
סויה סנו־נ׳  העיתונאית מגודלת נ
סינורו את שתיאור מידית

ח תשי ווו שר
 כל לדבר המשיך מנקין דוקטור של והקול
יד והיא קצות־עצביס, ועל תאים על הזמן

 הכל את ורואה עליה מסתכל שהוא עה
 משהו, לו אומרת עצמה את שמעה והיא
 ואחר־ אמרה. היא מה ידעה לא היא אבל
 יותר, יכלה לא באמת כבר כשהיא כד,
 אצבעותיו קצות אח סוף־סוף הרגישה היא

 רצתה הזמן כל שהיא במקום בדיוק נוגעות
 מוב הכי הדבר יהיה וזה בו, ייגע שהוא
לצעוק. התחילה היא ואז בחיים לה שקרה
 של החדש סיפרה מתוך לקוח זה קטע

והוא כולם, שם־אור, מירית העיתונאית

 שפת־היס על קק״ל, בשדירות הספסל על
 צמחו ממנו ואשר ערב־שבת, ובמסיבות

״בני־השבים.״
 נוטים הספר את שקראו מאלה רבים
 המשעממת היפה, רבינוביץ׳ ביעלי לראות

 אירועים אין־סוף העוברת וה,משועמםת,
מסעי חודיה אותה מלבד ואשר שיגרתיים

 ד״ר הפסיכיאטר עם עליה העוברת רה
 דויד הפסיכולוג את מאד המזכיר מנקין,
 את — דבר בעצם לה קורה לא רודי,

עצמה. מירית
 בתל־ בבלי בשיכון השכורה בדירתה

 ובחולצת־גופייה, קצרים במיבנסיים אביב,
 דימיון קיים כי שם־אור מירית מכחישה

 נעוריה- היו לא לדבריה, יעלי. לבץ בינה
יעלי, של לנעוריהם כהוא־זה דומים שלה

ושוהה ונעזה
נלה״מזו וגס

 עם מירית גרה בתל־אביב, בבלי בשיכון השכורה בדירתהנשואה אשה
 בחיי חמור משבר חל לאחרונה יק.9 צביקה הזמר בסלה,

 מחשבה לאחר כיום, שבועות. מיספר כעבור שבה אבל הבית, את עזבה מירית הזוג,
 ילדים. — יהיה חיי־נישואיהס להמשך הפיתרון לדעתה, כי מידית, טוענת מעמיקה,

בערבים. מצביקה שנפרדה הראשונה הפעם שזו ביגלל אולי פרץ המשבר כי אומרת היא

 העוברות המיניות החוויות אחת מתאר
רבינוביץ׳. יעלי הספר׳ גיבורת על

המכוער הברווזון

מתאו מידית של דמז־הכתולים ך*
 עם שנולד נוער־הזהב של חייו את [

 תל־אביב, בצפון שגדל נוער אותו המדינה.
עליו עברו שלו חוויות־ההתבגרות שעיקר

 לא מעולם לטענתה, היא, ״כולם.״ ושל
 השקי©*, תמיד היא מהתברה. אחת היתד.

 זכורים שלא ולפרות הצד, פן הנעשה על
 ליד בודדה גופרה שבהם לילות־שבת לד,

 מעולם כי פתעקשת היא מכשיר־ד,טלפון,
 של בחיי־החברה ממשי חלק לקחה לא

 ועל קק״ל ספסלי על בני־גילה, הצעירים
בס שהתיאורים אלא ובמסיבות. הים שפת

 דימיד- להיות מכדי אותנטיים נראים פר
ניינג

 אך זוכרת. לא־כל־כך כבר אולי מידית
 כנערת־גובפבר רואיינה שנים כעשר לפני

 שבע־עשרד, בת והיא )1316 הזה (העולם
 ופבטיחד״ כישתנית י©״ צעירה בילבד.

 שם־אוד אורה הסופרת־עיתונאית של בתם
 ל- שתודות שם־אור ארי הארכיטקט ושל

ספר את לו הקדישה לד, שהיקנה יסודות
כולם. שלה, ד,ביכורים
 ״מלאך מירית את שכינה ראיון, באותו

ה אופטימית נערה התגלתה צחוק,״ של
 צעירה, ובחלומות. בכתיבה בציור, עוסקת

 היא הראשונה־בפעלה שאיפתה שלדבריה,
 בהיותה ואז. ביותר. ד,©בה תמיד להיות

בקפי :ביותר הטובה אומנם היתד, ,17 בת
והנע ארוכים, למרחקים בריצה לגובה, צה
העיתונ אמה בכיתתה. ביותר והיפה רה

 חדלה אינה ©דית כי אז לספר ידעה אית
אותה. להפתיע
 מידית היתד, אמה, העידה צעירה, כילדה

 המכוער הברווזון — והנה מכוערת, ילדה
 היתד. הילדה מידית ברבור. לפתע הפך

 שבע- בגיל ואילו ואיטית. כבדת־תנועה
 שאיפתה ספורטיבית. אלופה הפכה עשרה

הוג ביותר ד.©בד, תמיד להיות מירית של
 שצצו ברגע אך קבוע• באופן על־ידה שמה

 כתר- על מוותרת היתד. ממנה. ©בות
 לק©ץ, חדלה לרוץ, חדלה כד ד,אלי©ת.

 חדלה לא מעולם היא אך לצייר. חדלה
 רבות, תיקוות בד, ׳תלתה אמה לכתוב.

 הבכורה, בתה לה שגרמה להפתעות ואשר
ה תהיה מה יודעת לא ״אני אז: אמדה

הפתיעה. אכן ומידית הבאת״ הפתעה
סוצ ללישדי נרשמה שבע־עשרה בגיל
 חבר באוניברסיטה. ומדעי־המדינה יולוגיה

 לא מחזרים כי אם לד״ היה לא קבוע
 מבוגרי© גברים אותה אהבו בעיקר חסרו.

 תמימותה. על לשמור התעקשה מירית אך
 מחזר עם או בחבורות, יוצאת היתד. היא

אחד. לערב

 יטלי מנקין. ד״ר אסר אלי," ואי
טיפ צטדים באותם אליו, ניגשה —
 בעיקבותיו צעדה שבהם ועלובים שיים
 ונעמדה לחדר, נכנסו שהם לפני קודם,

 ברצינות, בה הביט הוא השולחן. ליד
 לב שימי מתוחה. את להירגע, .נסי :ואמר

 ניסתה יעלי הצוואר.״ שליד לשרירים
 .כך הצוואר. שליד השרירים את לשחרר

 הוא ועסשיו מנקין, ד״ר אמר סו©״ יותר
לידי.״ לכאן, .בזאי אליה. חייך כמעט

 הכיסא שליד וראתה אליו, ניגשה יעלי
 כיסא עוד יש מנקין ד״ר של המסתובב
רופא־שיניים. של כמו עגול, מסתובב,

 שהוא עד הכיסא את סובב מנקין ד״ר
 ״תורידי ליעלי: ואמר רגיל, לגובה הגיע

הכי על ושבי התחתונים, את גס בבקשה
 השפתייס על להסתכל המשיכה יעלי סא."
התח את פשטה כשהיא מנקין ד״ר של

 בידה התחתונים את החזיקה והיא תונים,
 ד״ר השולחן. מול הכיסא על כשהתיישבה

 והתרווח לעברו, הכיסא את סובב מנקין
שלו. המסתובב הכיסא ענת מיש על

״7 נכון עכשיו. מתוחה .את
 שדוקטור רצתה היא יעלי. לחשה ״כן,״

 שהוא בטוחה היתה והיא בה, ייגע מנקין
לזה. משתזקקת כשהיא יזרע

 לא זה סכם ונורמלי. מאד טיבעי .זה
 הדימיון פסיכי. גס אלא פיסי, עניין רק

 שאת מאד סוב וזה מאד, חשוב מרכיב הוא
 רכן מנקין דוקטור בו." להשתמש יודעת

ה .גוף בזרועה: בעדינות ונגע לעברו/
 יותר עם תאים יש מתאים. מורכב אדם

 קצות־ פחות עם תאים ויש קצות־עצבים,
— בשערך״ נוגע כשאני עכשיו, עצבים.

— נרעדה ויעלי שערו/ את ליטף הוא
 תאים הם אלה כלום. מרגישה לא .את

 של מרכזי־הוזטנוג עם קשורים שאינם
מערכת־העצביס.״

 הוא מדבר. שהוא מה שמעה לא יעלי
 על משהו ואמר שדיה את בעדינות ליטף
 את ליטף ואחר־כך גדול, ומוח קטן מוח

 מרגיע בקול הזמן כל לדבר והמשיך רגליה
 יעלי וסרכזי־רגישות. עצבים על ומונוטוני

 מתעלפת שהיא וחשבה עיניו/ את עצמה
 והרחיק בשוקיה אחז מנקין כשדוקטור

מזו. זו אותן
מילמלו/ היא יותר,״ יכולה לא .אני
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אדם כל של ליתו

 כפי שם־אור מירית
 .תכ־ אז. שנראתה

טענה. האושר,״ היא

 על שובבות של בשעה סירית
מח כשהיא באילת, הים חוף

חברתה. של בתה את בזרועותיה זיקה

משבר
פ<ק במישפחת

ת  פי- נסעה לימודיה א
 חודשים ששנה שהתה שם לפריס, דית

 חזרה כאשר הישראלית. בשגרירות ועבדה
 לגביה ביותר הסיבעי הדבר היד, ארצה,
 הוא הזה המיקצוע העיתונאות. אל לשות

הצעירה של חייה מהלך את גם ששינה

שסיימה


