
ידידיבעלי

 אותו. לשתות בכוח לי ונתן קפח עשה
ב לי שם שהוא יודעת כבר אני היום
 לגמרי. אותי שטישטשו ספים, הזה קפה

והת נפלתי לי, מסתובב התחיל הראש
 במיטה.״ בבוקר עוררתי

 את צביה פקחה שאליה הבוקר בירכת
 על החבילה את שם ״רואה :היתה עיניה

 הגוף עם בלילה עשית את זה את השולחן,
התפלצה. וצביר. סמיר אמר שלך,״

 התהליך הפך הראשון הערב לאחר
 מיספר מביא ספיר היה ערב בכל קבוע.

 לכל כאורחים מושיבם לביתו, לקוחות
 לכולם, קפה מגיש לשולחן, סביב דבר
 את מונה ובבוקר לאשתו מיוחדת זמנה
מגופה. שהפיק האתנן כספי

 כמו ״בדיוק
העשירים..♦״ כל

תי א י־ו6 ל כו  מהבית,״ וברחתי יותר י
/ , ה ועיניה בסיפורה צביר. ממשיכה /

 ״הלכתי דמעות, בלחלוחית מתכסות ירוקות
ב אצלנו מבקרת שהיתר. שלי, לחברה

 מבעלי. עלי -תשמור שהיא ורציתי בית
 ושהיתד. זוגה, בעצמה שהיא ידעתי לא

 הלכה תיכף היא בעלי. בשביל גם עובדת
 אד והחזיר בא והוא עלי והלשינה אליו

במכות. משם תי
 הוא בטובות. איתי ניסה הוא ״בבית

 וארוויח טובה ילדה אהיה אני שאם אמר
אמריק מכונית לקנות נוכל כסף הרבה
 ונחייה בהרצליה־פיתות וילד, גדולה, אית

 העשירים.״ כל כמו בדיוק
 בסתיו אשר עד הסיוט, נמשך שנתיים

 מסראווה, אחמד את צביר. פגשה ,1971
טייבה. מכפר ערבי

 מההתחלה,״ תיכף בעיני חן מצא ״הוא
 הצרות כל את לו ״סיפרתי מספרת, היא

 גילגל ומי לזנות התגלגלתי איך שלי,
 שהוא לי סיפר מצידו הוא לשם. אותי

 ר שבועות כמה לפני ושר,תגרש ,30 בן
 איתי.״ להתחתן מת שהוא

 את אחמד נטל רציניות, כוונות כבעל
 הודיע שם הוריה. לבית והחזירה צביר,

 עליו. מחסורה כל כי תה, פח מיש קבל לה
ש פעם אף לו להגיד צריכה הייתי ״לא
 ״רק צביה, אומרת כסף,״ צריכה אני

 שימלח לי שמתחשק סימן נותנת הייתי
 מאתיים, איזה לי נותן היד, ותיכף חדשה

לירות. שלוש־מאות
 מן לחלוטין נעלם לא הבעל אבל

 מספרת, היא אחד,״ ״יום האידיליה.
נו הורי. בית אל מתקרב אותו ״ראיתי

ה מרוב למישטרה. ורצתי נבהלתי רא
 בתחנה וכשהייתי אומץ קיבלתי בהלה

 תלונה.״ נגדו הגשתי
 דד בארכיוני התלונה !תוייקה לא עוד

 מישפחת של נציגים היו וכבר מישטרה
 איזה לו ״יש צביה. אצל בביקור סמיר

 באו ״הם סיפרה, ואחיות״״ אחים עשרה
ה בשביל ■טוב שיותר לי ואמרו אצלי

 עשיתי התלונה. את לבטל שלי בריאות
מיכתב שלחתי אבל מבטלת עצמי את

ה  כא- בלבד 15 בת היתד, פדל בי
 חייה. לתוך רחמים סמיר פלש שר ^

ה הבלונדית של רומניה, ״וצאי הוריה,
 עם יחסיה את יפה בעין ראו לא נאה,

 לא הארץ, ילידת צביה, מעיראק. הבחור
בסמיר והתאהבה להפליוית מקום מצאה

 בשכנעה מתדהמתו־, התאוששה צביה
הי ההורים של כוונתם כל כי עצמה את
 אשכנזיה. עם להתחתן מבנם למנוע תד,

גיל החתונה לאחר בלבד מיספר שבועות
 צדקו. כמד, עד תה

היום, נזכרת היא גיהינום,״ היה ״זה

כ בשבילו לעבוד אתחיל שלא עד בי
 אליו, התחננתי השתוללתי, בכיתי, זונה.
 שלא עד בך ■נוגע ,לא בשלו: הוא אבל

אחרים׳. עם תשכבי
 אחד שערב עד נמשך זה ״ככה

שלו, חברים כמה הביתה הזמין הוא

ש זה היה שהוא חלימה אברהם לשופט
 התלונה, על למעצר בעלי את הכניס

 מהפחד. רק מבטלת שאני לו וכתבתי
 שאם אותם, הזהירה המישטרה זה אחרי
כו הם ממי, ■חשוב ■לא משהו, לי יקרה

שהם טוב ויותר לבית־סוהר, הולכים לם

 את עזבה היא לאוזניה. מעבר הגברי
 עימו להתגורר ועברה למענו, הוריה בית

 במכבסה השניים עבדו יחד באור־יהודה.
בתל־אביב. המילד־ג׳ורג׳ שברחוב
 מי־מנר על השניים חיו שנים שלוש

 הטקס לפני להינשא. החליטו ואז חות,
ה בעלה של הוריו בבית הנערה ביקרה
 ״שלא ההורים: אמרו ולתדהמתה עתיד,
תאמי אל שלנו! הבן עם להתחתן תעיזי

אדם!״ בן לא הוא שלו, אחת למילה ני

 אותו, לפרנס אצטרך שאני לי אמר ״הוא
 בהתחלה עבודה. בשביל לא הוא כי

 עבודה. לחפש אלך אני בסדר, אמרתי:
צרי לא ,את ■ואמר: עלי צחק הוא ואז
 תמצאי׳.״ וכבר לכביש תצאי לחפש, כה

 סתם בעלה כי צביה חשבה תחילה
 עד גילחה במהרה אך לצון, לו ■חומד
ל ״נכנסתי כוונותיו. היו רציניות כמה

 ״ואחרי ומספרת, ממשיכה היא הריון,"
יגע שלא לי אמר הוא הבן, את שילדתי

ת מעביד עונו  מרגעי באחד רחמים ממיר ובעלה פרל צביהו
עבו על כפרס לה העניק אותם הנדירים, המנוחה

 תל' חוף במיסעדת יושבים כשהם השניים נראים כאן בלילות. כזונתו דתה
עצמו. בזנות ידוע זונות אחו__תתואל הרריה ראיה ר^תי הות^ת ^יייית

 עלי.״ ישמרו בעצמם
חלי השופט הטיל שעבר השבוע בסוף

 בתל־אביב, המחוזי בבית־המישפט טה.
 הבעל על ■מאסר שנות שלוש של עונש

 את סמיר העניק אף יום באותו הסרסור.
מצי ■תביעה תמורת לאשתו, הנכסף הגט

 הפריע לא הגט עימו. ישאר בנם כי רו
בקרי בית־המישפט כותלי בין לפנות לו
 שאני עד תתחתני ״שלא לאשתו: אה

אליך!״ אחזור עוד אני .משתחרר,

 אות■ שלח
זונה להיות

 הציד הערב■
גזנות אותי

 ■ וסמיר, צבייה הטרי, הזוג ן! ן■ ך ך!
 | חשבה עוד צבייה כאשר 11 1^11

 לבע־ שניתן הרבני ההכשר כי לתומה
1 אותו. רק המשותפת במיטתם ישמש לה,

?*וטו! בשניל זנית׳ *


