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< גליון 187:
דבר המערכת

אביו היה רוקח וציפה שבנו יילך בעקבותיו. הבן חשב שמעניין יותר להיות שחקן. מה שיצא בסופו 
של דבר מאלן רנה, זה לא רוקח ולא שחקן, אלא במאי קולנוע, אחד הבמאים הגדולים שהיו לקולנוע 
הצרפתי אי-פעם. הוא הלך לעולמו לפני כמה שבועות, זמן קצר לפני שעמד לחגוג את יום הולדתו 
ה-92, ורק כמה ימים אחרי שסרטו האחרון, "לאהוב, לשתות ולשיר", הוצג בפסטיבל ברלין. כי רנה, 
למרות גילו, המשיך לעשות סרטים עד יומו האחרון, שהרי, כפי שנהג להתלוצץ, הוא לא ידע לעשות 

שום דבר אחר, זה היה המקצוע שלו ומזה הוא התפרנס. 
>

גם מי שלא נמנה עם מעריציו המושבעים חייב להודות, כי אלן רנה הוא אחד מעצבים של שפת 
הקולנוע המודרנית, מי שעזר לשחררה מן הכבלים השמרניים שהיו כרוכים לצווארה. החל מסרטיו 
הקצרים ועד לסרטו האחרון, כלומר במשך כ-80 שנה, הוא לא הפסיק לעבוד, כשהוא ממציא את 

הקולנוע שלו בכל פעם מחדש, תוך ניסיון למצוא דרכים שונות ומקוריות לרענן את יצירתו. 
הקומיקס  איורי  ואת  הצרפתית  בספרות  התודעה  זרם  את  המידה  באותה  שאהב  אשכולות  איש 
באמריקה, את היצ'קוק ואת וונג קאר ואי, אמנות פרימיטיבית ואת מאגריט, מלודרמות ואופרטות, 
מוסיקה א-טונלית ושאנסונים, ומצא דרך לשלב את כולם בתוך סרטיו, אלן רנה היה ועודנו במאי 
ראוי לצפייה ולבדיקה חוזרת ומתמדת, יותר מרוב עמיתיו, דווקא בשל הגיוון הרב ביצירתו, שנראית 

שונה בכל פעם שמשנים את הפרספקטיבה שממנה מתבוננים בה. 
>

מלבד סקירה מקיפה של כל סרטיו הארוכים תוכלו לעמוד בגיליון זה, המוקדש כולו לאלן רנה, על 
מהות סרטיו הקצרים, שנחשבו בזמנו למהפכניים, אבל חלקם נשכח עם הזמן )פרט כמובן ל"לילה 
יותר  מפורטים  מבטים  הראשונים.  הארוכים  שבסרטיו  הלכת  מרחיקת  החדשנות  ועל  וערפל"(, 
מופנים אל שניים מסרטיו הבולטים, "מוריאל, או עת השיבה" ו"פרובידנס". למען האמת, מן הראוי 
היה להקדיש לכל אחד מן הסרטים שעשה מקום דומה. אך למרבה הצער, מגבלות המקום מאלצות 

אותנו לוותר על הרעיון.
קריאה מהנה לכולכם.

קריאה מהנה.
עדנה פיינרו

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

כתב העת יוצא לאור 
בסיוע קרן הקולנוע 

הישראלי

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

מערכת: צביקה אורן, דני ורט, דני מוג'ה, דן פיינרו, אשר לוי, שאול שירן, 
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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אלן רנה - סוף

- דן פיינרו -

< אלן רנה ודלפין סייריג ב"אשתקד במריאנבד" )1961(

ולשיר"(,  "לאהוב, לשתות  נקרא  )שבמקור  רנה  אלן  סרטו האחרון של  ריילי",  "חייו של  בסוף 
מלווים את גיבור הסרט, זה שלא ראו אותו אפילו פעם אחת, ג'ורג' ריילי, בדרכו האחרונה לבית 
העלמין. סרט שלם דנו שש הדמויות האחרות, שאותן כן רואים על הבד, במעלותיו ובחסרונותיו, 
במחלה הממארת שפגעה בו, בפרק הזמן המוגבל שנותר לו לחיות, במה שצריך ולא צריך לעשות 
כדי לעזור לו לעבור את הזמן הזה על הצד הטוב ביותר. מרחמים עליו ודי מקנאים בו על כל מה 
לו כבוד  והנה ברגע האחרון מופיעה דמות שביעית, כדי לחלוק  חייו,  שהוא הירשה לעצמו כל 
אחרון ליד הקבר. סוף דומה לסרט הקודם של רנה, "עוד לא ראיתם שום דבר", שגם הוא מסתיים 
ליד קבר פתוח, עם נערה צעירה המניחה פרח על ארונו של המנוח. אלו שתי הפרידות האחרונות 

של אלן רנה מן החיים, מן הקולנוע ומן החברים שעמם עשה סרטים רוב שנות חייו. 

< 80 שנה במעבדת רנה >
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לא חוכמה לומר שבמאי יודע בבירור, כשהוא 
רנה  להגיע.  קרוב  שהקץ   ,90 גיל  את  עובר 
דיבר על כך גם בסרט קודם, "עשבים שוטים", 
ואהובתו,  אשתו  הגיבור,  כאשר  שמסתיים 
מקום,  לשום  בטיסה  יוצאים  יחד,  שלושתם 
אחר  למקום  אפילו  ואולי  מקום,  לכל  ואולי 
אחר  בזו  פרידות,  שלוש  יותר.  טוב  לעולם   —
זו, כאילו הייתה זו קריצה קונדסית של במאי 
שעמד לחגוג בחודש מאי את יום הולדתו ה-92. 
קונדס? אלן רנה? הרבה דברים נאמרו עליו מאז 
עשה את סרטו העלילתי הראשון, "הירושימה 
אהובתי" )1959(. טענו שהוא גאון, חמוּר-סבר, 
קודר, מתנשא, יומרני, מסובך, ומפר מוסכמות 
שלא לצורך. זוקפים לזכותו )יחד עם ז'אן-לוק 
גודאר( את הדקדוק החדש של שפת הקולנוע, 
אותו  מלהגדיר  חוץ  הכל,  עליו  לומר  אפשר 
כקונדס. בעשרים שנות היצירה הראשונות שלו 
כבמאי סיווגו אותו כתיאורטיקן — לדעת רבים 
אפילו יבש ומחושב יתר על המידה — שחיפש 
הקולנועית.  להבעה  חדשות  צורות  הזמן  כל 
סתומים  אינטלקטואליים  חידונים  לראיה, 
 )1961( במריאנבד"  "אשתקד  כמו  ומיסתוריים 
או פאזלים פוליטיים מתוחכמים כמו "מוריאל" 
שהתרכך,  לרגע  היה  נדמה  ואם   .)1963(
קונבנציונלית  יותר  קצת  בעלילה  והשתמש 

ב"המלחמה נגמרה" )1966(, הוא שוב סיבך את 
צופיו עם "אהבתיך, אהבתיך" )1968(. 

למחדש  רנה  נחשב  גודאר  ז'אן-לוק  עם  יחד 
הגדול של שפת העריכה הקולנועית, פרץ חוקי 
שאפשר  הראה  לקדושים,  שנחשבו  המשכיות 
ולהתעלם  בסלע  חרוטות  מסוכמות  להפר 
מפרות קדושות, וכך להגיע להבעה קולנועית 
והוא  יותר.  הרבה  ומאתגרת  מגוונת,  עשירה, 
הלך כל כך רחוק בדרך הזאת, עד שלא פעם 
שאי- מתנשא  קולנועי  בטיפוח  אותו  האשימו 
אפשר להגן עליו. במשך הזמן נכנסו החידושים 
כך,  כל  מהר  הקולנועית  השפה  לשיגרת  שלו 
עד שהוא עצמו החליט לזנוח אותם, כי כאשר 
טעם  אין  בזמן,  ואחורה  קדימה  קופצים  כולם 
דרכים  מצא  זאת  במקום  למקהלה.  להצטרף 
יותר,  מאופקות  וגם  יותר  מתוחכמות  אחרות, 
הצליח  פעם  ובכל  האפקטים,  אותם  להשיג 
להפתיע מחדש. ב"עוד לא ראיתם שום דבר", 
שמדבר בין היתר גם על עבר וגם על הווה, אין 

אפילו פלשבק אחד. 
ואת  ניסיוני,  כחוקר  עצמו  ראה  שרנה  נדמה 
לצלם  העדיף  תמיד  הוא   — הסרטים  אולפן 
באולפן ולא בחוץ, שם תמיד קורים דברים לא 
צפויים — כמעין מעבדה, "או כך לפחות הייתי 
אחד  כל  שבה,  מעבדה  זה,  את  לראות  מקווה 

מן המשתתפים בעשייה, בין אם זה התסריטאי, 
הטכני,  הצוות  או  השחקנים  הצלם,  הבמאי, 
נתונה  במסגרת  במלאכה  חלקם  את  תורמים 
מראש". כך הגדיר זאת בעצמו. זה מסביר אולי 
את השימוש החוזר שלו שוב ושוב באותם אנשי 
בלא  התפאורה  את  עיצב  סולניה  ז'אק  צוות: 
פחות מ-19 מסרטיו מאז "אשתקד במריאנבד", 
סשה  סרטים,   9 עבורו  ערך  יורגנסון  אלברט 
חתום  ברטה  רנאטו  מסרטיו,   10 צילם  ויארני 
צילם את שלושת סרטיו  גוטייה  ואריק   ,4 על 

האחרונים. 
הסופר  סמפרון,  חורחה  התסריטאים.  גם  כך 
ואחר  פרנקו  בתקופת  לצרפת  שגלה  הספרדי 
כך חזר הביתה להיות שר החינוך והתרבות של 
הפוליטיים,  מסרטיו  שניים  על  חתום  ספרד, 
"המלחמה נגמרה" ו"פרשת סטאביסקי". ז'אן 
גרואו )שאותו ירש מטריפו( כתב את הסרטים 
מאמריקה"  מ"הדוד  החל  יותר,  הרומנטיים 
)1980( ועד ל"אהבה עד מוות" )1984(. לפחות 
"מלו"  תיאטרון,  הצגות  של  עיבודים  בשני 
)1985( ו"לא על השפתיים" )2003(, לא היה לו 
בדיאלוגים  הוא השתמש  כי  בתסריטאי,  צורך 
פעולה  שיתף  האחרונים  ובסרטיו  המקוריים, 
נוסף  קרדיט  מוסיף  כשהוא  הרביה,  לורן  עם 
רנה  אלא  שאינו  רוול,  אלכס  בשם  למישהו 

< אינגריד תולין ואיב מונטאן ב"המלחמה נגמרה" )1966(
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עצמו בשם בדוי. 
השחקנים נשלפו כמעט תמיד מן התיאטראות 
אזמה,  סבין  רבה.  בשקדנות  רנה  ביקר  בהם 
ב-1998,  לאשה  דבר  של  בסופו  נשא  אותה 
רומאן"  הם  ב"החיים  לראשונה  אתו  עבדה 
מסרטיו.  ב-17  להופיע  הספיקה  ומאז   ,)1983(
אנדרה  מהם,  ב-13  השתתף  ארדיטי  פייר 
ריש  קלוד  ב-8,  וילסון  ב-12, למברט  דוסוליה 
ב-4. משמע, כל חזרה לסרט חדש של אלן רנה 
וזה חסך תהליך  הייתה מעין מפגש משפחתי, 
של גיבוש חברתי שמתלווה בדרך כלל לתחילת 
העבודה. מה עוד, כפי שהסביר פעם לעיתונאי 
שהתפרסם  בריאיון  פונדס,  סקוט  האמריקאי 
עם  סרט  לעשות  תענוג  "זה  וֹוייס",  ב"ווילג' 
זמן  אין  פאריס  של  הלחוצים  שבחיים  חברים 
הזדמנות  יש  יחד  כשעובדים  יום.  כל  לפגוש 
לא מעט  אותי  וזה מפתה  יחד,  ולאכול  לצאת 
החבורה  אמת,  סרטים".  ולעשות  להמשיך 
כדבריו,  אבל  מצומצמת,  יחסית  הייתה  סביבו 
של  ממוצע  שלו,  האיטי  העבודה  קצב  לולא 
סרט אחת לשלוש שנים, היה מוסיף עוד הרבה 

חברים לארוחות האלה. 
אשר למפיקים, הם התחלפו בכל פעם שנדמה 
היה כי רנה מיצה את הסבלנות של אחד מהם 
את נכונותו לתמוך בסרטים שהיוקרה שלהם לא 

הייתה מוטלת בספק, אבל הצלחתם המסחרית 
פעולה  שיתוף  כל  ממסחררת.  פחות  הייתה 
לחמישה  שלושה  בין  כלל  בדרך  נמשך  שכזה 
ברונברז'ה,  פייר  אחרי  יותר.  לא  סרטים, 
שהזמין אצלו את הסרטים הקצרים, באו אנטול 
דומן )5 סרטים(, ברונו פסרי )4 סרטים(, מרין 
סוכנו  ליווי,  וז'אן-לואי  סרטים(,   4( קרמיץ 
האישי של רנה, שהיה מעורב בהפקות קודמות 

והפיק בעצמו את שלושת סרטיו האחרונים. 
לאור  יצא  אשר  אהובתי",  "הירושימה  בזכות 
יחד עם "400 המלקות" של טריפו בפסטיבל 
קאן 1959 )רנה קיבל את פרס הביקורת, טריפו 
בלתי- לחלק  נחשב  הוא  הבימוי(,  פרס  את 
נפרד מן הגל החדש. הוא היה שותף מלא לכל 
את  שתפסו  בדרך  חבריו  שחוללו  המהפכה 
הייתר  בין  כיוצרים,  והן  כצופים  הן  הקולנוע, 
המפורסמת  ה"אוטר"  תיאוריית  באמצעות 
היצירה  על  מרבי  קרדיט  לבמאי  שהעניקה 
עבודת  בסרט  הרואה  להשקפה  בניגוד  שלו, 
היה  לא  הוא  אולם,  רבים.  אמנים  של  צוות 

לחלוטין חלק מהם.
הגל  של  האוטר  תיאוריית  את  מקבל  "אני 
החדש", אמר לסקוט פונדס, "אבל אינני חושב 
יותר  הרבה  עצמי  את  רואה  אני  אוטר.  שאני 
אחרות  ובהזדמנויות  מלאכה".  כבעל  כאומן, 

שזה  משום  סרטים  מביים  שהוא  להוסיף  נהג 
לעשות  יודע  שהוא  מה  כל  זה  שלו,  המקצוע 
וכך הוא מתפרנס. בכל מקרה, עובדה היא שעל 
סרטיו מעולם לא התנוססה הכותרת "סרט של 
האחרונים  הסרטים  לשלושת  ועד  רנה",  אלן 
כתסריטאי  קרדיט  לעצמו  מליטול  נמנע  שלו 
בדוי(,  בשם  השתמש  הוא  אלה  בשלושת  )גם 
הקטנים  הפרטים  עד  מעורב  שהיה  למרות 
ביותר בכתיבת כל אחד מן התסריטים )שניים 
מן הבמאים שהיו קרובים מאוד ללבו, אלפרד 
באותה  בדיוק  נהגו  בוניואל,  ולואיס  היצ'קוק 
הצורה(. כדי להבין עד כמה היה אחראי לעיצוב 
נהגו  בסרטיו  שהופיעו  השחקנים  התסריט, 
כרטיסיות  עם  החזרות  בזמן  בא  שהיה  לספר 
עליהן רשומים קורות החיים המפורטים של כל 
דמות ודמות, ביניהם המוני פרטים שלא נגעו 
ישירות לסרט עצמו, אבל לדעתו היו חיוניים 

לבניית הדמויות. 
להזכיר  מבקש  תמיד  שאני  דבר  עוד  "ויש 
"אינני  קרובות.  לעתים  לומר  נהג  לכולם", 
עושה סרטים ריאליסטיים. הסרטים שלי אינם 
מציאות,  בפני  הצופה  את  להעמיד  מתיימרים 
אני רוצה שהוא יהיה מודע בכל רגע לכך שהוא 
צופה בשחקנים, שהם מאופרים, שהם מדקלמים 
בתוך  משחקים  שהם  עבורם,  שנכתב  טקסט 

< אלן רנה ואולגה ג'ורג'-פיקו בהסרטת "אהבתיך אהבתיך" )1968(
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ומוארים  כך  לשם  במיוחד  שהוכנה  תפאורה 
להעמיד  שהחליט  מישהו  תמיד  ושיש  בהתאם, 

את המצלמה במקום מסוים, זה ולא אחר". 
וצרכן  חסר-תקנה  אינטלקטואל  היה  הוא 
במיוחד,  רחבים  אופקים  בעל  כפייתי  תרבות 
אמריקאיים  קומיקס  ספרי  אחד  מצד  שכללו 
ובין  החדש,  הצרפתי  הרומאן  את  שני  ומצד 
הקצוות האלה, שאנסונים פופולריים ומוסיקה 
מכל  אמנות  הסוגים,  מכל  תיאטרון  מודרנית, 
התקופות, קולנוע, כמובן, הרבה מאוד קולנוע. 
סרטיו, כשלא היו מוקדשים במפורש לאמנות 
)כמו הסרטים שעשה על ואך גוך, על גוגן או 
רוויים  תמיד  היו  פיקאסו(,  של  "גרניקה"  על 
בציטטות שמהן אפשר היה להבין עד כמה הוא 
מהווה  והוא  חי  שבו  התרבותי  בעולם  שקוע 

חלק בלתי-נפרד ממנו. 
תוכן,  מול  צורה  של  בבעיות  עסק  חייו  כל 
יכול  אינו  השניים  מן  אחד  שאף  האמין  כי 
להתקיים כראוי בלי להישען על השני — עבר 
והווה, שניהם מושגים יחסיים שתלויים תמיד 
בעיני המתבונן, מציאות ואמנות, חיים ומוות, 
כבדי- נושאים  אותם  בקיצור,  ואמונה,  אושר 
לפילוסופים,  חומר  עולם,  של  שברומו  משקל 
נודניק  איזה  הסתם,  מן  ניצב,  שמאחוריהם 

תיאוריות,  ולפרק  להרכיב  חדל  שאינו  טרחן 
לשחק בנוסחאות אבסטרקטיות ולחיות בעולם 
ערטילאי, מנותק מכל המתרחש סביבו. רבים 
ראו בו את התגלמות המדען שיושב במעבדה 
ולא  תיאורטיות,  לשאלות  פתרונות  ומחפש 
הייתר  מעטים טענו שזאת הסיבה לשכלתנות 
לא  התייחס  שבה  המנוכרת-משהו  ולקרירות 

פעם לדמויותיו.
הציגו  רנה  אלן  של  מכריו  ההפתעה,  למרבה 
את  אוהב  בריות,  אוהב  לגמרי:  שונה  אדם 
החיים הטובים, נהנה לאכול, לשתות ולבלות, 
אדם שמעולם לא שכח שהמטרה, בכל סרטיו, 
היא להנות את הצופים. "מה שחשוב בעבודה 
שלנו זה להגיע בבוקר עם חיוך על השפתיים, 
בריאיון  פעם  סיפר  טוב",  רוח  במצב  להיות 
לסרז' טוביאנה, אז עורך "מחברות הקולנוע", 
בפאריס.  הצרפתי  הסינמטק  מנהל  והיום 
"אמנם יש להקפיד ולהיצמד לתכנית העבודה 
ואסור לבזבז זמן. המונח שעות נוספות מעורר 
שזקוק לשעה  הרגשה שמי  לי  יש  חלחלה,  בי 
אחת נוספת, לא עשה את עבודתו כראוי, ואם 
זה קורה לי, אני מייד מפסיק ליהנות. ואז סביר 

להניח שגם הצופים לא ייהנו".

עשור המהפכות
בייתר  ראו   1968-1959 רנה, בשנים  )על סרטי אלן 

פירוט במאמרו של אנתוני פיאנט בגיליון זה(.

חדש  הגל  לבין  רנה  בין  שהפריד  נוסף  דבר 
גילו. רנה כבר היה מבוגר מרוב  בצרפת, היה 
ההזמנה  את  קיבל  כאשר  האחרים  עמיתיו 
לביים את "הירושימה אהובתי". היה מאחוריו 
יוקרתיים  קצרים  סרטים  של  שלם  עשור 
במיוחד, שהבולט בהם, "לילה וערפל" )1955(, 
עטור פרסים ומעורר התפעלות מכל הכיוונים, 
החשובות  התעודות  לאחת  היום  עד  נחשב 
ביותר שהקדיש הקולנוע לשואה. הוא הספיק 
אנייס  של  הראשון  הקצר  סרטה  את  לערוך 
את  וגם   ,)La pointe courte, 1955( וורדה 
טריפו  פרנסואה  של  הראשון  הקצר  סרטו 
מעמד  בעל  במאי  בקיצור,   .)1955 )"הביקור", 

מכובד בזכות עצמו. 
לכן כאשר פנה אליו המפיק אנטול דומן והציע 
האטומית  השואה  על  תיעודי  סרט  לעשות  לו 
ל"לילה  ממנו  מצפים  שמא  חשש  הוא  ביפן, 
מרגריט  עם  נפגש  הוא  ב'.  פרק  וערפל" 
התסריט,  את  לכתוב  הייתה  שאמורה  דיראס 
והם הגיעו יחד להחלטה לא רק שהסרט יהיה 
עלילתי, אלא גם שהוא יפגיש טרגדיה אישית 

< ויטוריו גאסמן ורובר מנואל ב"החיים הם רומאן" )1983(
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ואת הטרגדיה הלאומית, כאשר חשוב להדגיש 
לפני  שנים  עשר  שקרו  באירועים  שמדובר 
משתקף  הכל  לכן,  הסרט.  עלילת  שמתחילה 
שחקנית  של  לעיניהם  מבעד  לאחור  במבט 

צרפתייה ושחקן יפני העובדים יחד בסרט. 
כבר אז היה נאמן לנוסחה של ידידו פרנסואה 
כתגובת-נגד  נעשה  סרט  "כל  שטען:  טריפו, 
את  הבא  לסרטו  בחר  רנה  לו".  שקדם  לסרט 
היפוך  שהוא   ,)1961( במריאנבד"  "אשתקד 
עובדות  במקום  הקודם.  הסרט  של  מוחלט 
לערעור,  ובלתי-ניתנות  ממשיות  היסטוריות 
הכל לוטה כאן בערפל ובים של סימני שאלה 
שאין עליהן תשובות ברורות או חד-משמעיות. 
הארמון שנראה כמו לבירינט מפואר, הדמויות 
שקורה  ובמה  שהיה  במה  משוכנעות  שאינן 
עכשיו, המיסתורין שאופף את הסיפור, אם יש 
כאן סיפור, ועצם העובדה שהן רנה והן הסופר 
מסגרת  בנו  שהם  התעקשו  גרייה  רוב  אלן 
שלתוכה יכול כל צופה לצקת פרשנות משלו, 
כל   — הדעת  על  מתקבלות  הפרשנויות  וכל 
אלו הפכו את הסרט לחידה אופנתית מרתקת, 
שרוב  סנסציה  שלה,  בעיצוב  נשימה  עוצרת 
כוונתה,  מה  בדיוק  ידעו  לא  הקולנוע  אוהבי 
איפה  להחמיץ.  לעצמם  הירשו  לא  אבל 
של  בעצמותיו  שבערה  הפוליטית  המודעות 
יוכל  שיתעקש,  שמי  ספק  אין  הקודם?  הסרט 

למצוא אותה, אבל זה לא יהיה קל.
חוזרת  הפוליטיקה  לדאוג.  צריך  לא  אבל 
השיבה"  עת  או  ב"מוריאל,  הבמה  למרכז 
)1963(, הסרט הצרפתי הראשון שמתמודד עם 
והכתם השחור שהיא הותירה  מלחמת אלג'יר 
שני  כי  שסבר  מי  כל  הלאומי.  המצפון  על 
סרטיו הקודמים אינם מובנים די הצורך, נאלץ 
להודות שהם כאין וכאפס לעומת הפאזל הזה, 
המלחמה,  מן  זיכרונות  משברי  כאן  שמורכב 
ומן הדרך שבה נהגו הצרפתים לטפל בשבויים 
מרוסק  שכזה  זיכרון  שבר  כל  לידיהם.  שנפלו 
בעצמו להבזקי תמונות, והכל מתחבר יחד עם 
בולון שעל שפת תעלת  הנמל  בעיר  הווה  זמן 
הרבות  הצלקות  עדיין  ניכרות  שם  מאנש,  לה 
שהייתה  והחזית  השנייה  העולם  מלחמת  של 

שם )ראו מאמר של מאיר שניצר בגיליון זה(. 
מבין  הראשון   ,)1966( נגמרה"  "המלחמה 
סמפרון,  חורחה  עם  רנה  הסרטים שעשה  שני 
מן  רק  לא  להיפרד,  ניסיון  כמו  כמעט  נראה 
)ועוד  אותו  שהטרידה  הצורנית  המורכבות 
אלא  הקודמים,  בסרטיו  צופיו(  את  מזה,  יותר 
גם ממידה של עייפות מן האמירות הפוליטיות 

דייגו,  קודמים.  לסרטים  שהתגנבו  הנחרצות 
שבין  הציר  על  שנע  הספרדי  המחתרת  איש 
פאריס,  לבין  פרנקו(  עדיין  שולט  )בה  מדריד 
והיום  נפש,  בחירוף  פעם  שנלחם  לדור  שייך 
להמשיך,  טעם  עוד  יש  אם  עצמו  את  שואל 
הדיכוי  משטר  אותו.  שדוחפת  לאינרציה  פרט 
המוביל  הנושא  אמנם  הוא  בספרד  הפשיסטי 
בעיקרה  נתונה  הלב  תשומת  אבל  בסרט, 
שלראשונה  משום  מעט  לא  המרכזית,  לדמות 
איב  בסופרסטאר,  מדובר  היה  רנה  של  בסרט 
לבין  שגילם  התפקיד  בין  והדמיון  מונטאן, 
הפעילות הפוליטית האישית של הכוכב עצמו 
מטשטש את הגבולות שבין הדמות לבין השחקן 

שמאחוריה.
מווייטנאם"  "רחוק  הבאים,  הסרטים  צמד 
נעשו   )1968( אהבתיך"  ו"אהבתיך,   )1967(
על  היטב  ומצביעים  הזמן,  באותו  כמעט 
מטיפול  להיפרד  רנה  של  הברורה  הנטייה 
בנושאים שנראים  דיון  לטובת  דיומא  בענייני 
נכתבו  הסרטים  שני  יותר.  משמעותיים  לו 
ז'אק סטרנברג. סרט אחד הוא  על-ידי הסופר 
בתוך  עצמו  על  לקח  שרנה  פרק  רק  למעשה 
ושל  שלו  משותף  מבצע  אפיזודות,  אסופת 
גם  חלק  נטלו  בו  מארקר,  כריס  הטוב  ידידו 
איבנס  יוריס  קליין,  ויליאם  גודאר,  ז'אן-לוק 
שהוקדש  אחת,  גג  קורת  תחת  ללוש,  וקלוד 
לפשעי המלחמה בהודו-סין. לצורך הסרט הזה 
הזמן  באותו  סטרנברג  עם  שעבד  רנה,  ביקש 
שהאחרון  אהבתיך",  ל"אהבתיך,  התסריט  על 
את  שמתאר  מתוסכל  לסופר  מונולוג  יכתוב 
האפיזודה  גיבור  של  שמו  המלחמה.  זוועות 
בסרט  הראשית  הדמות  כשם  רידר,  קלוד  הוא 
האחר שעבדו עליו יחד באותו הזמן, "אהבתיך, 

אהבתיך". 
סרט  הוא  מווייטנאם"  ש"רחוק  ספק  אין  ואם 
פוליטי בכל רמ"ח אבריו ועל כל מרכיביו בלי 
יוצא מן הכלל, "אהבתיך, אהבתיך" הוא הכל, 
במלוא  מעבדה  סרט  זהו  פוליטי.  מסרט  חוץ 
מובן המלה, ולו רק משום שהוא מתרחש כמעט 
כולו בתוך מעבדה. זה סיפור מדע בדיוני שבו 
טיבו  את  ולקבוע  העבר  את  לשחזר  מנסים 
בו  מבחינים  מעטים  ולא  זמן,  מכונת  בעזרת 
מארקר.  ידידו  שעשה  "המזח"  של  השפעה 
ניסה  רידר,  קלוד  כאמור  שמו  הסרט,  גיבור 
להתאבד וניצל רק בנס. מאחר שלא איכפת לו 
כלל מן החיים, הוא מסכים להיות שפן הניסיון 
הניע  מה  להבין  כדי  בזמן  אחורנית  שיחזור 
אותו למעשה הקיצוני שלו. בתוך בועה כדורית 

הכרה  חוסר  של  במצב  עצומות  עיניו  גדולה, 
אכן  הוא  אצלו,  יצרו  שהמדענים  מלאכותי 
נתקף במראות מן העבר, כל פעם קצת שונים, 
בשברי תמונות שאינם נשמעים לשום חוקיות 
את  שמזכירה  בדרך  מפוררים  כרונולוגית, 
"מוריאל", אבל הפעם הפוליטיקה נעלמה, או 
הקודם,  בסרט  עצמה  את  מיצתה  דיוק,  לייתר 

בשדות הקרב של דרום-מזרח אסיה.
אינו  מפורשת,  בצורה  כאן  נאמר  וזה  העבר, 
חוויה  אלא  לפרטיו,  ומוגדר  מדויק  אירוע 
והיא  הזוכר,  של  תת-המודע  על-ידי  שסוננה 
מן  חלק  אולי  ביטל  שהוא  אחרי  התגבשה 
הפרטים שהיו בה והוסיף פרטים אחרים שלא 
קצת  היא  התמונה  העבר,  אל  חזרה  בכל  היו. 
נוכל  קרה,  בדיוק  מה  נדע  לא  לעולם  שונה. 
כאן במפורש:  נושא שמופיע  ועוד  רק להניח. 
ההתאבדות והמשמעויות השונות שיש למעשה 
עתיד  עוד  זה  ומוסרית.  אתית  מבחינה  הזה 
לחזור ולהופיע בלא מעט מן הסרטים שיעשה 

בהמשך. 

כמעט כמו כולם

רנה  אלן  שעשה   )1974( סטאביסקי"  "פרשת 
שנוהגים  ְלמה  ביותר  הקרוב  הדבר  אולי  הוא 
בכל  לגיטימי",  מסחרי  "קולנוע  לכנות 
נושא  נוצץ,  אלגנטי,  רהוט,  שלו.  הקריירה 
שעוררה  אמיתית  פרשה  על  מבוסס  אופנתי 
של  ה-30  שנות  של  בצרפת  ענק  שערוריית 
מודעות  עם  סרט  בקיצור,  שעברה.  המאה 
פוליטית וחברתית גבוהה, עמוס בכוכבים ועם 
רנה  לידי  הגיע  הסרט  נכבד.  הפקה  תקציב 
בדרך עקלקלה משהו. ז'אן-פול בלמונדו, אליל 
הנערות בצרפת שביקש לגיטימציה אמנותית, 
הזמין אצל חורחה סמפרון תסריט שיתאר את 
כל חיי המותרות, הבזבוז וחוסר האחריות של 
מלחמות  שתי  שבין  בפאריס  הגבוהה  החברה 
המיסתורית  דמותו  את  זה,  רקע  ועל  העולם, 
והקוסמת גם יחד של רמאי גאוני אשר התעשר 
קטנים.  פקידים  של  הפנסיה  קרנות  משוד 
הקולנועי  הניסיון  מן  מאושר  שהיה  סמפרון, 
שלו ב"המלחמה נגמרה", המליץ לרנה שיביים 
את הסרט, וזה הסכים, מה עוד שלדבריו, מצא 
האופי  קווי  את  לו  שהזכיר  בבלמונדו  משהו 

וההתנהגות של הרמאי המפורסם. 
של  דמותו  צצה  שוב  לסרט  ההכנות  לקראת 
להפיק  הייתה  רנה  של  כוונתו  המעבדה.  איש 
של  בחייו  מרכזיים  מקומות  בשני  הסרט  את 
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כולו  את  ולצלם  וביאריץ,  פאריס  סטאביסקי, 
בדיוק כפי שהיו מצלמים אותו אילו הופק בימיו 
של סטאביסקי, עם כל המגבלות המוטלות על 
שהיו  התאורה  אמצעי  ועל  מצלמה  תנועות 
הנכונה.  האווירה  את  לסרט  להקנות  כדי  אז, 
שמעניינים  בנושאים  שלו  הניסויים  במסגרת 
בסטאביסקי  ראה  הוא  מיתומניה,  כמו  אותו, 
עד  לעצמו  שכתב  התפקיד  את  שאימץ  שחקן 
המציאות.  ובין  בינו  עוד  הבחין  שלא  כך  כדי 
כתב  לרנה  המקורבים  המבקרים  אחד  ואכן, 
בזמנו, שהסרט אינו "דיוקן של אדם, אלא דיוקן 
של התפקיד שהוא משחק, הדמות הפיקטיבית 

שאותו אדם המציא לעצמו". 
מפולין  יהודים  למהגרים  בן  היה  סטאביסקי  
אימץ  הוא  אוקראינה.  דרך  לצרפת  שהגיעו 
לרמאות,  מרמאות  דילג  פיקטיבי,  שם  לעצמו 
מנהל  הוא  מסוים  בשלב  עצמו  את  והישלה 
אימפריה פרטית משלו, וכמו כל האימפרטורים, 
חרד מפני ההתנקשות )שעתידה בסופו של דבר 
היה  נוכל,  משהיה  יותר  סטאביסקי,  לבוא(. 
עצמו,  של  לפנטזיות  קורבן  דבר  של  בסופו 
שבהן הצליח, לפחות בפרק זמן מוגבל, לשכנע 
גם את הסובבים אותו. חבל רק שרוב הצופים 
ראו את התפאורות עוצרות הנשימה של ז'אק 

סולניה, התפעלו מעבודת המצלמה המבריקה 
של  המוסיקה  מן  ונפעמו  ויארני,  סאשה  של 
סטיבן סונדהיים )רנה חלם לעבוד איתו במשך 
של  הכוונות  על  תמיד  עמדו  לא  אבל  שנים(, 
בשם  לו  לקרוא  רצה  הוא  למשל,  כך  רנה. 
הקניות  מרכז  Biarritz Bonheur, כשמו של 
שסימנה  הצרפתית  בעיר  אז  שהקימו  יוקרתי 
עוסק  שבו  החברתי  הניוון  כל  את  בעיניו 

התסריט של סמפרון. 
כדברי טריפו, הסרט הבא של רנה הוא ההיפך 
הגמור מן הקודם. מול חלון ראווה רחב-ממדים 
הבא,  הסרט  ומפוברק,  מלאכותי  עולם  של 
לילה  בתוך  כולו  מתנהל   ,)1977( "פרובידנס" 
מתרחש  כולו  כמעט  שלאחריו,  והבוקר  אחד 
בתוך וילה מפוארת אחת ובגנים סביבה. סופר 
בריטי קשיש וממורמר הסובל ממחלה סופנית 
בזה  מרוקן  שינה,  בנדודי  הלילה  כל  מתייסר 
אחר זה בקבוקים של יין "שאבלי", בין כוסית 
ויסקי אחת לשנייה בולע תרופות וסמי הרגעה 
סיוטים  בתוך  פעם  מדי  שוקע  חשבון,  בלי 
הדמויות  עיצוב  עם  נאבק  כשהוא  בהקיץ, 
על  מבוססת  דמות  כל  שלו.  החדש  ברומאן 
שעוברים  הביעותים  ומן  משפחתו,  מבני  אחד 
נבזית  בחבורה  שמדובר  להבין  אפשר  עליו 

ורודפת בצע המתנכלת לו ללא הרף. התסריט 
של הבריטי דייוויד מרסר כתוב כולו באנגלית 
זו(,  בשפה  ביים  שרנה  הראשונה  )הפעם 
תעתועי  אחרי  רק  לא  להתחקות  מבקש  והוא 
בין  הפער  ואחרי  המרכזית  הדמות  של  הנפש 
גם  אלא  עצמה,  המציאות  לבין  התעתועים 
סופר  של  היצירה  בתהליך  התלבטויות  אחרי 
שכותב, מוחק, כותב שוב, משנה פרט פה, פרט 
שם, מעביר את הדמויות שלו ממקום למקום, 
ומשפץ בכל פעם את המציאות הדמיונית של 
העלילה שהוא ממציא. כדי להמחיש זאת, רנה 
קצת  בצורה  אבל  סצינה,  על  פעם  מדי  חוזר 
עם  ואפילו  שונה,  קצת  דיאלוג  עם  אחרת, 

תפאורה המשנה את ממדיה או את מיקומה. 
צוות שחקנים מפואר,  למזלו, העמיד לרשותו 
ולשם שינוי, לא רק מפורסם, אלא גם וירטואוזי. 
עם צוות כזה, הצלחת יוקרה מובטחת מראש. 
)שהצביע  גילגוד  ג'ון  הופיע  הראשי  בתפקיד 
ביותר  המוצלחת  הופעתו  כעל  התפקיד  על 
אלן  בוגארד,  דירק  הצטרפו  אליו  בקולנוע(, 
זאת  סטריץ'.  ואיליין  וורנר  דייוויד  בורסטין, 
רנה  של  האירוניה  שבה  הראשונה  הפעם  גם 
מאחורי  ומציצה  ממש,  של  ממדים  מקבלת 
או  בסרטיו.  לרוב  ששלטה  הרצינית  ההבעה 

< ז'אן-פול בלמונדו ב"פרשת סטאביסקי" )1974(
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שמא אין זאת אירוניה של ממש, אלא רק ביטוי 
שהוא  הסרט  עם  ומשתעשע  שנהנה  לבמאי 
עושה, ותוך כדי כך יוצר תחושה דומה גם אצל 
הצופה, בדיוק כפי שהתכוון כשדיבר על עשיית 

הסרט כעבודת מעבדה. 
בדיוק  מה  מסביר  להפקה  קטן שהתלווה  סיפור 
שנהוג  ְלמה  הקולנוע  תעשיית  ממסד  של  יחסו 
לכנות במחזותינו "קולנוע איכות". מסתבר שרנה 
רצה מאוד בשחקנית האמריקאית אלן בורסטין, 
אותה ראה בסרטו של סקורסיזה, "אליס לא גרה 
כאן יותר", לתפקיד בסרט שלו. הבקשה נשלחה, 
של  האמרגנים  ממשרד  שהגיעה  והתשובה 
השחקנית הייתה: בורסטין אינה מעוניינת. בקשה 
תוצאות.  ללא  הפעם  וגם  כן,  גם  שוגרה  שנייה 
כאשר  אחרת,  לחפש שחקנית  כבר  התכוון  רנה 
עיתונאי צרפתי ששמע את הסיפור ונסע לראיין 
את בורסטין בעניין אחר, שאל אותה מדוע היא 
מסרבת לעבוד עם רנה. בורסטין ההמומה השיבה 
רנה,  של  בסרט  להופיע  היה  שלה  שהחלום 
הבהיר  קצר  בירור  אליה.  פנו  לא  מעולם  אבל 
שסרט  סברו  האמרגנים  במשרדי  העניין:  את 
אירופי קטן לא יכול להועיל לקריירה של כוכבת 
הוליוודית גדולה. בורסטין, מסתבר, סברה אחרת. 
במאמרה  הרחבה,  בייתר  ראו,  "פרובידנס"  )על 

של יעל שוב(. 

חזרה במעבדה

ושוב תנאי מעבדה בלי שום העמדת פנים כאילו 
מדובר במשהו אחר. "הדוד מאמריקה" )1980( 
רופא,  צרפתי,  מדען  לאבורי,  לאנרי  מוקדש 
מדען, חוקר וידיד של אלן רנה, איש שהירבה 
האדם  נפש  של  המדומה  החופש  את  לחקור 
ולכתוב עליו. לאבורי, שהציע פעם לשנות את 
שוויון,  מ"חופש,  הצרפתית  המהפכה  סיסמת 
אחווה" ל"מודעות, ֶידע, דמיון", טען ש"פירוש 
מידת  הוא  ועניינו  יחסי,  הוא  "חופש"  המושג 
החירות שאדם משיג לעצמו, חלקית ובהדרגה, 
בתוך המגבלות של חוקי הדטרמיניזם הקובעים 
את קיומו". כך הציג אלן רנה את תורת ידידו 
האמריקאי  הקולנוע  למבקר  שנתן  בריאיון 

ג'ונתן רוזנבאום. 
המסר  "פיענוח  ספרו,  את  קראתי  "כאשר 
בו  דוגמה  שכל  לגלות  הופתעתי  האנושי", 
אדם  בני  או  חיות  להתנהגות  המתייחסת 
לכאורה  סרטים.  מתוך  סצינות  לי  מזכירה 
רק  הזה  הסרט  את  להרכיב  היה  אפשר 
מציטוטים הלקוחים מתוך סרטים שנעשו כבר 

עבודות  שנות  שלוש  מצריך  היה  זה  בעבר. 
פרך, תקציב גדול יותר מכפי שעמד לרשותי, 
וחוץ מזה, אני חייב להודות שאיני רואה עצמי 
בדמות קדוש מעונה, כלוא שלוש שנים רצופות 
בחדר העריכה. מה עוד, שקהל צופים לפרויקט 
מן סוג הזה הוא מן הסתם מוגבל מאוד. אף על 
פי כן, הצלחתי לדחוס לתוך 'הדוד מאמריקה' 

26 ציטטות מסרטים שונים". 
מה שרנה ביקש לעשות בסרט הזה הוא להדגים 
אינו  האדם  של  המדומה  החופש  כמה  עד 
הטבעיים,  לדחפים  שלו  הכניעה  ביטוי  אלא 
שהושפעו על-ידי המקום, אורח החיים, דעות 
קדומות שנרכשו במהלך הזמן, השקפות עולם 
שכל אדם מאמץ לעצמו, וכמובן התקופה שבה 
יותר, הוא  זאת טוב  כדי להדגים  חיים.  אנחנו 
המצלמה,  מול  להשתמש,  לאבורי  את  הזמין 
בעכברי מעבדה שבאמצעותם הוא הגיע לתזות 
המסקנות,  הסקת  תהליך  את  להסביר  שלו, 
רנה  מוסיף  התיאוריה,  להדגמת  ובמקביל 
שלושה סיפורים שלכאורה )אבל רק לכאורה( 
אינם קשורים זה לזה. סיפור אחד נוגע למנהל 
כי  החרדה  עם  שמתמודד  טקסטיל  במפעל 
על  הוא  השני  פעילותו,  את  יצמצם  משבר 
על  לוותר  שנאלצת  אופנה  ומעצבת  שחקנית 
מאהבה משום שאשתו הגוססת זקוקה לעזרתו, 
ניצב  קרייריסט  פוליטיקאי  בשלישי,  ואילו 
התברר  לצמרת.  בדרכו  מכריע  צומת  מול 
המתנהלים  העכברים  בין  האמיץ  הקשר  כי 
האדם  בני  לבין  המעבדה  של  המבוכים  בתוך 
אלא  הגיוני,  רק  לא  הוא  בחיים  שמתרוצצים 
גם משעשע ומשכנע עד כדי כך שהסרט, נטול 
עלילה רציפה ונראה ממש כמו תרגיל מעבדה, 
מן  ומגוון  רחב  אוהדים  לקהל  לדבר  הצליח 
הרגיל, שאינם ממהרים בדרך כלל לראות את 
סרטיו של רנה, אבל נהנו הפעם הנאה רבה מן 

האירוניה הטמונה בתוך המסרים.
 ,)1983( רומאן"  הם  "החיים  הבא,  הסרט  גם 
הוא  יותר,  ואוורירי  פתוח  שנראה  למרות 
העלילה  מעבדה.  של  עניין  רבה  במידה 
ובכל  מקבילים,  מישורים  בשלושה  מתנהלת 
האידיאלית  הנוסחה  אחרי  חיפוש  מהם,  אחד 
ומאושרים.  מושלמים  חיים  אל  אותם  שתביא 
)לפני  כך  כל  רחוק  הלא  העבר  אחד,  במישור 
מנסים  הראשונה(,  העולם  מלחמת  ואחרי 
השני,  במישור  וסמים,  מיסטיקה  של  נוסחה 
ההווה, פתרון שאמור להיחשף בקונגרס מדעי 
הנערך באותו המקום, כעבור 60 שנה, ובו דנים 
בחקר התנהגות האדם ושיטות החינוך שישפרו 

בהווה,  הוא  גם  שלישי,  מישור  עתידו.  את 
מתנהל בדמיון של הילדים, ומומחש באמצעות 
שלושת  על  מתרחש,  כולו  הסרט  אנימציה. 
שבנה  למראה  סהרורית  בטירה  המישורים, 
כביכול הרוזן פורבק, אשר הקדיש את כל הונו 
הרב כדי לגלות את האושר האמיתי. בקיצור, 
שלושה תרגילים שבהם נאספים אבות-טיפוס 
המייצגים, כל אחד בנפרד, מיגזר חברתי ונפשי 
מסוים. ממש סרט מדעי, או אולי מוטב לומר 
מדע-בדיוני. מה שחסר כאן, אלה הם העכברים 
של לאבורי, שידגימו בדיוק במה מדובר. מובן 
וברור,  יכול להיות סוף סגור  כזה לא  שלסרט 
אבל בכל מקרה, זה חלק בלתי-נפרד מן הגישה 
פתוחה  דלת  תמיד  שמשאיר  המדען  רנה,  של 

בפני אופציות עתידיות שלא הובאו בחשבון. 
ועוד מלה לכל מי שמבקש, בסרטים אלה ובכלל 
ומפורטת  מדויקת  פרשנות  למצוא  בסרטיו, 
של  התשובה  להלן  מעמד.  ולכל  סצינה  לכל 
רעיון  לכל  ער  להיות  מנסה  "אני  רנה:  אלן 
זה  אם  בין  בו,  להיתקל  עשוי  שאני  מקרי 
ולמצוא  העריכה,  או  הצילום  הכתיבה,  בשלב 
לו מקום מתאים בסרט. זה כנראה פועל יוצא 
לכל  נערותי,  מימי  עוד  שרחשתי,  החיבה  של 
והאחרים,  ברטון  אנדרה  הסוריאליסטים, 
האוטומטית.  הכתיבה  לכנות  נהגו  שהם  ולמה 
אם אני נתקל בדימוי כלשהו פעם אחת ואחר 
כך שוכח, סימן שאפשר לוותר עליו. אם הוא 
חוזר אלי שוב ושוב, גם אם איני יכול להסביר 
פשרו, זה ימצא בסופו של דבר את מקומו בתוך 
לכך  ביותר  טובה  דוגמה  עושה".  הסרט שאני 
היא החפרפרת המחייכת שצצה מדי פעם בין 

הפרקים בסרטו האחרון, "החיים של ריילי". 

מוסיקה קאמרית
הנוסחה של טריפו שוב פועלת. מסרט פתוח, 
עובר  רנה  ושמש,  אור  שטוף  רב-משתתפים, 
)1984( — הצגה קאמרית,  מוות"  ל"אהבה עד 
בשעות  לרוב  בפנים,  כולה  כמעט  המתרחשת 
שני  העלילה  כשבמרכז  נידח,  בכפר  הערב, 
זוגות בלבד, ארכיאולוג וביולוגית, שניהם אנשי 
מדע, ומולם בעל ואשה, שניהם אנשי דת. הסרט 
אמיתי  במוות  ומסתיים  מדומה  במוות  מתחיל 
שבעקבותיו תבוא אולי גם התאבדות. בסך הכל 
טרגדיה קודרת שממנה עולות סוגיות כמו "מה 
זאת אמונה", "האם המוות הוא הסוף או תחנה 
קץ  לשים  לאדם  מותר  "האם  ארוכה",  בדרך 
עד  להיות  אהבה  יכולה  כמה  "עד  או  לחייו", 
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מוות". בקיצור, נושאים אבסטרקטיים כבדים, 
אין כאן שום סיבה לחייך, אלא אם כן מבחינים 
בפרטים קטנים, בהערות עוקצניות שמזכירות 
שוב לצופה כי מדובר במעבדה ולא במציאות, 

בשחקנים ולא בדמויות חיות. 
ולכן  פורמליסט,  הכל  בסך  שאני  חושב  "אני 
היא  אם  בין  יצירה,  מול  יותר  טוב  מגיב  אני 
הקונצרטים,  באולם  או  במוזיאון  בתיאטרון, 
רנה  הסביר  וברורה",  מוגדרת  צורה  לה  שיש 
עניין  שום  לי  שאין  "מאחר  טוביאנה.  לסרז' 
חושב  ואינני  התסריט  את  בעצמי  לכתוב 
התסריטאי  מן  מצפה  אני  לכך,  מוכשר  שאני 
שאני  לצורה  נאמן  שיישאר  איתי  שעובד 
לעורר  אי-אפשר  לדעתי,  לסרט.  לתת  מתכוון 
שאין  ביצירה  צופה  אצל  והתרגשות  תגובה 
דוגמאות  ודאי  יש  משלה.  מוגדרת  צורה  לה 
רבות שמראות את ההיפך, אבל זאת ההרגשה 
ב'אהבה  לבדוק  שניסיתי  מה  שלי.  הפרטית 
אבל  מדי,  יומרני  פרויקט  זה  אולי  מוות',  עד 
באמצעות  סיפור  לספר  הוא  מעניין,  אתגר 
רקע  לליווי  רק  לא  משמשת  אשר  המוסיקה, 
אלא  הדמויות,  של  הרגשות  את  מדגישה  או 
משלימה  והיא  מהעלילה  אינטגרלי  חלק  היא 
יהיה  שאפשר  להבטיח  רציתי  לכן  אותה. 
להאזין למוסיקה כמות שהיא, בלי שום קישוט 

מצעידים  והמוסיקה  כלומר שהשחקנים  נוסף, 
קדימה את הסיפור קדימה, זה לצד זה, אבל אף 
פעם לא ביחד. כאשר השחקנים משחקים, אין 
מקומם,  את  תופסת  המוסיקה  כאשר  מוסיקה, 
שלג  פתיתי  אלה  המסך  על  שרואים  מה  כל 
ותו לא. יש בזה אתגר רציני, והקפדנו בנושא 
עד כדי כך שהשחקנים היו צריכים לסיים כל 
סצינה בטונליות מסוימת שמתחברת למוסיקה 
בסיקוונס הבא, שבאה לתפוס את מקומם. לא 
פעם היינו צריכים אפילו לשנות את הדיאלוגים 

כדי להגיע לטונליות הזאת".
את המוסיקה לסרט כתבה האנס וורנר הנצה, 
של  המובילים  המודרניים  המלחינים  מן 
סימפונית  מוסיקה  אופרות,  שכתב  התקופה, 
שרנה  השנייה  הפעם  זאת  קאמרית.  ומוסיקה 
עבד איתו, אחרי "מוריאל". "המוסיקה נכתבה 
אמנם אחרי הצילומים, אבל הנצה קיבל ממני 
של  המבנה  לגבי  כך  כל  מפורטות  הוראות 
נהג  שהוא  "עד  רנה,  סיפר  וקטע",  קטע  כל 
להתלוצץ ולומר לי שכל מה שחסר זה שאציין 

גם באיזה סולם הוא צריך לכתוב את זה".
ניסוי  כאל  לסרט  עצמו  רנה  התייחס  כמה  עד 
מעבדה אפשר ללמוד גם מן העובדה, שלא היו 
לו אף פעם אשליות לגבי הסיכויים המסחריים 
של הסרט )"אני מודע לעובדה שזה סרט קיצוני 

שלא יתקבל יפה בקולנוע"(, אבל כמו בפעמים 
רבות בעבר, התמזל מזלו גם הפעם עם מפיק, 
יותר  ביוקרה  מעוניין  שהיה  קרמיץ,  מרין 
מאשר ברווחים שהוא עשוי להביא למשקיעים.
מאחורי הקלעים של סרטו הבא של רנה, "מלו" 
שחקני  ארבעת  את  שוב  אסף  שבו   ,)1986(
אזמה,  סבין  ארדיטי,  פייר  מוות",  עד  "אהבה 
להתלוצץ  נהגו  ארדן,  ופאני  דוסוליה  אנדרה 
ולומר שאם הצופים לא באו לראות את הסרט 
הקודם, מגיע להם לקבל אותו עוד פעם. אכן, 
הדמיון בין שני הסרטים מזדקר לעין. "אהבה 
אינו  אבל  מצולמת,  כהצגה  נראה  מוות"  עד 
שלא  מחזה  פשוט  הוא  "מלו"  לעומתו,  כזה, 
לערוך  רק  תסריט,  לו  לכתוב  צורך  כלל  היה 
את הדיאלוגים של ההצגה המקורית ולהתאים 
אותם לקולנוע. הכל צולם בתוך תפאורות של 
אפילו  ויש  קולנוע,  באולפן  שנבנו  תיאטרון 

מסך שעולה ויורד.
הסכים  אולי,  מצולם?  תיאטרון  סתם  מה,  אז 
רנה, עד שהצופה יגלה שיש כאן דברים שאי-
אפשר לעשות בתיאטרון, ואז יבין את ההבדל. 
לא רק במרחק שהמצלמה מוצבת מן הדמויות, 
בפני  פריים  בכל  הדמויות  בהרכב  רק  לא 
הסצינות  ערוכות  שבו  בדרך  רק  ולא  עצמו, 
שבה  בדרך  למשל,  גם,  אלא  יחד,  ומתחברות 

< פייר ארדיטי, סבין אזמה ואנדרה דוסוליה )בגבו למצלמה( ב"מלו" )1986(
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הוא מצלם ומאיר כל אחת מן הסצינות. "אינני 
מאמין במקורות אור ריאליסטים", הוא הצהיר 
לאווירה  יתאים  שהאור  רוצה  "אני  פעם.  לא 
בצד  חלון  יש  אם  וגם  הסצינה,  של  המיוחדת 
אחד של התפאורה, אין זה אומר שהאור צריך 
אנטי- היא  הזה  בסרט  התאורה  משם.  לבוא 
ריאליסטית, לפעמים שינינו את מקורות האור 
12 או 13 פעם במהלך אותה הסצינה, ואני רק 
רוצה לקוות שלא מרגישים בכך וזה לא מפריע 
שמעניין  האתגרים  מאותם  אחד  זה  לצופה. 

אותי להתמודד אתם". 
צולם  אכן  אחת(  לסצינה  )פרט  כולו  הסרט 
בתוך אולפן, אבל בניגוד מוחלט לסרט הקודם, 
מתוך  לציטטה  )פרט  כלל  מוסיקה  בו  אין 
וזאת  ברהמס(,  של  ופסנתר  לכינור  סונטה 
למרות שלפחות שתיים מתוך ארבע הדמויות 
אחד  מקצועיים.  מוסיקאים  של  הן  המרכזיות 
נוצצת,  קריירה  בעל  וירטואוז  סולן  הוא  מהם 
זוגתו  סימפונית,  בתזמורת  ראשון  כנר  השני 
בסולן  שמתאהבת  חובבת  פסנתרנית  היא 
ואינה יודעת איך להינתק מן הבעל שאינו יכול 
אבל  קלאסי,  אהבה  משולש  בלעדיה.  לחיות 
אם לוקחים אותו ברצינות, מדובר בו בעניינים 
משמעות  מסירות,  נאמנות,  כמו  כבדי-משקל 

האמת והתועלת, או אולי הנזק שבה. 
ז'אן-לואי  רנה,  של  הסוכן  אז  כבר  שהיה  מי 
מוות",  עד  "אהבה  בעקבות  לו,  הציע  ליווי, 
לביים משהו לתיאטרון. רנה, שחיבב מאוד את 
הנרי ברנסטיין, מחזאי שהיה באופנה בתקופה 
שבין מלחמות העולם ובינתיים נשכח לחלוטין, 

חשב שִמן ראוי להחיות אותו שוב על הבמה, 
אבל כאשר הסתבר לו שיצטרך להמתין לפחות 
שנה עד שיוכל לקבל את כל השחקנים שהוא 
רוצה, שהיו עסוקים בינתיים בהצגות אחרות, 
אפשר  כי  סרט,  מזה  לעשות  שעדיף  החליט 
לצלם בשעות היום, כששחקני תיאטרון פנויים. 
אבל מי המפיק המטורף שיהיה מוכן להשקיע 
להביא  הבטיח  ליווי  מצולמת?  בהצגה  כסף 
אחד כזה, ואכן, תוך יומיים בא עם הצעה של 
מרין קרמיץ, שמוכן להיכנס להרפתקה בתנאי 
כדי  יום.  מ-20  יותר  יימשכו  לא  שהצילומים 
לפצות את רנה, הבטיחו לו כמה שבועות של 
האולפן  בתוך  חזרות  מזה,  יותר  ועוד  חזרות, 
בו יצולם הסרט, חלקן אפילו בתוך התפאורות 
שלו  והשחקנים  רנה  בנייתן.  כדי  תוך  עצמן, 
נעתרו להצעה למרות הסיכונים הכרוכים בה, 
השחקנים הבטיחו לא לטעות בטקסט, רנה נדר 
לא לצלם סצינות יותר מפעם אחת, חוץ ממקרי 
חירום, והסרט, "מלו", אכן הושלם תוך 22 יום. 
ויחיד,  אחד  השוט  בגלל  רנה,  הסביר  זה,  גם 
אלא  באולפן,  צולם  שלא  ההתאבדות,  סצינת 
היינו  לגמרי.  הסתבכנו  "שם  הסיין.  גדת  על 
צריכים לסיים ב-10 בערב והמשכנו לצלם עד 
האולפן,  מן  שיוצאים  ברגע  בוקר.  לפנות   4
את  שמונעות  צפויות  לא  הפרעות  תמיד  יש 
העבודה המסודרת. זה יכול להיות סתם קבצן 
כדי  בכך  די  אבל  המצלמה,  לפני  שעובר 

שנצטרך להתחיל הכל מהתחלה".

איוורור קל
הביתה"  רוצה  "אני  ההיפוכים,  לחוק  בהתאם 
בצורה  המוחלט,  ההיפך  באמת  הוא   )1989(
ובתוכן, מן המלודרמה המצולמת של ברנסטיין. 
מרין קרמיץ, שחיפש חומר שונה, הגיש לרנה 
מי  עם  ושאל  ומחזאים,  סופרים  של  רשימה 
רנה  בין השמות מצא  לעבוד.  רוצה  היה  מהם 
ז'ולס פייפר, ששמו הלך לפניו באמריקה  את 
בעיתונות  שפירסם  הקריקטורות  טורי  בזכות 
 42 במשך  ווייס"  ב"ווילג'  הופיע  שלו  )הטור 
במחזות  וגם  ברומנים,  קומיקס,  בספרי  שנה(, 
חן  מאוד  שמצאו  קטנות"(,  "רציחות  )ביניהם 
בעיניו של רנה, מה עוד שרנה, מעריץ מושבע 
של טורי קריקטורות וספרי קומיקס )"לא של 
כולם", הוא אהב תמיד להדגיש(, שימש במשך 
לספרות  המוקדש  מוזיאון  אוצר  שנים  כמה 
הסכימו  נפגשו,  כאשר  זאת,  למרות  הזאת. 
או  בקומיקס  להתעסק  שלא  מראש  ביניהם 
שעשוי  אחר  משהו  יחד  וחיפשו  בקריקטורות, 
פייפר  לעניין את שניהם. בשלב מסוים הציע 
בחופי  לבקר  שחוזר  אמריקאי  על  תסריט 
נורמנדי, אליהם פלש עם בנות הברית במלחמת 
בו  שעולים  הזיכרונות  ועל  השנייה,  העולם 
לשוב  רצה  שלא  רנה,  לפאריס.  משם  בדרכו 
ולעסוק בזיכרון פעם נוספת, דחף את הפרויקט 
לכיוון ביקור בפאריס של מי שהיה פעם בעל 
באמריקה,  היומית  בעיתונות  קריקטורות  טור 

ובינתיים כמעט נשכח. 
המפגש בין המאייר האמריקאי הקשיש )ליהוק 
מפתיע: במקום לקחת שחקן מקצועי, הוא בחר 
את אדולף גרין, מי שכתב את השירים לסרטים 
של  הלהקה"  "קרון  ביניהם  רבים,  מוסיקליים 
לכתבי  מומחה  אקדמאי,  לבין  מינלי(  וינסנט 
ז'ראר  פחות,  לא  מפתיע  )ליהוק  פלובר 
בקצב  שיתנהל  לעימות,  הוביל  דפארדייה(, 
 Screwball( של קומדיה אמריקאית מטורפת 
המביטים  עולמות  שני  בין   ,)Comedies
בתרבות מזוויות הפוכות. בו זמן שהאמריקאים 
מתייחסים בזלזול לכל עניין האיור העיתונאי 
לעומת  חשיבות,  חסרת  אמנות  בו  ורואים 
הגבוהה,  האירופית  לספרות  שלהם  ההערצה 
רנה,  גם  כמובן  וביניהם  באירופה,  רבים 
נופלים  שאינם  אמנים  האלה  במאיירים  ראו 

בחשיבותם מבלזאק ומפלובר. 
ההפקה דרשה צילומי חוץ רבים, שרנה לא חיבב 
במיוחד, משאבים משמעותיים, וימי צילום רבים. 
אבל למרות שני הפרסים שהוענקו לו בפסטיבל 
בקיתון  התקבל  הביתה"  רוצה  "אני  ונציה, 

< סבין אזמה ואנייס דז'אוי ב"החיים הם שיר" )1997(
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והן  בצרפת  הביקורת  על-ידי  הן  צוננים  של 
באמריקה, אולי משום שרבים מן הכותבים ראו 
את בבואתם, ובעיקר את דעותיהם המקובעות, 
מוצגות בסרט בצורה נלעגת. הכישלון המסחרי 
עמוק,  למשבר  קרמיץ  של  החברה  את  הכניס 
והיא חזרה לפעילות תקינה רק אחרי 18 חודש. 
 ,DVD להפצת  הסרט  כשיצא  שנה,   20 כעבור 
שנסתרו  מעלות  לגלות  הביקורת  התחילה 
"ההומור  מן  והתפעלה  לכן,  קודם  מעיניה 
המטורף" שבו. ככה זה, כמו שאומר רנה עצמו, 
"מה שמצחיק  במיוחד,  ז'אנר קשה  זה  קומדיה 
אחד לא מצחיק את האחר, ומה שמצחיק היום 

לא יצחיק בהכרח גם מחר". 
זקוקות  היו  בשוק  רנה  של  המניות  גם 
הארוך  לסרטו  שניגש  ולפני  שיקום,  לתקופת 
)ביניהם  במאים   29 עם  יחד  השתתף  הבא, 
ברטראן  אקרמן,  שנטל  שרו,  פטריס  גודאר, 
טברנייה  ברטארן  גבראס,  קוסטא  בלייה, 
בשם  קצרות,  אפיזודות  באסופת  ואחרים( 
על-ידי  הופק  הסרט   .)1991( השיכחה"  "נגד 
אמנסטי, וצריך היה להזכיר לעולם שורה של 
אסירים היושבים בבתי כלא, בכל רחבי העולם, 
וממתינים שייעשה להם צדק. במסגרת הזאת, 
בחר רנה לפנות ישירות לפידל קסטרו בבקשה 
גונזלז  אסטבאן  בשם  פוליטי  אסיר  לשחרר 
שנה  מכן(.  לאחר  שנים  כמה  שוחרר,  )שאכן 
לאחר מכן, הוא עדיין לא שב לסרטי הקולנוע, 
להכין  כדי  הנאמן  שחקניו  בצוות  נעזר  אבל 
ג'ורג'  על  תיעודי  סרט  הצרפתית  לטלוויזיה 
גרשווין, שצורף לסידרה בשם "האנציקלופדיה 

האודיו-ויזואלית". 

מקורות אחרים

לדוג  העדיף  רנה  נלמד.  הלקח   ,70 גיל  אחרי 
אצל  השראה  חיפש  הוא  יותר.  שקטים  במים 
אייקבורן.  אלן  ומצליח,  פורה  בריטי  מחזאי 
שנה  מדי  לבקר  ונהג  ממחזותיו,  התפעל  רנה 
אייקבורן  גר  שם  באנגליה,  סקארבורו  בעיר 
ושם הוא מעלה בקביעות את מחזותיו בהצגות 
ניצבת  שלו  שהבמה  תיאטרון  בתוך  בכורה, 
יושב סביבה. חיבתו של  במרכז האולם הקהל 
רנה למקום הניעה אותו, בשנת 1998, לערוך שם 
נשוי  היה  לכן  )קודם  השניים  נישואיו  טקס  את 
לפלורנס מאלרו, בתו של הסופר הצרפתי הגדול( 
ולשאת לאישה את סבין אזמה, אחרי שנים רבות 
פעם  השתתפה  אף  )אזמה  משותפת  עבודה  של 

באחת ההצגות שהעלה שם אייקבורן(. 

שיתוף הפעולה בין השניים, שלא היה באמת 
שיתוף פעולה כי אייקבורן נתן את הרשות ורנה 
"מעשנת/לא  עם  התחיל  היתר,  כל  את  עשה 
מעשנת" )1993(. במקור זו סידרה של 8 מחזות 
שמתחילים  אינטימיות"(  )"שיחות  נפרדים 
כולם באותו מעמד, כל אחד מהם מוביל, בדרך 
שונה, ל-16 סופים אפשריים שונים. אייקבורן 
כתב את המחזות בשנים 1983-1982, ויש בהם, 
בסך הכל, רק 10 דמויות שונות, ושני שחקנים 
השתמש  רנה  כולם.  את  לגלם  אמורים  בלבד 
סופים   12 רק  לו  יש  לכן  ה-8,  מתוך  ב-6 
אפשריים. הוא צימצם כ-12 שעות של דיאלוג 
לסרט בשני חלקים, שאורכם הכולל קרוב ל-5 
נשאר  אבל  בדרך,  אחת  דמות  השיר  שעות, 
שחקנים  שני  אייקבורן:  של  לעקרון  נאמן 
בלבד. אצל אלן רנה, סבין אזמה ופייר ארדיטי 

מגלמים את כל הדמויות. 
הכול צולם בתפאורה אחת, שעוצבה בדייקנות 
אובססיבית על-ידי סולניה כדי שתיראה בדיוק 
כמו גן אנגלי על כל פרטיו, ויחד עם זה לא יהיה 
שום ספק שמדובר בתפאורה ולא בגן של ממש. 
כדי  בריטיים  חייטים  אצל  הוזמנו  התלבושות 
שיהיו אותנטיות על כל פרטיהן. אפילו צריחות 
אמורה  בה  בריטית,  בעיירה  הוקלטו  השחפים 
בריטיים  שחפים  שמא  להתרחש,  העלילה 
הדיאלוגים  השאר.  מכל  אחרת  מצלצלים 
הועברו על-ידי ז'אן פייר באקרי ואנייס דז'אוי, 
מצליח  צרפתי  שחקנים-תסריטאים-במאים  זוג 
לסאטירה החברתית שמשתקפת  ומעבר  ושנון, 
ממערכת היחסים בין הדמויות, יש כאן גם הרהור 
הבדיוני,  המדע  של  העולם  מן  מוכר  היפותטי, 
על הדרך שבה אירוע זעיר וחסר חשיבות יכול 
לשנות חיים שלמים. כל הסאגה הזאת מתחילה 
כאשר אשתו המותשת של מנהל בית ספר כפרי 
על  סיגריות  חפיסת  רואה  ביתה,  לגן  יוצאת 
ובהתאם  אחת.  תדליק  אם  ומתלבטת  השולחן, 
להחלטתה, אם תדליק אם לאו, עשויים חיי כל 
על-ידי  מגולמות  כולן  )כאמור  הדמויות  שאר 

שני שחקנים( להשתנות בהתאם. 
אזמה  מבריק.  ספק  ללא  הוא  עצמו  התרגיל 
ספק  שום  אין  הבמה,  על  ניצבים  וארדיטי 
לגבי זהות הדמויות שהם מגלמים, אחר כך הם 
אחרת,  כדמות  שונה,  בלבוש  וחוזרים  יוצאים 
ואיש אינו מתבלבל, עד כדי כך ברורה ההגדרה 
מבריק,  הדיאלוג  עצמה.  בפני  דמות  כל  של 
מה שמתנהל לפני המצלמה ומה שקורה מחוץ 
המידה,  באותה  חשוב  שלה  הראייה  לתחום 
הנסתר  את  לשלב  הוא  הצופה  תפקיד  כאשר 

הווירטואוזיות  מן  ההתפעלות  הנראה.  עם 
אזמה,  רנה,  לקיר:  מקיר  הייתה  המבצע  של 
המהממת  התפאורה  ודז'אוי,  באקרי  ארדיטי, 
זכו  ברטה,  רנאטו  של  והצילום  סולנייה  של 
מתי  )וכי  טענות  היו  ואם  לשבחים.  כולם 
ולצינה  ההצגה,  לאורך  בעיקר  נגעו  הן  אין?(, 
על  משרה  השכלתן  שרנה  האינסטינקטיבית 
מן הצורה מסכנת  המפגן שלו, כשההתפעלות 

את המשמעות של התוכן.
שיתוף הפעולה עם הצמד באקרי-דז'אוי מצא 
חן בעיני רנה עד כדי כך, שהוא המשיך אותו 
גם לסרט הבא, "החיים הם שיר" )1997(, שוב 
שינוי דרסטי, לכיוון שונה ובלתי-צפוי. במקום 
בפעם  פעם  מדי  פורצים  השחקנים  דיאלוגים, 
בשירה, לא שירים שנכתבו במיוחד לסרט, אלא 
אוסף של שאנסונים פופולריים המהווים חלק 
מן ההוויה של הרחוב הצרפתי. ולא שהשחקנים 
שרים, הם רק מניעים את השפתיים כאשר פס 
הקול משמיע למעשה את ההקלטה המקורית 
של אותו שיר, יהיה זה בקולה של אדית פיאף 
או אפילו ג'וזפין בייקר, למרות גיל ההקלטות, 
וכשמסתיים השיר, הם ממשיכים לדבר כרגיל, 
הדיאלוג  מן  חלק  הוא  עצמו  השיר  כאילו 
כתחליף  עצמם  את  מוכיחים  השירים  שלהם. 
לתיאור  עדיף,  אפילו  קרובות  ולעיתים  ראוי, 
הלכי הרוח של הדמויות, לעומת כל הדיאלוגים 
בסרט  להופיע  אמורים  שהיו  המתוחכמים 
קונבנציונלי. באקרי ודז'אוי לא הסתפקו הפעם 
בכתיבת התסריט והדיאלוגים, הם הצטרפו גם 
כשחקנים, לצד הלהקה הקבועה של רנה, אליה 
נוסף שחקן חדש אחר, למברט וילסון, שעתיד 

להופיע שוב גם בסרטים הבאים. 
מקדישה  הסרט  בהתחלת  שמופיעה  כותרת 
באותה  שנפטר  פוטר,  דניס  של  לזכרו  אותו 
שנה. ואכן, היו מבקרים שכינו אותו "הבלשים 
הטלוויזיונית  הסידרה  לזכר  המזמרים", 
רנה  של  הסרט  עלילת  פוטר.  של  המהוללת 
נשמעת כמו הפלונטר נוסח פיידו, אותו סוג של 
היום  עד  שמצליחות  מבריקות  קומדיות-מצב 
בפאריס, עם טעויות ובלבולים וסיבוכים מכל 
הסוגים, מקושטים בהברקות לשוניות ומוגשים 

בקצב מזורז. 
בלי להיכנס יותר מדי לפרטי העלילה, מעניין 
הולכת  רנה  של  הלב  תשומת  כיצד  לראות 
השאלות  כל  עם  הביניים,  גיל  בבני  ומתרכזת 
של  לרוח  בהמשך  לכך.  הנלוות  הקיומיות 
אייקבורן מן הסרט הקודם, הוא בודק מה קורה 
הבדידות,  בסכנת  לחוש  שמתחילים  לאנשים 
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או  אמיתיות  מחלות  של  מאובססיות  סובלים 
חיי  על  שאלות  עצמם  את  שואלים  מדומות, 
מאחורי  יחד.  מדי  רבות  שנים  אחרי  משפחה 
החיוכים הרחבים שבסרט, המוגדר לכל הדעות 
למי  ואפל,  מריר  צד  גם  מסתתר  כקומדיה, 

שרוצה להבחין בו. 
המבקר  עשה  התקופה  באותה  מעניין שבערך 
על  דוקומנטרי  סרט  תומא  פרנסואה  הצרפתי 
שכתב  בספר  מדובר  דיוק,  לייתר  רנה.  אלן 
קודם לכן, ובו 12 ראיונות עם האנשים שהירבו 
לעבוד במחיצתו של רנה במהלך השנים. הסרט 
של  יחד  וחיבור  שיחזור  פשוט  הוא  התיעודי 
במקרה,  שלא  או  במקרה,  האלה.  הראיונות 
וגם שם הסרט הוא "בית המלאכה  שם הספר 
מלאכה,  בית  מעבדה,  אולפן,  רנה".  אלן  של 
לא משנה איך מגדירים זאת, העיקר שזה יהיה 

מקום סגור שבו יוכל לעבוד ללא הפרעה. 
שרנה  הבא  התרגיל  לעבוד.  המשיך  והוא 
את  אחרת  לכנות  קשה  כי  ללהקתו,  ייעד 
נראה  לסרט,  מסרט  אליו  שמתלווה  הצוות 
לפני  לעצמו  שלקח  פסק-זמן  כאינטרמצו, 
שהמשיך הלאה. כמי שלא פעם הצהיר כי אין 
זמן  כל  אחר,  או  כזה  לז'אנר  עדיפות  בעיניו 
התיאטרון  לארכיוני  חזר  שוב  עובד,  שהוא 
הראשונה,  העולם  מלחמת  אחרי  השנים  של 
ומצא שם את מחזמר של אנדה בארד ומוריס 
מעין  השפתיים",  על  "לא   ,1926 משנת  איוון 
ז'אק  פעם  שכתב  לאופרטות  מאוחרת  מחווה 
אופנבך. רנה החליט שזה מתאים לו, עשה מזה 
)"לא על  סרט מבלי להחליף אפילו את השם 

השפתיים", 2003(, ולא החליף בו שום דבר. זה 
סיפור מוסיקלי על איש עסקים צרפתי מצליח 
שהוא  עד  אשתו,  נאמנות  על  מאוד  שסומך 
האמריקאי,  שותפו  להיות  שעתיד  במי  נתקל 
לאשתו,  נשוי  פעם  היה  הזה  שהשותף  ומגלה 
כשהיא ביקרה באמריקה. כשעזבה את ארצות 
הברית לא טרחה אפילו להתגרש, באה לצרפת 
את  מוצאת  היא  עכשיו  והנה  מחדש,  ונישאה 

עצמה נשואה חוקית לשניהם. 
ארדיטי הוא הבעל, אזמה היא אשתו, ולמברט 
את  מסבכת  שהופעתו  האמריקאי  הוא  וילסון 
ואילך,  מכאן  שלהם.  המאושרים  הנישואים 
תסבוכת רומנטית )יותר מאחת(, מלווה במסיבות 
עין  בקריצת  לרוב.  חברתיים  ומפגשים  נוצצות 
ובאופן  זמנית  ללהקתו,  רנה  מוסיף  צפויה  לא 
שהייתה  טוטו,  אודרי  את  גם  הכלל,  מן  יוצא 
בצרפת,  המבוקשות  הכוכבות  אחת  זמן  באותו 
נוספת,  וקריצה  ב"אמלי".  הופעתה  אחרי 
בתפקיד  מופיע  קול  דארי  הוותיק  הקומיקאי 

אשה, מנהלת בית רכלנית וקנטרנית. 
באופרטה  רנה  מצא  בדיוק  מה  ברור  לא 
עצם  מלבד  הבד,  אל  להחזירה  צורך  שהרגיש 
ההצהרה שלו, עליה חזר לא פעם, שמבחינתו 
יש  חשובה,  לא  ואמנות  חשובה  אמנות  אין 
דברים  אמר  הוא  מתה.  ואמנות  חיה  אמנות 
הביתה",  רוצה  ל"אני  בהקשר  גם  דומים 
כשנשאל מדוע הוא מבזבז את זמנו על ז'אנרים 
רבים  לדעת  ל"מלו",  בהקשר  וגם  משניים, 
יצירה  עניין. כאשר  מלודרמה מסחרית חסרת 
חיה, טען רנה, אין זה משנה אם מדובר בבישול 

הז'אנר  זאת,  לעומת  סימפוניה.  בהלחנת  או 
ביצירה  חיים  רוח  יפיח  לא  ביותר  היומרני 
שחי  מה  הדגיש,  הוא  אישי,  עניין  זה  מתה. 
אין  אבל  השני,  בעיני  מת  הוא  האחד  בעיני 
לאופרטה  התייחס  רנה  הזה,  שבמקרה  ספק 
ויתר  הוא  הדרושים,  והשובבות  החיבה  בכל 
על שירות של תסריטאי, וכמו ב"מלו", נשאר 
צמוד לטקסט ולמוסיקה המקוריים. והתוצאה, 
אלגנטית וחביבה, מוכיחה שגם בגיל 81 יש מי 

שיודע להשתעשע לשם שעשוע בלבד.

מן הלב

רנה  אלן  של  האחרונים  הסרטים  ארבעת  את 
סוף  הראשונים  לשני  כאפילוג.  לראות  אפשר 
פתוח, הראשון לא מעודד, השני רומז שהחיים 
הגיעו לקיצם. שני האחרים מסתיימים ליד הקבר 
הוא  האחרונים  בשלושת  הראשית.  הדמות  של 
הרחיק לכת עד כדי כך שנטל לעצמו גם קרדיט 
ממנו  להימנע  שהתעקש  דבר  תסריטאי,  של 
אלכס  בדוי,  בשם  חתם  הוא  אמנם  לכן.  קודם 
רוול, אבל שיתוף הפעולה שלו עם התסריטאי 
מן  היה שונה במהותו  לא  הרביה,  לורן  האחר, 
אחרים.  תסריטאים  עם  תמיד  עבד  שבה  הדרך 

הוא מציע מה לכתוב, ושותפו כותב. 
אם תרצו, אפשר לפרש את כל אחד מארבעת 
הסרטים האלה כמעין פרידה, שנמשכה מעבר 
לזמן הצפוי רק משום שהסוף התמהמה. בסרט 
 ,84 בן  כבר  היה  הוא  הארבעה  שבין  הראשון 
אבל לא איש כרנה ירצה לשבת בחיבוק ידיים 
לא  כבר  שעכשיו  עוד  מה  לסוף.  ולהמתין 
הוא  אחד.  לאף  דבר  שום  להוכיח  צריך  היה 
ולכן שניים מארבעת  אהב את אלן אייקבורן, 
סרטיו הם עיבודים של מחזותיו. הראשון הוא 
"חרדות פרטיות במקומות ציבוריים", בגרסתו 
כמו  ושלא   ,)2006( "לבבות"  שמו  הקולנועית 
מועברת  העלילה  מעשנת",  לא   / ב"מעשנת 
המבנה  באולפן,  מצולם  הכל  שוב,  לפאריס. 
הדרמטי מכיל 54 סצינות, כמו המחזה המקורי, 
כל  שיורד  שלג  זה  עליהם  הוסיף  שרנה  ומה 
לכל  מבעד  מציץ  הפסקה,  ללא  בחוץ,  הזמן 
מוות".  עד  ל"אהבה  תזכורת  חלון,  ומכל  דלת 
של  האחרונה  בסצינה  דבר,  של  שבסופו  עד 

"לבבות", הוא יורד גם בפנים. 
קולנועית  גירסה  לביים  הוזמן  רנה  במקור, 
לאופרה של קורט וייל בשם "הצאר מצטלם". 
אבל כאשר המפיק גילה שחסרים לו מזומנים 
להציע  יכול  אינו  אם  רנה  את  שאל  להפקה, 

< אודרי טוטו ואיזבל נאנטי ב"לא על השפתיים" )2003(
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משהו פשוט יותר. רנה, שלא ביקר בסאקרבורו 
מה  כל  את  לקרוא  ביקש  שנים,  חמש  כבר 
ומתוך  אייקבורן,  של  המחזות  מן  שהחמיץ 
במקומות  פרטיות  "חרדות  את  שלף  זה 
במיוחד",  אותי  שהרשים  "מה  ציבוריים". 
לכתב  בריאיון  תומא  לפרנסואה  רנה  סיפור 
העת "פוזיטיף", "הוא הרצון המתמיד של כל 
המעיקה  הבדידות  מן  החוצה  לפרוץ  הדמויות 
עליהן, למרות כל המכשולים הניצבים בפניהן. 
מרבים לדבר בידענות על קשיי התקשורת בין 
האנושי  המין  שבעיית  נדמה  לי  לרעהו,  אדם 
עד  עודף תקשורת,  אלא  קשיי תקשורת  אינה 
כדי כך שכאשר היא חסרה, לא יודעים עוד איך 
להסתדר בלעדיה ומוכנים לעשות כל דבר כדי 
להחזיר אותה". והמשיך: "כל הדמויות בסרט 
הבהלה  הפרטיים,  חייהן  את  להסתיר  מנסות 
השטח,  לפני  מתחת  נשארת  בהן  שאוחזת 
הן  ואם  עצמן,  את  לחשוף  מוכנות  אינן  הן 
מרגישות צורך להתוודות ברגע של חולשה, הן 

מפסיקות מיד".
התפקידים  את  כצפוי,  תופסת,  רנה  להקת 
הראשיים, ועליה נוספו שתי שחקניות — לורה 
מורנטה האיטלקית )בגלל המבטא הזר שלה(, 
בסרט  ממנה  התרשם  )שרנה  קארה  ואיזבל 
הלהקה  מלבדן,  האסורה"(.  "האשה  בשם 
נדל"ן  סוכן  הוא  דוסוליה  במקומה.  הקבועה 
המטופל באחות צעירה ממנו )קארה(, ומחפש 
דירה לאשת עסקים זרה )מורנטה(, אותה היא 
מתכוונת לחלק עם מאהבה, שתיין מובטל ללא 
תקנה )וילסון(. מזכירתו של דוסוליה היא רווקה 
הנעולה  )אזמה(  מאמינה  וקתולית  מתבגרת 

בפולחני הדת שלה, ארדיטי הוא ברמן מזדקן 
שחי יחד עם אביו הגוסס והנרגן )שלא רואים 
באמצעות  הזמן,  כל  שומעים  אבל  פעם,  אף 
אם  האלה,  הדמויות  כל  ריש(.  קלוד  של  קולו 
"לכודות  עצמו,  רנה  של  בתיאור  להשתמש 
בתוך קורי עכביש, ודי בכך שאחת מהן תעשה 
כל  על  מייד  ישפיע  שזה  כדי  כלשהי  תנועה 
האחרים". למרות הנימה הקומית המפיגה שוב 
ושוב את העצבות שברקע, בא האפילוג העגום 
והשלג  בעצמם,  מכונסים  כולם  והלא-מעודד, 

שירד בחוץ נמצא כעת גם בפנים. 
"עשבים שוטים" )2009( הוא הרומאן הראשון 
והיחיד שהביא רנה אל הבד. הוא התפעל כל 
גאיי,  של  בספרו  שמצא  הדיאלוגים  מן  כך 
העיקרון  על  וויתר  שנכנע  עד  "המקרה", 
המקודש שלו, לא לגעת ברומאנים. זה סיפור 
העמידה  בגיל  רווקה,  שיניים,  רופאת  על 
גמלאי  ועל  ארנקה,  את  שמאבדת  )אזמה(, 
אלגנטי, נשוי ואב לילדים מבוגרים )דוסוליה(, 
שמוצא אותו. הוא מתבונן בתמונתה, מסתחרר 
חלום  טייס,  רשיון  בארנק  שיש  העובדה  מן 
כמוס שאף פעם לא הגשים, הוא מתחיל לפנטז 
אחריה  להתחקות  ומנסה  הארנק,  בעלת  על 
בעזרת שני שוטרים, קריקטורות המזכירות את 

שוטרי "קיסטון" של מאק סנט. 
רומנטית  קומדיה  כמו  נראה  זה  ראשון,  במבט 
מסוגננת, שהתנהגות גיבוריה קצת מוזרה, אבל 
אלגנטית ומעוצבת להפליא, ורק הסוף הפתוח 
מוסיקלית  יצירה  כמו  נראה  שלה  והמיסתורי 
נוסף  מבט  האחרון.  אקורד  את  בה  שקטעו 
והמלוטשת,  הצבעונית  החזית  שמאחורי  מגלה 

המקושטת בתפאורות שמאפיינות את הדמויות 
עוד לפני שהן פותחות את הפה, ובצילום שכל 
הרהורים  של  שפע  יש  ונוצץ,  בהיר  בו  פרט 
בחיים שבו  לאותו שלב  כולם  נוגים, הקשורים 
הרגע  לזיקנה,  העמידה  גיל  בין  מפריד  דק  קו 
שבו מתחילים להבין שכל מה שלא קרה עד אז, 
שבו  הרגע  בעתיד,  שייקרה  הסיכויים  מעטים 
מתחילים להתחרט על כל ההזדמנויות שהוחמצו 
ועל כל החלומות שלא התגשמו. זאת ההזדמנות 
או  אהבה  סיפור  אחר,  משהו  לנסות  האחרונה 
טיסה לשום מקום, אולי מטורף, אולי לא הגיוני, 

אבל אם לא ינסו זאת עכשיו, אז מתי? 
אהבתו של רנה לציטטות צוינה לא פעם. לכל 
היה ברור שהצללית של היצ'קוק בתוך הארמון 
מקרה,  הייתה  לא  במריאנבד"  "אשתקד  של 
ודוגמאות נוספות מן הסוג הזה אפשר למצוא 
שלא  קשה  למשל,  כאן,  סרטיו.  בכל  כמעט 
להיזכר בפרנסואה טריפו מול סצינת הפתיחה 
שבה עוקבת המצלמה אחרי רגליהן החטובות 
של נשים הצועדות על מדרכות פאריס, בדיוק 
כמו ב"גבר שאהב נשים", או לא לזהות בשמה 
מיואיר,  הגברת  בסרט,  השיניים  רופאת  של 
מנקייביץ'  ג'וזף  של  בסרטו  הגיבורה  שם  את 
"הרוח וגברת מיואיר", או את מקום הפגישה 
פריסאי  קפה  בבית  השניים  בין  הראשונה 
שבפינת רחוב פריסאית )הכל בנוי באולפן, זה 
נראה כך, וזה יפה משום שזה נראה כך(, כאשר 
בבית הקולנוע שמול הקפה מציגים את "גשרי 
טוקו-רי" של מארק רובסון, עם ויליאן הולדן 
 — ובטייסים  בטיסה  שעוסק  סרט  קלי,  וגרייס 
בדיוק החלום הנכסף של שני גיבוריו של רנה. 

< לאורה מורנטה ואנדרה דוסוליה ב"לבבות" )2006(
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"עוד לא ראיתם שום דבר" )2012( נראה כמו 
מכל  להיפרד  רנה  התכוון  שבו  אחרון  סרט 
לתיאטרון  הגדולה  אהבתו  לליבו.  שקרוב  מה 
יותר  ולשחקנים עומדת כאן במרכז. אבל עוד 
)הכמעט( בלתי-נראית של  מרכזית היא דמות 
מחזאי, שבפתיחת הסרט מודיעים לצופים שהוא 
נהרג בתאונת דרכים טיפשית. משרתו הנאמן 
בהתאם  המנוח,  של  המפוארת  לווילה  מזֵמן 
לצוואה שהשאיר אחריו, תריסר שחקנים שהיו 
לצפות  מתבקשים  הם  הקרובים.  חבריו  גם 
ניסיון  חסרי  צעירים  להקת  שבו  וידאו  בסרט 
עם  להתמודד  מסוגלים  שהם  להוכיח  מבקשת 
כתב  שהמחזאי  "אאורידיקה",  בשם  מחזה 
בנעוריו — ולהביע עליו את דעתם. מאחר שכל 
אחד מן המוזמנים הופיע במחזה, בזמן כזה או 
חשובה  ודעתם  החומר,  את  מכירים  הם  אחר, 
למחבר. כל המוזמנים מתיישבים יחד בטרקלין 
כדי  ותוך  הווידאו,  בסרט  צופים  ידיים,  רחב 
צפייה הם נסחפים בתוך זיכרון החוויות שהיו 
להם פעם, כשהופיעו באותן הסצינות. בהדרגה 
המחזה,  את  עוד  הולם  שאינו  גילם,  ולמרות 
של  והטהורה  התמימה  אהבתם  על  המדבר 
אורפאוס ואאורידיקה מן המיתולוגיה היוונית, 
לשחק  האלה  המבוגרים  השחקנים  מתחילים 

ההצגה  פעם,  ששיחקו  תפקידים  אותם  שוב 
כאשר  וחזרה,  הטרקלין  אל  המסך  מן  גולשת 
גירסאות שונות של אותן סצינות, אותן דמויות 
ואותם דיאלוגים, מתעמתות אחת עם השנייה. 
שנוכל  מחזה  חיפשנו  שוטים'  'עשבים  "אחרי 
לעבד במהירות לקולנוע", סיפר רנה, אז כבר 
נזכר  הוא  הייתר,  בין  קאן.  בפסטיבל   ,90 בן 
שראה  אנואי  ז'אן  של  "אאורידיקה"  בהצגת 
כל  "התרגשתי  ב-1942:  לכן,  קודם  שנה   70
על  שעליתי  עד  התיאטרון  מן  כשיצאתי  כך 
ברחובות  הלילה  כל  ורכבתי  שלי  האופניים 
פאריס. שבוע לאחר מכן חזרתי לראות שוב את 
ההצגה". בהמשך, הוא קרא שוב עוד כמה מן 
המחזות של אנואי, כמו "אנטואן היקר" )ממנו 
המנוח(  המחזאי  של  והאופי  השם  את  לקח 
שחקנית  גם  פעם  הופיעה  שבו  ו"התסריט", 
צעירה בשם סבין אזמה, שהייתה עדיין בחזקת 

בת טיפוחיו של אנואי. 
מטוהר  רנה  אלן  כולו  שהוא  סרט  התוצאה, 
אף  משעתיים.  יותר  קצת  של  בתרכיז  ומזוקק, 
אחד עוד לא צילם כך מחזה, ואף פעם לא שילב 
רבדים  יחד.  לו  היקרים  המוטיבים  כל  את  כך 
ההווה,  בתוך  יחד  נפגשים  עבר  זמן  של  שונים 
לתפקידים  נכנסים  הוותיקים  השחקנים  כאשר 

צפים  ימים  אותם  של  והזיכרונות  פעם,  של 
שנים  גילמו  שלא  הדמות  באמצעות  ועולים 
הם  להווה,  שייכים  והגוף  הפנים  אבל  רבות, 
או   60 או   50 או   40 בני  והם  הטרקלין,  בתוך 
יותר. פרטים ושיחות מן העבר עשויים להישמע 
ולהיראות קצת שונה בכל פעם שהפרספקטיבה 
פרספקטיבות,  ב-12  מדובר  וכאשר  משתנה, 
גם  ויש  ושיפוצים.  לתיקונים  מקום  הרבה  יש 
אופציות שונות לאינטרפרטציה של אותו מעמד 

במחזה — ואולי גם בחיים? 
גם לדבר על הפרשנות למחזה של  ויש מקום 
אנואי — פרשנותם של הצעירים בסרט הווידאו 
)שביים השחקן ברונו פודאלידס, אשר קיבל יד 
חופשית לחלוטין לעשות ככל העולה על רוחו(, 
עם  הוותיקים  שמביעים  הפרשנות  ובמקביל, 
העבר.  מן  שלהם  הקדומות  הדעות  הזיכרונות 
אנואי שואל, בין הייתר, במחזה, מה היה קורה 
אילו אורפאוס הצליח להחזיר את אורידיקה מן 
השאול? כמספר המשתתפים בדיון הזה, כך גם 

מספר התשובות. 
את  שגילמה  שחקנית  קונסיני,  אן  לדעת  אבל 
וחזרה  שוטים"  ב"עשבים  דוסוליה  של  אשתו 
כאחת המוזמנות של המחזאי ל"עוד לא ראיתם 
אינה  אנואי  של  המחזה  פרשנות  דבר",  שום 

< אלן רנה עם סבין אזמה בהסרטת "עשבים שוטים" )2009(
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משמעות  כמו  שאלות  מעלה  "רנה  העיקר. 
האהבה, מה זה להיות שחקן, מה זה אמת ומה זה 
שקר, האם שחקן מסוגל לומר אמת, האם יכולה 
לשכוח  מסרבים  השותפים  אם  זוגיות  להיות 
שאלות  בזו,  זה  שנתקלו  לפני  שקרו   דברים 
באמצע  עצמו  את  לשאול  טורח  לא  שאיש 
החיים, אבל לפתע הן הרבה יותר משמעותיות 

כשמתקרבים לסוף".
כרטיסיות  להכין  שלו,  הקבוע  להרגל  בניגוד 
ובהן לכל תפקיד יש היסטוריה מפורטת מיום 
הולדתו ועד להופעה מול המצלמה, כרטיסיות 
שרבים משחקני רנה הכירו היטב, כל מה שהוא 
חילק הפעם לשחקנים היו דפי הטקסט שלהם, 
ובראש העמוד שמם ושם הדמות שהם מגלמים. 
זה הכל. כדברי קונסיני: "המסר היה ברור, מה 
שעניין אותו במקרה זה, זאת לא הייתה הדמות, 
אלא השחקן שמגלם אותה". אשר לתלבושות, 
כל אחד צריך היה לבוא בבגדים שלו מן הבית. 
ההוראה היחידה של רנה הייתה: "שימו עליכם 
את מה שהייתם לובשים אילו הלכתם ללוויה 

של חבר". כאילו הזמין אותם ללוויה שלו.
סליחה, עוד לא. רנה, שבסוף הסרט חש שכוחו 
שלא  סיבה  שום  ראה  לא  במותניו,  עדיין 
כפרית  לאווירה  לאייקבורן,  חזרה  להמשיך. 
בשם  ולמחזה  מעשנת",  לא   / "מעשנת  של 

שונה.  בצורה  עשוי  ושוב  ריילי".  של  "חייו 
התרחשה  העלילה  מעשנת",  לא   / ב"מעשנת 
שתי  עם  לפרטים  מעוצב  אחד  בריטי  בגן 
דמויות שמגלמות 9 תפקידים, ואם ב"לבבות" 
להיות  והפכה  לפאריס  הועברה  העלילה 
לאנגליה,  חזר  הוא  הפעם  הסוף,  עד  צרפתית 
יותר  סכמתיים  בריטי,  בכפר  גנים  לשלושה 
מאשר מעוצבים, מזכירים כל הזמן את העובדה 
שבהן  והדלתות  במה,  תפאורת  בעצם  שהם 
ולא לשום בית של  מובילות לאחורי הקלעים 
הוא,  גם  שונה  השם  שם.  להיות  שעשוי  ממש 
ולשיר",  לשתות  "לאהוב,  למחזה  קראו  כעת 
ויש בו מין שלווה רוגעת של המסתכל )לא של 
הדמויות(, המאפיינת אדם מבוגר אשר מתבונן 
בהבלים  רבה  ובסימפטיה  בחמלה  באהדה, 

שמעסיקים את רוב בני האדם. 
שלושה זוגות בגיל העמידה, ואולי קצת אחרי 
שביעית,  בדמות  שונות,  מזוויות  דנים,  זה, 
הדמות הראשית לכאורה, ג'ורג' ריילי, שאותה 
לא רואים אף פעם. רופא הכפר, קולין )איפוליט 
קתרין  החטטנית  לרעייתו  רומז  ז'ירארדו(, 
במחלה  כנראה  חולה  שריילי  אזמה(,  )סבין 
סופנית. קתרין רצה מיד לספר לחברים, איש 
עסקים מצליח בשם ג'ק )מישל ויאמוז(, שרואה 
וזוגתו  ריילי,  של  ביותר  הטוב  כחבר  עצמו 

כנראה  שמנהלת  סיהול(,  )קארולין  תמרה 
רומאן סודי עם ריילי במהלך הסרט. שותפים 
לסוד הגלוי גם מוניקה )סנדרין קיברלן(, אשתו 
סימאון  החדש,  זוגה  ובן  ריילי,  של  בנפרד 
)אנדרה דוסוליה(, חוואי מחוספס וקצת עילג. 
כבר  האחרים  השחקנים  כל  קיברלן,  מלבד 
יותר,  או  אחת  פעם  רנה  של  בסרטים  הופיעו 
במקרה של אזמה ודוסוליה, הם מופיעים כמעט 

בכל סרט שעשה בעשור האחרון. 
כל השישייה הזאת, הנודדת בהרכבים שונים מגן 
של משפחה אחת לשנייה, עסוקה במה שצריך 
ריילי  הוא  במי  ובכלל  ריילי  לטובת  לעשות 
באמת. במקביל, כמה מהם משתתפים בחזרות 
להצגת חובבים השנתית, ומנסים לצרף לשם גם 
את ריילי, כדי להסיח את דעתו ממצבו הקשה. 
ומ"עשבים  יותר עליז מ"לבבות"  זה הרבה  כל 
שוטים", אבל מאחורי המוסכמות של הקומדיה 
של  הסמוי  התסכול  מסתתר  כאן  גם  הבריטית, 
מה  דבר  שום  עוד  להם  שאין  חיים  החמצה, 
להבטיח פרט לחזרות אינסופיות על מה שהיה 
מסתבר,  הזה,  תסכול  מעל  שהוא  היחיד  כבר. 
הוא ג'ורג' ריילי, שאינו מהסס לחיות עד הרגע 
האחרון. הסוף ידוע, העיקר הוא להגיע אליו עם 

חיוך על הפנים.

< "עוד לא ראיתם שום דבר" )2012(
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< רנה על רנה

זה  בשנה.  סרטים  כ-100  לראות  נוהג,  עדיין  ואני  נהגתי, 
את  שסופר  ריווט,  ז'אק  כמו  מישהו  ליד  נחשב  לא  כמובן 
זו,  אחר  בזו  פעמים,  כמה  ללכת  ומסוגל  באלפים  הסרטים 

לראות אותו הסרט. 
>

הרווחתי  עורך  בתור  קולנוע.  במאי  להיות  התכוונתי  לא 
היטב, וכאשר הציעו לי לעשות סרטים קצרים, זה היה תמיד 
בהזמנה, וברור שלא עלה על דעתי לדחות הזמנה של סרט קצר 
בטענה שאני עורך. הייתי מסכים באותה המידה להיות שוליה 
בתוך  לעבוד  היה  בשבילי  העיקר  קול,  איש  של  או  צלם  של 

המדיום, ולא כשחקן. 
>

אל  המציאות  מן  בריחה  למעשה  היא  אמנותית  יצירה  כל 
הדמיון. וכאן אני חייב לחזור לאנרי לאבורי, שטען במחקריו 
כי הבריחה של האדם לעולם הדמיון היא תגובה פיסיולוגית 
של הגוף, אמצעי כדי להישרד ולעקוף סכנת מוות. אינני יודע 
אלה  כל  וכמוני  אנושה,  מחלה  באיזו  חולה  הייתי  אכן  אם 
שבחרו לברוח לעולם הדמיון, אם המחקרים של לאבורי אכן 
נכונים או לא רק הזמן יוכיח, כל מה שאני יכול לעשות הוא 
תבוא  עליהם  שהתשובה  מאוד,  גדולים  שאלה  סימני  להציג 

אולי בעוד כמה עשרות שנים.
>

אי-דיוקי הזיכרון הם חלק חשוב בכל הסרטים שלי. אנחנו 
מייצרים כל הזמן את הזיכרון של עצמנו. 

>
גם אם לסרטים שלי אין חשיבות מיוחדת במינה, אינני מוכן לקבל 
שום שינוי שנעשה בהם שלא על דעתי, במקרה כזה אני מסוגל 
להפוך לחיית טרף. גם אם אני מודע היטב לעובדה שסרט זה לא 
עניין רציני, מן הרגע שבו אני מתחיל לעשות אותו, כל ניסיון 
להסיט אותי מן הקו שבחרתי לעצמי הוא בלתי-נסבל בעיני. תוך 
כדי ההכנות, אני דן עם המפיקים ועם השחקנים, ואנחנו מסכימים 
על מה שחשוב באמת בעינינו, אני מקשיב לכולם, ואינני מהסס 

להשתמש ברעיונות שלהם, ולא חשוב מי הם. 
>

מבחינתי, הפקת סרט משולה לכדור שלג שמתגלגל במורד ההר 
לתחתית  מגיע  כשהוא  למפולת  הופך  הוא  עד  בממדיו,  וגדל 
המדרון. לכן חשוב לעצב את כדור השלג המקורי, ואם עושים 

זאת כהלכה, ההמשך חייב להיות נינוח ומהנה. 
>

בזמן הכתיבה, שהוא המתיש ביותר עבורי, אני מגלה לא פעם 
שאני מאבד 5-4 קילוגרמים ממשקלי. אחר כך, כשמתחילים 
כאשר  אבל  שלי,  הטבעי  למשקל  בהדרגה  חוזר  אני  לצלם, 
למתח  חוזר  אני  הסרט,  של  המכירות  קידום  לשלב  עוברים 

ולחרדה של תקופת הכתיבה. 
>

כשאני עובד עם תסריטאי, אני כמו דייג ששולח את החכה עם 

הפיתיון בקצה. אבל אם הדג לא מתפתה, אין מה לעשות, צריך 
לנסות פיתיון אחר.

>
שלי,  בכלא  וחצי  שנתיים  אותך  החזקתי  תראה,  עוד  אתה 
אבל מהיום ואילך לא תוכל לסבול עוד את החופש ולא תדע 
לז'אק  )אלן רנה  עוד איך לעבוד עם במאי שאינו אלן רנה. 
שטרנברג, איתו כתב את "אהבתיך, אהבתיך" ואת הפרק מתוך 

"רחוק מווייטנאם"(
>

אם שואלים אותי איזה מן הסרטים שלי הוא המוצלח יותר, יש 
לי נטייה לענות שאף אחד מהם אינו מוצלח, אבל יש בכל אחד 

מהם אולי דקה, או שתיים או חמש, שהן מוצלחות.
>

אין תרופה שתרגיע את הרצון  מנוס מתחושת הבדידות,  אין 
האושר,  אחרי  המתמיד  החיפוש  מן  חלק  זה  לבד.  להיות 
בסבלנות,  ומחכים  משתדלים  אם  להשיג  שאפשר  נדמה  אותו 
ומסרבים להשלים עם העובדה שהוא פיקציה דמיונית )רנה, 

על דמויותיו ב"לבבות"(
>

יש לי אובססיה שירשתי מסשה גיטרי בכל מה שנוגע לחפצי 
האמנות שבהם אני משתמש בסרטים. ציור שמופיע בסרט שלי 

חייב להיות אותנטי, ולא חשוב מה המאמץ הכרוך בהשגתו.
>

מאחר שאני חסר סבלנות, הייתי תמיד חסיד צילומי אולפן, 
מוכן  אינני  סרטים.  לעשות  התחלתי  שבו  הראשון  הרגע  מן 
כיוונה.  את  לשנות  תואיל  שהרוח  עד  קפה  ולשתות  לשבת 
ביום הצילומים הראשון של "פרובידנס" עמדנו לצלם סצינה 
אסירים  קבוצת  יורדת  קודרים,  שמיים  תחת  שבה,  בבלגיה, 
לצילום,  מוכן  היה  הכל  לאיצטדיון.  מובלת  והיא  ממשאית 
ניצבים  כעשרים  אסירים,  בלבוש  ניצבים  כמאה  המשאיות, 
שזרחה  לשמש  פרט  חסר,  היה  לא  דבר  שום  חיילים,  במדי 
לפיקניק,  כולנו  יצאנו  ברירה,  בלי  בשמיים.  הדרה  במלוא 
ורק במזל הירשו לי המפיקים לשוב מאוחר יותר ולצלם את 

הסצינה הזאת שוב.
>

אני אוהב מאוד את הסרטים של וונג קאר-וואי, הו הסיאו-
הסיאן, ארנו דפלשן ודייוויד לינץ', וגם את עבודתו של קים 
באפלה".  "תיקים  בסידרה  פרקים  כחמישים  שעשה  מאנרס, 
ומהדרכת  שלו,  מהעריכה  הבימוי,  מן  התרשמתי,  מאוד 
"מילניום",  כמו  סדרות  של  מושבע  צרכן  אני  השחקנים. 
"המגן", "משפחת סופראנו", "24 שעות" ואחרות, שבהן אני 
יותר  הרבה  ויצירתית  מעניינת  קולנוע  בשפת  שימוש  מוצא 

מאשר ברוב הסרטים. 
>

אם צריך לעשות רשימה של השחקנים שהייתי שמח אילו ניתנה 
לחשוב  יכול  שאני  הראשונים  השמות  לביים,  ההזדמנות  לי 
לי  פק,  גרגורי  סנדרס,  ג'ורג'  מייסון,  ג'יימס  הם  עליהם 

רמיק ודנהולם אליוט, אבל יש ודאי עוד רבים לאחרים. 
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>
אלן רנה:

צעדים ראשונים

במחוז  ואן,  בשם  שדה  בעיר  רוקח  היה  רנה  אלן  של  אביו 
הילד,  בעקבותיו.  יילך  שבנו  ורצה  צרפת,  בצפון  ברטאני 
בן יחיד, חולני, סבל מהתקפי אסתמה עד כדי כך שהעדיפו 
שילמד בבית בעזרת מורים במקום לשלוח אותו לבית הספר. 
ככל הילדים שמבלים יותר מדי זמן בבית, הוא בלע ספרים 
מתאים  לא  או  מתאים  לידיו,  שנפל  מה  כל  באובססיביות, 
לגילו, מפרוסט וזרם התודעה, שנשארו חלק ממנו כל חייו, 
שני  בין  להיכלל  שיכול  מה  וכל  אמריקאיים,  לקומיקס  ועד 
הקצוות האלה. רנה סיפר שבגיל 14 נתקל לראשונה בספרי 
הסוריאליסטים הצרפתיים, ובעיקר באנדרה ברטון, שגם את 
סממניו נשא כל חייו. במקום תרופות, חשב למכור ספרים וגם 

להיות בעצמו מו"ל ביום מן הימים. 

הולדתו,  ליום  מ"מ   8 מצלמת  במתנה  קיבל   12 בן  כשהיה 
קרא  לו  הראשון,  סרטו  את  עשה  מכן  לאחר  חודשים  וכמה 
סבתו,  בבית  התכופים  בביקוריו  גי".  של  "הרפתקאותיו 
אנרי  את  פגש   16 ובגיל  שם,  לסינמטק  הגיע  בפאריס, 
לנגלואה, מייסדו המהולל של מוסד זה, וגילה שם מכמנים 
למציאות,  להיצמד  חייב  לא  הקולנוע  כי  למד  שבאמצעותם 
אפשר לעשות גם אחרת. "לצד 'הקבינט של דוקטור קליגארי' 
שם  ראיתי  אייזנשטיין,  של  הסרטים  או  האנדלוסי'  ו'הכלב 
גם את 'ואמפיר' של לואי פייאד", סיפר פעם בריאיון, כאשר 
הרחיב את הדיבור על התפעלותו מיצירות מכל התקופות ובכל 
הז'אנרים. הוא גם התרגש לראות שסופרים רציניים כמו לואי 
אראגון מעיזים להפליג באסוציאציות פרועות, הקושרות בין 
סידרת ההרפתקאות של פייאד לבין הסוריאליזם של בוניואל 

ודאלי. 

לרדיו  בריאיון  רנה  סיפר  אז",  גילי  בני  כל  כמו  "אבל, 
גם  אלא  למישחק,  רק  לא  הבמה,  לעולם  "נמשכתי  הצרפתי, 
היצירה  לתחושת  לתפאורות,  הקלעים,  שמאחורי  לאווירה 
לי  תינתן  הזמן  שבבוא  אפילו  קיוויתי  כולם.  של  המשותפת 
הזדמנות להעלות מחזות של יוג'ין או'ניל ושל מחזאים אחרים 
לפרוץ  במקביל  ממש   ,18 בגיל  בצרפת".  עדיין  הכירו  שלא 
בפאריס,  למשחק  ספר  לבית  נרשם  השנייה,  העולם  מלחמת 
למד כמה שנים, היה אסיסטנט בלהקת התיאטרון של ז'ורז' 
ראשי  שחקן  להיות  היה  עתיד  פיטואף  של  )בנו  פיטואף 
מספרים  ויש  מכן(,  לאחר  שנה  כ-20  במריאנבד"  ב"אשתקד 
אפילו שראו אותו בתפקיד זעיר ב"אורחי הלילה" )1942( של 

מרסל קארנה. 

עד מהרה, לדבריו, התברר לו שהוא פשוט אינו מספיק טוב 

להיות שחקן. ומה שחמור יותר, הסביר, "לא הצלחתי להבין 
על איזה כפתור אני לוחץ כשאני משחק רע, ומה צריך ללחוץ 
לעצמו,  אמר  ספרים",  למכור  כבר  "עדיף  להשתפר".  כדי 
וכבר התקבל למקום עבודה, כשחברים עודדו אותו להצטרף 
לבית הספר החדש לאמנות קולנוע )שאז נקרא IDHEC, היום 
עודדה  שבעיקר  מי   .1943 בשנת  בפאריס  שנפתח   ,)FEMIS
ואולי,  מרים  בשם  סרטים  עורכת  הייתה  זאת  לעשות  אותו 
המעניינת  לו  שנראתה  העריכה,  למחלקת  נרשם  כך  ומשום 
ביותר, מה עוד שראה בעריכה את האפשרויות שמציע הקולנוע 

לשחק עם הזמן.

ב-1945 הוא נקרא לשירות לאומי, גויס ונשלח יחד עם כוחות 
הכיבוש הצרפתיים לגרמניה, שם עוד הספיק להופיע בלהקה 
צבאית נודדת, ואפילו עשה סרט בשם "הטבעת" )1946( עם 
הפנטומימאי מרסל מרסו, שהיה שייך לאותה הלהקה, לפני 
)"אם  כעורך  עבודה  חיפש  הביתה,  שובו  עם  לצרפת.  שחזר 
קול  איש  צלם,  עוזר  להיות  המידה  באותה  מוכן  הייתי  כי 
או איש תאורה, העיקר להיות קרוב למדיום הזה"(, והתחיל 
לעשות, כמעט להנאתו, סרטים קצרים, שלפחות שניים מהם 
עם  מלאי",  לבדיקת  ו"פתוח  לזיהוי"  "תרשים  שרדו,  לא 
השחקן צרפתי המנוח ז'ראר פיליפ. בשנת 1948, אחרי כמה 
מ"מ,  ב-16  שצולמו  אמנות  לתוכניות  לטלוויזיה,  כתבות 
וינסנט  הצייר  על  אצלו סרט  הזמינו  אז,  מקובל  כפי שהיה 
החומר,  את  ברונברז'ה  פייר  המפיק  ראה  כאשר  גוך.  ואן 
מייד ביקש מרנה לצלם את הסרט שוב ב-35 מ"מ. התוצאה 
הייתה פרס בפסטיבל ונציה של אותה השנה, ואוסקר לסרט 
הקצר הטוב ביותר בשנה לאחר מכן. כך התחילה סידרה של 
שלהם,  בעריכה  והן  בצילום  הן  חדשניים  קצרים,  סרטים 
ביניהם  הז'אנר.  שהעמידה את אלן רנה בצמרת הגבוהה של 
היו סרטים על הצייר פול גוגן, על "גרניקה" של פיקאסו, 
מתים"(,  פסלים  )"גם  האפריקאית  האמנות  מכמני  הרס  על 
הספרייה  על  הפלסטיק"(,  )"שירת  הפלסטית  התעשייה  על 
הלאומית )"כל זיכרון העולם"(, ומעל הכל - "לילה וערפל", 
סרטו התיעודי על השואה, שכונה, עם יציאתו למסכים, בתוך 
ביותר שנעשה  "הסרט הגדול  עליו,  מבול השבחים שהומטרו 
אי-פעם". הקביעה באה מפיו של מבקר צעיר באותה תקופה, 

בשם פרנסואה טריפו. 

- ד"פ -



20. < כתב עת לענייני קולנוע בהוצאת סינמטק תל–אביב < מרץ-אפריל 2014 < #187

במיוחד  רבה  חשיבות  ייחס  לא  עצמו  רנה 
להסיט  ונטה  הדוקומנטרית,  ליצירתו 
לסרטיו  איתו  בראיונות  הלב  תשומת  את 
פרטני  באופן  להתייחס  במקום  העלילתיים, 
מורכבים  אלו  סרטים  אולם,  הללו.  לסרטים 
הרבה יותר ממה שרנה מוכן היה להודות, והם 
הקולנועית  עולמו  מתפיסת  מעט  לא  חושפים 
של יוצרם. גם אם סרטים אלה הוזמנו על-ידי 
הנושאים,  את  בעצמו  שבחר  הוא  ולא  אחרים 
עמוק  אינהרנטי  בקשר  להבחין  שלא  קשה 
שקיים בין נושאים אלה לבין מה שהעסיק אותו 
למשל,  יותר;  והאישיים  העלילתיים  בסרטיו 
גם  וכמובן  אובדן,  זיכרון,  שיכחה,  טראומה, 
הללו  הסרטים  של  חשיבותם  אולם,  אמנות. 
בסרטיו  בהשתקפותם  רק  מסתכמת  אינה 
המאוחרים יותר. אף כי אינם אחידים בעוצמתם 
ובהשפעתם, מקצתם זיכו את הבמאי בתהילה 
עלילתיים  סרטים  לביים  לו  איפשרה  אשר 

בהמשך, ורבים מהם מביעים ללא צל של ספק 
את כוחו של הבמאי במדיום זה, לא אחת דווקא 

דרך יצירה מרשימה של צללים וספקות.
לעבוד  שהחל  לאחר  כשנתיים  ב-1948,  כבר 
תיעודיים,  סרטים  של  מוזמנים  פרויקטים  על 
מיוחדת.  לב  תשומת  רנה  של  אחד  סרט  משך 
כל  לבולט  גוך",  "ואן  הסרט,  את  שהפך  מה 
כך בין שלל הסרטים הקצרים שהופקו באותם 
הימים, היה הקפדנות יוצאת דופן שבה נעשה. 
לצד  אינטנסיבית  צילום  עבודת  שילב  רנה 
עריכה מדוקדקת. הסרט מורכב ממספר שוטים 
רב בהרבה מכל סרט דומה לו. בניגוד לסרטים 
תמונה  להציג  נוטים  אשר  זה,  מסוג  אחרים 
בתנועה  היא  המצלמה  כאן  למדי,  סטאטית 
אופקית,  אנכית,  הציורים,  גבי  על  מתמדת 
מסביבם, ומעניין מכל — גם בתנועת התרחקות 
שהופקו  רבים  שסרטים  בעוד  בנוסף,  מהם. 
למטרות פדגוגיות או הסברתיות, אז וגם היום, 

נוטים להציג מידע רב על מושא הסרט, בין אם 
ביצירת אמנות, על-ידי  ובין אם  מדובר באמן 
מידע,  להעברת  ככלי  בקריינות  גורף  שימוש 
אצל רנה, ובמיוחד במקרה זה, העיקר הוא הצד 
החזותי, כלומר, יצירותיו של האמן, ואן גוך, הן 
שמציגות את רוב המידע. רנה אמנם השתמש 
בקריינות אשר מלווה את התמונות, אך התנועה 
המתמדת בין הציורים מאפשרת חוויית צפייה 
שהיא עצמה מהווה את מרכז הסרט, ומאפשרת 
אינטימיות עם היצירות והבנה טובה יותר של 
המהות האמנותית הבוקעת מהן, בלי להישען 

רק על הטקסט הנשמע ברקע. 
ואן  הנופים שצייר  בתוך  דינמי  מסע  כדי  תוך 
יוצר  רנה  והעצים,  בין הבתים, השבילים  גוך, 
אולם,  עצמו.  האמן  של  הפנימי  לעולם  הצצה 
בעבודתו  המרכזיים  האלמנטים  שאחד  בעוד 
רבים  שהופך  בצבע,  השימוש  הוא  האמן  של 
הגבול  על  פסיכולוגית  הבעה  למלאי  מציוריו 

< על סרטיו הקצרים של אלן רנה > 

- רע עמית -

לפני "הירושימה"

< "לילה וערפל" )1955(
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בין שפיות לשיגעון, רנה מעביר את העבודות 
הקולנוע,  מצלמת  באמצעות  ולבן  לשחור 
ומעניק למכלול כולו אפקט קודר הרבה יותר, 
טראומה,  של  מבוטלת  לא  מידה  על  שמרמז 
לא זו של האמן עצמו, אלא אולי זו של עולם 
ביניהם  פרסים,  שלל  גרף  הסרט  האמנות. 

שניים בוונציה, ואף אוסקר אחד.
שקיעתה  על  סרט שמרמז  היה  גוך"  "ואן  אם 
בחברה  האמנות  של  או  תרבותית  מסורת  של 
הצייר  על  סרטו   ,)1950( "גוגן"  המערבית, 
גוגן, מדבר על כך בצורה הרבה  הצרפתי פול 
בעבודותיו  מתרכז  רנה  כאן  גם  ישירה.  יותר 
בלוויית  מצלמה  תנועות  ויוצר  הצייר,  של 
קריינות אימפרסיוניסטית משהו, אבל זו אינה 
נוטלת את תשומת הלב מהציורים עצמם. עם 
זאת, תנועות המצלמה הן הפעם איטיות יותר 
ביקורתית,  עד  מדידטיבית  אווירה  ומשרות 
לגבי  כי אם  גוגן עצמו,  שוב, לא כלפי הצייר 
דרך  קולנועית  מצטלמת  שזאת  כפי  האמנות 
מסלול  דרך  עוברת  הביקורת  כאן  ציוריו. 
חייו של הצייר, אשר מאס במערב, במולדתו, 
לחייו  מחודשת  משמעות  לחפש  ונסע  צרפת, 
ובעיקר  ובילידיה,  השמש  שטופת  בטהיטי 
בנשות האי חשופות החזה. הפרא הקסום אשר 
דרך  מועבר  ואשר  הצייר,  של  במוחו  נברא 
מכחולו אל בד הציור, עובר פעם נוספת דרך 
מצלמתו של רנה, ומגיע, אחרי עבודה ממושכת 
בחדר העריכה, לכדי תיאור האקזוטיזציה של 
ה"אחר" והשקיעה הרוחנית בה לוקה האמנות 
מובהק  ביטוי  לידי  בא  אשר  דבר  המערבית, 
ימיו האחרונים של  בו מתוארים  בסוף הסרט, 

גוגן לאחר שחזר לאירופה הקפואה. 
זו בסרטי  גישה  הסרט אשר מאשש מעל הכל 
האמנות של רנה הוא, כמובן, "גרניקה", גם הוא 
הופק ב-1950. במקרה זה, בניגוד לשני הסרטים 
שהוזכרו קודם לכן, המושא הפורמלי של הסרט 
המפורסם  ציורו  בודד,  ציור  אם  כי  אמן,  אינו 
העיירה  הפצצת  שנושאו  פיקאסו  פבלו  של 
הבאסקית על-ידי מטוסים של גרמניה הנאצית 
בימי מלחמת האזרחים  ואיטליה הפאשיסטית 
בספרד. בעיני רנה, כמו בעיני פיקאסו, האירוע 
הספציפיות של התרחשותו,  על  עולה  המכונן 
האנושות,  בתולדות  שפל  נקודת  מהווה  והוא 
לא  פיקאסו  של  בציור  והאמנות.  התרבות 
קורבנות  של  ייסוריהם  מסכת  מתוארת 
הפאשיזם; יכולת ההבעה הפיגורטיבית היא זו 
משרתת  אינה  שהטכנולוגיה  כך  על  שעומדת 
בחלל  לזה  זה  חוברים  גופים  האנושות.  את 

צורות  לצד  אדם  ובני  חיות  הבד,  על  השחור 
נאנקים  אלה  כל  פשר,  חסרות  גיאומטריות 
תחת הכישלון של המערב — שלא הׂשכיל לקבל 
שנחרטו  ההומניסטיים  הערכים  את  עצמו  על 
לכאורה על דגליו. כפי שהסרט מיטיב לספר, 
סוג  למעשה  הייתה  גרניקה  העיירה  הפצצת 
הגרמני,  האוויר  חיל  מעבדה שערך  ניסוי  של 
ובמהלך שלוש שעות וחצי שבה התנהל, מצאו 
הקטנה  והעיירה  אזרחים,  כ-2,000  מותם  את 

נחרבה כמעט כליל. 
במאי  עם  פעולה  בשיתוף  הפעם  עצמו,  רנה 
הסן,  רובר  אמנות,  בסרטי  התמחה  אשר  אחר 
שילוב  דרך  בסרט  ניסוי  מעין  הוא  גם  ערך 
שירה  מוסיקה,  ציור,  שונים,  מדיה  אמצעי 
)עם שירו של אחד מגדולי משוררי צרפת של 
אותם הימים, פול אלואר(, וכמובן קולנוע, על 
יכול  לא  עצמו  שההיגיון  מה  את  לתאר  מנת 
כאן  גם  הקודמים,  בסרטיו  כמו  להביע.  כלל 
חורג רנה מהגבולות של היצירה שהוא לכאורה 
מתעד. הסרט הוא מעין קולאז' קולנועי שיוצר 
אצל הצופה חוויה ויזואלית הנשענת כמובן על 
יצירות אמנות, אבל גם על גזרי עיתונים, חללים 
במונטאז'ים  המתחברים  ואפלוליים,  שחורים 
של  המדובר  מהציור  אימז'ים  אל  מהירים 
פיקאסו. כך, למרות שהסרט אינו "מתעד" את 
משמש  הוא  המלה,  של  המקובל  במובן  הציור 
את  בעוצמה  לבטא  המדיום  של  לכוחו  עדות 

דרך  לחולל,  מסוגל  האנושי  שהמין  הזוועות 
הוא  בין כמה אמצעי הבעה שהקולנוע  דיאלוג 

שמחבר אותם יחדיו.
על  הסרטים  בסידרת  האחרון  החשוב  הסרט 
להיחשב  גם  יכול  ואשר  רנה,  שעשה  אמנות 
כראשון בסידרה חדשה של סרטים בעלי מסר 
מתים"  פסלים  "גם  היה  לתקופתו,  מצפוני 
)1953(. סרט זה ביים רנה עם ידידו הקרוב ומי 
זה,  בז'אנר  הבמאים  מגדולי  לאחד  שנחשב 
גבי  על  בקריינות  נפתח  הסרט  מארקר.  כריס 
רקע חשוך: "כאשר בני אדם מתים, הם הופכים 
להיות חלק מההיסטוריה. כאשר פסלים מתים, 
אף  על  מהאמנות".  חלק  להיות  הופכים  הם 
מנסה  הסרט  הללו,  הנושאים  שני  בין  השוני 
דיון  של  מטרייה  תחת  השניים  את  להביא 
כולה  מופנית  הלב  תשומת  כאשר  מאוחד, 
של  להיסטוריה  או  האפריקאית,  לאמנות 
אפריקה כיבשת של בני אדם ללא היסטוריה, 
ולעובדה שמערב מתקשה להכניס את האמנות 
מכיוון  האנושית.  האמנות  לפנתיאון  שלה 
עוד  מדובר  לא  הדיון,  הוא  הסרט  שמרכז 
קולנועית".  ב"מסה  אלא  תיעודי,  בקולנוע 
והחשיבות  הסרט  התיאורטי של  טבעו  למרות 
הגדולה שיש לקריינות בו, הדגש בסרט מושם 
במקום בו נפגשות מילים ותמונה, מתוך כוונה 
אכן  הסרט  הקולנוע.  באמצעות  דיון  לנהל 
מביע ביקורת גלויה וישירה — לא על מושגים 

< "גם פסלים מתים" )1950-53(
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כמו אמנות, קידמה או נאורות, אלא על היחס 
להיסטוריה  בה,  השונות  לאומות  לאפריקה, 

שלה, לעבדות, ובעיקר לקולוניאליזם. 
הסרט זכה בפרט ז'אן ויגו היוקרתי, אך הממסד 
לקולוניאליזם  מלא  שותף  אז,  של  הצרפתי 
באפריקה, צינזר את הסרט והעלים אותו מעיני 
הציבור. כמו בסרטים הקודמים, גם כאן בולט 
אמנות  עבודות  של  תיעוד  עקב  המתח  מאוד 
בחברה,  שחלו  לתמורות  כאינדיקציה  שונות 
לרוב דווקא באופנים שליליים. הפעם, למרות 
שיצרה  ולבן  שחור  של  בדיכוטומיה  הדיון 
מה  בצבע,  דווקא  הסרט  המערבית,  החברה 
ערך  המצולמות  האמנות  ליצירות  שמקנה 
הללו  המוטיבים  מהדיון.  בנפרד  נוסף  ויזואלי 
משמעות,  כפל  חברתית,  ביקורת  אמנות,   —
ליריות, וגם טראומה — יוסיפו לעניין את שני 

הבמאים בסרטיהם הבאים, כל אחד בדרכו. 
העולם"  זכרון  "כל  הקצרים,  סרטיו  בין  ועוד 
הספרייה  את  מתעד  לכאורה  אשר   ,)1956(
הלאומית של צרפת, אך למעשה דן באפשרות 
הסרט  האנושי.  לזיכרון  ארכיונים  של  קיומם 
שיטות  את  אנליטי  באופן  מנתח  אמנם 
האוהב  אך המבט  בספרייה,  הקיטלוג השונות 
כל  את  יחד  חובק  רנה  של  ההתפעלות  ומלא 
המכמנים שהיו קרובים ללבו במהלך חייו, מן 
הספרים של בורחס וקפקא, דרך זולא ופסקל, 
קיריקו.  וציורים של דה  ועד לספרי הקומיקס 
בעיני רנה, זו הצוואה האמתית של האנושות, 
מבצר שבו הספרים הם כמו מלכודות שאוצרות 
בתוכן מילים, על מנת להבטיח שזכרונו הרופף 

של האדם לא ישמיט אותם. 
המופשט  רנה,  של  נוסף  סרט  להזכיר  חשוב 
בכל  כמו   .)1958( הפלסטיק"  "שירת  מכולם, 
הסרטים כבר שהוזכרו, גם כאן הנושא הרשמי 
של הסרט, תעשיית הפלסטיק, הוא רק אמצעי 
יותר,  גדולות  שאלות  שואל  רנה  שדרכו 
להתמודד  הקולנועי  המדיום  כוח  את  ובוחן 
שכתב  הקריינות  דרך  שכאלה.  שאלות  עם 
בנוגע  תהיות  רנה  מעלה  קנו,  ריימון  עבורו 
שבין  ולקשר  העולמית,  לכלכלה  לקפיטליזם, 
את  מציגה  הקריינות  הפוליטיקה.  לבין  אלה 
מקרוב  עוקבת  המצלמה  בעוד  הללו  התכנים 
הפלסטיק  מיוצרים  מהם  הגלם  חומרי  אחר 
נולדת  וכך  השונים,  הצבעוניים  ומוצריו 
השוואה בין תרבות הצריכה לאמנות מופשטת. 
הוא  הסרט  כי  גודאר,  ז'אן-לוק  טען  בכדי  לא 
של  מופלאה  אמנות  יצירת  מאשר  פחות  לא 

עריכה קולנועית. 

הקצרים,  סרטיו  כל  מבין  הבולט  הסרט  אבל 
עד  יצירתו  במכלול  ביותר  הידועים  ואחד 
ימינו, הוא כמובן "לילה וערפל" )1955(. הסרט 
על  שנעשו  הראשונים  כאחד  בעיקר  ידוע 
אמנם,  שגויה.  תפיסה  זו  למעשה  אך  השואה, 
בימי  הנאצים  שחוללו  בזוועות  מהרהר  הסרט 
מלחמת העולם השנייה, וחלק ניכר ממנו צולם 
במחנות ריכוז שונים באירופה, אך, כמו סרטיו 
מנושאו  סטה  זה  סרט  גם  הקצרים שהאחרים, 
לא  אחרים.  נושאים  התגלו  בו  וגם  המרכזי, 
בכדי הצביע אורי קליין, בהספד המרגש שלו 
מסוימת  בעייתיות  על  ב"הארץ",  רנה  על 
ב"לילה וערפל" בכך שאינו מזכיר במפורשות 
את המלה "יהודי", או את שואת יהודי אירופה 

כמוטיב המרכזי של  הסרט. 
לראשונה  לרנה  הוצע  כאשר  האמת,  למען 
לביים את הסרט, הוא סירב בתואנה שהוא אינו 
חווה  שהוא  ושמה  זה,  בנושא  מספיק  מתמצא 
וזוכר מן השואה, כיוון שאינו יהודי, הוא חלקי 
עצמו  על  לקחת  לבסוף  ניאות  כאשר  ביותר. 
עבורה  ובחר  אותה,  שינה  הוא  המשימה,  את 
הרווחת,  לדעה  בניגוד  אשר,  הכותרת,  את 
אינה רק התרגום הצרפתי לקוד גרמני שניתן 
מיידית.  להשמדה  שנועדו  המחנות  לאסירי 
גם מטבע לשון בצרפת של אותם הימים,  זהו 
במובנים  הנאצים  לקורבנות  התייחסה  אשר 
הרחבים ביותר. כך, בניגוד לביקורת על הסרט, 
מכולם,  הידוע  השואה  מתעד  גם  בו  שהטיח 
ייחודיות  לנצמן, אשר הצביע על העדר  קלוד 
מטרת  כלל  הייתה  לא  זאת  היהודית,  השואה 
הסרט  כנגד  הושמעו  אחרות  טענות  הסרט. 
ארכיוניים.  בחומרים  מדי  מעט  על שהשתמש 
אולם, לצד טענות אלו, היו גם מי ששיבחו את 
גם הבמאי פרנסואה טריפו  בין השאר  הסרט, 
כולם,  ומעל  בלבד(,  קולנוע  מבקר  עדיין  )אז 
באזן,  אנדרה  הקולנוע  ומבקר  התאורטיקן 
למין  אהבה  הכל  מעל  מביע  הסרט  שלדעתו, 

האנושי ואמון גדול בו. 
לגבי  הזה  הספציפי  הוויכוח  את  ליישב  מבלי 
הסרט, צריך להדגיש את כל מה שהסרט מציע 
לקהל הצופים. רנה יצר כאן ניגוד בין החומר 
החומר  לבין  בצבע,  במחנות,  בעצמו  שצילם 
שצילמו בעלות הברית באותם המקומות מייד 
קטעים  בתוספת  בשחור-לבן,  שחרורם,  לאחר 
ריפנשטאל,  לני  של  מסרטה  )בשחור-לבן( 
הצביע  הקודמים  בסרטיו  אם  הרוח".  "נצחון 
רנה על תמונת עולם קודרת המשתקפת מבעד 
לאמנות, כאן נראה שהוא עשה דבר הפוך: הוא 

שלאט  הקודר  העולם  של  בזיכרון  חיים  הפיח 
נעלם, כמו הדשא הירוק שמכסה את אושוויץ 
שם  שהתחוללו  הזוועות  את  להשכיח  ומאיים 
ב"גרניקה",  כמו  לכן.  קודם  מעטות  שנים 
כמעין  סטילס  בתמונות  השתמש  כאן  גם 
חוץ אשר  צילומי  גם  יש  כאן  אולם,  מונטאז'. 
מתחברים לכדי קולאז' אחיד, שבעזרתם יוצר 
תיאורים  במקום  כלומר,  אקטיבי.  זיכרון  רנה 
ניגודים  ימי המלחמה, מעורר הצירוף של  על 
הלירית  הקריינות  בלוויית  חדים,  ויזואליים 
של המשורר ז'אן קיירול )בעצמו ניצול שואה(, 
דיון פנימי לגבי משמעות השואה באשר היא, 
על האפשרות של שואות נוספות בעתיד, ועל 
חוסר היכולת להנציח טראומה בסרט תעודה. 

מנקודת  מוגש  שהסרט  ספק  אין  זאת,  כל  עם 
מבט צרפתית מאוד. למשל, רנה בחר לצלם בין 
השאר במחנה צרפתי שבו רוכזו יהודים על מנת 
הצנזורה  אירופה.  במזרח  להשמדה  להישלח 
הללו,  הקטעים  את  לחתוך  דרשה  הצרפתית 
להאשמה  מעבר  להשאירם.  התעקש  רנה  אך 
רב,  רוגז  עוררה  אשר  במולדתו,  מטיח  שרנה 
ודובר  גם גרמניה המערבית הוטרדה מהסרט, 
בפסטיבל  הקרנתו  את  לבטל  דרש  מטעמה 
אך  לבסוף,  שם  הוקרן  אמנם  הסרט  קאן. 
הסרט  הרשמית.  התחרות  של  למסגרת  מחוץ 
ממשיך להטריד עד היום אנשים בעלי עמדות 
מנוגדות  ואף  שונות  ואידיאולוגיות  פוליטיות 
לחלוטין, כמו שרק יצירות אמנות בעלות ערך 

מיוחד יכולות לעשות. 
המוסיקה  את  גם  להזכיר  חשוב  הזה  בהקשר 
לסרט, שהלחין במיוחד עבורו המלחין היהודי 
מעניקה  שהמוסיקה  המימד  אייזלר.  האנס 
בין  הרגיש  לשילוב  נוספת  עדות  הוא  לסרט 
אמצעי מדיה שונים לתוך הקולנוע, אך הפעם 
מי  אייזלר,  מיוחדת.  משמעות  מקבל  הדבר 
נדמה  שנאלץ בעצמו לברוח מאימת הנאצים, 
כמי שמוצא נחמה בסרטו של רנה. לאחר שנים 
רבות של שיתוף פעולה עם המחזאי ברטולט 
ברכט, ועם מספר במאים בארצות הברית, בהם 
עדין  איזון  כאן  מוצא  אייזלר  לאנג,  פריץ  גם 
התקווה  לבין  האימה של המלחמה  הבעת  בין 
אצל  שלמד  הא-טונליות  באמצעות   — לעתיד 
יחדיו  אורג  רנה  שנברג.  ארנולד  ורבו,  מורו 
את הרעיונות הוויזואליים שלו עם התווים של 
אייזלר לכדי יצירה, קצרה אמנם, אך גם כזאת 
אשר עדיין גורמת לרבים לתהות על איכויותיה 

השונות עוד עצם היום הזה. 
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בקריירה של אלן רנה, "הירושימה אהובתי" )1959( הוא נקודת סיכום מצד אחד ופתיחת דרך חדשה 
מצד שני. סיכום, משום שזאת סינתזה של עשר שנות חיפושים מתמידים )1959-1948( אחר שפה 
תקופה,  באותה  שעשה  הקצרים  הסרטים  במסגרת  שהתפתחו  חיפושים  לו,  שמתאימה  קולנועית 

שאסור לזלזל בחשיבותם. 
כבר בתוך הסרטים הקצרים האלה אפשר למצוא את כל הסממנים של החדשנות המודרנית, אשר 
באה לידי ביטוי בסרטו הארוך הראשון. לדוגמא, ההתעסקות בהיסטוריה )בסרטים כמו "גרניקה", 
שיתוף  "גוגן"(,  גוך",  )"ואן  הפלסטית  האמנות  על  הרהורים  וערפל"(,  לילה  מתים",  פסלים  "גם 
פעולה עם סופרים שמחוץ לתחום האקדמי )כמו ריימון קנו, שכתב את הטקסט ל"שירת הפלסטיק"(. 
המקורי  היחס  בזמן,  המישחק  בולטים  הקצרים(,  עשרת  מתוך  )שמונה  בכולם  כמעט  הכל,  ומעל 
והשונה שבין התמונה לפס הקול, התפקידים החדשים שמיועדים לתנועת המצלמה )זה בולט במיוחד 

ב"כל זיכרון העולם"(, פיתוח היגיון וחדש ושונה המנחה את העריכה. 

< העשור הראשון 
של סרטים באורך מלא > 

- אנתוני פיאנט -
)מתוך "פוזיטיף" מס' 564, פברואר 2008(

רוח החדשנות:
1968-1959

< עמנואל ריבה ואיז'י אוקאדה ב"הירושימה אהובתי" )1959(
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אבל "הירושימה אהובתי" הוא גם יציאה לדרך 
ספק  לכל  ומעבר  מעל  מוכיח  הוא  כי  חדשה, 
שהוא מצליח להתמודד עם האתגרים האלה לא 
של  אורכו  לכל  גם  אלא  קצרים,  בסרטים  רק 
סרט עלילתי שלם. הוא מראה שהשפה שפיתח 
תיעודיים,  שאינם  לסרטים  מתאימה  לעצמו 
מסוגל  ושהוא  שחקנים,  שמגלמים  לדמויות 
באמצעים  גם  הצופים  אצל  התרגשות  לעורר 

שלא השתמש בהם קודם לכן. 
הם  הקצרים  סרטיו  שכל  הקביעה  ועוד,  זאת 
תוך  ונעשתה  במקצת,  פזיזה  היא  תיעודיים 
בהם,  שטמונה  הסיפורית  היכולת  מן  התעלמות 
הצעד  את  שיעשה  לבמאי  רגע  בכל  והמתינה 
ויפתחם לעלילה המאפשרת פריסה רחבה  הבא 
במהלך  לקרות  שעתיד  מה  זה  יותר.  ומפורטת 
מציעים  רנה  של  הסרטים  כאשר  הבא,  העשור 
לשילוב  מֵעֶבר  הרבה  שהם  רדיקליים  חידושים 
הרומן החדש או הקוביזם בתוך השפה הקולנועית.

בבואת העולם

"אסור לחשוב על כל הקשיים שהעולם עורם 
כולנו  היינו  כן,  לא  שאם  בפנינו.  פעם  לא 
למאהבה  ריבה  עמנואל  אומרת  כך  נחנקים", 

אהובתי".  ב"הירושימה  אוקדה(  )אייז'י  היפני 
כולו  רנה לעולם הסובב אותו טמון  היחס של 
המקום  בדיוק  מה  האלה.  המשפטים  בשני 
או  לפוליטיקה  להיסטוריה,  להקדיש  שצריך 
התפקיד  האם  הזה?  העולם  בתוך  לחברה, 
שלהם הוא לשחרר את הפרט או להרוס אותו? 
ובכל  בסרטיו,  עצמה  על  שחוזרת  שאלה  זאת 

פעם מקבלת תשובה שונה.
שבתוכה  המציאות  מקום  הסרטים,  מן  בכמה 
אנחנו חיים הוא חשוב ומכריע, בין אם מדובר 
 ,)1966( נגמרה"  ב"המלחמה  הרודני  במשטר 
שלם,  עם  של  אחת   — הכפולה  בטראומה  או 
בפרספקטיבה  אחת, שתיהן  השנייה של אשה 
של 14 שנים לאחור — שנפגשות ב"הירושימה 
את  מרחיב  נגמרה"  "המלחמה  אהובתי". 
נוספים  נושאים  גם  לתוכה  ומכניס  היריעה 
שמעניקים לסרט מימד אקטואלי. "הירושימה 
אהובתי" מדלג כל הזמן בין ההווה לעבר וחזרה, 
היא  הגיבורה.  שחֹווה  השדים  גירוש  בתהליך 
ההווה  ועם  שלה  הפרטי  העבר  עם  מתמודדת 
ומה  המלחמה  זיכרונות  אחד  מצד  יחד.  גם 
שקרה לה שם, מצד שני העיר הירושימה של 
שנת 1958 עם כל מה שסימלה בסוף המלחמה, 
שהדמות  פלא  אין  העולם.  של  השני  בקצה 

הזה,  העימות  בתוך  לאיבוד  הולכת  הראשית 
עד כדי כך שבשלב מסוים נאלץ אהובה היפני 
לסטור על פניה כדי להחזיר אותה אל ההווה 

ואל העולם שבתוכו היא חיה.
בקצה השני של ההתמודדות עם פני העולם כפי 
שהוא, נמצא הסרט "אשתקד במריאנבד" )1961(, 
משאיר  פוליטי,  הקשר  מכל  לחלוטין  המתעלם 
ומתרכז  לתמונה,  מחוץ  המיידית  המציאות  את 
נעות  שבתוכה  תפאורה  מפואר,  ארמון  בתוך 

הבובות של רנה ושל הסופר אלן רוב-גרייה. 
את  למקם  אפשר  האלה  הקצוות  שני  בין 
ואת   )1963( השיבה"  עת  או  "מוריאל, 
הראשון  הסרט   .)1968( אהבתיך"  "אהבתיך, 
מתרחש בעיר הנמל בולון, הרוסה מן ההפצצות 
עיר  השנייה,  העולם  במלחמת  עליה  שירדו 
מעונה שמצבה מודגש בלוחות המציינים שמות 
ציבוריות.  ודימויים של אנדרטות  רחובות  של 
הזה,  הקרוב  העבר  של  תזכורות  כמה  עוד  יש 
המפתיעה  ההתייחסות  הוא  העיקר  אבל 
למלחמת אלג'יר. אין ספק שהסרט, אשר צולם 
אחרי הסכמי אוויאן, הוא אחד האמיצים ביותר 
שראו אור בצרפת של אותם הימים. הוא מעז 
הצרפתים  עמדת  על  שקופים  רמזים  לשלוח 
שואלת  אחת  דמות  כאשר  המלחמה,  באותה 

< איב מונטאן ב"המלחמה נגמרה" )1966(
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וזאת  באלג'יר",  מעשיך  "מה  השנייה:  את 
הוכחות  מציגה  כך  ואחר  כולם",  "כמו  עונה: 
שמהם  מ"מ,   8 בסרטי  דבריה  את  שמסבירות 
פעיל  שותף  היה  הזה  האדם  כי  להבין  אפשר 

למעשי הזוועה שעוללו הצרפתים שם. 
"אהבתיך, אהבתיך" נוטה יותר לצד "אשתקד 
מתנהלת  שבו  המחקר  מרכז  במריאנבד". 
כך  כדי  עד  העולם,  מן  מנותק  הסרט  עלילת 
שהצופה  כפי  המפה,  על  אפילו  מופיע  שאינו 
בתוך  נעולות  הדמויות  הדיאלוג.  מן  למד 
קלוד  הראשי,  הגיבור  ואילו  שלהן,  המעבדות 
כדור  בתוך  העת  כל  נמצא  ריש(,  )קלוד  רידר 
הפלסטיק הענקי שנוצר לשם הניסוי המתנהל 
ברגע  שניצל  במתאבד  מדובר  )בו  בסרט 
בזמן  מסע  בניסוי  להשתתף  והתנדב  האחרון, 
הזיכרונות  לכן רק על עכברים(.  קודם  שנוסה 
שהוא חֹווה תוך כדי הניסוי מובילים אותו מדי 
ומסתבר  השנייה,  העולם  למלחמת  גם  פעם 
כשהצטרף  זהותו  את  לשנות  נאלץ  שהגיבור 

למחתרת האנטי-נאצית. 
מווייטנאם"  "רחוק  את  גם  להזכיר  הדין  מן 
)1967(, סרט שבו שיתפו פעולה 7 במאים שונים 
)גודאר, וארדה, ללוש, מארקר, ויליאם קליין, 
יוריס איוונס בנוסף לרנה(, כולם ביקשו בדרך זו 
להביע את תמיכתם בצפון ווייטנאם. התרומה 
מונולוג  היא  הזה  האפיזודות  לסרט  רנה  של 
מוריס  השחקן  שמגיש  דקות,   40 של  באורך 
)אותו  רידר  קלוד  בשם  סופר  מנתח  בו  גארל, 
שם כמו זה של הגיבור ב"אהבתיך, אהבתיך"( 

ספר של הרמן קאהן. מעבר למחאה שהיא חלק 
בלתי-נמנע מן הקולנוע המיליטנטי, מציג רנה 
שמצפונו  אדם  חצויה,  אינטלקטואלית  דמות 

מייסר אותו והוא נקרע מול המציאות סביבו.

לעצב מחדש את העולם

ללבוש  גם  אלא  להיחשף,  רק  לא  צריך  העולם 
צורה. הדרכים שרנה בוחר לעצמו כדי לעשות זאת 
מרגיזות לא מעט אנשים, מעוררות התפעלות אצל 
הפרשנויות  המחקרים,  וכמויות  אחרים,  אנשים 
והתגובות הערניות לקולנוע שלו מציפות לא רק 
נסתפק  הבה  כולו.  העולם  את  אלא  צרפת,  את 
הבסיסיים שמזינים  החומרים  מן  בכמה  רק  כאן 

את החידושים שהוא נוקט.
רבים דיברו על פירוק לחלקים, דקונסטרוקציה, 
בסרטים שלו. כבר ב"הירושימה אהובתי" הוא 
מתעלל בכוונה תחילה בכל מה שאפשר לכנות 
נרטיב ליניארי, ושובר אותו בקפיצות מן ההווה 
קשר  שום  ללא  כאילו  שנשלפות  העבר,  אל 
לדמויות עצמן. המשך של אותה הגישה אפשר 
לראות במידה רבה גם ב"אהבתיך, אהבתיך", 
עם אילתורים ניסיוניים מסביב לבסיס. קלוד, 
כמו מדענים רבים אחרים, מאבד את השליטה 
בשברי הזיכרונות שמתפרצים אליו מן העבר. 
חדירות אלה של יחסי המשפחה ויחסי העבודה 
המבנה  של  האדירה  העוצמה  את  מדגישות 
הנרטיבי, גם אם נדמה לכאורה שאין עליו שום 
שליטה. אלן רנה בונה את העולם שלו בדיוק 

המציאות  שביבי  מתוך  לו,  נראה  שהוא  כפי 
שהוא מרכיב מחדש. 

חלק  הוא  המציאות  פירוק  שלו,  במקרה 
רנה  אלן  גודאר,  עם  יחד  היצירה.  מתהליך 
מסורת  על  הגורלית  המהלומה  את  מנחית 
הקווי  הסיפור  במקום  הקולנועי.  הדקדוק 
רנה  סופו,  ועד  מתחילתו  ישירות  המתפתח 
ונשנות.  הולכות  בחזרות  להשתמש  מעדיף 
לכת  מרחיק  אהבתיך"  "אהבתיך  זו,  מבחינה 
מעמדים,  אותם  בהצגת  אחר  סרט  מכל  יותר 
ובכל פעם מזווית שונה. זאת טכניקה שאפשר 
היה לעמוד עליה כבר ב"אשתקד במריאנבד", 
ברקע.  הנאמרים  טקסטים  על  בחזרות  בעיקר 
הנימה  בין  נעות  הזאת  בטכניקה  הווריאציות 
ב"הירושימה  הטקסט  מוגש  בה  המכשפת 
אהובתי" לבין השימוש בגוף שני ב"המלחמה 
חורחה  שכתב  הקריינות  כאשר  נגמרה", 
סמפרון פונה לגיבור הסרט, דייגו, כאילו היא 
מעבר  באולם.  הצופה  אל  ולא  אליו  מדברת 
להתעללות בליניאריות של הסיפור ולשבירת 
מסגרת הזמן באמצעות פלשבקים תכופים, רנה 
לעתיד(,  )מבטים  בפלש-פורוורד  גם  משתמש 
הוא  )עמו  הבדיוני  למדע  זיקה  מגלה  ובכך 
שלו  לקולנוע  מקנה  ובכך  פעם(,  לא  פלירטט 
מימד נוסף, זה של ציפייה ְלמה שעתיד לבוא. 
כך למשל, אפשר למצוא, מול ההתרפקות של 
התשובה  את  העבר,  על  ב"מריאנבד"  דמויות 
בפירוש:  נאמר  שם  "מוריאל",  הבא,  בסרטו 

"מתי נפסיק כבר להתעסק בעבר?"
רנה, שהתמיד בעקשנות לשחק עם הזמן, מפתח 
ההתניה.  לכן,  קודם  בקולנוע  היה  שלא  מימד 
דיראס  מרגריט  של  תרומתה  זאת,  מבחינה 
השניים  בין  הפעולה  לשיתוף  מעבר  חורגת 
שמיקומו  סרט  "מריאנבד",  ב"הירושימה". 
בזמן לוטה בערפל, נשען על ההנחה שהגיבור 
לדברי  לפחות  בעבר,  אי-שם  נפגשו  והגיבורה 
הגבר, אם כי האשה אינה זוכרת זאת כלל. אשר 
לאלפונס והלן ב"מוריאל", שאינם חדלים לחזור 
התקיימה  שלא  אומללה  פגישה  באותה  ולדוש 
בסופו  מגיעים  הם  ביניהם,  הפרידה  ובכך  כלל 
של דבר לשלב שבו הם מתייחסים לעניין בלשון 
התניה. "אילו נפגשנו היינו יכולים...", או "אילו 
נפגשנו היינו עושים...". הסירוב להתעלם מכל 
שהייתה  המציאות  ומן  האפשריות  האופציות 
מן  בלתי-נפרד  חלק  היא  בעקבותיהן,  משתנה 
הרוח החדשנית שמביא רנה לקולנוע של שנות 

ה-60 של המאה ה-20.
עוד קו משותף לחמשת הסרטים הראשונים של 

< קלוד ריש ב"אהבתיך, אהבתיך" )1968(
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במובן  פתרון  אין  פתוח,  סוף  יש  לכולם  רנה: 
כביכול  מסתיימים  כולם  המלה.  של  הקלאסי 
שתי  יישארו  האומנם  אחרת.  לדרך  ביציאה 
הנשים, זו שב"הירושימה" וזו שב"מריאנבד", 
מחותנו,  נמלט  אלפונס  ב"מוריאל",  בגפן? 
בסוף  הביתה.  דבר,  של  בסופו  אותו,  שמחזיר 
"המלחמה נגמרה" דייגו נוסע במכונית, מריאן 
צועדת לאורך מסדרון בשדה תעופה, אבל מה 
אלא  שלהם,  הפרידה  לא  הוא  יותר  שחשוב 
עצם העובדה שאין שום רמז כאילו הם עשויים 
להיפגש שוב בשלב מאוחר יותר. אפילו המוות 
אהבתיך"  ב"אהבתיך,  הגיבור  לעצמו  שבוחר 
אינו הסוף, כי ההתאבדות נכשלת, ואת מקומה 
ברוח  תעתועים  חלומות  של  סידרה  תופסת 
"הכלב האנדלוסי" של בוניואל ודאלי. כל זה 
רנה  של  סירובו  על  נוספת  פעם  להצביע  בא 
מסתכן  הוא  אם  גם  בנחרצות,  דברים  לקבוע 
ְלמה  הסרט  בסוף  יתמהו  רבים  שצופים  בכך 

בדיוק התכוון המשורר. 

רפלקסיביות

מכל  יותר  לכת  שהרחיק  זה  הוא  רנה  אלן 
הבמאים שעיצבו את שפת הקולנוע המודרנית 
ברגמן,  ברסון,  )רוסליני,   1960-1945 בשנים 
של  מהותה  בעצם  בעיסוק  אנטוניוני(  גודאר, 
בכל  זאת  לראות  אפשר  הקולנועית.  היצירה 
חמשת הסרטים שעשה בתקופה הזאת. העשייה 
הקולנועית קיימת בכל אחד מהם, גם אם בכל 

פעם יש לה תפקיד אחר.
)שמגלמת  "הירושימה"  גיבורת  למשל,  כך 
צרפתייה  שחקנית  היא  ריבה(,  עמנואל 
שמופיעה בסרט הדן בנושא השלום — שכמה 
להן  ויש  בעלילה,  משתלבות  מתוכו  סצינות 
חשיבות גדולה מפני שהן מזכירות את תרומת 
גם  העולם.  של  הקולקטיבי  לזיכרון  הקולנוע 
שחקנית  היא  "מוריאל",  גיבורת  פרנסואז, 
לכל  ובקולנוע.  בתיאטרון  ברדיו,  שמופיעה 
למקצוע  מודעים  אמנם  אנחנו  הסרט  אורך 
פעם  אף  אותה  רואים  איננו  אבל  שלה, 
ש"מריאנבד"  הטוענת  הפרשנות  בעבודתה. 
הוא למעשה אוסף של רישומים לסרט שעתיד 
להיעשות, מּוכרת היטב, ואין טעם לחזור עליה 
של  הטריילר  את  להזכיר  כדאי  אבל  שוב. 
בקולנוע  הראשונה  "בפעם  נאמר:  בו  הסרט, 
הסרט.  ליצירת  שותפים  להיות  מוזמנים  אתם 
מוזמנים  אתם  שתראו,  התמונות  בסיס  על 
בהתאם  העלילה,  את  לנוחיותכם  להמציא 

כל  ולעבר של  הרוח,  לרגישות, למצב  לאופי, 
בסרט  תמונה  איזו  תקבעו  אתם  מכם.  אחד 
היא  אם  משקרת,  ואיזו  האמת  את  אומרת 
אמיתית או דמיונית, אם היא שייכת לעבר או 
האלמנטים,  כל  את  לכם  נספק  אנחנו  להווה. 

אבל אתם צריכים להסיק את המסקנות".
הפנייה לחוש ההבחנה של הצופה אינה תמיד 
בצורה  מוצגים  הדברים  לפעמים  כי  חיונית, 
מדובר  כאשר  למשל,  יותר;  הרבה  מפורשת 
בשאיפות הקולנועיות של ברנאר, ב"מוריאל". 
הרצון של הדמות לקלוט ולהנציח את העולם 
הסובב אותה בא לידי ביטוי גם אם היא מנסה 
להסתתר מאחורי הצטנעות של שימוש בסרטי 
8 מ"מ ובטענה שמשמיע הגיבור: "איני רוצה 
לעסוק בקולנוע, אני בסך הכל אוסף הוכחות". 
ואיך אפשר להתעלם מן הדמיון שבין המעבדה 
מול  עריכה?  חדר  לבין  אהבתיך"  ב"אהבתיך, 
אמת  של  אחד  רגע  לקלוט  שלהם  האובססיה 
מן החיים של קלוד, המדענים ששולחים אותו 
ניצבים  עצמם  את  מוצאים  הזמן  בתוך  למסע 
בפני כמות אדירה של פריטים, שיחד מרכיבים 

חלק מן החיים של האובייקט שהם חוקרים.
וכמובן, ראוי להזכיר שאין זה מקרה שהקולנוע 
האלה.  הסרטים  מן  אחד  בכל  כמוסד,  נוכח, 
הדמויות חולפות לא פעם ליד אולמות קולנוע 
"אהבתיך,  נגמרה",  "המלחמה  )"מוריאל", 
אהבתיך"(, או ליד פלקט ובו דמותו של אלפרד 
הליהוק  במריאנבד"(.  )"אשתקד  היצ'קוק 
שחקנית  כולל  נגמרה"  ב"המלחמה  המפתיע 
שבדית שהרבתה להופיע אצל ברגמן )אינגריד 
מונטאן(,  )איב  צרפתי  שחקן  ולידה  תולין(, 
גם  פופולרי, אלא  קולנוע  כוכב  רק  לא  שהוא 
בעל עמדות פוליטיות נחרצות, בחירה שעומדת 
בניגוד מוחלט למה שנעשה בסרטיו הקודמים 
)למשל בבחירת עמנואל ריבה ודלפין סייריג(, 
המודרניות  בין  לפשר  הרצון  על  ומעידה 
במאי  של  המוזה  תולין,  אינגריד  שמסמלת 
"תותי בר", לבין סוג מסוים של ליהוק קלאסי 

מתבקש, כמו איב מונטאן.

דמויות מעורפלות

הקולנוע  של  הטיפוסי  שהגיבור  לומר  אפשר 
האיפיון של  מן  רבים  שונה במקרים  המודרני 
הגדיר  )שהתסריט  הקלאסי  בקולנוע  הדמויות 
ושאיפות  נתון,  ֵשם, עבר, מצב  עבורן במדויק 
שחמשת  העובדה,  מן  מנוס  אין  ברורות(. 
הם  רנה  של  הראשונים  העלילתיים  הסרטים 

בבחינת תעלומה שמונעת מן הצופה אפשרות 
מכוננת  תכונה  הגיבורים,  עם  הזדהות  של 

בקולנוע הקלאסי. 
)"הירושימה",  שם  אין  הדמויות  מן  לחלק 
אחד  משם  יותר  להם  שיש  או  "מריאנבד"(, 
נגמרה"(.  ב"המלחמה  )קרלוס/דומניגו/דייגו 
השטח  פני  על  צף  עליהן  שמעיק  העבר 
)"הירושימה",  בלבד  זעירים  בחלקיקים 
בו  לשלוט  מסוגלים  אינם  הם  "מוריאל"(, 
ובמיוחד "אהבתיך, אהבתיך"(,  )"הירושימה", 
ממניעים  זזים  או  במקומם  קופאים  הם 
אנשים  שהם  או  )"מריאנבד"(,  ברורים  לא 
של  הגזענות  )כמו  לגינוי  וראויים  מפוקפקים 
שלם  אוסף  בקיצור,  ב"מוריאל"(.  אלפונס 
להיות  שצריך  מה  לכל  המנוגדות  תכונות  של 
גיבור קולנוע קלאסי. רנה דווקא מהמר על מה 
שנראה לכאורה כליקויים, והופך אותם לאתגר 
שהקולנוע מציב לצופיו. נראה כי לדעתו, קצת 
מיסתורין וכמה שאלות שאין עליהן מענה, לא 

יפגעו בהנאתו של הצופה. 
אהובתי"  "הירושימה  של  המונולוגים  באחד 
פונה הגיבורה למאהבה הגרמני המנוח, ואומרת 
רואה  רואה, אתה  הסיפור שלנו, אתה  "זה  לו: 
שאפשר לספר אותו". אכן, נדמה שמטרתו של 
רנה, בשלב ראשון, היא להציג אתגר להיסטוריה, 
לבדוק איך אפשר לספר אותה אחרת, ולשנות 
בכך את הדעות הקדומות שבהן מתרווח הצופה, 
לאכוף עליו את האחריות למסקנות שאליהן הוא 
מגיע. חמש הווריאציות אלה, הפרוסות על פני 
עשר שנים, כל אחת מהן היא תרומה למודרניות 
הקולנועית, הצועדת בעזרתן צעד גדול קדימה. 
לכן, בתחילת "הירושימה" מופיע המשפט הבא: 

"אפשר ללמוד מה פירוש להתבונן היטב".

 
תרגם: דן פיינרו
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האדם  חיי  שמרבית  העובדה  העבר.  סעודות  את  להגיש  שנועד  מיומן,  מלצר  אלא  אינו  ההווה 
"הווה",  כלל  בדרך  והארעי שקרוי  הצר  בתחום  ולא  העבר,  של  הנרחבת  בטריטוריה  מתרחשת 
העסיקה את אלן רנה לאורך כל שנות יצירתו הקולנועית – החל מ"לילה וערפל", דרך "הירושימה 
אהובתי" ו"אשתקד במריאנבד" ועד "החיים הם שיר" או "עשבים שוטים". לא זו בלבד שהעבר 
נוכח בכל מהלך, גחמה או הכרעה שעושים גיבורי סרטיו, אלא שעצם הנוכחות של אותן דמויות 
נטולות שקט פנימי הגודשות את העלילות בסרטי רנה לא נועד אלא לפייס את שגיאות העבר, 

ואולי אף להגיע בדרך מיוסרת עד תיקונו.

< חזרה ל"מוריאל" > 

- מאיר שניצר -

העבר 
אינו חולף

< דלפין סייריג ב"מוריאל או עת השיבה" )1963(
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מתקיים  אהובתי"  שב"הירושימה  הוא  נכון 
הקשר בין שתי הדמויות הראשיות בעיקר בגלל 
שב"אשתקד  גם  ונכון  שחוו,  העבר  טראומות 
במריאנבד" מתהלכים גיבורי הסרט החידתיים 
כשהם טווים לעצמם עבר מדומיין, שספק אם 
יותר של  בסרטים מאוחרים  בפועל.  אותו  חוו 
"אהבתיך,  או  נגמרה"  "המלחמה  כמו  רנה, 
הפרוטגוניסטים  עצמם  מאלצים  אהבתיך", 
לחזור אל עידן העבר, שכמובן כבר חלף-עבר, 
על מנת למצוא צידוק לעצם קיומם בזמן הווה.
אך דומה שבשום מקרה — וזה כולל אפילו את 
"עדיין לא ראיתם כלום", סרטו של רנה משנת 
 — הזמנים  בין  אובססיבי  באופן  שמדלג   2012
לא מהווה העבר את מרכז הסיפור כמו בסרטו 
הארוך השלישי של רנה, "מוריאל", שראה אור 
ב-1963. כאן העבר הוא באמת המלך, ואסופת 
של  חבורה  אלא  אינה  סביבו  שחגה  הדמויות 
מריונטות המופעלת על-ידי אותו אלמנט אפל 
בתוקף  ודורש  "עבר",  בכינוי  שנודע  ומאיים 

להיחשף מחדש.
איום  צל  שמטיל  הקודר,  העבר  שגם  העובדה 
בפאזה  פעם  נמצא  "מוריאל",  גיבורי  על 
מיפלט  לספק  כדי  בה  אין  "הווה",  שנקראה 
לאוסף הדמויות חסרות הישע שמסתופפות תחת 
בעובדה  גם  זה.  סרט  של  העלילתית  המטרייה 
הגיבורים  את  שמוציא  אלמנט  הזה,  שהעבר 
מהדעת, היה בבחינת הווה רק חודש-חודשיים, 
תחילת  רגע  לפני  שנה-שנתיים,  מקסימום 
האירועים המתוארים על הבד ב"מוריאל", אין 
משום נחמה. כל זאת, משום שלעבר הזה יש שם 
מאיימת,  פיסית  טריטוריה  גם  לו  ויש  מפורש, 
ולא רק יישות ערטילאית המאיימת לבלוע הכל. 

לעבר היה קוראים "אלג'יריה".
בספטמבר 1962 הוכתר אחמד בן בלה כנשיאה 
נחתם  ובכך  העצמאית,  אלג'יריה  של  הראשון 
סופית מהלך דמים בן שמונה שנים — המלחמה 
צפון  אדמת  על  צרפת  שניהלה  הקולוניאלית 
אפריקה, מלחמה שגבתה כמעט מיליון קורבנות. 
שבועיים לאחר שבן בלה נכנס לארמון הנשיאות 
באלג'יר, ב-29 בספטמבר 1962, מגיעים אלפונס 
)ז'אן פייר קריין( ופרנסואז )ניטה קליין( ברכבת 
על  צרפת,  שבצפון  בולון-סור-מר  אל  מפריז 
מנת לפגוש את הלן )דלפין סייריג(, ובכך נפתח 

הסיפור של "מוריאל".
העת  באותה  הייתה  לזכור,  יש  אלג'יריה, 
הצרפתי.  הקולנוע  של  המודחק  הקולקטיב 
1958-( החדש  הגל  של  פריחתו  עת  זו  הייתה 
קולנוענים  עשרות  עשו  שבמסגרתו   ,)1962

טריים )כולל אלן רנה( את סרטיהם הראשונים, 
שעסקו בדרך כלל בבעיות מאז'וריות ומינוריות 
אשר עמדו במוקד העניין של בני הדור הצעיר. 
על הכל דּובר בסרטים האלה — אהבה, בגידה, 
תרבויות  בין  קשר  וצאצאים,  הורים  יחסי 
הנושא  על  ורק   — הצרפתית  להוויה  אמריקה 
העיקרי שעניין את צעירי צרפת לא דּובר בהם: 

המלחמה באלג'יריה.
בשנות  שנוצרו  מאלה  צרפתי,  סרט  שום 
במלחמה  עסק  לא  החדש,  הגל  של  השגשוג 
כלל  אלג'יריה  המלה  ולמעשה  הזו,  הארוכה 
כבציר  שנחשבים  הסרטים  ב-187  אוזכרה  לא 
שקביעה  מובן  החדש.  הגל  של  הקולנועי 
היה  שכן  ותיקון,  סיוג  מיד  דורשת  זו  נחרצת 
בכל זאת סרט אחד, "החייל הקטן" )1960( של 
המנסה  צעיר  במגויס  שעסק  גודאר,  לוק  ז'אן 
אפריקה.  בצפון  האש  לשטחי  מיציאה  לחמוק 
אלא שחשיפתו של סרט זה לציבור נבלמה על-
ידי הצנזורה האגרסיבית של ממשל שארל דה 
גול, והוא נגנז למשך שלוש שנים. בסופו של 
דבר התגלגל "החייל הקטן" אל בתי הקולנוע 
בצרפת רק בעקבות הפרמיירה של "מוריאל".

"מוריאל",  הסרט  את  הפותח  לרגע  ובחזרה 
שמתחולל, כאמור, שבועיים לאחר הכתרת בן 
את  לתחום  בחר  רנה  אלג'יריה.  כנשיא  בלה 
בין   — ספציפיים  תאריכים  של  בצבת  סרטו 
כאילו   ,1962 באוקטובר  ל-14  בספטמבר   29
"מוריאל" הוא איזשהו מוצר קולנוע ריאליסטי 
מחוספס, ולא מסה פסיכולוגית המתבוננת על 
פאזת  אל  מחדש  להתחבר  המתקשה  צרפת 
הקיום הנורמלי שאחרי הטראומות באלג'יריה.
הצעירה  ואהובתו  אלפונס   .1962 ספטמבר 
שעשרים  הלן,  את  לבקר  מגיעים  פרנסואז 
אלפונס.  של  זוגו  בת  הייתה  לכן  קודם  שנה 
הרומנטית  לסיטואציה  אלג'יריה קשורה  ואיך 
הזו? פשוט מאוד. אלפונס שב זה עתה משהות 
עם  שמיד  מסתבר  באלג'יריה.  שנים   15 בת 
אלפונס  הדרים  השנייה  העולם  מלחמת  סיום 
חייו,  את  שם  וניהל  אפריקה,  לצפון  מצרפת 
עד לחתימת אותם הסכמים שהעניקו עצמאות 
את  ארגנו  בעת  ובה  הערבית,  לאלג'יריה 
מתנחלים  וחצי  מיליון  של  מרצון  הטרנספר 
בשטחי  שהתגוררו  אלפונס,  כולל  צרפתיים, 
המדינה החדשה, ובחרו להעתיק את מגוריהם 

בחזרה אל המולדת הישנה.
עוד  לעניין?  קשורה  הצעירה  פרנסואז  ואיך 
בראשית  קולנוע  שחקנית  היא  פשוט.  יותר 
הצילומים  באתר  אותה  פגש  ואלפונס  דרכה, 

של סרט המשחזר את מלחמת 1830. ומי שלא 
שיידע,  לו  כדאי  הצרפתית,  להיסטוריה  מודע 
לאלג'יריה,  הצרפתים  פלשו  שנה  שבאותה 

והכריזו עליה כשטח מולדת שמעבר לים.
למרות שהלן עצמה לא שהתה באלג'יריה בשום 
שלב בחייה, גם לה יש קשר עקיף למקום המדמם 
)ז'אן בפטיסט טיירה(, המתגורר  ההוא. ברנאר 
בדירתה, שירת עד לא מכבר כחייל באלג'יריה, 
ומאז שובו מהמלחמה ההיא משהו בו התערער. 
של  בנו  הוא  הלן;  של  החורג  בנה  הוא  ברנאר 

בעלה המנוח, שנולד מנישואיו הראשונים. 
אותו ברנאר יהיה זה שיעורר מחדש את סוגיית 
הסתמי  ההווה  בתוך  הטעון  העבר  הנוכחות 
סופח  הצבאי  שירותו  בעת  עובדות.  והמדחיק 
אלה  היו  ההארקי.  הצבא  של  ליחידת  ברנאר 
שבחרו  מקומיים  מערבים  שהורכבו  יחידות 
וללחום  הצרפתי,  הכובש  עם  פעולה  לשתף 
מדינית.  עצמאות  שדרשו  עמם  בני  כנגד 
לשלום",  פראית  "מלחמה  פי  )על  ההארקי 
מאת ההיסטוריון הבריטי אליסטר הורן( נודעו 
כצמאי דם, והירבו לטבוח באלג'יראים דורשי 
אליהם  שסופח  הצרפתי  ברנאר,  החירות. 
אנושית,  רשעות  של  כזה  ברגע  נכח  כיועץ, 
מוריאל,  שכונתה  צעירה  אשה  שבויה,  כאשר 

עונתה עד מוות בידי שוביה, כולל הוא עצמו.
הזו,  קפסולת-העבר  את  עמו  נושא  ברנאר 
כבד  זהו משא  ואינו מסוגל להשתחרר ממנה. 
קולנועי  ביטוי  לו  ומוצא  זכרונו,  על  המונח 
חובבים שרוטים, מצולמים  בחופן של סרטוני 
השבי  רגעי  מונצחים  ובהם  מ"מ,   8 במצלמת 
של מוריאל. ברנאר אוחז באוצר נוסף מהעבר 
— אוסף של הקלטות קול, שבהן ניתן לשמוע 
של  חלקה  מנת  שהיו  מוות,  עד  העינויים  את 
ששמו  שהרודן  מסתבר  האומללה.  מוריאל 
"עבר" אינו מסתפק בעזרים טכניים כמו סרטי 
צילום וסרטי הקלטה, יש לו גם נוכחות פיסית 
בתוך  שומר  הזכרונות  רדוף  ברנאר  מאיימת. 
שהוא  חי  יצור  "מרלבורו"  סיגריות  קופסת 
של  המחיה  מאיזור  סהרה,  ממדבר  עמו  הביא 
מוריאל המנוחה. זהו עקרב צהוב, שִמן הסתם 
ממתין לו בתוך כלא הקרטון שלו עד לרגע שבו 

ינעץ את העוקץ הארסי שלו.
דחוסים,  וחצי  שבועיים  הסרט,  מסגרת 
מאפשרת לרנה לבחון את האופנים המגוונים 
מה-שהיה-פעם  של  הזיכרון  משפיע  שבהם 
האפלה  היישות  לצד  כעת.  ההתנהגות  על 
מכלול  על  אלג'יריה  כלומר  והמוכחשת, 
נצחונו  את  העבר  חוגג  שלה,  הקונוטציות 
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בשורה ארוכה של מאחזים עלילתיים, והראשון 
הרומנטית  היחסים  במערכת  טמון  שבהם 
קודם  שנה  עשרים  לאלפונס  הלן  בין  ששררה 
זוכר  ואותה  ב"מוריאל",  הסיפור  לתחילת 
לצרף  אם  כמובן.  שונה,  באופן  מהם  אחד  כל 
מהסרט  גדולים  שחלקים  העובדה  את  לכך 
מתחוללים בתוך דירתה של הלן, המשמשת גם 
מחסן לריהוט עתיק, כלומר לייצוג מושכל של 
"בחיפוש  הפרוסטיאני  שהמונח  מובן  העבר, 
לידי התממשות  אחר הזמן האבוד" מגיע כאן 

בהירה ביותר.
על  הפסיכולוגי  ההרהור  את  לעגן  מנת  על 
עבר- היחסים  מערכת  של  האמיתי  טיבה 
את  רנה  נוטע  ריאליסטית,  במציאות  הווה 
בעיר  "מוריאל"  עלילת  של  ההתרחשויות 
לתעלת  הקרוב  קלה  שבמחוז  בולון-סור-מר, 
העולם  מלחמת  שבמהלך  זו,  עיר  למאנש. 
האטלנטית  בחומה  מאחז  הייתה  השנייה 
נמחקו  ממנה  כשחלקים  נודעה  הנאצים,  של 
הברית.  בעלות  צבאות  של  אוויר  בהפצצות 
שוחזרו,  ההרוסה  מהעיר  מסוימים  רבעים 
נבנתה העיר מחדש. כלומר,  ובחלקים אחרים 
נון-סטופ אותו  במרחב האורבני הזה מתחולל 
לעודד,  מרבה  שרנה  להווה  עבר  בין  דיאלוג 
מחדש  לכינונן  הקוראות  שכונות  בין  דיאלוג 

לבין "חדש" במשמעות של מחיקת העבר.
הוא  בצרפת,  לראשונה  הוקרן  כש"מוריאל" 
התקבל בחמיצות רבה. פרנסואה טריפו )בספרו 
"הסרטים בחיי"( מציין: "הצרורות שנורו לעבר 
לב  אל  נדירות  לעיתים  רק  כוונו  'מוריאל' 
יריות ברגליים".  העניין. על פי רוב היו אלה 
בעידן  הצרפתית  הביקורת  אחרות:  במילים 
דה גול חמקה מהתמודדות ערכית מול האתגר 
שגילם בחובו המושג הנוכח-נפקד "אלג'יריה", 
והעדיפה להתמקד בעקימת אף למראה הצורה 
החיצונית החריגה של הסרט. ו"מוריאל" הוא 

אכן סרט לא ידידותי למתבונן.
וז'אן  רנה  כלומר,  הזה.  בסרט  היגיון  אין 
את  מחלקים  התסריט,  את  שחיבר  קיירול, 
רצף ההתרחשויות לחמש מערכות שונות. וכך, 
הסרט מורכב מחמישה פלחי סרטים המחוברים 
הסרט  מחלקי  אחד  בכל  רופף.  באופן  ביניהם 
לא  התרוצצות  של  סוג  אותו  מתרחש  המלא 
רציונלית. הגיבורים בתזזית מתמדת: נפגשים, 
משוחחים, רבים, מתפייסים, נעלמים, אוכלים, 
שותים, אוכלים, מהמרים, אוכלים, מתעלסים, 
הכל  עושים  סוסים.  על  רוכבים  מטיילים, 
בתנועה, והעיקר לא להיעצר, כדי לא להתעמת 

עם זכרון העבר השתלטני.
ואם לא די בכל זה, הרי שרנה כופה על הגיבורים 

שלו אופי חלקלק, בלתי-נסבל. הלן היא מהמרת 
כפייתי.  שקרן  הוא  אלפונס  ותקנה.  חן  חסרת 
של  תשקיף  כלומר  שחקנית,  היא  פרנסואז 
טקסטים שכתבו אחרים. ברנאר הוא צדקן, שיכול 
את  וינקום  יקום  אם  רק  כזה  איננו  כי  להוכיח 
נקמת מוריאל המנוחה. והרי נקמה מעין זו תהפוך 
לרוצח  גם  אלא  מהעבר,  לרוצח  רק  לא  אותו 
האירועים  שבסיום  כך,  אם  הפלא,  מה  בהווה. 
מכונים  השיגרה  דרך  שעל  הללו,  המפוררים 
פה "עלילה", קורס המבנה הסיפורי כולו, והבד 

מתמלא בריקנות בולעת כל?
באלפונס  שראשיתו  שסרט  הוא  אופייני  אך 
על  לבולון-סור-מר  מפאריס  ברכבת  המגיע 
בסצינה  יסתיים  הלן,  את  מחדש  לפגוש  מנת 
שבה הלן מחפשת בבהילות את אותו אלפונס, 
רכבת  בתחנת  דווקא  מהעיר,  כבר  שחמק 
שנטושה כבר שנים. אכן כן, העבר תמיד פה, 

כדי לנצח פעם נוספת. 

< דלפין סייריג ב"מוריאל" )1963(
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ב"הירושימה אהובתי" )1959(, אחרי שהגיבורה 
הצרפתייה המכונה היא )עימנואל ריבה(, העלתה 
המתמשכת  הטראומה  את  תודעתה  ממעמקי 
נבר,  בעירה  העולם השנייה  שחוותה במלחמת 
השואה  שטראומת  בהירושימה,  משוטטת  היא 
מעיין  את  הנביעה  בה  הטבועה  האטומית 
נראים  היפנית  העיר  רחובות  שלה.  הזיכרונות 
מצלמה  בתנועת  מצולמים  מבטה,  מנקודת 
זורמת, ואז משתלבים בעריכה רחובות אחרים, 
בעלי מראה צרפתי — נבר והירושימה הופכות 
בתודעתה למרחב רציף, דימוי לדיפוזיה של שני 

הזיכרונות הטראומטיים. 
סיקוונס דומה יש גם ב"פרובידנס" )1977(, סרט 

זרם התודעה המובהק האחרון של אלן רנה )על 
פי תסריט מאת המחזאי הבריטי דייוויד מרסר(, 
לפני שעבר לביים סידרה של סרטים תיאטרליים 
בתפיסתם. כ-27 דקות אחרי תחילת הסרט נוסע 
כדי  במכוניתו  בוגארד(  )דירק  לנגהם  קלוד 
חולף  ובדרכו  הלן,  שלו,  המאהבת  את  לפגוש 
— או זה לפחות הרושם שיוצרת עריכת השוט/
ריברס שוט — על פני בתים אירופאיים בסגנון 
אלה  מסוג  עץ  בבתי  המתחלפים  ה-19,  המאה 
הברית.  בארצות  קטנות  עיירות  המאכלסים 
לקראת סוף הנסיעה נראה מרכז העיר פרובידנס 
בניין  מול  קלוד  חונה  ובסופה  איילנד,  שברוד 

עגול עם חזית זכוכית הנמצא בבוסטון. 

הוא  זורמות  מצלמה  כתנועות  הזיכרון  ייצוג 
הפעם  אבל  רנה,  של  בקולנוע  חוזר  דימוי 
נקודת  את  מייצגת  אינה  הנזילה  הגיאוגרפיה 
השלכה  עצמו  שהוא  מפני  הנהג,  של  מבטו 
לנגהם  קלייב  הזקן,  הסופר  של  תודעתו  של 
לחלוטין.  אחר  במרחב  שנמצא  גילגוד(,  )ג'ון 
בלילה  המבודדת  בטירתו  שוכב  האב  לנגהם 
הטבעת  בפי  סרטן  ה-78,  הולדתו  יום  שלפני 
מיני  לבטנו  מריק  והוא  בגופו,  שמות  מחולל 
כאבים,  נגד  כדורים  בולע  חריפים,  משקאות 
את  ופוחתת  ההולכת  יכולתו  כמיטב  ומדמיין 
מה  של  העלילתיים  המהלכים  ואת  הדמויות 
שיכול היה להיות ספרו הבא )בין לבין פורצים 

< לילה של נדודי שינה ב"פרובידנס"  > 

- יעל שוב -

צער גידול 
ילדים והורים

< אלן בורסטין, ג'ון גילגוד, דירק בוגארד, דייויד וורנר, איליין סטריץ' ב"פרובידנס" )1977(
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שאינם  וזיקנה  חולי  של  דימויים  לתודעתו 
ועל כך בהמשך(. הוא עצמו  קשורים לסיפור, 
וגופו  אובר(,  )בווייס  כקֹול  בעיקר  מתגלם 
נחשף למצלמה בחלקים — יד המושטת לכוסית 
האסלה.  על  ביושבו  פסוקות  רגליים  וויסקי, 
כמו הסיפור שלו, שנבנה משברי עלילה אשר 
מסרבים להתאחות לנרטיב רציף וברור, גם הוא 
מזרם  סרט  להיותו  בנוסף  וכך,  מפורר.  נראה 
רפלקסיבי  סרט  הוא  "פרובידנס"  התודעה, 
שמובלע  המטא-קולנועי  האלמנט  את  החושף 
תהליך  את  והופך  התודעה,  זרם  סרטי  בכל 
ההרכבה של יצירה אמנותית, ואת יחסי הסופר 

עם גיבורי סיפורו, לנושא המרכזי. 
ברובד  במקביל  מתפקדת  בסרט  סצינה  כל 
פרוידיאני )תסביך אדיפוס נמצא כאן במלואו(, 
את  לדוגמא  קחו  אמנותי/רפלקסיבי.  וברובד 
קלייב  שבו  והלן,  קלוד  בין  הראשון  המפגש 
וממשיך  אמו",  כמו  נראית  ש"היא  לנו  רומז 
יצירתי  על  נאמר  קרובות  "לעיתים  ואומר: 
ברגש.  למחסור  הביא  סגנון  אחר  שהחיפוש 
אבל אני מנסח את זה אחרת. אני אומר שסגנון 
זה רגש. הוא הביטוי הכי אלגנטי וחסכני שלו". 
של  עצמי  כחיווי  להיתפס  יכול  הזה  התיאור 
יצירתו-שלו,  על  שנאמר  למה  תגובה   — רנה 

זאת,  עם  מחושבת.  באלגנטיות  שהתאפיינה 
ונטול  הקר  המפגש  רקע  על  מנוסח  הטיעון 
אליו.  ומתייחס  והלן,  קלוד  בין  הארוטיקה 
קלייב מר הנפש )כסופר שלא זכה בפרס נובל 
משפחתו(  לבני  כאב  הרבה  שגרם  וכאלמן 
מעניש את גיבורי סיפורו, ואותו מחסור ברגש 
שהוא מייחס לבנו הוא דרכו להצדיק את יחסו 
הלקוי אליו כאב. אבל בל נקדים את המאוחר 
)בעצם, כמו הסרט, שמערבל זמנים, מקומות, 

דמויות ורבדים של מציאות ובדיון(.
סיקוונס הפתיחה, המאזכר את ה"האזרח קיין" 
של אורסון וולס, מציע לנו עוד דרך לראות את 
בפסקול  המלווה  מאוחרת,  לילה  בשעת  הסרט. 
מתגלה  רוז'ה(,  מיקלוש  )שהלחין  ומאיים  אפל 
לעינינו גדר המקיפה מרחב סגור, והמצלמה )של 
ריקרדו ארונוביץ'( מתקרבת לעבר שלט על הקיר 
השגחה   — )באנגלית  "פרובידנס"  כתוב  שעליו 
איילנד(.  רוד  בירת  של  שמה  גם  וזהו  עליונה, 
נעה  המבודד,  תוך המרחב  אל  חודרת  המצלמה 
בין העצים, עד שהיא מגלה קיר לֵבנים אדומות, 
נקודת   — במנורה  ומתמקדת  חלון,  לעבר  עולה 
הבית  בתוך  הראשון  השוט  בחושך.  בודדה  אור 
ספרים,  וערימות  מהודר  כתיבה  שולחן  מגלה 
בחרך  החודר  אור  של  פס  נראה  הבא  ובשוט 

מושטת  זקנה  יד  הסמוך.  החדר  לדלת  שמתחת 
וגורמת  ארונית,  על  העומדת  משקה  לכוסית 
כדור  )כמו  הרצפה  על  ולהתנפצותה  לנפילתה 
 Damn!" קיין"(.  "האזרח  בתחילת  הזכוכית 
Damn! Damn!" נשמע קול זקן מחוץ לפריים. 
זה פחות פיוטי מ"רוזבאד" — קלייב גס הרוח 
אינו מתגעגע לילדותו האבודה, אלא בוחן את 
בעקשנות  מתכחש  שהוא  )אף  לחומרה  חייו 
לכך שזה מה שהוא עושה(. אם "האזרח קיין" 
שהורכב  עיתונות  איל  של  מפורר  דיוקן  הוא 
מציג  "פרובידנס"  מכריו,  של  מעדויותיהם 
באמצעות  המתעצב  סופר  של  מפורר  דיוקן 
אך  ברא,  עצמו  שהוא  דמויות  של  עדויותיהן 
הן מורדות בו שוב ושוב, וסוטות מהתפקידים 
עריצים  שניהם  וקלייב,  קיין  להן.  שציווה 
כמו  בעולמם  מלאה  שליטה  לשלוט  המנסים 
היו אלוהים, ושניהם בסופו של דבר כושלים. 
ומהמחלה  מהזיקנה  פחדים  אפוף  שיכור, 
כלפי  אשמה  רגשות  ורדוף  גופו,  את  המכלות 
וכלפי בנם  אשתו האהובה מולי שבה התעמר 
הארוך  הלילה  במהלך  התנכר,  שאליו  קלוד 
האשם  רגשות  ואת  פחדיו  את  משליך  קלייב 
שלו על בני משפחתו, ומדמיין אותם כאנשים 
הופך  הוא  כלומר,  רגשית.  וחלולים  מעוותים 

< אלן רנה מביים את ג'ון גילגוד ב"פרובידנס" )1977(

< הפתיחה של "פרובידנס" 
מזכירה את "האזרח קיין"; 

העולם המסויט שקלייב בורא 
שולח אותנו, במין גירסת-נגטיב, 

ל"הקוסם מארץ עוץ" >
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אותם להשלכות של עצמו. 
בנו,  את  משלב  הוא  קלייב  שטווה  בעלילה 
)אלן  סוניה  אשתו  ואת  קלוד,  הדין  עורך 
בשם  חייל   — נוספות  דמויות  ושתי  בורסטין(, 
ברצח  שנאשם  וורנר(,  )דייוויד  וודפורד  קווין 
זקן שהפך למעין איש-זאב )דימוי לעיוות הגוף 
סטריץ'(,  )איליין  והלן  הזיקנה(,  שמחוללת 
המאהבת הלא-צעירה של קלוד, שבאה לספר 
לו שהיא גוססת מסרטן )כמו קלייב, וכמו אשתו 
מקפיא.  בקור  הידיעה  את  מקבל  הוא  מולי(. 
קלוד ה"עריץ" וה"נכה רגשית", כדברי אביו, 
משמש כתובע במשפטו של קווין. אשתו סוניה 
לגמרי  שנמחקה  מרגישה  )היא  אותו  שוטמת 
אותו  ומכנה  שלהם  היחסים  מערכת  בתוך 
"סוהר"(, ובניסיון להוכיח שהיא קיימת ושיש 
לה רצונות ִמֶשל עצמה היא מזמינה את קווין 
אבל  עצמה.  את  לו  ומציעה  המהודר,  לביתם 
אדיש  עצמו,  ִמֶשל  רצון  כחסר  שנדמה  קווין, 
לניסיון הפיתוי שלה. אף שנדמה שלקלוד לא 
ממש איכפת שסוניה מנסה לבגוד בו, הוא שב 
הרומנטיים  במפגשים  התרעה  ללא  ומופיע 
המדומים שלהם. אחרי כמה התנצחויות בניחוח 
תיאטרון אבסורד, פתאום יש בידו אקדח, והוא 
השונים  ההתרחשות  באתרי  קווין  אחרי  רודף 

שנראו בסרט עד כה. הוא מדביק אותו ביער, 
אליו,  מסתובב  וכשקווין  הסיפור,  התחיל  שם 
)"אתה  לאדם-זאב  הפך  הוא  שגם  מגלה  הוא 
לא  "כלל  קלוד,  לו  אומר  כעצמך",  נראה  לא 
אל  לדבר  מתחיל  קלוד  לפתע  אדם"(.  אותו 
ביחסו  מאשימו  קלייב,  אביו  הוא  כאילו  קווין 
להרוג  מתכוון  שהוא  ומודיע  לאמו,  המשפיל 
אותו בשם ה"צדק". קווין מקבל על עצמו את 
חילוף התפקידים, עוטה את תפקיד האב, ואומר 
שתמיד  חושב  אני  המוזרה  "בדרכי  לקלוד: 
לירות  מקלוד  מונע  לא  זה  אותך".  אהבתי 
מסתיימת  הלילה  הזיית  באביו(.  )כלומר,  בו 
בדימוי של גווייתו של קווין המושלכת על-ידי 

חיילים לפח אשפה. 
הדקות  )ב-20  שלמחרת  בבוקר  השמש  לאור 
האלכוהול  כשאדי  הסרט(,  של  האחרונות 
מגיעים  קלייב  של  משפחתו  ובני  מתפוגגים 
לחגוג את יום הולדתו, נגלה שגם קווין והלן הם 
בנו הממזר  בני משפחתו —  וריאציות של  בעצם 
קווין, ואשתו הנאמנה והנבגדת מולי, שהתאבדה 
כשגילתה שהיא חולה בסרטן. לא רק זאת, אלא 
הרובוטי  מזה  מאוד  שונה  הבוקר  של  שקלוד 
והחנוט בחליפה שראינו עד כה. בחולצה פרחונית 
וסוודר לבן, שערו מסורק הצידה, הוא נראה אדם 

העולב  אביו  לאהבת  משווע  שעדיין  ופגיע,  עדין 
בו מבלי משים. ואשתו סוניה, בשמלה פרחונית, 
מתגלה כאשה חייכנית, נעימה ואוהבת. גם קווין, 
כנה  דאגה  מביע  מרחוק,  שהגיע  אסטרופיסיקאי 
לשלום אביו, וכולם יושבים יחדיו לפיקניק נינוח 
על הדשא, כמו יצאו מציורי "אימפריית האור" של 
מאגריט ונכנסו לציור של מאנה או לסרט של ז'אן 
רנואר. מולי המנוחה מופיעה רק בתצלום שחור-
לבן, המעורר בקלייב הבזק זיכרון שבו הוא מוצא 
אותה מתה באמבטיה, טובלת במים אדומים מדם. 
וריאציות  הם  הלילה  שיצירי  לכך  רמזים 
מעוותות של מי שהם בחיים, פזורים עוד קודם 
על  שליטה  מאבד  קלייב  פעם  כשמדי  לכן, 
כך,  תפקידים.  מחליפות  והן  שיצר,  הדמויות 
למשל, במפגש נינוח בין הלן וקווין — המאהבת 
של  הלא-מתפקד  והמאהב  קלוד  של  החולה 
סוניה — הלן לפתע מטיחה ברצפה את כוסית 
המשקה שלה, ואומרת: "בוא אגיד לך איך זה 
היה כל השנים. אביך התנהג כאילו שלא הייתי 
הרוסה.  הייתי  לפנימייה,  כשהלכת  קיימת... 
שלו  והמעליבים  הילדותיים  המישחקים  אחד 
לא  שהוא  שם,  לא  שאני  פנים  להעמיד  היה 
מכיר אותי. הוא נתן פעם כמה הרצאות בווינה, 
ולא הציג אותי לאף אחד במהלך עשרה ימים. 

< דירק בוגארד, ג'ון גילגוד, אלן בורסטין ודייויד וורנר ב"פרובידנס" )1977(
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בערב האחרון הייתה קבלת פנים גדולה, ומישהו 
אמר: 'למה שלא תציג אותי לחברה שלך?' הוא 
הסתובב והביט בי בדממה, ואני רעדתי במבוכה. 
הוא אמר לי, 'אין לי מושג קלוש מי זאת'... אני 
חושבת שהבחנת בכל זה. אין פלא שהפכת לילד 
התחלתי  וקשה.  קר  גבר  להיות  וגדלת  מרוחק 

לתעב אותך באותה מידה שפחדתי ממנו". 
מולי,  להיות  הפכה  שהלן  מתברר  מדבריה 
הוא  מי  אבל  קלייב,  של  עתירת-הסבל  אשתו 
הממזר  הבן  אל  האם  אליו?  מדברת  שהיא  זה 
קווין, שגירסה שלו יושבת מולה, או שמא אל 
בנה קלוד? כשהיא מתארת את בן שיחה כ"גבר 
אל  פונה  שהיא  הרושם  מתקבל  וקשה",  קר 
מבטאת  שהיא  המהופכים  הרגשות  אך  קלוד, 
)"התחלתי לתעב אותך"( הם של קלייב — אמן 
הבובות שמניע את כל הבובות בתיאטרון שיצר 
לעצמו — כפי שהוא מפענח את יחסו של קלוד 
אליו. את רגשות האשמה שלו כלפי אשתו מולי 
וכלפי בנו קלוד פותר קלייב בתחבולה יעילה, 
כופה  רגשית,  לנכה  בנו  את  הופך  שהוא  בכך 
עליו רומאן עם אמו, ושם בפיה את התיאורים 
לסיקוונס  אותנו  מחזיר  זה  האלה.  המרים 
שרצף  נראה  הלן.  אל  קלוד  של  הנסיעה 
האתרים שקלוד חולף על פניהם בדרכו למפגש 
עם המאהבת שלו, שהיא אמו, נארג ממראות 
שקלייב זוכר מהפעמים שעזב את אשתו ונדד 
)"שברים  מאהבותיו  אל  בדרכו  אולי  בעולם, 
קלייב  אומר  בהירים",  נעשים  רחוק  עבר  של 
אומר  קלוד  הבוקר  שבאור  אף  יותר(.  מאוחר 
של  בהתאבדות  אותו  האשים  לא  שמעולם  לו 
הפך  ולכן  אשם,  חש  אכן  נראה שקלייב  אמו, 
האדיפלי  מהנרטיב  לחלק  התאבדותה  את  גם 
שכפה עליה ועל קלוד )יוקסטה התאבדה אחרי 

שגילתה ששכבה עם בנה שרצח את בעלה(.
מתחנן  מולי",  מהראש,  לי  תצאי  "בבקשה 
השחר  הללו.  התוכחה  דברי  בתום  קלייב 
אוזר  הנינוח  קווין  גם  ועכשיו  להפציע,  עומד 
עוז ופוצה פיו בהאשמות. הפעם זה עוד יותר 
מבלבל, משום שבעודו משוחח עם קלוד, הוא 
פונה אליו כאילו היה קלייב, ואילו הוא עצמו 
קלוד: "אם לא אהבת את אמא שלי, לא היית 
צריך להרוס אותה. האם יצרת גיהנום כל אותן 

שנים כדי שיהיה לך על מה לכתוב?"
כאמור, בניסיונו להכחיש את רגשות האשמה 
לעריץ  אותו  הופך  קלייב  קלוד,  כלפי  שלו 
הזאת  המדומה  השנאה  אביו.  את  השונא 
למזכירתו.  מכתיב  שקלוד  במכתב  מנוסחת 
שקלוד  משום  משולב,  במבע  כאן  מדובר 

עצמו )כפי שהוא מתגלה בבוקר( אינו מתנסח 
"...ונוסף  ופיוטיות שכאלו:  מרושעות  במילים 
לכך, אבא, משום שאין טעם לטלפן אליך, ועוד 
פחות מכך לבקר אותך, משום שכך רק נחשוף 
את עצמנו להטחות האשמה ההדדיות המוכרות 
שלנו... לעזאזל אבא, אתה איש עשיר. אז אם 
כזה,  מגעיל  כבוד  בחוסר  לגסוס  חייב  אתה 
למה שלא תעשה את זה בבית אבות? או מקום 
בסובלנות  אותך  לסבול  יוכלו  שם  שכזה... 
שותה  צועק,  בעודך  היטב  ומתוגמלת  נדהמת 
המוות...  של  האפלה  לדלת  דרכך  כל  ומוחה 
ההבטחה  תהיה  השני  לצד  כשתגיע  הדממה 
קלייב  בתגובה,  הלכת...".  שבאמת  היחידה 
אובר(,  בווייס  נשמע  )קולו  בזעם  אותו  מגדף 
יודע איך למות, לפחות  ומוסיף: "אם אני לא 
ידעתי איך לחיות!". כשהוא אומר זאת, נוטשת 
קלוד,  את  מבטו,  את  המייצגת  המצלמה, 
ומתמקדת במזכירתו הנאה — רמז אירוני ְלמה 

הוא מתכוון ב"ידעתי איך לחיות!". 
לא רק בגיבורים של סיפורו המרושע מתקשה 
נעים  הם  שבהם  המרחבים  גם  לשלוט.  קלייב 
נדמים נזילים. התפאורה של חדר המלון שבו 
לשוט,  משוט  משתנה  וקלוד  הלן  נפגשים 
קודם  היו  שלא  במקום  מדרגות  צצות  ולפתע 
אונטולוגי  במעבר  גם  מתבטאת  הנזילות  לכן. 
רקע  על  אולפן  לסצינות  לוקיישן  מצילומי 
תפאורות מצוירות. המפגשים הבאים של קלוד 
והלן מתרחשים במרפסת, ומאחוריה רקע מצויר 
בתוך  ולפעמים  לסצינה,  מסצינה  שמתחלף 
אותה סצינה — פעם גבעות ירוקות ומיושבות, 
פעם ים שקט, ופעם סוער. תפאורות תיאטרליות 
ורקעים מצוירים מסוג זה יחזרו בכמה מסרטיו 
הבאים של רנה )"מלו", "מעשנת/לא מעשנת"(, 
מעבר  כחוליית  "פרובידנס"  את  שמסמן  מה 
לקופסת  התודעה  ממרחבי   — שלו  ברפרטואר 

התהודה של במת התיאטרון.
את  מייצגים  הללו  והמקומות  הדמויות  אם 
סיפורי  עולם  לברוא  הסופר  של  ניסיונותיו 
מתפרצים  הזה  המרחב  שלתוך  הרי  הומוגני, 
הבוקעים  וזיקנה  מוות  של  דימויים  ושוב  שוב 
החולה,  הזקן  של  המסוכסכת  התודעה  מתוך 
מטושטשת  ויותר  יותר  ונעשית  שהולכת 
עוד  ולוקח  ובלתי נשלטת ככל שהוא משתכר 
גוויית  ניתוח של  תרופות. חלק מהדימויים — 
ממקומה  שהוסטה  לאבן  מתחת  תולעים  זקן, 
בעלי  אחרים,  דימויים  מהסיפור.  מנותקים   —
דרכו  על  ונקרים  לתוכו  נדחפים  שואתי,  גוון 
העיר  ברחובות  נאספים  זקנים   — קלוד  של 

מקובצים  או  לנהר  ומושלכים  חיילים  בידי 
שמחולל  האירוע  גם  כאמור,  באיצטדיונים. 
הזאב  איש  אחר  ביער  המרדף  הסיפור,  את 
ורציחתו בידי קווין, הוא דימוי להשחתת הגוף 
הזדקנות  אל  הבנים  וליחס  הזיקנה  שמחוללת 
האבות. אותו דימוי חוזר כשקלוד מגיע למלון 
שפניו  זקן  אדם  של  בפינויו  וחוזה  הלן,  של 
כשגם  למיצויו  מגיע  הדימוי  שערות.  מכוסים 
לפני  רגע  לקלייב,  ויהפוך  פרווה  יצמח  קווין 

שקלוד רוצח אותו בסוף הסיפור.
והאינטר- הרפלקסיבי  לאלמנט  נחזור  לסיום, 
"פרובידנס"  של  הפתיחה  אם  טקסטואלי. 
מזכירה את "האזרח קיין", הרי העולם המסויט 
קאנוני  לטקסט  אותנו  שולח  בורא  שקלייב 
מין  שהוא  לכך  סימנים  למצוא  ואפשר  אחר, 
גירסת-נגטיב של ארץ עוץ. כמו דורותי, קלייב 
הוא  שבה  המדכאת  מהמציאות  לברוח  רוצה 
לכוד, ולשם כך הוא מדמיין גירסאות משליות 
של מכריו, ונראה שהוא מוצא השראה במיגוון 
ויקטור  של  העיבוד  את  המאכלסות  הדמויות 
של  קלוד  באום.  ל'  פרנק  של  לספרו  פלמינג 
נרפה  קווין  ואילו  פח,  כאיש  מעוצב  הלילה 
טוען  הוא  זיקפה,  לו  כשיש  )אפילו  כדחליל 
של  זיקפתו  היא  והרי   — שלו  אינה  שהיא 
קלייב(. אריה אמנם אין כאן, אבל קלייב הוא 
בעוץ  השולט  המפחיד  הקוסם  רבות  מבחינות 
באמצעות קולו הרועם בלבד, וגם האיש הקטן 

והמבוהל שמסתתר מאחוריו. 
אירופאית  יצירה  של  הקישור  ראשון,  במבט 
אינטלקטואלית לפנטזיה ההוליוודית "הקוסם 
הוא  אבל  מוזר,  להיראות  עשוי  עוץ"  מארץ 
קלייב  שבה  בסצינה  כשנזכרים  מוזר  פחות 
שהוא  לפני  קלוד.  בשביל  הלן  את  מזֵמן 
נמשכות  עיניו  המטוס,  בתוך  אותה  מאתר 
לעצמו  מפזם  והוא  צעירה,  לבלונדינית 
הנוכל  השועל  של  שירו  של  שתויה  גירסה 
מפתה  אשר   ,)1940( דיסני  של  מ"פינוקיו" 
 Hi" בובות.  לתיאטרון  להצטרף  פינוקיו  את 
 diddle dee dee, a drunkard's life for
Hi-diddle-dee-" :מפזם קלייב )במקור "me
dee, an actor's life for me"(. השיר הזה 
את  היטב  מכיר  השובב  שהסופר  לכך,  מרמז 
לעשות  ונהנה  ההוליוודיות,  הילדים  אגדות 
בשם  לנו,  אומר  עצמו  הוא  הרי  כרצונו.  בהן 
מרסר ורנה, "כשאתה בספק, נסה קצת סטייל, 
תפתיע אותם, תבלבל אותם, תבסס את היותך 
להיות  ממשיך  "פרובידנס"  ואכן,  צפוי".  לא 

מפתיע ומבלבל עד עצם היום הזה. 
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אלן רנה: 
פילמוגרפיה

עריכה: דני ורט

< סרטים 
  קצרים

L'aventure de Guy )1934( הרפתקאותיו של גי
בימוי, צילום ועריכה: אלן רנה | תסריט: גסטון מודו | 8 דקות; 8 מ"מ

Fantomas )1935( פאנטומס
בימוי: אלן רנה | מבוסס על ספרי ההרפתקאות מאת פייר סובסטרה ומרסל אלן 

| 8 מ"מ )הסרט אבד(

Schema d'une idetification )1946( תרשים לזיהוי
בימוי: אלן רנה | שחקנים: ז'ראר פיליפ, פרנסואה שומט | 16 מ"מ, אילם )הסרט אבד(

סידרת סרטים על ציירים )1947(
על: לוסיאן קוטו, פליקס לאביס, האנס הארטונג, סזאר דומלה, אנרי גץ

La bague )1947( הטבעת
בימוי: אלן רנה | סרט פנטומימה בהשתתפות מרסל מארסו | 16 מ"מ

L'alcool tue )1947( האלכוהול הורג
בימוי, צילום,עריכה: אלן רנה )בשם בדוי: אלזן בזארל( | תסריט: רמו פורלאני, 

רולאן דוביאר | הפקה: כריסטיאן ופול רנטי | משתתפים: רולאן דוביאר, רמו 

פורלאני, רובר מנדיגל, קלוד שרפנטייה, כריסטיאן, פול וקולט רנטי | 16 מ"מ

 Le Lait Nestle )1947( חלב נסטלה
)שני סרטי פרסומת עם צוות זהה(

בימוי ותסריט: אלן רנה, רמו פורלאני, פרנאן מאזל | צילום ועריכה: אלן רנה 

כל סרטון: דקה 1 

Les jardins de Paris )1948( גני פאריס
| הפקה:  ועריכה: אלן רנה, קולט רנטי  | צילום  בימוי: אלן רנה, אנדרה באזן 

כריסטיאן ופול רנטי | סרט תיעודי שצולם בגנים ציבוריים שונים בפאריס ועל 

גג הלובר. הסרט לא גמור.

Chateaux de France )1948( הטירות של צרפת
בימוי, צילום, עריכה: אלן רנה | 16 מ"מ 

מונטאז' של צילומי סטילס. צולם בידי רנה תוך שהוא רוכב על אופניים 
ברחבי צרפת כשהוא נושא את ציוד הצילום על גבו.

Van Gogh )1948( ואן גוך
בימוי: אלן רנה | תסריט: רובר הסנס, גאסטון דיהל | צילום: אנרי פראן | מוסיקה: 

ז'אק בסה | קריין: קלוד דופן | הפקה: קלוד האוזר, פייר ברונברז'ה | 20 דקות

Malfray )1948( מאלפריי
בימוי: אלן רנה, רובר הסנס | תסריט: רובר הסנס, גאסטו דיהל | מוסיקה: פייר 

בארבו | 16 מ"מ

Gauguin )1950( גוגן
בימוי ועריכה: אלן רנה | תסריט: גאסטון דיהל | צילום: אנרי פראן | מוסיקה: 

דריוס מיו | הפקה: פייר ברונברז'ה | קריין: ז'אן סרווה | 11 דקות

Guernica )1950( גרניקה
בימוי ועריכה: אלן רנה | תסריט: רובר הסנס | צילום: אנרי פראן | מוסיקה: גי 

ברנאר | הפקה: קלוד האוזר, פייר ברונברז'ה | קריינים: מריה קאזארס, ז'אק 

פרובו — קוראים משירי פול אלואר | 12 דקות

Les statue meurent aussi )1950-3( גם פסלים מתים
בימוי ותסריט: אלן רנה, כריס מארקר | צילום: גיסלן קלוקה | עריכה: אלן רנה 

| מוסיקה: גי ברנאר | קריין: ז'אן נגרוני | 30 דקות

עם  מהמפגש  כתוצאה  האפריקאית  האמנות  בשקיעת  שעוסק  הסרט, 
שהוצג  לאחר  הצנזורה  על-ידי  להקרנה  נאסר  המערבית,  התרבות 

בפסטיבל קאן, והיה אסור להקרנה עד 1965.

Nuit et brouillard )1955( לילה וערפל
 | ויארני  | צילום: גיסלן קלוקה, סאשה  ז'אן קיירול  | תסריט:  בימוי: אלן רנה 

עריכה: אנרי קולפי, יסמין שאני | מוסיקה: האנס אייזלר | קריין: מישל בוקה 

| 31 דקות

Toute la memoire du monde )1956( כל זכרון העולם
בימוי ועריכה: אלן רנה | תסריט: רמו פורלאני | צילום: גיסלן קלוקה | מוסיקה: 

| צולם  | 22 דקות  | הפקה: פייר ברונברז'ה  ז'אק דימניל  | קריין:  ז'אר  מוריס 

בספריה הלאומית בפאריס.

Le mystere de l'atelier 15 )1957( 15 מיסתורי סדנה
בימוי: אלן רנה, אנדרה היינריך | תסריט: כריס מארקר | צילום: גיסלן קלוקה, 

ז'אן-פייר  קריין:   | בארבו  פייר  מוסיקה:   | סארוט  אן  עריכה:   | ויארני  סאשה 



35. < כתב עת לענייני קולנוע בהוצאת סינמטק תל–אביב < מרץ-אפריל 2014 < #187

גרנייה | הפקה: ז'אקלין ז'אקופי | 18 דקות

הפרק היחיד ששרד מתכנית שנועדה לכלול 40 פרקים על נושא אירגון 
העבודה.

Le chant du Styrene )1958( שירת הפלסטיק
בימוי ועריכה: אלן רנה | תסריט: ריימון קנו | צילום: סאשה ויארני | מוסיקה: 

פייר בארבו | הפקה: פייר ברונברז'ה | קריין: פייר דו | 19 דקות

הופק עבור חברת "פשיניי" למוצרי פלסטיק.

Loin du Vietnam )1967( רחוק מווייטנאם
וארדה,  אנייס  איוונס,  יוריס  קליין,  ויליאם  אחרים:  במאים   | רנה  אלן  בימוי: 

קלוד ללוש, ז'אן-לוק גודאר | תסריט: ז'אק שטרנברג | צילום: ז'אן בופטי, דניס 

קלרוואל, גיסלן קלוקה | עריכה: קולט סמפרון ואחרים | הפקה: כריס מארקר | 

משתתפים: ברנאר פרסון, קארן בלאנגרנון | אורך האפיזודה של רנה: 15 דקות. 

אורך הסרט כולו: 115 דקות

סרט אפיזודות, מחאה נגד מלחמת וייטנאם.
 

L'an 01 )1973( 01 שנה
בימוי: ז'אק דואיון, אלן רנה, ז'אן רוש | תסריט: גבה | צילום: ויליאם לובצ'נסקי, 

ז'ראר דה באטיסטה, רנן פולה | עריכה: נואל בואסון | מוסיקה: פרנסואה ברנז'ה, 

ז'אן-מארי דוסוזו | מישחק: ורוניק אלן, ז'וסיאן בלאסקו, קולוש, ז'ראר דפרדייה, 

ז'ורז' ברנייה, לי פאלק, ז'אק היג'לן, נלי קפלן, מיו מיו | 90 דקות

על  קצרים,  מערכונים  מסדרת  המורכבת  חברתית-פוליטית  סאטירה 
השינויים שחלים בשנת 01. אלן רנה אחראי על אפיזודה קצרה המתארת 

את התמוטטות הבורסה בניו יורק.

Contre l'oubli )1991( נגד השיכחה
בימוי: אלן רנה, ז'אן-לוק גודאר, פטריס שרו, שנטל אקרמן, רנה אליו, ז'אן בקר, 

ג'יין בירקין, ברטראן בלייה, אלן קורנו, קוסטא גוואראס, קלייר דני, ז'אק דריי, 

מישל דוויל, ברטראן טברנייה ואחרים | 110 דקות

הופק  העולם;  ברחבי  אסירים  של  מצבם  על  קצרצרות  אפיזודות  סרט 
עבור אמנסטי.

 Gershwin )1992( גרשווין
פרק בסידרת הטלוויזיה "האנציקלופדיה האודיו-ויזואלית" 

)L'encyclopedie audio-visuelle(
בימוי: אלן רנה | תסריט: אדוארד יבלונסקי | צילום: נד ברג'ס | הפקה: אנדרה 

בטי  | משתתפים:  וילסון  למברט  ארדיטי,  פייר  אזמה,  סבין  קריינים:   | דז'אוי 

בודין, אדוארד  פיליפ  גרין, מרטין סקורסזה, ברטראן טברנייה,  קומדן, אדולף 

יבלונסקי, ג'ון קנדר | 52 דקות

< סרטים 
  באורך מלא

פתוח לצורך ספירת מלאי )1946( 
Ouvert pour cause d'inventaire

בימוי: אלן רנה | מישחק: דניאל דלורם, מישל אוקלר, פייר טראבו, ז'ראר פיליפ  

16 מ"מ )הסרט אבד(

Hiroshima, mon amour )1959( הירושימה אהובתי
)באירופה(,  ויארני  סאשה  צילום:   | דיראס  מרגריט  תסריט:   | רנה  אלן  בימוי: 

מיצ'יו טאקאהאשי )ביפן( | עריכה: אנרי קולפי, יסמין שאני, אן סארוט, רנה רנו 

עיצוב: אסאקה, מאיו, פטרי | מוסיקה: ג'ובני פוסקו, ז'ורז' דלרי | הפקה: סאשה 

| מישחק: עמנואל ריבה, איז'י אוקאדה, ברנאר  קאמנקה, שיראקאווה טאקאו 

פרסון, פייר בארבו | 91 דקות

סיפור אהבה בין שחקנית צרפתייה המצלמת סרט ביפן, לבין אדריכל 
יפני, בצל הזכרונות הקשים מימי מלחמת העולם השנייה.

L'annee derniere a Marienbad )1961( אשתקד במריאנבד
בימוי: אלן רנה | תסריט: אלן רוב-גרייה | צילום: סאשה ויארני | עריכה: אנרי 

קולפי, יסמין שאני | עיצוב: ז'אק סולניה | מוסיקה: פרנסיס סייריג | הפקה: לאון 

פיטואף,  סאשה  אלברטאצי,  ג'ורג'יו  סייריג,  דלפין  מישחק:   | קורו  פייר  סנץ, 

פרנסואז ברטין, הלנה קורנל | 94 דקות

העברת זרם התודעה הספרותי אל שפת הקולנוע. בטירה מפוארת בסגנון 
הבארוק נוצר משולש מוזר שמרכיביו הם אשה וגבר, וגבר נוסף שטוען 
שהכיר את האשה שנה קודם לכן. מישחק תעתועים בין מציאות לדמיון.

מוריאל, או עת השיבה )1963( 
Muriel, ou le temps d'un retour

| עריכה: קנוט  ויארני  | צילום: סאשה  ז'אן קאירול  | תסריט:  בימוי: אלן רנה 

פלטה, אריק פלואה | עיצוב: ז'אק סולניה | מוסיקה: האנס ורנר הנצה | הפקה: 

אנטול דומן | מישחק: דלפין סייריג, ז'אן-פייר קריאן, ניטה קליין, ז'אן-באפטיסט 

תיארה, קלוד סנוואל, ז'אן דסטה, גסטון ז'ולי | 116 דקות

העולם  מלחמת  לפני  אליה  קשור  שהיה  אשה  בחי  שוב  מופיע  גבר 
השנייה. הקשר המחודש נשען על זכרונות אמיתיים וזכרונות מדומים, 

על העמדת פנים ועל זיכרונות מלחמת העולם ומלחמת אלג'יר.
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La guerre est finie )1966( המלחמה נגמרה
בימוי: אלן רנה | תסריט: חורחה סמפרון | צילום: סאשה ויארני | עריכה: אריק 

 | קפלאן  אלן  הפקה:   | פוסקו  ג'ובני  מוסיקה:   | סולניה  ז'אק  עיצוב:   | פלואה 

פרנסואז  פיקולי,  מישל  בוז'ולד,  ז'נבייב  תולין,  איגריד  מונטאן,  איב  מישחק: 

ברטין, פול קראושה, ז'אן בואיז, ז'אן דסטה, ברנאר פרסון | 121 דקות

לוחם מחתרת אנטי-פרנקיסטי, שממשיך בפעילות מצרפת שנים ארוכות 
לאחר סיום מלחמת האזרחים בספרד, מתחיל להרגיש שמאבקיו הם אולי 

חלק מעולם שאינו קיים יותר.

Je t'aime, je t'aime )1969( אהבתיך, אהבתיך
בימוי: אלן רנה | תסריט: ז'אק שטרנברג | צילום: ז'אן בופטי | עריכה: קולט ללו, 

אלברט יורגנסון | עיצוב: ז'אק דוגייה | מוסיקה: קשז'טוף פנדרצקי | מישחק: 

קלוד ריש, אולגה ז'ורז'-פיקו, אנוק פרז'אק, ברנאר פרסון, אירן טונק, אלן רוב-

גרייה, קתרין רוב-גרייה, דומיניק רוזאן | 91 דקות

אדם שניסה להתאבד לאחר מות אהובתו עובר טיפול במכשיר עתידני 
המאפשר לו לשחזר את אירועי העבר.

Stavisky )1974( פרשת סטאביסקי
בימוי: אלן רנה | תסריט: חורחה סמפרון | צילום: סאשה ויארני | עריכה: אלברט 

יורגנסון | עיצוב: ז'אק סולניה | מוסיקה: סטיבן זונדהיים | שחקנים: ז'אן-פול 

בלמונדו, פרנסואה פרייה, אני דופרי, מישל לונסדאל, רובר ביסאקו, קלוד ריש, 

שארל בואייה, פייר וורניי, ז'ראר דפרדייה, ניקה אריגי | 117 דקות

שערוריית הכספים הקשורה לשמו של איש העסקים אלכסנר סטביסקי 
שונים  שאישים  ה-20,  המאה  של  ה-30  בשנות  צרפת  את  שהסעירה 

בצמרת הפוליטית בצרפת היו קשורים אליה.

Providence )1977( פרובידנס
בימוי: אלן רנה | תסריט: דייוויד מרסר | צילום: ריקארדו ארונוביץ' | עריכה: 

אלברט יורגסון, ז'אן-פייר בנאר | עיצוב: ז'אק סולניה | מוסיקה: מיקלוש רוז'ה  

ג'ון גילגוד, דירק  | מישחק:  | הפקה: פיליפ דוסאר, קלאוס הלוויג, איב פיירו 

טניה  פיינסילבר,  וורנר, סמסון  דייוויד  איילין סטריץ',  בורסטין,  בוגארד, אלן 

לופרט | 110 דקות

היחסים  מערכת  את  מסויט  לילה  במהלך  סוקר  וחולה  קשיש  סופר 
הדמיונית שלו עם בני משפחתו, המתגלים באור שונה לחלוטין בבוקר 

של היום למחרת.

Mon oncle d'Amerique )1980( הדוד מאמריקה
ז'אן גרואו, מבוסס על התיאוריות של פרופסור אנרי  | תסריט:  בימוי: אלן רנה 

לאבורי | צילום: סאשה ויארני | עריכה: אלברט יורגנסון | עיצוב: ז'אק סולניה |  

מוסיקה: אריה דז'יארלאטקה | מישחק: ז'ראר דפרדייה, ניקול גארסיה, רוז'ה פייר, 

מארי דיבואה, נלי בורגו, פייר ארדיטי, פיליפ לאודנבאך, אנרי לאבורי | 125 דקות

שלוש דמויות שחייהן מתנהלים במקביל בצרפת בשנים 1979-1929. הן 
מתפתחות, נאבקות על מעמדן, מנסות להתגבר על מכשולים ממשיים 
או מדומים. המדען אנרי לאבורי מתערב בעלילה בנסיון למצוא מכנה 

משותף לשלושתן בתיאוריה של על ההתנהגות האנושית.

La vie est un roman )1983( החיים הם רומאן
בימוי: אלן רנה | תסריט: ז'אן גרואו | צילום: ברונו נויטן | עריכה: ז'אן-פייר 

בנאר, אלברט יורגנסון | עיצוב: ז'אק סולניה, אנקי בילאל | מוסיקה: מ' פיליפ-

ז'ראר | הפקה: פיליפ דוסאר | מישחק: ויטוריו גסמן, רוגרו ריימונדי, ג'רלדין 

צ'פלין, פאני ארדאן, פייר ארדיטי, סבין אזמה, אנדרה דוסולייה, סבין תומא, 

רובר מנואל | 110 דקות

בערב  האוטופיה.  במושג  דנים  שונות  זמן  בנקודות  סיפורים  שלושה 
מופלאה  טירה  לבנות  פורבק  הרוזן  מתחיל  הראשונה  העולם  מלחמת 
כמוסד  משמש  הבניין  בהווה  אוטופית.  חברה  לייסד  מתכוון  הוא  שבה 

לחינוך אלטרנטיבי. החלק השלישי הוא פנטזיה מוסיקלית.

L'amour a mort )1984( אהבה עד מוות
בימוי: אלן רנה | תסריט: ז'אן גרואו | צילום: סאשה ויארני | עריכה: ז'אן-פייר 

בנאר, אלברט יורגנסון | עיצוב: ז'אק סולניה, פיליפ טורלור | מוסיקה: האנס 

פייר  ארדאן,  פאני  אזמה,  סבין  מישחק:   | דוסאר  פיליפ  הפקה:   | הנצה  וורנר 

ארדיטי, אנדרה דוסולייה, ז'אן דסטה, ז'אן-קלוד וולבל, לואי קאסל | 92 דקות

סימון ואליזבת הם זוג מאוהב. כאשר סימון שב למעשה מן המתים, בני 
הזוג משתפים את חבריהם ג'רום וג'ודית בסוד שבצילו הם חיים. 

Melo )1986( מלו
בימוי ותסריט: אלן רנה, על פי מחזה מאת אנרי ברנסטיין | צילום: צ'ארלי ואן 

פיליפ- מ'  מוסיקה:   | סולניה  ז'אק  עיצוב:   | יורגנסון  עריכה: אלברט   | דאמה 

ז'ראר | הפקה: מרטין קרמיץ | מישחק: סבין אזמה, פאני ארדאן, פייר ארדיטי, 

אנדרה דוסולייה, ז'אק דקמין, הובר ז'ינו, קתרין ארדיטי | 112 דקות

משולש אהבים בשנות ה-20 של המאה הקודמת לפי מחזה מאת אנרי 
ברנסטיין. רומיין, רעייתו של הכנר פייר, מנהלת רומן עם חברו הטוב, 

הכנר מרסל.

I Want to Go Home )1989( אני רוצה הביתה
עריכה:   | דאמה  ואן  צילום: שארל   | פייפר  ז'ולס  תסריט:   | רנה  אלן  בימוי: 

אלברט יורגנסון | עיצוב: ז'אק סולניה, קלוד מוסצ'ינג | מוסיקה: ג'ון קאנדר | 

הפקה: מרטין קרמיץ | מישחק: אדולף גרין, לורה בנסון, לינדה לאווין, ז'ראר 

ז'אן  ארדיטי,  קתרין  סיהור,  קרולין  צ'פלין,  ג'רלדין  פרל,  מישלן  דפרדייה, 

צ'מפיון | 100 דקות

לפתיחת  חברתו  עם  לפאריס  מגיע  אמריקאי,  קומיקס  צייר  וולמן,  ג'ו 
וההלם  ודרישותיה  הסטודנטית  בתו  עם  המפגש  מיצירותיו.  תערוכה 
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התרבותי גורמים לו לרצות לשוב הביתה.

Smoking/No Smoking )1993( מעשנת/לא מעשנת
בימוי: אלן רנה | תסריט: ז'אן-פייר באקרי, אנייס דז'אוי, מבוסס על מחזה מאת 

ז'אק  עיצוב:   | יורגנסון  אלברט  עריכה:   | ברטה  רנטו  צילום:   | אייקבורן  אלן 

סולנייה | מוסיקה: ג'ון פאטיסון | הפקה: מישל סיידו | מישחק: סבין אזמה, פייר 

ארדיטי | 298 דקות

עיבוד למחזה בריטי של אלן אייקבורן, שבו סבין אזמה ופייר ארדיטי 
בפרט  שינוי  כיצד  שונות  ומדגימים אפשרויות  שונות,  דמויות  מגלמים 

קטן עשוי לשנות מהלך חיים שלם.

On connait la chanson )1997( החיים הם שיר
בימוי: אלן רנה | תסריט: ז'אן-פייר באקרי, אנייס דז'אוי | צילום: רנטו ברטה 

| עריכה: הרווה דה לוז | עיצוב: ז'אק סולניה | מוסיקה: אנרי כריסטינה, ברונו 

ז'אן-פייר  אזמה,  סבין  ארדיטי,  פייר  מישחק:   | פסרי  ברונו  הפקה:   | פונטיין 

ז'אן-פול  ג'יין בירקין,  וילסון,  דוסולייה, למברט  דז'אוי, אנדרה  באקרי, אנייס 

רוסיון, נלי בורגו, ז'אן-פייר דארוסן | 120 דקות

מתאהבת  הדוקטורנטית  אחותה  יותר.  גדולה  דירה  מחפשת  אודיל 
במתווך שמחפש דירה לאחותה. חלק מהדיאלוגים בסרט הם שאנסונים 

ידועים, מדובבים על-ידי השחקנים.

Pas sur la bouche )2003( לא על השפתיים
| עריכה: הרווה  | צילום: רנטו ברטה  | תסריט: אנדרה בארד  בימוי: אלן רנה 

דה לוז | עיצוב: ז'אק סולוניה | הפקה: ברונו פסרי | מישחק: סבין אזמה, פייר 

וילסון,  למברט  פרווס,  דניאל  קול,  דארי  נאנטי,  איזבל  טוטו,  אודרי  ארדיטי, 

אנדרה דוסולייה, ג'ליל לספר | 115 דקות

פארסה מוסיקלית המתרחשת בפאריס ב-1925. ז'ילברט מפלרטטת עם 
דן בעסקה עם אריק  הוא  ז'ורז'.  עדיין אוהבת את בעלה,  גברים, אבל 

האמריקאי מבלי לדעת שמדובר בבעלה הראשון של ז'ילברט.

Coeurs )2006( לבבות
בימוי: אלן רנה | תסריט: ז'אן-מישל ריבה, מבוסס על מחזה מאת אלן אייקבורן 

צילום: אריק גוטייה | עריכה: הרווה דה לוז | עיצוב: ז'אק סולניה, סולנז' זייתון 

| מוסיקה: מארק סנו | הפקה: ברונו פסרי | מישחק: סבין אזמה, פייר ארדיטי, 

אן  ריש,  קלוד  וילסון,  למברט  דוסולייה,  אנדרה  מורנטה,  לורה  קארה,  איזבל 

קסלר | 120 דקות

שלג.  בפתיתי  המתכסה  פאריס  רקע  על  אהבה  מחפשות  דמויות  שש 
מבוסס על מחזהו של אלן אייקבורן הבריטי.

Les herbes folles )2009( עשבים שוטים
בימוי: אלן רנה | תסריט: אלכס רוול )אלן רנה(, לורן הרבייה, מבוסס על רומן 

עיצוב:   | לוז  דה  הרווה  עריכה:   | גוטייה  צילום: אריק   | גיילי  כריסטיאן  מאת 

ז'אק סולניה | מוסיקה: מארק סנו | הפקה: ז'אן-לואי ליווי | מישחק: סבין אזמה, 

אנדרה דוסולייה, אן קוסיני עמנואל דווס, מתייה אמרליק, מישל וויירמו, אני 

קורדי, פול קרושה | 104 דקות

בעבור  רומנטיות  להרפתקאות  אפשרויות  פותח  לאיבוד  שהולך  ארנק 
ז'ורז' ומרגריט.

Vous n'avez encore rien vu )2012( עוד לא ראיתם כלום
בימוי: אלן רנה | תסריט: אלכס רוול )אלן רנה(, לורן הרבייה, מבוסס על שני 

מחזות את ז'אן אנואי | צילום: אריק גוטייה | עריכה: ארווה דה לוז | עיצוב: ז'אק 

סולניה | מוסיקה: מארק סנו | הפקה: ז'אן-לואי ליווי | מישחק: מתייה אמרליק, 

היפוליט  דופריי,  אני  קוסיני,  אן  ברוטה,  ז'אן-נואל  ארדיטי,  פייר  אזמה,  סבין 

ז'יראדו, ז'ראר לארטיגות מישל פיקולי, דניס פודאלידס, אנדז'יי סוורין, למברט 

וילסון | 115 דקות

קבוצת שחקנים מתכנסת באחוזה. הם צופים על המסך במחזאי שהלך 
להקת  על-ידי  כפי שהועלה  "אורדיקה"  המחזה  ובצילום של  לעולמו 
את  להעלות  ראוי  אם  דעתם  את  להביע  וצריכים  צעירה,  שחקנים 

המחזה מחדש.

לאהוב, לשתות ולשיר ]חייו של ריילי[ )2014( 
Aimer, boire et chanter

בימוי: אלן רנה | תסריט: לורן ארבייה, אלכס רוול )אלן רנה(, ז'אן-מארי בסה. 

על פי מחזה מאת אלן אייקבורן | צילום: דומיניק בויירה | עריכה: ארווה דה לוז 

| מוסיקה: מארק סנו | עיצוב: ז'אק סולנייה | הפקה: ז'אן-לואי ליווי | מישחק: 

קיברלן,  סנדרין  וויירמו,  מישל  סיהול,  קרולין  ז'יראדו,  איפוליט  אזמה,  סבין 

אנדרה דוסולייה | 108 דקות

שש דמויות מודאגות, כל אחת בדרכה, ממצבו של חבר משותף, שלא 
אינה  התנהגותו  אבל  סופנית  במחלה  חלה  אשר  הבד,  על  כלל  רואים 

הולמת חולה שהולך למות. ע"פ מחזה סטירי של אלן אייקבורן.
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His father, a pharmacist, expected his son to follow in his steps. The son thought, 
at least for a while, he'd rather be an actor. French cinema was lucky enough to 
have him, at the end of the day, become a filmmaker, one of the most innovative 
and relevant the seventh art has ever been blessed with. Alain Resnais, who 
died shortly before his 92nd birthday and only a few days after his latest film, 
"The Life of Riley" )which he called, in French, "Aimer, boire et chanter"( was 
screened at the Berlin Festival, had blissfully disregarded his age and went on 
working until the last day of his life. Maybe, as he used to joke, because he didn't 
know what else to do. 
>
No one could argue with the simple statement that Resnais was one of the 
main architects of film language as we know it today. Responsible, to a great 
extent, for removing the chains that kept cinema expression locked into old 
formats that were becoming frayed at the edges, he went on, for almost 80 years, 
making films in which he was constantly reinventing himself and his means 
of conversing with his audience, always insisting never to go back and cover 
territories he had visited before. 
>
An intellectual whose curiosity embraced everything from the French Nouveau 
Roman and the stream of consciousness to American comics and cartoons, from 
Hitchcock to Wong Kar Wai, from primitive art to Magritte, from old melodramas 
to operettas, from atonal music to popular songs, Resnais was close to them all 
and found ways to integrate them one by one and play on their relevancy, within 
the frame of his films.
>
This issue of the magazine is entirely dedicated to Alain Resnais, from a detailed 
survey of his long career, through a reminder of his early short films, considered 
at the time to be revolutionary but forgotten in the meantime )with the exception 
of the formidable "Night and Fog"(, a close look at his innovative decade )1959-
68( and at two of his best known films, "Muriel ou le temps d'un retour" and 
"Providence". In all fairness, each and every one of his films would deserve a 
similar treatment, sadly, however, the space we have won't allow it this time.

Read and enjoy.
Edna Fainaru



ki
ch

ka
.c

om
 :

לו
 ש

וג
בל

 ה
וך

מת
 ,

קה
יש

 ק
של

מי
ר 

יי
מא

 ה
של

ה 
יב

אד
 ה

תו
שו

בר




