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 חזק משהו לי קרד. נולדה .כשתום

בהס חיי. את שינתה היא מאוד.
 האמת. בראיית דברים, על תכלות

הבלונ התיכוניסטית הייתי אז עד
 הטייס של אשתו המצטיינת, דית

 חנט- תדמיות מיני כל ועוד היפה
 בנו או — בעצמי שראיתי רישיות

 שהושמט מה כל פתאום כזוג.
 זה כמו דברים ועלה. צף בדרך

ש מוצלחים, לא שלי שהנישואין
 לא 20 גיל עד שכתבתי הדברים
לה יכולתי פתאום בעיני. נחשבו

ועלבו כישלונות גם ולראות ביט
שלי.״ בחיים ובעיות נות

 לזה לקרוא אם יודעת היא אין
 אבל משבר, או זעזוע או מהפך,

 למה־ גרמה תום שלידת יודעת היא
הזה. שמו

 גירושין. היה הראשון הצעד
 ילדה עם לבד נשארה 20 בת ילדה

 השתנה, הכל חודשים. שישה בת
 הימים באותם לכתוב. הרצון מלבד

 ראשון שיעור את לכתוב התחילה
 הדבר שהיה סוסים, על ברכיבה
 אולימפי״ .מינימום עם הראשון

לח להתחיל היה אפשר מבחינתה.
לתחרות. לרוץ לום

 דעתו שאת סומק, רוני המשורר
את ואהב קרא מעריכה, מאוד היא

 לאור להוציא החליט הוא הסיפור.
 אותה להכיר כלומר, דורית. את

 ספרות. אנשי של שלמה לחבורה
 אינטנ- מאוד תקופה התחילה ככה

 ידה. שעל ובדברים בכתיבה סיבית
 קרן של בפרס זכה הראשון הספר

 היה זה דורית בשביל תל־אביב.
 הישגיה ברשימת טוב ציון עוד

 כתב דור משה אחר-כך כתלמידה.
 הסיפור רבים. שבחים הספר על

רא לשיעור שהלך זוג על מספר
 ומתפתחת סוסים על ברכיבה שון
הב בין מוזרה יחסים מערכת שם
 אד המדריכה. ובין האשד. של על

 הקוראים ״לאכזבת דורית: מרת
 מנחם, ואת אותי בסיפור המחפשים

 הסיפור שכל להודיע מצטערת אני
 ואין בגידות אין בדיה. פשוט הוא

 במצב שכתבתי סיפור זה סטוצים.
 פסטוראלית. שלווה של חיצוני
— זרם־התודעה.״ של סגנון

*
 הס הסיפורים

החיים לא
 זילברמן מנחם את שהבירה ד
ב עיתונאי לשעבר, (שחקן ~

ותלמידה סופרת, היתד. כבר הווה)

את מהווי□ ושניהם - הבוהמה לאיש נישאה הטייס אשת
ה מ ה בו ת של ה ל אי

 עם ראיונות כמה עשיתי כר
 אני אבל שלי, בחיים אנשים ״״
הצ על שהגיב מישהו זוכרת לא

זיל דורית כמו אותו, לראיין עתי
 בלי !״שיגעון תודה, ב.יופי, ברמן

תנ בלי שאלות, בלי התחכמויות,
 ההתרגשות. את להסתיר בלי אים,
 חיכיתי שיגעון.״ תודה, .יופי, סתם

 לתל-אביב. מאילת תבוא שהיא
 שתי דן. במלון להיפגש קבענו
ש בתל-אביב. גשום בלילה נשים
סטייל. קצת יהיה

 שחורה גלימה לבושה באה היא
 וחולצה ג׳ינס מתחתיה הדורה,
 כחולות, כחולות עיניים פשוטה.

 וקצת משגע חיוך בלונדי, שער
 שלושה אחרי ,26 בגיל מבוכה.
יפה. זה — ספרים

כמ מהכלל. יוצא דיבור כושר
ה שאלות. לשאול צריך לא עט

 מיש־ גורר מישפט קולחים, דברים
 צריך אסוציאציה. גורר סיפור פט,

לה לנסות לפעמים, אותה לעצור
 נתחיל ״בואי בדברים. סדר כניס

לה. אומרת אני מהתחלה.״
 26 לפני בחיפה, היתד. ההתחלה

 בזה הסתפקה ולא נולדה שנה.
זילב- מנחם בעלה, שאומר כמו —
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 על חיבור כתבה ג׳ בכיתה דמן.
ה את הרשים שמאוד אסקימואים

 נקרא עכשיו אמרה: והיא מורה
 לעתיד הסופרת של סיפורה את

 אלמם, כך (אחר גינזבורג דורית
 לכתוב המשיכה זילברמן). כך אחר

 (מילה בעידוד למגירות, לעצמה,
 לשיר, ״כשרציתי אמא. של עדינה)

ב לארון־האוויר אותי דחפה אמא
 שאתרכז רצתה שם. שאשיר מטבח,

בכתיבה.״

 לרוץ לחלום
לתחרות

ה פ ה חי ר ב  לכמה המישפחה ע
 שעושה עיר לאילת. שנים

 ראתה מייד. לוקאל־פטריוט אותך
 כתב גפן שיהונתן במעריב קטע

אח לגפן. מיכתב וכתבה אילת על
ה גבי מעל גפן לה ענה שבוע רי

 הודפס שלה המיכתב גם עיתון.
 הראשונה בפעם הרגשתי ״אז שם.
 הפירסום.״ חדוות את

אמ עם דורית התחתנה 18 בגיל
 כמה כעבור טייס. אלרום, נון

תום. הבכורה בתה נולדה חדשים
זילברמן מנחם עיתונאי־שחקן זילברמן דורית סופרת

מאוד״ אותו אוהבת ״אני !״מחברת רק סופרת, .לא


