
 את בית־המישפט דן דרך־כלל ^
 מאסר לשנות המורשעים, האנסים ^

 הורשע אשר ,,אביגדור דויד אך רבות.
 מבית־ יצא באונס, אחדים ימים לפני

 בפסק־הדין לביתו. היישר המישפט
 את שבעל למרות כי השופטים, קבעו

 עשה הוא לרצונה, בניגוד המתלוננת
 תוך אכזרי אונס המבצע כבריון לא זאת

 אלימות. והטלת גס בכוח שימוש
 כי לאביגדורי, האמין בית־המישפט

 תהנה דבר של שבסופו בכנות, חשב
איתו. מהיחסים הבחורה

 נאסר האמיתי השם בדוי, סוזאן(שם
 צעירה מקנדה, תיירת היא לפירסום)

 ביקרה לראשונה ורגשנית. עדינה
 את ואהבה שנים ארבע לפני בישראל

 ופגשה כשנתיים לפני חזרה היא הארץ.
 להינשא שעמדה ישראלי, בחור בארץ

לו.
 את סוזאן הכירה חברה, דיר

 דירה לו יש כי לה נודע וכך ,,אביגדור
 דירתו את שכרו וחברה סוזאן להשכרה.

 כשנה. בה והתגוררו אביגדורי של
 של דרכיהם נפרדו השנה, בתום אולם
 עברה והיא וחברה.■הישראלי, סוזאן

 מקום שתמצא עד זמנית, להתגורר
 שהיא דליה, חברתה אצל מגורים,
.,אביגדור של קרובתו
 אביגדורי שנית. השניים נפגשו כאן
 והציע דירה ללא נותרה סחאן כי שמע,

 היא דירתו. את ולשכור לחזור לה
 והשניים ברצינות, להצעה התייחסה

 את ולבדוק ברירה יחד להיפגש קבעו
מצבה.
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 לסוזאן, סיפר אביגדורי בדירה. השניים
 רוצה הוא וכי בישראל, לו קשה כי

 לדרום־ ולהגר הארץ את לעזוב
 ללמוד רוצה הוא כך לשם אפריקה.
 שתלמד מסוזאן ביקש והוא אנגלית,

 כמה הזיזו הדירה, את בדקו הם אותו.
 שנית להיפגש והחליטו רהיטים
יחד. הדירה את לנקות כדי למחרת,

,אביגדור הזמין הדירה, מן כשיצאו
 הם ארוחת־ערב. איתו לאכול סוזאן את

 סוזאן בשוק״הכרמל. למיסעדה נסעו
 כי אמרה היא תוכניותיה. על לו סיפרה
 לה יעזור ואז לארץ, לבוא עומד אביה

 נחרד הגבר בתל־אביב. חנות לפתוח
 זו היתה כי לה אמר הוא זו. מתוכניתה

 לפתע, ואז, לארץ. שבאה מצידה שטות
 בה. מתאהב שהוא לו נדמה כי לה אמר

 בשפה .כל־כך בקיאה איננה סוזאן
 היתה לא ״התאהב״ והמילה העברית,

פניה. מלוא הסמיקה היא לה. נהירה
 מעוניין בעצם אולי כי הבינה, אז רק
 גבר שבין יחסים איתה לקיים הגבר

 ״אל מייד. אותו דחתה והיא לאשה
 וביקשה לו אמרה שטויות,״ תדבר
לביתה. לחזור

 המכונית, מן סוזאן ירדה כאשר
 כי לאיש תגלה שלא הגבר ממנה ביקש

 לא שהדבר כדי איתו, הערב את בילתה
 על לנשקה ניסה הוא לאשתו. יוודע
בהחלטיות אותו דחתה היא אך פיה,

 את תלש הוא רגליה. על והתיישב
 החזיה את והסיר מגופה השימלה
 צווארה סביב ידיו את שם אז מעליה.

 בלי אותך לדפוק יכול ״אני לה: ואמר
אותר׳״ להרוג וגם הכרה

 נדהמת כל־כו היתה סוזאן
 קורה. מה הבינה לא שכמעט ומזועזעת,

 שלא כדי לזו, זו רגליה את הצמידה היא
 וניסתה תחתוניה את להסיר יוכל

 על אותה דחף הוא אולם להתיישב.
 ״אני ישבנה. על אותה ונישק ביטנה
לה. אמר אותר!״ אוהב

 בה התאהב כי לה מספר החל הוא
 אמר הוא רציניות. כלפיה כוונותיו וכי
 למענה, אשתו את לעזוב מוכן הוא כי

אליו תצטרף שהיא רוצה הוא וכי

 ״אני לה: ואמר ממקומו קם אז הזמן. כל
טוב:״ לי תעשי עכשיו טוב, לד עשיתי

 ומשר מיכנסיו את הסיר ,אביגדור
 לי!" ״תעשי מינו. לאיבר ראשה את

 את לפתוח יכלה לא סוזאן עליה. ציווה
 אחר־כר בו. נגעה פחד מרוב אר פיה׳

 והחל ארבע על ,אביגדור אותה העמיד
 אותה: שאל זמן אותו בכל אותה. בועל
 סוזאן אותי?״ אוהבת כבר את ״כעת

 לו ואמרה בראשה להנהן רק הצליחה
שיפסיק. כרי גמרה, כי

 אר ללכת, רצתה שהתלבשה, אחרי
 למלא ממנה ביקש הוא לה. נתן לא הוא

 ״אני אותו. לו ולתרגם טופס עבורו
 אמרה אותי!" הגעיל הוא למות, רציתי
 כלל הבחין לא הגבר אבל סוזאן.

לה נתן הוא האשה, של ברתיעתה

 נמסה כיצד הרגיש אינטימיים,
פעולה. איתו משתפת והיא התנגדותה

 מיפתב ^
הפלא מן ^

 עורר־הדץ אביגדורי, של ניגודו ך*
 ללקוחו כי טען שרעבי, אריה ^

 כנה טעות בעובדה. טעות היתה
 היה הוא החוק. דרישות לפי והגיונית,

 הפה מן רק מסרבת הנערה כי בטוח
 על התגבר המישגל במהלר וכי ולחוץ

 כן על פעולה. משתפת והיא התנגדותה
 מרשו את לזכות ־הסניגור ביקש

אונס. מאשמת
,,לאביגדור האמין לא בית״המישפט

 עצמו את הביע הוא גזר־הדין. לפני
אביגדור: כתב וכר כנה. בצורה

 אני ואין עבריין אינני ״כבודכם,
 דרכי! אינה הפשע דיר להסתבר. נוטה

 עב הייתי ואימה. זוועות ראיתי במעצר
 ציבור ומזיקי 'שליליים טיפוסים
 וצרכנים ספקי־סמים פגשתי

 אני בבית־המעצר... בשפע הנמצאים
 רוצו הייתי ולא ממעשיהם סולד

ילדי. עם הולד אני כאשר לפגשם,
 בקת הוכפש כבר שמי ״כבודכם,

 רבוו ושנים ושכניי. לקוחותיי מכריי
כל. בפני ראשי ארכין עוד

 רצוני בתחינה, מבקש אני ״כבודכם,
 אפשר אנא בחיי, זה עגום' פרק לסיים

 אינס מלא... לתיפקוד לחזור לי
התיימרת ולא גברי שוביניסט

 שהיא בטוח ״הייתי הנאשם. אמו גבוי!״ שוביניסט ״אינני
בהתחלה...״ עדיה שרחצתי נו ער ר׳ ושתסלח חיהנה,

 שום בינינו אין ״תפסיק! לו: ואמרה
זו!" בדיר תלד ואל דבר,

 ״נשים
בפות" אוהבות

 החליטה ערב, אותו קורות גלל ך*
 הדירה את לשכור שלא סוזאן
 באה זאת, למרות אבל .,מאביגדור

 לדירה. ונכנסה בצהריים למיפגש
 ,שאביגדור מכיוון נפט, ריח היה בחרר
 השניים נמלים. נגד הריצפה את ריסס
 של הארנק וביניהם הספה על ישבו

 הארנק את הגבר משד לפתע סוזאן.
 ניסתה היא נדהמה. סוזאן בחזה. ותפס

 בה החזיק הוא אר ממנו. להשתחרר
 באנגלית: וצעקה בעטה היא בחוזקה.
הספה על אותה דחף הוא אר ״*!!*מ״

 את להוכיח כדי לדרום־אפריקה.
 ללכת ממנה ביקש דבריו רצינות
 דרום־אפריקה לשגרירות למחרת
 הוא לוויזה. זקוקים קנדים אם ולברר

 היה יכול מין, רק רצה אילו כי לה אמר
 עם זאת רוצה הוא אבל זונה, לקחת
אותה. רוצה הוא ולכן רגש,

 יכול הוא כיצד אותו שאלה סוזאן
 אינם כמעט הם כאשר אותה, לאהוב

 היא כי לה הבטיח הוא אבל מכירים.
 עשיתי לאשתי ״גם אותו. תאהב עוד
 אהבה היא ולכן ,16 בת כשהיתה זה את

הגבר. ציין בכוח!״ אוהבות נשים אותי.
 הוא אבל לקום, שוב ניסתה סוזאן

 וביקש אותה ליטף בכוח, אותה לפת
 לו אמרה היא פניו. על לשבת ממנה
 אף אותו, לדחות כדי מחזור, לה שיש
 אותה ומשר לו איכפת שלא אמר הוא

בכתה והיא אותה מלקק החל הוא אליו.

 למחרת. לחזור לה ואמר לדירה מפתח
 מה לה. וסיפרה חברתה אל מיהרה סוזאן
 שהפנתה החברה זו היתה לה. שקרה
 אונס לקורבנות סיוע למרכז אותה
למישטרה. גם פנתה ומשם

 קרה. מה כלל הבין לא אביגדורי
 בתחילה עשתה סוזאן כי בטוח היה הוא
 היה שלא מכיוון סירוב, של גינונים רק
 בפעם כבר למיטה להיכנס נעים לה

 בהמשר כי בטוח היה הוא הראשונה.
 הוא תיהנה. היא גם ביניהם היחסים

 לו נענתה לא בתחילה כי הודה
 הבהירה לא גם מאייר, אר בהתלהבות,

 כי חד־משמעית בצורה לדעתו, לו,
 היתה לדעתו, זו. בקירבה רוצה איננה

 ״לא בבחינת: רק הראשונית התנגדותה
 ואחרי אותי!״ תכניע להתמסר, לי נעים

יחסים איתה לקיים שהתחיל

 מסכימה, שסוזאן בכנות חשב כי
 לו, האמין אבל המתמיד. בכיה למרות

 וכי פרשיית־אהבים איתה לנהל רצה כי
 כל־כר היה הוא כבריון. בה נהג לא

 אחרי כי שהאמין כגבר, בקסמיו בטוח
 מכר תהנה איתו יחסי־מין שתטעם

 שהיה הלחץ על לו תמחל ואז מאוד,
בתחילה. להפעיל צריר

 בגזר־דינו התעלם לא בית־המישפט
 משפיל מכוער, היה שהמעשה מכד

 ,אביגדור על גזר בית־המישפט ופוגע.
 חמישה רק מתוכם מאסר, חודשי 18

 במעצר ישב כבר שהוא ומכיוון בפועל.
 מייד. שוחרר הזאת, התקופה את

 אלף 50 גם עליו הטיל בית־המישפט
 נזק סבל כי בכר, והתחשב קנס, שקל

מעצרו. בגלל גדול כלכלי
 גם השופטים על שהשפיע ייתכן

מבית־המעצר הנאשם שכתב מיכתב

 ע לי צר כזה. ולהראות להישמע
 להראו הסיכוי ומידת הסתבכותי

 קלושי בבית־מישפט כנאשם שנית
ביותר.״

 זא לראות מכבודכם ״אבקש
 מז הנקי עברי חד־פעמית. כמעידה

 עברו לזכותי... היום עומד רבות שנים
 אנ ומבקש כה עד ביותר קשה תקופה

 ומתחי נוסף מאסר ממני מינעו אנא
נוספים. נפשיים

 ראע את מרכין אני ״כבודכם,
 א! בי תנו "אנא ומבקש: בפניכם

אמונכם׳.״
 והק לו נעתר בית־המישפט

 בין לקנדה הוחזרה סוזאן בעונשו.
 זב את בנפשה תישא והיא אביה,
רבים. ימים עוד האונס
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