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במדינה
)31 מעמוד (המשך
 המישטרה מפקח של בכתב הרשאה
 בתחנת־ יום מדי להתייצב עליו המחוזי.

 כמו מגוריו. לאיזור הקרובה המישטרה
 ביתו תחומי בתוך המרותק ״ישאר כן
 שקיעת לאחר אחת שעה למן יום כל

החמה." לזריחת עד החמה
 ״הריתוק מעשי: באופן קורה זה כך

 עומר. אומר עצלן,״ לאדם אותי הפך
 מאוחרת. בשעה מתעורר אני ״בבוקר
 ממילא הרי מוקדם? לקום מה בשביל

מקום. לשום ממהר לא אני
 בשבתות גם ,10 בשעה בוקר, ״כל
 צריך אני ומוסלמיים, יהודים ובחגים

 את לחתום נצרת, במישטרת להתייצב
 לחזור אחר־כר ומייד היומנאי אצל שמי

ל בנצרת, להסתובב לי אסור לכפר.
בבית־קפה. לשבת סתם או טייל

 ובחזרה לנצרת הנסיעה של ״מחירה
 אותם כששאלתי שקלים. 2000כ־ —

 שהמצב לי ענו הכסף, את אקח מאין
 באמת וזו שלי. הבעיה זו שלי הכלכלי

 לכפר מחוץ עבודה. לי אין בכפר בעיה.
לעבוד. לי אסור

 כדי כסף די יש שלי ״למזלי,לאבא
 ממש אחרים מרותקים אותי. לפרנס
 ג׳מיל שלי, בן־דוד ממחסור. סובלים
 משף מרותק היה זמר־חתונות, אסעד,
 ידע לא והוא ילדים שיבעה לו יש שנה.
 החמולה אם אותם. להאכיל יצליח איו
וה והאשה הוא לו, עוזרת היתה לא

ללחם.״ רעבים היו ילדים
 לכפר־ עומר חוזר בבוקר 11 בשעה

 בשעות גדוש לפניו, היום כל כנא.
לאבי עוזר אני ״לפעמים עומר: פנאי.

לימודיו. את
למעבדה. קשורים שלי ״הלימודים

מיו אישורי־נסיעה לבקש יכול אני
 היא התשובה בדרר־כלל אבל חדים,

 מאש־ רחוקות לעיתים רק שלילית.
 את לבסס יכול אינני והרי נסיעה. רים

למעבדה. מיקרית נסיעה על לימודיי
חשו הלימודים כועס. שאני ״בטח

 בי התפתחה השנים במשך אבל לי. בים
 נהייתי שלי. למצב אדישות מין קהות.

 חוזר, לנצרת, נוסע אני מכונה. כמו
יום. אחר יום ככה ישן. אוכל, קורא,

 היתה לשישי החמישי הצו ״בין
 לנסוע יכולתי חודשיים. של הפסקה

 רוצה. שאני מה כל לעשות מקום. לכל
 עם לעשות מה ידעתי לא ופיתאום

 פחדתי קצת מבולבל. הייתי עצמי.
 להתרגל וכשהתחלתי מהכפר. לצאת

 צו־ההג־ את לי וחידשו שבו לחופש.
בלה."

 ישוע של הראשון הנס ניסים. אין
 רבת־ חתונה בסעודת בכפר״כנא. אירע

 מים מנצרת המטיף הפך משתתפים
 החדשה. הברית טוענת לפחות כך ליין,
 את פוקדים העולם מכל תיירים אלפי

 ישוע. נס המקומית בכנסיה מקום־הנס,
 אינו הוא וצוחק. בהם מביט עומר

 מקרים קורים תמיד לו בניסים. מאמין
הנוצ הניסים של המוחלט ההיפך שהם
ריים.

 ערכו 1984 נובמבר בחודש למשל,
 בביתו. לילי ביקור״פתע ביטחון אנשי
 נשפט הוא במיטתו. נמצא לא עומר

בכלא־דמון. לחודשיים ונכלא
החקי־ ,המאסר הממושך, הריתוק

אמארה מרותק
החמה׳ לזריחת עד החמה שקיעת לאחר אחת ..משעה

 עוזר לפעמים שלו, הזיתים במשתלת
 בעבודות־המישרד. המהנדס, לאחי,

 עיתונים הרבה קורא אני בדרך־כלל
 על היסטוריה. סיפרי בעיקר וספרים.

הערבי. העם של מצבו
 היה שראיתי האחרון הקולנוע ״סרט
 שלוש לפני בבאר־שבע. אדומים

 את לעזוב לי אסור הרי בערב שנים.

בטל אדוק לצופה הפכתי ככה הבית.
וויזיה."
 אותו המבקרת חברה, לעומר יש
 עליה. לדבר מוכן הוא אין בכפר.

 ״אני קיומה. דבר את שהזכיר מצטער
 ספק אומר, הוא חתונה,״ על חושב לא

 לא ״מרותק בביישנות. ספק בכעס
 אשה אפרנס איך מישפחה. להקים יכול

וילדים?״
 אחרי חודשיים השנה, יוני בחודש

 עומר עתר השישי, הצו לו שנמסר
 לזכויות האגודה בהתערבות לבג״ץ.
 שלפיו הסכם־פשרה, הושג האזרח

 בשבוע, פעמיים לנסוע, עומר יוכל
 בבית־החולים הפרמקולוגית למעבדה
 המאסטר לימודי את החל שם רמב״ם,

ברוקחות.
 בתחילת אחר־כך, חודשים ארבעה
 בפעם ההגבלה צו חודש אוקטובר,
ל נאמר הזדמנות באותה השביעית.

 שוב וכי בוטל, הסכם־הפשרה כי עומר
להמשיך כדי לחיפה לנסוע יוכל לא

 בתחנת־המיש־ הקטנות ההצקות רות,
 את עומר על השניאו לא אלה כל טרה,

 את עושה ״אני בפוליטיקה. העיסוק
 שלי," לעם דואג שלי, הבסיסית החובה

 מילה שכל פוחד בזהירות, אומר הוא
 תקופת־הריתוק את תאריך מיותרת

נוספות. שנים בכמה
 הוא החרות אובדן על פיצוי־מה

 בכבוד. אליי ״מתייחסים בכפר. מקבל
 למרות עליי, כועסים לא במישפחה גם

כלכלי. נטל שאני
 רוב מיוחד. קצת אולי לא. ״גיבור?
 אני שנה. אחרי משתחררים המרותקים

 לא ועדיין שנים, שלוש כבר כאן יושב
הסוף.״ את רואה

 האגודה יו״ר גביזון, רות פרופסור
 היום יש ״בישראל האזרח: לזכויות
 .30כ״ — בשטחים מרותקים. שלושה

 הוגן. עונש אינו שריתוק טוענים אנחנו
 לביטחון־ מסוכן באמת הזה האיש אם

 פומבי למישפט אותו העמידו המדינה,
 לפני עומדת כיום כדין. אותו והרשיעו
 לביטול אחת חוקית דרך רק המרותק
לבג״ץ.״ עתירה הריתוק:

 בפעם לבג״ץ. עומר עתר פעמיים
 בפעם העתירה. נדחתה הראשונה

 שבוטל הסכם־הפשרה, הושג השניה
 אלה בימים חודשים. ארבעה אחרי

ה העתירה את להגיש עומר מתכוון
שלישית.
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