
בוס נתי
 המחול בלהקת הראשית הרקדנית ,

 על ומספרת נוצץ וינסג׳־שיק מדגמנת בת־שבע,
 בעבר, רומן ניהלה שאיתו נהרין, אוהד עם העבודה

 עם בעשור ממנה הצעיר הקולגה, עם העכשווי והרומן
 גברים של היתרונות עירום, על גם מדברת היא סגל איתי

בתנופה אופנה הפקת להתבגר. והפחד ישראלים

 נולדה סמית ג׳ין בובי
הגי היא ארה״ב. באיווה, «

,21 בגיל לישראל עה
 בית בג׳וליארד, מחול לימודי אחדי
 בניו־יורק, לאמנויות היוקרתי הספר

 נהרין, באוהד יאז בבת־שבע, התאהבה
 ונשארה. הלהקה, של האמנותי מנהלה

 שלוש הסתיים, נהרין עם כשהרומן גם
 סמית החליטה יותר, מאוחד שנים

 לאחת והפכה בלהקה לרקוד להמשיך
 קשה למעשה, בה. המזוהות הפנים
 האחרון בעשור בת־שבע את לדמיין

 סמית. של המהפנטת הנוכחות בלי
 תנועותיה. מסך יותר שהיא רקדנית

 שברירית להיות שמסוגלת מישהי
 בת רק היא נכון, זמנית. בו ועוצמתית

 הגברת לתואר ראויה לגמרי אבל ,33
בת־שבע. של הראשונה
מת היא האחרונות השנים בארבע

 הוא גם שדייבר, אור עם זוגיות חזקת
 לשנן. שכדאי ושם בבת־שבע רקדן
 בת־ את לעזוב החליטה שנתיים לפני
 עצמה את לחפש ונסעה וישראל שבע

 הרומן גם כמו שלה, המסע בארה״ב.
 הסרט במרכז עומדים שרייבר, עם

בחו שזכה שמה, את הנושא התיעודי
 חשובים פרסים בשלושה שעבר רש

 בניו־ טרייבקה הקולנוע בפסטיבל
 יוקרן הוא הקרוב השבוע בסוף יורק.

 yes^ ובהמשך דוקאביב בפסטיבל
 מוצגת שבו - הסרש של הפוסטר רוקו.
 לחשוף מבלי אבל מלא, בעירום סמית
 אותה: לתאר טובה דרך גם הוא - דבר

 טפחיים לחשוף שמצליחה אמנית
מסתורית. להישאר זאת ובכל

 לתל־אביב זוגה, לבן הגעגועים
 את עשו לבית לה שהייתה וללהקה
 לישראל שבה שנה חצי לפני שלהם.
 החדשה בעבודה להשתתף כדי זמנית

 תעזוב בקיץ "ונצואלה". נהרין, של
 מתחייבת לא היא לניריורק. שוב

 ההפך. מתחייבת גם לא היא שתחזור.
 את שראה אדם כל להעיד שיכול כפי

 שהיא היחיד הדבר בפעולה, סמית
 יש הריקוד. זה עליו להתחייב מוכנה
מע רק אבל מעולים, רקדנים הרבה

 רוקדים - מהם אחת היא וסמית - טים
בזה. תלויים חייהם כאילו

בית
 מלאה בעיר - באיווה ״נולדתי

 בייסבול, ומגרשי תירס בשרית
 שלוש. בגיל ריקוד ללמוד והתחלתי

 לטובת הבית את עזבתי 12 בגיל
 המשכתי משם בקנדה. בלט לימודי

 לניו־ הגעתי ואז לצפון־קרוליינה,
 עם ממש ביליתי לא מעולם יורק.

האנ הריקוד. לשיעורי מחוץ אנשים
 היו איתם שהסתובבתי היחידים שים

איתם. שרקדתי האנשים
 שאני שלי להורים "כשהודעתי

 הם בלט ללמוד כדי הבית את עוזבת
 שנים באותן אותם. מבינה אני כעסו.
 לחיות אז מהחושך, פהדתי עדיין
 אמרה ביסודי שלי המורה אבל לבת!

 אז ריקוד, לגבי רצינית את אם לי:
 יותר. רציני באופן ללמוד צריכה את

 ההורים שעזבתי אחרי שנה עשרים
 אחזור מתי אותי שואלים עדיין שלי

 אני היא: תמיד שלי התשובה הביתה.
בקרוב". אחזור
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 של הראשית הרקדנית סמית, ג׳ין בובי
 הזוג, ובן מחול ,נוירו□ נול מדברת בת־שבנו,

קרהן תמר סגל, איתי / בנושור ממנה שצנויר
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דבר? מכל עניין לעשות למה
 ואני ג׳ייסון הקטן אחי בילדותי, הגשומים הימים "באחד

 מהעבודה. חזרו שההורים עד ושיחקנו בבית לבד נשארנו
 שהשתע־ אמרנו היום. בילינו איך שאל הוא חזר, שלי כשאבא

 משעממים, לא לעולם ׳החיים יאמר: עלינו התעצבן הוא ממנו.
שמשעממים!׳ אתם אלה

 ולמדתי יותר הזו במילה השתמשתי לא היום "מאותו
הפשוטים". שבדברים היופי את לראות

רוקדות אמהות
 את מדגישה אני אמא. להיות רוצה אני זה. על חושבת "אני
 לידה אחרי מדהימות נשים הרבה ראיתי בתוכי. גדל הרצון

 מהן אקח אני לפני. שהיו ממה יותר חזקות לרקוד, חוזרות
 הגוף צורת ושינוי המתיחות הצלקות, את ואברך וכוח השראה

לרקוד". ואמשיך כתזכודות,

 שלי הגוף שנים. 30 של ושחרור החזקה תשישות, אהבה, יין,
 הגוף את להחביא לדעת. יכול שלי שהמוח ממה ידע יותר מכיל

זיכרונותיי". את להחביא כמו יהיה רוקדת כשאני

בת־שבע
 בניו־ סנטר בלינקולן בת־שבע של ׳אנאפאזה׳ את "ראיתי

 אני לעצמי, אמרתי אותי. הימם וזה בתיכון כשהייתי יורק
 רציתי בג׳וליארד. ללמד הגיע אוהד ואז שם. לרקוד חייבת

 לראות ואולי בישראל, לבקר שאוכל חושב הוא אם אותו לשאול
 היחיד שהדבר בלחץ כך כל הייתי אבל בפעולה. בת־שבע את

 אמר: הוא להתחיל׳. מאיפה יודעת לא ׳אני הוא: לו שאמרתי
 מהר ודי שכן, אמרתי עבורי?׳ לרקוד רוצה את - לך אעזור ׳אני

לישראל. עברתי
 שזה אחרי גם להישאר והחלטתי שנים שלוש ביחד "היינו

 שאני מהחיים חלק היא שבת־שבע ברור לי היה בינינו. נגמר
לחיות". ריצה

 התיעודי, הסרט כרזת
ג׳ין" "בובי

I *»(י 4*ייי

קשה שפה עברית
 לנהל מסוגלת באמת לא אבל עברית, קצת יודעת "אני
 מסודר. באופן עברית למדתי שלא מצטערת ממש אני שיחה.

 אז אעזוב, הבאה בשנה שאולי מהתחושה נבע שזה חושבת אני
עכשיו. להתחיל למה

 היה לארץ כשהגעתי להגיד אותי שלימדו הראשון "הדבר
 פשוט להגיד, מה תדעי שלא פעם בכל לי, אמרו בודדה׳. ׳אני

 לא פתיחה שורת זו העבודה. את יעשה זה בודדה, אני תגידי:
המי בצמד השתמשתי לא לשמחתי אבל עצובה, קצת רעה,
 לא אבל דברים, הרבה היו בישראל החיים מעולם. האלה לים

בודדים".

עירום
 המטרה זאת עירומה. רוקדת כשאני בנוח הכי מרגישה "אני

 שלי הגוף שכבות. שיותר כמה להשיל לנסות - כרקדנית שלי
בקבוקי פציעות, צלקות, בזיכרונות, מלאה זמן קפסולת כמו הוא

ישראל
 התאהבתי ואש. תשוקה ,סתירות אהבה, ריקוד, היא ״ישראל

יכו לא בוקר. בכל גאגא ובשיעור יפו של בריח הזמן, בתפיסת
 נינוחות איזושהי הראו כולן פה. הנשים יפות כמה להאמין לתי

עצמן". כלפי

נהרין אוהד
 האנשים ואת עצמו את לשמור דדך לו שיש חושבת "אני
 שהגעת מרגיש כשאתה תמיד, איכשהו הקצה. על שסביבו

 לשם. שתגיע עד עוד לך יש לך: יגיד הוא שלך, לקצה לשם,
בעצמי. וחי יוצר גם הוא שככה חושבת אני

 פעם אף שאתה באופן הזאת, העבודה בצורת חי משהו "יש
 שיש אלא מספיק', טוב לא דבר ש׳שום לא זה במקום, עומד לא

 היכולת אחת. דרך רק שאין ומגוונות. שונות אפשרויות הרבה
 על לשמור איתו שעובד למי גורמת זמנית בו ולהעז להתפזר

שאלית". לשאול להפסיק ולא חיות

///

 על לדעת, אפשר "האם
 אידה רוקד, שאדם איך פי

 נכון זה יהיה? הוא מאהב
 רוקדים הישראלים מאוד.
מהאמריקאים. סוב יותר

 סוב יותר הרבה
 הרבה הם מהאמריקאים.

 וגרוביים חושניים יותר
 משהו כנראה דה ונינוחים.

בסמפרמנס"
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גיל אין לאהבה

 ממני צעיר הוא שנים. ארבע כבר יחד ואני "אור
 חושבת אני גם אומרת, שלו שסבתא וכמו שנים, בעשר

 מהתיכון, אותי מכיר שהוא מספר הוא גיל. אין שלאהבה
 בת- של בעבודית לצפות שלו הכיתה עם בא כשהיה

 ללהקה הצטרף שהוא לפני הכרנו ממש לא אבל שבע,

כרקדן.
הנע את מוריד אותו ראיתי אחד שיום זוכרת "אני

 הרגליים כפות את וראיתי הגרביים את ואז שלו ליים
 אני עליי. הלך לעצמי: ואמרתי עליהן הסתכלתי שלו.

 שזה יודעת אני שלו. הילדים של האמא להיות חייבת
 את מכירה שאני הרגשתי אבל הגיוני, לא נשמע אולי

מזמן. האלה הרגליים כפות
בסטודיו, יום כל נפגשנו ראשון. לדייט יצאנו ממש "לא

 שנה בת־שבע את לעזוב החלטתי מעצמי. קדה די זה אז

 בי. תמך מאוד והוא הזמן שהגיע ידעתי יחד. שהיינו אחרי
 המטוס על שעליתי ביום בשבילו. רק שאשאר רצה לא הוא

 קשה, לנו שיהיה בסדר. שנהיה תחושה לי הייתה לאדה״ב,
 לבקר. הגעתי אני לבקר, הגיע הוא בסדר. יהיה בסוף אבל

 במשך והגעגועים הקושי על להתגבר הצלחנו איכשהו

שנתיים".

ריליישנשיפ דיסטנס לונג
 לתת יכולה שאני חושבת לא אני וירידות. "עליות

 מ׳אל חוץ בנושא, חכמה עצה איזו במצבנו אחרים לזוגות

 שהמשיך שמה חושבת אני ביחד. תהיו זה, את תעשו
 מה לגבי תשוקה מלאי מאוד ששנינו הוא בינינו לחבר

 זה את לעשות יכולנו שלא אף על בחיים. עושים שאנחנו
 על שנשמור כדי מספיק משמעותי הרגיש עדיין זה יחד,

זה". את שווה היה ובעיקר זה,

דיאטה
זמן". של בזבוז הנאה, אפס עבר, "כלוב,

רואה לא אחד אף כאילו לרקוד
 ללמוד אפשר רוקד. שאדם מאיך הרבה לדעת "אפשר

 בגופם, מתח אוגרים הם איפה לאנשים, שאכפת מה על
 הם אם חושניים, להיות מפחדים לא או מפחדים הם אם

 להיות כוח מספיק להם יש אם עצמם, על לצחוק יכולים

שבריריים.
 איזה לדעת רוקד, שאדם איך פי על אפשר, "האם

 יותר רוקדים הישראלים מאוד. נכון זה יהיה? הוא מאהב

 הם מהאמריקאים. טוב יותר הרבה מהאמריקאים. טוב
 משהו כנראה זה ונינוחים. וגרוביים חושניים יותר הרבה

בטמפרמנט".

///
 הנעליים את אחד יום הוריד אור זוג, לבני שהפכנו שלפני זוכרת "אני

 לעצמי: ואמרתי עליהן הסתכלתי שלו. הרגליים כפות את וראיתי והגרביים
 לא נשמע שזה יודעת אני שלו. הילדים של האמא להיות חייבת אני עליי. הלך

מזמן" האלה הרגליים כפות את מכירה שאני הרגשתי אבל הגיוני,

 בעבודה בת־עובע הקת7
 "ונצואלה". ההדעוה

 ג׳יןסמית בובי למעלה:
עורייבר אור זוגה, ובן

כסף
 מקצוע שזה חושבת אני אבל מריקוד, להתפרנס "קשה
 משמעותיות יותר צורות הרבה כך בכל אותך שמתגמל

 מספק מקצוע באמת זה אבל קלישאה, נשמע זה מכסף.
 באמת זה לפעמים משכורת. לתלוש לכמת שאי־אפשד

 כסף לך יהיה איך ברצינות לחשוב מתחיל כשאתה מפחיד,
 אני לך. שיהיו הילדים את לפרנס תוכל איך או בית לקנות
 מסתדרים. איכשהו שכולם כמו משהו, על שאחשוב מניחה

 לרקוד. היא שלי היחידה התוכנית חלופית. תוכנית לי אין
 ארוויח אני בבניין. לעבוד או למלצר אלך לכסף אזדקק אם

לרקוד". ואחזור כסף קצת

התבגרנת
 עושה שאתה לך שנדמה מה בין הקו שבה נקודה "יש

 מזדקן שאתה ככל אבל נפגשים, עושה באמת שאתה ומה
מזה. זה מתרחקים האלה הקווים
שד שלי בגוף מדגישה אני הרבה. זה על חושבת "אני

הש שלי העדיפויות שסדר מבעבר. לי קשים יותר ברים
 שונה יותר צעירה כרקדנית לי חשוב שהיה שמה תנה.
 איך סקרנית מאוד אני אחד מצד כיום. לי שחשוב ממה
 על שלי הגיל ישפיע ואיד יותר מבוגר בגיל ארקוד אני

• אותי״. מפחיד מאוד גם זה שני ומצד שלי, הריקוד

itaisegal@hotmail.com
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