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כתב עת לענייני קולנוע
בהוצאת סינמטק תל–אביב

> גלים בקולנוע הישראלי  /הוליווד מפרשנת מין  /טוד היינס  /קוונטין טרנטינו  /אטורה סקולה <

> סופיה לורן ב"יום מיוחד" של אטורה סקולה

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 198
לפני כמה וכמה גיליונות הזהיר המפיק מארק רוזנבאום ,שבשוק הקולנוע העולמי הכל בא בגלים.
מדינה אחת נכנסת לאופנה ,היא מחזיקה מעמד בפסגת הגל משך עשור ,או אולי עשור וחצי,
עד שהעולם מתעייף ,ואולי התעשייה עצמה מתייגעת ,ואולי השניים גם יחד ,ואז מגיע תורה
של המדינה הבאה ,העולה על הגל הבא .בלי שום קשר לאותה אמירה ,מרט פרחומובסקי תוהה
שמא הקולנוע הישראלי ,אחרי עשור וחצי ,עומד לפנות את המקום בצמרת .זה כבר קרה ,מזכיר
פרחומובסקי ,וסוקר את שנות ה־ 60וה־ 70של המאה הקודמת שבהן היו לסרטים הישראליים
הצלחות לא מבוטלות ,ודאי בבית ,שם נקבעו שיאי צפייה שטרם נשברו ,אבל גם בחוץ ,כאשר
התקבלו לפסטיבלים והיו מועמדים לאוסקר לסרט הזר .עד שבאו שנות ה־ 80וה־ — 90ואיתן
הדעיכה .האם אנחנו עומדים שוב לפני אותה התופעה? האם זה יקרה שוב? — שואל פרחומובסקי.
>
בעניין שונה לגמרי ,אושרה שוורץ בודקת איך מתייחסים בהוליווד לנושא הפרובלמטי ששמו
"מין" ,ואיך מפרשים אותו שם .הנושא בעייתי ,משום שבלעדיו אי־אפשר ,אבל איתו ,זה לא פשוט.
לא ניטול את רשות הדיבור מאושרה ,שיש לה הרבה מה לפרט בנידון.
>
שניים מן הסרטים המדוברים ביותר של השנה שעברה זכו ליחס מזלזל במיוחד מצד האקדמיה
בהוליווד ,כך לפחות סבור חלק מן הביקורת העולמית .רבים מהם הצביעו על "קארול" של טוד
היינס כסרט האמריקאי הטוב ביותר של השנה ,אבל הוא אינו נכלל בין תשעת המועמדים לפרס
הסרט הטוב ביותר .אשר ל"שמונת השנואים" של טרנטינו ,זה הרי הסרט שלא חדלו לדבר בו מאז
נגנב התסריט ופורסם ברשת ,וטרנטינו איים שלא יצלם אותו משום כך ,דרך הברחת טריילרים
שונים ומשונים לפני הזמן ,ועד ליציאת הסרט לבדי הקולנוע בשתי גירסאות ,המקורית ב־ 70מ"מ,
וגירסה דיגיטלית פושטית ,שטרנטינו נתן לה את ברכתו רק משום שמעטים בתי הקולנוע היום
בעולם המצוידים במקרנים המתאימים לגירסה המקורית .שני הבמאים זכו לתשומת לב מיוחדת
בגיליון סוף שנת  2015של כתב העת היוקרתי "פוזיטיף" ,ואנו מביאים את הראיונות איתם.
>
ואם מדובר ב"שמונת השנואים" ,במהלך ביקורו האחרון בפאריס נתקל מאיר שניצר בשני סרטי
שנואים מוקדמים ,שניהם מתרחשים בשלג כבד ,בשניהם הגיבורים אינם גיבורים ,ובשניהם
מתנהלת העלילה במרחבים סגורים .האם ייתכן שטרנטינו לא ראה אותם אף פעם?
>
לבסוף ,אי־אפשר לסיים בלי סקירה של סרטי אטורה סקולה ,אחד הבמאים הגדולים של עידן
הקומדיה האיטלקית הגדולה ,שהלך לעולמו בגיל  ,84לפני שבועות מספר.

תוכן
העניינים
.09 > .04
בין שני גלים | מרט פרחומובסקי
הקולנוע הישראלי ,עליות וירידות
/
.014 > .010
מאסטרס ,ג'ונסון ,הארי וסאלי
אושרה שוורץ
הוליווד מפרשנת מין
/
.019 > .015
מחיר טעם החיים | מישל סימן ויאן טובן
אנשי "פוזיטיף" משוחחים עם טוד היינס
על "קרול"
/
.025 > .020
יום אחד אהיה סופר
מישל סימן ,אובר ניוגרה
קוונטין טרנטינו מספר ל"פוזיטיף"
על "שמונת השנואים" ועל תוכניות לעתיד
/
.029 > .026
השנואים — דור קודם | מאיר שניצר
על "יומו של פושע" ו"פחד סערה" משנות
ה־ 50ומה שירש מהם טרנטינו
/
.033 > .030
אהבנו אותו כל כך | דני ורט
אטורה סקולה ,הענק האחרון של הקומדיה
האיטלקית ,הלך לעולמו

קריאה נעימה לכולכם.
עדנה פיינרו

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  ,2תל–אביב

> לסקירה מפורטת של הפסטיבלים
הגדולים בעולם ,אנא היכנסו לאתר
סינמטק ת"א < www.cinema.co.il
כתב העת יוצא לאור
בסיוע קרן הקולנוע
הישראלי
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בין שני גלים
> הקולנוע הישראלי:
עליות וירידות <
 -מרט פרחומובסקי -

> הלית קתמור-ישורון ב"מקרה אישה" של ז'אק קתמור

אין זה סוד שמאז תחילת שנות ה־ 2000נמצא הקולנוע הישראלי
בפריחה .עשרות יצירות חדשות ,במיגוון ז'אנרים וסגנונות ,מופקות
בישראל מדי שנה .חלקן מצליח למשוך לאולמות הקולנוע עשרות אלפי
צופים .אחרות כובשות את מסכי הפסטיבלים החשובים ביותר בעולם,
ולעיתים אף קוטפות בהם פרסים 4 .סרטים מקומיים היו מועמדים
בעשור האחרון ל"אוסקר הסרט הזר" האמריקאי ,ו־ — 2ל"גלובוס
הזהב" .מדי שנה מצטרפים למעגל העשייה עוד ועוד יוצרים חדשים
וייחודיים ,אשר מעוררים ציפיות באשר לעבודותיהם העתידיות .נראה
כי בתודעה הציבורית נתפס תור הזהב הנוכחי של הקולנוע הישראלי
כתופעה חסרת־תקדים בתולדות תעשיית הסרטים המקומית.
מעטים נותנים את הדעת על העובדה ,שהקולנוע הישראלי כבר חווה
תקופת פריחה מרשימה לפני כ־ 30שנה .גם בשנים  1978-1963נעשו
בישראל עשרות סרטים בשנה ,במיגוון ז'אנרים וסגנונות .בתקופה זו
משכו הסרטים המקומיים המצליחים ביותר — "סאלח שבתי"" ,קזבלן",

"אסקימו לימון" — לאולמות הקולנוע מעל מיליון צופים .ארבע שנים
ברצף — בין  1967ל־ — 1970התקבלו סרטים ישראליים ("טוביה ושבע
בנותיו"" ,שלושה ימים וילד"" ,מצור" ו"התמהוני") לתחרות הרשמית
בפסטיבל קאן ,האירוע הקולנועי החשוב ביותר בעולם 5 .סרטים
ישראליים היו מועמדים בתקופה זו ל"אוסקר הסרט הזר" ,שניים ("סאלח
שבתי" ו"השוטר אזולאי") זכו ב"גלובוס הזהב".
אולם 15 ,שנים מאז שהחל ,הגיע תור הזהב הראשון של הקולנוע
הישראלי לסיום צורם ,במשבר גדול שכמעט חיסל את תעשיית הקולנוע
המקומית ,לפחות בצורתה המּוכרת עד אז .היום ,בשנת  ,2016כעבור 15
שנים בדיוק מתחילתו של תור הזהב השני ,הגיע הזמן לחזור ולבחון את
התקופה המכוננת ההיא ,ולבחון את הקשרים הגלויים והסמויים בין אז
להיום .יתר על כן ,לאור רוחות המשבר המנשבות בתקופה האחרונה
בתעשיית הקולנוע הישראלית ,קשה להימנע מלהתייחס לשאלה ,האם
ההיסטוריה עומדת לחזור על עצמה.
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> יפתח קצור ,צחי נוי ,יהונתן סגל ואופליה שטראהל ב"אסקימו לימון" של בועז דוידזון

מהפכת 1963
ולידת תעשיית הקולנוע הישראלית
הקולנוע הישראלי אמנם לא התחיל,
מבחינה טכנית ,ב־ ,1963אבל לטעמי יהיה
זה הוגן לטעון כי מה שהיה לפני כן הייתה
פרהיסטוריה ,ורק מאותה שנה החלה רשמית
ההיסטוריה שלו .הישגיה של תעשיית הסרטים
המקומית עד אותו שלב היו קשורים בעיקר
להקמת תשתית פיסית ולהכשרת אנשי מקצוע.
היה זה רצף של מעשים חלוציים יוצאי דופן:
נתן אקסלרוד היה הראשון שהצליח להתפרנס
מקולנוע בזכות "יומני כרמל" שייסד והפיק
לאורך עשרות שנים ,החל מ־ ;1935מרגוט
קלאוזנר הקימה בראשית שנות ה־ 50של
המאה הקודמת את "אולפני הרצליה" ,כשהיא
חולמת על הוליווד הקטנה; כמעט במקביל
הקים מרדכי נבון את "סרטי גבע" ,והתניע
לראשונה הפקה סדירה של סרטים עלילתיים
באורך מלא .אלא שהקולנוע שנוצר בימים ההם
עוד לא היה ממש קולנוע ,במובן המקובל של
המלה .בעוד שההנחה המקובלת היא ,כי אנשים
הולכים לקולנוע לשם בידור או כדי ליהנות
מאמנות ,הרי שהקולנוע הישראלי שלפני
 ,1963חוץ מכמה חריגים ,לא התכוון לספק
בידור או להיות בגדר אמנות .הוא עבד בשירות
ככלי־ש ֵרת תעמולתי של
ָ
האידיאולוגיה ,ושימש
המפעל הציוני .התוצרת העיקרית של התעשייה

המתהווה הייתה סרטי הסברה ,שזכו לכינוי
המלעיג "סרטי קרן קיימת" ,כיוון שמי שמימן
אותם היו המוסדות הציוניים ומשרדי הממשלה,
ויומני חדשות .בכך עסקו מיטב הכישרונות של
הקולנוע המקומי ,בציפייה דרוכה להזדמנות
לעשות "סרט אמיתי".
תחילת המפנה הסתמנה בשנת  ,1954עם חקיקת
"החוק לעידוד הסרט הישראלי" ,שבעיקרו
וחיֵ יב את
הסדיר את שדה הקולנוע המתהווהִ ,
בתי הקולנוע להקרין יומנים וסרטים ישראליים.
כדי לפקח על יישום החוק הוקם גוף ממשלתי
חדש שפעל במסגרת משרד המסחר והתעשייה
— "מרכז הסרט הישראלי" ,שבראשו עמד
אשר הירשברג .בפעם הראשונה נוצר קשר
ישיר בין המדינה לבין תעשיית הקולנוע שלה.
למרות החשיבות ההצהרתית של החוק ,הבשורה
הממשית שלו לתעשיית הקולנוע הייתה מעטה
יחסית .האירוע המשמעותי באמת ,זה שהוביל
לתחילתו של תור הזהב הראשון בקולנוע
הישראלי ,היה הנהגת "שיטת החזר המס" בשנת
 .1960הייתה זו שיטה שבמסגרתה זכו מפיקי
הסרטים למענקים כספיים בגובה אחוז מסוים
ממס העינוגים ,שהיה באותם ימים חלק ממחיר
כרטיס הקולנוע .הנהגת השיטה גרמה לזינוק
של השקעות פרטיות בהפקות הסרטים בישראל.
מדינת ישראל אמרה את דברה — קולנוע הוא
תעשייה ,והתמיכה הממשלתית בו תתבסס על
כמות הצופים שיצליח להביא לבתי הקולנוע.

אך המפנה האמיתי בקולנוע הישראלי התרחש
רק בשנת  ,1963השנה שבה החל בפועל "תור
הזהב הראשון של הקולנוע הישראלי" .בשנה
זו השיקו שני אבות מייסדים באופן רשמי את
הקולנוע הישראלי הפופולרי ואת הקולנוע
הישראלי האמנותי .האבות המייסדים ,כל אחד
מהכיוון שלו ,ביצעו מרד נועז בסוגה השלטת
— הקולנוע המגויס — ובראו ,כמעט יש מאין,
מערכת קולנועית נורמטיבית .כל אחד מהם
"נשכב על הגדר" כדי להוכיח לסביבה שיֶ ְשנָ ה
אפשרות אחרת לעשות סרטים בישראל .קשה
לתאר אנשים שונים יותר זה מזה :האחד היה
יצרי ,גס ,חי ונושם עשייה קולנועית ,ילד
בגוף של גבר מגודל; השני היה אינטלקטואל
עדין נפש ,אירופאי לעילא (אף על פי שנולד
וגדל בברזיל) ,חתרן אנטי-ממסדי בנשמתו.
לראשון קראו מנחם גולן ,והוא יצר בשנה זו את
"אלדורדו" ,דרמת פשע ריאליסטית שהפכה
להצלחה קופתית ענקית ואיפשרה לו להתחיל
לבנות על בסיסה את אימפריית הקולנוע
הפופולרי שלו .השני היה דוד פרלוב ,שיצר
בשנה זו את "בירושלים" ,סרט תיעודי מוזמן
שהיה אמור להתנהל לפי דפוסים של "סרט קרן
קיימת" ,אך במקום זאת הפך ליצירה אישית,
אסוציאטיבית ,ולא ממלכתית בעליל ,שהוכיחה
כי גם הכיעור של עיר הקודש יכול להיות יפה
להפליא .עוד לפני הסרט המיתולוגי הזה ,אבל
בייתר שאת אחריו ,הפך פרלוב למעין גורו
מוקף תלמידים פעורי־פה ,והיתווה להם את
הדרך לאופציה האמנותית בקולנוע הישראלי.
בהתאם לכיוון שהיתוותה שיטת החזר המס,
הקולנוע הדומיננטי של תור הזהב הראשון
היה פופולרי ,עם כוונות מסחריות מובהקות,
ונתן הרבה כוח בידיהם של מפיקים פרטיים.
לאחר תקופה קצרה של כיול ,אחרי ההצלחה
האדירה של "אלדורדו" ו"סאלח שבתי",
הקולנוענים המקומיים גם הבינו איזה סוג
של קולנוע מבקש הקהל הישראלי לראות.
הכיוון היה קומדיה או מלודרמה ,לעיתים
שילוב בין השניים ,שגיבוריה הם פשוטי עם,
תשובי שכונות עניים אך שמחים בחלקם,
לרוב בני עדות המזרח .ההשראה הייתה מצד
אחד הקולנוע ההוליוודי ,עם סיפוריו הבנויים
היטב והקונפליקטים החזקים בין טוב לרע,
ומצד אחר ,הקולנוע הניאו־ריאליסטי האיטלקי
וסרטי "כיור המטבח" הבריטיים המחוספסים
יותר ,שסיפרו סיפורים ריאליסטיים על אנשים
פשוטים .התרכובת הייחודית הזאת היא זו
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> חיים טופול וכל שבט שבתי ב"סאלח שבתי" של אפרים קישון

שעמדה בבסיס הז'אנר הקולנועי העיקרי
שהתעצב באותה תקופה בישראל — סרטי
הבורקס .הופעתו בשטח הייתה חיבור נדיר בין
צורך אמיתי של הצופים לראות את עצמם ואת
סיפוריהם על המסך ,אם כי בעטיפה מרשרשת
של אסקפיזם מהול בצחוק ודמע ,לבין היכולת
של היוצרים המקומיים לתרגם צורך זה לצורה
קולנועית מדויקת .התוצאה הייתה סיפור אהבה
גדול בין הקהל לקולנוע הישראלי בשנות ה־60
וה־ ,70שהיו בו שלושה שיאים מובהקים:
"אסקימו לימון" של בועז דוידזון (1,268,000
צופים)" ,קזבלן" של מנחם גולן (1,222,500
צופים) ,ו"סאלח שבתי" של אפרים קישון
( 1,184,900צופים).
אם ב"סאלח שבתי" עסקינן ,יש לציין שמעבר
להצלחתו הכלכלית העצומה בישראל ,הסרט
התקבל באהדה גם בארצות הברית ,הוקרן
כחצי שנה בניו יורק ,ואף זיכה את ישראל
במועמדותה הראשונה ל"אוסקר״ לסרט הזר.
ב"אוסקר" הסרט אמנם לא זכה ,אבל ב"גלובוס
הזהב" דווקא כן ,גם לסרט וגם לחיים טופול,
כ"שחקן החדש המבטיח ביותר" .בעקבות
"סאלח" יצר קישון במהלך תור הזהב הראשון
 4סרטים נוספים — "ארבינקא" (" ,)1966תעלת
בלאומילך" (" ,)1969השוטר אזולאי" (,)1971
עליו זכה בעוד פסלון "גלובוס הזהב" ועוד
מועמדות ל"אוסקר״ לסרט הזר ,ו"השועל בלול

התרנגולות" ( — )1978כולם התאפיינו בהקפדה
מיוחדת על כתיבה וטכניקה קולנועית ,והצליחו
לאזן היטב בין אותנטיות מקומית לבין ערכים
אוניברסליים ,שאיפשרו להם להצליח גם
ברחבי העולם .אף יותר מעבודתו ככותב
סאטירי ומחזאי ,שורה על יצירתו הקולנועית
של קישון הילה יוצאת דופן ,אשר גורמת לכך
שסרטיו נותרים בתודעה כקלאסיקה מקומית
נצחית .יש לציין ,שהביקורת המקומית לא
קיבלה במשך שנים רבות את קישון כקולנוען
בעל ערך ,ומקומו החשוב בקולנוע הישראלי
זכה להכרה בעיקר בדיעבד.
אחרי שתי מועמדויות של קישון ל"אוסקר"
הגיעו שתי המועמדויות הרצופות של משה
מזרחי ב־ 1972וב־ .1973הנוכחות של מזרחי
בקולנוע הישראלי הייתה קצרה מאוד ,אך
יוצאת דופן מבחינת האפקטיביות שלה .מזרחי,
בן למשפחה ספרדית שעלתה מאלכסנדריה,
שנסע בגיל צעיר לפאריס ולמד את רזי
הבימוי הקולנועי בשטח ,על סטים של הפקות
מקומיות ,שב לישראל בראשית שנות ה־ 70עם
תסריט בשם "לאה" .אף על פי שביים לפני כן
סידרת טלוויזיה ושני סרטי קולנוע צרפתיים,
הפעם היה מדובר במשהו שונה :אגדה רומנטית
ירושלמית ,המבוססת על סיפור משפחתי
אמיתי ,מלאת ניחוחות מקומיים תקופתיים,
שהייתה חייבת להיעשות בישראל ובעברית.

לאחר שבמשך תקופה ארוכה לא הצליח למצוא
מפיק ,העז מזרחי לפנות למנחם גולן .תוך
כמה ימים היה החוזה חתום ,ובעצתו של גולן
שּונָ ה שמו של הסרט ל"אני אוהב אותך רוזה".
אחרי תקופת צילומים קצרה מאוד במהלך
חודש ינואר  1972ועריכה מהירה ,נשלח הסרט
לפסטיבל קאן ,והוקרן בו בתחרות הרשמית,
בחודש מאי אותה שנה ,חודשים ספורים לאחר
סיום ההפקה.
כבר בשדה התעופה של קאן הציעו גולן ושותפו
באותם ימים ,יורם גלובוס ,שמזרחי יחל מייד
בהפקה של סרט נוסף .כעבור חודשיים כבר
החלו צילומי "הבית ברחוב שלוש" ,דרמה
אוטוביוגרפית על רקע תל אביב של ימי
סוף המנדט הבריטי .כאמור ,שני הסרטים
היו מועמדים ל"אוסקר״ לסרט הזר .שניהם
גם זכו לשילוב נדיר של הערכת המבקרים
לצד להצלחה קופתית נאה ,בעודם מביאים
למסך שילוב של תחביר קולנועי בעל ניחוח
אירופאי עם תוכן תרבותי ספרדי אותנטי,
שלא זכה בתקופה זו לביטוי משמעותי בתרבות
הישראלית.
ב־ 1973שב מזרחי לשתף פעולה עם גולן
וגלובוס בקומדיה "אבו אל בנאת" ,בכיכובו של
שייקה אופיר ,על גבר מזדקן המשווע לבן זכר,
שגם היא זכתה להצלחה ולקחה חלק בתחרות
הרשמית של פסטיבל קאן .אחרי כישלון סרטו

 > .07כתב עת לענייני קולנוע בהוצאת סינמטק תל–אביב >  1במרץ #198 > 2016

הבא ,ההפקה התנ"כית דוברת האנגלית,
"איש רחל" ( ,)1974עזב מזרחי את הקולנוע
הישראלי ,וחזר לעבוד בצרפת ,שם נשאר עד
ראשית שנות ה־.90
למרות המקרה המתעתע של משה מזרחי,
הנתיב הפופולרי והנתיב האמנותי של הקולנוע
הישראלי לא נפגשו הרבה במהלך תור הזהב
הראשון .לרוב ,היה ביניהם קו הפרדה רצוף.
רק יוצר אחד הירשה לעצמו לזגזג בין שני
הנתיבים בחופשיות ,פעם אחר פעם .שמו
היה אורי זוהר .הוא העריץ את "בירושלים"
של פרלוב ,התאהב באוונגארד האירופאי
והאמריקאי ,אבל גם היה מחובר עמוק אל הזרם
המרכזי ,בהיותו בדרן פופולרי ושותף במשרדו
של המפיק אברהם (דשא) פשנל .את הנסיונות
האסתטיים שלו עשה בזהירות ,כשהוא שוזר בין
לבין קומדיות מסחריות עם שלישיית "הגשש
החיוור" .בזכות הזהירות הצליח זוהר לנהל
קריירה קולנועית פורה ומגוונת ,תוך ניסוי
וטעייה תוכניים ואסתטיים .היא כללה יצירות
מפתח כמו "חור בלבנה" ( ,)1965מהתלה
סוריאליסטית אוונגארדית על קולנוע וציונות;
העיבוד הספרותי המודרניסטי "שלושה ימים
וילד" ( ,)1967שהוקרן בתחרות הרשמית
בפסטיבל קאן והעניק לעודד קוטלר את פרס
השחקן הטוב ביותר; יצירת המופת האישית-
ריאליסטית "מציצים" ( ,)1972שלקחה חלק

בתחרות הרשמית של פסטיבל ברלין ,והאחות
התאומה הלא־זהה שלה" ,עיניים גדולות"
( .)1974ב־ 1976היה זוהר האיש הראשון שנבחר
לקבל את פרס ישראל בתחום הקולנוע ,אך
דחה את הכבוד ,וכעבור שנתיים כבר היה
במאה שערים ,בדרך להפוך לרב אורתודוקסי.
יוצרים אחרים שפסעו בדרך החתחתים
שסלל עבורם פרלוב לא נהנו מהמותרות של
זוהר ,בדמות משרד הפקה מסחרי מצליח
שהיה בכוחו ,ובכיסו ,לממן גם שעשועים
אקספרימנטליים של אחד מעמודי התווך
שלו .מה שנותר להם הוא בעיקר לבקש טובות
מחברים ,למשכן בתים ,ולעבוד שעות נוספות
ב"עבודות היומיות" שלהם ,כדי לממן לעצמם
סרט .מבטיהם של הצעירים החולמים האלה —
ביניהם יהודה (ג'אד) נאמן ,יצחק (צפל) ישורון,
אברהם הפנר ,יגאל בורשטיין ,ז'אק קתמור
ואחרים — היו נשואים בעיקר למודרניזם
הקולנועי האירופאי .המרד בריאליזם הציוני
נוסח "סרטי קרן קיימת" ,ובסרטי המלחמה
מלאי הפאתוס שהופקו בשנים שלאחר מלחמת
ששת הימים ,הוביל אותם להתנתקות מההקשר
החברתי והפוליטי של מדינת ישראל ,ולבריאת
עולמות קולנועיים מנותקים ו"בועתיים" ,שלא
לומר אסקפיסטיים ,שציירו על המסכים תמונה
של מציאות חיים עירונית נהנתנית ,צעירה
ומינית ,שאז ,כמו היום ,הציגה את החיבור של

> אורי זוהר ואברהם הפנר בצילומי "חור בלבנה" של אורי זוהר

תל אביב לתרבות המערבית ואת השאיפה שלה
לנורמליות.
קולנועני הנתיב ה"אמנותי" אמנם לא היו
קבוצה מובהקת עם מניפסט ומטרות ברורות,
אבל בדיעבד זכו לשם המאחד "תנועת הרגישות
החדשה" ,שהעניק להם אחד מחברי הקבוצה
הבולטים ,יהודה (ג'אד) נאמן .בין הסרטים
החשובים של "הרגישות החדשה" ,שהשתמרו
בתודעה כקלאסיקות מקומיות ,ניתן לציין את
"השמלה" ( )1969של ג'אד נאמן — אנתולוגיה
של שלושה סיפורים קצרים ,עם נגיעות של
אבסורד והרבה ניסיונות אסתטיים משעשעים,
על צעירים בעיר הגדולה (השתתף במסגרת
"שבועיים של במאים" בקאן); את "מקרה
אשה" ( )1970של ז'אק קתמור ,כנראה הסרט
האוונגארדי והמופשט ביותר שנעשה בישראל,
אשר עוסק באופן מרהיב מבחינה קולנועית בגוף
האשה כחומר עבור אמנות; וכן את "לאן נעלם
דניאל וקס?" ( )1972של אברהם הפנר ,סרט
נטורליסטי על בני שלושים פלוס ,שמתמודדים
עם התנפצות תקוות נעוריהם .יש לציין ,שגם
האב המייסד של הזרם האמנותי ,דוד פרלוב,
השלים ב־ 1972סרט עלילתי ,שהפקתו ארכה זמן
רב ולּווְ תה בקשיים רבים .הסרט היה חריג גם
בהקשר של "הרגישות החדשה" ,ובדיעבד — גם
במכלול יצירתו של פרלוב .היה זה "הגלולה",
סרט על־פי תסריט של יוצר התיאטרון הדגול
ניסים אלוני ,מהתלה סוריאליסטית מטורללת
למדי עם ניחוח תיאטרלי ,שאף אחד לא ממש
ידע לעכל בזמן אמת.
צמיחתם של עוד ועוד יוצרים בנתיב האמנותי
בקולנוע הישראלי ,שביקשו גם הם לזכות
בהכרה שתמיכה כספית בצדה ממדינת ישראל,
הובילה למהלכים פוליטיים ראשונים לשינוי
יה של תעשיית הקולנוע .החשוב בהם היה
ָּפנֶ ָ
שכנועו של משרד החינוך והתרבות להתחיל
לתמוך בקולנוע הישראלי ,לצד משרד המסחר
והתעשייה .חיים חפר ,שהיה מחובר לפרלוב,
ודרכו לאנשי "רגישות חדשה" נוספים ,אירגן
פגישה עם ידידו מימי הפלמ"ח ,יגאל אלון,
שר החינוך דאז ,ובעקבותיה הוקמה קרן קטנה,
שהייתה מסוגלת לתמוך בסרט אחד בשנה,
פחות או יותר .זה היה מעט מאוד ,אך גם המעט
הזה איפשר את המשך הבהובה של גחלת
הקולנוע האמנותי מול הדורסנות של הקולנוע
הפופולרי .סרטים כמו "לאן נעלם דניאל וקס?"
של אברהם הפנר" ,ג'וקר" של צפל ישורון,
"מסע אלונקות" של ג'אד נאמן ,ו"בלפר" של
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יגאל בורשטיין ,חייבים את קיומם לקרן הקטנה
והקדומה הזאת ,שהכירה לראשונה בקולנוע
כאמנות בעלת משקל תרבותי.
חרף קיומה של הקרן ,רק הלכה וגברה עוצמתו
של הקולנוע הפופולרי במהלך שנות ה־ .70לצד
מנחם גולן ,שהפקותיו הלכו ותפחו לממדים
הוליוודיים ,והגיעו לשיא עם "קזבלן" ()1973
ו"מבצע יונתן" ( ,)1977אפרים קישון ואורי
זוהר ,בהתאמה ,הפציעו על מסכי הקולנוע
יוצרים חדשים שכבשו את לב הקהל .המצליחים
שבהם היו דווקא שניים שהחלו את דרכם
בהחלטה משותפת "לעשות דברים אחרת",
ולהמציא את הקולנוע הישראלי מחדש .לאחר
כמה התרסקויות אמנותיות מרהיבות וחובות
מצטברים בבנקים הפכו השניים — בועז
דוידזון ואסי דיין — למלכי הקולנוע הפופולרי
בישראל .סרטיהם — בהם "גבעת חלפון אינה
עונה" ( )1976של דיין ,ו"צ'רלי וחצי" (,)1974
"סנוקר" ( ,)1975ו"אסקימו לימון" ( )1977של
דוידזון — הפכו לקלאסיקות עממיות אהובות,
שגם  40שנה אחרי עשייתם יכול כל ילד לצטט
בעל־פה ,על אף שבשעתו ספגו רובם קיתונות
של בוז מהביקורת.
דוידזון ,שמעולם לא ראה בפרויקטים
הפופולריים שלו עניין מסחרי בלבד ,אלא גם
עשייה אישית אמנותית ,נגע בסרטיו ביסוד
האלימות הכבושה וההנאה מסבלו של הזולת,
האופייניות לתרבות הישראלית .גיבוריו הם
גברים ילדותיים המעבירים את הזמן במתיחות
ובתעלולים הדדיים ,אשר ממלאים את חייהם
במשמעות .נראה שהיכולת של דוידזון לפענח
מרכיב משמעותי מאוד בדי-אן-איי הישראלי
היא אחת הסיבות להצלחתם ולשרידותם של
הסרטים בתודעת הקהל .ב־ 1978גם יצר דוידזון,
יחד עם צבי שיסל ובהפקת מנחם גולן ,את
סרט המתיחות הישראלי הראשון" ,ישראלים
מצחיקים" .הסרט ,שזיקק את המנגנון עליו
התבססו הסרטים העלילתיים של דוידזון ,זכה
בהצלחה גדולה ,וגרר אחריו גל שלם של סרטי
מתיחות מצליחים לא פחות.
העולם הקולנועי של אסי דיין נגזר משתי
אהבות לא־מוגשמות שלו — ספרות ופילוסופיה.
זה מה שדיין הלך ללמוד באוניברסיטה העברית
באמצע שנות ה־ 60של המאה ה־ ,20ובזה
ביקש לעסוק כל חייו .אך החיים הובילו אותו
בדרך אחרת .הוא התפתה לשחק ,תחילה קצת
בתיאטרון ,אחר כך בקולנוע .לאחר הניצחון
הגדול במלחמת ששת הימים ,שהיה מזוהה

> "מבצע יהונתן" של מנחם גולן

במידה רבה עם אביו ,שר הביטחון משה דיין,
הוא לוהק לכמה וכמה סרטי מלחמה וגבורה,
כשהדובדבן שבקצפת הוא התפקיד האיקוני
ב"הוא הלך בשדות" ( .)1968בשנות ה־,70
אחרי קריירת מישחק קצרה בחו"ל ,ביים אסי
דיין את סרטיו הראשונים — "הזמנה לרצח"
( ,)1973ו"חגיגה לעיניים" ( — )1975שכשלו
קופתית ,והובילו אותו ואת שותפו ליצירה,
נפתלי אלטר ,לזרועות הקולנוע הפופולרי,
בעיקר כדי להחזיר חובות .הצלחתו הגדולה
ביותר" ,גבעת חלפון אינה עונה" ,קומדיית
מילואים מטורפת בכיכובה של שלישיית
"הגשש החיוור" ,מאופיינת קודם כל על־ידי
הדיאלוגים שלה .דיין פירק והרכיב מחדש
את השפה העברית ,מתח את גבולותיה ,ושלף
ממנה רפליקות מחודדות להפליא .מבחינתו
של דיין ,שלב הצילומים של הסרט היה אילוץ.
את ההנאה האמיתית הוא הפיק מן הכתיבה,
בעוד שעל הסטים של סרטיו עבד במהירות
וביעילות ,תוך סירוב עיקש לצלם יותר מטייק
אחד ,חרף מחאות השחקנים.
דוידזון ודיין היו מקרה נדיר למדי של יוצרים
צעירים שהצליחו להתברג לזרם המרכזי של
תעשיית הקולנוע ולשגשג בתוכה .אמנם,
המחיר היה ויתור ,לכאורה ,על שאיפות
אמנותיות ,והצורך לפנות למכנה משותף רחב,
אבל היה זה מחיר ששניהם היו מוכנים לשלם,
עם שכר בצדו.
אולם ,מקרים כמו של דוידזון ודיין היו נדירים

מאוד באותה תקופה .הקולנוע הפופולרי,
בהיותו מבוסס על השקעה פרטית ,התקשה
לקחת סיכונים ולהפקיד פרויקטים בידיהם
של במאים מתחילים .מנגד ,הזרם האמנותי
התקיים ,כאמור ,בזכות הזרמת תקציבים דלה
ממשרד החינוך והתרבות ,שהספיקה להפקת
סרט בשנה ,במקרה הטוב .במילים אחרות,
יכולתו של יוצר צעיר להתחיל קריירה קולנועית
בישראל הייתה מוגבלת מאוד .למרות כל זאת,
כמות היוצרים הצעירים שחשקו בקריירה כזאת
הלכה ותפחה מדי שנה .קבוצה אחת של יוצרים
צעירים — ביניהם מיודענו בועז דוידזון ,רם
לוי ,אורי ברבש ואלי כהן — השלימה בסוף
שנות ה־ 60ובתחילת שנות ה־ 70את לימודי
הקולנוע באנגליה .קבוצה אחרת — ובתוכה רנן
שור ,יעוד לבנון ועוזי פרס — סיימה באמצע
שנות ה־ 70את הלימודים בחוג החדש לקולנוע
באוניברסיטת תל־אביב .חלק מהצעירים
מצאו נחמה בעשיית סרטים תיעודיים עבור
הטלוויזיה הישראלית ,שהחלה לשדר ב־,1968
אך גם עיסוק זה יכול היה לפרנס מעטים מאוד.
כתוצאה מהפער בין כמות היוצרים הכמהים
לעשייה לבין ההזדמנויות שעמדו לרשותם
בפועל נוצר צוואר בקבוק ,וזה חולל תסיסה.
התסיסה הובילה למחאה ,והמחאה הובילה
לפעילות פוליטית למען שינוי יסודי במערכת
הקולנועית הישראלית .זה התחיל במניפסט
קי"ץ (קולנוע ישראלי צעיר) בשנת ,1977
שהצהיר על גסיסתו של הקולנוע הפופולרי,
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ודרש חלוקה הוגנת של כספי תמיכה ממשלתיים
לאנשי הקולנוע האמנותי.
הערכת אנשי קי"ץ בעניין גסיסתו של הקולנוע
הפופולרי לא הייתה מופרכת .היא אכן
התרחשה ,בגלל מכלול של סיבות .הסיבה הכי
מובנת מאליה ,שפגעה בהכנסות בתי הקולנוע
בעולם כולו ,הייתה העלייה המתמשכת
בפופולריות של הטלוויזיה .שידורי הטלוויזיה
בישראל אמנם החלו כבר ב־ ,1968אבל חלף
זמן עד שהתחילה להיענות לטעם הקהל ולשדר
תוכניות בידור ,סדרות וסרטי קולנוע .בכל שנה
בחרו יותר ויותר אנשים לבלות את הערבים
שלהם מול המסך בבית ,וכמות המבקרים
בבתי הקולנוע הלכה ופחתה .בנוסף לכך ,זינוק
האינפלציה באמצע שנות ה־ ,70ובייתר שאת
בסוף אותו עשור ,פגע קשות ביכולת הגיוס של
השקעות פרטיות להפקת סרטים ישראליים.
אך הסיבה המשמעותית ביותר ,וגם הפלאית
ביותר ,למשבר הגדול בקולנוע הישראלי
ולסיומו של תור הזהב הראשון ,קשורה לעובדה
שבשנים  1978-1977הפסיקו הקטרים החזקים
ביותר של הקולנוע הפופולרי את פעילותם
בקולנוע הישראלי ,כל אחד מסיבותיו שלו.
מנחם גולן ויורם גלובוס רכשו את חברת "קנון"
האמריקאית ,והעבירו את פעילותם לארצות
הברית .בועז דוידזון הצטרף אליהם על תקן
מנהל פיתוח תסריטים של החברה .אפרים קישון
הצהיר על פרישתו מעשיית סרטים בעקבות
הכישלון הקופתי הצורב של סרטו "השועל בלול
התרנגולות" מ־ .1978אורי זוהר השלים ב־1977
את סרטו האחרון" ,הצילו את המציל" ,ונטש
את תעשיית הקולנוע למען אלוהים .כך ,בתוך
שנה פחות או יותר ,איבד הקולנוע הישראלי את
היוצרים הכי מרכזיים שלו.
אם כן ,אי־שם בשנת  1978הפכה תעשיית
הקולנוע הישראלית לעיי חורבות .הצעירים
הרעבים של מניפסט קי"ץ וחבריהם הבוגרים
יותר מ"הרגישות החדשה" הבינו ,כי מדובר
בשעת כושר .הם הפעילו לובי פוליטי עוצמתי
ומדויק ,גייסו תומכים מימין ומשמאל ,והביאו
בשנת  1979להקמתה של "הקרן לעידוד קולנוע
ישראלי איכותי"; איכותי ,כלומר לא מסחרי,
לא "בורקס" .תקציבי הקרן ,שמקורם היה
במשרד החינוך והתרבות ,היו נמוכים בתחילת
הדרך ,אך בניגוד למצב הקודם ,הם הספיקו
כדי להוציא לפועל  5-4סרטים בשנה ,אחר
כך אפילו יותר .היו אלה סרטים דלי-תקציב,
צנועי-ממדים ,אך מלאי תשוקה וטעונים

חברתית ופוליטית ,שבהם התסריטאי והבמאי
קבעו את כללי המישחק ,לא המפיק .שמות
היוצרים המרכזיים הקולנוע הישראלי השתנו
בתוך שנתיים באופן כמעט מוחלט .במקום
גולן ,קישון ,זוהר ודידזון ,באו ברבש ,גוטמן,
וקסמן ובת אדם .החל "עידן הקרן" ,שבמהלכו,
לאורך כ־ 20שנה ,הקדים הקולנוע הישראלי את
תשוקותיהם האישיות של יוצריו לתשוקותיהם
של הצופים .התוצאה ,לטוב ולרע ,הייתה
חיסולו ההדרגתי של הקולנוע הפופולרי תוצרת
ישראל ,ויחד איתו גם התרחקות הדרגתית
של הקהל מסרטים מקומיים .גם בכל הנוגע
לפסטיבלים ופרסים בינלאומיים היו אלו שנים
של שפל יחסי.

תור הזהב השני
ואז ,בשנת  ,2001בתקופה הכי קשה של תעשיית
הקולנוע הישראלית ,שבה התקציבים כמעט
נגדעו לחלוטין ,והיה נדמה שכבר אין טעם
אפילו לנסות ,שבו אנשי הקולנוע המקומיים
ואיחדו כוחות ,שוב הפעילו לובי פוליטי
אפקטיבי ,והביאו לחקיקת חוק הקולנוע,
ששילש את התקציבים ,הגדיל באופן משמעותי
את מספר הסרטים המופקים ,והביא לתחילתו
של תור הזהב השני .הסרטים הישראליים חזרו
בייתר שאת לכבוש פסטיבלים בינלאומיים,
לקטוף מועמדויות ל"אוסקר" ,ולמלא אולמות
בארץ ובעולם .אלא שכיום ,בחלוף  15שנים
מתחילתו של תור הזהב השני ,שבות ומנשבות
בתעשיית הקולנוע הישראלי רוחות של משבר.
יותר מ־ 10בתי ספר לקולנוע פולטים מדי
שנה לשוק עשרות רבות של בוגרים ,הכמהים
לעשייה ,ויוצרים צוואר בקבוק חדש ,מפלצתי
בממדיו ,שבו רק כ־ 3%מהפרויקטים המוגשים
לקרנות הקולנוע יכולים לקבל תמיכה
מהמדינה .אלא שגם יוצרים ששיחק מזלם וזכו
בתמיכת הקרנות אינם זוכים בחלק מהמקרים
להוציא את סרטם לפועל ,בגלל העדר מקורות
מימון משלימים מספקים .אם בשנים הראשונות
ליישום חוק הקולנוע נהנו הסרטים מהשקעות
של זכייניות ערוץ  ,2ערוץ  ,10הכבלים והלוויין,
הרי שמשנה לשנה הולכת ופוחתת השקעת
ערוצי הטלוויזיה בקולנוע הישראלי .ההשקעות
שכן מוזרמות לקולנוע הישראלי הולכות לרוב
בנתיב אחד — הנתיב של חברת "סרטי יונייטד
קינג" של משה ולאון אדרי.
האחים אדרי הפציעו בקולנוע הישראלי אי־

שם בתחילת שנות ה־ ,2000והפכו למשקיעים
הפרטיים הגדולים ,ופחות או יותר היחידים,
שפועלים בו .כמה החלטות עסקיות מבריקות,
כמו למשל פתיחת מתחם בתי הקולנוע "סינמה
סיטי" בצומת גלילות ,או רכישת חלק ניכר
מקטלוג הסרטים הישראליים הישנים ,הפכו
אותם בהדרגה לכוח המשמעותי ביותר בקולנוע
הישראלי .לראשונה מאז סוף שנות ה־ 70שב
והפך הכוח הדומיננטי בקולנוע הישראלי
להיות מסחרי ,ולא ציבורי .מדי שנה בשנה
מצליחים יותר ויותר סרטים מסחריים במובהק
להגיע למסכים .הקרנות מוצאות את עצמן
בעמדת חולשה אל מול "סרטי יונייטד קינג",
כאשר הבחירה העומדת בפניהן היא לשתף
פעולה ולשחק לפי כללי המישחק החדשים,
או להתחפר בעמדותיהן ולאבד את עמדת
ההשפעה .מה שבטוח ,המונופול של "סרטי
יונייטד קינג" ,שגם בשיא כוחה מצליחה
להשקיע בכ־ 10סרטים בשנה ,אינו מסייע
לשחרר את צוואר הבקבוק של מאות היוצרים
הרעבים לעשייה ,ופוגע קשות במפיקים
העצמאיים הפועלים בשטח.
תעשיית הקולנוע המקומית שוב משנה את
פניה ,ולא לגמרי ברור מה יעלה בגורלה .האם
אנחנו צפויים לחזרה משודרגת למודל של
תור הזהב הראשון ,עם קולנוע מסחרי מושקע
ומצליח בחסות האחים אדרי ,לצד קולנוע
אמנותי דל-תקציב ושולי ,שמתקשה להגיע
לקהל? או אולי יקום בקרוב מתחרה חזק מספיק
ל"סרטי יונייטד קינג" ,שיזרים עוד כסף פרטי
לקולנוע הישראלי ויאזן את המצב? ומה יקרה
לתעשיית הקולנוע הישראלית ,ששולט בה
כיום מונופול כה עוצמתי ,אם ביום מן הימים
יחליטו האחים אדרי להפסיק את השקעותיהם
בסרטים או אפילו יירדו מנכסיהם? נראה שעיי
החורבות של  1978הם מישחק ילדים לעומת
תרחיש מהסוג הזה.
//
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מאסטרס ,ג'ונסון,
הארי וסאלי
> הוליווד מפרשנת מין <
 -אושרה שוורץ -

> מג רייאן ,מתוך סצינת האורגזמה המדומה ב"כשהארי פגש את סאלי" של רוב ריינר

הטלוויזיה האמריקאית הניחה לאחרונה על השולחן הניתוחים הפתולוגי
שלה את יחסי האהבה והמין של האמריקאים ,באופן בוטה וחושפני
מאוד .איך מתייחס היקום המקביל ,הקולנוע ,לנושאים ולדימויים
דומים של אהבה ומיניות? ובכן" ,הסקס של מאסטרס" מנסה לתאר את
המהפכה המינית של שנות ה־ 60של המאה הקודמת ,תוך עיבוד (חופשי
למדי ,כנראה) לסיפורם של מאסטרס וג'ונסון" .בנות" עושה זאת דרך
עיניה חסרות הרחמים של לינה דנהאם הצעירה (ילידת  ,)1986שיצרה
את הסידרה על היפסטרים ניו יורקיים עכשוויים ,ואף מגלמת בה את
התפקיד הראשי" .טראנספרנט" מסתערת עם נשק שלוף על כל תפיסת
המיגדר כפי שאנחנו מכירים אותה.
שלוש הסדרות הללו בוטות מאוד מבחינת הצגת הגוף הנשי והגברי ,הן
בהיקף העירום והן בהתנהגות חושפנית .הן מציגות גיבורים הסובלים
מבעיית אינטימיות קשה ,ומציבות את הדמויות שלהן בזירה שבה לסקס

יש תפקיד מרכזי ביותר .סדרות אלה מתקיפות שוב ושוב את הגבול שבין
הייצוג הלגיטימי של סקס לבין פורנוגרפיה .לכל הדמויות הראשיות יש
קושי עצום בקיום מערכות יחסים .האהבה ניצתת וכבה לסירוגין .כל
הגיבורים חווים בדידות קשה ,עם ובלי אהבה ,ותיפקודם המיני ,אשר
מונח כאמור על שולחן הניתוחים הפתולוגי ,מתקשה מאוד להסתנכרן
עם עולמם הרגשי .שלוש הסדרות הללו (שמצטרפות לסדרות נוספות
שבהן הקשר שבין סקס לאהבה הוא בעייתי וכואב) עוסקות בכמיהה
לאהבה שאין לה שום סיכוי להתממש; במתקפה חזיתית על אובססיית
המין המודרנית ,אבל מבלי להציג לה שום אלטרנטיבה; ובהסתערות
קטלנית על הנורמות החברתיות שהקולנוע האמריקאי עסוק בהגנה
עליהן מאז נולד :הזהות המיגדרית והמינית ,מוסד הנישואין ,מוסד
המשפחה ,והאחריות ההורית.
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ב"סקס של מאסטרס" נקראים הצופים לצפות
ביחד עם חוקרי המין בזוגות הטרוסקסואלים
אשר מקיימים יחסי מין מלאים בחדר שקוף־
למחצה (מותקנת בו מראה חד־צדדית),
מול צופים ומצלמה .זוהי מטאפורה נפלאה
למידת הנכונות של בני האדם החיים בחברה
המודרנית לחשוף הכל מול עדשה ,ולהציג
אקטים חברתיים ואנושיים ללא כל רגש
ואינטימיות .יחסי המין של זוג החוקרים ,גם הם
חושפניים מאוד ,ומסתירים את חוסר היכולת
שלהם לחוות אהבה ומסירות אנושית ,אף לא
לילדיהם .לכן ,לדעתי" ,הסקס של מאסטרס"
אינו סידרה על המהפכה המינית בשנות ה־,60
אלא על החברה החושפנית והמנוכרת שכולנו
חיים בה היום .המראה החד־צדדית אינה אלא
הטלוויזיה ,אשר מחטטת בלא כל הגבלה
באינטימיות שלנו ,ולא רק בסדרות ריאליטי.
ב"בנות" מסתובבים בני  20פלוס בעולם ששייך
להם ,שבו הכל אפשרי ומותר ,אבל ללא כישורי
חיים בסיסיים .אלכוהוליזם ,סמים ,בדידות
וכישלון — הם החוויה התמידית שהם חווים .לינה
דנהאם ,יוצרת הסידרה ,שהייתה בסך הכל בת
 26כשהופיעה לראשונה בדמותה של האנה על
המסך ,חושפת את גופה ואת נפשה .זוהי דמות
מורכבת שאינה מעניקה לצופים הרבה רגעי
נחת ואושר .יחד עם זה ,כאשר הסידרה בשיאה
הרגשי ,היא רּוויה מאוד במרכיבי הקומדיה
אהובה ,והיא
ּ
הרומנטית :האנה נפרדה מאדם
שוקעת בתוך התקף קשה של הפרעה טורדנית-
כפייתית ,שממנה סבלה כבר בילדותה .למרות
מצבה העגום ביותר היא מצליחה איכשהו
לאותת לאדם לבוא להצילה ,והוא עושה זאת
במחווה לסרטים הרומנטיים של פעם והיום —
ריצה אינסופית אל הבית ,במסע להצלת האהבה,
שבסופה הוא מרים אותה בזרועותיו החסונות.
לא מן הנמנע הוא שהאנה ואדם ידפקו לעצמם
את האהבה שוב ושוב.
העונה הראשונה של "טראנספרנט" נפתחת
כאשר אבי המשפחה החליט שהוא כבר
לא מורי ,אלא מורה .בגיל  60פלוס הוא/
היא מעניק/ה חופש לאשה שחיה בתוכו ,גם
כאשר קיים/מה נישואין אמריקאיים-יהודיים
טיפוסיים ,גידל/ה שלושה ילדים ועשה/תה
קריירה באקדמיה .אבל זה לא נגמר כאן .אט
אט מתברר ,שגם ילדיה של מורה סובלים
מבעיות בזהות ובתיפקוד המיני שלהם; ואם
ניתן היה לחשוב שזה מוצדק בגלל האופן
שבו גדלו ,הרי שהמיגדרים הנזילים והמיניות

המבולבלת ,במקרה הטוב ,וההרסנית ,במקרה
הרע ,הולכים ומתרחבים בגלים ,עד שהם
מכלילים את רוב הדמויות בקוסמוס של הסרט.
אך אם בעונה הראשונה היה משהו סקסי
ומשחרר בהתייחסות הפתוחה הזו למיגדר ,הרי
שבעונה השנייה נחשפים עוד ועוד תיפקודם
הלקוי וההרסני של גיבוריה ,שהמיניות שלהם
הפכה להיות כל כך מרכזית בחייהם ,עד שהיא
הרסה את יכולתם לחוות אהבה ,זוגיות והורות.
השחרור המיני של הגיבורים אינו שחרור כלל.
הוא חושף את העקרות הרגשית שלהם ואת
ההתפוררות המשפחתית שלהם ,של החברה.
היעדר האינטימיות בא לידי ביטוי גם באופן
שבו הדמויות משתפות את זולתן בחיי המין
שלהם (לדוגמא ,האחיות ב"טראנספרנט")
כמעט ללא גבולות .אפילו "מד מן" ,שהחזירה
לגיבוריה את הסיגריה ומיקמה אותם בעולם
תקופתי סטרילי ,הלקּוח מהאסתטיקה של עולם
הפרסום שלהן ,עוסקת למעשה בכאן ובעכשיו
של המשפחה האמריקאית.
הרטוריקה של הסדרות הללו מביאה בחשבון
שוב ושוב את ההיכרות שלנו עם אופן הדיבור
על האהבה שבחר הקולנוע ההוליוודי ,והן
עצמן מרסקות בשיטתיות את המוסכמות ואת
הקלישאות שלו.
כשראיתי בפעם הראשונה את "כשהארי פגש
את סאלי" ,חשתי אכזבה מסוימת .בהשוואה
ל"הרומאן שלי עם אנני" סימל סרט זה את

החזרה את הקולנוע ההוליוודי ,השמרני;
בקיצור ,אל שנות ה־ 80של רייגן .כשהארי
רץ בסוף הסרט ,בסיום הקלישאתי של הצלת
האהבה ,נשמע ברקע אחד השירים המבוצעים
ביותר בקולנוע ,מאז שנות ה־It had to" ,30
 ,"be Youשל אישם ג'ונס וגאס קאהן .שיר זה
בוצע באינספור סצינות רומנטיות ,מלנכוליות
יותר או פחות ,בקולנוע הקלאסי .הארי רץ
באנרגיות מושאלות מסרטים כמו Melody
in May, The Roaring Twenties, I'll See
 You in My Dreamsואפילו "קזבלנקה" ,וזו
רשימה חלקית בלבד .אין כמו השיר הזה כדי
לבטא את הקלישאה הרומנטית .נורה אפרון,
בכל סרטיה ,חוזרת באופן מודע אל השירים
ואל הסרטים של פעם ,אבל לא כדי לרסק
את הנוסחה ,אלא לבסס ולהעצים אותה (ראו
"נדודי שינה בסיאטל").
 12שנים לפני שהופק "כשהארי פגש את
סאלי" ,בשנת  ,1977מופיעה אנני הול ,זמרת
בראשית דרכה ,בבר רועש ,בודדה על הבמה,
מבלי שאיש מקשיב לה .וודי אלן בחר שלא
להראות את הדמות שהוא מגלם ,אלווי סינגר
("זמר") ,כשהוא מקשיב לשירתה בבר .רק
מהשיחה שמתקיימת ביניהם אחר כך אנחנו
מבינים שהוא היה שם .השירה של אנני
מבודדת אותה מהנוסחה הרומנטית בסצינה
הנוגעת ללב ,בגלל בדידותה הטוטאלית.
כדי להיות עם אלווי ,יהיה עליה לותר על

> קתרין הפבורן וקרי גרנט ב"לגדל את בייבי" של הווארד הוקס
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> מייקל שין וליזי קפלן בדמות חוקרי המין מאסטרס וג'ונסון בסדרה "הסקס של מאסטרס"

עצמה ולהפוך לגירסה שלו .הנערה התמימה
מהמידווסט ,שאומרת "לה די דה" ,שיש לה
סבתא אנטישמית וחיוך מלא באור ,הופכת
להיות ניו יורקית נוירוטית .כדי להימלט
מאובדנה באישיותו הנרקיסיסטית ,היא חוזרת
למימוש העצמי שלה ,למוסיקה ,ובסופו של
דבר נוסעת למקום הכי רחוק ממנו — ללוס
אנג'לס .וודי אלן בוחר לחתור מתחת לנוסחה
ההוליוודית של הקומדיה הרומנטית כדי לבחון
בכנות את הסיכוי הקלוש ,אם בכלל ,לשרידות
של האהבה הזוגית .הסרט מתחיל במונולוג שלו
למצלמה שבו הוא מספר על פרידתם .כל רגעי
הקסם שנראה ביניהם אחר כך ,הם טלאולוגיים
— סיפור יפה עם סוף ידוע מראש .הקסם של
הרומאן הקצר בין אלווי סינגר לאנני הול
מתפוגג במהירות ,אך נותר בזיכרון .האהבה
מתה ,אבל עדיין משמשת השראה לקומדיה
רומנטית שאלווי מעלה בתיאטרון ,ובה הוא
מנסה לחזור לנוסחה האסקפיסטית :המחזה
שאלווי כותב מסתיים בסוף טוב ,בניגוד לסיפור
האהבה שלו ושל אנני.
"כשהארי פגש את סאלי" חוזר אל החיק החם
והדביק של הקומדיה הרומנטית השמרנית,
למרות שבמהלך הסרט מתאמצים יוצריו,
הבמאי רוב ריינר והתסריטאית נורה אפרון,
להיות מקוריים ככל האפשר .בשיחה עם
הארי ,סאלי מספרת לו שזוהי עובדה ידועה
שרוב הזוגות הנשואים מפסיקים לעשות סקס,
כי הילדים שואבים מהם כל דחף ארוטי .זוהי

ללא ספק אמירה חתרנית ביחס לנוסחה שבה
אחרי הנשיקה המסיימת אנחנו מניחים שבני
הזוג חיים באושר עד עצם היום הזה ,עם מיניות
בריאה של אורגזמות משותפות וילדים חייכניים
בפרברים .אך בניגוד לאמירות אקראיות
שייתפסו כחתרניות ,הסרט מתאמץ לכל
אורכו להשיב את הנוסחה המנצחת ,באמצעות
אינטרוולים של זוגות קשישים המתראיינים
למצלמה שאינה נראית ,ומספרים על אהבתם
הגדולה .הזוגות הללו ,שנתלשו כביכול מתוך
המציאות ,הם הנוסחה שאליה מצטרפים הארי
וסאלי בריאיון דומה ,בסוף הסרט — גם הם יוכלו
לספר את סיפור אהבתם באותו אופן ,כאשר יהיו
זקנים .וכמו שלמדנו בשיעורי מתמטיקה ,זוהי
הוכחה של משפט :מש"ל — אם האשה מוצאת
את מי שנועד לה (או להיפך) ,הרי שאהבתם
תהיה נצחית .זוהי אהבה קוסמית ,שמיימית.
לכן גם קומדיות רומנטיות רבות מסתיימות
בחג המולד ,בראש השנה האזרחי ,או ביום
האהבה .נס האהבה מצטרף לניסים של הנצרות.
"כשהארי פגש את סאלי" משמשת עד היום
כאב־טיפוס של הקומדיה הרומנטית "החדשה"
(בניגוד לזו הקלאסית).
זו אינה ההזדמנות היחידה שבה מוצמד הזוג
המנצח הזה לקשישים ,זה קורה גם בסצינה
המּוכרת ביותר בסרט ,שנכנסה לפנתיאון
הסצינות ההוליוודיות המוצלחות ביותר ,סצינת
האורגזמה ב"מעדניית כץ" .המקום הוא אמיתי,
זהו אתר ניו יורקי מּוכר .הקהל — רובו קשישים,

או סתם מבוגרים יותר מהארי ומסאלי .אך את
מה שקורה בסצינה זו לא כתבה נורה אפרון,
שרק חיברה את הדיאלוג בהתנצחות שבין
הארי וסאלי .סאלי נוזפת בהארי על כך שהוא
מסתלק אחרי כל זיון .הארי טוען שהנשים
שלו נהנו ,ושהוא יודע שהן נהנו .סאלי אומרת
לו שאין אשה שלא זייפה פעם או פעמיים
אורגזמה וכו' .הרעיון לזייף אורגזמה בפומבי
היה של מג ריאן .רוב ריינר אהב את זה.
אגב ,גם את שורת המחץ" ,אני אוכל מה שהיא
אכלה" ,שאומרת אמו של ריינר ,בסוף הסצינה,
לא הייתה כתובה בתסריט — בילי קריסטל
היה זה שהציע אותה .אין זה מקרי שלבה של
הסצינה לא נכתב בתסריט ,ולא היה רעיון בימוי
של ריינר .הרעיון לזייף את האורגזמה נראה
יותר כמו רעיון לסרט של וודי אלן .ראשית,
האירוע אינו עולה בקנה אחד עם סגנונו של
הסרט ,אלא נוסק לסוריאליזם .הרי סאלי ,כפי
שהיא מוגדרת בסרט הזה ,היא אמריקאית
קלאסית ,שמרנית וחסודה ,ואין סיכוי שתעשה
דבר כזה במקום הומה אדם .שנית ,תגובות
הקהל ,המתונות יחסית (מבטים תמהים) ,ושורת
המחץ ,רחוקים מהתגובה המצופה באירוע כזה.
אם זה היה קורה להארי ולסאלי ,היה ניגש
אליהם אחד המלצרים בנימוס ומבקש מהם
לשתוק או לצאת .הסצינה חריגה לגמרי בסרט
כולו ,שבו שומרים כל המשתתפים על התנהגות
קלאסית ,מהוגנת .יחד עם זה ,הקהל קונה את
הסצינה הזו בצפיות חוזרות ונשנות .זוהי סצינה
שמצוטטת שוב ושוב .כנראה היא מנגנת על
מיתר משמעותי.
למעשה ,סצינת האורגזמה היא סצינת
סקרובול ,שבה המסר הקולי הוא על-מילולי.
כמו כל קומדיית סקרובול קלאסית ,יש פה
מלחמה בין המינים ,המבוססת על אי־הבנה
עמוקה ,שאין כל סיכוי בעולם שתיפתר.
ההתרכזות היא בסקס ,שבסקרובול הקלאסי
מקבל סובלימציה מילולית והרבה מאוד
סימבוליקה משעשעת ,כמו למשל ,נמר הפרא
ב"לגדל את בייבי" (הווארד הוקס,)1938 ,
שאינו אלא המיניות המודחקת של הגיבורים,
שיצאה משליטתם .ב"כשהארי פגש את
סאלי" אין סובלימציה .אחרי ככלות הכל,
אנחנו בשנת  ,1989אחרי המהפכה המינית,
ויותר מ־ 20שנה אחרי קוד הייז .יחד עם זה,
ההחלטה להוציא את האורגזמה לרחוב ,דורשת
בהחלט התייחסות .בסוף קומדיית הסקרובול
לא נפתרת שום בעיה .הגיבורים ממשיכים מן
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הסתם להתנצח עד עצם היום הזה ,אבל הם
נכנעים לאהבה זו ,שהם נאבקו בה לאורך כל
הסרט .למשל ,ב"לגדל את בייבי" ,אחרי שסוזן
הורסת את הדינוזאור ,מפעל חייו של ד"ר
דייוויד האקסלי ,הפליאונטולוג ,היא שואלת
אותו אם יוכל לסלוח לה ,והוא מהמהם משהו.
ואז היא אומרת" :כן ,אתה יכול ,אתה אוהב
אותי ,"...You do, you do ,...והוא ממשיך
למלמל ,אך לבסוף ,חומות ההגנה שלו קורסות
והוא נופל שדוד לזרועותיה .הוא לא נדרש
אפילו לומר —  .I doנשים חזקות בסקרובול
עושות דברים פרועים ונועזים ,ומפתיעות כל
כך את הגברים ,עד שהם נופלים לזרועותיהן.
כך קורה גם בסצינת האורגזמה .הארי מחייך
חיוך ביישני וכנוע ,והיא לוקחת את המזלג
שלה ,ובנון־שלנטיות ממשיכה לכרסם בסלט.
כמו בשנות ה־ ,30גם כאן ,האשה מובילה את
הגבר אל היעד הרומנטי שלה ,והוא לא צריך
אפילו להסכים .הוא נכנע ונופל שדוד .כמו
באוונגליזם הנוצרי ,האשה קרובה לרצון האל,
מבינה את ערך המשפחה ,וכל מה שצריך זה
להקשיב לה.
נעזוב לרגע את האורגזמה ,שאליה נשוב
בהמשך ,ולרגע נעבור דווקא לנשיקה .רוב
הדרמות והקומדיות הרומנטיות חותמות
בנשיקה .לנשיקה תפקיד חשוב ,כי היא
הקדמה לנשיקה אחרת ,הנשיקה המותרת
של אחרי טקס הנישואיןYou may kiss .
 ,the brideאומר הכומר ,המטיף או הממונה
מטעם החוק .זוהי נשיקה פומבית ,שמאשרת
את האקט המקודש ,אקט הנישואין .מה קורה
אחר כך ,זה כבר עניינו של אלוהים .יחד עם
זה ,רוב הנשיקות בקומדיה הרומנטית מממשות
קלישאה משוללת כל אמינות .רובנו יודעים
שנשיקה ראשונה ,או נשיקה רומנטית בכלל,
היא אקט מאוד אינטימי .איש מאיתנו לא יבחר
לממש את הרגע הזה מול כל העובדים במשרד,
באמצע תחנת רכבת ,או שדה תעופה ,עם קהל
שמוחה כפיים ,ברחוב הומה אדם או לפני כל
המשפחה המורחבת .הרי לא מדובר בנשיקה
של ערב ראש השנה האזרחי ,שם מדובר בטקס
בלבד .זהו רגע שהוא אינטימי כמעט כמו יחסי
מין .אלווי סינגר יודע זאת ,ולכן ,אחרי ההופעה
האומללה של אנני בבר ,שבו היא שרה את "It
 ,"had to be youבאווירה הכי פחות רומנטית
שאפשר ,הם הולכים ברחוב והוא אומר לה" :נשקי
אותי" .היא מופתעת" .נשקי אותי ,כי עכשיו נלך
לאכול ,יהיה לנו נחמד ,אחר כך נלד הביתה ,ואז

נהיה במבוכה לפני הנשיקה הראשונה .אז בואי
נסלק את המבוכה" .הם מתנשקים נשיקה קצרה
ולא רומנטית ,וממשיכים הלאה .וודי אלן מצלם
את הסצינה ממרחק גדול ,בתאורה אפלולית.
בהיעדר אינטימיות ,רק נשיקה כזו אפשרית.
אז למה בקומדיות הרומנטיות זוהי תמיד נשיקה
מלאת תשוקה (לעיתים קרובות ,המצלמה
מסובבת אותם בחיבוק מסתחרר ,כמו במחול),
ותמיד כרגע פומבי? תשובה אחת כבר מופיעה
למעלה .בנשיקה מקופלת כבר החתונה .אבל
אפשר להרחיב ולומר ,שתפקידה של נשיקה זו
הוא להוכיח באופן אמפירי שזוגיות משמיים זה
דבר אמיתי .עובדה — כולם רואים ומאשרים .יחד
עם זה ,התוצאה היא אירוע פומבי ולא אינטימי.
תוצאה זו חיונית הן לפסיכולוגיה של הקומדיה
הרומנטית והן לאידיאולוגיה שלה .מוסד
הנישואין אינו דבר פרטי ,אלא ציבורי .ההוכחה
לקדושת הנישואין (ולפניה — השידוך הקוסמי,
השמיימי) אינה עניין פרטי ,אלא חברתי.
ולכן הוא חייב ,כמו החתונה ,להתקיים בטקס
פומבי .בעידן שבו המשפחה המונוגמית כל כך
מאוימת ומפוררת ,באה הקומדיה הרומנטית,
נציגת הממסד השמרני ,הפרוטסטנטי ,לתת עוד
אקמול לכאב הראש הזה .מבחינה פסיכולוגית,
נושא האינטימיות הוא אחד הבעייתיים
והשנויים במחלוקת ביותר בקולנוע האמריקאי,
ולראיה — האורגזמה של סאלי.
להארי ולסאלי יש בעיה .כמו תמיד בקומדיה
הרומנטית ,הם מתקשים להתמסר לאהבה

הטוטאלית והמחייבת .הם מכירים זה את זו
זמן רב ,אך תחלופנה  12שנים עד שיממשו את
אהבתם .עוד הוכחה להשגחה העליונה — הם
נפגשים פעמיים במקרה ,בעיר של מיליונים.
ואז ,בהזדמנות השלישית שלהם ,הם מחליטים,
בניגוד לתובנה הראשונית שלהם ,שהם יכולים
להיות ידידים .הם מקיימים ידידות מקסימה
במשך זמן מה ,כששניהם מלקקים עדיין את
פצעי הפרידה מבני זוג ,שחוו לא מכבר .גם
כאשר הם יוצאים עם אחרים ,הם מספרים
זה לזו על חוויותיהם ,ומשמרים את ידידותם
האפלטונית .לאורך התקופה האפלטונית ,סאלי
מאלפת את הארי ומכינה אותו לחיי זוגיות
נכונים ,והוא מרכך עוד ועוד את הנוקשות שלה.
אבל היות שיש להם עדיין בעיית אינטימיות,
הם אינם יכולים להתאהב .מה שהם כן יכולים
לעשות ,זה סקס וירטואלי .וזה מה שקורה
במסעדה .בתהליך השידרוג של החברּות לקראת
זוגיות ,הארי רואה את סאלי מזייפת אורגזמה,
וחש את המבוכה המתבקשת .הוא רואה אותה
כאשה מינית ,אבל במקום שתונח על השולחן
הזוגיות שלהם ,מונח שם כריך ה"רובן" של כץ.
במקום לאכול את הכריך ,הם נוגסים בו בעדינות
ומשאירים אותו שלם .אוכל וסקס תמיד הולכים
ביחד ,או זה במקום זה.
גם פה ,כמו בנשיקה הרומנטית ,יש תפקיד
למעמד הפומבי של האורגזמה .הוא נועד לא
רק לתהליך החניכה של הארי וסאלי לקראת
הזוגיות שלהם .הוא גם נועד ללמד את העולם

> קריסטין וויג בסדרה "מסיבת רווקות"
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> ג'וליה רוברטס ב"אישה יפה" של גרי מרשל

שיעור חשוב :כמה קל לזייף אורגזמה ,כמה קל
לרמות עם סקס .ומה אמור העולם להבין? אם
הנשיקה הפומבית היא הוכחה לאמיתות האהבה,
הרי שהאורגזמה הפומבית היא הוכחה לרמאות
הגדולה של הסקס .בהפוך על הפוך ,סאלי
אינה מתחזה לחיית מין פראית כשהיא מזייפת
אורגזמה במסעדה .היא נותרת חסודה כשם
שהייתה עד כה .האורגזמה המזויפת שלה היא
סימן מובהק לפוריטניות הפרוטסטנטית והמאוד
בלונדינית של הקומדיה הרומנטית הזאת.
הפער הזה בין אידאולוגיה פוריטנית ומתחסדת
לבין עיסוק בוטה וכמעט פורנוגרפי במין
חוזר שוב בכמה וכמה סרטים ,מבלי להפר
את הנוסחה .הסרט הראשון שעשה זאת מייד
אחרי "כשהארי פגש את סאלי" הוא כמובן
"אשה יפה" (גארי מרשל .)1990 ,הזונה
משדרות סנסט אשר הופכת תוך שבוע לבת זוגו
החסודה של מיליונר היא דילוג שמממש את
האגדה ההוליוודית .בשנות ה־ 2000הלכו ורבו
הסיפורים הללו" .בתול בן ( "40ג'אד אפטאו,
 ,)2005ושאר סרטי חבורת אפטאו ,מדלגים
על הגבול הדק שבין הסקס הדוחה של הקולג',
סטייל אמריקן פאי ,לבין הסופטוב הרומנטי
המתבקש ,אל תוך מוסד הנישואין .ניתן להזכיר
את העיסוק בנוזל הזרע בקומדיה הרומנטית
"אהבה בהחלפה" (ג'וש גורדון וויל ספארק,
 )2010שמערב בין דימויים פורנוגרפיים

לרומנטיקה .אחת הקומדיות הרומנטיות
האהובות של השנים האחרונות היא "מסיבת
רווקות" ( )2011של פול פייג' ,שבה משולבת
אחת מסצינות ההפרשות הדוחות ביותר
שראיתי .שתי קומדיות רומנטיות מצליחות
נוספות ששמו את הסקס בחזית ,אך השיבו
את גיבוריהן לפנטזיית הנישואין ,הן "ידידים
פלוס" ( )2011של וויל גלוק ו"קשר לא מחייב"
של אייבן רייטמן ,באותה שנה .באחרון יש
אפילו סיקוונס שלם שעוסק במחזור החודשי.
אז למה זה קורה? לשם מה אנחנו זקוקים
לסקס המנוכר ,או לעיסוק פורנוגרפי
בהפרשות בדרך אל הנשיקה הרומנטית?
תשובה אפשרית מחזירה אותנו שוב להארי
וסאלי .שם ,במסעדה הנודעת מהלואר איסט
סייד (ואני אפילו לא מנסה לבחון את נושא
היהודים הרבים שמעורבים בהליך זה) ,בסצינת
האורגזמה ,נוזפת סאלי בהארי על יחסו הגברי-
סטריאוטיפי והמנוכר לנשים .בכך פותח
סרט זה את הדיון בשאלה של אהבה בעולם
שבו הסקס זמין כל כך ,בעיקר בעיר הגדולה.
הסרטים הללו מנסים לעשות הפרדה בין הסקס
ללא אהבה לבין הסקס במסגרת הלגיטימית,
הרומנטית והקוסמית .הם מנסים לייחס לסקס
המתירני מעמד של שלב בהתפתחות האנושית.
מין אוטיזם זמני .להפרדת איברי המין מהלב
יש מחיר גבוה של בדידות ועצבות .סקס ללא

אהבה מוביל לבזבוז נורא ,כמעט כמו זרע
לבטלה .העיסוק בהפרשות ,מין ללא אהבה,
מונטאז'ים של סקס ועוד סקס ועוד סקס ,כל
אלה הפכו לעוד שלב בתהליך החינוכי ,בהוכחה
האמפירית ,של האהבה הקוסמית והנצחית.
הפומביות של הסקס ,כמו האורגזמה של סאלי,
הם חלק מנאום ההטפה של יום ראשון בכנסייה
(או שבת בבית הכנסת).
אבל אם נחזור אל הסדרות ,שם נמצא ביטוי
לכאב האמיתי של האמריקנה בעידן המודרני.
הניכור והבדידות הם בני הלוויה של נשות,
גברי ובני המין השלישי והרביעי בעיר הגדולה.
זוהי בדידותם של משתמשי אתרי ההיכרויות,
הרשתות החברתיות ,של הדוהרים על המסלול
המהיר .את ה"אוטיזם החברתי" הזה אפשר
לראות בקולנוע דווקא במקום אחר לגמרי :יוצרי
הסרטים בוחרים להציג גברים אינטליגנטיים,
כולל גאוני המחשבים ,הגאונים הפיננסיים,
וממציא הרשת החברתית ,ככאלה הנמצאים
על הרצף האוטיסטי .כאלה הם דמותו של
מרק צוקרברג ב"הרשת החברתית" ,דמותו
של סטיב ג'ובס ב"סטיב ג'ובס" ,והתפקידים
הדומים שמגלם בנדיקט קמברבאץ' בקולנוע
ובטלוויזיה .בחירה זו היא אולי ניסיון להסביר כי
התופעה האוטיסטית היא חלק מתהליך חברתי,
אבולוציוני ,שהתוצר שלו הוא עולמנו הוויראלי/
וירטואלי ,אך מחירו הוא ניכור ובדידות// .
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מחיר טעם החיים
> אנשי "פוזיטיף" משוחחים עם טוד היינס על "קרול" <
 -מתוך" :פוזיטיף" מס' - 659

> רוני מארה ב"קרול"

ניו יורק .1952 ,תרז ,זבנית קטנה מן הפרובינציה שמוכרת
צעצועים במרכול גדול וחולמת להיות יום אחד צלמת ,פוגשת
את קרול ,אשת חברה מהודרת ,נשואה ואם לילדה .האשה קונה
בובה ,ומשאירה כתובת כדי שהמתנה תישלח אליה הביתה .זאת
תחילתו של סיפור אהבה בין שתי נשים ,אהבה אסורה ,הן על
פי כללי המוסר והן בעיני החוק של אותם הימים בארצות
הברית .זה נושא סרטו החדש של הבמאי טוד היינס" ,קרול",
עם קייט בלאנשט ורוני מארה בשני התפקידים הראשיים.
לדעת מבקרים רבים" ,קרול" צריך היה להיות המועמד
המוביל בפרסי האוסקר לשנת  ,2015הוליווד חשבה אחרת,
וזה אולי רומז שגם אם חוקי המדינה השתנו ,כללי המוסר
של החברה השתנו פחות .טוד היינס התראיין לכתב העת
"פוזיטיף" במהלך פסטיבל קאן ,במאי .2015
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> הסרט החדש שלך" ,קרול" ,מבוסס על הרומאן השני של פטרישיה
הייסמית ,שהופיע בשנת  1952בשם "טעם המלח" ,והסופרת השתמשה
בשם בדוי ,קלייר מורגן .מה לדעתך משמעות השם המקורי של הרומאן?
אינני יודע בוודאות ,אבל נדמה לי שיש לכך התייחסות בספר .הכוונה
היא למחיר שצריך כנראה לשלם עבור טעם החיים .זאת אולי אמירה
בוטה ,ורבות מבין ידידותי הלסביות נדהמו לשמוע את הפרשנות שלי.
אשר לסרט ,אתם מודעים אולי לעובדה שכבר לפני  17שנה התחילו לדון
באפשרות לצלם את הרומאן ,עוד לפני שהמפיקה אליזבת קרלסן נרתמה
לפרויקט .כל מיני גורמים קנו אופציה על הספר ,ושילמו כסף טוב כדי
להאריך את האופציה הזאת מדי פעם .אבל במשך כל השנים הראשונות
האלה ,איש לא ניגש לכתיבת תסריט של ממש .גם כך ,העיבוד של פיליס
נוג' ,ששימש אותנו ,קדם לכניסתה של אליזבת קרלסן לתמונה.
סנדי פאואל ,מעצבת התלבושות של "קרול" ,סיפרה לי על התפקיד שהיה
לה בגיבוש הרעיון .יום אחד היא קנתה את "טעם המלח" בחנות של שדה
תעופה כלשהו ,וקראה אותו במהלך הטיסה .כאשר שבה הביתה ללונדון,
ספרה לידידתה הטובה אליזבת שיש כאן חומר נפלא לסרט ,וזאת השיבה
שהיא מודעת לכך ,ולו רק משום שהיא עצמה בעלת הזכויות להסרטת
הרומאן .המפיקות נפגשו עם קייט בלאנשט ,שגילתה מייד עניין בתפקיד
הראשי .בשנת  2012פגשתי את סנדי במקרה תוך כדי ביקור במוזיאון
לאמנות הקולנוע בניו יורק .שוחחנו על הפרויקטים שכל אחד משנינו
היה עסוק בהם באותו הזמן ,והיא סיפרה לי שכנראה תתחיל לעבוד
בקרוב על סרט שהוא סיפור אהבה בין שתי לסביות ,שעומד להיות מופק
על־ידי ליז קרלטן ,עם קייט בלאנשט בתפקיד הראשי .היא גם הוסיפה
שיש להן כבר במאי (ג'ון קראולי — המתרגם) .באותו שלב ,גם אני הייתי
מעורב בהפקה אחרת ,אבל הרעיון של הסרט מצא מאוד חן בעיני.
שנה לאחר מכן הגיעו אלי המפיקות ליז קרלסן וכריסטין ואשון ,וסיפרו
לי שהן מחפשות במאי מתאים לסרט .קראתי את הספר ,והרעיון נראה
לי מפתה מאוד ,מה עוד שהיה לי ניסיון מצוין עם קייט בלאנשט ,איתה
עבדתי ב"אני לא כאן" .התברר שבתסריט הוכנסו כמה שינויים במהלך
השנים ,והמשקיעים גילו בו עניין .ניגשתי יחד עם פיליס נוג' לשכלל
יחד את התסריט שלה .היינו צריכים להחזיר לתוכו את תחושת החרדה
שמלווה את סיפור האהבה ,שלצד התרוממות הרוח יש בו משהו כמעט
מרתיע ,חשש של אובדן השליטה העצמית ושיווי המשקל .הרומאן מבליט
במיוחד את הנקודה הזאת ,ומקפיד להציג את הכל מבעד לעיניה של תרז.
הספר הפתיע אותי מאוד ,זה הספר היחיד של פטרישיה הייסמית
שאינו עוסק בעולם הפשע ,גם אם אפשר למצוא בו ,בין היתר ,אקדח
טעון ,והנושא שלו הוא מערכת יחסים שאסורה על פי החוק .זאת ועוד,
הייסמית דנה באותו מוקד קודח שבתודעת המאוהב .מוחו שורץ עלילות
דמיוניות מופרכות הקשורות למערכת היחסים שלו ,מייצר סיפורים
ותסריטים מאיימים שצצים מכל עבר .התיאורים בספר אמינים עד כדי
כך שהם מזכירים לי את "שיח אהבה" של רולאן בארת ,שגם הוא מתייחס
להפלגות הפרועות של המוח המאוהב ,סוג של דרמות המטרידות אותו
ללא הרף .קרול היא דמות של אשה נחשקת אבל מסובכת ,שעשויה
לפעמים להפחיד לא פחות מאשר לעורר תשוקה .די במבט אחד ,במשפט
סתמי ,בשאלה מקרית כדי להחריד את תרז ולהוציא אותה משלוותה.
המתחים האלה ,שנולדו בין דפי הספר ,היו חייבים להגיע לעיבוד
לקולנוע.

> בספרה של הייסמית ,תרז היא מעצבת תפאורות בתיאטרון ,ובסרט היא
צלמת .מדוע?
השינוי הזה נמצא כבר בתסריט שכתבה פיליס נוג' .דווקא מצא חן בעיני
שתרז אינה מוטרדת עוד משאיפות אמנותיות ולא חיה בסביבה אמנותית.
זה העמיד אותה ואת כל סיפור האהבה בקונטקסט פחות יומרני ,לא חשף
את השתיים לאורח חיים אלטרנטיבי .רחוק מעולם הבוהמה ,תרז כשירה
פחות להתמודד עם אהבה חדשה זו שנכנסת לחייה .אחד השינויים
מרחיקי הלכת שאני הכנסתי לתסריט ,כאשר הצטרפתי להפקה ,היה
יצירת מבנה כפול לסיפור ,שנולד לא מעט בהשראת "פגישה מקרית"
של דייוויד לין .זה גורם אולי לכך שסצינות חוזרות על עצמן ,אבל נקודת
המבט של הסרט נעה בין תרז לקרול .הרומאן מציג את העלילה אך
ורק מבעד לעיניה של תרז .אחרי שנים ארוכות של צפייה בסרטים אני
משוכנע שיש חשיבות גדולה לנקודת המבט של הסיפור .בדרך כלל ,יש
לצופה נטייה לצדד בחלש ובפגיע .ממש כמו ב"פגישה מקרית" ,שם
רואים את האשה יושבת מול בעלה אחרי ארוחת הערב .כאן אני כאילו
מכניס את קולה ברקע ,והיא נזכרת בפרשת אהבה שלא התממשה ,שעה
שבעלה עסוק בפתרון תשבצים וברדיו מנגנים את רחמנינוף.
> העובדה שהתסריטאית שלך היא גם מחזאית ודאי עזרה מאוד בכתיבת
הדיאלוגים.
אכן ,כמה מן הדיאלוגים ברומאן הם מיוחדים במינם ,ופיליס שמרה
עליהם בתסריט שלה .יש בספר סצינה שרציתי מאוד לצלם ,שבה תרז
משוחחת עם החבר שלה ,ריצ'רד .היא שואלת אותו אם התאהב אי-פעם
בגבר .זאת ,אחרי שהבחינה תוך כדי העבודה בחנות בשתי נשים בעלות
חזות גברית .היא מספרת לו עליהן ומוסיפה" :אינני מתכוונת לאנשים מן
הסוג הזה ,אני מדברת על סתם בחורה שפוגשת בחורה אחרת ומתאהבת
בה ,או אולי גבר שפוגש גבר אחר" .מן הדרך שבה היא מציגה את השאלה
אפשר לנחש שאינה יודעת בדיוק איזו דוגמא להמציא .אבל ברור שהיא
מעלה נושא שהוא מחוץ לתחום הווייתה ואינו שייך לעולם שבו היא חיה.
לדעתי ,ההשתהות הזאת נוגעת לא רק לסיפור אהבה לסבי משנות ה־50
של המאה הקודמת ,אלא לכל מי שמרגיש שהוא עומד להתאהב .כאשר
זה קורה ,כל אחד משוכנע שהוא האיש הראשון בתבל שמתנסה בסערת
רגשות כזאת ,למרות כל השירים והסרטים והספרים שנכתבו בנושא .כל
אחד מאמין שהוא מגלה עולם שנסתר משאר הבריות ,והוא צופה בו
בהתרגשות מעורבת בחשש.
שלא כמו בספר ,בסרט אין שום רמז לכך שתרז התנסתה כבר ביחסי מין.
יש רמזים ליחסים כלשהם עם ריצ'רד ,אבל לא יותר מזה ,אפשר להבין
שזה לא היה מרנין במיוחד ,אבל זה התאים למוסר של אותם הימים .תרז
סברה מן הסתם שריצ'רד בחור טוב ושאין שום סיבה נראית לעין שלא
תמשיך להיפגש איתו — מלבד המכשול שכן מופיע לפתע בדרכה .היא
מהססת ,אינה יודעת במה לבחור ,אבל היא כן בוחרת בכל תפנית של
הסיפור ,למרות שאינה מודעת עדיין ְלמה שהיא רוצה באמת .אני זוכר
שיחה שהייתה לי עם קייט תוך כדי הכנת הסרט :היא ראתה את הדמות
שלה כמי שנמצאת בשליטה בתוך מערכת היחסים שלה עם תרז .אין ספק
שאין שיווי־משקל בין שתי הנשים ,וקרול היא הדינמית והאסרטיבית יותר
ביניהן .מה עוד שהיא חייבת להתמודד עם בעיות מורכבות יותר שעליה
לפתור :השמירה על הילדה ,המעמד החברתי ,והידרדרות הנישואין שלה.
רק מאוחר יותר היא מבינה שהפתיחות שלה היא תופעה נדירה שבאה לה
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> קייט בלנשט ב"קרול"

בירושה ,ומאפשרת לה להעריך את מה שיש לה ומה היא הולכת לאבד.
כאשר היא מחליטה לחזור לתרז ,זו כבר הספיקה לבנות לעצמה את
מערכת ההגנה שלה ,כפי שכולנו נוהגים לעשות אחרי שמישהו פגע בנו
ואנחנו רוצים לשרוד .עכשיו היא כבר אשה אחרת.
> זאת הפעם הרביעית שאתה עובד עם אד לחמן ,אחרי "הרחק מגן עדן",
"מילדרד פירס" ,ו"אני לא שם" .בפעם הראשונה שעבדתם יחד ,התוצאה
הייתה ראוותנית ומסוגננת כאחד .איך היית מגדיר הפעם את התאורה?
קודם כל לא מדובר בדיוק באותה התקופה .בסרט הקודם לא הקדשתי
הרבה תשומת לב לנסיבות ההיסטוריות ,כפי שהן באו לידי ביטוי
בהרטפורד ,קונטיקט ,שם התנהלה עלילת "הרחק מגן עדן" בשנת .1957
האותנטיות לא הטרידה אותי במיוחד .העיקר היה להתביית על סגנון
המלודרמה ההוליוודית נוסח דאגלס סירק ,שדרכה השקפתי על כל הסיפור.
לעומת זאת ,לקראת הכנת "קרול" ערכתי תחקיר מדוקדק כדי לשחזר
בדיוק את האווירה של ניו יורק בתחילת שנות ה־ ,50שהיא משמעותית
לסיפור האהבה .הפעם לא התייחסתי לא לסרט מסוים או לבמאי מסוים.
במלודרמות אין צורך להיכנס לתוך המבט האישי של הדמויות .צופים בהן,
בסביבה שתוכה הן חיות ,ובלחצים המופעלים עליהן עד שהן אינן מסוגלות
לעמוד בהם .שם ניסינו להגיע לשלמות בעיצוב הבגדים והתפאורה,
להציג את מוסכמות החברה שנשענת בכל כובד משקלה על דמויות שאינן
גיבורות .ב"קרול" רציתי להביע את עוצמת התשוקה ואת המכשולים
העומדים לפניה .בכל סיפורי האהבה הגדולים תמצאו את הכוחות אשר
מונעים מן האוהבים להתאחד .בחברה שבה אנחנו חיים היום ,שהיא בסך
הכל מתקדמת ומתירנית ,כל זוגיות היא אפשרית .כדי להציג את "קרול"
באור הנכון הייתי חייב להחיות תקופה ומקום ,על כל האיסורים והמגבלות
שאינם קיימים עוד .כי האהבה היא הרי נושא אוניברסלי ,ויש בה מרכיבים

שחוזרים על עצמם תמיד ,בכל זמן ובכל מקום.
> איפה חיפשת השראה חזותית?
ראיתי שוב סרטים כמו "מקום תחת השמש" של ג'ורג' סטיבנס ,סרטו
המפתיע של אירווינג ראפר" ,הפלגה גורלית" ,וגם סרטים חדשים יותר
כמו "הנאהבים" של לואי מאל ,או "שאלה של זמן" של ניקולאס רג.
מקור השראה אחר היו צילומים מתחילת שנות ה־ ,50ובמיוחד אלה
שפורסמו בשבועון "לייף" ,ביניהם צילומים שבהם ערכו ניסיונות רבים
בצבע .הצלם סול לייטר עשה עלי רושם עז ,וכמוהו גם צלמות כמו הלן
לוויט ,רות אורקין ,אסתר באבלי או ויוויאן מאייר .רצינו להגיע בסרט
לצבעוניות עמומה .נעזרנו בהתרשמויות שהיו לאד לחמן ,לתפאורנית,
ג'ודי בקר ,ולמלבישה ,סנדי פאואל .החלטות העיצוב והצבע עזרו מאוד
לשחקניות ,וזה הכניס את כולנו לאותה אווירה ותחושת זמן .הצלמת
רות אורקין ,שהזכרתי קודם ,שיתפה פעולה עם בעלה ,הדוקומנטריסט
מוריס אנגל ,הם עשו יחד את  Little Fugitiveשצולם בקוני איילנד ואת
 ,Lovers and Lollipopsסרט שצפינו בו שוב ושוב משום שהוא צולם
ב"מייסיס" ,חנות כלבו ענקית בניו יורק ,בקרבת מקום ל"בלומינגדייל" ,שם
עבדה בזמנו פטרישייה הייסמית כזבנית ,מקום הומה ומופרע כמו ניו יורק.
זה שונה מאוד מן העולם של "הרחק מגן עדן"" .מייסי" לא היה המקום
המצוחצח ביותר ,והוא משקף היטב את ניו יורק של התקופה ,את ימי
טרומן ,את אימת הסכנה האדומה ,ואת מעלליו של סנטור מקארתי .והנה,
לפתע ,קרול מופיעה בלב המהומה הזאת ,אשה אלגנטית ונשואת פנים מן
החברה הגבוהה ,והניגוד בינה לסביבה בלט עוד יותר .ברומאן היו פרטים
ואֹוכר ,המרקם המיוחד
ֶּ
רבים על לבושה של קרול :המעיל בצבעי חום
שממנו עשוי הארנק ,צבעי הרקע שהייסמית טרחה לתאר בפירוט .רציתי
שכל התיאורים המוחשיים האלה ייכנסו לסרט .למרות המגבלות התקציביות
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סנדי ,סנדי פאואל ,שעבדה בעבר עם סקורסזה ,הצליחה לשחזר את הכל
באמצעים מינימליים .בסך הכל ,למרות לחצי הזמן והקציב ,הייתה לי הרגשה
שאני עובד בתנאים אופטימליים של אולפן גדול .מן הרגע שההפקה אישרה
לנו את התקציב ,אחרי שהסכמנו לכמה כמה קיצוצים ,חשתי יותר בטוח
מאי־פעם בחברת האנשים שניהלו את הספינה.

לתפקיד בצורה כזאת ,זה עוזר להם מאוד .גם אם יש להם מושג מסוים
לגבי הדרך שבה הם צריכים להשתמש בקול שלהם ,הם מעריכים אישור
ממקור נוסף ,בין אם מדובר במבטא ,בתקופה שבה מתנהלת העלילה,
במעמד החברתי של הדמות וכן הלאה .קייט היא אוסטרלית ,ולכן עמדה
על כך שתהיה מלווה במדריך במשך כל זמן הצילומים .רוני התעקשה
לפרוט בעצמה על הפסנתר תוך כדי צילום הסצינה בין השתיים ,למרות
שהכנו מראש קטע מוקלט לסצינה הזאת .למזלנו ,היה לנו מהנדס קול
מיומן שהצליח להקליט את הדיאלוגים למרות הפסנתר ברקע.
כולנו נהנינו לצלם את הסרט בסינסינטי ,שבה קיימים נופים שמורים
היטב מאותה התקופה .הצלחנו למצוא אפילו אתרים שחזותם לא
השתנתה מאז שנות ה־ .50כל מה שצריך היה לעשות הוא למחוק
באמצעים דיגיטליים כמה תוספות מודרניות מן החזיתות של הבתים.
מאחר שמדובר בעיר קטנה יחסית ,יכולנו לרכז את אתר הצילומים באיזור
מצומצם .נוסף לכך יכולנו לשבץ בתפקידים קטנים את בני המקום ,פנים
שלא רואים בדרך כלל בקולנוע .היו לא מעט שחקנים חובבים ,והם נראו,
התנהגו והלכו ממש כמו אנשים אמיתיים .זה בניגוד מוחלט ל"הרחק מגן
עדן" ,שם ביקשתי שכולם ינועו כמו רובוטים עם עמידה אצילית בנוסח
אולפני הוליווד .ככל שנראו מזויפים יותר ,זה השביע יותר את רצוני.
כאן ,לסצינות רבות משתתפים גייסנו המון ַס ָּפרים ומאפרים מקומיים,
שהוסיפו למשתתפים את המראה של התקופה.

> ומה בקשר לקייט בלאנשט .אולי לורן באקול?
למעשה לא התמקדנו בכוכב עבר מסוים .לגבי התסרוקות הייתי אומר
שזה מזכיר את גרייס קלי עם ההידור הקריר שלה .מה שנוגע לבגדים,
במקום החצאיות הרחבות שהיו אז באופנה העדפנו גזרות צרות יותר
נוסח שאנל ,כאלה שלורן באקול אכן לובשת ב"נכתב ברוח" .בניגוד
ל"הרחק מגן עדן" ,לא רציתי להזכיר אייקונים של הקולנוע משנות
ה־ ,50אלא דווקא דמויות חיות ואמיתיות שהן גם נשים יפות מאוד.

> האם צילומי הפנים נעשו באולפן?
לא .התפאורה היחידה שבנינו הייתה החדר במוטל שם הן מתעלסות
בפעם הראשונה .כל היתר היו אתרים מקוריים שמצאנו בסינסינטי,
שבהם שמרנו לעיתים קרובות מרכיבים חשובים כמו צבע הקירות,
הלינוליאום על הרצפה או הארונות.

> צילמתם בסופר .16
עשיתי את זה כבר ב"מילדרד פירס" ,ולדעתי צילום ב־ 35מ"מ לא היה
מוסיף לנו מאומה .אני אוהב את הגרעיניּות של התמונה ואת החושניות
שלה .נהניתי מאוד להשתמש במצלמה הקטנה הזאת כדי להמחיש את
שנות ה־ 30ב"מילדרד פירס" .חוץ מזה ,אד לחמן הוא צלם כשרוני ביותר.
בעבר הוא נהג לעשות צילומי פולרויד מוקדמים לכל פריים שהוא עמד
לצלם .זה לא קרה הפעם מפאת חוסר זמן ,אבל כולנו פרפקציוניסטים,
ולקחנו לנו את הזמן הדרוש כדי להשיג את התוצאה הטובה ביותר .בסופו
של דבר ,כמובן ,חרגנו מן התקציב ,וצריך היה לפנות לכל מיני חברות
אשראי ,אבל כל זה לא השפיע כלל על העבודה שלנו .בסך הכל צילמנו
את הסרט בתוך  34ימים.
> יש דמיון רב בין רוני מארה לאודרי הפבורן.
אנחנו דווקא חשבנו על ג'יין סימונס.

> מה לגבי הציטטה מתוך "שדרות סאנסט" שצולם ב־?1950
זה נמצא כבר בתסריט המקורי ,וזה נראה לי מתאים לסרט שהוצג באותה
תקופה בגריניץ' וילג' .אין לזה שום משמעות סמלית ,פרט לעצם העובדה
שמדובר בסרט שראוי להזכיר.
> זה המפגש השני שלך עם קייט בלאנשט.
נכון ,היא הייתה קשורה לסרט עוד לפני שאני הצטרפתי .זו הייתה
הזדמנות נפלאה לעבוד איתה זמן ארוך יותר מאשר ב"אני לא שם" ,לאו
דווקא בחזרות ,בעיקר בשיחות על דברים שקראנו או ראינו .מותרות
נדירים במונחים של עבודת הקולנוע היום .לא אוכל לעולם לספר את כל
השבחים שיש לי לספר על קייט .איזו שחקנית חדה ,מיומנת ,מבריקה,
יצירתית ,אינה מתפשרת עם עצמה אף פעם ,מתוקה וסבלנית כלפי כל
אלה שסביבה .שחקנים גדולים מגיעים כדי לעבוד איתך ,והם במצב
פגיע ,הם מציעים לך את עצמם בלי דעה קדומה ,וכך נוהגת גם קייט
בלאנשט הגדולה.
כמוה ,גם רוני הקפידה על הפרטים הקטנים ביותר .היא השקיעה זמן רב
בעבודה על הדיאלוגים בעזרת מדריך ,הם טרחו במשך ארבע פגישות
ארוכות ,ללא נוכחותי ,עד שמצאו את הטון הנכון של הקול בו היא
משתמשת בסרט ,טון שלא הכרתי קודם .כל השחקנים אוהבים להתכונן

> זה אינו שיתוף הפעולה הראשון שלך עם המלחין קארטר בורוול.
לא .הוא הלחין כמה קטעים מקוריים לסרט "וולווט גולדמיין" ,וכתב את
כל פסקול הסדרה "מילדרד פירס" עבורה זכה בפרס אמי ,הפרס היחיד
שקיבל במהלך שנות עבודתו הארוכות .יחד עם העורך המוסיקלי שלי,
אלפונסו גונסלבס ,אני נוהג להשתמש תוך כדי העבודה על הסרט במוסיקה
מודרנית ממקורות שונים .הבעיה היא ,שקיימת נטייה להתאהב בקטעים
האלה ולהתרגל אליהם ,ואחר־כך זה עשוי להיות גורם מגביל ומטריד

> טוד היינס בין רוני מארה לקייט בלאנשט
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למלחין שצריך להכין את פס הקול הסופי .אבל קרטר העריך מאוד את
הבחירות שלנו — למרות שזה לא הקל עליו את המלאכה — ועשה בסופו
של דבר עבודה נפלאה .הוא הקליט את המוסיקה בסיאטל ,עם נגנים
שאינם שייכים לאיגודים המקצועיים ,וגם זה עזר להקטין את ההוצאה.
> נושא מטריד בסרט במיוחד הוא הילדות .תרז עובדת במחלקת הצעצועים
של כלבו גדול ,ומאוחר יותר הבעל של קרול ישתמש בבתם ,רינדי ,כדי
להפעיל לחצים ולסחוט ממנה ויתורים .בשלב מסוים אפשר לחשוד שתרז
היא מעין תחליף לבתה של קרול.
שוחחנו לא מעט על הנושא הזה ,ובעיקר על הפרשי הגילים בין שתי
הנשים .כמה מן הבגדים שלבשה רוני הזכירו תלבושת של מתבגרים ,זה
קירב אותה מאוד לרינדי ,וזה עשוי היה להפריע .אבל אין מה לעשות,
זה חלק בלתי־נפרד מן האתגר הדרמטי של הסיפור ,וזה הוסיף מימד
סמלי להתנהגות של שתי הנשים .קרול בוחרת לוותר על האפוטרופסות
על הבת ,אבל דורשת לשמור לעצמה את הזכות לבקר אותה ככל
שתרצה ,והנשק שהיא מפעילה נגד בעלה הוא האיום במשפט ציבורי,
שהשערורייה סביבו עלולה לפגוע במעמדו .העובדה שהיא מוכנה לחשוף
בפומבי את היחסים שלה עם תרז מעניקה לה עמדת כוח שמאלצת את
הבעל ,בסופו של דבר ,להיכנע.
אני רוצה להדגיש שלא התכוונתי לעשות סרט הומוסקסואלי מיליטנטי,
אלא לבדוק ,באמצעות הבחירה שעושה הדמות של קרול ,את ביטויי תת־
התרבות הסגורה באותה תקופה :העובדה שצריך היה להסתתר עודדה
אצל גאים ,גברים ונשים ,את היצירתיות ואת הגישה הביקורתית שלהם
כלפי החברה שבתוכה הם חיו .אפשר לומר שברגע שהם לא נאלצו יותר
להישאר בשוליים ,חלק מהיצירתיות הזאת נפגם.
> באותו עניין ,צריך לומר שהצילומים שמיוחסים לתרז בסרט מרשימים מאוד.
צלם הסטילס שלנו היה אדם מוכשר במיוחד .חוץ מזה ,לאד לחמן היה,
באוניברסיטת אוהיו ,מעין מדריך רוחני ,צלם סטילס מוכשר ביותר
שכמה מעבודותיו בשנות ה־ 50וה־ 60לא פורסמו אף פעם .השתמשנו

בהם לסרט כחלק מן הצילומים של תרז.
> יש בסרט אלמנט מסוים של "סרט אפל" ,שבא לידי ביטוי במישחק
של קייל צ'נדלר בתפקיד בעלה של קרול .זה מזכיר קצת את פטרישיה
יה האחרים.
מספר ָ
ֶ
הייסמית המּוכרת יותר
הסרט היה צריך להעביר את תחושת האיום האמיתי הכרוך בסיפור
האהבה בין שתי הנשים ,החל מן הרגע שהן מוכנות להתחייב לסוג של
אהבה שאסור היה אפילו לבטא את שמה ,דרך החלטתן לצאת יחד למסע,
ואחר כך להתמודד עם הבלש שעוקב אחריהן ולהסתכן בסחיטה .כל
הדברים האלה כופים עליהן להתמודד בסופו של דבר בגילוי לב עם מה
שקורה ביניהן .הצד הזה של הסיפור היה פחות מפותח בספר .בסרט ,זה
מאפשר להן להתקומם ולבטא את כל הזעם שלהן על כך שהן נאלצות
ליטול אחריות מלאה על מעשיהן.
> חולפת כמעט שעה עד שמגיעים לסצינת האהבה הראשונה.
זה המתח האמיתי בסרט ,ואין כאן שום קשר ,לא לאקדחים יורים ולא
לאלימות אחרת .הצופה ממתין לרגע שבו השתיים אכן ישלימו את
המהלך שבו התחילו ,ויהיו מסוגלות להיכנס יחד למיטה.
> הרגע המכריע בעלילה מגיע כאשר קרול תופסת את היוזמה לידיים,
לקראת הסוף ,ובמשרד עורכי הדין היא מצהירה שהיא מוכנה ליטול על
עצמה את כל האחריות.
זה מורכב מאוד ,משום שבכך היא מצהירה שהיא מסרבת "להשתקם"
ולקבל על עצמה את דין החברה .זה הרגע שבו היא הופכת להיות
הגיבורה האמיתית של הסרט .הגיבור בכל סיפור אהבה הוא זה שמאבד
את זהותו ,ומסתכן בכך שהוא יידחה על־ידי הזולת .ואכן ,ברגע הראשון,
תרז דוחה אותה .משמע ,החלטתה של קרול הוא ביטוי לכוחה הנפשי,
אבל בו בזמן היא גם חושפת אותה לאפשרות של כאב וסבל שבהם לא
התנסתה עד אותו הרגע// .

> הסופרת פטרישיה הייסמית
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יום אחד
אהיה סופר
> קוונטין טרנטינו מספר ל"פוזיטיף"
על "שמונת השנואים" ועל תוכניות לעתיד <
 -מתוך" :פוזיטיף" מס' - 659

> טים רות ,ג'ניפר ג'ייסון לי וקורט ראסל ב"שמונת השנואים"

כרכרה דוהרת בערבה מושלגת בדרכה לעיירה רד רוק ,כשסופת שלג רודפת אחריה
ומאיימת להשיגה .היא מגיעה לתחנת דואר ,נעצרת שם עד יעבור זעם ,הנוסעים
שבתוכה נכנסים לתחנה ,שם הם פוגשים כמה נוסעים שהגיעו בכרכרה קודמת.
המערבון הקאמרי של קוונטין טרנטינו צולם ב 70-מ"מ ,כדי להמחיש את עוצמת
הסערה בחוץ ,ואת כל פרטי הפרטים של מה שעתיד להתרחש בתוך תחנת הדואר.
כמה מן השחקנים הראשיים ,ביניהם סמואל ג'קסון ,קורט ראסל ,מייקל מאדסן או
טים רות ,כבר בילו במחיצת טרנטינו ,בכמה מסרטיו הקודמים .ריאיון זה התקיים
במהלך ביקורו של הבמאי בפאריס ,בחודש דצמבר .2015
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> אחת הכותרות הראשונות בסרט שלך מציינת שזה סרטו השמיני של
קוונטין טרנטינו .האם זה אומר שבעיניך "להרוג את ביל" הוא סרט אחד
או שניים?
סרט אחד.
> אם כן ,כמה סרטים נותרו לך לעשות?
שניים ,אולי שלושה .אולי אשחיל גם סרט טלוויזיה אחד או שניים
ביניהם .מה שאני רוצה לומר הוא ,שאני מתקרב לסוף ,והדבר החשוב
ביותר בעיני הוא הפילמוגרפיה שלי ,היא צריכה לייצג אמן מגויס,
שהיה כזה משום שלא ידע לעשות דבר אחר ומשום שאינו יכול לעצור,
משום שזאת אהבת חייו האמיתית ,והוא משקיע בה את כל כולו .אשה,
ילדים ,הכל משני ופחות חשוב מן הפילמוגרפיה .אבל איני יודע אם
אוכל להמשיך להתמיד בכך גם כשאהיה בן  .75היום אני רוצה שבכל
אחד מן הסרטים שלי יהיה משהו חזק .ואני מאמין שמאז "להרוג את
ביל" ,הסרטים שעשיתי ,אם בודקים היטב את הכתיבה שלהם ,אכן
ספרותיים יותר .כאשר אגיע לשלב שאניח למלאכת הבימוי ,אני מאמין
שאוכל להתרכז בכתיבה ושאהיה סופר ,אכתוב מחזות — שכמובן אביים
— רומאנים וספרי הגות על קולנוע .אני חושב שזה עשוי להיות עיסוק
מהנה בשנות חיי האחרונות ,וודאי עדיף על התעסקות עם צוות הפקה
שמחפש נואשות אתרים מתאימים לצילום.
> אתה מעריך שהכתיבה היא היום חשובה יותר בעיניך מן הבימוי?
אני סבור שבמהלך העשור האחרון התחלתי להתייחס ברצינות גדולה
יותר לכתיבה .אין זה אומר שזה חשוב יותר מן הבימוי ,אבל היום ,זה
יותר חשוב בעינַ י מכפי שזה היה בעבר .לכתוב שנתיים או שלוש שנים
רצופות רומאן ,לעבור את כל שלבי היצירה ,ולהגיע לרגע שבו אתה
מניח על הנייר את הנקודה האחרונה ,זאת צריכה להיות הרגשה נפלאה.
לדעתי ,הסרט הזה" ,שמונת השנואים" ,הוא תחנה בדרך לקראת הכתיבה
לתיאטרון .אני חושב שאני מסוגל להפוך את התסריט הזה לגירסה
שמתאימה לבמה .ואני לא מדבר על משהו שאוכל לעשות בעוד שנתיים
או שלוש ,אני יכול לעשות את זה כבר בשנה הבאה .אני חייב להתמיד
וללכת עם הפרויקט הזה עד הסוף ,כדי לבדוק שאכן נותרה בי אותה
אנרגיה שהייתה לי כשהתחלתי.
> לפני שהתחלת לצלם ,ערכת ערב קריאה של התסריט באחד מאולמות
התיאטרון של לוס אנג'לס .כל השחקנים של הסרט השתתפו בקריאה
הפומבית הזאת ,כולם ,מלבד ג'ניפר ג'ייסון לי .מדוע?
זו לא הייתה הפעם הראשונה שעשינו זאת ,כך נהגנו גם עם "כלבי
אשמורת" ו"ספרות זולה" ,וזה נעשה בעבר גם עם סרטים אחרים ,כמו
"שמפו" .כאשר ניגשתי לכתוב את התסריט הזה ,רציתי לעשות משהו
מקורי ,שונה מן הרגיל ,אבל אחרי הגירסה הראשונה הייתה לי הרגשה
שפישלתי ,וזה שיגע אותי .למרות זאת ניסיתי להוציא משהו מן התחושה
הלא טובה שהייתה לי לגבי החומר ,החלטתי לקחת את הגירסה הזאת
ולהזמין שחקנים שיקראו את הדיאלוגים על במה .אחרי שלושה ימי
חזרות עם השחקנים השתכנעתי שאני בכל זאת רוצה להמשיך ולעבוד
על הגירסה הזאת .כאשר שמעתי את תגובת הצופים באולם התיאטרון,
זה החזיר לי את החשק ,אולי משום שהשחקנים היו טובים כל כך שהגיע
להם שאהפוך את התסריט הזה לסרט.

> האם ההחלטה לעשות את הסרט התגבשה אצלך לפני הערב בתיאטרון
או אחרי זה?
אולי זה היה נשמע יפה לומר שהחוויה על הבמה שיכנעה אותי לעשות
את הסרט ,אבל זאת לא האמת .תוך כדי החזרות כבר הבנתי שאני עומד
להפוך את החומר הזה לסרט .העבודה עם השחקנים חייבה אותי ללכת
כל הדרך עד הסוף.
> השחקנים סברו מן הסתם שמדובר בתסריט.
ודאי ,אבל אני לא נתתי להם שום רמז לכך.
> התחלת הסרט עם כרכרת הדואר עשויה אולי לרמוז שמדובר בהמשך
ל"ג'אנגו ללא מעצורים".
לא רציתי לכתוב המשך של "ג'אנגו ללא מעצורים" ,אבל התפתיתי
לאפשרות של וריאציה על הדמות .ג'אנגו הפך למעין גיבור תרבות,
ומו"ל אחד שלח לי כמה תסריטים אפשריים המתארים את המשך
הרפתקאותיו .קשה היה לי להתנתק ממנו ,והתחלתי אפילו לכתוב בעצמי
משהו באותו הנוסח .אולי זה היה הניסיון הראשון שלי לכתוב רומאן.
אבל כאשר ניגשתי לכתוב את הסצינות בכרכרת הדואר נמשכתי לכיוון
שונה ,לכתיבת סרט מיסתורין שכמוהו לא עשיתי קודם לכן .התחלתי
לכתוב את הסצינות האלה כאשר ביקרתי בפסטיבל "לומייר" בליאון,
ומשם המשכתי ,כשאני נודד מפסטיבל אחד לשני ,סביב העולם :מקאו,
פוסאן ,מורליה שבמקסיקו וכן הלאה .תוך כדי המסע הזה הסתבר לי
שאין מקום ,בתסריט כזה ,לדמות כמו ג'אנגו ,לגיבור חיובי שיזכה מייד
לאהדת הצופים .כל הדמויות כאן חייבות להיות חשודות ,בשלב כזה או
אחר של הסיפור ,לכולן יש כתם שחור בעברן .אין זה אומר שאינני אוהב
אותן ,אבל אין ביניהן גיבור ,בכל אחת מהן יש משהו מוטל בספק .זה היה
רעיון שצץ אצלי בעקבות הצפייה בסרטים של סרג'יו קורבוצ'י (במאי
מערבוני ספגטי איטלקיים — המתרגם) :אין אצלו גיבור ,יש הרפתקנים
אבל לא גיבורים .מי שקובע את החוק במערב של קורבוצ'י הם "הנבלים"
ולא ה"הגיבורים" ,זאת הדרך היחידה שמאפשרת לאבות-טיפוס נוספים
למצוא את מקומם לצד ה"נבלים".
> עלילת הסרט ממוקמת בתקופה שמייד אחרי מלחמת האזרחים בארצות
הברית ,עם התהוות האומה האמריקאית המודרנית ,עם שלטון החוק ,וזה
בא אולי לידי ביטוי בדמות של מאניקס ,מי שעומד להיות השריף החדש
בעיירה רד רוק.
בעמוד הראשון של התסריט כתוב באותיות קידוש לבנה" :שש או שמונה
או עשר שנים אחרי מלחמת האזרחים" .העיתוי של העלילה לא נקבע
במדויק .הייתי אומר שזה מתייחס לשנים הראשונות של המערב החדש,
עם חיסול השרידים האחרונים של מלחמת האזרחים .הפצעים של אותה
מלחמה עוד לא הספיקו להגליד .המבנה החברתי הישן התמוטט ,אבל
מחברי הצביע על תכונה
ַ
מבנה חברתי חדש טרם מצא את מקומו .אחד
מסוימת בסרט שאני עצמי לא עמדתי עליה .בעיניו ,זה הסרט הפוסט-
אפוקליפטי הראשון שלי .העולם כולו קפוא ומכוסה בשלג ,אין עוד
חברה ,השורדים נמצאים בתוך הכרכרה ,מתלוננים על האפוקליפסה
שחוו ,כל אחד מטיל את האחראיות על האחרים ,והאפוקליפסה היא
כמובן מלחמת האזרחים.
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> קוונטין טרנטינו עם מצלמת  70מ״מ בצילומי "שמונת השנואים"

> להיסטוריה יש תפקיד חשוב בשני הסרטים האחרונים שלך .במקרה הזה
מדובר במלחמת האזרחים .לכל אורך הסרט אתה משתמש במכתב של
לינקולןְ .למה התכוונת?
זה רעיון שעלה אצלי במהלך הכנת התסריט .הפעם ,שלא כרגיל ,כתבתי
שלוש גירסאות שונות לתסריט ,בעבר נהגתי לכתוב גירסה אחת ארוכה,
כתובה כמו רומאן .הפעם ,העדפתי להכין שלוש גירסאות שונות לפני
שהראיתי אותן לחוג מכרים רחב יותר .ביקשתי לבלות יותר זמן עם
החומר ועם הדמויות ,ולספר את הסיפור שלי דרך שלושה שלבים שונים,
ולבדוק לאן כל זה יוביל אותי .וכך ,לדוגמא ,בגירסה הראשונה ,המכתב
של לינקולן הופיע רק פעם אחת בסרט ,במהלך הנסיעה בכרכרה.
הרגשתי צורך להשתמש בו יותר ,אבל לא הייתי מוכן עדיין לקבוע היכן.
רציתי להותיר מספר פרטים לא פתורים ,ולהעניק לצופים את הזכות
להגיע למסקנות משלהם .אבל גם זה היה רק שלב בכתיבה.
ביקשתי מכמה אנשים לקרוא את הגירסה הראשונה הזאת .אחת מתכונות
היסוד המתבקשות בסרט היא העובדה שאי־אפשר לתת אמון באף אחת
מן הדמויות .למשל :האם כריס מאניקס הוא אכן השריף החדש של רד
רוק? על הצופה להחליט ,וזה יקבע את יחסו לסרט .באותו שלב לא
קבעתי לעצמי עמדה לגבי המכתב של לינקולן .שוחחתי עם האנשים
שקראו את התסריט ושאלתי אותם מה דעתם :האם לינקולן כתב באמת
את המכתב הזה או לא? כולם השיבו לי בחיוב .איש מהם לא העלה על
הדעת שזה יכול היה להיות מזויף .כולם ,בלי יוצא מן הכלל ,קנו את
הבלוף .הבנתי עד כמה בני האדם עשויים להיות תמימים ,והחלטתי,
כדי ללמד אותם לקח ,שהמכתב הזה יכול בהחלט להיות מזויף .אם אתם
מאמינים שכל מה שאומרים לכם זאת אמת לאמיתה ושכל הדמויות
בסרט דוברות אמת ,אתם עוד תגלו שזה פשוט לא נכון.
> האם בסרט הזה אתה סוגר מעגל?
ודאי .יש בסרט הזה שני שחקנים שהופיעו ב"כלבי אשמורת" .לדעתי ,זה
רמז לשיבה מסוימת אל התקופה של שנות ה־ .90השתמשתי בשחקנים
שהפכו להיות פופולריים במהלך אותו עשור .זה סרט של שנות ה־90
שצולם ב־ .2015אינני רוצה להרחיב על כך את הדיבור ,אבל אין ספק

שיש קשר בין הסרט הראשון שלי לסרט הזה.
> באיזה שלב של הכתיבה הבנת שאתה עומד להתרכז בשמונה דמויות
בלבד ,ושהסרט כולו יתרחש בחדר אחד?
זאת הייתה נקודת המוצא שלי ,בדיוק כמו המחסן ב"כלבי אשמורת".
כשכתבתי את סצינת המרתף ב"ממזרים חסרי כבוד" ,לא חשבתי לרגע
שהיא תהיה ארוכה כל כך .ככל שכתבתי ,זה התארך יותר ,אבל זה
החזיק מעמד ,ולא הטלתי ספק שצריך לשמור עליה ְּכמֹות שהיא ,אפילו
לרגע אחד .ב"שמונת השנואים" היה ברור לי שכל מה שיתרחש במהלך
העלילה חייב לקרות בחדר הזה.
> מדוע בחרת לצלם את סצינות החוץ של הסרט בטלורייד?
האמת היא שלא הייתי אף פעם ,קודם לכן ,בטלורייד ,אבל בחרנו באתר
זה משיקולים פרקטיים .רציתי מאוד שהעלילה תתרחש בוויומינג ,משום
שחלק מ"ג'אנגו ללא מעצורים" צולם שם ,ומאוד רציתי לשוב לאותם
המקומות .אבל עד מהרה התברר לי שלא נוכל למצוא בוויומינג את מזג
האוויר שנדרש לסרט .הרי קולורדו מרהיבים באמת ,ושם יכולתי למצוא
מרחבים מכוסים בשלג .זה מה שהניע אותנו לבחור דווקא באיזור הזה.
> בתחילת הסרט יש תמונה שבה רואים את הכרכרה חוצה את הנוף מימין
לשמאל .באותו רגע ישנה הרגשה שצילום כזה יכול להרשים רק ב־70
מ"מ .זה לא היה נראה כך אילו צילמת ב־ 35מ"מ ,לא תחושת המרחב ,לא
השקיפות ולא הצבעים.
אמת ויציב .ב־ 35מ"מ היינו יכולים להגיע לפריים של  ,1:2.35וכאן
אנחנו ב־ .1:2.76יש תחושה של סרט אפי אמיתי ,כמו ב"אודיסאה בחלל"
של קובריק .גם שם ,בסצינת הפתיחה ,איכות הצילום ,בחירת הנוף
והמוסיקה ,מכניסים אותנו לסרט במכת הלם.
> האם השתמשת בעדשות שיצאו היום משימוש?
ודאי .אלה היו עדשות אולטרה פאנאוויז'ן שמצאנו אצל חברת
"פאנאוויז'ן" ,עדשות ששימשו בשנות ה־ 70לסרטים כמו "בן חור"
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> על במת הצילומים של "שמונת השנואים"

ו"מטורף מטורף העולם"" .חרטום" היה הסרט האחרון שבו השתמשו
בעדשות אלה .הניסיונות הראשונים שעשינו איתן היו מרשימים מאוד.
״פאנאוויז'ן״ עזרו לנו מאוד ,והתייחסו לסרט הזה כמו לסרט "מורשת".
זה היה מודל לצילום ב־ 70מ"מ ,ואפשר להתאים את העדשות גם
למצלמה דיגיטלית .אני מקווה שהסרט הזה יחזיר יוצרים לשימוש ב70-
מ"מ .ההיגיון מחייב שיעשו זאת כבר בפרק הבא של "מלחמת הכוכבים".
> מה הייתה דעתו של הצלם רוברט ריצ'רדסון על העדשות ,והאם שוחחת
עם פול תומאס אנדרסון על העדשות האלה?
רוברט ריצ'רדסון ואני היינו מרוצים מאוד מן התוצאה ,ואכן שוחחתי עם
פול תומאס אנדרסון וגם עם כריסטופר נולן .האמת היא שהקמנו ביחד
מועדון של מעריצי ה־ 70מ"מ.
> האם ידעת מראש שזה יהיה הסרט הארוך ביותר שלך?
בלי ההקדמה וללא ההפסקה באמצע הוא פחות או יותר באותו אורך
כמו "ג'אנגו ללא מעצורים" .הגירסה הדיגיטלית הנוכחית ,המוצגת היום
במולטיפלקסים ,נמשכת שעתיים ו־ 45דקות .הגירסה המוקרנת ב־ 70מ"מ
ארוכה בחמש דקות ,ויש גם הפסקה שבה יכולים הצופים לאכול פופקורן
וללכת לשירותים .זה כמו שהולכים לאופרה לשמוע את פלאסידו דומינגו
או לתיאטרון כדי לראות את אל פאצ'ינו ב"איש הקרח בא".
> באיזה שלב החלטת על סרט שיהיה מורכב משני חלקים לא שווים עם
פתיחה ועם הפסקה באמצע?
כבר בהתחלה חשבתי על מבנה מן הסוג הזה ,שיהיה מיועד לפחות
להצגות הגאלה ,פותח ב"אוברטורה" ויש הפסקה באמצע .ההפסקה
ממוקמת באותו מקום שבו על במת האופרה מסתיימת האריה הגדולה
והמסך יורד ,האנשים מתרווחים להם במושבים ,יוצאים לפוש קמעה,
ואחר כך זה מתחיל מחדש .רציתי שהנושא המוסיקלי המרכזי יימשך לכל
אורך כותרות הפתיחה של הסרט.
> הפלשבק שמציב את סמואל ג'קסון מול ברוס דרן הוא מעניין מאוד.

כאשר הוא עדיין בכרכרה ,נדמה שסמואל ג'קסון הוא הדמות המרכזית
בסרט .אבל הדברים שמספר עליו מאניקס מורידים במידה רבה את
ערכו .הסיפורים על כך שהוא הרג את אנשיו־שלו במחנה השבויים ,או
שהוא חיסל הרבה אינדיאנים כאשר שירת בחיל הפרשים ,משנים את
ההתייחסות אליו ,וודאי שאינם מחמיאים לו .פרשת פגישתו עם בנו של
ברוס דרן ,כפי שהוא עצמו מספר אותה ,מחסלת כל אפשרות שהוא יהיה
גיבור .הצופה שואל את עצמו ,האם הוא באמת סדיסט כזה .אם כי מותר
שוב לשאול ,האם כל מה שהוא מספר באמת קרה ,או שמא הוא מנסה
להתגרות בגנרל הזקן ,עד אשר ירים את הנשק שהונח לידו ,ואז אפשר
יהיה לירות בו למוות באופן חוקי ,בטענה של הגנה עצמית .על הצופה
להחליט בעצמו.
> אלא שהתמונות בסרט מאשרות את הסיפור.
ב"כלבי אשמורת" היה קטע בתוך חדר אמבטיה שבו בלש מתעמת עם
חשוד שמשקר .שם באמת הצגתי את הסצינה ,הלכה למעשה .אבל כנראה
שהצדק איתכם .אני חושב שבדרך שבה כתבתי את התסריט וערכתי את
הסצינה אני כבר חושף בפני הצופה את מה שקרה בעבר .אבל כשאני
מתבונן היום בסרט ,כפי שהוא עכשיו ,אינני משוכנע שאכן הדבר נחשף
חד־משמעית .בסרט עצמו ,הכל מוצג דרך עיניו של ברוס דרן.
> האם אפשר להגדיר את החלק הראשון של הסרט (שני השלישים
הראשונים) כתערובת של מערבון וסרט מיסתורין ,ואת השליש האחרון
כתערובת של מערבון וסרט אימה?
אנחנו מודעים לכך שכל הדמויות שבחדר חשודות ,מה עוד שאווירת
החשד ,שנוצרה כבר בשליש הראשון ,מלווה בהמשך באיום של אלימות
שעשויה לפרוץ בכל רגע.
> קול המספר ,ברקע ,כבר הספיק לגלות לצופה שאף אחת מן הדמויות
לא תגיע לרד רוק.
ואז אתה יכול לשאול את עצמך ,לאן כל זה מוביל .למשמע הסיפור על
גורל בנו של ברוס דרן נוצרת אולי הרגשה שכיוון הסרט מתחיל להתבהר.
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אבל אני סבור שרוב הצופים יתהו בשלב זה :מה יקרה עכשיו? בחלק
השני של הסרט ,תוך כמה דקות בלבד ,מתברר לצופה מה בדיוק מתרחש.
לדעתי ,היה מעניין להכניס את מימד המיסתורין לפני ההפסקה.

של הכרכרה החוצה את הערבה המושלגת שבה כנראה את דמיונו ,והוא
התייחס לאלימות שעתידה לפרוץ בהמשך .למרות ההתלהבות ,הוא הטיל
ספק בכך שימצא את הזמן הדרוש לעבודה הזאת .בכל זאת הבטיח לכתוב
עבורי נושא מוסיקלי ,אפילו בכמה גירסאות :אחת לכלי נשיפה ממתכת
ואחרת למיתרים ,כך שאוכל להשתמש ולשחק בנושא הזה לאורך הסרט.
למחרת הוא התקשר אלי כדי להגיד לי שיוכל לכתוב אולי קצת יותר .יש
לי רושם שהוא כבר התחיל לכתוב את המוסיקה באותו הלילה ,בהשראת
התסריט .הוא הציע לי את נושא השלג" ,סוויטת השלג" 7 ,דקות של
מוסיקה הלכו ותפחו ל־ 17דקות ואחר כך ל־ 20דקות ,ובסופו של דבר הוא
הלחין את כל המוסיקה שהייתה דרושה לסרט.

> מה הייתה מערכת היחסים שלך עם מוריקונה?
זה כמה שנים אנחנו בודקים אפשרות לעבוד יחד .עד היום ,בסרטים
הקודמים ,הסתפקתי בחיפוש קטעים קיימים שמתאימים לכל אחת מן
הסצינות שלי ,ודאגתי לשלב אותם בתוך הסרט ,ברגע הנכון .השיטה
הזאת דווקא מצאה חן בעיני .אבל בסרט הזה הרגשתי שאני זקוק
למלחין שיכתוב עבורי מוסיקה מקורית .רציתי מוסיקה בעלת אישיות
מוגדרת משלה ,מוקדשת כולה רק לסרט הזה .אני יזמתי את המהלך
הראשון בקשר עם מוריקונה ,כאשר תירגמתי את התסריט לאיטלקית
ושלחתי אותו אליו .ידעתי שהוא הצהיר פעם שהוא אינו מתכוון לכתוב
שוב מוסיקה למערבון ,הוא לא עשה זאת כבר  40שנה .אבל התסריט
מצא חן בעיניו וגם בעיני אשתו .הוזמנתי לרומא כדי שנוכל לשוחח,
שם התברר לי שכנראה לא יוכל להתפנות לכתיבת המוסיקה ,משום
שהתחייב להלחין את פס הקול לסרט החדש של טורנטורה .אבל הדימוי

> נדמה שיש בסרט נושא שמזכיר מאוד את המוסיקה בפרק השני של
"מגרש השדים" שביים ג'ון בורמן.
ודאי .זה ממש אותו נושא ,שגם אותו כתב מוריקונה .אילו לא הצלחתי
לקבל מוסיקה מקורית משלי לסרט ,הייתי נוטל את המוסיקה הזאת
ומשתמש בה ,בצורות שונות ומשונות ,לכל האורך הסרט.

> ידוע היטב שאתה חסיד גדול של סרטי האימים האיטלקיים ,למשל סרטיו
של מאריו באווה .כל החלק השני של הסרט מזכיר את הסרטים האלה.
ככל שהסרט מתקדם ,האסתטיקה של סרטי האימים הולכת ומשתלטת
עליו .אכן ,יש בו מחווה ברור למאריו באווה .אילו היה סם פקינפה
שאנְ יֹו
עושה סרטי אימים ,הם היו כנראה דומים לסרט שלי .והאמת היא ֶ
מֹוריקֹונֶ ה כתב יותר מוסיקה לסרטי אימים מאשר למערבונים.

> איך התנהלה העבודה שלכם יחד?
מוריקונה עבד באותו הזמן על הסרט של טורנטורה .הוא לא יכול היה
לבוא ולעקוב אחרי תהליך העריכה של הסרט ולכתוב מוסיקה המיועדת
באופן ספציפי לסצינות מוגדרות .המוסיקה שכתב צריכה הייתה להתאים
לאווירה הכללית של הסרט כולו .הוא הלחין שניים או שלושה נושאים
שנראו לו מתאימים לסצינות אחדות ,והוסיף עוד כמה קטעים שאוכל
להשתמש בהם בהמשך העבודה .הוא אוהב לתת יד חופשית לבמאי ,הוא

> סמואל ג'קסון וקורט ראסל ב"שמונת השנואים"
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כבר נהג כך בעבר ,וסבר שזאת תהיה הדרך המתאימה ביותר לשתף
פעולה בסרט הראשון שלנו יחד.
> הוא הבין שאתה אוהב את המוסיקה שלו ומעריך אותה.
אמת .בילינו יחד לאחרונה לא מעט זמן במהלך הביקור שלי באנגליה.
נוצר בינינו קשר הדוק ונעים מאוד .יצאנו יחד לכמה ארוחות ערב ,וזה
היה באמת נחמד .שאלתי אותו מי הבמאי האמריקאי החביב עליו ,והוא
ענה ללא היסוס :ג'ון בורמן (מדובר אמנם באנגלי ,אבל הוא עבד הרבה
גם בארצות הברית).
> האם יעדת את התסריט מראש לשחקנים מסוימים?
כן ,ידעתי מראש את מי אני רוצה ובאיזה תפקיד .כולם ,פרט לדמויות של
בוב (דמיאן בישיר) ודייזי (ג'ניפר ג'ייסון לי) ,אותם ליהקתי מאוחר יותר.
> מה היו השיקולים שלך?
חשבתי על אבות-הטיפוס שמאפיינים כל אחד מהשחקנים .סמואל ג'קסון
(מייג'ור וורן) הזכיר לי את לי ואן קליף .ניסיתי ליצור דמות קרובה
ככל האפשר לדמויות שלי ואן קליף נהג לגלם ,ונראה לי שהתוצאה
מרשימה ביותר .הדמות החיובית ביותר בתסריט ,בעיני ,היא זאת של
ג'ון רות (קורט ראסל) ,משום שהוא אינו חושש לדרוך על היבלות של כל
האחרים ,ובכך הוא דוחף את העלילה קדימה .כל אחת מהדמויות מגיעה
בשלב כזה או אחר לעימות עם ג'ון רות .טים רות (אוסוואלדו מובריי)
מגלם בדרך כלל דמויות בריטיות ממעמד חברתי גבוה .ידעתי שהדמות

שלו תשעשע אותו ,ושהוא יגלם אותה במידה רבה של בוז .חיפשתי אצלו
אנרגיה קומית .מייקל מאדסן (ג'ו גייג') הוא מייקל מאדסן .הוא מגיש לך
בדיוק מה שאתה מצפה ממנו.
> ג'ניפר ג'ייסון לי לא הייתה על הבמה כשקראתם את התסריט בפומבי.
האם צריך היה לשנות את דמותה אחרי שקיבלה את התפקיד?
לא שיניתי את הדמות בתסריט ,אבל ג'ניפר גילמה אותה בדרכה ,והיא
התאימה מאוד לדייזי .היה לי קשה למצוא ליהוק נכון ,משום שאחרי
הסצינה בכרכרה אין לדמות הזאת הרבה מה לעשות עד לסצינה
האחרונה .מה עוד שזה תפקיד אלים מאוד ,שלא כל שחקנית מוכנה
ליטול על עצמה ולהזדהות איתו עד הסוף .היא נוכחת לכל אורך הסרט,
אבל חושפת רק בסוף את מה שהיא באמת ,דמות של תככנית חסרת
תקנה .האמת היא שהתלבטתי בין שלוש שחקניות שכולן התפרסמו
בשנות ה־ .90התבוננתי שוב ושוב בסרטים שלהן ,אבל מרגע מסוים
והלאה לא הרגשתי יותר צורך לראות את הסרטים של השתיים האחרות,
אלא רק את סרטיה של ג'ניפר ג'ייסון לי .ראיתי שמונה סרטים בזה
אחר זה .הרגשתי שהיא השחקנית והאישיות שאני רוצה לשלב בתוך
החבורה שגיבשתי לעצמי .בשנות ה־ 90היו לא מעט סרטים שנבנו סביב
דמותה ,סרטים כמו "ג'ורג'יה" של אולו גרוסבארד ,ו"גברת פארקר
והחוג המרושע" של אלן רודולף.
> ברוס דרן ,שמגלם את גנרל סמיתרס ,מרגש מאוד.
זאת הדמות היחידה שאולי דוברת אמת ,אם כי גם הוא משקר כשאינו
מספר את כל האמת .אי־אפשר לפקפק בסיבה שהביאה אותו למקום.
הוא היחיד שהתנהגותו הולמת את הופעתו .אכן ,דמות מעניינת.
> מעצב התפאורה שלך הוא היפני יוהיי טאנדה ,איתו עבדת גם על
"להרוג את ביל".
הוא יפני מיפן ,והוא מוכשר מאוד .הוא הטוב ביותר שיכולתי למצוא,
אולי משום שאינו מעצב תפאורה לקולנוע במקצועו אלא אמן אמיתי
שעובד מדי פעם בסרט .הצלם שלי ,רוברט ריצ'רדסון ,הזכיר לי שוב
ושוב כשצילמנו את "להרוג את ביל" כמה התפאורה מוצלחת .מראה
התפאורה זה דבר אחד ,אבל כשאתה מתחיל לגלות דרך עין המצלמה
כל מיני מרכיבים שלא ראית קודם ,דברים שמגרים את העין ומעוררים
סקרנות ,זאת כבר רמה שונה .אינני חושב שהוא היה מתאים לסרט כמו
"ממזרים חסרי כבוד" או לאווירה של "ג'אנגו ללא מעצורים" ,אבל היה
ברור לי שלעיצוב תפאורה אחת ויחידה של תחנת דואר הוא יכול להיות
פנטסטי .אני כמעט מסוגל לראות גרסת סמוראי של "שמונת השנואים",
ממש כמו שהכינו גירסה קוריאנית ל"בלתי נסלח" של קלינט איסטווד.
> לתפאורה יש חשיבות מכרעת בסרט הזה.
אכן ,היינו זקוקים לתפאורה מושלמת ,מה עוד שמצלמת  70מ"מ אינה
מחמיצה שום פרט ,ובוחנת את התפאורה על כל מרכיביה .אם היא
נראית מזויפת ,קלישאית או שטחית ,זה הורס את האווירה של הסרט
כולו .רציתי להבטיח שיחושו בכל העומק של התמונה ,ומצלמת  70מ"מ
אינה מוכנה להתפשר בשום שלב.
//

> סמואל ג'קסון ב"שמונת השנואים"
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השנואים:
דור קודם
> על "יומו של פושע" ו"פחד סערה" משנות ה–50
ומה שירש מהם טרנטינו <
 -מאיר שניצר -

> רוברט רייאן ב"יומו של פושע" של אנדרה דה טוט

ברור שקוונטין טרנטינו לא נולד בהונגריה .הוא
יליד טנסי .כל צרכן סרטים הרי הטמיע זאת
בתודעתו כבר מזמן .פחות ברורה היא הסוגיה
האם סרטו האחרון של קינג קוונטין" ,שמונת
השנואים" ,אינו צופן בתוכו גנים הונגריים
מפתיעים .בדיקה שטחית של עלילת טרנטינו
החדש ,ומה שמסתתר מתחתיה ,מעלה חשדות
מסוימים כי בעורקיו של "שמונת השנואים"
זורם דם שמוצאו מאזור הדנובה ,ולאו דווקא
מסביבתו של נהר המיסיסיפי.
מובן שלא תהיה זו פצצת־חדשות מי־יודע־
מה מסעירה אם ייאמר פה שהצצה ,אפילו

שטחית ,בסרטיו השונים של טרנטינו ,מעלה
אסוציאציות התלושות ישירות מיצירותיהם
של קולנוענים אחרים ,וזהו תהליך שהחל עוד
ב"כלבי אשמורת" ,סרט הביכורים של טרנטינו,
שנטל בלי בושה חלקים מ"ההרג" של סטנלי
קובריק ומיחזר אותם" .ההרג" הוא סרט נודע,
אך לעיתים קרובות אלה הם דווקא סרטים
נידחים המשייטים בעיקר בקצות הגלקסיה של
העשייה ההוליוודית ,ורק עכברי וידאו דוגמת
טרנטינו עצמו ,שהתפרנס בצעירותו מעבודה
בספריית וידאו ,עלו על עקבותיהם.
ככל שהדברים נוגעים ב"שמונת השנואים",

אוזכרו מיד עם חשיפתו סרטים דוגמת "קי
לארגו" בכיכובו של המפרי בוגרט ,או "שעות
גורליות" ,גם הוא עם בוגרט כשחקן מוביל,
כמקורות השראה ודאיים אשר הזינו את
טרנטינו בבואו לברוא סיטואציה קיצונית שבה
נכלאים שלא מרצונם אזרחים תמימים ופחות
תמימים בשל פלישת פושעים ומפירי חוק אל
הטריטוריה הפרטית שלהם.
וכך ,ממש מבלי להתכוון לכך ,אנחנו מתגלגלים
להונגריה ,שבה נולדו הבמאים שדומה כי
דווקא הסרטים הנשכחים שעשו לפני שישה
עשורים בערך הם אלה שעיצבו לא רק את
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> ברל אייבס ורוברט רייאן ב"יומו של פושע"

הפן החזותי של "שמונת השנואים" ,אלא גם
את הקונפליקטים המוסריים (נקרא לזה כך,
רק לשם נוחיות) הבוקעים מתוך הסיטואציות
האלימות המתוארות בו.
אלה הם צמד האלמונים" :פחד סערה" (Storm
 ,)Fear, 1955ו"יומו של פושע" (Day of the
 .)Outlaw, 1959את הסרט האחד עשה קורנל
וילד ,ואת האחר ביים אנדרה דה טוט — שניים
שבאמת נולדו בהונגריה בשנים שקדמו לפרוץ
מלחמת העולם הראשונה ,אך רכשו את עיקר
פרסומם בתעשיית הסרטים האמריקאית.
ותחילה כדאי להציג את הפיגורות עצמן .קורנל
וילד נולד ב־ 1912למשפחה יהודית עשירה
של סוחרי קוסמטיקה ,שהתבססה בניו יורק
בתחילת שנות ה־ 30של המאה ה־ .20וילד
עצמו החל בלימודי רפואה ,שאותם זנח לטובת
חיי תיאטרון שפיתו אותו הרבה יותר .במקביל,
שיכלל וילד הצעיר את יכולותיו בתחום ספורט
הסיִ ף ,ואף היה חבר בנבחרת ארצות הברית
ַ
שעמדה לצאת למשחקים האולימפיים שנערכו
ב־ 1936בברלין ,אז בירת גרמניה במהדורתה
הנאצית.
בסופו של דבר ויתר וילד על הספורט לטובת
התיאטרון .אלא שהיה זה ענף הסיף שהביא

אותו ממש אל במות ברודוויי .ב־ 1940הועלתה
שם גירסתם של לורנס אוליבייה ואשתו באותה
העת ,ויוויאן לי ,ל"רומיאו ויוליה" מאת
שייקספיר .וילד קיבל מינוי חירום כמדריכו של
אוליבייה הגדול בכל הקשור לביצוע נכון של
סצינות קרבות הסיף שהמחזאי האנגלי פיזר
בתוך עלילת "רומיאו ויוליה" .זאת ועוד :כאות
להצטיינותו בהדרכת כוכב־העל הבריטי ,הוא
שובץ באותה ההפקה לתפקיד טיבאלט ,אחד
מאציליה הצעירים של העיר ורונה ,שמתבלט
בעיקר ,כן כן ,בשימוש זריז בחרבות.
מהקירבה הזו לצמד הכוכבים האנגלי,
אוליבייה ולי ,התגלגל וילד די מהר לתעשיית
הסרטים ,וב־ 1941ניתן כבר להבחין בו בתפקיד
קטן באחת מעבודות הפילם נואר הראשונות
בהוליווד" ,הרי סיירה" שביים ראול וולש ,עם
המפרי בוגרט כפושע רדוף.
למרות שקורנל וילד מעולם לא העפיל
לדרגת כוכב בהוליווד ,הוא עשה לא מעט
תפקידים ראשיים ,והבולטים בהם היו ב"שיר
למזכרת" ( ,)1945שבו גילם את דמותו של
המלחין הפולני/צרפתי פרדריק שופן ,וכן
במלודרמה "אמבר לנצח" ( )1947שעליה
חתום אוטו פרמינג'ר .עם השנים נדחק וילד

יותר ויותר לתפקידי משנה שוליים בהפקות
דלות-תקציב ,ולכן החליט ב־ 1955לשבור את
הכלים ההוליוודיים ,לכונן חברת הפקה משלו,
ולהפקיע לעצמו גם את עמדת הבמאי .הנה כי
כן ,כך הגענו ל"פחד סערה" ,סרט הביכורים
של וילד כבמאי וכמפיק ,ולא רק כשחקן ראשי.
ההונגרי האחר ,אנדרה דה טוט ,נולד ב־1910
במה שהייתה האימפריה המרכז־אירופית של
בית הבסבורג ,כבן למשפחה של קצין פרשים
ממוצא אצילי .למרות שהוכתר בתואר בוגר
בית ספר למשפטים ,החליט בגיל  21שהקולנוע
מתאים לו הרבה יותר .במשך מספר שנים שימש
דה טוט כתסריטאי ,עורך ,במאי משנה ,ואף
שחקן לעת מצוא ,בהפקות דוברות הונגרית,
וזמן מה לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה
הוא החל גם לביים .עד  1940הוא הספיק
להשלים בהונגריה שישה סרטים כבמאי ,ואז
נעתר להזמנתו של אלכסנדר קורדה ,באותה
העת האיש החזק בתעשיית הסרטים הבריטית
(ובעצמו מהגר מהונגריה) ,לעקור ללונדון.
תחת פיקוחו של קורדה עסק דה טוט בהפקתם
של להיטי התקופה ההיא בבריטניה — "הגנב
מבגדד"" ,ספר הג'ונגל" ו"ארבע נוצות" — אך
המשיך להוליווד ,וב־ 1943כבר ניתן היה למצוא
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אותו מביים סרט אמריקאי ראשון.
דה טוט התמחה בעיקר בהתקנת מערבונים,
סרטי פשע ומלחמה ,ולעיקר פרסומו ויוקרתו
נסק ב־ 1953כשהופקדה בידיו משימת הבימוי
של "בית השעווה" (עם כוכב סרטי האימה
וינסנט פרייס ועם צ'רלס ברונסון הצעיר).
ייחודו של סרט אימים זה היה בעובדה ,שהוא
הופק בשיטה החדשנית באותם ימים — צילום
בתלת־מימד .מוזר הוא שדווקא דה טוט שתום־
העין ,שרטייה שחורה עיטרה בקביעות את פניו
(בדומה לג'ון פורד ,פריץ לאנג וראול וולש),
נבחר לביים סרט שהוא מעולם לא יכול היה
לחוות את מלוא קשת האפקטים החזותיים
הטבועים בו.
כאמור ,דה טוט התמחה במיוחד בבימוי
מערבונים ,אך ב־ 1959החליט להפסיק
להתעסק בז'אנר הזה ,ו"יומו של פושע" ,אם
כך ,הוא המערבון האחרון שלו .הנה כי כן,
הסתיימה סקירת הקריירה של צמד ההונגרים
שהם בבחינת אבותיו הבלתי-צפויים של
"שמונת השנואים".
טרנטינו כפה על המערבון החדש שלו שני
תנאים פיסיים ,שמהם נגזרת גם ההתנהגות
הפסיכולוגית של גיבוריו — כליאה של בני

אדם אשמים יותר ואשמים פחות ,יחדיו ,כאשר
מסביב משתוללת סופת שלגים קיצונית,
המבודדת את מיגוון ההתרחשויות האנושיות
משאר העולם .תנאים זהים משרתים את וילד
ודה טוט ב"פחד סערה" וב"יומו של הפושע",
בעוד התסריטים של שני סרטים אלה מוליכים
לפתרונות דומים לאלה שטרנטינו הגיע אליהם
ב"שמונת השנואים".
עלילת "פחד סערה" ,שאיננו מערבון ,אלא
פילם נואר (בגוונים של לבן בוהק ,כצבע השלג
שנערם מסביב) ,מתחוללת בבית מבודד הנטוע
על צלע הר בצפון-מזרח מדינת ניו יורק .במקום
חיה משפחה הכוללת את פרד (דן דורייה) ,סופר
כושל ואכול מבפנים ,אשתו אליזבת (השחקנית
ג'יין וואלאס ,שהייתה באותה העת רעייתו
של וילד) ,ובנם הצעיר דייוויד .כמו כן ,ניתן
להבחין ברקע גם בהתנהלותו של הנק (דניס
ויבר הצעיר) ,פועל שכיר הדואג לתחזוקת
המקום ,שכבר בתחילת הסיפור מצוי בשלבים
מתקדמים של סופת שלג .את הסופה צילם
בגוונים מאיימים ג'וזף לה של ,מי שעיצב עבור
אוטו פרמינג'ר את המראות הקודרים בשתי
מלודרמות הנואר המהוללות שלו — "לאורה"
ו"מלאך נופל".

לפתע נוחתת על המקום חבורה בת שלושה
אנשים שתלטניים .צ'רלי ,שודד בנקים ,ועימו
שובל הכולל פושע פסיכופת בשם בנג'י ,וגברת
עטורת מעיל עשוי פרוות מינק ושמה עדנה.
צ'רלי (קורנל וילד) פצוע ברגלו כתוצאה מקרב
יריות .קרב זה התפתח במהלך שוד בנק שביצעו
צ'רלי ובנג'י (סטיבן היל) בעיר הגדולה; אירוע
דמים זה ,שגבה את חייו של שוטר מקומי,
הניב שלל נאה של דולרים הארוזים בתוך
מזוודה שעימה פוסע הפצוע אל הבית המבודד.
עדנה (לי גראנט) ,הבלונדינית שהסתפחה אל
הפושעים ,הייתה בעברה זמרת קברטים ,וכעת
היא סתם מתגלגלת במורד החיים.
צ'רלי ואנשיו לא מגיעים סתם כך לביתם
של פרד ואליזבת .פרד ,כך עולה ,הוא אחיו
המבוגר של צ'רלי ,שחייו לא ממש נסקו אל
שמי הפרסום .וזה עוד כלום .אליזבת ,אשתו של
האח ,ניהלה בשנות עבר מערכת יחסים דווקא
עם צ'רלי הפושע ,ובאוויר עומד גם החשד
שהילד דייוויד הוא פרי היחסים האלה ,ואינו
בדיוק בנו של הסופר דל־ההצלחות.
כמו ב"שמונת השנואים" ,גם בתוך הבועה
האנושית הזאת מתקיימת אוטונומיה של
מישחקי כוח מתחלפים ,כאשר ברור לכל —

> קורנל ויילד וג'יין ואלאס ב"פחד סערה" של קורנל ויילד
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לטובים (יחסית) ולרעים (יחסית) — כי ברגע
שתסתיים הסופה יצטרפו לחגיגה הכללית
גם השוטרים הדולקים בעקבות צ'רלי ובנג'י,
מזוודת הדולרים ופרוות המינק של עדנה .לכן,
אין פה שאלה של מוסר ,אלא סוגיה של תיזמון
— האם הפושעים ,ולאט לאט משתבשת ההגדרה
מיהו הפושע ומי אינו כזה ,יצליחו למצוא נתיב
מילוט למרות התנאים האקלימיים שמסביב,
או שהם נידונו לחסל זה את זה? וגם לעניין
האח מול אחיו יש כאן משמעות המזכירה את
הסצינות החותמות את "שמונת השנואים" .כל
זאת 60 ,שנים בדיוק לפני שטרנטינו חשב על
הסיטואציה הדרמטית הזאת.
ֵשם משמעותי נוסף הקשור להפקת "פחד
סערה" הוא הורטון פוט ,פעמיים זוכה פרס
האוסקר ,שמּוכר מסרטים מצליחים כמו "אל
תיגע בזמיר"" ,הרדיפה"" ,רגעים של חסד"
ו"המסע אל האושר" ,להם חיבר את התסריט,
בשנים שלאחר עבודתו עבור קורנל וילד.
מורכבותו של הסיפור ב"פחד סערה" ,שכאמור
מרבה לשנות את המיקוד ואת הזהות של דמות
הרשע ,יכולה רק לעורר את קנאתו המאוחרת
ָ
של טרנטינו ,והוא הדין גם בסרט השני" ,יומו
של פושע" ,שבו עוסקת סקירה זאת.
לא רק עלילה ומשמעות קושרות בין המערבון
של דה טוט לזה של טרנטינו; גם מקום
התחוללות הסיפור זהה .שני הסרטים מתרחשים
בוויאומינג הענקית ,הריקה והקפואה .הסצינות
הפותחות את "יומו של הפושע" תופסות את
כוכב הסרט ,רוברט ריאן ,כשהוא ממהר לחוותו
של אלן מרשל על מנת לרצוח אותו .הסיבה:
החוואי גידר את אדמתו בגדרות תיל ,שעצם
הימצאותן מקומם את ריאן ,המיומן לא רק
בהפרחת השממה ,אלא בעיקר בשליפה זריזה
של אקדחים .מובן שגדר התיל היא רק סיבה
מן השפה ולחוץ לגזר דין המוות שריאן הטיל
על שכנו .לסיבה האמיתית קוראים טינה לואיז,
המופיעה בסרט בתפקיד אשתו של החוואי,
שרומאן אהבים ארוך־טווח קושר בינה לבין
ריאן הנזעם.
לאחר חיפוש קצר מאתר ריאן את קורבנו
במסבאה המקומית ,ושנייה אחת בלבד לפני
שנשלפים האקדחים של הדו־קרב הגורלי
לחיים ולמוות ,פורצת אל תוך חלל המקום,
כאילו באמת מדובר בהעתק מדויק מסרטו
המאוחר יותר של טרנטינו ,כנופיה בת חמישה
פושעים בראשותו של ברל אייבס ,המגלם דמות
של קפטן בצבא האמריקאי ,שסולק מהשירות

> קורנל ויילד וג'יין ואלאס ב"פחד סערה"

בעקבות מעשה טבח שבו חוסלו כל תושביו
של כפר מורמונים .ושמישהו מאלה שכבר צפו
בסרטו של טרנטינו יקום כעת ויאמר שהדמיון
בין העלילות הוא סתם צירוף מקרים זניח.
אייבס ,שהיה מוכר בשנות ה־ 60וה־ 70בעיקר
כזמר עם פופולרי ,עושה תפקיד מורכב .מצד
אחד ,הוא עצמו פושע שאות קין מתנוסס על
מצחו .מצד אחר ,הוא פועל לריסון ְמ ַר ִּבי של
חבורת פורעי החוק שסביבו ,אוסר עליהם
לצרוך אלכוהול ,ולהתקרב לנשות המקום על
מנת לכפות עצמם עליהן .הוא עצמו נפצע בעת
הבריחה מפלוגת הרוכבים הדוהרת בעקבות
כנופייתו ,ואם לא יקבל טיפול רפואי דחוף,
אין לו שום סיכוי לשרוד את הלילה .והרי אם
הוא ימות ,ייחרץ בהכרח גם גורלן של נשות
העיירה ,שמיד תיאנסנה בידי יתר הפושעים
שהתנחלו במסבאה.
רופא חיות מקומי מעניק לאייבס עזרה
ראשונה ,ובעודו שרוי תחת סמי ההרגעה
מתעורר יצר הרע אצל כמה מחברי כנופייתו
המורעבים מינית ומאותגרים אלכוהולית .על
מנת להרחיק את הסכנה המוחשית כל כך,
מתנדב ריאן להנחות את הפושעים אל דרך
מילוט סודית ,שבאמצעותה הם יוכלו ,לדבריו,
לעקוף את השלג הכבד החונק את הסביבה
כולה .הסיכוי לכך כה נמוך ,עד כי ברור שריאן
מתנדב להוביל אותם אל מותם ,ובהכרח גם אל

מותו שלו.
מבלי להיכנס לפירוט יתר ,מובן שגם במערבון
זה ,ממש כמו בפילם נואר של וילד ,וכמובן
במערבון של טרנטינו ,מתפתח תהליך שבו
הדמויות מתחילות לדלל את המלאי האנושי
הגודש את הבד ,והמנצחת הגדולה בעימותים
הרצחניים הללו היא כמובן סופת השלגים,
המטביעה כל מי שמנסה לקרוא תיגר עליה .מי
שמסייע להעמיק את התחושה האפוקליפטית
הנובעת מעוצמות הסופה וממרחבי האינסוף
של השלג הטובעני בוויאומינג הוא ראסל
הארלן ,שהתמחה בצילום מערבונים ,ולאחר
עבודתו עם דה טוט התפנה לצלם את "ריו
בראבו" המהולל של הווארד הוקס.
קווי הדמיון בין הסרטים נוגעים לא רק
לסיטואציות הדומות של הסיפורים ,או למיקום
העלילות בתוך ישימון של שלג .הדומה הוא
דווקא בהנגדה בין הנשמות השחורות של
הטיפוסים האנושיים המגוונים שמעוצבים
בשלושת הסרטים לבין השלג הבוהק ,שככל
שהוא ייערם על הבד בערימות צחורות ,הוא
לעולם לא יצליח למרק את החטאים ואת
הפשעים שהם בבחינת הד-נ-א שמתוכו בקעו
האנשים האלה ,בין אם הם פרי דמיונו של
הקולנוען מטנסי ,ובין אם הם עברו קודם לכן
דרך פילטר הונגרי.
//
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אהבנו אותו כל כך
> אטורה סקולה ,הענק האחרון
של הקומדיה האיטלקית ,הלך לעולמו <
 -דני ורט -

> ויטוריו גסמן וסטפניה סנדרלי ב"אהבנו כל כך"

דור הנפילים של הקולנוע האיטלקי הולך ונעלם .אטורה סקולה ,שהלך לעולמו בגיל  ,84הוא
יליד אותה שנה שבה נולדו גם ארמנו אולמי ופאולו טאביאני (האח הצעיר ,ויטוריו מבוגר ממנו
בשנתיים) .למרות שהיה צעיר מפדריקו פליני ,ממריו מוניצ'לי או מדינו ריזי ,סקולה ,יותר
מיוצרים אחרים בני דורו ,הוא ממשיך דרכם .סקולה נשאב אל עולם הקולנוע בגיל צעיר מאוד,
וכך נפגש בצמתים שונים בחייו עם בני הדור הקולנועי שקדם לו .הוא למד מהם רבות ,ושימר את
גחלת הקומדיה האיטלקית הקלאסית.
אכן ,סקולה היה בעיקר במאי של קומדיות ,אולי הנציג האחרון של מה שנהוג היה לכנות "קומדיה
אל'איטליאנה" ,אבל הקולנוע שלו הרבה יותר מורכב מהרושם הראשוני הקליל שמותירים סרטיו.
בלי שום ספק ,במאי אנושי שאינו חושש לבקר את גיבוריו ולחשוף את חולשותיהם ,הקומדיות
שלו הן סאטירות נוקבות המתובלות בראיית עולם צינית .בסרטיו גילה הבנה פסיכולוגית עמוקה
ומּודעּות פוליטית וחברתית מתמדת ,כיאה למי שהיה כל השנים חבר נאמן במפלגה הקומוניסטית.
מרבית סרטיו משקפים את ההיסטוריה של איטליה המודרנית ,החל מהתקופה הפאשיסטית ועד
ימינו ,כאשר לא פעם משתלבים תולדות הקולנוע האיטלקי בתוך פרקי ההיסטוריה המשמשים רקע
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לסרטיו .אין פלא שבאחת ההזדמנויות הצהיר:
"מקור ההשראה העיקרי שלי היה חוסר השוויון
והשחיתות ששולטים בחברה האיטלקית".
סקולה נולד ב־ 1931בעיירה טרביקו ,לא הרחק
מנפולי .בן לאב רופא ,ימי ילדותו עברו בחיק
משפחה ענפה ,שבדמותה יעצב שנים רבות
לאחר מכן את סרטו "המשפחה" ( .)1987מילדותו
גילה סקולה כשרון לציור הומוריסטי ,וכבר בגיל
 16החל לפרסם קריקטורות ,בדיחות ומאמרים
סאטיריים בכתבי עת שונים ,במסלול דומה לזה
שעבר פליני בראשית דרכו .שניהם פירסמו
בכתב העת הסאטירי של מארקו אאורליו ,והיו
חברי המערכת שלו .במקביל ללימודי המשפטים
הוא החל ,משנת  ,1948לכתוב תוכניות לרדיו,
ובמקביל סיפק בדיחות ותסריטים לסרטים
קומיים .באמצעות אלה יצר קשר עם השחקן
אלברטו סורדי ועם הקומיקאי טוטו ,מי שהיה
אליל הקומדיות העממיות דלות־התקציב
שהתעשייה האיטלקית הפיקה בקבלנות.
עבור סקולה הייתה זו תקופת לימוד וחניכה
שנמשכה כשבע שנים .בסיומה ,בשנת ,1954
ראה סוף סוף את שמו מופיע בכותרות הפתיחה
של הסרט בכמה סרטי אפיזודות ,כמו "עצרו
הכל ,אני מגיע" או "שיירת הפזמונים" ,ז'אנר
שהיה אז פופולרי במיוחד באיטליה .הוא עבד
לצידם של תסריטאים כמו רוג'רו מאקארי,
פוריו סקארפלי ,אג'נורה אינקרוצ'י (שהיה מוכר
יותר תחת השם אג'ה) ,ורודולפו סונגו ,שכתבו,
בנפרד וכצוות ,עבור במאים כמו סטנו ,אנטוניו
פייטראנג'לי ודינו ריזי .מפייטראנג'לי למד
סקולה כיצד לבנות דמויות ,תוך הקפדה רבה
על עיצוב הדמויות הנשיות .במחיצתו של דינו
ריזי תפס את משמעות המעבר מכתיבה לבימוי,
בעיקר תוך כדי עבודה משותפת על "החיים
הקלים" ( ,)1962סרט שריזי ביים וסקולה כתב.
"החיים הקלים" הוא אחד הסרטים הקלאסיים
הגדולים של הקומדיה האיטלקית ,סאטירה
חברתית קשה ושנונה על איטליה המתחילה
להיחלץ מן המשבר הקשה שלאחר מלחמת
העולם השנייה ,ומשתכרת מן המצב החדש.
המפגש בין פלייבוי חסר תקנה לבין סטודנט
מופנם וביישן נראה תחילה כסרט קליל ,אבל
הוא מוביל לסוף קודר שיש בו לא מעט מהטפת
המוסר .ברונו (ויטוריו גסמן) ,גבר הולל שמסרב
לקבל את החיים ברצינות ,ורוברטו (ז'אן-לואי
טרינטיניאן) ,צעיר אינטרוברטי שאינו יודע
להתייחס לשום דבר בקלות דעת ,יוצאים יחד
למסע על פני איטליה המתעוררת במכונית

הספורט של ברונו ,המצוידת בצופר צורם שמאפיין
יותר מכל את האופי ואת ההתנהגות של הנוהג
בה .השחצנות הראוותנית של ברונו מעוררת
משהו שבין קינאה ,פיתוי ,סלידה והתפעלות
אצל רוברטו ,אשר נשאב לעולם המסרב
להכיר במונחים של טוב ורע ,ונכנס לסחרחורת
המסתיימת בתאונה שבה רוברטו נהרג ,ואילו
ברונו ,מתוך התכחשות שבהגנה עצמית ,טוען
שהוא כמעט לא הכיר את קורבן התאונה.
סקולה כתב את התסריט של "החיים הקלים"
עם רוג'רו מאקארי ,עימו המשיך לעבוד גם
על סרטו הבא של ריזי" ,המפלצות" (,)1963
סרט בן  20אפיזודות שבהן מגלמים ויטוריו
גסמן ואוגו טוניאצי קריקטורות מפלצתיות
המייצגות צדדים מרושעים ,נבזיים ואפלים
בנפש האנושית .כך למשל ,באחת האפיזודות
הם מגלמים צמד שוטרים שלוכדים רוצח ,ואז
מתברר שהם גרועים בהרבה מהפושע שעצרו.
באפיזודה החותמת את הסרט ,גסמן וטוניאצי
הם ,בהתאמה ,מתאגרף בשלהי הקריירה
ואמרגנו הנאמן כביכול ,המארגן עבורו תחרות
אחרונה; בסופו של קרב האיגרוף הזה יהפוך
המתאגרף לצמח.
סרטו הראשון של סקולה כבמאי" ,הבה נדבר
אודות נשים" ( ,)1964היה גם הוא קומדיית
אפיזודות ,מעין המשך ישיר לעבודתו עם
ריזי .סקולה כתב את התסריט יחד עם שותפו,

רוג'רו מאקארי ,וויטוריו גסמן הוזמן שוב לגלם
גלריה של דמויות שונות .באחת האפיזודות הוא
אפילו נוהג במכונית ספורט שמותקן בה אותו
צופר צורם המזכיר את "החיים הקלים" .סרטו
החשוב הראשון של סקולה היה "האם יצליחו
גיבורינו למצוא את חברם האבוד באפריקה?"
( ,)1968בכיכובם של אלברטו סורדי ,נינו
מנפרדי וברנאר בלייה הצרפתי ,סאטירה
נוקבת על הקולוניאליזם האירופי באפריקה.
הסרט ,שצולם באנגולה כשהייתה עדיין
מושבה פורטוגלית ,מציג איש עסקים אמיד
(סורדי) שיוצא עם חברו (בלייה) לאפריקה ,כדי
למצוא חבר שלישי (מנפרדי) שנעלם בנסיבות
מיסתוריות .הם מוצאים אותו מכהן כראש שבט
מוקף ביפהפיות חשופות חזה ,ולא שש כלל
לשוב לציביליזציה.
סקולה המשיך עם הביקורת החברתית-פוליטית
בסרט "המפקח פפה" ( ,)1969שעלילתו מזכירה
את "העורב" של אנרי-ז'ורז' קלוזו .מפקח
משטרה (אוגו טוניאצי) ,המשרת בעיירה
פרובינציאלית באזור קתולי שמרני ,מגלה
שמתחת לפני המהוגנות הצבועה של בני המקום
מסתתרות שכבות של שחיתות וריקבון ,ואלה
נחשפות לראווה בסידרת מכתבים אנונימיים
המופצת בכל רחבי העיירה .מתברר שיש שם
צמד פנסיונרים חביב אשר מפעיל רשת זנות,
רופא מכובד שמתעלס עם הפציינטיות הצעירות

> סופיה לורן ומרצ'לו מסטרויאני ב"יום מיוחד"
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> ויטוריו גסמן ב"הבה נדבר אודות נשים"

שלו ,מנהל בית ספר שמפתה את תלמידיו,
גבירה עשירה ונשואת פנים המארגנת אורגיות
בחווילתה ועוד .הבעיה היא שצמרת המשטרה,
שמעל לראשו של המפקח ,מבקשת להתעלם
מכל מה שמעוללים העשירים ומכובדי המקום,
ומרשה למפקח להפעיל את החוק רק נגד בני
ָד ַלת־העם חסרי ההגנה.
אחרי "קנאה נוסח איטליה" ( )1970התגלה,
שדעתו של סקולה על הפרולטריון אינה בהכרח
טובה יותר .המשולש הרומנטי הבורגני מתחלף
בסרט זה במשולש של פועלים ,והמלודרמה
טבולה לכל אורכה באירוניה בוטה .אורסטה
(מרצ'לו מאסטרויאני) הוא בנאי הנוטש את
רעייתו לטובת אדלייד היפהפיה (מוניקה
ויטי) .האהבה פורחת עד שאדלייד מתאהבת
בנלו (ג'יאנקרלו ג'יאניני) ,חברו המלצר של
אורסטה .אדלייד מתקשה לבחור בין השניים,
והעניינים הולכים ומסתבכים לפי מיטב חוקי
המלודרמה ,אבל החיוך בקצה השפתיים אינו
נעלם אף פעם.
מרצ'לו מסטרויאני ,שהיה אחד השחקנים
החביבים ביותר על סקולה ,הופיע גם בסרטו
הבא" ,סליחה ,רוקו פאפאליאו" ( .)1971סרט זה
עוסק בתלאותיו של מהגר איטלקי בשיקגו ,כרך
גדול ומנוכר שאינו מצליח להעניק לו חמימות
אנושית ,והורס את האופטימיות התמימה שלו.
ב"הערב היפה בחיי" ( )1972שב סקולה לעבוד
עם אלברטו סורדי ,שגילם כאן תעשיין עשיר,
שכמו רוב אנשי העסקים של איטליה באותם

הימים עובר את הגבול לשווייץ כדי להפקיד
שם את כספו ,הרחק מעיני רשויות המיסים
בארצו .אבל כשהוא מגיע ללוגאנו ,הוא נופל
בשבי של ארבעה שופטים בדימוס ,היושבים
בטירה שבפאתי העיר .למרות שיצאו מזמן
לגימלאות ,הם ממשיכים לשפוט ,כתחביב,
ולהעניש את עברייני הצווארון הלבן שהחוק
אינו יכול להם .הסרט הוא מעט יוצא דופן
בכלל יצירתו של סקולה ,מאחר שאינו מבוסס
על תסריט מקורי ,אלא על מחזה ציני ומפוכח
מאת פרידריך דירנמט .עיקר כוחו בדיאלוגים
השנונים והחריפים ,ובארבעת השחקנים
הצרפתיים הוותיקים המופלאים שגילמו את
השופטים :פייר בראסר ,מישל סימון ,שארל
ואנל ,וקלוד דופן.
"טרביקו-טורינו (מסע לפיאט-נם)" ( )1973הוא
הצהרה פוליטית בוטה במיוחד ,ואולי משום כך
אחד מסרטיו המּוכרים פחות של סקולה ,משום
שהם חסרים את החום האנושי וגם האירוניה
המשעשעת אשר מאפשרת לו בדרך כלל
להעביר את המסרים שלו גם למי שהפוליטיקה
אינה עומדת בראש מעייניו.
לעומת זאת" ,אהבנו כל כך" ( )1974הוא אחד
מסרטיו המצליחים ביותר ,ורבים רואים בו את
יצירת המופת הגדולה שלו .כאן נקט לראשונה
את השילוב אליו יחזור פעמים רבות בשנים
שלאחר מכן :מצד אחד ,תולדות איטליה במאה
ה־ ,20ובמקביל ,ההיסטוריה של הקולנוע
האיטלקי .זהו סיפור חברּות בין שלושה גברים

ואשה אחת בעלי רקעים שונים ,הנפרס על פני
 30שנה .אנטוניו (נינו מנפרדי) ,ג'אני (ויטוריו
גסמן) ,וניקולא (סטפנו סאטה פלורס) ,והאשה
שמאחדת ומפרידה ביניהם ,לוצ'יאנה (סטפניה
סנדרלי) .הם נפגשים כפרטיזנים במלחמת
העולם השנייה ,וממשיכים באיטליה שלאחר
המלחמה והנס הכלכלי .אנטוניו עובד כסניטאר
בבית חולים ,והוא פעיל בשורות השמאל
האיטלקי .ג'אני האופורטוניסט זונח את
האידיאלים ומתחתן עם הכסף ,ואילו ניקולא
הוא אינטלקטואל רדיקלי ומשוגע לקולנוע.
הסרט גדוש בהתייחסויות לקולנוע ,הוא מתחיל
בשחור-לבן בסגנון כמו ניאו־ריאליסטי ,ועובר
לצבע ברגע קסום .באחת הסצינות משתתף
ניקולא בחידון קולנוע (ונכשל בשאלת מפתח
על "גנבי האופניים") .בסצינה אחרת הם
נתקלים בפליני ובאנשי צוותו העורכים חזרות
לקראת צילום סצינת מזרקת ְט ֶרבי ב"לה
דולצ'ה ויטה" (פליני ומסטרויאני מגלמים את
עצמם)" .אהבנו כל כך" מוקדש לוויטוריו דה
סיקה ,שגם אותו אפשר לראות במהלך הסרט,
בקטעי ארכיון שבהם השתמש סקולה (הסרט
היה מועמד ל״אוסקר״ לסרט הזר בשנה בה זכה
משה מזרחי על "כל החיים לפניו").
סקולה ,שלא פעם אהב לקפוץ מקיצוניות
אחת לשנייה ,עבר — בניגוד גמור למלנכוליה
העדינה והנוגעת ללב של "אהבנו כל כך"
— לקומדיה וולגארית ,שחורה ונבזית בשם
"משפחת המלוכלכים" ( ;1976השם האיטלקי,
"מכוערים ,מלוכלכים ורעים" ,הוא פרפראזה
על "הטוב ,הרע והמכוער" של סרג'ו לאונה).
משפחה ענפה ,הנשלטת בידי פטריארך שתום־
עין בשם ג'יאנצ'ינו מאזאטלה (נינו מנפרדי),
מתגוררת בשכונת עוני של פחונים עלובים
וגרוטאות בשולי רומא .האב מכניס הביתה את
אהובתו הזונה ,והצאצאים זוממים להרעילו
ברעל עכברים .סקולה חובט ללא רחם בגיבוריו
הדוחים ,המהווים היפוך לטוב הלב האנושי של
סרטים ניאו־ריאליסטיים כמו "נס במילנו" של
דה סיקה .ככל שהדמויות עצמן היו קריקטורה
אחת גדולה ,הבימוי של סקולה ,העמדת
הסצינות ,ותנועה המצלמה סינוורו את שופטי
הפסטיבל בקאן ,שהעניקו לו את פרס הבימוי.
ושוב ,מעבר חד .אחרי הבוץ והרפש שהטיל
בגיבוריו לכל אורך "משפחת המלוכלכים"
הגיע אחד הסרטים המסוגננים והמעודנים של
סקולה" ,יום מיוחד" ( .)1977העלילה מתרחשת
ב־ 6במאי  ,1938במהלך ביקורו של היטלר
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ברומא וכריתת הברית בין איטליה הפאשיסטית
לבין גרמניה הנאצית .כל הדיירים בבית דירות
רומאי אפרורי יצאו להשתתף בעצרת ,ובבניין
נותרו רק אנטונייטה (סופיה לורן) ,עקרת בית
ריא ֶלה
וגב ֶ
שבעלה וששת ילדיה יצאו למיפגןּ ,
(מרצ'לו מסטרויאני) ,הומוסקסואל המצפה
שיבואו לאסור אותו בשל נטיותיו המיניות .בין
השניים ,כל אחד דחוי ומדוכא באותה המידה,
אבל מסיבות שונות ,בחברה הפאשיסטית של
איטליה דאז ,מתפתחת מערכת יחסים מיוחדת
במינה ,שעה שמבחוץ נשמעים ברמקולים
נאומיהם של היטלר והדוצ'ה ,ושירי לכת
באיטלקית ובגרמנית .הפוליטיקה רומסת את
האיש הקטן ,הגסות היא הפעם בחוץ ,והעידון
הוא בפנים .את הסרט צילם פסקואלינו דה
סנטיס בטרקינג שוטס סוחפים ואלגנטיים מאין
כמותם ,ביניהם שוט פתיחה שנמשך שש דקות.
"המרפסת" ( )1980ממוקם כולו באתר אחד
— עוד מאפיין של סקולה שיחזור גם בסרטיו
הבאים .הפעם מדובר במרפסת מסעדה המהווה
מקום מפגש לאינטלקטואלים ופוליטיקאים,
טיפוסים המבוססים כולם על דמויות מוכרות
מהפוליטיקה ומהספרות באיטליה של אותה
התקופה ,כולל דמות של תסריטאי שנראה
כמו סקולה עצמו .בין השחקנים בצוות
המרשים אפשר למצוא את ויטוריו גסמן,
מרצ'לו מסטרויאני ,אוגו טוניאצי ,ז'אן-לואי
טרינטיניאן ,סטפניה סנדרלי ,וסרז' רג'יאני,
והוויכוחים ביניהם אינם אלא בבואה של
העימותים שאיפיינו כל כך את השיח הפוליטי
בארץ המגף.
ושוב פנייה חדה ביצירה של סקולה" .פסיונה
ד'מורה" ( )1981הוא סיפור של אהבה מטורפת
מן המאה ה־ .19סקולה המשיך לחפור בעבר גם
בסרטיו הבאים" ,לילה בוארן" ( ,)1982ו"מסעו
של קפיטן פרקסה" ( ,)1990המבוסס על רומאן
מאת תאופיל גוטייה המתרחש במאה ה־.18
ועוד פנייה" .הנשף" ( )1984היה סרט כמעט
ניסיוני באופיו .הסרט סוקר את ההיסטוריה
הצרפתית המודרנית החל משנת  1936כפי
שהיא משתקפת באולם ריקודים פריסאי.
המצלמה אינה יוצאת אף פעם מן האולם הזה,
והאירועים ההיסטוריים מועברים באמצעות
שינוים במוסיקה ,בתלבושות ובאווירה ,ללא
שורה אחת של דיאלוג.
אם אפשר לדלג בלי ייסורי מצפון על "מקרוני"
( ,)1985מסרטיו הפחות מוצלחים של סקולה,
למרות השתתפותם של מסטרויאני וג'ק למון,

מן הראוי להתעכב על כמה מן הסרטים שעשה
לאחר מכן ,לא תמיד בשל התוכן ,שבו חזר לא
פעם על דברים שאמר קודם לכן ,אלא בעיקר
משום הסגנון הקולנועי המלוטש ,האווירה
האנושית החמה ,והכישרון שלו להתמודד עם
מגבלות שהוא קובע לעצמו מראש" .המשפחה"
( )1987הוא שוב סרט הצמוד למקום התרחשות
אחד (דירה רבת־חדרים ברומא) — בדומה
ל"המרפסת" ,אשר עוסק בהיסטוריה של
איטליה ,ול"אהבנו כל כך" .מדובר בתולדותיה
של משפחה אחת ,החל משנת  ,1906בה נולד
קרלו (שבגיל מתקדם מגלם אותו ויטוריו גסמן),
ועד יום הולדתו ה־" .80ספלנדור" ()1989
מתבונן בתולדות הקולנוע האיטלקי מבעד
לקורותיו של בית קולנוע נושן .ג'ורדן (מרצ'לו
מסטרויאני) ירש את הקולנוע מאביו .אבל
הקולנוע רק צובר הפסדים ,והוא אמור להימכר
ולהפוך לחנות רהיטים .בסדרת פלשבקים שב
בית הקולנוע אל ימי זוהרו .מאסימו טרואיזי
מגלם את המקרין האובססיבי ,ומרינה ולאדי —
את הפילגש-הקופאית .הסרט יצא אל המסכים
שנה לאחר "סינמה פרדיסו" שעסק בנושא זהה.
בשל העיתוי הלא־מוצלח כשל סרטו של סקולה
בקופות ,למרות שאינו נופל מסרטו של ג'וזפה
טורנטורה ,ואולי אף עולה עליו.
בשנות ה־ 80וה־ 90החל סקולה לשתף פעולה
עם בנותיו .פאולה סקולה הייתה עוזרת במאי
בכמה מסרטיו ,וסילביה סקולה כתבה תסריטים

לאחדים מסרטיו המאוחרים .יחד עם סילביה
כתב את התסריט לקומדיה "מריו ,מריה ומריו"
( ,)1993משולש אהבים המזכיר במקצת את
"קנאה נוסח איטליה" .סילביה השתתפה גם
בכתיבת התסריט ל"הארוחה" ( ,)1998סרט
נוסף המתרחש כולו באתר צילומים אחד,
והפעם ערב במסעדה איטלקית שמנהלת ביד
רמה פלורה המארחת (פאני ארדן) .הסרט
מתרכז לא רק בשולחנות האורחים החושפים
דרמות של חיי יומיום ,אלא גם בצוות עובדי
המטבח .ויטוריו גסמן וג'יאנקרלו ג'יאניני
נמנים עם הסועדים במקום.
את התסריט ל"אנשי רומא" ( ,)2003סרטו
הלפני אחרון ,כתב סקולה עם שתי בנותיו.
מדובר בסרט המורכב משורה של אנקדוטות
העוסקות בבעיות חברתיות ופוליטיות שבהן
טרודה איטליה :גזענות ,היחס כלפי מהגרים,
בעיות כלכליות ,יחסה החברה לקשישים,
אבטלה ,הומוסקסואלים ועוד.
גם את התסריט לסרטו האחרון כתב סקולה
יחד עם שתי בנותיו" .איזה שם מוזר הוא
פדריקו" ( )2013הוא ,מבחינת סקולה ,סגירת
מעגל .הסרט מציג דיוקן של הבמאי פדריקו
פליני ,שהיה חברו הקרוב של סקולה ,על פי
זיכרונותיו האישיים של סקולה" .סרט קטן
אודות אדם גדול" ,הגדיר אותו סקולה .שם
הסרט נלקח משיר של פדריקו גרסיה לורקה.
//

> אטורה סקולה מביים
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Several years ago, Israeli producer Marek Rozenbaum warned that cinema is
subject to fashion trends like all the other entertainment products, festivals and
film markets will fawn over it for ten, or maybe fifteen years and then move to
the next fashion. Marat Parkhomovsky obviously agrees. The two waves he is
talking about in his piece refer to the two peaks of our domestic film industry.
First, the considerable success scored by the Israeli cinema in the sixties and
seventies, not only at home, where its attendance records remain unbeaten, but
also abroad, with several Oscar nominations and presence in leading festivals.
It was followed by an embarrassing slump, in the eighties and nineties, only to
come up once more into the miraculous performances of the last 15 years. But
isn't it about time, argues Parkhomovsky, to start worrying about the fashion
soon moving elsewhere?
>
In a completely different context, Oshra Schwartz has been looking at the
Hollywood product through the years, as we all have done, and is beginning to
wonder about Tinseltown's attitude towards sex and the best way to put it across,
make money out of it but never step too far into unsafe side.
>
Two of the most discussed American films of 2015 have been superbly ignored
by the Academy of Motion Picture Arts in their list of candidates for Best Picture
of the year. For instance, most film critics associations voted for Todd Haynes'
"Carol", and few films were more talked about in the course of the year than
Tarantino's "Hateful Eight". Neither one is in the run. But the highly respected
French film monthly "Positif" interviewed them for their final 2015 issue,
and, with their permission, we translated them into Hebrew. And speaking of
Tarantino, Meir Schintzer stumbled upon two B movies from the fifties, "The Day
of the Outlaw" and "Sand Storm", was struck by the similarities between them
and Tarantino's latest and had to report right away.
>
And we could not possibly wrap up this issue without a tribute to the memory
of Ettore Scola, the last of the commedia all'italiana giants, who passed away
several weeks ago at the age of 84.
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