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הראשון הגבר

 וחולצה התעמלות מפנסי כשתי ^
טייל יפה. עצמי את והרגשתי לבנים /
ו שחרחר בגבר כשנתקלתי ברחוב לי תי

 אז לי ניראה הוא .21 בן בערך נמוך׳
 היה הוא .15 בת רק הייתי אני כי מבוגר
יפה. לי ניראה ובהתחלה מרוקאי, טיפוס
 לדבר התחיל הזה. הגבר אלי, ניגש הוא
 וללכת איתו לדבר התחלתי אני וגם איתי,
איתו.

אותי הזמין הוא והליכה עיבור כדי תוך

 נתן הזר, השוטר ימים שלושה אחרי
לי אחר ושוטר הביתה לנסוע כסף לי
הסב הביתה כשהגעתי הבית. עד אותי ווה

החלי שלי אמא קרה. מה שלי להורים רתי
 עוד אני אם לבדוק לרופא, אותי לקחת טה

 בתולה את ״אם לי: אמרה היא בתולה.
מתנה.״ לך אתן אני

ב ואחותי. שלי אמא אני, לרופא, הלכנו
 ש־ המתנה בגלל שמחה כל־כך הייתי דרך

 לא אני כי לי. לקנות רצתה שלי האמא
 הפעם היה זה ואולי מתנות. מקבלת הייתי

 הייתי מתנה. לי תקנה שלי שאמא הראשונה
קיימ לא באמת כי בתולה, שאני בטוחה

ההוא. עם יחסים תי

ה אלינו. שלי והדודה הוא באו למחרת
הז ואברהם גדולה, מסיבה עשה שלי אבא
ה בבית. אצלו שבת לעשות אותי מין

 האמא עם גר הוא כי הסכימו, שלי הורים
ב ולא נשואים כבר שלו האחים וכל שלו
בית.

 התחלתי
אתו לשכב

 אבל שבת אצלו ועשיתי אליו סעתי *
 אחר דיברנו. בקושי איתו. שכבתי לא 4
דיב־ לא עוד אבל אותי לבקר בא הוא כך

גברים״ עם נולדתי בתורה, ח״ת׳ לא ״מעולם
 ואני מאוחרת כבר היתד, השעה לנתניה.
 אחי זמן באותו כי הביתה, ללכת טחדתי

 מרביץ והיה צרות לי לעשות התחיל כבר
 עשר. השעה אחרי חוזרת הייתי אם לי
לנתניה. איתו ללכת הסכמתי אז

 היה לא באוטובוס לנסיעה מאשר חוץ
כסף. היה לא לי גם לנסיעה. רק גרוש. לו

 בדק כשהרופא ברחובות. לרופא הלכנו
 רצה לא הוא אבל לי, כאב נורא אותי,

 לי נתן הוא יחסים. קיימתי שלא להאמין
 שזה ידעתי אני בתולה. לא שאני מכתב

 מאז האמינה. לא שלי אמא אבל נכון, לא
 בהתחלה. כמו אותי חיבבה לא היא

אומרת, תמיד אני הזה המיקרה בגלל

התביישתי. נורא רנו.
 ברמלה בצבא מכונאי בתור עבד אברהם

יוצ היינו בשבוע. פעמיים לבקר בא והיה
ל התחלתי גם ואז לרקוד או לסרט אים

 ולא אותו, אהבתי לא אבל איתו. שכב
 כל הייתי זאת בכל איתו. לשכב אהבתי

אותו, אהבתי לא שאפילו בבית, בודדה כך
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אותח משן שנח חזותו. לעורם נוסווזת תעוגוח ויו ויוה :החלומות עוום
 ה־ה זה בנתניה. שלו לבית אותי לקח הוא
 ומיטה. כיסא איזה רק שם היו ריק, חדר
ומלוכלך. חושך היה

 איתי לשכב ניסה הוא לילה באותו
 שכבתי לא פעם אף עוד אני אבל בנוח•

 הוא אז לו. לתת רציתי א1־ אז גבר, עב
ממש. לא אבל איתי שכב

ב יומיים. בחדר שם אותי החזיק הוא
 דבר שום לי הביא לא האלה היומיים משך

 ליותר מיץ. לי הביא אחד פעם רק לאכול.
כסף. לו היה לא

 אותו. לסבול יכולה הייתי לא אני אבל
 אחרי חולה. היה הוא נורא. ריח לו היו־

רע נורא הייתי לקנות, יצא כשהוא יומיים
 משהו. לעשות צריכה שאני והחלטתי בה

ב למשטרה ישר והלכתי מהבית יצאתי
נתניה.

 אותי סחב שהוא איך סיפרתי :משטרה
 לקח הוא עירקי. שוטר שם היה לנתניה.

 ואשר, נחמד בית לו היה שלו. לבית ארזי
 לאכול לי נתן הוא ילדים. שני עם נחמדה

 הייתי ימים. שלושה אצלם נשארתי ואוי
ו לבשל הילדים, את לרחוץ לאשתו עו״רת
רצי לא אני כי לי לעזור רצו הם לנקות.

בחור. לאותו לחזור תי

 לא פעם אף שאני ממני, שצוחקים אפילו
גברים. עם נולדתי פשוט אני בתולה. הייתי

 אירוסין
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ש מישהו חיפשתי מיואשת. ייתי ן*
אותי. שיאהב אותי, יבין | }

 היא שלי. לדודה לטבריה נסעתי אחד יום
 שרוצה נחמד גבר פה שיש לדבר התחילה

 של אח ,28 בן טוב בחור ושזה להתחתן,
בעלה.

 בא הוא יום אחרי אותו. להכיר החלטתי
 גבוה רגיל. לא משהו יפה, בחור לבקר.

 לו קראו חלק. שחור ושיער חזק גוף עם
אברהם.
ש חשבתי ויצא. הסתכל לדודה, בא הוא

 כשהמדד, ונעלבתי. בעיניו חן מצאתי לא
 נורא ״השתגעת? אמרה: שנעלבתי ראתה
 ותגידי שלך לאמא תלכי בעיניו. חן מצאת

אותך.״ יבקש והוא נבוא אנחנו שמחר לה
 שיש שלי לאמא ואמרתי הביתה נסעתי

איתי. להתחתן שרוצה אברהם בשם בחור

בו הייתי אותי לבקר בא שהיה פעם כל
משמחה. כה

 שמונה אותי לבקר בא לא הוא פעם
 אחרים בחורים הכרתי האלה בימים ימים.
מאור הייתי שכבר אפילו השתניתי. ונורא

 לא כשהוא אז טבעת, לי נתן והוא לו סת
ב אחר• מישהו עם ושכבתי יצאתי בא

ו נורא אליו התגעגעתי הראשונים יומיים
 לו? קרה מה בא? לא הוא למה חשבתי:

 בכלל וכבר לצאת התחלתי כך אחר אבל
בא. לא שהוא לי איכפת היה לא

 לי והביא הופיע הוא ימים שמונה אחרי
ל וחזרנו קטנים, תחתונים המון מתנות,
היפגש.
 שלי החברה יפה, נסענו, זמן כמה אחרי

 היה לא הוא כשהגענו, אותו. לבקר ואני׳
 על לוותר רצינו לא אנחנו אבל בבית.
 אמרה: יפה הדירה. את לו פרצנו אז בילוי,
 אז כסף?״ לנו אין אם בחוץ נבלה ״איך

ל״י. 50 ומצאנו אצלו לחפש החלטנו
 בתל־ לטייל והלכנו הכסף את לקחנו

הלכ שתינו, טוב, אוכל הרבה קנינו אביב.
רצי דברים. מיני כל וקנינו לבית־קפה נו
הבחורות. כל כמו להיות נו

ה ללכת פחדנו ואז מאוחר, עד בילינו
 בתל־ בתחנת־הרכבת לישון הלכנו ביתה.
 בכל אותנו חיפשו ההורים בינתיים אביב.
 למשטרה הלכו אותנו מצאו וכשלא מקום,

אותנו. חיפשה המשטרה וגם
ה חזרנו למחרת אותנו. מצאו לא הם
 בתחנת־ שישנתי להורים סיפרתי ביתה.

 ואחי לי, האמינו לא הם אבל הרכבת.
נורא. לי הרביץ

שכח אברהם, של הבית את כשעזבנו
 הזאת הסיגריה דולקת. סיגריה שם אצלו נו

 שלו דברים והמון הבית בכל אש עשתה
נשרפו.

 שאל הוא אלי'ליבנה. בא הוא למחרת
 לקחת למה זה? את לי עשית ״למה אותי:

עני הבית?״ את לי שרפת וגם לירות 50
אוה לא אני לך? איכפת מה ״ככה, לו: תי
ש זה את לך עושה אני אז אותך, בת

אותי." תעזוב
 יכול ולא אותי אוהב שהוא לי אמר הוא
 נתחתן ואנחנו צעירה שאני אותי. לעזוב

אשת לא שאני לו הסברתי אשתנה. ואני
 שלי. הטבע ואת עצמי את מכירה ״אני נה:
 אעשה תמיד ואני פעם אף אשתנה לא אני
 שאמרתי אפילו אבל בך.״ ואבגוד צרות לך
אותי. לעזוב רצה לא זה את לו

 ב־ לרקוד אותי לקח אברהם אחד יום
 רמי. בשם יפה בחור היה במקום אלדורדו.

 אותי הזמין רמי אבר אברהם, עם באתי
קפה. לכוס ואחר־כך לרקוד

 נורא זה
לי כאב

 ו- אברהם בא רמי, עם ששתיתי ץ*
 לו אמרתי הביתה. שאבוא אותי ביקש ^

 עם והלכתי ואני הלך, הוא באה, לא שאני
רמי.

 עשן מלא חשוך לחדר אותי לקח רמי
 והתחיל על־ידי התיישב חבר׳ה. במה עוד עם

 לאט לאט אליו. נמשכתי נורא אותי. למזמז
 רק ונשארתי החדר, את עזבו החבר׳ה כל
 איתו ונישארתי איתו שכבתי ורמי. אני
הבוקר. עד

 ראה שלי האח הביתה כשבאתי בבוקר
 התחיל הוא לבית. שנכנסתי לפני עוד אותי
 אותי תפס הוא לי. ולהרביץ אחרי לרוץ

במכות. אותי הרג אותי. חנק וכמעט
התח אותו כשראיתי אברהם. בא בערב

 אמר. הוא לך״, סולח ״אני לבכות. לתי
 הלילה. כל רמי עם שנשארתי ידע לא הוא

 עוד זה את תעשי אל רק לך, סולח ״אני
 לי. כאב נורא זה ככה, לי כשאמר פעם.״

אלי. טוב כך כל היה הוא

בחזרה______
העיר לרחובות

איתו. סוף לעשות רציתי זאת, כל ך*
מק שאברהם שלי לאמא לספר התחלתי

 ושהוא שלי, האבא ואת ואותה אותי לל
 עשיתי שאני הצרות כל ובכלל לי. מרביץ

לי. עושה שהוא אמרתי לו,
 לו החזרתי בא, כשהוא אחד שיום עד

 אותך. אוהבת לא ״אני אירוסין. הטבעת את
 בחורה לך תמצא לך רע, הרבה לך עשיתי
 הראש את הוריד הוא לו. אמרתי טובה,״

הלך. והוא בעיניים לו היו והדמעות
 שלא שלי הדודה לי כתבה שבוע אחרי

 אותי, אוהב עוד אברהם כי לטבריה, אבוא
 ושלא אחרת, בחורה עם מתארם הוא אבל

לו. אפריע
 שום התחלתי אברהם, עם שגמרתי אחרי

 אחד יום בתל־אביב. סתם מסתובבת פעם
 כדי סרט לראות מרכז לקולנוע נכנסתי
 פתאום הסרט, מן כשיצאתי יעבור. שהזמן

 שלום לי אומר הוא רמי. את רואה אני
אי לבוא אותי ומזמין לדבר, מתחיל גדול,

 רציתי לא קפה. כוס לשתות שלו לדודה תי
הלכתי. ובסוף חזק עלי לחץ הוא אבל ללכת

 ידיים לי שם
השדיים על

ח א1 ן•* ק  באיזה היה זה ללבנדה. אותי ל
אי יוצאת בדלת, דופקים ערבי. בית ן (

נכ חלוק. עם מכוערת, שמנה, בחורה זה
תה. לכוס אותי הזמינה והיא נסנו,

 ליד מתיישב בעלה בא זמן כמה אחרי
 מתישב, גבר, עוד בא כך אחר השולחן.

גב שמונה אולי השני, אחרי אחד וככה
ומדברים. מתישבים כולם רים,

 לרמי אמרתי חשיש, לעשן כשהתחילו
 לא רמי אבל ללכת, צריכה ואני שמאוחר

לפ כשרציתי אבל לדלת, הלכתי לי. נתן
 אותי והפיל מכה לי נתן רמי אותה תוח
המיטה. על


