
■ב אני ?)רד,. זר, איך1 ״ודע לא ׳אני ר,זח.
 אני חזר,׳ התיק הודיתי. לא שלי חיים

הא וגם היות נפגעתי קצת ואני הודיתי,
 דדה ■שלא דבר ילד, בחטיפת אותי שימו
 ׳ועקב כזה. דבר היה ■ולא ■גברא לא קיים,

ה בל ■עם אז ישנים. .שש קיבלתי אני זה
 אמרו בתוכו, אז ■שאניונכנסתי הזה, בלגן

ככה. ,אמדתי יכסה ׳תגיד לי
 (בשיחה .אמר כן גם ׳איולמירט ייש, ■מה

 שיהרגו לגאנדי ■שיגיד בכנסת) שהוקלטה
 י מיישפט לו עושים ■ליא הוא למה אותו,

 פה, תיאטרון לא זה תראה, * השופטת
לשאלות! תענה

עורך־ידין ייזת
הי׳ 1ז

 ׳כיל־כך ׳תדבר איל בסדר, : השופטת
 ׳ותענה ,השאלה ■את ■טוב תשמע החבה!

הבנת? בקיצור,
!בקיצור ■פונה אני בסדר, :פפה

׳אלכ היה שלך הפורד־ידין :ליבליך
כזהו דבר זוכר נכון? רינון, סנדר

 של עורך־דין זה ככה. נאמר ג פפה
זה? עורן־-דין ׳איזה יודע אני קרקעות.

 יפוי-כוח לו נתת אתה :.השופטת
אותך? לייצג

 יש אם זוכר. ■לא שיאני באמת :פפה
 ׳זוכר. לא אני נתתי. ■אז שלי, חתימה ■שמה

הזיכרון ■כל את ב״לבל הזר, המ״שפט כל
■שלי.

 אתה .פסק־הדין, שניתן לאחר ו ליגלין*
 לדבר רוצה ■שאתה רינון ■מר ■את ביקשת

נכון? עיתונאי, עם
? רינון ■מסר ׳ביקשתי ■אני : פפה

ף: בלי כן. לי
 ׳ביקשתי ■שאני יגיד :רינון מר יאם ג פפה

 לי ׳שיתנו מוכן :אני ■עיתונאי, עם לדבר
 הזמנתי אני ■אם בית־סיוהר, ■שנים ■שלוש

■שלי! החיים בכל עיתונאי פעם
אותם. לך יש אז : ליגליף

? ■לי ■יש מה זפפה
!ר,!שניס שלוש את לך יש : ליבליך

 זה לו, קוראים איד יודע אני ג פפה
האלה? הפיאות עם
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 עם יחד בא ■רינון עורך-הדין נ דיליכל
 אבל לבית־היכלא, אליך, מהארץ ולנטין ■מר

להיכנס. נתנו ■לא ■לולנטין
? זר, !את ■לך סיפר הירא :!השופטת

 !כזה דבר לי ידוע לא לא, :פפה
 הייתי •אם העורך-דין, את מגרש הייתי
כזה! דבר יודע

 לפי אליך, יפנה רינון !מר :וליבליך
 אתמול. כאן היה הוא אתמול. כאן עדותו

 רוצה שאתה ממנו ביקשת שאתה יאמר הוא
 מה לעיתונאי, ■שילד הסיפור יאת ■לספר
 לעיתונאי ■נתנו .כשלא ואז, ילך, שעשו

 לו ׳ואמרת לריינון סיפרת אתה ■להיכנס,
 ׳תאמר ׳להעיד, רוצה ■שאני ימה ■זה הנה
 את שיידעו רוצה ׳אני לעיתונאי, זה את

. האמת■
■שילי. לא ■שלו, האמת זה :פפה

גל די ? ■נזה ידבר זוכר לא ואחה :לי
כזה. דבר היה שלא זוכר אני :פפה
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? כזר, דבר היד, לא :היטופטת

כשאיני אלי יביא הוא לא. לא, לא, : פפה

ומטין גתבע
!״חייו תולדות את לי סיפר ״הוא

למישפט ככול מוכל פפה
\״ זריקת־אמת לקבל מוכן ״אני

■עליו, מעוצבן היותי איני עכשיו אז

 יב־ שינה חצי כשישבתי בשאטה. הייתי
 בן־אדם, אלי בא בלילה פיתאום שאטה,

ישסו... מה ייודע לא ׳אבי,״ ״׳אני לי אומר
׳וילנטין. השופטת:

? ייודע אני !ולינטין, :פפה
? ׳אותו דיברת : השופטת

 איני איתיו, אדבר אני בסדר, :פפה
 אבל לי, קראו הקירות, ׳ארבע עם ישימה

אותו. הזמנתי ילא פעם אף
 הוא אותו, הזמנת לא יפה, :השופטת

אותו? ראית ■אליך, בא
יכן. :פפה

? איתו דיברת .מה על :השופטת
 :אני חייו, קורות את לי סיפר :פפה

דיברנו... ייודע,
 קורות את לך סיפר הוא :!השופטת

? חייו
אייתו... ■דיברתי בן, פפה:

 קורות את ליו סיפרת אתה :השופטת
חייך?

 רק לו סיפרת ׳אני לא, איי :פפה
 דברים העניין. ■שיל לנופו שנגעו דברים

אותי. שעניינו
? דברים איזה : השופטת

 איך על הבית־כיוהר, עיל דברים : פפה
 בךאדם על ליו '׳סיפחתי סובלים. האסירים

 סובל ״שליו, הכליות לימות, הולך שהוא
 עיוות־ ועל דברים, מיני כל ועוד מהכליות

לאנשים. שקוריה דין
 שמתרחשים דברים ■על רק : השופטת

 ׳שמחוץ דברים על -יד,׳סוהר? בית בתוך
בכלל? א״תו דיברת לא לביית-הסוהיר

 קצת, שיעזור חשבתי אני לא, : פפה
סובלים. ■שהם אנשים ייש וישמר, היות

טוב. יעזור. ׳שהוא ׳רציית :היטופטת
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 שיעצרו בזמן רוקנשטיו, מר :ליבליף
 בבית־ דיון היה יומיים, כעבור ׳אותך,

 הוו־ אתה כאשר בביית־המישפט, המיישפט.
 אתר, ,וידיו עור ילך ישחיר, לפני עיור פעת׳

או אתר, לבד, הופעת אתה ׳באשר ■אמרת,
 כדי קטן, סכין תמיד יש ״לי כך: מר

 אלא ■ביד לי היה ■לא הוא מנדריינות. לקלף
 בצלאל, שיל בקשתו ׳לפי הגעתי ׳בגרב.

 דיוקג־ מר עכשיו עניינים״. במה בינינו יש
שטין...

 בית־ ישל בפרוטוקול נרשם זה :פיפה
ששיקרתי. כנראה יאז הימיישפט,

טוב. השופטת:

ת מ א ה ת־ סנ מ ״
א ה״3<<*1 ל
 שאתה דבר עוד פה יש :השופטת

 עדים לי ויש אלי, התקשר ״הקבלן אמרת:
 ■ועוד: כסף.״ לי וחייב אותי, מכיר שהוא

 כסף.״ לי חייב הוא כי הכל, פיברק ״הקבלן
אמרת. כך

 לי חייב לא הוא אמת. לא זד, : פפה
 עלי ישמע לא ׳והוא אותי מכיר לא והוא
 להיבדק מיונן ■אני ׳עליו. ושמעתי לא ■ואיי

!׳בימכיונת־אמת זה על
ך  מגי- ילא עליך האמת מכונת :ליכדי

 לזה נגיע לך. ש״ש הבעיות בגלל בה.
מכוינת־האמית. עניין דבר, של י בסוסו

!זריקת־אמת לקבל ׳מוכן אני : פפה
!0 01 !0

 נגד (הסחיטה ׳שילך במישיפט :[*,דיבל
 ׳וסא־סוח שהודית לאחר מיזריחי), ■בצלאל

ש העונש לגבי שאמר מר, יאמר התביעה
 אמרת. ■שאיתר, ■דברים ייש לך, לתת צריך

 חילק כן גם ״אני :ככה מתחיל שאתר,
 להגן ׳שצריך טעינה התובעת כי מהציבור,״

 שצריך טעינה ״התובעת מפניך. הציבור על
 לתת צריך לי יגם ■מהציבור, אותי להרחיק

 ממרחי ■בצלאל זה — המתלונן אם הגנה.
 התחתון, העולם ׳אנשי עם ׳והתייעץ הלך -

ה האם ■להגן? צריך כזה ;אדם על האם
 ׳להרחיקו צריך או עליו, להגן צריך ציבור

 ׳שלך. האלה הדברים זה, מה מהציבור?״
 מר ושהימתליויבן, בב״ת-המיישפיט אומר אתה

 אנשי ■עם שהתייעץ בן־יאדם הוא ממרחי,
 שהוא יידעת ׳אליך. ■בקשר התחתון העולם

 מר, אומר: אתה ■לכן ׳אנשים, עם התייעץ
׳נכון? כמוני, הוא מימני, רוצים אתם

 שלך, הגירסיה את שמעתי איני :פפה
שלי. בגירסר, לענות ירוצה אני עכשיו

בבקשה. השופטת:
 אני או עיורך־דין, ייודע, לא איני :פפה

 קיבלתי ■אני הודייתי. אני קרה. איך ייודע לא
 הודיתי! לא יפעם יאף אני מזה. זעזוע
 דבר על הודיתי שאיני לי התברר ׳ובסוף

 לא זה כי עליו. מיודד, הייתי לא ׳שבחיים
 זר, על כזה, דבר בהקלטה ׳ואין אמת,

כביכול. ולד, (לממרחי) לחטוף ׳שניסיתי

לפה. לי שבא ימה מכל אותו ותפסתי
 הפעם, עוד אומר ואני היא, האמת אבל

 וותכן הזה, הבן-ואדם מי מושג לי אין
 לא אני בעולם. יישיר הכי הבן־יאדם שהוא
ומהו. מיהו מושג לי אין יודע.

ב ■ותר "[?■שהו טו
■ נ ט ׳ מ ׳ *

 בהמי אחר־כך, אומר אתה :דיל3יל
 עלי כתוב הוד, היום ״עד :הדברים שך

 מישהו יש יאם וכר. עלי חקירה יש בעיתון,
 ילא ׳ובות־המישפט זה, מאחורי ׳שמסתתר

 בית: יטה יודע ילא ׳ואני כך, על יודע
יכך.״ על אותי יפצה יומי יגיד, המיישפט

 חוקר: אולימרט שח״ב ככר״ אומר אתר,
 איני משהו. יתגלה יאחד שיזם ייודע ״׳איני
 משהיו יש ואם מעורב, אהוד, לא בבר

 לא וב״ת־המייש&ט זה, ׳מאחורי שמסתתר
 יר־ ביית־המישפט ימה ייודע לא !ואני ייודע,
 אומר אתר, על־יכך.״ ■אותי יפציר, וימיי גייש,

 ■ממיני, טוב יותר ■לא הוא הזר, ■שהאיש
השופ כסוד ואתם, עליו, חוקרים ׳ועכשיו

 ואיחר־ עונש, יעלי ׳תתנו עכשיו אתם טים.
 אי־ ׳ואותי ממרחי, זר, מי לכם יתבדר יכך

לפצות. ■יותר אפשר
 לא חזר, ■שיהא״ש לי ■אומר יאתר, :פפה

 טוב שיותר- מיישהו ייש ? ׳ממיני טיוב יותר
? מימני

ך: די כ ׳אין! די
 אדם שאם מופיע יכך אחר :השופטת

 שמתייעץ לפיני ׳תחתון, עולם עם מתייעץ
 מישהו. ■בכך ישיש ׳סימן מישטרה, אנשי עם

 מתייעץ שהוא הזה, הדבר את לקחת מאיפה
? התחתון העולם על

הזמן. יכל ׳בבפר־יוינד, הייתי אני :פפה
 ׳שיחלסתי לפני עיור כתבות, צצו הזמן כיל
 אחד. ■אף עם ׳שדיברתי ׳ולפני אולימרט, על
 הסת^ ואני כתיבות, מייני כל כתבות, היו

 אספתי ׳אני האלה. הכתבות על ׳מכתי
 כתבות, מילאה בונבוניירה של ■קופסה לי

 ׳מהכתבות. דברים מצטט הייתי פעם וכל
 מכיר לא אני הפעם עוד אומר אבי אבל
 בבן- לפגוע הרם ■וזר, הזה, הבן־יאדם ■את

מפשע. יחף אידם
טוב. השופטת:
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ך כלי  בצלאל עם דיברת אתה :לי

 לנושא בקשר שיחות, וכמה כמד, מיזרחי
 בטלפון, איתו דיברת ? כן הסחיטה, של

אמת?
זה. על הורשעתי אני : פפה

ך כלי  האלה, שלך השיחות הורשעת. :לי
 לא ? נכון שלך, . הבית מן ניהלת אתה

 וכך מהבית, אלא ציבורי, מתא־טלפונים
אותך. תפסו גם

מהבית. חלק :פפה
 אביא ואני הוכחות, בתיק יש :ליכליך

 התנהלו לבינו בינך שהשיחות מחר, אותן
 שלמה, שעד, היתד, אחת שיחד, זמן. הרבה

 היתד, אחרת שיחד, בערב, לעשר תשע בין
 שיחות איתו ניהלת שעה. רבעי שלושת
נכון? ארוכות,
 לתשו־ להביא רק רוצה אני כן. :פפה
 אם הזה. הנכבד בית־המישפט של מת־לב

 יכול אני מיזרחי, בצלאל את מכיר אני
 עשוי הוא מה, ? בטלפון שעה איתו לדבר
שלי? הקול את יזהה ולא מאבן,

שאתה זה, את אמרת אתה :דיסליך

 כזה, כיסוי מין השפופרת לתוך הכנסת
משהו... עם ספוגה כזאת מיטפחת איזה

? כזד, דבר אמרתי אני :פפה
 את לזהות אז ואי־אפשר כן, :ליבליך

הקול.
 כאלה מומחים יש הארצי במטר, :פפה
שלי? הקול שזר, שיאמרו גדולים,

ת: ט פ שו כזה? דבר אמרת ה
!כזד, דבר אמרתי לא לא, לא לא : פפה

ך  עניין שזה בטוח היית אתר, :ליפלי
? נכון למישטרה, ילך לא והוא לבינו, בינך

 אובייקט, בתור אותו קיבלתי אני : פפה
דבר. שום עליו, מושג לי ואין הכל, וזד,

 את עשית כאשר אתה, :השופטת
למישטרה? ילך שהוא התכוונת לא זה,

? זד, מד, : פפה
 ילך שהוא חשבת לא :השופטת

? פח לך ויטמון למישטרד,
 את להגיד שיכול מישהו יש :פפה

זה? את לאשר שיכול זה?
 שהוא חשבת כך? חשבת השופטת:

אותך? ושיתפסו למישטרד, ילך
 ? אגיד אני מד, !אפשרות יש :פפה
 שהוא סיכוי יש באש, משחק מישהו
 שהיא סיכוי יש החתול, עם משחק יישרף.
, אותו. תסרוט  אליו כשטילפנת חשבת, לא :השופטת

אותך? תתפוס שהמישטרה פעמים, כמד,
 את לך אגיד אני ? חשבתי לא :פפה
 שלי, החיים כל אני השופטת, כבוד האמת,

 על חשבתי לא משהו, לעשות כשהלכתי
 הייתי לא חושב, הייתי אם התוצאות.

דבר. שום עושר,

א ה1״ ר ק נ
?״ וובר״ן

• י ד לי כ  היית הלב, לדאבון אתה, די
זה? לפני רבות שנים עבריין

אנשים, יש תיקים. 15 לי יש :פפה
!עברייגיים נקרא זה תיקים. 600 להם יש

 עושה שכשאתה אתי, תסכים :ליבליך
 שלך הסיכויים ארוכה, טלפונית שיחה

 מאשר גדולים יותר הרבה הם להיתפס
 ? יודע אתר, זה נכון, ? קצרה שיחה זו אם

 ? טלפון בתור אותי שואל אתר, :פפה
 טלפון, בתור אותך שואל אני :ליבליך

ת: ט פ שו באמת! ליבליך, אדון ה
 לי, תאמר עכשיו תודה. לי,בליין־:

 היתד, זו באה, המישטרד, כאשר בבקשה,
 אמרת אתה ולכן גמורה, הפתעה בשבילך

 לכם יש ממני, רוצים אתם מד, מיד: להם
ממני. גדול יותר גנב

 נוח לי היד, לא מאד, פשוט :פפה
לבית-ד,םוד,ר. ללכת

01 !0 !0
 היו נעצרת, שאתר, לאחר :ליבליך

 מנטש, על איימו שלך חברים איומים,
 שתפסו איך ככה, יעבור לא שזר, לו ואמרו

כזאת... בצורר, פפד, את
משהו. לך להסביר רוצה אני :פפה

שבת אדם אני חברים. לי שאין אדם אני
 לא אני בבשר, עבדתי האחרונה קופה

 עבדתי אני בגניבות. לא בפשע, עבדתי
 ואני טרגדיה, זד, לי שקרה ומה בבשר. רק

 סובלים, שלי הילדים זה, בשביל משלם
 בגלל הבא, בחודש להתגרש עומד ואני

 ושתעזבו חברים, לי ואין הזה, הסיפור כל
 וכל המאפיות, של הפנטזיות מכל אותי
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