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אותה, ירצח כי עליהמעשי־סדום. בה וביצע לשני אחד אשפה מחדר אותה גרר

 רונן ששת כי טוענת המתלוננת
 אייס לביתה, בדרכה אותה עצר

מעשי־אונם. מספר בה ביצע ואחר־כך
 גם ואני מסומם אני ממני, ״תיזהריס1או

 את מסוכן, אדם בן אני שיכור,
הצעירה. על רונן איים בחיים,״ לצאת לא עלולה

 לו ושאין מהפה, הגה אוציא שלא אותי.
 אותי דחף הוא אותי. לשמוע סבלנות
 ואמר לקיר אותי הצמיד פנימה, בגסות

 בכל אותך לחנוק יכול אני ״הרי לי:
 הבנתי אני אז עליך,״ לי בא לא אבל רגע,

 על לשמור ניסיתי פסיכופאט. שהבן־אדם
 הבגדים מעל לי, נגע והוא שלי, קור־הרוח

הרגליים. ובין בחזה שלי,

 באמת שאני מכיוון שלי. לבניין להגיע
 ורציתי אותי יעזוב שהוא לו האמנתי

 ״תלך לו: אמרתי אז הביתה, להגיע
 ״בסדר אמר: הוא גרה.״ אני כאן עכשיו,
 משהו לך שיקרה מפחד אני אבל גמור,

 שתרגישי אותך, אלווה אני בחדר־המדרגות,
 טוב.״ יחס לך שנתתי

שאביא ביקש הוא שלי, לקומה כשהגענו

 בידיים אותי תפס הוא רצוחים. נהיה כולנו
 הושיב הוא שלי. החדר לתוך אותי ודחף
מילימטר. לזוז לי נתן ולא כסא, על אותי

 ועל שלו, החיים על ודיבר ישב הוא
 וכל חבורת־הכרם ועל בגרמניה בית־הכלא

 בשקט, לו האזנתי אני כאלה. סיפורים מיני
 שמעיק מה כל את יוציא הוא כי קיוויתי

על אותי השכיב הוא לי. ויניח עליו

לכיס. המפתח את ודחפתי שלי,
 במיטה אותי השכיב הוא כשחזרתי,

 סגר שלי, הבגדים מכל אותי הפשיט שלי,
 שלי, בחדר אותי בעל הוא ואז הדלת, את

 הרשה הוא נגמר, שזה אחרי שלי. במיטה
 ממנו ביקשתי הזמן כל אני להתלבש. לי

 רוצה את ״אם ואמר: התרגז והוא שילך,
אני שלך. הפה את תסתמי בחיים, לצאת

ת תמונות עויו ד חזוו ני שי  האונס ממיקו■ אחד את המישסוה מ
ונאנסה וגיששו אחו אשנה מנח נגררה הקורבן ביותו. האכזריים

 שלי כשהפנים להסתובב עלי פקד הוא
 כזאת. ברזל רשת היתד. שם הקיר, אל

 לי ונגע שלי המיכנסים את פתח הוא
 איבר־המין את הרגשתי אז באיבר־המין.

 שוב הוא כך אחר שלי, הישבן על שלו
החוצה. אותי גרר

אנס  ה
האדיב

 סוף עד להגיע אותו לאלץ ציוד ,ך*
 ונמצא שגרירות יש שם כי הרחוב, 1

 סירב הוא אבל ולילה. יומם זקיף שם
 אבל אותי, שיעזוב ממנו ביקשתי בתוקף.

 שהשפעת עד אותי צריך שהוא אמר הוא
 ציבורי בניין איזה שם יש תעבור. הסמים

 אבל לשם, שניכנס רצה והוא גדול גן עם
 לתוך אותי וגרר בגרון, ככה לי תפס הוא

בכיתי. אני החצר.
 יודעת לא אני ממתכת, משהו שם היה

 שאשים עלי ציווה הוא היה, זה מה בדיוק .
 הראש את אוריד הלוחות, על ידי את

 המיכנסיים את לי הוריד הוא אז ואתכופף.
 אותי,״ ״תעזוב :לו אמרתי התחתונים. ואת
 בוערת סיגריה לי שידחוף אמר הוא אבל

 שוב כאלה. איומים מיני וכל לאיבר־המין
 כך ואחר מעשה־סדום. בי עשה הוא

 הייתי הרגליים. בין לי לפשפש התחיל
 את שלף הוא טמפון, לי והיה במחזור
 הוא האדמה. על וזרק החוצה הטמפון

 ביצע הוא ואז האדמה, על לשכב עלי פקד
 הוא מופלגת בג׳נטלמניות ואז אונס. בי

 המעיל של הגב את ניקה לקום, לי עזר
 לי שיניח הבטיח והוא מהאדמה, שלי

 ג׳נטלמן שהוא לי אמר הוא הביתה. ללכת
הבית. עד בחורות מביא והוא

 גרה שאני לו להגיד אם התלבטתי
או שילך, לו להגיד ואז אחר, בבניין

 והמים מסומם, נורא הוא כי מים, כוס לו
 לו להביא התכוונתי שלא כמובן יעזרו.

 שפתחתי ברגע המישטרה. את רק מים, כוס
 הוא הדלת. על הסתער הוא הדלת, את
 לו אמרתי כי שם, שלי שההורים ידע

 לא לי ואמר הדלת את סגר הוא קודם.
ידעו, שלי ההורים אם כי הגה, אף להוציא

 וכיסה שלי הרגליים את הרים שלי, המיטה
 הזמן וכל הראש, את לי ליטף הוא אותי,
 ההורים את לרצוח מתכוון שהוא אמר
 שיש ראיתי לחייהם, חששתי אני שלי.

 במעשים שולט שלא בן־אדם עם עסק לי
 ובדרך לשירותים, ללכת ביקשתי שלו.

ההורים של חדר-השינה דלת את נעלתי

לביתה, הנאנסת את באדיבות ללוות התעקש באונס הנאשםבבית אונס
בחדרה, בביתה, גס מעשי־סדוס. בה ביצע שלדבריה, אחרי

חייו. על לה שסיפר לאחר הסמוך, בחדר ישנו הוריה כאשר אותה, ובעל חזר הוא

 אני מצידי. כאן קבור הזאת הדירה בתוך
רוצה.״ שאני כמה פה אשאר

 שהוא ראיתי אחרת, אפשרות על חשבתי
 רוצה אתה ״אולי לו: אמרתי כולו, רצוץ

 מהרעיון מאוד נלהב היה הוא ?״ קפה כוס
 קופסת הורדתי למיטבח, איתו הלכתי הזה.

 הקנקן את ביד לו ונתתי וסוכר, נס־קפה
 את תעשה ״אתה לו: אמרתי המים. של

חוזרת.״ ותיכף לשירותים הולכת אני הקפה,
 במהירות האצבעות קצות על הלכתי

 והשארתי אותה, פתחתי הדירה, לדלת
 את ישמע לא שהוא כדי פתוחה, אותה

 זה במדרגות, בהיסטריה רצתי הטריקה.
 עד הדרו את עשיתי בבוקר. שש היה

בשגרי לזקיף אמרתי בשניות. השגרירות
 יש כי המישטרה, את מיד שיזעיק רות

 כל אותי שאנס מטורף, שלנו בדירה
 ניסה הוא אדיש. די היה השוטר הלילה.

 בפניו התחננתי הלך, לא וזה להתקשר
 רגיל. מטלפון ויטלפן לשגרירות שייכנס

 דקות כמה ואחרי הזמן, כל אתו נשארתי
מגיעה. ניידת פיתאום ראיתי

ל נכנסתי שלו, הפנים את כשראיתי
 מוקפת שהייתי ולמרות נוראה, פאניקה
 אחד לרוץ. התחלתי חמושים, שוטרים

 להיכנס סירבתי אותי, הרגיע השוטרים
 ואני באזיקים, אותו כבלו הם לניידת.
 ובזה למישטרה. אחרת במכונית נסעתי

הסתיים. זה
איילת. דיברי באן עד

 כולם, את הנאשם הפתיע זה בשלב
 נמצא הוא כי וטען רגליו על קם כאשר

 מסמים. בטיפול־גמילה שנים ארבע כבר
 זיקפה לו אין לפעמים זה טיפול גיגלל
 זרע אין זיקפה, יש כאשר גם אבל כלל,
 שאיילת מהדברים 80̂ס זאת ובכל כלל.

 בכוח לא היה זה אבל נכונים, הם מספרת
בחניקות. ולא

נמשך. המישפט




