״אוי מתגרש מקרוליןר
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מישרה .התגלגלתי אז הרבה בבארים
ושתיתי הרבה .מכאן נפוצה השמועה
שאני אלכוהוליסט ,אבל זה מגוזזך ,כי
 60מיליון צרפתים שותים כל יום מה
שאני שותה במשך שבוע ,ואני כבר לא
מדבר על האירים.
הארץ הזאת ,במקור ,מיועדת להיות
ארץ של חשיש ,אבל מאז שהמציאו את
המיזוג־אוויר אפשר ,סוף־סוף ,גם לש
תות .ניסיתי אומנם פעם לעשן חשיש,
אבל זה גרם לי לרצות לישון .כש
עישנתי גם קיבלתי תיאבון גדול
לאכול.
חוץ מזה אני בכלל אוהב כדורים.

במדינה

אני נכנם לבית־מירקחת כאילו זו
חנות״ספרים .אני בודק איזה מירשסים
וכדורים חדשים יש.
היץ עושה אותי לחברותי .זה נכון
שאני משתכר לפעמים ,אבל המקסי
מום שאני עושה זה להגביר את הקול,
ואין לזה אף פעם קשר למכות ,ואני
לעולם לא נעשה אגרסיבי .הרי מי
כמוך יודע שהחיים בארץ לא קלים,
והשתייה קצת מקילה עליי .האמת היא
שיש תקופות שאני לא נוגע במשקה.
בתקופה שגרתי במישרד ,והייתי
סוגר את כל הבארים בתל־אביב,
פגשתי את קרולין .היא עבדה אז בסרט
מלך ליום אחד .היא אנגלית והיתה

בתי־סוהר
טיפול בבגי־אדם
 42ימי־שביתה
וגונדר חדש לכתי־סוהר -
ממקגיב עוולות

אהרונה בחתונה
.אני לא חוזר אליה!״

.הילד נמצא בקיבוץ!״

כמו תחליף לוואליום .היא היתה החלק
המרגיע והשקט בחיי .לא הייתי צריך
לחשוב אחרי כל מישפט שאמרתי .היא
מצחיקד* עם הרבה חוש־הומור .היא
הגיעה בתקופה שהייתי בלחצים מכל
הכיוונים.
התחתנו אחרי פרוץ מילחמת־
הלבנון .הייתי המאושר באדם שהיא
נכנסה להריון .אני מאוד רוצה ילדים,
וחולם שיהיו לי שישה עד שמונה
ילדים .אני לא מאמץ בשום דבר שהוא
מעבר לטיבעי ,שום אסטרונומיה
ואסטרולוגיה ודברים כאלה .הדבר
היחיד שיש לו קשר לנצח זה הילדים.
זה עובר אצלי ישירות ברקמות ובגנים.
מה שיכול להביא אותי לבכי ,זה לראות

ציפורים עם גוזלים ,היופי הזה מדהים
אותי בכל פעם מחדש.
קרולץ ואני עשינו שנינו סרטים.
היא צילמה סרט וגם אני ,וליאור .הבן
שלנו ,נזרק ממטפלת למטפלת .כיום
הוא חי סוף־סוף חיים שקטים בקיבוץ.
הילד לא נמסר לאימוץ ,הוא פשוט
הועבר לשם לחיות נורמלי ,עד
שיוסדרו העניינים בינינו.
אני יודע שיש שמועות שאני חוזר
לאהרונה ,אבל זה באמת קישקושי־
ביצים .היום יותר מתמיד יש בינינו
יחסים נפלאים.
המצחיק הוא שכל מה שרציתי כל
השנים מהנשים שלי זה כוס תה חם
למיטה 17 .שנה אני מחכה ,ומעולם לא
זכיתי בזה.
ע ד כ אן סיפורו של אסי.
פרט נוסף ששכח אסי לספר בביר '
גרפיה הוא קיומה של בת נוספת שלו.
כששיחק בסרט קשר האורניום,
הגיעה לארץ בחורה איטלקיה בשם
אוגוסטה ,ששימשה נערת־תסריט ב
סרט .בחורה נוצריה ממישפחה עשירה.
היא היתה נאה ,ואסי ניהל איתה רומן
במשו ההסרטה .מאוחר יותר היא חזרה
לאיטליה ,ואחרי כמה חודשים באה

יש וו נח שסלדה
מחוץ רנשואין לצעירה
שבאה מאיטליה

ליאור עם קרולין ואסי
-היא קמה ב־ 11בבוקר!״
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לביקור של שבוע בארץ .הם נפגשו
שוב ,אסי התנדב להראות לה את
ירושלים ואת הספה במישרדו ,שם גר
אז.
אחרי שחזרה לאיטליה ,דאגה אר
גוסטה לכתוב לו שהיא בהריון ,ושכל
הביקור שלה כוון למטרה זו —
להיכנס להריון ממנו.
הילדה היא כיום בת  ,3שמה אסיה.
מחבריו של אסי אני יודעת שיש לו
חלום לנסוע לאיטליה ולהכיר את הבת
שולמית יריב ■
שלי•

מבין  500האסירים בכלא אשקלון,
לוקים  148במחלות שונות .כמעט
כולם —  130ליתר דיוק — חלו תוך
כדי המעצר .חמישה מהם הם חולי־
נפש .האחרים סובלים מטחורים ,אול
קוס ,מחלות־עיניים ,דלקות בדרכי־
העיכול ,דלקות־פרקים ,בעיות עיצ־
ביות ,אולקוס ואסטמה .מומחים
אומרים ,כי מחלות אלה נגרמו באופן
ישיר מתנאי המאסר.
מירפאת הכלא היא היום במצב
מחפיר .החובשים אינם מיקצועיים,
וכדי להיבדק אצל רופא מומחה מועבר
החולה לבית־התולים של כלא רמלה,
במסע ארוך ומתיש .הפרוצדורה
מחייבת להעביר את האסיר החולה דרך
המיון המרכזי ברמלה ,מסלול היכול
להמשך אפילו שבוע ימים.
לבסוף נשברו האסירים ,פתחו
בשביתת־רעב חלקית.
אסירי אשקלון ,אסירים ביטחוניים
המרצים עונשי־מאסר ארוכים ביותר,
חלקם מאסרי־עולם ,כמעט כולם
תושבי רצועת־עזה ,שבתו במשך 42
יום .באותו זמן הם לא הביאו לפיהם
אלא לחם ומים.
השבוע הם עמדו להחריף את
שביתתם ,להפסיק לאכול כלל .אך
השבוע גם נכנס לתפקידו הנציב
החדש .גונדר רפי סוויסה .ואז הגידה
השביתה לסיומה במפתיע ,משהבטיח
סוויסה לשפר את התנאים.
״מלוח׳יה״ בתסריט .פרטים
על הבטחותיו של סוויסה לאסירים
נודעו להעולם הזה:
• האסירים שהם חולי־נפש יוצאו
מהכלא ,ויועברו לבית־חולים.
• לאסידים יותר לקנות ,מכספם,
בבית־מירקחת אשקלוני ,תרופות
שאין מספקים במירפאת הכלא.
• המזון המוגש בבית־הסוהר יגוון,
ויכלול מעתה גם תפריט שהאסירים
רגילים לו .למשל :מלוח׳יה )דייסה
מרקית מירק דמוי־תרד ובתוכה גושי
בשר(.
• לכל תא יוכנסו שולחן וכיסאות,
כדי שהאסירים לא ייאלצו עוד לאכול
על הריצפה.
• יותר להכניס את העיתון אל־
קודס והאסירים יגישו רשימת ספרים
שברצונם להכניס ,וההנהלה תדון בכל
אחד מהם בנפרד.
• ההנהלה תטפל בבעיית הצפי
פות בכלא ,ותדאג שבתוך זמן קצר לא
יהיו עוד אסירים שיישנו על הריצפה
)במיתקן ,המיוער לכל היותר ל־250
כלואים ,נמצאים היום  500אסירים(.
• ההנהלה תדאג לאספקת מים
סדירה ,כדי שהאסירים יוכלו להתרחץ
ולעשות את צרכיהם כמו בני־תרבות.
אין ברשימה זאת היענות אלא
לחלק מתביעותיהם של האסירים .אד
לם ההתייחסות המפורשת והמפורטת
לטענותיהם מעידה ,לדעתם ,על רוח
חדשה ואוזן קשבת אצל השילטונות.
״טוב מראה־עיניים.״ לפני
חודש הם העבירו את כל תביעותיהם
לשר־המישטרה ,במיכתב ארוך ,בעב
רית מצויינת ,קצת מליצית .את העב
רית הם למדו בקורסים שהם עורכים
ביניהם בכלא .בין השאר הם הזמינו את
חיים ברלב לבקר במקום :״נהיה שמ
חים אם תבקר בבית־הסוהר שלנו .טוב
מראה־עיניים מהלך־נפש.״
ברלב טרם ביקר במקום ,אך רפי
סוויסה הקפיד לבוא ,במיסגרת סיור־
היכרות שערך לפגי שנכנס רשמית
לתפקידו.
כשיצא סוויסה מהמקום ,היה ניכר
בו כי הזדעזע ממראה עיניו .הוא
הבטיח כי בעתיד לא יישנו עוד אסירים
על הריצפה וכי לא תהיה אפליה בין
אסיר ערבי ואסיר יהודי.
 .סיכם סוויסה באוזני העולם הזה:
״אלה דיני־נפשות .אנחנו מטפלים
בבני־אדם!"
העולם הזה 2484
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