
 מסע־ גם החל להתגייר ההחלטה עם
אנה. של התלאות

ו בתל־אביב, לרבנות ״כשהגעתי
״בש הרב: לי ענה טפסי־גיור, ביקשתי

 גויה תישארי להתגייר? לך מה ביל
גוי!״ עם ותתחתני

 מישפט מין איזה המומה. ״עמדתי
הס מצירי רבים תחנונים אחרי רק זה?

טפסי־הגיור. את לי לתת כימו
או שאלו תהליך־הגיור, ״כשהתחיל

 שבת שמירת על שאלות מיני כל תי
מסוב היו השאלות כל ודיני־כשרות.

 אותי. להכשיל במטרה ונשאלו כות,
 ממני ביקשו בזה, הצליחו לא כשהם
שבת." ולשמור בחצאית ללכת

רקדנית. שהיא ברבנות כששמעו
לרקוד. להפסיק ממנה דרשו

 כשרה לבת־ישראל מתאים לא ״זה
לדבריה. לה, אמרו כך וצנועה!״ ,

לר להפסיק הסכמתי שלא ״ברור
אומרת. היא קוד!"

הליו־ את להפסיק נאלצה לה. בצר
כ״משפיל*. מגדירה היא שאותו הגיור,

 מערכת־ איננה היהדות ־״בשבילי
 יותר הרבה היא עתיקת־יומין. חוקים

 לגייר רוצים שהרבנים היא הבעיה מזה.
להיל ואי־אפשר חוזרים־בתשובה. רק
 הם תמיד חזקים. מדי יותר הם בהם. חם

גויה!׳ בזילזול,את לפניי להדגיש דאגו
להסתכל שלא מעדיפה אני ״כיום .

 בלהקת־ ללמוד כדי לצרפת, לנסוע
הת שנה במשך פאריס. של האופרה

 מורה פילסצקי, עזרי עם לבחינה כוננה
הטו המורים כאחד הנחשב בבולשוי,

הת הבחינה לפני יומיים בעולם. בים
מוטטה.

 הצטרף הבחינה לקראת ״המתח
ה פיתאום לארץ. ולגעגיעים ללחצים

 לי!" חשובה הארץ כמה בנתי
 מרצונה והתאשפזה ארצה חזרה אנה ■

 כשהשתחררה, פסיכיאטרי. במוסד
כמ היא בבית־הוריה. להתגורר עברה

 שעות והסתובבה תיפקדה, שלא עט
 מגדירה שהיא מה בשל בחוסר־מעש.

 את כליל זנחה עצמי״, להרס ״רצון
הריקוד.
 פגשה במיקרה, לגמרי הימים, באחד

 ראתה לא שאותו בן־מושב, בני, את
 אנה של מצבה על שמע בני שנים.

לשי איתה נפגש הוא לעזור. והחליט
 לשכנעה וניסה הלילה, תוך אל חות

 מאמצים הרבה אחרי ולרקוד. לחזור
 ללהקת להיבחן אנה הסכימה מצירו

ודממה. קול
 משה עם לבחינה מועד לי קבע ״בני
 זמן כשהגיע הלהקה. מנהל אפרתי,

 לגרום רציתי התחרטתי. הבחינה,
 ניתן שלא דחף במין סבל לעצמי
 שעתיים, של באיחור הגעתי להסבר.

אבל, אותי. יעיף שמשה בתיקווה

    ■ויו י■   *■י........... '***י**■——■1  ..

ת אנה דני ק ר כ
באלוהים!״ נוגעת אני רוקדת, ״כשאני

א
♦

 איך זה שחשוב מה הרבנים. בחותמת
יהודיה!" מרגישה ואני מרגישה, שאני

 ורידים ±
חתוכים ^ *

 התגייסה בעיית־הגיור, חרי ^
 נחת. ידעה לא פה גם לצבא. אנה

הלם. קיבלתי לצבא, ״כשהגעתי
 עם ראשון מיפגש לגביי היה הגיוס

 מהעולם שונה עולם החיצון, העולם
 התמימות שכל הרגשתי שלי. הפנימי

 העגומה המציאות מול מתנפצת שלי
 שכתוצאה הבנתי מזה חוץ החיים. של

לר להפסיק אאלץ הצבאי מהשרות
 של קריירה לפתח אוכל לא ואז קוד.

בעתיד.״ רקדנית
ונחג־ ״הולכת שהיא הרגישה אנה

הטי במהלך בכלוב." ציפור כמו קת, ^
 הסבל, את עוד לשאת יכלה לא רונות

הא ברגע ורידיה. את לחתוך וניסתה
ניצלה. חרון

 לי גרם נסיון־ההתאבדות ״דווקא
 לשחרר הסכים הצבא אחרת. לחשוב

 רוצה שאני החלטתי אז אבל אותי,
הקשיים. עם ולהתמודד בצבא לשרת

 והצבא במישרד־הביטחון, .שירתתי
לרקוד.״ להמשיך לי איפשר
 אנה היתה הצבאי השרות בזמן גם
 בלי ידיד, או חבר ללא מבחירה. בודדה

 בזה. צורך הרגשתי ״לא קרוב. אדם
 כל-הצרכים." על לי ענה הריקוד

החליטה מהצבא השיחרור אחרי

 בנימוס, אותי קיבל הוא להפתעתי,
איתי.״ לשוחח והתחיל

 לא שבה הארוכה התקופה למרות
 מייד אפרתי משה הבחין רקדה,

 אותי קיבל ״הוא באנה. הטמון בכישרון
ועידוד. תמיכה המון לי ונתן ללהקה

 לי היו בלהקה הראשונים ״בימים
 הכל לעזוב רציתי קשים. רגעים הרבה

 להתמודד קשה נורא לי היה ולברוח.
 בעזרת רק המחייבת. המיסגרת עם

 הצלחתי משה של הקשבת האוזן
להתגבר."

 הלהקה, סולנית היא אנה כיום
 בקול ומאוהבת מלאה במישרה רוקדת

 יחסים נהדרת. להקה ״זו ודממה.
 הדדית. ותמיכה מצויינים בינאישיים

 ורקדנים חרשים רקדנים של הרעיון
 מחייב ביחד, הרוקדים שומעים,
 לימוד של השיטה והבנה. סובלנות

 המצאה היא לרקוד חרשים אנשים
 מלמד הוא אפרתי. משה של עולמית

 הוויב־ על־ידי לרקיעות. להגיב אותם
הרי את לומדים הם החוזרות ראציות

קוד.״
לגעת
באלוהים

 טיפולים של ארוכה תקופה הרי ^
פסי עם להיפגע הפסיקה נפשיים,

 שאלף מבינה אני ״היום כולוגים.
חבר כמו לעזור יכולים לא פסיכולוגים
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