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 עבודתה. את עשתה המ״שטר׳ד, תלונה.
בזה. מעורבים ׳לא ׳אנחנו

 על־ידי תלונות נגדו הוגשו האם :כהן
אחרים? ׳אסירים

 יגישו. יש׳אסירים מקובל לא ׳לא. ז יתמיד
: הן ל כ׳שע׳ני׳ת בבקשה, לי תאמר כ

 באופן הסברת ליבליך, אדון של ׳שאלתו
 האסירים. ׳בין החשבונות עניין ׳את כללי

כן. תמיר:
׳אסי .בין התחשבנות על ׳דיברה :כהן

 של הספציפי ישר,מיקרה ׳אומר ׳אני רים.
 איותה לייחס יכול ׳אינך פציעתו, פפה,
הזה. ההתחשבנות לסוג

 שפפיד. לי חשוב דירי, לגבי :תמיר
 אותו נוציא ואם עליו, להגן ׳שצריך אדם

 יקבל והוא הדקירה, את יקבל הוא החוצה
 ואני קודם, זה א׳ת !אמדתי ■אני המכה. את

 מאד ׳במצב ׳נמצאים ׳אנחנו זה. על חוזר
 קום־יזם, אותם ׳וחיים האסירים, עם עדין
 אחו־ לחקור להתחיל עניין שום לנו ואין

 כידי הסיביות את ׳בדיוק :ולדעת ידנית,
 זה ׳תפקידנו, לא ׳זה וסר. אותם להפליל
 לשמור הוא .תפקידנו המישט׳רה. תפקיד
 מינימלי, סדר איזה־שהוא על הכל בתוך
 על ידיעות לנו יש ואם אסנרים. על הגנה
 ׳בכל להיתקף עלול שהוא פפה, יכסו אדם,
עליו. לשמור עלינו יהיה, שהוא מקום

׳ב אחרים1 התלונן, ושלא אמרת :כהן
 מקובל די זד, מתלוננים. ליא כלל דרך
 להתלונן? מסרבים ׳שהם אסירים, יבין

׳ודאי. תמיד:
 לקבל יבולים הם אחרת :השופטת

 חותכים מלשין אם ׳קורה מה תקיפה. עוד
 מישהו על מתלונן הוא ׳אז הפנים, את לו

? מיס׳ויים

ר עול שילטון טרו
 שהוא אדם רואים אנחנו כאשר :׳תמיר

 מה אותו ושואלים יקשה, סוכה יאו נדקר
 ואני מהמיטה. נפל תמיד הוא אז קורה,
 שדקרו ׳שאדם סיפור, לכם ׳לספר יכול
 אותו ושאלנו ׳בגב, פעמים ׳ארבע ׳איותו

 ונו, מסמר. על !שנפל אמר הוא קרה, מה
מתלוננים. לא הם

 איזה שי׳ש אוסרת זאת :השופטת
שם? טרור של •שילטון

 לא שי׳לטון. ישם יש׳ בהחלט ז תמיר
 מוסכמות של ׳שליטה ישם אבל.יש שילטון,
 המוסכמות, לפי הולך !שלא יומי ׳שלהם,

׳להיענש. עלול
 בתי- !שילטונות לדעת. מעניין זה :כהן
להת מנסים מי׳שרד־המי׳שטרה או הסוהר

 משהו ׳נעשה האלה? התופעות על גבר
הזה? ׳בנושא

 על הנוכחי, שהנציב יודע אני :יתמיד
 מאמצים עושה עבדתי, אייתו ׳שירק יפנים, כיל

 הודיע אפילו הוא התנאים. לשיפור עצומים
 לבתי־ס׳והר להגיע שרוצה וחוסניתיאב, על

ייעודיים.
 מפני התנאים, שיפור אומר אתה כהן:
והאלה? לתופעות גרמו התנאים שלדעתך
 התנאים, שיפור ׳אומר ׳אני :׳תמיר

 אסירים לח׳לוק׳ת גם ׳מתכוון שאתר, חשבתי
כללי. באופן שונים, בסתי־סוהר סוגים ■לפי

׳כללי. באופן כן, :כהן
 ׳מאמצים שנעשים יודע אני :תמיר

 עם מתנהל כמובן, זה, ואפל מאד, גדולים
בזה. ■שכרוך מה ׳וכל וכו׳ח־יאדם, ׳תקציבים

 יקבל שמישהו למנוע אבל ז ׳השופטת
שזה... חושבת אני בגב, דקירות ארבע

 עיקר וזה הרבה, עושים ׳אנחנו :תמוד
 ׳לדעת למשל, ׳שלי ובכלא, שלנו העבודה

 ׳עשוי מי או עלול מי האלה, הדברים ׳את
׳ב העבודה. עיקר וזה המכה. את ׳לקבל
 לא אבל ביטחוני. ׳וכמובן הפלילי, שטח
 זה. על האחוזים מאת בכל עונים יתמיד

 אנחנו ׳אפשרויות, על עולים שאנחנו במידה
מ אחד אותם להרחיק משתדלים מייד

■ ■! 1■
 מיקרים היו האישית, לידיעתך כהן:

 איזו־ במתכוון לעצמם ׳שיגדמו ׳אסירים של
 לעיבור בדי דקירה, .אפילו הבלה, ׳שהיא

יותר? טובים שתנאיו ׳אחר, לבית-סוחר
 הבלה אבל מיקרים. החסה יש :׳תמיר

 גב על חתכים זה ליעצ׳מם, גורמים שהם
 לא זה זה. לכיוון או זה ׳לכיוון היד,

ארוכות. דקידות־סכין
׳חתכים. זה ג כהן

 לנו, היה עמוקים. ׳חתכים גם :׳תמיר
 בכלא לחנינה, בקשר באחרונה, עכשיו,
 יחתכו אסירים, כשמונים חתכו ׳ששם !שאטה,

עמוקים. ה׳תכים ;והיו עצמם את
 דקירות- ישם היו זיכרוני, למיטב 'כהן

ממש. סביו
חתכים. רק היו לא. לא, :תמיר

האחרונים הימים
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 אז התקליט. על ׳ובשבחים סונזעץ בות
 כדי לבית־סוהר? אותו מכניסים עכשיו
 שוב החוצה וכשייצא ייהרס, הוא ששם
?״ קשה במצב יהיה

 עם שגת
המישפחה

י  האמין לא ממש האהרון הרגע ד י
 מאז ל׳בית־הסוהר. יישלח בי שמוליק >

 י׳דיו, רפו ה׳עירעור את התביעה הגישה
 ליבו צפונות א׳ת לגלות נטה לא הוא אך

 יחד הפאב את לנהל ה׳מ׳שיך הוא ׳ברבים.
 הפאב. בעל של גיסו גיבעון, אבי ידידו, עם

 לנהל ׳לישמוליק שהציע זד, היד, גיבעון
 ה־ מן אותו הוציא בשותפות, הפאב את

 עם הסתבכויותיו אחרי שקע שבה אפיאטיה
החרק.

 כתב באחרונה התאושש. ׳ש׳ש׳מוליק ׳נראה
 טר׳ומפלדור יוסף של חייו על ׳תסריט

 שסו הסרט בהפקת משקיעים לעניין והחל
 נוסף הראשי. התפקיד ואת לגלם רצונו

 להוציא עמד החדש הנוכחי תקליטו על
 עם ביחסיו שפל תקופת אחרי אחד. עוד

 ׳בית חיפשו וג׳חי הוא הביתה. חזר אשתו
 ילדיהם. שני ועבור עבורם בפרי באיזוד

 נורמליים, לחיים חזר שמ׳וליק בי היה ׳נראה
בפועל. המאסר מהלומת עליו נפלה ואז

לב בית־המישפט על-ידי שהורשה אחרי
 נפרד חופשי, כאדם השבוע סוף את לות

 לאולם עימו שבאו המעטים מידידיו שמוליק
להתבודד. ׳וביקש בית־המי׳שפט,

 שני ג׳׳וזי, אשתו קראום: מישפ׳חת בני
 באו לא רבקה, ואחותו וצדוק יגאל אחיו

 את ׳לצער רצה לא שמוליק לבית־המיש׳פט.
 מלהילוות להימנע מהם וביקש המשפחה

 שעות את רצונו. .את ׳כיבדו ׳והם אליו,
 בגפו. בילה החמישי ■יום של אחר־הצהריים

 שם״ עשה. ומה היה היכן יודע אינו איש
 את לעכל סדי ׳שעות לבמה זקוק היה ליק

 הבקתה, בא בערב עליו. ׳שניחתה הגזירה
 ביום ולמחרת, ׳והילדים ג׳׳וזי עם בילה

 הנשואה רבקה, אחותו אצל בילד, השישי,
בהרצליה. ומתגוררת לרואד,־חשבון

 ממנו !להיפרד ׳שביקשו הרבים לידידיו
 הצליח לא ואיש תוכניותיו, את גילה לא

 אחיו, עם בילה השבת יום את לאתרו.
 לקח הצה׳ריים אחרי יגאל, איש־הקולנוע

 בילו מיולי וסתו יגאל עם ׳ויחד בן, בניו את
ב בילה שוב במוצאי־שבת בלונד,־פארק.

 ולשם ילבן טלפונים. על השיב ולא ביתו,
 לחוצל׳ארץ נוסע הוא כי שמוליק סיפר

מתנות. המון להם יביא ׳וכשיחזור
 ״אלוהים

גדול״ הוא
/  לבית־המישפט אליו נלוותה לא וזי ד

 הוא שם. להתייצב כשבא המחוזי, ו*
 רק גבעון. אבי של בביתו מטנד, נפרד

 היו אבי וידידו שפרן, משולם פרקליטו,
 ׳ובחולצה קצוצה בתספורת שסוליק, איתו.

 בשעה בדיוק ׳למזכירות היגיע ספורטיבית,
 כבעבריין לא בו נהגו כאן גם הנקובה.

 ׳שלא החוק עם ׳שהסתבך בבארם ׳אלא
 בית- סמיז׳נון לבלות לו הותר בטובתו.
 בשעה האחרונה, הניידת לצאת עד המשפט

המיס־ על שחתם אחרי כצהריים. 12.00
 בית־ למיזנון אבי עם שמוליק ירד מכים

 ■שהיה למחות מי׳ש׳טהתי, ליווי ללא המישפט
 אליו ניגשו במיזנון, ישם׳ עציר. ׳בעצם

את ■והביעו ידו את ׳לחצו אנשים, עשרות
מעצרו. על צערם

 של תאי־המעצר אל במעלית ושקרד לפני
 ״׳תשמור גבעון: לאבי אמר בית־המי׳שפט,

שלי.״ הילדים על
 עליונה יד כי מאמין קראום שמוליק

 ׳וה׳לא-׳טובים. הטובים מעשיו, !את מכוונת
 מי אנחנו, מה משיריו: באחד כתב כך

 / חטאנו /מה התשובה באלוהים אנחנו,
 אלוהים / התשובה באלוהים / פשענו מה

הכל. הוא אלוהים / גדול הוא
 האישי, סיפורו את מספר ההא אחר ■בשיר
 על ■שליטה לו שאין אדם ׳של סיפורו
 יתמיד אך לטוב המתכוון :אדם מעשיו,
 סתם / בדד איש אחד יום ברע: מסיים

 אינסוף בשבילי / צדק קצת לחפש הלך
 אפשר איך / מצא לא הצדק את / צעד

 / שלחם אדם על אגדות / סיפורים לספר
 על אגדות / תיאורים לתאר אפשר איך
בדד. תמיד שתמיד אדם

!■ ישי שרית
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