
שהאידיאל שענת , לבד ״אשה בשם סנו שכתבה גל, נעמי העיתונאית
לה יש לבוה שבאשה !וספות 11 ר, לגב להזדקק מבלי לחיות הוא לאשה

מתמדת בחגיגה וחיה נשואות נשים ול 11 עצומים יתרונות

 אהבה, הו1י די יש
 הש ולין!*והר יותר

 ראשה מאשר
 נתוזש הנמצאת

לנישואיה הראשון

 דא ביחד שוס
 להתקיים, •נול

 בשני מדובר אם
 ׳ורעית שלא אנשיס

לבד להיות

 חהתנסדות במיסגות
 ר קרה בת״ הדבש

 באשה, שהתאהבתי
 שאני נמו

בגבר מתאהבת

 אס אות׳ מדאיג לא
 רגל שובדיס ילד״

 גרוע. צתן מקבלים א!
 נשארת לא אני

בשבילס ׳בבית

 לקות רוצה שד אני אס
 או בבוקר, מישהו 011
 הילדה שגס רוצה אני
 מוסרת הוא ב׳ ממה, ייהנו

עלא־נ׳נאק להיות

 להור״! צריבה לא אני
 ולדאוג ושש ארבע ביו

 ׳תנוס לא שבער
 לצעוק •מלה אד אותי.

ברחובות נח על

 סמש ניום מאושרת. עיתונאית פגשתי
 מתחת תל־אביבי, בנית-קפח חורפי,

ס ועל לשימטיח  שלט עם ופיתח קפה נו
 נחיי הראשונה נפעם פגשתי חצילים,

מאושרת. עיתונאית
 נמיקצוע עושה חיא מח מנינה לא אני

 זוהרות, נחולות עינייס לח יש — הזה
 משפתיה מש שאינו חיוך מנחיק, עור

וסוחפת. הנובשת עצומה ושימחת־חייס
 ״ידיעות של חשלוויזית נתגת גל, נעמי

את אלה נימים שפירסמח אחרונות״,

 גס לשחוף הצליחה לנד״, ״אשת שיפרח
לחגיגה. אותי

 אני עין. בחצי שלה השפר את קראתי
 מנסיונן הנותנות הנשים את אוהבת לא

 הספר אגל לחיות, איך לאחרות עצות
 נסנפגשנו, אמון. ני עורר גל נעמי של

 ותיקה, מנרה פוגשת שאני לי נדמה היה
התראינו. לא מעולם לנן שקודם למרות

ב רבים חילוקי״דיעות לנו יש עדיין
 גל נעמי בסן־חנל אך שונים, נושאים

ה מובן במלוא משוחררת אשח היא
שתהיינה, פנל משוחררות תהיינה מילה.

 חשיחרור את לחשוף נוטות אינן נקוים
המח נשים מפירה אני בפומבי. שלהן
 גרביים, שמחליפים כמו גברים ליפות
 אבל דעתן, על העולה ככל העושות כאלה
 הן בעיתון בראיון ניסוי לידי בא כשזה

 וילדים, בעל על חולמות שהן מספרות
 מסרבות סחן או בכפר, שקסים חיים על

עצמן. על האמת את לומר בכלל
 מספרת היא פשוס. זה גל נעמי אצל

 עם מלאה הסלמה מתוך חייה סיפור את
 שיש משוכנעת אני עושה. שהיא מה

נו. נו, נו, שאומרים: בסביבתה באלה

 ח- ני חלאה. והולכת צוחקת היא אך
 מסוג היא גל שנעמי הוא שלי רושם

 שחן נמה משוכנעות שכל-כך הנשים
 אומרת מח לחן איכפת שלא עושות,

הסביבה.
 ויואב אריאל — ילדים שני מגדלת היא

 ספורים חודשים התחתנה בירושלים. —
 אחרי מייד והתגרשה נולד, שאריאל לפני

 היא אומרת, היא למעשה, נולד. שיואב
דבר. לכל נשואה לא אס כמו מרגישה

 מחייה. אינטגראלי חלק הם ילדיה
מח- חם דנר, בכל אותם משתפת היא
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