קליין
יוסי קלייו

והאוסקר

הולך

לאבי דיכטר!
גילון
ררקאיכול היה נחמדלראות את יעקב פרי וכרמי
^^—
גילון
פרי,
ובחליפות כהות.
בטקס האוסקר בפנים זורחות
ועור
ארבעה ראשי שב״כ הם גיבורי סרטו של דרור מורה ,״שומרי
הסף״ ,המועמדלאוסקר בקטגוריית הסרט הדוקומנטרי .בטקס
ביום ראשון הם לאיהיו .גם גיבורים הםלא .זו לא גבורהגדולה להת־
$TS1$להתחשבן$TS1$
חשבן
$DN2$להתחשבן $DN2$עם המעסיק שלך רק אחרי שגמרתלעבוראצלו ,ועור לרוץ עם
לאוסקר.
זה
״שומרי הסף״ לא יברר את הצופיםבעולםולא יחרשלצופים בארץ.
הוא נבחרעל ירי הגויים כשמחהלאידם של היהודים ,והיהודים לאיודעים
יושבים

מהלעשות

אתו .הוא בעדנו או נגדנו? מצד אחד ,הוא מציג חשבון נפש נו־
$TS1$נוקב$TS1$.

$DN2$נוקב $DN2$.מצד שני
קב.

איפה היה חשבון

לאוסקר בגלל עריכה

של

הנפשכשיכול היה
להועיל?

מצוינת,צילוםמעולה

ואנימציה נהדרת .מבחינתו

הבמאי זה חשוב ,מבחינתנו חשוב יותר מה
ראשי

באמת? זה

הסרט מועמד

שאומריםבו.

השב״כ אומרים בסרטשהפוליטיקאיםמוליכים אותנושולל.
מה שהביטחוניםטיםהגדולים אומרים על הממוניםעליהם?

מדהים! רעידת ארמה!

מתון

"שומרי הסף".

מתי

מפסיקים

לעותוק? כשלדיבורים

אין

ערך

הפוליטיקאים שותקיםוהעיתונות עוקפת .רזי ברקאי
מה פתאום,
לפיד״ ,אבל
יעלון״לעומת ״מתווה
יבדוק במיקרוסקופ כל תג ב״מתווה
לא יעשהענייןגדול מכמה ראשי שב״כ שאומרים שהממשלותמובילות
אותנולתהום .תהום? ביגדיל .אין את מי לשאול וגם אם יש ,תשובות לא
נקבל .מתי מפסיקיםלשתוק?
כשלדיבורים כבר איןערך.
לא קל לצפות בסרט שלא מנתק אותך מהמציאות אלא תוקע לך
אותה בפרצוף .בקטגוריה של סרטי אימה ,לו היתה כזאת ,היה ״שומרי
הסף״ מועמד ראוי .זה סרט

מפחיד שבו

שישה

קשישים

משוחחים

בנחת

הממשלה שהפכו את האימפו־
$TS1$האימפוטנטיות$TS1$

ולועגים לראשי
על הקלות שבה הורגים,
עולם .בסרט הזה אני אמנם סטטיסט ,אבל ראבאק ,הוא
$DN2$האימפוטנטיות $DN2$להשקפת
טנטיות
על החייםשלי.
כשמדובר בחייו שלו נוטה אדםלהיות פחות משועשע ויותרזהיר .הוא
לגוויה ,והוא פוחד .לא כי הוא
נחרדלראות באיזו מהירות הואיכוללהפוך
להיפך ,הוא שמח שמישהו עושהבשבילו את
מרחם פתאום עלאויביו,
מה שהוא לא היה עושה אף פעם .אבל פתאום הוא נדרך .הכוח שיש להם
ולממלאי מקומם ,מטריד אותו .הוא פוחד מהסוריות שהכוח הזה מתעטף
בה ,הוא לא יורע אם לא ישתמשו בו נגרו ,והוא חושש שגם מי שיורע
ישתוק כשצריך לרבה
להתבונן מקרוב באנשי
ב״שומרי הסף״ שוברים שתיקה .זו הזדמנות
יכוליםלהיות כל אחר .אברהם שלוםיכול היה
רגילים,
ביטחון .אנשים
להיותבעל בית
קולנוע קטן בררום ,ואבי ריכטר מנהל סניף מגה ברע־
$TS1$ברעננה$TS1$.
עליהםויודע שצריך מידהגדולה של שכנוע עצמי כרי
$DN2$ברעננה $DN2$.אתה מסתכל
ננה.
שתפקיר בידיהם את חייך ואת חירותך .מידה כזאת של שכנוע קיימת
לתלפיות .היא חינכה אותנולהאמין
 65שנות אינדוקטרינציה בנו אותה
מלוכלכים .יש לך ייסורי מצפון? הם
שמניעיהם טהורים גם אם מעשיהם
עלינו .בתמורה אנחנו לאשואלים ,ואם כבר
הייסורי מצפון
שואלים
שואלים ,אנחנויודעיםאילו תשובותנקבל.
בהתחלה אתה לא מאמין לתשובות ואחר כך לא למי שמוסר אותן
ובסוף ,אתה לא מאמין לשום רבה אתה לא מאמין שהתובע ,השופט ,הת־
$TS1$התליין$TS1$
יכוליםלבואבחבילה אחת .רגע,רגע ,אומרים
$DN2$התליין $DN2$וועדת החקירה,
ליין
לי ,מה
אתה רץ? מה עם השופט שבודק,והפרקליטשמייעץ ,והמשפחה שיודעת
והסוחרים ששומרים ,והדמוקרטיהשלנו? אז גם להם אני לא מאמין .נראה
אתכם נותניםלי סיבה טובהלהאמיןלהם ,חוץ מזו שאיןלי ברירה.
אני לא מאמין לא לראשי השב״כ של אזולא לראשי המוסר של היום.
לעיתונות שמדווחת
לוועדה ,לא לשופטת ולא
אני לא מאמין
עליהם.
״למען ארץ ישראל מותרלשקר״ ,אמר יצחק שמיר ,וארץ ישראל שלו
היא לא ארץ ישראלשלי.לפני  29שנים שיקר איש השב״כ הבכיר יוסי
לוועדתזורע,למען ארץישראל .למה שאיש מוסר בכיר לא ישקר
גינוסר,
היום
למענה?
יש גופים

שאתה רוצהלהאמין להםבלילבדוק אותם כל פעם

מחרש.

אפלות ,ער שא־
$TS1$שאתה$TS1$
כך הרבה פינות

שירותי הביטחון הם גוף כזה .יש בהם כל
במכלול .ואז בא פתאום משהו
$DN2$שאתה $DN2$מוכןלוותר על הפרטים ורוצהלהאמין
תה
לאיחוי .הביטחון בביטחון כבר לא
שמורק את הכל בסדקים שלא ניתנים
מה שהיה פעם ,הרבהלפני ״שומרי הסף״.
אם ״שומרי הסף״ יזכה באוסקר ,ראש הממשלה לאיטלפן לברך ושרת
עליו .ראש הממשלה כבר הודיע שאת
התרבות לא תחפש פוריוםלקפוץ
לראות .מה שלא רואים לא קיים ,הכל טוב והחיים
הסרט הזה הוא לאהולך
כשאתהבממשלה ,זה
כשאתה
דבש.
בפעוטון ,זה חמור.
עלוב.

