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"כשכולם עשו ביג דיל 
מזה שאני מלכת היופי 
המרוקאית הראשונה, 
בכלל לא הבנתי על מה 
מדברים". אילנה שושן
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צת אחרי שהשמש זורחת על הוליווד הילס 
שושן  אילנה  שותה  בזהב,  אותן  וצובעת 
קפוצ'ינו חזק — "ההרואין שלה", כהגדרתה 
— נכנסת ליגואר האדומה ונוהגת במעלה 
ההר. בפתח מסלול הטיפוס היא מחנה, לוקחת שלוק 
כאיילה  הסלעים  על  לדלג  ומתחילה  המים  מבקבוק 
מתחננת  מתנשפת,  בעקבותיה,  מדדה  אני  שלוחה. 
לעצירה, כל עשרה צעדים שלי הם צעד אחד שלה, 
והיא נעתרת מפני שהדרך חשובה לא פחות מהתוצאה. 
כשעה לאחר מכן, כשאנחנו מגיעות לפסגה, היא מת־
חברת מהאייפון ליוטיוב, מעלה את "אנא בכוח" של 

עובדיה חממה, עושה מדיטציה ומודה לבורא עולם.
"זהו", היא מבשרת לי בדרך למטה, "אפשר לה־

תחיל את היום והוא יהיה מוצלח".
גם בחייה הפרטיים, 30 שנה אחרי שענדה את כתר 
שנ־ אחרי  ושנתיים  היופי  מלכת 
שושן  המלכות",  ל"מלכת  בחרה 
התיכוניסטית  קדימה.  שועטת 
לדוגמנית־ שהפכה  הרפתנית, 
שחקנית ואשתו של מפיק, מיתגה את עצמה מחדש. 
היא  נשית.  העצמה  למען  חברתית  פעילה  הטייטל: 
מעמד  על  בהרצאות  ארצות־הברית  ברחבי  נודדת 
האישה, ובשבת הקרובה היא תעשה את זה בפסטיבל 

הסרטים הרוחני שיתקיים בסינמטק תל־אביב. 
גם הפעם היא תטוס ארצה על חשבונה, וגם הפעם 
היא תיתקל בשאלה מה מניע אותה להתמסר לפעי־
לות הזאת בפול טורבו. גם הפעם שושן תאמר שהיא 
מוכנה לנסוע לכל מקום שאליו תוזמן אפילו כדי 

לשנות את זווית הראייה של אישה אחת ויחידה מפני 
שהיא מאמינה שזו המשימה שהוטלה עליה. יהיו מי 
שיגיבו במחיאות כפיים, יהיו כאלה שיגלגלו עיניים 

בתדהמה. 
לשושן,  שתמתין  היחידה  השאלה  זו  תהיה  לא 
הרבה  ה־50.  הולדתה  יום  את  באפריל  חגגה  אשר 
גבות הורמו לפני שנתיים כשבעלה, מפיק הקולנוע 
משה דיאמנט, העתיק את מגוריו ללואיזיאנה והיא, 
הנאמנה  האישה  את  שיחקה  עשורים  שני  שבמשך 

שהולכת אחריו לכל לוקיישן, נשארה בביתם. 
הכל  ו"אצלנו  גורפת  הכחשה  היה  הראשון  השלב 
בסדר". בשלב השני הוציאו בני הזוג הודעה מסודרת, 
שלפיה הפרדת הכוחות נובעת מכך שהוא עובד ואילו 
היא שוקדת על תואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה. 
תק־ ערוץ  פתחנו  כבר  ואני  כשהיא  השלישי,  בשלב 
שורת, גילתה לי שושן שהם החליטו לחכות עד ספט־

מבר, אז בתם אלינור (18) תארוז מזוודה ותצא ללמוד 
ביולוגיה ואמנות בדיוויזדון קולג' שבצפון־קרוליינה, 
המכללה שבה משלים אחיה מייקל (20) את לימודיו 

במתמטיקה ומדעי המדינה. 
עכשיו אנחנו יושבות בפינת האוכל שמשקיפה על 
גר"ש  "בפועל  עמוקה.  נשימה  לוקחת  ושושן  העמק, 
"אנחנו  מבהירה.  היא  להשתמש",  התחלנו  לא  עוד 
מתרגלים את פר"ד ואני מקווה מאוד שנגמור את זה 
יפה, בלי בלגן. יכולנו להמשיך את ההצגה של הוא שם 
ואני כאן, הרכילות לא הזיזה לי, אבל שאלתי את עצמי 
איזו דוגמה אני נותנת לילדים שלי. הרי ילדים לוק־
חים דוגמה מהמעשים שלך, לא מהדיבורים שלך, וזו 

וד ו לי יר, הו סמדר ש

מלכת היופי המיתולוגית אילנה שושן ובעלה 
מפיק העל משה דיאמנט היו הזוג הנוצץ של 

הקהילה הישראלית הגדולה בלוס�אנג'לס. אבל 
משהו השתבש. בראיון ראשון מאז הפרידה 
הדרמטית, מדברת שושן על השינוי בחייה 

ומבטיחה: "לחיים שלי יוכל להיכנס רק גבר שלא 
ינסה לשנות אותי לפי הצרכים שלו"
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לא חוכמה לטחון עד מחר. שאלתי את עצמי 
באיזו זכות אני קוראת לנשים אחרות ללכת 
עושה את  שלהן כשאני לא  החלומות  אחרי 
זה. הושבתי את הילדים לשיחה ואמרתי להם 
מאיתנו  אחד  שלכל  נפרדים,  ואבא  שאמא 
יש זכות לחיות את חייו כרצונו, בעצמאות 

מלאה, ובאותו היום התחלתי להתנוסס".
זה  מה  אבל  בהשכלה,  החור  על  סליחה 

להתנוסס?
את  בו  ושהדבקתי  שהמצאתי  פועל  "זה 
החברות שלי ללימודי הקבלה ולתהליך ההע־
צמה. הוא נגזר מהמילה 'נס' ויש לו משמעות 
נוספת — לנוס ממקומות צרים ונמוכים אל 
ראש התורן. זה מה שיקרה לכל אישה כש־
תבין שהיא לא יכולה גם לאכול מהעוגה וגם 
להשאיר אותה שלמה. כלומר, גם לבטל את 
רצונותיה ואישיותה וגם להמשיך לשחק את 
הקורבן. היא זו שהכניסה את עצמה למלכודת 

ורק היא יכולה להוציא את עצמה משם".
את מעודדת נשים להתגרש?

שאם  מאמינה  אני  להפך.  פתאום?  "מה 
נשים יתחילו לנהל את חייהן בשוויון אמיתי, 
תצא  האישה  הנישואים.  לחיי  יתרום  רק  זה 
מהעמדה הקורבנית ולא תפיל את התסכול 
הרבה  השוויונית  הזוגיות  בעלה.  על  שלה 

יותר מאושרת, ואל תגידי לי שאני מדברת 
בבקשה.  מהחיים?  דוגמה  רוצה  בתיאוריה. 
תראי מה קורה לאמהות הטריות. עד אתמול 
לא ידעת מה זה להיות אמא ומהרגע שילדת 
את יודעת הכל. את לא מרשה לבעלך לה־
לוקחת  את  ולרחוץ.  ולהאכיל  חיתול  חליף 
על עצמך את כל התפקידים מפני שאת לא 
את  שרק  חושבת  שאת  מפני  עליו,  סומכת 
יודעת מה טוב לילד, ואחרי זה את מקטרת 
אותך  דחף  מי  מתמוטטת.  ושאת  לך  שקשה 
לפלונטר הזה? צמצמי את האגו האמהי שלך, 
תני לאבא של התינוק את ההזדמנות לגדול 
ולפעול ולהיות מעורב, הרי הוא לא טיפש או 

מוגבל". 

שניים זה מספיק
את  וגודשת  בלהט  מטיפה  כשהיא  כיום, 
האתר שלה בתיעוד מצולם — כאן ביום עיון 
עסקים  בעלי  של  בכנס  שם  ביו־סי־אל־איי, 
מופת־ שושן   — בכנסת  ובאמצע  קטנים 
מגיל  שכנו  מהמסרים  שרבים  להיווכח  עת 
לא  שהיא  אלא  שלה,  הכלים  בארגז  צעיר 
חיים  היו  לא  שלי  "לאמא  בקיומם.  הבחינה 
משלה מפני שהיא גידלה שבעה ילדים", היא 

מספיק.  זה  ששניים  החלטתי  "ואני  אומרת, 
מסוים  משפט  לצטט  יכולה  לא  אני  זכותי. 
שאמי נהגה לומר לי ונשבעתי לא לומר אותו 
לבתי, מפני שמגיל 12 גדלתי בכפר הנוער 
היתה  והיא  לפנימייה,  אותי  שלחו  בן־שמן. 
אי של חינוך שוויוני. כשכולם עשו ביג דיל 
מזה שאני מלכת היופי המרוקאית הראשונה, 
בכלל לא הבנתי על מה מדברים. לא הכרתי 
שום מגבלה בגלל היותי אישה או בגלל היותי 
בת לעדות המזרח או בגלל שבאתי משכבה 
דאגה  וכשהחברה  נמוכה,  סוציו־אקונומית 
הפרצוף  מול  האלה  העובדות  את  להעמיד 
שלי הסתכלתי עליהן ולא ראיתי בעיה, אלא 
את הדרכים להתמודד איתה או לעקוף אותה. 
עד היום זה ככה. אין בלקסיקון שלי 'אני לא 

יכולה'. זה ביטוי שפשוט לא קיים". 
אבל החברה, לטענתה, גדעה את כנפיה 
כשניסתה להמריא ולעוף. "בגיל 20, עם 
הכתר על הראש, הודעתי שאני אהיה עצ־

מאית מבחינה כלכלית והייתי הדוגמנית 
הישראלית הראשונה שטסה לעבוד במי־

לאנו ובפריז. כבר אז התחלתי את מה שרק 
עכשיו, אחרי 30 שנה, אני מעזה להמשיך 
— את הבחירה החופשית שיש לך כבן חו־
רין. אם יש דבר אחד שעליו אני מצטערת, 

הראשונים",  נישואיי  זה  מצטערת,  ממש 
היא מודה. "הייתי בסך הכל בת 24, וכולם 
אמרו לי, 'מה את חושבת לעצמך? שתמיד 
עשיר,  חתיך,  טוב,  בחור  הוא  יפה?  תהיי 
הוא אוהב אותך, מה עוד את רוצה?' כולם 
זה גם המשפחה שלי וגם הברנז'ה של עולם 
האופנה. אז התחתנתי כדי לרצות את הח־
ברה ואחרי חודש ידעתי שעשיתי שגיאה. 
כוח  אזרתי  הטעות  את  להנציח  במקום 

לקום וללכת. סירבתי להיות קורבן". 
דיאמנט  למשה  כשנישאה   ,30 בגיל  גם 
את  איתו  והקימה  שנה  ב־14  ממנה  המבוגר 
ומ־ כמלהקת  עבדה  שבה  סיגניצ'ר  חברת 
פיקה, היא המציאה דפוסי התנהגות שכיום 
מהווים חלק ממשנתה הסדורה. "ילדתי את 
מייקל בלוס־אנג'לס, רחוק מהמשפחה הטב־
עית שלי, ושאלתי את עצמי מה יקרה אם יום 
אחד לא אחזור הביתה מפני שבכביש המהיר 
אקלע לתאונה", היא מתארת. "הבנתי שאני 
לס־ ולאפשר  שלי  האגו  את  לצמצם  חייבת 
ביבה להשתתף בגידול של מייקל כדי שהיא 
לא תהיה לו זרה. אמרתי לשלושת ילדיו של 
משה שאצלי הם לא יהיו חורגים או חצי אחים, 
ופעם בשבוע הבאתי את מייקל ללימור, בתו 
כדי  בת 20,  אז  שהייתה  משה,  של  הבכורה 

שהם יהיו אחים לכל דבר". 
אבל בהמשך הדברים החלו להשתבש. 
"כשמייקי היה תינוק שכרתי מטפלת והט־
סתי את שניהם ללוקיישן, עם ילד אחד קל 
לעשות את זה", היא מחייכת, "אבל כיוון 
שהייתי כל כך מאוהבת בו רציתי עוד וכ־
שילדתי את אלי, 15 חודשים לאחר מכן, 
להיות  רציתי  מסובך.  יותר  היה  כבר  זה 
שאי־אפשר  מפני  מלאה  במשרה  אמא 
להיות חצי אמא, וכשרציתי לעבוד הרגש־
תי שכל סדר העדיפויות שלי השתנה. היו 
לי משקולות על הרגליים. אמנם אלה היו 
משקולות של אהבה, אבל עדיין משקולות. 
מרצוני החופשי לקחתי טיים אאוט וככה 
הנשים.  לרוב  שאורבת  למלכודת  נפלתי 
את מחליטה לפרוש או להוריד הילוך, ומי 
וכבר  יגדלו  הילדים  שכאשר  לך  מבטיח 
ולמ־ לקצב  לחזור  תוכלי  לך  יזדקקו  לא 
עמד שהיו לך לפני שהם נולדו? לקח לי 
זמן להבין שאני חיה בסוג של כלא. שי־
כנעתי את עצמי שאני מאושרת. גידלתי 
שני ילדים מקסימים, וכשהתגעגעתי לה־
פריה אינטלקטואלית ריצפתי את המחסן 
שמאחורי הבית, פתחתי בו משרד וקראתי 
לע־ לעצמי  הרשיתי  לא  אבל  תסריטים, 
מוד בזכות עצמי בתור אדם. תמיד הלכתי 
אחריו. לא רציתי שהילדים ייפרדו מאבא 
שלהם, שחי קולנוע, אז נסענו אחריו לכל 
הונג־קונג.  פיטסבורג,  ונקובר,  לוקיישן. 
אפילו לא ראיתי בזה הקרבה מפני שהעד־

פתי לראות את שלמות המשפחה".
נקודת מפנה ראשונה סומנה לפני כעשר 
משה  אחרי  הלכו  והילדים  כשהיא  שנים, 
לדרום צרפת. "הבנתי שזה לא הוגן לכפות 
עליהם את החיים שלנו, ואחרי ארבעה חוד־
שים בדרום צרפת טסתי ללוס־אנג'לס והת־
חננתי להנהלת בית הספר שתאפשר למייקי 
ואלי לחזור". את עצמה היא החזירה לקריירה 
בעלה  ללא  כשהפיקה  האמהות,  טרום  של 
שצילומיו  דמיוניים"  "גיבורים  הסרט  את 
"בשביל  הגדול.  בחופש  בניו־יורק  התקיימו 
הילדים זו הייתה מעין קייטנה ולרגע חשבתי 
שהנה, אני לא בוחרת בין אמהות לקריירה, 
אני גם וגם", היא משחקת את הבזק האושר 
לפני  נגמר  הגדול  "החופש  מתחרטת.  ומיד 
כדי  ללוס־אנג'לס  אותו  העתקתי  אז  הסרט, 
הלימודים.  שנת  פתיחת  את  אפספס  שלא 
ככה המשכתי לג'נגל בין קריירה לשיעורי 
בית וחוגים. בנוסף לכך הייתי אחראית על 
חיי החברה שלנו, שהם חלק בלתי נפרד מע־

בודתו של מפיק סרטים — אתה חייב לארח 
ולא  בנקאים,  עם  לדינרס  ולצאת  שחקנים 
פעם חשבתי: גם אני רוצה שתהיה לי 'אשתי', 
מישהי שדואגת לבית ולילדים ולשגרה כדי 

שהראש שלי יהיה אך ורק בעבודה".
"הצעד  מכריזה:  היא  בהרצאותיה,  כיום, 
תלמדו  שאתן  הוא  שלכן  בשחרור  הראשון 
לשחרר את הילדים, תנו לאבות שלהם לטפל 
בהם וכל הצדדים יהיו מרוצים. אתן תרוויחו 
והיל־ מעורבות  ירוויחו  האבות  חופש,  קצת 

"יכולנו להמשיך את ההצגה 
של הוא שם ואני כאן, הרכילות 

לא הזיזה לי, אבל שאלתי 
את עצמי באיזו זכות אני 

קוראת לנשים אחרות ללכת 
אחרי החלומות שלהן כשאני 

לא עושה זאת. הושבתי את 
הילדים לשיחה ואמרתי להם 

שאנחנו נפרדים, ובאותו היום 
התחלתי להתנוסס". להתנוסס? 

"זה פועל שהמצאתי"
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"כל הנשים, בכל העולם, סובלות מבעיות זהות". מוכתרת 

"אני לא חולמת על הכנסת". עם פנינה רוזנבלום
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"גידלנו שני ילדים מקסימים". משה דיאמנט



דים ירוויחו מזה שיש להם שני הורים. הש־
וויון קיים בחוק, אבל הוא לא בא לידי ביטוי 
אנטי־ נגד  החוק  כמו  שהוא  מפני  במציאות 
שמיות. אפשר לחוקק אותו, אבל אי־אפשר 
לכפות על מישהו לא לשנוא יהודים. אנחנו 
צריכות לפעול כדי לתרגל את המחשבה של 
שוויון לנשים, וההתחלה היא בכך שכל אישה 

תשנה משהו בתוך ביתה". 
חיו  שאילולא  משערת  היא  בדיעבד 
בהוליווד, בין סרט לסרט, הכל היה אחרת. 
אולי הם לא היו יכולים לאפשר לעצמם 
את הבית הענקי שבו היא וכלבת הלברדור 
סאני ממתינות לחופשת החג שבה יחזרו 
יותר  בבית  שני,  מצד  מהקולג'.  הילדים 
קטן, אולי הם לא היו מאבדים את הדבק. 
מהרהרת.  היא  המקצוע",  של  המחיר  "זה 
חדש  לוקיישן  צץ  צרפת  דרום  "אחרי 
מוחלט.  וטו  שמתי  שעליו  בולגריה —   —
אמרתי, 'אם אירופה אז רק ישראל', והח־

לטנו שכולנו יוצאים לשנת ניסיון בתקווה 
שניקלט. הילדים למדו בבית הספר האמ־
ריקאי בכפר־שמריהו ונהנו, גם מזה שהנ־
סיעה לבית הספר אורכת עשר דקות ולא 
שעה וגם מחיי החברה הישראליים שאין 

כמותם, אבל בסוף השנה, כשישבנו לדיון 
רוצים  שהם  אמרו  ואלי  מייקי  משפחתי, 
בארצות־הברית. היה לי  ללמוד במכללה 
עצוב לעזוב את ישראל, בשנה הזאת חז־

רתי להצטלם, קניתי כמה חתיכות נדל"ן 
והתחלתי לשפץ, באמת שרציתי להישאר, 
לילדים  אמרנו  לעשות?  יכולתי  מה  אבל 
שזו שנת ניסיון והבטחות חייבים לקיים".

גם גברים מוזמנים
ללמוד  החלה  היא  להוליווד  בשובם 
המורה   — ירדני  איתן  הרב  אצל  קבלה 
הרוחני של מדונה, דמי מור ואשטון קוצ'ר 
שהגע־ הרגשתי  הראשון  בשיעור  ("כבר 
תי הביתה והבנתי מה ההבדל בין להוביל 
לבין להיות מובלת") — וגילתה את עולם 
שיכולתי  "ברור  הפתוחה.  האוניברסיטה 
ללמוד באל־איי, אבל לא רציתי לקבל את 
רציתי  אמריקאית,  בגרסה  החברה  מדעי 
כך  ולשם  הישראלית  ההוויה  את  להכיר 
מקורסים  שמורכבת  מערכת  לי  תפרתי 
שונים שעניינו אותי", היא מספרת. "ככל 
שהשפה  הבחנתי  בלימודים,  שהעמקתי 

היומיומית שלי משתנה. כבר לא שאלתי 
את בעלי, 'אכפת לך שבשלישי בערב אני 
אלך עם חברות להרצאה?' הבנתי ששאלה 
כזאת קטנה ותמימה חופרת לי מלכודת. 
הרי כשאישה מבקשת רשות ושומעת 'לא' 
ולמרות זאת הולכת להרצאה, היא מורדת. 
לפני שנתיים, כשעלתה האפשרות לעבור 
שלי  החיים  'סטופ':  אמרתי  ללואיזיאנה, 
פה, יש לי שני ילדים שגומרים את התי־

כון וגם אני לומדת. בנות הולכות בעקבות 
המסורת,  של  שעתוק  זה  שלהן,  האמהות 
ולא רציתי שהבת שלי תראה שאמא שלה 

לא רצינית, מתחילה סמסטר ונוטשת".
לעתים קשה לעקוב אחר קו המחשבה של 
ובש־ החזיתות  בכל  יורה  שהיא  מפני  שושן 
טף. לפני דקה דיברנו על כסף ("הצ'ק שלי זה 
החופש שלי, אבל מי שמחזיק את פנקס הצ'־
קים הוא הגבר, וכשאישה מרוויחה 3,600 שקל 
היא בקושי משלמת למכולת ולמטפלת ולא 
יכולה להרשות לעצמה לרוץ לפוליטיקה"), 
ופתאום היא קופצת ומתייצבת לצדה של ד"ר 
("כולם  בן־שמן  מימי  חברתה  אינס,  אורלי 
הזהירו אותי לא להתערב, אפילו שלחו מי־
הפחיד  לא  וזה  בעניינים  אצלי  שיחפש  שהו 

אותי בכלל"). אבל יש מכנה משותף בין המ־
עברים החדים. "זה לא משנה אם את מדענית 
או שחקנית", היא פוסקת, "בכל מקום שבו את 
את  שלובשת  זו  שאת  לזכור  עלייך  נמצאת 
שדואגים  גברים  מספיק  בחדר  יש  החצאית. 
זה לזה ומקמבנים זה לזה, והתפקיד שלך הוא 
לדאוג לנשים ולהשמיע את הקול הנשי שהוא 
קולה של המדינה, הרי נשים הן אלו שמודעות 

לצדדים האנושיים של החברה". 
אילנה, תפסיקי להיות תמימה. יש מקרים 

שבהן אישה לאישה זאבה.
"נכון", היא מודה, "יש גם בוסיות רעות. 
רוצות  הן  הטופ  של  לטופ  מגיעות  כשהן 
להיות שם לבד. הן חושבות שההצלחה שלהן 
תהיה הרבה יותר גדולה אם אף אישה לא 
תעמוד לצדן ולא מבינות עד כמה הן טו־

עות, העובדה שהן לבד בפסגה רק מחלישה 
אותן. נשים אף פעם לא יהיו חלק ממועדון 
הקצינים ולכן אנחנו, שעוברות חוויות זהות, 
שתאפשר  הסולידריות  את  לייצר  חייבות 
לנו להתקדם. אנחנו צריכות לחדד את חוש 
מפתח  בעמדות  נשים  ולהוקיע  הביקורת 
שלא מקדמות את בנות מינן, ובמקביל כל 
אישה, במעגל שלה, חייבת להבין שיש גם 
נשים שבאמת מעדיפות להישאר בבית, עם 
החיתולים והבישולים, לא לשפוט אותן ולא 

לתבוע מהן לרצות את החברה". 
בלוס־אנג'לס  הקימה  היא  שנה  לפני 
לאר־ והחלה  נשים"  מעצימות  "נשים  את 

"הוראות  והרצאות.  עיון  ימי  סדנאות,  גן 
הפעלה? לא אצלי", היא מדגישה. "אני רק 
מראה צורת מחשבה אחרת, מחוץ לקופסה. 
וגם גברים מוזמנים, שלא יפחדו. זה באמת 
לטובתם". במפגש שהתקיים בשבוע שעבר 
הפילנתרופית  של  בביתה  בבוורלי־הילס, 
אם  שושן  נשאלה  זימן,  דפנה  והסופרת 
רע  או  טוב  הישראליות  הנשים  של  מצבן 
"כל  שלפה:  והיא  האמריקאיות,  של  מזה 
הנשים, בכל העולם, סובלות מבעיות זהות 
של חוסר קידום ואפליה, אבל נשות קריירה 
הז־ תקרת  על  מתלוננות  בארצות־הברית 

כוכית. בישראל, ארץ צעירה ומיליטנטית, 
עם חינוך פטריארכלי, יש גם תקרת זכוכית 
וגם תקרת ברזל. זה מטבע לשון שלי", היא 
נקשה באצבע על כתפה. האמריקאיות לא 
הבינו את הרמז. הישראליות הבינו והגיבו 
הדר־ של  הכינוי  זה  "ברזלים  מר.  בגיחוך 

גות", היא פירשה את הבדיחה. 
לאן את רוצה להגיע? 

כשבחרו  להתחייב?  צריכה  אני  "למה 
דווקא בי ל'מלכת המלכות' הבנתי שזה הרכב 
שבו אפשר לנהוג כדי להעצים את הנשיות 
שמ־ והארגונים  העמותות  כל  את  והזמנתי 
קדמים אג'נדה נשית לעלות לרכב ולהצט־
רף למסע. מצדי שכולם ייקחו עליי טרמפ. 
האג'נדה יותר חשובה ממי שעומד בראשה. 
בכל ביקור בארץ אני נפגשת עם מתנדבות 
ופעילות ויועצות לקידום מעמד האישה, לא 
פעם אני עדה לתחרות ואפילו ליריבות שבין 
אותה  בעד  שכולן  למרות  השונים,  הגופים 
המטרה. דווקא בתור אחת שכאילו באה מב־

חוץ, אני זו שמגשרת".
להגיע  היא  שלך  שהשאיפה  להיות  יכול 

עד לכנסת?
לנון,  ג'ון  של  האמירה  את  אוהבת  "אני 
תוכניות  עושים  כשאנחנו  קורים  'החיים 
אחרות'. כמפיקת קולנוע אני יכולה להוסיף 
יהיה  מה  קובע  היום  של  שהסט־אפ  ולומר 
מחר, אבל דווקא מפני שאני שואפת לשנות 
את המודעות ואת המפה אני לא חולמת על 
הכנסת. משמעת מפלגתית רק תנעץ לי מק־
שיפריעו  חסמים  תיצור  היא  בגלגלים,  לות 
לי לקדם את האג'נדה הנשית. אני כועסת על 
פוליטיקאיות שמוותרות על האינטרס הנשי 
לשכוח  אסור  המפלגתי.  האינטרס  לטובת 
שבכנסת ישראל עדיין יש יותר מ־100 גב־

רים, כך שאין לנו שום סיבה למסיבה".
ולך באופן אישי? מה עם חתונה שלישית, 

אהבה?
"סיימתי ללדת ואין לי עניין לגדל ילדים 
של אישה אחרת. לחיים שלי יוכל להיכנס רק 
גבר שלא ינסה לשנות אותי לפי הצרכים שלו, 
אבל בכל מקרה זה לא יהיה מחר. אני אמשיך 
ללמוד לתואר שני. רק אחרי הדוקטורט". •
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"לקח לי זמן להבין 
שאני חיה בסוג של כלא. 
שיכנעתי את עצמי שאני 

מאושרת. גידלתי שני ילדים 
מקסימים, וכשהתגעגעתי 

להפריה אינטלקטואלית 
ריצפתי את המחסן 

שמאחורי הבית, פתחתי בו 
משרד וקראתי תסריטים, 

אבל לא הרשיתי לעצמי 
לעמוד בזכות עצמי בתור 
אדם. תמיד הלכתי אחריו"
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"הצעד הראשון בשחרור שלכן הוא שאתן תלמדו לשחרר את הילדים". עם מייקל ואלינור

"לאמא שלי לא היו חיים משלה, מפני שהיא גידלה שבעה ילדים". מדגמנת
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חברה לספסל הלימודים. מדונה


