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כתב עת לענייני קולנוע
בהוצאת סינמטק תל–אביב

> אוונטי פופולו  /ריאיון עם ערן קולירין  /מסטרויאני  /קישלובסקי  /אוזון  /בורן <

> סלים דאו ב"אוונטי פופולו" של רפי בוקאי

מציגים:

אילי ובן

המשגיחים

גט

אפס ביחסי אנוש

פסטיבל קאן

נודל

 2009הבחירה הרשמית

כיכר החלומות

פסטיבל הקולנוע
טרונטו 2009

פסטיבל הקולנוע ירושלים ,קרן הקולנוע הישראלי ו"-מאגר
העדויות של הקולנוע הישראלי" בתכנית לרגל הענקת
פרס מפעל חיים לשחקן יוסף שילוח בפסטיבל הקולנוע
ירושלים.
בהשתתפות אישים שליוו ומלווים אותו בדרכו המקצועית:
שחקנים ,במאים ומבקרי קולנוע .באמצעותם נשרטט קווים
לדמותו של יוסף שילוח ,אחד משחקני הקולנוע והתיאטרון
הבולטים והפופולאריים בתולדות הקולנוע הישראלי.

עלטה

פרס אופיר

רן דנקנר
מועמד לפרס שחקן
המשנה הטוב ביותר

פסטיבל הקולנוע
קרלובי וארי 2009

עיניים פקוחות

הפקתו של רפאל כץ

איגור ומסע העגורים

פסטיבל הקולנוע
ירושלים 2009

ציון לשבח
זהר שטראוס
פרס השחקן הטוב ביותר

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.

תנועה מגונה

דברי ברכה:
אילן דה פריס ,מנכ"ל הסינמטק
כתריאל שחורי ,מנכ"ל קרן הקולנוע הישראלי

למלא את החלל

סוף העולם שמאלה

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

ממשיכה לפרוץ
דרכים חדשות
לקולנוע הישראלי

משתתפים :זאב רווח ,שמי זרחין ,בני תורתי ,מאיר שניצר,
Participants: actor Zeev Revah, director Shemi Zarhin,
ז ה ר ש ט ר א ו ס | ר ן ד נ ק ר | ט י נ ק ר בל | צ ח י גר א ד
שמוליק דובדבני ואחרים.
director Benny Torati, film critic Meir Schnitzer, film critic
תסריט מקורי :מירב דוסטר
Shmulik Duvdeveni, and others.
במסגרת הערב יוקרנו גם קטעים נבחרים מראיון שנערך עם
יוסף שילוח במסגרת פרויקט התיעוד "מאגר העדויות של
During the evening, excerpts will be screened from an
הקולנוע הישראלי" .בתמיכת קרן הקולנוע הישראלי ,מועצת
interview with Yosef Shiloah conducted as part of the
הפיס לתרבות ולאמנות ,סינמטק ירושלים  -ארכיון ישראלי
Israeli Cinema Testimonial Database documentation
לסרטים וסינמטק תל אביב.
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
משך התכנית :כ 60-דקות
Film Archive and the Tel Aviv Cinematheque.
עורכי הערב" :מאגר העדויות"  -מרט פרחומובסקי ואביטל
Length of program: approximately 60 minutes
בקרמן
Moderators: Marat Parkhomovsky and Avital Bekerman,
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

בתמיכה של :קרן הקולנוע הישראלי |

נוטלסטודיו

חתונה מנייר

YES

| קשת | פימפה הפקות | הקרן לעידוד הסרט הישראלי מיסודה של התאחדות ענף הקולנוע

Testimonial Database

הפקה בפועל :צילה לוי

חתונה מאוחרת

מיתה טובה

Tzila Levy
 Coordinator:חוכמת הבייגלה
Poster: from the film Desperado Square, designed by

כרזה :הסרט "כיכר החלומות" בעיצוב סטודיו יש!

!Studio Yesh

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

חדר 514

שש פעמים

ערבים רוקדים

בית לחם

ביקור התזמורת

מדוזות

הדברים שמאחורי השמש

ללכת על המים

קוד

• 18:00 • Cinematheque 3

ההר

14.7

Code for Ordering Tickets:

?? 2
בלילה

filmfund.org.il
אנשים כתומים

הבועה

כנפיים שבורות

הערת שוליים

הכלה הסורית

האושפיזין

איים אבודים

ואלס עם באשיר

עג'מי

חמש שעות מפריז

בוקר טוב אדון פידלמן

משהו טוטאלי

לבנון

חצוצרה בואדי

סיפור גדול

עץ לימון

המשוטט

ימים קפואים

מסעות ג'יימס
בארץ הקודש

שלוש אמהות

אדמה משוגעת

קרוב לבית

וסרמיל

ההסדר
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גיליון 202
"מעבר להרים לגבעות" ,סרטו החדש של הבמאי הישראלי ערן קולירין ,הוצג השנה במסגרת "מבט
מסוים" של פסטיבל הסרטים בקאן ,אבל הוא עדיין ממתין לתחילת הפצתו המסחרית בישראל.
כשפגש את שמוליק דובדבני ,תיאר קולירין את סרטו כ"רקוויאם לישראליּות" ,מעין המשך
לציטטה מתוך שיר של דוד אבידן ,שבה נפתח הסרט ,המסתיימת במילים" :העובדה הפשוטה,
החותכת ,היא שאין לנו לאן ללכת" .הסרט ,סיפורה של משפחה שהיא התגלמות הישראליות
ומתמודדת עם מצבים שהם תמצית הבעייתיות של קיומנו כאן ,עורר בפסטיבל תגובות שונות
ומשונות ,מהתלהבות ועד להסתייגות ,וקולירין פורס בפני דובדבני את כל מה שהביא אותו לעשות
את הסרט כפי שהוא נראה היום.
במלאות  30שנה להצגת הבכורה שלו ,זכה "אוונטי פופולו" של רפי בוקאי ,אולי הסרט הישראלי
היחיד שאפשר לכנות בפה מלא "קלאסיקה" ,למתיחת פנים רצינית שהיה ראוי לה כבר מזמן.
מאז שנעשה ועד עצם היום הזה ,רבים שמעו עליו ואפילו דיברו עליו ,אך מעטים אכן צפו בו ,לא
מעט בשל מצבם הרעוע של העותקים היחידים שהיו בנמצא .השנה ,ביוזמת הסינמטק וארכיון
הסרטים בירושלים שגייס את הממון הדרוש ,זכה "אוונטי פופולו" סוף סוף לעותק חדש ,משופץ,
דיגיטלי וראוי לצפייה בכל המובנים .ואכן ,זו דוגמא נדירה של שילוב הומור וטרגדיה ,שימוש
מופלא בנופים שבתוכם אנחנו חיים ובאור שמסנוור אותנו מדי יום ביומו ,ובעיקר תמונה אנושית
ופוליטית על מערכת היחסים בין העמים שיושבים באיזור ,תמונה שלמרבה הצער לא השתנתה
במאומה לאורך השנים.
רטרוספקטיבה מצומצמת של סרטי מרצ'לו מסטרויאני ,שתוצג בסינמטקים ,הזכירה למי ששכח
(והיום שוכחים מהר מאוד) את מי שכונה — לא תמיד לשביעות רצונו — התגלמות המאהב הלטיני
בכבודו ובעצמו .במשך הרבה מאוד שנים הוא היה מקור השראה לבמאים הגדולים ביותר של
איטליה ,כמו פליני ,אנטוניוני ,סקולה ,ועוד רבים טובים .מפוכח ,מחויך ,תמיד שמח ללגלג על
האב–טיפוס שהדביקו לו ,שחקן בנשמה שלא הניח אף פעם לתהילה לסנוור אותו ,הוא היה סמל
של אנושיות אמיתית ובלתי–אמצעית שכבשה את הבד.
לעומתו ,כמעין ניגוד ודוגמא לדמות הפוכה משלו ,ג'ייסון בורן ,גיבור–העל שנלחם כבר  5סרטים
במזימות האפלות של כל שירותי הביון האמריקאיים והאחרים ,הוא דוגמא לתוצר סינתטי של
התעשייה בהוליווד .אנחנו מביאים כאן סיכום ביניים של מעללי בורן ,סדרת יוקרה הוליוודית
שנולדה ב– 3ספרים שכתב רוברט לודלום .אחרי שהתעשייה ניצלה את שלושתם ולודלום לא
היה עוד בסביבה ,מייד רקחו עוד שניים .מאט דיימון ,שהתמודד עם הדמות בשלושת הסרטים
הראשונים ,פרש ברביעי לטובת ג'רמי רנר ,וחזר בחמישי ,שיצא לאור השנה.
עוד בגיליון זה ,פגישה עם הבמאי הצרפתי הפורה פרנסואה אוזון ,שסרטו החדש" ,פראנץ" ,הוצג
לראשונה ,ובהצלחה רבה ,בפסטיבל ונציה השנה .זהו עיבוד למחזה תיאטרון משנות ה– 20של
המאה הקודמת ששימש כבר כבסיס ל"שיר הערש השבור" ( ,)Broken Lullaby, 1932היחיד מבין
סרטיו האמריקאיים של ארנסט לוביטש שאינו קומדיה .ולבסוף ,אנחנו מביאים כמה דפים מיומנו
של קז'ישטוף קישלובסקי המנוח ,המספרים על מהלך צילומי "חייה הכפולים של ורוניק" (,)1990
הסרט הראשון שביים מחוץ למולדתו.
קריאה נעימה לכולכם.
עדנה פיינרו
הפקה :דינה פלד ,מנהלת 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  ,2תל–אביב

תוכן
העניינים
.07 > .04
אין לאן ללכת | שמוליק דובדבני
ריאיון עם ערן קולירין על "מעבר להרים
ולגבעות"
/
.010 > .08
הפלסטיני כיהודי | יעל שוב
צלילה חוזרת לתוך "אוונטי פופולו" של רפי
בוקאי
/
.017 > .011
השקר המבורך | פיליפ רואייה ,יאן טובן
ריאיון עם פרנסואה אוזון על סרטו החדש
"פראנץ"
(תורגם מ"פוזיטיף" מס'  .687עברית :דן פיינרו)

/
.021 > .018
משחק ילדים | דני מוג'ה
עשרים שנה למותו של מרצ'לו מסטרויאני
/
.028 > .022
משלוש יוצא אחד | דור מזרחי
גלגוליו של ג'ייסון בורן בקולנוע
/
.033 > .029
דפים מתוך יומן | קז'ישטוף קישלובסקי
על כמה רגעים מתוך צילומי "חייה הכפולים
של ורוניק"
(מתוך "פוזיטיף" מס'  .687עברית :עדנה פיינרו)

> לסקירה מפורטת של הפסטיבלים
הגדולים בעולם ,אנא היכנסו לאתר
סינמטק ת"א < www.cinema.co.il
כתב העת יוצא לאור
בסיוע קרן הקולנוע
הישראלי

 > .04כתב עת לענייני קולנוע בהוצאת סינמטק תל–אביב >  1בינואר #202 > 2017

אין לאן ללכת
> ריאיון עם ערן קולירין על "מעבר להרים ולגבעות" <
 -שמוליק דובדבני -

> מילי עשת ב"מעבר להרים ולגבעות"

״מה שמצדיק יותר מכל
את הבדידות את הייאוש הגדול
היא העובדה הפשוטה ,החותכת
שאין לנו לאן ללכת״
(דוד אבידן" ,אין לאן ללכת")

היה משהו הזוי בהקרנת הבכורה של "מעבר להרים ולגבעות" ,סרטו
של ערן קולירין ,בפסטיבל קאן האחרון (שם הוצג הסרט במסגרת
"מבט מסוים") .את הפוסעים על השטיח האדום ליוו שירים של אריק
איינשטיין ושלמה ארצי ,והשילוב הזה של כמה־טוב־שבאת־הביתה עם
הרשמיות הזרה של קאן נדמתה מתעתעת ,בעיקר לאורחים הישראליים
בפסטיבל" .זה היה נורא מרגש" ,אומר קולירין במהלך שיחתנו" .זה כמו
לבוא עם הבית שלך ,ולחשוב מה הצלילים האלה עושים לצרפתים".
ואכן ,העיסוק בבית ובזרּות ,בהבחנה שבין  homeכמושג מופשט לבין
 houseכמושג קונקרטי ,עומד בבסיס כל סרטיו של קולירין עד כה,

מסרט הטלוויזיה "המסע הארוך" ( ,)2004דרך "ביקור התזמורת" ()2007
ובמיוחד "ההתחלפות" ( ,)2011וכלה בעבודתו הנוכחית ,שכבר הספיקה
לפלג מאז קאן את קהילת המבקרים הבינלאומית והמקומית.
"מעבר להרים ולגבעות" — וכמה שהשם הזה מיטיב לאפיין את "המצב
הישראלי" שרואה סכנה אורבת בכל מקום ,אך בו בזמן מבכר את הטמנת
הראש בחול מפני מה שנמצא "שם" — מביא את סיפורה של משפחה
בורגנית החיה באיזור קו התפר .אבי המשפחה ,דוד (אלון פדות) ,הוא
קצין צה"ל שהשתחרר זה עתה ,ומתקשה למצוא עבודה מתאימה .האם,
רינה (שירי נדב נאור) ,היא מורה לספרות בתיכון המקומי שמפתחת
עניין רומנטי באחד מתלמידיה היותר רגישים .בתם הבכורה ,יפעת
(מילי עשת) ,היא פעילת שמאל שמעוררת את תשומת לבו של צעיר
פלסטיני מהכפר הסמוך ,ובנם עמרי (נועם אימבר) הוא קלישאה של
מתבגר מהפרברים.
בהדרגה ובתבונה חושף קולירין את הדיספונקציונליות של המשפחה־
לדוגמא לכאורה ,ואת האלימות שכל אחד מחבריה מפעיל או מעורר.
סרטו נהפך לאלגוריה חריפה על אנשים־טובים־באמצע־הדרך ,על
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ישראליות במיטבה ,שלמה ארצית כזאת ,שמחפשת לשווא לאן ללכת
(בפרפרזה על שירו של דוד אבידן ששורות הפתיחה שלו משמשות מוטו
לסרט) .הבורגנות הישראלית בסרט מוצגת בצורה מטרידה ומעוררת
אי-נחת ,אבסורדית ומדויקת כל־כך .הפשטות שלו מחפה על איזו אימה
עמוקה ,בסיסית ,והמשפחה המוגנת והמגוננת שבמרכזו חווה בו משבר
שמאיים על קיומה .גיבוריו עושים שגיאות איומות ,אך קולירין אינו
מסיר מהם לרגע את מבטו האוהב והאמפטי.
"אם מישהו יתפוס את הסרט רק כאלגוריה פוליטית ,הוא לא יחווה אותו
על מלוא הדהודיו" ,אומר קולירין" .אני חושב שיש בו גם איזו מהות
אנושית בסיסית .אז נכון שאם אתה לא יודע מה זה ׳הכניסיני תחת כנפך׳
ומה המקום שלו בתרבות הישראלית ,אתה לא בהכרח תבין את הדיון
שאסתרית בלצן מנהלת על המעבר בין המינורי למז׳ורי ובין היהודיות
והישראליות .מצד שני ,הרצון לגעת במשהו שנמצא ׳מעבר׳ ,לעורר את
התשוקה בחייך או להיות אדם טוב ,להצליח — הדבר הזה נוגע במהות
אנושית של אמצע החיים ,הזדמנות אחרונה לגעת ב׳דבר הזה׳ שהובטח
לך .במרחב הזה יש חומות שרק נעשות יותר גבוהות ,ארכיטקטורה
שנהיית יותר הטרוטופית ,בועות מנותקות של שלווה בורגנית כביכול
מאושרת אך למעשה מאוימת".
> קשה בדיוק להסביר למה ,אבל נדמה לי שזה הסרט הכי "ישראלי"
שנעשה כאן בשנים האחרונות.
זה רקוויאם לישראליות ,כמו אדם ברוך במוזיאון של "מר באום" .אתה
מניח סימנים של ישראליות בתוך הסרט ומשמר אותם — "כך זה היה".
כשאני עובד על סרט חדש ,אני מתחיל להקשיב לאיזו מוסיקה של הסרט,
ובמשך שנתיים הקשבתי למוסיקה עברית מדוד זהבי ועד שלמה ארצי.

אלה דברים ששנים לא יכולתי לשמוע כי זה היה בשבילי "טקס יום
הזיכרון" ו"צבא" .בדברים האלה יש המון יופי .הפער הכואב הזה בין
החלום ושברו .הם ,החלוצים ,כאילו הגיעו לפה בטעות ,והטראגיות
של המצב הייתה באוויר .וכל הזמן ישנה תקווה מול איזו ידיעה שזה
לא עובד .ב"שיר העמק" ,שמתנגן כשדוד יורה אל תוך החשיכה ,קיים
השילוב הזה בין "תבורך ארצי ותהולל" ובין "מי ירה ומי זה שם נפל".
תמיד איזה שפריץ של אימה.
> הישראליות אצלך מזוהה עם אלימות .כאשר דוד יורה אל עבר השומקום,
בלילה ,הוא עושה זאת ,מצד אחד ,מתוך ייאוש עמוק ,ומצד שני — מבטא
את הכוח ,האלימות ,שמופעלת כלפי אלה שנמצאים "שם".
התוצאה של כל המעשים הטובים־לכאורה או השאיפות הטובות בסרט
היא אחת ,והיא האלימות וההרג .בין אם אתה שואף לעשות כסף ,או
להיות אדם טוב ומיטיב ולראות את שכניך מקרוב — התוצאה היא מוות.
כולם פה ,וזו גם המהות האנושית שחוצה גבולות וקשורה לישראליות,
מחפשים אישור לקיומם ,שיגידו להם שהם בסדר וראויים לאהבה .זה
גם הדבר שהמדינה הזאת רוצה .האלימות הגוברת בחברה הישראלית
היא תוצאה של זה שהפסיקו לאהוב אותנו .קשה לנו להתמודד עם זה.
ישראלים לא יודעים להיות לבד .אנשים נהיים אטֹומים בודדים ,וזה
מוביל לאלימות .הבדידות האנושית מחוללת פאשיזם .הישראליות היא
כמו ילד מגושם ופראי שזקוק לאהבה ונזנח על־ידי כולם .נזנח על־ידי
האבות היהודיים שלו שכאילו אמרו מלכתחילה "אל תלך לשם" ,ואז הוא
הלך לשם ,ועכשיו הם אומרים לו" :אמרנו לך" .ועכשיו הוא בודד .לא
יודע מה לעשות ,ויורה בלילה לכל הכיוונים.

> מירי נדב נאור ב"מעבר להרים ולגבעות"
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> אלון פדות ומילי עשת ב"מעבר להרים ולגבעות"

> אגב כך ,היה איזה דימוי מסוים שממנו נולד הסרט?
בהתחלה הייתה לי מחשבה לעשות עיבוד לסיפור דוד ובת שבע.
התיקייה של הסרט אצלי במחשב נקראת עד היום "דוד ובת שבע" .דוד
הוא מלך מזדקן בארמונו ,כולם נלחמים סביבו ,מלאי פוטנציה ,והוא
רוצה להוכיח עוד משהו ,ואז הוא רואה את בת שבע .צילמנו בהר חומה,
ומדובר למעשה בעיר ענקית שעומדת שם ,ומולה ישנה גבעה ומאחוריה
בית לחם .הן כמו שתי ממלכות ימי־ביניימיות ,סגורות .אני חושב שדוד
ובת שבע והעיר בתוך הגבעות ,הממלכה ,היו הדימוי המכונן של הסרט.
ואז כתבתי בראש התסריט את השורות האלמותיות האלה של אבידן,
שאין לנו בעצם לאן ללכת ,ואז הבנתי שהסרט הוא על זה ,מלא ייאוש.
אין איך לברוח מהמצב .הפתרונות הם אלימים.
> ברגע מסוים אתה גם עוצר את הסרט לטובת סצינה סוריאליסטית של
פירואט שמבצעות המורות בזמן תרגיל ירידה למקלטים בבית הספר.
זו סצינה שנולדה תוך כדי הצילומים עצמם .שוב ,זה חלל שמעניין אותי,
בית הספר הארצישראלי ,על הבנייה הברוטלית והבטון החשוף ,וזה גם
מתקשר לטקסים הממלכתיים שנערכים בו ומקיימים את הישראליות.
הריקוד הוא טקס ההורדה למקלטים .יש משפט נורא יפה ב"מנועים
קדושים" של לאוס קראקס :כאשר שואלים אותו "מדוע אתה עושה
סרטים" ,הוא עונה "בשביל היופי של המחוות" .אז הסרט עושה הזרה
למחוות הישראליות.
מתבקש אולי להשוות בין "מעבר להרים ולגבעות" לבין "ההתחלפות"
— באופן שבו קולירין מתבונן בהם בבורגנות הישראלית ובעיקר בבית
הבורגני הישראלי .ב"התחלפות" הוא עשה זאת באמצעות סיפורו של

גבר השב לביתו בשכונת מגורים בורגנית בשעה שבה הוא בדרך כלל
לא בבית ,ומאותו רגע הוא מתחיל להתבונן מחדש בשיגרת חייו .הסרט
ההוא ,אחד היפים והמקוריים שנוצרו בשנים האחרונות בארץ ,תיאר
חרדה אקזיסטנציאליסטית מפני זרּות ,אובדן תחושת שייכות ,אבל
גם את האופן שבו נוצרת פרספקטיבה חדשה של התבוננות .ב"מעבר
להרים ולגבעות" נדמה שכל הדמויות חֹוֹות גלות בביתן ,בבית הממשי,
את היעדר תחושת הביתיות .הדבר בא לידי ביטוי בדרך שבה קולירין
מצלם אותן ביחס לחפצים ,בחללי הבית עצמו ,וכן באינטראקציה בין
בני המשפחה.
"כולם עומדים ומרגישים שם מחוץ לבית ,גם כשהם בתוכו" ,מסכים
קולירין" .הבתים הם כולם זרים ,ואולי זה נובע מהתחושה שלנו פה,
במקום הזה".
> אבל ישנה תחושה שבעוד ב"התחלפות" המצלמה הייתה בעמדה של
מתבונן ,הדגישה את המבט ,פה היא יותר מעורבת.
מבחינתי הייתה איזו התפתחות בסרט .יש ספר מאמרים של אדולף לוס
בשם "דיבור לריק" ,שעוסק בארכיטקטורה ,והוא לועג בו למעצבים
שמעצבים למישהו בית ,נניח בסגנון הבארוק .הוא כותב שכשאתה נכנס
לאנשים עניים הביתה ,כל עניין העיצוב לא קיים .ישנו רק מה שהם
חיים איתו ,הדברים שהם אספו ,שהם אוהבים ,שהם שמים על הכוננית,
וזה הבית שלהם .כך גם עובר זמן בין השלב שבו אתה שואל "איך אני
עושה את הסרט" לבין ההבנה שזה נורא פשוט .יש לך הטעם שלך ,אתה
בוחר את האנשים שאתה אוהב לעבוד איתם ,את השחקנים והלוקיישן,
את המרחק שאתה מרגיש בבטן שהוא הנכון ,ומכל הדברים האלה נוצר
הסגנון שלך .הוא לא משהו מתוכנן .לסרט יש סגנון ,באופן מובהק ,אבל
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הסצינה הזאת ספוגה באמביוולנטיות .היא מאוד אוהבת ומאוד כואבת.
כולנו שם ,כולנו מתרגשים ,כולנו אנשים טובים פחות או יותר ,וכולנו
אשמים בדברים איומים ונוראים .זאת התחושה שביקשתי להעביר .ואז,
בשוט האחרון ,הבת מפנה את ראשה ומביטה היישר למצלמה ,כאילו
מנסה להעביר את האשמה הזו גם לצופים ,לשדר להם "אתם חלק מזה".
אני מאוד אוהב את המבט הזה ,כי הוא מעניק את האמביוולנטיות הנכונה
לסצינה .זה לא "הפי אנד" .היא כאילו שואלת את הצופים" :תגידו ,מה
הולך פה?" זו סצינה מלאה באשמה ,מלאה בתחושה שמשהו פה לא נכון.

> ערן קולירין

הוא לא תוצאה של איזה תכנון מראש .יש בו משהו משוחרר שלא כנוע
לשום דֹוגמה .המצלמה לפעמים על הכתף ,לפעמים היא מצלמת בוואן-
שוט .הסגנון נובע מדברים הרבה יותר עמוקים ,מאיזו הבנה על מה
הסרט ,באיזה קצב אנשים מדברים ,ובאיזה מקום אתה מצלם.
> ובכל זאת ,הייתה איזו השפעה סגנונית מובהקת? ב"התחלפות" אפשר
היה לזהות הדים לז'אק טאטי ובוניואל .יש בקולנוע שלך משהו מופשט,
עמום וסוריאליסטי ,ההיפך הגמור מהנטייה של הקולנוע הישראלי
לסיפורים ודמויות "ריאליסטיים".
לפני הצילומים ראיתי המון פעמים את "אחת ושתיים" ( )Yi Yiשל
אדוארד יאנג משנת  ,2000בעיקר בגלל הכישרון שלו להיות כל כך צלול
ופשוט ומורכב .פחדתי שיגידו לי שעשיתי איזו דרמת טלוויזיה כזאת,
ואדוארד יאנג נותן לך איזה ביטחון שזה לא קשור .זה בעינַ י הרבה יותר
עמוק מסרטים שמכריזים על עצמם מראש כיצירות אמנות חמורות־סבר
בשחור-לבן ועשר שעות .זה פשוט .זה על אנשים .זה על בני אדם .יאנג
נותן לי תקווה שמה שאני מחפש נמצא בפנים ,לא בחוץ .אז הסתכלתי
על הסרט שלו .אבל "מעבר להרים ולגבעות" היה הסרט הראשון שלי
שכבר לא שאלתי מה אני אמור להיות ,אלא צילמתי את מה שנראה לי.
> מבחינת הנגישות לצופה ,הסרט הנוכחי נדמה כריאקציה ל"התחלפות",
שהיה יותר רדיקלי בסגנונו.
גם "התחלפות" הוא ריאקציה ל"ביקור התזמורת" .ברור שהכל ריאקציה
לדבר שהיה קודם .אני חושב שהסרט הזה מתיישב בדיוק באמצע ,כי יש
בו תחושת הייאוש של "התחלפות" ,תחושת חוסר היכולת לברוח מהחיים
שלך .אבל יש בו גם סיפור ורגעים של קירבה מאוד גדולה לאנשים .אני
באמת חושב שהסרטים שלי מאוד דומים .כל מה שצריך לעשות זה פשוט
לראות אותם אחד ליד השני ולהבין כמה הם דומים .אחרי ככלות הכל,
אני חושב על בני אדם באותה צורה ומצלם אותם באותה צורה.
> בחרת לחתום את הסרט בהופעה של שלמה ארצי בקיסריה ,הכי קלישאה
של ישראליות שיכולה להיות.
פגשתי את שלמה וביקשתי ממנו אישור לצלם בהופעה שלו בקיסריה.

> למה דווקא היא?
איתן גרין ,שקרא את התסריט ,אמר לי אגב הסצינה הזו" :אבל אולי
מישהו אחד לא חוגג" .אני חשבתי שיש משהו נורא קשה בזה שכולם
חוגגים .עכשיו ,אני נורא אוהב קלישאות ,ודי בטוח שמי שלא אוהב
את הסרט לא מבין מה הקלישאות מהדהדות .הוא ודאי חושב לעצמו
"ראינו כבר" .הוא לא מבין שהקלישאות האלה הן תיבת תהודה .איתן,
באינסטינקט שלו ,ניסח את זה ,ואז ,תוך כדי שצילמנו בהופעה ,עשיתי
כל מיני וריאציות .אמרתי לשחקנים להביט אל המצלמה בזה אחר זה,
ומכל הניסיונות הרגשתי שהמבט של מילי הוא הכי נכון .היא כאילו
מסמלת את הדור הבא או מישהו שלפחות רוצה להתפכח ממשהו .אני
חושב שהדמות שלה גם עברה משהו מאוד מורכב .היא התאהבה קצת,
ואז השתתפה באיזשהו מקום בהרג האהוב שלה ,באשמה ,למרות שלא
היו לה שום כוונות .והיא עומדת שם ,וכולם שמחים ,והיא כבר לא מבינה
את המציאות שלה יותר .אולי זאת ההתבגרות שלה ,המחשבה שהיא
מרגישה זרּות.
> בחרת בשחקנים די אנונימיים הפעם.
האמן לי שלא הייתה לי שום תוכנית לגבי הדבר הזה .לפני שאלון (פדות)
הגיע ,רציתי לתפקיד כמה שחקנים מאוד מפורסמים שלא אנקוב בשמם,
וזה לא הסתדר .אלון כבר שיחק אצלי ב"מסע הארוך" בתפקיד ראשי,
ואז הוא נסע איתי עם הסרט לפסטיבל בוולנסיה ,פגש שם את אשתו
הראשונה ,היום גרושתו ,שהיא טקסנית ,ומאז הוא חי באוסטין ,טקסס,
ולא עוסק במישחק .שלחתי לו כמה דפים מהתסריט .הוא צילם את
עצמו ,וראיתי שזה עובד .מילי עשת שיחקה ב"איליי ובן" ,את נועם
אימבר מצאנו בחוג משחק בתיכון בכפר סבא ,ושירי נדב הייתה שחקנית
ב"קאמרי" והיום היא פסיכולוגית .וכשפתאום כל "המשפחה" התיישבה
יחד — זה היה כאילו "הנה הם" .המשפחה הישראלית שהיא כל כך
מדויקת .לא מזוהה וכל כך מזוהה.
> הביקורת הבינלאומית התקשתה להבין את הסרט .ג'יי וייסברג כתב
ב"וראייטי" ש"הערבים היחידים בסרט הם טרוריסטים או אנסים
פוטנציאליים".
מראה מולו .הנערה פוגשת בחור
ָ
הוא נפל במקום שבו הסרט מציב
פלסטיני בשולי הדרך ,הוא מפלרטט איתה ,מחזיק את ידה ,היא אומרת
לו שיש לה חבר ,ואז הוא עוזב את היד והולך .זה הכל בראש שלך,
בנאדם .זה בראש של כולנו .כולנו פוחדים .וכאשר בטלוויזיה אומרים
שמישהו הוא טרוריסט ,האם הוא באמת כזה? זה שילוב של פחד וצדקנות
מצידו של המבקר.
//
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הפלסטיני כיהודי
> צלילה חוזרת לתוך "אוונטי פופולו" של רפי בוקאי <
 -יעל שוב -

> רפי בוקאי עם סלים דאו וצוות ההסרטה בצילומי "אוונטי פופולו"

כל צפייה ב"אוונטי פופולו" מחזקת את
ההתרשמות מהדיוק שלו ומהעושר הסמוי שלו.
כמעט כל משפט וכל אירוע בסרט טעונים
באסוציאציות תרבותיות ,פוליטיות והיסטוריות,
ורוויים באירוניה מחודדת ,שמבעדה ניבטת
האנושיות המפעמת של הגיבורים ,והיא זו
שמשמרת את רעננותו של הסרט ואינה מניחה
לסמלים להשתלט עליו.
על רקע מלחמת ששת הימים ,שמוצבה
כצודקת וכהירואית שבמלחמות ,רפי בוקאי
מאמץ לכאורה את נקודת המבט של חיילי
ֵ
האויב המצרי ,ויוצר חלום סוריאליסטי שבנופו

האבסטרקטי מפוזרים שלל מסמנים ,חלקם
מוצפנים כמוקשים .וכל המסמנים האלה
מרוקנים מתוכנם המקורי ומקבלים משמעות
חדשה ,לעיתים הפוכה .בוקאי סיפר שהדימוי
קדם למסר :היה לו רעיון לסרט על מסע של
שתי דמויות במידבר ,ואלו התעצבו בהדרגה
כחיילים מצרים שמנסים אחרי המלחמה להגיע
הביתה .אלא שמידבר סיני צולם בחולות
ראשון לציון ובנגב ,והחיילים המצרים דוברים
ערבית גלילית — שפתם של הכוכבים סלים דאו
וסוהייל חדאד שנתנו הופעות בלתי–נשכחות,
נבונות ,מצחיקות ומרגשות .מה שהיה לכאורה

אילוץ הפקה ,מעניק משמעות חדשה לשני
המסמנים העיקריים בסרט ,וכבר נכתב על
כך שהסרט ,שצולם ב– 1986בהשראת מלחמת
לבנון הראשונה ,בעצם עוסק בפלסטינים
בישראל .אלא שהפלסטינים עוטים גלימה של
מאפיינים יהודיים.
כבר בדקותיו הראשונות ,אחרי כיתוב שנותן
רקע על מלחמת ששת הימים ,הפריים מכיל
מסמנים שמתגלים כריקים .מתוך אש ועשן קרב
מגיחים ארבעה גברים לבושים במדי חיילים
מצריים .חייל ששמו אינו ידוע נהרג בדקות
האחרונות של המלחמה ,ועמיתו רסאן מפשפש
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בכיסיו ומוצא מכתב .רסאן וחאלד קוברים אותו
וכמצבה הם מניחים על זוג אתים את
ֵ
בחול,
קסדתו שלא הגנה עליו .כשחייל שלישי רוצה
לתקוף חיילים ישראלים למרות הפסקת האש,
רסאן הורג אותו מתוך הגנה עצמית מלּווה
בזעם .בלילה ,לאורו של מצית ,רסאן קורא
את מכתבו של החייל המנוח ,שמתגלה כי שמו
עיסאם .במכתב מספר החייל לאהובתו ליילא
שגויס ושהוא מקווה שלא תפרוץ מלחמה.
הקראת מכתבים של חיילים מתים לאורה של
מש ְפ ַעת טקסי ימי
אש מהבהבת מּוכרת לנו ִ
הזיכרון ,אבל כאן מדובר בחייל מצרי שחלומו
לשבת עם אהובתו על גדת הנילוס לא יתגשם.
לאור הבוקר הם שמים פעמיהם הביתה ,לכיוון
תעלת סואץ — מעין שיחזור של מסעם של בני
ישראל במידבר לעבר הארץ המובטחת ,רק
בכיוון ההפוך .רסאן ,הפלאח המעשי שמוביל
את חלקו הראשון ,המציאותי ,של הסרט ,צועק
על שחקן התיאטרון חאלד שיפסיק להסתכל
במפה ,שהפכה למסמן ריק .השניים נפטרים
ממנה ,מחגוריהם ומכלי נשקם ,ויוצאים
בעקבות השמש כשרק מדיהם לגופם — סימן

אחרון להיותם "האחר".
בחיפושיו אחר מים ,רסאן נכנס למחנה צבאי
נטוש ,שדגל מצרי המתנופף מעליו מייצג
מה היה בו .למקום מגיע ג'יפ צה"לי ,ורסאן
מתחבא מפני חייל ישראלי שנכנס לעשות
את צרכיו .עיתון "דבר" ,שכותרותיו מדווחות
על הניצחון המזהיר ,משמש את החייל כנייר
טואלט ,ותוך כדי שהוא מתרוקן הוא מזמזם
ללא מילים את שירו של רן אלירן "שארם א
שייח" .אחרי שגם עיתון הניצחון ("מה אתה
עושה עניין מחתיכת עיתון") ,וגם שיר הכיבוש
("חזרנו אליך שנית ,את בליבנו תמיד") ,רוקנו
באופן אירוני ממשמעותם המקורית ,החייל,
המכונה שוסטאק ,מציע "בוא נדפוק כמה פוזות
בשביל ההיסטוריה" .החיילים הישראליים
יורים באוויר בשביל המצלמה ,ואנחנו עוברים
לחאלד המבוהל שמחכה מחוץ למחנה .מנקודת
מבטו ,היריות מתפענחות כאילו כוונו לרסאן.
אבל גם היריות ,בשלב זה ,נטולות משמעות.
"לא הצלחתי לתפוס את האש מהקנה" ,מתלונן
שוסטאק.
המפגש הבא שמחכה לצמד הגיבורים מוזר עוד

יותר :ג'יפ לבן שבמושבו האחורי יושב חייל
או"ם מת .בעודו מנסה להתניע את הג'יפ ,רסאן
מגלה מאחור שני בקבוקי ויסקי .החיפוש אחר
מים שהניב ויסקי מרמז לפסוק הידוע מספר
שופטים (פרק ה'" :)25 ,מים שאל חלב נתנה".
כזכור ,גם הפסוק ההוא מתייחס למפגש בין
אויב מובס של היהודים לבין דמות נייטרלית
לכאורה — יעל ,אשת חבר הקיני ,שנתנה
מחסה לסיסרא ,מפקד הצבא הכנעני שנמלט
משדה הקרב .וכשם שהתגלה כי הנדיבות ההיא
קטלנית כשיעל הרגה את סיסרא בשנתו ,כך
גם המפגש עם הוויסקי של חייל האו"ם השבדי
יצית סדרת אירועים שסופה הוא מותם המיותר
של רסאן וחאלד.
כשהשניים ,שזה מפגשם הראשון עם
אלכוהול ,משתכרים ,הווייתם הופכת לחלומית
ותיאטרלית יותר ויותר .עכשיו השחקן שבחאלד
מגיח החוצה ,והוא הופך למוביל ,בעוד הפלאח
הכפרי רסאן נגרר מאחור .חאלד הופך את
הג'יפ הלבן לבמה שעליה הוא מציג את מפגשו
העתידי כגיבור מלחמה/המלט עם עיתונאים
בקהיר ("כשאתה יוצא למלחמה והולך במידבר

> סלים דאו וסוהיל חדאד
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> סלים דאו וסוהיל חדאד

ללא מים ,וחייך מוטלים מנגד ,אז תבין את
משמעות השאלה 'להיות או לא להיות'").
אחרי כן הוא מנפנף בשמשייה כאילו הייתה
חרב ,ומתלונן על כך שבתיאטרון ליהקו אותו
לתפקיד שיילוק ב"הסוחר מוונציה"" .אני לא
יכול למות יהודי" ,הוא קובל — משפט שיהדהד
בסוף הסרט.
שיאו האירוני של הסרט מגיע אחרי מפגש
אומלל עם צוות טלוויזיה בריטי שבא למידבר
לחפש מלחמה .רסאן מצליח להתניע את
הג'יפ הלבן ,חאלד מדליק את הרדיו ,והשניים
דוהרים במידבר לצליליו הגואים של מארש
צה"ל .עכשיו ,כשצמד החיילים המצריים ניכסו
לעצמם את הג'יפ של האו"ם ואת המנון צה"ל
(הג'יפ מצולם מזווית נמוכה שמאדירה אותו,
כמו נכחנו במצעד צבאי) ,כשהג'יפ שוקע
במקום,
בחולות סיני והגלגלים מסתובבים ָ
מתקבל דימוי הפוך על הפוך להסתבכות
הבלתי–פתורה שהניצחון המהולל במלחמת
ששת הימים הכניס אותנו אליה.
המפגש הבא הוא עם שלושה חיילים ישראלים
האוחזים בטרנזיסטור שמכוון לרדיו מונטה
קרלו" .השלג נופל" ,שר סלבטורה אדאמו
בצרפתית באמצע המידבר ,ותורם עוד גוון
לרובד הסוריאליסטי של הסרט .רבות דּובר
במונולוג "אני יהודי" מתוך "הסוחר מוונציה",
שחאלד נושא כדי לשכנע את החיילים
הישראליים לתת לו לשתות מים .אותו מונולוג
נישא בהקשר אירוני גם בקומדיה של ארנסט

לוביטש מ–" ,1942להיות או לא להיות" :שם,
שחקן התיאטרון גרינברג הטיח אותו בשומרי
ראשו של היטלר כדי לבלבלם ולהסיח את
דעתם מהמזימה של עמיתיו .אבל בעוד גרינברג
נשא את המונולוג עד סופו:
and if you wrong us, shall we not״
״!? — revengeחאלד עוצר במשפט שלפני
"?"If you poison us, do we not die
שיילוק ,היהודי של שייקספיר ,הבטיח לנקום
בוונציאנים .גרינברג ,השחקן היהודי-פולני
בוורשה של מלחמת העולם השנייה (נוסח
הוליווד) ,ייחל לאותה נקמה בנאצים .חאלד,
השחקן המצרי במידבר ,רק רוצה להגיע
מאמץ את הגדרת היהודי,
ֵ
הביתה בשלום ,והוא
שהוא מצרי ,שהוא בעצם פלסטיני ,כקורבן.
"הוא התבלבל בתפקידים" ,אומר דני" ,תן לו
לשתות".
אחרי ששתו מעט מים ,רסאן וחאלד ,עדיין
שיכורים ,מצטרפים אל החיילים הישראליים.
כשברדיו מונטה קרלו משדרים ביצוע של
מקהלה רומנית לשיר המהפכה של תנועת
העבודה האיטלקית" ,אוונטי פופולו" ("קדימה
העם") ,חאלד מנהיג את כולם להצטרף לשיר
בקול גדול .השיר שבוקע מהטרנזיסטור של
הירש (שמאבחן" :הם שינו את המילים ,זה
סוציאליזמו ,לא קומוניזמו") פולש לרובד
האקסטרה דיאגטי ,ועוטף את חמשת החיילים
הצועדים כיחידה לעבר השקיעה .שני דימויים
איקוניים מתחברים כאן זה לזה .תקריב כפות

רגליהם של הצועדים כשהם משאירים עקבות
בחול מעלה באוב דימויים דומים מסרטים
ציוניים מוקדמים שתיארו את עליית החלוצים
לקרקע .ב"זאת היא הארץ" של ברוך אגדתי
מ– ,1935צעדיהם של החלוצים שעלו לטעת גפן
בחולות ראשון לציון (שעם הימים היו לאתר
הצילום של "אוונטי פופולו") לוו בשירת "אל
ראש ההר העפילו" .בהמשך השוט נראים
החמישה כצלליות על קו האופק הכתום ,דימוי
ועּוב ַרת על–ידי סרטים
ְ
מערבוני שכבר גויס
ציוניים כמו "הם היו עשרה" של ברוך דינר
מ– .1960כל המטען הציוני הזה מושלך על
חמישה חיילים שתויים — שני מצרים ושלושה
ישראלים — שהלכו לאיבוד במידבר.
בלילה ,ליד המדורה ,אחרי שתפסו ושיחררו
ארנבת (רמז למסעה החלומי של אליס בארץ
הפלאות?) חאלד ,כדי לשמח את ליבו של
הירש ,עושה פנטומימה של מלחמה" .המלחמה
מצחיקה מאוד" ,הוא אומר" ,תצחק הירש,
החיים יפים מאוד".
חלום האחווה והחיים היפים נגוז באור הבוקר,
כשהחיילים הישראלים משכימים קום וחומקים
בשקט מהמצרים .רגליהם נושאות אותם בבלי
דעת לתוך שדה מוקשים מצרי ,והשלושה
מתפוצצים .הרעש מעיר את רסאן ,ועכשיו,
כשאדי השיכרות התפוגגו והמציאות התפוצצה
להם בפנים ,איש האדמה שב להוביל .רסאן
אוחז בשמשייה של האו"מניק השבדי ,שחאלד
הפך אותה לאביזר קומי בסגנון צ'פליני,
ומעניק לה משמעות נוספת כשהוא משתמש
בה כמגלה מוקשים (בהקשר אחר הוא יכול
היה לחורר באמצעותה חורים באדמה לשם
שתילת שתילים) .הוא וחאלד גוררים את דני
ההלום משדה המוקשים ומצילים אותו ,אבל
בעיניהם של חיילים ישראלים אנונימיים
שמגיעים לשטח ,רסאן וחאלד שבים להיות
האויב .המלחמה כבר לא מצחיקה ,רוביהם
של החיילים שבים למלא את ייעודם המקורי,
וצמד הגיבורים נורים בגבם כשהם מנסים
לברוח .רסאן נופל ראשון ,אך חאלד מצליח
להגיע לתעלה .כמו משה הוא רואה את הארץ
המובטחת מצידה השני של התעלה ,אך מוצא
את מותו (מכדורים ישראלים ומצרים) בטרם
הצליח להגיע אליה .חרדתו השיכורה התגשמה,
והוא מת כיהודי.
//
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השקר המבורך
> ריאיון עם פרנסואה אוזון על סרטו החדש "פראנץ"* <
 -פיליפ רואייה ויאן טובן -

מתוך גיליון "פוזיטיף" מס׳  | 687תירגם :דן פיינרו

> פייר ניני ב"פראנץ"

במקור זה היה מחזה של מוריס רוסטאן בשם "האיש שהרגתי".
אחר כך היה סרט של ארנסט לוביטש ,הדרמה היחידה שהוא
ביים בארצות הברית ,בשם "שיר הערש השבור" .היום ,סרט
חדש של הבמאי הצרפתי הוותיק פרנסואה אוזון ("הבריכה",
"אנג'ל"" ,פוטיש"" ,בתוך הבית"" ,צעירה ויפה" ועוד רבים
אחרים) ,מבוסס על אותה העלילה ,עם תוספות ותיקונים.
הבסיס לסרט הוא סיפור העוסק בזוג הורים ,רופא ואשתו,
מכפר גרמני קטן ,שבנם ,פראנץ ,נהרג בחזית במלחמת העולם
הראשונה .מאז הם מארחים בביתם את ארוסת הבן ,אנה,
ושלושתם מנסים להתמודד עם השכול .הם וכל סביבתם בעיירה
ספוגים בשנאה עזה לאויב הצרפתי שהביס אותם במלחמה.

הארוסה ,שמניחה פרחים על קברו של פראנץ ,מבחינה יום
אחד באיש זר שבא גם הוא להתייחד עם זכרו של המנוח.
מתברר שמדובר בחייל צרפתי ,אשר טוען כי הכיר את פראנץ
לפני המלחמה ,כאשר זה ביקר בפאריס .החיבה העצומה של
האורח ,ששמו אדריאן ,לזכרו של החייל המת ,משכנעת את
אנה ,והיא מעזה להביא אותו הביתה .הרופא מתקומם וזועם
תחילה על שמכניסים אויב לביתו ,אבל הכנות של אדריאן
וההתרגשות שהוא מפגין בכל מה שקשור לזכרו של פראנץ,
מכניעה גם את התנגדותו הנמרצת של האב הדואב .המחזה
והסרט של לוביטש מסתיימים כאשר אדריאן מוזמן לפרוט על
כינורו של פראנץ המנוח כשאנה מלווה אותו בפסנתר.
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> פייר ניני ופאולה בר ב"פראנץ"

עד כאן המקור ,שיש בו גם תפנית דרמטית נוספת ומשמעותית
מאוד ,שרוסטאן ולוביטש לא מצאו לנכון להסתיר (לראיה,
השם המקורי של המחזה) ,אבל מפיקי הסרט ואוזון עצמו
ביקשו מן העיתונות לא לחשוף אותה בטרם עת .וכך ,אם אוזון
מבקש ,מדוע שלא ניענה ,מה עוד שלא בזה תלוי גורלו של
הסרט הזה .מדובר באחד הסרטים היותר מרשימים שהוצגו
השנה בפסטיבל ונציה ,סרט מסוגנן להפליא ועשוי למהדרין,
שילוב של צילומי שחור-לבן ושל צילומי צבע (הסבר על
כך בריאיון שבהמשך) .בימים טרופים אלה ,שבהם השנאה
הלאומנית משתוללת בכל מקום בעולם כאילו איש לא למד
מאומה מן העבר ,סרט שבו נוצר גשר של הבנה בין מנצחים
ומובסים צריך לקבל בברכה ,במיוחד כשהוא עשוי בכל כך
הרבה רגישות ותבונה כמו הסרט הזה .שיהיה ברור ,אין כאן
פריצת דרך קולנועית ואין חזון פילוסופי חדש ,אבל אולי
דווקא משום כך הוא ידבר לקהל רחב יותר ,וכך ישיג את
המטרה שבעצם הציב לעצמו.
מכאן ואילך ,זכות הדיבור למראיינים פרנסואה רואיה ויאן
טובן ,וכמובן — לבמאי פרנסואה אוזון.
> צילמת את כל הסרט שלך ב־ 35מ"מ?
נכון ,פרט לסצינת בית הקברות בלילה ,אותה צילמתי במצלמה דיגיטלית.

הצלם שלי ,פסקל מרטי ,עמד על חריגה זאת משום שהוא ידע שמדובר
בסצינה חשובה מאוד ,שעמד לרשותנו לילה אחד בלבד כדי לצלם אותה,
והוא לא רצה להסתבך בבעיות תאורה .מצלמה דיגיטלית דורשת פחות
תאורה מן המצלמה הקלאסית .אחר כך ,בעריכה ,מוסיפים לצילום את
תחושת הגרעיניות של הצלולויד.
> גם שני סרטיך הקודמים" ,צעירה ויפה" ו"חברה חדשה" ,צולמו ב־35
מ"מ.
אכן ,גם אני וגם פסקל מרטי ,הצלם שלי ,מתקשים לעבור לעידן
הדיגיטלי .בעבר צילמתי סרט אחד ("בתוך הבית") במצלמה דיגיטלית
משום שזה נראה לי מתאים יותר לנושא ,אבל בשלב העריכה נתקלתי
בלא מעט בעיות ,בעיקר בדרך שבה קלטה המצלמה את גוני העור
השונים ,לעיתים ירוק מדי ,לעיתים אדום מדי .זה נכון שהטכניקה
הדיגיטלית התקדמה מאוד מאז ,ואולי אשתמש בה שוב בסרט הבא שלי,
שבו יהיו הרבה סצינות לילה .אבל כשמדובר בצילומי קלוז־אפ ,אין כמו
צילום ב־ 35מ"מ .מה עוד שבשלבים המוקדמים ,הכוונה הייתה לצלם את
הסרט כולו בצבע.
> באיזה שלב החלטתם לעבור לשחור-לבן?
עמד לרשותנו תקציב של כ־ 9מיליון יורו 6 ,מיליון מצרפת ועוד  3מיליון
מגרמניה .אבל כבר מתחילת ההכנות הצבתי לצוות ההפקה שלי רף
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> משמאל לימין :מריה גרובר ,פייר ניני ,פאולה בר וארנסט שטוצנר ב"פראנץ"

גבוה מאוד ,דיברתי על סרט שייראה כמו "בארי לינדון" של קובריק,
"טס" של פולנסקי" ,או "הסרט הלבן" של האנקה .לא הייתי מוכן בשום
ֶ
פנים ואופן לעשות משהו שייראה כמו סדרות הטלוויזיה ההיסטוריות.
כדי לעמוד בדרישות שלי ,נאלצה ההפקה להוציא סכומים גבוהים מאוד
על תלבושות ותפאורות .יצאתי עם התפאורן שלי ,מישל בארתלמי,
לחפש אתרי צילום ,ומצאנו שפע של אתרים מתאימים במזרח גרמניה,
לשם תהליך המודרניזציה עוד לא הגיע .היו אלה ערים שנשמרו כפי
כי ָ
שהיו בימי הביניים ,אבל הבעיה הייתה שהבתים היו צבועים בשפע
של צבעים ,כחול ,ירוק ,צהוב ,ממש כמו ביורודיסני .לצורך הסרט רצה
ברלתמי לצבוע את הכפר כולו ,וזה היה עולה הון תועפות .עד שנתקלתי
בצילומי שחור־לבן של המקום מתחילת המאה ,והבחנתי ששום דבר לא
השתנה מאז .ואז תפסתי שאם אני מחליט לעבור לשחור־לבן ,כל הבעיות
התקציביות שלי נפתרות במכה אחת ,הכל מסתדר להפליא .כשהודעתי
למפיקים על החלטתי ,הם היו המומים למדי .אבל הסברתי להם שזה
יעניק לעלילה מימד ריאליסטי יותר שמתאים לתקופה שבה מתרחש
הסיפור .ההצלחה המסחרית של "אידה" עזרה לשכנע אותם.
> אם כן ,מדוע אתה בכל זאת משתמש בצבע ,בכמה מן הסצינות?
משום שהנטייה הטבעית שלי היא לצלם בצבע .אני אוהב מאוד את
אפקט הטכניקולור של ימים עברו .שחור-לבן התאים לכל צילומי הרחוב
הפנים בסרט ,אבל היה זה חטא לצלם את הנופים המרהיבים
ולצילומי ְּ

שמצאו עבורנו ,נופים נוסח קספר דויד פרידריך ,בשחור-לבן .זה שיכנע
אותי ,שכמה מן הצילומים יכולים להיות בצבע .משהו דומה קרה גם
ב"היימאט" ,אם כי המעברים שנעשו שם בין צבע לשחור-לבן הם
ברוטאליים יותר.
> מתקבל הרושם שהצבע מופיע ברגעי אושר ,כמו הסצינה שבה אדריאן
מנגן בכינור בבית משפחתו של פראנץ .אבל כשהוא חש לפתע ברע,
הסצינה עוברת לשחור-לבן .גם צילומי הפלשבק הם צבעוניים.
אמת ,גם כאשר הפלשבק מחזיר לעבר פיקטיבי .זה נכון שצילומי ההווה
בצבע קשורים לרגעי הרומנטיים יותר .תיכננו צילומים נוספים כאלה
לחלק האחרון של הסרט שמתרחש בצרפת ,כשאדריאן ואנה מטיילים
יחד סביב טירה בכפר ,אבל בסופו של דבר זה עבד .אולי משום שמסתבר
מהר מאוד שהקשר ביניהם אינו אפשרי .יכול בהחלט להיות שהמעברים
הצבעוניים מוצדקים בסופו של דבר .אני יכול רק לומר שהתווכחנו
ארוכות עם המפיץ ,שביקש לוותר על הצבע בכלל.
> האם זה נכון שצילמת את כל הסרט בצבע ,ורק אחר כך הפכת חלק גדול
ממנו לשחור-לבן?
זה נכון ,ולכן כאשר צילמנו ,ראיתי במוניטור צילומי צבע ,ונאלצתי
לדמיין לעצמי איך זה ייראה בשחור-לבן .היו לנו לא מעט שיחות עם
פסקל מרטי ,שרצה לדעת איזו סצינה עשויה להיות בסופו של דבר
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צבעונית בסרט ,כי במקרה כזה הוא צריך היה להאיר אחרת את הסצינה
ולהשתמש בפילטרים שונים .כשהוא ידע בבירור שהסצינה תהיה
בשחור־לבן ,הוא השתמש בפילטרים אדומים או כחולים ,וידעתי שלא
אוכל מאוחר יותר להשתמש בגירסה הצבעונית של הסצינה.
> איך הגיבו מתכננת התלבושות ,פסקלין שאבאן ,והתפאורן מישל
ברתלמי על העובדה שהם אמורים להתמודד עם סרט תקופתי?
הם שמחו מאוד ,ועוד יותר ׂשׂשו לרעיון שנעשה את הסרט בשחור-לבן,
שבו לא התנסו הרבה בעבר .פסקלין צילמה את כל התלבושות שלה,
וגילתה שכמה מהן אינן מתאימות לצילום בשחור-לבן .צריך היה לשנות
גוונים או להוסיף מלמלה לבגדי ֵא ֶבל שחורים .במקביל ,צריך היה לשנות
כמה מן התפאורות ולהוסיף להן עומק ,כדי שלא ייראו שטוחות מדי .זה
השפיע גם על האיפור בסרט .אשר לתאורה ,הקונטרסט בין לבן ושחור
העניק לסרט מימד ריאליסטי ,שונה מכל חשש ההצטעצעות שהמפיקים
פחדו ממנו .אין ספק שאילו הסרט היה בצבעים ,היינו מנסים להשיג
אפקטים מודגשים יותר בתאורה.
> לפני שיצאת לצלם את הסרט ,הכרזת שאתה מתכוון לעשות סרט על
שקרים וסודות .אבל גם שני הסרטים הקודמים שלך" ,צעירה ויפה"
ו"החברה החדשה" ,כבר עסקו בשקרים .וכמו הסרט החדש ,גם הם היו
דיוקנים של נשים.
אתם צודקים .לא חשבתי על זה .דווקא הייתי תחת הרושם שאני עושה

משהו שונה לגמרי.
> ודאי חשבת על נקודת מוצא שונה כשהחלטת לעשות את "פראנץ"?
נראה לי שהניסיון של הדמויות לברוח מהמציאות לתוך עולם דמיוני
הוא החוט שקושר את שלושת הסרטים האחרונים שלי לסרטים מוקדמים
יותר ,כמו "בתוך הבית" ,ואולי ,בעבר היותר רחוק ,ל"אנג'ל" ,שבו דּובר
בעיקר על העדפת הדמיוני על המציאות .אבל אני מודה שלא ניסחתי
את זה לעצמי בצורה מפורשת .חשבתי דווקא על כך ,ששקרים יכולים
לפעמים להועיל .נוהגים לטעון ששקרים הם מונח שלילי ,שכאשר
מדובר באבל ,או בגירושין ,צריך לומר לילדים את האמת .זה נכון ,אבל
נדמה לי שכאשר מדובר באנשים מבוגרים ,זה בכל זאת שונה .רציתי
להראות כיצד שקר יכול לעזור למשפחה הגרמנית לשקם את חייה .ובזה
יש שוני משני הסרטים האחרונים שלי ,בהם המעבר למציאות מלּווֶ ה
בכאב גדול .כל המשפחה מזדעזעת ב"צעירה ויפה" כאשר היא מגלה מה
עושה גיבורת הסרט .ב"חברה החדשה" הסרט מסתיים באסון.
> כאשר נאמר לנו שפרנסואה אוזון עומד לעשות גירסה חדשה לסרט של
ארנסט לוביטש ,זה נראה לנו צפוי למדי .אבל קשה היה להניח שתבחר
דווקא בדרמה האמריקאית היחידה שלו" ,שיר הערש השבור".
האמת היא ,שבמקור הסתמכתי על המחזה של מוריס רוסטאן ,עליו מבוסס
גם הסרט של לוביטש .יש לי חבר שהוא מומחה לספרות הצרפתית של
שנות ה־ 20וה־ 30של המאה הקודמת ,וביקשתי ממנו שימליץ על ספר

> פאולה בר ב"פראנץ"
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מאותה התקופה העוסק במושג השקר .קראתי את המחזה ,הוא נראה
בינוני בעינַ י ,אבל מה שמצא חן בעיני הוא הנושא עצמו .אבל שלא
כמו במחזה ובסרט של לוביטש ,אצלי הסיפור אינו מוצג מנקודת המבט
של הגיבור .אני התכוונתי לעשות בדיוק את ההיפך .זה לא מנע ממני
להשתמש במספר סצינות בדיוק כפי שהיו אצל לוביטש .למשל ,המפגש
הראשון של אדריאן עם הרופא ,הסצינה בפונדק ,או הסצינה של הנגינה
בכינור ,שהיא הסצינה האחרונה בסרט של לוביטש .בכל מקרה ,קנינו את
הזכויות לסרט ,וזה עזר לי להעמיק יותר בתוך הנושא.
> ההבדל הגדול ביותר בין הסרט שלך לסרט של לוביטש הוא כל החלק
הנוסף האחרון בסרט שלך ,שמתרחש בצרפת ומאפשר לך לעסוק בייתר
פירוט בדמותה של הגיבורה.
בסרט שלי ,אנה היא הדמות המרכזית כבר מהתחלה .אבל אין ספק
שהיא מקבלת מימד שונה בסצינות האחרונות ,שלא היו קיימות במחזה
או בסרט של לוביטש .בשניהם ,הסיפור מסתיים בגרמניה .אבל בשני
המקרים מדובר ביצירות פציפיסטיות שנוצרו בתקופה שבה לא ידעו
עדיין שתהיה גם מלחמת עולם שנייה .המטרה העיקרית שלהם הייתה
לדבר על השכנת שלום בין הצדדים .אבל כאשר אני צופה היום בסוף
הסרט של לוביטש ,הוא נראה לי מעּוות .הגיבור נראה כמו קורבן שנפל
לתוך מלכודת ,ברור לכל שהנערה ,אנה ,מאוהבת בו ,אבל אינני משוכנע
כל כך שהוא מאוהב בה .מה עוד שכדי להיות נאמן לכוונות עד הסוף ,היא
מצפה ממנו שהוא יישאר איתה ,שם בגרמניה ,בבית הוריו של פראנץ,

וינגן בכינור .מבחינתה ,מבחינת ההורים של פראנץ ,ובכל מה שנוגע
להטפה הפציפיסטית של הסרט ההוא ,זה הפי אנד .אבל לדעתי ,הבחור
הזה ייכנס בסופו של דבר למרה שחורה וישים קץ לחייו.
> במחזה המקורי ובסרט של לוביטש יודעים כבר מהתחלה מה בדיוק קרה
בין פראנץ לאדריאן ,אבל בסרט שלך זה מתגלה רק לקראת האמצע.
מכאן ההעדפה לציין שזה סרט שנעשה בהשראת "שיר הערש השבור"
של לוביטש ,ולא להזכיר את שמו המקורי של המחזה ואת השם הצרפתי
שבו הוצג הסרט של לוביטש — "האיש שהרגתי".
זאת הייתה הבעיה הגדולה שלי .קיוויתי שכל מי שיכתוב על הסרט שלי,
לא יזכיר את השם שבו הוצג בצרפת הסרט של לוביטש .זאת גם הסיבה
שלא הזכרתי את שם המחזה בחומר הפרסום המלווה את הסרט .אבל מה
לעשות שבאתר הצרפתי של  IMDBמזכירים את השם הצרפתי ,והתרגום
הוא כמובן אוטומטי.
> בין שמות האנשים הרשומים כמחברי התסריט מופיע גם פיליפ פיאצה.
הוא קורא כבר כמה שנים את התסריטים שלי ,והפעם ביקשתי ממנו
שיתוף פעולה הדוק יותר .הוא השקיע כאן עבודת שיפוץ רצינית ,צפינו
יחד בסרט של לוביטש ,והוא ראה כמה מן הגירסאות המוקדמות של
הסרט שלי .הוא עזר לי להבין לאיזה כיוון אני רוצה לפנות ומה בדיוק
אני רוצה לספר .נקודות המוצא שלי היו אמנם לוביטש והמחזה ,אבל
כל החלק הראשון שלי היה שונה לגמרי .הסוף ,במחזה ובסרט המקורי,
קורה הרבה יותר מהר .נוסף על כך ,אצלי נוצר מתח לגבי כל מה שהיה

> פאולה בר ופייר ניני ב"פראנץ"
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> זה הסרט הראשון שלך שדובר גרמנית.
ב"טיפות מים על אבנים לוהטות" (עיבוד למחזה של פאסבינדר לקולנוע),
הדיאלוג היה אמנם בצרפתית ,אבל יש שם סצינה שבה מצטטים פואמה
של פרוסט דווקא בגרמנית.

> הבמאי פרנסואה אוזון

בין פראנץ לבין אדריאן ,ואצל לוביטש הכל ידוע מראש .היה עלי לפתח
את הסיפור בצורה שונה וליצור מתח מתחת לפני השטח .האמת היא,
שהשינוי הזה שחל באמצע הטריד אותי לא מעט .השחקנית נדרשה
לעורר מידה מספקת של אמפטיה כדי שהצופה ירצה לדעת מה קורה לה
בהמשך הדרך.
> נראה שלסרט שלך יהיו שני סוגי צופים :כאלה שראו את הסרט של
לוביטש ומודעים לכך ש"פראנץ" הוא עיבוד של אותו הסרט ,וכל האחרים.
זה נכון .לצופים שלא מודעים לקיום סרטו של לוביטש (ואלה הם כנראה
הרוב המוחלט) ,מצפה הפתעה גדולה באמצע הסרט שלי .פייר נינאי,
השחקן הראשי ,שהוא חסיד גדול של סדרות טלוויזיה ,התעקש שנשמור
על המבנה כפי שהוא עצמו גילה אותו כאשר קרא את התסריט.
> גם אלה שמכירים את הסרט של לוביטש ,אינם יודעים כלל מה צפוי
לאנה כאשר היא נוסעת לצרפת .אז ,למעשה ,מתחיל גם עבורם סרט חדש.
אמת ,משום שהסרט בנוי כסדרה של השתקפויות בין מה שקורה בגרמניה
ְלמה שקורה בצרפת .הכוונה שלי ,מן הרגע הראשון ,הייתה לעשות סרט
צרפתי-גרמני .המפיקים אפילו הציעו לי להפוך את העלילה על הראש,
ולספר על צעיר גרמני שבא לצרפת אחרי המלחמה .אבל אני העדפתי
להישאר לצד המפסידים .חוץ מזה ,מאחר שאני חובב גרמניה ,רציתי
מאוד לעבוד עם גרמנים.

> האם אתה מדבר גרמנית שוטפת?
לא בדיוק ,אבל אני מסתדר עם השפה .כתבתי את התסריט ,וביקשתי
ממתרגם מקצועי שיעביר אותו לשפה הגרמנית .מאוחר יותר שוחחתי
עם דני דרקור ,במאי שעשה סרט בגרמנית ("ליום הולדתך",)2013 ,
ושאלתי אם עדיף שאיעזר בתסריטאי גרמני כדי שהדיאלוגים יישמעו
טוב יותר .הוא הרגיע אותי והסביר לי שהשחקנים הגרמנים הם שקדנים
מאוד ,אפשר לסמוך עליהם שיצביעו על ביטויים שאינם מתאימים
ויציעו תחליפים במידת הצורך .בנוסף לכך שלחתי את התסריט לבמאי
הגרמני קריסטיאן פצולד ,שהכרתי בפסטיבל ברלין כשהייתי שם בצוות
השופטים .הענקנו לו אז את פרס הבימוי על סרטו "ברברה" (.)2012
אנחנו עובדים עם אותה מלהקת ,ואני מאוד אוהב את עבודתו .הוא תיקן
כמה דברים קטנים .חוץ מזה ,נראה לי שהנגינה של השפה הגרמנית
קרובה לצרפתית יותר מן השפה האנגלית .המשפטים מסתיימים בדרך
כלל באותה הנגינה .אני מדבר אנגלית טובה יותר מן הגרמנית שלי,
אבל קשה לי לביים באנגלית או להבחין עד כמה השחקנים מגישים את
הטקסט כפי שצריך .מה עוד שהאנגלים מקפידים הרבה יותר על העגה,
זה קשור למוצא החברתי ,לאיזור שממנו הם באים .בקיצור ,זה סיוט.
בסרט הזה ,בחרנו בעגה גרמנית נייטרלית .ביקשתי לדעת באיזו עגה
השתמש האנקה ב"סרט הלבן" ,שעלילתו מתרחשת פחות או יותר באותו
האיזור בגרמניה ,והתברר לי שגם הוא עשה דבר דומה .פרט לכך ,התמזל
מזלי ועבדתי עם שחקנים מעולים.
> האם הם דוברי צרפתית?
מלבד יוהאן פון בולוב (המחזר של אנה) ופאולה בר (אנה) ,שהיום כבר
מדברים צרפתית היטב ,איש מהם לא דיבר צרפתית .אשר לפייר נינאי,
הוא לא ידע לדבר מילה אחת גרמנית ,אבל באותה מידה אני צריך לומר
שהוא אינו יודע לנגן בכינור או לרקוד ואלס ,למרות שהוא עושה את שני
הדברים בסרט .העסקתו הייתה מבצע מסובך למדי ,כי הוא הופיע באותה
הזמן גם בסרט אחר" ,האודיסיאה" של ז'רום סאל ,על חייו של חוקר
הימים המפורסם ז'אק קוסטו .נאלצנו לקבוע את הצילומים בסרט שלנו
בתאריכים שבהם הוא לא הצטלם בסרט השני .ממש טירוף .הוא למד
לנגן בכינור ,למזלנו הוא ידע לפרוט על גיטרה ויש לו אוזן מוסיקלית.
הוא ביקש ממני להקליט עבורו את הדיאלוגים בגרמנית ,כדי שיוכל
להאזין להם בטאבלט שלו וללמוד אותם בעל־פה .ביקשתי מן המתרגם
שיקליט אותם ,אבל למתרגם יש קול עבה וכבד ,והוא מקפיד על ההיגוי
של כל מלה ומלה ,ופייר פנה אלי וביקש שהשחקנית תקליט אותם
בקולה הרך והמלטף הרבה יותר" .אני מאזין למתרגם ,ויש לי הרגשה
שאני מקשיב לסרט נאצי" ,הוא אמר לי .השניים ,פייר נינאי ופאולה בר,
עשו כמה חזרות יחד ,והם הסתדרו היטב זה עם זו .פאולה אכן הקליטה
את הדיאלוגים עבורו ,והוא שמע אותם שוב ושוב באוזניות שלו.
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> פאולה בר (שקיבלה את פרס המשחק בוונציה) היא התגלית של הסרט.
ערכתי צילומי מבחן עם כמה שחקניות גרמניות שהתבקשו לקרוא את
הפואמה של וורלן בצרפתית .אפשר היה להבחין מיד באלה שחזרו על
הפואמה פונטית בצרפתית בלי לרדת למשמעותה .פאולה ניחנה בחן
מיוחד ,משהו כובש וקונדסי גם יחד .הבחירה הייתה מיידית .מה שרציתי
זה למצוא שחקנית שהצופה יוכל להזדהות עימה מייד ולחלוטין .חשבתי
במונחים של רומי שניידר מן הימים של "סיסי" — שתיראה צעירה,
תמימה ,בתולית.
> אתה נוהג לערוך מבחנים לפני הצילומים בסרטים שלך.
הפעם זה היה נחוץ באופן מיוחד כדי שאוכל להתרגל לשמוע את השפה
הגרמנית .לשחקנים הייתה הזדמנות להכיר אחד את השני ולעשות
שינויים בדיאלוגים אם היה בכך צורך .ארנסט שטצנר ,שמגלם את אביו
של פראנץ ,הוא שחקן תיאטרון ידוע מאוד בגרמניה .מריה גרבר ,האם,
מפורסמת במזרח גרמניה זה  25שנים .אשר ליוהאן פון בולוב ,זה השחקן
באופנה היום בגרמניה .כל ההערות שלהם עזרו לי מאוד.
> האם סוגיית הריאליזם מעסיקה אותך בכל סרט שאתה עושה ,באותה
הצורה?
מבחינתי ,הדמויות הן אלה שקובעות את מידת הריאליזם בכל סרט.
כאשר אני עושה סרט כמו "ריקי" (על תינוק שמסוגל להתעופף —
המתרגם) ,שיש בו אלמנטים פנטסטיים ,אני מקפיד על הריאליזם מן
הרגע הראשון ,והבימוי מתעד בעיקר את המציאות .כשאני עושה סרט
כמו "אנג'ל" (על נערה בריטית שהופכת לסופרת מצליחה ,ורואה את
העולם מבעד לאספקלריה של הספרים שהיא כותבת — המתרגם) ,אני
מנסה להכניס את הצופה מייד לתוך הראש של הגיבורה ,כדי להבין את
דרך המחשבה שלה .במקרה זה ניסיתי להעמיד את עצמי בעמדה של
בן לאומה אשר הובסה במלחמה וחֹווָ ה תקופה של ֵא ֶבל ,מה שהצדיק
כמובן את השימוש בשחור-לבן .בהמשך ,ידעתי שיבואו הערות בצבע
(באמצעות הפלשבקים המזויפים) שמובילות לקראת מציאות דמיונית,
אבל הצופה עתיד לגלות את האמת רק בשלב מאוחר יותר.
> גם המוסיקה ,שבקושי מורגשת בהתחלה ,הופכת להיות רומנטית יותר
ככל שהעלילה מתקדמת.
ודאי .בדמותה של אנה מתרחשות תהפוכות רבות .היא מתאהבת ,אהובה
ארוסה תומכים בה ,באמצעות
ּ
נהרג ,היא עוברת תקופה של דיכאון ,הורי
שקר שהיא מודעת לו עוזרים לה להפליג שוב בתוך אשליות דמיוניות.
היא משכנעת את עצמה שתיסע לצרפת ,תמצא את אהובה ,ותחזיר אותו
עימה לגרמניה ,שם תינשא לו .בשלב זה הסרט הופך לסיפור אהבה,
אחרי שקודם לכן היה לו אופי שונה ,כבד יותר ,קצת גרמני .עתה הוא
מקבל תנופה אחרת ,קצת כמו סרט הרפתקאות ,הבימוי נסחף גם הוא
בקצב הזה לפני שהוא חוזר ,לקראת הסוף ,לעולם מציאותי יותר.
> הסוף הוא מעין היפוך של הסרט הקודם שלך" ,חברה חדשה".
אכן ,כאן זה מסתיים באכזבה ,בשעה שבסרט הקודם רציתי ,אולי מתוך
כוונת הטפה פוליטית ,לסיים בהפי אנד .אבל אינני חושב שהסוף של
"פראנץ" הוא פסימי .הנערה הזאת עברה דרך ארוכה ,אבל היא צעירה,
יפה ,אינטליגנטית ,היא פשוט לא מצאה את האיש הנכון .אבל היא זאת

שמחליטה ,בסופו של דבר ,שהצרפתי הזה לא יביא לה את האושר .הוא
מדוכא מדי עבורה ,היא יודעת בדיוק מה היא רוצה ולאן היא הולכת.
בעינַ י זה כמו "זוהר בדשא" של איליה קאזאן ,כאשר בסיום הסרט ברור
לצופה שוורן בייטי ונטלי ווד לא נועדו זה לזו .היא התבגרה ,וההיגיון
מכתיב את הסוף הזה .זה שונה מסרטים אחרים שעשיתי ,כמו "מתחת
לחול" ,שם הסוף מוכתב על־ידי הטירוף המיוחד של הדמות.
> כיצד התנהלה העריכה של הסרט?
בדרך כלל ,אין לי בעיות בעריכה .בהתחלה צריך לקבוע את סדר הדברים,
אבל בלי להגזים בהקפדת יתר .זה נכון שוויתרתי על כמה סצינות שנראו
לי מפורשות מדי .העיקר הוא להיות מודע לעובדה שאפשר תמיד לוותר
על דברים מסוימים מבלי לפגוע בסרט .בחלק האחרון ,שמתרחש בצרפת,
קיצרתי את החיפושים אחרי דמותו של אדריאן ,שבשלב הראשון נעלם
מן הסרט למשך  40דקות .הרגשתי שזה הרבה יותר מדי.
> האם ניסית ,בעריכה ,לבחור בין גירסאות שונות של אותה הסצינה?
התפקיד של פייר נינאי הוא מורכב יותר .בכל החלק הראשון של
הסרט הוא מגלם דמות שמנסה להסתיר את זהותה האמיתית .צריך היה
למצוא נוסחה מיוחדת לצורת המשחק שלו ,וזה לא היה קל .הוא לא
רצה לפרוץ בבכי בסצינה שבה הוא מספר להורים על הפגישה שלו עם
פראנץ במוזיאון הלובר .מבחינתי זה היה חיוני שהוא יבכה ,שיתמוטט
כדי לעורר את האהדה של אנה ושל אמו של פראנץ ,ושישתכנעו להזמינו
להיות אורח רצוי בביתם .לבקשתו ,צילמנו את הסצינה פעמיים ,פעם
הוא לא בכה ובפעם השנייה מילא את בקשתי .בסוף השתמשנו בגירסה
השנייה .אני יודע שקשה לגברים לבכות ,אבל רציתי מאוד ,בסצינה
הזאת ,להרגיש שהוא מתמוטט.
> אתה משתף פעולה עם המלחין פיליפ רומבי כבר בכמה סרטים.
אני מכיר את הבעיות שיש לו והוא מכיר את הבעיות שלי ,אנחנו
מתקשרים היטב .בסרט הזה ביקשתי ממנו להיות מאופק .בדרך כלל,
ַ
יש לו נטייה להיסחף לסימפוניות רומנטיות .הפעם ,הרעיון היה להיצמד
לרוחו של מאהלר ,תחושה של משהו נסתר שעולה בהדרגה עד שהוא
סוחף את הכל .היה שלב שבו שקלתי לא להשתמש כלל במוסיקה בכל
הסצינות המתרחשות בגרמניה .הקטעים היחידים ששרדו שם הם אלה
שתומכים ברגעים של מתח והתרגשות ,פרט לקטע של שופן המנוגן
בכינור ,שהוא חלק בלתי–נפרד מן העלילה .מה שנותר עוד הוא כמובן
הבלדה הרומנטית כאשר שני הגיבורים מטיילים יחד ,מאוד ברוח
מאהלר ,אבל האמת היא שזה לא תוכנן מראש .למזלי ,פיליפ הוא אחד
מאותם מלחינים שאינם רוגזים כשלא משתמשים במה שהם כתבו .כי אני
מודה שלפעמים אני יכול להיות בוטה למדי בסירובים שלי// .
* מתוך "פוזיטיף" ,גיליון  ,687ספטמבר 2016
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מישחק ילדים
> עשרים שנה למותו של מרצ'לו מסטרויאני <
 -דני מוג׳ה -

> מרצ'לו מסטרויאני

מרצ'לו מסטרויאני כנראה היה אוהב את הרעיון ,שבעברית שחקן הוא גם זה המגלם את אותלו
באולם ע"ש חנה רובינא ב"הבימה" וגם זה שבועט בכדור באיצטדיון טוטו באר שבע ע"ש יעקב
טרנר .באיטלקית ,שלא כמו בעברית ,לשחק על הבמה ולשחק בכדור הם פעלים מובחנים ונפרדים,
ולמבצעים פעולות אלה קוראים בשמות שונים .אבל עבור מרצ'לו וינצ'נצו דומניקו מסטרויאני,
בשמו האיטלקי המלא ,לגלם תפקידים על הבמה ומול מצלמה היה יותר מישחק ילדים מאשר
עבודה של מבוגרים" .את עבודת השחקן אני חֹווֶ ה כמו מישחק נהדר שהוא טוב יותר ממעשה
האהבה" ,נהג לומר" .לגלם דמויות ,לאמץ התנהגויות ופסיכולוגיה של אחרים זה עניין משכר.
זה מה שילדים עושים ,זה המישחק העתיק ביותר .המישחק הראשון שאנחנו ממציאים כשאנחנו
ילדים ועושים עצמנו לשוטרים או לגנגסטרים .אני מתחבא כאן ,אתה תעמוד פה ,את תעשי ככה.
ועוד מאמינים לזה!" וחייו מעידים שזו אינה רק ההשתטות שבמישחק שכבשה אותו ,אלא גם
ההתמסרות והחדווה.
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> מסטרויאני עם אניטה אקברג ב"לה דולצ׳ה ויטה" של פדריקו פליני

מסטרויאני ,אפשר לומר ,התמכר לתענוג
המשכר ( 144תפקידים בקולנוע ,כך ב,IMDB
ועוד כ– 20על הבמות באיטליה) ,והמישחק
השתלט על חייו ,השתלטות ידידותית חפה
מאובססיה ,כי הוא פשוט היה רוב הזמן שחקן.
בכל פעם שהתבקש לסכם את חייו הדגיש את
העובדה ,שהחיים נשזרו ברובם בין התפקידים
שגילם ,ואילו הזמן שבילה בין התפקידים
חלף ִּבן רגע ,והחיים הממשיים כביכול עברו
לידו" .פעם הסתתרתי מאחורי דמות כזו ופעם
מאחורי אחרת ,אבל מתי בעצם חייתי בתור
מרצ'לו מסטרויאני?" — הוא משפט עליו חזר
בגירסאות שונות יותר מפעם אחת .אבל גם
את המשפט האקזיסטנציאלי החמור כביכול,
"אני קיים רק כשאני עובד בסרט" ,נהג לומר
בקלילות ,באירוניה ,וללא כל ייסורים ורחמים
עצמיים.
הוא מיאן להצטייר כאמן רומנטי שהקדיש את
חייו לאמנותו ,וסלד מן הרעיון שיתארו אותו
כמי שחי את חייו באמצעות חיים של אחרים.
טורי הרכילות והמאמרים המלומדים הלכו
לא פעם שולל אחרי התסבוכת שיצרו חייו

של מסטרויאני ועשרות התפקידים שגילם
בקולנוע ( 147על פי ויקיפדיה באיטלקית) ועל
הבמה .נדמה היה שכמה מהתפקידים שגילם
השתלטו עליו ,והוא לא הצליח או לא השתדל
להיחלץ מהם .מסטרויאני תואר כמי שהפך
להיות גואידו ,בן דמותו של הבמאי פדריקו
פליני ב"שמונה וחצי" ( .)1963אבל מסטרויאני
ביקש שנחשוב עליו אחרת ,ואולי צדק :זה
בכלל פליני שרצה להיראות כמו מסטרויאני,
ולכן כתב עבורו את התפקיד של גואידו ,אליו
קיווה להידמות (מעין וריאציה על היצ'קוק,
עליו נאמר שרצה להיות כמו קרי גרנט ,וקיווה
שיחשבו שהוא דומה לג'ימי סטיוארט).
המישחק עבורו היה עניין של קלות דעת רחוקה
מהפעילות המיוזעת הקרויה עבודה .מסטרויאני
היה שחקן מעורב אבל לא טוטלי ,אף פעם לא
טוטלי ,שומר תמיד על מרחק נגיעה מהדמות.
שחקן טבעי ,שקפץ לתפקיד ללא הכנות
מרובות ,ללא ניתוח ואנליזה מדוקדקת .כדי
להצדיק את שיטתו (או היעדר השיטה) נהג
להסתמך על דידרו ,שביקש להעלות על נס
שחקנים החפים מכל ביקורת עצמית עד כדי

חוסר מודעות עצמיתֶ ,ש ֵּכן שחקן המפתח
ביקורת עצמית מרובה מדי עלול להיחסם
ולחשוש מלהיות מגוחך ,וזה עלול לשתק.
מסטרויאני היה זקוק לתמימות ,לקפיצה אל
המים ,למעשה הקודם לאמונה ,והצלילה פנימה
הייתה בעיניו רק התוצאה.
מרצ'לו מסטרויאני התבסס כשחקן קולנוע
בימי תור הזהב של הקומדיה נוסח איטליה,
אבל לוהק תמיד גם במלודרמות רומנטיות .את
שני הפרסים המשמעותיים הראשונים קיבל על
תפקידיו בסרטים "ימי אהבה" ( ,)1954קומדיה
של ג'וזפה דה סאנטיס ,ו"לילות לבנים"
חמור–הס ֶבר של לוקינו ויסקונטי
ֵ
( ,)1957סרטו
(המבוסס על הרומאן של דוסטוייבסקי).
חומר הגלם של מסטרויאני הוא אי–השקט
הפנימי ,הנוירוזה ,החרדה ,הפחד מהבדידות,
הכישלון והמוות .בהתאם לסגנונו של הסרט,
אלה מתגלים במופעים הנעים בין התרוצצות
מתמדת לבין הקיבעון .פליני ,שהפקיד בידיו
של חברו הטוב את השתקפויות חייו בסדרת
סרטים סמי–אוטוביוגרפיים — "לה דולצ'ה
ויטה" (" )1960שמונה וחצי"" ,אינטרוויסטה"
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( ,)1987ובמידת מה גם "ג'ינג'ר ופרד" (— )1986
סמך על ההתרוצצות .ואילו אצל מיכאלאנג'לו
אנטוניוני ,שבשל אותה הפגיעּות המובנית של
מסטרויאני ליהק אותו בסרט "הלילה" ()1961
בתפקיד הסופר הבוגדני ,הקיבעון הוא המאפיין
את מצב הצבירה ,אגואיזם סטרילי מענה .זו
פגיעּות שהופכת למועקה מכבידה אשר אינה
מאפשרת כמעט כל תנועה.
מסטרויאני לא היה מרוצה מהתפקיד הסטאטי
הזה ,וטען שאילו גילם אותו שוב ,היה מחצין
יותר את הרגשות ,ופועל באלימות פיסית
ניכרת יותר .לדבריו ,הוא חש חופשי יותר מכל
על הסט של פליני .הוא מתאר את העבודה עם
חברו הטוב כתהליך משחרר בעיקר מתסבוכת
חיי המשפחה שלו" :בזמן שעבדנו על 'לה
דולצ'ה ויטה' ,הרגשתי חופשי ובהרמוניה עם
עצמי ,עם החולשות שלי ,הפגמים והלאקונות
שלי .הפסקתי לחשוש מלראות את עצמי כמו
שאני באמת .הייתי חופשי ,חופשי באופן עמוק
ומאושר!"
המסיכות שהלביש עליו פליני תאמו את
מידותיו להפליא ,ולא היה צורך לגמוא את
כברת הדרך הנוספת כדי להגיע אל התפקידים
שגילם .פליני איפשר לו לוותר על תחושת
הזיוף המלווה לעיתים את עבודת השחקן .הוא

ביטא את עצמו באמצעות התפקידים שפליני
הציע לו .החיים על הסט היו חייו האמיתים.
הוא שמח לגלם את התפקידים שהוצעו לו ,לא
מפני שהם היו הוא ,אלא מפני שהם נתפרו
למידותיו ,מסיכות נוחות.
שמחת המישחק של מסטרויאני מתגלה בכל
גדולתה בסדרת הקומדיות בהן השתתף לצידה
של סופיה לורן ,ולא פעם תחת שרביט הבימוי
של ויטוריו דה סיקה .מישחקי המסיכות של
מסטרויאני (פעם שפם קטנטן מגוחך ,פעם
שיער שמנוני אסוף ברשת) איפשרו לו להישאר
תמיד קרוב אל עצמו ,ובכל זאת להיות אלף
פרצופים אחרים :בעל בוגד ובעל נבגד ,גבר
פשוט וגבר אמיד .ב"נישואים נוסח איטליה"
( )1964הוא גילם גבר מתנשא המסרב להתחייב
ואם ילדו .ברגע
כבר כמה עשורים לאשת יצועו ֵ
השיא ,כשהבנים של הזונה בעלת לב הזהב
פונים אליו ב"צ'או אבא!" ,מתגלה מתחת
לשפם הקשוח חצי חיוך שכולו חום ,גאווה
ומבוכה .זה הרגע ,כמו בקומדיה דל ארטה,
שהשחקן מסיר את המסיכה וחושף את פניו
האמיתיים בפני הקהל.
מסטרויאני שמחוץ לאור הזרקורים נהג
להתבדח ולהשתטות .כשהגיע ,בלוויית תיאו
אנגלופולוס ,לבכורה הישראלית בקולנוע "גת"

בתל אביב ,הגיח מהדרגנוע כשהוא צולע באופן
מדאיג ,כך נכנס לאולם ופגש בקהל הנדהם,
ואז ביצע פעולת שחרור גרוטסקית והרגל שבה
לתיקנה .אבל אין לטעות בו" .אבא מרצ'לו,
איש אירוני וקליל ,אבל לעולם לא שטחי",
אמרה עליו ברברה ,בתו מאשתו הרשמית
היחידה .על הטענה שאינו מפסיק לשחק גם
מחוץ לבמה ענה הליצן" :לפעמים אתה לוקח
הביתה את המסיכה ואת התלבושת .אם אתה
נבל או סתם פחדן ,זה יכול להיות מאוד נוח
להשתמש בדמות שהבאת מהעבודה .אתה
נקלע לסיטואציה מסוימת ,ואתה חושב לעצמך:
עכשיו אני אשחק את הדמות האקסצנטרית
ההיא ואציג עצמי עם אישיות מסקרנת .אולי זה
יעבוד? מי שחושב עצמו לאפרורי ,קצת תוספות
צבע יכולות בהחלט לסייע .אני אומר זאת כי
כך עשיתי לפעמים ,אבל לא כי התפקידים
אחרי אל תוך חיַ י
ַ
השתלטו עלי ,או כי סחבתי
הפרטיים את רוחות התיאטרון והקולנוע שמהן
לא יכולתי להשתחרר .לא ולא ,עשיתי זאת
תמיד מתוך בחירה!"
הוא היה מודע היטב לדיסוננס המהותי
שבעבודת השחקן .מצד אחד ,השאיפה
לאותנטיות וההתכוונות אל המציאות ,ומצד
אחר ,הבריחה מהם ,ההתחנפות לקהל,

> מסטרויאני ב"מגדל הדבורים" של תיאו אנגלופולוס
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> מסטרויאני ב"אנריקו הרביעי" של מרקו בלוקיו

וההסתתרות הפחדנית מאחורי המסיכה .ברגע
של חומרה עצמית התוודה" :קל יותר לשחק
חיים של אחרים ולהעמיד פנים מאשר לחיות
את חייך עם כל הקמטים הפרטיים שלך.
המישחק הוא התחמקות ממחויבות כלפי עצמך,
כלפי האחרים ,כלפי החיים והחברה" .והוסיף:
"איני מבין למה השחקנים האמריקאיים
האלה צריכים לסבול כל כך כדי להזדהות עם
הדמויות שהם מגלמים .אני פשוט משחק .זה
מאוד משעשע .אין כל סבל" .ובהתייחסות
לרוברט דה נירו בסרט "השור הזועם" ,הוסיף:
"השחקן מטבעו הוא יצור פלאי שיכול להחליף
זהויות .אם אינך יודע אין לעשות זאת ,עדיף
שתחליף מקצוע .מגוחך בעינַ י שכדי לגלם נהג
מונית או מתאגרף הם [השחקנים האמריקאיים]
מבלים חודשים כדי ללמוד את חיי נהגי המונית
או את משקל המתאגרפים" .אם כן ,תיאוריה
ופרקטיקה לחוד .אבל ,היו אלה שלושה שחקנים
אמריקאיים שעקפו אותו בישורת האחרונה
בדרך אל האוסקר :גרגורי פק ב– ,1963ריצ'רד
דרייפוס ב– ,1978ומייקל דגלאס ב–.1988
כבר בשיא הקריירה שלו החל לשלב סרטים לא
איטלקיים בפילמוגרפיה שלו .הוא שיחק "את
עצמו" לצידן של בריז'יט בארדו ,קתרין דנב,
פיי דאנאוויי ואחרות ,ופילס את דרכו אל מחוץ
לגבולות האיטלקיים ,כמו ניבא את דעיכתו

העתידית של הקולנוע האיטלקי ,וחיפש
אתגרים מחוץ למולדת .בשנותיה האחרונות של
הקריירה שלו הפכה הפעילות הבינלאומית שלו
לעיקר העשייה שלו .מבלי לעבור מודיפיקציה
הוא הצליח לעבור לז'אנרים ולסגנונות
אירופאיים מגוונים .ובניגוד לשחקנים אחרים,
הוא גילם כמה מתפקידיו הגדולים דווקא בשלב
זה של חייו .בסרטיו של תיאו אנגלופולוס,
"מגדל הדבורים" ( )1986ו"הצעד המושהה של
החסידה" ( ;1991בארץ הוא נקרא "על רגל
אחת") ,הוא גילם גברים מבוגרים ,מובסים,
דיכאוניים ,נשכחים ,שאינם מסוגלים להתעדכן
ולחיות את החיים העכשוויים ,והם מכוונים
עצמם אל העבר ומסתגרים בו .גם בעין בלתי–
מזוינת קל לזהות בתפקידים הבשלים האלה את
מסטרויאני הצעיר יותר ,עם הפחדים והחולשות
מהם לא נפטר עד הסוף.
מסטרויאני לא "עשה" סרטים ,הוא רק
שיחק בהם .הוא לא היה מסוג השחקנים
שמתנפלים על התסריט ,כובשים ומעכלים
אותו כאילו היה חלק מהם .הוא תמיד "שיחק
בסרט" ,או "השתתף בו" ,ומעולם לא נתפס
אומר ,כמו רבים מהקולגות שלו" ,אני עושה
עכשיו סרט" .את קריאת התסריט הוא תיאר
כהתאהבות זמנית ,פלירט ,סטוץ .לכל היותר
תיאר את תהליך ההזדהות עם הדמות כטרנספר

פסיכולוגי ,וזאת אולי כמחווה לפליני ,שניהל
רומן אינטנסיבי עם הפסיכולוגיה של יונג.
בתחום אחד — התחום הרומנטי — ביקש תמיד
להדגיש את הקו המפריד בין התפקידים שגילם
לבין אופן ניהול חייו .הוא סירב לקבל על
עצמו את דמות הגבר הפתיין" :הוקפתי נשים
יפות ,והן אלה שפיתו אותי" .הוא שכח לציין
שהיפות האלה (סילבנה מנגאנו ,קתרין דנב
ופיי דאנאוויי ,אם להזכיר את המשמעותיות
יותר) אולי פיתו אותו תחילה ,אך גם עזבו אותו
ביוזמתן לבסוף .והיה לו גם תיקון שהרעיף על
הביוגרפים המקצועיים שלו" .זה כלל לא מדויק
שכל חיי גילמתי את המאצ'ו האיטלקי ,המאהב
הלטיני הווירילי .הרי לבשתי חצאית ,שיחקתי
פחדנים אימפוטנטים המסתתרים מאחורי
השפם ,הייתי גבר נבגד ונוירוטי ,והייתי גם הומו
פאתטי״ .ואכן ,אחד מתפקידיו הגדולים ביותר
היה ללא ספק בסרטו של אטורה סקולה "יום
מיוחד" ( ,)1977בו שיחק בפעם המי–יודע–כמה
גבריא ֶלה,
ֶ
לצידה של סופיה לורן ,הפעם בדמות
עיתונאי הומוסקסואל הנרדף בידי הפאשיסטים,
וחשף את הנטיות המיגדריות של הדמות בשפת
גוף מעודנת ,אלגנטית ופאתטית כאחד.
אין פלא ששאג "מתי לעזאזל יתנו לי פעם
לשחק את טרזן?!" — ובכך נעל את מסיבת
העיתונאים בפסטיבל הקולנוע בירושלים// .
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משלוש יוצא אחד
> גלגוליו של ג'ייסון בורן בקולנוע <
 -דור מזרחי -

> מאט דיימון בפוזה אופיינית לכל סרטי בורן

בחודש יולי האחרון ,לאחר המתנה ארוכה של  9שנים ,הגיע לבתי
הקולנוע בישראל "ג'ייסון בורן" ,סרט המשך ל"טרילוגיית בורן"
המצליחה שעוקבת אחר מעלליו של סוכן ה־ CIAחולה האמנזיה.
להמתנה הארוכה הייתה סיבה מוצדקת .הטרילוגיה המקורית העניקה
לצופיה חוויית פעולה סוחפת ומטלטלת ,תוך שימוש בשיטות צילום
ייחודיות ,עריכה מהירה במיוחד ופיתוח עלילתי יוצא דופן ,אלמנטים
שבעקבותיהם הצליחה הסדרה להטביע את חותמה המקורי .תוך
במאי הסדרה ,דאג לימן ופול
ֵ
התבוננות בסרטים השונים והגישות של
גרינגראס ,ניתן להבחין בהבדלים הקולנועיים בין השניים ,ואף להבין
את חשיבות הסדרה בעולם סרטי הפעולה והריגול.
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> מאט דיימון ב"ג'ייסון בורן" של פול גרינגראס

את דמותו של ג'ייסון בורן יצר הסופר האמריקאי
רוברט לדלום ,שבין  1980ל־ 1990כתב את
שלושת הספרים עליהם מבוססת הטרילוגיה
המקורית .הרעיון להפוך את הסוכן לדמות
קולנועית היה של הבמאי האמריקאי דאג לימן,
שהתפרסם כקול צעיר ומרתק בעולם הקולנוע
לאחר שביים את הסרטים "סווינגרס" ()1996
ו"גו" ( ,)1999שזכו לשבחי הביקורת .במשך
שנים החזיקו האחים וורנר בזכויות ל"זהות
כפולה" ,ספר המתח של לדלום משנת ,1980
וב־ 1988אפילו הפיקו מיני־סידרה לטלוויזיה
בכיכובו של ריצ'רד צ'מברליין המבוססת על
ספר זה .לימן ,שבמשך שנים היה חובב נלהב
של הספר ,שמח לגלות שזכויות האחים וורנר
עמדו לפוג ,ולאחר מאמצים ותחנונים רבים
הצליח לרכוש מלדלום את הזכויות לספר.
במאי הסרט הראשון בטרילוגיה" ,זהות
כפולה" — כשם הספר ,שיצא לאקרנים בשנת
 — 2002היה לימן .סרט זה היה מבוסס רק
באופן רופף על הרומאן של לדלום .ג'ייסון

בורן (מאט דיימון) הוא מתנקש שעבד עבור
ה־ .CIAבתחילת הסרט מוצאת אותו קבוצת
דייגים איטלקים צף בים ,כשבגבו שני פצעי
ירי ,והדייגים מושים אותו ומעלים אותו
לספינתם .כשהוא מתעורר ,בעודו סובל
מאמנזיה רטרוגרדית ,הוא מגלה שהסוכנות
רוצה לחסל אותו .הוא מנסה להיזכר בעברו,
ובמקביל משלם למארי (פרנקה פוטנטה) על
מנת שתעזור לו להימלט .אט אט נחשף בורן
לעוד פרטים בנוגע לזהותו .הוא מבין שהיה
סוכן ביון ביחידה סודית בשם "טרדסטון"
ושנכשל במשימת חיסול של וומבוסי ,דיקטטור
אפריקאי שהוגלה מארצו ומאיים לחשוף שמות
של אנשי  CIAאם הסוכנות לא תסייע לו לחזור
לשלטון .בנוסף ,הוא מבין שהוא דובר מספר
שפות ,שולט באמנויות לחימה ,וכי יש לו זיכרון
יוצא דופן לטווח קצר.
שלושה סוכנים ,הבולט ביניהם הוא
ה"פרופסור" (קלייב אוון) ,מופעלים על מנת
לחסל את בורן כדי להעלים ראיות הקושרות

את הסוכנות לניסיון החיסול של וומבוסי ,אך
בורן משתמש ביכולתיו ה"חדשות" ומצליח
להתגבר על תוקפיו .בורן מגיע לקונקלין
(כריס קופר) ,מפקד "טרדסטון" ,ודורש לעזוב
את הסוכנות .בסיום הסרט סוגר אבוט (בריאן
קוקס) ,סמנכ"ל ה־ ,CIAאת "טרדסטון" ,מורה
להרוג את קונקלין ,ומציג מבצע חדש בשם
"בלאקברייר".
לימן מבליט בסרטו אלמנטים רבים .ראשית,
כראוי לסרט פעולה ,לימן שם דגש באמנויות
לחימה ובמרדפים אינסופיים ,שילוו אותנו
לאורך כל הסידרה .טכניקת הלחימה בה
משתמש בורן היא קאלי ,סוג של אמנות לחימה
פיליפינית .לימן ודיימון בחרו להשתמש בסגנון
לחימה זה עקב היותו אפקטיבי במיוחד — לוחם
הקאלי מנצל את האנרגיות של היריב נגד
היריב עצמו .אמנות הקאלי אף עזרה בעיצוב
אופיו של בורן ,וניתן להבחין בכך בהתנהגותו
קרת־הרוח והאדישה .לימן בחר להשתמש
בדיימון ולא בכפיל בסצינת הלחימה של
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בורן בביתו בפאריס ,ודיימון התאמן חודשיים
שלמים לצורך סצינה יחידה זו.
לימן מרבה להשתמש בנופיהן של ערים
בינלאומיות ,כגון פראג ופאריס ,על מנת
ליצור סצינות מרדף אנרגטיות ,תוך שימוש
במרחבי העיר להעצמת אווירת המתח והכאוס.
המיזנסצינה של לימן מציגה את אירופה
כמושלגת ,קודרת ואפרורית במיוחד .הוא
בחר לצלם את הערים ,ובעיקר את פאריס,
כמעט מבלי להראות את הצדדים היפים
והתיירותיים של העיר ,במטרה להציגה
מנקודת מבטו של תושב מקומי ועל מנת
להוסיף רובד של אותנטיות לסרט .לימן מרבה
להשתמש במוסיקה אינסטרומנטלית קצבית
המעוררת מתח ותחושת ציפייה ,והוא בחר
בשיר  Extreme Waysשל יוצר המוסיקה
האלקטרונית מובי כשיר הסיום.
לימן נחשב לבמאי בלתי־מתפשר שקשה לעבוד
עימו .לסגנון בימויו הידוע לשימצה יש שם:
לימאניה .כבר מהרגע הראשון הוא עורר זעם רב
בקרב חברי הנהלת סרטי "יוניברסל" שהייתה
אחראית להפקת הסרט ,כשסירב להעביר את
הסצינות המתנהלות בפאריס למונטריאול.

בעיני שאר האנשים שעמלו ביצירת הסרט,
לימן לעיתים נראה כעוף מוזר .פרנקה פוטנטה
התלוננה שבתחילה אפילו לא היפנה מבט
לעברה והתעלם ממנה .אחרים חשבו שלא היה
מסוגל לקחת את העניינים לידיים ,להנחות את
הצוות ולקבל החלטות ,אך לימן מצידו טוען
שהוא פשוט אוהב להשאיר את כל האפשרויות
פתוחות .הוא במאי גחמני שנוטה לשנות
את דעתו לעיתים קרובות ,למורת רוחם של
המפיקים שנאלצו לבזבז מאות אלפי דולרים
ביום כדי לספק את דרישותיו המשתנות.
לימן ניסה להביע את קולו האישי בסרט
אמנותי ,אך בעקבות מריבות בלתי־פוסקות
עם הסטודיו והמפיקים ,שחשבו שאין מספיק
סצינות אקשן בסרט ,נאלץ לצלם ולהוסיף 20
דקות לא מתוכננות לראף קאט שלו .אף על פי
כן ,הלימאניה כן יצרה סרט פעולה חדשני עם
סגנון עריכה תזזיתי שפעמים יוצר תחושה של
סרט אינדי.
חברת הסרטים "יוניברסל" לא סלחה ללימן
על התנהגותו ,והמפיקים נשבעו לא לעבוד
עימו בשנית .לימן ,שבמשך שנים נאבק בניסיון
להשיג את הזיכיון לסרטי בורן ,הוחלף על־ידי

הבמאי הבריטי פול גרינגראס ,שנבחר לביים
את המשך הסידרה .למרות זאת המשיך לימן
להשתמש בלימאניה ליצירת סרטיו האחרים,
ביניהם "מר וגברת סמית'" (" ,)2005ג'אמפר"
( ,)2008וקצה המחר (.)2014
כאמור ,את שני הסרטים הבאים בטרילוגיה
ביים פול גרינגראס" :זהות במלכודת" משנת
 2004ו"זהות אבודה" משנת  .2007עלילת
"זהות במלכודת" מתחילה שנתיים לאחר זו
של "זהות כפולה" .בורן חי עם מארי בגואה
שבהודו ,אך כבר בתחילת הסרט מנסה מתנקש
לחסלם .בורן מצליח להימלט ,אך מארי נורית
בראשה .בינתיים ,בברלין ,טביעות אצבעותיו
של בורן נמצאות בזירת רצח של שני סוכני
 ,CIAאך למעשה הן הושתלו שם במטרה
להפלילו .דמות מרכזית שמצטרפת לסרט זה
היא הסוכנת פמלה לנדי (ג'ואן אלן) ,שנוסעת
יחד עם אבוט לברלין על מנת ללכוד את בורן.
לבדו ,בורן מתוודע למקרי הרצח ומתחקה
אחר לנדי .במהלך הסרט מתברר ,שאבוט הוא
למעשה האחראי הן להפללה של בורן והן
לרצח של מארי ,ועשה זאת על מנת לטשטש
את עקבות של פרשת גניבה של  20מיליון

> קלייב אואן ב"זהות כפולה" של דאג לימן
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> אליסיה ויקנאדר ב"ג'ייסון בורן" של פול גרינגראס

דולר שאותה ביצע ,והסוכנים הנרצחים עמדו
לחשוף .בורן מצליח לאתר את אבוט ומתעמת
עימו .הוא מחליט לא להרוג אותו ,אך מקליט
אותו כשהוא מתוודה על מעשיו .בורן שולח את
הקלטת ללנדי ,ובכך מוכיח את חפותו.
סגנונו של גרינגראס יוצא דופן ,והסינמטוגרפיה
שלו מבוססת על שימוש נרחב במצלמה רועדת
( .)Shaky cameraראשית ,יש להבין את
ההבדל בין מצלמה המוחזקת ביד (Hand
 )held cameraלבין מצלמה רועדת .בשיטה
הראשונה מחזיקים ביד את המצלמה במקום
להניחה על חצובה .טכניקה זאת נותנת לצלם
חופש תנועה רב ,אך היא מורגשת ,כיוון שהעין
האנושית חשה ומבחינה ברעידות המצלמה,
גם אם לרוב מנסים להפחית את היקף הרעד.
שיטה זו נמצאת בשימוש כבר שנים רבות.
השתמשו בה ,למשל ,כבר בסרט "נפוליון"
של אבל גאנס שהופק ב־ ,1927אך מי שפיתחו
במאי סגנון הסינמה וריטה
ֵ
אותה בעיקר היו
של הגל הצרפתי החדש בשנות ה־ 60של המאה
הקודמת .יתרונותיה העיקריים של המצלמה
המוחזקת ביד הם העצמת הריאליזם והענקת

מראה דוקומונטרי .לעומת זאת ,מצלמה
רועדת ,סוג של תת-סוגה של מצלמה המוחזקת
ביד ,מנוצלת על מנת ליצור רעידות מוחשיות
יותר בכוונה תחילה ,הן בעת הצילום והן בשלב
הפוסט־פרודקשן .בשיטה זו החלו להשתמש
לקראת סוף המאה הקודמת ,בסרט הפולחן
"מוות אכזרי" ( )1981של סם ריימי ,ומאז נקטו
אותה במאים רבים ,ובהם האחים כהן.
על שיטה זאת נמתחת ביקורת עזה :לעיתים
קשה לעקוב אחר המתרחש ,פעמים רבות
דמויות נחתכות מהפריים ,ותנועות המצלמה
הבלתי־פוסקות עלולות לגרום סחרחורות
ומיגרנות קלות .עם זאת ,גרינגראס משתמש
במצלמה הרועדת בצורה ייחודית ,תוך יצירת
אקשן מתמשך .תנועות המצלמה שלו מוסיפות
דרמה לסצינות השונות ,מעבירות תחושה
של אנרגיה קינטית ,ובעיקר הרגשה שהקהל
הוא חלק מן המתרחש ,ולא רק צופה פסיבי.
גרינגראס הצליח לשכלל את סגנון המצלמה
התזזיתית שלו אף יותר בחלק האחרון
בטרילוגיה המקורית.
ב"זהות אבודה" ,סיימון רוס (פאדי קונסידיין)

הוא כתב של ה"גרדיאן" שנחשף למידע על
אודות בורן ו"בלאקברייר" .בעקבות זאת מנסה
ה־ CIAלחסלו .בורן מגלה זאת ונחלץ לעזרתו,
אך נכשל — רוס נורה בידי סוכן בתחנת הרכבת
התחתית "ווטרלו" שבלונדון .נוח וסן (דייוויד
סטראתיירן) ,הסוכן האחראי על "בלאקברייר",
ופמלה לנדי פותחים במרדף אחר בורן ,מפני
שבתחילה הם מאמינים שהוא הגורם המדליף.
ניקי פרסונס (ג'וליה סטיילס) ,סוכנת שכבר
הופיעה בסרטים הקודמים בטרילוגיה ,מסייעת
לבורן לאתר את מיקומו של ניל דניאלס (קולין
סטינטון) ,המקור האמיתי של רוס .וסן מנסה
להיפטר מדניאלס ופרסונס ,ואף מצליח לחסל
את דניאלס ,אך בורן מציל את פרסונס.
תוך עיון במסמכים בתיקו של דניאלס ,מגלה
בורן את הכתובת הראשית של לשכת ה־CIA
בניו־יורק ,שם מנהל וסן את "בלאקברייר".
לנדי גם היא משתפת פעולה עם בורן ,ולכן הוא
מביא לה מסמכים שמצא על "בלאקברייר".
בורן מאתר את ד״ר אלברט הירש (אלברט
פיני) ,שבעבר ניהל את האגף הפסיכולוגי של
"טרדסטון" ,ומתעמת עימו .במהלך השיחה בין
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השניים נזכר בורן שהוא עצמו בחר להתנדב
ליחידה הסודית ,אך מסכם באומרו שהוא ״כבר
לא ג'ייסון בורן״ .בסופו של דבר חושפת לנדי
את המידע על "בלאקברייר" ,ובעקבות כך וסן
והירש נעצרים.
למרות של"זהות במלכודת" יש קצב זריז,
"זהות אבודה" הוא ללא ספק המהיר מבין
השניים ,עם עלילה תמציתית ומרוכזת יותר,
ומצלמה רועדת שנעה מבלי לבלום .אכן,
"זהות אבודה" שינה את כללי המשחק של
עולם סרטי הפעולה .אם "זהות כפולה" של
לימן נעה בקצב של גלגל ענק ,גרינגראס בנה
את "זהות במלכודת" כקרוסלה ,ואת "זהות
אבודה" — כרכבת הרים .המידע נזרק לעבר
הצופה במהירות שיא ,והעריכה של הסרט,
שזכתה בפרס האוסקר לעריכה הטובה ביותר,
לעיתים כוללת  4זוויות צילום שונות בפרק זמן
של שנייה אחת .המיזנסצינה של גרינגאס שמה
דגש בצבעים ,והוא מרבה לשלב בין גוונים

קרים וחמים .בניגוד לגוון הירוק הבולט ב"זהות
במלכודת" ,ל"זהות אבודה" גוון כחול דומיננטי,
מה שיוצר את התחושה שזהו מעין סרט מרגלים
קלאסי ,כאילו התרחש במהלך המלחמה הקרה.
בנוסף ,ב"זהות אבודה" קיימים צבעים חמים
עזים במהלך סצינת המרדף המפותלת על גגות
בניינים בטנג'יר היוקדת שבמרוקו .שילוב זה,
של להט וכפור ,מצליח לעורר ולהגביר את
מערבולת התחושות בקרב הצופים.
גישתו של גרינגראס לסרטי בורן שונה מזו של
לימן .ב"זהות כפולה" ניסה לימן ליצור סרט
מתח ופעולה שמתפתח בקצב מסורתי ואיטי
יותר .פעמים רבות הוא משתמש במצלמה
המוחזקת ביד ,אך נמנע משימוש במצלמה
רועדת .הסרט אינו ממהר ,ובכך מאפשר
לצופים לעכל את מה שהם רואים ,ולהגות
בפעולותיו של בורן" .זהות כפולה" מבוסס
יותר על הדמויות מאשר על האקשן .הקשר
הרומנטי של בורן עם מארי מוסיף נשמה ועומק

אינטימי לסרט ,ובמקביל חושף אותנו לעולמו
הפנימי ולמחשבותיו של בורן .גרינגארס אכן
שואל מרכיבים רבים מסרטו של לימן :הוא שם
דגש באמנויות לחימה ובמרדפים ,מצלם בערים
בינלאומיות כגון לונדון ומדריד ,ומשתמש
בפסקול דומה .אך גרינגראס רוצה להעניק
לצופיו את האפשרות לחוות ,ולא רק לצפות.
הוא מתזמן את הפעולה בצורה וירטואוזית,
והעלילה מתפתחת במהירות מואצת שאינה
מאפשרת לצופים לחשוב ,כיוון שאירוע או
מע ֶבר לפינה.
מרדף חדש תמיד מתנהלים ֵ
גרינגראס ,בניגוד ללימן ,אינו משתמש כלל
במוסיקה במהלך סצינות הלחימה של בורן,
ובתחילת סצינת הקרב בטנג'יר הוא קוטע
את המוסיקה באופן כה פתאומי ,עד שהריכוז
של הצופה מופנה כולו לעבר התנועות
האינטנסיביות של בורן ויריבו .אפשר לומר
שגרינגראס "מעלה הילוך" בסגנונו של לימן,
תוך שימוש במרדפים ארוכים ומורכבים
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יותר ,בדיאלוגים לקונים וענייניים ,ובמצלמה
תנודתית במיוחד.
חשוב לציין ,שקיים סרט ספין-אוף לסדרת
ג'ייסון בורן — "זהות גנובה" משנת ,2012
אשר עוקב אחר הסוכן ארון קרוס (ג'רמי רנר)
ופרויקט ביון נוסף בשם "אאוטקאם" .סרט זה
ביים טוני גילרוי ,שהשתתף בכתיבת שלושת
התסריטים של הטרילוגיה המקורית ,אך
עוסק בבורן באופן עקיף בלבד .במשך שנים
רבות ערגו מעריצי הסידרה לסיקוול ל"זהות
אבודה" ,שיתמקד בבורן .הם התחננו ואף דרשו
סרט נוסף מדיימון ומגרינגראס ,שנהפך לבמאי
המייצג של הסדרה ,ובסופו של דבר התמדתם
השתלמה והם קיבלו את מבוקשם.
הסרט החדש בסדרה" ,ג'ייסון בורן" ,עוקב אחר
חייו של בורן כעשור לאחר סיום עלילת "זהות
אבודה" .בורן חי ביוון ומתפרנס מהשתתפות
בקרבות איגרוף .פרסונס מנסה למצוא מידע
על פעולות בלתי־חוקיות של ה־ CIAולהדליף

אותו לרשת .היא מגלה מסמך על הליך הגיוס
של בורן לסוכנות ומיידעת אותו על כך .רוברט
דיואי (טומי לי ג'ונס) ,מנהל ה־ ,CIAוהת'ר לי
(אלישיה ויקנדר) ,ראש חטיבת מבצעי הסייבר
של ה־ ,CIAמנסים לאתר את פרסונס ,ואף
שולחים סוכן המכונה ה"נכס" (ונסן קאסל) על
מנת לחסלה .במקביל ,מסופר על אהרון קאלור
(ריז אחמד) ,מנכ"ל של חברת מדיה חברתית
בשם "דיפ דרים" ,שבעבר מומנה בידי דיואי
במטרה להפוך אותה לכלי למעקב המוני.
בורן מגלה שאביו עבד עבור ה־ ,CIAואף היה
שותף בהקמת "טרדסטון" .בינתיים מתעוררות
מחלוקות בין לי לבין דיואי .לי מעוניינת לגייס
מחדש את בורן ל־ ,CIAאך דיואי נותן הוראה
ל"נכס" להרוג אותו .בורן מגלה שמי שהרג את
אביו אינם טרוריסטים ,כפי שתמיד האמין ,וכי
דיואי היה אחראי לרציחתו .במקביל ,קאלור
תוהה בנוגע למוסריות מסירת המידע האישי
של משתמשי "דיפ דרים" לסוכנות .דיואי,

שמפסיק לסמוך על קאלור ועל לי ,מנסה
להיפטר גם מהם ,אך בורן מצליח למנוע את
החיסול של קאלור ,מתעמת עם דיואי ,ואף
הורג את ה"נכס" .לי מנסה לגייס את בורן
לסוכנות בשנית ,אך הוא נעלם מפני שאינו
בוטח בה.
למרות הציפיה הרבה ל"ג'ייסון בורן" ולאיחוד
בין גרינגראס לדיימון ,ההרגשה הכללית
היא שהפרק הנוסף בסדרה מיותר ורובוטי,
והוא מעורר אכזבה רבה אף בקרב מעריצים
מושבעים .עוד לפני יציאת הסרט לאקרנים
הודה גרינגראס עצמו ,שחשש כי לא יוכל לעמוד
בציפיות הקהל .על אף שיֵ ש בסרט סצינות
פעולה רבות והמצלמה הרועדת עדיין כאן,
הוא נכשל בעיקר עקב עלילתו הדלה .ראשית,
קיים קשר מועט בין הטרילוגיה המקורית
לפרק זה .לדוגמא ,פרסונס היא הדמות היחידה
מלבד בורן שהופיעה בטרילוגיה ,אך היא
מתה בשלב מוקדם בסרט .עלילת המשנה על
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המדיה החברתית גם היא לוקה בחסר — היא
אינה מתחברת היטב לשאר האירועים ,ונוצרת
תחושה שהיא בנאלית ומיותרת.
למעשה ,הבעיה העיקרית של עלילת המשנה
היא קטיעות פתאומיות ונשנות של סצינות
האקשן ,שהן עיקר כוחן של הסידרה .גם סצינות
אלו לוקות בחסר ב"ג'ייסון בורן" :לעיתים
המצלמה נעה בתנועות מהירות אף יותר
מאלו שבסרטים הקודמים ,כך שכלל לא ניתן
לעקוב אחר המתרחש .בסין ,בה הוצג הסרט
בגרסת תלת־מימד אקסקלוסיבית לאסיה ,חשו
צופים רבים בחילה במהלך ההקרנה ,ואחדים
מהם אירגנו מחאה בדרישה להחזר כספם .אין
להתעלם מכך שזהו גם הסרט הראשון בסידרה
שנכתב בלא השתתפותו של גילרוי :את
התסריט כולו כתבו גרינגראס וכריסטופר רוז.
לפרקים מצליח גרינגראס להציג הבזקים של
יכולתו המרשימה כבמאי ,אך לא כתסריטאי.
סוגיה זאת מעלה את השאלה ,האם סוד הקסם
של הסדרה טמון בגרינגראס או בגילרוי ,ואולי
דווקא השילוב בין השניים הוא הקלף המנצח.
בחּובֹו לבורן? דיימון אומר
ּ
מה טומן העתיד

שהוא מוכן להניח לו ,אך אמר זאת גם לאחר
שהשתתף ב"זהות אבודה" .גרינגראס מצדו
טוען שהוא מוכרח לקחת הפסקה ,אך לא
מוכן לעשות את הטעות שעשה בעבר ,ולומר
שלעולם לא ישתתף בסרט נוסף .כך או כך,
נראה ששיתוף פעולה בין גרינגראס לגילרוי
אינו סביר ,שכן לשניים היו מחלוקות עמוקות
בעת צילום "זהות אבודה".
למרות הכישלון של "ג'ייסון בורן" ,הטרילוגיה
המקורית ודמותו של בורן עודן אהובות במיוחד.
בורן מפר את כללי המשחק של הסוכן המצוי:
בניגוד לגיבורי סדרות פעולה וריגול אחרות,
כמו ג'יימס בונד ,בורן עובד בעיקר לבדו ,ללא
גאדג'טים מתוחכמים או נערות בונד .הוא יותר
ספקני ,ונמצא מחוץ למערכת ולסוכנות ,אך
גדולתו האמיתית נעוצה בעובדה שהוא דמות
מוסרית המתנגדת לאלימות ולהרג ,ומנסה
לעשות את הדבר הנכון .בדיוק כשם שבורן
תמיד מצליח להינצל בכל מרדף ומרדף ,כך גם
סרטיו שורדים את מירוץ הזמן ,ו"טרילוגיית
בורן" נותרת טבועה בתודעתנו כיצירה מופלאה
של עולם סרטי הפעולה// .
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דפים מתוך

יומן*

> על כמה רגעים מתוך צילומי "חייה הכפולים של ורוניק" <
 -קז'ישטוף קישלובסקי -

מתוך גיליון "פוזיטיף" מס׳  | 687תירגמה :עדנה פיינרו

> אירן זאקוב בפרק הצרפתי מתוך "חייה הכפולים של ורוניק"

קטעים אלה ,מתוך יומנו של אחד הבמאים הגדולים של הקולנוע
בכל הזמנים ,פורסמו לראשונה בירחון קולנוע אוסטרי בשם
"דו" ,אחר כך בכתב העת הפולני באותו השם ,ולאחרונה
בירחון הצרפתי "פוזיטיף" .קטעי היומן הם מ ,1990-והם
עוסקים בעבודה על הסרט "חייה הכפולים של ורוניק" ,מעשה
בקשר מיסתורי מוזר בין שתי נשים צעירות ,זהות מראה,
אחת מפולין ,השנייה צרפתייה ,שנפגשות רק פעם אחת
באקראי ,בכיכר העיר בקרקוב .השחקנית השווייצרית אירן
ז'אקוב גילמה את שני התפקידים ,מחציתו של הסרט צולמה
בפולין והמחצית השנייה בצרפת ,והייתה זאת הפעם הראשונה
שקישלובסקי יצא לביים סרט במערב .הנה הצצה יוצאת דופן
למציאות ולהגיגים היומיומיים של אמן קולנוע גדול.
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זה הקור ,הגשם ,הבוץ ,פנסי התאורה הענקיים .זה אוסף שלם של
עיסוקים מעצבנים ,ומרגע מסוים ,זה משעבד את כל חייך ,את המשפחה,
את הרגשות ,את החיים הפרטיים .אני מניח שנהג רכבת ,סוכן מכירות
או פקיד בבנק יכולים לומר דברים דומים .הצדק ודאי איתם ,אבל אני
עושה סרטים וכותב על העבודה שלי .עוד מעט אהיה בן  .50אולי צריך
כבר לחדול מכל העניין הזה .איני יכול עוד לסבול את השחקנים ,את
הצלמים ,את מזג האוויר ,את ההמתנה ,את העובדה ששום דבר לא יוצא
בדיוק כפי שאני רוצה .אבל אסור לחשוף את זה ברבים .במיוחד לי.
קשה לי להסתיר מפני הצוות שלי עד כמה אני חסר סבלנות .אני חושד
שהרגישים ביניהם יודעים עד כמה אני סובל .מה זה בעצם אכפת לקוראי
הירחון " ?"Duמאומה ,מלבד אולי כמה יוצאי דופן .אני נוהג להרצות
מדי פעם בשווייץ בפני חברים למקצוע ,תסריטאים ובמאים .אני כותב
את הדברים האלה כדי לאשר את מה שאמרתי גם להם .אם יש הנאה
כלשהי בבימוי סרטים ,משלמים עבורה ביוקר .והיא נדירה ביותר.
> אירן ז'אקוב בפרק הפולני מתוך "חייה הכפולים של ורוניק"

יום רביעי
זה כמה שבועות ,אם לדייק ,מן הרגע הראשון שבו התחלנו לעבוד על
התסריט ,אנחנו שוברים את הראש כדי למצוא את השם המתאים לסרט.
בפולין המצב הרבה יותר פשוט .הפרסומת מסביב לסרט אינה חשובה
כל כך ,ולכן היה לי תמיד זמן למצוא את השם המתאים אחרי שסיימתי
את העריכה .בצרפת צריך לבחור את השם הרבה יותר מוקדם ,והמפיק
מוטרד מן העובדה שקשה לי להחליט .שמו של התסריט ,במקור ,הוא
"נערת המקהלה" .אולי זה לא מצלצל כל כך טוב ,אבל זה מתאר בדיוק
את גיבורת הסרט .היא נערת מקהלה .שמה של הגיבורה הוא ורוניק,
וכבר מן הרגע הראשון חשבתי שזה יכול להיות שם טוב לסרט כולו.
אבל מסתבר שההברה האחרונה של השם זהה ,בשפה הצרפתית ,למילה
גסה המתארת יחסי מין .מובן שנטשנו מייד את הרעיון .המפיק הוא
חובב ג'אז ,והוא מציע שמות של קטעי ג'אז מפורסמים — Unfinished
 — Girl, Alone togetherאבל זה נראה לי קצת נפוח ויומרני ,אז שוב
מוותרים .אנחנו מסכימים כולנו שהשם  ,Doublureשפירושו כפילה,
נשמע טוב .אבל פירוש המילה בצרפתית הוא גם "ביטנה של בגד" וזה
בוודאי לא בא בחשבון .אשתי ובתי מציעות שמות מכל הבא ליד ,עוזרי
במאי קוראים בשקדנות את כל הסונטות של שייקספיר מתוך הנחה
שהוא ידע על מה הוא מדבר .אני עובר ברחובות העיר וקורא את כל
המודעות ,את כל כותרות העיתונים ,ומחפש כל הזמן שם אינטליגנטי.
הצעתי לכמה חברים שנעשה תחרות נושאת פרסים .בינתיים אנחנו
עומדים על "חייה הכפולים של ורוניק" ,אבל סביר להניח שזה לא יהיה
השם הסופי .זה מצלצל לא רע בפולנית ,בצרפתית ובאנגלית ,זה הגיוני
מבחינה מסחרית ,לפני שרואים את הסרט ,וזה מתאים לתוכנו כאשר
צופים בו .יש לשם רק חיסרון אחד :גם אני וגם המפיק איננו משוכנעים
שזה השם הנכון ,וחושבים שניאלץ לשנות אותו אחרי שנתחיל לצלם.

יום חמישי
חששתי שהעבודה בצרפת מתנהלת בצורה שונה לגמרי מזו שבה הורגלתי
בפולין ,אבל הסתבר שלא הייתה לכך סיבה מוצדקת .כל הצוות הטכני
מוכן לעבוד ושולט היטב במקצוע .היחס שלהם חם ואוהד ,והם מתפלאים
לראות שאני מגיע ראשון לאתר הצילומים ,יחד עם הצלם ,ובסוף היום,
במקום לעלות למכונית שממתינה לי ולנסוע משם ,אני עוזר להעמיס
את הציוד על המשאית .הם אינם מניחים לי לעשות זאת ,הם סבורים
שיש חלוקה ברורה של העבודה .אני סבור אחרת ,לדעתי כולנו שותפים
בעשיית הסרט ,וגם אם כל אחד מאיתנו צריך להיות אחראי לתפקיד
שמוטל עליו ,כולנו יחד אחראים להצלחת המבצע.
יש בעיה אחרת שמטרידה אותי .על בימת הצילומים ,כל אחד ממלא
את התפקיד שלו ,הצלם מתעסק במצלמה שלו ,מהנדס הקול במיקרופון,
החשמלאים מציבים את התאורה ,רק אני מסתובב עם ידיים בכיסים ולא
עושה מאומה .אני מפקיד את התסריט בידי נערת התסריט ,מטייל אנה
ואנה ,כאילו אין לי בעצם מה לעשות .זה לפחות הרושם שעשוי להתעורר.
אני כמובן הבמאי ,אני אומר כמה מילים לצלם ,משוחח עם השחקנים,

יום ראשון
הצילומים של "חייה הכפולים של ורוניק" נמשכים .סרט ,זה לא קהל
נלהב ,פסטיבלים ,ביקורות ,ראיונות עיתונות .זה לקום כל בוקר ב־.6

> אירן ז'אקוב עם יז'י גודאיקו
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יום שישי

> קז'ישטוף קישלובסקי

נותן כמה הוראות ,משנה כמה מילים בדיאלוג ,לפעמים יש לי איזה רעיון
מבריק .אבל הידיים שלי בטלות מעבודה .אני זוכר שעבדתי עם הצלם
ויטק זדורט על אחד מפרקי "עשרת הדיברות" .הוא לא חדל להתבונן
בי .זאת הייתה הפעם הראשונה שעבדנו יחד ,והייתה לנו בהחלט שפה
משותפת .יום בהיר אחד הוא אמר לי" :הבמאי הוא איש שעוזר לכולם".
ההגדרה הפשוטה הזאת מאוד מצאה חן בעיני .חזרתי עליה בפני הצוות
שלי כאשר הם מחו על כך שאני סוחב את גלגלי הסרט ומעמיס אותם על
המשאית .הם הניעו בראשם והניחו לי לסחוב את הגלגלים.
יום ראשון
אני שומע ברדיו חדשות מפולין .אני מכבה את המכשיר אחרי דקה .אולי
זה משום שאני כולי נתון בתוך הסרט ,אבל האמת היא שזה לא מעניין
אותי .בכלל לא.

העריכה היא השלב היחיד בעבודת הכנה של סרט שאני אוהב באמת.
אני מאמין שסרט טוב באמת נוצר בחדר העריכה .הצילומים הם בעינַ י
איסוף של חומרי גלם ,שמציעים אחר כך אפשרויות התחברות שונות.
המ ַר ּבית כשאני
אני משתדל לביים כך שאשאיר לעצמי את מידת החופש ְ
מגיע לחדר העריכה .מובן שהעריכה היא בראש וראשונה הדבקת שני
קצוות של סרטים זה לזה לפי כללים מסוימים ,אותם צריך תמיד למלא
ולפעמים גם לסטות מהם .אבל לעריכה יש גם מובן במישור אחר .הכוונה
למבנה של הסרט ,למישחק שבינך לבין הצופה ,לדרך שבה אתה מוביל
אותו ובונה את המתח בתוך העלילה .יש במאים שלדעתם ,כל הדברים
האלה נמצאים כבר בתוך התסריט .הם מאמינים בכך ,אבל לדעתי,
נשמתו של הסרט מתהווה רק בתוך חדר העריכה .במהלך הצילומים
אני יושב שם בערבים ,אני מבלה שם את ימי הראשון ,ונשאר שם כמה
שאפשר יותר אחרי תום הצילומים .אני משתדל להרכיב גירסה אפשרית
ראשונה מהר ככל האפשר ,מבלי להקפיד על פרטים.
הגירסה הזאת נשענת על התסריט עם השינויים שהכנסנו בו במהלך
הצילומים .ברגע שמציגים אותה בפנינו ,מבחינים בטעויות ובחזרות
המיותרות של התסריט ,והאופי השטחי שלו נחשף לעין .אני חוזר מייד
להכין את הגירסה השנייה ,חותך את הסצינות המיותרות ,משנה את
הסדר שלהו ,ואחר כך ,כשרואים את התוצאה ,מסתבר שהייתה לי נטייה
להגזים .הגירסה שלישית ,שבה אני מחזיר חלק מן הדברים שהוצאתי
קודם לכן ,מתקרבת כבר ְלמה שאפשר לכנות בשם "סרט" .זה חסר עדיין
את הקצב והדגשים הדרושים ,אבל מתחיל להסתמן בו צל של סדר.
בשלב הזה אני מקרין את הסרט לעצמי כל יומיים ,לפעמים אפילו כל
יום ,כדי לבדוק את כל האפשרויות שחומר הגלם מציע לי ,כשאני מוסיף
או מבטל קטעים כאלה ואחרים .כך נוצרות ,בזו אחר זו ,שבע או שמונה
גירסאות שהן שונות במהותן זו מזו .כתוצאה מכל העבודה הזאת מתחילה
להצטייר גירסה ,פחות או יותר ,של הסרט .רק אז אנחנו מתחילים לעבוד
על הפרטים ,לחפש את הדגשים והחיבורים ,לבדוק קצב ואווירה .אני
נמנה עם הבמאים שאינם מתקשים להיפרד מחומר גלם שאינו מתאים

יום שבת
אנחנו מצלמים .אנחנו נמשיך לצלם גם ביום ראשון ,עם צוות מוקטן,
רק כמה אנשים שהסכימו לכך ואינם מתלוננים .נעים לפגוש אנשים
שאוהבים את המקצוע שלהם.
יום חמישי
כמה עיתונאים איטלקיים הגיעו לאתר הצילומים .הם מבקשים לדעת מה
ההבדל בין צילומי סרט במזרח לצילומים במערב .הם אינם שבעי רצון
כלל כשאני אומר להם שאין כלל הבדלים משמעותיים .יש בכל זאת הבדל
קטן ,לרעת העבודה בצרפת .איני שבע רצון מהפסקת הצהרים הממושכת
באמצע היום .היא מפריעה לריכוז בעבודה .האיטלקים מרוצים ,ממהרים
לרשום את ההערה .האם יכול להיות שאין באיטליה הפסקת צהרים? או
שמא הם מאוד רוצים למצוא נקודה חיובית במזרח.

> אירן ז'אקוב בפרק הפולני מתוך "חייה הכפולים של ורוניק"
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> אירן ז'אקוב ופיליפ וולטר בפרק הצרפתי מתוך "חייה הכפולים של ורוניק"

להם .איני מצטער על סצינות מוצלחות ,יפות ,יקרות ,או כאלו שקשה
לבצע ,אפילו לא על מישחק מעולה .אם כל אלה אינם מתאימים לסרט,
אני מוותר עליהם בלי שום נימה של צער ,אפילו במידה מסוימת של
הנאה .ככל שהקטעים האלה יהיו טובים יותר ,קל לי יותר להיפטר מהם,
משום שאינני עושה זאת בגלל האיכות שלהם ,אלא משום שהם אינם
משרתים את המטרה שלי.
תחושת חירות משתלטת עלי בחדר העריכה .מובן שאינני מזלזל בחומר
שעומד לרשותי ,הוא מציע לי אפשרויות אינסופיות לחבר אותו בצורות
שונות .אבל אני משוחרר מכל התחייבות למחיר שעלתה הפקתם ,מכל
הדרישות של השחקנים ,מכל הבעיות הלוגיסטיות או הטכניות שבהן
נתקלנו עד אותו הרגע .אינני צריך עוד להמתין לשקיעת השמש או
לתיאום פנסי התאורה .בהתלהבות מרוסנת במקצת ,אני ממתין לראות
את התוצאות של כל פעולה שאני עושה על שולחן העריכה.
כך זה היה היום ,למרות שאנחנו עדיין רק ביום השני של העריכה .אני
ׂשׂש למחשבה שאנחנו משלימים את הצילומים תוך שבועיים או שלושה,
ושאוכל להתבודד עם ז'אק ויטה ,העורך שלי ,מול שולחן עריכה שבו
אחזה בתמונה ובקול ראויים לשמם.
יום חמישי
אנחנו עוברים לפאריס .עוד עשרה ימי צילומים .מחר ,על פסי רכבת
במסילה צדדית ,נשב בקרון שנשכר במיוחד למטרה הזאת ,ועובדי הבמה
יזעזעו אותו כדי שייווצר הרושם כאילו אנחנו יושבים ברכבת נוסעת
המובילה את ורוניק לפאריס .היום ,יחד עם כמה מחברי הצוות הטכני,
אנחנו נוסעים לפאריס ברכבת ,הפעם רכבת של ממש .לילה .אירן ז'אקוב

יושבת מאחורי ,היא עייפה ונרדמה .ראשה נשמט הצידה בתנוחה של יֶ גַ ע
מיום ארוך .הנשימה מעיפה קלות את הצעיף שלצווארה .מחר ,כאשר
תצטרך להעמיד פנים שהיא ישנה ,אבקש ממנה לשבת באותה התנוחה
ולשמוט את הראש באותו הכיוון.
יום חמישי
השלמתי את הגירסה העשירית של "חייה הכפולים של ורוניק" .יהיו
בוודאי עוד כמה כאלה .זה סרט מסובך במיוחד .כאשר כתבנו את
התסריט ,הכל הסתדר בו בלי שום בעיות .זה סרט על רגישות ,על
התנבאות ,על מערכות יחסים בין בני אדם שקשה להגדירן ,שאינן
נשמעות לשום היגיון .אסור להראות מעט מדי בסרט ,כי איש לא יבין
ְלמה הכוונה .החיפוש אחרי שיווי־המשקל הנכון בין ראיות למיסתורין
הוא שהוביל למספר כל־כך גדול של גירסאות .אני עצמי תוהה אם נצליח
להגיע לשיווי־המשקל הנכון .כרגיל ,נראה שלא.
שבת
ביקור קצר ומדכא מאוד בפולין .הטלוויזיה והעיתונות מפיצים מבול
של שקרים ,עלילות שווא ,על מריבות .כל מפלגה משתמשת בהשמצות
אישיות כדי לתקוף את היריבות .השביתות ,כולל שביתות הרעב,
ההפגנות למיניהן ,כולן נועדות להרוס או להשפיל מישהו .כל העולם רב
עם כל העולם על כל נושא ,ולא חשוב מה המניעים .האם זאת התוצאה
של  45שנים של סיר הלחץ הקומוניסטי? אינני אופטימיסט ,אבל אני
בכל זאת מסרב להאמין שהיינו זקוקים לחופש רק כדי שנוכל להפגין
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> הבובות מתוך "חייה הכפולים של ורוניק"

ברבים ושאנחנו מסוגלים לשנוא אחד את השני.
יום שני
סקרי דעת הקהל מצביעים על ירידה של תמיכת הציבור בסולידריות
ובכנסייה הקתולית .אין זה מפליא ,בכל מה שנוגע לסולידריות ,הם
היום בשלטון ולכן הם צריכים לספוג את כל המחאות על ההחלטות
הפחות פופולריות שלהם .בעיית הכנסייה דורשת בחינה מדוקדקת יותר.
אי-אפשר לזלזל בהישגים שלה .אני סבור שאנחנו חייבים לכנסייה
את הרצון שלנו להישרד כאומה וכמדינה .יש קשר בדוק בין נפילת
הקומוניזם במזרח אירופה לבין העמדה שנקטו האפיפיור והכנסייה
הפולנית .היום ,אחרי נפילת המשטר הקומוניסטי ,הכנסייה ,בטוחה
בניצחונה ,מתחילה להציג את הדרישות שלה .היא דרשה לשלב שיעורי
דת במערכות של בתי הספר ,והדת הפכה ,למרות הרצון של המשטר
החילוני ,להיות חלק ממערכת הלימודים .עכשיו פורצת המחלוקת סביב
מתן הרשות להפלות .במדינה שבה יש מאות אלפי מובטלים ,שבה
מיליונים חיים על גבול העוני ובה המשטר מתקשה להתמודד עם בעיות
והס ֶדר הציבורי ,מתווכחים בזעם על מתן הרשות להפלות .הנה
הכלכלה ֵ
מה שמעסיק היום את הפרלמנט ,את המדיה ואת הממשלה .הפעילים של
הכנסייה וחברי הפרלמנט הקרובים לחוגים הקתוליים עומדים בעקשנות
על כך שהפלות אסורות ,גם כאשר ההריון הוא תוצאה של אונס ,גם אם
הוולד שעומד לצאת לאור העולם הוא פגום במידה חמורה .הם דורשים
להטיל מאסר על נשים שמבקשות להפיל ,ועונשים כבדים על הרופאים
שמבצעים הפלות .הפעילים של הכנסייה דורשים לאסור יבוא של כל
אמצעי מניעה שהם ואפילו את השימוש בהם .כנופיות פושטות על בתי

מרקחת ,קונות את כל אמצעי המניעה ומעלות אותם באש ,לאור היום.
כל מי שקורה לנהוג בזהירות או בהיגיון מכּונֶ ה בלעג "קומוניסט" או
"אדום" ,ובפולין של היום ,אין עלבון צורב יותר .חבר פרלמנט הציע
בזהירות לערוך משאל־עם בנידון .הכנסייה מייד הכריזה שהיא מתנגדת.
הסיבה :משאל־עם בנושא מוסרי הוא בבחינת עבירה .כל מי שמוכן לקבל
את רעיון ההפלה החוקית ,שווה בעיני הכנסייה לתומכים בהמתת חסד
ובמחנות השמדה .לדעת הכנסייה ,מדובר בפשע נגד האנושות.
והנה אנחנו מוצאים את עצמנו בפולין שבה סבורים שהם חכמים יותר
מכל העולם ומיטיבים להבחין בין הטוב והרע יותר מכולם .עיינתי
לאחרונה בעיתונים ישנים ,ונזכרתי במונח "צביעּות" .הכנסייה דרושת
לאסור הפלות משום שזה פוגע בזכות הקדושה של כל אחד ואחד לחיות.
תקף בפולין.
לעומת זאת ,היא אינה מתנגדת לעונש המוות שעדיין ֵ
הכנסייה מבקשת להבטיח שפולנים רבים יבואו לעולם .עם זאת ,היא
שוכחת שבתוך הרכוש הרב שהחרים המשטר הקומוניסטי ,והיא דורשת
היום להחזיר לידיה ,יש גם גני ילדים ובתי יתומים רבים.
מסר מן העולם החדש .ההנהגה של הכנסייה הקתולית בפולין הביעה ספק
רב לגבי ההפרדה שבין הדת למדינה ,כפי שהיא מקובלת היום במדינה.
לדעתה ,בחוקה החדשה אין עוד מקום להפריד בין השניים .ברגעים אלה
דורשת פולין להתקבל לאיחוד האירופי .האם אירופה עומדת לקבל לחיקה
מדינה בעלת אופי דתי שחוקיה שייכים לימים עברו? בטלוויזיה רואים
בישופים שמברכים ומקדשים אנדרטאות לאומיות .הם מברכים דגלים
וטירונים חדשים בצבא ,וגם את הכדורים של קבוצות כדורגל חדשות// .
* מתוך "פוזיטיף" מס' 687
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Eran Kolirin's latest film, "Beyond the Hills and Valleys" premiered this year in
the "Un Certain Regard" section of the Cannes Film Festival, but is still waiting
to be released at home. The film opens with a motto, a quote from a poem by the
late David Avidan, saying that "the simple, irrevocable truth is we have nowhere
else to go". Talking with Shmulik Dovdevani about his picture, Kolirin described
it as "a requiem for the Israeli spirit", explaining that this story of a middleclass,
average Israeli family struggling with every aspect of life at this point in time
in this country, is an attempt to go beyond the political and social allegories, in
order to reach for the essence of our existence here.
>
"Avanti Popolo", an Israeli film made 30 years ago, is rightly considered a
classic that most film buffs have heard of but not many have seen because of
the atrocious qualities of its prints. Now it has finally benefitted from a longdeserved facelift. Thanks to the efforts of the Jerusalem Cinematheque and Film
Archive, there is a gloriously restored digital print, and Yael Shuv, who has
seen it again, points out some of its miraculous qualities that may have been
forgotten, qualities that are even more amazing considering the fact that writer/
director Rafi Bukaee and all his team had barely graduated at the time they were
working on this film.
>
At the end of December, exactly 20 years after his death, the Israeli Cinematheques
are presenting a retro program of Marcello Mastroianni. Probably the one actor
most identified with the image of the Latin Lover, a title he wasn't very happy
with and often tried his best to disprove in his films, Mastroianni was without
any doubt one of the most natural, effortless, humane, charming and touching
performers ever to grace the screen, and an inspiring presence for some of
the greatest Italian directors of his time. Danny Muggia offers a few knowing
glimpses into the character of this unique talent and personality.
>
Also in this issue, an interview with prolific French director Francois Ozon,
recently covered with praise for his latest picture, "Frantz", a few pages from the
diary of the great Polish filmmaker Krzysztof Kieslowski, written while shooting
his first film in the West, "The Double life of Veronika" and a wrap (probably
temporary) of Jason Bourne's adventures, spread up by now over fifteen years
and five feature films.
Read and Enjoy.
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או אירוע?

> המתחם החדש של סינמטק תל אביב כולל חמישה אולמות מפוארים בגדלים שונים,
חדרי הדרכה ,איזור לקבלות פנים ,בית קפה ומסעדה.
> בסינמטק מתקיימים מדי יום אירועי עובדים ,כנסי לקוחות ,אירועי השקה ,ימי עיון,
הקרנות פרטיות ,ימי הולדת לכל הגילאים ועוד ועוד.
> בסינמטק אמצעי מולטימדיה משוכללים ,אפשרויות הקרנה מהטובות ביותר ושפע
פתרונות לתכנים אמנותיים בהתאם לנושא האירוע.
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