
 מימוני אנה היתה שנה משך ף*
 לחולי״נפש. במוסד מאושפזת

 מהעולם מיפלט לגביי היה ״המוסד
 את ולא השעה את ידעתי לא שבחוץ.

 לי היה לא אותי. עיניין לא גם זה היום.
 החוץ למוסד. מחוץ קורה מה איכפת
רוע. של עולם לי נראה

 למתרחש במודע אדישה ״הייתי
 חולת־נפש. שיגידו: אנשים יש סביבי.

 שלב מוות. פשוט היה שזה חושבת אני
 והגוף רוחני, מוות החיים. אחרי של

לתפקד. ממשיך
 בית־ בית־קברות. כמו הוא ״המוסד

 אפשר משם אחד: יתרון עם קברות
לחזור.

 שאוכל האמנתי לא שאז ״מובן
 שוב לעמוד שאוכל האמנתי לא לחזור.

ולרקוד.״ בימה על
 האישפוז, אחרי שנים שלוש כיום,
 מרקדניות־המחול כאחת אנה נחשבת
 להקת של סולנית היא בארץ. הטובות

כעבר לה נראה והאישפוז ודממה, קול
שוגהרחוק.

מכולם
 מימוני אנה את כשרואים ק ך*

 דבריה: את להבין אפשר רוקדת, 1
 הוא מדברת. אני הריקוד ״באמצעות

ההבעה ררך זו לעולם. שלי הקשר
שלי:״

לריקוד בשעור אנה
חיי!״ את שינה ״הריקוד

.אולטימטום: הציגו הרבנים

ריקוד!
 את בוררת לאט, בשקט, מדברת אנה
 האוויר. בחלל ובוהה בזהירות המילים

 מתנוענעת אחר. אדם היא הבימה על
 מתפתלת כמרחפת, נראית בקלילות,

 לגבהים, קופצת ובחושניות, ברכות
 ״כמו כוח־המשיכה. לחוקי בזה כאילו

 על הרגשתה את מגדירה היא ציפור,״
הבימה.
 מישפחתה עם עלתה )24( אנה

 המישפחה .6 בת כשהיתה מצרפת,
 ליד רמות־מאיר במושב התיישבה

 שהיתה עצמה על מעידה אנה רמלה.
 בוגרת, ילדה וסגורה. מופנמת ילדה

 כתפיה. על העולם סבל את הנוטלת
 חיות אוספת בשדות, שעות מטיילת
לבדה חיתה היא בהן. ומטפלת פצועות

 שעות. ורקדתי במחול התאהבתי חיי.
 רקדתי. — לי שהיתה פנויה דקה כל
 ״ לי היה לא המחול. סביב נעו חיי כל

הריקוד.״ מלבד כלום

את 4
גויה! ^

 בבעיה אנה נתקלה הגיוס פני ^
הלאום. צפויה: לא /

שהתגיי צרפתיה ואמה יהודי אביה
 * האם התגיירות .5 בת אנה כשהייתה רה

בת אך — ליהודיה אנה את ההופכת
במיקווה. שתטבול נאי

שסברה למישפחה, נאמר לא זאת

 דורשים הרבנים התג״רה. אוזנה
תנאי יש אר להתגייר. מגננה גם

ל שבנתה הפרטי, בעולם־הדימיונות
עצמה.
 מחוסר־ ויתרה חברת־הילדים על
 בחיצי־לעג, לה החזירו ואלה עניין,

 מי כלפי בחברת־ילדים תמיד המופנים
 ב', בכיתה כשהיתה מהם. ששונה
 להקת־ של נציגה לבית״סיפרה הגיעה
 הילדים את והזמינה דור, בת המחול
 ללכת חשבתי ״לא ללהקה. להיבחן

 שלי, ״ההורים אנה, מספרת להיבחן,״
 להם שגדלה המוזרה מהילדה שנבהלו

ולהיבחן. לגשת אותי הכריחו בבית,
השתנו ומאז ללהקה, ״התקבלתי

היל על גם אוטומטית חל שגיור־האם
הקטנה. דה

 רבר. לכל כיהודיה בארץ גדלה אנה
 התפלאה תעודת־הזהות, את כשקיבלה

״נוצריה״. הלאום: בסעיף לראות
 אנה. אומרת זה," למה הבנתי ״לא

 במושב, כיהודיה, גרלתי חיי שכל ״אני,
שי תמיד הרגשתי שומר־מסורת, בבית
 מוציאים למה שלי. התרבות זו הדות
 שנעשה הרגשתי היהודי? מהעם אותי

וההתמרמ הכעס למרות אבל עוול. לי
להתגייר." החלטתי רות,

ברחוב אנה
שחשוב!״ מה וזהו כיהודיה, מרגישה ,.אני


