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 הוא גרם. 30 יש שקיבלתי בפנד.
 אפר הוא מישקל. לי יש אם שאל
תלו לי יש ואם לי, שמגיע מה שזר.
אחר רישפית. בקבילד. אפנה נות,
 לפאהל חיילים עוד כשהגיעו בן,

 אותה שהביאו יפים כפה היו שלנו,
מזון.* כפו

סיגר 10 ״מקבלים :סיגריות
 בלי סיגריות אלה ליום. מרום יות

קי לא בשבוע פעם לפחות פילטר.
 שקיבלנו או בכלל, סיגריות בלנו

 גם סיגריות, לקחו בולם חמש. רק
 לאחרים. ונתנו עישנו, שלא אלה
 זו כי לעשן, שהפסיקו באלה היו

 אותה. לעשן ►קשה שממש סיגריה
סי לקבל יכול בקבלה שעובד פי

שמשתח פהבלואים ,לבנות׳ גריות
 שעובד הצבאי השוטר אבל ררים,

ש מפה חלק לעצמו מחרים שם
 שהוא למרות מקבלים, היינו אנחנו
 ב־ חופשי סיגריות לקנות ימל

שק׳׳ם.״
 מיתקן היה ״אצלנו ג סיקלחות

בש במיקלחת. עבד שלא חימום
 אותנו לקחו לא הראשונים בועיים

 עבד. החימום מיתן שבה למיקלחת
להת כדי לשם מתגנב הייתי אני

קלח.״
 20 יש החוק ״לפי 1 ביקורים

 אבל בשבועיים. פעם ביקור, דקות
 שבוע, כל הגיעה שרה הסתדרנו.
 20פ־ יותר תמיד נמשך והביקור

 אז רעב, שאני ידעה היא דקות.
ו קפה סנדוויצ׳ים, לי הביאה היא

 האלה הדברים כל לבנות. סיגריות
ו שותה אוכל, אני אבל אסורים,

 מעלימים הם הביקור, בזמן מעשן
עין.״

 על הגבלות ״אין :מיכתכים
 ולקבל מכתבים לשלוח אפשר דואר.

 לא אבל — הגבלה בלי מכתבים
 המיב־ על צנזורה יש מגיעים. בולם
והחו פנימה הכיוונים, בשני תבים

ה של רגילה, צנזורה גם יש צה.
נד הכלא. של צנזורה וגם צבא,

 שמישהו לחוק, מנוגד שזה לי מה
 הסוהר כמו אישית, אותן שמכיר

המכ את לקרוא גם יוכל שלן,
המכ בל מגיעים לא שלך. תבים
 שהם עד זמן המון ולוקח תבים,

 יש שמקבוצת יודע אני מגיעים.
 גלויות 50 לפחות לי שלחו גמל

.״12 רק הגיעו אבל עידוד,
 אוהלים ״כשהוסיפו :שירותים

שירו בנו שלנו, במיכלאד, וחיילים
ש ומי לשם, הלכתי חדשים. תים
 לא לי אמר השירותים את בנה

 הסתובבתי עדיין. בהם להשתין
 סוהר שם עבר הגדר. על והשתנתי

 היה הוא זה. על תלונה לי ותקע
אחד בני. לו שקראו קטן סאדיסט

תדהר שירות סרבן
לכלא שוב ללכת מוכן

 טיסרמן, דני היה זה הזה. העסק
מצ מסיבות אסיר היה הוא שגם

 אסיר־מצפון עוד שם היה פוניות.
 קראו ככה גבול. יש מקבוצת אחד,
 שטימרמן אחרי מצפון. אסירי לנו,

 מיד- אחד, עוד הגיע השתחרר,
חנה.״

ם: חי כו האחרו ״בשבועיים וי
 אותנו שהאשימו באלה היו נים

 שלי החברים אבל בטבח, ישירות
 הטענות מהאוהל. לעוף להם אמרו

הור שאנחנו היו נגדנו העיקריות
 צריך שבצבא הדמוקרטיה, את סים

 כולם אם יהיה ופה פקודות, למלא
ז״ בפוני יעשו

 עריק שהיה אחד היה שטויות. לו
מי יום. 28 וקיבל שנים שש במשך

 שנים, 10 עריק שהיה אחר, שהו
בכלא.״ יום 14 קיבל

הר שכבו ״במישרדים הווי:
 לחתום נתנו שלא פישחקים, בה

 שש-בש. דומינו, שח־מט, עליהם.
 חליל עשה שם שהיה אחד דרוזי

 עם חאפלה ועשינו ברזל, מצינור
 הסוהרים באו ופיסטוקים גרעינים
שע אמרו הם החליל. את והחריפו

 שיב־ אחר־כך רעש. מיד יותר שינו
ו חליל, עוד לעשות אותו נעתי

 בשבוע השקט. על לשמור ניסינו
ועשו ,יאמנים׳ כמה באו האחרת

למנוע כדי דבר כל לעעוזת שצריך ״חשבתי
מספיקות. רא והפגנות ה המיותמת. המשו את
שתר מרמות צה״ל חיילי את מציל לא זה

 את סידר שלי באוהל מהכילואים
ה את וביטלו הרס״פ, עם העניין

תלונה.״
אה  סנדלר. הוא ״הרופא :רפו

כ במיפסעה. זיהומי פצע לי היה
 הסתכל, הסתכל, הוא אליו שהגעתי

 החובשים, לעשות. פה ידע ולא
ש לי וגם לזה זה סימנו מאחוריו,

 הוא בזה. הוא לעשות, מה אין
יו האיזור, כל את לי לגלח רצה
 להפנות וגם השיחרור, לפני מיים
 אחר* בביודחולים מיון לחדר אותי

השיחרור.״
ת רו ה  סוהרת שם ״היתד. :סו

 ב־ במו נראה וזה במגפיים, שהלכה
 שתי פעם המכות. בלי אבל סטלג,

 לתוך אחד אסיר לקחו סוהרות
 במשן בצעקות אותו ושטפו חדר,
מ- מזועזע קצת יצא הוא שעה.

 גם הפסיקו ותופפו. שרו חאפלה
אותם.״

 חאפלה
באוהל

 במי- סגן צ׳רקסי. שם יה ^
י /  ביחידה לשחת שסירב לואים, י /

 סירב הוא מטעמי-מצפון. קרבית
 הוא המוסלמים. אחיו נגד להילחם

חמי מתוכה מאסר, לשנת נשפט
בפועל. חודשים שה

שנת כאלה היו זאת ״לעומת
וקיב- מהמילואים עריקות על פסו

 יהיה שאם אומר תדהר אמיר
 ישוב הוא ללבנון, שוב לצאת עליו

ה את יודע הוא כאשר גם ויסרב,
 היא אותו. מחזקת שרה מחיר.

אביה: על מספרת
 עוד ליכודניק. הוא שלי ״אבא
ש בן-אדם פטיבעו הוא מבית״ר.

 הדברים, את כואב הוא אבל שותק.
לו. איכפת

 הוא מאוכזב. בל־כך עכשיו ״הוא
 בלבנון. שעושים במה מאמין לא

 שם. להיות צריכים שלא חושב הוא
 עשה, שאמיר מד. על לו כשסיפרתי

 ללכת מוכן שהוא הכבוד ,כל :אמר
לע צריך אבל — נעים לא לכלא.

 לכלא, אותי לקח הוא זה.׳ את שות
אמיר.״ אצל שלי לביקורים

במדינה
ת ו נ ז ת י ע

ן1ע1?זתל גח5ל
 קורא ישראלי כתם

 היהודיים ?כוסים
ם8 ?החרים בהוליווד  ר
איש־הכסזסון 7ש

 מאנשי אחד הוא גאברס קוסמה
 ,2 בסרט החל הדור. של הפצפון

 הי- במולדתו מישטר־העריצות על
ש נעדר, בסרטי וכלה וווונית,
 למתרחש העולם מצפון את עוררו

 בדרום־אםרי־ במישטרי-העינויים
 הרב כישרונו את הקדיש הוא קר״

ונרדפים. מדוכאים על להגנה
 של כתב הוא גלביץ עיטור
 כמד- משמש וגם ישראלי, בידורון

האפרי בבירת־הסרטים ליומון ווח
רפורנור. הוליווד קאית,
 גאברס קוסמה הפעיל עוד כל

 הוא אחרים, כלפי שלו המצפון את
בלתי־ בשבחים בישראל גם זכה

 1 המסקנה: במילה. מילה נאום,
 הנאום, את להם כתב שמישהו

 באח אותו קראו הם זה אחר בזה
שטו! הוא שהקטע או גאברס,
אי| הוא. אף מוזר הנאום תוכן

 חסרו של התסריט את קרא לא
 אד או זה שפרט טוען אינו איש

 עדי לו אין שאף המתוכנן, בסרט
 אנס לפוגרום לגרום עלול שם,

 שעז כנראה, הוא, החשש שמי.
 הזוג איש־מצפון, של הטיפול

 הו בגורל בולו, העולם בהערצת
 ממשלו למדיניות יזיק לסטינים
 < משמש גלביץ שעיטור הליכוד,

 מיז כלפי בפה.
 עצו גלביץ יהודי.בהוליווד.

 כ הוא פי בשם בעקיפין, מגלה,
 הדבריו מכוונים מי ואל — תב

 י! בארץ ביקות ״בעת :לדבריו
 1בם לבוא קאברם קוסמה ניסה

 הישרא הסרט לעידוד המרכז עם
 כאז והמיסחר. התעשיד. בפישרד

 ז כוונתו על הזה הפקיד שמע
 ז סרט להסריט גאברס קוסטד.

הצרו גומוך חברת למען בישראל

 הכל. השתנה עתה אולם מסוייגים.
 את להפעיל החליט גאברס קוסטה

ישראל. כלפי גם המצפון
האדו הנורות כל את הדליק זה
 לפני נדלקו שלא אותן — מות

 נדלקו הן במחנות־ביידות. הטבח
 הוא גלביץ. עיטור של בראשו גם

להע העשויה לפילחמת-מנע, נחלץ
 של עיטור־המלשינות את לו ניק

ממשלת־הליכוד.
 לעיתון בדיווח דמיוני. נאום

הי לצמרת עיטור גילה ההוליוודי
הכי כי עיר-הסרטים של הודית

 ב״בעיה לטפל מתכוון היווני מאי
במקור. המרכאות — הפלסטינית״

 עילגת: באנגלית עיטור מדווח
 קוסטה נפגש בארץ שהותו ״בעת

 יהד ישראליים, שחקנים עם גאברס
מ שחקן למצוא כדי וערבים, דים

 הערבי. דמות את שיגלם קומי
 נפגש שהוא השחקנים כל כמעט
 עם הדבר: אותו את אמרו עימם

 של לכישרונו לי שיש ההערכה כל
 אם מפקפק אני גאברס, קוסטה

 הבינלאד ההזדמנות על שפח אני
המ (הלשון בסירטו. להופיע בית

 בישראל כאז במקור). — סורבלת
 למען כולם לוחמים האמנים, אנחנו,
הפלסטי הבעיה של צודק פיתרון

יוכ והישראלים שהערבים כן נית,
ה אולם ביחד. בשלום לחיות לו

 כלי־התיקשר מציגים שבה צורה
 גורמת הבעיה את הבינלאומיים רת

 על והתקפה אנטי־שמיות של לגל
אח בארצות חפים־מפשע יהודים

 הטרוריסטיות ההתקפות כמו רות,
 בביודהכנסת יהודים נהרגו שבהן

 חשש יש ברומא. ועכשיו בפאריס
 קום- של סרטו יציג שבה שהצורה

 הפלסטינית, הבעייה את גברס טה
אנטי של חדש לגל לגרום עלולה
בעולם.״ שמיות
שח לא ביותר. מאלף קטע זהו

 הארוך הנאום את אמר אחד קן
 ״כמעט אלא גלביץ, לדברי הזה,

ה- אותו על חזרו השחקנים״ כל

נלביץ עיתונאי
מונעת מילזזמזז —

 בארצות־הבר הפצתו לשם תית,
 הגי הוא יוני־ברסל, חברת על-ידי
 שמר לקוות רק יכולים ,אנחנו

 יקו ביתיברסל וידידינו ואסרמן
 לו רבה בקפדנות התסריט את

 ס לתוך דולרים מיליוני שישפכו
 עו אנטי-שמי לגל לגרום העלול

מי.״
 1 ״ידידינו״ ברורה: הכתובת

 ובו בהוליווד, השולטים הזדים,
 היהודי ואסרמן,'המנהל לו שם

 עלום-׳ ישראלי פקיד יוניברסל.
 1 פת גידעון השר של במישרדו

 יה את גלביץ באמצעות היר
 הו לא שעדיין סרט מפני הוליווד

א כלל ושהפקיד רט,  ן קרא י
 גאברם שקוסטה מאחר תסריטו,

 טוס לסחוט אליו לבוא טרח
הנאה.
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