
— יותר צעיר בעל לי היה אילו
חיים. יותר לעשות איתו, לנסוע יכולתי

זה. על חושבת לא אני אבל
 לי היה של"? ״אשתו הייתי לולא

לעניינים. להיכנס יותר קשה
 בספטמבר שלי, הראשון המאמר

 כל כמו זה אבל פצצה! ממש היה ,1978
 מאוד קל ידוע: שם לך כשיש דבר,

 קשה יותר הרבה אחר־כך אבל להיכנס,
 מנסים מפרגנים. לא מעמד. להחזיק

 השם, בגלל הכל, שהכל, להוכיח ׳־־
עליך. רכילות ומפיצים
 אהדו לא הן של״? ״הנשים שאר

אבל. בפנים, זאת לי אמרו לא הן אותי.
 הרכילות כולל זאת, כל צפיתי אני

 את לעצמי מתארת תמיד אני האחרונה.
להיות, שיכול ביותר הגרוע התסריט

 בעליי טובות. הפתעות רק לי יש ואז
מתאכ הוא ואחר־כך — ההיפך חושב

שוכח... גם הוא אחר־כך זב.
 לי היה חשיפה. חיפשתי לא אף־פעם

 היתה עכשיו התיקשורת. עם מזל פשוט
 חשבתי שבאמת מפני תשומת־לב,

עצמאית. ברשימה לכנסת לרוץ
 בחודשים לראיונות סירבתי דווקא

הט הגימיק את מבינה אני האחרונים.
 אני אבל של״, העצמאית ב״אשתו מון
 לי היה של״. ״אשתו להיות אהבתי לא

 לא מעולם עצמי. בזכות להיות חשוב
של". כ״אשתו לשאלות עניתי ־

 ספר לפרסם מתגאה הייתי לא אני
 הזמן כל רבץ, לאה של סיפרה כמו

אשש!
לא־שיגרתית. מאור הייתי תמיד

יותר. אף בלט זה בעבר
שיחק תמיד קונוונציונלית בחברה

 לא מעולם אבל של". ״אשתו את תי
כמו בעלי לצד לשבת עלי מדוע הבנתי

 צרפתית איטלקית, אנגלית, שפות:
 פאסיבית נוספת, שפה לי יש ועברית.

ספרדית. —
 מתכוונת אני לכנסת, ארוץ לא אם
 הספרדית את לשפר לספרד, לנסוע

שלי.
 מרשימה קאריירה פיתחתי לא מדוע

 לי יש אמביציה. לי שחסרה מפני יותר?
 אחר־ חודשיס. לכמה זה אבל אנרגיה,

תקופת־מה. בבית להיות צריכה אני כך
 חיי. מרכז היה בני שאלון היא האמת

 משוחרר, חייל גדול, הוא שכעת מכיוון
בפולי מעורבת שאהיה שכדאי חשבתי
 לרוץ שוקלת שאני הכרזתי לכן טיקה.

לכנסת.
 ירדתי לא עוד התחדש? מה עכשיו?

שא יורעת אני כן, הפוליטי. מהעניין
 הבחירות. לתאריך מתקרבים נחנו

 — ביוני — אולטימטום לעצמי נתתי
ביולי. כבר אנחנו והנה,

 פוליטיקאית להיות מתחילה אני
הבטחות... מקיימת לא אמיתית:

 כמה עם דיברתי הכסף: בעיית יש
 החוש את מעריכה מאוד שאני אנשים

יכו שאני העריכו הם שלהם. הפוליטי
 כדי אבל קולות. אלפים 10 לקבל לה

לכנ ולהיכנס האלפים 10 את לעבור
ולבז המון־המון לעבוד צריכה אני סת,

כספים. הרבה בז
 אני כסף! לבקש מסוגלת לא אני
 שניה, במחשבה מסוגלת! לא פשוט

 — להיבחר רק חשוב לא שזה חשבתי
 לרוץ! חשוב אבל — להיבחר רוצה אני

 מפני ליכוד, מצביעים אנשים הרבה
מקשי היו לי אולי וזהו־זה. ליכוד שזה
 אפילו או מערך מצביעים ולבסוף בים,
ליכוד! מצביעים היו לא לפחות ר״ץ.

בשיחה אנט
מארחת

 שהוא מילה כל על ולהגיד, קטן קוף
״כן!" אומר:

 וציתי ..לא ירדים: #
ירדים!״ ביותו

 הוא הקטן, הוא אחד: בן רק לי ש ן*
ביו רציתי לא הבינוני. והוא הגדול

בת־יחידה. אני גם ילדים. תר
 אמא הופכת הייתי אם יודעת לא אני
 שזהו־ הרגשתי אחד. מילד ליותר טובה

זה.
 בבית, איננו האבא שבה במישפחה

 לי היה זה תשומת־לב. יותר צריך הילד
אחד. מילד ליותר לתת קשה

 זאת אני אבל שלו, לאבא קשור הוא
 בעלי על אותו. לגדל צריכה שהייתי

מדי. עסוק היה הוא לסמוך, יכולתי לא
 לעזור שלי אמא באה היתה לפעמים

 חולה. היה הילד קשה. היה זה אבל לי,
 להקדיש צריכים ילדים, עם זה ככה
הזמן. כל את להם

קאו״וה: •
 חושבת ,,אני

לכנסת!״ אחץ שלא
 אני עבודתי. את אוהבת ני

בארבע סימולטנית מתרגמת

קופצנית יי
 תשומת־הלב שעיקר לי אמרו אבל

 דיעותי. על ולא רכילות, עלי, תהיה
 עלי מספרים כבר רכילות איזו והנה,

גירושין. —
 לא זאת ארוץ. שלא חושבת אני

מחלי אני בדרך־כלל, סופית. החלטה
 שכדאי לי אומרים הפעם וזהו־זה. טה
 ושוב ונרתעת, שוקלת שוב אני אז לי,

לי... אומרים

1הפסקת
לעשן״

 אולי משנה, יותר זה
מעשנת. שאיני שנתיים,

 קופסת״סיגר־ תמיד לי יש
 במיזוודה, בחדר, לידי: יות

 נוגעת לא אני אבל בארנק,
בסיגריות.

 לעשן, שהפסקתי מאז
 קשה לבתוב. כמעט הפסקתי

סיגריה. בלי לכתוב לי
 לא לא, לכתוב? רציתי מה

לכ רציתי אוטו־ביוגראפיה.
 אולי כתבתי ספר־מתח. תוב

 וזה - קראתי עמודים. 50־40
 את קרעתי מעניין. היה לא
זה.

ובימי־הזוהר בחתונה ארידדליאון: עם
בבית...״ נשאר שהבעל נורא לא .זה

הזה העול□ סרגוסטי, ענת

 מכל? יותר לי מפריע בעצם מה
 למים לקפוץ צורך מרגישה אני מדוע

 כל מדבר שהמערך־ מפני הקפואים?
הדמוגר ״הבעייה על למשל, הזמן,
אנ פוליטיקאים. של שפה זאת פית״.

 מדברים. הם מה על מבינים לא שים
העם. של בשפה מדבר הליכוד
 אותם את להסביר לרוץ. רציתי לכן

בבחי העם. של בשפה בדיוק הדברים
 טוב, רושם לעשות צריכה אינך רות
לשכנע. אלא

 לא עצמם, על חושבים המערך נציגי
 מנהל הליכוד עצמם. על רק הקהל, על

מונולוג. — המערך ואילו דיאלוג,

נוס: שימשו
ענה!״ רא ,,הוא

 על הזמן כל חוזר פרם ימעון ¥¥¥
 אני בינלאומית״. ״ועידה המונח

 לו יש הרי למה. מבינה לא פשוט
 בעברית? זאת אומרים איך בעיית...
אמינות.
 יכול לא שהוא משהו לאמר לו אסור
 בטוח. לא זה הקרובה. בתקופה להוכיח

 אורח עדיין לו אין שולחן, בכלל לו אין
 עוד שום־רבר השולחן. של השני מהצר

זה. על לדבר למה אז מוכן, לא
 לא אני זה? כל את לו אמרתי האם
 היועצת הייתי איתו. ביחסים כל־כך

 כמו אנשים זכויות־האדם. לעניין שלו
 שום־ לעשות לי נתנו לא ביילין יוסי

 נורא זה כן, מאוכזבת. נורא אני דבר.
בינינו. ביחסים פגע

 כדי טילפנתי, מיכתב, לו כתבתי
 לא הזה היום עד המצב. את להסביר
תשובה. קיבלתי

 לא שיש, מעליב הכי הדבר זה
 לא אני לטלפון. או למיכתב לענות
 סוף זה לסדר־היום. זה על לעבור יכולה

יחסים! של

 הייתי ,.מאוד עתיד: #
משהו!״ לעשות רוצה

 אחליט אם עצמי, עם אעשה ה **
ת מ א ב  אולי לכנסת? לרוץ שלא ^/

יותר. לכתוב אנסה
בחו פעם ברדיו, פינה לי היתה חבל,

 לא הסתיים. זה — אישית בעמדה דש
 המערכתיים העמודים את קוראים רבים

 מצליחה אני אם שגם כך בעיתונים,
תהודה. הרבה לכך אין — לכתוב

אש הבחירות שלקראת להיות יכול
מיסגרת. באיזושהי תתף

 הבאות, מהבחירות חוששת נורא אני
 עולה הליכוד של שכוח־השיכנוע מפני

 מאוד המערך. של כוח־השיכנוע על
 יכולתי אילו משהו. לעשות רוצה הייתי

באנגלית... משהו בטלוויזיה, לראיין
 לו יש אם לדעת לי קשה בעלי?
בשבזע פעמים שלוש — דיאליזהחושב. הוא מה לדעת לי קשה תוכניות,


