
 הומו• אונס
אלי סכסו

 למיקרה, נרחב סיקור נתנו העיתונים
 בקשר לפירסום הותרה שרק מילה וכל

פורסמה. — אלינו
 נפקחו העיניים

הפסיכיאטר עם
שעורך* אחרי ראיתי מישפחתי ת

 על־ידי נשלח הוא עימי. נפגש דיני
שאש כדי הכל שיעשה לי והסביר אבי,

*. מהר שיותר כמה תחרר
 אלי הגיע תל־מונד בכלא שהייתי בזמן

 מאז הראשון הביקור זה היה לביקור. אחי
 האמנתי לא מופתע. הייתי ואני מעצרי,
 לעורך־דין לי ידאגו כזה מיקרה שאחרי

הו אך.המציאות אותי, לבקר יבואו ואף
 מה כל עשו ואחי אבי ההיפר. את כיחה

ולעו לי לסייע עלי, להקל כדי שביכולתם
אפשר. שרק כמה רוחי את דד

 במיש־ שמסרנו ההודעות החל. המישפט
 הזר־ ושנינו קבילה, כראייה נתקבלו טרה

 אותנו שלחו אשמים שנמצאנו לאחר שענו.
לחו בבית־החולים פסיכיאטרית להסתכלות

שבו חמישה שהינו דשם בבת־ים, נפש לי
עות.

 ליבי. מעל משהו פרקתי בבית־החולים
 הפסיכיאטרים, עם ארוכות שיחות שוחחתי

ש לי זכור לי. לעזור מאד השתדלו והם
 אמר חיבבתי, מאד שאותו הרופאים, אחד

אצ אותך לאשפז שנבקש דעתך ״מה :לי
 ולבסוף ההצעה, את שקלתי אני לנו?״

 שאני לרופא הסברתי בשלילה. השבתי
 אני ולכן חולה־נפש, ולא נורמלי בחור

כ ולהשתחרר בבית־הסוהר לשבת מעדיף
 איש־ מתנאי ליהנות מאשר נורמלי, אדם
 ושל חותמת עם להשתחרר אך נוחים, פוז

וחייך. הבין הרופא משוגע.
הפסי ההסתכלות תקופת היתה למעשה
 חדשה דרך של תחילתה עבורי כיאטרית

גי פיתאום עיני. נפקחו לפתע בחיים.
 יציב אדם הייתי לא מעולם שבעצם ליתי,

 שניגן החליל לפי רקדתי תמיד בדיעותי.
 מי־ של חלילו זה היה (ותמיד יותר טוב
 משלי דיעה לא לי היו לא אחר). ש$ןו
 לי שנודעו אחרי עצמאית. מחשבה ולא

ה של וחוות־הדעת הבדיקה של תוצאותיה
 צא !די שמוליק, :לעצמי החלטתי רופאים,

 מהדיכאון צא המוגזמת, היתמות מהרגשת
 אחרי זנב ולא עצמך אתה היה התמידי,
היה. באמת .וכך אחרים.

 קצינת־ עם השיחות תור בא אחר־כך
 עצמי את הסברתי אלה בשיחות המיבחן.

 מאד, עלי הקלה זו יקרה אשד, היטב.
יכול שלה נעימה, אשת־שיחה בה ומצאתי

בסב האזינה תמיד היא הכל. לספר תי
והעי טובה מילה אמרה עודדה, לנות,

הבינה. — קר
השי יום גזר־הדין. קריאת מועד הגיע
 כעת שביצעתי. שטות־הנעורים על לומים
והחב שופטי, על־ידי שטר־החוב לי יוגש

 רק אמא, לא אבא, לא ממני. תיפרע רה
לשלמו. אצטרך אני

שי של חווודהדעת הפסיכיאטרי, הדו״ח
אמ בעזרי. היו אלה כל — המיבחן רות
 שאני הקביעה הופיעה מיסמך בכל נם

 על- שנוסחו כפי במסקנות, אך בר־עונשין,
 טיפוס שאני נקבע אנשי־המיקצוע, ידי

יוזם. ולא נגרר,
בפועל. שנות־מאסר חמש היה גזר־הדין

בכלא
תל־מונד

אנ היו אמנם בכדה. היונה מכה ף*!
 ״זה לעבירה שביחס שהתבטאו שים 1 ו

 זמן פרק הן שנות־מאסר חמש אך כלום,״
הכלא. חדגוניות בתוך ביותר ארוך

 חמה, המלצה השופט הוסיף לגזר־דינו
 בקשת להגיש לי תעזור שקצינת־המיבחן

לה. שייראה במועד לנשיא־המדינה חנינה
 עוד לא בית־המישפט. למרתף הורדנו

שפו אסירים שני אם כי עצורים, אזרחים
.15 בני טים,

 גזר־הדין, את לעכל הספקתי לא עוד
 כאשר לבכות, או לשמוח אם ידעתי לא עוד

 חיכו שבו למישרד על-ידי'שוטר נלקחתי
ה וקצין־המיבחן שלי קצינת־המיבחן לי

 קצינת־המיבחן, על כעסתי תחילה מחוזי.
 היא אך למאסר. המלצה כללה שחוות־דעתה

או חייבה העבירה שחומרת לי, הסבירה
 מכך, נוחה היתד, לא שדעתה למרות תה,

 שירות־ אנשי שני אחרת. חשבה והיא
 ב־ לבקרני הבטיחו אותי, עודדו המיבחן

הם עימי. קשר על ולשמור בית־הסוהר

 סניגוריה, לימד ?!ריב שמואל על *
 לידסקי, צבי עורך־הדין התיק, באותו

 קריב של אביו על־ידי שולם ושכר־מירזזתו
 הנרצחת, הדודה שהותירה הירושה מכספי
ולאביו. לשמואל ציוותה היא שאותם כספים

 _סמים
ומישכבי־זכר

 מייד שיננתי שאותם הברזל, ללי־ ך*
 להלשין אסור :פשוטים היו בהתחלה, ׳י-
תת אם עוול. לך נעשה אם גם מישהו, על

 ומי גבר״, דאלים ״כל אותך. ינדו לונן,
 בשקט, לשבת לו מוטב — אלים שאינו

 יהיה ומר רע — אחרת להתבלט. ולא
גורלו.
 ולכן ביריון־קשקשים, הייתי לא אני

וי או ממריבות נמנעתי בשקט, ישבתי

ת ^ ת ח עיו ב  היעדר היא האסיר של ה
ה מדביקים כתחליף בכלא. חיי-מין ■ י

 של ופוסטרים תמונות המיטות ליד אסירים
 יש אחד לכל ושחקניות־קולנוע. דוגמניות

״הפי בית־הסוהר בלשון שנקרא כזה, אוסף
שלי״. נה

 גם היו אך מאוננים. היו שהרבה ברור
 היותר־אלי- הבחורים אילצו שבהם מיקרים

 לשמש היותר־חלשים הטיפוסים את מים
פרטית״. כ״דפיקה להם

 בתחילה בשלבים. נעשה כזה תהליך
 כל מקבל האובייקט הטובה: בדרך מנסים

שמש הטוב כל אחרי לו. מתחשק שרק מה
 את המפוקפק הנדיב לו מציג עליו, פיעים

 שופע המציע גמורה. באינטימיות הבקשה,
 — מסכים הקורבן ואם ופיתויים, הבטחות

יחסי־מין. איתו ומקיים עימו שוכב הוא
 דרך מתחילה מייד הרי הסכמה, אין אם

 לו היה שקודם כמו הקורבן. של חיסורים
 כל את יסבול הוא שהפעם הרי טוב, מכל

 סיבה, ללא אותו מכים שבעולם. הסבל
 , בכל לו מציקים רכושו, את ממנו גונבים

להס מנסים פעם כשמדי אפשרית, דרך
 גם יש ייפסק. זה כל מה תמורת לו ביר

 ואונסים קורבן תופסים שפשוט מיקרים
בכוח. אותו

 השיל־ עושים מה :השאלה נשאלת ודאי
 השיל- ובכן, ? זאת מונעים לא ומדוע טונות,
ילשין מישהו אם רק על-כך יידעו טונות

)50 בעמוד (המשך

 של הזמן פרק עם שיחד ומצאו חישבו
טו התנהגות על השליש ובניכוי המעצר,

 נטו. מאסר חודשי 33 עוד לי נותרו בה׳
לכלא נלקחתי עימם הפגישה לאחר מייד

 חותמת עם כחולים, אסיר בגדי קיבלתי
 הציוד כל ואת בתי־הסוהר, שירות של

 הכלא, באפסנאות איפסנתי ברשותי שהיה
השיחרור. ביום לי שיוחזר כדי

 מנהל־הכלא. עם שיחה — בבוקר למחרת
 בינו מוקדם, מגע היה שכבר לי התברר

להע והוחלט שלי, קצינת־המיבחן לבין
הישן״. ״המחנה שנקרא לאגף אותי ביר

 אני חברי. ושל שלי דרכינו, נפרדו כאן
העצו באגף נשאר והוא למחנה, עברתי

בי להפריד מכוונת מגמה היתר. רים.
בינינו. היחסים המשך את למנוע כדי נינו,

 אך מועדף. ליחס זכינו עת לאותה עד
 לחיי- נכנסנו שנשפטנו, לאחר ואילך, מכאן

האסי שאר בין התערינו אפורים. שיגרה
ה כל עם אסירים־מן־השורה, והפכנו רים

בכך. הכרוכות והזכויות חובות
 חדשה. בתופעה לראשונה נתקלתי כאן

למע הוא, בית־הסוהר שסגל לי התגלה
 משלו, חוקים עם עצמו, בפני גוף שה,

 עצמם, בתוך מאוגדים האסירים ואילו
משלהם. למוסכמות וכפופים

 לשיקומם הרבה עשו לא תקופה באותה
לעבו לצאת חובה היתה לא אסירים. של
 היה יכול שרצה ומי עבד, שרצה מי דה.

 ולא שקט, שיהיה בתנאי היום, כל להתבטל
בעיות־מישמעת. יעורר

תד־מונד בכלא בתא אסיר
היום של לאנסים הופכים מאתמול הנאנסיס

 משווע עוול רואה הייתי כאשר וגם כוחים,
 התערבות התערבתי. לא — עיני לנגד

 מהצד לשונא מביאה אחד, צד לטובת
 בעתיד. מייותר ולסבל השני

הכ בשל ושם, במסגריה לעבוד התחלתי

 במהרה הפכתי הקודמת, המיקצועית שרתי
השבבי. העיבוד מכונות על האחראי להיות

 טוב לאגף עברתי אחדים חודשים אחרי
 החדש. במחנה יותר,

בחדר. אסירים ארבעה היינו זה במקום

תל־מדנד בכלא צעירים עבריינים
ליד מיד עובר הנאנס הנער

ה וכל בלילה, ננעלות היו לא הדלתות
שם. קיימות היו בכלא המותרות זכויות
 מיום כשנה של תקופה עלי עברה כך

 מקרב אנשים החלו שפיתאום עד מעצרי,
 לידי דברים הגיעו לי. להציק בעלי־האגרוף

בתקו מעשה־סדום. מי לבצע שניסו כך
 לבחורים בנוסף בכלא, הוחזקו ההיא פה

של ואלה ,24—25 בגיל גברים גם בגילי,
בהת בחיי־הכלא, ללא־עוררין שילטון טו
האסירים. של הבלתי-כתובים לחוקים אם

 הסמים אל גם התוודעתי זמן באותו
ומישכבי־הזכר.

 בתאים. נערכות סמים אורגיות ראיתי
להש אותי לשכנע ניסו מיקרים בהרבה

 ידעתי סירבתי. תמיד אך בסמים, תמש
ש ופחדתי תקנות־הכלא, את נוגד שזה

תנאי. את ירעו ואז אתפס,
 גועל- בו עוררו שראיתי מישכבי־הזכר

נפש.


