
במדינה
משפט

 סודיות
חור עס

 המשפט של המקודשים העקרונות אחד
 הינה ללקוחו עורך־דין בין שיחה כי הוא,

 עד היה שלישי אדם אם גם חסוייה.
 את להביא יכול הוא אין במיקרה, לה

בית־המשפט, בפני תוכנה
 לויט, ישעיהו עורך־הדין גם חשב כך

 סלם, אבו מחמוד מרשו, אצל לבקר בבואו
 במעצר וישב גיסתו ברצח חשוד שהיה

ערה. בוואדי משטרת־עירון, בתחנת
 לשוחח ביקש לויט למזכרת. שיחה

 לא מבוקשו כמקובל. ביחידות, האסיר עם
 עם לשוחח נאלץ בלית־ברירה לו. ניתן

מר תחנת־עירון, מפקד של בחדרו העציר
חן. דכי

 שוטר. עוד הקצין מלבד נכח בחדר
 לעורך־דינו, העציר סיפר שיחתם, במהלך

במישטרה. הודאה מסר כי
 כשהחל יותר, מאוחר חודשים ארבעה

ב בחיפה, המחוזי בבית־המשפט המשפט
 הופתע סלונים, עימנואל השופט ראשות

 נוכח שהיה השוטר, הועלה כאשר הסניגור
 להציג וניסה מפקד־התחנה, בחדר בזמנו

 בעת רשם אותו השיחה, של זכרון־דברים
לסניגורו. העציר בין הפגישה

 ציטט בראונר, עדי התובע, 7 סודיות
 על חלה שהסודיות האומרים, פיסקי-דין
 שנכח שלישי צד אך בלבד, עורך־הדין

 רשאי בשיחה, במיקרה שלא או במיקרה
תוכנה. על להעיד כן

 לבקשת השופטים נענו לויט, להפתעת
זיכרון־הדברים. הגשת את התירו התביעה,
 חמורה בעיניו נראתה שההחלטה לויט,
 לא ואכן, עירעור. להגיש החליט ביותר,

משמ בעלת ההחלטה נראתה בעיניו רק
 מהחלטת ״המסקנה :ביותר עקרונית עות

 שעיין נוסף עורך־דיו הגיב בית־הדין,״
 ממנה, נובע :חד־משמעית ״היא בתיק,
 מכשירי- להתקין המשטרה תוכל שמחר
ש בתאי־המעצר או בבתי-המעצר האזנה

 בהקלטות ולהשתמש המשטרה, בתחנות
חשודים.״ להפליל על־מנת

אדם דרכי
המורד
הנצח*

מאשים! ״אני
רו ממוצא הוותיקים משפחות 220 ״את

בל בצורה במדינה השולטות ופולני, סי
עדית.
 בישראל, המיליונרים משפחות 220 ״את
 האוב־ שרוב בעובדה מתחשבות שאינן
קוו־העוני. בגבול חיה בארץ לוסיה
 לפוליטיזציה שגרמו הפוליטיקאים ״את
 טפשים של גן־עדן לעצמם ויצרו בארץ

המ הפוליטיקאים מוכשרים. בלתי ושל
ה הערכים את השמידו והבורים נוולים'

ישראל. יעוד של מוסריים
 — ישראל מדינת של ״דפוליטיזציה

היהדות!״ הצלת
 אחר, אדם כל דה־גול. של ידיד

 בפומבי הזו המרה האמת את קובע שהיה
 תוך מכונה, היה בוטות, כה ובמילים
 היא, הצרה כמטורף. מבטלת, כתף משיכת

לבטל. קצת קשה ברוך אברהם שאת
 הנודעת, סורבון אוניברסיטת בוגר הוא

מכת באמתחתו ופילוסופיה). (פסיכולוגיה
 של בניה מטובי הוקרה ותעודות בים

מסוע התכתבות להציג יכול הוא צרפת.
הרפוב של המנוח נשיאה לבין בינו פת

 מן בהרבה דזדגול. שארל הגנרל ליקה,
 היקר״ ,ל״ידידי הגנרל מודה המכתבים

 אותם הרעיונות על או האחרון, סיפורו על
הקודם. במיכתבו לפניו הביע

 אליו כתב הנודע, הסופר דיהמל, ג׳ורג׳
 הראה הזה ״הספר הבאות: המילים את
 אנו כי דרך, באותה הולכים אנו כי לי

 אור אותו וכי רעהו לצד איש פוסעים
העולם.״ את לשנינו מאיר

 עבר ,1932ב־ רומניה את עוזבו מיום
 ישב מהן בכמה ארצות. 60מ־ למעלה
 ולפנים לפני להכניסו שהספיקה תקופה

 שהותו מדינה. אותה של וחברתה בעיותיה
מהאטמה על ספר לכתיבת הביאתהו בהודו

 עת באותה טאגור. וראבינדראנאת גאנדי
ממ ראש נהרו, עם אמיצים קשרים קשר
 ממנה גנדי, אינדירה בתו, ועם הודו, שלת
 משותפים וצילומים מכתבים שומר הוא

רבים.
 59מ־ מבוגר נראה האיש נדלק. אור

 זקן פיו קמטים, חרושי פניו שנותיו.
 נדלק עששות, שהפכו בעיניו, רק וקפוץ.
 מתלהב כשהוא מרוחק. אור לפעם מפעם

 הנושאים מהרבה באחד דן או בדבריו,
 לכל בידיו מניף הוא לליבו, הקרובים

עבר.
 שנים. 11 בארץ נמצא ברוך אברהם

העוב כל את ללמדו הספיק זה זמן פרק
 נואשים. אני החדש בסיפרו דן בהן דות
 אי־הגינות, של רבה במידה לטעון, ניתן

 האפלייה. במחלת הוא אף מנוגע ברוך כי
 פולני גם אך ספרדי, איננו אמנם הוא

 בפי- וינסקו, כאלפונם נולד הוא איננו.
 של הפרטי שמו שברומניה. אטרה־נימץ

 אלפונס כשעלה אברהם־ברוך. היה סבו
 עם יחד לפשוט החליט לישראל, וינסקו

 אימץ מאז הזר. שמו את גם גלימת־הגלות
 כשם סבא, של הפרטי שמו את לעצמו
משפחה. ושם פרטי

 אברהם של האשמותיו לי. איכפת
 כהרגשת פשטני ממניע נובעות אינן ברוך

 כבר כתב נצחי, מורד הוא האיש קיפוח.
בכות קלה הצצה ספרים. מעשרה למעלה
 אינו מהם אחד אף כי מורה רותיהם
איכפת ספרי כולם היפה. הספרות בתחום

כדוד איש־רוח
אשמים 200

 נפצו — נוצרים הבקשיש, מעלתו הוד :לי
;פסיליכם את המלא העולם קורבנות !

 מטעם בפרס זכה בשלו ספר — כותי
הצרפתית. האקדמיה

 בצרפתית, חושב בצרפתית, כותב ברוך
 שהה בה זו, למדינה ונפשית פיזית וקשור

 את ויצר למד לסירוגין, שנה כעשרים
כתביו. מרבית

אר עלותו אחר גם אייכמן. משפט
 אברהם את שהניעה התסיסה חדלה לא צה

 על אשר את ולומר תמיד להגיב ברוך
של את ימיו בסתיו שחיפש האיש, ליבו.

 יכולה זו מכורה כי גילה המכורה, וות
שלווה. מלבד הכל, מסוגו לאדם להביא

 חוברת כתב עלייתו, לאחר בלבד כשנה
 חייב לדעתו מדוע להסביר מבקש הוא בה

 בינלאומי, בית־דין בידי להישפט אייכמן
 מע־ ,להורג להוציאו לישראל אסור ומדוע

_____ עין. תחת שה^עין
 דל במלון בירושלים, ברוך יושב כיום

לל שתורגמו כתביו, כל בנחלת־שבעה.
ממון. לו הביאו לא רבות, שונות

 כרווק נראה הוא המרושל בהידורו
 ומקומטת. נאה חליפתו טיפוסי. מזדקן

 בזווית מטה נוטה שלצוארו עניבת־הפרפר
 ציפרניו המיקטורן. תחת ונעלמת מגוחכת
מת הדלילה ושיבתו הרגיל, מן ארוכות
פרעת.
 המרץ במלוא ומסביר יושב כשהוא אך
 הברית או אי־אלימות למען הליגה מהי

 מקימם שהוא גופים — העולמית הרוחנית
או האופף הרישול סבר נעלם — ונשיאם

 ונימרצים. ברורים קולחים ודבריו תו,
 נהג בהם רחוקים, ימים כבאותם בדיוק
 בבתי- נילהבים פילוסופיים ויכוחים לנהל
 ושאר סארטר, קאמי, עם פאריז, של הקפה

ידידיו.
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מדי, מאוחר לא עדייו
 טוב מקצוע ללמוד יכול אתה

 משכורת לקבל וגם - ומבוקש
הלימודים! בתקופת
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