
למצ שהיגרה נוצרית־קאתולית,
 של מישפחתו מאיטליה. ריים

ברמא אחרות רבות כמו ח׳לף,
 עם אורתודוכסית־יוונית. היא ללה׳
 כרים חזר ׳64 בשנת לימודיו סיום
ניש כאן לרמאללה. טרזה עם יחד
 בהתאם מפואר, בטכס־חתונד, או

המישפחתית. למסורת
 ה־ הקאריירה את התחיל כרים

 במישרדו כמתמחה שלו מישפטית
 שח׳אדה, פואד עורך־הדין של

 מ־ אחד שח׳אדה, עזיז של אחיו
ברמא המפורסמים עורכי־הדין

 עורכי- הכריזו הכיבוש אחרי ללה.
אי חלקם שביתה. על בגדה הדין

 היום. עד במיקצועם עוסקים נם
 .׳70ב־ שביתתו את הפסיק כרים

 כשופט אחת ובעונה בעת מונה אז
וכ ביריחו, בשבוע יומיים במשך
ברמאללה. הימים בשאר תובע
הרא־ הבחירות נערכו 1972ב־

תומ אנחנו אש״ף. כיום היא נים.
וניצ באש״ף, מלאה תמיכה כים
מאחריו. בים

 מתאמים אנחנו בשטחים ״פה
 הוד באמצעות שלנו הפעולות את

 אני שגם עדה־להכוונה־לאומית,
חב כי פורסם, לאחרונה בה. חבר

שו לפלגים משתייכים הוועדה רי
 אש״ף נכון. לא זה באש״ף. נים
 תומכים ואנחנו מאוחד, גוף הוא

 קשרים לנו אין אחד. כבגוף בו
 המרכיבים האירגונים עם נפרדים

 של פרובוקציה זאת אש״ף. את
 בשורו- פירוד לזרוע הרוצים אותם
תינו.

 אחת: מטרה ולנו ״לאש״ף
 של הלגיטימיות הזכויות את לממש

 שלום השכנת תוך הפלסטיני, העם
יש לבין בינינו ובר־קיימא צודק
 במיס־ הכל, נעשה ואני חברי ראל.
במישטר־הדיכוי האפשרויות גרת

י ווו

העד־ על מתלוננת אינה ח׳לף מרזה
 בעלה של והארוכות המרובות דויותיו

חם מנהיג בעלה של היותו עם משלימה היא לדבריה, הבית. מן  הלו
גובלנים. רוקמת היא לבדה, נמצאת היא שבו הזה בזמן עמו. בני עבור

 את לקרב כדי נתונים, אנחנו שבו
 בחיי הגדול היום הזאת. המטרה

כש אז, אותה. נגשים כאשר יהיה
 שלום ויהיה עצמאות לנו תהיה

לל רוצה אני ישראל. עם אמיתי
 סוף- לנוח שנה, במשך לישון כת
המאבק. מן סוף

 .רוצה אני השלום, ״כשיבוא
 וסתם שלי, בגן עץ, תחת לשבת

 רוצה אני אדמתי. על להסתכל
 ולעשן היום, כל שש־בש לשחק

חיים. לעשות נרגילה.
 שלא עד כן. לפני לא ״אבל

 חיים לנו אין החופש, לנו יהיה
מנוחה.״ לנו ואין

 גסות
קלגס של

 שנשא הלאומני הנאום חרי
בעירו, הפוגרום בעיקבות

 משה פיקוד־המרכז, אלוף הגיעו
הג ומושל לוי, וחצי״) (״מוישה

 לרמאללה. בן־אליעזר בנימין דה
וה הלילה אותו אירוזןי על־אף
 את ח׳לף איבד לא הקשה, אווירה

 מדרגות על ניצב כשהוא נימוסיו.
 ל־ ידו את הושיט העירייה, בניין
 פו־ פנימה. להיכנס והזמינו פואד,

 קלגס. של בגסות בח׳לף נהג אד
 לשלום, המושטת מהיד התעלם הוא

 להיכנס לראש־העיר בגסות והורה
 הנאספים שמעו משם המישרד. אל

 המשפילות צעקותיו את ברחוב
ח׳לף. על פואד של

 ולא נפגעתי לא נעלבתי, ״לא
 היה ״אילו כרים. טוען הושפלתי,״

 שלי אחר ידיד או אל־שכעה בסאם
 עד נפגע הייתי כך, כלפי מתנהג
 המושל. לא אבל נשמתי. מעמקי

 שופט אני רצונו. היא התנהגותו
 מה כל גם כך מעשיו. לפי אותו

 למיש־ כשעמדתי עושה. שישראל
 טאוויל, איברהים עם יחד פט,

עבי על אל־בירה, ראש־עיריית
אמר זכאים, ויצאנו דמיוניות, רות
 לא זה צדק. עשה שהשופט תי

ה בתי־המישפט כל לגבי אמור
 בתי־ בכל הייתי לא ישראליים.

 נעשה מה יודע לא ואני המישפט,
 ושלי איברהים של במישפט בהם.
בתוש לפגוע כשבאים צדק. היה
עו אינו והמימשל ברמאללה בים
 אין — עליהם להגן כדי דבר שה

 לכאן, בא כהנא שמאיר ביום צדק.
 חשבו הן בכו. בבית שלי הילדות
אותי.״ הרג שכהנא

 אשתו ביריחו. נוסף בית לח׳לף
 בין השבועות את מחלקות והבנות

 בבית, לא ״כשכרים הבתים. שני
 טר־ מספרת ורוקמת,״ יושבת אני
מז אני אבל לנו, חסר ״הוא זה.

 אני ברירה. לנו אין דרכו. עם דהה
 מישפ־ לי יש בעלי. אחרי הולכת

 נוסעת לא אני אבל במצריים, חה
 הזמן. לא זה עכשיו אותם. לבקר

ה השלום כשיבוא רק אסע אני
 לידי בעלי את ארצה אז אמיתי.

 גם מנהיג יהיה שלא רק הזמן. כל
!״הפלסטינית במדינה

 לרשויות הכיבוש, אחרי שונות,
 את הציג כרים בגדה. המקומיות
 רבים עם יחד בעירו, מועמדותו

 7? של ברוב ניצח הוא אחרים.
 ברוב שנית, נבחר ׳76ב־ אחוזים.

 בהת־ רואה כרים אחוזים. 78 של
 לצו־השעה, היענות סביבו לכדות
 אך להתאחד. עמו לבני הקורא
 יש המישפחתי לייחוס כי נראה
בכך. בלתי״מבוטל חלק

שגה במשך
 במיפ- כרים ף מ ת צעירותו ף•׳
ה פירוק בעת לגתיהבעת. —

 בקא- שהה המצרי-סורי איחוד
 על השפעה היתה זו לעובדה היר.

 חבר להיות ״הפסקתי דרכו. המשך
 עדיין אני ״אבל סיפר, המיפלגה,״

 אחדותה — הבעת ברעיון תומך
 המנהיגות הערבית. האומה של

הפלסטי אחי שאר של כמו שלי,
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 הבנות. עם לשחק חוא השלום, בוא שאחרי לתקופה ח׳לף, של מותיו
ההתבגרות. חוויות את איתן יחד ולעבור איתן לצחוק רוצה היה ח׳לף

ש ■חרתי נופ ש'  ויחפ
מי במחיר מ ע

שייט ב־ח״ט ה ו  בחיסרי
ת  הארחה בי

ץ בו חי ם של ת-י שדו
 שרותים עם זוגיים בחדרים אירוח

חצי/מלא; פנסיון צמודים;
שמור; ים] חוף

 ספורט; מתקני טניס; מגרשי
ן הסעה דו ע מו ל ו ם| סי סו ה ת! חוו ל ם  חינ

ה הגולף סרי בקי
ם והקפטריה המסעדה חי  פתו

הרחב לקהל
ם לבעלי אני  שטחי קארו
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