
אי בגלל העתיד את לעצמי להרוס מוכן
 צריך שאני אמנם לי כואב זה דיאלים.
 שמיניסט כמו ולא סטודנט, כמו להישמע

 להפסיד רוצה לא אני המצב. זה אבל —
ה בשם אפילו שלי הבגרות בחינות את

והיושר.״ צדק
 :בכל־לב בו תומכת השמיניסט של אמו
 תיבות ראשי זה ? יושר זה מה יודע ״אתה

 בכך, ,/״רבא שמי ויתקדש ,יתגדל של
ו מת היושר כי לרמוז האם מתכוונת

נקבר.
 שם: אהל מתיכון אחר תלמיד מוסיף

 מזהיר המנהל את שמעתי אישית ״אני
 יראה שהוא התלמידים מועצת מזכירת את

 בית־הספר עם הבלגן לכל אחראית אותה
 היא כי ז זה את אמר הוא ולמה הדתי.

העצומה. על החתימות את שאירגנה זאת

 הקיר על ברמת״גן. בתיכון־הדוגי למטה)
כר ושתי מודרניים, ופוסטרים תקליטים

 האתאיזם.״ ניצחון למען — ״התפלל : זות
אורגיה.״ — שלושה חכרה. הם ״שניים

.גג שבקיו האשה
 בדתייה, למעלה. הקיר שיין שלה ניסטית

 — זאת לעומת להצטלם. מסרבת היא
במיני. והולכת סיגריות מעשנת היא

 בכמה בשקט לה לעלות יכול כזה דבר
מהגימנסיה.״ בזריקה לא אם ציוני־מגן,
 ״אני הדתי: מהתיכון תלמידה מסכמת

 הרוסים שאצל אומרים למה מבינה לא
 כשמישהו שם יש. ואצלנו דמוקראטיה אין

כש כאן לסיביר. אותו שולחים אז מדבר
 לבית־ספר אותו שולחים — מדבר מישהו

אקסטרני.״
 לדבר מוכנים אינם ושמואל ישראל גם
 רק פנימי, משהו לעשות ״ניסינו :יותר

 לאומית. שערוריה וקמה — בבית־הספר
 יודע מי מספיק. דפוקים אנחנו עכשיו כבר
 העניין. מכל שלנו ציוני-המגן ייראו איך

יותר.״ לדבר רוצים לא אנחנו
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תקינים. לחיי־משפחה במיוחד שר
 ה־ לדאגתה להבין מסוגל כמוני מי

 שלא העובדה, לנוכח לילי של מסויימת
 במחיצת חיים בחייה. רבים גברים לה היו

 ודאגתי דומה, דאגה לי גרמו אחת אשה
 שלה. מדאגתה יותר לילי את הדאיגה זו
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לי ך* ה, י ד  אותה לשחרר שהצלחתי מו
 לכך התוצאות אחת רבות. מבחינות /

 למופת החופשית התנהגותה למשל, היתה,
המקצו שמנסיוני בקטעים, המסרטה לפני

 באורח לבצעם קשה כמה יודע, אני עי
משכנע.
 עדיין בה יש — לשיחרור מעבר אבל

 ואפילו פוריטאניות, של מבוטלת לא מידה
 לעניינים גישתה פרובינציאליות. שמץ

מאוד. עלי הקשתה מסויימים
 את אפילו לעכל יכלה לא למשל, כך,

אח נשים גם שיש התיאורטית, האפשרות
כמוה. לפחות וחושניות יפות זולתה, רות

 את עיכלה לא היא
 בעולם שיש האפשרות,

אחרות נשים גם
 שאין בדיעה, להחזיק נוטה היא היום עד
על הזאת. בארץ מתחרות למעשה, לה,

ב לפעם, מפעם לפקפק המסויימת נטייתי
 עצמה על הפסקנית בדעתה הומור, חצי
אכ כעל משום־מה, השקיפה, אחרות ועל

* ¥ *רוחנית. זריות
היא לתשומת־לב לילי של קיקותה ץ
 את לה להעניק בלתי־מוגבלת. כמעט (

מיש זוהי — לה הדרושה תשומת־הלב,
 שנים, לפני כבר ויתרתי, אני מלאה. רה

חלקיות. מישרות על אפילו
בקאריירה לילי תצליח אם כי ייתכן,

 מי — סוכנה (ובתורת שלה הקולנועית
 לפעם מפעם תזכה היא לכך), מקווה כמוני

 כמיש־ תשומת־לב, של מוגברים במינונים
הצילומים. בזמן כנראה, בעיקר, אלתה,

 זירת- אינם שהחיים כמובן, היא, הצרה
 ש־ וצפוי, טבעי זה היה מתמדת. צילומים

 תשנה בהטרמפיסט לילי של השתתפותה
 במידה ותנפח עצמה על מושגיה את לרגע

שלה. הבלתי־יציב האני את אחרת או זו
 וכמה זה, חולף רגע של אורכו יהיה מה

 אותו למתוח לה לסייע מוכנים יהיו אנשים
 קשה — מחיר ובאיזה שאפשר כמה עד

לנחש.
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 שניסיתי בין־השאר, טוענת, ילי ן■
 ושניסיון נשי״ ל״אבידן אותה להפוך /
 יש בהחלט. צודקת היא אותה. התיש זה
 אבידניות מדי ופחות נשיות מדי יותר בה

יצליח. כזה שניסיון מכדי
בחו במיוחד. אותי הפתיעה לא הפרידה

גירו המילה את הזכרנו האחרונים דשים
שנזרקת מרגע קרובות. די לעיתים שים

 לתשומת״לב זקוקה לילי
בלתי־מוגבלת.

זירת־צילומים אינם החיים
 — כלשהם נישואים חלל אל זו מילה

להתפורר. מתחילים העניינים
 על לחשוב היה שניתן זאת, עם ייתכן,

 או פחות שצועד יותר.,מה מוצלח עיתוי
 משרת ״גירושי־פירסומת״ לקראת יותר

 הזה העולם ואת הטרמפיסט משקיעי את
הנפרדים. הצדדים את מאשר יותר

 להצילם שאי־אפשר נישואים, אין אמנם
 מחיר, באיזה היא, השאלה האחרון. ברגע

מדי. יקר תמיד והמחיר
 המינהל כנראה, הוא, מוסד־הנישואים

ביו היומרני זאת ועם — הפרימיטיבי
מנתי תובע הוא האנושית. בחברה — תר
 ממשי דבר שום נותן ולא — הכל ניו

 ״להצליח — מסויימת מבחינה בתמורה.
באהבה. להיכשל כמו זה הרי בנישואים״

 — נישואי-אהבה היו לילי עם נישואי
כנישואים. להימשך יכלו לא הם לכן

ונמ בלתי-מוצלחים הם הנישואים רוב
 אינרצייה מתוך גיל-הגימלאות לעבר שכים
מאו באים הגירושים רוב הינתקות. ופחדי

 נשחקו כבר שהנפרדים לאחר מדי, חר
 לזינוק סיכוייהם את ואיבדו ללא־תקנה

חדש.
האמי האתגר זהו — הנכון בזמן לחתוך

 להצליח יותר חשוב למעשה, לכן, תי.
בנישואים. מאשר בגירושים

 אף אמיתית, מנוחה ללילי מאחל אני
 המנוחה לנוח. תוכניות כל אין עצמי לי כי

אותי. מעייפת
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