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 >
גיליון 196 

הכל  בעולם המשוגע שלנו,  סוד,  לא  זה  אכן,  דילן.  בוב  לשיר  נהג  ומשתנים"  הולכים  "הזמנים 
משתנה מדי יום ביומו. אבל, כך חשבנו כולנו, דבר אחד לא ישתנה לעולם — אלון גרבוז הוא שהיה 
ושיהיה מנהל הסינמטק בתל אביב. אי–אפשר לדמות את האחד בלי השני, והאמת היא שאף אחד 

לא רצה לדמות את האחד בלי השני. 

שנים ישב בחדר אחד גדול ועמוס לעייפה בתוך מבוך המשרדים של עיריית תל אביב. הסינמטק 
שלו — אלא של מי אם לא שלו, הרי בעירייה תמיד ראו במוסד הזה מין גחמה מוזרה שמכסה 
חלק מן הערווה התרבותית של העיר, ומניבה מדי פעם  קצת נחת כאשר מגיעים לשם מפורסמים 
קצרה  לתקופה  נכנס  ממנו,  ויצא  פומבדיתא  ברחוב  לבית  נכנס   — ביוקרתם  להתבשם  שאפשר 
למוזיאון תל אביב ויצא ממנו, נכנס לבית מפעל הפיס ויצא ממנו, נכנס למבנה החדש של הסינמטק 
ברחוב הארבעה — הגם שלא נבנה בדיוק לטעמו ולא התאים במיוחד לצרכיו, אבל לפחות נמצא 
עבורו מקום למשרד פרטי משלו, ומשם המתין עוד שנים עד שהוסיפו למבנה עוד אגף, שגם הוא 
לא בדיוק מתאים לצרכיו ולא היה לטעמו. האמת, במהלך יותר מ־40 השנים בהן ניהל את המוסד 
נתקל לא פעם בדברים שלא היו בדיוק לרוחו, בהנחתות מגבוה שלא נעמו לו, בקיצוצי תקציב 
שהצרו את צעדיו, והוא שרד את כולם. אם הצטער, התעצבן, כעס, וזה ודאי קרה יותר מפעם אחת, 
הוא היטיב להסתיר את הכל מאחורי חזות של מי שמאמין כי הכל עתיד להסתדר בסופו של דבר, 

אם יש מספיק זמן ורצון לחכות. ולאלון תמיד היה.

סובלנות מושלמת היא אולי פיקציה, אבל הסובלנות שבה הוא ניחן קרובה מאוד לשלמות. הנהלות 
באו והלכו מעל לראשו, נתנו יד אבל גם בעטו ברגל, והוא הצליח איכשהו להתמודד ִאתן, להוציא 
מהן את המירב ולהסתפק במה שיש, גם כאשר זה לא תמיד הספיק. לצד עובדים מסורים למקום 
זקוק להם, היו  יותר משהוא היה  זקוקים למקום  ולתפקיד שנתן להם, לא פעם משום שהם היו 
עובדים שמיררו את חייו וסיבכו אותו בצרות שלא לצורך, אבל הוא בכל זאת סירב להיפטר מהם, 
ולו רק משום שאין פוגעים בפרנסתו של אדם, רע, נבזי ולא־מתאים ככל שיהיה. איך סבל אותם, 

גם כשאחרים סביבו תהו אם הוא עיוור או מתאבד או השניים יחד, זה הסוד הפרטי שלו.

תרבות אינה עסק דמוקרטי, וכישרון לא חּולק לכל במידה שווה. אבל אלון היה מוכן לתת לכל 
אחד את הסיכוי להראות מה הוא יודע. לצד כל סרטי המופת והאורחים הנפלאים שהגיעו לסינמטק 
תל אביב, לא פעם התעקש לפנות במה לכאלה שאיש, מלבד המשפחה והחברים הקרובים, לא 
האמין בכישרונם. אבל הסינמטק בכל זאת מצא זמן ומקום להציג כמעט את כולם משום הנאמנות 

המוחלטת לעיקרון שאין למנוע מסרט ישראלי, צולע ככל שיהיה, את המפגש עם הקהל. 

פסטיבלים קמו ונעלמו תחת קורת הגג הזאת, חלקם מוצלחים ומצליחים, כמו פסטיבל הסטודנטים, 
דוקאביב או פסטיבל סרטי הילדים, אחרים אזוטריים יותר ומוצלחים פחות, אבל אלון היה שם כדי 
לסייע לכולם. לא תמיד בתקציבים, שלא היו לו אף פעם די הצורך, אבל בכל דרך אפשרית אחרת. 
בתוך השממה שהשתלטה לא פעם על נוף הקולנוע בישראל, זה היה נווה מידבר לכל מי שצמא 

לקולנוע מסוג אחר, שונה מתוצרת מטחנת החלומות הרדודים של הוליווד. 

פעולה  לשתף  שהתגייס  גרבוז,  לאלון  קיומו  את  חייב  הוא  "סינמטק",  שלנו,  העת  לכתב  אשר 
במסגרת  עוד  הקודמת,  המאה  של  ה־80  שנות  בתחילת  וגידים  עור  קרם  הרעיון  שבו  היום  מן 
מכון הקולנוע המנוח. למרות המשברים הראשונים שבהם גם המו"ל המקורי וגם המכון יצאו מן 
הכל  מ־30 שנה.  יותר  והמיוחד שלו במשך  היחיד  הבית  בעל  ונשאר  הסינמטק  נרתם  המישחק, 
בזכות אלון, שהתעקש לכל אורך הדרך לגונן עליו מפני הנהלות שסברו כי אין מקום לכתב עת 
בסינמטק, נוכח מהמורות כלכליות שערמו בדרכו בכל פעם מחדש ואילצו אותו להדק את החגורה, 

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

כתב העת יוצא לאור 
בסיוע קרן הקולנוע 

הישראלי
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< אלון גרבוז )צילום: גידי אורשר( 

נגד כל הפיתויים להפוך את כתב העת "סינמטק" למנשר פרסומי של חברות כאלה ואחרות. הוא 
נתן תמיד יד חופשית למערכת, הן בבחירת הנושאים והן בדרך הטיפול בהם, ולא ניסה אף פעם 
מול מגבלות התקציב שלא  לכופף ראש  נאלצנו לא פעם  לכפות תנאים כלשהם בתמורה. אכן, 
הירשו לנו להרחיב את היריעה, להוסיף צבע, לעבור מדו־ירחון לירחון, אבל ראוי וחובה לומר 
שמכל מוסדות הקולנוע בארץ, סינמטק תל אביב היה האחד והיחיד שהכיר בצורך לפרסם כתב עת 

שכזה. ועל כך אנו אסירי תודה לו.

הארוכות  אביב במשך השנים  תל  בסינמטק  אלון  וסבל  מה שחווה  כל  את  שוב  לפרט  אין טעם 
שהיה שם. הכל כבר פורט בראיונות ובמאמרים שהתפרסמו בשפע במהלך החודשים  האחרונים, 
עדות לכך שלא רק אנחנו יודעים להעריך את מפעל חייו. הדברים האלה נכתבים כאשר לא ברור 
עדיין מי ייטול מידיו את מושכות הסינמטק. האמת היא, שאי־שם עוד מסתתרת לה תקווה קטנה 
ועיקשת שלמרות הכל ובסופו של דבר, אחרי כל הלבטים הרבים, יוחלט להשאיר את אלון גרבוז, 
גם שהגיע לגיל פרישה ולמרות הנכדים שמצפים לו בכיליון עיניים שיבוא לשחק ִאתם, לעוד כמה 

קדנציות נוספות.

קריאה מהנה לכולכם.
עדנה פיינרו

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

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

עורכת לשונית: יעל אונגר
עיצוב: תמר טסלר

כתובת המערכת: סינמטק תל–אביב, רח' שפרינצק 2, תל–אביב
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כשחושבים על הסרטים של רומן פולנסקי חושבים על אפלה. קשה להעלות 
על הדעת עוד יוצר קולנוע מהשורה הראשונה, שסרט אחרי סרט, לאורך 
כשהוא  האנושי,  הטבע  של  ביותר  החשוכות  בפינות  נבר  שנים,  עשרות 
מיישיר מבט אל השטני שבאדם, תוך הטלת ספק עקבית ביכולתו של הטוב 
והצודק לנצח. רוב הגיבורים והגיבורות של פולנסקי מצאו את עצמם בסוף 
הסיפור מוכרעים על–ידי הרוע ומדוכאים על ידו. המעטים שיכלו לו נאלצו 
בדרך לוותר על הערכים הכי יקרים להם, עד שבסופו של דבר מתעורר 

הספק, אם ההקרבה שהקריבו הייתה בכלל כדאית. 
לאורך השנים, בניסיונם לרדת לחקר האפלה האופפת את הקולנוע של 
פולנסקי והפסימיזם העמוק שלו, פנו מבקרי וחוקרי קולנוע שונים שוב 
בפני  וטראגית  אפלה  שהיא  היוצר,  של  האישית  הביוגרפיה  אל  ושוב 
עצמה. פולנסקי עצמו, אגב, מעולם לא היה שבע רצון מהניסיונות לחפש 

מגע של רשע
< העולם מבעד לעיניו של רומן פולנסקי

- מרט פרחומובסקי -

בסרטיו הדהוד לחייו, בעיקר בשל החשש שלו מכך שהעניין הרכילותי 
יגבר על הדיון האמנותי ביצירתו. בפרספקטיבה של זמן, נראה שהחשש 
הזה התבדה, ומכלול יצירתו של פולנסקי נתפס כיום כתרומה משמעותית 

ביותר לאמנות הקולנוע.
מאמר זה ינסה להעניק לצופים, שעורכים את היכרותם הראשונית עם 
הקולנוע של פולנסקי, וגם לצופים מנוסים יותר, מפת דרכים ראשונית, 
משורר  של  יצירתו  לגבי  מחשבה  וכיווני  מפתחות  שלושה  שתכלול 
בסרטיו.  הצפייה  חוויית  את  להעשיר  בתקווה  הפולני-צרפתי,  האפלה 
פרטי  כמה  מלהסגיר  מנוס  יהיה  לא  הזה  מהסוג  שבמאמר  לציין,  יש 
עלילה משמעותיים מתוך הסרטים, ועל כן, מי שמעדיפים להימנע מכך 

מתבקשים להפסיק לקרוא בשלב זה.

< מיה פארו וג'ון קאסבטס ב"תינוקה של רוזמרי"
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בין אושוויץ לצ'יינטאון

על  לדבר  באים  כאשר  נאמר,  שכבר  כפי 
גם  לדבר  מאוד  מפתה  פולנסקי,  של  הסרטים 
של  הסכנה  למרות  שלו.  הפרטיים  החיים  על 
וגם בשל הרתיעה מההנחה  ניתוח פשטני מדי 
השפעה  בעלי  הם  הביוגרפיים  שהאירועים 
מכרעת על התגבשותו של עולם יצירתי מסוים, 
קשה להתעלם מהעובדה שהאפלה הייתה חלק 
פולנסקי,  של  מעבודתו  רק  לא  בלתי–נפרד 
אלא גם מחייו. בראשית הייתה הילדות הקשה 
בפולין.  השנייה  העולם  מלחמת  בתקופת 
הגרמנים,  בידי  המדינה  כיבוש  עם  ב–1939, 
זמן  לאחר  קרקוב.  לגטו  השש  בן  רומן  הגיע 
מצאה  אמו  ריכוז.  למחנות  הוריו  נשלחו  קצר 
מתקדם.  בהריון  כשהיא  באושוויץ,  מותה  את 
תקופת  ובשארית  מהגטו,  הוברח  הקטן  רומן 
של  הפולניים  מכריו  על–ידי  הוסתר  המלחמה 
אביו בכפרים, תוך שהוא מתחזה לנוצרי קתולי. 
בתקופה זו, כאשר כל יום יכול היה להיות יומו 
האחרון, גילה פולנסקי את הקולנוע באמצעות 
בפולין  שהוקרנו  ירודים  גרמניים  סרטים 

הכבושה, והחליט שהוא רוצה להיות במאי.
כבר  כשפולנסקי  ב–1969,  יותר,  מאוחר  שנים 
הערצה  גלי  על  הנישא  כוכב  קולנוען  היה 
שאחרי "תינוקה של רוזמרי" )1968(, הוא חווה 
השחקנית  הטרייה,  אשתו  נוסף:  אישי  אסון 
בידי  אנג'לס  בלוס  בביתם  נרצחה  טייט,  שרון 
אנשי "המשפחה" הרצחנית של צ'רלס מנסון. 

לאמו  בדומה  מחריד,  גורלי  מקרים  בצירוף 
מתקדם  בהריון  הייתה  טייט  גם  פולנסקי,  של 
החקירה  לצד  טייט,  של  הרצח  כשנרצחה. 
החברים  על  החשד  נפל  שבמהלכה  הארוכה, 
של  וההתנפלות  לזוג,  קרוב  הכי  מהמעגל 
פולנסקי  חייו של  באורח  התקשורת, שחיטטה 
ואף האשימה אותו באופן עקיף ברצח, הנחיתו 
התקשה  שממנה  היוצר,  על  עוצמתית  מכה 

להתאושש במשך שנים רבות. 
כאשר  שלישית,  מכה  פולנסקי  ספג  ב–1977 
בלתי־חוקית  בבעילה  הברית  בארצות  הואשם 
במעשה,  שהודה  לאחר   .13 בת  קטינה  של 
לא  שופט  של  למניפולציה  קורבן  נפל  אך 
ונמנע  לאירופה,  להימלט  פולנסקי  בחר  ישר, 
הזה.  היום  עצם  עד  הברית  לארצות  מלשוב 
השלבים  במהלך  ב–2010,  יותר,  מאוחר  שנים 
נעצר  הצללים",  "סופר  עריכת  של  האחרונים 
כמה  ובמשך  בשווייץ,  במפתיע  פולנסקי 
חודשים שהה במעצר בית, כאשר סכנת הסגרה 
לארצות הברית מרחפת מעל ראשו. בסופו של 
דבר קיבל בית המשפט השווייצרי את טיעוניו, 

והוא שוחרר לחופשי.
השואה  מתקופת  פולנסקי  של  זיכרונותיו 
ב–2002,  ישיר  באופן  למסך  דרכם  את  מצאו 
ספרו  "הפסנתרן",  את  לקולנוע  עיבד  כאשר 
בסרט  שפילמן.  ולדיסלב  של  האוטוביוגרפי 
יהודי אשר  באמן  ריאליסטיים  בכלים  זה עסק 
הגרמני,  הכיבוש  תחת  בוורשה  לשרוד  מנסה 
תוך שהוא בורח מהגטו ומסתתר בבניין נטוש. 

ברור לחלוטין שמה שקסם לפולנסקי בסיפורו 
של  המשותפים  המוטיבים  היה  שפילמן  של 
גורלם בזמן המלחמה, והוא אף הירבה להצהיר 
בחוויות  לגעת  כוונתו  על  שהעניק  בראיונות 
הילדות שלו–עצמו בתיווך דמותו של שפילמן. 

ל–60  קרוב  המתין  שפולנסקי  העובדה  למרות 
של  שואה"  "סרט  לעשות  שהבשיל  עד  שנה 
ממש, ניתן בהחלט לשער שהשואה נכחה באופן 
פחות גלוי גם בסרטיו הקודמים. כבר את הסרט 
וארון"  אנשים  "שני  שלו,  המפורסם  הקצר 
הספר  בבית  הלימודים  במסגרת  שיצר   ,)1958(
לקולנוע בלודז', ניתן לפרש כמשל על אנשים 
שנדחים ומבוזים על–ידי החברה בגלל שונותם, 
שהם  גדול  ארון  על–ידי  בסרט  מיוצגת  אשר 
סוחבים איתם לכל מקום. את "רתיעה" )1965( 
כסיפורי  לקרוא  ניתן   )1976( "הדייר"  ואת 
החברה  מול  אל  יחידים  של  נואשים  הישרדות 

והסביבה הפיסית התוקפות אותם. 
ניתן גם להעלות ספקולציה, כי תפיסת העולם 
של  מסרטיו  גדול  בחלק  שמהדהדת  הפסימית, 
פולנסקי, אשר מאפשרת פעם אחרי פעם לרוע 
אונים,  חסרי  הטוב  מייצגי  את  ומותירה  לַנֵצַח 
הנאצית,  האפלה  בצל  ילדות  של  תולדה  היא 
הייתכן  פוסקות.  בלתי  ובריחה  הסתתרות  תוך 
שכאשר ג'ייק גיטיס ב"צ'יינטאון" )1974( רואה 
את נואה )נח( קרוס, נציג הרוע האולטימטיבי, 
מקבל את כל מבוקשו ללא יכולת לעשות דבר 
נדחקת  רוזמרי"  של  ב"תינוקה  ורוזמרי  בנדון, 
הקרובה  סביבתה  של  הבגידה  עם  להשלים 
ולקבל את בנה השטני, הם בעצם משקפים את 
רגשותיו של רומן פולנסקי הצעיר אל מול הענן 
מעל  תלוי  שהיה  הנאצית  גרמניה  של  השחור 
ומאמו,  מאביו  אותו  שהפריד  ענן  אותו  ראשו, 
של  לשנים  בחייו  המעצבות  השנים  את  והפך 
של  המחריד  הרצח  האם  אונים?  וחוסר  פחד 
את  שאת  בייתר  חידד  ההריונית  טייט  שרון 
לתפיסת  עשה  ומה  הללו?  הנושנות  התחושות 
להימלט  המחודש  הצורך  פולנסקי  של  העולם 
מביתו ב–1977, לאחר שהואשם בבעילת קטינה?
יש להניח, שקשר כזה אכן קיים. למרות העובדה 
שבראיונות שנערכו עמו התעקש לרוב לחמוק 
מפסיכואנליזה עצמית, בכל זאת, לאורך השנים 
הודה באופן נקודתי בקשר בין אירועים מחייו 
לבין יצירתו, גם מֵעֶבר ל"הפסנתרן". בביוגרפיה 
שיצאה  פולנסקי,  על  סנדפורד  כריסטופר  של 
היוצר  של  הבחירה  על  מסופר  ב–2008,  לאור 
דנאוויי,  פיי  של  החיצוני  המראה  את  לעצב 
דמותה  לפי  "צ'יינטאון",  של  הגדול  הקורבן 

< ג'ק ניקולסון ב"צ'יינטאון"
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באוטוביוגרפיה  אושוויץ.  של  קורבן  אמו,  של 
שכתב ב–1984 הודה פולנסקי, שעיצב את אחת 
על  שלו   )1971( ב"מקבת"  הקשות  הסצינות 
בסיס זיכרון שלו מחיפוש אלים שערכו חיילים 
אחר  בספר  קרקוב.  בגטו  בביתם  גרמניים 
שעוסק בעבודתו, פרי עטו של ג'יימס גרינברג, 
מדבר פולנסקי על כך שביים את הסרט "ֶטס" 
ודטרמיניסטי  אכזר  בגורל  עוסק  אשר   ,)1979(
של  הרצח  על  כתגובה  צעירה,  בחורה  של 
יציאת  לקראת  שהעניק  בראיונות  טייט.  שרון 
לשרה  לדוגמא,   ,)2005( טוויסט"  "אוליבר 
ההשפעה  על  הצהיר  ב"גארדיאן",  פיליפס 
של חוויותיו מהגטו על תיאור גורל גיבורו של 
כן,  על  הסרט.  מתרחש  שבה  והסביבה  דיקנס 
כלל לא יהיה מופרך לחפש מקבילות בין החיים 
האישיים של פולנסקי לבין סרטיו, אם כי כדאי 

לעשות זאת בזהירות ובאחריות.

אנשים שבורים בחללים סגורים

את  מגבילים  פולנסקי  רומן  של  הסרטים  רוב 
עצמם לאתר התרחשות עיקרי אחד, שהדמויות 
שלו כבולות אליו ואינן יכולות להינתק ממנו, 
בסרטים  פסיכולוגיות.  או  ממשיות  מסיבות 
"רתיעה", "תינוקה של רוזמרי", "מה?" )1972(, 
"סופר   ,)1994( והמוות"  "העלמה  "הדייר", 
הצללים" ו"אלוהי הקטל" )2011( מדובר בדירות 
וב"ירח   )1962( במים"  ב"סכין  מגורים.  בתי  או 
מר" )1992( אלה כלי שיט, ב"מבוי סתום" )1966(, 

צווארי"  את  נושך  אתה  לי,  וב"סלח  ב"מקבת" 
בפרווה"  ב"ונוס  עתיקות,  טירות  אלה   )1967(
בהם  בסרטים  גם  תיאטרון.  אולם  זהו   )2013(
פולנסקי מוותר על לכידת דמויותיו בחלל פיסי 
פסיכולוגי  במילכוד  לרוב  אותן  לוכד  הוא  סגור, 
שקורה  כפי  ממנו,  להשתחרר  מתקשות  שהן 

ב"צ'יינטאון", ב"טס" וב"פרנטיק" )1988(. 
מעמת  תוחם  שהוא  הסגורים"  "החללים  בתוך 
פולנסקי את גיבוריו זה עם זה במישחקי כוחות 
פסיכולוגיים, שיש בהם מידה רבה של אלימות 
מיני  מימד  גם  ולעיתים  ומילולית,  פיסית 
אחדות  בגלל  פרוורסיה.  של  משתנות  ברמות 
בסרטיו  פעמים  הרבה  שנהוגה  והמקום,  הזמן 
לבין  בינם  רבה  קירבה  מורגשת  פולנסקי,  של 
על  מתבסס  אפילו  הוא  לעיתים  התיאטרון. 
והמוות",  "העלמה  )"מקבת",  קיימים  מחזות 
ובפעמים  בפרווה"(,  "ונוס  הקטל",  "אלוהי 
תיאטרון  אנשי  של  ההשפעה  ניכרת  אחרות 
על-ידי  הושווה  לדוגמא,  סתום",  )"מבוי  עליו 
וסמואל  פינטר  הרולד  של  למחזות  מבקרים 
לחמוק  לרוב  מצליח  פולנסקי  זאת,  עם  בקט(. 
בדרך  מאפיינת  אשר  מובהקת,  מתיאטרליות 
כלל עיבודים למחזות, הרבה בזכות הקפדתו על 
עיצוב המרחב הקולנועי באמצעות קומפוזיציה 
והימנעות  יצירתיות,  מצלמה  ותנועות 

מהישענות יתרה על הדיאלוג.
את סרטי "החללים הסוגרים" של פולנסקי ניתן 
שבמרכזם  סרטים  תת–קבוצות:  לשתי  לפצל 
שבמרכזם  וכאלה  יחידים,  גיבורה  או  גיבור 

צלע  עם  זוג  לרוב  דמויות,  ארבע  או  שלוש 
נוספת שמאיימת עליו, או שני זוגות שמתקיים 
ביניהם מתח כלשהו. במידה רבה, תת-הקבוצות 
תחומי  שני  את  הנראה  ככל  מסמנות  הללו 
של  מקומו  פולנסקי:  של  המרכזיים  העניין 
היחיד ה"שונה" מול החברה הקונפורמיסטית, 

והדינמיקה הפרוורטית של הזוגיות. 
היתר  בין  כוללים  אשר   — הבודדים"  "סרטי 
"הדייר",  רוזמרי",  של  "תינוקה  "רתיעה",  את 
דמויות  מתארים   — ו"הפסנתרן"  "צ'יינטאון" 
סביבתן,  כלפי  ניכור  שונות  מסיבות  שמַפתחות 
שנתפסת בעיניהן, בצדק או שלא בצדק, כמאיימת 
שוכר  ב"הדייר"  טרלקובסקי  כלפיהן.  ואלימה 
העוינים  ששכניו  אמונה  וְמַפֵתַח  בפאריס,  דירה 
הדיירת  של  זהותה  את  עליו  לכפות  מנסים 
קרול,  לחייה.  קץ  לשים  ניסתה  אשר  הקודמת, 
גיבורת "רתיעה", הוזה שהדירה שלה נפרצת על–

ידי גברים המבקשים לתקוף אותה מינית. 
הקונפליקט בין הדמויות לבין סביבתן הפיסית 
והאנושית הולך וצובר תאוצה לאורך הסרטים, 
או  הסביבה,  על–ידי  מובסות  הן  שבשיאם  עד 
תמיד  איתה,  להשלים  דרך  מוצאות  לחלופין 
אמונותיהן.  על  וויתור  נוראית  הקרבה  על–ידי 
שבעלה  רוזמרי",  של  ב"תינוקה  רוזמרי 
ושכניה רימו אותה, בוחרת להשלים עם המצב 
בה  שמתעוררים  האימהיים  הרגשות  בשל 
גיטיס  ג'ייק  שילדה.  המחריד  התינוק  כלפי 
לפשעיו  הסרט  של  בסיומו  מודע  ב"צ'יינטאון" 
הנוראיים של נואה קרוס, אך אינו מסוגל לעשות 

< סיגורני וויבר ובן קינגסלי ב"העלמה והמוות"



08. < כתב עת לענייני קולנוע בהוצאת סינמטק תל–אביב < 1 בנובמבר 2015 < #196

דבר בנדון, ואף מאבד את האשה שהוא אוהב.
המשולשים  "סרטי  השנייה,  לתת–קבוצה 
"סכין  את  היתר  בין  לשייך  ניתן  והמרובעים", 
"אלוהי  מר",  "ירח  סתום",  "מבוי  במים", 
האלה  הסרטים  כל  בפרווה".  ו"ונוס  הקטל" 
מידה  בה  שיש  ואשה  גבר  של  זוגיות  מציגים 
מסוימת של חולניות ופרוורסיה, והיא מתבססת 
לרוב,  האשה,  אכזריים.  כוחות  מישחקי  על 
אפילו  אולי  הכוחנית,  הדומיננטית,  הצלע  היא 
השטנית, במערך הכוחות הזה, בעוד שהגבר הוא 
חלש, מדוכא, ונתון למניפולציות. גיבורי "מבוי 
סתום" הם גבר בריטי חלש אופי ואשתו הפאם 
ופרנסואז  פלזאנס  )דונלד  הצרפתייה  פטאל 
גנגסטר  של  ערובה  לבני  שהופכים  דורלאק(, 
לביתם.  פולש  אשר  סטנדר(  )ליונל  מחוספס 
הלא  מהאורח  טרור  סופגים  שהשניים  לאחר 
בעלה,  על  מניפולציה  מפעילה  האשה  קרוא, 
בגנגסטר  לירות  דבר  של  בסופו  אותו  שמביאה 

ולהרוג אותו. 
ותמים  צעיר  זוג  פולנסקי  מפגיש  מר"  ב"ירח 
זוג מושחת  וכריסטין סקוט תומס( עם  )יו גרנט 
ומלא זימה )פיטר קויוטי ועמנואל סיינה(, כאשר 
התמימים הופכים לכאורה בהדרגה לקורבן של 
המושחתים. בסרט זה מגיע פולנסקי לשיא בכל 
זוגיות מלאת תשוקה, אך גם  לייצוג של  הנוגע 
הזוג  בת  בעזרת  וזאת  קטלני,  באופן  פרוורטית 
סיינה,  עמנואל  השחקנית  דאז,  שלו  הטרייה 

בהופעה נועזת וכריזמטית. 

סוריאליסט בשבי ריאליזם

רומן  של  הקולנועי  הסגנון  על  כשמדברים 
מדברים  שלו,  הייחודי  הקול  ועל  פולנסקי 
לואיס  לצד  סוריאליזם.  על  הנראה  ככל 
הקולנוען  הנראה  ככל  הוא  פולנסקי  בוניואל, 
הסוריאליסט הבולט ביותר בתולדות הקולנוע. 
סצינות  בתוכם  כוללים  מסרטיו  גדול  חלק 
דמויות  עם  מסויטים,  חלומות  כמו  שנראות 
הומור  גרוטסקיים,  עלילתיים  ומהלכים 
ההיגיון  גבולות  של  מודעת  ופריצה  מוזר 
לכך,  לב  לשים  חשוב  זאת,  עם  הריאליסטי. 
הם  הסוריאליזם  עם  פולנסקי  של  שיחסיו 
ניכר  חלק  אחד,  מצד  אמביוולנטיים.  יחסים 
מסרטי הסטודנטים שלו, ובמיוחד "שני אנשים 
סוריאליסטיים  סרטים  הם  המפורסם,  וארון" 
ונטולי  מסוגננים  עולמות  שבוראים  לחלוטין, 
כבר  שני,  מצד  כלשהי.   ריאליסטים  מחויבות 
מהסרט העלילתי הראשון של פולנסקי, "סכין 
רצון  מתוך  אם  שלו,  השאיפה  ניכרת  במים", 
אישי או בשל הצורך להיענות לטעם הקהל או 
הלב  נטיית  את  להחביא  המממנים,  הגורמים 
הסוריאליסטית מאחורי מסיכה ריאליסטית עבה. 
פרט לכמה סרטים בודדים — "מבוי סתום", "סלח 
לי, אתה נושך את צווארי" ו"מה?" הם הדוגמאות 
המובהקות כנראה — פולנסקי לא עשה מאז סיום 
בסרטים  לחלוטין.  סוריאליסטי  סרט  לימודיו 
בסצינות  בעיקר  מפציע  הסוריאליזם  אחרים, 

ב"תינוקה  ב"הרתיעה",  למשל  כמו  ההזיה, 
הפך  הוא  הזמן  עם  וב"הדייר".  רוזמרי"  של 
בפילמוגרפיה של פולנסקי לייצוג של המודחק, 
לתת-מודע שמאיים על החיצוניות הריאליסטית, 
בעוד שהדמויות של פולנסקי, אולי בדומה ליוצר 
עצמו, נאבקות כדי להשתלט עליו ולמנוע ממנו 

לפלוש אל המציאות האובייקטיבית. 
הסוריאליזם  של  נוכחותו  הלכה  השנים  עם 
שיגידו  יהיו  ופחתה.  פולנסקי  של  בקולנוע 
הייחודיות  גם  ופחתה  הלכה  איתו  שיחד 
מקומה  את  פינתה  אשר  שלו,  הסגנון  של 
ל"מקצועיות" רהוטה, אך אולי מעניינת פחות. 
ב–1992,  מר"  "ירח  שמאז  לומר  להעז  ניתן 
אחד הסרטים הנועזים ולא  מוערכים דיים של 
פולנסקי, המונח "סרט של רומן פולנסקי" הוא 
משהו הרבה פחות ספציפי ממה שהיה לפני כן. 
"סופר הצללים"  קשה להכחיש ש"הפסנתרן", 
אך  ערך,  בעלי  סרטים  הם  הקטל"  "אלוהי  או 
ערכם, בניגוד לסרטים הקודמים של פולנסקי, 
או  טוב  תסריט  כמו  פרוזאיים  מעניינים  נובע 
מישחק משובח, ופחות ממגע יד של אמן גדול 

שניצב מאחוריהם. 
כאן נחזור לרכילות: הייתכן שהעובדה שהסערות 
בחייו של פולנסקי שככו ב–25 השנים האחרונות, 
לאחר שמצא אושר משפחתי עם עמנואל סיינה 
והילדים שילדה לו, השפיעה על איכות אמנותו? 
ספקולציות,  להעלות  להתחיל  הזמן  זה  עכשיו 

כאמור, בזהירות ובאחריות. 

< פולנסקי מביים את "אלוהי הקטל" )Carnage( עם ג'ודי פוסטר, קייט וינסלט, ג'ון סי. ריילי וכריסטופר וואלץ
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"צ'יינטאון"  גלי התהילה של  נישא על   ,1976 הנה פרט מעניין: בשנת 
)1974(, בחר רומן פולנסקי לביים הרחק מהוליווד, בצרפת, סרט בלהות 
רולאן  מאת  ספר  על  שהתבסס  זה,  בסרט  "הדייר".   — דווקא  אינטימי 
טופור, סופר צרפתי ממוצא יהודי-פולני, גילם פולנסקי עצמו את הדמות 
דירתה  את  השוכר  טרלקובסקי,  בשם  עכברי  מהגר  של  זו  הראשית, 
הבניין  שדיירי  משתכנע  ובהדרגה  שהתאבדה,  צעירה  של  הפריסאית 
בו עבר להתגורר — בראשותם של בעל הדירה )מלווין דגלאס( ושוערת 

מזעיפת פנים )שלי ווינטרס( — זוממים לחסלו. 
אף שהיה זה הסרט הראשון שביים בצרפת, והשני בסך הכל בו גם כיכב 
)אחרי "סלח לי, אבל אתה נושך את צווארי" מ–1967( — פולנסקי כמעט 
פולנסקי"  על  "רומן  שלו,  באוטוביוגרפיה  לב  תשומת  לו  מקדיש  ואינו 

הבתים של 
פולנסקי

< הבית שהביטחון ממנו והלאה

- שמוליק דובדבני -

)כנרת, 1984(. ליתר דיוק, לסרט זה הוקצו שלושה)!( עמודים בלבד בגרסה 
ובקבלת  לצדו,  אדג'אני  איזבל  של  בהופעת  עוסקים  אף  ורובם  העברית, 

הפנים הקרירה עד עוינת לה זכה הסרט בפסטיבל קאן באותה שנה. 
לחלוטין  כמעט  להתעלם  פולנסקי  בוחר  מדוע  מדוע.  השאלה,  ועולה 
מיצירתו של סרט זה, ומדוע אינו מתייחס כלל להחלטתו להופיע בתפקיד 
וגם  עצמו  ִמֶשל  בית  לו  מי שאין  כלומר  דייר,  מהגר,  זה של   — הראשי 
שם פרטי, כלומר זהות, אין לו? מהי המשמעות של ליהוקו את עצמו — 
יהודי, זר — לתפקיד הנרדף? האוטוביוגרפיה אינה נותנת תשובות לכך, 
מעניין",  אך  פגום  "ניסוי  מאשר  יותר  כלֹא  הסרט  את  פוטר  ופולנסקי 
ש"זוכה להוקרה של תלמידי קולנוע ונחשב על ידי אחרים לסרט חובה" 

)עמ' 373(.  

< רומן פולנסקי
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הבית כמוטיב תימטי מופיע ברבים מסרטיו של 
פולנסקי, ותמיד כמקום פרוץ, מאיים, מרתיע. 
וב"תינוקה   )1965( ב"הרתיעה"  רק  מדובר  לא 
של רוזמרי" )1968(, שיחד עם "הדייר" מהווים 
מנטלית  וקריסה  עירוני  ניכור  של  טרילוגיה 
הקיצוני  הדימוי  את  כולל  אגב,  )"הרתיעה", 
ביותר של "הבית הנחדר" — שלל זוגות ידיים 
הגיבורה(.  את  ותופסות  מהקירות  היוצאות 
מהעשור  יותר,  מאוחרים  בסרטים  גם  מדובר 
האחרון, דוגמת "סופר הצללים" )2010( ו"אלוהי 
)2011(, שהבתים/דירות שבמרכזם כמו  הקטל" 
כולאים בתוכם את הגיבורים, תוך שהם יוצרים 
העצמה אמוציונלית של היחסים בין הדמויות, 
המגיעים לכדי אבסורד מקברי. בסרטו "העלמה 
המצליח  מחזהו  על  המבוסס   ,)1994( והמוות" 
אף  הארגנטינאי-צ'יליאני,  דורפמן  אריאל  של 
של  אבסטרקטי  לאתר  )המבודד(  הבית  הופך 

יחסי כוח פוליטיים ומיגדריים. 
בבסיס  מצויה  בבית  הקשורה  הטראומה 
את  כילד  שחווה  פולנסקי,  של  הביוגרפיה 
אביו  על–ידי  והוברח  השנייה,  העולם  מלחמת 
 13( הגטו  של  חיסולו  ביום  קרקוב, ממש  מגטו 
במארס 1943(. פולנסקי בן התשע מצא מיקלט 
בבתי משפחות פולניות נוצריות שהעבירו אותו 
זה מקרה  אין  בדויות.  בזהויות  מאחת לאחרת, 
דמות  בדיוק  מגלם  הוא  שב"הדייר"  לפיכך, 
כזו — שהבית נהפך בעבורה למלכודת, שחשה 
נעשית  המיגדרית  ושזהותה  נרדפת,  עצמה 
נזילה ביותר כאשר טרלקובסקי מתלבש בבגדי 
אשה, אותה אשה, סימון שול, שהתגוררה בדירה 
להתאבד.  נדחפה  אולי  או  והתאבדה,  לפניו 
כאשר טרלקובסקי מגיע לבקרה בבית החולים, 
זמן קצר לפני שהיא מתה, ועל מנת לוודא שאכן 
מצבה הוא  חסר תקווה )אחרת לא יוכל לזכות 
ורק פיה פעור  בדירה(, פניה עטויי תחבושות, 
בזעקה. כך מגדיר פולנסקי, באמצעים חזותיים, 
לוע אפל.  פנים.  הזהות כהיעדר — היעדר  את 

אותו מוטיב שילווה את הסרט לכל אורכו. 
של  שבחירתו  ולטעון  לבוא  איפוא  מתבקש 
הראשי  לתפקיד  עצמו  את  ללהק  פולנסקי 
בסרט, והתעלמותו הכמעט תמוהה מיצירתו זו 
"הדייר"  זהה.  מקורם   — שלו  באוטוביוגרפיה 
עד  פולנסקי  של  ביותר  האישי  סרטו  היה 
להתמודד  ביקש  שבו  סרט  בכלל,  ואולי  אז, 
מאז  אותו  שרדפה  הטראומטית  החוויה  עם 
הוא  השואה.  בתקופת  הבית  אובדן  ילדותו, 
מאלצת  שהייתה  ישירה,  בצורה  לא  זאת  עשה 
הטראומטי,  העבר  אל  חזיתית  להביט  אותו 

אלא בדרך אלגורית כמעט. מעניין, אגב, שגם 
השואה,  בנושא  ישירות  נגע  פולנסקי  כאשר 
בסרטו עטור הפרסים "הפסנתרן" )2002(, הוא 
עשה זאת באמצעות סיפורו האוטוביוגרפי של 
ולדיסלב  הנרדף  היהודי-פולני  הפסנתרן  אחר, 

שפילמן.   
לטראומה  גם  קשור  הזוועות,  בית  הבית, 
ב–9  פולנסקי.  את  שפקדה  אחרת  נוראית 
של  המבותרת  גופתה  נתגלתה   1969 באוגוסט 
אז  שהייתה  פולנסקי  של  רעייתו  טייט,  שרון 
בחודש השמיני להריונה, יחד עם גופותיהם של 
שלושה מחברי הזוג. רצחו אותם צ'רלס מנסון 
הגבולות  היטשטשו  אחת  בבת  ו"משפחתו". 
פולנסקי  של  שבסרטיו  הסימליים  הבתים  בין 
שבמציאות.  הקונקרטי,  הממשי,  הבית  לבין 
בפרויקט  המחריד  ביטויו  את  מצא  זה  טשטוש 
הטבח,  אחרי  פולנסקי  של  הראשון  הקולנועי 
"מקבת" )1971(. הסרט חדור באלימות גראפית 
כלומר   ,X–כ לסיווגו  הביאה  )שאמנם  קיצונית 
בו  בולטת  אך  בלבד(,  למבוגרים  המיועד  סרט 
ליידי  את  מקבת  שוחט  בה  הסצינה  במיוחד 
מקדאף וילדיה, שדימוייה כמו מהדהדים את מה 
שהתחולל בחווילתו של פולנסקי בלוס אנג'לס. 
העיסוק  קלה.  סטייה  אולי  מתבקשת  כאן 
בטראומה של הרדיפה — בין אם מקורה בשואה 
ובין אם בחוויה של היעדר הבית — אינו מזוהה 
עם סרטי פולנסקי בלבד. רבים מגיבורי סרטיו 
עצמם  מוצאים  למשל,  היצ'קוק,  אלפרד  של 
נרדפים על לא עוול בכפם, כאשר מה שנדמה 

למשנהו  מתגלה  מוגנת  ביתית  כסביבה  לרגע 
נזכיר,  אם  )די  מוות  ואפילו  סכנה  של  כאתר 
"חבל",  דוגמת  בסרטים  הבתים  את  למשל, 
או   ;1963 "הציפורים",   ;1960 "פסיכו",   ;1948

"פרנזי", 1972(. 
אולם, אצל היצ'קוק קשורה חוויית הרדיפה, אם 
לא תמיד אזי לרוב, באשמה. מקורה של אשמה 
זו הוא בחינוכו הקתולי המחמיר של היצ'קוק, 
עצמו,  הוא  שחווה  ילדות  בטראומת  גם  אך 
ואותה הוא מציין כזיכרון הילדות הראשון שלו. 
הסיפור ידוע לכל: בהיותו כבן 4 או 5 שלח אותו 
אותו  וצייד  המקומית  המשטרה  לתחנת  אביו 
הפתק  את  אלפרד  הילד  הראה  כאשר  בפתק. 
לשוטר, נטל אותו זה וכלא אותו בתא למשך 5 
או 10 דקות, תוך שהוא מסביר: "זה מה שאנחנו 
עושים לילדים רעים". לשאלתו של פרנסואה 
טריפו, שקיים עימו ראיון רחב–יריעה, מה היה 
לו  אין  כי  היצ'קוק  ענה  נענש,  שבגינו  הדבר 
מושג קלוש. החוויה הטראומטית הזו התגלגלה, 
המתח  אמן  של  לסרטיו  יותר,  מאוחר  שנים 
והחרדה, שגיבוריהם, לרוב גברים, נרדפים על 
אף היותם חפים מפשע, לעיתים מבלי שיהיה 
להם מושג במה הם חשודים, ובעיקר — מבלי 
שיוכלו לבטוח במשטרה. האשמה קשורה, לא 
המוטלת– או  המאוימת  הגברית  בזהות  פעם, 
בספק שלהם, וזו תלך ותתגבש במהלך העלילה.    
של  בסרטיו  הרדיפה  חוויית  זאת,  לעומת 
בסופם,  אקזיסטנציאליסטית.  היא  פולנסקי 

הרוע, שהוא אינהרנטי לעולם — משתלט. 

< רומן פולנסקי ושרון טייט ב"סליחה, אתה נושך את צווארי"
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זו חוויה שאי–אפשר להבינה בכלים פסיכולוגיים 
בתחושה  הוא  מקורה  דרמטיים;  אפילו  או 
כאשר  היות–לא–במקום  של  בסיסית  אנושית 
נזילים,  הופכים  ל"חוץ"  "פנים"  בין  הגבולות 
קירותיו המסוככים של  דרך  חודרת  והאלימות 
הביתית  החמימות  אפילו  נעשית  אז  או  הבית. 
הסיום  סצינת  שמדגימה  כפי  לסיוט,  מקור 
עליה  מתגבר  בה  רוזמרי",  של  "תינוקה  של 
יצרה האימהי של רוזמרי, שזה עתה ילדה את 
צאצאו של לוציפר, והיא מנענעת את עריסתו 
השטן  עובדי  של  להנאתם  הבוכה  העולל  של 

המכונסים בטרקלין. 
מצא  הברית,  בארצות  בעודו   ,1977 בשנת 
בת  נערה  מפלצת.  של  במעמד  הקורבן  עצמו 
13 בשם סמנתה גיימר טענה, שפולנסקי סימם 
ואנס אותה בעת שהשניים שהו בביתו של ג'ק 
לצורכי  בכלא  יום   42 ששהה  לאחר  ניקולסון. 
עונשו,  שנגזר  ולפני  פסיכיאטרית,  הסתכלות 
נמלט פולנסקי מהמדינה, ומאז אינו יכול לשוב 
אליה. על אף עסקת הטיעון שהסכים לה, דבק 

פולנסקי בגרסתו שלא היה זה אונס.   

שוב מוצא עצמו פולנסקי במעמד של נרדף, אך 
בספרו  החוק.  מפני  נמלט  של  תקן  על  הפעם 
האוטוביוגרפי אין הוא חוסך במילים כדי להפוך 
את הטראומה לשלו — ולא של הנאנסת. "שום 
דבר בחיי עד כה", הוא כותב, "לא הכשיר אותי 
 .)397 )עמ'  פושע"  להיות  עלול  שאני  לרעיון 
מחוץ  פולנסקי  פועל  היום,  עד  ולמעשה  מאז, 
לגבולות ארצות הברית, ואת סרטיו הוא מביים 

בעיקר בצרפת, בה הוא מתגורר בקביעות. 
ביים   1994 בשנת  מעניינת.  נקודה  עוד  והנה 
למחזה  הקולנועית  הגירסה  את  פולנסקי 
"העלמה והמוות". זהו מחזה קאמרי שהגיבורה 
במדינה  לשעבר  פוליטית  אסירה  היא  שלו 
היא  )הכוונה  מזוהה  לא  דרום–אמריקאית 
שם,  סוהר  בבית  כלואה  כשהייתה  לצ'ילה(. 
נאנסה באכזריות בידי רופא סדיסט שאת פניו 
נפילת  אחרי  שנים,  כעבור  ראתה.  לא  מעולם 
המבודד  הבית  אל  מגיע  הדיקטטורי,  המשטר 
בה היא מתגוררת בחברת בעלה גבר, כמסתבר 
רופא, שמראהו זר לה, אך את קולו היא מזהה 

מייד — זהו האיש שאנס ועינה אותה. 

את  כופתת  האשה  לילה,  אותו  של  בהמשכו 
הגבר לכיסא, מזדהה בפניו, ועל אף הכחשותיו 
"משפט"  לו  ועורכת  אשמתו  את  בו  מטיחה 
במטרה לחלץ ממנו הודאה באשמתו. שמו של 
מתייחס  מבוסס,  הוא  שעליו  והמחזה  הסרט, 
לרביעיית כלי הקשת של שוברט שהרופא נהג 

להשמיע בעת שהתעלל באשה.  
נגע  הברית  מארצות  נמלט  מאז  לראשונה 
פולנסקי, באמצעות מחזהו של דורפמן, בסוגיית 
הרופא- נאשם  שבו  האונס  במישרין,  האונס: 
חף  הוא  כי  נראה  הדברים  פני  שעל  השבוי, 
מפשע, ובעקיפין — זה שמהמשפט בעניינו חמק 
פולנסקי. יתר על כן, הסיטואציה שבה מאשימה 
)בגילומו  והכפות  המבוהל  הרופא  את  האשה 
מלּווה  ובאינוסה  בעינויה  קינגסלי(  בן  של 
בתחושה אמביוולנטית: האם הרופא אכן אשם, 
או שמא מדובר בטעות בזיהוי מצדה של אשה 
שחקנית  של  ליהוקה  באמצעות  ואולם,  הוזה? 
גברתנית כסיגורני וויבר לתפקיד נדמית הדמות 
וחסרת- כקטנה  קינגסלי,  שמגלם  זו  שמולה, 
הכוח  יחסי  את  שמדגישה  המיזנסצינה  אונים. 

< רומן פולנסקי מביים את עמנואל סנייה ומתיה אמלריק ב"וונוס בפרווה"
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בינה לבין הרופא, באופן שמעצים את דמותה, 
יוצרת לא פעם הזדהות עימו.  

עורך  מבעלה,  מבקשת  האשה  ועוד:  זאת 
הרופא  של  כסניגורו  לשמש  במקצועו,  דין 
הודאתו  האם  אך  לו.  עורכת  שהיא  ב"משפט" 
שצילו  מי  אכן  הוא  כי  בסיום,  הרופא  של 
שמא  או  כנה,  היא  האשה,  את  רודף  הכבד 
הוא  רצונו  שכל  אדם  של  במחווה  מדובר 
ספק  להטיל  נתבע  הצופה  הלילה?  את  לשרוד 
וכך, בדרכו  במהימנות האשמותיה של האשה. 
פולנסקי  מנסח  והמתוחכמת,  המניפולטיבית 
באמצעות המחזה המצליח מה שעשוי להתפרש 
אותו  הפכה  שמבחינתו  בפרשה,  הגנה  ככתב 

)שוב( לנרדף.   
ככולו  רובו  מתרחש  אשר  והמוות",  "העלמה 
בחלל סגור אחד, מקדים מבחינה זו את "אלוהי 
)2015(, שגם בהם  "ונוס בפרווה"  ואת  הקטל" 
צוות שחקנים מצומצם מצוי באתר קבוע, דירה 
את  מהדהדים  והם  בהתאמה,  תיאטרון,  ואולם 
שזוהתה  והפסיכולוגית  המרחבית  הדינמיקה 
"סכין  הראשונה,  הקולנועית  בעבודתו  כבר 
במים" )1962(, שעלילתו התחוללה על סיפונה 
של יאכטה קטנה שבה חיים בני זוג וזר מיסתורי. 
האלמנטים התמטיים והסגנוניים שהוצגו לעיל 

שביים  נוסף  בסרט  גם  ביטוָיים  את  מוצאים 
הצללים".  "סופר  האחרונות,  בשנים  פולנסקי 
הבריטי,  האריס  רוברט  של  לספרו  עיבוד  זהו 
ליצור  במטרה  פעולה  פולנסקי  שיתף  עימו 
"פומפיי"  שלו,  אחר  לספר  קולנועי  עיבוד 
בתקופת  המתרחש  "צ'יינטאון",  מעין   —
של  הקולנועית  הגירסה  הרומית.  האימפריה 
פנו  והשניים  צלחה,  לא  ההיסטורי  הספר 
את  המגוללת  האריס,  של  אחרת  ליצירה 
רק  המּוכרת  שבכותרת,  הדמות  של  סיפורה 
בכינויה the ghost )"רוח הרפאים"(: עיתונאי 
)יואן מקגרגור( נשכר לכתוב את זיכרונותיו של 
ראש ממשלת בריטניה לשעבר, לאחר שסופר 
הצללים הקודם נמצא מת בנסיבות מיסתוריות. 
נאלץ  ברוסנן(,  פירס  )שמגלם  הפוליטיקאי 
לצאת לגלות לאחר שנפתחים הליכים לקראת 
העמדתו לדין בגין ביצוע פשעי מלחמה, והוא 
חופה  מול  אי  על  השוכן  מבודד  בבית  מסתגר 

הצפון-מזרחי של ארצות הברית. 
עיתוי יציאתו של הסרט לאקרנים לא היה יכול 
זה בעת שפולנסקי  יותר — היה  להיות אירוני 
היה נתון במעצר-בית בשווייץ אחרי שהרשויות 
המקומיות עצרו אותו בספטמבר 2009 בעקבות 
המשפטים  משרד  נגדו  שהוציא  הסגרה  בקשת 

הקונקרטי  הבית,  נהפך  שוב  הנה  האמריקאי. 
והקולנועי, לאתר המייצג תחושת רדיפה ואיום, 

של פולנסקי ושל הדמויות בסרטיו. 

מעין קודה

פולנסקי  ָעֵמל  נכתבות שורות אלה,  בהם  בימים 
דרייפוס  משפט  על  המבוסס  חדש  סרט  על 
שנערך בצרפת ב-1894, והסתיים בהרשעתו של 
ובבגידה,  בריגול  דרייפוס  אלפרד  היהודי  הקצין 
עיבוד  הסרט,  צילומי  השדים.  לאי  ובהגלייתו 
 An Officer and A ,רוברט האריס לספרו של 
קשה  פולנסקי.  גדל  בה  בקרקוב,  ייערכו   ,Spy
קולנועית  גירסה  ליצור  בבחירתו  לראות  שלא 
לאחד מסיפורי הרדיפה האנטישמיים המפורסמים 
הבמאי  של  ניסיון  עוד  המודרנית  בהיסטוריה 
המהולל להתייחס בצורה עקיפה גם אל הפרשה 
הרודפת אותו זה ארבעה עשורים. העובדה שגם 
ההכנות  במסגרת  הגיע  אליה  בקרקוב,  הפעם, 
בית  בפני  לשימוע  להתייצב  נדרש  הוא  לסרט, 
נוספת  הסגרה  בקשת  בעקבות  מקומי  משפט 
שהוציאו נגדו הרשויות בארצות הברית — הופכת 
את הסרט העתידי על דרייפוס לעוד פרק מסקרן 

בסיפור חייו של פולנסקי עצמו.  

< רומן פולנסקי מביים את פירס ברוסנן ב"סופר הצללים"
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הסרט עוסק במצוקות של בני נוער בפריפריה באמצעות סיפור החברּות בין ג'וש, הבריון הכיתתי, 
דוד, התלמיד החדש בכיתה. "עמק" הוקרן לראשונה בפסטיבל הסרטים הבינלאומי ה–30  לבין 
בחיפה בשנת 2014, וזכה שם בשני פרסים, האחד לסרט הביכורים, והשני לשחקן הטוב ביותר, 
נוה צור. השחקן הצעיר היה גם מועמד בשנה שעברה לפרס אופיר בקטגוריה של השחקן הראשי. 
מאז השתתף הסרט במספר פסטיבלים ברחבי העולם, וזכה בפרס הסרט הטוב בפסטיבל ולנסיה 
ובפרס חביב הקהל בפסטיבל לקולנוע ישראלי בפאריס. עבור הבמאית שהגיעה משם לישראל 
בגיל 25 הייתה זו זכייה מרגשת מאוד. הסרט יוצג בסינמטק תל אביב וברחבי הארץ החל מחודש 

נובמבר 2015.

הפריפריה 
הזועמת

< ריאיון עם סופי ארטוס על "עמק"

- יועד עירון -
צילם: רן מנדלסון

< נוה צור 
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< מהו הרקע שלך ומה הוביל אותך לעשות קולנוע?
למדתי תואר שני מעשי בקולנוע באוניברסיטת תל אביב. לפני כן עשיתי 
תואר שני בביולוגיה והייתי מורה לביולוגיה. ההשראה שלי לסרט באה 
מהניסיון שלי כמורה. התחלתי ללמוד קולנוע בגיל 30 בעצם, אבל תמיד 
הייתי בתחום היצירה, מגיל 12 שיחקתי בתיאטרון בצרפת. גם במקביל 
ללימודי הביולוגיה לא ויתרתי על מישחק, אבל כשהגעתי לארץ בגיל 
25 לא יכולתי להמשיך בגלל השפה. כך הגעתי לתחום הקולנוע, עשיתי 
כן  אחרי  לצלם.  התחלתי  שם  בירושלים,  הקהילתית  בטלוויזיה  קורס 
קולנוע  ללמוד  הלכתי  ההוראה,  את  וכשעזבתי  צילום,  קורס  עשיתי 

באוניברסיטה. 
עשיתי סרט דוקומנטרי בן 20 דקות לטלוויזיה הקהילתית על השותפות 
שלי במעונות בהר הצופים. הסרט הוצג כ-30 פעם בטלוויזיה הקהילתית, 
והשותפות הפכו להיות כוכבות באוניברסיטה. עם הסרט הזה התקבלתי 
למסלול הפקה ובימוי, ולמדתי קורסים בתסריטאות. שם כתבתי תסריט 
לסרט הגמר שלי, "נסיעה טובה", שהיה סרט סוריאליסטי ושונה מאוד 
רבינוביץ'  מקרן  וכן  סנונית,  מסלול  של  לתמיכה  זכה  הסרט  מ"עמק". 
וקרן אלי גלפנד. הוא הוקרן בערוץ 2 וגם בפסטיבלים בינלאומיים, וזכה 

שם בפרסים. 

< מה הביא אותך לעבוד על "עמק"?
כשהתחלתי לעבוד על הפיצ'ר הראשון, ידעתי שאני רוצה לעשות סרט 
המרכזי  שהנושא  ברור  לי  היה  בפריפריה.  כמורה  שלי  לחוויה  שקשור 
שלי  המבט  מנקודת  לכתוב  התחלתי  נוער.  בני  בקרב  האלימות  יהיה 
כמורה, אבל די מהר הבנתי שמה שמעניין אותי זה בני הנוער, הילדים. 

משמעותי  עידוד  "הגדולה",  מהקרן  התסריט  לפיתוח  תקציב  קיבלתי 
לארץ,  כשהגעתי  בהפקה.  תמכו  גם  הם  בהמשך  להמשיך.  אותי  שדחף 
אחת השותפות שלי לדירה הייתה ממגדל העמק, והיא הזמינה אותי אליה 
בישראל,  היה אחד המקומות הראשונים שהכרתי  זה  ובחגים.  בשבתות 
חברתית  חינוכית  תוכנית  ניהלה  חברה  אותה  בהמשך,  בו.  והתאהבתי 
לבני נוער בשם "פותחים עתיד". באמצעותה פגשתי עובדים סוציאליים 
לצורך התחקיר. כאשר ראיתי בפעם הראשונה את בית הספר, החלטתי 
שאני רוצה לצלם שם. התנדבתי בתור מורה שם, ולימדתי שיעורי מישחק 
שהוא  לראות  התסריט,  את  לבדוק  דרך  עבורי  הייתה  זו  מצלמה.  מול 
אמין. זה עזר לי להבין את המקום ואת הסביבה של הדמויות. כשהגעתי 
אחר כך לצילומים, הרגשתי בבית. כמה מהתלמידים שלי עזרו בהפקה 

והיו ניצבים. היה חשוב לי שהם יהיו חלק מהסרט. 

לא  מראה  הייתה  לא  זו  האם  לסרט?  הרעיון  את  ביישוב  קיבלו  איך   >
נעימה עבורם?

ממש לא. כשלימדתי בהתנדבות שם, נתתי לתלמידים לקרוא את התסריט 
ואפילו עבדנו על כמה סצינות ביחד. התסריט דיבר אליהם והיה טבעי 
עבורם. הם שמחו והיו מופתעים לטובה שמתעניינים בהם ושרוצים לצלם 
סרט ביישוב שלהם. גם ההיכרות איתי עזרה. אחר כך, בזמן הצילומים, 
התושבים ממגדל העמק קיבלו אותנו יפה ועזרו לנו. עד היום אני בקשר 
עם כמה מהם. יש קשר בין עבודה כמורה או הוראה לבין עבודת בימוי 
ויצירת סרט: בשני המקרים צריך להעביר חומר או סיפור ולנסות לעניין 
ולאתגר את הקהל. להיות בסרט זה לא כמו להיות בכיתה, אך יש קווים 
מקבילים. עבורי, עצם עשיית סרט שמתרחש בבית ספר ועוסק בבני נוער 

< סופי ארטוס עם נוה צור
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היה מהלך טבעי, וזה נושא שהיה לי חשוב לטפל בו. הסיפור עצמו אינו 
ייחודי למגדל העמק. אגב, בסרט לא מציינים אף פעם את שמה של מגדל 
הילדים אפשר לפגוש בכל מקום. העלילה מתרחשת  העמק, את אותם 
שם, ומי שמכיר מזהה את המקום, אבל לא אומרים את השם מגדל העמק 
בפירוש, מלבד פעם אחת כאשר נוה ורועי עוצרים טרמפ, ונוה שואל את 

הנהג אם הוא מגיע ל"מגדל". 

< האם היו אירועים ספציפיים או דמויות שזכרת מהחוויות שלך כמורה 
שהשפיעו עליך ונכנסו לתסריט?

בוודאי, נתקלתי באלימות של בני הנוער, והיה לי קשה מאוד להתמודד 
שורשים  יש  הזו  לאלימות  בא.  זה  מאיפה  הבנתי  לאט  לאט  זה.  עם 
עמוקים. הכרתי את התלמידים ואת הרקע שלהם, את הקשיים שלהם, 
בעיקר בבית. הם לוקחים את זה איתם לבית הספר, וזה ממשיך הלאה. מה 
שרציתי להראות בסרט זה שהאלימות לא מגיעה בבת אחת ומתפוצצת, 
מן  כמה  שלי.  מהניסיון  ממש  באה  ההשראה  לזה.  שמוביל  תהליך  יש 
התלמידים שלי נכנסו לתסריט, למשל הדמות של ג'וש. זה תלמיד שאני 
בבית.  לאלימות  קורבן  היה  הוא  שגם  לו  דומה  תלמיד  לי  היה  הכרתי. 
הסצינה בתחילת הסרט, בבית הספר, כאשר ג'וש נכנס לכיתה ומשתין 
בתוך פח, זה משהו שקרה לי, ביום הראשון לפתיחת הלימודים. הייתי 
למורה  בניגוד  הזה.  התרגיל  את  לי  ועשה  תלמיד  ונכנס  חדשה,  מורה 

של ג'וש בסרט, שמכירה את התלמיד ואת הבעיות שלו, אני לא ידעתי 
איך להגיב. אלה דברים שאי-אפשר לשכוח. דוגמא אחרת, הילדה לינוי 
שרוצה להיות שחקנית ולצאת מהמקום הזה. הכרתי כמה תלמידות כמוה. 

מה עוד שגם אני רציתי להיות שחקנית בגילה, היא קרובה אלי. 

הקולנוע  לחובבי  השחקנים.  הוא  בסרט  הבולטים  הדברים  אחד   >
שמותיהם אולי לא אומרים הרבה, אבל הם בוודאי מוכרים לבני הנוער: 
לסידרה  המשך  שהיה  הקולנוע  ומסרט  "גאליס"  מהסידרה  צור  נוה 
ואחד הסרטים המצליחים בשנה האחרונה, ג'וי ריגר מ"החממה", מאור 
בעונה  שהופיע  ניק  ורועי  ו"אופוריה",  "חצויה"  מהסדרות  שוויצר 
הראשונה של "גאליס" ובסידרה "סרוגים", והשתתף בסרטים כמו "רוק 
אותם  הכרת  האם  השחקנים?  את  בחרת  איך  פעמים".  ו"שש  בקסבה" 

לפי הופעתם מתוכניות הנוער?
את רועי ראיתי בסרט "שש פעמים" וידעתי מי הוא. האחרים, נוה, ג'וי 
ומאור, כבר היו בתוכניות נוער, אך לא הכרתי אותם. עשינו אודישנים 
עם  יחד  עבדתי  במישחק.  ניסיון  חסרי  לנערים  וגם  שחקנים  להרבה 
הדמויות  את  מחפשת  באמת  שאני  הבינה  היא  אשכול,  גלית  המלהקת 
שלי וחייבת לראות הרבה שחקנים עד שאהיה בטוחה. כשראיתי אותם, 
שפה  לנו  שיש  הבנתי  וגם  מוכשרים,  שחקנים  הם  מהר.  די  החלטתי 
משותפת. נוה צור בלט כשחקן והיה מצוין, אבל לא דמיינתי את הדמות 

< ג'וי ריגר
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יכול  שהוא  מה  כל  את  הבנתי  אותו  שראיתי  ברגע  הזו.  הפיסיות  עם 
להעביר ולתת לדמות, בלי להגיד מלה. עם כל אחד מהשחקנים דיברתי 
הרבה על הדמויות, רציתי גם לעמוד על אישיותם. בשבילי כל אחד מהם 
דומה במשהו לדמות שאותה הוא מגלם. בזמן החזרות ועשיתי שינויים 
ואת הדיאלוגים לשחקן. רציתי שהם  בתסריט כדי להתאים את הדמות 
ירגישו הכי נוח שאפשר וחופשיים לחלוטין. הסרט ריאליסטי והאמינות 
פעם  בכל  להם להשתחרר,  לגרום  ניסיתי  בצילומים,  גם  מאוד.  חשובה 
מה  לראות  אבל  ממש,  אימפרוביזציה  לא  סטייל",  "פרי  טייק  לעשות 

השחקנים יכולים עוד להביא. אני אוהבת שחקנים ואת העבודה איתם.

< מאז עבודתם על "עמק" נראה שהקריירה של השחקנים נמצאת בזינוק. 
ג'וי ריגר לוהקה לתפקיד ראשי בסרטו הבא של אבי נשר ומככבת כעת 
תפקיד  שיחק  שוויצר  מאור  הגליל",  ואבירי  "ג'וני  למבוגרים,  בסידרה 
יודע לבשל",  והופיע בריאליטי "הצילו! אני לא  ראשי בסרט "איביזה" 
צור  ונוה  "בתולות",  הדרמה  בסידרת  ראשי  בתפקיד  שיחק  ניק  רועי 
הצטלם לאחרונה לסרט נוסף בסידרה "גאליס". זיהית היטב את היכולות 
השחקנים, אך הרקע שלהם שונה משל הדמויות. איך הכנת אותם לתפקיד?
בנוסף לחזרות ולשיחות, נסענו יחד למגדל העמק, זה היה היום שהבנו עד 
כמה הם מּוכרים לקהל. כשהגענו לבית ספר, הקיפו אותם כל התלמידים, 
אלה היו הכוכבים שלהם. השחקנים יצרו קשר עם תלמידים, הסתובבו 
שם  האווירה  את  לחוש  המקום,  את  לראות  להם  חשוב  היה  ברחובות. 
ולהרגיש את המקום. חזרנו עם כל מיני ביטויים שלא בהכרח השתמשנו 
בהם, אבל היה לנו חשוב לעשות את זה. זה עזר להם להיכנס עמוק יותר 
לתוך הדמויות שלהם. הם מאוד האמינו בסיפור. אחר כך התאמנו את 
התספורות ואת הלבוש, וזה הוסיף עוד קצת לדמויות. למשל, במציאות, 
רועי ניק די גדול וחזק, וזה לא תמיד הסתדר לי עם הדמות. בלי שביקשתי 

ממנו, רועי השיל כמעט שבעה קילוגרמים והגיע לצילומים רזה יותר, וזה 
התאים לדמות. לנוה, לג'וי ולמאור זה היה תפקיד ראשון בקולנוע. הם 
רצו להיות הכי טובים שאפשר, והיה תענוג לעבוד איתם. כשצילמנו את 
הסרט, נוה עוד לא היה בן 19 וג'וי הייתה בת 20. הם ללא ספק הדור הבא 

של הקולנוע הישראלי, צעירים ובה בעת מקצוענים ומוכשרים. 

< יש הקבלה בין דמות אמו של ג'וש לדמות אביו של דוד. ההתנהגות שלהם 
דומה, שניהם לא מרבים לדבר, ואנחנו לא יודעים עליהם הרבה פרטים.

ולשמור  בילדים  להתרכז  רציתי  מההורים.  להתעלם  לא  חשוב  לי  היה 
על מינימליזם בהצגת ההורים. אבל צריך לזכור שיש להם תפקיד חשוב 
בסיפור. רציתי להראות את כל הבעיות שבהן הם נתקלים. זה לא פשוט 
להיות הורה, ולכל אחד מההורים בסרט יש סיפור מורכב משלו. רציתי 
אותם.  להאשים  מבלי  מַתפקדים,  לא  שההורים  העובדה  על  להצביע 
שניים מהם הם חד–הוריים ומגדלים את הילדים לבד. אימא של ג'וש לא 
יכולה או לא רוצה לראות מה קורה בבית, בכל מקרה היא לא מספיק 
נמצאת שם. גם אבא של דוד מתמודד עם העובדה שהאמא לא נמצאת. 
הוא מנסה לעזור לבן בדרכו שלו, אבל זה מה שמוביל בסופו של דבר 
לטרגדיה. הגבול בין הטוב לרע הוא דק מאוד. קשה לבני הנוער למצוא 
אבל  להם.  לעזור  צריכים  ההורים  בגיל ההתבגרות  הגבול.  את  בעצמם 
הדמויות לא מקבלות את זה בסרט. אבא של דוד חושב שהוא מחזק את 
דוד ורוצה ללמד אותו בסצינה הקצרה במטווח, הוא רוצה לגרום לדוד 
מה  פוליטי,  עניין  גם  פה  יש  הפוכה.  היא  התוצאה  אבל  חזק,  להרגיש 
אבי, האח  גם אצל  ביטוי  לידי  בא  זה  המקום של הנשק בחברה שלנו. 
היציאה מהמצב  וכרטיס  זה הישג  גיוס לחיל קרבי  ג'וש. מבחינתו,  של 
שלו, וברגע שזה לא קורה, הכל קורס מבחינתו, והוא מאבד תקווה. אבי 

מתרסק, ומהרגע הזה הכל מתגלגל למטה.

< סופי ארטוס עם נוה צור בצילומים



17. < כתב עת לענייני קולנוע בהוצאת סינמטק תל–אביב < 1 בנובמבר 2015 < #196

< דוד, התלמיד החדש, הוא במידה מסוימת אאוטסיידר, הוא שונה מהשאר. 
וזה קורה שוב עם אבי, אחיו של  בו,  ג'וש להתגרות  זה מה שמזמין את 

ג'וש. מה ביקשת להעביר בדמות הזאת?

בילדים  רק  מדובר  שלא  להראות  רציתי  לי.  חשובה  הייתה  השֹונּות 
שכולם מגיעים מאותו רקע. זה לא צריך להיות סטריאוטיפ של ילדים 
מהפריפריה, כי האלימות הזו נוגעת בכולם, וזה יכול לקרות לכל אחד. 
משום שהוא בא מרקע שונה, אין לדוד הכלים להתמודד עם המצב החדש 
בו הוא נמצא, כי הוא לא שולט בשפה שבה משתמשים במקום, ולכן זה 
מוביל בסופו של דבר לתגובה קיצונית יותר, ודוחף אותו לעשות את מה 
שהוא עושה. זה גם סיפור של ידידּות וחברּות, רציתי ליצור קשר בין דוד 
דוד  באחר.  להביא משהו שחסר  השני,  את  ישלים  אחד  כל  לג'וש שבו 
את  קצת  לג'וש  פותח  הוא  אחרת.  בצורה  ומתנהג  אחרת  בצורה  מדבר 
העיניים, וגם ג'וש גורם לדוד להיפתח ולהרגיש יותר חי. גניבת הקרשים 
חדשה.  חוויה  זו  דוד  בשביל  אבל  ג'וש,  בשביל  דופן  יוצא  אינה מעשה 
הוא  ג'וש  לשני.  אחד  ולעזור  יחד  לצחוק  להם  וגורם  ביניהם  מחבר  זה 
כריזמטי ובולט, אבל אצל דוד חשוב השקט שלו. אצל ג'וש הכל מוחצן, 
בעוד שדוד הוא גם דמות שסובלת ושומרת הכל בפנים, עד שזה מתפוצץ 
בסוף. גם לינוי היא צלע חשובה בסיפור: היא זו שיש לה תקווה, והיא 

רוצה להגשים את החלום שיש לה. 

< הצילום של גיורא ביח מוקפד ואסתטי מאוד. מה את יכולה להגיד על 
הבחירות בצילום?

המיקום היה חשוב לי, הניגוד בין היופי שיש בעמק לבין אורח החיים שם, 
חיים קשים וסגורים. רציתי שיהיה לזה ביטוי בצילום. הם עומדים מול 
היופי הזה של הנוף ולא יכולים לגעת בו. רציתי גם שהסרט יהיה יפה, 
שלא הכל יהיה שחור. רציתי לעמת בין היופי בחוץ לבין החיים הקשים 
שלהם. זה קיים גם בדמויות. רציתי לכבד את ההתבגרות שלהם, זה לא 
יפים. אפילו לאבי, שהוא האיש  גם רגעים  יש להם  וצרות,  רק קטטות 
הרע בסרט, יש רגע של חיוך כשהוא נותן לג'וש במתנה בקבוק, אחרי 
בפניו  שפותחים  אחרים  היבטים  יש  שלו  לדמות  הדלק.  לתחנה  שפרץ 
אפשרויות נוספות. גם ג'וש, שהוא טיפוס אלים, בנסיבות מסוימות יכול 
נראה  שזה  מכפי  יותר  מורכב  שהכל  להראות  רציתי  מאוד.  רך  להיות 

ממבט ראשון.

< לא רק הצילום, אלא גם הסאונד, יוצר כל הזמן תחושה שמשהו רע הולך 
לקרות. מה היו הדגשים בעבודה שלך עם אלכס קלוד, מעצב פס הקול?

רציתי ליצור מההתחלה תחושה של מתח, של משהו רע שהולך לקרות. 
המתח הזה כבר היה קיים בכתיבה, וגם בעריכה עבדתי עליו. כמו בסרט 
כאשר  קסוביץ',  מתייה  של  "השנאה"  או  סנט,  ון  גאס  של  "אלפנט" 
ברור מהתחלה שמשהו רע הולך לקרות. אלכס קלוד עבד יחד עם אופיר 
מתח.  ושל  לחץ  של  אווירה  בנו  הם  המוסיקה.  את  שהלחין  לייבוביץ' 
באוזניות  ומשתמש  למוסיקה  מאזין  דוד  חלק מהעלילה.  היא  המוסיקה 
את  מעביר  דוד  מסוים,  ברגע  יותר.  בטוח  ולהרגיש  להתנתק  כדי  שלו 
פנימי  משהו  לתאר  עוזרים  והמוסיקה  הסאונד  לג'וש.  שלו  האוזניות 
ביצירת  אמן  הוא  קלוד  ואלכס  שלהן,  הרגישות  את  להעביר  בדמויות, 
שלי.  הקצר  הסרט  על  עבד  הוא  רבת–שנים,  היכרות  ביננו  יש  אווירה. 
אלכס היה מעורב בסרט הזה עוד מתהליך הכתיבה, הוא קרא את התסריט 

וראה סצינות שצולמו לפני העריכה. אפילו ביקשתי ממנו להכין קטעי 
מוסיקה כדי להשמיע לשחקנים בזמן החזרות ובזמן הצילום. 

< בין הסרטים "הנוער", "שש פעמים" ו"עמק" קיימים קווי דמיון, התמודדות 
עם הבעיות מנקודת מבט של בני הנוער. למכנה המשותף בין הסרטים יש 
חיזוק כשבכל אחד מהסרטים יש סצינה שמתרחשת בסינמה סיטי, המתחם 

שנמצא בבעלות האחים אדרי שהם גם מפיקי הסרטים הללו.
זו הפעם היחידה  הסצינה של האודישן של לינוי מתרחשת בתל אביב. 
בנוף, רציתי להכניס  יוצאים ממגדל העמק. כדי להימנע מהבדלים  בה 
סגור שמסמל עבור הדמות חלק מעולם הקולנוע.  את הדמויות למקום 
זה אולם סגור בו הדמויות של כוכבי הקולנוע מקיפות אותה, וכשלינוי 
בורחת, היא לא יודעת איך לצאת משם. זה גם מקום שבאמת מושך הרבה 
בני נוער, ובמגדל העמק לנערים אין משהו דומה. בשביל חוויה דומה הם 

צריכים לנסוע הכי קרוב לחיפה. 

דוד  בו  היא הרגע  ישראלי מהזמן האחרון  נוספת לסרט  נקודת השקה   >
מדבר על "סיפור של אהבה וחושך". 

דוד הוא ילד שקורא ושומע מוסיקה. אלה הכלים שלו להתמודד, להתנתק 
מצד אחד וגם לקבל תמיכה מצד שני. בסרט לא נאמר שאמא של דוד 
זו הדרך שלו לספר את  התאבדה; כשהוא מציג את הספר מול הכיתה, 
צורך  אין  לה,  קרה  מה  בעצמו  להסיק  יכול  הצופה  אמו.  של  הסיפור 
בפרטים. ויש גם קטע שבו ג'וש קורא ביאליק. בעקבות דוד הוא מנסה 
ללמוד וכותב על ביאליק. אחרי זה, אחרי העימות עם אחיו, המציאות 
חזקה ממנו ומושכת אותו חזרה למטה. רציתי להראות שיש לג'וש עוד 
צדדים, הוא מנסה ללמוד, אבל הסביבה שלו כל כך דומיננטית, עד שלבד 

הוא לא יכול להתגבר עליה.

< נחזור למערכת החינוך. רותם אבוהב בתפקיד קטן מעבירה בדיוק רב דמות 
של מורה חיובית. מה את יכולה להגיד על התפקיד של מערכת החינוך?

על  עונה  לא  הסרט  לעזור.  הכלים  לה  אין  מנסה,  לא  שהמורה  לא  זה 
ולא מציג תשובה.  זה סיפור עלילתי המעלה בעיה  השאלה איך לתקן. 
בית הספר הוא מקום חשוב ומרכזי בחיים של הילדים, אבל יום לימודים 
כסף לשלם  כשאין  עושים  ההורים  מה  בעיה.  וזו   13:00 מסתיים בשעה 
לצהרון או לחוגים? ההורים עובדים והילדים מתגלגלים. הכיתות מלאות 
מדי, והמורים אינם יכולים להשקיע מספיק בכל אחד מהתלמידים. יש 
מגמות של שיפור במצב, אך עדיין לא מכבדים מספיק את המורים ולא 
בבית  או  בבית  חינוך,  מקבלים  היכן  השאלה  גם  עולה  בהם.  תומכים 
הספר. כשיש מסגרת בבית עם הורים מבוססים, ברור שהמשקל של הבית 
גדול יותר. עבור ילדים שאין להם תמיכה מספקת בבית קיימות מסגרות 
שמנסות לעזור. הבעיה היא, שכאשר המסגרות מתחילות לעבוד, זה כבר 
מאוחר, הילד שמופנה אליהן כבר הלך לאיבוד. אפשר להבין מהדברים 
של ג'וש שהעובדת הסוציאלית הייתה אצלו בבית, אך זה לא היה מספיק. 
אחרי פסטיבל חיפה פנו אלי בבקשה לערוך הקרנה למורים. הסרט מאוד 
הבעיות.  עם  להתמודד  המורים  של  האונים  חוסר  למשל  אליהם,  דיבר 
וכשהמשכנו  התלמידים,  עם  הבעיות  על  דיברו  הזמן  כל  שהם  מעניין 
של  לשאלות  מֵעֶבר  שלהם.  הילדים  על  לדבר  התחילו  הם  השיחה  את 

המקצוע, הסרט נגע בחיים הפרטיים והאינטימיים של המורים עצמם.
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את  והשאירה  מהנשף  ברחה  שסינדרלה  מאז 
יוכל  שהנסיך  כדי  הארמון  מדרגות  על  נעלה 
לדימוי  המדרגות  גרם  הפך  אותה,  למצוא 
עתיר אסוציאציות תרבותיות. מדרגות, רחבות 
וצרות, פרטיות וציבוריות, ישרות וספיראליות, 
הזכורות  מהסצינות  לרבות  רקע  שימשו 
לעומת  הישראלי,  בקולנוע  העולמי.  בקולנוע 
בפוטנציאל  שימוש  נעשה  שלא  כמעט  זאת, 

במעלה 
המדרגות 
היורדות

< בעקבות "היורד למעלה", המדרגות בקולנוע

- יעל שוב -

הזה.  המרחבי  הדימוי  של  והסמלי  הדרמתי 
ויורדים  עולים  נראו אנשים  בלא מעט סרטים 
במדרגות המשותפות בבניין מגורים, אבל לרוב 
השכנים  עם  נוחים  לא  במפגשים  הסתכם  זה 
או בסצינות מעבר שלא השאירו חותם חזותי. 
אם  יכול,  קידן  אלעד  של  למעלה"  "היורד 
הישראלי  המדרגות  סרט  בתואר  לזכות  כך, 
דרכם  העושים  גברים  שני  בתארו  הראשון, 

ועד  הכרמל  ממרום  המתפרסות  המדרגות  על 
בוחר  קלאוזנר(  )אורי  משה  בעוד  הים.  לשפת 
אחר  בחיפוש  מעלה  ועולה  האופטימי,  בכיוון 
אורי  אצבעותיו,  מבין  החומקת  לאהבה  זכר 
)איתי טיראן( בחר במסלול בריחה, ויורד מטה 
בדרכו לנמל. באמצע הדרך הם נפגשים לשיחה 
אחד  כל  בדרכם,  ממשיכים  כן  ואחרי  קצרה, 
חולף במקומות שעמיתו ביקר בהם קודם לכן, 

< M של פריץ לאנג
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אך אלה כבר אינם אותם מקומות, כדבר משל 
הנהר של הרקליטוס. שני הגברים הם גיבורים 
קצרות  לתמונות  עדים  גם  אך  סיפוריהם,  של 
העדינה  הריקמה  וכך,  המעורבת.  העיר  מחיי 
של רגעים מלאי הומור, קטעי שיחות והבחנות 
דקות הולכת ומתרחבת לתמונה אנושית עשירה 
ומרחיבת לב על רקע נופיה וצליליה של חיפה.

להיזכר  הזדמנות  בגדר  הוא  הזה  היפה  הסרט 
בקולנוע,  הבולטות  המדרגות  מסצינות  בכמה 
הקולנועי  העניין  סדר.  בהן  לעשות  ולנסות 
שזהו  מכך  נתחיל  רב–ממדים.  הוא  במדרגות 
אלמנט ארכיטקטוני בעל נוכחות גראפית חזקה 
לעיתים  והאנכיים,  האופקיים  הקווים  בשל 
אלמנט  זהו  כך,  על  נוסף  שלו.  המעוגלים,  גם 
לגובהו,  הפריים  מתחתית  הנישא  תלת–ממדי 
התרחשות  כבמת  לעומקה.  התמונה  ומחזית 
ולכן  מסוגננת,  תנועה  המדרגות  מכתיבות 
זמר.  במחזות  כך  כל  פורה  שימוש  בהן  נעשה 
)ולפעמים  רקדניות  המוני  הניע  ברקלי  בזבי 
יציבות  מדרגות  ובמורד  במעלה  רקדנים(  גם 
"רחוב  את  הסוגר  במחול  הסוגים  מכל  ונעות 
 I Only Have Eyes for You–42" )1933(, ב
שלו,  המופת  ביצירת   ,Dames )1934( בסרט 
Lullaby of Broadway מתוך "רודפות הבצע 

של 1935", ובשלל סרטים נוספים. 
במעלה  רקדו  רוג'רס  וג'ינג'ר  אסטר  פרד  גם 
וחיברו  שהפרידו  מעגליים  מדרגות  גרמי  שני 
ביניהם במחול אהבה ב–Swing Time מ)1936(. 
אבל נדמה שמחולות המדרגות הזכורים ביותר 
שניחנו  וחינניים  צנועים  ריקודים  דווקא  הם 
פוליטיים  הדים  ונשאו  פשוטה  בכוריאוגרפיה 
 The Little Colonel–ב מרומזים.  וחברתיים 
)בילי  והבאטלר השחור  מ–1935, שירלי טמפל 
ורוקדים  ידיים  מחזיקים  רובינסון(  "בוג'נגלס" 
דרומי  בבית  המדרגות  גרם  במעלה  סטפס 
מהודר — שלושה צעדים קדימה, אחד אחורה. 
גם אם זה לא היה מכוון, במבט לאחור מתפענח 
הריקוד הזה כדימוי למאבק השחורים לשחרור 
הגבוה  השכר  בעל  השחור  הבדרן  )רובינסון, 
ביותר בזמנו, מת בחוסר כל(. וב–1942, במחזמר 
הפטריוטי "ינקי דודל דנדי", מקבל ג'יימס קגני 
בתפקיד ג'ורג' מ' קוהן, שנודע כאבי הקומדיה 
של  כבוד  מדליית  האמריקאית,  המוסיקלית 
האמריקאית".  לרוח  "תרומתו  על  הקונגרס 
הוא  הנשיא,  עם  מהפגישה  יוצא  כשהוא 
אל  הלבן  הבית  מדרגות  במורד  סטפס  רוקד 
נשיאים  דיוקנאות  של  הבוחנות  עיניהם  מול 
רוח  את  בספונטניות  מאייר  וכך  לשעבר, 

החופש האמריקאית ומחפה על הפומפוזיות של 
הסצינה הקודמת.

ז'אנר  הוא  האקשן  סרט  גם  זמר,  מחזות  כמו 
המבוסס על תנועה, ונדמה שאין כמעט מותחן 
אקשן שאין בו מרדף וקרב יריות על מדרגות, 
 )Bourne Identity( "כמו אלה שב"זהות כפולה
אבל  מ–2011.  האינדונזי  ו"הפשיטה"  מ–2002 
אני רוצה להתמקד בסרטים מז'אנרים אחרים, 
שבהם יש למדרגות משמעות סמלית מובהקת. 
כפי שראינו ב"היורד למעלה", הבחירה בכיוון 
לרוב:  מטאפוריות  משמעויות  לשאת  יכולה 
ירידה מסמלת דירדור מוסרי )ב"אנה קרנינה" 
מאבדת גרטה גארבו את בנה ומגורשת מביתה, 
ובעלה נוזף בה ממרומי המדרגות כשהיא יורדת 

מטה בדרכה אל מאהבה; ב"ביטוח חיים כפול" 
פטאל  הפאם  של  ברשתה  מקמרי  פרד  נופל 
עת  בקרסוליה  מביט  כשהוא  סטנוויק  ברברה 
רשע"  של  ב"כוחו  במדרגות;  אליו  יורדת  היא 
אובדן  יורקי(,  הניו  לשאול  גארפילד  ג'ון  יורד 
שפיות )ב"שדרות סנסט" מוכנה גלוריה סוונסון 
ומוות  הארמון(,  מדרגות  על  שלה  לקלוז–אפ 
)ב-Leave her to Heaven מפילה ג'ין טירני 
התינוק  את  להרוג  כדי  במדרגות  עצמה  את 
מוירה  רצה  אדומות"  וב"נעליים  שבבטנה, 

שירר במדרגות הספיראליות אל מותה(. 
בעידן הסרט האילם זכורות במיוחד שתי סצינות 
בסרטים של סרגיי אייזנשטיין, המשמשות מעין 
פוטיומקין"  הקרב  ב"אוניית  לזו.  זו  נגטיב 

< אורי קלאוזנר ב"היורד למעלה" של אלעד קידן
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של  הכושלת  המהפכה  את  המתאר   ,)1925(
במורד  הנס  טובחים בהמון  חיילי הצאר   ,1905
העיר  ממרכז  המובילות  הרחבות  המדרגות 
אודסה אל הנמל. פסי האור והצל של המדרגות 
הניגוד  דרך  על  מעצימים  המסך  את  החוצים 
את התנועה הכאוטית מטה, כשהחיילים חסרי 
סדור.  בקצב  בעקבותיהם  מתקדמים  הפנים 
הסצינה, שבשיאה עגלת תינוק מידרדרת במורד 
המדרגות, הייתה לאחת המפורסמות בקולנוע, 
ומבודחים,  רציניים  הומאז'ים  לשלל  וזכתה 
"ברזיל"   ,)1971( אלן  וודי  של  ב"בננות"  בהם 
משוחדים"  ו"הבלתי   ,)1985( גיליאם  טרי  של 
)1987(. אייזנשטיין עצמו  של בריאן דה פלמה 
הפך את הכיוון, וב"אוקטובר" )1928(, המתאר 
אוקטובר  למהפכת  שהובילו  המהלכים  את 
נציג  של  הפוליטיות  השאיפות  מוצגות   ,1917
הבורגנות, אלכסנדר קרנסקי, באופן מטאפורי 
בעלייתו מעלה מעלה בגרם המדרגות המפואר 
כותרות  מכריזות  "דיקטטור"  הארמון.  של 
ביניים, "שר הצבא", הוא ממשיך לטפס, "שר 

מטפס,  עדיין  הוא  ממשלה",  "ראש  הצי", 
"וכו'... וכו'... וכו'". 

של  הגדולים  הקומיקאים  השתמשו  במקביל 
לשם  במדרגות  הברית  בארצות  האילם  הסרט 
"אחת  הקצר  בסרט  מבריקים.  גאגים  יצירת 
בלילה" )1916( מגלם צ'רלי צ'פלין שיכור אמיד 
לעלות  ומנסה  הלילה  באמצע  הביתה  החוזר 
לחדר השינה, אבל המדרגות מתגלות כמכשול 
מעשרה  פחות  לא  אחרי  בלתי–עביר.  כמעט 
ניסיונות מגוונים אך כושלים, בהם גם שימוש 
סוף  הוא  הרים,  ובטכניקות של מטפסי  בכלים 
סוף מצליח להערים על המדרגות הקנטרניות. 
ב"הצלם"  קיטון  בסטר  לעשות  ממנו  הפליא 
)1928(, שבנה סט רב–קומתי כדי לברוא בדיחה 
לטלפון  ומחכה  בחדרו  יושב  בסטר  עילאית. 
קרקע  בקומת  מצלצל  כשהטלפון  מאהובתו. 
וכל  המדרגות,  במורד  קומות  ארבע  רץ  הוא 
כשמתברר  רציפה.  קריין  בתנועת  מצולם  זה 
שהשיחה נועדה למישהו אחר, הוא שב ומטפס 
אל  יוצא  משים  ובלי  ראש,  וחפוי  ָאֵבל  מעלה, 

הגג וממשיך לטפס — עד הנפילה הצפויה. 
מרהיב  שימוש  שעשה  נוסף  אילם  סרט 
מכתב   ,)2011( "הארטיסט"  הוא  במדרגות 
ה-20.  שנות  של  האמריקאי  לקולנוע  אהבה 
מישל הזנוויסיוס בחר בגרם המדרגות המעוטר 
מפגש  כנקודת  ההיסטורי  בראדבורי  בניין  של 
שזוהרו  האילם  הסרט  כוכב  ולנטין,  ג'ורג'  בין 
לבין  אפורה(,  בחליפתו  )כמתבטא  הועם 
הם  בלבן.  הזוהרת  מילר,  פפי  העולה  הכוכבת 
למטה  בדרכו  כשהוא  הדרך,  באמצע  נפגשים 
והיא בדרכה למעלה — תרתי משמע — וכשהם 
עולים  סטטיסטים  המוני  לשוחח,  עוצרים 
ויורדים מסביבם בכוריאוגרפיה של זרם החיים.
המשמעויות המטאפוריות של העלייה והירידה 
תמיד  עלייה  לקונטקסט.  בהתאם  מתרחבות 
מביאה איתה תחושה של התרוממות, לפעמים 
עד כדי התעלות — אבל השאלה היא מה נמצא 
כשהסקס  הייז,  קוד  בימי  המדרגות.  במעלה 
הוצא מחוץ לחוק בהוליווד, עצם העלייה לחדר 
דימוי  לשמש  יכלה  המדרגות  שבראש  השינה 

< ביל רובינסון ושירלי טמפל ב"קולונל הקטן" של דייוויד באטלר
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חלופי לאורגזמה. כך, ב"חלף עם הרוח" )1939(, 
הלבושה  סקרלט  את  נושא  באטלר  כשרט 
בשמלתה האדומה במעלה המדרגות האדומות, 
בחושך,  נעלמים  השניים  פעימה.  מחסיר  הלב 
של  חיוך  ספק,  יהיה  שלא  כדי  הבא,  ובשוט 
המתפנקת  סקרלט  של  פניה  על  שפוך  סיפוק 
ג'יימס  הגנגסטר  בדיוק,  שנה  באותה  במיטה. 
קגני מצא את מותו על מדרגות הכנסייה בסוף 
ברור  שיהיה   —  The Roaring Twenties
שעונשו בא מידי שמיים. על פי הוליווד, הפשע 
אף פעם לא השתלם, אבל בשנים שלפני קוד 

הייז היה מותו של הגנגסטר ארצי יותר. 
סרט  בהוליווד  נוצר  כן  לפני  שנים  שבע 
שבעה   —  If I Had a Million האפיזודות 
במאים ביימו סרטים קצרים על אנשים שמגלים 
במיוחד  זכורה  דולר.  מיליון  שירשו  לפתע 
לוביטש,  המהתלה הכמעט אילמת של ארנסט 
שבה צ'רלס לוהטון מגלם פקיד בבניין משרדים 
גדול. הוא מקבל את הצ'ק בשלוות נפש, ואז קם 
משולחנו ומטפס מעלה מעלה על פני אינספור 
מדרגות. הוא חולף על פני משרדיהם של בעלי 
עוד  לטפס  וממשיך  ממנו  נישאים  תפקידים 
ועוד, עד שהוא מגיע למשרדו של נשיא החברה 
הממוקם בראש הבניין, פותח את הדלת, מוציא 
לו לשון מלווה בקול של נפיחה, ויוצא. אם יש 
חיים,  חלום  של  מיידית  הגשמה  שמתאר  סרט 
שורת־ תמיד,  כמו  אבל  הזה,  הסרט  זה  הרי 
זקוקה ליצירת אווירה מקדימה,  מחץ מוצלחת 
לה  שמעניק  הוא  במדרגות  העקשני  והטיפוס 

משמעות. 
אין   )2013( סורנטינו  פאולו  לנצח" של  ב"יפה 
שורת־מחץ וגם לא סיפור של ממש, אלא רצף 
בעידן  תודעתי  מסע  המייצרות  אפיזודות  של 
זאת,  ועם  ברלוסקוני.  של  הבהמית  הריקנות 
הוא מגיע לשיא מרגש רגע לפני הסוף, בשתי 
סצינות מקבילות של עלייה במדרגות. מפגשו 
של העיתונאי המזדקן ג'פ )שכבר הפסיק לחפש 
משמעות  בשאלת  ולהתחבט  הגדול  היופי  את 
יומנה  החיים( עם אלמן המספר לו שמצא את 
הייתה  חייה  שכל  וגילה  המנוחה,  אשתו  של 
מאוהבת בו, מעלה בג'פ הבזקי זיכרונות לאותה 
במעלה  לו  המחכה  צעירה  אהבה  של  הבטחה 
מדרגות הרריות — הבטחה שלא ברור אם העז 
זחילה  עם  מוצלבים  אלה  זיכרונות  להגשימה. 
מפרכת של נזירה בת 104, מדרגה אחר מדרגה, 
העניקה  עצמה  שהיא  כלשהן  מדרגות  במעלה 
להן משמעות. למעלה לא מחכה לה שום דבר 

פרט למדרגה האחרונה. זה מה יש.

הריצה המפורסמת של רוקי במעלה המדרגות 
לאמנות של  המוזיאון  אל  אותו  מובילה  אמנם 
פילדלפיה )הידעתם?(, אבל זה לא מה שחשוב, 
אחרי  העניין.  הוא  לפסגה  הטיפוס  עצם  אלא 
הדילוג  קשים,  אימונים  של  לסדרה  שהתמסר 
הוא  צעד  כשבכל  הרחבות,  המדרגות  במעלה 
גומא כמה מדרגות, מסמל את נצחונו של איש 
חצוצרות  בתרועת  מגובה  הכחול,  הצווארון 

קצביות ומרוממות רוח מאת ביל קונטי. 
לאלפרד היצ'קוק, שנודע בניצול מקסימלי של 
שיצר  כמי  מיוחד  איזכור  מגיע  צילום,  אתרי 
מדרגות.  סצינות  של  עשיר  רפרטואר  בסרטיו 
ב"ורטיגו" )1958(, ג'יימס סטיוארט רודף אחר 
ומטפסת  זרועותיו  מבין  שחמקה  נובאק  קים 
בכנסייה.  פעמון  מגדל  של  העץ  במדרגות 
פחד הגבהים שלו מעכב אותו, ומנקודת מבטו 
שנוצר  )אפקט  ומעמיקות  מתרחקות  המדרגות 
בשילוב של דולי אין וזום אאוט(. המבט אל תוך 
התהום הנפערת מדמה את הסחרחורת הרגשית 
המתחוללת בתוך מוחו, רגע לפני שהוא רואה 

את אהובתו נופלת אל מותה. 
מדרגות  שבלב  התהום  תוך  אל  הצצה 
בתפקידים  שימשה  מרובעות  או  ספיראליות 
של  התוספת  ללא  גם  מותחנים,  בשלל  דומים 
משחקי עדשה. ב־M של פריץ לנג )1931( חקוק 
הריקות,  המדרגות  לעבר  מבט–העל  בזיכרון 
שמעליהן נישא קולה הדואג של האם הקוראת 
לבתה שמאחרת לשוב מבית הספר. אלא שאלזי 

נלכדה על ידי רוצח מטורף, והמדרגות מדמות 
המלכודת  את  וגם  האם  של  חרדותיה  את  גם 
שלתוכה פותתה הילדה. שימוש דומה במדרגות 
לולייניות יש בסיקוונס הפתיחה של "מילדרד 
פירס" )1945(, שבו ג'ק קרסון מוצא עצמו לכוד 
בתוך בית בודד על החוף, קורבן לניסיון הפללה 
והמדרגות הספירליות שבהן הוא עולה  ברצח, 
הסוגרים  עכביש  קורי  מדמות  מוצא  בחפשו 
עליו. כזכור, The Spiral Staircase הוא שמו 
אילמת  נערה  על  מ–1945  אימה  מותחן  של 
שהרומן  מעניין  סדרתי.  רוצח  עם  שמתמודדת 
 Some Must נקרא  לסרט  בסיס  ששימש 
Watch, שם שהוחלף בדימוי ויזואלי סוגסטיבי 

עם המעבר לקולנוע.
ונחזור להיצ'קוק. ב"חשד" )1941(, ג'ואן פונטיין 
חושדת שקרי גרנט מנסה להרוג אותה. בתחילת 
הסצינה הכי זכורה בסרט היא שוכבת במיטתה, 
בחשש,  נפקחות  עיניה  לפתע  עצומות.  עיניה 
המפלחת  אור  אלומת  מסמנת  הבא  ובשוט 
במין  לפריים  מימין  דלת  פתיחת  החושך  את 
וריאציה מוסיקלית על השוט הקודם. לתוך קרן 
והצל  בכוס,  האוחז  גבר  של  צילו  חודר  האור 
ובזהירות  באיטיות  שעולה  גרנט  לקרי  הופך 
בגרם מדרגות מעוגל ומרופד המחריש את קול 
צעדיו. על המגש שהוא אוחז בידיו מונחת כוס 
על  סבכה  צללי  בחושך.  זורחת  שנדמית  חלב 
הקיר שלצידו יוצרים דימוי של מלכודת, בעוד 
עד  למצלמה  העכביש, מתקרב  בתפקיד  גרנט, 

< המדרגות מתוך "אוניית הקרב פוטיומקין" של סרגיי אייזנשטיין
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מרכז  את  תופסת  החלב  וכוס  נחתך  שראשו 
מורעל  התם  המשקה  האם  בקלוז–אפ.  הפריים 
כפי שחושדת פונטיין? לעולם לא נדע. כך או 
אחרת, פרט למניפולציה שנעשתה בהארת כוס 
החלב, הסצינה מרוויחה מהאסוציאציה הנלווית 
המשווה  המדרגות,  במעלה  מנחה  לנשיאת 
של  לחלופין,  או  קדּושה,  של  מימד  לדימוי 
כמו במקרה האם  המזבח —  אל  המובא  קורבן 
הנושאת את בנה המת במעלה מדרגות אודסה. 
של  ב"צל  גם  יש  נוספות  היצ'קוקיות  מדרגות 
ספק", "הנודעת", "פסיכו" ו"האיש שידע יותר 
ֶסָרה  "קיי  דיי השרה  דוריס  מדי" — קולה של 
ומגיע אל  ֶסָרה" עולה במדרגות בית השגריר, 
בנה שנחטף וננעל באחד החדרים. דווקא בסרט 
בעל השם המבטיח, "39 המדרגות", אין כמעט 
ֵזֶכר למדרגות. לא רק זאת, אלא שמשמעות שם 
המקורי  בטקסט  שונתה.  ביוקנן  ג'ון  של  ספרו 
המוביל  ממשי  מדרגות  לגרם  הייתה  הכוונה 
הלא–מוסבר  שמה  זהו  בסרט  אך  בקנט,  לצוק 

של רשת מרגלים.
המשודרגות  למדרגות  דוגמאות  בכמה  נסיים 
אינה  פופינס  מרי  פנטזיה.  סרטי  שמציעים 
מעקה  על  ומטה  מעלה  בגלישה  מסתפקת 
אלא  בנקס,  משפחת  של  בביתה  המדרגות 
גגות  על  לטיול  והילדים  ברט  את  לוקחת 
צרות  מדרגות  במעלה  אותם  ומובילה  לונדון, 
לא  פלאי  מדרגות  גרם  שחור.  מעשן  שכישפה 
פחות מוביל לשמיים ב"עניין של חיים ומוות", 
מייקל  של  העילאית  הטכניקולור  פנטזיית 
פאוול ואמריק פרסבורגר מ–1946, שבה דייוויד 
בניסיון  שמיימי  דין  בית  מול  מתייצב  ניבן 
לו  מעניקה  שהאהבה  השופטים  את  לשכנע 
לאסוף  שנשלח  המלאך  לחיות.  להמשיך  זכות 
את נשמתו מביאו למדרגות נוסעות המובילות 
מעלה מעלה. בדרכם הם חולפים על פני פסלים 
נוספים,  מתים  ואישים  אפלטון  לינקולן,  של 
אותו  לייצג  יתאים  מהם  מי  מתחבט  וניבן 

בתביעתו.
כדימוי  במדרגות  בחר  נולן  כריסטופר 
הוא  שבו   ,)2010( "התחלה"  בסרטו  המרכזי 
עולם  של  הגיוני  הלא  ההיגיון  את  חוקר 
הפולשים  מרגלים  חבורת  באמצעות  החלומות 
כדי  אותם.  ומשנים  אנשים  של  לחלומותיהם 
להדגים לארכיטקטית הספקנית אלן פייג' את 
"הארכיטקטורה הפרדוקסית" שהיא מתבקשת 
לסיור  אותה  לוקח  לוויט  גורדון  ג'וזף  לעצב, 
במעלה/מורד גרמי מדרגות לולאתיים שעוצבו 
חייבת  מ.ק. אשר. "את  רישומיו של  בהשראת 

לשלוט בכמה טריקים כדי לבנות שלושה רבדים 
יכולה  את  "בחלום  מסביר.  הוא  חלום",  של 
לעצב ארכיטקטורה לצורות בלתי אפשריות וזה 
מאפשר לך לייצר לולאות סגורות, כמו מדרגות 
פנרוז — גרם מדרגות אינסופי". הסצינה הזאת 
ומטאפורה  הסרט  של  הרעיוני  הגרעין  היא 
סדרה   — העלילה  לתבנית  מרהיבה  חזותית 
מקום,  לשום  מובילים  שאינם  פיתולים  של 
להיאחז  דיקפריו  הנואשים של  ניסיונותיו  כמו 

בזיכרון האישה האהובה שאיבד. 
מדרגות  עם  להתמודד  נדרש  פוטר  הארי  גם 
בעלות חוקיות שונה מהמוכר לנו, ובמקרה שלו 
בסדרה  הראשון  בסרט  מתפתח  המדרגות  גרם 

הילד  שחרור.  של  לדימוי  כליאה  של  מדימוי 
היתום נשלח על ידיו דודיו האנטיפתים לישון 
בתוך כוך צר מתחת לגרם המדרגות בביתם — 
מטאטאים  לאחסון  משמש  כלל  שבדרך  חלל 
— ומתרוצצים ברעש מעל ראשו כדי להפריע. 
כשהארי מתקבל ללימודים באקדמיית הקסמים 
מהכלא  שחרורו  הבית,  את  ועוזב  הוגוורטס 
עם  במפגש  גם  מתבטא  למדרגות  שמתחת 
מתוודעים  וחבריו  כשהוא  אחר,  מסוג  מדרגות 
עצמם,  משל  רצון  בעלי  מדרגות  לגרמי 
שמתנתקים מהקירות ונעים בחופשיות באוויר. 
להשלמת השחרור, בהמשך הוא גם ילמד לעוף 

על מטאטא. 

< קרי גרנט ב"חשד" של אלפרד היצ'קוק
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באוגוסט 2014 יצאו למכירה 100,000 כרטיסים 
לבמה  עלייתה  לפני  שנה  "המלט",  להצגה 
בתוך   .2015 באוגוסט  "ברביקן",  בתיאטרון 
באמצעות  הכרטיסים  כל  נמכרו  ספורות  דקות 
לא  הזמנים.  כל  של  חדש  שיא   — האינטרנט 
שייקספיר מכר את עשרת ריבוא הכרטיסים; היה 
זה השחקן הראשי, בנדיקט קמברבאץ'. מרגע זה 
היה ברור שקמברבאץ' הוא לא עוד שחקן נערץ, 
אנשיה  אפילו  הכירו  זו  בתופעה  תופעה.  אלא 
אליזבת  בעולם,  ביותר  הוותיקה  השליטה  של 
אבירות  אות  לאחרונה  לו  שהעניקה  השנייה, 
לתרבות  תרומתו  על  הבריטי  הכתר  מטעם 

ולמפעלי צדקה. עדיין לא "ֶסר", אבל כמעט. 
ידעתי שאני אמורה להגיע בקיץ ללונדון, ולא 
ל"המלט"  כרטיסים  דעתי שאשיג  על  העליתי 
ברור  האחרונים.  בעשורים  ביותר  המדובר 
את  לצוד  הצלחתי  דבר  של  בסופו  שרציתי. 
היום.  עד  יקר שרכשתי  הכי  התיאטרון  כרטיס 
לשמחתי, החוויה עלתה על הציפיות. הרגשתי 
שאני עדה לאירוע תרבותי נדיר. זו הייתה הצגה 
מצוינת, אבל בעיקר ראיתי שחקן שההתמסרות 
והפרשנות  לגמרי,  טוטאלית  לתפקיד  שלו 
עבודה  על  מעידה  השייקספירי  לטקסט  שלו 
בניואנסים  עשירה  אינטליגנטית,  דקדקנית, 
הוא  רגשית.  עוצמה  ובעלת  וירטואוזי,  באופן 
צליל  כל  לצבוע  מחונן,  מוסיקאי  כמו  הצליח, 
מעברים  ולבצע  שלו,  הנכון  בגוון  בפרטיטורה 
מהירים בין טראגי לקומי, בין זעם להרהור, בין 

אירוניה צינית לרגש מתפרץ. 
לו,  קמברבאץ', מודע ליתרונות המעמד שזכה 
ההשתחוויה  שיא  כשבאמצע  הבמה,  את  ניצל 
הקהל  את  היסה  רגליו(  על  עומד  )כשהקהל 
ביקש  שבו  מרגש  נאום  ונשא  יד,  בתנועת 
מ–1,100 איש בתיאטרון ה"ברביקן" לתרום ל–16 
כיום מחוץ לארצותיהם  החיים  פליטים  מיליון 

בדרך אל 
הפנתיאון 

< על דרכו של בנדיקט קמברבאץ' בקולנוע, 
בתיאטרון ובטלוויזיה

- אושרה שוורץ -

< בנדיקט קמברבאץ' עם מרטין פרימן בסדרת הטלוויזיה "שרלוק"
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במקומות שונים בעולם. ביציאה מילאו הצופים 
מתרימים  שנשאו  אדומים  דליים  הצייתנים 
חיזקה  הבמה  על  זה  בשחקן  צפייה  במבואות. 
את תחושתי, שההפרדה בין מישחק בתיאטרון 
עבורו:  רלבנטית  ממש  לא  בקולנוע  למישחק 
הוא קולנועי בתיאטרון ותיאטרלי בקולנוע. את 
המאמר הזה כתבתי כבר לפני שלושה חודשים. 
אבל חזרתי אליו שוב, אחרי "המלט". אני יכולה 
בוודאות, שהדמויות המרשימות  עכשיו לכתוב 
שגילם בקולנוע הן לא רק תיאטרליות במידה 
ניזונות  אלא  שרלוק(,  של  דמותו  )בעיקר  רבה 
מן ההכשרה התיאטרונית המשובחת של שחקן 

זה על הבמה ומועשרות על ידה. 
סטופארד   תום  והתסריטאי  המחזאי 
"שייקפיר  מתים",  וגילדנשטרן  )"רוזנקראנץ 
הרומנים  את  שנים  לפני  עיבד  מאוהב"( 
למיני– פורד  מדוקס  פורד  של  המודרניסטיים 
סידרה טלוויזיונית שאפתנית בשם "הג'נטלמן 
אהבו   BBC–ב  .)Parade's End( האחרון" 
אותה  להפיק  כדי   HBO אל  ופנו  החומר,  את 
בנדיקט  כי  התעקש  סטופארד  כקופרודוקציה. 
ימלא  מהתיאטרון,  הכיר  שאותו  קמברבאץ', 
התלהבו  לא   HBO אך  הראשי,  התפקיד  את 
ממש  לא  אך  איכותי,  בריטי  שחקן  מליהוק 
הסידרה  הצלחת  נגררה.  וההפקה  מפורסם, 
קמברבאץ',  של  בכיכובו  "שרלוק",  הבריטית 
החזירה את HBO לתמונה. עכשיו הם היו אלה 
קצר  זמן  תוך  שהפך  השחקן,  על  שהתעקשו 

לאחד המבוקשים ביותר בעולם. 
מובנת  אינה  ה–39  בן  כוכבותו של קמברבאץ' 
כבושה,  מיניותו  יחסית,  מבוגר  הוא  מאליה. 
חריפות,  על  בעיקר  נשענת  שלו  והכריזמה 
מראה.  על  ולא  רגשית,  ואינטנסיביות  שנינות 
יש לו פנים מוזרות: פה ענק, ראש ביצה, עיניים 
קטנות ושקועות. גם כאשר זיהיתי את יכולותיו 

להפנים  הצלחתי  לא  כשחקן,  הדופן  יוצאות 
בריטי,  מאוד  הוא  הבלתי–אפשרי.  שמו  את 
המעמד  בן  )של  "פושית"  התנשאות  משדר 
הגבוה(, עם מבטא מושלם וקול בריטון מהדהד, 
לא  ממש   — מסוגנן  ניכור  של  תחושה  שיוצר 
 .Star Quality–ה של  הטיפוסיים  החומרים 
עצמו  את  מכער  הוא  מתפקידיו  דומה שבחלק 
בכוונה. לצורך התפקיד ב"הג'נטלמן האחרון" 
לחיים  לו  הוחדרו   )2012 בשנת  לבסוף  )שיצא 
פרוסתטיות ששמטו את הלסת התחתונה שלו, 
שפתו  את  מושך  הוא  שבה  מניירה  לו  ויצרו 
התחתונה באופן לא מחמיא. ׂשערו סורק באופן 
שמנמן,  שייראה  כדי  רופד,  וגופו  מחמיא,  לא 
כמו הגיבור הספרותי. הוא נע בכבדות, באופן 

נוקשה. 
גם בתפקיד שהזניק את הקריירה הבינלאומית 
 ,BBC–ה של  בסידרה  שרלוק,  קמברבאץ',  של 
האקשן  כוכב  או  הרומנטי  החתיך  איננו  הוא 
כלל.  בדרך  לכוכבים  שחקנים  שהופך  הסקסי 
גאוני  סוציופת  מאוד,  מוזר  בטיפוס  מדובר 
ומנותק. היחסים הלא–שגרתיים בין שרלוק לד"ר 
ווטסון מזינים בעיקר פנטזיות הומוסקסואליות. 
בסין הפך קמברבאץ' לגיי–אייקון. שרלוק גרום, 
נראים  הנדירים  חיוכיו  מדובלל.  שיערו  חיוור, 
הפרק  הקרנת  למחרת  זאת,  ובכל  עווית.  כמו 
קמברבאץ'   ,2010 בשנת  הסידרה  של  הראשון 
לא יכול היה ללכת יותר ברחוב מבלי שעשרות 
הפך  הוא  כלפיו.  יופנו  סלולאריים  טלפונים 
 — מכן  לאחר  ושנתיים  באנגליה,  למגה–סטאר 

בעולם כולו. 
את  שמגלם  פרימן,  מרטין  שגם  לציין  ראוי 
ומצליח.  מבריק  שחקן  הוא  ווטסון,  דוקטור 
הסידרה  שחקני  בפני  נפתחו  שרלוק  בעקבות 
בין  שיחק  קמברבאץ'  הוליוודיים.  ערוצים 
"סוס  עבדות",  של  שנים   12" בסרטים  היתר 

מלחמה", "סטאר טראק — הרע שבתוכנו" )את 
 ,)2015( הפשע"  ו"חוקי  חאן(,  "הרע",  תפקיד 
מסידרת  סטריינג',  כדוקטור  לוהק  ולאחרונה 
הפך  גם  הוא  מרוול.  של  הפולחנית  הקומיקס 
להיות מדבב מבוקש. במקביל, הוא אינו מוותר 
על תפקידים איכותיים בסרטים בריטיים )כולל 
מדמויות  חושש  אינו  הוא  עצמאיים(.  סרטים 
שאינן מעוררות אהדה )כמו דמותו של ג'וליאן 
אסאנג' ב"רשות החמישית", 2013(. בתיאטרון 
הבריטי זכה להצלחה אדירה ובפרסים יוקרתיים 
בויל  דני  בבימוי   )2013( "פרנקנשטיין"  עם 

)"טריינספוטינג", "נער החידות ממומבאי"(. 
למרות שהביקורות על "המלט" היו מעורבות, 
חובקת–כל.  הראשי  מהשחקן  ההתפעמות 
לקמברבאץ' יש חברת הפקה משלו, ובאמצעותה 
עצמאיים  קולנועיים  פרויקטים  יוזם  הוא 
בקפידה,  תפקידיו  את  בוחר  הוא  ומאתגרים. 
כשהוא מאתגר את עצמו ללא לאות. עד היום 

לא נרשמה אף נפילת איכות בבחירותיו.
שרלוק,  של  השנייה  העונה  את  שפתח  בפרק 
שנויה  דמות  מופיעה  בבלגרביה",  "שערוריה 
)לארה  אדלר  איירין  "האשה",  במחלוקת, 
פאלבר(, שצוברת כוח פוליטי הרסני )גם כלפי 
מפוקפקים  מיניים  יחסים  באמצעות  עצמה( 
שיוצרת  היחידה  האשה  זוהי  שררה.  אנשי  עם 
סדק בחומת ההגנה הא–מינית של שרלוק. אחת 
 Brains is" היא  בפרק  שלה  המחץ  משורות 
החדש(.  הסקסי  הוא  )שכל   "the new sexy
האם בכך ניסה התסריטאי סטיבן מופאט )שהוא 
סוד  את  להסביר  הו"(  "דוקטור  מכותבי  גם 
קסמו של שרלוק, שהפך את הסידרה האיכותית 
מהי  ענק?  בינלאומי  ללהיט  הזו  והשנונה 
לנצח  זה  מוזר  שם  לנושא  שאיפשרה  האיכות 
העליונה  השפה  המוזר,  המראה  מגבלות  את 
הקפוצה של בן המעמד הגבוה ורהיטות היתר, 

ולהפוך לסופר–סטאר? 
גיליתי את יכולותיו של קמברבאץ' ב"הג'נטלמן 
הנאצלת  דמותו  אחרי  שבי  הלכתי  האחרון". 
טיג'ינס,  כריסטופר  של  להכאיב  הצדקנית  אך 
שמוכן לשאת כל השפלה ולהפסיד את מעמדו 
נורמה  כמו  צודק.  להישאר  כדי  רק  החברתי, 
שחלפה  לתהלוכה  "מנפנף  הוא  גם  דזמונד, 
את  לעצמו  משמר  כריסטופר  מכבר".  זה 
הישן,  הבריטי  הֵסֶדר  של  החברתיות  הנורמות 
מוכן  הוא  בהן.  שמכיר  האחרון  הוא  כאשר  גם 
לוותר לשם כך על אהבה, להקריב את נישואיו 
על  לשמור  כדי  והכל  הקטן,  בנו  את  ואפילו 
ל"מצעד"(.  תורגם  זה  )בספרים  ה"תהלוכה"  < בנדיקט קמברבאץ' ב"מיסה שחורה"
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אישיים  ייסוריים  שסובלת  המורכבת,  הדמות 
מופנם,  באיפוק  העולם  מלחמת  נוראות  ואת 
קמברבאץ'.  על–ידי  מושלם  באופן  מגולמת 
טיג'ינס קשיח לא רק בדיעותיו, אלא גם במצג 
רק  ומתפרץ  מתמיד,  באיפוק  שרוי  הוא  גופו. 
מצליח  קמברבאץ'  זאת,  ובכל  נדיר.  באופן 
הזעם  הכאב,  הרגשות,  סערת  את  להעביר 
מכמירת  באינטנסיביות  שלו  הפנימי  והשבר 
לב, וזה לא רק כאשר עיניו מתמלאות דמעות, 
סביבו  במתרחש  מתבונן  הוא  כאשר  גם  אלא 
בהשתאות או באכזבה עמוקה. כשראיתי אותו 
ב"ג'נטלמן האחרון" נזכרתי מיד ב"כפרה" )ג'ו 
זוכת הנובל  יצירת המופת  פי  רייט, 2007, על 
של איאן מקיואן(, שם גילם את דמותו הנאלחת 
של פול מרשל, תעשיין שוקולד וספסר מלחמה 
לאֵחר  ומאפשר  צעירה  נערה  שאונס  ציני, 
לשאת בָאָשם. קמברבאץ' יצר דמות שנעה בין 
הסצינה  ואכזריות.  לרוע  שרמנטית  שחצנות 

בשוקולד  לנגוס  הנערה  את  מפתה  הוא  שבה 
לצורך עינוגו האירוטי — מצמררת. הבמאי ג'ו 
כמה  פי  מבעיתה  יצאה  שהסצינה  אמר,  רייט 

ממה שהתכוונו יוצריה. 
בין  מרתק  למסע  יצאתי  זה  מאמר  כתיבת  לשם 
יותר  בקצת  קמברבאץ'  שגילם  דמויות  עשרות 
מעשור, בקולנוע ובטלוויזיה. זה היה מסע בתוך 
מעצב  שקמברבאץ'  מגוונות,  דמויות  של  גלריה 
שונה,  נראות  שהן  כך  כדי  עד  דקדקני,  באופן 
שחקן.  אותו  אותן  מגלם  שלא  נדמה  ולעיתים 
קיצוניות  לעיתים  הן  מגלם  שהוא  הדמויות 
לעיתים  וכבושות;  מינוריות  ולעיתים  ודרמטיות 
מנוכרות  ולעיתים  ואהדה  הזדהות  מעוררות 
ודוחות. צפיה ב"הוקינג" )2004(, דרמת טלוויזיה 
צנועה של ה–BBC שבה מגלם קמברבאץ' )אז בן 
28( את סטיבן הוקינג הצעיר, הופכת את הופעתו 
זוכת–האוסקר של אדי רדמיין לחיוורת וקיטשית 
הדמות  אינה  וזו   .)2015 הכל",  של  )"התיאוריה 

חיים.  אנשים  על  מבוססת  אשר  שגילם  היחידה 
לצד הוקינג וג'וליאן אסאנג' גילם קמברבאץ' כמה 
דמויות היסטוריות, ולאחרונה — את אלן טיורינג 
)אבי המחשב ומפענח קוד ה"אניגמה" במלחמת 
)מורטן  החיקוי"  ב"משחק  השנייה(  העולם 
במועמדות  אותו  שזיכה  תפקיד   ,)2014 טילדום, 
לאוסקר. גילום דמות אמיתית מאתגר לא פחות 
מאשר לגלם איקונין תרבותי כמו שרלוק הולמס. 
הטייפ-קסטינג  מלכודת  נגד  קרב  מנהל  הוא 
גם בשאלות ששואלים אותו בראיונות. למשל, 
של  דמויות  על  ושוב  שוב  נשאל  הוא  כאשר 
שרלוק,  אסאנג',  )הוקינג,  שגילם  גאונים 
להדגיש  מקפיד  הוא  טיג'ינס(,  וגם  טיורינג, 
האנושיות  ביניהם.  המהותיים  ההבדלים  את 
מול  הוקינג  של  ההומוריסטית  והרגשנות 
הפגיעות והשבריריות של טיורינג, השרמנטיות 
האקסטרווגנטית של שרלוק מול האנטיפטיות 

הפנאטית והאטומה של אסאנג'. 

< בנדיקט קמברבאץ' ב"המלט" על במת התיאטרון בלונדון
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כרונולוגיה 
של גבר נואש

כאשר צופים בקריירת משחק של אדם כלשהו, 
קשה להפריד בין החלטות ליהוק לבין איכויות 
מישחק. יחד עם זה, במעמדו, בוחר קמברבאץ' 
את תפקידיו, ולעיתים קרובות אף יוזם אותם. 
ב"מישחק החיקוי" הוא זה שאיתר את התסריט 
הפקה  כשחברת  מה,  זמן  במשך  אחריו  ועקב 
וייעדה את התפקיד לשחקן  בו  אחרת החזיקה 
אחר. גם בתיאטרון הוא זה שיזם את "המלט" 
מקפיד  הוא  טרנר.  לינדזי  הבמאית  אל  ופנה 
מעריציו  עם  כבוד  של  יחסים  מערכת  לקיים 
ויוצא  "קמברביצ'ס"(,  עצמם  את  )המכנים 
כמעט אחרי כל הצגה לפגוש קהל עצום בחוץ, 
ולחתום על תוכניות. הוא יודע שאהבת הציבור 

היא זכות ולא עול. 
ברוב דמויותיו מדגיש קמברבאץ' את סגולותיו 
מפוצל-קשב,  רגיש,  עדין,  החדש:  הגבר  של 
בקשיי  נאבק  ולעיתים  חשוף,  שברירי, 
תקשורת. יש איזו פריכות במעטה הבריטי של 
שנסדק  קשיח,  בריטי  מעטה  לכולן  דמויותיו. 
עיניים  רועדת,  תחתונה  שפה  באמצעות 
פנימי,  שבר  ואיזה  קרובות(  )לעיתים  דומעות 
הניגודיות  לקהל.  סיבתו  מוסברת  תמיד  שלא 
סקרנות  ויוצרת  דמויותיו,  את  מאנישה  הזו 
ותחושת אהדה אוטומטית, אך יחד עם זה, אין 
הדבר  פנימית.  החזקה  אלא  השתפכות,  כאן 
בולט במיוחד בדמותו של "הרע", חאן, בסרט 
)2013(. מדובר  "סטאר טרק — האויב בתוכנו" 
קלאסי  רע  רובוטי,  אלים,  המונים,  ברוצח 
אי– עצמו  על  השחקן  העלה  גילומו  )שלצורך 
זאת  בכל  אך  שרירים(,  של  קילוגרמים  אילו 
בכי.  ואפילו  כאב,  אנושיות,  ממנו  פורצים 
התסריט מעניק לו סיפור אנושי: הוא טרוריסט 
מאמינה  אני  אבל  אהוביו.  למען  הכל  שעושה 
מול  לייבב  לו  מאפשר  היה  לא  אחר  ששחקן 
המצלמה. קמברבאץ' הופך את חאן לגיבור של 
המעטה  את  מרסק  הוא  שייקספירית.  טרגדיה 
לצאת  החדש  לגבר  ומאפשר  הפלדה,  גבר  של 
מתוכו ולעורר אמפתיה, שהופכת את הדמויות 
הללו  הסדקים  לרובוטיות.  בסרט  האחרות 
חאן  אם  נואשּות.  של  ברגעים  בעיקר  פורצים 
הוא גבר חדש, רגיש ושברירי, ִמַקל וחומר כך 
הן הדמויות האחרות שמגלם קמברבאץ'. מובן 
כמו  כאן תפקיד.  הבריטית ממלאת  שהעדינות 
קולין פירת', יו גראנט, ו"אבותיהם" הבריטים 
הגבר  של  מהאטרקטיביות  חלק  הוותיקים, 

והיוני- האירופאית  הג'נטלמניות  היא  הבריטי 
ג'נטלמן  מעצב  קמברבאץ'  המעודנת.  סקסיות 

נואש. 
בפרק  היא  שרלוק  של  החזקות  הסצינות  אחת 
השני בעונה השנייה, "כלבם של בני בסקרוויל". 
"קריז"  של  בהתקף  הפרק  את  מתחיל  שרלוק 
והתנהגות  זעם  תוך  שליטה,  חסר  שעמום 
אנטיפטית ותוקפנית מוקצנת, שמרחיקה ממנו 
אם  תוהה  אשר  ווטסון,  הטוב  חברו  את  גם 
בשלב  אספרגר.  בתסמונת  לוקה  איננו  שרלוק 
עם  המפגש  של  האימה  סצינת  אחרי  מסוים, 
"הכלב" בביצה, אנחנו פוגשים פתאום שרלוק 
איבד  שהוא  אומר  הוא  מבועת.  מזיע,  נואש, 
עושה  הוא  ואז  לעצמו.  להאמין  היכולת  את 
גבר  על    deduction של  שרלוקי  "תרגיל" 
במסעדה,  ווטסון  שרלוק  לצד  שיושבים  ואשה 
אלא שהפעם התצוגה הקבועה של דיבור מהיר, 
חודרני,  ובמבט  תזזיתיים  באישונים  המלווה 
מוציאה את מה שכבוש שם תמיד מתחת לפני 
השטח. בהתפרצות תיאטרלית נואשת לחלוטין, 
)מונולוגים  שרלוק  של  הקבועה  ה"טיראדה" 
באימה,  הפעם  מלאה  נשימה(  חסרי  מהירים 
רגע  זהו  רושפים.  ובמבטים  בחלחלה  בשנאה, 
את  מחצין  רק  הוא  אבל  שרלוק.  אצל  נדיר 
שלו  הנואש  הצורך  תמיד:  שם  שנמצא  מה 
סצינה  כל  כמעט  שמלווה  הפחד,  את  לכבוש 
למרות  תעלומה.  לפיצוח  מתגייס  הוא  שבה 
החזות האלגנטית, הגוף הזקוף והצוואר המתוח 
לצורך  אימץ  שקמברבאץ'  )תנוחה  תמידית 

תפקיד זה(, ולמרות הפגנת חוסר הרגש, משהו 
לעיתים  השטח.  לפני  מתחת  תמיד  שם  רוחש 
להתמכרות  או  לשעמום  מקושר  שלו  הזעם 
נרקוטית, אבל התחושה הקבועה היא שיש שם 

חידה סמויה. 
לשחרר  הכותבים  בחרו  השלישית  בעונה  רק 
למדי.  סתום  שנותר  לסיפור–ָעָבר,  רמזים 
בחתונה של ווטסון, כאשר ברור ששרלוק פוחד 
לאבד את החבר הטוב והיחיד שלו, הוא מתקשר 
לאחיו, מייקרופט )מארק גטיס(, אך מכחיש בכל 
תוקף שהוא מעורב רגשית. ואז, בסוף השיחה, 
שלו  התגובה  "רדבירד".  מייקרופט:  לו  אומר 
נוגעת ללב. השפה התחתונה רועדת, הוא כובש 

את הכאב, ולוחש "אני כבר לא ילד". 
כזו  דמות  ליצור  לשחקן  שמסייע  שמה  ברור 
מופאט,  סטיבן  של  המבריקה  הכתיבה  הוא 
והמרחב העצום  תומפסון,  וסטיבן  גטיס  מארק 
מאוד  ארוכים  פרקים   — מאפשרת  שהסידרה 
מלא(,  סרט  של  אורך  אחד,  כל  וחצי  )שעה 
רגשיים.  מהלכים  של  בנייה  שמאפשרים 
עונה,  בכל  לפרק,  מפרק  גם  מתפתחת  הדמות 
)שלוש עד כה(. בעונה השנייה  ומעונה לעונה 
חֹוָוה הדמות מצבי רגש קיצוניים, ואילו בעונה 
השלישית הוא מתרכך אל תוך מערכת היחסים 
ווטסון,  ביותר,  הטוב  החבר  עם  הרגש  עתירת 

ועם אשתו, מרי ווטסון. 
תיאטרלי,  שחקן  הוא  שרלוק  מובנים  בהרבה 
לא רק בזכות הקונפליקטים המחודדים ועבודה 
של  התיאטרליות  בשל  אלא  סאבטקסט,  עם 

< בנדיקט קמברבאץ' עם קירה נייטלי ב"מישחק החיקוי" של מורטן טילדום
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שלו  בהיכרות  משתמש  קמברבאץ'  אישיותו. 
את  לעצב  כדי  שחקן  של  הרגש  תנודות  עם 
שרלוק, אשר ממלא במהלך הסידרה תפקידים 
מתי  לדעת  קשה  יזום.  באופן  ושונים  מגוונים 
אנחנו מציצים אל שרלוק האותנטי ומתי אנחנו 
את  שמגלם  הווירטואוזי  השחקן  את  מקבלים 
תפקיד הבלש היועץ המבריק )"אתה משוויץ", 
מחדד  קמברבאץ'  ושוב(.  שוב  ווטסון  לו  מעיר 
הווירטואוזי,  הגיבור  בין  המתמיד  הפער  את 
)שגם  הנערץ  הגמיש,  השנון,  מכל,  החכם 
שיוצר  מה  לסלבריטי,  הסידרה  במהלך  הופך 
שמגלם  השחקן  לבין  בינו  נוספת  הקבלה 
ההיפר-אקטיבי  הנואש,  הילד  לבין   — אותו( 
יוצר  הזה  הפער  בתוכו.  שמתחבא  והמיוסר 
אף  מתפצחת  שאינה  חידה  תמידי,  מיסתורין 
ולקרוב. למה  והופך את שרלוק לאנושי  פעם, 
אין לו אהבה? ברור שהוא נואש לאהבה. למה 
הוא בוחר לחיות ללא חיי מין? ממה הוא חי? 
נעלם  הוא  שבהן  בתקופות  עושה  הוא  מה 
נחשב  שבהן  השנתיים  כמו   — הצופים  לקהל 
החלק  לשלישית?  השנייה  העונה  בין  כמת, 
אותו  הופך  שרלוק  של  והלא–מפוענח  הנואש 
לגיבור עצוב ומורכב, ולפיכך — אהוב. שרלוק 
בתי  גבוה".  בתפקוד  "סוציופת  לעצמו  קורא 
העירה, שלאחרונה התרבו בקולנוע ובטלוויזיה 
האוטיסטי.  הספקטרום  על  שנמצאים  גיבורים 
נוכח  רגשית  הזדהות  מעוררות  אלו  דמויות 
הקשיים של כולנו בזירה החברתית העכשווית 
המורכבת, ובעולם של רשתות חברתיות כמעט 

מוסיף  זה  קושי  גם  כשלעצמן.  "אוטיסטיות" 
לנואשּות של שרלוק. 

כריסטופר טיג'ינס נמצא במצב נואש לאורך כל 
הבלתי– אהבתו  האחרון".  "הג'נטלמן  הסידרה 
בשררה,  שלו  המאבק  לוולנטיין;  ממומשת 
החברתי  למעמדו  מאפשר  הוא  שבו  והאופן 
עם  שלו  ההרסניים  היחסים  לחלוטין;  לקרוס 
ואירועיה  העולם  מלחמת  סילביה;  אשתו 
הטראומטיים ששוברים כמעט לגמרי את רוחו 
— מתנגשים במאמץ התמידי לשמור על החזות, 
הללו  הקונפליקטים  הצדק.  על  היושרה,  על 
תיאטרון  ששחקן  כפי  מבפנים.  אותו  קורעים 
מחונן יודע לעשות היטב, אין רגע אחד בסידרה 
פנימית  טלטלה  חֹוֶוה  אינו  כריסטופר  שבו 
בקולו  מישחק  של  דקות  בנימים  שמתגלה 
על–ידי  נכבשת  אך  ובגופו,  בפניו  השחקן,  של 

הדמות. 
 ,)2010( השלישי"  "הכוכב  גיבור  ג'יימס, 
 Wreckers,( "הרוסים"  גיבור  ודייוויד, 
מהדמויות  יותר  מינוריות  דמויות  הם   )2012
שהוזכרו עד כה. מדובר בשני סרטים בריטיים 
סרטי  ודֵלי–תקציב,  עצמאיים  ריאליסטיים, 
פסטיבלים. בראשון מגלם השחקן צעיר בן 29, 
המסע  את  לעשות  שבוחר  סופני,  סרטן  חולה 
האחרון שלו למפרץ פראי בוויילס, ולסיים בו 
תוכניתו  על  לחברים  מספר  לא  הוא  חייו.  את 
גדולים  מאמצים  עושים  והם  האולטימטיבית, 
בסוף  מהם,  מבקש  שהוא  עד  עליו,  לשמור 
ג'יימס  של  נואשותו  למות.  לו  לעזור  הסרט, 

שגובר  שלו,  הפיזי  בסבל  ביטוי  לידי  באה 
קמברבאץ'  איך  לראות  )מרשים  הסרט  לאורך 
נכשלו  גדולים  רגעים ששחקנים  לגלם  מצליח 
להיאנק  מכאב,  לצעוק  פיסית,  לקרוס   — בהם 
וכדומה, מבלי לזייף לרגע(. אבל הנואשּות שלו 
נובעת בעיקר מהמאבק להמשיך לתפקד בתוך 
החבורה, ולא לחשוף את חומרת מצבו בפניהם 
ואת הסוד שלו — את תוכניתו לסיים את חייו 

בעזרתם. 
דייוויד, גיבור "הרוסים", הוא איש של סודות. 
הוא חי בזוגיות יפה עם דואן )קלייר פוי(, ובונה 
את חייו בכפר הולדתו הפרובינציאלי, שם הוא 
משמש כמורה בחינוך מיוחד. אבל אז מגיע אחיו 
הצעיר )שון אוואנס(, מוכה הלם קרב ממלחמת 
בנה  שדייוויד  החומה  כל  את  ושובר  עיראק, 
סביב זיכרונות הילדות הטראומטיים שלו, כילד 
מנסה  הוא  הסרט  לאורך  מהתעללות.  שסבל 
שקרים  באמצעות  שלו  הסודות  על  לשמור 
והסתרות, לגונן על המשפחה, להציל את שברי 
מוכן  גם  הוא  דבר,  של  בסופו  החדשים.  חייו 
לשלם מחיר אדיר לשם כך — לסלק את אחיו 
שאינו  ילד  ללדת  לאשתו  ולאפשר  האומלל, 
גם  נעוצים  זו  דמות  של  והנואשּות  הכוח  שלו. 
הם בפערים בין מה שהדמות חושפת לבין מה 

שהיא משאירה אטום ונואש מפנים. 
בסודות  שאפופות  כאלה  שמסתירות,  דמויות 
אפילו  וחלקן  מאוד,  לבודדות  אותן  שהופכים 
מאפשרות  אוטיסטיים,  בקווים  מאופיינות 
את  ראה  שלא  מי  בשיאו.  להיות  לקמברבאץ' 
שרלוק, קרוב לוודאי שהתפעם ממנו ב"מישחק 
טיורינג  אלן  של  הנואשת  הדמות  החיקוי". 
והבדידות  הסודות  בתוך  לגמרי  כמעט  קורסת 
הסרט.  סוף  לקראת  לשיאם  שמגיעים  שלה, 
נאלץ  הוא  האניגמה  קוד  פיצוח  לסוד  בנוסף 
להסתיר את עובדת היותו הומוסקסואל בעידן 
שבו יחסי מין הומוסקסואליים היו אסורים על 
צבאי,  מודיעין  של  בהקשר  ובעיקר  חוק,  פי 
שברירית,  דמות  בונה  קמברבאץ'  מקרתיסטי. 
לקשר  כֵמָהה  אשר  רבים,  במובנים  תמימה 
ולאהבה. בסוף הסרט, כשהוא כבר מפוכח יותר, 
זונה  שידול  באשמת  נעצר  הוא  יותר,  מבוגר 
אלו  )כזכור,  עליו  שמוטל  והעונש  זכר,  ממין 
שנתיים  הוא  הקודמת(  המאה  של  ה–50  שנות 
בכלא או סירוס כימי באמצעות אסטרוגן. איש 
אינו יודע שמדובר בגיבור מלחמה שפיצח את 
המחשב  אבי  מחונן,  מדען  ה"אניגמה",  קוד 
הוא  ההורמונלי  הטיפול  בשל  האלקטרוני. 
סובל מהשפלה ומאובדן יכולותיו השכליות, מה  < בנדיקט קמברבאץ' ב"רשות החמישית" של ביל קונדון



אפשר  וגוף.  פנים  וזיע  הבעות  של  ומגוונת 
למפות ולרשום את הצבעים שנמרחים על הבד 
המבט,  התמקדות  המתרוצצות,  העיניים  הזה: 
תנועות  במיוחד,  ארוכות  באצבעות  מישחק 
הוא  לעיתים  באלה.  וכיוצא  והלסת  השפתיים 
גמישות  תנועות  של  עשיר  במחול  פוצח  ממש 
וקפיצות מוזרות. אין ספק שהמרחב המגוון הזה 
נוצר באמצעות אינספור טייקים. מטראז' עצום 
של חומר גלם לעריכה, ובכלל, הסידרה כולה, 

נשענים על עבודת עריכה מבריקה. 
ב"שרלוק",  זה  מפרך  באימון  שחידד  מה  את 
כמו ספורטאי מצטיין, הביא קמברבאץ' בסופו 
את  "המלט".  אל  הבמה,  אל  בחזרה  דבר  של 
שיצר  הנפלאה  בדמות  והתנודות  השינויים 
שייקספיר ֶהְחָיה קמברבאץ' והנגיש על הבמה. 
למכשול,  לו  עומד  אינו  השייקספירי  הטקסט 
אלא מדובר בפיו כאילו היה שפה טבעית וחיה. 
הגיבור המתלבט תמידית הוא גבר נואש שנקרע 
מישחק  אלא  אינו  המלט  של  השיגעון  מפנים. 
תיאטרלי מבריק וכריזמטי. אחרי מפגן כזה של 

יכולת ורגש אי–אפשר אלא לַצפות לבאות. 
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עד שהוא  ובדיכאון,  בייאוש  שמביא לשקיעתו 
של  האחרון  בסיקוונס  לדעת.  עצמו  את  מאבד 
הסרט מגיעה לבקר אותו ג'ואן, ארוסתו לשעבר, 
בוכה  ומוצאת אותו מפורק לגמרי. קמברבאץ' 
סיפר,  עימו  בראיונות  כולה.  הסצינה  לאורך 
שהוא  לדעת  נוכח  הוא  הראשונים  שבטייקים 
ולא בתוכה, שהצער שלו על  בוכה על הדמות 
נאלץ  הוא  עליו.  השתלט  הדמות  של  גורלה 
ולאסוף את עצמו, כדי  להפסיק את הצילומים 
בתור  ולא  טיורינג,  אלן  בתור  לבכות  שיוכל 

בנדיקט קמברבאץ'. 

Reaction Shots–ה

שלא  מה  לבין  הנאמר  בין  העצומים  הפערים 
הגוף.  ובשפת  הפנים  בהבעות  נמצאים  נאמר 
בדרך כלל, הקולנוע לא אוהב דמויות מופנמות 
מדי. הקולנוע מעדיף דמויות טבעיות, תוססות, 
ופניהן  מוחצנים,  שלהן  שהקונפליקטים 
מביעות רגש אחד בכל מצב נתון. אבל הנכסים 
הם  כאשר  תיאטרון,  שחקני  איתם  שמביאים 
להם  מאפשרים  מצלמה,  מול  לעבוד  זוכים 
לפרוץ את המגבלה של דיוקן אחד-רגש אחד. 
פיתח  בקולנוע  עובד  הוא  שבו  העשור  לאורך 
תגובה,  שוט  של  מיוחדת  מיומנות  קמברבאץ' 
מהלך  בדמות  מתחולל  שבו  שוט,  ריאקשן 
רגשי. בסצינות מסוימות מתאר הריאקשן שוט 
רגשות  של  התחלפות  מורכב:  מנטלי  מהלך 
שחייבים  מאליו  מובן  פנימיים.  וקונפליקטים 
להיות תנאים תסריטאיים שיאפשרו זאת, מצב 
שבו הדמות שאינה חושפת את אשר על ליבה או 
נושאת סוד, או מצב בו דמות מנסה בכל כוחה 
ולהתגבר  ומייסרים  מכאיבים  רגשות  להדחיק 
עליהם. זה בדיוק מה שהופך את הנואשות של 

הדמויות שלו לאפקטיבית. 
על  כאלה  תהליכים  למשוך  מסוגל  קמברבאץ' 
לדווח  תצטרך  שהדמות  מבלי  שלם  סרט  פני 
טיג'ינס,  כריסטופר  עם  קורה  זה  עליהם. 
שלו,  הפנים  מפת  האחרון".  "הג'נטלמן  גיבור 
הראשון,  בפרק  כבר  שם  הנמצאת  נואשותו, 
הולכת וגוברת לאורך הסידרה, ומגיעה לשיאה 
חוזר  הוא  שבהם  והחמישי,  הרביעי  בפרקים 
לשדה הקרב במלחמת העולם הראשונה, כשכל 
הקונפליקטים בחייו — הציבוריים, המקצועיים, 
את  לשיאם.  הגיעו   — והפרטיים  החברתיים 
המטען הזה נושא קמברבאץ' כסאבטקסט בכל 
ובמתח  בטון  רק  לא  מהסצינות,  ואחת  אחת 
התמידי שפורץ בשורות הדיאלוג שלו, או במצג 

הגוף שלו, שהפך להית קשיח יותר ובתשישות 
אלא  וכדומה,  באיפור  שמתבטאת  הקיצונית 
אף  שוטס,  בריאקשן  הפנים.  בהבעות  בעיקר 
אחת מהדמויות שסובבות אותו אינה יודעת מה 
מבלי  מהצופים.  חוץ   — פנימה  בתוכו  מתרחש 
שיהיה לו פרטנר שיוכל לספר לו מה מתחולל 
בתוכו או לשתף אותו בכך, אנחנו יודעים עליו 

הכל, בכל רגע. 
כמובן(,  היחיד,  שאינו  )למרות  קמברבאץ' 
חייב  לא  קולנוע  ששחקן  בדמויותיו  מוכיח 
כמגרעת  שהצגתי  מה  כל  קטן".  "לשחק 
בתחילת המאמר — הפנים המוזרות, הארוכות, 
העיניים השקועות, הפה הגדול ועוד — יכולים 
להיות יתרון לשחקן דרמטי שמכיר את הכלים 
ב"שרלוק",  והגוף.  הפנים  שלו,  העיקריים 
השליטה שלו בשרירי הפנים ובגוף וירטואוזית 
רגעים  מחזיק  אותו  לראות  מרתק  לחלוטין. 
 ,Mind Palace–ארוכים של מעבדת המחשבה, ה
בתהליכי  אדם  לשחק  קשה  כמה  שרלוק.  של 
נוקשה לכאורה,  חשיבה. אלא שבתוך מעטפה 
וצוואר מתוח, של אדם שכולו  זקיפות מוגזמת 
הדחקה רגשית, יוצר קמברבאץ' תנועה מתמדת 

< בנדיקט קמברבאץ' כפי שהוא עתיד להיראות בפרק השביעי של "מלחמת הכוכבים"
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חודשים ארוכים תהו חסידיו של הבמאי הבריטי 
"שירת  לסרטו החדש,  קורה  דייוויס מה  טרנס 
מופיע  אינו  מדוע  נעלם,  לאן   — השקיעה" 
להפצה.  יוצא  ואינו  הפסטיבלים  מן  אחד  באף 
דייוויס, במאי צנוע ונחבא אל הכלים, שעושה 
אצל  להצלחה  זוכים  אשר  דופן  יוצאי  סרטים 
)"קולות  הקהל  בֶקֶרב  מאשר  יותר  המבקרים 
רחוקים, דוממים", "סופו של יום ארוך", "בית 
האשליות", "ים כחול עמוק"(, טרח על עיבוד 
לואיס  הסקוטי  הסופר  של  השקיעה"  "שירת 

הדים מטורונטו:
שירת השקיעה

< סרט חדש של טרנס דייוויס

- עדנה פיינרו -

התגבש  והתסריט  רב,  זמן  זה  גיבון  גראסיק 
גם  התעקש  כדרכו  ובאיטיות.  בהדרגה  אצלו 
)פיטר  אלמונים  שרובם  שחקנים  ללהק  הפעם 
מולאן הוא יוצא הדופן היחיד(. הסיפור מתרחש 
מלחמת  בסוף  ומסתיים  ה–20  המאה  בתחילת 
העולם הראשונה, ודייוויס לקח לעצמו את כל 

הזמן הדרוש כדי להשלים אותו. 
שהתקשורת  עד  אותו,  זירזו  שלא  נראה  ואכן, 
הטורדנית, כרגיל, החלה לתהות מה קורה עם 
אינו  "הסרט  הייתה  הרשמית  התשובה  הסרט. 

החלו  הרעות  השמועות  אבל  עדיין",  מוכן 
עם  מסתדר  אינו  הבמאי  כנפיים:  להן  לעשות 
המפיקים, המפיקים אינם ׂשבֵעי רצון מן הבמאי, 
מחפשים  והכל  התוצאה,  מן  מרוצה  אינו  איש 
עד  מהומה.  לעורר  בלי  ממנה  להיפטר  דרך 
הגיע  שהסרט  הרכילויות,  היו  קודרות  כך  כדי 
ש"מוטב  בשמועה  מלווה  טורונטו  לפסטיבל 
שמו  והספקנים  האמיצים  רק  עליו".  לדלג 
כנה  והלכו לראותו, מתוך תקווה  נפשם בכפם 

שזה בכל זאת לא כל כך נורא. 

< אג'ינס דיין ב"שירת השקיעה" של טרנס דייוויס
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תולדת  הכל  בסך  היו  שהשמועות  התברר  ואז 
מרגש  היה  שהוצג  הסרט  שחר.  חסרת  רשעות 
בפסטיבל  אחר  סרט  מכל  יותר  אולי  ומרשים, 
כולו. לזכות "שירת השקיעה" צריך לומר, שזאת 
אחת הפעמים הנדירות שבהן הקולנוע הצליח 
הסגולי  המשקל  מלוא  את  בהצלחה  להעביר 
שמוצאים לרוב רק בקריאת היצירה המקורית. 
תחושה  לאותה  אלא  לעלילה,  נוגע  לא  זה 
כל  מילים,  באמצעות  יריעה  רחב  רומן  שיוצר 
כובד המשקל של כל רגע בחיי הדמויות, קדרות 
עוצמתו   — שסביבם  הטבע  הוד  וכל  האדם, 
החולף  הזמן  עומס  יחד,  גם  והרעה  הטובה 
אירועים  כתקציר  לא  החיים,  אורח  באטיות, 
פרנסתם  שכל  איכרים  היולית.  כחוויה  אלא 
על האדמה, וכל עולמם הוא המסורת שכובלת 
פטריארכלית  ודת  מסורת  לאדמתם,  אותם 
קשוחה, עולם שגם כאשר השמש זוהרת בחוץ, 
לא פעם מקפיא את הדם בפנים. כל מה שקורה 
מחוץ למקום הזה אינו מעניין את בני המקום, 
וכאשר פורצת מלחמת העולם הראשונה ונכפה 

עליהם להשתתף בה, לפתע מתחיל לקנן בליבם 
של  ולמלחמות  מלידה,  סקוטים  להם,  מה  ספק: 
הקרב  בשדה  ייהרגו  מדוע  הזרים?  האנגלים 

בשביל מלך ואומה שאינם שלהם?
סרטו  שמאז  סקוטי  שחקן  מולאן,  פיטר  מלבד 
להכרה  זכה  ג'ו"(  לי  )"קוראים  לואץ'  קן  של 
הזהב  אריה  מגדלנה",  )"האחיות  כבמאי  גם 
בפסטיבל ונציה(, אין בסרטו של דייוויס שחקן 
מּוכר אחד לרפואה. אג'ינס דיין, שמבעד לעיניה 
כדוגמנית  בעיקר  ידועה  כולו,  הסרט  מוצג 
ארמאני,  כמו  אופנה  לבתי  הקשורה  צמרת 
ברברי וגליאנו, אם כי היא הספיקה גם להופיע 
הטיטנים"(.  "התנגשות  )ביניהם  סרטים  בכמה 
אבל למרות חוסר הניסיון שלה, האיפוק והדיוק 
של  בתו  גאתרי,  כריס  את  מגלמת  היא  שבהם 
דבר  של  ובסופו  מורה,  להיות  שחולמת  איכר 
נדרשת ליטול על עצמה את ניהול משק הבית 
שבה,  התפעלות,  מעוררים  ִאמּה,  מות  אחרי 
הבמאי  עם  להתחלק  צריכה  היא  הסתם,  מן 

שהדריך אותה. 

הסרט עוקב אחרי בני משפחת איכרים סקוטית, 
ומאבקם בטבע ובאדמה עליה הם יושבים וממנה 
והטבע  האדמה  ואכן,  לחמם.  את  מוציאים  הם 
ממלאים תפקיד חיוני ומרכזי לכל אורך הסרט 
ובכל שלבי הסיפור. אב קשה עורף שולט בבני 
המעמסה  תחת  קורסת  האם  רמה,  ביד  הבית 
היא  כאשר  ומתאבדת  בעלה,  של  הקשה  והיד 
מגלה שהיא שוב בהריון עם תאומים, ואין לה 
הבכור  הבן  המשימה.  עם  להתמודד  כוח  עוד 
בשדות  עבודה  לחפש  ויוצא  הבית  את  עוזב 
זרים כדי להימלט מן הרודנות חסרת הפשרות 
של האב. לבת שנשארת בבית אין ברירה אלא 
על–ידי  דבר  של  בסופו  שמובס  בעריץ,  לטפל 
ונישאת  להשתקם,  מנסה  היא  לבדה,  שבץ. 
לאחד מצעירי הכפר. אלא שעם פרוץ המלחמה 
הוא מגויס לצבא הבריטי. זה סיפור התעוררות 
המודעות של אשה צעירה והתבגרותה, כשהיא 
ולהתמודד  רגליה  על  לעמוד  בהדרגה  לומדת 
עם העולם סביבה, בתקופה שבה הוא משנה את 

פניו מן הקצה אל הקצה.

< אג'ינס דיין וקווין גאתרי 
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טרנס דייוויס על "שירת השקיעה"

שנות  בתחילת  רק  גיבון  של  ספרו  את  קראתי 
ששידרו  סידרה  באמצעות  אותו  גיליתי  ה–70. 
אז ב–BBC והיו בה שישה פרקים. זאת הייתה 
מדי  והמתנתי  במינה,  מיוחדת  סידרה  באמת 
שבוע בקוצר רוח לפרק הבא. אלה היו הימים 
בבית  הקליטו  ולא   VOD היה  לא  שבהם 
את  לעצמי  קניתי  יותר  מאוחר  שידורים. 
הסידרה כולה. לא קל לקרוא את הספר, משום 
שהוא כתוב בעגה סקוטית מקומית, אבל כאשר 
מייד.  בו  התאהבתי  עליו,  להתגבר  הצלחתי 
בי  שעלתה  לפני  שנים  הרבה  חלפו  זאת,  עם 
המחשבה שזה יכול להיות סרט יוצא מן הכלל.

הבעיה הייתה כמובן להכניס את כל מה שקורה 
שבו,  והתמונות  הפרטים  על  יריעה,  רחב  ברומן 
שעות  לשש  זקוקים  הוא  בטלוויזיה  שגם  חומר 
הוא  אם  גם  אחד,  סרט  לתוך  אותו,  להכיל  כדי 
האמת  אבל  דקות.   135 ונמשך  הרגיל  מן  ארוך 
היא שעבודת הכיווץ נעשתה בשלב העריכה של 
הסרט. אחרי שמרכיבים יחד את מה שנהוג לכנות 
מניח  אני  כל מרכיבי הסרט,  העריכה הגסה של 
צריך  עוד.  בו  מעיין  ולא  בצד  שלי  התסריט  את 
החומר  בתוך  הסרט  של  המשמעות  את  למצוא 
שצילמת, ותוך הצבת סצינה מול סצינה וחיבורן 
החבויה  המשמעות  את  לחפש  מתחיל  אתה  יחד 

בתוך הנרטיב שאמורה להסתתר מתחת לתמונות. 
נוהגים לומר שכל סרט נכתב שלוש פעמים — 
כדי  תוך  שנייה  פעם  בתסריט,  ראשונה  פעם 
בעריכה.  שלישית  ופעם  והצילומים,  הבימוי 
כי  בעיַני,  ביותר  הוא המפחיד  השלב השלישי 
עוד  יהיה  אי–אפשר  טעות,  בו  עושה  אתה  אם 
לתקן אותה. הצרה היא, שהאנשים שמשקיעים 
טרחניים  להיות  לעתים  יכולים  בסרטים  כסף 
שואל  ואתה  בטענות,  באים  הם  באמת.  מאוד. 
צפית  האם  השלם?  בסרט  צפית  "האם  אותם: 
בו כמו שצריך?" ואז תשמע מישהו מעיר הערה 
שהסיבה  ומתברר  לו,  הסתדר  שלא  משהו  על 
ישירות  קשור  שאינו  כלשהו  פרט  היא  לכך 
למקום שלגביו יש לו טענות, אלא משהו שקרה 
צריך  ואז  מכן.  לאחר  או  כן  לפני  דקות  עשר 
לנסות ולתקן שם, ולא תמיד ניתן לעשות זאת. 
כי  חש  שאתה  ברגע  באה  האמיתית  החדווה 
הנה הגעת לתוצאה שאליה נכספת. "זהו, זאת 
העריכה הסופית שלי", אתה אומר לעצמך, וכל 
מה שנותר הוא לשכנע גם את השותפים שלך 

שאתה צודק.
מן ההצלחה בסרט תלוי  גדול  אין ספק שחלק 
להפקה  הגיעה  אג'ינס  שלי,  במקרה  בליהוק. 
עוד  הליהוק  בתהליך  שהתחיל  למפיק  הודות 
אני  אבל  ביותר,  מצליחה  דוגמנית  היא  לפַני. 
ורכילות,  האופנה  אירועים  מכל  כך  כל  רחוק 

ולא היה לי מושג על קיומה. היא נכנסה לחדר, 
לבחון  התחלתי  שבו  הראשון  ביום  היה  זה 
שחקנים, ומייד אמרתי "מצאנו אותה". אפשר 
היה  שלה  המבחן  ואכן,  ראשון,  ממבט  לקבוע 
על  עימותים.  כמובן  לי  היו  בהמשך  נפלא. 
שמגלם  גאתרי,  קווין  כמו  אחרים,  שחקנים 
ניסיון  מספיק  לו  ש"אין  לי  אמרו  ארוסּה,  את 
שיכולתי  מה  כל  הצורך".  די  מּוכר  אינו  והוא 
בסרט,  הניסיון  את  ירכוש  שהוא  זה  להשיב 
ובכל מקרה, אני אצטרך לעבוד איתו ולא הם. 
אני נוהג כך בדרך כלל, ואין ספק שזה מקשה 
עלי את התהליך. הבעיה טמונה בכך שלא אני 
הוא זה שיכול להביא להפקה את כל ההשקעה 
לחץ  מעט  לא  עלי  הפעילו  ובאמת,  הדרושה. 
ששמותיהם  גדולים,  כוכבים  בסרט  לשלב  כדי 
התנגדתי,  אבל  משקיעים,  עוד  מביאים  היו 

וצמצום התקציב היקשה עלינו מאוד בהמשך.
המוסיקה ממלאת תפקיד מרכזי בסרטים שלי, 
שלי  במשפחה  סיבות.  משתי  כנראה  נובע  וזה 
היו רבים שניחנו בקולות עֵרבים מאוד. גדלתי 
היו  וסביבי  קהילתית,  שירה  של  במסורת 
הרבה  הקשבתי  כילד  מוכשרים.  זמרים  המון 
של  כניסתם  עד  ברדיו,  המשודרים  לפזמונים 
אני  לתמונה.  הרוקנ'רול  ושל  פרסלי  אלביס 
זוכר שאחותי לקחה אותי, כשהייתי כנראה בן 
10, לראות את "רוק בבית הסוהר", והתכווצתי 
בכיסא מהתחלת הסרט ועד סופו. הקול הנורא 
כך  אחר  מזעזע.  היה  זה  הזוועתיים,  והשירים 
באו הביטלס, וזה נשמע לי עוד יותר דוחה. ואז 
גיליתי את המוסיקה הקלאסית, וזה פתח בפני 
כאשר  ממני.  לחלק  הפך  זה  חדשים,  אופקים 
והמוסיקה  שהתמונה  ומגלה  סרט  עושה  אתה 
משתלבים כמו שצריך, זה פשוט מרנין. לא כמו 
הגדולה",  "האדמה  ויילר,  ויליאם  של  בסרט 
המוסיקה.  היה  אותי  שכבש  היחיד  הדבר  שבו 
שכתב  היחיד  הקול  פס  זה  שהיה  חבל  כמה 

המלחין ג'רום מורוס.
אולי צריך להוסיף שגדלתי בצילה של פזמונאות 
לראשונה  הלכתי   7 בן  כשהייתי  אמריקאית. 
בגשם".  אשיר  "שיר  היה  וזה  סרט,  לראות 
התאהבתי בסרטים מוסיקליים, הם הפכו לחלק 
רק  זה  בעיַני  שלי.  האישיות  מן  בלתי-נפרד 
ומשהו חסר  טבעי שכאשר אתה מביים סצינה 
בה, זה רמז ברור שצריך להוסיף שם מוסיקה. 
ופופולרית  נאמן למוסיקה קלאסית  אני מאזין 
כבר 45 שנים. בכל פעם אני מנסה לבדוק אם 
שביימתי,  לסצינה  מתאימה  מסוימת  מוסיקה 

וכאשר אני מוצא, זאת שמחה אמיתית. < קווין גאתרי
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והמאתגר  המטריד  המוזר,  הסרט  היה  זה 
ביותר בפסטיבל טורונטו. עיירה על חוף הים. 
כמו  שחורה  אדמה  לבנים,  פעם  שהיו  בתים 
על  רבי–עוצמה מתנפצים  ים  גלי  וולקני,  אפר 
וקודר,  אפרורי  היום  אור  ומצולק.  סלעי  חוף 
הלילה אפלולי ומיסתורי. באי ישנם רק נשים 
שערותיהן  חלקות,  פניהן  וחטובות,  צעירות 
גופן  נראות,  אינן  כמעט  וגבותיהן  בהירות 
מכוסה בשמלה דקה והדוקה, ונערים, כולם על 
כל  צחוקים,  אין  חיוכים,  אין  ההתבגרות.  סף 
המבטים זועפים, בלי דיאלוגים שיסבירו משהו. 
מקום מעביר צמרמורת מן הסוג שאיש אינו ׂשׂש 

להגיע אליו.
שפת  על  מוזר  פולחן  במין  מתעברות  הנשים 
הים, כאילו סופגות לתוכן זרע שיצא מן המים. 
הן  הנערים.  את  שילדו  אלה  הן  כאילו  נראה 
מגדלות אותן בדירות ספרטניות שאין בהן דבר 
חוץ ממיטה, שולחן וכיסא, וכל אחד מן הילדים 

קורא לאשה שלצדו "אמא". אבל ברגע מסוים 
נוטלים את כל הילדים, בלי יוצא מן הכלל, לבית 
ענק שהוזנח  אפור, מעין מפעל  החולים, מבנה 
והוכנסו בו מיטות סוכנות וציוד רפואי אלמנטרי, 
טיפול  להם  מעניקות  ואחיות  רופאות  ושם 

מיסתורי ומוזר, ואחר כך הן נעלמות. 
את  עליו  מקבל  אינו  ניקולא,  אחד,  נער  רק 
משלים  אינו  בלילה,  נרדם  אינו  הוא  הדין. 
הנשים  אחרי  עוקב  ביום,  לו  שקורה  מה  עם 
מתקומם  הירח,  באור  המוזר  לפולחנן  היוצאות 
אינה  שהיא  וטוען  לאמו  מתנגד  החולים,  בבית 
אמו, מתמרד ומנסה להבין, ובעזרתה של אחות 
מבית החולים הוא פורץ את מעגל השיגרה של 
המקום. זה טוב או לא טוב? סימן השאלה נותר 
בסוף הסרט, וכל אחד רשאי לפרש את התעלומה 

כרצונו ולהסיק את המסקנות הנראות לו.
ילידת  במאית  האדזיחלילוביץ',  לוסיל 
במאי  עם  בפאריס  שחיה  בוסני  ממוצא  צרפת 

עשתה  נואה,  גספר  פחות,  לא  מאתגר  קולנוע 
"תמימות"  בשם  אזוטרי  פחות  לא  סרט  בעבר 
לפני  רגע  כולן  נערות,  פנימיית  על   ,)2004(
הפיכתן לנשים, גם שם היא ויתרה על עלילה 
נראית לעין ועל הסברים, והעבירה רק מסרים 
סמליים על המהפכה המתחוללת בתוך הנערות 
בגופן,  להתחולל  עומד  מכריע  ששינוי  האלה 
כדי  הילדּות  מן  סופית  להיפרד  עתידות  והן 
להיכנס לעולם מלא תשוקות נסתרות שהן טרם 
מבוסס  היה  ההוא  התסריט  פשרן.  את  מבינות 
הגרמני  הסופר  וודקינד,  פרנק  של  נובלה  על 
שמסעותיו לתוך האזורים האפלים של תשוקות 
האדם הניבו מחזות כמו "רוח האדמה" ו"תיבת 
שנולדה  בבמאית  נעזרה  היא  הפעם  פנדורה". 
וגם  וחיה בצרפת, אלאנטה קאוואיטה,  בליטא 

היא עוסקת בנושאים דומים.
הגברת  של  הסבריה  ברשותכם,  והלאה,  מכאן 

האדזיחלילוביץ' עצמה לסרט.

הדים מטורונטו:
אבולוציה

< סרט חדש של לוסיל האדזיחלילוביץ' 

- עדנה פיינרו -

< "אבולוציה" של לוסיל האדזיחלילוביץ'
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במשיכה  אחד,  מצד  נעוץ,  הסרט  מקור 
המיסתורית שלי למעמקי האוקיינוס, שמציתים 
ואת  החרדות  את  בי  ומעוררים  הדמיון  את  בי 
אחד  בכל  שמסתתרות  הקדמוניות  התשוקות 
שנראה  החולים,  לבית  שני,  ומצד  מאיתנו, 
ובכל  ומוגן,  בטוח  יותר  הרבה  כמקום  לכאורה 
הגוף  את  מפקידים  אנחנו  שבו  המקום  זה  זאת 
בידי זרים כל–יכולים שעושים בו כבתוך שלהם. 
הניגוד בין שני העולמות האלה יוצר את הרקע 
האידיאלי, מבחינתי, להצגת הנושאים המרכזיים 
שבסרט: היחס ללידה ולהתבגרות, המוצג מבעד 

לאספקלריה האפלולית של אגדה פנטסטית. 
הסרט הוא בראש ובראשונה סיוט מתמשך של 
השפיר  מֵמי  להינתק  מסוגל  שאינו   10 בן  ילד 
תקופת  אורך  לכל  בביטחה  נתון  היה  שבתוכם 
סובל  הוא  העולם  לאור  ומשיצא  ההריון, 
לתהליך  שקשור  מה  בכל  קשות  מהפרעות 
הולדתו ולשינויים הפיסיים המתחוללים בתוכו. 
השאלה שמעסיקה את הילדֹות בסרטי הקודם, 
"תמימות", הייתה: "מה יהיה איתי כשאגדל?" 
אותה שאלה עצמה ניצבת בפני ניקולא, הגיבור 

של הסרט הזה.
הסרט הוא מסע חושני אל תוך מחזות מיסתוריים 
ומעורפלים: האווירה והפרטים חשובים כאן לא 
פחות מן הסיפור עצמו, זה חלק אורגני שמתוכו 
נרקם ליבו של הסרט. ניקולא חי בעולם שהוא 
חייב לחוש במגע ידיו ולהרגיש שהוא מבין כדי 

שיוכל להמשיך ולהתקדם הלאה.
ממוקם  סגור,  עולם  הוא  הסרט  של  עולמו 
שמפענחים  עולם  לשלנו,  מקבילה  במציאות 

אותו רק בהדרגה. הוא מתקיים מחוץ לכל זמן 
ולכל מקום, ומדובר כאן בקיום גשמי ונפשי גם 
יחד, משהו דומה למציאות בציוריו של ג'ורג'יו 
ירגיש  אשר  שהקהל  מקווה  אני  קיריקו.  דה 
הזאת,  המציאות  בתוך  לאיבוד  הולך  שהוא 
ימצא את עצמו באותה נקודה מרתקת של חוסר 
ודאות  שבה נמצא גם הגיבור הצעיר של הסרט, 
שאינו יכול לנחש מה עתיד לקרות לו, וחושד 
בכל מה שהוא רואה. אכן, המציאות אינה זאת 
נראית לעין במבט ראשון;  שנדמה כאילו היא 
חיים  ויצורים  חפצים  של  האמיתית  המהות 
לאט,  ומתגלה  השטח,  לפני  מתחת  מסתתרת 

שלב אחרי שלב.
הסרט משאיר מרחב גדול לדמיונו של הצופה, 
ומשונות  שונות  בדרכים  אותו  לפרש  יכול  וזה 
אם רק ישקיע את עצמו בתוך העולם המיוחד 
שהתהליך  מקווה  אני  שבו.  הדמויות  על  הזה, 
את  ללוות  מעלה  שאני  לדימויים  יעזור  הזה 

הצופה זמן רב יותר.
באי הנידח הזה, שהים מקיף אותו מכל צדדיו, 
המנוחה  את  טורדת  שהופעתן  נשים  בו  וחיים 
וזוכים  מיסתוריות  ממחלות  שסובלים  וילדים 
לטיפולים רפואיים מיסתוריים עוד יותר, חרדת 
בלתי–פוסקת.  המוות מהולה בתחושה ארוטית 
לגן  זכר  מלנכוליה,  תחושת  שורה  הכל  ומעל 

העדן שאבד לעולמים.
שהה  שבהן  השפיר  למי  לרמוז  יכולים  המים 
יכולים  גם  הם  מושלמת.  בתמימות  התינוק 
יחס  אבל  ושעשועים,  לבילוי  אמצעי  להוות 
הילדים לים הוא מורכב הרבה יותר. בשום שלב 

ילדים  סתם  אינם  וחבריו  ניקולא  הסרט,  של 
יש  דאגות,  חסרי  אינם  לעולם  הם  שמשחקים, 
בהם מעין רצינות שמעניקה להם מידה רבה של 
עומק. ומה שמצפה לניקולא בסוף הסרט אינו 
לכולנו,  המוכרת  המציאות  שמציעה  הנחמה 
אלא שלב חדש, אולי סדרה נוספת של מבחנים 
נפטר  אינו  איש  וייסורים מסוג שונה — שהרי 

סופית מן הסיוטים הרודפים אותו. 
של  הנטושים  והכפרים  הוולקניים  הנופים 
לאנזארוטה, באיים הקנריים, שם צולם הסרט, 
ונועדו  המחוספס,  החזותי  הרקע  את  יוצרים 
המיוחדת.  הדרמטית  האווירה  את  להדגיש 
חלקו  רוב  מתרחש  שבו  החולים,  לבית  אשר 
בתפאורה  הרבה  השקענו  הסרט,  של  השני 
כדי  הקול,  ובאיכות  בתאורה  המינימליסטית, 
לעולם  לרשותנו  שעמד  המבנה  את  להפוך 

מסויט במלוא מובן המלה.
הסרט משתדל לשמור תמיד על סובייקטיביות 
יצירתית, בעיקר תוך שימוש בעיצוב קול שבו 
בה  קוליים,  אפקטים  או  דיאלוגים  כמעט  אין 
ולרעשי הסביבה יש תפקיד  בשעה שלמוסיקה 

מכריע בפס הקול.
יותר לחלום, הסרט שואב  על אף שהוא דומה 
הנופים  שלי.  הילדות  מן  רבים  אלמנטים 
הגלים  הים,  חוף  של  והעירומים  הצחיחים 
ה–60  בסגנון שנות  החולים  בית  י–העוצמה,  רּבֵ
— אם כי מסוגנן ומעּוַות בכוונה — מזכירים לי 
שבהם  מקומות  כילדה,  הייתי  שבהם  מקומות 
שהיתי עם הורי, שניהם רופאים, שם התגוררו 

ושם עבדו כל חייהם. 

< מקס ברבאנט ב"אבולוציה"
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It's the end of an era. Everyone knows "the times, they are a'changin'", to quote 
Bob Dylan, but no one thought this could actually affect Alon Garbuz, who has 
been in charge of the Tel Aviv Cinematheque for more than 42 years. Everybody 
felt that Alon Garbuz was, is and will go on being the Tel Aviv Cinematheque 
for a long time to come. How could anyone think of one without the other and 
anyway, why would anyone wish to do such a thing?

Obviously, someone could. Though no satisfactory replacement is yet in sight, 
Garbuz is now on his way to play with his grandchildren and, whenever he has a 
free moment, look back at the institution which has been his own home for such 
a long time, hoping his successor, whoever it may be, will reign over the heart 
of the city's cinema life in the same spirit of peaceful tolerance and boundless 
dedication to the Seventh Art, which hasn't always been given all the credit it 
deserves in our country.

From the early days in a one room office hidden deep down one of the many 
corridors of the City Halls labyrinth, to the five theatre complex he is leaving 
behind, from a modest program showing one or two films a day, to a schedule 
packed with hundreds of films every month, hosting a whole line of festivals 
featuring documentaries, student films, children programs and an endless string 
of tributes film weeks displaying the products of every country on the globe, 
Garbuz's Cinematheque was the one safe refuge from the shrinking repertoire 
of the commercial distribution. And, most important of all, it was the one place 
where every single Israeli film, good, bad or indifferent, short or long, in black 
and white or color, shot on film, video or any other support, promoting the 
country's official policies or criticizing them, could count on finding an available 
screen to meet its audience.

As for this publication, it exists thanks to Garbuz' staunch belief that a film 
magazine is an essential necessity and to his insistence on keeping it alive at all 
costs for the last 33 years, against all the many skeptical Boards of Directors who 
thought otherwise. He allowed it full freedom from the very first moment and it 
is only because of him that Israel has at least one regular publication dedicated 
to cinema. Thanks for it all. 

Read and Enjoy. 
Edna Fainaru
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