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ובנו ג׳אבר עבדאללה חאג׳
קרים ומים מיזוג־אוויר יש

 הוא הנאשם כי המופתי סיפר ״אז
 קטטת־ במהלך חברו את שהרג רוצח,

למ אותו דן בית־־המישפט שיכורים.
 המופתי גזר־הדין. מתבצע כעת וות.
 להתקרב ושמן, גבוה גבר לתליין, רמז
הרוצח. אל

המופתי. ציווה ראשו! את ״כרות

 ,החאג מסע
 חוויה היה

 ולא מסעירה.
 נאדר וק

שאיוע הטבח
 ומייד בצוואר הרוצח את דקר התליין

 לו כרת אחת, מהירה במכה אחר־כך,
הראש. את

 צעק לא איש בקהל. שררה ״דממה
 התליין אל מיהרו השוטרים בכה. או

 סיפרו אחר־כך חרבו. את ממנו ולקחו
הט אחרי משתגע שתליין שקורה לי
 נוספים. ראשים לערוף ומנסה הזה, קס
 מידיו לשלוף השוטרים ממהרים לכן
החרב. את

 מהצוואר. ניתק לא הכרות ״הראש
 ורק לצוואר, הראש את איחה רופא

ה־ מרחבת הגופה נלקחה אחר־כך

עונשים ^ י'־0 ־
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 הכפר מתושבי מאות רבע ^
 נשים, של מעורבת קבוצה טייבה,

ה ומתונים, דתיים־קיצוניים גברים,
בשתיקה. במתרחש ביטו

דסקורי דאוד חאג׳
בעולם! הפשע ייעלם -כך

 לרוח־המידבר התרגלו לא עדיין הם
 ללא שניגרה כאש, הצובטת הצורבת,

 נחשפו וכבר הערומות, בפנים רחם
הדתית. לאכזריות

בסעודיה. השני יומם היה זה
 כפרם את עזבו לפני־כן יממות שתי

 היותם בעובדת גאים אוטובוסים, 11 ב־
 למסע־החאג׳ ששלח הישראלי הכפר

ביותר. הגרול מיספר־התושבים את
 נסעו מישראל לרגל עולים 4000

 דווקא מדוע ולמדינה. למכה השנה
 הקבוצה של בשיא מחזיקה טייבה

 חאג׳־יחיא, צאדק וליד ביותר? הגדולה
 בטייבה כי אומר מועצת־הכפר, חבר
 חזרה־בתשובה, של ערה תנועה יש

 טוב, כלכלי מצב לכך מצרפים ״ואם
טייבה.״ דווקא מדוע להבין קל

 לא גדולה, כעיר נראית טייבה
 תושביה אלף 23 מכפר־סבא. הרחק

 40 וממלאכה. ממיסחר מתפרנסים
ב בתשובה חזרו מצעירי־הכפר אחוזים

 האיסור לולא האחרונות. השנים חמש
 על החל יציאה־למסע, על הממשלתי

 מוכפל היה ,35מ־ פחות שגילו מי כל
מטייבה. הנוסעים מיספר
 דתיים־ הנוסעים מחצית היו כך גם

 מוסלמי כל כי הטוענים קיצוניים,
 מחמש אחת זו למכה. לנסוע צריך

 צום, תפילה, הדת: של מיצוות־היסוד
 ובמוח־ אחד באל האמונה מתן־צדקה,

 די שיש למי למכה. והנסיעה נביאו, מד
הבית צרכי ולסיפוק לנסיעה כסף

₪ סיבוכי•; שרה
 הכל. על האפילה ^הוצאה־להורג

 חזקה היתה הכרות בראש )הצפייה 1
 למ־ מהתפילה או הכעבה, ממראה אף

מוחמר. הנביא של קברו ראשות
ה עולי־הרגל הגיעו שבו ביום

 ברחבת נכרת, מדינה לעיר ישראליים
 רוצח. של ראשו הגדול, המיסגד

 הכפר תושב ,47 ג׳אבר, עבראללה
במתרחש. צפה טייבה,

 התפילה אחרי כי נלחש לאוזן ״מפה
 החלטנו הוצאה־להורג. תיערך הגדולה

 לא אף־פעם הרי ולצפות. להישאר
כזה. מאורע ראינו

 הגיע התפילה אחרי מייד ״ואכן,
 ללוח״ קשור היה הוא הנידון־למוות.

 הניחו שוטרים מכוסות. היו ועיניו עץ,
 קבוצת הרחבה. במרכז הלוח את

 שוטר כל מסביב. עמדה אחרת שוטרים
 למרכז מכוון שהיה ברובה החזיק

הרחבה.
 הנרצח. של אביו עמד הרוצח ״ליד
הת מדינה, מעשירי סוחרים, ארבעה

 לאבי הציעו הם הרחבה. למרכז קרבו
 מחילה מתן תמורת ריאל 5000 הנרצח
 10 לו הציעו הם סירב. הוא לרוצח.
 כשהציעו סירב. שוב הוא ריאל. אלפים

 ,כסף בצעקות. פרץ הוא ריאל אלף 15
הסוח צעק. הוא בני!׳ את לי יחזיר לא
בקהל. ונעלמו התרחקו רים


