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ני אורחים  -אחד ביקר לפני שבועות מספר בישראל השני עומד לבקר
בעוד כמה שבועות ,וכל אחד מהם הוא שם דבר בתחום;שלו .מייקל צ׳פמן הוא
אחד הצלמים הגדולים ש ל הקולנוע האמריקאי ,זכור לטובה בעיקר ב ש ל שלושה
סרטים ש ע ש ה עם מדטין סקודסיזה ,״נהג מונית״" ,השור הזועם״ ו״הוואלס '//
האחרון״ ,שתיעד הופעה של  .The Bandצ׳פמן ,שלצד\סרטים חשובים נוספים כמו
״הפרט האחרון״ של האל אשבי או ״אצבעות״ ש ל גייימס טזבאק ,ע ש ה גם לא מעט
סרטים שבהם אינו גאה במיוחד ,מסביר לשמוליק דובדבני מדוע החליט לאחרונה \
להניח למצלמה אחת ולתמיד ,כשהוא לוקח את מראיינו ל מ ס ע אחורנית ב ז מ ן \
;
ן
לחוויות שליוו את שיאי הקריירה שלו.

ניקולא פיליבו הוא ממובילי הקולנוע התיעודי הצרפתי .סרטו" ,פעלים למתחילים״,
שבו ע ק ב במשך תקופה ארוכה אחרי עבודתו ש ל מורה כפרי במקום נידח ומנותק^
היה ללהיט של ממש ,תופעה חריגה מכל הבחינות לכל מן ששמו אינו מייקל מור,/.
פיליבר ,שיבוא כאורח לפסטיבל ״דוקאביב״ ,מסביר־ לשני/מראיינים ש פ ג ש ו אותו ״
לפני כשנתיים מה היא התפיסה שמנחה אותו בבימוי ; סרטים .דרך אגב ,קוראים
י
•
ר
ו
ק
ר
קבועים יזכרו ודאי שפיליבר אינו אורח חדש בעמודים שלנו .הפנינו אליו ז
:
אחרי שהציג בפסטיבל קאן את סרטו האחרון ,״מסע ל נ ו ר מ נ ד י /
ועוד בתחום סרטי התעודה ־ סידרה מרשימה מקיפה במיוחד עע  1״מלחמת העולם
השנייה הוצגה לאחרונה באחד מערוצי הטלוויזיה .סידרה מ ר ת ק ת כ ש ל ע צ מ ה ,
שבוחרת כנקודת מוצא את גורלם ש ל יוצאי עיירה אמריקאית קטנה מן״המעךב
התיכון .הבמאי קן ב מ ס אסף כמויות חומר למכביר ,חלק אולי לא הוצג עד היופי"
בפני הקהל הרחב .עם זאת ,מאיו שניצר ,שראה את הסידרה במלואה ,מציין ש כ ל
מי שינהג כמוהו יתפעל ודאי מן העשייה ,אבל עשוי לחשוב שהייתה זאת מלחמה
פרטית ש ל אמריקה ,וכל מה שקרה בשאר חלקי העולם ולא נגע לאמריקאים הוא
בחזקת פרט שולי .מישהו אמר כאן ״דוקטרינת מונרו"?
ועוד :פבלי אזטין פגש הפעם את שיוה גפן ,מי ש ע ש ת ה עם חברה לחיים ,אתגר
קרת ,את ״מדוזות" ,ו ש מ ע איך עברה מכתיבה לתיאטרון לכתיבה לקולנוע .דן
חיזטין עקב אחרי שני מערבונים חדשים ,ולמד איך ממשיכים להעביר דרכם
מסרים פוליטיים גם כשלכאורה נדמה כי מדובר בסרטי פעולה .דני ורט תירגם
עבורנו את כיתת האמן ש ל אלפונסו קואדון ,אחד משלושת המוסקטרים ש ה ע ל ו
את הקולנוע המכסיקני למפה הבינלאומית בשנים האחרונות .וארז דבווה הוא
זה שמתבונן הפעם מחדש בקלאסיקה ,ובחירתו נופלת על ״הקונפורמיסט״ מ ש נ ת
 9 7 0ו  ,העיבוד ש ל ב מ ר ד ו ברטולוצ׳י לספר של אלכוטו מוראביה ש נ ח ש ב עד עצם
היום הזה לאחת התמונות המרתקות ביותר של איטליה בתקופת הפאשיזם.
קריאה מהנה לכולכם.
עדנה פיינוו
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מפיק :אלון גדבוז ,מנהל iwoi'o
תל-אב׳ב
עורכת :עדבר .פ׳׳כרז
עיצוב והפקת דפוסoo :ודיו n»n׳ppD/
עריכה לשונית והגהות :יעל אונגר
כוערכת זנב׳קה אוח n .הטו ,יכין הירש,
דוני ורגו ,דבי סוגיה ,דן פ״מ־ן ,אשר לוי,
.I'oix
שאול שי-רן ,מאיר שניצר ,פבלו
כתובת המערכות  punroתל-אביבt n .
שפרינצק  ,2תל-אב׳ב
כתב העת  xxrלאור בתמיכת:
 T W Dהחינוך ו ה ת ר ב ו ת
מ׳נהל התרבות n i i o x n i
• • •  s a pכתב העת יוצא
ןון ר!קוינ1ונ לאור בסיוט
 n pהקו׳לנו״

 - I ' O I X 1530אחד המאפיינים הבולטים של ״מדוזות״ ,סרטם של אתגר קרת ושירה
גפן שזכה בפרס "מצלמת הזהב״ היוקרתי בפסטיבל קאן ,הוא הניסיון
לשלב בין עולם ריאליסטי ,מחוספס ,מתפורר ועלוב ,לבין עולם של
אגדות ,פנטזיה ,דמיון וסמלים .מצד אחד תנועות המצלמה חלקות
יחסית ,ובחלקן אף מורגש ריחוף הסטדי-קאם .בנוסף ,מדי פעם
תופסים את העין דימויים ייחודיים ופיוטיים .אך מצד שני ,יש משהו
קודר בעיצוב התפאורה והתלבושות ,ופס-הקול מאוכלס ברעשים של
צנרת ומכוניות .בסצינת החתונה שבתחילת הסרט בולט הפער הזה
במיוחד .בתיה )שרה אדלר( ,המלצרית ,לובשת כתר צעצוע עם אורות,
אבל בגדיה מונחים עליה ברישול והיא נראית מדוכדכת" .מה שגרם
לפער הזה הוא החיבור בינינו לבין הצלם ,אנטואן הבדלה״ ,מסבירה
שירה גפן .״לי אין ניסיון בקולנוע .לאתגר יש קצת יותר .אני באה
מהתיאטרון ,התפאורה והקלעים .אתגר בא מהסיפור ,מהקומיקס,
ואנטואן בא מהצילום המרהיב הצרפתי .לכן אני חושבת שסגנון הסרט
נולד מתוך השילוב של שלושתנו  -זה מה שיצר את המתח שאתה
מדבר עליו״.
ולא הפחיד אתכם במהלך העשייה שהטרט ייפול בין הכיסאותז
״לא באמת ,כי יש תסריט והלכנו איתו .בהקשר הזה אני חושבת שאתגר
היה אמנם מאוד נאמן לעולם שלו ,אבל יחד עם זאת הוא התגמש ,כי
התסריט יותר נשי מאשר גברי ,אז במובן מסוים אתגר היה יותר נשי
בגישה שלו לסרט .למשל ,הוא לא התעקש להכניס מרדף מכוניות״,
אומרת שירה בחיוך.
״מדוזות" מספר שלושה סיפורים על שלוש נשים שגרות בתל-אביב.
הראשונה היא בתיה ,מלצרית בחתונות ,שנפרדה זה עתה מהחבר שלה,
חסרת כיוון בחיים וחיה לבדה בדירה מתפוררת .יום אחד היא מוצאת
ילדה מסתורית אבודה בחוף הים ,שמובילה אותה למסע חיפוש חיצוני
וגם פנימי .האשה השנייה היא קרן )נועה קנולר( ,שנפצעת תוך כדי
חתונתה ,ובמקום לנסוע לקריביים היא מוצאת את עצמה בירח דבש
עם בעלה הטרי במלון תל-אביבי סתמי .היא מרגישה ששום דבר לא
הולך טוב בחייה ,ובמקביל בעלה מוצא נחמה בידידות עם אורחת אחרת
בבית המלון .הסיפור השלישי עוסק בשתי נשים ,ג׳וי )מה-נניטה דה
לאטורה( ,עובדת פיליפינית הסובלת כי היא רחוקה מבנה הקטן שנשאר
במדינת מוצאה ,ומלכה )זהרירה תריפאי( ,אשה מבוגרת שכועסת על
בתה השחקנית ואינה רוצה בטיפול של הפיליפינית.
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זהויוה חדיפאי וממיטוז
דלה מודה 3״8דוז1וד

שהם נורא מדויקים ,כמו למשל הדימוי של הכלה הכלואה בתוך החדר,
למרות שהסרט בוים על-ידי אתגר קרת ושירה גפן יחדיו ,הזוג אינו
שמבוסס על איור של מאגריט .באיור רואים שושנה ענקית בתוך חדר
מסכים להתראיין בצוותא" .אנשים מתחילים להתייחס אלינו כמו אל
קטן .אנטואן נורא התלהב מהדימוי הזה ,צילם מלמעלה את הכלה
דץ ודצה ,ואנחנו לא רוצים לעודד את התדמית הזאת" .מכיוון שכל
הנעולה בתא השירותים אותו היא ממלאת על גדותיו ,וממש הצליח
אחד מהם יוצר בפני עצמו ,הם מנסים לשמור על העצמאות שלהם
לשחזר אותו .הדימוי משתלב בצורה הרמונית עם יתר הסרט ,ועם זאת
למרות שיתופי הפעולה השונים ביניהם .במובן זה ,מרתק לראות כיצד
משתלבת האישיות של גפן עם זו
הוא גם משהו לחוד ,שעומד בפני
של קרת ב׳׳מדוזות" בתהליך היצירה
עצמו .תהליך הסינון הוא עבודה
מאוד מעניינת שמזכירה בניית בניין.
!ה״מה
של סרט מאוד אישי ,המהווה " כ ת ב ת י ה ר ג ו ־ ש י ד ה
מבחינה מסוימת סוג של מסע
כשבנאים בונים בניין הם בונים
ת ק ו פ ה ש ל * יכולתי ל נ ת ו ב ש ל א
בתוך עולמם הפנימי" .מדוזות" רווי
פיגומים .אבל אחר כך ,כשהבניין
דימויים יוצאי דופן ,בעיקר במסגרת
עומד ,הם מורידים את הפיגומים.
בחרוזים .ל * ח צ ל ת ת ׳ ל כ ת ו ב ש י ד ה
הקולנוע הישראלי .נוצרת תחושה
לכן ,כל הדימויים וההפרזות שלנו
 0 3ג נ ו ! מ!ז־רני ׳!תו״
הם כמו פיגומים שעזרו לנו ליצור
שהיוצרים נתנו יד חופשית לדמיון,
את מה שצריך .ואחר כך זה יורד .זה
ואיפשרו לעצמם לפלרטט עם סגנון
משהו נורא יפה ונורא טבעי .אבל צריך לדעת לשחרר ולהיפטר מדברים.
סוריאליסטי-פנטסטי" .לי ולאתגר יש נטייה לנסות דברים כל הזמן",
כשעשיתי את ההצגות שלי בתיאטרון ,בהתחלה הייתי מעמיסה וקנאית
אומרת שירה גפן ,״ולמזלנו אנטואן היה מאוד פתוח ,הוא היה קצת כמו
לכל מלה ורעיון שהיו לי ,וזה פגע ביצירה.
האבא ,שאמנם הלך איתנו ,אבל גם נתן את הצבע שלו ,שעזר לנו ליצור
אומרים שבמאים שעושים סרט ראשון לדוב חוטאים בכך שהם מנסים
עולם אחיד .כי היו לנו המון רעיונות שבסוף לא נכנסו לסרט .למשל,
לומר את כל מה שיש להם להגיד וזה פוגע בסרט ,גורם לו להיות עמוס
בחתונה יש רגע שבתיה ממלצרת ,היא צריכה לקחת צלחת מגבר והוא
ולא מהודק.
תופס לה את היד .כדי להעביר את תחושת הג׳ונגל באולם החתונות
רצינו בהתחלה שהיד הזאת תהיה יד של קוף עם שעון רולקס .אני
זה אמנם הסרט הראשון שלנו ,אבל זו לא היצירה הראשונה .אתגר
חושבת שבסוף זה לא נכנס מסיבות טכניות .אבל אני שמחה שדברים
עבר כברת דרך כיוצר ,אני עברתי פחות ,אבל בכל זאת יש לי לא מעט
מסוימים לא נכנסו .בכתיבה הולכים עד הסוף עם הדמיון וההתפרעות,
ניסיון משלי .בסופו של דבר ,מה שעזר זה שיש לנו אחד את השני .אם
ואז ממתנים .ככה יוצרים".
הייתי עושה את הסרט הזה לבד בלי אתגר ,הוא היה יוצא מאוד לא
קומוניקטיבי ומאוד לא ריאליסטי .היינו קצת כמו המראה אחד של
לעיתים יש רעיון מאוד ויזואלי שאת מרגישה שהוא יעבזז ,אבל כשאת
השני .אם אתגר העלה רעיון ולדעתי הוא לא היה מספיק טוב ,הוא ירד,
אומרת אותו במילים זה נשמע בנאלי ,או שאנשי הצוות פחות מבינים
ולהיפך .רק רעיון שהתקבל על-ידי שנינו והרגשנו נוח איתו ,נשאר.
אותו .הייתה לרם התמודדות כזו ,של פער במעבר בין הכתוב למצולם?
הקשר בינינו עבד גם כסוג של רשת ביטחון וגם כמסננת.
לא באמת .הכל היה כתוב בתסריט ,ופשוט צילמנו את מה שהיה כתוב.
לדעתי ,כל הדברים הפחות ברורים ירדו בסוף ,ודווקא נשארו דברים
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סרט בחרוזים .
יש ב״מדוזות" הקבלות רבות ,מעניינות ומפתיעות .הדימויים חוזרים
בסיפורים השונים ,אבל גם בתוך הסיפורים רואים חזרות צורניות.
למשל בחתונה ,כשהכלה קרן דופקת בדלת השירותים כי היא נתקעה
בפנים ,במקביל בעלה והאורחים רוקדים ברחבה ועושים עם הידיים
תנועות של דפיקה בדלת.
כן ,זה משהו מתוכנן .עוד דוגמא לזה אפשר לראות בסצינה בגשם
כאשר מיכאל ,בעלה ,יושב ברחוב ואנשים חושבים שהוא קבצן.
מאחוריו יש חלון ראווה של חנות בגדים ומוצגות בו שמלות.
השמלות האלה הן השמלות שקרן לבשה לאורך הסרט .זה היה רעיון
של אתגר ,וזה יפה .ואולי כצופה אתה לא מודע לזה ,אבל מרגישים
את זה .השמלות האלה אמורות להזכיר לך את הנוכחות של קרן ,או
לפחות את הסגנון שלה.
האם לדברים האלה הייתה משמעות מוגדרת ,מדויקת ,שחשבתם
עליה מראש ,או שמא הקשר בין הדימויים השונים יותר חופשי
ופתוח?
יש מחשבה מאחורי הדימויים האלה .למשל ,ההקבלה בין האנשים
הרוקדים והדפיקות של הכלה אמורה להדגיש את המצוקה והבדידות.
הרעיון לדימוי בא מתוך הצגה שעשיתי .היה שם זוג נשוי .היא
נתקעה בתוך הבית ודופקת בדלת והוא רוקד טרנס .אני חושבת שמה
שחשוב זה שהדימויים יבואו מתוך אותו העולם .כל עוד זה כך ,הם
תמיד יהיו דומים ,ישתלבו אחד עם השני וייצרו משמעויות.
מה זה אומו ״אותו העולם״?
אני מאמינה שאם משהו בא מתוך בן אדם ,או במקרה שלנו שני בני
אדם שעובדים ביחד על אותו הדבר ,מבפנים ,אז האלמנטים בסרט
יהיו שייכים לעולם הזה שהוא קשור לפנים הזה .כך נוצרת תחושה
של יצירה שלמה .כי כל עוד הדימויים באים מאותו הפנים ,הם יהדהדו
ויזכירו אחד את השני .אני אוהבת לראות את החזרות של הדימויים
בסרט כדומות לחזרות בשיר .לעיתים שורה מופיעה פעמיים בשיר,
או יש חרוזים .אז גם ביצירה שלנו יש חזרות והקבלות.
למעשה ניתן לראות את החזרות האלה בחרוזים .הצדפות בסיפור
אחד מתחרזות עם דימויים של ים בסיפור השני ,ואוניית הצעצוע
של ג׳וי בסיפור אחד מתחרזת עם האונייה בתוך הבקבוק בסיפור של
של המפגש מתחת למים ,וזה בסופו של דבר הפך להיות השיא של
קרן ועם אוניית הנייר בסיפור של בתיה ,ובך הלאה.
הסרט ,וסוג של סגירה .וזה אחד ההבדלים ביני לבין אתגר .הוא עושה
כן .אני כתבתי הרבה שירה לילדים ,והייתה תקופה שלא יכולתי לכתוב
איזושהי סגירה שהיא מאוד יפה ,אבל אני אוהבת שדברים פתוחים .כי
שלא בחרוזים .זה שיגע אותי .הכל היה בתבניות ובחרוז ,ולא הצלחתי
אני מאמינה באינטואיציות שלנו כיוצרים .אני מאמינה שהאינטואיציות
לכתוב שירה בסגנון מודרני יותר,
שלנו יעזרו לכך שהדברים ייפגשו,
בלי חרוז וכדומה .כנראה שהנטייה
יתחברו וייצרו מה שצריך ליצור.
שלי לחרוז עברה בצורה כלשהי גם
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התחושה שלי בצפייה בסרט היא
לסרט .השורש הוא שם .הרעיון הזה
שהדימויים והאלמנטים הפנטסטיים
ים יבול ל ה י ו ת
מתחבר גם למתח בין המחוספס א פ ש ר ג ם
מקנים לסרט סוג של היגיון של תת-
לפיוטי שהזכרת קודם.
 xב ל ״כול ל ה י ו ת  n d a״ . D
,nun
מודע ,או חלום .אפשר לפרש את
הדימויים מחלחלים בצורה מופשטת,
שלושת הסיפורים בשלוש וריאציות
ה ב ל  x x mש ם  .ט ו ב ודוע ,ה מ ל ה
אסוציאטיבית .יש תחושה שהמטען
על אותו החלום ,או שלושה חלומות
הרגשי והסימבולי של אונייה בסיפור
 i m o x iת ״
שונים שעוסקים באותו המטען
אחד עובר ומטעין את המטען הרגשי
הרגשי .למעשה ,אם הייתי מגדיר את
והסימבולי של האונייה בסיפור
חווית הצפייה ב״מדוזות״ ,הייתי אומר שהיא כמו להיות נוכח בחלום
השני .בל ״חרוז״ קולנועי מהדהד בין הדימויים ומייצר משהו גדול מסך
של מישהו אחר.
כל חלקיו .הייתה לכם טכניקה כלשהי בהקשר הזה?
זה נורא מחמיא ,כי זה מה שעושים הסרטים של דייוויד לינץ׳ .ואני
לא .כשכתבתי את התסריט לא תיכננתי לשים אונייה כאן או שם בצורה
מאוד אוהבת את דייוויד לינץ׳ .את ״מלהולנד דרייב" ראיתי מספר
מדויקת .כתבתי מתוך מה שאני מכירה ומרגישה .אחר כך שמתי לב
פעמים .כשיצאתי ממנו בפעם הראשונה ריחפתי ולא הבנתי למה .לא
שיש מוטיב של אונייה שחוזר מספר פעמים ,וחיזקתי את המוטיב
באמת הבנתי את הסרט ,אבל בכל זאת החוויה הייתה עצומה.
הזה והוספתי עוד אוניות .זה משהו שמגיע מבפנים ,ולא מתוך חשיבה
התייחסת קודם לקשר בין "מדוזות״ וסוריאליזם בהקשר של הציורים
אנליטית .ולכן הסיפורים מהדהדים אחד בשני .אפשר להגיד שבתיה
של מאגריט .בנוסף ניתן למצוא דימויים רבים נוספים בעלי אופי
וקרן הן צדדים של אותה הבחורה .אבל כשאני כותבת אני לא מגדירה
סוריאליסטי ,כגון התולעת ,או איש הארטיקים .התנועה הסוריאליסטית
את הדברים .לו הייתי עושה זאת הייתי חוסמת את התהליך היצירתי.
התחברה לתורת החלומות של פרויד .התבססתם על רקע תיאורטי
אני מעדיפה להשאיר את הדברים פתוחים ,ולתת לדברים לדבר ולכוון
כלשהו ביצירת הדימויים?
את עצמם .בדרך זו הרבה יותר חומרים יכולים להיכנס ליצירה .מכיוון
אני דווקא יותר יונגיאנית .ואם מדברים על יונג ,אז אפשר לומר שאני
שכל המטענים האלה קיימים בפנים ,כשאתה נשאר פתוח אתה יכול
מאוד מתחברת לאגדות .כל הסמלים ב״מדוזות״ )מים ,אוניות וכוי(
לשחרר אותם ולתת להם מקום .אתן לך דוגמה .בתסריט המקורי בתיה
באים מעולם האגדות .כשהייתי ילדה ,האגדות מאוד דיברו אלי ,במיוחד
והילדה לא אמורות להיפגש מתחת למים .בתיה שוחה ונעמי מצילה
שלגיה .כשהייתי בשנה ב׳ בניסן נתיב עשיתי הצגה על שלגיה שמספרת
אותה ,ואתה לא יודע מה קורה עם הילדה .אתגר העלה את הרעיון
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מה קורה לה אחרי שהיא מתחתנת עם הנסיך .בהצגה היא עוזבת את
"הדבר שמעניין אותי זה הקשר בין נשים" ,מסבירה גפן" .ומערכת
הנסיך וחוזרת לגמדים .יש משהו שמושך אותי בסגנון האחים גרים,
היחסים בין אמא ובת היא אחת ממערכות היחסים המורכבות ביותר
שנותר בהן האופל והרשע .קשה לי להסביר במדויק כיצד הדברים האלה
שיש בעולם .כמו באגדות ,שלגיה ואמה )למרות ששם מדובר באם
נכנסים לסרט ,כי אני לא יודעת ,ואני מאוד שמחה שאני לא יודעת .יש
חורגת( .מה זאת אהבת אם? האם היא מובנת מאליה?"
דימויים מהאגדות ,כמו למשל התפוח ,שזה אלמנט מאוד חזק עבורי.
יש משהו מאוד פרימיטיבי וראשוני באגדות .ואומרים דבר דומה בנוגע
קרן מקלפת תפוח רקוב ובעלה אוכל אותו בכל זאת ,או למשל כתר
לקולנוע ,כי סרטים עובדים על בסיס דימויים ויזואליים שיכולים ליצור
הנסיכה בתחילת הסרט ועוד הרבה דברים כאלה .אז אני לוקחת מוטיבים
את האפקט הראשוני והישיר הזה.
מתוך האגדות ומשלבת אותם בסרט .אני חושבת שהאפקט המרכזי
כן ,הקולנוע הוא בעל יכולת מדהימה להעביר את חומרי האגדות בצורה
של השילוב הזה הוא הצמדה של
מאוד חזקה .גם בתיאטרון אפשר
תמימות עם חיספוס נורא .המציאות
לעשות את זה נפלא ,אבל בקולנוע
הקשה אל מול הנפש הרכה.
־'!־.קולנוע  x mב ע ל י כ ו ל ת נ ו ד ה י  0ה
יש יותר אופציות ואפשר להשתולל
הרבה יותר .אחד הדברים שאני
 n xתונו!־״ ה ^ נ ז ו ו ו נ צ ו ו ה
 5ה ע  3׳ ו
אוהבת באגדות הישנות זה שהרע
סיפור פיות
יכול להיות רע עד הסוף ,והטוב יכול
מ א ו ד ו ו ז ק ה  .יש ב ו ׳ ו ת ו * ו פ צ י ו ת
״מדוזות" הוא סרט על קשרים נשיים
להיות טוב באמת .הדבר הזה מאוד
השם דגש על כפילויות ואנטגוניזם
ל ה ש ת ו ל ל "
ו א ק ש ר
ביניהן .בכל אחד מהסיפורים ,הקשר
משחרר.
של הגיבורה עם אשה אחרת מציל
אני לא רואה את ההקצנה הזאת
אותה ,משנה אותה ,או גורם לה להבין משהו עמוק על עצמה באופן לא
!״מדוזות״ ,אלא דווקא מוצא דמויות בעלות רבדים שונים .אס
צפוי .בהרבה מובנים ,האשה האחרת הופכת להשתקפות של הגיבורה.
מתעקשים ,אפשר לראות דמות ״רעה״ !מנהל ח1רת הקייטרינג שמפטר
זאת אומרת ,כל גיבורה מוצאת באשה הזרה ביותר את עצמה ,או
את בתיה.
השתקפות של צדדים שלה שהיא לא מודעת להם .הרצון של ג׳וי לחזור
מצחיק שאתה אומר ,כי אתגר כל הזמן אמר שאי-אפשר שהוא יהיה
לבנה משתקף בחוסר היכולת של מלכה להתחבר לבתה .הילדה הקטנה
רע ,שהוא צריך להיות אנושי ובעל צדדים שונים ,אז הוא המציא לדמות
שהלכה לאיבוד היא למעשה השתקפות של בתיה ,שמרגישה כמו ילדה
הזאת היסטוריה .אבל בסרט זה לא נמצא.
אבודה ,בלי אמא .למעשה ,אחד המוטיבים החוזרים ב׳׳מדחות" הוא
הייתי אומד ש״מדוזות״ מביא את הייאוש וההקצנות השייכים לעולם
זה של אמהות שלא יכולות לטפל ולתקשר עם הבנות שלהן .אמה
האגדות ,אך שם אותם !מסגרת ריאליסטית ,מודכ!ת יותר .למשל,
של בתיה לא יכולה לתת לה בית כשהבית שלה נהרס ,ובתיה נרטבת
בסיפור של קרן אפשר לראות את הסופות המתגוררת בסוויטה של
ברחובות בגשם .ג׳וי רחוקה מהילד שלה ,וכמובן ,מלכה לא מצליחה
המלון כדימוי של "המכשפה הדעה״ שחיה למעלה ואולי תהרוס את
לאהוב עד הסוף את הבת שלה ,ומוצאת דרכים אלטרנטיביות ולא
הזוגיות כין החתן והכלה )הנסיך והנסיכה( .א1ל !סופו של דכד היא לא
מוצלחות לחבק אותה.
רק ״מכשפה רעה״ ,אלא 1עלת אנושיות ר1ה.
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אני לא חשבתי עליה כעל מכשפה ,אבל כן ככוח אפל .אם נעמיק,
אפשר להגיד שהיא מייצגת את הצד האפל של קרן ,שהן למעשה אותה
דמות .בסופו של דבר יש בסרט שיר ששתיהן כתבו .אני לא מנסה לתת
פרשנות אחת ,אבל מבחינתי זוהי אחת הקריאות האפשריות.
והיית אומרת שאפשר להרחיק לכת ולהגיד שזה אומר שאולי ,בעולם
האגדות ,האמא והבת ,או המכשפה והנסיכה ,מייצגות למעשה שני
צדדים של אותה הדמות?
אני לא חושבת ש״מדוזות" מעיר הערות על אגדות אחרות ,והסרט גם
לא מבוסס על שום אגדה ספציפית .אם כבר ,״מדוזות" הוא אגדה שלנו,
שאנחנו המצאנו .לדעתי ,״מדוזות״ הוא אגדה שמורכבת מהחומרים של
האגדות ,אולי טיפה יותר מתוחכמת .כי יש נגיעות של עולם האגדות,
כמו המשוררת האפלה שגרה למעלה ,הילדה שמופיעה ונעלמת ,האונייה
בתוך בקבוק וכוי .אלה מוטיבים של אגדות .אבל אין הפרדה בין טוב
ורע כמו באגדות ,כי אתגר התעקש שלדמויות יהיו רבדים שונים ,ואני
שמחה שהוא עשה את זה.
דיברתם על נושא האגדות עם אנטואן? האם הוא הציע דרך לצלם את
הסרט שתתרום יותר לתחושת האגדה?
דיברנו ,אבל ההחלטה תמיד הייתה לנסות לעשות עבודה כמה שיותר
נקייה ,בלי שוטים מסובכים .הרעיון היה לשמור על משהו פשוט
וריאליסטי במובן מסוים.

הים שבפנים

בשוט הפתיחה של "מדוזות" רואים תמונה של ים מאחורי בתיה .זהו
ים מקרטון ,והעיצוב נראה כמו תפאורת אולפן מודבקת .אלמנט זה
מייצר עולם ביזארי ,כי אין לנו תחושת מקום .אנו לא יודעים אם מדובר
בהצגה ,ברגע דמיוני ,בחלום או במציאות .בהמשך הסצינה היא נפרדת
מן החבר שלה ,וכשהוא עוזב הוא לוקח עימו את הים ,שמתגלה כים
מצויר על משאית ההובלות.
"נראה לי שמכיוון שאני מגיעה מהתיאטרון ומתפאורה ,אני מאוד אוהבת

את הקרטוניות הזאת" ,מפרטת גפן" .אם מסתכלים טוב על הסרט,
רואים שלמעשה אין בו פרטים .חדר מלון זה חדר מלון .הכל כמעט
סמלי .לעיתים אפשר להרגיש שעיצוב התפאורה מסמן את המקומות,
כמו בתיאטרון .כבר בסצינת הפתיחה מרגישים את זה".
מוטיבים של ים ומים נפרסים לאורך כל "מדוזות" .ישראל מתוארת
כ״המקום בו הים נגמר" .המלון בו מתגורר הזוג הטרי משקיף כביכול על
הים ,אך מהחדר שלהם לא ניתן לראות אותו .הילדה הג׳ינג׳ית מופיעה
מהים ,ובסוף הסרט בתיה נפגשת עם הילדה ברגע פיוטי בתוך הים.
נוצרת תחושה שהים הוא דבר קסום ,משהו ששואפים אליו .משהו
שהוא קרוב ,אבל אי-אפשר לראות אותו .מצד שני ,מוטיב המים והים
חוזר בהקשר של הדירה של בתיה .יש דליפה ,ובסוף היא מוצפת .מוטיב
המים חוזר אף בצורה של גשם ,סערה .בנוסף ,בסוף הסרט בתיה כמעט
טובעת .מוטיב הים מהדהד גם בטפטים של הצדפות במלון של הזוג.
דימוי הים מאוד לא חד-משמעי ,ונראה כי הוא נותן ביטוי לתחושות
רבות ומנוגדות .הנטייה הטבעית של צופה היא לתור אחר היגיון שיסביר
את משמעותם של הדימויים ,שיארגן את הנוכחות שלהם .לעומת זאת,
נראה כי לא רק הים ,אלא כל הסמלים ב׳׳מדוזות" ,מכרסמים את עצמם
כל הזמן.
"הים הוא נחמה ומיפלט ,אבל אפשר גם לטבוע בו" ,אומרת גפן" .ים יכול
להיות מוות ,אבל יכול להיות גם חיים .הכל נמצא שם .טוב ורוע ,חמלה
ואכזריות .כל יום שאתה חי אתה מתקרב למוות .אז החיים והמוות הם
באותו הדלי .אבל ים זה גם משהו שיש בו דברים מוסתרים ,שאתה
לא יכול לראות אותם .המדוזות במובן הזה יכולות להוות מטאפורה
לפחדים ,לטראומות או לתת-מודע .דברים בלתי-נראים שנמצאים
מתחת למים .מבחינתי ,׳מדוזות׳ זה סרט על התמודדות .התמודדות עם
בעיה שיש לך .אני אפילו לא מדברת על לרפא אותה .כי קודם כל צריך
להשלים עם הפגיעות הזאת ולקבל אותה .הדמויות לא חייבות לפתור
את הבעיות שלהן ,אבל כן לראות אותן ,להגיד ׳אולי זה נראה דפוק,
אבל זאת מי שאני׳".
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 -מאיד שניצר -

חורחה לואיס בורחם ,ב״ספר הישויות הדמיוניות״ שלו ,שכח לאזכר
לפחות שתי חיות שלא היו ולא נבראו  -את ההיסטוריון האובייקטיבי
ואת הדוקומנטריסט נטול הפניות.
דווקא קן במס ,המוביל בין יוצרי סדרות התעודה בעולם ,יכול
להדגים את מהותה של חוסר האובייקטיביות ,שהיא הבסיס הבלתי-
נמנע לעבודתם של היסטוריונים ומתעדים קולנועיים כאחת ,שתמיד
תמיד תופסים צד משלהם בנושאים שהם חוקרים .זאת ,למרות המסך
האובייקטיבי כביכול שמאחוריו ,לפחות לדבריהם ,הם פועלים.
זה עתה הסתיים בערוץ "יס דוקו״ שידורם של  4ו פרקי הסידרה
״המלחמה״ ,שברנס )בשיתוף עם הבמאית לין נובק( הכין סביב אירועי
מלחמת העולם השנייה .לכאורה ,מה פשוט יותר מאשר להישאר נטול
פניות בניתוחו של מהלך היסטורי ,שחלפו כבר למעלה מ 62-שנים
מאז סיומו .ובכל זאת ,לאורך פרקיה של סידרה רבת-רושם זו נמתח לו
קו סמוי שנועד לקדם סדר יום ,אגינדה ,שיוצרי ״המלחמה״ מתעקשים
עליו ,גם אם הם לא מכריזים על כך בקולי קולות .זהו סוג של הטיה
מוקדמת ,שכמובן מובאת בחשבון בעת הכנתו של כל סרט תעודה.
אך כאשר מדובר בסידרה רחבת-היקף שנועדה להציג ולנתח מהלך
היסטורי כולל ,הדברים מהדהדים הרבה יותר.
אפשר להדגים טענה זו באמצעות סידרה תיעודית קודמת  -״גיאז״,
שברנס הציג בשנת  .2001הסידרה ההיא שודרה במקורה בערוץ
 - 13ערוץ השידור הציבורי בארצות הברית ) ,(PBSבעשרה פרקים
שאורכם המשותף עמד על  18שעות ועוד  10דקות ) 1,090דקות בסך
הכל( .תשעת הפרקים הראשונים של ״גיאז״ סקרו באופן כרונולוגי
את התפתחותו של המבע המוסיקלי הזה החל מראשיתה של המאה
ה 20-ועד שנת  .i960רק הפרק האחרון 108 ,דקות אורכו ,הוקדש לכל
מה שהתחולל באמנות הזו בין  ,1960מועד זריחת הקריירה של ג׳ון
קולטריין ,ועד שנת .2000
במילים אחרות ,ל 40-אחוזים מתולדות הג׳אז הוקדשו בסידרה רק
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עשרה אחוזי חשיפה .ומדובר בתקופה הכי פורייה ,הכי סוערת ומרובת
תהפוכות בתולדות הג׳אז .לסגנון הסווינג ,למשל ,שהיה לכל הדעות
הנקלה בסגנונות הגיאז ,הקדיש בתס שלושה פרקים בסידרתו.
מובן שהייתה סיבה טובה  -נסתרת עבור ההמון הצופה ,ברורה לגמרי
למתמצאים בנושא  -לעיוות הקיצוני הזה ,להיעדרו המופגן של כל
סממן אובייקטיבי .היועץ המוסיקלי של ברנס בעת הכנת ״ג׳אז״ היה
המחצצר וינטון מרסליס ,שהוא כיום המייצג המובהק ביותר ,וגם
המצליח ביותר מהבחינה המסחרית ,של הזרם השמרני התובע נסיגה
מוחלטת כמעט מהישגי הג׳אז בעידן הפוסט-קולטרייני.
אם הוא ,מרסליס ,הפוסק האחרון ,ברור לגמרי שיקדם את סדר היום
המוסיקלי שהוא מאמין בו ומתפרנס ממנו בכבוד .מה שצרם אז,
כששודרה הסידרה בארצות הברית )בארץ היא הוצגה בגרסה מקוצרת
בטלוויזיה החינוכית( ,הייתה דבקותו של הדוקומנטריסט ברנס להטיה
ההיסטורית הברורה של יועצו המוסיקלי.
כאמור לעיל ,קן ברנס הוא המוביל בין יוצרי סדרות התעודה בעולם.
בעיקר בגין הקארד-בלאנש ,הציק הפתוח ,שערוץ  PBSהיוקרתי
הפקיד אצלו .הפרויקטים הדוקומנטריים רחבי-ההיקף שבהם התמקד
)״מלחמת האזרחים״ ,״בייסבול״( ,והאישים שעליהם הכין סרטי תעודה
)פרנק לויד רייט ,מרק טוויין ,תומס ג׳פרסון( ,מהווים יחד את סיפור
ההיסטוריה של ארצות הברית .אם לצרף לרשימה הזו גם את ״ג׳אז״
ו״המלחמה״ ,מובן שמדובר פה כהיסטוריון המשפיע ביותר על דעת
הקהל האמריקאית והפופולרי ביותר בקרבה.
ובחזרה לסידרה ״המלחמה״ ,שמוכיחה כי למרות ההיצמדות לדברי
הימים ולתיעוד קורות הזמן ההוא ,מדובר בפרויקט א-היסטורי,
כזה ששולל למעשה את הדיון חסר הפניות המוקדמות ,ורותם עצמו
לקידומה של אנג׳דה ,שיש בוודאי מי שיגדיר אותה כתעמולה.
״המלחמה״ מגוללת רק את סיפור המעורבות האמריקאית במלחמת
העולם השנייה ,ולכן הסצינה הפותחת אותה מתחוללת בבוקרו של
 7בדצמבר  ,1941עם התקפת חיל האוויר היפני על הבסיס הימי
האמריקאי הגדול בפרל הרבור שבאיי הוואי .מובן שצמצום היריעה

המלחמתית בשנתיים ומעלה )באירופה החלה המלחמה כבר בספטמבר
 (1939משנה לגמרי את הסיפור הכולל שלה .והרבה יותר מכך:
אם ב מ ס באמת מתמקד רק במעורבות האמריקאית במלחמה הגדולה,
היה עליו ללכת אחורנית בזמן .שכן ארצות הברית הייתה כבר עמוק
בתוך העניינים קודם למתקפה על פרל הרבור ,מתוקף הסכמי הסיוע
שממשלו של הנשיא רוזוולט חתם עם בריטניה וברית המועצות,
שלחמו אז בנאצים .הסכמים אלה כלל אינם מאוזכרים בפרק הפותח את
הסידרה ',וכך גם העימות הימי השקט והארוך בין יפן וארצות הברית על
עצם השליטה בנתיבי האוקיינוס השקט .לצופה ההדיוט נדמה כי פרל
הרבור התחוללה באאוט-אוף-דה-בלו ,כאילו ללא קונטקסט מוקדם.
ולא היא.
זאת ועוד :מחקרים שנערכו בשני העשורים האחרונים הצביעו על
כך ,שלנשיא רוזוולט לא הייתה זרה האפשרות שהיפנים יתקפו ,ויש
אף הגורסים כי עשה ככל יכולתו על מנת לקדם מתקפה מעין זה,
שתאלץ ,כמובן ,את שני בתי הקונגרס בוושינגטון להכריז על מלחמה,
להצטרף לבריטים ולסובייטים .זאת ,בניגוד לרצונם המפורש של מרבית
המצביעים בבחירות לנשיאות ארצות הברית ,שנערכו שנה קודם לכן.
סידרת טלוויזיה המופקת  66שנים לאחר אירוע שכזה מחויבת לציין
את האפשרות שעליה הצביעו המחקרים החדשים ,אחרת היא בבחינת
שוללת היסטוריה.
ברנס הוא רב-אמן בכל הקשור לגיבוש נראטיב עלילתי שישרת את
סרטיו התיעודים .עבור "המלחמה" הוא בחר אופן ייחודי לגלגול
הסיפור ההיסטורי שהקיף עשרות מיליוני בני אדם 14 .פרקי הסידרה
הולכים בעקבות מגויסים אמריקאים שמקורם בארבע ערים שונות
בארצות הברית  -לאוורן )מינסוטה( ,סקרמנטו )קליפורניה( ,מובייל
)אלבמה( ,ווטרברי)קונטיקט( .למרות שזהו צמצום מודע של היריעה
הנרחבת ,ברנס עשה כאן מהלך הגיוני המאפשר לו להשתלט איכשהו על
כמויות עצומות של חומר מצולם ומידע היסטורי" .המלחמה" עוקבת
אחר תושבים קבועים וארעיים מארבע הערים הנבחרות ,שהלכו לשדות
קרב ,וגם כאלה שנותרו ממתינים בבית ליקיריהם שמעבר לים.
כל עוד מתמיד ברנס בהיצמדותו לנוסחת סיפור זו ,יש לברך אותו על
כך .זאת ,למרות הצמצום המודע של היריעה הכוללת .אלא מה? מעת
לעת כמו נשכחת הנוסחה המצמצמת הזו ,וכשמתגלגל לידיו של ב ת ם
איזשהו מרואיין זר ,לא שייך לארבע הערים הנבחרות ,היכול לתרום
משהו לאג׳נדות הנוספות או הנסתרות של הסידרה ,הוא אינו מהסס
לשלבו בסידרה .מה ,אם כך ,הערך המוסף של שיטת הצמצום?
בולט במיוחד שיתופו של המרואיין דניאל אינוויי .מדובר בצעיר
שבראשית ימי המלחמה חי דווקא בהוואי ,ולא באחת מארבע ערי
המדגם .אלא שלימים אינוויי התפרסם כסנאטור פעלתן בוושינגטון,
ועצם שילובו בסידרה מוסיף לה מימד סלבריטאי כזה או אחר.
זאת ועוד :אינוויי הוא אמריקאי ממוצא יפני ,וככזה הוא יכול היה
לתרום לסידרה עדות אישית ע ל אופני הטיפול הגזעני שממשל רוזוולט
נקט כלפי סוג זה של אזרחים .כידוע ,אזרחים אמריקאיים ממוצא יפני
נכלאו במחנות ריכוז במהלך שנות המלחמה ,מחשש לחוסר נאמנותם
הלאומית .לאמריקאים ממוצא גרמני ,למשל ,מעולם לא עוללו כדבר
הזה ,למרות שרבים מהם הכריזו ע ל נטייתם לנאציזם .וכמובן לא
לאמריקאים ממוצא איטלקי.
לא נורא ,יאמר לעצמו הצופה הלא קפדן .אינוויי אמנם לא הגיע מהערים
שנבחרו לייצג את ההוויה האמריקאית ,אך בכל זאת הוא יכול לספר
למצלמה את המעשה באותם מחנות ריכוז .מה פתאום! הגירוש למחנות
האלה היה תקף רק לגבי אמריקאיס-יפנים שהתגוררו לאורך מדינות
החוף המערבי ,ואינוויי כזכור חי בהוואי ,שם לא ננקטו שום צעדי
עונשין כנגד בעלי המוצא היפני .מכאן ששיתופו בסידרה אכן ענה על
הדרישות לידוענים.
פרק שלם כמעט מקדיש ברנס לתיאור הקרב הקשה על כיבוש מנזר
מונטה קאסינו ,שחסם את דרך המלך לרומא .כוחות תקיפה רבים
הוטלו למערכה הזו ,אך הוורמאכט בלם פעם אחר פעם את האמריקאים
התוקפים והסב להם אבידות במספרים מבהילים ממש .הקרב המתמשך
על מונטה קאסינו ,מהידועים בקרבות מלחמת העולם השנייה ,עיכב
מאוד את התקדמות צבאות בנות הברית באיטליה ,והגיעו הדברים עד
לכדי ביצועה של נחיתה ימית בחוף אנציו ,מהעבר האחר של מונטה
קאסינו ,נחיתה שנועדה לעקוף את המכשול הקטלני ועלתה בעשרות
אלפי נפגעים•
וברנס מוסיף ומספר עוד ועוד ,פרק שלם כמעט ,על הקרב ועל הקזות
הדם שנלוו לו ,והכל בשל חוסר היכולת להתגבר על הגרמנים שישבו

על ראש ההר האיטלקי הזה.
ולאחר שמפורטים כל הדברים
המפותלים הללו ,מוסיף הסרט
מידע כאילו אקראי ,המסביר
שחיילים פולניים כבשו לילה
אחד את המקום .רגע ,רגע.
מה פתאום פולנים? מאיפה הם
צצו? איך הם הצליחו במקום
שבו נכשלו חייליו של הגנרל
פטון? כלום לא נאמר.
מה שלא אמריקאי ,לא שווה.
זוהי התמה המסתתרת מאחורי
המעשה בחיילי צבא פולין
החופשית שכבשו את מונטה
קאסינו ,ואינם מעניינים כהוא
זה את ברנס .מה שלא אמריקאי,
לא שווה ,אפילו אם הוא דובר
אנגלית ולא סתם פולנית .עניין
עקרוני זה מתברר במהלכו של
הפרק העוסק בפלישה לנורמנדי,
המערבית
החזית
בפתיחת
וכיבושה מחדש של צרפת בידי
צבאות בנות הברית.
הכוחות הפולשים לנורמנדי ,וכל
מתעניין.בתולדות המאה ה20-
יודע זאת ,הונחתו בחמישה
חופים שונים .הבריטים והקנדים
לחמו בשלושה ,והאמריקאים
בשניים האחרים" .המלחמה" מעדיף לפצל את האירוע החשוב ביותר
במלחמה ,ולהתמקד אך ורק בחיילי ארצות הברית .זאת ,למרות שזו
הייתה פלישה של כוחות מאוחדים .לא צריך להיות מבין גדול במדע
ההיסטוריה כדי לדעת שהבלטת רכיב אחד על חשבון העלמת האחרים
היא מהלך א-היסטורי מובהק .לברנס כל זה לא איכפת.
דומה כי ההישג הבולט ביותר של הסידרה הוא הטיפול בקרבות שניהלו
חיילי המארינס מול היפנים באוקיינוס השקט ,תחילה בחצי האי באטאן
שבפיליפינים ,ובהמשך המלחמה באיים גוואדלקאנל ,סאייפן ,פלליו,
אוקינאווה ואיוו ג׳ימה .היו אלה קרבות פנים-אל-פנים הקשים ביותר
בהיסטוריה ,בעיקר בשל הוראות המטה העליון היפני לחייליו שלא
להיכנע בשום מקרה .בכל זירה ,אם כך ,לחמו המארינס עד שהחייל
היפני האחרון נמחה מעל פני האדמה.
ברנם השכיל לאתר קטעי ארכיון חדשים ,חלקם מצולמים בצבע,
המגוללים את מאבקי האיתנים באיי האוקיינוס השקט ,המלווים
באבירות במספרים אסטרונומיים ממש .עד כאן• ההישג הטלוויזיוני.
אך דומה שמאחורי התיאורים הקשים הללו מסתיר ברנס מטרה אחרת
שהייתה לנגד עיניו כשהכין את הפרקים האלה ,המהווים למעשה שליש
מהסידרה כולה .המטרה ,שאין מדברים בה גלויות ,מתבטאת בגיוסה
של הסידרה למען הצדקת הטלתן של שתי פצצות האטום ע ל הירושימה
ונגסאקי.
מצד אחד" ,המלחמה" עושה מאמץ עליון לספק הוכחות בפועל,
בצילומים מפורטים ,לאפקט המבעית של הוראת המטה העליון היפני.
אך מהעבר האחר מציב ברנס את הנתונים הסטטיסטיים המשוערים
ביחס לאבירות שהאמריקאים היו סופגים אילו היו פולשים ליפן עצמה,
ואילו ההוראה הקיסרית על לחימה עד המוות הייתה אכן מתבצעת גם
על אדמת המולדת היפנית.
מובן שאם מצרפים את היצע הצילומים שתיעדו את האבירות עד רגע
הפלישה המשוערת לאיי יפן ביחד עם הנתונים המשוערים על הצפוי
לאמריקאים ,כל צופה )בוודאי צופה האמריקאי( יזדרז להזדהות עם
האופציה הגרעינית שהנשיא הארי טדומן ,יורשו של רוזוולט ,הכריע
לטובתה .ייתכן  -ויש רבים הסבורים אחרת  -שההשערות המזוויעות
שמביא ברנס אכן היו מתממשות .אך העובדה שהוא מעדיף להבליט
אותן על פני ממצאים אחרים שנחשפו בעת האחרונה מעידה על עומק
המשוכנעות התעמולתית של יוצר הסידרה.
מיותר להוסיף ,שאין בכל הנקודות שהועלו כאן כדי לכרסם בעובדה
ש ב ת ם ואנשי צוותו עשו ב׳׳המלחמה" עבודה טלוויזיונית מעולה ,גם
אם היא לוקה באובייקטיביות שלה.
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