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להא ביקשו בבית־המישפט, אחר־כך,
 אבל ימים, 10ל־ שלי המעצר את ריך

 שיכנע זילברברג, יוסי שלי, עורך־הדין
 לחמישה רק ונעצרתי השופט, את

 סדינים, למעצר לי הביאה אמי ימים.
 זה. את לי להכניס לה לתת רצו ולא

 הפה את ללכלך התחילו השוטרות
 והרבצ־ להן עניתי ואני אמי, על שלהם

מכות. נו
נש ויובל השתחררתי אני אחר־כך

 עורך־הדין הגיש השבוע רק במעצר. אר
 יובל של מעצרו על ערר יפתח דויד

 אותו שיחררו והשוטרים הרצח, בחשד
 לו שפתחו בתיק עצור עדיין הוא מיד.
איו ביולוגי, ממכון קופים גניבת על

 קטנים. דברים כמה ועוד יעל, על מים
 אבל ההליכים. תום עד עצור הוא זה על
 יפתח שלנו, שעורכי־הדין בטוחה אני

אותו. יוציאו וזילברברג,
נזם

באף יהלום
 מיני כל בעיתונים אמרו יובל **ל

וסוחר־סמים. נרקומן שהוא דברים,
 זה. את המציאו מאיפה יודעת לא אני
פת מה סיגריות, מעשן לא אפילו הוא
 המישטרה גם במעצר, היום, סמים? אום

הוכ כל לה שאין לפרוטוקול הצהירה
בס סוחר או בסמים משתמש שהוא חות
שהש כתבה היא חזי של ביומן מים.

 אבל אנשים, מיני כל עם בסמים תמשה
יובל. עם לא

 יש גדולה. מאוד ממישפחה בא יובל
 אחיות, וארבע אחים חמישה רקלו לי

 הוריו מוצא בבית. קטן הכי הוא
 זקנים אנשים היום והם מתורכיה,

כבר. עובדים לא הם וחולים.
 התנגדתי אני חברים. אין ליובל

 רק מביאים הם כי חברים, עם יצא שהוא
 כמו טובה, אחת חברה רק יש לי צרות.
 את אוהבת היתה היא שלומית. אחות,

 והתקשרנו. אותי הכירה וכך שלי, האח
 קנאי הוא לה. גם מתנגד יובל אבל

בחו לי תכיר שהיא חושש הוא מאוד.
בשבילה. רבים היינו רים.

מסתכ והיו ברחוב הולכת הייתי אם
שור היו אם אבל שיסתכלו. אז — לים
 צועק. היה יובל אז מתעסקים, או קים

 לי כתוב לא רוצה, אתה •מה לו: אמרתי
 יכולים הם איך אז ,יובל', המצח על

 לא הוא אבל חבר?״ לי שיש לדעת
 צמודה להיות לי אומר והיה השתכנע,

הול כשהיינו ממנו. מטר לזוז ולא אליו
 היה לא הוא לרקוד, או לדיסקוטק כים

 ואני מולי יושב היה הוא אבל רוקד.
לידו. רק רוקדת הייתי
 לא הוא באף לי שיש היהלום נזם את
 לפני עוד הזה הנזם את שמתי אוהב.

 רציתי זמן מהרבה כבר אותו. שהיכרתי
 עשתה שלי דודה אחד יום ואז נזם,

ואמר לאמי באתי אז באף. נזם לעצמה
 נזם. לי יש ומאז רוצה, אני שגם תי

 לחצי הנזם את הורדתי התנגר, כשיובל
והח כזאת ריקנות הרגשתי אבל שנה,
 לעוד רק ליובל אמרתי הנזם. את זרתי
התרגל הוא וכך יומיים, עוד רק יום,
לזה.

״הייתיס
״1מתאבדת!

 עם הסיפור כל על חושבת אני ה **
 יש שליובל מאמינה לא אני ^/רוזי?

 פשוט זה העניין. לכל קשר שהוא איזה
 לו שקורה מה כל מספר יובל לי שקר.

בחיים.
 אהב לא הוא כזה? דבר שיעשה למה
מאמי הייתי לא אותה. חיבב רק אותה,

 לי. מוכיחים היו אילו גם עליו זה את נה
בא שהוא משתכנעת הייתי אילו אבל
מתאב הייתי הזה, הדבר את עשה מת
 תקופה איתו יוצאת שאני מבושה דת

מאכזבה. וגם ארוכה, כל־כך
 שאני לעצמי לתאר יכולה לא אני

 עוד לנו אין אחר. מישהו עם בכלל אצא
הר זה על חשבנו אבל לחתונה, תאריך

 אבל איתו. שאתחתן בטוחה ואני בה,
וי ישתקם שייצא, לחכות צריך עכשיו
 והתחיל, לעבוד החליט שכבר עד עבוד.

זה. כל לו קרה ואז
 מאחר בובה. של סיפורה כאן עד
לבי מיהרה בבוקר, שישי יום זה שהיה

 הבית. את לשטוף לאמה לעזור כדי תה
 הבית," את מנקה ואני מבשלת, •אמא
לגורלה. ומיהרה הקטנה אמרה
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 לבית־ הולך לא אני •שם דטרויט.

 אחד וכל קטנה עיר זו כי המישפט,
 בבית־המישפט עשיתי מה לדעת ירצה

אמר. היום,״ כל
 מתרכז אני ללונדון בא אני •כאשר

 הסוף. ער אחריו ועוקב אחד במישפט
 מישפט, אחרי עקבתי שעברה בשנה
 צריך והייתי התארך הוא לצערי אבל

 כאשר נגמר. שהוא לפני הביתה לחזור
 את שאלתי ללונדון השנה חזרתי
 אבל ההוא, המישפט נגמר איך הסדרן
כלל." אותו זכר לא הסדרן לצערי

 צעירים סטודנטים של קבוצה
 המקומות על והשתלטה לאולם נכנסה

 מהו שאלו הם נותרו. שעוד הפנויים
 סיפר הקשיש ושכני המישפט נושא
 מחבורת־ צעיריס נוודים •שני להם:

 לשכונת־הקרטונים, באו אופנוענים
מתגו שם בדרום־לונדון, שכונת־עוני

 קופ־ בתוך עלובי־החיים מיני כל ררים
 ארעיים מבנים או גדולות סות־קרטון

 מארוחות־חינם מתקיימים הם שונים.
אירגוני־צדקה. על־ידי להם שמוגשות

 להם שאין עניים, שם כולם •לא
 בדרך־ שבחרו אנשים גם יש לגור. היכן
 למקום לעבור מוכנים ואינם זו חיים
 מישרר־ או מישפחתם כאשר גם אחר,

 הלכתי תחליפים. להם מציעים הסעד
 לכל מדכא. די וזה המקום את לראות

 המתגוררים שניים או חבר יש שם אחד
 כל את יחדיו מבלים והם בשכנות

 לאכול הולכים הם בערב היום. שעות
 שותים גם רובם במיטבחי־התמחוי.

להם. מזדמן כאשר לשכרה
 שני באו דצמבר בסוף אחד •יום

 את וראו לשכונת־הקרטונים הצעירים
 להצטרף ממנו ביקשו הם הקשיש.
 לקחו הם מרצון. איתם הלך והוא אליהם

 תקף ושם רכבת של לגשר מתחת אותו
 איתו. שנשא במוט־ברזל בלקוול אותו

 לשדוד ורצו כסף לו שיש חשבו הם
 מכיוון כלום. לו היה לא אבל אותו,
מפצעיו." נפטר וחולה חלש שהיה

מסתדר ?הכל1
בצילצול׳

 לאולם חזר בר־המושבעים ך*
 לדוכן חזר העד במקומו. והתיישב 1 |

 שלח בערותו להמשיך רצה וכאשר
 לשופט. נוסף פתק המושבעים ראש

וא בו קרא כאשר מעט החוויר השופט
 יוצאים אנחנו •רבותי, לצדדים: מר

 לחבר־ כי מסתבר ארוכה. להפסקה
ממקו הפרשה על מידע יש המושבעים

 מהם מבקש אני בלתי־ברורים. רות
 פרטי־המידע כל את בדיוק לכתוב
 אחר אותו. רכשו כיצד ולהסביר שבידם

בהמשך.״ יהיה מה נחליט כך
מהאו שוב יצאו והשופט המושבעים

 הפסקה זו תהיה הפעם כי ברור והיה לם
•בתי נאנח; האמריקאי המורה ארוכה.
 כל־כך, ארוכות הפסקות אין אטרון

 הפעמון,״ בצילצול שם מסתדר הכל
 השנה גם פן חושש הוא כי והסביר אמר
 עד המישפט את לראות יספיק לא

 את לונדון מפת על לי הראה הוא תומו.
 שבה שכונת־הקרטונים של מיקומה

 גשר־הרכבת של מקומו ואת כבר, ביקר
הזקן. נרצח שמתחתיו

 הפשע במקום גם לבקר מתכוון הוא
 התגוררו שבו במקום באמבנקמנט, וגם
 הוא זו בדרך כי אמר הוא וחבורתה. לין

 ותושביה העיר על ללמוד מצליח
 וכך מהמקובל. ושונה יסודית בצורה

 תייר שאף לרבדי־חברה מגיע גם הוא
בהם. פוגש לא אחר

לש עד לאולם חזרו לא המושבעים
המאוכ והצופים הפסקת־הצהריים עת

הפא באחד צהריים לאכול יצאו זבים
 2 בשעה חזרתי כאשר הסמוכים. בים
 נערך שהוא אלא הדיון, כבר החל

 הצדדים דנו כנראה סגורות. בדלתיים
 בדרך חבר־המושבעים שקיבל במידע

מיסתורית.
 .4 שעה עד נפתחו לא הדלתיים

 כמה זמן באותו היו האחרים באולמות
מחש אבל למרי, מענינים מישפטים

 מר . של לאולם נתונה היתה בתי
 שרציתי רבים כה דברים היו בלקוול.

 עזבתו לצערי, אבל הפרשה. על לדעת
 שהסתיים לפני לונדון את אני גם

 אחזור שכאשר חוששת אני המישפט.
 את לברר ואנסה הבאה בפעם ללונדון

הסדרן. אותו יזכור לא תוצאותיו
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