
 - הזונה־דשעבו את דשסם ניסתה
נוראה וש־גויה ובו, שר בסוגו תוניד,
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בבית״ יושבת זהבה כאשר נפתח חסרט
 בחיפח. חברה אל ברחה איך ומספרת קפה

ב שוטטות. בעוון אותה עצרה המשטרה
 כסף. סופרות זונות ראתה ר,מעצרבית

מס היא לה. וסיפרו הכסף מניין שאלה
 בית־ בין הבדילה לא כי בסרט, פרת,

 נאיבית עד־כדי־כך בית־סוהר, לבין מעצר
 מבוגרת די היתה זאת, עם יחד היתה.

 שיראה חברתה של מאחיה לבקש כדי
 על עלתה היא בכביש. לעמוד היכן לה

כזונה. שלה הקאריירה החלה וכך משאית,
 הכביש על עבודתה שנות כל במשך

ש ברגע סרסורים. 12 טוויזר לזהבה היו
 החליפה עוד בעיניה חן מצא לא מהם אחד
 אמרה: לליהי עפעף. להניד מבלי אותו

 מדי. מאוחר השכל את מקבלת ״זונה
האמי הזונות הם שהערסים יודעת אני

 עליה.״ שיגן ערס צריכה זונה אבל תיות,
ב עובדת שהחלה אחרי אחדים ימים

 הם סרסורים. לחבורת זהבה נקלעה זנות
 על־ נאנסה ובו־בלילה אופיום, לה הזריקו

כולה. הקבוצה ידי
 זמן כעבור אותה עצר הנוער מיפלג

 סוטות לנערות במוסד ישבה והיא קצר,
 שם ישבה שבה התקופה במשך צופיה.
 היא בסרט פעמים. עשר מהמוסד ברחה

לדב שלה: ניסיוז־ההתאבדות על מספרת
 מלכות שתי עם אחד בתא ישבה ריך״

 רצונן, את למלא אותה הכריחו הן המוסד.
 היא נאמנות, בה חבטו הן התנגדה, היא

 עליה ציפצפה ההנהלה בהנהלה, התלוננה
נכ הניסיון בתלייה. להתאבד ניסתה והיא
הת של בשרשרת הראשונה היתד, זו של.

■בידה. עלתה בהן שהאחרונה אבדויות,
 נחום השחקן של בביתו שהתגוררה בזמן

 שהיתר■ ידוע לבמאי־סרטים צילצלה שליט
 בקבוק ״שתיתי לו: ואמרה איתו, מיודדת

 הבמאי אותי.״ חציל בוא אקונומיקה, של
 הכין נשמתה, את להקיא לה עזר הגיע,

ניצלה. וכך קפה לה
 אחרי קצר זמן כי מספרת, חנוך ליהי
 זהבה לפתע הופיעה הצילומים התחלת
 מכות לה והראתה חבולה, כשהיא בביתה
 זרקה כי לדבריה, לה, סיפרה היא טריות.
 בשדרות מכונית לגלגלי מתחת עצמה

 עוב־ על-ידי ניצלה אך בתל-אביב, נורדאו
רים־ושבים.

 עצמה את שתהרוג מאיימת היתד, זהבה
 על-ידי כשפוטרה גם וחמישי. שני כל

 על האחראית מתפקיד יושע, יקי הבמאי
 שתה־ איימה סוסעץ, הסרט בצילומי המזון

עצמה. את דוג
 את זהבה הכירה מצופיה כשהשתחררה

 כל את ברשתו שהפיל טפליצקי, יעקב
 יפה־תואר בחור היה הוא המוסד. בנות

 מעל בו התאהבה והיא רומני, ממוצא
לאוזניה.

 הפריעה לא נודע, עבריין שהיה העובדה
 לכך טפליצקי התנגד יותר מאוחר לה.

 שהוא לה אמר הוא בסרט. תשתתף שזהבה
 אמרה זהבה אולם איתר,. להתחתן רוצה
 מאמינה היא כי גילוי־לב, של ברגע פעם,

 כל לעצמו אותה לשמור רצה שטפליצקי
 כך ומשום בביודהסוהר, יושב שהוא זמן

 טפליצקי אותו איתר. שיתחתן לה אמר
 אחרי דמון, בכלא עונש־מאסר עתה מרצה
 הל' אם־בנו, והיא בשבילו שעבדה שזונה
 שבו ברגע רווחיה על חי כי עליו שינה
טוויזר. זהבה לטובת אותה עזב

 מיכתבי״ לזהבה כותב היה טפליצקי
 בעיב־ נוראות שגיאות עם לוהטים אהבה
 אחד על כי לספר, יודע יושע יקי רית.

 וכי מהבדכביר,״ ״יעקב חתם המיכתבים
 של הבוהמיים ידידיה בפי כינויו נשאר
דתי. אדם שהפך לה סיפר גם הוא זהבה.

והסבירי׳ הלוקש, את אכלה לא זהבה
 דתיים הופכים בדמון האסירים מחצית כי

 ב־ כשפגשה מעונשם. שליש לנכות כדי
 ראוייה אינה כי זהבה לה אמרה חנוך, ליהי

 גברים עם בו בוגדת שהיא מאחר ליעקב
אותו מעריצה היא כי סיפרה, עוד אחרים.

 ומהזריקות מההרואין אותה שהוציא בגלל
 הפשע עולםסהחשיש. יותר, קל סם אל

ם סו ק ה
 זהבה התגוררה הסרט צילומי עת ך*

ביפו. טפליצקי, יעקב של אמו אצל
 בנה, של מפורשת הוראה על־פי הזקנה,
 שבע אחרי הביתה לחזור עליה אסרה
 אחת זה. כלל על הקפידה וליהי בערב,

מאנ אחד עם ליד,י של הגדולות המריבות
 כי לה נודע כאשר אירע ציוותה שי

 ביפו, הזקנה בית אל ללכת במקום זהבה,
 סיפר שם. ללון ונשארה לביתו עימו הלכה
איש־צוות: אותו

 זהבה הצילומים, של האחרת ״בלילה
 היו הצילומים ימי עצובה. נורא היתה
הכו היתד, היא בחייה. המאושרים הימים
 היא רצונה. אחר מילאו כולם כבת,

ל ונהנתה דרמאתית מאד בחורה
 שניות. תוך בוכה היתד, היא שחק.

 היה שלה. המהירה מהתפיסה נדהמנו
 פרק- תוך בלתי־רגיל. טכני כישרון לה
 ובמיזנסצנות, בזוויות הבינה קצר זמן

 הגיע והנה, שחקנית. היתד, חייה כל כאילו
 הבינה זהבה הצילומים. של האחרון היום
 היא לחלוף. עומדים שלה הזוהר שימי
 אל הביתה, אליך אותי ׳קח לי: אמרה
 לבד להיות רוצה לא אני לליהי. תשמע
 הזקנה!׳ אצל לישון רוצה לא אני הלילה,

התחננה. ממש היא
 חום. לה להעניק עצום צורך ״הרגשתי

 וצעקה נהנתה לא היא אבל איתה, שכבתי
 אמרה :והיא העניין, מה אותה שאלתי !׳׳די
 לא היא טוב לה להיות שמתחיל שברגע לי

 ויתייחסו בה שיבעטיו צריכה היא נהנית.
 נוהג שגבר לקבל לה קשה יפה. לא אליה

 קשה לי היה אחר־כך בשווה. כשווה בה
 ובלתי- עצום היה ברמה ההבדל איתה.

 אני ריגשות־אשמה, לי יש ניתן־לגישור.
 חלקים היו אבל בסדר, הייתי שלא יודע

 הכבוד למשל, כמו, מתים: שהיו בזהבה
 ■לאדם בלתי־אפשרי היה ׳והמוסר. העצמי
 היא היחסים. את איתה להמשיך כמוני
 התקשרתי הקשר. את וניתקה מאד נפגעה
 לביתה האחרון, בזמן רבות פעמים אליח

 לא פעם אף היא אבל בפתח־תיקווה,
 חושב אני שלי. הטלפונים על השיבה
 לעולם. למוטב חוזרת היתד, לא שזהבה

 היא הפשע, לעולם הידרדרה לא היא
 עולם שזהו אמרה תמיד היא אליו. טיפסה
קסום.״

מכו היתד, בחייה ארוכה תקופה במשך
 דרך-קבע. לעצמה והזריקה להרואין, רה

 אל אותה הורידה שבחורה סיפרה היא
 ליד,י בה פגשה שבה בתקופה הלבן. הסם
אופ בבליעת הסתפקה הזריקה, לא חנוך
יום.

 זהבה לבין בינה היחסים התפתחות על
 פיתחה היא חברות, ״הפכנו :ליהי מספרת

 לשקם עצמי על לקחתי ואני כלפי, תלות
 ידיים הרימו שהמוסדות העובדה אותה.
או ■שהכרתי ככל אתגר. לי שימשה ממנה

 שבחד ייתכן שלא לי היה נראה יותר, תה
 לצאת יכולה לא אינטליגנטית כך כל רה

 בינינו החברות ■שקועה. היא שבו מהמצב
 שלה, החבר של כשאמא אמיצה. היתד,
 לנה היתה היא לה, מרשה היתד, יעקב,
ה ■ועם שלום בעלי עם התיידדה אצלי,

 אחריה הלכה אחד שיום בתי של מטפלת
שבה. ולא

 הציע ׳בחור לי: ואמרה באה אחד ״יום
 לא היא עליה. אסרתי איתו.׳ לגור לי

 הבתים. בין לנדוד והתחילה לי, שמעה
 היתד, בעסק, היו לא שגברים ממן כל
 לספק יכולתי שלא ברגע עליה. שליטה לי
 דיברתי השליטה. את איבדתי גברים, לה
 שלא לי ׳חשוב :להם אמרתי החברים. עם

 עומד שגבר ברגע כי יחסים. איתר, תקיימו
 אמון מקבלת חיא איתה, שוכב ולא מולה

המבו יחסים רק לא אחרת, גם שאפשרי
דפיקות, על ססים

ליה׳
 יכולתי לא לעשות? יכולתי מה ״אבל

 לשכב מי עם בסביבה הגברים לכל להגיד
ידו אנשים כמה מכירה אני לא. מי ועם
 עד אותה שניצלו הארץ בכל מאד עים

 שליטה שום היתד, לא לי אבל בוש,
זה. על

 בסדר. היה הכל בביתי, שגרה זמן ״כיל
 לימדנו ואני, לוויתן נדב הסרט, מפיק
חי כותבת היתד, היא קרוא־וכתוב. אותה

 היתר■ היא מתקנים. היינו ואנחנו בורים,
ל אותה מביאה הייתי מהמישפחה. חלק

 ובמיוחד הורי, בבית מישפחתיות ארוחות
שלי. הילדה לבין בינה חזק קשר ניצר  צדדי עיסוקס

בזנות
במספרה עבודה לה דרתי ך{
י ״ ' / דיבוריםדיבורי! בגלל משם נזרקה היא אך /
 גסה. והתנהגות הלקוחות כלפי בוטים

 מכד, אצל עבודה לה סידרנו אחר-כך
 החזיקה היא אחריות. עצמו על לקח והוא

 אותה להחזיק ניסה הוא חודשיים, מעמד
 גניבה של חשדות נגדה הועלו אך בכוח,
בעבודה. אותה להשאיר יכול לא והוא

נח אשד■ אל למישרד־העבודה, ״הלכנו
 סידרה והיא אורגד, אביבה בשם מדה

 זהבה לקוסמטיקאיות. בקורס מקום לה
 לא אבל לפגישה, לבוא צריכה היתד,

 סיפרה היא ואז נורא, כעסתי הופיעה.
ימים. לשלושה אותה שחטפו לי

לג יכולנו לא כבר ״למישרד־העבודה
 באולפני עבודה לה סידרתי ואז שת,

 יוצא־מהכלל. טכני כישרון לה היה עמקול.
 קרוא- לדעת היה צריך שלא היכן בכלל,
 עבדה היא מבריקה. היתד, היא וכתוב,

לטל וענתה שליחויות עשתה הטכני, בצד
 האולפן, ליד דירה לה סידרתי פונים.
 ׳דודה בתור ■ומוצגת לה ערבה כשאני
ליד,י׳.״

 במאי־דד אליה התוודע תקופה באותה
 אליו באה לדבריו, יושע. יקי קולנוע

 התרשם הוא למישרד, בשליחות זהבה
 שהיא שמע ביישנית, בחורה שהיא ממנה
 •לה והציע למוטב לחזור המנסה זונה

 נתן הוא במישרדו. כעובדת־ניקיון לעבוד
 התנגדות למרות מישרדו, מפתח את לה

 לזונה-לשעבר, לתת כי שטענו שותפיו
 מפתח התחתון, העולם עם קשרים לה שיש

 יקר, אולפן־הקלטות נמצא שבו שלימישרד
 אף וזהבה התעקש, יקי אולם מסוכן. זה

דירה. לה היתד, כשלא במישרד לנה
מה שרבים כך לידי הגיע המצב ואכן,
ה למרחב נכנסו הקולנוע ומחוגי בור,מה

 ליד,י מספרת טוויזר. זהבה של היכרויות
 היא עליה. השליטה את ״איבדתי חנוך:

 על לי נודע פיתאום לי. לשקר ,התחילה
 עיסוק נהגי־מוניזת, עם שלה מעורבות

 בעמקול. העבודה שעות אחרי בזנות צדדי
 איזה לה שיש ממנה לי נודע אחד יום
תמו טוב לו עיושה ■שהיא ברמת-החייל זקן
 עזרך־ איזה לה ושיש טובות־הנאה, רת
 עצות תמורת יחסים איתר■ שמקיים דין

מישפטייות.
לה יכול לא עמקול, בעל מלאך, ״עמום

■ודומיננ קפריזית היתה היא אותה. חזיק

 מסוגלת היא אם אותי שאל הוא טית.
 לקח והוא שכן, אמרתי בילדים. לטפל
 אותה, שיעמם זה אבל הביתה. אליו אותה
 יותר. יכולתי לא לעבוד. הפסיקה והיא
 כסף, יומנדב ממני לקחה הזמן כל היא

 הימה זאת עם יחד החזירה. לא ומעולם
 לירות. מאות עליה שיש לפעמים לי מראה

 סיפרה ■והיא טלפון, ממנה קיבלתי אחד יום
 אותה הפכו בבוהמה ידועים שאנשים לי

לזונת־צמרת.״
אנ אותם מיהם מגלה אינה ליד,י

סיפ עצמה זהבה אולם ידועים, שים
 השחקן כי שפגשה, מי ■לכל בזמנו, רה,

 הציעו צאן, אדם ומנהל־הייצור שליט נחום
ה אל כשטילפנתי בשבילם. לעבוד לה

 תגובתו, את לקבל שליט, נחום שחקן
 שקרה מה בגלל עצוב מאד ״אני אמר:

 אני אבל קשה. שבוע עלי עבר לזהבה.
 טוב רק רע, לה עשיתי לא פעם אף

 צאן, אדם דרך אותה הכרתי לה. עשיתי
ביק ליד,י הסרט. של מנהל־הייצור שהיה

 מספר ימים זהבה את שישכן ממנו שה
 הבחורה. עם מאד קשה כבר לה כי בביתו,

 לאכול. ופעם לסרט, פעם אותה לקחתי ■וכך
מיוחד. דבר שום

 ואמרה אלי, טילפנה היא אחד ״לילה
 שרודפים מכיוון אותה להציל שאבוא לי

 אין ואפילו אותה להרוג ורוצים אותה
 הגעתי הטלפון. בשביל לשלם כסף לה

 נרדפת, חיה כמו נראתה היא ליפו. מיד
 שיכנתי לרגליה. היו לא נעליים אפילו
 יכולה שהיא לה ואמרתי בביתי, אותה

ני כולם כמו שתרצה. זמן כמה להישאר
 היתה קשה. היה זה אבל לה, לעזור סיתי

 סתמה לא היא דומיננטית. אישיות לה
 קשה דבר, כל על הכל אמרה הפה, את
אותה. לשאת היה

גלו קן הבמאי ידידי עם נפגש ״הייתי
 בינינו דיברנו לויס. הדוגמנית וחברתו בוס

 והיא אמריקאים. הם וקן לויס כי אנגלית,
 ׳מה :בוטה בקול אומרת היתד, תמיד

 עלי!׳ שדיברתם יודעת אני עלי? אמרתם
הת לא היא בלתי־אפשרי. קשה, היה זה

 ריחמנו ניסינו, ואנחנו שלנו לחברה אימה
 ישבתי אחד יום הצלחנו. לא אבל עליה,

 מחזה־ על לעבוד כדי חתולי, המחזאי עם
 והתחילה לחדר נכנסה היא שלי. היחיד
 לה אמרתי דברים, מיני כל על לדבר
 להיס־ נכנסה היא מפריעה. היא כי שתצא
 באגרופיה עצמה את להכות החלה טריה,
 תכופות) לעיתים זאת לעשות נהגה (היא

 את אהרוג אני אעשה? אני ,מה ואמרה:
עצמי׳. את אהרוג אני עצמי!

לע צריכה שהיא לה אמרתי ״אחר־כך
הת סירבה, סצינות, לי ערכה ושוב זוב׳

 מקום, לך אמצא ׳אני :לד, אמרתי עקשה•
 הסכימה, לא היא שלי.׳ הבית את עיזבי רק

 היא אותה. לזרוק ממש נאלצתי בסוף
 בזמן לירות. 600מ־ יותר ממני לוותה
סדי חולצות, ממני לקחה בביתי שגרה

 רוקנה לאט־לאט כלי־מיטבח. כריות, נים■
הבית. כל את כימעט
לה רציתי כאילו שהסיפור חושב ״אני

 *שהיא סיפור הוא לזונת־צמרת אותה פוך
 שגירשתי על בי לנקום כדי המציאה,

 צילצל שבועיים לפני מביתי. אותה
 היתה זהבה מאוחרת, בשעה בביתי הטלפין
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