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 הקלעים האחורי
השער כתבת של
 נמנעות ורובן ג׳ינג׳יות, עם לעבוד לי "יצא

 שאחראית וידר, חיה אומרת ורוד", מללבוש
 אני "אבל השער. בכתבת הסטיילינג על

 ולדעתי צבעים, משילובי מפחדת לא דווקא
 מאוד מתאימים ואדומים כתומים ורודים,

 אישית לי שיש מזה פירסטנברג(חון לחני
 בניגוד עליי). האהוב הצבע זה וחד, עם קטע

 עם שבאו בעבר, שהלבשתי אחרות לכוכבות
 ומרות מסוימים צבעים לגבי ומגבלות בקשות

 ולכן וזורמת פתוחה בגישה באה חני מועדפות,
איתה". לעבוד במיוחד כיף היה

 פירסטנברג חני בשער:
20 עט' כפרי, פרי לסוכנות

 אוזן אלה צילום:
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 ההצלחה, בשיא כשהייתה בדיוק שנים, שמונה לפני
 תכננה לא היא רק.1־י1לני נסעה פירסטנברג חני

 נולדה שתה, תפקיד רדף שחה תפקיד אבל שם, להישאר
 לחזור. מתכננת לא היא ובינתיים בת לה

 חזרה, לגמרי היא זאת, לעומת הישראלית, לטלוויזיה
 .”ו״כפולים ”מקלט עיר” בסדרות משחקת היא ועכשיו
 המפתיעים, הנישואים על מספרת היא מולדת בביקור

המחוך על1 לפה !1לש לה לדחוף שניסה השחקן על
כ כל היא למה מגלה וגם הלידה, אחרי ללבוש ה

_ _ ”דרכנו קלה "לא ההוא, נשכח הבלתי השיר את

וידו חיה סגנון: אוזן אלה צילום: ץ 1חל דינה
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עשתה בארץ הנוכחי לביקורה הררך את / \

השבת" ב״טיסת פירסטנברג חני השחקנית } ן
V J למנוע כדי באתונה ונחתה מניו־יורק חודש לפני שהמריאה על, אל של המפורסמת 

 לבד טסה שהיא הראשונה הפעם הייתה זו שבת. חילול
 24מ־ פחות לא שנמשך והמסע, וחצי) מיה(ארבע בתה עם

 של הבכורה הקרנת לרגל שנקבע הביקור על העיב שעות,
מככבת. היא שבה מקלט" "עיר הסדרה

 הצ׳ק־אין לפני שעתיים מהבית לצאת שצריך "ידעתי
 השלג אחרי חלקים הכבישים כי לפני, שעה חצי במקום

 זה את ידע לא מה משום על אל של הצוות אבל הראשון,
 חיכו פשוט הנוסעים "כל משחזרת. היא בזמן", יצא ולא
 למטוס לעלייה לנו כשקראו בטרמינל. שעות כמה להם

 המטוס על כי התחיל, רק הוא אבל הסיוט, שנגמר חשבתי
 ביקשו הדתיים הזה בשלב שעות. שלוש־ארבע עוד חיכינו
 אבל השבת, כניסת עד יגיעו לא שהם הבינו הם כי לרדת,

 כשהבנו הדרך, באמצע והמראנו. שנגיע, אותם הרגיעו
 כולם בצעקות. הרגליים על נעמד המטוס כל נגיע, שלא

החי בשבת, לטוס רצו שלא הדתיים, מסכנים: היו
 מכל שחטף והצוות, להגיע כבר שרצו לונים,

הכיוונים".
בוויכוח? •התערבת

 בעיקר מטיסות, מאוד מפחדת "אני
 זה קטנים מטוסים והנחיתות. מההמראות

 שנוחתים כששמעתי בשבילי. סיוט בכלל
 של קטן במטוס שוב ושנמריא באתונה

 על הייתי מתה. שאני חשבתי ישראייר,
 לקחתי ככה, גם ד״ח) הרגעה, זנקס(כדור

גבוה. הכי בתפקוד הייתי ולא כדור עוד
במושב, מיה את השארתי שלב באיזשהו
קורה. מה להבין כדי קדימה ורצתי

 בכיר הכי לי שנראה לרב ניגשתי
 שאלתי לבו. על לדבר וניסיתי שם

 חשוב פחות שלי הפחד למה אותו
 היה הוא גם אבל שלו, מהאמונה

 ידע ולא נעימה לא בסיטואציה
 באתונה נחתנו בסוף לי. להגיד מה

ומפחיד, קטן במטוס שוב והמראנו
אל של שהמטוס היה מצחיק והכי
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Mr| הציע! על אל 
 כפיצוי לי

 השבת טיסת’ על
 אבל לאירופה, טיסה

 לעשות מה לי אין
 עדיין אני רק.1ן%־י גרה אני כי זה ם

 מהם להשיג סה|נון
”אחר »צוי11
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 מטיסים לא הם אנשים רק כי שלנו, המזוודות עם לארץ אחרינו המריא על
 כי זה, עם לעשות מה לי אין אבל לאירופה, טיסה כפיצוי הציעו הם בשבת.

אחר". פיצוי מהם להשיג מנסה עדיין אני בניו־יורק. גרה אני

k^ האב־ בתחום הייטק איש ),39(חזקיה עידו ובעלה )39(פירסטנברג 

 חתונתם אחרי רגע שנים, שמונה לפני לניו־יורק טסו הביתית, טחה
 על משנה לשחקנית התיאטרון בפרס שזכתה אחרי מיד היה זה המפתיעה.

 הארץ: את שעזבה הראשונה הפעם הייתה לא וזו "גטו", בהצגה תפקידה
 תפקידה על משנה לשחקנית אופיר בפרס שזכתה אחרי ,23 בת כשהייתה

 שנים, לשלוש לשם נסעה סידר, יוסף של השבט" "מדורת המצליח בסרט

נוספים. פרסים פה לקטוף חזרה ואז
באן. ההצלחה בשיא כשהיית בדיוק אחד בכיוון ברטים קנית פעמיים •

 הרגשתי הראשונה בפעם מתוכנן. היה לא זה מקרים, צירוף באמת "זה
 שלי האהבה את איבדתי יותר, שלי הפרצוף את פה להראות רוצה לא שאני

 שאם הרגשתי השנייה בפעם אחר. במקום אותה לחפש והלכתי למקצוע
 כבר אוכל לא ילדים, פה לעשות ומתחילה החתונה אחרי פה נשארת אני

הזדמנות". לעצמי לתת ורציתי יותר, לנסוע

 הטרי בעלה ושל שלה התוכנית

שא שנים, ארבע שם לחיות הייתה
 לבנות ויתחילו לארץ יחזרו חריהן

שב שנים, שמונה עברו מאז משפחה.
 לישראל ("הגעתי מיה נולדה מהלכן

 לטוס, לי מותר שהיה האחרון ביום

 והם המשפחה"), ליד ללדת בשביל רק

שם. עדיין
 זאת, לעומת הטלוויזיה, מסך על

 בה לצפות ואפשר כאן, לגמרי היא
"כפולים"(רבי מצליחות: סדרות בשתי

 מקלט" ו״עיר )12 בקשת 21:00ב־ ע־

)1 yes־stingtv, 21:00ב־ רביעי,( 
 וייל, ועוזי צור איתן של מתח סדרת

 פירסטנברג שהם. ליעד של ספרו פי על
 המובילה קשוחה משטרה קצינת משחקת
 פעילה של ומתוחכם אכזרי רצח חקירת

 ממש "זו תל־אביב. בדרום מקלט מבקשי למען

 צור, איתן עם שוב לעבוד בשבילי מעגל סגירת
 הראשון התפקיד את לי ונתן אותי גילה הוא כ־

אומרת. היא ב׳הבורגנים׳",
הקשוחה, המשטרה קצינת ענת, של לתפקיד

 עם החברות למרות בחשבון, הובאה לא כלל היא

 מזרחית שחקנית בהתחלה חיפשו "הם צור. איתן
 אליי התקשר איתן אחד "יום מספרת. היא בספר", הדמות כמו עור, וכהת

 גם בהלם, קצת הייתי לנסות. לי והציע מוצאים לא שהם ואמר לניו־יורק
 הכל את לעזוב רציתי כך כל לא כי וגם שלה, לחיצוניות התאמתי לא כי

 מבקש־ של הנושא אחד, מצד התלבטתי. זה. בשביל חודשים לכמה בניו־יורק

 עמותת את הקימה גבירץ, יעל שלי, אבא של אחות מאוד, לי חשוב המקלט

 עבודת עושה שהיא חושבת ואני מקלט, מבקשי של בילדים לטיפול 'אליפלט׳
 לישראל, לנסוע רוצה שאני שלי לסוכנת להגיד פחדתי שני, מצד קודש.

 אמרה היא לנסוע. אותי ששכנעה זו היא בסוף תגיב. היא איך ידעתי לא
 שחקנית לייצג בשבילה כבוד העולם, בכל ׳פאודה׳ של ההצלחה שאחרי לי

״.yes של בסדרה ראשי בתפקיד שמשחקת

 הלשון את הכניס מוכר שחקן
נשיקה. בסצנת שלי לפה

 אבל ,,לשון בלי סליחה,’ לו: אמרתי

 טבעי נראה שזה אמר התווכח, הוא
”מינית? הטרדה זו האם יותר.

 את מרגישה את .40 תחגוג שנה שעוד מישהי במו נראית לא את •
מקבלת? שאת בתפקידים זה

 שאני הבנתי פתאום כי הגיל, בגלל שנתיים של משבר לי היה 36 ״בגיל

 לתפקיד לאודישן כשהוזמנתי קרה זה בי. ראו שתמיד הלוליטה לא כבר
 20-16 בנות ילדות שיחקתי אז עד שוק. וחטפתי ,16 בת ילדה של אמא

 שחיכו בשחקניות מלא היה החדר לאודישן, נכנסתי אותי. טלטל וזה בעצמי,
 עצמי את שאלתי צורה. בשום להן דומה לא שאני וראיתי שלהן, לאודישן

 גם ליי׳ יאמין בכלל ומי 40 בת אישה אשחק אני 'איך

 הלידה, אחרי מיני אדם בן עדיין אני כמה ידעתי לא
han(furstenberg || שלי". האנרגיה את שינתה הלידה כי

hanifurstenberg

 שאני לבמאי'קברט׳ "סיפרתי
 לחזור והבטחתי בהיריון

 הוא אבל הלידה, אחרי שבוע
 תודה סיכון. לקחת רצה לא

לי" הקשיב לא שהוא לאל

 לסרט לוהקה לארצות־הברית, כשהגיעה מיד שנים, שמונה לפני ('

The Loneliest Planet גרסיה גאל של לצדו ביותר) הבודדה (הפלנטה 
 של "המפיק לאוף־ברודוויי. הסרט מפיק באמצעות התגלגלה משם ברנאל.

 בינינו. והכיר אוהבת, הכי שאני המחזאי ראפ, אדם עם בדיוק עבד הסרט
 הוא באוף־ברודוויי, הצהובה׳ השעה ׳דרך בשם חדש מחזה העלה וכשאדם

 בשני שיחקתי באוף־ברורוויי, לעבוד המשכתי הראשי. התפקיד את לי הציע

 ו׳חמישה פרימן ומורגן קיטון דיאן עם אהבה', סיפור ׳ניו־יורק, סרטים,
 שיחקתי אמריקאיים׳ של'אלים השנייה בעונה ווסט. דיאז עם במיין׳ לילות

 טיפול של שנתיים לעצמי חסכתי הלידה, אחרי הראשונה בפעם בעירום

הזה". בתפקיד פסיכולוגי

מביך? היה לא •

 את לדמיין מצליחה לא אני
 לא לעידן אחד. ילד עם עצמי

 אחת, בת רק לו שתהיה אכפת כך כל
 אני1 זוגי לייעוץ ללכת עומדים אנחנו
”הדרך את לנו יאיר שהוא מקווה

 קופצת אני שבה בסצנה נפתח ביותר׳ הבודדה ׳הפלנטה הסרט לא. "בכלל
 שהסצנה בכך נפתחה טיימס׳ ה׳ניריורק של והביקורת לחלוטין, עירומה

 כותבים מה ׳תראה לעידו: אמרתי מדהימה. פשוט ושאני מדהימה הפותחת

 טיימס׳". ב׳ניריורק אשתך על
בעירום? משחק על חושב עידו מה •

 שחקנים זוג בני עם הייתי תמיד בהתחלה. זה עם השלים ממש לא "הוא
 מתנשקת שאני לו ומפריע מבחוץ בא מישהו ופתאום הסיטואציה, את שהבינו

להרגיש לי גורם ולא יפה מתמודד הוא למזלי, אחרים. גברים עם ומתחבקת
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הציצי". את קצת לי ראו ב׳קברט׳ גם אגב, זה. עם רע
 בברודוויי? שהוצג ב״קברט" הנחשק התפקיד את קיבלת איך •

ולנגן לשחק לרקוד, לשיר, צריכה הייתי - אודישנים שישה ״עשיתי
 רביעי בחודש שהייתי הייתה הבעיה בהצלחה. אותם ועברתי בפסנתר,
 בהיריון. שאני מנח סם לבמאי סיפרתי שהתקבלתי, לי כשהודיעו להיריון.

 הסרט על באוסקר שזכה אגדי, כזה במאי עם לעבוד בשבילי חלום היה זה
 אחרי וששבוע התפקיד עם להסתדר שאוכל לו הבטחתי ביוטי׳. ׳אמריקן

 התאכזבתי, כך כל סיכון. לקחת רצה לא הוא אבל להצגה, אחזור אני הלידה
 שהוא לאל תודה לי. קורה שזה האמנתי לא ברציפות, ימים כמה בכיתי

מהר". כך כל לחזור יכולתי שלא התברר הלירה אחרי כי לי, הקשיב לא
למה? •

 להשתחרר רציתי שלא כך כדי עד הבטן, נורא לי כאבה הלידה "אחרי
 בקושי הביתה. אותי ושלחו בי זלזלו שהתלוננתי, למרות החולים. מבית

 שבועות שישה אחרי במיה. לטפל יכולתי לא נשמתי, בקושי ללכת, יכולתי
 והיא לרופאה הלכתי תופת. בכאב־ לניו־יורק הביתה חזרה מישראל נסעתי

 קרה, זה ממה ברור לא הבטן. שרירי של היפרדות לי שיש גילתה מיד
 לעשות התחלתי בלידה. והחמיר כושר מאימוני שהתחיל משהו כנראה

 לחבר כדי חודשים, כמה במשך 24/7 מיוחד מחוך ולבשתי פיזיותרפיה
השרירים". את בחזרה

 התפקיד? את בפוך קיבלת איך אז •
ושא מההפקה אליי התקשרו שנה חצי בת הייתה "כשמיה

 במקומי שלקחו השחקנית כי התפקיד, את רוצה אני אם לו
 הגוף אם לראות רצו הם כי אודישן עוד עשיתי עוזבת.

 התחלתי שלי, שהתפקיד לי וכשבישרו לעצמו, חזר שלי
 בסוף כ־ בחיי, המאושרים הרגעים אחד היה זה לבכות.

 הייתי לא מיה, את קיבלתי וגם התפקיד את קיבלתי גם
לבחור". צריכה

לברייני, בארצות־הברית נולדה פירסטנברג
 ולשמוליק, קול לפיתוח ומורה שחקנית זמרת,

 שלי"). האלוהים הוא שלי לשעבר("אבא ומפיק הייטקיסט
 ללהקת והתגייסה 18 בגיל לארץ שעלתה אמריקאית אמה

 להופיע שנסעה ללהקה הצטרפה כשהשתחררה הדרום. פיקוד
 במפיק התאהבה ובדרך בארצות״הברית, היהודית הקהילה בפני

 התאהבה יעל, אחותו, אגב, שם. להישאר החליטו והם המופע
 מלהקת חלק היה שלימים גבירץ, ראובן בלהקה, אחר בחבר
ודבש". "חלב

 לרעתה. בניגוד עלייה, לעשות הוריה החליטו 16 בגיל
 בניו־יורק שלי והחדר קיץ, בכל בישראל ביקרתי "אמנם

 עם גדלתי אבל גפן, אביב של בפוסטרים מלא היה
 אותם להגשים שאוכל חשבתי ולא גדולים חלומות

 גוורדיה׳ ׳לה בתיכון "למדתי מתנצלת. היא בישראל",
 ללמוד רציתי ׳תהילה׳, לסדרה ההשראה את שהיווה

 שלי כשההורים לברודוויי. ולהגיע בג׳וליארד זה אחרי
 העולם. סוף את בזה ראיתי הזה, מהמסלול אותי הוציאו

ולהתחיל פה שאני העובדה את לקבל שנתיים לי לקח

 כאבה הלידה אחרי
 ושלחו הבטן נורא לי

 הרופאה הביתה. אותי
 לי שיש גילתה בניו־יורק
 הבטן. שרירי של היפרדות

 24/7 מיוחד מחוך לבשתי
”חודשים כמה במשך

 כשהשמיעו
 בלופים ברדיו

 שנאתיאחזה. ’דרכנו’את
 סצנת בתוך שיר היה זה

 הפוך, על בהפוך ששרנו חתונה
 הרגשתי מהקשרו. יצא הוא וברדיו
”הקהל ועל עצמי על מאוסה שאני

 ישראל". את לאהוב
לארץ? חזרו שלך ההורים למה •

מה לבכות והתחילו אוסלו הסכם על החתימה את בטלוויזיה ראו "הם
 עד נחכה שאם ידעו הם הנכון. הרגע והגיע בפתח שהשלום חשבו תרגשות,
 האמינו לא הם כי ביחד, תהיה לא לעולם המשפחה הספר, בית את שאסיים
ביוזמתי". לפה שאבוא

פה? הסתדרת איך •
 מבחינת בעיקר הספר, בבית קשה לי והיה בתל־אביב "גרנו

 וכעסתי ותנ״ך, גיאוגרפיה בהיסטוריה, כלום ידעתי לא לימודים.
 נשברתי שנה חצי אחרי לפה. אותי שהביאו שלי ההורים על

צבי׳". ל׳בית נרשמתי 17 בגיל הספר. בית את ועזבת־
לצבא? התגייסת לא •

 מהמקום אותי תלשו בכלל. זה את אותי ששואלים "מצחיק
 שנה חצי ואחרי זרה, לארץ אותי הביאו שלי, מהחלומות שלי,

 קשור היה לא הצבא פאק, דה וואט ראשון. צו מקבלת פתאום אני
וביקשת־ צבי׳ ל׳בית התקבלתי בדיוק צורה. בשום שלי לחיים
 המועד וכשהגיע הגיוס את שנים בשלוש לי דחו שירות. דחיית
אותי". ושחררו בנות עודף היה

 נפל "הבורגנים" בסדרה משמעותי והכה הראשון התפקיד
מלצ־ שבו הקפה לבית צבי". ב״בית לב׳ א׳ שנה בין עליה

 ביקש הקאמרית", "החמישייה מיוצרי צור, איתן נכנס רה
 נבון רב של הזוג בת לילך, תפקיד את לה והציע אספרסו
 ממש "לא א־תה. להתחיל מנסה שהוא חשבה היא בסדרה.

 עירן לפני הרבה היה וזה בו בטחתי לא אליו, התייחסתי
MeToo,מאז שחקנית, של בת שאני "בגלל צוחקת. היא *״ 
מיניות, הטרדות של לאפשרות מודעת הייתי ילדה שהייתי

לו". מחוצה וגם במקצוע
בעבודה? מיניות בהטרדות •ונתקלת

 בדרגות הוא השוני בזה, נתקלת שלא שחקנית "אין
הספר, לפי הטרדה לדרגת הגיע לא זה אצלי החומרה.

 ילדה שנראיתי בגלל פעם. לא שהוטרדתי לי ברור אבל
 כאל אליי התייחס לא העולם אישה, נעשיתי כשכבר גם

 כמו שחקנים, היו כנראה. לטובתי שיחק וזה מיני דבר
 נעים לא כך כל שהרגישו למשל, ד״ח) (נבון, דובל׳ה
 שלא אחרים גם היו אבל אותי, לנשק צריכים שהם

 מוכר שחקן עם שיחקתי דרכי בתחילת למשל, בחלו.
הכ בחוצפתו והוא נשיקה סצנת לנו הייתה מאוד.
 מה שזה השב הוא אולי שלי. לפה הלשון את ניס

 לו אמרתי אמיתי. להיות כדי לעשות שצריך
 אמר התווכח, הוא אבל לשון', בלי ׳סליחה,

 אני האם לשון. עם יותר טבע־ נראה שזה
בטוח, לא מ־נ־ת? הטרדה שזו להגיד ־כולה

 על שמחה אני מוטרדת. שהרגשתי למרות
מתחזקות. נשים שבזכיתה ־,Me Too תנועת . .

 אופטימית אני שלי, הבת על חושבת כשאני
שנ מה את לעבור תצטרך לא שהיא זה לגבי י:*^_
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 אזולאי חנה עם
ב״כפולים הספרי

 כשמלצרה לוהקה
ב״הבורגנים"

^ * 5
kg,

עברו". שלי בדור שים
 היה א-אפשר אבל אהה, בפרק לשחק אמורה הייתה היא ב״הבורגנים"

 דבר של ובסופו וגדל הלך תפקידה שהפגינה. הנדירות מהאיכויות להתעלם
 הרבה הסדרה, עם המזוהות השחקניות לאחת והפכה עונות שלוש נשארה היא

 שהפכה וינו־אלער, שרית עם ששרה "דרכנו" לשיר הכיסוי גרסת בזכות
).2002ב־ גל״צ במצעד השנה ללהיט(שיר

 זה", את ושנאתי ׳דרכנו׳ השיר את בלופים ברדיו שהשמיעו זוכרת "אני
 לזוג שרות ושרית שאני חתונה סצנת בתוך שיר היה "זה משחזרת. היא

 נורא. היה זה מהקשרו. יצא כך כל הוא וברדיו הפוך, על בהפוך שמתחתן
 ובטח הזה השיר את לשיר בוחרת הייתי לא לרדיו, שיר מקליטה הייתי אם

 מסוימת, בסיטואציה דמות בתור אותו שרתי ככה. אותו שרה הייתי שלא
בישראל". שלי המהות כל להיות הפר זה ופתאום

מפה? אותך והבריח אותך ששבר מה זה •
 מאוסה שאני הרגשתי צעירה שהייתי למרות דברים. מלא היו זה, רק "לא

 האהבה את איבדתי זה. את לסבול יכולתי לא הקהל, על ומאוסה עצמי על
 לי יחזיר זה בארצות־הברית, ללימודים אהזור שאם והרגשתי למקצוע שלי
 למדתי שם ללוס־אנג׳לס, ועברתי בניו־יורק שנה הייתי הזאת. האהבה את

 יכולה אני אם לראות ניסיתי במקביל שנתיים. במשך ucla^ תסריטאות
 אבל ושם, פה אודישנים עשיתי באמריקה. שחקנית להיות

 לא כי נמוך, פרופיל על שמרתי בזה. היה לא שלי הלב
 עבדתי מזלי. את לנסות שנסעתי יכתבו שבארץ רציתי

 בייביס־טר ועשיתי מלצרתי מזדמנות, עבודות מיני בכל
 'אני לה: אמרתי תמיר הורנשטין. דברה הרבה של לילדים

 וזה אותי׳. תחתני שאת בטוח אבל אתחתן, מי עם יודעת לא
רפורמית". בחתונה אותנו חיתנה היא שהיה. מה
 שנים? שלוש אחדי לפה אותך החזיר מה •

שלי חברים התיאטרון, פרסי טקס את בטלוויזיה "ראיתי
 באותו שם. להיות רוצה שאני הרגשתי ופתאום בפרסים, זכו

 האמנותי המנהל ניצן, לעמרי התקשרתי לחזור, החלטתי רגע
ברייטון׳". חוף להצגה'יומני נכנסתי וישר הקאמרי, של

 יצחק התיאטרון שחקן של בנו עידו, בעלה את
 בק־ להצגה הקאמרי של בהסעה הכירה חזקיה,
 לביקור הגיע בדיוק הוא .30 בת כשהייתה ריית־מוצקין

 את לראות ובא שנים, שמונה ועבד חי שם מסן־פרנסיסקו,
 שיש אמר "חזקי אביו. עם שיחקה שבה "אמדאום", ההצגה

 שמעתי ואני לקריית־מוצקין, איתנו שייסע מסן־פרנסיסקו מתמטיקאי בן לו
 כשפגשת־ חברתיות. יכולות ללא משקפיים, עם חנון ודמיינתי מתמטיקאי

 בעיניי חן מצא הוא שדמיינתי, כמו בכלל נראה לא הוא נדהמתי. בהסעה אותו
 לנו היו כי בתיכון, כבר הצטלבו דרכינו אותו, מכירה בכלל שאני והתברר

 חמישה הדרך. כל וריברנו לידי התיישב הוא חזרה בדרך משותפים. חברים
 הראשונה, בפעם התנשקנו ושם שלי ההולרת יום למסיבת בא הוא כך אחר ימים

 וחודש לארצות־הברית, הזר הוא שבועיים, ביחד היינו המועדון. של בשירותים
 נישואים". לי והציע לפה חזר הוא זה אחרי

פליחה? •
האמיתי. הדבר שהוא ידעתי ׳כן׳. אמרתי וישר וחצי, חודש אחרי "כן,

 סצנה בהצגה "הייתה
 חזקיה יצחק שבה

 מתנשקים ואני (בצילום)
 לה אראה תגדל כשמיה

 אמא שבה התמונה את
סבא" עם מתנשקת

 כבר שאני הבנתי 36 בגיל
בי. ראו שתמיד הלוליטה לא

 של אמא לתפקיד לאודישן הוזמנתי
 לא גם שוק. וחטפתי ,16 בת ילדה

 מיני, אדם בן עדיין אני כמה ידעתי
”שלי האנרגיה את שינתה הלידה כי

טבעת". ושלף ברך כרע הוא ופתאום יין שתינו כמהין, עם ניוקי אכלנו
הופתעת? •

 לא הטבעת אבל לשם. הולך שזה ידעתי אותו שפגשת־ מיום לא, "בכלל
 בסן־פרנסיסקו. מדהימה וינטג׳ בחנות אותה בחר שהוא אפילו לטעמי, הייתה

 לי שתהיה עד אהד לאף נספר לא בוא אבל כן, היא ׳התשובה לו: אמרתי אז
 לי הציע הוא ואז הטבעת את החלפנו לסן־פרנסיסקו, נסענו כלבבי׳. טבעת

 לביים חייבת הייתה ׳חני אמר: שלי אבא בחופה שוב.
 אבל בסרט, חיה שאני לי אמרו תמיד הזה׳. הרגע את גם
 תקציב שלי לחברים נתתי שחררתי. לגמרי החתונה את

 רוצה לא אני החתונה ׳עד להם: ואמרתי החתונה לארגון
אורחת". כמו באתי מכלום׳. לשמוע

מתחתנת. שאת לשמוע נדהמו בטח אנשים •
שלא היחידים היו שלי ההורים בשוק, היו "כולם

 את מאוד אוהבת אני אותי. מכירים הם כי הופתעו
 חזקי את הראשונה בפעם כשראיתי עידו. של ההורים

 עד בעיניכם', ׳כטוב בהצגה היה זה נדהמתי. בתיאטרון
 שגם הבנתי ובזכותו בעברית הצגה שום ראיתי לא אז
 סצנה לנו הייתה ב׳אמדאוס' מצוין. תיאטרון יש פה

 תהיה שמיה מחכה אני הבמה. על מתנשקים אנחנו שבה
 אמא שבה התמונה את לה שאראה כדי גדולה מספיק

סבא". עם מתנשקת
 את מגדלת את ועכשיו כישראל, ילדים לגדל רצית •

זה? עם מרגישה את איך בניו־יורק. מיה
 ממש בישראל, הילדים את שנגדל ברור לנו "היה

 תכננו יצא. ככה אבל קטנים, אמריקאים לגדל רצינו לא
 רדפה ושנה שם לחיים נשאבנו כבר אבל ילדינו, את כאן ללדת כדי לחזור

הילדים". עם יותר לחכות רצינו לא מאוהר. שנהיה עד שנה
ילד? עוד רוצה את •

 חולה אני אחד, ילד רק לי שיהיה מאמינה הייתי לא בחיים יודעת. "לא
 מבינה אני היום אחד. עוד לי שיהיה בטוחה לא כבר אני היום אבל ילדים, על

 כבר זה הבלגן בתור כשאת כי השני, אחרי אחד ילדים עושים אנשים למה
 החיים את שקיבלתי ואחר־ עצמאית, כבר מיה שניים. או אחד משנה לא

 עצמי את שואלת אני שוב. לזה להיכנס לי שבא בטוחה לא אני בחזרה, שלי
 לדמיין אפילו מצליחה לא אני שני, מצר לזה? הסבלנות לי תהיה מאיפה

אחת". בת רק לו שתהיה אכפת כך כל לא זה לעידו אחד. ילד עם עצמי את
 לעצמו". קשוב שמאוד אדם בן אני

הציע? הוא איך 0
הרא בפעם התנשקנו שבו המועדון של בשירותים לי להציע רצה "הוא

 הייתי דווקא כי חבל, ויתר. והוא תעז׳ ׳שלא אמרו שלו הברים אבל שונה,
 הנישואים הצעת את רוצה הייתי שככה ידע שהוא העובדה זה. על מתה
 כך ואחר מיומנה של להופעה אותי לקח הוא זה במקום הכל. אומרת שלי

לגמרי, ריקה הייתה המסעדה השעון. בכיכר יין בר יועזר למסעדת הלכנו

תעשו? מה אז #
 בניו־יורק, מדהים ישראלי מטפל אצל זוגי לייעוץ ללכת עומדים "אנהנו

 עושה הייתי בארץ הייתי אם הדרך. את לנו להאיר יצליח שהוא מקווה ואני
 התחלתי כבר מדי, גדול ריסק זה בארצות־הברית אבל להסס, בלי ילד עוד

קריירה". שם לעצמי לבנות
 לכאן? אותך תחזיר מקלט" ו״עיד "כפולים" של שההצלחה מצב יש 0

■ נבר״. סיי נבר מצב, שיש ברור אבל זה, על חושבת לא אני ״כרגע
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