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 לא אחת ׳׳אף חזקה בחורה \תיא
ש התנגדו ולא חשבון, לח עשתה \

 שם עובדות אנחנו אותי. תביא
 הכביש, ליד עומדות יחד. כולנו

 הוא במכונית קליינט מגיע וכאשר
הצידה. לה וקורא בחורה לו בוחר

 ואז עולה זה כמה שואל הגבר
 ועושים למכונית נכנסת הבחורה ■י-

 קטן, למרחק נוסעים באוטו. זה את
ושמי ראיה בטווח תמיד ונשארים

 אץ כך האחרות. הבחורות של עה
טיק־ כמה היו בשומר. צורך לנו

 לא אני עסוק. תמיד שלי והפה
 אפילו כזה. ביזנס לפתוח מעוניינת

 אוהבת, שאני גבר או חבר, עם
 כאלה. לדברים מסכימה הייתי לא
 לא פעם שאף במישפחה גדלתי כי

 התחתנתי וכאשר מין, על דיברו
ב וסתומה תמימה מאוד הייתי

 תאמיני, לא את האלה. עניינים
 גלולות שיש אפילו ידעתי לא אבל
 פוסלת לא אני אבל הריון. נגד

 אני אוהבים. לזוג במין חופש
בעבודה. זאת פוסלת

 וק עובדת אני
 בערב. אחת שעה

עם או אני  נ
 עובדת רא

ובחגים בשבתות
 בחורות חטפו ממש שגברים רים

 למלון או לדירות אותן ולקחו
 לא אנחנו ומאז בהן, והתעללו

 אלא לביתו, הגבר עם נוסעות
 לא המכונית במכונית. עובדות

 מבוי זה כי; משם לברוח .יכולה
לאם. להסתובב וצריך סתום
ביום, אחת שעה רק עובדת אני

 עובדת לא פעם אף אני בערב.
ביום. עובדת ולא ובחגים בשבתות

ביום. אותי שיראו מתביישת אני
 זה כי עובדת לא אני בלילה גם

 בעבודה סיכון הרבה יש מסוכן.
מ לפעמים ומעבריינים. משוטרים

 הם־ הטיפוסים באים בלילה אוחר
 שבאו מיקרים קרו וכבר סוכנים.

 על ואיימו נשק. או סכין עם
לקחו שילמו. ולא נכנסו בחורות, -—

 שהם קליינטים באים לפעמים
 אותי שאל פעם אחד חולים. ממש

ולק למלון איתו ללכת אסכים אם
 אם שאלתי לו. ולהכאיב אותו שור
 אס שאל הוא אז מתלוצץ, הוא
 אני כאלה. דברים על שמעתי לא

 בעיתונים, כך על קראתי באמת
 את לעשות מוכנה הייתי לא אבל
 לאף להכאיב יכולה לא אני זה.

 שהבחורה שרצה אחד גם היה אחד.
 תשתין לי, ותסלחי מעליו, תעמוד

 ממש כבר זה אבל הפה. בתוך לו
מחלה.

מוזר, דבר לי קרה שילשום
 זוכרת אני אם ושאל אחד בא

ו שבאים כאלה הרבה יש אותו.
 ואת נשמע, מה .אהלן אומרים:

מסבירה אני זי אותי זוכרת לא

עוב אני לכן בה. והתעללו בחורה
בערב. אחת שעה רק דת

 500 קליינט מכל לוקחת אני
 אני דקות. כמה בשביל וזה שקל.
 שקל 6000 טוב בערב לעשות יכולה

 אס הולך, שלא ערבים יש בשעה.
 יורד או חשוב כדורסל מישחק יש

 ועוצרת באה שהמישטרה או גשם,
 לא גם אני הכל. את ומקלקלת

אנ של סוג יש אחד. כל מקבלת
חיצו מבחינה אותי שדוחים שים
 הפרצוף או נקיים, לא הם אם נית,

 הם אם חן־בעיני, מוצא לא שלהם
 אני אבל מגעילים. או מפחידים

הבחו כמו בהם. לפגוע רוצה לא
 .לך :להם שאומרות האחרות רות

 אומרת אני ואז מפה,״ תתחפף
 כבר שאני או חולה, שאני להם

 אני וככה הביתה, והולכת עייפה
בעדינות. מהם נפטרת

טיס  קלייג
חולים

 אתי העובדות הבחורות ל ך*
 אם המחיר. אותו את לוקחות *

 יש ישר מעלה או מורידה אחת
 השוק. את שוברת היא כי צעקות
מיוח דברים עושות לא גם אנחנו

 למשל, ביוקר. יותר העולים דים,
 לי, תסלחי ומבקש, בא מישהו אם

 מגעיל זה אז בטוסיק, או בפה
 כאלה. דברים עושה לא אני אותי.

מסטיק לועסת תמיד אני ובכלל

 אבל אותי, לזכור קל יוחד שלהם
 לי וקשה גברים המון רואה אני

 שאל הוא אז כולם. את לזכור
 איתו לבוא מוכנה אני אם אותי
 אותו שאלתי למלון. אשתו ועם

 היא שאשתו אמר והוא מה, בשביל
בחו אוהבת מאוד והיא דרמינית

ו כמוני, ונחמדות בלונדיות רות
 אם כסף הרבה לשלם מוכן הוא

 הוא כמה ;אותו שאלתי (אבוא.
 מוכן שהוא אמר והוא לשלם מוכן

 בכוונה הוא לירות. אלף 100 לשלם
ש כדי בשקלים, לא בלירות, אמר

 עבור שזה ואמר הרבה, יראה זה
 או צוחק שהוא חשבתי אני שעה.
 שגבר האמנתי לא אותי. מותח
 אשתו. עבור כזה דבר לעשות מוכן

 נחמדה .תהיי לי: אמר הוא אז
בלונ כמוך, מישהי לי ותחפשי

 הלילה, כל זה על חשבתי דית.״
 סיפור כמו נשמע שזה יודעת אני

גכון. זה אבל בדיוני,
 באים קליינטים. מיני כל יש

 החברה, של השכבות מכל אנשים
אלי עצמי את להתאים מנסה ואני
 לעשות רוצים שלא אנשים יש הם.

 הם ואז לשוחח, רק רוצים כלום,
 ומסק- מסכימה, אני אם שואלים

 משלמים הם מסכימה. אני רנות
 מיני כל שואלים ואחר־כך קודם

עו אני איך העבודה, על שאלות
 וכל לי מפריע לא זה ואם בדת
 להם אומרת אני כאלה. דברים מיני

 לעשות בשביל ביזנס, זה שבשבילי
בימה, על שחקנית כמו שאני כסף.

מורי אני הביתה באה שאני אחרי
 אני. להיות וחוזרת הדמות את דה

 אינם לדבר רק שבאים האנשים
 נודניקים, הרבה יש אבל רבים,
 מדברים. וגם עושים שגם כאלה

 ואומרת ממני, אותם מורידה אני
לעבודה. לחזור צריכה שאני להם

גם___
שר סגך

ה מ  לי יש מאוד. נחמדים כ
 ד אלי. שבא אחד עיתונאי

 נאה גבר הוא סגן־שר. גם לי היה
 אצלי שהיה אחרי ואינטליגנטי,

 לקולנוע איתו ללכת אותי הזמין
 בתל- נמצא הוא כי במוצאי־שבת.

 כך ואחר בסופי־שבוע. רק אביב
 שלו הטלפון מיספר את לי נתן

מ אבל איתו. שאתקשר וביקש
 יש כאלה, בנסיבות שנפגשנו כיוון

 רק אותי רוצה שהוא הרגשה לי
 זו ידיד. להיות ולא מין, בשביל
 שאני יודע שהוא אחרת הרגשה
 הוא אי־שיוויון. של הרגשה עובדת,

 במיקצוע ואני מכובד במיקצוע
נחות. כל־כך
הקליי בדרך־כלל יש בחורה לכל
 בא קליינט שלה. הקבועים נטים
 נקיון, על מקפידה שהבחורה ויודע

 הוא אז צורה באיזו אתה לו טוב
 עם נהנית לא פעם אף אני חוזר.

 לזה. תנאים בכלל אין קליינט.
 ליהנות. אי־אפשר בדקות, במכונית,

ליה יכול בקושי הקליינט אפילו
 אפילו אני במיכנסיים אני אם נות.

 מפשילה רק אלא אותם, פושטת לא
בחו יש וזהו. הברכיים עד אותם

 לגמור. הקליינט את שדוחפות רות
ה נגמר .יאללה, לו: אומרות הן

 והולכות. הכסף את לוקחות זמן,״
 ועוד צ׳אנס עוד לו לתת מנסה אני

 אני לו הולך לא זה ואם צ׳אנס.
 לך לוקח זה בעדינות: לו אומרת

 זו אבל איתך בסדר אני זמן, המון
 אפילו לפעמים הם ואם עבודה,״

 מתרגש, .אני ואומרים: מתנצלים
ו הכסף את קחי הולך לא חח

סליחה.״

 ואחרי מהסמים, נחלש כנראה שלי
 קשה עבודה של חודשים כמה

 בבית- שכבתי התקף־לב. קיבלתי
 מסוגלת הייתי לא ואחר־כך חולים,

קשה. גופנית לעבודה
 פגשתי לתל־אביב חזרתי כאשר

 הוא בתחנה-המרכזית. ותיק קליינט
 שאם חשבתי ואני שלום לי אמר

 אני סמים, בשביל זה את עשיתי
ב פעם עוד זה את לעשות יכולה
ה מכל ולצאת כסף להשיג שביל
לעבודה. חזרתי וכד לתמיד. עניין

 התרגלתי לא
ם עד היו

 שלמדתי לאנשים אומרת ני ט
■  כדי ושזה זה, עם לחיות ר

 אחר, ביזנס כל כמו כסף לעשות
 התרגלתי שלא היא האמת אבל
 בלילה סיוטים לי יש היום. עד

 פוחדת אני לישון. יכולה לא ואני
 זה גם כי גלולות־שינה לקחת
 עצמי את מעסיקה אני אבל סמים.

 רגע לי להשאיר לא כדי וקוראת
בחו הגיעה זמן־מה לפני למחשבה.

ב לעבוד ילדה, ממש צעירה, רה
 אמרתי אז עובדת. שאני מקום

 כעסה היא לה. אתן לא שאני לה
 המקום את שכרתי אני אם ושאלה

 אותה הזמנתי אבל אותו, קניתי או
 והסברתי מקום שבקירבת לקפה

 וקשה. מסוכן המיקצוע כמה לה
המצודים על האמת את לה סיפרתי

ש בחורה על מספרות הבחורות
התח ואחר־כך שנים הרבה עבדה
 בעיר. חנות־זהב לה יש היום תנה.

 יש יכולה. אני גם יכולה היא אם
 מאוד. עקשנית ואני חזק רצון לי

 משהו לעשות מחליטה אני כאשר
 גם אמרתי זה. את משיגה אני

 אותי עוזבים היו שאם לשוטרים,
 מרוויחה הייתי אחד, לחודש בשקט
 השוטרים אבל לעזוב. כדי מספיק

 עוצרים הם נורא. איתי מטרידים
עו בשבוע. פעמיים לפעמיים אותי
 ואחר־ משחררים שעות, 48ל־ צרים

 שאני רוצים הם עוצרים. שוב כך
 עבריינים. על מידע להם אמסור

 לא שאני להם מסבירה אני אבל
 מסתובבת לא אני כלום, יודעת

משת לא כבר אני עבריינים, עם
לעבו באה רק ואני בסמים, משת

 מתרגזים, הם אבל והולכת, דה
אותי. ועוצרים
 הייתי אם שאפילו היא האמת

 מספרת. הייתי לא משהו יודעת
 ואם מאוד. מסוכנים העבריינים

 סיפרה עובדת שבחורה יידעו הם
 החשבון את איתה יגמרו הם עליהם

וה אותה. לרצוח מישהו וישלחו
 כל לידי יהיו לא הרי שוטרים

שמ מיקרים הרבה היו כבר הזמן.
 בפרדסים, בחורות של גיפות צאו

ה למיקרי העיקרית הסיבה וזוהי
 כי אשמה, המישטרה האלה. רצח
 לה למסור הבחורה את מאלצת היא
 זאת מגלה ואחר־כך המידע, את

לחשוד.

י לוקחת אני נ  מ
 שקד, 500 קד״נם

 י1א סוב בעוב
 לקשות יכולה

נשקה שקל 6000
גגמלתי
ם מי ס מ

רי תי ח ד ב ע חודש, איזה ש
1 ל התחלתי יותר. יכולתי לא 4

 והחלטתי הסמים, כמות את הוריד
 הכל. עם ולהפסיק רחוק לנסוע

 ושכבתי ככה, הסמים עם הפסקתי
 כל כולי. רועדת ימים כמה במיטה

 התכווצויות לי והיו כאבו השרירים
רע שמעתי באוזניים הגוף. בכל
התפוצץ כמעט שלי והראש שים

 הקשים החיים ועל המישטרה של
הג גם אבל באבו־כביר, במעצר

 אותה להוציא רציתי כי קצת, זמתי
 יודעת איני בפנים. לא עוד היא אם
 ראיתי לא אופן בכל הצלחתי, אם

שלנו. במקום יותר אותה
 מהבחורות שונה שאני למרות
 טוב. איתן מסתדרת אני האחרות

טו נשמה חכמה, שאני יודעות הן
 אני אתי. להתייעץ באות והן בה,

 לי ליצור כמוהן, להיות מנסה
שכא כמובן לשלהן, דומה תדמית

אחרת מדברת אני איתן אני שר

נ1לק מתנוונת אני  ו
המיקצוק. את

 שאפשר ׳ודקת אני
 חזק. רצון לי יש

קקשנית אני
 על לעמוד יכולתי לא מכאבים.
 הרגשתי אחד יום אבל הרגליים.

 עבודה. לחפש והחלטתי טוב יותר
 סיפרתי בבית-מלון. עבודה מצאתי

 שהייתי האמת, את למנהל-המלון
 הסכים והוא ונגמלתי. נרקומנית

 לי: אמר הוא צ׳אנם. לי לתת
 אני לעצמך, תעזרי את אם ״שרי,
 משוגעת כמו עבדתי לך.״ אעזור

הגוף אבל עצמי. את להוכיח כדי

נד אבל איתך, מדברת אני מאשר
 לגמרי מצליחה לא שאני לי מה

אותן. לחקות

א צ א / ,

מזה!״
י ס  ה- את לעזוב ■מתכוונת נ
■ שאפשר. יודעת אני מיקצוע. י

 שבחורה מיקרה מזמן לא היה
 יבנה. ליד בפרדס נרצחה עובדת

תי הבנות בין העבירה המישטרה
 שהוא אמרו ברצח. החשוד של אור

 כחולה, אמריקאית במכונית נוסע
 הוא שאם ביקשו הם אותו. ותיארו

 אותו תעכב אחת שבחורה יבוא
למישטרה. יקראו והאחרות

 הם החיים
מה מילח

רי ס ס ח פ ת  שהוא התברר שנ
■  היה הוא שלי. קליינט היה י

 שילם ותמיד פעמים הרבה אצלי
 בעיות. עשה ולא ויכוחים בלי לי

 שלא בסדר לא שזה יודעת אני
 המיש- עם פעולה משתפת הייתי
 עוד לרצוח יכול היה והוא טרה,

 מילחמה, הם החיים אבל בחורות,
לחיות. רוצה ואני
 או בדירות העובדות בחורות יש

 נקי יותר זה אולי בחדרי־מלון.
טרי וזה נבלה זה אבל ואסתטי,

 בכלל. מזה לצאת רוצה אני פה.
 רציני לי שייראה גבר אפגוש אם

 בהתחלה, לא עברי. על לו אספר
 כדי אחר־כך, אבל יבהל, שלא כדי

 אני מאחרים. זה את ישמע שלא
 כבד נטל זה זה, את לספר רוצה
 אני ממנו, ומזיעה עייפה אני עלי,

מבטי ואני למישהו. לספר חייבת
 ואס* מהכל אצא שכאשר לך חה

 אותך ואזמין לך אודיע תדר,
שלי. הילדים את לפגוש
אן עד  אני שרי. של סיפורה כ

אצבעות. לה מחזיקה
■ אלון אילנה
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