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11\1 # שכל אף להופעתו, הפריע לא הספר, של כתב־היד את קרא דיין בתו. עם לשותת |1

בתו. את הזניח ואשר זה, בספר המופיע קשוח, אלוף אותו ׳עם אותו לזהות ינסו זה, ספר הקוראיס
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חברה. בכל חסרת־מעצורים מוחלסת בחופשיות להסתובב וגדולים, בנגב. עבודה למחנה צאתה לפני רמת־גן, |

 יפה וההולמת לה, שהושאלה הירוקה בסנונית ,20ה־ הולדתה יום למחרת כיוס, שהיא כפי
 צבע של תערובת הן פניה, של ביותר הבולם החלק שהן יעל, עיני מלבושיה. ורוב עיניה את
מירושלים. שוארץ עורן־הדין של בתו האס, ממשפחת ירשה אותו ירוק, וצבע מאביה, רשה

*V של הרגיל במובנה יפה היא ין 
,fS .מיוחד. משהו בה יש אולם המילה 

 שופעת היא פניה. של החיות זו אולי
 מסוגלת אינה לעולם ירוקות. עיניה חיים.

 — עיניה שבפינות הניצנוץ את להסתיר
מחשב. שטני, קצת ניצנוץ
 נשיקה, המזמין פה ישר, אף לה .יש

שחו שערות חושניות, אך דקות שפתיים
 כצבע עור ארוך, צואר כמשי, רכות רות,

 זאת. יודעת והיא מאד, נשי גופה הזית.
במק עגלגלות מותניה נבהת־קומה. היא אין
יש והרגליים הכתפיים וגם ישר, הגו צת.

 לדרוש יכול שגבר ככל מלאים שדיה רות.
מאשה. הגיוני באופן

 בחורה מסתתרת אלה ופנים גוף .מאחורי
 עוד כל ומקסימה, עדינה להיות המסוגלת

 הדבר אין כאשר אולם כרצונה. מסתדר הכל
לנחש. מאד דומה להיות יכולה היא כך,

 אחת to להחזיק יכולה שהיא לה .נדמה
ל שעה ובאותה שבעולם, החוטים כל את
 משלה. פרטית תזמורת על השניה ביד נצח
 ותולה שרשרת, על גברים משחילה היא
 חדר־המיטות קיר על כקישוט השרשרת את

 היא כן אם אלא דבר, נותנת היא אין שלה.
 בקיצור, יותר. יקרה תמורה שתקבל בטוחה

וחורשת־מזימות. מחשבת כלבה היא
 תינוקת היא אלה, לכל מתחת .אולם

 תפקיד לשחק המנסה ילדה ונבוכה, חבובה
 אדם־ פני מעמידה היא מבוגרת. אשה של

 אדם שאינה עצמה את לשכנע כדי עליון,
הגו מכות לכמה לבית, זקוקה היא נחות.
חזק.״ רצון בעל ולגבר נות,

רון, אריאל את מידידיה אחד מתאר כך
 הגיבורה־בגוף־ראשון צד,״ל, אלוף של בתו
 הפרטים במראה. חדשות פנים הרומאן של
 עצמה, הרומאן למחברת מתאימים כך כל
 כי לחשוד עלולים מידידיה רבים כי עד

 אלוף של בתו דיין, ליעל מכודן התיאור
 לפני במראה פניה את שראתה כפי צד,״ל,

 התגייסה כאשר חדשים, ושלושה שנתיים
לישראל. ההגנה לצבא

★ ★ ★ הספר?״ את כתב ״מי
 (.יולד,״) יעל עמדה שעבר שסוע ך*
J הרצל, תיאודור האניה סיפון על דיין 

 עיר־ של המתקרב החוף לעבר השקיפה
מרומם. במצב־רוח היתד. היא הכרמל.

מעצ מרוצה להיות הסיבות כל לה היו
 לה מלאו בפברואר, 12ב־ עתה, זה מה.
ש חתומים, חוזים נשאה בכיסה שנה. 20

 כמעט הראשון ספרה הופעת את הבטיחו
 בבריטניה, ארצות: בארבע אחת ובעונה בעת

 חוזה ובישראל*. בארצות־הברית בצרפת,
 על־ידי הספר הסרטת את הבטיח חמישי
מנוסה. בריטית חברה

מכ צעד שצעדה ידעה הצעירה המחברת
 עשתה שהיא ההצלחה, לקראת ראשון ריע
 מאד אמידה היא וכי• עצמה, בכוחות זאת
משוכ גם היתה היא בגילה. צעירה לגבי
 מולדתה, לטובת רב מעשה שעשתה נעת

 בינלאומי שוק מראש הובטח לא מעולם כי
 היא הארץ. הוזי את שתיאר לספר אדיר כה

תש הארץ כי בטוחה והיתד, בחלקה, שמחה
בשמחתה. תתף

 תקבל מולדתה כי יעל קיוזתה אם אולם
 מרה טעות טעתה במחיאות־כפיים, אותה
 ואחיה אביה עם חטופה פגישה אחרי מאד.

 ונתקבלה לנמל ירדה (,אידי״), אהוד הצעיר
 מהר חיש עתונאים. של מגוזנת להקה על־ידי

 של בקיר־אטום נתקלת היא כי הרגישה
איבה.

מח על זמנם את ביזבזו לא העתונאים
 ונד רצופות, מהירות, היו השאלות מאות.

 כתבה היא לא שבכלל נכון האם עליבות.
 את תשאיר האם הרתיחה? כמה הספר? את

ה את סידרה כבר או בחוץ־לארץ, הכסף

 1 בלתי־חוקית, (בדרך ארצה עברתו
 הס! את כתבה לא מדוע העתונאי)?

האנגלית? בשפה השתמשה מדוע
 להל יעל גיסתה תדהמתה, אף על
 הצברי בהומור טובה, ברוח בות

 לה עזר לא הדבר לה. האופייני
 הג לבלי עד דבריה סולפו היום

 ויוה,רה התרברבות לדברי בכתב
שנאמר הדברים מן דוגמאות ביותר.

 שעו נכון זה האם :שאלה
בכתיבת לפחות, לך, עזר מפורסם

 את לקחת אפשר :תשובה
 ממו עמוד כל לצלם' האוריגינאלי,

 אפש שהופיע. לטכסט זה את תת
 בשעת! אותי שראו הבחורות את

 ארוחת־הב בין בוקר כל במחנה,
מיסדר.

 שו הכחישה דיין יעל :בעתון
על־ידה. נכתב

הרתחת? כסף כמה : שאלה
לבין ביני ענין זה :תשובה
 הסס את כתבת מדוע : שאלה

לארץ?
 ולס לשבת את תנסי :תשובה

 רגעי! שלושה כל מצלצל הטלפון
 1 גדול, בבית לשבת ונוח קל יותר
הפרעה. מכל מרוחק קום

 Uk! מצאה זיין יעל בעתון:
מדי צרה החדרים, שלושת בת ריה,

שיפר למעריב, זכויותיה את מכרה בה •
n והמחפט בהמשכים, הספר עיקר את סם i ^ l l n n בשעת יעל

| עצמו הספר להוצאת מקצועית הוצאת־ספרים |J I U| _ | אף שקראו |
שפורסמו הארסיים המאמרים סל לאחר־מכן.


