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ברק לדפנה שנמסר כפי המפזרסמת.
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*  כל־כך רציתי ללדת. היה לום־חיי ך
חיי. אהבת (אביטן), מהרצל ילד 1 1

 איבדתי שנים, 15ל־ נשפט כשהרצל
 שנשארה קטנה תיקווה אותה את

 מכלום. איכפת לי היה לא כבר בתוכי.
אהבה־טירוף. מין היתה זאת

 המישפט) וחצי(מאז שנתיים כעבור
להוכיח כדי זאת עשה הוא הרצל. ברח

 מאמינה אני אותי. חיפשו לי, דאגו
 הרי הרצל. עם שאני לעצמם שתיארו

ואשה. בעל כמו לכן, קודם ביחד חיינו
 זמן? כמה בגיבעת־סביון. גרנו
 אז הייתי — אותו שהיכרתי מאז תמיד,

 היכרנו כלומר: איתו. חייתי — 15 בת
 אבל קטנה. כשהייתי לכן, קודם עוד

איתו. אני 15 מגיל

בשפת־הים השבוע, ארכיב אורית
בית־משוגעים...״ שהזכירו ירוקות־מגעילות, שמלות ״מין

 שיהיה קיווה חף־מפשע, שהוא ולזעוק
חור במשך לו. שיקשיב בחוץ מישהו

לאור. תצא שהאמת קיווינו שים
 יכולה לא שאני אחד תאריך יש

 בנמל־ עמדתי אז .22.1.82 — לשכוח
 שהרצל איך ראיתי בן־גוריון. התעופה

 נוסע. הוא לאן ידעתי לא למטוס. עולה
 אראה שלא חשבתי בבריחה. היה הוא

 שאיבדתי הרגשתי לעולם. יותר אותו
אותו.

להת התחלתי מה־זה־רע! הרגשתי
המריא. שהמטוס לפני עוד געגע

 ברחתי לא בשבילי. הכל היה הרצל
 רציתי שלא מפני רק מהארץ איתו

בריחה. של בחיים
 פחדתי לברוח. ממה היה לא לי
 בארץ להיעצר פחדתי נרדפת. להיות

 לא נוסע. הוא לאן ידעתי לא גם זרה.
שם. השפה את אדע אם ידעתי

 הרגשתי טירוף. כדי עד אותו אהבתי
 פיתאום נראה הכל חרב. עולמי שכל
שחור. חסר״תוכן, ריק,

 אני. איפה אז ידע לא אף־אחד
 חודשים. לארבעה למישפחתי נעלמתי

.19 בת אז הייתי
 לי שיש מכיוון בצבא, אז הייתי לא
בריאותיות. סיבות — פטור

.המישפחה. עם קשר כל ניתקתי

מאוד. אותו אהב המנוח שלי אבא
 היינו אבל אז, להתחתן תיכננו לא

חברים.
 — ביחד בחו״ל טיילנו. ביחד, חיינו

חו שלושה במשך — אירופה בכל
ארצה. חזרנו רשים.

זוכרת, אני הרצל. את עצרו פיתאום
 היה זה — 3.5.79.1979 אפריל היה זה

המרוייק. התאריך
 הוא שלי. אבא אצל בעבודה היינו

 אצלו לשתות ישבנו בדן. כסדרן עבד
 חמישה הופיעו פיתאום בבודקה. קפה

 סביבנו עמדו אזרחי, בלבוש בלשים
אותו. עצרו ככה בוא!״ ״אביטן ואמרו:

 שוב: לו אמרו מופתעים. היינו שנינו
לחקירה!״ איתנו בא ״אתה

חזר. לא — שיחזור חיכיתי הלך.
 ניסיתי לדאוג. התחלתי בערב 6ב־
 אמרו איתו. קורה מה הוא, איפה לברר

במעצר. בינתיים נשאר שהוא לי
מה? על הראש: את לעצמי שברתי

 היינו הרי להיות! יכול לא קרה? מה
 סיבה כל היתה לא הזמן. כל ביחד

הגיונית.
 יום. 15 קיבל למישפט, עלה הוא

 שלי אבא ואת אותי גם עצרו פיתאום
 הרצל. של האליבי היינו אנחנו בבית.

איתנו. שהיה סיפר הוא

 יום 45ל־ אותו זרקו מזויין. שוד על
או ושיחררו במיגרש־הרוסים נוספים

לדין. העמדה קיבל הרצל תי.
ש אבא אצל ביקור־בית קיבל הוא

 חולה: היה שלי אבא גם חולה. שהיה לו,
מודלא. סוכר, לב,

 סוהרים, בליוויית לביקור הגיע הוא
 דרך לידיים, מתחת להם ברח וככה

המיקלחת.
 קשר יצרנו אליי. ברח לא הוא
 היינו אליו. הגעתי ואני יותר מאוחר

 ועזב למטוס שעלה עד בבריחה ביחד
 את שעזב אחרי ימים כמה הארץ. את

מישאלת־ בהריון. שאני גיליתי הארץ,

העו אל מדברת שעות, אותה מלטפת
ומתחזקת. בתוכי שהיה בר

 הזכות
חלב היחידה:

 במיוחד. קשה דבר זה בכלא ריין ך*
 מין קיבלתי הלבוש. קודם־כל \ 1

 לי שהזכירו ירוקות־מגעילות, שמלות
 מכוער. לא־נוח, היה זה בית־משוגעים.

 שמבקשים מה כל לא״טעים. האוכל
אין. — לאכול

 היא בהריון לאסירות היחידה הזכות
שקית־חלב.

 (בבית־המ־ שלטרים עשיתי? מה
חשמל). מפסקי לייצור לאכה
לידי. סוהרת ישבה הזמן כל

 צריכה הייתי מהעבודה, כשחזרתי
 לא־ היתה היא המיטה. עם להתמודד

 כל חותכים. וברזלים דק מיזרון נוחה:
 בחורשים היה זה חם־מחניק. היה הזמן

ללידה! חיכיתי כך כל־ יולי־אוגוסט.
 3 בשעה השלישי, ביום היה זה

 והרגשתי כאבים• לי היו בוקר, לפנות
 לא ירידת־המים. התחילה אחרי־כן רע.

 מהלידה, פחדתי אותי. הולך מה ידעתי
 שאתה מגיע, שזה להבין רציתי ולא

יבוא) (המשך ארם• מגיע,

אחרי חודש
 שיל- על־ידי צונזר ארכיב אורית של יומנה

 אחרים חלקים מוה־תירצה. בית״הכלא טונות
 החל אותה, לשאול החלטתי לכן נעלמו. פשוט

 מופיעים שאינם מעניינים פרקים על זה, בשבוע
 כש־ מרגישים איך בבית־הכלא: שנכתב ביימן

 אהובה עם חודשים ארבעה (במשך בורחים
במ להריון להיכנס בחרה מדוע אביטן); הרצל
ממו די לתקיפה אסירה בהיותה המסובך, צבה
 למאסר־ נידון הילד כשאבי שנים), (שמונה שכת

 - ובעיקר האחרונות; מהשנים חוויות עולם:
 מהן שלה בחיי־החופש מתאקלמת היא כיצד

וכוי. קשייה חלומותיה תוכניותיה
בהעו־ יומנה את לפרסם ארביב התחילה מאז

 אליה: לחייך החיים התחילו לי סיפרה הזה לס
 (על התמונות לפי ברחוב אותי מזהים אנשים

 בפרק יהיה מה מתעניינים הזה), העולם שער*
אותם! מעניין זה הבא,

כמלצרית. בערבים לעבוד התיזירה ארביב

 אדם ועבור עבורה מגורים מחפשת עדיין היא
 מיש־ מגורי (מקום בנווה־שרת רוצה ,לא בנה

 מחפשת היא יתקלקל." שהוא רוצה לא פחתה).
לה. הסמוכה בשכונה או במעוז־אביב מגורים

 לפני שלה, שימחת״השיחרור על שהעיב הכאב
 היחיד. בנה של המסתייג יחסו בגלל היה חודש.

 לואי- אצל שגדל אדם יומנה. את הקדישה שלו
 בפינוקים ושזכה אורית. של החיננית אחותה זה,

 נוספת אשה פיתאום לקבל התקשה אמה. מרינה
 ביטחון, ליתר אותה, מכנה היה הוא בתמונה.

 לאמהות אופציה לו נותרה כך אורית". אמא
נוספות.

 ודי נישמתה, עימקי עד פגועה היתה ארביב
 לאמו הילד התקשר אט״אט כך. בשל לחוצה

 סימני־העד־ לגלות והתחיל והיומיומית. החדשה
לגביה. בולטים פה

 מאשר יותר בעצמה בוטחת כיום - לארביב
 את לשחזר יותר קל - יותר פורחת חודש לפני

 ריג- מישפטים. כלא. בריחה הקשות: שנותיה
חו לפני לסיגנונה בניגוד עיתות. באותן שותיה

בלשון־עבר. זאת עושה אף היא דש

טי* עבי צילם:

 הייתי שלי בחיים הראשונה בפעם
 זרקו נפחדת. מבוהלת, הייתי עצורה.

 בירושלים. למיגרש־הרוסים אותי
 בחקירה!״ מת שלך ״אבא לי: שיקרו

חולה־לב. היה שהוא ידעו הם

 דדך בדיחה
המיקלחת

 קראו השתחררתי. יום 15 חרי
 שהיה אבא, את לבקר לבוא לי

איכילוב. בבית־החולים עצור
 אותו. לבקר אחר־הצהריים הלכתי

מכ מיני לכל מחובר אותו ראיתי
סביבו. אנשי־מישטרה ומלא שירים,
 זאת השנייה. בפעם אותי עצרו שם

 השתחררתי. שבו היום באותו אומרת,
נגדנו כתב־אישום הגישו בינתיים

 באותו עוד התגשמו. וחלום־חיי ליבי
נעצרתי... החודש

פברואר. בחורש חורפי ביום קרה זה
 בחודשי- קשה. הריון עליי עבר
 בתא סגורה הייתי הראשונים הריוני
 אחת שעה רק ביממה. שעות 23 במשך
בחוץ. לטייל לי חירשו

 בחוץ העיתונים הכפישו בינתיים
 אותי הפכו אותי! רצחו אישיותי, את

מסוכנת. לאסירה — מילדה
לפרסו בהתאם היו בכלא התנאים

 לאן כבדה. שמירה עליי היתה מים.
 סגרו סוהרת. אליי נצמדה — שהלכתי

 מבלי חודשים שישה אותי, חנקו אותו,
 שונה אליי היחס למה לי להסביר

 הנסיונות כל האסירות. לשאר מאשר
 הגמור ההיפך בדיוק שאני להוכיח שלי
בתוהו. עלו — עליי שחושבים ממה

הייתי ליום. מיום גדלה שלי הבטן

 קשים. הכי היו הראשונים החודשים
 בתא. — והעובר אני — סגורים היינו

 כל המחנק. — לי הפריע שהכי מה זה
 גבי על שעות במשך שעשיתי מה

 לאכול בהריון, להיות היה: שעות
בהריון... להיות ולישון, לאכול ולישון,

 היום עד להסתובב. צריכה הייתי
 נחנקת אני להסתובב. הצורך בי נשאר
מהר.

 פינקו לעזור. הזמן כל ניסו הבנות
מצופים. בוופלים אותי

 של האחרונים החודשים שלושת
 רציתי קשים. ממש־ממש היו ההריון
 החלטתי לכן מחיר. בכל מהתא לצאת
 תדי־ במיפעל עבדתי לעבודה. לצאת
 חייבים — מהתא לצאת בשביל ראן.

לעבוד.
 לי יבעט שמישהו פחדתי הזמן כל
בעובר. הגדולה, בבטן

תר עם בוחת■ ,.לא  רצית■ שלא מבני מחאה, אביט! וו
 היינו .15 בת שהיית■ מאז הוצל עם גותי ברחה... של בחיים
מסומת...״ לאסירה מילדה אותי הפכו אירופה... בכל ביחד

אורית של יומנה
המשוחררת האסירה של יומנה המשך




