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 חסן מירי שמשמיעות מהביטויים קטן
 משוחררות, אסירות שתי מררכי, ויפה
נווה־תירצה. הנשים כלא כלפי

 ויפה מירי של סיפורי־החיים
 הצעיר גילן למרות וגדושים. עצובים

הרבה. עברו הן )28 יפה ,30 (מירי
 ״אי־אפשר ואומרת: מחייכת מירי
 כל שלי. סיפור־החיים את לתמצת

 בפני טרגדיה הוא הזה בסיפור חלק
עצמה.״
ש טוענות מירי וגם יפה גם אבל

 שעברו והמיכשולים הקשיים מכל
 היתה ביותר הקשה התקופה בחייהם,

 בכל הכלא את מתעבות הן הכלא. של
 שילטונות־הכלא על וכועסות ליבן

 מה את לדיבריהן, מהציבור, המסתירים
כתליו. בין מתרחש שבאמת

 ליד פרייר חצות של .אקספרס
 יפה. כך בנווה־תירצה!־ שקורה מה

 עם ומסכימה בראשה מהנהנת מירי
הדברים.
 כחולת־ ,בלונדינית אשה מירי,
 בגיל יפה. אשה וחטובה, גבוהה עיניים,

 אם לבדוק ״רציתי מהבית. ברחה 14
 היא אותי,״ אוהבים שלי ההורים
 ומאז לעבריינים, התחברה היא נזכרת.

בחברתם. היא
 התחתנה שוב התגרשה, התחתנה,

 .נהגת־שודים,״ היתה התגרשה. ושוב
 נעצרה שנים שלוש ולפני כהגדרתה,

לרצח. נסיון בשל
 שנות־ וחצי לשנתיים נשפטה היא
מאסר.

 השחורות העיניים בעלת ליפה,
 פחות. לא קשה סיפור־חיים והגדולות,
 אמה את אביה רצח ילדה, כשהיתה

ב התגלגלה היא מאז עיניה. לנגד
 כשבגרה הארץ. רחבי בכל מוסדות
 מהצרות.״ ״המיפלט הסם, את גילתה

 כשמכרה נעצרה, שנים שלוש לפני
סמוי. לסוכן־מישטרה חשיש

 הן ומאז מירי, את הכירה היא בכלא
ובנפש. בלב חברות

 הראשון היום את אשכח לא ״בחיים
 ״הגעתי מירי. אומרת בכלא,״ שלי

 ייאוש, בהרגשת הזה המקולל למקום
 שנתיים אגמור איר ידעתי לא דיכאון.

חומות. מאחורי וחצי
 היו אותי ראו כשהבנות ״מייד

אשכ עושה מה התפלאו לחשושים.
 לראות רגילים לא בכלא. כמוני נזיה
 אחת להם באה ופיתאום אשכנזיות, שם

כזאת. לבנה
קצינה, לי הצמידו בכניסה ״מייר

 היא עליי. לאיים התחילה ישר והיא
 אותי והזהירה אותי להפחיד ניסתה
 לי נתנה היא בעיות. יעשה לא שאני

 כל את שמים שבתוכה צ׳ונטה(שמיכה
 אותי לקחה כך אחר האסירות), ציוד

 את מקבלים שם — קולט׳ ל,בוטיק
 קוראים שם לאפסנאית האסירות. מדי

 — כך לזה קוראים ולכן קולט, י
 מדי החדשה, באופנה אותי הלבישו

לג׳ונגל. וקדימה הכחולים, האסירות
 חדשות, אסירות לכלא ״כשמגיעות

 צריכות האסירות למיון. אותן מכניסים
 שייכות הן לאן שיחליטו עד שם להיות
שבו אותן. להכניס כדאי תא ולאיזה

 אותי שהכניסו עד במיון הייתי עיים
הן1מ<סלאגף.״

סיגריות
 של לחברה מייד התקבלה ירי

 הגדולה הקבוצה הן החברה !■/הכלא.
כלל. בדרך מגובשת קבוצה והשולטת,

 כמה לפי נקבע בכלא ״המעמד
 קובע, פיסי כוח מירי. מסבירה דברים,״
 קובע, מנהיגות כושר קובעת, השכלה

ה יושבת שעליה העבירה סוג וגם
 בכסף, מעילה על ששפוטה מי בחורה.
בחברה. תהיה לא בחיים

 הילדות, קבוצות. שלוש בכלא ״יש
 המבוגרות לצעירות, קוראים ככה

 בנות של השולטת והקבוצה יותר,
 פיתאום, מה גם? צעירות זה 25 .25־35
הזה בגיל בחורה בנווה־תירצה! לא

 היא המון, כבר עברה בכלא שיושבת
צעירה." לא כבר

 הגבוה למעמד שייכת היתה מירי
בכלא.

 על שמתי לכלא, ״כשנכנסתי
 באה פיתאום חבילת־סיגריות. השולחן
 להגיד בלי אותן, ולקחה ותיקה אסירה
הסיגריות, על לי איכפת היה לא מילה.

 הן אליהן, שמתחצפים קטנה מילה
 מרגיזות הן לפעמים דוח. רושמות

 תתפרץ. שהיא ומחכות בכוונה אסירה
 שאסירה כזה דבר אין דוח כשרושמים

 בחיים צודקת. הסוהרת רק צודקת.
 היתה שהמנהלת שמעתי לא שלי

האסירה.״ לטובת
הוא דוח על הכבדים העונשים אחד

שם! מסריח שזה כמה הצרכים. את
 וחולדות, בעכברים מלא ״החדר

 יש הזמן כל שעות. 24 אור בו ודולק
 חלק זה, ככה שמאיר. פרוז׳קטור

 דרך מעבירים האוכל את מהעונש.
 צלחת לנו זורקים שבדלת, קטן פתח
 לכלבים. כמו סכו״ם, בלי

בבידוד לעשן אסור זה, לכל ״בנוסף

 נשאסיוה התחת... את ונו קוועים מבקוים ,■כשבאים
 0 רהכותה... כד■ גברים רוגת כ מביאים מחמודה

אלימות...״ שום בלי אבל לסביים יחסים יש

 לבידוד. כך בשל ונשלחה מחופשה,
 הסברתי השעון. על דקות 20 ״איחרתי
 להיפרד קשה היה שלי שלבת למנהלת

 רצתה ולא עליי נתלתה היא ממני,
 עזר זה איחרתי. זה ובגלל אותי, לעזוב

 לבידוד ישר נשלחתי פיתאום! מה לי?
ימים. לשלושה

 שאני וחשבתי בבידוד שם ״שכבתי
 שיעמום מרוב השפיות. את מאבדת

 הייתי הג׳וקים, עם משחקת הייתי
מירוצי־מיכשולים.״ להם עושה

 זאת בכל
יהודיות

הע שלי. מיבחלהמעמד היה זה אבל
 ונתתי במקום הזאת הבחורה את מדתי

 שאיתי הבינו כולן אז הגונה, מנה לה
מתעסקים! לא

 חולשה, להראות אסור ״בכלא
כוח." להפגיז הזמן כל חייבים

 ומירי יפה של הקשים הזיכרונות
 הבנות. בין ביחסים קשורים לא מהכלא
 כזיכרון אצלו שמורים אלה להיפר,

 יחסים על שומרות הן היום עד טוב.
רבות. אסירות עם טובים

 מיל־ על שמספרים מה ״כל יפה:
 זה הבנות בין ומריבות חמת־מעמדות

 הגברים בכלא כמו לא בכלל זה דמיון,
 ואין מצויץ, מסתדרות הבנות כאן.

 משיכות יש לפעמים מריבות. כמעט
 הנה, המקסימום. זה אבל בשיער,
 ולא בנווה־תירצה הייתי שנתיים

 עם היא הבעיה דקירה. אף כאן היתה
הסוהרות."

 לדבר ומירי יפה מתחילות ופה
 הן בו. לעצור שקשה בשטף ביחד,

 נזכרת זו השניה, לדיברי האחת נכנסות
 עוול מזכירה וזו אחד, ובעוד בסיפור

 בהן ניכר להן. שנעשה ואחר כזה
 כי ״עבד להן. מכאיבים שהדברים

 התנהגות את מתארות הן כך ימלוך,״
הסוהרות.

 הגיעה אחד שיום מספרת, מירי
 צפו הבנות כל חדשה. סוהרת לכלא

 גילתה הגיעה וכשהיא אותה, לראות
 שעבדה עוזרת־הבית אלא שאינה מירי

 יסתר, ״אללה שנאסרה. לפני בביתה
הת היא איך בי. התנקמה שהיא איך

מגעיל!" אליי נהגה
 ל־ ״אין ואומרת: ממשיכה היא
 משכילות, לא הן בכלל. רמה סוהרות

 הן זה ובגלל הכלא את שונאות הן
 זה שיוצא מה בכוונה. בנו, מתעללות
 מקנהגות הן לנו, יעזרו שהן שבמקום

כלבי־שמירה." כמו
 שאסירה פעם שבכל מספרת, יפה

הסו של כראות־עיניה מתנהגת לא
 להנהלת דוח האחרונה זו רושמת הרת,

 לאסירה יש שכזה דוח כל על הכלא.
 זה על דוחות? רושמים מה על מישפט.
למשל. חזיה, בלי הולכת שבחורה
 שנועדו מוזרים, חוקים בכלא ״יש

 לנו ולגרום אותנו להגביל כדי רק
 ללכת לדוגמה ״אסור מירי. כך סבל,״
 יחפה, שהולכת מי לתא. מחוץ יחפה

הג סיבה איזה באמת, דוח. מקבלת
 שאסור לזה להיות יכולה אחת יונית
 שלא לנו דואגים מה, יחפה? ללכת

נצטנן?
 אץ ממילא חזיה. בלי הלכתי ״פעם

 סוהרת באה להכניס. מה הרבה לי
 לי היה מייד!״ חזיה תלבשי לי: ואמרה

 חזיה, ללבוש רציתי ולא חם נורא
 מושפלת, שהרגשתי בגלל בעיקר

 בלי לחיים לי נכנסת שהיא הרגשתי
 חמתך ועל אפך על לה, אמרתי סיבה.

חזיה. אלבש לא אני
 וצרחה מכעס אדומה נהיתה ״היא

 לעסק׳! חמתי את תכניסי ,אל עליי:
דוח!״ לך רושמת אני

צחוק. לא הם הדוחות על ״העונשים
 חופשה, שלילת כמו קשים עונשים יש

 הדוחות כאלה. ודברים קנטינה שלילת
כל על הסוהרות. של ביד כלי הן האלה

 הבידוד: על יפה הבידוד.
 חדר שזה! נורא מקום איזה ״אוי,

 יש הריצפה על מטר, על מטר בגודל
עושים שבו חור יש החדר ובצד מיזרן

לקרוא. ואסור
 לפי כי קור־כלבים, שם יש ״בחורף

 אחת." שמיכה רק בבידוד נותנים החוק
לחזור איחרה שפעם מספרת, מירי

 הן כך לבידוד, הדרך בל
 ״אם יפה: פחות. לא קשה מספרות,

 היא כי לבידוד, ללכת מתנגדת אסירה
 אין שם, להיות לה מגיע שלא מרגישה

 קוראות הסוהרות ויכוחים. הרבה
 יחידה מגיעה ומייד לעב״בם, בקשר

 מדמיע. וגאז אלות עם גברים של
₪ 0ר3 שי )38 בעמוד (המשך

בבית ויפה מירי
עליה.. נדלקים ישר חדשה בחורה .כשמגיעה
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