
טוקאיטו ומריה מיכאלסקו וילי חשודים
א איבריה. את לבדוק הרופא ניסה ״כאשר אותי!" הורגים צעקה: הי

 על מאומה ידע לא הוא הלכות־החיים.
 ידע לא הוא נשים. על ולא יחסי־מין,

ב לאכול ואיו בחברה, להתנהג כיצד
 גילה לי סיפרה כאשר תרבותית. צורה

פסיכו שם ולמדה בניו־יורק שנולדה
לה. להאמין יכולתי לא פשוט לוגיה,

 נפתחו הם הראשונה השיחה אחרי
 מאושרים כל־כך היו הם לגמרי. לפני

 בלי מישהו עם לדבר סוף־סוף שיכלו
 אותי עזבו לא שהם וסייגים, פחדים
 לכל דבק. כמו ממש היו הם לרגע.
 רק הם אליי. נילוו הם שהלכתי מקום

 דוד, לי קראו הם ועוד. עוד לדבר רצו
 קראו ולאמי פרופסור, דוקטור, אבא,

 אפילו כינויי-וזיבה. ועוד רבצו', ״אמא,
 לא הם אמי, את לראות רציתי כאשר

אתי. יחד ובאו ממני להיפרד רצו
 בני. חתונת נערכה שבוע אחרי
 התיידד בני, של בן־גילו שהוא דייוויד,

 גדולה כיפה לו נתן וגם מאוד איתו
 אפילו היו ודויד גילה במתנה.

בני! של בחתונה השושבינים
 שהם אמרו הם החתונה אחרי
 שנלך בירושלים, מיסעדה מכירים

 שלא כשרה, מיסעדה היתה זו לשם.
 היה הכל האוכל. את בה לאכול יכולתי

 אבל נורא, היה וזה ומתוק, וממוגן שמן
 לא שהם מכיוון בהם. לפגוע רציתי לא

איתם הלכתי רגילות, במיסעדות אכלו
 ואמר חרדית, יהלומנים למישפחת בן
 עמדתי ממנו. להתגרש רוצה שאשתו לי

לבראזיל. למחרת לנסוע
 אני לעזור, יכול אני שאם לו אמרתי

 לבית אשתו את ושיביא לנסות מוכן
אחותו.
אחרי־הצהריים, בשעות הגיעו הם

איתם. דיברתי ואני
חסר־הת־ שבעלה לי אמרה האשה

 להיות יכולה איננה ושהיא חשבות, י-
 הם נוסף. אחד יום אפילו לו נשואה
 וראיתי ילדים, שני להם שיש סיפרו

 איתה שוחחתי מתקדם. בהריון שהאשה
של בחיים שלי מהנסיון לה והסברתי
 לפעמים אבל מאוד, קל דבר זה התגרש

 לה שיהיה לה אמרתי גדולה. טעות זו
 לילדים. אב ובלי בעל בלי קשה

 תהיה כאשר ייוולד שבביטנה שהתינוק
 שיסכים אחר גבר תמצא והיכן גרושה,

 אמרתי שלו? הם כאילו בילדים לטפל ■*>
והבטח להשתנות, יכולים שגברים לה
בעלה. עם לדבר תי

 פגישה
גמטיבה

 עם הלכתי יזם באותו בר ^
ה ל ע ב ש לו הסברתי לדיזנגוף, ^

 צריך תשומת־לב, לאשה לתת צריך
 ולתת פרח לה לתת מתנות, לה להביא

נשיקה. לה
 מתנות אשתו, עבור בושם יחד קנינו
 נעתרתי עבורו. ודיאודורנט לילדים

 בארץ, נוסף יום ונשארתי לבקשתם
הם הוקרה לאות ושוב. שוב ושוחחנו
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כיועץ־נשואין מיכאלסקו של ברטים־הביקור
בהרדמה!״ בדיקה לה ..עשינו

 גייל ולאשתו שימחה של הצעיר לאחיו
 יכול ואני קשות, בעיות יש (גילה)
 מתי יודע שאינני אמרתי להם. לעזור
 בני חתונת את מתכנן אני אבל אבוא,
 מאוד שמחו הם אגיע. ואז בארץ,

כשאבוא. להתקשר שאבטיח וביקשו
 שבוע מאי, בסוף ארצה, באתי כאשר

 והם איתם התקשרתי החתונה, לפני
 דויד וגילה. דויד את אליי והביאו באו
 סיפר הוא להתגרש. רוצה שהוא אמר

 בעיותיו על לרבר יכול לא שמעולם
 לנסות רוצה והוא כלשהו, אדם עם

אתי. לדבר
ל האמנתי לא ואני לדבר, התחלנו

 אליי הגיע שהוא חשבתי אוזניי. משמע
בכל גמור בור היה הוא מימי־הביניים.

ס
 כשרות, למיסעדות התחשבות מתוך

 הכשר מהאוכל מאוד סבלנו ומריה אני
שאכלנו.

 גית־מלון
בהנחה

 לנסוע החלטתי נסע, שבני חרי ס
 גם איתי היו לים־המלח. לשבוע 1\

 יפאנית גינקולוגית רופאה, ועוד מריה
 קייקו. הד״ר בבראזיל, שלי מהמכון

 נוסעים, שאנחנו שמעו וגילה דויד
אלינו. מצטרפים שהם ואמרו

 דלת בעלי חדרים שני במלון לקחנו
 לחנות גייל את לקחה מריה משותפת.

קצרים. מכנסיים לה וקנתה

 הזמינו והם לדבר, התחלנו לשם מפה
 השאלה יהודים, בין כמו לשחק. אותי

 יהודי?״ עושה ״מה היתה: הראשונה
 מישרד־נסיעות לי שיש סיפרתי ואני
מכודלייעוץ-לנישואין. וגם

 בי הביט איתי ששיחק הדתי הגבר
 יש צריך! שאני מה בדיוק ״אתה ואמר:

 זקוק ואני אשתי, עם בעיות לי
לעזרתך!"

פרומר, כשימחה עצמו את הציג הוא

 במיסעדה לארוחה בערב אותנו הזמינו
 חזרתי ואחר־כך כשרה, סינית

לבראזיל.
 מהם מקבל הייתי שנסעתי, מאז

 התקשרו גם הם ומועד. חג כל טלפונים
 כל מטלפנים היו הם בארץ. למישפחתי

 כל ושאלו שלום', ״שבת לאמר שבוע
ארצה. חוזר אני מתי הזמן

 התחילו הם חודשים כמה לפני
כי לי, זקוקים שהם בטלפון לי לאמר
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מיכאלסקו •טל לאמו פרומר הזוג של פתק
מגע!״ כל מפני פחדה ■היא

 קוף. כמו מריה אחרי הלכה גייל מאז
 שעשתה. מה בכל אותה חיקתה היא
 כמוה לדבר כמוה, להיראות רצתה היא

 לעצמה קנתה היא כמוה. ולהתנהג
 אבל סכסיים. ולבנים קטנטן ביקיני

 רק הם ואחות, אח כמו היו ודויד היא
ביחד. התפללו
באמ היתה שכאשר סיפרה גילה

 גינקולוגית בדיקה לה נערכה ריקה
 למגע. מאוד רגישה היא כי בהרדמה,

 יש אם לבדוק קייקו ר״ר ניסתה כאשר
 אותי!' ״הורגים צרחה היא כאבים, לה
גינ לבדיקה אותה שנקח הוסכם ואז

 בהרצליה, בבית־הרופאים קולוגית
 לי יש פיסי. פגם לה יש אם לברר כדי

 ורופא חדר לה סידרנו שם, קשרים
 היא אותה. בדקה קייקו והד״ר מרדים,

 לא אצלה. גופני פגם שום מצאה לא
הבדיקה. עבור גרוש מהם לקחנו
 ואני כספים, לי נתנו לא מעולם הם

 עבור שילמו הם כסף. מהם ביקשתי לא
 החדרים ועבור בבית־החולים החדר
 שהיו מכיוון אבל בבתי־המלון, שלהם
 הם סוכנות־נסיעות, בעל ואני איתי,
 מקום, בכל אחוז 50 של הנחה קיבלו

 סוכנויות- בעלי לגבי שנהוג כמו
נסיעות.
 עשה שדויד ראיתי הימים באחד

 שבו שמו, על כרטיס־ביקור לעצמו
בישר שלי הנציג להיות מתיימר הוא
 זאת עשה הוא כי כך, על כעסתי אל.

רשותי. וללא בגניבה
 כאשר הגינקולוגית, הבדיקה אחרי
 גייל של שהבעיה לכולנו התברר
 להם אמרתי נפשית, אלא גופנית איננה

 לי ואין בהם לטפל יכול שאינני
 אני אבל בארץ. להם לעזור אפשרות

 יש שם לבראזיל, ,כאורחי אותם מזמין
ורופ פסיכולוגים של צוות־מומחים לי

 אמרתי להם. לעזור יוכלו והם אים,
 יוכלו הם כלום, להם יעלה לא שזה להם

חשבוני. על יהיה והכל בביתי להתגורר
 יכול לא שאני לי שהתברר מהרגע

 כך על לדבר הפסקתי להם, לעזור
 ללכת שש־בש, לשחק המשכנו איתם.

 על דיברנו לא אבל ביחד, לבריכה
שלהם. הבעיות

 לא זאת ^
עבירה!

 שהייתי לפני האחרונים, ימים ^
התחילו הארץ, את לעזוב צריך

 שבאים אנשים עם שוכב לא לעולם
 יבואו אם להם. אמרתי אתי,' להתייעץ
 100 טיפול עבור ישלמו הם לבראזיל

 עדיין הבנתי לא אחד. כל כמו דולר,
 להפיל כדי שנשלחו שוטרים שהם
בפח. אותי

 עליי התנפלו מדברים, אנחנו עוד
 הצדדים, מכל אנשים 10 פיתאום
 אותנו דחפו מריה, ובין ביני הפרידו
 ואחר־כך לדבר!״ לא לדבר! ״לא וצעקו:

אותנו. עצרו

 הוא זה על לאמר יכול שאני מה כל
 לא בכלל אני חלום־בלהות. כמו שזה

 לעזור רציתי איתי. קורה מה הבנתי
 נתתי טובות, להם עשיתי לאנשים,

 משלמים הם וכך ומזמני, מניסיוני להם
מדוע! מבין אינני לי?

 ודייוויד שגילה חושב היום עד אני
 הם שלא בטוח ואני טובים, ילדים הם

 חשד לי יש העניין. בכל התחילו
 רוצים שהם שמעה שלהם שהמישפחה

 שגילה וראו לבראזיל, אליי לבוא
 חילונית כמו מתלבשת פיתאום
 ללכת והפסיקה ושורטס, בביקיני

 שאני ופחדו נחרדו הם ואז למיקווה,
 אין דתיים. להיות שלא עליהם משפיע

לי. שקרה למה אחר הסבר כל לי

 בית־מעצר ^
זוגות עם

 לגי- יחסי מה אותי תשאלי ם ^
 עדיין שאני לך אגיד ודייוויד, לה

 בבראזיל בביתי אותם לארח מוכן
 ולא אותם שונא לא אני להם. ולעזור

 לי, שקרה מה כל אבל איבה. להם נוטר
 זה בבראזיל, מכובד ואזרח הגון לאדם
ייאמן. לא פשוט
 מריה, לפני מתבייש במיוחד אני
 צעירה רופאה לה. שקרה מה בגלל

 עם בבית־מעצר נעצרה כמוה ונחמדה
 מבינה לא היא כאשר ופושעים, זונות
 דוברת אינה היא כי לה, קורה מה בכלל

ואנגלית. עברית
 מנחם שלי, לעורך־הדין מודה אני

 הישראלי, בצדק ומאמין רובינשטיין,
 דבר, שום כאן שאין הבינו השופטים

הרי דבר של בסופו עבריין. לא ושאני
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מיכאלסקו כנציג פרומר של הביקור כרטיס
רשות!״ לו נתתי ״לא

 אנשים למלון. שיחות־טלפון להגיע
 להם, לעזור יכול אני אם התעניינו

 סכסולוג שאני עליי שמעו כי ואמרו
 אמרתי טיפול. לקבל וביקשו טוב,

 ולא בזה, מתעסק לא שאני לכולם
 שהייתי לפני יום אבל איתם. נפגשתי

 שעבר, בשבוע לבראזיל, לנסוע צריך
 אחיו שימחה, הילטון למלון הגיע

 לו שיש לי אמר הוא דויד. של הגדול
 קשות בעיות להם ויש חברים, זוג

 שאקבל התחנן הוא בחיי־הנישואין,
 יביא שאם לו אמרתי לשיחה. אותם
איתם. אדבר למלון, אותם
 אמר והגבר למלון, בבוקר הגיעו הם

 מפחדת שאשתו מלמטה בטלפון לי
 שהוא רוצה והיא לבדה, אליי לעלות
 הם מה על הבנתי לא אליה. יצטרף

 צריך שהוא שכמובן ואמרתי מדברים,
אתה. לעלות

 האשה לי אמרה לחדר, באו כאשר
 מתחילים הרופאים לפעמים שבארץ

.אני על־ידם. המטופלות הנשים עם

 ומריה אני אבל שטות, שהכל יתברר
בכפנו. עוול לא על במעצר ישבנו כבר

מיכאלסקו. של דבריו כאן עד
 כוח בעל כריזמטי, מאוד אדם .הוא
 אמר ואינטליגנטי,״ משכנע משיכה,

 כאשר בבית־המישפט, המישטרה נציג
 את לעצור השופט את לשכנע ניסה

 יכול שהוא בטענה מיכאלסקו,
העדים. על להשפיע

 זו כריזמטי ארם להיות ״ממתי
מיכאלסקו. שאל עבירה?״

 המיש־ טענות על בעיקר תמה הוא
 מגונים מעשים בגילה עשה כי טרה

היפנו בצורה עליה השפיע וכי בכוח,
 לא אותה, מהפנט הייתי ״אילו טית.

 היה ואם בכוח, להשתמש צריך הייתי
 היתה שלא הרי כוח, להפעיל צורך

ואמר. חזר מהופנטת!״
התעלו את לפתור מנסה עדיין הוא

 חביב מאדם דקה תוך אותו שהפכה מה
 אימתני. לרספוטין ומצליח

— 39 —אלז; אילנה —י


