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 זה. על לדבר אז העז לא מאיתנו איש
 אותו מבקרת הייתי פגישה אותה אחרי

חודשיים־שלושה. כל רחוקות, לעיתים
 שנים. שלוש הזה המצב נמשך בכה

 הכלא, מפקד אז שהיה המנוח, ניצן רוני
מאפ והיה משהו, ביניו שמתבשל הרגיש

הגבלה ללא לבד, חדר לקבל ולי לסמי שר

 לא אני כזה, לאדם לסלוח מוכן הייתי
 ״אני או שכמותו,״ עם מסתבך הייתי

 להשתנות.״ יכול שאדם מאמין לא
 העניין את מעכלים שלי ההורים גם

 אחת. בבת להם סיפרתי לא לאט־לאט.
 להם. לספר כיצד זמן הרבה בדעתי חככתי

לי. טוב שככה שיבינו, מקווה אני

אוח* מפחיד הכי ״הדבר
ה יחס ה1 לנשוא״!״ החבר
העסק, כל נעים היה לא לסמי זמן. של

 נעלבת ■והייתי האחרים, האסירים בגלל
באמצע. הביקור את מפסיק כשהיה ^

 שמעתי אחד יום התאהבנו. לאט־לאט
 לחנינה. שלו הבקשה את שדחו ברדיו,
זה, בגלל רע ־רוח במצב שהוא ידעתי

עליו. עובר מה ידעתי לי. כאב וזה
 שהוא לי, ענה והוא מיכתב לו כתבתי

 את לשחות ושימשיך תיקווה, מאבד לא
 למה אחזור לא ״לעולם לבדו. שלו הים

בפעם סמי התוודה גם אז כתב. שהייתי,״

 בפגישה כבר הוריי. עם אותו הפגשתי
 לו כהוריו. אותם קיבל הוא הראשונה

 ילד כמו הוא בילדותו. הורים היו לא
 מתנהג הוא האבודה. ילדותו את המחפש

ב עברנו ■שאנחנו מה מתבגר. נער כמו
היום. עובר הוא ילדותנו,

 זו סמי, אצל בעיניי חן שמוצא מה
 עצמו את להוציא מנסה שהוא הצורה
 שלנו, במושגים חושבים אם שלו. מהמצב

 גם חלחלה. מעורר עשה שהוא מה אז
כזו. בצורה מעש״ו את היום רואה הוא

הזחד
 אוהב ■שהוא אליי׳ במיכתבו הראשונה

 העובדה למרות זמן, הרבה כבר אותי
תיקווה. אין הזו שלאהבה יודע שהוא

 תסתבכי אם טיפשה שאת חושב ״אני
 לקטול מוכן לא אני אבל כמוני, בחור עם
 עבורי, חדש שהוא הזה, הנהדר הרגש את

 אנשים ניצלתי רק שלי החיים שכל אחרי
 כתב הפרטית,״ לתועלתי בהם והשתמשתי

סמי. לי
 במשך ידעו, סמי עם שלי היחסים על

 ביותר קרובים חברים רק האלה, השנים
 להכיר אפילו רצו לא מהם חלק ■שלי.
 נאמן נשאר באמת׳ אותי שאוהב מי אותו.

לי.
 קיבלו שלא אלה את מאשימה לא אני

 מוכנים אנשים להם. קשה הסיפור. את
 אבל אותם, ולאהוד כאלה סיפורים לקבל

 הפחדים כל קרוב, נעשו׳ כשזה מרחוק.
 במלוא לעבוד מתחילים הקדומות והדעות
 אנשים האלה. מהפחדים סבלתי הקיטור.

 לא חוקי־הכלא, את מכירים שלא בחוץ,
 אחר. לעולם לעבור לאסיר זה מה יודעים

לעבור. עליו יסורי־גיהינום אילו
 לי איחלו בתיאטרון שלי מהחברים חלק

 אני איחלו. שלא כאלה היו מזל־טוב,
 שלהם האמיתיות התגובות שאת מניחה

האמי החברים זאת, בכל רואה. לא אני
 אותי ומלווים נאמנים נשארו שלי תיים

הדרך. כל
לא ״אני :האומרים שלי חברים יש

 פעם, חי שהוא החיים בנורמות אז, אבל
גמור. בסדר נראה זה

 אמות- השתנו, שלו שהנורמות ביום
 רואה הוא הן. גם השתנו שלו המוסר

 בורח לא אבל בחלחלה, בעבר מעשיו את
מהאחריות.

 על מסתכל היד, שהוא תקופה היתד,
ה אז, של במושגים ויורק. בראי עצמו

 אם בלתי־נמנעת: היתה כנראה תוצאה
 אותי. תהרוג אתה אותך, אהרוג לא אני
 לא פשוט ■במוסד, סוכריות אגנוב לא אם

לי. יהיה

כמו
ימאי עס

 אצלי גמלה להתחתן החלטה ^
 שביום החלטנו- וחצי. שנה לפני י י

 זה נתחתן. — החנינה את יקבל שסמי
וטיבעי. נכון לי נראה
 כאשר נעלבתי נישואין. לו הצעתי אני
 נישואין. לי הציע ולא החנינה את קיבל
 לא פעם ■שאף היא. האמת העז. לא הוא

 את יקבל שלא האפשרות על חשבתי
 שעבר, השיקום תהליך אחרי החנינה.

 עניין היא שהזמינה הזמן כל בטוחה הייתי
שנים. כמה של

 מתרגש סמי ילד. על חולמים אנחנו
נ־יב משלו. ילד לו שיהיה העובדה מעצם

בכית־־הגדשפט אלקייס אסיר
״שלי מהקיום חלק הוא ״הסבל !

מי אלק׳■□ ס
 החתונה. עניין מכל מבולבל הוא תיים

 יכול ולא שם יושב שהוא אותו מרגיז
לבדי. כאן מתרוצצת ואני בהכנות, לעזור
 שפיס־ הרגשה לי היתה לא פעם אף
 ■התמלאו חיי — להיפך החיים. את פסתי

 טראגית, גיבורה כמו הרגשתי לא בתוכן.
 פעם אף חשבתי לא קורבן. המקרינה

יכול חנינה, יקבל לא שאם העובדה, על

בפרקטיקה. להשתלם
 בני־נוער עם לעבוד גם מתכונן הוא

 נוראי תהליך איזה להם ולספר עבריינים,
שהגיע. לאן להגיע כדי לעבור׳ עליו היה

ב אותו יקבלו שלא הוא, שלי הפחד
 זה. עם להתמודד מוכנה אני אך חברה׳

 עם נפגשים אנחנו בחופשות, היום, גם
שלי. חברים

תי ״אני ע צ נשואין. דו ה
ם רי חב  ושארו הטובים ה

בילדים!״ רוצים אוו איתי.
 חיי כשכל ,50 בגיל לבדי ■שאשאר להיות

 אחת פעם עובדה: בציפיה. עליי עוברים
 מכן לאחר ושנה שלילית, תשובה קיבלנו
 נשארו לסמי ■חיובית. תשובה קיבלנו
עונשו. את לרצות שנים שמונה
 ייצא סמי החתונה? אחרי נחיה איך
 ימים שלושה לחופשות, החתונה אחרי
 בכלא אותו מבקרת אני וחצי. חודש בכל
 משם אליי מטלפן ■והוא בשבוע, פעם

 באותה נמשיך שיחרורו עד חופשי. באופן
לימאי. נשואה להיות כמו בדיוק זה צורה.

 בינתיים, נוספת. לחנינה מקווים אנחנו
 המלמד רופא״שיניים, עם בכלא סמי עובד
 ■שבשלבים מקווה אני המיקצוע. את אותו

ללכת לו יתנו השיקום, של האחרונים

 כמו הוא חדש, עולם להכיר לומד סמי
 ■הוא מהר. לומד והוא ללכת שלומד ילד

 בלי בחוץ חיים אנשים איך לראות מנסה
מילחמה. של במצב הזמן כל להיות צורך

 אומר הוא שלהם,״ בנשמות מקנא ״אני
 העולם לפשע, שיחזור פוחדת לא אני לי.

 דרך ממנו אין עמוק, אצלו נבנה החדש
בלבד. עצמו למען זאת עשה הוא חזרה.
 אסירים שחברים׳ פוחדת לא גם אני

 כשיש- כך, אחר אותו יתפסו אוייכים או
 עד- לא הוא מלשין, לא הוא תחרר.
 בכל יקרה אם בסמים. מעורב ולא מדינה

 אותו, אעזוב לפשע, יחזור וסמי אסון, זאת
 עם לחיות להמשיך מסוגלת אהיה לא כי

■ גל נירה בפשע. הנמצא אדם
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