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המחר הוא הכבוד ״בבית־הסוהר. י—
— אמיץ שוטר היה הוא — מולי הגיע
 לא אבל אמיץ — זה על צל״ש קיבל
גבר.

גבר? לא למה •
 הנשק. עם השני מול האחד עמדנו

ולברוח. אותו להרוג בו, יכולתי־לירות
לו: אמרתי אותו. להרוג רציתי לא

 לצאת, באתי ״בסדר.״ אמר: לצאת. תן
ונתפסתי. נאבקנו רגל. לי שם

 וחזרתי השליש עם שנה 13 קיבלתי
, לרמלה.

 שבמאסר עליך אומרים •
 של המנהיג היית הראשון

 היית השני במאסר רמלה.
 לך גרם מה ילד־טוב־ירושלים.

להשתנות?
 ילדים. לי היו לא הראשון במאסר

 ואחר־כך קובי, לי היה השני במאסר
 אני אם ככה: לעצמי אמרתי אורן.

 במאסר שהתנהגתי כמו אתנהג
 לאשתי גם סבל אגרום אני הראשון,

 וזה להשתנות, חייב אני לילדים. וגם
 מכירים כי ביוקר, לי לעלות עלול
 אשנה אני ופיתאום שלי, בתדמית אותי

תדמית.
 מה על חושב כשאני לך, נשבע

 עברתי. מה מאמין לא לי, שקרה
 יכול שהייתי דברים לי עשו בכוונה
 לא שאני ונשבעתי בן־אדם, למעוך

 למצבים מגיע הייתי סטירה. ארים
 צינוק רציתי לא מה? אבל שהשתגעתי.

 ״הוא לה: ויגידו לבקר תבוא ושאשתי
 עם שבאה אחרי ביקור,״' אין בצינוק,
שעות. וחיכתה הילדים

 לך עזרו לא האסירים •
תדמית? לשנות
 בשביל הכל את עשו עזרו. איזה
אותי. להטריף

לך? עזר כן מה •
 שירות של הבכיר הצוות למזלי,
 שהיה לוי, חיים בא התחלף. בתי־סוהר

 ישר־ אדם — מישמר־הגבול מפקד
 לעזור ומוכן אמיץ אנשים, אוהב כפים,

 החליף הוא שביכולתו. כמה עד לאסיר
 ורשע, רע היה הוא כמה ניר. אריה את

 רק לו יסלח שנתן, מכות כמה הזה, הניר
אלוהים!
 המים עונש את ביטל לוי חיים
 טרנזיסטורים, חילק בצינוק, והלחם

 מיוחדים, ביקורים טייס, סיגריות
לי. עזר זה לילדים. מסיבות אירגן

 הרבה לי שעזר בן־אדם עוד והיה
 לי, תאמיני בן־אדם, זה פרי. דויד —
 כמו ישר שהוא להישבע מוכן אני

 וסיבך אותו אהב לא הצוות אבל סרגל.
 לטיול. אותנו לוקח היה הוא למה אותו,
 ארץ בתוכנית להשתתף אותנו הביא

 ולפני שליו, מאיר עם אהבתי
 לא ״שלמה, לי? אמר מה התוכנית

 תגיד רק עליי, תגיד מה לי איכפת
 צריכה הבכירה שהקצונה בטלוויזיה

 זה כי לאסירים, חופשים ליותר יד לתת
 מנהל, זה מה תראי לאסירים!״ יעזור

 את הפך לאסירים, טוב שיהיה רצה הוא
 יזם לאסירים, הצגות הביא בית־הסוהר,

 בזמנו כי אותו, שנא הצוות דכרים.
עבודה. יותר להם היתה

 אשתך התפרנסה איך •
בבית־הסוהר? כשהיית

הלאומי. מהביטוח
טוב. מבית באה היא •

 אחותה כולם. קאליברים דתי. ׳
 אברהם חבר־הכנסת אצל עובדת

 מחלקה מנהלת אחרת אחות שפירא,
 מישפחה עובד־בנק. אחד אח בבנק,
טובה. טובה־
 רשום: שלך ברקורד •

 בריחה ונסיון מ־שאטה בריחה
מרמלה.
 לשאטה בכוונה שעברתי לך אמרתי

 עוד עם דיברתי לברוח. בשביל
 לא שלהם התוכניות שניים־שלושה.

 רצה לא מבחוץ שלי חבר לי. נראו
 לבד, זה על אלך אני אמרתי: לעזור.

 בורח אני סגור, להיות מסוגל לא אני
וזהו.

 התחלתי באריזה. עובד הייתי
 החוצה יוצא שאני המדריך את להרגיל
 גשם־ ירד אחד יום אוויר. לשאוף

 על אותו העמדתי קרש, תופת.לקחתי
 צעדים ארבעה־חמישה הלכתי החומה,
לעבור בטירונות שלמדתי וכמו לאחור,

 וניתרתי הקרש על קפצתי — חומה
 בין הסוודר נתפס בדיוק החומה. על

הגדרות.
 - מת הייתי מהחומה. הסתכלתי

 שדות יש לשאטה מסביב לברוח.
לסורגים! חוזר לא אני פתוחים.
 נוסעת ליילנד, מכונית עברה

 עמדתי מהחומה, זינקתי בספיר.
 אבל יעצור. אולי — הכביש באמצע

 על זינקתי עליי. עלה כמעט הבן־זונה
האוטו.

 עם היתה המשאית למזלי,
ומה ארגז תפסתי ריקים. ארגזים
 לעיסה והפכתי עפתי והתנופה מהירות

 עם מכונית באה פיתאום דם. של
 מהכלא לעצור. לו בא צרפתי, מיספר
ברח. והוא צרור, לו דפקו
 האוטו עם ברזילי המנהל יצא אז
 מטרים. חמישה איזה אותי העיף שלו,
 פיתאום לרוץ. המשכתי זאת בכל

 נכנסתי קיבוצניקים. לצאת התחילו
לי. נתפס — וזהו למלכודת

לך? הרביצו •
 אמרתי בעיטה. לי הכניס אחד, בא

 לברוח שלי התפקיד המפקד, לברזילי:
 לא וזהו, אותי! לתפוס שלך והתפקיד

לרמלה. אותי החזירו בי. נגעו
לברוח? ניסית ומשם •
ממכות. אותי והרגו כן,
הב את אירגנת אתה •

ריחה?
 רציתי לא כבר אישית אני האמת,

 אני אם אמרתי, אבל לי. נמאס לברוח,
 האנשים? יגידו מה חדר, לעבור אבקש

מלשין! זה
 הלשנה. היתד, זאת ובכל עברתי, לא
 אזעקות, העניין. את גילו 99ה־ בדקה

 ארבעה־ארבעה. אותנו הורידו בלאגן.
 יורד, אני חדרהמתנה. יש הצינוק לפני
 אללה, יה אמרתי: צעקות. שומע אני

 הם לעצמי: אמרתי אותנו! הורגים
 אחרון, אלך אני אחד־אחד, מרביצים

 שאוהב וקסמן, אחד אז יתעייפו. אולי
 לקרוא התחיל עליי, הלב לו כאב אותי,

באמצע. לי ויצא שמות, לפי
 אחד סימן: היה׳׳להם אותי. הכניסו

 עליו יורדים — וכסאח שמיכה זורק
 את שזורק זה גם מזל: לי היה במכות.

 אותי כיסה לא אותי, אוהב היה השמיכה
 בסוף באלגאן. מכות, התחילו לגמרי.

 זרק בביצים, בעיטה לי שנתן אחד בא
 זרק — ויאללה תפוח־אדמה כמו אותי
לצינוק. עירום אותי
בצינוק? היית זמן במה •
אותי הכניסו כך אחר אבל הרבה, לא

לאיקסים.
באיקסיס? היית זמן במה •

וחצי. שנה
לבד? באיקס וחצי שנה •

 אם היה מה יה־אללה, חשבתי: תמיד
 במקומי, לפח נופל היה אדם בן סתם

לו! קורה היה מה
לך? קרה ומה •
 זה בגלל איומה. הרגשה היתה זו

 במצב הזמן כל אתה העיניים. לי נדפקו
 הזמן כל אור, צר, ומרחב סורגים של

 הבריאות גם שנים. גבי על שנים אור.
 מקבל אתה הבטון. של מהקור נדפקה
בעצמות. ריקבון
והבדידות? •

ספרים. על״ידי עליה התגברתי
ספרים? איזה •

וביוגרפיות, סיפרי־לימוד במיוחד
הפתוחה. באוניברסיטה למדתי וגם

בהז אמרת זאת, ובבל •
 שהיית השני, המאסר בי דמנות

הר היה ילד־טוב־ירושלים, בו
 לבד מהישיבה קשה יותר בה

באיקסים. וחצי שנה
 במעצר למה כמה, פי סבלתי

 שהרגיז מי מתפרק. הייתי הראשון
 ונרגעתי. פצצות כמה בו דפקתי אותי,

 הייתי מהאיקסים, כשיצאתי עכשיו,
 חזיר. כמו קרח מיפלצת, כמו שמן

 גבר תכירי בואי, לאשתי: אמרו
מיפלצת. והכירה יפה־תואר,

 ונולדו אשתי את שהכרתי אחרי
 למוטב, חוזר אני אמרתי: הילדים,

 שהייתי באנשים נתקל הייתי והבלגתי.
 אוכל הייתי הריצפה, על להשכיב יכול
 שלא נשבעתי יד. מרים ולא עצמי את

 איזה לי יצא זאת בכל אבל יד, ארים
יד. להרים פעמיים
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