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 )55 מעמוד (המשך
 מקווה רק שהיא הודתה לבסוף לם

 בינתיים דיילות. לקורס להתקבל
עובדת. איבה כלל

 והלילה הערב לשעות כבילוי
 לנמל- ובת־שבע ריבקה נוסעות

מסתו הן שם בן־גוריון. התעופה
 ומש־ בית־הנתיבות באולם בבות

 ריב־ על האהוב העיסוק תעשעות.
 בת־שבע הנוסעים. הטרדת הוא קה

 ריבקה פונה כך אחריה. נסחבת
 ב־ משחקת תיירים, אל בחוצפה

 נחוצות שהן בשעה עגלות־המיטען
 אליה ומושכת ולסבלים, לנוסעים

ההרפת מן אחת זוהי תשומת־לב.
אליהן. נמשכת שהיא קות,

 הסבירה. לשחק,״ אוהבת ״אני
 אני אולי בחיים. שלי הכייף ״זה

 אנשים אני. כזאת אבל חוצפנית,
 שאני. כמו אותי לקבל צריכים

מקו מיני בכל לטייל אוהבת אני
 אנשים. עם ,קטעים' ולעשות מות

בשבילי.״ הרפתקות הכל זה
 ה־ הוא וג ריבקה של מיכתבה

 שאינו אדם, של הראשון נסיון
 ליצור במישפט, או בחקירה קשור
 עתה עד גור. צבי עם אישי קשר
 אשתו גמור. בבידוד שרוי הייה הוא

 פעם אמנם, עמו, נפגשו וילדיו
 יצאו מאז אולם מעצרו, אחרי אחת

עמו. קשר להם אין לחו״ל
ש בשבוע שנפתח הדיון בעת

העוב בלטה בבית־המישפט עבר
 לא גור של ממשפחתו שאיש דה

 של התנהגותו לפי באולם. נכח
 זקוק דווקא הוא כי נראה גור, צבי

 מאוד עידני הוא אנשים, עם לקשר
 מצד אליו לפניות בעניין ומגיב

אותו. הסובבים
מב מאפיין, ריבקה של מיכתבה

ה אי־ההבנה את רבות, חינות
למ גור. של מעשיו לפשר כללית

 חוות־ כמה פורסמו היום שעד רות
 שהצביעו פסיכולוגים, של דעת

 פסיכופט, הוא ׳״גור שצבי כך על
 רבים. שאלה סימני עדיין נשארו

 של בדמותו הקיצוניים הניגודים
כ מצטייר הוא גיסא שמחד גור,
גיסא ומאידך וחביב, כישרוני אדם

ביו אכזריים מעשים לו מיוחסים
אי־ההבדה. את שיוצרים הם תר,

 פרשת זכתה שבו הרב הפירסום
 רק ורציחתו, ירדן אורון חטיפת

 בעיני המיסתוריות. את הגבירה
 פושע סתם איננו גור צבי הציבור

 מייחסים שלו האיש בהיותו נוסף.
 רב, כה רוגז שעורר המעשה את

 מ־יכ דמות למעין גור צבי הפך
מציאותית. בלתי עט

 רבים ניסו הפרשה פירסום מאז
 ביניהם החקירה. במהלך להתערב

 בכך שמצאו רבים, חולי־נפש היו
התקש הללו לסטיותיהם. פורקן

כוז דיווחים ומסרו למישטרה רו
אזרחים גם אולם שונים. בים

ו התקשרו רבים וישרים שלווים
 התגייסו רבים עזרתם. את הציעו
 עם הילד. אחר לחיפושים בפועל

 כי נראה המישטרה, חקירת סיום
 חלק לקחת הציבור של זה רצון

 לא עדיין זה רב־רגשות באירוע
שכח.

האו היה המישפט פתיחת בעת
 הללו בסקרנים. לפה מפה מלא לם

 הרבים, העיתונאים עם יחד מילאו,
לצ וביקשו הספסלים שורות את

 האחרונה במערכה מקרוב פות
 ריבקה של המיכתב הפרשה. של
 הזו הנטייה את הוא אף מאפיין וג

ש באיש מקרוב לצפות בציבור,
ולהבין ירדן אורון ברצח מואשם

מעשיו. פשר את
 בתגובה שנתקלה אחרי כיום,
 את לשנות ריבקה מבקשת נזעמת,

 שאין שיבינו רוצה ״אני :תדמיתה
 אני גור. צבי עם דבר שום לי

מה כולם, כמו מאוד, הזדעזעתי
 פרשת בזמן עשה. שהוא מעשה

 למישט־ אפילו התקשרתי החטיפה
לעזור. והצעתי רה

 פגישה לי שיסדירו רוצה ״אני
 שלו בתא להיות יכול זה גור. עם

 אותו לראות רוצה רק אני בכלא.
 את עשה הוא למה אותו ולשאול

 מעניין לא זה אחרי הכל. זה זה.
 לי איכפת לא לו. יקרה מה אותי

אותו.״ שיתלו אפילו
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