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 טוב, גם שאני ורואות — אותי מגסות הן כך אחר איתי.
לתל־אביב, שהגעתי מאז לכן,

ח־ רק כלום. עשיתי לא .
1 ^ מהכחי הזמן כל ייתי ^

האלה. רות *
| אני עתה ״לעת | | # ^ ח א מ

| לא אני מעצמי. מבסוט ^ | ץ
113'^* אני נישואין. על חולם

חתונה. בשביל לא
להחליף, הזמן כל אוהב ״אני

שהבחו־ ומה בחורות. רק אבל
 לעשות מוכנה לא הישראלית רה §! ,ן
גבר!״ בשביל |

★ ★ ★
 תלמידה הנפגעת, כד ^
 עיניים בהירת וחצי, 16 בת \£)

 האמינה היא אותו. ואהבה ז׳וז׳ו את העריצה מאד, ויפה
להגנתו. שיצאה היא, זו היתד, לכן לה. שסיפר מילה לכל

הזה: העולם לכתבת השבוע הצעירה סיפרה
 חרשים- שניהם הורי, עם שנים שבע לפני ארצה ״עליתי

 ברוסיה שלמד משכיל, איש הוא אבא מילדות. אלמים
מומו. למרות באוניברסיטה,

 טובה. בחברה רק יצאתי ובאמת עלי, שמרו מאד ״הורי
 זה היה והוא גודיק. גיורא בתיאטרון שעובד חבר לי היה

ז׳וז׳ו. את בדיסקוטק לי שהכיר
 כשעברתי היה זה שנית. ז׳וז׳ו את פגשתי יותר ״מאוחר

 התחלנו יושב. כלל בדרך הוא שם שולטן, על־יד אחד יום
הוא. מי לי נודע חודשים וחצי שלושה אחרי רק אבל לצאת.
 הילקוט עם מבית־הספר חזרתי אחד יום ככה: היה ״זה

 על צלקות עם שמנה, בחורה אותי תופסת ופתאום ביד,
 החזקה הזונה כ״אל־קאפונה״, עצמה את הציגה היא הפנים.
 שאעזוב לי ואמרה עלי, איימה היא הטיילת. של ביותר

 התחילה היא בשבילו. עובדת היא כי ז׳וז׳ו, את מיד
 עלי תשאיר היא — אותו אעזוב לא שאם עלי, לאיים
הפרצוף. על לה שיש כמו צלקות

 אותו, שאלתי חיכף דודו את כשפגשתי נורא. ״נבהלתי
 לעזוב רוצה שהוא לי סיפר אבל אמת, שזאת הודה והוא
 יהיה שאם יודעת היא כי לעבוד, לו נותנת לא והיא אותה

 לאף נותנת לא שהיא מזה חוץ אותה. יעזוב הוא כסף לו
איתו. להתעסק בחורה

 שהוא לי סיפר הוא תמיד לו. האמנתי הטיפשה ״ואני
 עם הסתובב הוא כסף. לו היה תמיד אבל עבודה, מחפש

 דוגמנות. מעבודות שזה מספר כשהוא בכיסים, לירות עשרות
הא נהדרים. ובגדים ספיישלים על כספים המון ביזבז הוא

אותו! אהבתי כך כל שאמר. מה לכל מנתי
הזונה, ״אל־קאפונה״ באה ופתאום בבית, ישנתי אחד ״יום

שהיא אבי על ואיימה סכין, הוציאה היא בחור. עוד עם

לו! האמנתי הטפשה ואניגדול ממזר אני וואלוז,

 אפרגן יוסף את עצרה משטרה ך*
הישראלי. דלון אלן או דודו, | ן

 לשני בת קטינה, גימנזיסטית, שפיתה בכך הואשם הוא
 אותה, שאילץ וגם יחסים. איתו לקיים חרשים־אלמים, הורים
מחבריו. אחד עם לשכב לרצונה, בניגוד

 לצעירה, סיפר נשים, חשבון על מזמן שחי דודו,
 אותה לקח הוא צרפתי. בן־מליונרים שהוא ילידת־רוסיה,

אותה. פיתה ואחר־כך בתל־אביב, בדיסקוטקים לבילויים
 אותה פיתה לא אם החשד, את גם חוקרת המשטרה

בזנות. למענו לעסוק
★ ★ ז*ר1

ו ד ו / * ם ו ל עו  פעיל, ג׳יגולו היותו עובדת את הסתיר לא מ
 אותן. ומנצל בנשים, מזלזל הוא כיצד מאד והתגאה (

 הזה; הטולם לכתב בגילוי־לב סיפר שנעצר, לפני עוד
 גדול! ממזר אני וואלה — קטן אותי שרואים ״כמה

 האשה. את למשוך איך למדתי אני התכסיסים. כל את למדתי
עליהן. צוחק שאני יודעות שהן אפילו מחכות! הן אצלי

הסתו .11 גיל מאז בחורות, עם התחלתי במרוקו ״עוד
 יפה. שאני לי נודע אז כבר .12 בנות בחורות עם בבתי

מתחילות הן — יפה שאני כמה רואות כשנשים ״ומאז,

 שלה. הבחור דודו, את אעזוב לא אם הפנים, את לי תחתוךבכינויו המוכר
 כשנודע כלום. ידעו לא הורי אז עד בשבילו. עובדת שהיא
איתו. לצאת עלי אסרו נורא, נבהלו הם הסיפור, להם

 הופיע בלילה, שתים בשעה זה, אחרי ימים ״שלושה
 חרשים־אלמים. שהורי זה על הסתמך הוא לי. ושרק דודו
 היא אותו. וראתה ישנה, לא אמי זמן באותו בדיוק אבל

 אותו תמסור היא דודו, את אעזוב לא שאם לי הודיעה
 להורי סיפר מישהו אך לשבועיים. נעלם הוא מאז למשטרה.

למשטרה. תלונה מסרו והורי יחד, אותנו שראו
 למפקד מכתב כתבו גם הם לכן מיואשים, נורא ״הם

 לא ושהם חרשים־אלמים, ששניהם בתל־אביב, המשטרה
 אסתובב לא שאני תדאג ושהמשטרה עלי, להשגיח יכולים

מפוקפקים. טיפוסים עם
 ואני דודו, את אוהבת אני שהיה, מה כל למרות ״אבל

 במשטרה טענתי גם לכן בבית־הסוהר. שישב רוצה לא
 הוא נכון. לא זה אבל לפניו. אחרים גברים כבר לי שהיו
 עשה שדודו מה שכל לשוטרים אמרתי וגם הראשון. היה
הטוב. מרצוני היה לי,

 בחור הוא עליו. שמספרים למה מאמינה לא פשוט ״ואני
איתי!״ יתחתן שהוא הבטיח גם הוא ועובדה: טוב.


