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אל להגיע הספיקו הכפר בסביבת בשדות
...................^ השעה ביתם..לפגי

 אל־ג׳אבר עבד נימי־ רק זה מכלל יצא
 שנה; 60נד למעלה בן ישיש, שומר שולסן*

 הרחוקים קני־הסוכר, מטעי על שמר הוא
 ביכולתו היה לא גילו, בגלל הכפר. מן למדי
 הרגעים תוך ביתו, אל מספקת במהירות לרוץ

 רגליו עלי הכפר אל כשהתקרב לו. שהוקצבו
מוק אזהרה ללא השוטרים בו ירו הזקנות,

 אליהם צעק טירה!* מתושבי ״אני דמת•
 שלי!~ דת־הזהות תע ״והנה הזקן,

 בו. וירו אליו ניגשו השוטרים מן י שנים
חלל. נפיל השומר
ר ע א נ צ ת י ו ג ק ת. ל ו י ר ג י  בכפר ס

 אופן באותו העוצר שעת הוכרזה טייבה
 בבתיהם. להתכנס הזדרזו התישבים עצמו.
 ערב א־תו יצאה שלא ג׳אבר. משפחת אולם

 6 דה בי״ דוע־צר. עי* כלל יריית לא מי־ת£.
 הסייריית כי לדעת המש״חה אבי נורח

 מ״יייד בוי. את שלח היא אזלו. בד״יסתי
 חפיסה לו להביא ,14ה־ בן ג׳אבר, לאייל

חדשה.
 תישהי שיתריס. בשני בצאתו נתקל היער

מת רש־״ריס את י״מעי בי מיי״ייח, דיי״־
 נער להרוג צריר באמת אם ביניהם, ווכחים

 על עמד השנים מן אחד אולם בשנים. רך
במקום. בו ב־צע והדבר להרג־, שיש כך

 כי האם כשראתה ארוכה, שעה לאחר
 לחפשו. יצאה לביתו, חוזר אינו י הוער

 נתקלה היא בינתיים. ש־רדה הערב. בחשית
 דפקה זה, היא בנה כי־ לדעת מבלי בגיויה.

 יצאו כי וביקשה שכיים של דלתם על
 את המנורה לאור משראתה מיהו. לראות
 החלה היא מדעתה. כמעט יצאה ילדה, גוויית

 ולצע־ק: הכפר ברחובית כמטורפת להתרוצץ
במשמר. נתקלה לא אד יי!״ ירו יי! ״ירו

ם ת א ״ ״ ? ם י ט ו ס ב  המאורעות זירת' מ
 קאסם. כפר היה ערב, באותו העיקרית,

 שעה כרבע העוצר על ההודעה נמסרה שם
 את שמסר הקצין הכפר. למוכתר 5 לפני

לפ ידאג הוא כי למוכתר, הפסיק ד,הודעת
 יודעים שאינם לכפר, מחיץ העובדים עלים
 מאוחרת בשעה יגיעד ואשר העוצר, על דבר

־ ׳ יותר.
 עבר־ הפועל סיפר המאורעות המשך על
באדיר: סמיר אללה

או (זאת 5 שעה לפגי רגעים ״כחמישה
 קפד) לת העוצר .כניסת לפגי עוד מרת

 הספר, בית בקרבת הכפר למבואות הגעתי
 אופניים על אחרים, פועלים 3 עם יחד

 על הגבול ממשמר שוטרים .בחוליית נתקלנו
בראשם. קצין עם במספר 12כ־ — מכונית

 הקצין קצין״. *שלום אמרו *הפועלים
 ״כן״. ענו הם מבסוטים?״ .אתם תם: א! שאל
 הפועלים על ופקדו מהמכונית ירדו מרים הש

 ״1אותם ר ״לקצו פקד הקצין לעמוד.
 (עבדאללה אני לירות, החלו ״כשהשוטרים

 והתגלגלתי הארץ על שכבתי באדיר) סמיר
 לא אבל צועק, כשאני הכביש שליד לתעלה

נפגעתי.
 כמת. עצמי את ועשיתי לצעוק ״ו״סקתי

 האחרים בפועלים לירות המשיכו השוטרים
 כבר הם ״מספיק, אמר: הקצין אז שנפלו.

הכדורים'. על חבל הרוגים,
 הגיעה מכן לאחר ער- תג ללא שכבתי *אני
 עצרו השוטרים עלית פ, 3 עם עגלה למקום

 .*■ אותם. והרגו בפועלים ירו ומייד העגלה את
 עשרות כמה מהמקום התרחקו .השוטרים

 מונחות גים ההר. הפועלים ת כשגופו מטרים,
 הכביש, על אחרת עמדה ותפסו הכביש, על

 רוכבי נוספים, פועלים מהכפר. יותר רחוקה,
 סה עמ טכונית־טשא וכמו־כן הגיעו, אופניים,
פועלים.

 התרחקה שהחוליה ההזדמנות את ״ניצלתי
 עבר אל ורצתי קמתי שכבתי, בו מהמקום,

 ׳ נפגעתי לא אך בי, ירו השוטרים הכפר.
ה של הראשונים הבתים באחד והת.ובאתי

העוצר.' גמר עד כפר
ר ו צ ק ת , ״ , : ם ת ו  על אחרת. (עדות א

 ע־סא, כאליל סאלח הפ,על מסר מאורע תו א
 בבית־החוליס״בילינסון: ששכב שעה

 בן קאסם, מכפר עיסא באליל סאלח .אני
 בסביבת בפרדסים עובד הייתי שנד- 19

 עבד דודי בני שני , עם יחד פתח־תקויד״
).24( עיסא סאלים ואסעד )22(״עיסא סאלים

 אחר־הצהריים 4 בשעה העבודה ״בגמר
 כשהגענו אופניו. על אחד כל הביתה, חזרנו

 השעה בסביבות הכפר של המערבי לצד
 שוגר שלושה שמנתה קבועה פגשנו ,4.5*1

 ״״ לעצור. ■לנו שהורו רים,
 הכיסים תוך אל ידינו את ודיןנמז .״•עצרנו

 היות תעודות־הזהות, את לד״גי־א ״,כ, שלנו,
 •נתן. פתאים אותן. ?ברוק ..וחשבנו..יברצוגם

א\ אחד  ירו.עלינו. ד,ם. בנו. לירות *וראה נ
 עיסא, מאלים עבד נהרג מהיריות בתדצאת

מלנו נפצענו השני - ונךדודי אני ״ דאילו  י
- . ־־ י ..... ■ , ארצה.

מאו רחוק להגיע אבשו בכפו־קאנם, כשמתחילים

סן ■׳ * # *
קינן עשם סאת

הדרך זה לא
 מתחילה מכאן מזו. רעה דרך אין מפשע, חפים אנשים למרונ

ההידרדרות.
 אזרחים. של אדמותיהם לשוד להניע מופו כן, שמתחיל סי

סכנות. הרה מאד מאד דבר וזה
 ברצוש ידו את שישלח סופו אדמות, לשדוד שמתחיל. מי כי

מסוכן. דבר זה ונם לו. לא
 לשלול עבות לא בבוקר עלול לו, לא ברכוש השולח'ידו ני

 הדמוקרטיה, בלפי עוול זה והרי מאזרחים, האזרח זכויות את
להידרדרות. המוליך ועוול

 לשלול עלול מהאזרחים, מחלק האזרח זכויות את השולל כי .
חירום. חוקי להוציא וסופו אחרים, מחלקים גם אותן

 לגזור עפעף ניד ללא מסרגל חירום, קי ח והמוציא
מדכא. סימפטום זה וגם הדיבור. חופש על

 מהפלייו), שגם סליו חזקה הדיבור, חופש על כליה הגוזר כי
 הכזבים מפיח כי הקא, תחילת וזוהי יירתע. לא וכזב סילופים
טהור. לא שלמון ולבצר להקים סופו לדם דם בין והמפלה

 ויום במדרון, להידרדר סופו המתחיריברצח, אמרנו: אשר הוא
 עשרת את לעולם אבותיי נתנו להעם שלא לדעת יחכח אחד

שובבים! בנים שובו, הדיברות.
★ ★ ★

השילומים של הח״ם מחזוי*
 לאחר שזרחה השמש בעולם. חושן היה ב׳, את רצח א׳ כאשר

צורב. בושה רגש חש והוא נעים לא אור עליו הטילה מכן
ברירה, לו היתה לא שסרח. סי נעל עליו הסתכלו הסובה בחברה

 יתחילו למען ב׳. סל היתומים בין תו א וחילק כסף אסף והוא
פחד. ללא בעולם מחדש, חי־הם את

 לאחר שזרחה השמש בעולם. חושן היה ג׳, את רצח ב׳ נאשר
צורב. בושה רגש חש והוא נעים לא אור עליו הטילה מנן

ברירה לו חיתה לא שסרח. מי נע? עליו הסתכלו הסונה בחברה
 את יתחילו למען ג׳. של היתומים בין וחילק כסף אסף א וה

פחד. ללא בעולם מחדש, ח״הם
 בי-ת באל״ף פחד. ללא בעולם בבלונים לשחק ילדים, המשיכו,

אותיות. ושתים עשרים רק יש
★ ★ ★

הקוצי□ כר□
לענבים. התנכלו חדעיס השכנים אבל כרם. היה אחו לאיש

כלבים. נמר! וקנה לכרם מסביב תיל גדר בנה הוא אז

 עוד ובנה גפנים שורות כמה עקר הוא אז עזר. לא זה אבל
 תחת לשבת הלן ,הוא כן אחר כלבים. ע,ד וקנה תיל, גדר■
תאנתו. ותחת גפנו

 שורות ועוד עוד לעקור נאלץ והוא עזר, לא זה גם אבל
 של לבום הפן שהכרם• עד תיל,• גדרי ועוד עוד ולהקים גפנים

:.״ י! י'•• י • ׳.-■ *■קוצים.
 בקול יללו והכלבים בזהירות צים הק בין טיילה הקהל דעת
עצוב.

ובי אנשים, 12ל־ מגיע שמספרם ״ראיתי
 יתבעו אם מהם חלק ת שמו ר למס! כולתי

 הלש![ בזו פקו השוטרים אחד ממגי. זאת
עלינו. .נפלו בהם ירו והם •1אותם ״תקצור

 בע!ד הבח.תי כ! אתרי שער. ״ברבע
 עטא מכונית היתד, והיא מתקרבת מכונית

 עליה פקדו אנשים. מספר היו בה זבת! יעקב
 א!תם העמידו לרדת, עליהם וציוו .לעצור.
 א!מר השוטרים אחד !שמעתי אתת בשורה

בהם. וירו אותם!' ״תקצור

 תמהרי!״ ״תרדי. לשניה אחת להגיד שהחלו
ש מי וכל אני ת, ההודסנ, את ניצלנו ואז
ס היה  לריח־ יכולתי לא וברחנ!. לז,ז הו ב
 עצמי את והפלתי מטר מחמישים יותר קדם
ו אחרינו רודפות כשהיריןיז עץ־זית, תחת

 עצמתי ולא הבוקר, עד מי במק, נשארתי
 השוטרים פקודות את שמעתי הלילה וכל עין

ב א!תי מצאו השוטרים ההרוגים. להעמסת
ר ק  לבית אותי העבירו הצהרים ובשע!ת ס

החולים.'

ג ח . ה ן כ ה  אירעה עצמו, הכפר בתוך ו
מ יצא כאשר טראגית, ת ימאודע, שרשרת

 לאסוף כדי ה־* בן עיסא, שאקר מלאל ביתו
 שטרי /משפח,־- השייכת העז את הבית אל

ם. במק בו והרגוהו בו ירו מעמר־הגבול
 עבדא-לה שאקר אביו, יצא היריות לקול

ונפ מייד נתר. ר-א ואף הביוב מן עיסא,
 החוצה היא גם מיהרה רמשייד- אשתו׳ צע•

 של גורלה גם היה זה - היא. גם. ונפצע!־,
הי.ויד הילד, של סבו .18 בת נורה, הבת

בג השוטרים שלשת התחילו כ! ״א.ורי
 די־ ל״דמה ,בביש מ! גים !הה! ת גוי! רירת

 ובתאום חושך להיות התחיל ואז קרונו״
 ע*מי את עשיתי ואני אלי מהם אתר ,קרב ה!

 מהכביש ברגלי אותי סחב !היא לגמרי מת
 יתר ליד אותי והשאיר הקרובה לאומד,
הגויות.

 אותם ושמעתי במהירות זאת עשה ״הוא .
 •בואו עכשיו קצוב תזדרז ״מהר, אומרים
 מהם אחד ש״עתי וכן אוורות!' מסניות

 מוב* .כן, נה ע! והשני מת- ״הטרו מר א
 הפצועים, לאחד כשהתקרבו אותם, שמעתי כן

 מן* ״תן בן: ואחרי חיו״ עתן־ ״זה א,מרים
 התברר הואוב הפעולה בזמן ששמעתי וכפי

.טובה- ערבית מדבר מהם שאחד
 מכונית התקרבה כן ,אחרי קצר ״זמן
 מאדר. האג׳ אל סחמוד מכונית והיא אחות,

 וד•ונחילו יושביה, על וירו תר, א! עצר! הם
 של הצפוני לצד ד.,פגע!ת ת במכוני! לנהוג

הכביש.*
 מתקרבת מכונית אור ראיתי כן ״אחרי

 עזבו המכונית, קול את בשומעם והשוטרים,
לע גיסתה והמכונית הסבוניות,-היות את

בעי צעק מהם אחד ולעבור. אותם קוף
ל פקודה ונתן עצורן• כלב. .עצור, נית:
בואו!״ ״בואו* בעברית השוטרים שני

 ולפי האנשים אה הורידו נעצרזב המכונית
געיית חיו שאלו ידעתי הקולות-ששמעתי!

ה מכוניות בין י• נהרוג! אתכן גפ״
 גם היתר. הכפר, מב!א!ת אל שהגיע, משא

 13 ועוזרו, לנהג פרק ובה, מכונית־משא
 ג!רלה על הזיתים. במסיק שחזרו ת פועל!

ת של  ע&אר, סלימאן הגא סיפרה זאת מסני
 בבית־החולים פצועה השוכבת ,16ה־ בת

ביליגסון:
 חוליית ליד נעצרה נסעה שבה •המכונית

 הכפר. במבואות מש״ר־הגבול של השוטרים
ס שני ועל הנהג על פקח השוטרים  עלים ה

ל שעומדים להם והודיעו מ..מכונית לרדת
א,תנב הרוג

ה בפני והתחננו לצעוק התחילו .הנשים
 'ר,ש,ט־ אך ללבת. לפועלים שיניח! שוטרים

ם צעקו: ריס נהרוג!'' אתכן .ג
 ורצוזום• הפועלים ובשני בנהג .כשירו

 מספרת הנערה בנשים. לעשות מד. היססו,
ה עם במשדר דבר שהקצין איו ששמעה
שת מה והתייעץ ע,יו ממונים  תג', עם לע

 לירות ד.ש,סרים החלו זה לאחר מייד שיס
 זד בין במספר. 12 בולן, את ורצחו בנשים
ה בחודש אחת החרה נשים היו ת נרצחו
 נשים וכן סרסורי דאוד (פאטטא שמיד
ת זקנות  (לוטפיה ילדות ואף >־30־60 מו
ס ורשיקה עיסא י י  .13 בנות ג

׳ על שסיפרה הנערה - ו  ונפלה נפצעה נ
מתה. שהיא חשנו והשוטרים חגופ,ת כין

 מת ,דג, נ! או נפגע שלא ,משפחה 1 מבני
משבץ־לב. היום למחרת
 בכפר־ 47 מהם הרוגים, 4ע הערב: קציר
בטירר- ואחו בטייבה אחו קא-ם,

ציתות
ד להיוצל מוכן מי

 סלי- לקלום כדי ד,וקטר. ישראל מדינת
 ,נכונותה חבל. ת ״!צו 'מכל יהודיים סים

 אחד היא והי ד,שס בחוק המתגלמת זאת,
 ערב, עמי ל״ין ביינה ת ?מתח הגוומים

 חב ד.מ! אה חציף המדינה כי הו״ששיט
ביד-דים.
 זוהי כי ויותר יותר נסתבר החורש

ישראל חד־צדדית: נכונות־ רבה במידה
ר אינם הפליטים פליטים, לקלוט כנה מ!  פ

בישראל. להיקלט כנים
ר . ש י ד הו  זד״ בכיוון הראשון החשש י

 שור אחרי מארוק.. ליהדות' ביתם התעורר
 התכוננו עצמאותה, את קיבלה זו דגה

לק בקולי״קולות הציוניים המוסדית כל
 היא זו. מארץ אדירה עלית־ר,מונים לוט
באה. לא

סל עקרון־זעחידת, קרה! מד.  מקרים הפ
 שרבים לכך גרם , ורסואייס סוציאליים

•) ,נעמוד (חמסן
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