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הבור! הגבר - עבד־אדכוים חוסיין של ילדיו 36 מביו 30 הם אלה

חרושת(■(דיס בית
ל ,

 שנים וכמה שלושים פני
 הראשונה האשד. את לי לקחתי

 אלי. טוב היד. אלהים סובחייה. שלי,
עלי. לו קראתי בן. הרבצתי תיכף

 אחד שנה. כל הילדים באו כך, ״אחר
 לקחתי שנה, עשרים לפני השני. אחרי
 בנים 12 לי ׳נתנה לוטפייה. את אשה. עוד

ובנות.
 שלישית אשה לקחתי שנד, 13 ״לפני

 אללה, ברוך היא, גם ליילה. את —
 בערך. ילדים, עשרה אולי לי הביאה

שנה. לפני נולד האחרון הבן
 אני כבר. לגמור רוצה לא אני ״אבל

 כוח, הרבה עוד לי ויש ,54 בן רק היום
אללה.״ יבורך

 היזם, עד יבורך. בהחלט יבורך. יבורך,
 36 עבד־אל־כרים לחוסיין אללה העניק
 ביותר הפורה הגבר בתואר זיכהו ילדים,

 מקימים אחרים ׳'שדאלים בעוד בישראל.
 .פרטי שבט בהקמת עבד עוסק משפחות,

עצמו. משל

 הענף העסק בכל הגדולה כדיחה ך!
 עצמו שחוסיין העובדה היא הזה, 1 1

 למעשה, בנות. של בים יחיד בן הינו
הגדולה. לפוריותו הסיבה זוהי

 היה אל־כרים, עבד חוסיין, של אביו
 המאה בסוף ואחיו, הוריו עם הגיע חלוץ,

 בה השוממה, הגלילית לגיבעד, הקודמת,
 היום: עד המשפחה מתגוררת

 הישיש, מספר כלום,״ כאן היה ״לא
 העולם. כל וחלוצי מלבם ישישי בסיגנון
 פה.״ שהתיישבנו הראשונים היינו ״אנחנו

 החלוץ, של משפחתו מתה שנים, עם
ל החליט הוא בעולם. בודד נותר והוא
 לא אללה אך עצמו, משל משפחה הקים
 — עבד נשא נשים ארבע לצידו. עמד

בנות. ושוב בנות, בנות. לו הביאו וכולן

לרפואה. אחד, בן גם יצא לבסוף,
 תקוותו היה והוא — חוסיין זה היה

הגזע. של היחידה
 בית- בעל נזכר פספוס,״ עוד ״כשהיית

 שלי אבא אותי ״לקח לילדים, החרושת
 לי: ואמר ככה, בי הסתכל הידיים, על

 אל־כרים, עבד של שבט תעשה ,אתה
אותי?׳ שומע אתה ג׳אחש.״ יא

 אבא של הדברים את לקחתי ״וולא,
 שיפאר שבט, להקים ונשבעתי ללב, שלי
שמו. את

 בעזרת ועשיתי. נשבעתי, — ״והנה
שמו.״ יבורך אללה,

 נכבד מניין השבט מונה יום, ך!
 נשיו, שלוש חוסיין, איש: 54 של ^
 שני של משפחותיהם וכן ילדיו. 36ו־

 וכמובן כבר. שנישאו הגדולים, ילדיו
 — המהומה לכל אחראי שהיה — אביו

 שנותרו אביו, של נשותיו מארבע ושתיים
בחיים.

 משלי,״ כפר להקים רוצה אני ״עכשיו,
 הבנות. 19ו־ הבנים 17 של אביהם מספר
 הוא עוד כל המוכתר, יהיה שלי ״אבא

 וכל המוכתר. אהיה אני כך, אחר חי.
שלי.״ והנכדים הילדים יהיו התושבים

 בנו בהתלהבות. ברעיון תומכים ילדיו
 — בלבד 32 בן כיום הוא עלי, בכורו,

 השני, לבן ילדים. לשישה אב וכבר
ילדים. שני כבר יש מוחמד,

באר מתגוררת אל־כרים משפחת
 על צריפים ומספר בתים בעה

 משרפה, חירבת הנקרית חשופה, גבעה
 לבין הגלילית בית־לחם בין והנמצאית

 במרחק — חג׳אג׳ארה הערבי הכפר
 ק״מ וארבעה מהראשונה, ק״מ חמישה

מבין 28 יוצאים בוקר, כל מהשנייה.
 עבד־אל־כריס חוסיין — הסרט־הנע בשיטת ילדים המייצרהמיפעל זהו

 לשמאלה שבהן. הטרייה ליילה, לידו, :נשותיו בחברת
הפו המשפחה לשבט. כמעטבח המשמש צריף^ירעוע מאחור, סובחייה. ואחריה לוטפיה,

במקום. לבנות השילטונות מצד איסור בגלל בחדר, נפשות תריסר עד להצטופף נאלצת רייה


