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 גילעדי ישראל השופט את כינתה
 היא לדבר. הפסיקה ולא ,מותק׳,
 אחרי שיניה כל נשרו כיצד סיפרה

כי שקיבלה, המכות בגלל המיקרה
ר פלסטיים לניתוחים תזדקק צד

ש הצלקות את להעלים כדי בים
 עד סובלת היא וכיצד לה, נותרו
 מכל ופחדים מחלומות־בלהה היום
 שכולם מכיוון אליה, המתקרב גבר

ם לה נראים  שהיה כפי לנאשם חמי
פרווההמיקרה. ביום חלשלוש♦
 היה שילר, נאווה תובעת, ^
הדי מבול על להתגבר קשה /

 העדה. של ופרץ־המילים בורים
ח הגיע כאשר  ער הסניגור, של תו

 אותה לחקור זרסקי, מנחם רן־־הדין
 שולה עליו הטילה נגדית, חקירה

נעל היא לנאשם. משינאתה חלק
 עורו־ כי חשבה כאשר מאוד בה

 אחרי כשקרנית להציגה מנסה הדין
 כי טענה היא עליה. שעבר מה כל

רלוונ אינו הפלילי בעברה חיטוט
 נרצחה, כמעט שבו למיקרה טי

עברה. על לדבר וסירבה
 והקרבית הסוערת שולה לעומת

 כפתוה חצרוני דרור נראה היה
 דוכן־העדים על עלה הוא חלשלוש.

 לחלוטין השונה גירסתו, את וסיפר
שולה. של מזו

 שיחק יום־שבת באותו לדבריו,
 בשעות־ לאמו אותו והחזיר בגו עם

וא לתל־אביב יצא אחר־כך הערב.
בצפון־ במיסעדה ארוחת־ערב, כל

העיר.
 לרמת־השרון, ■הביתה, בדרכו

 לטרמפ יד מרימה שולה את ראה
 החדשים. מיגרשי־התערוכה ליד
לה. עצר הוא

 לכל עוצר לא ״אני דרור: סיפר
 שאולי חשבתי אבל טרמפיסטית,

 איך איתי. להיות אלי, לבוא תרצה
פצי לה שיש ראיתי נכנסה, שהיא

 קל. דימום עם העין. ליד קלה עה
 והיא לה, קרה מה אותה שאלתי
 רוצה והיא אותה שהיכו סיפרה
 ליפו. הביתה אותה אקח שאני

 משם, דקות 10 גר שאני לה אמרתי
ה את ,תשטפי לביתי. אותה ואקח

 היא כוס־קפה׳. לר אתן ותרגעי, עץ
הסכי אבל ומתוחה, נסערת היתה

מה.
 אלי, נכנסנו בלילה 1 ״בסביבות

 ואמרתי המיקלחת את לה הראיתי
הנח הפנים.׳ את תשטפי לוג.לכי

 אחרי קפה. להכץ והלכתי מגבת תי
 מכיוון חבטה שמעתי שניות כמה

 אותה וראיתי מהר רצתי המיקלחת.
 הארץ. על ודם הריצפה על שוכבת
 לא היא אבל קרה, מה אותה שאלתי
 וצרחה השתוללה רק ענתה,

למות!׳ הולכת אני הצילו, ,הצילו,
 ניסיתי בכתפיים, אותה ״תפסתי

 לא היא אבל קורה מה אותה לשאול
 שם. לא אני כאילו אלי, התייחסה

 הצעקות, את שמעו שכנים כנראה
 הגיעה דקות ותוך מישטרה הזעיקו

המישסרד-
 הסיטואציה. מכל בהלם ״הייתי

 שני היו קורה. מה ידעתי לא פשוט
נכ כאשר אבל בפעמון, צילצולים

ה נסתי  כמו הדלת, את נעלתי לחד
 היכן וכרתי ולא תמיד, נוהג שאני

 לא לכן המפתחות, את הנחתי
 בתחנת־ רק אותה. לפתוח יכולתי

ה את הנחתי כי נזכרתי המישטרה
בארון. המגבות ליד מפתחות

 רק פרוצה. שהיא ידעתי ״לא
 אמרה היא הגיעו השוטרים כאשר

 ואז בתל־ברוך, עוברת שהיא להם
כשר בזנות. עוסקת שהיא הבנתי

סטו לא שהיא הבנתי אותה איתי
 אבל במתמטיקה, שני תואר דנטית

 היה לא כל־כך. לי משנה היה לא זה
 ולא כסף, על משא־ומתן כל בינינו
 מדוע יודע אינני כסף. לה נתתי

 כזה, דבר עלי להעליל רוצה היא
 בסחטנות. קשור שזה לי נדמה אבל

השערה.״ רק זו
מיסתדי־
נפש

 לחיזוק הביאה תובעת ן*
 וכבל חשמל חוטי גירסתה 1 1

 שנמצאו שולה, של בדמה מגואלים
שהת שרשרת־חרוזים וכן בדירה,

מגו וחלקם ובחדר, באמבטיה פזרו
הוג גם לבית־המישפט בדם. אלים

שכ אינטימיים מיכתבי־אהבה שו
לאהו אחדות שנים לפני דרור תב

 תיאורים מלאים הם הצעירה. בתו
 מאויי־ גם ובחלקם חזקים, ארוטיים

 ה־ את המזכירים בציורים בידו רים
ס!טרה. קאסה

ש כי התברר הראשית בחקירה
 היה שולה עם המיפגש לפני נה

אשתו. עם אלים מיפגש לדרור
״הת כך: על־ידה תואר המיקרה

 את לי סתם בעלי ואז לצעוק, חלתי
 בצוואר אותי חנק האף, ואת הפה

 הדבר הריצפה. על אותי והשכיב
ל נכנסתי בראש. לחבלה לי גרם

חצרוני נאשם
טרמפיסטית לכל לא

 לנשום. יכולתי לא כי היסטריה,
 הוא מעלי, בכוח בעלי את הדפתי

 החלונות. את וסגר הבית את נעל
 היה לצעוק, שהתחלתי פעם בכל

בכוח." הפה את לי סותם
ה את מאוד הולם זה תיאורה

ו שולה. התלוננה שעליו מיקוד
 שולה חזרה עדותה במהלך אמנם,

 כבר הגבר כי דעתה על ושוב שוב
 והיתה בעבר, כאלה מעשים עשה

לכך. ומסודרת בדוקה שיטה לו
 הברורה ההרגשה היתה לשולה

 שזה הראשונה הפעם זו היתה שלא
 הד״ר שהפאתולוג, יתכן לו. קרה

 במיש־ להעיד העומד היס, יהודה
נפ מיסתרי את להסביר יצליח פט,
הנאשם. של שו

 הסניגור ביקש חג־הפסח, לפני
ה הנאשם, את לשחרר מהשופטים

 כדי במעצר, שנה כמעט כבר יושב
 בית־ה־ בביתו. החג את שיחגוג
ה אולם לו. נעתר המחוזי מישפט
 ל־ זו החלטה על עירערה תובעת

 והצליחה העליון, בית־המישפט
במ מרור יאכל שדרור לכך לגרום

בפסח. גם עצר
כ תישאר פסק־הדין לאחר גם
 למניעים באשר גדולה חידה נראה

 למיק־ שהביאו הנפשיים ולצרכים
רה.
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