
״ד?1\ מזיסטו־
 אבל רוצה, שהוא מה לכל מסכימה שאני
 הרופא זה מי קודם לראות רוצה שאני

 אחרת. פעם לבוא מוכנה ואני האחר,
ל פרידמן ד״ר של בבית פגישה קבענו
 שגם אמר והוא בערב, פעם שוב מחרת
אז. יבוא השני הרופא
העניין, כל על אחד לאף סיפרתי לא

במישטרה. להתלונן החלטתי רק
לואיז. של סיפורה כאן, עד

*
טיל המישטרה, מובחנת מחרת,

 דחתה המישטדה, בעצת לואיז פנה /
נער ללואיז פרידמן ד״ר בין הפגישה. את
 אשר עד טלפוניות, שיחות מיספד עוד כו

 שבוע שישי, ליום ביניהם פגישה נקבעה
הראשונה. פגישתם לאחר

ב מצויירת לואיז הגיעה זו לפגישה
המ !בחוץ לביטנה. קשור שהיה רשמקול

 ה־ של המרכזי המדור של בלשים תינו
מישטרה.

לואיז: מספרת
 לביתו באתי בערך בערב שבע בשעה

 הדלת. את לי פתח הוא פרידמן. ד״ר של
ו שחורה חליפה עם יפה, לבוש היה הוא

וש סגור היה הכל ועניבה. לבנה חולצה
לדבר. לא תיכף לי אמר והוא קט,

 שהרופא לי הסביר והוא למה. שאלתי
רעש. רוצה לא השני

 שהיה הפרוזדור, דרך אותי הכניס הוא
 מקו־ מיני בכל בגופי תפס ובדרך חשוך,

 אותי וחיבק נישק הוא אינטימיים. ימות
 הוא ובהתרגשות. בהתלהבות הזמן כל

בפראות. התנהג
 פתוחה, קצת היתד. המשרד של הדלת

ערום גבר בפנים ראיתי לידה וכשעברתי

 תהיי ״!הערב
 לי אמר בשבילי,

 כשהאורח הרופא
ברח.״ הערום

 הוא כשעברתי, כיסא. על יושב לגמרי
 תיכנסי, לי אמר פרידמן ר ד״ בי. הסתכל
 קטן אור עם חשוך לחדר אותי והוביל
ותתפשטי.״ ״תיכנסי לי: ואמר אדום,

 את להכיר לי תן כל ״קודם לו: אמרתי
 ר״ד אז איתו.״ ולשוחח כן לפני הרופא

 זו. למטרה באת ״לא לי: אמר פרידמן
 ׳מילה, אף לדבר ולא לשתוק צריכה את
וירגישו.״ שכינים יש כי

הז וכוונותיו התנהגותו על התרגזתי
 בינתיים רם. בקול אתו התווכחתי דוניות.

 — הבית של הדלת את פתח הערום האיש
 אליו: קראתי ויצא. — התלבש כבר הוא

 לא הוא בורח?״ אתה למה הנה, ״בוא
 לי: אמר פרידמן ד״ר וברח. לי ענה

 וילדים, אשה לו יש שברח הזה ״האיש
 רוצה לא הוא אותו. הפחידה והתנהגותך

 והערב ביננו, ישאר זה עכשיו בעיות.
אתי.״ ותשכבי בשבילי תהי

 לשכב רוצה אתה ״למה לו: אמרתי
 והספיק אותי ליטף הוא בכוח?״ אתי

׳נכ ואז לצעוק, רציתי אזי אותי. לנשק
 פרידמן: לד״ר אמרתי המשטרה. נסה

ה על זונה אותי לעשות התכוונת ״אתה
כן.״ לפני אותך סידרתי אני אבל כביש,

*
 בתוקף מכחיש פרידמן אריק ״ר

 הוא מיימון. לואיז של סיפורה את 1
לעי קצוצים. במשפטים בשקט, מדיר

 בו ניכר באוויר. בוהה מפסיק, הוא תים
 לו. קרה אשד את מעקל אינו שעדיין

פרידמן: מספר
 שבועות, מיספר לפני התחיל האסון

 שלי. המרפאה בדלת צילצלו שישי. ביום
 מהם אחד אנשים. חמישה ונכנסו פתחתי,

 ■מהמיש־ ״אנחנו צו־חיפוש. לפני הציג
אמרו. טרה,״

ש־ להם אמרתי ומבולבל. נדהם הייתי

 האיש״ם סינוריהם
 היווים הפא שו

■ א חינ שר - ה  ו
שים ת הנ ענו  הטו
ה ס תן שני דכתו

1
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 בבחורה מעוניין רופא •
 — 700 וגד. למרפאתו נחמדה
חיפה.

הגוורית המודעה
 הכפול״ ב״לוח פרידמן ד״ר שפירסם

עבו הצעות במדור אחרונות׳/ ב״ידיעות
 בבחורה מעוניין ״רופא :15.10.71ב״ דה,

חיפה.״ ,700 ד. ת. למרפאתו. נחמדה

 שלי, עורד־הדין את להזמין מבקש אני
 היא הנין. אסתר עורכת־הדין את והזמנתי

מכן. לאחר מייד באה
 שלי במכתבים חיפוש ערכו השוטרים

ש המכתבים את אייתם לקחו ובשולחן.
בעי שנתתי למודעה בתשובה קיבלתי

 חשוד שאני לי אמרו החיפוש, במשך תון.
לזנות. בשידול
 הייתי שומע. שאגי למה האמנתי ״לא

ל איתם אותי לקחו הם ומייואש. מבולבל
חולה. אז היתד, אשתי המישטרה. מטה

 לצעוק מגן בשם קצין החל במישטרה,
 גונב שנתפס קטן ילד הייתי כאילו עלי,

ה עלי. לצעוק לא מימנו ביקשתי עוגה.
 אמרתי רם. בקול התנהל בינינו וויכוח

 ולא אשם, עצמי מרגיש אני שאין לו
דבר. עשיתי
 נפחד. להיות התחלתי זאת, עם יחד
 שיקרה יממה ■פחדתי מאוחרת. היתד, השעה

 הוא לכתוב. שיתחיל לו אמרתי לאשתי.
 לא דף. על וכתב שאלות אותי שאל

 כשהוא ̂ אך כתב. שהוא מה את ראיתי
 אותן לי סמרו שכתב, מה את לי הקריא
ש בין'מד, שוני היה לי. שאין שערות
 בסוף אך רשום. שהיה מה לבין אמרתי
 שלא טענו כי הכל על וחתמתי נכנעתי
אותי. ישחררו

 בשקט מספר רגעים בוהה רידמן ך*
:בסיפוריו ממשיך ניכחו, 2*

 לכל גרם מה יודע לא אני היום עד
 במישטרה שהתלוננה הבחורה הפרשה.

משו היה לא דבר שום לראיון. אלי באה
 הביקור שעקב לעצמי תארתי לא נה.

צרות. הרבה יכך כל לי יהיו שלה
 של רושם עשתה היא שהגיעה, ברגע

 לא שהיא ראיתי מייד פרימיטיבית. קצת
 ולכתוב לקרוא ידעה לא היא לי. מתאימה
 בתום נימוסית. היתה לא וגם עברית,
ו חיובית. תשובה לה נתתי לא השיחה
להת יכולה היא רוצה, היא שאם הוספתי

 שהיא לאחר לה אמרתי זה את אלי. קשר
 כל אותי לשכנע ניסתה היא עלי. להצר,
לעבודה. אותה לקבל הזמן

 כלל בדרך נותן לא אני מראיין, כשאני
 לומר לי נעים לא פשוט מיד. תשובות
 לכן לי. מתאים שאיננו בפנים לבן־אדם

שה אומר אני ואז שיתקשרו, מבקש אני
 סיפרה היא השיחה 'בזמן שלילית. תשובה

גדושה. שהיא לי
■מ ביקשה פעמים. כימה התקשרה היא

 אמרתי בסוף לעבודה. אותה לקבל מני
 היות מכן. שלאחר שישי ביום לבוא לה

 רעיון. בדעתי עלה ממנה, להיפטר ורציתי
 שלי, פציינט גם שהוא טוב חבר לי יש

לה לספר החלטתי סוחר. פלד, גבריאל

 יכול אינני ולבד רופא, שותף לי שיש
להת מוכרח שאני לעבודה. אותה לקבל
 בזמן תהיה שלואיז חשבתי איתו. ייעץ

לו אוכל ואז אצלי, יהיה גבריאל שחברי
ל אותה לקבל אוכל שלא סופית לה מר

שיחה.
 שער־ לבדיקה תמיד אלי בא גבריאל

הפ הפעם, בא כשהוא שישי. ביום תית
 לו למדוד והתחלתי שרוולו את שלתי

ב צילצול נשמע ■כאשר הדם, לחץ את
דלת.

*
 ד,כ־ לואיזה. היתד, ובפתח תחתי, ן*
להי גיסתה היא פנימה. אותה נסתי 24
והו לקחתי שלי. העבודה לחדר כנס

 לה: אמרתי אחר. בחדר אותה שבתי
ענ היא עסוק.״ כרגע אני בבקשה, ״שבי

הבנ לא בצעקות. ממש רם, בקול לי תה
ה לחדר בחזרה נכנסתי פתאום. ימה תי

 הרגיש לא כנראה שלי החבר עבודה.
ל ופנה התלבש מהשיחה, כתוצאה בנוח
 אתה ״למה אליו: פנתה היא אז צאת.
נבלה.״ תישאר. בוא יוצא,

 יצא הוא עדין. איש שלי הפאציינט
 נכנסו שיצא, לאחד מיד לה. לענות בלי

השוטרים. פנימה
 במיש- ההודעות כל על שחתמתי לאחר

לו ממגי דרשו אותי. שיחררו לא טרה,
גב אצלי. שהיה הפאציינט שם את מר

 ממשפחה בא חברי, גם שהוא פלד, ריאל
 ידעתי מחלות. בזמנו סבל הוא מסורתית.

 ישבת, ביום אליו תתפרץ המישטרה שאם
ל העדפתי בסכנה. חייו לי, שעשו כפי

מאו שמו. את לגלות ולא במעצר, שבת
 בין משיחה כתוצאה לי, התברר, יותר חר

 במיש־ בכיר קצין לבין חנין עורכת־דין
 להם. ידוע היה גבריאל של ששמו טרה,

 במעצר יומיים אותי החזיקו הם משמע:
לשווא. —

את לשמוע כשביקשתי :נוסף דבר
 כביכול שהתנהלה השיחה של ההקלטה

שהסרט השוטרים טענו לואיז, לבין ביני

 אות׳ נישק ״הרופא
 על ידו את והעביר

 הצעירה סיפרה שוקי",
תו. בת ו

 הם כיצד — מקולקל הסרט אם התקלקל.
 הקצין פלד. גבריאל של השם את ידעו
 כתוצאה ידוע שהשם לעורכת־דיני אמר

לסרט. מההאזנה
פרידמן. דוקטור ישל דבריו כאן עד

*
 ה- האדם העניין כל על אומר ה ץץ
 של לדבריה להאמין אם — ערום ן

? לואיז
 פקיד, ,55 פלד, גבריאל ■מספר

אחד: + נשוי
 מיספד לפני היכרתי פרידמן ד״ר את
 לי ישראל. במישטרת רופא בתור שנים,

פריד וד״ר ומאחר רדיו, לחלקי חנות יש
 בחנותי מופיע היה הוא רדיו, חובב מן

 אני הכרנו. כך ומכשירים. חלקים וקונה
 לבקר התחלתי וכך גבוה, מלחץ־דם סובל
 למרות ידידים, נהיינו בקליניקה. אצלו
 עם הדדיים ביקורים ערכנו לא פעם שאף

להת אוהב שהוא ידעתי אני נשותינו.
 פניתי לא פעם אף אבל בחורות, עם עסק
 הציע לא גם הוא זאת, לי שיסדר אליו
מעולם. זאת

 במוח, משיטף־דם סבלתי כשנה ליפני
 תרופות, לי ונתן בי טיפל פרידמן וד״ר

 שילמתי לא נעורים. מרץ זריקות ביניהם
 הוא ידידים. היינו כי לו, הטיפולים עבור
ב רדיו חלקי מיני כל אצלי קונה היה

הנחה.
 שלו. לקליניקה צילצלתי שבוע לפני
 לבדיקת אליו לבוא אוכל מתי שאלתי

ב־ ,29.10 שישי, ליום קבענו לחץ־דם.

מ״מון מאשימה
בערב. וחצי שש סביבות

התיישב נכנסתי, לקליניקה, כשהגעתי
וה החליפה, של המעיל את הורדתי תי,

 שמאל. יד של החולצה שרוול את רמתי
ערום. הייתי לא מעולם הכל. זה

שבו המכשיר את לי שם פרידמן ד״ר
 הראה שהמכשיר לי נדמה דם. לחץ דק
.95/165 לחץ על

 צילצול המכשיר, עם כך יושב אני עוד
 וסגר לפתוח ניגש פרידמן ד״ר בדלת.

שמע ישבתי. אני שבו המשרד, דלת את
 ד״ר ״שלום אומר: אשה של קול תי

 הוא ביניהם. שיחה והתפתחה פרידמן,״
בי לחדר־ההמתנה. שתיכנס לאשר, אמד

והת המכשיר, את הורדתי אני נתיים
 למשרדו, חזרה נכנם פרידמן ד״ר לבשתי.

ויצאתי. שלום לו אמרתי ואני
 שנכנסה האשד. את ראיתי בפרוזדור,

 ההמתנה, חדר מכיוון באה היא כן. לפני
 לי היה הולך?״ אתה ״למה לי: ואמרה
 יצאתי, לה. עניתי ולא מוזרה, שהיא רושם

הביתה. ונסעתי
פלד. של סיפורו כאן, עד

*
 שני של הגידסאות שלוש באן, ד *ן
וה אחד, מצד מיימון לואיז הצדדים. ?

שני. ׳מצד וידידו דוקטור
 היחידה היתד. לא מיימון שלואיז אלא

ה אחת הדוקטור. של למודעתו שענתה
 פקידה *, בן־שלום סימה היתה אחרות

.17 בת חיפאית
כר הפרשה שהתפוצצה לאחר

שהת מה על סימה סיפרה בים,
 כינה האפלולית במרפאה רחש
פרידמן: ד״ר לבין

 ראיתי השנה אוקטובר יחודש באמצע
 רופא על אחרונות ידיעות בעיתון מודעה

)26 בעמוד (המשך __________
אי־נעימות. למנוע כדי הוסווה השם *


