
 כמעט ההפוך, בכיוון הגבול את לילה
יש אזרח אל־הווארי, עוסמן מקום, באותו

ללבנון. ברח ,17 בן ראל
 משתרעת הליליים המאורעות שני בין
 התבוסות ואחת המעציבות הטרגדיות אחת

ישראל. מדינת של ביותר המסוכנות
 שנים עשר לפני המופתי. נגד צעיר

 צעיר, יפואי עורךדין אל־הווארי, נימר היה
 היחידי הערבי ה״ר, הוא סנסציונית• דמות

זקו ובקומה בגלוי לעמוד שהעז בפלסטין
ה מרות את לקבל סירב המופתי. נגד פה

 התלחשו בארץ הצבאי. ארגונו על מופתי
 עשוי חדש, לאומי קו מייצג הווארי כי

היהודים. עם שלום לכרות
האבו במערכה הווארי השתתף במלחמה

 הפך הפליטים, למחנה הצטרף יפו, על דה
 מדינות. בשלוש הפליטים ארגון ראש יושב
ה גורל כי מסקנה לכלל הגיע מהר חיש

 שליטים בידי כדור־מישחק הסך פליטים
 לחפש פלסטין ערביי על וכי ציניים, ערביים
ה את הפתיע הוא עצמאית. דרך לעצמם

הפליטים על כי ביריחו בהכריזו עולם
ישרא שלטון תחת אפילו למולדתם, לחזור

לי.
 ב־ הווארי עם במגע באו ישראל שליחי

 את ראה הוואדי להחזירו. השתדלו שוייץ׳
 חלם פלסטץ, ערביי מנהיג בתפקיד עצמו

 רשמי שלום חוזה על בשמם יחתום כי
 אולם הדדיים. ויתורים תוך ישראל, עם

 היא כך. על חלמת לא אף ישראל ממשלת
 כקוויסלינג הווארי נימר את לנצל רצתה רק

מק״י. נגד מפא״י
 מן פרש הוא סירב. גאה, אדם הווארי,

 ברווחה חי דין, לעריכת חזר הפוליטיקה׳
ילדיו. 14 עם בנצרת

 הימים, באחד המעיץ. ליד מכות
 אל־הווארי, עוסמאן עבר חדשים, כמה לפני
 המעיין ליד נימר, של ביותר האהוב בנו

 מלאה משאית ראה הוא נצרת. בקירבת
 בזעם רדף הנהג במקום. שנעצרה יהודים

 המכונית. בדלת ששיחק קטן, ילד אחרי
 מעשה רק שזה לנהג אמר התערב, עוסמאן
הילד. את מלהכות בעדו עצר ילדות,

 צעק׳ אחד, יהודי המשאית מן ירד לפתע
קאוקג׳י!1 'של הזמן ״עבר עוסמן: לעבר
 בתוך פה #8הר את לכם נשבור אנחנו

 הצעיר. על יךד' מכות של מטר נצרת!״
■ הצילוהו. ושבים עוברים
 לא אביו בעוסמן. מדאיג שינוי חל מאז

הש חייו דרך כי לב שם אך קרה, מה ידע
 הגבול, לאורך מסייר החל הנער כי תנתה,

 הבית לבני הפריע הוא חבריו. עם מסתודד
קפ ותחנת ישראל קול לשידורי להקשיב

 הערבים קול רק יישמע כי דאג ריסין,
מקאהיר. המסית

 סכינו, את עוסמן השחיז אחד בבוקר
 עבר בלילה מנצרת. יצא חברים, כמה אסף
 רצונו על מראש שהודיע אחרי הגבול, את

 עבד גמאל של הפלסטיני לצבאו להצטרף
ה את הזעיק אביו לעיל). (ראה אל־נאצר
 הצפון. בכבישי הלילה כל שוטט משטרה,

נעלם. הבן אך
 עו־ ברח מדוע להם..." אמרו ״לא

 לכתב ומדוכא, עייף אל־הווארי, גילה סמן?
 כי חושבים ״הצעירים בשן: רפאל מעריב

מ זה הצבאיים והשוטרים הצבאי המימשל
(לער הממשלתיים הספר בתי ישראל. דינת
 לימוד, ספרי אין כלום. שתים לא בים)
ם... אין לימודים, תכנית אין יש אם מורי

 מביאים הערבי, בסקטור ממשלתית משרה
 אביב.. מתל אפילו מחיפה, מעפולה, יהודי

 לכם גם הערבי: לנוער אמרו לא פעם אף
״במדינה לעשות מה יש !

צעי כשלושים מבין אחד רק היה עוסמן
 התיכוניים הספר בתי בוגרי בגילו, רים

האחרו בשבועות שברחו בישראל הערביים
 שמחו במדינה רבים טפשים הארץ. מן נים
 לדברי אחד, בטחון קצין אמר כך. על

ל לעזור מוכן ״אני העתונים: אחד כתב
ללכת!״ הם

עו רק בחשבון לקחת שכח קצין אותו
אי מ!עמד הוא כזה צעיר כל אחת: בדה

 ישראל מודיעין. קצין של לתפקיד דיאלי
 את בסיטונות, ערב, צבאות לכל מספקת

 הארץ, שבילי כל את המכירים הצעירים
 והבקיאים להלן), (ראח בוריה על היודעים

 זיאמה לבין לבון פנחס בין ההבדלים בכל
ארן.
 על המערכה היחיד. האסון זה היד, לא
ה אחד היא הישראלי הערבי הצעיר נפש

 המדינה אין אם ביותר. הגורליות חזיתות
 מסוגלת תהיה לא לבו, את לכבוש מסוגלת
 ערבי שום של לנפשו דרכה את למצוא

בעולם. אחר
 סמל אל־הווארי עוסמן הפך אביו, כמו
המדינה. לעיני אזהרה אות — לדורו

ריגול
סאדץ •דיווח

מל עד היה )44( עליאן אחמד בן יוסף
שח בשעת ברמלה. פועל העצמאות חמת
ה בת ובתו אשתו הוא, נפצעו העיר רור

 לבית תחילה הוכנס הוא מפגז. שמונה
 כך אחר הועבר אביב, בתל הירקון חולים
הש החלמתו ועם ביפו דונלו חולים לבית
מפצעיה. מתה בתו ביפו. תקע

 קרוביו ביפו. עבודה היתד, לא ליוסף
 כי החליט כן על עזה, לרצועת ברחו
 הצטרפות על־ידי בדידותו את להפיג מוסב

 לעבור בקשה הגיש הוא ברצועה. לקרוביו
עבר. והוא נתקבלה בקשתו הקווים. את

 נמסר מאז שנים. שבע לפני היד, זה
נשא אשתו כי האדום הצלב באמצעות לו
 הוא הישראלית ברמלה ונמצאת בחיים רה

 ושוב ארצה הסתנן עמה, לד,פגש החלים
לרצועה. חזר

 שלוטה מה ברור. הסיפור היה כאן עד
ה מתושב יוסף, הפך כיצד היה בערפל
ל שוטפת, עברית המדבר לשעבר מדינה
 חברו עם יחד הודה אשר מסוכן, מרגל
 שש עברו שהם )35( אל־עוור ג׳ומעה דיאב

צב אינפורמציה אספו הגבול, את פעמים
ש במשך התגוררו ראשונה, ממדרגה אית

 חסין דיאב, של דודו בן אצל בארץ הותם
ל ואב לוד תושב >28( עתר אל מחמד

ידי באיסוף להם עזר שאף ילדים, שלושה
עות.

 השבוע טען ככית־הסוהר. פגישה
 אביב: בתל המחוזי בבית־המשפט יוסף

מ ישראלי, פעולה כמשתף בעזה ״נעצרתי
 להעביר ממני ביקשו כאן שהשלטונות אחר

מכתב״. לרצועה
ל המכתב את להעביר הספיק לא יוסף
תכ הגבול. את עברו עם מיד נתפס דבריו.

מ התבטלה בישראל ולהשתקע לשוב, ניתו
ב משפט ללא השתקע זאת במקום אליה.

ש דיאב, את פגש שם בעזה הסוהר בית

בבית־המשפט וחוסיין דיאם עליאן, בריגול נאשמים
בדילה רק לא

אשמה. באותה נעצר
הסוהר, בבית רבים דשים ח, ישבו השניים

 שיעסקו מפורש: בתנאי שוחררו אשר עד
 החופש סכוי המצרי. הצבא לטובת בריגול

 פידאיון אנשי שגי הסכימו. השניים משך,
ה ישראלי, ישוב לקרבת עד אותם הביאו
לנפשם. שם אותם שאירו

 יכול היה לא דיאב, של דודו בן חוסיין,
הח המשפחתית, האורחים להכנסת לסרב

 ורק בביתו, היום במשך השניים את ביא
לעסקיהם. יוצאים היו בלילה

 בעברית ידיעותיהם כי החליטו השניים
 יחשוב אחד שכל מאחר אותם, יסגירו לא

 לפעול החליטו הם חדשים. לעולים אותם
 של רשימה השאר, בין אספו, הם ביום. גם

 שהיו המצריים המלחמה שבויי כל שמות
תקופה. באותה ישראל בידי

 חשבה שלא מי לאויב. חינם חינוך
 החדשה העולה היתר, חדשים לעולים אותם
 בלוד. ספרים חנות בעלת טוניק, אסתר
 את עוררו ישראלי, אטלס דרשו השנים
במקום. שעבר לשומר קראה היא חשדה.

 מסוגו הראשון היה לא השבוע, משפטם,
לה גם אין ישראלי. שופט בפני שהובא

 ערבים מדי יותר כי האחרון. יהיה כי ניח
 למדו בישראל, והתאזרחו שחיו פלסטיניים׳

 שוב אין כי החליטו דרכיה, ואת שפתה את
בה. לחיות יכולים הם

 לצעירים מחכה המצרי המודיעין שרות
פתוחות. בזרועות כאלה

משפט
המו־ ה&ודינג תעלומת
 קיבוץ חברת יתום, ג׳ניר, נגד ההאשמות

 שני של רצח סנסציוניות: היו מעברות,
 אליעזר בשם גבר ושל מקיבוצי, ילדים

 מיס־ מיתה מתו השלושה מטבעון. גולדברג
 פנים בעלת ׳49 בת אשר, כשג׳ניה, תוירית

 בסביבה. נמצאה נמרצת, והליכה אדומות
ה לרצח נסיון נוספת: האשמה גם היתד,
מימון. אריה מורה
 קבוע לנושא יתום ג׳ניד, הפכה לילה בן

הארץ. עתוני כל של הפשעים במדורי
 המשבר במשפחה. משכרים שני
 מותו עם בא ג׳ניה של בחייה הראשון

ש הראשון הילד היד, צבי צבי. בנה של
 ב־ כטייס שנתקבל הראשון לקיבוץ, נולד

 ג׳ניה של בכורם רק לא היה הוא צד,״ל.
 המשק של טיפוחו ילד אלא יתום, ודוב
אוויר. בתאונת נהרג ,20 בגיל כולו.

הש הקיבוץ, של לחקלאות המורה ג׳ניה,
או הסובב מכל תלושה שבורה, אשד, כר,

 'לא כסהרורית, חודשים הילכה היא תר,.
 )18( שרה האחרים, ילדיה לשני לב שמה
׳::״ י ).10( ושי

 משבר על להתגבר מצליחה שהיתר, יתכן
 דוב בעלה נוסף: אסון אלמלא הבן, אבדן

ל וסבתא אלמנה ניסימוב, במתי התאהב
 נטש הוא הקיבוץ. ממיסדות היא אף נכדים,

החדשה. לאהובתו עבר ג׳ניה, את
 לבד. אסונה את לשאת יכלה לא ג׳ניד,

 התלבטויותיה, את חבריה לכל סיפרה היא
 אליה להחזיר כדי התערבותם את בקשה

 מתי אך למתי. פנו החברים בעלה. את
 החדש, ליבה בחיר על לותר בתוקף מרבה
 הקיבוץ. חכרי של ההצעות כל את דחתה

אמ ג׳ניד, כי החברים נזכרו יותר,־ מאוחר
 אסחוב שאני דעו לאבל, מה אין ״לי רה:
לתהום״. כולכם את

טרגדיות ויואב. יורם שיו מותם
מע חברי בקיבוץ. נדירות אינן משפחתיות

 לאיומיה יתרה ברצינות התיחסו לא ברות
עבו את להזניח כשהחלה אפילו ג׳ניה. של

 מכך, והתעלמו לה סלחו הספר בבית דתה
ניתן. שהדבר כמה עד

 הרגיל. במסלולם נמשכו במשק החיים
הקי חבר יצא בו בערב, 26.10.55ל־ עד

 בן יורם ילדו עם לטייל ירקוני ישי בוץ
 הנעשה על לאביו מספר החל יורם השבע.
ה על וצנח הפסיק לפתע הספר. בבית.

יו כעבור מכאבים. מתפתל כשהוא ארץ
איומים. יסורים תוך הילד מת מיים,

 המות. סיבת את לקבוע הצליח לא איש
ש עכברים מרעל ד,ורעל אולי כי חשבו

צורה. שהיא באיזה אכל
 המות פקד שוב ימים׳ עשרה כעבור

 שטרם- יואב לפתע מת הפעם הקיבוץ. את
 עם משחק בשעת וחצי, השנתיים בן ברג,

 סתום. היה זה מתת גם גילו. בני חבריו
הפעוט. מת ולמה כיצד ידע לא איש

 אהובתו מתי, של נכדה היה יואב אולם
 קיבוץ חברי נזכרו לפתע יתום. דוב של

.ירי כלפי ג׳ניה של השנאה בבטויי שונים
 מכות כדי עד שהגיעה שינאה — בתה

)9 בעמוד (המשד

תזכיר
וששון מים מים,

 למוסקבה האמרשילד דאג שד צאתו עם
ה העולם של תצפית מדור גילה  )977( הז

ע שעבר בשבוע ה המטרה ני במפתי
 את לרכוש היתר! הנסיעה שד אמיתית
ת מוסקבה תמיכת  לחלוקת חדשה בתכני

הירדן. מי
 דד אישר ימים חמשה כעבור

 הידיעה, את עצמו אמרשילד
 למרחב בקרוב שיגיע הודיע,

 כענץ במאמציו להמשיך בדי
 הכללי החשש הסיבה*. הירדן.
 עומד כן־גוריון דויד כי כעולם
ץ, בעבודות מחדש לפתוח רו ע  ה

כקרוב. המכס יושג לא אם
★ ★ ★

בירושלים חאשיש
הו בית־דין בזיון על פלילית תביעה

 חיים על־ידי חדשים ארבעה לפני גשה
 שהעולם אחרי חזה, העולם נגד כהן
מש לפעולת מאמר הקדיש )938( חזה
 ב(נל ועכנין, דודו נגד ירושלים מרת

לין בית־הקפה  קיים כי ורמז רוג׳, מו
 מציאת ביימה עצמה שהמשטרה חשש

ב להתנקם כדי ועכנין אצל חאשיש
יריב.

 בדהרת*, יצחק הופיע השבוע
כמש בער תלפיות, ממעבדת

 .בשבועה, העיד דודו, של פטו
 ירד בולשת אנשי שלושה כי

 תמורת כסף• לו הציעו שלמיים
 לביתו חכילת־חאשיש הכנסת

_____________י דודו. של


