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 מאחורי בימאי ברבש, לאורי כשסיפרתי
 אמר ניר, שלמה עם נפגשת אני כי הסורגים,

 היא מסתבר, רחל, רחל." עם ״דברי לי:
 ניר של החלטתו מאחורי המדרבן הגורם
למוטב. לחזור

 לארצות- נסע מהכלא, שהשתחרר אחרי
חדשים. בחיים להתחיל ניסה הברית,

 מעורב היה יותר שמאוחר חבר, עם ביחד
 הקים בלוס־אנג׳לס, מזעזעת בפרשת״רצח

 לדבריו, בו, שקינא מישהו חברה״להובלות.
 חזר הוא לשילטונות״ההגירה. עליו הלשין

להתאבד. החליט מיואש. לישראל
 בשוד הסתבך ההתאבדות לביצוע בדרך

 13ל־ נשפט חנות״תכשיטים, של מזוין
שנות״מאסר.

שמאחו מפורסם, כאסיר לכלא חזר הוא
 של ללא״חת, העשוי מנהיג של רקורד ריו

 ונתפס, משאטה לברוח שהצליח נועז בורח
 שאותם אלא רמלה. מכלא לברוח ושניסה

 כל המשולח האלים, הישן, לסולום שציפו
 שלא המנסה חדש, סולום גילו רסן,

 התנהגות על להשתחרר המנסה להסתבך,
שובה.

 וערן ברבש אורי את פגש תקופה באותה
טלוויזיוני תסריט לכתוב עמדו הם פרייס.

 מאחורי כי אומר, ברבש אורי לצידו. היתה
 קטנה אשה עומדת ומפחיד גדול גבר כל

 הדוגמה כנראה היא ניר רחל כמה. פי וחזקה
לכך.

 שקורה מה על ניר שלמה מסתכל כעת
 של הנוח המושב מתוך מבחוץ. בסרט

 מתפללת שהיא אומרת, רחל בית״הקולנוע.
 יסתכל לא לעולם שהוא לאלוהים לילה כל

מבפנים. בית־הסוהר על עוד

הראשונה? בפעם נעצרת מתי •
ותשע. שישים בחמישי בתישעה

למה? •
 לא אני לרצח. ונסיון התפרצות היתה האשמה
 לא ולעונש למיקרה האשמה בין אבל חף־מפשע,

פרופורציה. היתה
המיקרה. על לי ספר •
 שני ועוד אני לדירה, להתפרץ נסיון היה זה

 בחופשת אז הייתי אני אותנו. תפסו חבר׳ה.
מהצבא. נשק עליי והיה מהצנחנים, שיחרור
 הורג הייתי רוצה. הייתי — פרייער לא אני

בחדי בפעולות־תגמול, השתתפתי השוטר. את
 חדש דבר היה לא נשק הימים. בששת רות,

 יכולתי בשוטר, לפגוע רוצה הייתי אילו בשבילי.
לו יריתי רציתי, לא אבל הגולגולת. את לו לפצח

 דנון) ורמי צדוק ארנון <עם בסרט ניר
!־החיים כמו בדיוק אמין •הסרט

 מיואש שהיה מספר, הוא בכלא. החיים על
 באו עיתונאים ששני וכששמע מהחיים,

 לצאת היה אותו שעניין מה כל אותו, לראות
 פרחים. דשא, קצת לראות מהאגף, קצת

 הרשימו שלא ילדים שני פגש הוא לדבריו,
 לו שיעזרו מצידם הבטחה תמורת אותו.
פעולה. איתם שיתף חנינה, לקבל
 חתום הטלוויזיונית הדראמה נוצרה כך
 וכך חייו, סיפור על המבוססת החיים, לכל
 ברבש, אורי לבין בינו בלתי״רגיל קשר נוצר
 במאחורי רואים תוצאותיו שאת קשר

הסורגים.
 בסרט, תפקיד קיבל השתחרר, ניר שלמה

בבת ולדירתו ילדיו לשלושת לאשתו, חזר
לשלו נשפט הפעם שוב. נעצר מזמן לא ים.
 בתאונת־ מעורב היה הוא חודשים: שה

 הפעם גם ביטוח״חובה. לו היה ולא דרכים,
במיקרה. שהסתבך אומר הוא

 עובד עצמו. את לשקם מנסה הוא כעת
 הקיוסק את ובונה פרטי קבלן אצל כמסגר

 רשיון קיבל שלמענו בת-ים, בחוף שלו
 דויד הקודם, בת״ים עיריית מראש מיוחד

 הנוכחי, העיריה ראש גם לו. שעזר רוטשילד,
 ענקית רשימה לו יש לו. עוזר קינמון, אהוד

 מקווה הוא לו. שעזרו אנשים של שמות של
 בחיים ולהתחיל הקיוסק בניית את לגמור

חדשים.
 הוא הסרט. את ראה הוא השישי ביום

 לו היה שנדמה אמין כל-כך שהסרט אומר,
קולנוע. באולם ולא בבית־הסוהר שהוא

 כמו וערבים יהודים שיחסי אומר, הוא
 גם במציאות.' כמו ■בול זה בסרט שהם

 ה״בן־זונה' הקב״ט וגם המלשן גם הנרקומן,
במציאות. כמו הכל -

 שחקן כמו השישי ביום הרגיש ניר שלמה
 שרוב רחל, אשתו, מאושר. היה הוא קולנוע.

לבד, ילדיהם את גידלה נישואיה שנות

 וברחתי לברוח, השאנס את לי שיתן הראש, מעל
באמת.

 נסיון על אותי האשימו יבש. הוא החוק טוב,
 ישבתי מתוכן שנים, תשע וקיבלתי שוטר לרצח
שש.

הסת איך בצנחנים. בצבא היית •
שוטר? לרצח ובנסיון בשוד בכת
 היתה זאת לפריצה! שוד בין הבדל יש שוד? מה

פריצה.
בפריצה? הסתבכת איך •
 יש אני גורל איזה לך, להסביר איך יודע לא

 בחור הייתי חברה. אז לי היתה שטן. איזה לי,
 להשוויץ ככה אהבתי וחצי, עשרים בן צעיר,

 הייתי אני חארקות, עם משוויץ היה אחד בשכונה.
 סתם שם. יורה פה, יורה — הנשק עם משוויץ
שוויץ. בשביל

רוקד. ככה למועדון, שלי החברה עם הלכתי
 לי: אומרים מכיר. שאני חברה שני פוגש שם, פה,

 אותה." נפרוץ בוא דירה, איזו יש בוא, ״סולום,
 לעבור תנו מהשטויות, אותכם עזבו להם: אמרתי
בסבבה. ת׳ערב

 הכי• שלחץ הוא מבינינו הכי־צעיר הקיצור,
בוא.״ בוא, ״בוא. הרבה:

 על נודניקית כזאת היתה שדלילה כמו
 ממנה להיפטר רצה שהוא שמרוב עד שימשון.

 בשביל כך. אותו, שתשחוט השאנס את לה נתן
 יאללה. להם: אמרתי האלה, מהנודניקים להתפטר

ממני. תרדו רק בואו.
 לדירה. הגענו נשק. לי שיש ידעו לא הם
 לא הדלת. תפתח תעלה. טוב, להוא: אמרתי
 אי־ כזה דבר אין אמרתי: ירד. לפתוח, הצליח
 לא אני אז פותח לא אתה הדלת, את לפתוח אפשר
 מפחד? אתה ״מה לי: אמר אולר, לי הוציא בעסק!

 יש לו: אמרתי האקדח, את לו הוצאתי הגנה.״ יש
טובה. יותר הגנה

 להיכנס הספקתי לא הדלת. את פתח עלינו,
האור את רואה אני — לך נשבע — לסלון
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 עלינו. הלר אי־אי־אי. אמרתי העצים. על הכחול
 התחיל עליך! אחפה אני קפוץ, להוא: אמרתי
 אחד עוד ״יש צועק: מישהו שומע אני אז לברוח,

והתמקדו אחריו המירדף את הפסיקו למעלה!״

 אפתיע אני אם רק ברירה, אין אמרתי: כולם. עליי
 לי. ואבוי אוי — לא אם מזה. יוצא אני אותם

 ההפתעה רק ההפתעה, הוא ביותר הטוב השאנס
אותי. תציל

 הצינור על לטפס שוטר איזה התחיל פיתאום
 את רואה אני נכנסנו. שאנחנו מאיפה הגאז, של

 המעקה על רגל לשים לו נתתי שלו. הראש
 יריה. באוויר יריתי תזוז!״ אל ״עצור, ואמרתי:
 — יריות שתי יריתי נפל. לא — שיפול חשבתי

 לבניין. מתחת הסתתר למטה שהיה מי כל נפל.
 יריות שתי עוד יריתי .בגילגול־קרב, זינקתי

וברחתי.
לאן? •

 את מכיר לא שאני מרוב לשמוע. תתפלאי
 של בתחנת־המישטרה עצמי את מצאתי האיזור,

 למקום הגעת ואללה, לעצמי אמרתי גבעתיים.
הכי־בטוח.

אותך? תססו איך •
חודש. אחרי

הלשין? מישהו •
כן.
מי? יודע אתה •
ומצפונית. נפשית לו, סלחתי אבל כן,
 מפני ישבת מהחיים שכיס שש •

 ברגל, הולך לא זה אצלכם הלשין, שהוא
 איך בשקט, עוברים לא כאלה דברים על
לו? שסלחת זה

 העברייני העולם עם להפסיק החלטתי אני
 מנת על בים. קיוסק ולהקים חיי״יושר ולחיות
 אני העבר. את לשכוח חייב אני חיי־יושר לחיות

 אני ביושר. לחיות כך ואחר לנקום קודם יכול לא
מוותר. המלה, זו — מוותר
 בא אני לפעמים בשוק. באסטה לבן־אדם יש
 אחת, מילה איתו החלפתי לא אותו. חאה לשם,
יודע. ואני יודע הוא אבל

 אותך שיכנעו שכאשר אמרת •
 עם לבלות והלכת בצבא, היית לפרוץ

 בחופשת־ חייל בל לא שלך. החברה
 כזאת בקלות לשכנע אפשר שיחרור

בפריצה. להשתתף
עבירות ושם פה לי היו צעיר כשהייתי אבל כן,

 י׳ נ₪ לא ״וואסיוים
 היו הם טוב. •לד להיות

 גחנים ב׳, מתגרים
 הבלגתי. ואני שאגיב
 באנשים נתקל הייתי

 להשכיב יכול ,שה״ת
 והייתי הוצפה על
 לא עצמי, אח אוכל

יד מרס
 לא — חונה גניבה_מרכב מגינה, גניבה פעוטות:

רציני. משהו
 גם יכולת הסתבכת. בעצם, אז, •
להסתבך. שלא
להסתבך. המשכתי ומאז הסתבכתי, כן,

■ ■ ■
ישבת? איפה •

עצור הייתי בהתחלה בתי־הסוהר. בכל אה,

 לשם, באתי לרמלה. אותי שפטו אחר־כך בדמון,
 הזה. המקום בשבילי לא בורח. אני ואללה, אמרתי

 חייב. לברוח, חייב אני אמרתי: שוק, קיבלתי
יעזור! לא בית־דין
 אני פיתאום חופשי. חייל, מבחוץ, באתי אני
 30 איזה עם מטר, על מטר בתא עצמי את מוצא
 ישנים פתחים ערבים, — יא־אללה בתא, איש
 פיתאום נגדם, נלחמתי אתמול רק בחדר! איתי
 כמעט ואללה, מיטה. מעל מיטה איתם, אני

 אמרתי: בטירוף. הייתי להשתגע. שעמדתי
בשבילי. לא המקום

 ואני לברוח, ביטחונית מבחינה קשה ברמלה
 אני לגנגסטרים. אפנה אמרתי: סיוע. בלי לבד,
 אומר: הוא שנה, 20 איזה שפוט לראשון, פונה
 אף — לשלישי לשני, פונה אני לא." לא, ״לא,
לברוח. רוצה לא אחד

 חדש. הייתי למה עליי, סמכו שלא להיות יכול
שתול. שאני חשבו

 אמרתי: לברוח. מעוניין לא אחד שאף ראיתי
 לברוח. קל יותר משאטה לשאטה, לעבור ננסה
 כשנעצרתי לשאטה. לעבור סיבה חיפשתי טוב,

 במרים. לבית־מישפט בא והייתי חייל הייתי
 פיצוצים של סוערת תקופה היתה ההיא בתקופה
 על אלך אני אמרתי: ובחיפה. בעכו חבלניים

רציני. ריב איתם לי היה ממילא ערבים. עם פיצוץ
ה האסירים עם רבת מה על •

ערביים?
 במדים. ואני בחדר, יהודים שלושה היינו

 בחורף למטה ישנתי ערבים. כולם — השאר
 ערבי, שמעליי, זה בחורף. היה זה בקיץ. ולמעלה

 לעלות רוצה היה מוקדם. להתפלל בבוקר קם היה
 תעלה לו: אמרתי הסדין. על לי עולה היה בחזרה,

 אותי: תעיר ואל שלי, המיטה על לא כיסא, על
עשה לא הרוב, והם שלושה שהם חשב ההוא

 דבר לזקוף יכול ..אני
 אודי של לזכותו אחד

 פחדו. לא הוא אדיב:
 אמיץ. בן־אדם הוא
 אח הדים שלא למדות
 לא פעם ואך קולו,
יד מריס אותו ראיתי

 המיטה על תעלה פעם עוד לו: אמרתי חשבון. לי
הראש. את לך אשבור אני — שלי

 אותו לקחתי מכות־רצח. קיבל הבן־זונה, עלה
 פה אזעקה, היתה הראש. עם בית־שימוש לתוך
לצינוק. אותי לקחו באלאגן. שם.

 אז היום. כמו לא זה ואז אליאס. היה המפקד
 — הכל המנהל, הביטחון, המודיעין, היה המפקד
 תא. אותך אעביר ״אני לי: אמר אליאס אלוהים.

אותך." יהרגו הם אותך, אחזיר אם
 חזק יותר אין בבית־סוהר תביני, עכשיו
 אני שאם הבנתי, הכוח. זה שצודק מי מהכבוד.

 לתא, חזרתי חולשה. מפגין אני התא את עוזב
 היה ביניהם אבל עליי, תיכננו הם לחדר. נכנסתי

 קרא בא, כבוד. לו נותנים היו מהזקנים. ערבי
 אומר: אותו שומע אוזניים בחצאי ככה ואני להם,

 יגע אחד שאף לו מגיע ולא צודק הבחור ״שימעו,
 לו לעלות לא פעמים כמה שמעליו מזה ביקש בו.
 להיגמר צריך העניין בו. התגרה ההוא המיטה, על

 עניין לו יהיה — בו יגע מישהו אם בסולחה.
איתי."
סולחה? ועשיתם •

סולחה. עשינו
■ ■ ■

 לסרט אותי מחזיר הזה הסיפור •
 מספד בעצם הסרט הסורגים״. ״מאחורי

 ככלא. ויהודים ערבים בין יחסים על
 למציאות דומה בסרט המציאות האם

בבית-הסוהר?
 שהם חודשים שבועות, ימים, יש בדיוק!

 זה ועל בני־אדם, כולנו בעיקרון אבל קשים,
הסרט. בעצם
 ביחסי התנודות על משפיע מה •

בבית־הסוהר? יהודים־ערבים
 למצב ההנהלה את הביאו הערבים תראי.
 את הביא וזה ביותר, הטובים הג׳ובים את שקיבלו
 אם עכשיו, התמרמרות. של למצב היהודים
 אם שקט. היה מהעוגה, חלק נותנים היו הערבים

מתח. נוצר היה — נותנים היו לא
 את קיבלו שהערבים קרה זה איך •

הכי־טובים? הג־ובים
 רצתה לא ההנהלה קבוצת־לחץ. היוו הם

איתם. להסתבר
הערביים. האסירים שרוב נבוז זה •


