
ת ג׳באלי ג׳יהאן שב למעלה) מימין. (יו
 את ומלטפת מים אותו משקה הזמן,
רבה. באהבה ראשו

 מחובר הוא בביטנו. נפצע עיסא
 פעם מדי לדבר. יכול ואינו לאינפוזיה

 כשקרובי־ ,מילים כמה לוחש הוא
 את מטים אותו המקיפים מישפחתו

אומר. הוא מה להבין בניסיון אוזניהם
 יבואו שמתנקשיו חושש עיסא

 בבית־החולים. מלאכתם את לסיים
 ג׳באלי מישפחת בני עלולים לדעתו,
ששלושת להוכיח כדי אותו, לרצוח

 הם נסיון־הרצח בחשד העצורים האחים
 זו תהיה — יירצח אם מפשע. חפים

הרוצחים. אינם שהעצורים הוכחה
 בטייבה עווידה מישפחת בבית
 מאחיו אחד דיכאון. של תחושה שוררת

 ליד הזמן באותו שהו האחרים —
 — בבית״החולים עיסא של מיטתו
 ופרץ המישפחה, של יסוריה על סיפר
הפצוע. אחיו של ילדיו בנוכחות בבכי

 אינן עווידה וחמולת ג׳באלי חמולת
בכפר בכפר. החשובות המישפחות

מפשע!״ חפים ..הם
 כאשר שנה, לפני נעצרו האחים עווידה. עיסא של משאיתו לעבר

יומיים. אחרי שוחררו אבל בחברון, עצמה המשאית אותה מולכדה

על־ח־י
אחי□
אלה

 כבעלות הנחשבות חמולות ארבע
 עבד־אל" חאג׳־יחיא, הבכיר: המעמד
וג׳בארה. נאשף קאדר,

 כבעלת בכפר ירועה ג׳באלי חמולת
 פירושו ג׳באלי, — שמם אגרסיבי. מזג

 פירושה הכפרי שבסלאנג מילה הררי,
ההרים. מן שבא אחד פשוט, ארם

 החמולה מבני 3000כ״ בטייבה
ואק אדמות בעלי עשירים, חלקם

 מהם אחדים פועלים. חלקם דמאים,
כמה הקומוניסטית. במפלגה חברים

 רכשו רופאים, בעיקר המישפחה, מבני
 של באוניברסיטאות השכלתם את

מיזרח־אירופה.
 אינה היריבה, עווידה, בחמולה

גוון אין זו במישפחה גם יותר. גדולה
 במיקצועות עוסקים ובניה אחיד

 בין הנוקשים הגבולות בכלל, שונים.
 בדור הולכים הגדולות החמולות

ומיטשטשים. האחרון
 על הצביעו עיסא של מישפחתו בני

 היחידים אויביו כעל ג׳באלי מישפחת
 אוהבים כולם שבכפר וטענו עיסא, של
אותו. שונא אינו ושאיש עיסא, את

 האחים של מישפחתם בני גם
 אהודים האחים ששלושת טענו, ג׳באלי
 סיפרו, הם אויבים. להם ואין בכפר

 לתת רוצים בטייבה הורים שכאשר
 להם: אומרים הם דוגמה, לילדיהם

ג׳באלי׳׳. האחים כמו ״תהיו
 הוא פארם, העצורים, של אביהם

 נקיון פועלת היא ואמם מחצבה, פועל
 חצי האב קנה כשנה לפני בבית־חולים.

 בית את בנו הם ושם הכפר, בשולי דונם
שלהם. המלאכה

 שלמעשה טענו, המישפחה בני
 ושהם ג׳יהאן, את לאשה נשא לא עיסא
 רוצים אינם הם נישואין. ללא יחד חיים

 עיסא, של מישפחתו בני שינשאו.
בחו״ל. נישא שהזוג סיפרו לעומתם,

 עזב שעיסא סיפרה ג׳באלי מישפחת
 מאשתו לברוח כדי הכפר את

 מהם. פוחד שהוא מפני ולא הראשונה,
 שיבעת את מזניח שהוא אמרו, הם

כהולל. וחי הראשונה מאשתו ילדיו
 שמיש־ אמרו, עווידה מישפחת בני

 ישוב אם עיסא את תרצח גיבאלי פחת
 לאשתו חוזר. לא הוא ולכן לכפר,

 שולח הוא הראשונה מאשתו ולילדיו
 אחיו גם בחשאי. איתם ונפגש כסף

 להם ונותנים ולילדים, לאשה מסייעים
כסף.

להתגדות
בשוטרים

 החטא כי אומרים, טייבה כסר ^
קרי העי  עיסא שחטא והבלתי־נסלח ^

 ג׳יהאן את שחטף היה, עווידה
 עם להתחתן כשעמדה ממישפחתה,

 מאוד קשה אומרים, כך, על בן־דודה.
 ממישפחתה נחטפה ג׳יהאן לסלוח.

 היתה שהחתונה לפני ספורים ימים
להיערך. אמורה

 רווקה וג׳יהאן רווק עיסא היה אילו
 בלי העניין את לפתור יכולים היו —

 ההשפלה אבל אותם. ולחתן בעיות
 שהנערה מכך ג׳באלי מישפחת שחשו;

 עם שלה הנישואין כשהסכם נחטפה,
 עוד מה להיחתם, עמר בן־המישפחה

 נשוי גבר על־ידי נעשה שהדבר
 — עליהם אהודה שאינה ממישפחה

 להימחק, צריכה היתה זו השפלה
 אחת כנראה היא זאת למחוק והדרך
בלבד.

 נפוצים אינם כאלה מיקרים
בטייבה.

נאצר

 אחת של כבודה כשנפגע
 מפעילה בכפר דעת־הקהל המישפחות,

 שאלות האבוד. הכבוד את להשיב לחץ
 מסוג אינן המישפחה" ״כבוד של

 זמן תשובה ללא הנשארות השאלות
 על המתקבל הפיתרון כלל, בדרך רב.

 כופר־כסף תשלום הוא כולם דעת
סולחה. ועריכת

 כבוד למען רצח של במיקרים
 אינה הכפרית דעת־הקהל המישפחה,

 בדרך שבחר מכיוון הרוצח, את אוהדת
המ ופרועה, בלתי־הוגנת ברבארית,

 הכפר האיסלאם. לחוקי אפילו נוגדת
 מסתיימות הבעיות את לראות אוהב
 הסר דרך ותרבותית: מכובדת בדרך
לחה.

 עווידה עיסא של משאיתו על הירי
אמ מתוצרת 16אם־ ברובה בוצע

 בטייבה צה״ל. בשימוש המצוי ריקאית,
 נשק. להשיג מאוד קל שבכפר אומרים,

 חיפושים לערוך המישטרה נהגה בעבר
 את והאשימה בכפרים, כלי־נשק אחר

 בביטחון בפגיעה הנשק מחזיקי
 הכפרים אל הנשק זורם כיום המדינה.

הפרעה. ללא
 לגנוב אוהבים בטייבה העבריינים

 כמו - סוברו מדיגמי בעיקר מכוניות,
 על היריות נורו ממנה המכונית
 עם לבוא — עווידה עיסא של משאיתו

 תחנת־ מול אל הגנובות המכוניות
 לפני בשוטרים. ולהתגרות המישטרה

 הכפר שוטר את תקפו כשנה
אותו. וחתכו בשבר־בקבוק

 פציעתו על יתגבר שעיסא אחרי
 אפשרויות: שתי בפניו יעמרו הקשה,
 — ג׳באלי מישפחת עם סולחה להשיג

החדשה. אשתו עם לחו״ל להגר או
 אותו. אוהבת והיא אותה אוהב הוא
 בביתה לקבל מוכנה הראשונה אשתו

 של מישפחתה בני החדשה. האשה את
 ששים לא כנראה, החדשה, האשה
 עם הכפר אל חוזרת בתם את לראות
עליהם. השנוא בעלה

 ראש אל פנתה עווידה מישפחת
 הכפר, נכבדי ואל המקומית המועצה
 סולחה, להשגת שיסייעו בבקשה

 כפר אל עיסא של שיבתו את שתאפשר
מולדתו.

■ שביט יפתח

 גיבאלי מישפחת של היפה לבית בכניסהג׳באלי בית
 האחים שלושת של אמם רחיבה, עומדת

 מילה, ג פואד, של אשתו התמונה: בקידמת ונאצר. פואד חכים, - באלי ג
במעצר. אחיו ושני פואד ופארס. הייסר ילדיהם: ושני בהריון, הנמצאת
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