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במדינה
 )71 מעמוד (המשך

 מחייך ממש אני והיום לעתיד. כות
 התעוררות את רואה אני כאשר

ל שלם, דור של באיחור הציבור
 הנמקים מפשע חפים של שאלה
בכלא.

סלק לעשות צריך לכל. צדק
זכו נגד יפעל לא שהחוק כדי ציה,
שוט נגד החוק למשל, האזרח. יות

אזר עוצרים זה סעיף לפי טות.
 מתי ראשי, ברחוב היום לאור חים

 פקו־ וכותבים להם, מתחשק שרק
עבר אני שוטטות*. על דת־מעצר

 עד וחמישי, שני כל זה את תי
מהאף. לי יצא כבר שזה

 מ־ האחרונות, השנים בחמש
 בשלושת הייתי ,1979 עד 1974
 מארצות חוץ כדור־הארץ, רבעי

ה כולל מדינה, ובשום האיסלאם.
 קיים לא הקומוניסטיות, מדינות

ל רוצה אתה כזה. מטופש חוק
מה לך שיצא עד תשוטט שוטט?

 ואם התייר. מטרת זוהי הרי אף,
 אסור זה מדוע לתייר, מותר זה

 את מאשים אני המדינה? לאזרח
 המחוקקת הרשות את המישטרה,

 נוקפים שאינם השופטים, את וגם
כזה. מטופש חוק לשנות כדי אצבע

 לשוטרים מאמינים גם השופטים
מת אזרח כאשר עיוורת. בצורה

ב קראתי לא ומעולם שוטר, קיף
 הרי אזרח, שתקף שוטר על עיתון

לשוטר. תמיד יאמין השופט
 לבוא שצריכה טוען אני לכן

כ שיטות שתעקור אלטרנטיבה,
 חברה קיום תאפשר מהיסוד, אלה

 שווים חוקים בעלת חברה צודקת,
 עצמם את יסתרו שלא חוקים לכל,
 ישרתו אלא בחברה יפגעו ולא

 הפרט את יפלו שלא חוקים אותה.
להיפך. או החברה, בשם
לכל. צדק ישרור אז ורק אז

מישפט
המין ואבר ן,בדי־ד.ז

7ע אייס הוא
באקדח; גרושתו

כגבר כוחו את להוכיח כדי
 על ליברמן אהרון איים מדוע

 זאת ? באקדח שרה, מלכה גרושתו,
בפ שנותרה היחידה השאלה היתה

הא התביעה ולך. דויד השופט ני
 השנה בשלהי כי הגבר, את שימה

 לבל גרושתו על איים שעברה
 לה, אמר הוא אחר. גבר עם תחיה
 איתה. יגמור אליו תחזור לא שאם

בפניה. האקדח את נופף ואז
בדר המישטרה בידי נתפס הוא

 השנה, בינואר גרושתו, לבית כו
 בבית- ברסוז. אקדח בכיסו כאשר

ה בכל ליברמן הודה המישפט
 צבי סניגורו, לו. שיוחסו אשמות

 לבית־ה־ להסביר רצה לידסקי,
 ומוחו בליבו שעבר מה את מישפט

 לשם העבירה. ברגעי הנאשם של
הפסיכו את כעד־הגנה הביא כך
רודי. דויד הנודע לוג

 זה היה כי לשופט הסביר רודי
 כוח־גברא הפגנת של קלאסי מעשה
 מתוסכל היה ״הוא כלי-זין. בעזרת

ו ממנו, התגרשה שאשתו מכך
 כי להפגין ורצה אחר, גבר מצאה
 גבר מכל עליה כוחו חזק עדיין

 ״לכן הפסיכולוג. הסביר אחד,״
 בפניה נופף המין לאבר כתחליף

באקדחו.״
 אינו שליברמן התרשם השופט

 יותר ינופף לא וכי מסוכן, אדם
חוד רק לו פסק ולכן בכלי־זינו.

ל שייצא כדי מאסר, וחצי שיים
 הסניגור אולם הפסח. בחג חופשי
 עבור וביקש יותר, עוד הצליח

לי לעבודות־חוץ. אישור ליברמן
ה לחג להמתין יצטרך לא ברמן

 הוא בחירות. לזכות כדי חירות
 תום אחרי עתה, כבר משוחרר
 כל לביתו וחוזר במישטרה, עבודתו

החד חברתו עם להתגורר לילה,
בצה״ל. רס״רית שהיא שה,

 שאפשר עבירה אינה שוטטות *
לע אלא החוק, לפי עליה לעצור

בילבד. כב
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