
ליום, ארבעה בערך
 אצלנו בעיקר שוכבת הייתי הגברים עם
אצלם. גם לפעמים אבל בבית,
 התקלקל שישי ביום פעם זוכרת אני

 יישאר שהוא פחדה והיא הפריג׳ידר, לה
 ונסענו מונית לקחה היא אז לשבת. מקולקל

 סיפרה היא בדרך הפריג׳ידרים. למתקן ביחד
 וצעיר חתיך רווק הוא הזה שהמתקן לי

 הפרי־ את לתקן מוכן יהיה הוא ובשבילי
שבת. לפני ג׳ידר

 לי, קרצה היא לבית־המלאכה, כשנכנסנו
 ובכלל מבוגר היה הוא נבהלתי. אני אבל
 ברירה. לי היתר, לא כבר אבל חתיך. לא

 לתקן, פועל ישלח שהוא איתו קבעה היא
אח שתיים, בשעה בחזרה אליו אבוא ואני

העסק. את סוגר שהוא רי
 בבית- איתו ושכבתי עשיתי, ככה ובאמת
לוינסקי. ברחוב שלו, המלאכה

 בגלל מהכלל, יוצא מיקרה היה זה אבל
 הפרי- את דחוף באופן לתקן רצתה שחמדה

הש היא כי אותו צריכה היתה היא ג׳ידר.
 פעם אף התיירים אבל לתיירים. חדר כירה

 הילד כי אצלה, זמן הרבה נשארים היו לא
דברים. להם ושובר להם מפריע היה

 הגברים כל אחרי
בסף בלי נשארתי

 חמי לרעה. הדברים השתנו לאט אט
 גברים ויותר יותר לי מביאה היתד, דה /
 פחות. הזמן כל לי נותנת היתה וכסף —

בכסף מתחלקות שאנחנו הסכמנו בהתחלה

 לידיים משלמים היו הגברים אבל חצי, חצי
כמה. ידעתי לא פעם אף ואני שלה,

 150ו־ מאה שישלמו אמרה היא בהתחלה
 בסוף ירד. המחיר לאט־לאט אבל למיספר,

 לעזוב והחלטתי לי כדאי לא שזה ראיתי
אותה.

להת התחילה היא זה, את שמעה כשהיא
 תמצא שהיא עד לפחות אשאר שאני חנן

 ונשארתי הסכמתי, אותי. שתחליף מישהי
רותי. את הביאה שהיא עד

 את שילמתי אחרת. לדירה עברתי אז
 שלי, בשעון־יד החדש בבית שכר־הדירה

 מעט את אפילו פרוטה. לי היתר, לא כי
 מוציאה היתד, היא לי, נתנה שחמדה הכסף
 שעברו למרות דרכים. מיני בכל ממני
 את לה ששילמו גברים, הרבה כל־כך עלי

כסף. בלי ממנה יצאתי המלאה, התמורה

—״־־׳-*
 האנשים, בנוכחות לה לסרב לי נעים היה

לה. ונתתי
 פעם שוב אלי באה היא ימים כמה אחרי
 אין לי, להחזיר יכולה לא שהיא ואמרה

בח אותי לקבל מוכנה היא אבל כסף, לה
 לי תחזיר היא ואז אצלה, לעבודה זרה

שלה. מהרווחים
 ברחה במקומי שבאה שהבחורה התברר

 בחורות. לה היו ולא שבוע, אחרי ממנה
 המודעות, לפי אליה שבאה אחרת בחורה
 בזה. להתעסק רצתה לא במיקצועה, אחות

 החליטה חמדה שבאו, אחרות בחורות על
 לעבוד להן להציע רוצה לא שהיא בעצמה

 נפטרת היתד, היא כאלה במיקרים בשבילה.
תירוצים. מיני בכל החדשות מד,דיירות

 - לבנק במקום
אחר למקום הגענו

 הופיעה היא סורים, לפני אחד, ום *
 שהיא לי סיפרה היא פעם. שוב אצלי

 וביקשה כסף, לה ושאין זה עם הפסיקה
הלוואה. ממני

 אז לה. לתת סירבתי אבל קצת, לי היה
 כסף להחזיק לי כדאי שלא אמרה היא

 להכניס כדאי אותו, לגנוב יכולים בבית,
 מיד אותי ללוות מוכנה ושהיא לבנק, אותו
לבנק.

 לבנק. ויצאנו צודקת, שהיא השתכנעתי
 לחנות אותי לקחה היא לבנק במקום אבל

 שם קנתה היא שינקין. ברחוב רהיטים
 אז לירות, 250 עוד לה חסרו אבל ארון,

לא לי. להחזיר. והבטיחה ממני לקחה היא

ס
עלי איימה

אהובה עם להתקשר לא
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 האהוב של הטלפון מיספר את שם אה

 איתו להתקשר לא אותי הזהירה היא שלה.
לי. ירביצו שלה שהאחים עלי ואיימה יותר

 ממנה שנפטרתי חשבתי אותה, כשעזבתי
טעיתי. אבל לתמיד.
והת שלי בבית הופיעה היא אחד יום
 המשקפיים, את ממני לקחה היא עלי. נפלה

 והתחילה כלום, רואה לא אני שבלעדיהם
לי. ולהרביץ בי לבעוט

בי להפריד וניסתה נכנסה שלי השכנה
 להם שאסור אותי השמיצה היא ואז נינו,

גב מביאה אני כי שם, לגור לי להרשות
 ואני גמור, שקר היה זה הביתה. רים

 את שם להם וסיפרתי למשטרה מיד הלכתי
מהתחלה. הפרשה כל

 בצורה לקבל סיכוי לי שאין ךייאיתי
 והסכמתי בחזרה, שלי הכסף את אחרת 1

 לי הביאה היא פעם שוב אליה. לחזור
 קצת, רק לי שילמה אבל גברים, הרבה

 היא החוב ואת שלי. הכסף בכלל היה וזה
החלט ככה, כשראיתי החזירה. לא בכלל

אותה. לעזוב פעם שוב תי
 של האבא עם עסק עוד היה זה לפני

 ושיש עליו, לי סיפרה היא בזמנו שלה. הבן
 אותי עניין הזה הדבר איתו. משפט לה

האיש. עם להיפגש והחלטתי מאוד,
 ממני ביקש הוא ונפגשנו. אליו צילצלתי

סירבתי. אני אבל נגדה, להעיד
 איתה שניתקתי לפני קצת הימים, באחד

ומצ־ שלי בארנק חיטטה היא היחסים, את

ס
לשכוח

העבר את

 את שהביאו בעיתון קראתי יום י*
 והעסקת זנות באשמת למשפט )חמדה (

 את למסור באתי כך משום נערות־טלפון.
 שרוצה בת שכל מקודד, אני שלי. הסיפור

 ותדע אותו תקרא ההורים בית את לעזוב
כמוני. בפח ליפול שלא להיזהר מזה

תעודת ,— — — הוא האמיתי שמי
אני חתימתי. וזו ,-------------מיספר זהות

ה השם תחת הסיפור את לפרסם מבקשת
 תמונתי. את ולהסוות גולני, יהודית בדוי
אותי. שיזהו רוצה אינני
 העבר את לשכוח כדי הכל עושה אני

בחיי. חדש דף ולפתוח
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 שהואשמה עדן, חמדה של גורלה ך•
 טלפון נערת ובר,עסקת בזנות השבוע ^

 הקטנה. למודעה — מפתח תפקיד ניתן
דרמאטי תפקיד זו מודעה שיחקה פעמיים

 זמן עבר לא הדדית. היתר, האהבה
יחד. לגור עברו והתלמיד והמורה רב

 תעוזה בכך היתד, חמדה של מבחינתה
 מאוד. דתייה למשפחה בת היתד, היא רבה.
דתי. בבית־ספר אחיותיה בישיבה, למד אחיה

לחופה. הופיע לא פשוט המאושר
 שלא נשבעה מהמכה, חמדה כשהתאוששה

לנצח. הזה השפל את לראות תחזור
 חזקה היתד, האהבה שבועת־שוא. זו היתד,

המטופש התירוץ את בלעה היא ממנה.

 כשהתאה־ תמימה, דתית מורה היתה היא
 מחוץ בן לו ילדה מתלמידיה, באחד בה

 — לחופה מתחת פעמיים עמדה לנשואיו,
 ם־ הואשמה היא השבוע הופיע. לא והחתן

בבית־פגישות. נערת־טלפוו ה?וה?ות3ו נות

עדן חמדה
 דק עליה הביאה הפעמים ובשתי בחייה,

♦ אסונות.
 שנים. שש לפני זה היה הראשונה בפעם

 בעיתון, קטנה מודעה אז פירסמה חמדה
 לאנגלית. כמורה שירותיה את בה הציעה

אלמוני של היה התשובה ממכתבי אחד

 המשפחה תגובת תהיה מך, לה ברור היה
 בתל' דירה לעצמה שכרה היא יגלוה. אם

 לחזור לה קשה כי בבית סיפרה אביב.
לבני־ברק. הסמוך ההורים לבית ערב כל

 להריון, נכנסה׳ מספר חודשים לאחר
 הפלה, לעשות אהובה, לדרישת הסכימה,

 לה, הוברר חמור. נפשי למשבר נכנסה
 להתחתן מתעתד אינו דויד כי לראשונה,

 החליטה הלוהטת, אהבתה למרות איתר,.
 הכוח את בנפשה מצאה ־ עתיד, בזה שאין

לעוזבו. הדרוש
^ ^

י לא נ עי כ  הפרידה מצאה לא דויד ש
אל חזר ספורים ימים כעבור חן.

 להרחיב ממנה ביקש שלי, לתופר,ת צילצל ,דויד
שלי.״ ההריון בגלל החופה שמלת את

אנגלית. ללמוד שרצה אלייקים, דויד בשם
 התלמיד, בבית התקיים הראשון השיעור

 ועשירה. ענקית דירה לגלות הופתעה חמדה
 בתום לגלות, הופתעה מזה יותר אף

 היתר, היא בתלמידה. התאהבה כי השיעור,
.40 בן דויד ,24 בת אז

 הבטיח סליחה, ומבקש מתחנן החל חמדה,
לשאתה.
 באדם. המאושרת היתד, המאוהבת חמדה
 הזמנות, שלחו ברבנות, נרשמו השניים

 שמלת־החופה. את לכלתו קנה זדויד
החתן משפיל. לאסון הפך הגדול האושר

 המשיכה היא חמדה. לו האמינה ועדיין
 השישי בחודש נלקחה כאשר גם בו להאמין

 בין פירפרה הסתבכות, עם לבית־החולים
 הופיע לא אף ואהובה — למוות חיים

לבקרה.
 באה התאוששותה, לאחר כאשר, רק

— אותה לראות רצה לא והוא לבקרו,

 שלא בגלל לחופה הגיע לא כי דויד של
איתו. לחיות המשיכה טוב, הרגיש

★ ★ ★ י
רו א כ  נכנסה והיא רבים חודשים ע

 לשאתה. דויד סירב ושוב להריון. שוב /
 השלישי, בחודש הוריה לבית חזרה חמדה
ההריון. על להם גילתה

 לפניו התחננו החתן, אל רצו ההורים
 לגרשה מנת על גם ולוא בתם, את לשאת

ממזר. תלד שלא העיקר — החופה למחרת
 ברבנות, מועד קבעו שוב נעתר. דויד
 זכר אפילו דויד ורב. אורחים הזמינו שוב

 את בשעתו הזמין אצלה לתופרת לצלצל
 אותה, להרחיב ממנה ביקש החופה, שימלת
בהריון. שהכלה מאחר
 למודת־ חמדד, ביקשה הנישואין ערב
 נכונותו על מדויד בכתב אישור הניסיון
 כי גם אישר הסכים, הוא אותה. לשאת
 שלו. הוא בביטנה הילד

¥ * *  דויד הועיל. לא האישור אפילו ף
*  לא הקודם, התרגיל על שנית חזר \

 והרב המשפחה בפני לחופה. שוב הגיע
 בדרמאטיות: הכריז בהולים אליו שהגיעו
 יכול לא אני אבל זו, לאשר, עוול ״עשיתי
 אינו פשוט הוא לדבריו, איתה.״ להתחתן

 יהיה כי הרעיון את לעכל עדיין מסוגל
להתרגל. נוסף זמן צריך הוא נשוי. איש

אלייקים דויד
 לעורר ניסתה היא מתערערת. אמונתה החלה

 אך ממזר, שייוולד בנו על רחמיו אח
 סוף אף הבינה עתה הועיל. לא מאום

רצוייה. איננה כי
 לתשלום תביעה אהובה נגד הגישה היא

 פיצויים ל״י אלף 150ו־ הילד עבור מזונות
נישואין. הבטחת של כפולה הפרה על
★ ★ ★ ן המודעה. של הטראגי סיומה מרות
 להיעזר חמדה היססה לא הראשונה, /

 לתוכו — בחייה הבא בפרק גם במודעה
 מאהבתה הקשה אכזבתה בעיקבות נידרדרה

 עליה: שעברו וההשפלות
 בהן בעיתונות מודעות פירסמה היא
 לנערות בדירתה וכלכלה מגורים הציעה

במשק־בית. עזרה תמורת —
 לדברי אסון: עליה הביאה זו מודעה גם

נתבק בו משק־הבית היה השבוע, התביעה,
בזנות. עיסוק — לעזור הנערות שו


