
ת היבדו

 במקום מרביץ, היה רק כך בין הוא שלי. אבא
הביתה.

למזמז והתחיל שלו, לבית אותי לקח יהודה
נ רע ריח תמיד לו והיה זקן, היה הוא תי.
 לי יקנה הוא איתו, אשאר שאם לי הבטיח הוא
שארצה. מד, וכל יפים דים

 לברוח רציתי זה מלפני עוד הסכמתי. אני
 ל לי נמאס כבר לאיפה. לי היה לא אבל בית,
 1 עוד זה ואחרי היום כל כביסה ולעשות כלים

מכות.
איתי. שכב הוא יום באותו
בהתחלה. רק אבל טוב. אלי היה יהודה

גם לי נתן רציתי. שרק כמה אוכל לי נותן
והכל. ונעליים בגדים לקנות

 למקום אותי לקח הוא ימים, כמה אחרי
 צ שאני אנשים כמה לי יביא שתיכף ואמר

 ח לא !איתם גם ולשכב נחמדה איתם להיות
 1 חזר יהודה אבל משם. ברחתי הלך, וכשהוא

 אנ לא שאם ואמר חזק לי הרביץ הוא אותי.
הגרון. את לי יחתוך הוא

 ז אנשים. לי מביא היה יהודה נמשך. זה ככה
כסן קצת לי נותן היה ויהודה איתם, שוכבת

 לא אבל ימים. כמה לכיתה באה
 היד שלי ואבא דבר, שום מבינה

 להישאר צריכה כמוני שבחורה
שלי. לאחים ולעזור
 מהעץ מושיקו, שלי, אח נפל אחד יזם
 ללכת לי אמרה שלי ואמא הבית, על־יד
הרא ברחוב בקפה שהיה לאבא, לקרוא

 ושש־ קלפים משחקים האנשים שמה שי.
 האבא ן מה אבל חשיש. ומעשנים בש,
יהודה. את רק פגשתי שם. היה לא שלי

 כל אבל עובד, היה לא גם יהודה
 הוא בובה,״ ״שלום כסף. לו היה הזמן
נש ״מה בתחת. אותי וצבט לי, אמר
 אולי ? אה לעשות, מה לך אין ו מע

יפה.״ משהו לך אראה אני איתי, תבואי

הייתי
צועק
בבית

התחיל הוא

 היה לא מהקפה. אותי לקח הודה
את מצאתי שלא כל־כך לי איכפת

לפגוש, יכול אתה • לוי שושנה ת
 שעל״יד המעקה ליד כלל, בדרך

 בת היא ירושלים. במרכז ציון, קולנוע
 דקיק, גופה כך. ונראית — וחצי 12

 והלבוש הכבד האיפור גם חדות. פניה
 לולא גילה. את מסתירים אינם הטיקצועי

 מיק־ על המצביעים אלה, ולבוש איפור
 רצון אותה, בראותך חש, היית צועה,

 חמה בשמיכה אותה לעטוף אינסטנקטיבי
 נראית היא מרק. בצלחת אותה ולהשקות

ובודדה. מטננה, רזה,
 ילדות 75מ־ אחת היא לוי שושנה

 שהושלם בסקר שנכללו במצוקה, ונערות
 העברית האוניברסיטה על־ידי לאחרונה
את לראשונה, ושגילה, — בירושלים

 הפרוצות בעיית של המבהילים מיטדיה
בעיר״הקודש. הקטינות
 הקטי- הזונות אחת היא לוי שושנה

 בעק־ הזה״, ״העולם על־ידי שרואיינו נות
 ללא בחופשיות, דיברה היא הסקר. בות

 תקווה. וללא — בושה ללא הסתייגות,
שנה. חצי רק במיקצוע. חדשה ני ^

או שלחה שאמא מפעם התחיל הכל
 שש־בש משחק שהיה לאבא, לקרוא תי

הזמן. כל בבית־קפד,
 אחים, שמונה היינו בבקעה. גרנו אנחנו

 לעבוד צריכה הייתי היחידה. הילדה ואני
 אמא כי שלי, באחים לטפל בבית, קשה
במשק־בית. עובדת היתה

 תמיד היה מהקפה, חוזר היה כשאבא
 עוד לבית־ספר הלכתי לא לי. מרביץ
 אלינו באה היתד, לפעמים ה׳. מכיתה
הייתי ואז סוציאלית, עובדת או המורה

 .מוס־ ובני־משפחותיהן הזונות שמות
קטינות, של זהותן את להסתיר כדי
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