית
ציו זוהי עמי־ערב. של גור
 ומתוחכמת נבונה חדשה, נות

 להזכיר שוכח הוא אין יותר.
ה בהחלטה תמך אבנרי כי

במלחמתלפתוחישראלית
 כי טוען גם הוא הימים. ששת
ב אבנרי תקף הבחירות ערב

 תחת רק״ח, את הערבי רחוב
הימין. את להתקיף

מה אבנרי כי מציין המחבר
 בישראל, מיוחדת תופעה ווה
 קיצוניות של בים מתון אדם

כשואותופוסלאךישראלית,
 ה־ אירגוני עם לדו־שיח תף

פידאיון.
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אכנרי על הספר שער
פוחז? נזעק מדוע

ורעיונות אקדחים קוב ^
 הגוברת ההכרה על המעיד כזה, ספר על לברך אפשר

 ישראל את להכיר שבהם, הקיצוניים ואף הפלסטינים, בקרב
בה. הפועלים הכוחות את ולהבין

 העובדה בעצם טמונה הספר של האמיתית החשיבות אבל
 שיש סברו הפלסטיני) השיחרור באירגנן (השולטים פתח שאנשי

לאור. ולהוציאו בזה ספר לחבר צורך
אב־ שרעיונות משוכנעים היו לולא זאת, עושים היו לא הם

 מדינת בין ושיתוף־פעולה שלום של הרעיון וביחוד — נרי
 — הארץ של הערבי בחלק שתקום פלסטינית, ומדינה ישראל

הצעי הפלסטינים המשכילים מבין רבים בלב גלים עתה מכים
 אותו לנתח זה, רעיון עם להתמודד מנצור כמיל של נסיונו רים.

דמ או פרועה השמצה של בדרך (ולא ברצינות עליו ולהשיב
ה בעם בו התומכים ורבים שהולכים מוכיח פשטנית), גוגיה

כולו. הערבי ובעולם פלסטיני,
 עולמית, סנסציה יצרו השחור״ ״ספטמבר אנשי שבו בשבוע

 ברבות כי יתכן יותר. עמוקים תהליכים גם שיש לזכור כדאי
 אלא לאקדח, אקדח בין היה לא המכריע שהמאבק יתגלה הימים

ועמים. בני־אדם של לבבות הכובשים רעיונות בין
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