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יהודים. בחברת מילחמתיהשיחרור, קרבות לאחר רפואי
הנזיוות עם
הצרפתי בבית־הספר רותיה

 בחץ) מסומנת (הילדה ריימונד
 חב־ בין הצרפתי. בבית־הספר

יהודיות. תלמידות גם היו
־־ד; היהודיות עם

יהודיות. היו מהתלמידות רבות בסנט־ג׳וזף. תיה

בעמאן חתונה
דאוד בשם בנקאי הכירו!

 שער־ את ריימונד עברה ,17 בוד כשהיא ,1957ב־
 שם ברבת־עמון. קרנבי־משפחה לבקר כדי מנדלבאוס

קצר. זמן לאחר לו נישאה טאוויל, ג׳בראן
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אינטלקטואלים. הס ריימונד של משכניה רבים בשכם. הנמצאת המשפחתית הווילה במרפסת

 לה. לענות אף סירב בשער הזקיף לקבלן.
שהו עד שביתת-שבת, אירגנה ריימונד

קצין. פיע
 שלא חמור בשער מעמידים אתם ״איד

 והואשמה ריימונד, התעניינה ?״ לדבר יודע
צה״ל. חייל בהעלבת

 ימין על מרגיזה
שמאל ועל

 שכס נשות של שביתה כל אחורי **
 טאוויל. ריימונד את למצוא אפשר 1*4

כשעיתונאים שביתה. כל בראש למעשה,

 הם ביו״ש, קורה מה לדעת רוצים זרינט-
ש פלא, אין ריימונד. של לביתה מגיעים

המימשל. את מרגיזה היא
 גברי את גם מרגיזה היא אותו. רק לא
 היא בהם. פוגע שאומץ־ליבה — עירה

בתבי — חוסיין של מימשלו את מרגיזה
 היא עצמאית. פלסטינאית למדינה עתה

 עם במגעיה — אירגוני־החבלה את מרגיזה
שילטונות־ישראל.

למש בעכו נולדה הזו המרגיזה האשה
 היה הוואה, חביב אביה, עתירת״הון. פחה

העיק הספקים כאחד שימש נודע, סוחר
 נכסיו בין בארץ. הבריטי הצבא של ריים
אלף 40וכ־ ספנות חברת למנות היה ניתן

הגליל. ברחבי קרקעות דונם
 את אביה עזב השיחרור מילחמת לאחר

חודשים. מיספר לאחר חזר אך הארץ,
 בעכו, לגור ריימונד המשיכה ,1957 עד

 הנודעת, סנט־ג׳וזף פנימיית את סיימה
 חיפה ירושלים, את גם להכיר הספיקה
 למשפחתה לביקור נשלחה ,1957ב־ ונצרת.
בירדן.

 תעודת-הזהות את ממנו לקחו בירדן
 היה שזה חושבת אני ״אד הישראלית.

 לי אומרים היום עד פורמלי. דבר רק
 שאני מה לעשות לעצמי מרשה שאני
 וגדלתי שנולדתי בגלל רק בשכם, עושה

בישראל.״
 זוכרת אני

ההשפלה את
 לרבת־עמון הגיעה לאחר קצר מן ■ך
את 17ה־ בת ריימונד שם פגשה (

 העו־ הבנק מנהל טאוויל, ג׳אברן דאוד
בני הסתיים הרומן באירביד. תומאני
אירבידה. עברה וריימונד שואים,

 אווירה שם היתד, ״לא להרבה. לא
 לא ״העיר ריימונד. מספרת פלסטינאית,״

ש הישראלית, הצעירה בעיני.״ מצאה־חן
 כבר מפותח היה שלה הלאומיות רגש
לשכם. לעבור בעלה את שיכנעה אז,

 שנית שתיפול לכך גרמה ידיה, במו כך,
 בשכם צבאי. מימשל של שלטון לידי

וב הזוג, בני של ילדיהם חמשת נולדו
ששת־הימים. מילחמת אותם מצאה שכם

 ששת- מלחמת אחרי הצבאי ״המימשל
 נזכרת בשבילי,״ חדש היה לא הימים

הצ המימשל את יפה ״זכרתי ריימונד.
זכר מילחמת־השיחרור. אחרי בעכו, באי
 בתור העמידה של ההשפלה את יפה תי

 שלי לפנימייה לנסוע רישיון לקבל כדי
בעכו. אמי אצל לביקור לנסוע, או בנצרת,

 ה- של פחד־המוות את גם יפה ״זכרתי
)28 בעמוד (המשך

 ליילה על בספר קוראת ריימונד :האחר הסוגחאלד ליילה
לפטריוטית. ליילה נחשבת הפלסטינאיס מרבית בעיני

בדרך בחרה זאת, למרות טירה. בני בעיני לפטריוטית היא אף נחשבת נוונד
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