
ה בתל־אביב. השבוע קרה זה• במדינה
תיי דיקסון, ז׳אקלין היא נאנסת

 שבאנגליה. מקמברידג׳ 18 בת רת
בע שמנמונת, בלונדית ז׳אקלין,

 בארץ שוהה הצוהלות, הפנים לת
כמל עובדת היא חודשיים. מזה

 ביום בתל-אביב. דן במלון צרית
מה ז׳אקלין יצאה השבוע החמישי

 אילן, נוסף, עובד עם יחד מלון
הח הם במיטבה. המועסק קטין
 ז׳אק־ אך לבית-קפה, לצאת ליטו
 גם יש לאילן כי שיערה לא לין

אחרות. תוכניות

 ז׳אל,לין השבוע סיפרה
 איבי־ בכית־החוליס דיל,פון

:אביב כתל־ לוב
מה אילן את פיטרו יום באותו

 בינינו היה לא פעם אף עבודה.
 עצוב כך כל היה הוא אבל משהו,

גמר עליו. שריחמתי עד ומיסכן,
 והחלטתי העבודה את בדיוק תי

בבית־ ישבנו קצת. אותו לעודד

 אבל ללכת. לי שיתן חשבתי גמר,
 בחדר אותי להחזיק המשיך אילן
 או שמונה ושוב שוב אותי ואנס

 שלוש אחרי פעמים. תשע אפילו
 כוח יותר לי שאין הרגשתי שעות
 שאני לו אמרתי זה. את לסבול

 שאני כאילו ועשיתי רע, מרגישה
 להביא הלך אילן להקיא. הולכת

 ונעלתי קפצתי ואז מים, כוס לי
הדלת. את

 את פרץ אילן עזר. לא זה גם
ל נכנס כשהוא בבעיטות. הדלת
 אהרוג ״אני :לי אמר הוא חדר

ש המבט לפי !״זה בגלל אותך
ראי לו. האמנתי בעיניים לו היה
לע מסוגל הוא מה כן לפני תי

מעדי כבר שאני הרגשתי שות.
מהחלון. בקפיצה למות פה

 למטה. והבטתי לחלון ניגשתי
שנד לו ואמרתי הסתובבתי לפתע

ה מאחרי נמצא שמישהו לי מה
 לדלת ניגש שאילן ברגע דלת.

וקפצתי החלון את פתחתי לבדוק,
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 כזה אחד. רגע אפילו זה את תיר
בעלי. הוא

פושעים
מהקדמה קפיצה

שית שלי ה

 שאני לו סיפרתי ושוחחנו. קפה
 אמר הוא להשכרה. דירה מחפשת

 הוא אותו, שפיטרו אחרי שעכשיו,
 פינס־ ברחוב שלו הדירה את עוזב

 אם לראות לבוא לי והציע ,27 קר
אותה. לשכור מעוניינת אני

 שם ישבנו לדירה. אליו הלכנו
 ניסה לא אילן חמש. השעה עד

 על רמז לא ואפילו איתי להתחיל
 ללכת, כשעמדתי לבסוף, משהו.

 ונכנס אותי, ללוות הציע הוא
 פית־ חולצה. להחליף השני לחדר

 אחר. אילן זה היה חזר. הוא אום
 שקט עדיין היה הוא לפני רגע

 להיות הפך הוא אחת ובבת ונחמד,
 בלי חיה. של עיניים עם אלים
והש עלי התנפל הוא דבר לומר
המיטה. על אותי כיב

 לדחוף וניסיתי איתו נאבקתי
 אכזרי היה אילן אבל מעלי. אותו

 בכל צעקתי בכוח. אותי והיכה
ני שמע. לא אחד אף אבל הכוח,
 בדמעות וביקשתי להתחנן סיתי

הק לא בכלל אילן אותי. שיעזוב
 הבגדים את קרע הוא לי. שיב
לע יכולתי לא אותי. ואנס שלי
דבר. נגדו שות

כשהוא אותך״. אהרוג ״אני

 אני לאן כלל הסתכלתי לא למטה.
זוכרת. לא אני ויותר קופצת,
 ז׳אק־ •בל סיפורה באן עד

דיקסון. לין
 עוד אילן את עצרה המישטרה

 של שתיאורו אחרי הערב. באותו
 הוכנס והצנום השחרחר הצעיר

 חלונה ישנה כי התברר למחשב,
 תיאור בעל אנס על שנה מלפני
 אם עתה בודקת המישטרה דומה.
נוספים. אונם מעשי ביצע לא אילן

 בבית- ז׳אקלין מאושפזת כיום
 ברחוב ושבים עוברים החולים.

 שקפצה. אחרי לשם, אותה פינו
 והיא חזק באופי ניחנה ז׳אקלין
 המשבר. על להתגבר הצליחה
 להבחין יכול אינו עימה המשוחח

 את עברה ימים כמה לפני רק כי
 ש־ ביותר הנוראים הסיוטים אחד
 ב־ הרופאים לעבור. יכולה אשה

 ז׳אקלין כי קבעו בית־החולים
 במשך מאושפזת להישאר תאלץ

 הקביעה לפחות. שבועות שלושה
 מצב שיתברר אחרי תינתן הסופית
בגבה. החולייה

״ ף״ ר ט ת־ חיי ד,ת־ ז׳אקלין ״
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המ האופי ביגלל בו התאהבתי
 אחרי איתו התחתנתי שלו. יוחד

 להכיר למדתי כי קצרה, תקופה
 שבועות כמה תוך במהירות. אותו
 פשוט הוא הכל. עליו ידעתי כבר
 על בכנות ומדבר שמספר אדם
לעו שג׳והאר תמיד ידעתי הכל.

 עכשיו דבר. ממני יסתיר לא לם
מר היה שהוא לי ומספרים באים

 לא לעולם ידעתי. לא ושאני גל,
בזה. אאמין

 אפילו זמן מספיק אין לגרהאר
מר את מקדיש הוא למישפחתו.

 בבית־החולים. לעבודה זמנו בית
 בך בשל נשאר הוא רבות פעמים
חוש המישטרה בירושלים. לישון

 כשנסע סודות מסר שהוא בו דת
 רק לשם נסע הוא אבל לירדן,
 סיבה משום ולא סידורים לצורך
 הביתה מגיע כשהוא גם אחרת.

 אוהב ג׳והאר בחולים. מטפל הוא
 רבות פעמים לאנשים. לעזור תמיד

 שלא באנשים בחינם טיפל הוא
 אותם הסיע ואפילו לשלם, יכלו

לבית־החולים. במכוניתו

 שלנו שהבת שאומרים שמעתי
 כדי כבת־ערובה, ברוסיה נמצאת
 סודות. שיגלה בעלי על ללחוץ

 כדי רק שם נמצאת היא שקר. זה
תת שהאמת מאמינה אני ללמוד.

שאו — חשוב והכי בקרוב, ברר
בעלי. עם יחד שוב להיות כל

כביר־זית אל־סיי־ג׳ ואיליה ולאדימיר
וכופייה רוסי לבוש

 שאעבוד היתה התוכנית הילדים.
 וש־ הילדים, את לפרנס כדי שם

ה את ישלם שבעלי אחרי אשוב
 לשפר כדי כסף מעט ויחסוך חובות

המצב. את
 הסביר בעלי לארץ שבאתי לפני

 כאן, הפוליטי המצב כל את לי
 לחיות מוכנה אני אם אותי ושאל

 להיות רוצה שאני אמרתי פה.
 לכל איתו ושאלך לצידו, תמיד
בפולי מתעניינת לא אני מקום.
 לי. הפריע לא כאן והמצב טיקה,

מהבית. הרבה יוצאת לא גם אני

הו לא זה אבל במוסקבה, שלמד
 בו חושדים רוסי. למרגל אותו פך
בכפו. עוול לא על

 בבית• אצלנו היתה המישטרה
 כל את הפכו הם חיפוש. וערכה
כלום. מצאו ולא הבית

 חקרו אותי גם
הת רוסית. שמדבר קצין בעזרת

ש שהבינו ואחרי יפה, אלי נהגו
שיח להם, לספר דבר שום לי אין
להי לי נתנו כן לפני אותי. ררו

 התיירת את אגס הקטין
 עד פעמיס, שמוגה

 לקפוץ העדיפה שלבסוף
הייה סיבון וזיר מהחלון,

 באכזריות קרע ,17ה־ בן אילן,
נס היא התיירת. של בגדיה את
 אבל להתחנן, לצעוק, להתנגד, תר,

בפר נאנסה היא עזר. לא דבר
 שלוש במשך פעמים שמונה אות

 יכלה לא לבסוף רצופות. שעות
 חלון דרך קפצה היא יותר. לסבול
ה הרחוב. אל השלישית הקומה
ב חולייה :חמורה היתד, תוצאה

ממקו יצאה שלה השידרה עמוד
נפ היא אך נשברה. ורגלה מה

 ממנו לברוח שכדי הסיוט, מן תרה
למות. אפילו מוכנה היתה

החדלים בכית־ דיקסון נאנסת
אונס על עדיף מוות

 אבל לאחרים, תמיד דאג הוא
 בחובות. שקוע בעלי לעצמו. לא

 היא מתגוררים אנו שבה הדירה
 לא שלמה שנה ובמשך שכורה,

ה את לשלם כסף לג׳והאר היה
 פעמים כמה לנו ניתקו שכירות.

 היה לא כי והמים, החשמל את
 כסף חייב ג׳והאר לשלם. כסף

 שקנינו החדשים הרהיטים עבוד
 משנת שהיא שלו, המכונית ועבור

 חובות עוד לו יש לכך נוסף ׳.64
 שהמשכורת בגלל פשוט שונים,

מספיקה. לא
 ביגלל טוב״. הוא ״ברז׳נייב

 למשך לנסוע רציתי הקשה המצב
 לברית־ד,מועצות. הילדים עם שנה

ש אימי, את לבקר גם התכוונתי
 עמדתי מאוד. מתגעגעת אני אליה

בגלל נשארתי אבל השבוע, לנסוע

27 פינסקר כרחוב הכית
השלישית מהקומה קפיצה

 מלבד אחד אף מכירה לא אני
בעלי. של המישפחה

נוצ היא בעלי של המישפחה
 בעיה גם התעוררה לא ולכן רית,
 הוטבלו שלנו הילדים כל דת. של

היי עצמי אני בארץ. פה בכנסיה
 כשהמישפחה מאושרת מאוד תי

 והרגשתי בחמימות אותי קיבלה
 אוהבת אני בבית. כמו עצמי את
 בארץ, פה החם האוויר מזג את גם

טוב. לי והיה
ש לעצמי תיארתי לא מעולם

 אי-אפשר כאן. לנו יקרה כזה דבר
 מרי- רחוק בעלי כמה עד לתאר

סוציא דיעות אמנם לו יש גול.
הארוך בזמן רכש שאותן ליסטיות,

יכול לא בעלי. עם קצר לזמן פגש
ל שאל רק הוא הרבה. לדבר נו

הילדים. שלום
 צריכה שהמישטרה מבינה אני

 שאצלנו חושבת אני אבל לחקור,
 ככה אדם עוצרים היו לא ברוסיה

 ברוסיה משהו. שעשה מבלי סתם,
רוו כשהייתי מאוד. טוב לי היה
שלו של גדולה דירה לי הייתה קה
 אני כמזכירה. ועבדתי חדרים, שה

 שבברית־המועצות חושבת בכלל
 ברז׳- בישראל. מאשר טוב יותר
 כמו הרוסים בשביל טוב הוא נייב

לנין. שהיה
 ש־ מאוד מהר שיגלו מקווה אני

 אותו. וישחררו מרגל לא ג׳והאר
 וביב־ ,עברית יודע לא .אפילו הוא
סו איזה לרגל? לו יש מה לל

 הוא כאן? לגלות יכול הוא דות
 והוא בישראל עבד לא מעולם גם

 אם אחת. פעם אולי שם ביקר
 כל היה לא הוא מרגל היה הוא
 שקוע שהוא עובדה אבל עני. כך

בחובות.
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