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מהי להצילה שרצה מכיוון שרה,
 שהיא רציתי ,לא לזנות. דרדרות

 שלי למישפחה ניגשתי לזנות. תרד
 לא שלי. הילד כבר שזה אותם והכנתי

 ולהגיד הראש את להוריד נעים לי היה
 כבר חשבתי בסוף שלי׳. הילד לא ׳זה

 ראתה כשהיא אבל הברית, על לוותר
 ׳אל אמרה: היא כסף, לי נותן שאחי

איתר.' אתחתן אני תוותר,
 גופה

השביל ליד
 אצל השני, ליום נקבעה ברית ^

 בכרם־ קטרי של מישפחה קרוב 1 (
 ,הברית לפני הראשון, ביום התימנים.

 רצתה היא מהבית. שרה עם קטרי נסע
 היה אמור שם לבית״המישפט, ללכת

 שלה. הילד בעניין מישפט להתקיים
 הוא דעתה. את להסיח ניסה קטרי אולם

 כי לה ואמר לשם, תלר שהיא רצה לא
במכוניתו. לנהוג אותה ילמד הוא

 לוקחים כשהם מהבית יצאו הם
 למרות גינדי, נאפז את גם איתם

 כדרכם, יצאו, הם נורית. של התנגדותה
 לשרה אמר וקטרי יבנה, של לפרדסים

 בשבילי לנהוג אותה ילמד כי
 יפריעו לא ששם מכיוון הפרדסים,
 החליטו נסיעה כדי תוך לתנועה.

 המתגוררת קטרי, של לאחותו לנסוע
אצלה אכלו הם רחובות. ליד

 אל הגיעה בלתי־ברורה בצורה
 שהיתה צנומה, צעירה גם החבורה

 שרה להריונה. האחרונים בחודשים
 צעיר מגיל חיתה קראית, 20 אמין,

 אביה בילדותה, עליה מתה אמה לבדה.
 התגלגלה היא אחרת, אשה נשא

אומנות. ומישפחות במוסדות
 בחדרים שרה גרה רבות שנים
 נכנסה והיא מאהב לה היה שכורים.

 הריונה, נתגלה כאשר להריון. ממנו
 לתמוך והפסיקו מהבית אותה גירשו

לבדה. היתה והיא נעלם הגבר בה.
 ממישרד״הרווחה הצעות למרות

 לאימוץ, שייוולד הילד את לקחת
 רצתה היא לבה, בכל שרה לכך התנגדה

הילד. את
 החבורה ביקרה הלידה, לפני זמן־מה

 וגם התגוררה, שבו בבית אמין שרה את
 מאוד התרשם הוא שם. בה פגש קטרי

 למרות הנערה. של החזקה מאישיותה
 את איבדה לא הנואש מצבה

 הגנדרנות ואת שלה חוש־ההומור
 של מכוניתו על ליגלגה היא הנשית.
 כבר נסעה כי לו ואמרה קטרי,

 ממנה. מהודרות יותר במכוניות
 קטרי, של בציפור־נפשו פגע הקינטור

בזיכרנו. נחרטה הצעירה והאשה
 רצו לא בנה, את שרה ילדה כאשר
 תביא לא אם מבית־החולים לשחררו
 לא היא האב. זהות את המאשרת תעודה

 של האמיתי אביו את לאתר הצליחה
 קטרי כי הסכימה וביאושה התינוק,

 של אביו הוא כי ברבנות יחתום
התינוק.
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 המשותף בחדרון וסרסוריהן, הזונות
 נמסו יותר הבוגרות הנשים שתי שלהם.
 לפתע שהופיע הזעיר ליצור מאהבה
 את להוציא רצתה לא נורית בחייהן.
 אותו, חיתלה היא מזרועותיה. התינוק
היום. כל אותו ונישקה אותו האכילה
 פנויה בעצם, היתה, הצעירה האם
 של לצעצוע הפך הוא בתינוק. מטיפול
החבורה.

 ספורים ימים נמשך העניין כל
 עדיין ג׳וג׳ו היה זמן ובאותו בלבד,

 קטרי את תקבל כי רוזה אצל משתדל
שלה. הגבר להיות

 ונורית שטיינר ששרה ״ידעתי
זקוק הייתי לא אני אבל בזנות, עסקו

ס

 קטרי העיד בשבילי', שתעבוד לאחת
 חבורה שזאת ,ידעתי בבית־המישפט.

 הנהג הייתי אני וסרסורים. זונות של
 תמורה שום קיבלתי לא אבל שלהם,

 שרה את לי הכירו רק הם זה. עבור
שלי. הצרות כל התחילו וככה אמין,

 לפני אחת פעם שרה את ,ראיתי
 בסוף אז היתה היא אותה. לי שהציעו
 בחיים, הרבה עברתי אני ההריון.
 מתבייש אני מאסרים, שלושה ישבתי

 הייתי אז גנב. קודם שהיתי זה על
 שהתאווה בחורות מיני כל עם מסתובב

 וזה וכסף. דיסקוטקים רק היה שלהן
לגנוב. אותי שגרר מה

 אמרו אמץ, שרה את לי ,כשהכירו
 לה יש וכזאת, כזאת בחורה יש לי

 לי אמרו אותו. לה לקחת ורוצים תינוק
 יעזרו לא אם להיתדרדר עלולה שהיא

לה.
 אמרתי הילד. על לחתום ,החלטתי

 גנבת, בבית־סוהר, ישבת יעקב, לעצמי:
 והנה שלך, להורים צרות הרבה עשית

 מספיק עברה כן שגם בחורה לך יש
 בילד לטפל זה לך שיש מה כל בחיים.

מישפחה.' ולהקים שלה
 והאבהות המישפחה שחלום למרות

 את לקשור שרה היססה לקטרי, קסם
 אביו את אהבה עדיין היא בחייו. חייה

 בסתר־ וקיוותה התינוק, של אמיתי
אליה. יחזור הוא כי ליבה

 שנראה מקטרי, קצת חששה גם היא
 לא כאשר אולם ותימהוני. מוזר .לה

 סירב ובית־החולים ברירה, לה היתה
 יחתום הוא כי נאותה בנה, את לשחרר

 המועד הגיע כאשר הצהרת־אבהות. על
 יהיה זה כי קטרי החליט לברית־המילה,

טרי. כאב שיעשה הראשון הדבר
 עם נסע כסף, לו היה שלא מכיוון

 כסף. לאסוף כדי לבני־מישפחתם שרה
 שרה של אביה לפני עצמו את הציג הוא

 על לו וסיפר לעתיד, כבעלה
 התרכך. לא האב אולם תוכניותיהם.

 גילו שרה, של דודתה אל נסעו כך אחר
תוכניותיהם. לה גם

 אח ,זה קטרי. של לאחיו נסעו משם
 קטרי, העיד בחיים,' הרבה לי שעזר
 והוא בנו, הוא הילד כי לו אמר והוא
ברית־מילה. לו לערוך כדי כסף צריך

 קטרי, של באבהותו פיקפק האח
 הודה אז בדיקות־דם. לעשות לו והציע
 הוא אך בנו, אינו אמנם הילד כי קטרי
 בנה. את ולגדל שרה את לשאת רוצה
כסף. סכום לו ונתן הסכים האח

 כל־כך התעקש כי טוען קטרי
את ולשאת ברית־המילה את לערוך

פרדסים ביו שביל
הם המכונית. בתוך יושבת אמין ושרה מישטרה

 הרצח. שיחזור לשם המישטרה, על־ידי למקום הובאו
 בפי מכונה הפרדט יבנה. ליד בפרדט נרצחה רוזה
במדינה.' הגדול .בית־הזונות המשאיות נהגי

בתשובה חוזו
בי וטועו תזה, את רצח בי כופר הוא זקן. מגודל ביפה,

 בתמונה הנראית אמין, שרה לכך. מגיע בל לו היה לא
 העידה והיא הרצח, בזמן במכונית איתו היתה לידו,

העצים. ליד הנרצחת עם נעלם אותו ראתה בי
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זאת. ולאשר לרבנות, ללכת מובן היה כך לשם בנו. כעל בנה על ולהצהיר
 לדרך. שוב ויצאו ארוחת־צהריים

 במכונית, דלק מעט רק שהיה מכיוון
 לפרדסים לשוב יצטרך כי ידע וקטרי

 קטינר שרה את לקחת כדי
 את לחסוך החליט ממקום־עבודתה,

 שרה את ולאסוף הנוספת, הנסיעה
מרחובות. בדרכו

 הכבדה האמריקאנית המכונית
 נהגו שבו הפרדס לפתח נכנסה

 רק היתה במקום לעבוד. הפרוצות
 כסופות מגפיים לבשה היא רוזה.

 גירסת לפי כסף. בצבע ארנק והחזיקה
 קטרי ירד גודשמיט, רחל התובעת,

 ואמר בכיסיו, כשידיו מהמכונית,
 עם לדבר הולך הוא כי ונאפז לשרה
רוזה.

 לכיוון הלכו והם לה קרא הוא
 מיושבי אותם שהסתירה העצים, שדרת

 אז פרץ התובעת לדברי המכונית.
 הסכימה לא היא ורוזה. קטרי בין ויכוח

 על ויחיה אליה לגור יעבור הוא כי
 בגבה אותה ודקר התרגז הוא חשבונה,
בכיסו. שהחזיק חד במכשיר
 מן לבדו קטרי יצא דקות כמה אחרי
 והתחיל המכונית את התניע הפרדס,
 הכביש אל יצאו בטרם אולם לנסוע.
 בצד שישב נאפז, לפתע נזעק הראשי

 הדרך, בצד ראה הוא המכונית. של ימין
 השלושה אשה. גופת שביל־העפר, על

 רוזה, את ראו הם ירדו. והגברים עצרו
 בחיים, היתה שניות כמה שלפני
 כמה היו בגבה השביל. על שוכבת
 על מתה לא היא דקירות. סימני

 כמה עוד לצעוד הצליחה אלא המקום,
ארצה. נפלה ואז צעדים,

 בגופה, מסתכלים השלושה בעוד
 נוספת. מכונית הפרדס לפתח נכנסה

 לחפש שבא איש־צבא ישב במכונית
הפנה הוא בגופה. הבחין הוא גם פרוצה.

 תחנת לכיוון נוסע והחל מכוניתו את
 טילפן ,שממנה הקרובה, הדלק

 רשם הוא כי ראו השלושה למישטרה.
 מיהרו והם מכוניתם, מיספר את

 שרה את אספו כך אחר בעקבותיו.
 וחזרו בסביבה, עבודתה ממקום שטיינר
לחדרם.

 בפיסה נאשם
וציצית

*  ימים. כמה אחרי נעצר טרי ך
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 קשר כל הכחיש הוא מארב. לה ושמה
 לגור התכוון לא מעולם לדבריו, לרצח.

 כסף ממנה רצה לא הוא רוזה, עם
 הופתע, הוא אתה. דיבר לא ומעולם
 כמו בדיוק הגופה ממראה לדבריו,

במכונית. חבריו
 הסתיים טרם הרצח, אחרי שנה היום,

 שטרוזמן, אורי השופטים המישפט.
 כבר שמעו אדר, וחיים צבי-הכהן מאיר

החבורה. בני כל של עדותם את
 עזבו הרצח אחרי מייד כי התברר,

 לדרכו. פנה אחד וכל החדר את כולם
 לדירה עברו וג׳וג׳ו שטיינר שרה

 נאפז הסתכסכו. ונאפז נורית אחרת.
 כך ועל בה, וחבל נורית את הכה

 שופטים של הרכב אותו לפני הורשע
למאסר. אלה בימים ונידון

 התינוק, אבי את מצאה אמין שרה
 הנאשם, קטרי, איתו. להתגורר ועברה
 השתנה הוא במעצר. שנה כבר יושב
 רבי', כמו נראה ,אתה מאז. הכר ללא

 על אותו ראתה כאשר אמין, שרה אמרה
 בתשובה. חזר קטרי ספסל־הנאשמים.

 וציצית. כיפה חבש עבות, זקן גידל הוא
לפסק־הדין. מחכה עדיין הוא

■ אלה אילנה

 יחד גוו תדאביב בדרום קטן בחדר
 חימהונית נעוה וסוסוויהם, זונות שת■

ברצח שנאשם וחגנו שלה, והתינוק
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