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ואנשיו סלול, קצין־לשעבר
ו אסור .היה

 בל״ג־בעומר לראשונה עלה השלום
בעץ־הוד.

 אמנים יושבים כזה ״בקומזיץ דן:
 מישהו אמנות. על כמובן, ומדברים,

 שנת לרגל חדש, פרוייקט על סיפר
 הזנב, אל שנקרא למדינה, 40ה־

 תרבותים אירועים שיארגן פרוייקט
בנגב. ואמנותיים
 בזה, עסקתי חודשים כמה ״במשך

 שהגעתי עד שונים, דגמים וניסיתי
שרציתי. לדגם

 עלה פסל־השלום. על חשבתי ״מיד
 ברוח ינוע אשר לפסל רעיון במוחי

הגבולות״. בין בחופשיות המנשבת
מלמ ציפור, של מיבנה לפסל ״יש

 עלי־זית. כמו נראות הכנפיים שתי טה.
 עכשיו שרק שתיל, כמו גם נראה זה

פרץ.

 יצחק הפרטי החוקר טוען עצמו, זמן
הב קצין־המישטרה אליו פנה בוסידן,

. בעל־פה. הסכם איתו ועשה כיר,
 קצין־ עדיין היה שסלוק מאחר

בעבו לעבוד לו היה ואסור במישטרה,
 בוסידן, עם סיכם הוא פרטיות, דות
 רשת מישרד־החקירות־והגבייה בעל

 תיקים, למישרדו יעביר כי מסי,
ההכנסות. ממחצית תשלום תמורת

 לו העביר הפרטי, החוקר לדיברי
 חורשים חמישה במשך קצין־המישטרה

ש״ח. אלף 14ב־ הסתכם ששכרם תיקים
 מהמישטרה, סלוק השתחרר כאשר

 עם יחד הקים השנה, מאי חודש בסוף
 בשם חברה־לחקירות־וגבייה בוסידן
 כל את לחברה הכניס בוסירן אתוס.
והאזנות. קשר ציוד ובכללו שלו, הציוד
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ססל־השלום ודגם בן־ארי פסל
נוות...״1ק שש בעבה ציפור, של .מיבנה

 לפנות רוצה הוא כאשר מינולוגיה,
 בנתיב נמצא שהוא בעוד שמאלה,
כזאת. פנייה אין שממנו המרכזי,

 הנהג מן הפרופסור ביקש באדיבות
 לו לאפשר השמאלי בטור הראשון
 האורות יתחלפו כאשר לפניו, לעבור

ברמזור.
 והפרופסור הסכים האדיב הנהג

 שבמיקרה אלא יום־יום, של עניין עבר.
 את עצר והוא בסביבה, שוטר היה זה

על ד״וח־תנועה לו ורשם הפרופסור

 לעלות יכולה כזאת אדיבות למחול.
 כי אדיבות, זו אין — מרובים בדמים

 לשמו.״ שלא ויתור אם
 השופט: כתב נימוקיו את לעגן כדי

 חוקר על־ידי שנאמר את לידי ״נטלתי
 ,אדם שכתב: הקרימינולוגיה, בשדה

 את לראות עלול מוסריות נורמות בעל
 הזדמנות.׳ שהחמיץ משום נלעג, עצמו
 בסיפרו עצמו, הנאשם הינו זה מחבר
 בעל אותו על לקרימיעלוניר,. מבוא

להגן.״ אני עומד מוסריות נורמות
ארבל שופט

ולש...״ עצמו ,לראות

 לפשעים המומחה ן
 עבר א1ה בדין: הורשע

 בהסכמת אחר דמסדור
הנהג |

₪ אלון אילנה

 עצמו את מצא מפוזר, פרופסור כמו
לקרי־ הנודע הפרופסור גיורא, שלמה

בד להשתמש אחר של לזכותו הפרעה
מלא. באופן רך

 שקל בתיק, שדן ארבל, אשר השופט
 עורן״ ,הסניגור של טענותיו כל את

 זאת בכל והחליט לוייתן, עמיקם הדין
 עליו ולגזור הפרופסור את להרשיע

 אדם שהוא שוהם, ש״ח. 50 של עונש
 כתב ואשר האקדמית, בקהילה ידוע

והפילו הקרימינולוגיה בתחום ספרים
 ועירער ההרשעה, עם השלים סופיה,
המחוזי. בבית־המישפט עליה

 מה כי נראה הזדמנות. החמיץ
 היה במיוחד הפרופסור את שהרגיז
 השופט שהביא מסיפרו, ציטוט

 את קיבל השופט להרשעה. כתמיכה
 לפרופסור הירשה האחר שהנהג הטענה
 שבמציאות קבע הוא אולם לעבור,

 שבהם רבים מיקרים יש הישראלית
 של ארוך בטור הנתקלים נהגים,

 רוצים הם שאליו בכיוון מכוניות
 הסמוך לטור נכנסים לנסוע,

 שלילת כדי תוך פנימה, ו״מחליקים״
האחרים. של זכותם

 הראשון הנהג כי הסכים השופט
 לטובת זכותו על ויתר אומנם

 היה יכול לא כי קבע אבל הפרופסור,
מא שהיו הנהגים של זכותם על לוותר
חוריו.
 מחל אם גם כי לי ״נראה כתב: וכך

 של זכותם על הרי זכותו, על נהג אותו
יכול הוא אין בעיקבותיו הנוסעים

 נופר בתם עם ביחד בגדים. על משי
 בכפר־האמ־ מתגוררים הם ופרח־מים)

בעין־הוד. נים
 אמ־ הם בני־הזוג כששני נהדר, ״זה
 כל חיים אנחנו ככה דן,״ מתלהב נים,״
 זה. את זה משתפים חלומות, על הזמן

 מעיר אני הלילה באמצע לפעמים,
 שעלתה יצירה על לה ומספר אותה

 יום היצירה את חיים אנחנו במוחי.
ולילה.״

 ארבעה עומדים היוצר הזוג מאחורי
 שציירו ציורי־קיר של קילומטרים

 שונים במועדונים השאר בין ביחד,
בתל־אביב.

 בצורה אמנות מעולם למד לא דן
 בדרום־אפריקה, נולד הוא מסודרת:

 ילד כשהיה מישפחתו עם לארץ עלה
 לארצות־ נסע הצבא אחרי שנה. בן

 הנרסת למד שנים שש ובמשך הברית
 מיפר־ בעיצוב התמחה הוא כלי־שיט.

 העתיקה, ביפו גר לארץ כשחזר שים.
 ארוכים למסעות להפליג נוהג והיה

 המסעות באחד לו. שהיתה ביאכטה
אשתו. שהפכה לאה, את הכיר הללו

לפסל־ הרעיון לכסף. זקוק חזן

 הפסל של גודלו הגודל. זה ״העיקר
 הוא הגודל ולמרות קומות, שש הוא

 הגודל בגלל ומסתובב. ברוח נע גמיש,
הגמישות. לגבי בעייה גם נוצרה

 מומחים עם הזו הבעיה על ״עבדתי
 שלהם. המחשב בעזרת בחיפה, בטכניון

 לתוצאה שהגעתי עד עבדתי, שנה חצי
 הדגם, מוכן, הכל מבחינתי הסופית.

 אף ומארגני־הפרוייקט בית־המלאכה,
 רק הסרת־הלוט. טכס מועד את קבעו

עכשיו. נשארה התקציבית הבעיה
 דולר״. אלף 40 היא הפסל ״עלות

 מקווה כך הזה, השלם קוראי בין אולי
לפסל־השלום. התורם יימצא דן,

ייב שהפסל לו חשוב כל־כך מדוע
 ״יש משיב: ולבסוף מהרהר דן נה?

 אליו באו חזן. שחיפש רב על סיפור
 רוצה אני אמר: האחר שונים. מועמדים

 מידות לי שיש מפני החזן, להיות
 אותו ושלח תודה, הרב לו אמר טובות.
 להיות רוצה אני אמר: השני לדרכו.

 גם אהבת־ישראל. לי שיש מפני החזן,
 אחרים. באו לדרכו. הרב שלח אותו

 אחד שהגיע עד מעלותיהם, את ושיבחו
 שיש מפני חזן להיות רוצה אני שאמר:

 לכסף. זקוק ואני לפרנס, ילדים 10 לי
קיבל.״ הרב אותו

משטוה
עבודות
ברטיות

 כי טוען פרטי חוקר
 איזידור ) (מיד סג״צ

 העביר סדוק,
 תיקים לנזישררו

 לפני ד1ע בשבר
מהמישטרה שיחרור!

 בסוף היה סלוק איזירור סגן־ניצב
 שלו. הקאריירה בשיא שעברה השנה

 שעסק צוות־החקירה בראש עמד הוא
באותו אבל ז״ל. גינדי אברהם בפרשת

 השלום
 תלאותיו

פסל לש
 לבן. גסה, זה מה

 לו ויש ברוח מתנופף
כנפיים?

לכסף. זקוק גם זה
₪כרס שי

 הלוט יוסר הקרוב ביום־העצמאות
 שנבנה פסל״ענק פסל־השלום, מעל
 ישאו נואמים בן־אריה. דן על־ידי בנגב

 את ישבחו כבודות גבירות דברים,
 יעמוד בן־אריה ורן האמנותי, המוצר

 חייו בחלום ויצפה מאושר, בצד,
שמתגשם.

 רק ״אולי". בבחינת הוא זה כל אבל
 בן- שעורך המתיש מסע־ההתרמות אם

בהצלחה. יסתיים אלו, בימים אריה
 כשבידו כמרץ, מסתובב הוא עתה

 על ומחזר פיסלו, של מוקטן דגם
בעלי־הממון. של פיתחיהם

 ״יש מודה. הוא זה,״ את שונא ״אני
 שאיסוף האומר אנגלי, פסל חבר, לי

 אותו מלהיב שהכי החלק הוא הכספים
 לזה, בנוי לא אני האמנותית. ביצירה

 מהעניין. חלק זה לעשות, מה אין אבל
 יש החשיפה, את מחייבת האמנות
 האמן שבין תיקשורתי משהו באמנות

 התיקשורתי. לקטע שייך וזה לקהל
 האמת. רגע גם שזה חושב אני לפעמים

 מכיסם יתנו שאנשים לזה זקוק אני
 יעשו הם איתי. ביחד ביצירה וישתתפו

טובה.״ היצירה אם רק זה את
 אחרי בחיפוש דן של צמודה שותפה
 היא אף אשתו, לאה, היא התורמים
הדפסי־ מציירת באמנות, מתעסקת
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 אלמונית רשמה המיכתב טופס על
באר אינו ״התיק בכתב־ידה: חנה בשם
 מצוי התיק המתבקשת: המסקנה כיב".

 בשרות־הביטחון־ אולי אחר, במקום
הכללי.
 עוררה ההחלטה משהו. בה יש

המסק ובארצות״הברית. בישראל רעש
 שילטונות־הביטחון ברורה: היתה נה

 אלימים פיגועים מעדיפים בישראל
 בלתי־אלי־ התנגדות פני על (פת״ע)

 הדבר נתפס בארצות־הברית מות.
הא השגריר אמריקאי. באזרח כפגיעה
 מיש״ גם וכך התערב, עצמו מריקאי

האמריקאי. רד־החוץ
 בכוח. רק לגרשו ניתן כי הודיע עווד

ית כי מסרו ישראליות קבוצות־שלום
 הגירוש־ בעת בפועל, לימינו ייצבו
הפגנ מחסה עווד מצא בינתיים בכוח.

יהו בבית־כנסת אל־אקצה, במיסגר תי
ובכנסיית־הקבר. רפורמי די

 הם יותר. חכמים השילסונות אולם
 עם מייד עווד את לגרש התכוונו לא

 דבר שלו, רשיון־הישיבה תוקף תום
ואמ עולמית לשערוריה גורם שהיה

 או שבמוקדם כך על סמכו הם ריקאית.
 לארצות־ לנסוע עווד ירצה במאוחר
 האקדמיים עיסוקיו עם בקשר הברית,

שיבתו. את ימנעו פשוט ואז —
 אם ברור: הלקח היה הערבים בשביל

 אצל כזה פחד מעוררת אי־האלימות
 יש זאת בכל אולי שילטונות־הכיבוש,

משהו. בה

תחבורה
הנורמות

של
הפרופסור
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