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 מעדיפה אני למה? גבר. עם שכבתי
 אלי יתייחסו שלא כרי עקשנית להיות

 ברצינות, אכיר אני קורם זולה. כאל
 זה אחר־כך ורק כוס־קפה, על ארבר
 מוסד נגד שהיא מכריזה היא יבוא."

 האהבה. את הורס ,,זה הנישואין:
 מיסגרת כזאת צריך מה בשביל

 אהבה עם ביחד לחיות עדיף כובלת?
כתובים.״ הסכמים בלי אמיתית,

*
כמעט
אונס

ה, ט  מכל מבטים הסוחטת סני
1  לביתה להגיע נוהגת בה, הפוגש 1

 אוהבת ״אני ברגל. תל־אביב שבדרום
מאוד.״ בריא גס וזה זה, את

 גם לבדה, ברחובות פוסעת היא
 אני ״לא, המאוחרות. בשעות־הלילה

אומרת, היא מאונס,״ מפחדת לא

 אני ,בסדר, לו: אמרתי ביפה. איתו
 בכוח? למה אבל הכל. שנעשה מסכימה

רכות במילים קודם!" ונשוחח נשב בוא
 לבסוף שהתרכך. ער אותו, הרגיעה היא
 מה ״זה זממו. את לבצע מבלי האנס נס

 את לאבד לא בחורה. לכל מציעה שאני
 הא־ עם יפה ולדבר לשבת העשתונות,

עוזר.״ זה נס.
 מאמינה המובלטת מיניותה למרות

 ביושב־במרומים. שלם בלב אניטה
 את לנשק מקפידה היא מהחדר בצאתה
 מדליקה היא שישי יום ומדי המזוזה,

 כמו מאמינה לא ״אני נרות״שבת.
 שלהם, בלבוש שמסתגרים הדתיים,

 מאמינה אני שנה. מאה לפני כמו וחיים
לר לא לגנוב, לא המוסריים. בדברים

ב לפגוע לא ששומרים בדברים צוח,
 להחזיר שניסה רב היה פעם אחרים.

 דתי ספר לי נתן הוא בתשובה. אותי
 זה אבל דווקא, מעניין היה זה שאקרא.

דתיה.״ להיות בשבילי לא

ההמון בקרב אניטה
אותם!׳ להסתיר חייבת לא היא להראות, יפים לברים לבחורה יש ,אם

 אותי.״ לאנוס ניסו שפעם ״למרות
 נסיון־ על ארוך בסיפור פותחת ואניטה
הזה. האונס

 קשובים הם השיא. זה ליושבי־הפאב
 אניטה מרותקים. ממש לסיפור,
 פרט, כל על מתעכבת בסיפור, מאריכה
 הצורך, לפי הקול את ומנמיכה מגביהה

בסרט־אימים. מדובר כאילו
 מלי־ באחד — הסיפור של קיצורו

 חזרה והקרים, החשוכים לות־החורף
 הנמצאת לדירתה, לבדה פצצת־המין

 הדלת, את פתחה היא בקומת־קרקע.
 ל־ ״נכנסתי מוחלט. חושך שרר בבית

שהש שחלון־המיטבח, וראיתי מיטבה
 התקרבתי עכשיו. פתוח סגור, ארתי
 רצתי שבורים. שהסורגים וראיתי אליו
 אם לראות לחדר־השינה, בבהלה מיד
 שהבן־אדם ידעתי ולא משהו, לי גנבו

 גדולה סכין עם לי ומחכה ברירה נמצא
ביד.

 שהכל וראיתי לחדר־השינה ״הגעתי
 להיות שיכול הבנתי פיתאום אז הפוך.
 התכוונתי נורא, מבוהלת בדירה. שהוא
 עם בפתח עמד הוא ואז מהחדר, לצאת
מונפת." הסכין
 לקהל נותנת מפסיקה, אניטה פה
ובינ .מכוסות־הבירה, ללגום המתוח

 חולצת־הסטרפלס את מסדרת תיים
 ממשיכה היא ואז שיערה, ואת שלה,

 לשכב לי ואמר עלי איים ״הוא במרץ:
 זה, את עשיתי ולהתפשט. המיטה על
 התקרב כשהוא ברירה. לי היתה לא

לו." להתנגד ניסיתי אלי,
 של כשידה הסתיים הקצר הקרב

 מולה ניצב וכר התחתונה, על אניטה
 ״הבנתי זממו. את לבצע והתכוון האנס

לדבר וניסיתי יילד, לא זה שבכוח

 בגלל — ספרים בעינייני ועוד
 { לפיתחה המשחרים הרבים המחזרים

 ■ ספר להוציא החליטה היא וליל יומם
 ; אחרים." של וגם שלי ״גם חיי-המין, על

 1 היא ועתה מחברות, בכמה נכתב הספר
 | לי ״יש לאור. אותו שיוציא מי מחפשת

 - אלי נפתחים גברים הרבה ניסיון. המון
 ' אישית שלהם. הבעיות על לי ומספרים

 כולי. את ולתת במין, לפנק אוהבת אני
 חוסר- יש הנוער שבקרב מרגישה אני
לעזור." רוצה ואני המין, בנושא ידע

 הצעות שקיבלה מספרת גם אניטה
 לא בכלל ״זה מבחורות. רבות מיניות
 שוכבת לא שאני מכיוון אותי. מושך

 של שם לי יצא גברים, עם בקלות
בחברת הוא שלי הכיף לא. אני לסבית.

̂ רודף השטן
אותי

 שלה, הזוהרת התדמית אחורי ף*
ת, בו המסי  הנוצצות, התילבושות ^/

 הרבים, והמחזרים הסוערים חיי־הלילה
עצוב. די סיפור־חיים מסתתר

 היא עליו. לדבר מתקשה אניטה
נחנק. וגרונה מנסה,

 על לדבר מסוגלת לא ממש אני ״די,
נורא." ממש היה הוא העבר.

תימנית. למישפחה נולדה אניטה
 אביה. נפטר הולדתה אחרי קצר זמן

 שלחה אותה, לגדל יכלה שלא אמה,
 התגלגלתי השנים ״רוב לקיבוץ. אותה

 אהבתי לא ובקיבוצים. במוסדות
 מאור קשה לי והיה ולימודים, מיסגרת

ואוהב. חם בית בלי
)40 בעמוד (המשך




