
 בבית־ הננזצא הפרטי השוודי התיכון
עבודתו. הופסקה ההגלייה מאז לחם.

 שלא לי אמר במימשל קצץ ך*
י /  אשה, עם אף־פעם לשכב אוכל י /

 בעט הוא לעולם. ילדים לי יהיו ושלא
ההברה.״ את שאיבדתי עד באבר־המין בי

 טארק הנער של עדותו הם אלה דברים
ש מבית־סחור, ,17ה־ בן שומלי, יעקוב
 לבית־ שעבר בשבוע השלישי ביום הובא

 הגופני, המצב על בביודג׳אללה. החולים
לל ניתן לבית־החולים, הנער הגיע שבו
 חתום שעליו הרפואי, הדו״ח מן מוד

פי דוקטור בבית־החולים, הראשי המנתח
הופ שומלי ״מר בו: נאמר קומרי. טר
 ה- תחנת על-ידי הזה לבית־החולים נה

 ,1980 במאי 13ה־ שלישי ביום מישטרה
חבו על התלונן הוא בערב. 8 בשעה

 ובמיוחד גופו, חלקי בבל רציניות רות
 שתי הצלעות, ש.ל העליון השמאלי בחלק

 הצד הגולגולת, של השמאלי הצד הלחיים,
 השמאלית הברך החזה, של השמאלי

הימנית. העין ובסביבות
 חזקים כאבים על גם התלונן ״הוא

 כשהוא הכליות, ובאיזור השמאלית בירך
 הפציעות מימיו. את לרוקן מצליח אינו

 רפואי פיקוח תחת הושם והוא נחבשו
 ניתוח עבר הוא למחרת ובדיקות. קפדני

 אחרי מהשלפוחית, השתן מי לסחיטת
 השתן את המוביל בצינור קרע שנתגלה

 תחת עדיין נמצא שומלי מר מהשלפוחית.
רפואי.״ פיקוח

 הובא לבית־החולים, שהובהל קודם
 ב- המימשל־הצבאי אנשי על־ידי טארק,

 המקומית. המישטרה . לתחנת בית־לחם,
הנער, את לקבל סירבו השוטרים אולם

ב אבן בידוי [אשם הנו נעצו הוא ־ המושר בונ
לחורבה והוגדתה המהודר מביתה גורשה המישנחה

 יצור מאשר בשר כעיסת יותר שנראה
הו מקומיים, ערביים השוטרים, אנושי.

 על יקחו לא כי המימשל, לאנשי דיעו
להו שדרשו והם האחריות, את עצמם
לבית־החולים. מייד בילו

 כמה החלה טארק של יסוריו פרשת
 אופניו על רכב הוא שאושפז. לפני שעות

הסמו שבבית־סחור ביתו אל מבית־לחם
 על אבן טארק זרק הצבא, לטענת כה•

 בית- מושל נסעו שבו צבאי, פג׳ו טנדר
 שני ועוד אליצור, זיו סגן־אלוף לחם

נעצר. המימשל, טוען כך, עקב צבא. אנשי
 ב־ התיכון בבית־הספר הלומד לטארק,
שונה. גירסה יש בית־לחם,
:שומלי יעקוב טראק פיפר
 אחדי הביתה, האופניים על נסעתי
 לבית־ בכניסה בבית־לחם. חבר שביקרתי

 על מונחת שהיתה אבן, על עליתי סחור
 נפלתי השליטה. את ואיבדתי הכביש,

 מאחורי הכביש. על התגלגלו והאופניים
 נפלתי, כאשר תיכף, צבאי. טנדר נסע

לי התחילו ונוסעיו בחריקה עצר הרכב
ברחתי. רות.

 והמשיכו אחרי לרדוף התחילו החיילים
 והתחבאתי הסימטאות בין רצתי לירות.

 למצוא הצליחו הם אבל עץ. מאחרי להם
הת הם אותי, תפסו שהם מהרגע אותי.
לי. להרביץ חילו

 כל אותם. מכיר שאני ראיתי תיכף
אותם. מכיר ובבית-סחור בבית־לחם אחד
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לימודיה. את המימשל, בפקודת להפסיק, נאלצה ,20ה־ בת רימלה, אחותה, עבודתה.

שננעל בית־המישפוזה
כאשר החל ההגלייה מיבצע לבית־לחס. הסמוכה רה

 הרחוב. על עוצר והטילו הבית את הקיפו חיילים עשרות
 על והועמסו הבית מן הוצאו וחפציה המישפחה רהיטי כל

במעצר. עת באותה היה המישפחה אבי משאית.

 סרן שלו העוזר זיו, המושל היו אלה
 :(בערבית אל־פהד אבו שמכונה עובדיה,

 הרביצו הם אחד. ועוד הפנתרים) מנהיג
 לי נתנו ואחר־כך במקל, בהתחלה לי

 והם אנשים שם היו ובעיטות. אגרופים
להעיד. יכולים

 לבניין ברכב אותי לקחו הם אחר־כך
להר המשיכו הם שם בבית-לחם. המימשל

 להם שאגלה רצו הם הזמן. כל לי ביץ
 אמרתי אבן. עליהם לזרוק אותי שלח מי

 שלח לא אחד ושאף אבן, זרקתי שלא
לי. להרביץ המשיכו הם זה בגלל אותי.

 אבא את הביאו הם שעה חצי אחרי
 ואמרו, לי להרביץ הפסיקו הם אז שלי.
 הם אבי. את יענישו הם אגלה, לא שאם
 וישלחו מהעבודה אותו שיפטרו אמרו
 את גם שיפטרו אמרו לבית־סוהר. אותו

להם ואמרתי חזרתי אני אבל אחותי.




