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 חוץ הביתה. אליו אנשים מכנים לא הוא
 שום ראיתי לא שלו, .11הב.מ. ממכונית

דבר.
 איש־שיחה־שי־ היה הוא בהתחלה

הצ משני אהבה־שיגעון והיתה געון,
 אותו שתפסתי עד זה כל משהו. דדים,

מבלים, נוסעים, היינו אז עד בשקר.
נהדר. והיה

 מג־ אצל גם והיינו בפאבים, בילינו
עו הוא מה אותו שאלתי דת־עתידות.

 אני ענה. לא והוא ברעמי, תמי עם שה
 הבנתי ולא אחד, ועוד אחד חיברתי לא
שלו. ביצרים קשור שמשהו אז

 שונא שהוא לי סיפר גם הוא
 שהוא עיתונאים ארבעה ויש פירסומת,

 במי אצלו אותם וכשראה במיוחד, שונא
נורא. התרגז סיבת־יום-ההולדת

תפס קובי ואת שקרים. שונאת אני
 עובד שהוא לי סיפר כשהוא בשקר, תי
 שלו באוטו גיליתי ובסוף הערב, עד

 סנטר בדיזשף היה שהוא תו־חנייה
 ולא יום, באותו שעות ארבע במשך

 מעניין. שם? עשה הוא מה בעבודה.
 היה, הוא איפה יודעת שאני לו אמרתי

 אחריו, עוקבת אני אם אותי שאל ואז
 פארא־ לו יש אם אותו שאלתי ואני

נוייה.
 שתמי חושב שהוא לי אמר גם הוא

 רעשים יש כי לטלפון, האזנה לו שמה
 הזדמנות באותה לו הצעתי הקו. על

 בלש ולשכור למישרד־בלשות ללכת
שלו. קו־הטלפון את שיבדוק
 עסוק שהוא כשסיפר אחר, ביום

 שלו האוטו את ראיתי בבית־החולים,
 הבימה. חניון ליד כשעברתי במיקרה

את איבדתי משקר, שהוא כשהבנתי
לפ התחילו שלי החשדות בו. האמון

 למישטרה הגעתי בגללו ואם עול,
 אנשים השיא! כבר זה ולאבו־כביר,

עם עשית מה ״ברוריה, אותי: שאלו
הזה?״ האיש

 בתל־ברוך. שנמצא בחוף, הנקרא קום
 כוסוודקפה. לשתי רק אותי הזמין הוא
 אני שלנו המשותפים הבילויים כל את

 בטבריה אכדיל■ בים־ים, גם שילמתי.
 אומנם הדייג. אהרון של ובמיסעדה

באוטו אבל בישראכרט, שילם קובי

המזומן. את ביקש
 קשריו על קובי לי סיפר כשיצאנו,

 היה לא שזה והבנתי בן־עמי, תמי עם
נפרדו. שהם עובדה זה.

הק גם ושם שרת, ברחוב גר קובי
שלו. הדירה את ראיתי לא שלו. ליניקה

רולס־רוים על ברי
!״158 של בחק א״־קיז ל׳ ״יש

עומד. חזה אוהב מאוד ובי
 והרימה ברוריה, קמה זה (בשלב 1 /
 חזה אוהב הוא רואה? את חולצתה) את

 ישר וקובי שלי. החזה כמו וחזק, עומד
אותם. ומועך השדיים את תופס

 שכל עם ראש, עם בחורה הרי אני
 קובי מה חשבתי: ופתאום ,158 ואיי־קיו

 לא שהוא נעלם, שהוא בשעות עושה
היה? הוא איפה להסביר יכול

 כי בו האמנתי שאני הוא שקרה מה
 למדה שאומנם בחורה ואני רופא, הוא
 לי שאין רק באוניברסיטה, שנים 11

ביחסי־ציבור. עוסקת אני ולכן תואר,
ברצי אליו התייחסו במישטרה גם

 היחסים וכל שלו. המיקצוע בגלל נות
 ליל־הסדר, לאחר שבוע התהפכו שלנו

 שחיכיתי אחרי אלי טילפן כשקובי
 ואמר היום, כל במשך שלו לטלפון

 הבנתי בטלפון. לדבר יכול לא שהוא
קרה. שמשהו
 כשישבתי הטלפון, את שסגר איך

 בן ותמי צילצול, היה בסלון, אבי עם
 ״את לי: צעקה היא הקו. על היתה עמי

 אותו, לך אתן לא אני חולה! את חולה!
 אף עלי תדברי לא ואת שומעת? את

 את וטרקה אותך!״ אפוצץ אני כי מילה,
וסי מייד קובי עם התקשרתי הטלפון.

תמי. של השיחה על לו פרתי
 שלא לו ואמרתי להיפגש, לו הצעתי

 הוא איתו. שיצאו הנשים של לרמה ארד
 קשות, שהסתבך הבין כי נבהל, נורא
 לי קראה שהיא בזה הסתבכה תמי וגם

 יודע לא אחד אף בטלפון. ״ברוריה״
ומ ״ברי". לי קוראים ברוריה. ששמי
 אצלי ההטרדות התחילו יום אותו

 מיני כל לתמי אמר כנראה, קובי, בבית.
העיתו כל את הכניסה והיא דברים,

 לתמונה. שלה, החברים האלה, נאים
 אותו, שאפליל קובי פחד במישטרה

 אנשים של שמות למישטרה מסר והוא
ושע קשורה הייתי שאיתם חשובים

שס להם אמר הוא לו. סיפרתי ליהם
הבי כשהמישטרה מאנשים. כסף חטתי

 הכחיש הוא אותו, ופגשתי קובי את אה
 שאני לחוקר אמרתי ואני דברים, הרבה
 גם ושקובי למכונת־אמת ללכת רוצה
הסכים. לא הוא ילך.

 איך השוטרים, לפני קובי על צעקתי
 שה־ מוכנה ואני לשקר מתבייש לא הוא

 שפגשו האנשים כל את תביא מישטרה
הש שאת האנשים כל ואת יחד אותנו

גם שילכו למישטרה, מסר שלהם מות

*

 אתה ״קובי, צעקתי: למכונת־אמת. הם
 הכל!״ את לכולם אספר ואני הסתבכת!

ושתק. החוויר הוא
 עם להתמודד יכלה לא המישטרה

 למישטרה. כבד סיפור אני שלי. השכל
 כמוני, שאדם להבין יכולים לא הם

 אנשים ועם ביחסי־ציבור שמתעסק
אצלם. ייפול מפורסמים,

עליהם! גדולה אני
 ;;פשוט .ף**

גדקבתי"
 חקירות, של שעות 12 חרי̂ 

שכל  אותו אותי שואלים הזמן <£כ
 לקחה שתייה, ובלי אוכל בלי הדבר,
 עוד בדרך לאבו־כביר. המישטרה אותי
 ההוק על ועבר השוטרים אחד עלי ריחם
בפיתה. משהו לי שקנה בזה

 בבג־ לבושה באבו־כביר, אותי זרקו
 מיש־ ובלי סבון בלי סדין, בלי די־חג,

חת־שיניים.
 לכן קודם המישטרה סחבה אבי את

 את הפכו הם חיפוש. לערוך כדי הביתה,
 מאשת לקחת כבר אפשר מה החדר. כל

מיכתבי־ תמונות? כמוני? יחסי־ציבור

כאי כולם עלי הסתכלו באבו־כביר
מת לא שאני ראו מהחלל. נחתתי לו

 עם לחדר אותי הכניסו לשם. אימה
פיליפינית. ואחרת אנגליה עצורה

 הקצינה, כשהגיעה בבוקר, למחרת
 איך בהשתאות ממש אותי שאלה היא

 הטרדות בגלל לשם שהגעתי יתכן זה
 של השאלה בעצם היתה זו טלפוניות.

כולם.
 בא־ בעיניים. חושך לי נהיה בבוקר

 מעשנות־סמים, פגשתי רוחת־הבוקר
 עולה כמה אותי שלימדו וזונות, גנבות

 ואני הסמים! עם שם הבלגאן וכל זיון.
 תיכף בכלל. שייכת לא שאני הרגשתי

לעומתי. הן ומי אני מי כולן ראו גם
 לבית־ אותי לקחו בבוקר למחרת

 אותי. שישחררו בטוחה והייתי המישפט
 על אלוהים שישמור לומר רוצה רק אני

 ואין בן־אדם עוצרים אם מדינת־ישראל
 קורבן. נפלתי למשל, אני, עורך־דין! לו

 שאם זיו, מאיר עורך־דיו בריא שיהיה
 (בית־ באברבנאל הייתי היה, לא הוא

 מבלה שהייתי או לחולי־נפש) חולים
₪ אלמד, כעמי
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