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כתב עת לענייני קולנוע
בהוצאת סינמטק תל–אביב

> יעל קיים ,מיה האנסן-לאב ,וונג קאר-וואי ,גילה אלמגור 400 ,המלקות ,תערוכת גולן-זילברג <

> איזבל הופר ב"העתיד" של מיה האנסן-לאב

מציגים:

אילי ובן

המשגיחים

גט

אפס ביחסי אנוש

פסטיבל קאן

נודל

 2009הבחירה הרשמית

כיכר החלומות

פסטיבל הקולנוע
טרונטו 2009

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

עלטה

פרס אופיר

רן דנקנר
מועמד לפרס שחקן
המשנה הטוב ביותר

פסטיבל הקולנוע
קרלובי וארי 2009

עיניים פקוחות

הפקתו של רפאל כץ

איגור ומסע העגורים

פסטיבל הקולנוע
ירושלים 2009

ציון לשבח
זהר שטראוס
פרס השחקן הטוב ביותר

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

תנועה מגונה

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

למלא את החלל

סוף העולם שמאלה

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

ממשיכה לפרוץ
דרכים חדשות
לקולנוע הישראלי

משתתפים :זאב רווח ,שמי זרחין ,בני תורתי ,מאיר שניצר,
Participants: actor Zeev Revah, director Shemi Zarhin,
ז ה ר ש ט ר א ו ס | ר ן ד נ ק ר | ט י נ ק ר בל | צ ח י גר א ד
שמוליק דובדבני ואחרים.
director Benny Torati, film critic Meir Schnitzer, film critic
תסריט מקורי :מירב דוסטר
Shmulik Duvdeveni, and others.
במסגרת הערב יוקרנו גם קטעים נבחרים מראיון שנערך עם
יוסף שילוח במסגרת פרויקט התיעוד "מאגר העדויות של
During the evening, excerpts will be screened from an
הקולנוע הישראלי" .בתמיכת קרן הקולנוע הישראלי ,מועצת
interview with Yosef Shiloah conducted as part of the
הפיס לתרבות ולאמנות ,סינמטק ירושלים  -ארכיון ישראלי
Israeli Cinema Testimonial Database documentation
לסרטים וסינמטק תל אביב.
project. The project is conducted with the support
of the Israel Film Fund, the Israel Lottery Council for
Culture and Art, the Jerusalem Cinematheque-Israel
משך התכנית :כ 60-דקות
Film Archive and the Tel Aviv Cinematheque.
עורכי הערב" :מאגר העדויות"  -מרט פרחומובסקי ואביטל
Length of program: approximately 60 minutes
בקרמן
Moderators: Marat Parkhomovsky and Avital Bekerman,
תסריט :מירב דוסטר | צילום :אקסל שנאפט | עורך :דב שטויר | מוזיקה מקורית לחן וביצוע :נתנאל מישלי | ניהול אומנותי :אבי פחימה
עיצוב תלבושות :ים ברוסילובסקי | עיצוב פס קול :גיל תורן | מפיקים שותפים :מייקל אקלט ,איזאבל אטל ,דיוויד ס .בארוט
מפיקים בפועל :איתי תמיר ,כריסטיאן ונפרוהן | ליהוק :יעל אביב

בימאי :חיים טבקמן | מפיק :רפאל כץ

בתמיכה של :קרן הקולנוע הישראלי |

נוטלסטודיו

חתונה מנייר

YES

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

Testimonial Database

הפקה בפועל :צילה לוי

חתונה מאוחרת

מיתה טובה

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

כרזה :הסרט "כיכר החלומות" בעיצוב סטודיו יש!

!Studio Yesh

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

חדר 514

שש פעמים

ערבים רוקדים

בית לחם

ביקור התזמורת

מדוזות

הדברים שמאחורי השמש

ללכת על המים

קוד

• 18:00 • Cinematheque 3

ההר

14.7

Code for Ordering Tickets:

?? 2
בלילה

filmfund.org.il
אנשים כתומים

הבועה

כנפיים שבורות

הערת שוליים

הכלה הסורית

האושפיזין

איים אבודים

ואלס עם באשיר

עג'מי

חמש שעות מפריז

בוקר טוב אדון פידלמן

משהו טוטאלי

לבנון

חצוצרה בואדי

סיפור גדול

עץ לימון

המשוטט

ימים קפואים

מסעות ג'יימס
בארץ הקודש

שלוש אמהות

אדמה משוגעת

קרוב לבית

וסרמיל

ההסדר
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גיליון 199

תוכן
העניינים

שתי במאיות ,האחת מישראל והשנייה מצרפת ,פגישה עם הגברת הראשונה של הקולנוע הישראלי,
במאי וירטואוז מהונג קונג ,כלכלן חובב קולנוע ,סרט תעודה על האנשים שבלעדיהם לא היינו
רואים סרטים — המקרינים בבתי הקולנוע ,ותערוכה המציגה שניים מן הבמאים המובילים של
הקולנוע הישראלי המסחרי מזווית שלא כולם הכירו .כל זה ,בקיצור ,בגיליון החדש של "סינמטק".
וקצת יותר בפירוט .הבמאית הישראלית היא יעל קיים ,שסרט הביכורים שלה" ,ההר" ,פגישה
בוטה בין העולם החרדי לעולם החילוני ביותר ,עבר פסטיבלים רבים בעולם ,ועומד לצאת
להפצה בישראל במהלך החודש הבא .הבמאית הצרפתית היא מיה הנסן-לאב ,שלמרות שמה,
נולדה בצרפת ,וסרטה "העתיד" ,המספר על המשבר בחייה של מורה לפילוסופיה בחייה הפרטיים
והמקצועיים גם יחד ,זיכה אותה בפרס הבימוי בפסטיבל הסרטים בברלין.
>
הגברת הראשונה של הקולנוע הישראלי היא כמובן גילה אלמגור ,שניהלה שיחה ארוכה על
כל הקריירה שלה לשם הכללתה ב"מאגר העדויות של הקולנוע הישראלי" .מתוך השיחה הזאת
בחר המראיין ,מרט פרחומובסקי ,כמה קטעים על ההתנסויות הראשונות של אלמגור בקולנוע.
הבמאי מהונג קונג הוא וונג קאר-וואי ,מי שנחשב בשלב מסוים לבמאי המבריק והמעניין ביותר
של הקולנוע מן המזרח הרחוק .על העליות והמורדות בדרכו ,מאמר ארוך ומפורט של דור מזרחי.
הכלכלן חובב הקולנוע הוא פרופסור ירון זליכה ,מי שהיה בעבר החשב הכללי של משרד האוצר,
ומי שהצליח ,בעבר הקרוב יותר ,לזעזע את מוסדות הכדורגל בישראל עם סיכומי ועדת החקירה
שעמד בראשה .הפעם אין מדובר בכלכלה וגם לא בכדורגל ,אלא בתחביב הקרוב לליבו ,הקולנוע.
לאחרונה הוא הוציא לאור ספר בשם "ארבע מאות המלקות וסרטים אחרים" ,ומתוכו תמצאו כאן
את המאמר הפותח ,המוקדש לסרטו של פרנסואה טריפו .ולבסוף ,הצצה לתערוכה שעומדת להיות
מוצגת בסינמטק ,ובה תמונות ,מסמכים ,ומכתבים אישיים של מנחם גולן ויואל זילברג ,המציגים
פן שונה של שניים מן היוצרים המובילים בקולנוע המסחרי הישראלי.

.09 > .04
הרהורים על גאולה נשית | יעל מונק
שיחה עם יעל קיים על סרטה "ההר"
/
.015 > .010
מוכה אהבה | דור מזרחי
אהבה ,ניכור ונוסטלגיה אצל וונג קאר-וואי
/
.020 > .016
עבר ,הווה ועתיד | לור אדלר
מיה הנסן-לאב על סרטה "העתיד"
/
.024 > .021
ימים מוקדמים | מרט פרחומובסקי
ריאיון עם גילה אלמגור על תחילת דרכה
בקולנוע
/
.027 > .025
מות האור | יעל שוב
סרט תיעודי חדש מוקדש לאיש שמאחורי
המקרנה
/
.031 > .028
אחריותו של הצופה | ירון זליכה
על "ארבע מאות המלקות" של פרנסואה
טריפו
/
.033 > .032
מבט מאחורי הקלעים | דני ורט ותומר קאפ
פריטים מן העזבונות של מנחם גולן ויואל
זילברג מוצגים בסינמטק תל אביב

מפיק :אלון גרבוז ,מנהל סינמטק תל–אביב
עורכת :עדנה פיינרו
מערכת :צביקה אורן ,דני ורט ,דני מוג'ה ,דן פיינרו ,אשר לוי,
מאיר שניצר ,פבלו אוטין
עורכת לשונית :יעל אונגר
עיצוב :תמר טסלר
כתובת המערכת :סינמטק תל–אביב ,רח' שפרינצק  ,2תל–אביב

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

קריאה נעימה לכולכם.
עדנה פיינרו

כתב העת יוצא לאור
בסיוע קרן הקולנוע
הישראלי
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הרהורים
על גאולה נשית
> שיחה עם יעל קיים על סרטה "ההר" <
 -יעל מונק -

> שני קליין משקיפה על הר הזיתים

סרטה הארוך הראשון של יעל קיים אינו דומה לשום סרט אחר
בקולנוע הישראלי ,דבר מפתיע בעיקר לאור העובדה שהוא
צולם באחד האתרים הישראליים המזוהים ביותר עם היהדות
— בית הקברות שעל הר הזיתים — ודן ביחסים שבין בני זוג
יהודים מסורתיים .לא רק זירת ההתרחשות מפתיעה ,גם
העלילה מובילה את הצופה בדרכים לא צפויות אל עולם אחר,
נסתר מן העין ,שבו מתערבבים מיתוסים קדומים ואמונות
לגבי יחסים בין גברים לנשים .הסרט מתחיל באיטיות ,תוך
שהוא עוקב אחרי תנועתה של האשה בין הקברים ,אך הופך
בהדרגה לעלילת מתח מרתקת שבמרכזה האפשרויות של גאולה
נשית .פגשתי את יעל קיים לריאיון למחרת שובה מניו יורק,
שם הציגה את סרטה במוזיאון לאמנות מודרנית (,)MoMA
הישג לא מבוטל עבור במאית צעירה.
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> בואי נתחיל מהתחלה .אחרי סרט הגמר המשובח שלך" ,דיפלומה" ,יזמת
הפקה חדשה של סרט באורך מלא" ,ההר" .איך זה התחיל?
נכון ,זה התחיל עם "דיפלומה" ,סרט הגמר שלי שעלילתו התרחשה
בחברון .גם הוא התחיל עם הנוף ,עם לוקיישן .היה משהו בעיר הזאת
שהימם אותי ,הכיבוש הקשה הימם אותי .אחרי "דיפלומה" התחלתי
לכתוב תסריט אחר" ,השגחה פרטית" ,ובמהלך הכתיבה זה קרה ,והר
הזיתים צץ .התחלתי לנסוע לכל מיני מקומות עבור התסריט השני שלי,
מקומות שקשורים לדת ,שנחשבים לקדושים ביותר מדת אחת ,ואחד
מהם היה הר הזיתים .זה מקום שתמיד היה מאוד חזק בעיני מבחינת
ה landscape-שלו (ובכוונה אני לא אומרת "נוף" ,כי זה מונח נכון יותר
לגבי הר הזיתים) .משהו במקום הזה יצר אצלי הרגשה שיש איזה סיפור
שאני רוצה לספר שם ,ולא ידעתי מהו.
> אז איך הגעת לסיפור באמת? האם מהתמונה של האשה המסתובבת בין
הקברים?
זה לא התחיל מהתמונה הזאת .הייתה תקופה די ארוכה שבה הייתי
נוסעת להר הזיתים פעם בשבוע ,הולכת בבית הקברות היהודי של הר
הזיתים .לפעמים לא הייתי פוגשת שם אף אחד ,ורק מבלה כמה שעות
בהסתובבות בהר לבדי ,לפעמים הייתי פוגשת אנשים ,מדברת איתם.
היו לי לפעמים מפגשים מדהימים ,אבל כל המפגשים היו חד-פעמיים,
מע ֶּבד שעובד שם .בסרט
כי אנשים באים ,מבקרים והולכים ,כולם ,חוץ ַ
וע ֶּבד מבוגר — אלה
יש ַע ֶּבד אחד אבל במציאות יש שניים — ַע ֶּבד צעיר ַ
הפועלים שעובדים בשביל חברה קדישא .המבוגר הוא איש מיוחד .היום
הוא בן  ,80והוא ָע ַבד בבית הקברות של החברה קדישא כל חייו .היום
הוא בעיקר עוזר לאנשים למצוא את הקברים שהם מחפשים ,כי הוא
מכיר את בית הקברות יותר טוב מכל אחד אחר .למעשה ,זה מקום בו
אפשר ללכת לאיבוד בקלות רבה.
> הוא לקח אותך לסיור מודרך?
כן ,חיפשתי את הקבר של זלדה ולא מצאתי אותו ,והוא עזר לי למצוא

אותו .אחרי כן חיפשתי את הקבר של בגין ולא מצאתי אותו ,אז הוא
לקח אותי גם לשם .הקבר של בגין מעניין ,כי היה חשוב לו להיקבר
בצורה צנועה ,ולכן הקבר שלו וזה של אשתו הם הכי פשוטים ,ללא שום
קישוטים ,ללא גדר מיוחדת ,כלום .בניגוד לקברים של אליעזר בן יהודה
וכל המשפחה שלו ,שמוקפים בסורגים שחורים ומעוטרים .אמרתי לו:
"אתה כבר איש נורא מבוגר" ,והוא ענה לי" :כן ,המתים שומרים עלי".
הדמות של ַע ֶּבד בסרט היא בסופו של דבר שונה מאוד משני הגברים
שפגשתי ,והיא יותר יציר דמיוני ,אבל משהו שכן נכנס ממנו לתסריט זה
שהוא כל הזמן אומר "ברוך השם" — בעברית .זה תפס אותי שהוא אימץ
את הביטוי הזה בעברית ,והשתמש בו כל הזמן בטבעיות שכזו ,וזה נכנס
לדמות של ַע ֶּבד.
הייתה תקופה שהסתובבתי שם די הרבה ,ובאיזושהי תקופה התחלתי
להתלבש כמו הדמות ההיא מ"ההר" .לא הייתה לי דמות עדיין ,אבל
היה משהו מאוד נוח בהתלבשות בבגדים יותר דתיים ויותר צנועים כדי
להשתלב במקום ופחות למשוך תשומת לב .בנוסף ,קראתי הרבה על
הר הזיתים ,על ההיסטוריה של המקום וגם סיפורים ואמונות דתיות
של היהדות ,הנצרות והאיסלאם .זו הייתה תקופה שקראתי סיפורים
מהתלמוד ,וסיפור אחד משך את תשומת לבי במיוחד :על רבי חייא
שפורש מאשתו ,והתסכול הרב שזה יוצר אצלה .זה סיפור של עמוד אחד
בלבד ,אבל הוא בהחלט השפיע עלי ושימש עוד השראה לתסריט.
בטיולים שלי בהר הייתי הולכת הרבה לקבר של זלדה .זו משוררת שאני
מאוד אוהבת ,והיא מאוד מדברת אלי .הייתי קוראת לעצמי שירים שלה.
הקבר שלה הוא מול הר הבית ,יש שם נוף מאוד יפה של מסגד אלאקצא.
אני לא יודעת אם זה בכוונה ,כי אין את מי לשאול .זו החלקה שהיא
קיבלה ,זו חלקה אשכנזית דתית ,קבורים שם הרבה רבנים .יש מקום קטן
לשבת ליד הקבר שלה ,בן זוגה קבור לידה ,והסרט שלי התחיל משם .שם
הופיעה לי התמונה הראשונה של אשה שעומדת במטבח ,כשבגבה ערימה
גדולה של כלים ,מסתכלת דרך החלון ורואה את הר הבית .מבחינתה ,הר
הבית הוא איזושהי הבטחה .היא רואה כל יום את המקום שממנו תתחיל
הגאולה — אבל מתי היא כבר תגיע?

> שני קליין והיית׳אם עומרי
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> אבשלום פולק והילדה נונה יעקובוביץ

זה היה קצה החוט הראשון .אמרתי לעצמי :עכשיו אני צריכה לגלות מי זו
האשה הזאת ,מה הסיפור שלה ,מה הסיפור של הסרט .כלומר ,זה התחיל
עם התמונה הזאת ,ואז היה איזה קטע — אחרי שהלכתי לכל מיני רבנים
שקשורים להר הבית וכל מיני סיפורים על אודותיו — פתאום הרגשתי
מספיק טעונה כדי לכתוב את זה .את הטיוטה הראשונה כתבתי במשך
שלושה שבועות ,וזה בשבילי מהר מאוד.
אחר כך התחלתי להראות אותו לאנשים .הראשון היה אילון רצ'קובסקי,
המפיק של הסרט .סיפרתי לו על הסרט ,ברגע שהיה לי קצה חוט .הוא
אמר לי" :לכי לכתוב את זה עכשיו" .ראיתי בעיניים שלו שזה ממש
מדבר אליו .ברגע שהשלמתי  5עמודים ראשונים של ההצעה ,שלחתי
אותם לפסטיבל הנשים ברחובות .היה להם מענק פיתוח שזכיתי בו .הם
היו הראשונים שתמכו בי ,יחד עם קרן רבינוביץ' וקרן גשר .נחמן אינגבר
מקרן רבינוביץ' ליווה את כתיבת התסריט והטיוטות השונות .בהמשך
הצטרפו גם קרן ירושלים וקרן הקולנוע הישראלית .עלי לציין ,שלדעתי,
ענת שפרלינג ,שניהלה את פסטיבל הנשים ברחובות ,עשתה המון למען
נשים בקולנוע הישראלי ,היא יזמה פסטיבל ואחר כך יזמה מענק פיתוח.
מאז אותו הפסטיבל יש הרבה יותר נשים בקולנוע הישראלי.
> רק שאין יותר פסטיבל ,וזה דבר שקצת כואב.
נכון .פסטיבל הנשים ברחובות חסר.
> הרגשת שיש לך קלף חזק ביד?
הרגשתי בעיקר מאוד טעונה בתוך הדבר .כל הזמן רציתי שזה יקרה יותר
מהר .גם עכשיו ,כשהתחלתי לעבוד על משהו חדש ,אני מרגישה שהייתי
רוצה שזה יקרה יותר מהר .לכאורה אני יודעת שאני צריכה עכשיו לקדם
את "ההר" ,אבל אני מרגישה שאני לא ממש רוצה ,אני רוצה לשבת
ולכתוב .הפרויקט החדש צריך אותי יותר מ"ההר"" .ההר" יהיה בסדר.
אני רוצה לספר על הצילום .כיוון ש"ההר" נולד מהשראה מקורית,
הכרתי את המקום וידעתי איפה אני רוצה לצלם .בפגישה הראשונה שלי

עם הצלם איתי מרום (שלמד איתי בכיתה בבית הספר "סם שפיגל")
אמרתי לו" :כאן תצולם הסצינה הזאת" ו"כאן תצולם הסצינה הזאת",
"פה הקבר של זלדה"" ,הנה החלקה המעניינת הזאת שהמצבות בה חלקן
שבורות וחלקן הרוסות" .וזה היה עוגן מאוד חזק .היה לי ברור שזה הולך
להיות סרט מאוד ויזואלי ,וזה מה שהניע אותי .איתי ואני התחלנו לנסוע
אל "ההר" ביחד ,לעבוד על השוטינג של המיזנסצינות שם ,בחלקות
השונות של בית הקברות .פנים הבית של בני הזוג היה גם משהו שנתן לי
השראה עוד בשלב כתיבת התסריט.
> סיפרת לי קודם שהבית הזה לא קיים באמת .האם יש בית כזה ,ואם כן,
מי גר שם?
אכן הבית הזה לא קיים .הפנים של הבית הוא אחד הדברים שחשבתי
עליהם עוד בזמן כתיבת התסריט ,אולי משום שיש בתסריט הרבה מאוד
אלמנטים מהתקופה הרומנטית ,הטבע שהוא חזק מאיתנו ,יש דיכוטומיה
מאוד ברורה בין יום ללילה ,בין טהור לטמא .התחלתי לראות המון ציורים
מהתקופה הרומנטית ,ומשם עברתי לציורים מהתקופה הבארוקית של
קרוואג'ו שחי במחצית השנייה של המאה ה ,16-ובהמשך גם על עבודות
של הציירת ארטמיזיה ג'נטילסקי ,שפעלה כ 50-שנה אחריו .היא הייתה
בת למשפחה מיוחסת ,וכשהיא הייתה בת  ,16המורה שלה לציור אנס
אותה .בגלל הייחוס של משפחתה ,אביה תבע את המורה למשפט על
שפגע בכבודה של בתו ובייש אותה ,ובאופן מפתיע הוא ניצח .המזל היה
שהאנס כבר היה נשוי ,כי אחרת היה נאלץ להתחתן איתה .ארטמיזיה
המשיכה לצייר ,והפכה לאמנית מוכרת .רבים מהציורים שלה הם ציורי
נשים מהמיתולוגיה היוונית ומהתנ"ך .היא בעיקר ציירה שוב ושוב את
דמויותיהן של יעל שהורגת את סיסרא ,ויהודית שעורפת את ראשו של
הולופרנס .הנושא האחרון אמנם הופיע לפני כן בציור מפורסם של
קרוואג'ו ,אבל אצלה הדגשים אחרים לגמרי .אחד ההבדלים המשמעותיים
הוא שאצל קרוואג'ו ,העוזרת של יהודית לא עוזרת לה ,היא פאסיבית,
ואצל ארטמיזיה היא נראית משתפת פעולה ,וכך נוצרת סולידריות נשית.
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> שני קליין ואורלי פרל

הגברת הזאת וקרוואג'ו היו מקור השראה שלי .הם ציירו סצינות מהתנ"ך
שמתרחשות לכאורה בירושלים ,אבל שניהם מעולם לא ביקרו בירושלים,
ולכן הנוף בציורים שלהם הוא ממקום אחר ,מקום מדומיין .רציתי להביא
את הצבעים העזים של שניהם ואת מישחקי האור והחושך שלהם בחזרה
אל ירושלים ,ולהשליך אותם על הנוף המקומי .אותם צבעים היו גם מקור
השראה לפנים של הבית ,שהמעצבת האמנותית של הסרט ,נטע דרור,
למעשה עיצבה .היא אפילו בנתה מאפס את המטבח שמופיע בסרט.
הצוות האמנותי — איתי מרום ,הצלם ,נטע דרור ,המעצבת האמנותית,
והילה גליק ,מעצבת התלבושות — הצטרפו אלי לעבודה אינטנסיבית של
ימים כלילות בתכנון ,בבנייה ובהתאמה של הצבעוניות והמראה של כל
דמות בתוך החללים של בית הקברות והפנים בית.
כמו שלי סטראסברג דיבר על  ,method actingהרגשתי שאני
ב .method directing-נורא היה חשוב לי להתערות במקומות ,בנופים,
באנשים ,ובבגדים שלהם ,וכשהלכתי להר ,כל הסיפורים ששמעתי נתנו
לי את ההרגשה שההר הזה מצד אחד על-זמני ,אבל מצד שני הוא גם
מקום קונקרטי ועכשווי .רציתי שהסרט יעביר את התחושה שהעלילה
יכולה להתקיים גם במאה ה 16-וגם היום .המסגרת הסיפורית היא על-
זמנית ,הצבעים ,הנופים ,הבגדים .ואז רואים שיש שם פלאפונים ויש
אוטובוס שלוקח אותם אל ההר ,וזה מחזיר אותנו לכאן ועכשיו .באופן
כללי ,אני בוחנת אבי-טיפוס של "הרעייה והאם" ,ה"זונה" ,הבעל שהוא
הגבר "החכם והרוחני" ,הפועל הערבי שהוא "הגבר הזר והארצי",
ולתוכם היה לי חשוב לשזור ולהטמיע בכל דמות ניואנסים ספציפיים
ורבדים נוספים.
> נעבור עכשיו לעלילה — לכאורה "ההר" הוא סיפורה של עקרת בית
מסורתית ומשועממת ,אבל העלילה מתגלגלת למשהו מאוד לא צפוי .וכאן
מתגלה הקשר שלך עם סרטה של הבמאית הבלגית שנטל אקרמן" ,ז'אן
דילמן" .איך התחברת ל"ז'אן דילמן"?
גם אני ראיתי בשנה א' את "ז'אן דילמן" .היה מעניין ,אבל בעיקר קשה

ומייגע .וכשהתחלתי לכתוב את התסריט" ,ז'אן דילמן" צצה אצלי שוב.
גם ב"ז'אן דילמן" וגם פה יש המון אהבה לפרטים ,ולכל פרט יש משמעות.
ההבדל הוא ,שב"ז'אן דילמן" אין פיצול בדמות האשה ,היא מגלמת גם
אמא וגם עקרת בית מצד אחד ,וגם האשה הזונה ,מצד שני .ב"ההר" יש
פיצול מבחינת החוויה .רציתי לקחת אותנו" ,הנשים הטובות" לכאורה,
למקום הזה של צביה ,הגיבורה שבוחנת מה טוב ומה לא טוב.
> אבל יש בגיבורה גם היקסמות מהדמויות הגבריות האלימות האלה ,זה
נראה כמו אנטיתזה לבעלה .המקום שהיא הולכת אליו הוא בדיוק ההיפך
מהבית ,מקום שבו המין הוא פרוע ,מקום בו הגברים שולטים בנשים,
בדיוק ההיפך מבעלה.
נכון ,אבל גם בעלה שולט בה .אני חושבת שאלו שני הצדדים של הדיכוי.
הרצון העיקרי של הדמות הזאת הוא להיות מוערכת איפשהו ,בקהילה
כלשהי .זה תסריט שיש בו המון גבולות שאותם חוצים כל הזמן .ישנם
גם הגבולות החיצוניים של מה נכון ומה לא נכון ,מה יום ומה לילה ,מה
מותר ומה אסור ,מה גבר ומה אשה ,מה חילוני ומה דתי — והדמות הנשית
מנסה כל הזמן לפרוץ את הגבולות האלה .אבל היא גם כל הזמן רוצה
גבולות .גם זלדה הייתה משוררת פורצת גבולות .היא פרצה את הגבולות
שבין העולם הדתי לחילוני באמצעות השירה שלה .מצד שני ,ב"ההר"
יש לדמות גבולות פנימיים משלה שהיא לא מצליחה לפרוץ לגמרי,
כפי שניתן לראות ביחסים שלה עם ַע ֶּבד .גם שם יש איזשהו מישחק
שבו היא בודקת את הגבולות .הסרט אמנם מציג שתי אלטרנטיבות,
אבל יש עוד אלטרנטיבה אחת ,שממנה היא בורחת .אולי האלטרנטיבה
הזאת יכלה להביא למשהו יותר חיובי ,אבל היא לא מסוגלת לפרוץ את
הגבול .בפסטיבל טורינו ,אחד השופטים שאל אותי למה יש כל כך הרבה
קונפליקטים בסרט .אמרתי שזה כנראה מפני שאני חיה בחברה עם
המון קונפליקטים ,זה משפיע .בתוך כל הקונפליקטים החיצונים האלה,
לכולנו יש גם גבולות פנימיים ,גזענות פנימית ,שאנחנו לא מצליחים
לפרוץ לגמרי ,גם אם אנחנו רוצים .בעינַ י ,בסרט הגיבורה פורצת הרבה
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מהגבולות האלה ,אבל היא לא מצליחה ללכת איתם עד הסוף .אם היא
הייתה מצליחה ללכת איתם עד הסוף ,אולי לסיפור היה סוף יותר טוב.
> יש בסרט הרבה דיכוטומיות ונסיונות להלך בין לבין :בין הגבר לאשה,
בין הכוח להתמסרות .העושר הזה הוא חלק מהאפקטיביות של הסרט.
אחד הדברים שאני הכי אוהבת ביצירה הוא ההזדמנות להכיר את העולם
סביבי .יש גישה שאומרת" ,רק על עצמי לספר ידעתי" — וזה נהדר; אבל
מבחינתי ,זה לא רק לספר את הסיפור שלי ,אלא גם להגיע אל העולמות סביבי,
ולהכיר אותם ואת דרכי החשיבה סביבי .ואז הכל מתערבב ביחד ,הסיפור שלי
שמתערבב עם הסיפור של אנשים שפגשתי וחוויות שעברתי איתם.
לבגדים הייתה המון משמעות בכל התהליך שלי .כשהלכתי להר הזיתים,
נראיתי כמו אשה דתייה ,וכשהלכתי לבקר נשים מוסלמיות ,התלבשתי
בהתאם .הנושא הזה עניֵ ין אותי .יש משמעות כשאת לובשת את הבגדים
של אנשים אחרים ואת רואה איך אנשים מתייחסים אליך אחרת ,עם
אותם בגדים .את מקבלת מבטים אחרים ,חלקם מזלזלים וחלקים מכבדים.
אני חשה שיש הרבה דיכוטומיות בחברה שלנו ,ושכל הזמן צריך ללכת
בין הטיפות כדי לדבר עם אנשים .ישראל מורכבת מהרבה תת-שבטים:
חרדים ,מתנחלים ,חילונים ,תל-אביבים ,אשכנזים ,מזרחים ,ערבים,
פלסטינים ,והרבה אנשים מאוד מזדהים עם התפיסות של השבט שאליו
הם משתייכים .אותי מעניין להכיר אנשים ודרכי חשיבה .בכל קבוצה
שאת נכנסת אליה את פוגשת אנשים שהם חלק מצורת חשיבה רחבה
יותר ,ולפעמים ,לפי הבגדים ,את יכולה לדעת מה האנשים חושבים.
אבל יש תמיד הפתעות :בכל קבוצה ובכל דרך חיים אפשר למצוא נשים
וגברים שהמקוריות שלהם ממש תפתיע ותרגש אותי ,ואני אלמד מהם
דרך הסתכלות על העולם שעדיין לא הכרתי .עכשיו ,כשהייתי בניו יורק,
ניגשה אלי מישהי ,והיא נורא ריגשה אותי .היא אמרה לי" :אני גדלתי

במשפחה חרדית ,ואני רואה הרבה סרטים על אנשים דתיים ,וזה תמיד
משהו מאוד סטריאוטיפי .ופה הרגשתי את הדמויות ,דמויות שהן אנשים,
כל אחד עם אישיות משלו ,הם לא היו רק תלמיד חכם ועקרת בית וילדים
דתיים .לכל אחד ואחת היה איפיון ספציפי".
> בדרך כלל ,כשעושים את הסרטים האלה ,נקודת המבט היא שהם
"האחר" ,ואז אין צורך להרחיב ,כי "האחר" הוא אחר בהתנהגות שלו,
ֵ
בלבוש שלו ,במבט שלו ,בתפילות שלו .לא צריך להיכנס לדקויות ,אבל
כשאומרים "אחר" ,אנחנו עושים רדוקציה של משהו שהוא הרבה יותר
גדול ומורכב ,כי יש סוגים שונים של "אחרים" .אי אפשר לדבר על
"האחר" באופן כללי.
זה מה שהיה חשוב לי ב"ההר" — להציג כל דמות בפני עצמה עם
הניואנסים הקטנים בתוך האישיות .כשראובן שורק את הנעימה של
"הטוב והרע והמכוער" ,גם אם הוא לא מבטא את זה במילים ,אנחנו
מבינים שיש לו איזה עולם אחר ,וזה לא בהכרח העולם שאנחנו שיהיה
לו .הוא ראה את הסרט הזה גם אם הוא לא אומר את זה .בשבילי זו
הזדמנות לחשוף פן באישיותו .אבל זה גם רגע מכונן בחיים שלי ,כי דרך
דמותו של ראובן שעל המרקע הכנסתי פרט אוטוביוגרפי מחיי" :הטוב,
הרע והמכוער" הוא הסרט הראשון שאני זוכרת שראיתי ,כשהייתי בת 5
או  .6זה היה בחופשה משפחתית איפשהו בארץ ,בקיץ .הייתה הקרנה
על מסך על חוף ים .אני הייתי אמורה לישון ,אבל ראיתי לפחות עד חצי
הסרט .לא ידעתי אנגלית ולא ידעתי עדיין לקרוא ,אבל הסרט הזה הימם
אותי .חשתי שזה הדבר הכי מדהים שראיתי .למחרת ביקשתי מאבא שלי
שני דברים :להירשם לחוג אנגלית ,ושילמד אותי לשרוק .במשך תקופה
ארוכה ,השריקה מהסרט הייתה השריקה שלי ושלו.
לפעמים אנשים מספרים לי דברים — נהגי מוניות ,אנשים בטיסות,

> יעל קיים (צילום :אסף שניר)
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אנשים שיושבים לידי בקופת חולים .המון סיפורים נשארים איתי שנים,
ואז הם מוצאים את המקום שלהם .ואם אני זוכרת מי אמר לי מה ,אז אני
שואלת אם זה בסדר להשתמש בזה .למשל ,ב"ההר" ,צביה מספרת שהיא
ואחיה ,חנני ,היו הולכים לקברי צדיקים ,והאח תמיד רצה להגיע לקבר
של גוליית .זה סיפור שסיפרה לי אשה מקסימה מירושלים ,על הילד
הזה שלא מוצא את הקבר של גוליית .שאלתי אותה אם אפשר להשתמש
בסיפור .השם שלה מופיע בתודות .בסופו של דבר יש המון התרחשויות
קטנות עם אנשים שמוצאות את הדרך שלהן בסרט.
> את רוצה שנדבר על הסיום של הסרט ,בלי לעשות ספוילר? ברור שאת
מובילה את הסרט לקראת משהו .יש כאן סיטואציה דרמטית שהולכת
ומתעצמת .ואני ,כצופה ,שואלת את עצמי מאיפה יבוא הפיצוץ ,מאיפה
תבוא הצרה ומאיפה תבוא הישועה .יש לך דרך מאוד מעניינת לענות על
זה — מעניין אותי לדעת אך הגעת לפתרון הזה.
זה היה לי די ברור .זה היה בחמשת עמודי ההצעה שכתבתי .הרבה פעמים
במהלך כתיבת התסריט הציעו לי לשנות את זה כך שהדמות הנשית
פוגעת בעצמה .אמרו לי שאולי היא תתאבד או תעשה משהו בסגנון
כזה .מאוד שימח אותי שאני לא חשבתי שבאיזשהו שלב הדמות צריכה
לפגוע בעצמה .אני חושבת שהמון פעמים אנחנו רואים דמויות של
נשים שפוגעות בעצמן ,בגלל המון דברים .אבל אני מזדהה עם הדמות
שלי ,ואני לא רואה שום סיבה שתפגע בעצמה .היא כל כך פגועה גם
ככה .בשבילי בסוף יש איזו ישועה ,זה מתחיל בעשר הדקות הראשונות,
כשרואים אותה במטבח שלה ,מעשנת ומתסכלת על הר הבית בציפייה
למשהו .בסוף היא מסתכלת על הר הבית ממקום אחר .אף פעם לא רואים
את הר הבית יחד איתה .פעם אחת ,כשהיא במטבח ,מעשנת ,פעם אחת
כשהיא עם ַע ֶּבד ,השוט של הר הבית תמיד נפרד מהם .הם מתווכחים על
הר הבית ,אבל הר הבית נותר משהו רחוק ובלתי-מושג .הוא חלומי .הוא
לא איתם בשוט בכלל.
> במילים אחרות ,הגאולה מתמהמהת.
הסיקוונס האחרון נפתח בשוט של הר הבית .אנחנו רואים את הגיבורה
מהגב ,כמו שראינו באותה במטבח שלה בתחילת הסרט ,אבל עכשיו היא
בחוץ .לכן ,כשאיזה צופה אמר לי" :תני קצת תקווה ,הסרט נורא דיכא
אותי" ,אמרתי לו את זה ,ואמרתי שבשבילי זה הרבה יותר אופטימי
מדברים אחרים שהיו יכולים לקרות.
> כלומר ,היא יצאה מהמקום החשוך שלה.
נכון ,היא נקטה פעולה .זו דמות מאוד מסעירה ,גם אם קשה לי להזדהות
איתה .עקרת בית נואשת ,אבל מסעירה.
> יש מוסיקה בסרט?
יש קטע אחד בשבת .אופיר לייבוביץ' ,מ"נקמת הטרקטור" ,הלחין אותו.
הוא גם הלחין מוסיקה לסוף ,לרולר .המגמה הייתה שלא תיכנס מוסיקה
בקטעים איטיים .היה שלב שאמרו לי כל הזמן שצריך מוסיקה ,ואפילו
החלטתי לנסות ,אבל לא היה בזה צורך .ישבתי בקופנהגן בפוסטפרודקשן
עם פיטר אלברכטיין ,מעצב פס הקול שלנו ,זה היה שיתוף פעולה בינו
לבין איציק כהן ,וראינו את הקטעים ביחד .עיצוב פס הקול היה בעיקר
מרוחות של ההר ,אבל לא רק .אחרי זה ,הוספנו את כל הצלילים יחד עם

צלילים נוספים שאספנו במקומות אחרים.
> השקט הזה הוא חלק מהמניעים לטירוף ,הוא מפחיד .ואז אפשר לקרוא
את הדמות שלה דרך השקט הזה.
ב"ההר" יש באמת הרבה רוח ,אבל עבדנו עם הרוח כך שהרוחות חודרות
לעולם שלה .ועבדנו גם עם מים ,במטבח הוספנו רעשים של מים ,טפטוף
כזה .וזה חוזר בסוף .יש משהו בתוך השקט הזה שהוא מבעבע ,הטפטוף
הזה שלא יודעים מאיפה הוא .משהו בצנרת מטפטף ,וזה לא מתגבר
בטירוף ,אלא רק לקראת הסוף .הטפטוף זו התחושה הזאת של "ההר" —
שנוצרים במשך שנים עקב תהליכים טקטוניים ,ואז פתאום נוצר
ָ
ההרים
הר .גם זה מאוד הסתדר לי עם הדמות של האשה שאוגרת את התסכול
שלה ,ופתאום מתפרצת לאיזה שיא.
> ההתפרצות הזאת מזכירה לי את הציור של ארטמיזיה ,שם אנחנו צופים
בסצינות אכזריות שכמו נתלשו מהקשרן ,ואנחנו ניצבים מול רגע השיא
של הדרמה.
אכן ,ארטמיזיה הייתה מקור ההשראה .הציירת המדהימה הזאת עברה
תלאות בחייה .נעשו מאמצים כדי להשכיח אותה ,הציגו אותה כאשה
פוחזת ,והמציאו עליה כל מיני שירים שנועדו ללעוג למיניות שלה ,ורק
בסוף המאה ה 20-הפמיניסטיות גילו אותה מחדש .בעינַ י היא מדהימה,
היא לא פחות מדהימה מקרוואג'ו ,אולי יותר .בציורים שלה את מרגישה
את התשוקה שהניעה את המעשה.
> לסיכום ,מי מבין הבמאיות הישראליות משמשות לך השראה?
מיכל בת אדם היא ללא ספק אשה שנותנת לי הרבה השראה .היא
ביימה  14סרטים בתקופה שמלבדה פעלו רק גברים בתחום הבימוי
(למעט הבמאית אלידע גרא ,שביימה כבר ב 1969-את "לפני מחר").
בעינַ י ,מיכל בת אדם ראויה לפרס מפעל חיים של האקדמיה הישראלית
לקולנוע כיוצרת פורצת דרך ,ואני מקווה שכך יהיה.
//
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מוכה אהבה
> אהבה ,ניכור ונוסטלגיה בסרטיו של וונג קאר-וואי <
 -דור מזרחי -

> וונג קאר-וואי

בתוך מבול של סרטי פעולה קצביים ומיפגני קונג פו מרהיבים ,בין
ברוס לי וג'קי צ'אן ,אופרה קנטונזית ,מלודרמות בנוסח מערבי ,בהמולת
הקולנוע התוסס של הונג קונג ,צמח באורח פלא קולנוען ייחודי ומיוחד
במינו ,וונג קאר-וואי שמו .הוא במאי ותסריטאי מעודן ,פיוטי ומבריק,
בעל יכולת מופלאה לעורר בקרב צופיו קשת רחבה של רגשות מכל
הסוגים .סרטיו עוסקים בבדידות ,באלימות ,בזיכרון ובנוסטלגיה,
ונמנים עם כל סוגה אפשרית כמעט ,החל ממלודרמות וסרטי פשע,
וכלה בסרטי מסע ,וו-שיה ( — wuxiaז'אנר קולנועי של סרטי אמנויות
לחימה המתרחש בסין העתיקה) ,ואף מדע בדיוני .גדולתו כאוטר היא
בטרנספורמציה שהוא מחולל בסוגות אלו ,ובהצלחתו להתאימן לסגנונו

האישי .הוא קפריזי ודקדקן ,וסרטיו חובקים את כל מיגוון התרבויות
של הונג קונג .הוא נולד בשנחאי בשנת  ,1958ועבר עם משפחתו להונג
קונג כשהיה בן חמש .בשנות ה 80-של המאה הקודמת למד עיצוב גראפי
באוניברסיטה הפוליטכנית של הונג קונג .כמו רבים מהכישרונות שצמחו
בתעשיית הקולנוע של הונג קונג ,הוא החל את דרכו בעולם הטלוויזיה,
ככתב ועוזר הפקה עבור  ,TVBערוץ הטלוויזיה המרכזי שם .במהלך
שנות ה 80-הוא כתב ,לבדו או עם שותפים ,סידרה של תסריטים עבור
במאים כגון פטריק טאם .עם הזמן הפך לידוען ,ונעשה חלק בלתי-נפרד
מן הגל החדש בהונג קונג ,שהתפתח באותה תקופה ,לצידם של במאים
כמו ג'ון וו ואן הוי.

 > .11כתב עת לענייני קולנוע בהוצאת סינמטק תל–אביב >  1במאי #199 > 2016

ב"כשהדמעות זולגות" ,סרט הביכורים של
וונג קאר-וואי משנת  ,1988מוצגת אלימות
פיסית כחלק בלתי-נפרד מהתרבות של הונג
קונג .הסרט מציג נוסחת הונג קונג קלאסית
של סרטי פשע ,שלרוב מתרכזת במעללים של
הפשע המאורגן שם ,הטריאדות הסיניות .שני
הגיבורים ,חברים בלב ונפש ,וואה (אנדי לאו)
ופלי (ג'קי צ'אנג) ,הם זוג עבריינים קטנים.
וואה ,אותו מכנה פלי "אח גדול" ,דואג לפלי,
ומנסה לרכך את התנהגותו האימפולסיבית.
הסרט הוא מעין שילוב של מרטין סקורסזה
וג'ון וו ,כאשר הקשר בין וואה לבין פלי כמעט
זהה לזה של צ'ארלי (הארווי קייטל) וג'וני
בוי (רוברט דה נירו) ב"רחובות זועמים" של
סקורסזה משנת  .1973אמנם" ,כשהדמעות
זולגות" חסר את העומק הרגשי של הדמויות
בסרטיו המאוחרים יותר של וונג קאר-וואי ,אך
חלק מהמאפיינים המייחדים את הסרט ,כגון
טייקים בהילוך איטי ושימוש נרחב במוסיקה
לשם יצירת אווירה ,כבר בולטים לעין.
מאחר שפלי חייב כסף לפושע בשם טוני
(שוב ,בדומה ל"רחובות זועמים") ,וואה מנסה
לשקם את פלי ,ועוזר לו למצוא עבודה כמוכר
כדורי דגים .אף על פי כן ,וואה נשאב לסכסוך
שמסתיים בתיגרה עקובה מדם .וואה ופלי
שורדים ,אך על מנת להשיב את שמם הטוב
בקרב קהילת הפשע ,פלי לוקח על עצמו לחסל
גנגסטר שהפך למודיע משטרתי .משימה זו
מתפתחת למרחץ דמים בו שני הגיבורים נורים
למוות.
אף שהסרט בולט בצבעיו ובאורות הניאון
המרנינים של מחוז קאולון ,זהו ללא ספק סרטו
הברוטאלי ביותר של וונג קאר-וואי ,ולא פעם
מתעורר החשד שהאלימות השופעת שבו די
מיותרת .כמו כן ,האלמנטים הרומנטיים של
הסרט ומערכת היחסים בין וואה לבין בת דודתו,
נגור (מגי צ'ונג) ,אינם מפותחים די הצורך.
חשיבותו של הסרט היא בהצגת צידה האפל
של הונג קונג ,העלטה שמובילה לבדידות,
חיפוש עצמי ,וכמיהה לקשרים בין-אישיים
ואינטימיים .אלמנטים אלו יופיעו כמעט בכל
דמויותיו העתידיות של וונג קאר-וואי.
"ימי הפרא" ,משנת  ,1990מצטיין בצילום
המופלא של האוסטרלי כריסטופר דויל,
עימו עתיד וונג לשתף פעולה באופן קבוע
עד ליציאת " "2046בשנת  .2004הסרט הוא
כמעט מונוכרומטי ,כמעין תגובת-נגד לאורות
הניאון המבליחים ב"כשהדמעות זולגות" .על

אף חדגוניות זו ,הוא מצליח לשחזר את תקופת
ילדותו של וונג בהונג קונג של שנות ה60-
של המאה ה .20-הסרט הוא החלק הראשון
בטרילוגיה הלטינית ,הכוללת את"ימי הפרא",
"מצב רוח לאהבה" ,ו" ."2046אף על פי
שהגיבור הראשי בטרילוגיה הוא ללא ספק צ'או
מו-וואן (טוני לאונג) ,דמותו אינה מופיעה עד
לאפילוג של "ימי הפרא" ,והעלילה מתרכזת
במספר דמויות אחרות .יאדי (לזלי צ'אנג) הוא
רודף נשים ,שצריך לפצות איכשהו על החלל
הרגשי שנוצר בו ,משום שמעולם לא הכיר
את הוריו הביולוגיים .הנשים בחייו הן סו לי-
ז'ן (מגי צ'ונג) ,בחורה ביישנית וטובת לב,
ולונג פונג-ינג (קארינה לאו) ,רקדנית קברט
דומיננטית אך פגיעה ,המכונה גם מימי או
לולו בהמשך הטרילוגיה .יאדי נוטש את סו ואת
מימי זו אחר זו ,בחיפושו אחר אמו האמיתית.
רוב הסרט מתרחש באישון לילה בלא נוכחות
עוברי אורח .הונג קונג מוצגת כמקום נטוש
ונטול חיים ,בו הדמויות צמאות לקשר בין-
אישי ,עובדה שניכרת בזכות קולן החבוי של
הדמויות — כלומר ,המונולוג הפנימי שלהן,
אשר נשמע בקולן ברקע ,בלא שהשחקנים
עומדים בפועל מול המצלמה .הקול החבוי
הוא כלי יצירתי חשוב אשר מופיע שוב ושוב
בסרטיו של קאר-וואי.
סו מפתחת קשר אפלטוני עם שוטר בשם טייד
(אנדי לאו) ,בעוד חברו של יאדי ,זב (ג'קי

צ'ונג) ,מחזר אחר מימי .אפילו אמו המאמצת
של יאדי מחפשת אהבה .שעון הקיר העשוי
מתכת ,התלוי בקנטינה בה עובדת סו ,מופיע
שוב ושוב במהלך הסרט ,כהמחשה בולטת של
הזמן החולף .שעונים מופיעים לעיתים תכופות
בסרטיו של וונג קאר-וואי ,ויוצרים מעין
זמן-יעד שאינו קיים ,תוך הבלטת המצוקות
הארעיות של הדמויות .המשל על ציפור ללא
רגליים אשר עפה עד שהיא מתה ,מפני שאיננה
יכולה לנחות ,אותו מספר יאדי במהלך הסרט,
מתקשר לכל דמויותיו של וונג קאר-וואי אשר
שרויות במירוץ פנימי אינסופי .הפראיות של
הסרט מובלטת באמצעות סצינת סיום מרהיבה,
על רקע עצי קוקוס ותמר ביער הפיליפיני אליו
מגיע יאדי בחיפושיו אחרי אמו ,ושם הוא גם
נורה למוות.
למרות שהוא רחוק מלהיות אופטימי" ,ימי
הפרא" אינו נופל למלכודת המלנכוליה.
בפסטיבל הצללים ,בו כל הדמויות נותרות
מאוכזבות ,נשמעים צלילי הצ'ה צ'ה צ'ה
והרומבה של חוויאר קוגאט .מוסיקה לטינית
חוזרת ומושמעת בטרילוגיה עקב השפעת
התרבות הדרום-אמריקאית על וונג קאר-וואי.
החזרה התכופה על מלודיות מסוימות יוצרת
קצביות הסותרת את השעמום שחֹוֹות הדמויות
ואת מצב חוסר ההתמצאות שהן שרויות בו.
מן היער הפיליפיני עובר קאר-וואי ליער אחר,
הונג קונג המודרנית" .צ'נקינג אקספרס",
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או בשמו המקורי" ,הג'ונגל (או היער) של
צ'נקינג" ,יצא לאקרנים בשנת  .1994את הסרט
הוא עשה בפסק-זמן שלקח לעצמו ,באמצע
הפקת סרט אחר" ,אפר הזמן" ,סרט הוושיה
שהפקתו תיסכלה אותו ,לכן רצה לתפוס מרחק
ולעשות משהו שונה לגמרי ,שלא ידרוש ממנו
הרבה זמן .אכן" ,צ'נקינג אקספרס" צולם
בפחות מחודשיים ,תוך שימוש בציוד פשוט
ותאורה טבעית בלבד ,ולמרות זאת ,באופן
אירוני ,הפך לאחד הסרטים המזוהים ביותר
עם סגנונו של וונג קאר-וואי ,בעוד ש"אפר
הזמן" ,שהושלם בתוך שנתיים ,לא זכה לאותה
הפופולריות.
שם הסרט באנגלית מתייחס לשני חלקיו.
הראשון מתרחש בעיקרו בצ'נקינג מנשנס
( ,)Chungking Mansionsשכונה בלב
קאולון ,ומקום מפגשם של מיעוטים אתניים,
הגדושה במלונות זולים ,חנויות ביגוד ומסעדות
זרות .החלק השני ,מידנייט אקספרס ,הוא שמה
של מסעדת אוכל מהיר מפורסמת בלאן קוואי
פונג .שתי הדמויות הגבריות בסרט הם שוטרים.
החלק הראשון מספר על שוטר ( 223טקאשי
קאנשירו) ,דמות הומוריסטית שחברתו נפרדת
ממנו ב 1-באפריל .הוא מתאהב בעבריינית
מיסתורית החובשת פאה בלונדינית (בריג'יט
לין) ,אשר מנסה להשלים עסקה של הברחת
סמים .בחלק השני מדובר בשוטר ( 663טוני
לאונג) ,שגם הוא ננטש על-ידי חברתו .הוא
מנהל קשר לא-שגרתי עם פיי (פיי וונג) ,נערה
חולמנית שעובדת כמוכרת במידנייט אקספרס.
השימוש של וונג קאר-וואי במוטיב הזמן
מתבטא באמצעות האובססיה של שוטר 223
לתאריכי תפוגה של קופסאות שימורים ,אשר
מדגישה את מוגבלּות הזמן ואת תוקפה הלא-
ודאי של האהבה עצמה.
משחקי הזמן באים לידי ביטוי גם באופן עריכת
הסרט .פריימים מסוימים בנויים ממספר
רבדים ,כאשר בכל שכבה דמויות נעות בקצב
שונה .לדוגמא ,בסצינה בה שוטר  663שותה
קפה בהילוך איטי ,עוברי האורח שמלפניו
נעים בזריזות .הגלובליות והקצביות של הונג
קונג מובלטות הן באמצעות טכניקה זו ,והן דרך
התרבויות המגוונות והססגוניות של צ'נקינג
מנשנס .קצב מזורז של החיים מרחיק ומבודד
את הדמויות הנעות בעצלתיים בחיפושן אחר
אהבה ,אושר ושייכות.
הגלובליות של "צ'נקינג אקספרס" חסרה
ב"אפר הזמן" משנת  ,1994סרט וושיה תקופתי

שעלילתו מתנהלת בסין של מאה ה ,12-אולם
גם סרט זה הוא תזזיתי ושגעוני .מדובר בסרט
מורכב ,עתיר-דמויות ,בעל עלילה מבלבלת
שקשה מאוד להבינה בצפייה ראשונה .בסרט
מובלט סגנונו הנרטיבי הייחודי של הבמאי,
שדומה במידת-מה לזה של גודאר ,תוך שימוש
בדיאלוגים ובמונולוגים אשר מופיעים באופן
פתאומי וקטוע.
במרכז הסיפור עומד אויאנג פנג (לזלי צ'אנג),
נושא חרב ציני שעבר לחיות במידבר לאחר
שעזב את הר הגמל והפך למתווך שכירי חרב.
דמויות אחרות מופיעות לפרקים ,ביניהן
נושא החרב העיוור (טוני לאונג) שעובד עבור
אויאנג וחברו הבוגדני הואנג יאושי (טוני
לאונג קא-פאי) .מראה הסרט — שיממון של
המדבר והבידוד הכמעט מוחלט של הדמויות
— מזכיר את "ימי הפרא" .עם זאת ,ניתוק זה
גורם לאויאנג להתנהג בצורה אנוכית ,לעיתים
אף מרושעת; הוא רודף בצע אשר מתעלם מן
הזולת.
"אפר הזמן" משופע בצילומי תקריב ובשוטים
ארוכים ,וכן באלימות גראפית למכביר,

והוא מלא וגדוש באלמנטים מיתיים ,כמו
תנועות חרב שמפוצצות הרים או גורמות
להתפרצויות גייזרים ,ובכוריאוגרפיה מסוגננת
בסצינות הלחימה האימפרסיוניסטיות .בניגוד
לנוסטלגיה השופעת בסרטיו של וונג קאר-
וואי ,המציאות העגומה של הדמויות מובילה
לכך שהן מנסות לשכוח את עברן באמצעות
יין שיכחה .בסיום הסרט מתברר שהיין הזה,
אותו שותה אויאנג ,אינו אלא אחיזת עיניים.
צילומיו המרשימים של דויל הופכים את
"אפר הזמן" לחוויה ויזואלית מרשימה ,וחבל
שעלילתו ,שהיא דחוסה בפרטים רבים מספור,
לוקה בחוסר בהירות ,אולי כתוצאה מעודף
האמביציה של קאר-וואי.
 Fallen Angelsמשנת  1995הוא אחיו התאום
של הסרט "צ'נקינג אקספרס" .הסרט מבוסס על
סיפור שלישי שנכתב עבור "צ'נקינג אקספרס",
אך מעולם לא צולם ,והוא מציג מספר דמויות
מבודדות חברתית .זהו הסרט האחרון של קאר-
וואי שבו העלילה סובבת סביב עולם הפשע .גם
כאן יש שתי עלילות ,אם כי הן שזורות זו בזו,
ובסיום הסרט הן אף מתחברות .האחת עוקבת
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אחר מתנקש בשם וונג (לאון לאי) ועוזרתו
(מישל רייס) ,כאשר היחסים ביניהם אינם
מוגדרים ,ונעים בין הרומנטי למקצועי .השנייה
מתרכזת בהו צ'י מו (טקאשי קאנשירו) ,עבריין
צעיר ואילם שברח מן הכלא וחי עם אביו.
קולן החבוי של הדמויות חשוב במיוחד בסרט
זה ,שכן באמצעותו מצליח הו צ'י מו להביע
את עצמו בפני הקהל חרף היותו אילם .בעוד
שב"צ'נקינג אקספרס" קיימת הקבלה בין שני
השוטרים ,דמויות רבות ב Fallen Angels-הן
תמונות-ראי זו של זו .לדוגמא ,בשעה שלעוזרתו
של וונג יש תסרוקת פוני ארוכה אשר מסתירה
את עיניה וגורמת לה להיראות סגורה ומנותקת
מן המציאות ,אחת ממאהבותיו של וונג צובעת
את שערה בוורוד כדי שאי-אפשר יהיה לא
לזהותה .אולם המשותף לשני הסרטים הוא
שהדמויות כולן חפצות בתשומת לב ובאהבה.
מלבד המראה הרבגוני רווי תאורת הניאון
שבשניהם ,קיים גם הדמיון בטון ההומוריסטי
שלהם ,שכן סרטים אלו הם המשעשעים ביותר
של וונג קאר-וואי .שניהם מציגים בצורה
מדויקת את החיים הפרועים במטרופולין חובק

עולם .הצפיפות של הדירות הצרות ,חיי הלילה
בברים עם גרמופונים אוטומטיים ,וסצינות
המתרחשות במזללות זולות ,כל אלה מהווים
מסמך אותנטי המציג את אורח החיים בהונג
קונג.
כתביו של הסופר הארגנטינאי מנואל פואיג
("נשיקת אשת העכביש") השפיעו רבות
על וונג קאר-וואי .עובדה זו מורגשת בכל
הטרילוגיה הלטינית ,אך בעיקר ניכרת בסרטו
"מאושרים יחדיו" משנת  ,1997שעלילתו
מתנהלת בארגנטינה .במרכזה ,זוג נאהבים
הומוסקסואלי שנוסע לבואנוס איירס על מנת
להחיות את מערכת יחסים ביניהם .הו פו-וינג
(לזלי צ'אנג) הוא ג'יגולו שנמצא במערכת
יחסים סבוכה עם לאי יו-פאי (טוני לאונג)
אשר עובד כמארח בבר טנגו .דמותו של יו-פאי
היא תמימה ופגיעה ,ואילו פו-וינג ,הדומיננטי
יותר ,מתעלל בו רגשית .במהלך הסרט נפרדים
השניים זה מזה ושבים זה אל זה מספר פעמים.
מדובר כאן במערכת יחסים מורכבת ואינטימית
ביותר ,ואכן ,זהו סרטו הראשון של וונג המתרכז
במספר מצומצם של דמויות.

"מאושרים יחדיו" הוא גם שיר הלל
לארגנטינה ,לא רק בצילומים עוצרי הנשימה
של שדרת תשעה ביולי הענקית והאובליסק של
בואנוס איירס ,אלא גם בדגש המושם בתרבות
הארגנטינאית ,מבלי לשכוח את החשיבות
המכרעת של משחק הכדורגל — הגיבורים גם
צופים בו וגם משחקים בעצמם .אך מעל הכל שם
וונג דגש במוסיקת הטנגו של אסטור פיאצולה.
המוסיקה היא מרכיב בולט בכל סרטיו של
וונג קאר-וואי ,ואף ניתן לומר שהיבט זה ,יחד
עם הקול החבוי וההילוך האיטי ,הם שלושת
המאפיינים המובילים שמייחדים את הבמאי.
אחד מחבריו של יו-פאי אף מדגיש את חשיבות
הקול והצליל ,וטוען כי ניתן לראות באמצעות
האוזניים .גם אם אדם מעמיד פני שמח ,קולו
יכול לחשוף את עצבותו.
תאריך היציאה של הסרט קשור להעברתה
של הונג קונג לידי סין העממית ביולי .1997
הבריחה של הזוג מהונג קונג קשורה הן לפחד
מאובדן זכויות עתידי של קהילת הלהט"ב ,והן
מחששו של וונג קאר-וואי שבעתיד לא תהיה
אפשרות להפיק בהונג קונג סרט שזה נושאו.
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עם זאת ,שמו של הסרט ,שנלקח משיר מפורסם
של להקת הרוק האמריקאית "הצבים" ,דווקא
רומז לתקוותו של קאר-וואי כי יהיה עתיד
משותף חיובי לסין ולהונג קונג.
ההתמקדות במערכת יחסים אחת נמשכת
ב"מצב רוח לאהבה" משנת  ,2000החלק השני
בטרילוגיה הלטינית ,שהוא גם סרטו הפופולרי
ביותר של וונג קאר-וואי .הסרט עוקב אחרי
צ'או וסו מ"ימי הפרא" ,שעוברים לגור באותו
בניין .צ'או (טוני לאונג) הוא כעת עיתונאי ,וסו
(מגי צ'ונג) היא מזכירה בחברת ספנות .שניהם
נשואים ,אבל לא זה לזו ,ובאמצעות שיחותיהם
המשותפות והקירבה שנוצרת ביניהם הם
מגלים שבני הזוג שלהם ,המרבים לעבוד
בנֵ יכר ,למעשה בוגדים בהם זה עם זו .בעוד
הסרט הראשון בטרילוגיה מתרחש בשנת ,1960
"מצב רוח לאהבה" מתחולל בשנת  ,1962ואף
שלדמויות אותם שמות מ"ימי הפרא" ,השינוי
הדרמטי בדמותה של סו ,שהפכה מנערה צעירה
ונאיבית לאשה נשואה ,בוגרת ושקולה ,נראה
לא-הגיוני בפרק זמן של שנתיים .לכן ,ניתן
ואף רצוי להתייחס לשני הסרטים כאל סרטים
נפרדים ,על אף שהדמויות בהם זהות.
הסרט כולל את רוב האלמנטים של וונג קאר-
וואי שראינו בסרטיו הקודמים ,אך מצטיין
במימד של אלגנטיות המתבטאת בלבוש
המעוצב והקלאסי של הדמויות ,בעיקר
הצ'ונגסאם (שמלה סינית מסורתית) אותו
מרבה ללבוש סו .בני זוגם של הגיבורים לעולם
אינם נראים על המסך ,ורק קולם נשמע.
מתרגלת כיצד
בולטות במיוחד הסצינות בהן סו ַ
תתחקר את בעלה בנוגע לבגידתו ,כאשר צ'או
נוטל את תפקיד הבעל .אף על פי שקיימת
משיכה חזקה בין השניים ,הקשר ביניהם נשאר
פורמלי בלבד ,מפני שהם אינם רוצים לחקות
את התנהגותם הבוגדנית של בני זוגם .משום
כך הסרט הוא מאופק ,שקט ,וספּוג באינטימיות
מעודנת .עם זאת ,תחושת ההחמצה של מערכת
היחסים בין צ'או לסו מודגשת באמצעות האגדה
שמספר צ'או על אנשים שנהגו פעם לטפס על
הר ,שם מצאו עץ ,וגילפו בו חור שאליו לחשו
את סודותיהם ,ואחר כך כיסו אותו בבוץ.
סוד האהבה בין השניים אינו מתגלה והאהבה
אינה ממומשת ,בעיקר עקב רכילויות השכנים
בתוך חברה מסורתית שבה בגידה היא דבר
שאינו מתקבל על הדעת .כל מה שנותר הוא מצב
הרוח ותחושת האהבה ,אך לא האהבה עצמה.
על אף ההתפתחות האיטית של העלילה ,קיים

בה סוג מסוים של מתח ומיסתורין .וונג עצמו
הישווה את הסרט הזה לסרטיו של היצ'קוק.
המיסתורין לגבי היחסים בין הדמויות יישמר
גם לאחר סיום הסרט ,כאשר בסצינה האחרונה
צ'או נמצא במקדש אנגקור ואט שבקמבודיה
ולוחש דבר מה חרישי אל חור בקיר ,אותו הוא
מכסה בבוץ.
החלק השלישי והאחרון בטרילוגיה הופק בשנת
 .2004שמו הוא " ,"2046והכנתו נמשכה חמש
שנים ארוכות .זה סרטו המפותל ביותר של וונג,
עלילתו אינה ליניארית ,והיא מכילה אלמנטים
של מדע בדיוני בעתיד דיסטופי"2046" .
מתמקד בחייו של צ'או (שוב טוני לאונג) ,כעת
גבר פופולרי ורודף נשים ,ולא הבחור השקט
והנבגד מ"מצב רוח לאהבה" .צ'או חש געגועים
עזים לסו ,וניסיונתיו למצוא מישהי שתחליף
אותה עולים בתוהו .הסרט עוקב אחר מערכות
יחסיו עם מספר נשים איתן הוא מתראה.
הופעתה של לולו (קרינה לאו) ,שעדיין פגועה
ממותו של יאדי ,בתחילת העלילה של הסרט
חדש ,מקשרת באופן ישיר בין " "2046ל"ימי
הפרא".
הנוסטלגיה שבסרט מתבטאת גם באמצעותה,
מאחר שהיא הדמות היחידה אשר אינה משתנה
או מתפתחת במרוצת השנים .כאשר צ'או
מלווה את לולו לחדרה במלון "אוריינטל" ,הוא
מבחין בכך שמספרו הוא  .2046מספר זה הוא
בעל משמעות משתי סיבות .ראשית ,זהו אותו
מספר חדר בו נפגש צ'או עם סו ב"מצב רוח
לאהבה" .נוסף על כך 2046 ,היא השנה בה,
 50שנה לאחר העברת השלטון בה לסין ,יחדלו
הונג קונג ומערכתה הכלכלית והפוליטית
להיות עצמאיות .צ'או מבקר את לולו במלון
מספר ימים לאחר מכן ,ומגלה שהיא עזבה.
עקב הזיכרונות שחדר  2046מעלה בצ'או הוא
מחליט לשכור אותו ,אולם מכיוון שהחדר נמצא
בשיפוצים (במקביל מתברר שלולו נדקרה בידי
אהובה לשעבר) ,הוא שוכר את חדר .2047
ּ
העלילה ממשיכה לעקוב אחר מערכות יחסיו
של צ'או עם מספר נשים השוכרות את חדר
 .2046שתי דמויות בולטות במיוחד :וואנג
ג'ינג-וון (פאי וונג) ,בתו של בעל המלון אשר
מאוהבת בטאק (טאקויה קימורה) היפני,
למורת רוחו של אביה ,ובאי לינג (ז'אנג זיאי),
איתה צ'או מנהל מערכת יחסים לא-מחייבת.
צ'או עוזב את עבודתו כעיתונאי ,ומתפרנס
מכתיבת ספרי מדע בדיוני .ספרו הראשון נקרא
" ,"2046והוא מספר על מקום בעל שם זהה

אליו נוסעים אנשים ברכבת על מנת להחזיר
את זיכרונותיהם האבודים ,עובדה המחזקת את
תחושת הנוסטלגיה לעבר .הסרט עומד בניגוד
ל"אפר הזמן" ,שם הדמויות מנסות לשכוח את
עברן.
וואנג מסייעת לצ'או לכתוב ספר נוסף בשם
" ,"2047שקטעים ממנו מומחשים בסרט,
ובו קיימת הקבלה בין דמויותיו לבין אלו של
הטרילוגיה .לדוגמא ,טאק העתידני מגלם את
דמותו של צ'או שעוזב את  ,2046בעוד וואנג
ולולו הן אנדרואידיות העובדות ברכבת .טאק
מן העתיד מתאהב בוואנג האנדרואידית ,אך
כשהוא מגלה שליבה נתון לאחר ,הוא אוזר
אומץ ועוזב את הרכבת ואת וואנג .בנוסף ,בסיום
הסרט ,צ'או של שנות ה 60-מחליט לעזוב את
באי לינג .צ'או מוכיח בכך את אהבתו נטולת
הפשרות לסו .הרושם המתקבל הוא ,שצ'או
משלים עם העובדה שלא ימצא לה תחליף ,ולכן
הוא מוכן רגשית לפתוח בהתחלה חדשה .הסרט
מהווה סיום הולם לטרילוגיה ,בכך שסיבוכה
של הדמות הראשית מותר .אם כן ,נימת הסיום
של הטרילוגיה היא דו-משמעית :בעוד עתידו
של צ'או נראה חיובי ,עתידה של הונג קונג
נותר לוט בערפל.
במהלך הקרנה של "מאושרים יחדיו" בטוקיו
נשאל וונג קאר-וואי ,אם הוא יכול לראות את
עצמו עובד כבמאי בהוליווד .הוא ענה שיהיה
מוכן לעשות שם מספר סרטים לשם החוויה
שבדבר ,אבל לא נראה לו שיהיה מסוגל לחיות
שם" .מה אעשה בהוליווד?" — שאל .ואמנם,
בשנת  2007יצא לאקרנים "לילות בלוברי",
סרטו היחיד באנגלית עם שלל שחקנים נודעים.
זהו גם סרטו הראשון שלא צולם בידי דויל,
אותו החליף הצלם הצרפתי-איראני דאריוש
חונג'י .בדומה ל"מאושרים יחדיו"" ,לילות
בלוברי" הוא סרט מסע המתחקה אחר אליזבת
(נורה ג'ונס) ברחבי ארצות הברית ,במשך קרוב
לשנה .הסרט גם דומה ל" "2046בכך שהוא שם
דגש בדמות אחת .בניו יורק ,אליזבת מרבה
ללכת לבית הקפה של ג'רמי (ג'וד לאו) האנגלי
שנעזב על-ידי בת זוגו .באופן לא מפתיע,
אליזבת נוטשת את ניו יורק כאשר מתברר
לה שבן זוגה בוגד בה .היא נוסעת לממפיס
ומוצאת עבודה בבר ,בו היא פוגשת את ארני
(דייוויד סטרייטיים) ,שוטר שיכור שאינו מוכן
להכיר בכך שאשתו נפרדה ממנו .לאחר מכן
היא מגיעה לנבאדה ,שם היא נתקלת בשחקנית
פוקר מקצועית בשם לזלי (נטלי פורטמן) ,אשר
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עוזרת לאליזבת לקנות את המכונית בה תמיד
חפצה .לבסוף אליזבת סוגרת מעגל ,וחוזרת
עם מכוניתה לנקודת ההתחלה ,ניו יורק ובית
הקפה של ג'רמי.
התוצאה נראית כשילוב של "צ'נקינג אקספרס"
ו"מאושרים ביחד" ,עם דמויות משנה לא
משכנעות ביותר ,אך המשחק של ג'ונס ולאו
מרשים .דמותה של אליזבת ,שמאמינה בזולת
ונאמנה לערכיות הפנימית שלה ,היא בסך הכל
ושובת-לב .על אף שהיא חֹווָ ה
ַ
נאיבית ,כנה,
דברים קשים במהלך מסעה ,כולל התאבדותו
של ארני ותחבולותיה של לזלי ,ערכיה נותרים
בעינם .לעומת זאת ,סיפור האהבה בין אליזבת
לג'רמי מזכיר קומדיה רומנטית טיפוסית ,סגנון
שאינו אופייני לוונג קאר-וואי ,ולכן קשה שלא
לחשוד בהשפעה המערב על "לילות בלוברי".
שמו של הסרט מתייחס לעוגת האוכמניות
שמוגשת בבית הקפה של ג'רמי ,עוגה שאיש
אינו חושק בה מלבד אליזבת .העוגה וחוסר
העניין בה היא למעשה מטאפורה לדמות
הטיפוסית של וונג קאר-וואי ,הסובלת מניתוק
חברתי .אבל אין מה לעשות ,באופן כללי,
"לילות בלוברי" הוא שיגרתי ולא מחדש.
עזיבתו של קאר-וואי את סביבתו הטבעית
שבהונג קונג מורגשת בסגנונו המערבי והבנאלי
של הסרט.
השפעת הוליווד ניכרת גם בסרטו האחרון של
וונג קאר-וואי" ,גרנד מאסטר" משנת .2013
תקציבו של סרט ראוותני זה הוא המנופח ביותר
מבין כל סרטיו .בדומה ל"אפר הזמן" ,זהו סרט
על אמנויות לחימה מן המזרח הרחוק ,אך
"גרנד מאסטר" הוא קצבי וברור יותר .הסרט
ערוך בסגנון מהיר שיכול להתפרש כאופייני
להונג קונג ,אך מראהו המהפנט וההדור הוא
בסטנדרט הוליוודי .הסרט מבוסס באופן רופף
על חייו של איפ מאן (טוני לאונג) ,אמן הקונג
פו מזרם הוינג צ'אן .הסרט מתחיל בפושאן של
שנות ה 30-של המאה ה ,20-כאשר איפ אמור
להתמודד עם אמני לחימה מצפון סין .מא סאן
(ז'אנג ג'ין) ,דמות הנבל ,יורש את תואר הגרנד
מאסטר של הצפון ,ומנגד ,ייפ נבחר כמאסטר
המייצג של דרום סין .דמות נוספת היא גונג אר
(ז'אנג זיאי) ,בתו של גרנד מאסטר מן הצפון
אשר נרצח בידי מא.
איפ מתכנן לעבור עם משפחתו לצפון על מנת
להפיץ את אמנות הוינג צ'אן ,אך ניסיונו נכשל
עקב פרוץ מלחמת סין-יפן השנייה בשנת .1938
במהלך המלחמה מא משתף פעולה עם היפנים.

> המדרגות הנעות ב"צ'ונקינג אקספרס"

גונג ,שמבקשת לנקום את מות אביה ,נאלצת
לוותר על קשר רומנטי עם איפ על אף המשיכה
החזקה הקיימת ביניהם .גונג נלחמת עם מא
ומצליחה להביסו ,אך נפצעת אנושות בקרב.
בתום המלחמה ,בה מאבד איפ את כל הונו ,הוא
עובר להונג קונג והופך למדריך קונג פו .סיום
הסרט מתאר את השגשוג של בית ספרו.
למרות שהסרט מצטיין בליטוש הוליוודי והקרבות
בו מרתקים ,הוא מצליח להתפתח באופן לירי,
וכולל דיאלוגים עמוקים ופילוסופיים על
המשמעות והמורכבות של אמנויות הלחימה,
על המסורת וגם על האהבה .ההישג המרשים
ביותר של הסרט הוא הצגת התמורות החברתיות
שחלו בסין ובהונג קונג במרוצת השנים ,והשימור
המוצלח של זרם הוינג צ'אן והמסורת העתיקה.
השינויים הללו באים לידי ביטוי באמצעות סדרת
צילומים קבוצתיים מרשימים ביותר של איפ
ודמויות אחרות במהלך השנים .סופו של "גרנד
מאסטר" מחזיר אותנו להונג קונג של שנת
 ,1952הסביבה המּוכרת שבה גדל וצמח הבמאי.
במציאות היה איפ מאמנם האישי של אמני קונג
פו רבים ,ביניהם גם ברוס לי ,מה שמחזיר אותנו
לתחילתו של מאמר זה .במידה רבה ,המורשת של
איפ מאן הייתה חיונית להתפתחותה של תעשיית
הקולנוע בהונג קונג ,שאמנויות הלחימה הן חלק
מהותי ובלתי-נפרד ממנה.
סקירת סרטי העלילה של וונג קאר-וואי אינה
יכולה לשמש סיכום מלא של מכלול יצירותיו.

כאמור ,הוא כתב מספר רב של תסריטים,
ובנוסף ביים מיגוון סרטים קצרים .היצירה
המרשימה ביותר מבין כל אלה ,אותה אסור
להחמיץ ,היא "היד" ,שמופיעה באנתולוגיית
הסרטים "סיפורי ארוס" משנת  .2004עקב
הפופולריות הרבה של האוטר ,ביים וונג קאר-
וואי גם סרטים קצרים ופרסומות עבור החברות
"ב.מ.וו" ,".לאקוסט" ו"מוטורולה" .בפברואר
 2015נודע שסרטו החדש צפוי להיקרא
"( Blossomsפריחות") ,ושעלילתו תתרחש
בעיר הולדתו ,שנחאי.
מי שעוקב אחרי סרטיו של וונג קאר-וואי אינו
יכול להיות מופתע מסיפור הצלחתו .אמנם,
הוא לא עשה סרטים בסיטונות כמו שמקובל
בתעשייה של הונג קונג ,אבל הצליח להעביר
את קסמו ואת ייחודו של המקום באמצעות
הצילומים המרהיבים וסגנון העריכה המיוחד
של סרטיו .סיפוריו עוסקים בזמן ,באובדן
ובאהבה .השילוב המקורי של מוסיקה לטינית
ואמריקאית בסרטיו ,וקולן החבוי של דמויותיו
מלאות העומק היקנו לו מקום של כבוד בעולם
הקולנוע .על אף המרחק שהולך ומתארך בין
סרט אחד למשנהו ,והזמן הרב הדרוש לו להכנה
של כל סרט חדש ,אין מה לדאוג ,כי הוא נשאר
כאן ,איתנו .כאשר נשאל לפני שנה לגבי עתידו
בקולנוע ,הוא השיב" :אם להיות כן ,אני מרגיש
שאני רק באמצע הדרך".
//
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עבר ,הווה ,עתיד
> מיה הנסן-לאב על סרטה "העתיד" <
 לור אדלר -(הריאיון פורסם כחלק מחומר ההסברה לסרט עם הצגתו בפסטיבל ברלין)

> איזבל הופר על צלע ההר

"העתיד" ,סרטה החמישי של מיה האנסן לאב ,זכה בפרס הבמאי הטוב ביותר בפסטיבל
הסרטים בברלין ,ובכך הצטרף לארבעת קודמיו ,שזכו כולם בפרסים בינלאומיים
בפסטיבלים שונים .בזכות כל אלה היא מצטרפת ,סופית ,לצמרת העכשווית של
הקולנוע הצרפתי .היא בת להורים ששניהם מרצים לפילוסופיה ,ונולדה בפאריס
בפברואר  .1981עוד לפני שנרשמה לקונסרבטוריון לאמנויות הבמה בפאריס ,בשנת
 ,2001הספיקה להוציא תואר שני בפילוסופיה גרמנית .בשנת  1998הכירה את
הבמאי אוליביה אסייאס ,בעבר מבקר בכתב העת "מחברות הקולנוע" ,והופיעה
בסרטו "סוף אוגוסט ,תחילת ספטמבר" .אחרי שניסתה כוחה בבימוי סרט קצר בשם
"אחרי מחשבה מעמיקה" ( )2004החליטה שמה שהיא באמת רוצה לעשות זה לביים
סרטים .בשלב הראשון פרשה מן הקונסרבטוריון אחרי שנתיים ,והצטרפה לצוות
"מחברות הקולנוע" .היא נישאה לאסייאס ,שהיה במשך שנים חבר המערכת של כתב
עת זה ,ומאז שנת  2007הספיקה להשלים לא פחות מחמישה סרטים באורך מלא
("הכול נסלח"" ,אבי ילדי"" ,אהבת נעורים"" ,עדן" ,ועכשיו "העתיד") ,שכאמור
זכו בפרסים ברחבי העולם.
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> מה היא פיסת הזיכרון הראשונה שלך בקולנוע?
איני זוכרת בדיוק .אבל סצינה אחת שנותרה בזיכרוני היא סיום הסרט
"סיפור חורף" של אריק רוהמר :הגיבורה פוגשת ,תוך כדי נסיעה
באוטובוס ,גבר שפעם הייתה להוטה אחריו ,ומזילה דמעה; הוא אומר לה
"אל תבכי"; "אני לא בוכה" ,היא עונה" ,אלה דמעות של אושר" .כמו
המשפט שמופיע ב"הכייס" של ברסון" :איזו דרך עקלקלה היינו צריכים
לעבור עד שנפגשנו" .כל המסלול הארוך שעוברת דמות עד שהיא מגיעה
למטרה שלה ,הסוף שמצדיק את כל הדרך ,שניים שנפגשים שוב אחרי
שנדמה להם כי איבדו זה את זה .זה הקסם שהקולנוע מפעיל .סוף מן
הסוג הזה מסביר אולי את הקשר שיש לי לקולנוע.
> האם את רואה בקולנוע כלי למעקב אחרי התהליך הפנימי שמתחולל
בדמות שנמצאת בהתפתחות מתמדת?
בהחלט ,זאת דרך לעמוד על משמעות הקיום ,באמצעות דמות מסוימת
אחת .הקולנוע מאפשר ליצור דיונים מתמשכים ,ואין מדיום אחר שבו
אפשר לעשות זאת .הכוונה היא לא רק להתמודד עם רגשות ,עם מצבי
רוח ועם רגעי משבר חולפים ,אלא למצוא בעזרתם את הדרך החוצה ,אל
הרבה יותר מזה.
> מתקבל הרושם שהסרטים שלך משלבים בין מנהגי החברה בת-זמננו
לבין חקר נפש האדם ,שאינה קשורה בהכרח לנקודה מסוימת בזמן.
זה נכון .כל הסרטים שלי מנסים ללכת בדרך הזאת ,ותמיד יש מסרים
שמקשרים ביניהם .זה ניסיון לגבש תמונה של גורל ולתת לו משמעות,
מבלי לפרט זאת במילים .אני משתמשת בסיפורים שסופם אינו בהכרח
טוב ,כדי לתת תמונה מלאה ואמיתית ככל האפשר של הגורל הזה .זה
בעיני ייעוד הקולנוע.

> אי-אפשר לסווג את הסרטים שלך בז'אנר "הדרמה הפסיכולוגית" משום
שהם מציעים לנו אופציות רבות לפרשנות ,והם ממשיכים להטריד את
הצופה זמן רב אחרי שצפה בהם.
כשאני יושבת לכתוב ,מה שמעניין אותי בעיקר זה הקצב ,המוסיקה של
הדיאלוגים ועוד הרבה דברים אחרים ,אבל לאו דווקא הצורך למסור
מידע על המבנה הפסיכולוגי של הדמויות .מה שצריך לדעת יתגלה
במהלך העלילה ,ולא צריך להסביר זאת במפורש .למען האמת ,אני
משתדלת תמיד לצמצם ,עד כמה שאפשר ,הן בכתיבה והן בעריכה,
כל מידע שנראה לי מיותר .אם אני נתקלת בסצינה שכל תפקידה הוא
להעביר מידע כזה ,אני מוחקת .אשמור אותה רק אם יש בה ערך פיוטי
או אקזיסטנציאלי.
> בסרט החדש שלך ,עוד יותר מאשר בסרטיך הקודמים ,אפשר לומר
שגורלן של הדמויות אינו חצוב בסלע .את מתייחסת לחיים כאילו כל
תפנית בהם אפשרית בכל רגע.
לשאלה הזאת יש לי יחס אמביוולנטי — איך אפשר להאמין בקיום
המקביל של חופש ושל גורל .יש כאן ניגוד בין האמונה שאדם צריך
להניח לעצמו להיסחף על-ידי הגורל הקבוע מראש ,לבין האמונה
בהתגשמות עצמית עצמאית.
> בסרט שלך ,יש הרגשה שלנטלי (איזבל הופר) אין מושג לא רק ביחס
ְלמה שעתיד לקרות בעתיד הקרוב ,אלא גם לגבי מה שעשוי להתרחש ברגע
הבא .האם הסיבה לכך היא הרצון שלך להיות משוחררת מן התסריט בשעת
הצילומים? האם את נאמנה לתסריט הכתוב ,או פתוחה לתפניות מעניינות?
בסרטים שלי אין צורך בחזרות לפני הצילומים ,משום שאני מאמינה כי
האמת שבכל סצינה נשענת על התפאורה ,על התאורה ,ועל האווירה

> מיה האנסן-לאב
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> הסטודנטים של המורה לפילוסופיה ב"העתיד"

השוררת בבימת הצילומים וההשפעה שיש להן על השחקנים .התסריט,
מבנה העלילה ,הדיאלוגים ,כל אלה חשובים מאוד ,אבל תפקיד הבמאי
הוא להפיח בהם חיים ,וזה יכול לקרות רק במפגש שבין השחקנים לבין
הבמאי בשעת הצילום .לפעמים דרוש זמן כדי להגיע וליצור את המצב
המיוחד הזה ,לעיתים זה יכול לקרות ִּבן-רגע ,התוצאה יכולה להיראות
בדיוק כפי שתיכננת אותה מראש ,ואולי היא תהיה שונה לגמרי ותמשוך
את הסרט לכיוון אחר .אין כאן חוקים נוקשים ,העיקר הוא להיות תמיד
פתוחים לבלתי-צפוי.
> את בסך הכל במאית צעירה ,ובכל זאת את עוסקת בסרט שלך בסוגיית
הגיל בשלבים שונים של חיים ,שבחלק מהם לא התנסית כלל .נטלי,
גיבורת הסרט שלך ,היא בגיל של אמך .עד כמה חשוב בעיניך המפגש
הזה בין הדורות?
תמיד הרגשתי שאני לא בדיוק שייכת לדור שלי .זאת תחושה ששלטת
בכל מה שאני כותבת ,מעין מלנכוליה שממנה הצלחתי להשתחרר בעזרת
הקולנוע .כשאתה כותב ,אתה מנסה להשתחרר מן השדים הפרטיים
הרודפים אותך ,ולבסוף תמיד חוזרים אליהם .כאשר אני מצלמת ,תחושת
הניכור שלי מן העולם נעלמת .קדחת היצירה ,הכתיבה והבימוי ,שאחזה
בי בעשור האחרון ,מבטאת את הצורך שלי לגלות מחדש את ההווה.
לא משנה מה הוא הגיל או המין של הדמויות שאני מביימת ,אני תמיד
מזדהה אתם עד הסוף.
> "העתיד" עסוק באשה שמלמדת ואוהבת מאוד את העבודה שלה .תוך
כדי כך ,את דנה בנושא שלא מרבים לעסוק בו בקולנוע ,עולם המחשבה
האבסטרקטית.
כוחה של נטלי להתמודד עם גורלה ועם משבר הנישואין שלה נובע מן

היחס שלה לעולם המושגים שאותם היא מלמדת ומבקשת להעביר לדורות
הבאים .אי-אפשר להציג זאת באמצעות העלילה .חוץ מזה ,המגבלות
של הקולנוע ,בכל פעם שהוא מנסה להתמודד עם אינטלקטואלים ועם
עולם ההגות ,דירבנו אותי במיוחד לעסוק במורה לפילוסופיה שמאוהבת
בשליחותה .אין הרבה סרטים שבהם יודעים אילו עיתונים קוראים
הגיבורים ,אילו רעיונות מעסיקים אותם ,מה הדעות הפוליטיות שלהם.
אני אמנם תמיד משתדלת לעגן את הדמויות שלי במציאות ,אבל "העתיד"
איפשר לי לעסוק בקשר ביניהם לבין הספרים ועולם ההגות .לשם כך ,אי-
אפשר להסתפק רק בסביבה החברתית שבתוכה הם חיים .זה דורש גישה
קפדנית ומדויקת ,כמעט תיעודית ,אבל גם פיוטית .אני מתרגשת לשמע
המקומות שבהם הם מבקרים ,כתבי העת שהם קוראים או המוסיקה שהם
מקשיבים לה .אני חושבת שאני מזדהה מאוד עם הנטייה האובססיבית
לשמות ,למקומות ולתאריכים שאפשר להיאחז בהם ,שניתן למצוא למשל
אצל סופר כמו פטריק מודיאנו .זה קשור לתלות שלנו בזיכרון ,לשבריריות
החיים ,ולרצון שלנו לזהות בהם סימני דרך.
> מאין באה נטלי ,איך נרקמה אצלך הדמות הזאת?
הורי ,הקשר
ַ
הדמות הזאת ,במידה מסוימת ,מקורה בזוגיות של
האינטלקטואלי ביניהם ,המרץ המיוחד במינו של אמי ,באלימות הכרוכה
בפרידה ,ובסכנת הבדידות שאורבת לנשים מעל גיל מסוים ,שגם אני,
כמו רבים אחרים ,יכולנו להבחין בה סביבנו .אבל כאשר כתבתי את
התסריט ,ידעתי שהוא מיועד לאיזבל הופר ולכן הייתי אומרת שנטלי
נולדה מן המפגש בין הזיכרונות וההתרשמויות האישיות שלי לבין
איזבל .אני יכולה לומר שהתסריט נכתב כמעט מעצמו ,למרות כל
החששות שהיו לי מפני הנושא ומה שהוא עשוי לעולל לי .הנושא הטיל
עלי אימה ,במידה מסוימת ,אולי משום שאני אשה ,וזה עשוי להיות
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> אדית סקוב בתפקיד האם ואיזבל הופר כבתה

גם העתיד שלי .אבל החלטתי שאם אני יוצאת לדרך הזאת ,אלך בה
עד הסוף ,בלי להירתע ובלי לצנזר את עצמי .הפחד היה אולי דוחק בי
להכניס לתסריט פגישה רומנטית שבאמצעותה מגיעים לסוף המאושר.
הביקורת העצמית הייתה אולי נותנת לנטלי מקצוע אחר ,ולא מורה
לפילוסופיה .אבל ככל שהתקדמתי בכתיבה ,הבנתי עד כמה הוראת
הפילוסופיה ,כפי שהתנסיתי בה באמצעות הורי ,קשורה לדרך שבה אני
תופסת את הקולנוע .המשמעות נובעת מן הנבירה בתוך אותם הדברים
שקיבלתי מהורי והשימוש שעשיתי בהם .מהם קיבלתי את האובססיה
שלי לבהירות וליושר אישי .מבחינתי ,קולנוע ופילוסופיה אלו שתי
דרכים להגיע לאותה מטרה .הקשר עם הבלתי-נראה ,האומץ לשאול את
כל השאלות ,והאומץ לעמוד בפני התשובות .מפחידות ככל שיהיו ,הם
אלה שמעניקים לסרט את עוצמתו.
> ברוב המקרים ,מה שמגדיר את הדמויות בסרטים הוא הסביבה החברתית
שבה הן חיות .לנטלי ולבעלה יש מערכת יחסים כמעט ביולוגית עם
הספרים שבדירתם ,כאילו הספרים האלה הם חוט השידרה שמחזיק יחד
את הקיום המשותף שלהם.
בדירה שבה גדלתי ,אצל הורי ,הקישוט המרכזי היה הספרייה .איני
מסוגלת לחיות במקום שאין בו ספרים ,ואני תמיד מקפידה לבדוק מה
יש על מדפי הסרטים בסרטים שאני עושה .הכוונה היא להצביע על כך
שמדובר לא רק בשני אקדמאים ,אלא באנשים שנהנים לבחור בקפידה
את הספרים בביתם ,ואת הצורה שבה הם יצאו לאור .מדף מלא במהדורות
הראשונות של הספרים שונה בטיבו ממדף של ספרי כיס .כאשר יש משהו
מזויף בספרים שעל המדף ,זה מיד מזדקר לעינַ י ,מה עוד שבסרטים שלי
אנשים נוהגים לקרוא ספרים ולראות סרטים .הם עוסקים בפועל בעבודות
שמגדירות בעצם את זהותם ,ממש כמו בחיים .בניגוד להרבה דעות קדומות,

אני סבורה שבמציאות ,אנשים עוסקים בנושאי תרבות הרבה יותר מאשר
הדמויות בסרטים .התמונה שמופיעה לקראת סוף הסרט ,כאשר נטלי
קוראת ספר בשם "המוות" של ולדימיר יאנקלביץ' ,לקּוחה מן החיים.
אני עדיין זוכרת שזמן קצר לאחר שהורי נפרדו ,ראיתי את אמי קוראת
את הספר הזה ,שעליו הייתה עדיין ההקדשה של המורה שלה ,אותו היא
העריצה .זה נראה לי מצחיק שדווקא באותו שלב בחייה היא דשה בנושא
המוות ,ולא הייתי רגישה לסמליות הרבה שבדבר .זאת יכלה להיות נקודת
המוצא של "העתיד" .אפשר תמיד למצוא פרט אחד שהוא המשמעותי
ביותר ,ובמקרה זה מדובר בדיאלוג שבין חייה של נטלי לבין העבודה שלה.
זה בדיוק אותו סוג של דיאלוג שאני עצמי מנהלת עם הקולנוע.
> איזבל הופר מרבה להופיע בסרטים ,אבל הפעם היא מפתיעה בכל מה שהיא
עושה — התנועות ,הבעות הפנים ,הדרך שבה היא מבטאת את הטקסט.
מע ֶבר לעובדה שהיא לדעתי היום שחקנית הקולנוע המובילה בצרפת,
ֵ
מע ֶבר
איני מסוגלת להעלות על הדעת מישהי אחרת בתפקיד נטליֵ .
לכל ההיבטים המוכרים כל כך שבהם היא מצטיינת — עידון ,הומור,
אנרגיה ,נחישות — יש משהו באיזבל ,כפי שהיכרתי אותה מחוץ לסרטים
שבהם הופיעה ,שאי-אפשר להגדיר במילים .מצאתי אצלה גם מידה של
שבריריות ושלווה שמנוגדות לתפקידים הקשוחים הרבים שבהם הופיעה.
מאוד רציתי להבליט את התכונות האלה ,לקחת אותה לכיוון עדין יותר,
רגיש  ,הייתי אומרת אפילו תמים.
> בחירת השחקנים היא כמובן חלק חשוב מאוד בעבודה שלך .איך ליהקת
את הסרט?
כמו במאים רבים אחרים ,גם אני מאמינה שאם בוחרים נכון את
השחקנים 95 ,אחוז מן העבודה כבר הושלמה .הכל תלוי בדרך שבה
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מתבוננים בשחקנים ותופסים את האישיות שלהם .מה שחשוב במיוחד
הוא מידת האמון שאפשר לתת בהם ,אמון שיכול לעזור להם ללכת בדרך
הנכונה ,בעיקר כשמדובר בשחקנים לא מקצועיים .על בימת הצילומים
אני מעדיפה לדבר איתם על עמידה מול המצלמה ,על תנועה ,על פרטים
קטנים שיכולים לקבוע במידה רבה את אופי הסצינה .אבל רק לעיתים
רחוקות אני משוחחת איתם על המשמעויות העמוקות יותר של התפקיד
או הסרט .יש לי תחושה שהשחקנים מרגישים הרבה יותר נוח כאשר
נמנעים משיחות כאלה .לדעתי ,אסור להעמיס על שחקן את כל הכוונות
הפסיכולוגיות שטמונות בסצינה .אני מטילה ספק בערכם של מושגים
אבסטרקטיים בדרך למציאת גילום נכון של דמות .לדעתי ,צריך לתקוף
את הסצינה חזיתית ,בלי שום התחכמות.
> הטבע תופס מקום חשוב במסע הפנימי של נטלי בדרך למצוא את עצמה
מחדש .נוסף על רחובות פאריס ,העיר שבה נולדת ,יש בסרט חופי ים ,נוף
הרים ,מדרונות מושלגים ועוד.
זה קורה בכל הסרטים שלי .אני מרבה לעבור מן העיר אל הכפר ,מעונה
אחת לשנייה ,זאת תכונה טבועה בי שאיני יכול להשתחרר ממנה .אני
מניחה שיש לזה קשר למעבר הזמן שאני מנסה להמחיש על הבד ,ולדרך
האימפרסיוניסטית שלי בעשיית סרטים .אני מקפידה מאוד על בחירת
אתרי הצילום ,אני מחפשת מקומות שיש בהם חן ,נשמה והיסטוריה.
יש במאים שמחפשים בדיוק את ההיפך ,ומרגישים הרבה יותר חופשיים
באתרים נייטרליים מנוכרים .אני חייבת לחוש את המקום ,את האווירה
שהוא משרה ,כדי לדעת איפה לשים את המצלמה .זאת הסיבה שאיני
מסוגלת לצלם בתוך אולפן.
> למוסיקה יש תפקיד חשוב בסרטים שלך .במקרה זה ,אפשר לפרש את
שיר הסיום בכל מיני דרכים .האם הכוונה היא לומר שהסיפור אינו מסתיים

עם הסרט ,וכי הוא ימשיך ויתפתח בתוך כל אחד מאיתנו ,הצופים?
זה נובע מן הדרך שבה אני מתייחסת לחיים עצמם .יש בי לא פעם רגשות
מנוגדים לכאורה ,ואני משתדלת לחיות איתם בשלום .משמעות התמונה
האחרונה היא הבעת חוסר-אונים מול הזמן החולף .יש הרגשה שכל מה
שאנחנו יכולים לעשות הוא לקבל על עצמנו את הדין ולהיכנע למציאות;
במקרה זה ,הופעת התינוק החדש שצריך לקבל בברכה ,כפי שמצווה
ההווה .היינו מעדיפים אולי שנטלי תמצא מישהו שתתאהב בו ,אבל
הסרט אינו מעניק לה את ההזדמנות הזאת .בסוף הסרט היא מחזיקה
בידיה את התינוק ,ואת השיר שברקע אפשר לראות אולי כשיר ערש.
עם זאת ,עובדה היא שמדובר בשיר אהבה שאפשר היה להפנות לגבר,
אותו גבר שנטלי ממתינה לו ואולי עוד יופיע .זהו שיר חושני שמדבר
על אהבה ותקווה ,שהן מחויבות המציאות לא פחות מתכתיבי הזמן שאין
עליהם עוררין .הכוחות המנוגדים האלה מתנגשים ביניהם ,ובכך טמון
אולי שיווי-המשקל שמאפשר לנו להמשיך ולחיות.
העתיד ()L'avenir
נטלי מלמדת פילוסופיה בגימנסיה פאריסאית .היא שקועה מאוד
בעבודתה ,קשורה לתלמידים ,ונהנית מן העיסוק בפילוסופיה.
היא נשואה ,אם לשני ילדים ,והיא מחלקת את זמנה בין המשפחה,
המעקב אחרי בוגרים שיצאו לדרך עצמאית ,הוצאת ספרים שבה היא
אחראית לסדרת פרסומים בנושאים הקרובים לליבה ,והטיפול באמה
המבוגרת ,אשר דורשת ממנה תשומת לב בלתי-פוסקת .ביום בהיר
אחד ,בעלה מודיע לה שהוא עוזב את הבית כדי לחיות עם אשה אחרת,
והיא ניצבת לפתע בפני עתיד שלא תיכננה ,תוך שעליה להמציא את
חייה מחדש.

> איזבל הופר עם רומן קולינקה
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ימים מוקדמים
> ריאיון עם גילה אלמגור על תחילת דרכה בקולנוע <
 -מרט פרחומובסקי -

> גילה אלמגור ב"מצור" של ג'ילברטו טופאנו

לראיין את גילה אלמגור זה כמו לצפות בהצגת יחיד של גילה
אלמגור ,שמיועדת רק לך .כלומר — חוויה בלתי נשכחת .היא
מגיעה מוכנה ,מדויקת ,כאילו סיפור חייה הוא תפקיד שלמדה
היטב לפני ההצגה הראשונה .נוכחותה בכל רגע היא מוחלטת
ומלאת עוצמה .הרגש מוזרק לתוך המהלך הסיפורי המחושב
היטב בעדינות מודעת לעצמה .מה שבכל זאת מפתיע הוא
שמאחורי החזות המוקפדת ,האסופה ,הכה מוכרת ,בוערת אש
של כאב ,של עלבון ,שלא באמת קהה עם השנים .גילה אלמגור
משחקת בראיון הזה בתפקיד גילה אלמגור ,וזה כצפוי נהדר.
מ .פ.

>
קטעים מראיון בן ½ 5שעות ,שנערך ב 19וב 20-באוגוסט 2015
[כתב העת סינמטק ממשיך לפרסם מבחר מהראיונות שנערכו במסגרת
פרויקט הניו מדיה התיעודי "מאגר העדויות של הקולנוע הישראלי"
של מרט פרחומובסקי ואביטל בקרמן .ניתן לצפות בפרויקט המלא,
שכולל בשלב זה כ 250-שעות של ראיונות עם  57אנשי מפתח בקולנוע
הישראלי ,בכתובת ]www.ictd.co.il
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> גילה אלמגור עם חיים טופול ואפרת לביא ב"אלדוראדו" של מנחם גולן

> נתחיל ממעט ביוגרפיה מוקדמת .איפה ומתי נולדת? מי היו ההורים שלך?
יצרו אותי בחיפה .הורי נפגשו בארץ ,לאחר שאבא שלי ברח מגרמניה
ואמא שלי מפולין .הם נפגשו במקהלה בחיפה ,התאהבו ונישאו .כשאמא
שלי הייתה בחודש החמישי להריונה ,אבי נרצח בידי צלף ערבי .הוא היה
הקורבן ה 13-שלו .אמא שלי לא רצתה שאדע על זה כלום .רק בגיל 21
קיבלתי מדודה שלי קטעי עיתונות על הפרשה ,ונודע לי מי היה אבא
שלי .אחיה של אמא שלי ,שהיה האדם היחיד שדאג לה בארץ ,הביא
אותה לקראת הלידה לפתח תקווה ,ושם נולדתי .בגיל  14הגעתי לכפר
הנוער "הדסים" ,ושם נולדתי באמת .זאת הייתה תקופה מכוננת .כמעט
כל הקבוצה שלי הייתה מורכבת מניצולי שואה ,מה שהכניס לפרופורציה
את כל הצרות שלי לעומת מה שהם עברו .זה היה מקום של טבע ,גן עדן
עלי אדמות.
> איזה מין ילדות הייתה לך?
אמא שלי הייתה פגועת נפש .היא הפכה לאלמנה בגיל  ,23כשהיא כמעט
לבד בארץ חדשה ,וכמעט במקביל גילתה שכל השבט שלה באירופה
נספה .הייתי בת של משוגעת ,ההיא שאפשר לזרוק עליה אבנים .הייתי
צריכה לשמור עליה ,לא לתת שיפגעו בה ,לגדל מרפקים מאוד חזקים.
הייתי ילדה אלימה ,שאסור היה להתקרב אליה .זה היה לצאת כל בוקר
למלחמה .אני גידלתי את אמא שלי ,לא היא אותי .אני יודעת לאורך כל
השנים ,שיש בי כעס מובנה .הפתיל שלי הוא מאוד קצר .אני עובדת כל
השנים כדי לנטרל אותו ,כדי לא לפגוע בסביבה ובעצמי ,אבל ככה לא
מתחילים חיים.

> איך הפכת להיות שחקנית?
באמצע כיתה י' עבדתי בגינת נוי ב"הדסים" .זה מה שהייתי אמורה להיות
— גננת נוי .אפילו דיברו איתי כבר על נסיעה ללימודי התחום בהולנד.
הגיע מישהו לגינה של הגלדיולות ואמר לי" :אותך אני מחפש .פתחו
בית ספר ל'שחקנות' בהבימה בתל אביב" .זה היה אדם מאחד היישובים
בסביבה ,שהגיע לראות את ההצגות שהעלינו ב"הדסים"" .החברים שלך
משחקים" ,הוא אמר לי" ,ואת שחקנית" .הוא הוציא חתיכה של עיתון
מהכיס ונתן לי .באמת היה כתוב שם על פתיחת ההרשמה לבית הספר
הדרמטי שליד "הבימה" .לפני שהספקתי להגיד משהו ,האיש נעלם בין
הגלדיולות .זה היה שליח .באותו לילה אחרי העבודה רצתי לחדר שלי
ומילאתי את התרמיל הקטן .לא ישנתי בלילה ,ובבוקר לבשתי את חולצת
השבת שלי ,קלעתי את הצמה ,ואמרתי שאני עוזבת .בגיל חמש-עשרה
וחצי הגעתי לתל אביב ,מבלי שהכרתי שם אף אחד .ביום שהגעתי,
מצאתי עבודה ומקום לגור בו ,בשדרות ח"ן  ,49ליד "הבימה" .ראיתי
בזה אצבע אלוהים ,מישהו שמוליך אותי .אחרי שבועיים נבחנתי לבית
הספר הדרמטי של "הבימה" והתקבלתי .באמצע השנה השלישית של
הלימודים כבר שלפו אותי לשחק בתיאטרון.

אלדורדו ()1963
> התפקיד שעשית ב"אלדורדו" של מנחם גולן נתפס כעבודה המשמעותית
הראשונה שלך בקולנוע .איך קיבלת אותו?
"אלדורדו" מבוסס על מחזה של יגאל מוסינזון .בן זוגי דאז ,עודד קוטלר,
היה ניצב בהצגה הזאת בתיאטרון "אוהל" בשנות ה ,50-ואני הייתי עולה
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במדרגות הספירליות מאחורי הקלעים ומציצה כדי לראות את ההצגה .כך
שהכרתי את החומר הזה .יום אחד ,כששיחקתי בהצגה "האידיוטית" ,מנחם
גולן חיכה לי מאחורי הקלעים ,הציג את עצמו ,ואמר שהוא הולך לעשות
את "אלדורדו" בקולנוע .הוא הציע לי לשחק את התפקיד של עורכת הדין,
שלא קיים במחזה ,ואמרתי שאני לא רוצה .הסברתי לו שתפקידים כאלה,
של "הבחורות היפות" ,עשיתי עד עכשיו הרבה ,ומה שאני רוצה זה את
התפקיד של מרגו ,הזונה .בסופו של דבר ,הסיכום היה שאעשה את תפקיד
עורכת הדין ,בתנאי שמנחם יעשה לי מבחן בד מצולם למרגו ,וייתן לי את
הסליל ,כדי שאוכל להראות אותו לבמאים אחרים ולהוכיח שאני יודעת
לעשות גם תפקידי אופי .אחרי מבחן הבד הזה ,מנחם שלח את זיוה רודן,
שלוהקה כבר לתפקיד ,הביתה .קיבלתי את מרגו.
> איך התמודדת עם עיצוב הדמות של הזונה המרוקאית ,שהייתה רחוקה
מאוד ממה שהיית במציאות?
עשיתי תחקיר ,כי לא רציתי לשחק קריקטורה ,איזשהו חיקוי עלוב של
מרוקאית .עבדתי על זה קשה .חוץ מלשכב עם קליינט עשיתי הכל.
הייתה מספרה ליד הבית שלי בפרישמן ,שבה עבדה בחורה עם מבטא
מאוד צבעוני .שאלתי אותה אם איכפת לה שאעקוב אחריה ,והיא לימדה
אותי לדבר כמוה .חוץ מזה ,היה לי חשוב להבין איך לעבוד עם הגוף,
מה זה אומר להיות זונה אחרי לילה של עבודה .איך היא הולכת? איפה
כואב לה? איפה פגעו בה? היה לי מאוד חשוב שהאשה הזאת תהיה בן
אדם .היא אוהבת ,היא נפגעת ,היא עייפה .בקושי יוצאות לה מילים
מהפה ,כי הפה הזה עבד שעות נוספות .שום דבר לא היה סתמי ומקרי.
באתי מוכנה .עם זאת ,ברור שהיום הייתי עושה את הדברים אחרת .פחות
מוחצן ,יותר אסוף.
> מה את זוכרת מהצילומים של הסרט?
עוד לא היה אז איגוד מקצועי ,לא הייתה שום התייחסות לשחקן כאדם
שעובד .צילמנו צילומי לילה .בסצינה של גשם התיזו עליי מים מצינורות,
מבלי שמישהו דאג להביא אפילו שמיכהַ .ס ָּפר מהשכונה דאג לי ,הכין תה
חם והביא שמיכות מהבית .וכמובן ,גם צילומי הסרט הזה ,כמו רוב הסרטים
הראשונים שעשיתי ,התנהלו בצעקות ,בעיקר כשהיה מדובר בעבודה עם
שחקניות .רוב הבמאים בארץ המצ'ואיסטית הזאת פוחדים מהבנים ,אבל
אין להם בעיה לצעוק על שחקניות .התקופה של הקולנוע "הצעקני"
קיצרה את חיי ,אולי גם בגלל הרגישות שלי כילדה שגדלה בצל צעקות.
מנחם גולן אהב מאוד את מה שאני עושה ,אבל לא ידע להגיד לי את זה.
הוא אמר את זה לאחרים .הבנתי את השפה שלו ,וזאת הייתה עבודה של
כלים שלובים .בסרטים שעשיתי איתו יש סצינות של משחק שאני גאה
בהן .אני חייבת להגיד ,שאני אסירת תודה למנחם גולן ,שפעם אחרי פעם
הפקיד בידי תפקידים עם בשר .כולנו חייבים למנחם גולן ,שהיה לו חזון
לעשות הוליווד בתל אביב .אין ספק שהקולנוע הישראלי ,חייב לו הרבה
מחייו העכשוויים.

מצור ()1969
> במהלך השנים ,לצד מישחק בסרטים של אחרים ,היו כמה פרויקטים
שיזמת בעצמך ,ואף השתתפת בכתיבתם והפקתם" .מצור" היה הראשון
שבהם .איך הוא נולד?

"מצור" הוא באמת סרט משפחתי .זה היה רעיון שלי ,סיפור שלי ,והוא
הופק על-ידי בן זוגי ,יעקב אגמון .נשארתי לבד בניו יורק ,אחרי שאגמון
נסע לתל אביב .הייתי הולכת קילומטרים לבד לאורך ברודוויי ומספרת
לעצמי סיפור :אשה עם ילד ,ויש אנשים שצרים עליה ואינם מניחים לה,
מתוך אהבה ואיכפתיות .היה כאן משהו מהסיפור של אמא שלי ,אחרי
שאבא שלי נרצח .לא כתבתי עד אז מלה ,אז חזרתי לדירה הקטנטונת
שלנו וציירתי את הסיפור .כשסיפרתי את הסיפור לאגמון ,הוא אמר שזה
יפה ומרגש ,ואולי זה יכול להיות אפילו סרט .לימים ,במהלך מלחמת
ששת הימים ,הכירו לנו משוגע ,ממשפחה מאוד מכובדת ,שאבא שלו היה
מגדולי שחקני איטליה ,סופר ומחזאי .הוא רצה להיות עם הישראלים
בזמן המלחמה ,אז הוא בא לגור איתנו .קראו לו ג'ילברטו טופאנו .החדר
שלו בילדות היה מעל לגטו ,וכשראה את המשאיות מתחילות לרוקן את
היהודים ,הוא התחיל לשאול שאלות .אחר-כך הוא גם התגייר .ג'ילברטו
הביא איתו סרטים דוקומנטריים שעשה ,שהיו נהדרים .יענקל'ה נתן
לו מצלמה ,וסידר שיתנו לו לצלם במלחמה .יום אחד סיפרתי לו את
הסיפור של "מצור" ,כאילו שהיה מדובר בסיפור אמיתי שקרה לחברה
שלי ,ולמחרת בבוקר הוא אמר" :תשמעי ,גילה ,זה יכול להיות סרט
נהדר" .העובדה שג'ילברטו היה זר איפשרה לו לראות אותנו באופן הכי
אובייקטיבי .מהר מאוד כתבנו יחד את הגירסה הראשונה של התסריט,
ואחר-כך דן בן אמוץ ,שהיה חבר מאוד טוב שלנו ,כתב את הדיאלוגים.
ברגע מסוים הוא גם אמר שישחק בסרט.
> הסגנון הייחודי של הסרט משלב בין טבעיות כמעט דוקומנטרית
למונטאז'ים מתוכננים בקפידה .איך הסגנון הזה התגבש?
ג'ילברטו היה מושפע מהגל החדש הצרפתי ,בעיקר מגודאר ,ולכן
שאף להעניק לסרט סגנון יותר פורמליסטי ומודע לעצמו .אני אמרתי
לו" :ג'ילברטו ,לא .זה קר ומנוכר מדי .אנחנו ישראלים" .השימוש
בדוקומנטרי ,והשילוב שלו עם העלילתי ,איפשר לבנות תמונה כללית
של ישראל במצור ,אחרי כל האופוריה של מלחמת ששת הימים .יש בסרט
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תחושה של יומן חדשות ,חלקו נראה כאילו הוא צולם במצלמה נסתרת .עם
זאת ,כשראיתי את "הראף קאט" הראשון ,חשבתי שאני אתפוצץ .זה היה
משהו קר מאוד ,סכמטי ,קטסטרופה .הייתי בשוק .אמרתי" :זה לא יכול
להיות" .ויענקל'ה תפס אותי ,ואמר לי" :זה יהיה בסדר ,בסוף יהיה הסרט
שחלמנו" .אחר כך ישבנו ,העורך דני שיק ,גורפינקל ,דן בן אמוץ ,ג'ילברטו
ואנחנו ,ימים בחדר העריכה ,הפכנו את הסרט מכל הכיוונים ,העברנו אותו
עריכות אינספור .בסוף יצא סרט שמאוד דומה ְלמה שחלמנו עליו.
> בסרט הזה עבדת לראשונה עם דוד גורפינקל ,שצילם אחר כך חלק גדול
מהסרטים שבהם השתתפת .איך נוצר החיבור?
ראיתי במהלך השנים סרטים שהוא צילם לאורי זוהר ,ותמיד קינאתי.
קינאתי בכל מי שהיה בעדשה שלו .עוד לפני שעבדתי איתו ,הרגשתי
מע ֶבר לתאורה ולזוויות .הייתה לו ידיעת קולנוע ,הבנה
שהתרומה שלו היא ֵ
של הפריים וגם של תוכן .הייתה לו מעורבות רגשית בסיפור ,בדמויות.
פתאום סמכתי על האיש שמאחורי המצלמה .דוד העניק לי שקט נפשי.
אני חושבת שאף פעם לא צילמו אותי כמו שדוד צילם אותי ב"מצור".
מאז ,איפה שיכולתי ,התעקשתי שדוד יצלם .הפכנו לידידים מאוד טובים.

הקיץ של אביה ()1988

נגע בי אלוהים .הספר הזה היה אנטיתזה לדמות שאני הייתי בתודעה
הציבורית .פתאום היה מאחורי איזה סיפור ילדות עצוב ,שאנשים לא
הכירו .וכבר כשהקראתי את הסיפור בפעם הראשונה לאגמון ,בראש שלי
הייתה לי הרגשה שזה נשמע כמו סרט.
> איך בחרת את האנשים שיצרו איתך את הסרט :התסריטאי השותף ,חיים
בוזגלו ,המפיק השותף ,איתן אבן ,והבמאי ,אלי כהן?
ָח ַברתי לחיים בוזגלו ,שבדיוק הגיע לישראל מצרפת ,כי ידעתי שאני
רוצה לצידי מישהו אובייקטיבי .ברחתי כמו משרפה מהאפשרות שאני
אתבוסס במיץ של עצמי .פניתי לאגמון שיפיק את הסרט ,אבל הוא לא
יכול היה .הוא הציע שאפיק את הסרט בעצמי .אמרתי לו" :יענקל'ה ,אני
לא יודעת חשבון" ,והוא הציע לי למצוא מישהו מהתעשייה שאני סומכת
עליו ,כדי שיפיק יחד איתי .עשיתי חושבים ,ובחרתי באיתן אבן ,שאיתו
עבדתי קודם בהפקה זרה .השקט שלו מצא חן בעיני ,וגם האינטליגנציה
והיושר .כבמאי רציתי את קן לואץ' .אמרתי לעצמי ,שזה סרט בשביל קן
לואץ' ,אילולא היה מדובר בסרט הישראלי .ואז ראיתי את "שתי אצבעות
מצידון" .יש שם סצינה של ילד לבנוני שהולך עם חיילים ישראליים.
אמרתי לעצמי ,שלמי שביים את הסרט הזה יש רגישות לילדים .כך
הגעתי לאלי כהן ,שאיתו שיחקתי בעבר באיזו הצגה כושלת ב"קאמרי".

> התייחסת לא פעם לשנות ה 80-כשנים הקשות בקריירה שלך .מה בעצם קרה?
אלו היו שנים ארורות .הטלפון נדם .לא תיאטרון ,לא קולנוע ,כלום .אם
זה היה בא אחרי סדרה של כשלונות ,הייתי מבינה ,אבל לא .חיזרתי אל
הפתחים .לאט לאט האנשים היו נעלמים ,לא היה נעים להם לראות אותי
ככה .אני כבר הייתי מקילה עליהם ועוברת למדרכה אחרת ,כדי שלא
יגידו "זאת ההיא שהייתה שחקנית פעם" .חוויתי התמוטטות נפשית
קשה ,כמו שלא הייתה לי אף פעם .במשך ימים לא יצאתי מתחת לשמיכה,
לא התרחצתי ולא הסתרקתי .יום אחד הבת שלי אמרה" :אמא ,כשאני
אחזור מבית הספר את לא תבכי" .ואני לא ידעתי שאני בוכה .אחרי
שליוויתי אותה לדלת ,הלכתי למקלחת ,שטפתי את הראש ,שיפשפתי
שיניים ,התיישבתי בחדר של בתי ,שלפתי מחברת וכתבתי" :בשנה ההיא,
במוסד ההוא ,אמא הגיעה לביקור רק פעם אחת" .ככה התחיל "הקיץ של
אביה" .עד אז לא כתבתי .המצאתי סיפורים ,שירבטתי ,אבל לא כתבתי.
תוך חמישה חודשים הספר היה על המדפים .מהמקום שבו הייתי ,פתאום

> איך ליהקתם את קאיפו כהן לתפקיד אביה?
ראינו המוני ילדות ,וזה היה על הפנים .אלי אמר לי" :גילה ,תחשבי על
אופציה ב'" ,ואני אמרתי" :או שנמצא את הילדה שצריכה להיות בסרט
הזה או שלא יהיה סרט" .בסופו של דבר הגיעה קאיפו ,שגרה מאה מטר
מהמקום שבו נערכו האודישנים .היא הייתה שזופה ,ונראתה כמו נגטיב,
בעוד שאנחנו הגדרנו בדרישות התפקיד עור בהיר .כשהגיע התור שלה ,זה
היה כבר כמעט שבת והיינו הרוסים מעייפות .כשקאיפו נכנסה וראינו אותה
דרך המצלמה של דוד גורפינקל ,אנחנו נגמרנו .נשאבנו אל הילדה הזאת,
העיניים ,האינטליגנציה .ידענו שזהו ,שלא צריך לחפש יותר .אני עבדתי עם
הרבה ילדים בקולנוע ,והם יכולים להיות קשים .לקאיפו כהן הייתה משמעת
ברזל .היא לא אמרה פעם אחת ,שהיא עייפה .בסצינה שהייתי צריכה לתת
לה סטירה ,והחלטנו לא להגיד לה מה מצפה לה ,כשראיתי את הלחי שלה
אחר-כך ורצתי להגיד לה שאני מצטערת ,היא אמרה" :לא לא ,זה בסדר ,רק
כמה ימים יש לי כאן כאב שן" .היא הייתה מדהימה.

> גילה אלמגור בריאיון עם מרט פרחומובסקי

> השתתפת בלא מעט סרטים ,שהתבססו על הזיכרונות של יוצריהם .כאן
התמודדת עם הזיכרון האישי שלך .איך התמודדת עם תרגום הזיכרון למסך?
בכל הנוגע לשיחזור התקופה הייתי קפדנית מאוד ,עד קיצוניות .לא היה
סיב אחד סינתטי על הסט .צילמנו בכפר אברהם על-יד פתח תקווה,
רגע לפני שעמדו להרוס את השכונה ,וביקשתי מהתושבים להביא לי
מהבוידמים את הפרימוסים ,הפתיליות והגיגיות .לא היה פריט אחד
בסרט שלא היה אותנטי לתקופה .את הצריף בנינו ,והוא היה עשוי כל כך
היטב ,עד שיום אחד באה מורה עם כיתה כדי להראות לתלמידים צריף
מהתקופה ההיא .לא שיחררתי ולא ויתרתי על כלום .מצד שני ,ברגע
שעמדתי על סט הצילומים ,עשיתי סוויץ' בראש .זה הפך להיות תפקיד
נהדר שהוטל עלי לשחק ,של אשה בשם הניה ,שאין לה שום קשר לאמא
שלי .ידעתי שאני חייבת להיות סופר-מקצועית .רק ככה היה אפשר.
הרחמים העצמיים היו מוקש ,פחד אלוהים// .
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מות האור
> סרט תיעודי חדש מוקדש לאיש שמאחורי המקרנה <
 -יעל שוב -

אחד הסרטים היפים שהוקרנו במסגרת "בחירת המבקרים"
בפסטיבל הקולנוע של רוטרדם  2016היה The Dying of
 the Lightשל פיטר פלין .הסרט התיעודי מכוון את מצלמת
הקולנוע לאותם אנשים נעלמים ,שהיה להם חלק גדול וחשוב
בחיינו אף שרובנו הגדול מעולם לא פגש אותם — המקרינים
בבתי קולנוע .אומנות ההקרנה שנולדה עם הקולנוע ב1895-
נעלמת עכשיו עם המעבר להקרנה דיגיטלית ,ופלין,
היסטוריון קולנוע שזה סרטו השני ,הבין שזה הרגע לתעד
את הזיכרונות .הוא יצא למסע בבתי קולנוע ישנים בארצות
הברית ,בכרכים ובעיירות קטנות ,רבים מהם נטושים ומטים
לנפול ,אך עדיין עומדים על תילם .הוא איתר מקרינים
ותיקים שאיבדו את עבודתם (וגם כאלה שהסתגלו לעידן
החדש) ,והשיבם לתאי ההקרנה המאובקים והחשוכים שבהם
עבדו במשך עשרות שנים ,שם הדגימו את עבודתם על מכונות

הקרנה ששבו לפעול ,וסיפרו את סיפוריהם .ואלה סיפורים
מרתקים ,המאפשרים להתבונן בצורה ייחודית על האמנות של
הטכנולוגיה של אמנות הקולנוע.
רבים מהדוברים הם טיפוסים צבעוניים ,חלקם פילוסופים של
קולנוע ,כולם מאוהבים בעבודה .מקרינה ותיקה ,שמספרת כי
למדה את העבודה בבית קולנוע שהקרין סרטים פורנוגרפיים,
מדברת על החושניות של הפילם (בייחוד  70מ"מ ,שממלא את
כל היד) ,ומדמה את יחסיה עם המקרן לעשיית סקס בחדר
חשוך .דובר אחר ,המקרין דייוויד קורנפלד ,משמש גם
כהיסטוריון של הסרט ,מספר ומדגים את השינויים המעטים
שחלו במכונות ההקרנה במהלך שנות קיומן.
אחרי ההקרנה ברוטרדם פגשתי את פלין לשיחה על סרטו ועל
תולדות ההקרנה הקולנועית.
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"ההקרנה הציבורית הראשונה נערכה על ידי האחים לומייר בפאריס,
ב 28-בדצמבר  ,"1895פתח פלין ואמר" .בביקורת הראשונה על
האירוע ההיסטורי ,שפורסמה בעיתון פריסאי ביום שני בבוקר ,נכתב:
'כשהמכשירים האלה יקלטו גם צבע ותנועה ,המוות לא יהיה סופי או
אבסולוטי' .זאת מהות קולנוע .לדעתי ,התפקיד העיקרי של סרטים
תיעודיים הוא לקלוט ולתעד את האנשים ואת הפעילויות שקיימת סכנה
שיישכחו; עליהם לוודא שההווה יישמר בשביל העתיד .ולכן ,עשיית
קולנוע היא מעשה מאוד הומניסטי.
"הקרנת סרטים הייתה התמחות ,קריירה וסגנון חיים .הפורמט הגשמי
של סרטים והטכנולוגיה שבאה עם זה — כל הדברים האלה אבדו .אבדה
גם תרבות רחבה יותר ,שבנתה דברים יפים שנועדו להחזיק מעמד .למה
בעצם לבנות מקרנה יפה? הרי אף אחד לא יראה את זה .אבל המקרנות
האלה נבנו כדי להחזיק מעמד מאה שנה ,והן היו יפות .הסרט מאפשר
גאולה ארכיאולוגית של הרגעים האלה .חשבתי שאם המכונות נבנו כדי
לשרוד ,נוכל לגרום להם לפעול די בקלות .ואכן ,כשמצאתי את הקולנוע
המתאים ,זה עבד .בסוף השבוע בא חשמלאי ,חיברנו כמה חוטים ,באו
כמה מקרינים וניקו את המקרנה ,שימנו אותה ,וזה עבד .המפלצת
ששכבה מתה כמעט ארבעים שנה שבה לחיים .זה מדהים ,בייחוד
כשאנחנו חושבים כמה פעמים אנחנו מחליפים מחשב .ההקרנה הגיעה
לשלמות בשנות ה 20-של המאה ה ,20-ומעט מאוד שּונה עד שהגיע
הקולנוע הדיגיטלי .אפילו הסאונד לא הביא שינוי גדול למקרנות".
> ספר לי על הקונספט של הסרט.
לא רציתי סרט היסטורי סטנדרטי בנוסח ״זה קרה ואחרי כן זה קרה״.
רציתי לספר היסטוריה בזמן הווה ,ולא להישען על חומרים ארכיוניים,
כמו קלוד לנצמן ב"שואה" ,אם תסלחי לי על האסוציאציה .הנטייה שלי
כהיסטוריון של קולנוע היא להתמקד יותר מדי בפרטים .אבל לפעמים
צריך למעט בפרטים כדי שהדמות תעבור .רציתי לעשות ויזואליזציה של
עצם הטיפול בפילם ,לקחת את הצופים לתוך תא ההקרנה ואל חייהם
של האנשים האלה ,כדי שירגישו כאילו הם צופים בסרט מתוך תא
ההקרנה .כשפניתי אל המקרינים ,שאלתי אותם איך הם יכולים לעזור
לי בעשיית הסרט .רבים מהם רצו להיות מעורבים בחקירת המרחב של
התאים ,ולכן ,כמעט לא היה מצב שישבתי מולם וביקשתי שיספרו מה
קרה .למרות שהמרואיינים לא מדברים על חייהם האישיים ,את מרגישה
שאת מתוודעת אליהם ,כי הם מדברים על משהו שכל כך חשוב להם.
עבור רבים מהם זאת הייתה הזדמנות לבקר בתאים של עברם .ג'ורג'
קרייסט לא היה בתא יותר מחמישים שנה .הוא נכנס לתא דומה לזה שבו
עבד ,וזה ריגש אותו מאוד .ומקרינים צעירים יותר שמחו ללכת לתאים
ישנים ולחקור אותם.
> כצופה ,הפעמים היחידות שפגשתי מקרינים היו כשהלכתי להתלונן
שהסרט לא בפוקוס או משהו ,ולכן המפגש שלי איתם לא היה ידידותי
במיוחד .לרוב הם התעלמו ממני ,או שהיו להם תירוצים ,ולא קיבלתי
רושם שהם אוהבים את עבודתם ,שלא כמו המקרינים בסרט שלך.
אלה שבוחרים את העבודה הזאת הם אנטי-חברתיים .הם לא מחפשים
חברה .התאים האלה הם מרחבים מאוד פרטיים ,כמו החדר הפרטי שלך.
שא ֶלה תאים מעוטרים :יש כרזות של סרטים על הקירות.
ודאי הבחנת ֵ
הם כמו חדרי שינה של בני נוער — אנשים שהתפתחותם נעצרה.

כשאת נכנסת לשם ,זה מאוד חודרני .לדעתי ,אלה אנשים נפלאים .פגשתי
אנשים שמאוהבים בקולנוע כמוני ,אבל מנקודת מבט שונה לגמרי .זאת לא
היסטוריה שמלמדים ,זאת תרבות בעל-פה ,שמועברת מאדם לאדם ,זו שיטה
נוצרים קשרים עזים בין
של התלמדות .למרות שזו עבודה אנטי-חברתיתָ ,
המקרין הוותיק ,שמעביר הלאה את המלאכה ,למקרין הצעיר .זה מין היבט
שבטי .אצל אספן מצאתי תמונות של אנשים צעירים שעומדים בגאווה ליד
המקרנות ,או מורה ותלמידו ליד המכונות .בכל מקום שאני מקרין את הסרט,
אני מגלה שהמקרינים הם בדיוק אותו דבר — אנשים עם תחושה של גאווה
ואהבה לציוד ,גאווה לגבי מה שהיה לפניהם ,וחוסר שמחה לגבי המקצוע
כרגע ,שדורש רק לחיצה על כפתור .טכנולוגיה דיגיטלית דורשת פחות
תשומת לב מהעובדים ,והעבודה היום פחות מעניינת.
> אחת המקרינות ,דורמן ,מספרת שלמדה את מלאכתה בבית קולנוע
שהציג סרטים פורנוגרפיים.
היא לא היחידה .בתי קולנוע פורנוגרפיים היו לקוחות גדולים של איגוד
המקרינים ,משום שהסרטים שם התחלפו לעיתים קרובות .הרבה מקרינים
התאמנו על סרטי פורנו ,שבהם האיכות הייתה פחות חשובה .לפעמים
סטודנטיות נאיביות למדו את מלאכתן בבתי קולנוע כאלו .דיברתי עם
מקרין ,שבמקביל לעבודתו ברדיו סיטי מיוזיק הול הקרין סרטים בבתי
קולנוע פורנוגרפיים ,כי כך דרש איגוד המקרינים.
> הופתעתי לראות בסרט ״דרייב-אין״ פעיל.
יש עדיין כמה אתרי "דרייב-אין" פעילים בארצות הברית ,אבל עכשיו
כולם דיגיטליים .הרבה מהם נסגרו מפני שהיה ערך רב לקרקע שעליה
פעלו ,נעשה יותר רווחי לבנות בתים על השטח שלהם.
> הופתעתי גם לראות שלל ארמונות קולנוע עתיקים נטושים ומטים
ליפול ,אך עדיין עומדים .איך זה שהם עדיין לא הפכו לנדל"ן?
אלה קברים שאינם במקומם .הרבה בתי קולנוע נבנו בשנות ה 20-של
המאה הקודמת בערים שאז שיגשגו; מצבו של המעמד הבינוני השתפר,
והאנשים רצו ללכת לארמונות קולנוע .אלה זכו להצלחה גדולה ,עד
שבשנות ה 50-הדמוגרפיה השתנתה ,ובני המעמד הבינוני עברו לפרברים.
כשהיה שפל כלכלי והשכונות הידרדרו ,המהגרים הפחות אמידים עברו
אליהן .באותן שנים ,בתי הקולנוע לא שירתו את המטרה המקורית שלהם,
אך גם לא היה טעם להרוס אותם ,כי לא היה צידוק כלכלי לכך בעיירות
האלה .לכן את עדיין יכולה לראות אולמות יפים בשכונות מדורדרות ,הרי
אין טעם להרוס אותם ולבנות סופרמרקטים .צילמנו ,למשל ,בלואס שבניו
ג'רזי ,בשכונה שהיום גרים בה בעיקר מצרים והודים .זה דור ראשון של
מהגרים ,ואין להם קשר לימי ארמונות הקולנוע.
רייבר אמפנור ,מקרין צעיר וקולנוען ,מעלה בסרט את ההשוואה לקבר
של תות ענח' אמון .בתא הקרנה בקולנוע "ויקטורי" בעיירה הוליאוק
שבמסצ'וסטס הוא מצא כתובות על הקירות ,שנכתבו במהלך שנים רבות.
הקולנוע נבנה ב ,1918-והוליאוק ,שהתבססה על תעשיית נייר ,הייתה אז
אחת העיירות העשירות באמריקה .היום היא עיירה מדורדרת ,ותושביה
הם מהגרים ובני מעמד הפועלים .הקולנוע פורק ,והוא סוג של מחסן.
אבל העץ כל כך טוב ,ששום דבר לא הרקיב.
בשטח של דרייב-אין נטוש אחד גדלו עשבים אחרי שירד שם גשם,
והמקרין ציטט מ"ספר הג'ונגל' של קיפלינג :מסופר שם שהכפריים
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העליבו את מוגלי ,והוא קרא לפיל ואמר לו" :תן לג'ונגל להיכנס".
וכך ,תוך שנה לא נשאר סימן לכפר ,כי הג'ונגל השתלט עליו .כך גם
אולמות האלה — כשמוציאים את הכיסאות ,הסאונד משתנה .הוא חלול.
העולם החיצוני חודר למרחבים הקסומים האלה .ולכן ניסיתי להדגיש את
הרעש בחוץ ,את הגשם ,את התחבורה .זה ההיפך מהתפקיד המקורי של
האולמות — להרחיק את העולם האמיתי .אבל עכשיו הוא חודר פנימה.
פלין ,יליד דבלין ,מלמד היסטוריה של קולנוע תיעודי במכללת אמרסון
שבבוסטון לעשייה קולנועית ,הוא הגיע מתוך האקדמיה .סרטו הראשון,
 ,Blazing the Trail: The O'Kalems in Irelandמספר על חברת
קולנוע חלוצית מניו יורק ,שב 1910-הפיקה באירלנד את סרט הקולנוע
האירי הראשון.The Lad from Old Ireland ,
"בשנות ה 90-של המאה הקודמת" ,הוא מספר" ,הכלכלה באירלנד
הייתה בשפל ,וכמו רוב בוגרי לימודי קולנוע לא היה לי עתיד שם.
ביקשתי גרין קארד וזכיתי ,וככה הגעתי לבוסטון .התחלתי לכתוב ספר
על מהגרים איריים ועל ראשית הקולנוע האמריקאי ,ותוך כדי הכתיבה
השתעממתי והחלטתי להפוך את זה לסרט .היה לי כל כך הרבה חומר
ארכיוני ,וזה היה הגיוני .וכך החלקתי לתוך עשייה קולנועית.
"כשסיימתי את  Blazing the Trailבער לי לעשות עוד סרט .התחום
שלי זה היסטוריה של קולנוע ,והסיפור של הקרנת סרטים הוא לא פרק
נשכח ,אלא מימד שלם שהתעלמו ממנו ,ובשלב זה יש סכנה שייעלם
לגמרי .חשבתי שזה הזמן לתעד את ההיסטוריה הזאת .התרבות עצמה
כל כך הרמטית וקטנה ,כולם מכירים את כולם ,וברגע שנכנסתי לעולם
הזה ,כולם המליצו לי את מי כדאי לראיין .במקביל חיפשתי בתי קולנוע
מעניינים שממחישים את ההיסטוריה .יכולתי לספר את ההיסטוריה הזאת
בשפת הווה ,כי יש מומחים שעסוקים בכל היבט של הקרנת סרטים ,מימי
אדיסון והקינטוסקופ ועד  70מילימטר".
> אבל למה בעצם להתרפק על הקרנת פילם ,כשהיום אין יותר בעיות של
פוקוס והסרטים לא נשרטים?
כשאנחנו מדברים על היתרונות של הקרנה דיגיטלית ,זה רק ביחס למצב
ולטיפול בסרטים בבתי הקולנוע עתירי המסכים ( )multiplexבשנות
ה .90-זאת תעשייה שהתבססה על מקסימום רווחים ,ואחת הדרכים לחסוך
כסף הייתה להפטר ממקרינים ותיקים ולהביא מקרינים שלא יודעים את

העבודה .לכן איכות ההקרנה ירדה ועותקים נשרטו .המולטיפלקסים
שברו את איגודי המקרינים .בשנות ה ,70-איכות ההקרנה הייתה יותר
טובה ,כי האיגוד דאג שישלמו טוב ,וגם היה יותר סיפוק בעבודה .זאת
הייתה עבודה לכל החיים.
> קראת לסרט "מות האור" ,על-פי שורה מתוך שיר של דילן תומס ,אבל
זה סרט מלא חיים.
יצאתי לעשות סרט על מותה של תרבות והיסטוריה .בשלוש השנים וחצי
שעבדתי עליו הבנתי שהמוות אינו עמוק ורחב כמו שחשבתי .מה שמת —
בעצם השתנה .זה לא הקולנוע שמת ,וגם לא האור ,זאת התרבות שמתה,
תרבות של הקרנה יומית של צלולויד .עדיין מקרינים סרטים בפילם,
אבל זה קורה בעיקר במוזיאונים ובארכיונים ,וזאת תרבות שונה .בכל
זאת ,השם אינו מורבידי לגמרי .אפילו בארבעת החודשים מאז שסיימתי
את הסרט ,דברים השתנו .אני אוהב טכנולוגיה דיגיטלית .צילמתי
את הסרט במצלמה דיגיטלית .היא פותחת הרבה אפשרויות חדשות.
אני חושב שצריך לחבק את העתיד ,אבל לא לשכוח את העבר .יש מי
שאומר שהטכנולוגיה הדיגיטלית השתלטה על בתי הקולנוע מוקדם מדי.
הקולנוע הדיגיטלי עדיין לא יכול להתמודד עם האיכות של  70מילימטר.
> אתה מסיים בנימה אופטימית עם "שמונת השנואים" שעומד לצאת
לבתי הקולנוע ב 70-מילימטר ,ואתה תוהה לגבי ההשפעה שתהיה לסרט
בתום ההקרנה.
כיום יש לפחות  120מקרנות  70מילימטר תקינות שלא היו קודם .לצורך
הקרנת הסרט הן שופצו במעבדת "בוסטון לייט אנד סאונד" שמובילה
בטכנולוגיה הזאת .אבל אחרי שהמקרנות האלה שופצו ,היה קשה למצוא
מקרינים שיודעים להפעיל אותן .המקרינים הוותיקים סרבו לחזור לעבוד
במולטיפלקסים שפיטרו אותם .לכן הטיסו מקרינים למקומות שונים
בארצות הברית ,שילמו להם הרבה כסף ,ושיכנו אותם במלונות כדי
להקרין את הסרט.
> מה אתה מתכננן לסרטך הבא?
רציתי לעשות סרט על אספני סרטים וכיצד הם הצילו כל כך הרבה
מהיסטוריה של הקולנוע ,אבל הם לא רצו לדבר על האוספים שלהם ,כדי
ש"דיסני" לא ידפקו להם על הדלת.

> מימין לשמאל :הרכבת פילם על מכונת הקרנה מתוך  | The Dying of Lightהבמאי פיטר פלין
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אחריותו
של הצופה
>  400המלקות פרנסואה טריפו< 1959 ,
 -ירון זליכה -

>
להלן מובא פרק הפתיחה מתוך ספרו החדש של פרופ' ירון זליכה,
" 400המלקות וסרטים אחרים" ,הדן בסוגיות של מנהיגּות ,ערכים,
אתיקה ,ואסתטיקה בקולנוע של המאה ה ,20-והכל בהקשר של
ההוויה הישראלית .הספר יצא בימים אלה לאור בהוצאה משותפת של
הקיבוץ המאוחד והקריה האקדמית אונו.

> ז'אן-פייר ליאו ב 400"-המלקות"

פרנסואה טריפו ,בימאי צרפתי בעל שורשים
יהודיים ,נמנה עם מייסדי זרם חדש בקולנוע
העולמי שנקרא "הגל החדש" .טריפו ,לצד
מספר בימאים-חברים (ז'אן לוק גודאר ,אריק
רוהמר ,אלן רנה ,ז'אק ריווט ,לואי מאל ,קלוד
שברול ואחרים) ,ניסה למרוד במסורת של
הקולנוע הצרפתי השמרני ,שהתקבעה בעקבות
המסורת המפוארת של הספרות הצרפתית.
חנוט במסורות אלה הפך הקולנוע הצרפתי

להיות עמוס לעייפה בעיצוב ובתפאורה גדולים
מהחיים ,בריאליזם פואטי של משמעויות,
במשחק תיאטרלי ,ובשפה גבוהה בדיוק כה
מוקפד ,עד שחדל מלהיות אמיתי.
על רקע זה החליטו טריפו וחבריו ,אנשים
צעירים כולם ,מרביתם אוטודידקטים ,לחדול
מן היומרה להיות "גדולים מהחיים" ,ולנסות
לתאר את החיים עצמם .במרכז יצירתם שוב
לא יעמדו קורותיה של האומה ,גיבורי-על

אופראיים או פילוסופיה נשגבת ,אלא חייו
האישיים של האדם הרגיל ,הפשוט .ענר
פרמינגר ( )1995תיאר זאת כך" :המחשבה של
היוצר והביטוי האישי שלו חשובים יותר ממבנה
הנרטיב הקולנועי ומהחוקיות האסתטית-
פורמלית ,אשר מהווים אמצעי בלבד" (עמ' .)16
בעקבות הקולנוע הניאו-ריאליסטי האיטלקי,
שצמח על חורבות מלחמת העולם השנייה
(ויטוריו דה סיקה ,רוברטו רוסליני ,לוקינו
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ויסקונטי ואחרים) ,בחרו טריפו וחבריו למרוד
בסממניו היקרים והכבדים של הקולנוע
המסורתי .לא עוד אולפנים ושליטתם הכלכלית,
לא עוד תאורה משוכללת ולא טבעית ,לא עוד
שחקנים מקצועיים ,לא עוד מסורות ספרותיות
המכתיבות מסרים ופילוסופיות ,לא עוד
העמדת סצינה בינות תפאורה מלאכותית ,ולא
עוד ציות מסודר לחוקי כתיבה וצילום .בהמשך
לתפיסה זו הסתפקו טריפו וחבריו בציוד
מינימלי ובצילום של החיים עצמם — במקום
התרחשותם — ברחוב ,בדירה ,בבית ספר,
בטבע .ואולם ,בניגוד ליוצרי הניאו-ריאליזם,
בימאי "הגל החדש" לנתק את המצוקות
ֵ
בחרו
האנושיות מהמציאות הפוליטית ,ולשייכן
לאחריות האישית ,המקומית ,הספציפית,
החלה עלינו כפרטים .הבימאי קלוד שברול
כתב במאמרו "הנושאים הקטנים" (..." :)1959
אין נושאים גדולים או קטנים ,מפני שככל
שיהיה הנושא קטן יותר ,אפשר לטפל בו
בגדלות .לאמתו של דבר ,רק האמת קיימת"
(ראו :גרין ,1985 ,עמוד  .)99בהמשך לאמירתו
של שברול ,הקצינו טריפו וחבריו את הטשטוש
בין הקולנוע התיעודי לקולנוע הפיקטיבי .רק

האמת קיימת.
בעקבות המהפכה בספרות המודרנית ,שבאה
לידי ביטוי לדוגמא בכתיבתם של סופרי
"הדור האבוד" ,כמו ארנסט המינגוויי וסקוט
פיצג'רלד ,בחרו טריפו וחבריו לתאר את חיי
האדם הפשוט ,האנטי-גיבור ,ואת מאבקיו
לפרוץ את גדרי מצוקתו הנפשית ,לנהל את
חייו ולהתפתח .לא עוד גיבורים ספרותיים
מעולמם של בלזאק ,הוגו ושאר ענקי הספרות
הצרפתית ,אלא אנשים שקורות חייהם דומים
לאלה של יוצרי הסרט .טריפו תיאר זאת כך:
"הסרט של מחר נראה לי אישי ופרטי עוד
יותר מרומאן אישי ואוטוביוגרפי — כמו וידוי
או יומן אינטימי .הבימאים הצעירים יתבטאו
בגוף ראשון ויספרו לנו את סיפור אהבתם
הראשונה או הטרייה ביותר ,או גיבוש מודעותם
הפוליטית ,או סיפור מסע ,מחלה ,שירות צבאי,
נישואים ,חופשה אחרונה ,ואנו ניהנה מפני
שזה יהיה חדש ואמיתי ...הסרט של מחר יהיה
אקט של אהבה".
במילים אחרות ,הסרט לא יתאר סיפור אהבה ,אלא
הסרט עצמו יהיה סיפור אהבה — אקט אינטימי
בין היוצר לצופה .הקולנוע חדל איפוא להיות

אסקפיסטי ,כזה המנתק את הצופה ממציאות חייו,
אלא ראי המשקף את המציאות שלו ,מזמין את
הצופה להתערב ,ומשקף לו את אחריותו.
יצוין ,כי שבירת המוסכמות הסגנוניות של "הגל
החדש" דמתה במידה מסוימת למהפכה שחוללה
תנועת האימפרסיוניזם בציור הנטורליסטי
הניאו-קלאסי של האקדמיה הצרפתית .ניסיונם
של אמנים המזוהים עם זרם זה לדייק בעבודתם
עד לרמת הפרט הקטן ביותר ,כשהם מסוגרים
במגדל השן המעבדתי של האטלייה שלהם,
יצר נטורליזם קפוא ,גדול מהחיים ,לא טבעי,
חסר חיים .האימפרסיוניסטים קראו תיגר על
תפיסה זו כשהציגו בעבודותיהם תמונה דינמית
וחיה של המציאות הטבעית .לא עוד סצינות
מיתולוגיות ,או כאלה שבמרכזן אנשים יחידי
סגולה ,אלא דיוקנאות של אנשים רגילים,
במצבי חיים פשוטים ,המשקפים לנו הצופים
את חיינו שלנו (הצייר מאנה היה אחד הבולטים
בזרם אמנותי זה) .דומה הדבר לאדם קצר-ראייה
המתעקש להסיר את משקפיו כדי לראות טוב
יותר את הרכות ,את הפשטות ,ואת ההתקבלות
של מצבי חיים מגוונים ,שמשמעותם היחידה
היא עצם קיומם.

> משפחת דואנל בסרט של פרנסואה טריפו :אלבר רמי ,קלר מוריה וז'אן-פייר ליאו
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 400המלקות
סרטו של פרנסואה טריפו הנושא שם זה הוא
למעשה הסרט הראשון באורך מלא שיצר
בימאי זה ,ומספר את סיפור חייו שלו-עצמו,
ומתחילתו; לא בהכרח כפי שאירע באמת ,אלא
כפי שטריפו מרגיש וזוכר אותו .לא עוד ניסיון
לברוא מציאות מוקפדת ומדויקת ,אלא הוויה
דינמית יותר ,חיה ונושמת ,כפי שהתפתחה
בליבו של טריפו .לשם כך הוא מלהק לתפקיד
הראשי שחקן לא מקצועי ,משתמש במצלמה
ניידת ותזזיתית ,ומתאר את שנות נעוריו של
ילד הגדל במשפחה שהתפרקה .האב הביולוגי
נעלם ,האם מזניחה את בנה ומרחיקה ממנו את
אהבתה .הילד ,הכמה לאהבת אם ,גדל ברחובות,
שובי-לב .אלה נענים
ומידרדר למעשי פרחחות ֵ
ביד קשה ,הן מצד אמו והן מצד הממסד ,הגורמת
להידרדרות נוספת ,עד שלבסוף מושלך הילד
למוסד לעבריינים צעירים .הסרט מתאר איפוא
את התהום החוצצת בין עולמם של הילדים
לעולם המבוגרים ,שהוא ,כלשונו של פרמינגר
( ,)2006עולם קר ,מנוכר ואכזר ,עולם של יחסי
כפיה ,ניצול ודיכוי ,שאינם מאפשרים לילד
לממש את כמיהתו לחירות נפשית.
הסרט עמוס בהתכתבויות משבשות עם יוצרי
קולנוע דגולים אחרים — החל מיוזף פון
שטרנברג ב"מלאך הכחול" ,1930 ,דרך ויטוריו
דה סיקה ב"גונבי האופניים" ,1948 ,או אלפרד
היצ'קוק בסיפור אוטוביוגרפי שסיפר פעם על
בקשת אביו לכלוא אותו במעצר ,וכלה באינגמר

ברגמן ב"קיץ עם מוניקה" ( ,)1953וגם עם יוצרי
ספרות דגולים ,ובראשם בלזאק .ההתכתבות
עם "המלאך הכחול" מעניינת במיוחד .טריפו
מאמץ את הסצינה שבה המורה המבוגר נופל
קורבן ברשתם של המתבגרים (המשתמשים
בלולה כדי לפתותו ולהדיחו) והופך אותה — כך
שהקורבן הוא הילד ,שהוריו ומוריו מכשילים
אותו שוב ושוב.
בחלקו הגדול עוסק הסרט בקורותיו של הילד
במוסד ובניסיונו לצאת לחופשי ,ומסתיים
בסצינה בלתי-נשכחת :הילד מצליח לצאת
את גבולות המוסד ,תוך שאנו הצופים מלווים
באמפטיה את ניסיונותיו ,וחשים סיפוק כשהוא
משיג את מטרתו ומוצא עצמו על הכביש
הראשי המוביל אל החופש.
אך מהי מהותו של חופש זה? המצלמה בוחנת
את פני הילד ,הולכת ומתקרבת אליו ,אך
מקפידה לשמור מרחק ראוי ולצלמו מן הצד
בעודו רץ על פני שדות ודרכים צדדיות ,כשהוא
חותר להגיע אל משאת נפשו — הים הכחול,
הגדול ,ים המשמש מעין תחליף לאם הנוטשת
ולחסך באהבתה .הים במקרה זה הוא הרחם
הגדול של החיים .ראוי לשים לב ,בהקשר זה ,כי
המילה "ים" בצרפתית ,mer ,מזכירה בצלילה
(אם) ,ולכך כבר
את המילה הצרפתית ֵ mere
התייחסה הספרות המקצועית.
לאורך הסרט ,פני הילד יפים ,מרגשים ,נוגעים
ללב ,ואנו חשים הזדהות עמוקה עימו .ואולם,
אט אט מתחיל הצופה לנוע באי נוחות על
כיסאו :אמנם ,הילד מגיע לאחר דקות ארוכות

אל הים ,אבל אנחנו יודעים היטב כי המסע שלו
הוא חסר שחר .ואכן ,הילד מגיע לשפת הים,
משתובב מעט ,בועט ברגליו במים הרדודים —
וכעת מה?
בניגוד לסרטי האסקפיזם ההוליוודיים ,ולסרטי
הריאליזם הפואטי הצרפתי ,הסרט אינו מסתיים
בהגעתו של הילד לים .לאחר מספר שניות
של השתעשעות מתסכלת במים הרדודים
הוא בוחר להסתובב אל המצלמה ,וכך מפגין
בפעם הראשונה את מודעותו לצופים .המצלמה
מתמקדת בקלוז-אפ אחרון ,והתמונה הקפואה
של הילד הבוהה בנו ,הצופים ,ממחישה את
תחושת אי-הוודאות והחרדה מפני העתיד; לא
רק העתיד שלו ,אלא גם עתידנו-שלנו.
הקלוז-אפ המציצני אינו מסתיים כאן .מצוקת
הילד ,שאינו יודע מה לעשות כעת ,גורמת לנו
תחושה של אי-נוחות .פתאום אנחנו מבינים כי
הקלוז-אפ הזה אינו ממוקד בילד .לא אנו צופים
בחטטנות בילד ,אלא הוא צופה בנו בקלוז-אפ
ושואל :האם תפקידנו כצופים הוא לשמוח
בשמחתו ולהתעצב בקשייו? האם אנו צופים
בלבד? האם אין לצפייה אחריות? פתאום אנחנו
מבינים כי המצלמה — שהיא אנו ,הצופים,
חוסמת לילד את אופק הראייה ,כפי שאנו —
בבחירתנו שלא להתערב — לא מאפשרים לו
להיחלץ ממצבו ולמצוא את חירותו.
למעשה ,טריפו שובר פה את הדו-שיח המסורתי
המתקיים כביכול בין הצופה לבין במת
התיאטרון או מסך הקולנוע .פתאום הגיבור,
וגרוע מכך ,טריפו עצמו — באמצעות המצלמה

> אנטואן דואנל (ז'אן-פייר ליאו) וחבר למעללים
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— צופה בנו ושואל :האין לכם אחריות? האם
הידרדרותו של הילד למצב חסר תכלית ואופק
אירעה בשל חוסר האחריות של הוריו? של
מוריו? של המשטרה? של מערכת החינוך? של
בתי המשפט? של החברה כולה? האם חברה
המשליכה כך ילדים אינה מעידה על חוסר
האחריות של כולנו? האם אנחנו רשאים לרחוץ
בניקיון כפינו ולהתענג על עליונותנו המעמדית
ועל רגשותינו הענוגים? האם די לנו באמפטיה
שאנחנו מגלים ,המעידה דווקא על הימנעותנו
מלעשות מעשה? האם אנחנו מבינים כראוי
שלכאורה אנחנו הם מי שחוסמים את אופק
החיים בפני הילד?
טריפו אינו מסתפק בשאלה .הוא גם נותן
תשובה באמצעות כלי העבודה העיקרי שלו,
המצלמה .כשהוא מאתגר פעם נוספת את
המסורת הקולנועית ,הוא משתמש במצלמה
כדי לומר אמירה ,ולא בכדי בשֹוט הסיום
של הסרט הוא מכוון את המבט בכינון ישיר
אלינו ,כביכול שואל מה בדעתנו לעשות :האם
להמשיך לצפות ללא מעורבות? האם ניתן
לצפות ללא מעורבות? האם צפייה פסיבית
איננה מבטאת ,בעצם ,מעורבות משלימה עם
העוול ועם יוצרו?
השפעתו ומעורבותו של הצופה בעצם צפייתו
אינה רעיון מקורי של טריפו ,הגם שהוא בוודאי
הראשון שנתן לאלה ביטוי אמנותי ומשמעות
פילוסופית של אחריות .הייתה זו הפיסיקה
המודרנית בכלל ,והתיאוריה הקוואנטית בפרט,
שמצאה כי למעשה לא ניתן לערוך ניסוי מבלי
להשפיע על תוצאתו .ברקע לכך עמדה העובדה
שהניסוי עצמו ,ביוצרו צפייה המבוססת על אור
וראייה (שליחת פוטון של אור על מנת לצפות
בניסוי ולהבין את תוצאתו) ,משפיעה על
התוצאה עצמה ,ואפילו יוצרת אותה .במילים
אחרות ,יש רק שתי אפשרויות :או לצפות
ולהשפיע על התוצאה שלא מרצונך ,כביכול
(הגם שמעורבות הצופה היא פסיבית ,הרי
עצם הצפייה הוא מעשה אקטיבי פולשני) ,או
לעצום את עיניך ,לא לצפות ,וגם לא לדעת מה
הן התוצאות ומהי משמעותן .תובנה זו עומדת
ביסוד עקרון אי-הוודאות של ורנר הייזנברג.
לא תוכל גם לדעת את מצבו של אובייקט וגם
את זהותו בזמן אמת .כלומר ,או שתוותר על
ידיעת מצבו או שתוותר על ידיעה בזמן אמת.
תוכל אמנם להעריך סטטיסטית ,אולם אנשים
אינם חיים בהוויה של סטטיסטיקה ,לא הילד
של טריפו וגם לא שלושים ושישה אחוזים

> ירון זליכה

מילדי ישראל (או עשרים אחוזים מהקשישים
בישראל) החיים מתחת לקו העוני ,בעודנו
צופים בהם ללא מעש.
הקשר שבין צפייה לאחריות מצוי גם במקור
הביטוי "אחראי" .באנגלית מורכבת המלה
 responsibleמשני שורשים — response
ו .able-כלומר ,אדם אחראי הוא מי שמסוגל
להגיב .מכאן גם ברור ,שרק מי שמוכן לראות
ולהשתמש בתוצאות הראייה יכול להיות
"מ ְסאּול"
אחראי .בערבית ,מאזכרת המלה ַ
(כלומר ,אחראי) את השורש העברי ש-א-ל
— רק מי שמוכן ומסוגל לשאול ,הוא זה שגם
יהיה מסוגל לתת מענה .ובעברית — האם המלה
אחראי נובעת מן השורש א-ח-ר ,ולכן האחראי
הוא אדם אחר ולא אני? לעיתים אנו שוכחים
כי השורשים האמיתיים של הביטוי "אחראי"
הם המילים "אח" ו"ראי" ,המתארים את מי
שתפקידו לראות את הבעיה ולהתמודד עימה.
דומה כי מנהיגינו הפכו למעשה של אמנות את
התחמקותם מאחריות והטלתה על האחר.
אלו הן גם טענותיו של טריפו :הצופה משפיע
בעצם צפייתו ,מרצונו או שלא מרצונו .האם
השלמה עם העוולה מקורה בפסיביות הנוחה
של כורסת הקולנוע החוסמת את האופק
בפני הילד ,או שמא מעורבות פעילה ומימוש
האחריות טמונים בראייה? לעניין זה יפות
מילותיו של המשורר נתן אלתרמן ,הרואה
באור ובראייה את חזות הכל ,עד כדי פקפוק
אם בהיעדר המבט האנושי יש בכלל משמעות
למציאות:

האור —
הצועד ממראות נחושה ,הקושר את כתריו
ולׂשה
לאילן ֶ
הגיבור הצעיר על חזה יאורות ,הקורא כאל חג
למלחמת ביניים
האור,
אור עירנו,
מהו עושה,
מהו עושה לבדו ,לבדו,
בעוצמנו לרגע עיניים?
לעת היוותרו
יחידי וגועה,
אור ענקים,
אור בלי רואה,
מעבר משם למסך האדום
של עפעפי הדבוקים.
מקורות:
 .1איתן גרין (עורך) ,בימאים ואנשי קולנוע
על קולנוע ,1987 ,עם עובד ,תל-אביב
 .2ענר פרמינגר ,מסך קסם  -כרונולוגיה
של קולנוע ותחביר ,1995 ,האוניברסיטה
הפתוחה ,תל אביב
 .3ענר פרמינגר ,פרנסואה טריפו  -האיש
שאהב סרטים ,2006 ,הקיבוץ המאוחד ,תל
אביב
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מבט
מאחורי הקלעים
> פריטים מן העזבונות של
מנחם גולן ויואל זילברג
מוצגים בסינמטק תל אביב <
 -דני ורט ותומר קאפ -

> מימין לשמאל :יואל זילברג על רקע הפירמידות | מנחם גולן בתחפושת של גנגסטר

התערוכה נולדה בזכות העובדה שמשפחותיהם של הבמאי
והמפיק מנחם גולן ,ובמאי הקולנוע ,התיאטרון והטלוויזיה
יואל זילברג ,תרמו את עזבונותיהם הפרטיים לספריית
סינמטק תל אביב .העזבונות מכילים מסמכים כמו חוזי עבודה,
חילופי מכתבים ,תסריטים שמעולם לא הופקו ,תסריטים
שהופקו ועליהם הערות היוצרים ,הגיגים ורעיונות ,ומכתבי
תודה רשמיים לצד יומני מסע אישיים ,וצילומים לא מּוכרים.
אוצר מנהל הספרייה לקולנוע ,תומר קאפ ,בסיוע
את התערוכה ֵ
צוות הספרייה :דני ורט ,עמית איצקר ,וד"ר דרור יזהר.
באמצעות התערוכה מבקש סינמטק תל אביב לחלוק כבוד לשני
יוצרים אלו ,שנתנו ביטוי להוויה הישראלית משנות ה60-
של המאה הקודמת ואילך .התערוכה תוצג משך שלושה שבועות
במהלך חודש מאי .2016
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מתוך עבודת התחקיר ותוך כדי מיון הפריטים
הרבים שנתרמו התברר ,שיש קשרים ענֵ פים
ורבים בין שני החלוצים הללו של הקולנוע
הישראלי העכשווי .לא אחת במשך שנות
פעילותם הארוכות נראית הקבלה רבה בין
אופני פעילותם האמנותית ,כמו למשל עבודה
בתיאטרון שהקדימה את פעילותם הקולנועית,
או יציאה להשתלמות בארצות הברית פחות
או יותר באותה תקופה .דרכיהם הצטלבו
ונפגשו מדי פעם בנקודות מפתח משמעותיות
בחייהם — החל משנות נעוריהם ,כששירתו
בצבא בימי מלחמת השחרור ב ,1948-ובהמשך,
בתום המלחמה ,כאשר יצאו להשתלם בלונדון,
ולמדו בימוי במה בתיאטרון ה"אולד וויק".
מייד עם שובם לארץ ,באמצע שנות ה 50-של
המאה שחלפה ,השתלבו שניהם בתעשיית
התיאטרון והקולנוע הישראלית .בהמשך יצרו
גולן וזילברג ביניהם שיתופי פעולה ,ובמהלך
חייהם היו תקופות שלום והיו גם תקופות של
סכסוכים ,בעיקר על רקע הסרט "קזבלן".
אך לא זה מה שהתערוכה מבקשת להבליט.
חלק אחד שלה ְמ ַר ֵּכז בעיקר את המסמכים
הביורוקרטיים ,את ניירות העבודה ,המסמכים
"היבשים" שאולי יגרמו לחלק מהאנשים להרים
גבה ,אבל הם מלמדים על הווי הארץ בזמנים
שעברו ולא ישובו עוד .חלק שני הוא החלק
האישי יותר של היוצרים .ניתן למצוא בו צילומים
של היוצרים בסביבתם הטבעית ובגילים שונים,
החל מילדות ועד בגרות .לצידם ,חלקים מתוך
יומני מסע והגיגים שכתבו ,כמו יומן מסע שלם
שמנחם גולן ניהל עם עלייתו להפלגה בספינה
ללונדון ,שם התחיל את לימודי המחזאות ,או
רישומיו המרגשים של יואל זילברג מימי ילדותו,
כשהיה בפנימייה בקיבוץ גניגר* .החלק שלישי
של התערוכה מציג אובייקטים תלת-ממדיים,
כמו פסלוני פרסים ,כרזות ממוסגרות ,ופריטים
אישיים מן האוסף.
יואל זילברג הלך לעולמו ב 2-ביולי  ,2013בן
.86
מנחם גולן נפטר ב 8-באוגוסט  ,2014בן .85
* רישומים מקוריים של יואל זילברג נמצאים
בארכיון התיאטרון ב"בית אריאלה" ,והם נסרקו
לצורך הצגתם בתערוכה.

> מנחם גולן עם מרגוט קלאוזנר ,מייסדת אולפני הרצליה

> יואל זילברג בלהקת הצ'יזבטרון .עוד בתמונה ,מימין לשמאל :אדי גרינברג (עם
האקורדיון) ,גדעון זינגר ,יואל זילברג ,חיים חפר ,נעמי פולני ,שייקה אופיר

תודה מיוחדת על הסיוע בהקמת התערוכה:
משפחת גולן (נעמי ז"ל ,יעל ורותי) | משפחת זילברג (גב' מרים זילברג) | גב' גילה
אלמגור | אלון גרבוז ,בעבר מנהל הסינמטק | ג'ורג' מנצור ,סמנכ"ל ומ"מ מנהל
הסינמטק | גב' אינה ארואטי ,אוצרת ראשית ,בית הצייר אהרון כהנא ,רמת גן |
לאוצר ראשי ומנהל אמנותי ,המוזיאון לאמנות ישראלית,
ֵ
גב' תמי טריסטר ,עוזרת
רמת גן | גב' מרים פוזנר ,מנהלת ספריית שערי ציון ,בית אריאלה | צוות ארכיון
התיאטרון ,בית אריאלה | צוות המרכז הישראלי לתיעוד אמנויות הבמה ,אוניברסיטת
תל אביב | עדנה ודן פיינרו ,עורכי כתב העת "סינמטק".
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Two film directors, both women, one Israeli, the other French, a conversation
with the first lady of the Israeli cinema, a virtuoso Hong Kong filmmaker, an
illustrious economist who loves movies, a documentary on the men behind the
movie projectors, an exhibition of personal items left by two of the country's
leading movie makers. All this in the new issue of Cinematheque.
Going a bit more into details, the two women filmmakers are Yaelle Kayam and
Mia Hansen-Love. Kayam presented in Venice, last year, her debut picture, "The
Mountain", a meeting between a Jewish orthodox wife and the most brutish
aspects of secular life. Since then, the movie has travelled to quite a few festivals,
now it is about to be finally release, next month, in the Israeli cinemas. HansenLove has been recently awarded a Best Director Silver Bear in Berlin for her
latest film, "Things to Come", an intimate and thoughtful portrait of a philosophy
teacher at a difficult point in her life, facing personal and professional crises that
will affect her future.
>
The first lady of the Israeli cinema is of course Gila Almagor, who goes back, in
conversation with Marat Parkhomovsky, to her early days in films. This is only
the first part of a far more detailed five and a half hours encounter which you can
discover on www.ictd.co.il. The Hong Kong director is Wong Kar-Wai, a brilliant
craftsman by all means, though sometimes erratic, whose career is reviewed in
detail by Dor Mizrahi.
>
Yaron Zelekha is an economist who has left his imprint not only as the General
Accountant of the Israeli Treasury but also as the head of a committee analyzing
the troubles of the country's soccer, but on top of it, he is also a film buff, who
just published a book about his favorite films, starting with Truffaut's 400 Blows.
The men behind the projectors are featured in a documentary, The Dying of the
Light by Irish filmmaker Peter Flynn, who met Yael Shuv at the Rotterdam Film
Festival to talk about his film. And finally, the Tel Aviv Cinematheque will host
next month an exhibition of personal items left behind by Menahem Golan and
Yoel Zylberg, part of the legacy donated by the two families to the Cinematheque
Archive.

04. > 09.
Sacred and Profane | Yael Munk
Yaelle Kayam talks about her debut
feature, "The Mountain"
/
010. > 015.
Love Struck | Dor Mizrahi
On love, alienation and nostalgia in
Wong Kar-Wai's movies
/
016. > 020.
Past, Present, Future | Laure Adler
Mia Hansen-Love on her award
winning new film, "Things to Come"
/
021. > 024.
Early Days | Marat Parkhomovsky
Gila Almagor on her first movie
experiences
/
025. > 027.
The Death of Light | Yael Shuv
Meeting Irish documentarist Peter
Flynn
/
028. > 031.
The Role of the Spectator | Yaron Zelekha
On Francois Truffaut's "400 Blows"
/
032. > 033.
Peeping Into Private Lives
Danny Warth, Tomer Kep
An exhibition looking at Menahem
Golan and Yoel Zylberg from a
different perspective
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מחפשים
מקום לכנס
או אירוע?

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