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בירו הסולל ברחוב פוסט* גירוסלם
 המתארים דפים חמישה בספר שלים.

ג׳נחו. של הגבורה פיצוץ את
 לצבא התנדב שג׳נחו גם שם כתוב
בעי זכה באל־עלאמין, נלחם הבריטי,

 חשבון על למצריים, נסע אחר״כר טור.
 קצין־ והיה אל־חוסייני, אמין חג׳

 בקטמון, נלחם הוא פלסטיני. קומנדו
בק נפצע בגוש־עציון, בבאב־אל־ואד,

מקור״ברוך. על רב
 טד את לבקר בא אבא 1967 ״אחרי

 לא טד פוסט. גירוסלם עורר לוריא,
 הוא מי את אותו שאל ראט ארי היה.

 אמר ארי טד. שאת אמר אבא מחפש.
 והמשיך ויתר לא אבא איננו. שטר

 אבא את ארי שאל זמן כעבור להמתין.
 לטד. זמן הרבה כל־כך מחכה אתה למה
 שפוצץ האיש שהוא לו הסביר אבא ואז
 את לפגוש בא והוא ,1948ב־ הבניין את
מאז.״ שלומו מה ולראות טד

 ב־ בירושלים. נולד ג׳נחו ח׳ליל
 מישפחת את חוסיין המלך שלח 1955
 רצה ״המלך ברמאללה. לגלות ג׳נחו

 כבר אבא אבא. את פוליטית להחליש
 פלסטינית־ קונפדרציה על דיבר אז

 הדברים את אהב לא והמלך ירדנית,
האלה.״

 בבית־הספר לימודיו את סיים ח׳ליל
 לימודיו את להשלים ונסע ברמאללה,

 כלכלה סיים הוא באמריקה. הגבוהים
 בדרום־קרו־ פורמן באוניברסיטת

ליינה.
 בארץ, לביקור־מישפחה בא 1976ב־
נשאר. ומאז

במישפחה, ריב לנו היה 1976״ב־
ב ואותי. אבא את עצרו לצערי, ואז,

גדו מסיבה ועשינו נגמר, הכל 197 ?
 שלושים ,1978 בפברואר 2ב־ ואז, לה.

 את פוצץ שאבא אחרי בדיוק שנה
נרצח. הוא פוסט, גדוסלם בניין
 הייתי נרצח שהוא לפני דקות 10״
ברמאללה. שלנו במישרד איתו יחד

 כדורים שני בגבו ירה 17 בן ״נער
בערב." 6 בסביבות היה זה וברח.

 ואנגלית רהוטה עברית מדבר ח׳ליל
 שקישרי־המישפחה מספר מצויינת,

הירושלמית היהודית החברה עם

נאיבי נוף
 ״אינני לוי: רפי של גנו לוי, רענן

 מתרגז. ולא מתעניין לא ואני כועד,
 איכפת לא האחרונים בימים בכלל,

העיתו שיכתבו משום־דבר. לי
הר שירכלו רוצים, שהם מה נאים

שלי!" בעניינים שקוע אני כלנים,
במ מעצר כוללים שלו העניינים

הו שהעביר בחשד יומיים, שך
לח העצור מאביו שקיבל ראות

 בפרשה, ומעורבים אחרים שודים
אותה. ולשבש בחקירה לחבל כדי

 מהמעצר שוחרר יומיים אחרי
 אחרי שקלים, אלף 30 של בערבות

 20 עם קשר לקיים לא שהתחייב
נא קבוצות״אנשים. ושש אנשים

מהארץ. לצאת גם עליו סר
קפו חדים, שתווי־פניו לוי, רענן

 אביו. על דבר לומר מוכן אינו אים,
ו חוזר הוא איש-ציבור;" ״אינני
לא ,,ואני בכפייתיות, כמעט אומר,

:ן׳■

לוי) אלגרה (משמאל: ג׳נחו. וחנה עבד־אל־נור בין משמאל) לוי(שני רפי
לרמאללה...״ אותנו היגלה חוסיין ״המלך

ברמאללה. אוייבים להם הוסיפו
 העמים לשני להם שדי האמין ״אבא
 אבל לשלום. הזמן הגיע להילחם.

 הפלסטינים, עם שלום כבוד. עם שלום
 מדינות שאר או המצרים עם ולא

 של שהמפתח אמר תמיד הואי ערביות.
 הפלסטיני, העם של בכיס הוא השלום

אחר. עם של בכיס ולא
 צריך הפלסטיני שהעם חשב ״אבא
כש אש״ף. ולא השלום, על להחליט

 שאש״ף אמרו מהעם חלק נרצח, הוא
 שמדינת־ישראל, אמרו חלק אותו, רצח

 שהיה הסיכסוך בגלל שזה אמרו וחלק
במישפחה. לנו

 מי יודעים לא שאנחנו היא ״האמת
 שהם לנו אמר המימשל זאת. עשה
 מאסר קיבל והוא הרוצח, את תפסו

עולם."
הרא- הפגישות על מספר ח׳ליל

הב!
השני

הזו." הפרשה על להגיב מוכן
 אב רוני, עם נשוי ).32(לוי רענן

 העברית באוניברסיטה למד לבן,
 של והיסטוריה כללית היסטוריה

 בעיקר מצייר צייר, הוא האיסלאם.
מציור. ומתפרנס נאיבי, נוף

בע שנחקרו הפרשיות יתר בין
 המישטרה של חשד יש לוי רפי ניין
 שש קנה ירושלמי בית״מלון בעל כי

 קבלת לזרז כדי מרענן, תמונות
 שב־ לבריכת-השחיה רשיון־בצייה
בית״המלון.

 לא אולם טוב. כצייר נחשב רענן
 בפתיחות להשתתף נהגו משוס-כך

 של מכובדיה כל תערוכותיו של
 חברי־ כמה בתוספת ירושלים,

כנסת.
 בתוכם. ורענן בני-המישפחה,

מע על להגיב תוקף בכל מסרבים
 החשדות על או לוי. רפי של צרו

נגדו.
 הזה," העניין בכל שולי פרט ״אני

 לעניין צריך לא ..ואני רענן, אומר
 ימים כמה בעוד ממילא, אחד. אף

ו הזו הפרשה את ישכחו כולם
אותי."

נש אינה כלל נדמה, כך הפרשה,
ומס הולכת דווקא אלא כחת,

תבכת.

בחוץ!״ לטייל לי נתנו אז צעקות. ״הקמתי

 .1967 אחרי היהודים, עם שונות
 שהיא הרגישה הירושלמית ״כשהחברה

 הפלסטינית, החברה את להכיר צריכה
 הדוקטור את וגוגה, מוריס את היכרנו

 מנחם את לוטה, ואשתו זלצברגר מכבי
 את מושל, שהיה לפני עוד מילסון,

 תוסיה־כהן. שלמה את כהן. אמנון
 שלי. הדוד עם מישפטים למד תוסיה

 של עורך־הדין שנה 19 כבר והוא
במדינה). (ראה המישפחה

 אלכוהול
חיידקים גגד ^

 מאוד בצורה היכרנו לוי רפי ת ^
 עוזי עם לביתנו בא הוא מיוחדת.

 היה זה דיין. ומשה קולק טדי נרקיס,
 היתה .1967 שאחרי הראשונים בימים
 פגישה שלנו בבית להתקיים צריכה

 לבין הישראלי המימשל אנשי בין
 מהערבים חלק פלסטיניים. מנהיגים

 באו, חלק לפגישה. להגיע פחדו
סבייה עיצאם שיחאדה, עזיז ביניהם

ועור." כארמאן
 מישפחת עם ג׳נחו מישפחת יחסי

 המיש־ ומיוחדים־במינם. הדוקים לוי
לעי השניה אחת,את לבקר נהגו פחות
 באל־ התמונות מן הרבה קרובות. תים

 בני־המישפחה של הן בום־המישפחה
לוי. מישפחת בני עם

העס את אלה בימים מנהל ח׳ליל
 ב־ מיפעלי־בטון המישפחתיים. קים

 מיש־ ובניה. הנרסה וחברת בית־לחם,
עשירה. פחה

בבית־המעצר? היה איך
 בהתחלה שם? להיות יכול ״איך
 משה עם ישבתי אחר־כך לבר. ישבתי

באו שנאשם שחקן־הכדורסל שבתאי,
 שני שגנב דנציגר, שניאור ועם נס.

 אולמרט שאהוד זה מבזק. דולר מיליון
 על אוכל לי שמים לארץ. אותו הביא

קר. תה כוס ואיזה השולחן
שמש. אור לראות לפחות ״רציתי

 צעקות. הקמתי בהתחלה. לי נתנו לא
 בחוץ, לטייל קצת לצאת לי נתנו אז

גשם. לרדת התחיל אז דווקא אבל

בש שמעתי באבו־כביר, ״כשהייתי
 שביתר- אמרו נוראות. צעקות אחת בת

 הירושלמי הייתי אני ניצחה. ירושלים
נורא." ושמחתי היחידי,
כשהש שעשה הראשון הדבר מה
 במים מלאה אמבטיה ״מילאתי תחרר?
החייד נגד ובבקבוק־אלכוהול, חמים
 לספר, הלכתי אחר־כך שם. שהיו קים

 לי לעשות רצו חברים טוב. להסתפר
 מחכה אני הסכמתי. לא אבל מסיבה,
 לי אסור בינתיים מהכלא. תצא שאמא
 אסור יום. 30 במשך מרמאללה לצאת

 של למישרר רק לירושלים, לנסוע לי
 למיפעל לבית״לחם, או תוסיה־כהן

שלי.
 במאסר חוסר־צדק שהיה חושב ״אני

 מסיבת־ נעשה תצא, כשאמא שלנו.
 מיני כל ונסביר גדולה,■ עיתונאים

למישפחה. שקשורים דברים
 שמתערבבת מישפחה לא ״אנחנו

 לא שלי אמא רמאללה. בתושבי כאן
 והכסף שלה הרכוש לה יש עובדת.

קלאסה.״ עם מישפחה אנחנו שלה.
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