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 זה מבית גם והדרדרות. מסמים

 שם וחוזרת. בורחת אירים היתה
 במצבה, צעירים בחורים פגשה

 אחרי אחד, יום איתם. והתיידדה
אי ברחה הבית, אב עם ויכוח

 אייזינגר שלמה של לביתו ריס
הכי אותו גם אשר בבאר־יעקוב,

במעון. רה
:בסיפורה איריס ממשיסה

 את עזבתי למה לשלמה סיפרתי
 לישון. מקום לי סידר והוא המעון
 היה כי בקריזה הייתי לילה באותו

 לי נתן שלמה אז סם. לי חסר
 ומקבל נכה הוא כי פרודורמול,

 שלמה בבוקר אצלו. וישנתי אותם,
סי ואני זוגית מיטה והביא הלך

 שלו, חבר בא אז הבית. את דרתי
 ישבנו ואנחנו קונסטנטין, אלי

פרי תכננו הזמן וכל סם ועישנו
 איך וגם מקומות מיני לכל צות

הצעתי אני שלי. אבא את לחסל

קדמי השופט
.איתי מתעסק היה שלי ״אבא . ״ .

 וברח פגע ולעשות רכב לגנוב
 אותו שונאת אני כי שלי, לאבא

לי... שעשה מה כל על
 וקריזות, סיוטים לי היו בלילות

שו הייתי כדורים. לי נתן ורופא
 שקיבלתי פרודורמול עם אותם תה

 נרדמת והייתי ואדולנים משלמה
 בעל כמו היינו ושלמה אני בסדר.
 ואני מהקריזות, נרגעתי ואשה,
 יחסי־מין. לקיים התחלנו ושלמה

ב איתי להתחתן רצה אפילו הוא
 לו אמרתי ואני אזרחיים, נישואין

 באו שבועיים אחרי אבל בסדר.
ו שלמה, של חברים שני אלינו
מכונית. לשכור יחד נסענו

 ביני קשר במונית נוצר בדרך
 את אקח שאני ותיכננו מרקו, ובין

ל ואעבור משלמה שלי הבגדים
 הבגדים את ארזתי הביתה. מרקו

 לראשון־לציון. למרקו, ונסענו
 לילה ובאותו כיף, ועישנו ישבנו
 יחסי־ וקיימנו אתי שכב מרקו
מיו-

יום גסות״. מילים ״אמרתי

 לבאר״ מרקו עם נסעתי אחד
 החבר׳ה כל באו ופתאום יעקוב,

 עם האוטו לכיוון באר־יעקוב של
מה לרדת למרקו ואמרו קרשים

 ואז באוטו נשארתי אני אוטו.
 אתה פתאום ״מה צעקות: שמעתי

 בין ?״ משלמה הבחורה את לוקח
 קונסטנטין אלי גם היה התוקפים

 אי״ עלו שלהם ויכוח אחרי ואחיו.
 כיף לקנות ונסענו לאוטו תנו

 של לדירה עלינו אז בבאר־יעקוב.
קונסטנ מאלי פחדתי אני מרקו.

 משתיה. מסטול היה הוא כי טין
 לחדר מרקו את לקח אלי ואז

״תי למרקו: אומר אותו ושמעתי
 ונז־ אותה נחתוך הבחורה, את קח
 זה את שמעתי פרדס.״ לאיזה רוק

ולחרדה... ללחץ ונכנסתי
 לשלמה ואמרתי לבכות התחלתי

 וקיללתי באנשים להאמין שקשה
 גסות, מילים עליו ואמרתי אותו

 מצאתי כשהתעוררתי והתעלפתי.
 של בדירה המיטה על עצמי את

 בא ואז דם. היה שלי וביד שלמה
 אלי לדירה. קונסטנטין אלי גם

 ובגלל למטה!״ ״רד לשלמה אמר
 למטה... ירד הוא פחד ששלמה
וצע ריב נוצר חזר הוא וכאשר

שלושתם. בין ומכות קות
 ונכנסתי לבכות התחלתי אני

 כאשר שלי באבא נזכרתי לסיוטים.
 בדיוק היה הוא חזק, מסטול היה

 וראיתי הריצפה על נפלתי ככה.
נפ והם מספריים ביד יש שלאלי

 ושמתי אלי אותם משכתי לו. לו
 ששלמה ראיתי בינתיים בגרב.
 דם. לו וירד בבטן דקירה קיבל
 פגע וזה כוס עלי זרק ואלי קמתי
 וריסק כוס עוד לקח הוא בקיר.
 וירד נפצע הוא שלו. ביד אותה

מהיד. דם לו
 ובני סולחה, עשו הם זה אחרי

 והקירות. מהריצפה הדם את ניגב
 הוא למטה, אותי לקח אלי אז

 בסוף כלום. לי יעשה שלא הבטיח
 הביא והוא חושך היה המדרגות

הו הוא חזקות... סטירות שתי לי
 בודד. מיקלט לאיזה אותי ביל

או לקח והוא סגורה היתה הדלת
 בו שהיו מסריח חדר לאיזה תי

 לקח הוא משם ובחורה. בחור
 פרץ ברזל לוח ועם בידו אותי

 כזו מיטה שם היתה המיקלט. את
 לי להביא התחיל אלי ספוג. עם

 לי הוריד והוא בכיתי אני מכות.
 להרביץ המשיך הוא הבגדים. את
 תחתון עם רק הייתי וכשאני לי

 על אותי והשכיב אותו קרע הוא
 ממנו פחדתי אני בכוח. המיטה

 את החזיק עלי, עלה הוא ואז
 וביד שלי הפנים על שלו היד

 אבר- את והחדיר לי הרביץ השניה
שלי. המין לאבר מינו

איריס. של עדותה סאן עד
ו מאלי אירים ברחה למחרת

 המישפ־ של בביתה מחסה מצאה
 כל את סיפרה שם האומנת. חה

 דבר את הזכירה לא אך הסיפור,
 של אחרת בגירסה רק האונס.
 האונס, מעשה את גילתה סיפורה

 לפנות הבית אב עליה לחץ ואז
סיפורה. את ולספר למישטרה

קונס נגד שהוגש כתב־האישום
 על־ידי רב בכישרון הוצג טנטין

ה אולם פלפל, דרורה התובעת
 את עשה שפטל, יורם סניגור,
 ועברה אופיה בהצלחה. מלאכתו

 ו־ בעוכריה, היו המתלוננת של
 ספק נותר כי מצא בית־השימוש

 שגרם הפחד מקור היה מה בליבו
לכניעתה.
 שלא יכולתנו כמיטב ״עשינו

 בלתי- השפעה מושפעים להיות
 המדובר כי העובדה, מן נאותה
 צעיר בגיל דרכיה ששרכה בנערה

 מכורה המדרגה. לשפל והדרדרה
כ בפלילים ידה ושולחת לסמים

 נערה גם עבריינים. של מצוותם
 •ממיטה עוברת היא ואפילו כזו,

להג ראויה חבריה, אצל למיטה
לכי נוגע שהדבר ככל החוק נת

 חסדיה. תעניק למי רצונה בוד
 נותר ואישיותה עברה בשל אולם
בליבנו.״ הספק
 הספק, מן זכה קונסטנטין אלי

הפסידה. ואיריס

להשיג
 ין המרקחת בבתי
בלבד

 הבריאות משרד אישור
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