
 נמצאת ישראל האלה, הבחינות מכל
 בתי-הסוהר שירות בימי־ר,ביניים. עדיין
 לזנות נדי חסרת-תוחלת. בשערה שקע

 נדירות חופשות נגון — קטנות בהטבות
להל האסירים נאלצים — המישפחה בחיק

ש לסוהרים להתחנף דעהו, על איש שין
 פרימיטיביות. משכבות באים מהם רבים

 מכל מיניות סטיות פורחות זה בג׳ונגל
 שנים, כמה זו במיסגרת שנמצא מי הסוגים.
 חוזר החברה, לחיי שוב להסתגל מתקשה

שוב־ושוב. לכלא
רגי פליליים אסירים לגבי נכון זה כל
 לגבי על-אחת־כמה-וכמה נכון והוא — לים

פוליטי. אסיר
 את ביצע אדיב ני מאמין אינו איש
 פעל הוא פרטית. תועלת למען פשעיו
 אותו שהוליך מעוות, אידיאליזם מתוך

 על שיחזור סכנה כל אין בדרך־לא־דרך.
 ממנו מונעת חשיפתם עצם שהרי — פ־שעיו

 כך, משום בעתיד. להזיק אפשרות כל
 במשך בכלא בהחזקתו טעם יש אם ספק

שנים. 17
 האם — בכלא יושב הוא עוד כל אולם

 חיי- של מינימום ממנו למנוע זנות יש
? מישפחה

 לא ניר, אריה בתי־הסוהר, נציב החלטת
 לאפשר לא וגם חתונתו, ביום אותו לשחרר

 אשתו עם ליל־הכלולות את לבלות לו
 בסאדיזם. גובלת הכלא, חומות בין החדשה

 ושום מעשי, צורך שום היגיון, שום בה אין
אנושית. גישה של זיק

 יושב ניר אריה כי רק מוכיחה היא
 האדם הוא זני מדי, רב זמן זה בתפקידו

ב הבלתי-מתאים. במקום הבלתי־מתאים
 ניצח אדיב, ובין ניר בין המוסרי מאבק
בכך. ספק אין אדיב.

ניצחונה
סילביה של

 באותו ביותר הגדול הכיצחון ודם
 סילביה שלסילביה. ניצחונה היה ערב

 — הפוליטית דרכה את החלה 27ה־ בת
אודי לבין בינה ששידנה היא והפוליטיקה

ה י ד ל ו י ו המכונית מן יוצאת ר
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 נלווה הפרופסור אביה השער. אל וניגשת
כהה. חגיגית חליפה לובש כשהוא אליה,

 מדידתה למרות אולם בתל-אביב. 22 פים
 ספק אין סילביה. בהם בעטה לא בהוריה,

 הצעירה בתם את לראות רוצים היו הם כי
 ובבתי- מצפן, של מאלה שונים בחוגים

 דיזנגוף, שברח׳ כסית מאשר אחרים קפה
 ודרך פוליטיות השקפות של הבדלים אולם
 סילביה בין להפריד הצליחו לא חיים

התרבותיים. להוריה
 סילביה היתד. מצפן צעירי בקרב גם

 להתלבש הקפידה היא זר. נטע בבחינת
 ומסודרת, נקיה רחוצה, היתד. תמיד יפה,
הסבורות זו, תנועה צעירות כמרבית שלא

 התאהבו, הצעיר, השומר לקיבוץ פוסי
קבוע. כזוג ידועים היו ארוכה תקופה ומשך

 ולמדד, ללונדון סילביה נסעה בינתיים
 לכתוב מקפידה כשהיא שנה, משך שם

 פילוג חל לארץ, כשחזרה מדי-שבוע. לאודי
 חל זאת ובעיקבות הפוליטיות, בדיעותיהם

 ממצפן פרש אודי השניים. בין הפירוד גם
 יותר, הקיצונית האדומה, החזית את והקים
למצפן. נאמנה נשארה סילביה ואילו

 ורומנטית רגשנית צעירה היא סילביה
 ביניהם הקודמים, מחבריה אחד כל אשר

 כל לתת מוכנה היתד. כי זוכרים אודי, אף
 שלה הפרידה סצינות שאהבה. למי לה אשר

 המשותפים. לידידיהם היטב זכורות מאודי
 בבכי אז פרצה אשד סילביה זו היתד,

 יבוא יום כי לאודי נשבעה ואף קודע-לב,
אליה. יחזור והוא

באוני ללמוד אודי החל תקופה באותה
 עברה סילביה ואלו חיפה, של ברסיטה

 בירושלים. העברית באוניברסיטה ללמוד
 לפירוד, נוסף גורם היה ביניהם המרחק

 צעירה על שמועות הגיעו סילביה ואל
 אשר חיה, בשם חיפאית סטודנטית אחרת,
אודי. של בליבו מקומה את תפסה

 אודי היה בה הריגול רשת כשנחשפה
 סילביה, אליו. אהבתה שוב נדלקה חבר,
 בעת בבית-המישפט אורחת־קבע היתד, אשר

 היה, את שם הכירה אודי, של מישפטו
 בית-המישפט. ישיבות לכל באד, היא שאף

 ״אני עת: באותה סיפרה שלה לחברים
 שאודי בזמן שדווקא בכך אשמה אני אשמה.
 בליבו. מקום תופסת לא אני בצרה, נמצא

 שאהב כמו עכשיו אותי אוהב היה הוא אם
 את לעבור קל יותר הרבה לו היה אז, אותי

המישפט.״
 מאסר, שנות 17ל־ נידון שאודי לאחר
 המשיכה סילביה אולם מחייו. חיה נעלמה
 משך אצלו ביקרה היא נאמנה. להיות

 מדי־שבועיים, בכלא, תמימות שנתיים
 ולחלומות־ לתוכניות שותפה לו היתד,

נאמנה. ויועצת ד,שיחדור,
מוק שיחדור אדיב לאודי הציעו כאשר

היתה הארץ, את לעזוב שיסכים בתנאי דם,
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הכלא שער ליו
חי ולשער רמלה כלא שער

 אחד על־ידי מלווה סילביה
 ל־ הכניסה ליד הסוהרים

לשכנע הצליחה סילביה הנישואין.

 והילד שהנישואין טוענת כשהיא אותה לשאת אדיב אודי את
 ולצאת מוקדם שיחדור לקבל עליו יקלו לאודי להביא שבכוונתה

בכלא. לרצות לו נותרו שעדיין השנה 15 תום לפני לחפשי

 גימנזיסטית בהיותה עוד שנים, 10 לפני —
ויפה. צעירה תל־אביבית

 העולם תנועת של לנוער הצטרפה היא
 בתנועה פעילותה ובמיסגרת חדש, כוח הזה

 שפרשו אלד, ,מחבריד,-לעתיד רבים הכירה
-מצפן. הקיצונית לתנועה והצטרפו אחר-כך

 סוררים צעירים מאותם היתד, סילביה
 שסימלו במה בראש־ובראשונה מרדו אשר

 העשירים הרופאים אחד הוא אביה הוריהם.
בור אירופית תרבות בעל בארץ, ביותר
המאס- ברחוב פאר בדירת המתגורר גנית,

 הופעתן את להזניח אותן מחייב המעמד כי
החיצונית.

 התיכוניים לימודיה את שסיימה לאחר
 תל-אביב, לאוניברסיטת סילביה נרשמה

 סיימה שאותם פילוסופיה בלימודי החלה
שני. תואר אף והשיגה בהצלחה
 בן- צעיר אודי, את הכירה יותר מאוחר

 רמה בעל רבים, בכישרונות המחונן גילה
 בחיצוניותו. ומרשים גבוהה אינטלקטואלית

טי־ בן והוא בת־פרופסור היא — השניים

 להסכים לא אותו שעודדו מאלה סילביה
 לו. הבטיחה לך,״ אחכה ״אני לעיסקה:

 אחכה אני אותך, ישחררו מתי חשוב ״לא
לו•״

דירה________
נישואין כמתנת

 נציבות על-ידי אודי הואשם אשר ^
ה ובד,סתת בהתפרעות בתי־הסוהר

י 111  שנתיים לפני מובל החתן ד
י י ל באזיקים נתונות כשידיו 1\

שנה. 17ל־ אותו שכלא פסק־הדין שמיעת

 ישב, בו שאטה בכלא הערביים אסירים
 אשר סילביה זו היתד, לעבודה, לצאת לסרב

 להשפיע הצליחה ואף אותו, להרגיע ׳מיהרה
 אודי את להעביד בתי-הסוהר שילטזנות על

רמלה. לכלא — אחר לבית־כלא
 את סילביה הגתה חודשים מיספר לפני

 המוקדם לשיחרורו להביא מתוכניותיה אתת
 אותך,״ אוהבת ״אני מהכלא. אודי של יותר

 שתשתחרר. עד לך אחכה ״ואני לו, הסבירה
 עליך יקל זח ? ילד ונביא נתחתן שלא למה

מוקדם.״ שיחדור לקבל
 שעל- לו ברור היה אודי. סירב בתחילה

 סילביה על גוזר הוא חתונה של אקט ידי
 אשת של גורל רבות שנים למשך הצעירה

 של הרב להטה בפני אולם ממתינה. ;אסיר
 יכול לא לנישואין, והתלהבותה ׳סילביר,

 הכלא שחיי הקשוח, הקיבוצניק אפילו היה
הסבים. הוא לעמוד. יותר, עוד אותו הקשיחו

 תוכניתה את להוריה סילביד, כשגילתה
 הפתעה ללא זאת קיבלו הם לאודי, ■להינשא
 בוח־רצ׳ונה את בתם, את הכירו הם !מרובה.

בערי מייד החל אביה עקשנותה. ואת העז
 לאפשר כדי הרישמיים, הסידורים כת

זו. התוגה
שבו לפני נתן אף קלינגברג פרופסור

 הצעיר: לזוג מתנת-חתונה מיספר עות
 הרשומה ברמת-גן, חדרים שלושה בת דירה

 סילביה תמתין זו בדירה שניהם. שם על
 הפר- תוכניתה תצליח אם שנה. 15 לאודי1

 בעלה, של המוקדם שיחרורו את להשיג יטית
 אז רק פחות. הרבה להמתין תצטרך היא
 חיי-הנישואץ את לממש הצעיר הזוג ■יוכל
באיחור-מה. כי אם אחר, זוג ככל שלו
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