
 חופשה קיבל הצבאי השרות במהלך
 בסרטו והשתתף חודשים לארבעה מיוחדת

 להציג שניסה סרט ותהילה זעם נשר אבי של
 נשאר לא הסרט י. לחי במחתרת החיים את
 אבל בארץ, הקולנוע מסכי על רב זמן

 במינה מיוחדת חוויה היתה עליו העבודה
 כדי ארוכה, תקופה במשך לשחקנים.

 היו כאילו חיו הם לאווירה, להיכנס
מזה. ומשתמע שנובע מה כל עם במחתרת,

 בלבנון, זמן הרבה היה כבר כשצה״ל ואז,
 בשיאה, היתה מיטעני־הצד כשתקופת

 ההסרטה מיחידת חייל העיר אחד בבוקר
 לפניו והתחנן מהשינה רוני את צה״ל של

 בסרט־ הראשי התפקיד את ולשחק לבוא
הצבא. של הדרכה

שנוב מוסריות בעיות כמה מציג הסרט
מע כשהוא בלבנון, צה״ל של משהותו עות
 שבה הטובה הדרך מהי שאלה סימני מיד

 רוני חד״משמעית. אינה התשובה לנהוג. יש
 מוסר בעל צעיר קצין של דמותו את משחק
 שאינו וביחידה, בלבנון ״ירוק" גבוה, אנושי

הזו. הארץ של מוראותיה בבל בקי
 פעולת הצעיר הקצין מבצע הסרט בסוף

 שחייליו רוצה שאינו מכיוון התאבדות,
 וגם לוחמים גם היו שבו בית על יסתערו
מפשע. וחפים תמימים אזרחים

 צה״ל של שהותו על הרבה חשב רוני
 הסרט שמציג והבעיות הדברים על בלבנון,

 נגד היה פרטי כאדם בכך. שקשור מה בכל
 את שקרא אחרי לכן, בלבנון. המילחמה

 שהסרט והבין הסרט של התסריט תקציר
 ההיבטים כל עם לבנון את להציג הולך

 בה, צה״ל חיילי ושל הזו הארץ של המוסריים
 וכי הסרט, את לעשות שליחות שזו חשב
 לעלות אפילו מוכן הוא זו שליחות למען

 אולי, לעשות, מסרב שהיה דבר - ללבנון
השורה. מן חייל היה אילו

 השחקנים הועלו הסרט צילומי לצורך
 הם בלבנון. ששירתה צנחנים ליחידת וצורפו

היומ הפעילויות את איתם וערכו איתם גרו
 של לאווירה להיכנס כדי השוטפות, יומיות
 תקופה היתה זו בלבנון. היושבת יחידה

 היתה זו לתני השחקנים, רוב לגבי מסעירה
 אופן לגבי אישי חשבון־נפש של תקופה
 שוב עצמו לפני העלה הוא הצבאי. שרותו

 כשהלך לא או נכון עשה אם השאלה את
 כמו קרבית, ליחידה הלך ולא כשחקן לשרת

 לו, היתה לא בלבנון. שהה שאיתם החיילים
הזאת. לשאלה חד״משמעית תשובה כנראה,

 שונות תגובות בוודאי, יעורר, הסרט
 שעוררה הקשות השאלות את שוב ויעלה

 בולט באופן הסרט, בארץ. מילחמת־הלבנון
 עשה בעצם מה בשאלה כלל עוסק לא ביותר,

 פוליטית, שאלה שזו אומר רוני בלבנון. צה״ל
 בשאלות להתעסק יכול אינו צבא של וסרט

גורע זה בסרט, חסר קצת זה פוליטיות.

 את לייצג ונשלח פרטי למפיץ נמכר הסרט
 אבל, - רב לעניין זכה שם בקאן, ישראל

 כמשהו ולא צה״ל, שעשה כסרט שוב,
עצמו. בפני מיקצועי

 האזרחי המסך אל הסרט של יציאתו
 רוב השחקנים. בין בעיות כמה עוררה

על שבועות כמה כבר השומע בארץ, הציבור

 לעובדה מודע אינו צה״ל, שהפיק הסרט
 של הראשי השחקן הוא פינקוביץ שרוני

 אינו והוא מוזכר, אינו כמעט שמו הסרט.
 ופגוע. נעלב עצמו את מרגיש רוני מתראיין.

 צודק לא צעד עשה שהצבא חושב הוא
 להודיע בלי הסרט של יעודו את כששינה

 אנשי- חלקם השחקנים, עם להתייעץ ובלי
 שום ללא בו לעבוד שהתנדבו מילואים,

 לגבי הבטחה שום ללא כספית, תמורה
 יחסי־ הסרט, כרזת במו מיקצועיות שאלות
 מיקצועיים. דברים הם ואלה וכוי, הציבור

 הסרט כאילו ומרגיש וכואב, ממורמר הוא
 מירב את לו נתן שהוא הסרט, בו. בגד

 כשהוא עכשיו, ממנו מתנער כישרונו, ומיטב
 יודע, אינו עדיין הוא בשוק. תאוצה תופס

 החגיגית הבכורה להקרנת יוזמן אם למשל,
 תהיה, מתי לו הודיע לא איש הסרט, של

ביוון. לחופשה בדרכו כבר והוא

 כאל בעיקר הסרט אל מתייחסים •
 אליו ההתייחסות הצבא״. של ״סרט
 עניינית־מיקצועית. התייחסות אינה
איתו? שלם אתה
 מיקצועית דעה אביע שאני חושב לא אני

 זה אנשים. הרבה אותו שיראו רוצה הייתי כשחקן.
 זה למרות הסרט, על דעתי שאגיד לעניין לא

ביקורת. לי שיש
מיקצועית? •

כאדם. לא,
 לסרט מתייחם אתה איך זאת׳ ובכל •
צה״ל? של

 איכפת לא אותו, רואה כשאני משונה. יצור זה
 צה״ל של לא הוא עכשיו אותו. עשה שצה״ל לי
 כסרט אותו לשפוט וצריך לקולנוע יוצא הוא כי

רגיל.

* והתהילה״ ב״הזעם כאיש־לח״י פיגקוביץ
צבא!״ לעשות בכלל אם היתה השאלה מהם שבאתי -בחוגים

 לשיטחי. אולי, הסרט, את עושה זה מימד,
 מן להתעלם הסרט, את כשרואים לכן, קשה,

 אולי, לכן, הצבא. שעשה סרט שזה העובדה
 סירטי של באמות״מידה אותו שופטים לא

 מיוחד, כמשהו אלא אחרים, רגילים קולנוע
 הדרכה סרט בין כילאיים יצור כמין

 שדן מיקצועי סרט לבין הצבא, של ותעמולה
ועמוקות. אמיתיות בבעיות

 על המיקצועית העבודה כשהסתיימה
 ומעניין, טוב שהסרט בצבא החליטו הסרט
האזרחי. לשוק אותו להוציא שלא וחבל

 אותו לשפוט שאפשר חושב אתה •
רגיל? כסרט
שזזות, תמונות בו יש דקות, 90 של באורך הוא

רגיל. סרט בכל כמו
ל ב א  להתעלם יכול לא אתה •
אותו. עשה שצה״ל החשובה מהעובדה

 עולם למאסר שנדון אדם היה המפיק אם כן.
 לזה מתייחסים היו אז גם סרט, ועשה והשתחרר,

בסדר. סרט, עשה צה״ל סרט. זה שונה? סרט 'כאל

כהן סיגל משמאל: ״

אצבעות״* ב״שתי פינקוביץ
ממנו!״ להתנער צריך ואני ממני, מתנער -הסרט

 לגופיות נתייחס אז גופיות, ימכור צה״ל אם
 או טובות הגופיות אם שנבדוק או מוכר, שצה״ל

לא?
 על הראשונה בפעם לך נודע איך •

להפיק? עומד שצה״ל הסרט
 אז כפרי, פרי שלי, שחקנים מהסוכנת שמעתי

צה״ל. בתיאטרון חייל הייתי
שחקנים? לסוכני פנה צודל •
 והם צבא־העם, זה חיילים, דווקא חיפשו לא כן.
מהעם. אנשים חיפשו
 בסרט. להשתתף הסכמתי לא אז אבל

 לא אז לי נראתה וקולנוע צבא של הקומבינציה
לעניין. פחות לי נראית היא ועכשיו לעניין,

התסריט? את ראית •
אחר־ סרט־הדרכה. שזה לי אמרה הסוכנת לא.

 היו שלי חברים שני כי הסרט, על שוב שמעתי כך
לי. נראה לא שזה אמרתי ועדיין בצוות,
למה? •

 אחר, לדבר וסרטים לחובות מתקשר צבא
 לא זה צבא אישי. יותר למשהו להנאה, לחופש,

 שאני ראיתי שלי הפרועים בחלומות אישי. דבר
 שניות שלושים תוך לי ואומרים בסרט משחק

קלוזאפ.
יותר? לברר ניסית לא •

 לי היה לא מה? בשביל למה? בצבא. סרט לא.
 מתעורר אני בבוקר, 8ב־ אחד, בוקר ואז חשוב.

 שהוא לי וסיפר בחור נכנס בדלת. עזות מדפיקות
 לי אמר הוא רובר־צה״ל. של מיחידת־ההסרטה

 ממש והוא יודע שאני אמרתי סרט. שעושים
 ויש לי מחכים כי ליחידה, מהר שאבוא התחנן
 ראשי תפקיד שזה אמר הוא בתפקיד. בעיה

לי. ושכדאי
לא? מחמיא, זה •
 זה בפניך, נואש כשמישהו מאוד. מחמיא כן,
 כהן, אלי הבימאי, את פגשתי לשם, הגעתי כובש.
 סרטים לעשות רוצה לא שאגי לו אמרתי ומייד
 תקציר את שאקרא בזה אותי דחה הוא בצבא.

 אחר- ושאחליט תסריט, היה לא עוד כי התסריט,
לי. קסם זה ופיתאום וקראתי ישבתי כך.

המילחמה? של בשלב היה, זה מתי •
בתקופה ספארי, מיטעני־צד, — מילחמה לא

 רוצה שאני רק שלא מצאתי למלט. הפך שהבו׳י
 נראה זה הסרט. את לעשות שצריך אלא לעשור.,

 חן מצא והתפקיד לעניין, ודבר ליחות ■ לי
 דבר זה זאת שלמרות אמרתי אבל יי, בעי־

בצבא. סרט לעשות מיפלצתי
 תהיה לא היחסים שמערכת לי הבהיר הבימאי

 משהו יש לשחק. להכריח אי־אפשר כי צבאית,
 אמר הוא צבא. של דפוסים ובין אמנות בין הפוך
 ולא הרצון, שזה לכולם וברור התנדבות, מעין שזו

הצבאית. החובה
במדים? היה הוא •

לא.
במדים? היית אתה •

 אני להסכים. כדי צריך שהייתי הדבר וזה לא.
 הליהוק של האחרון התפקיד שהייתי חושב
 לפינוי. וחיכו לצלם להתחיל צריכים היו בסרט.
מלבנון. הפינוי את לצלם רצו כי בהיכון, היינו
 תוך התסריט את וכתבו בחזרות התחלנו אז

 להיות צריכים חיילים של טקסטים חזרות. כדי
 אחר־כך שטויות. נשמע זה אחרת מדוייקים,

 הצילומים, לתקופת ליחידת־ההסרטה סופחתי
מסויימת. לתקופה ללבנון עלינו ואז

 שעלית ראשונה פעם היתה זו •
ללבנון?
 צה״ל. בתיאטרון כשחקן קודם שם הייתי

 את להכיר האנשים, עם להיות עלינו אנחנו
ההרגשה. את הדיבור, את המנטליות,

יחידה? איזו •

צנחנים.
איפה? •
 ניסינו שבועיים. היינו בדיוק. יודע לא

המיבצעית. בפעילות להתערות
 התייחסו היחידה של החיילים איך •

אליכם?
 שמעו הם לצבא, מיועד היה שהסרט זה בגלל

 על הוא שהסרט כבוד היה אותו, שיעשו ורצו
טוב. יהיה שהסרט חשוב להם היה שלהם. היחידה

הרגשתם? אתם איך •
 אני מדהים. היה זה לשחקנים הכנה כעבודת

 ביטלנו מיקצועית. מאשר אישית חוויה יותר זוכר
והתערינו. לבינם בינינו ההבדלים את

 באוהל הייתי בסרט, המ״מ את שמשחק אני,
 טובים וחברים וגדול, מרווח שהיה המ״מים, של

 ארוך באוהל גרו חיילים, בסרט ששיחקו שלי,
המ״פ. עם ישן שאול בחיילים. מלא וצפוף

 התייחסו לא הקרביים •החיילים
ג׳ובניקים? כאל אליכם
 בתוך ניסינו אבל ככה, שזה ברור היה לא.
 אנחנו לאכול. שאפשר החרא כל את לאכול שבוע

הציוד. כל עלינו והיה במדים היינו גם
עליכם? כעסו לא הם •

לא. בכלל
המצב? על לכם קיטרו הם •

 ומה אנחנו ומה שהם למה מודעים היו הם לא.
 אותם חלבנו א־כיפק. על היו הם לעשות. צריך

 באותו היינו אנחנו בסר״הכל התחושות. כל על
 עורר והמיפגש קרובים, מאוד ובמנטליות הגיל,

 שצריך הצבא זה שאולי חרטה ואולי מחשבות
 החוויות עוצמת עשיתי. שאני מה ולא לעשות

עצומה. היא עברו שהם

שלד? השרות אופן על התחרטת •

הנל השטח פני ..על
פוליטי. היבט נטול היה

מזה. מנוטרל הסרט
בצבא, משהו כשעושים

פוליטיקה״ אין אז

 הרהורים חשבון־נפש, היה אבל בדיוק, לא
 18 בגיל נכונה בחירה עשיתי באמת אם אחורה.

רגיל. לשרות ולא לתיאטרון כשהלכתי
כזו? בחירה עשית למה •
בצבא. לי שאפשרי היחידי הדבר היה זה אז

א ל  לשרת ילדות חלום לך היה •
קרבית? ביחידה
 היתה השאלה ממנו שבאתי מהרקע לא. בכלל

 לא שלי מהחברים חלק צבא. לעשות בכלל אם
התחרטו. לא והם צבא, עשו

לצבא? ללכת לא למה •
 אחד כל ולא צבא, זה להבין, שלא אי־אפשר

 בישראל, גם לגביו, הכרחית חוויה שזאת חושב
 שחושבים יש קיום־המדינה, של העניין כל עם

 אין מקיום־המדינה. חשוב יותר שלהם שהקיום
להיות יכול הצבא מסויימים אנשים שלגבי ספק

 ודודו שיעי ככהן־דת והבה חסון מימין: *
כחייל. בן־זאב
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