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לך? כואב מה •
 עכשיו. פה שקורים דברים המון

 ערכים על אותי שחינכו לי כואב
 מתחילה שאני לגיל הגעתי ופיתאום

 לא דברים לי אמרו שאולי לחשוב
 שהערכים מבינה אני פיתאום נכונים.

 על חונכתי הרגל. את פשטו
 כששרתי נהדרת, ארץ־ישראל

 חונכתי רטט, בי עובר היה התיקווה
 פיתאום ארצנו״, בעד למות ״טוב על,
 אולי טרומפלדור רק שלא מגלה אני
 ממדרגה שטות הרי זו זה, את אמר לא

 טוב בארצנו. למות טוב זה מה ראשונה.
מקרה. בכל לחיות

 אנשים עם נהדרת, ארץ—לי אמרו
 שייבשו מאין, יש פה שעשו נפלאים,

 איפה עכשיו, רואה אני ומה ביצות.
 למה ובכלל, האלה? הנפלאים האנשים

 שאנחנו אותי לחנך היה צריך
 נורמלים, אנשים אנחנו הרי סופרמנים,

 בעיות עם העולם, בכל כמו רגילים,
 לאיזור השואה, אחרי נקלענו, גדולות.

 לנו וקשה מתמדת בשואה שהוא
 ארץ־הגירה אנחנו להתמודד,

 להתמזג, מצליחים לא שלה שהמהגרים
 האלה הבעיות מול לעמוד צריך

 קשורה מאוד אני איתן. ולהתמודד
 מקום בשום לחיות יכולה לא לארץ,

 אחרי שבועיים ואני, ששי אחר.
 רק עיתון לקנות רצים בחו״ל, שאנחנו
העברית. המלה את לראות
 אבל הארץ, את אוהבת שאני נכון אז

 את רואה אני מאהבה, עיוורת לא אני
 לדור שני. דור אנחנו הבעיות. כל

היה למות רומנטי. הכל היה הראשון

 ואנחנו נהדר, היה לרעוב רומנטי,
 האלה בכלים אבל כאלה, כלים קיבלנו

 עם להתמודד יכולים לא אנחנו
 נגמרה. הרומנטיקה רגילה. מציאות

 ולא מדינה הקימו האנגלים, את גירשו
 המציאות עם להתמודד כלים לנו נתנו

הרגילה.
 שקיבלתי מה את כי בבעיה, ואני

 אני שלי. לילד להעביר יכולה לא אני
 בער למות שטוב אותו לחנך יכולה לא

 רואה והייתי ילדה כשהייתי ארצנו.
 חבר מגאווה. מתרחב ליבן היה חייל,
 היום הכבוד. שיא היה זה צנחן

 לילד אגיד אני מה אחרת. המציאות
 הייתי לצבא? להתגייס שטוב — שלי

 לא זה להתגייס. יצטרך שלא רוצה
 לך יש לי ואמרו אותו כשילדתי צחוק.

 הלידה של יסורי־התופת כל מתוך בן,
 לי שעברה הראשונה המחשבה הקשה,
לצבא. יתגייס והוא בן לי יש — בראש

 אספר מאוד. קשה התחושה בכלל,
 העיתונים באחד פירסמו סיפור. לך

 היה לא זה למערך. עצמי את שהצעתי
 הדרך את קראתי ימים באותם נכון,
 תפס הספר קינן. עמום של חרוד לעין
 נסעתי קשה. עלי והשפיע חזק אותי

 משהו לסדר ירד הוא באוטו. ששי עם
 המדרכה בפינת באוטו. נשארתי ואני

 ערום, גוף חצי כאלה פועלים עמדו
 התחת, חצי את בהם שרואים מיכנסיים

 הנה אמר אחד פיתאום כביש. ותיקנו
 מתקרב מהם שאחד וראיתי אליאן, יונה

 לחלון הראש את הכניס הוא לאוטו.
 לא ואני לי, אמר מאיימת ובאצבע
 הולכת שאת בעיתון ״קראתי מגזימה:

 חבל. טוב, לא המערך. בשביל לעבוד
 חבל.״ אותכם, אוהבים אנחנו וששי את

 לעצמי. אמרתי אדירים, אלוהים
 ועל הספר, בגלל הלילה של הסיוטים

 בראש לי עבר לי. קורה זה. הבוקר
 אמרתי, שני ומצד נכון, לא זה לו להגיד

 אמרתי לא אתנצל. שאני פיתאום מה
 עושה וזה מזועזעת. נותרתי רק כלום.
 הגיעו הדברים נורא, עצובה אותי

 גבול קצה על חיים לקיצוניות,
 המוות. ועל החיים על העצבים,

לעזוב? מחשבות לד היו •
 שחקנית חושבת, אני לפעמים

 לעבוד צריכה אני כאן באמריקה. כמוני
 הארץ בכל להתרוצץ שישי, יום כל

 לעולם לעזוב, אבל טוב. לחיות בשביל
וברע. בטוב לכאן שייכת אני לא.
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