עמנואל בר־קדמא

דרן־
כל בעור

״ א נ י מ ו כ נ ה ל ה ת ע ר ב ״ היא אמרה בקול סדוק ,צרוב

דרך קבע ונבו לחלון ,צועק אל תוך הנייד או פותח סביבו

ניקוטין ,תוך שהיא פולטת מפיה ומנחיריה נחילים עבים ש7

שולחן של מעריצים ,כבר התרגלו .חלק מהמקום .גם שת

עשן ,״שאתה לא חכר אותי .שאתה לא יודע מי אני״ .היא

המשוררות המקשישות ,בשולתן המרכזי ,הן דמויות קבועות

ליוותה את מבוכתי במה שאמור להיות מבט מתגרה ,ובתום

בחוץ ,יושב ,כמו בכל צהריים ,הגבר עם הזקן הלבן ,הפרוע

ה פ ס ק ה ארוכה ,אחרי שמיצתה כגראה א ת ה ה נ א ה

והמכנסיים הקצרים .אדם כבוי ,מנמגם מכוון בפיסת צל צרה

מההתפתלות שלי ,אמרה ,״דגה .מה אומר לך השם הזה?״

עם סנטר תקוע בחזה .שריד ,אומרים ,מדיזנגוף של פעם

דנה .ברגע הראשון ,בלק אאוט מותלט .אם היו לי אי פעם

הרמתי עיניים.

דנות בחיים ,כולן נמחקו .האמת :בנסיבות המביכות האלה

 -דנה?

גם לא אימצתי את שרירי הזיכרון .רק איך יוצאים מוה ומהר

״כן ,דנה״ ,היא הזרה על שמה ,״הרבה שנים לא ראו

לפני זה ,במשך דקות ארוכות ,נקבו המבטים שלה חורים

אותי פה״.

בגבי .כשהסתובבתי ,כפי שכנראה ציפתה ,זקרה מיד אצבע

 -ואז ,כשהיית פה ,איפה נפגשנו?

וסימנה לי להתקרב.

״כסית ,אתה חייב לזכור ,כסית .הרבה כסית ,אבל ,בעיקו

גם קודם קשה היה להתעלם ממנה .ישבה ,נבה אל הקיר

לילה מאוד מסוים .בלתי נשכח .אני ,לפתות ,זוכרת אותן

על יד השולחן הכי מרוחק בקפה ניצה .שולחן שכמעט אי

כל שנייה .נכון .ארבעים שנה זה תתיכת זמן .בכל זאת ,נסת

יושבים לידו ,משום היותו מעבר לטווח האפקטיבי של המזגן

להיזכר״.

רק מאוורר ישן ומקרטע ,תורק קצובות בניסיון פתטי להדוף

שאלתי אותה איפה אפשר להשיג אותה .״אין בעיות״

את החום .אומסט דביק ולח .אישה במנבעת קש ירוקה

אמרה ,״אני כאן כל יום״ .הודיתי לה בלבי ,שלא ביקשה אח

עטורה בסרט אדום ,מעשנת תוך סקירה מתמדת של הסביבה

מספר הטלפון ,שאז  -איך הייתי נוהנ?

כאילו מעל ראשי האנשים .מחפשות ,אולי ,את הרתוב הרועש

חזרתי אל השולתן שלי ,ושמה של דנה לא הדל לנקו

שמעבר לחלון .אניצי שיער דהוי מזדקרים פרועים מתחח

במוחי .דנה .כסית .ימים אחרים .לילות אחרים .הרבה

לתיתורת .לא צריך עין בוחנת לראות שהראש הזה לא טעם

אלכוהול ועשן .אני לא מרבה לחשוב על השנים ההן,

שמפו ,ואולי אף לא מים ,ימים רבים .העיניים הבהירות

שכרוכות היו בחלומות גדולים .אני לא אוהב את עצמי חווו

הבוהות ,שקועות בתוך שקיות ועיגולים שחורים של חוסו

להנות בתלומות ההם .מהצילומים הישנים שלי נשקףצעיו

שינה .משני עברי השפתיים ,העשויות באדום עז ,שני קמטים

בעל הבעה מיוסרת ,צנום ,עיניים שתורות וגדולות .רק השיעו

עמוקים ,יורדים אל שיפולי הסנטר ומשם נבלעים בתוךצעיף

המנודל ,המקטרת שבפה והלבוש השחור ,הסגור ,רמדו אולי

אדום ורעשני ,כרוך כצווארון לצווארה וחוצן בין פניה ובי

על דימוי עצמי ועל תלומות מהולים של גדולה ורוח .ורתר

המתשוף המספיק נדיב על מנת להבליט תרין מתעקל ,קמוט

מיוסר הייתי .משתכר בעבודת לילה אפרורית ,מכורסם יומם

בין שדיים כלואים בחזייה אכזרית ,האמורה ,בדימוי עצמ

ולילה על ידי רעב רגשי ומיני ללא סיכוי קרוב ,נראה לעין,

פתטי ,לעשותם חצופים ומזדקרים.

להביאם אל סיפוקם .הנשים היפות ,שפרחו מתחת לשמלות

לפניה עיתון פתוח ,למרות שעיניה תקועות באיזשהו אופק
אל הרחוב הזורם מעבר לחלונות בית הקפה .גם ספל הקפה
התרוקן כבר מזמן .רק הפה יונק ללא הפסק את הםינריה
דרך פומית דקה וארוכה.
כמו שאמרתי ,היא משכה תשומת לב .אל האמן ,היושב

הקלילות בקין ולסוודרים ההדוקים בתורף ,היו מזון עשיו
להזיות ולאוננות.
לא יכול להגיד ,שהתיים לא נתנו סיפוקים .טעמתי סטייקים
עסיסיים ,ראיתי ארצות רתוקות .אהבתי וקיבלתי אהבת
נשים .סיפקתי תשוקות .עשו לי כבוד ולתצתי ידיים .הו ,כן.

ומעבר לכל זה ,מנגד ,עומדים החלומות .כמו חדשים .לא

דמויות חיות מאוד ,שהם ,היום ,במקרה הטוב ,שמות על

דוהים ,טריי צבע ועתירי פרטים .שלמים ובתוליים .ומצד

שלטי רחובות.

שני ,אותם חלומות עצמם ,חבוטים במהלומות הזמן .החיים

בקו המרוחק שלנו ,הקו של הקיר פחות או יותר ,ישב,

והחלומות ההם  -מסלולים מקבילים .לא ייפנשו לעולם.

וקוף בבדידותו ,רק המשורר אבות ישורון .משורר שנראה

האישה ההזויה מהתלומות מתבוננת בי מאחורי גבן של כל

כמו משורר .איש גאה ,בלורית עבותה מעל פני נשר חטובים

הנשים שהכרתי .הסופר שהיה בי ולא פרץ ,לא מת .הוא

יושב ,רגל על רגל ,ושותק ,מעשן ולוגם קצובות מתוך כוס

מוסיף להיות קובץ בלחי פחית באיזו תוכנה וירטואלית של

תה ,נתונה בבסיס של מתכת עם ידית מיוחדת .סננון רוסי.

החיים .שום נדיבות של המציאוח לא הצליחה לדחות ,א1

מחלוקת ודברים שכנראה נאמרו ,יצרו קיר שקוף ,אך בלת

להשכיח ,אף חלום .או לפצות על אי הגשמתו .בדרך כלל,

עביר ,בינו ובין חבריו ,בני דורו ,יושבי)וחובבי( השולחנות

אני שוכת תלומות .בבקרים ,או ביקיצות החטופות,

שבמרכז.

המסויטות ,אני מנסה לרדוף אחריהם ללא הצלתה .ומה

השולחן שלנו היה שולחן של פרחי שירה ,ציור ,מוסיקה

שנשאר אצלי זה החלומות בהקיץ .עמידים לנצח ,חדשים,

ןומה לא .אגשים ,כמוגי ,עם חלומות גדולים על מחר שרק

הסינים לתולשות הזיכרון או למגעו ההרסני של הזמן .ספר

מחכה להם .כולם בקו ההתתלה של משהו ונושאים מבטם

טוב ,סרט מדהים ,הצגה טובה ,תוויה עמוקה של הישג אנושי

אל שולחבות האםצע .כולם היו בטוחים שיהיו גדולים הרבה

יכולים להביא אותי להתרפק על התלוםות ההם בפרץ בלתי[

!יותר מהגדולים שבמרכז .על חלקם לגלגמ וראיגו בהם אלילי

נשלט של רתמים עצמיים .אבל זה נדיר .בזמנים אתרים ,כל

)חמר שבירים ,נעדרי כישרון ,גרפומנים שסגגון יצירתם דליל

אימת שהתלומות האלה מתדפקים ,אני לא פותת שום דלת.

כשם שהוא מיושן .מלכים שזמנם חולף .אני מנסה להעביר

מנער ,דורס ,מדתיק.

גגד עיניי את היושבים .חלקם הקטן ,חיים או מתים ,הם

דנה ,מודל מוחשי של חיים מובסים ,מחזירה אותי אחורה.

היום חתגי פרסים ותתומים על כרכי ״כל כתבי״ ,אחרים

רוורס אלים ופחאומי אל המקומוח והזמנים בהם נולדו וצמחו,

מתו או נפלו צעירים במלחמות ,עמ או בלי מוניטין .אצל

מתוך םצוקות הנעורים ,החלומוח.

!רובם כבה הלהט השירי די מהר .הם עלו על קווי עיסוק

ובינתיים ,תפוס בהגיגים הללו ,קמתי לצאת מהקפה.

!אחרים .מהם מיליונרים שםגחכים מעל שפת הבריכה

הנהנתי שלום חטוף ,מרחוק ,לאותה אישה ,עדיין עם הפומית

הפרטית על משובות נעוריהם .וישנם גם המשוררים בלי

המעשנת בין שיניה.

שיר .אנשים שדבקים בקרנותיו הווירטאוליות של אותו

היא רומזת לי שוב להתקרב .״אני אתן לך״ ,היא אומרת,
״קצה של חוט .לילה .מבתן בד .זה מזכיר לך משהו?״
מזכיר ,איך לא .מכת ברק אל תוך לב הזיכרון .אבל ,לעומת

שולתן ,שהתפרק לפני עשרות בשנים .ויש שנשכתו ואין
לדעת היכן הם .באתד מהם נתקלתי לא מזמן במקרה ,שמן
ומדיף ריחות של בית שתי ,בתור לריענון ערכות המגן.

זאת ,נדרש דמיון מאוד מאוד פרוע על מנת לעשות חיבור

שולתננו היה שולתן רעב .שולתן ,שעל פי רוב ישבו ב1

כלשהו בין האישה עם הכובע הירוק ושיער האניצים הלא

זכרים בלבד .כל אימת שלא נידונו סביב השולחן ענייני הרוח

חפוף ובין מה שתתום אצלי בזיכרון.

או תיקון העולמ ומקומנו בהקשר  -באו ועלו ענייני הנשים.

על צד האמת ,כסית של פעם ,ככל שהיא מתרחקת

שמעגו וסיפרבו סיפורי גבורה שלנו מול המין השני ובתברתו.

מהמציאות כך היא נעשית יותר מין נן עדן אבוד .תמונה

סיפורים גוטפי םין ,זקפה וגיצחוגות הירואיים .אחרי כמה

רומנטית ,ללא פטינה של זמן ובו השולחן שלנו .משום מה,

כוסות של קוניאק מדיצינל  -שיקוי נחות וצורב שנעלם

אני זוכר את כםית בחורף .בחוץ משתולל הגשם ובפנים תם

ממקומותינו ,אך בשנים ההן היה משקה הדנל של כסית

ועשן .צפוף .כל פעם ,כשמישהו פותת את הדלת ,פולשים

בתל אביב ושל מאורות הסטודנטים והבוהמה בירושלים -

פנימה גלים של קור וקולות של גשם .תצות ומלא .רית תריף

הכול נעשה הרבה יותר צבעוני ומי.

של סינריות וערפל כחול .השולחן שלנו היה תמיד בצד .אולי

היו לא רק הגזמות ,אלא גם שקרים נטו .ברוח הימים

משום שלא העזנו להתמרכז יותר ,אולי משום שידענו את

ההם ,כאשר הדרך אל המעשה המיני הייתה יותר אטית ויותר

מקומנו .אני זוכר את השולחנות המרכזיים מחוברים יחד.

ארוכה ,הייתה וודאות םוחלטת  -וידיעת הכלל  -באשר

קצפת הזמן ישבה שם .אלתרמן ,שלונסקי ,מסקין ,מבינה.

לבתוליהם של תלק לא קטן ממספרי הסיפורים .באשר לי

הבימה ,הקאמרי ואוהל .מהספרות ,השירה ,הציור והמוסיקה.

חייתי צעיר מאוד ,עם מעט מאוד ניסיון בענייני נערות  -כך

קראנו להן ,נערות  -מה שלא מנע ממני לתרום את חלק

ודחוס של עשן ,ריח מעורב של גשם וקוניאק .כבר היינו

בשרשרת מספרי הסיפורים .הרבה דמיון היה בסיפורים ,דבו

אחרי כמה כוסות  -כן ,אותן כוסות עבות הזכוכית ,הגליליות,

שהעצים בעיניי את הפוטנציאל הספרותי הגלום בי לעתיד

בעלות התתתית הכפולה ,שהיום נוהגים המבינים להטמין

לבוא .על יד השולחן ההוא דווקא הייתי פורה מאוד ,ולא

במקפיא יתד עם הוודקה  -של מדיצינל .כנראה ,שנפלה

יכולחי להבין כיצד זה גיליון הנייר ,שגולגל בבית למכונת

עלינו שתיקה ,דאון שכל שתיין מכיר באחד השלבים של

הכתיבה ,נותר לבן ובתולי ,ומולו מוח מרוקן מכל דמיון ויבש

הלגימה.

לחלוטין .הפנטזיות ,כאמור ,רצו רק ליד אותו שולתן .הרי

לא ברור מי ראה אותה ראשון .במעיל גשם מבריק ,שחור,

הייתי חייב להתמודד ,לא?! באותו זמן ,שיא הביונרפיה

ובשיער רטוב ,דבק לקודקודה .רק מין ״הממממ״ של יוגתן

המינית שלי היה אותו סיפור עם אהובה ,הילדה  -סליתה,

גרם לנו להרים את העיניים .היא עמדה שם ,אמרי שסגרה

הנערה  -שהכרתי בעת ביקור של חברים בקיבוץ גי .זה היה

את הדלת מאחוריה ,וסקרה את השטח בסיבוב עיגיים מימין

סיפור מטורף של שני ילדים )בעצם( ,על שפת הים בת7

לשמאל ,ומשמאל לימין .מה חיפשה? מכרים ,שולחן פנוי

אביב ,בלילה בו בערה וטבעה "אלטלנה״ .אולי יום אחד

זה הסתיים בפילוס דרך בין השולתנות הצפופים אל אות

אעשה צדק לסיפור ההוא .אולי.

שולתנון קטן ,הצמוד לעמוד ,שאיש לא אהב לשבת לידו .לא

לא רק אני .בוודאות ידעתי ,שידידי המשורר ,ששיריה

מקום למרפקים ולא שדה ראייה .מתתת למעיל שהסירה,

שהתפרסמו בכתבי העת הםרדניים והחדשניים ,החד פעמיים

היה סוודר גולף עבה בצבע היין ,שהתמיא מאוד לגזרתה.

והצנומים ,נטפו דימויים ותיאורים לוהטים ,היה באותם ימים

בהמשך שתיקתנו ,עיני כולנו התמקדו בה .התמננטנו .ראיגן

בתול  24קרט .באתריות.

אותה מרימה את ידיה לסדר את שיערה בתנועות הכי

כן .דנה שייכת לתקופה ההיא .כסית הייתה נתון בסים

|קוקטיות שהבליטו בעליל שגם הערב ,םנריר או לא ,חזייה

במשוואה .נציב עליו את התפאורה  -השולחן  -והסצינה

אין על שדיה ,שבעינינו ,השתויות והרעבות ,רטטו יותר

הכללית .ועכשיו לגלגל לאט את גלילת הזיכרון .לקרוא את

מתמיד .אחר כך הזמינה חה ,סחטה את פרוסת הלימון

הזמן האבוד שורה אחר שורה.

ובחשה את הסוכר.

האמת :לא כל כך התקשיתי להיזכר בשם כמו שלא הצלתת

״תזמין אותה לשולחן״ ,אמר יונחן לעזריאלי בדחיפת

להצמיד את מה שזכרתי אל האישה הגובלת ,הפארודיה

מרפק .ליונתן היו סיפורים גדולים על הישגיו ,אבל כולנו

האומללה של מה שהיה מצגת עקומה ,מעוררח רחמים ,ש7

ידענו בשתיקה ,שהוא ,בענייני נשים ,פחדן לא קטן .פתדן,

פאם פאטאל ,בפינה הרחוקה של קפה ניצה.

אבל הייתה לו השפעה על כמה מאתנו .בעיקר על עזריאלי,

את דנה מהזיכרון חמדתי ,בזמן אמתי ,כל שנייה.

מעריץ וצמית אולטימטיבי ,ללא תגאי ,שכרגע ניסה להתעלם

המכנסונים הקצרצרים ,החולצות הנכריות שכפתוריה!

מההוראה .יונתן התעקש .״בסדר״ ,פלט עזריאלי במצמוץ

פרומים כאילו סתם ,מעל שדיים קפיציים ,משוחררים מכ7

עצבני מתתת לעדשות הלבנייה שלו ,״רק רגע״.

רסן .שיער חום אדםדם שהבליט עיניים ירוקות .האם לגברת
מהקפה היו עיניים ירוקות?!
דנה ההיא הייתה יצור שהתכוון לעורר .לגרום לנברינן

״עכשיו־עכשיו״ ,התעקש יונתן ,״לפני שמישהו אחר יעלים
לנו אותה״.
עזריאלי קם ללא חמדה והלך בצעדים מהוססים אל השולחן

לסובב את הראש .לעגן מבטים מתנרים־נבוכים .קוק־טיזר

הקטן ולחש באוזניה .בניגוד לרוב הציפיות ,דנה הנהנה מיד

היא הייתה ,בשנים ההן ,סיירת קבועה על ציר כסית

קמה ,נטלה את כוס התה ובאה אלינו .עזריאלי דידה אחריה

קליפורניה  -המקום החדש של אייבי נתן על פרישמן .אנ

נושא את מעיל הנשם הנוטף וכיסא פנוי .למרבה הפלא ,מ ל

זוכר אותה בתור יצור של קיץ ושל יום .בעיקר ימי שישי

נמצא לה מקום ליד שולתננו הצפוף.

בצהריים ,שהיו מוסד .היא הייתה אי שם בין ניצבת ובין

רק אני ויוסקה ,מושבניק שחיפש את עצמו בעיר הנדולה

שתקנית מינורית בתאטרון שכבר לא קיים .לכן ,התיישבה

ולא נפטר מההרגל הכפרי להניד כל דבר פעמיים ,הכרנו

תמיד בשולתנות של אנשי תאטרון או קולנוע .תמיד רצתה

את דגה .כל היתר הציגו את עצמם ,״דנה״ ,אמר יונתן ,״שם

להכיר במאים או עיתונאים.

יפה ,שם יפה מאוד״ .הוא אהב לתקות את משפטיו הכפולים

אישה של קיץ ושלצהריים .עד אותו הלילה .כמו שאמרתי,

של יוסקה ,ונטל מידי עזריאלי את המעיל ,בכוונה לתלות

ליל זלעפות בכםית .בית הקפה מלא על גדותיו ,ערפל כתו7

אותו על אחד הקולבים העמוסים שעל העמוד בפינה .יונתן

היה ג׳נטלמן עם עכבות בולטות טל ילדות יקית .תמיד קם
לעזור .בייחוד לגברות .עכטיו ,כמו טהוא מדקף לחפט מקום
למעיל על אתד הקולבים ,כטל והטתטח על יוטבי הטולחן
הסמוך .״לא קרה כלום .לא קרה כלום״ ,אמר יוםקה .גם
הנפגעים צחקו .זה לא היה סוד :יונתן מעולם לא ידע לטתות
במיוחד.
דנה הייתה האתרונה טתיבהל מריכוז העיניים התומדות.
נראתה כמו נהנית מכל רנע ,למרות טעיניה הירוקות מצמצו
תכופות במין ארטת  -טנראה כי עבדה עליה קטה  -טל
נאיביות תמימה .״מידת היין״ ,אמר ידידי המטורר ,בהצביעו
על הסוודר טלבטה .״בתולת היין״ ,תיקן רפי .״בתולה?״
לחט הספקן טביונתן בטיניים תטוקות.
״מה דנה עוטה בתיים ,כטהיא לא בכסית ולא טותה תה?״
טאל רפי בקולו הרפוי ,האטי.
 ״דנה היא שחקנית״ ,טמעתי את עצמי אומר.״טתקנית?!״ קראו כולם במקהלה ,טנטמעה כמו הטתאות
כללית .מעניין ,בדיוק באותה טנייה פרצה טירה יפה
מהשולחן של שתקני הקאמרי ,שכנראה תגגו מטהו .אולי
בכורה.
דנה ידעה שהיא מושא טל תשוקה ונהנתה מכל שנייה
ומכל מבט מיוחם .השולחן שלנו שידר את זה בתדרים
דתוםים .מה נם ,שבינתיים גרשון המלצר הביא לשולחן סיבוב
ועוד סיבוב של קוניאק הפינולים הצורבני.
היא סיפרה על התפקיחנים שהיא םקבלת בתאטרון ,על
הבמאים שלא משתינים לעברה מכיוון שלא באה מבית ספר
דרמתי ,״אבל ,לעצם העניין״ ,היא אמרה ,״תאטרון זה
קטקוש .קולנוע  -זה העניין האמיתי״ ,אמרה דנה תוך
הדלקת סיגריה מהמצת טיונתן ,בטגרתו הג׳נטלמנית ,מיהר
להושיט מול פניה .״אני רוצה להגיע לסרטים .מתה״.
רפי ,האיט הטקט עם ההומור הדוקרני ,הניב במהירות.
״תראי״ ,אמר בקולו הרגוע ,״אנחנו כאן לא הוליווד ,אבל,
כמו שאת רואה ,קבוצה של הברה צעירים ,מתכוננים
להרים סרט .סרט ישראלי ,כמו שעוד לא עשו״.
מזל שדנה לא ראתה את התזהמה שלנו .איזה םרט
ואיזה נעליים .היא זקפה את אוזניה .״סרט? איזה
מין סרט?״.
״אווננרדי״,

המשיך רפי

בטקט ,״נועז .כמו שעוד לא
עשו כאן .ט ו ב ר את כל
המוסכמות .מין נל ת ד ט
יטראלי.

קולנוע צעיר,

תדשני ,נועז ותושני .קולנוע של שנוררים .אפם תקציב״

רק אני ,הבוק ,עוד לא תופס בדיוק על מה מדברים .אולי

המילה ״חושני״ הדליקה אצלי תשד ממזרי .״היית

המדיצינל ערפל לי את המוח .מסביבי ,בשתיקה ,נרקם סיפור

מעוניינת?״ ,שאל ישר בהמשך ,״במבחן בד  -למרות שכולנו

שלם ואני מסתכל מסביב על כולם .פני פוקר .שיחה ערה

עובדים בהתנדבות?״

ושוטפת על תוכנו המשוער של הסרט ,שהולך ומתרקם

״אתם לא סתם מדברים?״ היא שאלה בחשד.

בשיטות אוונגרדיות .כולם מאלתרים .בלי תסריט כתוב

יונתן עלה על הענלה .״הלוואי ולא היינו כל כך רציניים

מראש .התוכן :שני אוהבים שרוצים לתיות תיים חופשיים

אחרת היינו יותר עשירים .מצלמים כבר כמה שבועות .כל

אנשים שמחפשים חירות ואושר ,במדינה שמקדשת את

פעם שאנתגו מגרדים כמה לירות ,מצלמים״.

ה״אנחנו״ .את כולם לפני היחיד .דווקא זה לא היה עניין

״ככה זה כשעניים״ ,השלים רפי.

חדש .זה היה מוטו ,שיושבי השולחן לא הפסיקו לדוש בו1

״מי הבמאי?״ התעניינה.

יונתן ,ועזריאלי המעריץ אחריו ,כמו המשוררת הלירית דפנה

״רפי״ ,מיהר יונתן להשיב .רפי היה השם שקפץ .כי רפ

בת חווה ,אפרים תורב מירושלים ,שיהיה פעם פרופסור

היה משתתף עקבי ונאמן בחוגי הקולנוע של דוד גרינברג

תשוב ,הצייר עירד יוכפן שיושב ושותק וכל שאר נספחי

בבית ליםין ואפילו פרסם פה ושם מאמרים כבדי הגות

קבוצת ״אחרת״ ,בזו ליוצרי הדור שקדם להם .״דור האנו

שעניינם תעשייה מול אמנות בקולנוע ,בין כסף לרות .כותרות

אנו״ ,קראו להם וציטטו בלענ במאמריהם את שיר הפלמ״ח.

מו ״בין סמטאות פאריז לבריכות השחייה של הוליווד״ .או

״היית מעוניינת״ תזר רפי ושאל ,״במבחן בד?״

כסף גדול שעושה אמנות קטנה״ ,ונם ״האדווה הרעננה ש7

״בטח״ ,דנה לא היססה ,נדבקה בהתלהבות ,״בטח .מת

הגל החדש״ .סך הכול ,איש מעורר אמון.
״ומי בתפקיד הראשי?״
״איתן תרמוני״ ,אמר רפי בלי להגיד עפעף.
״מי זה איתן תרמתי?״

לבוא? איפה? מה להביא?״
״לא צריך כלום ,לא צריך כלום .שום בנד״ ,אמר רפי.
״המבתן יהיה תכף .עכשיו .עכשיו״.
אני חושב שתפסתי מה הולך לקרות .״הסטודיו שלנו פה

״אם יהיה לנו מזל ייכנס כל רגע .אבל ,זה בחור צעיר,

קרוב״ ,ציין יונתן בהושיטו שוב את המצת לםינריה התדשה

שגמר להקה צבאית והתתיל ללמוד תאטרון באוניברסיטה

של דנה .יונתן תמיד היה ויהיה ,למרות כל מה שייכתב

תל אביב״.

בהמשך ,ילד מבית טוב.

״תראי״ ,חיזק יונתן ,״מה זה בתור שגם יפה וגם מוכשר״

המקומות האלה כבר מזמן לא קיימים בתל אביב .במקום

״והשתקנית הראשית?״

המבנים הנמוכים ההם קמו בנייני הקומות ,יצירי הקומבינות

רפי לא התבלבל .נקב בשמה של שתקנית תאטרון צעירה,

במבנה כזה ,מעין צריף מבנה מוארך ,במרחק של חמש דקות

פופולרית וכישרונית ,מהזן הנדיר של להיות גם אייטם שבוע

מכסית ,גרו ,בין היתר ,נם יונתן ,רפי וידידי המשורר .כל

עסיסי בטור הרכילות של דבורה העוקצת ,וגם ללקט מחמאות

אחד בחדר עם שירוחים .שכר דירה נוח וחירות להביא את

אצל המבקר המיתולוגי הקוצני והמחמיר .תמהיל אידאלי

מי ומתי שאתה רוצה .הרבה מסיבות רצו בחדרים האלה.

״אבל ,מה?!״ הוסיף תיכף רפי ,״אגי לא הכי מרוצה .לא

כמה מאתנו ,שעדיין נרו בדירות ההורים ,בעזרת מפתחות

מה שחשבנו .יצאו לגו חרא של ראשם .יום אחרי יום .עבודה

ששאלו מאחד הדיירים ,פיתו ,או ניסו לפחות ,את הנערה -

מבוזבזח .לא ,לא ,לא .מאכזב מאוד״ .ראשם ,למי שצריך

נערה ,אתם זוכרים?!  -שהצליחו להביא עד שם.

להסביר ,הם הפילמים שצולמו ביום םסוים אחרי פיתוח,

״מה פתאום עכשיו?״ שאלה דנה .״מה בוער?״

אבל לפני עריכה ,המוקרנים באותו ערב בפני יוצרי הסרט,

כבר חשבתי שכל העניין הולך לגווע ,אבל דווקא ידידי

שיךעו איך יצא מה שצילמו.

הםשורר ,זה עם עיני התום הנצתיות ,אמר ,״תראי ,מחר

״ומה אני בכל זה?״ שואלת דנה.

אחרי הצהריים יש לנו פגישה עם משקיע .רוצים להספיק

״אנתנו בודקים את נושא התלפת הכוכבת .לא אכפת לנו

לצלם ,לפתה ולהראות תוצאות״.

שם לא ידוע .העיקר משהו מהפנט״ ,אומר רפי.

דנה לנמה מהתה המתקרר .״אתם בטותים שזה בסדר?

״מהפנט ונועז״ ,השלים יונתן.

אני בטת ניראית זוועה .הגשם וכל זה״ ,היא אמרה וסידרה

״משהו עם השראה פיוטית ,רומנטית ,חושנית״ ,השלים

כאילו את תסרוקתה הרטובה.

ידידי המשורר.

״אין לך תכשירי איפור בתיק?״ שאל רפי.

״יש הרגילים .מה שכל אישה לוקתת כשהיא יוצאת .שום
דבר מקצועי״.

ךלוננ שוט״ ,״מדיום שוט״ ,״קלוז אפ״ .רפי צעק לדנה כל
מיני הוראות מקצועיות והזיז אותה מפה לשם ,הציע לה

״אין דבר .זה יספיק״.

תסרוקות שונות .זה היה כמעט אמיתי .סאונד מתתנת רדיו

רפי קם .״יוסי ,בוא .אתה הרי הצלם .צריך להכין את

לא פעילה השמיע זמזום שהזכיר מצלמה .הכול נראה  -כמעט

הסטודיו .השארגו בלגן בצילומים האתרונים .אתם תניעו!

 -כמו באמת .מזל שלא ידעו ,שאפילו כבר לא היו בשימוש

בעוד חצי שעה״ .מזל שיוסי ישב מאתורי דנה והיא לא ראתה

מצלמות קולכוע ,שהפילם בתוכן התגלגל בעזרת מנואלה

א ת העיניים והפה הפעורים בתימהון ענקי .לא ידע מאיפה
דה נפל עליו.

״קאט״ ,אמר רפי ,והמצלמות כאילו השתתקו .״ועכשיו״,
הוסיף ,״הקטע הקשה״.

בשולחן של הקאמרי נמשכו השירה והשתייה .נרשון

הקטע הקשה היה ,כמובן ,להפשיט את דנה .לרגע הזה

המלצר הביא כל הזמן סיבובים של קוניאק וצלחות של

כוון הכול .תראו מה מוליד הרעב המיני .תושייה מלוכלכת

חמוצים .״עוד רגע מישהו ייפול על פניו או יעלה על כיסא

של תרמנים.

ויקלל את האימא של כולם״ ,החנבא ידידי המשורר .כולם

יונתן ,בלשון עשירה ובדימויים צבעוניים ,הסביר לה את

ידעו למי הכוונה .גם אני שותק .אחרי מות קדושים אמור

נושא האמת הפנימית של הקולנוע האמיתי ,האמנותי ,הנועז,

ואכן זה קרה .שניים מיהרו הלבישו עליו את מעילו ומסרו

שאומר דברים עד הסוף ולא מסתיר מאומה .בטח לא גגוע

אותו לרשותה של האישה שהמתינה לו בשקט ובבדידות ליד

בהסתרת גוף האדם ופוריטניות בנושא המיני .אני מדבר על

שולחן סמוך .חצקל ,בעל המקום המיתולוני ,כבר צלצל,

סיפור שקרה לפני שנים רבות ,והמושגים מעוררי החיוך

במהלך של המשכיות שגרתית ,למונית שמנועה קטע את

וודסטוק עוד לא היה .המהפכה המינית באםריקה עוד תיוולד!.

קולות הגשם שהמשיך לקלוח.

סמים ,לסוגיהם ,היה תהום לעבריינים ונם ,כך ריננו ,לנננים

אחרי תצי שעה או משהו ,קמנו כולנו ושמנו פעמינו ,בלי

במועדוני לילה מסוימים ביפו .נאום־גאום.

לדעת איזה מין אולפן קולנוע ,או מה שזה לא יהיה ,מחכה
לנו שם בצריף.
החדר של יונתן ,עם מנורת המיטה ,כוננית הספרים ושולחן}
הכתיבה ,שינה את פניו .במרכז סנוור זרקור לבן .על קיר

ורפי ,בםננונו היבש ,הוסיף ואמר ,שמתר אנתנו נפנשים
עם משקיע ,שהתרשמותו עשויה להטות את גורל הסרט.
כמה צילומי עירום רק יגדילו את סיכויי היענותו התיובית
1

שום אווננרד .יונתן היה האוונגרד ,רפי הכסף .ויסקי עם

אתד ,פוסטר ענק של טיימס סקוור ועל הקיר השני מעין

ודה.

סדין שחור .בין שני הקירות היבר משהו שנראה כמו כאפייה.

נשתררה שתיקה ,שדנה שברה בסוף .״מה יכול להיות״,

את הזרקור ,אני בטוח ,לקחו מהשכן אלי ,שהיה צלם סטילס

אמרה ,״כוס אמק .העיקר שיהיה סרט .יש לי תנאי אתד:

והיה לו סטודיו אמיתי .אלי בעצמו התייצב עם הניקון שלו״

לכבות את כל האורות בחדר ,מלבד הפרוז׳קטור״.

מוכן לתעד .כנראה אמרו לו מה הולך לקחת .מאתורי הזרקור

״אוקיי .הולך״.

עמד כן העבודה ,שזו הייתה חצובה עבה וסולידית ,תלודהן

״איפה המממ

להתכונן?״

משהו ,ששירתה שכן אחר ,יהודה ,פסל .על הכן הזה הייתה

״היכנסי לאמבטיה״.

מונחת מה שאמורה הייתה להיות מצלמת קולנוע .״מצלמה

חיכינו לה בתושך ,מאתורי אלומת האור של הורקור .מבטי

קטנה של  8מילימטר״ ,מתנצל רפי .״זה מה שיש״.
אני ,ולא רק אני ,ראינו שם אובייקט אתר ,בטה לא 8
מילימטר .התנקתיצתוק והתאפקתי.
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כולנו ננעצו בדלת האמבטיה .כאשר זו נפתחה ,ונסנרה
מאתוריה ,היינו כל אתד לעצמנו ,כל אתד נרגש בדרכו ,בחדר
האפל .דנה יצאה מהאפלה ,עטופה במעילה העליון .רפי שאג

"אולפן קצת קטן״ ,מתלוננת דנה.

״אקשן״ ,ובשנייה ,נלכדה דנה ,עירומה ,באור הלבן והקר

״זה מה יש״ ,חזר רפי ,״אנחנו לא הוליווד ואפילו לא

השיער האדמוני והצוואר הלבן והארוך ,עיניים מושפלות,

מנחם גולן .אנחנו קולנוע עני וזה חלק מהעניין״.

כמו ציור רנסנסי ,שדיים ,ערווה אפלה ,רנליים ארוכות

״לתפוס מקומות״ ,פוקד רפי .יוסי חופם מקום על יד

תיטובים לבנים .רגע מדהים .למרבה הפלא ,לא בדיוק

המצלמה ובודק את התאורה .הזרקור היה ממש מסנוור.

התגשמות של חלום רטוב .ראיתי  -בפרפראזה על שיר

הכנים אווירה .״השתקנית מוכנה?״ שאל רפי .מביב התחילו

שנכתב שנים רבות אתר כך  -אישה רבת יופי .מי ראה אז

לעוף מושנים מקצועיים ,כמו ״אקשן״" ,קאמרה״ ,״פריים״,

נשים עירומוח ככה חי .מקרוב .רק בכתבי העת שמכרו

בקיוסקים מתחת לשולתן .רק בפנטזיות של מעשי האונן,

היפה שלה ,לקוח אולי מאותה תערוכה ,מתנוסס עד היוק

שכולנו חטאנו בהם .ובאותו רנע ,מול עיניי ,הרבה מעבר

בחלון הראווה של חנות מסוימת ,המשווקת דברים יפים

לתלום רטוב שמגשים את עצםו.

וחפצי חן ,בתל אביב.

רפי ,הבמאי ,התעשח די מהר .הוא חילק הוראות כאילו

זמן לא רב אתרי אותו אירוע ,וגם מאז חלפו עשרות שנים,

היה ססיל ב .דה־מיל .שוב כל המונחים המקצועיים .דנה

נישאה למוםיקאי בריטי ,שגיגן באתד המועדוגים ,ויצאה אתו

הצטוותה לרקוד ,לנוע ולתפקד כאילו במצבים עלילתיים

ללונדון .אהבה גדולה ,אבל קצרת ימים .האיש נרצת בנסיבות

נתונים .היא ריתפה כמו נברת אמיתית .כאילו עירום הוא

שלא פוענחו עד היום.

מצבה הטבעי .עם הרבה גאווה בגופה ,ובנותות רבה מאוד.

דנה .טרגדיה ישראלית ,שנדדה אחר כך ,על פי השמועה,

לא יכול להעריך כמה כל זה נמשך .ואז ,בפתאומיות,

דרך שלוש יבשות .עלתה םן הנשייה באותו יום שישי דביק,

עצרה דנה את תנועתה .הפסיקה לציית להוראות של רפי.

באוגוסט תל אביבי ,כאישה בבולה ,שלא היה בה מאום שיזכיר

עמדה מול הזרקור ,תימהון אדיר בעיניה ,קרבה בצעדים

את עברה ,בירכתי קפה ניצה .לא ראיתי אותה עוד .שאלתי.

גדולים ,דחפה הצדה את רפי וחשפה ,מתחת לכל ההסוואות,

מישהו סיפר ,שעשתה מהומות ברתוב .בא אמבולנס עם

את מצלםת הקולגוע .במהומה שגוצרה ,מישהו הדליק אח!

שלושה סניטרים ולקת אותה בכוח.

האור.

דנה ,יצור שנטחן .כל זה היה בקיץ שעבר .מאז ,קרוב

לפנינו ,מוצמדת בהברגה למשטח כן הפסלימ ,הייתה

לשנה ,אני מנסה לשכנע את עצמי בכוח ,שבאוחו ליל חורף

מכונת בשר .מכונה ידנית פשוטה לטחינת בשר ,כזו

מיוחם ,לא אבחנו הכנסנו אותה ,כתוצאה ממתיתה שלא

שמופעלת בעזרת מנואלה מסתובבת.

תפסנו את נבזותה ,באל חזור ,אל תוך מטחנת הבשר של

היא כנראה זיהתה את זה בהבזק של הדלקת סיגריה או
משהו .ביבבה מראה ,חטפה את מעילה ונעלמה מתוך השובל
המואר .את היבבות שמענו בדממה מחדר האמבטיה .יבבות
קטועות ,שבורות ,יוצאות מתדרי בטן .יבבות של אבדן,
קורעות שמים בעלבונן .איש לא דיבר .דנה ,עכשיו לבושה,
ברחה החוצה בריצה .פירקנו את בשקט את ה״אולפף ,שהזר
להיות חדרו המסודר ,היקי ,עמוס הספרים ,של יונתן .לא
היה זכר למה שהיה.
יונתן הוציא בקבוק קוגיאק .לגמנו בלי להחליף מילה.
הלכתי להשתין .בדרך לשירותים ,על השיש במטבתון,
נחה ה״מצלמה״.
מכונת הבשר .התבוננתי בה ארוכות.
הרי זה מה שעשינו כאן הלילה ,חשבתי מאוחר מדי ,טחנו
בשר.
כאמור ,כמה מאתמ עשו לעצמם שם גדול .עד פרם ישראל
ועד מוניטין בינלאומיים .הלילה ההוא צגח אל השכתה ,אם
כי מצאתי ,נם כן לפני שנים לא מעטות ,את עקבותיו,
במרומז ,בכתבת דיוקן מגזינית על אחד המעורבים .הוא סיפר
משהו מרפרף ,לא נוגע ,עם רמזים שניתנים להטיה לאינסוף
כיווגים  -כל זה על מגח להוכיח ,שהוא בעצם גבר עם ביציב
והומור ולא פוץ יבשושי ,כמו שנוטים לתאר אוחו בתקשורת.
דנה לא נעלמה מיד .היא באמת שיחקה פה ושם בתאטרון.
שום קריירה נדולה ,אבל החזיקה זמן מה מעמד .צייר מכובד
לקת אותה בתור פרויקט לחערוכה ,שנקראה ״דנה״ .העירום

החיים• .

