
שהצטיין האסיו של האישי סיפוח
 ערב שר הבגגזר בגזשכגזזז

 זזזרית זזימזה וזכיפוריבו יגגז
 גזע- שער ריר \זז\ז״ ״בעזרע

 שר שבתת ר ציפגזה שיהג,
 ב־ ביגגזר זזגזפזרגזגז האפיר

 שמזון גזחזבי, ןב2יע ישראר.
 \זצ- ער ההריגה נשיא בירי

 הגזגזהג- נזרר בריבוי בויגוהו
שבוה. בכרא ניע

 בגזריוז רביוזו התנזר בג׳יפ
 יעעב עיבר עיבה, ריר בנינזץ,
 פיפורו א\ז נזנרגש גזרוזבי

 ר־ בנזעננרנ-נזבינייע הגזרוזגן.
 חיי- בביוז-גןפה הדרך, אנרך
 1אנ נזשריע אעז, ובביה פאי

נזעיפנר.
 שרצוז הבן שר עיפנת נזנ1
לע צה1 נז\ נזאנרע אביר את
 שהב- האפיר בתשנבה, בר

 הנורא, נזוננענת בריר עיין
 בעייע רנזנזעיר הרוצה נזארע

נזרעבי. ןב2יע — ערשיע

שסו כלא מרד בלילי

"  בשער הכלא. מבית לשחרורי שקדמו הימים בשני כולם, לי אמרו ן
4ןן 1 1/■ | את לי איחל ידי, את תורג׳סן שמעון הכלא מפקד לי לחץ סעשיחו ■ |

בידיהם. לי מנפנפים תאנוירים כשכל הכלא את עזבתי החדשים. חיי לקראת האיחולים גדטפ

ת א מ

ב ק נ ו ח ■ ד •3מ
 לפני בערב, הלילה. כל ישנתי

 כלא מפקד תורג׳מן, לי קרא הארוחה, /
ש הגדולה, הבשורה לי והודיע מעשיהו,

החד במהדורת כבר עליה שמעתי למעשה
 לי אמר ״מרחבי!׳׳ שבת. מוצאי של שות

לחופ מחר יוצא ״אתה עליז, בקול תורג׳מן
חנינה.׳׳ לך להעניק החליט המדינה נשיא שי.

 מעשיהו בכלא לשיאה. הגיעה התרגשותי
 קול־ישראל. שידורי את האסירים שומעים
 שעה של החדשות במהדורת שבת, במוצאי

הח המדינה ״נשיא אני: גם שמעתי תשע,
ש מרחבי, יעקב לאסיר חנינה להעניק ליט
 הומתק ושעונשו עולם, למאסר בשעתו נדון

אחדות.״ שנים לפני מאסר שנות לעשר
ה כל מנוחה. לי ניתנה לא רגע מאותו
 בזה אלי באו והחדשים, הוותיקים אסירים,

 איחלו הסוהרים ידי. את ללחוץ זה אחר
 קרצו הכלא קציני איחוליו׳,ם, מיטב את לי
 אתה כיפור יום בערב ״מרחבי, בידידות. לי

 את לחוד אסיר כל לי אמר חופשי,״ תהיה
יד הם אשר ואת בעצמי, אני ידעתי אשר

בחוץ.״ אותנו יודע:.״זכור אני כי עו
 התרגשתי לא חיי ימי שבכל לי נדמה

ש למרות הללו. הנוראים הימים בשני כמו
 לי הודיעו לא שבת, במוצאי שודרה הידיעה

 אמי השחרור. לערב עד רשמית אותה
 כבר ידעו בשבת, אותי לבקר שבאו וקרובי,

 הכלא מבית ישר שאבוא נדברנו כך. על
תבו שלא •מוטב בנימין. שבקריית לביתם

 אותך יצלמו ״הצלמים לאמי, אמרתי אי,״
ב תחכי מנוחה. לך יתנו לא והעתונאים

בעצמי.״ אבוא אני — בית
 כל על חשבתי לישון. יכולתי לא בלילה

 לבית־הסוהר. מחוץ שאעשה ותנועה תנועה
 מן עלי שעבר מה כל את בזכרוגי העליתי

 פתח־ למשסרת עצמי את מסרתי בו היום
 הרבים הימים הארוך, המשפט דרך ,תקודד.

 שטה בכלא המאסר רמלה׳ בכלא שישבתי
 בחיי ביותר הנורא הלילה — הדמים וליל

הפידאיון. מרד ליל —
גדו אחת בדייסה במוחי, התערבל הכל

ה חברי באוזני שמסרתי העדות קטעי לה.
ב העתונאים של הנרגשות השאלות וועדה,

 קציני של השתי־וערב חקירת המרד, ליל
 שבצעתי הרצח חקירת את שניהלו המשטרה

 מסר בהם ברגעים אלי תורג׳מן של ודבריו
 •אתה משלי: קטנה לא בהתרגשות לי

 לבי. מקרב הצלחה לך מאחל אני משוחרר.
תצליח.״
 מרחבי,״ ״תצליח, שאצליח. רצו כולם

 שבין הימים בשני לי, אומר אחד כל היה
שח רגע לבין בקול־ישראל ההודעה שידור
להצ בעצמי אני רציתי מכל יותר רורי.
 סנים. ההצלחה לי האירה לא כה, עד ליח.
 הלילה את זה מכלל להוציא אפשר אולי

 ובכל המתים, בין להחשב כבר יכולתי. בו
 עם יחד עצמי, את להציל הצלחתי זאת
 — הלאומי הכבוד .ושארית הסוהרים שאר

•אמוק במרוצת דהרתי בו בלילה בליל־שסה,


