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Y O S E F  S H I LOA H יוסף שילוח 

ו-"מאגר  הישראלי  הקולנוע  קרן  ירושלים,  הקולנוע  פסטיבל 
הענקת  לרגל  הענקת בתכנית  לרגל  בתכנית  הישראלי"  הקולנוע  של  העדויות 
הקולנוע  בפסטיבל  שילוח  יוסף  לשחקן  חיים  מפעל  הקולנוע פרס  בפסטיבל  שילוח  יוסף  לשחקן  חיים  מפעל  פרס 

ירושלים.ירושלים.

המקצועית:  בדרכו  אותו  ומלווים  שליוו  אישים  בהשתתפות 
קווים  נשרטט  באמצעותם  קולנוע.  ומבקרי  במאים  שחקנים, 
והתיאטרון  הקולנוע  משחקני  אחד  שילוח,  יוסף  של  לדמותו 

הבולטים והפופולאריים בתולדות הקולנוע הישראלי.

דברי ברכה:דברי ברכה:
אילן דה פריס, מנכ"ל הסינמטק

כתריאל שחורי, מנכ"ל קרן הקולנוע הישראלי

שניצר,  מאיר  תורתי,  בני  זרחין,  שמי  רווח,  זאב  משתתפים:משתתפים: 
שמוליק דובדבני ואחרים.

יוקרנו גם קטעים נבחרים מראיון שנערך עם  במסגרת הערב 
של  העדויות  "מאגר  התיעוד  פרויקט  במסגרת  שילוח  יוסף 
מועצת  הישראלי,  הקולנוע  קרן  בתמיכת  הישראלי".  הקולנוע 
ישראלי  ארכיון   - ירושלים  סינמטק  ולאמנות,  לתרבות  הפיס 

לסרטים וסינמטק תל אביב.

משך התכנית:משך התכנית: כ-60 דקות

ואביטל  פרחומובסקי  מרט   - העדויות"  "מאגר  הערב:  הערב:עורכי  עורכי 
בקרמן 

הפקה בפועל:הפקה בפועל: צילה לוי

כרזה:כרזה: הסרט "כיכר החלומות" בעיצוב סטודיו יש!

On the occasion of his receipt of the Jerusalem Film 
Festival’s Life Achievement Award, The Jerusalem 
Film Festival, the Israel Film Fund and the Israeli Cinema 
Testimonial Database present an evening in tribute to Yosef 
Shiloah, with the participation of some of the people who 
have accompanied him throughout nearly half a century 
of acting for stage and screen. The participants will sketch 
the life and personality of one of the most outstanding and 
popular actors in the history of the Israeli cinema.

Opening remarks:
Ilan de Vries, General Director, Jerusalem Cinematheque
Katriel Schori, CEO the Israel Film Fund

Participants: actor Zeev Revah, director Shemi Zarhin, 
director Benny Torati, film critic Meir Schnitzer, film critic 
Shmulik Duvdeveni, and others.

During the evening, excerpts will be screened from an 
interview with Yosef Shiloah conducted as part of the 
Israeli Cinema Testimonial Database documentation 
project. The project is conducted with the support 
of the Israel Film Fund, the Israel Lottery Council for 
Culture and Art, the Jerusalem Cinematheque-Israel 
Film Archive and the Tel Aviv Cinematheque.

Length of program: approximately 60 minutes

Moderators: Marat Parkhomovsky and Avital Bekerman, 
Testimonial Database

Coordinator: Tzila Levy

Poster: from the film Desperado Square, designed by 
Studio Yesh!

T R I B U T E ערב הוקרה

14.7 • 18:00  •  סינמטק 3
קוד להזמנת כרטיסים:

14.7  •  18:00  •  Cinematheque 3
Code for Ordering Tickets:
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קר | טינקרבל | צחי גראד ס | רן דנ זהר שטראו

תסריט: מירב דוסטר | צילום: אקסל שנאפט | עורך: דב שטויר | מוזיקה מקורית לחן וביצוע: נתנאל מישלי | ניהול אומנותי: אבי פחימה 
עיצוב תלבושות: ים ברוסילובסקי | עיצוב פס קול: גיל תורן | מפיקים שותפים: מייקל אקלט, איזאבל אטל, דיוויד ס. בארוט

מפיקים בפועל: איתי תמיר, כריסטיאן ונפרוהן | ליהוק: יעל אביב
בימאי: חיים טבקמן | מפיק: רפאל כץ

תסריט מקורי: מירב דוסטר

YES | קשת | פימפה הפקות | הקרן לעידוד הסרט הישראלי מיסודה של התאחדות ענף הקולנוע בתמיכה של: קרן הקולנוע הישראלי | 

בימוי חיים טבקמן

הפקתו של רפאל כץ

ת י מ ש ר ה ה  ר י ח ב ה  2 0 0 9 ן  א ק ל  ב י ט ס פ

מציגים:

ציון לשבח
זהר שטראוס

פרס השחקן הטוב ביותר

פסטיבל הקולנוע
ירושלים 2009

פסטיבל הקולנוע
טרונטו 2009

פסטיבל הקולנוע
קרלובי וארי 2009

פרס אופיר
רן דנקנר

מועמד לפרס שחקן 
המשנה הטוב ביותר

 ממשיכה לפרוץ
 דרכים חדשות

לקולנוע הישראלי

filmfund.org.il

למלא את החלל כיכר החלומות

עיניים פקוחות

בית לחם

הכלה הסורית

בוקר טוב אדון פידלמן

חצוצרה בואדי

2 בלילה

איים אבודים

אנשים כתומים

חוכמת הבייגלה

מיתה טובה

לבנון

המשוטט

אדמה משוגעת

המשגיחים

אפס ביחסי אנוש

שש פעמים

כנפיים שבורות

עג'מי

מדוזות

ההסדר

נודל

עלטה

ערבים רוקדים

הערת שוליים

חמש שעות מפריז

סיפור גדול

ימים קפואים

ללכת על המים

ההר

האושפיזין

משהו טוטאלי

עץ לימון

שלוש אמהות

אילי ובן

גט

חדר 514

הבועה

ביקור התזמורת

חתונה מאוחרת

חתונה מנייר

ואלס עם באשיר

קרוב לבית

וסרמיל

איגור ומסע העגורים

סוף העולם שמאלה

 מסעות ג'יימס
בארץ הקודש

הדברים שמאחורי השמש

תנועה מגונה
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קתלין טרנר היא כוכבת הוליוודית שרשמה לזכותה סרטים כמו "כחום הגוף", "בעקבות האוצר 
הרומנטי", "מלחמת רוז ברוז", "הכבוד של פריצי" או "פגי סו מתחתנת", ואילו על הבמה היא 
הופיע במחזות כמו "חתולה על גג פח לוהט", "מי מפחד מווירג'יניה וולף", ובגירסה הבריטית 
של "הבוגר". השנה היא הייתה אורחת כבוד בפסטיבל הסרטים באנטליה, שם הוענק לה פרס על 
הקריירה העשירה שלה. עוד אורח באותו הפסטיבל היה שחקן התיאטרון והקולנוע הבריטי ג'רמי 
איירונס, שגם הוא זכה לכבוד דומה. מבחינתנו, הייתה זאת הזדמנות פז לשוחח עם השניים על 
מקצוע השחקן, איך מגיעים אליו, איך שורדים בו, ומה צריך לדעת כדי להיות בו יותר מאובייקט 
קישוטי. לשניהם ניסיון רב ומגוון, והיה להם הרבה מה לומר בנושא. שתי הפגישות איתם פותחות 
הקולנוע  מן  בלתי-נשכחת  דמות  בקידה לשחקנית אחרת,  אותו  נועלים  אנו  הגיליון.  את  הפעם 
הקלאסי של יפן, סטסוקו הארה, שהובילה סרטים של כמה מן הבמאים הגדולים ביותר של ארץ 
השמש העולה, כמו יאסוז'ירו אוזו, מיקיו נארוזה ואקירה קורוסאווה. היא הלכה לעולמה בגיל 95 
אחרי שפרשה ממישחק כבר לפני למעלה מ-50 שנה. אין פלא שרבים כינו אותה "גרטה גארבו 

של יפן". 
>

ועוד בגיליון זה — יעל מונק סוקרת את הקריירה של הבמאית הבלגית שנטל אקרמן, החל מסרטה 
 No ,המהפכני הראשון, "ז'אן דילמן",  אולי הסרט הפמיניסטי האולטימטיבי, ועד לסרטה האחרון
Home Movie. הסרט הראשון הוקדש לִאָמּה, הסרט האחרון הוא מפגש ארוך ומפורט עם האם, 
זמן קצר לפני שהלכה לעולמה. שנטל אקרמן עצמה התאבדה זמן קצר לאחר שהשלימה את הסרט, 
בלגי,  ממוצא  הוא  גם  ביגלאייזן,  סילבן  יורק.  בניו  הסרטים  בפסטיבל  אוקטובר  בחודש  שהוצג 
הקדיש שני סרטים, בזה אחר זה, לִאמו שהייתה בת 95 כאשר צילם אותה ב"עד קצה הזריחה", 
מספר  בה  לשיחה  אתו  נפגש  עירון  יועד  דוקאביב.  בפסטיבל  ראשון  בפרס  אותו  שזיכה  הסרט 

ביגלאייזן על החוויה המיוחדת במינה שחווה בסרט זה. 
>

ושני מפגשים עם עידן "הרגישות החדשה" בקולנוע הישראלי. בסדרת הראיונות שלו מגיע מרט 
פרחומובסקי הפעם ליצחק "צפל" ישורון, שמספר בין היתר על "אשה בחדר השני", הסרט שהוא 
עצמו גנז, ועל "נועה בת 17", שזיכה אותו בשבחים רבים למרות שצולם כמעט בתנֵאי מחתרת. 
ואילו אושרה שוורץ חוגגת את הופעת הרסטורציה המשופצת של "שלושה ימים וילד" בבחינה 

אקדמית מדוקדקת אשר מוצאת בסרט של אורי זוהר הרבה יותר מכפי שרבים חושדים.

קריאה מהנה לכולכם.
עדנה פיינרו

< לסקירה מפורטת של הפסטיבלים 
הגדולים בעולם, אנא היכנסו לאתר 
< www.cinema.co.il סינמטק ת"א

כתב העת יוצא לאור 
בסיוע קרן הקולנוע 

הישראלי

מפיק: אלון גרבוז, מנהל סינמטק תל–אביב
עורכת: עדנה פיינרו

מערכת: צביקה אורן, דני ורט, דני מוג'ה, דן פיינרו, אשר לוי, 
מאיר שניצר, פבלו אוטין

עורכת לשונית: יעל אונגר
עיצוב: תמר טסלר

כתובת המערכת: סינמטק תל–אביב, רח' שפרינצק 2, תל–אביב
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החוץ  משרד  איש  של  בתו  טרנר,  קתלין 
עולם  חצי  הוריה  עם  עברה  האמריקאי, 
הספר  בית  את  שסיימה  לפני  עוד 
התיכון. היא שבה לארצות הברית אחרי 
עם  מישחק,  ללמוד  הלכה  אביה,  מות 
קבלת התואר עברה לגור בניו יורק, כפי 
שדורשת המסורת מכל שחקנית מתחילה, 
אחרי שישה חודשים כבר קיבלה תפקיד, 
אחרי פחות משנה כבר השתתפה באופרת 
סבון מצליחה, וחודש לאחר מכן קיבלה 
ארבע  תוך  בברודוויי.  ראשי  תפקיד 
הגוף",  "כחום  הראשון,  בסרטה  שנים, 
לאחד  היום  עד  שנחשב  תפקיד  גילמה 
ההוליוודי.  בקולנוע  ביותר  הסקסיים 
שחקנית שופעת מרץ והומור, שלא העלתה 
של  תפקיד  לשחק  הדעת  על  פעם  אף 
נמנתה עם הכוכבות  אשה פסיבית, היא 
המבוקשות ביותר בעיר הסרטים. בעלת 
לורן  את  לרבים  שהזכיר  עמוק  קול 
סרטים  רב  במרץ  שילבה  היא  באקול, 
ותיאטרון עד שנפגעה, ב־1992, ממחלת 
נאלצה  השיגרונית,  המיפרקים  דלקת 
וניתוחים  ארוכים  טיפולים  לעבור 
הוגבלה,  שלה  התנועה  יכולת  רבים, 
בהתאם.  השתנה  שלה  והרפרטואר 
שהייתה,  כפי  נמרצת  נותרה  היא  אבל 
יותר  ועוד  בסרטים  להופיע  ממשיכה 
שאופיים  בתפקידים  כי  אם  בתיאטרון, 
שונה, תורמת את קולה לסרטי אנימציה 
)בין היתר לג'סיקה רביט הסקסית ב"מה 
מישחק,  מלמדת  רביט"(,  לרוג'ר  קרה 
שהוזמנו  האמריקניים  הכוכבים  ומכל 
לאנטליה הייתה היחידה שלא נבהלה מן 
החדשות ומן האזהרות של אובמה, ובאה 
לקבל את הפרס שהוענק לה על הקריירה 

העשירה שלה.

המקצוע שחקן: 
הכל נמצא בטקסט

< פגישה עם קתלין טרנר באנטליה 

- הביאה לדפוס: עדנה פיינרו -

< קתלין טרנר ב"כחום הגוף" של לורנס קסדן
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מעשית".  "שחקנית  עצמי  את  מגדירה  הייתי 
איני מאמינה גדולה בשיטת "אולפן השחקנים". 
איני רואה שום צורך לנתח את עצמי לפני שאני 
אני  לגלם.  עומדת  שאני  הדמות  את  בוחנת 
צריכה לבדוק מה בדמיון שלי וביכולת ההבנה 
שלי יעזור לי להבין את הדמות הזאת. התפקיד 
שלי הוא לקחת את הטקסט הכתוב בשחור על 
נושמת,  חיה,  לדמות  אותו  ולהפוך  נייר,  דף 
בעיַני,  השאלה,  הסביבה.  עם  ומַתקשרת  נעה, 
אינה מה אני חושבת, אלא מה חושבת הדמות 
שאני מגלמת. אחת הסיבות לכך שגילמתי כל 
כך הרבה תפקידים שונים ומגוונים, היא הרצון 
שהיה לי תמיד לחפש אתגרים חדשים ושונים, 

ולבדוק אם אני מסוגלת לעמוד במשימה. 
שישה  דופן.  יוצאת  קצת  היא  שלי  הקריירה 
הלימודים  את  שסיימתי  אחרי  חודשים 
בהצגת  תפקיד  קיבלתי  כבר  באוניברסיטה 
"אוף ברודוויי", אחרי עשרה חודשים התחלתי 
חודש  אחד־עשר  ואחרי  סבון,  באופרת  לשחק 
בבוקר  בברודוויי.  במחזה  השתתפתי  כבר 
להופיע  ורצה  הייתי מצטלמת לאופרת הסבון, 
קורים  לא  כאלה  דברים  ערב.  מדי  בתיאטרון 
לעיתים קרובות. אבל בימים ההם הייתי צעירה 

התפקידים.  שני  עם  להתמודד  כדי  מספיק 
מאוד.  פורייה  טירונות  הייתה  זאת  מבחינתי 
ובערב  המצלמה,  מול  לעבוד  למדתי  בבוקר 

למדתי להתמודד עם הקהל בהצגה בברודוויי.

תיאטרון מול קולנוע 
הבעיה המרכזית, כאשר משחקים בסרטים, היא 
להתמודד עם העובדה שהסרט אינו מצולם בסדר 
כרונולוגי. סדר הצילומים עשוי להיות תלוי במזג 
האוויר כאשר מצלמים בחוץ, בתפאורה מסובכת 
פעמיים  לחזור  שלא  וכדי  בפנים,  כשמצלמים 
יותר  שאפשר  כמה  לרכז  מנסים  אתר  לאותו 
סצינות שמתרחשות באותו המקום ולצלם אותן 
של  הכרונולוגי  הרצף  לפי  זה  אין  אם  גם  יחד, 
הסרט. תפקיד השחקן כאשר הוא מופיע בסרט 
של  ההתפתחות  קו  את  בחשבון  להביא  הוא 
הדמות שלו מהתחלת הסיפור ועד הסוף, ולזכור 
הסצינה  להשתבץ  צריכה  מקום  באיזה  בדיוק 
שמצולמת באותו הרגע. אם למשל אני מצטלמת 
שתופיע  בסצינה  הצילומים  של  הראשון  ביום 
מצטלמת  אני  אחריה  ומייד  הסרט,  בהתחלת 
חייבת  אני  בסוף,  כמעט  שמופיעה  בסצינה 
בסצינה  משקיעה  אני  אינטנסיביות  איזו  לזכור 

להגיע  יכולה  אני  לאן  לדעת  כדי  המוקדמת 
הצילומים  כך  אחר  ואם  המאוחרת.  בסצינה 
לחלק הראשון של הסרט, תפקידי  חוזרים שוב 
מן  הקודמת  בפעם  נפרדתי  איפה  לדעת  הוא 

הדמות, ואיך להמשיך מאותה נקודה הלאה. 
על הבמה, זה כמובן שונה. הצגה מתפתחת ללא 
הפרעה — כך לפחות צריך לקוות — מהתחלה 
עד הסוף. אף אחד לא צועק לך באמצע "קאט", 
אין צורך להתבטל שלוש שעות עד שמכינים את 
הבמה  על  עבודה  בעיני,  הבא.  לשוט  התאורה 
מספקת יותר, משום שיש בה חיוניות רבה יותר 
בפועל  עובדת  את  בסרטים,  יותר.  ומגובשת 
אולי 20 או 30 דקות ביום, מצלמים את אותה 
הסצינה שוב ושוב, פעם מזווית אחת ואחר כך 
מזווית אחרת, פעם מקרוב ופעם מרחוק, ובסוף 
היום מסתבר שצילמו בקושי שני עמודי תסריט. 
לקרות  יכול  לא  זה  משעמם.  באמת  זה  בעיני 
על הבמה, שם אני חיה את הדמות שלי במלוא 

האינטנסיביות בכל רגע. 
זה נכון שלקולנוע יש יתרון שחסר בתיאטרון. 
יכולה  שהמצלמה  הדברים  לכל  מתכוונת  אני 
אותם  מקרוב,  בך  מתבוננת  כשהיא  להראות 
במה  על  מופיעה  את  כאשר  לראות  אי-אפשר 

< טרנר עם מייקל דאגלס ב"עקבות האוצר הרומנטי" של בוב זמקיס
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יכול  אינו  בהצגה, הקהל  באולם.  יושב  והקהל 
לראות את העיניים שלי מקרוב ולהבחין במה 
מצמוץ  לראות  יכולים  בקולנוע  מביעות.  שהן 
להוסיף  שיכולים  פרטים  יד,  תזוזת  מהיר, 
יכולה  שהמצלמה  מה  הסצינה.  למשמעות 
לעשות עם כל הפרטים האלה, זה מאוד מרגש 
ומאוד חזק. זה מרחיב במידה רבה את האופציות 
שלך כשחקנית, בהשוואה למה שעומד לרשותך 
סצינה  לכם  אזכיר  הבמה.  על  ניצבת  כשאת 
משותפת שלי ושל מייקל דאגלס ב"מלחמת רוז 
פנינו,  לתוך  ישירות  הופנתה  המצלמה  ברוז". 
עם עדשה של 150 מ"מ. פירוש הדבר, שעל הבד 
באותה  יותר.  לא  שלנו,  העיניים  את  רק  ראו 
הסצינה אנחנו יושבים לאכול יחד, אני מגישה 
לו ממרח כבד שהכנתי מבשר הכלב שלו, הוא 
מציע לי יין שעשוי להיות מורעל, את התגובות 
ואת החשדות שלנו אפשר לראות רק בעיניים. 
קשה  כזה  שוט  מאוד.  מפורסמת  סצינה  זאת 
מאוד לבצע, משום שמול עדשה כזאת, התזוזה 
הקלה ביותר מוציאה את התמונה מן הפוקוס, 

אבל כשזה עובד, יש לזה עוצמה אדירה.

מי צריך כפילים
אם כבר מדובר ב"מלחמת רוז ברוז", אספר לכם 
סיפור אמיתי. יש בסרט הרבה סצינות מסוכנות, 

והייתה לי בסרט כפילה שהייתה צריכה לבצע 
צריכה  היא  שבה  סצינה  יש  במקומי.  אותם 
שתלויה  הנברשת  אל  המדרגות  מגרם  לקפוץ 
מן התקרה, ולהיאחז באחת הזרועות שלה. כדי 
לבצע את הסצינה, הקימו בצד במת הצילומים 
נברשת  לידו  והציבו  התפאורה,  בגובה  מגדל 
לעשות  תוכל  כדי שהכפילה  לזו שבסרט,  זהה 
חזרות לקראת הקפיצה לנברשת. אבל למרות 
שלמטה היה מזרן אוויר ענק מנופח, כזה שכיף 
ליפול עליו, היא בכל זאת חששה לקפוץ. בכל 
פעם שהיא ניסתה, היא החמיצה את הנברשת. 
בעצמי  לנסות  למעלה,  לעלות  שהחלטתי  עד 
ידרבן  זה  אולי  אפול,  אני  ואם  הקפיצה,  את 
אותה בניסיון הבא. אבל למרבה הפלא הצלחתי 
להגיע לנברשת להיאחז בזרוע הנכונה. מאותו 
שלב והלאה אמרתי "תודה" לכפילה, והמשכתי 
ואני  בעצמי.  הפעלולים  שאר  כל  את  לבצע 
שבועיים  כמעט  לבלות  צריכים  שהיינו  זוכרת 
צילומי  את  שהשלמנו  עד  הזאת,  הנברשת  על 
הסצינה. ידענו כבר לזהות את הפוזיציה הנכונה 
הכחולים  הסימנים  לפי  הנברשת  על  שלנו 

שנשאנו על הגוף מהימים הראשונים.

איך בוחרים תפקיד
אני חייבת להודות שלא הצלחתי אף פעם לגלם 

מראש.  מובטח  כישלון  זה  מבחינתי,  קורבן. 
הדבר הראשון שאני עושה כאשר אני מקבלת 
היו  אילו  עובד  היה  איך  לבדוק  זה  תסריט, 
מוותרים בו על תפקיד האשה. אם זה לא משנה 
בסרט  שאהיה  סיבה  שאין  סימן  דבר,  שום  בו 
יודעת שאינני היחידה. יש שחקניות  הזה. אני 
ומסרבות  כמוני,  רבות שאני מכירה שחושבות 
להשתתף בסרטים שמתייחסים אל האשה כאל 

אובייקט, חפץ לקישוט.
מבחינתי, כל תפקיד צריך להציב בפני השחקן 
שאלה אחת בסיסית: מדוע הוא עושה את מה 
לתת  חייב  אינו  הכתוב  התפקיד  עושה.  שהוא 
למצוא  שיצטרך  זה  הוא  השחקן  התשובה,  את 
הדמות  ראשון,  שבמבט  להיות  יכול  אותה. 
מרתה  כמו  בלתי־נסבלת.  היא  לגלם  שצריך 
ב"מי מפחד מווירגי'ניה וולף" )אחת ההצלחות 
שנה  שלושים  הבמה(.  על  טרנר  של  הגדולות 
חלמתי לגלם את התפקיד הזה, ואז, כשהתחלתי 
לעבוד עליו, שאלתי את עצמי בחזרות מה לא 
בסדר עם האשה הזאת, כולה שבויה בדחף של 
בלתי־נסבלת.  מעצבנת,  מרגיזה,  עצמי,  הרס 
העלילה  במחזה:  נמצאות  התשובות  כל  אבל 
ומלאת  משכילה  אשה  היא  ב־1962,  מתרחשת 
כי  זה.  כל  עם  לעשות  מה  לה  אין  אבל  מרץ, 
באותה תקופה, אשה לא יכלה לחלום על מעמד 

< טרנר עם בוב ארווין במחזה "מי מפחד מווירג'יניה וולף" של אדוארד אלבי
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מכובד באוניברסיטה, אף אשה לא זכתה עדיין 
אקדמיה  בשום  המניין  מן  פרופסורית  להיות 
מכובדת, אין לה לאן להפנות את כל הדחפים, 
השאיפות והכישורים שיש לה. במקרים אחרים, 
המטרה יכולה הייתה להיות בעלה. אבל לבעלה 
מרצה  הוא  משלו,  שאיפות  כל  אין  מרתה  של 
באוניברסיטה, תקוע באותו מעמד אקדמי כבר 
17 שנה. אביה, שהוא נשיא האוניברסיטה, יכול 
היה למצוא אולי שימוש לכל מאגר הכישורים 
שנותר  מה  וכל  דבר,  עושה  אינו  אבל  שלה, 
לה זה לבלות בחברת נשים בנות גילה בערבי 
מה  אז  ילדים,  לה  אין  ורכילות.  קפה  תה, 
והיא  ומתוסכלת,  בודדת  הפלא שהיא מרגישה 
כאשר  ואז,  העולם.  כל  ועל  עצמה  על  כועסת 
הבנתי מה גורם לה להיות כפי שהיא, התחלתי 
שבה  תקופה  אפילו  הייתה  שוב.  אותה  לאהוב 
האמנתי שמרתה וג'ורג' מאוהבים כל כך אחד 
בשני עד שאינם יכולים לחיות אחד ללא השני. 
אדוארד אלבי טען בפַני, שהביצוע הוא הגירסה 
הכל  ראה.  שהוא  המחזה  של  ביותר  המוצלחת 
עליה  למצוא  יכול  שאתה  ובמה  בדמות  תלוי 

בתוך הטקסט שאתה מקבל.
דמות  לגלם  מסוגלת  שהייתי  משוכנעת  איני 
אותה.  שנאתי  באמת  אילו  שונאת  שאני 
של  דמותה  את  יחיד  בהצגת  גילמתי  לדוגמא, 
שנונה  סטיריקאית  שהייתה  אייווינס,  מולי 
בחזית  טוויין  מארק  בנוסח  משהו  מאוד, 
אופי  יש  להצגה  שלי.  הדור  של  הפמיניסטית 
פוליטי מאוד, ובכל פעם שיש בחירות בארצות 
כשמישהו  אבל  אותה.  מחדשת  אני  הברית 
שרה  את  לגלם  מוכנה  הייתי  האם  אותי  שאל 
פיילין, אותה מושלת ימנית קיצונית של מדינת 
אלסקה שעשתה כל כך הרבה מהומות בתקופת 
ממני  מצפים  מה,  בשלילה.  מייד  עניתי  בוש, 
זה  שלי?!  המוח  מחצית  את  לחופשה  שאוציא 
לא רק עניין של שנאה או תיעוב. במאי שאני 
מאוד מעריכה שלח לי בזמנו את המחזה "אריה 
זה  הראשי.  התפקיד  את  שאגלם  כדי  בחורף" 
עם  המפורסם  לסרט  שהפך  המחזה  אותו  היה 
לעשות  מה  אבל  אוטול.  ופיטר  הפבורן  קתרין 
שהייתי  מניחה  אני  אלי.  דיבר  לא  שהמחזה 
של  מסוימת  במידה  זה  עם  להתמודד  יכולה 
השבתי  לכן  לי.  מספיק  לא  זה  אבל  סבירות, 
מה  בדיוק  יודעת  שאינני  והסברתי  בשלילה, 

אוכל לעשות עם הדמות הזאת.
עם  לתפקידים  אחת  מפעם  יותר  סירבתי 
לאוסקר,  מועמדות  ידוע מראש של  פוטנציאל 
רק משום שנראה היה לי שלא מדובר בסרטים 

אני  תפקיד,  עצמי  על  לוקחת  כשאני  גדולים. 
אני  מוצלחת.  תהיה  כולה  שהחבילה  רוצה 
עדר השחקנים השוטים  לכל  להצטרף  מסרבת 
בשחקנים  מוקפים  להיות  תמיד  שמבקשים 
פחות טובים כדי שהם יבלטו לטובה. זה תכסיס 
הסופית  התוצאה  כי  נכשל,  דבר  של  שבסופו 

אינה מצדיקה את עצמה אף פעם.
חדשים.  חומרים  עם  להתמודד  אוהבת  אני 
של  לאוצר  משהו  להוסיף  נפלאה  הרגשה  זו 
שנהניתי  לציין  חייבת  אני  אבל  התיאטרון. 
וולף"  "וירג'יניה  כמו  בהצגות  להופיע  מאוד 
במחזה  הופעתי  לוהט".  פח  גג  על  "חתולה  או 
הייתה  וזאת  איומים",  "הורים  קוקטו,  ז'אן  של 
זמן  באותו  בדיוק  כי  מאוד,  קשה  חוויה  עבורי 
איבחנו אצלי דלקת מיפרקים שיגרונית, וסבלתי 
שאוכל  חשבתי  מאוד.  קשים  כאבים  הזמן  כל 
הראשונה  במערכה  כי  המחזה,  עם  להתמודד 
הזמן  כל  נמצאת  הדמות  השלישית  ובמערכה 
זריקות  ומקבלת  מסוכרת  סובלת  במיטה, 
אינסולין. אבל מה אעשה שאינני מסוגלת להיות 
אצלי  הפכה  המיטה  במיטה.  זמן  הרבה  כך  כל 
לטרמפולינה. בסוף זאת הייתה הצגה מטורפת. 
ג'וד לאו ואיילין אטקינס הופיעו לצדי, וזה היה 

כמעט יותר מדי עבורי. מתיש לגמרי פיסית. 
היום אני נאלצת לבחור לא פעם תפקידים מתוך 
התחשבות במוגבלויות שלי. עברתי סידרה ארוכה 
הדבר  היה  שזה  משום  לי,  שעזרו  ניתוחים  של 
שהיום  חושבת  אני  ללכת.  לי  שאיפשר  היחיד 
לכם  כדאי  לא  מטיטניום.  עשוי  שלי  השלד  חצי 
בשדות  המתכות  בגלאי  במעבר  אלי  להתלוות 

התעופה. אבל בסך הכל אני מסתדרת היטב. 

איך לעבור מבחנים
יורק,  כשאני נמצאת פרק זמן ארוך יותר בניו 
אני מלמדת סטודנטים באוניברסיטת ניו יורק, 
מה  לי  שיש  חושבת  אינני  כי  מתחילים,  לא 
לתרום להם. ברשימת החוגים של האוניברסיטה 
אני דורשת שירשמו את הקורס שלי תחת השם: 
"שיעורים מעשיים במישחק — תפסיק לקשקש 
ותתחיל לשחק" )Shut up and play(. הקורס 
הנוסף הוא לשחקנים שהם כבר במקצוע ורוצים 
לרכוש לעצמם עוד ידיעות וללמוד מן הניסיון 
שלי בשטח הזה. שם הקורס הזה הוא "תפוס את 
 .)Get the fucking job( המזורגג"  התפקיד 
בקורסים  ללמד,  מרבה  אני  האחרונות  בשנים 
בקורסים  וגם  האוניברסיטה  לבוגרי  המיועדים 
פרטיים לאנשי מקצוע שהשלימו את לימודיהם 
מבחני  עם  מתמודדים  איך  ללמוד  ומבקשים 

להתקבל  אי־אפשר  שבלעדיהם  והבמה,  הבד 
מנסה  שאני  מה  בסרט.  או  בתיאטרון  לעבודה 
להעביר להם, זה איך להחליט במהירות כשהם 
יש  לעשות.  צריכים  הם  מה  למבחן,  ניגשים 
ששמים  הסצינה  את  לקרוא  דקה  בקושי  להם 
להתכונן  כדי  דקות  עוד חמש  ואולי  ביד,  להם 
מאוד  חשוב  עצמו.  למבחן  ניגשים  שהם  לפני 
לדעת איך ניגשים לסצינה, וברגע שמחליטים, 
המבחן.  במהלך  לזה  צמודים  להישאר  צריכים 
ואם יש לך אומץ לב, אם נדמה לך שהבוחנים 
לא משוכנעים, מביעים ספק ואומרים לך שזה 
להם:  לומר  תעזו  חיפשו,  שהם  מה  בדיוק  לא 
"אם תגידו לי מה אתם בדיוק מחפשים, אתאים 

את עצמי אליכם". 
אני גם מסבירה להם שכאשר עובדים על טקסט 
לדרך  רמזים  בו  למצוא  תמיד  אפשר  כלשהו, 
שבה צריך לתפוס את הדמות. אם היא משתמשת 
במילים ארוכות שבכל אחת מהן הרבה הברות, 
היא מן הסתם איטית, הן בתנועה והן במחשבה. 
במילים  קצרים,  במשפטים  מדברת  הדמות  אם 
קצובות, היא ערה יותר, חסרת מנוחה יותר, אולי 
גם עצבנית יותר. צריך לתפוס את הקצב הזה של 
ואז  עצמך,  בתוך  פיסית  אותו  ולהטמיע  דיבור, 
מתחילים לחוש באמת את הדמות, וזאת נקודת 

המוצא שממנה צריך להמשיך. 
תקשורת  ליצירת  גם  מוקדש  הקורס  מן  חלק 
מולה. אחרי שאני  איך להתנהג  עם המצלמה, 
מבקשת  אני  טוב,  יותר  קצת  אותם  מכירה 
מהם להתמודד עם חומרים שפחות נוחים להם 
ולדחוף  בהם,  בטוחים  אינם  שהם  כאלה  או 
כן  כשמו  הקורס,  עיקר  סיכונים.  לקחת  אותם 
הוא, זה ללמד איך מקבלים תפקיד בהצגה או 
לי  יש  לקולנוע,  מקדישה  שאני  בפרק  בסרט. 
אפילו  עדשה,  עם  שבאה  צעירה  אסיסטנטית 
 — שוט  כביכול  מתכננים  ואנחנו  מצלמה,  לא 
איך המצלמה תקלוט צילום בשניים או מעבר 
לכתף, מה תהיה התזוזה הנכונה בכל מקרה, מה 
צריך להיות האיפור. בקורס האחרון שניהלתי 
לי,  והודיעה  בצהלה  תלמידה  לפתע  אלי  באה 
שעכשיו היא מבינה שהמצלמה היא שחקן נוסף 

בסרט. בשעה טובה.
היתרון הגדול של הלימודים באוניברסיטה הוא 
לבדוק  לסטודנטים  מעניקה  שהיא  האפשרות 
את כל הפוטנציאל שלהם מבלי שיצטרכו לדאוג 
מזהירה  אני  הדירה.  את שכר  לשלם  שיידרשו 
את הסטודנטים שלי, שכאשר הם יוצאים מבית 
רובם לא  והולכים להתפרנס כשחקנים,  הספר 
יצליחו להתפרנס מייד מן המקצוע שהם למדו. 
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רובם יזדקקו לעבודות מזדמנות כדי לממן את 
למבחן  בד  ממבחן  רצים  שהם  בתקופה  עצמם 
עבודה  לקבל  שיזכו  עד  חלילה,  וחוזר  במה 
כשחקנים. כדי לא להתייאש, אני מציעה להם 
שהם  קטנה  מתנה  שבוע  מדי  לעצמם  להעניק 
במונית  נסיעה  אולי  באמת:  לה  זקוקים  אינם 
בקבוק  אולי  שלהם,  לאפשרויות  מֵעֶבר  שהיא 
יין משובח, אולי ארוחת ערב במסעדה. גם אם 
כלכלית עדיף היה שיאכלו בבית, לפחות פעם 
בכל  שהם  לעצמם  להזכיר  חייבים  הם  בשבוע 

זאת מיוחדים ויוצאי דופן.

השותפים בעבודה
סביבו?  הצוות  עבודת  לשחקן  חשובה  כמה  עד 
השחקן  של  הראשונים  התפקידים  אחד  לדעתי, 
המוביל הוא לקבוע את הטון ואת האווירה, בין אם 
זה בתיאטרון ובין אם זה על בימת צילומים. צריך 
להשרות יחס של כבוד הדדי ושל מסירות לעבודה. 
לפני  וחצי  שעתיים  לתיאטרון  מגיעה  אני  אם 

ההתחלה, אני מצפה שכל האחרים ינהגו כמוני. 
בעיני זאת משימה המוטלת על השחקן הראשי 
בניהול  שטרוד  הבמאי  על  מאשר  פחות  לא 
ההצגה. לדוגמא, עבדתי פעם בסרט עם במאי 
קורא  כשהוא  בהתנהגותו.  לשמצה  ידוע  שהיה 
"היי,  כך:  נשמע  זה  בצוות,  העובדים  לאחד 
חשבתי  ואז  הנה!"  בוא  ירוקה!  חולצה  אתה! 
שמחובתי לתקן אותו ולומר לו: "לאיש בחולצה 
הירוקה קוראים בוב. אתה ודאי מתכוון לומר לו: 
בוב, בוא בבקשה לכאן". והוא הגיב בתמיהה: 
אחד  באמת  שזה  חושבת  אני  באמת?"  "מה, 
התפקידים שלי, כי בצורה כזאת כולם עובדים 
לתוצאה  להגיע  היא  המטרה  והרי  יותר,  טוב 

הטובה ביותר שאפשר להשיג.
העבודה  את  השלמתי  שבועות  כמה  לפני  רק 
על הצגת תיאטרון ב"אוף ברודוויי" בשם "האם 
היית אוהבת אותי אם...". בהתחלה הייתי אמורה 
להופיע בתפקיד־משנה, כִאמה של נערה לסבית 
שמבקשת לעבור ניתוח לשינוי מין. מדובר בכל 
והנפשית, הכרוכה במעשה מן  החרדה, הפיסית 
הסוג הזה. אבל תוך כמה ימים התברר שהבמאי 
ידע בדיוק מה לעשות,  המיועד של ההצגה לא 
את  לביים  ממני  וביקשו  אלי  פנו  והמפיקים 
זה אילץ אותי, למעשה, לביים ולשחק  ההצגה. 
גם יחד. האמת היא שאני מעדיפה או לשחק או 
להקדיש  קשה  כי  יחד,  שניהם  לא  אבל  לביים, 
את מלוא תשומת הלב הדרושה לשני התפקידים. 
חושבת  אני  אבל  מלאה,  הייתה  לא  ההצלחה 
לא  הכל  בסך  היה  זה  ראשון,  ניסיון  שבשביל 

רע. ממילא לא נראה לי שאשוב להצגה הזאת, 
המחזאי הוא חמור גרם.

האם אמשיך לביים ולשחק יחד? אינני יודעת. 
אני רק זוכרת שבתפקיד הראשון שלי בברודוויי 
טובים,  בת  גילמתי   )Mister T בשם  )מחזה 
סטודנטית מפונקת, שנבוכה מאוד אחרי שהיא 
שהוא  ומגלה  שלה,  החבר  הורי  בבית  מבקרת 
ומשפחתו גרים בפרבר מפוקפק, שהוריו אינם 
שייכים למעמד שהייתה מוכנה להתחבר אליו 
כי  מאוד,  מבלבל  זה  וכל  נורמליים,  בתנאים 
חוות  את  משנה  הבחור  של  המשפחתי  הרקע 
מושג  לה  שאין  אחת  בקיצור,  עליו.  דעתה 
מה זאת חמלה או הזדהות עם מי שאינו שייך 
הזמן  שכל  זוכרת  אני  שלה.  העילי  למעמד 
הייתה לי הרגשה שאני לא מגלמת את התפקיד 
לפני  לתיאטרון  מגיעה  הייתי  ערב  כל  נכון. 
השורות,  על  וחוזרת  הבמה  על  עולה  כולם, 
במישחק  דופק  לא  בדיוק  מה  להבין  ומנסה 
שלי. לילה אחד ירד לי האסימון: הבנתי שאני 

חוששת שמא הקהל באולם יחשוב שאני עצמי 
זהה לדמות שאני מגלמת. ואז אמרתי לעצמי: 
יש לך ברירה, או שאת מחליטה שמה שאיכפת 
לך זה מה חושבים עליך, או שאת רוצה להיות 

שחקנית טובה. אז החלטתי.
אני  בעתיד?  לגלם  רוצה  הייתי  תפקיד  איזה 
רק  אלא  ליר",  "המלך  לא  ש"ליר".  חושבת 
החביב  התפקיד  על  להצביע  לי  קשה  "ליר". 
עלי מכל הסרטים שעשיתי. נהניתי מכולם, כל 
אחד מסיבה אחרת. אבל נדמה לי שנהניתי הכי 
הרומנטי",  האוצר  "בעקבות  בצילומי  הרבה 
אחת  הרפתקה  היה  הזה  הסרט  שכל  משום 
בדרום  גדלתי  עצמי  שאני  עוד  מה  מתמשכת. 
היה  זה  לשם.  לשוב  מאוד  ונהניתי  אמריקה, 

פשוט הכיף הגדול ביותר.

תיאטרון, קולנוע וטלוויזיה
אישטוואן  פעם  שאמר  מה  עם  מסכימה  אני 
מכל  הקולנוע  את  שמייחד  שמה  סאבו, 

< קתלין טרנר מגישה כיתת אמן בפסטיבל הסרטים באנטליה
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הדמות  את  להעביר  היכולת  הוא  האמנויות 
בעזרת השינויים הקטנים ביותר הניכרים בפני 
מעדיפה  אני  אם  גם  המצלמה.  לעיני  השחקן 
את הריאליזם של הבמה, מה שהמצלמה יכולה 
לעשות לא תשיג אף פעם על הבמה. ההיסוס 
או  הפנים  בהבעת  הרתיעה  תחושת  במבט, 
החרדה בעיניים, אלה מקבלים משמעות שונה 
וזאת  מקרוב,  אותם  רואה  כשמצלמה  לגמרי 
של  הזאת  המיוחדות  את  אוהבת  שאני  הסיבה 
הקולנוע. אבל בלבי, אני מעדיפה להיות שם, 

על הבמה, מול הקהל באולם.
זה  על  לסמוך  תמיד  יכול  לא  אתה  מזה,  חוץ 
שיהיה לך במאי טוב. רוב במֵאי הקולנוע עסוקים 
יותר במצלמה מאשר בשחקנים. לעיתים קרובות 
לקבל,  רוצים  שהם  התמונה  בדמיון  להם  יש 
המתאים,  במקום  המצלמה  את  מעמידים  הם 
מכוונים את האורות, בוחרים את זווית המצלמה, 
צריך  שאתה  מה  "תעשה  לשחקן:  אומרים  ואז 
לו.  שזוכים  הבימוי  כל  זה  פעם  לא  לעשות". 
יכולה  ואני  בתיאטרון,  קורה  לא  כמובן  זה 
מתבטא  לבמאית  במאי  בין  שההבדל  להוסיף 
וגם  בתיאטרון  גם  במאית,  עם  שבעבודה  בכך, 
הדדי,  כבוד  של  יחסים  מערכת  יש  בקולנוע, 

ואווירה טובה יותר. וזה כמובן עוזר לכולם.
אחר  משהו  זאת  בכל  זה  בתיאטרון  אבל 
לגמרי. כל הזמן יש קשר הדדי הדוק בינך לבין 
בשורה  הזה,  הברנש  הנה  מולך.  שיושב  הקהל 
העשירית, כיסא ארבע, הוא אינו שם לב ְלמה 
הדבר  אליו.  לפנות  מיד   — הבמה  על  שקורה 
מופיעה  אני  כאשר  שגם  הוא  ביותר  המדהים 
באנגליה, ואני עושה זאת הרבה, ובתיאטראות 
שומעים  יציעים,  ארבעה  או  שלושה  יש  שם 
צחוק שפורץ בעת ובעונה אחת ביציע הרביעי 
ובאולם למטה, תופעה אולי בלתי-אפשרית, כי 
מן  שבא  זה  אחרי  קצת  מגיע  היציע  מן  הקול 
התגובה המשותפת  את  כשחשים  אבל  האולם. 
הזאת לכל הקהל מכל התיאטרון, זאת תחושה 

נפלאה של השגת המטרה במלואה.

אמריקאית בלונדון
הבמה  על  אמריקאית  שחקנית  משתלבת  איך 
בלונדון? אז תראו. הופעתי שם, למשל, בגירסה 
ג'ונסון,  טרי  היה  הבמאי  "הבוגר".  של  בימתית 
וכל השחקנים סביבי היו בריטים שנדרשו לגלם 
להצלחה  זכתה  ההצגה  אמריקאיות.  דמויות 
עצומה בלונדון, והמפיק מייד ביקש להעביר אותה 
מוכנה  שאינני  התעקשתי  אני  אבל  יורק.  לניו 
לכך. הקהל האמריקאי הוא צבוע הרבה יותר מן 

ראיתי  לא  מין.  ליחסי  שקשר  מה  בכל  הבריטי 
על  הקהל  דעת  עם  לוויכוח  להיכנס  טעם  שום 
כך שדמות בת 46 מתפשטת על הבמה. העדפתי 
להתחיל בעבודה על מחזה אחר, אבל כשראיתי 
בטקסט החדש שהיה בידי את תיאור הדמות שאני 
צריכה לגלם כ"בת 37 אבל עדיין מושכת", מיד 
צילצלתי למפיק והודעתי לו שאני מוכנה לקחת 
הופעתי   ,48 בגיל  וכך,  לברודוויי.  "הבוגר"  את 
כל  עם  ולעזאזל  הבמה,  על  עירומה  בברודוויי, 
מושכת".  "אשה  זה  מה  על  הקדומות  הדעות 
העזו  שלא  שהתוודו  מצופות  מכתבים  קיבלתי 
להתפשט בפני בעליהן כבר עשר שנים, אבל יעשו 
זאת הלילה. החוצפה של מי שחושב שאת אינך 
יכול להיות מושכת בגיל הזה, פשוט הרגיזה אותי. 
בברודוויי  שגם  להודיע  שמחה  אני  אופן,  בכל 

מכרנו את כל ההצגות עד הכרטיס האחרון. 
אשר להבדל בין שחקנים אמריקאים לבריטים, 
אין באמת הבדל. להם יש אולי מקדמה קטנה, 
מעמיתיהם  יותר  קצת  טכנית  מוכנים  הם 
על  זמן  מדי  יותר  מבזבזים  אצלנו  האמריקאיים. 
הצד הפסיכולוגי, "איך לרגיש את הדמות", ולא 
על הדרך שבה אתה מכניס רוח חיים לתוך הטקסט 
הכתוב, איך צריך להעביר את הרעיונות שבתוך 
שיושב  לצופה  ובהירה  מובנת  בצורה  הטקסט 
דבר.  של  בסופו  לזה  מגיעים  אצלנו  גם  מולך. 
אבל אני מעדיפה שחקן ששולט יותר באמצעים 
הטכניים של המקצוע על פני שחקן שהוא כולו 
נפעם ונרגש. עם זאת, משלב מסוים והלאה, שחקן 

טוב הוא שחקן טוב, ולא משנה מאין הוא בא.

ומה קורה היום
שחקנים  ויותר  יותר  היום  רואה  אני  לצערי, 
הם  המקצוע.  יסודות  את  למדו  שלא  צעירים 
פונים מיד ללוס אנג'לס, וכל מה שהם עושים 
שם הוא עבודה מול המצלמה. יש ביניהם כאלה 
מאוד  מיומנים  להיות  והופכים  שמתפתחים 
בעבודה הזאת, אבל בעיני הם יוצרים בה תלות 
אין  בטלוויזיה,  או  בסרטים  שחקן  כי  מוגזמת, 
מה  על  הסופית,  התוצאה  על  שליטה  שום  לו 
שהצופה יראה בסופו של דבר. הוא אינו מחליט 
איזה טייק מכל הטייקים שעשה יבחר הבמאי, 
ובסופו של דבר, אחרים מעצבים את התפקיד 
אחד  טוב  בטייק  די  בסרט  מזה,  חוץ  במקומו. 
מתוך עשרה כדי לעמוד במשימה, אבל כאשר 
הם צריכים לעמוד על הבמה ולשמור על אותה 
הרמה שמונה פעמים בשבוע, מהתחלת ההצגה 
עד הסוף, זה כבר דבר אחר לגמרי. אני חושבת 
את  ולמלא  הבמה  על  לעמוד  יכול  אתה  שאם 

התפקיד שלך כמו שצריך מדי יום ביומו, תהיה 
אבל  המצלמה.  בפני  גם  להופיע  מסוגל  תמיד 
ההיפך אינו נכון, והם יגלו זאת בסופו של דבר, 
ירצו  ודאי  הם  בסרטים,  מצליחים  הם  אם  כי 
כולנו  הרי  בתיאטרון.  גם  עצמם  את  להוכיח 
נחשב  עדיין  התיאטרון  קטנים.  לא  סנובים 

לאמנות ברמה גבוהה יותר. 
משום  הרבה,  יודעת  איני  החדשה  הוליווד  על 
כל  אחרי  עוקבת  ואיני  יורק  בני  חיה  שאני 
אני  אבל  שם.  שעושים  החדשים  הסרטים 
האולפנים  של  התוצרת  רוב  את  שונאת  עדיין 
אני  מראש.  צפויה  שהיא  מוצאת  אני  הגדולים. 
בדיאלוג  הבאה  השורה  את  לנחש  תמיד  יכולה 
לפני שהיא מגיעה, אבל מה שמרתק עכשיו זה 
עשיתי  שנים  כשלוש  לפני  העצמאי.  הקולנוע 
הקלות  המושלמת".  "המשפחה  בשם  סרט 
שאין  העובדה  העבודה,  התנהלה  בה  והזריזות 
יותר צורך באותם צוותי ענק מאפשרת לעשות 
יותר  בקצב  מתנהל  הכל  הגיוני,  בתקציב  סרט 
הייתה  הבעיה  אבל  העריכה.  הצילומים,  מהיר, 
שולטים  שהאולפנים  משום  ההפצה,  ונשארת 
של  החשיבות  זאת,  לעומת  הקולנוע.  בבתי 
הפסטיבלים הולכת וגוברת, והם מושכים תשומת 
לב יותר מאשר בעבר. זה נותן לי הרבה תקווה, 
משמעותית  בירידה  להבחין  כבר  יכולה  ואני 
שחלה בצפייה בסרטי האולפנים. הקהל מתחיל 
לבקש משהו אחר. אשר למעמד הכוכב בהפקת 
אולפן, שבה יש סביבך עשרות אנשים שמטפלים 
בך, לבין הפקה עצמאית שבה את צריכה לדאוג 
לעצמך, זה לא מטריד אותי במיוחד. אני הייתי 
צריכה תמיד לדאוג לצוות יותר משהצוות דואג 

לי. שיתנו לי מנוחה. אני יכולה להסתדר לבד. 
//
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כדי  באנטליה  הסרטים  לפסטיבל  השנה  הגיע  איירונס  ג'רמי 
לקבל פרס על הקריירה שלו כשחקן תיאטרון וקולנוע. הוא אחד 
וזכו  מאותם שחקנים בריטיים שחצו את האוקיינוס האטלנטי, 
בארצות הברית להצלחה, הן על הבמה והן בסרטים. הוא שחקן 
של  רחב  מיגוון  עם  להתמודד  שמסוגל  אחד  כלומר  כוכב,  ולא 
תפקידים מכל הסוגים ומחפש כל הזמן אתגרים חדשים, ואינו 
כנציג  מידותיו.  פי  על  שייתפר  תפקיד  יימצא  אשר  עד  מחכה 
בולט של אסכולת המישחק הבריטי, לא היה שום סיכוי בעולם 
שהפסטיבל לא יבקש ממנו כיתת אמן שבה יספר על הקריירה 

שלו, והתוצאה לפניכם.

המקצוע שחקן:
להתאים את עצמך לחלל

< פגישה עם ג'רמי איירונס באנטליה

- הביאה לדפוס: עדנה פיינרו -

< ג'רמי איירונס מגיש כיתת אמן באנטליה
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שלו  שהבוגרים  רגיל,  תיכון  ספר  בבית  למדתי 
פונים בדרך כלל למשרות ממשלתיות, לקריירה 
בעיני.  חן  מצא  כך  כל  לא  וזה  וכדומה,  צבאית 
מבית  שתימשך  קריירה משעממת  על  המחשבה 
הספר ועד לגמלאות לא משכה אותי ביותר. אני 
מגבולות  חורג  קצת  יותר,  מרתק  משהו  רציתי 
ממקום  לנסוע  התחלתי  אז  המקובלים.  החברה 
למקום, חייתי כמו היפי, התפרנסתי מפריטה על 
הגיטרה ברחוב, וכאשר חשבתי ברצינות, נראה לי 
שיש בפני שלוש אפשרויות: לעבוד בלונה פארק, 
או בקרקס, או אולי בתיאטרון. בדקתי קצת את 
האופציות, והחלטתי שאני בורגני מדי לחיי קרקס 
שם  המקובלים  הלינה  סידורי  פארק.  ללונה  או 
שהופיעה  למודעה  עניתי  ולכן  בעיני.  נראו  לא 
בעמוד האחרון של עיתון מקומי, שהציעה עבודה 
נקרא  גם  הפנוי  שבזמנו  כסטטיסט  בתיאטרון 
התקבלתי  ניקיון.  ושירותי  תפאורות  לעבודות 
והאווירה   18 בן  הייתי  בקנטנברי.  בתיאטרון 
באמת מצאה חן בעיני, האנשים, ניחוחות הבמה, 
ומאחר שכך,  לי.  שעות העבודה — הכל התאים 
חשבתי שכדאי ללמוד את המקצוע הזה. החלטתי 
ללכת לבית ספר כדי ללמוד את יסודות המישחק, 
הספר  לבית  אותי  קיבלו  מבחנים  הרבה  ואחרי 
של ה"אולד ויק" בבריסטול. למדתי שם שנתיים, 
תלמידי  שלושים  מתוך  חמישה  בחרו  ובסופן 
התיאטרון.  ללהקת  אותנו  וצירפו  שלי  המחזור 
שוליה  של  במעמד  שנים  שלוש  שם  עבדתי 
קצת  תפקידים  לקבל  התחלתי  אז  ורק  מתמחה, 

יותר משמעותיים.

טוב להיות שחקן גם בלי תשוקה
עבדתי ב"אולד ויק", אבל החלטתי שאיני רוצה 
הרפרטואר  במסורת  רפרטואר.  לשחקן  להפוך 
של התיאטרון האנגלי מעלים הצגה כל ארבעה 
הבאה.  להצגה  חזרות  עושים  בזמן  ובו  שבועות, 
עונה כזאת נמשכת בין שמונה לתשעה חודשים, 
בעצם  וזאת  לשנייה,  אחת  מהצגה  עובר  אתה 
הקריירה שלך לאורך זמן. אבל אני רציתי יותר 
מזה, וזה בפירוש לא הספיק כדי לקחת משכנתא, 
התבוננתי  כאשר  משפחה.  ולהקים  דירה  לקנות 
בשחקני להקת הרפרטואר סביבי, אמרתי לעצמי 
שלעולם לא יהיו מסוגלים לעשות זאת. נראה היה 
לי שאני חייב לנסוע ללונדון ולחפש שם עבודה 
שם  לגור  עברתי  מוניטין.  לעצמי  לבנות  כדי 
בדירה קטנטנה, והלכתי להיבחן לכל תפקיד פנוי 
שנמצא בשטח. אבל לא הסכמתי לקבל על עצמי 

תפקידים שדרשו ממני לעבוד מחוץ ללונדון. 
ביותר  הטובה  הדרך  את  למדתי  הזאת  בצורה 

לעבור מבחני במה, וצריך לדעת שזו מיומנות בפני 
עצמה, משהו שאני שונא, ואני יודע שמעולם לא 
במחזמר  תפקיד  לקבל  הצלחתי  בכך.  הצטיינתי 
 ,Godspell בשם  ללונדון  שהביאו  אמריקאי 
שהוא סיפור הברית החדשה המסופרת מפי עשרה 
ליצנים. מחזמר מוצלח מאוד. הופעתי בו במשך 
שנתיים, ובמהלך הזמן הזה, כשהייתי יושב בצד 
ומסתכל בקהל מצד אחד ובחברי שמופיעים על 
הבמה מצד שני, חשבתי לעצמי שבחרתי במקצוע 
הזה מתוך תקווה שאולי ימצא חן בעיני ואולי יש 
לי מה להציע בו. והגעתי למסקנה שהוא מתאים 
אני  אבל  הבחינות האפשריות.  מכל  להפליא  לי 
תשוקה  פעם  אף  לי  הייתה  שלא  להודות,  חייב 

אדירה להיות שחקן.
חושב  אני  כך?  כל  המקצוע  לי  התאים  מדוע 
לפני  נאהב.  להיות  רצון  יש  שבכל אחד מאיתנו 
שעברתי מבחני כניסה לבית ספר למישחק עבדתי 
כעובד סוציאלי בלונדון, ואחד הדברים הראשונים 
מלהיות  להימנע  זה  מסגרת  באותה  לי  שהורו 
שאני  האנשים  של  בבעיות  מעורב  מדי  יותר 
צריך לעזור להם. צריך לקחת מרחק ולשמור על 
תמיד  כי  מאוד,  קשה  היה  זה  לי  אובייקטיביות. 
רציתי לתת מעצמי, ואסור היה לי לקבל שום דבר 
בחזרה. ואני לא יכול להתקיים בצורה כזאת. אני 
זקוק להיזון החוזר. אני חושב שזה מה שהתיאטרון 
נתן לי. אני עובד יחד עם להקה של שחקנים, כולנו 
מספרים יחד אותו סיפור, ומקבלים בתמורה את 
ההתפעמות וההערכה של הצופים: כלומר, נוצרת 
הייתה  זו  ומבחינתי  בינינו,  דו־צדדית  תקשורת 
לא  אמנות,  כל  לדעתי,  מאוד.  מנחמת  תמורה 
משנה אם מדובר בתיאטרון, בקולנוע, בציור או 
במוסיקה, מבוססת על יצירת תקשורת בין האמן 
נואמים  או  שמטיפים  מחזות  או  סרטים  לצופה. 
ואינם יוצרים תקשורת, משעממים אותי. יצירות 
גדולות הן אלה הנוגעות ללבך. זה התפקיד שמוטל 
בקולנוע.  או  בתיאטרון  סיפורים,  כמספרי  עלינו 
התפקיד שלנו הוא לא להבריק, אלא לגעת בנפשו 
של הצופה וליצור אתו קשר. זו תמצית המישחק, 
וזה השטח בקולנוע או בתיאטרון שבו אני רוצה 

להתרכז כשחקן. 

להעביר את הרגש
זמרי  לכמה  אמן  כיתת  הנחיתי  ימים  כמה  לפני 
אופרה צעירים. אחת מהם קמה והתחילה לשיר. 
היטב.  בו  השתמשה  והיא  אדיר  קול  לה  היה 
וחשבתי לעצמי: זה נכון שיש לה קול גדול, אבל 
איני מבין דבר מכל מה שהיא שרה. לא המילים 
ולא המוסיקה אומרים לי מה היא מרגישה. עצרתי 

אותה ואמרתי לה: תראי, יש לך קול יוצא מן הכלל, 
משובח וחזק. זו ברכה שנולדת איתה. אבל קולך 
משתלט על כל שאר הדברים שאת אמורה להגיש. 
אני רוצה לדעת מה את מרגישה, ואם את תדעי 
להרגיש  אוכל  אני  גם  איתי,  זה  את  לחלוק  איך 
מה את מרגישה. בואי נעשה ניסיון: תנמיכי את 
עוצמת הקול, תשירי הרבה יותר בשקט, אם את 
להפליג  מסוים  ברגע  יכולה  את  צורך,  מרגישה 
שוב.  לרדת  ואז  אותנו,  ולהדהים  שלך  בקרשנדו 
מיד,  אותה  ועצרתי  לשיר,  שוב  התחילה  היא 
"זה עדיין גדול מדי. תעשי את זה בשקט", והיא 
שרה את אותו השיר בשקט מופנם, וזה היה ממש 
מאגר  יש  מאיתנו  אחד  בכל  כי  לבבות.  שובר 
עצום של רגשות, בין אם מדובר באהבה, בקנאה, 
בזעם, בתסכול, לא חשוב מה, אבל בחיי היומיום 
אנחנו חושפים רק חלק קטן מזה, וגם אז רק בפני 
ביותר. אנחנו מחזיקים  האנשים הקרובים אלינו 
הכל בפנים, והאיפוק הזה, שגורם לנו להכיל הכל 
בפנים זה, אם אתה מצליח להעביר את מה שיש 
בתוכו בלי הפגנות מפורשות, באמצעות מישחק 

או שירה מופנמים, זאת ההצלחה האמיתית. 
על  קולות  בקולי  מקטר  מישהו  שומע  כשאתה 
אז אתה אומר  המצב, על הממשלה, על האשה, 
לעצמך שכבר שמעת את זה אלפי פעמים. שום 
דבר מכל זה לא מרגש אותך יותר. ברגע שהזמרת 
היה  אפשר  קולה,  את  הנמיכה  הזאת  הצעירה 
בסיר  כמו  מבעבעים  בפנים  הרגשות  את  לחוש 
לחץ, והם הלכו והתעצמו. וזה עבר היטב גם אל 
המאזין. לנערה אחרת באותה כיתת אמן לא היה 
קול כל כך מעולה, אבל היא ביקשה לכפר על כך 
היא  בבכי,  מיררה  היא  רגשנית:  ראווה  בהפגנת 
התפתלה מכאב, כל עצביה חשופים, וכל דבר גרם 
לה סבל בלתי־נסבל. אחרי שסיימה לשיר, אמרתי 
לה שהיא כמובן חייבת לעבוד על הקול שלה, כי 
יכולה לתפקד, אבל  אינה  זה המכשיר שבלעדיו 
היא צריכה לצמצם את כל ההצגה הזאת. המטרה 
היא לא לשכנע אותנו במה שהיא מרגישה, אלא 

לגרום לקהל להרגיש כמוה. 
 Truly Madly Deeply אני זוכר סרט בריטי בשם
סטיבנסון.  ג'ולייט  בשם  שחקנית  הופיעה  שבו 
נמשך  וזה  בבכי,  פרצה  היא  מסוימת  בסצינה 
כעשר דקות. הדמעות זלגו בנחלים, האף נזל, ואני 
ישבתי באולם וחשבתי שכדאי היה שמישהו יגיש 
לה מהר מטפחת. אני יודע שהיא מסוגלת להרגיש 
לי  לגרום  צריכה  היא  אבל  מרגישה,  שהיא  מה 
להרגיש את כל זה. אני לא רוצה להיות זה שרק 
מתבונן במה שהיא מרגישה. זה הסוד הגדול של 
גדול.  ציור  של  או  גדולה  הצגה  של  גדול,  סרט 
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מה  להרגיש  לו  שיגרמו  מצפה:  שהצופה  מה  זה 
שהדמויות מרגישות.

תיאטרון וקולנוע
טמון  ובקולנוע  בתיאטרון  מישחק  בין  ההבדל 
בקני־המידה. הבסיס, האמת הפנימית, אין ביניהם 
כי  שונה,  קצת  בדרך  אליהם  מגיע  אתה  הבדל. 
לפעמים  שבועות,  לרשותך  עומדים  בתיאטרון 
יכול  אתה  שבהן  חזרות  לעשות  חודשים,  אפילו 
למצוא את הדרך לספר את הסיפור שלך, וכשאתה 
בעצמך.  הסיפור  את  לעצב  יכול  אתה  משחק, 
הדבר,  אותו  מרגיש  עדיין  אתה  סרט  בצילומי 
קטנות,  במנות  זה  את  להעביר  צריך  אתה  אבל 
ולכן צריך להיות מודע לכל קשת ההתפתחות של 
הדמות שלך, ולומר לעצמך: הנה הסצינה הזאת, 
היא במקום הזה, ואז צריך לשחק אותה כך. בסרט, 
בתוך  אחד  זעיר  חלק  רק  היא  שלך  סצינה  כל 
מאוחר  ישלבו  והעורך  שהבמאי  פסיפס  עבודת 
יותר, יחברו יחד כדי לקבל את התמונה הכוללת. 
וזאת הסיבה שבמישחק שלך בסרט אפשר לעשות 
מישחק  על  כשמדברים  כך,  משום  מניפולציות. 
בקולנוע, צריך להתייחס לכל העניין במידה של 
מעורבים  אנשים  מאוד  שהרבה  ולזכור  ספקנות, 
בעיצוב. הצלם, הזווית שבוחר הבמאי, העורך — 
כל אלה אינם בשליטתך כשחקן, אבל רצוי שתהיה 
לבמאי,  ולתת  להשתלב  שתוכל  כדי  להם  מודע 

שהוא בעצם הטבח שמכין את התבשיל המורכב 
הזה, את התרומה המתאימה על מנת שהתבשיל 

יצליח. אולי אפילו לשפר קצת את הטעם. 

הגוף והנפש
התיאטרון מציב בפניך בעיה שונה. צריך להגיע 
באולם,  האחרונה  בשורה  היושב  הצופה  אל 
כמובן, מפני שמשם אתה נראה הרבה יותר קטן 
אותך  לראות  יכול  אינו  הוא  בקולנוע.  מאשר 
כמו המצלמה, שמתבוננת בך ממרחק של מטר. 
תקשורת  ליצור  צריך  שאתה  הוא,  הדבר  פירוש 
בצורה שונה. כל הגוף שלך צריך להביע את מה 
שאתה חושב לא פחות מן הפנים. משום כך, הגוף 
עם  ולזרימה,  לתנועה  פתוח  גמיש,  להיות  צריך 
כמה שאפשר פחות מעצורים ומגבלות. כך שאם 
שאתה  מה  יביע  שלך  הגוף  משהו,  חושב  אתה 
חושב. אינני בטוח שאת זה ניתן להשיג באמצעות 
טכניקה. טכנית, אתה יכול להכין את הגוף, שהוא 
גדולה,  אמנות  בכל  כמו  אבל  שלך,  הביטוי  כלי 
אחרי שהשתלטת על הטכניקה, מה שאתה מרגיש 
צריך לעבור אינסטינקטיבית מן המוח אל הכלי. 
בלי  גם  המכחול  אל  יעבור  זה  צייר,  אתה  אם 
שתהיה מודע לכך. ואותו דבר אצל השחקן. אתן 
בשם  סטופרד  טום  של  במחזה  הופעתי  דוגמא: 
The Real Thing )"הדבר האמיתי"(. את הצגה 
ביים מייק ניקולס, והצגות ההרצה טרום-ברודוויי 

נערכו בבוסטון. אחרי הבכורה שם התקבצנו כולנו 
והמתנו  ערב,  לארוחת  ניקולס  מייק  של  בדירתו 
הטלפון  הבוקר.  בעיתוני  שיופיעו  לביקורות  יחד 
לחייך  התחיל  השפופרת,  את  הרים  מייק  צילצל, 
ואמר לכולנו: "זה נשמע טוב". אבל אשתי )שינייד 
קיוזק, שחקנית גדולה בזכות עצמה — ע"פ(, שאף 
פעם אין לה סבלנות לפתוח אריזה כשהיא מקבלת 
מתנה, שאלה את מייק: "האם הם הזכירו תנועה 
מה  "על  אותה:  שאלתי  הינהן.  ומייק  מסוימת?" 
שעשית  "התנועה  אמרה:  היא  אז  מדברת?״  את 
"כשאשתך  שאלתי.  תנועה?",  "איזו  הבמה".  על 
בהצגה מודיעה לך שהיא עומדת לעזוב אותך עשית 
תנועה מדהימה!" "איזו תנועה עשיתי?". מסתבר 
שלא  משהו  הראש,  מעל  הידיים  את  שהרמתי 
עשיתי מעולם לפני זה ולא זכרתי בכלל שעשיתי 
את זה. שלושה מהמבקרים הבחינו בכך והתפעלו. 
למחרת קיבלתי מכתב מאחת הצופות שכתבה: לא 
הזאת.  עושה את התנועה  יכולתי להאמין שאתה 
עשה.  שהוא  מה  בדיוק  זה  בעלי,  את  כשעזבתי 
למחרת היום ניסיתי לעשות את זה שוב, וזה נראה 

לי מגוחך. ומאז לא חזרתי על זה שוב.
והגוף  דוגמא לכך שאם אתה מרגיש משהו  זאת 
אומן להגיב לרגשות שלך, יכולים לקרות דברים 
צריך  שאליו  מצב  זה  כלל.  להם  מודע  שאינך 
להגיע. כמו שחקן טניס, שהמישחק נטמע כל כך 
בגופו עד שהוא יודע אוטומטית להגיב על כל כדור 

< ג'רמי איירונס כפול שתיים עם ג'נבייב בוז'ולד ב"תאומי המריבה" של דייוויד קרוננברג
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ועל כל מכה בצורה הנכונה. כשיביט לאחור, הוא 
אינני  כשחקן  אבל  שעשה.  ממה  בעצמו  יתפעל 
האלה,  הדברים  את  לתכנן  יכול  שאתה  מאמין 
משום שאני חושב שכבני אדם אנחנו הרבה יותר 
מורכבים והרבה יותר מעניינים, ויש לנו יכולות 

שאפילו איננו מודעים להן.
הקהל  עם  כשחקן  קשר  ליצור  רוצה  אתה  אם 
את  אינסטינקטיבית  לחוש  חייב  אתה  שלך, 
החלל שבתוכו אתה נמצא, ואם יש לך הטכניקה 
המתאימה, תוכל להגיע לכל פינה. אני זוכר הפקה 
באקדמיה  התחילה  היא  בה.  הופיעה  שאשתי 
ומשם  ויק",  ל"אולד  עברה  בברוקלין,  לאמנות 
המשיכה לאמפיתיאטרון אפידראוס העתיק ורחב 
המידות ביוון. המחזות היו "גן הדובדבנים" ו"אגדת 
רבקה  בשם  צעירה  שחקנית  זוכר  ואני  חורף", 
הול, שמרבה להופיע גם בקולנוע, בתו של במאי 
התיאטרון הגדול פיטר הול. היא הופיעה ב"אגדת 
חורף". ראיתי שתי הצגות איתה, באמפיתיאטרון 
היווני. בהצגה הראשונה היא שיחקה בדיוק כמו 
בברוקלין ובלונדון, כלומר בדיוק כפי שמשחקים 
באולם תיאטרון מסורתי. בהצגה השנייה ישבתי 
ליד  מהבמה,  הרחק  למעלה,  האחרונה  בשורה 
טכנאי התאורה, נהנה משקיעה מופלאה ומסיגר 
טוב, וראיתי את רבקה צומחת לפתע לממדים של 
החלל היווני המפואר הזה, וממלאת את כל המרחב 

גדול  לשחק  צריך  כזה  במקום  שלפניה.  העצום 
שהיא  ומשום  למרחקים,  שלך  הקול  את  ולשלוח 
וקיבלה חינוך טוב לתיאטרון מן  שחקנית מעולה 
הבית, היא הבינה שהיא צריכה להגיע לכל הקהל, 
הכשרה  קיבלת  אם  בהתאם.  צמח  שלה  והביצוע 
יכול  אתה  בה,  להשתמש  ולמדת  כשחקן  נכונה 
להתמודד עם כל אולם תיאטרון בכל מידה. כיום, 
רוב השחקנים באנגליה עובדים בטלוויזיה, ולכן אין 
להם שמץ מן הטכניקה הזאת. הם פיתחו תיאוריה 
כאילו מישחק בקטן ואינטימי מאוד, שמתאים מאוד 
למצלמה, זאת צורת המישחק המודרנית הנכונה. 
אבל שחקן כזה בתיאטרון גדול נראה כמו עכברון 
קטן שרץ על במה ענקית. לכן, שחקן חייב ללמוד 
והמרחב. אם  להתאים עצמו לממדים של האולם 
כי, כמובן, אני חוזר ואומר: זה סגנון מישחק שונה. 
והלאה,  החוצה  הקול  את  להוציא  חייב  אתה  פה 
להיכנס  המצלמה  את  מזמין  אתה  שבסרט  בעוד 
פנימה, אליך. אבל בבסיס ההרגשה שלך היא אותה 
הרגשה. השוני הוא רק בדרך שאתה מעביר אותה. 

איך בוחרים תפקיד
איך אני בוחר בין התפקידים שמציעים לי? שיקול 
יכול להיות השלב שבו אתה נמצא  אחד מרבים 
בקריירה שלך, מה ידרשו ממך לעשות, והאם אתה 
יכול לעמוד בזה. שיקול אחר הוא החשק שיש לך 

לשחק, עד כמה אתה רעב כדי להופיע במחזה או 
בסרט מסוים או בכלל, כמה אתה רעב לעבוד; מי 
הוא הבמאי; האם המחזה או התסריט כתוב היטב, 
רוצה  עצמך  שאתה  הסיפורים  מסוג  זה  והאם 
קודם,  שעשית  ְלמה  דומה  הדמות  האם  לראות; 
ואז היא פחות מעניינת. ויש כמובן שיקולים כמו 
כמה כסף עומדים לשלם לך, לאן צריך לנסוע כדי 
לעבוד, האם צריך לעזוב את הבית, והשאלה היא 
אם אתה בכלל רוצה לעזוב את הבית, באיזה גיל 
הילדים שלך, והאם אתה עדיין משלם את שכר 
זקוקים  והם  קטנים  הם  אולי  או  הלימוד שלהם, 
היא,  השאלה  דבר  של  בסיכומו  אבל  בבית.  לך 
האם זה משהו שאתה באמת משתוקק לעשות. זה 
כמו אוכל: אתה רואה אותו על השולחן, ויודע אם 
הוא קוסם לך או לא. זאת תגובה אינסטינקטיבית, 
האינסטינקט  בעקבות  הולך  תמיד  כשחקן  ואני 
שלי. איני סבור שאני  אינטלקטואל, לא הלכתי 
אף פעם לאוניברסיטה לקבל חינוך אקדמי, תמיד 
לא  הוא  כלל  ובדרך  האינסטינקט,  על  שמחתי 
הכשיל אותי. והעובדה שאני כל כך פתוח לדברים 
חדשים ונעדר שיקולים שכלתניים, זה מה שעוזר 
או  בתיאטרון  לשחק  בעיני,  כי  כשחקן.  גם  לי 
בקולנוע זה בסופו של דבר לשחק, כמו שילדים 
את  שבוחרים  אחרי  מתחילה  הבעיה  משחקים. 

התפקיד, משום שאז צריך להתחיל לעבוד. //

< איירונס עם דומיניק סוויין ב"לוליטה" של אדריאן ליין



14. < כתב עת לענייני קולנוע בהוצאת סינמטק תל–אביב < 1 בינואר 2016 < #197

ב־5 באוקטובר 2015, יומיים בטרם הוקרן סרטה החדש בפסטיבל ניו יורק 
למקרי  בדומה  שבפאריס.  בדירתה  לחייה  קץ  אקרמן  שנטל  ׂשמה  ה־23, 
שסבלה  אמרו  מפוענחת.  לא  נותרה  התאבדותה  גם  רבים,  התאבדות 
מדיכאון, שההתקבלות הצוננת של סרטה האחרון ציערה אותה, אמרו שלא 
התאוששה ממות אמה האהובה שנה קודם לכן. השערות רבות הועלו, אך 
שום השערה אינה יכולה לפצח את צפונותיו של אדם. לכל היותר נשזר 
על תקופה ממושכת  נפרסת  וככל שהיצירה  ביצירתה,  בין השיטין  סודּה 

יותר, כן מתרבים מפתחות אפשריים לפענוח, בד בבד עם סתירות. 
מאמר זה אינו מתיימר לפצח את סוד התאבדותה של הבמאית היהודייה-
הבלגית שנטל אקרמן, דמות מוכרת ומוערכת בעולם הקולנוע ובחוגים 
אינטלקטואליים בעולם וגם בארץ, אלא מנסה להתחקות אחרי ייחודה 
העלילתי  סרטה  הקרנת  עם  שנה,   40 לפני  לעולם  שנתגלתה  כאשה 
 Jeanne Dielmann, 23 rue du המלא:  בשמו  או   — דילמן"  "ז'אן 
הבמאים"  של  "שבועיים  במסגרת   —  commerce, 1080 Bruxelles
בפסטיבל קאן 1975. סרט זה, פרי רוחה של אקרמן הצעירה שהצליחה 
לבטא את הסערה המטלטלת את חייהן המשמימים לכאורה של עקרות 
הבית, היה לציון דרך בתולדות הקולנוע, ראוי למבט נוסף ומחודש, מבט 

שמאמר זה מבקש למצות בקצרה. 

< שנטל אקרמן

בצילה של האם
< לזכרה של שנטל אקרמן

- יעל מונק -

היה הייתה עקרת בית נואשת 
שהמלודרמה  אחרי  מעט  לנואשות,  הבית  עקרות  היו  בטרם  רב  זמן 
כגיבורה  הבמה  במרכז  הבית  עקרת  את  הציבה  האמריקאי  בקולנוע 
"מילדרד  למשל  )כמו  השנייה  העולם  מלחמת  שלאחר  בימים  מיוסרת 
ז'אן דילמן בגילומה המופתי של  פירס"; מייקל קרטיז, 1945(, הופיעה 
השחקנית הצרפתייה דלפין סריג, נטולת זמן ומקום, ְלַמֵעט מען מדויק 
שאינו משאיר מקום לספק: בריסל, איזור שהיה לרובע יוקרתי, אך שימש 
במקורו את מעמד הביניים הנמוך, וציון שם משפחתה )דילמן, שם צרפתי, 
שבמונחים בלגיים משמעו שמדובר בוואלונים(. כל הפרטים האלה אינם 
מסגירים מאומה, אלא רק יוצרים מראית עין של אובייקטיביות. לאמור, 
אנו עומדים עכשיו לצפות בקורותיה של עקרת בית ללא כחל ושרק. נוכל 
להבחין באמת שמאחורי המידע השגרתי על אדם, על אשה — שם פרטי, 
שם משפחה וכתובת. אלא שמתוך "ז'אן דילמן" אנו לומדים שגם כאשר 
בידינו מידע הדרוש לזיהויו של אדם, בפועל אין אנו יודעים עליו דבר. 

לראות  אפשר  זאת  היטב.  מתפקדת  מתפקדת,  אשה  היא  דילמן  ז'אן 
מהפריים הראשון של הסרט: ביתה נקי ומצוחצח, ועל הכיריים ניצבים 
המתבגר  בנה  למופת.  בית  ועקרת  למופת  אם  היא  מהבילים.  סירים 
בית  אל  ומעיל  בילקוט  מצויד  יוצא  כמוה,  בדיוק  ביעילות  מתפקד 
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שאמו  הארוחה  את  אוכל  הביתה,  שב  הספר, 
האוכל,  שולחן  על  בית  שיעורי  מכין  בישלה, 
במילים,  מרבים  אינם  השניים  לחדרו.  וחוזר 
אולי  פרטיות,  על  לשמור  רצון  מתוך  אולי 
הצפופה  המשפחתית  שבסיטואציה  משום 
הזאת אין מה לומר. הדממה השוררת בין האם 
כהבנה  להתפרש  יכלה  אחר  שבמקרה  לבנה, 
שמירת  אלא  הבנה,  מבשרת  אינה  שבשתיקה, 
והניכור   — שלו  בבועה  שרוי  אחד  כל  מרחק, 
בשיאו. הֵאם אינה יודעת מה מתרחש אצל בנה, 
והוא אינו יודע מה חווה אמו. רק אנו, הצופים, 
ז'אן דילמן, החורגת  נגלה את שגרת יומה של 
עקרת  של  המּוכר  התנהלותה  מדפוס  בתכלית 
קשה  התמודדות  בה  שיש  שיגרה  זוהי  בית. 
את  ייאוש.  בה  שיגרה שיש  בלתי־פוסק,  וכאב 
בזמן  כמעט  הצעירה  הבמאית  יוצרת  אלה  כל 
הדגשת  תוך  איטיות,  מצלמה  בתנועות  אמת, 
החפצים שמשמעותם מתעצמת מעצם השימוש 
)כמו למשל קערת המרק הניצבת במרכז  בהם 

שולחן המטבח, שתידון בהמשך(. 
אט אט מתברר שהפרטים המזהים אינם מצביעים 
על שום דבר מוגדר. ז'אן דילמן אינה עקרת בית 
)אם  למופת  אם  אינה  שאפילו  ואפשר  למופת, 
כי קשה לשפוט בשל היעדר הדיאלוג עם בנה(. 
באמצעות  שהושגה  האובייקטיביות-לכאורה, 
תקריבים,  ומיעוט  המצלמה  של  קבוע  מרחק 
מאפשרת לנו להבין שדמות זו אינה מפוענחת, 
גם בעבור המצלמה. הדבר בולט במיוחד כאשר 
מגיע הלקוח הראשון אחר הצהריים. היא אוספת 
חדר  אל  אותו  ומובילה  מעילו,  ואת  כובעו  את 
היא  מה  זמן  כעבור  המסדרון.  שבקצה  השינה 
יוצאת עימו מהחדר ומלווה אותו לדלת, לא לפני 
שהיא מחזירה לו את מעילו ואת כובעו, ואוספת 
המרק  בקערת  מניחה  היא  שאותו  הכסף  את 

שבמרכז שולחן המטבח. 
למעשה, כשמופיעים לקוחותיה, האובייקטיביות 
הלקוח  ואת  אותה  מלווה  המצלמה  מתנפצת. 
הנעשה  את  חושפת  ואינה  המסדרון,  תוך  אל 
בתוך החדר. שני הלקוחות הראשונים מתועדים 
ומזוהה.  מּוכרת  שהפעולה  בהנחה  זהה,  באופן 
האקט  עם  האחרון  במפגש  נשבר  הזה  הדפוס 
שכבר  החדר,  נחשף  אז  הסרט:  בסוף  האחרון 
ועתה  ז'אן,  של  הניקיון  שיגרת  ברצף  הופיע 
הוא הופך לזירת רצח. הבמאית מראה לנו את 
ז'אן דילמן, עקרת הבית שמצאה פרנסה בזנות, 
כשהיא נשברת. היא שוכבת מתחת לגופו הגדול 
של גבר שאינו מביט בה, היא מעוותת את פניה 
להדוף  ומנסה  בכאב,  אולי  ובגועל,  ברתיעה 

אותו מעל גופה, אך הוא אינו קשוב לה עד סוף 
האקט. המצלמה מתמקדת בפניה הרוקמים את 
ושדדו  שבאו  הגברים  ובכל  הזה  בגבר  נקמתה 
דילמן  ז'אן  לכסף.  נזקקה  כי  גופה  את  ממנה 
)מברג?(  חד  חפץ  לוקחת  לשולחן,  ניגשת 
קמה  היא  כך  אחר  בראשו.  הגבר  את  ודוקרת 
בשקט, מתלבשת והולכת לשבת בפינת החדר, 
שלולית  בתוך  השוכב  בגבר  מתבוננת  כשהיא 

הדם המתפשטת סביב מי שזה עתה הרגה. 
בעקבות  שנתנה  הרבים  הראיונות  באחד 
לאמא  אהבה  סרט  "זה  אקרמן:  אמרה  סרטה, 
כיצד הסרט  ריאיון היא הסבירה  שלי". באותו 
נבנה מתוך הזיכרונות המדויקים על התנהלות 
באמצעות  לשחזר  ניסתה  וכיצד  במטבח,  אמה 
למרות  אולם,  איננו.  שכבר  מראה  הקולנוע 
אינו  דילמן"  "ז'אן  ריבוי ההתייחסויות לאמה, 
עוסק באמה של אקרמן, אלא בנשים השקופות, 
עקרות  כביכול,  מיסתורין  נטולות  נשים  אותן 
עד  מעלליהן  על  שומע  אינו  שאיש  הבית, 

שפורצת הדרמה. 
כבת לדור שנולד אחרי מלחמת העולם השנייה, 
כמי שספגה את כל המלודרמטיזציה של עקרת 
רוצה  שהיא  ידעה  אקרמן  ההוליוודית,  הבית 
לספר סיפור אחר, סיפור על עקרת בית שהיא 
הבית  לעקרת  בדומה  מורכבת,  אישיות  גם 
לנושא  ניגשה  והיא  אמה־שלה.  הכירה,  שהיא 
באנליטיות מרשימה, עם עבודת מצלמה איטית 
ומדויקת, עם קצב שלא היה מבייש ציור קיר. 
על  הראשונה  הופעתה  ברגע  כבר  זו,  מסיבה 

ראינו  מאוד.  לנו  מוכרת  דילמן  ז'אן  המסך, 
עקרות בית רבות כמותה, באותו הסינר ובאותה 
התסרוקת. ראינו את הנשים האלה מתרוצצות 
עליהן,  משגיח  מישהו  כאילו  במטבח  לבדן 
זמנן קצוב ומלאכתן רבה. על כן הן מתרוצצות 
עליהן  המוטל  כל  את  מבצעות  בתזזיתיות, 
יישכח.  לא  פרט  ששום  כדי  ית,  ְמַרּבִ בדייקנות 
כך הפך "ז'אן דילמן" לפואמה האולטימטיבית 
לעקרת הבית, פואמה שעוד רבים ינסו לחקותה 
ב"הרחק  כמו  רבה,  בהצלחה  לעיתים  בעתיד, 

מגן עדן" של טוד היינס )2002(. 

הכל על אודות אמא
כאמור, הקולנוע של שנטל אקרמן הוא קולנוע 
אישי מאוד. הוא נסוב על חווייתה, לעיתים תוך 
רבות  פעמים  הראשי,  בתפקיד  עצמה  ליהוק 
תוך הדגשת סממנים אוטוביוגרפיים. מראשית 
המרכיב  סופה,  ועד  הקולנועית  יצירתה 
האוטוביוגרפי המרכזי בסרטיה הוא דמות האם. 
פולנייה  שואה  ניצולת  הייתה  אקרמן  נטליה 
שהיגרה לבלגיה, אם אהובה ושנואה כאחת, אשה 
תה לא הצליחה לפענח עד סרטה האחרון,  שּבִ
אקרמן  של  אמה  האחרון.  יומה  עד  גם  אולי 
אותה  ומלווה  בסרטיה,  דומיננטית  דמות  היא 
משמשת  היא  תחילה  השונות.  בהרפתקאותיה 
בבואה לדמותה האיקונית של עקרת הבית ז'אן 
מכתביה  את  שומעים  אנחנו  כך  אחר  דילמן. 
ב"חדשות  יורק  בניו  השוהה  לבתה  הדואגים 
אנו   .)News from Home, 1977( מהבית" 

"Not a Home Movie" תמונת אמה של שנטל אקרמן, מתוך סרטה >
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צופים בשיחזור היחסים הסימביוטיים בין הבת 
)ולאו דווקא בין האם לבת( ב"פגישותיה  לאם 
 .)Les rendezvous d'Anna, 1978( "של אנה
 ,No Home Movie, 2015ובסרטה האחרון, מ־
אנחנו שבים לבית האם בבריסל, הפעם לשיחה 
דחוסה בין הבמאית לבין אמה. הנושאים דומים, 
ואת  תחושותיה  את  חידד  שחלף  שהזמן  אלא 
הימים  על  יהדותה,  על  האם  של  זיכרונותיה 
כל  מכן.  לאחר  שבאו  והימים  לשואה  שקדמו 
הזיכרונות ממוקדים יותר, והם מאומתים בידי 

הבת שספגה והפנימה את הזיכרון של אמה. 
מרמזת   ,No Home Movie הסרט,  כותרת 
סוגות  כלפי  והזרות שאקרמן חשה  הניכור  על 
הביתי  הסרט  )ובראשן  למיניהן  קולנועיות 
המופק במינימום אמצעים(. ואכן, אין זה סרט 
ולא סתם בית, אלא  ביתי, אלא סרט על בית, 
אקרמן,  של  אמה  בית  ביותר,  משמעותי  בית 
שבו גדלה וספגה את כל מהות קיומה. בסרט, 
במרכז  תנועות  מאוד  מעט  עם  ניצבת  מצלמה 
הסלון, ומתעדת את המפגש המאוחר בין האם 
לבת, מפגש שלאור גילה של האם יכול להיות 
גם האחרון. ואכן, אמה של אקרמן נפטרה זמן 
גדול  חלל  מותירה  כשהיא  מכן,  לאחר  קצר 
בחייה של הבת, חלל שאפשר שהתפרץ ברגעיה 

האחרונים והביאה לשים קץ לחייה. 

ובחזרה אל ז'אן דילמן
דילמן"  "ז'אן  את  ביימה  מאז  שחלפו  בשנים 
לא  מרשימים,  להישגים  אקרמן  שנטל  הגיעה 
ופרסים,  בינלאומית  הכרה  של  במונחים  רק 
אלא גם בדמות פריצה מֵעֶבר לגבולות הקולנוע, 
במוזיאונים.  וידאו  עבודות  בהצגת  למשל  כמו 
יותר,  לניסיוני  שלה  הקולנוע  היה  בהדרגה 
כך  מכונן.  לדימוי  היה  פריים  וכל  יותר,  רזה 
 La bas,( "שמה"  בארץ,  שביימה  בסרט  היה 
היא  אביב  בתל  הים  ליד  דירה  מתוך   :)2006
לה  להיות  שיכלו  החיים  את  להעריך  מנסה 
השואה  אחרי  מהגרת  משפחתה  הייתה  אילו 
לישראל ולא לבלגיה. בקול צלול היא מתארת 
שהוא  כפי  אביבי  התל  ברחוב  המתרחש  את 
ומהרהרת  בווילון,  קטן  לפתח  מבעד  משתקף 
בחיים שיכלו להיות לה, אילו. כרבים מסרטיה 
בכנותו.  מרגש  סרט  הוא  "שמה"  אקרמן,  של 
גם הכנות שלנו  כנותו היא  זה,  אלא שבמקרה 
עולה  מעלה  שהיא  השאלה  שהרי  כישראלים, 
לא אחת בדעתם של ישראלים רבים — מה היו 
חיי אילו הייתה משפחתי בוחרת במסלול הגירה 
המצליחים  הסרטים  ריבוי  למרות  וכך,  אחר? 
שהפיקה במהלך חייה, הסרט שהוזכר שוב ושוב 
ביותר  המפורסם  סרטה  היה  עמה  בראיונות 
קומוניקטיבי  לא משום שהיותו  דילמן";  "ז'אן 

כל כך, ולא בשל היותו מכמיר לב, אלא בשל 
הבגרות המדהימה שהוא מקרין, בגרות שאיש 
עתה  שזה   25 בת  לצעירה  לייחס  יכול  אינו 
נפרדה מבית אמה. מסיבה זו היא גם חזרה אליו 
לפענח  מנסה  כשהיא  בראיונות,  רבות  פעמים 
אמרה  למשל  כך  אותו.  ליצור  אותה  הניע  מה 
בריאיון שהעניקה לקלוד-מארי טרמואה, אשר 
התפרסם בכתב העת Telerama בינואר 1976: 
הזה  הסרט  את  להקדיש  שרציתי  זוכרת  "אני 
מייד  אבל  נלי.  המכונה  נטליה  שלי,  לאמא 
צנזורה  או  צניעות  מתוך  הרעיון  את  דחיתי 
עצמית, וגם אמרתי לעצמי שלולא הכרתי את 
אמא שלי, לא הייתי עושה את הסרט הזה שהוא 
בשום אופן אינו דיוקן שלה. התחלתי מתמונות 
הכיריים,  ליד  עומדת  אמי  מהילדות,  מדויקות 
יפה?  אשה  בחרתי  מדוע  סלים...  סוחבת  אמי 
בתוך  שהנשים  חושבים  תמיד  שגברים  משום 

ביתן מכוערות. אמי הייתה יפה".
אקרמן  שנטל  האחרון,  אוקטובר  בראשית 
נעלמה מחיינו ללא פרידה, ללא מכתב. היא לא 
הרגישה שום צורך בכך. ממילא, בחלוף השנים, 
הקיום שלה נהיה יותר ויותר מזוכך, עד שהכיל 
רק את עצמה ואת אמה האהובה, כפי שנחשף 

 .No Home Movie ,בסרטה האחרון
//

< דלפין סריג בסרטה של שנטל אקרמן "ז'אן דילמן"
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הישראלי  הסרט  בפרס  האחרון  דוקאביב  בפסטיבל  הזריחה"  קצה  "עד  של  הזכייה 
הטוב ביותר ובפרס הביקורת הבינלאומית, הפתיעה רבים. הסרט מציג את הבמאי 
סילבן ביגלאייזן, המלווה בהרבה חום ובהומור את אמו בת ה–95 בפרק האחרון של 
באנטוורפן  נולד  לשלושה,  ואב  נשוי  ביגלאייזן,  למיטתה.  מרותקת  כשהיא  בחייה, 
בשנת 1948. הוא עלה לארץ בשנות ה–70 של המאה הקודמת, והיה ממקימי קומונה של 
אמנים בבנימינה שלא האריכה ימים. הוא למד בימוי תיאטרון בסמינר הקיבוצים, 
ובהמשך פנה גם לכיוונים של קולנוע, מוסיקה וציור, אותם למד מתוך התנסות אישית. 
סרטו הראשון, ניסיון תיעודי יוצא דופן בשם "רגשות עירומים", שודר בערוץ 8 בשנת 
2003. לפני שמונה שנים עשה את "הגלויה האחרונה" ששודר בערוץ 10, וגם הוא עסק 
ביחסיו עם אמו. במקביל לעשייתו האמנותית הקים ביגלאייזן את עמותת לה"ב — 
לקידום הערכים בחברה, המפעילה פרויקטים חברתיים קולנועיים בקרב אוכלוסיות 
מוחלשות ברחבי הארץ. הפרויקטים נותנים למשתתפים כלים המסייעים להם לחזק 
את הכישורים האישיים והחברתיים שלהם תוך יצירת סרטי דרמה קצרים המשודרים 

בערוץ הילדים, ברשות השנייה וביוטיוב, ומופצים בערכות הדרכה לאנשי חינוך.

האם והבן
< סילבן ביגלאייזן על סרטו "עד קצה הזריחה"

- יועד עירון -

< סילבן ביגלאייזן ואמו מתוך "עד קצה הזריחה" של ביגלאייזן
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< זהו סרטך השני על אמך, תוכל לספר בקצרה על אודותיה?
אמא שלי היא ניצולת שואה. בזכות התושייה שלה היא הצליחה להציל 
היהודים  את  לאסור  הגיעו  כשהגרמנים  שלי.  האחים  את  במלחמה 
של  הבית  לפני  אחד  בית  ונעצרו  הרחוב,  בכל  עברו  הם  באנטוורפן, 
משפחתי. אמי הבינה מייד שצריך לפעול, והחליטה לברוח לדרום צרפת, 
המלחמה,  בהמשך  ערך.  יקרי  תכשיטים  כמה  רק  איתה  לוקחת  כשהיא 
במקום בו משפחתי שהתה בצרפת, היא הצילה מידי הנאצים עוד משפחה 
של חברים. היא איבדה את בעלה הראשון באושוויץ, האבא של האחים 

שלי. לאחר המלחמה אמי התחתנה בשנית, עם אבי.
אני  האלה  השתיקות  את  בבית.  שתיקות  הרבה  היו  המלחמה  בעקבות 
לשואה.  השני  הדור  מבני  רבים  כמו  כנראה  נכונה,  לא  בדרך  פירשתי 
היה טוב עבורי.  והאשמתי את אמא שלי בכל מה שלא  סבלתי בגללן, 
עד שיום אחד הרגשתי שדי, אני חייב להיכנס לכלוב האריה ששמו אמא 
שלי, ואז גיליתי שבעצם אין שם אריה ואין גם כלוב. יש אשה שכאשר 
העזתי לשאול אותה את השאלות הנכונות ולשמוע את התשובות שלה, 
ניתנה לי ההזדמנות גם לעשות את הסרט "הגלויה האחרונה", וגם לתקן 
את מערכת היחסים איתה שהייתה טעונה מאוד. התיקון הזה איפשר לנו 
להיכנס לפרק האחרון של החיים עם הרבה רוגע ופיוס, ועם הרבה רוך. 
בעצם, אז הגיע הרגע בקיץ 2011 בו הודיע הרופא שאמי לא תאריך ימים. 
היא הייתה כבר חלשה, ישנה כל הזמן, לא אכלה, וכולנו באנו להיפרד 
ממנה. גם אני באתי, וגיליתי שהיא לא הולכת בעקבות דין הרופא, ולאט 

לאט התחלתי לשיר לה וגם לצלם תמונות סטילס. 
אותה,  ולסובבים  למציאות  חזרה  מקושרת  ויותר  יותר  שהיא  כשראיתי 
הרגשתי שאני יכול להתחיל גם לעשות את הסרט שלי. מה שקרה בינינו היה 
משהו מיוחד שלא חוויתי אף פעם, גם בדיאלוג שבינינו וגם בסיטואציות. 
הייתי צריך ללמוד איך מלווים מישהו בפרק האחרון של חייו. את זה אף 
אחד לא לימד אותי. היה לי גם המזל לגלות צדדים חדשים באישיותה של 
אמא שלי. התפקיד של המצלמה היה לתעד כמו חברה נאמנה את הרגעים 
האמיתיים שחווינו באותו חדר — חדר, מיטה, כיסא, פרוזדור, וחלון שדרכו 
יכולתי לראות את העונות ִמשתנות. ככה נולד הרעיון לעשות סרט. בהמשך 
הבנתי שמה שאני חוויתי היה אוניברסלי. זה היה לא רק משהו אישי, אלא 

משהו שיכול לדבר להרבה אנשים אחרים. 

< הרגשת את זה תוך כדי העשייה?
הסרט  של  הניסיון  לי  היה  כבר  העשייה  שבמהלך  משום  כן,  בהחלט 
הראשון. אני חושב שהעשייה של הסרט הראשון עזרה לי להפעיל את 
המצלמה. זה שונה מהפעלת מצלמה כששתי הדמויות ניצבות זו מול זו, 
ויש ביניהן דיאלוג. היו רגעים שהיא לא זיהתה אותי, היו רגעים שהיא לא 
הכירה אותי, והיו רגעים שהיא הייתה צלולה באופן מדהים, ואז יכולתי 
להעז לגעת בנושאים שמאוד מפחדים לגעת בהם — הזיקנה, המוות. היו 
ריקוד של  ביד,  יד  רגעים של מגע,  נאמרה מלה,  רגעים שבהם לא  גם 

ידיים. המצלמה הייתה בצד, ותיעדה את הרגעים הקסומים האלה. 

< בסרטים אישיים יש תפקיד חשוב מאוד לעריכה. מה היה תפקיד העורכת, 
ז'ואל אלכסיס, מבחינתך?

את האישור שיש כאן משהו אוניברסלי קיבלתי מז'ואל. חזרתי הביתה 
ואמרתי לה: "ז'ואל, אני רוצה להראות לך אוסף בן 70 דקות של סצינות 
את  שעשית  אחרי  אלי  "כשבאת  אמרה:  היא  שצילמתי".  מאוד  חזקות 

'הגלויה האחרונה', חשבתי לעצמי מה כבר יש לו להציע, הרי הכל נאמר 
כך  והתרגשתי". אחר  ובכיתי  לך שצחקתי  להגיד  חייבת  אני  שם, אבל 
הראיתי לה עוד 50 דקות. ז'ואל אמרה שכאשר היא יושבת עם במאים, 
פעמים רבות היא מחפשת סצינות חזקות. אבל לנו תהיה בעיה, כי יש 
כאן עודף של סצינות כאלה. הבעיה תהיה מה לבחור, ולא מה לחפש. 
יש לעורכת תפקיד מאוד חשוב,  לי הרבה עידוד. בסרט  נתן  מובן שזה 
משום שאני הייתי מאוד מעורב רגשית בחומרים האלה. לבד, לא הייתי 
מסוגל לספר את הסיפור. נתתי לז'ואל ייפוי כוח שאיפשר לה להוציא 
את המקסימום מן החומר שהעברתי אליה. נתתי בה הרבה אמון. לדוגמא, 
שהוא  סרט  על  ללכת  הרעיון  זו'אל.  של  רעיון  זה  בסרט,  השחור-לבן 
בין  הדיאלוג  מתוך  שנולד  משהו  זה  גם  הומור,  הרבה  עם  קליל  מאוד 
ז'ואל לביני. יש הרבה סרטים על זיקנה )כמו "אהבה" של האנקה(, על 
דמנציה ועל אלצהיימר. אלה סרטים חשובים, אבל הכיוון שלהם שונה. 
אני בחרתי בגישה אופטימית, שהחיים זה הדבר המרכזי בו. הכיוון הזה 
נולד גם מדרישתה של אמי, שאמרה: "אל תעשה סרט על המוות, כי את 
המוות רואים יותר מדי בטלוויזיה. זה חייב להיות סרט על החיים. מה, 
השתגעת? לדבר על המוות?". במקרה זה היא לא רק גיבורת הסרט, אלא 

גם המנטורית שלי במובן הקולנועי, מלאה בעצות נהדרות. 

< האם בתחילת הצילומים הייתה לך תוכנית שלפיה התקדמת?
לא, מהרגע שהמצלמה התחילה לפעול, מסוף קיץ 2011 עד קיץ 2013, 
במשך שנתיים, צילמתי 80 שעות. לא ידעתי מראש איך הסרט ייראה. 
הביתה  כשחזרתי  חזקות.  מאוד  חוויות  של  אוסף  זה  ביד  לי  שהיה  מה 
ואמרתי  לצפות,  אפשרות  לי  הייתה  למחשב,  החומרים  את  והעברתי 
לעצמי: "וואו, פה יש משהו מאוד מרגש". עוד לא ידעתי היכן ייכנס כל 
דבר בסרט. סצינות שקיוויתי להכניס, נשארו בחוץ כתוצאה מהשיחות 
ביני לבין העורכת. באמצעות העין והרגישות שלה היא הייתה מסוגלת 
לדלות את הסצינות המתאימות לסיפור של הסרט, כך שיהיו לו באמת 

התחלה, אמצע וסוף. 
לגעת  שיכול  למשהו  פוטנציאל  כאן  שיש  הבנתי  לערוך,  כשהתחלנו 
לליבו של הצופה, לא רק מבוגר, אלא גם צעיר. עוד קודם, היו רגעים 
או  השמיני  או  הרביעי,  בטייק  עלילתי  במאי  כמו  "יש",  אמרתי  בהם 
בשעת  כי  שבי,  האמן  זה  זה".  את  לנו  "יש  שאומר  ושתיים,  השלושים 
הצילומים, מול אמא שלי, הייתי אני סילבן, הבן שלה, לא במאי הסרט. 
רק כשחזרתי הביתה וצפיתי בחומר הייתי יכול להפעיל את הראש של 
הקולנוען. זה תמיד היה לאחר מעשה. אם ניסיתי לעשות משהו שהיה 
צילמתי  נכשלתי.  כך,  אחר  אותו  לשחזר  וניסיתי  מצלמה  ללא  מוצלח 
סצינה בה הוספתי לי אף של ליצן, וגם אמא שלי עשתה אותו דבר, ושנינו 
נהנינו וצחקנו. הראיתי את זה לז'ואל וגם לאנשי הרשות השנייה שתמכה 
בסרט, והתגובה שלהם הייתה שהקטע חורג מן מהמוקד של הסרט. הרבה 
פעמים נדמה לנו, כשאנחנו מעורבים בסרט, שעשינו משהו מדהים, אבל 
העין החיצונית יכולה לאפשר לנו להבין שהגזמנו או שהקטע פשוט לא 

מתאים לסרט. 

< לצד העריכה, אחד הדברים הבולטים ב"עד קצה הזריחה", לעומת סרטך 
כדי  תוך  הפריים  עיצוב  על  להקפיד  הצלחת  איך  הצילום.  הוא  הקודם, 

החוויה האינטימית שלך עם אמך?
מז'ואל,  גם  הראש  על  קיבלתי  האחרונה"  "הגלויה  על  העבודה  במהלך 
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דברים שלא הקפדתי  על  עורך הסאונד,  גורביץ',  וגם ממיכאל  העורכת, 
עליהם, וכתלמיד טוב, ב"עד קצה הזריחה" הבאתי איתי חצובה ומיקרופון. 
גם זה היה פתרון חלקי, לעיתים הייתי צריך להדליק מייד את המצלמה כדי 
לקלוט משהו חשוב, ועשיתי את זה עם מצלמה ביד והסאונד דרכה. בסרט 
הקודם, אמא שלי הייתה מאוד אנרגטית. בסרט החדש היא מאוד פאסיבית, 
שוכבת במיטה. משמעות הזמן שונה: בסרט הראשון צריך היה לקלוט את 
הרגע מהר יותר. ב"עד קצה הזריחה" היה זמן לשים את החצובה, להניח 
הזריחה"  קצה  ש"בעד  הסיבה  כנראה  זו  אותה.  ולהריץ  המצלמה,  את 
הצילום יותר מושקע, למרות שהוא מאוד אינטואיטיבי. אני איש שפועל 
הרבה על פי אינטואיציה ובספונטניות. אני חושב שבשבילי המציאו את כל 
המצלמות שפועלות אוטומטית, שאני לא צריך לחשוב בדיוק איך לפתוח 
את הצמצם ופרטים טכניים אחרים. אני יודע שאחרי זה תהיה לעורך יותר 
עבודה, אך אני, כאיש ספונטני, לא רוצה להתעסק בטכניקה של מצלמה. 
בדקתי בכל פעם שהמצלמה במיקום נכון, בגובה נכון. אחרי זה הייתי יכול 

לשכוח ממנה כשהיא פעלה.

מה משמעות הקטעים שצולמו מחוץ לבית?
זה אחד הדברים שהיו מאוד חשובים לי. מאחר שזו סונטה לשתי נשמות 
שרובה מתרחשת בחדר אחד, ליד מיטה וכיסא, רציתי לצאת גם החוצה. 
פעמים רבות מצאתי את עצמי מצלם דרך החלון, צילמתי בפארק שהייתי 
עובר בו עם האופניים. צילמתי את העונות שהשתנו. לא ידעתי בדיוק 
איפה זה יהיה בסרט, אבל ידעתי שיש לזה משמעות. תוך כדי העריכה, 
זה איפשר לתת לנו את התחושה של המעבר מעונה לעונה, וגם שאנחנו 
יוצאים קצת מהחדר. הבחירה הזו של טבע ושל נופים, של שמיים ושל 
ציפורים שחולפות, מאפשרת לאוורר את הסרט, זה כאילו אתה מכניס 
אוויר צח לחדר שעשוי אולי לחנוק את הצופה. כך, הכל קורה בנינוחות, 
של  לא  לקונצרט,  ללכת  כמו  זה  קלאוסטרופוביה.  מרגיש  לא  הצופה 
תזמורת, אלא של שני נגנים, יש רק פסנתר וצ'לו. אין צורך באולם גדול, 
אפילו בתוך חדר אפשר לנשום את הסונטה הזו בין שתי הנשמות, החיבור 

שמלא  ובן  הומור,  מלאת  ורגישה,  חכמה  שהייתה  אשה  ובן.  אם  של 
בשאלות קיומיות. בסוף, הצופים יוצאים מן הסרט עם חיוך על השפתיים. 

< האם יש הבדל באופן שבו הסרט מתקבל בארץ ובהקרנות בחו"ל?
טביליסי  בפסטיבל  פסטיבל.  בכל  התייחסות  של  שונים  גוונים  יש 
בגיאורגיה זכינו בפרס הסרט הטוב מטעם הצופים שגילם הממוצע היה 
בין 25 ל־30. בדוקאביב היו צופים רבים בגיל 40, 50, 60, היום אני רואה 
הזמנתי  בבריסל  הגיל.  לא משנה   .80 גיל  ועד   18 מגיל  בסינמטק קהל 
לא  בפאריס,  לפיגוע  המחבלים  יצאו  שממנו  איזור  מאותו  תלמידים 
שהמחבלים יצאו מהילדים האלה חלילה. היה לי פרויקט בבית ספר שם. 
17. שאלתי אותם מה הקשר  בני  צעירים מוסלמים  הייתה של  הקבוצה 
את  ראו  הם  עומק.  הרבה  וגיליתי  שלהם,  והסבתות  הסבים  אל  שלהם 
הסרט בסינמטק, ולפחות שליש מהצופים באולם היה מוסלמים. היו נשים 
מוסלמיות וצעירים מוסלמים שהביעו את הערכתם ואת ההתרגשות מול 
האשה הזאת בת ה־95 שמדברת אליהם. צריך לזכור שהאשה היא ניצולת 
רגע  באותו  אותם.  ריגש  הסרט  כמה  אומר  וזה  ישראלי,  והסרט  שואה, 
הבנתי עד כמה הקולנוע התיעודי יכול לקרב לבבות, יש לו תפקיד. אין 
כז'אנר תיעודי הוא מדבר  כאן מסר פוליטי, דתי, משהו קונטרוברסלי. 

למיגוון שלם של עולמות. 
בהקרנה אחרת היה ילד אפריקאי בן 8, ובתום הסרט הוא הרים את היד 
ושאל: "איך זה היה בשבילך לאבד את אמא שלך?". ודאי שתמיד יהיה 
לקונסנזוס שכולם  נגיע  לא  פעם  אף  אליו.  ידבר  פחות  מישהו שהסרט 
אוהבים, אבל פה הייתי אומר שתשעים ושמונה אחוזים נדבקים בווירוס 
הזה של הומור, תקווה, צחוק, פיוט וחמלה. אלה המילים היפות שבעצם 
זה הכוח שאני מתחיל  ביחד.  לחיות  טוב  עושות  בין האנשים,  מחברות 
עכשיו לגלות בתגובות של הצופים. כל אחד גם לוקח משהו לעצמו, זה 
לא לבן ושחור, לא כולנו נהיה דומים אחד לשני. אני לא ציפיתי שהסרט 
יתקבל כך, אבל אמא שלי ידעה. היא אומרת בסרט: "אתה לא יודע כמה 

לקוחות יהיו לנו אם תדע איך לעשות את הסרט". זה מדהים. //

< אמו של הבמאי סילבן ביגלאייזן מתוך "עד קצה הזריחה"
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חזרה 
לשלושה ימים 

וילד
< מבט נוסף בסרטו של אורי זוהר

- אושרה שוורץ - 

וילד"  במשך שנים רבות אני מלמדת על הסרט "שלושה ימים 
באוניברסיטה הפתוחה, תחילה על פי פרשנותה המכוננת של 
נורית גרץ, ובשנים האחרונות — באמצעות ספרה של יעל מונק, 
המשמש  הישראלי",  בקולנוע  חוזרת  קריאה   — לאחור  "במבט 
להוראה בקורס "מבוא לקולנוע ישראלי". כגמד היושב על כתפי 
ענקים אני מודה לכותבות אלה, שרעיונותיהן מובלעים במאמר. 

< עודד קוטלר ויהודית סולה
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יהושע,  ב.  א.  של  סיפורו  פורסם   1965 בשנת 
אורי  יצא  כשנה  כעבור  וילד".  ימים  "שלושה 
את  זו.  ספרותית  ליצירה  עיבוד  לצלם  זוהר 
ואמציה  אמוץ  בן  דן  עם  זוהר  כתב  התסריט 
וערך  גורפינקל,  דוד  צילם  המפיק.  חיוני, 
ז'אקו ארליך. הסרט העניק נחת רוח לקולנוע 
המאה  של  ה־60  שנות  סוף  של  הישראלי 
הקודמת כאשר היה מועמד לפרס הסרט הטוב 
זכה  קוטלר  ועודד   ,1967 קאן  בפסטיבל  ביותר 
בפרס השחקן הטוב ביותר. קוטלר היה מועמד 
גם לפרס גלובוס הזהב, אך הפסיד אותו, כזכור, 

לדסטין הופמן ב"הבוגר". 
אך  הימים,  ששת  מלחמת  לפני  צולם  הסרט 
את  הפכה  שהמלחמה  אחרי  יצאה  תהילתו 
נורית  בינלאומית.  לגיבורה  ישראל  מדינת 
ביותר  המשמעותי  הניתוח  את  כתבה  גרץ 
בספרה  לסרט,  הסיפור  של  העיבוד  לגבי 
המרכזית  טענתה   .)1993( מהסרטים"  "סיפור 
לספרות  אופיינית  כיצירה  שהסיפור,  היא, 
ובהשפעת  ה־60,  שנות  של  החדשה  העברית 
פורר  האופנתי,  האירופאי,  האקזיסטנציאליזם 
את העלילה הדרמטית, ובמקומה בנה הקשרים 
המיוסרת  תודעתו  מתוך  מורכבים.  תמטיים 
של גיבור מתוארת החברה הישראלית כחברה 
שדועכת בעיתות שלום ושיגרה, ומתחיה מתוך 
האלימות. אולם, אורי זוהר זנח את התמטיקה 
סגנון  עם  משפחתית,  דרמה  לטובת  המורכבת 
אקזיסטנציאליסטי של ניכור, שהושאל מסרטי 
מאוד  קשה  כך,  ובשל  הצרפתי,  החדש  הגל 
זו, אגב, טענה  להבין את מועקתו של הגיבור. 
למה  המשתייכים  הסרטים  לגבי  שלה  גורפת 
וגרץ  החדשה",  "הרגישות  כינה  נאמן  שג'אד 

כינתה "הקולנוע האישי". 
המשפחתית  שהדרמה  להראות,  מבקשת  אני 
עמוק  למשבר  מטאפורה  אלא  אינה  זה  בסרט 
על  להישען  עוד  יכולה  שאינה  חברה  של 
ליצור  השכילה  טרם  אך  שלה,  הערכים  עולם 
שחוו  משבר  זהו  חדש.  ערכים  עולם  לעצמה 
ילידי שנות ה־30 של המאה  בני דור המדינה, 
זוהר  אורי  עימם(.  נמנה  זוהר  )שאורי  ה־20 
את  יותר  לשאת  מסוגלים  היו  לא  דורו  ובני 
הפער שבין הדימוי האוטופי של הצבר, שכפה 
המרה  המציאות  לבין  המייסדים,  דור  עליהם 
של התרוקנות המיתוס הזה ממשמעות. כל מה 
ימים  ב"שלושה  ההרואיות  מהמלחמות  שנותר 
וילד" הוא אימת מוות, דימוי חוזר של העקדה, 
נטועים  אלה  ומייסרת.  קשה  יתמות  ותחושת 
עמוק בסרט, בדיוק כשם שהם נטועים בסיפור. 

אלי )דב בסיפור, מגולם על-ידי עודד קוטלר(, 
בבבית  למתמטיקה  ומורה  צעיר  סטודנט 
)ז'רמן  יעל  עם  חי  בירושלים,  תיכון  ספר 
שמילאה  לבוטניקה,  סטודנטית  אוניקובסקי(, 
חוקרת  שהיא  ובדרדרים  בקוצים  דירתו  את 
)אילי  צבי  מכרכר  הזוג  בני  לצד  ומקטלגת. 
גורליצקי(, זואולוג, שכפי הנראה מאוהב ביעל, 
אך שהייתו כ"גלגל שלישי" בין בני הזוג מציבה 

אותו גם כמין תחליף-ילד. 
שיחת טלפון שמגיעה בוקר אחד מציפה את אלי 
בזיכרונות מן העבר, הימים שבהם גר בקיבוץ, 
יהודית  בסיפור,  )חיה  בנועה  מאוהב  והיה 
נועה,  של  בעלה  אשרוב(,  )מישה  זאב  סולה(. 
מתקשר לבקש טובה: שאלי ישמור על בנם בן 
עומדים  הם  כי  ימים,  שלושה  למשך  השלוש, 

הם  באוניברסיטה,  וללמוד  הקיבוץ  את  לעזוב 
היחיד  האיש  והוא  לבחינות,  ללמוד  צריכים 
לבקשה  מסכים  הוא  בירושלים.  מכירים  שהם 
המוזרה, תוך שהוא שוקע בזיכרונות נוסטלגיים 
מאשה שהוא מתאר לשכנתו כ"אהבה ראשונה". 
שי  עם  נותר  ואלי  בטבע,  לטיול  יוצאת  יעל 
)יאלי בסיפור, שי אושרוב(, הפעוט שנמסר לו 
לנועה  מפליא  באופן  בעיניו  ודומה  למשמרת, 
מוגזמת  באהבה  הילד  את  תוקף  הוא  אהובתו. 
פעמים,  כמה  חייו  את  מסכן  מוגזמת,  ובשנאה 
לוקה  שהילד  עד  בירושלים  איתו  ומשוטט 
לדירה  צבי  מגיע  מסוים  בשלב  חום.  במחלת 
את  פותח  אלי  נחש.  יש  שבה  קופסה  ובידיו 
צבי.  את  מכיש  ובלילה  בורח,  הנחש  הקופסה, 
להציל  כדי  פצוע,  בסחיבת  צבי  את  סוחב  אלי 

< עודד קוטלר והילד שי אושרוב ב"שלושה ימים וילד"
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את חייו. בדרך חזרה הביתה הוא נזכר שנועה 
אהובתו, שהוא מתרפק עליה כל כך, לא הייתה 
שהיה  היחידי  האהבה  ואקט  בעצם,  אהובתו 
הביתה,  חוזר  הוא  ומייסר.  מנוכר  היה  להם, 
ומוצא שם את יעל, רגע לפני שהורי הילד באים 

לקחת את בנם. 
אורי זוהר יצר סרט מורכב מאוד, כלוא במבנה 
שתי  בין  קרוע  גיבורו  וניגודים.  סתירות  של 
נשים, שאחת מהן כרוכה בדימוי כוזב של העבר 
והאידילי(,  הקהילתי  הלח,  הירוק,  )הקיבוץ 
ואילו השנייה כרוכה בהווה לא מספק ומדכדך 
)ירושלים הצחיחה של סוף הקיץ, דירה מלאה 
אשה  גם  לרגע  מגיחה  מהשוליים  בקוצים(. 
שלישית, שכנתו המבוגרת והנשואה, שמסמלת 
את האיום של מות אהבה בתהליך ההתבגרות 
במוסד הנישואין. התעלסות עם השכנה לעיני 
הילד מרמזת על נטייה אינססטואלית מבחילה 
יהושע  ב.  וא.  בסיפור,  קיימת  אינה  זו  )סצינה 

התרעם לא אחת על תוספת זו(. 
הסרט נע בין סצינות הווה גבוליות, נוירוטיות, 
בנועה.  שקשורים  סותרים  זיכרונות  לבין 
אלא  הרומנטי,  המשולש  איננו  הסרט  עיקר 
שונים  באתרים  הילד  בחברת  המטלטל  המסע 
רחובות  גבוהות,  חומות  בין   — בירושלים 
סואנים, חצרות מגובבות ומוזנחות, בית עלמין 
מוות  וסכנות  שחייה,  בריכת  מוזנח,  מוסלמי 
הגבול  על  שי  את  מוליך  אלי  ונשנות.  חוזרות 
הדק שבין שיגעון לשפיות, בין אהבה לשנאה, 
בין חיים למוות, בין ארוטיקה מבעיתה )האופן 
שבו הוא מלטף ומנשק את הילד, ספק אם היה 

עובר מסך היום( לבין ניכור מזעזע לא פחות. 
העקדה, כפי שכותבת ענת זנגר במאמרה, "רד 
המיתי,  במרחב  העקדה  על   — אווירון  אלינו 
בהתהוות",  )"זהויות  העכשווי"  הישראלי, 
2013(, נמצאת  הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, 
את  מצטטת  זנגר  יהושע.  של  הסיפור  בבסיס 
מרדכי שלו )"הארץ", 1968(, שזיהה את הרמז 
)אייל(,  יאלי  הילד,  המקורי של  בשמו  לעקדה 
הנדנדה,  על  נקשר/נעקד  הילד  שבו  ובאופן 
בין  לארץ.  שמיים  בין  הגבר  בידי  ומיטלטל 
של  ההתרסה  אופן  גם  מצוי  העקדה  איזכורי 
הגיבור במחשבותיו על נועה, שהשאירה בידיו 
 — שלה"  היחידי  )"הילדון  יחידה"  "בנה  את 
בסרט(. גם מוטי שלגי, במאמר "ארץ זבת חלב, 
"אהל  של  האינטרנט  )באתר  וקוצים"  דבש 
שם"(, מתייחס לאיזכור העקדה, הפעם בשימוש 
הטיפולוגי בספרה שלוש — כמו רעיון שלושת 
עד  יצחק  עם  אברהם  הלך  שבו  )הזמן  הימים 

היא  עצמה  העקדה  העקדה(.  מקום  את  שזיהה 
בספרות,  טבעי  באופן  חוזר  אשר  מרכזי  נושא 
באופנים  הישראלי,  ובקולנוע  בפיסול  בציור, 
החברה  על  שמעיב  כצל  ומגוונים,  שונים 

הישראלית לדורותיה. 
לא- ביחסים  מתמקד  הסרט  העקדה,  בצל 
בווריאציות  לילדים  הורים  בין  אפשריים 
וגעגוע.  אומללות  והזנחה,  ניכור  של  שונות 
בתחילת הסרט, כאשר אלי עולה לבית השכנים 
וזאב  מנועה  הטלפון  לשיחת  לענות   כדי 
זרועותיו  אל  בנם  את  להטיל  עומדים  אשר  
מתעללת  בתם  את  רואה  הוא  הבוגדניות, 
בבובתה. מאוחר יותר, בפלאשבק השני בסרט, 
שנודע  אחרי  בקיבוץ  ביקר  כיצד  נזכר  כשהוא 
לו דבר הריונה של נועה, הוא מוצג במיזנסצינה 
של  כמאהבה  מאשר  הזוג  בני  של  כבנם  יותר 
המבוגר  זאב  מבקש  הפלאשבק  בסוף  האשה. 
ונועה  לישון,  להישאר  במדים,  החייל  מאלי, 
מציעה את מיטתו, כאשר בקומפוזיציה, בטנה 
הענקית כאילו בולעת את אלי לתוכה. כשנועה 
ברחם,  עובר  כמו  נראה  אלי  האור,  את  מכבה 
מוחלט.  כמעט  בחושך  קטן  אור  כתם  בתוך 
ברקע נשמע בפס־הקול voice over של נועה 
זז  לא  לגמרי,  שקט  "הילד  לבעלה:  שאומרת 
כבר שלושה ימים". היא מתכוונת כמובן לעּובר 
את  חש  שאלי  מרמזת  התמונה  אך  בבטנה, 
עצמו כילד קפוא ומת, אולי בשל מות אשליית 
לתנוחה  מסתובב  הוא  אליו.  נועה  של  אהבתה 
עוברית, ובקאט, מתעורר לתנוחה עוברית זהה 
בביתו שבעיר. האם הילד שבכותרת הסרט הוא 

אלי או שי? 
"ישחק  בעיות",  יעשה  "לא  שקט",  ילד  "הוא 
שני  הקטן  שי  על  מעידים   — עצמו"  עם  לו 
הוריו, רגע לפני שהם נוטשים אותו בביתו של 
גבר זר לחלוטין. אמירה זו מוזרה לגמרי. האם 
עם  שישחק  שלוש  בן  שקט  ילד  כזה,  דבר  יש 
השנייה  הפעם  זו  האין  ימים?  שלושה  עצמו 
שבה נועה "ממיתה את בנה"? ביטוי זה, "ילד 
שקט", מזכיר את הכינוי "עיר שקטה" שהעניק 
תחילת  של   voice overב־ לירושלים  אלי 
הסרט. אולם, כפי שמדגישה גרץ, הסרט נפתח 
הסרט,  גיבורי  נראים  שבו  מונטאז'י  בסיקוונס 
ירושלים,  וצבי, מסתובבים ברחובות  יעל  אלי, 
שהיא עיר סואנת, תוססת, ים תיכונית, מרובדת 

מבחינה תרבותית, כלל לא שקטה. 
דומה שהטלטלה של אלי, המסע המסוכן שהוא 
ימים, הוא מסע  חֹוֶוה עם הילד במשך שלושה 
בין  שי,  על  כופה  שהוא  היחסים  התבגרות. 

מתאימים  רצחנית,  שנאה  לבין  מוגזמת  אהבה 
ממאפייני  היא  כי  טוענת  שגרץ  לדו־קוטביות 
שלום  בעיתות  דועכת   — ה־60  שנות  ספרות 
הייאוש  בין  מיטלטל  אלי  במלחמה.  ומתחיה 
עקב התרסקות מיתוס האהבה שלו לבין הייאוש 
הזה.  המיתוס  שברי  בתוך  חייו  על  שמשתלט 
הוא מתקשה לשאת את המציאות שפורצת אל 

החלל שהותירו אחריהם החלומות. 
בן  כישראלי,  אבל  בוגר,  איש  אמנם  הוא  אלי 
דור המדינה הצעירה )בת 19 בסך הכל, כשהסרט 
המייסדים  שדור  היות  ילד.  עדיין  הוא  יצא(, 
ניסה לגדל את ילדיו כצברים מיתולוגיים, הם 
לא הצליחו, בסופו של דבר, להתבגר. זה דומה 
בדעותיהם  חלוקים  הפרשנים  העקדה.  לסיפור 
בן כמה היה יצחק בעקדה. בדמיוננו הוא ילד, 
אך רבים מהפרשנים חושבים שהוא היה בן 30 
ויותר. המקרא קורא לו "נער", אבל נעוריו של 
יצחק הם נעורינו הבלתי־פוסקים. כולנו יצחק. 
כולנו היינו שם איתו על המזבח, וכולנו נושאים 
יהרוג  שאבינו  האיום  טראומת  את  בשרנו  על 

אותנו ואמנו, שרה, תשתוק. 
יאלי,  השם  מקור  מהו  יודע  אינו  דב  בספר, 
נזכר בסוף שלא זכר לשאול את ההורים  והוא 
לשמו של בנם )רמז להיותו הבן הכללי, הלא־
מוגדרת(.  זהות  וחסר  למחצה  אלמוני  ספציפי, 
כל  מקבל משמעות  שי,  בסרט,  הילד  של  שמו 
כך אירונית. זוהי מתנה שכולם רוצים להיפטר 
ממנה. כאשר אלי מדבר עם נועה אחרי יומיים, 
והילד שוכב בדירתו בהשגחת צבי, קודח מחום, 
הוא אינו מספר לה את האמת. אבל היא שואלת 
אותו: "עדיין חי"? — ומתכוונת לברר באירוניה 
אם הוא שורד את תפקיד השמרטף שהוטל עליו. 
אבל אלי קופא באימה מעצם העלאת האפשרות 
ששי כבר לא חי. שוב מתחלפים התפקידים בין 
סגנון של  יצירה שמערבת  בכל  כמו  אלי לשי. 
זרם תודעה, כל הדמויות וכל המצבים בסרט הם 

השלכה של תודעתו. 
בן שהוא קורבן להתעללות יהפוך, על פי רוב, 
חש  כמה  עד  נזכר  שאלי  אחרי  מתעלל.  לאב 
נועה  הזוג  בני  בין  בקיבוץ,  ונטוש  עזוב  כילד 
לצבי  לגרום  סדיסטי  באופן  מנסה  הוא  וזאב, 
במכוון  יוצר  זוהר  בביתו.  ונטוש  זר  לחוש 
קומפוזיציות אנלוגית בין הסצינות של המשולש 
אלי/יעל/צבי.  המשולש  לבין  זאב/נועה/אלי, 
מי  אלי:  של  מקורותיו  על  דבר  יודעים  איננו 
הם הוריו? מהיכן בא? כמו לרבים מן הגיבורים 
הראשונים  הדורות  של  ובקולנוע  בספרות 
אולי  זוהי  נוכחים.  הורים  אין  לאלי  לציונות, 
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עדות לכך שרבים מבני דורות אלה חיו כאן ללא 
הורים — מהגרים, ניצולי שואה. בנוסף, האתוס 
האוטופיסטית,  האידיאולוגיה  הקדום,  הציוני 
כמו  לילדים,  ההורים  בין  ניכור  במכוון  יצרו 
ְׁשַמע,  ּתִ "ַאל  שמעוני:  דוד  של  הנודע  בשירו 
י  ט, / ּכִ ִני, ְלמּוַסר ָאב / ּוְלתֹוַרת ֵאם ַאל אֶֹזן ּתַ ּבְ
מּוַסר ָאב הּוא: "ַקו ָלָקו..." / ְותֹוַרת ֵאם: "ְלַאט, 
"ַהְקִׁשיָבה,  ֵכן:  ּדֹוְבָרה  סּוַפת-ָאִביב   / ְלַאט..." 
ן!" היתמות של אלי היא יתמות  ִאיׁש, ְלִׁשיר ַהּבֵ
מובנית, תרבותית, יתמות של דור שלם, שבין 
נפרד מדור המייסדים שקשרו אותו  גם  השאר 

אל המזבח של רעיונותיהם הנשגבים. 
ביותר  והסימבוליות  החזקות  הסצינות  באחת 
העלמין  בית  אל  שי  את  אלי  לוקח  בסרט 
המוסלמי, במרכז העיר ירושלים )בגן בעצמאות 
קברות  בית  לו  שוכן  העיר  בלב  ימינו(.  של 
אותיות  חרוטות  שבו  המצבות  שעל  נטוש, 
ערביות: עבר מודחק ומוכחש של העיר. בבית 
ומתחבא.  מחבואים,  משחק  אלי  יוזם  העלמין 
הילד, שמחפש אותו, קורא לו שוב ושוב: "חבר, 
את  שברו  אתה...  איפה  חבר,  אתה...  איפה 

הכלים ולא משחקים...". בייאושו, מנסה הילד 
מסתתר  אלי  אך  המשחק,  את  להפסיק  מנסה 
מאחורי מֵצבה, וכשחיוך סדיסטי על פניו, הוא 
אינו עונה. לבסוף, הילד מתייאש והולך לרחוב. 
אלי נעמד ורואה כיצד הילד מנסה לעבור דרך 
ארוכות  מהסס  הוא  הסואן.  הרחוב  אל  מעקה 
ולחבק  הילד  את  להציל  מחליט  שהוא  לפני 
אותו. "אתה לא פוחד ללכת לבד?", הוא שואל 
ילד  היעלמות.  פירושו  הזה  ה"לבד"  אותו. 

שאינו נראה, חש את עצמו כלֹא־קיים. 
לוקחת  בסרט,  רבות  סצינות  כמו  זו,  סצינה 
אותנו הרחק מן הגורל הפרטי והסיפור האישי 
סיפור  אל  הימים,  ושלושת  הילד  אלי,  של 
בן  קיבוץ  שבן  והגיוני  פשוט  לכאורה,  לאומי. 
בידיו,  הופקד  שהוא  הזר  לגבר  יקרא  שלוש 
"חבר". כך קוראים ילדי הקיבוץ בשנות ה־60 
את  כמובן  מייצגת  "חבר"  המלה  למבוגרים. 
המושג הקולקטיביסטי, ואינה בגדר תיאור של 

ידידות או קירבה. 
אני עדיין זוכרת את הטלטלה שחשתי כשראיתי 
עשר.  בת  הייתי  לראשונה.  הזה  הסרט  את 

ההתעללות של אלי בילד הייתה קשה מנשוא. 
אבל היום, כשאני רואה את הסרט, ליבי נשבר, 
של  דורות  בגלל  אלא  הקטן,  הילד  בגלל  לא 
בלילה,  עליהם  שמרו  ש"חברים"  קיבוץ,  ילדי 
חינכו אותם וטפלו בהם — ילדי המולדת, ילדי 
הקולקטיב. הנטישה של הילד בביתו של החבר 
יצא  מאז  דרמטי  באופן  התעצמה  מירושלים 
הסרט למסכים. כאשר אלי מביט החוצה בסוף 
ורואה את ההורים הנוטשים מתרחקים  הסרט, 
נחמה  כל  אין  ביניהם,  הילד  את  ומטלטלים 
בטוחות  זרועות  אל  שב  לא  הילד  זו.  בתמונה 
עולם  המטלטל,  בעולמו  נותר  הוא  וחמות. 
שבו הורים נוטשים אל ילדיהם במקרה הטוב, 
בין  לנדנדות,  אותם  עוקדים  הרע,  במקרה  או, 

שמיים לארץ. 
מרתק להשוות בין סצינה קשה אחרת, בבריכה, 
ִסּפֹו  זוחל מרחוק על  כאשר אלי מגלה את שי 
את  ומדמה  משקפיו  את  מסיר  גבוה,  גג  של 
עצמה כלא רואה, לבין סצינה שבה עודד קוטלר 
מהלך על סף של גג בסרט אחר של אורי זוהר, 
"כל ממזר מלך" )1968(, בתפקיד של צבר אבוד 

< הצלם דוד גורפינקל בבימת הצילומים של "שלושה ימים וילד"
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אחר, רפי הטייס, ויורם הצנחן מציל אותו ברגע 
האחרון. צברים מעופפים, מסתכנים, אבודים. 

עולה  אלי  הטראומטי,  הבריכה  אירוע  לאחר 
שהילד  לראות  ונדהם  לאוטובוס,  שי  עם 
שוב  לו  קורא  הוא  זרה.  אשה  ליד  מתיישב 
הקטן  העברי  הילד  אליו.  מתנכר  והילד  ושוב, 
בין  נע  מעקדה,  שוב  שניצל  הנטוש  הבן  הזה, 
או  שייכות  תחושת  כל  ללא  מבוגרים  דמויות 
זהות ברורה. כבר בתחילת הסרט, כאשר אביו 
מביא אותו )"זה כל העסק", הוא אומר עליו(, 
הוא נצמד לרגלי אביו, אבל אחרי שהאב הולך, 

הילד נצמד לרגלו של אלי. 
שם  יעל,  הורי  בבית  הנדנדה  העלמין,  בית 
מנדנד אלי את הילד לגבהים מסוכנים, האופן 
אל  לגדר  מתחת  לזחול  לשי  מניח  אלי  שבו 
הכביש הסואן, הזחילה על סף הגג, הנחש שאלי 
על  מוצא  שצבי  "יתום"  )נחש  בלילה  משחרר 
הכביש ומביא למשמורת(, ההליכה של אלי עם 
הילד לאורך פסי הרכבת ועוד — כולם מעידים 
סיכון  אלי:  של  הלימינאלי  הנפשי  המצב  על 
הילד הוא יותר מכל דבר אחר מסע הייאוש של 
ההוד  מלא  העבר  ובין  לחיים,  המוות  בין  אלי 
של האתוס הציוני לבין ההווה האפור של עיר 
אובדן  של  מסע  "שקטה",  מנוכרת,  בודדה, 

זהות. 
המנוגדות  ליעל,  נועה  בין  אלי  של  הטלטול 
והאנלוגיות זו לזו לסירוגין, הוא הטלטול שלו 
אלא  אינן  שהנשים  המפוצלת,  זהותו  בתוך 
מתפוגגת  המיתי  הצבר  זהות  שלה.  השלכה 
ונועה אשר  אל סצינת הסקס היחידה של אלי 
מגובב,  צריף  של  אפל  ייאוש  בתוך  מתרחשת 
עמוס בכלים חקלאיים שנראים כמו גרוטאות, 
פרטיות  ללא  ונטרקת,  חורקת  דלת  עם 
מה  כל  את  מסמלות  הגרוטאות  ואינטימיות. 
שהושלך כבר, שאין חפץ בו. ואכן, שם, בצריף, 
אלי אינו מצליח לתפקד מינית. הזהות הצברית 
כזהות אימפוטנטית, שתדביק  המיתית מתגלה 

אליו ילד שאינו שלו. 
שלה  הטבע  אהבת  את  שהפכה  יעל,  לעומתו, 
לקטלוג אקדמי שיטתי, היא בתם של ירושלמים 
ותיקים, קפואים כמתים. אבל דווקא בקשר הזה 
אלי מתפקד כמאהב. אך בעוד הקשר עם נועה 
עם  שהקשר  הרי  מוות,  עד  נפשי  בסבל  כרוך 
יעל כרוך בסבל פיסי של קוצים דוקרניים, של 
מימייה שמכאיבה לשניהם במשאית כאשר הם 

עושים סקס באוטובוס בעת טיול טבע. 
אחרי שהלך לאורך הסרט כולו במסע לימינאלי 
בין החיים למוות-עקדה, בוחר אלי בסוף הסרט 

"המשורר  "ילדו",  צבי,  את  מציל  הוא  בחיים. 
אחרי  אותו  סוחב  כשהוא  ממוות,  התמים", 
בסחיבת  המצלבה  עמק  לאורך  הנחש  הכשת 
פצוע. בדרך חזרה, בתוך עמק המצלבה, בכרם 
ירושלים  של  היותה  את  שמזכיר  סמלי  זיתים 
עולה  לאומים,  ושני  דתות  שלוש  של  עיר 
הזיכרון של יחסי המין הממיתים עם נועה. אלי 
נפרד מהמיתוס, ובוחר בהווה. הוא חוזר הביתה, 
מביט  שי  מגיע,  כשהוא  יעל.  ושל  שלו  לדירה 
יעל,  את  לחבק  ורץ  ומנוכר  מבוהל  במבט  בו 
שעומדת במטבח. היא שואלת את אלי מה קרה, 
והוא מנסה לדבר, אך המילים נתקעות בגרונו. 
השתיקה של אלי היא בוודאי גם השתיקה של 

שי, שמצליח להגיד רק "הקאתי". 
זוהי הפעם הראשונה שאלי רואה את יעל בדימוי 
אימהי, רמז לפוריות שלה. אך שי גם עושה את 
מה שהוא עצמו אינו מסוגל לעשות: הוא ניגש 
זאב  כאשר  נקטע  הרגע  אותה.  ומחבק  אליה 
ונועה מגיעים לקחת את שי. אלי מבקש מיעל 
ישן. הוא חוזר לתנוחה העוברית  להגיד שהוא 
שלו, כשהוא שומע את שי מספר להוריו שהוא 
הקיא. ההקאה של שי מהדהדת את הקאתה של 
קם  הוא  זיכרונותיו.  ממערכת  המיתית  נועה 
לחלון,  גבם  המתרחקים,  ובזאב  בנועה  להביט 
ביניהם.  במישחק  הילד  את  מעיפים  כשהם 
המישחק בין שני ההורים הוא פיצוי על הנדנוד 
הורי  בבית  להקאה  שהוביל  בנדנדה,  הפראי 

יעל. 
בשפה  משתמש  הסרט  רבים,  שכתבו  כפי 
מראשית  גודאר  סרטי  את  שמזכירה  חזותית 
שלו  השימוש  שעברה.  המאה  של  ה-60  שנות 
בזרם תודעה מושפע ללא ספק מסרטי אלן רנה 
)למשל, "הירושימה אהובתי", 1958(. הדימויים 
הטיבו  גודאר  של  והמסוגננים  המנוכרים 
כל הסרט  לאורך  הניכור שאלי חש  לתאר את 
הניכור  גם  אך  הניכור האקזיסטנציאליסטי,   —
שלו מתרבות וממיתוסים שעליו "להקיא" כדי 
תמיד,  שם  תישאר  העקדה  טראומת  לחיות. 
כתמונת אימה שאין לתאר במילים. יחד עם זה, 
הסרט מראה שניתן לשרוד את העקדה, ולחיות 
דווקא בעיר שזיכרונותיה הם קירות מתקלפים, 
גדרות חלודים, שערים ונדנדות חורקות, חומות 
עיר  גלותי,  יהודי  עבר  כמו  שנראות  ושכונות 
של בתי עלמין וכנסיות של דתות אחרות, של 
האוכל  חדר  את  שמחליפה  פועלים  מסעדת 
הקיבוצי, שאון אוניברסלי של רחובות סואנים, 
מודרניסטית  ארכיטקטורה  עם  ואוניברסיטה 
ומנוכרת. בעיר הזו, בין הניגודים הללו, החברה 

< עודד קוטלר עם הילד שי אושרוב
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עתיד  לעצמה  ליצור  אולי  תוכל  הישראלית 
פורה. 

כשאלי  הסרט,  של  האחרונים  השוטים  באחד 
וגבו ליעל, הם נראים מרחוק,  מתמקם במיטה 
ממוסגרים בפתח החדר. על קיר, מחוץ לפתח, 
הסברים  עם  קוצים,  של  ענק  פוסטר  נראה 
מדעיים. תמונה זו מזכירה את פסקת הסיום של 

הנובלה של יהושע: 
הרצפה  על  שריחפה  ידי  נרדמתי.  מיד  "לא 
נתקלה באחד הקוצים. פעם, בשעת רצון, ניאותי 
ללמוד אצל יעל איך מזהים את הצמחים. עתה 
ניסיתי לזהותו. בזהירות החלקתי על הגבעול, 
את  ספרתי  החלקלקה.  לציצתו  שהגעתי  עד 
שכן  הדק,  הקורטם  שזהו  אפשר  אי  אבקניו. 
יעל לא תטרח לקטוף קוץ שהוא שכיח כל כך. 
מכל מקום, באפילה, דומה היה לקורטם הדק, 
שהוא כידוע צמח דבש, והמוני דבורים שוקקות 
סביבו, משעות הבוקר המוקדמות עד הצהריים, 
וזירעוניו דמויי ביצה. המרכזיים — בעלי ציצת 
מוצים המפיצה אותם למרחקים, ואלה שבהיקף 
הקרקפת — חסרי ציצית, ותפקידם להבטיח את 

המשך הקיום של הצמח במקום הולדתו".
ביעל,  קשורים  איפוא שהקוצים, אשר  מתברר 
הם צמחים "מתוקים" ופוריים, בניגוד למראה 
לדימוי  אירונית  חלופה  מעין  שלהם,  החיצוני 
אטרקטיבי  דבש  צמח  אלא  אינו  הקוץ  הצבר. 
מאוד.  משוכללת  להתרבות  שיכולתו  ביותר, 
כאמור, האופן שבו שי מחבק את מותנה של יעל 
כפרטנרית  לראשונה  אותה  מציג  הסרט  בסוף 
הנוטשת  לאם  חלופה  אימהית,  כדמות  לעתיד, 

את בנה יחידה אצל גבר עוקד ונעקד. 
//

< אילי גורליצקי ב"שלושה ימים וילד"
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למרות שלא 
אהב קולנוע 

< ריאיון עם יצחק "צפל" ישורון

- מרט פרחומובסקי -

]כתב העת סינמטק ממשיך לפרסם מבחר מהראיונות שנערכו במסגרת 
פרויקט הניו מדיה התיעודי "מאגר העדויות של הקולנוע הישראלי" 
אתר  הושק  השנה  באפריל  בקרמן.  ואביטל  פרחומובסקי  מרט  של 

]www.ictd.co.il האינטרנט של הפרויקט בכתובת

< יצחק "צפל" ישורון
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< נתחיל ממעט ביוגרפיה מוקדמת. איפה ומתי נולדת? באיזו מין משפחה 
גדלת?

נולדתי בתל אביב ב־1936, וגדלתי בבנימינה עד גיל שש. היה לנו משק. 
הייתה  שלי  אמא  בבנימינה.  והכירו  בנפרד,  מרוסיה,  באו  שלי  ההורים 
ללמוד  שנסעה  לקבוצה  שייך  היה  שלי  ואבא  חולים,  קופת  ממקימי 
חקלאות בארצות הברית והביאה לארץ את הפרות ההולנדיות. יום אחד 
הכירו  הם  וככה  שלו,  הדלת  על  דפקה  היא  נפלו,  האוהלים  גשם,  היה 
לא  החקלאות  כי  כלכליים,  קשיים  בגלל  שש,  בן  כשהייתי  והתחתנו. 
הלכה כל כך טוב, ההורים שלי עברו לתל אביב. אני נשלחתי בהתחלה 
לקיבוץ גבעת השלושה, גדלתי שם כילד חוץ עד כיתה ד' או ה', ואחר כך 

הצטרפתי להורים שלי בתל אביב. 

< אולי זה המקום לשאול את השאלה איך הפכת להיות "צפל".
כשבאתי לתל אביב מגבעת השלושה, ילדים בתנועה המציאו את השם 
זה  מזה  שנשאר  ומה  ברוסית,  אפרוח  זה  "צפלונק"  אותי.  להרגיז  כדי 
"צפל". במשך כמה שבועות לא עניתי לשם הזה כמובן, עד שנשברתי. 
אחר כך מצא חן בעיני כשאמרו לי שאני היחיד בארץ עם השם, אם כי 

מאוחר יותר גיליתי שיש עוד אחד כזה.

< איך התגבשה אצלך ההחלטה לבחור בקולנוע כמקצוע?
דברים  מיני  כל  בדקתי  כלום.  חשבתי  לא  לחשוב,  בלא  מצטיין  אני 
קולנוע.  ללמוד  החלטתי  בסוף  יצירתיים.  דברים  לאמנות,  שקשורים 
ולא  קולנוע  במיוחד  אהבתי  לא  פעם  אף  כי  רוח,  בקור  זה  את  עשיתי 
שכל  העובדה  כי  קולנוע,  ללמוד  החלטתי  מדי.  יותר  זה  עם  התעסקתי 
פרויקט הוא אחר נראתה לי מעניינת, כי נוסעים בעולם וכי עושים הרבה 
לי  גם אמרתי שחיפשתי מקצוע שיאפשר  ילד. פעם  כסף. פנטזיות של 
לא לקום מוקדם בבוקר. כך שההחלטה ללמוד קולנוע לא הייתה קשורה 
בכלל לאמנות. פשוט חשבתי שזה מתאים לי, דרך החיים הזאת מתאימה 
הוא שאנשים  לי בפאריס  נסעתי לפאריס. מה שהתברר  זה  לי. בשביל 
מהמקצוע לא כל כך אוהבים יוצאי בית ספר לקולנוע, כי הם היו מדברים 
הרבה ולא כל כך יודעים מה לעשות. אז מה שלמדתי בפאריס הוא ספרות 

אנגלית בסורבון, ובמקביל כתבתי תסריטים ועבדתי בהפקות קולנוע. 

< מה תוכל לספר על התקופה שלך בפאריס?
זאת הייתה תקופה מטורפת. מה שבעיקר אני זוכר מפאריס זה את עצמי 
לא  וחושב,  הולך ברחובות  אני  רוב החיים שלי  וחושב.  הולך ברחובות 
משנה באילו ערים. בעיקר חשבתי על ביטוי קולנועי לכל מיני דברים 
בסרטים  ביטוי  לידי  באו  לא  האלה  הדברים  רוב  לצערי,  שהרגשתי. 
שעשיתי אחר כך, בעיקר כי תמיד נתקלתי בקשיים כלכליים. בפאריס 
גם הכרתי את אברהם הפנר, שגם הוא למד בסורבון, וראינו סרטים בלי 
הפסקה. אחר כך היינו מסתובבים, שעות על גבי שעות כל יום, ומדברים 
נשארתי  ואני  יורק,  לניו  נסע  הוא  שנים  שלוש  כעבור  קולנוע.  על 
בפאריס. הטעם שלי התגבש לאט לאט. הושפעתי מאוד מ"הרומן החדש" 
הצרפתי, שמאוד לא אהב את הסיפור, את הנראטיב. ההשפעה הזאת גם 
הרשימו  פחות  שהכי  הדברים  השני".  בחדר  ל"אשה  כך  אחר  חילחלה 
אותי אלה הדברים הקלים לעיכול, שמבוססים על סיפור. זה נראה לי לא 
מעניין, לא מורכב, לא היה לי הרבה מה לעשות עם זה. חיפשתי תמיד 

את האפשרויות לבטא דברים לא בדרך הישירה. זה עבר לי בארץ.

של  סטים  על  בעבודה  קיבלת  שלך  המקצועית  ההכשרה  שאת  אמרת   >
סרטים. איך זה עבד?

להשיג  מאוד  קשה  והיה  בפאריס,  החדש"  "הגל  תקופת  הייתה  זאת 
ולהתחנן, בהתחלה  בין מפיק אחד לשני  עבודה. הייתי צריך להסתובב 
רציתי  או שלישי. מאוד  כעוזר במאי שני  כך  להיות סטאז'ר, אחר  כדי 
לוקח  היה  הוא  גודאר, בגלל הדרך שבה הוא הפיק סרטים.  לעבוד עם 
"דה- מכונית  בתוך  נכנסים  שהיו  הצוות  אנשי  מספר  את  רק  לעבודה 
שבו", ולי אף פעם לא היה מקום. אז הלכתי לעבוד בסרטים של במאים 
בשניים  איתו  שעבדתי  קאסט,  פייר  למשל  מה"גדולים",  נחשבו  שלא 
או שלושה סרטים וגם התיידדתי איתו. עבדתי קצת בטלוויזיה. העיקר 
היה להיות על סט וללמוד. אני חושב שרכשתי ניסיון מסוים, שעזר לי 
כמו שניסיון עוזר בדרך כלל בחיים, אבל אני חושב שניסיון מהסוג הזה 
הייתי יכול גם לרכוש בהמשך הדרך. הבעיה האמיתית בעשיית סרטים 
היא לפתח את האישיות שלך, להבין מה יש בך, מה אתה רוצה להגיד 
ומה אתה יכול להוציא מעצמך. מהבחינה הזאת, ולא מבחינת הדברים 
הפרקטיים שלמדתי, התקופה של צרפת הייתה מעצבת מאוד בחיים שלי. 

צעדים ראשונים בקולנוע הישראלי

< האם הנחיתה בישראל אחרי צרפת הייתה לך קשה?
אני זוכר שעוד בפאריס אמרתי לאברהם הפנר, שאני לא יודע אם כדאי 
לי לחזור לארץ. הרגשתי, שבישראל לא יעניין אותי יותר מאיפה האור 

< יצחק "צפל" ישורון
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הערבים.  יורים  מאיפה  אלא  השוט,  של  הקצב  ומה  הפנים  על  נופל 
והלכלוך  הישראלי  הנוף  הישראלי,  האור  של  במציאות  קרה.  אכן  וזה 
הישראלי, כל המחשבה על קולנוע הייתה צריכה להשתנות. האמת היא 
שמשום בחינה לא היה לנו מקום לקחת ממנו בארץ, בכל הנוגע למסורת 
כדי  היחידה לעבוד,  ידענו איך מדברים בקולנוע. הדרך  קולנועית. לא 
לדוקומנטציה,  ללכת  הייתה  הגיוניים,  יותר  או  פחות  ייראו  שהדברים 
ונכון,  כלומר לתת לאנשים לדבר כמו שהם. זה יכול להיראות אותנטי 
אבל כמובן יש לזה הרבה מגבלות, כי הרבה פעמים המציאות של השחקן 
משתלטת על התוכן ועל הקצב של הסרט. אבל זאת הדרך שלמדנו. לא 

ידענו כלום. 

< איך הגעת לעשייה בקולנוע הישראלי?
יום אחד בא לפאריס יגאל אפרתי, שהיה מנהל שירות הסרטים הישראלי, 
והוא הגיע לבקר אותי, כי כולם ידעו שאני בפאריס. אז הראיתי לו כמה 
דברים, וישבתי איתו בכמה בתי קפה. כשהוא שאל אותי מה אני עושה, 
אמרתי לו שאני עובד כעוזר במאי וגם עושה סרטים, אף על פי שבאותו 
שלב עוד לא עשיתי אף סרט. הוא רצה שאני אראה לו משהו שעשיתי, 
ואני אמרתי "אין שום בעיה, מחר". כמובן לא היה לי שום דבר, ולמחרת 
המצאתי איזשהו תירוץ. בינתיים, הבאתי לו תסריט שכתבתי על הנגב, 
והוא אמר שזה לא רע, ושאגיע אליו כשאהיה בארץ. בסוף לא הייתה 
ברירה, והתחלתי לעשות בשבילו את הסרט על הנגב מבלי שהוא ראה 

משהו שעשיתי. ככה התחילה הקריירה שלי.
אחרי שחזרתי לארץ ב־1963, עשיתי במשך כמה שנים רק סרטי הסברה. 

הסרטים האלה נועדו בדרך כלל לפאר את המוסדות שעבורם נעשו. היו 
לי, לפי הערכתי, עשרות כאלה. עבדתי בשביל גופים כמו משרד השיכון, 
ההסתדרות, המגבית. אין לי צל של מושג איפה החומרים נמצאים עכשיו. 
בדרך כלל, הסרטים האלה היו מחולקים ְלמה שאהבתי וְלמה שאמרו לי 
לעשות. הכתיבו לי קריינות מסוימת ואינפורמציה מסוימת שהייתי צריך 
להעביר, ובתוך זה הייתי מכניס מה שנקרא "דוקומנטרי אמיתי". אחד 
שנעשה  מעניין,  מאוד  סרט  היה  שדווקא  "לכיש",  היה  האלה  הסרטים 
עבור ההסתדרות. גרנו במשך כמה שבועות אצל משפחה במושב אחוזם, 
לפי  השעה  את  שמדדו  צאן,  רועי  היו  הם  מופלאים.  אנשים  היו  ואלה 
השמש, וצילמתי את כל הדברים האלה. אז הייתה דיכוטומיה בין חלק 
מהסרט, שמתאר את חיי המשפחה, מה הם עושים ומה האופי שלהם, לבין 
פומפוזית,  קריינות  עוברים למשרדים של הסוכנות עם  היו  החלק שבו 

שהוכתבה מלמעלה. 
הנוהל היה שהיית מביא תסריט, המוסדות היו מאשרים לך אותו, היית 
יוצא לצלם מה שאתה רוצה, ואחר כך היית מתווכח איתם. בסך הכל, זאת 
הייתה תקופה מאוד מעניינת, שענתה על מה שחשבתי עליו כשהחלטתי 
את  הכרתי  חדש,  נושא  ללמוד  צריך  הייתי  פעם  כל  בקולנוע.  לעסוק 

הארץ. יופי של חיים. באמת.

אשה בחדר השני

< איך הגעת לעשות את הסרט העלילתי הראשון שלך?
ג'אד נאמן, שכבר  וחברי  וחזור, אני  במשך כמה שנים הסתובבנו הלוך 

< עידית צור ב"נועה בת 17"
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תסריט  כתבנו  מסוים  ובשלב  שלי,  ההסברה  בסרטי  הפקה  כמנהל  עבד 
בשם "ממזר". העלילה התרחשה באחת מעיירות הפיתוח, וזה היה מעין 
סרט פשע ישראלי מסחרי. היה לנו הסכם עם מרגוט קלאוזנר מאולפני 
אבל  מצלמה,  השגתי  צוות,  כבר  אספתי  אותו.  תממן  שהיא  הרצליה, 
כי  לדחות את הסרט לשנה הבאה,  ברגע האחרון שצריך  מרגוט אמרה 
לקחתי  לדחות,  רציתי  ולא  עקשן,  שהייתי  מכיוון  כסף.  עכשיו  לה  אין 
תסריט אחר, שכתבתי אותו במקור בצרפתית בתקופה של "הגל החדש", 
והחלטתי שאני עושה אותו. זה היה "אשה בחדר השני". התסריט נקרא 

במקור "וריאציות בנושא אהבה", וזה בדיוק מה שהוא היה.

< בעצם, הדחייה של מרגוט קלאוזנר היא רגע מכריע בקולנוע הישראלי. 
ניתן לשער שאילו "ממזר" היה יוצא לפועל, הייתם משתלבים במיינסטרים 

הישראלי, ותנועת "הרגישות החדשה" לא הייתה קמה. האומנם?
נכון. אם הסרט הזה היה יוצא לפועל, יכול להיות שהייתי הופך לבועז 
דוידזון, ובכיף. עם זאת, בהכירי את עצמי, אני מניח שהסרט הזה היה 
עד  הניאו־ריאליסטי.  האיטלקי  לקולנוע  קרוב  ויותר  "בורקאס"  פחות 
לתאר  בא  והוא  נצלניים,  אלמנטים  בתסריט  היו  לא  זוכר,  שאני  כמה 

מציאות מסוימת ביישובים האלה. 

< אז בוא נגיע ל"אשה בחדר השני". איך הסרט הזה נולד?
ואני  שלו,  האופי  של  קורבן  הוא  הבן־אדם  הגדולות,  בטרגדיות  כמו 
הקורבן של האופי שלי. "אשה בחדר השני" זה הסרט האחרון שהייתי 

צריך לעשות, כי הוא שייך לעולם אחר. אהבתי מאוד את העולם הזה, 
אבל הוא לא שייך לארץ, לאור של הארץ ולשפה העברית. הוא לא שייך 
לי להתייחס  יותר קל  גם  והיום  יפה,  יכול להיות תרגיל  זה  אז  לכלום. 
אליו בתור תרגיל, אבל הוא לא היה הדבר הנכון לעשות. לא שאלתי את 
עצמי את השאלות הנכונות. הייתי חסר סבלנות ורציתי "להיות במאי", 

מה שנקרא, שזה דבר חסר משמעות לחלוטין. 

< מה גרם לך לבחור לביים דווקא את התסריט הזה?
זה פשוט היה עניין כספי. התסריט התרחש במקום אחד, בתוך בית, אז 
זה היה ריאלי לצלם אותו. הייתי טוב בארגון דברים, אז ארגנתי צוות 
בלי כסף, ציוד בלי כסף, ואתר צילום בלי כסף, ככה שהייתי צריך רק 
מעט כסף מזומן לאוכל ולתחבורה, והכסף הגיע מהסרטים הדוקומנטריים 
עדיין,  צילמנו.  ושם  עטרות,  בני  במושב  יפהפה  בית  קיבלנו  שעשיתי. 

בסופו של דבר, שילמתי חובות על הסרט הזה שנים. 
הסיפור של הסרט הוא בעצם אנטי־סיפור. יש שם שני זוגות, ווריאציות 
של מה יכול היה להיות אפשרי ביניהם. מה שאני זוכר מהסרט הזה הוא 
בעיקר תמונות, את האור הנפלא שיכין הירש צילם איתו. הכוונה שלי 
הייתה לחפש ביטוי אחר למציאות. הרגשתי שברגע שאתה נותן לדברים 
צורה של נראטיב, השאלה של הצופה הופכת להיות "מה הלאה?". אז 
בעצם הוא לא מתבונן על הדברים עצמם, אלא כפונקציה להמשך. אז 
מה שרציתי ליצור זו מסגרת, שבתוכה הצגתי תמונות, כשמתוך התמונות 
הללו נובעת משמעות מסוימת של רגש או תחושה. זה לא מיועד ללמד 

< עדי נאמן ודליה שימקו ב"נועה בת 17"
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אותך שום דבר או ללכת לאיזשהו מקום. הדרך שבה אתה בוחר לספר את 
הסיפור זה בעצם הסיפור שאתה מספר. הצורה היא התוכן. 

< מה שקרה עם הסרט אחרי שיצא להפצה היה כל כך טראומטי מבחינתך, 
שהחלטת לגנוז אותו, ובעצם במשך קרוב ל־50 שנה אתה מונע מאנשים 

לצפות בו. מה בעצם קרה?
ארץ ישראל היא ארץ קשה מאוד. אנשים לא מפרגנים, לא אוהבים אחד 
בהקרנות שלו  מבחינה מסחרית  טוטאלית  נכשל  הזה  הסרט  השני.  את 
בקולנוע "גת". הרבה אנשים עזבו את האולם באמצע, חלק צרחו "את 
הכסף!". שלמה שמגר, המבקר של "ידיעות אחרונות", כתב עליו ביקורת, 
וזה היה מאסטרפיס. הוא כתב כמה הסרט משעמם, אבל הוא עשה את 
זה כל כך יפה וכל כך מצחיק, שלא יכולתי שלא להתפקע מצחוק. שבע 
עלי את  יקראו  כי פחדתי שאנשים  בקולנוע,  נגעתי  לא  כך  שנים אחר 

הדברים האלה. זאת הייתה מכה איומה.

 נועה בת 17

< אמרת לא פעם, שאחרי שעשית את סרט הטלוויזיה "קובי ומלי" ב־1978 
הגעת להתגבשות כיוצר. איך זה קרה?

ב"קובי ומלי" הבנתי איפה הכוח שלי ואיפה העניין שלי. העניין שלי הוא 
לראות בן אדם, לקלף אותו, ולהוציא ממנו את כל מה שיש בו. קילוף 
השחקנים על הסט ומיצוי הסיטואציה תמיד ענֵיין אותי יותר מהסיפור. 
התסריט מאפשר לדברים להתחבר אחד לשני, אבל העניין האמיתי שלי 
הוא באנשים על הסט. הסרט מומצא על הסט ולא על הנייר. אתה כבמאי 
יוצר עולם, ואז מתבונן בו לאט לאט. כשאתה משאיר את המצלמה על 
מה שהיא מצלמת יותר זמן מהרגיל, נוצרת דינמיקה שעושה מהשוט דבר 
אחר ממה שהוא היה קודם. והדבר הזה הוא מופלא, כי זה בעצם הקולנוע.

< איך נולד "נועה בת 17"?
גם  להתרחש  צריך  שהיה  עשיר,  מאוד  כמשהו  במקור  נכתב  התסריט 
לגייס  הצלחתי  לא  המשפחה.  של  הבית  בתוך  וגם  בעיר,  גם  בקיבוץ, 
גירסה  לכן כתבתי  קיבלתי מענק מהקרן.  לא  הזה,  כסף עבור התסריט 
של התסריט שמתרחשת רק בקיבוץ, וגם עבורה לא השגתי כסף. בסוף 
ולעשות את הסרט לבד, כמעט  החלטתי לצמצם את ההתרחשות לבית 
בלי כסף. עד סוף הצילומים הוא עלה 1,000 דולר בלבד, שהלכו בעיקר 
לסנדביצ'ים. צילמנו אותו בבית שמצאנו בנס ציונה. הבאנו ריהוט מהבית, 
וליהקנו כיתה של "תלמה ילין". כולם היו תלמידים, חוץ מדליה שימקו, 
ששיחקה את נועה. הקרן נכנסה לסרט רק אחרי הצילומים, בסכום קטן, 

מה שאיפשר לי לשלם לאנשים. 

< מה היו האתגרים העיקריים בהפקת הסרט?
צילום  יום  ובסוף כל  בווילה,  היינו סגורים  העבודה הייתה מאוד קשה. 
הייתי פשוט נשכב על אחת הספות שהיו שם ונרדם. לא היה לי כוח לנסוע 
הביתה ולחזור, אז היינו פשוט מתעוררים כל בוקר וממשיכים לצלם. היו 
לי רק 9 ימי צילום. לקחתי שתי מצלמות 16 מ"מ, שהתקלקלו כל הזמן, 
צריכים  שהיו  בחופשה,  הראשון  מהערוץ  חבר'ה  היו  שצילמו  והצלמים 
שלצלמים  גיליתי  הראשון  ביום  הזאת.  התקופה  בסיום  לעבודה  לחזור 
לחלוטין אין ניסיון בהארת סט בסרט עלילתי. כל שוט לקח ארבע שעות, 

אצליח  לא  המצלמה,  את  מדי  יותר  אזיז  אני  שאם  זמן  כעבור  והבנתי 
לגמור את הסרט בזמן שהוקצב לי. לכן הסרט הפך להיות מאוד סטאטי. 
פחדתי להזיז את המצלמה, כדי לא לגרור שינויים בתאורה. החלטתי גם 
לעבוד עם שתי מצלמות שמצלמות במקביל, בהצלבה. ככה יכולתי לצלם 
האלה  האילוצים  נפרדים.  לשוטים  אותן  לפרק  ולא  בשלמותן,  סצינות 

השפיעו מאוד על הבימוי. מבחינה טכנית, הסרט הזה לא עובר היום.
מה שעבד בסרט זה הסיפור, ועליו עבדתי הרבה זמן. כל הסרט הזה הוא 
מאוד מאוד אישי. אני הייתי ילד בקיבוץ בזמן הפילוג, חייתי את האנשים 
האלה. פרטים מסוימים שנכנסו לסרט, כמו לדוגמא 40 דונם בבנימינה, 
אלה דברים שקשורים למשפחה שלי. הסרט הזה היה נכון לי ולמחשבה 
הפוליטית שלי. מובן שזה סרט מאוד פוליטי — על מה שהיינו ומה שנהיה 

מאיתנו.

< "נועה בת 17" הצליח מעל ומעבר לכל סרט אחר שלך. איך חווית את 
ההצלחה הזאת ואיך אתה מסביר אותה?

אחרי שגמרתי את הסרט, חברי אברהם הפנר אמר לי שזה סרט יפה, אבל 
ששת האנשים שיבואו לראות אותו לא יכניסו לי כסף. לכן לא חיפשתי 
אפילו מפיץ, והראיתי את הסרט רק לחברים. בהדרגה שמתי לב, שאנשים 
יוצאים מהסרט עם דמעות. היו בוכים. ועדיין חשבתי שאף אחד לא יבוא 
לראות את הסרט. ואז, יום אחד הגיעה לראות את הסרט המפיצה נצחונה 
ולהקרין אותו בקולנוע "פריז".  גלעד, ואמרה שהיא רוצה לקחת אותו 
זה  חודשים.  ושיחק שם שמונה  טובות,  מאוד  ביקורות  קיבל  הוא  בסוף 
הפך להיות מאורע. אני חושב שהסרט הצליח, כי הוא יצר עולם אמיתי 
ויקר לליבה של שכבה שלמה של אנשים שהיו בתנועות נוער ובקיבוצים, 
וידעו מה הייתה הציונות בשעתו. עד אז לא היה לעולם הזה ביטוי קודם 
בקולנוע, לפחות לא בצורה כזאת. מעבר לכך, הסרט הזה נעשה אחרי 
שהם  הרגישו  במדינה  מהאנשים  חצי  האלה,  בשנים   .1977 של  המהפך 
איבדו עולם שלם, שלא יחזור יותר. אני חושב שזה היה הדבר המכריע 

בכך שהאנשים אהבו את הסרט הזה. הוא נפל נכון. 

< יצחק "צפל" ישורון
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הדבר הראשון שעולה בזיכרון הוא החיוך — חיוך של ביישנות, חיוך של 
מבוכה, חיוך של כניעּות. אבל מאחורי החיוך ניצבת דמות חזקה, אשה 
ההיפך  היפנית, אשה שהיא  בחברה הפטריאכלית  על מקומה  הנאבקת 
מכנועה, אשה הנאבקת על מקומה במשפחה היפנית המסורתית, ולעיתים 
די קרובות אינה מוכנה לפעול על פי החוקים החברתיים הנוקשים, וכנגד 
לפעמים  למענה,  שבחרו  לגבר  נישאת  תמיד  לא  המקובלות,  הדעות 

מעדיפה אפילו להישאר רווקה או אלמנה. 

המוזה של 
אוזו ונארוזה

< קווים לדמותה של סטסוקו הארה

- דני ורט -

< סטסוקו הארה )משמאל( ב"האידיוט" של אקירה קורוסאווה
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מסגרת  את  פורצת  היא  אחרים  במקרים 
הנישואין הלא־מאושרים, ובוחרת בדרך עצמית 

אינדיבידואלית. 
ניצנים מוקדמים של מרידה ופמיניזם בקולנוע 
הארה,  סטסוקו  השחקנית  הייתה  כזו   — היפני 
תור  שקרוי  מה  של  הגדולות  הכוכבות  אחת 
הזהב של הקולנוע היפני, זו שב־1963 הפרה את 
החוקים והחליטה לפרוש מהבד כשהיא בשיאה, 
שתיראה  מבלי  משפחה  בני  בקרב  ולהסתגר 
בציבור במשך 52 שנים, עד יום מותה בגיל 95, 

בחודש ספטמבר האחרון.

>
סטסוקו הארה נולדה ב־1920 ביוקוהמה. שמה 
המקורי היה מסאה איידה. כשהייתה בת 15 הביא 
אותה גיסה, שהיה בקשר עם הבמאי היסאטורה 
קומאגאי, לאולפני "ניקאטסו". על מנת לתמוך 
במשפחתה הענפה היא עזבה את לימודיה בבית 
הספר התיכון, והייתה לשחקנית במשרה מלאה. 
סרטה הראשון היה "אנשים צעירים אל תהססו" 

לפרסומה  טאגוצ'י.  טטסו  הבמאי  של   )1935(
הגדול הראשון זכתה כשכיכבה בקופרודוקציה 
הגרמנית-יפנית, "אדמה חדשה" )1937(, המּוכר 
גם בשם "בתו של הסמוראי", שביימו ארנולד 
גילמה  היא  בסרט  איטאמי.  ומנסאקו  פאנק 
נכזבת  אהבה  שבשל  סמוראים,  למשפחת  בת 
מתכננת להשליך את עצמה ללועו של הר געש 

פעיל כשהיא לבושה בשמלת החתונה שלה. 
בשנים  סרטים  של  רב  במספר  הופיעה  היא 
שבהן התנהלה מלחמת העולם השנייה באסיה, 
והדמויות שגילמה בהם היו לסמל לאשה היפנית 
רחמים  מעורר  קורבן  גילמה  היא  במשבר. 
במהלך  שהופקו  תעמולה  סרטי  של  בשורה 
המלחמה, ובהם "הקרב על פרל הארבור והחוף 
ימאמוטו,  קאז'ירו  הבמאי  של   )1942( המלאי" 
של   )1943( השמירה"  ממגדל  ו"המתאבדים 

הבמאי טאדאשי אימאי.
אקירה  של  הראשון  בסרטו  כיכבה  היא 
מתחרטים  "איננו  המלחמה,  אחרי  קורוסאווה 
על ימי נעורינו" )1946(. בסרט היא גילמה את 

בתו של פרופסור ליברלי אשר מודח ממשרתו 
מקומה  את  למצוא  מנסה  והיא  באוניברסיטה, 
המלחמה  לקראת  הצועדת  היפנית  בחברה 
העולמית השנייה. כאן גילמה לראשונה דמות 
אשה הנאבקת על חירותה ועל האינדיבידואליות 

שלה, שתאפיין רבים מסרטיה בהמשך דרכה. 
חלק גדול מן הסרטים שבהם השתתפה בשנות 
למעשה  עוסקים  שעברה  המאה  של  ה־40 
בתוצאות המלחמה. ב"נשף בבית אנז'ו" )1947( 
של קוזבורו יושימורה היא גילמה בת למשפחה 
נואשות  ומחפשת  ביתה,  על  לוותר  הנאלצת 
אפשרויות אחרות כדי לשרוד. ב"לחיי הנערות" 
אריסטוקרטית  למשפחה  בת  הייתה   )1949(

שירדה מנכסיה, המשודכת לבעל מפעל. 
עם קורוסאווה היא שיתפה פעולה פעם נוספת 
ב"האידיוט" )1951( לפי פיודור דוסטייבסקי. זה 
עיבוד די מדויק ליצירה הספרותית, שעלילתה 
הועברה ליפן שלאחר מלחמת העולם השנייה, 
וצולמה באי הוקאידו המושלג כדי לשחזר את 
האווירה הרוסית. מדובר ביצירת מופת פגומה, 

< סטסוקו הארה וצ'ישו ריו ב"סיפור טוקיו" של יאסוז'ירו אוזו
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רחמים  ללא  קיצצו  "שושיקו"  משום שאולפני 
את הסרט, שאורכו המקורי היה כארבע שעות 
וחצי. סטסוקו הארה גילמה את הדמות הנשית 
לבושה  פאם-פאטל  נאסו,  טאקו  הראשית, 
המיסתורית  הדמות  את  )המזכירה  שחורים 
שמגלמת מריה קאזרס בסרטו של ז'אן קוקטו, 
גברים  שני  של  לתשוקתם  נושא  "אורפאוס"(, 
אשר נאבקים על חסדיה. בזמנו אמנם לא אהב 
משחקת  שהארה  העובדה  את  היפני  הקהל 
דמות שונה לחלוטין מהדמויות הרגילות שלה, 
אבל היום אפשר בהחלט להעריך את התעוזה 
שבבחירת התפקיד השונה כל כך מן הרפרטואר 
הכינוי  את  ביפן  לה  שהיקנה  שלה,  הרגיל 

"הבתולה הנצחית".
סטסקו הארה השתתפה בכ־75 סרטים, ביניהם 
מלבד  יפן.  שבבמֵאי  הבולטים  מן  כמה  עם 
של  סרטים  בארבעה  הופיעה  היא  קורוסאווה, 
יאסוז'ירו  של  סרטים  ובשישה  נארוזה,  מיקיו 
נארוזה  עם  שלה  הסרטים  בין  הבולט  אוזו. 
הוא "קולות ההר", עיבוד לרומן מאת יאסונרי 
הארה  לספרות.  נובל  פרס  זוכה  קאוואבטה, 
נישואים  נשואה  אשה  קיקוקו,  את  מגלמת 
ערב  ומדי  מאהבת,  לו  שיש  לבעל  אומללים 
הוא שב הביתה שתוי. הסיבה היחידה שמחזיקה 
אותה בבית הוא אבי בעלה, שקיקוקו מעריכה 
האשה  בין  האהבה  סיפור  בסתר.  בו  ומאוהבת 
הפועלת  תת־עלילה  מעין  הוא  חותנה  לבין 
של  בסופו  המרכזיות.  להתרחשויות  במקביל 
מבצעת  בידיה,  גורלה  את  לוקחת  האשה  דבר 
הפלה על דעת עצמה, ומחליטה לעזוב את הבית. 
סצינת הפרידה של האשה מחותנה, המתרחשת 
לב, למרות שהגיבורים  חורפי, קורעת  בפארק 

מנסים כל העת לשמור של מהוגנות. 
ביצירת  דומה  עלילה  על  חוזר  למעשה  הסרט 
 ,)1951( "סעודה"  נארוזה,  של  קודמת  מופת 
שגם הוא עוסק בזוג במשבר, עם אותם שחקנים 
ראשיים )הארה וקן אוהרה(. הסרט הוא עיבוד 
פומקו האיאשי,  הסופרת  פופולרי מאת  לרומן 
הסופר  הנשית.  הראות  בנקודת  דגש  ששמה 
אצל  התסריט.  כתיבת  על  פיקח  קאוואבטה 
ובמקביל גם אצל אוזו, פיתחה הארה  נארוזה, 
חיוך  שלה,  המינימליסטי  המשחק  סגנון  את 

מבויש, הטיית ראש, או השפלת עיניים.
סטסוקו הארה זכורה בעיקר בשל עבודתה עם 
במה  השתתפה  והיא  אוזו,  יאסוז'ירו  הבמאי 
שקרוי "טרילוגיית נוריקו" שלו. במרבית סרטיו 
של אוזו גילמה אשה לא נשואה, ותהליך מציאת 
בעלילה.  המרכזי  החלק  הוא  הזוג המתאים  בן 

 ,)1949( מאוחר"  "אביב  הסרט  היה  הראשון 
בת  נוריקו,  של  דמותה  את  הארה  גילמה  שבו 
צעירה המתגוררת עם אביה האלמן )צ'ישו ריו(. 
הסביבה מתאגדת על מנת למצוא חתן לנערה, 
ולחיות  ברווקותה  להישאר  מעדיפה  היא  אבל 
עם אביה. ב"קיץ מוקדם" )1951( הייתה נוריקו 
המורחבת,  משפחתה  עם  מתגוררת  אשר  אשה 
שני  ואת  וילדיו,  רעייתו  האח,  את  הכוללת 
ההורים הקשישים. גם כאן מנסים למצוא בן זוג 
בן  למצוא  היא מבקשת  הרווקה, אבל  לנוריקו 
זוג לפי טעמה. שוב, כמו בכל סרטיו של אוזו, 
הצד הטוב )מציאת בן זוג וחתונה( מהול בעצב, 
של  בכלכלתה  פוגעת  נוריקו  של  עזיבתה  שכן 
כדי  למשכורתה  זקוקה  שהייתה  המשפחה, 
כך  על  מתייסרת  מצידה,  נוריקו,  להתקיים. 

שהמשפחה מתפרקת באשמתה. 
יותר  והזכור  הטרילוגיה,  שבסרטי  המפורסם 
טוקיו"  "סיפור  הוא  הארה,  של  סרטיה  מכל 
דמותה  את  שוב  הארה  גילמה  שבו   ,)1953(
היחידה  מלחמה,  כאלמנת  הפעם  נוריקו,  של 
שדואגת להורי בעלה המנוח ומשתדלת למענם, 
הקשיש  הזוג  של  הביולוגיים  הילדים  בעוד 
טרודים בדאגות היומיום ואינם יכולים למצוא 
מאכזבים",  "החיים  ההורים.  אצל  לבקר  זמן 
אומרת הבת הצעירה, ומקבלת אישור מנוריקו 

לקראת סיום הסרט. 
של  סרטים  שלושה  בעוד  השתתפה  הארה 
כמו  גילמה,   )1957( טוקיו"  ב"דמדומי  אוזו. 
היא  נישואין.  במשבר  אשה  נארוזה,  בסרטי 
לבסוף,  שבה  אך  הבעל,  את  לעזוב  מחליטה 
"סתיו  נוספת.  הזדמנות  ליחסיהם  ומעניקה 
מאוחר" )1960( הוא בעצם הפקה מחודשת של 
הארה,  הצבע,  תוספת  מלבד  מאוחר".  "אביב 
החיה  אלמנה  ֵאם  הפעם  מגלמת  שהתבגרה, 
הבת.  את  לחתן  לוחצת  והסביבה  בתה,  עם 
"סוף הקיץ" )1961( היה סרטם האחרון של אוזו 
והארה, וסיים שותפות נפלאה של 12 שנים. גם 
כאן, כמו ב"סיפור טוקיו", הארה היא אלמנה 
מחדש,  נישואין  עליה  לכפות  מנסים  שכולם 
אבל שוב היא עומדת על דעתה, ודורשת לבחור 

בן זוג כראות עיניה. 
 ,60 בגיל  לעולמו  אוזו  הלך  שנתיים  כעבור 
היפנית",  "גארבו  כונתה  כבר  שאז  והארה, 
בגיל  המסך  מן  המקורית  גארבו  כמו  פרשה 
43, כשהיא בשיאה. על צעדה זה זכתה הארה, 
שהייתה פופולרית מאוד ביפן, ובניגוד לאהבה 
דמויותיה  את  תמיד  שאפפו  ולהתפעלות 
אוהדיה  מצד  קשה  לביקורת  הקולנועיות, 

לא  הארה  הזעם,  למרות  הקולנוע.  ומבקרי 
בקאמקורה  קטן  בבית  לגור  עברה  התנצלה, 
חלק  אוזו  צילם  שבו  מקום  טוקיו,  שליד 
מסרטיו הבולטים )שם גם נקבר, לפי בקשתו(, 
התנתקה  איידה,  מאסאה  נעוריה,  לשם  חזרה 
בציבור.  עוד  נראתה  ולא  מהקולנוע,  לחלוטין 
גם כשביקשו ממנה להשתתף בסרט תיעודי על 
אוזו, סירבה. הידיעה על מותה התעכבה כמעט 
שלושה חודשים, ואחד מאחייניה, שמסר אותה 

לתקשורת, הסביר שזה היה רצונה.
//
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Kathleen Turner, one of Hollywood's brightest stars all through the eighties and 
the nineties, with such titles as Body Heat, Romancing the Stone, War of the 
Roses, Prizzi's Honor and Peggy Sue Got Married, not to mention such stage 
performances as Cat on a Hot Tin Roof and Who's Afraid of Virginia Woolf, was 
given a much deserved career award at the Antalya Film Festival, earlier this 
month. Another Antalya guest who collected a similar award was British stage 
and movie star Jeremy Irons. A perfect occasion to listen to both of them talk 
about their profession, how to get into it, how to survive it and how to make 
sure they are more than just a decoration, either on stage or film. And since 
acting is apparently the subject of the month, we also pay tribute to Setsuko 
Hara, the great Japanese diva, the muse of Ozu and Naruse, who passed away in 
September, this year, at the age of 95. 
>
Also in this issue — Yael Munk pays tribute to the late Belgian director Chantal 
Akerman, who died of her own hand last October. Munk looks at her revolutionary 
first film, Jeanne Dielman, 23, Quai du Commerce, 1080 Bruxelles, probably the 
ultimate feminist film and follows her career all the way to the last one, No Home 
Movie, a remarkable body of work consisting of highly challenging, intimate, 
personal movies, obsessed with her mother's figure. Sylvain Bigeleisen, an 
Israeli documentarist born in Belgium, has dedicated his last couple of films to 
his own 95 years old mother, the most recent one, Twilight of a Life, awarded top 
prize at the 2015 DocAviv and he tells Yoad Earon about this amazing experience.
Marat Parkhomovoski's interview with Itzhak "Zeppel" Yeshurun offers a look 
back at the "New Sensitivity" period of the Israeli cinema, while Oshra Schwartz 
takes apart Uri Zohar's newly restored Three Days and a Child, to reveal many of 
the dark corners that were only too often ignored until now.

Read and Enjoy. 
Edna Fainaru

Publisher: Alon Garbuz, Director of the Tel Aviv Cinematheque
Editor: Edna Fainaru
Editorial Board: Zvika Oren, Danny Warth, Danny Muggia, Dan Fainaru, 
Asher Levi, Meir Schnitzer, Pablo Utin
Graphic design: Tamar Tessler
Editorial Offices: Tel Aviv Cinematheque, 2 Shprintzak St. Tel Aviv

Cinematheque Magazine is 
published with the assistance of 
the ISRAELI FILM FUND

34. < כתב עת לענייני קולנוע בהוצאת סינמטק תל–אביב < 1 בינואר 2016 < #197



יהיהיאלוהית ולולו לאלא
קומדיה

Le Tout Nouveau Testament ז'קו ואן דורמל  סרטו של

Ph
oto

 co
py

rig
ht

: ©
 Fa

br
izi

o M
alt

es
e

מועמד
2016 לפרס אוסקר

לסרט הזר הטוב ביותר
לפרס אוסקר

לסרט הזר הטוב ביותר
לפרס אוסקר

מועמד
לפרס גלובוס הזהב

2016
קתרין
דנב

בנואה
פולוורדה

יולנד
מורו

פרנסואה
דמיין

ו-פילי
גרואין

| עממי חיפה | חן רחובות | תיאטרון ירושלים  | פארק רעננה | כוכב רמת השרון סינמטק תל אביב
החל מ-24/12 בבתי הקולנוע

רחובות| כוכב 




