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ה• על הדיבורים כל לדאוג. מה ין
 יעני, הבל־הבלים. הם המתירני נוער 4\

 הוא טוב. הוא הישראלי הנוער בבל״ת.
אמא. את אוהב הוא ציוני.

כץ. מרינה דצמבר, חודש נערת :ולראייה
ש טובה, כל-כך טובה. היא כץ מרניה

עובדה. אבל להאמין. קשה
 אמה עם גרה היא שם בבלי, בשיכון

חד שלושה בת בדירה אלן, ואחיה אביבה
 בתיכון מלכת־השכונה. שהיא אומרים רים,
 בכיתה לומדת היא שם בתל־אביב, חדש

מל ואולי מלכת־הכיתה, שהיא אומרים ט/
 שהיא אומרים הגברברים הגימנסיה. כת

אמיתית. ״שאפה״

אין ת לי ״ עיי ״ ב ם... די בג
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דצמבר נערת

מ גזורה כמו טובה. היא — זאת ובכל
:למשל שמרני. עיתון־נשים תוך

אמא את אוהבת היא
 כמו בדיוק אמא. את אוהבת רינה ץץ

שצריך.
 היא אחיות. שתי כמו ממש ואמא ״אני
שלי. טובה הכי החברה
 בזכותה שלי. אמא על רק סומכת ״אני
 את לבדה גידלה היא שהגענו. לאן הגענו

 אחי ואת ,11 בן עכשיו שהוא אלן, אחי
 היא ואותי. ,24 בן עכשיו שהוא אלכם,

הרגליים. על אותנו להעמיד הצליחה
 הוא .3 בת כשהייתי נפטר שלי ״אבא

 חיים היה שמו בינלאומי. מהנדם־בניין היה
 גדול בפרוייקט זכה וכשהוא כץ, אדוארד

 וריד לו שהתפוצץ עד התרגש כל־כך הוא
בראש.

 האמא פעם. אף לי חסר היה לא ״אבא
 נכון ואמא. אבא של תפקיד מילאה שלי

חיפ היא אבל כלכליות׳ בעיות היו שתמיד
 קודם. לנו דאגה תמיד היא הכל. על תה
 קונים מגפיים, לקנות כשצריכים היום, עד

 צריכה אני לאמא. ואחר־כך לי, כל קודם
גם. לעצמה שתקנה לה להגיד
 האמא בייבי־סיטר. לנו היה לא פעם ״אף

 לפני רק בערבים. יצאה לא פשוט שלי
 היא קצת, גדלנו ואני כשאלן וחצי, שנה

 וחברה. אנשים, לראות לנשום, התחילה
לה. מגיע

ובטהובן באך את וגם
ש מאליו מובן טובה, כזאת לדה ^

 ואת שלה, בית־הספר את אוהבת היא
המורים. ואת הלימודים,
 אותה אמא שלחה ,7 בת מרינה כשהיתה

 יהודית־דתית לפנימייה הקטן אחיה ואת
 והיא בעיות, מעי כל לה ״היו בשווייץ.

 בחוץ- נלמד אם קל יותר שיהיה חשבה
לארץ.

הצר בביה״ס למדנו לארץ ״סשחזרנו
 בית־ספר. בעוד למדתי אחר־כך ביפו, פתי

 בית־ זהו לוזיכודחדש. הגעתי ז׳ בכיתה
 פונים אחידה. תלבושת אין פתוח. יספר

מסתדרת. אני ושם הפרטי, בשמם למורים
הת לא־כל-כד והשניה הראשונה ״בשנה

 שובבה. הייתי בשיעורים. הפרעתי בגרתי.
 ברצינות. הלימודים את לוקחת אני כעת
 מקדישה ואני אקדמאי, עתיד רוצה אני

 ממש שעברה בשנה ללימודים. זמן הרבה
השתפרתי.

או שינה הגדול שהחופש חושבת ״אני
 שהשתניתי. לי אמרה המורה אפילו תי.

ולא מוסיקה בשיעור למשל׳ יושבת, הייתי

ת א א מ א
עכ בטהובן. או באך לשמוע יכולה הייתי

 אבל זה, את אוהבת לא עדיין אני שיו
לשמוע. מסוגלת אני לפחות

 שיחקתי בן. ממש הייתי שעברה ״בשנה
עכ עצים. על טיפסתי הבנים. עם כדורסל

במכבי.׳ כדורסל משחקת אני שיו

א1 ם עושה י נוי רעים ו
 לא טובה כזו שילדה מאליו ובן

למשל: מין, כמו רעים. דברים תעשה
 מאד אבי יחסי־מין. מקיימת לא ״אני

 שיגיד בן לכל לתת מוכנה ולא קיצונית
מבקש. שהוא מה את שלד חבר ,אני

 לא אבל פריז׳ידר. לי קוראים ״החברה
לי. איכפת

ואומ מרכלים תמיד בבית-הספר ״אצלנו

 שמת- אחת כל על פרייארית׳ ,זותי רים
 שייגע בן לכל ושנותנת ומתנשקת חבקת

בה.
 שנתיים- שהם בנים עם יוצאת ״אני
ב ילדות יש ממני. מבוגרים יותר שלוש
 18 בני חיילים, עם שיוצאות שלי כיתה

מבוגרים. עם יוצאות שהן נקרא וזה ,19ו״
מבו עם עושות הן מה יודעת לא ״אני
 על אצלנו שמרכלים יודעת רק אני גרים.

 יחסי־מין. מקיימות שהן ילדות מיני כל
 יחסי־מין. לקיים בחשבון, בא לא זה אצלי

מדי. צעירה שאני חושבת אני
ולבחו לבחור ישנה לא זה דעתי, ״לפי

 אחרי או לפני יחסים יקיימו הם אם רה
ל מתכוננת לא שאני ומכיוון הנישואין.

לי? בוער מה אז מאוחר, התחתן
בגברים. אמון נותנת לא אני מזה ״חח

 , עלי- לסמור שאי-אפשר לראש לי הכנסתי
 שלי. לאמא שקרה מה אחרי בעיקר הם.
לדבר. רוצה לא אני זה על אבל

 זה את ואנסה הסיכון את אקח ״אני
 הנישואין שפעם עובדה הנישואין. אחרי

יו מתגרשים עכשיו מוצלחים. יותר היו
הני לפני יחסי־מין שמקיימים למרות תר,

שואין.
 יחסי- על מדברים לא בגימנסיה ״אצלנו

 אף שוללת לא אני אותם. מקיימים מין.
 ז הייתי לא פשוט אני זה, את שעושה אחד
 ביג- מדברת אני אולי יחסים. כאלה רוצה

 מאוהבת. הייתי לא פעם אף שעוד לל
והתחבקתי. התנשקתי לא אפילו

וש אידיוטי, שזה זה את מקבלת ״אני
 אני אבל שלי, בגישה צודקת לא אני

לא אני זמן. לי יש הגיל. שיבוא יודעת


