
העתיקה הבעית * בעורם ביותו
 ואילו ומרץ, חיים שופעים עליזים, היו הם תמורה. תבעו ולא

ושנאה. צעקות עובש, של סרחון אלא היה לא בבית
 נזכרת כשהיא שושנה של גופה את חם גל מציף היום עוד

 כלום,״ דרשו ולא הכל את לי נתנו .הם וחברותיה. בחבריה
 היה אשכנזית. גברת אצל עוזרת־בית קודם .הייתי נזכרה.

 לא היא אבל יותר. אותן לבשה שלא שמלות מלא ארון לה
 עולם שלי לחברים קוראים אתם דבר. שום פעם אף לי נתנה

 להיפך. זה בשבילי אבל עליון, עולם ההיא ולגברת תחתון
ד,סוב.״ העולם הם שלי והחברים התחתון, העולם היא הגברת

 מגת־ להיפך, ירודה. מנת־שכל בעלת היתד, לא שושנה
 ילשפוט, לבחון יכלה היא לממוצע. מעל היה שלה השכל

ד שנתגלה בעולם בחרה והיא העולמות. את לד,שתת  טוב י
יותר.

ליו־ שייך ״גופי

)3 מעמוד (המשך

 חברתי, יצור הוא האדם כי אותו. יעריך שמישהו לב, אליו
 שהוא ההרגשה בפני הבדידות, בפני האינסטינקטיבי והפחד
 מאד יסודי מניע הוא זה פחד לנפשו, ומופקר עזוב לבדו,

בנבכי־לבו.
 בשנים מעוצב אופיו משפחתי. יצור הוא האדם מכל, יותר

 בכיתות הגן, בגיל בעריסה, בהיותו חייו, של הראשונית
 האדם, בחיי אלד, גורליות בשנים בית־הספר. של הנמוכות

האב. : הילדה בחיי לכל מעל העומדת היא אחת דמות
 השמש. לחום צמח כד,יזקק האב לאהבת זקוקה הנערה
 יכולה אהבת־האב אולם ומתעקמת. י נובלת היא בלעדיה
 ארזריות. של אפילו אדישות, של בעננים פניה את להסתיר

 מצד בורות של מעמקים ישנם משפחתיות, הפרעות ישנן
ההורים.

הנברוזה. צומחת זה רקע על
 נפשה. נימי בכל לה צמאה לאהבת־האב, זקוקה הילדה

 מול בטחון הנלשרה המוצקה הדמות העולם, מרכז הוא האב
 מתנכר האב אבל הילדותיים. החיים של הגדולה אי־ד,וודאות

 בהן הנחשלות, בעדות ביחוד אליה. לב שם אינו לילדה,
 אסון היא ילדה של לידתה כי רבים מפגרים אבות חושבים
ב ובביטול בבוז בתו מקיום להתעלם האב עלול וקללה,
 כי עצמו את להשלות יכול הוא ביותר. הרכות שנותיה

 את מדנ-שד, התינוקת, הבת, אולם רגשות. נטולת הקפנה הבת
 היא אחר. גיל בכל מאשר יותר פתוח לבד, סביבה. הנעשה

עורף. לה פונה האב כי חשד,
לאב. הגדולה השנאה נולדת וכך

ל 1םרזת ה1הר ש ע
 האב, את מחפשת היא זאת ובכל האב, את שונאת היא

 להתחמם אפשר אשר המוחלטת, המרות את החזקה, היד את
 ימי כל משך אותו מחפשת היא מקור־האהבה. את לאורה,

ב בבית התנאים את ששכחה אחרי שהתבגרה, אחרי חייה,
 של והחבוי הגדול העולם תודההכרה, הראשונות. שנותיה

לזכור. מוסיף הלא־מודע,
— אותה אוהב הבחור, הוא, בו. — הצעירה נפגשת אחד יום

 ייהאמין. רוצה היא כי מאמינה, מאמיני- היא לפתות, כך, או
 והיודע לה, הדואג הגבר המאהב, השליט, הבום, — הכל הוא
האד,בי את ביחוד לה. הדרוש כל את לה הנותן הכל, את

 היתד, יותר, גבוהה שכלית רמה בעלת זו נערה היתד, לו
 צלול. בהגיון האמת את מנתחת היתד. היא לשפוט. יכולה

 בודאי אמיתי, מאהב אינו רועה־זונות כי יודעת היתד, היא
חש על ולחיות לנצלה המבקש טפיל אלא לאב, תחליף לא

 מוצא הסתם, מן לו, מבקש האישי תסביכה היה כן, לו בונה.
אחת. מועמדת מפסידה היתד, הפרוצות ורשימת אחר, בשטח

 לשפוט. יודעת אינה הנמוך מנת־השכל בעלת הנערה אולם
 היא לו. מתמסרת כלשונם, הרועה דברי את מקבלת היא

 אינו מלבדו, דבר, שום הכל. את למענו לעשות מסוגלת
לה. חשוב

 בין נאמנותה את משנה פרוצה של זה טיפוס שדווקא מוזר
 לבית־הסוהר. ומגיעה המשטרה על־ידי נתפסת כשהיא רגע,

 רחמים, ללא שלד, הרועה על המלשינה הפרוצה טיפוס זה
 מולה מרגישה כשהיא בביודהסוהר. אסירד,־לדוגמה ההופב״ת

 היד הממשלה, — לאב החדש התחליף את החדש, הב,ם את
 לבום צייתנותה את לשכוח מסוגלת היא — ק הח; של החזקה
 מרות תתלונן עליו, הפרטים כל את תמסור היא ד,קידם.
כספה. כל את לקח שהוא

 הסתבכה היא מדי. מאוחר כבר קרובות, לעתים שאז, אלא
מק של זי, לצד גם מומחה שהוא רועה־הזונות, מדי. עמוק
 מאיים הוא רצח. מכות עליה מנחית הוא עליה. מאים צועו,
 לתאר יכולה נערה של זה שסוג ביותר הנורא בעונש עליה

בחימצה. פניה את להשחית : לעצמה
 אפילו מאורגנת. לחבורה שייך שהרועה יודעת הנערה

 של הנוקמת היד אותה תשיג בבית־הסוהר, אותו תושיב אם
 אחרי אף רבות, הלשנות המונע העיקרי הגורם ז;־, חבריו.
קרבנו. על הרועה של הישירה השפעתו שפגה

ה צ רו פ ת ה די גי רי פ ה

 הפריגידית, האשד, של זה הוא הפרוצה של השלישי הטיפוס
המיני. התסביך בעלת

 או גופנית מסיבה לנבוע יכולה האש־, של פריגידיותה
 חוסר־ על הגבה לשנאת־האב, ביטוי להיות יכולה היא נפשית.
 מסיבות לנבוע גם יכולה היא קודם. עליה שדיברנו האהבה

מעיקרן. גופגיות יותר, פשוטות

 קורה בחברתו לכן. קודם הסתם, מן בהם, פגשה שהצעירה
 את מגלה היא : רגע אותו עד לד, קרה שלא דבר לצעירה

הסיפוק. של המסחרר השיא
 חסר- עיוור, שיעבוד לרועה הצעירה משועבדת רגע מאותו
ל מעשן־החאשיש של ליחסו דומה כלפיו יחסה גבולות.

 נטרפת שמעשן־החאשיש וכשם במקטרתו. הצהבהב חומר
 מעשה״ כל לבצע מסוגל והוא ממנו, נשלל כשהסם דעתו עליו

 מסוגלת כך — להשיגו כדי בכלל, ועד רצח עד מגניבה תועבה,
 הגבר את תפסיד שלא ובלבד הכל, את לעשות הזאת הצעירה

סיפוק. לה לתת המסוגל האחד
 למען גופה את למכור כזאת לאשר, הוא מאד קטן דבר

 בגופה, המשתמש הלקוח כלפי רגש שום לה אין אהובה.
 את לו מוסרת היא הגבה. שום בגופה מעורר הוא אין כי

 המינית התמסרותה האמיתית, אהבתה את הנפש. את לא הגוף,
רועה־ד,זונות. — האחד למאהב שומרת היא האמיתית

 המורדות הפרוצות סוג הוא במקצת, שונה אך קרוב, סוג
 כאלה נערות חברתי. קיפוח כלפי אפילו ביתי, דיכוי נגד

 עדיין קיימים בהן המזרח. עדות בקרב רב במספר מצויות
חינוך־החובה. לחוק איי־התנגדות

 שהתגלגלה נערה שושנה, של זה הוא מאד אופייני מקרה
לזנות. שידול בעוון לביח־הסוהר מכבר לא

לבית במקום לעבודה נשלחה מילדותה, נוצלה שושנה
שהיוויחה. פרוטה כל ממנה לקחו עליה, צעקו הוריה ר,ספר.

הזח׳׳ ״העולם
 האנשים למאות תודתו את כזאת מביע

 המיד כתבו עם פעולה ששיתפו והנשים
 על־ידו, שהודרף צוות-המחקר ועם חד,

 השטחים אחד של היסודית בחקירתו
 מודה במיוחד כמדינה. כיותר הנפתרים
 כרוף הראשי השלום לשופט המערכת

משט של תל־אכיב מחוז למפקד ;גלעדי
 הענף ראש פלג, יואב מ. מ. ישראל, רת

 וראש שמילגוכסקי אריה מ. מ. ע. הפלילי
 ;שטיינברג זאב מ. מ. ע. הפלילי המדור
 ולראש הרמץ צבי ד״ר בתי־הסוהר לנציב
 הגב׳ אינדיבידואלי, ומיון לטיפול המדור
הפסיכי השרות לראש ;גבריאל אסתר
 כבתי־הסוהר הבריאות משרד של אטרי

 ■הגברים לעשרות ובן רוזנר, רפאל ד״ר
 עדות כמסרם עצמם את שסיכנו והנשים

תש ושהיא המערבת לחוקרי גלוית-לב
קפדני. בסוד וזיהויים שמותיהם את מור

 משלו. נשמה בעל אדם כאל אליה התיחס לא תימני, האב,
ערך. כל חסרת שכזאת ובתור בת, רק היתד, בעיניו
 שהזמינה ממנה, מבוגרת בחברה שושנה פגשה אחד יפה ביום
 ישבה היא : לפניה נפתח חדש עולם ערב. עמה לבלות אות:־,

 ביפו. בבית־קפה ובחורות בחורים של גדולה קבוצה עם
 שושנה הרגישה הראשונה בפעם שתו. שרו, ושמח, עליז היד,
 אלי! ששמים לחברה, שייך שהוא היודע אדם של שרו א: את
אותו. ומעריכים לב

 הכיתה, לחזור שעליה כשנזכרה חלום. כמו עבר הערב
 לבדה לשכונה לחזור פחדה היא מאד. מאוחרת השעה ו.יתד,
במי לישון לחדרה, לבוא לה הציעה חברתה כזאת. בשעה
אמרה. הלילה,״ לעשות מה לי יש ״ממילא טתה.

 נכנסה בבוקר כשנתעוררו, חברתה. בחור ישנה שושנה
 אחר בידידות. שאלי. ז״ ישנת ״איך טוב. רצון פעת ש החברה,
 של בגל פרצה שושנה, של המרופטת בשמלתה מבט העיפה

 קהי ״בואי, קראה. ככד״״ ללכת יכולה לא ״את ת. מחא
ש ולפני אותה.״ צריכה לא אני המון. לי יש שלי. שמלה
 של בשמלתה לבושה שושנה היתד, כבר ל,־,, קרה מה ידעה

 כ־ בעיניה נראתה אך חדשה, היתד, לא שאמנם חברתה,
היופי. כלילת

 ה־ הפסיכופאתית, האשד, של זה הוא לגמרי אחר טיפוס
 אין ז. לחוקי ובזה החברה מן מרצונה הפורשת אסוציאלית,

מותרות. חיי נוחים, חיים לחיות אלא לעבוד, ר,צד, היא
 לכם נוגע זה ״מה :בפשטות לגו, אמרה כזאת אשה

 שאני אומי• אתה לי. שייך הוא ז שלי בנוף עושה אני מה
 של בבית־כתא ספונג׳ה עושה אני אם אך נופי. את מלכלכת

 להחליט שלי העסק זה ז גופי את מלכלך לא זד, גברת, איזו
לעשות.״ רוצה אני מד,

 על החברה מגיבה כיצד גם לה איכפת לא כזאת אשד,
 עסק ״לכל מקצועי. סיכון בעיניה הוא מאסר עונש מעשיה.

לענין.״ שייך הכל זה שלי. לעסק גם סיכון. הוצאות יש

 הנים־מאנית, האשד, טיפוס ד״א יותר הרבה נדיר טיפוס
 האפשר. ככל בו להרבות ורוצה המיני המגע מעצם הנהנית

בפרט. הפרוצות ובחברת בכלל, בחברה נדיר הוא
 המרושלת. בהופעתה להכיר קל הנימפומאנית הפרוצה את
 כמעט לה איכפת לא לשמה, בפריצות עוסקת שהיא מאחר

 ר,י>ן כסף. רודפת אינה היא המגע. את מקיימת היא מי עם
ביותר. הנמוך הפריצות למדור הדברים מטבע יורות

 רגשות. של רפיון אפקטיבי, מרפיון סובלת כזאת אשד,
 אמנם רחוקות לא ולעתים מחלת־הרוח, גבול על מתנועעת היא

בבית־ר,משונעים• סופה

 מאד קשה למדי. מטושטש האלה הסוגים כל בין הגבולות
 לאהבה, הכמיהה אחר. או זה נוקשה לסוג פרוצה כל לשייך
לצ רצון .חברתי, קיפוח כלפי ההתקוממות האב, נגד המרד

מו לחיי השאיפה גדולים, בסכומים כסף לבזבז או הון בור
 הפרוצה של הנפשי הפסיפס את ממלאים אלה כל — תרות

 אחרת או זו שבמידה לוודאי קרוב אחת בכל שונה ב,־.רכב
ל שאפשר כפי פרוצה, בכל יחדו האלה הרגשות כל קיימים
 לדו״ח הנספחים האופייניות הפרוצות חיי מקורות ד,יוכח

זה.
 המסחרי, לצד יותר גדול משקל לתת המבקשים מומחים יש

תו הפריצית היתד, לו :פשוט שיקול סמך על הגם, הכספי
 כל בין מפוזרת להיות צריכה היתד. מעיקרה, רוחנית פעה

 ה־ אולם וההתאבדות. מחלת־הרוח כמו החברתיות השכבות
 כל הכייל, מן יוצאים מקרים שמלבד מוכיחה ססטיסטיקה

דווקא. העניות החברתיות לשכבות שייכות הפרוצות
 רסקנה זוהי אתם, ששוחחנו הפסיכולוגים כל של לדעתם
 מצב של אחת אפשרית תוצאה רק היא הפריצות מוטעית

צעי שתי אחרות. בצורות גם מוצא לו למצוא שיכול נפשי,
 תסביך מאותי הסובלות עשירה, והשניה עניה האחת רות,

 תמורת גופה את תמכור לזנות תפנה שד,עניה טבעי נפשי,
 לרווחים. השאיפה עם טבעי באופן מתקשר תסביכה כי כסף,

 את מוכרת אינה לכסף, זקוקה שאינה השניה, הצעירה ואילו
 של מעשים מבצעת תשלום, כל בלי אותו מוסרת היא גופה.
המדינה. לחוק כפופים שאינם ובגידה פריצות נאוף,

סטטיס כל : אותה לשכוח שאין קטנה עובדי, עוד ישנה
העוס או החוק, ברשת שנלכדו הזונות על מביססת טיקה
 מעל אולם לעין. הבולטות צורות הלובשת בפריצות קות

 החוק, פי על אסורות בכלל הזנות צומת אין מסוימת לרמה
 להביא רצון או אפשרות כל ואין כמעט אסורות, הן אם ואף
 האמידות בשכבות שמקורה פרוצה לדין. בהן האשמות את

פריצות של זה לסוג מטבעה פונה הגבוהה, לחברה הרגילה
 בסופו המסתכסכים, הם הקטנים הדגים אחר, שטח בבל כמו

ומבצעיו. החוק עם דבר׳ של

ד ר מ ד ה ה ננ ר ב ח ה

תקנה. חסרת מטבעה, היא, כזאת אשד,

ת אני ס סו ם ד ה

ה ס ד ה ה ר ב ת ד סו כ ה

 הסיפוק, אחרי ברדיפה חייה את מבלה הפריגידית האשד,
 וחשוב יקר משהו מפסידה שהיא יודעת היא לד* ניתן שאינו
 מתרחקת כן להשיגו, מאמציה שגדלים וככל האדם, בחיי

ה של ביותר האומללות הדמויות אחת היא המטרה. ממנה
חברה.

 כי משהו. קורה ברועה־ד,זונות נתקלת כזאת כשאשר,
 מאבני־הפינה אחת זוהי לאהבה. מומחה הוא רועד,־הזונות

הנסיון, מעטי החובבים, לבחורים דומה הוא אין מקצועו. של

 בחימר, אביה עליה הסתער לביתה, יום באותו כשחזרה
 בלילה חזרה לא היא בעיניו. מופקרת, הפכה פתו שפוכה.
 הלקה היא חדשה. בשמלה לבושה הופיעה והנה הביתה

 בהולים.• בפסים מכוסה היה שעורה עד עור ברצועת בתו את
 אותך!״ אלמד ״אני למיטתה. כעונש, אותה, קשר כך אחר
צעק•

 אנשים היו הנה האתמול. חויית את זכרה שושנה אולם
מתנות לה נתנו הם טובי־לב. היו הם אותה. ואהבו שהוקירו

: 11 דדה ־03 הבא הדו״ח
אותה* דחסד האפשר

 השונים, המומחים של הצעות-חפתרון פירוט
 וחסוצי׳ המשטרתית החוקית, הגישה ניתוח
המיוחד. כתבנו של וסיכומו הבעיה של אלית

העתיקה הבעית • בשרם ביותר העתיקה ז■


