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??קוד

Y O S E F  S H I LOA H יוסף שילוח 

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

ירושלים.ירושלים.

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

הבולטים והפופולאריים בתולדות הקולנוע הישראלי.

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

כתריאל שחורי, מנכ"ל קרן הקולנוע הישראלי

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

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

לסרטים וסינמטק תל אביב.

משך התכנית:משך התכנית: כ-60 דקות

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

הפקה בפועל:הפקה בפועל: צילה לוי

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

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

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

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

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

Length of program: approximately 60 minutes

Moderators: Marat Parkhomovsky and Avital Bekerman, 
Testimonial Database

Coordinator: Tzila Levy

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

T R I B U T E ערב הוקרה

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

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

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

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

תסריט מקורי: מירב דוסטר

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

בימוי חיים טבקמן

הפקתו של רפאל כץ

ת י מ ש ר ה ה  ר י ח ב ה  2 0 0 9 ן  א ק ל  ב י ט ס פ
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ירושלים 2009
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קרלובי וארי 2009

פרס אופיר
רן דנקנר

מועמד לפרס שחקן 
המשנה הטוב ביותר

 ממשיכה לפרוץ
 דרכים חדשות
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filmfund.org.il
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תוכן 
העניינים

 .09 > .04
מגלה את עולמה לעצמה
פבלו אוטין ואסיל ג'ורן

שיחה עם מייסלון חמוד על "לא פה ולא שם"
/

.014 > .010
הכל מתחיל בים 

פבלו אוטין ואסיל ג'ורן
שיחה עם מהא חאג' על "עניינים אישיים"

/
.022 > .015

נא להכיר — פנג שיאוגנג | דן פיינרו
האמריקאים קוראים לו "ספילברג הסיני"

/
.026 > .023

על סף עידן חדש? | מרט פרחומובסקי
הקולנוע הישראלי ב-2017

/
.031 > .027

סימנים לדאגה | אוהד לנדסמן
על "צד שלישי למטבע" של כריס מרקר

/
.033 > .032

סודות מחדר העריכה  | אריק לרואה
ריאיון עם ורה זורה, עורכת "צד שלישי 

למטבע"
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הזרקור מופנה הפעם לעבר תופעה חדשה, מרעננת ומבטיחה. שתי במאיות, שתיהן מן המיגזר 
הערבי, יצאו להתמודד, בשני סרטים, שניהם סרטי ביכורים, שונים לחלוטין זה מזה, עם המציאות 
היומיומית שבתוכה הן חיות ואותה הן מכירות היטב. "לא פה, לא שם" התוסס של מייסלון חמוד 
ממוקם בעיר הגדולה, עוקב אחרי שלוש נשים צעירות, שלושתן ערביות, אשר חולקות דירה ביפו, 
ומספר על ידידות שנרקמת ביניהן, ועל המתח שנוצר בין סגנון החיים החופשי והעצמאי שבו הן 
מבקשות לחיות לבין שתי המערכות החברתיות שהן נתונות בהן, החברה היהודית התל-אביבית 
המודרנית והלכאורה פתוחה, והחברה הפלסטינית המסורתית שממנה הן באות. "עניינים אישיים" 
של מהא האג', מאופק ואירוני, מציג פן שונה. הסרט צולם בחלקו הגדול בנצרת, שם מתגוררים 
עדיין סלאח ונבילה, שנשואים כבר 40 שנה ואינם יכולים לשאת זה את המראה של זו, והוא עוקב 
לא רק אחרי שניים אלה, אלא גם אחרי צאצאיהם, בין אם ברמאללה ובין אם בשבדיה. פבלו אוטין 

ואסיל ג'ורון פגשו את שתי הבמאיות שוודאי עוד נשמע עליהן רבות בעתיד.
>

ועוד בעניין הקולנוע הישראלי — סיפור הצלחה לכאורה בשנים האחרונות שעשוי לעמוד בפני 
מתיחת פנים שתשנה את מראהו במידה כזאת או אחרת. מרט פרחומובסקי עקב אחרי הנטיות 
למה  אותנו  ולהכין  מסקנות  להסיק  ומנסה  הישראלית,  ההפקה  במערכת  שמסתמנות  החדשות 

שצפוי לקרות אולי בעתיד הקרוב.
>

שלישי  "צד  היה   ,1961 בשנת  בברלין,  הזהב  דב  בפרס  אי-פעם  שזכה  היחיד  הישראלי  הסרט 
למטבע", אוסף מרשים של תהיות על מדינה שטרם הספיקה לחגוג את הבת-מצווה ועל מה שצפוי 
ממנה כאשר תתבגר קצת. המפיקים היו וים וליה ון-ליר, מייסדי הסינמטקים בארץ, והבמאי היה 
כבוד  של  מקום  תופסות  שלו  הקולנועיות  במינו, שהמסות  ומיוחד  דופן  יוצא  יוצר  מרקר,  כריס 
חברת  למאמצי  הודות  רצינית,  רסטורציה  בסרט  בוצעה  לאחרונה  השביעית.  האמנות  בתולדות 
"ארגוס" הצרפתית, שמתכוננת להוציא אותו להפצה בינלאומית מחודשת, בלוויית סרט תיעודי 
דן גבע בשנת 2006 כדי לבדוק איך נראה הסרט של מרקר  נוסף, "צד רביעי למטבע", שעשה 
כעבור 45 שנה. אוהד לנדסמן מקדיש מאמר לסרט של מרקר, ובמקביל אנחנו מביאים ריאיון קצר 

עם עורכת הסרט, ורה זורה, השופך אור על צורת העבודה של מרקר בחדר העריכה. 
>

ולבסוף, שלא נשכח, פנג שיאוגנג הוא היום הבמאי הסיני המצליח ביותר בארצו, סרטיו הכניסו 
למעלה ממיליארד דולר, והאמריקאים מכנים אותו "ספילברג הסיני". בישראל הוא בגדר אלמוני, 

אבל כאשר האומה המאוכלסת ביותר בעולם קדה לו קידה, אי-אפשר שלא לשים לב לתרומתו.

קריאה נעימה לכולכם.
עדנה פיינרו

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

כתב העת יוצא לאור 
בסיוע קרן הקולנוע 

הישראלי

הפקה: דינה פלד, מנהלת סינמטק תל–אביב
עורכת: עדנה פיינרו

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

עורכת לשונית: יעל אונגר
עיצוב: תמר טסלר

כתובת המערכת: סינמטק תל–אביב, רח' שפרינצק 2, תל–אביב
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בגיל 35 יצאה מייסלון חמוד לביים את סרטה הארוך הראשון, 
סרט כן, סוחף, מצחיק וכואב, על ידידות שנרקמת בין שלוש 
בין  שנוצר  והמתח  ביפו,  דירה  שחולקות  פלסטיניות  נשים 
המערכות  שתי  לבין  שלהן  והעצמאי  החופשי  החיים  סגנון 
החברתיות שהן חיות בתוכן ובו בזמן גם מחוצה להן — החברה 
היהודית התל-אביבית המודרנית והפתוחה לכאורה, והחברה 
הן באות. את הסרט מובילות  הפלסטינית המסורתית שממנה 
לילא )מונא חווא(, עורכת דין בליינית שמחפשת אהבה; סלמה 
)סנא ג'מאליה(, די-ג'ייאית לסבית ואקטיביסטית שמחליפה 
עבודות וצריכה להתמודד עם הזהות המורכבת כאשה, לסבית 
)אחלאם  דוניה  עם  קשר  מתחילה  שהיא   תוך  ופלסטינית, 

דתייה  מוסלמית  קנבורה(,  )שאדן  נור  ולבסוף  כנעאן(; 
שמאורסת לוויסאם )הנרי אנדראוס(, ורוצה לסיים את התואר 

שלה במחשבים. 
הסרט בולט בשל השליטה של חמוד בשפה הקולנועית, על כל 
האלמנטים שבה. מצד אחד, הסרט מעניק מבט חד על ההוויה 
התל-אביבית האקטואלית, ומצד אחר הוא בגדר חוויה רגשית 
עוצמתית שמבקשת מהצופים להתמודד עם טלטלות ועם מעברים 
חדים בין מצבי רוח שונים ואף מנוגדים המתחלפים במהירות. 
שהובילו  הרגש  או  העיקרון  התחושה,  מהי  נשאלת  כשחמוד 
"אותנטיות",  ובבטחה  בישירות  עונה  היא  הסרט,  עשיית  את 
ומפרטת: "האותנטיות באה לידי ביטוי גם מול המצלמה וגם 

מגלה את 
עולמה לעצמה

< שיחה עם מייסלון חמוד על "לא פה ולא שם" >

- פבלו אוטין ואסיל ג'ורן -

< שאדן קנבורה בתפקיד נור
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מאחוריה. כל מי שהיה מעורב בסרט בא מאותו העולם, והעולם 
בזירה  שנרקמת  בקהילתיות  עוסק  הסרט  שמצטלם.  הוא  הזה 
שיצרו  והאנשים  בעיר,  וחיים  שיוצרים  פלסטינים  של  הזאת 
כולנו עשינו סרט על  את הסרט הם הקהילה עצמה. למעשה, 
קהילה  ועוד,  אמנים  כותבים,  מוסיקאים,  מעצבים,  עצמנו. 
של צעירים פלסטינים אבל לא רק, שנמצאים ביחד ויוצרים 
ביחד. החוויה שליוותה אותנו היא שאנחנו כל הזמן מדפיסים 
פריימים מהחיים שלנו. וזה הסרט הראשון שיוצא ונותן ביטוי 
לזירה הזאת בצורה מלאה. אז הכל בא מהמקום שאנחנו עושים 
את הסרט ביחד. זה סרט עלינו, שעשינו תוך תמיכה ושיתוף. 

בלי הלב הפועם של הקהילה, הסרט הזה לא היה קורה". 

< ומה הייתה האסטרטגיה להשגת האותנטיות מבחינה קולנועית?
פשוט  אני  אידיאליזציה,  לה  עושה  ולא  המציאות  את  מייפה  לא  אני 
שיפוטיות.  וללא  שבה,  הרע  ועל  הטוב  על  שהיא,  כמו  אותה  מראה 
ההחלטה  ולכן  הישראלית,  הפלסטינית  החברה  בתוך  מתרחש  הסיפור 
הייתה שבכל מחלקה יהיו שני קודקודים. במחלקת הארט היו פלסטינית 
בסאונד  אפילו  ויהודייה,  פלסטינית  היו  ויהודייה, במחלקת התלבושות 
גישה  הייתה  השחקנים  בבימוי  הגישה  בנוסף,  ויהודי.  פלסטינים  היו 
נטורליסטית, שהשתלבה עם העובדה שחלק מהשחקנים לא היו שחקנים 
על  ללכת  לא  כן,  לפני  הופיעו  שלא  אנשים  ללהק  רציתי  מקצועיים. 
בינן  שהחיבור  חדשות,  רעננות,  שהן  פנים  למצוא  אלא  מאליו,  המובן 
לבין הדמות ייצור תחושה אמיתית, ולא שחקן מּוכר שמגלם דמות. מצאנו 
לסופר- הייתה  השאיפה  מהקהילה.  חברים  ודרך  הקהילה,  בתוך  אותם 
נטורליזם במשחק ובליהוק. אז למרות שאפשר להגיד שבתוך המעטפת 
הצורנית יש משהו קצת אלמודוברי אולי, או קצת הוליוודי מתקתק, לצד 
המרכיבים האלה עדיין המימד התיעודי תמיד שם. הסרט משחק קצת עם 

המתח שבין המעוצב לאותנטי.

אני לא אירופאית

התחמקות  יש  הדמויות.  בעיצוב  מאוד  בולטת  לאותנטיות  השאיפה   >
מבניית דמויות סטריאוטיפיות; למשל, דווקא על הנייר נראה שהדמויות 
והקרייריסטית,  לילא המשוחררת  עשויות להיות כאלה, סלמה הלסבית, 
ונור המוסלמית הדתייה. כל אחת מהן היא "דימוי". בנוסף לכך, כל אחת 
לדמויות שבאות  יש פה מתכון  היא באה.  "עיר" מסוימת ממנה  מייצגת 
לייצג, לסמן או לסמל דברים, אבל הן דווקא יוצרות תחושה אנושית מאוד. 
למשל, בתחילת הסרט יש סצינה שבה נור נכנסת לדירה ויש שם בקבוקי 
אלכוהול ריקים, ואנחנו יודעים שבאיסלאם אלכוהול אסור באופן מוחלט, 
אז הסטריאוטיפ אומר שהיא אמורה להירתע מכך, אבל היא אינה נרתעת. 
כאילו היא לא ראתה בקבוק אלכוהול בחיים? אני חושבת שכל דתייה 
שהיא, גם מי שמתפללת וחיה לפי כל הכללים של הדת, עדיין חיה בעולם 
הזה. פרסומות לא חסר, ואף אחד לא גר במערה. גם דתיים חשופים לכל 
הדברים האלה. אני לא המצאתי את הגלובליזציה, והיום כולנו חשופים 
לכל. אז מי שרוצה להיתמם ולהגיד לעצמו "הו, הן חסודות ולא יודעות 
מה זה אלכוהול", שיעשה את זה, אבל זה לא המצב. נור דתייה, אבל זה 
לא אומר שהיא מטומטמת, היא יודעת לאן היא נכנסת. תראו, אני לא 
אירופאית שבאה לעשות משהו אוריינטליסטי או אקזוטי וחושבת שזה 
"קּול". אני חיה את העולם הזה. אני חיה את החברה הזאת, גם את החלק 
הכי שמרני שלה וגם את הכי משוחרר, ומתמודדת עם כל ההוויה הזאת 
בחיי היומיום שלי. לא הייתי יכולה לעשות את הסרט הזה אם לא הייתי 
כל החיים שלי, בתור אשה, עוברת את המסלול הזה שהדמויות האלה 
עוברות בתוך הסרט. אני היום בת 35, ולא הייתי צריכה ללכת ולשבת 
שלהן,  המשפחות  שלי,  החברות  תחקיר.  לעשות  או  ולהרהר,  הר  על 
החברים שלי, המשפחה שלי, הניסיון האישי שלי, כל אלה באים עם מלא 
סיפורים ועדויות וחומר מרתק. לכן, בשום צורה זה לא יכול לצאת פלקטי 

וסטריאוטיפי. זה ההיפך מלעשות דמות סטריאוטיפית. 

< מימין לשמאל: מונא חווה )לילא(, שאדן קנבורה )נור( וסנא ג'מאליה )סלמה(
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< האם הכתיבה של הסרט דווקא כן התחילה מהמקום הסימבולי יותר, שיש 
לך דמויות שכל אחת מסמלת משהו — הדתייה, הלסבית, הקרייריסטית — 

ואז חיפשת לעשות אותן אנושיות יותר?
לא. זה התחיל ממקום שאני שואלת את עצמי איך לעשות סרט עלי, על 
אני  ואיך  אותה,  חיה  הזירה שאני  דרך  החברה שלי, על המיגוון שלה, 
מציגה את ההתנגשות של העולמות בצורה מעניינת. זה המחקר שלי, זה 
מה שהייתי צריכה לפצח, ולא לישון בלילה ולחשוב על זה כל היום. איך 
לספר את העולם הזה בצורה מעניינת. אני מגלה את העולם הזה מחדש 
לעצמי. זה לא איך שאני רוצה להראות את זה החוצה, אלא איך שאני 

מגלה אותו בעצמי. 

הקאטים מתכתשים

< בנוסף לאותנטיות, אחד הדברים הנוספים הבולטים בסרט הוא המושג 
בכל  בהתנגשויות,  הרבה  עוסק  שם"  לא  פה,  ש"לא  נראה  "התנגשות". 
ובסאונד.  בעריכה  למשל  מאוד  בולט  זה  דבר  ובסגנון.  בתוכן  האמור 
לבין  ומקפיצה,  חזקה  נוכחת,  מוסיקה  עם  רגעים  בין  גדולים  פערים  יש 
רגעים שמגיעים בפתאומיות ויש בהם שקט גדול מאוד, דממה. הסרט רווי 
מעברים פתאומיים בין רגעים עם סאונד חזק לבין רגעים עם שקט גדול 

מאוד.
נכון, ואין בית ספר יותר גדול מאשר העריכה כדי להבין קולנוע. ברור 
בחדר  בעיקר  קורה  הסרט  אבל  הצילומים,  ובזמן  ההפקה,  בקדם  שגם 
מתגבשים  ושם  לסרט,  הצעה  עם  העריכה  לחדר  מגיע  אתה  העריכה. 
השפה, הקצב, החזון הזה שאתה מפנטז ורואה בעיני רוחך. שם כל קאט 
מקבל את החשיבות שלו. וזה "וואו!". כל קאט זה חתימה, כל קאט של 

סאונד זה כוח. וחשוב להבין שעריכה זה לא רק קאט של תמונה, זה הרבה 
יותר מזה, כל קאט זו אמירה וזה רגש. 

< את יכולה לתת דוגמא לאופן שבו קאטים עושים את זה?
שאני  חזקה  חוויה  שמעבירים  בסרט  ברורים  מאוד  קאטים  שני  יש  כן, 
נור,  של  האונס  סצינת  בסוף  מגיע  אחד  עכשיו.  עליהם  לחשוב  יכולה 
כשהיא מתייפחת ויש מין שהא'א )אנקה(, בואו נגיד הבכי, ואז הנשימה 
במועדון   שנמצאת  לילא,  של  הנשימה  אל  נחתכת  נור  של  הבכי  של 
של  הנשימה  את  לוקח  כמו  בעריכה,  הזה,  הקאט  בו.  עובדת  שסלמה 
הנשימה  עם  להיות  יכול  ואתה  לילא.  של  בנשימה  אותה  וממשיך  נור 
הזאת ולהרגיש את החיבור ביניהן ואת הכוח של זה. כי זו כאילו אותה 
הנשימה, נשימה שממשיכה, או נשימה של אחת שמשתקפת בשנייה. וזו 
עוצמה שרק קולנוע יכול להעביר. הקהל, שהיה עכשיו מרוסק כי הוא 
עם נור שהרגע נאנסה, פתאום חוזר לנשום יחד עם לילא. דוגמא אחרת 
לאופן שבו עריכה היא אמירה והיא רגש אפשר לראות גם קצת מוקדם 
עושות את ה"סחא"  והן  בבר,  ודוניה  רואים את סלמה  יותר, כשאנחנו 
והן  המצלמה,  מול  בפרופיל  השנייה  מול  אחת  נמצאות  הן  )"לחיים"(. 
באותו הגובה, הן שוות. ואז עוברים בקאט לנור ולוויסאם בשוט מזווית 
דומה אבל בחדר, והפעם וויסאם נראה גדול ונור קטנה כמו ילדה. השוט 
הזה בפני עצמו מצחיק, בגלל ההעמדה הזאת של גבר גדול מאוד אל מול 
אשה קטנה מאוד, וכל הצבעוניות של זה. הקהל צוחק בגלל ההעמדה. 
של  באנרגיה  עדיין  הקהל  אבל  מצחיק,  יהיה  שזה  התכוונו  לא  במקור 
השסק,  במועדון  ודוניה  סלמה  בין  התחילה  שעכשיו  הזאת  ההתאהבות 
ומתוך  שלך,  העיניים  מול  שקורית  בחדר  השקטה  לסצינה  המעבר  ואז 
הקהל.  של  ולדממה  לאונס  מתפתחת  הסצינה  הראשוניים  הצחוקים 

< מימין לשמאל: מונא חווה )לילא(, שאדן קנבורה )נור( וסנא ג'מאליה )סלמה(
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ממש  עליהם  עובד  שהסרט  שומעת  אני  מהצופים  שקיבלנו  בפידבקים 
כמו טריפ. כי בטריפ, מנעד הרגשות שאתה חווה הוא מגוון מאוד, ועובר 
מכאב לצחוק, להיי, לעוצמה, לכעס, להרבה דברים. ואת הכל אתה חֹוֶוה 

במהלך שעה וחצי. 

< נראה שחשוב לך נושא השליטה במנעד הרגשות שהקהל חש.
כן, מפני שאנחנו בעידן של הפוסט פוסט פוסט, הקולנוע כבר לא פונה 
ישירות לרגש, ונוצר מצב שהרבה פעמים מרגישים שכדי לרגש או לגעת 
מה  ששכחנו  נראה  הפוך.  על  הפוך  על  הפוך  ולעשות  להתחכם  צריך 
הקולנוע בא בעצם לעשות. לפני שהוא מחולל מהפכות ומשנה תודעה, 
אנשים קונים כרטיס כי הם רוצים לחוות חוויה רגשית. הם רוצים שניגע 

בהם. ולי זה באמת דבר עקרוני. 

הקצב של הנפש

המושג  הוא  הסיפור  את  לספר  שלך  המרכזיים  הכלים  שאחד  נראה   >
"קצב": את מגבירה ומרגיעה, מעלה ומורידה שוב ושוב. מה היחס שלך 

למושג קצב?
אתם רואים אותי, אני אדם אינטנסיבי! כל מי שמכיר אותי, ברור לו שזו 
אני שם על המסך. וכמו שאמרתי, אנחנו בעידן שהצופים מאוד בקיאים 
בקולנוע, וחשופים כל הזמן לסרטים. ולכן קשה יותר לרגש, כי כבר ראינו 
הכל, הכל כבר מּוכר וידוע, אז אני סומכת על האינטליגנציה של הצופים 
ועל היכולת שלהם להבין את הסיטואציות במהירות, להתרגש ולהמשיך 
הלאה. הבנו את מה שקרה כאן, הרגשנו את זה, אוקי. קאט. הלאה. וככה 
בעריכה,  וכמובן  בכתיבה  כבר  משתקף  מאוד  זה  העולם.  את  חווה  אני 

אבל זה גם ככה בזמן הצילומים. למשל, שלומי אלקבץ הפיק את הסרט, 
ולעבוד עם מישהו כמוהו זה כמו להיות בבית ספר וזו זכות גדולה, ולכן 
כל הזמן את רוצה לשמוע עוד הערה, שהוא יגיד עוד משהו כדי שתוכלי 
ללמוד ממנו. אבל מה שיפה זה שאנחנו גם מאוד שונים בדרך העבודה 
שלנו. אז בהמשך לעניין האינטנסיביות והקצב, בהתחלה של הצילומים 
נגמרת.  ברגע שהסצינה  מייד  קאט  צועקת  הזמן  כל  שאני  ראה  שלומי 
אולי  כי  שנייה".  עוד  חכי  לך,  איכפת  "מה  לי,  להגיד  התחיל  הוא  ואז 
צריך עוד התרחשות בשביל העריכה אחר כך, או אולי השחקניות יעשו 
משהו לא צפוי ומעניין. ניסיתי, אבל לא ממש הצלחתי, כי תחושת הבטן 
שלי הייתה לצעוק קאט מייד. הייתי רואה את מה שאני צריכה לסרט — 
וחותכת. אז אחרי כמה זמן שלומי בא אלי ואמר לי: "אני מבין, לכי עם 
הבטן שלך, כנראה שזה נכון". כי כשאני מרגישה שהפעולה שלי עברה, 

אין לי מה לעשות שם יותר. זהו. קאט. 

פאוזות,  שקט,  בעצירות,  גם  אלא  באינטנסיביות,  רק  מדובר  לא  אבל   >
העצמת הקצב, שינויי הילוכים. 

כן, זה בדיוק זה. אין הומוגניות בחיים האלה. לא בכפר, לא בעיר. 

< ואז שינויי הקצב יוצרים התנגשויות.
"הקאטים  אמר:  הוא  שערכנו  בזמן  זה.  בשביל  מלה  יש  לשלומי 

מתכתשים...". 

זו הבחנה יפה. בנוסף, ההתכתשות הזאת  < כמו נאבקים אחד עם השני. 
באה לידי ביטוי דרך ההבדלים בין פנים לחוץ. צילומי החוץ ברחובות תל-
אביב נראים סגורים, מקרוב, בקלוז-אפים כשהרקע לא בפוקוס, ולעומת 

< מימין לשמאל: סנא ג'מאליה )סלמה(, מונא חווה )לילא(, שאדן קנבורה )נור( והבמאית מייסלון חמוד



08. < כתב עת לענייני קולנוע בהוצאת סינמטק תל–אביב < 1 במרץ 2017 < #203

את  לפתוח  לעצמך  מרשה  דווקא  את  שלהן  בדירה  הפנים  בצילומי  זאת 
בעולם  מסתובבות  שכשהדמויות  להגיד  אפשר  מרחוק.  ולצלם  הפריים 
ויש  סגורים  השוטים  היהודי,  העולם  גם  לו  לקרוא  שאפשר  הציבורי, 
רואים(  לא  אנחנו  )או  רואות  לא  הן  כאילו  מצומצם,  מרחב  של  תחושה 
מעבר למרחב שעוטף אותן. לעומת זאת, בתוך דירה, שזה המרחב הפרטי, 

יש חלל רחב יותר, ותחושה של מירווח. 

המרחב הכי גדול בחוץ זה הים. אבל זה נכון, מה שהיה הכי חשוב עבורי 
באינטראקציה של הדמויות עם העיר זה העיניים של הישראלי ופחות 
העיר  את  רואה  ישר  אתה  "תל-אביב",  אומר  כשאתה  כי  עצמה.  העיר 
בראש שלך, אבל מה שאתה לא רואה, או לא מכיר, אלו העיניים האלה 
שמסתכלות עלינו. אז היה לי חשוב להראות את זה. רואים את זה בחנות 
ובבר. כל האינטראקציות האלה  הבגדים, בסצינות של סלמה במסעדה 
היו לי חשובות יותר מהנוף של העיר. כמו בסצינה של לילא עם עורך 

הדין בכניסה לבית דין. 

זו בדיוק דוגמה מצוינת. כי אנחנו לא לגמרי מבינים איפה אנחנו, כל   >
אין  מצטרף.  והוא  ברחוב  מחכה  אותה  רק  ורואים  בפוקוס,  לא  הרקע 

לוקיישן, אין סביבה. יש רק רמז ְלמה שיש שם מסביב. 
העיר שם, אתה מרגיש אותה, אין צורך להראות אותה. ושוב, הפעולה 
שלי באה בעיקר מהרגש, אז אני לא צריכה להאכיל בכפית ולהגיד "הנה 
עכשיו אני מצלמת לכם את תל-אביב". כי אתם כבר מכירים את תל-
אביב, ויותר מעניין לראות את האינטראקציה הזאת שקורית פה ולשים 

עליה את הפוקוס ולהגדיל אותה. 

לא  הן  כלומר,  לעיר.  ביחס  שלהן  לחוויה  ביטוי  נותנת  הזאת  והגישה   >
חוות את העיר במובן הרחב, אלא את המרחב המצומצם שלהן בתוך העיר, 

ובעיקר את המבטים של הישראלים עליהן.
בין הפתיחות של  הזה  ישנו המתח  הזמן  כל  בדיוק מה שקורה.  וזה  כן, 
העיר עבורן, לכאורה, והיותה מרחב מוגן, אבל למעשה זה מראה כמה 
שזה בעצם לא כך. בכלל, כל הסרט הוא רק מנקודת המבט של הבנות. 
מה שהן רואות, זה מה שאנחנו רואות. חוץ מרגע אחד שאנחנו רואים את 
וויסאם ואז עוברים ללילא. חוץ מהרגע הקטן הזה, אין רגע אחד בסרט 

שהוא לא דרך הדמויות. ומה שחשוב זו החוויה הסובייקטיבית שלהן.

< ולכן, בתוך הדירה השוטים דווקא פתוחים יותר, כי הן מרגישות בטוחות 
גם בצבעוניות העזה  ביטוי  לידי  יותר שם. התחושה הזאת באה  ומוגנות 

מאוד שיש בדירה ובחדרים שלהן.
בהם  שיש  למקומות  משמעות  יש  בסרט.  שפה  הוא  הצבע  בכלל  נכון, 
יותר צבע או פחות צבע. זה משהו שהיה כתוב כבר בתסריט. אני כותבת 
מאוד ויזואלית, ומפרטת הרבה את כל מה שרואים, והיה לי ברור שאת 
הבנות ואת החיים שלהן אני אתאר בצבעוניות. הן הצבע. אבל כשנראה 
אותן בתוך החברה שלהן, הצבעוניות תהיה הרבה יותר מונוכרומאטית. 
כשרואים צבע בסרט, הוא קשור יותר לעולם שלהן, לעיר, לדירה. ואז 

רואים את הניגוד ביחס לגוונים הפחות צבעוניים אצל המשפחות. 

< גם בתוך העולם שלהן הרגשנו התנגשות, אך שם היא בין הצבעוניות 
העזה לבין התאורה האפלה שאף בולעת את הצבע. הארט צבעוני, אבל 
לעיתים קרובות נבלע בחושך. זה יוצר איזשהו מתח בין הצבע שמייצג את 
הסביבה  לבין  ולחיים,  לשמחה  לעצמאות,  לחופש,  הגיבורות  של  הרצון 

< סמאר קובטי, מונא חווה, סנא ג'מאליה ואחרים מתוך "לא פה, לא שם"
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האפלה יותר שעוצרת אותן, מתנגדת להן. רגע כזה מגיע לשיא בסצינת 
האונס של נור. יש שם כוסות צבעוניות, עוגיות בצורת לבבות, כל העולם 
של נור משדר משהו ילדותי ותמים, אבל התאורה בחדר מאוד אפלה, ומה 
שקורה שם כמובן מזעזע. אפילו בסצינת האונס, כשוויסאם מפשיט אותה 
בכוח, רואים שהתחתונים שלה ורודים מאוד ומעצימים את הרעיון שהיא 
כמו ילדה. ההתנגשות המתמדת הזאת בין תאורה אפלה לצבעוניות יוצרת 
תחושה שגם כשיש רגעים שמחים, עדיין יש בהם איזשהו עצב, והם לא 

שמחים עד הסוף. משהו עוצר את הצבעוניות הזאת. 
והכוונה הייתה לתת  זה מוטיב שגם כתוב בתוך התסריט,  מיליון אחוז. 
כמה רבדים לכל סצינה. שלא יהיה רגע שהוא רק עם מימד אחד. והרבדים 
האלה באים באמצעות הכלים הקולנועיים ושילוב של כל המחלקות — 

מוסיקה, ארט, תלבושות, תאורה, צילום וכו'.

והרמיזות  השילובים  דרך   — בסרט  הפוליטיקה  גם  פנימה  נכנסת  כך   >
האלה, הפוסטר של המפתח ברקע, מילים שנזרקות פה ושם.

אבל גם פמיניזם זה פוליטי. פוליטי זה לא רק הסכסוך. במובן זה, הסרט 
אותנו  ושואלים  באים  אנשים  פעמים  הרבה  תראו,  פוליטי.  מאוד  הוא 
"אבל איפה הסכסוך? איפה הכיבוש? מה, לא נאה לכן לדבר על הכיבוש?" 
לפי מה שמישהו  לפעול  צריכים  לא  אנחנו  ראשון  אומרת, שדבר  ואני 
וואלה לא. יש ציפייה  תיכנן עבורנו או חושב שאנחנו צריכים לעשות. 
לא,  עליהם!"  תדברי  נושאים,  לך  יש  חביבתי,  פלסטינית,  "את  כזאת, 
אני בנאדם, אני אשה, אני הרבה זהויות. ואני תל-אביבית, ואני דיר חנא 
)העיר בה גדלה(, אני הרבה דברים. אני חושבת שבשיח פמיניסטי בסיסי, 

בלי השחרור התודעתי שלנו, שום דבר אחר שקשור לאדמה, לקונפליקט 
או לכיבוש לא ישתנה. כי אם זה ישתנה באיזושהי צורה עכשיו, אוקיי, 
אבל עדיין החברה תהיה אותה החברה עם תפיסות שונות של דיכוי. לכן, 
כדי לשחרר איזה סנטימטר של האדמה, אנחנו קודם כל צריכים לשחרר 
את התודעה שלנו. וזה מה שהסרט הזה רוצה להגיד. אנחנו לא מזלזלות 
בשיח על הכיבוש. אנחנו פלסטיניות לא פחות ממה שאנחנו נשים, אבל 
אשה  אני  מאבקים,  הפרדת  אין  אחד.  הוא  הזה  והמאבק  נשים,  אנחנו 
ואני פלסטינית. מה שקורה לפלסטינים קורה לי, ומה שקורה לי כאשה 
קורה לפלסטינים, או ללהט"בים. אשה, לסבית, פלסטינית — כל הזהויות 
האלה הן מעורבבות ומשולבות, וכך גם כל המאבקים. הסרט הזה מדבר 
ואיחוד  קומוניסטי,  בבית  גדלתי  גדלתי.  אני  ככה  מאבקים.  איחוד  על 
הלהט"בי  המאבק  את  להפריד  שאפשר  שחושב  מי  הדבר.  זה  מאבקים 
המאבק  בין  להפריד  מי שחושב שאפשר  כלום.  מבין  לא  מהפמיניסטי, 
שחושב  מי  כלום.  מבין  לא  הפמיניסטי,  למאבק  כפלסטינים  הלאומי 
שאפשר להפריד את המאבק המזרחי-פמיניסטי מהפלסטיני הפמיניסטי, 

גם לא מבין כלום. זה מה שאני מאמינה בו וזה נמצא במרכז הסרט.
//

< הבמאית מייסלון חמוד )ברקע עם המצלמה: איתי גרוס(
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הכל מתחיל בים
< שיחה עם מהא חאג' על "עניינים אישיים" >

- פבלו אוטין ואסיל ג'ורן -

דווקא בתקופה שבה שלטון ימין בעל רגש אנטי-פלסטיני חזק 
נמצא בממשלה, קולות פלסטיניים צצים ותופסים יותר ויותר 
פלסטינים  ויוצרות  יוצרים  של  גל  התרבותית.  בזירה  מקום 
ממלאים את המסכים בתכנים שלאורך שנים נעלמו או הוצנעו 
פלסטיני  קולנוע  של  הזאת  ההתעוררות  המקומי.  בקולנוע 
אודי  של   "48 "ג'נקשן  כמו  בסרטים  ביטוי  מקבלת  בישראל 
מתרחש  אשר  לעשייה,  עיקרי  כשותף  נפאר  תאמר  עם  אלוני, 
בעיקר בלוד; "לא פה, לא שם" של מייסלון חמוד, שנע בין 
תל-אביב לאום אל-פחם והוא פרי יצירה של קהילת יוצרים 
לאקרנים  הגיע  ולאחרונה  מתל-אביב;  ויהודים  פלסטינים 
בנצרת  בעיקר  שצולם  חאג',  מהא  של  אישיים"  "עניינים 

)ויש עוד סרטים פלסטינים שיופיעו בהמשך השנה(. השניים 
האחרונים הם סרטי ביכורים, ושניהם שונים מאוד. אם הסרט 
של חמוד הוא קצבי, תל-אביבי וסוחף בדרמה שלו, הסרט של 
חאג' איטי, פיוטי, אירוני ועדין. למרות שזהו סרטה הארוך 
הראשון )ב-2009 ביימה את הסרט הקצר "תפוזים"(, ומעולם 
לא למדה קולנוע, מהא חאג' הצליחה ליצור שפה קולנועית 

אישית ייחודית ומרשימה. 
"עניינים אישיים" מספר את סיפורה של משפחה פלסטינית 
וחייה היומיומיים. סאלח ונבילה )מחמוד וסנאא שואהדה( הם 
הורי המשפחה שנשואים כבר כ-40 שנה, חיים ביחד בביתם 
שלושת  זה.  את  זה  סובלים  ולא  מַתקשרים  לא  אך  בנצרת, 

< דוריד לידאווי )טארק(, ומאיסה עבד אלהאדי )מאיסה(
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הבית  את  עזבו  מזמן  וסמאר  הישאם  טארק,  שלהם,  הבנים 
ואת נצרת. טארק )דוריד לידאווי( הוא במאי תיאטרון שעבר 
לגור ברמאללה ומתחיל קשר רומנטי עם מאיסה )מאיסה עבד 
אלהאדי(. הישאם )זיאד בכרי( עזב לשבדיה וחי שם בבדידות. 
בעלה  עם  וחיה  בהריון,  היא  חילו(  )חנאן  סמאר  ולבסוף, 
ג'ורג' )עאמר חליחל( ואמו )ג'יהאן דרימרקוליאן( ברמאללה. 
ג'ורג' מקבל קו עלילתי ִמֶשל עצמו כאשר הוא מוזמן למבחן בד 
לסרט שיצולם בתוך גבולות מדינת ישראל, אך הוא מנצל את 
ההזמנה לאודישן כדי לחצות את הקו הירוק, ובמקום לנסוע 

למבחן הוא מגיע אל חוף הים שחלם לראות כל חייו.
קולנועי  פריים  מעצבת  חאג'  בסצינת הפתיחה  כבר  למעשה, 
נוקשה ומדויק. נבילה עומדת במטבח ומפנה את גבה אל בעלה 
מקבלת  בעלה  לבין  בינה  היחסים  מערכת  הצופים.  ואלינו, 
ביטוי באמצעות כוריאוגרפיה של תנועה והעמדה בפריים. רוב 
זה  מסתכלים  ולא  הפריים,  של  ההפוכים  בצדדים  הם  הזמן 
על זה. וכשסאלח מתקרב לנבילה, היא קמה ומתרחקת ממנו 
מייד. למרות שהדמויות בקושי מדברות, הקומפוזיציה פועלת 
כתחליף לדיאלוג. בסוף הסרט הם יישבו זה לצד זה ויתחבקו, 

אך זה יקרה רק לאחר שיחליטו לשים סוף לקשר ולהתגרש. 
נראה שהחשיבה של חאג' היא קודם כל ויזואלית, וכך סיפורה 
נגול מול עינינו. במפגש איתה היא מרחיבה ומפרטת על שיטת 
נובעות  הבימוי  "החלטות  עומד מאחוריה:  ומה  העבודה שלה 
מכירה  אני  שלי.  הדמויות  עם  שלי  האינטימית  מההיכרות 
משתקף  וזה  ביניהן,  המרחק  ואת  שלהן  הבדידות  את  אותן, 

בכוריאוגרפיה שהזכרתם".

< את נוהגת להכין סטוריבורד לכל הקומפוזיציות והתנועות? 
לא, אני לא עושה סטוריבורד. למעשה, אני לא יכולה לדבר בלשון הווה 
כהרגל או כקביעה, כי זה הרי רק הסרט הראשון שלי. אני כן יכולה להגיד, 
שלפחות בסרט הזה לא עשיתי סטוריבורד. עבדתי הרבה על השוטינג עם 
השחקנים.  עם  החזרות  לפני  אפילו  הצילומים,  לפני  דבי  אלעד  הצלם 
ניסיתי ליצור שפה לסרט, ביחד איתו ועם עוזר הבמאי. דיברנו על מה 
אנחנו רוצים לגלות ולא לגלות בכל סצינה. בזמן הצילומים עשיתי הרבה 
ניסיונות עם עדשות וזוויות מצלמה עד שמצאתי את הדרך הנכונה לצלם, 
אבל עד אז כבר הרגשתי שאני די יודעת מה אני רוצה ומה אני מחפשת.

הומור  מעט  לא  שיש  משום  גם  בולט  וההעמדה  הכוריאוגרפיה  עניין   >
בסרט שבנוי בעיקר על קצב. מדובר בהומור פיסי, אבסורדי ומינימליסטי, 

לא הומור של פאנצ'ים או דיאלוגים. 
בולטת  הכי  הדוגמא  בדיחות.  אוהבת  לא  אני  אבל  הומור,  אוהבת  אני 
בסרט היא שאני לא נותנת לטארק לסיים את הבדיחה שלו בסצינה עם 
ההורים, בתחילת הסרט. הוא מתחיל לספר בדיחה אבל לא מסיים. פעם 
כל  את  לי  שסיפרו  זוכרת  ואני  ככה,  שמתחילה  דומה  בדיחה  שמעתי 
הבדיחה אבל אני לא זוכרת כלום חוץ מההתחלה שלה, שהייתה מאוד 
אז  אותה,  להשלים  מעניין  שלא  הרגשתי  זה,  את  לקחתי  אז  מעניינת. 
בכלל לא ביררתי איך זה נגמר, אני אוהבת רק את ההתחלה. אני חושבת 
שההומור בסרט בא מהדברים הכי עצובים, כמו למשל מהמבט של סאלח 
מצחיק  זה  בניילון.  אותה  ומכסה  החומוס  צלחת  את  לוקחת  כשנבילה 

למרות שזה בא מעצב ומאכזבה. זה סוג ההומור שאני אוהבת.

כל  את  אכלה  כי  מתה  שהסבתא  חושבת  שסמאר  הנפלא  הקטע  כמו   >
קטנים  רגעים  גם  יש  קרה.  לא  כלום  כאילו  קמה  הסבתא  ואז  העוגיות, 
את  עושה  שסמאר  בזמן  שדכן  עם  משחק  שג'ורג'  הרגע  כמו  מצחיקים 
בדיקת האולטרסאונד. או רגע חסר משמעות שזקן חוצה כביש ואוטובוס 
עובר, או כשג'ורג' וסבתא יושבים מול הטלוויזיה עם האגוזים — יש בקצב 
האכילה שלהם משהו הומוריסטי ובו בזמן מרגש. רואים ברגעים שכאלה 
את העבודה המדויקת שלך. את אכן עובדת בעזרת הוראות מדויקות של 

קצב ותנועה? 
לפעמים, אבל אני מאוד שתלטנית עם השחקנים שלי. יכול להיות שזה 
בא מהמקום של חוסר הניסיון שלי, אבל בשבילי התסריט הוא דבר קדוש. 
לקח לי כל כך הרבה זמן לכתוב אותו, השקעתי בו הרבה ואני מאמינה 
בו, אז אני לא רוצה שהשחקנים יבואו ויתחילו לזרוק משפטים החוצה 
או להוסיף ִמֶשל עצמם. יכול להיות שזה ישפר את התוצאה, אבל זה לא 
יהיה הסרט שאני רוצה לעשות. אני רוצה לעשות את הדברים בדיוק כפי 
שראיתי אותם, דמיינתי אותם וחשבתי עליהם. לכן הייתי מאוד קפדנית 
בעבודה עם השחקנים, ולא ממש נתתי להם חופש תנועה. אבל הם כיבדו 

את זה, כי הבינו למה אני עושה את זה.
לפני הצילומים אני גם עובדת על הקצב לבד, עם עצמי, כדי להבין את 
זה. למשל, ההליכה של טארק ומאיסה בכניסה למחסום עצמו היא מאוד 
מדויקת. ההליכה שלהם מתוזמנת עם ההליכה של החייל שהולך לפניהם. 
רגל שמאל, רגל שמאל, רגל ימין. זו הליכה לפי הקצב של הטנגו שיבוא 
אחר כך. זה אולי נשמע קצת מוזר, אבל אני כן מאמינה שבתודעה של 
לריקוד  מתפתחת  היא  כך  ואחר  נשמרת,  הזאת  הקצב  תחושת  הצופה 
הטנגו. אז ההליכה בקצב הספציפי כבר מטרימה את מה שיבוא, ומתחילה 
לאורך  ומוצאים  הולכים  ומאיסה  שטארק  המשותף  הקצב  על  לרמוז 
הסרט. חוץ מזה, זה יפה. עוד משהו מאוד מתוזמן בקטע הזה, שעבדנו 
המשפט  ואיך   ,"a friend" אומרת  היא  מדויק  רגע  שבאיזה  כך,  עליו 

משתלב עם הקצב של ההליכה. 

< וזה כך עם ההומור, אבל גם עם הרגש בעצם. גם הוא נבנה בזכות הקצב?
כן, וסצינת המחסום זו דוגמא טובה, כי יש בה קצת משניהם. מצד אחד 
היא יוצרת איזשהו רגע של הומור עם המשפט "a friend" בזכות הקצב 
שבו הוא נאמר, אבל זה גם מדגיש את המסע שלהם, שמוביל בסופו של 
דבר אל הטנגו בתחנת המשטרה. הם מתחילים לרקוד את הריקוד הזה 
מההתחלה. וזהו ריקוד שהוא לא כל כך מתואם בשלבים מוקדמים, עד 
שהם כן מתואמים ורוקדים ביחד. והרגע הזה בסוף הוא ההתגלמות של 
בכוריאוגרפיה של  רגשי שם. מדובר  גם משהו  יש  אז  ביניהם.  התיאום 

תנועה שהייתה מאוד חשובה לי.

< יש גם כוריאוגרפיות של מבטים בסרט, כמו למשל בסצינות של הנער 
עם האופניים מול טארק או מאיסה. מבט — אחת, שתיים, שלוש — קאט. 

בהחלט. 

< אבל את לא באה ממוסיקה?
קצת. ניגנתי פסנתר 12 שנים, אז אולי זה מגיע משם. אבל אני כן מאוד 
הקטעים  רק  לא  בסרט.  מוסיקה  שיש  מרגישה  ואני  מוסיקה.  אוהבת 



12. < כתב עת לענייני קולנוע בהוצאת סינמטק תל–אביב < 1 במרץ 2017 < #203

ששומעים בהם מוסיקה, אלא מוסיקה דרך הקומפוזיציות והתנועה של 
הדמויות. אני מרגישה מוסיקה אפילו בדימוי של העץ ליד האגם.

מביימת חללים

את  ומספרת  חללים  מביימת  שאת  היא  שלך  בסרט  הכללית  התחושה   >
הסיפור של הדמויות דרכם. בבית של ג'ורג' וסמאר הסבתא נעה במרחב, 
מזיזה רהיטים, והיא קצת כלואה כי היא מנסה אך לא יכולה לצאת מהבית. 
המרחבים עצמם מספרים את הסיפור של הדמויות. כמו למשל,  כשהסבתא 
דרך  וזהות  היסטוריה  של  משמעות  מקבלות  והמרצפות  בסלון  יושבת 
ביטוי  לידי  גם הבדידות של הישאם באה  הסיפור שהיא מספרת עליהן. 
המרחב  ומעשן.  לבד  עומד  הוא  שם  בשבדיה,  שלו  הדירה  חזית  בצילום 
הביתי של סאלח ונבילה מאוד רחב ונעים, ובכל זאת כל אחד בפינה שלו, 
בטקסיות  כמו  אחד,  כל  כאשר  החלל,  דרך  ביטוי  מקבל  ביניהם  והקשר 
יושב תמיד באותו המקום. לבסוף, טארק ומאיסה לא נכנסים  מושרשת, 
האחד למרחב הביתי של השני. הם נפגשים בחוץ, והסרט גם שם דגש על 
זה. יש אצלם גבול מרחבי ברור בין פרטי לציבורי. והם בתנועה כל הזמן, 
בלי אינטימיות אמיתית. בסוף, הרגע האינטימי של חיבור ביניהם מתקיים 
כסוג של הופעה עבור השוטרים, כשהם סוף סוף בחדר סגור ביחד, ולא 
בחוץ ובתנועה. יש לאורך הסרט קשר חזק בין הדמויות לבין המרחבים 

שהן נמצאות בהם. וכדי להשיג את זה את מצלמת בעיקר בלונג-שוטים.
אני  קלוז-אפים.  אוהבת  לא  אני  בסרט.  קלוז-אפים  הרבה  לי  אין  נכון, 
לא רוצה להכליל, אבל אני חושבת שאלא אם כן יש לקלוז-אפ תפקיד 
מאוד חזק וברור שאומר "עכשיו אנחנו מסתכלים על העיניים" או על 
הבעות הפנים של השחקן, אין שום סיבה לצלם מקרוב. אני יותר אוהבת 
לצלם במדיום ובלונג-שוטים, כי כמו שאמרתם, חשובים לי הקומפוזיציה, 
הים.  האגם,  הבית,  של  המרחב  שברקע,  הדברים  של  הנוכחות  החלל, 

והדברים האלה הם חלק מרכזי בסיפור. אז מצד אחד המרחבים רחבים, 
וכביכול נעים ונוח במרחב הביתי, אבל מצד שני בכל זאת כולם רוצים 
לצאת משם, לברוח מהבית. זה לא שהם סובלים בתוך המרחב של הבית. 
הם סובלים בתוך עצמם, בתוך הקשרים שלהם. זה הקשר שחונק אותם. 
ואני חייבת בנקודה הזאת לעשות את ההקבלה הפוליטית. כי כל הזמן 
למקום  ביציאה  ביטוי  שמקבלת  לחופש,  לצאת  הזאת  הכמיהה  קיימת 
אחר. אפשר להגיד שבהיותם עם נכבש בלי אפשרות לצאת מעיר לעיר, 
הבית,  נוח להם במרחב של  גם כאשר  ג'ורג',  בסיפור של  כמו שראינו 

עדיין יש משהו שחונק אותם. 

< זה נכון, נושא "חציית הגבול" מאוד מרכזי בסרט. וכשדמות חוצה את 
הגבול הזה היא עושה זאת תרתי משמע, כי היא חוצה גם את הגבול של 
עצמה. החצייה הזאת עוזרת לה לשנות את חייה, להחליט החלטות חשובות. 
נבילה וסאלח נוסעים עד לשבדיה, ושם מחליטים להתגרש; ג'ורג' חוצה 
את גבול הקו הירוק כדי להגיע לים; טארק ומאיסה מנסים לחצות מחסום, 
להתגבר  אינטימי,  במרחב  ביחד  להיות  מצליחים  הם  הראשונה  ובפעם 
על המחסום הפנימי שלהם, ולהכיר באהבה שצומחת ביניהם. גם הסבתא 
היציאה מהמרחבים מאפשרת  יכולה.  ולא  הזמן לצאת מהבית  כל  מנסה 

להם להשתנות.
זה מאפשר להם להכיר את עצמם בפעם הראשונה, והם מתעמתים עם 
שהם.  למי  לעצמם,  להתחבר  יכולים  הם  הגבול  חציית  עם  רק  עצמם. 
שמרנית  הייתה  תמיד  מאיסה  רמאללה,  של  הגבולות  בתוך  למשל, 
וסגורה, ולא הייתה מוכנה להיכנס לביתו של טארק. וכשהיא חוצה את 
הגבול, במחסום, היא שוברת את המסיכה שהיא שמה על עצמה ונהיית 

אמיתית וחופשית יותר. 

< בהקשר הזה, הדמות של הסבתא מאוד מיוחדת, כי היא לא חוצה גבול, 

< מימין לשמאל: סנא שואהדה )נבילה(, זיאד בכרי )הישאם( ומחמוד שואהדה )סאלח(
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אלא משנה את הבית מבפנים, כדי לספר את סיפורה. 
הסבתא נעה בין שני עולמות — בין העבר שלה שהוא טראומטי, לבין 
במראה  עצמה  על  מסתכלת  היא  כלום.  עליו  יודעת  לא  שהיא  ההווה 
מצליחים  אנחנו  זאת.  מי  להבין  מצליחה  ולא  שלה,  הישנה  ובתמונה 
להבין את הפחד שלה רק בסוף, כשהיא מספרת את הסיפור. וזה מאיר 
באור חדש את כל מה שראינו לפני כן. הרצון שלה הוא לספר את הסיפור 
כעם  הקולקטיבי שלנו  הזיכרון  גם  להיות  יכול  שלה, שבמישור הסמלי 
הם מתנערים  אם  עד שאפילו  חזק,  כך  כל  הוא  לספר  הרצון  פלסטיני. 
ממנה וחושבים שהיא לא יכולה לחדש להם כלום, היא מתעקשת לספר 
את הסיפור שלה. הפחד הזה שישכחו אותה שוב, כמו ששכחו אותה אז 
כשהייתה בת שמונה, מקביל במישור הסמלי לפחד שלנו כעם שישכחו 
את הסיפור שלנו, שישכחו את הנכבה, שישכחו מה קרה ב-48'. זה גם 
זקנה בת שמונים  הזה לדמות של  ואני העברתי את הפחד  הפחד שלי, 
וחמש. השעמום של הצעירים ממה שיש לה לספר וההתעלמות ממנה, 
זה למעשה הפחד שלי, שלדור הצעיר ישעמם לשמוע שוב ושוב את אותו 
הסיפור. אבל זה מאוד חשוב להשמיע אותו. ואחת הדמויות הכי חזקות 
בסרט זו הסבתא, בגלל הרצון העז שלה שישמעו אותה — יש לי סיפור 
שאני הולכת לספר ולא מעניין אותי אם אתם מקשיבים או לא מקשיבים. 

יש אורחים? אני מספרת להם. ישנת? תתעוררי — היא רוצה לספר. 

< בסוף היא מספרת את הסיפור לסמאר שבהיריון, והיא כמו מעבירה את 
סיפורה לדור הבא.

כן, כשהיא מחבקת אותה בסוף, הבטן ההריונית של סמאר נמצאת ליד 
הראש של הסבתא. 

שיר הלל לחופש

< הסרט הוא סוג של שיר הלל לחופש. אבל זה לא חופש במובן הפוליטי 
המופשט, או חופש במובן של סיסמאות, אלא בעיקר החופש שבדברים 
הקטנים. חופש כחוויה יומיומית. ועם זאת, כמובן, החופש הפוליטי מוצב 
הרבה פעמים בסרט כתנאי בסיסי לחופש היומיומי והקונקרטי הזה. כך, 
לים  להגיע  החופש  יותר:  כללים  מטענים  מקבלים  הקטנים  השחרורים 
)חופש תנועה(, חופש לרקוד טנגו )חופש להתאהב(, חופש להתגרש )חופש 
מקונבנציה ומוסדות חברתיים(. הפוליטי נכנס גם דרך רמזים ומטאפורות. 
למשל, דרך המושג ים. מדברים הרבה על הים לאורך הסרט, כמו למשל 
כשג'ורג' רואה אצל רופא הנשים תמונה של הרופא בים בספרד ושואל 
"נתנו לך אישור?" ואז בסוף, כשהוא יורד לים, יש ברקע דגל גדול של 
בסרט.  פוליטית  מבחינה  בולט  הכי  הרגע  אולי  וזה  שמתנוסס.  ישראל 
שוב המרחב מספר את הסיפור: מצד אחד זה דגל תמים שנמצא שם ולא 
חייבים להתייחס אליו, אבל במישור הסמלי זה יכול להתפרש כאמירה על 
כך שישראל שולטת בחוף, בים. ואז, אם הים הוא מטאפורה לחופש, זה 

מתחיל לקבל משמעויות פוליטיות חזקות. 
כן, ואם שמתם לב, זה דגל קצת קרוע, ישן, דהוי. דרך אגב, אנחנו לא 
שמנו את הדגל שם, הוא היה שם בדיוק כמו שהוא בסרט. אבל כשראיתי 

< מחמוד וסנא שואהדה )בני זוג במציאות ובסרט(
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אותו, ידעתי מייד שזה החוף שאני רוצה לצלם בו. 

< זו דוגמא מצוינת לאופן שבו לוקיישן מספר סיפור שלם בסרט שלך, ואין 
צורך באמירות פוליטיות או בדיאלוגים פוליטיים. הדימוי אומר הכל. כמו 
במקרה של הסבתא שיושבת באמצע הסלון, עם מרצפות שמזכירות לה 
שוב ושוב כל חייה שהיא ננטשה, ואלה לא המרצפות שהיא רצתה לחיות 
איתן. במובן הזה, הפוליטי לא מנוצל אצלך לצרכים מלודרמטיים. אין פה 

מלודרמה של הסכסוך, אלא הוא נמצא ברקע. 
ברקע,  קטנים  פוליטיים  מניואנסים  שבנוי  כזה,  שסרט  חושבת  אני 
יכול להיות אפקטיבי יותר, או לומר אמירות פוליטיות מעניינות יותר 
לא  גם  וזה  לצאת פלקאטי.  ועשוי  פוליטי,  מניפסט  סרט שכולו  מאשר 
הטעם שלי. זה לא שברגע מסוים אני מכניסה פוליטיקה וברגע מסוים 
לא. הפוליטיקה תמיד ברקע. היא כמו תפאורה. ואני חושבת שלהמעיט 
אלא  הכיבוש,  של  בחשיבות  להמעיט  לא  זה  בסצינות,  במרכזיות שלה 
למרות  כאינדיבידואל,  כאישיות,  עצמו  האדם  חשיבות  את  להעצים 
הכיבוש. האדם, הדמות, אינו כלי לדבר על הכיבוש. מה שחשוב זה הבן 

אדם, וכל השאר זה רקע, תפאורה. 

< וזה לא רק בנוגע לכיבוש, זה גם קורה למשל ביחס לסיפור של הישאם 
והחברה השבדית שלו. האם היא שבדית? האם היא ערבייה? לא יודעים 
כלום עליה. מצד אחד את רומזת על עלילה נדושה שאנו מכירים ממיליון 
סרטים על קשר אהבה שחוצה תרבויות ושמצליח או נכשל, ועל השאלה 
כלל  נכנסת  לא  את  שני  מצד  לא.  או  הקשר  את  מאשרים  ההורים  האם 
לאזורים המוכרים והנדושים האלה. זה הכול אופ-סקרין, ואולי קיים רק 

בדמיון שלנו. 
הדגש הוא על מה שקורה להישאם באותו רגע. לא משנה למה היא לא 
באה, או מאיפה היא באה, מה הרקע שלה או מה הסיפור שלה. זה סיפור 
ברור  אליו.  נמשכת  שהייתי  סיפור  לא  גם  זה  זה.  הסרט  לא  וזה  אחר 
שיש לנו ציפיות. כי כששומעים שיש חברה ושההורים באים כדי להכיר 
אותה, בטח מתחילים לשאול האם היא שבדית, לא שבדית, בלונדינית, 
לא בלונדינית, מקבלים, לא מקבלים, דתייה, מאיזו דת, אבל לא. לא על 
זה הסרט. כל כך התרגלנו לסרטים ההוליוודיים והמסחריים יותר, שיש 
לנו ציפיות מאוד ברורות לגבי מה שאמור לקרות. אבל הסרט הוא על 
הבדידות הזאת של שלושתם, שמרגישים כל כך זרים באותו הרגע, בארץ 
כל כך זרה. הם נמצאים באגם מול היופי המפעים של הטבע, אבל זה לא 
עושה להם כלום, הם מנותקים ממנו. הם משפחה, אבל כל אחד מבודד 
בתוך עצמו. והם כולם בתוך אותה הסירה. ורואים את האימפקט הכפול 

של האמירה הזאת ש"כולנו באותה הסירה".

< וגם כאן קיים הדימוי הפוליטי עבור מי שרוצה לראות אותו — הפלסטיני 
זר.  אך  יפה,  בנוף  מוקף  סירה  בתוך  ובודד  מנותק  כמו  בגלות,  שנמצא 
עוד רמז חזק לעניין הפוליטי אפשר למצוא ברגע שהשוטרת מהמחסום 
בירושלים מורידה את כפפות הגומי לאחר שבדקה את מאיסה, ואז מאיסה 
מבקשת ממנה עזרה עם הרוכסן. אנחנו לא רואים את הבדיקה, אך אפשר 

לדמיין את הפולשנות שלה מעצם הורדת הכפפות. 
זה בנוי הרבה על דמיון ועל מילוי פערים דרך רמיזות. נגיעות קטנות. זה 
קצת כמו להעדיף ארוחת גורמה ולבחור את הדברים הקטנים והמרומזים. 
אני לא רוצה למלא את הבטן בארוחה. זה לפחות הקולנוע שאני נמשכת 

אליו. אני אוהבת שהכל פתוח, ולא נותנים תשובות או הסברים. אמנם 
רציתי להגיד "די לכיבוש!", אבל לא באופן ישיר.

< זה סרט שמצד אחד מצהיר על עצמו שהוא לא פוליטי, באמצעות שם כמו 
"עניינים אישיים", ומצד שני מצביע על כך שהעניינים האישיים האלה 
תלויים וספוגים בפוליטיקה, ושלמעשה, הם הם הדבר החשוב במאבקים 
רוצים  כולם  בני האדם שבתוך הסיטואציה. לאורך הסרט  הפוליטיים — 
החללים  קטועים,  שלהם  הסיפורים  בו,  נמצאים  שהם  מהמקום  לברוח 
מספרים סיפור של גבולות וניכור. מה שעובד בצורה עוצמתית זה שהסרט 
אינו מדבר על שחרור של אדמה, אלא על חופש של בני אדם. בדרך כלל 
כשמדברים על הכיבוש חושבים על אדמות או לאום, והסרט לא מתעסק 
בלאומיות ובאידיאולוגיה, אלא באופי ובאישיות של כל דמות שנמצאת 

בסרט, ואיך היא משיגה או לא משיגה את החופש שלה. 
ולא מדובר בדמויות של גיבורים שהולכים לשחרר את פלסטין או לשחרר 
ורגילים.  פשוטים  מאוד  חלומות  עם  רגילים,  מאוד  אנשים  הם  אדמה. 
בסך הכל הם מבקשים להגיע לים, או לרקוד טנגו בירושלים. ועד כמה 

שהחלומות שלהם פשוטים ורגילים, בכל זאת אי-אפשר לממש אותם. 
//

< הבמאית מהא חאג' וצוות ההפקה
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נא להכיר — 
פנג שיאוגנג

< האמריקאים קוראים לו "ספילברג הסיני" >

- דן פיינרו -

הסיני",  ספילברג  "סטיבן  אותו  כינה  "ניוזוויק"  השבועון 
ובמידה רבה של צדק. אמנם, שמו הוא עדיין בבחינת נעלם 
עבור העולם המערבי, ובישראל הפיצו עד היום רק סרט אחד 
שנים.  מ-25  למעלה  מביים  שהוא  למרות  "הנשף",  משלו, 
אבל בסין, כולם מכירים אותו, וסין, למי ששכח, היא אומה 
וחצי תושבים, משקל-נגד בהחלט ראוי לעולם  של מיליארד 
לקולנוען  אותו  משווים  האמריקאים  ולישראל.  המערבי 
המצליח ביותר שלהם משום שהכנסות הסרטים של פנג כבר 
הכניסו  ספילברג  של  סרטיו  הדולרים.  מיליארד  את  עברו 
בסין  קולנוע  שכרטיס  לשכוח  אסור  אבל  יותר,  הרבה  אמנם 
עולה רק כעשירית ממחירו של כרטיס באמריקה, ושספילברג, 
יליד 1946, ביים את סרטו הראשון כשהיה בן 21 בלבד, ועשה 
כבר יותר מ-50 סרטים, רובם הפקות ענק שעלו מאות רבות 

של מיליוני דולרים. 
מ-20  פחות  ועשה  ב-1958,  נולד  שיאוגאנג  פנג  לעומתו, 
סרטים באורך מלא, שגם היקר בהם, "חזרה ל-42'", לא עלה 
יותר מ-35 מיליון דולר, השקעת ענק בקנה-מידה סיני, אבל 
תקציב למטה מבינוני בהוליווד. את הקריירה שלו בקולנוע 
עבר  שלהן,  בתכנון  גם  כך  אחר  תפאורות,  בבניית  התחיל 
לכתיבת תסריטים, עשה את סרטו הראשון לטלוויזיה כשהיה 
הוא גם מפיק,  על עבודתו כבמאי,  נוסף  ומאז,   ,35 בן  כבר 
בתפקיד  לאחרונה  כשחקן,  ומופיע  תסריטים  לכתוב  ממשיך 
הראשי בסרט "מר שש" )Mr. Six( של הבמאי גואן הו. הסרט 
פתח לפני שנה את פסטיבל ברלין, וזכה בפרסים רבים, הן 

לבמאי והן למשחק. 

< פנג שיאוגנג בתפקיד "מר שש"
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שהמציאו  הכינוי  את  לפנג  מזכירים  כאשר 
אבל  מחניף,  שזה  מודה  הוא  האמריקאים,  לו 
ללמוד  מה  הרבה  עוד  לו  שיש  וטוען  מסתייג 
עד שיגיע לרמה של במאים שהוא מעריץ כמו 
בכלל  אם  זאת,  וקופולה.  סקורסיזה  ספילברג, 
יימצא במאי סיני כלשהו בימינו שיתאפשר לו 
שאי-אפשר  משום  רק  לא  זאת.  לרמה  להגיע 
להשוות בין התשתיות בתעשייה הסינית, שבה 
רבים אנשי המקצוע המובטלים, אלא, ובעיקר, 
כמה  לשמחת  מלא,  בפה  זאת  אומר  והוא 
שהצנזורה  משום  פחות,  האמיצים  מעמיתיו 
לתעשייה  רגליים  לשים  חדלה  אינה  בסין 

ולמנוע מן היוצרים ביטוי חופשי. 
סין  את  לייצג  ל-42'"  "חזרה  נשלח  כאשר 
בתחרות האוסקר של 2013, הגיע פנג להוליווד, 
ריפורטר"  ל"הוליווד  ביניהם  ראיונות,  ובכמה 
ול"לוס אנג'לס טיימס", חזר על הדברים שכבר 
השמיע זמן קצר לפני כן, בטקס שבו הוענק לו 
פרס על אותו הסרט, מטעם איגוד במֵאי ארצו. 
"מי שבולם את התקדמות הקולנוע הסיני, זאת 
הצנזורה", הצהיר, וחבריו לאיגוד נשמו לרווחה 
"אשר  רם.  בקול  זאת  לבטא  העז  על שמישהו 
לאנשי הצנזורה, הם פשוט התעלמו, כאילו לא 

שמעו מאומה", הוסיף פנג. אבל אלה ששידרו 
"צנזורה"  דאגו שהמלה  חי  את הטקס בשידור 

תטושטש. 
הוסיף:  הוא  בהוליווד  המראיין  באוזני  בדבריו 
אתה  סרט,  על  עובד  שאתה  הראשון  "מהרגע 
טרוד בשאלה האם זה יעבור או לא יעבור את 
הצנזורה. וכאשר אתה שולח אליהם את הסרט 
הערות  עשרות  חזרה  מקבל  אתה  לאישור, 
לשינויים  דרישות  עם  ומשונים  שונים  מסוגים 
שאתה חייב לעשות, וכל שינוי הוא, מבחינתך, 
מן  חלק  לעשות.  שרצית  מה  על  קטן  ויתור 
ושואל  קורא  אתה  מגוחכות.  ממש  ההערות 
הדיאלוג  שורת  עם  בסדר  לא  מה  עצמך  את 
הזאת או עם זווית הצילום ההיא, אבל אין לך 
ברירה, אתה נאלץ להישמע להוראות. לא מעט 
במאים יצאו מתוסכלים כל כך מן התהליך עד 
ממילא  שהרי  העניין,  כל  על  לוותר  שהחליטו 

לא יתנו להם לעשות מה שהם רוצים".
אל  לערוק  כוונות  שום  לפנג  אין  זאת,  למרות 
הצד השני של האוקיינוס בעתיד קרוב, בניגוד 
לשמועה שפשטה בסוף הקיץ הזה. פנג, שליווה 
בובארי",  מדאם  לא  "אני  האחרון,  סרטו  את 
חוזה  על  חתם  בטורונטו,  הסרטים  לפסטיבל 

הגדולות  האמנים  מסוכנויות  אחת  עם  ייצוג 
לכבודו  שערכו  אמן  בכיתת   .CAA באמריקה, 
בפסטיבל הוא הסביר למנחה, פטריק פרייטר, 
כתב "וראייטי" באסיה, שלא הוא ולא הסוכנות 
לי  "אמרו  רבה.  ברצינות  העניין  אל  התייחסו 
שאם אין מי שמייצג אותי בארצות הברית, הם 
הפנייה  סוג  בדיוק  לא  זאת".  לעשות  מוכנים 
שהסוכנות, המטפלת בכמה מגדולי עיר סרטים 
)ספילברג, סקורסיזה, קלוני, מריל סטריפ ועוד 
הייתה מפנה למי שהיא באמת  וטובים(,  רבים 
צריכה  שהוליווד  חושב  לא  "אני  ביקרו.  רוצה 
אותי, איני מדבר אפילו אנגלית", הוסיף. אבל 
בכל זאת הוא מציין: "חבר שלי )מדובר באחד 
 — עובד  הוא  שעמה  ההפקה  חברת  ממנהלי 
אנג'לס.  בלוס  מפוארת  אחוזה  רכש  המתרגם( 

אולי אבוא להתארח אצלו כדי לכתוב שם".
מורה  אביו  בייג'ינג,  יליד  הוא  שיאוגנג  פנג 
בתיכון, אמו אחות. הוא הצטרף תחילה ללהקת 
משם  כתפאורן,  העיר  של  הצבאית  התיאטרון 
באולפני  תפאורות  של  ולבנייה  לתכנון  עבר 
כתיבת  היה  הבא  השלב  בעיר.  הטלוויזיה 
שלושת  "כל  בגאווה:  מציין  והוא  תסריטים, 
צולמו  אכן  שכתבתי  הראשונים  התסריטים 

< פן שו ב"אחרי ההלם"
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גם  הוא  תקופה  באותה  סרטים".  להיות  והפכו 
ותסריטאי  סופר  שואו,  וונג  עם  לעבוד  התחיל 
היום  עצם  עד  פעולה  איתו  לשתף  שממשיך 
הזה. את סרטו הראשון לקולנוע עשה ב-1994 
השני  סרטו  ואחרי  אהבתי"(,  את  )"איבדתי 
דבר  לשם  הפך  כבר  החלומות"(  )"תעשיית 
פלאן",  "הסוי  המכונה  ז'אנר  של  כאביו  בסין, 
הקהל  לכל  המשפחה  סרטי  בנוסח  משהו 
)feelgood movies( שנוהגים להפיץ לקראת 
האמריקאים  שונים.  במקומות  ומועדים  חגים 

קוראים לזה "סרטי חג המולד". 
"לפני 20 שנה, התעשייה שלנו הייתה במשבר 
"הקהל  האמן שלו.  בכיתת  פנג  הסביר  קשה", 
הסיני היפנה לה את הגב, בתי הקולנוע הפכו 
לברים ולמועדונים, הפופולריות של הטלוויזיה 
עלתה, רוב האנשים נשארו בבית וצפו בסדרות, 
הפקה  למנהלי  הפכו  רבים  קולנוע  ובמֵאי 
פעילים,  במאים  כמה  נותרו  אמנם  בטלוויזיה. 
זה עניין נעלה מן  אבל אלה האמינו שקולנוע 
ואחד,  אחד  לכל  מיועד  לא  שהוא  השיגרה, 
אלא רק לצופים מרמה מסוימת ומעלה. ומאחר 
הלכה  התעשייה  נמצאו,  לא  האלה  שהצופים 

ודעכה. 
רציתי  טלוויזיה,  סרטי  כמה  שעשיתי  "אחרי 
והחלטתי  לקולנוע,  גם  סרטים  לעשות  מאוד 
במודע לביים קומדיות מן הסוג שנועד להפצה 
רחבה לקראת ראש השנה הסיני. ההצלחה של 

הצופים  את  בהדרגה  החזירה  האלה  הסרטים 
התעשייה,  גלגלי  על  שמן  ושפכה  לקולנוע, 
שהתחילו לנוע שוב. היום, משום שזה מצליח, 
סרטים  להפקת  בסין  מוזרם  כסף  ויותר  יותר 
היו  שבעבר  רבים  כספים  אנשי  ויש  בכלל, 
בסרט,  להשקיע  כדאי  לא  מדוע  לך  מסבירים 
שהפכו את עורם והיום לא רק מדרבנים אותך 
לך  לומר  מנסים  גם  הבא, אלא  לקראת הסרט 
מה אתה צריך לעשות בו. והתוצאה היא כמובן 
הרבה  הממוסחר,  הקולנוע  בהיקף  חדה  עלייה 

יותר משהיה בימים שבהם אני התחלתי".
בניגוד למנהגן של רוב התעשיות המסובסדות, 
פנג סירב, כבר מן הרגע הראשון, לקבל מימון 
כך  כל  רע  היה  "כשהתחלתי, המצב  ממשלתי. 
סרטים,  לממן  סירבה  פשוט  שהממשלה  עד 
ולא היה עם מי לדבר. המפיק הראשון שאיתו 
עבדתי הזהיר אותי שלא ישלם לי אגורה אחת 
וגם  ההשקעה,  כל  את  יחזיר  לא  שהסרט  עד 
מידת  לפי  לי  מגיע  בדיוק  מה  יחד  נקבע  אז 
הצלחתו של הסרט", סיפר פנג לסקוט פיינברג 
מ"הוליווד ריפורטר". והמשיך: "בדור הקודם, 
בוגר של האקדמיה לקולנוע היה נשלח לאחד 
מחמשת או ששת האולפנים הגדולים במדינה, 
כמה  משנה  ולא  קבועה,  במשכורת  עבד  ושם 
היררכיה  שם  הייתה  שעשה.  הסרטים  הצליחו 
במאי  כעוזר  מתחילים  ונוקשה:  ברורה 
הדרגות,  בסולם  בהדרגה  עולים  ותסריטאי, 

ואולי תוך 10 שנים זוכים לעשות סרט עצמאי. 
אני ובני דורי זכינו קצת מן ההפקר, מצבו של 
הקולנוע היה חמור כל כך, עד שלאף אחד לא 

היה אכפת מה קורה בו". 
"תעשיית החלומות" )1997(, הקומדיה שנחשבת 
ללהיט הגדול הראשון שלו, סיפר על חבורה של 
ארבעה, שלושה גברים ואשה אחת, שמקימים 
חברה אשר מטרתה להגשים את כל החלומות 
החלומות  לקוחותיהם.  של  ביותר  הפרועים 
מבעד  אבל  חריגים,  באמת  היו  והלקוחות 
לצחוקים ולבדיחות שירבב פנג תמונה אירונית 
של מאוויי הסיני הממוצע באותה התקופה. הוא 
המובילים,  התפקידים  אחד  את  אז  נטל  עצמו 
שיחק  שהוא  האחרונה  הפעם  זו  הייתה  אבל 
בסרטים  לשחק  "הרעיון  ביים.  שהוא  בסרט 
מהר  גיליתי  אבל  ניסיתי,  משעשע.  לי  נראה 
ובימוי  מישחק  על  להשתלט  לי  שקשה  מאוד 
שכדי  שלי  נראה  מזה,  חוץ  אחת.  בעונה  בעת 
המקצוע,  את  ללמוד  צריך  כשחקן,  להצטיין 
כאשר  ואכן,  משעשע".  כך  כל  לא  כבר  וזה 
"תפור  הרוח,  באותה  בדיוק  נוסף,  סרט  עשה 
לפי מידה" )2013(, הוא כבר דאג להעמיד את 
הראשי.  בתפקיד  יו,  גה  עליו,  החביב  השחקן 
הסרט, אגב, היה להצלחה מסחרית לא פחותה 

מ"תעשיית החלומות". 
פנג  של  הראשון  שסרטו  לציין  אולי  צריך 
)"איבדתי את אהבתי"( היה סיפור של משולש 

< ז'אנג גואולי ב"חזרה ל-42׳"
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לסיפורים  פעם  לא  חזר  הוא  ובהמשך  אהבה, 
ז'אנר "סרטי  רומנטיים, אולי משום שכדבריו, 
החל  לקומדיה  ומעבר  התרחב,  המולד"  חג 
אחרים.  פופולריים  טעמים  אחרי  גם  לחזר 
"האנחה"  כמו  סרטים,  עוד  הגיעו  בהמשך 
החוקית  האשה  בין  שנקרע  סופר  על   ,)2000(
הוא  אתה  "אם  יותר,  הקרוב  ובעבר  לפילגש, 
האיש" )2008; תרגום מדויק יותר מסינית הוא: 
רומנטית  פרשה  תפריע"(,  אל  כן,  אינך  "אם 
שהתבססה על קסמם האישי של השחקן החביב 
המּוכרת  שו,  קי  והשחקנית  יו,  גה  פנג,  על 
לחובבי הקולנוע הסיני האמנותי מסרטיהם של 
ג'קי  ולהבדיל,  )"המחסלת"(,  הסיאו-הסיאן  הו 
צ'אן. הסרט הצליח כל כך עד שכעבור שנתיים 
ביים פנג את השניים ברומאן נוסף, שם אמנם 
היחסים  מערכת  אבל  שונות,  דמויות  גילמו 
הביקורת  הקודמים.  מסרטיו  אלו  את  הזכירה 

לא אהבה, אבל הקהל — מאוד. 
פנג  של  בקיומו  לראשונה  הבחין  המערב 
ב"לוויית הבוס" )2001(, בעיקר משום שדונלד 
סאתרלנד הופיע בו באחד התפקידים הראשיים, 
גירסה  לצלם  כדי  לסין  שמגיע  מערבי  כבמאי 
הייתה  הכוונה  האחרון".  "הקיסר  של  חדשה 
סינית  ללוויה  בסרט  מרכזית  סצינה  להקדיש 
מסורתית ססגונית, אבל כאשר הבמאי המיובא 
הצלם  נדרש  הבריאותי,  מצבו  בשל  מפוטר 
הסיני של הסרט למלא את מקומו, ולדאוג לא 

החסויות  לכל  גם  אלא  ולצילום,  לבימוי  רק 
הרבות  ההוצאות  את  לכסות  כדי  הדרושות 
קומדיה  בצורת  ארוז  הכל  בהסרטה.  שכרוכות 
במנהגים  ההתבוננות  שוב,  כאשר  מטורפת, 
ובחיים בסין של אותה התקופה היא חלק בלתי-

נפרד מן התמונה.
לטעמו  קליעה  תוך  התארכה,  הלהיטים  שורת 
 )2003( סלולארי"  "טלפון  הסיני.  הקהל  של 
כולם  את  שמלמד  בטלוויזיה  מנחה  על  סיפר 
כמה חשוב לספר את האמת, אבל כשהוא שוכח 
סודותיו,  כל  נחשפים  בבית,  שלו  הטלפון  את 
ללא  ב"עולם  אשתו.  לעיני  הפילגש,  כולל 
זוג נשואים, רמאים חסרי  )2004(, בני  גנבים" 
תקנה, חוזרים למוטב בזכות נגר צעיר תמים מן 
הכפר שאינו יכול להאמין שיש בעולם גנבים. 

שוב, החברה הסינית בראי מצחיק ועקום. 
בסין  מתרחשים  שבה  בתקופה  חיים  "אנחנו 
שהקולנוע  חושב  ואני  לכת,  מרחיקי  שינויים 
צריך  האלה.  השינויים  עם  להתמודד  חייב 
אנחנו  עורף.  להם  להפנות  ולא  אותם,  להציג 
חייבים את זה לדורות הבאים, כדי שבעוד שנים 
אנשים יוכלו, מבעד לסרטים האלה, להבין את 
סין בשנות ה-80 וה-90 של המאה הקודמת, ומה 
קרה ב-20 השנים הראשונות של המאה ה-21. 
כאלה,  סרטים  לעשות  זה  אותי  שמעניין  מה 
קטן,  זיוף  בכל  מייד  להבחין  יכול  אני  שבהם 
משום שזה העולם שבו אני חי ואותו אני מכיר. 

לדעת  לי  היסטוריים, קשה  כשמדובר בסרטים 
איך בדיוק התנהגו, דיברו או התנהלו אז". 

פנג מתאר את הדרך שבה הוא עובד על הכנת 
כלל  בדרך  עובדים  "אנחנו  האלה.  הקומדיות 
בקבוצה, וזה הופך את התהליך למעניין יותר. 
'לווית  של  התסריט  מקור  דוגמאות.  שתי  הנה 
תוך  מאיתנו השמיע  בדיחה שאחד  הוא  הבוס' 
תקופה  באותה  משותפת.  ערב  ארוחת  כדי 
הוצפנו במסעות פרסום, וזה היה מוזר בעינינו, 
כי הפרסום לא היה מקובל כל כך לפני כן. זה 
שינה במידה רבה את אורח החיים בסין, אבל 
אף אחד לא חשב לעשות על זה סרט. באותה 
ארוחה התלוצצתי ואמרתי, שאנשי הפרסום לא 
לפרסם,  אפשר  הכל  את  נושא,  בשום  בוחלים 
מעניין היה לראות אם גם לוויה הייתה מתאימה 
הרכב  את  לכסות  למשל,  שלהם.  למטרות 
ענק,  במודעות  לקבורה  הארון  את  שמוביל 
להדביק מודעות על הארון עצמו, אולי אפשר 
או  המת  של  גופתו  בבגדי  גם  להשתמש  היה 
בהדגשת יצרן המשקפיים שעל אפו או הנעליים 
שלרגליו. זה התחיל כבדיחה, ואז חשבנו שאולי 
אפשר לעשות מזה סרט. כל אחד מן הסועדים 
באותה הארוחה הוסיף רעיון משלו, אחד יותר 
אבסורדי מן השני, השתעשענו עם זה עוד כמה 
ושוב, אותם הסועדים,  יחד שוב  ימים, נפגשנו 
וחזרנו לנושא הזה, המשכנו ללטש בכל פגישה, 

עד שהגענו לתסריט הסופי".

< "חזרה ל-42׳"
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'טלפון  את  שעשיתי  "לפני  נוספת:  ודוגמא 
אחר,  תסריט  בכתיבת  עסוק  הייתי  סלולארי', 
אבל הרגשתי שאני תקוע. יום אחד הזמנתי את 
להחליט  אמורים  והיינו  לפגישה,  החברים  כל 
התסריט  על  ולטרוח  להמשיך  בכלל  כדאי  אם 
אחד  שאף  רושם  לי  היה  מה  משום  אבל  הזה. 
לא מתעניין באמת בנושא. כל אחד היה עסוק 
מדבר,  מסרים,  בודק  שלו,  הנייד  הטלפון  עם 
שהיה  במה  ומתעסק  לשאר,  הגב  את  מפנה 
בסמרטפון שלו. באותו רגע חשבתי שלכל אחד 
מכניס  שהוא  דברים  מאוד  הרבה  יש  מאיתנו 
הרבה  גם  ואולי  סודות  הרבה  שלו,  לטלפון 
שקרים. והטלפון הזה שאתה מחזיק בכיס אינו 
סתם חפץ תמים, אלא פצצה של ממש, שטומנת 
בתוכה אינפורמציה אשר במוקדם או במאוחר 
שזה  ספק  אין  בפרצוף.  לך  להתפוצץ  עשויה 
להיות  יכול  גם  הוא  אבל  מאוד,  שימושי  כלי 
מסוכן מאוד. ואז החלטנו לא להמשיך להתעסק 
בתסריט התקוע שלנו, ובמקום זה לפתח דווקא 

את נושא הטלפון הנייד. 
"ליו ז'ניון )אחד משני התסריטאים החביבים על 
פנג, שכתב את הספר ואת התסריט ל"אני לא 
מדאם בובארי"( התרגש במיוחד מהרעיון הזה, 

והתחלנו לדמיין יחד מה יקרה לדמות הראשית 
הלא- לידיים  יגיע  שלה  הטלפון  כאשר  בסרט 
מנחה  יהיה  שלנו  שהגיבור  החלטנו  נכונות. 
הוא  בה  המרכזי  שהנושא  טלוויזיה  בתוכנית 
חשיפת אמיתות. זה מאוד מצא חן בעיני. הסרט 
זכה להצלחה גדולה, ואחת הבדיחות הקשורות 
לסרט מספרת שגברים רבים באו לראות אותו, 
ובאמצע הסרט יצאו לשירותים כדי למחוק מן 
מביך  להיות  שעשוי  מה  כל  שלהם  הטלפונים 
רבים  לאולם.  חזרו  כך  ואחר  בהם,  מרשיע  או 
מהם באו אלי אחר כך בטענות, ושאלו למה אני 
לשכנע  ניסו  חלקם  כאלה.  דברים  להם  עושה 
את בנות זוגם שמדובר בסרט איום ונורא ושלא 
כדאי להן לראות אותו, אבל החברות והשכנות 
היו משכנעת יותר, והן גררו את הגברים לשוב 
באמת  היה  והסרט  נוספת.  פעם  אותו  ולראות 

הצלחה מסחרית עצומה.
"מה שאני רוצה לומר הוא, שזה הסיפור מאוד 
ריאליסטי, ולכן חשוב, לדעתי, שמקור התסריט 
סוג  רק  יש  בפיקציה.  ולא  עצמם  בחיים  יהיה 
 — איתו  לחיות  יכול  שאני  פיקציות  של  אחד 
בהמצאת  גאונים  הם  הוליווד.  של  הסרטים 

סיפורים שלא ייתכנו בשום פנים ואופן". 

על  החביב  הז'אנר  ונשארה  הייתה  הקומדיה 
פנג, הן בכתיבה והן בבימוי. אבל ככל שהתבגר, 
ובעיקר ככל שהצליח יותר, התפתה כמובן גם 
לאתגרים מסוג שונה. יוצא הדופן הראשון היה 
תפאורות,  הרבה  ראווה,  הרבה  היסטורי,  סרט 
והרבה תלבושות. היתרון האפשרי בסרט כזה: 
"הרבה אנשים רוצים לעשות סרטים היסטוריים 
בסין. הצנזורה הייתה מעבירה אותם בלי הרבה 
בעיות". במקרה של פנג, הניסיון נראה אפילו 
לקרוא  היה  צריך  )אולי  "הנשף"  יותר.  בטוח 
לשתול  ניסיון  הוא  "המשתה"(  בעברית  לזה 
את הטרגדיה של המלט בתוך ההיסטוריה של 
לכל  זה סרט מרשים בממדיו, הצגת פאר  סין. 
דבר, שהוכיחה כי פנג יכול לעמוד בשורה אחת 
החמישי"  "הדור  של  הנוצצים  הכוכבים  עם 
קאיגה  צ'ן  כמו  במאים  הסינית,  בתעשייה 
העולם,  רחבי  בכל  הופץ  הסרט  אימו.  וז'אנג 
גם  המצודדת,  החיצונית  צורתו  בשל  דווקא 
אם אפשר היה להתווכח עם הפרשנות שהציע 

לשייקספיר.
האתגר הבא, ואולי רציני הרבה יותר מבחינתו 
של פנג, היה רחוק מאוד מן הקומדיות החביבות 
ההיסטוריה  מתוך  פרקים  שלושה   — עליו 

< "תפור לפי מידה"
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הנוחה  ברוח  תמיד  לא  סין,  של  המודרנית 
"אחרי   ,Assembly )2007( שם:  לצנזורה 
ההלם" )2010(, ו"חזרה ל-42'" )2012(. האם זו 
הגירסה הממשלתית הרשמית לגבי העבר? לא 
תמיד, מפני שפנג הצליח לדחוס פנימה גם את 
ההערות האישיות שלו. אבל בכל זאת, הצנזורה 
לא הייתה מניחה לו לצאת לבתי הקולנוע בסין 

לולא הלך בכל זאת קרוב לתלם. 
סרטים",  סוגי  שני  עושה  שאני  מאמין  "אני 
שאני  כמו  בחיים  עסוק  "הראשון  אומר.  הוא 
חווה אותם בעצמי, מנסה להעביר לצופים את 
אנחנו  שבו  העולם  את  רואה  אני  שבה  הדרך 
חיים, משהו נוסח וודי אלן. את הסרטים האלה 
אני כותב בעצמי. הסוג השני הוא סרטים שהם 
עיבודים של יצירות ספרותיות מפורסמות בסין, 
התרבותי  במאבק  כלל  בדרך  עוסקות  אשר 
סרטים  לדעתי,  ואלה,  הנואש,  והאידיאולוגי 
בעלי משמעות גדולה יותר. פשוט כדי להזכיר 
טוב  כלכלי  ממצב  היום  שנהנים  עמי,  לבני 
עלה  זה  וכמה  כך,  תמיד  היה  לא  שזה  יחסית, 

כדי להגיע לכאן".
ומפותל  ארוך  סיפור   ,Assembly ואכן, 
מאו  של  המהפכה  צבא  שבין  בקרב  שמתחיל 
קיי- צ'אנג  של  הרפובליקניים  הכוחות  לבין 
קוריאה,  מלחמת  אחרי  שנים  ומסתיים  שק, 
בקרב,  נכחדת  יחידתו  שכל  קצין  אחרי  עוקב 
והממסד,  הגורל  מכות  כל  למרות  נאבק,  והוא 
כדי למצוא את קברי חבריו, ולהחזיר להם את 
הכבוד שנגזל מהם. במהלך הסרט נחשד הקצין 
בשדה  פצוע  נמצא  שהוא  משום  עריק,  שהוא 
הקרב, לבוש במדים רפובליקניים. זכר יחידתו 
שנטבחה נמחק בתוך המהומה הביורוקרטית של 
כטוראי,  להילחם,  מתנדב  הוא  המהפכה,  צבא 
שובו  ועם  עין,  שם  ומאבד  קוריאה  במלחמת 
אנשיו,  כל  נפלו  שם  למקום  חוזר  הוא  הביתה 
בקיצור,  קברם.  את  חושף  שהוא  עד  נח  ואינו 
סאגה הרואית מורכבת, ולהיט עצום בסין. עצום 
עד כדי כך, שסרט קודם שעשה, "להבה קרה" 
אבל  מלחמה  רקע  על  אהבה  סיפור   ,)2005(
עם מעט מאוד מלחמה בתוכו, שמשום מה לא 

.Assembly 2 הופץ, יצא לאור תחת השם
רב- אסונות  סרט  רק  לא  היה  ההלם"  "אחרי 
עוצמה ששבר שיאים בקופה, אלא גם תזכורת 
כואבת לרעידת האדמה הנוראה שקטלה קרוב 
 ,1976 בשנת  טנגשאן,  בעיר  איש  מיליון  לחצי 
אמנם  מתרכז  הסרט  הקורבנות.  שיקום  ולדרך 
והמעקב  רחבה,  היריעה  אבל  משפחות,  בכמה 
אחרי מצבם של הניצולים ודרכם חזרה לחיים 

תקינים אינו תמיד מוצג באור החיובי והאופטימי 
שהמפלגה הייתה אולי מעוניינת בו. אבל הדגש 
החברה  בתוך  חל  אשר  בשינוי  בסרט  מושם 
מכסה.  שהסרט  השנים   30 במהלך  הסינית 
יותר את הקהל במולדתו של  מה שענֵיין אולי 
הראשונות  הדקות  ש-20  העובדה,  הייתה  פנג 
צולמו והוצגו שם במצלמות "איימקס", הפעם 
הראשונה שדבר זה קרה בסין, וההתרגשות מן 
העוצמה החזותית והקולית של הפתיחה הזאת 

הבטיחה שוב אולמות קולנוע מלאים. 
אשר  ל-42'",  ב"חזרה  פנג  גאה  מכל,  יותר 
הארבה  מכת  הבצורת,  את  האוב  מן  העלה 
 ,1942 בשנת  הנאן  איזור  את  שפקדו  והרעב 
קורבנות.  מיליון  מ-3  יותר  אחריהם  והותירו 
בהכנת  נתקל  שבהם  המכשולים  כל  למרות 
היה  סופו,  ועד  התסריט  כתיבת  מְשַלב  הסרט, 
זה מבצע שהוא עמל עליו בעקשנות במשך 17 
ספרו   ,"1942 את  "לזכור  את  קרא  מאז  שנים, 
התסריט(.  את  גם  שכתב  )מי  ז'ניון  ליו  של 
לגעת  בכלל  היה  אי-אפשר  הזמן,  מן  "בחלק 
בפרק זה של ההיסטוריה הסינית, שהוא עדיין 
פצע פתוח", הוא מסביר. "חוץ מזה, האמצעים 
שעמדו לרשותי לא היו עומדים עדיין בדרישות 
הפקה כזאת. אבל השוק נראה לי מוכן לקלוט 
סרט מן הסוג הזה, חשתי שהצופים רוחשים לי 
בשן  העניין  מכל  נצא  שלא  כדי  אמון  מספיק 
ועין. אולי הנושא של הסרט אינו עשוי לפתות 
ערובה  לי  נראה  שלו  השם  אבל  כולם,  את 
או  בהוליווד  כמו  בסין, שלא  מספקת. למזלנו, 

אפילו בהונג קונג, שמו של הבמאי קובע יותר 
משמותיהם של כוכבים".

פנג שוב מתרכז בכמה משפחות של עובדי אדמה 
ממעמדות שונים, אבל סוקר לא רק את התלאות 
שהם חווים ואת מערכות היחסים ביניהם, אלא 
גם את היחסים של כולם עם הרשויות, את הרעב 
של  והאינסופי  המפרך  המסע  ואת  המחפיר, 
שאנשי,  העיר  אל  מרודים,  עניים   הקורבנות, 
ואת קבלת הפנים הפחות מנלהבת שמצפה להם 
לזכור  רוצים  כולם  שלא  עגומה  סאגה  זו  שם. 
את כל פרטיה. צ'אנג קיי-שק, שהיה אז השליט 
במדינה, עשה הכל )כולל השתקה אכזרית בכוח 
סין  של  היד  אוזלת  האת  להסתיר  כדי  הזרוע( 
בהתמודדות עם האסון, אבל את בשורת הבושה 
הוציא לרחבי העולם עיתונאי אמריקאי, אותו 
אמריקאי  שחקן  ברודי.  אדריאן  בסרט  מגלם 
רובינס, מופיע בדמות כומר קתולי  נוסף, טים 

שקצרה ידו מהושיע נוכח הסבל שסביבו. 
התוצאה של כל זה הייתה מאבקים ארוכים עם 
הצנזורה, שלא ׂשבעה תמיד נחת מן הדרך שבה 
הנושא, אפילו כאשר העמיד  פנג עם  התמודד 
הוא  במקביל  זה.  מול  זה  מעמד  מאותו  סינים 
עשה מאמצים לגייס את כל 35 מיליוני הדולרים 
ההפקה  של  הארוכים  לחודשים  דרושים  שהיו 
)אז היקרה ביותר שנעשתה בסין(, באיזור הנאן. 
ברומא  הסרטים  בפסטיבל  והוצג  יצא  הסרט 
כל  את  קיבל  כבר  אם  עדיין  היה  ברור  כשלא 
האוהדת  התגובה  הנחוצים.  הצנזורה  אישורי 
הספיקה כדי להרגיע כמה גבות מורמות, והסרט 

< דונלד סאתרלנד ב"לוויית הבוס"
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נבחר לייצג את סין בתחרות האוסקר )העובדה 
ששני שחקנים אמריקאיים הופיעו בו עזרה לא 

מעט לכיסוי התקשורתי(. 
אבל  העשייה,  מן  התפעלה  בעולם  הביקורת 
האפילו  שלה  שהממדים  העובדה  מן  הסתייגה 
על הטרגדיה שהציגה. ההצלחה המסחרית בבית 
לסרטים  יחסית  מהדהדת,  בדיוק  לא  הייתה 
האחרים של פנג. "ההכנסות היו פושרות. רבים 
ראו בזה סרט חשוב, אבל מצד שני, הרבה יותר 
מדי מדכא, ובסך הכל הפסדנו עליו קצת כסף", 
טיימס"  אנג'לס  "לוס  של  הכתבת  בפני  הודה 

בסין.
לבין  ל-42'"  "חזרה  בין  הפרידו  שנים  שלוש 
סרטו החדש של פנג, "אני לא מדאם בובארי". 
ז'ניון, שנכתב לפני 7 שנים.  שוב ספר של ליו 
הבמאי,  של  בעיניו  חן  מצא  השחור  ההומור 
ומאז ביקש פנג להפוך אותו לסרט. הוא שונה 
של  והקודרת  המרהיבה  הסאגה  מן  לחלוטין 
שדורכת  חברתית  סאטירה  זאת  הקודם.  סרטו 
בחר  פנג  בכך,  די  לא  ואם  יבלות,  הרבה  על 
יוצאת  חזותית  בצורה  הבד  על  אותה  להעלות 
הוא  הסרט,  אורך  לכל  כמעט  הפריים,  דופן: 
גישה  שינוי  שמקובל,  כפי  מלבני,  ולא  עגול 
אצל  דווקא  וטובים  רבים  שהפתיע  קיצוני 
במאי שרצה תמיד לקלוע לקונסנזוס רחב ככל 

האפשר.
"האמת היא שכאשר התחלתי לעשות סרטים, 
פנג.  אומר  לגמרי",  שונה  היו  בסין  המצב 
אמנות,  סרטי  עשו  המדופלמים  "הבמאים 
זה  היום  הרחב.  לקהל  סרטים  עשינו  ואנחנו 
כבר שונה לחלוטין. יש במאים בשפע שעושים 
שהתבגרתי  אני,  ואילו  הרחב,  לקהל  סרטים 
לכיוון  לפנות  בחרתי  יותר,  ציני  ונעשיתי 
שהקריירה  אומר  "הייתי  מוסיף:  והוא  השני". 
שלי התפתחה בכיוון הפוך מן המקובל. בסרט 
גדולה. אני חושב  הראשון שלי עשיתי שגיאה 
עושה  חדש  במאי  שגיאות  כמה  משנה  שלא 
על  להצהיר  הוא  העיקר  מתחיל,  כשהוא 
הסרט  את  להגיש  שלו,  הייחודית  האישיות 
לצערי,  האחרים.  מן  ושונה  מיוחדת  בדרך 
במאי  רושם של  לעשות  רציתי  הראשון  בסרט 
בשל ומנוסה, ומשום כך לא ניצלתי מספיק את 
הזכות לנסות דברים  הזכות שיש לכל מתחיל, 
יותר  מודע  אני   ,60 לגיל  קרוב  היום,  חדשים. 
סרטים  לעשות  צריך  שאני  לעובדה  ויותר 
שמציגים את נקודות המבט האישיות שלי. בזמן 
שאחרים מתחילים מן הנקודה הזאת ומתבשלים 
בהדרגה, אני התחלתי מן הקצה השני וזה הפך 

בהדרגה להיות יותר אישי".
שמו המקורי של הסרט אינו מזכיר כמובן את 
גוסטב פלובר,  גיבורת הרומן של הצרפתי של 
אלא דמות שנלקחה מן הספרות הסינית בשם 
פאן ג'ינליאן, אשת חצר מן המאה ה-17 שהיא 
שהתאהבה  ובוגדנית  מושחתת  לאשה  סמל 
בגיסה והרעילה את בעלה. פנג חשב שהמערב 
נראתה  בובארי"  ו"מדאם  דומה,  לאייקון  זקוק 

בעיניו כבחירה הטובה ביותר. 
בעיירת  בהווה,  מתרחשת  הסרט  עלילת 
פונדקאית  היא  הגיבורה  קטנה,  פרובינציה 
מתכננים  ובעלה  היא  משאית.  לנהג  הנשואה 
אחד  כל  יתגרשו,  הם  השלטונות:  על  להערים 
ואז הם יתחתנו  זכאי לדירה משלו,  יהיה  מהם 
שהבעל  אלא  דירות.  שתי  להם  ויהיו  שוב 
הקצר  הזמן  ובפרק  הסרט,  לגיבורת  התחכם 
ואם  אחרת.  לעצמו  נשא  הוא  גרושים  שהיו 
לא די בכך, הוא גם כינה את אשתו הראשונה 
בשם "פאן ג'ינליאן", עלבון שלא הייתה מוכנה 
לסבול בשום פנים ואופן. היא דורשת בכל תוקף 
שיבטלו את הגט )שהיה פיקטיבי לדעתה(, כדי 
להיפרד מאשתו החדשה, אחר  יצטרך  שהבעל 
כך היא תתגרש ממנו כדת וכדין, וכך הוא יבוא 

על עונשו. 
לאחרת,  אחת  משפטית  מרשות  רצה  היא 
מזכירות  עד  ומגיעה  ביותר  בזוטרה  מתחילה 
ברצינות  מתייחס  אינו  איש  המפלגה. 
אחרי  למטרד  הופכת  היא  אבל  לדרישותיה, 

הטענות  מן  חדלה  אינה  שלם  עשור  שבמשך 
שלה  המסע  במהלך  לעצמה.  צדק  ודורשת 
מחלק הסיפור סטירות ימינה ושמאלה, לממסד 
לשוחד  הסיני,  למצ'ואיזם  והמשפטי,  הפוליטי 

כדרך חיים ולמה לא. 
הזה  הסרט  בין  דמיון  של  מידה  כמובן  "יש 
לבין 'סיפורה של קיו ז'ו' של ז'אנג אימו, ולכן 
רציתי לעשות סרט שייראה שונה", מסביר פנג. 
תיאר  הוא  ריאליסטי,  מאוד  היה  שלו  "הסרט 
הזמן,  באותו  בסין  החיים  את  רבה  בקפדנות 
חוץ  למדי.  מוזר  היום  נראית  אז  של  סין  אבל 
מזה, היום כולם נושאים את המצלמה על הכתף 
או ביד, ועוקבים ללא הרף אחרי הדמות. אבל 
לא  שאחרים  אחר,  משהו  לעשות  רציתי  אני 
של  'מאמי'  את  ראיתי  זמן  באותו  עדיין.  ניסו 
והוא השתמש בפריים  דולאן הקנדי,  קסאבייה 
אחקה  שלא  לעצמי  אמרתי  אז  ריבוע,  בצורת 
יהיה  אצלי  שהפריים  לצלם  והודעתי  אותו, 
שייצא  מה  שכל  טענו  התנגדו,  כולם  עגול. 
מזה הוא שארגיז את הצופים. אבל אני אמרתי 
אני מנסה  כך הרבה שנים  כל  לעצמי שבמשך 
רוצים,  הם  מה  להבין  נחת,  לצופים  לגרום 
עכשיו אני רוצה לעשות משהו אחר. אם כולם 
מתפעלים מרעיון שלך, סימן שהם כבר ראו את 
שזה  לך  אומרים  כולם  אם  כלשהו.  במקום  זה 
איום ונורא, סימן שהם לא נתקלו בזה אף פעם. 
מבחינתי, יש הרבה יותר משמעות לעשייה של 
מאשר  עגול,  פריים  כמו  בלתי-אפשרי,  דבר 

< דניאל וו ב"המשתה"
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לעשייה של הדבר הטבעי והמובן ביותר, שהוא 
מסך רחב".

והוא ממשיך להסביר: "אחר כך חשבתי שאני 
לא רוצה להראות את כל הסרט מבעד לפריים 
של  מגוריה  בעיירת  שמתרחש  מה  עגול. 
היא  כאשר  אבל  עגול.  בפריים  יהיה  הגיבורה 
מגיעה למזכירות המפלגה בבייג'ינג, עיר ענקית 
משתנה,  ההרגשה  גם  לחלוטין,  שונה  ועולם 
חושב  גם  אני  ריבועי.  לפריים  עברנו  ושם 
שפריים עגול מתאים פחות לדימוי הכוחני של 
הם  הריבוע  או  שהמעגל  מרגיש  אני  הממסד. 
מה  המקובל.  המלבן  מן  יותר  בסיסיות  צורות 
בין  שקושרות  מילים  יש  הסינית  שבשפה  עוד 
תחושות לבין הצורות הגיאומטריות של עיגול 
מדברים  בעברית  גם  בסינית,  רק  )לא  וריבוע 
על טיפוס מרובע — המתרגם(. אפשר אולי עוד 
לומר שבמשך אלפי שנות ההיסטוריה הסינית 
יש מסורת של עיגול פינות, ואילו בהיסטוריה 
המודרנית אנחנו מנסים לעבור לחברה שומרת 
לחברה  מתייחס  והסיפור  יותר.  נוקשה  חוק 
שמנסה לעבור ממצב אחד למצב הבא, מחברה 

שבה האדם קובע לחברה שבה החוק קובע".
זאת  ציין  ופנג  להוסיף,  אפשר  אלה  כל  על 
לציור  במחווה  שמדובר  אחרות,  בהזדמנויות 
וה-11,  העשירית  המאות  מן  הסיני  הקלאסי 
אימו,  ז'אנג  של  הריאליסטי  הסרט  שלעומת 
שהזמין את הצופה להיכנס פנימה להיות שותף 
בצופה  מדובר  כאן  ז'ו,  קיו  של  בחייה  מלא 

התבוננות  צורת  בנעשה,  הצד  מן  מציץ  שהוא 
והפריים  יותר,  צוננת  גם  אבל  אובייקטיבית 
את  מבקרים  מעט  ללא  כמובן  הזכיר  העגול 
החור בקיר, עקרון המציצנות שהיצ'קוק תמיד 
נהג לדבר עליו )זוכרים את המשקפת של ג'יימס 
הנוסף,  האתגר  האחורי"?(.  ב"חלון  סטיוארט 
הסיבוך  היא  איתו,  התמודד  לא  שהיצ'קוק  זה 
מרכז  כאשר  עגול,  פריים  של  במבנה  שכרוך 
הכובד של התמונה צריך להיות שונה ונמוך מן 

הרגיל, התאורה משתנה, וכך גם העריכה.
כשהגיע הסרט לפסטיבל טורונטו, הצנזורה עוד 
לא השלימה עם היחס הסרקסטי שלו לפקידות 
הגבוהה בסין. כאשר זכה הסרט בפרס בפסטיבל 
בסין  שההפצה  הסבירו   עדיין  סבסטיאן,  סן 
הגיע.  טרם  המיוחל  שהאישור  משום  נדחתה 
הוא  שם,  האקרנים  אל  סוף  סוף  יצא  וכאשר 
הראשון  למקום  האזהרות,  כל  למרות  טיפס, 
שזה  לא  החודש.  אותו  של  המכירות  ברשימת 
שהסרט  כדי  נדחתה  הבכורה  בקלות.  עבר 
הצנזורה  מבחינת  פחות  רגישה  בתקופה  ייצא 
מלּווה  הייתה  והיציאה  ושמחות(,  חגים  )פחות 
במיני-שערורייה שבה היו מעורבים שני ענקי 
שהפיקה  הואי  האחים  חברת  שם,  התעשייה 
המפיצה,  "וונדה",  שחברת  וטענה  הסרט,  את 
מכפי שהוסכם  מסכים  פחות  על  אותו  העלתה 

מראש. 
על  נטל  הוא  השחקן.  פנג  על  אחת  מלה  עוד 
עצמו מדי פעם תפקידי אופי, לא תמיד מרכזיים, 

עד שעשה את "מר שש", ואז התברר שגם אם 
לא למד אף פעם מישחק ולא ראה בזה אף פעם 
להיות  בהחלט  מסוגל  הוא  לעצמו,  גדול  עתיד 
ספנסר  מעין  גם  אלא  סיני,  ספילברג  רק  לא 
כנופיה  מנהיג  מגלם  הוא  בסרט  סיני.  טרייסי 
עדיין  אבל  לגמלאות,  עצמו  את  שהוציא  ותיק 
נחשב למעין סנדק של הפרבר בו הוא מתגורר. 
אבל  צרות,  לו  עושה  ליבו  לעשן,  מרבה  הוא 
כולם רוחשים לו שם כבוד. כאשר בנו, שמתנכר 
טובים  בני  חבורת  עם  מסתבך  הימים,  כל  לו 
המאורגנים  ומצועצעים  מפונקים  אלימים, 
בכנופיה בריונית משלהם, מר שש נאלץ לצאת 
את  וללמד  הישנים,  חבריו  את  לגייס  הצל,  מן 
ספק  ישכחו.  שלא  לקח  החצופים  הדרדקים 
סרט פעולה, אבל גם סאטירה חברתית נושכת 
על המראה החדש של סין, על הממסד שמוביל 
והחוק  המוסר  הפשע,  ערכי  שינוי  על  אותה, 
שהתחולל בזמן קצר כל כך, יחסית, ובנוסף, גם 
עם  להשלים  המתקשה  אדם  על  אישית  דרמה 
גילו ועם פער הדורות שמפריד בינו לבין בנו. 
הסרט מבקש לכסות מיגוון רחב של נושאים, ומי 
שמחזיקה את כל זה ביחד היא הדמות שמגלם 
פנג, בעל נוכחות קולנועית שאולי עזרה לו גם 
כאשר צריך היה להדריך את השחקנים בסרטיו-

שלו. 
פנג  נשאל  בטורונטו  שלו  האמן  כיתת  לסיום 
סרטים  עשה  הוא  לעשות:  לו  נותר  עוד  מה 
גדולים וקטנים, זכה בהצלחה מסחרית, בפרסים 
על  עצמו?  את  מיצה  האם  אמנותית.  וביוקרה 
שהייתי  סיפורים  הרבה  עוד  "יש  השיב:  כך 
רוצה לספר. במאים רבים עשו סרטים על ימי 
הנעורים שלהם, אני עוד לא. אולי, בסרט הבא 

שלי, אעשה משהו יותר אוטוביוגרפי". 
//

< פן בינגבינג ב"אני לא מדאם בובארי"
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על סף עידן חדש?
הקולנוע הישראלי ב-2017

- מרט פרחומובסקי -

בתחילתה של שנת 2017, עושה רושם כי רוחות חדשות מנשבות בקולנוע הישראלי 
ומעצבות מחדש את מוקדי הכוח שלו, את אופיו ואת יחסיו עם המדינה והקהל. נראה 
שמה שהיה נכון בראשיתו של "תור הזהב", שנהוג לסמן אותה עם כניסתו של חוק 
הקולנוע לתוקף, ב-2001, כבר פחות נכון כיום. יש בתעשיית הקולנוע המקומית 
מי שקשוב לשינויים, ומנסה להתאים אליהם את התנהלותו, ויש מי שמנסה לשחק 
לפי הכללים הישנים. מרט פרחומובסקי עושה כאן ניסיון ראשון לשרטט תמונת מצב 
עדכנית של מערכת הקולנוע הישראלי, לנתח את משמעותה, ואף להעלות השערות 
על שיחות רקע  לגבי העתיד להתרחש בשנים הבאות. המאמר מבוסס במידה רבה 
שיחות  הקולנועי,  הממסד  ואנשי  מפיקים  יוצרים,  עם  האחרונה  בתקופה  שנערכו 
שחיזקו השערות מסוימות והפריכו השערות אחרות, כדי לגבש תפיסה כוללת לגבי 

המתרחש בקולנוע הישראלי כיום.

< אסי כהן ב"זוהי סדום" של אדם סנדרסון ומולי רגב
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קיצור תולדות

ניתן  היום  עד  הישראלי  הקולנוע  תולדות  את 
מה  כל  את  מרכזיות.  תקופות  לארבע  לחלק 
שנות  ראשית  עד  הקולנוע  בתחום  כאן  שקרה 
ֶרה- ה-60 של המאה הקודמת ניתן להגדיר כ"ּפְ
תשתית  התגבשה  זו  בתקופה  היסטוריה". 
הוקמו  הסרטים:  לתעשיית  וכלכלית  טכנית 
שני אולפנים )"גבע" ו"הרצליה"(, ובהם פעלו 
הסרט  "מרכז  נוסד  מקצוע;  ואנשי  מעבדות 
בקולנוע  טיפול  על  האחראי  גוף  הישראלי", 
תזרים  והובטח  והתעשייה;  המסחר  במשרד 
מזומנים קבוע למערכת באמצעות הפקות של 

יומנים וסרטי תדמית במימון ממשלתי. 
כזו  ממש,  של  קולנוע  תעשיית  על  מנגד, 
לקהל  ומגישה  סדיר  באופן  סרטים  שמפיקה 
אפשר  ואמנות,  בידור  של  קבועה  אספקה 
זו  1963. בשנה  רק החל משנת  לדבר  להתחיל 
והמצליח,  הראשון  סרטו  את  גולן  מנחם  עשה 
"אלדורדו", ודוד פרלוב כבש את לבבות שוחרי 
משנה  החל  "בירושלים".  עם  הקולנוע  אמנות 
זו, ובמשך 15 שנה, שרר "תור הזהב הראשון" 
מדי  הופקו  שבמהלכו  הישראלי,  הקולנוע  של 
שנה עשרות סרטים פופולריים/מסחריים ומעט 
נהנה  הישראלי  הקולנוע  אמנותיים.  סרטים 
הקהל  בקרב  גדולה  מהצלחה  תקופה  באותה 
המקומי, עם מיליוני צופים בשנה, וגם לתהודה 

לאוסקר  מועמדויות  שורת  עם  בעולם,  ניכרת 
והשתתפות  האמריקאיים,  הזהב  ולגלובוס 
בתחרויות הרשמיות של פסטיבלים בינלאומיים 
מרכזיים כמו קאן, ברלין וונציה. אמנם, שיטת 
הבינלאומיים  לפסטיבלים  הסרטים  בחירת 
במקרים  והתבססה  במובהק,  שונה  הייתה  דאז 
ובכל  המדינה,  מטעם  מוקדם  סינון  על  רבים 
זאת, מדובר בהישגים מרשימים ביותר. כנגזרת 
משרד  על-ידי  בעיקר  נתמך  שהקולנוע  מכך 
סובסידיות  העניק  אשר  והתעשייה,  המסחר 
למשקיעים פרטיים באמצעות החזרי מס, הכוח 
שיזמו את  בידי המפיקים,  היה  באותה תקופה 
ושכרו את שירותי  רוב הפרויקטים המסחריים 

היוצרים והשחקנים.
עם  לערך,   1978 בשנת  הסתיימה  זו  תקופה 
תעשיית  את  שפקד  גדול  משבר  של  פריצתו 
הקולנוע המקומית, והנחית מכה כמעט אנושה 
תקופה  באותה  הקהל  המסחרי.  הקולנוע  על 
מול  בבית  להישאר  והעדיף  והצטמצם,  הלך 
המצליחים  מהיוצרים  גדול  חלק  הטלוויזיה, 
אפרים  זוהר,  אורי  גולן,  מנחם  )ביניהם  בארץ 
התעשייה  את  נטשו  דוידזון(  ובועז  קישון 
מקצועיות,  או  אישיות  מסיבות  המקומית 
באופן  הצטמצמו  הממשלתיות  והסובסידיות 

ניכר.
התקופה  של  לתחילתה  בסיס  יצר  זה  משבר 
לכנות  שניתן  הישראלי,  בקולנוע  השלישית 

אותה בקריצה מסוימת "עידן הקרן". בתקופה 
המחייב  לשם  שזכתה  ציבורית,  קרן  הפכה  זו 
איכותי",  ישראלי  קולנוע  לעידוד  "הקרן 
החינוך  משרד  מכספי  מומנה  שפעילותה 
המקומי.  בקולנוע  הדומיננטי  לכוח  והתרבות, 
 — סרטים  של  חדש  זן  למסך  הביאה  הקרן 
פוליטית- מודעות  ובעלי  זולים,  קאמריים, 
דמויות  עמדו  מהם  רבים  שבמרכז  חברתית, 
המסך:  על  כן  לפני  להופיע  שמיעטו  שוליים, 
ערבים, ניצולי שואה, הומואים, חיילים הלומי 

קרב ועוד. 
בעוד תמיכת המדינה בקולנוע הפופולרי הלכה 
ברובם  הצליחו  לא  הקרן  סרטי  והתמעטה, 
מצומצם.  לקהל  מראש  ופנו  החלל,  את  למלא 
ניסיון להרחיב את  אמנם, בשנות ה-90 נעשה 
הקהל של סרטי הקרן ולתת מקום גם לסרטים 
"פופולריים" יותר באופיים, אך הצלחת המהלך 
לראות  נהוג  ככלל,  יחסית.  מוגבלת  הייתה 
אמון  חוסר  נוצר  שבה  תקופה  הקרן"  ב"עידן 
בין הקהל לבין התוצרת הקולנועית המקומית, 
שלילי  לשיא  הגיע  בה  הצופים  מספר  כאשר 

לקראת סוף שנות ה-90. 
חקיקת חוק הקולנוע בסוף אותו עשור וכניסתו 
משמעותי  מפנה  יצרו   2001 בשנת  לתוקף 
חד  מגידול  נבע  שעיקרו  הישראלי,  בקולנוע 
בתקציב הקולנוע ומצמיחה משמעותית במספר 
החזיר  זה  מפנה  שנה.  מדי  המופקים  הסרטים 

< "מה כבר יכול לקרות" של אופיר לובל
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לקולנוע הישראלי הרבה מסממני "תור הזהב" 
וה-70, חלקם אף ביתר שאת:  של שנות ה-60 
חשובים,  בינלאומיים  לפרסים  מועמדויות 
נקודות  למרות  ועוד.  הקהל  בקרב  הצלחה 
ב"תור  היה  הראשון,  הזהב"  ל"תור  הדמיון 
בתכלית.  שונה  אחד  מאפיין  הנוכחי  הזהב" 
בעוד שבעבר הובילו אותו המפיקים, בתמיכת 
משרד המסחר והתעשייה, במקרה זה הוא הובל 
ישראלי  קולנוע  לעידוד  הקרן  אותה  על-ידי 
ל"קרן  שמה  את  שינתה  )שבינתיים  איכותי 
הקולנוע הישראלי"(, לצד קרן מתחרה נוספת, 
"קרן יהושע רבינוביץ'". בעוד שבעבר שאיפתן 
של הקרנות הייתה "איכות", מושג סובייקטיבי 
חד- דגש  הושם  החדשה  הרי שבתקופה  למדי, 
משמעי ביצירת מיינסטרים קולנועי, כזה שיהיה 
פופולרי.  וגם  אמנותי  גם  אחת  ובעונה  בעת 
הזאת,  ההיברידית  התוצרת  רבה,  במידה 
את  שהגדירה  זאת  היא  הפופולרית-אמנותית, 
הישראלי  הקולנוע  של  המחודשת  ההצלחה 
"כנפיים  מאוחרת",  "חתונה  כמו  סרטים  עם 
שבורות", "האושפיזין", "סוף העולם שמאלה", 

"אביבה אהובתי", "אדמה משוגעת" ועוד. 

מי הבוס?

הקרנות  של  המיינסטרים  למשחקי  במקביל 
נוסף  כוח  הישראלי  בקולנוע  להתפתח  התחיל 
משה  של  קינג"  יונייטד  "סרטי  חברת  בדמות 
ולאון אדרי, שפרצה לתודעה עם הקמת מתחם 

גלילות  בצומת  סיטי"  "סינמה  הקולנוע  בתי 
כסף  להשקיע  החלה  ובמקביל   ,2003 בשנת 
ישראליים  בסרטים  למדי,  נרחב  באופן  פרטי, 
ההולכת  העוצמה  של  השילוב  חדשים. 
ועוד  עוד  שפתחה   — החברה  של  ומצטברת 
בתחום  חברות  ועוד  עוד  ורכשה  קולנוע,  בתי 
ההפקה — והיותה שחקן כמעט יחיד בכל הנוגע 
להשקעה פרטית בקולנוע הישראלי, הפך אותה 
הדומיננטי  ולגורם  מונופול  למעין  בהדרגה 
על  אף  הישראלית.  הקולנוע  בתעשיית  ביותר 
שנה  מדי  משקיעה  קינג"  יונייטד  ש"סרטי  פי 
רק בכעשרה סרטים בממוצע, הרי שהאפשרות 
השתתפות  ללא  ראוי  בתקציב  סרט  להפיק 
החברה הופכת להיות פחות ופחות נגישה ככל 
החברה  של  השקעתה  בעוד  עוברות.  שהשנים 
של  גיוס  גם  רבים  במקרים  מבטיחה  בסרט 
טלוויזיה,  מערוצי  בעיקר  משלימות,  השקעות 
שהפקות  הרי  שלה,  הבחירות  על  שמסתמכים 
האחים  עם  פעולה  בשיתוף  מעוניינות  שאינן 
אדרי או שאינן זוכות בו, מתקשות פעמים רבות 

לגייס תקציבים משלימים. 
גדולים  משקיעים  של  שהעדרם  לציין,  מיותר 
נוספים בתחום מאפשר ל"סרטי יונייטד קינג" 
להכתיב תנאים לא מאוד נוחים ליוצרים לצורך 
יכולת  את  מאוד  ומחליש  השקעתה,  קבלת 
המשמעותי  האופק  זה,  בשלב  שלהם.  המיקוח 
קו- עדיין  הן  אלו  הפקות  עבור  שקיים  ביותר 
מדינות  עם  בעיקר  בינלאומיות,  פרודוקציות 
אירופה. עם זאת, שיתוף פעולה מסוג זה מוביל 

ליצירת סרטים אשר מביאים בחשבון את הטעם 
הפסטיבלים  מנהלי  של  העניין  תחומי  ואת 
של  שורה  יוצר  אשר  דבר  הבינלאומי,  והקהל 
מורכבות  פחות  לא  לעיתים  אחרות,  בעיות 
"סרטי  עם  פעולה  בשיתוף  הכרוכות  מאלו 

יונייטד קינג".
יונייטד  "סרטי  בכוחה של  העלייה המתמשכת 
שהיא  לכך,  האחרונה  בתקופה  הביאה  קינג" 
הישראלי  הקולנוע  של  דמותו  על  משפיעה 
לא פחות ואולי אפילו יותר מקרנות הקולנוע, 
בניגוד  ה-70.  שנות  מסוף  בתעשייה  ששלטו 
לניסיון המוקדם של הקרנות לעצב מיינסטרים 
ובעונה  בעת  ואמנותי  מסחרי  שיהיה  חדש, 
מגדירה  קינג"  יונייטד  ש"סרטי  נראה  אחת, 
מצד  מטרותיה.  את  יותר  תכליתי  באופן 
וה- ה-60  בשנות  ששרר  למצב  בדומה  אחד, 
שמביאים  סרטים  להפיק  שואפת  החברה    ,70
אחר,  מצד  הקולנוע.  לאולמות  צופים  הרבה 
החברה שואפת להפיק סרטים בעלי פוטנציאל, 
ולהגיע לפסטיבלים בינלאומיים חשובים. מצד 
אחד, האחים אדרי החזירו לחיים את "ההפצה 
בקיץ  הקולנוע  בתי  את  ומציפים  העונתית", 
בקומדיות ובסרטי ילדים, לצד השקעה עקבית 
כמו  מצליחים,  מקומיים  יוצרים  של  בסרטיהם 
אחר,  מצד  סידר.  ויוסף  זרחין  שמי  נשר,  אבי 
עמוס  של  בסרטים  עקבי  באופן  משקיעים  הם 
גיתאי, שסרטיו מגיעים דרך קבע לפסטיבלים 
קהל  של  מזערית  כמות  מביאים  אך  חשובים, 
לבתי הקולנוע, או בסרטים של יוצרים צעירים, 
לפיד  נדב  דוגמת  בחו"ל,  כהבטחה  שסומנו 
ואבישי סיון. במידה רבה מתאפיין הקו הזה של 
במקרה  אם  גם  בטוח",  על  ב"הליכה  החברה 
זה משמעות המושג אינה כלכלית בלבד, אלא 
גם נוגעת ליוקרה בינלאומית. למרות הבדלים 
מסוימים, יש הרבה מן המשותף בין מדיניות זו 
של "סרטי יונייטד קינג" לבין מה שעשו בשנות 
ה-60 וה-70 מנחם גולן ויורם גלובוס במסגרת 

"סרטי נח". 
"סרטי  של  וגוברת  ההולכת  הדומיננטיות 
על  לחץ  טבעי,  באופן  יוצרת,  קינג"  יונייטד 
קרנות הקולנוע הציבוריות "להתיישר" בהתאם 
לאג'נדה שלה ולהקל עליה ככל הניתן. אין ספק 
בסרט  למשל,  רבינוביץ',  קרן  של  שתמיכתה 
מסחרי במובהק כמו "זוהי סדום", מבית תוכנית 
השלמת  מענקי  או  נהדרת",  "ארץ  הטלוויזיה 
חלוץ  "שושנה  המסחריות  לקומדיות  הפקה 
"גויאבות",  הילדים  ולסרט  ו"איביזה"  מרכזי" 
מצביעה על כך שלעיתים הלחץ הזה גם עובד. 

< "גויאבות" של קובי מחט
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אדרי  האחים  האם  היא,  שנשאלת  השאלה 
שלמים עם המצב שבו הם נאלצים לחזר אחרי 
הקרנות הציבוריות ולהגיע איתן להסדרים כדי 
עשויים  שהם  או  בסרטיהם,  בהשקעה  לזכות 
זרמו  התקציבים  שבו  המצב  לחידוש  לשאוף 
מסננת  ללא  למפיקים,  מהמדינה  ישירות 

"איכותית" בדמות הקרנות. 
לכך  הסימנים  ומתרבים  הולכים  לאחרונה 
עשויה  רגב,  מירי  הנוכחית,  התרבות  ששרת 
הקולנוע  של  הסבסוד  אופן  את  בקרוב  לשנות 
הישראלי בידי המדינה. לפני שבועות ספורים 
הקרנות",  פעילות  "לבדיקת  עבודה  מינתה 
"פורום  של  דו"ח  לפרסום  במקביל  כמעט 
קהלת", המזוהה עם הימין, שמבקר את מדיניות 
הסבסוד הנוכחית, וקורא לחיזוקו של הקולנוע 
המסחרי על חשבון הקולנוע האמנותי. הייתכן 
של  פניו  לשינוי  מתואם  במהלך  כאן  שמדובר 
של  לאג'נדה  שיתאים  כך  הישראלי,  הקולנוע 
הכריזה  עליו  השרה,  של  ושעשועים"  "לחם 

בראשית כהונתה?

קרנות מחפשות משמעות

בעוד ש"סרטי יונייטד קינג" משנה לאט ובטוח 
המקומית,  הקולנוע  תעשיית  של  אופיה  את 
הציבורי  הגוף   — הקולנוע  שמועצת  נראה 
שאחראי על חלוקת הכסף הממשלתי למוסדות 
בתחום — וקרנות הקולנוע לא תמיד מצליחות 
במערך  מקומן  ואת  תפקידן  את  היטב  להגדיר 

שגופים  הציבורי,  שהאינטרס  היות  החדש. 
היטב  מוגדר  אינו  לכאורה,  עליו  אמונים  אלה 
ההחלטות  נראות  רבות  שפעמים  הרי  כיום, 
של  צרכים  על  שרירותי  כמענה  המתקבלות 
קבוצות לחץ שונות, ולא חלק מאג'נדה מנומקת. 
דוגמא מובהקת מן העת האחרונה, למשל, היא 
ההחלטה של מועצת הקולנוע להעניק לקרנות 
את מירב הניקוד בהתאם לגובה הסכומים שהן 
מבחינת  אחרות,  במילים  בסרטים.  משקיעות 
המועצה, קרנות הקולנוע כיום צריכות להפיק 
מהם  אחד  בכל  להשקיע  אך  סרטים,  פחות 
יותר כסף, כאשר ההשקעה המינימלית לצורך 
זה עומדת על שני מיליון שקל לסרט. החלטה 
זו, שעשויה לקצץ את כמות הסרטים הנוצרים 
מדי שנה בישראל ב-25% לפחות, עברה בשקט 
פי  על  אף  התעשייה,  בתוך  ממשי  דיון  וללא 
שברור כי היא מיטיבה בעיקר עם המפיקים ועם 
באופן  ומצמצמת  הבמאים מהשורה הראשונה, 
יוצר או מפיק בתחילת  דרסטי את הסיכוי של 
המיינסטרים,  עם  נמנה  שאינו  כזה  או  דרכו, 

להגיע לעשייה של סרט. 
במצב שבו ריבוי בוגרים של בתי ספר לקולנוע 
הסכום  בין  גדול  פער  האחרונות  בשנים  יצר 
הכישרונות  כמות  לבין  בקולנוע  המוקצה 
שמבקשים לעשות בו שימוש, הפחתת מספרם 
פתח  כמו  נראית  המופקים  הסרטים  של 
הובאה  זאת  עובדה  אם  ספק  לקטסטרופה. 

בחשבון בעת ההחלטה על קריטריון זה.
ככלל, נראה שבעידן הנוכחי, הקרנות מתקשות 

ולעצב  מחשבתית  גמישות  לגלות  הזמן  רוב 
אג'נדה עצמאית, אלא בעיקר נענות לקריאות 
כיוון של מועצת הקולנוע מצד אחד ושל האחים 
גמישות  לגלות  ניסיונותיהן  שני.  מצד  אדרי 
למשל  כמו   — חדשים  לכיוונים  ולהיפתח 
במסלולים מיוחדים לסרטי ז'אנר או קומדיות — 
מתקשים לרוב להגשים את הפוטנציאל הטמון 
הבעייתית,  והמיון  הקריאה  שיטת  בגלל  בהן 
בעלי  מתחלפים,  לקטורים  על  המתבססת 
טעמים סותרים לרוב. ההיחלשות היחסית של 
את  להגדיר  שלהן  המוגבלת  והיכולת  הקרנות 
עצמן מחדש לאור השינויים בתעשייה מחזקות 
עוד יותר את התחושה, כי מה שהיה נכון ב-16 
השנים האחרונות עומד להשתנות בקרוב מאוד.

למי שייך העתיד?

לאחר תיאור המצב הזה הגיע הזמן לתת הערכה 
של  העתידיים  ההתפתחות  כיווני  לגבי  זהירה 
החשוב  השינוי  הישראלית.  הקולנוע  תעשיית 
וגידים  עור  יקרום  כי  ביותר, שאפשר להעריך 
של  חזרתו  הוא  הנוכחי,  הדברים  מצב  מתוך 
בניסיון  הזירה,  למרכז  המסחרי  הקולנוע 
להחזיר "עטרה ליושנה", כלומר לשנות ה-60 
דבר,  של  בסופו  הקודמת.  המאה  של  וה-70 
לפחות בעיני כותב שורות אלו, מדובר בשינוי 
זה  הוא  העממי,  המסחרי,  הקולנוע  מבורך. 
הקטר  הטבעי,  הדברים  במצב  להיות,  שצריך 
של תעשיית הקולנוע, ויש לאפשר לו להיתפס 
לקוות  יש  זאת,  עם  כרלבנטי.  הקהל  בעיני 
לקיומו  מקום  גם  יינתן  בעבר,  למצב  שבניגוד 
הקולנוע האמנותי, המתנסה  ולהתפתחותו של 
והבועט. מצב שבו שני זרמים אלה יתקיימו זה 
לצד זה ויאזנו זה את זה עשוי להיות אופטימלי 

עבור תעשיית הקולנוע.
השאלה שנותרה עדיין פתוחה היא, מה תהיה 
הסרטים  בכמות  הצפויה  מההפחתה  התוצאה 
בעקבות  שנה,  מדי  המופקים  הישראליים 
הקולנוע,  מועצת  של  החדשים  הקריטריונים 
לשער שצמצום  ניתן  תתוקן.  לא  ההחלטה  אם 
אל  לכשיחלחל  סרטים,  לעשות  ההזדמנויות 
מצד  להוביל,  שתוכל  תסיסה,  ייצור  היוצרים, 
האנשים  בכמות  משמעותית  להפחתה  אחד, 
שפונים ללמוד קולנוע, ומצד אחר — להעצמת 
דל-התקציב,  האלטרנטיבי,  הקולנוע  של  כוחו 
שיופק מחוץ למערכת הממוסדת ויאתגר אותה.

//

< "דץ הבלץ" של עופר וייצמן
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פרס  את  בברלין  הסרטים  פסטיבל  העניק   1961 שנת  בקיץ 
"דב הזהב" לסרט תיעודי ישראלי בשם "צד שלישי למטבע", 
שיצא לאקרנים בישראל בחורף שלפני כן. את הסרט הפיקו וים 
וליה ון-ליר, הבמאי היה הצרפתי כריס מרקר, והכוונה הייתה 
מן  שנולד  חלום  הוקמה,  עתה  שזה  מדינה  של  דיוקן  לשרטט 
הזוועות של מלחמת העולם השנייה ואיש לא ניחש עדיין כיצד 
עומדת  יסודית,  רסטורציה  בו  שבוצעה  אחרי  השנה,  יתגשם. 
חברת "ארגוס" הצרפתית להוציא להפצה מחדש את סרטו של 
מרקר. במארז החדש, לצד הסרט המקורי, הוסיפו גם את "צד 
גבע  דן  הישראלי  הבמאי  של  קולנועית  מסה  למטבע",  רביעי 
שהופקה ב-2005, וביקשה להתחקות אחרי מה שקרה למציאות 
הישראלית במהלך 45 השנים שחלפו מאז עשה מרקר את סרטו. 
אוהד לנדסמן מחזיר אותנו ליצירה, שלמרבה הצער רבים שכחו 

או לא הכירו כלל, ומניח אותה בקונטקסט של ימינו. 

סימנים לדאגה
< על "צד שלישי למטבע" של כריס מרקר >

- אוהד לנדסמן -

< "צד שלישי למטבע" - הדור הבא
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ממייסדי  ליר,  ון  וליה  וים  נסעו   1959 בשנת 
בארץ  הקולנוע  ותרבות  הירושלמי  הסינמטק 
מתוך  במוסקבה.  הקולנוע  לפסטיבל  בכלל, 
התרשמו  הם  שם,  שהוקרנו  הסרטים  מבחר 
במיוחד מ"מכתב מסיביריה", סרט מסע מוקדם 
וים  מרקר.  כריס  הצרפתי  הקולנוע  במאי  של 
אישי,  באופן  למרקר  לפנות  החליט  ון-ליר 
ולשאול אותו אם יהיה מוכן להגיע לישראל כדי 
לצלם בה מסה קולנועית דומה, מעין וריאציה 
מקומית בסגנון ״מכתב מתל אביב״ או ״מכתב 
פשוט:  היה  זו  לבקשה  הטעם  מירושלים״. 
במדינת ישראל, באופן דומה לברית המועצות, 
ה-50  בשנות  מגויס  היה  הקולנועי  המדיום 
לצורכי תעמולה, והשימוש בו נעשה לא כמדיום 
הזדהות  ליצור  שנועד  ככלי  אלא  אמנותי, 
אמנותי  מסע  סרט  הציוני.  המפעל  ערכי  עם 
ומהורהר בסגנון "מכתב מסיביריה", כך האמין 
מכבלי  הישראלי  הקולנוע  את  ישחרר  ון-ליר, 
התעמולה הדידקטיים אליהם היה קשור במשך 

שנים ארוכות. 
מרקר, מי שבאותן שנים החל לפעול עם אנשי 
הקולנוע  את  לשחרר  כדי  הצרפתי  החדש  הגל 
היה  בו  האמנותי  מהקיבעון  בצרפת  המקומי 
אחד:  חשוב  בסייג  אך  בשמחה,  הסכים  שרוי, 

הוא ביקש חופש אמנותי מוחלט. הוא לא ַיראה 
אחד  אף  עם  עליו  ידבר  ולא  לאיש  הסרט  את 
תהיה  שהתוצאה  שחשש  היות  שיושלם.  לפני 
הצעירה,  ישראל  מדינת  כלפי  מדי  ביקורתית 
וים ון-ליר שאל את מרקר באופן ישיר: ״אבל 
מרקר  אנטי-ישראלי?״  סרט  יהיה  זה  אם  מה 
השיב לו בהומור: ״אני לא נוהג לעשות סרטים 
מדי בשביל  קצרים  החיים פשוט  דברים.  כנגד 

זה״.
הגיע  מחונן,  סטילס  צלם  גם  שהיה  מרקר, 
מוקדם,  לביקור  מכן  לאחר  שנתיים  לישראל 
רכוב  לצילומים.  לוקיישנים  בחן  ובמהלכו 
הוון-לירים,  לרשותו  שהעמידו  "וספה"  על 
בין 800  ישראל הצעירה  צילם במדינת  מרקר 
ל-1,000 תמונות סטילס. לאחר ביקור ראשוני 
המבוסס  תסריט  ושירבט  לפאריס  חזר  הוא  זה 
על התמונות הללו, ועל סיפור קצר מאת פרנץ 
נכתב  התסריט  מאבק״.  של  ״תיאור  קפקא, 
כיומן מסע המורכב מהערות פרגמנטריות של 
תייר בארץ זרה, של זר הניחן בכושר התבטאות 

פילוסופי ובהבחנות פיוטיות יוצאות דופן. 
נוספת  פעם  מרקר  הגיע  חודשים  כמה  כעבור 
ארבעה  במשך  לצלם  כדי  הפעם  לישראל, 
למטבע"  שלישי  "צד  סרטו  את  שבועות 

היה  בצרפתית  לסרט  מרקר  שהעניק  )השם 
Description d’un combat, בהתאם לסיפור 
שהתרחשו  הצילומים,  במהלך  קפקא(.  של 
אוטו  של  "אקסודוס"  הסרט  להפקת  במקביל 
פרמינגר, מרקר חזר לאותם מקומות בהם ביקר 
מספר חודשים לפני כן, וניסה לפגוש את אותם 
גלויות  של  כאוסף  לראשונה  שצילם  אנשים 
היפות  הסצינות  באחת  האקזוטית.  מישראל 
בסרט, למשל, הוא מבקר מחדש בשוק הכרמל, 
את  לראשונה  שצילם  דמויות  לאותן  ומעניק 
פעם  למצלמה  מביטות  הדמויות  תמונותיהן. 
תוך  שוב  המבט  את  מחזירות  ולמעשה  שנייה, 
להיזכר  שלא  קשה  למרקר.  תודה  הכרת  כדי 
במהלך הצפייה בסצינה זו במילותיו של שאנדור 
של  המונומנטלי  סרטו  שמש",  ב"ללא  קרזנה 
מרקר מ-1983: ״האם שמעתם פעם על משהו 
טיפשי יותר ממה שמלמדים אתכם בבתי הספר 

לקולנוע — לא להתבונן למצלמה?״
המתבונן  סרט  הוא  למטבע"  שלישי  "צד 
בנסיבות  הצעירה,  ישראל  במדינת  בפליאה 
השונים  ובפרדוקסים  להיווצרותה,  שהביאו 
אשר מאפיינים את קיומה הקצר. עצם עשייתו 
בכלל  מדוע  ומתבקשת:  חשובה  תהיה  מעלה 
לקחת  והחליט  בישראל,  עניין  מרקר  גילה 

< "צד שלישי למטבע" - קטע ארכיון מתוך ״הבלתי לגאלים״ של מאיר לוין
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מדינה  כיצד  שכזה?  תיעודי  פרויקט  עצמו  על 
קטנה שבקושי הגיעה לגיל בת-מצווה הצליחה 
למטבע"  שלישי  "צד  אותו?  ולסקרן  לעניין 
של  האבודה״  ״התקופה  שמכּוֶנה  למה  שייך 
המוקדמת  הקולנועית  עשייתו  תקופת  מרקר, 
מ-1957  מסיביריה"  "מכתב  בין  תחומה  אשר 
עצמו  שמרקר  השנה  מ-1962,  "המזח"  לבין 
החשיבה כ״שנת האפס״ שלו בעשיית קולנוע. 
לפני  כינה  אותם  זו,  בתקופה  שיצר  הסרטים 
כאבודים  נחשבים  ביותר״,  כ״בסיסיים  מותו 
עניין  בהם  למצוא  הפסיק  שמרקר  ככאלה  או 
נעשה  לישראל  מרקר  של  מסעו  השנים.  עם 
כחלק בלתי-נפרד ממסעותיו בסרטים האחרים 
בתקופה זו למדינות אשר חוו רגעים שונים של 
טרנספורמציה: סין בתקופת שלטון המאואיזם, 
בסרטו  במצלמתו  ללכוד  היטיב  שמרקר  כפי 
תוכנית   ;)1957( בפקין"  ראשון  "יום  הקצר 
החומש של התיעוש בברית המועצות ששימשה 
או   ;)1957( מסיביריה"  "מכתב  לסרטו  כרקע 
של  לשלטונו  להסתגל  קובה  של  ניסיונותיה 
פידל קסטרו בסרט שיצר כשנה לאחר שביקר 
בישראל וכינה "קובה סי" )1961(. לכל אלה היה 

מכנה משותף ברור בו מרקר מצא עניין רב: אלו 
היו מקומות בהם הוצע, גם אם באופן זמני, חלום 
חדשה.  חברה  או  מדינה  בניית  בדבר  אוטופי 
בגולה  ליהודים  הישרדותי  נס  ישראל,  מדינת 
הייתה  לא  סוציאליסטי,  חזון  במהרה  שגיבשה 
ממש יוצאת דופן במובן זה. מרקר ביקש להציץ 
בשנות קיומה הראשונות דרך עדשת מצלמתו, 
ה במפעל הציוני  כדי להוכיח את תמיכתו הַרּבָ

כשמאלן הומניסט שהסוציאליזם יקר לליבו.
 Les-ב כעורך  עבד  שמרקר  בכך  בהתחשב 
lettres nouvelles, אותה הוצאת ספרים אשר 
פרסמה את ״מיתולוגיות״, סיפרו המונומנטלי 
שסמיוטיקה  מפתיע  זה  אין  בארת,  רולאן  של 
"צד  בסרטו.  המרכזית  העבודה  לשיטת  הפכה 
של  סטילס  בתמונות  נפתח  למטבע"  שלישי 
אדמה ומים, ולאחריהם מופיעות תמונות טנקים 
הזאת  ״האדמה  המידבר.  באמצע  שרופים 
מדברת אלינו בסימנים״, מסבירה לנו הקריינות 
יעקב  בפאתוס  קורא  העברית  גירסתה  )שאת 
מנסה  שמרקר  לטקסט  הופכת  ישראל  מלכין(. 
וזהותה הופכת למיצבור סימנים אשר  לפענח, 
שעיצבו  השונים  הקונפליקטים  את  מייצגים 

אותה וימשיכו לעצבה בעתיד )המילה ״סימן״, 
sign, מופיעה בסרט 15 פעמים(. מרקר מחפש 
אחר הסימנים שמצביעים על ניגודים, ובמיוחד 
הווה  לבין  טראומטי  עבר  בין  מתח  ַמבנה 
אוטופי. הוא מתבונן, לדוגמא, בשכונה החרדית 
מאה שערים, ומבקש לשאול כיצד הגטו עדיין 
ממשיך להתקיים. לאחר מכן הוא מראה כיצד 
הכיפה של בית הכנסת אנלוגית בצורתה לכיפה 
כך  על  ומצביע  בירושלים,  הפלנטריום  של 

שבישראל הדת מתקיימת לצד המדע. 
ככלל, שיטתו בסרט ממוקדת בנטילת אובייקט, 
ממשמעותם  והפשטתם  סיטואציה,  או  דמות, 
המקורית באמצעות תהליך של הזרה, השתקת 
התוהה  הקריינות  והדגשת  הדיאגטי,  הסאונד 
על טבעם. מרקר מראה כיצד יישובים חדשים 
ומסמנים  הצחיח,  המידבר  מתוך  צומחים 
המתחולל  המהיר  השינוי  את  בהופעתם 
בישראל, את העובדה שהיא ממהרת לזנוח את 
סימניה המוקדמים לטובת מודרניות מתחדשת. 
אוטופיה סוציאליסטית מוצבת לצד התפתחות 

קפיטליסטית.
מרקר מביע התלהבות מיוחדת מרעיון הקיבוץ 

< "צד שלישי למטבע" - טנקים שרופים באמצע המדבר: ״האדמה הזו מדברת אלינו בסימנים״
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אלטרנטיבה  יוצר  אשר  קולקטיבי  כניסוי 
לכלכלה הקפיטליסטית, ומקדיש סצינה ארוכה 
הוא  מנרה.  קיבוץ  בחברי  להתבוננות  במיוחד 
מתמקד ברחל רבין, אחותו של יצחק רבין המנוח 
וחברה טובה של הוון-לירים, ומראה כיצד היא 
על  המבוסס  החלטות  קבלת  של  תהליך  מנחה 
מרקר  של  האמפתי  המבט  כללית.  הסכמה 
האבסולוטית  ״הצורה  מכנה  שהוא  מה  כלפי 
דאגה.  המביע  מבט  גם  הוא  הדמוקרטיה״  של 
משאר  מבודדים  מדינתם,  בתוך  ״מבודדים 
המדינות הסוציאליסטיות״, תוהה מרקר, ״כמה 
עבור  מסמן  הקיבוץ  בטהרתם?״  ייוותרו  זמן 
מרקר פרדוקס בסיסי בהוויה הישראלית הטומן 
האידיאלים  ישרדו  כיצד  לעתיד:  סכנה  בחּוּבֹו 
הסוציאליסטיים את דריסת הרגל המאיימת של 

הקפיטליזם המואץ בארץ? 
מרקר, שעבד עם אלן רנה על המסה הקולנועית 
"לילה וערפל" כחמש שנים לפני בואו לישראל, 
וכתב עבורה את התסריט יחד עם ניצול השואה 
ברורים,  סימנים  כאן  גם  מחפש  קיירול,  ז׳אן 
השואה  טראומת  כיצד  בוחן  הוא  שבעזרתם 
את  ומקעקעת  השטח,  פני  על  עצמה  חורטת 
מרקר  כולה.  האומה  של  הקולקטיבית  הנפש 
ניצולים  של  לזרועותיהם  מצלמתו  את  מפנה 
ומנסה ללכוד את המספרים שעליהן,  צעירים, 

או מבקש להקשיב לשפות השונות בהן מדברים 
ברחוב, ביניהן יידיש, גרמנית או הונגרית.

קטע  לכלול  מחליט  הוא  הסרט  סוף  לקראת 
לוין,  מאיר  של  ההיברידי  סרטו  מתוך  ארוך 
"הבלתי לגאלים" )1950(, פרויקט ציוני מוקדם 
גבי  על  שהתרחשו  המאורעות  את  המתאר 
הצליחה  שלא  פחד״,  ״ללא  המעפילים  ספינת 
לכיוון  ממסלולה  והוסטה  לפלשתינה  להגיע 
מתוך  בתמונות  צופים  שאנו  תוך  קפריסין. 
דידקטית  נעשית  מרקר  של  הרטוריקה  הסרט, 
משתמש  הוא  לפרשנות.  נתונה  ופחות  יותר, 
אל  מאשימה  אצבע  להפנות  כדי  ראשון  בגוף 
עבר אירופה ממנה הוא מגיע, ומתריס: ״ניצולי 
המחנות, יתומי המחנות, אלו שנולדו במחנות, 
אלו שנמחצו על-ידי המחנות, הם ברחו מאיתנו, 
אדישותה,  עם  מצרפת,  פשעיה,  עם  מגרמניה, 
חזרה  נלקחו  הם  לאנגליה,  פנו  הם  וכאשר 
למחנות". שלא כמו רנה, אשר מתבונן בסרטו 
העבר  את  ממקם  מרקר  העבר,  אל  במיוחד 
ריאליסטי  ומפנה מבט  בתוך ההווה המתמשך, 

ומפוכח אל העתיד.
עבר  אל  פרלוד  אך  הוא  הזה  הדידקטי  הקטע 
סימן השאלה הגדול שמרקר מציב בפני הצופה 
בסוף הסרט, התרסה נוקבת וביקורתית הנוגעת 
את  לעצב  עומדת  השואה  טראומת  בו  לאופן 

ואת  לעצמאות,  מאבקה  את  המדינה,  עתיד 
בסדנת  מבקר  מרקר  לקיומה.  הלגיטימציה 
יעקב(,  של  )אשתו  מלכין  פיליס  של  הציור 
המדינה  כשל  גילה   ,12 בת  בנערה  ומתמקד 
אל  רוכנת  ארוך,  שצווארה  זו,  נערה  הצעירה. 
עבר לוח ציור, עסוקה באמנותה ואינה מסיטה 
במשך  מרקר  של  מצלמתו  עבר  אל  מבטה  את 
שוט ארוך למדי. פעילות יומיומית ובנאלית זו 
הופכת אצל מרקר, בהתאם לשיטתו במשך כל 
לעתידה  וסימבולית  ייצוגית  לפעילות  הסרט, 
הילדה  הצעירה.  ישראל  מדינת  של  המעורפל 
הזאת, אשר ״לעולם לא תהיה אנה פרנק״, כפי 
שמסבירה לנו הקריינות, שייכת לדור ש״יגדל 
עבור  הופכת  כן  ועל  פחד״,  ללא  במדינה 
מרקר  כולו.  הסרט  של  הסימנים  לסימן  מרקר 
מבקש שנתבונן בה עד שנשכח מהי משמעותה 
שוב  עצמה  על  החוזרת  מלה  כמו  המקורית, 
ישראל …  כמו  היא,  הנה  בה,  ״התבוננו  ושוב. 
הוא  ביותר  המופלא  הדבר  הניסים,  שאר  מכל 
עצם נוכחותה כאן, כמו ברבור צעיר, כמו סימן, 

כמו סמל״. 
הקולנוע  במאי  יתהה  מכן  לאחר  רבות  שנים 
הישראלי דן גבע, בסרטו "צד רביעי למטבע" 
)2006(, הומאז׳ מרגש שיביים למסע של מרקר, 
מה באמת ציירה הנערה על כן הציור. האם כאן 
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בה  גילה  מרקר  מדוע  לשאלה  המפתח  טמון 
עניין כה רב? הצפייה בנערה זו, אשר מתגוררת 
היום מחוץ לישראל ומציירת למחייתה בלונדון, 
מגיעה עם אחריות רבה, בעיני מרקר, לא רק 
לשימורו של העבר, אלא גם להימנעות מביצוע 
פשעים עתידיים. ביצוע פשעים בישראל נורא 
מבהיר  אחר,  מקום  בכל  פשעים  מביצוע  יותר 
לנו מרקר בנבואה מצמררת. ״להפוך לעם ככל 
הזכות  את  לקבל  משמעותו  האחרים  העמים 
אבל  גאה.  להיות  עיוור,  להיות  אנוכי,  להיות 
כל ההיסטוריה של ישראל מוחה מראש נגד כל 
שאינה  עוצמה  כוח,  אלא  שאינו  בכוח  שימוש 
סימנים  אלא  אינם  ועוצמה  כוח  עוצמה.  אלא 
גם הם. כי אי-הצדק הנורא ביותר איתו צריכה 
להתמודד ישראל הוא שאין לה זכות להיות לא 
בעוצמתם  מהדהדים  אלו  משפטים  צודקת״. 
וברלבנטיות שלהם ככל שהשנים חולפות מאז 

ביקורו של מרקר בארץ.
במשך  בישראל  הוקרן  למטבע"  שלישי  "צד 
ארבעה שבועות בשנת 1961, ממש באותו הזמן 
בו התנהל משפטו של אדולף אייכמן בירושלים. 
בעוד שתשומת הלב הציבורית הייתה ממוקדת 
זאת  בכל  מרקר  של  סרטו  במשפט,  הסתם  מן 
 — צופים  של  מבוטל  לא  מספר  בפני  הוקרן 
המבקרים  בֶקֶרב  בחיוב  והתקבל   — כ-20,000 
בתחום  מסוגו  הראשון  אולי  אמנותי,  כסרט 
התפתחות  על  השפעתו  את  בארץ.  התיעודי 
ובמיוחד  בארץ,  האמנותי  התיעודי  הקולנוע 
מתחילים  אנו  פרלוב,  דוד  של  פועלו  דרך 
של  נהדר  )במאמר  כעת  רק  ולהבין  ללמוד 
שוקה גלוטמן, שיצא במסגרת גיליון על המסה 
נעשית  ערכתי,  אותו  ב״תקריב״,  הקולנועית 
ההשוואה בין פרלוב לבין מרקר באופן מעמיק 

יותר(.
עם זאת, הדהודיו הפוליטיים של הסרט חשובים 
על מנת להבין את שני הסבבים הנוספים שעבר 
עם השנים. כפי שהראיתי, יהיה זה פשוט מדי 
כקפסולה  למטבע"  שלישי  "צד  את  לקטלג 
על  ביקורת  ונטול  מחמיא  כמבט  או  בזמן, 
של  נוסף  כסוג  היום  מגדיר  היה  שמרקר  מה 
שהוא  מוכיחה,  בסרט  צפייה  כושלת.  אוטופיה 
בהתפתחותו  ומשמעותי  חשוב  שלב  רק  לא 
ל"המזח"  הניצנים  )את  מרקר  של  הקולנועית 
ול"ללא שמש" ניתן לראות כאן בבירור(, אלא 
גם מסמך קולנועי בעל משמעות כמעט נבואית 
שנים  כשבע  ישראל.  מדינת  של  עתידה  לגבי 
לפני תחילת הכיבוש מבקש מרקר להראות כי 
ומקרבן  היסטורי  קורבן  בזמן  בו  היא  ישראל 

פוטנציאלי, וכי לפניה עומד מאבק מתמשך. 
מרקר  הימים,  מלחמת ששת  סיומה של  לאחר 
מהמצב  ומאוכזב  מאשליות  מפוכח  כה  נעשה 
הפוליטי בישראל, עד שלא מצא עוד רלבנטיות 
בסרטו, וביקש לגנוז אותו. הוא לא נטש אותו 
בלבד.  בודדות  הקרנות  אישר  אך  לחלוטין, 
השראתו,  מקור  לצד  הסרט,  הוקרן  ב-1982 
"מכתב מסיביריה", בפעם הראשונה בפני קהל 
ניו  של  הסרטים  פסטיבל  במסגרת  אמריקאי 
יורק. הקרנה זו גררה תגובות זועמות, בין היתר 
בשל פלישתה של ישראל ללבנון באותה שנה 
ומאורעות הטבח בסברה ושתילה. שתי הקרנות 
התקיימו  מרקר,  נכח  בהן  וחריגות,  נוספות 
ב-1992 בתל אביב ובלונדון, בעקבות מותו של 

וים ון-ליר באותה שנה.
למרות אכזבתו של מרקר וגניזתו החלקית של 
לאחרונה  קיבל  למטבע"  שלישי  "צד  הסרט, 
הדיגיטלי  שיחזורו  בעקבות  נוסף  חיים  סבב 
קולנועי  מאורע  הצרפתית.   Argos בחברת 
ציון  נקודת  יהווה  לבטח  אשר  זה,  מעין  חשוב 
מוקדם  תיעודי  קולנוע  על  במחקר  מהותית 
בישראל, לא התרחש בן-לילה. למעשה, קדמה 
פני  את  ששינתה  מקומית  קולנועית  הפקה  לו 
מרקר  של  הממושכת  שתיקתו  ואת  הדברים 
בנוגע לסרטו. בשנת 2005 ביקש במאי הקולנוע 
הישראלי דן גבע ליצור מסה קולנועית מחודשת 
אחר  למטבע", אשר תתחקה  רביעי  "צד  בשם 
בחינה  מעין  ותהווה  מרקר,  של  סרטו  עקבות 
שנים   45 ומראותיו,  דמויותיו  של  עכשווית 
לפנות  החליטה  ון-ליר  ליה  שצולם.  לאחר 

רשותו  את  לקבל  כדי  למרקר  גבע  של  בשמו 
קלוש  נראה  הסיכוי  סרטו.  בחומרי  להשתמש 
ביותר, הן בשל סירובו של מרקר להכיר בסרטו 
דמות  תקופה  באותה  היה  שמרקר  מפני  והן 
אניגמטית שמיעטה להיחשף בציבור. אך באופן 
מפתיע, מרקר ניאות לקבל את שיחת הטלפון 
על  שהרעיפה  לשבחים  שהאזין  ולאחר  ממנה, 
את  ולשחרר  להסכים  החליט  כקולנוען,  גבע 
ביקש  הוא   — שהציב  היחיד  התנאי  הזכויות. 
לצפות בגירסה הסופית של הסרט לפני שהיא 

תוצג לקהל הרחב. 
אישי  דיאלוג  להתנהל  החל  ואילך  זו  מנקודה 
ומפרה בין מרקר לבין גבע, אשר הוביל להבעת 
ביוצרו,  המתוכנן,  בפרויקט  מוחלטת  אמון 
המקורי.  בסרט  מחדש  חיים  ליצוק  וביכולתו 
ואף  נפש  גדלות  מרשים,  אומץ  גילה  מרקר 
זולתנות, בכך שהצליח להפליג מעבר לדעותיו-
שלו, ולהעריך מחדש את האפשרות שההומאז׳ 
של גבע יפיח רוח חדשה בסרטו, וידגיש כיצד 
בשנת  פוליטית.  מבחינה  רלבנטי  עדיין  הוא 
למטבע",  רביעי  "צד  לאקרנים  יצא   2006
פסטיבלים  במספר  ביקורתית  בהצלחה  הוקרן 
בעולם, וכשנתיים לאחר מכן עלה הרעיון ליצור 
רסטורציה דיגיטלית לסרטו של מרקר. כתוצאה 
 Argos חברת  שנעשתה,  היסודית  מהעבודה 
את  הכוללת  מהודרת,   DVD מהדורת  מוציאה 
ביקורתיים  מאמרים  בצירוף  הסרטים  שני 
שנכתבו עליהם. סבב שלישי זה בחייו של "צד 
שלישי למטבע", שאולי למעשה רק החל, היה 

כה קרוב שלא להתרחש כלל. //

< "צד שלישי למטבע" - רחל רבין מנחה הצבעה בקיבוץ מנרה 
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הצצה מאחורי הקלעים של העשייה. בשנת 1960 הזמין כריס מרקר נערה שהייתה 
עדיין בשנות העשרים לחייה, ורה זורה, לערוך את "צד שלישי למטבע". כעורכת 
ראשית לראשונה בחייה היא נדרשה להתמודד עם יוצר מיוחד במינו ועם סרט יוצא 
דופן, בלי הרבה הכנה מוקדמת. זורה, ילידת זגרב, למדה רוקחות אבל החליטה 
שזה לא בשבילה, עברה לפאריס, עברה כמה השתלמויות אצל עורכים מנוסים יותר, 
והייתה שותפה  רנה,  אלן  יורגנסון, העורך של  בין היתר עבדה לצדו של אלברט 
לעבודה על "אמריקה המוזרה" של פרנסואה רייכנבאך. שם הכירה את מרקר, שאמור 
היה לכתוב טקסט מלווה לסרט שבסופו של דבר לא השתמשו בו. באותה הזדמנות 
הזמין אותה מרקר לערוך את סרטו הבא. הריאיון הבא מלווה את הוצאתו המחודשת 

של הסרט להפצה בצרפת. המראיין הוא אריק לרואה.

סודות מחדר 
העריכה 

< ריאיון עם ורה זורה, עורכת "צד שלישי למטבע" >

- אריק לרואה -

< כריס מרקר )משמאל( עם הבמאי אלן רנה, תמונה מסוף שנות החמישים, קצת לפני שביים את "צד שלישי למטבע"



33. < כתב עת לענייני קולנוע בהוצאת סינמטק תל–אביב < 1 במרץ 2017 < #203

< איך התנהלה עבודת העריכה בסרט הזה?
זה היה קשה מאוד. קודם כל, לא תמיד הבנתי מה שהוא אמר, כי הוא נהג 
למלמל מתחת לשפם מבלי לפתוח את הפה. הרשימות שהיה משאיר לי 
בכתב יד נראו לא פעם כשרבוטים של חתולים. בפועל, עבדתי במהלך 
היום בעריכה, ואילו הוא היה מגיע בשעות הלילה והיה משאיר לי הוראות 
ראשית  כעורכת  שלי  הראשונה  המשימה  הייתה  זאת  העבודה.  להמשך 
כשלצדי עוזרת שלא הייתה כלל עורכת. נאלצתי לעמוד לבד מול כריס, 
שהיו לו דעות מאד מגובשות, הוא ידע בדיוק מה הוא רוצה להשיג, אבל 
היה רחוק עדיין משליטה טכנית בעריכה עצמה. הוא היה זקוק לי בעיקר 

במישור הטכני, לא היצירתי. אבל בסופו של דבר הצלחנו להסתדר.

< הוא השאיר לך את כל ההוראות בכתב, לא ישב לידך בעריכה?
בדיוק כך, הוא נתן הוראות ואני ביצעתי. הוא היה מגיע בשעות הלילה, 
מוצא את הגלגל מורכב על שולחן העריכה, מתבונן בו, ומשאיר לי הערות 
בחדר  יחד  פעם  שישבנו  זוכרת  איני  לעשות.  שביקש  השינויים  לגבי 
העריכה. הפעם היחידה שבה אכן עבדנו יחד זה היה בבחירת ה"שוטים" 
בסרט שעשינו שלוש שנים לאחר מכן )Le joli mai, 1963(. ל"צד שלישי 
למטבע" לא היו לי הוראות כתובות מראש. בסצינה של אסיפת החברים 
סינכרון. נאלצתי  ואת התמונה בנפרד, ללא  לי את הקול  נתנו  בקיבוץ, 

להתאים את הכל בעצמי, מבלי להבין מלה אחת עברית.

< הסרט מורכב ממקורות שונים ומשונים: צילומים שחור-לבן שכריס צילם 
במהלך התחקיר שלו, החומר שצולם לסרט עצמו, חומר ארכיוני, מוסיקה, 

צילומים שעברו עיבוד. איך הצלחת לחבר את הכל יחד? 
בהדרגה, סצינה אחרי סצינה. לא היה לי מושג מה ייצא מכל זה. כריס 
ויחד איתו את הצילומים שהוא עצמו  הביא איתו את החומר הארכיוני, 
בצורה  התנהל  העניין  לכותרות.  והן  לסרט  הן  השתמשו  בהם  צילם, 
סודית למדי. כריס היה מביא את החומרים, לי לא היה מושג מאין, כולל 
הצילומים שקיבלו טיפול במעבדה. אני חיברתי את הכל יחד בדיוק לפי 
ההוראות. מדי פעם צריך היה לתקן ולשפץ פה ושם, משום שהדרישות 
שלו היו מדויקות מאוד, גם אם הוא לא ידע עדיין בדיוק איך אפשר להשיג 

טכנית את מה שרצה.

< האם את זוכרת אילו חומרים נשארו בצד?
שום דבר לא נשאר בצד. השתמשנו בכל מה שהיה לנו. הסרט קצר, הכל 
היו  שעה  באורך  סרטים  בזבוזים.  שום  היו  ולא  מראש  בקפדנות  הוכן 
נדירים למדי באותה התקופה, זה לא התאים לצורכי ההפצה של אותה 
התקופה. לכריס זה לא היה איכפת במיוחד, הסרט יצא בסופו של דבר 

בדיוק כפי שהוא רצה.

< איך התנהלו הקלטות פסקול הסרט?
פייר  את  הכיר  כריס  המוזרה",  "אמריקה  על  כשעבד  ממש.  של  אסון 
הקלטות  על  לגראן  מישל  עם  שעבד  משובח  הקלטות  איש  פאטוסם, 
עדיין ער להבדל שבין  היה  כריס, שלא  רייכנבאך.  המוסיקה לסרט של 
מהנדס הקלטה לבין מי שצריך לעשות את המיקס הסופי של פס הקול, 
החליט להטיל עליו את המיקס. ניסיתי לשכנע אותו שיש כאן טעות, פייר 
מקליט ולא עושה מיקס, אבל כריס התעקש. פניתי לאחד ממומחי המיקס 
שהכרתי, ז'אן נני, והסברתי לו מה כריס רוצה. הוא הרגיע אותי, ביקש 

ממני את התאריכים שבהם נעבוד והבטיח: "אני אבוא ואשב לי בפינה, 
שלא יבחינו בי. אם יהיו בעיות, אני אעזור". ואכן, כאשר התחלנו את 
המיקס התברר שפייר אינו מסתדר בכוחות עצמו, ואז נני היה מצטרף 
כך  שצריך.  כמו  בדיוק  יצא  זה  ואז  ואיך.  לעשות  צריך  מה  לו  ומסביר 
המשכנו עד הסוף, ולקראת הסרט הבא, "קובה סי", שאלתי את מרקר 
אם הוא עומד להזמין שוב את פייר פאטוסם, והוא ענה לי בקיצור: "לא, 

הפעם זה נני".

< האם הכרת את מלחינת המוסיקה, לאלאן?
בעיקר  והתעניינה  סין,  ילידת  הייתה  היא  מעולם.  אותה  פגשתי  לא 
במוסיקה קונקרטית וניסיונית. אני הייתי מקבלת את המוסיקה על סרטי 
הקלטה נפרדים, כריס היה מביא אותם לחדר העריכה, והצבתי אותם מול 
החומר הוויזואלי. אבל אני לא יודעת שום דבר יותר, משום שכריס לא 
נידב אף פעם הסברים. העבודה איתו הייתה תמיד מיסתורית ומקורית. 
לאלאן עבדה עם כריס ועם מריו רוספולי גם על סרט בשם "יחי הלוויתן" 

.)1972(

< האם ידוע לך איך נבנו כותרות הפתיחה?
ואלמנט  אלמנט  כל  בחר  כריס  הזה,  במקרה  שגם  ספק  אין  אבל  לא, 
בקפידה, מהפונטים של האותיות ועד לסדר השמות. הוא אירגן את הכל 

ובחר את שמות האנשים שהופיעו.

< האם הכרת את הזוג ון-ליר?
ללוות  כדי  לפאריס  פעמים  הגיעו מספר  הם  מקסים,  זוג  היה  זה  ודאי. 
את העריכה, אבל לא התערבו בשום שלב בעבודתו של מרקר. הניחו לו 
לעשות בדיוק את הסרט שהוא רצה לעשות. אמנם יצאנו מספר פעמים 
בגירסה  שטיפלו  אלה  שהם  לי  נראה  מזה.  יותר  לא  אבל  יחד,  לאכול 

העברית של הסרט.

< המשכת לעבוד עם כריס מרקר בהמשך?
הוא הזמין אותי לערוך את "קובה סי", כנראה משום שהיה מרוצה מן 
קשה  התראינו,  לא  לבין  בין  אבל  למטבע".  שלישי  "צד  של  התוצאות 
ולבלות  לאכול  שיוצאים  אחד  היה  לא  הוא  ידידים.  שנשארנו  לומר 
בחברתו. אבל עקבתי אחרי הסרטים שלו במהלך השנים ואחרי העריכות 
אני  אבל  זאת,  לומר  מצדי  יומרני  יישמע  זה  אולי  שלו.  הווירטואליות 
יכולה להבטיח לכם שלכריס לא היה כל מושג בכל הנוגע לטכניקה של 
העריכה, אני חושבת שאני לימדתי אותו את סודות המקצוע. הוא היה 
יוצר, אמן, איש חריף ומשכיל ביותר, אבל לא טכנאי בנשמתו. כניסת 
הדיגיטציה לעריכה פתרה לו בעיה: מאותו רגע הוא לא היה זקוק עוד 

לעורך, הוא יכול היה לעשות את העבודה בעצמו. 
 

//
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This issue opens with two promising film debuts this summer, both by young 
Palestinian women directors but vastly different from each other, dealing 
with life in Israel seen through their own eyes and experiences. Maysaloun 
Hamoud's energetic "In Between", which according to an American trade 
paper puts an end to the stereotype of the Palestinian women, follows three 
Arab-Israeli women sharing a flat in Jaffa and trying to find their way not only 
through the freewheeling, supposedly progressive, Israeli society but also stay 
in touch with the far more conservative Arab society they come from. Maha 
Hadj's introspective, reserved and ironic, focuses on a Palestinian family, the 
parents, married for 40 years and fed up with each other, still living in Nazareth, 
Israel, and their three children, two of them living in Ramallah, The Palestinian 
Authority, the third in Sweden. Though their approach has very little in common, 
both Hamoud and Hadj are immersed in the reality they paint on the screen and 
their success suggests we'll hear more of them very soon.
As for the Israeli cinema, it seems 2017 may mark a turning point in its policies. 
Guided for many years by the film funds who picked the projects and without 
whom they would have never materialized, things may be apparently changing. 
More candidates than ever are applying for subsidies, the overall government 
support hasn't increased significantly but its policies threaten to affect the present 
state and there is plenty more to take into consideration. Marat Parkhomovsky 
tries to guess what will be the shape of things to come.
The only Golden Bear Israel collected at the Berlin Film Festival went to 
"Description d'un combat", Chris Marker's challenging 1960 documentary about 
an ancient dream come true and asked disturbing questions about its eventual 
future. Produced by Wim and Lia van Leer, the couple who founded the leading 
cinematheques in Israel, the film was restored through the efforts of the French 
distributor "Argos", and  is about to be released again worldwide. We asked 
Ohad Landesman to look at it again through the perspective of 2017. 
A short interview with Vera Zora reveals some of the peculiar experiences she 
went through, as the editor of the film. 
Finally, please meet Feng Xiaogang, china's most successful filmmaker to date. 
His films have brought in over 1 billion dollars, he has collected all the honors a 
director can hope to get at home, his acting in films made by others has been as 
successful, no wonder the Americans call him "the Chinese Spielberg". It's about 
time to discover who we're talking about.

Read and Enjoy. 
Edna Fainaru
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 מחפשים
 מקום לכנס 
או אירוע?

< המתחם החדש של סינמטק תל אביב כולל חמישה אולמות מפוארים בגדלים שונים, 
חדרי הדרכה, איזור לקבלות פנים, בית קפה ומסעדה.

< בסינמטק אמצעי מולטימדיה משוכללים, אפשרויות הקרנה מהטובות ביותר ושפע 
פתרונות לתכנים אמנותיים בהתאם לנושא האירוע. 

< בסינמטק מתקיימים מדי יום אירועי עובדים, כנסי לקוחות, אירועי השקה, ימי עיון, 
הקרנות פרטיות, ימי הולדת לכל הגילאים ועוד ועוד.
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*הסדרי חניה במקום
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