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/  רגע וביקש השתויים האורחים את י■ /

 את הניחו החוגגים נאום. לשאת כדי שקט,
 לבוש אלעל, רם והקשיבו. השמפניה כוסות
 ואמר: כיסא על טיפס הדורה, חליפה

 ימים 45 עברו כלומר חצות, בדיוק ״עכשיו
 בתל־ המחוזי בבית־המישפט זוכיתי מאז

 המסיבה גילון. הלנה רצח מאשמת אביב
 לספר רציתי כי הזה במועד נערכה הזו

 אלעל, של סניגורו ענבר, משהו.״ לכם
 כיסא על הוא גם עלה שתוי, כבר שהיה

 ניצח! הצדק לחברים! אספר ״אני ואמר:
 ישראל ובמדינת מעולה סניגור לך היה
מפשע.״ חפים מרשיעים לא

 שכמעט עזה צחוק בהתקפת נתקף אלעל
 סניגור מפשע! ״חף מהכיסא. אותו הפילה

 צחוק פרץ בין להפליט הצליח הוא !״טוב
 חיכיתי לכן הרי !״מטומטם למישנהו. אחד

 שתם אחרי זה, מרגע לדבר. כדי עכשיו עד
 לערער תוכל לא והתביעה לעירעור, מועד

 כל את לכם לספר עומד אני הזיכוי, על
 אני האמיתי. הסיפור את ולגלות האמת,
 בתענוג זאת ועשיתי הלנה! את רצחתי

 חכם יותר קצת שאני מכיוון אבל גדול.
 וגם נגדי הראיות את גם ביימתי מכולכם,־

הפרכתן.״ את
 כבד. הפעם היה החדר את שאפף השקט

 אל הביטו כולם עפעף. הניד לא איש
 כאילו זה היה פיו. למוצא וחיכו המארח

 ״אתם המשיך: והוא לחדר. פצצה הטיל
 היא מזמן. כבר לי נמאסה הלנה מבינים,

 ונטפלה לי הציקה ממני, להיפרד רצתה לא
 איזו ידעתם אותה, שהיכרתם ואתם, אלי,

 מכיוון להיות. יכלה היא וכלבתא נודניקית
 הגיונית הצעה לשום הסכימה לא שהיא

 אלא ברירה לי נותרה לא לה, שהצעתי
אותה.״ להרוג

 והמרצה הלגה
הממושקף

 הכיסא על התיישב ענבר, סניגור, יץ
 ״אלעל, :בלחש ואמר קודם, עמד עליו 1 1

 שתית שטויות, תדבר אל תפסיק, בחייך,
 ״אני בראשו: הניע אלעל אבל !״מדי יותר
 התענוג מכל גדול וחלק בהחלט, פיכח
 שעשיתי, מה את ולעולם לכם לספר הוא

 רד כלום. לי לעשות שאי־אפשר ולראות
 הלנה, מרצח זוכיתי נגמר. שלי מישפט

 זהו נגדי. לפתוח אי־אפשר נוסף ומישפט
ותקשיבו בשקט כאן תשבו אתם וכעת זה.

 הרצח את ומבצע מתכנן חכם בראדם איך
 אפילו אצטרך שלא מושלם כל־כך המושלם.

 לכתוב יוכלו עיתונאים בסוד. זאת לשמור
 את ללמד יוכלו חוקרי־מישטרה כך, על

 הפושע אני בקורס־קצינים. הזה הפשע
!״המושלם

 אחד האורחים התיישבו קסם כאחוזי
 נשאו הם למארח. מסביב הארץ על אחד
 באו הם והקשיבו. מהופנטות עיניים אליו

 זיכויו את חברם עם לחגוג כדי למסיבה
 והנה בשימחתו, ולשמוח נוראה, מאשמה
בכך. מתגאה הוא וכי הרוצח הוא כי מתברר

 שבה בתקופה סיפורו את החל אלעל
 יפה סטודנטית היתד. היא הלנה. את הכיר
 מברית־המועצות. בגפה עלתה מקרוב שזה

 למחנה* נשלחה ואמה בשואה, נהרג אביה
 הלנה רבות. שנים לפני בסיביר עבודה
 לישראל הראשון העליה גל את ניצלה
 את הכירה באוניברסיטה היא. גם ועלתה
 עמד הוא ורווק. צעיר מרצה שהיה אלעל,

סטודנטים הלנה. של לבה על קשה בתחרות

 ־ }?חובתו נוצח נאשם שבו במישפט זונח אלעד ום
 והעיז: מסיבה ערך עידעוד והגשת המועד בתום

לעשות? ניתן מה מצפצף!״ ואני אותה ״רצחתי


