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פרוצה!״ דתיות אותי ״הכריחו
ה ה •  בת הייתי בערן. שנתיים לפני חי
 בבית. אחיות שלוש אבחנו עשרה. ארבע (

 למדתי בבית. טוב לי היה לא המבוגרת. אני
 תמיד חברות. לי היו לא עממי. ספר בבית
 בנמל, כסבל עובד היה אבא ממני• צחקו
היס היתד. היא סוהר. בבית היתד. אמא

צע מקימה מתרגשת, היתר, לפעמים טרית!
משוגעת. לד, קראו השכנות. עם ורבה קות

 קשה: לה היה רק כזאת• לא שאמא ידעתי
 כסף, היה לא מרוגז׳ בא לפעמים היה אבא

 אותה הביאו פעם אז מתרגזת. היתד. ואמא
 לשלוח צריך בעצם כי אמרו משפם. לבית
 אבל שתבריא, עד משוגעים לבית אותה
 חודשים ארבעה למשך אותה שלחו כך אחר

בבית־חולים. אמא עכשיו לבית־סוהר.
 את בדיוק גמרתי עשרה. ארבע בת הייתי

צרי שאני לי אמר אבא העממי. בית־הספר
 כי — לי איכפת לא אמרתי לעבוד. כה

 צריכה הייתי בבית• טוב לי היה לא ממילא
חשב לכן שלי הקטנות האחיות על להשגיח

לעבוד. יותר כי תי
 פקידה. להיות רוצה אני כי לאבא אמרתי

 מוניות. לשרות ביחד הלכנו טוב. אמר אבא
 בחורה. צריכים שם כי לנו אמרו בשכונה

 — לנסיון אותי יקבלו כי לי אמרו הם
 היום כל שם. לד,שאר אוכל אצליח, אם

 היה מישהו הטלפון: על־יד השבת הייתי
שול והיו רושמת, הייתי — טקסי מזמין

 מיני כל לי מספרים היו הנהגים טקס־. חים
 אני שגם אמרתי ואני צחקו הם סיפורים.

כן. גם צחקתי גדולה.
★ ★ ★

ן ת ע נ פי מו

* ם ך 3י* ע י3 ע ת  לא במשרד• לבדי 3*1 ב
הו אז ומשעמם. חם היה איש. צילצל ^

 אותו, הכרתי יפה. בחור היה נתן נתן. עפ
 אף היה לא אתנו. נוסע היה לפעמים כי

 יודעת לא אני עצוב׳ לי היה במשרד. אחד
 היו בחיים. כלום לי היה לא פשוט למה.

 קולנוע. שחקני בחורים של תמינות שם
ש חלמתי לקולנוע. הלכתי כן גם לפעמים

 כמו יפה היה נתן כזה• בחור יהיה לי גם
 בגדים שחורות׳ עינים לו היו קולנע. שחקן
 כשהיה בחורות. עם לדבר ידע והוא יפים

 היה הוא הלב. לי דופק היה אתי, מדבר
 רוצה אני אם אותי שאל הוא יפה. בחור
 רק אבל פתאום? מה ־אמרתי אתו. לצאת

נורא. אתו לצאת רציתי* ככה. אמרתי
 שרק הוא ככה. אצלי וישב צחק, רק הוא

 שרק הוא שמו. מה יודעת לא שאני שיר
 כי התרגזתי טלפון, כשצלצל תמיד .יפה.
הפריע• והטלפון יפה שרק נתן

 מאוחר. היד, לא יחד. יצאנו כך אחר
 חייל היד, הוא שלו. אמא על לי סיפר נתן
 בחיל היה הוא מיוחד. מקצוע לו היה ולא

 כן אחר הצבא. את אהב לא אבל רגלים
 לירקון יוצאים היינו יום. כל בא היה כבר

 על חולמת הייתי ואני שר היה נתן לשוט.
בחו לו היו כי לי סיפר הוא קולנוע. שחקן
 אותי. הרגיז תמיד טוב. היה לא זה רות.
 אמר הוא עץ. גזע על ככה׳ ישבנו פעם
 ל־ הרבה הכי שיציץ במי נשחק בואי לי,

 לשלי. והוא שלו לעיניים הסתכלתי עינים.
 לי היה קר, לי היה בפה. לי נשק פתאום

 כבר כך ־ אחר אתי. מה ידעתי לא חם.
 נתן בקולנוע. כמו היה זה כן. גם נשקתי

 צחקתי. נשואים• כמו אנחנו עכשיו אמר
ככה. לא זה כי ידעתי

 אני לי. משעמם היד, לא כבר בעבודה
 הייתי לבד כשהייתי תמיד נתן. את אהבתי
 פחדתי בכיתי. בא לא כשהוא עליו. חושבת

 הלך. לא הוא אבל אחרות. עם הולך הוא כי
 חברות אתי. הולך רק שהוא לי אמר הוא

 אני יפה. בחור לי שיש אמרו מהשכונה
 בבית־ספר להן• שיקנאו כלום. אמרתי לא

 אבל משהו, ידעתי כשלא לי צחקו תמיד
יצחקו. לא כבר עכשיו
 אמר שלנו הטקסי משרות אחד נהג רק

 אמרתי טוב. לא בחור נתן אזהר, שאני לי
 משחק הוא אזהר׳ שאני אמר הוא למה.

 משונה. ככד, בי הסתכל תמיד הוא בקלפים.
הזקן? ממני רוצה מה רק לי חשבתי
 חברים והמון הוא כי נתן לי אמר פעם

שגם אמר הוא לכרמל. לשבת נוסעים שלו

 שאני אמרתי בבית טוב. אמרתי אסע. אני
 לי אמרו לחיפה. חברות עם לטיול נוסעת

 עושה. שאני מה התעדן לא אחד אף טוב•
בבית־סוהר. היתד. אמא עובד. היה אבא

★ ★ ★

צעירה:״ כף כל ^״את
 חברים שם היו לא לחיפה, שבאנו ך*

 עם הייתי כי הצטערתי, לא נתן. של
 יפה, היה בחורשה. לטייל הלכנו בערב נתן.
 קרה, זה איך יודעת לא אני אתי. ישב נתן
 לי אמר הוא התנגדתי. לא כבר אני אבל

 אז רוצה, לא אני ואם אותי צריך שהוא
 אמרתי אז רוצה. שכן אחת עם ילר הוא
ל רציתי כך אחר נורא. פחדתי אבל טוב.
 לאן לי היה לא בעצם אבל — הביתה רוץ

 בבית לישון הלכנו בחיפה, היינו לרוץ•
אלי. טוב היד, נתן אז מלון.

 ביחד. היינו תמיד הביתה. נסענו כך אחר
לקולנוע. ביחד והלכנו לרקוד ביחד הלכנו

 ורוצה זונה שהיא ההיא על דיבר שוב הוא
 פעמים אתה שיצא הציע הוא כסף. לו לתת
אמר רציתי, לא אתי. והשאר לשבוע ש של־
אתי. ילך שתמיד תי

 שיכיר לנתן אמרתי גשם. ירד ערב אותו
 ה־ שמעון לו קראו שלו. החבר את לי

 לחכות לי ונתן לו לקרוא הלך הוא ג׳ינג׳י.
 ״הלו.״ לי• ואמר אלי ניגש מישהו לבד.

 היה לא כבר אכל רוצה. הוא מה שאלתי
 קרן־ לשדרות נסענו שמעון. בא לי. איכפת
שמ בבית־קפה. לדבר רציתי לא כי קיימת,

 הכל. לו סיפרתי רוצה. אני מד, שאל עון
 תתחתני?״ לא ״למה לי: אמר הוא

רוצה.״ ״לא אמרתי:
 כסף תרויח ימים, כמה תעבוד אמר: נתן

 תפש שמעון זה. שככה אמרתי ודי. להפלה
 עוד ״את ואמר: עלי והסתכל בסנטר אותי

 זד,?״ על תתחרטי לא צעירה• כך כל
 ככד, לי קרץ הוא נתן. על הסתכלתי

ונתן עצוב נורא לי היה לא. אמרתי בעין.

כמע שמור שמה אשר זו, נערה
 אחדים ימים לפני הופיעה רכת,

 כתל־אכים, השלום בכית־משפט
 אותה ששידל נאשם נגד כעדה

 כאדישות, ענתה תחילה לפריצות.
ל ומתחמקות. מקוטעות תשוכות

 את וסיפרה לשופט פנתה פתע
רו ״אני פרט. להסתיר מכלי הכל,

 אני איך יקראו ואם אכ שכל צה
 כשכיל ויזהרו. הזה למצכ הגעתי

 סיפורה זהו הכל." מספרת אני זה
לשופט. אותו שסיפרה כפי המלא,

 נכנסתי כי הרגשתי שנה׳ יחד שהלכנו אחרי
 היד, לא הרה. שאני לנתן אמרתי להריון.

 אני ילד. רציתי לא אבל להפלה, כסף לי
 הוא מנתן, כסף ביקשתי צעירה. כך כל עוד
 אחר נתחתן• כי לי והציע לו שאין לי אמר

 אני נורא. בכיתי ערב באותו הלך. הוא כך
 שחקן על חלמתי לא כבר למה• יודעת לא

עצוב'נורא. לי היה קולנוע.
 שוב למחרת בצבא. היה לא כבר נתן אז

 עוד לי היה אבל בכיתי, לא כבר אלי. בא
 אמרתי ילד. לנו יהיה לי אמר נתן עצוב.

 אפילו — כלום לנתן היה לא כי יהיה. לא
קבועה• עבודה לא

 ידעתי טלפון. על־יד עובדת הייתי אני
 לבית אתי הלך נתן טוב. יהיה לא שלילד

 צעירה בחורה על שם לי הראה הוא קפה.
 טוב. לבושה היתד, היא ככה. שישבה אחת
 לא אחד אף אולם זונה. שהיא לי אמר הוא
 ולבושה סוב מתיחה היא זונה. שהיא יודע
 שיתן לנתן אמרתי יודע. לא אחד ואף טוב.

 שאין לי אמר נתן הפלה. נעשה כסף׳ לי
 אמר לפעמים רק נתן. עם ככה הלכתי לו•
 לא כי בו שעבדתי מהשרות הזקן הנהג לי

 כולן לו. שמעתי לא אני עושה. אני טוב
 אהבתי ואני יפה בחור לך יש לי׳ אמרו
אותו.

 ההריון. של הרביעי .בחודש כבר הייתי
 לי ונתן צחק נתן יהיה? מה לנתן אמרתי
 בחורה. לו יש כי לי אמר כך אחר נשיקה.

 כסף. לו ונותנת זונה בתור עובדת היא
 אחרת. בחורה לו שתהיה רציתי לא בכיתי.

 הוא שלי• יהיר, שרק רציתי שלי. היה נתן
 אני שגם אמרתי כסף. לו שאין לי אמר

ככה. לעשות יכולה
 נתן פורים. לפני חודשים ארבעה היה זה
 אמרתי משהו. לעשות צריכה שאני לי אמר
 עוד עם שם שתינו קפה, בבית ישבנו טוב.

 אמר נתן נתן. של חברים שם היו מישהו.
אז רציתי• לא ממנו. פחדתי שנתחתן. לי

 צריך כן, אמר הוא ההפלה. עם מה לנתן
משהו. לעשות
 ברחיב אישה לאיזה אותי הניא הוא פעם

 טוב. ואמרה בי הסתכלה היא יפו־תל־אביב.
קע הביאה היא אמבטיה. ועשיתי התרחצתי

 קרים, מים של קערה חמים, מים של רה
 ספה על שכבתי מגבות• ועוד קערות עוד

 נתן אבל פחדתי׳ בי. טיפלה והיא מיוחדת
 מה יודעת היא כי לפחד, מה שאין לי אמר

 בחוץ־ ככה עשתה כבר היא עושה. שהיא
לארץ.
 היום כל בערך. חודש נחתי כך אחר
 לי ומביא בא היה נתן ונחה. שוכבת הייתי
ול לבית־קסה הולכים היינו בערב עוגה.

קולנוע.
 יותר שאין נתן לי אמר חודש, אחרי

 טוב. לא שזה אמרתי לעבוד. צריך כסף,
 יהיו שלא עד קצת, עוד שרק אמר הוא

חובות. לו
 בלילה' עשרה אחת עד עובדת הייתי שוב
 כך אחר הרבה. ישנה הייתי בבוקר בערך•

 היום כל מבלים היינו אותי. לוקח נתן היה
בחו שני ועוד הוא בערב• שבע עד ביחד׳

 היה בערב גברים. מביאים היו אחרים רים
 טוב היה תמיד הוא אותי. לוקח נתן שוב
אלי.

★ ★ ★

כאה המיטטרה

בש בצריף לחדר הלכנו כך אחר קרץ. רק
 מזג היה התבהר. שוב ככר מחלול. כונת
יפה. אויר

★ ★ ★

כצריף ״עכורה״
ץ *** ע ן מ ת נ  הייתי ואני בחוץ נשארו ו
א אמר אלי. שיבואו לי אמר נתן בפנים. *

 לא זה לי כי כסף, יקח שהוא לשמעון תי
 אתי. לדבר רצה הוא אחד: בא אז נעים.

 תסתכל אמר שמעון רק לדבר. רציתי לא
 ככה צעיר, היה הוא יפה. היא כמה עליה

חושבת. אני עשרים בן
 היו. גברים. כשמונה עוד באו ערב באותו

 לנשק. יכולתי לא אותי. לנשק גם שרצו
ל שנשקתי איך להזכר צריכה הייתי תמיד

 עושים מה לי חשוב היה לא לנתן. ראשונה
 אחרי כי כלום. הרגשתי לא שלי• הגוף עם

 יהיה הכל ואז לי מחכה נתן אז שאגמור,
נכ היה לבדי כשהייתי בחוץ. היה נתן טוב.

 אחר בלילה. עשר עד בערך נמשך זה נס.
 שזה אמר הוא שמעון. פעם עוד בא כך
 אני שחבל. זונה, להיות בשבילי טוב לא
עצוב. לי היד, הסתכלתי. רק

 שנקרא ודויד, שמעון הביאו הגברים את
 אבל כסף כל קבלתי לא אני הקטן. הג׳ינג׳י

 בערך לנתן בנוכחותי נתן ששמעון ראיתי
במשך מחלול לשכונת באתי לירות. 60

 יחסים לי והיו שכבתי לילה בכל שבועיים.
ודויד. שמעון שהביאו גברים, חמשה עם
 ערב כל לנתן, נותן שמעון היה הכסף את

 גם החדר, בעד שלמתי לא לירות. 60 בערך
גבר. מכל שמעון לוקח כמה שאלתי לא

 היד, ונתן הזמן כל נמשך היה זה ככה
 כבר שבועות׳ כמה אחרי הכסף. את לוקח

 מדי יותר מחלול; בשכונת המשכתי לא
הי אחר, בצריף בשכונה. הסתובבו בחורים

בזנות עבדה כן שגם אחרת בחורה תד׳
אמרתי בחורים. הרבה כך כל היו ולכן

א ני ת ל ר כ ו עמי. שוכב שהיד, מי כל ז
 שנהיה גברים עם קובעת היית־ לפעמים

 היו לפעמים מלון. בית באיזה יחד למחרת
 הייתי לפעמים המלון, עבור משלמים הם
 חייתי מהם שקבלתי הכסף את משלמת. אני

ממני. לקח הוא לנתן. נותנת
ו צעיר היה הוא אחד• גבר היה פעם

 אתו יוצאת הייתי אותי. אוהב שהוא אמר
 כמה אתו חיה והייתי לבלות פעמים כמה

 אוהב שהוא אמר הוא מלון. בבית פעמים
 נתן הוא אתי. להתחתן רוצה ושהוא אותי

 מאה חמשים, על צ׳קים פעמים כמה גם לי
 אחר הייתי הכסף את לירות. ומאה וחמשים

נתן. עם מבזבזת כך
 היה אבל הוא בחור. אותו אהבתי לא
 כל אותי. אוהב שהוא ושמחתי טוב בחור
 לעגו תמיד שגמרו, אחרי הבחורים, שאר

 חשבו הם עלי. להסתכל כבר רצו ולא לי
 הזה הבחור אבל טובה. ולא זונה אני כי

 באמת ואני טובה. בחורה שאני לי שאמר
 את אהבתי אבל סובה׳ בחורה להיות רציתי

כ קולנוע בכרטיסי מספסר היה נתן נתן•
בק הרבה שיחק גם הוא אתי. היה שלא

 מפסיד היה מרויחה, שהייתי מה כל לפים.
בקלפים.

 אמר הוא ופיאות. זקן בעל יהודי בא פעם
פקיד ושהוא ילדים שלושה לו שיש לי

היה הוא אתי. חי •הוא--------------בעירית
 נתן התפשט. היא כשבא, ופעם טוב יהודי

הסמוך. בחדר היה
 ואני הזקן בעל המשטרה. באד, פתאום

אותנו. תפשו המיסה. בתוך ערומים היינו
 ידעו לא אצלי בבית התביישתי. נורא

ש לנתן אמרתי פקידה. שאני חשבו כלום,
ל אצטרך שלא אתו, להתחתן רוצה אני

את המשפט שאחרי לו הבטחתי נגדו. העיד
 לי אמר נתן טובה. בחורה שוב ואהיה גרש

 יתגרש. לא הוא אבל אתי׳ להתחתן שרוצה
התחתנתי. לא

מהכל, לשכוח רצינו בערבות. שוחררנו
 לעבוד התחלתי בחורים. יותר רציתי לא

 מהעבודה. חברים עם יצאתי הטלפון, על-יד
 לי. מרביץ והיה אד איפה שומר היה נתן

 לזירהסרון מהעבודה חברים עם נסעתי פעם
 לבוא צריכה שאני לי ואמר אותי תפס נתן

 חיים לחיות רוצה אני כי הלכתי, לא אליו.
 כבר עצוב. שהיה מה כל ולשכוח טובים
 שיבוא לנתן זה לפני פעמים כמה אמרתי

מה לי אמרו אבל אחר. למקום ונסע אתי
העיר. את לעזוב צריכה לא שאני משטרה

 אני נתן. את לשכוח רוצה אני עכשיו
אותו. אוהבת לא כבר
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