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 שיילד הזמן כל מבטיח •וא ך•
/י נז לו. הולד לא זה אבל לגמילה, 1 /

ונעצר הילדה, עם ציבוריים בגנים רקתי
 ממנו, סובלת אני שנה 12 ביגללו. תי

 גט!״ לי לתת רוצה לא והרבנות
 בעלה, את הכירה 30ה־ בת כהן שושנה

תמי נערה היתד. אז .16 בת בהיותה חיים,
 את לפרנס כדי שעבדה שחורת־שיער, מה

 ניסיון־חיים בעלת היא היום מישפחתה.
 לרכוש שאפשר בתבונה ומחוננת עשיר,

לנרקומן. נישואין — אחת בדרך רק
 בחולון. מישפחתה עם התגוררה שושנה

 לצאת חברתה לה הציעה הלילות באחד
 שם לנסות כדי הגדולה, העיר לתל-אביב,

ה חדשים. אנשים ולהכיר חיי־הלילה את
 לבג־ ברחוב למועדון־ריקודים הגיעו שתיים

 גבוה, בחור השתיים אל ניגש ושם דה,
 להצטלם לשושנה והציע וגברי שחרחר,

נפגשו. הם כך איתו.
 כי שושנה שמעה חודשים כמה אחרי

דיד אותה מחפש  לתת .ורוצה מהמועדון .י
סיפ בכלל,״ עליו ״שכחתי תמונות. לה
ומחומצנת־השיער. מלאת־הגוף האשה רה

 לצל שם נהפך והוא למועדון, ״באתי
 איך יודעת לא אני לצאת. התחלנו שלי.

 ובכל בחופשה, אסיר שהוא ידעתי קרה. זה
 שנים.״ שלוש יצאנו בו. התאהבתי זאת

השי להתחתן. החליטו וחיים שושנה
שו של הוריה בעיני חן מצא לא דוך

בחו הכירה לא עדיין עצמה והיא שנה,
 מה ידעתי ״לא לבעלה. פרט אחרים רים
 זה עובד לא בעל ושאם נישואין, זה

 בני- שבור. בקול סיפרה צרות,״ מביא
 שושנה. של הוריה בבית התחתנו הזוג

 לבית חיים נכנם החתונה אחרי חודשיים
חז ושושנה קטינה, בעילת בעוון הסוהר

אי לספר נעים היה ״לא הוריה. לבית רה
והמכ השכנים לכל סיפרתי אז בעלי, פה

אמרה. במילואים,״ שהוא רים

לרצוח
הילד את

בבית אצלו לבקר הלבה ושנה
■ חודשים. 10כ־ שם ישב הוא הסוהר. /
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■

צורמניעה
מתחבא,״ היה

 נגד מהמישטרה צו־נזניעה לקבל שושנה שהצליחה אחרי גס
 הוא אותו, חיפשה ״כשהמישטרה בו. להשתמש פחדה בעלה,

מהבית.״ לברוח מוכרחה הייתי ממכות. אותי הורג ״ואחר־כך סיפרה,

^ מ ר״ הרביץ הוא כך
סהרו כמו מסתובבת ״הייתי בה. הרביץ היכן ומראה (משמאל),

 בי מתעלל והיה ישן, שלא כמעט ״בלילות בבכי. סיפרה רית,״
 את להאכיל כדי שנרדם, הזדמנות כל מנצלת הייתי הילדים. לעיני

עצבים.״ מרנב בקרוב, לתפקד שאפסיק מפחדת אני הילדים.

 חיים הסתובב מבית־הסוהר שיצא אחרי
הס תקופה באותה חבריו. עם ברחובות

 והשטחים ששת־הימים, מילחמת תיימה
 קשים סמים לארץ חדרו ועימם נפתחו
 בן אז היה חיים חופשי. כמעט באופן

 בני־הזוג סמים. וצרך עבד, לא הוא .25
 בני-המיש- להם שנתנו מיצרכים על חיו

פחה.
 אמה ובעצת להריון, שושנה נכנסה אז
להת לנסות כדי לירושלים השניים עברו
 לא שבועיים אחרי הרעה. מהחברה רחק
לח והחליט עוד, מעמד להחזיק חיים יכול
 עברה ההריון תקופת את לתל-אביב. זור

להס המשיך וחיים הוריה, בבית שושנה
סמים. ולקחת ברחובות תובב

 שושנה לבית־הסוהר. שוב נכנס הוא
 לעשות לה יעץ וזה רופא בעצת שאלה

 כך, על ושמע חיים כשהשתחרר גרידה.
 רוצה ״את רצח. מכות אשתו את חיכה

 בלב אשתו על צעק הילד!״ את לרצוח
בתל-אביב. המרכזית התחנה

 באמצע אותי תפס ״הוא שושנה: סיפרה
 ,ישב׳ שכשהוא למה עלי וצעק הרחוב
 ולמה לדיסקוטק, שלי חברה עם הלכתי
המפ את לקח הוא הפלה. לעשות רציתי

 נתן בפרצוף, אותו לי ותקע הבית של תח
 התחילו וכשאנשים בראש, בעיטות לי

 אחרת לפינה אותי גרר הוא להוזערב,
 לי נתן הוא הריצפה. על אותי והשכיב
 בידיים, בבטן, בגב, — מקום בכל בעיטות
 נבהל הוא האנשים, כשהתערבו בראש.

פחד הביתה. שאחזור המפתח את לי ונתן
 יעשה שלא כדי במישטרה, להתלונן תי
גרוע.״ יותר עוד משהו לי

סכינים
בביס

 שר של להריונה השביעי חודש ף*
 לגור. היכן הזוג לבני היה לא שנה *

 ובני- ברחובות, להסתובב המשיך חיים
 לקבלם רצו לא שושנה של מישפחתה

וחיים הוריה, נפטרו תקופה באותה לביתם.
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