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 דרך רק לעבוד יכולה אני ני.
 תהליך עוברת הייתי לא אם נצמי.
 הייתי לא הפרטיים, בחיי ־ומה
 הזה. התפקיד את לעשות כולה

 בדרך הולכת עצמי את !צאתי
 ניסיתי עליה. שחונכתי מזו טונה
 חל- לרכוש מישפחה, להקים ומנם

 ני- בית. עליה לבנות זת־אדמה,
 אותי. שחינכו כמו לחיות זיתי
 רג־ הרגשתי עבד לא שזה :רגע

עלי שהערכים ברגע סוודאשמה.
 לנגד להתפורר החלו חונכתי ,ם

נוראית. אשמה עלי העיקה ניני,
 ב־ השתתפתי בצבא, שירתתי

 ו־ ובהתשה, ששת־הימים !ילחמת
 חושבת, עצמי את מצאתי !תאום

 צריך שכך אותי שחינכו !!אפילו
ב להלחם רוצה לא אני היות,
 ב- משתתפת אמנם אני רבים•

 את למלא שחונכתי מפני מלחמה,
 שלם. בלב לא אך !ובתי,

 בכישלון, להודות צריך :ליהי
 חיים שאנחנו בקול-רם להגיד יריד

 חלמו שהורינו מזו שונה :מדינה
 שלא בקול-דם להגיד צריך :ליה.

 בבעיות, להודות צייד בסדר. !כל
 אשה איתן. ולהתמודד בהו הכיר
ב־ נכשלתי אני להגיד: ריכה
 הזנחנו כי בעלי, עם שלי חסים

 שאבין וככל האלה, היחסים ת
 בקול־רם ואגיד היה, כד !אמנם

 להתמודד לי יקל הצלחתי, זלא
הבעיה. ם

 עצי את חושפת אני הזה בסרט
ש סרט עשיתי העולם. בפני נו

אנח־ החוצה. אותנו להוציא ריד
 בינינו יש בעיות, עם אנשים ו

 יום־ המתמודדות גרושות שים
 מסבי- החברה ועם עצמן עם ים
 לא הוריהן. ועם ילדיהן עם ן׳

אלו תת־מיקלע. עם גיבורות וד
 עם מתמודדות הסרט, גיבורת ת,

 ב־ החיה לאשה שיש בעיות ותן
 בפאריס. או יו־יורק
ה לי  כל אינן שלה והבעיות : ט

 בן- הכל בסד היא נוראיות. ך
 מישפחה ראש שהיא נכון דם.

 מבי־ לא אני מהי אז ד־הורית,
ממישם־ נבהלים אנשים למה ז

אומ אנשים למה חד־הוריות, חות
 חד־ מישפחה כזה דבר שאין רים

הורית.
מתופ פוחדים אנשים :ליהי

לנור רגילה החברה חריגות• עות
 דבר כל אבא־אמא־ילדים. של מות

ה של הביטחון את מערער שונה
חברה.

עצ עם התמודדות של תהליך רת
 הראשונה בפעם בעיותיה. ועם מה

ה את לפתור מנסה היא בחייה
עצמה. בכוחות שלה בעיות

 של בעידן חיים אנחנו :ליהי
זו מנהיגים. חוסר ניכור, בדידות,

 — המודרני האדם של תמציתו הי
אנחנו עצמו. מול לבדו ניצב הוא

 שלי הבת את מגדלת אני וכעת
ש אותי חינכו רב־בריח• מאחורי

וש שמבקש, למי מים לתת צריך
כביש. לחצות לנזקקים לעזור צריך

 בתיל למאיר, אומרת אני ומה
 מאג־ לא האיש אם קודם שתבדוק

 נכון, זרים. מאנשים שתיזהר יאק,
כ־ שיש האמת, את להגיד צריך

מאיה וכתה ליהי
?״ שלי הילדה את נוגדלת אני עקרונות איזה ״על

ה לי  אין הסרט לגיבורת :ט
 הנישואין נישואין. נגד דבר שום
ה עיניה לנגד הצליחו. לא שלה
 כן שנישואיהם הוריה, של מודל

 היתד, שהיא בטוחה אני הצליחו.
נית אילו חדשים, נישואין מנסה

עוב־ היא בסרט הזדמנות. לה נה

 הקביים את שזרקו אנשים של דור
 אופייני זה אלוהים. להם ושאין

 זה ובישראל המערבי העולם לכל
 לי קשה אישי באופן הריף. יותר

 שכל הגדולה האכזבה מול לעמוד
במו גדלתי מהר. כך כל קרה זה

דלת, סגרו לא מעולם שבה שבה

 לחנך איד אבל כאלה, ויש אלה
אלה? הם ומי אלה הם מי לאבחנה
ה את לראות צריך :טליה

להס עליה דורכים שאנחנו קרקע
 מאחורי ולעמוד האדמה על תכל

 זה רע או טוב זה חי שאתה איפה
שיש. מה

 קבלת על סרט עשיתי ליהי:
ה קבלת החיים, של הדואליות

עבו משלם שאתה והמחיר דברים
 לדעת ביחד. והשימחה העצב רם.
איתו. לחיות ולדעת הפחד את

 הבלתי־ :אומרת הסרט גיבורת
ש מבינה אני אותי. מפחיד ידוע

 אותי להביא מוכרחה הזו הדרך
 אלא בהבנה, די אין אבל לשינוי,

 חדשה, דרך של תחילתה היא אם
 הוא הזה הסרט מפחיד. השינוי

ב לקום לא או בבוקר לקום על
 הסרט את שראו אנשים בוקר.
רג קצת הכנסתי לא למה שאלו

 ושמיים ציפורים קצת יפים, עים
 כאב, על סרט זהו ובכן, כחולים.

 תהליך על חשופים, עצבים על
בוו והכרה. התמודדות של קשה
 עם יפים רגעים יש שלגיבורה דאי

הס אבל גברים, עם ואולי בתה,
 הסרט היפים. ברגעים עסק לא רט

 מדברים הקשים. ברגעים עסק
 שלי המסר אבל פמיניזם. על איתי

 אוב־ מחצית לאותה מופנה בסרט
אחר לקחת צריך רדומה. לוסיה

 יותר לוקחים עדיין גברים יות.
 והנשים שלנו, בחברה אחריות
 אחריות ולקחת להתעורר צריכות
 או ברירות: שתי קיימות כאדם.

 ולהפוך מהחיים לברוח להינתק,
 חלק. בהם לקחת או שלהם, קורבן

 אולם והאטום, הטלוויזיה דור זהו
 ואת הצדק את בו למצוא אפשר
 אולי חיפשו, שלנו שההורים היופי

 כל על ולהילחם אחרות, בדרכים
רסיס־חיים.
 באה הזה בסרט שלי ההרגשה

 שקרו קטעים בסרט יש מבפנים•
 יש לטליה, שקרו קטעים יש לי,

 אחרות. רבות לנשים שקרו קטעים
 שלי מהמונולוג לבד הזה, בסרט יש

 עשרות של מונולגים טליה, ושל
הציבור. שכבות מכל נשים,

 חשבון־ של סרט זהו :טליה
 עם החברה עם האדם של נפש

עצמו.
 הסרט את מקדישה אני :ליהי

למפלגת־העבודה. הזה
■ ישי שרית

נאוץ שהיו ניותו חסונים נגונעים וחניווו התסיסה או נואו
הכוכבים מצעד
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