
 וגיסח ער שזשאוה זו, סיגויות קופסת 1
'להושיע עזרה שנאנסה, המתנדבת

ס ש האיש את ה דמיסתה נני עוו  נ
מנעול לו היה שלא בצריף •שנה

 במדינת מדנוור 27 בת תיירת *, וזן ^
חב 40 כשאר נפחדת היתה קולורדו, יי

 גיבעת־חיים- בקיבוץ המתנדבות רותיה
 שמסיגי־גבול קרה מאי חודש מאז מאוחד.

ב המתנדבות של לדירות־המגורים פרצו
בחפציהן. וחיטטו קיבוץ

 או מרצח מגניבות, שחששו המתנדבות,
 לפני רבות פעמים התלוננו ואונם, מתקיפה
 לטענתן, היתה, לא אולם הקיבוץ, מזכירות

לתלונות. תוצאה כל
 מוזן של דלתה היתה התלונות חרף

הקיבוץ ממזכירות ביקשה היא בלתי־נעולה.

ש מאוחד, חיים גבעת בקיבוץ הצריפים שורת עלמצניע הנאשם!
 עם יצא הוא מתנדבת. ואנס נכנס מהם לאחד

לקיבוץ. נכנס כיצד ושיחזר המעשה) (שיחזור להצבעה שהסכים לאחר המישטרתי החוקר

!״ מודה ״אני
בתמונה ולילה״. לילה אלף

 הכחיש מסויים לרגע עד במשפט. במפתיע אעויסאת אמר
 ״סיפורי התביעה, כדברי וסיפר, למעשוז קשר כל הנאשם

בשטח. להצבעה ולצאת אצבעות לטביעת נכונותו על חותם

 כמה ניסו אף ולדבריה הדלת, את לתקן
 ללא אך לדלת, מפתחות להתאים פעמים
הועיל.

 בלילה, אחת בשעה באוגוסט, באחד גם
 היא בלתי־נעולה. סוזן של דלתה היתה
 בלילה. 10 בשעה בקיבוץ מעבודתה חזרה

 היתה כבר פינטו, אדליין לחדר, חברתה
 נרדמה סוזן לישון. שכבו השתיים שם.
מיד.

 נוגע מישהו כי היה שזכרה הבא הדבר
לידה. נמצא או בה,

סוזן: סיפרה
 זה. מה ידעתי ולא רדומה, עדיין הייתי
 אותי להעיר שבא בן־אדם שזה .משבתי

 זוכרת אני הסתובבתי. כנראה ואז לעבודה,
 להרגיש יכולתי פיתאום. עלי היה שמישהו

 יכולתי לא אותי. בועל ושהוא גבר, שזה
פי. על היה פיו כי לצעוק

וכשהצ מעלי, אותו לדחוף התחלתי אז
 התחילה חברתי גם לצעוק. התחלתי לחתי,

 קפצתי מהחדר. נמלט הוא ואז לצעוק,
 קלה, בשמיכה עצמי את ועטפתי מהמיטה

ערומה. הייתי כי
ל לעזרה, צועקת כשאני החוצה -רצתי

המתנד אחד אותו. שיתפסו אנשים העיר
 ב- לרוץ והתחיל מחדרו יצא ג׳ון, בים,

 לעבר פונים אותם ראיתי הבחור. עיקבות
מתנדב עוד ראיתי ואז הבניין, של הפינה

בדוי. שם *

 הפאב. של הפינה לעבר פנו הם שון. בשם
מאבק. של קולות משם שמעתי

 למקום. הגיעו אנשים כמה ועוד השומר
 צבע־ את והכרתי רץ, הבחור את ראיתי

 לבש הוא ורוד. אדום היה זה שלו. הכתונת
מופ היו שהם וראיתי ארוכים, מיכנסיים

׳ למטה. שלים
 למישרד. אותו ולקחו אותו תפסו הם

 התחלתי להתלבש. ללכת לי אמר השומר
 מישטרה, שיזעיקו לאנשים קראתי לצעוק.

אותי. אנס אלא אותי, נישק רק לא הוא כי
 כשיצאתי דלק. האור לחדרי, כשחזרתי

 היתד, המיטה על אור. היה לא ממנו
 של סנדלים ולידה קנט סיגריות חפיסת

בכיתי. הזמן וכל להתלבש, התחלתי גבר.
 כדי בארון, שהיה ברנדי, קצת שתיתי
 ארבעה שם היו למישרד. והלכתי להירגע,

ש והבחור הקיבוץ של השומר מתנדבים,
 והשומר הריצפה, על שכב הוא אותי. אנס
הגב. מאחרי ידיו את כבל

 בשבילי. מדי יותר היה זה צעקו. כולם
 האנס כי היסטרית, הייתי לבכות. התחלתי

 מישהו עלי. הסתכל הזמן וכל בחדר היה
 לקחו הם היקאתי. החוצה. אותי הוציא
 לי הביאו היקאתי. ושוב לספסל, אותי

 וגבתה הגיעה והמישטרה גלולת־הרגעה,
 שלי. לחדר החוקרים עם והלכתי עדות,
סוזן. שד סיפורה כאן עד

 אעוי- עבדאללה חאפז בן מדלול התוקף,
ל ואב נשוי ,31 בן איטליז, בעל סאת,

 על- נעצר המשולש, מכפרי מאחד ילדים,
נתניה. מישטרת ידי

 את ומסר נחקר, הוא המחרת בבוקר
 למיקרה. הראשונה גירסתו

:אעויסאת סיפר
 בקיבוץ שגרה בחורה עם קבעתי אתמול

 בלילה, 10 שעה עד חיכיתי גיבעת־חיים.
 הביתה. ללכת החלטתי באה, לא כשהיא
ה שלי בדרך נמצא גיבעת־חיים קיבוץ
ביתה.

העניינים. מה לראות להיכנס החלטתי
)64 בעמוד (המשך


