
 המין באברי ונפצע
נטוש פליטים במחנה

 ומשכילה. מכובדת היא שומלי מישפחת
מעו ומהודר. נאה הוא בבית־סחור ביתם

 עם המישפחה מבני איש הסתבך לא לם
 לדבר אין המימשל בעיני אך המימשל,

 המישפחה שבני לכך גם משמעות. כל
 אם טאדק, של למעשיו אחראים אינם
 המישפחה מישקל. אין אותם, ביצע אכן

 למחנה והוגלתה מביתה הושלכה כולה
פליטים.
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כלום. יודע לא גם ואני כלום עשיתי שלא
 לקחו הם אז הולך, לא שזה ראו הם

 אל־פהד אבו להרביץ. והמשיכו אבי, את
 לי שאמר זה הוא מכולם. יותר הרביץ
 שבעט וזה ילדים, לעשות אוכל לא שאני

 את איבדתי לבסוף הרגליים. בין לי
 מטושטש כשאני אותי, לקחו הם ההכרה.
 לא אני נייר. על אותי והחתימו לגמרי,

 כי קראתי לא שם. כתוב היה מה יודע
 הם זמן. באותו לקרוא מסוגל הייתי לא

 הודאה היתר. שזאת אחר־כך, לי אמרו
 זרקתי לא אשם. לא אני אבל באשמה.

 כולי שהייתי זה את ניצלו הם דבר. שום
ומטושטש. פצוע
אן עד טארק. של סיפורו כ
 הנכונה, היא המימשל גירסת אם גם

 מחלוקת אין האבן, את זרק אמנם וטארק
 כי מעיד זה מצב הגופני. למצבו ביחס
 וכי גופו, חלקי בכל קשות הוכה הוא

 אכזרי. באופן שלו באברי־המין פגעו
 טענו, בבית־ג׳אללה בבית־החולים רופאים

 כמה עד לקבוע מוקדם עדיין כיום כי
 לא שאכן חשש קיים וכי טארק, נפגע
להוליד. מסוגל יהיה

המת
החי

 תחילת רק היה טארק של יכלו
 בן שומלי באסיל יעקוב האב, הפרשה. **
התי בבית־הספר לערבית מורה ,50ה־
 אף נשאר בבית־לחם, הפרטי השוודי כון
 רק נותרו המישפהה בבית במעצר. הוא

 איבדיסאם — הבנות ״ושתי ג׳ורג׳ט, האם,
 בבית־הספד למתמטיקה מורה ,24ה־ בת

סטודנ ,20ה־ בת וריסלה בבית־פאדר,
 ביר־זית, באוניברסיטת לספרות טית

השו בנים, חמישה עוד שומלי למישפחת
בארצות־ערב. הים

 בערב, 7.30 בשעה שעבר, הרביעי ביום
חיי עשרות על-ידי המישפחה בית הוקף
 כמה הרחוב. כל על עוצר שהטילו לים,

להו והחלו הבית לתוך התפרצו חיילים
 בגדים, רהיטים, בתוכו. שהיה מה כל ציא

 ומכשירי־חש־ ציוד־מיטבח אישיים, חפצים
 חדרי משלושת זה אחר בזה הוצאו מל

שהנד צבאית משאית על והועמסו הבית

לחורבה יה הגלי
למחנה כולה, שומלי מושפחת לתה

 בגלל קבוצתי, כעונש
 הוג־ הבן, נגד ההאשמות

עין־סולטאן הנטוש, הפליטים

 צבאית במשאית כולם הועברו והחפצים הרהיטים יריחו. ליד
 חתכה. ביתם של הכניסה דלת המחנה, חורבות בין ונזרקו

תת־אנושיים. בתנאים במקום ׳ להישאר אולצה המישפחה
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באבו־המיו פציעה
בית־לחם. מושל של ריכבו על אבן שזרק בכך הצבא על־ידי

 עוזריו, ועל־ידי עצמו המושל על־ידי קשות הוכה כי סיפר טארק
 בתמונה הכרתו. את שאיבד עד שלו באבר־המין בעטו וכי

העת. כל המדמם לאבר־המין מחובר כשצינור בבית־החולים, טארק

להע הוחלט כי הוסבר, לאם בחוץ. תינה
מע על כעונש מביתה, המישפחה את ביר
הבן. שי

והת בכתה שבר, בזעקות פצחה האם
 למישפחתה שיניחו החיילים לפני חננה

 הרהיטים כל עזר. לא דבר אך להישאר.
 דבר שבהם. האחרון עד הוצאו והחפצים

נשאר. לא
הת בינתיים נוצרה הסמוכים ברחובות

קו מה לדעת שביקשו אנשים, של קהלות
 למעשה, התנגדות כל למנוע כדי רה.
 לנאספים וסיפר המימשל מקציני אחד יצא

 החלקי לעוצר הסיבה וכי מת, טארק כי
 למנוע היא בחיילים, שומלי בית ולהקפת

 אנשים, מהומות. ולעורר להתפרע מהם
 אחרי מבית־החולים, חזרו עתה זה שאך

 למישמע האמינו לא טארק, את שביקרו
 עיקבותיהם על ששבו כאלה היו אוזניהם.

חי. עדיין שטארק להפתעתם וגילו
 עוד הצבאי. המיבצע נמשך בינתיים

 העיר, בכל הטלפונים נותקו שהחל, קודם
ה שלושת גירוש בעת שהופעלה השיטה
ני עצמה. על חזרה חברון, מהר אישים

 לדווח אפשרות כל מנע הטלפונים תוק
עי למקום ולהזעיק המתרחש על החוצה
ואישי־ציבור. תונאים

 הכניסה דלת רותכה הבית, רוקן כאשר
ה אל להיכנס ניתן שלא כך למשקוף,

 למשאית הועלו הבנות ושתי האם בית•
 למחנה מיועדות היו פניה לדרך. שיצאה

 זהו יריחו. ליד עין־סולטאן, הפליטים
פלי אלף כ־ססג בו גרו שפעם מחנה

 מיל- במהלך אולם הארץ. רחבי מכל טים
 את וחצו מרביתם ברחו ששת־הימים חמת

הכו מפחד המיזרחית, הגדה אל הירדן,
 20כ־ בעין־סולטאן מתגוררות כיום בש.

ונר ונטוש עזוב המקום בלבד. מישפחות
 מים, מערכת בו אין כעיר־רפאים. אה

וביוב. חשמל
ל הגיעה והציוד הנשים עם המשאית

 מהמשאית נזרק הציוד בחצות. מחנה
כע החדש. ביתן זהו כי נאמר ולנשים

 החיילים המישפחה. אבי הובא שעה בור
להכ לו והורו נטושה ביקתה על הצביעו

הו במקום מישפחתו. בני את לשם ניס
מפו הם כי איבדיסאם, ולבת, לו דיעו
 בני־המיש- על עבודתם. ממקומות טרים
 והוסבר המקום את לעזוב נאסר פחה
במעצר־בית. נמצאים הם כי להם

חשתן בצינור קרע
באזור כאבים על התלונן טארק כי נכתב

 פיטר דוקטור חתום שעליו הרפואי בדו״ח
 בבית־החולים, הראשי המנתח קומרי,
השתן. בצינור קרע התגלה בניתוח הכליות.

, <״4 ״ ־ ־צ 00ן״181ס1״6 ־1־0 05 ־
ס״*״!•!־,-! ״1** 1 ססס 60(1111* 10 010*81**8

88־ 81*1184 *04 *06 08 *0* 00481 8*110* 06410*1 0066״8*10ס 8־4 1-**״־

11£6110ת8• '8■

(״6 **סס 487 15• 5.1386 88161081 10*6158160־8 ץ88 0*118* *0 41-810 <)*6 81106
סס״־ *06 *1844״ 85*61• 581181־ ־5 81106 ־8*08*61 8^11־8*1־0 486 *0 *06

' '־־ 11־6ג\1ןז6110 1\*עגג־11־6 0£ 1118) •.
ם . ׳._״ .*!מ 5110111611 18 81111 תג\£61־ 8\1<!6עינ1810מ 61*1 6ע81\16110.




