
הו קיבלו השתוללתי. האיום. בקור פה
 הם למיטה. באזיקים אותי לכבול ראה

לעצמי. שאזיק פחדו
לשרותים. צריכה שאני הרגשתי

 אך פיפי.״ צריכה ״אני לסוהרת: צעקתי ג
 בכיתי כשעתיים. להתאפק נאלצתי

 שראתה בתיה, והסוהרת מחוסר־אונים,
איתי. יחד בכתה עלי, העובר הסבל את

 האזיקים. את לי להוריד יכלה לא היא 1
 התורנית הקצינה אצל היו המפתחות

בסביבה. היתה שלא
מישלחת באה שעות ארבע אחרי

ידידה בחברת מבלה רימה(משמאל)
בכלא ד1מא אהודה

במיפעל-היהלומים עבודתה בימי לעבודה, חברים עם רימה
מסן־עיסז׳ ומנהלת מדריכח־נוער

 אירגנו שהבנות מזלי לי. היה לא מסרק
 קורה היה מה וחשבתי נקיים, בגדים לי
 בכלא. אהוד בן־אדם הייתי אלמלא לי

 פרועה, יוצאת הייתי כזה במיקרה
 אותם בגלל מסריחה, הייתי ממילא
 הריח המעופשות. והשמיכות בגדים

נורא. כל־כר שם
 לא התחנונים, למרות אופן, בשום
לאפשר הסוהרות את לשכנע הצלחתי

 היה זה לעצמי. אזיק שלא והבטחתי
 בעצמי, לפגוע רציתי אילו כי מגוחך,
 וזה בקיר, הראש את דופקת הייתי
 אבל טירוף, היה זה שעשיתי. מה בדיוק

 כבר אם למחות, שלי הדרו היתה זאת
שם. למות הצלחתי לא

 לכוס־ זכיתי מיספר שעות אחרי
 רק נקראתי למנהלת ולמיקלחת. קפה

 לא מבית־המישפט. כשחזרתי למחרת,
 לבית־ כשיצאתי הזה, היום את אשכח

בני־משפחתי. לי חיכו שם המישפט,
גם מיקלחת, ללא לשם יצאתי

לימודיהן אח שמימנו וסטודנטיות

במיסעדה וידיד רימה
׳לד־טוב־יחשלים היה של■ החבר

 שם הנוהלים לפי בבוקר. להתקלח לי
 מהבירור. ישר לאגף להיכנס אסור
 המנהלת. על־ידי להישפט קודם צריך
במישהי. שאפגע חששו גם הם אולי

 הודעתי מבית־המישפט כשחזרתי
 אב״מני- יביאו אם רק לבידוד שאחזור

 חשבתי בכוח. לשם אותי שיגררו קים
 סימנים, לי ויהיו פיסית, בי יפגעו שאם
 החלטתי ועדת־חקירה. תהיה אז אולי
 אתאבד. לבידוד אגרר זאת בכל שאם

למות. רציתי
הסוצ העוברת למיכל, אותי לקחו
 היא נהדרת. אשה בי. שמטפלת יאלית,
כעבור פסיכיאטר עם פגישה לי סידרה

 שיגרום מה לא זה מרתיע. גורם אינו
ו... והיה פעם עוד לעשות לא לי

 צדיקות ^
הדור

 הרגשות את מנטרלת אני אן ^
 כל אחד. לאף מאמינה לא שלי. ^

 צדיקות־ כולן נדושים. כאן הסיפורים
 דבר. שום עשתה לא אחת אף הדור.
 מבינה אני החברה. של קורבנות כולן

להודות. קשה לפעמים אותן,
לל לי אמרו ההבטחות: עם והסגל

חודשים שלושה חיכיתי משהו. מוד

ישעבד אצרי!ונות־דחוב עבדו

 לנושא התייחס שהוא לי נראה יומיים.
גרועה. בדיחה כאל

 שיחות, רוצה שאני לו הסברתי
 וזו בכלא, ששמנתי גם לו אמרתי
 היה תמיד אצלי. נפשית בעייה כנראה
 הורס הכלא נראית. שאני איר לי חשוב

הנפש. ואת הגוף את גם
 בכדורי־ טיפול לקבל הסכמתי לא

 ולא עצמי, את משקרת לא אני הרגעה.
 באמצעות עצמי את להרגיע רוצה

 לא ואני לברוח ממה לי אין כדורים.
 שום של לנרקומנית להפוך מעוניינת

דבר.
 אני מה לומר יכולה אני בשיחות

 מהצד תגובה אולי ולקבל חושבת
 לכמה לי גרמה בכלא השהייה השני.

 מהעונש וחוץ מהמאסר חוץ דברים.
 אחד כל בעצם השפלה. מרגישה אני

הכלא ומבחינתי זה, את לעבור יכול

 מיקצועי. סיווג של מיבחן לעבור כדי
הסטיג בי שתדבק יודעת אני כשאצא

 שהגעתי הראשון מהיום הכלא. של מה
 ממיסגרת בריחה קיבוץ. על דיברתי

 שיקום על דיברתי למיסגרת.

 עם יופי לי והיה אותי, בחנו תעסוקתי.
 טוב, קצת לי עשה לי. שאמרו הדברים

האגו. על טפיחה אולי
 הנהלת־חשבו־ ללמוד אמורה הייתי

 לא אך ועמילות־מכס, ייעוץ־מס נות,
 מיר- של עבר עם אותי שיעסיקו נראה

וזיוף. מה
 שאלמד אותי לשכנע ניסו אחר־כך

 מוזר, לי נראה הכל ללמוד. כדי סתם
 יודעים שהם אותי שיכנעו הם אבל
 זה שאולי חשבתי בסוף ממני. טוב יותר
 שלי למניפולציות מתאים זאת בכל
וכר. המירמה עם

לפסיכו־ החוג זה בכלא שלי המזל
)20 בעמוד (המשך
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ריטה עול המיכתבים
 נהגנו בערב, 8.30 בשעה התאים, סגירת לאחר

הסוהרות. באמצעות העברנו הפתקים את להתכתב.
 גם ביניהן רבות, מאסירות ומיכתבים פתקים קיבלתי

 שוחררתי כאשר אר ברשותי, שמרתי מהם חלק מריטה.
הנהלת־הכלא. על־ידי הוחרמו הם

 שעמדה אסירה בידי השארתי אחרים מיכתבים
 והיא בקפדנות נבדקה לא זו אסירה אחרי. להשתחרר

 אותה פגשתי מהכלא. אחדים מיכתבים להבריח הצליחה
 ריטה, של סיכתביה את לי מסרה והיא מיספר ימים לפני

 אחרות. אסירות של למיכתביס בנוסף
כלשונם: ריטזי! של מיכתביה ואלד?
2.12.87
9.30

לנעמי.״
 ואני הזה, המקום טירוף זה למות... לי שבא באמת

 שהוא שהחליט מי של ולהיגיון לשיגעון להיכנע אמורה
עלי... המשגיח

 לקחו יותם של הספר את אפילו לי, קשה באמת עכשיו
 בצר... הערות שכתבתי משום ובכן למה?... וכי היום, ממני
 כל־ טיפלו לא העדשה של המיסתורית בהיעלמות למה

 עם וחשבון לדין נקראתי העבודה ובאמצע מהד, כר
באמת... נו הקצין־חינוך.

 תחליט חמדה מעט ועוד כבר, נוחרות כולן ועכשיו
 מה ומעניין ללחץ, תכנס שוב ואילנה שורפת, היא ששוב
דלתות־התא? את יפתח מי תשרוף? כן חמדה אם יקרה

 לי תשאר בכלא לי שנוספו ואות־הקין השומן ומלבד
בפגים.״ יפה כוויה גם

לי.״ ונשבר ונשבר נשבר טוב
 לראות הכל אחרי רציתי לחוג? בערב הגעת לא למה

 לא שאני הדגשה לי יש לפעמים אחרי־הצהריים. אותך
השופט.״ חשב מה מעניין יותר. יכולה

 לא, אם לתד־ראן. זאת בכל אלד שבוקר מקווה טוב,
הערב. עוד תעני סוב, טלפון... אץ ואז סגורה אהיה מחר

שלך
דישה!

4.12.87
 לשלך.״ שלי מתד־ראן לעבוד יבולה לא שאני חבל

אידיוטיים. מושגים איזה שלך, שלי,
 הידיעה אכל המית את משגעים כבר והברגים

כאן. קיום כמעט לר אין הללו הברגים שבלעדי
 תכתבי שוב? אלינו לעבור כבר ביקשת תגידי,
 גם ברגים מיון לעשות תוכלי הדי באמת, שוב. למנהלת

ביג־דיל. כאן.
 ולהעביר ,לשוחח יהיה אפשר שתשתחררי עד לפחות

^ _בנות,10כ־ כאן אנחנו אותי. מרתיח זה הזמן. את  50ד
 הזמן כל בוצע. הוא ואיך הרצח על משוחחות סאיתנו

 אובה שמלבד. שכחו הם האם אלוהים, הללו. השיחזורים
 ,צריבה אני זה ועם דברים עור לשחזר אפשר חיי־אךם
נמאס! וחצי. שנה ולחיות להמשיך

 משהו למנהלת, משהו לתנטרש יכולה את בחיץ־, טוב,
לכאן. ולעבור הפריל־ כמו

ר.

 כאן לשגות לנסות שאפשר תושבת באמת את תגידי,
 שאי יודעת אני בדיעבד — האמת את לך להגיד משהו?
 וזה רוך־קישוט, מילחמת סתם כלום. כאן לשנות אפשר

 יכול לא שהכלא יודעת שאני זה אותי, שהורג מה
 מעבר היא והשפלה השפלה, רק זאת כי אותי, להרתיע
 כל קוראים בדבריה לר שמחטטים ההשפלה לעונש.
 של עניין והבל אישור צייד דבר כל שלך. מיכתב

זה״. בלי גם הבל לעשות יכולה לגיטימציה...כשאני
 ההיגיון את ישכנעו עוד הם אחד שיום אותי מפחיד

טועה.״ ואני צודקים, שהם שלי
זה. על לחשוב בכלל לי נמאס מפחיד, מפחיד,
 במדינה מישהו ואז כאן, ימות ומישהו הלוואי הלוואי,

החוק... שינוי את גם יבדוק הזאת
 איתך שלי השיחה על לחשוב מנסה אני נעמי,
 את כאן לי יש אומנם צודקת. לא את אבל מאתמול,

 שביום לי וכואב הדברים את מנהלת לא היא אבל מיכל,
לה,״ ותלך ידיים תרים היא גם אולי הימים מן

כוח לי אין טוב בולשיט. הכל סתם, בזה, יאוש סתם
• ״י שלן י

דישה
4.12.87
21.30
נעמי.״ אהלן

 אבל אחרי־הצהריים״, אותך לראות רציתי בל״בר
 אינני הזה וחוג שבלעדי הרגשה לי יש ולפעמים החוג,
אני. ולהיות להמשיך יכולה

 עריץ אני חוגג.״ והטירוף שיגעץ הזר, המקום שיגעון
 אחרי־הצהריים, למרכדחינת־ יצאת לא למה מבינה לא
 כשכולן צח אוויר ממעט ליהנות יכולות הייגו ודי

 ולראות להצליח יכולות היינו בחמש. בבר באגף נעולות
בחוץ. הכוכבים את

 באמת רלת- סוהרת, סוהרת... לצעוק ולהתחיל
 טוב, לחפש.״ יתחילו ושהם לצעוק לא פעם לי מתחשק

 זה הנחירות את לשמוע לי. לנחור מתחילה פעם שוב חיא
 שהיא תחליט מישהי מעט ועוד 9.30 רק ובסר־הכל משהו,

 תפרוץ 68) באמת יקרה מה ללחץ. נכנסת ואילנה שורפת,
 לברוח באמת לי בא ובכלל, ודלת? את יפתח מי שריפה?

 כן. אני אבל בכלא, לא שאני החלטתי כבר ואני מבאן.
 להפסיק אולי באמת הזה... והשומן איטית גסיסה מין זאת

לאכול.
 למנה בתמורה שלי האוכל מנת את לתת לי נמאס

דיאטטית.
 שמנחי, כל״כד דיאטה? לי מאשר לא הרופא למה י

 יותם של הספר את כאן לי שיש מזל מעוות. הראי אפילו
הראובני.


