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 קולנוע עושה היית לא אם כלומר, •
מדרדר? היית
דע לא  אבל הנכונה, המילה זו מדרדר אם יו

ע לנו בשבילי. נקודוו־אחיזה בהחלט הוא הקו
בחיים? אחיזה •

 שלי, התראפיה הוא הקולנוע בחיים. אחיזה
ת מפחד שאני מה כל שלי, האנאליזה שו  לע

ע. עושה אני בחיים, לנו בקו
מפחדיד? אותך משחרר וזה •

 רובי, הסרט, גיבור בלומר, 41?
 בעצם זה סגל, יונתן על־ידי המגולם

אתה?
בדיוק. לא לא,

 ביניכם מצאתי איתך מהיכרות •
 הוא הלבוש. בפירטי אפילו רב, דמיון

 — כמוך בדיוק בסרט מתלבש
והכבד. הארוך המעיל הצעיפים,
תן ההסרטה ־בתקופת  אותי למד יונ

 לא ליונתן. שנכון מה ביימתי אני בתת״ההכרה.
תן רציתי תכן אני. יהיה שיונ  מאוד משהו שיצא י
 בגלל לא אותי, למד שהוא בגלל זה אבל קרוב,
הכתבתי. שאני

 הם שלך בסרט השחקנים האם •
הומוסכסואלים?

לא. אחד אח

ת  מגלם שהוא בגלל תיהרס שלו שהתדמי
 הצילומים לפני אז בעיות, היו הומוסכסואל.

תי אני שבח־ן־״כלל היא, והשיטה המון שתינו  היי
ם היו מהם מהם מבוהל יותר  ובכלל אותי מרגיעי
טובה. אווירה היתה

 לא שאך להגיד רוצה באמת אתה •
 אפשר איך היה... בסרט אחד שחקן
 מבלי הומוסכסואל המילה את לקצר

בך? לפגוע
קצר. יותר זה הומואים, הומו,
מעליב? לא זה הומואים •

 מתאימה מילה אין לא, בכלל לא, אותי
ת בעברית, ש באנגלי מע זה ״גיי", י ש  בסדר. נ
ל הכי בעברית ד ק הומואים. או הומו להגי
הסט? על הומואים היו לא בן, אם •
ם בין שחקני ת את ואם לא, בכלל ה מתכוונ
תי אז תורג׳מן, לבועז א־מיני. בכלל הוא לדע
 שחקנים לקחת לא בכוונה •

הומואים?
ט לא. שו  משנה לא בכלל זה לי. יצא זה ככה פ

 נגוע, הקצר בסרט גם לא. או הומואים הם אם
ם שחקני שוני זאב שם היה הומואים. היו לא ה  שמ

הומו. לא בהחלט שהוא

 חשיפה בבחינת הוא הזה הסרט •
פוחד? לא אתה מדהימה.

 התסריט לכן מפחד. מת אני מאוד. מאוד
ת הרבה היה שלי הקודם שפני. פחו שתי חו  הג

דו. מה פחדתי ונורא לוועדה אותו תי יגי  זהיר היי
עדין מאוד  לא הם זה את שגם כשראיתי מאוד. ו

ם  אוף״, ״פאק ואמרתי התעייפתי, כל־כך מקבלי
 חושף תסריט יצא כך רוצה. שאני מה עושה אני

להגיד. שרציתי מה בעצם, וזה, כל־כך
תי שלא היא, האמת שי  עם השוואה ע

שיו — אמרתי לא שלי. הביוגרפיה  עושה אני עכ
תי אחד מצד חיי. סיפור את  שיעזבו רוצה היי

 מבין אני שני, מצד לסרט. רק שיתייחסו אותי,
ת שאי־אפשר שו  בטח וביני. הסרט בין הפרדה לע

 תביא הזו החשיפה מפחד. רועד אני מפוחד. שאני
די תביא הזו החשיפה ברחוב. עלי שיצביעו זה לי

ב״נגוע״ לוין ובן סגל(למעלה) יונתן
שינאה..." ומלאי קשים ,,יחסים

 בסרט יש בהם? טיפלת איך •
 יחסי־מין של מאוד קשות סצינות

 לא האם לגבר. גבר של והתייחסויות
השחקנים? עם בעיות נוצרו
 המצב. את להבין בעיה היתה לא אחד לאף
מת  במיוחד בעיה היתה המין בסצינות זאת, לעו

ם שני עם שחקני  הוא פואד, מהם, אחד הערביים. ה
 לתפאורן ועוזר צייר הוא ראשיד, השני, פועל.

תי כיוון נויימן. איתמר דע שינו בעיות, שיהיו שי  ע
ת חזרות ת על מלאו  כל היתה לא המין. סצינו
ת בעיה שי  את שהתחלנו אחרי יומיים בחזרות. ממ

ם הצילומים, שחקני  לבוא הפסיקו הערביים ה
ט הם לסרט. שו  הם להיחשף. פחדו הם נבהלו, פ

שו הם מאוד. פחדו  בתסריט ברור שיהיה ממני ביק
 אחד ברור. אמנם וזה הומואים, לא שהם עצמו,

ש מהם שים שהם מדגי ל זה את עו שבי  כסף. ב
שא פתוח הכי שבא השחקן תי לוין. בן היה לנו  היי

תן מרבי. חופש עם בא הוא עליו. לשמור צריך  יונ
ם לפני ימים כמה מאוד. פחד סגל  הצילומי

, זולה כותרת הופיעה טון הי  ״מומו שאמרה בל
מו.' הופך  המאצ׳ו, הדין הגיבור הוא מומו להו

מו מגלם שהוא קי ס א מון. ב פחד הוא לי

תי לזה תגלו אולי הכמוסים שסודו  אבל ברבים, י
המחיר. שזה מבין אני

 לנבור כעת יבולים אנחנו •
! שלך? בביוגרפיה

לא? למה כה
נורמאלי? ילד היית •
זה? מה
חריג? שאתה הבנת מתי •

תי עברתי  הטראומה טראומות. שתי בילדו
תי היתה, הראשונה שהיי עלינו 8 בן כ  ארצה ו
 אבא אבל במיוחד, הנה לבוא רציתי לא מגרמניה.

ת. רצה מאוד שלי  מנסה אני ציוני. היה הוא לעלו
שמע שלא כך, זה את לנסח  לי היה אבל פאתטי, א
תי בגלל גם קשה  בגלל וגם הומוסכסואל שהיי

.* המתמדת. הזרות תחושת
תי הסיבות אחת זה? את אסביר איך שי  את שע
טו להחלץ כדי היתה הסרט,  ההומוסכסואלי מהגי

שפיע ל שמ ש רחוק. לטווח הבן־אדם ע  איזו י
ל של הרגשה עג  כשאתה בו חי שאתה סגור, מ

קח ולי הומוסכסואל,  שהעזתי עד זמן הרבה ל
 ואחר־כך ההומוסכסואלי, בגטו מעורב להיות

קח ממנו. לצאת זמן הרבה לי ל
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דע לא אני  מה אבל עצמי, את מסביר אני אם יו
תי חיי שכל הוא, להעביר מנסה שאני ק היי  עסו
שת היתה זו בהתחלה נושאים: בשני  הזרות תחו

ד נפטרה, הזו וכשהבעיה בארץ, לי שהיתה  מיי
ת התחילה ההומוסכסואליזם. בעיי
 הזרות בעיית נפטרה גיל באיזה •
ההומוסבסואליזם? בעיית החלה ומתי

ל בערך חמש־עשרה. ארבע־עשרה בגי
 הומו■ שאתה גילית 14 בגיל •

סכסואל?
לו בכיתה הילדים תי לפני. זה את גי לד היי  י

 שלי. הסיפור בנאלי ספורט. אהבתי לא עדין, קטן,
בשמות. לי לקרוא התחילו הם בנאלי. כל־כך
מתרומם? •
ד אז  מילה היתה מתרומם. המילה היתה לא עו

 לא ואופן פנים בשום ואני אותה שהדחקתי אחרת,
ת של חרא לי היתה בה. להיזכר יכול  ילדו

ע, לברוח והתחלתי לנו  למסיבות במקום לקו
ל בתיעוב נזכר אני כיתה.  ההיא. התקופה בכל גדו
ש שונה, קצת זה שהיום לי נדמה  סובלנות. יותר י

נורא. היה זה אז
 היה שעוררתי, הראשון שהסקנדאל זוכר אני
 פרחוניים, מבדים חולצות שתי לי תפרה כשאמי

 איתם ובאתי בבית, כסף היה שלא בגלל
 תגובת את אשכח לא לעולם לבית־הספר.

 איכשהו התחלתי סוף כשסוף ואז, הילדים.
ש השניה. הבעיה התחילה שייך, להרגי

 שאתה הבנת איך התחיל? זה איך •
כולם? כמו לא

תי לא. הג תי שד. שכפאו אחד כמו נ  באובססיה היי
כולם. כמו בחורות עם לצאת של

יחסי־מין? וקיימת •
 רק גבר. עם הראשונה, בפעם ,19 בגיל
נשים. עם אחר־כך
 והלכת 19 גיל עד חברות לך היו •
ביד? יד אז עד איתן

תי האחרון. ברגע להתחמק ידעתי שי  הרבה ע
ש צריך ואני בחורות להרבה נאחס  מהן לבק

תי סליחה.  הן בהתחלה ההצגה. כל את עושה היי
ת, היו לא תנו תי כך אחר נו  מריבה מביים היי

 היו וכשהן נותנות, לא שהן זה על איומה
שי. על ברחתי מסכימות נפ

איתך? יצאו בחורות של סוג איזה •
ת. דווקא של, חנני, שולי חתיכו היתה למ

 לציין מוכרח אני אבל שלי. הראשונה החברה
שו שבחורות  יצאו לא ״גבריים״ גברים שחיפ

תי איתי. לי היי תי לא אבל יפה, או  שבחורה מה היי
ת כך בגבר, מחפשת חושב. אני לפחו
 קיימת לא 19 גיל שעד קרה איך •

גבר? עם יחסי־מין
תי מבחינתי. טאבו היה הזה הנושא  היי
סט הזו מהבחינה שי תי. פא  שפעם זוכר אני אמי

שה לי סיפר מישהו  ואני שפגש, גבר עם אהבה שע
שוט תי פ מ שולחן ק ויצאתי. מה

ק כך כל הייתי  שלא בסדר, בלהיות עסו
ת בסוף רק זה. את חיפשתי שמיני תי ה  הגע
שים שג אז עד לי היה לא הומואים. לאנ  מה מו

שים  לא היתה לא הומוסכסואל. שאני זה עם עו
ע. לא ספרות, לנו שג לי היה לא קו שים מה מו  עו

בזה. להילחם היתה היחידה הדרך זה. עם

ועוזר ויין(באמצע) יוסי הצלם עם גוטמן(משמאל)
א ,.הקולנוע בחיים...״ שלי האחיזה הו

 רובי, כמו בדיוק בסרט. זה את אומר אני
 בכיתה הבנים כל את מביא שאני להזות התחלתי

 בבעיה, שאני הבנתי הגוף. בכל בהם ונוגע הביתה
תי וביוזמתי  בערך. 20 לי היו מאז לפסיכולוג. פני

 כולם אחריו להרדם. נהג הראשון הפסיכולוג
יעבור. שזה חשבו

מעורבים? היו הוריך •
ם הכי הפחדים אחד לא. הזה בשלב לי  שלי גדו

אותי. מזהים שלא היה
 אלא כנער, אותך מזהים לא •

בנערה?
יפה. ילדה כמו ונראיתי ארוך שיער לי היה כן.

 כמו מאחור אלי פנו שבאוטובוס לי קרה פעם לא
ל הכי הפחד היה וזה נקבה, אל דו  שלא שלי, ג

 עם המון זה על דיברתי ילדה. לא שאני מבחינים
 ארבעה אחרי פנטסטי. היה זה שלי. הפסיכולוגית

ל מדבר שאני חודשים  שהיא לי התברר הבעיה, ע
עיוורת.
הסתסרת? לא למה •

ד אני נכון,  יותר הרבה היה שזה חושב תמי
 בתקופה מקום, מכל הסתפרתי. לא אבל פשוט,
תי ההיא שי ל יכול רק שאני מה כל ע ת בשבי  להיו

תי כולם. כמו סי ת ני  את בספורט. טוב הכי להיו
שחק את זוכרת  ״חמור"? הזה, המטומטם המי
תי הקבוע. החמור הייתי מד ט וכמו ע  סחבתי אדיו

ל כולם את ש להוכיח הגב, ע תי ח.1כ לי שי  היי
טייס. לקורס אותי כשהזמינו גאה מאוד

טייס? בקורס היית •
 לנח׳׳ל שלי הגרעין עם הלכתי כי לא, בסוף

הנהגים. עם אספקה, בחיל גמרתי ובסוף
בחורות? עם קשרים לך היו •
בדרך. חברות לי היו
 איתן שיצאת או אותך עניינו והן •

כולם? כמו להיות כדי רק
כולם. כמו שאני להוכיח חשוב מאוד לי היה

תי לא ת הן אם לחשוב פנוי היי או אותי מעניינו

 עשית אתה לך. עזר לא זה •
 החברים ובעיני מזה לצאת מאמצים

מתרומם? היית בכיתה
שקעתי, העבודה כל עם שמוזר. מה זה  הם שה
תי, מאמצים הרבה כל־כך ידעו. שקע  ידעו. והם ה
תי כמה לתאר קשה ת רצי לו כולם. כמו להיו  אפי

ם שמתי תי בכותל. פתקי ש ק  שיפטור מאלוהים בי
שא. אותי מהנו

 גברית במסגרת היית בצבא •
הבעיה? עם שם התמודדת איך מאוד.

סתי  קרה שלי המיני והניסיון מאוחר התגיי
תי הצבא. לפני  ומבולבל. המום כל־כך היי

תי אחרי פיתאום, שי תי זה, את שע  שאני הבנ
א אני היום עד הומוסכסואל. ר שונ  את להגדי

קח סוגר. כל־כך זה כהומוסכסואל. עצמי  לי ל
תי עד שנים ת מוכן שהיי קח ל זה את ל  עצמי, ע

ת ועם שו תי האלה התחו ע תי לצבא, הג היי  חרא ו
 בחברת שבחיל־האספקה, הוא, מוזר הכי חייל. של

ם, הנהגים שתי הקשוחי ם הם טוב. הרג  לכבד יודעי
ם. תי משוגעי מדוכדך. מאוד סגור היי  כיבדו והם ו

קו לא זה. את אותי. הטרידו לא לי, הצי


