
חלומות על מעצרו, של לידהבלהות על מספרת לגירוש, מועמד עכשיו והוא
חוסרהוודאות תחושת ל וע בעלה של עברו על , באכזריות שנקטעו יפים

 השני, ביש באו ..הם
 הלירה, בהגות
 ונהו ישם, כשאנחנו

 דא הדלת, ער בנוח
אותה״ ושבו! חינו

 לגאת עלי אסוו .הם
 שהדלת לעדות מהבית,

 ולא שבודה היתה
 נל נו להישאר ■מלתי

הרוה״

 שהינו סיפר ..ליבויו
 עתלית, בנלא אותו

 הדרו נל ולאורו
 לעתלית מרמאללה

לנייד״ לנלא ומעתלית

תוכניות ונו ״היו
ללדת להשתקע,

אותם, וגדל ילדים,
בשקט, לחיות ועבוד,

מתפורר״ הכל ועכשיו

סוחסטי עש ואיינה

מבודבדרו אני

•
 שנה 15 ביוה ..ג״בויל

 שלו העם בגלל בכלא
 וגה הוא שלו. והארץ
 לא והם בשקט, וחיות

גיאנס״ לו נתנו

•
מגב־ חזק, .,ג״בויל

כמו טוב שלו הדוח
חושבת אני קודם.

חזק •היה תמיד שהוא
בד גאה ואני ואמיץ,

הדרו האלמנטים בל יש הזה סיפור ^
 צעירה בחורה וגברי, נאה בחור - שים ^

 שהונצחה רבת״משתתפים, חתונה ויפה,
 בירחון־נשים חמודים ארבעה בת בכתבה

 מעצר לעתיד, ותוכניות חלומות הרבה נפוץ,
 שבועות שישה הלילה, בחצות פיתאומי

 כוונה - והשיא ליל״החתונה, אחרי בלבד
הארץ. מן לגירוש

 בן אל־רג׳וב ג׳יבריל הם הסיפור גיבורי
.25ה״ בת היבה, הטריה ורעייתו 35ה״

 המועמדים מתישעת אחד הוא אל״רג׳וב
 העומד האחרון, בגל״הגירושים לגירוש

ורצועת־ הגדה־המערבית תושבי על לבוא
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 שליד דורא, בשם קטן בכפר נולד הוא עזה.
 וחמש אחים מחמישה אחד חברון, העיר

אחיות.
 נעצר בלבד, 16 בן כשהיה ,1970 בשנת

 השתייכות בעוון למאסר״עולם ונדון
 הפת״ח. באירגון קשורה שהיתה לחוליה

 היו מה היום עד ידוע לא למישפחה
 היתה ומה ולחבריו, לו שיוחסו המעשים
 כה למאסר ונדון הורשע שבגינה העבירה

ארוך.
 ,1985 במאי ממאסרו שוחרר ג׳יבריל
 עם חילופי־השבויים עיסקת במיסגרת

עיסקה באותה ג׳יבריל. אחמד של אירגונו

 פלסטיניים. ושבויים אסירים 1100 שוחררו
 לחו״ל נשלחו בקשתם, על״פי חלקם,

 תנאי־ ועל־פי בקשתם על־פי והאחרים,
 בגדה־ לבתיהם שוחררו העיסקה,

 בחר הוא מהם. אחד היה ג׳יבריל המערבית.
 דורא, שבכפר לביתו לחזור שלא אז

לירושלים. שמצפון רמאללה בעיר והתיישב
 בכלא שנה 15ה* בת ישיבתו במהלך

 שכם), שליד ״ג׳נייד״ וכלא ״נפחא״ (כלא
 ",704 מיספר ״תא בשם ספר ג׳יבריל כתב

 אורח־ את בכלא, חוויותיו את תיאר ובו
 מתנהלים שבה הדרך ואת בכלא, החיים

בית־ שילטונות מבחינת הן הדברים, שם

עצמם. האסירים מבחינת והן הסוהר
 עם מייד ,1985 בשנת לאור שיצא הספר

 לרב״מבר מאוד מהר הפך שיחרורו,
 מן אזלה כבר שלו השלישית והמהדורה

השוק.
 לעבוד ג׳יבריל התחיל שיחרורו עם

 במרכז־למחקרים־ערביים בוח־אדם כמנהל
 פייצל של בראשותו המיזרחית, שבירושלים

 לחצי מינהלי במעצר עכשיו הנמצא חוסייני,
שנה.

 בצו־ ג׳יבריל נעצר 1985 נובמבר בחודש
 כששוחרר שנה. חצי למשך מינהלי מעצר

של אדמיניסטרטיבי כמנהל לעבוד התחיל


