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אהבה נזיכתב
אוש ווי (מתלוננת

 במוצאי־שבת ימים, כעשרה פני
 אזרח ),44( לאב סטן נעצר בחצות, •

 שנים, ארבע מזר. ישראל ותושב אמריקאי
 מורה ),30( איריס ותקיפה. אונס באשמת

 כשנתיים, מזה סטן של וחברתו לאנגלית
 באותו הרביעי ביום כי אותו האשימה

פעמיים. בביתה אותה אנס שבוע
 סניגורו, בעזרת ממעצרו שוחרר סטן

 ארבעה אחרי וינשטיין, יהודה עורו־הדין
 שקל. אלפים עשרת של בערבות ימי־מעצר,

 לסטן אסור כי נקבע בית־המישפט בצו
 או אירים, של למקום־מגוריה להתקרב

שהיא. אישית דרך בכל אליה לפנות
אילנה הזה, העולם לכתבת פנה סטן

 אחו׳ קצר זמן כבר
 בך מאוהב ה״חי הנוזהוו

 וידעתי ׳לראשי, ימעל ער
 אועה כל בעולם שאין

עבורי אחות

 ולשלוח בשבועון להסתייע וביקש אלון,
 מכיוון לאירים, רחשי־לבו את דפיו מעל

 אחרי לפניו הפתוחה היחידה הדרך שזוהי
בית־המישפט. צו

יקרה, איריס
 שעבר האחרון, הנורא, השבוע למרות

או אוהב אני כי שתדעי רוצה אני עלי,
 לחיות לשוב הוא רצוני כל וכי תך,

 תלמיד- כמו אליך פונה אינני בחברתך.
 ואז יפה שתתנהגי בבקשת־בוסר, תיכון
 אליך לפנות מעז הייתי לא לך. אסלח

 שלך האינטליגנציה את מעריץ אני כך.
לה לרגע חושב הייתי ולא תבונתך, ואת

מתנשאת. או ילדותית בפנייה אותך עליב
ש מאז לעשות, מנסה שאני מה כל
 להסביר הוא נובמבר, בחודש אותי עזבת

 תש- שאת בטוח ואני דברים, כמה לך
אלי. ותשובי תכנעי

ת עיניס קו רו  י
ת רגליים כו רו א

הנרי של בסיפרו קראתי שנים פני ף*1
רו עלי שעשה קטע סקסוס, מילר, י

 אוהב גבר אם כי שם כתב מילר עז. שם
 הכל לעשות ומוכן מוחלט, באופן אשה

 תוכל לא זו, אהבה למען הכל ולהקריב
ה את איריס, לפניו. לעמוד אשה שום

מוכן אני בחיי, שגיליתי האמיתית אהבה

 אהובתו, עם לבדו דקות כמה ליו יהיו אס כי יודעהוחשווו המאהב
האושר שזהו כיוון אליו, לחזור אותה לשכנע יוכל

אמר.1 שלי,״ כמו מוחלטת אהבה בפני לעמוד שיכולה אשה ״אין לשניהם, המובטח

 אני ולכן זו, אהבה למען הכל להקריב
אלי. להחזירך אוכל כי חושב

שהתגרש אחרי שנים, ארבע לפני
 ישבתי לישראל, ועליתי מאישתי תי

התכו כל את פיסת־נייר על וכתבתי פעם
האידיא באשה למצוא מצפה שאני נות

 בדיוק ידעתי קטן ילד הייתי מאז לית.
 לי נהירה היתה גם ולכן רוצה. אני מה

 ידעתי מחפש. אני אותה האשד, בדיוק
 ,35ל־ 25 שבין בגיל להיות צריכה שהיא
 וארוך חלק שיער בעלת בינוני, בגובה

כי ידעתי ירוקות. או כחולות ועיניים

 ולבבי. חם וחיוכה נאות תהיינה שיניה
 ושהיא ארוכות תהיינה רגליה כי רציתי

תעשן. לא

ד נשית או  מ
ת שגי חו ו

אינט תהיה כי לי חשוב היה עיקר ך
 ובעלת נוח מזג בעלת חביבה, ליגנטית, י

 תאהב כי רציתי וריגשית. ׳נפשית יציבות
בטוח והייתי מאוד. נשית ושתהיה ילדים

 הוא שהמין מכיוון חושנית תהיה היא כי
עבורי. מאוד חשוב דבר

 ומירי שכוחה נשארה הזו פיסת־הנייר
שפגש עד — ימים שנתיים בארנקי תמת

ידע בינינו הכירה אחותך כאשר בך. תי
החי התכונות כל את ממלאת את כי תי

 והייתי מאשת־חלומותי, שדרשתי צוניות
 יכולתי לא נפשך. את לגלות מאוד סקרן

 ושוב שוב לי אישר יום כל אבל להאמין,
הבחינות. מכל חלומותי נערת את כי

 כושר- ואת החריף מוחך את הערצתי
 יפ־0ב מהבנתך התפעלתי שלך. ההבעה

 את הערכתי באמנות. וטעמך אנגלית רות
תזונ־ ילדתך, בחינוך הכנה התעניינותך

 ד׳ שת הראשונה נפעם
 ודואות אדיו להתקרב

 זקוקה אה נמה יעיד
 ובמה ותום, לאהבה

מהעתיד חוששת את

 אליך התקרבתי וכאשר לחיים. והכנה תה
 ביותר החושנית האשה את כי גיליתי

מעודי. שפגשתי
 הייתי היכרותנו אחרי קצר זמן כבר
 שאין וידעתי לראשי, מעל עד בך מאוהב
 לא לצערי בעולם. אחרת אשד, כל עבורי
 9׳ לוותר תוקף בכל וסירבת כמוני, חשבת

לש רצית איתי. לגור ולעבור דירתך על
 מחיר. בכל ועצמאותך חרותך על מור
 שהמרחק למרות לכך, גם הסכמתי ואני

רב. לאי־נוחיות גורם בתינו בין הגדול
ת א ה ״ ק קו  ז

ה ב ה א ״ ל ס חו ו
 חודשיים אחרי אותי עזכת אשר ^

 את לשאת יכולה אינך כי לי ואמרת
 היא וכי בינינו, שנוצרה הנפשית ד,קירבה
 הייתי לחרות, זקוקה ואת עליך לוחצת
 את שגם אז כבר ידעתי אבל אומלל.
 ממני להינתק תוכלי לא וכי אותי, אוהבת
 שבת קצר זמן אחרי ואמנם, כזו. בקלות
 אלה היו הקודמים. בתנאים איתי לחיות
 יום וכאשר בחיי. ביותר הנפלאים הימים

 הסכם־האהבה את ידיך במו ניסחת אחד
 הסכמתי ממני. מאושר היה לא בינינו,

 נפתרו בכך כי וקיוויתי בו, פרט לכל
בעיותינו.

את גיליתי אחר־כך שבאו בחודשים


