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 בת רווקה כאשר יוצא־דופן די ה ¥
 קרה זה לתינוק. משתוקקת 20 (

 רצתה היא שלג. עירית לשחקנית
 אמרה רגע, התאפקה. אבל מאוד,

 התחלת רק הרי זה. עם חכי לעצמה.
 אחרי שנים, שלוש כעבור לעבוד.
 לשידור) (לא בקולנוע ראשי תפקיד

 של באותלו (דזדמונה ובתיאטרון
 לא שהיא הרגישה היא הקאמרי),

 הקאריירה עוד. להתאפק יכולה
לחכות. מצידה, יכלו, והתפקידים

 יותר,״ לחכות טעם שאין ״החלטתי
 החיים את לעשות ״רציתי אומרת, היא
 מה כל שלי. הילדה עם יחד שלי

 החבר איתה." יחד — יקרה שיקרה
 הסכים. איבגי, משה השחקן אז, שלה
 יפה וזה הזה, בעניין איתי הלר ״הוא

 בראש גם היה ״זה אומרת, היא מצירו,"
שלו."

הדבנות אישוד

 ילדה היא שנתיים, בת כיום דנה,
 פיקחית אבא, כמו שחרחורת חמודה,

 אבא בין הממושך הרומן ועירנית.
 כשנה, לפני הסתיים דנה של ואמא

 כשאיבגי לבד, אותה מגדלת ועירית
יומיומית. נוכחות מראה

 איתה," להיות ונהדר מותק, ״דנה
 מרגישה לא ״אני עירית, אומרת
 לי יש לפעמים אותה. לגדל לי שקשה
 לה שיקרה דאגה אליה, בקשר פחדים
 אוחזת שאני חלמתי מזמן לא משהו.
אותה שאשמיט חרדה תהום, מעל אותה

 הורים שהרבה יודעת אני מידיי.
כאלה. מפחידים חלומות חולמים

 התחלה
האמלט מתיד

 אם משנה לא זה דנה גבי ^
/ /  לא. או שלה אבא עם התחתנתי ;

 שצריך מה כל עורך־דין עם :יררתי
 נקראת היא הילדה. לזכויות :קשר

 היא החוק ומבחינת אביה, יל־שם
כאילו אותה, מגדלים שנינו (כוסה.

 לא אני מהרבנות. אישור לנו היה
למים." סתם אותה זורקת.

 בשנת משה את הכירה עירית
 של למישחק בבית־הספר הלימודים

 לאולם נכנסתי אחד ״יום נתיב. ניסן
 היה ״משה מספרת, היא בית־הספר,״

 יודע. לא הוא שר. הוא הבמה. על
 נהדר, זה את עשה הוא אבל לשיר,
 וזיוף פה זיוף עבד. וזה יודע, הוא כאילו

 שלו, הכוח דבר. שום שינו לא שם
 ידעתי בעיני. מצאו־חן החזק, הרצון
מקרוב. אותו להכיר רוצה שאני

בתראביב 1ם בת
קשורה. מאוד היא שאליהם והסבתא, הסבא אבל שלה

באדעויש^״^;* חיילת
פקידה. כסתם שירתה היא צבאית. בלהקה ולא
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 התחלתי שוב, אותו ראיתי ״כאשר
 בין ביחסים בשיוויון מאמינה אני איתו.

 צריכה שאשה אומר מי ואשה. גבר
 ברוב איתה? שיתחילו עד לחכות

 מתחילים שניים למעשה, המיקרים,
 אני הדדית. בצורה ביחד, השני עם אחד
 לי לוקח אנשים, על מהר נדלקת לא

קורה״. כבר זה אם אבל זמן.
 שורה לו ואמרתי משה. אל ״נגשתי

 כל נסיך, שלומך ׳ומה האמלט: מתוך
 אך ׳טוב, לי: ענה והוא הימים׳? אלה
 לגור עברתי מהר די וזהו. טוב׳. לי טוב

 שנים. שש במשך זוג־זוג, היינו אצלו.
 לא אנחנו למה הזמן כל שאלו הוריי

 עקרוני דבר שום לי היה לא מתחתנים.
 ההרגשה. מבחינת אבל חתונה, נגד

 נשואים היינו כבר הבחינות, ומכל
 אנחנו למה הבנתי כל־כך לא מזמן.

 הייתי אולי לרבנות. לגשת צריכים
 מקווה אני ההורים. בשביל צריכה,

 נפרדנו, כאשר זה. על לי יסלחו שהם
הצטערו. הם

 יפה, לנו. נגמר כאשר ״נפרדנו
 שיגעון. חברים אנחנו היום עד בשקט.
 הילדה, למען שרק נכון הרבה, נפגשים

 כידידים משוחחים בכיף. זה אבל
 לשני. אחד זרים לא מתייעצים. טובים,

 לראות מוכרח דנה, על הרוס משה
 לגן, אותה לוקח לפעמים יום. כל אותה

 אנחנו בשבת בצהריים. אותה ומחזיר
יחד. איתה מטיילים
 או מתחבקים אותנו רואה לא ״היא

 רואים אחרים שילדים כפי מתנשקים,
 זה, על איתה מדברים אנחנו בבית.

 לה נותנים מבינה. לא שהיא למרות
 בית יש שלאבא לה אומרת אני ביטחון.
שלנו." הבית — ולנו משלו,

 זמנית, מתגוררות, ודנה עיריית
 עירית, של והסבתא הסבא של בדירתם

 דיזנגוף כיכר ליד שקט ברחוב
 סיד ומוזנח. ישן דירות בית בתל־אביב.

 של מצבם בחדר־המדרגות. מתקלף
 טוב. יותר לא ברירה החדרים קירות
כללי. אי״סדר ישן־ישן. ריהוט

 עירית, אומרת שלהם," הסדר ״זה
 דבר. כל נמצא איפה בדיוק יודעים ״הם
 בבית גרלתי הכיעור. את רואה לא אני

 את בו רואה אני אליו. רגילה ואני הזה,
 בגדים מלאים הארונות — היופי

 ואני מודרניים, שוב הם שהיום ישנים,
 המון כאן יש לפעמים. אותם לובשת

 מהממים, כלי״בית נעליים, זוגות
 עם מכונת־תפירה נדירים, ספרים
 בשוק־ כמו חנות לפתוח אפשר דוושה.

הפישפשים.״
 בלילה מוצעת. עדיין הספות אחת
 דירתו, מפתחות את משה איבד הקודם

 שהוא נזכרת עירית כאן. לישון ובא
 מתקלפים. קירות עני, בית ״איזה אמר:

סרט." באיזה כמו מרגיש אני

 על חולה
געלייס

נעים, שקט, בקול מדברת יא ^
 במילות־סלנג פעם מדי משתמשת 1 1

 בת צעירה אשה החבר׳ה. של עדכניות
 לא אבל מטופחת, תמירה. נאה, ,26

 צבוע השטני־בהיר שיערה בהגזמה.
 האחרון. מסירטה מזכרת הדבש, בגוון

 לא היא היטב. נראים הכהים השורשים
 בסבלנות מחכה שוב. לצבוע רוצה

 לעשות מה תחליט ואז יגדל, שהשיער
 י למזלה אבל לאכול, אוהבת היא איתו.

 שבהן תקופות יש להשמין. נוטה לא
מאזן. וזה תיאבון, פחות לה יש

 בכלל, אם מעט, מתאפרת עירית
 לפי יותר, קצת בערב היום. בשעות

 מתלבשת היא באחרונה מצב־הרוח.
 היא שמלות. לפעמים אלגנטי, בסיגנון
 ורחב חופשי בבגד צמוד. לבוש אוהבת

 הולכת היא כאילו מרגישה היא
 . נעליים בעיקר אוהבת היא לאיבוד.
 ארבע פני על לעבור יכולה וחגורות.

 רגליה כשעל לצאת אחת ומכל חנויות,
 פעם אף היא החרש הזוג את חרש. זוג
 מייד מוכרחה בקופסה. אורזת לא

איננה כאשר לפעמים, אותו. לנעול


