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 כי הצעירה העלילה האם

 או אותה, אנס הכבר
קרה ק• שאמנם האמינה '

בעי לבית־המישפט סיפרה הלך
 שלוש במשך נאנסה דומעות.כי ניים

 להתנגד חששה וכי תמימות שעות
 אלים. הוא שהגבר שידעה כיוון
 את לדחוף שניסתה למרות ולכן,
 זה הצליח וברגליה, בידיה האנס
הסי גם זאת זממו. את בה לבצע

 ב־ והסמוכים, הרבים ששכניה בה,
 שמעו לא בנתניה, מעון־העולים

מחדרה. אחרים קולות או צעקות
 מדוע להסביר הצליחה לא הלן

 אלימות. סימני גופה על היו לא
 שעליה המיטה על ואפילו בחדר,
 התגלו לא הממושך, האונס בוצע
 משה הגבר, אפילו מאבק. סימני
ב הלן האשימה שאותו סיילם,
 שריטה אפילו פצוע. היה לא אונם,

גופו. על נתגלתה לא
 סיפורה את הלן סיפרה כאשר

 לראות היה אפשר דוכן־עדים, מעל
 מהמת- נעים השופטים מבטי את

 גבוהו־דהקומה כבדת־הבשר, לוננת
 יליד סיילס, הנאשם. אל והחסונה,

שצו ונמוך־קומה, צנום הוא הודו,
 האנס לתמונת תואמת אינה רתו

הלן. שציירה האלים
 ותחתונים. ככתונת־לילה

השופ של לעיניהם שנגלה הסיפור
 ומנחם קדמי יעקב כהן, בנימין טים

 הקלאסי. מהאונס רחוק היה אילן,
 רעהו את איש הכירו והעלמה הגבר

 חברים השניים היו למעשה רב. זמן
 וחצי. שנה של תקופה ונאהבים

הת שם בראשון־לציון, הכירו הם
 מארצות- עולה־חדשה הלן, גוררו•

ונק הוריה, עם שם גרה הברית,
 גילה. בן למשה בעבותות שרה

 בן־ הפך נשוי, היה שמשה למרות
* שחי כיוון הלן, של במישפחתה בית

לפירסוס. נאסר האמיתי השם *

הלן מתלוננת סיילס מזוכה
!״ זוכרת איך ועוד ? הגג על עירומים השתזפנו כיצד זוכרת אני ״האס

גירו בהליכי והיה מאשתו בנפרד
 למעון- הלן עברה כאשר גם שין.

 ביחסיהם, המשיכו בנתניה עולים
קרו לעתים לשם נוסע היה ומשה

בחדרה. לילות עמה ומבלה בות
ה האונס לפני חודשים חמישה

 כי טענה הלן השניים. נפרדו נטען
 אחרי היחסים, את ניתקה אשר היא

באלי בה ונהג אותה היכר. שמשה
 מקרית. קטטה עקב מרובה מות

 בבית־המישפט סיפר מצידו, משה,
 שהחליט כיוון מהלן שנפרד הוא כי

אשתו. אל לחזור
אח קשרים לקשור ניסתה הלן

ו ידידים חוג לעצמה יצרה רים,
 האונס ובליל שלה, במעון ידידות

 שעה עד חברים עם לבלות יצאה
 אחרי לחדרה חזרה היא מאוחרת.

 שמעה שתיים בשעה ובערך חצות,
לבו שהיתר, למרות בדלת. נקישה

 ותחתונים בכתונת־לילה כבר שה
ש מפני הדלת את פתחה בלבד,
 מהמעון ידידיה כי לתומה חשבה

 את ראתה בפתח המבקרים. הם
ו לחדר אותו הכניסה היא סיילס.
 כאשר אולם עמו. לשוחח ישבה
 לעשות סירב לעזוב, לשכנעו !ניסתה

מדיבו הלן התייגעה כאשר זאת.

 לישון. כדי מיטתה על נשכבה רים,
 של גופו את הרגישה נימנום מתוך
 וחשה בכוח, אותה הלוחץ משה

כותנ את ממנה מפשיטות ידיו כי
ותחתוניה. תה

 שהתרחשה האלימה הקטטה זכרון
 ולהתנגד לצעוק מהלן מנע בעבר,
 משה. מפני חששה לדבריה, בכוח.
 ופחדה, חולשתה את ניצל והוא

 התעלס תמימות שעות שלוש ומשך
כרצונו. בה ועשה איתה,

 ליל־סערה, אחרי הבוקר, בשעות
 נפרד משה קפה. השניים שתו

חברה של לחדרה הלכה והיא ממנה

 הלילה. קורות את בבכי וסיפרה
 שם נתקלה למישטרה הגיעה כאשר

 המיש־ החוקרת קשובות. באוזניים
 ושלחה דבריה, את רשמה טרתית
לע ראשון־לציון למישטרת הודעה

סיילם. את צור
 נעצר משה הגג. עד עירומים

הת שהמישטרה עד ימים, לתשעה
עוב התבררו ואז בחקירתו. חילה
ה לשיחרורו שגרמו !נוספות דות

בערובה. מיידי
 את שבילה הכחיש לא הצעיר

לדבריו אך הלן, של במיטתה הלילה
)67 בעמוד (המשך
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