
88 

דייויםאורי

אבו-םיתהשלחרבובעקבות

ועלהפלמ"חותיקיעםהאנטי-ציוניהפעילשלמפגשיועל

הפלסטיניהנגבאחרחיפושיו

הזמינהיצחקנירמקיבוץנתיבמשפחתקיבוצי.סדרבליללהשתתףבהזמנההחלהכל

הקצהבקרבתנמצאיצחקניר • 2005באפריל-23הבשבת,הקיבוציהסדרללילאותי

היישובים 31מביןאחדהואיצחקנירסופה.מעברלידעזה,רצועתשלהדרומי

המועצהשלהשיפוטבתחוםהמאוגדיםבלבד,ליהודיםהפרבריות,והשכונותהכפריים

ההפרדה""גדרהמכונההמתועבתהגדרמןהרחקלאנמצאהקיבוץאשכול.האזורית

מיליון s.1כ·בעולם.הגדולהריכוזלמחנהאותהוהופכתעזהרצועתאתהמקיפה

בגדרומכותריםבעולם),הגבוהההאוכלוסין(צפיפותקמ"ר 360בתוךכלואיםתושבים

מספרדרךרקיציאהומאפשרתאלקטרוניות,תחבולותשלבשפעהמאובזרתחשמלית

הצבא).שלברישיון(רקסופהמעברובכללםמעברים,שלמצומצם

 1ן~ג~רהמקוםנקראבערביתנירים.היההמקורישמו . 1946בשנתנוסדיצחקניר

היההמוכתרשלבנובזמנו.הקרקעאתרכשהאשרהערבית·יהודיתהמשפחהשםעל

בעתהפלמ"חאתוהדריךערביתדיברמודיעין,כקציןששירת )ב;לי~;מ(~י~יבבני

כולו.האזורשלהאתניהטיהור

ביצעהפלמ"חהערבים.תושביואתוגירשהאזוראתהפלמ"חכבש 1948בדצמבר

סגןשהיהמיעת', wגנילשלמשפחתובניאתהיתר,ביןוהרג,שועות',טבחאתגם

שסביבאלהובפרטהישובים,כלשלה.יההסברהושרהפלסטיניתהממשלהראש

ערבושבטיונס)מחאן(שמוצאוקילאיערבשבטשלאדמותיועלהוקמויצחק,ניר

היהודיםהיישוביםעםידידותביחסיהיושהאחרוניםלצייןמעניין(נג'אמאת).קסאר

במקום.

מושבהוקםחורבותיו(עלאל·דוואימהטבחאתשביצע , 89גדודהיהבטיהורשהשתתפוהגדודיםאחד 1

 , 1948מלחמתשלבהיסטוריהביותרהגדולהטבחלכיש),בחבלאמציה
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אדמתעלקיבוץהקימהיצחקמנידמתיישביםשלקבוצה 1949שלבאביב/קיץ

נירהישןלאתרוקראונירים,השםאתעמםנטלוהםאבו·סיתה).(מעיןאבו·סיתה

אניאמיץ.אניחזק."אני : 1945בשנתכתבהקיבוץ,נקראשמושעלשדה,יצחקיצחק.

לכך.עדותהםביצעשהפלמ"חהטבחמעשיהיה.אכןהואאכזר."גםאהיה

במסעלפתוחשהניעני , 2005במאי 4מה·אבו·סיתה,סלמאןידידישלמכתבוזההיה

חרב:בעקבותוהסבוךהמפותל

כמהלהשיבממנולבקשתוכללהלן]נראהמוטילובבניעםהענייןאתלבדוקברצונךאם

העולםמלחמתמדלייתערך),ובעלת(עתיקהחרבוובכללםאבי'שלמביתושנגנבומהחפצים

מנהיגיםעםהתכתבויותאחי,שלהבגרותתעודתאחי,שלבמשפטיםהתוארתעודתהראשונה,

היתרוביןבאנגליתספריםבערבית,ספריםמשפחתיים,צילומיםובמצרים,הירדןבעברערבים

שייקספיר.שלו"חמלט""אותלו"

ספרייתבהוצאתבמשרדואותולהשיגאפשראחרוני.אריחחיהעמושחיהחפלמ"חקצין

לבגידה",מועמדשל"מיומנוהספראתחיבראחרוני . 03-6163829חרא:הטלפוןמספרפועלים.

חרא 104-103בעמודים(בעברית). 2000ישראלאביב,תלפועלים,ספרייתבהוצאתשיצא

עזה.שלחמיםבארותבהרעלת- 110-109ובעמודיםרכושנו,אתשלקחמודח

בברכה,

סלמאן

קיבוציםדרליל

 300ועודקיבוץחברי 4ooכ·מהםסועדים,ו ooכ·לפה.מפהמלאהיההאוכלחדר

השולחנותאלהוגשוהקניידלעך)נמנעהבלתיהעוף(מרקמהאוכלחלקאורחים.

גלוסקאאופירההזמרתהסעדה.מחברתנרכשואחריםמאכליםהקיבוץ.ממטבח

נכללוהקיבוץילדישלהופעותגםגיטרה.נגנישניעםהאירועאתללוותהוזמנה

הבמה.עלנקראההצעירהארצי·השומרהקיבוץבהוצאתהקיבוץהגדתבתוכנית.

מידהבאיזו'ותהיתימאןסלשלבבקשתו/הצעתושובהידחותילסח'ניןחזרהבנסיעה

בניכאלהאצלמוכרלהיותעשויעדייןאניהכל,ככלותבשליחותו.להצליחליאפשר

שלעתיםיותר,הצעירהדורבניאצלהדברכןלאאנטי·ציוני.כפעילמחמישיםיותר

שאמורהאנשיםדיירים.אוריהיהמיוחומדקללמשל,שרת,משההיהמייודעיםאינם

בדיעבדומעלה.ששיםבניהיובדימוס,הביטחוניהממסדמבכירימהםלראיין,הייתי

משוםאוליאדומה,אזהרהנורתהדליקלאשמישניים,אואחדלמעטכיהתברר
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לאאנטי·ציוניתופעילותהבכיר,הביטחוניהממסדחיתהשלהםההתייחסותשקבוצת

ישראל.מדינתשללהיסטוריהנוגעשהדברככלרלוונטיתכפעילותבזיכרונםנחרתה

אנתרופולוג,דייויס,אוריד"ר ,עצמיאתהצגתישבההדרךביןקישרולאכללבדרך

ורכיםמבוגריםהיוביוזמתי,לעתיםוכשקישרו,האנטי·ציוני.הפעילדייויס,אורילבין

מיטיב.לינהעםנערךהראשוןהראיוןסלחנות.שלמסוימתמידהלהפגיןכדידיים

מיטיבלינה

באשקלוןבביתהלינהאלמנתואתראיינתילכן.קודםאחדיםחודשיםנפטרמיטיבבני

כיצדולחשובזהראשוןלראיוןלהתכונןניכרזמןלרשותיעמד • 2005בספטמבר-29ב

מבקששאניהשבתיואניהראיון,מטרתמהלדעתרצתהכמובן,היא,הנושא.אתלהציג

שלו"סיפורובמדבר""הזורעיםבעלה,שלכתביואודותעלעמהלשוחחהזדמנות

זמנימקרהשבכלכךעלמשעמדתיזה.בענייןלעזורלהיתאפשראםתהתההיאגבול".

פני.אתלקבלהסכימה-יבוטללא

אקדמיהכאישמקצועיתהגינותהחלטות:שתילעצמירשמתילביתה,שהגעתיעד

שליחותיאתלהעליםלאוהשנייה,לזה:מעברהרבהלאלפיוס,החותרשלוםוכפעיל

אבו·סיתה.ממעייןאבו·סיתהחרסייךשייח'שלבנואבו·סיתה,סלמאןשלבשמו

כחלקצעירה,כנערההמוקדמותהחמישיםבשנותמצרפתלישראלהגיעהלינה

משפחה.והקימהמיטיבלבנינישאההיאלמפ"ם.מסונפתשחיתהעוליםמקבוצת

היכןלבררלנסותכדיאבו·סיתה,סלמאןשלבשמולראיינהבאתיכילהמשסיפרתי

היאמספרייתו,הספריםהופקדווהיכןאביו,שלהערךורבתהעתיקההחרבנמצאת

אבינועםשלבנו"ארנון,הוסיפה,זהבנושאהחרב.אודותעלמושגלההיהלאנדרכה.

אבו·שלהאינטרנטאתראתמצאהואלמחשבים.משוגעהואנירים,מקיבוץאבני

עותקיםכמהוהכיןמאושרהיהבנילבני.אותםוהביאתדפיסיםממנוהוציאסיתה,

לחלקם."כדימהתדפיסים,

צלוליםעדיין"הםהוסיפה.נירים,"קיבוץשלהוותיקיםאתלראייןעליך"בעצם

בנירים,אחדלאאףאבל-יצחקנירבקיבוץמכריםלישישבפניהכשציינתימאוד."

בו·במקום.דגיאליאמנוןבפניאותילהציגהציעה

הספרייה,"שלבגורלהעלהמהאוהחרבאודותעלדברשוםלדעתיכולהיהלא"בני

עליך . 1947בשנתנכבשאבו·סיתהמעין . 1948בשנתלתמונהנכנס"הואדגיאלי.אמר

אתשכבשההיחידהשלמפקדהעםאפילועדיףאואחרוני,(סטינה)אריהעםלשוחח

שלו."הטלפוןמספרישללינהאדן.(ברן)אברהםאבו·סיתה,מעין

היוובני"הואהשפופרת,אתכשהניחהלינהאמרהנחמן,"היה"זהצילצל.הטלפון
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לראייןכדיעזה,רצועתגבולעלרביםלילותבילוהםותיקים.וידידיםלנשקחברים

למודיעיםהשמורהשב"כשלהמבזהבביטויהשתמשהמיטיב(לינהשטינקרים"

הדרגותבסולםעלה(נחמן)"הואלהלשין).כדילגבולמעברשבאוהערביםהפלסטינים

אתלינהלינתנהממנה,שנפרדתילפניהוסיפה.השב"כ,"ראשסגןלהיותשהפךעד

בסח'נין,שליהעבודהלחדרשחזרתילאחרהשרון.ברמתאדןאברהםשלהטלפוןמספר

חמש.בשעהבאוקטובר, sה·רביעי,ליוםאדןעםראיוןקבעתי

ברן

לבושהיעודה.השעהלפניאחדותדקותאדן,(ברן)אברהםמיל.אלוףשללביתוהגעתי

רעמתכיסתהפדחתואתלביתו.בכניסההמדרכהעלליהמתיןהואקצרים,במכנסיים

אבו·שלשמואתמידזיההאדןהתקרחות.סימניללאכמעטלמדי,שופעתלבנהשיער

התמונותבארכיוןהדרום.באזורהערביהמרדמנהיגנחשבאבו·סיתהעבדאללהסיתה.

כ"מזכרת".לוניתנוואשראבו·סיתהשלמביתושנלקחותצלומיםשניהיושלו

"עבדאללהאדן:שלידובכתבבעבריתכיתובהיההתצלומיםאחדשלהתחתוןבחלקו

והואדבררשוםהיהלאהאחרהתצלוםעלבנגב".המרדמפקדיאבו·סיתהואיברהים

החורג.אחיועבדאללה,שלכתמונתואבו·סיתהסלמאןבידימכןלאחרזוהה

 1948במאי 14ב·אבו·סיתה,מעיןח'רבתאתשכבשהגחהפלומפקדהיהאדן

מתמשכיםקרבותשלשבועלאחרמעיןלח'רבתהגיעוחייליו"ברק".מבצעבמסגרת

כיבושח~לי~את.ואת:;~דייראתהיתרביןחייליוכבשוהשבועאותובמהלךבאזור.

לח'רבתבהגיעםלבסיס.שבוולאחריוהמבצעשלהאחרונההפעולהחיתהמעיןח'רבת

ממרחקקצר,מטווחלעברםנורתהחזקהאשעזה.בהתנגדותוכוחותיואדןנתקלומעין

אבו·מעיןלח'רבתהגיעוהםצבר.שיחישלצפופהשדרהמאחורימטרים, soכ·של

שליחידתוהנצור.דרוםלכפרוציודתגבורתלשלוחמהמאמץכחלקגיבוי,ככוחסיתה

ומחסןבוץ,לבניבנויצנועביתהגבעה,בראשמבנהותפסהההתנגדותעלגברהאדן

תכולתו.עלהביתאתפוצצוהםלו.בצמודנשקשללמדיגדול

תמונותשברשותךייתכן"כיצדשאלתי,בתוכו,"תכולתוכשכלנהרסהבית"אם

ממנו?"שנלקחו

אחרוני,(סטינה)שאריהזכרהואהעניינים.השתלשלוכיצדלהיזכרהצליחלאאדן

כיונראההללו,התצלומיםאתלונתןהכוחות,שלהתרבותקציןהיהעתשבאותה

שלסבוכהשדרהמאחוריהגבעה,ראששעלמר ryהביתהאחד,מבנים.בשנימדובר

גברואדןשלשכוחותיולאחרפוצץהביתההתנגדות.כוחותפעלושם ,צברשיחי

אבן,עשויידייםרחבלבןביתמרשים,מבנהיותר;נמוךנמצאהאחרהמתגוננים.על
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דרכיםיצאושממנהכוכבבצורתצומתכ"כוכב",אדןהתייחסאליהציוןבנקודת

אדןאבו·סיתה.עבדאללהשלביתוהיהזהשביתייתכןכיסבראדןאחדים.לכיוונים

אותוכלבמשךהגבעהראשעלנשארוהםהלבן"."הביתאתכבשולאמעולםוחייליו

שנכבשההגבעהעלכיוםנמצאניריםקיבוץשלהקברותביתלבסיס.שבוואזהיום

 2 • 1948בשנתאדןשלכוחותיובידי

באפריליצחק.נירקיבוץבושניצבבמקוםבדנגור,בתחילההוקםניריםקיבוץ

אבו·למעיןעברובעקבותיוהמתאימיםהגורמיםעםהסכםעלהקיבוץחתם 1949

קייםאינוהזההביתאבו·סיתה.משפחתביתכנראההלבן,האבןבמבנהוהתיישבסיתה

מיטיבשלינהאופןבאותולילעזורבאפשרותךיש"אםאמרתי,תוהה,""אנייותר.

לי?"עזרה

שואל.מבטאלישלחאדן

 .אחרוניאריהאתלאתרממנוביקשתי
אדןפיטפטאחרוני'שלהטלפוןמספראחרחיפוששלדקותמחמשפחותלאחר

השפופרת.אתאליוהעביראחרוניבפניאותיהציגאדןהוותיק.ידידועםבעליצות

בביתאותולראייןקבעתיבקיבוצו.החגחופשתימיכללהישארשבכוונתוצייןאחרוני

אלפא.

אישי"זהאישית.שאלהאותולשאולמאדןרשותביקשתיהראיוןשלסופולקראת

בנוח."חשאינךאםלענותחייב"אינךאמרתי,מאוד,"

"T?ענה. ",ל~יי
שווה?"היהזה"האם

בישראלהנוכחיהדבריםשמצבאףכיחיתה,אדןשלבעמדתוהתחתונההשורה

הדמוגרפיהרובעלושמירהעצמאיתיהודיתמדינהשלהקמתהייחל,לוהמצבאיננו

ההתנגדותאתמצדיקבמדינהיהודירובשלושימורוהיסטורי'צורךהיובמדינההיהודי

הקנייניותזכויותיהםולהשבת 1948פליטישלהשיבהזכותשללמימושההבסיסית

שובהיאזותכליתלהשגתהיחידההדרךכיבתגובהכשהערתיישראל.מדינתבתוך

אחרות,"דרכים"ישבמילואים.האלוףעליחלק ,-1948בשבוצעזהכגוןאתניטיהור

מסוכניםלביני,ביניהידחותיאדן,שלוהבשלותהעידוןשטחים."חילופי"למשל,אמר,

לילהקדישניאותהיהליברמןאםמסופקניאךליברמן,שלוהגסותהבריונותמןיותר

לאוםשהגיעההראשונהחיתהפלוגתוהדיו".דגל"עדאדןשלבספרומפורטבאזורפעולותיהםסיפור 2

דגליםברשותםהיושלאהיותהתורן.עלישראלדגלאתשהניףהואזהוהיהאילת,כיוםרשרש,

מיסגראדןדגל.ליצורכדילבנהבדיריעתגביעלפסיםושנידודמגןבדיווצבעואילתרו,הםתקניים,

שלחזקתהאתלצייןובכךהדגל,אתלהניףכדיהתורןעלמטפסנראההואבוהאירוע,שלתצלום

עבודתו.בחדרהקירעלתלויהממוסגרהצילוםבמקום.ישראל
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 • 1948ממלחמתפליטעבורתצלומיםסריקתעללדברשלא Iמזמנו

אתבשבילילסרוקמוכןיהיהאםאותושאלתיהעבודה.בחדרסורקהיהלאדן

 .מאןלסלהתמונותקובציאתלהעבירשאוכלכדי Iשאלךקודםאבו·סיתהשלהתמונות
לאחרוכך,שלי,הדוא"ללכתובתהתמונותקובציאתשלחוגםלבקשתי,נענההוא

בדוא"ל.לסלמאןהתמונותאתלהעביריכולתיעבודתי,לחדרערבבאותוששבתי

המחקרבמהלךשהעליתיהראשונותהצנועותהתוצאותאתמתארהמצורף"הנספח

כתבתי.שלי,"

>-i ~ -Nf!j:, 'lc,/ ןןן,•ןl. וl סוy~ 
-{? J?י(,און ' 1זנAן

(הכיתובכנגבהמדדמפקדיהבכור),(הכןואיכדהים(האב)אכו·סיתהחרסייךמימין:כתמונה

החורג)(האחעכדאללהמשמאל:כתמונהשגוי).אכו·סיתה"ואיכדהים"עכדללהכעברית:

עודשבים.נעוריאתמרגישאניתודה.תודה, ...ביותרנרגשאנינהההההההדר. ..."נהדר

סלמאן.שלהמהירהתגובתוהגיעה " ...לחכותמסוגלאיני ...בבקשה

מאוד.התרגשוהםלאו:זי.התמונותאתשלחתיהיקר,"אורילי:כתבכךואחר

לחומרמצפהתודה.שובולחזור.לשובדרךישלזיכרוןארוך.זיכרוןישלהיסטוריה

בעברית?"התמונהבתחתיתכתובמהב.בסלמאן.בלבביות.נוסף.

אתהוסיףאשראדןאברהםכיהתברר Iהטלפוןובשיחותמכןלאחרשבאובדוא"לים
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שהחרבהאישסלמאן,שלאביושםטעה.הדמויות,שתישלהתצלוםבתחתיתההערה

הארבעיםבשנותצולמוהתמונותעבדאללה.לאיין'חוסהיהלירכו'ענודההמהודרת

חרסייך,סלמאן,שלאביושלהיאהראשונהבקהיר.או(כנראה)בירושליםהמוקדמות

ובןסלמאןשלהחורגאחיושלהיאהשנייהמשפטים.שלמדאיברהים,הבכור,בנועם

הפלסטיניתהלאומיתבתנועהמנהיגהיהעבדאללהכבנו.גידלשאביועבדאללה,דודו,

קיוויתיהחרב,שלתצלוםברשותיכשהיהכעת, , 1939-1936שלהגדולהמרדמאז

עצמו.החפץשלאיתורולקראתנוספיםשנייםאוצעדלהתקדם

 ) 1 (סטינה

שהופיעוכפיאבו·סיתה,מעיןעללהתקפהביחסאחרוניאריהשלדבריוהםואלה

בזיכרונותיו:

אבז·סיתה,עבדאללהשלמדשנומקדםזה?שםהגהלאהגדודמאנשימי-מעין""ח'רבת

ביטאובדואישכלסביב;אימיםהילךתזקפוששםהאישבנגב;הכנופיותשלוהמפקדהמארגן

הארצותעםלהשקשרי·מגעהנגב,במרחביוהשליטההנכבדההמשפחהזרחימז;בדחילז

 ] ... [פיתוימשדםבזההיהאכן-אבז·סיתהשלניתזאתלכבושהשכנות.

מפואר,ריהוטישוער:לאעושר-המדברבלבבתדהמה:והוכינואבז·סיתה,שללניתזהלכנו

גדולארכיוןהדורה,בדואיתכסףחרבמשא,מכדניתרדיד,ואירופיים,מזרחייםבגדיםשלשפע

האחיםמנהיגבאנה,דחסןעבדאללההאמירמןמכתביםותמונות,תעודותשלחשיבותבעל

במקזרז,לשייקספיר"אזתלז"המשפחה,מבניאחדשלדיןעזרךתעודתבמצרים;המוסלמים

 ] ...ןשםהיהכברקמהשנהנשק.מחסןאתכשמצאנולשיאההגיעהוההתלהבותהקוראן.ליד
איטלקי.נפץהזמרמלאיםארגזיםדשנישבזר·קנהזיקרס,וזבים,כמהתחמושת,ארגזיכמה-

 ] ... Jמאושריםהיינו

שהתהשמשפחתילימיםבזיקהלראיוןוהשעה ) 17.10 (המועדאתאחרוניעםקבעתי

שםלסאחנה,אחדים,קילומטריםעודבנסיעההמשכנואלפא,לביתהגיענועםבקציר.

חיתהרחל,אחרוני,שלאשתואחרוני.אתמראייןבעודניוהתאומיםסירקואתהשארתי

מאדן.שקיבלתיהתצלומיםשנישלעותקיםאתיהבאתיהראיון.בשעתנוכחת

ושרוילחלוטיןצלולהואוגםאדן,אברהם(מיל.)האלוףשלדורובן . 83בןאחרוני,

כתבישלהנודעהמתרגםגידיו.ושס"האבריורמ"חבכלשמו"צניקטובה.בבריאות

פועליםבספרייתכעורךעדייןעובדהשאר),(ביןמאיאקובסקיושירתעליכםשלום

קיבוץלביןהשבוע)(בימותאביבתלביןמגוריואתמחלקהואכללבדרךאביב.בתל

מאודשונהלמדי,וסגפניצנועחללהואבקיבוץאחרוניביתשבוע).(בסופיאלפאבית
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עוגיותביקורילכבוראפתהאחרונירחלהשרון.ברמתארןשלהמהודרתמהווילה

הישראלי·העימותלשיכוךצנועהכתרומהענייניאתהצגתיאניפריכות.שומשום

ישראל.מרינתלבין 1948שלהפלסטיניםהפליטיםביןפיוסלקראתהיינו, Iפלסטיני

ממעיןוהתיקיםשהמסמכיםייתכןוהספרייה.החרבהופקרוהיכןמושגהיהלאלאחרוני

חיתה 1948במלחמתצה"ליחידותבירירכושביזת ,המודיעיןביריהוחרמואבו·סיתה

היה , 8גרורהזמן,באותוהגרורמפקדמסורר.באופןעליהרווחלאומעולםנפוצה,

יורעהואאוליבוברמן.(ג'רי)יאירהיה 8גרורשלהמודיעיןמפקדהמנוח.בר·לבחיים

והציגלג'ריהתקשרהואשלו.הטלפוןומספרג'רישלכתובתוהיולאחרונימשהו.

בפניו.אותי

עבראללההאםנפש.עזכאויבוהעריכואבו·סיתהלעבראללהרבכבוררחשכרכומן

אבו·סיתה,עבראללהשלהג'יפאתבבירורזכרכרכומןנפטר?שנהבאיזועדיין?חי

הישראליםהכוחותשלהבלהותחלוםהיההניירהמקלעעליו.מורכבשמקלעלבןג'יפ

באזור.

הצבאתקףהמחרתביום , 1948במאי 13ב"אבו·סיתהמעיןנכבשהכרכומןלדברי

וככללאחרוני),(ברומהאבו·סיתהמעיןעלבהתקפההשתתףכרכומןנירים.אתהמצרי

זואמירתואתהעמדתיריק.הביתהיהאבו·סיתהלביתכשנכנסלזכור,היהשיכול

במבחן.

אבו·סיתהבביתהיהסטינה"לדבריאמרתי.בזיכרונותיו,"הביתאתתיאר"סטינה

רדיו,מכשירומערביים,מזרחייםבגריםשפעמפוארים,רהיטיםייאמן:שלאעושר

ומסמכים,תצלומיםשלוחשובעשירארכיוןכסף,עשויההדורהבדואיתחרבמשאית,

 " ...ועורהקוראןשלעותקלידבאנגליתשייקספירשל'אוחלו'

בוברמן.השיבחרב,"ראיתילא"מעולם

במובחרבשאחזתלינרמה"אבללאחרוני.השפופרתאתלהעבירהצעתיזהבשלב

בבוברמןדחקתיאלי.הוחזרההטלפוןשפופרתהשפופרת.לתוךאחרוניאמרידיך,"

משוגע"היהאמר,בר·לב,""חייםמעורפל.רמזרקולומשהו,כלשהו:רמזלקבל

סוג."מכלולחרבותלנירוניםלסכינים,לפגיונות,

 1דיןעורךהיוםבר·לב,שלבנו Iעומרעםשתשוחח"כראי 1ברמןבוהציע 111"אולי

אתכשהשבתילסייע.ביכולתםיהיהאםמסופקשהיהאף-תמר"אלמנתו,עםאו

זה,"אתאמרהואלמהמתפלא"אניראשו:אתאחרוניהנירלמקומההטלפוןשפופרת

ריק.הביתהיהאבו·סיתהלביתנכנסכאשרכיכרכומןשללהצהרתובהתייחסומילמל

המאמיןמובהקחשאישירותאישהואאבלכזאת.נחרצתבצורהלשקרלומתאים"לא

לעולם."לגלותםושאיןכמוסיםלהישארשצריכיםדבריםישכימאור

ברשותו.להיותבהחלטעשויה"החרבאשתו,רחלאחריוהחרתהיודעת,"שאני"ככל
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יותררדיקליותפוליטיותדעותבעלתכאשההתגלתהרחלבביתו."שהיאאפילוייתכן

 , 1948מלחמתשלהראשוןחלקהלמעטישראל,מלחמותכללדעתה,בעלה.שלמאלו

בשטחיםהשהותלהמשךשניהםהתנגדו 1967בשנתמוצדקות.ובלתימיותרותהיו

סטינהאתגםשאלתימצורעים.כאלאליהםהתייחסואלפאביתחברירוב .שנכבשו

האירופיהמשפחהשםשלסילוףהואשכינויומתברר"סטינה".הכינוישללמקורו

סימונהאוז.שלו:

דוא"למצאתיבאוקטובר, 1sב·למחרת,שליהאלקטרוניהדואראתכשבדקתי

 .אחרונימרחל
אתהצהרייםעדטלפוניתאשרנאבר·לב.תמראצלנמצאתהחרבאורי,לך"שלום

מיד.אליהםשהתקשרתילצייןמיותרואריה."רחלהמכתב.קבלת

שאלוהםבר·לב:לתמרשניהםהתקשרוביתם,אתשעזבתילאחרכיליסיפראחרוני

להםסיפרהאחרוני,לדבריאבו·סיתה.שלחרבואודותעלמשהויודעתהיאאםאותה

ולאחרבעלה,שלוהאקדחיםהחרבותהפגיונות,מאוסףסלדהתמידכיבר·לבתמר

שחיתהגדולהחרבזכרההיאולחברים.משפחהלבניכמתנותהפריטיםאתנתנהמותו

במתנה.נתנהאותהגםכיסברהאבלהמגורים,בחדרתלויה

היאשוב.בר·לבתמראליהםהתקשרהאחרוני,המשיךמכן,לאחררקותכשלושים

בחדרולחפשלשובהחליטהוהיאבראשהלהדהדהמשיכהשיחתםהחרב!אתמצאה

שהניחהייתכןכיבמעומעם,זכרההיאבעלה.שלהעבורהחדרבעברשהיהעבודתה,

החרבובדקה.מדרגותסולםאוסולםעלעלתההיאגבוה.ספריםמדףגביעלהחרבאת

שם.חיתה

החרבאכןהיאשהחרבתקוותםאתוהביעוסיפוקמלאיהיואחרוניהזוגבני

שחיפשתי.

ברשותה,החרבכן,אחרוני.אריהעםהשיחהסיוםעםמידבר·לבלתמרצילצלתי

לאסוףכדי 19:00השעהלקראתלביתהשאגיעקבענואותה.לילתתתשמחהיאכן,

החרב.את

 ) 1 (תמר

ביפיעפעהאשרהאי·נוחותתחושתאותיהכריעהבאוקטובר, 1sה·יום,אותובצהרי

בןאםמהלערב?עדדעתהאתתשנהבר·לבתמראםומהאחרוני:אריהעםשיחתימאז

יתקשרבישראלהמודיעיןבממסדאוהביטחוןבשירותמחבריהאחדאושלה,משפחה

החרב?אתלמסורלאלהוייעץאליה

בנווהבר·לבתמרשלביתהבשערהאינטרקוםפעמוןעללחצתייוםבאותועוד
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ומטופחתלמדיגדולהקדמיתגינהשכונה).באותהמתגוררתאדן(משפחתמגן.

בו.מתגוררתאדןשמשפחתלביתבדומהעיניים,מנקרתלאאךנוחהלווילהמוליכה

לחכות."יכולתילאכברמוקדם,"הגעתיהאינטרקום,לתוךאמרתידייויס,"אורי"זה

פנימה.להיכנסוהוזמנתיהבית,בעלתשלהאמפתיצחוקהאתבאינטרקוםשמעתי

לאחרהביתהחזרהעתהזהפני.אתקיבלהחייםומלאתפניםמסבירתיפהפייה,אשה

"שירותאמרה.הביטחון,"מנעולאתשונאת"אנילהוריהם.בחזרהנכדיהאתשהסיעה

הופניתימאז."שםנשארוהואלרמטכ"ל,היהכשחייםשיותקןכךעלעמדהביטחון

פיטפטנו.תה.הגישהבר·לבותמרלמטבח,

במטבח.המתנתיואניהחרב,אתלהביאהביתפניםאלבר·לבתמרפנתהמהרהעד

לא,""הר,שאלתי.החרב?"עלקבלהרוצהאת"האםהחרב.קבלתאתלתעדביקשתי

כפילפיוס,תרומהתהיהשזומקווהובאמתבשמחה,לךאותהנותנת"אניאמרה,

שהיאהיינו,אחרוני,מאריהלכןקודםכברשמעתיאשראתליסיפרהואז-שאמרת"

לאחרהפריטיםאתוחילקהבעלה,שלוהאקדחיםהחרבותהפגיונות,מאוסףסלדה

לצאתביקשתיאניבר·מצווה.כמתנותניתנואחדיםפריטיםהמשפחה.בניביןמותו

לשלוםבידהונופפהלחיפושיתאותיליוותהבר·לבלמכוניתי.שבתיבידיהחרבועם

כשנסעתי.

אצללמשמורתדיחויכלללאאותהולמסורברשותיהחרבאתלשמורלאהחלטתי

ליווהבר·לבביתאתיצאתימאזאל·פחם.אוםבעירג'אבאריןתאופיקהדיןעורךידיד,

נכנסתיתאופיק.שללביתושאגיעקודםמרשותיהחרבתילקחשמאהחששאותי

לבחוןוהחלהחרבאתנטלתאופיקשהות.וללאמידלידיוהחרבאתומסרתילביתו

"לרב·אלוףהנדן:עלבעבריתהחרותבכיתובשהבחיןזההיההואמקרוב.החפץאת

תשל"אבניסןכ"גמעמד,אבןעוורהשייח'מאתעזאזמהבשבטביקורךלרגלבר·לב

 ,"] 1971באפריל 18 [

בהתכתבותוסיכמנובדוא"ל,כנספחהחרבשלדיגיטליצילוםלסלמאןשלחתי

באוקטובר-26באוקטובר.סוףלקראתבלונדוןכשאהיהאלייתקשרשהואנוספת

אחתדרךחיתהאביו.שללחרבודומהשהחרבאישרסלמאןבטלפון.ארוכותשוחחנו

שייכתשחיתההחרבאכןהיאבעבריתהכיתובבעלתהחרבאםלקבועלנסותכדיבלבד

 .מעמדאבןעוורהאתלראייןסלמאן:שללאביו

 ) 2 (םטינה

החרבעלבעבריתהכיתובעללוסיפרתיהתקשר.אחרוניאריה . 2005בנובמבר, 6

רביביםלקיבוץנמסרהשהחרבזוכרהואכילונדמהאמר,עכשיו,בר·לב.תמרשנתנה
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 1sכ·בושנהרגוקרבעסלוג',בנידהקשהבקרבההרואיתהקרבתםעלהוקרהלאות
אובמוזיאוןעדייןנמצאתשהחרבאחרוני,אמדלהניח,בהחלטאפשרהקיבוץ.מחברי

אמדתינירים.קיבוץמוותיקיאחדעםשובשאשוחחהציעהוארביבים.שלבארכיון

אלרביבים,קיבוץעדהגעתיבבידודיכיאומדלקצר,כדידגיאלי.אמנוןאלשאתקשר

שמש.יענקל'ה

יענקל'ה

לסיודשלובקלנועיתאותילקחהואצלול.שמוחו 79בןתוססגברהואיענקל'ה

הציונייםהנרטיביםאתלמצואיתקשהלאהעבריהקורארביבים.מוצבאתליוהראה

כפישמשיענקל'השלדבריוהרצאתאתלתעדמתכווןואינילרביביםהמתייחסים

עבדאלוצעדנוהשעראתשחצינולאחדבמקום.שוטטנועתבפני,אותהששטח

אמדתי.חרב,"אחדבחיפושלרביבים"באתיביקורי:מטרתאתבפניוהצגתיהמוצב,

נגנבה."היאכאן.נמצאתאינהכבדהחרב"אבלשמש,אמד"אוי,"

אבו·סיתה?"חוסייןהשייח'שלחדנוזוחיתה"האם

עזאזמה,שבטמנהיגסעיד,אבןסעידשייה'שלחדנוחיתה"זושמש,ענה ",אל"

הגבולאתחצהמעמדאבןעוורהששייה'אומדיםמעמד.אבןעוורהשייה'שלודודו

רביביםשלהמוכתריחיאלי,אדיהשלמותואתלנקוםכדידודואתוהדגלמצרים

במארב."שנהרגתקופה,באותה

-שדודובשעהישראל,מדינתשלגודלהעםגודלואתקשרמעמדאבןעוורהשייה'
אחיםוהיודמיםבדיתביניהםקשרומעמדאבןועוורהיחיאליאדיהמצדים.שלזהעם

נטלדודו,אתשהדגולאחדיחיאלי,שלהריגתואתלנקוםביקששעוורהאומדיםלדם.

נגנבה.נעלמה.היאאחדיוםרביבים.לקיבוץניחומיםכפרסאותהונתןחדנואת

שאלתי.החרב?"נראתה"איך

וכנראהיקרותאבניםמשובצתוחצי'מטרבעדךהיהאורכהנפלאה,חרבחיתה"זו

נפלקצרהפוליטיתשיחהואחדיגדפינקלעודדאתפגשנואזכסף."עשויבנדןנתונה

קרא.דייויס,"ה·אודיאתה."אזהאסימוןלו

"פיתוחבסיסמתהובלתיעתהששים,שנותבתחילתבחיפהתיכוןתלמידהיההוא

הפקעתנגדובחף,נענהאל·אסד'דירתושביעםלסולידריותהמאבקאתנישול"ולא

(ליהודיםכרמיאלהעידאתבמקוםלהקיםכדי-דונם s,oooכ·- " 9ב"שטחאדמותיהם

את"לייהד"ישראלממשלותכלשלהמתמשכיםהאפרטהיידמאמציבמסגרתבלבד)

כמוכרמיאל,היוםבלבד.חלקיתבהצלחההוכתרואלהממשלתייםמאמציםהגליל.

המשפטבביתשנשפטתילאחדעשוריםכארבעהכעת,מעודנת.עירהיאעילית,נצרת
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צבאיל"שטחונשניתחוזרתכניסהבעווןחודשיםשמונהשללתקופהבנצרתהצבאי

מניהליישכאילוחשואניבקרבי,לבבימתרחבלכרמיאלנכנסשאניאימתכלסגור",

לדעתיכולמייודע"אתהזיכרון.שלהבזקלוהיהשמשמיענקל'הכשנפרדתישם.

במקרהלך"ישפלט.שבע,"מבארבר·צבי"ששוןאמר.אבו·סיתה?"חרבעלמשהו

ענה.כתובתו,"אתשינהאםאלא- 2מס'שמחוניאסף"רחובשאלתי.כתובת?"

 ) 2 (תמר

שלמחרתמתבררהקו.עלחיתהבר·לבתמרשלי.הניידהטלפוןצילצלבנובמבר-9ב

בשניםהמוסד(ראשעמיתמאיראליההתקשרהחרב,אתלידימסרהבוהיום

מסרהכילוכשענתהמעמד.אבןעוורהשלחרבואודותעלאותהושאל ) 1968-1963

ממניביקשהלאההגונהבר·לבביותר"."זעםהואלכןקודםיוםדייריםלאוריאותה

להיענות.כוונהכלליחיתהלא •ברורהיההרמזאבל-לרשותההחרבאתלהשיב

עלושעמדתיהחרב,אתלאסוףכדיהשרוןלרמתנסיעתיאתדחיתישלאעשיתיטוב

נמצאיםשנינו,שלאובר·לב,תמרשלאושלי,הטלפוןקוויכינראההמסירה.תיעוד

 ) ...שונותסיבות(בשלהאזנהתחת

ששון

לי"איןהנושא.ואתעצמיאתהצגתי . 2005בנובמבר-10בבר·צבילששוןהתקשרתי

אבו·שלהחרביודע,שאניככלהנגב.במערבשירתילא"אניאמר.החרב,"עלמושג

לנקודתבחזרהלעולמו.הלךכברמיטיבבניאבלמיטיב."בנישלבידיוחיתהסיתה

ההתחלה.

עוודהשייח'

אל·סלאם.בשוקייבבביתוהמדאפהאלאותיהובילמעמדאבןעוורהשייח'שלבנו

זהב.רקומיםושולייםצווארוןבעלתלבנהגלימהלבושפניאתקיבלעוורהשייח'

ששייח'בתקופהנבנהכאילונראההביתשמיעה.וכבדמתשעים)יותר(בןמאודמבוגר

מר.קפההוגשעוורה.שייח'שלבצדוה~שבתימצבו.הידרדרמאזאמיד.היהעוורה

עובדתואתהולדתי,ולתאריךלמקוםהנוגעיםהפרטיםאתציינתיעצמי.אתהצגתי

כמזרחןמקצועיאתוהצגתיהשכלתי,עלפרטיםהוספתיכפולה.אזרחותבעלהיותי

לשאלתובתשובה-הסברתיהחברהמדעי(מלכתאנתרופולוגיהשהתמחותו(מסתשרק)
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עוורה.שייח'שלהתעניינותואתעודדהזונקודהבחרבות.ענייןלושישמוסה)של

סעיד,אבןסעידשייח'שלחרבו"אחת,אמרתי.חרבות,"בשלושבעיקרמעוניין"אני

אבו·סיתה,חוסייןשייח'שלחרבושתיים,רביבים;קיבוץשלהזיכרוןמחדרשנגנבה

במתנההעניקעוורה,שייח'שהוא,החרבושלוש,אבו·סיתה;במעיןמביתושנגנבה

 ", 1971בשנתהעזאזמהבשבטביקורובעתבר·לבחייםלרמטכ"ל

עלמעטרקלהוסיףהיהיכולעוורהשייח'סעיד,אבןסעידשללחרבוהנוגעבכל

אשרהואלאכיטענתואתלהוציארביבים,בקיבוץשמשמיענקל'השמעתישכברמה

הקרביחיאלי,אריהנהרגבוהקרבבמהלךלדבריו,רביבים.לקיבוץחרבאותהמסר

ופרץסעידאבןסעידשלחרבואתהקרב,בלהטצעיר,גברחטףעסלוג',משטרתעל

רביביםלקיבוץנלקחהוהחרבבמקוםבונהרגהצעירהיהודים".את"להרוגכדיקדימה

רוחבקוצרענהיותר,"מאוחרהיה"זהדודו?אתלהרוגכדיהגבולאתחצההאםכשלל.

ידו.בהינףהנושאאתופטר

שייח'שללקרוביואותיהפנהעוורהשייח'-אבו·סיתהחוסייןשללחרבובאשר

עומרהיישובשלמשכנותולאחרונההועברו(אשרהטראביןבשבטאל·סאנע,סולימאן

אשרבנגבבדואיםנכבדיםשלושההיועוורה,שייח'לדבריבר).גבעותבקרבתורוכזו

במערבהטראביןמשבטאל·סאנעסוליימאןשייח'היהודים":בגורלגורלםאת"קשרו

עצמו,והואלעולמו),הלךכברהוא(שגםבצפוןהוזיילסוליימאןשייח'השלום,עליו

שייח'שלמשפחתובניעםלהיפגשעליאבו·סיתהמעיןעלמידעלקבלכדיבדרום.

שהעניקלחרבבאשראחיו.בןאל·סאנע,מחמודשייח'עםבמיוחדאל·סאנע,סוליימן

היהעוורהשייח'לישראל.אותהוהבריחבעזההחרבאתקנההוא-לבר·לבכמתנה

זכותישלישראלהצדדים.משניקיצונייםונגדמדינות,שתישלפתרוןבעדכמובן

עלמושג·מהיהיהעוורהשלשייח'וידאתימהםשנפרדתילפניאדמתה.עללהתקיים

השיבה.בזכותלתמיכתיבנוגעספקלויהיהושלאהפוליטית,פעילותי

מחמודשייח'

לבארממזרחורוכזוהנגבבמערבמאדמותיהםהטראביןשבטיגורשו 1948במלחמת

קיבוציםלידיהועברושלהםוהפורייםהנרחביםהקרקעשטחילעומר.בשכנותשבע

אופקיםהפיתוחעיירתולידיומרחבים,אשכולהאזוריותהמועצותשלומושבים

המעמדעבורמועדףמגוריםלמקוםבלבד)(ליהודיםעומרמשהפךהזמן,עם(עמארה).

אל·טראביןשלהפחוניםעיירתשלקרבתהחיתהשבע,בארשלוהבינוני-גבוההבינוני

המסגרתאתלשנותבמקוםהיהודים.עומרתושביבעבורנסבלתופחותפחותסאנע

מעשהשובהאסתטי","המפגעאתלסלקהרשויותבחרוהמושב,שלוהמפלההגזענית
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ליהודיםיישובעודבר,לגבעותסמוךאל·עראקב,אזורלסביבותהפעם-טרנספר

אל-עוקבי.שבטשלאדמותיועלבאחרונהשהוקםבלבד

למתחםוהופניתיהצהרייםאחרחמשהשעהלקראתאל·סאנעלטראביןהגעתי

כוללהשכנים,ילדישלזריזהחבורהמחמוד.שייח'שלמושבומקוםגלי,בפחסגור

בקרבתשליהאדומההחיפושיתאתשהחניתיועדבואי,עללולהודיעהקדימהנכדיו,

זקןעטורהיההואאותי.ובירךלבנהבגלבייהלבושהחוצהמחמודהשייח'יצאחצרו,

הבדואיתהפעולהשיתוףבמערכתבכיר ,) 1939(ילידשניםבארבעממנימבוגרלבן,

עמה.לבניכל·כךרבנזקשגרמה

עברהלאהיא Iלוידועשהיהוככלאבו·סיתה,חוסייןשלחרבואתראהלאהואלא,

קזזגיסיםשלבידיולהימצאעשויההיאאבלמשפחתו,מבנימישהושלידיודרך

הכבושה.עזהברצועתיונסחאןאזורשלהצבאיהמושל Iהיתרבין Iבעברשהיה Iמעומר

ופגיונות.חרבותשלמפורסםאוסףקזזשלברשותוהיההמנוח,בר·לבלחייםבדומה

חוסייןשלחרבואוליבעומר.קזזשלבביתועיניובמוהאוסףאתראהמחמודשייח'

אוסף?אותומפריטיפריטחינהאבו·סיתה

 ) 1 (ניםים

שללמודיעין(הודותקזזגיסיםעםטלפוןשיחתשלבעיצומההייתיכברששבשעה

 1948שלההיסטוריהאתהחוקראנתרופולוגכיאות,עצמיאתשהצגתילאחרבזק).

שאניועניתירוצה,אניבדיוקמהקזזאותישאלאבו·סיתה,יצחק/מעיןניראזורשל

אבו·סיתה.ייןחוסשלבחרבוובפרט Iמהאזורואמנותתרבותבפריטיבעיקרמעוניין

שערכתיראיונותסדרתבעקבותשברשותוהאוסףואלאליושהופניתיהסברתי

שכברהראיונותסדרתאתבחלקהתיארתיאבו·סיתה:שלחרבואחרחיפושבמהלך

השייח'שלשמומאזכורנמנעשאניתוך(אבלמיטיבלינהעםבראיוןהחל Iקיימתי

באוסףעיניאתלשזוףבאדיבותוליירשההאםושאלתישלי);הישירכסימוכיןמחמוד

תגובתולבקשתי.להיענותנטהלאקזזגיסיםאותו.לצלםגםואולישלוהחרבות

אתמסרשהואברשותו;אינוכברשהאוסףטעןהואעוינת.בעצם,חיתה,הראשונה

לאלא,בלבד.אחתחרבנותרהושברשותובדואים:חבריםכולללחברים,האוסףפריטי

כללוהיהלא ...לא ...לא ...לאאותה.לצלםלייאפשרלאהואלא,חרב:אתלראותאוכל

נקודה.האלה.לדבריםזמןלוהיהולאעניין

אללשובופניתילשלוםממנונפרדתיבמסגד.המג'רבמתפילתשבמחמודשייח'

שלהעיקשבניהולופועלים,אל·עקבי,עשירתשיושביו,ורה, nאל·הלא·מוכרהכפר

-ברגבעותליישובבשכנותאל·עראקבבאזוראדמותיהםאללשוב Iאל·עקבינורי
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 ,-1948בהמלחמהמפשעיבאחדגורשומהןאדמות

קזז.כיסיםשובהיהזהצילצל.כשהטלפוןלאל·חורהוהגעתיכמעט

 ) 2 (ניםים

שלזמןפרקבתוךהחדהגישהלשינויגרםמהתהיתייותר.פייסניהיההואהפעם

קשריובאמצעותלבררבידועלהשמאאואותו'ריככהשהסקרנותייתכן •וחצישעה

חזרתירוצה.אניומהאנימישניתאותישאלהואדיירים.אוריאותומיהוהביטחוניים

אבו·מעיןהמקוםשםביןתחילהנילבלקזזהקודמת.בשיחתנולושאמרתימהעל

פלוניבזמנוהכירכיאמרלבסוף,כשקלט,אבו·סיתה.מוע'יןשייח'השםלביןסיתה

בממשלתחוץשרשהיהאבו·סיתהבשםפלוניהכירגםהואיונס.בחאןאבו·סיתהבשם

אבו·סיתהאתהכירלאהואאבלהאסתקלאל),מפלגתמנהיגאבו·סיתה,(מחמדמרוקו

שלו'האוסףאתשפיזרשאףאמרואזתומם,עדלדבריהקשיבהואאבו·סיתה.ממעין

חרבות.שתיברשותונותרו

הפעםוגםהאמורות,החרבותשתיאתלצלםכדילביתולבואלייתיראםשאלתי

לזהותהשכדיאמרתישחיפשתי.החרבאתלזהותבידייהאכיצדשאלגםהואסירב.

שעמדהמועטהמידעאתקיבלתיממנוהמקורעםשובלהתייעץעלייהיהבוודאות

לךלעזוראנסה"ואניאמר,זאת,""עשהמיוחדים.סימניםעםאליולחזורואזלרשותי,

שאוכל."ככל

אבו·חרסייךשלצילוםעבורילסרוקבטובוהואילאדןאברהםשהאלוףלקזזסיפרתי

בדוא"לאליושאשלחהסכמנוירכו.עלהאמורההחרבאתעונדכשהואהנראהסיתה,

תשובההחזירקזזאדן.שלהצילוםאתהיוםלמחרתאליושלחתיאדן.שלהחומראת

זו.חרבאיזוששלחתימהתמונותלהסיקאי·אפשרכיהיהשעיקרהקצרה

תיקו.
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