
 בפעם בגלוי, לדגי חלטתי ך*
ש הסבל כל אחרי הראשונה, 1 י

צע קול מבפנים בי קם לי. נגרם
 נפלו שבה הדרך לגבי ומחאה קה

 בציבור לי נוצרה הדברים. עלי
 של פריחה, של לא־נכונה תדמית
 רואים עדיין ידידיי זולה. בחורה

 אך המיוחדת, הנהדרת, ג׳ודי את בי
 החלטתי לכן בי. דבק אות־הקין

ה על לומר לי שיש מה את לומר
 סופית, להתנתק כדי בגלוי, פרשה,
 שהתפוצץ מהסיפור ופיסית, נפשית

שנה. לפני אדיר רעש בקול
מכו למישפחה בישראל, נולדתי

 בלט למדתי עיראקי. ממוצא בדת
מ הוא אבי קראום. גרטרוד אצל
בז הביא הוא קולנוע. סירטי פיץ
 סרט בן־חור, הסרט את לארץ מנו

 סירטי כמפיץ לגדולה אותו שהעלה
 ה- בשנות ביותר הגדול הקולנוע

 ומקסים תכלת בתי־הקולנוע ׳.60
אבי. של בהנהלתו היו אביב בתל

 יחידה, כבת גדלתי 10 גיל עד
 לא טוב. בכל ומשופעת מפונקת

 בתיכון למדתי דבר. לי חסר היה
ש רצו לא הורי כי הפרטי, דביר

 שהעירייה עירוני בבית-ספר אלמד
 כשבית־ה־ בשישית, רק מסבסדת.

 אוהל־ לתיכון הועברתי נסגר. ספר
שס.

 פעם אף רגילה. ילדה הייתי לא
 מיס- לא סמכויות, אהבתי לא לא.

 עד אך אותן, פרצתי תמיד גרות.
והרצוי. המותר הגבול

ש מה שספגתי אחרי ,14 בגיל
בלס, מוסיקה, — הורי בי השקיעו

לאוניבר כסף לי היה עצמי.-לא
סיטה.

 לא אז, עד לעבוד. התחלתי
 כי מילחמת־קיום, מהי ידעתי

 להילחם אותי לימדו לא פעם אף
 שרציתי מה קיבלתי תמיד ולעבוד.

רציתי. אלה דברים וגם
כמז יצחקי הקבלן אצל עבדתי

 המון. לי נתנה זו תקופה כירתו.
המיסחר. יסודות את למדתי שם

היקר עבודתי מקום את כשעזבתי

ל זמן קצת גם שאפשר, כמד. עד
אהוב.

 אך מאוד, אליו קשורה הייתי
ה שהאינטרס לי הסתבר אחר־כך

 רצה הוא החברה. היה שלו יחיד
 הכלכליות, רגליה על תעמוד שהיא
כלל. לו איכפת היה לא וממני

 עם קשורה הייתי תקופה באותה
 החל גידעון צדיק. בני־מישפחת כל

 שימעוני, של בבעיות־המם מטפל
לשיפעוני. עליו שהמלצתי אחרי

שד 8המו האיש■ הווידוי  
ב וז הוחשו שבגדלה הצעירה

,ג׳[ שוחד נקנות שליטא בני
תח בהובי: לעסוק התחלתי מפז,
 שנות ביגוד שניה, מיד ביגוד רה,
 עתיק. וריהוט חפצי־אומנות ,30ה־

ש מה כל את הפקתי זו בעבודתי
מעצמי. למצות יכולתי

 מיש־ את הכרתי גם זו בתקופה
 גידעון הפישפחה, אבי צדיק. פחת

 שמהכרותי עורך-הדין הוא צדיק,
הסתבכותי. כל החלה איתו

או אהבנו ואני צדיק של אשתו
 עתיק. וריהוט תחרות :הדברים תם

באזרים. אירגנו ביחד

הגדו אהבתי את ראה עצמו צדיק
לחברי. לעזור ושפח לשימעזני לה

ונח טוב היה הכל עין, למראית
 אותו. ואני אותי אהב שימעוני מד.

 לחצתי במישרד. כנגדו, עזר הייתי
 אל שיתייחס צדיק על פעם לא

 כאל אלא קליינט כאל לא שימעוני
 לטפל התחיל צדיק ואכן, שלי. חבר

 שי־ של נוספות מישפטיות בבעיות
מע במועצת בבוררות כמו מעוני,

לות.
ויוני, לי צדיק. פישפחת ילדי

33x11.שליטא י1ב ׳
 כיש- את גיליתי — שחייה ספורט,

 שיחקתי בנעוריי שבי. המישחק רון
 ילדים בתיאטרוני ילדים בהצגות

 הצברים כמוכרת בחסמבה, כתמר
 מיסח- הצגות ועוד פלג, יעקב אצל

ריות.

ש הדיעה, רווחה תקופה באותה
 עצמה את לבטא לילדה לתת אסור
 אך הבימה. על צעיר כל־כך בגיל
 לי שיכתיבו מוכנה הייתי לא אני
ש ברגע לעשות, מה לי ינידו או

מצאתי כך אמת. לי שיש ידעתי

 עשר לפני בצודל, כדיר ג׳ודיפופולארית חיילת
 עשתה הנאה הצעירה שנים•

הצבאי. השירות במיסגרת כיתה מפקדות בקורס השתתפה ואף בצבא חיל
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 תורם שליטא, בני הליברלים, ח״כרם יש
שעבר. בחורף הכנסת בבניין דם

בעי הידיעה פירסוס אחרי אחדים שבועות זה היה

 תח׳כ של חבריו כדיר. ג׳ודי עם קשריו על תונות
 מגן־דויד־אדום אנשי שגם להתרמה, בדרכם התבדחו

בעיתונות. הרב הפירסום לאחר דמו את למצוץ רוצים

 מבית- נעדרת פעם לא עצמי את
 נטשתי יפים. חודש אפילו הספר

 ה־ הפעולות כל את הצופים, את
ל כדי רק החבר׳ה, של נורמאליות

שמת מחזרות קצת לשאוב או ספוג
 התיאטרון במועדון בהבימה, נהלות

 איך ולראות בפנים ולהיות דאז,
 לבית- באה הייתי תיאטרון. עושים
לב שמגיע הנחליאלי, כמו הספר

ונעלם. החורף בוא את שר
תמורת
אחוזים

שי התגייסתי. החיפץ חדי
■ הח ואחר־כך ,80 במחנה רתתי י

 זו בתקופה תיאטרון. ללמוד לטתי
 לנו שהיה מה וכל מנכסיו, אבי ירד

את לבטא יכולתי לא לכן, נלקח.

 חברותיי בבית הכרתי ׳80 בפסח
 דקר חברת בעל שימעוני, דויד את

 ואני 34 בן רווק היה הוא אז לייט.
 את העריך שימעוני .26 בת רווקה
וה ויעילותי. שלי המיסחרי החוש

 על שעמד במישרדו, לעבוד לי ציע
עליו. רבצו וחובות כרעי־תרנגולת

 יפה רומן בינינו להתרקם התחיל
כל הייתי חשבתי. לפחות כך —

עזר בצוותא, עבדנו דויד. של כולי
 ובאיר־ המישרד בניהול המון לו תי

 קצר. זמן בתוך עלו, המכירות גונו.
 שלא אחד היה ולא ביחד, גרנו
חברים. שאנו ידע

אינ חודשים ארבעה ביחד היינו
חו ארבעה ולו. לי קשים טנסיביים,

 למיש־ לדאוג להתמודד, של דשים
ב הרבה עם ערב עד מבוקר רד

לעצמנו, מצאנו זה כל עם עיות.

במ אותם, אהבתי עולמי. כל היו
 אוהבת אני היום ועד יוני, את יוחד
 את שלו, ההברקות את — אותו

צ ילדי עם עברתי שלו. החוכמות
 לתאר מילים לי שאין תקופה דיק
ו ובנשמה בלב לי שהתחולל מה

 רץ יוני את רואה כשהייתי בראש
 פו- ג׳ודי ״הנה לעברי וצעק אלי

שלי.״ פינם
 הילדות חוויות את יוני עם חוויתי

יל לשנות אותי החזיר הוא שלי.
 להצגות עימו ללכת נהגתי דותי.

 ממנו פחות לא ולהתרגש ילדים,
שש. בת שוב ולהיות

מ איך יודעת לא אני היום עד
 כל־כך דבר נולד טהור כל־כך דבר

לאלו חיי. כל את ששינה מכוער,
הפיתרונות. הים

 שיש צדיק לי סיפר אחד יום
שעלי- סיגריות קרטוני אלף 12כ־
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