
 אותי תפס כאן באתי. פצועים. לילדים
 הנשק את כיוון הוא צה״ל. של חייל
הה את איברתי שלי. הלב לעבר שלו
 הסנטר את ששרט כדור בי ירו כרה.
 לי אמרו הרופאים לזרוע. ונכנס שלי
 את ריסק הוא כי כרור־דומדום, שזה

 להציל יוכלו אם יודעים לא והם הזרוע
אותה."

סטו ,21 בן הוא טאלח איבראהים
בעזה. האיסלאמית באוניברסיטה דנט

 שסירב בבית־החולים, הרופאים אחר
 כל — השילטונות מפחד בשמו לדבר

 סיפר — לדבר שלא הוזהרו הרופאים
 השישי היום באותו שאירע מה את

״לח להם: ער שהיה מאורעות השחור,
 אנשים, הרבה באו בית־החולים צר

 המאושפזים. של קרובי־מישפחה רובם
 כל מאושפז, מישהו יש אם פה,

 הרבה זה ומישפחה באה, המישפחה
 של קרובים הרבה פה היו אז אנשים.
 שהתאספו צעירים וגם וחולים, פצועים
בחצר.
 התחילו והחיילים הצבא, בא ״אז
 והתחילו נבהלו האנשים באוויר. לירות
הח עצמם. על להגן כדי אבנים לזרוק
מדמיע. גאז של פצצות ירו מנגד יילים

 לחצר מהר יצאנו הרופאום, ״אנחנו,
מהח ביקשנו האנשים. על להגן כדי

 בית־חולים, שזה אמרנו שיפסיקו, יילים
 האנשים, את להכות התחילו הם אבל
 הרפואי, הצוות ואת הרופאים את וגם
בערבית. איומות קללות תוך

הא מן חלק באנשים. ירו גם ״הם
 ואחר־ ,למעצר לקחו הם פה שהיו נשים

שנש רבות פעמים ביקשו בלילה, כך,
בכל לנו שולחים והיו אמבולנס לח

ומוכים. פצועים אנשים קבוצת פעם
העי מצינורות פצועים ניתקו ״הם

 ולקחו מהמיטות אותם הוציאו רוי,
איתם.״ אותם

הש צה״ל שחיילי יתכן אם לשאלה
לשי האסורים ככרורי־דומדום, תמשו
שר הפציעות שלפי הרופא ענה מוש,
כדורי־רומדום. אלה היו אכן אה,

נר הראשון, היום היום, לאותו ער
 פצועים, 420 שיפא בבית־החולים שמו
ומכות. יריות פצועי רובם

ש פצועים שכבו אחרים בחדרים
 נעצרו, הוכו, מבתיהם, נלקחו כי סיפרו
 לבית־ פצועים והובאו חמורות נחבלו

החולים.
 אבו־וורדה, עבאס כמאל סיפר כך

 מחנה־פליטים (לא ג׳באלייה מהכפר
 ולקחו באו בלילה 12 ״בשעה הסמוך):

 למשאית אותי והכניסו מהבית אותי
 פלסטינים. 15 עוד איתי ודו צבאית.

 לי שקשה הברים לנו אמרו החיילים
 העליבו אותנו, קיללו הם עליהם. לחזור

אותנו. והשפילו
מא הידיים את לכולנו קשרו ״הם

 שלהם בנשק לנו והרביצו הגב, חורי
וב בכדור, כמו בנו שיחקו הם בראש.

הע אחר־כך הגוף. חלקי בכל בנו עטו
 עדיין כשהידיים ,2 לאנצאר אותנו בירו

 אותנו זרקו שם הגב. מאחורי קשורות
 לי נשברו אבנים. כמו למטה מהמשאית

 מכך חבול שלי הגב וגם והרגל, היד
מהמשאית. אותי שזרקו

 שהיד שם שעמד לקצין ״אמרתי
 לי נתן הוא כתשובה אבל כואבת, שלי

ער שלי, הראש על ודרך ברגל בעיטה

 ליד תל־וזשומר בבית־החוליס לטיפול נשלח ואחר״כך
 של אשכיו וגם יתכן כי סיפרו הרופאים תל״אביב.

מודאגת. לידו יושבת אמו היריות. מן נפגעו הילד
ך :ל : ממחנה־ אל־טוויל, מוחמד עלי,1:

מיר נפצע נוסייראת, הפליטים
נותח, הוא במחנה. הפגנה בעת ירכיו בשתי יות

3? ״ד*.־ הפוגרום קורבנות
בית־ לתוך פרצו צה״ל שחיילי אחרי ימים 10 בעזה,

 מן חלק רבים. לאנשים עצמות ושברו היכו החולים,
 בכוח שנלקחו אחרי לבית־החולים הובאו הפצועים
טופלו. אחר־כך ורק נעצרו, אנושות, הוכו מבתיהם,

 ומפצעים ומהפה מהאף רם לי שירד
בראש.

 המיב־ את לנו הורידו הם ״אחר־כך
 אותנו והעמירו החולצות ואת נסיים
 בא רקה וכל קשורים, הים, מול בחוף,

 אחר־כך מכות. לנו ונתן אחר מישהו
 את להכניס לנו ואמרו אותנו הושיבו
 ירד הזמן באותו הרגליים. בין הראש

 העז מישהו אם מאוד. קר והיה חזק גשם
 ומכים באים היו הם מכאבים, לצעוק

יותר. חזק אותו
 בבגדי־ אותנו הלבישו ״אחר־כך

 ששכב צבאי רופא שם היה אסירים.
 ואז יותר. אותנו יכו שלא והתחנן עלינו

 הערבית המישטרה עם התקשרו הם
 הם אותנו. לקחת שיבואו וביקשו בעזה

 למחנה־המעצר, מחוץ אותנו הוציאו
 אותנו ולקחה באה הערבית והמישטרה

 הרביעי ביום קרה זה כל לבית־החולים.
, . האחרון.״ הג׳יפ ליד ־

השרוף
 מטושטש, שכב, אחרת מיטה ^
 13 בן ילד אל־טוויל, מוחמר עלי ^

 עמרה אמו נוסייראת. ממחנה־הפליטים
נפגע עלי בעיניה. מודאג ומבט לידו

 שאשכיו ויתכן ירכיו, בשתי מכדורים
הכ להוצאת ניתוח אחרי מיריה. נפגעו
לטי נשלח שיפא, בבית־החולים דורים

 תל־ה־ בבית־החולים יומיים של פול
שומר.
 או החמישי ביום היה ״זה סיפר: הוא
 שלחה אמא ימים. 10 לפני השישי,

 הרבה עמרו ובחוץ ירקות, לקנות אותי
 אחרי רצו צה״ל של חיילים אנשים.
 ברגליים. להם לירות והתחילו הילדים,

 לעמוד. לי ואמר חייל אלי בא ואז
 קיבלתי ואז לרוץ והתחלתי פחרתי
ההכרה." את ואיבדתי יריות
 ,15 בן נער שוכב ממנו רחוק לא
 ממחנה־הפליטים אבו־חוסא אחמד

ברג ביד, מכדורים שנפצע ג׳באלייה,
 וראיתי מבית־הספר ״חזרתי ובגב: ליים
 ממנו ירדו החיילים שרוף. צבאי ג'יפ

 שעמדו האנשים בכל לירות והתחילו
 תאונת־הדרכים*. אחרי יום היה זה שם.
 16 והיו מהיריות, נהרג האנשים אחד

פצועים.״
פצוע מים. כמו זורמים והסיפורים
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