
 המימשל איש בא כן אחרי קצר זמן
 עבד־אל־בישארה, של לחנותו הצבאי
 אליו להתלוות ממנו ביקש

 לו אמר לא הוא לתחנת־המישטרה.
 שם, ההרוג, בנו גורל על דבר

 של מאביו ביקשו בתחנת־המישטרה,
בנו. של הזהות תעודת את איבראהים

 רק לביתו אותו שיחררו השוטרים
 הצהריים, אחרי 3 השעה אחרי

 על מונחת היתה כבר בנו כשגוויית
 הפאתולוגי במכון שולחן־הניתוחים

באבו־כביר.
 הביתה, בישארה כשחזר אז, רק
המרה. הבשורה לו נודעה

 הניתוח־שאחרי־ שבוצע אחרי
 הגופה הוחזרה היום, באותו עוד המוות,

בטולכרם. לתחנת־המישטרה
 מרגיעה הודעה שוררה הערב באותו

 ״מעצרם על שסיפרה ישראל, בקול
 ביידוי־האבנים החשודים שלושת של

בכוחות־הביטחון.״
 גנבים פמו ^
בלילה 0

 באותו הצבאי המימשל וראות ך*
 השילטונות נוקשות. היו הלילה 1 1

ההלוויות, מועד את לדחות הסכימו לא
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במחנה״הפליטים. ריצפה ללא קטן בבית מתגוררת המישפחה כשנה. לפני
 שי השכול אביו עבד־אל״בישארה,־איבואהים אב

 תמונו את בידו מחזיק ),23( איבראהים
ערפאח ביאטר תמיכה הפגנת של בכוח פיזור בעת שנהרג הבכור, בנו

 ״מורדי״ בין המתמשכת המילחמה על
 של כוחותיו ובין הסורים, סוכני פת״ח,
 גרמו אש״ף, יו״ר ערפאת, יאסר

 רבה לתסיסה האחרונים בשבועות
 התושבים הכבושים. בשטחים
 מקום, ובכל יום בכל כמעט התארגנו,
 ביאסר ותמיכה הזדהות להפגנות

 נגר ולהפגנות ובמנהיגותו, ערפאת
 עצמאות־ את לשבור הסורית המזימה

הפלסטינית. ההחלטה
 השבת, ביום היתה כזאת הפגנה

 בישארה, איבראהים בטולכרם. השבוע,
 באותו הצטרף במיקצועו, פועל־בניין

 ליד שהתארגנה להפגנה היום
 לא הוא בעיר. המיקצועי בית־הספר

 הרגיש, הוא היום. באותו לעבודה הלך
 חייב הוא כי המקום, מאנשי רבים כמו

 יאסר במנהיגו, תמיכתו את להביע
ערפאת.

 ג׳ינס לבש בבוקר, קם איבראהים
 אתיו ומעשרת מהוריו נפרד וסוודר,

ואחיותיו.
 האחרונה הפעם זו כי ידעו, לא הם
הבכור. אחיהם את רואים שהם

כהר הלך עבד־אל־בישארה, אביו,
 העיר. שבמרכז לחנותו יום בכל גלו
 ספורות שעות בתוך כי ידע לא הוא

 אחרי במישטרה, לחקירה יוזמן
 מוטלת■ תהיה בנו־בכורו של שגופתו

 ליד צדדית, בסימטה רוח־חיים ללא
המיקצועי. בית־הספר
 כמה וחצי. 9ב־ התחילה ההפגנה

 ברחוב התאספו צעירים עשרות
 ביאסר תמיכה סיסמות לקרוא והתחילו
 בגנות סיסמות ובמנהיגותו, ערפאת

 העומדות מדינות־ערב, ובגנות סוריה
 על להגן כדי אצבע נוקפות ואינן מנגד

בטריפולי. אש״ף כוחות
 של וג׳יפים רב זמן עבר לא

 למקום־ההפגנה. הגיעו מישמר־הגבול
 וחיכו בצד עמדו לא השוטרים

 יתפזרו ושהצעירים תיגמר, שההפגנה1
 ההפגנה את לפזר רצו הם ׳לבתיהם.

בכוח.
 חוקית. אינה ההפגנה כי ידעו הם
 כלל אין הכבושים בשטחים שהרי

חוקיות. הפגנות
 מישמר־הגבול אנשי של הופעתם

 תחילת־ההפגנה, אחרי קצר זמן במקום,
 בכוח, ההפגנה את לפזר המופגן ורצונם

המפגינים. בקרב תסיסה יצרו
מהומה. התחוללה קצר זמן בתוך

לדרישות נענו לא המפגינים

 לא מישמר־הגבול אנשי להתפזר.
 יריות־אזהרה לירות התחילו ויתרו,

באוויר.
 ייגמר לא זה שהפעם ידע איבראהים

 עוד עם ביחד לרוץ, התחיל הוא בטוב.
 צדדית, סימטה לתוך צעירים, ארבעה

 שם מצאו לא הם אך לבית־הספר. סמוך
ויתרו. לא הרודפים מיפלט.

 האצבע קדימה, מכוונים כשרוביהם
 אחרי השוטרים דלקו ההדק, על

חבריו. וארבעת הבורח איבראהיס
 הפכה בית״הספר שליד הסימטה

מלכודת־המוות.
 בתי בין הידהדו מטח־היריות הדי

 ועאמר איבראהים הצרה. הסימטה
 ללא הארץ על מוטלים נותרו

רוח־חיים.
 איבראהים של מותו על השמועה

 הגיעה הבזק, במהירות בעיר התפשטה
 באותה ששהה אביו, לביתו. דקות בתוך

 על דבר ידע לא בחנותו, השעה
המתרחש.
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במישפחה. שנותרו התמונות אחת

 הלוויותיהם שעות. בכמה לא אפילו
 צריכות היו עאקר ושל איבראהים של

מייד. להיערך
 המישפחות שתי צעדו ברירה, בלית
 בלילה, גנבים כמו בדומייה, האבלות

 בשני בניהם, של ארונותיהם אחרי
טולכרם. של הקצוות

שהלווייה חששו כוחות־הביטחון

 ולכן נוספת, להפגנה מייד תיהפך כזאת
 באותו עוד שתתקיים כך על התעקשו

הלילה.
 במחנה- בבית־הקברות נקבר עאמר
בטולכרם. הפליטים

 כוחות־ הטילו היום באותו עוד
 מחנה״הפליטים. על עוצר הביטחון
 אנשי את הדאיגה החמורה התקרית
 כזה במצב הנוהגים הצבאי, המימשל

 לדכא כדי ימים כמה של עוצר להטיל
הסוערות. הרוחות את בכוח

 בתוך לסעור המשיכו הרוחות אולם
 מחנה־ של העלובים בתי־החימר

 וחברים עאמר של שכניו הפליטים.
 ושיחקו בבית־הספר ביחד איתו שלמדו

 של המעופשות בשלוליות ביחד איתו
 חלק לקחת הורשו לא מחנה־הפליטים,

 הם באישון־לילה. שנערכה בהלוויה,
 כדי העוצר, יוסר שבו לרגע חיכו

 תהלוכת״אבל ההרוג לחברם לערוך
היום. לאור מכובדת
בשעות־הבוקר השבוע, השני ביום

 א הצבאי המימשל הסיר המוקדמות,
 הצעיריו מחנה־הפליטים. מעל העוצר
 היוו באותו מלימודיהם שחזרו אחרי
 שו הכינו הם להכנות. מייד ניגשו
 בענפי־ברו עטורים גדולים זרים

 הבי! הם רעננים. ציבעוניים ובפרחים
 ש המרכזי הרחוב אל הזרים את

מחנה־הפליטים.
 שפע רחוב זהו אנשים. המה הרחוב

 ר בו נותרו היום אספלט. סלול היה
 מלאי היו השני שביום בורות,

 חוו באבק מעורבים במי־גשמים
 תעלות־ניק בתוך הכביש, בצירי

המחנה. של מי־הביוב זרמו פתוחות,
 בעבורו אורגנה האבל תהלוכת

 ה ומיומנת. משומנת מכונה כמו צוות,
 פורטר תמונות והביאו בזריזות שרצו

 מחיי ערפאת, יאסר של ציבעוניות
 הזר׳ אל אותן והצמידו במדים, ולבוש

 לבית־מישפחו הלך מישהו הרעננים.
 תמת את משם והביא עאמר, של

7 בעמוד (המשך

 אחרי יומיים סלאמה, עאמר של הטרי קיברוהקבר על
 שהונחו זרים, מונחים הקבר צידי משני קבורתו.

נקבר עאמר שחורה. כופייה פרושה באמצע בני״מישפחתו. על״ידי שם

 מחנה־הפליטיו צעירי אירגנו העוצר, שהוסר אחרי השני, ביום אך בלילה,
 בחופזו שנערכה שבהלווייה מפני לזיכרו, תהלוכת״אבל התגורר שבו
קיברו ליד עומדים עאמר של חבריו נראים בתמונה השתתפו. לא
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