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 צורת קטנה: בעיה רק היתה מטר. 1.90
כחטוטרת. שנראה אפה,

הפ הניתוח את מימן פיילר אבי
 הפן הניתוח שולמן. הד״ר אצל לאסטי

להס התחילה היא ליפהפיה. עדיה את
 את ולהציע צלמי־האופנה בין תובב

 ותמו־ ממנה, התלהבו רבים שרותיה.
בעיתו התנוססו שלה רבות נות־שער

 ברחובות. הופיעו שלה וכרזות נים,
גב עם להתרועע לה הפריע לא הדבר

 ועשירים, קשישים מהם שונים, רים
 מיס־ בסיס על עמדו עימם שהיחסים

חרי.
עדיה שמרה הזמן אותו כל במשך

ס

 אחר״, במסלול ״דוגמנית הכותרת
 חזי בני חברה־לחיים את עדיה תיארה

 לשני ואב גרוש ,34 בן נחמד כ״תימני
איכ לא אפילו סטייקיה. בעל ילדים,

 חזי את מטר. 1.70 שגובהו לי פת
 הוא זהב. של לב לו יש שנים. היכרתי

 יש חוש״הומור. בעל חמוד, נאה, חזק,
 אותי דוחף והוא הראש, אותו לנו

לדוגמנות."
 הוריה, עם מסוכסכת שהיתה עדיה,
 בן־ דן עם ליחסיה בתוקף שהתנגדו

 לפעמים בביתם. להתגורר חזרה אמוץ,
 יצאו ויחד חזי, של בביתו התגוררה
 בבית עדיה גרה היום רבים. לטיולים

 בדירה לסבתה, השייך המישפחתי
 לבית מתחת ממוקמת הדירה משלה.
הוריה.

 עדיה, בבתם גאה מאירצ׳ק מישפחת
 כדוגמנית־ כיום והמוכרת שהתפרסמה

 הגיעו שאליהם מכרים, אומנם, צמרת.
 של הסמים לצריכת בקשר שמועות

 בני עם קשריה מפני אותם הזהירו בתם,
 סירבו מאירצ׳ק מישפחת בני אך חזי,

להאמין.
 לחו״ל בתם של התכופות הנסיעות

הנ באחת מאליהן. מובנות להן נראות
 צבי אביה, אליה הצטרף אף סיעות

מאירצ׳ק.
 איפול המישטרה הטילה בינתיים

 רשת־ה־ תפיסת בעיקבות החקירה, על
מע צפויים שלמה המלך במלון סמים
נוספים. צרים

 ובתי־המישפט המישטרה התייחסות
 הרואין של מיסחרית כמות לתפיסת

 שסו־ קבע והחוק במיוחד. מחמירה היא
במ ישהו הלבן) המוות חרי־הרואין(סם

 ללא המישפט, הליכי תום עד עצר
בערבות. שיחרור של אפשרות
 צורכת שהיא עדיה תטען אפילו

 הרי נרקומנית, היא וכי סמים, בעצמה
המ כי חשד מעוררת שנתפסה הכמות

בסחר־סמים. דובר

 ב־ךאנזגץ דן עוד זיבזזב\1
̂״ס. תורטז בזאיד־
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עדיה.

שעומ אפשרויות־התגובה כל בין
 תלונה הגשת (ביניהן לרשותי דות

 הוצאת־ על לדין ותביעה במישטרה
 של בסופו בחרתי. במירמה) כספים

 בין שנועד, זה במיכתב להסתפק דבר,
מעצמך. להצילו השאר,

 לך) בי(כזכור שעורר שלך, הסיפור
 שקרים רצוף הראשון, מהרגע ספיקות

להוכחה. בנקל עכשיו הניתנים גסים.

 באותו שלו בקליניקה הפלה שום לך
 בחוץ־לארץ נמצא שהוא משום יום,
 רק ארצה וחוזר באפריל, 27ה־ מאז
 האמת את במאי. 9ה־ השני, ביום

 שהסגירו רבים פרטים מתוך צירפתי
 אך הסיפור, של אורכו לכל אותך
 לבית־החולים אחד שטלפון כמובן
 כץ הד״ר של לביתו שני וטלפון קפלן

 על התיק את לסגור כדי לי הספיקו
והחובבנית. הגסה תרמיתו

 לומר מוקדם, בשלב כבר יכולתי,
שיכולתי וכמובן משקרת, שאת לך

 שתוציאי בכסף החוב את תשלמי כן
קונץ. אותו בעזרת אחר. ממישהו
 את המייצג בכסף מזלזל אינני
העיקרון זה במיקרה אבל מאמצי,

11ע\ד גזגזפדגז
גזיחגז

 משום בהריון, אותך הכנסתי לא
 בהריון. היית לא לטענתך. שבניגוד

 איתך ששכב היחיד היה לא פיילר אבי
 הריונך ישבועות ששת ונמשך מאז

 את אפתח הצורך (במידת המדומה
 שאת קבע לא כץ ד״ר הרשימה).

 ביום אותך קיבל לא הוא בהריון,
 ולא קפלן בבית-חולים בבוקר החמישי

 ולא הרחם, להרחבת גלולות לך נתן
 הבנקאי הצ׳ק את לפדות אותך שלח

ביצע שלא וכמובן שמו. על שרשמתי

הניתוח ואחרי —
שנה שלושים לפני -

ב בעבר שהכירה חברות, עם קשר על
שות היו מהן חלק בן־אמוץ. של ביתו
ביפו. בביתו הסוערות לאורגיות פות

 אצל הכירה שאותה מחברותיה, אחת
 אותה לקחה המשותפות, באורגיות דן

לס מורה אחותה, של חבר אצל לבקר
 פתח־ בחור עם מיודדת היתה זו פורט.

 חזי, בני אותו חזי. בנימין בשם תיקוואי
 ממושך רומאן ניהל לשניים, אב גרוש

האחות. עם
 צעירה אותה למישפחת נודע כאשר

 אסרו מועד, עבריין הוא חזי בנימין כי
עימו. להיפגש בתם על

 המישטרה כאשר רק נגמר הסיפור
 מביתם בכוח חזי את והרחיקה התערבה

שבקריית־אונו.
 עדיה, של חברתה שהיתה האחות

 שם חזי, אצל לבקר עדיה את לקחה
ערב. מדי ובילו סמים עישנו

 חזי, בנימין עם קשרים קשרה עדיה
 בפתח־ סטייקיה לחזי לזוג. היו והם

תיקווה.
 שהיא הידידה להורי נודע כאשר

 נטילה עקב בהתמוטטות־עצבים לקתה
 אל בטענות באו סמים, של מופרזת

במח אושפזה הידידה מאירצ׳ק. עדיה
לת בתל־השומר הפסיכיאטרית לקה

^ __ ארוכה. קופה

זהב
 שבו לאשה, לשבועון ראיון
תחת בתמונת־שער עדיה הופיעה

 הגעתי אבל הכסף. את לך לתת לסרב
 היסטרי, סיפור מפתחת שאת למסקנה
 נסיון־ לידי אפילו אותך להביא שעלול

 סיפורך את יחזק זה אם התאבדות
 הפלילית המטרה את להשיג לך ויעזור

 אנשים ראיתי כבר לעצמך. שהצבת
ולהזד להאמין שמתחילים היסטריים

 נסיון- כדי עד שלהם ההצגה הות'עם
 הצגתם. את לחזק שנועד התאבדות

 — לשמוע אולי תופתעי — חייך
שקל. אלף 25 שווים עדיין

 הישגת כעת. חשוב לא זה כל טוב.
 לא ודאי כי וזה שלך, המטרה את

 לי שיקרת כך שלצורך אותך מטריד
 אפילו יתכן לעצמך. גם ושיקרת
 שלך. מההישג עמוק סיפוק שחשת
 להשתחרר כדי תמציאי מה מעניין

מעתה. אותך שירדפו מריגשי־הא־שם
 בפרשת־ ניצבת את עדיה, עכשיו,

 לך כשנדמה עכשיו, רצינית. דרכים
 וכישרוז־הונאה יכולת בעצמך שגילית
 את ולמלא אותך. לפרנס שיוכלו
 — והסמים המותרות בתחום צרכייך

 שתוכלי ולהצגות לסיפורים גבול אין
 להוציא כדי הבאות בשנים להמציא

במירמה. כספים
 עריה. עלייך, לי צרי באמת לי. צר
 חכמה את ליופייך, שבנוסף משום

 ספק לי ואין ופיקחית, ומשעשעת
 חייך, עם משהו לעשות יכולה שהיית

 פאראזיטי(זה לקיום מעתה הצפויים
 לאדם נישואייך אפשרות את כולל

 הצורך את ממך שיחסוך עשיר,
 ללכת יכולה היית גדולות), בהונאות
 ודאי מוצאת היית אחד ויום ללמוד,
 סיפוק לך גורם שהיה מעניין, עיסוק
 עמוק יותר והרבה גדול יותר הרבה

 העניקה שתרמיתך ההישג מתחושת
לך.

 היפה שהסיפור לך ברור עדיה. זהו,
 במשך בשבילי שהיית בהמשכים,

 עדיה לקיצו. עכשיו הגיע שנים, שלוש
 לא כבר היא זה ברגע לפניי שקיימת

 שאת — זו ולעדיה שאהבתי. העריה
 השיכחה למרתף מעביר אני זיכרה

 עכשיו. יחס כל לי אין — ההדרגתית
לקיומה. אדיש אני

 העתק לשלוח אם החלטתי לא עוד
 לשכוח פשוט או להורייך, זה ממיכתב

 שומר אני הזה. המאוס הסיפור מכל
 נחכה. הזו. האפשרות את עדיין לעצמי

 תתחילי אם נראה תעשי. מה נראה
 25 בסך ״ההלוואה״(נאמר) את לשלם

 שנתתי-לך־כבר־שכחתי- שקל, אלף
 לעבוד תיאלצי אם אולי, לצורך־מה.

 שכסף תביני הזה, החוב את לשלם כדי
 ממני שסחטת והסכום מאמץ. פירושו

 במשק״בית. עבודה שעות 166ל־ שווה
 של עבודה זו לשעה. שקל 150 לפי

אם אלא ביום. שעות ארבע וחצי, חודש

 מוכן ואני מהכסף. יותר לי חשוב
 שאותו זה סכום על בקבלה להסתפק

 לליגה־להגנת־זכויות־ שמי על תתרמי
עכשיו". ל״שלום נאמר, או האזרח

 הזה הכסף את ממני ביקשת אילו
 שהייתי יתכן חושב, אני וביושר, בגלוי
 כמובן, בטוח, הייתי אותו(אילו לך נותן
 או חשיש על אותו תוציאי שלא

 ״בזול״ לך הציע אולי שמישהו קוקאין,
ו״בהזדמנות").

 את כתבי. — לי לומר מה לך יש אם
 חשק כל לי אין יודעת. את הכתובת
לראות או בטלפון, קולך את לשמוע

בן־אמוץ. דן •אותר
 עובד, שלך הראש איך יודע אני
 שמתוך לעצמי מתאר ואני עדיה,

 עכשיו מתחילה את והיסטריה פאניקה
 נוספים, שקרים הפורה בדמיונך לייצר

 ונדמה מקווה, (את תוכלי שבעזרתם
 העניין, מכל לשכוח אותי לשכנע לך)
 הפנטסטיים ואפילו סיפורים שום אבל

 והאמת האמת, רק לך. יעזרו לא ביותר
מעצמך. אותך להציל עוד יכולה בלבד,

 את ותחזירי תתנצלי שתודי, אחרי
 הוצאת גנבת. (בפירוש שגנבת הכסף
 אז רק הדבר) אותו זה במירמה. ממני

 לפתוח — מאוד מקווה אני — תוכלי
בחייך. חדש דף

 הגשרים איתי. שלא כמובן איתי. לא
אותם. שרפתי אני ולא שרופים. בינינו
 המיכתב, מישלוח את עיכבתי נ״ב

 שהגיע מיכתבך על להגיב שאוכל כרי
זה. ברגע

 מראש ששיערתי כפי — מיכתבך
 והמחריד נוספים, שקרים רצוף —

 על שהמצאת הסיפור הוא שבהם
 חולה־ אדם רק ... לבץ ביני היחסים

 להמציא היה יכול ומופרע נפש
 כל־ ומיפלצתית מתועבת עלילת-שווא

 סבירות סיבות לך שיש יתכן כך.
 בדי נגדה? לך יש מה אבל עליי, לכעוס
 נזק לה לגרום מוכנה את בי לנקום

 את להרוס שעלול נזק יתוקן, שלא
חייה?

פסיכי בטיפול שהיית יודע אני
 רחוק עדיין מסתבר, הטיפול, אך אטרי,

להמ מסוגלת את אם רצון, מלהשביע
 אב־ עם מסכים אני כאלה! שקרים ציא

 מסובב שמשהו ״כנראה העצמית תנתך
 ידידותייו אבחנת ועם שלי", בראש

מ ״יצאת שכנראה כדברייך, הטוענות,
 מוכנה, שהיית העובדה עצם דעתך״.
 מין יחסי לקיים ונלהבת מסוגלת

 באופן ״שיכול אדם עם פרוורטיים
 מחזק רק שלך" הסבא להיות טכני

אלה. אבחנות
 עדיה מהירה, אחלמה לך מאחל אני

 את תטריחי אל ואנא יקירתי(לשעבר)
 הם נוספים. מיכתבים לי לכתוב עצמך
 גם אותם. שאפתח בלי אלייך יוחזרו
 ממיכ־ המשתמע השפל, האיום אחרי
 בדבר מתביעתי בי חוזר אינני תבך.

 במירמה. ממגי שהוצאת הכסף תשלום
 סופית כמחוסלת הפרשה את אראה אני
 שמי, על בנקאי בצ׳ק הכסף קבלת עם
 לגופים שמי על לתרומה קבלה או

דן. שציינתי.

37 —אדללד׳ כעמי !


