
 הוא שתחביבה יפה,לכלא חסידה
 את ציירה בשמן, ציור

כהה בשימלה לנושה היא בתמונה חלומותיה.

 ומתפללת בתיל המגודר הכלא ליד עומדת וארוכה,
 מבחנה. בתון חסידה נושאת שאותו לתינוק

יתממש. זה שחלום רב זמן כבר מחכה היא

 ראשון־ בחולות גופתה את וקברו הנאה
 לא ממושכים חיפושים למרות לציון.

היום. עד הגופה נמצאה
 ברחה אורלי כי נטען במישפט

 בארצות־ היום מתגוררת והיא מהארץ
 כי פסק בית־המישפט אבל הברית.
 עליהם וגזר הצעירה את רצחו השניים

לאסיר- יפה נשואה מאז מאסר־עולם.

 ונוכל ייצא, הוא בערך שנים שבע בעוד
 יפה נורמלית.״ מישפחה כל כמו לחיות

 היא ואם נגדה, פועל השעון כי חושבת
 לעשות עליה מישפחה להקים רוצה
 הבירוקרטיה כאשר בעיקר כעת, זאת
 לסחבת גורמת בתי־הסוהר שרות של

עניין. בכל ארוכה
יכולה ולא רחמים את אוהבת ״אני

 יפה חזרה למאסר־עולם, נידון שבעלה
מש אחת לכל בבית־הוריה. להתגורר

 אפילו ילדים, כבר יש אחיותיה מונה
 יש כי ונראה ממנה. הצעירות לאלה

 הנואש רצונה על ניכרת השפעה לכך
לילד. יפה של

 היא מהגנים״ חוששת לא ״אני
יהיו שלי שלילד יודעת ״אני אומרת:

 סבל רק ידעה )30רייפלר( פה ^
 ריי־ <״רמי"> לרחמים נישואיה מאז

 היה רייפלר כאשר הכירו השניים פלר.
 עד וחצי שנה יחד וחיו נמלט אסיר

בכלא בהיותו למאסר. ונשלח שנתפס

 ההתיחדות, בתמונות. ייראו שלא כדי
 קשה טראומה היתה החופה, שאחרי
 ולא החדר את הקיפו השוטרים ליפה.
 כמו ״הרגשתי הדלת. את לנעול הרשו
סיפרה. היא זונה,״

תינוח
מאסיר
מוכס

 ברצח שהוושע וי־נרו, דחמים שר אשתו ■בה,
ממנו רידד זנותה ער [לחמת רמאסרעורם, ושהיוו

 לרגע לא אף חושבת איננה אבל עולם,
 ארבע משך להיפר, ממנו. להתגרש

 מאבק מנהלת היא האחרונות השנים
ילדו. את ללדת כדי ואמיץ עקשני
 של בחפותו ליבה בכל מאמינה יפה
 שנלקחו ההודאות כי טוענת היא בעלה.
 בדין, להרשעתו סייעו ואשר ממנו,
 במחלת״נפש, חולה היה כאשר ניתנו

 בטוחה היא אומר. הוא מה כלל ידע ולא
 ״יום אחד. אף רצח ולא חף־מפשע שהוא
 באיזה ביטון אורלי את יגלו עוד אחד

 היא צודקת!״ שאני יתברר ואז מקום,
אומרת.

 סוויסה ■
הבטיח |

במאסרי־עולם. מאמינה לא גם פה ^
משתח במציאות תאוריה. רק ״זה

 היותר. לכל שנים 12 אחרי ררים
בכלא, שנים חמש כבר יושב רחמים

 במשך אחר. גבר עם עצמי על לחשוב
 טוב, היה הכל יחד שגרנו וחצי השנה
 לו רע כאשר שכעת, חושבת לא ואני
 איתו התחתנתי ללכת. סתם יכולה אני

 איתו, להתחתן רציתי נורא ולרע. לטוב
 הרע. את גם איתו לחלוק רוצה ואני
 גם לי. קשה כאשר לי עוזר מצירו, הוא,
 רוצה במיוחד הוא אבל בילד, רוצה הוא
 יגדל שהילד יודע הרי הוא עבורי. בו

 לעזור יוכל לא והוא בלעדיו, זמן הרבה
 האב יהיה שהוא מספיק לי בגידולו. ל־

ילדי.״ של
 של השחורה הכיבשה הוא רחמים
 תל־ מצפון טובה אשכנזית מישפחה

 עם הסתבכויותיו את החל הוא אביב.
 לאסוף והספיק צעיר, בגיל המישטרה

 פליליות. ועבירות שנות־מאסר הרבה
 מרו־ טריפוליטאית למישפחה בת יפה,

 ואמיצה. חרוצה בחורה היא בת־ילדים,
ועו למישפחתה, עוזרת מציירת, היא
לאחר עצמה. את לפרנס כדי קשה בדת

 לא הרי בעלי בעולם, טובים הכי הגנים
לפ מזה, וחוץ פשוטה. ממישפחה בא

 מוצלח, כל־כך לא ןבא5 של ילד עמים
 הכל בכלל, מאוד. מוצלח לצאת יכול
 למשל, הילר. את מגדלים איך תלוי

 איתי היתה בצבא, הייתי אני כאשר
 אני מאומצת. שהיתה אחת בחורה
 אשה היתה לא שלה שאמא בטוחה
 אבל זונה. שהיתה אפילו יתכן טובה,

 והיא אותה, וחינכו טוב בבית גרלה היא
 זה ילדים מזה, חוץ נהדרת. בחורה היתה
מזל." של עניין

תת כיצד יפה את שואלים כאשר
 היא תינוק של גידולו עם בעצמה מודד

 וזה משלי, דירה לי ״יש בגאווה: אומרת
 בית צריך ילד. של לגידולו הבסיס הרי

 הרהיטים כל גם לי יש ילד. בשביל
 בינתיים עובדת ואני הדרוש. והציוד

 רוצה יפה לעתיד." כסף לי לשריין כדי
₪ א׳צזז אילגה
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לחופה:גצזמדגוג; מתחת כבלים
 גם נבלים לרגליו יענוד ני התעקשו לחופה שהביאוהו השוטרים אסיר.

 לזה, זה קרוב בני״הזוג עמדו הנבלים את להסתיר נדי הצילומים. בעת
נבלי־הנישואין... להסתירם. הנבלים את עטפה החופה ושימלת

 הובא החתן להתחתן. השניים וליטו
 באזיקים ידיו כאשר לחתונה זכלא
להו הסכימו השוטרים בכבלים. גליו

 השאירו אבל בחתונה האזיקים את ד
 צריך היה הצלם הכבלים. את רגליו ^

הכלה של בשובל־שימלתה :סותם

 את לסיים רייפלר הספיק בטרם עוד
 בשל עליו שהוטלה תקופת־המאסר

 אחר אסיר התוודה שונות, התפרצויות
 סיפר הוא ביטון. אורלי רצח על בכלא

 האסיר רייפלר. היה לרצח שותפו כי
הצעירה את יחד רצחו הם כי סיפר




