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מיגרש להקים התכוונו שניהם כעבריין. מוכר היה לא

 ההדוק הקשר המישפחה. לדברי מכוניות, לסחר
 האינטימיים. בחייהם גם ביטוי לידי בא ביניהם
האחים. שני עם מיטתה את לחלק נהגה איילה

 אחת אומרת קפה.״ ושותים יושבים הם
 את עתה מפנה המישפחה הגיסות.
 את לטהר כדי הכיוונים, לכל החיצים

שמה.
 ליפו מאוד דומה מעורבת, עיר עכו,
 והמיב־ שבה האוכלוסיה הרכב מבחינת

 איזור יש בשתיהן שלה. הגאוגרפי נה
 באוכלוסיה, צפוף עתיקה", ,,עיר של

 ירודים וסוציאליים כלכליים תנאים
 להתפתחות אידיאלי רקע מאוד,

פשיעה.
 מילחמת־ שנתיים זה מתנהלת בעכו
במהלך בה נהרגו איש חמישה כנופיות.

 דומה באופן כולם האחרונות, השנתיים
קצר. מטווח ירי של

 אדם אף לדין הועמד לא עתה עד
 מילחמת־ החמישה. רצח באשמת אחד

 גורר רצח כל תמה, לא הכנופיות
תגובה. אחריו

 האחים של רציחתם על התגובה
 לבוא, כנראה, תאחר, לא היא אף אלון
 הם המישטרה שבידי העצורים אם אלא

ברצח. ישירות מעורבים שהיו מי
 המישטרה, של מרחב״הגליל דוברת

שצפו אומרת זיגלשיפר, עדנה הפקדת
נוספים. מעצרים יים

 למתן תצליח עוד המישטרה אולי
 בה שיש בעיר, הכנופיות מילחמת את
אחר״. לתיאטרון ״פסטיבל רק לא

 אלון ומאיר אלי נרצחו שבו הערב
 היה אי״אפשר וערפילי. גשום היה

 שהתקרב להם, שארב האדם את לראות
 שלי בלבד. אחד מטר לכדי אליהם

 התייתם שבו בגיל מאביה התייתמה
 האבא את רוצה ״הילדה מאמו. הוא

 בלי תיגדל היא איך הזמן. כל שלה
איילה. בוכה אבא?"

עילדזד, ידסי
₪ צפריר ציון צילם:
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 חסר צנוע. בבית התגוררו הם (מימין). שלי בתם
 זאת למרות איילה. אומרת הגרוש,״ על ״חיינו ריהוט.
לק העיר נכבדי כל ומפוארת. גדולה חתונתם היתה

דה״קסטרו. אלי העיר ראש גם ביניהם חלק, בה חו
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 החלטת־ אחרי חודש הוא אבל חדש,
 בעבר, כאלה רעיונות היו כבר האדם.

 יותר מתאימה הסיטואציה עכשיו אבל
כזה. למיבצע

 הפי־ את רואה אתה איך •
 הישראלים בין לסיכסוך תרון

לפלסטינים?
 אימץ אש״ף קל. מאוד הפיתרון

בינ ועידה לכינון שקראו החלטות
 החברות חמש יישבו שבה לאומית,

 כל בה ושישתתפו במועצת״הביטחון,
 ובכללם בסיכסוך, המעורבים הצדדים
 להרשות תהיה ושמטרתה ישראל,

 ההגדרה זכות את ליישם לפלסטינים
עצמאית. מדינה ולהקים העצמית
 הבעייה שורש בסיסי שבאופן ברור

 לא הכיבוש, היה אלמלא הכיבוש. הוא
 יסתיים, לא הכיבוש ואם בעייה. היתה

לשלום. הדרך גם תגיע לא
הדמוקר לכוחות פונים אנחנו לכן

 בכיבוש, נאבקים אנחנו בישראל. טיים
 יושג והשלום בשלום. רוצים אנחנו כי

 שיהיו אמיצים ישראלים שיש כשנמצא
לקראתו. מוכנים

 המדינה את תקימו איפה •
הפלסטינית?

 פלסטין של חלק בכל תקום היא
שישוחרר. או תיסוג, ישראל שממנו
חלק? כל אומרת, זאת מה •
 את שם נקים מיריחו, ייסוגו אם

המדינה.
בזה? תסתפקו לא אבל •

 המועצה החלטת מתוך ציטטתי אני
הפלסטינית. הלאומית

החלום? ומה •
 החלקים בכל פלסטינית מדינה
המער הגדה כלומר ,1967 ב־ שנכבשו

 ירושלים ובכללה רצועת־עזה, בית,
שלנו. הבירה שתהיה המיזרחית,

 שאם אומרים בישראל •
 אתם רמאללה, את לכם יתנו

רמלה. את גם תרצו
 יותר עכשיו יש לישראל מצחיק. זה

והר וטילים, גרעיניים ראשי־חץ 30מ־
 של שקו־ההגנה החושבים גנרלים בה

 פאקיסתאן עד להגיע צריך ישראל
 להם שיש הישראלים, אז ותורכיה.

 האטומי הכור את ושהפציצו פצצות
 ערפאת יאסר של מישבנו ואת בבגדאד
 לא את באיום? מרגישים הם בתוניס,
 כאלה, הערות שומע שכשאני חושבת

לצחוק? צריך אני
מוו שאתה אומרת זאת •
רמלה? על תר

״הורג־ילדים״. הוא רבין של החדש שמו
ה ת א  את אותו, שונא •

רבין?
עליו. מרחם אני
 יותר שרבין חושב אתה •
משרון? גרוע

כיף־כיף(ככה־ככה).

בלבנון? היית •
כן•
 שרון את רואה אתה איד •

בגנרל?
 ואנחנו אלכסנדר, במלון ישב הוא
 היה לא מעולם אבל בביירות. נלחמנו

 כשאנחנו לביירות להיכנס צ׳אנס לו
שם. היינו

 שמילחמת־ לכך לב שמת האם
 אין שבה היחידה המילחמה היא הלבנון

 הקריטריונים לפי גיבור, לישראל
הישראליים?

 מיל• של הגיבור היה רבין •
.1967 חמת

מלך־ישראל. להיות אמור היה שרון
אותם? שונא לא ואתה •

עליהם. מרחם אני
 לשבת שתוכל חושב אתה •

איתם? ולדבר
על• שהוכה מישהו אל מדברת את

 זאת, למרות בחומר־נפץ. מלא ספר ידי
בשינאה. ליבי את מילא לא זה

בנקמה? רוצה לא אתה •
אציליים. יותר עקרונות לנו יש לא.

 אני ולכן ילדיי, של לעתיד ער אני
 הישראלים שגם חושב אני זהיר.

 של לעתיד ביחס זהירים להיות צריכים
שלהם. הילדים

 הימים שבכל לב שמתי •
 בקריאה פניתם לא האלה

בישראל. לדעת־הקהל
 של החלטות על מדברים אנחנו

 ההתקוממות. על מדברים אנחנו אש״ף,
 קיימות, עדיין ההצעות זאת למרות

תיפסק. לא ההתקוממות אבל
 יהיה אם תיפסק היא •

משא־ומתן?
 אענה אני משא־ומתן, יציעו כשהם
 משא־ להציע יכולה את הזאת. לשאלה

ומתן?
ליש להציע מה יש לך •

ראל?
 לאו״ם לתת לכיבוש, קץ לשים

 לתת הכבושים, בשטחים לשלוט
 תחת עתידם על להחליט לפלסטינים

בינ ועידה להקים האו״ם, של דגל
 החלטה מדינה. על שתחליט לאומית

 על ההחלטה שהיתה כמו האו״ם, של
יהודית. מדינה הקמת

 •עוד מאמין אינו בעולם אחד אף
 טענות טוענים כשהם לישראלים,

 החיילים עושים מה ראו בעולם כאלה.
בעו דעת־הקהל לאזרחים. הישראלים

שקורה. למה מודעת לם
 באופן נהרסה שביירות ראה העולם

 נכבשה ושלבנון שרון, על־ידי שיטתי
 הפסקת- חוזה שהיה אף־על־פי 1982 ב־

 לא אנחנו מאמין. אינו אחד אף לכן אש.
 העולם גם עכשיו לישראלים, האמנו

מאמין. אינו
 שמה יבינו והישראלים יום יבוא

 רק לא זה עושים שלהם שהמנהיגים
הישר נגד גם אלא הפלסטינים, נגד

אלים.

 בזמן מדברים בישראל •
האו רעיון על הרבה האחרון

טונומיה.

שתע הראשון הדבר מה •
 מדינה שתקום אחרי שה,

פלסטינית?
 ואשב ולמישפחתי, לביתי אחזור

לעשות. מה לחשוב
ה • ת שב א שיך חו שתמ

בפוליטיקה? מעורב להיות
בטוח. אני
לה שתרצה חושב אתה •
 בדרגה מישהו או שר יות

בכירה?
העם. של להחלטתו הנתון עניין זה

יחליטו. והאנשים דמוקרטיה, תהיה זו
שלך? החלום מה •

 בשלום שתחיה מדינה מדינה, שלום,
בשלום. שחי ומרחב
אופטימי? אתה •

 כלום, יתנו לא הישראלים למה?
 מיליון חמישה אנחנו ניקח. אנחנו

 להגדרה זכות לנו יש פלסטינים,
ניקח. ואנחנו עצמית
בכוח? •

בהתקוממות.
 של הבא הצעד מה כך, אם •

ההתקוממות?
מהכיבוש. לצאת

 אופטימי. אני שלום־העולם לגבי
 החליטו המעצמות ששתי היא עובדה

 גם הגרעיני. מירוץ־החימוש הפסקת על
אופטימי. אני שלנו המדינה לגבי

 בקלות. באים אינם חשובים דברים
 בלי לעולם נולד לא יפה שילד כמו

כאבים.
לפלסטי מציע אתה מה •
נים?

בנשק? תשתמשו •
 שלנו, המנהיג במאבק. נמשיך

 ואמר ושמיר רבין על איים ערפאת,
 יהיו מה הנכון בזמן יחליט שאש״ף

המאבק. של האמצעים
אומר? זה מה •

אגב, דרך יודע. רביז גם יודע. שמיר

 קץ לשים השלום, למען לפעול
שלום. ולעשות לכיבוש

בתל־אביב? פעם היית •
לא.

ה ת א  בתל■ לבקר רוצה •
אביב?
לא? למה
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