
מנחה: מיסאלי, ריבקה •
 כ־ית לא שעוד היחידי הדבר זה

 וברצינות להודעה. מחכה אני ננתי.
יודעת! לא אני —

עורד־דין: שפטל, יורם •
כש למלאך־המוות, להתייחס קשה
 מעשה עשה דן בסביבה. לא הוא

מת הייתי אני ולא־שיגרתי. אמיץ
 נכנע. ולא האחרון, הרגע עד מודד
 המשך על־ידי במחלה נלחם הייתי

לה בלי היומיומית, שיגרת־החיים
ידיים. רים

זמרת: צנעני, מרגלית •
 תוגת־העולם כל איומה. שאלה
 עושה מיד הייתי עלי. נופלת היתה

 הוראות־קבע, מיני וכל צוואות
 שידאגו מישפחתי את ומשביעה

 הייתי ליצנית, שאני מכיוון לבני.
 זו כי בצחוק, המוות עם מתמודדת

מהצד. הסתכלות של צורה

״מח עורך ינאי, צבי •
 איך חייל לשאול כמו זה שבות״:

 יעמוד שטנק במיקרה תתנהג
 במיק־ ינהג איר לנבא קשה מולד.

לה שסביר היפוטזות, הכל זה. רה
 שומר אני לכן יתגשמו. שלא ניח

 את פרטיות, של מטעמים לעצמי,
השערותיי.

ר ״ ד  מרצה עוז, אבי •
 והאמנים הפילוסופים לספרות:

יכו שאנו המרכזי שהדבר מלמדים
 למות. ללמוד זה בחיים ללמוד לים

 להתמודד האומץ לי שהיה הלוואי
 איסור שבר שלו המעשה דן. כמו

ההת על מקלה וההחצנה הברתי,
מודדות.

סופר: מוסנזון, ייגאל •
 עניין זה המוות שירים. כותב הייתי
לע רוצה הייתי לכן אישי. מאוד
 לא אני דקה. דממה בקול אותו שות
 לכן לי. דואג לא והנצח לנצח, דואג

 כדי דברים, לעשות כוונות לי אין
אחרי. שישארו

 הייתי סופר: באר, חיים •
 את ועושה חתול, כמו בצד, מצטנף

מס שלי: אינטימיים הכי הדברים
 לעשות, הספקתי שלא שיחות יים

לכ שרציתי דברים לכתוב מסיים
ובעי אנשים, כמה עוד פוגש תוב,

עצמי. עם להיות רוצה הייתי קר

י ס ו י חבר־בנ־ שריד, •
 לכן בחיים, לי מעניין נורא סת:

 לא כרגיל. הכל ממשיד הייתי
 והידיעה בטלים, בדברים עסקתי

 הכל לעזוב לי תגרום לא המוות על
 הוא עולמי בעולם. לטיול ולצאת
 ממשיר, הייתי מעשיי ואת פנימי,

בעמלי. ברכה קצת עוד לראות כדי

שחקנית: פורת, אורנה •
 מיני כל סוגרת הייתי כל קודם

 אישיים. ועניינים בעבודה עניינים
מצ את בודקת הייתי שנותר בזמן

 לא לעצמי עוזרת הנכון וברגע בי,
נוראי. למצב להגיע

אני זמרת: ירקוני, יפה •
 אני דן. של אומץ־ליבו את מעריצה

מסת להיפך. בדיוק נוהגת הייתי
 לא האפשר, ככל מסתירה גרת,

 למיש־ לא אפילו לאיש, מספרת
 איתי לכאוב לאיש נותנת ולא פחה,

כאבי. את

 מוציא־ ,זמורה אוהד •
 אז דומה, משהו עברתי אני לאור:

 מחשבה ההרגשה. מהי מושג לי יש
 מספר הייתי אותי. מבהילה לא כזו

חינ עושה לא אבל אותי, לסובבים
 עד כרגיל, ממשיכים היו חיי גות.
להתמו דרכי זו כי שאפשר, כמה
דד.

שח לנגפורד, קרוליין •
 העולם בכל נוסעת הייתי קנית:
 אותי. שיציל טיבעוני, רופא לחפש

 מסתגרת הייתי עוזר, היה לא זה אם
הסוף. עד בדיכאון בבית

סופרת: עומר, דבורה •
 הממתקים כל את אוכלת הייתי

 לא כדי אוכלת לא אני שעכשיו
שה יודעת הייתי אם אבל להשמין.

להש לי איכפת היה לא אבוד, עסק
מש הייתי אם יודעת לא אני מין.

 שעולה מה כל המישפחה. את תפת
שוקולד. המון זה עכשיו בראש לי

מחנסת: שקדיאל, לאה •
 מוסרי חשבון־נפש עושה הייתי

 חטאתי, האם עצמי את ושואלת
 לתקן אפשר והאם מחדל, היה האם
 הייתי שנותר בזמן המעשה. את

 כמו יחיו לי שהקרובים דואגת
 שאני ושמה מותי, אחרי שצריך

טוב. הכי יהיה הזה בעולם משאירה

 ברור סופרת: דיין, יעל •
 ההנחה ספר. עוד כותבת שהייתי

להת צורך יש הזמן שכל היא שלי
המ הרצון אז קצר וכשהזמן בטא,
הק המיטען את להוציא הוא יידי
יים.

חבר־סנסת: צבן, יאיר •
 האינטימי הדבר הוא אדם של מותו

 רוצה הייתי לא אני לו. שיש ביותר
 באחרים, כשמדובר מעורב להיות

בי. כשמדובר עצמי את לחשוף ולא

 נאמן, דבל פרופסור •
 להשיג מנסה הייתי חבר״סנסת:

 חיי. כל להן חותר שאני תוצאות
והל המדעי עיסוקי, תחומי בשני
מיי להישגים להגיע קשה אומי,
 לך כשאין דווקא אולי אבל דיים,
 אבוד העסק כי לחייו, לדאוג סיבה

דברים. לעשות תצליח אז ממילא,

שדרנית: עטרי, שוש •
 לא! לא! זה. על לחשוב לא.מוכנה

 של מהסיפור מדוכאת מספיק אני
 רוצה אני כואב. וזה לי יקר הוא דן,

 עד המוות על לחשוב בלי לחיות
האחרון. לרגע

גינקו זר, קובי דוקטור •
 הוא הראשון האינסטינקט לוג:

 הייתי אבל העולם, כל את לתפוס
 כותב. שאני עבודות לסיים מעדיף
 ברטולט של דבריו הוא שלי המוטו
 את לעזוב יומך יבוא כאשר ברכט:

 לשפר שניסית לפחות תדע העולם,
אותו.

 פקיד אפלבאום, בועז •
 הזמן וכל מתיישב, הייתי בביר:

 ״קינאתי למשל: כמו שירים, כותב
 לבחור / חרות להן שיש / בחיות

בח קינאתי / מאושרים. להן/חיים
 בן המבקשים / הציידים שגם / יות
ממהרים.״ אינם / לכלות זעם
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