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> גליון :182
קאן  :2013יוצרים וסרטיהם

תוכן
העניינים

הביאו לדפוס :עדנה ודן פיינרו

.07 > .04
חזרה לטרזינשטט
קלוד לנצמן ,הצודק האחרון

אם אנחנו מקדישים באופן קבוע את הגיליון הראשון של הקיץ לפסטיבל הסרטים בקאן ,אין זה
משום אהבה יתרה או הערצה עיוורת לפסטיבל הזה ,שהופך בכל שנה לקרקס גדול ומפואר יותר,
כזה שאיש לא ׂשׂש להגיע אליו אבל איש אינו יכול להחמיץ .השנה ,אחרי חמישה ימים ולילות
של גשם וקור ,בתקופה שבה השמיים צריכים להיות כחולים והחופים מלאים ,המצב היה חמור
במיוחד .וכשכבר פסק הגשם ,והגברות בשמלות הארוכות והחשופות עם עקבי מחט מתנשאים
לשמיים התנחמו שהנה יגיע הזמן שלא כל עלייה על השטיח האדום תהיה בבחינת סבל ,הגיעה
רוח מיסטראל חזקה וציננה שוב את האוויר ,הכל כדי לתת פרנסה לבתי המרקחת במקום ,כאילו
זו הייתה חסרה להם קודם לכן.
אף מלה על קולנוע? לא לדאוג ,קאן זה קולנוע ,תרצו או לא תרצו ,והאמת היא שכל הסרטים שיעשו
את השנה הוצגו כאן .זה נכון ,התחרות הוסטה יותר מאי–פעם לאמצע הדרך ,בורחת מכל סיכון שאינו
מחושב ומדוד מראש .המסגרת השנייה ,שנועדה ,רשמית לפחות ,לקולנוע נועז ואחר" ,מבט מסוים",
נראית בכל פעם יותר כשאריות של התחרות עצמה .וכדי למלא את החסר יש גם הקרנות מיוחדות
וגם סרטים מחוץ לתחרות ועוד (התוכנית במלואה נמצאת באתר האינטרנט של סינמטק תל אביב).
מה שמתחיל לקבל חזרה את המשקל שהיה לו בעבר הוא ה"שבועיים של הבמאים" ,אותה מסגרת
שבמשך תקופה די ארוכה נראתה כאילו היא מנסה להיות גירסה של התחרות הרשמית לעניים,
ועכשיו היא משתדלת להוות אלטרנטיבה למה שארמון הפסטיבלים הגדול חושש להציג .כך קרה
שסרטו של ארי פולמן" ,כנס העתידנים" ,שנראה לכאורה כמועמד בטוח לתחרות הרשמית אחרי
ההצלחה של "ואלס עם באשיר" ,נתקל בחרדות ההנהלה ,אבל ב"שבועיים של הבמאים" לא היססו
כלל — והעלו אותו לעמדת סרט הפתיחה שלהם .אל פולמן ואל הסרט עוד נחזור במאמר מפורט
יותר באחד הגיליונות הבאים.
בינתיים ,אנחנו מביאים כאן ,כמו שעשינו גם בגיליונות קודמים שהוקדשו לפסטיבל ,אוסף של
דברים שאמרו הבמאים היותר מעניינים שהציגו שם את סרטיהם ,ואם חלקם זכו גם בפרסים ,הרי
הסיבה לכך היא שהשנה ,באופן יוצא מן הכלל ,ועדת השיפוט שבראשה עמד סטיבן ספילברג
קלעה הרבה יותר לדעת הצופים מבשנים קודמות .וכך תוכלו למצוא בין העמודים שלנו הפעם את
עבדלאטיף קשיש (דקל הזהב על "חיי אדל ,פרק א' ופרק ב'") ,את אסגר פרהאדי (שסרטו "העבר"
זיכה את השחקנית ברניס בז'ו בפרס) ,את אלכסנדר פיין (שסרטו "נברסקה" זיכה את ברוס דרן
בפרס המישחק) ,את ז'יה ז'אנגקה ,שקיבל פרס על התסריט של "מגע של חטא" ,את הירוקאזו
קורה-אדה היפני ,שקיבל את פרס צוות השופטים על "תפוח ועץ" ,וגם את פאולו סורנטינו
("יופי מרהיב") וג'ים ג'רמוש ( ,)The Last Lovers Left Aliveשסיפקו לפסטיבל סרטים שנויים
במחלוקת דיים כדי שלא יזכו בפרסים ,וכמובן את קלוד לנצמן (,)The Last of the Unjust
שבגיל  87ממשיך לפענח את תעלומות השואה .ולבסוף ,במקביל לחגיגות  100שנה לקולנוע
ההודי בקאן ביקשנו מרע עמית להכין עבורנו מבוא לקולנוע ההודי ,שישמש מדריך למעוניינים.
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קריאה מהנה לכולכם.
עדנה פיינרו
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לה דולצ'ה ויטה :גרסת 2013
פאולו סורנטינו מחפש את "היופי המרהיב"

> לסקירה מפורטת של הפסטיבלים
הגדולים בעולם ,אנא היכנסו לאתר
סינמטק ת"א < www.cinema.co.il
כתב העת יוצא לאור
בסיוע קרן הקולנוע
הישראלי
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2013

חזרה
לטרזינשטט
> קלוד לנצמן  -הצודק האחרון

> קלוד לנצמן ברציף תחנת הרכבת הקרובה לטרזינשטט

קלוד לנצמן ,בן  ,87מוסד בזכות עצמו ,הוא היחיד שהצליח להביא בפסטיבל קאן השנה להקרנת
סרטו החדש לא כוכבים ולא סלבריטאים ,אלא את אשתו של נשיא צרפת ואת שרת התרבות של
המדינה .כצפוי ,כשהוא עושה סרט ,זה הופך מייד להיסטוריה ,ולו רק משום שכל סרט משלו מוסיף
נדבך נוסף לקורות המאה ה– 20ועוללותיה .הסרט" ,אחרון הלא–צודקים" ,בנוי כולו סביב ריאיון
ארוך עם בנימין מורמלשטיין ,מי שהיה אחרון זקני קהילת טרזינשטט ,אותו מחנה ריכוז ששימש
גטו לדוגמא לגרמנים — כדי לחזק את טענתם הכוזבת שהיהודים מנהלים שם את חייהם בעצמם
— ולשם הזמינו נציגים מכל העולם כדי שייווכחו בכך.
שני קודמיו של מורמלשטיין בתפקיד ,יעקב אדלשטיין ופאול אפשטיין ,הוצאו להורג על–ידי
הגרמנים .הוא היחיד מבין כל זקני קהילות היהודים שמינו הגרמנים שנותר בחיים בסוף מלחמת
העולם השנייה .רבים ראו בו בוגד ,בשנת  1946הוא הועמד למשפט בצ'כיה באשמת שיתוף
פעולה עם הנאצים ,ואחרי  18חודש מול בית דין שהחמיר במיוחד בכל פסקי הדין שלו ,הוא יצא
זכאי מכל אשמה .למרות זאת ,רבים המשיכו להאמין באשמתו .כפי שמורמרלשטיין עצמו אומר
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ללנצמן בריאיון" :כולם חשבו שאנשי היודנראט עבדו עם הגרמנים,
שהיינו בוגדים ,שהצדק לא היה נר לרגלינו" (מכאן גם שם הסרט ,שהוא
גם פרפרזה במהופך על שם ספרו של הסופר היהודי הצרפתי אנדרה
שוורץ-בארט" ,אחרון הצדיקים") .גרשום שלום טען שאת מורמלשטיין
צריך לתלות ,ועובדה היא שמורמלשטיין עצמו לא דרך מעולם על
אדמת ארץ ישראל ,הגם שרצה בכך מאוד .משפטי הראווה וגורלם של
אנשים כמו רודולף קסטנר כנראה שיכנעו אותו שמוטב להישאר במקום
מושבו ,רומא ,שם הועסק כסוחר רהיטים ,ופירסם בין היתר ספר בשם
"טרזינשטט ,הגטו לדוגמא".
במהלך הסרט מספר מורמלשטיין ,שאחרי לכידת אייכמן הוא שיגר
לישראל מכתב ארוך ,שבו פירט את כל מה שידע על האיש איתו היה
בקשר רצוף במשך כשבע שנים ,בתוקף התפקידים השונים שמילא
בקהילה הווינאית ,ואחר–כך בטרזינשטט .הוא אמנם קיבל תשובה
מנומסת מישראל ,אבל איש לא חשב לנכון להזמין אותו על מנת שיעיד
במשפט ,למרות שהיה כנראה היהודי שהכיר את אייכמן טוב יותר מכל
אחד אחר.
לנצמן מצא אותו וריאיין אותו ארוכות בשנת  .1975זה היה הראשון מבין
הראיונות הרבים שמהם הרכיב בסופו של דבר את "שואה" ,אבל המפגש
עם מורמלשטיין נשאר אז בחוץ ,משום שזה לא נראה בעיניו מתאים
לטון שהוא בחר לסרט .בינתיים הלך מורמלשטיין לעולמו ב–,1989
אבל לנצמן הרגיש שאסור להניח לריאיון כזה שיישאר על המדף .הוא

חזר אליו ,עיבד אותו וערך אותו מחדש ,ערך ראיונות נוספים שאותם
התכוון לכלול בסרט ,אבל בסופו של דבר התחרט .מה שנשאר הוא סרט
באורך של שלוש שעות וארבעים דקות בו רואים את לנצמן מראיין את
מורמלשטיין ,ועוד יותר מזה — רואים את לנצמן עצמו מדבר למצלמה.
פעם הוא חקר אחרים כדי להגיע לאמת ,היום נראה שהוא יודע אותה,
ואינו זקוק לעזרת אחרים ,אלא מציג אותה בעצמו.
כל התקשורת ,בלי יוצא מן הכלל ,יצאה במאמרים נלהבים ,ולהלן
כמה מן הדברים הרבים שאמר לנצמן על הכנת הסרט ועל מה שיש בו,
שנאמרו במהלך הפסטיבל עצמו.
> מדוע לא שולב הריאיון ב"שואה"?
"שואה" הוא סרט אפי ,הטון השולט בו הוא טראגי .כאשר שומעים את
בנימין מורמלשטיין מדבר ,מבחינים מייד שזה משהו אחר .עם זאת ,אני
צריך לומר שהוא היה הראשון שריאיינתי לסרט .היה קשה מאוד לארגן
את הפגישה איתו .מי שהייתה אז אשתי ,הסופרת אנגליקה שרופסדורף,
שיש אומרים כי הייתה האשה היפה ביותר בגרמניה ,היא ששיכנעה
אותו ,רק משום שהוא חיבב מאוד נשים .הגענו מירושלים לרומא עם
הרבה ציוד לצילום והקלטה ,אבל מייד כשהגענו ,הרכב שלנו נפרץ וכל
הציוד נגנב .היינו צריכים להביא מהר ציוד נוסף מצרפת ,ובסופו של דבר
צילמנו את מורמלשטיין במשך שבוע שלם .העבודה על "שואה" הייתה
קשה ומורכבת מאוד ,בעיקר משום שהכל נבנה סביב חומרים שהסבירו

> קלוד לנצמן מראיין את בנימין מורמלשטיין ב ,1975-בביתו ברומא
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> קלוד לנצמן ליד הגרדום בתוך המצודה של טרזינשטט

את עצמם בלי קריינות רקע .אילו כללנו גם את הפרק על מורמלשטיין,
היינו מגיעים לסרט באורך של  20שעות .עם זאת ,נושא היודנראט נדון
במסגרת "שואה".
> מדוע צריך לחזור שוב אל ההיבט הכאוב הזה של פרשת נסיון ההשמדה
של העם היהודי במלחמת העולם השנייה?
הפקדתי את כל החומר הגלם שלי במוזיאון השואה בעיר וושינגטון ,והם
העבירו את כולו מפילם לעותקים דיגיטליים .אבל הם מתייחסים לחומר
כאל חומר גלם שרק חוקרים מורשים לצפות בו .לפני חמש או שש שנים
צפיתי בחלק מן הראיונות הלא–ערוכים שערכתי עם בנימין מורמלשטיין,
והייתי כולי נרעש .הרגשתי כאילו נשדדתי" .אני ערכתי את הראיונות
האלה" ,אמרתי לעצמי ,ובמקביל פירסם כתב של ה"ניו יורקר" ,ריצ'רד
ברודי ,שצפה גם הוא באותם החומרים ,כתבה שבה טען" :החומר מרתק,
אבל רק לנצמן יכול להפוך אותו לסרט" .באותו שלב החלטתי להפוך את
הריאיון הזה לסרט ,למרות שידעתי שזה לא יהיה קל.
> מורמלשטיין הוא זה שמגדיר את עצמו "אחרון הלא-צודקים" .נהוג
להתייחס למי שעמדו בראש היודנראטים השונים כאל בוגדים או לא
צדיקים .אבל הגישה למורמלשטיין בסרט היא בסך הכל אוהדת ,גם אם
הוא צריך להשיב על השאלה אם הוא רודף כוח .מה גרם לגישה הזאת?
בין היהודים לא היו משתפי פעולה במלא מובן המלה ,אם הכוונה היא
למי שהאמינו באידיאולוגיה הנאצית ,כמו משתפי הפעולה הצרפתיים,
למשל .אולי בוורשה הייתה קבוצה קטנה ,השלושה–עשר ,שכונו כך

משום שהתקבצו רחוב לסנו  .13מנהיגם היה אדם בשם גאנצוויץ ,והוא
היה באמת בוגד ומלשין .אבל הוא היה יחיד במינו .כל ראשי היודנראט
האחרים מונו על–ידי הגרמנים ,וכל סירוב פקודה פירושו היה עונש מוות.
הם ניסו להציל משהו ,הם האמינו בהיגיון הגרמני ,הם חשבו שהגרמנים
זקוקים לכוח העבודה היהודי ,ומשום כך ,אם היהודים יעבדו בשבילם,
הם לא יומתו .הם כמובן טעו ,רצח יהודים היה בעדיפות ראשונה אצל
הגרמנים .מורמלשטיין הוא בבחינת יוצא דופן .הופתעתי מכושר התגובה
המהיר שלו ,מן הידע שהפגין ומהאינטליגנציה שלו .מעל הכל ,הרגשתי
שהוא כן במלוא מובן המלה .הוא חזר הרבה פעמים על המשפט "לא היה
לנו זמן לחשוב" .ואכן ,הגרמנים שלפו כל הזמן פקודות חדשות ,כל אחת
יותר בלתי–אפשרית מקודמתה.
אחרי הרבה שעות שיחה הודה מורמלשטיין — "לא הבחנו במה שמתרחש
סביבנו" .אפילו הוא לא תיאר לעצמו מה קורה ,למרות שהיה מודע
לאכזריות ולנבזות של הגרמנים .והוא אינו משקר כשהוא אומר שלא
ידע על תאי הגז .הגירוש מטרזינשטט מזרחה אמנם היה בגדר איום
מתמיד ,אבל אפילו הם לא העלו על דעתם את האפשרות שקיימים תאי
הגזים .בירקנאו ,בעיניהם ,היה מין גירסה קשה יותר של טרזינשטט.
פיליפ מילר מגדיר זאת בצורה נפלאה ב"שואה"" :מי שרוצה לחיות נידון
לקוות" .כולם רצו לחיות.
> אנשי רוח כמו גרשום שלום ,אותו היכרת היטב ,ראו את ראשי היודנראט
באור הרבה יותר שלילי .שלום טען שאת מורמלשטיין צריך לתלות.
הכרתי היטב את גרשום שלום ,הוא היה השושבין שלי כאשר נישאתי
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לאנגליקה ,בירושלים .לא הכרתי את חנה ארנדט .שלום היה איש
עדין שלא היה מסוגל לפגוע בזבוב ,אלא אם כן נמעך בטעות בין שני
עמודים של אחד מספרי התלמוד בספרייה המדהימה שלו .כאשר אייכמן
נידון למוות ,הוא יצא נגד גזר הדין ,ובאותה נשימה דרש גזר דין זהה
למורמלשטיין ,למרות שזה עמד לדין בצ'כיה אחרי שארגונים יהודיים
האשימו אותו בשיתוף פעולה .מה הפלא שמורמלשטיין טען בהומור,
ש"שלום הוא מלומד גדול ,אבל קצת קפריזי כשמדובר בתליית אחרים".
מורמלשטיין ישב  18חודש בכלא ,בצ'כיה ,ושופטים שלא היו מבית הלל
מצאו בסופו של דבר שהוא חף מפשע .הוא היה ההיפך ממשתף פעולה.
הוא עצמו מודה שהיה לו פה גדול ושהיה לא פעם גס רוח .אבל זה גם עזר
לו לעמוד מול הלחצים של הגרמנים.
> אחת ההפתעות בסרט היא העובדה שאייכמן לא מצטייר מתוכו
כביורוקרט קטן ,התגלמות "הבנאליות של הרוע" ,כפי שחנה ארנדט
תיארה אותו ,אלא כדמות שטנית ,אנטישמי מושבע ,אלים ,ומושחת מן
היסוד.
לא עקבתי באדיקות אחרי משפט אייכמן ,אבל מאוחר יותר ,תוך כדי
העבודה על "שואה" ,הבנתי שזה היה משפט אומלל שנוהל על–ידי
בורים ,והתובע הצליח אפילו להתבלבל במיקום האירועים .לא הצליחו
אפילו להוכיח את השתתפות אייכמן באירועי "ליל הבדולח" .בן גוריון
רצה לערוך את המשפט בכל מחיר כדי להצדיק את הקמתה של מדינת
ישראל .זה היה משפט מלוכלך .חנה ארנדט ,שהיגרה מגרמניה לארצות
הברית ושמעה על הכל ממרחק רב ,פלטה הרבה שטויות בנושא הזה.
הבנאליות של הרוע ,בהקשר למשפט הזה ,היא ,אם לצטט את המאמר
של פול אטאנאסיו ב"וושינגטון פוסט" ,הבנאליות של המסקנות של חנה
ארנדט .מורמלשטיין מצא את עצמו מתעמת עם אייכמן במשך שבע שנים
רצופות .אייכמן היה רודף בצע מן הרגע הראשון ,כשמורמלשטיין עדיין
טיפל ברשיונות ההגירה של היהודים מאוסטריה :אייכמן היה שולח את
ראשי הקהילה בווינה ,ביניהם את הרב הראשי ,מורמלשטיין ,לדרוש כסף
מן האמריקאים על כל יהודי שהוא משחרר .הייתה לו קופה נפרדת של
קרן ההגירה שעמדה כולה לרשותו.
> מה הניע את אייכמן להקים גטו לדוגמא בטרזינשטט?
הכוונה הייתה להטעות את המערב ,בעיקר את ארצות הברית ,שבשנת
 1941עוד לא נכנסה למלחמה .וזה צריך היה להטעות גם את היהודים
הגרמנים — להם סיפרו על איזור מפורז ,על דירות שטופות שמש ,גבו מהם
כסף בתמורה ,ואחר–כך ,כשהגיעו לטרזינשטט ,לקחו מהם את כל היתר.
הגסטאפו הציע לאנשים מבוגרים בפרנקפורט להמיר את כל רכושם בדירת
חדר נאה שם .מזימה שטנית באמת ,שהרי בסופו של דבר טרזינשטט היה
מחנה ריכוז במלוא מובן המלה ,בלי שום הנחות .אבל צריך היה להסוות
אותו כאשר הצלב האדום דרש לבקר במקום ,בשנת .1944
> למרות הפגנת הסלחנות כלפי מורמלשטיין ,מותר להטיל ספק במוסריות
של מי שמודה מול המצלמה ב"חיבה להרפתקנות".
אני דווקא מעריך את העובדה שהוא מודה בתשוקה להרפתקנות.
רק משום שהעז לקחת סיכונים הוא הצליח להציל  120,000יהודים
מאוסטריה ,ולהעביר אותם למקומות אחרים בעולם ,והסיפורים שלו
בסרט הם שיעור היסטוריה למופת .אחת המסקנות המתבקשות מן הסרט

הזה היא ,שבשלב מסוים אין יותר מנוס ,וחייבים להיכנע ולהישמע
להוראות .עם זאת ,מורמלשטיין המשיך להילחם עד הרגע האחרון
בצוררים .כפי שהוא עצמו אמר ,הנאצים רצו להפוך אותו לבובה ,אבל
הבובה הזאת למדה למשוך בעצמה בחוטים.
> מה היו הקשיים המיוחדים בהפקת הסרט הזה?
קודם כל ,עצם העובדה שצריך היה להפיח רוח חדשה בחומר הזה ולתת
לו צורה מגובשת .אבל היו כמובן גם קשיים בנושא עצמו .אני אוהב
את הדרך שבה מורמלשטיין מגדיר את עצמו כסאנשו פאנשה ,הניצב
מול הטירוף ,ה"דון קישוטיות" של האחרים .הוא היה ריאליסט שידע
ִל ְצפות מראש את ההיגיון של הנאצים .הוא לא נתן בהם מעולם אמון.
הוא מצטט את באשביס זינגר שאמר פעם ,כי לא כל המרטירים הם
קדושים .חוץ מזה ,הסרט הוא הרבה יותר מן הראיונות משנת .1975
צילמתי חודשיים בווינה ,בפולין ,בישראל ובצ'כיה ,שהיטלר כינה "שטח
החסות של בוהמיה-מורביה" .זה היה קשה גם מבחינה טכנית וגם בגלל
הנטל הנפשי שזה יצר.
> הפעם ,שלא כרגיל ,אתה לא רק מראיין ,אלא גם שחקן ראשי .וזה בולט
מהרגע הראשון :פתיחת הסרט והצגת הנושא ,סצינה ארוכה מאוד שלך
על רציף רכבת ,מול המצלמה.
אי–אפשר היה לעשת זאת אחרת .בעיני ,פרשת טרזינשטט היא פרשה
מטורפת ,שיא של אכזריות .כשעמדתי בתחנת הרכבת בבוהוסוביצה
(העיירה הצ'כית הסמוכה למקום שבו הייתה טרזינשטט) ,הרגשתי שאני
חייב להיות זה שמציג את הפרשה .אין שום אופציה לאובייקטיביות
במקרה הזה ,לא יכולתי יותר להרגיש כהיסטוריון שמביט מן הצד .לכן
פתחתי במילים" :מי מכיר את תחנה הרכבת הזאת?" בהתחלה זה היה
לא פשוט ,לא פעם נתקפתי פחד–במה כמו טירון בתחילת הדרך .צריך
לא מעט חוצפה כדי לחשוף את עצמך ,פעם בגיל  ,50כשראיינתי את
מורמלשטיין ,ובמקביל בגיל  ,87כשצילמתי את הסרט .העלייה במדרגות
לקראת הגרדום במחנה הייתה משמעותית דווקא בגלל הגיל שלי .אילו
לא הייתה שם מצלמה ,הייתי עוצר כדי לנוח ,אבל במקרה הזה התעקשתי
לעשות את כל הדרך בבת אחת ולספר בעצמי ,במקום הזה ,איך הוציאו
להורג את שני קודמיו של מורמלשטיין ,אדלשטיין ואפשטיין .תחילה
לא התכוונתי כלל להופיע בעצמי במעמד הזה ,אבל חשתי שאני חייב
להם את זה.
> איך יגיב הקהל בישראל מול הסרט הזה ,שמבקש להשיב את הכבוד
האבוד של אלה שעמדו בראש היודנראטים במלחמת העולם השנייה?
מורמלשטיין אמר לי ,ואני בהחלט הבנתי אותו ,שאין לו הכוח הנפשי
לעמוד שוב לדין במשפט נוסף ,אחרי הניסיון הקשה שהיה לו בצ'כיה,
במשפט הראשון .הם ודאי לא הקלו בדינם של מי ששפטו ,אם לשפוט
לפי מספר גזרי דין המוות שהם הוציאו באותה התקופה .עם זאת ,אינני
חושב שהסרט יעורר הרבה התרגשות בישראל .זה מוכיח שוב ,שלא
היהודים הם אלה שהרגו יהודים אחרים ,והסרט אינו מותיר ספק לגבי
זהות הרוצחים .אני משוכנע שמורמלשטיין יזכה לקצת יותר חיבה והבנה,
ושהקטגורים שיצאו נגדו יירגעו קצת .מאוד הייתי רוצה שזה יקרה.
הביא לדפוס :דן פיינרו
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קאן
2013

כחול הוא
צבע חם
> עבדלאטיף קשיש  -סרט חמישי

> עבדלאטיף קשיש

עבדלטיף קשיש הרגיש מן הסתם בבית ,כאשר
בא השנה לקאן .יליד טוניס ,הוא הגיע לראשונה
עם הוריו ,כשהיה בן  6בלבד ,לעיר ניס הקרובה
לקאן .את כל נעוריו עשה בריביירה .הוא למד
מישחק בבית הספר הדרמטי בעיר אנטיב ,עוד
יותר קרובה לקאן ,ואחר כך הופיע על במה
במחזות של לורקה ומונה ,ובגיל  20כבר היה
במאי בפסטיבל התיאטרון היוקרתי ביותר
במדינה ,בעיר אביניון .את דרכו בקולנוע החל
קודם כל כשחקן ,בתפקיד גנב קטן ממוצא
צפון-אפריקאי בסרט בשם "תה נענע" ,ואחר
כך עבר לשחק בסרטים של במאים מוכרים
יותר כמו אנדרה טשינה ,לצד שחקנים כמו
סנדרין בונר וז'אן-קלוד בריאלי.
הסרט הראשון שביים" ,האשמה בוולטר",
עסק כצפוי במהגרים מצפון אפריקה החיים
בפאריס .למרבה ההפתעה ,הגישה הרעננה
והדרך המקורית שבה שילב בין מכמני התרבות
הצרפתית (לא במקרה מופיע וולטר בשם

הסרט) לבין עולמם השונה כל כך של בני
טוניס ,מרוקו ואלג'יר בניכר ,זיכתה אותו בפרס
הסרט הראשון הטוב ביותר בפסטיבל ונציה
בשנת  .2000ארבע שנים לאחר מכן הוא חזר
עם "התחמקות" ,אם לתרגם את שמו המקורי
של הסרט ( .)L'esquiveהפעם ההפתעה הייתה
גדולה עוד יותר ,כי בסרט הצנוע ,שצולם כולו
בפרבר פאריסאי שבו המהגרים מדברים שפה
שרק בקושי אפשר לכנותה צרפתית ,מתעמתים
יושביו עם החוק והסדר של המדינה ,אבל עוד
יותר מזה — עם השפה .למרות שאיש לא היה
מוכן להמר על סיכוייו ,זכה הסרט בארבעת
פרסי ה"סזאר" (האוסקר הצרפתי) החשובים
של  ,2004וקשיש הפך במהירות רבה לאחד
הבמאים המובילים בצרפת.
הסרט הבא" ,הגרגיר והדג" ( ,)2007תערובת
של דרמה משפחתית וסאטירה חברתית ,תמונה
רחבה ועשירה של ההגירה הצפון-האפריקאית
בעיר מארסיי ,מסתיים בריקוד מהפנט של
השחקנית חפציה הרצי ,המחזיקה קהל סועדים
רעב בקסמי הופעתה — עד שיגיעו הדגים
הדרושים להשלמת הקוסקוס המהולל שצריך
להגיש להם .שוב פרס בוונציה ועוד פעם ארבעה
פרסי סזאר ,כמו בסרט הקודם .מעמדו של קשיש
נראה איתן מתמיד.
ואז בא "ונוס שחורה" ( ,)2010הסרט היקר ויומרני
ביותר שעשה עד היום .הפקה היסטורית שחזרה
למאה ה ,19-זה סיפור אמיתי על אפריקאית בעלת
ממדי ענק ,שנוצלה בצורה מחפירה על-ידי הלבנים
שהביאו אותה מאפריקה לאירופה ,עד שהפכה
אובייקט לחקר מדעי ,ואחר כך — ליצאנית שמתה
עקב מחלת העגבת .הסרט הגיע כמעט אוטומטית
לוונציה ,אלא שהפעם נחל כישלון מחפיר
לכל אורך הדרך .שלא כמו בסרטיו האחרים,
המאוכלסים בדמויות של ממש ,לטוב ולרע ,הפעם
הוא גלש לעבר הקריקטורה וההגזמה ,וגם מעריציו
המושבעים התקשו ללכת אחריו.
עם "חיי אדל ,פרק א' ופרק ב'" ( )2013שינה
קשיש כיוון ,או אולי צריך לומר ,הוא החליט

לוותר כמעט לחלוטין על הרקע ,ולהתרכז בשתי
הדמויות הראשיות שלו .לעומת העולם הפוליטי
העשיר שהצטייר אצלו מתחת לסיפור הראשי,
העיסוק המתמיד באנשי השוליים ,במהגרים,
בתנאי החיים שלהם ובדרכי ההתבוללות שלהם
בתוך האוכלוסייה הצרפתית ,הפעם מוצא
הדמויות אינו משנה מאומה :הרקע ,ככל שהוא
קיים ,הוא רקע של מתבגרים היושבים עדיין
על ספסל הלימודים ,בין אם לקראת הבגרות או
מייד לאחר מכן .עיקר הסרט הוא סיפור אהבה,
ומי שמחפש הקשרים לסרטים הקודמים של
קשיש ,ודאי יבחין שבאחת הסצינות הראשונות
מנתחים תלמידי תיכון ,ברצינות מפתיעה,
דפים מתוך הנובלה הבלתי-גמורה בשם "חיי
מריאן" ,שחיבר אותו מאריבו ששימש את
הבמאי גם ב"התחמקות" .זהו סיפור אהבה
לסבי בין תלמידת תיכון ,אדל ,שאינה בטוחה
עדיין בזהותה המינית ,לבין סטודנטית לאמנות,
אמה ,ששערה הצבוע בצבע כחול העניק
את השם לספר המקורי .הוא סוחף ומשכנע
כל כך ,והוא נראה אותנטי ואמיתי כל כך,
ועובר עד כדי כך טוב את המסך ,עד שאפילו
הטרוסקסואלים מושבעים הוקסמו ממנו ,והוא
היה מייד עם הצגתו למועמד המוביל לקבלת
דקל הזהב ,שאכן הוענק לו ,ובצדק .בעבר
היו כאלה שהישוו את הקולנוע של קשיש
לסרטים של רנואר או פיאלה .היום ,אחרי
הסרט הזה ,הנטייה היא להשוות אותו ,בשל
העבודה המדהימה שלו עם השחקנים ,הרבה
יותר לסרטים של ג'ון קאסאבטס או מייק לי.
המצלמה בסרטיו מוחזקת רוב הזמן ביד ,אבל
אינה יוצאת במחולות פרועים ,הוא מצלם הרבה
מאוד חומר (מספרים שלסרט החדש היו לו 750
שעות של ראשס) ,הוא עקשן ,אינו מוותר ,זקוק
לזמן כדי להחליט ,וסרטיו הם בדרך כלל הרבה
יותר ארוכים מן הרגיל .הסרט החדש נמשך לא
פחות מ 3-שעות ,אבל כנראה שהפעם קשיש
לא נתקל בהתנגדות מצד המפיצים ,שלדבריו,
תמכו בו לכל אורך הדרך.
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והנה קשיש ,מדבר בפסטיבל קאן:
הסרט מבוסס פחות או יותר על רומאן גראפי בשם "כחול הוא צבע
חם" של ז'ולי מארו .אני משתעשע כבר הרבה זמן ,מאז שעשיתי את
"התחמקות" ,ברעיון לעשות סרט על מורה לצרפתית המאוהבת
בתיאטרון .רציתי מאוד לעשות סרט על דמות נשית שמחויבת בכל
נשמתה למקצוע שבו היא עוסקת ,ומבקשת להעביר את ההתלהבות שלה
גם לאחרים .עם זאת ,המורה הזאת חייבת לשלם ביוקר על ההתלהבות
שלה — בחייה הפרטיים ,בקשריה הרומנטיים ,ובתנאים שבהם היא חיה.
פגשתי לא מעט מורים מן הסוג הזה כאשר הכנתי את "התחמקות",
והתרגשתי מאוד לראות את המסירות שלהם למקצוע .כל אחד זוכר איך
מורה בבית ספר לקח אותנו לסרט או דירבן אותנו לקרוא ספר ששינה
את חיינו .זה צריך היה להיות נושא הסרט שלי ,אבל בסופו של דבר הוא
לא יצא לפועל .כשנתקלתי בספר של ז'ולי מארו ,על אהבה ממכרת וללא
ְמ ָצרים בין שתי נשים ,במקביל לשלבים הראשונים שעוברת אחת מהן
בדרך להיות מורה ,מצאתי דרך לחבר בין שני הפרויקטים.
> תחושת הייעוד תופסת מקום חשוב אצל שתי הגיבורות — אחת רוצה
להיות אמנית ,השנייה רוצה להיות מורה.
לדעתי ,תחושת הייעוד הזאת מאוד לגיטימית ומכובדת ,במיוחד משום
שאף אחת מהן אינה מחפשת דרך החוצה מן האלמוניות .מדובר בייעוד
שאין בו מימד אנוכי כלשהו .אני מלא הערצה למורים שכל מטרתם
בחיים היא לקדם את התלמידים שלהם .זה הופך לחלק בלתי-נפרד מן
החיים שלהם ,זה הסיפוק העיקרי בחייהם.
> הסרט שלך הוא בראש וראשונה סיפור אהבה בין שתי נשים.

כדי לספר סיפור אהבה בין שתי נשים צריך לעבוד עם שתי שחקניות
שמוכנות ללכת כל הדרך איתך .זאת עבודה שמעוררת אותי ,והיא הופכת
בהדרגה לחלק החשוב ביותר בקריירה הקולנועית שלי .לא פעם אני
שואל את עצמי ,מה היה חלק המעניין ביותר בתוך הנובלה הגראפית
הזאת ,מה הצית בי את הרצון להעביר אותה אל הבד .האם היו אלה
הדימויים המצוירים של הגוף הערום? אולי .אני חייב להודות שאין לי
תשובה לשאלה הזאת.
> איך בחרת את שתי השחקניות ,לאה סיידו ואדל אקסארקופולוס?
פגשתי קודם את לאה סיידו ,כדי להציע לה את תפקיד אמה .מצאתי בה
את היופי הפנימי של הדמות ,את האופי שלה ,את החירות והפיקחות
שמאפיינות אותה .אבל מה ששיכנע אותי יותר מכל בפגישה הראשונה
בינינו היה הערנות החברתית שלה .יש בה מודעות סוציאלית ,יש לה
התחייבות חברתית אישית שדומה מאוד לשלי .בשנה שחלפה בין הרגע
שבו בחרתי בה לתפקיד לבין סוף הצילומים יכולתי להיווכח עד כמה
הדמיון הזה גדול .חשבתי גם שיש בה משהו שאפשר להגדיר כמעט
כ"נשמה ערבית" .מאוחר יותר סיפרה לי ,שיש לה אחים חורגים שהם
ערבים למחצה .לאה מודעת לחלוטין לכל מה שקורה סביבה בכל
אחד מימי חייה .זאת ,במידה רבה ,הדרך הטובה ביותר להתמודד עם
המכשולים שהחיים מציבים לפניך .יש בזה משהו שקשור לנדודים ,משהו
תּוב" .בעיני ,הכל מתחיל מזה.
"מ ְּכ ּ
מלנכולי שאנחנו מכנים ַ
> ומה עם אדל אקסארקופולוס?
לתפקיד שלה ארגנו מבחן שחקניות המוני ,אבל בחרתי בה ברגע שראיתי
אותה .הזמנתי אותה להצטרף אלי לארוחת צהריים במסעדה .הא הזמינה טורט

> לאה סיידו ואדל אקסארקופולוס ב"אדל ,פרק א' ופרק ב'"
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לימון ,וברגע שראיתי אותה אוכלת ,אמרתי לעצמי ש"זאת היא" .הדרך שבה
הניעה את השפתיים ולעסה ...הפה שלה הוא חשוב מאוד בסרט — למען הדיוק,
הפיֹות של שתי השחקניות היו חשובים במיוחד ,וזאת בשל סיבות אנושיות
ִּ
לגמרי .באמצעותם מעוררים רגשות ותחושות .יש תמיד משהו בפנים שמרגש
אותנו ,הפה ,האף ...בעיני ,זאת ההתחלה של כל מערכת יחסים.

משבר הפרידה והריקנות שבעקבותיו ,הבדידות של אהבה שאיננה ,אלה
תחושות שכולנו מטיבים להכיר .כולם מודעים לקיומו של הכאב הזה ,אף אחד
אינו יכול להסביר אותו ,אבל מה שמעניין אותי זאת העובדה שלמרות הכאב,
החיים בכל זאת נמשכים .זה מה שמעורר בי התפעלות אצל אדל — למרות
הצער היא ממשיכה בדרכה כדי למלא את המשימה שלקחה על עצמה.

> מדוע שינית את שם הגיבורה בספר מקלמנטין לאדל?
קלמנטין הפכה לאדל כי רציתי להשתמש בשם של השחקנית .זה לא
הפריע לה ,זה אפילו עזר לה להזדהות עם הדמות ,וזה עזר לי להזדהות
איתה .זה גם עניין של צליל השם .אדל ,אמה ,לאה ,יש בשמות האלה
משהו אוורירי ,עדין .כך לפחות זה נראה לי .ובנוסף לכך ,פירוש המלה
אדל בערבית הוא "צדק" ,וזה מצא מאוד חן בעיני.

> הבדידות שנובעת מכאב הלב מחזקת בסופו של דבר את האומץ — עוד
נושא שחוזר בסרטים שלך.
אני מעריץ את האופי של אדל .היא אשה משוחררת ,אמיצה ,מסורה וחזקה.
היא אינה חושפת ולו פעם אחת את שברון הלב ,ואינה מניחה לו להשפיע
על עבודתה כמורה .בכל פעם שאני מגלה אומץ לב כזה באחרים ,אני עומד
משתאה .אישית ,אינני חושב שניחנתי באומץ לב כזה ,אבל אני מאמין בו.
אני מגלה לא פעם תופעה כזאת אצל נשים צעירות ,וזה מזכיר לי — לא
שאני רוצה להשוות את עצמי אליו — את מאריבו ואת "חיי מריאן" שהוא
כתב אבל לא סיים ,אותו סיפור על יתומה נחושה ואמיצה שאינה נכנעת
למכשולים אשר עומדים בפניה .יש דמיון גדול בינה לבין אדל.

> צדק חברתי הוא מרכיב חשוב בסרטים שלך .האם אפשר לומר שבמקרה
הזה הוא בא לידי ביטוי בהבדלי המעמדות שבין שתי הנערות?
אכן ,זה אחד הנושאים שחוזרים שוב ושוב בסרטים שלי .זאת כמעט
אובססיה .מה זה הבדל במעמדות חברתיים? אולי זאת הדרך שלי לחוש
את הדופק של העולם שאליו אני שייך ,וגם אדל שייכת לו ,מעמד
הפועלים .אמה באה מהאליטה האינטלקטואלית והאמנותית .כל אחת מן
הגיבורות שלי כלואה בתוך המעמד שלה .הבעיות שיש ביניהן ,וגורמות
לפרידתן בסופו של דבר ,נובעות כולן מתוך הבדלי המעמדות ,משום
שההבדל הזה הוא שמעצב את השאיפות האישיות של כל אחת מהן.
ליחסי ההומוסקסואליות אין קשר לכך — בשני צידי המתרס החברתי
מוכנים היו לקבל אותם במידה של סובלנות.
> מדוע בחרת לטפל בהומוסקסואליות כאילו מדובר ביחסי אהבה רגילים,
למרות חוסר הסובלנות שהחברה לא פעם מגלה כלפיה?
אין לי שום דבר מיליטנטי לומר על הומוסקסואליות .לא ניסיתי למצוא
הגדרה ליחסים האלה ,ולא חשבתי אף פעם ,במהלך ההסרטה ,שזה צריך
לשנות משהו משום שמדובר ביחסים בין שתי נשים .הרגשתי שהסרט
שלי עוסק בזוגיות .איני רואה מדוע צריך היה לדבר באופן מיוחד על
הומוסקסואליות ,מה עוד שהדרך הטובה ביותר לעשות זאת היא להתייחס
לזה כמו לכל סיפור אהבה אחר ,עם כל היופי שיש בו .והאמת היא,
שלאחר שהשלמתי את הסרט חשבתי שעצם העובדה שאני עצמי ממוצא
ערבי עשוי לעזור לצעירים המתקוממים היום בטוניס .שם מהפכה אינה
ראויה לשמה אם אינה מכילה בתוכה גם מהפכה ביחס למין.
> סצינות המין הנועזות מאוד נועדו להמחיש את מערכת היחסים בין שתי
הגיבורות שלך .איך ניגשת אליהן?
מה שרציתי ,בסצינות האלה ,הוא לצלם את מה נראה בעיני יפה .ניסיתי
להתבונן בהן בעין של צייר או פסל .השקענו הרבה מאוד זמן בתאורה כדי
להבטיח שהתוצאה תהיה אסתטית .מכאן והלאה ,הכוריאוגרפיה הבלתי-
נמנעת של הגופות העירומים השתלטה על הסצינה .הרגשנו שאנחנו צריכים
לדאוג כל הזמן לאסתטיקה מבלי לפגוע בלהט המיני .עשינו הרבה נסיונות
ודיברנו הרבה בינינו ,אבל זה לא הוביל לשום מקום .מדברים הרבה בזמן
הצילומים ,אבל מה שנאמר שם הוא בסך הכל חשוב פחות ,כי מנסים לתת
מימד אינטלקטואלי ְלמה שבמציאות הוא בעיקרו אינטואיטיבי.
> הבדידות הרומנטית באה בסרט בעקבות האהבה הלוהטת.

> כל הגישה הקולנועית שלך נועדה ,כך נראה ,להשיג מישחק טבעי ככל
האפשר מן השחקניות שלך .איך הצלחת במשימה?
חשוב שכל מה שהתמונות מראות יהיה טבעי ככל האפשר .זהו תהליך שבו
צריך להשתדל להגיע קרוב ככל האפשר לאמת ,לעבור את שלב המישחק
ולהגיע לאמת של הדמות ,גם אם ברור לחלוטין שהמישחק יהיה תמיד שם.
> זה צריך להיות קשה במיוחד בסצינות קבוצתיות ,כאשר נדמה כאילו
הדיאלוגים מאולתרים.
בכל הסצינות הקבוצתיות האלה ,הדיאלוג כתוב מראש בקפדנות רבה.
אני מנסה — אם כי אינני חושב שהצלחתי עד היום במלוא מובן המלה —
לא לקבוע מראש את הקצב .אני מנסה למצוא את הקצב הנכון תוך כדי
הצילומים ,מה עוד שאני מתקשה למצוא את הקצב הנכון בשעת הכתיבה של
התסריט ,אפילו במה שנוגע למבנה העלילה עצמה .אני משתדל ,על במת
הצילומים ,להשתחרר מן החובה להיצמד לעיקרון שצריך להישאר נאמן
לתסריט בכל תנאי .אני מעדיף להיות פתוח ְלמה שאחרים אומרים לי ,ולא
להיצמד ְלמה שכתוב .לכן ,בסצינות מן הסוג הזה ,הכל פתוח .שורות נעלמות
לא פעם ,והכתיבה נמשכת תוך כדי הצילומים .אבל נוח לי מאוד עם הסצינות
האלה ,הן מתהוות מחדש שוב ושוב כדי לאפשר לשחקנים להגיב זה לזה.
> עכשיו ,כשהסרט הושלם ,מה אתה מרגיש שהוא נתן לך?
לא מצאתי באמצעותו שום תשובות .להיפך ,זה הוסיף למטען השאלות
והספקות שיש לי בכל מה שקשור לכוח המניע של האשה .אבל יש לי
הרגשה שיום יבוא ואני אמצא את התשובות.
> האם זאת הסיבה שבשם הסרט יש כותרת משנה האומרת "פרק א' ופרק ב'"?
מדובר בפרק ראשון ושני משום שאין לי מושג מה קורה אחר כך .הייתי
שמח לשמוע מאדל מה עתיד לקרות.
> האם אדל היא עבורך כמו אנטואן דואנל בשביל טריפו?
אני מודה שחשבתי על משהו כזה.
הביאה לדפוס :עדנה פיינרו
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קאן
2013

להחזיר את
הכבוד האבוד
> אלכסנדר פיין מטייל בנברסקה

> אלכסנדר פיין

עוד בימים שאחרי "דרכים צדדיות" ,כאשר שאלו את אלכסנדר פיין מה
הסרט הבא שלו ,הוא נהג להשיב שהוא עובד על תסריט בשם "נברסקה"
שנשלח אליו משום שהוא עצמו יליד המדינה הזאת .הכותב היה תסריטאי
מתחיל ,בוב נלסון .פיין עצמו ,שנישא אז על גלי ההצלחה ,חזר והכריז
כמה פעמים על כוונתו לעשות את הסרט ,אבל בסופו של דבר יצא לו
"היורשים" עם ג'ורג' קלוני .עוד כמה שנים עברו ,והנה "נברסקה" בכל
זאת הגיע אל הבד .מצולם בשחור–לבן ,הרחק מן העיר אומהה ,שם נולד
פיין עצמו ,אי–שם באיזור החקלאי הנטוש והעזוב של המדינה ,עם שחקן
קשיש שכולם הכירו כל חייו כשחקן משנה שהתמחה בתפקידי נבלים
ומופרעים ,ברוס דרן ,והפעם — בתפקיד הראשי .מאחר שמדובר בפיין,
היה ברור לכל שהסרט יהיה אנושי ,אולי אירוני אבל עם הרבה חמלה,
סרט שבכל מקרה יהיה נעים לראותו .הקירבה לדרן הייתה אולי פחות
מפתיעה למי שעקב אחרי הקריירה של פיין וזכר שבחר לסרטו הראשון,
"האזרחית רות" ,את בתו של דרן ,לורה ,שהייתה מזוהה באותה התקופה
דווקא עם סרט של דייוויד לינץ' .ולורה אכן הגיעה למסיבת העיתונאים

בפסטיבל קאן ,כדי לחזות בניצחון הגדול של אביה ,שזכה לא רק בתפקיד
חייו ,אלא גם בפרס המישחק של הפסטיבל ,שהיה ראוי לו בלי כל ספק.
"נברסקה" הוא סרט מסעות ,ז'אנר חביב על פיין ,אבל עוד יותר מזה
הוא סרט על מערכת היחסים בין אב לבנו ,שמתהדקת דווקא בנסיבות לא
סבירות .האב ,וודי גראנט ,חי בעיירה שכוחת–אל בשם בילינגס במדינת
מונטנה .הוא אי–שם בסוף שנות השבעים לחייו ,מפסידן שלא זכה
מעולם למאומה ,וספוג אלכוהול שלגם בשפע כל חייו כדי לשכוח את
מגבלותיו .עכשיו הוא בפנסיה ,משגע את אשתו ואת שני בניו ,על גבול
מע ֶבר לגבול הזה ,ובתמונה הראשונה בסרט הוא
הסניליות ,ואולי אפילו ֵ
נראה צועד בצעדים מהוססים של איש זקן בשולי כביש מהיר ,מכוניות
חולפות במהירות לידו ,עד שרכב משטרתי עוצר ,והשוטר שואל אותו
באירוניה מהולה ברחמים לאן הוא חושב שהוא הולך .הוא משיב שפניו
מועדות לעיר לינקולן במדינת נברסקה ,שם הוא מתכוון לגבות את פרס
מיליון הדולר שמגיע לו .בנו הצעיר ,שבא לתחנת המשטרה כדי לאסוף
אותו ,מנסה להסביר לו שאותה פיסת נייר שהוא מצא בשבועון ישן אינה
יותר מפרסומת זולה ,ובוודאי לא תעודה המזכה אותו במיליון דולר ,אבל
במוחו המתפורר של וודי ,זה הסיכוי האחרון שיש לו להחזיר לעצמו את
כבודו האבוד ,בעיני עצמו ובעיני משפחתו ,ושום דבר לא ימנע ממנו
לגבות את הכסף שלו .מאחר שרשיון הנהיגה שלו נפסל מזמן ואשתו
מסרבת לצאת למסע של מאות קילומטרים רק כדי להרגיע אותו ,מחליט
בנו להקדיש לאביו סוף שבוע ,לקחת אותו ללינקולן ,ובדרך לעבור דרך
עיירת הולדתו ,שם מארגנים מסיבה משפחתית שבה התקבצו כל אחיו
של וודי ,אותם לא ראה כבר שנים.
הסרט כולו מתאר את המסע המשותף של האב והבן ,את הפגישה
המשפחתית על כל דורותיה ,ואת הטיפוסים שצצים מן העבר לשמע
החדשה המרעישה שוודי זכה במיליון ,והוא מסתיים בחזרה של השניים
הביתה ,חזרה מופלאה כשבדרך משיב הבן לאביו את הכבוד שאבד לו,
ואולי לראשונה בחייהם הם באמת מרגישים כאב ובנו .סרט קטן ,צנוע,
מדויק ונוגע ללב ,עם אוסף דמויות שהן לא רק ציוריות ,אלא גם אמיתיות
עד כאב .מעל כולם ,ברוס דרן ,בתפקיד וודי ,ספק סנילי ,ספק פיקח,
מרגיז ,מגוחך ,מעצבן ,נוגע ללב ,שערותיו מתעופפות ברוח ,מבטו בוהה
סביבו ,ולפתע נעשה בהיר וצלול ,בתפקיד חייו שכמוהו לא זכה לקבל לכל
אורך הקריירה הארוכה שלו .הוא בא לפסטיבל כדי להיות נוכח במסיבת
העיתונאים שבה חגג את נצחונו האישי ,אבל כאשר הוזמן לשוב לקאן,
מע ֶבר
כמה ימים לאחר מכן ,כדי לקבל את הפרס ,ויתר ,כי טיסה שנייה אל ֵ
לאוקיינוס האטלנטי תוך שבוע הייתה כנראה מעמסה גדולה מדי.
אבל כשהיה שם ,בתום ההקרנה ,הוא הופיע על הבמה ,יחד עם אלכסנדר
פיין ועם כמה מחבריו האחרים לצוות השחקנים ,ולהלן מסיבת העיתונאים
שבה השתתפו .השאלה הראשונה מופנית ,כצפוי ,לבמאי אלכסנדר פיין.
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דרן :שוב ,שאלה שגם אני לא ציפיתי לה .כשקראתי את התסריט ,ידעתי
שאני צריך לקפוץ עליו מהר ,אבל פיין הקדים אותי ופנה אלי .מאז
שהצטרפתי אליו הלכנו יחד שמונה או תשע שנים ,וזה כבר הפך למסע
מלנכולי בזכות עצמו .ואז כשאני חושב על העובדה שזכיתי לעבוד בעבר
עם במאים נפלאים ,מדאגלס טרומבול ,דרך היצ'קוק ,פרנסיס קופולה,
קוונטין טרנטינו ,ועכשיו ,עם פיין ,נדמה לי שמה שצריך זה נכונות מצד
השחקן לקחת סיכונים .לעבוד עם איליה קאזאן זה תמיד סיכון .ואותו
דבר הייתי אומר על עבודה עם פיין.

> ברוס דרן וויל פורטה ב"נברסקה"

> מדוע בחרת לצלם את הסרט בשחור-לבן?
פיין :קשה לומר שזו שאלה שלא ציפיתי לה .זה רק משום שבעיני דמיוני
הצטייר הסרט הזה בשחור-לבן .זה נראה בעיני הדבר הנכון ביותר.
האמת היא ,שתמיד רציתי לעשות סרט בשחור-לבן ,וחבל לי שזה עבר מן
העולם לא בגלל סיבות אמנותיות ,אלא בגלל שיקולים מסחריים .כי אין
יפה יותר מצילום שחור-לבן .והסיפור הצנוע והרציני הזה נראה כאילו
הוא מבקש להצטלם בשחור-לבן ,אלה כאילו הגוונים שבהם מתנהלים
חיי אנשים האלה.
> כל הסרטים שלך מצטיינים בהומור מריר-מתוק ,אבל כאן נוסף גם מימד
של מלנכוליה .האם התכוונת להעיר משהו גם על אמריקה של היום ,על
המצב הכלכלי העגום ,על ערים גוועות והולכות ,על אנשים המאבדים את
מקורות פרנסתם?
פיין :סרט נעשה בתקופה שבה הוא נעשה .אני קיבלתי את התסריט
לפני תשע שנים ,ומה שקסם לי הוא השילוב של הומור ומלנכוליה ,זה
הסגנון שחביב עלי ומתאים לי .התסריטאי כתב על משהו שקשור בניסיון
החיים שלו ,משהו שהכיר בעצמו .אני רציתי שהסיפור ישקף גם את
מה שמתרחש בחברה בימינו ,ולכן לקח לי זמן עד שהתיישב ומצא את
הטון הנכון .אני יכול אפילו להתיימר ולומר שזהו סרט שמשקף עידן של
משבר כלכלי ,ולכן צולם בשחור-לבן,
> תוכל לפרט קצת יותר בנקודה זו?
פיין :סיימתי את הסרט לפני שבוע בלבד ,כך שאפשר לומר שאני לומד
להכירו מתוך השאלות האלה .כמו שאמרתי ,סרט משקף את התקופה
שבה הוא נעשה ,ולכן ישנם דברים ,כמו השלט הזה שלא אני שמתי אותו
במקום ,הוא היה שם ,אבל ישנם דברים שאני הוספתי ,כך שזה שילוב
של כל הדברים ביחד .הכוונות שלי יחד עם מה שהאל זימן בדרכי ,אלוהי
הקולנוע ,אני מתכוון.
> ברוס דרן ,מה המיוחד בתפקיד הזה ,והאם יש משהו משותף בתפקידים
שמילאת לאורך הקריירה הארוכה שלך?

> עד כמה התפקיד הזה הוא אישי ,מבחינתך?
דרן :לי לא היו יחסים של ממש עם אבא שלי .בסוף הסרט הזה מצאתי
את אבי .וזה הוא .כלומר ,גיליתי את אבא שלי דרך דמותו של האב
שגילמתי בסרט .וההבדל בין הבמאים שעבדתי איתם לבין אלכסנדר הוא
שהאחרים דוחפים אותך בכוח לקצה ,ואתה נאלץ לקבל את ההחלטות
המסוכנות בעצמך ,ומרגיש לפעמים כאילו אתה צד פרפרים שבורחים
לך בין האצבעות .אבל פיין יורד עמוק לתוכך ,ומעלה אותך למעלה
בזרועותיו ואומר לך :נו ,ומה הלאה ידידי?
> מר פיין ,אולי תוכל להרחיב על שיטת העבודה שלך עם השחקנים.
התוצאות הפעם באמת מדהימות ,וזה נכון שלא רק ברוס דרן עושה כאן
את תפקיד חייו.
פיין :פשוט מאוד ,אני מבקש מהם לעשות דברים מסוימים והם עושים
אותם ,ואז אני מבקש מהם לחזור על אותו דבר אבל יותר מהר והם
עושים גם את זה ,וזה הכל .אבל האמת היא שאני עובד עם שחקנים
נפלאים ,אבל אולי בכל זאת כדאי לשאול את ברוס.
דרן :יש הבדל בין לבקש שחקן לעשות משהו לבין לומר לשחקן לעשות
משהו .פיין מבקש ממך לעשות משהו ונותן לך לנסות ,ואז הוא בוחר מה
שנראה בעיניו .אין באמצע העבודה שיחות .היו לנו שיחות אינסופיות
לפני הצילומים .בעת הצילומים הוא מניח לך לעבוד ,ולא מפריע לך.
עבדתי פעם עם היצ'קוק ,שאמר לי" :אני עובד איתך כי אתה משעשע.
יש לי במשרד המון חומר שצילמתי ,ומתוכו אני יכול לבחור מה שמתאים
לי יותר ,אבל חסר לי שם מימד מבדר ,לכן מה שאני צריך ממך הוא
בידור" .אלכסנדר לא נושא נאומים ולא נותן הסברים ,הוא פשוט מניח
לך לעשות מה שבא לך .ויש לך מספיק תמיכה מצידו ומצד כל האנשים
שנמצאים על הסט ,כולל המפיקים .אתה מרגיש כל כך מוגן עד שאתה
פשוט לא פוחד להסתכן.
פיין :עבדתי עם שני מקצוענים ותיקים ומנוסים מאוד ,ברוס דרן וג'ק
ניקולסון ,בילינו יחד הרבה ימים ,לפני הצילומים ,דיברנו על המון
דברים חוץ מאשר על הסרט .ואז ,בזמן הצילומים ,הכל זרם בלי בעיות.
זה היה תהליך שכזה.
> אותה שאלה מופנית לאנג'לה מקיואן ,המגלמת בסרט את חברת
הנעורים של וודי גראנט ,אל ג'ון סקוויב ,המגלמת את אשתו ,ואל ויל
פורטה ,המגלם את בנו.
מקיואן :פיין מביים בלי לתת לך את ההרגשה שהוא מביים .הוא נמצא
שם והוא מעלה הצעות ,ונותן לך להרגיש כאילו היו אלה רעיונות שאתה
הצעת לו ,אבל למעשה אלה הרעיונות שלו .גם הרגשת הביטחון שברוס
דיבר עליה היא בדיוק גם מה שאני הרגשתי .חשבתי לעצמי ,אם אני
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נופלת ,הוא תמיד יהיה שם כדי לבלום את הנפילה שלי.
סקוויב :זו הפעם השנייה שאנחנו עובדים יחד ,אלכסנדר ואני .קשה
להסביר איך נוצרים היחסים האלה ומתי הם מקבלים צורה .הוא אף פעם
לא אמר לי מה לעשות ואיך לקרוא שורה .כל מה שהוא אמר זה" :צאי
לדרך ,ואחר כך נראה".
פורטה :לגבי ,כל העבודה בסרט הייתה הפתעה מרתקת ,כי מי שלקח
כאן סיכון זה פיין .כל הניסיון הקודם שלי מסתכם בקומדיות מטורפות,
וכלל לא נמניתי עם החבורה המכובדת הזאת .בשבילי זה היה ניסיון
מאלף ומענג.
> מר פיין ,עשית בעבר סרט מסע פופולרי מאוד כמו "דרכים צדדיות",
וגם הפעם זה סרט מסע .האם התייחסת אליו בצורה שונה ,בגלל אופיו
המשפחתי?
פיין" :דרכים צדדיות" נעשה לפני שנים רבות .האמת היא שהתסריט
של "נברסקה" הובא אלי כבר אז ,אבל עייפתי כל כך לצלם ממכוניות
נוסעות עד שלא הייתי מוכן לעוד סרט שעיקרו מסע ברכב .לכן שמתי
את התסריט בצד וחיכיתי שיבשיל אצלי .כדי לענות בכנות ולתת תשובה
מספקת על השאלה הזאת אני צריך לחשוב עליה קצת יותר ברצינות.
כל מה שאני יכול לומר כבר עכשיו הוא ,שמדובר בשני סיפורים שונים.
גם הסגנון החזותי שונה .הרגשתי שסיפור כמו "נברסקה" ,עם הגוון
המלנכולי והרציני שבו ,אינו יכול להצטלם כמו "דרכים צדדיות" ,שהיה
יותר עשיר ויזואלית ופחות רומנטי.

מקריאתו הראשונה הוא הצליח להעביר יושר ,מתיקות ופגיעות שחיוניים
לדמות שהוא מגלם .בחיים יש לו מין כנות ישירה שכזו שנראתה לי
במקום הנכון ,וכאשר הרכבתי יחד עם המלהק את הצוות שמגלם את
המשפחה ,חשבנו שהוא וברוס דרן עשויים להוליד מישהו מעניין כמוהו.
> מר דרן ,מתי הופעת לאחרונה בתפקיד ראשי בסרט?
דרן :האם במלה "לאחרונה" אתה מתכוון לסרט שחזה בו בן תמותה?
הייתי אומר שזה היה לפני כעשרים וחמש שנים .זה ,מבלי להביא
בחשבון את "הגבר שנשאר אחרון" עם ברוס ויליס ,אבל כשאתה משחק
מול ברוס ויליס ,אתה תמיד מרגיש כשחקן משנה ,אם כי הוא אדם נפלא.
כן ,לדעתי כבר עברה רבע מאה מאז ,ולכן ,כשפיין פנה אלי ,למרות
גילי המופלג (דרן הוא היום בן  )77הייתי מאושר ונפעם .אני טיפוס
של רץ ,וכל חיי הייתי כזה ,ותמיד חשבתי שסרטים ושואו ביזנס הם
כמו מרתון .אף אחד לא חושב על מירוץ עד שהוא לא עובר לפחות את
מחציתו ,ואני כבר הייתי קרוב לקו הסיום כשהגיעה הפנייה מאלכסנדר
פיין ,וכשנפגשנו ,ידעתי שיש לנו חזון משותף .שני דברים שונים בסרט
הזה מכל הסרטים שבהם שיחקתי בעבר :אין מלה אחת בדיאלוג שאינה
כתובה בתסריט ,ואין אילתור שאני הוספתי ,אלא אם כן הוא הכתיב
אותו .אני שחקן שאוהב לשבת בסט ולא להסתגר בטריילר שלי ,אבל
חיכיתי בסבלנות לקריאה של פיין ,שיזרז אותי להיכנס לסצינה ,וכמובן
שנהניתי מפרטנרים נפלאים ומקצועיים ,כל אחד מהם .אני מניח שג'ק
ניקולסון הוא הפרטנר הכי טוב שהיה לי מעולם ,אבל ויל פורטה ממש
נושף בערפו .הוא נתן לי כל כך הרבה תמיכה ,והיה כל כך קרוב אלי במשך

> יש משהו ,בסרט שלך ,שמזכיר את "הצגת הקולנוע האחרונה" של
בוגדנוביץ'.
פיין :צפיתי ב"הצגת הקולנוע האחרונה" תוך כדי ההכנות לצילומים ,כמו
שצפיתי יחד עם הצלם שלי בכמה סרטים אחרים בשחור–לבן ,מתקופה
יותר מאוחרת ,לא בסרטי סטודיו ישנים ,אלא בסרטים משנות השישים
והשבעים ,וייתכן שהסרט של בוגדנוביץ' מזכיר במשהו את הסרט הזה,
כי גם הוא מתאר חיים עגומים במקום מרוחק ומבודד ,עם ניחוח של
התיישנות .יש כאן איזה דמיון .במידה מסוימת זה מזכיר גם את "ירח
של נייר" ,סרט אחר של בוגדנוביץ' ,שאני צופה בו לפחות אחת לשנה.
> לעובדה שבחרת בשחור–לבן היו בוודאי השלכות תקציביות ,משום
שסביר שההכנסות הקופה יפחתו.
פיין :את זה אי–אפשר עדיין לדעת ,אבל היו לי לא מעט שיחות עם
האולפן ,במקרה זה "פאראמונט" ,על צמצום התקציב .בסופו של דבר
הסרט עלה קצת יותר משחשבנו ,אבל בכל זאת זה היה בהיקף מתקבל
על הדעת שיכולתי להרגיש איתו בנוח ולדעת שאני יכול לעשות סרט
מכובד .הם אמרו לי שהם באמת מעוניינים לחסוך ככל שניתן ,אבל
בסופו של דבר הגענו לנקודת הסכמה ולאיזון בינינו .פיטר בוגדנוביץ'
טען ,שכבר כאשר עשה את "הצגת הקולנוע האחרונה" ואת "ירח של
נייר" הוסבר לו שהאולפנים מתקשים להשקיע בסרטים בשחור-לבן ,לא
משום שהם מתנגדים לכך עקרונית ,אלא בגלל ההסכמים שיש להם עם
רשתות הטלוויזיה ,שדורשות רק סרטים בצבע .וזה נכון עד היום.
> הליהוק של ויל פורטה מפתיע.
פיין :לא הייתי חושב עליו לעולם ,אבל הוא עשה מבחן בד מצוין! כבר

> ברוס דרן ואלכסנדר פיין בצילומי "נברסקה"
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> ברוס דרן וג'ון סקויב ב"נברסקה"

כל השבועות האלה ,וזה לא היה קל לו ,כי הוא הרגיש את עצמו כנטע
זר ,בגלל הרקע המקצועי שלו ,שהיה שונה כל כך מזה של כל שאר חברי
הצוות .אם הייתי יכול לשדך אותו עם לורה ,זה היה זיווג מושלם בעיני
(לורה היא בתו של ברוס) ,כי בסוף הסרט הרגשתי כאילו הוא הבן שלי!
> מר פיין ,האם תוכל להרחיב על סגולותיו של מר דרן כשחקן ,ואילו
סרטים הרשימו אותך במיוחד?
פיין :הסרט שאני זוכר יותר מכל הוא "השיבה הביתה" .הוא גילם שם
את האיש הרע שבסיפור ,אבל עשה את זה עם כל כך הרבה חמלה
והבנה ,עד שהיה בסופו של דבר הדמות הנוגעת ללב יותר מכל האנשים
בסרט .אני אוהב שחקנים שיכולים להיות נבזיים ומרגשים בעת ובעונה
אחת .סגולות? — הוא לומד את הדיאלוגים שלו ,עם כל סימני הפיסוק.
אני רק מתבדח ,כמובן .העיקר זה מי הוא האדם .כל אחד יכול לשחק,
אבל השאלה היא מה הוא מסוגל להביא איתו כבן אדם וכאישיות .ברוס
חילק לי כאן מחמאות בנדיבות רבה ,ועל כך אני אסיר תודה לו .אבל
הדבר שעליו אני מודה לו יותר מכל הוא ,שהוא נתן בי אמון .הוא לקח
על עצמו את הג'וב הזה לא רק בגלל מה שהתסריט היווה לגביו ,אלא גם
הודות לי והודות לכך שהוא האמין בי .וזו מתנה אדירה ששחקן מסוגל
להעניק לבמאי .בסופו של דבר אני מסתכן פחות ממנו ,כי אני לא חושף
את עצמי לקהל ,אני נמצא מאחורי המצלמה .אני לא צריך להראות את
עצמי כלל ,הכל מוטל על השחקן המתערטל לפני הצופה .התנסיתי בכך
עם בתו ,לורה ,לפני שבע–עשרה שנים ,בסרט הראשון שלי" ,האזרחית
רות" ,ועכשיו אני חוזר ועובר אותו ניסיון עצמו עם אביה .שני הדרנים
יעשו בדיוק מה שאתה מבקש מהם לעשות .לורה שאלה אותי לפני כמה
ימים ,איך זה היה לעבוד עם אבא שלה ,ואני עניתי לה בדוגמא מהסרט:
הוא צריך היה להיכנס למכונית ,והדבר היחיד שביקשתי ממנו הוא

לשים את עצמו בתנוחת התרוממות רוח פאתטית ,והוא עשה זאת בצורה
מושלמת בלי שאצטרך להסביר לו או לתקן אותו .הוא קלט אותי מייד.
> נדמה כאילו הסצינה האחרונה ,שבה אנג'לה ,חברת נעוריו של וודי,
מתבוננת אחריו ,מביעה את כל הסרט כולו — מה היה אילו...
פיין :אני הייתי אומר שהבן רוצה להחזיר לאביו את הכבוד העצמי שאבד
לו .ואני יודע ,לאור היכרותי מקרוב את הורי ,שמגיע רגע בחיי אדם
שהכבוד העצמי שלו בסכנה ,והוא עשוי להיות מושפל .זה הרגע שבו
אני סבור שאנחנו ,צאצאיהם ,צריכים להחזיר להורינו את כבודם .ואני
אוהב מאוד את הסצינה הזאת בסרט .אני זוכר שהרגע הזה דיבר אל לבי
כשקראתי את התסריט ,ועכשיו ,כשראיתי את הסרט ,הוא השפיע עלי
באותה צורה .בנברסקה ישנם אנשים שהם חיילים של התקופה .וודי הוא
החייל המגויס של זמנו .בסצינה שבה הוא הולך לקבל את הפרס שהוא
מאמין שזכה בו ,והגברת במשרד אומרת לו "אתה הופעת באיחור של כמה
שנים ,אתה כנראה מבולבל" ,הוא יוצא החוצה והיא שואלת את בנו" :זה
רע מאוד .זה תמיד כך? יש לו אלצהיימר?" והבן עונה לה" :לא .הוא רק
מאמין ְלמה שאנשים אומרים לו" .כזה הוא וודי ,ואלה הם גם בני דורו
בסרט .אלה אנשים שאם אומרים להם משהו ,הם באמת מאמינים שזה כך.
דרן :כשאני ראיתי לראשונה את הסרט ,חשבתי :בעצם ,איזה טמבל
אני ,וודי היה צריך להתמהמה ולהגיב על מה שהיא אומרת עליו .אבל
פתאום הבנתי :לא ,זה לא צריך להיות כך ,כי מה שחשוב הוא שכאשר
היא אומרת "זה רע מאוד" ,היא אינה מתכוונת לעובדה שהוא סובל
מדמנציה ,אלא לעובדה שהוא מאמין ְלמה שאנשים אומרים לו .זה הקסם
בתסריט הזה .אז הבנתי פתאום שעשיתי קולנוע כל כך הרבה שנים ,אבל
מעולם לא עשיתי סרט של ממש .וזה כל ההבדל.
הביאה לדפוס :עדנה פיינרו
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פרידה עוברת
לפאריס
> אסגר פרהאדי על "העבר"

> אסגר פרהאדי

אסגר פרהאדי אולי אינו גדול במאי הקולנוע באיראן ,אבל בזמן הקצר
מאז הופיע על במות העולם הצליח לאסוף יותר כיבודים מכל אחד
אחר .בשנת  2009הוא הביא לפסטיבל ברלין את "הכל על אודות אלי"
( ,)About Ellyסרט מפתיע שהדמות המרכזית בו נעלמת כבר בשלבים
מוקדמים (זוכרים את "אוונטורה" של אנטוניוני?) ,וזכה שם בפרס
הבימוי ,שבעקבותיו באו לפחות תריסר פרסים נוספים .כעבור שנתיים,
שוב בברלין ,הוא הציג את "פרידה" ,והפעם הייתה זאת התחלה של מסע
ניצחון שהגיע עד לפרסי האוסקר ,שם קיבל פסלון אחד עבור הסרט הזר
הטוב ביותר של השנה ,ופסלון שני עבור התסריט הטוב ביותר של השנה.
הישג חסר תקדים לקולנוע האיראני ,גם אם השלטונות שם מנעו את
החגיגות שהיו צריכות לקבל את פני המנצח.
אחרי שלושה סרטים לא קשה להבחין ,שהנושא המרכזי בקולנוע שלו
הוא חיי המשפחה .בשני הסרטים הראשונים היו המשפחות איראניות;
הפעם ,בסרט "העבר" ,רק צלע אחת מיני רבות היא איראנית ,והעלילה

עצמה מתרחשת בפאריס .לא בדיוק אותה פאריס שכולם מכירים מן
הסרטים ,אלא פרבר רחוק מן המרכז ,שיכול היה בעצם להיות צמוד לכל
עיר גדולה אחרת בעולם .בזמן הפסטיבל היו לא מעט שהעירו בחיוך ,כי
פרהאדי אמנם צילם בפאריס ,אבל בנפשו הוא עדיין בטהרן.
גם הפעם ,כמו בסרט הקודם ,זה מתחיל בכוונת גירושין .אחמד (עלי
מוספה) מגיע לפאריס מטהרן אחרי ארבע שנים ,לפי דרישת אשתו
בנפרד ,מאריה (ברניס בז'ו ,השחקנית שהופיעה ב"הארטיסט"),
שמבקשת להשלים את הליכי הגירושין ביניהם ,שלא הושלמו בזמנו,
כאשר הוא הסתלק מצרפת וחזר לאיראן .היא ממתינה לו בשדה התעופה,
ולוקחת אותו אליה הביתה — אותו בית בו גרו פעם יחד — למרות בקשותיו
להתגורר במלון ,כדי לא לסבך את המצב הקשה ממילא .למאריה יש שני
ילדים ,בת מתבגרת ובן קטן יותר .מאוחר יותר יתברר שהם אינם ילדיו
של אחמד ,אלא של גבר איתו חיה קודם לכן ,אבל שניהם מתייחסים
לאחמד כאל אביהם האמיתי.
בביתה של מאריה נמצא גם בן נוסף ,בגיל של בנה ,ושוב ,מאוחר יותר
יתברר שהוא בנו של מי שמאריה עומדת להינשא לו ,ומשום כך היא
זקוקה לגט הרשמי .הסיבוכים אינם מסתיימים בכך ,שכן הגבר ,סמיר
(טהר רחים ,כוכב עולה בקולנוע הצרפתי מאז הופעתו ב"הנביא") ,בעל
מכבסה ממוצא צפון-אפריקאי ,עדיין נשוי ,אבל אשתו שרויה בתרדמת,
זה כמה חודשים ,בבית חולים ,ואיש אינו יודע כמה זמן עשוי המצב
להימשך .ואם לא די בכך ,עד מהרה אנו לומדים שבתה הבכורה של
מאריה ,לוסי ,אינה מאושרת מכוונת האם להינשא שוב ,ובין השתיים
שורר מתח רב המוביל להתפרצויות של רוגז וזעם.
וזה עדיין לא סוף הסיפור ,שנדמה כאילו בכל שלב הוא פותח צוהר חדש
לסידרה נוספת של סיבוכים לא צפויים .בשלב מסוים זה עשוי להתיש
את הצופה ,אשר חש כאילו מדובר ברומאן בהמשכים ,שבו המחבר חייב
כל הזמן לשלוף עוד המצאה כדי להחזיק את הקורא במתח .עם זאת ,אי-
אפשר להתכחש לכישרון המיוחד של פרהאדי בעיצוב דמויות ,ליכולת
שלו להבליט את מעלותיהן ואת חסרונותיהן ,לא כמי ששופט אותם
מגבוה ,אלא כמי שרואה בהן בני אדם שאולי אינם מושלמים ,אבל אפשר
להבין אותם וגם להזדהות איתם .העבודה שלו עם שחקנים היא מופתית,
אין פלא שברניס בז'ו זכתה לפרס המישחק בפסטיבל ,גם אם היו מי
שחשו כי היא נוטה להגזים לא פעם בנטייתה העקשנית להפנות את הגב
לעבר שלא פעם התעמר בה ,וללכת הלאה ,בעקשנות נחרצת ,למרות
הסכנה שהיא תיפול שוב באותם הפחים שהכשילו אותה גם בעבר.
מכאן ואילך ,זכות הדיבור לאסגר פרהאדי:
בין "פרידה" לבין "העבר" עבדתי על פרויקט אחר ,אותו התחלתי לכתוב
עוד בימים שאחרי "הכל על אודות אלי" .גרתי אז בברלין ,והמפיץ
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> ברניס בז'ו ועלי מוסאפה ב"העבר"

הצרפתי שלי ,אלכסנדר מאלה-גיא ,שאל אותי אם הוא יכול לראות
את התסריט .זה מצא חן בעיניו ,והוא היה מוכן להפיק אותו בצרפת או
בגרמניה ,לפי רצוני .אחרי כמה פגישות החלטתי שאעשה את הסרט
בפאריס ,ויום אחד ,כאשר ישבנו בבית קפה ושוחחנו על התסריט החדש,
פתאום צץ לי רעיון אחר .זה היה רק גרעין של תסריט ,אבל כאשר
התחלתי לספר לו את הסיפור ,הרגשתי שהוא מתחיל להתפתח ולקבל
ממדים ממשיים .תוך כדי השיחה עלה עוד רעיון ואחר כך עוד אחד,
ואז החלטנו לעבור מן הפרויקט הקודם לתסריט החדש .זה קרם מהר
מאוד עור וגידים ,וכך נולד "העבר" .העובדה שמצאתי את עצמי בפאריס
הייתה משמעותית מאוד ,משום שכאשר אתה עושה סרט על העבר ,רצוי
שתהיה במקום כמו פאריס ,שבו העבר ממשיך לחיות בכל מקום שאליו
אתה מפנה את מבטך .הסיפור לא יכול היה להתרחש במקום אחר.
זה נכון שפאריס ההיסטורית אינה נראית בסרט ,משום שהשתדלתי
להימנע מהצגת אותה פאריס-לתיירים המּוכרת כל כך מסרטים אחרים.
החלטתי כבר בשלב מוקדם שהעלילה תתרחש באחד מן הפרברים של
העיר ,והמרכז יהיה רק ברקע .הרבה במאים שעובדים במקום זר להם
נופלים בפח ,ומפנים את המצלמה לכיוון הדבר הראשון שמושך את
העין .אני ניסיתי לעשות את ההיפך .הארכיטקטורה של העיר הקסימה
אותי ,אבל רציתי להראות משהו מעבר לזה.
העלילה נכתבה ,כמו כל התסריטים שלי ,בצורה לא ליניארית .זה אף
פעם לא מתחיל מנקודה א' ועובר לב' .יש לי תמיד כמה סיפורים שאני
מפתח במקביל ,והם מתחברים אחר כך יחד במפגש משותף .במקרה הזה
היה לי סיפור על גבר שחי כבר שנים בנפרד מאשתו ,ועכשיו צריך לנסוע
כדי להשלים את תהליכי הגירושין .והיה לי סיפור אחר על גבר שאשתו
בתרדמת ,והוא צריך לטפל בבנם המשותף .כל אחד מן האלמנטים האלה
התפתח בנפרד עד שהם התחברו יחד .הכתיבה שלי היא אינטואיטיבית,
אני מחבר סינופסיס ואחר כך מתחיל לשאול את עצמי שאלות .מאחר
שאני כבר יודע שהבעל צריך לבוא כדי להשלים את תהליכי הגט ,אני

מתחיל לשאול את עצמי מה קרה לפני ארבע שנים ,שהפריד בין בני
הזוג .ועכשיו ,שהוא חוזר להיפגש איתה ,מה עתיד לקרות ביניהם .כל כך
הרבה שאלות נובעות מן המצב היסודי שממנו יצאתי ,עד שהתשובות להן
מרכיבות בסופו של דבר את מבנה התסריט.
מאחר שהעלילה מתרחשת הפעם בפאריס ,שאלתי את עצמי במה היא תהיה
שונה ממה שעשוי היה לקרות באיראן .הדמויות בסרטים שלי מתבטאות
בצורה עקיפה ,זה חלק מן התרבות שבה גדלתי ,אבל זה גם משמש אותי
מבחינה דרמטית .בצרפת זה שונה ,אנשים מדברים בצורה הרבה יותר
ישירה .לכן הייתי צריך להתאים את צורת הכתיבה שלי לתנאים האלה .זה
לא היה קל ,והיה נחוץ הרבה יותר זמן עד שהשלמתי את הכתיבה.
זה נכון שדווקא דמותו של הבעל האיראני היא זו שדוחפת את הדמויות
לחשוף את עצמן .הוא מעמיד את שאר הדמויות במצב שבו הן חייבות
לומר דברים שהסתירו הרבה זמן ,אבל הוא אינו עושה זאת בכוונה
תחילה .אני השתדלתי שלא להגדיר את הדמויות שלי לפי זהותן
הלאומית .התנהגותן נקבעת בהתאם לנסיבות ,כי לדעתי ,בעת משבר,
ההבדלים האחרים נוטים להיעלם.
המורכבות של החיים המודרניים מגבירה כמובן את עוצמת הדילמות
שאיתן מתמודדות הדמויות .בסרט הקודם" ,פרידה" ,הבעל שנדרש
לתת גט לאשתו צריך היה לבחור בין רווחת אביו החולה לבין עתיד
בתו הקטנה .בסרט הזה יש דילמה שונה :האם צריך להישאר בכל מחיר
נאמן לעבר ,או שצריך לוותר עליו ולצעוד לקראת העתיד .אני מניח
שהעתיד היום לוטה בערפל ,אבל לדעתי העבר ברור עוד פחות .יכול
להיות שהצילומים והודעות הדואר האלקטרוני היו צריכים להבהיר אותו
הרבה יותר ,אבל זה לא המצב .היום יש נטייה להתקדם מבלי להתחשב
בעבר ,אבל צילו אינו חדל לעכב אותנו .זה נכון לא רק במערב ,אלא בכל
מקום אחר בעולם .לא משנה כמה אתה נכסף לעתיד ,משקלו של העבר
תמיד רובץ עלינו.
את השחקנית ברניס בז'ו פגשתי לראשונה בארצות הברית ,לשם היא
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> ברניס בז'ו וטאהר רחים ב"העבר"

באה למסע קידום המכירות של "הארטיסט" .הבחנתי מייד באישיות
החמה והפתוחה שלה ,היא נראתה לי אחד מאותם אנשים שאתה רוצה
להיות בקירבתם .מן ההופעה שלה ב"הארטיסט" הבנתי שמדובר
בשחקנית אינטליגנטית .שתי תכונות חיוניות בעיני כשאני צריך לבחור
שחקנים לסרט שלי :פיקחות ,ויכולת להקרין אנרגיה חיובית ,כזאת
שתגרום לצופים להתחבר אליה .לתפקיד הספציפי של מארי ,בסרט
הס ֵפק שיכול להצטייר על פניה .למען
הזה ,חיפשתי עוד תכונה אחת — ָ
האמת ,ברניס עצמה אינה שוקעת בספקות ,אבל כבר בחזרות הראשונות
הבנתי שהיא מסוגלת להביע אותם.
הדמות שלה היא הנחושה ביותר להיפרד מן העבר ולהמשיך הלאה .אבל
קשה לדעת אם היא תהיה מסוגלת לכך .בסצינה האחרונה של הסרט היא
צועדת לקראת המצלמה ,ובעלה לשעבר ,אחמד ,צועד בעקבותיה .היא
אומרת לו" :איני רוצה עוד להתבונן לאחור" .ואז היא מפנה את הגב
למצלמה ,ובו בזמן ,כמובן ,גם לצופים .גם הצופים שייכים לעבר .מבחינה
זאת אפשר לראות בה את הדמות הפרוגרסיבית ביותר בסרט .משום מה,
הנשים הן תמיד אלה שתופסות את המשבצת הזאת בסרטי ,אותו הדבר
קרה ב"פרידה" .באחת הגירסאות המוקדמות של התסריט חשבתי לתת
לאחמד ,בעלה בנפרד של מארי ,איזשהו עיסוק קולנועי ,אולי במאי
סרטי תעודה ,צלם ,או משהו דומה .אבל בסופו של דבר הבנתי שאני לא
רוצה להדביק לו שום עיסוק מוגדר .לא רציתי למסור שום אינפורמציה
מדויקת לגביו ,הוא צריך היה לעורר סקרנות שלמעשה אינה באה אף
פעם על סיפוקה .גם כאשר הוא מנסה להסביר מדוע נטש את אשתו וחזר
לאיראן לפני שנים ,היא קוטעת אותו באמצע ואינה מניחה לו להשלים
את דבריו .אם שואלים אותי ,יש לו כנראה סוג של עבודה שאי-אפשר
לעשות אותה בניכר ,ולכן עזב בזמנו את צרפת וחזר הביתה.
האם אחמד אינטלקטואל ,לעומת סמיר ,בעלה לעתיד של מארי ,שהוא
בעל מכבסה? אינני יודע .אני יכול לומר שמדובר באיש שצריך להיות כל
הזמן פעיל ,הוא אינו יכול לשבת אף פעם בחיבוק ידיים .בסרט הוא מתקן
בסצינה אחת זוג אופניים ,בסצינה אחרת — את הכיור במטבח ,וכן הלאה.

אנשים כאלה מרגישים לא נוח כשהם מחוץ לסביבה המּוכרת להם ,משום
שאז אינם יכולים להיות פעילים כפי שהם רוצים .בשביל אחמד ,לשבת
בחוסר מעש ,זה עונש .אפשר להבין מדוע סבל בזמנו כשנאלץ ,במשך
תקופה מסוימת ,לא לעשות כלום.
לוסי ,הבת הבכירה של מארי ,היא כמובן אחד התפקידים המרכזיים
בסרט .בחנתי הרבה נערות לפני שמצאתי את פולין בורלה .הרגשתי
מייד שהיא תביא לתפקיד הזה את העוצמה שהוא דורש .היא מופנמת.
מבחינה זאת היא דומה לאחמד ,וזה יוצר את הקשר ביניהם .בתסריט
היא אינה בתו הביולוגית ,אבל רציתי ליצור את הרושם שהם איכשהו
קשורים כמעט כמו אב ובתו .אחמד היה חסר לה יותר מאשר לכל שאר
בני המשפחה ,היא ראתה בו באמת דמות של אב ,ואינה ׂשׂשה כלל
לקראת האב הבא ,שאמה מתכוננת להינשא לו בקרוב.
אני יודע שטריפו נהג לומר ,כי ילדים אינם יכולים לשקר מול המצלמה .עד
כמה שהדבר נוגע לי ,הגעתי למסקנה שאיני מסוגל לעשות סרט בלי ילדים.
לא קל לעבוד איתם ,אבל אני מרגיש שהם יוצרים אווירה מיוחדת על במת
הצילומים ,אווירה של כנות ופתיחות שהיא חשובה לי מאוד .בסרטים שלי,
הילדים אינם משקרים ,אלא אם כן הם עושים זאת בלחץ המבוגרים.
שלגבי לא היה הבדל גדול בעבודה בין צרפת לאיראן .בשני
ַּ
האמת היא,
המקרים עבדתי באותה הצורה .זה נכון שבצרפת זה תעשייתי יותר
מאשר באיראן .שם הקולנוע הוא תוצאה של יצירתיות אינדיבידואלית,
ופה מדובר יותר ביצירתיות קולקטיבית .אשר לעבודה עצמה ,נכון שכאן
המצלמה הרבה יותר מקובעת מאשר בסרט הקודם ,שם היא הוחזקה כמעט
כל הזמן ביד .אבל כשבחנתי את אתרי הצילום לסרט הזה ,הבנתי שבמקרה
הזה המצלמה צריכה להיות יציבה יותר ,שלא צריך להעביר אותה תחושה
של חוסר מנוחה שהייתה ב"פרידה" .בסרט הקודם ,כל האירועים התרחשו
בהווה ,מול המצלמה ועיני הצופים; כאן המפתח הוא אירועים שקרו בעבר,
ואנחנו יכולים רק לעקוב אחרי התוצאות של אותם אירועים בהתנהגותן
של הדמויות .הסרט מופנם יותר ,ולכן המצלמה זזה פחות.
הביא לדפוס :דן פיינרו
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התפוח אינו נופל
רחוק מן העץ
> הירוקאזו קורה-אדה על אב מודאג

> הירוקאזו קורה-אדה

הירוקאזו קורה-אדה הוא הבמאי היחיד ביפן
שיכול לראות בעצמו יורש של יאסוז'ירו אוזו
הגדול .כל מי שזוכר כמה סרטים קודמים
שלו ,כמו "אחרי החיים"" ,איש אינו יודע",
"עדיין הולכת" ,או "המשאלה" ,ודאי נוכח
לדעת עד כמה הוא מיטיב לתאר את מערכת
היחסים בתוך המשפחה היפנית ,באיזה דיוק
ובאיזו עדינות הוא עושה זאת ,ועד כמה נבונים
הסרטים האלה .אמת ,זה לא קורה תמיד ,אבל
גם כשהוא אינו בשיאו ,יש בו עדיין הרבה יותר
אנושיות ואהבת אדם מאשר ברוב רובם של
הסרטים היוצאים היום לאור" .התפוח והעץ"
( )Like Father, Like Sonאינו נמנה עם
סרטיו המוצלחים ביותר ,אולי משום שהנושא
אישי מדי ,ואולי משום שעבד עם אחד מאלילי
ההמונים של יפן ,מאסאהרו פוקויאמה ,זמר
ופזמונאי שמחזיק בשיא מכירות התקליטים של

זמר כלשהו ביפן ,כוכב טלוויזיה נערץ ,וגם צלם
צמרת .כך או אחרת ,התוצאה שיגרתית יותר,
ואין בה המבט המקורי המיוחד שיש לקורה-אדה
כשהוא בשיאו.
הנושא שקורה-אדה רצה לעסוק בו הוא ככל
מע ֶבר לנתונים המדעיים
הנראה מהות האבהותֵ ,
ולמבחנות ה– DNAשאמורות בדרך כלל לספק
את התשובות היבשות לשאלה זו .כדי לעשות
זאת ,הוא אימץ לעצמו גרעין עלילתי בנאלי
למדי ,ולו רק משום שסרט צרפתי-ישראלי
בשם "בנו של אחר" ( ,)Le fils de l'autreאשר
זכה לפני שנה בפרס ראשון בפסטיבל טוקיו,
השתמש בעלילה כמעט זהה .בית חולים מחליף
בטעות בין שני תינוקות שנולדו באותו יום,
ורק אחרי כמה שנים מתגלה הטעות המסבכת
את חיי הילדים ,ובמיוחד את חיי ההורים.
בהפקה הצרפתית-ישראלית ,תינוק פלסטיני

נמסר למשפחה ישראלית ,ולהיפך — התינוק
הישראלי נמסר למשפחה הפלסטינית .אין
צורך להסביר מה הסיבוכים כשהשניים מגיעים
לגיל גיוס .בסרטו של קורה-אדה ,הטעות
מתגלה בשלב מוקדם הרבה יותר ,והמרכיב
הלאומי ,כמובן ,איננו .קורה-אדה מקדיש
למעשה את מירב תשומת הלב למשפחה אחת
— משפחת נומומיה .הבעל ,ריוטה ,הוא אדריכל
מצליח ,עלה בסולם הדרגות בזכות עצמו ,בעל
אמצעים ועמדה ,המכונית ,הדירה והאשה,
כולם מעוצבים להפליא — מעידים על מעמדו
החברתי .יש לו בן שהוא מאוד אוהב ,בסך הכל
בן  6אבל לומד לנגן בפסנתר ,והולך לכל קורסי
ההעשרה המומלצים .רק דבר אחד מפריע לאב
— הבן נינוח מדי ,אינו מספיק שאפתן ,אין לו
חוש התחרותיות החייתי הדרוש כדי להתקדם
כמו שצריך בחברה .אבל ,הוא סבור ,זה עוד
יגיע.
מה שמגיע במקום זה הוא הודעה מבית החולים
בו נולד הילד ,שבה מודיעים להורים בהתנצלות
כי נעשה משגה אומלל ,והבן שנמסר לידיהם
אינו בנם הביולוגי ,שהועבר בטעות לידיים
אחרות .עכשיו עליהם להיפגש עם הזוג השני,
ולהחליט איך ומה צריך לעשות לגבי העתיד.
בית החולים יסייע כמובן ככל יכולתו ,אבל
ההחלטה הסופית חייבת להיות בידי ההורים
עצמם .אחרי ההלם הראשוני של ההודעה בא
הלם שני ,של המפגש עם המשפחה השנייה:
האב ,חנווני בשם סאיקי יודאי ,איש פשוט
ולבבי ,אשתו ,יוקארי ,ידידותית וחמה ,ושלושת
הילדים שלהם ,שהמבוגר בהם ,בן ה– ,6הוא זה
שהוחלף בטעות .החנווני הנינוח ,שמאמין כי
לא צריך לעשות היום מה שאפשר לעשות מחר,
ואם אפשר לדחות משהו למחרתיים — עוד
יותר טוב ,הוא בדיוק כל מה שעשוי להרתיח
את דמו של מר נונומויה היעיל והיהיר ,שכעת
רואה בבירור שיש סיבה טובה לאכזבתו מן
הילד שיש לו בבית .מכאן ברור ,שהוא רוצה
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> שני זוגות ההורים ושני הילדים ב"התפוח והעץ"

לתקן את הטעות — ומהר כל האפשר.
הסרט כולו עוקב אחרי המפגש בין שתי
המשפחות האלה ,ההתנגשות הבלתי-נמנעת
ביניהן ,והתהליך המתחולל אצל ריוטה נונומיה
בהשפעת אשתו ,המעזה לראשונה להתנגד לו,
ושני הילדים שביניהם הוא מבקש להחליף.
מן הקשיחות הנוקשה והביטחון העצמי של מי
שרואה את עצמו נפגע ,הרשאי לדרוש פיצוי
מכל אלה שפגעו בו במישרין או בעקיפין,
החל מאשתו שהייתה אמורה לזהות מייד שהבן
שנמסר לה אינו יוצא חלציה ,ועד למשפחה
שגידלה את בנו הביולוגי לא בדרך הראויה,
נונומיה מתחיל להתרכך ,ולראות לפתע את
הצד האחר ,האנושי ,זה שנולד מן החיים
המשותפים של שנים ארוכות יחד ,והחשובים
אולי אפילו יותר מכל מה שמראה מבחנה
במעבדה .להיות אב ,בסופו של דבר ,כך לפחות
טוען הסרט ,זה לא רק הזרע שהיפרה את
הביצית ,זה הקשר שנרקם ,או לא נרקם ,בין
בני אדם.
>>

מסביר קורה-אדה:
מה זה להיות אב? מאז הפכתי בעצמי לאב,
זאת שאלה שאינה חדלה להטריד אותי .כשבתי
נולדה ,לפני חמש שנים ,אשתי הפכה בלי שום
מאמץ ,בן-לילה ,לאם .אני מניח שזה תהליך
שקורה אצל רוב הנשים ,אבל כשהתבוננתי
ברעייתי מניקה את התינוקת ,עם כל תחושת
האושר שהייתה לי על הולדת בתי ,לא הבנתי
עדיין מה זה בדיוק להיות אבא ,והרגשתי
איכשהו שאין לי מקום ביחסים המיוחדים
האלה בין האם לבת.
אחרי חמש שנים קורה לי לא פעם שידידים
וחברים שפוגשים אותנו ברחוב או בגן מתפעלים
מן הדמיון הרב שביני לבין בתי .כאשר אני
משווה את תווי הפנים שלנו ,את העיניים ואת
הפה ,אני בהחלט מרגיש שתכונות ה DNA-שלי
עברו אליה.
האם התחושה הזאת ,שאותו הדם זורם בשנינו,
היא זאת שהופכת אותי לאב? האם זה הזמן שאב
ובתו מבלים יחד? האם הספיקות המתגנבים
ללבי כשאני מנסה לראות את עצמי בתפקיד

האב נובעים מן העובדה שאיני מבלה מספיק
זמן עם בתי? בשלב מסוים התחלתי לחשוב,
שהדילמה הזאת שמעסיקה אותי יכולה להיות
נושא מתאים לסרט.
כך התחיל הסרט הזה" ,התפוח והעץ" .זאת
הפעם הראשונה שהכנסתי את כל הדילמות,
הספיקות וייסורי המצפון שלי לתוך הדמות
המרכזית בסרט ,השתדלתי לעשות את זה בכל
הכנות ומבלי להסתיר מאומה .הסרט אמנם
הושלם בינתיים ,אבל הספקות שלי ושל הגיבור
הראשי לא מצאו עדיין תשובה.
הביאה לדפוס :עדנה פיינרו

קאן
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זה קורה
גם בסין
> ז'יה ז'אנגקה צופה ברשע

> ז'יה ז'אנגקה

לא כולם אוהבים את סרטיו של ז'יה ז'אנגקה.
ישנם הסבורים שהוא הבמאי החשוב ביותר
היום בסין ,ויש הטוענים שהוא עושה הון מכל
מה שלא עובד במולדתו ,ועושה זאת בדי עורמה
כך שהצנזורה לא תוכל להתעלל בו .אבל הכל
מסכימים שסרטיו ,חלקם תיעודיים וחלקם
עלילתיים שנראים כאילו היו תעודה ,יכולים
לשמש בבואה של מה שקורה היום בסין ,מין
כרוניקה מתמשכת של התהליכים ההיסטוריים
המהפכניים המתחוללים במדינה המאוכלסת
ביותר בעולם .בישראל ראו את סרטיו רק
בפסטיבלים ,וגם שם לא נמצאו להם צופים
רבים כל כך .בעולם הוא רכש לעצמו כבר שם
נכבד ,ואין פסטיבל שלא יפתח אוטומטית את
שעריו לכל סרט חדש שהוא עושה.
"מגע של חטא" הוא סרט עלילתי שמחבר
יחד ארבעה סיפורים ,שכל אחד מהם מבוסס
על פרשה אמיתית עליה דווח ,אם לא ממש

בעיתונות הסינית ,לפחות ברשת ה"וולבו"
(התחליף הסיני ל"טוויטר") ,אשר מונעת היום
מן השלטון להסתיר סיפורים שאינם מחמיאים
לו .כל אחד מן הסיפורים ממוקם בחלק אחר של
סין ,וצולם במקום שבו הוא אירע הלכה למעשה.
הפרק הראשון מתרחש בצפון המדינה (האיזור
שבו נולד ז'יה עצמו) ,ובמרכזו כורה פחם
המתקומם נגד השחיתות של ראשי העיר ,אשר
מכרו את המכרה לידיים פרטיות ולקחו את
כל הכסף לעצמם .כשמחאותיו אינן נושאות
פרי הוא נוטל רובה ועושה צדק לעצמו.
בסיפור השני ,שליח על אופנוע ,אשר נע ונד
כל הזמן בכבישים וכמעט אינו מגיע הביתה,
מגלה את הכוח הטמון באקדח טעון .הסיפור
השלישי עוסק בפקידת קבלה של מכון עיסוי
אשר מאבדת את השליטה כאשר לקוחות
מבזים אותה — ומשלמת להם כגמולם .בסיפור
הרביעי ,פועל תעשייה צעיר המנסה למצוא

תעסוקה משתלמת מתייאש בסופו של דבר מן
המציאות שבה הוא נתקל וקופץ מן הגג .מדובר
בארבעה מקרים אלימים שכולם מסתיימים
במוות ,ובאמצעותם אפשר להבחין שסין ,אותו
עולם אקזוטי ושונה כל כך ,שנדמה היה כאילו
אין לו כל קשר ְלמה שקורה במערב ,הולכת
וצועדת בגאון לאותו כיוון עצמו.
האמת היא ,שאילו צולם אותו סרט עצמו
בארצות הברית ,והדמויות היו עומדות במצבים
דומים ,קרוב להניח שהתוצאות היו דומות,
ואיש לא היה מתפלא על כך שהשימוש בנשק
קטלני הפך למנהג כמעט שגור .העובדה שבסין
קורים דברים דומים עשויה להיות הפתעה
בעיני אחדים ,והוכחה ,בעיני אחרים ,שבני
אדם אינם שונים זה מזה ,ולא חשוב מה מראה
פניהם ומה השפה שהם מדברים.
כמי שהיה תמיד קרוב לקולנוע הדוקומנטרי,
ז'יה שם כמובן דגש רב ברקע של כל אחד מן
הסיפורים .העובדה שהוא בחר לעבור מצפון
דרומה כדי לכסות שטח גדול ככל האפשר
רומזת גם היא על כוונתו ,והאהדה הגלויה שלו
לארבע הדמויות המרכזיות ,למרות המעשים
שלהן ,מצביעה בפירוש על כך שז'יה יכול להבין
מה הוביל אותן למעשיהן .מה בדיוק הניע את
צוות השופטים לתת לסרט את פרס התסריט
דווקא נשאר תמוה ,אבל מאחר שלא פעם נהוג
בצוותי השופטים להחליט קודם כל אילו סרטים
ראויים לפרס ורק אחר כך מחליטים איזה פרס
לתת לו ,כנראה שבמקרה הזה לא נותר להם
שום דבר מתאים יותר לתת לז'יה לז'אנגקה.
>>
מכאן ואילך ,הבמאי מדבר על הסרט:
בכל פעם שאני עובר על כמויות האינפורמציה
העצומות שזורמות ברשת "וולבו" ,אני נתקף
במבוכה כשאני קורא על תקריות אלימות
שאפשר היה להימנע מהן .ההתפתחות הכלכלית
המסחררת של סין אינה שווה בכל החלקים
שלה ,יש אזורים שנהנים יותר מאזורים אחרים,
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> וואנג באוקיאנג ב"מגע של חטא"

והפער בין העשירים לעניים הולך ומעמיק.
אנשים נכנסים לדיכאון כשהם נוכחים בעוולות
שמעוללים להם ,ומאחר שמדובר במדינה
גדולה כל–כך ואמצעי התקשורת בין בני האדם
הם נדירים כל–כך ,האלימות נשארת בסופו
של דבר האמצעי היחיד של החלש להגן על
כבודו העצמי .אני מקווה שהטיפול בנושא הזה,
באמצעות סרט ,עשוי לעזור בצורה כלשהי,
ולכן בחרתי ארבעה מקרים ,כל אחד מפינה
אחרת בסין ,כדי להמחיש את המצב.
לפני שכתבתי את התסריט ביקרתי במקומות
בהם התרחשו האירועים שבסרט ,וערכתי כמה
ראיונות עם אנשים שהיו מעורבים בפרשות
האלה .אבל בזמן הכתיבה לא בחלתי בפיקציה,
כי נדמה לי שרק באמצעותה אפשר להדגיש
את המרקם החברתי שמאחורי האירועים,
ואת האופי המיוחד של כל אחד מארבעת
הגיבורים .המסורת של הספרות ההיסטורית
בסין מושתתת על בחירה באירוע מסוים ובנייה
של הדמויות הנוטלות בו חלק סביבו .דרך אגב,
גם הרביתי לצפות באופרות סיניות ,והאופרה
המוצגת בסצינה האחרונה של הסרט" ,יו טאנג
צ'ון" ,מספרת על אשה שנאשמת במעשה רצח
ובסופו של דבר יוצאת זכאית בדין.

הסיפורים מתרחשים בכוונה בארבע מקומות
שונים בסין .סיפורו של הכורה ממוקם בשאנשי
שבצפון סין ,שם גם אני נולדתי .הסיפור השני
מתנהל בצ'ונגקינג שבדרום-מערב סין ,בעיר
הממוקמת על נהר היאנג-צה .לצורך הסיפור
השלישי עוברים להובי שבמרכז סין ,והסיפור
הרביעי מגיע מגואנגדונג ,בדרום הסוב-טרופי,
שם נותנים היום יד חופשית ליזמים פרטיים.
בשנים האחרונות ,האוכלוסייה הסינית נודדת
כל הזמן ממקום למקום כדי למצוא לעצמה תנאי
מחיה טובים יותר .צעירים רבים מן הצפון עובדים
היום אצל היזמים הפרטיים שבחבל גואנגדונג.
התזוזה הבלתי-פוסקת הזאת גורמת ,מדרך הטבע,
ליצירת קשרים חברתיים חדשים ,ואני מקווה
שהסרט יציג את הקשרים האלה שנרקמים היום.
אי-שביעות רצון מן התנאים שבהם אדם חי
זאת תופעה מוכרת ,זה אחד מאותם הגורמים
שמובילים את הקידמה .סין הייתה מנותקת
משאר חלקי העולם במשך תקופה ארוכה ,ובכל
אותה התקופה התנהלה בה חברה שיתופית.
כתוצאה מכך ,המודעות העצמית נעלמה אצל
רבים .השינויים במהלך שלושת העשורים
האחרונים הביאו איתם הרבה תופעות של
שחיתות ועוולות חברתיות .והתוצאה היא

שאנחנו ,הסינים ,דורשים היום הרבה יותר מן
המדינה ,בעקבות השינויים האלה.
באיזשהו מקום ,למרות שהוא אינו נראה כך,
הסרט הוא מחווה לסרטי ה"קונג פו" הקלאסיים,
שהם פופולריים כל כך בסין .הנושא המוביל
ברוב הסרטים האלה הוא מאבק היחיד נגד דיכוי
ותנאים חברתיים בלתי-נסבלים .רוב הסרטים
הקודמים שלי מתארים את שיגרת החיים בסין
של היום ,אבל מאז שעשיתי את "טבע דומם"
התחלתי להבחין במרכיב האלימות שחדר
להתנהגות של האנשים סביבי — כאמצעי יחיד
שנותר להם כדי להיטיב את מצבם .וזה מלמד
אותנו שהתקוממות אלימה אינה רק בעיה
פוליטית ,אלא גם משהו שטבוע באופי האנושי,
וצריך לטפל בו.
הביא לדפוס :דן פיינרו

 > .22כתב עת לענייני קולנוע בהוצאת סינמטק תל–אביב > מאי-יוני #182 > 2013

קאן
2013

אהבה עם
הרבה דם
> ג'ים ג'רמוש וחבריו הערפדים

> ג'ים ג'רמוש

כבר שנים שג'ים ג'רמוש רוצה לעשות את הסרט הזה .סרט מוזר ומשונה,
אבל מה אפשר לצפות מג'רמוש אם לא לסרטים מן הסוג הזה .ב–Only
 Lovers Left Aliveמדובר בסיפור אהבה נצחי ,באמת נצחי ,משום ששני
גיבוריו הם ערפדים שאינם מתים לעולם ,כל עוד יש מספיק דם אנושי כדי
להזין אותם ,כשהם יוצאים בלילה מן המחבוא שלהם .העלילה מתרחשת
אמנם היום ,והיא מודעת מאוד למה שקורה היום בעולם ,אבל כפי שקל
להניח ,בעיקר כשמדובר בערפדים שחיו תמיד ,העבר הוא חלק בלתי–
נפרד ועקרוני מכל מה שקורה לזוג האוהבים הזה .וכבר מן הרגע ששומעים
את שמם ,הוא אדם והיא איב ,ברור שיש כאן כוונות מרחיקות לכת יותר
מסרטי האימים השגרתיים שבהם מתנפלות צלליות עם גבות סבוכות
ושיניים ארוכות ,עטופות באדרת שחורה ,על קורבנות צעירים חסרי ישע,

ושותות בצמא את דמם.
אדם (טום הידלסטון) הוא מוסיקאי .הוא יושב בדטרויט ,עיר רפאים נטושה
ברובה ,אוסף כלי נגינה נדירים ,עוסק במתימטיקה ,ובלילות לובש גלימה
של רופא ,נכנס לבית החולים הקרוב ,וקונה שם מדוקטור ווטסון (זה
כמובן שם חברו להרפתקאות של שרלוק הולמס) את ְמכלי הדם הדרושים
לתזונתו .כי היום ,במאה ה– ,21לא יאה ולא נאה לערפדים להתנפל כך
סתם על עוברי אורח ,לתקוע שיניים ארוכות בצווארם ולמצוץ את דמם,
מה עוד שעוברי האורח האלה מכונים זומביס ,והדם שלהם כבר אינו
שווה הרבה (מי שתוהה מה הוא זומבי ,התשובה היא שמדובר במתים-
החיים במסורת וודו) .מרחק אלפי קילומטרים משם יושבת אהובתו ,איב
(טילדה סווינטון) .המקום הוא טנג'יר ,אותו מקום ששימש פעם מעבר בין
אפריקה לאירופה ,שהיה פעם מקום מיפלט לסופרים ולאמנים אמריקאיים
כמו פול באולס וויליאם בורוז .גם היא יוצאת בלילה לבקר בבית קפה בשם
"אלף לילה ולילה" ,שם היא מוצא את ידידה הטוב ,כריסטופר מארלו (ג'ון
הרט) ,או בקיצור קיט .למי ששכח ,מארלו הוא אותו מחזאי ,משורר ,סופר
והרפתקן בריטי מן המאה ה– ,16שמת באורח מיסתורי שלא הוסבר עד
עצם היום הזה .הוא בן תקופתו של שייקספיר (הם נולדו באותה השנה),
ולדעת רבים ,הוא זה שלמעשה כתב מחזותיו של שייקספיר ,שגם לגבי
זהותו מתנהל כבר הרבה שנים ויכוח שאין לו סוף.
בשלב מסוים ,כשאהובה קורא לה ,איב חוצה את האוקיינוס האטלנטי,
וביחד הם מקוננים על מצבו של העולם היום ,על הידלדלות ההשראה,
על ההתמסחרות וההתנוונות .לרגע מצטרפת אליהן אחותה הזרוקה של
איב ,חווה (מיה וסאיקובסקה) ,שמגיעה ,בלא שהוזמנה ,משדות השפל
של הטמטום האופנתי בלוס אנג'לס ,ומגלמת את כל מה שנחשב לצדדים
האופנתיים הזולים והנוצצים של הסלבריטאים מן החוף המערבי.
בקיצור ,מי שלא תפס עדיין את העיקרון ,הערפדים של ג'רמוש הם
התגלמות רוח היצירה והכישרון שאינו מוכן להתפשר ,כמעט ואפשר
היה לומר רוח האדם העליון ,ואילו הערב–רב של האספסוף חסר הזהות
שאיש לא יזכור אף פעם הוא הזומביס ,שחייהם כל כך חסרי משמעות
עד שהם נחשבים כמתים .מי שמצליח להיכנס לראש של ג'רמוש ולפענח
את כל הרמזים והציטטות שהוא מפזר ביד רחבה ,לשמוע את כל סגנונות
המוסיקה שהוא אוהב ,כולל הופעה מדהימה של הזמרת הלבנונית יסמין
חמדן במועדון לילה בטנג'יר ,כדי להסביר את עצמו ,עשוי ליהנות מאוד
מן הסרט .מי שלא ,והיו רבים כאלה בקאן ,יפהק בזעם וייצא החוצה.
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> טילדה סווינטון וטום הידלסטון ב""Only lovers Left Alive

> מה הניע אותך לעשות סרט על ערפדים?
ג'רמוש :אמרו לי שזה יעשה הרבה כסף ...אבל ברצינות ,זה פרויקט
ישן .תמיד רציתי לעשות סיפור אהבה בין ערפדים ,ולמעשה הייתי זקוק
לשבע שנים כדי להגשים את הסרט הזה .זה היה תהליך ממושך ,כי
מעולם לא ראיתי את סרטי הערפדים המסחריים של זמננו ,אבל תמיד
אהבתי את הסרטים ההיסטוריים על ערפדים ,מהם רבים נפלאים בעיני.
לפני כשבע שנים דיברתי על התסריט שהיה לי עם טילדה סווינטון,
וזמן קצר לאחר מכן — עם ג'ון הרט .שניהם תמכו בי לאורך כל דרך
החתחתים של הפקת הסרט הזה ,וניחמו אותי כל אימת שנכשלתי בגיוס
הכסף .ג'ון אמר לי ,כשתהיה מוכן — אני לרשותך .טילדה תמיד עמדה
לצדי כל אימת שנתקלתי בסירוב ,ואמרה :כנראה זה לא הזמן לעשות את
הסרט ,זה רק סימן טוב! לא הייתי בטוח בכך ,אבל כנראה שהיא צדקה.
עובדה ,הגענו עד הנה .אתם כאן ,העיתונות ,אתם הצופים הראשונים
שלנו .אפילו השחקנים והצוות טרם ראו את העותק הסופי .זה רך שנולד
רק עכשיו ,תודה לכם שבאתם.
> האם הדמות שמגלם ג'ון הרט הייתה מהתחלה כריסטופר מארלו?
הרט :אף פעם לא התייחסתי לוויכוח הזה ברצינות ,כן שייקספיר או

לא שייקספיר ,שייקספיר או מארלו ,וכן הלאה .עד שג'רמוש בא אלי
לנורפוק וסיפר לי על הפרויקט .ואז הבנתי שאם רוצים סיפור על אוהבים
החיים בסכנה מתמדת ,מארלו צריך להיות הערפד הראשי.
> אינך אוהב לנתח את סרטיך ,אבל האם אפשר לומר שהערפדים שלך הם
אחרוני הבוהמיינים ,יוצאי הדופן בחברה?
ג'רמוש :אפשר לומר הכל ,הם המוסיקאים שבשוליים ,הם אוהבים דווקא
כל מה שאינו ֵמיין סטרים במוסיקה ,בספרות ובאמנות ,הם סנובים
ומתייחסים לאנשים הרגילים כאל זומביס ,רק משום שהם מתוסכלים
מהמין האנושי ,כי מה שהוא מעולל היום מעציב אותם .הכל נמצא בסרט.
> הסרט מתרחש חלקו בטנג'יר וחלקו בדטרויט .מדוע?
הסיבות לבחירה בטנג'יר ובדטרויט הן אבסטרקטיות בעיני .שני המקומות
מרתקים בעיני ,כל אחד מסיבותיו שלו .איני יודע לנתח למה ,אבל משום
מה המקומות האלה מעניינים ונראים לי נכונים לסיפור הזה .במה שנוגע
לדטרויט ,אני גדלתי בקליבלנד ,ודטרויט הייתה תמיד מקום מיסטי
עבורנו ,מין פאריס של המערב התיכון האמריקאי .הורי ,כשרצו לקנות
מכונית ,היו נוסעים לדטרויט .היינו באים כולנו מקליבלנד לדטרויט,
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מרחק של כשלוש שעות ,וישנים שם .זו הייתה חוויה מיוחדת .היום,
כשרואים מה קרה לדטרויט ,זה טראגי .גם מבחינה מוסיקלית ,דטרויט
הייתה מקור והשראה למוסיקה בעלת חשיבות בתרבות האמריקאית,
אפילו היום עוד קיימת במוסיקה הרוח המיוחדת של דטרויט ,אבל זאת
עיר שמתפוררת מול העיניים ,וזה שובר את לבי.
> כמו בכל סרטי ג'רמוש ,למוסיקה יש חשיבות מיוחדת ,כאילו הייתה
שחקן נוסף בזכות עצמו .עם כל הכבוד לחוסר הרצון שלך לנתח את הסרט
שלך ,אולי תסכים לומר משהו על המוסיקה ,שהרי אתה בעצמך אחראי
לבחירות ,ויש בסרט סוגים רבים ושונים של מוסיקה.
ג'רמוש :איני רוצה חלילה להרתיע מישהו מלנתח את הסרט .אבל במה
שנוגע למוסיקה :את החלק העיקרי כתב ג'וזף ואן וויסן ,מומחה ללאוטה
ונגן לאוטה בעצמו ,נגן גיטרה ,מחבר מוסיקה אוונגארדית ,ומומחה
להיסטוריה של המוסיקה על זרמיה המגוונים .הוא בשבילנו לבה של
המוסיקה .יש לו להקה בשם "הסנאי" (ג'רמוש עצמו הוא אחד ממייסדי
הלהקה וחבר בה) ,שיתפנו איתו פעולה ,הוספנו אלמנטים משלנו,
וערכנו אותה יחד איתו מחדש .וישנו השיר מקורי של יסמין חמדן ,שאני
מעריץ את כישרונותיה .שמעתי אותה לפני כמה שנים בהופעה במרוקו,
ולא יכולתי להאמין למראה היצור המוסיקלי המופלא שלנגד עיני .ועוד
יש בסרט גם מוסיקה שהייתה קיימת קודם ,בפתיחה ישנו השיר Funnel
 of Loveשל ונדה ג'קסון שעיבדנו מחדש ,אבל שמרנו על כמה מערוצי
הקול המקוריים .וכמובן ,אחת הדמויות המרכזיות בסרט ,אדם ,הוא
מוסיקאי ,והמוסיקה היא נושא מרכזי בסרט.
> מה היחס שלכם ,השחקנים ,לערפדים?
סווינטון :אנחנו כל כך מפחדים מהמוות ,עד שאנחנו מעדיפים לחשוב על
בני אלמוות .הדבר שמרתק אותי במיוחד הוא שהם למעשה בלתי–נראים
נראה מוזר בעיני
בעיני אנשים רגילים .לדעתי זה נפלא .לכן כלל לא ָ
כשג'ים אמר לי שהחליט לעשות סרט על ערפדים .אני הרגשתי שאנחנו
עושים כבר שנים סרטים על ערפדים — חיים בלתי–נראים מצד אחד ,וחיי
אלמוות מצד שני ,הם שילוב מהפנט בעיני.
הידלסטון :כשהפרויקט הוצע לי ,הייתי נלהב ונרגש .השילוב של
האלמנטים המרתקים והמשעשעים הפתיע אותי לחלוטין ,יחד עם תחושה
עמוקה של מלנכוליה שמעולם לא הבנתי את הסיבות שלה .אף פעם לא
ניקרה בדרכי תפקיד דומה בקולנוע ,אבל תמיד הערצתי את טילדה ואת
ג'ים .זה תפקיד שמגלם בתוכו גם רומנטיקה וגם מלנכוליה .תמיד שאלתי
את עצמי מה הדברים שערפד אוהב .אני חושב שאדם ,הדמות שאני
מגלם ,מוקסם משני דברים שהם למעשה תאומים — מוסיקה ומדע .איב,
הדמות של טילדה ,היא יותר מגוונת ממנו ,והיא מודעת לשבריריות שלו.
זה היופי של הסיפור :שני אנשים שאוהבים ומשלימים אחד את השני .רק
במקרה הם ערפדים ,והשאלה הנשאלת היא ,כשאהבה קשורה לאלמוות,
האם זו ברכה או קללה ,ומה זה עושה למסירות שלך.
> יש משהו בסגנון הסרט הזה כאלו היה "ויטנייל ואני" של ערפדים ,ויש
כאן קידה לתרבות הבריטית .האם זה מכוון?
ג'רמוש :כן ,בהחלט .למיטב ידיעתי ,גם כשמדובר באגדות הערפדים
המרכז-אירופיות ,הערפדים הראשונים היו בסיפור שהגה לורד ביירון

ושיכתב ג'ון וויליאם פולידורי ,ואחריו היה כמובן ברהם סטוקר .היה כאן
איזה זרם פנימי של מסורת בריטית.
> האם היית מודע להשפעות של אגדות "אלף לילה ולילה"?
ג'רמוש :יש בטנג'יר בית קפה בשם "אלף לילה ולילה" ,אבל אין כאן
כל כוונה נסתרת לאגדות שחרזדה .הכוונה הייתה לעשות מחווה למקום
שבו נהג לשבת בריאן גייסון ,שהיה אמן מדהים והירבה לשתף פעולה עם
ויליאם בורוז ,והוא זה שהמציא את מה שמכונה "מכונת החלום".
> אני אוהבת את הערפדים האלה .הם משהו שלא ראינו דוגמתו בקולנוע
קודם .איך עבדתם על הפרטים המאפיינים שלהם? בדרך כלל מתארים את
הערפדים יוצאים בלילה לחפש את מזונם ,ומה שמדהים אצל הערפדים
האלה ,שהם כל כך מודעים למתרחש סביבם וכל כך מעודכנים ,דבר
שאינו אופייני כלל לערפדים .ועוד שאלה :מדוע הם תמיד מכסים את
פיהם ,ומה המשמעות של הידיים המכוסות תמיד בכפפות?
הידלסטון :מה שנראה לי מיוחד לגביהם הוא שהם תמיד נראו לי
מתוחכמים גם כשהם פראיים ומפחידים ,אבל הם גם עדינים מאוד
וסקרניים מאוד לגבי מה שמתרחש סביבם.
סווינטון :הם פשוט לא בני אדם .הם חיות ,והאינסטינקט החייתי שלהם
דוחף אותם לחפש דם שהוא נוזל החיים שלהם .דיברנו הרבה בינינו על
עיצוב דיוקנם ,ולא רצינו להשתמש במאפיינים השיגרתיים של אגדות
הערפדים .הכוונה הייתה להראות אהבה גדולה כל כך ומתמשכת מאות
בשנים ,כאשר מה שהשניים משתוקקים לו יותר מכל זה להמשיך ולקיים
את הקשר ביניהם .כלומר ,זה זוג אוהבים שמנסה ,על אף כל המכשולים,
לשרוד ולהישאר יחד .אשר לכפפות ולכיסוי הפה ,אנחנו רצינו לעשות
גירסה משלנו לחוקי הערפדים ,ובתוך כך היה לנו גם קוד מוסכם — הם
מכסים את פיהם כל אימת שהם מסיימים את היניקה.
ג'רמוש :ישנם תמיד כל האלמנטים השגורים שבאים יחד עם דימויי
הערפדים — שיניים ענקיות ,שום ,הצלב ,כסף ,מראת כסף .זה מצחיק
שעד שנות ה– 50לא נראו בסרטי ערפדים ידיים ,עד לסרט מקסיקני בשם
"אל ואמפירו" ,אבל זה לא כך בסרטי בלה לוגוזי" ,נוספראטו" וכדומה.
רצינו להכניס משהו משלנו ,ולכן בחרנו בידיים ובכפפות .זה פשוט נראה
לנו מגניב.
הביאה לדפוס :עדנה פיינרו

קאן
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לה דולצ'ה ויטה:
גרסת 2013
> פאולו סורנטינו מחפש את "היופי המרהיב"

> פאולו סורנטינו

כמו בסרטו הקודם" ,זה ודאי המקום" ( ,)This Must Be the Placeגם הסרט החדש של פאולו
סורנטינו עורר חילוקי דעות עזים .האמת ,כולם הבחינו ,בלי שום קושי ,שמדובר בגירסה מעודכנת
של "החיים המתוקים" ,אותו סרט שבו צייר פדריקו פליני תמונה מרהיבה מצד אחד וקודרת מצד
שני ,של מולדתו אחרי שהשתקמה סופית מן הטראומה והתבוסה של מלחמת העולם השנייה,
והצטרפה במהירות ובלהט לתהליך הניוון של החברה המערבית בשאר חלקי העולם .האיטלקים
שצפו בסרטו החדש של סורנטינו זיהו מייד ובקלות את הדימויים המתייחסים כולם למצבה של
איטליה היום ,כשהיא על סף המשבר הכלכלי הבא ומתנהגת כאילו אינה מודעת לו .היו אפילו
שהציעו לקרוא לסרט "סורנטינו — רומא" .הזרים ,ברובם ,טענו שהגודש מוגזם ,שסורנטינו מגזים
מצד אחד ומפליג באסתטיות מעל ומעבר לכל פרופורציה ,ובכלל ,שהסרט אינו מספר סיפור ,אלא
מציג אוסף של אנקדוטות ,והוא אינו מספיק כדי להשביע את רעבונם של המצפים ממנו לקצת
יותר מאשר שליטה מושלמת במדיום.
הדמיון לפליני מכוון מראש .גם כאן יש דמות מרכזית אחת — לא עיתונאי אלא סופר — שמתבונן
מן הצד בכל מה שמתרחש סביבו ,הוא חלק בלתי–נפרד מן העולם הרוחש והבוחש שבתוכו הוא חי,
אבל הוא אינו נוטל בו אף פעם חלק פעיל ,רק מתבונן בכל כשעל פניו הבעה שבה הלעג וההומור
העצמי מהולים בדאגה ובכאב שצריך להסתירו כדי לא לקלקל את העליצות המלאכותית שאוחזת
בכולם .אם אצל פליני ניתן התפקיד לשחקן הקרוב אליו ביותר ,מרצ'לו מסטרויאני ,סורנטינו בחר
לתפקיד הראשי את השחקן הקרוב אליו ביותר ,טוני סרביו ,הווירטואוזי ,שהעניק לדמותו של
ג'וליו אנדראוטי המנוח את קווי האופי השטניים שלו ב"האלוהי" ( .)Il Divoהפעם ,סרביו מגלם
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> טוני סרביו וסברינה פרילי ב"היופי המרהיב"

סופר בשם ג'פ גאמברדלה ,שכתב פעם ,לפני  40שנה ,רב מכר שזכה
להערכה כללית ,ומאז הוא חי מאותה תהילה ,כחביב הבוהמה הרומאית,
ואינו מרגיש צורך לכתוב שום דבר נוסף ,כי אין לו בעצם מה להוסיף.
הוא מחפש את "היופי המרהיב והמושלם" ,אבל שום דבר לא דוחק ,והוא
מחכה שהיופי הזה יבוא אליו — ולא להיפך.
מדי פעם הוא מראיין מפורסמים או מפורסמות בשביל מו"לית ננסית
ומפוקחת (כל כך שונה משטיינר של פליני) ,אבל מעבר לזה הוא אינו
מוכן להתאמץ .לעומת זאת ,הוא משתתף בכל המסיבות ,מכיר את כל
היפים ואת כל היפות ,ואינו נעדר משום אירוע ,כי אין אירוע שהוא אינו
מוזמן אליו ,האינטלקטואל שמקשט בנוכחותו כל מסיבה הראויה לשמה.
האפיזודות השונות מרחפות פנימה והחוצה בתוך הסרט ,ואין אף פעם
הרגשה שיש בהן התחלה ,אמצע או סוף ,אלא רק הדים המומים של חלום
נוצץ שמאחורי הברק החיצוני שלו מסתתרת מציאות מסויטת של ייאוש,
זיקנה ,אשליות ריקות וכישלון ,שאף אחד אינו רוצה באמת להתמודד
איתה .כך ,המחזאי שפורש אחר  40שנה בשולי התיאטרון ,החשפנית
האמנותית שמנסה לברוח מן המחלה האוכלת בבשרה ,הכוכבת המתבלה
שמופיעה בכל אירוע ,הצעיר הקורא את פרוסט ,שומע על סוף העולם
הקרב ושם קץ לחייו ,אשת החברה הצדקנית שנאלצת להתמודד עם
אמיתות שאינן נוחות לה ,וגם הגיבור עצמו ,שזכר אהבה תמימה מימי
הילדות אינו מניח לו ברגעים המעטים שאינו ממלא בהבלים ,ותחושת
הזמן האוזל רודפת אחריו גם באמצע הבילויים .המוות מחכה מאחורי
הפינה לכולם ,אפילו לאותה נזירה שהקדישה את כל חייה ליתומים
באפריקה ,והיא באה לרומא כי הכנסייה עומדת להכתירה רשמית
לקדושה (לא ייתכן מחווה לפליני בלי התייחסות לכנסייה).
זו אינה הפעם הראשונה שסורנטינו מותקף על כך שהצורה החיצונית
דוחקת אצלו את התוכן .הפעם התמונות הן באמת מרהיבות ,הן משום

שקשה למצוא עיר הולמת יותר מרומא כדי להעביר באמצעותה את
"היופי המרהיב" שבשם הסרט ,ועם התמונות האחרונות ,כשמצלמה
שטה על פני הנהר החוצה את העיר ,מתחת לגשרים ,יש כל הזמן רושם
שהיופי הזה הוא בעצם מתחת לאף ולאיש אין זמן וראש להבחין בו.
>>
מכאן ,פאולו סורנטינו בקאן:
> האם נקודת המוצא של הסרט הייתה "החיים המתוקים" של פליני? גם
בסרט ההוא הגיבור הוא בעיקר צופה מן הצד במה שמתרחש סביבו.
האמת היא שכבר בסרטי הקודמים ,כמו "תוצאות האהבה" (Le
 )conseguenze dell'amoreאו "זה ודאי המקום" ,בחרתי במבנה
עלילתי שנוח לי .הגיבור היה אדם שהתבונן מן הצד בעולם סביבו,
והעולם היה בעצם הנושא האמיתי של הסרט .ב"יופי מרהיב" לא
הייתה לי בעצם שום ברירה אחרת ,משום שהבסיס היה אוסף עצום
של עובדות ,דמויות ואנקדוטות ,שכולן קשורות בעיר רומא ,וזה היה
חומר הגלם שרציתי להפוך לסרט .מובן שמי שיוצא לעשות סרט כזה לא
יכול להתעלם מ"החיים המתוקים" או מ"פליני — רומא" .מדובר בשתי
יצירות מופת ,ויש כלל שאומר שיצירות מופת צריך לראות אבל לא
לחקות .השתדלתי להיצמד לכלל הזה ,אבל אין מה לעשות ,יצירות מופת
משפיעות עלינו בדרך שבה אנחנו בודקים את המציאות שבתוכה אנחנו
חיים .הן עובדות עלינו ,בין אם נרצה בכך ובין אם לאו .לכן ,אינני יכול
להתכחש לעובדה ששני הסרטים האלה טבועים בתוכי והינחו אותי ,אני
יכול רק לקוות שזה היה בכיוון הנכון.
> הדמות שמגלם טוני סרביו מבוגרת מזו שגילם מסטרויאני ,וזה מוסיף
לתחושת האכזבה והייאוש אצלו.
סופר חש תמיד שהוא צריך להישען על הביוגרפיה האמנותית שלו.
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> הצילומים של לוקא ביגאצי מזכירים את עבודתו של אחד מראשוני
הצלמים של פליני ,אוטלו מרטלי.
אני עובד עם לוקא ביגאצי מן הסרט העלילתי הראשון שלי ,והקשר בינינו
הוא אמיץ כל כך עד שאנחנו מבינים זה את זה מבלי שנחליף מלה .אני
מעביר לו את התסריט ,ומניח לו למצוא את האופציות הטובות ביותר
לצילום ולתאורה .הוא יודע שאני מעדיף למצוא דרכים חדשות שלא ניסינו
עדיין במקום לחזור שוב על מה שהיה ,והוא עובד בהתאם .אני מרוצה בכל
פעם יותר מן הדרך שבה אנחנו עובדים יחד ,ואני תמיד מופתע לטובה
כשאני מגלה את הפתרונות שהוא מוצא ,מבלי שאתן לו הדרכה מראש.
> הסרט מזכיר הרבה פעמים את פלובר ואת תחושת הריקנות שעליה הוא
מדבר.
הסופר ובמאי הקולנוע מאריו סולדטי נהג לומר שרומא ,יותר מכל עיר
אחרת ,מסוגלת להעביר את תחושת הנצחיות .אבל ,הוא נהג להוסיף ,מה
זאת תחושת נצחיות אם לא רגש של ריקנות?

> טוני סרביו ב"היופי המרהיב"

אם הביוגרפיה הזאת ,כמו במקרה של ג'ף גאמברדלה ,קשורה תמיד
לשטחיות החברה הגבוהה שבה הוא חי ,למבול הפטפוטים שאינם יותר
מרעש רקע ,לרכילות שהיא ביטוי לקטנוניות אינסטינקטיבית — אז אין
בעצם על מה להישען .זאת הסיבה שהוא מצטט כל הזמן את פלובר.
בינתיים השנים החולפות הן מקור הייאוש העיקרי שלו .הזמן הנותר
מתקצר ,האנרגיה אוזלת ,האושר אבוד ,או אולי לא היה קיים כלל.
ההנאה מכאנית ,וזה בעצם ההיפך ממה שהנאה אמורה להיות .כל מה
שנותר לו הוא הנוסטלגיה לימי הנעורים שהוא קושר למשהו שכמעט
נשכח ונראה בעיניו כאושר .וזה צף מדי פעם באורח חייו הנוכחי ,בפסקי
הזמן וברגעי דממה .זאת הסיבה שהפגישה הראשונה שלו עם הנזירה
שהקדישה חייה לעוני והיא קרובה לאותו האושר ,מתחילה בצורה כל
כך שיגרתית וגסה ,מסיבת עיתונאים מן השורה .רק בסופה ,הפשטות
של הנזירה מובילה את הסצינה לכיוון שונה .זה לא מספיק כדי לשנות
לע ֶבר אפשרות למצוא שוב את
אותו ,אבל בעזרתה הוא בכל זאת מציץ ֵ
הדחף היצירתי שבו.
> האם דמות הקרדינל שמדבר רק על מרשמים וצורות בישול היא ביטוי
לביקורת על הכנסייה?
אם כבר ,הייתי אומר שזו ביקורת על פולחני הגסטרונומיה ההולכים
ומתפשטים בעולם .לעיתים נדמה כאילו איננו מסוגלים לדבר על שום
דבר אחר .גם אם אני מוצא נושא משעשע ,הרודנות של אלה שמנסים
להכתיב את הנושא בכוח ,בכל מקום ,נראית לי מגוחכת .לכן שתלתי את
זה במקום שבו הרוחניות אמורה לשלוט בכיפה.

> יש סצינות בסרט שמזכירות את "המרפסת" של אטורה סקולה ,סרט
שבו מנהלות הדמויות דיונים אינסופיים על המרפסת בביתה של הדמות
הראשית.
בהחלט .הפטפוטים חסרי השחר האלה ,על ההתחכמויות הזולות ,על
הביטויים המרושעים של אדם לרעהו ,ויהיה זה גם חברו הטוב ביותר ,ועל
המרירות והציניות של הבורגנות הרומאית הגבוהה — כל אלה שאולים
בהחלט מן העולם של סקולה .לכן רציתי להראות לו את הסרט ,והבנתי
שזה נגע מאוד לליבו .בסוף ההקרנה הוא ליטף את פני ,וחזר ואמר לי
כמה הוא נהנה ממה שהוא ראה .ואילו אני חזרתי לחוש אחרי הרבה שנים
תחושה שכמעט שכחתי ,תחושה של בן המקבל מחמאות מאביו.
> יש בסרט קידות נוספות לבמאים אחרים ,גם אם לא מדובר בציטוטים
של ממש.
בהחלט ,גם אם אני לא מצטט אותם בפירוש ,יש בסרט הזה הרבה מן
הרוח של אסכולת הקולנוע האיטלקית הגדולה ,במאים כמו סקולה,
פליני ,פררי ,מוניצ'לי ועוד.
> הסרט נפתח בציטטה של הסופר לואי פרדיננד סלין ,שאומרת כי מציאות
היא בחלקה גם המצאה.
אפשר לומר שזה משקף גם את דעתי .הציטטה לקוחה מתוך "מסע אל
סוף הלילה" של סלין ,והיא מהווה גם הצהרת כוונות של הסרט שלי.
הכוונה היא שהכל זה מציאות ,אבל המציאות היא גם פיקציה שאנחנו
ממציאים ,לא רק מה שיש מסביבך ,אלא גם מה שאתה חושב שיש
מסביבך .בקולנוע ,ההמצאה היא חיונית כדי להגיע לאמת שאנחנו
מחפשים .אולי זה נשמע מנוגד להיגיון ,אבל זה נכון .פליני אמר פעם:
"אמת בקולנוע? אני מעדיף שקרים בקולנוע" .שקר הוא לב ליבה של כל
הצגה ,אבל באמצעות השקר הזה צריכה להיחשף בפניך האמת.
הביא לדפוס :דן פיינרו
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הקולנוע ההודי
בן מאה

> מבוא לקולנוע
הפורה ביותר בעולם

 -רע עמית -

> הצנזורה הקולנועית החלה לפעול
רק עם הינתקות הודו מן השלטון
הבריטי .קודם לכן לא נאלצו
סרטים הודיים להסוות או להמיר
נשיקות בריקודים ובשירה <

> גורו דוט

השנה מציינים בהודו וברחבי העולם  100שנה לקולנוע בתת–היבשת ההודית .אפילו פסטיבל
מע ֶבר למשמעות
קאן הסכים שצריך לציין את האירוע במסגרת מיוחדת של "מדינה אורחת"ֵ .
הסמלית של ה"אירוח" — רק שתי מדינות היו אורחות עד היום ,מצרים וברזיל — מוקרנים במסגרת
הפסטיבל מספר סרטים הודיים ייצוגיים .אלא שגם זה סמלי ,קשה מאוד לייצג קולנוע לאומי
באמצעות שניים או שלושה סרטים ,אבל זה עוד הרבה יותר מסובך במקרה של הודו ,שידועה
כמדינה המפיקה את מספר הסרטים הגדול בעולם במשך יותר מחצי מאה.
שתיים מהנחות היסוד שמייחסים לקולנוע ההודי באות לידי ביטוי גם בסרטים אשר נבחרו להצגה
בקאן .כך למשל ,יש נטייה כמעט רפלקסיבית לכנות את כל הסרטים בהודו בשם "בוליווד",
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< )Raja Harischchandra (1913

השם השגור לתעשיית הסרטים במומבאי
(לשעבר בומביי) ,נטייה אשר התגלמה בהקרנת
הסרט  .Bombay Talkiesאולם ,למעשה,
רוב הסרטים המופקים בהודו מקורם דווקא
בחלקים אחרים של המדינה הזאת ,שהיא תת–
יבשת בזכות עצמה .בוליווד היא אכן התעשייה
החשובה ביותר מבחינה כלכלית ,ויש לה גם
חשיבות חברתית-פוליטית ,כמפיצה הגדולה
ביותר של סרטים בהינדי ,השפה המדוברת
ביותר בתת–היבשת .רושם מוטעה אחר ,אשר
נוצר עקב היכרות חלקית רק עם הקולנוע
הפופולרי בהודו ,אומר שכל הקולנוע ההודי
מורכב מסרטים שעיקרם ריקוד ,מוסיקה ושירים.
מובן שאין זה נכון ,וההוכחה הידועה ביותר לכך
הם הסרטים של סטיאז'יט ריי ,אולי הקולנוען
ההודי הידוע ביותר בעולם ,שעותק חדש של
אחד מסרטיו המפורסמים ביותר" ,שארולטה",
הוקרן השנה במסגרת פסטיבל קאן.
עם זאת ,יש סיבה לתשומת הלב שמופנית
למלודרמות המוסיקליות המופקות בהמוניהן
בהודו .מאז שהחלו להקרין בהודו סרטים
מדברים אימצה השפה הינדית את המלה
האנגלית  FILMכחלק טבעי בה ,כנראה גם
בהשפעת הקולוניאליזם הבריטי .אבל בשונה
מן המשמעות בשפה האנגלית ,בהודו מציינת
המלה לרוב המקרים מחזמר מוסרט .לכך יש
מספר סיבות ,חלקן נובעות ממסורות אורליות
ארוכות שנים של סיפורי עם אשר לּוּו באופן

תדיר בריקוד ובשירים ,וכן גם העובדה
שבסנסקריט ,השפה שממנה נולדו רוב השפות
בתת–היבשת ,מכילה המלה "דרמה" בתוכה
באופן אינהרנטי גם שיר וריקוד.
במקום לתהות על מהותו של הקולנוע בהודו,
ינסו השורות הבאות לתאר בקווים כלליים את
ההיסטוריה שלו ,את התמורות המרכזיות שחלו
בו ,ואת המיגוון העצום של הסרטים שהופקו בו
והיוצרים הבולטים שפעלו בו במרוצת השנים.

ההתחלה
גם התייחסות למקורותיו של הקולנוע בהודו
עשויה לנתץ מיתוסים ,או רושם מוטעה ,לגבי
עולם הקולנוע הייחודי הזה .קודם כל חשוב
לזכור שהקולנוע הגיע לדרום אסיה כמעט
מייד בראשית דרכו ,וסרטים ראשונים של
האחים לומייר הוקרנו שם חודשים מעטים
אחרי הצגת הבכורה שלהם בפאריס .קצת
יותר מאוחר ,אבל עדין במאה ה– ,19היו כבר
מספר חלוצי קולנוע מקומיים שהפיקו סרטים
בכוחות עצמם ,ובמהלך העשור הראשון של
המאה ה– 20יצאו לאור עשרות ,אם לא מאות,
סרטונים קצרים שצולמו ברחבי הקולוניה
הבריטית בהודו .אולם ,מרבית ההיסטוריונים
הלאומיים שפעלו בתקופה שלאחר קבלת
עצמאותה של הודו ב– 1947הכריזו דווקא
כי הסרט  ,Raja Harishchandraשנעשה
ב– ,1913הוא נקודת הפתיחה של הקולנוע

במדינה .הסיבה הרשמית לבחירה בסרט הזה,
גם אם לכאורה היא נראית די שרירותית,
טמונה בעובדה שאורכו היה כ– 40דקות ,ותוכנו
היה מורכב יותר מהסרטים שהופקו קודם לכן.
סיבות אחרות לבחירה זו העלו היסטוריונים
בני זמננו ,כמו אשיש רג'דהיאקשה ,אשר
טוען שהסיבה קשורה בוודאי בבימאי הסרט
ה"ראשון" ,אדם הידוע בשם דדסהיב פלקה ,מי
שהוכתר כ"אבי" הקולנוע ההודי .מלבד היותו
מפיק ,בימאי ואף שחקן קולנוע מוכשר ,גורסת
הטענה ,סביר להניח שההיסטוריונים בחרו
בפלקה אף בשל היותו תומך נלהב של התנועה
הלאומית ,סוודאשי ,ומי שפעל להעביר את כל
תחומי ההפקה ,לרבות העריכה והציוד הנדרש
להפקת סרט ,לשטחי הודו עצמה.
תפיסה רווחת נוספת במערב לגבי הקולנוע
ההודי מתייחסת לאיסור שחל על צילום של
נשיקות .אכן ,זאת עובדה שעד לאחרונה
קשה היה לחזות בסרטים פופולריים בסצינות
של גיבורים וגיבורות מתנשקים ,וזאת משום
שהצנזורה המקומית דורשת עד עצם היום הזה,
אם כי באופנים שונים לחלוטין מבעבר ,עידון
או ויסות של תכנים וייצוגים מיניים .כך מקובל
לחשוב ,שסצינות ריקוד ושירה הן למעשה
תחליף או סמל לאקטים בוטים מבחינה מינית.
על אף שלא ניתן לשלול תפיסה זו מן היסוד,
חשוב לזכור שהצנזורה ההודית החלה לפעול
רק עם הינתקותה של הודו מן השלטון הבריטי,
ושקודם לכן לא נאלצו סרטים הודיים להסוות
או להמיר נשיקות בריקודים ובשירה .פירושו
של דבר הוא ,שאין להפחית בחשיבותה של
הצנזורה בתהליך עיצוב ז'אנר–העל בקולנוע
ההודי ,שבמרכזו המחזר המלודרמטי ,אשר
מושמץ לא אחת כקולנוע מסאלה ,על שם
התבלין המפורסם שאינו אלא תערובת של
מספר רב של תבלינים.

תור הזהב
כמעט מייד עם קבלת העצמאות פרחה בהודו
יצירת הסרטים בצורה מדהימה ,והקהל נהר
לאולמות הקולנוע בערים הגדולות ,בעוד
שצוותים ניידים דאגו להקרין אותם הסרטים
בכל רחבי המדינה ,כולל כפרים רבים ,בהם
מתגוררת עד היום מרבית אוכלוסיית המדינה.
במהלך יובל השנים ,שמכּונֶ ה כיום "תור הזהב"
של הקולנוע ההודי ,בלטו במיוחד מספר סרטים
ויוצרים אשר מעמדם נותר משמעותי היום
כמעט כמו אז.
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הסרט החשוב ביותר שהופק בהודו מאז
ומעולם ,אם להאמין לסקרים של מבקרי
קולנוע מקומיים ,היה ,Mughal-e-Azam
שיצא לאקרנים בשנת  ,1960אחרי הפקה
ארוכה ומתישה במיוחד שנמשכה כעשור.
זה היה בסך הכל הניסיון הקולנועי השני של
במאי הסרט ,קיי אסיף ,והיה הפרויקט עליו
שקד מאז השלים סרט ראשון ב– 1945וכן הסרט
האחרון שזכה לסיים .הסרט עצמו חריג למדי
בנוף הקולנועי המקומי :ראשית לכל ,מדובר
בדרמה היסטורית ,סוגה קולנועית שממנה
נמנעו מפיקים רבים בשל העלויות הגבוהות
של התפאורה והתלבושות .בנוסף ,לסרט יש
צביון מוסלמי מובהק ,כמצופה אמנם מסרט
שעוסק בנעשה בחצרו של המלך אכבר ,אך זאת
אינה עובדה פשוטה במדינה שידעה חיכוכים
בק ְר ָּבה .שאר
רבים עם המיעוט המוסלמי החי ִ
פרטי הסרט ,לעומת זאת ,צפויים למדי .גיבור
הסרט ,אותו גילם השחקן האגדי ,דיליפ קומאר,
הוא בן המלך אשר מתאהב באשה שאסור לו
לשאת כדת וכדין .המאבק הבין–מעמדי ,אשר
משמעותו בהודו גדולה הרבה יותר מאשר
במקומות אחרים בעולם ,היה ללא ספק גורם
נוסף שתרם להצלחת הסרט.
כשלוש שנים קודם לכן ,ב– ,1957הוקרן ברחבי
תת-היבשת הסרט שנחשב לאפוס הפטריוטי
הגדול ביותר של הקולנוע ההודי ,והשני
בחשיבותו בקרב המבקרים" ,אמא הודו"
( .)Mother Indiaעלילת הסרט עוסקת באשה,
אותה מגלמת השחקית האגדית נרגיס ,אשר
נאלצת לגדל את שני בניה לבדה ,אחרי שבעלה
נפגע קשה בתאונה .מאבק הקיום המתמשך
שלה משול למאבקה של המדינה כולה,
וסמלים רבים אשר קושרים את האשה ואת שני
בניה לאתוס ההודי הלאומי שבים ומופיעים
בהבלטה לאורך כל הסרט .דוגמא לכך היא
סצינה מוסיקלית בה חקלאים רוקדים ויוצרים
יחדיו את מפת הודו .בנוסף לכך ,הסרט מרבה
ברמזים חוזרים ונשנים לאלים ולמעלליהם ,וכן
לאפוסים המכוננים של הדת ההינדואיסטית.
הפרט האחרון הוא די מפתיע ,שכן בימאי
הסרט ,מהבוב חאן ,היה מוסלמי.
לצד שני הסרטים הללו חשוב להזכיר גם שני
בימאים אשר נתפסים כבולטים ביותר במהלך
תור הזהב של הקולנוע בהודו .הראשון ,המוכר
יותר ,לפחות בשמו ,כמעט לכל בעל השכלה
כללית ,הוא ראג' קאפור ,מי שהמשיך למעשה
לעבוד בקולנוע עוד כמה עשורים לאחר מכן.

אולם ,אין ספק כי את המוניטין שלו קנה
קאפור בעיקר בתחילת שנות ה– 50של המאה
הקודמת .ראג' הוא הבן המפורסם ביותר
למשפחת קאפור ,שמתוכה יצאו שחקנים,
במאים ומפיקים רבים ,אך הוא עצמו המפורסם
שבהם .הוא שיחק במספר סרטים בשנות ה–40
של המאה הקודמת ,כולל בסרטו המצליח של
 ,לצד דיליפ קּומאר
מהבוב חאןAndaz ,
ונרגיס ,וביים להיט קופתי בולט אחד,Barsaat ,
בו הוא כיכב ביחד עם
גם הוא באותה שנה ,וגם
()1949
נרגיס .אולם ,הסרט שהביא לו תהילה עולמית
היה השלישי בבימויו" ,היחפן"  ,Awaaraשבו
הופיע שוב לצד נרגיס .בנוסף לשני הכוכבים
אפשר היה לראות בסרט ,בתפקידי משנה,
גם את אביו ואת אחיו ,עובדה שמאדירה את
הפן האישי ,ומאששת את הטענה שמחזות זמר
פופולריים בהודו הם הרבה יותר ממה שניתן
אולי לחשוב.
הסרט הציג לראשונה את דמות הנווד
ההודי (בהשראת צ'רלי צ'פלין) ,אשר מהגר
מהכפר לכרך ,ואת הרפתקאותיו הטראגי-
קומיות שבעדן אפשר לעמוד גם על תהליך
המודרניזציה המואץ שהתחולל באותן שנים
בהודו .הסרט זכה להצלחה עולמית חסרת–
תקדים ,בנוסף להקרנה בפסטיבל קאן במסגרת
התחרות הרשמית זכה הסרט לפופולריות
עצומה ברחבי אסיה ,במיוחד בברית המועצות
לשעבר ובסין .קאפור הביא את דמות הנווד

למיצוי בסרטו הבא" ,הנודד" ( ,)Shree 420שגם
בו רואים היום חלק בלתי–נפרד מן הקלאסיקה
של הקולנוע ההודי .מאז המשיך קאפור לעבוד
בעיקר כשחקן ,אך בכל עשור לאחר מכן הוא ביים
סרט משמעותי אחד לפחות" ,סנגאם" (,)1964
 ,ו–Ram Teri Ganga Maili
Bobby
( ,)1985אשר זכה להצלחה מסחרית עצומה
( )1973שבמהלכה חושפת השחקנית
גם בשל סצינה
מנדקיני הרבה יותר מהמקובל בהודו של אותם
הימים או בכלל :תוך שירה וריקוד תחת מפל
מים הפך חלקו העליון של הסארי הלבן שלבשה
לשקוף למדי.
לא ניתן לערער על מעמדו הרם של קאפור
בהיסטוריה של הקולנוע הודו ,אך אם יש מי
שעשוי היה לתפוס מעמד דומה הוא בוודאי גורו
דאט .בניגוד גמור לקאפור ,ולמרבית היוצרים
של התעשייה המכּונה בוליווד ,דאט נולד וגדל
בבנגלור אשר בדרום הודו ,והינדי לא הייתה
שפתו הראשונה או השנייה .הוא גדל בבית
עני יחסית ,והצליח בכוחות עצמו להפוך לאחד
הכוחות המשמעותיים בתעשיית הבידור של
מומבאי .לאחר מספר שנים כשחקן הוא קיבל
הזדמנות ראשונה לביים בזכות חברו ,השחקן
היה
והבימאי דוו אננד .הסרטBaazi ,
להצלחה קופתית מרשימה ,והאיץ את הקריירה
( )1951היה
האינטנסיבית של דאט ,אשר במהלכה
אחראי ,כשחקן ובמאי גם יחד ,למספר לא
מבוטל של יצירות מופת בעלות ערך בידורי

> בתוך מעט יותר מעשור הותיר
גורו דאט חותם משמעותי במספר
סרטים שלא פחת מהתפוקה של
קאפור ביותר מארבעה עשורים
של עשייה קולנועית <
> ראג' קאפור ,הנודד הנצחי
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> אודיי שנקרKalapana ,

ואמנותי כאחד .בפרק זמן קצר למדי ,אך מעט
יותר מעשור ,עד מותו בטרם עת ב–,1964
כתוצאה משילוב קטלני של אלכוהול ותרופות
שינה ,הותיר דאט חותם משמעותי באמצעות
מספר סרטים שלא פחת מן התפוקה שקאפור
השאיר אחריו ביותר מארבעה עשורים של
עשייה קולנועית.
לא ניתן כאן לעשות צדק מלא עם מכלול
יצירתו ,אך ראוי לציין במיוחד את הסרטים
,
Mr. & Mrs. '55 ,(1957) Pyaasa
כיצירות החשובות
ו–Kaagaz Ke Phool
ה–.20
ביותר של דאט בשנות ה– 50של המאה()1955
ביקורת על היבטים
שני הראשונים הציגו()1957
שונים בחברה ההודית של אותם הימים ,ואף זכו
להצלחה גדולה בקרב הקהל .הסרט השלישי,
לעומת זאת ,היווה אתגר גדול מדי לצופים ,שכן
הוא מציג עלילה בעלת גוון אוטוביוגרפי ברור,
ומגולל את סיפור עלייתו ונפילתו של בימאי
סרטים אותו גילם דאט בעצמו .הסרט נחל
כישלון צורב בקופות ,וייתכן שהביא בסופו של
דבר אף למותו של דאט אחרי דיכאון ממושך
ממנו סבל בעקבות אותו ניסיון עגום .למרות
מצבו הנפשי הרעוע המשיך דאט לעבוד,
l

ואף הפיק יצירת מופת אחרת שיש הזוקפים
לזכותו כבמאיSahib Bibi Aur Ghulam ,
( — )1962וכיכב בה .פרט חשוב נוסף בביוגרפיה
של גורו דאט הוא הניסיון האמנותי שרכש טרם
בואו למומבאי ,באלמורה ,אצל המורה לריקוד
הודי קלאסי ,אודיי שנקר ,מי שחתום על סרט
האוונגארד הראשון בתת–היבשת ההודית.

גלים חדשים
ב– 1948סיים סוף סוף אודיי שנקר ,אחיו של
נגן הסיטאר הנודע ראווי שנקר ,את סרטו
היחיד ,Kalpana ,עליו עמל מספר שנים ,עוד
לפני שהודו זכתה בעצמאותה .הסרט הוא שיא
של אמנויות הודיות קלאסיות ,במיוחד ריקוד
ושירה ,אך גם מבחינה קולנועית מדובר בהישג
לא מבוטל ,הן בכל האמור בתפאורות הנועזות,
בעיצוב הפריימים ,בתנועת המצלמה ובצילום
מזוויות מאתגרות ,ומעל הכל — עלילה בלתי–
מתפשרת בה מתערבים יחדיו ,לעיתים ללא
הבחנה ,חלום ,דמיון ומציאות .הסרט מזכיר
במידה מסוימת את שיתוף הפעולה של היצ'קוק
וסלבדור דאלי בסרט "בכבלי השיכחה" (,)1945
אם כי שנקר התחיל לעבוד על הסרט עוד קודם

לכן .כצפוי ,הסרט לא זכה להצלחה מסחרית,
נשכח ,וכמעט נעלם לחלוטין במשך עשורים
רבים ,עד אשר המוסקאי ראווי שנקר המליץ
למרטין סקורסיזה שינסה להציל אותו .בעקבות
פנייה זאת שופץ עותק אחד של הסרט ,והוא
הוקרן לראשונה בפסטיבל קאן בשנה שעברה.
השנה הוא נודד בעולם במסגרת אירועי המאה
של הקולנוע ההודי.
אודיי שנקר הקדים את התפתחות הקולנוע
האמנותי בארצו בכמה שנים ,אך אחיו ,ראווי,
היה פעיל כאשר זה יצא לדרך .תחילה יש
להזכיר את הסרט בעל המודעות החברתית
הנוקבת ,Neecha Nagar ,שזכה בפסטיבל
קאן ב– — 1946ראווי שנקר כתב את המוסיקה
שלו .אך עיקר תרומתו המוסיקלית לקולנוע
האמנותי בא לידי ביטוי ביצירה של אדם שכבר
הוזכר בהקדמה ,סטיאז'יט ריי .שנקר הלחין
וביצע בעצמו את המוסיקה ל"פאתר פאנצ'לי"
( ,)Pather Panchali, 1955סרטו הראשון
של ריי ,והחלק הראשון במה שנהוג לכנות
"טרילוגיית אפו" .זה סרט שלו מייחסים בדרך
כלל את הפריצה של הקולנוע האלטרנטיבי
לבוליווד ,והוא השתלב בגלים החדשים
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שחלו לפרוח אז ברחבי העולם .חשיבותו של בפונה ,לא הרחק ממומבאי ,אך רחוק מאוד ,שנות ה–70

ריי בפיתוחה של אמנות הקולנוע בהודו היא
מכרעת ,ואין כל יכולת לסכם אותה במאמר
מסוג זה .עם זאת ,חשוב להדגיש שריי שייך
למסורת הריאליסטית בקולנוע ,זו שהושפעה
מאוד מסרטים של רנואר ומן הניאו–ריאליזם
האיטלקי ,ולא מאוונגארד או מקולנוע רדיקלי
מן הסוג שעניֵ ין במיוחד את אנשי הגל החדש
בצרפת .בימאי אחר שהחל לפעול עוד לפני
ריי ,גם הוא יליד בנגל אשר במזרח הודו ,היה
ריטויק גהטק .הוא היה הרבה יותר קיצוני ונועז
בתפיסתו לגבי אמנות הקולנוע ובמתן תשומת
לב קודם כל לצורה או למדיום הקולנועי
כשלעצמו ,ורק אחר כך לתוכן או לעלילה .סרט
שמייצג יותר מכל את הסגנון הבוטה שלו הוא
 Komal Gandharמ– ,1961סרט שמתקשר
ישירות עם שיר פרי עטו של חתן פרס נובל
ההודי ,רבינדרנת טאגור ,ואשר מוסיקליות היא
המרכיב הדומיננטי בו ,בעוד שהנרטיב ,במובן
של עלילה סיפורית ,הוא משני ומופשט למדי.
גהטק מּונה בהמשך לראש בית הספר לקולנוע

רעיונית ,מבוליווד .בהדרכתו יצאו מבית הספר
גדולי הבימאים של הגל האקספרימנטלי,
ביניהם קומר שהני ומני קאול ,אשר סרטו
מ– ,Uski Roti ,1970נחשב לפורץ בתחום
הקולנוע שבין אבסטרקט מוחלט לקולנוע
תיעודי ועלילתי גם יחד .שנה קודם לכן יצא
סרט חשוב נוסף בהקשר של הגל החדש,
 Bhuvan Shomeשל הבימאי מרינל סן ,מי
שימשיך לשבור מוסכמות קולנועיות בכיוונים
פוליטיים יותר לאורך המחצית הראשונה של
שנות ה– 70הסוערות בהודו .קרוב לאמצע
אותו עשור הצטרף עוד בימאי חדש לגל ,שיאם
בנגל ,אם כי התברר שהקולנוע שלו הרבה
יותר קומוניקטיבי ושם דגש בריאליזם ולא
במהפכנות לשמה .סרטו  )1974( Ankurהופק
בתקציב זעום ,וגרף רווחים נאים שעליהם יכלו
הבימאים הניסיוניים יותר רק לחלום .אולם,
הקולנוע המרדני של אותן שנים היה אך הערת
שוליים לתמורות שהתחוללו בחברה ובקולנוע
גם יחד.
ת

של המאה ה– 20ואילך
ביוני של  1975הוכרז בהודו מצב חירום בעקבות
מתחים פוליטיים והפגנות סוערות שנערכו
במדינה ,אירועים אשר מצאו מדי פעם את
דרכם אל תוך סרטי הגל החדש במדינה .אולם,
כחודשיים לאחר ההכרזה התחוללה המהפכה
הגדולה ביותר אותה ידע הקולנוע ההודי מאז
ומעולם :יציאתו של הסרט  ,Sholayשפירושו
המילולי הוא "להבות" ,לאקרנים .הוא נחשב
לסרט ההודי הרווחי ביותר במשך שני עשורים.
בזכות הסרט הפך השחקן הראשי בו ,אמיטב
בצ'ן ,לתופעה קולנועית שאין דומה לה בעולם.
בצ'ן הופיע לראשונה בקולנוע בתפקיד המספר
בסרטו של מרינל סן  Bhuvan Shomeמשנת
 1969שהוזכר לעיל .כבר אז הותיר קולו העמוק
רושם רב ,אך מבנה גופו וגובהו ,לצד גילום של
דמויות זועמות ,הסעיר את בדי הודו במחצית
השנייה של שנות ה– 70של המאה שחלפה.
הסרט  Sholayעצמו הוא יצירה מורכבת

> אמיטב בצ'ן למעשה נכנס לפנתיאון האלים
ההינדואיסטי :כאשר הוא מבקר בפסטיבלי סרטים ברחבי
העולם משתטחים על הרצפה לידו המוני הודים <
> ראג' קאפור ונרגיס
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שיוצרה ,ראמש סיפי ,שאב את ההשראה לה גם
מהמערבונים של סרג'יו לאונה ,אם כי התוצאה
הייתה מאוד מקומית באופיה ,ולעיתים לא
ברורה לצופה הזר .למרות מצב החירום במדינה
איפשרו הרשויות את הקרנת הסרט ,שבמרכזו
שני נוכלים אשר בורחים מהכלא ,ועוזרים
לשוטר שעצר אותם ,לאחר שזה מאבד את האמון
במערכת ,לנקום בכנופיה שרצחה את בנו.
ככל שהשפעת הסרט הייתה גדולה ומהדהדת,
השפעתו של בצ'ן הייתה גדולה עוד הרבה
יותר ,ויש בה כדי ללמד משהו על התרבות
הקולנועית בהודו .מבחינה מסוימת ,בצ'ן אינו
שחקן או אפילו כוכב קולנוע במובן המקובל של
המלה בשאר חלקי העולם; למעשה ,הוא נכנס
לפנתיאון האלים ההינדואיסטי .זה אולי נשמע
כהגזמה ,אך סרט אחר מאותה שנה ,1975 ,מספק
עדות ניצחת לכוחו המיסטי של המדיום בהודו.
הסרט  Jai Santoshi Maaהופק בתקציב זעום
וללא שחקנים מפורסמים ,ולמרות זאת הפך
לאחד הרווחיים ביותר שידעה תת-היבשת.
הסרט שיך לז'אנר הודי ייחודי ,מיתולוגי ,אבל
בשונה מסרטים אחרים ,המיתולוגיה המוצגת
בו והאלה במרכזה ,סנטושי מא ,הומצאו עבור
הסרט ,ורק לאחריו התקבלו ,או אף התקדשו,
כזהויות דתיות ממש .בצ'ן ,עוד יותר מאל ,מגלם
גם סוג של לאומיות ומוסר על-אנושיים .הדבר
בולט למשל בסרט  ,Deewaarשיצא לאקרנים
באותה שנה גורלית לקולנוע ההודי .זוהי מעין
גירסה קודרת של "אמא הודו" ,והסרט מכיל
באופן לא אופייני רק מספר מצומצם של שירים.
הוא מעביר את תשומת הלב מהאם אל דמותו
של בצ'ן ,הבן שעובר על החוק על מנת לממן את
לימודי אחיו ,שהופך בסופו של דבר לאיש חוק
חשוב .מעמדו הנישא של בצ'ן מומחש גם מחוץ
לאולמות הקולנוע .כך למשל ,בתחילת שנות
ה– ,80כאשר במהלך צילום הוא נפצע קשה
ואושפז למשך חודשים רבים בבית החולים ,באו
המונים מכל רחבי המדינה לפקוד את המקדשים
בתפילה לשלומו מדי יום ביומו ,עד אשר הבריא
לגמרי וחזר לשחק .גם מחוץ להודו עצמה ,בקרב
הודים החיים במדינות שונות בעולם ,כאשר בצ'ן
מבקר בפסטיבלי סרטים ברחבי העולם ,חוזר על
עצמו המחזה של המוני בני אדם המשתטחים על
הרצפה לידו.

נגישה יותר ברחבי המדינה ,נפגע מעט מעמדו
של הקולנוע .בצ'ן עצמו הפך למנחה טלוויזיה
חשוב ,בין השאר גם בגירסה ההינדית של "מי
רוצה להיות מיליונר?" למרות זאת ,הקולנוע
ההודי ממשיך לספק מלודרמה מהולה בשמחה,
כמו שמסמלת כותרת הסרטKabhi Khushi :
 ,Kabhie Ghamאחד הלהיטים הגדולים של
תחילת המאה ה– .21פירושו של שם הסרט הוא
"לפעמים שמחה ולפעמים עצב" .בסרט מופיע
אחד הכוכבים הזוהרים ביותר היום ,שאהרוק
קהאן ,לצדו של בצ'ן ,והוא גדוש במחוות
ובציטוטים מסרטים אחרים ,עוד תופעה
מקומית מיוחדת ,כזאת אשר מאפשרת לצופים,
המזהים את האיזכורים ,לקחת חלק בעולם
הקסום של הקולנוע.
מן הדין לציין ,שתשומת הלב כאן הופנתה
בעיקר לקולנוע בשפת הינדי ,בעוד שישנם
הרבה מאוד סרטים ויוצרים חשובים לא פחות
בשפות אחרות במדינה .למשל ,באותה שנה בה
פרץ בצ'ן לתודעתם של המוני צרכני הקולנוע
בהינדי ,החל את דרכו בדרום הודו ראג'ניקנת,
עוד שחקן שנתפס כמעט כמו אל .הוא מככב
בעיקר בסרטים בשפות טמיל וטלוגו ,ונחשב למי
שמרוויח היום את אחת המשכורות הגבוהות ביותר
שמקבל איש קולנוע באסיה .במקביל לבוליווד
פועלות ברחבי הודו תעשיות חשובות כמו טוליווד
— במדינת אנדהרה פרדש ,קוליווד — בטמיל
נאדו ,ואוליווד — באוריסה .בנוסף ,בשאר חלקי
הודו פועלים גם יוצרים חשובים של "הקולנוע
המקביל" ,למשל גריש קאסאראוולי במדינת

קננדה ,הבימאי הגדול ,אדור גולאפקרישנן
מקראלה ,שביים בין השאר את יצירת המופת
בשפת מלאיאלאם Elippathaya ,ואריבן סייאם
שרמה ,שסרטו בשפת מיניפורי ,Ishanou ,הוקרן
במסגרת "מבט מסוים" בפסטיבל קאן בשנת .1991
לסיום ,יש להזכיר אף את התמורות שחלו
בקולנוע ההודי כתופעה עולמית ,בעיקר
בשני העשורים האחרונים .הרבה לפני שדני
בוייל זכה להצלחה מסחררת עם "נער החידות
ממומביי" ,הציגו שתי במאיות הודיות שמקום
מושבן בצפון אמריקה את המציאות ההודית
בעת הגלובלית החדשה .אחת מהן היא מירה
נאיר ,מי שבסרטים כמו "מיסיסיפי מסאלה"
( )1991הציגה לראשונה את דמותו של המהגר
ההודי במערב .השנייה היא דיפה מהטה
שחיה בנ'דשה ,והיא שהעזה לנתץ לא מעט
פרות קדושות הקשורות למוסכמות דתיות
בטרילוגיית האלמנטים שלה" ,אש" (,)1996
"אדמה" ( ,)1998ו"מים" (.)2005
מובן שכל שנאמר כאן לא מתקרב לייצג נאמנה
את התמונה המלאה של הקולנוע בהודו ,וסרטים
ובמאים חשובים נעדרים כאן .בין השאר חסרה
התייחסות לקולנוע הדוקומנטרי ,ובמיוחד של
אחד היוצרים הגדולים בעולם בתחום זה אשר
פועל בהודו ,אנאנד פרדווארדהן .הוא יצר מספר
לא מבוטל של סרטים חשובים ,כולל יצירת
המופת מהעת האחרונהJai Bhim Comrade ,
( .)2011אבל אם כל מה שנכתב כאן יצליח לגרות
קהל חדש לבוא וליהנות מן המיגוון העצום
שהקולנוע ההודי יכול להציע ,דיינו.
ך

ממשיכים לרגש
בשלהי שנות ה– ,80כשהטלוויזיה הפכה להיות

> ראמש סיפיSholay ,
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If we dedicate every first summer issue of our magazine to the Cannes Film
Festival, it is not out of sheer admiration and love for this event which has
become by now so crowded and demanding that most people would skip it if
they only could afford to. Particularly this year, with the first five days of nonstop
rain destroying some of the fanciest dresses and the high heels going around
not to mention the foul mood they generated. And as if to prevent any better
disposition, the chilly mistral wind which drove away the rain, kept dispositions
on a low level. And yet, despite all these miseries, Cannes remains the one
essential film festival around that defines the immediate future tendencies of
world cinema better than any other. Like it or not, most significant films of the
season are being shown there, certainly most of the films that you will be seeing
or reading about this year. Not being in Cannes is like taking yourself off the list
of significant film people around (don't worry, not all of the fifty thousand and
more people attending the festival are significant but at least they would like to
think so) and no one would willingly commit such a crime.
As general observations go, the festival's official program seems to persevere
in its march towards the mainstream cinema, the role it used to have years ago,
never deviating too far from what would be considered safe for the general
audience. The Directors' Fortnight, on the other hand, seems to be returning to
more adventurous programming and the case of Ari Folman's The Congress was
typical to these tendencies. Considered down to the last moment as an official
entry but left out because too much out of the trodden path, it was immediately
embraced by the Fortnight for its opening event.
We hope to discuss with Folman at length in one of our future issues about his
film, in the meantime, here, like usual, is a selection of the films that made a
big splash in Cannes, and the voices of the filmmakers behind them, as they
expressed themselves during the festival. You'll meet Golden Palm winner
Abdellatif Kechiche (La vie d'Adele, Chapters 1 and 2), Asghar Farhadi, whose The
Passe got Berenice Bejo an acting award and Alexander Payne who got Bruce
Dern an award for the lead in Nebraska, there is Jury Award Hirokazu KoreEda (Like Father, Like son), Best Script author, director Jia Zhangke (A Touch
of Sin). You will have the chance to hear two of the candidates that obviously
scared Steven Spielberg's jury away, Paolo Sorrentino (La Grande Bellezza) and
Jim Jarmusch (The Last Lovers Left Alive). Outside all competition, and standing
all on his own is Claude Lanzmann (The Last of the Unjust) who at 87 offers
yet another chapter in his ever deeper study of the Holocaust. Finally, with the
help of Rea Amit, we are celebrating, just like the festival, the one hundredth
anniversary of the most prolific cinema in the world, the Indian cinema.
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