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אחרים. חשדות גס הפלסטיניס מעלים פרטיות בשיחות ישראלים. היו שהמתנכלים

 מווו- המטרסס גנה עי אברח טודנום
מיסתוריות בנסיבות בצרפת שורצת

 היה בלבד׳ חודשים ארבעה לפני נפטר
 זוהיר העיר. של המערבי החלק מוכתר

בניו. בכור היה
 הבנים, אחד המישפחה. מפוצלת כיום
 ב־ פעיל והוא בביירות, מתגורר מג׳ד,

 בטול־ מתגורר הצעיר, אחיו עיצאם, אש״ף.
 אחי דודו. עם יחד במיסחר ועוסק כרם
 לישכת־ כנשיא משמש דאדו, פאתחי אמו,

ה במועצת וכחבר טול־כרם של המיסחר
עיר.

אח ושתיים בלוב, מתגוררת אחת אחות
בעיר. בהוראה עוסקות רות

 בתי־המישם־ כל נסגרו חודש לפני כבר
לצאת נוהגות אחיותיו ושתי אמו חה.

טול-נרס
אנ פתוחות. בטול־כרם חנויות ך*

 ימי אף על וקונים, מסתובבים שים י י
מחיי ביניהם, משוחחים אנשים הרמאדאן.

מתמיד. יותר מתלחשים אך כים,
 הבתים בפיתחי יושבות מבוגרות נשים

 ידיהן את משלבות הן פעם מדי ומקוננות.
גופן. ועל פניהן על בחוזקה ומכות

מפסי הן ישראלית, מכונית כשעוברת
 מבטן את מפנות שביניהן האמיצות קות.

 בחביבות, מחייכות פחות האמיצות הצידה.
 לקנות שבאו נתניה, תושבי אל ופונות
בשוק.

היהו פרנסה. צריך ממשיכים, ״החיים
 מוכרת־ירקות אמרה הרבה,״ קונים דים

בחבי חייכה היא השוק. שברחוב בדוכן
 מיצחה על היכתה אחר־כך ודקה בות,

באבל.
 הטינה ולמרות חילוקי־הדיעות, למרות

 לבן- הקשישים טול־כרם תושבי שרחשו
 אל- אידגון מפקד מוחסיין זוהייר עירם

מותו. את ומבכים אבלים הם צעיקה,
 בלתי־רשמי. יום־אבל הפך הלווייתו יום
 הישראלים, הצבאיים השילטונות מפחד

 אהבתם את להפגין שלא התושבים העדיפו
 רבות שנים שבמשך לבן־עירם, והערצתם

 סמל והיה העיר, צעירי על נערץ היה
הפוליטי. בכיוון שפנה בן כל של חלומו

עציצים
אדום בצבע

 בצידה נמצא זוהיר של הוריו ית ^
 שתי בן בניין העיר. של המערבי

 עציצים עשרות מונחים במירפסת קומות.
אדום. בצבע צבועים,

מתגו חסן, זוהיר, של אביו מישפחת
ש־ האב, שנים. עשרות בטול־כרם ררת
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האב, ואחיות, אחים שמונה :המישפחה בני כל בו גרו פעם קומות.

הקו את ההורים מכרו הילדים שבגרו אחרי והאם. הרובע, מוכתר
 מנקים הבית. על שומרים השכנים כיום הבנין. של התחתונה מה
האדומים. העציצים את ומשקים התמונות לזכוכיות מעל האבק את


