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עודאחדשיוםמוץ,הובהכךכלישפרידולדנה

הכוחתחנתאתויסגרוחשמלממנהלהפיקאיךיבינו

חדשאינדיובסרטב״עספוו״התפקידיםביןברידינג

תואר,עושההחלב,ולמועצתtntמדגמנתגםהיא

וחוגגתסוף!״מ״שבועפת׳קובישלה,לחברנצמדת

רחובות.הקרחנה,מעוזבמועדוניהחברותעם

התחת,עלסוףסוףאותהלהושיבכשהצלחנו

הנילוסמשתמסים,עללומרמהלהשישהתברר

נמהלאדנהבמקום.מלעמודוהפחדהמעריציםשל

לינקי!אלנסצילוםםרץשימאת

Jjgהאלההכדוריםאתנירים

כשהיינובהםמשחקיםשהיינו

האלה,הצבעונייםכן,ילדים?

p'OO'ys T-^y^nבאדישותאותריזרוקה־ה

תופסיםהיוכברוהםהקירכנגד

::י־.היי־יםעצכים,בכוחותתנ־פה₪₪

T17מהקירותניתזיםבשיגעון,לקפוץ

^^^^aEהוואזותכלאתלרסקומאיימים

ימובסי־"העמידשלכםשאמא₪₪

חיילים?

אחתפחדו,דנהאתלתארקולעתהכיהדרךכנראהזוובכו,

ובחורההמקומיתהבידורבביצתשישרותחותהכיהתופעות

מספידים.שמתנזרמראייןכלעבורמתישה

שישי.יוםשלבוקרלפנותs:00לעברישזינקהכמוממש

הפרידומתקפתתחתעצמכםאתלמצואעלוליםאתםגםכך

עליכם.חבלאחרתמוכנים,שתהיומציעיםאנחנומאוד.בקרוב

הראיוןבזמןבראש,לישריחפוהחשובותהשאלותאחת

לוקחתהיא"מההיתהרזה(,כךכלהיאאיך)מלבדפרידרעם

פצצתלהלקרואבפיצוציות?".זהאתמוכריםלאולמה

ממנהלהוציאלנסותאנדדסטייטמנט,יהיהמטורללתאנרגיה

לטורללהולהיכנעאפשריבלתיכמעטזהרציניתאחתתשובה

לאבדון.בדרכוהזהשהראיוןאומרבראשאצלההמתקיימת

ניסיתיכאשרטקסט,הודעתדרךעלייצווחההיא"מנוול!"

בוקר.ארוחותאוכלתהיאאםהראיוןלפניבעדינותלברר

תהיהשלאוהבטיחהסימסההיאאוכלת!".שאניברור"כן!

בקשררציניתהיאכמהמושגליהיהלאבראיון.ממורמרת

הזו.להבטחה

ובפהקולותבקוליצוחקתשכמותה.מרץגלולהפרידר

יעל)שלחיקוייםומשחילהבחינניותדעותיהאתצורחתפעור,

דקות.לכמהאחתלשווופניניושף(ואיילהזוהרבויו\לפוליאקוב.

היוומאודהתעוררוטרםסביבהשאנשיםאותהמענייןממשלא

ועםצהרייםכברמבחינתההבוקרעלשלהםהשקטאתרוצים

מוכנההיאמולנו,שניצבוהאומלליםהבורקסיםלשניהכבודכל

סטייקליהכין"קובייתפוצצו.ושכולםמדמםסטייקלתקוע

ובפרצוףחושפניבווידויהראיוןאתפותחתהיאבלילה",אתמול

שלישי.יוםכלעזראבשיפורישאוכלתמישהישלחולמני

לו?מבשלתאת

נחשבזה"חביתה
,"

אתתוקעתבמבוכה,מחייכתהיא

אתסוגראנישלי.עלזימהמבטילסדרתומתפנהבביסהבורקס

אכזבה.אנחתמשחררתוהיאהבורקסעלאצבעותיי

אביבתלמכבישלמעודדתבתורדרכהאתהתחילהפרידר

הריאליטיתוכניתאלממוצעתוואנאביבמוזרמהבכדורסל,

והיתהישנהפציעהעקבהגמרבחצינופתהלרקוד"."נולד

צלמיםאחריבריצההמקצועייםחייההמשךאתלבלותאמורה

מאיפהלכולםלהראותהחליטהאבלד',סוגחברהבאירועי

סימנו2007בפסחאז,שכברייאמרלזכותנוהסלב.משתין

בערוץהנחיהתפקידאחרישיקרה.מהשזהוניבאנואותה

והטרייםכיףמרסקצירס,)למשלקמפייניםהמון"ניקלודיאון",

ומשנייםראשייםתפקידיםitntiהחלבמועצתשבהם:

ב״האלופה"פרחהביניהםמצליחות,טלוויזיהבתוכניות

שם"(,היהמצחיקאיזהישראל','אלינור־שמעאת.)"םנ

גםהדרךשעלהאגהפאגשוליב״בובות",קלייןנופרהדוגמנית

באמתלא)"אניחלום"אותוב״תמידמפתיעבכישרוןמזמרת

ראשיתפקידהקהילה"(,שלמההומורנהניתרקהומואית,

וחצי,שנתייםמזהזוגהבןעם"הפיגימות"הילדיםבתוכנית

אזכותבים,שם)"כולםאחרפרקכתבהאפילושםפרג',קובי

הדרמהב״עספור",מגלמתגםומהשבועביקשתי"(,אניגם

שעולהסביוןוחנןעמיוגיאשלשלוהמושקעתהחדשההיומית

הגבריםטורפתברקאייולישלדמותהאתH0T2השבוע

רקזהבסוףשנשארמהלאהבה,הכבודכלעםכימאמינהאשר

היאהעונה.לאורךומתפתחתמדהימה)"יוליהוויזהחשבונות

נועמלההיאעליהםהפרויקטיםלכלבנוסףמחשבים"(.גאון

במסדרונותלהנאתהמהדסתגםהפרידראתלמצואניתןזמנית.

גםשאניתרשוםטובה,תלמידהממש"אניגןרמתמכללת

ותקשורת.פסיכולוגיהלומדתהיאשםהיועצת"(,עלחולה

מתוקשרתזוגיותגםלדחוסזמןכאמור,מוצאת,היאאיכשהו

הזה,ההספקעםסוף"(.)"שבועפתילוביהקומיקאיעם
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לבד,ושלושההחמישיתבפעםשלנוהשערעלשהיאפלא

"52לגילמתחתהמצליחיםהצעיריםקבוצתיים:שניים

נמאסכברלפרידרהאחרונות?השניםבשלוש"בובות"(וקאסס

כלאתשונאתאנילהתנצל?"למהשלה.ההצלחהעללהתנצל

צריךלאלעבוד,אפשרלהירגע,אפשרבסדר,הכלהמתנצלים,

מהחברה".האישוראתלהרוויחכרמדייותר־יעבוד

מדוברכ־לשכוחמאודקללשיחה.רנהעםכשיושבים

סיימהשרקסובו,מויתסמסושעבר,)מהשבוע23בת:־לדה

מלחיץ.מקצועיתיאבוןעםמתהלכתוכברשנתייםלפניצבא

בלילה,שבאמהעללענותובנטייהבכריזמהמשתמשת~,יא

להתנצל.מתכוונתלאהיאזהעלוגםשנשאלה,למהקשר

חיילתכשהיתהעשתההבידורעולםתוךאלהקפיצהאת

אבלהארץ,וידיעתחינוךמש״קיתלתפקידיועדההיא:ת

ראשוןתפקידבמהרהלהשהשיגולוק.בסוכנותחתמהאז

מלכודתלאהכימדהים.ספרביתהיהוזהנ־קלודיאון:ערוץ

להשיאפשרלתפקידלהגיעכד־הילדים(.ערוץשלהדבש

השתמשההיאהשירותעםבניקלוריאחההנחיהאתלשלב

עלהתיישבהפשוטהיאאלימהלאהתנגדותשלבשיטות

אגםגםאזשירתושםתרבות,מתרראששלבמשרדההרצפה

שנאמרמבוקשה,להשיינתןעדלזוזוסירבהאבני.ותום־ודברג

לי".תעשומהוואלהמתפנה,'לא

המוטיבציהחדורתלטוראיתואפשרונכנעוהמפקדיםכסויי

לזה,שהגעתיעדלילקח"שנהכוריאוגרפית.תקןעלליטרת

לארםקריוקיהנה״תשלפרזנטציהלעשותצריכההייתיבסוף

לאחזק,ויותרלמעלה''ידייםוצעקתיעמדתימפגרתכמו*חד.

שרציתי".מהאתשקיבלתיעדהמפקדמולאתכם'סומעים

רקלכםהדברים,ייראואיךמחליטההיאדנה,עםזהככה

גרירתיאתכללושלנושבמקרהרצונותיהלפילהתכזונן

צדק.בנווהטרנדיתלמאפייההמיידית

לבררניסיתיכאשרהודיעהשיפוטיות",שלנימהפה"־ש

עיניהםמולאלצווחתשובהיא"טאאלנט!"סאלנט.היאאם

הזו!.ההגדרהאתשונאת״אניהמאפייה.דרישארשלההמומות

הוא".מההחליטשלאמיזהטאלנט

קצתבדרנים,קצתשחקנים,קצתכולכםכזו,אתאבל

אחד?בדברלהתמקדאפשרהיוםשרים,קצתרקדנים.

רוצהמישהואכבכיף!תפאדל,שרוצהמיאפשר,"כן.

לאהריאניבסדרהכללא,למהזירות,בכמהזהאתלעשות

בצמצוםאפלנוראמשהויששנית,דיסק.להוציאהולכת

לממןצריכהאניחביב:ישראל,כמדינתאנחנואפשרויות.

מןוביוםהרכב.אתהלימודים,אתהמשחק,שיעוריאתלעצמי

ח״ב".אתהכיזירותבכמהעובדאתהלבד.לגוררוצהאניהימים

בן?אתמהאז

היאמרועומסבירהפוסקתהיאעצמי".אתלהגדיר"שונאת

להוציאעומדתלאשאניכמו"בדיוקכוכבת,ולאטאלנטלא

קמהלאגםאניחלום',אותוביתמידשיריםכמהשרתיכידיסק

שטיחלייפרסוסידוריםלעשותהולכתשכשאניומצפהבבוקר

מיוחד״.משהוכתוראליישיתייחסומצפהלאאדום,

לא.אותרציכוכבת,כאלאלייךמתייחסיםאנשיםאבל

אותם.שאקלוטאליהם,אתייחסשאניממנימצפים"אנשים

לפעמיםאבלבסדרזהאזאות;שמזההילדאיזהרואהאניאם

אהיהשאנימצפיםמזה.שנעלכיםאנשיםוישרואה,לאאני

לא",ואניעמך

מעמך?הציפיותמה

בגובהשתהיהרוציםלקרקע.אותךמורידיםהזמן"כל

הילד,עםאחתתמונהלהצטלםללטף.לגעת,רוציםהעיניים,

ואחתשובלצלםוצריךטוביצאהשלאאחתההורים,עםאחת

היאחשלו',תרבותאתפהמחפשיםמטריד!השיהיה.לבד,גם

לגעת".רוציםכולם

iiijrarrnEWcשאכשוהאמת
המודעתהקלולםיותבמציאות,יפהיותרהרבההיאכפרידר

שלה,ההומורחושגםכמוכובשותשלההמצחקקתוהרצינות

שיחתלאיזושהילהגיעשליניסיוןכלהתעוררת.כשבקושיגם

פצצתידיעלנבלםותוכנות,משמעותומלאתרציניתעומק

שלשלםעולםעבראיאותנוושולחהמתקתקההאנרגיה

איךמחוצ'קנ־ם."תגידתיכוניסטיםזוגהיינומשלמתפרק,צחוק

עלכבדהשיחהבאמצעסתם.ככהשואלתהיאמנקה?",הקוקו

שיה.ביוףהקוקועלהמקצועיתדעתיאתסלבר־טאות,

נזטופש.

ליגזרומישהובצילומיםשה״תימטופש?זהמהלדעת"רוצה

ישר".לאהשיעראת

שלנו?לנושאלחזוראפשריופי,

הקטןכנועםשהשתעשעדחקובובינלפתעמבחינההיא"כן",

בקורהילדיםמסכניםגוזל."איזהופוסקת,לדבורההמחופש

עםובאהזיןשמההייתיספרבביתהייתיאםפורים,שלהזה

מדליקהלחיקוי,מודלשלבאקטמודיעההיאופליז".מעיל

שלי.הטלוויזיוניהניסיוןעלאות־לתחקרומתחילהסיגריה

אותך?לראייןשנחזורלובא

כשעברתילב,לעשותידעתיפעםאנייודע,אתהתאי,"כן.

הקפהכוסעלומצביעהמסנוורבחיוךמספרתהיאכארומה",

שיאששברתילינראהזמניות,עבודותבאלפי"עבדתישלנו,

הברקתכא־ייוהטוןאתומרימהמודיעההיאזמניות".בעבודות

ה־אזמניות:!״.עבודותשלשחלילה"אניבלשונה,המאה

המבוגרתהאשהאתגםלהמםומצליחהאנגל־בנימוסמנסחת

שהיאלאחרעיניים.פעורתוהסתובבהמאחוריהשישבה

)שומרתזמניותבעבודותשלההעשירהרזומהאתבפנ־כורסת

ועוד(,ליצניתבקייטנה,מאמןעוזרתטלפנית,כמגלשות,

בגילאותהשפקדהמקצועיהטורטאתלהסבירמתפנההיא

מאיזהבאהשאנילאזהעצמאית,להיותההתבגתת״רציתי

ההורים"גםמסייגת,ה־איום",קשתמשפחהאועוניסיפור

החלטת־14כגילשרציתי.מהכללילתתולאגבולותלשיםידעו

שאני

$TS1$החלטתשאני$TS1$

$DN2$החלטתשאני$DN2$לדרך״.ויצאתילחלוטיןעצמאיתלהיותרוצה

ההורים.עםגרההכיאתעצמאית,ממש

לציוןבראשוןההוריםעםמהזמןחציאניככה,לאכברזה"לא,

ומוסיפה,מסבירההיאאביב",בתלקוביאצלמהזמןוחצי

ינסועמתעצלתואניאביבבתלבגדיםליאיןכבר״שיואו.

להביא".לראשון

ביזנס?בשואולהיותרציתתמידתגידי,

קטןמגילחיכית;זה.אתלתקוףאירידעתילאאבל"תמיד

מהרמדייותרלקפוץלאבעיתו,דברכלהזה,הענייןאתליהיה

שלבטיימינגמדויקתמאודלהיותלדעתבאיזי,לקחתלאלמים,

בערוץםייםפרייםלעשותליאומרהייתעכשיואםהדברים.

מפתה".נשמעשזהלמרותשנים.חמשבעודרקלא,בחיים

שנראההסיכוימהמצחוק,קורעתאתטיים:פרייםאפרופו

סוף"?ב״שבועפרג',קוביהבויפרנד,עםפעולהמשתפתאותך

חטיבהמתלמידתלבקשכמוזהלפופיק.מעלהכיזה"ד;

עשולאעודמדהימה,תוכניתזובגדולבגרות.ייעשותביניים

ממשלאאניבעצםנו,טובמצחוק.נקרעתיבארץ,כזאת

אובייקטיבית״.

עשו.הכיבארז?זהאתעשולאעודמה

מעולהתוכניתזועשו.לאעודהבמות׳'עםהקטעאת"מה,

נושא".עכורוקורעת.

לא?להןשאמרתהצעותהיובינינו,

שלי.במידותהושמגיעותההצעותכאלה,הגיעו"לא

שוםעלהצטערתיולאטעויותעשית־לאלאל,תורהבינתיים,

רגעיםיששאצטער,ליוםלהגיערוצהלאאניעשיתי.שכןדבר

לשחרר".לעצמהלסלוחלדעתשצריך

מקנאה?אתבמי

הרבה...".יש"ווא;

שמות.תנייאללה,

בסשןפוצחתה־אש...".להגידחייבתאנ־כןלפני"רגע,

אחד.שםולומשחררתלאכמובןהיאבסיומומתיש.הסברים

שם?לתתמוכנהאתאותי.הרגתנו,

ובסוףאבודים'ביאייםלתפקידלמשלנבחנתיהקשיב:"טוב,

לאבעצםקינאת;קצתבההמדהימה.ורףליונלאותונתנו

בלב".צביטהה־תהרקקינאת;

מבוגרת.נוראנשמעתאתוואי,

צרודה"."אני

בסיסמאות.מדברתפוליטיקאית,אתלא,

"."אנילאסיסםמםית

סיסמאות.סיסטמטית,לא

מהמעליבנוראזהלא.בכללפתגמיסטית,לאאנ־אז"אה.

אומר".שאתה

לפגועלאנזהרתמתראיינת.שאתבאירפוליטיקאיתאת
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אחד״.באף

מעצבןשאנירשמיתומודיעהנשמתהעמקיערנעלבתהיא

שלו,לפרסונהשמשועבדצבועמישהוזהפוליטיקאי"כיאותה.

ו...".מהצדעצמועלשמסתכלמישהו

לא?בעצמך,מרוכזתקצתשאתבטוחדי,

אנשיםבעצמי.מרוכזתלאלעצמי,מודעתאנילא,"ממש

עליהם".מרחמתהכישאניהאנשיםהםמודעותחסרישהם

אגוומטפחיםבעצמםמרוכזיםכולםכמעטבתעשייהאבל

מטורף.

"ברור".

מדהימים.סביבךשכולםשתגידיבטוחהייתילרגע

עכשיו".פוליטיקאיתליקוראאותךנראה"רואה?

שאתאגידכךאחראגו־מניאקים,שלשמותתגידיקודםלא,

פוליטיקאית.לא

בקולואומרתמהשאלהמתעלמתהיאשנייה","במחשבה

פחותהםעצמית,מודעותכליבאנשיםמקנאה"אנימהורהר,

רדופים".ופחותביקורתיים

רדופה?מרגישהאת

מהאתאוהבתאניאחריי.רודףלאאחראףעצמי,ידי"על

מפחדתומתפתחת.לומדתהזמןכלסקרנית,מאודעושה,שאני

אהבתהעללבקורעבמונולוגפוצחתהיאבמקום",לעמוד

"הפחדבהודאה:ומקנחתהאורבמהירותמדברתלמקצוע,

שרים,לאבלילה,שליהסיוםזההבינוניות!זהשליגדולהכי

בינוניות".רקעב״מים.רוחות,מפלצות,

דופן?יוצאילהיותהופכיםאיךאז

לזכותי.נקודהבברזובזה,מתעסקתלאשאניהעובדה"עצם

האלהמהאנשיםלאאניעצמי,שללפרסונהמשועבדתלאאני

מדהימים,אנשיםעודוגיליתישלישי.בגוףעצמםעלשמדברים

הפיגימות,שר,אוריתגנאי.סידוןאסולין,נדנלמשלכמואגו,נטולי

כקקה".מתעסקיםלאהםמשלנו,מהטובים,אלהכלסול.ימית

להאיןבעצמה.ההצגהאתלנהלאוהבתדנה

הילדהבהתנצלויות.שעסוקיםעצליםרגלייםלגורריסבלנות

מזמןשכברריאליטיתוכניתבאיזו18בגילשהכרתםהמנומסת

מוזמניםאתםובמקומהאקזיטעשתהמהפריים,לנויצאה

פרידהלביתוהמשופרהחדשהדגםאתכפייםבמחיאותלקבל

להתחילחייבתהיתההיאזהבשביללהישארכדיכאןשנמצא

וצעירותחדשותמייצריםכוכבניותכיכשחקניתלהתבשל

שנה.כל

היאמצוינת",חוויההיתה"זו"עספור".עלאותהשואלאני

לקשקשומתפנההסט"עלמכולם"למדתיכימוסיפהמצייצת,

מחופשיםאנשיםכמוכעיניה,פחותלאחשוביםדבריםעל

הכי"ממיהתחברת",הכי"למיכמושאלותלידנו.שעוברים

לךשקרהמצחיק/מוזר/מביר/שמחהכיהדבר"מהלמדת",

נושאוהעברותשתיקותמחויכת,להתחמקותזוכותהסט",על

אתבזהירותומחשבתידייםמשלבתהיא"תראה",תכופות.

חינגותמחפשתלאהסט,עלשמבלותמאלהלא"אנימילותיה,

להיותרוצהאניעובדתכשאנילגמרי.מקצועיתאניושיגועיכ,

לטקסט".רצהאנילישישהזדמנותובכלהזמו,כלהדמותכתור

נערהשלדמותמגלמתאתהראשונים,בפרקיםלפחות

פעם?בךבגדונבגדת.

שלא".מקווה"אני

איתר?מתחיליםגברים

מהזהמפלרטטת,לאאיש,אשתשאנימשדרתאני"לא,

מתחילשמישהוקורהאםגםולקובי.לעצמילתתיכולהשאני

יקרה".לאשזהומודיעהובחיוךבנימוסחותכת,ישראניאיתי

מבלה?אתאיך

הייתוברחובות.בראשוןלבריםחברותעםיוצאת"אני

פעם?".

לי.יצאלא

"טירוף".

בשירותיםשורותעושהאותךאתפוסשלאאומדתאתאז

מהבתז׳ה.חבריםעםאביבבתלמועדוןאיזהשל

אניבשבילי.לא"זהבאדישות,עונההיאלא","ממש

לאממשאבלשלי,חברותעםחוגגתציייסריס,מורידהשותה,

וכאלה".סמיםלעשותצריכהשאנימרגישה

אחרילטיוליוצאתשהייתבטוחמפורסמת,הייתלאאם

סלי

תרבות
אוהבתשדנהכלמה

סרטנ״קיסקיס^נגננג".

מצלמתשאניהסר'ברוח

עכשיו".

שלהנלנה״הוח־סטר:

ivih.אותו"קראתיקו־ביץ

קלילספרוחצי,ביומיים

מגניבהמבננקודתעם

הכל".על

M.1.A:p0ממש"אני

מפסיקהלאעליו,חורשת

מלאכבראותולשמוע

זמן".

"האנטומיהטלוויזיה:

דיירבגלל"רקשלגו״".

מקדרימי".
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חבויה

נל״אגו.

"הפיגימות"

חומתפץ.

מצטלמת

ל־זאז

איזהאללה,■א

העמדתי.חניה

naעם

it-iin

lu'mi.״

"עספוו"

פאגהאג

נ״תמיו

Himחלום"אותו

ccccלפחותג׳ו־נטמעשנתאובחורהעםריקלהחליףמנסה

לא?אחת,פעם

אנ־■>"או־ותרמוכרהא:־אם<:־:!>לאכזו.לא"אני

rnra

$1ST$נאrnra$1ST$

$2ND$נאrnra$2ND$נשיםעםלבלותזהאתליעושהלאדבר,שוםמעצמי

כולישאני.איךככה,ליטובאחרים.אוכאלהסמיםולנסות

אותי?".שירימודבריםצריכהשאניחושבאתהאנרגיה,פצצת

אדיש.בחיוךעונההיא

דווקאזר,משלוותהאותהלהוציאמצליחשכןמה

נדבשליונלמנדלסון,התקציבדלהבכורהבסרטהשתתפותה

מככבתהיאפרל־כ".בסירת"חתוליםאילן,ברויונתןהולנדי

נוער"בניהעני.ומיכאלוילוז׳ניאל/!נונ,10מומינאלשללצידם
:-

שליהגוף"כלזורחות,בעינייםמספרתהיאזה",עלינ?ותו

כחולסימןוחושפתמשוויצההיאיבשות",ומכותכחולים

הירך.עלוחשוד

אחת?לךוהורידקריזהעלייךחטףקוביתתביישי,אל

עליהלהריםשאפשרמישהיכמולךנראיתאני"ממש.

מהצילומים,הכל"זהגדול,בקולצוחקתשובהיאידיים?"

כסףאיןאותי,קשרואותי,חטפוחרא,שללבורנפלנואתמול

להיפצע".באמתצריכהאניאזלאפקטים,

העב"אחדמתוךלחיקוייםבטבעיותזורמיםאנחנומשם

אפילואניולקינוחשלנו,הדיאטהבמצבלדוןממשיכיםואז

אתה"מההפרידר.שלמפיהמדויקפסיכולוגיניתוחמקבל

האחרוןבמבחןמאהקיבלתיסתם"לאמתרברבת,היארוצה",

שלהאקדמייםלהישגיםהכבודכלעםאבלבפסיכולוגיה".

האחרוניםבשבועותקיבלההיאהאמיתיהפרסאתהפרידה

לכיסהקטפהאותוהחלב","מועצתבקמפייןזכתהכאשר=•

עמוס",זמנים"לוחעקב90ה־בדקההודחלואיסשמ״קללאחר

כצבא.שירתשלאהעובדהעקבאחרות,כמיליםאו

שנהלפני"כברלהסביר,ממהרתהיאקודם!",לי"הציעו

הייתיכיהסתדרלאזהאבלהקמפיין,מובילתאהיהשאנירצו

מדי".עסוקה

עלדעתךמהשחרור.תעודתעםוגםפנויההייתגםהשנה

ההשתמטות?תופעת

לתפוסחינוך,שיעורולתתשלבואחושבתאניעליהום."זה
חשבונו,עלשיעורכולםאתוללמדלעזאזלכשעיראחרמישהו

צבא".לעשותלרצותצריכיםאנשיםפרופורציות.חסרזה

רוצה?שלאלמיקורהומה

שלאאנשיםשלסיפוריםישלגופו.נ?קרהכלכבר"זה

יכולים".
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כסףמלאמרוויחשהואזהשלושהסיפורלמיעושיםמהאז

לשרת?בשבילההזדמנותאתלפספסלווחבלבחוץ

לבואמכריתוססבהקשרעכשיוננ?צאת"אנ־שותקת.

עללדברשלאמעדיפהאניקמפיין,עושהאניזה.עלולדבר

וכמהעשיתישאניהעובדהעללדבראלאעשו,שלאאלה

ברמהרקלאהאישית,ברמהגםמזה,טובלייצאלי.נתןזה

עלומדבריםסלוןבשיחותיושביםאנחנוקיבלתי.מהשל

הייתילאאםעצמיעםחיההייתיאיךיודעתלאאנ־הצבא,

מתג־יסת".

עושה?שלאלמילעשותצריךמה

ראששלהעליהוםאתשונאתאחדאףלחנךבאהלא"אני

בואומטורף,משהופהישלכולם,ושיעורדוגמהלתתכד־אכ״א

פהאץ18בגילצבאעושיםלאמתוקנתמדינהבשוםנירגע.

צבא".לעשותאנשיםלשכנעצריךלאהיגיון.

להמזכירהצבאלחלוטין.אסוציאטיביבאופןז־רמתהש־חה

לאללה.קצרהלאל.ךןהדרך17ומהגדול־'״"האחאתמהמשום

מתחברתלאהכימהמם!הואאליראאאאז,עלמתה"אני

חיקוייםבסדרתפוצחתהיאר״איילהעםהקטעמהתגיד,ו,לסו

המודחת.שלדמעותעדמצחיקים

כזו?לתוכניתנכנסתהיית

להתפרסם.בשבילסתםנטו!הלגמרי,ניוטרףזהלך?"נראה

תוכן".בזהאין

הכיהתוכן,בשביללרקוד"ל״נולדהלכתבטחאתכילא,

כוכבת.להיותרצית

אנימהידעתיכילשםהגעתישלי.במידותהיההכי"זה

שאניוידעתיבמשהוטובהמספיקככרכשאניהגעתיעושה,

למשל,במשחקמזליאתשניסיתילאזהאיתו.להצליחיכולה

וואנאבי".לאאניבזמנו.מושגל־ה־השלא

23בתקלפטעכן?מהאזהעצמית.ההגדרהלשאלתחוזרים

עקבים?על

סוסתלאלמהעקשניתי'לאלמהקלפטע?זה"מה

עבודה'"'.

סוסה?מעדיפה

סוסה:״."מעדיפה

סוסה!אתאז

אוכלת,שאניתרשוםרגע,אבלסוסה!הכיסוסה,"אני

חשוב".הכיזהבסדר

hot3"עספוו׳/ראשון־חמיש 03:12,
1,
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