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 נוהגים שאליו פופולארי, לפאב ערב מדי 1 1
הרבה.מפורסמים״. להגיע
 מגיעה והיא יש חברה, עם מגיעה והיא יש
 מכירים כולם כולם. את מכירה היא לבדה.
אותה.
 היא לבדה. לפאב להגיע חוששת היא אין

כך. לעשות מבוגרת ודי בטוחה די מרגישה
 הוא אותו. קלטה היא פעמים כמה כבר

 להכיר יהיה .מעניין ומעניין. חתיך לה נראה
לעצמה. אמרה אותו,״
 לו למסור מלצרית, מחברה, ביקשה היא
 הסתובב הוא איתו. לדבר מעוניינת שהיא
לעברה. וקם חייך שלה, השולחן לעבר
 התחילו והם ישב הוא הכרה, ערכו הם

 באותה מתעניינים הם כי התברר לשוחח.
הזמר. אותו את אוהבים המוסיקה,

 כשעה כעבור למשקה. אותה הזמין הוא
 אותה הזמין הוא מאוהבת. היתה כבר היא

הערב״. את ״להמשיך לדירתו

 לפני רק שיצא האחרון התקליט לי .יש
 לעבור אפשר לשמוע? לך בא בלונדון, שבוע
הציע. אלי,״

 לעצמה. חשבה להיות?״ יכול כבר ״מה
 נלך לוקחת, אני גלולות וחתיך, נחמד ״הוא

יתפתח.״ זה איך ונראה
 הם אחרי־חצות. 2ל־ קרוב היתה השעה

בס ישבו לדירה. אליו עלו במכוניתו. נסעו
 מומחה אני לשתות? ״רוצה שאל: הוא לון.

 ושתו. ישבו בחיוב. ענתה היא לקוקטיילים.״
האחרון״. .התקליט את שמעו

 כשהוא נעים. היה זה ללטף, התחיל הוא
 זה בשדיה, ונגע לחולצתה ידו את הכניס
 להסביר היתה יכולה לא היא אותה. הכעיס
 לה בא ״לא פתאום בדיוק. העניין מה לעצמה

 וחלשה, שתויה שהיא חשה היא עוד. עליו״
הביתה. ללכת וביקשה

 אבל שלך, הראש את מבין לא אני .מותק,
חוש- את למה להזדיין. צריכים אנחנו לרעתי
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בדיוק?״ אלי שבאת בת
 הוא כמקודם. חביב נשמע לא כבר הוא

 היא אותו. לנשק עליה כפה הוא לתוקפן. הפך
תוקפני. ליותר הפך הוא להשתחרר. ניסתה

חולצתה. את ומשך עליה נשכב הוא
רוצה. לא שאני לך אמרתי אותי, ״עזוב

 רוצה לא בפירוש ואני הביתה ללכת רוצה אני
איתך.״ לשכב
 שרטה היא נאבקה. היא אותה. הפשיט הוא
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 אי־אפשר בעיקרון, :21 בת ח, נורית •
 לי היה שלא זה באונס. הבחור את להאשים

 אותי גם עושה זה להזמנתו, ונעניתי שבל
 להפסיק, רציתי מסויים שבשלב זה לאשמה.

אונם. אינו זה הבחור. את מחייב לא זה

 השמיע הוא כוחה. בכל גבו אורך לכל אותו
 הוא המאבק של בסופו מוזרים. הנאה קולות

לתוכה. חדר
מטוש היתה היא .3 כמעט היתה השעה

 לא אני שתיתי, מה ״מעניין לגמרי. טשת
 מגעיל הוא אז ״טוב חשבה. היא לזוז,״ יכולה

הבי עכשיו לנסוע כוח לי אין אבל ואידיוט,
 החליטה כך בבוקר,״ ואלד להרדס אנסה תה.

ונשארה.
שתו הם קפה. הכין הוא קמו. הם בבוקר

 בדיוק לא זה :19 בת כדימון, רונית •
 אחשוב הביתה, לבחור ללכת כשאסכים אונס.

 איתי. לשכב רוצה שהוא אפשרות שקיימת
 אגיד אם מסויים. עז־.גבול אסכים אפילו אולי

 אנסה ימשיך, והוא מעוניינת, לא שאני לו
לו. ולהסביר איתו לדבר

 כאב מאוד. רע הרגישה היא בנשיקה. ונפרדו
 שניהלה מהמאבק הגוף לה כאב הראש, לה

 לא שמשהו לחשוב התחילה היא בלילה. איתו
בד העלתה לא עדיין היא בסדר. כל־כך היה
 רק רצתה היא שנאנסה. האפשרות את עתה

לשעה. למיקלחת ולהיכנס הביתה להגיע
 מלוכלכת,״ מרגישה אני להתנקות. ״רק
 טוב יותר הרבה ארגיש ״אני לעצמה. חשבה
ארוכה.״ מיקלחת אחרי

המיקלחת. אחרי טוב יותר הרגישה לא היא

 שחשב אותו, להבין יכולה אני הביתה, לבחור
 בי לגעת ימשיך אם בי. שייגע מסכימה שאני
 לא זה מעוניינת, לא שאני לו שאגיד לאחר
הס אם בכפייה. מעשה יותר זה אונס, בדיוק
אנס. לא והבחור אונס, לא זה — לבוא כמתי

 ככל מכן. לאחר גם טוב הרגישה לא היא
 רע. ויותר יותר הרגישה היא השעות, שנקפו
 שלמעשה המחשבה לתודעתה חדרה אט־אט

נאנסה. היא
 אני הרי בטענות? אליו לבוא לי יש ״מה

 בלילה, 2ב־ לדירה אליו לעלות הסכמתי
 התחלתי אני בכלל. אותו שהיכרתי מבלי
 הרגישה היא לצפות?" עלי היה למה איתו.

 הבינה היא נוסף יום אחרי רק וכועסת. אשמה
להז־ ושנענתה אליו שפנתה שהיא למרות כי


