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וג כותב
הרפתקנית נפש

ב הליווי חוליית־ וטר ({ך
 לנגד נדהם. בית־המישפט ״■

להע אלמונית צעירה ניסתה עיניו
 גור. צבי של לידיו מיכתב ביר

 ״אסור המיכתב. את תפס השוטר
 אמר לנאשם!״ מיכתבים להעביר

 רב־ מבט שולח בעודו לצעירה,
 בידיו. שהחזיק במיכתב סקרנות

ולק אותו, לפתוח התפתה לרגע
הת לבסוף אולם תוכנו. את רוא
 ה־ את והחזיר סקרנותו על גבר

לצעירה. מיכתב
כשנפ שעבר, בשבוע אירע זה

 בחטיפת הנאשם של מישפטו תח
תד אולם וברציחתו. ירדן אורון
 בשוטר שאחזה מזו גדולה המה

 כאשר עצמה, בצעירה אחזה הליווי
 ה־ על הידיעה בעיתונים פורסמה
 איזו כלל שערה לא היא מיקרה.
 על הידיעה בציבור עוררה תגובה
 עם קשר־מיכתבים ליצור נסיונה
המזע הפרשה במרכז שעמד האיש

והרצח. החטיפה של זעת
 לבית־ באד, 21ה־ בת וג ריבקה
 את למסור כדי במיוחד, המישפט
 באה עמה יחד גור. לצבי המיכתב
 שעזרה יצחקי, בת־שבע חברתה,
ח סו תב. בני כ מי  היינו הכל ״בסד ה

 את עשה הוא למה לדעת סקרניות
לכ ״הרעיון ריבקה. סיפרה זה,״
 אחרי שלי. היה המיכתב את תוב

בת־שבע, עם זה על שדיברתי

 אני רק אבל ביחד, אותו כתבנו
עליו.״ חתמתי

כ המיכתב, נוסח להלן
וכלשונו: כתבו

גור. צבי מר לכבוד
א.נ.

ז״ל. ירדן אורון הנדון:
 את הרגת מדוע לדעת ברצוני

 הנך שהרי ירדן. אורון הרך הילד
 מישפחה בעל נשוי, משכיל, אדם
או של בגילו קטנים, לילדים ואב
 לרצח? מניעיך הם מה ז״ל. רון

לע מותר בצזדכסף תמורת האם
 חיי- שהרי ? להרוג גם הכל, שות
לכל. ומעבר מעל הם אדם

 שנינו — הוא לשנינו המשותף
 נפשי נשמה. לנו ויש בני-אדם,

ש דבר להבין יכולה אינה שלי
 חוויות, אוהבת שאני למרות כזה,

גניבות). (לא ומתיחות הרפתקאות
ה תשובתך את לקבל אשמח
 כנראה ששאלתיו למרות מהירה,

 יש־ עוד וכנראה מעשיך, על רבות
 גם תוכל כזו בצורה רבות. אלוך

 בבית־הסוהר. שהותו את להנעים
הכו חוויותך את לחלק גם תוכל
ש כך על־ידי איתי, ביחד אבות
תי, תענה שאלו  זה יהיה ובכך ל
 שב־ הנפשי לשקט השלבים אחד

וג. ריבקה רב, בכבוד ליבו.
המיכתב. נוסח כאן עד

ליעדו, הגיע לא עדיין המיכתב

כתבה באשו המדינה את שהנתיעה הנערה
 ■וון, אורון בוצה הנאשם גוו, וצב■ מינתב
להודיע: ומבקשת הציבור מתגובת [בהדה

 מנע בבית־המישפט השוטר שכן
 אך הנאשם. לידי העברתו את

 ריב־ את הבהיל זכה שבו הפירסום
 שאנשים לעצמי תיארתי ״לא קה.

 פשוט. כך כל מיכתב על כך יגיבו
הטל םעיתון, פורסם שזה מהרגע

 לצלצל. מפסיק לא בבית אצלי פון
 לא בכלל שאני אנשים מיני כל

כאלה יש אלי. מתקשרים מכירה

שמאיי כאלה ויש מקללים שסתם
 של חברה שאני חושבים הם מים.
 הרבה גם כזה. משהו או גור, צבי

 לדבר הפסיקו שלי וחברים ידידים
 השכנים בחדר־המדרגות איתי.
מת שלום. לי אומרים לא אפילו

מצורעת. אל כמו אלי ייחסים
 שאין לכולם להסביר רוצה ״אני

לא הוא גור. צבי עם דבר שום לי

ריב־ הכירה בת־שבע חברתה את
 הים. בחוף שנים, ארבע לפני קה

ה יחד. תמיד מבלות הן ומאז
 באה 21ה־ בת שבת־שבע עובדה

הפ לא בבני־ברק דתית ממישפחה
 הידידידות של להתפתחותה ריעה

טו חברות ״אנחנו השתיים. בין
 ״ריבקה בת־שבע. סיפרה בות,״

מרץ. הרבה לה ויש ליצנית היא

כבית־המישפט (משמאל) גור נאשם
נפשי שקט

יי־

וג שד ממיכתבה קטע
להעביר "אסור

 רוצה לא ואני בעיני חן מוצא
 רומנטיים לא איתו, קשרים בשום

מטב הרפתקנית אני אחרים. ולא
 שהוא במה התעניינתי ולכן עי

 רק זה שרציתי מה כל אבל עשה.
 את שלחתי לכן הכל. זה להבין.

מצטע כבר אני עכשיו המיכתב.
יגי שאנשים יודעת הייתי אם רת.
 על מוותרת הייתי כזאת, בצורה בו
הרעיון.״ כל

י לו  בגמל- גי
ה פ עו ת ה

 יחד יחידה. בת היא יכקה ך*
מ לארץ עלתה הוריה עם י

 היא שנים. שבע לפני ארגנטינה
 בבת־ים. בדירה עמם מתגוררת

 זאת תחת התגייסה, לא לצה״ל
ב ״הרפתקות״ *לה למצוא בחרה

אחרים. תחומים

מש אנחנו ככה שקטה. יותר אני
 לבדי אני השנייה. את האחת לימות
 לכתוב מעזה הייתי לא מעולם
 ש־ מפני אבל גור. לצבי מיכתב
בש אותו כתבתי רצתה, ריבקה
בילה.״

 מוציאה שלה הרב המרץ את
עוב היא הטניס. באמצעות ריבקה

ב אזרחית לטיסה קורם עתה רת
 הרב הכסף ואת ,152 סמנה מטוס

נוט היא זה יקר לתחביב הדרוש
 נותנים הם לדבריה מהוריה. לת
 רוחה, על העולה ככל לעשות לה

״שיגעונותיה.״ את גם ומממנים
ב כפקידה בעבר עבדה ריבקה

 וכתבים שדרנים הכירה שם רדיו.
הת שהתפרסמתי, ״אחרי שונים.
מ שלי מהחברים כמה אלי קשרו

 מאוד כעסו ״הם סיפרה. הרדיו,״
 טענה ריבקה שעשיתי.״ מה על

 או־ אל־על, עובדת .שהיא תחילה
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