
חאחוונה ניממת־הדש
 אחרי הפה את שאפתח מה, ז 0

\ / /1 20 הסי כל את ואספר שנה 20 !
ת'  את עבד״אל״חי באסם שאל פו
שלו לעבר מבט והעיף נאיפה, אשתו

הקטנים. ילדיו שת
במיש־ היסטוריה עשה עבד־אל״חי

 בן היה כאשר ,1971ב־ הישראלי. פט
 בית־המישפט לאולם אקדח הגניב ,18

 בעוד הדיון, ובזמן בתל־אביב, המחוזי
וה כס־המישפט על ישבו שהשופטים

 ובסקרנים, בפרקליטים מלא היה אולם
 ובז־דוד, דודו לעבר יריות 13 ירה

אחיו. כניקמת״דם
 נפצע בן־הדוד במקום, נהרג הדוד
כ ארבל, עדנה ועורכת־הדין אנושות

 ברגלה. נפצעה מחוזית, שופטת יום
מבק של בכליהם לחפש התחילו מאז
חזר לא והמיקרה בבית־המישפט, רים
גלגלים — צמוע על

מנוקביםס
 הביע ובעל־גוף, נאה גבר אסם, ^
 חרטתו את הזה להעולם בראיון ^

 שנה. 17 לפני שעשה מה על וצערו
מאמין לא אני היום צעיר. ,הייתי

אחי? את לי יחזיר זה מה, בנקמה.
 לעשות היום לי אומרים היו ״אילו

 יש טיפשי. שזה אומר הייתי כזה, דבר
 אחי את רצח דודי אם מדינה, יש חוק,
 במאסר־עולם. לשבת יילד שהוא —

בשבילה לשבת צריך אני למה
ת דברים. ולומד מתבגר ״אדם  רו

 נידון היה אילו בערך. ,50 בן אז היה
 70 גיל עד יושב היה למאסר־עולם

 טובה, לו עשיתי בעצם אני אז בכלא.
 וישבתי ממאסר־עולם, אותו שיחררתי
במקומו.
 אבל עוד. בזה מאמין לא אני ״היום

גורל.' היה זה

 מכפר־טירה עבד־אל-חי מישפחת
 המונה חמולה ענקית, מישפחה היא

 גדולה במישפחה וכמו אנשים. מאות
 סיכסוכים הרבה בתוכה גם יש כל־כך,

בע ירושת־קרקעות, על מחלוקות —
וניקמות־דם. המישפחה כבוד של יות

 בכיתה באסם למד כאשר ,1970ב־
 ערך בכפרו, התיכון בבית־הספר י״ב

 ראש־מועצת כיום טארק, הבכור, אחיו
היועץ לכבוד גדולה מסיבה טירה,

 בשעת־מעשה אותו תפס באסם
 החלה למחרת סטירות. כמה לו וסטר

 שאחריתן וקטטות, מריבות שרשרת
 עבד־ תופיק באסם, של שדודו היתה

 של אחיו את רצחו מאזן, ובנו אל־חי
 בו ירה הדוד בכיכר־הכפר. באסם

 ובך ללא־רישיון, החזיק שבו באקדח
 מת הפצוע בסכין. ביטנו את פתח הדוד

במקום.
הרוצחים שני את עצרה המישטרה

ירה
 * נשמד,
 וזי עגחל
© *  * מ

ן ו ח ט ב ו ־

> !די " רגגזזשיף* :*?י׳; : גי״ל ג* י
ס• **.יד מגד  י** מרצה :״י**' מז

גד ־6די!

מת, שוכב הדוד
מוצא הרוצח

ויחד מהאולם
הנוקליטה עימו
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 ראש־הממשלה. של ערבים לענייני
 מלא היה הכפר הגיעו. המי־ומי ״כל

באסם. מספר שלהם," במכוניות־פאר
 מסוכסכת היתה שמישפחתו בן־דוד,

 בץ עבר וטארק, באסם מישפחת עם
גלגליהן. את וניקב מכוניות־האורחים

 המבקרים אצל חיפושים נערכו לא
 להחביא הצליח ובאסם בבית־המישפט,

בלגי. אף־אן אקדח בבגדיו
 בית־וד מוקדמת. שעת־בוקר היתה
 ועמד קצרים, בעירעורים עסק מישפט

הת לפני שוד, במישפט גזר־דין לתת
ברצח. הדיון חלת

 וגם לפה, מפה מלא היה האולם
מאדם. צפופים היו הפרקליטים ספסלי

 עורו־הדיו במישפט־הרצח, התובע
 עמד שופס־שלום) דננברג(כיום עמירם

 בתיק, הסניגור עם ושוחח במיסדרון
כספי. מיכה עורן־־הדין
 סי־ שרה עורכת־הדין טענה באולם

 מחוז־המרכז פרקליטת (לימים רוטה
ה של לעונשם מחוזית) שופטת וכיום

ספסל־הנאשמים. על שישבו שודדים
 את ההומה לאולם הכניסו השוטרים

 שלא מכיוון ובנו. האב ברצח, הנאשמים
 הושבו ספסל־הנאשמים, על מקום היה

 שמאחורי הראשון הספסל על השניים
הפרקליטים.

יריות. של צרורות נשמעו דקות תוך
 השופטים רק קרה. מה הבין לא איש

 מופנות היו שפניהם שלהם, והמתמחה י
המתמחה ■הנעשה. את ראו האולם, אל

 גם קשה נפצע הפרקליטים, לשולחן חת
הוא.

 והשוטרים. האקדח, התרוקן בינתיים
היורה. את לעצור הצליחו
״בא באסם. סיפר אותי,״ בדקו ״לא

ב לידם וישבתי המישפחה כל עם תי
 דודי את שהכניסו ראיתי כאשר אולם.

 ־ נהרג הדוד בהם. ויריתי קמתי ובן־דודי,
 לי כשנגמרו נפצע. ומאזן במקום, בו

 מכה מהליווי שוטר לי נתן הכדורים
 באמצע כוכבים שראיתי כך בראש,

ש זוכר ואני התעלפתי נפלתי, היום.
העצירים." למרתף במעלית אותי לקחו

 כללה לא המקורית תוכנית״הרצח
 אחרי שאתאבד היתה ״התוכנית מעצר.

ש במכונית לירדן שאברח או היריות,
,המפק בית־המישפט, ליד לי חיכתה

הב לפעולה, אותי ששלחו שלי', דים
 רק הם בשלום. מזה שאצא לי טיחו

 בשוטרים לפגוע שלא אותי הזהירו
 שלי', ,המפקד העצירים. ליד היושבים

 ״את תיכנן אבי, של מקומו את שתפס זה
הכל.

 יותר שהוא חשבתי צעיר. ״הייתי
 שהוא בטוח והייתי משר־הביטחון חשוב
הכל." יסדר

חקו לרא מעשה היה ה1
את רצח עבד־אדחי באסם

בית־המישפט. באורם דודו
א ה הו צ י ת ד ו א ש נ ו ע

שנית הסתבך הוא ועכשיו
ה לצרוח, והתחילה לפאניקה נכנסה

האולם. את עזבו שופטים
״ראיתי
פופבים!״

 נפתח מישפטם במעצר. אותם והושיבה
 לפני בתל־אביב המחוזי בבית־המישפט

 בייסקי ומשה ארליך רווה, השופטים
העליון). בבית־המישפט שופט (כיום

 ,1971 במרס 16ב־ שנערכה לישיבה
עוד אז עבד־אל-חי. מישפחת כל הגיעה

* ס ך טי קלי ר לד כדי -שהסתובבו׳ם
 בחור ראו היריות, מקור את אות 1 (

ב האחרונה בשורה גדל־גוף, צעיר,
 לעבר והיורה רגליו על העומד אולם,
ממ שברח הצעיר, הנאשם של דמותו

להתחבא. וניסה קומו
 זב דם במקומו, ישב הקשיש הנאשם

מת־ שהתחבא בנו, חירחר. והוא מגרונו

 כאסם^ן את המישטרה עצרה כאשר
 1 כמה גם נעצרו בידו, העשן והאקדח

 אותם ״אבל ובני־מישפחתו. מאחיו
 נשארתי ואני ימים, כמה אחרי שיחררו
 המכות חודש. במשך בבידוד במעצר

ש כאלה היו בבית־המישפט שאכלתי
 על לא לישון, יכולתי לא ימים חודש

ימין. צד על ולא שמאל צד
 ד במישטרה נחקרתי היום ״באותו

 חקרו כל־כר לא שעשיתי. מה סיפרתי
השו על או אותי ששלח מי על אותי
 מוכן הייתי לא גם אבל שלי. תפים
להם,״ לספר

*יי במיש־ הלפני־אחרון האח הוא באסם

ארבל עדנה פרקליטה
שנפצעתי...־ חזשבת .אני

הניד ברמלה פרקליטה
ברצח...״ נוכחת שהיתה .למרות

שניט נורית פרקליטה
דם...־ שותת אותו .ראיתי

3 6


