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פרידמןעמי

המוצלחותב״האחיותלדורנאמנהנציגהמגלמתתגרנליאומנם

השחקניתשלומשביחהההולכתהקרירהעלהסתכלואבלשלי״,

הדור.אתשמאפייניםליולמגיעלפינוקזכרתמצאוולאהזוהנהדרת

שסביבה,התרבותיתהמציאותשלהחדההתפיסהכמואחריםדברים

לאותנטיותלהגיעכרעירום,כוללהכל,לתתוהנכונותהמקצועיהמיקוד

לרצותצורךלהאיןשכברלזהקשורזהוכן,תמצאו.בהחלטבתפקיד

עצמהאתמלבדאחדאף

סעוןטילינים׳םאלוםתיאלקנוינסקי*נויפוידנון*מאתו

התאבדה.שלןשסבתאהבנתלשאול.חייבאני

״כן".

מתאבדת?סבתאאיזו

שלי"."סבתא

מהקרה?

לחיות".להמשיךרצתה"לא

כלל.בדרןכאלהדבריםעושותלאסבתות

כ/".שלי"סבתא

זה?אתעשתההיאאיך

מהגג"."קפצה

שינ״ם.רופאתהיתהשהיאהבנתי

מדכא".מאודמקצוע"זה

vrשאתםכפיתגר,גלישלההומוררגיל,בדיוק:״־

הנ״ל.הקצרמהדיאלוגלהסיקיכוליםבטח

במובןאבלרגילה,בדיוקלאהיאגםכללי,באופן

הקריזות,ענייןכמוהזה.רגילה"ה״לאשלהמעניין

אתלהוסםהיהמישהואםלעתים.סבלהתגרשמהן=|

בקלות,דיזהאתלאבדיכולההיתההיאבחנייה,האוטו,.

שורותברחובמוחלטיםמזריםלשמועולזכותלהתעצבן

אגב,נחמדהבאמתהיאנחמדה".את״בטלוויזיהכמו

שלפעמיםלעשותמהאבלוחן,פלפלמרץ,ומלאתקל

נכונים.הלאהדבריםאתאומדיםפשוטאנשים

והתקופהבתחום,וחציעשוראחרייותר.רגועההיאהיום

פשוטתגרלמה.להביןאפשרשלה,המעולההאחרונה

בכמה.אלאאחדבמדיוםרקולאכרגע,רותחת

בונהשהיאהמרשיםברזומההאחרונההצעקה

הקומיתהדרמהשלי״,המוצלחות"האחיותכמובןהיא

ארנבת,ונעהחוגיגליתהמוכשרותהיוצרותשלהמדוברת

יוצאיםשהוריהםאחיותשלוששלסיפורןאתשמספרת

חוויותעםלהתמודדאותןומותיריםלעולםמסביבלשיט

)לצדשםמשחקת32תגר,משתנים.בגיליםבגרות

נפשנטליהאחותאתהמצוינות(הטילוניוטססמודנה

וציניתשנונהבחורהבמציאות,ואבודהבראשהחופשייה

ולאעבודה,חיפושו)אי(בבטלהזמנהרובאתשמעבירה

דוראתמכיריםממנה.רוצההעולםמהמבינהממש

ה־¥?אזנטלי.

כנראהאנישם.קייםמאודהפינוקשאלמנטספק"אין

שלשישיבצהריאומרתהיאפינוק",בלשחקטובה

ממסיבתשאריותלראשהצבישלכשקתייםפורים,

לשחקאוהבתאני"אםשלפני.מהערבהבימהשלהחג

לאדבריםבהמוןשיחקתיככה.יצאמפונקות?בחורות

אזהצליחוכךכללאהאלההדבריםפשוטמפונקים,

בשםבסדרהחדרניתשיחקתיעליהם.יודעיםפחות

ביקורותשקיבלהסדרהח־אסיעםיחדחדרים׳'שירות

מפונקת".מישהישיחקתילאב׳עספור'וגםטובות,מאוד

משהוזהאוליאלייך.מגיעותכאלהשדמויותסיבהיש

הדיבור?ובצורתהגבוהותבאנרגיות

אבלמפונקת,לאאנימשהו.בישישספק"אין

לאזהשלנו.הדורכלכמואנילי.זרהלאהסיטואציה

שלךוסבתאסבא׳וואלה,שלכזהמקוםזהפינוק־נלי.

עבדושלהם,המשפחותבליבאומהגרים,פההיובאו,

שורניסןעצמך'.אתלהגשיםחולםואתהשיש,דברבכל

׳כיף׳.המילהאתהכירולאשלושההוריםבטורפעםכתב

לאנטליקיים.ככללשכיףידעולאשליוסבתאסבא

מהקשים,החייםבחיים.לסבולצריכההיאלמהמבינה

שונאת?".שהיאחראעבודהבאיזולעבודצריכההיא

הדור.כפנינטליפני

אנחנולהקריב.מוכנהלאלהידפק,מוכנהלא"היא

אהבה.כסף,עבודה,שלנובחייםפשרותהמוןעושים



מנסההמוןעצמיאתמוצאתאניהזה.הקטעאתאיןלה

כיףכךכלהיהזהבגללבריצוי,לאנטליבחיים.לרצות

להשישמהכלאתשאומרתמישהיזאתאותה.לשחק

היאלהגיד.נכוןלאומהנכוןמהשלקטעלהאיןבראש,

חלוםלהאיןלב,שיכרוןחווהלאהיאבאשליה,חיהלא

מבינהלאהיאעצמה.אתמגשימהלאוהיאמשהולהיות

זהמהלחיות?פשוטיכולהלאאנילמהממנה.רוציםמה

האלה?".הציפיותכל

הדמותאתקצתמזכירהב״האחיות"שלךהדמות

אנוש".ביחסיב״אפסשלך

הזו!".הדמותאתמזכירלאממש"זה

מפונקתבחורהמתכוון.אנילמהנו,אתיודוגת

מבגרת.בסיטואציה

פתוחה,מינית,יותרהרבהמיהאחיות׳ליננלא."בכלל

משהואוטנטי,משד,/היה׳אפסישלבדפיאומץ.בה

הסוף",עדמביןממששלא

שם.דומההיהזאתבכלמשהו

דפמתוחכמת.יותרהיאהסיטואציה.אתמבינה"נטלי

נמוכות".אנרגיותשפוף,הולכתאיטית,קצתהיא

■שאתהקטעשלהצבא,

שמזכירהכפולים׳אתמזכירהש׳פאודה׳שתגידכמו״זה

׳חטופים"׳.את

אבל...בן.

סורי!".מזכיר,״לא

לבלבלהילדהולמראהלפלפליותתתנו

MM.יכנ:־יד־ת-'י\י״ה־בי־.־כי:עםתגהאתכם

::־״־ההבסיטואציהעצמאתשמוצאות^₪

שהיאהמקוםאתבדיוקיודעתלהתבגר,אותן

מכונתהיאנליבמציאותגםבסדרה,דמותהכמובו.חיה

ושנינויותמהירותתשובותליינרים,וואןשלירייה

שהיאתשוקהבאותה"הסמויה"עלמדברתהיאלרוב.

מתביישתלאכלכליים,מעמדותפעריעלמתלוננת

ווסטקניהועדמפוליטיקהנושאכלעלדעתהאתלהגיד

מסכימההיאוגםוכן,נשית.העצמהעלבתשוקהומדברת

שבהםבזמניםיותר,טובבזמןלצאתיכלהלאש״האחיות"

ותפיסותומנהגיםמחדש,נבחןוהנשיותהאשהמושג

משתנים.עתיקות

בהיסטוריהשיאץשאמרסי.ק״לואיאת"אצטט

אומרת.היאלבן׳",גברבהלהיותרעהתקופההאנושית

ארזמצחיקות.לאשנשיםתפיסהמןהיתהשנים"המון

מצחיקותנשיםהארץבכלחיפששהואבראיוןאמרטל

הבעיה?מהיודעאתהמזה.גדולשקראיןאין.מצא.ולא

ועכשיואותךהצחקתיאניכוח.זהשהומורהיאהבעיה

כוחליישרך.יותראתהמוליפתאוםאזאותי,אוהבאתה

יופי".כמוכוח,לזהישצוחק.אותךראיתיעליך,

עכשיו.האופנהגםזאתבפרונטנשים

ישבטלוויזיהגםאופנה.ישתמידאופנה,"בוודאי

שלי'המוצלחותש׳האחיותחושבתשאניכפיאופנה.

מהכיאנוש',ביחסי'אפסבלילהיותהיתהיכולהלא

ועשהשהצליחענק,תקציבילאקטן,סרטשם?היה

שליהקוברגעכסף.אוהבים?גבריםמהלךולהגידכסף.

הזהוהסרטסטאריותהיושלאשחקניותשלושלסרט

בזמןלקולנועאנשיםאלף600מביאכסף,מכניספתאום

בנותאולי׳וואלה,אומריםאנשיםאזוטילים,מלחמה

גרוע"׳.כזהלאזהבפרונט

שהשתנה?חושבתאתמה

שאתיפה,בחורהלי,תספרי׳אלשלקטעהיה"פעם

מקבלתואניפוקיםעושהנטליוהנה,פוקים',עושה

פוקים.עושהשהיאלמרותבפייסבוק,הודעותמלא

מעניינתיותרהנשיתשהגיבורהמביניםבהוליוודגם

אנשיםדומן׳.׳וונדרהרעב','משחקיהגברימהגיבור

באמתאילוגיבורה.באמתהיאהנשיתשהגיבורההבינו

30זכוכית,תקרתישרומןלוונדרלסופרמן?ישבעיות

בשכר".פחותאחוז

תורןגלדוחה.גבריותשלייצוגגםבסדרהישועדיין,

היום,שנייהשורדהיהלאמשחק,שהואבצבאכמפקד

טיל.עלאותומעיפיםהיו

לי".נראהלאטועה.זהמה"אתה

^^

יהיהזה

שבןמוזר

אדם

שמרגיש

עםחופשי

שלוהגוף

פתאום

בסקס

יתכסה

מתחת

לשמיכה.

זהשקהזה

אותנטי...לא

כליש

ציוציםמני

שלבטוויטר

תגר׳נלי

בעירום׳

ודברים

שאנשים

לי,שלחו

אניאבל

מרגישהלא

זהעםנבוכה

צורה״בשום

ושומריםמביניםשגבריםלחשוברוצהאניהיום?גם

יותר.שלהםהפהעל

הטרדותעלטענותשתיים־שלוששישבגלל"למה,

להטרידיפסיקואנשיםאזמגלינוןכמוופרשותמיניות

השתנוהחוקיםמיניות?הטרדותזהמהלא.ממשמינית?

שווה'היאאומריםעדייןאנשיםעודכנו.לאעודוהגברים

הטרדה׳".

לךיצאכמהאלאאם,לאהיאהמתבקשתהשאלה

בעצמך.כאלהלחוות

אשהאיןאותי.משעמםכברשזההרבהכךכללי״יצא

כךכלבמקוםאניאבלדבר.כזהאיןזה.אתחוותהשלא

שלהפמיניסטיתבתקופהאניהיום,שליבחייםמועצם

יאהבושבניםהיתהחיימטרתפעםהאוראתראיתיחיי.

שתמידכזובחורההייתיחיים.מטרתלאזאתהיוםאותי.

חבריםשלאמיגםהבנים,שכלחשובליוהיהחברליהיה

דבריםרקעליישיחשבושלי,חבריםלהיותירצושלי,

אתליאיןכברהנשימהמקוםמדהימה.ושנליטובים

לרצות".הזההצורך

הגבת?איךוכשהוטרדת,

ומנומסתנעימהלהיותהבחורהשלהחינוך"לפעמים

קעקועעם׳נערהבסרטמשפטעמוק...ישכךכלהוא

מתלבטוהואלמקום,לאיזהלהיכנסבאכשהגיבורדרקון;

מאי׳הפחדלו:אומרמישהוואזנכנסהואבסוףומפחד.

מאיוהפחדמשהו;שיקרהמהפחדחמוריותרנעימות

נכנסנוקטנה,מאודשכשהייתיחיי.תמציתהואנעימות

אדםבןשםוהיהלמעלית15בנותילדותמלאאחדיום

ואנימהמעליתיצאושליהחברותכלומפחיד.חשוד

לאירגישאדםשהבןחשבתיכיאיתו,לבדנשארתי

המעליתואזבגללו.שזהיחשובהואכינצאאםנעים

נאנסתי,לאלחשודסיבהלישהיתהמבינהואנינסגרת

כבד.מאודמחירלוישבסדרלהיותהרצוןקרה.אבל

שצריךהואהענייןדוחה.להיותטובגםזהלפעמים

בסכנה,הואמתייודעתמידהגוףהאיזון.אתלמצוא

הגוףמשהו.לעשותרוצהלאהואמתילו,נעיםלאמתי

'לא!׳.במקוםבסדר',טוב,'אה...אומר:והראשיודעתמיד

בגוף".שקורהלמהבהקשבהלהיותהיאהחוכמה

בטלוויזיה?צופהאתבמה

מודה.אניהאלימות,עםקשהקצתהיהלי׳"הסמויה׳.

הזה?".הקטעזתמהר?הגיבאתהורגיםלמה

היופי.כלזהנו,

לא!"."לא!

רגע.בכללמותיכולאחדכלופרנוס"ג״ה

"לא!״.

להרוגשלההאומץלקיסדרהמעדיךדווקאאני

ראשיות.דמויות

מאודאניועושר.באושריתחתנושהםחצהאני"לא,

'".הכ'משחקיאתאוהבת

בפרקקאסטחצילןהרגוהכב״משחקינו,

אחד.

הזה".היוםעצםעדעליהםכועסתבאמת"ואני

שורות"?"שובר

קשהליu/cfלזה.התחברהשלאבעולםהיחידה"אני

תכסיב׳משחקאותי.העציבזההסרטן,שלהקבגלל

דבר".שלבסופודרקוניםהם

נ־:ני־יאשעד)למרות32^■
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עברה'(,93ילידתשהיאוטענהשניםבעשרלה

ובליכאמור,שלכםהמסךעלרציניקילומטרז'

תקופה.כבראתכםמלווההיאלבששמתם

)"מצלק",צבאיושירותבליךתיכוןאתשסיימהאחרי

השנייה(האינתיפאדהרקעעלשהתקייםטוענת,היא

במקביללשחקהחלההיאבגבעתי,חינוךכמש״קית

ב״רומיאוכיוליהלוינשט״ןיורםשלהספרבביתללימודיה

לסרטהצגהוביןלמשל,הקאמריהתיאטרוןשלויוליה"

משתנים,בגדליםבתפקידיםהמסךאתחרכהקולנוע

דקות"15"סרוגים",ירושלמי",ב״מעורבכמובסדרות

״המכשפותאתעשתהגםהיאבאמצע"עספור".וכמובן

2012וב־ש׳תגידי","מההנשיהפאנלואתמשינקין"

ובמאיצלםשריד,איתןעםלהתחתןגםהספיקה





כברשכולםאףעלילדים,להםאיןעדייןלא,במקצועו.

המוח.אתלהםמשגעים

בתחום,וחציעשוראחריהאחרונות,בשנתייםאבל

אלאשם,ההואמהתפקידזוכרשאתהזאתלאכברתגר

בזכותבעיקרהמקומית,התרבותיתבסצנהמובילשם

טליהשלהמצוינתהצבאיתהקומדיהאנוש",ביחסי״אפס

ההואהסרטאחרישבחים.וגרפהקופותששברהלביא,

תגרפה:רקולאפאזה,עלתהכשחקניתאליההמודעות

2014לשנתהמבטיחותהשחקניות20מ־כאחתנבחרה

inidewireהנחשבהקולנועאתרשל

מוזכרותלהםזוכהש״האחיות"הסופרלטיביםשללבין

חזהחשופתמצולמתהיאשבהןשלה,המיןסצנותגם
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