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שתסריט
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היבטים נוספים של העשיה
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מוקדש
כזה
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חלק
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המבקרים

התסריט

סבורים,

של

להיזכר ביצירה

קלטות

וגם

לשני

ספרי

עצמאיים,

הקולנועית כולה.

התסריטים.
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הראויה
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משהו מעין שיחזור אמנות אמריקאית פרימיטיבית מקורית באמצעים טכניים

משוכללים.

מציע

לתלות
קטנה

צניקה

אורן

כל תמונה מן

מתחקה

אחר

ה ס ר ט במוזיאון

השורשים

שבסדרות

המצוירות,

לאמנות מודרנית )ואולי

מזכירה את הגלגולים שעבר הבלש

יכין

הירש

פוסט־מודרניתל(,

ותוספת

ה א מ י ץ על בדי הקולנוע לפני ש ה ת ג ל ג ל לידיו ש ל

וורן בייטי.
ועוד בגליון זה ,הרהור נוסף על ״הדקאלוג״ ש ל קישלובסקי המוצג בימים א ל ה בטלוויזיה
הישראלית;
סרטי

נשים חדשים שצצו בפסטיבל ונציה האחרון; על הקולנוע היווני ה ח ד ש שייחשף בקרוב

במסגרת
הפקות
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ת ו כ נ י ת מ י ו ח ד ת ש ל ה ס י נ מ ט ק י ם ; ע ל ה ק ש ר בין ש פ ת ה ו ו י ד א ו ־ ק ל י פ ל״לב פראי״; ו ע ל
ישראליות חדשות ,שעומדות לצאת בקרוב לדרך .קריאה נעימה לכולכם.

עדנה פיינרו

אשר

אי

התוצאה היתה ״הגל החדש״ .הרבה השלכות
יש לזעזוע שיצרו אנשי ״הגל החדש״ לא רק בצר-
פת ,אלא בכל רחבי הקולנוע והתרבות בעולם .על
השלכה אחת אתעכב כאן .הצרפתים הצעירים
אימצו תיאוריה של יוצר יחסית ותיק מהם ,אשר
צורף אף הוא לתנועת ״הגל"  -ן&ל3סגדר!*®טרוק.
א ס ט ר ו ק ניסח' ת י א ו ר י ה הקרויה בצרפתית
") "AUTEURיוצר(.
כוונת התיאוריה היתה להעמיד את היוצר
הקולנועי ,קרי הבמאי ,במרכז היצירה הקולנו-
עית .היוצר הוא המעמיד את נפשו בפני הצופים,
ולכן עליו להיות שליט עליון על תהליך היצירה.
כך נוצר דפוס של במאי האחראי באופן בלעדי
למסרים שבסרטו .הוא כותב לעצמו את התס-
ריט ,לעיתים הוא מפיק את הסרט ,ויש גם מק-
רים שהוא אפילו הצלם של עצמו)קלוד ללוש(.
דברים אלה נכונים לגבי רוב הבמאים של ״הגל
החדש״  -קלוד שאבוול ,ז׳אן לוק גודאר ,פרנסו־
אה שרי9ו ,ז׳אק ד0י ,לואי מאל ,ז׳אק ריווט,
רוז׳ה ו א ד י ם ואנייס וארדה  -ואולי פרט זה הוא
היחיד המשותף להם .אליהם הצטרפו במאים
ותיקים כאלכסנדר אסטרוק וז׳אן 9ייר מלוויל,
שכתבו לעצמם את תסריטיהם .למעשה ,רק אלן
רנה לא עמד בדרישות ״הגל החדש״ ,והשתמש
בתסריטים שכתבו אחרים.

פ ל י ך

מ ש ד ו ו ד

״האוטר״ היה לא רק תגובה לקולנוע הצרפתי
העבש ,אלא גם אמירה על הקולנוע האמריקאי.
אותו קולנוע שבו הבמאי הוא בעל מלאכה של
האולפנים ,בצד בעלי מלאכה אחרים ,ואינו בחז-
קת יוצר שיש לו מה לומר לאנושות .בתור שכזה
הפך ״הגל החדש״ לסיפור הצלחה אדיר למשך
שנים אחדות .הרעננות ו ה מ ק ו ר י ו ת שנבעה
ממחוייבותם של היוצרים הצעירים החדשים,
בתוספת כשרונם ,חוללו בקולנוע קפיצת־דרך סג-
נונית ששינתה אותו ללא הכר.
אך שתי מגבלות גדולות יש לתיאוריית ודאו־
טר" .האחת ,היא מתאימה באמת ליחידי סגולה,
אמנים שאכן יש להם מה לומר לעולם אך גם
יודעים איך לומר זאת ,ושולטים בכל רזי העשיה
הקולנועית באופן מוחלט .מי שאינם מתאימים
להגדרה זו ובכל זאת מאמצים את התפיסה האופי
נתית ,מכשילים את יצירתם שלהם.

״ע>נ״ 0גד1לות״ —

הקולנוע הישראלי ,שהחל את חייו האמיתיים
בשנות ה־ ,60בחר אולי באופן טבעי להיות מוש-
פע מ״הגל החדש״ הצרפתי ,לאו דווקא בתכניו
ובצורותיו ,אלא בעיקר בשיטות העבודה שלו.
היתה אז גס אפשרות אחרת שאליה נגיע בהמשך,
אך היא לא קסמה לצעירים הישראליים שעשו
את צעדיהם הראשונים בקולנוע.
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הקולנוע הצרפתי של שנות ה־ 40וה־ 50היה
נטוע רובו ככולו בעיבודים מסוגננים של יצירות
ספרותיות היו אלה גירסאות מפוארות ונפוחות
ליצירות שנכתבו עבור מדיום אחר ועובדו לקו-
לנוע .בשנות ה־ 50החלה התעוררות אינטלקטוא־
לית גדולה ביותר נגד סוג קולנוע זה .הנהיגו
אותה אנשי קולנוע צעירים ,שתקפו בחריפות
בלתי רגילה את ההתאבנות ואת התרדמה שלתו-
כם שקע המדיום האמנותי של המאה ה־ 20בצר-
פת.

מגבלה שניה נעוצה גם באלה שכן מסוגלים לי-
צור יצירות אישיות לגמרי .לאחר מספר סרטים
נותר יוצר אישי כזה עם ״סגנונו הוא במערומיו״
)כהגדרתו של 3ן־עמי שר9שטיין ב״האמן בתרבו־
יות העולם״( .אין לו מנין לשאוב חומרים נוס-
פים .אפילו 9ליגי ,גדול האוטרים עלי אדמות,
המשתמש בכותבים מקצועיים שהוא מפקח על
עבודתם ,משחזר בסופו של דבר את תכניו המוכ־
רים .ולמרות שהוא מצליח לעניין בכך ,פליני יש
רק אחד .אין זה פלא לכן ,שרוב היוצרים המקור-
יים הללו של ״הגל החדש״ ,שהתנשאו מעלה בגל
א ד י ר בתחילת שנות ה־ ,60נעלמו מהאופק
היצירתי כיום ,או שסגנונם השתנה כליל ,בדומה
לטריפו ולמאל.
באותה תקופה ,סוף שנות ה־ 50ותחילת שנות
ה־ ,60חל בבריטניה מהפך קולנועי דומה לזה
שחל בצרפת .בשנות ה־ 50נוצרה שם חבורת יוצי
רים צעירים ,לא כולם אנשי קולנוע .היו בהם
סופרים ,מחזאים ואנשי אמנויות אחרות .המשו־
תף לכולם היתה עמדה בקורתית ביותר על החב־

רה הבריטית של התקופה ,ועל האמנות הדלה
המייצגת אותה .חבורה זו נקראה בפי הציבור
הבריטי ״הצעירים הזועמים״.
כשעסקו בקולנוע ,השתמשו באמצעי קולנוע
חסכוניים ביותר ,והתרכזו בטיפול בבני מעמד
הפועלים ,ובמתרחש בחברה האנגלית פנימה .קו-
לנוע זה כונה בכינויים שונים ,ביניהם ״ריאליזם
אפור" דהקולנוע של המטבח״ ,מפני שהוא חדר
לתוך החיים של משפחות חסרות אמצעים
המתנהלים ברובם במטבח.

הצעיד •1הזועמים
תופעה שחזרה ונשנתה בתנועה החדשה הזו
היא ,שהבמאים שבה ,שהיו כמו חבריהם בצרפת
אינטלקטואלים ,מבקרים והוגים מעמיקים ,נהגו
לנצל לסרטיהם תסריטים שכתבו אחרים ,בדרך

כלל סופרים ומחזאים מוכרים .טוני ריצ׳רדסון,

הדמות המוכרת ,אם כי לא המעמיקה ביותר בין
"הצעירים הזועמים״ בקולנוע ,יצר למשל את
הסרט ה״זועם" הראשון ,״הבט אחורה בזעם" על

פי מחזה של ג׳ון אוסבורן ,אף הוא "צעיר זועם״,

שעיבד אוסבורן עצמו לתסריט ,בסיוע נייג׳ל ניל.
אותו צמד אחראי לתסריט אחר שביים ריצ׳רד־

סון ,״הבדרן" )עם לורנס אוליבייה(.

את "קורטוב של דבש״ עיבדה המחזאית שילה

דילייני לתסריט .ריצ׳רדסון הפיק לדזמונד דיוויס

את ״הנערה עם העיניים הירוקות" שאת תסריטו

כתבה עדנה אובייאן .סרט אחר של ריצ׳רדסון

היה ״בדידותו של הרץ למרחקים ארוכים" .את
תסריטו כתב הסופר והמחזאי אלן סיליטו• סילי־
טו כתב גם את התסריט למפורסם בסרטי
״הריאליזם האפור״ ,״מוצאי שבת ובוקר יום אי״,

שביים קרל רייז ופירסם את אלברט פיני .את

״מורגף של רייז כתב המחזאי הנודע דיוויד
מרסר ,ואת התסריט ל״מחירו של גבר" )״THIS

SPORTING LIFE״( של לינדסיי אנדרסון כתב דיוויד
סטורי על פי ספרו־שלו.
גיוזף לוטיי אינו בן חוקי של התנועה ,והוא
הגיע אליה לאחר שנות יצירה רבות שבמהלכן יצר
את כל סרטיו על פי תסריטים מוזמנים אצל סופ-
רים מוכרים" .המשרת״ ,למשל ,נכתב על־ידי הרו•

לד פינטר לפי ספר של רובין מוהם ,את ״מודסטי

בלייז״ כתב איוון גיונס בסיוע הקרטוניסט גייס

הולדווי ,ב״התאונה" שוב עיבד הרולד פינטר לקו-
לנוע ספר של ניקולט מוזלי ,ו״בום" נכתב על־ידי

טנסי ויליאמס.

מקרה מעניין ביותר היה כאשר דיוויד שרווין
כתב תסריט כיצירה ספרותית שנקראה ״הצל-
בנים״ .לינדסיי אנררסון ביקש ממנו לעבד בסיוע
ג׳ון הולט את התסריט האמנותי לתסריט עבודה,
רכך נוצר התסריט לסרט המבריק ״והיה אם״
)״IF״( .הקולנוע הבריטי הזה היה אולי מבריק
פחות מעמיתו שמעבר לתעלה ,אך הסיפורים
שסיפר ודאי היו מוצקים ויסודיים יותר.
וזה עיקר הבעיה .הקולנוע הוא מדיום דרמטי,
הוא מספר סיפור ,והסיפור חייב להיות תפור
לתלפיות כדי שאפשר יהיה להתפנות לשאר המס-
רים שמנסים להעביר לנו בסרט .לצורך זה נחוץ
שהסיפור הקולנועי יהיה ברור ומובן ,שיתפתחבאופן קוהרנטי מתוך העלילה ,ולא על פי
ההשתעבדות למסרים שרוצים להעביר .הדמויות
חייבות להיות אמינות ובעלות עושר של מאפי-
ינים ,כדי שלא תיתפסנה כבובות מדקלמות.
הדיאלוגים חייבים להיות חסכוניים )הרי מדובר

בקולנוע( ,אך גם חכמים ואותנטיים .כדי שסיפור
יחזיק יצירה שלמה ,הוא חייב לכלול הסתעפויות
וסיפורי משנה טיפוסיים למצב או לאווירת
הסרט.
לא כל במאי קולנוע מוכשר ניחן ביכולת לספר
סיפור שיהיה גם מעניין ,אמין ושייך למקומו,
וגם מלמד משהו .במאי עם בטחון עצמי יודע,
שגם אם התסריט שהוא סיפור דבור על אופניו,
הרי כאשר הוא כבר מתבצע על סט הצילומים,
המוצר הסופי יהיה בהשראתו הברורה של הבמ-
אי לשבט או לחסד .סיפור טוב יכול רק לסייע לו.

הבמאי מכתת רגל״•
בגליון סינמטק האחרון החל ויכוח מעניין לגבי
מצב ה ת ס ר י ט א ו ת בארץ ,בעקבות ס ד נ א ו ת
התסריטאות שעורך ברון דינר בהנחיית אנשי
מקצוע מחו״ל .לפני כ־ 10שנים כתבתי בהעיר
דברים על התסריטאים בישראל .אז לא היו
האוזניים כרויות .היום נראה שהחל דיון רציני
בנושא ,ואני שמח להצטרף אליו ולהסביר יותר
את הדברים הקודמים.

היוצרים הישראליים הצעירים צמחו והתפתחו
במקביל ל״גל החדש" ,על אווירת החופש והיצירה
האינטנסיבית ששרתה שם ,ינקו ממנה ,ומאז ראו
במתודות הצרפתיות הללו את חזות העשיה
הקולנועית כולה .חלק מהיוצרים)אברהם הפנר,
יצחק צפל ישורון ואחרים( נמצאו בפריס כשהכל
קרה .אחרים ספגו זאת מכלי שני ,אך בשלב מס-
וים ,לקראת סוף שנות ה־ ,60ידע כל יוצר צעיר
בקולנוע הישראלי ש״כך עושים קולנוע ,כמו בגל
החדש״.
גם החוג לקולנוע באוניברסיטת תל־אביב,
שהיה עד אשתקד הכלי הראשי להכשרת במאי
קולנוע בארץ ,שבוי באופן בלעדי בהערצת "הגל
החדש״ .התוצאה היא לכן ,שכל במאי קולנוע
בישראל הוא ״אוטר״ קטן .הוא כותב לעצמו את
התסריט ,שולט בכל שלבי ההפקה ,ובמציאות
הישראלית בלאו הכי הוא גם זה המכתת רגליים
כדי להשיג משאבים שיאפשרו את הפקת הסרט.
היוצרים הישראליים מצאו חומרים דרמטיים
טעונים ביותר במציאות החיים בארץ .חלק
מהמגיעים למקצוע הם אנשים אינטליגנטיים,
ויש להם מסרים ועמדות שהם מבקשים להביא
בפני הציבור .אך כיוון שברור שיוצר אמיתי הוא
גם המחבר של יצירתו ,נוטים מיטב במאי ישראל
לכתוב לעצמם את תסריטיהם.

•רט־ם בחות•!והד
להארת העניין כדאי לפנות לבמאי שהוא תופעה
בתרבות הישראלית  -אורי זוהר .אפשר לחלק את
כלל יצירתו לחטיבות נפרדות ,אך לא כאן המקום
לדיון ביריעה רחבה זו .זוהר לא נפל ברשתו של
״הגל החדש״ ,אם כי העריך מאד את הישגיו.
יצירתו מוטבעת בחותם חריף ביותר של אישיותו.
סרטיו מייצגים חיפושי דרך בלתי פוסקים )״חור
בלבנה״ ,״התרוממות"( ,וערטול חייו ובעיותיו
האינטימיות ביותר בפני הצופים .לכן ברור שאת
רוב תסריטיו כתב זוהר לבדו עם עזרה מצד ידיד

נפשו ,אריק איינשטיין.

בסרט ״עיניים גדולות״ הפקיד זוהר את כתיבת
התסריט בידי יעקב שבתאי ,לאחר שהציג בפניו
את הרעיון המעניין אותו .בשיחה לאחר שנים
אמר זוהר בהתרגשות :״פתאום התגלו לי דברים

על הגיבורים שלי שקודם לא ידעתי .כיצד הם
מתנהגים באירועים שונים ,אפילו כיצד הם
מתלבשים ,מה קורה לדמויות שסביבם .אין לי
ספק שהחמצתי רבות בסרטי כל השנים בכך שלא
נעזרתי בסופר בכתיבת התסריט" .האם ״עיניים
גדולות״ הוא פחות סרטו של אורי זוהר מפני
ששבתאי כתב את תסריטו?
בתחילת ימיו של הקולנוע הישראלי הוא בחר,
כאמור ,בדוגמא הצרפתית ,של הבמאי היוצר
המכתיב את כל פרטי היצירה .כיום הסתבר
שדרך זו לא הושיעה את הקולנוע שלנו .הגיע
הזמן לשנות כיוון ,ומה שהוחמץ בשנות ה־ 60יש
להתחיל עכשיו :לפנות אל אנשים שאמנותם טוו-
יית סיפורים רבי היקף ,אמינים  -ובעברית .את
ה״טריטמנט״ יעשו אחר כך קולנוענים מקצועיים,
אך תנו לסיפור לקלוח ,לשכנע ובעיקר לעניין.

מ0רי• בדבש״•
דומני שיש כמה סנוניות ,ואני מבקש להזכירן
כאן כטפיחת שכם .המכון הישראלי לקולנוע פתח
קורסים לתסריטאות ,אשר בניגוד לפרויקטים של
ברוך דינר אינם מביאים גואלים־לרגע מחו״ל.
בקורס ממושך ויסודי מרצים בפני התסריטאים
לא רק אנשי מקצוע טכניים ,אלא טובי סופרי
ישראל ,ביניהם כאלה שמעולם לא כתבו תסריט,
אך הם מלמדים את המשתתפים בקורס כיצד
בונים סיפור .אולי מכאן תבוא הגאולה.
אורי ברבש הוא ודאי הבמאי המסור ביותר
לערכים ולעמדות שהוא רוצה להעביר בסרטיו.
הוא התבטא פעם בקשר לסרט די מוצלח ,שעסק
בנושא שאינו נתפס כחשוב :״כל־כך קשה ליצור
סרט בישראל .יש לעבור מדורי תופת כה רבים.
כל זה בשביל מה ,בשביל לעשות עוד סרט״שאפשר
לקבל מאמריקה?" יחסו של ברבש ליצירתו הוא
של ״אוסרי מובהק .את תסריטי סרטיו כותב
אחיו ,בני ברבש ,מעין "אלטר אגו״ שלו ,תחת
פיקוחו הצמוד.
בעת כתיבת שורות אלה טרם ראיתי את ״דרך
הנשר״ ,סרטו החדש של ברבש ,אך כבר ידוע שאין
הוא מבטא מסרים ברבשיים טיפוסיים ,והוא
תפקד בסרט כבמאי מוזמן־שכיר ,העושה את
מלאכתו .את התסריט כתב אסי דיין ללא קשר
עם ברבש .אם ברבש מצליח להתגבר על צרכי
השליטה הבלעדית על המסרים בסרטים ,הרי
אולי נזכה לבמאי יותר חופשי בעתיד ,לאו דווקא
בעל מלאכה בלבד ,אך היודע להשתמש בשירותם
של אנשי מקצוע נוספים ליצירתו הקולנועית
האישית .אולי נוצרות כאן תקוות כוללניות
לשינוי של ממש בהתייחסות היוצרים לתסריט־
אות ,ולצמיחה מקצועית רבת משקל בעולם היצי-
רה הקולנועית.
הדיון המתרחש עכשיו הוא רב־משמעות .הוא
מתייחס לקולנוע בתחום הרחב שלו .חלק מקיו-
מו של קולנוע חי ,תוסס ובסופו של דבר גם מחנך
קהל צופים חדש ,הוא המקום שתופס הקולנוע
בחיי הרוח והתרבות הכלליים בחברה .דיון כזה,
הנוגע במקומו של התסריט ביצירה ,ודיונים דו-
מים נוספים ,הם האפשרות היחידה לפריצה של
הקולנוע אל מעבר לחוג תומכיו ואוהדיו אל סדר
היום התרבותי במדינת ישראל .לטווח ארוך יהיו
לזה תוצאות בעלות חשיבות .רנן שור אומר בלהט
הדיון בסינמטק ,שכך הוא רואה את תפקידו של
בית הספר לקולנוע שהוא מנהל .אם כך יהיה -
יבורך• .

5

אושרה שוורץ

מסרט נפלא כשמסירים ממנו את התמונה,
כשמשאירים לו רק מילים? קורה לעתים נדירות
שתסריט נקרא טוב יותר משהסרט שלו נראה.
אבל זה נדיר ,ולא בתסריטים כאלה מדובר .בדרך
כלל נשענת הפואטיקה המרכזית של סרט על הח-
זיון ועל הקול .לא מזה ולא מזה קיים בתסריט.
רק רמז.
ובכל זאת ,אפשר למצוא סיבות לפרסומו של
תסריט :אם יש לו ,למשל ,ערך ספרותי ,שיהפוך
את הקריאה בו לחוויה אמנותית בפני עצמה; או
אם קיים ערך לימודי לפרסומו כספר ,המתוסף
על הערך של צפיה פרטנית בסרט במכשיר
הווידאוטייפ .וישנם גם תסריטים שאפשר
להתייחס אליהם כאל מחזות ,שכל מה שנדרש
הוא לרכוש את הזכויות להעלאתם)או להפקתם(
מחדש.

ו ו ס ר י ג ו

ערך

® ,wisלימודי או מחזאי אין

לתסריטים שראו לאחרונה אור 3שני
ספרי® .הם &ולי יעשו יחסי!£י3ור
לסרס הישראלי ,א3ל גם פה הוחמץ
הר3ה .ו33לל ,למה שמישהו יקנה
3נייר מה שאפשר להשיג 3קלסת?

6

קיימת תפישה מסוימת ,מוזרה מעט ,שברגע
שסרט הונצח בדפוס או הוצא לאור כסרט ,הוא
3
הוענקה לו
הועלה לדרגה גבוהה יותר של תרבות,
סמכות של ספרות ,של יצירה נעלה יותר .כאילו
הוא הועבר מעולם הזמניות של הצלולויד אל
עולם הנצח של הנייר.
מובן שזו גישה מבולבלת מעט .הצלולויד לא
פחות ,אולי אף יותר ,נצחי מהנייר .קלטת וידאו
נשמרת יפה כמו ספר ,וגם היא מונחת על המדף.
אפשר לשלוף כשרוצים .ומלבד זה ,מה כבר נשאר

,

•
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העילה לעיסוק בשאלות אלו היא הפרויקט
המשותף של הוצאת כנרת ובית הספר לקולנוע
ולטלוויזיה בירושלים ,שבמסגרתו הוציאו עד כה
לאור שני ספרי תסריטים :מקבץ התסריטים הקצ-
רים ,״ילדה גדולה״ )נירימ ירון-גרונין(" ,כור־
דניה״ )דינה צגי-ריקליס( ,ו״יסרט לילה״ )גור
הלר( ,וכן ספר שהוקדש ל״אוונטי פופולו״ )ר9י
2וקאי(.
לא נדון כאן בסוגיה המסובכת של "אוטריזם״
ישראלי ,כאשר הבמאי הוא שכותב את התסריט
לסרטו ולא תסריטאי מומחה .בכך דנו כבר בג־
ליון הקודם של סיננזטק .ארבעת היוצרים
הישראליים הצעירים שתסריטיהם הוצגו לראווה
בהוצאה החדשה אולי אינם תסריטאים מומחים,
אבל הם קיבלו לגיטימציה לכתיבתם .ואף אם
ייתכן שתסריטיהם נופלים בעוצמתם מסרטיהם,
יש להם קיום על הנייר .יחד עם זאת ,בעצם
בחירתם העניקו עורכי הסידרה לגיטימציה.
לאוטריזם ישראלי ,ולכך אין טעם להתכחש .גם
המאמר שמלווה את המקבץ ,של י«ןל נוושטיין,
מעניק לגיטימציה זו.
אלא שארבעת התסריטים נבחרו ,ללא ספק,
כסרטים ולא בתסריטים ,ודומה שאף עברו ניסוח
מחודש לקראת הוצאתם לאור כטקסט כתוב .הז-
הות המדוקדקת בין התסריטים לבין הסרטים
מוכיחה בעליל ,שהתסריטים שוכתבו על פי הסר-
טים הגמורים .אם כן ,נעשתה כאן עבודת
סטנוגרפיה של הסרט המוגמר)שוודאי הסתמכה
גם על התסריט המקורי( ,ללא ספק בעזרת מכ-
שיר הווידאוטייפ.
גישה זו ,שכתוב התסריט המקורי על פי הסרט
המוגמר ,היתה מקובלת בהיסטוריה של מו״לות
התסריטים .הוצאת לורימר ,למשל ,שבאמתחתה
הרפרטואר המרשים ביותר של תסריטים ,נקטה
שלוש שיטות :ב־ 1968הוציאה לאור את "ז׳יל
וז'י@״ של שרי9ו בתיאור קולנועי דקדקני ,הכולל
דיוק בציון קלוז־אפים VOICE OVER ,ועוד .נ־1971
יצא לאור ״התפשטות״ של »3י3ל5־8נג׳לו אגטוניוגי,
 r m v mו נ ד ושינינו גרה ,בגירסתו המדויקת,
המקורית ,עם מעט תיקונים והרחבות בגוף התס־
ריט המפורסם ובהערות שוליים .ובאותה שנה
יצא לאור "אדיפוס המלך״ של 9ייר 9או^ו 9אזו״
ליני בגירסתו המקורית המדויקת ,שנלווה אליה
בסופה תיאורו המדוקדק של הסרט SHOT BY
 ,SHOTבצירוף הערות על השינויים שחלו בתסריט
המקורי תוך כדי בימוי הסרט.

סצינה  .2בית בסאקילה .פנים»» .ס.
הבית אשה
בתוך
אותה .ניתן
אים
המיילדת.
ד י ה של
הצופה
תיעודי
שון,
כפרי
שים

שילדה לפני זמן קצר .אין מ -
הנולד ,בי-
לראות רק את הרך

ראשיתם של חיים אלה כבסרט
יראה את
הראשונות ,הבכי הראי
התנועות
מואץ:
הראשונה ,אותו אור שמש
חוויית האור
המפר׳
לווילונות ,דרך אריג
המבצבץ מבעד
אידרית.
ברקמה
המקושט
הבלתי מללבן

סצינה  .3על גדות הליבנזה .חוץ .יו.0
פרוש

שטיח
קרני
רעב,

בתוך

השמש.
או

עייף -

שדה.

עיניו
פשוט

הילד

הקטנות

שוכב

מאושר

תחת

הוא

אתו

פקוחות:

מתחמם לו

להנאתו

באותן

עצלות.
שעות
לאט ,פעם
השדה פעם
הוא נלקח סביב
כאשר
להבחין
שייקחוהו .סביבו ניתן
הוא מניח
מהר,
צעירות .פניהן אינן
ובזרועות של נערות
ברגליים
במעגל ,משחקן פוחז וק׳
נ ר א ו ת  .הן ח ג ו ת סביבו
שהמצי׳
בעיניו ,עיני ילד
שנראה הדבר
כפי
ליל,
מרימות
זרועות
רסיסים:
רסיסים
נגלית לו
אות
מדלגות סביבו.
רגליים
אותו,
למשנהו ,ונלחץ אל
ה ו א מלענר מ ז ו ג ידיים אחד
חזה של אשה.
התמונה:
ייכנסו עצים סביבוב מהיר אל תוך
אולי
עליהם
ערבה.
ובמיוחד עצי
דורה
מילה,
עצי
איום,
לחלל
מעבר
ובוכיים
תלויים
הארוכים
העולם הזה.
משהו שלא מן
חשוך,
בענפים מעל ראשו של הילד
מנפנף זלג ידיים
כעת
ומשובתן של הנע-
לשמוע את צחוקן
וניתן
השמח
ידיים ,זרו-
מתחיל מחדש:
המשחק
סביבו.
רות
רגליים מכל עבר .הכל נראה מן
מותניים,
שת,
באותה
טובלים
הערבה,
הילד .ועצי
של
הזווית
הפרובינציה :פינת
מפוארת בלב
ביןיערביים
שמש
דרום ,סתם חור
מסתורית; לא צפון ,לא
יקום
חדשים.
מתעוררים חיים
ענק שבו

תיאור ליל אהבתם הראשון של אדיפוס ויוססטה,
אמו:
סצינה  .30הארמון המלכותי של תנאי :חדר
שינה .פנים .לילה.

והמקודש
השקט
השינה
ה ז ו ג ה ט ר י נכנס לחדר
לגגות
מעבר
משקיף
חלונם
נישואיהם.
עליידי
המאירה.
השדות ואל הלבנה
תבאי ,אל
העיר
בשמלת
לבושה עדיין
יוקסטה,
נכנסת
ראשונה
גלימת
אדיפוס ,לבוש
ומאחוריה
שלה,
הטקס

מלך לכתר לראשו.
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אדיפוס ואמא

את ארבעת התסריטים שפרסמו הוצאת כנרת
ובית הספר לקולנוע ולטלוויזיה אפשר לבחון על
פי קני המידה דלעיל .כלומר ,האם הם היו באמת
ראויים לפרסום כיצירות ספרותיות ,לימודיות או
מחזאיות .השוואה לתסריטים אחרים שפורסמו
היא מאלפת במובן זה.
"אדיפוס המלך של פאזוליני ,למשל ,הוא חומר
לימוד מרתק בכל הרמות ,החל מהשוואת יצירתו
לזו של סופוקלס ולאלו שבאו אחריה ,וכלה בער-
כים הספרותיים והקולנועיים של יצירה זו .פאזו־
ליני כקולנוען ,סופר ומשורר העלה על הכתב יצי־
רה שערכה העצמאי ,בנפרד מהסרט שיצר על
פיה ,רב .אפשר להמחיש זאת בעזרת הדוגמאות
הבאות*.

סצינה  .1רחוב בסאקילה .חוץ.01* .
אותן
בית ושמש של שעת בין ע ר נ י י ם .
רחוב,
הפרובינציה .רק
מתמשכות בלב
דמדומים
שעות
השדות
והזבובים של שעה זו.
הריקנות
השקט,
מנורים צנוע
הבתים .איזרר
מיד א ח ר י
נמצאים
הנמוך.
הבינוני
המעמד
של
המרזבים
הטיפוסיות,
במרפסות
להבחין
ניתן
הסימנים
הדלתות:
הקטנים מעל
והמשקופים
אצולת הצי אשר שלטה בעורף זה
ה א ל פ ״ נ י י ס של
מאות בשנים .כן ,לא צריך ל ה י ו ת דבר פ ר ט
במשך
יסודי
ביתיספר
ילדים בגיל
ואולי שני
לשמש,
החייל חייב
ברחוב .אולם
העוברים
אחד
וחייל
השלושים.
חיל־רגלים של שנות
מדי
ללבוש

בעיניה של זו .הם
ומביטים זה
נכנסים פנימה
הם
קיימת
מאחורי כל זה
בגלל רצון העם ,אך
נישאו
הבושה.
וחסרת
הספונטנית
שלהם
תשוקתם
בעיניהם :תשו׳
במערומיה
משתקפת
זו
תשוקה

קתם של שותפים לדבר עבירה .אהבתם כולה
אהבת בשרים היא; היא מתעלה על הרוח.

ועיניהם אינן סרות אף לרגע איש
מתפשטים
הם
הראשונה שהם מגלים זה לזו
זוהי הפעם
מרעותו.
שלהם.
האינטימיות הראשון
מערומיהם :רגע
את
המלא
והירח
המעורפלים,
הלילה
קולות
בחוץ,
לחלון.
מבעד
הנשקף
וכבעל.
עירום ,עומד על זכותו כמלך
אדיפוס
עתה
באשתו ,ראשה חשוף ,שיערה שופע,
מתבונן
הוא
מחוזקת מעל
השמלה עדיין
חשופות ,אך
רגליה
כקוץ.
וחדה
ארוכה
ענקית,
בסיכת זהב
כתפה
המיטה .אולם צניעו-
יושבת במצב זה בקצה
היא
יודעת
רועדת .היא כבר
בתולה
אינה זו של
תה

7
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מ ה פירוש ה ד ב ר ל ל ד ת  .היא א ם  .אללי זזהי צגי-
קיצונית וחצופה /או א ו ל י
קוקטיות
מזויפת,
שת
האיפוק הנשי שלה?
זה ביטוי עדין אך תקיף של
אירוני,כמעט מרו•
בעיניו של אדיפוס מופיע מבט
אליה ,קצר-
לאהבה .הוא ניגש
הוא מובן
שע:
והגדולה .שמל•
ומשחרר את הסיכה החדה
רוח,
לרגליה.
צונחת
תה
בזרועותיו באותו
עומד מוכן ללכוד אותה
אדיפוס
ולהשכיב אותה על
ברוטליות,
וכמעט
רוח
קוצר
שדברימה עוצר בעדו.
אלא
המיטה,
אותה ,מתבונן בה ומה-
לאחור ,ובוחן
נסוג
הוא
באמו.
רהר
מרוחקת נשמעת לפתע בתוך הלילה ומייד
מנגינה
הסודית של חליל ט י ר ס י א ס ,
הנגינה
זוהי
נעלמת:
הגורל
פועלת יד ביד עם קורי
כי היא
שדומה
מרחיקה
מסתורי ,היא גם
באורח
 אךהנטווים
מהם ...אמא.
לכת
בעדינות,
תפקיד
מתקרב
גופה.

משחק את
בעדינות כה רבה ,לא עוד
אוהב,
הברוטלי ,אלא ברעד של
האדון
אדיפוס אל א מ ו ו מ צ מ י ד א ת גופו אל

ה ת ס ר י ט כ ת ו ב בסגנון עשיר בפיוט ,ב ד י מ ו י י ם .
א י ן זו תוכנית עבודה ל ס ר ט  ,ש ע י ק ר תוכנה י ב ו א
מהתמונות ,אפילו איי כאן תיאור מדויק של
 ,SHOOTING SCRIPTכ מ ו ש ק ו ר ה ב״זיל וז׳י@״,

שבטרם

החוקרים

עידן

ה ו ו י ד א ו ה י ה לו

מ ש מ ע ו ת עבור

ו ה א נ ש י ם ש ב י ק ש ו ל ב ד ו ק א ת סגנונו

הקולנועי ש ל היוצר ,ו ה י צ י ר ה ל א עמדה ל ר ש ו ת ם
ב ק ל ו ת דומה.
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ב״אוונטי פופולו״ ,בניגוד לדוגמת ״אדיפוס" ,כתוב
:P
עמק.
וסלעים
באפיק נחל .הרים
טרשים גדולה
בקעת
נראים
עבר.למרחוק
העמק מכל
את
מקיפים
קופחת
וכושלים ".השמש
הולכים
וחאלד
ראסן
כלי־רכב לבן עומד בצד
מרחוק נראה
רחם.
ללא
דרך עפר.
נראים ראסן
הרכב
הקדמית של
השמשה
דרך
מתגלה.על
מתקרבים .גייפ ארם צבוע לבן
וחאלד
האחורי של הגייפ יושב חייל ארם הרוג
הספסל
מסתובב מסביב לגייפ
נעוץ בלבו .ראסן
כשכדור
הקרקע
מתיישב על
את החייל המת .חאלד
ובוחן
שבודק את
ראסן
ועוקב אחרי
כוחות
באפיסת
האחורית של הגייפ.
שתלוי על הדופן
הגיריקאן
בתסכול.
המתכת
מים .ראסן מכה על
אין
ומתיישב במושב הנהג .הוא
עולה על הגייפ
ראסן
פעמים ,אך חגיי פ לא
מספר
להניע אותו
מנסה

השמשה
הקבוע במרכז
ראסן אוחז בראי
ניצת.
של הגייפ ובוחן את עצמו .הראי משמיע
הקדמית
ומסתכל על
חריקה .חאלד מרים את ראשו
.קול
ראסן.
במשהו
הראי
ראסן דרך
מבחין
לפתע
האחורי .הוא מ ס ת ו ב ב
לספסל
מתחת
מפשק את רגליו של ח י י ל ה א ד ם
במהירות,
לספסל .חאלד
מתחת
ושולח ידיים אל
די
בקבוקי
בדריכות .ראסן שולף שני
אחריו
לחאלד .חאלד מחייך
אותם באושר
ומראה
ווה.
מעבר

שנמצא
לאחור
השוו-
עוקב
ויסקי
בתק•

זמן.

מונחים שני בקבוקי
המנוע של הגייפ
על מכסה
הבקבוקים נ ו י מ ז .
מתבונן בשני
ראסן
ויסקי.
אלכוהול,
שתיית
המוסלמים
שאסורה על
כיוון
בשאלה.
פונה אל חאלד
הוא
אלכוהול/...
שתית פעם
ר^&ף.
בשלילה .ראסן לוקח את
מנענע את ראשו
חאלד
הבקבוקים ,פותח אותו ,מריח את האלכו־
אחד
לחאלד.
הבקבוק
ומגיש את
חול
תשתה...
:)®m
חאלד
ושותה
ראסן

הבקבוק
לוקח את
קטנה .הוא
לגימה
מגחך.

בהיסוס,
משתעל

מקרבו אל פיו
וכמעט נחנק.

חאלד

)בצרידות( :לא ר ע . . .

שקספיד זר .לא

הבקבוק ,ראסן
צוחק ,חאלד מושיט לו את
ראסן
האם את ארבעת התסריטים אפשר יהיה להפיק
בגמיעות
שותה
ארובות .חאלד וראסן נראים מחדש ,נניח ,בעוד  300שנה? קשה לענות .זה לא
ושותים
הגייפ
עומדים ליד
למרחוק,
מבקבוק שקספיר ,לא הרולד פינטר וגם לא חנוך לוין.
הוויסקי.
תסריטים הכתובים היטב ,שכוחם העיקרי הוא
בעלילה הסוחפת ובדיאלוג השנון ,יכולים להוות
סצינה סוריאליסטית זו מתוארת איפוא ביוב־ מקור לעשיה מחודשת .ועם זאת ,הדבר אינו
שנות רבה ,אינה מכילה שמץ מהאפקט הקולנועי מקובל ,שהרי הפואטיקה של היצירה הקולנועית
כל כך מורכבת ,והגישה החזותית־קולית של היו-
שלה ,ואפילו מהאפקט הקומי שלה.
כאשר התסריט הוא יצירה ספרותית בפני צר כתובה לעתים נדירות בין שורותיו של התס-
עצמה ,היחס אליה הוא כאל ספר או אל טקסט ריט.
ספרותי ,שבו אין עושים שינויים כלל .ברור לחלו-
בקולנוע ,ככלל זו אינה תופעה נפוצה .אחד
טין שלא זה המקרה של ארבעת התסריטים המקרים הבודדים בהקשר זה הוא שלושה סר-
שנבחרו לפתוח את סידרת הפרסומים .יש כאן טים שנוצרו על פי מחזה אחד של בן הפט -
תיעוד רשום של הסרט המוגמר ,ולא יצירת ספ" -כותרת ראשית״)פעמיים( ,ו״נערתו ששת״ .במק-
רות.
רה זה ,ובדומים לו ,ההתייחסות לטקסט היתה
בדיוק כאל מחזה .גם מחזות שונים של ברודוויי
הופקו בקולנוע ,אבל כאשר חזרו על הפקתו של
סרט מסוים ,הדבר נעשה כמעט תמיד בעזרתו של
בורשטיין ונד בורשטיין
תסריטאי חדש.
ובכן ,יצירות בעלות ערך ספרותי אין כאן .האם
היחד ליצירות תסריטאיות מסוימות הוא כאל
יש לארבעת התסריטים ערך לימודי כלשהו?
מחזותיהם של טנסי ויליאמס או ארתור מילר,
שני הספרים כאחד לוקים בחסרון בולט :אף למשל ,שלעתים נדמה שיכלו להיכתב בקלות לקו-
אחד מהמאמרים המצורפים לתסריטים אינו לנוע .בהקדמתו ל״ביבר הזכוכית" ,לדוגמא ,כותב
מאיר את המיוחד בסרטים שהם עוסקים בהם .טנסי ויליאמס:
מאמרו של יגאל בורשטיין ,המלווה את שלושת
"ישנו רק הבדל חשוב אחד בין הגירסה המקו-
התסריטים הקצרים ,דן בעיקר במאמר קודם של רית לבין הגירסה המשותקת של המחזה .מהגיר־
בורשטיין שפורסם לפני שנים ,על ההתפתחות סה השניה השמטתי אמצעי ששיבצתי באופן
שחלה בתחום עשיית הסרט הקצר .כישראל ,וגם טנטטיבי בגירסה הראשונה :שימוש במסך שעליו
זה רק בהיבט של ההתפתחות מנטורליזם מוקמות שקופיות מסר־קסם המכילות תמונות
לריאליזם.
או כותרות ...אני חושב שזה יכול להיות מעניין
לכמה מהקוראים כיצד אמצעי זה נתפס ,ולכן אני
חמור מכך המצב בספר השני ,המוקדש לתס -מכניס אותו למחזה המתפרסם בזאת ...במחזה
ריט של "אוונטי פופולרי .מאמר אחד בו ,מאת
אגטון שמאס,עוסק בדמות הערבי בקולנוע
הישראלי ובספרות הישראלית .המאמר שטחי
וחוטא בהכללות גסות ,ורק בחלק קטן למדי
ממנו יש התייחסות רופפת ל״אוונטי פופולרי
עצמו.
המאמר השני בספר ,של רנן שור ויעל שוב,
עוסק במיתולוגיזציה של ההפקה דלת־התקציב.
"אוונטי פופולרי מתגלה כנס כלכלי נוסח סינדר-
לה ,והסיפור סביבו אענו אלא מלודרמה מרגשת
ונפלאה ,שאין בינה לבין ניתוח מעמיק של הסרט
ולא כלום.

כל ארבעת התסריטים היו ראויים למאמץ גדול
יותר ,לפחות בתחום הניתוח ,על מנת להצדיק
את פירסומם.
אם לחזור ל״אדיפוס המלך״ בהוצאת לורימר,
הרי שגם ההקדמה המצורפת אליו נושאת ערך
מדעי)ואפילו ספרותי( רב .פאזוליני מבאר ,בדר-
כו המיוחדת ,את גישתו ליצירה הקולנועית בכלל
ול״אדיפוס המלך״ בפרט .במאמר ״מדוע זה אדי-
פוס הוא סיפור״ הוא מתייחס הן לפואטיקה של
היצירה והן לתימתיקה שלה .בסגנון פיוטי כמעט
אנו מתוודעים לניתוח סמיוטי ,היסטורי
ופסיכולוגי של היצירה.
גס ל״התפשטות״ של אנטוניוני צורפו הקדמות:
ראיון של פייר בילאו עם אנטוניוני ומאמר משלו.
שניהם ,גם אם אינם מבריקים ,מעניקים חומר
עשיר ורב למחשבה.
על רקע זה בולטת עוד יותר השממה בשני ספרי
התסריטים האמורים.
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אפיזודי זה ,המבנה ,החוט הנראטיבי המרכזי,
עלול להיות נעלם לצופה .האפקט עלול להיות
פרגמנטארי ולא ארכיטקטוני ...האימרה או הת-
מונה שמוקרנת על המסך תחזק את האפקט של
מה שנכתב במחזה כאשליה בלבד ...תאפשר
לנקודה המרכזית להיות פשוטה וקלילה יותר,
ותסיר מעט מהאחריות של המילים הנאמרות.״
והוסיף :״מפיק או במאי יצירתי ימצא לאמצעי
זה שימושים רבים יותר מאלה שכתובים במחי
זה...״ )מתוך  TENNESSEE WILLIAMSשלושה מח-
זות ,בהוצאת פינגווין.(1982 ,
מהשוואה לכל אלו לא בטוח שארבעת התסרי-
טים יוצאים נשכרים בכל האמור בסיכוייהם לה-
גיע להפקות מחודשות בעתיד.

הכיוון :פופוליזם
הערך העיקרי שמצאנו ,איפוא ,עד כה בפרסום
שני ספרי התסריטים לאחרונה אינו ספרותי,
לימודי ,או ״מחזאי״ .נראה ,לכן ,שעיקר ערכם
במישור יחסי הציבור לסרט הישראלי ,ומי אני
שאטען נגד זה .אם כמה עשרות ,מאות או)במחש-
בה נרגשת( אלפים יקראו את הספרים ,או לפחות
ירכשו אותם  -הרי שהמודעות לערך הגלום בהם
תעלה במעט.
יחד עם זאת ,לא נראה לי ששני הספרים תרמו
משהו להוצאת הערך הגלום מהכוח את הפועל.
נבחרו תסריטים שערכם הספרותי מפוקפק,
והוחמצה ההזדמנות להצמיד לתסריטים הערות
חשובות באמת .משום מה בחרו העורכים להתע־
לס מפנינים תסריטאיות מעברו של הסרט הישרא-
לי ,כגון אלה שחנוך לוין השתתף בכתיבתם
)"פלוך״" ,פנטזיה על נושא רומנטי״( .אלה תסרי-
טים לסרטים שאינם קיימים בווידאו ,וספק אם
ציבור הקוראים הצעיר יכול לצפות בהם ,זולת
בהקרנות בודדות בסינמטק .המילים ,אם כן,
ערכן רב.
קיימים עוד סרטים רבים שתסריטיהם )אם הם
אמנם קיימים ,כמקור ,במקום כלשהו ,או שיש
צורך לשחזרם במלאכת מחשבת( ראויים לדפוס.
די אם נזכיר את ״הגלולה״ של דוד פרלוב וניסים
אלוני; את "תעלת בלאומילך" של אפרים קיטון;
את הדוקו־דרמות שהפיקה הטלוויזיה הישרא-
לית בשנות השבעים ,תוך מתן תשומת לב רבה
למלאכת כתיבת התסריט)״קובי ומאלי" ,״חירבת
חיזעה״" ,אינדיאני בשמש״ ורבים אחרים( .עוד
נזכיר את תסריטיהם של אברהם הפנר )שיש
במגירתו כמה תסריטים ראויי־דפוס שלא זכו
למימוש קולנועי( ,יצחק )צפל( ישורון ואחרים.
וכל דבר צריך להיבחן לגופו.
בחירתם של אורלי לובין ורנן שור היתה לכיוון
הפופוליזם .הם הניחו שהספרים מיועדים לצעי-
רים )אולי תלמידי תיכון! קשה לי לתאר לעצמי
מה יעשה מורה בתיכון עם הספרים הללו( ,שאה-
בו את הסרטים המדיפים ניחוחות צעירים .גם
התסריט הבא שייצא לאור באותה סידרה -
״סקס ,שקרים ווידאוטייפ"  -מדיף אותו ניחוח.
שיקול משונה ,לטעמי.
וגם כאן תקפה שאלתו של נחמן אינגבר בעתון
תל אביב :למה ירצה מי מהם לרכוש בנייר את
את מה שאפשר לקבל על סרט מגנטי ,ולראותו
כחוויה שלמה במכשיר הווידאוטייפ? •
* תרגמה :עפרה בןיעמי .פורסם בפרוזה ,96-95
יוני .1987
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דיין :קודם כל ,השאלה היא אם קולנוע זו
יצירה ,ואם כן ,מי הוא היוצר .בעיני ,היוצר הוא
זה שעושה יש מאין .אם מדובר בסרט המבוסס
על ספר ,אז הספר הוא היש מאין .תסריט טוב -
במאי יכול איכשהו לשמר אותו ולעשות ממנו
סרט טוב; תסריט רע  -שום במאי לא יוכל לה-
ציל .אני ,בכל אופן ,לא מכיר מקרה כזה .מובן
שכאשר הבמאי והתסריטאי הם אותו האיש ,אין
ספק לגבי היוצר של הסרט.
אבל עלי לומר שאתה יכול להיות חסר כשרון
ולהיות במאי .אתה יכול למלא אחרי הוראות
ולעשות עבודה טכנית גרידא .זו מין עבודה שבין
רב־סמל ואוגדונר .ש9יל3רג הוא אולי אוגדונר.

לעומת זאת ,לכתיבה צריד באמת כשרון :דיאלו-
גים ,סגנון ,דמויות ,ניסוח ,רהוט ,שפה שוטפת
וקריאה .יש בזה כל האלמנטים של המחזאות.
למשל ,בעיני וודי  puהוא קודם כל כותב גדול.
בתור במאי ,הוא ככה .לא ראיתי בעבודתו דברים
מדהימים במיוחד.
היצירה היא למעשה בכתיבה .במאי אינו חייב
בהכרח לדעת איך לכתוב דיאלוגים ברמות שונות,
ואיני מצפה מ9ינטר שיידע להתגבר על הצד
הטכני של עבודת הבמאי.
&יתן גדין :פה יש שאלה שעוררו אלה שמתנג-
דים לפרסום התסריטים .עובדה היא שהתסריט
של 3רגמן הוא כבר סרט .זאת אומרת שהאיש
שיש לו אפשרות ללכת לספריה וצריך לבחור בין
לקחת את הספר או לקחת קסטה של הסרט,
שואל את עצמו מדוע שלא יקח כבר את הסרט.
אני אישית חושב שהלב של כל סרט נמצא בתס-
ריט שלו .יתכן מאד שאסי ואני חושבים כך,
משום שאנחנו מתחילים מן הכתיבה.
דיין :בעיני אין הבדל בין מחזה לתסריט .כמו
ולוט־
שמדפיסים את ^וירי9י?־ס ואת
דים אותם בבתי הספר ,כך צריך להדפיס גם את
ברגמן ואת אנטוניוני .ההנחה היא שהדמיון
האנושי הוא כזה שאתה יכול לדמיין לעצמך את
הסרט מתוך קריאה בתסריט .זאת ועוד .התס-
ריט הוא המקום האחרון שבו אפשר לראות את
הסרט כפי שהיוצר התכוון שיהיה .מכונת הכתי-
בה והנייר ,זה המקום שבו אתה יוצר את הסרט.
למעשה ,מה שנוחת עליך לאחר מכן ,בעיקר
בארץ ,אלה הן רק הפשרות .כאן לא מתחילים
מתסריט קטן ומגדילים ,אלא להיפן ,מתחילים
מתסריט אופטימלי ומצמצמים אותו.
גדין :נדמה לי שמנקודת המבט של הקהל
הרחב ,אין להוצאת תסריטים לאור צידוק של
ממש .הקהל הרחב יעדיף לקחת את הקסטה של
הסרט הגמור .אבל פרסום של תסריט חשוב מאד
לאנשי הקולנוע .לדעתי ,יש ערך לימודי רב מאד
בבדיקת הדברים כפי שהם נראים על הנייר ,ורק
אחר כך על הבד .אישית ,אם למדתי באיזשהו
מקום לכתוב תסריטים ,זה היה מקריאת תסרי־
טים .כי אתה רואה איך אנשים התגברו על כל
מיני בעיות.
כשאתה מתחיל ,אתה לא יודע לכתוב את הס־
צינה הפשוטה ביותר .למשל ,הכניסה שלך לדי-
רה .האם צריך להתחיל מהצלצול בדלת ,מן
הפתיחה של הדלת? פתאום אתה רואה אצל אח־
ריס ,שאפשר בעצם לעקוף את כל זה .רואים
מיקרופון מושט ואסי מדבר ואיתן מדבר ,וזה
ברור שעדנה נכנסה .את זה למדתי מקריאה.
ראיתי איך אחרים התמודדו עם סיטואציה פשו־
טה שלי נראתה מסובכת .אם לחזור לנקודה של
הקהל הרחב ,אני הייתי אומר שאני אישית לא
הייתי׳ מפרסם תסריט שלי ,אבל אם מישהו היה
מציע לפרסם ,הייתי בהחלט מסכים.
דיין :צריך גם להזכיר שיש איזה מין נטיה
בשנים האחרונות לעשות גירסאות חדשות של כל
מיני סרטים .ואולי נגיע למצב ,כמו בתיאטרון,
שיעשו סרטים שונים מתוך אותו התסריט ,כפי
שמעלים הצגות שונות על פי אותו המחזה.
גרין :אני חוזר ומדגיש את החשיבות של העניין
לגבי אנשי המקצוע ,כי בסופו של דבר ,עם כל
השכלולים והחידושים והווידאו ,אף אחד לא
יוכל לדלג על שלב הכתיבה .גם אם כותבים דרמה
ישר לווידאו ,גם אם יראו סרטים רק בווידאו,
מישהו עדיין יצטרך לכתוב את התסריט•

אסי

דיין

ואיתן

גרי!

בארץ ,רוב התסריטים נכתבים על-ידי במאים.
יש תיאוריה הטוענת שמה שמעכב את הבמאים
בארץ ,הוא העובדה שהם מתעקשים לכתוב את
התסריט בעצמם .אולי מוטב היה לכולם שתהיה
חלוקת עבודה ברורה ,שתסויטאי יכתוב תסריט
וימסור אותו לבמאי שיניים אותו ,ואז היו כולם
מתקדמים הרבה יותר בעבודה!
ג ר ץ  :אני יכול ל ה ש י ב על כך ב ש ת י ר מ ו ת  .א ח ת ,
רמה אישית שלי .אני לא רואה א פ ש ר ו ת של הפר-
ד ה בין ה ת ס ר י ט א י ל ב מ א י  .א נ י י כ ו ל ל ה ב י ן א ו ת ה
באופן תיאורטי ,אבל ל א בכל מ ה שנוגע לי ,ועד
ה י ו ם ה כ ו ת ר ת ״ כ ת ב ו ב י י ם ״ ה י א זו ש ע ד י פ ה
מבחינתי .אבל אני כמובן מודע לעובדה שיש
ת ס ר י ט א י ם ל ח ו ד ויש ב מ א י ם ל ח ו ד  .א ם ש ו א ל י ם
אותי מדוע אין תסריטאים בארץ ,ה ת ש ו ב ה היא
פשוטה :כסף .אם אנשים היו מ ק ב ל י ם על תסריט
הרבה כסף ,היו מקדישים לכך א ת ת ש ו מ ת הלב
ה ר א ו י ה ו ה י ה גדל כאן דור של ת ס ר י ט א י ם  .ל ד ע -
תי ,מ ב ח י נ ת כ ת י ב ה  ,יש כאן כ ש ר ו נ ו ת ל א רגילים
לתסריטאות .אסי ,מ ב ח י נ ה זאת ,הוא פנומן,
משום שהוא כותב מהר מאד ,התסריטים שהוא

שבעיית היסוד של הקולנוע הישראלי היא בכל
זאת התסריט.
גוין :צ ר י ך ל ב ד ו ק מ י מ פ י ץ א ת ה ד ע ה ה ז א ת .

כותב נראים מייד יותר טוב .ראיתי אותו כותב
ל מ ר ו ת כל ה ה פ ר ע ו ת  ,ילד בוכה מצד אחד ,א ש ה
א ח ת מדברת אליו ואשה שניה מצלצלת בטלפון,
והוא גומר לכתוב תסריט שלם תוך שלושה שבו-
עות• ואני צריך ל ו מ ר ש ב ר ו ב ה מ ק ר י ם ה ת ס ר י ט י ם
של אסי נראים יותר טוב מן הסרטים שהוא מב-
יים ,כי א י ן לו ס ב ל נ ו ת לביים.

למרות הכל ,יש עדיין רבים המחזיקים בדעה

ודאי שלא התסריטאים .כאילו שיש בארץ ב מ א י ם
נהדרים ומפיקים נהדרים ורק התסריטים הם
ה ב ע י ה  .זה ב כ ל ל לא נכון ,יש כאן ה ר ב ה ת ס ר י ט -
אים מצוינים .אני לא בטוח שיש אנשים שיודעים
לקרוא ו ל ה ח ל י ט א ם ת ס ר י ט הוא טוב .מ ה שקו-
ר ה  ,כפי ש א ס י כבר ציין ,שבין א ם א נ ח נ ו אנשי
מקצוע או לא ,כולנו כותבים מ ר א ש לתקציב מס-
וים .ולכן ,ה ה מ ר א ו ת לעיתים הן פחות גדולות
ו ה א ש ל י ה של תסריט נהדר שיש מ ס ר ט כמו
״ ה א ד ו מ י ם ״ ח ס ר ה כ א ן  ,כי מ ר א ש א ת ה מ ו ג ב ל
על־ידי ה מ צ ב ומוריד א ת ה ב ר ק שיש ,ל ד ע ת י ,
ל ת ס ר י ט א י ם ישראליים רבים .אני מדבר גם על
צעירים וגס על התסריטים ש ה ם אצל אסי במגי-
ר ה ו א צ ל אברהם הפנר ב מ ג י ר ה  ,ו א צ ל איציק בן־
נר א ו צפל ב מ ג י ר ו ת  .צ י י ר י ש ר א ל י י כ ו ל ל ה צ י ג
בקביעות א ת העבודות ה ח ד ש ו ת שלו .ה ו א אינו
צריך לעשות ה פ ס ק ו ת בעבודה .אצל אנשי קולנוע
הרצף הזה אינו קיים• .
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סיה מהוות הנשים למעלה מחמישים אחוז.
ואם באים לבדוק את התפקידים שכבר ניתנים
לנשים ,מתגלה שם מצב שאינו בדיוק הפמיניזם
כפי שחלמו עליו .שחרור האשה זוכה בקולנוע של
שנות השמונים לעיוות מוזר שהפך אותו על פיו.
הנשים אכן עצמאיות ועובדות ועושות קריירה,
ואפילו אומרות לגברים מה לעשות )״משדרים
חדשות" ,״נערה עובדת״ ,״חיזור גורלי" ועוד( ,אך
הן רחוקות מלעורר קנאה .אנחנו מזהים אותן
אך לא מזדהים איתן .תחת מסווה השחרור
מסתתר חסך גדול :הבעל שאיננו ,הילדים שלא
נולדו .זהו קולנוע שאולי צריך לכנותו פוסט־
פמיניסטי ,שהרי הוא מקבל את הישגי המאבק
כמובנים מאליהם ,ויחד עם זאת אינו מהסס
לרמוז על אופציית המטבח.

לא חטובה ודא בלונדירת

הנסיונות להסביר את התופעה נתלים כמובן
בעובדה ,שבמרבית המקרים את הסרטים מביי-
מים עדיין הגברים .אלה למדו את השיעור
הפמיניסטי ,איתרו את הסכנות הטמונות בו לעו-
לם הגברי ,וכעת הם מוכרים לנו אותו מחדש
כשהוא מעוקר מאונו המקורי.
מעניין ,אם כך ,לבדוק את הקולנוע שמביימות
נשים ,שם אנו מצפים לגלות תמונה מעט שונה.
פסטיבל ונציה ,כאמור ,סיפק לנו קבוצה שלמה
של סרטים כאלה.
זה המקום להעיר ,שלמינו של הבמאי אין בהכ-
רח קשר למידת הפמיניזם המתגלה בסרטיו .לאח-
רונה ראינו כמה סרטים שביימו נשים ,שהמסר
שלהם היה רחוק מלהיות פמיניסטי" .פלדה כחו-
לה״ של הבמאית קייט 3יגלו ,מציג אשה )גיימי לי
קרשיס( ,שוטרת צעירה העושה את צעדיה
הראשונים ,ומנסה להתמודד עם העולם הגברי
הקשוח הקשור במקצועה .אך מהר מאד מסתבר
לה ולנו שנשיותה היא המכשול המרכזי בחייה,
וכדי להצליח במשימתה היא נאלצת להפוך למעין
גבר חסר זהות מינית .השדר ברור :או קריירה או
אשה ,אף פעם לא יחד.
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שנות השמונים היו שנים גרועות לפמיניזם .מי
שבא לנתח את הישגיה של התנועה בארצות־
הברית ,למשל ,אינו יכול שלא להגיע למסקנה,
שקיים פער גדול בין התיאוריה הפמיניסטית לבין
השלכותיה המעשיות .בעוד לימודי הנשים
) (women studiesפורחים באוניברסיטאות ,מתק־
שה התנועה למצוא פתרונות מעשיים בשטח.
אפילו בתוך המוסדות האקדמיים קיים אי־
שביעות רצון ממצב יחסי העבודה ,מחלוקת
התארים ,מן הקידום והפרסום.
גם בקולנוע ,כמו בכל שטח אחר ,קיים פער
דומה .בעוד הרעיונות הפמיניסטיים חדרו אל
תוך לימודי הקולנוע ושינו אגב כך את פני המחש־
בה התיאורטית ,הרי שבאתר הצילומים ,ואחר
כך על המסך ,נדמה לא פעם שמעט מאד השתנה.
רק השנה בישרה לנו 3וריל ©?»רי ,9בנאום שנשאה
בפני חברותיה השחקניות ,על ירידה משמעותית
באחוז התפקידים הנשיים המובילים שמציע
הקולנוע האמריקאי .הירידה ,בשני אחוזים,
מסמנת הרעת מצב שהוא כבר מלכתחילה אנומ־
לי ,שהרי מדובר בירידה משלושים לעשרים וש-
מונה אחוז מכלל התפקידים ,בעוד בכלל האוכלו־

אך נחזור לוונציה .הסרט הבולט והמצליח
מכולם ,הקשור לענייננו ,הוא סרטה של ג׳יין
ק3ז9יון ,״מלאך אל שולחני״ .זהו סרטה השני של
הבמאית הניו־זילנדית ,והוא עוסק בחייה של
סופרת ומשוררת שתיעדה ברומנים
ג׳ג?י
אוטוביוגרפיים את חייה הסוערים .פריים נולדה
אל תוך חיים מלאי אסונות ,ואישיותה הרגישה
הקשתה עליה את ההתמודדות עם תהליך
ההתבגרות .בשל חוסר הבנה מצד סביבתה היא
מצאה עצמה כלואה במוסד לחולי נפש ,שם אוב־
חנה כאישיות סכיזופרנית .רק כשרונה ופרסומה
שיחררוה מבית החולים ומן האבחון המוטעה
שדבק בה.
יחודו של הסרט אינו בהעמדת האשה במרכז
העלילה ,אלא בזווית הראיה שממנה הוא מתבונן
על העולם ,וזו בהחלט הזווית הנשית .הכל יוצא
מן האשה ושב אליה .היא המרכז ,היא המתבונן,
היא המדווח .ומאחר שהיא אינה אובייקט נשי,
אפשר היה ללהק בתפקיד הסופרת שחקנית
שאינה עונה על הקריטריונים המקובלים בקו-
לנוע .קרי 9וקס אינה חטובה ,אינה יפה ואינה
בלונדימת ,ובכל זאת היא חושקת ונחשקת ,מוכ-
שרת ומנצחת .האשה שבסרט חדלה להיות מושא
הנמצא בסוף משפט שהחל בגבר .כאן היא הנושא
עצמו ,מקור כל המשפטים שאינם תלויים בהכרח

מוכחות גברית.
במרחק של כמה מאות לאחור איתרה הבמאית
הארגנטינית מריה לואיסה גמגרג כשרון נשי
אחר .בסרטה ״אני הגרועה מכולן׳׳ מגוללת הבמ-
אית את סיפור חייה ומותה של הנזירה המרדנית
חואנה אמס דה לה קריז ,משוררת מקסיקאית
מן המאה השבע־עשרה ,שהסתגרה במנזר על מנת
שתוכל ללמוד ולכתוב ,אך דווקא שם מצאה לה
אויבים רבים שהביאו עליה כליה .במברג מצאה
בדמות ההיסטורית הנשכחת גילויים פמיניסט-
יים בעלי תוקף מודרני .כך היא חושפת את חוסר
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הצדק ואת ההפסד הגדול שמביאים לעולם תחלו-
אי הדומיננטיות הגברית.
במברג הולכת בדרך שהולכות בה הפמיניסטיות
מתחומי ההיסטוריה ,המבקשות לתאר היסטו־
ריה אלטרנטיבית לזו המעמידה תמיד את הגבר
במרכז התמונה .אלא שהתוקף המודרני של
סרטה אינו ממש מורגש ,וקל להתחמק ממנו.
העיצוב -התקופתי מרחיק את העלילה ההיא
מתקופתנו ,ולגבי אי־הצדק המתגלה ב־אני הגרו-
עה מכולן״ אפשר לטעון ,שהוא תלוי בזמן
ובמוסכמות שעברו מן העולם.
ניקול גרסייה בחרה לטפל בגיבורה קרובה יותר
לעולמנו :שחקנית גרושה המנסה להחזיר לעצמה
את ילדיה באמצעות מעין נסיון חטיפה ,שבסופו
של דבר אינו עולה יפה .אף שסרטה ,״כל סוף
שבוע שני״ ,מעמיד במרכז אשה ,קשה לאתר בו יד

נשית מכוונת .הגיבורה סובלת מכל הנוירוזות
הנשיות המוצמדות לנשים שעה שהן מתוארות
בידי גברים ,וקשה לומר שהיא מעוררת הזדהות
כלשהי.
כאן בדיוק מתגלה הפרדוקס של הקולנוע
שכינינו פוסט־פמיניסטי .האשה שבסרט אמנם
משוחררת מן העולם הגברי ,אך בשל כך היא
מתוארת כמי שנפערה בה תהום ,ובמקרה הזה עד
כדי ערעור נפשי .הגבר ,לעומתה ,הוא אומנם
קשוח ומסויג ,אך הוא מביא עימו סדר ובטחון
שהילדים המסכנים כל כך זקוקים להם.
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גם סינתיה סקוט מעמידה את האשה במרכז
אך היא אינה מסתפקת באשה אחת

