
 העוק- צברינו של המיתוס את יד, במחי
 ומסבירה והמשוחררים, והחמודים צנים
 שאני שלנו ההורים על דברים מאוד הרבה

 היו שהם שחשבתי מפני הבנתי, לא
 שבע בגיל הבית את שעזב משוחרר, דור

הגליל. של הג׳בלאות על לרוץ כדי עשרה
 איך עצמי את שאלתי פעמים הרבה וי

עכשיו, הזה. הפלמ״ח דור מרגיש, הוא
 חלם שהוא מה וכל מדינה לו כשיש
 הרבה ? המציאות ואיפה החלום איפה עליו.

 במה הפלמ״ח דור את האשמתי פעמים
 הרבה בטעויות. בהסתאבות, בארץ, שקורה
 ההורים של הזה הדור איך חשבתי פעמים

 לנו דפק הוא איך עלינו, השפיע שלנו
 הוא תסביכים איזה ולמה. הראש את

 פעם ואף תיסכולים. איזה עלינו, הוריד
 מהפלמ״ח מישהו עם לדבר לי יצא לא
 את לשאול השבתי האלה. הדברים על

ו אמא־של־עמל שהיא בריהודה, נתיבה
׳שאלה. לכל !תשובה לה שיש שאומרים
 הפלמ״ח ברחוב בדירתה, אותה פגשתי

 לדירה הדלת את פתחה תיבה בירושלים.
 התינוק עם עמל ישבו בפנים הקטנה.

 בפוסטרים דוגמן כמו שנראה אדם, — שלה
 המשורר עמל, של והבעל — גרבר של

הס עמל יוריק. לו שקוראים ורטה, יורם
בראיון. חלק לקחת רצתה לא מייד, תלקה 
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 חדר מאוד. בוהמית תיבה של הדירה

 שלם וקיר פסנתר עם בספרים, עמום אחד
הרע, עין נגד קמיעות של אוסף שבו
 חדר-שינה הסוגים. ומכל המינים מכל

 ומירפסת תיבה, של הצבע שהוא סגול,
שלו. השם יש צמח לכל צמחים. מלאת

 שקיבל זית שהוא ״שלום״, את שם יש
 שתלה !תיבה כי השלום, שם על שמו את

 את לפגוש לירושלים בא בשסאדאת אותו
 קיבלה למה ששפחתי ״חח?*׳ שם ויש בגין.

בן־יהודה״, ״יער שם ויש שלה, השם את
 שנשתל מהיער שנלקח אורן עץ שהוא

 ומנהל המחנך תיבה, של1 אביה של שמו על
ויש בן־יהודה. ברוך הרצליה, גימנסיה

 כבר ותיבה .1949ל- ועד הראשון הספר
 בספר שיהיה מה וי, וי, ״וי׳ אומרת:

 ואם שם." מספרת שאני מה חכי השני,
 שהספר לי מספרית היא מספיק ילא זה

 החמשעשרלוגיה מתוך אחד היה הראשון
מסו שנראה היחידי והדבר מכינה, שהיא

 חמש־עשרד. הן הקטנה בדירה ובמקומו דר
ה על האחת סדורות כתומות, מגירות

 הספרים לחמישה־עשר החומר ׳ובהן שניה,
 יהיה זה ״אם לכתוב, מתכוונת שתיבה
 אכתוב.״ לא יעניין לא אם מעניין,
 עניינית. שיחה איתה לנהל מאוד קשה

 על נדלקת לנושא, מנושא קופצת היא
 להבות חוצב לנאום אותה הופכת מילה,

 ולוקח רעיון, על נדלקת שעה, חצי בן
 אותו. ולהסביר לנתח שעות שלוש לה

 שני אצלה שישבו לי סיפרה בעצמה היא
 במחנה של עיתונאים צעירים, חבר׳ה
 לה: אמרו ובסוף שעות שש ישבו נח״ל.

ראית.״ לנו אין יהיה, ״מה

לגמ אותנו מבינה בעניינים, מאוד היא
 חברים. מקבלת אחד, אף מאשימה לא רי,

 אם מה ״אז אותה. מפחידים לא סמים
 מהי אז בסמים, משתמש שלכם הדור

 היה אז באלכוהול? השתמשנו לא אנחנו
 גסות מילים גם סמים.״ היו לא אלכוהול,

 ותענוג, בחופשיות. בהן משתמשת היא לא.
 כמה מגדירה אותה לשמוע תענוג, מימש

 ומתארת יפחות וידועים ידועים אנשים
מעלליהם. את

ב עבודתה שינות על מספרת כשהיא
 הראשון ימי ישיבות את ומתארת ממשלה

 לגיל שהגיעו ׳מהפלמ״ח, שלה החבר׳ה עם
 מהחוקית לבד אשה אף ידעו ׳ולא ארבעים
 לא אצלם מה לברר ומחליטים ישלהם,
 מפגרים, ילדים כימו ומתנהגים בסדר,
 איך מצחוק. הריצפה על לשכב אפשר
 בחורה היא חיבה יתמיד: עליה אמרו

לעניין.
 כל על שעתיים איזה ׳שדיברנו אחרי

ראיון לארגן ניסיתי ואני דברים, מיני

עמד וכתה כן־יהודה נתיבה
ראשון, ממבט ״לא

 ״ציפית שם על שהיא ציפית, החתולה את
 כל אותה שואלת שתיבה לי״ חיכית לי,

 מת־ והחתולה הביתה חוזרת שהיא פעם
הדלת. ליד גירדת

 בלשון ולא זכר בלשון ציפית למר.
 אייזיק, בשם היה׳חתול לתיבה כי נקבה!

 את אהבה והיא ניוטון. אייזיק שם על
 אהבת־ ,לעולמו בינתיים שהלך אייזיק,

 בלשון אליו לדבר התרגלה כך וכל נפש,
 אל לדבר גם ממשיכה שהיא כך זכר,

 שלא מה זכרים. בלשון החתולה ציפית
 נמצאת היא כי תסביכים, כל לציפית גורם
 ומנהלת היחום עונת של בעיצומה כעת

ה של החתולים כל עם סוערים רומנים
שכונה.

 החדש והספר והעיתונאים, החתולים, אז
 שמטל־ מהפלמ״ח החברים ועשרות שיצא,

 מטח הראש על לה להוריד כדי פנים
 להגיד כדי שמטלפנים וכאלה מחמאות, של

 זכו שלו מהטיפול־ נעלבו קצת גם שהם
 דגניה. מהכשרת החבר׳ה בייחוד בספרה,

 נתיבה של חייה את ממלאים אלה כל
 של בעיצומו כעת הנמצאת בן־יהודה,

 במילחמת שיעסוק השני, הרומן כתיבת
נגמר שבה מהתקופה עצמה, השיחריור

שנית״ משיחה אלא

 החלטתי ובירה, וקאמפארי ויסקי ושתינו
 ילדה של בטון והיא, לסדר. אותה לקרוא
 פעם כל מה, יודעת ״את אמרה: קטנה,

 אחרת שאמרתי, למה בחזרה אותי תחזירי
 בדיבורים, סדר לי אין אני מזה. נצא לא

 תעשי ואת הזמן כל ומדברת מדברת אני
הסדר.״ את

 החלטתי אז להתחיל, איפה ידעתי לא
 חיילת, אשת להיות בשם סרט על לדבר

בטלוויזיה. לכן קודם ערב שהוקרן
חיי ״אשה הסרט את ראית •

 של מצכה ןל7 דעתך מה לת״?
? כצה״ל החיילת
 זמן איזה לפני מזעזע. ממש מזעזע,

 ארצות־ צבא של גנרלית איזה בארץ היתה
 אני אותי. לפגוש באה הבחורה הברית.

 לווינגסטון או דיקינסון שמה מה זוכרת לא
 גרמה היא כזה. משהו פרקינסון. או

 ארצות' בצבא הג׳ובים כל את שיפתחו לכך
 עד הגיע העניין נקבות. בפני הברית
 שהיא השנים כל בחוק. ועוגן לסנאט
 בנימוק השתמשה היא זה על נלחמה

לפה הגיעה כשהיא מותר׳. בישראל ,למה

 שהיא ממה התעלסה ממש היא לביקור,
 זה איך אמרה: היא מקיום בכל ראתה.

 יודעים, לא לה אמרו הזה? כדבר קרה
 יש וגם פייטרית היא שגם אחת יש אבל

 תשאלי אז הכל על מדברת וגם דיעה לה
 בחיוך, לה, ואמרתי אלי באה היא אותה.

 אנחנו אליכם. אותנו משווה את מה
 שד,קונפטי־ בעולם היחידה הדמוקרטיה

 מה אצלנו בול. על כתובה שלה טוציה
 כמו פוסטמה יש לכם כך. שזה הפלא

המצב. זה אז יש. לנו לכם, אין הדוסים?
 אחת שבחורה לי שסיפרו יודעת את

 ׳תותחנים קציני בקורס לנסיון התקבלה
 בגלל רק ראשון. במקום גומרת והייתה
 הסרט לגמור. לה נתנו לא נקבה ׳שהיא
עו 81ב- שרק בגלל בעיקר אותי זיעזע

 כל זה את ידעתי אני סרט. כזה שים
 שלי שהבת לי תיארתי לא אבל השנים׳

 שלד. הנהיגה רשיון את תסתיר יעמל
 של נהג תהיה לא וחלילה שחם מצה״ל,

 ותרקום לשוק אשתו את ותוביל סגן־אלוף
גובלנים. בהפסקות  צריכות שחיילות חושכת את •
? לוחמה בתפקידי לשרת

 אף אני המין? לאבר קשור זה מה
 ונקביות זכרים חןלקיתי לא שלי בחיים פעם

 גרוע, הכי ומי הכי'טוב מי של בעקומה
 נושא בשום שכיבה. בענייני מאשר חוץ

 גרוע. הכי מהגבר גרועה הייתי לא בעולם
 מתוך ׳שישית הייתי מרימי־מישקלות בקורס

 שבאיזשהו קרה ולא ונשים, גברים מאה
 — ממני גרוע יותר גבר יהיה לא מקום

 זכר של עניין פה אין בכיעור. אפילו
 לטיס טובים הכי את לקחת צריך ונקבה.

 זכרים ׳מאה יש אם ׳לשריון. והטובות
 לקחת צריך טובים, הכי שהם אחת ונקבה
 שהם גברים גם יש הרי תראי, אותם.

 יש המילה. את המצאתי אני נקבים.
 מה וזכרות, נקבות ויש ונקבים זכרים

לעשות.
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? מתכוונת את למה •

 הם שבחוץ כאלה מכירה לא את מה,
 לא־ אשה להם יש ובבית מי-יודע־מה

 על להם עומדת אריה מה, אבל עובדת
תקנה. תלך תרחץ ■תלך תביא ׳תלך :הראש

 מהאוב־ שחלק מעוניינית האנושות תראי,
ה זאת מי השירותים. את יעשה לוסיה
 רבין? לאה הגברת או בגין עליזה גברית

 רבץ, לאה שלהן? בחיים פעם עבדיו הן
 בתור במכסיקו? לייצג הולכת היא מה

 ראש־הממשלה? של המשרתת בתור מה?
 של משרתת לא היא, מה בגין, הגברת או

 הטבות, לה יש אז טוב, ראש־הממשלה?
 בבי׳ת קארטר של לבייבי־סיטר גם מה. אז

 לבייבי-סיטר מאשר הטבות יותר היו הלבן
בקטמונים. מזל של

כפלמ״ח. היתה רכין לאה •
השומר־ של היפה היתד. היא הו, או

 הפלמ״ח של היפה היתד. כך ואחר הצעיר
 אלה מזה. יצאה לא היא היום ועד

 מיכנסיים לובשות היו בשומר־הצעיר
 לעליזה איותה תשווי מיני. היום כמו קצרים

 מעליזה יפה יותר שאני חושבת אני בגין.

 בל שאת חושבת אאת למה •בגין.
? מכוערת כך

 את מישהו. לשאול צריכה אני אני,
 לו יש שבן־אדם לעצמך מתארת לא

 את להכניס מצליח לא והוא סטאנדרט
עובר. של למישבצת עצמו
 שאת בגלל לך, משונה כך כל זה מה

 מהכיעור סובלת אני עצמך? את אוהבת
 לא יפה. יותר להיות רוצה הייתי שלי.

 תראי והעיניים יפה. קצת קצת, יפהפיה.
 משקפיים מרכיב לו, יש מזל איזה בגין

 רואים ׳שלא העיניים את לו שמגדילות
 זגוגית וגם זבובים עיני גם אני פנים.

 פחות זגוגית להיות יכולה לא אחידעשרה.
מכוערת? שאת גילית מתי •עבה?
 אחד אף תראי זה. על עמדתי לאט לאט

 תמיד זה ראשון, ממבט בי התאהב לא
 הייתי טוב, לי היה גוף ישני. מדיבור היד.

 לא אופי. זה חתיכה מין. כזד, חתיכה
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