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אלים,בניהיולאהם
משפחתעצמם.האלים

»«,S8s־

עסק
חשנעתי

מהתקופהלאבקלות.מתרגשתלאגורןענת
איומיםבגללשניצליםשלפטישעםשישנה

סירבכשהואלאדרוקר.רביבזוגה,בןעל

זרע".לגנוב"כמעטנאלצהוהיארביעילילד
צבא',אחרי׳טיולשלמהעריכהלאאפילו

סבגחןבתשלהבכימולקרהאותהשהוציאה

גםמקרה,ובכלהטלוויזיה.אתלכבותלהוגרמה

לעומתמתגמדותשלהשהדרמותיודעתהיא
׳דיין:שלה,התעודהבסדרתשצפותאלה
הבגידות,אתהבוחנתהראשונה׳,המשפחה

שאפיינובאהבההחמורוהמחסורההתאבדויות

שישישראליתהכיהאצולהשושלתאת

בהרליהגבריאלצילום:בר־חייםגבי
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משפחתוכה.עד
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גורן־דרוקרמשפחתשלבבית

שניהאחרונותבשניםמככבים

נתניהו.ובנימיןדייןמשהשמות:

התי־היוצרתאתמלווההראשון

עודית

$TS1$התיעודית$TS1$

$DN2$התיעודית$DN2$מהעבו־כחלקשנתיים,כברגורןענת

דה

$TS1$מהעבודה$TS1$

$DN2$מהעבודה$DN2$הראשונה׳המשפחה׳דיין:הסדרהעלשלה

הכיהדברדייןשושלתקורותאתשמגוללת

בןאתמלווההשנילנו.שהייתהלאצולהקרוב

זמן,יותרהרבהדרוקר,רביבהעיתונאיזוגה,
עייפות.סימניללא

ככהומישהובהצגההיינוימיםכמה"לפני

איךו׳תראההבחירותעללרביבצעקבזלזול

שלאמהלךיעזורלאזהביבי,אתקיבלת

נעים".היהלא"זהגורן.מספרתתעשה"׳,
ההואשהאישזהנעיםשלאשמהחושבתאני

אתאךעוזר.לאזהעושים,שלאמהצדק.

זה?אתמסבירה

הדיינית,והכריזמהשליהסדרה"אפרופו

איךרואהאתפגיע.לאשהואלדרגההגיעביבי

לביבידייןאתלהשוותשנימצדלו.סולחים
שמשחיתאדםזהביבילדיין.עווללעשותזה

שלו.האישיותהאג׳נדותלטובתשלמהמדינה

זההכריזמהמבחינתאבלנשים.זייןדיין

כמעט".מוסברלאמשהו
רגעלךאפילושהיהמניחהאניזאת,ובכל
חשש.של

יותרהצוללותתחקיראתעשה"כשרביב

ואנילחו"לנסעשהואזוכרתאנילו.חששתי

שללאמאהילדים.עםבביתלבדלישוןפחדתי

רקהיהליהמיטה,לידנבוטהיהשרוןאריק
שח־זוכרתאני]צוחקת[שניצלים.שלפטיש

ששתי

$TS1$שחששתי$TS1$

$DN2$שחששתי$DN2$אצלנו.לישוןבאשלישאבאכךכל
רביבעםבראשכראשזהאתמיקםכשביבי

אבלמופרך,נשמעזהלפרסונליזהאתוהפך

בודדשאדםמופרכיםאירועיםכאןהיוכבר

הוארביבבגדול,אבללידיו.החוקאתלוקח

כלכאלהלדבריםשלווההתייחסותמצפןכזה

מני־אניבכלל.לזהנכנסלאהואמדויקת.כך

חה

$TS1$מניחה$TS1$

$DN2$מניחה$DN2$ניכר".לאזהאבלאיפשהובונוגעשזה

הדב־איךאיומים.מכתביגםבעברקיבלתם

רים

$TS1$הדברים$TS1$

$DN2$הדברים$DN2$בבית?האקליםעלמשפיעיםהאלו

ביטחון.משרהמאודהוארביבעם"בחיים

ששוםתחושהנותןבפרופורציות.הכללוקח

האיומיםאחריגםלקרות.יכוללארעדבר

זהכיהמאבטחאתהורדנושבועאחריההם,

לךוישמוזר.היהזהמיסודו.מופרךלנונראה
הס־לאיבינו.שהםרוצהלאשאתבביתילדים

ברנו

$TS1$הסברנו$TS1$

$DN2$הסברנו$DN2$,הזההדברעלהפתאוםלאחרונהרקלהם

שלהחייםעלשאיימויודעשהואהבכור,אצל
ייחסנולאשאנחנובזמןחילחל,זהשלו.אבא

עליו.השפיעשזהכנראהגדולה.חשיבותלזה
."12בןהוא

תהרוג"ענתאצלנו:בראיוןבעברסיפררביב

אליי.שהגיעסמסלךאקראבואאבלאותי,

׳מישהודווקא.משטרתייםממקורותהגיעזה

בשאיפהאחריך,עוקביםשבמשטרהסיפר

התדמיתאתלשבורשיאפשרדבר,כללגלות

מי־בילויתחביביעלסיפרהואשלך.הנקייה

ניים,

$TS1$,מיניים$TS1$

$DN2$,מיניים$DN2$שאספו,למידעכדוגמהושלך,ענתשל
גדו־הערכהמתוךשתדע,רקלהם.עוזרשלא

לה

$TS1$גדולה$TS1$

$DN2$גדולה$DN2$לשניכם׳".וחיבהשלךלעבודה

נו?

בתחושהחיהאתאלוהים.פחדזהנו.מה

ומחפש?עלייךמסתכלהזמןבלשמישהו

אופן,שהואבאיזההוקלטשרביבמניחה"אני

לב־שבאואירועיםכמההיובפלאפון.בבית,

דוק

$TS1$לבדוק$TS1$

$DN2$לבדוק$DN2$אתמנהליםלאאנחנובגדולהאזנות.שיש

האומללעלליצרלפעמיםהעניין.בצלחיינו

להתמודדשצריךכזה,ישאםומצותת,שיושב
כברשילכוהילדיםעלצרחותעםהזמןרוב

להסתיר.מהלהשאיןמשפחהאנחנולהתקלח.

אםגםרביב,)צוחקת(אישית.לאכלכלית,לא

יכול".לאהואמשהולעשותרוצההיההוא
המינית?ברמה

ישוביביאניהזהבמקדהאישית."מינית,

מר־מונעיםשנינוהדוק.פעולהשיתוףבינינו

כיב

$TS1$מרכיב$TS1$

$DN2$מרכיב$DN2$יס־לאשהואושומריםהחייםהנאותאת

תבך".

$TS1$."יסתבך$TS1$

$DN2$."יסתבך$DN2$

XXX

היאדייןמשפחתעלשלההחדשההסדרה

יוצרת,45גורן,שלהחגורהעלגולגולתעוד

הארדקוררוקוביןשניםכברשנעהתיעודית
׳א׳עלחתומההיאיותר:קליליםלמחוזות

מחו־רביבו,אורלינחשפהשבוהנשיא׳,מבית

ללת
$TS1$מחוללת$TS1$

$DN2$מחוללת$DN2$שעסקהקמפיין׳,אנשי׳כלקצב;פרשת

שליווה׳הרצוג׳,;2006שלהבחירותבמערכת
עתירתוכתבההממשלה;לראשותהמועמדאת

בןשמוביל׳המקור׳בתוכניתששודרהרייטינג

ביטן.דודח"כאתליוותהובהזוגה,

בתוכניתככתבתקדנציההעבירהבמקביל,

׳בנות',בתוכניתפאנלכחברתישבה׳אנשים׳,
רוקושלהחדשהבעונההשתתפהולאחרונה

חורכתהיאשבהצבא׳,אחרי׳טיולהמסעות

והשחקניתהתסריטאיתעםהפיליפיניםאת

בתוכ־הגבריםלזוגשבניגודאלאסבג.חןבת

נית,

$TS1$,בתוכנית$TS1$

$DN2$,בתוכנית$DN2$יצאולאהשתייםתורן,וגלרוזנברגפבלו

הסתדרלא"זהבעיניים.לבבותעםמהחוויה

היאבחיים",אחתכלשלהמקוםבגללבינינו

וזו־ילדיםארבעהעםקשישה"אנימסבירה.

גיות

$TS1$וזוגיות$TS1$

$DN2$וזוגיות$DN2$גדולענייןמצאתילאאנישנה.20של

מק־מאותוכביכולשאנחנופיעלאףבחייה,

צוע

$TS1$מקצוע$TS1$

$DN2$מקצוע$DN2$ואניתסריטאיתיותרשהיאלמרות

שהאבקההואמהותיהכיההבדלאבלברוקו.

החוויותסימילאק.זהמכירהשאניממכרתהכי

איןשליפסיכדליותעינייםדרךעוברותשלה

טובמרמורזהמהיודעתלאוהיאהחיים.על

ילדים".ארבעהשלכזה
ביניכן?הפעראתלךשחידדרגעיש

עליוויתרושבסוףקשה,מאודרגע"היה
הטל־אתלסגוראותיהובילגםוזהבעריכה

וויזיה

$TS1$הטלוויזיה$TS1$

$DN2$הטלוויזיה$DN2$סיורהיההפרק.שלדקותעשראחרי

שלםרובעשםישבמנילה.הזבלבהרשעשינו

זמןאחריבאשפה.זבל.בתוךשחייםאנשיםשל

לראותקשהלההיהלבכות,התחילההיאקצר
אותםולשאולאיתםלדברהתחלתיאניילדים.

להיות".רוציםהםמהועלשלהםהחייםעל
שלך.לתפקידנכנסת

כיוגםלעשות,יודעתשאנימהזה"כי

והיאעניין!בהםמצאתימעניין.זהאתמצאתי

בוכה.היאאיתם,לדבראואיתםלשחקבמקום

תח־בוכה!היא׳אבללי,אומרהבמאיכךאחר

בקי

$TS1$תחבקי$TS1$

$DN2$תחבקי$DN2$!אותי,מענייניםהםאליה!׳תתייחסיאותה
צרי־אתןהפורמט!זה׳אבלאמר,והואהיא!לא

כות

$TS1$צריכות$TS1$

$DN2$צריכות$DN2$בשנייה!׳"אחתלהתעניין

הפורמט.ממשלאזה

׳איךלי,אמרההיאואזהכיר.שהואמה"זה
אנח־קרה?'כזאתאתאיךמנותקת?כזאתאת

נו

$TS1$אנחנו$TS1$

$DN2$אנחנו$DN2$המובהקהרגשיהביטוישונות.מאודנשים

היהבקלות.בוכהלאאנידמעות.הואשלה

להיותיכולהאניאמרתי,ואניקשהמאודלה
במקוםזהאתלרצותמוזרזהיומיים,עודפה
זהאולימעניין.סופרהיהזהאבלקשהכךכל

כךאחרלבמאיאמרתיסקרנות.זומהמקצוע,

היל־אתלחבקרציתישרקנכנםשלאבקטע
דים

$TS1$הילדים$TS1$
$DN2$הילדים$DN2$.מהזהכיאותם.לסרקאיתם,לשחקהאלה

כזאת.בסיטואציהלעשותרוצהכנראהשאמא

בטון".ואניבוכהשהיאזה?אתערךהואואיך
נעלבת?

אתהטלוויזיה.אתסגרתילכןאבל"לא.

סי־לערוךבוחרשאתהאיךזה׳אוקיי,אומרת,

טואציה

$TS1$סיטואציה$TS1$

$DN2$סיטואציה$DN2$.האישהעםכךאחרהלכתיאניכזאת׳

שהיאלגןענייןלישישראתההיאכי

ומ־ספריםעםהזבל,בתוךמטורף,גןמנהלת.

שחקים

$TS1$ומשחקים$TS1$

$DN2$ומשחקים$DN2$.כילבכות.התחלתימקסים.וצעצועים

והב־התפרקתי.שםהזבל.בתוךאוראיזהיש

מאי

$TS1$והבמאי$TS1$

$DN2$והבמאי$DN2$הכניסלאקטנה.מצלמהעםאחריירץ

בסדר.הבכי.עםנלךאזבוכה?היאפריים.מזה

יותר"׳.אותייערכו׳לאואמרתי,סגרתי

אתשברביטןדודהכנסתחברעלשלךהדוקר

שלהתגובהאבל׳המקור׳.שלהרייטינגשיאי

ידיעלנשלטתשאתהייתההסרטעלביטן

נפגעת?כעלך.
קצתבקטעגםלהגיד,ביטןנוראזה"לא.

ליאמרהחסוןשאילהזוכרתאנישוביניסטי.

אזעלייך׳.אומרביטןמה׳תשמעיבשידור,

ביקשתילאולפןשהלכתילפנישגםלהאמרתי
הכביסהאת׳תגמריאמר,רקוהואמרכיברשות

ללכת"׳.יכולהואת
בזכותשאתהזה,המכוראותךמרגיזלאזה

לנפוטי-שטועניםהטוקבקיםבמוהזוג?בן

רביםעםשלךהמשותפתהעבודהסביבזם

ב׳המקוד.
הייתיאםנפוטיזם.זהבסדר,בי.נוגעלא"זה

בי,נוגעהיהזהאוליאזמתחילהתחקירנית
רזומהלווישקרדיטיםצוברשאדםככלאבל

רלוונ־לאכךכלזהאזהקשריםשנטולמשלו

טי.

$TS1$.רלוונטי$TS1$

$DN2$.רלוונטי$DN2$תקופההייתהמישהו.שלבידיוכליסתםזה
רשת־והיום10ערוץ)מנכ"לורשבסקישיוסי

עשר(

$TS1$)רשתעשר$TS1$

$DN2$)רשתעשר$DN2$דיבוריבגלליחדשנעבודלזההתנגד

זה,מיידענולאמלמעלה.שהגיעונפוטיזם

להעסיקיכוללאהצדיק׳׳רביבשכאילואבל
שמע־רביבלאזהאבלבמערכת.זוגובתאת

סיק

$TS1$שמעסיק$TS1$

$DN2$שמעסיק$DN2$משכורתי".אתומשלם

ביניכםשהיההבנתיורשבסקי.אתהזכרת

רע.דם
לעבורנכוןשזהשחשבתיזהעלכעם"הוא
עליונלחמושלאהרגשנוורביבאנילתאגיד.
הצעההייתהומהתאגידשלבבאותומספיק

אתלמנועהצליחהואדברשלבסופוטובה.

היההואהתאגיד,מולהמו"טכשהיההמעבר.

לךמעליםלאלרביב,אמרולגמרי.לגיטימי
להביאלךנותניםלאלתוכנית,התקציבאת

אי־כבראזהשכר.אתמעליםלאאנשים,עוד

אפשר

$TS1$איאפשר$TS1$

$DN2$איאפשר$DN2$ומתקצביםמינטספיפטירוציםככה!היה

שאנח־התעקשתיאנימ׳עובדה׳.כשלישאותה

נו

$TS1$שאנחנו$TS1$

$DN2$שאנחנו$DN2$שלהרעיוןכלבו.להיאחזמשהועודצריכים

tg;«33־!mu!ההשן

בשנינוהותירשלנוהרביעיהילדשל"הסיפור

התעקשתי,ואניהילדאתרצהלארביבצלקות.
תקופההייתההענייןלסובתשהכרעתיומזה

לועשיתיואניילדים.ארבעהרצהלאהואקלה.לא
הייתיבאמת!זרע.גנבתיכמעסהמוות.את

איךשליהנשיםרופאאתששאלתיבשלבכבר
מפוקס"כרכללבן־אדםועודזרע,גונבים

שלבחייהגדולענייןמצאתילא"אני
מאותוכביכולשאנחנופיעלאףסבג,חןבת

שהאבקההואמהותיהכיההבדלאבלמקצוע.
סימילאק.זהמכירהשאניממכרתהכי

פסיכדליותעינייםדרךעוברותשלההחוויות
זהמהיודעתלאוהיאהחיים,עלאיןשלי

ילדים"ארבעהשלכזה,סובמרמור

עמוד 3



IBP

ואתההתבגרותבגידשדיהידדאתרואה"אני

נוראנהיהויחסיםמיניותשדהנושאכדאיררואה

המי־סו,הפורנו,ידדים!מפחידזהמפחיד!
בביתעדיהם.מעמיסיםאנחנודהברשת.האיומים

שדאדוריגרדאותם.מפחידיםהזמןכדהספר

אותי"מצערנוראודהצוחקת.דאאניידדיין.

ג1רןענת
«;1711₪ngtהחשו

׳הקברניטים׳שלהפקהלרביבלתתהיהורשבסקי
הע־אתלתקןכדיהממשלה(ראשיעל)סדרה

וול
$TS1$העוול$TS1$

$DN2$העוול$DN2$בחנקהיינוואנחנובדיחה.שםמרוויחשהוא
יותראנחנוהיוםשנים.גירעונייםהיינואמיתי!

עושה׳דרוקר-גורן',שלנו,ההפקהביתחכמים.

תו־עושיםלהרוויח,רוציםאםבוטיק.הפקותרק

כנית

$TS1$תוכנית$TS1$

$DN2$תוכנית$DN2$.מייצריםאנחנוזולה.תוכניתאולפן,יומית

לאכברביתעשירים.נהיהלאלעולםההפך.את
פה".נראה

כברזהמבשלת.לכםישאבללא,אוליבית

ראשון.עולםשלבעיותממש
באההיאוכשהייתהמבשלת.לנואין"כבר

)נקרעתמפרגנת?לאאתלמהבשבועיים.פעם

קרה?"מהחמגשיות,כמהכולהמצחוק(

XXX

ביוניב־91שתעלההראשונה',המשפחה׳דיין:

^yesוב־^ז־רוקוsting, $1ST$ז^בוsting,$1ST$$2ND$ז^בוsting,$2ND$לתו־דוגמההיא

צר

$TS1$לתוצר$TS1$

$DN2$לתוצר$DN2$גורן.שלהביתיתההפקותחברתשלבוטיק
שמגוללאפוסהזה,הפרויקטעלעבדהשנתיים
וד־משמואלדיין.שושלתבתולדותשניםמאה

בורה,

$TS1$,ודבורה$TS1$

$DN2$,ודבורה$DN2$העלייהלחלוציוהאבטיפוסנהללמקימי
אד־הביטחון,ושרהרמטכ"למשה,דרךהשנייה;

ריכל

$TS1$אדריכל$TS1$

$DN2$אדריכל$DN2$יוםשלוהתבוסההימיםששתשלההיבריס

השבורהדורגפן,ויהונתןדייןבאסיעוברכיפור;

מה,להיחלץשנאבקהניניםלדורועדוהיצירתי;
דיין.וליאורגפןאביבכמו

מנסההיאהיסטורית.סדרהאינהזוועדיין,

ולה־המשפחהבנישלאישייםסיפוריםלקחת

ראות

$TS1$ולהראות$TS1$

$DN2$ולהראות$DN2$היאהתוצאהאםגםהתקופה,אתדרכם

נדיריםארכיוןקטעידרךגרסאות.מלחמת

החייםהמשפחהבניכלכמעטעםכניםוראיונות

בנותיוכמולהתראיין,שממעטיםכמהכולל

דיין,אודישלובנוועמליה,אסיהדיין,אסישל

הרגשיהדי־אךאייעללעמודגורןמנסהסער

לדוראברצחמבצעדורכלשבההמשפחה,של

שללעולםצוהרפותחתגורןבסדרהשלפניו.

מתפקדת,לאהורותדורות:חוצותפתולוגיות

וגםודיכאון,אובדנותעצמית,ושנאהנרקיסיזם

היאהתוצאהדופן.יוצאוברקכריזמהכישרון,

ישראלית.בדידותשלשניםמאהמעין

אבלבסדרהמפורשותנאמרתשלאתמה"זו

היאבאהבה",גדולמחסורשםשישלהביןאפשר

ודבריםכישרוןהמוןבהשישמשפחה"זואומרת.

לגברים־נשיםהחלוקהאהבה.שםחסרהאבליפים

לב־מתחלקזהבעיניי.נכונהלאהזאתבמשפחה

עלי
$TS1$לבעלי$TS1$

$DN2$לבעלי$DN2$אנשיםאביבעמליה,יעל,משה,השריון

אנשיםאלהבדרכו.אחדכלעצמם,אתשהצילו

השם,שלבנטללעמודשיכלוקשוחיםמאוד

כאלהוישהמשפחתית.בהיסטוריהבציפיות,
ואמודייןמשהשל)אחותואביבההצליחו:שלא

הרא־)אשתואהרונהשהתאבדה(,גפןיהונתןשל

שונה

$TS1$הראשונה$TS1$

$DN2$הראשונה$DN2$שלאחותנוריתסער,אסי,דיין(,אסישל

מר־שאתאנשיםאלההתאבדה.שגםגפן,יהונתן

גישה

$TS1$מרגישה$TS1$

$DN2$מרגישה$DN2$המוןהזאתבמשפחהישפתורים.לאשהם

מההיסטוריהחלקשהםבטוחיםוכולםרגישות,

וזקו־הפרסוםאתאוהביםהםהזאת.המדינהשל

קים

$TS1$וזקוקים$TS1$

$DN2$וזקוקים$DN2$שאנחנומטורףקאנוןמייצרזהכלכמעט.לו

אותו".חייםעדיין

פעולה?לשתףהסכיםשלאמיהיה
תהיהשזוחשבההיאהסכימה.לאגפן"שירה

בכלמאסומהםרביםבכלל,מאוד.צהובהסדרה
דייך.הרעלתלי׳ישלי,אמרוהזה.הדייניהדבר
אתודיברוכתבוהםלתחושתםוהתראיינו.אמרו

לדברקשבשאיןעדובסרטיםבראיונותעצמם

למשפחהצימאוןאיזהאצלנוישעדייןאבלהזה,

דופןויוצאיאקסטרווגנטייםכךכלהםכיהזאת,

ומ־ודיכאונייםונון־קונפורמיסטייםומוכשרים

שוגעים.

$TS1$.ומשוגעים$TS1$

$DN2$.ומשוגעים$DN2$טוב,חומרהרבהכךכלפהשישובגלל

ובחומריםבהםמואסיםלאשנהמאהכבראנחנו

מייצרת".הזאתשהמשפחה

הלאומיהתת-מודעהםהדייניםכיגםזהאולי

גו־ובוכים.יוריםכריזמטיים.כובשים.שלנו?

נבים

$TS1$גונבים$TS1$

$DN2$גונבים$DN2$.מסניפים.בנשותיהם.בוגדיםעתיקות

ילדים.מפקירים

המשיכהכוחמהחשבתיהזמןכלאני"אולי.

הואהכל?אתשחוללההרטייהזוהאםדיין.של

שהדברחושבתאניבלעדיה?גםדייןמשההיה

בחו־התביישלאשהואזהשהואלמיאותושהפך

לשותיו

$TS1$בחולשותיו$TS1$

$DN2$בחולשותיו$DN2$ורדי־והנשיםלעתיקותועדמהרטייה

פת

$TS1$ורדיפת$TS1$

$DN2$ורדיפת$DN2$.נמשךאתהשלו.לתאוותהתמסרהואהבצע
גםוזהבחולשתם.רואהשאתהכאלהלאנשים

משהעלסדרהלאוזוהמשפחה.שלמהקסםחלק

בכי־ידעוכןוהםכולה,המשפחהעלאלאדיין,

שרון

$TS1$בכישרון$TS1$

$DN2$בכישרון$DN2$בתסריטים,שלנוהסיפוראתלספרגדול

הםבסמים.עצמי,בהרסרוק,בהופעותבספרים,

בתקופתו.אחדכלהישראליות,אתלנסחידעו
הזה".הסיפורמספריהם

הבגידותעלגמורהבפתיחותמדברתדייןרות

שינתההפציעהשסיפורטוענתאבלמשהשל

שאתמפתחרגעזהמשה.שלהאישיותאת

לעצמה?מספרתשהיאהסיפורזהאומרת
102בתאישההיאחכמה.חדהצלולה"היא

גבריםשבואחרבעולםאחרת.בתקופהשחיה

אותהשופטיםאנחנובסדר.היהוזהמזייניםהיו

כשהיאהגון.לאכמעטוזה2019שלבפרמטרים

שלדייןמשההואדייןמשהמבחינתיאניאומרת

אזאותיענייןלאוזהשידעתימהוידעתיכולם

להמאמיןקצתגםאתהאבללהמאמיןלאאתה
והנשיםעשוככהכולםדייןמשהרקלאזהכי

נהילהדיין,גברתהיתהוהיאזה.אתקיבלושלהם
בכלוטיילהישראללמדינתהתרימהמשכית,את

היוםחשוב.פחותהיהזהתרומות.ואספההעולם

כאילו".הכלחזותזה

שמדיבמטכ"להבחורהשלכזהסיפורוכשיש

לעשותשתפקידהבחדר,איתומסתגרתפעם
תקופה?שלייצוגגםזהמשה,עםסקס

מקבלתהיאלפעםמפעםתפקידה.כללא"זה
לאזהעלמספרגזיתכששלמה]צוחקת[טלפון

מכובדאלוףאלאהסיפורים,מספראבנריאורי

טבעי.הכיזהבתדהמה.זהאתמספרלאהוא

כמובןזההיוםמבחינתו.כזהנחמדפולקלורזה

טרמפיס־אוסףשהואהסיפוראתגםבעייתידש

טית

$TS1$טרמפיסטית$TS1$

$DN2$טרמפיסטית$DN2$אוריבים׳.לשחות׳בואילהואומרטוראית

'אגדותואומר,זהאתמסייגוגםמספר,אבנרי

כלכאןישההסתייגות.אתהשארתידייך.משה
וצ־אמינותשלרמהבאותהשהןגרסאותמיני

ריך

$TS1$וצריך$TS1$

$DN2$וצריך$DN2$שנהניםכמווהצ׳יזבטיםמהגרסאותליהנות

עצמה".מהאמת
המ־הלביאהעלבאנקדוטהנפתחתהסדרה

פורסמת.

$TS1$.המפורסמת$TS1$

$DN2$.המפורסמת$DN2$מבינה"אתאומרת,דייןרותואז

הזאתהדוגמהאיךשהגענו?"לאןהגענואיך

המשפחתי?הנרטיבאתמייצגת

בסיפורים.הזההדבראתלספרניסיוןלי"היה

)אשתושטליהכמוהלביאה,סיפורלפרשן.לא

להיותהיהשזהמה׳זהאומרת,דיין(אודישל
הת־שלהרוחהלךזההישג.לאזהדייך.משפחת

קופה,

$TS1$,התקופה$TS1$

$DN2$,התקופה$DN2$בניהיולאהםהכל.מותרדייןשלמשפחת

לסדרה,טובההתחלהוזועצמם.האליםהםאלים,
טרגדיהשלממדכאןישמתפרק.הכלבסוףכי

ונפילתהלעלייתהרקקשורשלאשייקספירית,
כמדינה".שלנוגםאלאדיין,משפחתשל

כלומר?
נהרגמשה,שלאחכשזוריק,מתחילה"הסדרה

מק־דייןכשרותומסתיימתהשחרור,במלחמת
שיבה

$TS1$מקשיבה$TS1$
$DN2$מקשיבה$DN2$הזה׳הילדואומרת,אזריהאלאורלמשפט

שבא־זוכרתאנייותר׳.ציוניתלאאנישלי.לא

נו

$TS1$שבאנו$TS1$

$DN2$שבאנו$DN2$היהלאזהברדיו.שמעהשהיאמהוזהלצלם

שקרהמהעםזה,עםלהשקשהרואהאתמבוים.

בכיפורמתפרקתהמדינהאתרואהאתכאן.

המשפחהאתבכיפור.מתרסקתהמשפחהואת

היבריסוזההמדינה.ואתהימיםבששתבהיבריס

אובדןבצע.תאוותכמעט,רגשיניתוקשמייצר

למדינה".שקורהמשהוגםוזהמוסר.

מאוד.מבוגריםאנשיםהםמהמרואייניםחלק

שנמצאיםאנשיםהסדרה?עלהשפיעזהאיך

יותר?בניםחייהםבסוף

שצ־בעובדהמתבטאבעיקרזהיודעת."לא

ריך

$TS1$שצריך$TS1$

$DN2$שצריך$DN2$אודיחולה.יעל.102בתרות)צוחקת(.למהר

הצילומים.כדיתוךנפטרמשה(שלבנו)דיין,

הזהלדבראותםלגייסבעברניסיונותהמוןנעשו

מאהשלהחסדרגעאתהיההפעםסירבו.והם

שכמעטהרגישוכולםולדעתירות,שלהשנה

הבשרליטרתאתלתתרצוהםפרידהכמתנת

ברגעאבלרוצים,לאשהםאומריםהםשלהם.

כמעטהםרוצים.נוראהםמולםשהתיישבת

שהםהייתההתחושההחוצה.הזההדבראתהקיאו

לדבר.וצריכיםרוצים
)בנוסערעםמדמםמאודראיוןעשיתי"למשל

אחרישבועותוכמהמשה(,שלנכדואודי,של

הואאבלאותו,פגשתיאגב,נפטר.אודיהראיון

אמ־רגע,איזהבינינוהיההדרך.בסוףממשהיה

רתי

$TS1$אמרתי$TS1$

$DN2$אמרתי$DN2$לפני,שנה20נפגשנושלאשמזלהזמןכל
כריזמטיהיהלרגליו.שדודהנופלתהייתיכי

׳אנילי,סימסהואהחוליםמביתאבלבטירוף.

מורבי־טובה,בדיחהאס,׳.עםדבריבטיפולים,

דית

$TS1$מורבידית$TS1$

$DN2$מורבידית$DN2$.מקבלתואנינפטראודימקרה,בכלקצת
׳תגנזי׳.לי,יגידשהואבטוחהואנימסערטלפון

לצנזרהולכתאתאםבאלאק,׳דירלי,אומרוהוא
׳אםאמר,שלך׳.הסוףזהשאמרתיממהמשפט

הדברים׳.אתישמעלאשהואזהצעראיזשהויש

שישמעו".לזהזקוקהיההואכמהמבינהאתשם

XXX

אםגםמורכב,סיפורזהמשפחהשחייספקאין

מגד־ודרוקרגורןועדיין,בדיינים.מדוברלא

לים
$TS1$מגדלים$TS1$

$DN2$מגדלים$DN2$20בתיחסיםומערכתילדיםארבעהיחד,
זהואני"רביבכזאת.שהיאידעהלאבכללוהיא

איזהפהשקרתהמרגישהאניממש.נס.שלסוג

לק־יכולכזהשדברחשבתילאמעולםאלכימיה.
רות

$TS1$לקרות$TS1$
$DN2$לקרות$DN2$.מאוד.בהליוטובלתבניתנכנסתיבסוףלי

זה]צוחקת[.פחות27ומגילשמחהיה27גילעד

חיאתהעובד,שזהכמהכלעםעדייןאבלעובד.

משמעות".לזהיששנה.20מישהועם
למשל?איפה

בןשעכשיושלנו,הרביעיהילדשל"הסיפור

אתרצהלאהואצלקות.בשנינוהותירשנתיים,

לטובתשהכרעתיומזההתעקשתי,ואניהילד

תקופההייתהרצהממשלאשהואבשעההעניין
שהואמשהועשההואכעס.שלבמובןקלה.לא

ילדים.ארבעהרצהלאהואלעשות.רצהלא

זרעגנבתיכמעטהמוות.אתלועשיתיואני

אתששאלתיבשלבכברהייתיבאמת!]צוחקת[.

לבן־אדםועודזרעגונביםאיךשליהנשיםרופא
אמ־פלוסהנחיות,לינתןוהואמפוקס.כךכל

צעים

$TS1$אמצעים$TS1$

$DN2$אמצעים$DN2$לרביבאמרתיבסוףהם.מהאצייןשלא

טובדברשוםעגלה!.43בתבאישהמדוברשמע,

לךנותן׳אניאמר,צ׳אנס!תןממני.ייצאלאכבר
הבנובדיעבדצריך.שהיהמהכלוזהפעמיים׳.

אניהראייהשדהאתלוחוצהשאניפעםשכל

להיריון".נכנסת
עליו?החלטת

אמ־הזמןוכלידעתיאבלכן.מסוימת"במידה

רתי

$TS1$אמרתי$TS1$

$DN2$אמרתי$DN2$חד־אינוסהיהזהיקרה...לאזהשאםלו

משמעית!

$TS1$!חדמשמעית$TS1$

$DN2$!חדמשמעית$DN2$אבלקרב.ללאלאאבלבסוףנכנעהוא

מוכן׳,לא׳אניאמר,שהואבמקוםהייתיכשאני
יקרהלאזהשאםוהבנתיכלפיו,שליכעסהיה
כך.כלזהאתרוצהאניכילכעוסאמשיךאני
נצאלאאנחנויקרהלאזהשאםברורליהיה

מזה".

חשוב?סךסללךהיהזהלמה

בת".רציתיכלקודםיודעת."לא

עלייך.כולההבדיחה
נוהמים.בעיקרוהםבנים.שלביתזה"בהחלט.

לואומרתשאניהטלפוןשיחתאתזוכרתאני
יצאתשמעי,מצחוק.נקרעיםושנינובןעודשזה

קטן,דרוקרזהכיבפרצוף,לרביבצחקשהטבע

שולחתואתמשקפייםלושימימשקפיים.בלירק

כפיל.ילדתיבהבדל.חשיםלאלטלוויזיה,אותו

."44בגילילדתיועודלתאר.איןזה

טירוף.

שמאלניםוצריךשמאלניתאניברירה."אין
במ־הילודהענייןאתעצמיעללקחתיחדשים.

»;tg

$TS1$»;tgבמ$TS1$

$DN2$»;tgבמ$DN2$
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גזר".

בראש.ראשוסמוטריץ׳אתממש.

ערביות".לידללדתמוכנהשאנירק"כן.
אחריאותךכשראיינתינאורים,גבריםאגב

להתנה־קראתעליו.הגנתרוזןעמנואלפרשת
לות

$TS1$להתנהלות$TS1$
$DN2$להתנהלות$DN2$לפניהיהזהבושלת.חיזורטקטיקתשלו

הדבר?אותואומרתהייתהיוםמי-טו.

אניכלום.בלאנגמרסהפררוזן"עמנואל

בהיותיאישהאוגברמוליושבתשכשאנימבינה

אתמבינהאניהזה.הדברעלאשאלאניאישה

מוחלטכפרגוןואניעשה.שזהוהמהפכההתועלת
שבזה.הנזקאתמבינהגםאניאבלהזה,לדבר

מגיעזהנתיניה.עלעצמהאתממאיסההמהפכה

מבי־אניקשב.חוסרושלכפייתיותשללנקודה

נה

$TS1$מבינה$TS1$

$DN2$מבינה$DN2$נזקועושהקואיזהחוצהזהשבוהמקוםאת
שנימצדלנשים.בעיקרלנשים.וגםלגבריםגם

הזאת,המהפכהכאןשנעשיתמרגישהכןאני
תנועתזושבה.הטובאתממנהלקחתואי־אפשר

אחדלקצהשנגיעברורוהיהקלאסיזהמטוטלת,

זהמהירה.נוראמהפכהזואמצע.לקולהגיעכדי

נוראשלהוההשלכותמהרנוראתפסהאש.כמו

חרוש.כברהשדהשם.אנחנוודרמטיות.מיידיות

שהחריש־יתרמרגישהאניבו.נפסעבואועכשיו

נזק".לגרוםיכולהזה
איפה?

ואתההתבגרותבגילשליהילדאתרואה"אני

נהיהויחסיםמיניותשלהנושאכלאיךרואה

המי־טו,הפורנו,ילדים!מפחידזהמפחיד!נורא

בביתעליהם.מעמיסיםאנחנוזהברשת.האיומים

ידשלאדוריגדלאותם.מפחידיםהזמןכלספר

משהואותי.מצערנוראוזהצוחקת.לאאנידיין.

מכלמבוהליםילדיםרואהאתלחלוטין.סורס
אתלאזןיודעיםכמבוגריםאנחנוהזה.הנושא

זההזה.מהדברהפחדאתרקחייםהםהדברים,

בעיניי".נורא

XXX

הסדרה,שלהפרמיירההתקיימהשעברבשבוע

בחרההבולטות,המרואיינותאחתדיין,ויעל

שניםכברשמשמשתשמימסתברלהגיע.שלא

אתאהבהלאדיין,משהאביה,שלהזיכרוןסוכנת

מזה:יותרברגליים.והצביעההסופית,התוצאה

להקרנהתגיעלאדיין,רותשאמה,דאגהגםהיא
שיחה"ניהלתימדי.יותרעבורהיהיהשזהמחשש

אי־בואה",אתהצדיקהוהיאיעלעםקשהמאוד
גםלכןהסדרה.אתאוהבתלא"היאגורן.אומרת

בזהזהאתתירצההיאתגיע.שהיאציפיתילא

לאשהיאברורהיהאבלטוב,מרגישהלאשהיא
ראתה".שהיאמהאתתאהבולאאהבה

אותה?הכעיסמה

עלסדרהלעשותהיהשליהראשוני"הרעיון
הייתהשליהראשוניתהפנייהבמשפחה.הנשים

ברורוהיההסכימהשהיאברגעאבלדייןלרות

למה׳אוקיי,אומר,אתהנכונות,איזויששליעל
להגידמקפידהואנינשים?׳שללענייןלהיתפס
עלמאז,עודעלייכועסתנוראיעלכיזה,את
במשפחה.הנשיםעלסדרהשזוחשבהשהיאזה

שהראיוןמשנהולאאותה,הטעיתימבחינתה

המשפחתית,ההיסטוריהעלכברהיההראשון
אחר.משהולעצמהדמיינההיאכועסת.היא

מוקדמיםשמשלביםלהגידחייבתאני"ועדיין
לע־רוצהואנישלההבחירהלאשזוהבינההיא
שות

$TS1$לעשות$TS1$
$DN2$לעשות$DN2$כדיתוךפעולה,שיתפהוהיאאחר,משהו

שלהאחרונההאששומרתנשארתהיאכעס.

שהיאזהאתאומרתגםהיאשלה.אבאזיכרון

מדהים.משהווזהלבד.אותולהשאיריכולהלא

וע־ל־08נושקת׳אתמסוים,בשלבלהאמרתי

דיין

$TS1$ועדיין$TS1$

$DN2$ועדיין$DN2$תהיהעודשכלאמרההיאעליו׳.מגוננת

מדהיםהיהזהכמטף.שםתהיההיאסביבו,אש

לאשכבראדםעלככהמדברתאישהלשמוע

להוישזכויותיה,כלעםיעל,שנה.40איתנו
היאהישראלית,ובליברליותבפוליטיקהזכויות

׳אבי,עדייןעצובקצתבאופןעצמהבעיניאפילו
הזה,הרייניבפאסוןשבויההיאספרה(.)כשםבתו׳

והמי־השםשלהלפידשומרתכמומרגישהממש

תולוגיה
$TS1$והמיתולוגיה$TS1$

$DN2$והמיתולוגיה$DN2$.שלהטובשמועלנלחמתהיאהדיינית
לאשדודה.נפלהלאהזאתוהסדרהשלה,אבא

שלה".אבאשללרגליוולאדיין,יעלשללרגליה
עבודת?כדיתוךהזאתהמשפחהעלהבנתמה

המקובלבמובןמשפחהלאזושלי"בתחושה
הרבהביניהםשאיןאנשיםשלפרודותזהשלה.

היהליעלאזאחורה.שניםגםוכנראהכיוםאהבה

הסיפור,אתשסיפרואנשיםשלבחירותעםקושי
המשפחהשלמטרייהתחתמכניסהשאנימישל

שאתהמקרהזהאבלממנה.משפחהפחותשהם

אמתרקשישחושבכשאתהבו.לנצחיכוללא

מרוצה".תהיהשלאכנראהאחת,

כלומר?

שכלחד.הכיבאופןזהאתאמרהבעצמה"יעל

גרסהואיזוחייםסיפוראיזהלעצמובונהבן־אדם

מאודאניאיתה.לחיותמסוגלוהואלושנוח

מספרתשאתזהאתמכירהאתזה.אתמבינה

פעמיםהרבהכךכלסיפוראותואתלעצמך

מהיודעתלאפשוטאובו,להאמיןמתחילהשאת

כלעםמשפחהוזושורדים.ככהלא?ומההאמת

לסיפורלהאמיןחייבשאתהאמיתותהרבהכך

לשרוד".כדישלך
£3 gabibarhaim79@gmail.com
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