
 שר בנו הוא בלבנון, שרחס צה״ר, ח״ו האם
• ה ערב י ה ח ש ו ר י י ב ? ב ה ר ו צ נ ה

 פלס- פלים הוא אבו־רזאלה עיד ^
י  בזמן ,1982 ביוני בלבנון. החי סיני ״

 עצמו את שאל הוא ביירות, על ההפצצות
היש החיילים אחד הוא שבנו יתכן אם

 ל״מילחסת־מגן.״ יצאו אשר ראליים,
סיפורו: הנה

 לא ואני אותה, לחטוף אשתי של פחתה
למצאה. אוכל היכן ידעתי

 בלבנון מעצר
לקפריסין וגירוש

בחי נצרת ברחוב גרתי .1929ב־ נולדתי
 בבית־ למדתי ואני ירקות, מכר אבי פה.
 מתקדם, אדם היה המנהל העצמאות. ספר

 איתנו ושדיבר האנגלי לכיבוש שהתנגד
לפלסטין. היהודים הגירת על

מדבר אני רבים. יהודיים חברים לי היו

 נוצרי ידיד לי הביא שבוע הרי
• ידע שלא מכיוון מוויקטוריה. מיכתב י
 היהודי, מידידי ביקשתי עברית, לקרוא תי

 לי מסרה אשתי אותו. לי לקרוא יוסף,
 יחד נסעתי נמצאת. היא היכן במיכתב

לכתובת הגענו לתל־אביב. חברים כמה עם

? מי ר כי יודע? מ■ מ
 הוא כחברון. שגדר פלסטיני, צעיר הוא אבדעיישה אנוור

הפלס הסטודנטים אגודה יו״ר והיה בפאריס, מישפטים למד
בצרפת. טיניים

 את ליקט שבו ספר, עבו־עיישה פירסם שסועות כמה לפני
 החיים ונשים, גברים פלסטינים, כמה של האישיים הסיפורים
 הסיפור מופיע הספר בראש ובפזורה. בלבנון הכבושים, כשטחים

הישראלי. לקורא מיוחד עניין בו שיש הבא,
 האיש של קורותיו על דבר יודע מהקוראים מישהו אם
 מערכת עם להתקשר מתבקש הוא נכיל, בשם בסיפור המזוהה
הזה״. ״העולם

 נעצר אבו־רזאלה שסעיד אבו־עיישה לאנוור נודע השבוע
בביירות. צבא־לבנון של שרות־הכיטחון על־ידי שוב

 הבית ליד עמדתי במיכתב. ציינה שהיא
 יחד ירדה אותי, זיהתה היא לה. ושרקתי

 לתחנת־המישטרה. הלכנו וכולנו אביה, עם
 תעודודהנישד את שראה קצין־המישטרד״

 איתי. ללכת רשאית שהיא קבע שלנו, אין
התנגד. לא אביה

 שמו סרט. לראות !.לכנו ערב באותו
 בקולנוע הוצג והוא הדולק, הנר היד.

 זה היטב. אותו זוכר אני ביפו. אלהמברה
יפה. סרט היה

 את רואים דינה, אשתי. את מאוד אהבתי
ויקטוריה. זו ז זרועי על ציור־הקעקע

 הציונים, בידי נפלה כשחיפה ,1948ב־
אח רדפו ההפגזות לעכו. הים דרך יצאנו
 בדרום לבינת־ג׳בייל, עברנו ולכן רינו,

 המקומיים. התושבים אצל גרנו לבנון.
 בתחנת־המיש- להתייצב הוראה קיבלתי

 של שמו יהודיה. שאשתי מכיוון טרה,
 עבד־אל-לטיף היה אותי שחקר השוטר
 שלנו, השכנים אחד היה למזלנו טקרון.
 למישטרה, בא הוא חיפאי. באידון, תופיק
 שיחרר והשוטר אותנו, מכיר שהוא העיד

 ואחר- בצידון, היינו יותר מאוחר אותנו.
כפו עבדתי בביירות לביירות. עברנו כך

כמנהל-עבודה. ואחר־כך על,
 נשים לעצור נהגו הלבנוניים השילטונות

 פרץ אחד יום מפלסטין. שהגיעו יהודיות
 והן שכנות, כמה ובין ויקטוריה בין ויכוח
 הן יהודיה. שהיא מיבטאה, לפי זיהו,

 יחד נעצרה אשתי למישטרה. אותה הסגירו
 שנה. בן כימעט אז שהיה נביל, בננו, עם

 נעצרו הם אך אותם, לשחרר הצלחתי
יהודיות, נשים הרבה אז אספו הם שוב.

_386■■■< -_____
אבדעיישה אנוור

חיינו״ איך שתבינו ״כדי

 היהודית הקהילה רב לידי אותן ומסרו
 נשלחו הן אחר־כך סעדיה. דיב לבנון, של

שלו לי לכתוב הספיקה אשתי לקפריסין.
 שהחזירו לפני מקפריסין, מיכתבים שה

 — דבר שמעתי לא מאז לישראל. אותה
מאשתי. ולא מנביל לא

 הזמן כל מרגרט. בשם אחות לה היתד.
הפל אנחנו, שוב. אותם שאראה קיוויתי

לפלסטין. שנחזור תמיד קיווינו סטינים,
 נוצריה, לבנונית לאשר. נשאתי 1956ב־

 ילדים, שני לנו נולדו סעדה. למישפחת בת
בג׳דה. עובד נביל, שמו הבן, ובת. בן

 ,1947 בשנת שאירע מה על מספר אני
 אז האווירה הייתי. כיצד להראות כדי

 התחילו אחד מצד מאוד. מתוחה היתד.
 לא הם העולם. מכל יהודים, המוני להגיע
הם כיצד ראינו ואנחנו ערבית, דיברו

 רחוב ליד נמצא נצרת רחוב עברית. היטב
 הפריד לא היהודים. התגוררו שבו השומר,
היהו השכונה מדרגות. טור אלא בינינו

הער ואנחנו, גיבעה, על שכנה הדר דית
לרגליה. התגוררנו בים,

 ויקטוריה שפה יהודיה. עם התחתנתי
 ואניס אביה, גרושים. היו הוריה מחפוז.
 בתל־ דיזנגוף ברחוב התגורר מחפוז,
 עם יחד התגוררה ברה, ואמה, אביב,

 גישר בחיפה. ארמון קולנוע מול בנותיה
 שכיחים די היו וערבים יהודים בין אין

 עם התחתנו מחבריי רבים תקופה. באותה
הפל בתנועות-ההתנגדות יהודיות. צעירות

 שאפהותיהם מנהיגים כמה יש סטיניות
יהודיות.
 נשוי היה אל-זנאסי, פואד מידידיי, אחד

 ב־ המאורעות בזמן נהרג הוא ליהודיה.
 וצלף בחיפה, ברחוב ביחד עברנו .1948
 נהרגו 1948ו־ 1947ב־ למוות. בו ירה ציוני

 של אשתו בחיפה. רבים פלסטינים כך
 בסוריה, חיים הם לאחיו. נישאה פואד

ילדים. עשרה ומגדלים
 היהודית, בשכונה פעם שטיילתי בשעה

 להיות היתה שעתידה מי את הכרתי
 והתחלנו בעיניי, חן מצאה היא אשתי.
 אמה אופנוע. אז לי היה ביחד. לצאת

 רצתה היא כי בינינו, לקשר התנגדה
 שמן מבני־דודיה, לאחד תינשא שבתה
מהבית. תברח שהיא החלטנו שמו.

 לביתה. ונסעתי מונית לקחתי אחד ערב
 חבשתי לה. וצפרתי הבית ליד ;עצרתי
 הציצה אמה כיהודי. להיראות כדי כובע,
 בן־דודה, שאני ובחושבה לחלון, מבעד

 ויקטוריה את הבאתי לצאת. לה הרשתה
 אל- מוצטפה קאדי, הזמנו מישפחתי. אל

 זה הנישואץ. סקס את ערך והוא קירי,
,1945ב־ היה

 בפי- תלונה הגישה ויקטוריה של אפה
 אבל לביתנו, הגיעו השוטרים שטרה.

הני תעודת-הגישואין, את להם כשהראיתי
 לביתנו, חמותי הגיעה שנה אחרי לנו. חו

 הרמתי בכוח. בתה את לקחת •וניסתה
 תלונה. נגדי הגישה שוב והיא יד, עליה

 ותעיד, תבוא שאשתי ביקשתי בפישטרה
מיש־ הצליחה לתחנת-המישטרה בדרך אך

מצור. עלינו להטיל ומתחילים מתחפשים
 מהמדינות ערבים על נאסר השני ומהצד

 אשרת- ללא לפלסטץ להיכנס השכנות
כניסה.
הקר לפרוץ שגרם שהמאורע סבור אני

אוטו על התקפה היה חיפה באיזור בות
 כל לחיפה. מעכו בדרכו שהיה ערבי, בוס

הציו להם שטמנו במארב נהרגו הנוסעים
 ההתקפה אחרי תדר. לשכונת בכניסה נים
 ועדאזגנה שכונה בכל הוקם האוטובוס על

 מחוץ שהתרכזו מהמהסכנים, בנפרד אזרחי.
 הוועד בראש עמד שלנו בשכונה לערים.

לי הוא עבד-אל-ג׳בר. חוסני בשם שוטר
חמי לנו היו ברובים. להשתמש אותנו מד
אירג־ אני אחד. אנגלי ומיקלע רובים שה
 נהגה ויקטוריה השמירה. תורנות את נתי

איתי. יחד לשמור לבוא
 כיום המתפוצצות הממולכדות, המכוניות

בשבילי. חדש דבר אינן ביירות, ברחבי
כשהציונים, ,1947ב־ כבר בהן נתקלתי אני

 מכו- החנו אנגליים, חיילים במדי לבושים
 של והמוסד שלנו הבית בין נית־תופת
 בניין והרסה התפוצצה המכונית אבו-שאם.

 מוקשים להטמין גם נהגו הציונים שלם.
ברחובות.

 שיום עד שנתיים, נמשכו ההתנגשויות
 לנו הורו מאוד. כבדה הפגזה ספגנו אחד

השכו תושבי העיר. את לעזוב ברמקולים
בשכונה. המוסבים באחד כולם התאספו נה

 כדי משאיות, הביאו (הבריטיים) החיילים
 שהדרך מכיוון אבל לנמל, אותנו להסיע
 ביקשתי הציונים, בשליטת היתד׳ לנמל

לא כדי משהו שיעשה אחד אנגלי מקצין
 שתי הזמץ הוא בביטחון. לצאת לנו פשר

ההפג בדרך. אותנו שיאבטחו שיריוניות,
בחיי־ עלו יום אותו של העיוורות זות
ואנ ראשונות, הפליגו הנשים רבים. אדם
בעכו. ויקטוריה את מצאתי אחריהן. חנו

 בטוח הייתי כי דבר, עימי לקחתי לא
כשההם* ימים, כמה כעבור הביתה שנחזור

 גם נמשכו ההפגזות אבל ייפסקו. גזות
ואנ בחלקו, נהרס ישנו שבו הבית בעכו,

צפונה. להמשיך נאלצנו חנו
אבו-רזאלה. סעיד של סיפורו כאן עד
להם־ הספר מחבר מוכן יימצא, נביל אם

תאשר אמו אם אביו, עם אותו גיש ״ ,
אבו־רזאלה. סעיד של בנו אכן שהוא פלסטיניים" ״זיכרונות
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