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 מוקדמת, הודעה כל ׳ללא הפתעה, ף*
 הקנאי, האיית־אללה של רוחו הגיעה ■י

 שב- אום־אל־פחם, לכפר באירן, השולט
משולש.

ה ההמונים צעקו חומייני!״ ״חומייגי!
 ביום שבועיים, לפני קרה זה משולהבים.

 הקבוצה בין כדורגל מישחק בעת השבת.
ה אחד הודחק רעננה, והפועל המקומית
הת התלקחה במיגרש המקומיים. שחקנים
 ומישמר־ המישטרה כוחות המונית. פרעות
 אזרחים עשרות ועצרו התערבו הגבול

 הכפרי■ אחד שהוא הכפר, מתושבי ערביים
 רוב במדינודישראל. הגדולים הערביים
שתו מסתבר מגודלי-זקן. היו העצורים

 התחילה הערבי במיגזר הזקנים גידול פעת
עק שמועות שירותי־הביטחון. את להדאיג
 משתייכים הזקנים בעלי כי טענו, שניות

בארץ. האחים־המוסלמיים של לגוף
ב שקמה תנועה היא האחים־המוסלמים

׳,30ה־ שנות של השניה במחצית מצריים
 בשנות באיסלאם. תחייה זרמי רקע על
 שבתנו־ ולתשובה לבכירה זו הפכה ׳40ה־

 להדיפת והטיפה האיסלאמית, עות־המחאה
ול והאתאיסטיות המיסיונריות התנועות

הער לתרבות שחדרו המערב, סמלי ביעור
ה בהחייאת דגלו האחים־המוסלמים בית.

 לאומי ובמאבק הערבית התרבותית מורשה
 עבד- בתקופת הזר. המערבי השילטון נגד

המצרית. התעמולה אותם גינתה אל־נאצר
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רא את לתלות ציווה עצמו עבד־אל-נאצר
 בחייו. התנקשות נסיון אחרי האחים, שי

 נאשמי של תלייתם לפני מעטים ימים
 לתנועה היום נחשבים האחים העסק־ביש.

ריאקציונית. קיצונית, ימנית
 הזקנים בעלי טענו מפלגתיים,״ ״איננו

 להיקרא בתוקף סירבו הם מאום־אל-פחם.
 חר לנו קראו ״כבר ״כת״. או ״תנועה״

 אחד אמר ודתיים,״ שייח׳ים מייניסטים,
 האחים- עם אותנו מזהים ״עכשיו מהם

 צעירים־מוס- לנו שקוראים או המוסלמים
 עם קשר שום למעשה לנו אין למים.

 כל כי כתוב בקוראן אבל הזאת, התנועה
 מוסלמים אנחנו אז אחים, הם המוסלמים

 כי צעירים שאנו וברור אחים, ואנחנו
 כבר הם בתשובה. חוזרים אינם זקנים
במילא.״ דתיים

כגוד
בחברה

ם ^ ח פ ל־ א ם־  תושבים. אלף 25 יש או
 לדברי בתשובה. חזרו מתוכם כאלף ■י■

 כסה החזרה־בתשובה מקיפה מהם כמה
 לפני התחילה והיא הערבי במיגזר אלפים
הת היא האחרונה בשנה שנים. שמונה
חזקה.

תופע סילוף? פרובוקציה?

הזקן? מגודלי באמת מיהם
הוא אלכוהוליסט. היה מוהנה תוופיק

 גמילה. לטיפול לבית־חולים, להיכנס עמד
וב־ בזנות בסמים, עסק מחאג׳נה סולימאן

חל הטוב חברו מת כאשר הימורים.
 את הפקיר ג׳ברין יוסוף בחייו. המיפנה

 קלפים ושיחק ילדיו, שבעת ואת אשתו
 והוא הורעה בריאותו הערב. עד מהבוקר

 12 ישב חוסיין חג׳ יאוש. סף אל הגיע
שו פליליות עבירות על בבתי־סוהר שנה
שינוי. בו חל לפתע נות.

 חוסיין וחג׳ יוסוף סולימאן, תוופיק,
סימן החוזרים־בחשובה. על היום נמנים
מסור לבוש עבות, זקן :חלקם של ההיכר

וכיסוי־ראש. תי
 ניכר ,31ה־ בן מחאג׳נה של פניו על
 עיניו מתחת קשוחים, הפנים תווי עברו.

 לחמישה, ואב נשוי הוא קטנים. קמטי־זעם
 גילה עולם־תחתון,״ ״הייתי בבניין. עובד

 בכל ״התעסקתי רהוטה. סיפרותית בערבית
 פחדו כולם באיסלאם. האסורים הדברים

לפע זאת, בכל אבו־עלי. לי קראו ממני.
 נזכר הייתי ויסקי, כוס מרים כשהייתי מים,
 היו החבר׳ה אבל באיסלאם, אסור שזה

שותה. לא אני אם גבר לא שאני אומרים
בתאונה. הטוב חברי מת אחד ״יום

 לי נתן זה שנים. שמונה לפני קרה זה
 המוות על לחשוב התחלתי חזקה. מכה
הת בלבי הגיהינום. ועל הבא העולם ועל
 לקרוא התחלתי והרע. הטוב בין מאבק חיל

 קראתי אללה. את הכרתי ואז בקוראן,
 לחזור־בתשובה. העבריינים לחברי גם

של יש באיסלאם כי לקריאה, נענו רבים
האדמה. פני על אדם לכל ואמונה ווה

 בכפר. בחזרה־בתשובה ותיק הכי ״אני
 בתפילה, כמותם, היום, את מבלה אני היום

 ואני המוסלמית, ובהלכה בקוראן בקריאה
 כי בהתחלה, לכך התנגד אבי זקן. מגודל

 אבל זקן, עם צעיר לראות רגיל היה לא
 מאמין שאני בדרך והלכתי לב שמתי לא

בה.
מר אני לאללה, קרוב כשאני ״עכשיו,

 ׳המכובד בקוראן: כבר נאמר מנוחה. גיש
 לפני לאל.׳ ביותר הקרוב הוא שביניכם

בחב כבוד לי יש עכשיו ממני. פחדו כן
רה.״

המכור
הול לאלכו

רין וסוף ף ב בג׳אלביה כסגפן נראה ג׳
 מסולסל וזקן לראשו כפייה עם ארוכה,

 ואב נשוי ,34 בן הוא פניו. את המעטר
 גיברין: סיפר בניין. כפועל עובד לשבעה.

 היום כל יושב שאני מצפון יסורי לי ״היו
 ומשחק חריפים משקאות שותה בקפה,
 מהמישפחה, לי איכפת היה לא קלפים.

 קשה, היה זה מזה. לצאת ניסיתי אבל
לאיסלאם.״ שהגעתי עד

לג בתחילה התביישו החדשים הדתיים
 לחבריהם. בחייהם המיפנה דבר את לות
 לגשת העזו לא בבית, מתפללים היו הם

 ג׳ב- הזקנים. של למקום שנחשב למיסגד,
 אביו עם והלך להעז לבסוף החליט דין

במיסגד. השישי היום לתפילת
 שנייה, תוך הגבר את הופך ״האיסלאם

 חו־ חג׳ הסביר לשנייה,״ אחת מקיצוניות
 ״הייתי מעיניו. ניבט כנוע שמבט סיין,

 שיכור. הייתי הזמן כל למעלה. האף עם
 אסור מה ידעתי לא בתשובה שחזרתי לפני
 בבתי- שנים מספיק ישבתי מותר. ומה

 הפיתרון. הוא שהאיסלאם ללמוד כדי סוהר
 ולאכול, להתלבש איך אותי לימדה הדת
 כמו הייתי לפני־כן לשלום. לברך איך

 יודע אני עכשיו אבל שמדברת, בהמה
 עם להתנהג איך הילדים, את לחנך איך

ההו את ולכבד וטהור נקי ולהיות האשה,
 הפג־ על ויתרתי הגאווה. על ויתרתי רים.

 היום אצלי מתבטא הלב אומץ נות־הכוח.
מישפחתי.״ לפרנסת בעבודת־כפיים

 24ה־ בן מוהנה תוופיק השוטר-לשעבר
ה החחריס-בתשובה בשם לדבר נהנה

האד הצעיר היה שנתיים לפני מוסלמים.
בתי־החולים ״כל לאלכוהול. מכור מוני

 אותי,״ גומלים היו לא הנאור׳ ׳העולם של
 שחזרתי ברגע לשתות ״הפסקתי הכריז.

לשתות אוסר אללה כי האמנתי בתשובה.

הצעירים. של דוברם היום המשמש מוהנה,
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בתשובה. לחזור החליט שנים שמונה


