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 אחרי אותם. אהבו בקוריאה קוריאה.
יש את העריצו ששת־הימים מילחמת

 כשיהודה בבקרים, העולם. בכל ראל
ל רות יצאה בשגרירות, לעבודתו יצא

 שמצאה האמנות אמנות. לחפש רחובות
עד שלמדה ממה לחלוטין שונה היתה

סמי אז
נ21 54?

סי אצל ללימודים נרשמה יא ^
 חודש במשך אצלו ולמדה זקן ני1 !

 נייר על מסויים קו לצייר כיצד תמים
 עליה התחבב הסיני הציור מסרים.

 תערוכות באין־סוף ביקרה והיא מאוד
 קוריאה פרק גם אבל ומוסיאונים.

 הביתה, המישפחה חזרה ושוב הסתיים
 לקשור צריכים היו שוב לישראל.

 כדי גלריה לכל הלכה שוב קשרים,
 חדש אמן איזה השתנה, מה לראות

 והפעם לדגל, נקראו שוב אז אבל צמח.
לפינלנד.
 ובחצי־ בקור חיו שנים ארבע במשך

מנו אשת־שגריר היתה כבר אז חושך.
 למצב ״הגעתי מיוחדת. זאת ובכל סה,

 שעליהם לקוקטיילים רק שהלכתי
 ״בכל מוסיפה, והיא התעקש,״ יהודה

 את ראיתי כבר האלה הקוקטיילים
 מה לנו היה ולא אותי ראו וכולם כולם,
שאלך?" מדוע אז לזה. זה לחדש

 לה היו יהודה של הקאריירה במהלך
 בארוחת־ דיפלומטיות. מעידות כמה
 שגריר השתתף שבה חגיגית ערב

 על הישראלי השגריר סיפר בנגלה־דש,
 ואמר: קם בנגלה־דש, שגריר ישראל.

 ואנשים א׳ מדרגה אנשים יש ״אצלכם,
 אבל הכל, שתקו לרגע ב׳.״ מדרגה

 בדיפלו־ ענה הישראלי שהשגריר לפני
 ״ואצל־ ואמרה: אשתו התפרצה מטיות,

 מסוג אזרחים רק יש זאת, לעומת כם,
ר ד
 אחר״כך בעלך הגיב ואיך נו,

זוכ לא ״אני רות. את .שאלתי בבית?"
 לא זאת אבל עלי, כעס בטח הוא רת,

 האחרונה. ולא הראשונה הפעם היתה
 ומותר בן־אדם, רק אני דבר של בסופו

 משכורת מקבלת לא אני להתעצבן. לי
להתעצבן. לא בשביל ממישרד־החוץ

 הסתגלתי אני שגם לשכוח ״אסור
 ארץ שנים כמה כל לא־רגילים. לחיים
 חדשים, חברים שנים כמה כל אחרת,

 להוכיח והצורך אחר, יחס חדשה, שפה
 זה לי עצמך. בזכות משהו שווה שאתה
 להסתפק יכולה לא פשוט אני חשוב.
של..." אשתו בתואר
 בכל קרובים חברים עדיין לה יש
שומ הם שרתו. שבהן מהארצות אחת
 מטלפנים אבל מיכתבים, קשר על רים

 שונות. בארצות נפגשים ואף לפעמים,
 אולי המיקצוע בגלל שקושרים היחסים
 החברויות אבל השנים, במשך נעלמים

נשארות. האמיתיות
 ראשון ניתוח רות עברה בקוריאה

 לא היא ניתוחים. של ארוכה בסידרה
 היא מחוסר־זמן אבל בגופה, בריאה
המ על המחשבות את הצידה דחקה
וליהנות. לחייך לחיות, והמשיכה חלות

 ״שכבתי כמו: מישפט שמעתי מרות רק '
חוד במשך בקוריאה בבית־החולים

 הם בי. וטיפלו שם אותי ניתחו שיים,
 מכל נהניתי נחמדים'שממש כל־כך היו

כיף." היה רגע.
 אם להחליט יכולה אינה רות אבל
 העולם רחבי בכל בעלה לצד החיים

הת את עיכבו או כציירת לה עזרו
 את הפסידה היא ופירסומה. קדמותה

 היא אבל אחד, למקום הצמוד הקשר
שר הנפלאים לדברים היטב מודעת

 בזכות השנים במשך ולמדה אתה
 נמאס באמת ״לפעמים בעולם. הטיולים

 עושה אני אז האלה. הנסיעות מכל לי
 לא הוא ליהוךה. שניים או סקנדל איזה

 ויוצאת נרגעת אני ולמחרת מתרגש,
 שעליו חדש נייר איזה לחפש לחנויות
 שאני חדש מיכחול איזה או שמעתי

ממו להיות זמן לי אין לרכוש. רוצה
רמרת."

 מה את מרהטים בשווייץ. הם עכשיו
 שניהם הבאות. בשנים ביתם שיהיה

 מסתובבת כבר רות גרמנית. לומדים
 יש ואם שם, עושים מה לראות בגלריות

 שהיא מה לראות ירצו שהם סיכוי איזה
 ותציג לארץ תגיע היא בפברואר עושה,

 עסוקה היא אז עד בגלריה. ציוריה את
השגריר. גם וכמוה מאוד,
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 זאת למרות אבל בכלל, הגייה בעיות
הסתדרתי." לא

 זאת בכל אבל מאשים, אינו דויד
 מאוד ״הייתי פיטוריו. על מאוד לו חבל

 את לפרנס עצמי, בזכות לעמוד רוצה
עצמי.״

הת ברשם־קול, מישחק אגב פעם,
על מדבר עצמו את להקליט דויד חיל

מתעניין דויד

 מדי אותו האופפת הבדידות על נכותו,
 כיוונו את למצוא קשייו על פעם,

 הדברים את שמע שלו חבר בחברה.
הכתב. על אותם להעלות והחליט

 פינג־ ליחסי נכנסו הם והלאה מכאן
ותי מחיקה ורישום, הקלטה של פונג
 בעגלת מסע בדמות באה התוצאה קון.

 המשמש אוטו־ביוגראפי, ספר הזסבית,
 לפסיכולוגים בלעדי כמקור־מידע היום

 חייו על למיניהם, ולפסיכואנליטיקאים
נכה. של ביותר והפנימיים הקרובים

 דברים הזה בספר לפרוק ״הצלחתי
 רב. זמן מזה ליבי על שהעיקו רבים

פסי אצל מודעות לעורר הצלחתי
 לא בכלל שהם לדברים רבים כולוגים

 האיר שהספר לדברים עליהם, חשבו
 אהבותמהמקובל." שונה באור

עצובות )^
* ם ך קן ת ר  מחשבה גם או רגשות פו

החומרי? לצד בקשר לעתיד
 פורקן. רק היה זה הראשון ״בספר

לנ החלטתי הצליח, כשהספר אז, אבל
 כבר לפרנסה. הכתיבה את ולהפוך סות

 מכל התרחקתי קרן־אזר. השני, בספר
 משהו, וכתבתי אלי, אישית השלכה

 שושלת מעין לקרוא. יאהבו שאנשים
 מיסגרת). (ראה ישראל מדינת נוסח

מחייב." ולא קליל, סיפור
המכירות? איך
עות מאות בכמה נמכר ספר ״כל

קים.״
מדבר? הוא מה על השלישי, הספר

 המון ועוד אחד, ספר עוד היה ״בדרך
 להוציא לא שהחלטתי קטנים, קטעים
 של ספר ייצא בקרוב, ועכשיו, לאור,

 בלי גדול, מסר בלי סיפורי־ילדיס.
מ שאני חביבים, סיפורים רק בשורה,

מהם. ויבינו יקראו שילדים קווה
לאל תיהפך שהכתיבה מקווה ״אני

 כי יכול, לא אני ללמד שלי. טרנטיבה
 אעשה אז נכים, מקבלת לא החברה
לבד." לעשות יכול אני שאותם דברים
 לנכים הישראלית החברה יחס מה
היש בחברה נכה־גוף ״מגעיל. היום?

 מתייחסים כנכה־שכל. גם נחשב ראלית
 לקבל מוכנים לא מצורעים. כאל לנכים
מאיתנו." מתרחקים כשווים, אותם

 ברומא־ ובכלל בסכס, מתעניין דויד
 הרבה על לספר יודע הוא נטיקה.
 עצובות. אהבות לו. שהיו אהבות
 שהתחילו אהבות הרבה נכזבות. אהבות

 בעיתון, ״פנויים״ במדור כמודעת־לוח
פגישה. של ואהבות

 חצאית, נשיים, חפצים זרוקים בבית
 על מספר דויד ילד. של צעצועים
 מישהי, עם שלו האחרונה הפרשיה

 על מספר כחולת־סרטן. שהתגלתה
 עם שהתקשר אחת, פעם רק אחת, פעם

 ונאלצה כמוהו, נכה היתה שלא מישהי,
 מישפחתה, של הלחץ בגלל אותו לעזוב
ביניהם. הקשר את קיבלה שלא

רומאנים? כל־כךיהרבה •מרוע
לפ איך לומד דרכם. משתפר ״אני

 זוגתי את לי מצאתי לא עדיין קשר, תח
 לעשות משתוקק שאני למרות לחיים,

 נכים בין קשר נכה. תהיה היא זאת.
 פשוט להיום, נכון הוא, ללא־נכים

בלתי־אפשרי."

 כמה על תחליט השופטת כי וביקשה
 אל־ יישלח אחר־כך ורק ימי־חקירה,

 הוא להסתכלות. לאברבנאל מליח
 ימי־ ולשמונה ימים, לשיבעה נעצר

בבית־החולים. בדיקות
 היתה אבו־חוסיין עיצאם של אשמתו

 לסוכן מנות־הרואין כמה מכר כי
תמו הוגשו לשופטת סמוי. מישטרתי

יחדיו. מסתודדים השניים של נות
 השוטר את מכיר הוא כי טען החשוד

 איתו לשבת .ונהג מהשכונה, הסמוי
 אבל קרובות, לעיתים בבית־הקפה

 השופטת סמים. לו מכר לא מעולם
 ימים, לשישה ייעצר הוא כי קבעה
 יוגש זה זמן ותוך לסחר־בסמים, בחשד

נגדו. כתב־האישום
שביקש הראשון החשוד היה עיצאם

 אני שבוע תוך חד־פעמי. מיקרה היה
 מיקי הד״ר אצל לטיפול להתקבל עומד

 במרכז־גמילה. במיסגרת, ואהיה רייטר,
 שבניתי מה כל את לי יהרוס מאסר
התחנן. האחרונה," וחצי בשנה

והח השופטת, כתבה בכף,״ ״נתפס
ימים. לארבעה אותו לעצור ליטה

היכןהי<
האולרים

 בעל צנום, ואתד, יברהים ^
 חדים תווים ואפור, ארוך שיער1\

 בית־ בחניון נתפס הוא מעט. ומפחידים
אנשי־מישטרה. של מארב על־ידי רונש

הו ולכן מכת־גניבות, היתה בחניון
מארב. שם צב

עובר השוטרים על־ידי נראה ואתר

הת בניידת, השניים הבחינו כאשר
 וחברו נעלו, את לשרוך מסיקה כופף
 מכשיר־ נמצאו בשקית ונעלם. ברח

 ומברג מכשירי־שלט־רתוק שני וידאו,
 שבה סמוכה, בדירה הרכוש מקור גדול.
התפרצות. היתה

 ימי־מעצר 15 ביקש נציג־המישטרה
 את ולקבל השני החשוד את לאתר כדי

שנ טביעות־האצבע מעתקי תוצאות
במקום־הפשע. עשו

 ובלתי־מנוסה צעיר עורך־הדין,
 את ארוכות חקר פליליים, במישפטים

 היו אומרת זאת ״מה איש־המישטרה.
 אף ביניהם?" היה מרחק איזה ביחד?

 מהסניגור ביקשה הסבלנית השופטת
 מסיקה כי ציין איש־המישטרה לקצר.

כי האחת גירסות: שתי במישטרה מסר

 חז־־כעמ־, מיקרה היה ״זה החשוד, אמו ,,מסומם, ״היית*
 ■הדוס מאסו גורילה. וטיבול להתקבל שמו אני שבוע תוך

התחנן האחרונה,״ וחצי בשנה שבניתי מה בל את ל׳
 עורך־דין, עבורו למנות מבית־המישפט

 לו תממן לא שמישפחתו שחשש מכיוון
 לתחליף לו לדאוג ביקש גם הוא כזה.
 כבר מטופל שהוא מכיוון במעצר, סם

במריק״ט. שנים שלוש
 גבר ונקי, מסודר נראה הדיף שמואל

 מנסה כשהוא נתפס בינואר 3ב־ .35 כבן
 לאנשים. מכשיר־רדיו ברחוב למכור

 מטריה שבידו בשקית מצאו השוטרים
 לחץ־דם למדידת מכשיר שחורה,

 נגנבו החפצים כי התברר וגלאי־רדאר.
למע סמוך בסביבה, שחנתה ממכונית

 עוד נתפסו ובביתו זוהה, הרכוש צרו.
 רוצה שהמישטרה מכשירי־חשמל כמה

מקורם. את לברר
״זה החשוד, אמר מסומם,״ ״הייתי

 בידו החזיק ואחר־כך מכוניות, שתי בין
 בבגדים. מלאה לבנה, ניילון שקית
 למקום וסמוך כפפות, נמצאו בכיסו
זוהה. טרם הרכוש אולרים. שני נמצאו

 לחקור ואתר ניסה עורך־דין ללא
 ״היכן אותו: ושאל איש־המישטרה את

 לא זה לידי, לא האולרים? את מצאת
 לחפש לשם באתי אני שלי. אולרים
סמוך." בבניין עבודה
ליומיים. נעצר הוא

 השעה כי וגיליתי בשעוני הצצתי
 בבית־ ההפסקה מועד ,11 כמעט

 עורף- עם בא האחרון העציר המישפט.
 בחודש 3ב־ נעצר מסיקה הרצל דין.

 נוסף ובאדם בו הבחינו שוטרים כאשר
ברחוב. גדולה שקית ליד עומדים

 לעשות רוצה והוא לעניין, קשר לו היה
 מה לו שאין ואחרת עיסקת־טיעון,

 בבית־ יאמר הכל את וכי למסור,
 אחדים, לימים נעצר מסיקה המישפט.

הח המשך את למישטרה לאפשר כדי
השני. החשוד ואיתור קירה

 12 מתוך שמונה כי לגלות נדהמתי
 או זו בדרך עסקו ששמעתי התיקים

 בהרואין. ובעיקר קשים, בסמים אחרת
 בוקר באותו שראיתי המתמכרים בין
 שונים בגילים אנשים ואשה. גברים היו

 ביניהם היו שונים. חברתיים ומעמדות
 כי לפתע לי היה נדמה וערבים. יהודים

 עוסקת והשאר מסוממת, המדינה רוב
 שהם ובנזקים ובעבירות במסוממים

₪ אלך; אילנה גורמים•

 ובניד בסנס,
 בוומאנטיקה.

 רסנו יודע הוא
אהבות הובה על
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