
 הובאו זוהר של אחיו שניבאזיקים אח
 כשרגליהם הקברות לבית

על עונשי־מאסר המרצים השניים, באזיקים. קשורות

 משמר־ ואנשי שוטרים בעשרות לוו שונות, עבירות
 מאחוריו האסירים, מהאחים אחד בתמונה: הגבול.
הזמר. מות את מבכה אלמוני מעריץ מימין: שוטר.

 אמר הוא זה את רק התלוננה!" למה
 יודע שהוא לי אמר הוא אחר־כך בכעס.
 עמד שלא הבטחות המון הבטיח שהוא

 מה ישיג הוא הפעם אבל מאחוריהם,
מחיר. בכל רוצה שהוא

 אותו ביקרתי כן גם זה לפני ״שבוע
 הוא שלו. הבן גילי, עם באתי בכלא.

תר לך. מבטיח אני הפעם לגילי:, אמר
חדש." אבא לך יהיה אה,

חופ גילי עם מדבר היה תמיר ״הוא
הבעיות. על ירע וגילי שי,

 לגילי, זה את אמר שהוא ״אחרי
 חיים תיכגן זוהר מאושר. היה גילי

 אבל להתחתן, רצה לא הוא חרשים.
 הקאר־ את מחדש להתחיל רצה הוא

 הפעמים בכל תוכניות. לו והיו יירה,
 רצה. באמת הוא להיגמל, הבטיח שהוא
בשליטתו. היה לא זה אבל

 אמר הוא בכלא הביקור ״באותו
 להיגמל. מצליח הוא שבכלא ולי לגילי
 לי יש אמר: הוא בחוץ. היא הבעיה

 הם שלי האוהבים ושונאים. אוהבים
וה שלי, השירים את ששומעים אלה

 איתי שמעשנים אלה הם שלי שונאים
 אבל שלו, המצב מה ידע הוא הסם. את

אופטימי. היה תמיר
 הסמים עם התחיל שהוא זוכרת ״אני
 כבולות. היו ידיי אך לו, לעזור ניסיתי
 ואת הבית את מוכר הוא איך ראיתי
 תמיד חבל?" ״לא לו: אמרתי .האוטו

 דבר. אין ואומר, אותי מנחם היה הוא
 על חבל לא טוב. יותר חדש, נקנה

 דברים יהיו האוטו. על חבל לא הבית,
תראי!" יותר. טובים
 שטוענת כפי התאבד, לא ארגוב אם
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ולא רב זמן מזה שבור היה זוהר כי סיפרה ארגוב,

 כשהיה גם החיים. עם להתמודד כוח עוד לו היה
 הוא עורו, את שינה לא סיפרה, היא ההצלחה, בשיא
ממנו. שביקש מי לכל ועזר וטוב״לב, צנוע אדם נשאר

לא לו והבאתי ביחד, ישבנו במעצר.
 עליו שמעלילים לו כאב ולשתות. כול
 תלכי ״מלכה, לי: הוא׳אמר האונס. את

הבחורה את שישאל לו תגידי לז׳נו,

 אני להתאבד. סיבה היתה לא שלזוהר
 השוטרים שאחד מוסמך ממקור יודעת

 באה לא הבחורה תדאג, אל לזוהר: אמר
 שבעוד בן־אדם ייסגר! והתיק להעיד,

הז את סופר להשתחרר עומר שבועיים
עצמו!" את הורג ולא לו, שנותר מן

 שלא המישפחה טענה אלה על נוסף
והא בתא, עצמו את יתלה שזוהר יתכן

 בזה. יבחינו לא בתא האחרים סירים
 האחרים שהעצירים טען התחנה מפקד
 ביטל בצלאל האח השעה. באותה ישנו

 הייתי ״אני בזילזול. הזה הטיעון את
 שלא פעם. מיליון הזו בתחנה עצור

 לא בתחנה העצירים סיפורים! לי יספרו
 ובלאגן. צעקות שם יש הזמן. כל ישנים

בשקט.״ ישנו כולם שפיתאום יתכן לא
 כשעל בתאו, תלוי נמצא ארגוב

 השתמש שבה שמיכה כרוכה צווארו
 מיסת־בטון, בתא ״יש מלכה: כבחבל.

 עצמו. את לתלות היה יכול לא וזוהר
 בריצפה. נגעו שלו והרגליים גבוה, הוא
ככה? למות יכול הוא איך אז

אותו ביקרתי ההתאבדות לפני ״יום
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