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נורי של הששת 96—
 )35 מעמוד (המשך

 אבל לצל, אותנו שיעבירו וביקשתי
מת הם אותנו, שהכניסו איך לשווא.
 ואנחנו ארוחת־צהריים, לאכול חילים

 המשכנו באוטו. נשרפים בינתיים
 אותנו העבירו שעה אחרי ורק לדרוש,

לצל.
 בכיר. קצין־מישטרה הגיע אחר־כך

 למה? מסית מסית. שאני אמרו עליי
 כולו לכפר, כשהגעתי הרי שואל, אני
ב היו והאנשים בעוצר נתון כבר היה

בתים!
 קשרו שם לרמאללה, אותי הסיעו

 שעה במשך לספסל באזיקים אותי
 כשמנסים אותי, לחקור והתחילו וחצי,

 מסרב שאני הרושם את ליצור הזמן כל
פעולה. לשתף

לתא־ אותי העבירו דבר של בסופו

 את הקים 1981 ב־ רעב. שבת ובמהלכם
 בישראל, הערביים האזרחים רשימת

 ,10ה־ לכנסת בבחירות שהתמודדה
לחד״ש. לאחר־מכן ושהצטרפה

 בפעם נעצר הוא שנתיים לפני
 מאבק. של רקע על הפעם גם השניה.

 לעודד כדי שאטה, במחנה ביקר נורי
 ובעיקבות נהרסו, שבתיהן מישפחות

עצור. עצמו מצא הביקור
 לו המגיעות בזכויות לזכות הרצון

 אותו המנחה קו הו המדינה כתושב
הפו ולמען הבדווים למען בפעילותו

 למען להיאבק חייב אדם ״כל אליו. נים
 הוא והשוויון,״ השלום למען זכויותיו,

אומר.
 כמפגין עצמו רואה הוא הם לשאלה

 מוחלטת. בשלילה מגיב הוא מיקצועי
מתוך עושה הוא עושה שהוא מה את

ילדיו משבעת ארבעה עם אל־עוקבי
זכויותיו!״ למען להיאבק חייב אדם ״כל

הביט לאגף במיגרש־הרוסים, המעצר
 צעירים, 20 כבר ישבו שם חוני.

ביטחוניות. בעבירות שהואשמו
 מסמ־ היו מהם ששמעתי הסיפורים

 במשך קשירה של עינויים רי־שיער.
 לצינוק השלכה למוטות־ברזל, שעות

 סיפורים מיני ושאר ימים לעשרות
 שעות, 96 שם העברתי ככה איומים.

 של הקטע הגיע ואז לשיחרור, עד
אותי. ששיחרר השוטר

 השינאה את לראות היה אפשר
 להגיד צריך שאני לי כשאמר בעיניו

 כשעצרו בשטח היה לא שהוא תודה
 לי אמר הוא אז למה? שאלתי: אותי.
בי! יורה היה שהוא

עצ בערבות אותי שיחררו לבסוף
 להתפתחויות מחכה אני והיום מית,

חדשות.
 על נורי של סיפורו כאן עד

במידיה. המחפיר המעשה
 היום שקורה מה את נורי כשמשווה

 לשיבטו שקרה מה עם מידיה בכפר
 להתעלם יכול לא הוא ,50ה־ בשנות

 את סילקו מספר, הוא אז, מהדימיון.
 לחזור שיוכלו בהבטחה מאדמתו, אביו
 ועד מאז אבל חודשים, שישה תוך לשם
 מידיה ״בפרשת דבר. השתנה לא היום

 לראות הזדעזעתי ושוב בכנסת, הייתי
 שם הטילו לאמת! הקשר חוסר את

 שהם כאילו הכפר, תושבי על אשמה
 מזה ושחוץ עצים, בעצמם עוקרים
 המדינה, של אלא שלהם לא האדמה

שלהם. לא העצים גם ולכן
 דומה לגזל שיובילו שקרים, ״שוב

 מאיתנו מנעו אז שיבטי. את שפקד לזה
 כך האדמות את ורשמו לקרקע, לחזור

לעצ תארו נפקדים! בעליהן שכאילו
 ואחר־כך אותנו, מסלקים קודם מם:

נפקדים!״ שאנו טוענים

 אהד בל
חייב!

רי משמש יום ^  האגודה כיו״ר נו
 גם הוא הבדווים, זכויות על להגנה ^
 ומשמש המתקדמת, התנועה מרכז חבר

 השיל־ מיחס שנפגעו לערבים כתובת
טונות.

 אירגון בעיקבות נעצר 1979ב״
 הפקעת־קרקעות נגד כינוס־מחאה

 חוק הבדווים. חוק באמצעות בנגב,
 לכל כ״גיזעני מגדיר הוא שאותו

יום, 14 במעצר ישב הוא הריעות״.

 את לראות דחף מתוך פנימי, מניע
 מתוך נאמרים כשדבריו נעשה, הצדק
שלה. אמונה

 אופטימי
תקגה ללא

תו ף*  האורחים יכולים בלוד בי
 המרכזי, החדר בפינת לראות,

 אנגלית בעברית, שלטים ערימת
 הקבועה להפגנה מיועדים הם וערבית.
 חודשים, כמה מזה עורך הוא שאותה

 מישרדי מול בשבוע, ראשון יום מדי
ראש־הממשלה.

 להחזרת הקוראים השלטים, את
 צדק, עימם ולעשות לבדווים האדמות

 בניו בחמשת נורי. של בניו ציירו
 ממשיכי את רואה הוא בנותיו ובשתי

 לראות יזכה לא הוא אם במאבק. דרכו
 לכך. יזכה שבנו הרי הניצחון, את בחייו

 חלקת־ זה היום נורי שרוצה מה כל
בכבוד. להתפרנס יוכל שממנה אדמה,
 בשיוויון: ביחד, חיים על מדבר הוא
 חלוקה בנגב, יהודים לצד ערבים
 והפרחתו הנגב קרקעות של צודקת
יחד. גם העמים שני על־ידי

 על לחלום ממשיך הוא בינתיים
 — אבותיו למיקצוע יחזור שבו היום

 מוכן הוא הצאן. ולגידול לחקלאות
 השנים במשך שבנה מה כל את לעזוב
 ואת הקים שאותו המוסך את בלוד:
 הוא אבל הילדים. גדלו שבו הבית

 שלו הפרטי החלום זה אין מדגיש,
 בני כל של כולם, של אלא בלבד,

 הזרה לאדמה והובאו שגורשו השבטים
הולמים. פרנסה מקורות ללא להם,

 כדי קשה מאוד לעבוד יהיה ״צריך
 הנובעת הזאת, פצצת־הזמן את לנטרל

 ומביתם,״ מאדמתם אנשים מניתוק
 לא ואם גוברת, ״המרירות נורי. אומר
 הכוח בכל נשתמש זכויותינו, את נשיג

בידינו!" המצוי
 ביום נוספת הפגנה ערך בינתיים

 ראש־הממשלה. מישרד מול הראשון
 מידיה, כפר תושבי גם הפגינו איתו יחד

' בידם. כשענפי־זית
 כינוס- בני־הכפר ערכו לפני־כן

 מנופפים כשהם העקירה במקום מחאה
 ענפי־ על שהולבשו שחורים בדגלים

 ביניהם יהודים, עשרות כמה באו זית.
אנשי־ציבור.

 מאמין דבר, של בסופו יתגלה הצדק
 לו שיצא השם את מכחיש ואינו נורי,

ללא־תקנה. אופטימי כאדם

2548 הזה העולם38


