
 שהציץ השומר אם יודע לא הוא אמנם
 מה אבל משקר, המעצר בליל הביתה לי

נכון. היה לא אמר שהוא
 שאף ארוך, סיוט עכשיו. חופשיה אני

 זהו נגמר. עלי, שיעבור חשבתי לא פעם
 ודוגמנית דיילת להיות חזרה אדר מיכל
פרס עקיבא של והחברה אוהד של ואמא

וה הזהב דיילת יותר לא כבר אבל מן,
 אני בדין. חייב יצא עקיבא אבל מבריחה.

 אבל עליו, שיטילו העונש מה יודעת לא
 ושלי שלו הקשה שהתקופה יודעת אני

עכשיו. רק התחילה
 הכי ״החברה

שלי״ טובה
 לא עקיבא ושל שלי האהבה יפור ^
 של כמו ופשוט, חלק מעולם היה •
 ואבא נשוי עקיבא האחרים. הזוגות כל

 גט קיבל לא הוא היום עד לילדים.

 שלי טובות הכי החברות אחת מאשתו.
היי ארוכה תקופה נורית. שלו, הבת זו

 אני אחרות. בעיות הרבה לו שיש נו,
 סמוך ממש ורק אצלה, וחצי אצלי חצי

 לקח הוא התחילה, הפרשה שכל לזמן
 לא זה אצלי. לגור ועבר המיזוודות את

פשוט.
בהת אלינו. טובים היו לא האנשים

 דיילת של רומן כל כמו היה זה חלה
 שזה האמין לא אחד אף קברניט. עם

 ״פילגש״ להיות אהבתי לא רציני. יותר
 מדי יותר מעמד זה באל־על. קברניט של

 זה. את אוהבת לא ואני בחברה מסויים
 להם שהיו האחרות הדיילות על הסתכלתי

 השערוריות בכל ונזכרתי קברניטים חברים
הקבר הזה: הנצחי במשולש תמיד שהיו
 לא כזאת החוקית. והאשה הדיילת ניט,

להיות. רציתי
*

פרקליטה את מנשקת אדר
אותי״ הציל ״הוא

רצי שזה להבין התחילו כבר כשכולם
 עקיבא. של אשתו של הבעייה היתה ני,

 העסק כל אבל בסדר, היתה אמנם היא
 נורית, עם כשהתיידדתי נעים. היה לא

 לפרוע המצב את הפך זה שלו, הבת
באו הכרתי עקיבא של אשתו את ממש.

 ששתינו החליט זיגל בכלא. יסודי פן
ש חשב בטח הוא התא. באותו תשבנה

הק בוודאי שהוא שלנו, ומחריבים נריב
להפ היה שיכול חומר לו יוצא היה ליט׳
 לעשות? מה אבל עקיבא. ואת אותי ליל

המשו הישיבה ובסוף רבנו, לא אנחנו
ממש. של ידידות היינו כבר תפת

אח שקיבלתי, גדולה הכי הלחי סטירת
 מאל־על. היתה התפוצצה, שהפרשה רי

 עם לעבוד לאנשים קשה שזה יודעת אני
מב של הציון את עליה שיש בחורה
 המתינו לא אפילו אל־על אבל זהב, ריחת

 וכבר המישפט של התוצאות מה לראות
מ אוחי לזרוק או אותי להשעות רצו

 צריכה שהייתי ברגעים דווקא העבודה.
 מכל מוסרית, לעזרה מתכוונת אני לעזרה,

 ואני שלי, העבודה מקום אז, דווקא אדם,
 לי נתן הוותיקות, הדיילות לאחת נחשבת
לחי. סטירת
 עורך־ בעזרת לוותר. לא החלטתי כאן

 אותי לקבל אל־על את הכרחתי שלי הדין
ה של הבעייה גם היתה לעבודה. חזרה
אותי להעניש רצתה המישטרה שלי. דרכון

הזיכוי ברגע אדר נאשמת
שנה אחרי ראשון בבי

 לי לתת רצתה ולא המישפט לפני עוד
 בבית־ הפעם נלחמתי, שוב הדרכון. את

 הבעייה את הבין אילן והשופט המישפט
הדר את לי להחזיר למישטרה והורה שלי
ולטוס. להמשיך שיכולתי כך כון,

ה התפיסה, עם העניין התחיל אחר־כך
 חוויה זו והמישפט. המעצרים חקירות,

כמו לזוג לא ובוודאי זוג לאף קלה לא
 אני אחרות. בעיות הרבה לו שיש נו,

 כבר עקיבא אבל לעבוד, המשכתי אמנם
יותר. טס לא

 עברתי אני עקיבא את שתפסו ביום
 עם ביחד ההפלה קל, היה לא זה הפלה.

 זיגל. של החקירה שיטות ועם מישטרה
 את וילדתי להריון נכנסתי אחר־כך אבל

 ושלי, עקיבא של הבן אוהד, היום אוהד.
חודשים. חמישה בן הוא

ה בין המישפט, של הארוכה התקופה
 פסק־הדין לבין ושלי עקיבא של מעצר
 ואני עקיבא ניסינו, קשה. תקופה היתד.

 היה שלו יודעת אני רגילים. חיים לחיות
 יותר היו נגדו האשמות כי קשה, יותר

המ אני אחד. יתרון עוד היה לי כבדות.
 בדוגמנות. וגם באל־על גם לעבוד, שכתי
 דד של בעניין מלהתעסק להימנע ניסינו

 אחר, אוהב זוג כל כמו ולחיות מישפט
ש רגעים כשהיו וגם כשצחקנו, גם אבל
 איזו שיש הרגשתי אז, גם טוב, לנו היה

להיפטר. אפשר אי ממנה מועקה
 לגמרי. אחר היה הכל אוהד כשנולד

ה מלבד משותף דבר עוד לשנינו היה
 גם כי, אם הרבה, עזר וזה שלנו, אהבה

 בבית, ונהדר קטן כזה אוהד שיש העובדה
מהעתיד. החששות את מגבירה

 י3ה ״האבא
בעולם״ מאושר

ז א  עקיבא, את שהרשיע פסק־הדין ^
 שזה להיות יכול הזמן. כל בוכה אוהד י—

 בגלל שזה להיות ויכול ההרשעה, בגלל
קיבל. שהוא המשולשת החיסון זריקת
 הקשה שהתקופה הוא שברור מה אבל

 אחרי רק תתחיל שלי וגם אוהד של גם
 איך יודעת לא אני עקיבא. של גזר־הדין

 עקיבא אם המצב, עם לבד אתמודד אני
 יהיה המאסר אם אפילו למאסר, ידון

 כמה לפני קורה היה העניין כל אם קצר.
 עכשיו, גרוע. פחות הרבה היה זה שנים,

 מה הרבה לנו יש בינינו, יפרידו אם
לא אני בית. פתאום לנו יש להפסיד.

 חם בית על אלא קירות, על מדברת
 שפשוט להיות יכול בו. להיות שנעים

 שזה להיות יכול שלו, את עשה הזמן
 ובוודאי בינינו שקישר המישפט כל בגלל
 את שרואה מי נולד. שאוהד בגלל שזה

 זה מה מבין התינוק, עם משחק עקיבא
מ עכשיו עד היו לעקיבא מאושר. אב

 האבא הוא בנות. רק הראשונה אשתו
בעולם. מאושר הכי

ה כל לבית־סוהר, יכנס עקיבא אם
ב עצוב לי עושה זה יהרם. הזה חלום

האפ על בבית מדברים לא אנחנו לב.
 לדבר לא החלטנו בכלל׳ הזאת. שרות

 רק אנחנו הפרשה. כל ועל המישפט על
 אבל אוהד. עם הזמן כל ועסוקים מדברים
פו אני לי. ,עצוב מדברים שלא למרות

 שוב ואני מאסר יקבל שעקיבא חדת
בלעדיו. אהיה

 לפעמים אני זה, על חושבת כשאני
 אני במישפט. זכאית שיצאתי מצטערת

ביחד יושבים לא ונשים שגברים יודעת

 קובע היה השופט אם אבל בבית־סוהר,
 לביודהסוהר, אותי ושולח אשמה, שאני
יר שעקיבא מה מרגישה לפחות הייתי
יכו היינו לכלא. אוחו ישלחו אם גיש,
 גורל, אותו עם ביחד, שוב להיות לים

נפרדים. בבתי-כלא יושבים שהיינו אפילו
 כש־ שהייתי כמו חזקה לא כבר אני

עקי שאם מקווה אני התחילה. הפרשה
 קצר. מאסר יהיה זה למאסר, ידון בא
 מעמד אחזיק אני איך יודעת ילא אני

 פירושו עקיבא, בלי שוב להיות אחרת.
 בינינו שהיה מה כל את לאבד דבר של

 כבר לי אין ולזה האחרונים, בחודשים
 תשושה אני עלי, שעבר מה אחרי כוח.

ועצובה.
 שלא שמה יודעת אני יהיה שלא מה
 בטוח להיות יכול הוא לעקיבא יקרה
 כמה יקח זה לו, ממתינים אנשים ששני

 הביתה, יחזור וכשהוא יקח, שזה זמן
 תמיד ואני אוהד ואוהב. חם בית לו יהיה
עקיבא. את נקבל




