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 מפחיד זה היום עד לפחדים. נכנסת ממש והייתי
 ידיים, כמו זה שעיניים הרגשה לי יש תמיד אותי.

 כאילו עליי, כשמסתכלים לרעוד מתחילה אני
בי. שנוגעים

■ ■ ■
בתקו החיצונית. להופעתך נחזור •

 את בנית הקאריירה שר הראשונה פה
החיצונית. הופעתך על בעיקר עצמך
 בשמיים. כתוב היה זה אולי במיקרה. היה הכל
 צילמה בחיתוליה, אז שהיתה הטלוויזיה, במיקרה

 המצלמה במיקרה להקת־הנח״ל. של הופעה
משהו. בי שיש כנראה עליי. התלבשה
 הייתי בגנון שכשהייתי מספרת, שלי אמא
 הסכמתי לא כי בבכי, הריצפה על יום־יום נשכבת
 הייתי יום. אחרי יום הבגד באותו לגנון ללכת
 לא בצורה ממני נבע זה .קוקטית. ילדה כזאת

 אני לא בי, שלט זה עצמי. את כיוונתי לא מודעת,
בזה. שלטתי

בך? שלט מה •
 שהקדשתי החשיבות שלי, החיצונית ההופעה

לזה.
והיום? •

המינימום. את עושה אני
מינימום? •

 את מינימום. זה שלי הקריטריונים לגבי
 בלי מהבית לצאת לא בשבילי, להבין: חייבת
 לחפוף מאליו מובן בשבילי, שני. טבע זה איפור,

 פאן״ ״לדפוק ימים, שלושה כל השיער את
 זה לקוסמטיקאית. חודשים בכמה פעם וללכת

לאכול. כמו זה מאליו, מובן

קבועה? בדיאטה את •
שאני למה מקשיבה אני אבל במיוחד, לא

 לא הם האלה, בניתוחים מאמינה כך כל לא
רחוק. לטווח עובדים

 לנהר נגיע לך? אגיד מה אבל מפחיד. נורא זה
 מנוחתי. את מטריד לא זה כרגע אותו. נחצה —

חושבת? לא את גרוע, כל־כן לא הרי המצב
גרוע. מלהיות רחוק •
 לי יכאב זה יגיע, שכשזה יודעת אני זהו. אז
מאוד. אותי ויטריד מאוד
 מההצלחה שחלק לזה מודעת את •
החיצונית. בהופעתך מקורו שלך
 קהל לרתק יכולה לא את עיסקת־חבילה. זו

שהש העובדה יפה. פרצוף עם רק שעה במשך
 העובדה כזמרת־אולפן, פעמים הרבה בי תמשו

שלה. את אומרת ברדיו, מושמעים שלי שהשירים
 ימי־ כל עסוקים טוב שנראים אשה או גבר
 זו שלהם. החיצונית הצורה על בלהתנצל חייהם

טרגדיה. באמת טרגדיה,
 היא להגיד: נוח תמיד מפרגן, שלא למי

נראית: שהיא איך בגלל הצליחה
 יש שלי החיצונית הצורה מאחורי לי, תאמיני

 בצורה תלויה לא אני עצמי. ביטחון של גרעין
 בכישרון ביכולתי, בטוחה אני שלי, החיצונית

שלי.
לגבייך, חדשה היא הזו התחושה •

הזמן? כל אותה שידעת או
 שהיתה מפני זה הזמן, כל אותה ידעתי לא אם

 מקום באיזשהו אבל נמוכה. עצמית הערכה לי
 זה לא אותי. שהחזיק מה וזה הביטחון, לי היה

 מדי. מורכב זה הדברים, לעומק להיכנס המקום
 אני אחר: במישפט לך להגיד מוכנה אני אבל

לאור. תצא האמת שבסוף ידעתי תמיר
 איכפת כל״כך לא קודם, לך אמרתי מזה. יותר

 ההשמצות וגם המחמאות גם עליי. חושבים מה לי
 יודעת. ולרע, לטוב האמת, את אני דרכי. עוברות

 בסופו כי חושבים, אנשים מה לי מזיז כל-כך לא
כי לנכוז. חושבת שאני מה את עושה אני דבר של

תומר נתן בעלה, עם ירדנה
שלי!״ הרחבות הכתפיים ..הוא

 אוכל, על היסטרי באופן מתנפלת לא אני אוכלת.
 מסרס גם זה לפעמים לעצמו. שמודע בן־אדם אני

יודעת. אני אותי,
 תענוגות מונעת שאת זה במובן •

מעצמך?
 שהעוף שהבנתי מהיום .3 מגיל צימחונית אני

 נגד אני קוקוריקו, פעם עשה לאכול לי שנותנים
 הייתי בדיסנילנד בכלל, בעלי־חיים. לאכול

 לי. קשים המציאותיים החיים הכי־טוב. מסתדרת
 בשר. מבשלת אני אז צימחוני, לא הוא נתן, בעלי,

 אני אבל מבשלת, שאני מה את טעמתי לא מעולם
טוב. מבשלת

 שחושבים כאלה יש התענוגות, מניעת בעניין
 בצרפת. בטיול עכשיו היינו מתנזרת. שאני שכן,
 רק אכלתי אני גסטרונומיות. מחוויות נהנה נתן
נוגעת. לא אני ובעגבניות בבשר כי ובגט, חסה

אוכלת? לא את עגבניות גם •
 יודעת לא אני עגבניה. אכלתי לא שלי בחיים

שלה. הטעם מה
 כשהטבע יקרה מה פעם חשבת •
לרעה? תשתנה וצורתך שלו את יעשה
 שנטוע בן־אדם אני לך: אמרתי שחשבתי: בטח

מרחפת. לא אני האדמה, על רגליים שתי עם
 לא זה גדול. משבר אעבור שאני יודעת אני

 אשה של היא שלה שהתווית לאשה במיוחד קל
 בזה, אלחם אני לך: מבטיחה אני אחד דבר יפה.
 יקרה, שזה שעד מקווה אני אלחם. איר ועוד

אני כי — ניתוחים בלי פטנטים מיני כל ,ימצאו
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 בכלל אחרת נוקשה. איזוךגרעין ישנו בתוך־תוכי
קטנות. לחתיכות מתפרקת הייתי

 שנים הרבה כל־כך בשטח שאני העובדה עצם
 בן־אדם לא שאני מוכיחה גדולים, דברים ועשיתי

 לפני חי בשידור האירוויזיון את הנחיתי אני חלש.
 אני, הצרפתית. בשפה צופים מיליון מאות חמש

 הבימה. על בעברית קודם דיברתי לא שמעולם
בחיי. הראשונה בפעם זרה בשפה זה את עשיתי

 אני כזה. דבר לעשות בשביל כוח איזה צריך
 צדי לזה. מסוגלים שהיו אנשים הרבה מכירה לא

 חזקה יותר הרבה שאני לי, אומר תמיד צרפתי
 מקרינה, שאני ממה או חושבת שאני ממה

 באירוויזיון, הבימה על כשעמדה •
ביטחון? שחשת או פחדת

 שעשיתי עובדה הבימה, על שעמדתי עובדה
 שי של ריגעית הברקה היתה זו ובהצלחה. זה את

 שאני. ידע הוא שלי. ממישרד־ההפקה נשר.
 לו. וסיפר גילעדי לאלכס טילפן צרפתית, דוברת
 ושאל אליי התקשר הוא המציאה. על קפץ אלכס
האירוויזיון. את להנחות מוכנה אני אם אותי

לגמ התחלתי טוב. שומעת לא שאני חשבתי
 זה את אשכח לא אני — השיחה שנגמרה כמו גם.

 הראש את כיסיתי במיטה, שכבתי — שלי בחיים
 את ממני שיקח לאלוהים והתפללתי בשמיכה
 על עברית דברתי לא בחיים הזאת. הקללה
 זה — בצרפתית עולם לחצי חי שידור הבימה.

גיהינום: לי נראה
 גם אכל משועשע, מהצד, כמשקיף עמד נתן

ההצעה. מגודל נדהם הוא

 לו אמרתי אלכס. את לפגוש לירושלים, נסענו
 הוא מאיפה הבנתי לא זה, את לעשות אוכל שלא
 לו: אמרתי להנחות. שאוכל בטוח כל־כך היה

 להיות יכולה זאת חי, שידור יהיה זה אלכס,
 זה את תעשי ״את עליי: צעק והוא פאשלה.
 בחזרה: לו צעקתי ואני טוב!״ זה את ותעשי
יודע!" ״אני אמר: והוא יודעי! אתה מאיפה
 עד זאת, ובכל שלו. בביטחון אותי הדביק הוא

גיהינום. של חודשים שלושה עליי עברו לתחרות

 שהיא שלי, אמא עם הטקסט את בעל־פה למדתי
 הייתי פחד, מרוב וכך, משטראסבורג. צרפתיה

מוכנה. מאוד
 הייתי אילו ורעדתי. שיקשקתי התחרות בערב

 גיל עד רק אחיה אני ,80 גיל עד לחיות צריכה
מהחיים. שנים עשר לי ירדו ההוא במעמד כי ,70

 והתחיל האורות שנדלקו איר מה? אבל
 פאר דני לתאר. שאי־אפשר נמרה נהייתי השידור,

 בנון־שלאנטיות, העסק לכל התייחס הזמן שכל
 ראיתי מזה. אותו הוצאתי ואני בלק־אאוט, חטף

לדבר. המשכתי אז הטקסט, עם נתקע שהוא
 עצמי. עם הייתי לא לבימה, שעליתי עד אבל

 שהתפללתי זוכרת אני לחלוטין. סהרורית הייתי
 בקאריירה השיא יהיה לא שזה תעשה לאלוהים:

השיא. אחרי להיות נורא זה שלי.

 לדעתך, לך, היו שיאים עוד איזה •
כקאריירה?

לא? שיא, זה השנה זמרת להיות
 זה את לוקחת לא שאת אמרת •

כרצינות.
 הזה בעניין עצמי את לוקחת לא שאני בוודאי
 לחלוף שיכול טריפ שזה יודעת אני ברצינות.

 כדי עבודה הרבה השקעתי חשוב. זה אבל מחר,
 בתופים יוצאת לא אני אבל הזה, למעמד להגיע

 יכול הכל הזה שבמיקצוע יודעת אני ובמחולות.
מחר. להשתנות

 לאור שיא, שזה חושבת אני •
.2 מסי היית שתמיד העובדה
.5ו־ 4 מס' גם הייתי

 יש האחרונות בשנים אבל נכון, •
 חזה, עוטרה ובין בינך תחרות איזו

 שאת יוצא — השנה מלבד — ותמיד
קטן. מאוד בהפרש אחריה, נמצאת

 הרגשתי לא מעולם לי. הפריע לא פעם אף זה
 מאוד שבקדם־אירוויזיון נכון .2 מס׳ כמו

.2 מס׳ שהייתי מפני היה לא זה אבל התאכזבתי,
התחרות, את תופסת לא אני שבהגיון בגלל זה

 תחרות להבין יכולה אני אותה. מבינה לא אני
 את חצה מי לראות יכולה ואת רצים, אנשים שבה
הקריטריונים? מהם בשירים? אבל ראשון. הקו

 עצם למקצוע. שייכת לא תחרות לדעתי.
 את קובע מה מעליב. נורא מומנט הוא התחרות
 הקצב, המילים, השימלה, מה? הראשון, המקום

 לי נראית תחרות כל יודעת. לא אני המוסיקה?
 משהו בזה יש לתאר. שאי־אפשר פאניקה כמו

מזה. חלק להיות אוהבת לא ואני משפיל,
 הולכת זאת בכל את למה אז •

לתחרויות?
 שני עובדה. שלי. לקאריירה חשוב זה כי

 שני אדיר. שירות לי עשו הקדם־אירוויזיוניס
דרך־המלו. על אותי העלו ששרתי השירים

 להוריד יכלו הם מידה באותה •
מדרך־המלך. אותך

 שזה כמו מתלבטת. מאוד השנה אני ולכן נכון,
 ללהקת קרה מה תראי להרוס. יכול זה בונה,

 יכולה אני לי. גם לקרות יכול זה סקסטה.
המדינה. של לבדיחה להפוך
המדינה? של לבדיחה •

 למקום פעם עוד אגיע שאני לעצמך תארי
השני.
שני! למקום תגיעי לא את •

 הוא הזה המיקצוע כל הרע. עין בלי טפו־טפו,
מהמרת. לא מטיבעי ואני גדול, אחד הימור

 אך בנאלי נושא על נדבר בואי •
 עוטרה לבין בינך היחכים בלתי־נמנע:

חזה.
 על אותי שאלו פעמים הרבה כל־כך תשמעי,

 שאני בינינו, התחרות ועל חזה עופרה עם היחסים
תחרות. יש שאולי להאמין מתחילה
 שקועה אני זה, את חיה לא אני ברצינות: אבל
 חזה שעופרה חושבת לא ואני ,,ובענייני בעצמי
בענייניה. שקועה היא גם בזה. עסוקה
 מכך להתעלם קשה זאת, ובכל •

 האחרונות בשנים מתחרות ששתיכן
הראשון. המקום על

 המקום על התחריתי טולדאנו אבי עם גם
הראשון.

 ולא גבר, הוא טולדאנו אבל כן, •
ליפהפיה. נחשב
 כשעופרה לי: תאמיני לפינה. אותי דוחפת את

 בתחילת טוב. קליק בינינו יש נפגשות, ואני
 אליי, מתקשרת היתה היא שלי הקאריירה

 מעריכה מאוד אני מקבלת. וגם עצות מבקשת
אותה.
 שהלוואי מתנה שהוא אלוני, בצלאל לה יש

 לוקסוס הוא אלוני אמן. כל על נופלת שהיתה
 כל את בשבילה עושה הוא לתאר. שאי־אפשר

 יש שיגעון. זה את עושה והוא בשטח, העבודה
שלו. לעבודה קבלות

 קונצרן! מוסד? זה מה מוסד. היא חזה עופרה
פופולא מוצרים, מוכרת תקליטים, מוכרת היא

 התחילה והיא לתאר, שאי־אפשר בצורה ריות
 כל זה, רק ולא דבר. משום באמת מכלום.

 והיא נגדה היו והטלוויזיה אמצעי־התיקשורת
זה. על אותה מעריכה מאוד אני להם. יכלה
 על בתחרות מולך הפסידה כשהיא •

התגו היתה מה ״זמרת־השנה״, התואר
שלה? בה

 שלי: התגובה היתה מה לך להגיד יכולה אני
טובה. שנה לה ואמרתי טלפון אליה הרמתי
זה? את עשית למה •

 באותו מקליטות שתינו בסדר. די אנחנו
 את ביחד להנחות צריכות היינו אפילו האולפן.
 הסכמתנו, את נתנו שתינו שירי־הילדים, פסטיבל

 לפועל. יצא לא זה כספיות בעיות שבגלל אלא
 ממילא הדיבורים. על חבל אבל כימיה, בינינו יש
לה. מפרגנת שאני לי יאמין לא אחר אף

 לא כמוה, חיי על נלחמתי לא שאני תשכחי אל
כמוה. נאבקתי

בקלות? יותר באה ההצלחה לך •
 ולאט. קשה באים הדברים אצלי גם יודעת. לא

 מדורי־ שיבעת את עברתי שלא נכון אבל
המימסד. עם עברה שהיא הגיהינום

 מיד והעתונות הטלוויזיה אותך •
פינקו.

 הלך לא למשל. ברדיו. אבל כן. מקום באיזשהו
 זמרת. מכרתי לא פרצוף, אימז', מכרתי לי.

 אצל עבר לא זה ברדיו, ההתמודדות זמן וכשהגיע
עורכי־התוכניות.

 הרגשתי הרדיו. עם משבר־אמינות לי היה
 הרי אותם, מאשימה לא אני ממני. מחזיקים שלא
 זמרת. בלהיות התמקדתי לא הכיוונים, לכל יריתי

 יצאתי נערת־שער, הייתי האירוויזיון, את הנחיתי
בתוכנית־ילדים הופעתי בגרמניה, להקלטות

 שיכול דבר שום עשיתי לא אבל — לטלוויזיה
כזמרת. אותי למכור היה

 הצליח, לא הוא לבד, תקליט כשעשיתי לכן,
 היה זה וכסף. נשמה הרבה בו שהשקעתי למרות

 שעוברים כמו זה את עברתי אבל מאוד, קשה
 התקליט על לחשוב הלאה, הלאה, כאב־ראש.

הבא!
 שאני לי והסביר לתמונה, מזור גברי נכנס ואז
 להיות ולהופיע, תיקשורתית יותר להיות צריכה
הזמן. כל דאון כל־כך לא בעצמי, שקועה פחות
דיפרסיבי? טיפוס את •
 שקועה כזאת דאונרית, אני בדרך־כלל כן,

 ולמה מה שואלת עגומות, טובות, לא במחשבות
 צריך הרבה. כל־כך לחשוב טוב לא זה ואיך.

 ולברור לחשוב נטיה לי יש לחשוב. בלי לתפקד
 לקנות ללכת בשבילי דבר. מכל עניין ולעשות

אני. ככה השה. אצלי הכל מיבצע. זה לחם
סביבך? לאנשים גס קשה זה ובגלל •
טייק־איט־ של במצב נמצאים הם אבל כן,
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