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 אמרתי עירומים. ששנינו איך לנסוע.

 להתלבש! לי תתן טובה, ,תעשה לו:
 אמר הוא הדרך?׳ כל ככה אסע אני איך
 אחד! לאף חשבון עושה לא ,אני לי:
 ככה!׳ לנסוע רוצה אני

 שעה היה וזה ככה, נסענו הדרך ״כל
 שאנשים שעה לי, נדמה חצות, אחרי 1

 עליי, הסתכלו וכולם מבילויים חוזרים
הדרו! כל עירומה ואני עירום היה והוא

 עושה אתה בושות איזה לו: ״אמרתי
אליי." לב שם לא והוא לי?

 של לשכונתה סמוך הגיעו כאשר
להת לה ונתן הרכב את אדי עצר חיה,

 לביתה. עירומה תיכנס שלא כדי לבש,
 המישטרה, של ניידת לידם עצרה אז

 אם אותם ושאל פנימה הציץ שוטר
 הכל כי לו שענו אחרי בסדר. הכל

מחייך. כשהוא השוטר הסתלק בסדר,
 לבית־ השוטר את הביא הסניגור

 את ראה כי העיד והוא המישפט,
 על כאשר במכונית, יושבים השניים

 של וידה שמיכה, מונחת אדי של ירכיו
לשמיכה. מתחת הנערה
 מכונית־מיש־ כי הכחישה לא חיה

 שוחח ושהשוטר לידם, עצרה טרה
כל היתה כי הסבירה היא אבל איתם.

 ומבוהלת, לה שקרה ממה נדהמת בך
 השוטר. לפני להתלונן חשבה שלא עד

 אדי, את מכיר שהשוטר ראתה גם היא
 הכחישה היא מילה. אמרה לא ולכן

 השוטר. עם דיברה עצמה שהיא
וטרק ביתה, ליד חיה את הוריד אדי

 מיספר־ את והשאיר איתה שהתקשר
 מכיוון התקשרה היא וכי שלו, הטלפון
 לקבוע ממנה ביקש הוא ממנו. שפחדה
ב פגישה איתו קבעה והיא פגישה,

 היום. בשעות בעיר, המרכזית תחנה
 שיחה השניים שוחחו לא זו בפגישה

 פן וחשש מבוהל היה אדי כי ארוכה
 קבעו הם אנשי־מישטרה. אותו יראו

 של ביתה ליד למחרת, שנית להיפגש
חיה.

 אדי הגיע הערב, בשעות למחרת,
 להיכנס מחיה וביקש במכוניתו למקום

 עמרו הם סירבה. היא אבל למכונית,
 קצין־ אליהם ניגש כאשר ושוחחו,

למקום. שהוזמן המישטרה
 חיה לו אמר הקצין הגיע כאשר
 אותו, הזמנתי אני בסדר, ״זה במהירות:

 בבית־ אבל איתור להתחתן רציתי אני
 רק זאת אמרה כי חיה סיפרה המישפט

 אם אדי, בה ינקום פן ופחד לחץ מחמת
שנית. ייעצר

המת את הסניגור חקר זו בנקודה
 נשארה היא אבל וחקור, חזור לוננת

 את יזמה היא שלא בגירסתה עקשנית
 את לבטל שהציעה היא ולא הפגישה,
איתה. להתחתן אדי יסכים אם התלונה

 ובחורה מסורתיים, בבית ״אצלנו
 הנישואין. עד שלה הכבוד את שומרת

 לשמור רוצה שלנו במדינה בחורה ואם
 מה לה! נותנים לא כן גם אז כבודה, על
 הראשון, ביום גבר עם יוצאת אני זה?

 בצורה אליי להתנהג צריך הוא וכבר
את אמרתי מלחץ אני אלימה? כזאת

לי שיש נשבעת ..אני
 איך בזבחח־ים, ט1י0

 אדם ע□ אתחתן אני
 שאנס בוספיק שלא
 גם1 תי1א תיבה אותי,

עיתנמרי תי1א החזית
?״ חזתה חדתן־ בר

 נוספת פגישה קבעו לא הם הדלת. את
 לביתה. עלתה חיה מילה. אמרו ולא

 למיקלט נכנסה היא כבר, ישנו הוריה
והתרחצה.

 לא ובכיתי, ישבתי הלילה ״כל
 היו ההורים הלילה. כל להירדם יכולתי
 ידעו לא הם ישנים. היו הם אבל בבית.

דבר,״ יודעים אינם היום ועד דבר, שום

 הוא
סאדיסט!

 בבית חיה ישבה השבת יום ל ף•*
 פנתה היא המיקרה. על וחשבה ^

 בבוקר, הראשון ביום רק למישטרה
אונם. על והתלוננה

 לתחנת־המישטרה, והובא נעצר אדי
מההש ובוכה באזיקים כבול כשהוא

פלה.
 ביניהם נערך כאשר כי טענה חיה
 לה הציע בתחנת־המישטרה, עימות

 והתחנן רגליה את נישק נישואין, אדי
 אדי התלונה. את ותבטל לו שתסלח

 נישואין על חשב לא מעולם כי העיד
 השוטר גם כזה. דבר לה אמר ולא איתה
 שום שלו בדוח רשם לא במקום שהיה
הצעת״נישואין. על דבר

מ אחדים ימים אחרי שוחרר אדי
 בבריכת־השחיה. לעבוד וחזר מעצרו

 לקבוע וביקשה חיה התקשרה לדבריו,
 תנאי פי על כי ידע הוא פגישה. איתו

 להיפגש לו אסור בערובה השיחרור
 עם התקשר הוא חשש. ולכן איתה,
 אותו ושאל בצבא־הקבע, רב־סרן אחיו,

 יפנה הוא כי לו אמר אחיו לעשות. מה
ש השוטרים מאחד ויבקש למישטרה

 בעת מרחוק ויעמוד אליו יתלווה
הפגישה.

אדי דווקא זה היה כי סיפרה חיה

 שאדי פחדתי כי לשוטר. שאמרתי מה
 שוב. אותו יעצור השוטר אם בי יתנקם

שע בן״אדם עם אתחתן אני איך אבל
 שאני בן־אדם כזה? מיקרה לי שה

 מתנהג הוא וכבר שעה, אותו מכירה
שכזאת? אלימה בצורה אליי

מב סיוט לי שיש נשבעת ״אני
 על להסתכל יכולה לא אני חורים,

 שלא אדם עם אתחתן אני איך בחורים.
 וגם אותי היכה אותי, שאנס מספיק
 מילא, הדרך? כל עירומה אותי החזיר

 ואהבתי תקופה איתו יוצאת הייתי אם
 בן־אדם אבל ממנו, והתאכזבתי אותו

 איך אותי, והשפיל כזה רבר לי שעשה
 שפוי לא שהוא אדם עם אתחתן אני

בדעתה
 לא איתו, להתחתן רוצה הייתי ״אם
 ניגשת הייתי למישטרה. הולכת הייתי
 ,אני לו: אומרת והייתי הביתה אליו

 להתחתן רוצה אני אותך, אוהבת
 בן־אדם סאדיסט, לי נראה הוא איתך!׳
בדעתו.״ שפוי ולא שמכה

והסני בסיכומיה, אריאל התובעת
ה את הדגישו בסיכומיו, ישראל גור

 יש כי אחד כל וטענו בעדויות סתירות
מייצג. הוא שאותו לצד להאמין
 השופטים של מלאכתם כי נראה

 אדי אנס האם למדי. קשה תהיה בתיק
 התלהבות מתוך הצעירה־הבתולה את

 בהסכמה, הכל נעשה שמא או ריגעית,
 על התחרטה לביתה חזרה וכאשר

 בתוליה על לוותר הנמהרת החלטתה
 באותו לראשונה הכירה שאותו לגבר

 שנים אותם ששמרה אחרי הבוקר,
 לוותר מוכנה חיה היתה האם לבעלה?

 לה מציע אדי היה אילו התלונה, על
 או הכתם? את למחות כדי נישואין

 קשה, כל״כך טראומה לה נגרמה שמא
בלילות? סיוטים לה שיש עד
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