
)5 מעמוד (המשך
 בישראל שוטרים היו פעמים מאות
 משולהבים, חרדים על־ירי מוקפים

 זה היה האם ובקבוקים. אבנים זורקי
 יפתח מהם שמישהו הדעת על עולה
 יום־ ובאירועי יהודים? על חיה באש

 עמדו כאשר שבוע, לפני השלום
 מיידה־ ערבי נוער מול השוטרים

 שלא באמת היתה והפקודה אבנים,
 לפתוח מישהו העז האם — לירות
0 _ _ באש?

 לחשוב שלא אי־אפשר זה הקשר ^
 עד החיילים, של מפקדיהם על ^

 סבלו לולא בכלל. ועד הרמטכ״ל
 עודדו ואף הצדיקו לולא אלה, מעשים
קורים. היו לא הם אותם,
 מהם איש של תיפארתו תהיה לא

 הזה בשדה־הקרב זו. במילחמה חלקו על
שמם. ויוכתם יוקרתם תיהרס

 גיבור שומרון, דן בין הבדל איזה
 המופיע האיש ובין פעולת־אנטבה,

 מדוע ומספר המירקע, על כיום
 בלתי־ בילדים לירות חיילים ״נאלצים"
עצמם! את להציל כדי חמושים,

 — שומרון מול שומרון
 רגל על הסיפור כל זה והרי

■ - . #חת!
 כאב. מתוך הדברים את כותב ני ^
 הזה, בכוח מניית־יסוד לי יש 1\

 נושאת שלי מניית־היסוד צה״ל. ששמו
 עבורה שילמתי .44410 המיספר את

דם. של כוסות בכמה
 זה. צה״ל את אוהב אני
 אותו עדיין זה אם יודע ואיני

הצבא.
בית־החולים בחצר שירה חייל, אותו

במירעגז
העם

 נומי ■,7111
ישראל

 בכד ביום פעמים כמה ■
 את השד□ ראה ם,1י 1,

 הזר־ יורים ל צה חיילי 1
ם גי□. 1'  מכים. ,מתעללי

ם רק | שראלי ראו. לא הי
 מבריטניה השבוע שחזרה ישראלית

אחוזת־הלם. היתה
ברי בבירת שהתה שבוע במשך

 את ראתה ביום פעמים חמש־שש טניה.
 על הבריטית בטלוויזיה החדשות
השונים. ערוציה

 הופיעו מהדורת־חדשות כל בראש
הכבו בשטחים המתרחש על כתבות

 שבו היום אחד: חריג רק היה שים.
 שדחקה הפיליפינית, המעבורת טבעה

ה המקום מן מישראל הדיווח את
ראשון.

 הכתבות היו לא שראתה הכתבות
המ הישראלית בטלוויזיה המופיעות

 הכתבות כל ההולכת־בתלם. צונזרת,
 חמש־שש בשבוע, ימים שיבעה —

ישר חיילים הראו — ביום פעמים
 אר־ ,ילדים באכזריות המכים אליים

 אחד. ילד נגד חיילים בעה־חמישה
משליכים הארץ, על אותם גוררים

 המתווכחים הסתכלו אילו יותר. מביש
בחילה. נתקפים היו בראי,

 ההרוגים. מיספר היה הוויכוח נושא
רשי בכנסת קרא מיעארי מוחמר ח״ב
 אותה קיבל הוא הרוגים. 29 של מה

בירוש פלסטיניים מרכזי־מחקר מידי
ובר בגדה המידע את האוספים לים,

צועה.
 שילטונות־ הגיבו יומיים כעבור
שי מיעארי בתרועת־ניצחון: הביטחון

פלסטינים! 21 צה״ל הרג הכל בסך קר.
 ומלחכי־הפינכה הרשמיים הדוברים

 בזכותם בקריאות־שימחה. פרצו שלהם
 בפירסומת אל־כרונז פואר אחד זכה

 ברשימת־ נכלל זה צעיר כבירה.
 היתה כי מסתבר מיעארי. של ההרוגים

 לבית־החולים נלקח האיש טעות: זאת
 בעוד פציעתו. חומרת בגלל שיבא,

בטיפול. היה שמת, סברו שהערבים
 מישפחתו הזאת: העובדה משמעות

 חי שהוא ידעה לא כלל האיש של
 את לאסוף נוהג צה״ל שמת. וחשבה
 ולהחזיק הפלסטיניים ההרוגים גוויות

 כעבור למישפחות, להחזירן כדי בהן,
 באישון־לילה, סודית קבורה לשם זמן,
 המישפחה מלבד איש נוכחות בלי

הקרובה.
 את ביקרה לא שהמישפחה מובן

 ומאושפז חי שהוא ידעה לא כי בנה,
בישראל.

 אצל עוררו אלה מחרידות עובדות
 הרשמיים והדוברים ישראל עיתונאי

את תפסו הם ושימחה. צהלה של גל
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מכות. כדי תוך בלילות, אלימים ומעצרים חיילים פריצות על סיפרו פא

 שחשף ריקות, ידיים בעל בצעיר בעזה
 חייל־ — ״ירה!״ לו: וקרא חזהו את

 אחי־לנשק. אינו זה רוצח
 בו. יורק הייתי שלי, בכיתה היה אילו

 החיילים וכל חבריי, כל עושים היו וכך
 מילחמות־ישראל, כל של הקרביים
ובמדיהם. בצבאם שהתגאו

 לכל לעזה. דרומה, ירדתי השבוע
 שדות־הקרב פני על עברתי הדרך אורך

 בי המעוררים מקומות גיבעתי, של
 חברים עיני לנגד המעלים זיכרונות,

מזמן. ושנשכחו שנפלו
 גיב־ חיילי את ראיתי בעזה

 הכומתות בעלי היום, של עתי
הסגולות.

 סיפורים שמעתי היום כל במשך
 פעם בכל מעשי־החיילים. על נוראים
 הכומתות צבע ״מה בחרדה: שאלתי

 לא הערביים בעלי־שיחי שחבשו?"
חשוב. זה מדוע הבינו

 ציבורית ליוזמה הצטרפתי בשעתו
 להנחיל שנועדה ותיקי־גיבעתי, של
 החטיבה לחיילי הקרב" ״מורשת את

 בבית־ שהתרחש מה האם הנוכחית.
 המורשת המשך הוא עזה של החולים
 היום בבוא יספרו כך על האם הזאת?

 שירים? ישירו כך על האם לילדיהם?
 בשרית חדש, ספר ייכתב כך על האם

?1987 פלשת
 את להציל אפשר עדיין

ן. צה״ל. י די  זמן נותן לא ע
רב.

■ ■יוו 6 -

אי גינוי ק רי מ א
רכבים. לתוך שקים כמו אותם

המאו בתיאורי מלווים היו הדברים
ההרו של היומי המיספר ובציון רעות
 כולם — והעצורים הפצועים גים,

פלסטינים.
 דרוס־ מדרום־קוריאה, תיאור שוס

 באכזריותו הגיע לא וצ׳ילה אפריקה
 בדרך צולמו, לא הם אלה. לתיאורים

 אלא בריטיים, צוותים על־ידי כלל,
הצו מיליוני מארצות־הברית. הועתקו

זמנית. בו אותם ראו האמריקאיים פים
 חלק רק ראה הישראלי הציבור

 מילים בתוספת אלה, מכל מיזער
הרו כ״הרגעת הפעולות את שתיארו

 ושאר והסדר" החוק ״החזרת חות",
 את לשתק שנועדו מליצות״מרדימות,

 הטבעית הרתיעה ואת חוש־הביקורת
הישראלי. הציבור של

יש בין והולך גובר פער התוצאה:
 הישראלים התרבותי. העולם וכל ראל
 העולם העולם. מתרגש ממה הבינו לא
הישראלי. הציבור שותק איך הבין לא

המרי
החי המת

 שהוא ידש דא ההורים ■
 מותו את ובים חי 1
.1צהל ישראל ועיתונאי |

ויכוח בישראל נערך לא מעולם

בקלקלתו. מיעארי
 הרוגים שני האימהות. מבול

 בשמות מיעארי ברשימת הופיעו
 ארבעת את כללה גם הרשימה כפולים.
 על־ שנהרגו תאונת־הדרכים, קורבנות

 צה״ל. בשרות ישראלי סמי־טריילר ידי
 הנהג כי משוכנעים היו עזה תושבי

בכוונה. לתאונה גרם הישראלי
 להתלקחות שגרמה היא זו תאונה
 מן שניים האחרונים. השבועיים

 התאונה של הפצועים ואחד ההרוגים
 ג׳באלייה. מחנה־הפליטים תושבי היו

 בבתי- לתסיסה היום למחרת גרם הדבר
 במרכז השוכנים ולבנות, לבנים הספר

 שחש הצבא, זה. לצד זה המחנה,
 וירה בתי־הספר, כל את הקיף בתסיסה,

גאז־מדמיע. רימוני לתוכם
 הבהילו הרימונים של קולות־הנפץ

 שחשבו התלמידים, אמהות המחנה. את
 אדיר בזרם נהרו בילדיהן, יורים כי

 נוצרה התקהלות, היתה המחנה. למרכז
 הצבא אבנים. נזרקו ספונטנית, הפגנה

 ההתלקחות, התחילה וכך — והרג ירה
ההיסטוריה. את ששינתה

 29 — ההרוגים מיספר על הוויכוח
 את היטב מדגים ״בלבד״, 21 מול

 הידרדרו שאליה המוסרית ההתנוונות
 כלי־התיק־ ובראשם בישראל, רבים

 את רבה כה בשימחה שפירסמו שורת,
 מיעארי״, של החי ״המת תצלומי
השילטונות. על־ידי להם שסופקו

החני לעיר, בבוקר הגענו אשר ^
 לוחית־הזי־ בעלת המכונית את נו ^■
 של במיגרש־החנייה הישראלית הוי

 משם לעזה. בכניסה אונר״א מישרדי
ה למקומות עזתיות במכוניות נלקחנו
ראיון). (ראה בעיר שונים

 שהוא אבו־רחמה, פאיז של במישרדו
 ידוע, פלסטיני מנהיג וגם עורך־דין ■גם

שהת צעירים, עורכי־דין שני פגשנו
שב הם בעיר. לסיור אותנו לקחת נדבו

פנויים. והיו היום באותו תו
בבית־המיש־ המאלף הביקור אחרי

 שבעזה. שיפא לבית־החולים נסענו פט
 שברצועה. הגדול גדול, בית־חולים זהו

מוק בית־החולים של הבניינים קבוצת
 שערים קבועים ובה גבוהה, בחומה פת

שער־ ורק סגורים, היו השערים מברזל.

 ממכות. כחול שלי הגב וכל צלעות,
 ואחיות. רופאים גם מכים שהם ראיתי

 מהמכות לנשום לי קשה עכשיו עד
 עדיין משתעל וכשאני בחזה, שקיבלתי

 לי לקחו גם הם מהריאות. דם לי יוצא
 אוכל לא ואני שלי, תעודת־הזהות את

 לא אני תעודת־זהות. בלי מפה לצאת
יקרה." מה יודע

 אותם החזירו
פצועים

 ,21 בן בחור שכב לידי מיטה ^
 בהריון. שאשתו לבת, אב נשוי,
 אשתו עם בא השישי היום באותו

לטיפול. ההרה
ואז הביתה, לחזור ״רציתי סיפורו:

 שקט פצעיה. את מלקקת עזה
 ובינת״ם הבאה. הסעוה לפג■

 □.,מחריד בוטים מתגלים
ת סטי ענ ו וחת סרג מדו

 היום, באותו פתוח היה הראשי הכניסה
הכומ בעלי גיבעתי, חיילי שמרו ועליו
הסגולות. תות

 של תיאורו אומנם, הוא, בית־חולים
מי סניטריים תנאים בו אין אך המקום,

 מזוהמות, הרצפות לחולים. נימליים
בחד חימום אין פיג׳מות, אין לחולים

מוז אכסניה זו כאילו נראה והכל רים
 והשיל־ ,תקציב אין ומלוכלכת. נחת

 של בנייתו את לאפשר סירבו טונות
 לו שנמצא מודרני, חדש, בית־חולים

בחו״ל. מימון
מזעז עדויות שמענו בבית־החולים

 חיילי של מעלליהם על חולים של עות
עצמו. בית־החולים בתוך צה״ל
 השישי ליום התייחסו העדויות כל
בדצמבר. 18ה־ שבועיים, לפני

,38 בן אל־ספדי, ג׳מאל טלאל סיפר
בע נאצר משכונת ילדים, לשמונה אב
 כאבי־בטן, היו 8ה־ בת שלי ״לבת זה:

 ליד ישבתי לחדר־המיון. אותה ולקחתי
 חיילים 20 בערך באו ואז חדר־הרנטגן,

 על לכולם להרביץ והתחילו אלות, עם
וברג בידיים גם אותי היכו הם הראש.
ושתי היד ואת הרגל את לי שברו ליים,

 צעירים כמה שם היו נכנס. הצבא בדיוק
 אמרו והם מכוסות, שפניהם פלסטיניים

משם. לברוח לי
 ויזיקו אשתי את שידחפו ״פחדתי

 מדלת יצאה היא לירה. נשארתי אז לה,
 והתחלתי השניה מהדלת ואני אחת

^ לברוח.
 להרביץ והתחיל חייל אותי ״תפס

 למחנה״הט־ אותי העבירו אחר־כך לי.
 לי להרביץ המשיכו ושם ,2 אנצאר עצר

שה למרות איתי. שהיו אנשים ולעוד
אותנו. להכות המשיכו הם פצועים, יינו

 היינו בגשם,׳ אותנו העמידו ״הס
 1 בשעה מאוד. קר היה איש. 40 בערך

 לבית־החולים, אותנו החזירו הם בלילה
 ומשום ביד, חתך לי יש כאן. אני ומאז
 אי־אפשר שעות, כמה בזה טיפלו שלא
 יש זיהום. מלא זה כי זה, את לתפור היה
 מכות לי ויש ימין, ביד שבר גם לי

בראש. ותפרים
 לקחו איתי. יהיה מה יודע לא ״אני

תעודת־הזהות.״ את לי
 טאלה, איבראהים עלם אחר, ופצוע

 סיפר: בבית־החולים, הוא גם שנפגע
דם ולתרום לבוא ביקשו ״במיסגדים




