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לילדי־ עושה את ״מה

 בבית־הסוהו־ בבוקו אנגיר משוה נפרדה ליאנה
לעודדה כדי לבית־המישפט מיהרה ובצהר״ם

למש ונסענו אלי הצטרפה ליאנה
 לי גילתה היא במכונית המערכת. רדי

 מהחודש כמעט בכלא יושבת שהיא
 במעצר נמצאת היא להריונה. הראשון

 וביום חודשים, שיבעה מזה כמעט כבר
 חופשה לראשונה ביקשה נפגשנו שבו

 לבקשת נעתר השופט מבית־המישפט.
 ושלח לידסקי, נירה שלה, הסניגורית

 תום עם יום. 15 בת לחופשה אותה
 שוב להתייצב עליה החופשה

 גזר־ את לשמוע כדי בבית־המישפט,
דינה.

 לבחורה ממושך כל־כך מעצר
 משונה, לי נראה מתקדם בהריון

 היא שבהן העבירות אם אותה ושאלתי
 שהן כך, כדי עד חמורות נאשמת

 אותי הפתיעה אז כזה. מעצר מצריכות
 ממעצר להשתחרר יכלה כי ואמרה

 נשארה היא סירבה. אולם בערבות,
 שבהם מסמים, להתנקות כדי במעצר

 כל לה היתה לא בחוץ להשתמש. נהגה
 הפיתויים מסמים. להיגמל אפשרות

 בחרה לכן מדי, רבים היו וההזדמנויות
במעצר.

בתינוק מאוד רוצה ליאנה

1111) וטסז

 יצאה היא וחצי. שש בשעה נפרדנו
 לבית־מישפט ואני לבית־המישפט,

 וכאשר בנשיקות, נפרדנו השלום.
 רק לקחתי השופט על־ידי שוחררתי

 מהכלא, אתי שהבאתי הנייר שקית את
שרה. נשפטת שבו לאולם ומיהרתי

 קפה, לשתות זמן לי שיהיה חשבתי
 כבר שלה שהמישפט שמעתי אבל

 ורצתי סיגריות קניתי רק ולכן התחיל,
 לשרה להגיד כדי באתי לשמוע.

אותה. לעודד כדי וגם שהשתחררתי,
 קופסת־ את לה נתתי בהפסקה

 שיהיה כדי בבוקר, שקניתי הסיגריות
היום. לעשן. מה לה

היא שמעיה, עם התחתנה כששרה

 אותי ודידבנה אותי ועודדה בי תמכה
מעמר. להחזיק

 הזה, העולם של השער את ראיתי
 ושטן, מיפלצת היא ששרה נכתב שבו

 ציפורניים עם שלה תמונה ושמו
 בכלל.לא זה אבל ומאיימות. שלופות

 לעשות אוהבת היא שלה. האופי
 מתוך ולבדר כאלה, מצחיקים פרצופים
 רוע בכלל בה אין אבל שלה, העליזות

. רשע. או
 ולדמן לחגית גם עזרה היא בכלא
 נתפסה שבגללה הסמים, (בלדרית

 היתה כתב־האישום שלטענת הרשת,
 שלא שמרה היא הכפול). לרצח העילה
וכאב מלשינה, שהיא מפני לה יציקו

בבית־המישסט ליאנה
בכלא הריון

 היא עולם־הפשע. את הכירה לא בכלל
 כתבו שכל. הרבה עם משכילה, בחורה
 זה בכלא. הבחורות על שולטת שהיא

 לה יש לחלשות, עוזרת היא נכון. לא
 להתבטא יודעת והיא חזקה אישיות

 בכלא. מהאחרות טוב יותר הרבה טוב,
 יש הבנות. של זכויותיהן על מגינה היא
 נותנת היא הסגל. עם טובים יחסים לה

לה. מחזירים והם כבוד להם
 מפני בהתחלה אותה כיבדו הבנות

 אבל אנג׳ל, שמעיה של אשתו שהיא
 בכבוד זוכה היא אותה שמכירים אחרי

 גבוהה, השכלה לה יש עצמה. בזכות
איתה. מתייעצות רבות ובנות

 ארבעה במשך למיון ישבתי אני
 היתה היא לכלא. כשהובאתי ימים,

 וקפה. סיגריות לי ומביאה לי דואגת
 צריכים בבידוד כי לי הסבירה אחר־כך
 וקובע בודק שהרופא עד רק להישאר

 אחר־כך מדבקת. מחלה לעצירה שאין
 שהרופא מאחר לכלא. להעביר צריכים

 לחובשת, זה את אמרתי אותי בדק כבר
מהבירור. אותי הוציאו ומייד

 ושאני בהריון שאני כששמעה
 עלי כעסה היא בסמים, משתמשת

 ושאין מיפלצת, שאני חשבה היא נורא.
 היא שלי. לתינוק רגשות בכלל לי

 היא בסמים. להשתמש לא לי הציעה
 על מפחדת לא את ״איך לי: אמרה
 לקריז, ייכנס הוא שלך? שבבטן היצור

 כזה!״ דבר לעשות יכולה את איך
היא בסמים, להשתמש כשהפסקתי

 והעידה באה חגית שאחר־כך לה
 היא שמעיה. ונגד נגדה בבית־המישפט

 אהבה שלא למרות חגית, על הגנה
 לה יש נרקומנית. היתה כי אותה,

 גם היה וזה לסמים, עצומה התנגדות
 עם שלה למריבות העיקרי הגורם

 רק שהסמים אומרת היא שמעיה.
 ואחר״כך לרגע, הצרות את משכיחים
מתפקד. לא והראש לזה מתמכרים

 כי מהר, תשתחרר שהיא מקווה אני
 אני חפה־משפע. שהיא מרגישה אני

 בעולם־הפשע, שנים הרבה כבר נמצאת
 היא אז משקרת, היא שאם אומרת ואני

מאוד. גדולה שחקנית
 אני רגיש. נורא בחור שמעיה גם
 כל אחרי אותך, יפתיע שזה יודעת

 כשהוא אבל עליו, שהיו הסיפורים
 מתרגש נורא הוא בצרות, אדם רואה

 איתו יחד הייתי פעם בוכה. וממש
 שבאותו אדם ופגשנו הכרמל, בשוק

 שמעיה לכלא. לחזור חייב היה יום
 שזה לו סיפר והאיש אותו, הכיר בקושי

 צריך שהוא בחייו, נורא הכי היום
 בכלל לו ואין דברים מיני כל לקנות

 לירות, אלף 20 בכיס היו לשמעיה כסף.
 הכל את ונתן זה את הוציא הוא אז

לאיש.
 את לו נותן הוא למה אותו שאלתי

 ״אני לי: אמר והוא שלו, הכסף כל
 את צריך הוא להסתדר, יכול אני בחוץ,

 הוא כי דברים, לקנות בשביל זה
■ אלון אילנה בבית־הסוהר.״
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 על אנג׳ל שמעיה עמד אשר ^
 את ומסר השבוע, דוכן־העדים *4

 מישמר. מכל שמור האולם היה עדותו,
 כאשר עדותו, את ורשמתי ישבתי
 בלונדית, צעירה לאולם נכנסה לפתע

 השוטרים האחרונים. בחודשי־הריונה
 ביותר השמור לאולם להיכנס לה הניחו

בבית־המישפט.
 החלה לידי, שהתיישבה הצעירה,

 הנעשה על ובהתרגשות בחום מגיבה
 נשיקות־אוויר שלחה היא באולם.
 בעלה, עם יחד הנאשמת אנג׳ל, לשרה

 ברצח שושן, חיים ועם שמעיה,
 מילה כל נחמיאס. ומישל שלי שולמית 11
 דוכן־ מעל שנאמרה שמעיה, של 11
ונלהבת קולנית בתגובה וכתה העדים, 11

 היא כי ברור היה הצעירה. האשה מפי
 שהן הוסיפה היא שרה. של חברה

 עתה זה וכי מהכלא, זו את זו מכירות
 לראות באה ומייד ממאסרה, השתחררה

למישפט. העומדת חברתה את
 שרשמתי ברשימות הציצה היא
 חשוב, ״זה לי: ואמרה המישפט, במהלך
 על וחבל מפשע, חפה ששרה תרשמי

בכלא." יושבת שהיא רגע כל
 באישיותה מסקרן משהו היה

 היא אם אותה ושאלתי ובסיטואציה,
 רגע במשך חשבה היא לשוחח. מוכנה

 באה שהיא לי, אמרה ואחר־כך
 לפגוע רוצה ושאינה טובה ממישפחה

 אסתפק אם אבל בבני־מישפחתה.
תסרב. לא בלבד, הפרטי שמה בפירסום

 לגמרי נגמלה ולמענו שברחמה,
 הכרוך העצום הקושי למרות מסמים,

 ניכרים ושרידי־יופי ,25 בת היא בכך.
 חלקה כל בה הרסו הסמים אולם בה,

 בשנים מבוגרת נראית והיא טובה,
האמיתי. מגילה רבות

 להרבות שלא ביקשה ליאנה
 רק רצתה היא עצמה. על דיבורים

 אנג׳ל שרה חברתה, על לעולם לספר
לדעתה. לה, שנגרם העוול ועל

ליאנה: סיפרה
 שמעיה ואת שרה את מכירה אני

 טובה ידידה הייתי שנים. במשך כבר
 דרכו. הכרתי שרה ואת שמעיה, של

 נמצאות אנחנו חודשים שיבעה במשך
הבוקר האגף. באותו במעצר יחד
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