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 החתונה, אחרי אותנו לברך אלינו שבאו אנשים
 זה מתנות. להביא שבאו וקרובים חברים הרבה
 שרצו חברים הרבה עוד ויש המעצר, עד נמשך
 לפני הספיקו לא אבל מתנות, ולהביא לבוא

המעצר.
דבש? לירח נסעתם לא •

לא.
•למה?

 מזה, וחוץ וחזרנו. מקומות מיני לכל נסענו
 רצינו ולא באורחים, הזמן כל מלא היה הבית

בבית. נהיה ולא יבואו ושאנשים לנסוע,
בישראל? פעם ביקרת •

ישראל? איזו
בעכו? ביפו, — במדינת־ישראל •

 לא ואני שלי, הארץ זו לפלסטין. מתכוונת את
ביקור. לזה קוראת
לראות? נסעת לא •

מקום בכל הייתי שלי. ארץ זאת שנסעתי, בטח

 בעכו בנצרת, בחיפה, הייתי הנישואין. לפני עוד
מקום. בכל

היית? בתל־אביב •
 אחרי החתונה. לפני עוד לשם נסעתי כן,

 המבקרים. בגלל לנסוע זמן לנו היה לא החתונה
 ולא אנשים יבואו שלא כדי לצאת העזנו לא

בבית. אותנו ימצאו
 ועל המעצר על שנודע אחרי •

 אנשים באו ג׳יבריל של הגירוש
הביתה?

 שכנים באו אותו שעצרו הלילה אותו מאז כן,
אחיות באו לבד. רגע אף אותי עזבו ולא וחברים

!אישו־ אשה ניסר, הוא פלסטיני .כל

 וקרובים. ודודים שלי ואמא שלו ואחיות שלי
ובאים. באו כולם

עכשיו? גרה את איפה •
 נמצאים וחברים ואחותו שלי ואמא בבית,

לרגע. אפילו לבד אותי עוזבים לא איתי.
יגורש? באמת הוא אם תעשי מה •
הוכחות אין כי יגורש, לא שהוא תיקווה לי יש

 דבר שום נגדו להוכיח ואי־אפשר נגדו חומר ואין
בבית־מישפט.

 דבר, שום להוכיח יצטרכו לא אולי •
אחר? חומר להם יש אולי
 כל דמוקרטים, שהם הזמן כל אומרים הם

מדמוקרטיה. ההיפן זה עושים שהם הפעולות
לגרש? יחליטו זאת בכל ואם •
איתו. אלך אני כן, אם
תלכו? לאן •

לאן. יודעת לא אני אותו, לגרש שיחליטו לאן
ללבנון? או לירדן, •

שיחליטו. לאן

 לגרש שעומדים לד שנודע אחרי •
ממנו? להתגרש חשבת אותו,
 יהיה זה איתו. התחתנתי מדוע אחרת לא,
 לגרש מחליטים אם ממנו אתגרש שאני טיפשי

 פנים בשום אתגרש לא אני לא. הוכחות. בלי אותו
ואופן.
 עלתה הזאת המחשבה אבל •

בדעתך?
 גאה אהיה ותמיד הייתי תמיד בו. גאה אני לא,

 הארץ בגלל בכלא שנים 16 שבילה איש זה בו.
 ולהשתקע בשקט לחיות רצה הוא שלו. והעם שלו

 לו נתנו לא והם ילדים ולגדל מישפחה ולבנות
 זכויות־ של הפרה וזו חוקית לא החלטה זו צ׳אנס.
 חייבים הם האדם, בזכויות מאמינים הם אם האדם.

 הם אס עכשיו. שלו החברים ואת אותו לשחרר
 אותם לשחרר חייבים הם באמנת־ז׳נבה, מאמינים

עכשיו.
שיקרה? ממה פוחדת את •

פוחדת. לא אני לא,
 אותו, לעצור שבאו לילה באותו •

פחדת?
 הדלת, את שברו ובכוח פתאום, באו הם כי כן,

 אנשים, הרבה היו והם בידיים, מקלות להם והיו
 עשו הם אחד. בו־אדם בשביל רק באו שכולם
מעליבים. מאוד דברים
החיילים? את שונאת את •
 לכבד חייבת אני הזאת. השאלה את תשאלי אל
 שאני כך בעלי, את לקחו חיי, את הרסו הם אותם.
אותם. לאהוב חייבת
למצב? פיתרון איזה רואה את •

 ותומכי זכויות־האדם תומכי לכל קוראת אני
 לעמוד כולו בעולם הדמוקרטיים ולכוחות השלום

 קוראת אני הזאת. הלא־הומנית ההחלטה נגד
 הפעולות את מקרוב ולראות לבוא לכולם

שלהם. ההתנהגות ואת הצבאיות
 תחת חיים אנחנו איך יראו שכולם רוצה אני
 ישמעו הם אז אולי סובלים. אנחנו כמה כיבוש,
 ילחצו הם אולי האלה. הדברים את ויפסיקו אותנו

 ושתשחרר לגרש שתפסיק ישראל ממשלת על
 לפני אותם שיביאו אשמה, יש שאם או אותם.

 חומר רק ולא הוכחות, שיביאו צבאי, בית־מישפט
 ושגם עליו, להשיב שאי־אפשר וחסוי, סודי

אותו. לראות יכולים לא עורכי־הדין
 שבית־המישפט מאמינה את •

צדק? לעשות יכול הצבאי
 ישחררו אם כן. אולי מייד, אותם ישחררו אם

 אס פוליטיים, דברים בגלל שנעצר מי כל את
שכן. אומר אולי לגרש, יפסיקו
 לקרות שעומד חושבת את מה •

הקרובים? בימים
 אותו מכירה אני יגורשו. לא שהם מקווה אני

 מאוד הוא האחרונה בפעם ששוחרר אחרי טוב,
 במה בכלל ואין ומישפחה בית לבנות רצה

אותו. להאשים
■ ■ ■

בירדן? מישפחה לך יש •
קרובים־רחוקים. לי יש
בירדן? מישפחה יש לג׳יבריל •
אותם. מכירה לא אני אבל כן,
בירדן? פעם היית •
 שנה־שנתיים כל נוסעת אני לביקור. כן,

מהעבודה מתעייפת כשאני לפעמים, לעמאן.

 אני אווירה, ולהחליף לנוח צריכה שאני ומרגישה
לשם. נוסעת
לאירופה? פעם נסעת •

 לסדר נסעתי הקודמת בפעם לירדן. רק לא,
 צריכה הייתי החתונה בגלל שלי, הדרכון את

 אין לג׳יבריל בירדן. אותו להוציא ונסעתי דרכון,
 הראשונה בפעם נעצר הוא כי ירדני, דרכון

 בגיל דרכון לקבל היה יכול ולא ,16 בן כשהיה
צעיר. כזה

עכשיו? שלך גדול הכי החלום מה •
 הייתי קודם. כמו יהיו שלי שהחיים רוצה אני
 וחלומות תוכניות לנו היו וחצי, חודש נשואה
תיקווה. עדיין לי יש אבל ייגמר. הכל ועכשיו

שוב? אותו שתראי חושבת את •
לי. אמרו לא מתי, יודעת לא אני

מדוכא? הוא שלו, מצב־הרוח מה •
 אני קודם. כמו טוב שלו מצב־הרוח חזק, הוא
 גאה ואני ואמיץ, חזק יהיה הוא שתמיד חושבת

ואמיצים. חזקים הם שלו, והחברים הוא בו.
שלו? החברים את מכירה את •
מהכלא. רק
 מועמדים של נשים עם נפגשת •

לגירוש? אחרים
 אותי לבקר שבאים החברים עם עסוקה אני

 אחת עם נפגשתי ובני־המישפחה. הקרובים ועם
בבית־הכלא. לביקור ביחד כשחיכינו מהנשים

פלסטיני? גיבור הוא חושבת את •
ואיש, אשה פלסטיני. גיבור הוא פלסטיני כל

 תחת הזה מהמצב סבלנו כולנו כי ילדה, או ילד
הכיבוש.

 מיוחד להיות שצריך חושבת את •
כאלה? חיים לחיות כדי

מבינה. לא אני
 שונים שאתם חושבת את •

מהאנגלים?
 הישראלי, הכיבוש תחת נמצאים לא האנגלים

 שאנחנו בזה אותנו מאשימים כן. ואנחנו
 פוחדים שהישראלים אומרים לפעמים פלסטינים.

 חייהם. את לחיות רוצים הם כי מהפלסטינים,
 שאנחנו מי עם בשלום כאן לחיות רוצים אנחנו

 כל את לנו יש שלנו. המנהיגים שיהיו בוחרים
זה. את לעשות הזכות

״עביר״ מישרד בפתח היבה
פלסטינית!״ ואהיה פלסטינית אני פלסטינית, ״ה״ח׳

 מה יודע פלסטיני כל כי לענות, רוצה לא אני
הפיתרון. להיות צריך
 שלום להיות שיכול חושבת את •
לפלסטין? ישראל בין

 על אענה אני פלסטינית מדינה כשתהיה
הזאת. השאלה

 ישראלים שיש מאמינה את •
פלסטינית? מדינה בהקמת שתומכים

 שתומכים אנשים בישראל שיש יודעת אני
 ישראלים חברים הרבה יש לג׳יבריל בשלום.

בו. שתומכים
יש? לך •

לא.
•למה?

 כשלמדתי לא בישראלים. פגשתי לא פעם אף
 לא גבוהים. יותר בלימודים לא בבית־ספר,

ישראלים. פגשתי
בישראלים? פגש ג׳יבריל היכן •

 לא אני אולי, שלו, בעניין שתמכו כאלה אולי
 עורכת גם היא שלו, חברה היא צמל לאה יודעת.

ישראלית. והיא שלו הדין
 ויודעים בשלום שתומכים ישראלים יש

 זכות להם ויש לחיות זכות יש שלפלסטינים
 הישראלים החברים אלה מדינה. להם שתהיה

שלו.

 לישראלים שיש מאמינה את •
משהו? לעשות בוח האלה
יכולים. שהם מה כל שיעשו מהם מבקשת אני
 לעשות כוח להם שיש מאמינה את •

משהו?
אותם. מכירה לא אני יודעת, לא אני
 כוח יש שלמישהו מאמינה את •

הגירוש? את למנוע

 בצדק מאמינה אני בעצמה. לישראל אולי
 לישראל אולי ובאמנת־ז׳נבה. ובזכויות־האדם

 של בזכויות מכירה אני אותם. לשחרר הכוח יהיה
 כוח. יהיה ולנו הפלסטינים

לעזור? יכול שמישהו מאמינה את •
 לעשות יכול ובשלום בצדק שיתמוך מי כל
משהו.

 לי שנודע ״אחרי
 אותו, לגוש שעומדים

 להתגרש חשבתי לא
 למה אחרת ממנו.

איחוד התחתנתי
מישהו? עם לדבר ניסית •

מי. עם יודעת לא אני
הגירוש? נגד להפגין מתכוונת את •
אני להפגין. לנו אסור אבל זה, על חשבתי לא

 השבוע שלו. המעצר מאז לעשות מה יודעת לא
 לאן יודעת לא אני למעצר. שבועיים יהיה זה

לעשות. מה לדבר, מי עם ללכת,
מבולבלת? את •
וגאה. חזקה אבל מבולבלת, אני כן,
מהעתיד? פוחדת לא את •

ובשלום. בצדק מאמינה אני כי לא,
 מה למרות מאמינה, עדיין את •

לך? שעשו
, •כו חזק. מאוד אדם להיות צריכה את •
מג׳יבריל. הכוח את לוקחת אני כן,
 שפגשת לפני גם חזקה אשה היית •

אותו?
יודעת. לא אני
 ואת שלך החיים את ראית איך •

ג׳יבריל? את שפגשת לפני שלך העתיד
 ואחרי עברתי, נורמליים. חיים חייתי נורמלי.

הביתה. ישר הולכת הייתי העבודה
לך? היו חלומות איזה •

 בשקט ולחיות ילדים וללדת להתחתן רציתי
 חשבתי לא מעולם לעזוב. לא בפלסטין. פה,

 הארץ את אוהבת אני פלסטינית, אני כי לעזוב,
שלי. העם ואת שלי

 נעשית הנסיבות, בגלל עכשיו, •
פוליטית?

רע. דבר שום בזה רואה לא ואני כן,
פוליטית? היית לא קודם •

 ואהיה פלסטינית אני פלסטינית, היית
 יכולים לא אנחנו בפלסטין, פה, פלסטינית.

 החיים לבין הפוליטיים החיים בין להפריד
החברתיים.

 אחרי בלילות לישון מצליחה את •
ג׳יבריל? של המעצר

חלומות־זוועה. לי יש האחרונים בימים לא,
 רואה אני הבית, את שמקיפים חיילים רואה אני

 רודפים החיילים ואת שצועקים קטנים ילדים
אחריהם.

מחר. יקרה מה יודעת לא את •

 יש האחרונים .בימים
 אני חלומות־זוועה, ר

 שמקיפים ח״וים רואה
 דואה אני הניח, אח

 שצועקים קטנים ילדים
 רודפים החיילים ואח

אחריש״
 שעה. בעוד יקרה מה אפילו יודעת לא אני

 שלי החלומות ואת שלי התוכניות את הפסקתי
 מה לי אין שיחלפו. ולשעות לימים מחכה רק ואני

 יודעת ולא פיסת־מידע לכל מחכה אני לעשות,
יקרה. מה

 אם יסכים, שג׳יבריל חושבת את •
 יעסוק שלא בכך שיחרורו את יתנו
בפוליטיקה? יותר
 נגדו הוכחות להם היו שאילו חושבת אני
 בבית־מישפט. אותם מראים היו הס משהו, שעשה

נגדו? יש מה לנו מראים לא למה סורי? הכל למה
אותם? שאלת •

 עורכי־הדין רק לי יש לשאול. מי את לי אין
 האלה, השאלות על תשובות נותנים לא להם וגם
הסודי. החומר את לראות נותנים לא להם גם


