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 לבית־המישפט. המיסתורית הקאסטה את סוף־סוף להביא כדי וטריס,
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גרינוואלז פול
המחבוא למקום

!סתיו 1 שבו
הקאסטות את

הסויט, שבהן
את ,1 לדברי

ומיקוה 1 עוב
 הרגשתי בחיי, לראשונה פעם,

מטושטשת.״
 המיבחנים הפכו רגע מאותו
 המפיק ביותר. וסוערים פרועים

בגפ הצעירה של זרועה את חרך
 לי יש אם לברר ־״כדי בוער רור

ו חווה, סיפרה עצמית,״ שליטה
 להתפשט. ממנה דרש כך אחר
 אשה היא חווה אבל סירבה. היא

 ומישקלה מטר 1.55 גובהה צנומה,
 בריא, ״הוא בלבד. קילוגרם 41כ־

ב אותי הפשיט הוא וחזק, גדול
ש לעצמי שאדמיין לי ואמר כוח

 ז קאסטה אין או קאסטה ש
 יותר כבר מטרידה זו שאלה
 פול בית־המישפט. את חודשיים
 האוניה של בעליה ךינואלד.

 לתיקשורת־ גדול ומומחה ודליה
 ביום הזו הפצצה את זרק מונים,

 לע־ המתלוננת היתה אמורה בו
 בבית־המישפט. נגדו להעיד ית

 ה־ מתוך שפנים השולף כקוסם
 את גרינוואלד אז הפתיע יבע,

 סברין התובע את ׳ת־המישםט,
 סניגורו, את ואפילו שראטר !וזי)
 בידו יש כי והודיע שלנגר, וזדון

 מהלך כל את צילם שבה אסטה
 לדץ. הועמד שעליהם עניינים

 לזיכויו תביא טען, הוא זו, אסטה
ניידי.

 גריג־ פול כאשר התחיל הכל
 ונאה צעירה אשה פגש !לד

שת היא בלב־דיזעוף. ית־קפה
 ירד והוא חברה, עם קפה שם 

 בבניין, הנמצא ממישרדו. יגע
 לשולחנה ניגש הוא לנוח. יי

 לשמש מתאימה היא כי לה מר
 עצמו הציג הוא טלוויזיה. ריינית

 וסיפר אודליה האוניה כבעל !ניה
 שונות טלוויזיה תוכניות על ;

 הצעירה היתה לדעתו מתכנן. ־.וא
 אחת את להנחות ביותר :אימה

האלה. ווכניות
_ 40 _ _

 ונאה, צעירה אשד. לכל כמו
 בדוי, (שם לחווה גים בוודאי היה

 חלום לפירסום) נאסר האמיתי השם
 היתה כבר אמנם היא כוכבות. על

 מיקצוע ובעלת לילד אם נשואה,
 היא גם אבל בבית־חולים, כאחות

 עולם- של הפיתוי לפני עמדה לא
 באותו איתו שוחחה היא הזוהר.
 יחד בו, ופגשה חזרה ואף מעמד

 את בדיוק לברר כדי בעלה, עם
הנושא.

לה כדי כי לה אמר גרינוואלד
להע עליו יהיה התאמתה על חליט
 נקבעה מסד. מיבחני אותה ביר

 גרינוואלד של במישרדו פגישה
ל הגיעה היא חווה. את לבחון כדי

 9 משעה בעלה. עם יחד מקום
 ,1982 באוקטובר 19דד בערב וחצי
עב לילה, באותו וחצי לאחת ועד
בנוכ שונות בחינות הצעירה רה

ה התארך כאשר אולם בעלה. חות
 הביתה לשוב הבעל החליט זמן,
 והיא לישון, בנם את להשכיב כדי

גרינוואלד. עם יחד באולפן נותרה
שה הקפה את ששתתה אחרי

 חווה חשה גרינוואלד, לה ציע
של לילות ״עבדתי מטושטשת.

 ועמדתי חולים על כאחראית מים
 לשלוט יודעת ואני לחץ במצבי

ה ״אבל חווה, סיפרה בעצמי,״

 היחידה והדרך הביתה נכנס פורץ
 היא בעלי של חייו את להציל
 איתו.״ ולשכב הפורץ את לפתות
מאו לילה שעת כבר היחד. השעה
 לכודה עצמה את ראתה חווה חרת,
 גרי- אותה אנס כאשר מוצא. ללא

 אך צעקה היא לדבריה, נוואלד,
שמע. לא איש

ובי התלבשה היא האונס אחרי
 וגרי־ רע הרגישה היא ללכת. קשה

מו עבורה יזמין כי אמר גוואלד
 הכל התחיל זה במקום אבל נית,

 להתפשט לה אמר הוא מחדש.
 מבקש רק הוא כי והסביר שוב

 כדי שלד. הפוריטאניות את לשבור
 אנס ״הוא אמיתית. לכוכבת להפכה

 היה נגמר זה וכאשר שוב אותי
 מצאתי יצאתי, בחוץ. אור כבר

הביתה.״ וחזרתי מונית

 חיפוש
קאסטות

 את חווה שמרה ימים ישה
 גילתה אחר־כך ורק סודה, ■
 ולעורך- לבעלה שלה, לחברה הכל
 חברתה. אותה היפנתה שאליו דין

 הלכה היא עורך־הדין עם ייחד
אח מידיעות רונן משה לעיתונאי

 הסיפור כל את לו וסיפרה רונות
שיח למישטרה. שפנתה לפני עוד
 מייד פורסמו והדברים הוקלטה תה

בעיתונות.
 במישטרה חווה התלוננה אז רק

 גירסתה. את וסיפרה רשמי, באופן
 כי מייד ואמר נעצר גרינוואלד

 מה כל כי טען הוא שקר. הכל
 המלאה בהסכמתה היה שנעשה

פית אשר היא ולהיפך, חווה, של
 החליט בית־המישפט אותו. תה

 ההליכים תום עד אותו לעצור
המישפט. שמיעת את ולזרז

לה חווה עמדה שבוע ביום
 להצהיר גרינוואלד ביקש עיד

 כי לשופטים אמר הוא הצהרה.
 שעליה קאסטת־וידאו נמצאת בידיו

״הקא הכל. את ערב באותו הקליט

 הסביר חפותי,״ את תוכיח סטה
גרינוואלד.

 שמיעת את דחה בית־המישפט
 כי והחליט המתלוננת, של עדותה

 שתיצפה לתביעה, תוגש הקאסטה
 לבטל מקום יש אם ותחליט בה
מהא בה ולחזור כתב־האישום את

 אחרי הרדיפה התחילה אז שמות.
לפר הומצאה טרם היא הקאסטה.
חו כבר שחלפו לפרות קליטות,
 הפרקליטות במיסדרונות דשיים.

 כזו, קאסטה כלל אין כי ליחששו
 להשפיע כדי תרגיל היה הכל כי
אותה. ולהפחיד המתלוננת על

 להתחדש עמד כאשר השבוע,
חיכ וחווה גרינוואלד של סישפטו

 על לעלות כדי האולם ליד תה
ל גרינוואלד סיפר דוכן־העדים,

הקא את מסר טרם מדוע שופטים
 אותה למסור מוכן לא ״אני סטה.
 לבית־המי- מאשר חוץ אחד לאף

 שהתביעה רוצה לא אני שפט.
 שלי, מהקאסטה שיעורי־בית תעשה

ישי אותה, יקבל בית־המישפט רק
מידי.״ רות

 לבית־המי- מסר שראטר התובע
 עשתה מצידה המישטרה כי שפט
 להמציא לנאשם לעזור כדי הכל
 מוטי המישטרה סמל הקאסטה. את

 כדי לבית־המעצר בא בן־בסט
 את ולהביא גרינוואלד את ללוות

 ללכת סירב הנאשם אך הקאסטה,
 גריג־ שאל שופטי״ ״אתה איתו:
 את אתן ״אני השוטר, את וואלד

לבית־המישפט.״ רק הקאסטה
 החליט וינוגרד אליהו השופט

 הוראה נתן הוא לפרשה. קץ לשים
ה ועל מייד תיקח המישטרה כי

סני עם יחד הנאשם, את מקום
 לבית־המישפט יביאו והם גורו,

 חד- במיבצע וכך, הקאסטה. את
 מבית־המי- המישלחת יצאה פעמי,
הקא מחבוא את לגלות כדי שפם
 צלם גם נלווה המישלחת אל סטה.

 שהנציח צפריר, ציון הזה העולם
שלב. כל

והק בן־בסט מוטי הסמל כאשר
להו עמדו בן־חיון פלורה צינה
הת למכונית, גרינוואלד את ביל

אזיקים. בידם אין כי להם ברר

 קאסטות שלוש משם ושלף כארגז חיטט גרינוואלד
 סוף־ ולמצלמה. בן־כסט לסמל אותן והראה וידאו

המסתורית. הקאסטה את לראות מישהו זכה סוף


