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 השישית בפיתה הלומדת 16ה־ בת ברלמסקי, שלי
 שרוולים ללא קיץ בשמלת בתל״אביב הרצליה בגימנסיה

ניבה. אופנת של לבן רקע על חופשי פרחים הדפס עם

בבית־סיפ־ עיתונאית. להיות זה לעתיד הגדול חלומה
באנגלית. חיוכים, הנקרא העיתון, את עורכת היא רה

מל והעיקרי, הראשון התחביב רבים. תחביבים לשלי
 הוא שקראה האחרון הספר הקריאה. הוא הכתיבה, בד

 קראה גם היא פאסט. האוארד מאת התהילה גיבורי אחי
 ומרד המתגבר כמעין ראנד איאן של מספריה ונהנתה

 קלאסית. גיטרה על נגינה הוא נוסף תחביב הנפילים.
 לכל ונוסף שנים. שבע במשך בפסנתר ניגנה גם היא
שולחן. וטניס כדורסל בספורט: גם עוסקת היא אלה

בהת עובדת והיא חובשות קורס עברה זאת מלבד
 די לא ואם לשבועיים. אחת אדום, דויד במגן נדבות
 היא כיום וכבר שפות, בלימוד גם שלי עוסקת באלה,
גרמנית. ולומדת וצרפתית אנגלית דוברת

 לתנו־ משתייכת היא — חברתיים עיסוקים גם לשלי
 לא־פולי- תנועה שהיא הצעיר, המתנחל בשם עת־נוער

למישמר־האזרחי. תתנדב הגדול ובחופש הנח״ל, של טית
 להספיק זמן, מלבד בחיים, דבר שום לי חסר ״לא
אומרת. היא אוהבת,״ שאני מה כל את לעשות

 שם סוסים. המגדל שלה, לידיד קופצת היא הזדמנות,
 הסוסים על רוכבת היא שעות. כמה לבלות משתדלת היא

 להימצא ונהנית אותם מברישה בהם, לטפל ועוזרת
 מכל להתעלם מנסה הביתה. שבה היא ערב עם בחברתם.
 פגישה. עימה לקבוע המנסים בחורים של הטלפון צילצולי

 מסיבה אל או שלה, ידידות אל יוצאת היא מאוחר יותר
 את לסיים טורחת אחר־כך כזאת. יש אם החבר׳ה, של

בבית־הספר. הבא היום לקראת שיעוריה
 הם מה בדיוק יודעת החושני, המראה בעלת עדי,
 חיי מצדיק שזה חושבת איננה אך הפיסיים, נתוניה

הקבועים. בעיסוקיה להמשיך הוא רצונה הוללות.
 שאינם והוריה, הצעיר אחיה בכך גם לה עוזרים
 שיקרה מה על לנפשה. חופשיה והיא במעשיה מתערבים

 עדי מוכנה לא מלכת־המים, של בתואר תזכה באם
 מגיעה אני כאשר גשר כל לחצות מעדיפה ״אני להתנבא.

 עם הדין הוא ארוך. לטווח תוכניות לתכנן ולא אליו,
מוסיפה. היא לעתיד,״ מיקצוע בחירת

 דגש. שום שמה אינני שלי היופי ״על עצמה. על י י ברורות דיעות לה יש כבר אך ,16 בת אמנם יא ך*
היפהפיה. אומרת השכל,״ הוא שלי החזק הצד לדעתי,
 ברלינסקי זאב הוותיק הקומיקאי של בתם היא שלי
 הבוהמה סערה נולדה, היא כאשר זהבה. היפה ואשתו

יח מאוחר בגיל נישאו הוריה מהתרגשות. התל־אביבית
ידידיהם. כל את גם ריגשה הבת ולידת סית׳

יחידה. כבת וגדלה בתל־אביב נולדה שלי
עי לה יש סנטימטרים. 175 של לגובה מיתמרת שלי

 היא וארוך. מסולסל אדמוני ושיער וגדולות כחולות ניים
וב בתל־אביב הרצליה בגימנסיה השישית בכיתה לומדת

שלה. הראשונה בחינת־הבגרות את עברה אלה ימים

ברלינסקי שלי

ילדים. ולגדל להתיישב זמן עוד לה יש כרגע. שלה
 עצמאית. מאוד נערה היא הסולד, האף בעלת עדי,
 נהנית והיא בעיסוקיה, לה מפריעים לא בבית ההורים
בנס־ציונה. תיכון כתלמידת מחייה

 קבוע. חבר לה ואין ידידים, עם הרבה יוצאת היא
לאיש. להתקשר רוצה איננה היא זה בשלב

 כאבי־ לה גורם לא בזה הכרוך הזוהר וכל הפירסום
 תשמח, כמובן כלשהו, בתואר תזכה אם מיותרים. ראש

תתאבל. לא אז גם — לא אם אך
 לסדר נשאלה כאשר ביותר. עסוקה עדי אלה בימים

 לבית־הספר. הולכת היא בוקר בכל כי סיפרה יומה,
לה יש אם בכלביה. בטיפול עסוקה היא אחרי-הצהרים

שריטר עדי
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