
באזיקים כבול כשהוא וייפלו, ומי לחשודבפויצה קחלון יפה נישאה כך מבויימת. תמונה זו אין
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 צעירה בחורה שואלים דרך־כלל ^
 חייה את לקשור המחליטה ונאה,

למי ראשך מכניסה את ״מה אסיר: עם
 מראיון שחזרתי לאחר אבל חולה?״. טה
 לאורי להינשא הרוצה אלוני, זהבית עם

 חברה: אותי שאלה עולם, אסיר דרור,
 מהכלא?״ חתן לי גם משיגה את ״אולי

 בדבריה, נימת־הומור כמובן היתה
 כמה ״תראי ופירטה: המשיכה היא אבל

 את ראשית, בכלא. לחתן יש מעלות
 הוא נמצא. הוא היכן רגע בכל יודעת

 נשים שאין מכיוון בך, לבגוד יכול לא
 בחיים, לו חשוב הכי הדבר את בכלא.
ה־ עם שלו היחידי הקשר שאת מכיוון

אדיב אודי
בחוץ ונישואין שיחרור בכלא, גירושין בכלא, נישואין

 יחסי־ לקיים צורך אין החצוני. עולם
 סיבוכים מיני כל נוצרים לא ולכן מין,

 ב־ משותף עניין יש לאשה. גבר שבין
הקשר. את מאוד מהדק וזה שיחרורו,
 לקראת מתרגשים תמיד מזה, ״חוץ
 לשיגרה מקום ואין השבועית, הפגישה
כאלה.״ ביחסים

 הכתבה, את לכתוב התחלתי כאשר
כל דמיון קווי יש אם לראות ניסיתי

 נשים להם שמצאו האסירים בין שהם
 שהתחתנו הנשים בין או מאסרם בזמן

 המיק־ את שבדקתי לאחר אסירים. עם
 אין לעצמו. אחד כל כי החלטתי רים,
 בין או אדיב, ואודי רץ רז׳ו בין דמיון כל

אלוני. זהבית לבין קלינגברג סילביה
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התפר האחרונות השנים משך ך*
 אסירים של מיקרים פעם מדי סמו ^

 ואף התחתנו מהם כמה להתחתן. שרצו
הת אחרים במיקרים מישפחה. הקימו
 הנישואין. את וביטלו הצדדים חרטו

 לשני הללו הזוגות את לחלק אפשר
 זה את זה שהכירו מי עיקריים: סוגים

ומיש־ הגבר, של מאסרו לפני עוד

 היה כבר הגבר כאשר בראשונה נפגשו
במאסר.
 הנשים שתי את הכיר אריב אודי

 את חידש והוא מאסרו, לפני עוד שלו
בכלא. היה כאשר איתן הקשר

 אורי עם למדה אומנם, אלוני זהבית
 לא מעולם אבל שנים, עשר לפני דרור
 הכלא. לפני רומאנטי קשר ביניהם היה

דרור. של מעצרו אחרי רק נוצר הקשר
 את אורטמן חווה הכירה לעומתם,
 לאחר רב זמן אלקיים סמי אסיר־העולם

 רץ רז׳ו את הכירה ררומי נוגה שנשפט.
וי בעיתון, כתבה עליו שקראה לאחר

 כדי תוך גור צבי את הכירה גרוס על
אחר. אסיר עם התכתבות

 פתח לאסירים הנישואין אופנת את
 גיבעת• קיבוץ יליד אדיב, אדיב. אודי

ב שנאשם יפה־תואר גבר הוא שמואל,
בד נעצר הוא בלתי־שיגרתית. עבירה
 עם וקשר לריגול בחשד 1973 צמבר

 סטודנט אז היה הוא עויינים. ארגונים
 מזה חברתו לשם, לאה עם וחי צעיר
 של לחררם השוטרים פרצו כאשר שנה.

עצ הם מאוחרת, בשעת־לילה בני־הזוג
 48 במעצר נותרה לאה השניים. את רו

 לאה שנה. 11 בכלא נשאר אורי שעות,
מי על לה שהתגלה ממה בהלם היתד,

 תמימה. שנה במשך לחיים חברה שהיה
 למיש־ להיכנס פעמים כמה ניסתה היא
 לא השוטרים אך בחיפה, שנערך פטו,

 בני־מישפחה רק להיכנס. לה התירו
 הקשר ניתק כך לאולם. להיכנס הורשו

 לארבע לפאריס נסעה והיא לאט־לאט,
שנים.
שה בעוד לבדו. נותר לא אודי אך

 ל־ להיכנס ללאה הרשו לא שוטרים
 שלו, קודמת חברה הצליחה מישפטו,
כש לאולם לחדור קלינגברג, סילביה

 סיל־ בתעודת־עיתונאית. מצויירת היא
מ ונאה בהירת־שיער נערה היתה ביה
 בתל־אביב, זה את זה הכירו הם אוד.

 לימודיה את סיימה שסילביה לאחר
ב פעילים היו שניהם באוניברסיטה.

 חברותם כדי תוך נקשרו. וכך מצפן,
 כדי ללונדון שנה למשך סילביה נסעה

 חל בינתיים אבל התכתבו, הם ללמוד,
 שגרם הפוליטיות, בדיעותיהם פילוג

ביניהם. .לפירוד
 את סילביה חידשה המישפט בזמן
בכ אודי את לבקר החלה היא הקשר.

 והשניים ובגדים, לספרים לו דאגה לא,
ביקו של שנתיים לאחר מאוד. נקשרו

 להתחתן סילביה החליטה וידידות רים
 שהכירו סילביה, של הוריה אודי. עם
 כ־ימ העמידו לא העקשנית, בתם את

 לזוג קנו הסכימו, הם בדרכה. שולים
בכ לחתונתם ונסעו בתל־אביב, דירה
 לרעיון בתחילה סירב אומנם, אורי, לא.

 סיל־ על לגזור רצה לא הוא הנישואין,
 אבל ארוכות, לשנים בדידות חיי ביה
 ועקשנו־ להטה בפני עמד לא הוא גם

תה,
בשימ־ לבושה כשהיא באה סילביה

 בידיה גופה, את שהבליטה פרחים לת
או של הוריו מחרוזת. ולצווארה ארנק

 של במכונית ידידים כמה עם באו רי
עו שתי היו בחתונה בכיבוד הקיבוץ.

המ ששלח קלים משקאות וארגז גות
 באו־ הנישואין את ערך רב־הכלא שק.

ני החתן בית־הסוהר. של לם־התךבות
 אצבעה על טבעת וענד הכוס את פץ
הכלה. של

 הכלא של דלתות־הברזל טריקות
האשליה את החוגגים בלב השאירו לא

דרור אורי
האם עם ביקור

אלוני זהבית
בנמלה פגע לא


