
 מוטי גורית׳ ישראל רז, רבקה כמו
 גם סבלה ואחרים, בודו יעקב פליישר,

 הרבה היה ״זה ההצלחה. מקללת טובה
 שעליו לדעת צריך אדם מדי. מהר מדי,

להת להתפתח, לעבוד, מקטנות. להתחיל
 היא חיי,״ כל אותי רדף זה !ולגדול. מיד

 היה זה אם כי אסוני. היד. ״וזה נאנחת,
 נפשי בסיס לי היה אז בהדרגה, לי קורה
להתמודד.״ יכולת וגם יותר חזק

ל היכולת וחוסר ההצלחה, מפני הפחד
 הארץ. מן אותה הבריחו ישוב היאבק,

או לאנגליה, בגעגועים זאת מתרצת טובה
שבעצם מודה היא שנייה במחשבה לם

 ועצבים לב כאב עם הביתה חוזרת הייתי
 אני מה אלוהים, :וחשבתי מהתלמידים.

?״ עושה
 חייה שארית את לסיים חשבה טובה

ל כמורה ולהיות להמשיך תיאלץ שהיא
 אל- דן אליה פנה 1974ב־ אולם אנגלית.

 שרתי בתכניתו להופיע לה והציע מגור,
 באו ׳ארצי לך שרתי אחרי ארצי. לך

האחרים. גם באו ואחר־כך גלי־צה״ל,
 המסרבת הקשישה, הזמרת היתד, לפתע

 אף מאז ישוב. מבוקשת גילה, את לגלות
 השתתפה וכן אוטוביוגראפי, ספר כתבה

וינשל, פרשת הפנר, אברהם של בסרטו

 זמרת — המרכזיים התפקידים באחד
 כשחקנית־אופי התגלתה בסרט מזדקנת.

משובחת.
 קטנים במועדונים טובה מופיעה כיום

 שרה קשישים. ובמועדוני ההסתדרות, של
 רוסית ביידיש, הארץ,''שירים משירי להם

 אנגלית. אותם מלמדת וגם וצרפתית,
 היא לי,״ קשה לא כבר דבר ״׳ושום

 ■מדי. קטן לא הוא דבר ״׳ושום :מצטחקת,
 או אחד אדם לפני להופיע יכולה אני

 בי. שיש מה כל את להם ואתן שניים
 אך מבריקה היתה אז לי שהיתה ההצלחה
כסו זה מתכתי. ברק לה והחת ריקנית,

 סיפוק לי יש היום שכבה. בוער מטיאור
 - .״לאנשים טוב מעשיית

מי ל  לכוכבת עצוב שזהו"'אפילוג שנראה '
 טובה. את ■לשמוע צריך ,׳40ה־ שנות של

 בי ״אין מתמוגגת והיא זורחות עיניה
 שככה עצמי על לי חבל רק מרירות.

 שנה, עשרים ביזבזתי אומנם יצא. זה
 האחרונות בשנים לי שבאה העדנה אבל
עז הזאת המאוחרת הפריחה נהדרת. היא
 השנים, שלמרות לעצמי להוכיח לי רה

החוצה. פורץ שהוא וסוסו קיים הכישרון
מטפ כשהחתולה מוסיפה היא ״היום,״

נהנית ״אני ברכיה, על ומתרפקת סת

 המוסיקלי■□ העיבודים מדן וקשישים, שוה מידחמת־העצמאות זונות
בצבא־ווקבו! ככקצין משרת הכדורסל וכוכב כלי־נגיש, מוכר

 עם עימות מפני בריחה של אקט זה היה
עצמה.

 השתנתה כבר ,1956ב־ לארץ כשחזרה
 לעוד הפכה טובה הכר. לבלי המציאות

 נכנסו בארץ והחיים בגינוניה, אנגליה יותר
נורמלי. למסלול
׳תיאט של לכיוון לשנות ניסתה לרגע

 יגידו ״אולי של מוכר פחד אותו אבל רון׳
 בעדה. עצר כישלון,״ יהיה זה ואולי לא

 של תפקיד לי? יתנו כבר מה ״חשבתי,
להתפשר.״ יכולתי לא משרתת?
 לחלטורות, חזרה היא תקופת־מה למשך

 בכך לעמוד יכולה שאינה הרגישה אך
 האלה מהנסיעות לי ״נמאס נפשית. מבחינה
ה פחתו לאט־לאט בלילה.״ 2ב־ בחורף

׳נשכחה. והיא הופעות
שליט את לנצל לה כשהציעו אחד, יום

ב אנגלית וללמד האנגלית בשפה תה
 וכך, ברצון. נענתה היא ׳הקיבוצים, סמינר

לאנג מורה טובה היתד, שנים, 10מ־ יותר
 שפרק העובדה עם השלימה היא לית•

הסתיים. בחייה הזימרה
 היא זמנו,״ שעבר כוכב גמורה. ״הייתי
 וזה שקספיר שאלמד חשבתי ״אז מתוודה,

 לשמור היה שעשיתי מה אבל נהדר. יהיה
מתוסכלת הרגשתי בכיתה. שקט שיהיה

 חופשית. אני רגועה. אני הקטנה. מדירתי
 את ללמד נהגית אני לשיר. לא לשיר, כן
 לים, הולכת ללמוד. באמת שרוצה מי

 במרפסת ומישיבת בשמש׳ מטיול נהנית
 אני בצמחייה. מוקפת אחר־צהריים, בשעת

 קפה כוס שותה קוראת, מוסיקה, שומעת
 ונפתולי הסערות כל אחרי לי. כשמתחשק

 כאילו הזה, השקט בתוך לי ״טוב החיים,
מיבטחים.״ לנמל הגעתי

י נ א

ב כ כו טי- אנ
 בענף הקיימת העזה התחרות גלל ^
 אותם המנצחים. בו מעטים הספורט, ■*

 על־ידי בעיקר ואהובים נערצים בודדים
ב זאת. לעשות בידם עלה שלא אלה

■מוצה מטרה איה לנצח השאיפה ספורט,
 כלל סובלני אינו המעריצים וקהל רת,

 מוכשר, אתה חזק, אתה כישלונות. כלפי
 גיבור. אתה — מנצח ואתה זריז אתה
 אותך נושא סביבך, שואג מעריצים קהל
 ■מחנק. עד אותך ואוהב כפיים על

הצרה היא טאיספור של החיים ותוחלת




