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 שילם רק הוא בשכר־הדירה. השתתף
 בהוצאות והשתתף חשבון־הטלפון, את

 תקופה באותה שבועיות. לקניות־אוכל
אותו. שמימנתי זו ואני עבר, לא חנן

וביק־ חנן את שוב שהיכרתי מהזמן
 מעשנים שהם ידעתי שלו, בדירה רתי

 בסיגריות חשיש שזה כייף, בדירה __
 חשיש, לעישון כלי — (בנג ובנגים. -׳

מחפ או בקבוק של מפיה שמאלתרים
דומים.) צים

מרצוני, לעישונים כשהצטרפתי
בפ נחנקתי חשיש, זה מה לנסות כדי

בסיגר רק ועישנתי הראשונות, עמים
 הם בכלל. עלי השפיע שלא דבר יות,
 רוצה אני בבנג. מהעישון מסטולים היו

 בה נכחתי ולא בדירה, גרתי שלא לציין
 בתדירות עישנו הם אבל יום. כל

פעם. מדי בחורות, גם היו גבוהה.
 כמה כעבור מאוחרת, יותר בתקופה

 ברונו, בשם אדם לדירה הגיע חודשים,
 צעיר בחור יודעת. לא אני שם־מישפחה

 חשיש מעשן היה הוא גם .20ה־ בשנות
החבר׳ה. עם יחד בדירה

 בקולנוע מחודשת היכרות מאותה
ואז חודשים, וחצי ארבעה עברו דן

הח־ אז בינינו. סיכסוך בגלל גמרנו,__
 ששם־ ,הגדולה תמר את להכיר 'לטתי

 בזמנו היתה והיא תמי, שלה החיבה
 איתו קיימה וגם חנן, של טובה ידידה
חברים. היינו וחנן שאני בתקופה יחסים

 תמר, עם נפגשתי 1986 באפריל
 בקריית־ שלה אמא עם שהתגוררה

בכי נפגשנו בערך. 21 בת היא שלום.
ודי בירות שתינו שם בבית־קפה, כר,

 החלטנו חנן. עם שלה הרומאן על ברנו
חברות. ונהיינו מהמיקרה, לשכוח

סאזם,1ל1לק יחד הלכנו היום באותו
 בחורה עם יושב חנן את פגשתי שם

מקלי שלו טובה ידידה סיגל, בשם
 רקדתי, בינינו. דיברנו לא פורניה.

 הביתה. אליה תמי עם נסעתי ואחר־כך
אצלה. ישנתי

לא תמי עם הלכתי אחר־כך שבוע __
 אמרה תמי מאמה. בנפרד שגר ביה,

 היכן ידעה והיא חשיש, מעשן שאביה
אותו. מסתיר הוא

 וראה בסלון היה אביה לדירה, הגענו
 הוציאה למיטבח, ניגשה תמי טלוויזיה.
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 כסף, ממנו לקחה אחר־כך על־כך.
בקיראון. אצלי לישון ונסענו

 שהיה שמפו, מבקבוק בנג אילתרנו
 הבקבוק את חיממתי שלנו. באמבטיה

 עט^לאחר לתוכו להכניס שאוכל כדי
 חציו על הבקבוק את מילאתי מכן

 לא אני החשייש. את ועישנו במים,
 תמי עלי. השפיע לא זה כי הרגשתי, -*

בעננים. היתד,
אחת פעם בשבילי. בחורה לא

 וחצי, 16 בת נערה עם אלי הגיעה היא
 ראתה היא שלה. טובה חברה שהיא

 והיא מבנג, חשיש מעשנות שאנחנו
 היא אם ידעתי לא אני להצטרף. ביקשה

אופן, בכל בחשיש. קודם השתמשה
 עם בחשיש ממולאת סיגריה לה הכנו
 הבחנתי לא מרצונה. עישנה היא טבק.

 בהרגשה או בהתנהגות שינוי בשום ~
שלה.

 נמשך הגדולה תמי עם שלי הקשר
 וחנן חזרנו, ואני חנן אז ימים. כחודש
 איתה, הקשר את לנתק ממני ביקש
בשבילי. בחורה לא היא שלדעתו מאחר

תמי. עם בקשר לא אני מאז
 חשיש מעשנים היינו שחזרנו, מאז

 את בבית. אצלי בלבד, שישי בימי בבנג
בבת־ים. מהדירה חנן הביא החשיש
 בתל־אביב בחנות עובד חנן כיום
 מהבוקר רוקדת ואני הערב, עד מהבוקר

 בערבים. רק נפגשים אנחנו הערב. עד
בחשיש. להשתמש הפסקנו
נטע. של דבריה כאן עד

 על־ידי הוגשה נטע של ההודאה ^
 סניגורו הלברשטאט, שלומי עורך־הדין

 סמים בהספקת שנאשם קנטו, ברונו של
 להוכיח כדי הוגשה ההודאה לקטינה.

קודם, חשיש עישנה כבר הזו הקטינה כי
 לסם היטב מודעת היתה החבורה כל וכי
ברונו. של הצטרפותו לפני גם

 אסתר השופטת ידי על נידון ברונו
 על־ ומאסר ש״ח, 1500 בסך לקנס קובו
הס טרם המישפטים יתר לשנה. תנאי

תיימו.
2653 הזה העולם

 במישחק־אסו־ פותחת הייתי ילד ^
 ב־ ,״הגינקולוג" התואר סיאציות, 1\

האח בשבועיים נצמד היה הא־הידיעה,
 ״החבר־לשעבר זר, קובי לדוקטור רונים
 בהא־ הדוגמנית בן־עמי, תמי של״

הידיעה.
 בשלווה, עלי עברו רבים חודשים

 אודות מדוייקים פרטים שידעתי מבלי
 הפכו לפתע בן־עמי. וגברת זר הדוקטור
 ותמי״, ל״קובי האחרון, בשבוע השניים,
 עם־ישראל ואת אותי לערבב והחליטו

בי האקס־יחסים של בפרטי־הפרטים
ניהם.

 פורסמו כאשר בערב, השלישי ביום
 בן־ תמי של האשמותיה הזה בהשלם

 צילצל זר, קובי חברה־לשעבר נגד עמי
 היה אי־אפשר כי על התנצל זר, אלי

 של סידרה בכך והתחיל אותו, לאתר
 ששבו ומתלבטות, מבולבלות שיחות

 זר) (על עלי ״מה הנקודה: אותה אל
לעשות?״

 קודם־ ימים שלושה מחו״ל ששב זר,
 בן־עמי של הפירסומים את כינה לכן,
 ״היא והשתפך: נבלה", ״מעשה נגדו

 היא כמה הדגישה שתמיד (תמי),
 אשת־ היא וכמה מישפחתה את אוהבת

 מישפחה, יש לי שגם חשבה לא בית,
 האלה הדברים כל את כשפירסמה

 תוכנן זה מיקרי. היה לא העיתוי נגדי?
 בחו״ל. שהיתי שבה לתקופה בכוונה

 ממני עשו נוסע, שאני ידעה היא
 אותה לתבוע שוקל אני נמלט! עבריין

 חושב ממש אני הוצאת־דיבה. על לדין
 אני כאילו האלה הרמזים כל זה! על

פסיכולוגי!" לטיפול זקוק
הא על תגובתו את פירט קובי
 מבלי נגדו, בן־עמי של שמותיה
ספצי שאלות אותו שאלתי שבעצם

גירסתה על בתגובה גירסתו, הנה פיות.

תמי: של
לא הוחזרה: שלא ההלוואה •

 על מדובר הלוואה. שום מתמי ביקשתי
 800 עלתה הטבעת לה. שקניתי טבעת

 מוצא־ לא זה שאם לה אמרתי דולארים.
 אותה להחליף יכולה היא בעיניה, חן

 החליפה היא בפתי(חנות־תכשיטים).
 והביאה יקר, יותר הרבה בתכשיט אותה

 הסתכם ההפרש שלה. תכשיטים לחנות
 הייתי אני דעתה, לפי דולארים. 600ב־

 לה: אמרתי לפתי. זה את לשלם חייב
 סך על המחאה לך לרשום מוכן ״אני
 היא '!״1לפד לא אבל דולארים, 600

לצווח. והתחילה התעצבנה
 לי להשאיר התחילה שנפרדנו אחרי
(הפו האלקטרונית במזכירה הודעות

 זר...״): דוקטור ״כאן במילים: תחת
 אלף 15ל־ עלה הסכום ״עכשיו

 עלה כבר הסכום עכשיו דולארים.
 זוהי סחיטה! ניסיון בעצם זהו יותר״.״

סחטנות!
 של (במיכתבוכיתה״ ״עלתה •
 הוא פרקליטו, באמצעות לתמי, קובי

 כיתה עלתה בעצם שתמי הודיע
 אומר כשגמרה גברים, עם ביחסיה
 ״מה, נעלבה: תמי עימו. קשר לקשור

 שאני ידע לא הוא אלי כשצילצל
 זה מה בכלל הבינה לא היא דוגמנית?")

 לה שהיו אחרי מה, כיתה!" ״עלתה
 פרי (אולסי סוחר־סמים עם יחסים

 בארצות־הברית עונש־מאסר המרצה
 עלייה לא זאת מיסחר־בסמים), בעוון

 מכובד? רופא של חברתו להיות ברמה,
 ישאלו שאותי יודע כבר אני — להיפך

 של החבר שהיית זה אתה ״מה, בעתיד:
 זה הסברים! לתת אצטרך אני תמי?"
ממני! נשים כמה להרחיק עלול
 במיב־ הסעיפים (אחד חתונה: •
באמצעות — לקובי תמי של תבה

 הפרת הוא — אלא־מה פרקליטה,
 איך סיפרה תמי הבטחת־נישואין.

 נישואין ושוב שוב קובי לה הבטיח
 כשפגש רק לראשונה על־כך וחשב
 לפני...״) נשים נולדו לא ״כאילו אותה,

 כאילו בשמועות אמת שום אין להד״ם!
 נישואין, נוספות לנשים הבטחתי
 בכלל התכוונתי לא לקיים. ושכחתי
 תכונות לה יש תמי. עם להתחתן
 איתה... להיות והתכוונתי נחמדות,

 (מי פתאום! מה תמי? עם להתחתן אבל
 הבטיח במהלכי־הכוכבים שמתמצא

תת היא שאם קובי, בנוכחות לתמי,
 .)1988 פברואר בחודש יקרה זה חתן,

 היתה עדיין ותמי פברואר, משעבר
 למלא שכחו שהכוכבים הסתבר רווקה,

 החוזה־ שאולי או הבטחותיהם, את
מה״דיל". חלק היינו אני, או בכוכבים,

 אמר הזמן כל (״הואי חיי־זוהר: •
 ללכת שונא להצטלם, שונא שהוא

 שגם ומתברר הצטלם, אבל למסיבות,
 במסיבות, מופיע הוא — שנפרדנו מאז

 לא תמי.) בסרקאזם, לי, סיפרה בלעדי!״
הצי האלה. המסיבות כל את אהבתי
 לי עשה לא זה — והפירסומים לומים

 איך הבנתי לא אף־פעם כרופא. טוב,
 תמי עם שלי מהחיים פרט כל יצא

מבין! אני עכשיו לעיתונים.
 מושג לה שאין לי סיפרה היא תמיד

 רק סיפרה היא לעיתונים: דלף זה איך
 שלה, טובים חברים שהם לעיתונאים

 אני עכשיו קרה... מה יודעת לא והיא
ממנה! יצא שהכל מבין

 לי בית־זכוכית. במעין חיה היא
 גינקולוג הזיקו. האלה הפירסומים

 שלי כשלקוחה דיסקרטי. להיות צריך
 אחרת ללקוחה דרישת־שלום מוסרת

 מה אישית לה ״תמסרי עונה: אני שלי,
מאשר לא אני לה. לאמר לך שיש

 הם, שלי!״ לקוחה היא וזאת שזאת
 סובל לא שאני ידעו תמי, של החברה

 אותי. אהבו לא הם ולכן זה, כל את
 ״תמי, לה: להעיר ניסיתי בכל־פעם

 התראיינת למה פה? התראיינת למה
שם?"

 תחתוני־ על אותה ריאיינו פעם
 דוזנבלום. פנינה ואת אותה — גברים
 צריכה לא שהיא לה להסביר ניסיתי

 מפני כאלה, דברים על להתראיין
 לה שהיו תמי, כאילו מוצג? זה שאיך

 בגברים, ומבינה גברים הרבה כל־כך
 היא מה אז שלהם. בתחתונים גם מבינה
 לא לי אמרת לא למה ״אז לי? ענתה

שנינו!״ בין החכם אתה להתראיין?
(כשהצעתי טריקת־טלפון: •
המח את להעביר שבוע, לפני לתמי,
 קובי לבין שבינה העסיסית לוקת

 האומה, מכלל אינטימי יותר לפורום
 ״ומה ענתה: ולבסוף חשבה־חשבה, היא
 את לי יטרוק והוא אליו אצלצל אם

 את לה שאטרוק בטח הטלפון?״)
 לי, שעשתה מה כל אחרי ומה? הטלפון!

 כבר היא אחרת? שאנהג מצפה את
 הרביעי) (ביום אתמול אלי צילצלה
 במקומי? נוהגת היית איך לה! וטרקתי

להח לו כדאי שבכל־זאת לו (הסברתי
 לתחום־הפרט). העניין כל את זיר

★ ★ ★
 אלי טילפן בבוקר השישי יום ף*

 רוצה ״אני נרגש: כשהוא *■קובי,
 אתמול תודה! לך חייב אני לד! להודות

 (הפסקה בלילה... אלי טילפנה תמי
 הטלפון. את לה טרקתי לא ארוכה),
 איזו שתהיה הבטיחה היא דיברנו.

משהו. או הבהרה, או בשמה, התנצלות
 נעלם, שוב קובי אחר־כך הפי־אנד?

 בשלב התבלבל. ושוב התלבט, ושוב
סרט. החלפתי אני הזה,
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