
 בנוחות ילדיה את המגדלת תצרחוו, אשת־קאו־״וה גנני, דבורה
 □,שיו בספר הט־ט״ם מח״ה טפח ומגרה הבדידות ער מסבות עצמת,

תבה, ת שדה הבוסית את דהוחים העומד שנ או שודהבוי במי

 חלק ולא הבדידות
 מהמצב עוד, מהעמדה
 ומחעונוה שלי המישכחת׳

מו מומה דא שאד  ד
ומחיו בנו קעוויס

 עבת עול* ה׳לויס
 מאוד חובה

 הקושר בכל
בו שוס לגיהשין.  ו

מעיניהם תו01 לא

 נעת. יושם!וומן ד אין
 העומדת השמן על
 •אפשרי, י בלה זה שד

 וללוי□ השמן על
תצה לא אדי

 אופטימי בן־אוס אני
 שהיזנדזם אלא מאוד,

 שאני מקו בל פסימי. הוא
 :לעצמי אומדת אני קמה,
חוש יביא!משה) והיום אוד

של כשטבדיס בי פגע
 לקנו מובנים ולו לא
 חולשה. של במצב אות׳

 אוהבים שהם כשהבנתי
חוקה באשה וק אותי

 למקבלי קרובה נשאת
 ׳מלה את החוסות,

 מנוה אותם להניע
 נוח יש באהבה האהבה.

הדס לחזיז דלמל חיובי

 הוא שדובר עיתונאי, לי אמר פעם
ם בין דובר,  מישרד-החק- דובר הוא א
 דוברת מני, דבורה אש״ף. דובר או לאות

מ היוצא אולי היא מישרד״הבריאות,
הזה. הכלל

 אחר-פך הטלפון. דרך נועדו קשרינו
 לביתה באתי פנים. אל פגיס נפגשנו

 שתי בעל יפה, בית״אבן — בירושלים
מות פני הער בעל הגרמנית, במושבה קו

 בחצר הגרה מטפלת מטופחת. מית
 גם בבית היה אז הילדים. על שומרת
ם הברח א דבורה, של לחיי הי היתה ו

 בלתי מאוד מצב נשואה. ולא בהריון
 במישרה ממשלתית פקידה לגבי רגיל

 למה חשבון עשתה לא דבורה בכירה. כה
ת חיה היא שאומרים.  פי על חייה א
 עמוס נולד נישאה. אחר״כך אמונתה.

ה והיא כרמל, ונולדה תק  קשריה את ני
בעלה. עם

 שבבית, הגבר לטלפונים עונה כעת
 הודעה כל רושם הוא ה-*. בן עמוט

 שהוא אומרת שדבורה ולמרות במדוייק,
ת לוקח שמע מאליה, כמובנת עבודתה א

תו תי שלו שאמא חבריו לפני משוויץ או

ת מכירה  ומדברים לכנסת והולכת בגין א
ת כרמל, ובעיתונים. ברדיו עליה  5ה- ב
 שאמא השירים ספר על לי סיפרה וחצי

ם לדעת ורצתה הוציאה,  שיר שם יש א
לכבודה. גם

 גלביה אסוף, בלונדי בשיער דבורה,
 על וליפסטיק כהה סגול בצבע מקטיפה

 מולי ישבה הצילומים, לכבוד השפתיים
ה. קצת ח תו מ

עוז צוות לה יש בכירה. פקידה היא
 ואם אשת״קאריירח היא ומזכירה, רים

גם זמן לה ויש חד-הורית, במישפחח

 בשיריה ונועז. חושפני שירים ספר להוציא
 ולבבית. רכה בודדה, אשה מגלה אתה

שוחה, אשה מציגה בחוץ שלה התדמית  ק
 השר לטובת תמיד לתמרן היודעת דוברת

במע העיתונאים אחד שלה. והמישרד
 הדוברת היא גנני דבורה :לי אמר רכת
שוחה הכי הממשלה. מישרדי של ק

 לא שזה יודעת אני לה. מפריע זה
 התדמית שמאחורי יודעת אני נכון.

שוחה ת הק תר ת ה, אשה מס הזקו קטנ
ה ת. רכות מילים לכמה ק  קשה וחמו

ודבורה גברים, של בעולמם אשה להיות
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