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ש שהרופא אחרי וחולה, זקן שהיה רות
 לשבת מסוגל הוא כי החליט אותו בדק

בכלא.
 היה לא כי בכלא, לשבת נאלץ סלמן

 שבו ביום הקנס. את לשלם הכסף לו
 אישורים מישפחתו בני שלחו לכלא נכנס

 באישורים מעשיהו. כלא להנהלת רפואיים
 בתנאי לעמוד מסוגל אינו סלמן כי צויין

 מה- גם ביקשו לדבריהם, הארוך. המאסר
תמ כי באב, שטיפלה הסוציאלית, עובדת

 לשלוט מסוגל אינו שהאסיר בכלא סור
 היתה, תשובתה שלו. שלפוחית־השתן על

מכ זוגות הרבה לו ישלחו כי לדבריהם,
לכלא. נסיים

 את להביא מאיר נסע החג בערב
 מחוץ עמד ארוכה שעה מהכלא. אביו

 בושש האב לאביו. והמתין הכלא לשערי
הסו אחד את מאיר שאל לו בצר לבוא.
 ואמר הרגיעו הסוהר אביו. היכן הרים
 אהד אל ניגש מאיר ייצא. מעט שעוד

 אביו. על ושאל לחופשה שיצאו האסירים
 ומששמע לצד, מאיר את לקח האסיר
 אביו כי לו סיפר סלמן, של בנו שהוא

 מכיוון רמלה, בכלא לבית־החולים הובהל
שהתעלף.

 באו סלמן, של אשתו וסביחה, מאיר
 להיכנס להם הותר ברמלה. אותו לבקר

 על האב את מצאו הם לבית־החולים.
אי כי על מתאונן כשהוא כיסא־גלגלים,

 לא נמצא שבו בחדר לנשום. מסוגל נו
הזדמנות באותה איוורור. לדבריו, היה,

 סורגים יש ששם בבית־החולים, לשבת
אוויר. ואין עבים

לבית־החו- סלמן הובהל יומיים אחרי
מר ירקות ארגזי ומת. הרופא אסף לים

ו ישנים, בגדים הרוס, צריף־פח קיבים,
 החולה, סלמן של אחרונות תמונות כמה

ב נותרו שלו, דוכן־הירקות על הנשען
מישפחתו. לבני ירושה

כא כי מסרה, בתי-הסוהר נציבות
נב הוא מעשיהו לכלא סלמן נכנס שר
ש רופא, על-ידי אחר, אסיר ככל דק,

 על המליץ הרופא חולה. הוא כי קבע
 הועבר הוא מצבו, הורע כאשר טיפול.

 לו ניתן ושם רמלה, בכלא לבית־החולים
 ולפני למעשיהו, הוחזר הוא טוב. טיפול
 שוב. מצבו הורע חופשתו את לקבל שעמד
 בלחץ לעמוד יוכל לא הוא כי קבע הרופא

 לבית- שוב להיכנס עליו כי וקבע הנסיעה
 לתת עמדו החופשה את ברמלה. החולים

 ראש־ אחרי יום יותר. מאוחר בשלב לו
או לשלוח הוחלט ואז נבדק, הוא השנה

הרופא. אסף לבית־החולים תו
 דובר סביר, שימעון סגדניצב לדברי
לשי מקום היה המרכז, מרחב מישטרת

 בני נגד המישטרה אנשי מצד בכוח מוש
 בני- התפרעו לטענתו, עובד. מישפחת

ו מיטות הפכו בבית־החולים, המישפחה
 נמנעו רבות שעות במשך חלונות. שברו
 בני- התגרות על מלענות המישטרה אנשי

 ברירה, היתה שלא אחרי ורק המישפחה,
בכות. השתמשו

שי- היה כי מכחיש, המרכז מחוז דובר

בשעוות משינה
מכחישה המישטרה להריונה. השני

 כיצד מדגימה המנוח, של אשתו (מימין), סביחה
 בחודש הנמצאת גיסתה, בשערות השוטרים משכו
עובד. מישפחת בני נגד בכח סביר בלתי שימוש

 הירקות מחירי על בנו את סלמן שאל
 ואז האינפלציה, על סיפר הבן שבעיר.

 ״לא לאכול. לו נותנים אין כי סלמן אמר
 ירוק.״ פילפל לא מלפפון, לא עגבניה,

 מרופא- ביקש הוא מאיר של לדבריו
 בבית־חו־ לטיפול אביו את לשלוח הכלא

ה ביום סירב. הרופא לכלא. מחוץ לים
 מאיר שוב הלכו ראש-השנה של ראשון

 להם ניתן הפעם האב. את לבקר ואמו
 עבה. מחיצת־זכוכית מבעד אותו לראות

ונת חיוור היה דיבר. ולא כימעט סלמן
מע הוא כי טען הוא סוהר. על-ידי מך

ולא בכלא, המאוורר לתאו לחזור דיף

 מוטורולה מסוג קשר במכשיר אלים מוש
 להם יש ״אם המישפחה. מבני אחד נגד

נב ואנחנו בכתב, אותן שיגישו תלונות,
 זאת, ״עם הדובר. אמר תלונתם,״ את דוק
 כל ללא יתקפו, שוטרים כי לי נראה לא

 של מיטתו ליד הנמצאים אנשים סיבה,
 תקי- את רואים אנחנו מיקרה, בכל מת.
 המישפחה בני על-ידי השוטרים של פתם

 את להעמיד נדאג ואנו חמור, כמעשה
ש מה לפי שכן לדין. תוקפי-השוסרים

תחי שתקפו הם בני-המישפחה לי, נמסר
 מנוחת את והפריעו השוטרים, את לה

שבמחלקה.״ החולים שאר
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