
הזה מאמו״העולם
מפ מאסר חודשי 20 שאחרי כך מציאותי,

 יש שער־הברזל שמאחורי להאמין סיקים
ממש.״ של משהו
 אילנה הפסיקה יותר,״ זה על תחשוב ״אל

 ועליך עבר, שהיד, מה ״כל דבריו. את
מחדש.״ הכל להתחיל
 אפילו לשכוח. יכלה לא אילנה גם אבל
 להיסטוריה והזרה שבה היא רצונה למרות

 דירה באותה התרחשה שתחילתה המוזרה,
ורבע. כשנה לפני

 העולם־ של קבועים קוראים אז היינו ״לא
 יום באותו השבוע. אילנה סיפרה הזה,״

 מהידי־ אחד קיבוצניק, אחד, מכר אלינו בא
מתא גליון לנו והביא שלנו, הוותיקים דים
 זוכרת אני הזה התאריך את .23.10.63 ריך

 שנים עוד אותו שאזכור חושבת ואני היטב
 בעמוד ואז, בגליון, לדפדף התחלתי רבות.

 השני הצד הכותרת תחת כתבה מצאתי ,20
 מתחילתו, אותי עניין המאמר יורם. של

 נתתי אחת. בנשימה הסוף עד אותו וקראתי
 מאד התרשם הוא וגם לקרוא, לשמואל גם

 שאף הצעיר, של האומללים החיים מקורות
 ומשפחה, בית זה מה הרגיש לא פעם

 לאהבת והתגעגע למוסד, ממוסד שהתגלגל
 הדרך את מצא הוא אהבה במקום אך אם.

לפשע.״
ל חשוך־הילדים הזוג חזר ערב באותו

 לעשות, מה ידעו לא עוד הם נושא. אותו
 כדי לפעול מוכרחים שהם הרגישו אכל

 הוא עתה זה הצעיר. של גורלו את להקל
 שנתיים־ בתוספת מאסר, שנות לחמש נשפט
 עם יחד נגדו שהופעל מאסר־על־תנאי וחצי

החדש. פסק־הדין
 שאילנה בני־הזוג החליטו ערב באותו

 של מכתבה את קיבל יורם לכלא, תכתוב
 אחרים רבים מכתבים עם יחד אילנה

 היו לכלא. תקופה באותה אליו שהגיעו
 יעל תל־אביבית, צעירה של מכתביה אלה

הזה: העולם לכתבת יסוד ששימשו וינגרטן,

 יזו כתבמבית־הנלא מכתבים
הת׳ רה

 היו הנערות של המכתבים ״כל יורם. השבוע סיפר
 לש כדי אחת כל עם להתכתב מוכן והייתי ברורים,
 של הכוונה היתר, מה הבנתי לא אבל בכלא. בדידותי

 החלטת זה אחרי ורק זמן־רב, הענין את שקלתי הזה.
לאילנה.״

 ) מיד שבועות. שלושה של באיחור הגיעה התשובה
 בא שמישהו לו כשנמסר נוספת, הפתעה ליורם ציפתה
 אותם הכיר שלא אנשים זוג ראה הפגישות, לחדר כשיצא
 הכרו נכון? יורם, אתה ״זה ואמרה: אליו נגשה האשד,

אילנה.״ אני בעתון. שהתפרסמה התמונה לפי
1 ואילנה שמואל העבר. על שוחחו לא פגישה באותה

 ביציאתו לנדסברגר יורם ן ן■ ■ ?■1
11)1 .1  שנידון אחרי מבית־המשפט, 1
 התפרסמה זו תמונה מאסר. שנות לחמש

בשנה. לפני הזה העולם דפי מעל לראשונה

 של חשמל לצרכי בבית־החרושת הטלפון
 חולון, של התעשיה באזור סורוקה״, שמואל
 אחר־הצהרים וארבעים שתיים בשעה צילצל

 הקול את שמעה רמלה,״ מכלא ״מדברים
 את שהרימה שמואל, של אשתו אילנה,

 את לקחת עכשיו יכולה ״את השפורפרת.
 ליציאה.״ מוכן הוא יורם.

הטלפו ההודעה לשמע הופתעה אילנה
 טילפנה היא כן לפני שעתיים רק נית.

 רק ישוחרר שיורם לה הודיעו ואז לרמלה,
 בעלה של המכונית בבוקר. החמישי ביום

 סבלנות חסרת — אילנה אבל לעיר, יצאה
והת המיפעל שערי את במרוצה עזבה —

 לאחר דקות מספר מונית. אחר לחפש חילה
רמלה. לכלא בדרכה אילנה היולד, מכן

 לנד־ יורם האכזבה. לה ציפתה בכלא אך
 וארבעים שתיים בשעה השתחרר סברגר

 לה נמסר — בית־הסוהר כתלי את ועזב
 והחיפושים הבירורים כל היומנאי. בחדר

מה נעלם לנדסברגר יורם פרי: נשאו לא
 המקום את עזבה המאוכזבת האשת אופק.
 הסמוכה. אגד לתחנת והלכה
יורם הנרגשת. הפגישה התקיימה ושם

הבית! בא יורם
 גשם תחת וחצי משעה יותר בתחנה עמד

 החדשים. הוריו של לבואם וציפה שוטף,
פילו בבית־הסוהר להישאר רציתי ״לא  ̂ז
 ל״אמו״. יורם הסביר מיותרת,״ אחת דקה

★ ★ ★
יורם״ שר השני ״הצד

 האח־ השלישי ביום התרחש זה ל ך*
בדירתו יורם ישב השישי ביום רון. ^

הכתבה. לצורך בדוי שם • *

 אילנה, כשלידו תל־אביב בצפון החדשה
תק ומלאות רציניות בעינים אותו הבוחנת

 חליפתו את לפעם מפעם החליק יורם ווה.
מ שקיבל המתנות אחת — הספורטיבית

 הכלא. את שעזב אחרי החדשים הוריו
 החדישים, הרהיטים בין המרווחת, בדירה
 האיש כמו רגיל, כבן־בית יורם נראה
הנכון. במקום הנכון

יק שזה האמנתי לא האחרון לרגע ״עד
 ״שם, החדש. במעמדו גאה יורם, אמר רה,״

ולא כל־כך רחוק העולם כל היה בכלא,

יורם. של השני הצד
★ ★ ★

היפות״ פ ש;י ה ״שמונה
מ התרשמו ושמואל אילנה רק א ף*
עש לנדסברגר. יורם של חייו קורות /

 הציעו ליורם, מכתביהן את שלחו נערות רות
 של מכתבה את כשקיבל ידידותן. את לו

 ולשוחח להפגש לו הציעה היא בו — אילנה
 לחלוטין. הופתע — עתידו על

הזה,״ המכתב על להגיב איך ידעתי ״לא

מו צריך, הוא מה אותו שאלו הנוכחיים, בחייו רק
יוד בעתיד. לו לעזור יכולים הם ובמה לו, לשלוח

יי
החדשים. לידידיו יורם הסביר בי,״

 ה פסקו. לא סורוקד, משפחת ובין בינו הקשרים אבל
 לפחו מכתביהם את קיבל ויורם לפעם, מפעם אצלו

 ולכתוב לקבל רשות יורם קיבל תקופה באותה בשבוע.
 קיימות אחר אסיר כל שלגבי למרות נפשו, כאוות
בחודש. מכתבים לשני

ש שבעוד לידידיו יורם סיפר הפגישות מן באחת
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