
במדינה
ירושלים

החורגות בין
 שוכבת 67 כת ערכיה

חסרת• ככית־חודים
שהוכתה. אחרי הכרה

 כחורי כמעשה, החשודים
עכורים♦ איגם ישיבה,

 חוש- )67( אבו־מיאלה, פאטמה
 העתיקה בעיר המוסלמי הרובע בת _

 ימים כמה זה שוכבת בירושלים,
 היא חסרת־הכרה. בבית־החולים

לרוו פעור פיה גבה, על שוכבת
 נשיפה על המעידות ונחרות, חה

עצו עיניה ממנו. בוקעות קשה,
 כתמים מכוסות נפוחות פניה מות,

 קוד־ בעיניים. גם וכחולים, אדומים
 יד בתחבושות. כולו עטוף קודה

 על מוטלת בחלקה, חבושה נפוחה,
גוססת. היא הרופאים: החזה.

 גרים ובעלה אבו־מיאלה פאטמה
 בירכת ישיבת עם משותפת בחצר

מס ברחוב אחרים שבנים אברהם.
מנ רבים חודשים כבר כי פרים,

חוז שרובם הישיבה, בחורי סים
 המיש- את לשכנע בתשובה, רים
 רוצים הם ביתה. את לעזוב פחה

 אותו ולספח הבית על להשתלט
ל הישיבה. של האחרים לבתים
 מיני בכל ניסו הם התושבים דיברי
ב באיומים בדיבורים, — ;דרכים
אבנים. בזריקת ואף מים שפיכת

לע מסרב אבו-מיאלה הזוג אך
 מדי זקנים כבר הם ביתו. את זוב

 בית לעצמם לחפש מכדי ועייפים
בביתם. להישאר רוצים הם חדש.

המתגו- צעירה סליימה, כיפייה

מספר: והוא הפצועה, טמה
 וחצי 3 בשעה הראשון ״ביום

 במיקרה שם עברתי אחרי-הצהריים
שנש אשה שיש צועקים ושמעתי

שח הישיבה שתלמידי צעקו חטה.
וכ צעירים כמה היינו מישהי. טו

יכול לא הבית למדרגות שהגענו
 זרקו למעלה מהישיבה להיכנס. נו

ו חזרנו ובקבוקים. אבנים עלינו
הסב מישמר־הגבול. לחיילי קראנו

 להוציא רוצים שאנחנו להם רנו
 לריב רוצים לא ואנחנו הזקנה את
הישיבה. תלמידי עם

 וכשהגענו איתנו באו ״השוטרים
 הסיור מפקד ניסה לכניסה, שוב

 זה אך הישיבה, תלמידי עם לדבר
 אבנים לזרוק המשיכו והם עזר, לא

הצ בתחבולה, לבסוף, ובקבוקים.
 את מצאתי פנימה. להיכנס לחתי

 מאוד. צר במיטבח שוכבת האשה
מס דם של גדולה כמות ראיתי
וה הראש כל — נבהלתי ביבה.

 והעור דם מלאי היו שלה עיניים
מקולף. היה הראש של

כשה אותה. הרמתי ״כשנרגעתי,
ש הרגשתי איתר. ללכת תחלתי
 ובאותו בצוואר, אותי מכה מישהו

 בגב. גם מכות לחטוף התחלתי זמן
 וברחו. עזבו אותי להכות כשגמרו
 הזקנה את הרמתי אחרונים בכוחות

 גם לבית־החולים.״ איתה ורצתי
 בבית־החולים מאושפז אבו־מייזר

ובגבו. בצווארו מכאבים וטובל
 באותו נעצרו לא הישיבה בחורי

 מהם לגבות בא לא ואיש יום
תלונה. הוגשה לא המישטרה: עדות.

יו כעבור כמילחמה. כמו
 הגיע שעבר, השלישי ביום מיים,

 הם אנגלי. צוות־טלוויזיה לרחוב
ה זוג של ביתם את לצלם רצו

ובאותו פנימה נכנסו הם זקנים.
בכית־הדוולים) הכרה כלי (שוכבת אכדמיאלה מוכה

חדש בית לחפש מכדי זקנה

מעצרם כעת אכרהס" ״בירכת ישיבת חסידי
להתפלל וחזרו היכו

ה בחורי כי מספרת בשכנות, ררת
ה את הרף ללא מטרידים ישיבה

 בסביבה. הגרים הערביים תושבים
 פחד,״ מרוב ישנים לא ״אנחנו
 שלפני סיפרה היא כיפייה. אומרת

 והיא אמה, את היכו שנה כחצי
תפ לכמה ונזקקה ברגלה נפגעה

 הגישה אמה בבית־החולים. רים
 לדבריה, אבל במישטרה, תלונה
הישי שבחורי כדי התיק את סגרה

 ״הם יותר. אותם יטרידו לא בה
 היא הזמן,״ כל מים עלינו שופכים
 אבנים.״ עלינו ״וזורקים טוענת

 הראשון ביום אשה ״שחטו
 אבו־מיאלה פאטמה הגיעה שעבר

 איש קשה. במצב לבית־החולים
תל אך קרה, מה בדיוק יודע אינו
במע החשודים הם הישיבה מידי
המת ,20 בן אבו־מייזר, נאפז שה.

פא- את שמצא הוא בשכנות, גורר

 אבנים של מטר עליהם ניטח רגע
 הטלוויזיה אנשי מים. של וזרם

תלו ובעיקבות במישטרה, התלוננו
 בערב השלישי ביום נעצרו זו נה

ישיבה. בחורי שמונה
 בעיר הרחוב נראה זמן באותו
 במילחמה. כמו בירושלים העתיקה
 הציצו מפוחדים ערביים תושבים

 את לעבור ופחדו הבתים מתוך
 ב־ הגבול מישמר ושוטרי הרחוב,
 הנשק עם ובקסדות, מלאים חגורים

 ושוב הלוך התרוצצו בידיים, דרוך
 מעז אינו כשאיש הסימטה, במעלה

האירוע. מקום אל להתקרב
 למחרת שוחררו הישיבה בחורי
 לעכב המישטרה בקשת בערבות.

 עירעור להגשת עד שיחרורם את
נענתה. לא כתב־אישום או

 שכתב-אישום טוענים במישטרה
לגבות יהיה כשניתן יוגש נגדם

שו כתיבת ברגע מהזקנה. עדות
 חסרת־הכרה עדיין הזקנה אלה רות

להכרתה. תחזור אם רב וספק

וים דורו
ורוסי סבאו!

 7וע8 דרוזי צעיר
חריגה. אישית בדרד

ה האישים בין המשותף מה
רובינ אמנון שינוי ח״כ באים:
 תל- מחוז מישטרת מפקד שטיין,

 ראש-עיריית תורגמן, אברהם אביב
 ח״כ־לשעבר גוראל, אריה חיפה

 יוסף חרות ח״כ סולדנו, שמואל
 נשיא לין, אסנת המערו ח״ב רום,

ך חיים תל־אביב אוניברסיטת  ב
קציר, אפריים הנשיא-לשעבר שחר׳

 נאור, אריה לשעבר מזכיר־הממשלה
זו אבי לשעבר ראשי קצין־חינוך

 דויד לשעבר חיל־האוויר מפקד הר,
 חל- אוניברסיטת רקטור עיברי,
דינשסייןז יורם אביב

 באחת ביקרו כולם :התשובה
 חסון מישפחת בבית השבת מימי

אל־כרמל. דליית הדרוז־ בכפר
 הם שבו האופן מלא• אירוח

 רפי הסבר. מחייב לשם הגיעו
הת המקום, בן 23 בן צעיר חסון,

בה שונים בעיתונים לכתוב חיל
 הוא בצבא תיכון. תלמיד יותו

 הזה (העולם במחנה ככתב שירת
?234.(

 העיתונאית עבודתו במיסגרת
 ונהג שונים אישים עם נפגש הוא

 הזמין הוא דומה: טקטיקה איתם
אירוח מבטיח כשהוא לביתו אותם

הדרו החיים אורח על והסבר מלא
 הוא שאביו שרפי, מסתבר זי.

 איב־ לא המקומית, המועצה מזכיר
 בכפר לטיול שבאו אורחיו את זב

 וזכו בני־מישפחותיהם, עם יחד
 שבמרכזה מלאה אורחים להכנסת

עבו במיוחד שנשחט כבש אכילת
 שפי. על כביש יש כבר ״היום רם.

 שיבנו סייעתי אני רפי. כביש
 לצומת הכפרים את המקשר כביש

 בדרד לתל־אביב, ומשם אלקיים
 דרך הנסיעה מאשר יותר קצרה

אומר. הוא חיפה,״
 השנה כאיש פעמיים נבחי רפי
ה הלישכה — ג׳ייסי של • הצעיר

ב הציבורית פעילותו על צעירה,
ללי בחוג לומד הוא עתה כפר.

באוניברסי קדם-מישפםים מודים
תל-אביב. טת

בבית־החולים אכו־ימייזר מוכה
להציל ניסה

ם ה העול 238011 הז


