
 המיזרח־ירד העיתון של כתב או
 מבתי-זזחר באחד אל־פג׳ר שלפי
 כשבידו לבן בחלוק מסתובב לים,

וניירות. רשימות
 הכתב עם קצר בירור אחרי
 בינתיים, ששוחרר מוסא, כדורה

 ג׳נין, תושב האיש, כי התברר
 על הידיעה היוודע עם מייד הגיע

 רבים אזרחים כמו — ההרעלה
 הממשלתי לבית־החולים — אחרים
ולחו הרפואי לצוות לעזור בג׳נץ,

 בית־החו־ את שמילאו הרבות לות
מקום. אפם עד לים

 הגיעו שוסרים כי סיפר מוסא
ש בשבוע השני ביום לפישרדו

ב עצור הוא כי לו והודיעו עבר
 לבית- הובל הוא המימשל. פקודת
ו סובאם, העיירה שליד הסוהר
 זמן בכל שעות. 96 כעבור שוחרר
אחת. פעם אפילו נחקר לא מעצרו

 מישרד- של הרישמית ההודעה
מסיבת-עיתונאים באותה הבריאות

 )7 מעמוד והמשך
 בג׳נין בשכם. לבתי־חחולים תי

עוצר. עדיין שרר
 אפשר המתח את יום-האדםה.

באוויר. להרגיש היה
ה בידם אלה בקסדות, חיילים

 על האצבע בשנייה, ורובה אחת
 בכל נראו מלאים, ובחגורים ההדק,
בכי הראשיים, בכבישים — פינה
הצרות. ובסיפסות כרות

 כלי- גג, ללא קרביים, ג׳יפים
 במהירות נעו עליהם, שוגים נשק

בכבישים.
 פישמר- של — מדים הרבה

 גולני של הפישטרה, של הגבול,
מקום. בכל נראו —

 נושאי לעבר שולחים התושבים
ושינאה. פחד של מבטים המדים

 כמעט ריקים הרחובות היו בשכם
 אל־ בית-החולים ליד לחלוטין.

 צעירים כמה עמדו (המולדת) ווטני
מ סטודנטים היו אלה וצעירות.

שב בשכם, אל־נג־אזז אוניברסיטת
 בבית־החולים לעזור כמתנדבים או

ה למקום מגיעות כשהחלו מייד
החולות. תלמידות

 יום באותו היו זה בביודחולים
שכ הן מאושפזות. תלמידות 25כ־
במי שתיים לעיתים במיטות, בו

 לא הפיג׳מות בבגדיהן. כולן טה,
מת כמעט חיוורות, חלקן הספיקו.
 קצת כבר הרגישו חלקן עלסות,

סוב. יותר
 מאחת יבבה נשמעה לפעם מפעם
לע וקריאה חנוק שיעול המיטות,

 אל מייד רצו הסטודנטים זרה.
 את הגישו מיומנת וביד המיטה,

הסובלת. לנערה מכשיר־החפצן
 אחד לי אמר הזמן,י כל זה .ככה

 פעם .בכל בדאגה. הסטודנטים
 אל אחרת מישהי לחבר צריך

החמצן.' מכשיר
 ד בפאניקה היו הצעירות הגשים
 בפיסד- פושטות החלו השמועות

 הנשים אחת המיסות• ובין רוגות
חיי שראה מי היה כי לי סיפרה

 באותו מסתובבים ישראליים לים
 ספק ואץ בית-הססר. ליד בוקר
אח מסוכן. רעל פיזרו אשר שהם
 פטרול כיצד שראתה אמרה רת
 להעביר לתושבים מפריע צזדל של
 לבתי־החולים. התלמידות את

כשהוא גבו על ששכב זקן, גבר

 כי סיפר חאג/ של בכובע חבוש
 ושיבעת אשתו עם בביתו היה

 חמישה לבית פרצו כשלפתע ילדיו,
 פצצות־ הבית לתוך וירו חיילים

 מאד וילדים אשתו הוא, מאז גאז.
בגדה. שונים בבתי־חולים שפזים

 בשכם בביודהחולים בכיר רופא
 אפשרות כל להם שאץ הסביר,
ב יסודיות כימיות בדיקות לערוך

 היחידה והאפשרות בגדה, מעבדות
ל הבדיקות כל את לשלוח היא

 בישראל. בבתי-החולים מעבדות
 .תוצאות אמר, טיבעי,״ ,באופן

באי-אמץ.' מתקבלות כאלה
הפא גברה הימים שעברו ככל

ה השילטונות הצדדים. משני ניקה
 מחשש מבוכה, נתקפו ישראליים

 בגדה והן בעולם הן — התגובות
 הרגישו בגדה התושבים המערבית.

בשלי שאינו חמור, משהו שקורה
 בהם שנלחמים הרגישו הם טתם.

 להם ואץ ומפחידה, חדשה מילחפה
הפיתקסה. מפני להתגונן נשק

 ההדלפות החלו ימים כפה כעבור
מקו מפנות עויינת פרובוקציה על
מש יותר לא רישמית, להודעה מן

המונית. היסטריה כנעת:
ההיס מן מובאות ציטטו מייד
תו על המספרות הרפואית, טוריה
 שתוקפת כזאת היסטריה של פעות

 ברורות לא מסיבות נשים, בעיקר
 ביטוי לידי באה שלא היסטריה —

אורגניים. במימצאים

 של סאגיקה
שילטוגות

 היתה לא ההיסטריה ך ט
■  הגדה תושבי של חלקם מנת ר

 הישראליים הגורמים כל בלבד.
 גם היו זו מוזרה בפרשה שעסקו

 ממישרד־הבריאות בפאניקה. הם
 סיס־ (ואה שונות הודעות נמסרו
 ישראליים רופאים על דובר גרת).

 בבית-החולים לעזור לג׳נץ שיצאו
 הוכחשה שעות כפה כעבור שם.

כלי-התיקשורת. בכל הידיעה
 זד ראש איליה, שלמה תת־אלוף

במ סיפר בגדה, האזרחי מינהל
 כי רבת־משחתפים עיתונאים סיבת

 לחקירה עצרו שילטונות-הביטחון
פצ- כי סיפר הוא עיתונאית. דמות

 מיש־ נציגי מומחים, 15 כי אמרה
 המיג- חיל-הרפואה, רד־הבריאות,

 ישראל ומישטרת בגדה האזרחי הל
 פי ועל — המימצאים כל את בדקו

 ברור שהתקבלו המעבדה דוח״ות
 ,כל הרעלה. היתה שלא במפורש
 בגא- הרעלה על שדיברו ההודעות

הוד נאמר. חסרות-בסיס,״ הן זים
לרא ההודעה את סותרת זו עה

מיסגרת). (ראה שונה
 מהעיר העוצר כשהוסר מייד

 שקקה העיר לשם. נסעתי ג׳נין,
מכו נראו הראשי וברחוב חיים,
רבות. ישראליות ניות

בכ כבר לבית־החולים. ניגשתי
ה בעומס לחוש היה אפשר ניסה

 היה הכניסה אולם במקום. חולים
 חולים. שכבו שעליהן במיטות, מלא

 לבנים, בחלוקים רבים, רופאים
 ביקשתי למיטה. ממיטה הסתובבו

 או בית־החולים מנהל עם לדבר
האחראיים. הרופאים אחד עם

 בית־החולים, של הרפואי המנהל
כש בחדרו. אותי קיבל עלה, ד״ר

 אם שאל עיתונאית, שאני שמע
המימשל. מן אישור בידי יש

 הסביר לי, שאין לו כשהודעתי
 איתי לדבר יוכל שלא בנימוס לי
 כזה. אישור לו אמציא לא עוד כל

עי עם לדבר עליו אסר המימשל
באישור. אלא תונאים

 לבניין. בכניסה בחח, עמדתי
 המה. הבניין שעודצהריים. היתד.

 ללא ויצאו נכנסו ונשים אנשים
הרף.

ה למיגרש בסערה נכנם לפתע
וא מישסר-הגבול של ג׳יפ חנייה
 מים- עם חדשה וולוו מכונית חריו

 גדול, כתום טרנזיט ישראלי. פר
 היה צהוב׳ מיספר בעל הוא גם

בשיירה. האחרון
 הפרופסור יצא הוולוו מתוך

ח, ברוך  מישרד־הברי- מנכ׳ל פי
 עוזרים, של פמליה מאחוריו אות.
 וכמובן אליו, שנילוו ומזכירה נהג

 ממישמר־ חיילים שגי — אבטחה
בידו. שרובה צעיר וסרן הגבול

העיריה, לבניין לנסוע החלטתי
 — יגיע לא או — שיגיע עד

מנ עם לדבר המיפשל מן האישור
 נתקלתי בעירייה בית-החולים, הל

ה ומפוחד. אדיב — בסירוב שוב
 הסביר העירייה בניין ליד שוטר

 אפשרות שאין רב, בנימוס לי,
 אם אלא העירייה, לבניין להכנס

המימשל. מן אישור לי יש כן

עביר'/ ״דות
סוף״ ו״רות 7^

ר ל פ ה חו ר רי למים נסעתי פ
 שיחת אחרי בעיר. הצבאי של ■■

 הגיע שבכניסה, מהבודקה טלפון
 הק־ שהיה המיבצעים, קצין למקום

 הסביר הוא היום. באותו צץ־התוח
 אפש- אין שלילית: שתשובתו לי

 הכפוף גורם שום עם לדבר 'רות
בן אם אלא המימשל, לשילטונות

 מים- מדובר אישור מראש מבקשים
 אין וכרגע ושומרון,' ,יהודה קדת

 לעומת כזה. אישור לי שימציא מי
ל אדיבותו, ברוב לי הירשה זאת,
ברחוב. ושבים עוברים עם דבר

 ידעו_ שם ג׳נין. למיזרח נסעתי
 ברחובד התעלפויות על לי לספר

נפו עיניים על קוצר־נשימה, על
 ומשונות שונות שמועות ועל חות,

 אחת צעירה ארבה. כמו המתפזרות
 ,הוא מרמאללה. רופא על סיפרה

 כאן הרופאים כמו לדבר פוחד לא
 לה, הסביר הוא אמרה. בג׳נין,״
 מסוג בגאז מדובר כי לדבריה,

ד מן אחוז 99ב־ הפוגע מיוחד  ז
 בעיקר גורם והוא בנשים, מיקרים

לעקרות.
 שפעתי זה מסוג ופחדים חששות

 זה פעמים. וכמה כפה יום באותו
 ביותר ההגיוני ההסבר כנראה, היה,

 לתופעה החרדים התושבים שמצאו
 באופן הפוגעת קיצונית, כל-כך
בל צעירות בנשים מוחלט כמעט

 ג9אית שדיברתי מאותם לאיש בד.
 היה לא בגדה ביקרתי שבהם בימים
ה היא הישראלים של שידם ספק,
המיסחורית. לתופעה גורם

 שאנחנו כדי הכל עושים ״הם
 צעקה שלנו!' האדמה את נעזוב

 שחורים, לבושה קשישה, אשד, אליי
 אפילו ״אבל ראשה, על שמיטפחת

 נעזוב. לא — אותנו ישחטו אם
 נמשיך אנחנו יעזור. לא דבר שום

בשלום.' רוצים אנחנו !כאן לחיות
 וליוותה רם בקול דיברה היא
 כל מהירות. ידיים בתנועות דבריה

ב והינהנו איתה הסכימו הנוכחים
ראשם.
 שראש־העיריה סיפרו אחר בבית

 חפץ- ביתו פתח ליד מצא ג׳נץ של
 עשן, העלה .זה פצצה. כמו הנראה

 צעיר הסביר ממנו,' יצא וגאז
 על כששפכו ״ואפילו בהתרגשות,

 ילדיו עכשיו כבה. לא זה מים זה
 מאושפזים וכלתו העיריה ראש של

 לקחה והפישטרה בבית־החולים,
הפצצה.״ את

 היו איתם שדיברתי האנשים כל
 אשד. על שמועות הגיעו מבוהלים.

 1 ב- וצעירות שמתה, עראבה בכפר
1 הבית. מן לצאת פוחדות ג׳נץ

 1 דיברתי צדדית, בסימטה עמדתי
 ] הרחוב. את וצילמתי התושבים עם

מא ג׳ים של מנוע שמעתי לפתע
 של סמכותי בטץ מישהו חוריי.
 :בעברית שאל להתעמלות מורה
הבט ז' כאן לצלם אישור לך .יש

 כמה רק הרי בהשתוממות. בו תי
 הצבאי בפימשל הייתי קודם דקות
שמותר. בפירוש לי הסבירו ושם

 פסי- לחייל זאת להסביר ניסיתי
 עליו עשיתי לא אך הגבול, שמר

 את לבדוק ביקש הוא רב. רושם
 רחשושי- כמה אחרי בעצמו. הדבר
 סוף,' ו״רות עבור' ,רות קשר,
 במיטשל הקצץ־התווץ לו הורד.

 יש־| בג׳גץ במנוחה. אותי שיעזוב
 מבוהלים. התושבים רק לא פתח.

מהם. פחות לא מבוהל המיסשל

כזב אחו׳ כזב הוישמיות: ההודעות

=העוצר אל הביתה,
יהודה איזור ״מיפקדת ובאנגלית בעברית הכתובת עם

 כמה מוביל טול-כרס', הבריאות שירותי ושומרון,
 בעוצר! הנתונה ג׳נין העיר אל מבית־החוליס צעירות

בתיהם.! את לעזוב הורשו לא תושביה ואשר ימים, כמה

 הן הרישמיות, הודעות ך
 של והן הצבאיים הגורמים של י י

ת משונות, היו פישרד-הבריאות,
וסותרות. מוהות

 על דיברה הראשונה ההודעה
 על סיפרו •ש״ף. של פרובוקציה

תו את שמכינים עדינים גורפים
 יום־האדםה. לקראת הגדה שבי

הו באותה נאמר לגורפי־הביטחץ,
ב שמדובר ספק כפעם אץ דעה,

 להתסיס שנועד חבלני' פיגוע
 שורת הובאה ולראיה הרוחות. את

 :זו גירסה המאשרים מימצאים
בא שנמצא הסתה כרוז על דובר

כבי הוזהרו שבו מבתי-הססר, חד
 ישבתו לא אם בי התלמידות כול

וע רע, גורלן יהיה ביום-האדםה,
 לבנות שקרה •מה להן לקרות לול

בעראבה. גבית-הססר
 של הידיעות סוכנות ני סיפרו

 יומיים ההרעלה על הודיעה אש״ף
 הראשונה. ההרעלה שנתגלתה לפני

 רעולי- של קבוצות גם הוזכרו
להש התלמידים את שהסיתו פנים,
הלימודים. את בית

 הרחיקו אף מסוייפים מקורות
 כימיות בבדיקות כי וטענו, לכת

 המעלים עיקבות נתגלו שנערכו
 פן הרעלה בחומר מדובר כי חשד
 מדינות של בשימוש המצוי הסוג

וברית־ד,מועצות. פיזרודאירוסיות
ה הפריכו מכן לאחר קצר זמן

 את מישרד-הבריאות של מעבדות
 בחומר הרעלה שהיתה האפשרות

 הפריעו לא אלה הודעות אך כימי,
 גירסת של גם בבד, בד להפצתה,

גור של המתוכננת הפרובוקציה
 אלמונים על סופר עדינים. פים

 בתי- רופאי על שאיימו רעולי־פנים
 הנפגעות. את ישחררו לבל החולים

כמ המתחזים סטודנטים על סופר

 בהסתה עוסקים ובעצם תנדבים,
 נמסר בתי־ד,חולים. בתוך מוסווית

בר שנסעה מיסתורית מכונית על
 ספץ עשן פלטה ג׳נין, חובות
אוש כך ובעיקבות המפלט, מצינור

 אש״ף את האשימו נשים. 20כ־ פזו
פולי ד,ץ לעשיית המיקרד, בניצול

 בעראבה שהתלמידות הסבירו טי.
ש רע מריח כתוצאה בהרעלה לקו
מהביוב. נדף

 מישרד־ נציגי הודיעו לבסוף,
 בגדה, הבריאות וטינהל הבריאות

ב המימצאים כל בדיקת אחרי כי
 ומוחלט ברור באופן ידוע מעבדות,

 בחומר בהרעלה המדובר שאץ
המונית: בהיסטריה המדובר כימי.

 אצל במיוחד לא־נדירה, תופעה
 — כאמור כך — התופעה נשים.

ל נראית סיבה שום ללא נגרמת
 אך פיסיים, סימפטומים יוצרת עין,
 אורגניים פימצאים שום בצידה אין

ל במעבדות. אותם לבדוק שניתן
ההיס מן מיקרה הובא הוכחה שם

 תלמידות שבו הרפואית, טוריה
 שבארצות- בלואיזיאנה בבית־ספר

 בהיסטריה, 1962ב- לקו הברית
שנת לאותן דומים סימפטומים עם

נע 550 על גם סופר בג׳נץ. גלו
ב הן גם שנתקפו באנגליה רות

היסטריה.
 יש האלה ההודעות מכל לאיזו
ז בכלל אם להאמין,
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