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 הוא. אף ונורה ואמו אחיו לעזרת
בודדת. אחת מירייה מת הוא

 ריפעת הביא לטענתם מרח. פחת
 עימם ישב מפוקפקים, אנשים לביתו

ו הלילה של המאוחרות השעות עד
 שמתחת. בקומה לשכניו במכוון הפריע

 שכנו על איים באוויר, ירה פעם לא
כולם. על מורא להטיל וניסה יאסר

 דירתו את למכור שהסכים אחרי
 ניסה ימרח, מישפחת לבני בחזרה
מאמציו אולם אחרת. דירה למצוא

 בערב ״ביום־השבת מוחמר. סאמר
 החוצה יצאתי אחת. ירייה שמעתי
 ושתי עוזי עם יורד ריפעת את וראיתי

 איתו ודיברתי אליו הלכתי מחסניות.
 לו. מתאים לא שזה לו אמרתי בטוב.

 אנשים, על להגן צריך והוא שוטר הוא
בהם. לפגוע ולא

 שלי. הבית למירפסת אותו ״סחבתי
 וביקשתי אותו, להרגיע התחלתי
קפה. לנו שתכין מאשתי

 עמד יאסר, של הגדול הבן ״ריאד,
 את לקלל והתחיל שלו האופניים על

 ויצאתי בפנים אותו השארתי ריפעת.
 ריאד של האמא את מצאתי החוצה.

 כי בבית, היה לא האבא לו. מרביצה
ריפעת. על להתלונן למישטרה נסע

 כי פנימה, לי קראה שלי ״האשה
מוכן. היה הקפה

 וקילל פעם עוד ריאד חזר ״בינתיים
 והכניס להתחמם התחיל ריפעת אותו.

 כדי יצאתי העוזי. לתוך אחת מחסנית
ריאד. את לגרש

 עוקף שמישהו הרגשתי ״פתאום
 לירות התחיל הוא ריפעת. היה זה אותי.

כדורים. שישה הילד על

 את לחבק וניסתה צעקה שלו ״האמא
 אחר־כך בה. גם ירה ריפעת שלה. הבן
 זה אחרי אחר. כדור הקטן בבן גם ירה
וכולם כולם, את לרסס התחיל הוא

 ומיש־ המישטרה אנשי התחילו השוטר,
 מדמיע, בגאז להשתמש מר־הגבול

חיים. בכדורים ואף בכדורי־גומי

 ״רגעיה
האהרומם"

 יכלו לא בהלם, היי נשים ^
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 ״המישטרה מרח. יאסר של אחיו מרח,
 השוטר. על להגן כדי עצום בכוח באה
בהת לאומנית כוונה שום היתה לא

 את שמע הכפר כל האנשים. של אספות
באו." וכולם היריות

 הכפר של הראשי הרחוב בתחילת
 הימ״ם כוחות־המישטרה, כל נאספו

 להרגיע כדי שהגיעו ומישמר־הגבול,
 שבו המקום ליד ממש הרוחות. את

עראר. מישפחת גרה התקבצו
 בפתח עמדו המישפחה מנשות כמה

 ביניהן בנעשה. והסתכלו הבית, חצר
.17ה־ בת כוכב גם היתה

לעבר לנוע הכוחות כשהתחילו

 והתחיל בערב אותו פגש מרח יאסר
 ואז ויכוח, ביניהם התפתח אותו. לקלל
 חבריו. את להזעיק שילך השכן איים
 הזמין בוויכוח, שנכח השכנים, אחד
 כשבידו אליו בא והוא לביתו, אותו

 בניו את שמע שכנו אצל כשישב העוזי.
 הוא באשתו. שיפגעו צועקים יאסר של
 מוקף שהבית והבחין לחצר יצא

 השכן של בניו שני צעירים. בעשרות
בי כשסכינים אליו התקרבו ואשתו
 באוויר, תחילה ירה הוא לדבריו, דיהם.

 מהירי לפגוע. כדי ירה אחר־כך ורק
קשה. פצועה והאמא הבנים, שני נהרגו

 תחילה למקום. הוזעקה המישטרה
 ברור כשהיה בלבר. ניידות שתי הגיעו

 השוטר לחיי ממשית סכנה שנשקפת
 בהמון מוקפים שהיו ובני־מישפחתו,

 ההמון נוספת. תיגבורת הוזעקה זועם
 השוטר של ביתו לעבר אבנים יירה

בו. לנקום כדי פנימה, לפרוץ וניסה
לפ ניסו במקום כוחות־המישטרה

 הועיל. ללא אך הנאספים, את נות
של ביתו סביב הטבעת כשהתהדקה

 השתמשו הס הרצח, בוצע שבו הבית
 חמד־ המישפחה, אבי מדמיע. בגאז

 בחברת נהג־משאית עראר, אללה
 בעיקבות הלך כפו־קאסם, מטיילי

 הדרך ״באמצע לכפר. שנכנסו הכוחות
 וחזרתי בגרון, וצריבה מחנק הרגשתי

 לי ואמרו הביתה הגעתי הביתה. ישר
 שלה, ובן־דוד התעלפה, שלי שהילדה

 לבית־חולים, אותה לקח עראר, ג׳אמל
 שלה.״ הדוד ועם שלה אמא עם יחד

 היא מלידה. בלב מום היה לכוכב
 אחים ארבעה ולה הבכורה, הבת היתה

 שמונה בת כשהיתה ממנה. צעירים
 ב־ הראשון. הניתוח את עברה חודשים

 היה מאז השני. הניתוח את עברה 1984
 מטיילת ״היתה תקין. הבריאותי מצבה
האופ על הרבה רוכבת היתה הרבה,
 לה היו ולא טוב, ישנה היתה ניים.

האב. אומר בעיות־בריאות," בכלל
 בלילה 11 ב־ ״בערך עראר: ג׳מאל

 לכניסה כוחות־מישטרה הרבה הגיעו
ב השתמשו פנימה, כשנכנסו לכפר.

 עידלדד יופי
0 עפדיד עיד, עירב:
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 למקום בסמוך היה כוכב, של דודה סאלח, עודההמנות קיו
 קיר ליד אותו והיכו תפסוהו שוטרים הרצח.

 אבנים ליידות התחילו התושבים, זאת כשראו הנרצחים. בית שבחצר
נמרצות. מכות לספוג והמשיך בחצר למחסן הועבר אחר־בך בשוטרים.

 לא שהוא בקוראן נשבע אני שיכור.
שיכור. היה

 לו,מה ואמר אליו פנה שלי ״הגיס
 התעצבן הוא השתגעתי׳ לך, קרה

 הזמן כל היה הוא שוב. לירות והתחיל
קר." בדם זה את ועשה בהכרה

 זאת שעשה במישטרה טען ריפעת
שכנו לדבריו, עצמית. הגנה מתוך

בעיירה, צעירה והריון הכניס מכבה שברח השוטר
המישטרה חשה וכאשר ואמם, ירדים בשני ידה

 פרצו שוטרים בן־דוד. עראר, עדאףנרצו!״ הם ״כאן
כשהת בוקר. לפנות 4 בשעה לחדרו

 מול נישקו את דרך השוטרים אחד בפנים. היו כבר מהם 20 בבהלה, עורר
השוטרים. לו אמרו אש״ף," ״אתה באלות. אותו היכו אחדים פניו,

חולת״לב. היתה ,17 בת עראר כוכבמתה? היא מדוע
 הם לכפר המישטרה כוחות כשנכנסו

 למחרת לבית״החולים. ופונתה מהגאז, התעלפה כוכב גאז. רימוני ירו
המוות! כסיבת שלה הפטירה בתעודת נכתב מה נפטרה. היום

א עראר, חמדאללהמהגאזר התערבה ..היא
ב־ הלך כוכב, של ביה

 הוא אף נפגע מטרים עשרות כמה אחרי לכפר. שנכנסו הכוחות עיקבות
 לך ״אין לבית־החולים. בדרכה כבר היתה בתו לביתו. וחזר מהגאז
 כשחזר בבית״החולים. הרופאים לו אמרו כאן," להישאר מה בשביל
האחרונים. גסיסתה בשלבי כבר כוכב היתה שלמחרת, ביום לבקרה
את גמר הוא הריצפה. על נשכבו המישפחות שתי בין והסיכסוך נכשלו,

 הגידופים הוויכוחים, והחריף. הלך
 עניץ הפכו שכנו לבין בינו והאיומים

מומ האיומים שהפעם אלא שבשיגרה.
שו.

קר בדם
 שחיה,״ מה בדיוק ראיתי ני ^

נדח, מישפחת של שכן סיפר

המחסנית.

 אבל אליו, ללכת כדי זאת ״ניצלתי
 השנייה המחסנית את גם הכניס הוא

 התרחקתי אליו. להתקרב לא עלי ואיים
 אף שלו. לבית למעלה, עלה הוא ממנו.

 עמד הוא אליו. להתקרב ניסה לא אחד
 ביד והחזיק סיגריה עישן החלון, ליד

שהיה שיחשבו רצה הוא כוס־ויסקי.


