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 כפיצוי לפתח, יש שאותן טובות,

 הפגומות. התנועות על
בלימוד מושקעת רבה עבודה

ת ש ר ה ט צ ו פ ו

 של וחצי שעה ״אחרי נכונה. נשימה
 מאמץ זהו מאוד. עייפה אני טיפול
ל לחיפה, מיד חוזרת אני נוראי.
מש יש להתקלח. ומוכרחה דירתי,

 את לי המרגיע פושרים במים הו
העצבים. את השרירים, את הגוף,

 הצי אחרי נחה, אני ״לאחר־מכן
 נוער עם בניצן עובדת אני הריים

 למרות בערב, ליקויי־למידה. בעל
 לעצמי מוותרת לא אני העייפות,

 או לרקוד להצגה, לסרט, ויוצאת
 של הריק החצי אצלי לחברים.

עוס י נ א משמעותי. מאוד הכוס
 אותו ושותה המלא, בחצי רק קת
תום." עד

אהבה
ראשונה

א אם  חברתיים בקשרים הי
אחרים? חולי־טרשת עם 1 1

 ההתכחשות בשלב ״בהתחלה,
 לי שלקח שלב למחלה, המוחלטת

 מחולים התרחקתי שנים, 10 כמעט
 כשהתחלתי מופגן. באופן אחרים
 התחיל כחולה, עצמי את לקבל
 עם קשר ליצור קל יותר לי להיות
 מחפשת לא אני אבל אחרים. חולים
 מחפשת אני מחלתם, בגלל אותם
לי שיהיה אנשים עם חברתי קשר

 להיות יכול זה איתם. ונעים נחמד
אחד. כל

וב בהזדהות צורך לי אין ״לא.
אחרים." חולים עם חוויות החלפת

 כי סיפרה בתוכנית־הטלוויזיה
שהסכי עד שנה לה דרושה היתה

הגלגלים. לכסא לעבור מה
 שלמה שנה קשה. היה זה ״כן,

 זה בו. הבטתי ולא בבית, הכסא היה
 שקשה שיראו רציתי לא נורא. היה
 שיש ידעו כולם מצחיק, הרי זה לי.
 יותר חולה. שאני נפוצה, טרשת לי

 לי שהיה חבר על חשבתי מהכל
 שנתיים, במשך התיכון, בתקופת

 איך חשבתי כזו. ראשונה אהבה מין
 בכסא־ אותי כשיראה יגיב א ו ה

ירגיש. הוא מה גלגלים,
 את לקבל רב זמן לי דרוש ״היה

 לי איכפת לא כבר היום עצמי.
 שיראו העבר, מן חברים לפגוש

 שזו יודעת אני היום במצבי. אותי
שיש.״ מה שזה אני,

ממצוקותיה? בורחת היא האם
 שיראו רוצה לא אני לא. ״לא.

ה לי שהיה אני, בחולשותיי. אותי
 המנהיגה, בגן, יפה הכי הילדה כל,

ה לקצינות, בבית־הספר קצינה
 לי. קורם הכל ופתאום, חתיכה...

 לי מתמוטט מיגדל־קלפים כמו
 לי. הולך הכל לי, הולך הכל הכל!

איומה!" הרגשה זוהי אין. פתאום

למות? רצתה האם
 אני כן, כן, אה, לא! פעם ״אף

 ידעתי לא שחליתי לפני נזכרת...
 לדבר כשהתחילו המחלה, על רבר
 על רק ידעתי ל...׳, ,חשש על

 אמרתי דה־פרה. ז׳קלין הצ׳לנית
 טרשת לי יש באמת אס שלי: לאמא

מתאבדת. אני נפוצה,
ה שאת ״הרגשתי  לא אני ז

 לא כך, לחיות רוצה לא אני רוצה!
לסבול. רוצה

 אני איך וחשבתי: ,21 בת ״הייתי
 שולטת לא כסא־גלגלים, על אהיה

 למה, אני? פתאום מה בתנועותיי?
לי! מגיע לא זה פייר! לא זה למה,

 לוקחת אני איך לי ״דימיינתי
 לצומת כסא־הגלגלים על עצמי את
 איך לי דימיינתי מוריה, רחוב של
 של המעצורים את משחררת אני

למ הירידה כל את ועפה הכסא,
טה.״

* ח  משחקת *
בחלומות 5?*

ך י \ א *  עצמה, על חולמת הי
בכסא־גלגלים? או כבריאה

 לא אף־פעם אני מעניין. ״זה
 מכסימום כנכה, עצמי על חולמת
בהלי בעיות קצת לה שיש כאחת

 לא לעולם באמת. קצת אבל כה,
כמוגבלת! לא כנכה,

 שלי, בחלומות משחקת ״אני
 אחלום שאם נבואות. שהן כאילו

 לי. יקרה זה בריאה, כעל עצמי על
 כל־ החיים כל שבלוני! כל־כך זה
מב אני כבר ומה שבלוניים! כך

ולהת בבוקר מחר ,לקום — קשת
מבראשית!" חיל

 ופתאום בבוקר מחר תקום ואם
 אחרת, תהיה האם בריאה, תהיה

תשתנה?
 אהיה אשתנה, לא אני ״לא,

השגי אותן על אחזור תמרי, אותה
 תמרי אהיה בעבר, שעשיתי אות

 המוכנה מעצמה, לתת המוכנה
 אני אולי בעצם, ולהיפגע. לתת

בפינות...״ אתעגל
 אביה רב. מזל יש גורדון לתמר

 טוב. הכלכלי מצבם עורך־דין. הוא
 רב. ממון עולים תמר של טיפוליה

 ג׳ינה, בדירתה גרה תמר עם ביחד
 לה העוזרת פיליפינית, מטפלת

 בתל־א־ לטיפוליה בחיי־היומיום.
 מיוחד. נהג על־ידי מוסעת היא ביב

 יפהפיה, דירה לה רכשו הוריה
 למוגבלויותיה. במיוחד המותאמת

 כך קרקע, בקומת נמצאת הדירה
במדר לעלות צריכה תמר שאין
גות.

 הרב המזל רב. מזל יש לתמרי
 שבה והדרך שהיא, מה הוא שלה
למחל מבעד לחיים מתייחסת היא
תה.
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