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מה שטוב לנשים ,מה שרע לנשים וכל מה שבאמצע

שהוא מטריד"

איך הייתן מגיבות לו ידיד קרוב היה מספר לכן
שהוגשה נגדו תלונה על אונס? אחרי שזה קרה למחזאית
מיכל אקרמן היא כתבה על כך הצגה ,שעובדה לאחרונה
לקולנוע .במסגרת התחקיר למחזה היא פגשה נשים
שבני זוגן הואשמו בהטרדה מינית וניסתה לחשוב מה היא
הייתה עושה במקומן :נשארת או עוזבת
עדי רשף | צילום :צביקה טישלר
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איפור :שרית רוזנברג

"לא כל מטרידן
יודע

כ

שמיכל אקרמן ,מחזאית ותסריטאית ,שומעת
סיפור חיים פתלתל או נתקלת בדילמה אנושית
מורכבת ,היא מיד מבינה שנפל לידיה חומר טוב
שישמש השראה לעבודתה .כך היה כשידיד קרוב
בעבודה סיפר לה שהוגשה נגדו תלונה על אונס.
††איך הגבת כשהוא בישר לך על כך?
"הרגשתי שהשמיים נפלו .הוא אמר שהוא לא
מבין איך זה קרה לו ,טען שהוא לא אנס אותה
ואני התחלתי לשאול את עצמי האם אני מאמינה
לו ומה התפקיד שלי בתור חברתו הקרובה".
††מה הוא הסביר?
"שהיחסים עם המתלוננת היו בהסכמה .אבל
שמעתי רק את הצד שלו ,ותוך כדי שיחה גי־
ליתי שאין אמת אחת .אפילו אם תציבי מצלמה
ותצלמי את הסיטואציה לא תוכלי לדעת מהי
האמת ,כי הנפש שלנו כל כך מורכבת ואת לא
יכולה לדעת מה עובר על אדם באותו רגע .שני
אנשים ייתנו פירוש אחר לאותו אירוע .זה מה
שריתק אותי".
תחושת ההלם הראשונית של אקרמן התח־
לפה ברצון לנתח ולהבין את הסיטואציה" .זה
הפעיל את הראש היצירתי שלי .חשבתי  -מה
עושה גיבורה דרמטית כשקורה לה דבר כזה?
מה עושה אישה שבעלה מואשם בהטרדה או
באונס? כך בעצם נולד המחזה שלי 'גבול'".

††מעניין שהמחשבה שלך הלכה דווקא לאישה
החוקית ולא לאישה המוטרדת.
"יש לי תכונה מאוד בולטת :אני רואה את כל
הצדדים של הסיפור .אני לא שופטת ,לא במציאות
וגם לא בכתיבה .אני מציפה את הדברים בלי לנ־
קוט עמדה ,ואני חייבת לאהוב את כל הדמויות שלי
במידה שווה כדי לכתוב אותן .אז כשיש אירוע של
הטרדה ,מבחינתי כולם בניי  -המטריד ,המוטרדת
ובת הזוג .אני מבינה את כולם".

אין שחור ולבן

אקרמן ( ,)48תושבת קדימה ,נשואה ואמא
לארבעה ,מנהלת עסק גדול ורב תחומי .היא ועו־
בדיה נודדים ברחבי הארץ עם הצגות שכתבה,
בהן "גבול" ,שאחריהן מועברת לצופים הדרכה
משפטית על ידי עורכת דין .הצופים אינם הקהל
הקלאסי של תיאטראות אלא עובדים בארגונים
המעוניינים (וגם מחויבים חוקית) למנוע הטרדות
מיניות במקום העבודה" .החלק האמנותי לא מעביר
מסר אלא חוויה" ,מסבירה אקרמן" .מטרתו לפתוח
את החשיבה ,לשחרר את המוח ,להשריש דעות
חדשות .אחרי ההצגה מגיעה ההדרכה המקצועית".
††במה עוסקת ההצגה?
"המחזה פותח בעימות בין בחורה שמאשימה
גבר בהטרדה מינית .בהמשך מתגלה שהיה בי־
ניהם רומן במקום העבודה והגבר לא מבין איך הוא
הפך ממאהב למטריד .כשאשתו מגלה על התלונה
שהוגשה נגדו העניינים מסתבכים עוד יותר.
"עניין אותי לבדוק מתי הבחורה הפסיקה
לרצות אותו ,האם הוא לא קיבל את זה ,איך הוא
לא זיהה ,האם היא הייתה מספיק ברורה בעמדתה,
האם חששה לקחת את הסיכון ולשלם את המחיר
 זה המורכבות של בני אדם ,אין שחור ולבן".††האם הידיד שלך הבין למה הוגשה נגדו
תלונה על אונס?
"לא ,הוא היה מזועזע .במסגרת ההדרכות
שאני מפיקה אני פוגשת הרבה אנשים שמנהלים
רומנים ואחר כך המומים כשמוגשת נגדם תלונה.
הם בשוק ,היא הרי החברה הכי טובה שלהם ,יש
ביניהם תקשורת מדהימה ,איך זה יכול להיות?
לכן אני חושבת שלא כל מטרידן יודע שהוא
מטריד .חלקם אולי יודעים ,לא כולם".
††לצורך כתיבת המחזה ראיינת גם נשים
של גברים שהואשמו בהטרדה או באונס.
מה גילית?

"גבר שמבין מה אסור
ובוחר לעשות ,מקומו
לא בארגון ,תתלוננו
נגדו .אותו לא אצליח
לשנות .באתי בשביל
אלה שלא יודעים"
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"רוב הנשים שפגשתי במסגרת התחקיר היו
כאלה שקמו ועזבו את בן זוגן .הן לקחו את זה
כבגידה נורא קשה .ניסיתי לומר להן' :עזבו רגע
את הבגידה ,ניסיתן לברר מהי האמת?' אבל לא
היה עם מי לדבר .רובן אמרו לי' :תלונה? אני לא
שם!' גם כששאלתי חברות ,הן אמרו שבמקרה כזה
הן היו עוזבות .זה הדהים אותי ,כי אני לגמרי
בצד השני .אני הייתי נשארת עד הסוף המר".
††לא היית מטילה ספק?
"החתירה אחרי האמת היא מיותרת ,כי את
לעולם לא באמת תדעי מהי ,והבחירה שלך לא
קשורה לאמת ,הבחירה קשורה לאיך את רואה
את עצמך בזוגיות".
††אם בעינייך אין אמת אחת וכל אחד חווה
את המציאות אחרת ,מה הטעם להילחם נגד
הטרדות מיניות?
"מבחינתי זה שאין אמת אחת זה הדרך היחידה
לטפל בנושא .במקום להאשים צד אחד צריך
לפתוח בהידברות ובהבנה ובשיח .אתה חייב לבוא
לאנשים ולהגיד להם  -יש כאן בעיה ,בואו נראה
ממה היא נובעת וננסה לפתור אותה .אם כל אחד
יעשה משהו כדי לקדם את ההידברות בנושא -
זאת הדרך".

"אני אומרת לבנים
שלי להיות ערניים,
גיל ההתבגרות מאוד
מבלבל .זה מבהיל אותי
שהם לא יהיו מספיק
רגישים כדי להבין
אם מישהי נמצאת
איתם מרצון"
††ועדיין ,יש לא מעט גברים שמבינים היטב
מה הם עושים ,ובכל זאת עושים את זה.
"אני מסכימה ,אבל זה לא מעניין אותי ,כי
מקומם לא בחברה ,מקומם בכלא .אם אתרכז בהם,
החמצתי את המטרה .אדם כזה שמבין מה אסור
ובוחר לעשות ,מקומו לא בארגון ,תפטרו אותו,
תתלוננו נגדו .אותו אני לא אצליח לשנות ,לא
בשבילו באתי .באתי בשביל אלה שלא יודעים.
באתי כדי לנהל שיחה ,להציף את האופן בו הצד
השני רואה את הדברים".
††את עצמך הוטרדת?
"עברתי הטרדות בעבר אבל לא חשפתי אותן.
גם היום אני עובדת עם שחקנים בעולם פתוח
מאוד וחסר גבולות ,ולפעמים באמת לא נעים
לי השיח ,אבל אני לא אקום ואגיד את להם זה".
††למה לא?
"אני גם לא אספר בפומבי דברים שקרו לי

"רוב הנשים שפגשתי
במסגרת התחקיר עזבו
את בן זוגן שהוגשה
נגדו תלונה .אמרתי
להן' :עזבו רגע את
הבגידה ,ניסיתן לברר
מהי האמת?' אבל לא
היה עם מי לדבר"
ואני לא אשב בקבוצה גדולה שמספרת בדיחות
גסות ואגיד' :חבר'ה ,זה לא לעניין מה שאתם
עושים' .פשוט אקום ואצא .אני בשלב ביניים,
לא התקדמתי מספיק".
††קצת מפתיע ,בהתחשב בעיסוק שלך.
"הדרייב שלי לעשייה נובע ממנוע פנימי שנו־
רא רוצה לשנות .אני מנהלת את העסק שלי ביד
רמה כבר עשר שנים ואני ספקית של ארגונים מו־
בילים ,אבל בנפש שלי רק הפסיכולוג יוכל לטפל.
אבל אני מקווה שהבת שלי כבר תדע לדבר".
††את חוששת מכך שהבת שלך תצטרך
לעבור דברים כאלה?
"אני מפחדת מהצד השני דווקא .אני אומרת
לבנים שלי להיות ערניים ,גיל ההתבגרות מאוד
מבלבל .מבהיל אותי שהם לא יהיו מספיק רגישים
כדי להבין אם מישהי נמצאת איתם מרצון".

צופית גרנט בתפקיד
הנבגדת
בחודשים הקרובים יגיע לאקרנים סרט באורך
מלא ,עיבוד של "גבול"" .אריק לוביצקי ,במאי
שאני עובדת איתו ,אמר לי' :למה שלא תהפ־
כי את המחזה לתסריט?' אז ישבתי שלוש שנים
וכתבתי .האחים אדרי יחד עם 'טופיה תקשורת'
מצאו בזה עניין והפיקו אותו ואריק ביים .צופית
גרנט משחקת את אשת המטריד ,ושמואל וילוז'ני
הוא בעלה".
במקביל ,עובדת אקרמן על הדרכה בנושא
התעמרות בעובדים והדרכה בנושא "היושבים
על הגדר" " -אלה שיודעים ולא עושים כלום,
לפעמים אני כועסת עליהם יותר מאשר על המ־
טרידים" ,היא אומרת.
בנוסף ,היא שוקדת על כתיבת מחזה בנושא
המתת חסד וכותבת הרצאות בעבור אנשים שרו־
צים לספר את סיפור חייהם ומתקשים בבניית
הרצאה" .אני מגדירה את עצמי יזמית פולי־
טית־חברתית" ,היא אומרת" .זה מה שעשיתי עם
המחזה וזה מה שאני עושה עם יוצרים שאני מזהה
אצלם פוטנציאל  -אני עוזרת להם להפוך את
האמנות לפרנסה"8 .
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