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מוגאל גמאלת נכנסה 20 גיל ך•
•  להיות יכול היה זה להריון. רבי י

 נשואה. היתה אילו מאושר, מאורע
רווקה. היתה גמאלת אולם

 היתה יהודיה, גמאלת היתה אילו
 את לגדל אף ואולי להסתדר, יכולה

 חד־ כמישפחה עצמה, בכוחות בנה
 ממוצא היתה גמאלת אולם הורית.
 גוזרת המסורת כי ידעה והיא בדווי,
 בכבוד שפגעה מכיוון מוות, עליה

המישפחה.
ש ישראלית צעירה גמאלת, אבל

 ושלמדה שכרמלה בג׳וואריש גדלה
 להיכנע רצתה לא ישראלי, בבית־ספר

 להילחם החליטה היא ולגורל. למסורת
בחודש שהיא חשבה כאשר חייה. על

 היא רנישואיו. מחוץ חותה מומיה הבדווית
אחויה ודו הגורר או מגורלה. להימלט רצתה

 נשוי שהוא למרות נשים, אחרי ומחזר
 שמונה ולהם שנה, 22 מזה לתמם
ילדים.

 עם בשלום מטפל אחמד החל כאשר.
 גמאלת היתה אל־מוגרבי, מישפחת

 קצר וזמן להריונה, השמיני בחודש
לאימוץ. אותו ומסרה בן ילדה אחר־כן־

בבית־המישפט: אחמד סיפר
 כשנה לאשה גמאלת את נשאתי

 לאשה אז נשוי הייתי שנרצחה. לפני
תמם. בשם

 שלוש לפני גמאלת את היכרתי
 הוריה של הבית את עזבה היא שנים.
 לקחה המישטרה למישטרה. והלכה
 אני ושם אצלם, מקום לאיזה אותה

אותה. היכרתי
 סולחה, לעשות להתערב, רציתי

הס לא זה אבל להורים, אותה להחזיר
תדר.

סולחות. עושה שלי מהטבע אני
 עניין שיש לי סיפר איש־מישטרה

בירו הנמצאת אל־מוגרבי, גמאלת עם
 אותה להחזיר אפשר איך ושאל שלים,
 שוטר. עם לירושלים נסעתי לבית.

 אותה. להרגיע ניסיתי איתה, דיברתי
 ודיווחתי איתה, פגישות כמה לי היו

 שבמשך היא האמת עליהן. למישטרה
והת בה, התאהבתי איתה הפגישות

;;שיהיהאיתה. חתנתי
7טוב במזל ^

 איתו ודיברתי שלה לאבא לכתי ך*
 לו אמרתי לא אבל הנושא. על 1 1

איתה התחתנתי איתה. ומה היא איפה

 שלה אבא העניין. הסתדר אבל בכו
 שיהיה ברכה, עליך ״תבוא לי: אמר

טוב." במזל
שהח מכובד לא שזה מכיוון אבל

 אמר: אבא אז בסתר, נערכה שלנו תונה
 יש אבא, את תביא אנשים של ״לעיניים

מינהגים..."
 דוד שלי, אחים שני עם הלכתי אז
 שלה, מאבא ידה את וביקשנו ואבי,
 קריאה ועשינו שלהם, הבית בתוך

 השניה בחתונה בסדר. הכל מהקוראן,
 שאנחנו מבני־מישפחתה לכמה נודע
נשואים. כבר

בראש הינהון

 לאחי, הלכתי ברמלה. דולפין באולמי
 כדי במישפחה, הבכור האח מוחמר,
 לעבודה. בקשר משהו אותו לשאול
 עם יחד בניי, שני מגיעים פתאום

 18ו־ 19 בני שלי הבנים שני המישטרה.
 לשבור רצו אחי, של הבית על התנפלו
איתם. הגיעה הניידת ולהרוג.
 באו הם מדובר. במה ידעתי לא אני

 התחילו השוטרים לבן־אחי. להרביץ
 אחי, בני יצאו אז אני. וגם להפריד,

 גם להרביץ והתחיל מקל לקח ואחי
שלי. לבנים וגם שלו לבנים

7גבל
את הרגענו המישטרה עם חד ^

 למה לברוק התחלתי ואני הרוחות,
רבו. הם

 אל בא שבן־אחי סיפרו שלי הבנים
 אותה. והיכה חלון שבר הביתה, תמם

 קורה מה לראות באה גמאלת פתאום
 שלי הבנים אחד את תפסה היא איתי.

 שהם אמרה והיא אותו. לנשק והתחילה
 את אחד לאהוב וצריכים בני־דודים

 מהאם שלי, שהאחים אמרה היא השני.
 והתחילה בינינו, מסכסכים החורגת,

 נסענו לא כבר בצעקות. אותם לקלל
מצב־רוח. היה לא כי לחתונה,
 אצל לבקר הלכנו שעה חצי אחרי
 היו חג. היה זה כי גמאלת, של ההורים

 האש. על בשר ועשו אורחים, עוד שם
 שלי, אבא בא לשבת, הספקתי לן! עוד

 קם גמאלת של אבא אחי. צלאח, ואיתו
 לו: ואמר התפרץ ואבי יד, לו ללחוץ

לא אתה כמוך. לאיש יד נותן לא ״אני

אבו־מוסא ג׳אבר נאשם
ו חה1א 1חהח .לא

 אצלנו שלך! הילדה את ״קח אמר•
 מקבלים לא שלנו, המכובדת במישפחה

כאלה!״ דברים
 אחריהם הלכתי ואני יצאו, ואחי אבי

 והוא למה?״ ״אבא, אבי: את ושאלתי
 לא איתי!״ תרבר אל ״תעזוב, לי: אמר

יפה. הכי בצורה
 שלי הבנים בין בסיכסוך כי כעס אבי
וקי התערבה גמאלת אחי של לבנים
ללה.

 קלרה התובעת, התחילה זה (בשלב
 סיבת על אחמד את לחקור רג׳יניאנו,
 המילה אם שאלה היא הסיכסוך.

 גמא־ את בה כינה שאביו ״שרמוטה״,
 כבוד־ של לעניינים נוגעת לת,

 הנערים. בין לסיכסוך ולא המישפחה
דעתו.) על ועמד זאת, הכחיש אחמד

בגית-החול׳ •דיות
 וביקשה מהבית ברחה להריונה, השני
מהמישטרה. עזרה

 רמלה־לוד באיזור אנשי־המישטרה
 כיצד ויודעים הבעייה את מכירים

 הועברה גמאלת איתה. להתמודד
 ומקום בירושלים, מוכות לנשים למעון

 בני־מישפחתה. מכל הוסתר מגוריה
מתוו מחפשים החלו אנשי־המישטרה

 הצדדים, כל על מקובלים שיהיו כים
 ובני־ הנערה בין שלום לעשות שיוכלו

 הי-ה הללו המתווכים אחד מישפחתה.
מלוד. אבו־מוסא אחמד

 מכובדת למישפחה בן הוא אחמד
 אבי־ היא. גם בדווי ממוצא מאוד,

ל אב נשוא־פגים, פטריארך המישפחה,
 20 לפני עבר נשים, משתי ילדים בג

 והתיישב ללוד באר־שבע מאיזור שנה
 אחמד סביבו. ונכדיו בניו' כשכל שם,
 צעיר ונראה למראה נאה ,40 בן הוא

 והוא רבות, משאיות לאחמד גילו. מכפי
בהידור מתלבש הוא בעסקיו. מצליח

 לאור־ קאדי הזמנתי בשקט. לכן קודם
 כתובה. לנו כתב גרנו,.והוא שם יהודה,

 שלה מהמישפחה אחד אף היה לא
 שלי. אחד ודוד אחי רק בחתונה,
עם ישבתי איתה שהתחתנתי אחרי

 בישיבה ישיבות. בשלוש שלה ההורים
 שהתחתנתי להם סיפרתי השלישית

בסדר. נשואים.והכל שאנחנו איתה,
 אבל איתם, לפגישה אותה הבאתי אז

קצת התרגזו, ושניהם ישבנו, בבית. לא

 בלוד גרה תמם, הראשונה, אשתי
 ממנה. התגרשתי לא המישפחה. ליד

 אמא עם נמצאים תמם של הילדים
.22 עד 9 מגיל הם שלהם.

בהת מחדש. שהתחתנתי ידעה תמם

 כמה אחרי אבל בסדר, היה הכל חלה
 היא קשות. מריבות התחילו חודשים

 ואני גמאלת, את שאעזוב רצתה
 אני צחוק. לא זה ילדים התנגדתי.
 מה יהיה בי, אחזור ולא התחתנתי,

שיהיה.
 כמה תמם את לשכנע ניסיתי

 השתכנעה. לא היא אבל פעמים,
 איתה, גם בסדר אהיה שאני לה אמרתי

 בסדר, אמרה היא אז הכל. לה ואתן
 הביתה אלי באה יום־יומיים ואחרי

צעקות. עם והתחילה
 היתה היא אליה. הולך הייתי לא

 לי לעשות בשביל הביתה אלינו באה
בלגאן.

 עברנו גמאלת, עם כשהתחתנתי
 ארבעה אחרי באור־יהודה. יחד לגור

 מטר 400 בלוד, לגור חזרנו חודשים
 היתה תמם מריבות. היו תמם. ליד

 בלוד, גמאלת של למישפחה נוסעת
 אומרת והיתה אל־מוגרבי, מישפחת

 שגמאלת מתביישים לא הם איך להם
 על ממנה. ילדים שמונה של אבא חטפה

תמם. עם מאוד חזק ריב לי היה זה
שלי. במישפחה סיכסוכים גם היו

 מלובשים וגמאלת, אני היינו, אחד יום
לחתונה לנסוע רצינו בשעות־הערב.

בעיניי!״ גבר
 ״למה, אותו: שאל גמאלת של אבא
חאג׳י"
 את לחנך יורע לא שהוא אמר אבי

גבר. לא הוא ולכן שלו, הבת

 היא מה שאל גמאלת של אבא
 ילך שהוא אמר רק אבי אבל עשתה,

 בני־ וליתר גיוואריש של לגדולים
אל־מוגרבי. מישפחת
שרמוטה,״ שלך והבת גבר לא ״אתה

 זה את טובה ברוח קיבל אבי
 אליה בא היה גמאלת. עם שהתחתנתי

יום. בכל כמעט אצלה ואוכל הביתה
 בגיל היתה שגמאלת נכון זה

 בת היתה היא שלי. הגדולים הילדים
כשנישאנו. 23

 היתה מותה לפני חודשים־ כמה עד
 האחים עם גם טובים ביחסים גמאלת

 אבל ג׳אבר. עם גם החורגת. מאמי שלי
 בין היה מותה לפני חורשים שלושה

 החורג, אחי ג׳אבר, ובין שלי הבן
 שלנו. הדלת ליד רבו והם סיכסוך,
 הבן לטובת והתערבה יצאה גמאלת

 ובין בינה הסיכסוך התחיל משם שלי.
 הבנים אחר־כך־מאחד שמעתי ג׳אבר.

 אותי לקחה שגמאלת אמר שג׳אבר שלי
אותה, תהרוג ״לך שלהם: מהאמא

אלד; אילנה
₪ דסה אלי צילם:

)30 בענוור (המשך

בית־החולים) אחות רג׳יניאנו(עם תובעת
— גבר לא .אחה

וכהן זילברשטיין סניגורים
טהד1שרמ שלך הבת1—

 מהחוו בערה ■צא גמאלח, של פציעתה אחו■ יומיים
 הגיע מעסות דקות באותו לבניימישבחתה... וטיבן נד■
קצו מטווח בה ויוה אקוח עולו מיטתה, אל צעיו גבו


