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נקפיץ המופעל
 עי גוטליב ישראל עלה יום אחר ום ,ן

ו להתקפותיהם חשוף דוכן־העדים,
הסני סוללת של המתמשכות שאלותיהם

 שהיה מי עצמה. על חזרה וההצגה גורים•
 היהיר, הגבר בני־ברק, של החזק האיש
 נפוח כשהוא בעירו להסתובב נוהג שהיה

ב איבד הוא צל• הפך עצמית, מחשיבות
 ממישקלו, קילוגרם 20כ־ החקירה מהלך

 היה באישיותו ביותר שבלט השינוי אך
דיבורו. בצורת

 כצעצוע גוטליב נראה באולם ליושבים
 דוכן־העדיס, על עלה כאשר בבוקר, מכני.
כהל עדיין תיפקד הוא משנת־לילה, רענן
קצ מחשבה אחרי פלט תשובותיו את כה.
 מלאה, בצורה אבל כימעט, מכנית רה,

 ככל אחת. ממילה יותר של בפסוקים
 הפכו תשובותיו קולו. נחלש הזמן שעבר
 הברה בנות ולפעמים אחת, מילה בנות
 כדי לו דרוש שהיה הזמן ומשך אחת.

מה וחלק סוף, בלי עד התמשך לענות
כלל. בתשובה זכו לא אף שאלות

 כי ידוע היה כבר ולקהל לסניגורים
 גיר־ על איכשהו חוזר עדיין גוטליב בבוקר

ב אבל מתמוטט. ואינו הראשונית, סתו
כליל. הובס הוא אחר־הצהריים ישיבות

״1ע ו ה1מ

 לילדים, הצעצועים כמו העד נראה לצופים
 והם בתוכם, החבוי הקפיץ את שמותחים
 במהי־ עליהם המוטל את לבצע מתחילים

 חדל שהקפיץ ככל אבל וביעילות, רות
 הם ולבסוף ביצועם, נחלש מתוח, להיות

כלשהי. גרוטסקית בתנוחה נעצרים
 עורכי־הדין הקהל, כי סוד זה היה לא

 ביניהם לברר וניסו תמהו השוטרים וגם
 אינו עד־המדינה את המפעיל הקפיץ אם
 העד השפעתו, פגה שכאשר כלשהו. סם

חסר־אונים. הפך
של בהתנהגותו במיוחד שמתמיה מה

 פשוט הוא שבור. או מדוכא נראה לא
 לפניי, במתרחש חסר־עניין אדיש, נראה

וחסר־הבעה. קמעה משועמם
 למדי קל היה המוזר, הנפשי מצבו ביגלל

 היה ניטרליות. תשובות למתן אותו להביא
 ושיחזוי אותו, שישאל שעורך־דין ברור

 את לבסוף יתיש השאלה אותה את וישאל
 הקלה ההתנגדות בדרך יבחר והוא העד,

״אולי,״ ״ייתכן,״ זוכר,״ ״אינני :ויענה
יו ולא בוהות בעיניים לעמוד ימשיך או

 השופטים מתערבים ואז מפיו, הגה ציא
 כי: המוקלט הפרוטוקול עבור וקובעים
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זוכר

 מתרגז שאינו העובדה היה גוטליב ישראל
מק שאלות אותו שאלו הסניגורים לעולם.
 אותה על ושוב שוב חזרו ולפעמים ניטות,

התבי השופטים, סוף. בלי כימעט השאלה
 גוט־ אבל סבלנותם. את איבדו והקהל עה
ב תקוע מבטו דוכן־העדים, על עמד ליב
 והיא וחתומים, שלווים. פניו שלפניו, קיר
האדישה. בדרכו השאלות על ענה

 כאשר גם פניו על חיוך העלה לא הוא
 עורכי־הרץ, על-ידי דברי־בדחנות נאמרו
 כאשר עיניו את השפיל או ד,וקנט לא והוא

הוא מפלילות. או פוגעות היו השאלות

 את למדו כבר עורכי־הדין כי דור ^
״  כי ידעו הם העד. את לתמרן הדרך ״
 על חזרה ואפילו בלחצים, עומד אינו הוא

 לגרום יכולה פעמים כמה השאלה אותה
 ולשנות במישטרה מעדותו בו לחזור ■ לו

שחק הסניגורים כל ואמנם גירסתו. את
כך. עשו רוהו

 גוטליב את שחקר תוסיה־בהן, שלמה
 בשעות אותו חקר התביעה, אחרי /'ראשונה

 ולקראת שלישי, יום של אחר־הצהריים
 מחלק בו וחזר גוטליב התמוטט היום סוף

״אי לאמר הירבה הוא המקורית. מגירסתו
למח ארוכות. שתיקות ולשתוק זוכר,״ נני
ב תוסיה־כהן המשיך כאשר בבוקר, רת

 גוט־ פחות. הצליח כי היה נראה חקירה,
מגירסתו. בו חזר לא אבל אדיש, היה ליב
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