
במדינה
אדם דרכי

ף של דיוסנו סו כרמאי הפילו
 רמאי. הלפרין אריה לכן רמאים. כולם

״יותר מלא. בפה בכך מודה לא הוא
רמ שאני טוענת שהמשטרה להגיד נכון
אלה טרופים בימים יכול מי אבל אי,״

 עבי־הכרם בתיקים שכתוב למה להאמין
 בתיקי האחרונות השנים במשך שנערמו
 המטה־הארצי? של פלילי לזיהוי המחלקה
מאמין. כל־כן־ לא אופן, בכל הלפרין,

 ל־ גם יש הגון, מקצוע בעל לכל כמו
 פילוסופיה משלו, תורת־חיים )21( הלפרין
מעשיו. את להצדיק כדי שנוצרה
 הלפרין אריה למה ? כזד! אני למה

 הזאת שהמדינה ״מפני הלפרין? אריה הוא
 אדם שכל מפני מגנבים. כולה מורכבת

ו רמאי הוא ברחוב רואה שאתה שני
נוכל לא שהוא מי כזאת, בחברה נוכל.

 מסכן!״ הוא רמאי ולא
אריה היה מסכן להיות לא כדי אז

 חברת־ה־ מטעם כגובה מתראה הלפרין
מנשים בטענות־שווא כספים מוציא חשמל,

הלפרין נאשם
רמאים כולם

 הגובה כי הדעת על העלו שלא זקנות,
לכיסו. הכסף את משלשל התמים
 טוענת כך — כולם כמו להיות כדי

 בקביעות הלפרין הוציא — המשטרה
אזר של מתיבות־הדואר דואר המחאות

 ד,לפ־ של מושגיו לפי שהם, תמימים, חים
נוכלים־בפוטנציה. לפחות או נוכלים, רין,

 אחד וכל ורמאים, נוכלים שכולם מפני
 עיני את ולנקר השני את לרמות מנסה
 חכם יותר להיות הלפרין משתדל חברו,

ל השכם — לרמותך הבא כי מכולם,
 מתכוונים בעצם, שכולם, ומפני רמותו.
 אותם רמה — אותך לרמות ליבם בסתר
קודם! אחת שעה ויפה אתה,

פור רגילים. פושעים סובל לא הוא
 אותו, מגעילים וסרסורי־זונות גנבים צים,

 לא הוא נורא. דבר זה הפשע בכלל,
רמאי. הוא פושע.
רדיפה, תסביר עם אנשים שיש כמו

ש רק לא רמאות. תסביך להלפרין יש
 למישלוה־ זאת מחלה הפך עצמו הוא
ו ימים על־ידה נירדף גם הוא — ידו

לילות.
 מנסה העולם שכל לו נדמה הזמן כל

 אותו, מרמה מס־הכנסה אותו. לרמות
 בטענות כספים ממנו מוציא ביטוח־לאומי

 מנסים שלו טובים הכי החברים שווא,
 שלו, החתיכות את ידיו מתחת להוציא

 בני ורמאים נוכלים בני נוכלים כולם
 הרמאויות מיפלג אנשי ביחוד רמאים.

 את הזמן כל שמרמים המטה־הארצי, של
אותו. לסדר כדי בתי־המשפט כל

ה מקצוע בכל כמו גכלא• גניכה
 משעשעים, רגעים זה בתחום גם יש גון,

 המקצועי הרמאי של חייו את שהופכים
 בבית־הסוהר האסירים כל יותר. למגוונים
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הובאו והן - המשנזוה תיק׳ מתוך לקוחות אלה תמונות

ל שהוגש שלעירעור למסקנה, ״הגענו
ש ואחרי ועובדתי, חוקי יסוד יש פניני

 התביעה של באי־הכוח נימוקי את שמעני
הנאשם.״ את לזכות החלטנו וההגנה

 לבוש ומשופם, שחרחר גבר עאזם, כלדון
הנא ספסל על קפוא נשאר בבגדי־אסירים,

 משמעות את הבין שלא היה ניכר שמים•
השופט. דברי

בער לו הסביר זוכית!״ חופשי! ״אתה
 עד מופקד שהיה לידו, שישב ש־טר בית

 אסיר־עולם, של שמירתו על רגע לאותו
ה בבית־המשפט עירעורו לשמיעת שהובא
עליון.

 של ידו את לחץ הייק ישראל עורך־הדין
 לרגע אף איבד לא הייק לידו. שישב עוזרו,

שמו לאדם כיאה הקרירה, פניו הבעת את
 מיסמכיו את לאסוף החל הוא אנגלי. צאו

 שלוזתו את איבד ולא ההגנה, משולחן
ב והתקבל בית־המשפט, מבניין כשיצא גם

ש טייבה תושבי עשרות על־ידי תשואות
שם. נקבצו

 לאחר הראשונות, הדקות עשר במשך
 בפה עאזם כלדון ישב מאסר, של וחצי שנה

בהלם. לקה כאילו פעור,
★ * ★

קר!" היה ״הילד
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 באחד התחילו כלדון של צרות
 אשתו לו כשילדה אשתקד, מארס מימי | 1

בהיר־שיער. בן
 למרכז הצעירה אשתו את הביא כלדון

 איש־ ילדה ושם טייבה, כפר של הבריאות
 והאם בריא היה התינוק בנה. את מהאין

 לבית־החולים הועברו שניהם בטוב. הרגישה
 כעבור אותו ועזבו בכפר־סבא, ליולדות
ימים. ארבעה

 של בביתו ביקרה שבועות שלושה לאחר
 בכפר. טיפת־חלב מתחנת אחות הצעיר הזוג
 שתעודותיו הילד, שלום מה לוודא באה היא

 טי־ למשרדי מבית־החולים עתה זה הגיעו
ש לה סיפרה אישמהאן שבכפר. פת־חלב

ש אחרי ימים שלושה מת הוא מת. ילדה
לביתה. חזרה

 נעצר הבן, של יום־הולדתו אחרי כחודש
 יחד בטייבה. לתחנת־המשטרה והובל כלדון
אשתו. גם נעצרה איתו

 לחוקריו כלדון סיפר מעצרו, לאחר מיד
 ימים שלושה הבכור. הבן של פטירתו על

 שבת, ביום הביתה, אשתו את שהביא אחרי
 לו סיפרה ואישמהאן מהעבודה חזר א ה

 והיא לאכול, רצה לא הילד חולה. שהילד
 אליו ניגש כלדון לישון. אותו השכיבה

 קר,״ כבר היה ״הוא מת. שהוא ונוכח
לחוקריו. האב סיפר

 המקומי, הרופא של לדירתו מיהר הוא
לביתו לבוא ממנו וביקש גאזי, ג׳ברה ד״ר

 שאין טען גאזי ד״ר תעודת־פטירה. ולרשום
 אליו הילד את להביא ודרש מכונית, לו
המשפחה. לדירת במונית אותו להסיע או

הת לאחר והחליט, לביתו, חזר כלדון
 של ביקורו על לוזתר אשתו, עם ייעצות
 משפחתו, קרובי לשני קרא הוא הרופא.
 בבית־הקברות בנו את קבר ערב ובאותו

החמולה. של

בגרץ" ומכה ״סטירות״לחי
לסי האמינו לא מטייבה חוקרים

הת שחשדותיהם יתכן האב. של פורו ) (
 שנערכה המיסתורית הקבורה בעיקבות עוררו

 חשדותיהם את ביססו הם בחשכת־הלילה.
 יחצי ארבעה נולד הילד נוספת: עובדה על

 זוהי כי להם ניראה החתונה. לאחר חודשים
 ו־ במשפחה בושה רגשות המעוררת סיבה

התינוק. לרצח לגרום העלולה
 מתח־ כלדון הועבר מעצרו לאחר יומיים

ב נתניה. למשטרת בטייבה נת־המשטרה
משו משה נתניה למשטרת בא בוקר אותו

מ מיוחדים לתפקידים המשטרה סמל לם,
ה עם הסתגר משולם פתח־תקווה. נפת

שעות. ארבע במשך בחדר, חשוד
 בשעות ערך מיוחדים לתפקידים הסמל

 מסר ממנה שכתוצאה מיוחדת, חקירה אלה
מה לחלוטין שונה נוספת, הודאה כלדון

טייבה. במשטרת קודם־לכן שמסר הודאה
 בעברית, משולם על־ידי נרשמה ההודאה

 באוזני הוקראה לערבית, לדבריו, תורגמה,
סי טוב״. ״מרצון על־ידו ונחתמה החשוד

ההודאה: נוסח לפי לחוקרו, כלדון פר
 לקחת כשהלכתי יום, באותו התחיל ״זה

 מבית־ נבהאן, ובני אישמהאן אשתי את
 מבית־ אותם הוצאתי בכפר־סבא. היולדות
וב הצהריים, אחרי ארבע בשעה היולדות
ל חזרה בדרך איתם נסעתי שלי מכונית

ל התחילה אישמהאן טייבה. בכפר ביתי
 ,איך לי: ואמרה הזמן כל ובכתה בכות

 תהיה בושה איזו לכפר? בן עם אחזור אני
ולאבי.׳ ולאמי ולהורי לנו

 ,זה לה: ואמרתי אותה הרגעתי ״אני
 להתבייש.׳ מה ואין שלי הבן זה חשוב. לא

ל והמשיכה לי שמעה לא אישמהאן אשתי
תד אל ,בסדר, לה: אמרתי אני אז בכות.

 לא היריך יגם כך, על יידע לא איש אגי.
 הילד.׳ של גורלו יהיה מה לדעת צריכים

לבכות. הפסיקה אישמהאן אז
הכ הביתה. הגענו בערך שעה ״כעבור

 לבית, נבר,אן ואת אשתי את ישר נסתי
 לא חזרה. שאשתי אחד לאף להודיע מבלי

 במשך אשתי. להורי ולא לשכנים הודעתי
 לא וגם מהבית יצאה לא אשתי הזמן כל

בני. את הוציאה
 ואז, בוכה, הזמן כל שאשתי ״ראיתי

הצהריים, אחרי בשעות שבת, יום באותו

 גופת את מוציאים טייבה, תושבי שחס המשטרה, עובדי
החמולה. של המוסלמי בבית־הקברות מקברו, הילד

 תוצאות. לכלל הביאו לא הפאתולוגי המכון ובדיקות קבורתה, אחרי כחודש הוצאה הגופה
כלשהי. מחלה סימני או אלימות סימני גילוי איפשר ,לא הילד גופת של הריקבון

הגונה הוצאת

 כדי אותו, ולקבור בני את להרוג החלטתי
 שבת, יום ובאותו הפרשה. כל את לסיים
 ובני אשתי את לקחתי בערב, שש בשעה

מה ונסענו בה, נוהג שאני במכונית־המשא
 היה בני הזמן כל טירה. כפר לכיוון בית
על־ידי. בתא שישבה אשתי בידי

 ואז לטירה, בכניסה לסיבוב שהגענו ״עד
 המכונית את עצרתי לבכות. התחילה אשתי

 לו נתתי בני. את להכות והתחלתי בצד
 (העד הגרון. על ומכה סטירות־לחי שתי

ה על הימנית ידו את והניח עלי, מדגים
 הימני הצד על וכן ימין, בצד שלי, לחי
 את הכיתי זו ,בצורה באוסרו: גרוני של

בני.׳)
 בבית הביתה. וחזרתי הסתובבתי ״מיד
מת.״ שבני לדעת נוכחתי

״ ★ ★ ★ החיים" לי ״גמאסו
 המע־ אחר מיד שהתרחש מה כל ל ך*
הו באותה בפרטי־פרטים סופר שה, ^
לשון: ובאותה דאה

ו בבית אשתי עם בני את ״השארתי
ממני לקבל כדי גאזי, לד״ר ברגל הלכתי

 מיוחדים, לתפקידים הסמל "1 ?1111 ה
| | / | | | |  ממלא כשהוא משולם, משה |

 השיתזור בעת הנאשם של אשתו מקום את
. שטרתי ה בידו המ ל חליף — חבי ק. ת ו נ לתי

 פגשתי הדוקטור של בבית תעודת־פטירה.
 שהדוקטור לי אמר והוא הקטן, אחיו את

 הלכתי כמרפאה. לו שמשמשת בחנות נמצא
 מצאתי ושם אבו־זוהיר, בית מול למרפאה

 ואני מת שבני לו אמרתי גאזי. ד״ר את
 לי אמר גאזי הד״ר תעודת־פטירה. מבקש
 שלא זמן כל התעודה את לתת יכול שאינו

 אביא שאני או לי אמר הוא המת. את ראה
 מכונית שאביא או אליו, שנפטר בני את

 לי ויתן בני את יבדוק והוא אותו ואקח
תעודת־פטירה.

 ולא הלכתי בסדר, גאזי ר לד״ ״אמרתי
ה בלילה, מאוחר כבר היה יותר. חזרתי

וחצי. שמונה או שמונה היתד, שעה
 וחליפה בני את לקחתי הביתה, ״הגעתי

 את השארתי לבן. בד וחתיכת שלו לבנה
 אותר, הנחתי במכונית. נסעתי בבית. אשתי
 בני את ומסרתי אמנה, חמותה, בית על־יד

 שאני לה אמרתי אותו. שתרחץ לחמותי
 אותי: שאלה חמותי קבר. לו לחפור הולך
 לה עניתי הילד?׳ את הרג מי זה? ,איך

 את הרגתי איך אותי שאלה שוב שמת.
שמת. לה עניתי אני הבן.

 ואני אותו, רחצה הילד, את לקחה ״היא
 הכפר, למרכז הלכתי קבר. לחפור הלכתי

 אמרתי פריד. וגיסי כאלד אחי את ולקחתי
 קבר. לו לחפור רוצה ואני מת שבני להם
ו איתי, ובאו יותר אותי שאלו לא הם

הקבר. את חפרנו שלושתנו
בני, את לקחת חמותי לבית ״הלכתי




