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> גליון :179
דבר המערכת

תוכן
העניינים

כשעלה "לאן נעלם דניאל וקס" על בדי הקולנוע בשנות ה 70-של המאה הקודמת ,הוא גרם מהומה.
הביקורת שיבחה ,התעשייה גינתה ,והקהל ,ברובו ,נשאר בבית .אבל אם צריך היום לקבוע מהי אבן
הדרך המשמעותית ביותר שסימנה את תחילת מה שמכונה קולנוע האיכות הישראלי ,הגם שרבים
רואים עד היום בכינוי זה קללה ולא ברכה ,היה זה הרגע שבו פגש אברהם הפנר את הקהל שלו.
היום ,כאשר יוצאים לאור התסריטים של ארבעת סרטי העלילה שעשה ,ועוד סרט קצר שקדם להם,
"לאט יותר" ,קשה אולי להבין מה גרם לכל ההתרגשות .הכותרות בעיתונים של היום שונות ,וכך גם
העניינים שמעסיקים את הדור החדש של הקולנוענים בישראל .לכן ,כדי להעמיד דברים על דיוקם
ולהסביר מדוע חשובה הופעתם של התסריטים האלה בדפוס ,אנחנו לא רק מצטטים מתוך הספר
דברים שאמר הפנר על "לאט יותר" ,אלא גם ביקשנו ממאיר שניצר שירחיב את הדיבור על משמעות
הסרטים ועל כל הדברים הרבים שמסתתרים מתחת לפני השטח שלהם ,הרגוע והנינוח לכאורה.
במקביל ,תמצאו גם חוות דעת של בן דור צעיר יותר ,מרט פרחומובסקי ,מי שריאיין ארוכות את
הפנר יחד עם יסמין מקס ששון עבור פרויקט מאגר העדויות של הקולנוע הישראלי.
>>
ועוד בגיליון זה ,שני במאים ישראליים מוציאים סרטים חדשים להפצה .אבי מוגרבי הספיק להציג
לראשונה את "פעם נכנסתי לגן" בפסטיבל הסרטים ברומא ,שם ריאיינו אותו ,עוד לפני שהגיע
לבכורה הישראלית על בד הסינמטק בתל אביב" .בלדה לאביב הבוכה" של בני תורתי הוא מחווה
של הבמאי למקורות השראה שונים ומשונים ,החל מן הזמר המזרחי ,דרך המערבונים ,וכלה באקירה
קורוסאווה .פבלו אוטין ריאיין את הבמאי ,ושוחח איתו לא רק על ההשפעות האלה ,אלא גם על דרכו
המיוחדת של תורתי לעשות סרטים.
>>
עם הצגת "סקייפול" ,המשלים  50שנה לעוללות ג'יימס בונד על בד הקולנוע ,נשמעה מפי רבים
אנחת רווחה .הנה ג'יימס בונד בעל משמעות ומשקל ,עלייה בדרגה ,ואולי התחלה של דרך חדשה,
עם במאי כמו סם מנדס ,שלקח את המושכות לידיים ,והמיר את עודף האפקטים המיוחדים בסוגיות
דרמטיות כבדות יותר .לעומת זאת ,יש כאלה שמקוננים בצער על אובדן הרוח הבונדית המקורית,
זאת שהפיח יאן פלמינג ,מחבר מותחני הריגול המקוריים ,רוח שנשבה במרץ בכל סרטיו המוקדמים
של בונד הכל-יכול .את שתי העמדות מציגים ,זה מול זה ,שמוליק דובדבני וירון שמיר.
>>
לבסוף ,עוד מחווה אחת ,לבמאי היפני קייסוקה קינושיטה ,שזה עתה מלאו  100שנה להולדתו .הוא
אחד הבמאים החשובים ביותר של יפן עד עצם היום הזה ,ולא פעם הועדף במולדתו על מאסטרים
מּוכרים יותר במערב .סרטיו של קינושיטה ,ביניהם הגירסה המקורית ל"בלדה על נריאמה" ,זכו
לאחרונה לרסטורציה לקראת סדרת רטרוספקטיבות ,היוצאות לדרך מיפן לכל רחבי העולם ,ועם
קצת מזל יגיעו גם אלינו .הנציג שלנו לענייני יפןֵ ,ר ַע עמית ,מופקד כצפוי על סקירת חייו ועבודתו
של קייסוקה קינושיטה.
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"אמן שיודע מה הוא רוצה באמנות ,לא בהצלחה ,באמנות,
חייב ליצור שני דברים :את היצירה שלו ואת הקהל שאליו הוא
פונה .גם את הקהל שלו הוא יוצר בהדרגה .מי שלא יכול ,שילך
ויגדל לאט את הקהל שלו .ויקווה".
לקהל הרחב ,ומי שיכול ,שילך ַ
אברהם הפנר ,עם קבלת פרס מפעל חיים,
טקס פרסי האקדמיה 2004
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מבט
חוזר על
"לאט יותר"
מראיינים:
מרט פרחומובסקי ויסמין מקס ששון
מתוך מאגר העדויות של הקולנוע הישראלי
כפי שמפורסם ב"אברהם הפנר  -תסריטים"
(באדיבות הוצאת "כתר")
> פאני לוביץ' ב"לאט יותר" (התמונה באדיבות סינמטק ירושלים)

כל הסרטים שעשיתי והספרים שכתבתי הם על דברים שרציתי להבין יותר
טוב .במקרה הזה החלטתי שאני אעשה סרט עלי ועל אשתי יעל .היינו
נשואים אז שנה ,והיה לי נורא משונה לגלות שאנשים שחיים יחד כועסים
לפעמים אחד על השני .לא חשבתי על זה לפני שהתחתנתי.
בהתחלה חשבתי להחליף בין הדמויות :אני אהיה הבחורה והיא תהיה
הבחור .אחר כך החלטתי שבנוסף להחלפת הדמויות אני אבגר את האשה
ואהפוך אותה לבת שישיםַּ .בסוף ,הסרט הוא אכן על זוג מבוגר ,כשהאשה
היא הדמות העיקרית והיא אני.
כשהתחלתי לכתוב את התסריט הבנתי שאני בבעיה גדולה :אין לי מושג
על אנשים בגיל הזה .בהתחלה חיפשתי מישהו מבוגר כדי להקשיב
לו ,אבל לא מצאתי .למזלי ,זה היה בתקופה שעוד הייתי קשור מאוד
לפאריס ,מאחר שחייתי שם כמה שנים  -למדתי בסורבון ועבדתי בהפקות.
קיבלתי משם את הירחון של ז'אן-פול סארטר וסימון דה בובואר" ,זמנים
מודרניים" .בירחון מצאתי סיפור שדה בובואר כתבה עליה וכנראה על
סארטר .לא היה שום קשר בינו לבין הסרט שרציתי לעשות ,אבל מכיוון
שדה בובואר הייתה פחות או יותר בגיל של הדמות ,החלטתי שאני הולך
להשתמש במשפטים שלה מתוך הסיפור .אז לקחתי משפט מפה משפט
משם ,ואחר כך סידרתי אותם לפי המצבים בתסריט .בסופו של דבר ,בסרט
המוגמר ,כל מה שנאמר הוא של סימון דה בובואר ,חוץ משתי מילים.
היא ,אגב ,ראתה את הסרט בזמן הביקור שלה בארץ .אמרתי לה שכל
המשפטים בסרט שלה ,והיא ענתה שזה לא דומה לשום דבר שהיא כתבה.
היא צדקה כמובן ,אבל בכל זאת ,כל מה שנאמר בסרט היה שלה.
צילמנו את הסרט עם צוות של ארבעה אנשים בסך הכל ,וגמרנו אותו
ביומיים וחצי .מראש הייתה החלטה לא להקליט בצילומים ,אלא להקליט
קריינות בשלב מאוחר יותר .כשהגענו לזה הבנתי שאני בבעיה .השחקנית
שלי הייתה פאני לוביץ' ,שהכרתי כשלימדה אותנו מישחק בלהקת הנח"ל,
והיא באה מהתיאטרון .הרס אותה שגמרנו לצלם את הסרט ביומיים וחצי
בלי שיצא לה להפגין את יכולות המשחק שלה .חוץ מזה ,היא לא ידעה
שבקולנוע מצלמים קטעים קצרים ולא לפי הסדר ,אז כל פעם אמרתי
לה שאנחנו מצלמים דברים קטנים שצריך לסרט ,ובינתיים גמרתי
בעצם לצלם את כל הסרט .היא הזהירה אותי ,שכשיבוא היום להקליט

את הקריינות תהיה לה סוף סוף הזדמנות לשחק באמת ,ולשחק היא הרי
יודעת .כשהגיע הזמן הלכתי להקליט אותה ,ואחרי ארבע מילים שהקלטנו
הבנתי שזה אבוד .תירצתי שאני לא מרגיש טוב ושנמשיך בפעם אחרת,
והלכתי הביתה.
כשהגעתי הביתה ,לקחתי מקליט קול וקראתי את כל הטקסטים בעצמי
כשאני מודד בדיוק כמה זמן כל משפט צריך לקחת .אחר כך חזרתי אל
פאני ואמרתי לה שהסרט הוא רק שמונה-עשרה דקות ,ולכן צריך לעשות
חזרות כדי שכל משפט יהיה בתיזמון מדויק .בהתחלה היא עשתה את זה
נורא לאט ,אבל כשהצעתי להוציא איזשהו משפט כדי לא לחרוג מהתיזמון,
היא התעקשה שלא מוציאים שום דבר החוצה ,ואמרה שהיא יכולה לעשות
את זה יותר מהר .המשכנו ועשינו חזרות על כל המשפטים ,אחד אחרי
השני ,עד שהיא הגיעה לקצב מתקבל על הדעת .בסוף היא אמרה את כל
הטקסט במכה אחת ,וזה מה שנכנס לסרט.
>
כשהקרנתי את הסרט בפעם הראשונה הזמנתי כמובן את פאני .היא הייתה
מאוד חשובה לי .אחרי שההקרנה נגמרה היא הייתה הרוסה והיא קמה
והסתלקה .רצתי אחריה החוצה ושאלתי מה קרה .היא אמרה לי" :אני
נראית נורא .אני כל כך זקנה" .זה שבר לי את הלב ,כי הבנתי שהיא פגשה
את עצמה פתאום בפעם הראשונה לא בתור מישהי שמשחקת טוב ,אלא
בתור היא עצמה .בתיאטרון אנשים לא בהכרח מדברים כמו שהם מדברים
בחיים .בסרט היא דיברה בשפת יום-יום ,וכשהיא ראתה את עצמה על
המסך זה הרס אותה.
מייד כשגמרנו את עריכת הסרט הזמינו אותי לפסטיבל ונציה .שם קרו
שני דברים חשובים .קודם כל טיילנו בחו"ל והיה נהדר .דבר שני ,אותו
גיליתי רק שנים אחר כך  -קיבלתי פרס ראשון לסרט קצר .לא ידענו את
זה בזמן אמת ,כי אחרי ההקרנה קמנו ונסענו לטייל באירופה .כמה שנים
מאוחר יותר פגשתי מכר ברחוב שאמר לי שבוונציה תלויה רשימה של כל
הסרטים שזכו אי-פעם בפרסים בפסטיבל ,והשם שלי מופיע ראשון ,כיוון
שקוראים לי  ,Abrahamוהרשימה מסודרת לפי הא"ב (של שמות פרטיים
כנראה) .לא האמנתי לו .רק אחרי שהגעתי לתחרות בפסטיבל ונציה בפעם
השנייה ,עם "אהבתה האחרונה של לורה אדלר" ,התברר לי שזה נכון.
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קולנוע בכנות
> הסרטים של אברהם הפנר
 -מרט פרחומובסקי -

> אברהם הפנר בין עוזר הבמאי והעורך ,אבי כהן ,לבין חנה מרון בהסרטת "דודה קלרה"

יצירתו הקולנועית של אברהם הפנר היא מסע של התפשטות מהמלאכותי והנמלץ לטובת היומיומי
והאותנטי .באמצעות המסע הזה הפך הפנר לאחד המעצבים העיקריים של המודל האסתטי לסרט
ישראלי אמנותי בשנות ה 70-של המאה ה ,20-מודל שהקולנוע המקומי ממשיך ללכת בעקבותיו
מאז ועד היום .בדומה לחברו ללהקת הנח"ל ,אורי זוהר ,ביקש הפנר לסלול ,בין ההמוניות האנטי-
קולנועית לכאורה של הקולנוע המסחרי לבין הפורמליזם החקייני של הנסיונות האמנותיים,
שביל זהב צורני ,שילכוד את המהות של ההוויה הישראלית ,או לפחות של ההוויה הישראלית
האשכנזית-עירונית-חילונית ,מבלי לייפות ולטשטש אותה .יציאתו לאור של ספר עב כרס ,המכנס
את רוב התסריטים של הפנר שהופקו ,והרטרוספקטיבה של סרטיו אשר נערכת בימים אלה
בסינמטקים יוצרות הזדמנות טובה לשרטט את קווי המיתאר ליצירתו של אחד היוצרים החשובים
בתולדות הקולנוע הישראלי.

> קשייהם של הרגישים החדשים
הדור הקולנועי של אברהם הפנר ,דור "הרגישות החדשה" ,כפי שקראה לו מאוחר יותר
אחת הדמויות המובילות בה ,יהודה (ג'אד) נאמן ,נשכב על הגדר למען התפיסה של הקולנוע
בישראל כצורה אמנותית .היוצרים הצעירים האלה — שחוץ מהפנר ומנאמן ניתן להכליל בהם
גם את יצחק (צפל) ישורון ,נסים דיין ,דוד גרינברג ,יגאל בורשטיין ,ובעירבון מוגבל גם את
אורי זוהר — הושפעו עמוקות מתנועות המודרניזם הקולנועיות באירופה ,שהפכו בשנים ההן
את הקולנוע לצורה האמנותית המובילה ,והוכיחו ששפתה מאפשרת להביע רעיונות נשגבים לא

פחות מהציור ,המוסיקה והתיאטרון .אנשי
"הרגישות החדשה" ביקשו לעשות כאן קולנוע
בעל אסתטיקה הרפתקנית ,עם תלות מינימלית
בסיפור ,ששואף אל המופשט והפורמליסטי.
בחברת מהגרים מגוונת ,נטולת מסורת תרבותית
אליטיסטית ,כפי שישראל הייתה אז ובמידה
רבה נשארה כזאת עד היום ,זה היה כמעט מאבק
אבוד מראש .רוב הישראלים הלכו לקולנוע כדי
לראות את סרטי הבורקס של מנחם גולן ובועז
שמ ֵתי המעט שכן היו מוכנים
דוידזון ,בעוד ְ
להרפתקאות צורניות העדיפו את הגירסאות
המקוריות של ברגמן ,פליני ואנטוניוני.
הרבה לבבות יוצרים נשברו כשאולמות
הקולנוע שבהם הוקרנו הסרטים של אנשי
"הרגישות החדשה" נשארו ריקים ,ורק אהדתם
של עיתונאים צעירים מעטים איפשרה להם
להישאר בתודעה ,וברבות השנים להפוך לחלק
מהקאנון .רק עם הקמת הקרן לעידוד קולנוע
ישראלי איכותי (כיום קרן הקולנוע הישראלי)
בסוף שנות ה ,70-קיבלה האופציה האמנותית
לגיטימציה של ממש  -גם אם לרוב לא מהקהל,
אלא מן המדינה ,שמצאה לנכון להעדיף בשלב
מסוים את התוצרת הזאת על פני התוצרת
העממית-מסחרית ,זאת שהקהל דווקא כן רץ
לראות בהמוניו בשני העשורים הקודמים.
באופן מפתיע ,רוב אנשי "הרגישות החדשה"
לא זכו לפריחה יצירתית יוצאת דופן עם הקמת
הקרן .נראה שבשלב הזה הם כבר הותשו
מהעשייה ,או לחלופין נחשבו ל"זקנים" בעיני
הדור החדש של הקולנוענים .מאז הקמת
הקרן לפני  32שנה קיבל ממנה ג'אד נאמן
תמיכה רק פעמיים ,וכך גם נסים דיין .יגאל
בורשטיין והפנר קיבלו תמיכה מהקרן רק פעם
אחת .יוצא הדופן הוא צפל ישורון ,שהקרן
תמכה עד היום ב 5-תסריטים שונים שלו .בסך
הכל ,לאנשי "הרגישות החדשה" לא היה קל
בתחילת דרכם ,ולמרות שתפיסתם האמנותית
זכתה לכאורה בניצחון ,והם אף הפכו למורים
אהודים אשר הכשירו דורות של קולנוענים ,לא
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היה להם קל גם אחר כך.
על כן ,את הפילמוגרפיה של הפנר ראוי בעיני
לראות דרך הפריזמה של הקושי והתסכול
המתמשכים אשר מאפיינים את הדור שלו.
ברוב המקרים הגשימו קולנועני הדור הזה
רק חלק קטן מתוכניותיהם היצירתיות ,וכדי
לעשות צדק עם סיפורם ראוי לעסוק בסרטיהם
שלא יצאו לפועל לא פחות מאשר בסרטים שכן
נעשו .בריאיון הארוך ,שקיימתי עם אברהם
הפנר ,בשיתוף עם יסמין (מקס) ששון ,בשנים
 2007-2008לטובת הפרויקט הדוקומנטרי
"מאגר העדויות של הקולנוע הישראלי",
הוא חזר לדבר שוב ושוב על תחושת התסכול
שלו מול הפער בין כמות התסריטים שכתב
לבין כמות הסרטים שיצר .מיעוט היצירות
הקולנועיות של הפנר לא היה עניין של בחירה,
אלא מציאות בלתי-נסבלת .בעיניו ,קשה
להבין את התפתחותו היצירתית מתוך נתק
מהתסריטים שלא הפכו לסרטים ,בגלל הקושי
שנתקל בו לאורך חייו היצירתיים להשיג להם
מימון ,גם לפני הקמת הקרן וגם אחריה .לכן,
החל משלב מסוים השתמש בספרות כפורקן
לתסכוליו הקולנועיים .חלק מהתסריטים
הפכו לרומאנים ,חלק נכנסו לספרים בצורתם
המקורית.
כמו עבודותיו הקולנועיות ,גם הפרוזה של הפנר
חתרה באופן עקבי תחת המליצה והקישוט,
והעדיפה את השפה הרזה ,הדיבורית ,הקרובה
לחיים .בכך הקדים במידה רבה את דור "השפה
הרזה" בספרות הישראלית  -אתגר קרת ,אורלי
קסטל בלום ודומיהם.

>קולנוע בכנות
המאפיין האסתטי המובהק בפילמוגרפיה של
הפנר הוא החתירה לאמינות בייצוג ההוויה
האנושית המקומית .לכן ,מוקד העניין שלו
בקולנוע הוא השחקנים (והלא-שחקנים)
שמופיעים אצלו על המסך ,והטקסטים שהם
משמיעים .ככלל ,הקולנוע של הפנר הוא
קולנוע "שקוף" ,שמנסה ,פרט למקרים בודדים
יוצאי דופן ,להעלים את נוכחותה של המצלמה.
היוצרים שהפנר נושא אליהם את עיניו ,לפי
ההצהרה שלו-עצמו ,הם רוסליני ,מייק לי
וקן לואץ' ,כולם במאים שהשוט הקולנועי
היה עבורם קודם כל אמצעי ללכידת מציאות
דוקומנטרית .אחת ההשפעות הגדולות על
הפנר (וגם על אורי זוהר) הייתה סרטיו של ג'ון
קסאווטס ,שממנו למד להיעזר באימפרוביזציה

וללהק שחקנים לא מקצועיים ,כדי להימנע
מהזיוף ומהמלאכותיות שאיפיינו את עבודתם
של שחקנים אשר קיבלו את הכשרתם
בתיאטרון .משום כך ,הטקסטים שהוא הניח
בפי המשתתפים בסרטיו היו תכליתיים
לכאורה ,יומיומיים ונטולי התפייטות ,אך עם
זאת הצליחו לשמור על סגנון ייחודי ,ולעיתים
אף להפיק את הפיוטי מתוך השגרתי.
השאיפה של הפנר ליצור על המסך מרחב
קולנועי אמין ואותנטי חוזקה במימד האישי
המוגבר בסרטיו .כבר סרטו הקצר הראשון
בארץ" ,לאט יותר" ,עוסק ,לדבריו (גם אם
במוסווה) ,ביחסיו עם אשתו יעל .יעל הפנר
בכבודה ובעצמה הופיעה באחד התפקידים
המרכזיים ב"לאן נעלם דניאל וקס" ,בעוד
שישי שחר ,חבר ילדות של הפנר ,שיחק
דמות שהתבססה עליו .הרעיון לסרט נולד
בעת נסיעתם של הפנר ושחר לפגישת מחזור
אמיתית בחיפה ,בעוד שבתפקיד של שפיץ,
שגילם בסופו של דבר ליאור ייני ,אמור היה
להופיע חבר ילדות נוסף של הפנר ,הזמר רן
אלירן ,שעליו התבססה הדמות.

כיוון שהפנר התקשה להשיג
מימון להפקת סרטיו ,הפכו
כמה מהתסריטים לרומאנים,
וחלקם נכנסו לספרים
בצורתם המקורית
סרטו הבא של הפנר" ,דודה קלרה" ,היה ,לפי
עדותו ,העתק מושלם של הסיפור המשפחתי
שלו ,וחנה מרון שיחקה בו ,פחות או יותר ,את
אמו .לאחר שהבין ,בסיום העבודה על "דודה
קלרה" ,ששכח לכלול בסרט דמות שמייצגת
אותו ,בחר להקדיש את סרטו הבא" ,פרשת
וינשל" ,ליחסים המורכבים בין הדור שלו
לבין דור ההורים בוני המדינה ,עם כל המטען
הפוליטי הנובע מכך .הפנר המשיך לעסוק
בדור ההורים שלו ,או יותר נכון בגסיסתו
האיטית ,בסרט הקולנוע האחרון שלו עד כה -
"אהבתה האחרונה של לורה אדלר" ,שבו הפך
את תיאטרון היידיש למטאפורה של הדור הזה.
השילוב בין הסגנון הנטורליסטי למימד
האישי המובהק מאפשר לצופים ליצור יחסים
מיוחדים במינם עם סרטיו של הפנר ,משהו
שגובל באינטימיות .הפשטות הסגנונית מסיטה
לעיתים את תשומת הלב מהמורכבות ומהעומק
של הסיפורים שהוא מספר ,אשר מצליחים

לגעת בסוגיות עומק בהוויית החיים המקומית,
באופן נדיר למדי בקולנוע הישראלי.

> הקברן של האשכנזיות
בכל הקשור לסביבה הפיסית והחברתית שהציג
ולנושאים שעסק בהם ,היו סרטיו של הפנר
אנטיתזה כמעט רדיקלית לז'אנר הדומיננטי
בשנות ה 60-וה 70-של המאה ה ,20-סרטי
הבורקס המסחריים נוסח גולן ודוידזון .בעוד
שהקולנוע המסחרי התרחש לרוב בשכונות
עוני והציג גיבורים בני עדות המזרח ,בין
השאר בשל העובדה שזה היה הקהל המרכזי
של הסרטים הישראליים באותה תקופה ,הפנר
עשה סרטים על בורגנות אשכנזית מבוססת.
עם זאת ,בניגוד לנהוג לרוב בסרטים העוסקים
במעמד הבורגני ,מעולם לא ויתר על המימד
הפוליטי-חברתי .לעומת האידיאליזציה
שסרטי הבורקס עשו לשכונות ,גישתו של הפנר
לתרבות שתיאר הייתה תמיד כנה ,כואבת ובלתי-
מתפשרת ,מה שהפך את סרטיו ללא פשוטים
לצפייה ,למרות פשטותם הצורנית .בחושיו
החדים הרגיש שבמדינת ישראל ,הדומיננטיות
של התרבות המזרח-ארופאית שממנה הגיעו
הוריו לא תאריך ימים ,אל מול המזרח תיכוניות
הקולנית והיצרית ,בעיקר מכיוון שדור הבנים
שלהם סובל מפוטנציה לקויה או לחלופין
מעקרות .על כן ,סרטיו מספרים באופן עקבי
ולא מתפשר סיפור בהמשכים על משבר ,חוסר
אונים ,ולבסוף גם מוות.
באופן מרתק ,לאחר שסיים לקבור את תרבות
דור ההורים ב"לורה אדלר" ,פנה הפנר ליצור
את "ארץ קטנה ,איש גדול" ,מיני-סדרת
משטרה טלוויזיונית שעסקה ,שוב לפי הצהרתו
המפורשת ,בבני עדות המזרח .במרכז המיני-
סדרה ,שהפכה מאוחר יותר גם לספר ,עומדת,
לראשונה אצל הפנר ,דמות ראשית מזרחית
דומיננטית ,פעלתנית וקשוחה בשם ראשל בילו
(בגילומה של תיקי דיין) ,דמות הנבדלת מאוד
מהדמויות השבריריות מסרטיו הקודמים של
הפנר .גם מבחינה אסתטית מתאפיינת הסדרה
בסגנון קולח וחיוני ,ובעלילה שעל אף פגמיה
המסוימים מצליחה לשעוט קדימה ללא עצירה.
כך ,באופן כמעט סמלי ,הופכת יצירתו האחרונה
עד כה של הפנר לאפילוג מרתק של גוף היצירה
שלו ,ואולי אף לפתח של התחלה חדשה.
* מרט פרחומובסקי נמנה עם צוות העורכים
של "אברהם הפנר  -ספר התסריטים".
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סרטים מפה
שקורים שם
 -מאיר שניצר -

> על אשכנזיות ,דור שדועך
ועוד בסרטיו של אברהם הפנר <

> ישי שחר וליאור ייני ב"לאן נעלם דניאל וקס"

קורה שגם עניין זוטר יחסית כמו עיצוב כותרות הפתיחה הוא שממקם את כיוון היצירה .הנה למשל סרטיו הארוכים של
אברהם הפנר — כל הארבעה — שמציגים לראווה מכנה משותף חד וברור ,גם אם בהיבט היצירתי הרחב יותר מדובר בעניין
שולי למדי .אצל הפנר אלה הן אותיות סת"ם ,שמהן מעוצבים הכותרות והקרדיטים השונים של הסרטים כולם .בהתחשב
בעובדה ששני עשורים מפרידים בין הפקת הסרט הראשון שלו לבין סרטו הרביעי ,מובן שיש פה כוונת מכוון ,שנאחזה
גֹופן (פונט) מיושן להכעיס בכתב העברי ,שבו מודפסים סידורי
ברעיון הזה ולא הרפתה .אות סת"ם ,למי שתוהה ,היא אותו ָ
התפילה ,התפילין והמזוזות ,גופן המדיף ריח של עבר אבוד ,חדר לא מאוורר או סתם עובש ,גופן שפניו אל מה שהיה פעם,
ושוב לא יחזור עוד .הנה דוגמה לגרפיקה שקובעת את ההוויה.
גם אם המציאות שבה פועלים סרטי הפנר היא עכשווית ,הרי שהוויה שלהם תמיד כלואה במחוז-עבר שלא בא על תיקונו.
"לאן נעלם דניאל וקס?"" ,דודה קלרה"" ,פרשת וינשל" ו"אהבתה האחרונה של לורה אדלר" הם סרטים שמתרחשים פה,
אבל קורים שם; סרטים שחוקי הפיסיקה המקובלת אינם פועלים על עלילותיהם .זאת ,משום שההתקדמות שלהם במימד
הזמן הנוכחי נמדדת על פי מידת השפעתה על מה שכבר קרה בעבר ,ולא על פי השלכותיה על הצפוי בעתיד הקרוב .כאילו
אמרנו זינוק ברוורס.
בסרט הבכורה שלו" ,לאן נעלם דניאל וקס?" ( ,)1972מציב הפנר במרכז הסיפור שני גברים כבני  ,40חברים עוד מימי
הגימנסיה .השניים רודפים אחר רוח הרפאים של עברם — וקס השנון ,בן כיתתם הכריזמטי ,שנעלם מן האופק ,ונטל עימו
את חלומות הנעורים שלהם .בסרטו השני" ,דודה קלרה" ( ,)1977עסוקות  3אחיות קשישות למדי ,המנהלות יחד סלון

 > .09כתב עת לענייני קולנוע בהוצאת סינמטק תל–אביב > נובמבר-דצמבר #179 > 2012

לשמלות כלה ,בהכנות לחתונתה של צעירה,
בתה של אחת האחיות ,ובתוך כך נפרסת על
הבד מקבילית כוחות משפחתית ששורשיה
נטועים בפולין של טרם פרוץ מלחמת העולם.
סבוכה יותר היא עלילת "פרשת וינשל" (,)1979
המדלגת בין תל אביב מודרנית ועצבנית לבין
חיפה של ימי המנדט .תחקיר של עיתונאית
מזמן הווה על אודות רצח פוליטי שאירע בעבר
משחרר רוחות מלחמה — בין-דוריות ,בין-
אידיאולוגיות ,בין המינים — מהבקבוק שבו הן
היו כלואות במשך עשרות שנים .הסיפור של
סרטו הרביעי של הפנר" ,אהבתה האחרונה של
לורה אדלר" ( ,)1990ממגנט אליו את עיקרי
שלושת הסרטים האחרים ,וכמו פורס על כולם
מבט היסטורי מפייס ,שאינו אלא קינה על
מותם של העולמות כולם — של העבר ,וגם
ההווה ,ובוודאי העתיד.
עלילת "לורה אדלר" עוסקת בהסתלקותה
של כוכבת תיאטרון יידיש מהעולם ,ובמקביל
משקיפה גם על הסתלקותם של הערכים
הציוניים שכוננו את המדינה אשר בה מצאו
מיפלט אותם מתים-חיים ניצולי שואה ודוברי
יידיש ,שעברם עלה בלהבות ,ההווה שלהם
מתרפק על העבר המוחמץ ,ועתיד כמובן שלא
נשקף להם .הם ההתגלמות האנושית של אותו
גֹופן אותיות סת"ם ,שחלף מן העולם.
ָ
הפנר ,יליד חיפה ( ,)1935עשה את שירותו
הצבאי בלהקת הנח"ל לצידם של אורי זוהר,
עליזה קאשי ,נחמה הנדל ,שושיק שני ,עדי
עציון ,גבי עמרני ונוספים .לאחר לימודים
באוניברסיטה העברית ,בסורבון ובניו יורק,
ועבודה עם במאי קולנוע בצרפת ,שב לארץ
באמצע שנות ה 60-של המאה הקודמת ,הופיע
פה ושם בסרטים ("חור בלבנה"" ,המטרה
טיראן") ,חיבר תסריטים ,ובשנת  1968יצר את
סרטו הקצר הראשון" ,לאט יותר" ,על פי סיפור
של סימון דה בובואר .עם השנים התפרסם גם
כסופר ("המחברות של יוחנן שלאכט"" ,כולל
הכל"" ,ספר המפורש" ורבים נוספים) ,וכגורו
של סטודנטים לקולנוע באוניברסיטת תל
אביב.
החודש רואה אור "אברהם הפנר :ספר
התסריטים" (בהוצאת "כתר") ,שכשמו כן
הוא — מורכב מתסריטיו של הפנר .זו בהחלט
הזדמנות נוחה לבחון את יסודות יצירתו
הפילמאית ,שאפשר גם להגדיר אותה כסוג של
אוטוביוגרפיה מצולמת .נכון ,לא מדובר פה
ביומנים ישירים בנוסח סרטי התעודה האישיים

של דוד פרלוב המנוח ,וגם לא בסוג של וידוי
רטרוספקטיבי מצולם .הקורפוס הקולנועי של
הפנר הוא יותר בבחינת ביוגרפיה של תקופה,
השזורה שתי וערב ברכיבים שנלקחו מחייו
ומחוויותיו של היוצר ,שאותם הירבה לפזר על
פני ספריו המודפסים .אם זה לא היה נראה על
הנייר פומפוזי מדי ,ניתן היה לקבוע כי מדובר
כאן במהדורה מקומית של "בחיפוש אחר הזמן
האבוד" הפרוסטיאני.

נעלם דניאל וקס?" .בכינוס הנוסטלגי הזה
פוגש זיו/שפיץ (בגילום ליאור ייני) במיכה
ליפקין (ישי שחר) ,חברו לתעלולי הילדות
וכיום מנהל מחלקה כירורגית בבית חולים תל
אביבי .השניים נוכחים לדעת שאותו וקס זכור
לטוב מימי הילדות לא טרח להגיע למסיבה.
למה? — תוהה הסרט ,שבהמשך משיב על
תהייה זו בסדרה מנומקת של תשובות ,שעיקרן
מתמצה בקביעה כי העולם הישן מת ,ואין טעם

> ריטה זוהר ורפי תבור ב"אהבתה האחרונה של לורה אדלר"

כמו מרסל פרוסט ,גם הפנר מנופף בעוגיית
מדלן ,שכל נגיסה בה מחזירה את ריחו ואת
טעמו של העבר שאבד ,על מיגוון הניואנסים
התרבותיים ,האישיים ,הפוליטיים ואפילו
הדידקטיים .הפנר הולך בגדול ,ואינו מסתפק
בעוגיית תה רגילה .אצלו המדלן היא חיפה
כולה ,שאליה שבים עוד ועוד כל גיבורי סרטיו.
דומה כי ללא נוכחותה של חיפה — מקור קינונו
וחוויותיו המעצבות של היוצר — בתוך סיפוריו,
אי-אפשר היה להניע את גרעין העלילות,
כלומר ,את החיפוש אחר העבר האבוד.
הזמר בני זיו (מקודם שפיץ) ,שחי בניו יורק,
מגיע לביקור מולדת ,ומייד שם פעמיו אל
עבר חיפה ,לפגישת עם בני המחזור שלו בבית
הספר הריאלי .זוהי שריקת הפתיחה ל"לאן

להתעמת מחדש עם מה שנמחק כבר על-ידי
חוקי הברירה הטבעית :מוות ,מחלות ,שינוי
הרכב האוכלוסייה ,הסתלקות האהבה ,ובעיקר
קבורתן של הנבואות האוטופיות.
"דניאל וקס" ,שהופק במקביל לסרטו של
אורי זוהר "מציצים" ,עוסק באותו הנושא שבו
מרוכז גם עמיתו של הפנר ללהקת הנח"ל,
ושותפו לרגע קט בעשיית "חור בלבנה" :מות
הצבר — המצע עליו הוקמה המדינה הציונית
— במהדורתו הראשונית ,האידילית ,וכניעת
הנעורים לקרחת הזעיר-בורגנית .לא פעם
הסביר הפנר ,כי הדמות של זיו/שפיץ מבוססת
על חברותו ההדוקה ,מגיל ילדות ,עם הזמר
מנחם לייזרוביץ' ,שמוכר יותר כרן אלירן.
ב"דניאל וקס" פוקד הזמר מספר פעמים את
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הבית ברחוב יל"ג מספר  4בחיפה ,שאינו אלא
בית ילדותו של הפנר עצמו ,ומשמש כמקור
הזיכרון המרכזי באפוס הרחב שלו" ,כולל
הכל" (שפורסם ב 1987-בהוצאת "כתר").
למרבה ההפתעה ,חיפה ,ולא פולין ,היא
הכוח המאחד את שלוש האחיות ,קלרה ,רוז'ה
ולאה'לה (חנה מרון ,עדנה פלידל ,רות סגל,
בהתאמה) ,גיבורות "דודה קלרה" .באופן טבעי
אמורה הייתה פולין ,משם התגלגלו האחיות
לחופי פלשתינה בשלהי שנות ה 30-של המאה
ה ,20-להיות האבן השואבת שמייצגת את
האחדות הבלתי-ניתנת להפרדה ביניהן .אלא
שדווקא חיפה ,העיר שבה התנחלו השלוש מייד
עם בואן לארץ ישראל ,היא שקיבלה על עצמה
את התפקיד הזה .הסיבה :מאיר ,כלומר אחיהן
הבכור של השלוש והאלוהים הפרטי שלהן,
שפתח בעיר הנמל את חנות הטריקוטאז' שלו
לממכר פיצ'עבקעס וריצ'רצ'ים .מאוחר יותר,
לאחר הכרזת העצמאות ב ,1948-ארז מאיר
(שמואל רודנסקי) את חפציו ועקר ללונדון,
שגם בה הוא סוחר בסידקית לחייטים .עקירתו
מחיפה הותירה ריק ענק בחייהן של אחיותיו,
שהעדיפו לעבור לתל אביב ולפתוח בה סלון
כלות ,תוך טיפוח טקסי פולחן וגעגועים לחיים
האבודים בחברת מאיר החיפאי .ועד שהאח
המיתולוגי לא יגיע לביקור מולדת ,לא תזכה
המשפחה לאופקיה המחודשים .מובן שגם
בסרט זה שילב הפנר את חוויותיו הפרטיות,
כפי שנחשפו בספריו "המחברות של יוחנן
שלאכט"" ,כולל הכל" או "ספר המפורש".
גן העדן היה נטוע בחיפה ,אולי לא בכל עיר
הכרמל ,אך בוודאי בווילה היפה שעל חוף הים,
שם השתכן לו לורד ארתור וינשל ,ומשם הוא
ניהל את סלון הוויכוחים שלו ,ושם אף מצא
את מותו החידתי בשנת " .1936פרשת וינשל",
סרטו השלישי של הפנרְ ,מ ַפ ֵּתח למספר רב
של כיוונים  -פוליטיים ,מלודרמטיים ,בלשיים
 את הסיטואציה הראשונית לגבי מותו שלנביא ההומניזם הציוני ,שידע לקרב אליו גם
את המפא"יניקים וגם את הרביזיוניסטים,
ואפילו את הקומוניסטים .המוות האלים של אז
מתחנן לתיקון דתי ,שאותו אמורים לבצע הן
העדים האחרונים לדרמת העבר ,והן הצאצאים
העכשוויים שלהם .בלי תיקון זה ,אין פיוס
ואין תקנה לעתיד .מה הפלא אם כך ,שגיבורת
הסרט ,העיתונאית החוקרת אילנה (טל נתיב),
מוצאת עצמה בסצינה הפותחת עם תוצאות
שליליות לבדיקת פוריותה ,שהרי הנבירה

בעבר עדיין לא החלה ,ובסצינה החותמת ,עם
סיום התחקיר העיתונאי ,היא אוחזת במסמך
רפואי הפוך לגמרי .התיקון נעשה ,המעגל
נסגר ,ואפשר לתת אור ירוק אפילו לאפשרות
של חיים חדשים.
קסמיו של סרט זה ,המציג גלריה ססגונית
של גולים ומהגרים ,נעלמו כמעט לגמרי
מהתודעה הפילמאית בארץ .זאת ,כתוצאה
מסכסוך מכוער בין הפנר למפיקי הסרט ,אשר
חיבלו במתכוון בתוצאה האמנותית שעליה
חתם הבמאי ,ואותה דחו המפיקים .יש לקוות

> דב פייגין ב"פרשת וינשל"

שהרטרוספקטיבה לסרטי הפנר בסינמטקים,
אשר אמורה ללוות את הוצאתו לאור של
ספר התסריטים ,תחשוף מחדש את יופיו של
"פרשת וינשל".
ואם בחיפה אבד גן העדן ללורד וינשל ולחבר
מרעיו ,הרי שלורה אדלר בהחלט מצאה אותו
ממתין לה שם באיזור הנמל" .אהבתה האחרונה
של לורה אדלר" עוסק בגסיסה ובמוות של
אשה ,תיאטרון ,שפה ,תרבות ומדינה .במרכזו
השחקנית לורה אדלר (ריטה זוהר) ,כוכבת
של תיאטרון בשפת היידיש ,שמחלת הסרטן
מאכלת את גופה .ביום הולדתה ,ברגע האחרון
לפני התפוררות הגוף ,נקלעת להקת התיאטרון
הנודדת לבר בנמל חיפה ,ומבעד לאדי
האלכוהול של בדרני הדור של ניצולי השואה
בוקעת קרן אחרונה של תקווה .לורה מוצאת

דווקא שם את הגבר האחרון בחייה ,עימו היא
תעביר לילה של היזכרות בנעורי הגוף .היה
שווה לה ,ללורה אדלר ,לסבול את חברתם
המציקה לעיתים של עמיתיה ללהקה ,ולו רק
כדי להיקלע למסיבה שהם הכינו עבורה בבר
החיפאי הזה .שהרי שם ,לגמרי באקראי ,היא
תטעם פעם נוספת ואחרונה מעוגיית המדלן
הקרויה אהבה.
חיפה היא גן העדן ,וכל היתר גיהנום:
התאבדויות ,מחלות ,מוות ,לוויות ,מצב של
גסיסה בכל אתר בארץ המקוללת הזו .טיפוס
טווסי כמו שפיץ/זיו ,עם כיסים מפוצצים
בכסף אמריקאי ועם אשה אוסטרלית דקיקה
ויפה ,נקלע דווקא בתל אביב ,דווקא במיטה
קינג סייז בסוויטה במלון "הילטון" ,למצוקה
באזור בית החזה .לא ,לא אובדנו של דניאל
וקס המיתי גורם לו כאבים בליבו ,הוא מסביר
לחברו מנוער הדוקטור ליפקין ,אלא המתח
המתמיד שמשדר הרחוב הישראלי" .פעם
נהגתי לומר לאמריקאים כי בעברית אין בכלל
לס ְט ֶרס .היום אני רואה שהאנשים הולכים
מלה ְ
ברחוב אכולים".
וזה עוד כלום לעומת הסצינה הפותחת את
"דודה קלרה" ,שבה מבשר רופא פנימאי
מבית החולים "השרון" כי החולה יאקוב,
בעלה של אחת האחיות ,ימות תוך שנה ,אולי
אפילו פחות .על אובססיית המוות של הפנר
משלמת בחייה ילדה בת שנתיים ,ציונה שמה,
שננטשה על-ידי אמה ונפטרה בחיק הוריה
המאמצים .ציונה מתה ,ולורד וינשל נרצח .ומת
גם עורך הדין זכאי (שמעון פינקל) ,שבעלילת
"פרשת וינשל" מגלם את הפרקליט האגדי
של מפא"י ההיסטורית ,וגם מוניה כוגן ,שבו
חושדים כי הרג את וינשל ,כבר הוצא להורג
על-ידי הבולשביקים ,וגם אבא שלו מת לפתע
במהלך הסרט .רק ידידיה כוגן ,אח של מוניה
הקומוניסט ,מתהלך מלא מרץ בתל אביב
העכשווית .טוב ,לגמרי ברור למה :הוא עומד
בראש ארגון שורדי מחנה המוות ברגן-בלזן,
ומחויב להפיץ ולהנציח את דבר המומתים
הרבים.
וכך הגענו עד לטקסט המורבידי של "לורה
אדלר" ,המתרחש כולו בממלכת המוות" .הם
מתים .כל האנשים שם מתים .כולם מתו .איש
לא נותר" ,פוסקת לורה באוזניה של במאית
אמריקאית שמנסה להקים לחיים פילמאיים
את העיירה היהודית השרופה .לורה היא
שחקנית תיאטרון המדבר ,מרקד ומזמר ביידיש
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— שפתם של המומתים .להקת התיאטרון
הזאת מופיעה ברחבי הארץ בפני קשישים
וישישים ממוצא אשכנזי — כולם ,כמובן,
דוברי יידיש שכבר ראו מקרוב את המוות
באירופה של שנות ה ,40-ומאז מתהלכים על
פני האדמה בזמן שאול בלבד ,זומבים מתים-
חיים ,קורבנות לזכרונותיהם האישיים .ולא
רק זאת .לורה עצמה ,המלכה-האם של קהילת
השורדים בערבון מאוד מוגבל ,מתבשרת
בחלקו הראשון של הסרט כי הסרטן זולל
אותה מבפנים ,וכי האופקים הפרטיים שלה

כעלילה מקבילה לחיפושים אחר המפתח
לפיתוח לפרשת הרצח העתיק ,ובזומבילנד,
כלומר בישראל של "לורה אדלר" ,קשה לאתר
על הבד מישהו שגילו נופל מ 50-שנה.
ואגב כך :כבר בסרטים הקצרים" ,לאט יותר"
( )1968ו"סיאנס" ( ,)1969שהפנר כתב וביים
קודם לכניסתו בעול הסרטים העלילתיים
הארוכים ,התבלטה המשיכה שלו אל אלה
המהלכים על פי תהום תחתיות" .לאט יותר"
הוא על אודות עוד יום אפור-שחור בחיי זוג
פנסיונרים בא בימים ,שאיבד את יכולת

> הפנר מביים את חנה מרון ועדנה פלידל ב"דודה קלרה"

צבועים בגוני שחור עמוק .בין מחלה למוות
מפזר הפנר גם אישפוזים בבתי חולים ,טקסי
אזכרה ,גילויי מצבות ,איזכורים להתאבדויות
שהיו ,וגם כאלה שלא צלחו ,וכן הפלות שהן
מטיבן סוג של מוות "מוקטן" .באופן כללי ניתן
לומר שאין נוכחות של ילדים ,של דור המשך,
בסרטי הפנר .ב"דניאל וקס" נראית אמנם
אחת הדמויות ,סילביה שמה (עליזה רוזן),
כשכרסה בין שיניה ,אך זאת בסמוך לידיעה
המפתיעה את גיבור הסרט כי ההתאבדות
שלה כשלה .ב"דודה קלרה" מבכים הכל את
ההפלה שעברה אחת האחיות ,שנותרה עקרה
בעקבות טראומה זו ,ובתוך כך מטפחים הריון
מדומה של זיוה'לה (יעל פרל) ,המגלמת את
דמות הכלה בסרט .ב"פרשת וינשל" משמשים
טיפולי הפוריות שעוברת אילנה העיתונאית

הדיבור ההדדית ,ואילו "סיאנס" נועז להציץ
אל מעבר לווילון המפריד בין החיים למתים,
תוך תיאורה של התכנסות ספיריטואליסטית
להעלאה באוב של נפשות מתות.
הגיהנומיות ההפנרית איננה רק מצב צבירה,
היא גם מושג גיאוגרפי ברור ,מדינת ישראל
קוראים לזה ,שכל המקדים להימלט משם
— שפיץ/זיו ב"דניאל וקס" ,או האח מאיר
מ"דודה קלרה" ,או אלכס (עודד קוטלר),
בעלה של אילנה ,גיבורת "פרשת וינשל" -
רק מיטיב עם סיכויי ההישרדות האישית שלו.
הטינה האינסטינקטיבית שחש התסריטאי
הפנר למארז הטיעונים הציוני מלווה את
סרטיו הארוכים כולם ,ממש כשם שיצירות
אלה מהוות סוג של תיבת תהודה רגישה,
הקולטת גלי הדף מאוחרים משנות ה,40-

המקנים לשואה מימד של נוכח-נסתר בסרטים
הללו .מצב של תלישּות ,פליטּות ,או קיום
בתוך חלומות מסויטים הם בבחינת הוראות
הפעלה של היצרן לכל פרט אנושי המרכיב את
קומדיות העמדת-הפנים-הציונית של הפנר.
מהבחינה הזו יש לראות ב"מה קרה?" ,דרמה
קצרה של הפנר משנת  ,1988את שיא המגמה
הפוליטית שלו .סרט זה מורכב משני חלקים
נפרדים .בחלק הפותח מציגה ניצולת שואה
(בגילומה של עליזה רוזן) את השקפת עולמה
הנגזרת משנות ילדותה באירופה תחת השלטון
הנאצי ,ומהקיום העכשווי שלה בישראל תחת
הכיבוש .מדובר במונולוג בן  12דקות ,שנחתם
בקביעה הנחרצת" :זה הסוף של ישראל והעולם
הערבי .כולם ימותו .יותר מהר אם נחזיר את
השטחים ,ויותר לאט אם לא נחזיר" .בחלקו
השני של הסרט מצטרפת הדוברת אל דמות
מיוסרת נוספת ,רופא (אילן דר) ,אשר לילותיו
המסויטים מורכבים בעיקר מרצפי חלומות
שבהם הוא רואה פעולות עונשין שבנו החייל
מבצע בשטחים הכבושים .ולפתע פתאום צץ
החייל הבן מול מכונית אביו ,השואל אותו
בקול חרד" :מה קרה?" ,והבן משיב" :אני
הרגתי מישהי היום .הבוקר אני הרגתי אשה".
ברוכים הבאים לגיהנום.
בנעוריו ,באמצע שנות ה 50-של המאה
הקודמת ,כחייל ששירת בלהקת הנח"ל ,שימש
הפנר כשופר תעמולה פוליטית לליבוי יצרים
לאומניים-דתיים ,שבאו למשל לידי ביטוי
דוחה בשיר "מול הר סיני" ,שמילותיו כללו
משפטים כמו "הו שלהבת יה — עיני הנערים/
הו שלהבת יה — ברעום המנועים /עוד יסופר
על זה היום אחי /בשוב העם אל מעמד סיני",
המנון כנסייתי במקצת ,שבא להלל את
הצטרפות ממשל בן-גוריון לממשלות בריטניה
וצרפת ,שקשרו אז קשר אימפריאליסטי
אחרון לקיים את הקולוניאליזם הקורס שלהן.
פוליטיקה ישירה ,אלא מה.
הפנר תמיד הכחיש ,ועדיין מכחיש ,את העובדה
שהוא במאי פוליטי .אך מה לעשות ,שלנוכח
הרזומה שלו עולה בבירור כי הוא המחודד
שבקולנוענים הפוליטיים בישראל ,ויכולים
לבוא על העדות גם התסריטים "כולם ימותו"
ו"מסע באירופה" ,שאמנם לא הופקו מעולם,
אך הם נכללים באפוס "כולל הכל" .התסריט
במ ַפגֵ ע פלסטיני ,המניח פצצה
הראשון עוסק ְ
בקולנוע "פריז" (המנוח) בתל אביב ,דווקא
כאשר מוצג שם סרטו של יצחק צפל ישורון,
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"נועה בת  ,"17המתמודד עם השבר בשמאל
הישראלי .התסריט האחר עוקב אחר מערכת
יחסים מסוכסכת ,המתנהלת על פני אירופה
כולה ,בין אב שעקר מישראל לבין בנו על-
סף-גיוס ,שמהסס האם עליו ללכת בדרכי אבא.
ואם זה לא פוליטי ,אז מה ניתן לומר על "מה
קרה?" ,המשווה בין צבא כובש (וורמאכט)
לצבא כובש (צה"ל) ,שהיווה את התגובה
הקולנועית הראשונה בישראל לאירועי
האינתיפאדה הראשונה? מה ,גם זה לא אקט
פוליטי? וגם לא הקבר של התינוקת הדחויה
ששמה היה ,מכל השמות שבתבל ,דווקא
ציונה?
לעולם הפוליטיקה אצל הפנר אינה ישירה,
אפילו לא ב"מה קרה?" הבוטה .המימד
העקרוני הזה בא אצלו לידי ביטוי בפסימיות
העזה שהוא מספיג בסרטיו ,ובשימוש המושכל
שלו בהיסטוריה האירופית של המאה ה,20-
כפי שהיא באה לידי מיצוי — צבאי ,חברתי,
ובעיקר פסיכולוגי — דווקא באגן המזרחי של
הים התיכון .אצל הפנר כל גל נושא מזכרת,

מן הבית ,מן החוף ,ולפעמים גם מן העצים
יפי צמרת ,ומזהב שלכת בת-חלוף .הצורך
המתמיד של גיבוריו לחרוג מההווה שלהם אל
עברם כפי-שהיה-באמת — או ,למען האמת ,אל
העבר הנוסטלגי-מזויף שאימצו לעצמם — מכריח
לעיתים קרובות את היוצר ,את הפנר ,לבחור
בזווית הצצה אירונית ,צינית למדי ,ולתצפת
באמצעותה על הגיבורים שאותם הוא עצמו ברא.
ג'סטות פוסט-מודרניות אלה בולטות במיוחד
בספרים השונים שפירסם הפנר ,וגם ב"מה
קרה?" ,שבו הוא מתערב בקולו שלו ,ומשתדל,
כשהוא מסתתר מאחורי המצלמה ,לסתור את
דברי השחקנית שניצבת לפני המצלמה .אך אין זו
הבלחה אקראית של פוסט-מודרניזם ,משום שהוא
נטוע חזק גם בסרטים ה"מודרניסטיים" שלו —
"לאט יותר" הקצר ו"לאן נעלם דניאל וקס?".
עולמו של הפנר הוא עולם כל-אשכנזי .אין
כלל נוכחות של מזרחיים בסרטיו ,והיידיש היא
שפתן הטבעית לא רק של הדמויות המאכלסות
את עלילת "לורה אדלר" ,אלא גם ב"דודה
קלרה" וב"פרשת וינשל" .כשהפנר סוף סוף

מגלה את העולם שמעבר להרי החושך ,כלומר
את המזרחיים ,וזה קורה לו בסדרת הטלוויזיה
"ארץ קטנה ,איש גדול" ( ,)1998הוא עושה
זאת בענק" .אני פרענקית!!" צורחת תיקי
דיין ,המגלמת את התפקיד הראשי של חוקרת
משטרה המתקשה למצוא את זהותו המדויקת
של קורבן פיגוע פלסטיני באוטובוס בירושלים.
"אני פרענקית" ,היא קוראת בקול ,ומפרטת
בהמשך באוזניו של שוטר בריטי הנמצא לצידה
את פירוש המושג הזה ,ובאיזו ארץ בדיוק
(סוריה) היא עצמה נולדה.
ובכן ,הפרענקית הזו ,בילו שמה — בדיוק
כשמה של התנועה ממזרח אירופה ,שחוללה
את העלייה הראשונה של הציונות ,והקימה את
המושבות ראשון לציון וזכרון יעקב — הגיעה
בדיוק בזמן הנכון להפנר .רגע אחרי שהוא
קבר סופית את ישראל הראשונה ,השליטה,
הכל כך הלבנה ודוברת היידיש .סצינות הסיום
של "לורה אדלר" ,סרט הקולנוע האחרון
שלו ,מתארות את רגעי מותה של מלכת הדור
שהושמד ,שנופחת את נשמתה בסיומה של עוד

> דוד גורפינקל מצלם את "דודה קלרה"
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> ריטה זוהר (מימין) ב"אהבתה האחרונה של לורה אדלר" (התמונה באדיבות סינמטק ירושלים)

הצגה מול קהל אשכנזי ההולך ומתקמט .אירוע
פרטי (?) מעציב זה מתחולל במוצאי שבת,
 19בנובמבר  ,1977במקביל לאירוע לאומי (?)
משמח ,שבמהלכו נוחת בשדה התעופה בלוד
נשיא מצרים ,אנואר סאדאת ,עם בשורת
השלום האזורי שלו.
וכך קורה שסרט על אודות גסיסתה של שפת
היהודים במזרח אירופה הופך לאלגיה על
הסתלקות הסדר הישן ,שאופיין בשלטונה
המאזֵ ן של מפא"י ההיסטורית ,אשר ידעה
לקדם את השליטה האשכנזית במדינה ,תוך
פיזור מבוקר של חרוזים וממתקים לאותם
עסקנים מזרחיים ששיתפו פעולה עם מפלגת
השלטון הזו .השחקנית לורה אדלר מציינת
את בכורת המחזה האחרון בהשתתפותה דווקא
בלילה שבו יצחק רבין ,מנהיג המערך ,התפטר
לראשונה מראשות הממשלה ,ובכך הוביל את
ישראל למערכת הבחירות שהעלתה לשלטון
את הליכוד הצבוע בצבעי עדות המזרח .מותה
של לורה ,במהלך ביצועו של אותו המחזה על
הבמה ,מתחולל ביממה שבה מתבסס סופית
שלטונם של מנחם בגין וחוג אוהדיו המזרחיים,

ביסוס הנובע מההכרה בשלטון הזה שניתנת לו
על-ידי הראיס של השכנים הערביים.
במילים אחרות :תהליך הפקעת הבכורה
משלטון מפא"י הפסבדו-סוציאליסטית ,שהחל
ברצח הבדיוני לגמרי של הלורד ארתור וינשל
בשנת  ,1936מגיע לידי גמר  41שנים מאוחר
יותר ,במותה התיאטרלי של לורה אדלר,
הבדיונית לא פחות .בין לבין אירעו פה כבר
עניינים היסטוריים לא מבוטלים ,כמו שואת
יהודי אירופה ,מלחמת העצמאות ,כיבוש
השטחים הפלסטיניים ב 1967-ובמלחמת .1973
וגם דניאל וקס עזב את הארץ ,וחזר אליה,
וכך גם מאיר של דודה קלרה ,ונרשמה גם
שֹופ ָר ּה של מפא"י
דעיכתו של העיתון "דבר"ָ ,
ומקום התחוללותו של התחקיר העיתונאי על
אודות פרשת רצח וינשל .ובכלל ,האוכלוסייה
הקשישה והחולנית כל כך שינתה לגמרי פניה.
כעת היא מורכבת בעיקר מחיילים עם תת-
מקלע בידם ,היודעים בעיקר למלמל בטון
מתנצל את המנטרה" :אבא ,הבוקר הרגתי
אשה".
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מבן–הדוד מרסל
ועד לסאפוריה
 -עדנה פיינרו -

אבי מוגרבי רצה לעשות סרט על מפגש דמיוני בינו לבין סבו שחי
בדמשק .זה אמור היה לקרות בשנת  ,1920והשאלה הייתה ,איך ידברו
השניים ביניהם .הסב מדבר ערבית ,הנכד עברית .כדי לפתור את בעיית
התקשורת בסרט פנה הנכד ,כלומר אבי מוגרבי ,לידידו זה שנים שהוא
גם המורה שלו לערבית ,עלי אל-אזהרי ,וביקש להתכונן יחד איתו
לקראת השיחה ההזויה בשפה הערבית שרצה לנהל בסרט" .פעם נכנסתי
לגן" הוא למעשה סיפור ההכנות לקראת הסרט שבינתיים לא נעשה ומי
יודע אם ייעשה .אבי מדבר עם עלי ומסביר לו את הפרויקט ,תוך כדי כך
הם מעלים מן האוב את תולדות המשפחות שלהם .לתוך התמונה נכנסים
גם בתו הקטנה של עלי ,יסמין ,צלם הסרט ,פיליפ בלאיש ,וגם סיפור
אהבה קורע לב שמוצג באמצעות תמונות שצולמו בביירות וקריאת
מכתבים יוצאי דופן ,בשפה הצרפתית ,אותם מפנה יהודייה לבנונית
לאהובה שעזב אותה .לקראת סוף הסרט יש גם טיול במכונית של אבי עד
לכפר ציפורי ,שהיה פעם סאפוריה הערבי ,שם נולד מורו ורבו לערבית,
עלי אל-אזהרי .עוד לפני בכורת הסרט בסינמטק תל אביב הוא הוזמן
להשתתף בפסטיבל הסרטים ברומא ,שם גם נערך הריאיון הבא.

> ריאיון עם אבי מוגרבי
על "פעם נכנסתי לגן" <

> נתחיל מהשאלה הבסיסית :מה אימפרוביזציה בסרט הזה ומה לא ,כי
הכל כה ממשי ,כמו אולתר רגע לפני שצולם.
שום דבר לא נכתב .אני בעצם רציתי לעשות דבר אחר לגמרי — לעשות
סרט שמשחזר איזה סיפור של בן–דוד של אבא שלי ,שהיה אדם קצת
מוזר ולא הבין את הקונספט הזה של גבולות .כשהוקמה מדינת ישראל
הוא נעלם לביירות ,אחר כך הופיע בתל אביב והתגייס לצבא ,היה לו
רע שם והוא נעלם מהצבא ,חזר לביירות ,הצבא הלבנוני תפס אותו
בגבול ,והמשפחה ,שהייתה מאוד עשירה ,נאלצה לשלם הרבה שוחד
כדי שישחררו אותו .הוא חזר לחיים כאילו לא קרה כלום .בשנות ה,60-
כשהיה כבר נשוי ואב לילדה ,הייתה לו בעיה כלכלית ,הוא נעלם שוב
מביירות ,חזר לתל אביב ,נשאר בטרנזיט כמה שעות בלבד ,ושוב חזר
לביירות ,אך השאיר כאן את אשתו ,ואז שוב חזר לתל אביב ונעצר ,כי
כאן חשבו שהוא עריק ,ואולי אפילו מרגל שחטף רגליים קרות כשהיה
בטרנזיט ,ולכן נמלט על נפשו .משהו בדמות הזאת ,שלא קיבלה עליה
את החוקים של המזרח התיכון החדש דאז ,כבש אותי .חשבתי שאולי
אנסה לשחזר כמה אפיזודות מחיי בן המשפחה הזה ,ששמו היה מרסל.

> אבי מוגרבי ועלי אל-אזהרי ב"פעם נכנסתי לגן"

 > .15כתב עת לענייני קולנוע בהוצאת סינמטק תל–אביב > נובמבר-דצמבר #179 > 2012

פניתי לעלי ,שהוא המורה שלי לערבית ,כדי שנכתוב ביחד את התסריט.
אני מכיר את עלי מצוין ,ויודע שכל מלה מוציאה אצלו סיפור ושהוא
שחקן מתוסכל .התחלנו לצלם מהרגע שבו התחלנו בהכנות ,ומה
שקורה בסרט זה מה שקורה במציאות :אני מתחיל לספר לו את תולדות
המשפחה שלי מתוך כוונה להגיע אל בן–הדוד הזה ,מרסל ,ולא הגענו...
> וכשהתחלת לצלם ,חשבת שזה באמת יהיה הסרט הזה?
אני כבר מכיר את עצמי ,ה MAKING OF-נהפך לסרט .ואני מכיר גם
את עלי ,שמה שיוצא ממנו בפעם הראשונה לא יחזור על עצמו ולא
יכולתי לבקש ממנו שישחזר .אז התחלתי לצלם באופן שוטף .מראש
באנו למקום עם שתי מצלמות .הדבר היחידי שאמרתי לעלי בטלפון
היה' :שמע ,אני רוצה לעשות איתך סרט ,אני רוצה לבוא אליך ולהסביר
לך ,ואז כבר נצלם את זה ,ובכל רגע שתרצה ,אנחנו מפסיקים' .אלה היו
הכללים ,והכללים התפתחו ליותר מזה — הייתה לו שליטה מלאה על
ההופעה שלו ,וכך גם ליסמין .הם היו שותפים ,משמע שהיה להם מה
לומר בכל דבר.
> וידעת מראש שהוא ישחק בסרט?
חשבתי שהוא ישחק את בן–הדוד מרסל .והיה לי אותו חלום עם סבא שלי,
חשבתי שאולי הוא ישחק גם את סבא שלי .לא ידעתי ,והחלטתי שאני
נותן מקסימום חופש .לא רוצה שליטה יותר ,כמו בסרט הקודם ,שבו
הייתה לי שותפות עם נועם ענבר ( .)Z-32הפעם רציתי לעבוד בשיתוף
פעולה עם אחרים .זה מצא חן בעיני .גם הפעם נועם הוא שותף ,אם כי
בצורה מאחרת מכפי שעבדנו בסרט הקודם .עברנו אז תהליך של לימוד
שלא היה נחוץ כבר כעת ,ולכן יש לו גם קרדיט בתור תסריטאי .זאת
הייתה כתיבה אחרת ,במובן של דיאלוג .זה היה תהליך מאוד ספונטני.
> איך נולדה והתפתחה ההיכרות שלך עם עלי?
אנחנו היכרנו בהפגנות שמאל בסוף שנות ה .70-בתקופת האוניברסיטה
שלי ,כשהפוליטיקה שלי התחילה להתעצב ,התחלתי ללכת להפגנות.

> יסמין אל-אזהרי ב"פעם נכנסתי לגן"

היו שם אנשים יותר בהירים בהכרתם ובעלי יותר ניסיון ממני ,הכרתי
את מוחמד ברכה ,שלימד היסטוריה באותה תקופה .שם הכרתי לראשונה
ערבים בתור בני אדם ,חברים ,ועלי הוא מוותיקי "מצפן" ,ויותר מזה,
הוא נולד ב — 1948-והספיק לחיות בסאפוריה עד  ,1949עד שגירשו
אותם .עלי היום בן  ,64יותר מבוגר ממני ,המורה המיתולוגי של תל
אביב לערבית .הוא מלמד ב"חלונות" ,ולימד הרבה שנים במתנ"ס
הישראלי-ערבי ביפו ,והוא המורה לערבית של אוניברסיטת ניו יורק
בתל אביב ,כשבאים משם סטודנטים להשתלם בלימודי מזרח תיכון .אני
למדתי אצלו עם אשתי לשעבר ,תמר ,ועוד חבר ,עדי ,כשלישייה ,יחד עם
גדעון לוי ומיקי כצמן ,אבל הם פרשו ,ואנחנו התמדנו  7-6שנים .זה לא
אומר שאנחנו מדברים ערבית ,כי אין לנו פרקטיקה ,וזו הצרה.
> ואתה ידעת מהתחלה שתכניס את יסמין לתמונה — כי זה לוקח זמן עד
שקולטים שיסמין היא בתו של עלי ,חצי יהודייה וחצי ערבייה.
זה היה מכוון ,להכניס אותה לאט לאט .אפילו אד לחמן ,הצלם הידוע
שראה את הסרט בפסטיבל רומא ,זה עתה ,אמר לי שבתחילה חשב שזו
בתי ,ורק כשהתחילה לדבר ערבית קלט שזו הבת של עלי .ואז היא
מתחילה לדבר על הגזענות ,ואני אוהב שזה נחשף לאט לאט ולא היישר
בפרצוף ,הנה מגיעה יסמין ,יהודייה-ערבייה .זה לא נראה לי נכון.
> השיתוף של עלי ושל יסמין קצת גונב לך את ההצגה .זה לא מפריע לך?
כן ,אני יודע שיסמין גנבה לי את ההצגה ,ואני שמח מאוד על כך .למה
לי להכניס תמיד את האף האדום הגדול שלי לפריים .אני עובר שינויים.
כבר בסרט הקודם שלי" ,נקם אחת משתי עיני" ,היו קטעי יומנים וגם
מבט מבחוץ .וכאן אני לא המרכז ,יסמין היא הכוכבת האמיתית של
ההצגה .איזה כיף! יש האומרים ,שלא עושים סרטים עם ילדים ,כלבים
ופלסטינים .אז יסמין היא הילדה ,אני הכלב ,ועלי הוא הפלסטיני.
> תוך כדי צפייה בסרט יש הרגשה שהיא נעלמת פתאום במהלך הביקור
בסאפוריה.
היא לא נעלמת .בנסיעה הראשונה לסאפוריה היא הייתה איתנו ,והיה
שם רגע מאוד מרגש לצופים ,ובשבילה זה היה מאוד קשה ,כי היא גם
הש ֶלט המקומם שמוצב שם ,וגם נמנית עם אלה שהשלט מכוון
כתבה את ֶ
אליהם .היא חיה בין שני העולמות ,אבל היא גם נופלת בין שני הכסאות,
והיא לקחה את זה מאוד קשה ,שהיא גם הישראלית וגם הפלסטינית.
בפעם השנייה שנסענו לשם ,שבועיים אחרי כן ,שאלתי את עלי אם
יסמין רוצה לבוא .הוא אמר שלא בטוח שהיא אכן רוצה לבוא ,אז נסענו
בלעדיה.
> כי מבחינת הצופה בסרט ישנה כאילו רק נסיעה אחת.
כן ,מבחינת הבגדים ומזג האוויר זה אמנם נראה כך ,והיא נעלמת ,וגם
האח של עלי ,תמים ,אינו נמצא שם .זה לא מטריד אותי ,לא הייתי
רוצה להכניס לסרטים שלי משהו פורמליסטי כמו כותרת בנוסח "בפעם
השנייה" .אבל בסופו של דבר התוכן הוא מה שיוצר את זה .ישנה הנסיעה
בחזרה כשהם מדברים על מה יהיה בעוד עשר שנים .גם דיבור על הזמן
מעבר זמן מבחינתי .וזה נכון שהייתה מחשבה אם יסמין תהיה או
ָ
הוא
לא ,וכשעלי אמר שלקחה את הביקור כחוויה מאוד קשה ,החלטנו שהיא
לא תבוא איתנו בפעם השנייה.
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הש ֶלט"?
> מה פירוש "היא כתבה את ֶ
כוונתי מטאפורית ,כי היא גם ישראלית וגם פלסטינית ,היא בשני
התפקידים .אני בא לשם ורואה את השלט בעברית ,אני יודע מי כתב
אותו ,אבל אני לא מרגיש שהוא מופנה גם אלי .היא הרגישה שהיא
באה מהמקום של מי שכתב את השלט  -וגם נמצאת במקום של מי
שהשלט מיועד לו .היא חיה את זה יום יום! זה עסק מסובך .מצד שני,
בעיני זה גם המסובך ביותר לעתיד ,החיים המשותפים האמיתיים זה לא
מה שקוראים דו-קיום .היא חיה את שתי התרבויות של הארץ הזאת.
זה דבר נהדר ,אבל זה קשה .הנה ,אתמול יסמין ועלי טסו מתל אביב
לרומא כדי לבוא לפסטיבל .אנחנו טסנו בשעה מוקדמת יותר ,הם טסו
בצהריים .באים לשדה התעופה ,אמא ,אבא וילדה ,איש הביטחון מסתכל
בדרכונים ,ואומר לאבא ,רק לאבא ,תן לי עוד תעודה מזהה שלך .כאילו
בעצם אמר ,אני רוצה לוודא שהפספורט הזה לא מזויף .עלי התעקש
ולא הסכים ,והייתה שם דרמה עם דמעות ,כי יסמין נמצאת באמצע .עלי
אמר ,למה אתה רוצה רק ממני תעודה מזהה ,ומנירית (אמה של הילדה)
ומיסמין לא ,מעניין למה.
> אבי מוגרבי ועלי אל-אזהרי על חוף הים ב"פעם נכנסתי לגן"

> כשאתה עושה סרט כזה ,מה תפקידו של מפיק כמו סרז' לאלו?
לאלו הוא יותר משותף ,הוא חבר .תיאורטית הוא הצטרף מן הרגע
הראשון .לא משנה מתי הכסף יגיע .היה ברור לי שסרז' הוא שותף ונרצה
לגייס כסף מצרפת ,והפעם גם מצאנו שותף שווייצרי ,את סמיר ,שהוא
במאי ומפיק .זה סרט רביעי שאני עושה יחד עם סרז' — אנחנו נצטרך
לריב קשה כדי שלא נעשה את הסרט הבא ביחד ,ואין תוכנית כזאת.
> בוודאי שאלו ועוד ישאלו אותך על המכתבים המשולבים בסרט,
הכתובים בשפה מאוד ספרותית ,כאילו לקוחים מתוך ספר מופת .זה כתוב
כאילו זו שפת האם של הכותב.
אולי כן ,אבל ההשראה באה מספר דוקומנטרי של קובץ מכתבים של
מורים מאליאנס ,שלימדו עברית במדינות ערב .אפשר לומר שזה מה
שנשאר מן הדמות של בן–הדוד מרסל ,בתוספת ההשראה של המורים
שכותבים על החוויה של להיות מורים עבריים בארץ ערבית .ועוד
השראה שלישית ,סיפור האהבה שלי עם האהובה הלבנונית שרציתי
שישתקף במכתבים האלה .אם מותר לי לומר זאת ,המכתבים האלה
מרגשים גם אותי .בסרט הם מלווים צילומים שצולמו בביירות ,היום,
בסופר  .8חוץ מהמכתב השלישי ,שצולם בבית הכנסת הנטוש בבחמדון,
שאר המקומות הם בסביבה שהמשפחה שלי חיה בהם פעם .אני לא
דמיינתי מעולם שחומר שיצולם במדינה שאני לא יכול להגיע אליה,
יגיע לסרט שלי ואני ארגיש שזה כל כך חלק ממני.
> והקריינות הוקלטה בארץ או בפאריס? אפשר לומר שזו קריינות נדירה
של אשה בשלה שניסיון חיים נשמע מאחורי קולה.
אגיד לך בדיוק מה הסיפור :אנחנו הקלטנו את היאם עבאס .היא עשתה
עבודה נפלאה ,היא שחקנית מצוינת ,היא מלאת רגש ,וזה היה נהדר.
איכשהו חיפשתי בדיוק את הדבר הזה שאתם מדברים עליו ,את מה
שאני קורא  — WHISKY VOICEרציתי לשמוע בקול שלה את הוויסקי,
את הסיגריות ,ואת הכאב ואת הזיקנה .היאם נשמעה לי צעירה מדי.
היום ,בעותק הסופי ,יש שני פסי קול ,אחד של היאם עבאס ואחד של
עאישה טאידה ,שקראה את הטקסט בגירסה שאתם ראיתם .זו הייתה

החלטה של הרגע האחרון ,והחלטנו לאפשר לנו את הבחירה .אז הקרדיט
להיאם עבאס נשאר מתוך כבוד להיאם שעשתה עבורנו עבודה נפלאה
והייתה מודעת לדילמה הזאת ,והייתה מאוד נדיבה .ההחלטה להקליט
את הטקסט שוב לא באה משום שהיאם לא הייתה מספיק טובה ,אלא
מפני שהייתה צעירה מדי ,ואני חיפשתי את הכאב שבא ממקום אותנטי.
> זו שאלה מתבקשת ,כי כל הסרט נעשה בשפה מדוברת ,והנה לפתע
פתאום שפה פיוטית שבאה מעולם אחר.
לדעתי ,זו אכן ההצלחה של הסרט :הוא נועד לתת לך את ההרגשה שזה
דבר אמיתי שיכול להתרחש ,יכול להיות שהאשה שכתבה את זה קוראת
את זה ,יכול להיות שזה הסיפור שלה ,יכול להיות שזו גם האהובה שלי.
מבחינה זאת ,זה סיפור אמיתי.
> זה גם מה שניתן לחשוב וסביר להניח שכולם יחשבו!
בבקשה! אפשר לומר שהיו גם עיבודים של אנשים מסביבנו ,אבל את
התסריט כתבנו נועם ענבר ואני .ראו ,בהצעה המקורית של הסרט,
שעלי לעמוד במרכז ,עוד לא ידעתי בדיוק איך ומה יהיה.
ַ
כשכבר הבנתי
היו עוד מחשבות על בן–הדוד מרסל .יום אחד ,פתאום הבנתי שמעגל
החברים שלי התרחב והוא כולל לא מעט לבנונים .הנסיעות המרובות עם
הסרטים שלי איפשרו את המפגשים האלה ,כי הם לא יכולים להתקיים
בשום מקום אחר ,חוץ מאשר באירועים בינלאומיים .עבור החברים
האלה ,גם לבנונים וגם סורים ,זו סכנת נפשות ,כי אסור להם להיפגש
עם ישראלים .חלקם גם נחקרו על זה ,ושירותי הביטחון בביירות אמרו
לפחות לשני במאים שהם יודעים שנפגשו איתי .לפני  4שנים הייתי
בפסטיבל התיאטרון באביניון ,והייתה שם מסגרת על המזרח התיכון
שהוסיפו אליה גם סרטים .היו שם במאים לבנונים ,וגם עמוס גיתאי
שעשה שם את המופע שלו עם ז'אן מורו .זה לא בדיוק סוד ,ישנם
דוקומנטים בעניין .וכשאתה נפגש עם לבנונים ,בוודאי שאתה מספר:
אבא שלי ואמא שלי נולדו בביירות ,סבתא שלי נולדה בדמשק .זה גם
שוִ ויץ וזו גם הזדמנות לפתח שיחה.
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> יסמין אל-אזהרי ליד השלט בסאפוריה ב"פעם נכנסתי לגן"

המפגשים האלה הולידו מופע בשם "שיחות של אבי מוגרבי עם במאי
דמיוני" .זה היה מופע סופר-מרגש ,באנגלית ,עם קטעי וידאו ,וקטעי
סרטים .מי שהשתתף בזה היה אכרם זעתרי ,והוא עשה מעשה שאסור
לו על פי החוק ,אבל הוא נועז .היום אכרם זעתרי מצליח בכל העולם,
מככב בתערוכות ובמיצגים .עשינו את המופע הזה פעם בפאריס ,עם
קהל של  100איש ,שעיקרם היו לבנונים ופלסטינים ,והייתה התרגשות
רבה ,ענקית ,אין לך מושג איזו התרגשות זו הייתה .מעבר לכך שזה היה
מופע מוצלח ,זה היה רגע מכונן במעבר בין יחסים תת-קרקעיים בינינו
ליחסים גלויים .העובדה שאכרם סיכן את עצמו ,והחליט אפילו לפרסם
ספר שמתעד את המפגש הזה ,רק מעידה על כך שהוא גם אדם נפלא וגם
חבר יקר .הוא אחד המייסדים של קרן האימאג' הערבית ,התארגנות של
אמנים ,כי בעולם הערבי לא קיים איסוף של צילומים ארכיוניים באופן
מוסדי .לכן ,הוא וואליד ראד ,שחי בניו יורק ,ועוד כמה שותפים הקימו
את הקרן הזו.
הוא זה ששלח אותי להביא צילומים .הלכתי לאמא שלי ,ופתאום אני
מגלה את כל הצילומים שהייתי צריך לגלות כבר לפני הרבה שנים
ואותם אתם רואים בסרט :אבא עם סבא רבא עם התרבוש ,ואבא שלי
עם האקדח .הכל היה אצל אמא שלי ,ואני שואל אותה :מה זה? והיא
לא יודעת ,והיא אומרת ,מעולם לא היה לו אקדח .הוא באמת עבד
במשרד המשטרה והמיעוטים עד שנת  ,'50מייד אחרי קום המדינה ,כי
הרי לפני קום המדינה הוא הוגלה לאריתריאה עם אנשי אצ"ל ,וכשחזר,
זה לא היה מובן מאליו שמישהו מאנשי אצ"ל יתקבל לעבודה במשרד
ממשלתי ,לא כל שכן במשרד המשטרה .אבל ,כנראה בעקבות התערבות
של מישהו ממשפחת מוגרבי הוא היה בתפקיד הארכיבר של המשרד .כל
הפוזה הזו שלו ,עם האקדח ,זה היה כנראה במסגרת של העבודה שנתנו
לו להצטלם כך .לא שזה היה אי-פעם כלי העבודה שלו .כשראיתי את
התמונות אמרתי לעצמי' :היי היי ,זה לא האבא שאני מכיר' .לא שלא
היו לנו חילוקי דעות עמוקים .הוא מת צעיר מכדי לבדוק את ההתפתחות
ומכדי לגשר .היום ,כשאני עושה חשבון ,חייתי יותר שנים בלי אבא
שלי מאשר עם אבא שלי ,הוא מת כל כך צעיר .כשאכרם שלח אותי

להביא תמונות ,הסיפור של הסרט הלך והתבשל ,יחד עם הגילויים על
הבן–הדוד שלי ,שידעתי עליו חלקית אך לא ידעתי את הפרטים .אשתו
עדיין חיה בתל אביב .הלכתי לפגוש אותה ,ולאט לאט הדברים התחילו
לקבל צורה .כך ,מהמפגשים האלה נולד גם סיפור האהבה עם החברה
הלבנונית ,והנה ...הסרט.
> אפשר לקרוא לזה "מסמך פיוטי".
אני שמח מאוד שלא נתקעתי בשלבים של הזעם ושל הכעס.
> למרות שיהיו בוודאי גם אנשים שיקפצו בזעם כשישמעו על שלום וחיים
משותפים בין יהודים לערבים ,או על זכות השיבה.
יש בסרט גם ויתור על זכות השיבה ,בסצינה ,שהיא אגב ספונטנית
לחלוטין ,כשהקסטה של המצלמה נגמרת ועלי אומר" ,אני רוצה לחזור
לסאפוריה" .עלי מוכן לחזור על זה אחר כך שבמצלמה יש קסטה חדשה
וגם לצחוק על זה ,סוג של עמדת שיבה אחרת לגמרי מהדרך שהישראלים
רוצים לדמיין להם את השיבה.
> אבל הערבי נתפס בתודעת הישראלי הממוצע כאחד שלא מתפשר.
הבעיה היא שאין לנו קשר בלתי-אמצעי עם מה שנקרא "הערבי" .אנחנו
ניזונים ממה שהתקשורת מספרת לנו .ברגע שאתה נתקל בקשר בלתי-
אמצעי אתה שומע דברים באופן רך ,הרבה יותר מעוגל ,אנשים שהשיבה
מבחינתם היא מאוד חשובה ,אין רגע שהם יוותרו עליה ,אבל היא לאו
דווקא השיבה שהישראלים רוצים לדמיין אותה ,שבה מיליונים של
פלסטינים יתנפלו עליהם .עלי חולם שהוא מדמיין איזה כוח בלתי-נתפס
מוריד את הפליטים במסוקים ובונה להם אוהלים .זה לא שהם נכנסים
לבתים שהיו שלהם ,כמו בסיוט של הישראלים — שהערבים פושטים
על הרחובות ולוקחים חזרה את מה שנלקח מהם .זה חלום על חלום ,כי
מה שאנחנו יודעים עליהם בא בעיקר מהשמועות שמהן אנחנו ניזונים,
ולא מקשר ישיר של ממש .אם הסרט הזה הוא סרט של דיאלוג ,אז כבר
עשיתי משהו .אני שמח.
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בונד שהיה ואיננו
גיבור-על הולך ונעלם
 ירון שמיר -"בונד התעקש להזמין את לייטר לוויסקי הייג עם קרח ואז נתן בברמן
מבט בוחן .מרטיני יבש ,אמר .מנה אחת .בגביע שמפניה עמוק ...רק
רגע .שלוש מנות של ג'ין גורדון ,מנה של וודקה ,חצי מנה של קינה
לילה .נער אותן היטב היטב עד שתהיינה קרות כקרח ,ואז תוסיף פרוסה
גדולה ודקה של לימון .הבנת?" (איאן פלמינג" ,קזינו רויאל") 59 .שנים
לאחר לידתו הספרותית ב"קזינו רויאל" של איאן פלמינג ו 50-שנים
אחרי הופעתו הראשונה על המסך ב"ד"ר נו" ,בונד ,ג'יימס בונד ,כבר
לא שותה מרטיני.
הג'נטלמן המושלם עם רשיון להרוג ,הפלייבוי המושלם ,לא גר כאן יותר.
אחרי ששרד את כל הנבלים האפשריים ,הציל את העולם עשרות פעמים,
והפך את עצמו לאייקון קולנועי ותרבותי ,בונד נכנע לשינויים במאזן
הכוחות העולמי ולתקינות הפוליטית .הוכח שזכרי אלפא חדשים וצעירים
ממנו ,כמו איתן האנט ("משימה בלתי אפשרית") וג'ייסון בורן ("זהות
כפולה";  ,)The Bourne Legacyמצוידים טוב יותר מבונד להתמודדות
בעולם שאחרי המלחמה הקרה והפוליטיקה המיגדרית החדשה.
הניסיון לאתחל מחדש את הסדרה הארוכה והמצליחה ביותר בתולדות

> שון קונרי ושירלי איטון ב"גולדפינגר" (במאי :גאי המילטון)

> דמות הנבל ב"סקייפול"
מעוצבת כקריקטורה מושחתת
ומעּוותת .כבר הרבה זמן
לא הופיעה על המסך דמות
שביסודה מונחת המשוואה:
הומו הוא מפלצת <
הקולנוע ( 23סרטים!) עם "קזינו רויאל" ( )2006ובונד חדש בגילומו של
דניאל קרייג נראה מוצלח ומבטיח ,אבל שני הסרטים שנעשו בהמשך,
"קוואנטום של נחמה" ( ,)2008ובמיוחד "סקייפול" ,אינם מנבאים
טובות ל 007-של הוד מלכותה.
ה DNA-של בונד הישן והטוב מורכב מאבני הבניין הבאות :קור רוח
שלעולם אינו נסדק ,טעם טוב וחיבה לתענוגות ארציים ,בוז לכל מה
ומי שאינו בריטי ,ואון גברי בלתי-מוגבלThe thrills are chilling" .
 — "and the ladies are willingמכריז הטריילר לאחד מסרטיו של
בונד בשנות ה 60-של המאה הקודמת .ואכן ,עבור בונד נשים הן יעד
לכיבוש — קצר ,מהיר ואלגנטי .כל אפשרות אחרת היא מטרד מעצבן
שעלול להתפתח לסכנה קיומית .כך מגיב בונד כשהוא מתבשר ב"קזינו
רויאל" (הספר) על כך שהסוכנת ווספר לינד צורפה למשימה..." :ובנוסף
לכך העלוקה הזאת בדמות בחורה .הוא נאנח .נשים נועדו לשם בידור.
במשימות ,הן הפריעו וערפלו את הדברים עם סקס ורגשות פגועים וכל
המטען הרגשי שהסתובבו איתו .היה צריך לשמור עליהן ולדאוג להן.
כלבה ,אמר בונד ,וכשנזכר במינצים אמר שוב כלבה בקול רם יותר ויצא
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מהחדר" .וכך מתאר מתיס ,המפעיל של בונד,
את הסוכנת לינד" :מאוד מאוד יפה ...יש לה
שיער שחור ,עיניים כחולות ,ויופי של ...אה...
בליטות .מלפנים ומאחור ...היא מומחית
לאלחוט ולמרות שזה פחות מעניין מבחינה
מינית ,זה עושה אותה למתאימה במיוחד".
 007הוא כמובן גבר פוליגמי .הוא אינו יכול
ואינו רוצה להיענות לפנטזיה הזוגית שמציעה
המונוגמיה .וכך חותם איאן פלמינג את ה"איש
בעל אקדח הזהב" ,לאחר שבונד מקבל הצעת
נישואין..." :ובה בעת ידע ,בעמקי לבבו,
שאהבתה של מרי גודנייט ,או של כל אשה
אחרת ,לעולם לא תספיק לו .דומה הדבר להזמנת
חדר עם נוף ,לעיניו של ג'יימס בונד ,נוף שאינו
משתנה בהתמדה יאבד תמיד את קסמו".
האומניפוטנטיות ההטרוסקסואליות של
בונד בולטת עוד יותר אם משווים אותה
לאימפוטנטיות של גיבורי על אחרים:
"סופרמן" ,שגבריותו יכולה לבוא לידי ביטוי
רק בתחפושת המגוחכת; "ספיידרמן" ,נער
מתבגר שעדיין חולם על נשיקה ראשונה;
"באטמן" המתוסבך ,ו"קפטן אמריקה"
החנון שזקוק לשידרוג מעבדתי כדי להפוך
ל"גבר" .מובן שלא במקרה כולם גיבורים
אמריקאים ,ובונד הבריטי מזלזל באמריקה
וביכולותיה .בעלילותיו של בונד יוכנעו הנשים
האמריקאיות בעזרת קיסמו ויכולותיו המיניות
(פיצוי על האימפוטנטיות והשמרנות של
הגברים "שלהן") .סוכנות הק-ג-ב הקפואות
מינית יופשרו במגע יד ,ויעברו לעבוד עבור
המערב .כל שאר הנשים ,מכל הצבעים
והלאומים ,בין אם הופיעו לרגע כ"פאם
פאטאל" כדי לפגוע בבונד (ורבות יחוסלו על-
ידו בהמשך לאקט המיני) ,ובין אם כדי לעזור
לו ,או סתם כחלק מהנוף ומהטבע ,הפכו להיות
חלק ממיתולוגיית הכיבושים של .007
יחסי הציבור של כל אחד מהסרטים בסדרה לּוו
תמיד בדיווחים מפורטים על תהליך הליהוק
של "נערות בונד" ,ועל ה"תחרות" העזה בין
יפהפיות כל העולם בדרך לקבלת התפקיד
הנחשק .שון קונרי ,רוג'ר מור ,פירס ברוסנן
ודניאל קרייג הפכו עם נחיתתם בתפקיד
לסמלי מין עבור גברים ונשים.
כדי לתמוך בהפיכתו של בונד למושא תשוקה
של נשים (לפחות בסרטים ,)...ומושא להערצה
ולקנאה של גברים ,הומצא עולם שלם של
אביזרים וגאדג'טים המזוהים עם גבריות ,סטייל
ותיחכום — מכוניות ,שעונים ,יאכטות ,עטים .כל

> רוג'ר מור וחיים טופול ב"לעינייך בלבד" (במאי :ג'ון גלן)

אחד מהמוצרים האלה יכול היה להפוך ממוצר
נוחות תמים לאביזר קטלני ,בדרך כלל בעל
הקשרים מיניים — יורה ,מתיז ,חודר ,מנקב.
התיחכום של המוצרים האלה לא מנע כמובן
מבונד לתפעל אותם במיומנות קלילה ואגבית
ומבלי להזדקק לשום חוברת הוראות.
ובכל זאת ,כיצד הפך גבר בריטי ,עם חליפה
ואקדח ,שאינו מצטיין בהקפדה על "ערכי
המשפחה" ומידות טובות אחרות ,למותג
מצליח ונערץ? במהלך חמישה עשורים הוא
בק ֶרב גברים ונשים בריטיים שמרנים
הצליח ֶ
ואמריקאים שמרנים עוד יותר ,ודּובב לשפות
המקומיות בכל רחבי העולם.
לטעמי ,סוד הצלחתה וקסמה של סדרת
הבונדים הוא עובדת היותם של הסרטים לא
יותר מסרטי  .Bבסופו של דבר ,מתחת לערכי
ההפקה הגבוהים ,המראה המסוגנן ואתרי
הצילום האקזוטיים ,מדובר בעלילה עם דמויות
של נבלים מעולם הקומיקס ,שורות מחץ
והומור ציני שלא היו מביישים את מערבוני
הספגטי ( ",”?Do you expect me to talk
שואל בונד את גולדפינגר ,וזה משיבNo," :
 .)”Mr. Bond, I expect you to dieבבונדים
תמיד היו יאכטות ,נשים יפות ,מכוניות יוקרה,
וגברים עשירים מעולם ספרי הטיסה הזבליים.

אפילו בתפאורות ובתלבושות המושקעות היה
משהו קצת מוגזם ,טרשי ,אירוויזיוני .בונד
לא היה אף פעם יותר מאשר סך כל כיבושיו
בים ,באוויר וביבשה .על "דמויות" אחרות אין
בכלל מה לדבר .גם המקור של איאן פלמינג
אינו בדיוק מפסגות הספרות העולמית; מדובר
בספרות זולה.
לצפות בבונדים היה כיף כיוון שיוצרי הסרטים
היו מודעים לאיכות הזיבלית שלהם .הם
השתעשעו בה ואפילו התענגו עליה .אלה
היו סרטים שלא לקחו את עצמם אפילו לרגע
ברצינות ,וגם אנחנו ,כצופים וצופות ,התענגנו על
אותן "איכויות" ממש .אבל שנות ה 60-העליזות
של המאה הקודמת עברו ,שנות ה 70-הדקדנטיות
שלה חלפו ,ואפילו שנות ה — 80-פסגת הטראש
במוסיקה ובקולנוע — כבר הסתיימו.
וכך ,משנות ה 90-של המאה שחלפה החל
תהליך הפיכתו של המותג בונד ל"איכותי",
"רציני"" ,מורכב ועמוק" ,ובעיקר תקין
פוליטית .בונד החל להתייסר מוסרית ,לא בטח
בשולחיו ,וכשל בחלק ממשימותיו .במקום
להגן על העולם הוא החל לפעול ממניעים
"פסיכולוגיים" — נקמה ,אובדן ,ואפילו אהבה.
במקומו של רוג'ר מור הקמפי (לטעמי ,הבונד
המוצלח מכולם) נבחר טימותי דלטון —
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שחקן "אופי" רציני ,ו M-הפכה להיות אשה
בגילומה של ג'ודי דנץ — שחקנית "אופי"
רצינית .הפיכתו של  Mלאשה טענה מיידית
את התפקיד בכל הקלישאות של יחסי אם
ובנה .ב"גולדן איי" M ,האשה "מגלה" לעולם
את טבעו "האמיתי" של בונדA sexist," :
misogynist dinosaur, a relic of the
."Cold War
ב 2006-נכנס דניאל קרייג לחליפה עם האקדח.
התסריטאים פנו ל"קזינו רויאל" ,הספר
הראשון שכתב פלמינג (הספר עּובד קודם
לכן לפרודיה משונה עמוסת כוכבים נוצצים,
שנכשלה כישלון קופתי חמור) .המחמאה הכי
גדולה שאפשר לתת לסרט "קזינו רויאל" היא,
שפשוט מדובר בסרט טוב .מעודכן ,מתריס
ואפילו נועז" ,קזינו רויאל" היתל בציפיות
של הצופים והפך את בונד למריר ומחוספס.
 007משיל את מעטה האלגנטיות וגם את
בגדיו ,פעמיים ,עבור מבטם החשקני של
הצופים .בפעם הראשונה הוא יוצא מהמים
בבגד ים על חוף אקזוטי לעיניה החומדות
של היפהפייה התורנית ,סצינה שהיא מחווה-
בהיפוך לאורסולה אנדרס היוצאת מהמים
עבור שון קונרי ב"ד"ר נו" .בסצינה השנייה,
המשמעותית יותר ,ובהחלט אחת הנועזות
ביותר בתולדות סרטי הפעולה בקולנוע ,בונד
קשור עירום לכיסא ,והנבל של הסרט מצליף
באשכיו בעזרת חבל ימאים .העירום הגברי,
האיום בסירוס ,הדיאלוג הסאדו-מזוכיסטי
("כן ,כן ,עוד ,עוד" ,מבקש בונד מהנבל לה
שיפר) ,והקירבה ההומו-אירוטית טוענים את
"קזינו רויאל" בעמימות מינית.
הדמות הנשית בסרט היא הסוכנת לינד .היא
מציבה לבונד תחרות אינטלקטואלית .היא
מסוגלת גם ללכוד אותו רגשית ,כשהיא סודקת
את מעטה הציניות והביטחון העצמי שכה
איפיינו אותו .במיטב המסורת הפילם-נוארית
היא מאבחנת את נקודות התורפה שלו ונהנית
להלום בו ("את נפתחת בפני?" ,שואל בונד.
"כן ,זה תיאור די מדויק" ,עונה לינד) .בונד
מאוהב .והוא אינו מצליח להגן על אהובתו.
"קזינו רויאל" אכן סיפק את הסחורה ,אבל
היה צריך להיות הסרט שיסיים את הסדרה
ולא יתחיל אותה מחדש .מצויד במכלול
התכונות החדשות — רגישות ,מרירות ,חיספוס,
כישלונות ,זיפים (ההיפך מהתכונות שהגדירו
אותו והפכו אותו לנערץ במהלך חמישה
עשורים) — ובמניע מאוד אישי ובנאלי — נקמה,

יצא בונד/קרייג להרפתקאות הבאות .מעכשיו
הבעיה של בונד היא משבר זהות חמור — כבר
לא איכפת לו איך יגישו את המרטיני (“What
 ,)"makes you think I give a damnהוא
כבר איננו הגבר הכל-יכול ,הוא מפלרטט ,אבל
נשים הפסיקו לעניין אותו .בונד החדש בעיקר
עסוק בעצמו ובמערכת היחסים הכושלת עם
"אמו המאמצת".M ,
"קוואנטום של נחמה" ,סרט ההמשך ל"קזינו
רויאל" ,סבל בדיוק מאותו משבר זהות —
בונד הישן מת ,אבל מי הוא בונד החדש?
דומה שאובדן הביטחון העצמי דבק גם בגישה
הקולנועית של "קוואנטום" ,שהעתיק ללא
בושה סצינות ,ובעיקר את התפיסה האסתטית
העריכתית ,של סרטי ג'ייסון בורן .התוצאה
היא סרט סתמי שרכב על אדי הדלק האחרונים
של "קזינו רויאל".

> לבימוי הסרט האחרון,
"סקייפול" ,נשכר סם
מנדס ,במאי אהוד ומוערך,
שהחליט לביים את בונד
כסרט "איכות" וקיבל את כל
ההחלטות הלא-נכונות <
היה ברור כעת שהמותג בבעיה .לצורך הצלתו,
ולשם בימוי הסרט האחרון" ,סקייפול",
נשכרו שירותיו של סם מנדס ,במאי אהוד
ומוערך ("אמריקן ביוטי"" ,הדרך לפרדישן",
"ג'ארהד") ,שהחליט לביים את בונד כסרט
"איכות" .הוא קיבל את כל ההחלטות הלא-
נכונות ,ויצר סרט קודר ,אפל ,חסר הומור
ונטול כל סממן של כיף ותענוג .מדמותו
המקורית של בונד לא נותר דבר .הוא רדוף,
מוזנח ,ואלכוהוליסט ,מת-חי תרתי משמע.
בונד צריך להציל בעיקר את עצמו ואת ,M
שאיתה יש לבונד ,איך נגדיר זאת? ,מערכת
יחסים בעייתית .האם המאמצת כשלה בהגנה
מּוצאים להורג.
על בניה הסוכנים ,ועכשיו הם ָ
סוכן נוסף ש M-הפקירה בעבר חוזר כדי
לנקום ,ובונד חוזר מהמוות שהיא ממיטה עליו
כדי להגן עליה.
התסריט מלא חשיבות עצמית ,כאילו באמת
מדובר בדרמה על גאולה ,על מוסר ועל ערכים.
הרקע היתמותי של בונד מגויס במהלך של
"פסיכולוגיה בגרוש" ,והדיאלוגים מגוחכים
ברצינותם .ג'ודי דנץ כ M-מגישה הופעה של "תו

בודד" במנעד הנע בין הטראגי לעוד יותר טראגי.
אחת הסצינות הצפויות בכל בונד חדש היא
מפגש הגאדג'טים עם  ,Qסצינה קומית
וסלפסטיקית מעיקרה ,Q .בחלוק הלבן,
הוצג על הגבול שבין תימהונות לשיגעון,
והצעצועים הקטלניים שהמציא מופרכים
וילדותיים .בדרכה הכמעט מונטי פייטונית
(ג'ון קליז הוא אחד השחקנים שגילמו את
 ,)Qהסצינה היא הערה משעשעת על חיבתם
הילדותית של מדענים לטכנולוגיה הרסנית,
אשר מצליחה להפוך כל אביזר תמים לכלי
משחית .ב"סקייפול" ,הסצינה הזו אינה קיימת.
 Qהחדש מסביר לבונד ולצופים ,שאם ציפינו
ל"עטים מתפוצצים" ,הרי שהם לא מייצרים
"שטויות" כאלה יותר .בבונד החדש והרציני
אין מקום להשתטות .אבל רגע! לא שילמנו
עבור הסצינה הזו כשקנינו כרטיס ל?007-
האכזבה הגדולה ביותר מתגלה כאשר בוחנים
את הסרט בהקשר של הפוליטיקה של המין:
כאן מבצע הסרט פניית פרסה מהרעיונות
הנועזים של "קזינו רויאל" ,ומציג מצע שמרני
שלא היה מבייש את סרטי בונד משנות ה,60-
רק בלי הכיף ,ועם שק של רגשות אשמה
במקום זאת .נתחיל ב ,M-הבוסית של בונדM .
נכשלת בתפקידה כראש הסוכנות כישלון כפול
כבוסית וכאמא (,)as Master and Mother
ובסופו של הסרט היא מוחלפת בגבר .הסוכנת
מאניפני מתחילה את הסרט כסוכנת שטח,
אבל בסופו מבינה שזה "לא בשבילה" ,וחוזרת
למקומה "הטבעי" :להיות פקידתו החדשה של
 Mהחדש (להכין לו קפה?).
חאווייר בארדם ,בתפקיד הנבל ,אינו רוצה
להשמיד את העולם או להשתלט עליו; הוא
בסך הכל רוצה ש M-תיקח אחריות ותשלם על
כישלונותיה כאם .דמותו מעוצבת כקריקטורה
מושחתת ומעּוותת — פנימית ,חיצונית ומינית.
כבר הרבה זמן לא הופיעה על המסך דמות
שביסודה מונחת המשוואה :הומו הוא מפלצת.
במיטב המסורת ההומופובית ,שהייתה חלק
בלתי-נפרד מהקולנוע האמריקאי בשנות ה50-
וה ,60-ההומוסקסואליות היא האיום האמיתי
על תרבות המערב .לא פלא ש"סקייפול"
מומלץ בחום על-ידי הוותיקן ,וקיבל את
חותמת הכשרות שלו.
אחרי  50שנה בשירות הוד מלכותה ,אולי
הגיע הזמן להוציא את בונד ,ג'יימס בונד,
לגימלאות?
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בונד יוצא
לדרך חדשה

> גיבור-על שקם לתחייה

 -שמוליק דובדבני -

> בהדרגה תפסו מרגלים אחרים
את תפקידו של בונד בהגנה על
המערב .כתוצאה מכך נאלץ גם בונד
להמציא את עצמו מחדש <

> דניאל קרייג ב"סקייפול" ליד מכונית אסטון מרטין ,אחד הסמלים המקוריים שנעלמו מסדרת בונד

ארבע שנים אחרי הסרט הקודם בסדרה,
ובמלאת יובל שנים להיווסדה ,מגיח אל
המסכים הפרק החדש בהרפתקאותיו של
סוכן הוד מלכותה  .007המועד אינו מקרי.
"סקייפול" ,סרט מספר  23בסדרה בעלת חיי
המסך הארוכים ביותר בתולדות הקולנוע ,כמו
מבקש להכריז כי השמועות בדבר מותו של
ג'יימס בונד היו מוקדמות.
הניסיון לברוא את הסדרה מחדש לא החל
הפעם .להבדיל מדמויות בסדרות קולנועיות
שהיו מזוהות באופן איקוני עם השחקנים
שגילמו אותן (המפקח קלוזו ,אינדיאנה
ג'ונס) — בונד מעולם לא הזדקן על הבד .רצף
השחקנים שגילמו את בונד לדורותיו הקפיד

לשמור על רעננותה של הדמות .ובכל זאת,
ב 1983-שב שון קונרי ,שפרש פעמיים (פעם
אחת אחרי "אתה חי רק פעמיים" ובפעם
השנייה אחרי "יהלומים לנצח") ,לגלם את
הסוכן החשאי הכי-מפורסם-בתבל ב"לעולם
אל תאמר לא" שהופק מחוץ למניין הרשמי,
והיה למעשה גירסה מחודשת של "כדור
הרעם" מ.1965-
במילים אחרות ,לא זכורה עוד סדרה בתולדות
הקולנוע שעסקה באופן מודע כל כך בחזרה
לחיים ,ממשית ומטאפורית .כמה מסרטי
בונד אף כוללים פרפראזות על חיים ומוות
בכותרותיהם — "אתה חי רק פעמיים"" ,חיֶ ה ותן
למות"" ,מחר לנצח" (שנקרא במקור "המחר

לעולם אינו מת") ,ו"למות ביום אחר" .שניים
מסרטי בונד אף נפתחים בפיברוק של מות הסוכן
("אתה חי רק פעמיים" ו"סקייפול") ,ומשום כך
עוסקים מפורשות בתחייתו המחודשת.
בונד היה הסוכן שהתגייס להצלת העולם
החופשי בתקופת המלחמה הקרה ,ובכמה
מעלילות הסרטים (דוגמת "ד"ר נו" ו"מרוסיה
באהבה") התייצב מול ארגון הפשע הבינלאומי
 — Spectreראשי התיבות באנגלית של "רשות
מיוחדת לביון נגדי ,טרור ,נקמה וסחיטה".
ארגון זה תפס בסרטים את מקום שירות הביון
הסובייטי ( Smershשאכן פעל במציאות
בשנים  ,)1946-1943ששימש כנמזיס העיקרי
של בונד בספריו של איאן פלמינג.
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> "סקייפול" ,סרט מספר  23בסדרה ,כמו מבקש להכריז
> נעמי האריס ב"סקייפול"

אלא שבהדרגה תפסו מרגלים אחרים ,אפרוריים
יותר וראוותנים פחות ,את תפקידו של בונד
בהגנה על המערב (הארי פלמר ,גיבור ספריו
של לן דייטון ,הוא רק אחד מהם ,ועיבודיהם
הקולנועיים ,כמו "תיק איפקרס" ו"מוח ביליון
הדולר" ,אף הופקו על-ידי הארי זלצמן ,אחד
מצמד מפיקי סרטי בונד) .כתוצאה מכך נאלץ
גם בונד "להמציא את עצמו מחדש" ,ואויביו היו
מעתה דמויות ססגוניות בעלות יומרה מפוקפקת
להשמדת האנושות כולה.
שינוי זה התרחש בד בבד עם כניסתו של רוג'ר
מור לנעליו הגדולות של שון קונרי .הזחיחות
והקלילות בהן התנהל בונד בגילומו של מור
הלמו את אופיה המשתנה של הסדרה .יותר
ויותר נדמו עתה סרטי בונד כמהתלות פעולה,
ושניים מהסרטים הפופולריים — "המרגל
שאהב אותי" ו"מונרייקר" — הצטיינו בעלילות
מופרכות במיוחד ("מונרייקר" ,בעקבות הצלחת
"מלחמת הכוכבים" ,אף שיגר את בונד אל
החלל החיצון) ,ובנבלים שכאילו נלקחו מסיפורי
קומיקס ("מלתעות" בעל שיני הברזל ,בגילומו
של ריצ'רד קיל) .במילים אחרות ,בונד ביקש
לברוא את עצמו כגיבור-על חלקלק ואלגנטי —
דמות שונה בתכלית מזו הגברית והמחוספסת
שעיצב קונרי בעל המבטא הסקוטי.
השחקנים האחרים שגילמו את בונד — ג'ורג'
לזנבי ,טימותי דלטון ,פירס ברוסנן ודניאל
קרייג — עיצבו את הדמות הזו ,כל אחד בדרכו.
התוצאה הייתה שבונד ,מצד אחד ,נותר צעיר
לנצח ,ומצד אחר — הלך והשתנה .השיא היה

עם "רשיון להרוג" בכיכובו של דלטון .בסרט
זה ,מ ,1989-נחשף צדו האפל והאלים של בונד,
שלראשונה בתולדות הסדרה יוצא למסע של
נקמה אישית ,גם במחיר של עימות חזיתי
עם מפעיליו ,ולמעשה — הדחתו מהשירות.
נוכחותו של דלטון (שהיה מועמד בשעתו
לרשת את מקומו של קונרי) ,בעל ניסיון
דרמטי משמעותי יותר מקודמיו ,הפכה את
הדמות הזאת לגבולית ומיוסרת מקודמותיה,
והעלילה כמו ביקשה להפוך את בונד לגרסה
מעודנת יותר של רמבו.
"גולדן איי" ,סרט בונד הראשון בכיכובו של
ברוסנן ,ביקש גם הוא לתהות על מקומו של
 007בעולם שהשתנה .היה זה סרט בונד הראשון
שהופק אחרי התפרקותה של ברית המועצות,
ובמהלכו מטיחה בו ( Mשעתה גילמה ג'ודי דנץ')
את האמת המרה על חוסר הרלבנטיות שלו
במציאות החדשה" :אתה דינוזאור ,סקסיסטי,
שונא נשים ,שריד של המלחמה הקרה" .בונד,
הגיבור הבלתי-מעורער של האימפריאליזם
הבריטי ,מתקשה למצוא את עצמו בעולם של
תמורות אידיאולוגיות ,מיגדריות ,פוליטיות
ותרבותיות .התקינות הפוליטית (זו שהביאה,
לראשונה ,לשינוי המיגדרי של הממונה עליו)
הפכה לארכי-אויבת הגדולה של בונד.
ברוסנן הופיע בארבעה סרטי בונד ,ולאחריהם
נודע כי בכוונת חברת ההפקה  Eonלהשיק
אותה מחדש ,די בדומה לתהליך האיתחול של
סדרות גיבורי-על ,דוגמת "באטמן"" ,סופרמן",
"-Xמן" ודומותיהן .מוטיב הבריאה מחדש או

החזרה לחיים מצא את ביטויו לא רק בליהוק
של דניאל קרייג לתפקיד בונד ,אלא גם בסרט
שנבחר להפקה — "קזינו רויאל" .הייתה זו
גירסה מחודשת ,שלישית במספר (אחרי סרט
טלוויזיה מ ,1954-ופרודיה על סרטי בונד
מ ,1967-שמפיקיה היו זריזים מספיק ,והקדימו
ורכשו את הזכויות לספרו של פלמינג),
להרפתקת בונד הראשונה שראתה אור.
כקודמיו ,גם "קזינו רויאל" נדרש להתמודד עם
סוגיית הרלבנטיות של סרטי בונד .זאת ,בעיקר
נוכח ההצלחה שזכתה לה סדרת הסרטים אשר
העמידה במרכזה את דמותו של ג'ייסון בורן
— עוד דמות של סוכן על שראשי התיבות של
שמו הן  — JBוהתבססה על ספריו של רוברט
לדלום .כמצופה מסרט שמבקש לאתחל את
הסדרה נפתח "קזינו רויאל" בפעולת חיסול
מוצלחת שבעקבותיה זוכה בונד במעמד ה,00-
כלומר הרשיון להרוג ,ומסתיים ברגע מכונן —
בונד ,לראשונה בסרט ,מציג את עצמו" :השם
הוא בונד ,ג'יימס בונד" ,כאילו לא היה כל מה
שהתחולל עד אותו רגע אלא הקדמה לרגע של
לידה סימבולית מחדש.
"סקייפול" ,מבחינה זו ,ממשיך מוטיב זה.
שני הסרטים בהם כיכב קרייג עד כה ("קזינו
רויאל" ו"קוואנטום של נחמה" ,שנחשב בעיני
רבים כסרט הבונד הגרוע בהיסטוריה) ביקשו
להתמקד בצביונה האנושי והפגיע יותר של
הדמות ,לעצב עבורה רגשות ,חולשות ,ואף
עבר טראומטי .ברוח זו ,הסרט אינו עוסק
במטורף שמבקש להשמיד את העולם .אויבו
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כי השמועות בדבר מותו של ג'יימס בונד היו מוקדמות <
> "סקייפול"  -בונד מסתבך באיסטנבול

הנוכחי של בונד ,סילבה (בגילומו של חאווייר
בארדם) ,מאיים על הקשר האדיפאלי שבין
בונד לבין אמו הסימבולית .M ,לראשונה
בתולדות הסדרה מקבלת האות הזו את
המשמעות של  .Motherאגב כך מקבל מאבק
"הטוב" ו"הרע" משמעות של התקוטטות בין
יה של האם ,שאחד מהם מבקש לנקום
שני בנֶ ָ
בה על שום ש"זנחה" אותו ,ואילו האחר ,בונד,
מוכן להקריב את חייו כדי להגן עליה.
לשם מימוש משימה זו חוזר בונד מעולם
המתים (אחרי שסיקוונס הפתיחה של הסרט
מתאר למעשה את חיסולו ,בהוראת ה"אם",
לא פחות) .לכן ,אין זה מקרה שכמה מהסצינות
המרכזיות בסרט — ובראשן ,מאבק לחיים
ולמוות המתרחש בפסגת בניין רב-קומות
בשנחאי — מדמות את בונד לרוח רפאים יותר
מאשר לדמות קונקרטית .יתר על כן ,בעוד סרטי
הסדרה לדורותיה הצטיינו בליהוקן של "נערות
בונד" ,אותן כובש או מחסל הסוכן בדרכו
להגשמת היעד (הדימוי האולטימטיבי של
גבריות עילאית) ,ב"סקייפול" נדמה שתפקידן
שולי מתמיד .למעשה ,ישנה בסרט רק אחת כזו,
סוורין ,פאם פאטאל שתפקידה מתמצה בהובלת
בונד אל הנמזיס שלו .אכן ,זהו סרט שבו הקשר
האדיפאלי ההדוק עם האם הסימבולית (קשר
שנלווים לו גם רגשי אשם קמאיים) ,והתשוקה
לגאול ולהציל אותה ,אינם מאפשרים לבונד
לממש את גבריותו באמצעות אשה אחרת.
לפיכך ,אין זה מקרה ש"סקייפול" מסתיים
במותה של האם ובהשלטתו של סדר פטריארכלי

חדש .את מקומה תופס עתה גארת מאלורי (רייף
פיינס) ,שממונה לתפקיד  Mהחדש.
דמות ותיקה נוספת שרושמת את הופעתה
המחודשת היא זו של מיס מאניפני הצעירה,
אשר מזוהה לראשונה גם בשמה הפרטי —
איב .מדובר ,כזכור ,במזכירתו הנאמנה של
ראש השירות ,שבסרטי בונד המוקדמים הייתה
ספק דמות אימהית-ספק אשה רווקה ,מבוגרת,
ומאוהבת בסוכן השרמנטי .ההשתחררות
מהאם ,הכניסה אל הסדר הפטריארכלי,
ונוכחותה של איב ,האשה הראשונה (שאינה
אלא סוכנת שטח הפועלת לצדו של בונד) —
כל אלה מלווים את לידתו המחודשת ,בפעם
המי יודע כמה ,של .007
בהתאם למהלך של השלטת הסדר האדיפאלי,
הנרטיב של "סקייפול" מוליך את בונד לעימות
הסופי עם סילבה בטירה המשפחתית בסקוטלנד,
שבה גדל בונד עד שאיבד את הוריו בתאונה,
והיא זו שגם מעניקה לסרט את שמו .כך ,חלקו
האחרון של הסרט מוקדש להכנות שעורכים M
ומנהל האחוזה ,קינקייד (אלברט פיני) ,לקראת
וח ֶבר המתנקשים שלו.
הגיעם של סילבה ֶ
בשוך המולת הפירוטכניקה נחלץ בונד
באמצעות מחילה נסתרת המובילה אל קפלה
סמוכה .הסימבוליות של ניקבה תת-קרקעית
שאליה נבלע בונד ,ואשר מתוכה הוא יוצא
על מנת להשליט מחדש את הסדר ,אינה
יכולה להיות מקרית .הפאייטה ההפוכה ,שבה
הבן המתאבל אוחז את גופת אמו המתה ,וכן
הדגשת הדימוי הנוצרי של החזרה מן המתים

> דניאל קרייג

והלידה מחדש (בתוך הקפלה) — מעניקות
לסרט רובד נוסף ,דתי ,שממצב אחת ולתמיד
את בונד כמושיע האנושות ,דימוי שהתבסס
במהלך  50שנות קיומה של הסדרה.
במילים אחרות" ,סקייפול" חוזר אל נקודת
ההתחלה במטרה לברוא את בונד מחדש.
זהו אולי אחד הרגעים המכריעים בתולדות
הסדרה .האם בונד יהפוך ְלמה שהיה עד לא
מכבר — הסוכן שיוצא להציל את העולם מפני
ארכי-נבלים תורנים בעלי כוונות מיושנות
להשתלט עליו? ואולי יוצריו יעמתו את בונד
עם אתגרים הולמים יותר את רוח תקופת
הטרור הגלובלי? האם בונד ייוותר שריד איקוני
מהעבר ,או שיהפוך לסוכן על ברוח המאה ה,21-
זו שמבוססת על מלחמות סייבר? סילבה עצמו
אף מפנה את השאלה הזו לסוכן הוד מלכותה:
"מדוע אתה ממשיך לרוץ ולהתרוצץ מסביב
ולבזבז אנרגיה?" אפילו איש הגאדג'טים
המסורתי( Q ,שהיה בעבר קשיש נרגן אשר גילה
חוסר סובלנות מוחלט למשובותיו הנעריות של
בונד) ,צץ פה עתה בדמותו של "גיק" מחשבים
(בגילומו של בן ווישאו) ,אשר מייצג בעבור בונד
את העידן החדש.
העובדה ש"סקייפול" נחתם בעוד התהיות
הללו נותרות מרחפות לגבי ההמשך ,הופכת
אותו לאחד המעניינים שבסרטי הסדרה .חברת
ההפקה  Eonכבר הזדרזה להודיע ,כי מתוכננים
סרטים מספר  24ו 25-בסדרה ,שניהם בכיכובו
של דניאל קרייג .איזה בונד נראה בהם ,זו כבר
שאלה אחרת ,המעוררת סקרנות רבה.
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קולנוע אישי
בצל ענקים
 -פבלו אוטין -

> אלי חבקוק ,לירית בלבן ואבי לוי ב"בלדה לאביב הבוכה"
(צילום :אייל פישר)

מכונית ואן מגיעה לבית מרזח באמצע שום מקום .ממנה יורד עמרם
(דודו טסה) ,בחור צעיר ,שחום וצנום .הוא פוסע אל דלת הכניסה
ונעצר .הוא מסתכל על הדלת ,והשוטים מתחלפים כאילו הוא מנהל דו-
קרב מבטים עם הכניסה .מייד לאחר מכן הוא אוזר אומץ ונכנס .בבית
המרזח האנשים חובשים כובעים ,בגדיהם בצבע חום וכחול כהה ,וניכרת
אווירה של מערבון .כך מתחיל "בלדה לאביב הבוכה" ,סרטו החדש של
בני תורתי ("כיכר החלומות") .מי שהיה פעם סטודנט בחוג לקולנוע של
אוניברסיטת תל אביב ,אבל רואה את עצמו כאוטו-דידאקט הפועל בעיקר
לפי אינסטינקטים ,תורתי מכנה את הסרט שלו "מזרחון" .מדובר ביצור-
כלאיים משונה ומופלא המשלב מיוזיקל מזרחי עם אווירה של מערבון.
הסרט מספר את סיפורו של יוסף טאווילה (אורי גבריאל) ,אגדת מוסיקה
מן העבר ,שהולך בכפרים שונים ומגייס נגנים כדי לקיים הבטחה עתיקה,
ולנגן בפעם הראשונה והאחרונה מנגינה ששותפו מן העבר ,ששוכב
עכשיו על ערש דווי ,הלחין איתו פעם" .אני צריך להגיד לך משהו מקדים
לכל זה" ,עוצר אותי תורתי כשאני שואל אותו על המוסיקה המיוחדת
בסרטו" ,כי יש כאן שלוש מחוות מרכזיות שאני עושה .הסרט הוא קודם
כל מחווה למוסיקה המזרחית ,למוסיקאים ולכלי הנגינה שלהם .בנוסף,
אני עושה גם מחווה קולנועית למערבונים ולבמאים כמו ג'ון פורד,
הווארד הוקס ,סאם פקינפה וסרג'יו ליאונה .מכיוון שקיימת הקבלה בין
העולם של המוסיקאי המתבודד במזרח לבין זה של הסמוראי המתבודד
במזרח הרחוק ,המחווה הגדולה היא גם לאקירה קורוסאווה".

> ריאיון עם בני תורתי
על "בלדה לאביב הבוכה" <

> האנשים בסרט הולכים כל הזמן כשכלי הנגינה תלויים על גבם כאילו
היו חרבות.
זה כדי לתת את התחושה שהם דומים לסמוראים במובן זה שכמו סמוראים
הם מתאמנים ללא הרף בנגינה על כלי הנגינה שלהם .המוסיקאי במזרח
אינו יושב לנגן על טאר ,לומד חצי שנה ,ואז הולך לנגן באיזה פאב .כדי
להתאמן בנגינה על טאר מתיישבים במקדש בהרים משלב הילדות ועד
שהנגן מוכן להופיע בפני אנשים .גם סמוראים מכשירים כך לקרב —
מגיל צעיר .ההקבלה נוצרת גם בקשר שלהם לכלי עצמו :לכל אדם יש
הכלי שלו .למשל ,הקמנצ'ה של מארק אליהו ,מלחין הסרט ,הוא כלי בן
מאה שנה או יותר .הוא השיג אותו ממאסטר כלשהו ,אני לא זוכר מי.
כמו לגבי הסמוראים והחרבות שלהם ,יש חשיבות לשאלה מי בנה את
הכלי ומי היה המורה שלימד את המוסיקאי לנגן ,וזה ניכר בסגנון הנגינה
המיוחד שלו .טאווילה מזהה בנגינה של עמרם ,בתחילת הסרט ,שהוא
תלמיד של מופראדי .בקטע אחר ,אדר גולד ,שמגלמת את תמרה ,אומרת
מאמה :אין כזה דבר "סודות
ּ
שהיא יודעת את סודות המוואל ,שלמדה
המוואל" .זה משהו שהמצאתי .ב"בלדה לאביב הבוכה" אני מצדיע גם
לספרות המסע הקלאסית של ילדים" :פינוקיו"" ,הקוסם מארץ עוץ",
"האודיסיאה" של הומרוס" ,פרח לב הזהב"" ,ספר הג'ונגל" בגירסת
האנימציה של דיסני .כל אלה ספרי וסרטי מסע שבהם הילדים יוצאים
לדרך ופוגשים כל מיני דמויות מיוחדות.
> רעיון המסע מתבטא גם בדגש על המושג "הליכה" .רואים לא מעט
אנשים הולכים בסרט שלך ,ויש להם הליכה מאוד מעניינת .זה יפה
לראות אותם הולכים.
אנשים הולכים — זה מערבון .בסרטים של ג'ון פורד אנשים הולכים .כך
זה גם ב"כיכר החלומות" .שם אנשים מגיעים מחוץ לפריים ,נכנסים
אל תוך התמונה ,ויוצאים ממנה כמו מי שנכנס ויוצא מבמה ,כאילו הם
נכנסים ויוצאים מן הבועה שהיא העולם המתואר בסרט" .בלדה לאביב
הבוכה" הוא סרט מסע .אילו יכולתי ,הייתי מוותר על כל המכוניות,
ושכולם יילכו ברגל ממקום למקום כמו ב"שבעת הסמוראים" .יש משהו
הרבה יותר חזק בהליכה ברגל — זה המסע האמיתי.

> לוקח זמן להסתנכרן
> מעבר לעיצוב והתלבושות ,מה שיוצר את העולם המקביל הזה הוא
הקצב .גם העריכה יוצרת קצב מהפנט ,וגם לדמויות יש קצב הליכה מסוים
וקצב דיבור מיוחד.
כן ,הדיאלוגים הם קצרים ,וסיפור מסע הוא בדרך כלל איטי.
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מסכן .יום אחד הגענו למבצר שהפך לפונדק "ארבע הרוחות" ,והוא לא
ידע איך להלביש את המקום .ואז הוא אומר לי "תגיד לי ,אתה מדבר על
דון קישוט? זה כמו דון קישוט?" ואז אני אומר לו שכן ,כמו בדון קישוט,
ונפל לו האסימון .זה לא באמת כמו דון קישוט ,אבל כשהוא אמר את זה
בצורה המסוימת הבנתי שהוא מבין אותי .ובאמת הוא עשה עבודת ארט
מע ֶבר ְלמה שדימיינתי .הוא
מדהימה .אני הייתי מגיע לסטים ,וזה היה ֵ
הפתיע אותי בהבנה שלו .וזאת דוגמא לשיתוף פעולה של מישהו שקלט
אותך ולא היית צריך להסביר לו מלה.

> חמשת המופלאים
> גיבורי "בלדה לאביב הבוכה" בתמונת מחווה ל"שבעת המופלאים"
(צילום איילן פישר)

> זה יוצא דופן בעיקר מפני שנהוג לראות את הקולנוע הישראלי כמעוגן
בסוג של ריאליזם .הסרטים בארץ כמעט תמיד מתקיימים באיזושהי
מציאות מוכרת וברורה .איך אתה בונה את העולם המיוחד שלך? למשל,
ריתק אותי שכל העולם של "בלדה" בנוי מעץ ומאבן — כל האתרים,
הבתים ,הכלים המוסיקליים ,אפילו כיסא הגלגלים — הכל עץ ואבן,
כמעט ואין מתכת.
זה העולם שבניתי .אלה הלוקיישנס שחיפשתי .אין פלסטיק בסרט.
באחת הסצינות יש דמות שאומרת" :אנחנו לא מחזיקים פלסטיק" .אז
גם בסרט אנחנו לא מחזיקים פלסטיק .פעם שולחן היה שולחן ,כלי נגינה
היה כלי נגינה .הסרט יוצר סוג של חזרה לתקופת התמימות ,לפני שלטון
הפייסבוק והפלאפונים .הנוסטלגיה היא חלק מרכזי מזה.
> וכיצד עבדתם על זה במהלך ההפקה?
לא היה קל .אנשי הצוות לא הבינו למה אני מחפש כל הזמן מבני אבן.
למשל ,כולם התנגדו לצלם במבצר צדק בראש העין .אמרו שאי-אפשר
להלביש את זה ואי-אפשר להאיר את זה .ויש להם יותר ידע ממני
בקולנוע .אבל התעקשתי ונלחמתי על זה .תראה ,קל לערער אותי.
לפעמים אנשים אומרים לי" :בני ,זה לא עובד" ,ואני מקשיב להם
ומוותר .אבל יש מקומות שאני נלחם ולא מוותר ,למרות שאף אחד לא
מבין מה אני רוצה ,כי אני יודע שזה מה שאני צריך ואיש לא יזיז אותי.
זה החזון שלי .הצוות שלי לפעמים מתקשה להבין את העולם שלי ,כי
אני בא עם משהו שלא קיים .אני לא יכול להגיד "זה כמו בצ'רלי וחצי",
וליצור עולם שאף אחד לא יודע איך הוא נראה זה דבר מסובך.
> אתם לא מנהלים ביניכם שיחות כדי להגיע להבנה?
זו בעיה .זה לוקח לי זמן .אני לא תמיד יודע להסביר את הדברים שאני
רואה .אני יודע שזה יעבוד ,אני יודע איך אני רוצה שזה ייראה ,לי זה
ברור .תאמין לי ,לוקח לי זמן להסתנכרן עם הצוות שעובד איתי .אני צריך
שאנשים יעשו מה שאני מבקש ,כי אם אני צריך להסביר למה ,אני מותש.
אני לא סבלני ,יש לי בעיות של קשב וריכוז ,ואני לא מסוגל להתמודד עם
כל הדעות וכל העצות .אני לא אוהב את ההתפלספויות .אני רוצה שיעשו
מה שאני אומר כי אני יודע מה שאני עושה ,אבל לא מסוגל להסביר ,והם
נאלצים לקבל את העניין הזה .אייל אלחדד ,שעשה את הארט ,באמת היה

> אתה מדבר הרבה על מחוות קולנועיות — מי הם הבמאים שהכי השפיעו
עליך?
בוא נדבר על חמשת המרכזיים .הראשון הוא אקירה קורוסאווה.
> אתה זוכר איך גילית אותו?
בערך בגיל  19 ,18הכרתי בחור בדואי בשם באשיר אבו-רביע .הוא נחשף
לקורוסאווה הרבה לפני ,והוא התחיל לספר לי עליו .אני הייתי יושב
המום ומקשיב לו .בכלל לא ידעתי שיש במאי יפני כזה .ואז ,יום אחד
היו בקולנוע "גורדון" הקרנות של כמה מן הסרטים של קורוסאווה:
"שבעת הסמוראים"" ,יוג'ימבו"" ,ראשומון"" ,כס הדמים"" ,סנג'ורו",
מהסרטים המוקדמים יותר שלו .לא "קגמושה" ו"ראן" .הלכתי לראות,
והייתי בהלם .באשיר הכניס אותי לעולם של סרטים האלה ,ויצר אצלי
חשק לראות אותם.

> ניר לוי ,דודו טסה ,אורי גבריאל ואדר גולד ב"בלדה לאביב הבוכה"
(צילום :אייל פישר)

> ומה למדת מקורוסאווה?
כל מה שקשור לסיפורים שלו .הסיפורים שלו הם קולנוע טהור .תחשוב
על "שבעת הסמוראים" :קבוצה של אנשים מיומנים במלאכתם יוצאים
לבצע משימה .זה הכל .זה הבסיס הסיפורי ,ומזה יצאו כל ה"אושן "11
לדורותיהם .כל אחד מיומן בכלי שלו .יש מטרה ויש ביצוע משימה .כולם
חיקו את קורוסאווה .הוא הבמאי הכי מצוטט בקולנוע .למשל" ,מלחמת
הכוכבים" הוא גירסה של "המבצר הנסתר"" ,בעבור חופן דולרים" הוא
"יוג'ימבו" ,וגם "הגבר שנשאר אחרון" עם ברוס ויליס .מובן ש"שבעת
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המופלאים" זה "שבעת הסמוראים" .קורוסאווה הוא הבמאי האהוב עלי.
בשבילי הוא תמצית הקולנוע .מעבר לכבדות ולאמנות של סרטיו ,הוא
מצליח גם לתפוס את הקהל ,וזו החוכמה של הקולנוע.
> מי השני?
ויטוריו דה סיקה .אני מאוד מושפע מהניאו-ריאליזם .הדברים הראשונים
שעשיתי הם מאוד ניאו-ריאליסטיים — גם שחקנים לא מקצועיים וגם
הצצה לאיזושהי הוויית חיים .מדה סיקה לומדים על החיים היומיומיים.
החוכמה היא להביא אדם לשבת באולם קולנוע ולהתבונן על החיים
הרגילים בצורה מסקרנת .מהבחינה הזאת הניאו-ריאליזם עובד נכון,
ומצליח לגרום לך להתרגש מחיי היומיום.
> מי הבמאי השלישי?
פליני .בעיקר אני מתרשם מהדמויות שלו ,מהפרצופים ומהסיטואציות
אצלו .הוא יודע לקחת מצב ולהביא קצת את השיגעון שלו ,את הגרוטסקי.
לא כל מה שהוא עשה אני אוהב .אני אוהב בעיקר את "זיכרונות" .אני
מכיר בערך של הסרטים "שמונה וחצי" ודברים דומים ,אבל אם צריך
להחליט מה לראות ,אני אבחר ב"זיכרונות".
> מי הרביעי?
צ'פלין .אני אוהב את השילוב הקומי-טראגי אצלו .מבחינתי ,יוסף שילוח
ב"כיכר החלומות" עושה דמות בהשראת צ'פלין ,פחות בנושא של
הסלפסטיק והפיסיות ,ויותר בעיקרון של השילוב בין מלודרמה וקומדיה.
צ'פלין היה גאון .מדהים לראות איך הוא המציא דברים" .הבהלה לזהב"
זה סרט מדהים.
> החמישי?
סטיאז'יט ריי .הוא הודו בשבילי .הסרט שלו" ,פאתר פאנצ'אלי" ,אני לא
יודע איך להסביר ,זה העוני ,הדלות ,הדמות של הזקנה שם .זה מדהים אותי.

> הטוב ,הרע
והקלישאה
> הבנתי ש"בלדה לאביב הבוכה" הוא למעשה חלק שני בטרילוגיה
שהתחילה לפני למעלה מעשר שנים עם "כיכר החלומות" .אתה יכול
להרחיב על זה?
הרעיון המקורי היה לעשות שלושה סרטים על שלושת היסודות שהיוו
את מדורת השבט הישראלית — קולנוע ,רדיו וטלוויזיה — אבל לבוא
אליהם מכיוון הפריפריה .הסרט הראשון" ,כיכר החלומות" ,היה מחווה
לבתי הקולנוע השכונתיים ,ומבחינה קולנועית הושפע מהניאו-ריאליזם
האיטלקי .הסרט השני" ,בלדה לאביב הבוכה" ,היה אמור להיות על
הרדיו ,ומהרדיו זה התגלגל לעניין המוסיקה .הרדיו עצמו לא נכנס לסרט
בסופו של דבר ,כי לא רציתי ליפול למלכודת הזאת של מה שעשה וודי אלן
ב"ימי הרדיו" .המטרה הסופית היא למעשה המוסיקה .מבחינת ההשפעות
הקולנועיות" ,בלדה לאביב הבוכה" הוא מחווה למערבונים ולסרטי
סמוראים ,אבל יש גם השפעות אחרות .החלק השלישי בטרילוגיה אמור
להיות על הטלוויזיה .זה סיפור על עיירה שמגיע אליה מכשיר הטלוויזיה
הראשון .מבחינת השפעה קולנועית ,הסרט השלישי יהיה מחווה לעולם

של סרטי המאפיה הסיציליאנית .הסרטים האלה נולדים מתוך הסרטים
שאני אוהב .מה שמקשר בין שלושת הסרטים הוא שאין בהם זמן ואין בהם
מקום .באף אחד מהם אתה לא יודע איפה זה קורה ומתי זה קורה .ב"כיכר
החלומות" אולי היה פחות ברור ,חלק מהאנשים קצת התבלבלו ,וחשבו
שיש איזשהו רגע היסטורי או מקום שהסרט מתרחש בו .אבל זה קורה כי
הקהל הישראלי לא רגיל לדברים האלה.
> אתה בונה מציאות שהיא "קולנועית" ,יקום שקיים רק בקולנוע.
תראה ,ראיתי המון סרטים .ראיתי סרטי איכות אירופאיים ,אבל גם
ראיתי קולנוע ערבי ,טורקי ,פרסי ,סרטי קונג-פו ,מערבוני ספגטי .לא
חוכמה להכיר קולנוע איכותי .אני מכיר קולנוע על בוריו .אני מכיר את
כל הקלישאות ,ואני משתמש בקלישאות האלה .לפעמים אני עובד נגד
הקלישאה ,אבל אני מתבסס עליה.
> אבל באיזה אופן אתה מנהל מערכת יחסים עם הקלישאות — הרי אתה
לא סוחט אותן עד תום ,אלא רק מציג אותן?
כיוון שאני עושה מחווה לקולנוע ,אני חייב להשתמש בקלישאות.
לפעמים אני הולך עם הקלישאה ונותן לה טוויסט ,ולפעמים אני הולך
הפוך מהקלישאה .מי שמתמצא ,יזהה את הקלישאה ויגיד "נחמד".
למשל ,בסצינה שבה טאווילה ותמרה יושבים ומדברים על זה שהוא אבא
שלה הלכתי נגד הקלישאה :הייתה הוראה מפורשת לשחקנים להיות
מאופקים .שלא כמו בסרטים ערביים ,אין אצלי השתפכויות רגשניות
ואין גם גילוי מוצהר שהוא האב והיא הבת שלו .זה מובן מההקשר .אני
ריסנתי כל הזמן ,וזה אומר ללכת נגד הקלישאה המלודרמטית — בין
הייתר גם כי זה עולם מערבוני.
> גם בהקשר של העולם המערבוני נהגת באיפוק .למשל ,בסצינת דו-קרב
השתייה אתה לא נכנסת לקלוז-אפ או לאקסטרים קלוז-אפ ,כמו שנהוג
למשל בסרטים של ליאונה ,אלא צילמת את הדמויות במדיום-שוט.
זאת מחווה ,לא העתק .לא חוכמה להעתיק את ג'ון פורד או את סרג'יו
ליאונה .השוט האחרון של הסרט ,למשל ,הוא מחווה לג'ון פורד — ככה
רוכבים על הגבעה ב"המחפשים" .אם אני מביים אחד לאחד ,זה אומר
שהעתקתי .לא ישבתי לראות את "המחפשים" כדי להעתיק את זה ,אלא
יצרתי ממה שהיה לי בזיכרון .אייל אלחדד התאכזב כשראה את התוצאות.
הוא חשב שהסרט הולך להיות מלא בשוטים חתוכים בסגנון סרג'יו ליאונה,
כמו "הטוב ,הרע והמכוער" ,אבל אני לא עונה לציפיות שלו.
> בשוט המסיים את הסרט הם גם כמו מלאכים שהביאו מוות ונחמה
למופראדי הגוסס ,ועוזבים ונעלמים.
כן ,כי הסוף של הסרט גם מזכיר את הסוף של "החותם השביעי" של ברגמן.

> דמויות רזות
> נראה שכל הסרט בנוי מדרמות קטנות שנבנות ונפתרות די מהר
ובפשטות ,ואז עוברים לדרמה הקטנה הבאה .למשל ,סיפור ההֹורּות של
טאווילה שדיברנו עליו ,וגם העובדה שכל הנגנים נרתמים לעזרה די מהר,
יש בעיה קטנטונת ,פותרים אותה וממשיכים הלאה .יש משהו "אנטי-
דרמטי" במבנה הנרטיבי של הסרט.
הסרט הוא בסופו של דבר אגדה ,ובאגדה יש המון חורים מפני שלא זה
מה שחשוב .האגדה מתחילה ב"היֹה היה פעם ,"...ואין שם יותר מדי
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תשומת לב לפרטים .מתחילים את הסיפור ועוברים ממקום למקום,
מהתרחשות להתרחשות .לא מספרים לך הרבה על הדמות ,אתה לא יודע
מי הגיבור באמת .זה הבסיס של האגדות ,כך הן נכתבות .אין שם עומק
של דמויות או יותר מדי הסברים .כשאתה עושה דרמה משפחתית ,כל
הדברים האלה תופסים ,אבל אצלי זה לא תופס .וצריך לדעת להשתחרר
מהצורך בהם ,כי אלה כבלים שקושרים אותך.
> כתוצאה מכך אתה יוצר דמויות רזות מאוד ,כמו קריקטורות.
לא הייתי אומר שכמו קריקטורות ,אלא כמו דמויות מסרטי הנפשה.
למשל ,לנבל (שמעון מימרן) יש שפם כמו לנבל מ"פינוקיו" או מסרטי
אנימציה .בנוסף ,לחלק מהדמויות קוראים בשמות של חיות ,כמו עטלף,
כריש ,ויש גם דמות שקוראים לה דרוויש (שהוא סוג של נווד) .הדמויות
האלה הן מחוות לסרטי המסע מהילדות .אני אגלה לך סוד :הגירסה
המלאה של הסרט היא כמעט בת שלוש שעות ,וירדו ממנה בעיקר כל
הקטעים שמרחיבים את הסיפורים של הדמויות ומפתחים את כל הקווים
העלילתיים שלהן .הקטעים האלה ירדו כי היה צורך להתקדם בסיפור.
כנראה זה לא כל כך חשוב לדעת את הפרטים הביוגרפיים של הדמויות.
גם כאן כנראה יתברר בסופו של דבר שאני הולך נגד הקלישאה ,כי
דווקא נהוג להגיד שאם אתה לא רוצה שהדמות שלך תהיה שטחית,
אתה צריך לדעת מי הם ההורים שלה ,איפה היא גרה ,מה היא אוכלת,
וכל הפרטים האלה .אבל אני לא מתייחס אליהם ,לא נכנס לשם .למשל,
ב"כיכר החלומות" ,אף אחד לא עובד .אבל זה לא מעניין את הצופה
במה הדמויות עובדות ואיפה הן גרות ,או מה הן אוכלות .אני חושב שכל
דמות מספיק חזקה או מיוחדת כדי שלא תצטרך את כל הדברים האלה.
> ואיך אתה עובד עם השחקנים על הדמויות האלה? נראה שקשה לשחק
דמויות שכאילו לקוחות מסרט מצויר ולהפיח בהן חיים אמיתיים.
אני לא עושה חזרות .אין לי סבלנות לזה .זה מתיש אותי .אני יושב עם
השחקן ומנהל שיחות על הדמות ,על הסרט ,על העולם .אני מנסה למלא
את השחקן עם מה שאני יודע על העולם שלי .מה שהוא מצליח לקלוט,
הוא קולט .השלב הבא הוא להיות בתוך הדמות ולעשות מה שאני מבקש,
ולא בהכרח מה שהוא חושב שצריך לעשות .ופה מתחילה הבעיה.
> אורי גבריאל עושה עבודה מצוינת בסרט .הוא מזכיר את טאקשי
שימורה האגדי .סגנון המשחק ,המראה ,האופי שלו ,הכל מזכיר מאוד את
הדמות שטאקשי שימורה גילם ב"שבעת הסמוראים".
אורי הוא שחקן מצוין .אני אמרתי לו "אני רוצה אותך מגולח ראש" .הוא
רצה להשאיר קצת שיער ,קווי מיתאר .אמרתי לו תלך ליו-טיוב ותראה
קטע מ"שבעת הסמוראים" כדי שתבין ְלמה אני מתכוון .לדעתי הוא לא
ראה את זה עד היום ,אבל הוא בכל זאת הבין את הכיוון .לא איכפת לי
אם הוא ראה או לא ראה ,כי בסוף הוא עשה את מה שביקשתי .הטקסטים
היו קצרים ,וביקשתי שיגיש אותם כמו במערבון ולא כמו מוסיקאי
עיראקי משנות ה ,40-כי בהתחלה זה מה שהוא חשב שהוא יעשה .היה
צריך לעצור אותו .בסצינה הראשונה שמצולמת בסרט שומעים שהוא
עושה עדיין קצת מבטא עיראקי לרגע ,אבל אני לא אגיד לך איפה.
> נראה לי שאתה מבקש מהשחקנים לעשות דברים פיסיים מאוד מדויקים,
והשחקנים רוצים יותר חופש ,או לתרום בדרך שלהם.

אני עושה גם אילתורים ,כי אני עובד גם עם שחקנים לא מקצועיים.
מחצית השחקנים אצלי הם אנשים שלא שיחקו בחייהם ,ואני מצלם
אותם בלי לעשות חזרות .איכשהו ההימורים מצליחים ,אני לא יודע
להסביר את זה .בהתחלה הם מדקלמים ולי קשה עם זה ,ולא פעם אני
חושב שעשיתי טעות שלקחתי אותם .כשאתה מביא מישהו ללא ניסיון,
הוא מייד מתחיל לשחק .צריך ללמד אותו לדבר כמו בחיים ,וברגע מסוים
זה פתאום עובד .למשל ,אחד האחים של הכלה בסרט אמר את הטקסט
ודיקלם קצת ,אבל עיקר הבעיה היה שהמישחק שלו היה מוגזם .פניתי
ליגאל עדיקא וביקשתי ממנו להכין אותו .יגאל ביקש ממנו להכניס את
הידיים לכיסים ,זה הכל .ברגע שהוא הכניס את הידיים לכיסים ,הכל
השתנה .לפני כן הוא דיבר עם הידיים וזה גרם להגזמות ,כל שפת הגוף
שלו הייתה אחרת.

> קובי פרץ
זה לא בטהובן
> עדיין לא דיברנו על המוסיקה בסרט ,שהיא בעצם הנושא המרכזי שלו
— מחווה למוסיקה המזרחית.
"המחווה היא לקלאסיקה המזרחית ,אבל המוסיקה בסרט היא יותר
עכשווית .המוסיקה שעשינו עם מארק אליהו מורכבת כולה מכלים
ראשוניים ,אותנטיים ,אקוסטיים .כשמדברים על מוסיקה מזרחית
חושבים על המוסיקה הערבית .זה הכיוון הצפוי ללכת אליו ,אבל
המנגינות ב"בלדה לאביב הבוכה" דווקא לא מושפעות מהמוסיקה
הערבית .אין אצלי מוסיקה ערבית ,חוץ ממנגינה אחת עם העּוד כמחווה
לפריד אל-אטראש .ההשפעה העיקרית בסרט היא המוסיקה מהאזורים
שבהם הייתה פעם האימפריה הפרסית .כל הכלים האלה שהדמויות
מנגנות בהם מקורם בפרס ,ולמעשה ,הפרסים הם האבות של רוב כלי
הנגינה שאתה מכיר היום ,כלי קשת ועּוד .אלה כלים שנוצרו בצפון
אסיה ,ועשו את הדרך עד לספרד ,בדרך המשי .אם אתה מחפש קלאסיקה
באיזור הזה ,אתה חייב ללכת ליצירות הפרסיות ,לא משנה מה המוצא
שלך היום .זה כמו בטהובן במערב.
"בלדה לאביב הבוכה" הוא קינה על המוסיקה הזאת ,שלא מקבלת את
המקום הראוי לה .לאורך שנים דיכאו את התרבות המזרחית .ילד שגדל
היום בעיירת פיתוח לא יודע שגם לו יש בטהובן ומוצרט .הוא חושב
שקובי פרץ זה בטהובן .אומרים לו שזאת המוסיקה המזרחית .אני ניסיתי
לעשות פה משהו אחר.
ובהקשר הזה ,הקולנוע שלי מאוד חברתי לדעתי ,מבלי לזרוק אמירות
בפרצוף .יש כל מיני מוטיבים בסרט שמצטרפים יחד ומקבלים משמעות,
גם אם הם עוברים מעל הראש בצפייה ראשונית .למשל ,כולם שותים
עראק בסרט ,אבל זה לא מפני שאיזשהו ספונסר שילם עבור זה.
לעראק יש משמעות חברתית :הוא היה במשך שנים אחד הדימויים של
הסטריאוטיפ המזרחי כאן — הוא שותה עראק ,מרביץ לאשתו ומכה את
הילדים ,סלאח שבתי כזה .ואני רציתי לגעת בסטריאוטיפ הזה ולצאת
נגדו ,להראות משהו אחר.
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השכן של אוזו
 -רע עמית -

> הסרטים של
קייסוקה קינושיטה

> "טרגדיה יפנית"

על גבעה ירוקה המשקיפה אל הים בקמקורה ניצב ברוב הדר קברו של
אחד הבמאים הגדולים של הקולנוע בכל הזמנים ,יסוז'ירו אוזו .הקבר
מושך אליו אלפי מבקרים מדי שנה ,אך רק מעטים מבין אותם חובבי
קולנוע ממשיכים במעלה השביל מספר מטרים — אל מקום קבורתו
של בימאי קולנוע גדול אחר ,קייסוקה קינושיטה ,שלא בכדי שוכן לצד
אוזו .שניהם עשו את מרבית הקריירה שלהם באולפנים של שוצ'יקו,
ושניהם מייצגים דרך הקולנוע שלהם ,איש איש בדרכו ,חלק חשוב
בתרבות היפנית ככלל .בעוד שאצל אוזו זהו סגנון קולנועי וקומפוזיציה
מינימליסטית ,אידיוסינקרטית ובלתי-מתפשרת ,המציגים אידיאלים
אמנותיים ביפן ,סרטיו של קינושיטה מציגים פן אחר לגמרי.
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בניגוד לאוזו ,שהתקבל בהתלהבות רבה על-
ידי הביקורת ברחבי העולם בזכות יצירות
מופת כמו "בוקר טוב" ו"סיפור טוקיו" ,סרטים
שעל אף מחיאות הכפיים ,מעולם לא היו
הצלחות מסחריות ביפן עצמה ,רבים מסרטיו
של קינושיטה משכו לאולמות הקולנוע קהל
רב .בניגוד לאוזו ,שהוכתר כ"אוטר" קולנועי,
למרות שאת סרטיו הגדולים כתב עם שותף
קבוע ,נודה קוגו ,כתב קינושיטה ,גם שבתחילת
דרכו המקצועית לקח על עצמו פרויקטים של
תסריטאים אחרים ,את רוב סרטיו בעצמו.
בדצמבר השנה ימלאו  100שנה להולדתו של

"הנמל הפורח" .הסרט זכה בתגובות חיוביות
ואפילו בפרס .אולם ,בפרספקטיבה של היום,
ההתחלה המוצלחת של קינושיטה מחווירה
לעומת סרט פחות מוצלח ,שסימל את פריצתו
של בימאי מפורסם יותר ,אקירה קורוסאווה.
קינושיטה השלים  4סרטים במהלך מלחמת
העולם השנייה ,ואחד מהם מצביע בבירור
על קינושיטה כעל הבטחה קולנועית גדולה.
הסרט" ,צבא" ,היה הזמנה רשמית לסרט
תדמית/תעמולה המתחזה לדרמה עמוסה
ברגשות פטריוטיים לוהטים .הסרט עוסק
בחייה של משפחה אשר אחד מבניה נקרא

קינושיטה ,ולמרות שמעמדו בקרב סינפילים
ביפן נשחק מעט מול בימאים אחרים ,הוא
עדיין נחשב לאחד מאמני הקולנוע אשר ידע,
אולי טוב יותר מכולם ,ליצור קולנוע נאמן
לאמנות ,ובו בזמן גם סיפק את מה שאמנות
הקולנוע זקוקה יותר מכל — קהל צופים.
קינושיטה נכנס לאולפנים של שוצ'יקו והועסק
במספר תפקידים שוליים לפני שמּונה לעוזר
בימאי של יאסוז'ירו שימזו ,מן הבמאים
המובילים של יפן לפני מלחמת העולם
השנייה .לאחר מספר שנים של הכשרה ,בטרם
זכה לקידום ,גויס קינושיטה ונשלח לחזית
בסין .כעבור שנה ,בעקבות פציעה ,הוא שוחרר
מן הצבא וחזר לעבוד בשוצ'יקו ,תחילה כעוזר
בימאי ,ותוך זמן קצר זכה לביים את סרטו
הראשון ,שבתרגום חופשי לעברית נקרא

להתגייס כחייל בצבא הקיסרי .אמנם ,במהלך
הסרט יש רגעים אשר עשויים להתפרש
כביקורת זהירה על המלחמה ,בעיקר בשל
נטייה הומניסטית של התסריט ,אך הדברים
אינם נאמרים אף פעם בגלוי ,ומשאירים מקום
גם לפרשנויות אחרות .סוף הסרט ,לעומת
זאת ,אינו מציע הרבה אפשרויות לגאווה
פטריוטית .הסצינה האחרונה היא למעשה
אחת הסצינות המפורסמות ביותר ביצירה
הקולנועית של קינושיטה ,והיא מוזכרת רבות
עד היום בספרות מחקרית על קולנוע בשנות
המלחמה .לכאורה ,אין בסצינה זו דבר שונה
ממה שכתוב בתסריט ,אשר כאמור הופק
והותאם לדרישות הצבא :דמותה של האם
(קינויו טנקה ,הזכורה בין השאר מהופעותיה
ב"אוגטסו" של מיזוגוצ'י ,ו"אדום הזקן" של

קורוסאווה) ,משלחת את בנה בשיירה של
המגויסים הטריים .בידיה דגל יפן ,והיא מלווה
אותו דרך ההמון הצוהל אשר מריע לחיילים
הצעירים .באותם ימים הייתה זו חובה אזרחית
להפגין שמחה ברגע הגיוס ,ומשפחות רבות היו
מזמינות את כל שכניהן לחגוג את המאורע.
אולם ,במקרה הזה ,שמחתה של האם ,המוצגת
בתופים וחצוצרות על-ידי הקומפוזיציה ,הקול,
ובמיוחד המשחק המוגזם אך בו בזמן מרגש עד
דמעות של טנקה ,הופכים את הסצינה על פיה,
חותרת תחת מאמצי המלחמה ותחת הניסיונות
לרתום את אמנות הקולנוע לטובתה.

> " 24עיניים"

ראשי הצבא ,שהתבלבלו מן האמירה
הקולנועית האמביוולנטית הזאת ,החליטו
לאפשר את הקרנת הסרט ללא התערבות
מיוחדת ,אבל במקביל חתמו על צו מיידי
אשר מנע את העסקתו של קינושיטה כבמאי
לצמיתות .וכך ,בשעה שקורוסאווה הועסק
כבמאי מגויס ויצר לפחות סרט תעמולה אחד
לכל דבר ,קינושיטה לא הורשה עוד לעסוק
בקולנוע .למרבה המזל ,המלחמה הסתיימה
זמן לא רב לאחר מכן ,וקינושיטה שב מייד
לכס הבימוי.
את המחצית השנייה של שנות ה 40-של המאה
ה 20-הקדיש קינושיטה למיגוון רחב של
נושאים וייצוגים קולנועיים במספר ז'אנרים.
אולם ,נושא אחד מאפיין יותר מכל סגנון
קולנועי את יצירתו בשנים הללו .קינושיטה
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> קינושיטה בחר לתת קול
לכל אלה אשר לא קיבלו
ביטוי הולם במהלך שנות
השלטון הצבאי ,ובראש
ובראשונה לנשים <
> "כרמן חוזרת הביתה"

בחר באותן שנים לתת קול לכל אלה אשר
לא קיבלו ביטוי הולם במהלך שנות השלטון
הצבאי ,ובראש ובראשונה לנשים .למעשה ,זה
נושא שיחזור ויעסיק אותו גם בעשורים הבאים,
ונראה אף שהזדהותו עם המין השני נובעת
מהשייכות המיגדרית שלו-עצמו ,כמי שהיה
ככל הנראה הבמאי ההומוסקסואל המוצהר
הראשון ביפן .מובן שלמושג "הומוסקסואל
מוצהר" היו משמעויות מוגבלות מאוד בשנים
הללו ,אך נראה שבחוגים מקצועיים ידעו על
העדפותיו המיניות ,ובאופן מפתיע למדי הדבר
לא פגע בהתפתחות הקריירה שלו.
למרות שקינושיטה עסק לראשונה באופן
ישיר בנושא של מיניות וזהות הומוסקסואלית
רק בשלהי העשור הבא ,בסרטו "בציפייה
לציפורי האביב" ( ,)1959שנחשב גם לסרט
האולפנים הראשון ביפן אשר התמודד באופן
ישיר עם נושא זה ,ישנם רמזים מוקדמים לכך
עוד בשנות ה 40-של המאה הקודמתם ,למשל
בסרט מ" ,1948-המוסר השבור" .הסרט ,גם
ללא רמיזות למיגדר ,פרץ דרך בתוכנו ,שכן
הוא דן ,לראשונה בקולנוע היפני ,במיעוט,
או במעין מעמד ,הידוע בשם "בוראקומין".
בתקופת אדו ( )1603-1868הייתה החברה

היפנית מפוצלת למעמדות ברורים ,והתנועה
ביניהם הייתה כמעט בלתי-אפשרית .מחוץ
למסגרת של המעמדות הראשיים — לוחמים,
איכרים ,סוחרים ובעלי המלאכה — היו
ה"א ָטה" ,אשר הופקדו על
ֶ
הבוראקומין ,או
עבודות של ניקיון ,טיפול בגופות ,או בעיבוד
עור של בעלי חיים מתים .למעשה ,גם אחרי
שרסטורציית מייג'י חוללה ביפן מודרניזציה
מואצת והמעמדות בוטלו באופן רשמי ,המשיכו
רבים מצאצאי המעמד המנודה לחיות בשולי
החברה ,בלי אפשרות להשתחרר מן ההיסטוריה
המשפחתית שלהם ולזכות בשוויון הזדמנויות.
סרטו של קינושיטה היה אמנם עיבודה לספרו
של טוסון שימזקי ,אך נראה שבחירתו בנושא
זה לא הייתה מקרית .באחד המחקרים
המעניינים על הבמאי ועל זהותו המינית כפי
שהיא משתקפת בעולמו הקולנועי ,מצביעה
יקוקו אישיהארה על כך ,שגברים ברבים סרטיו
מוצגים כחלשים ,הן פיסית והן מנטלית ,והיא
קושרת את התופעה למיגדריות גברית גאה.
ניתן להסיק מכך מסקנות גם לגבי "המוסר
השבור" ,שבמרכזו מורה ממעמד הבוראקומין
אשר מסתיר את העובדה מתלמידיו ומבני הכפר
בו הוא מועסק .הגילוי ניצב במרכז הסרט עד

שהוא מחליט ,בסופו של דבר ,להתוודות בפני
כולם ולעזוב את המקום .אנלוגיה אפשרית
לזהות הומוסקסואלית נראית שקופה למדי.
יתרה מזאת ,הסרט זכה מספר שנים מאוחר
יותר לעיבוד נוסף של הבמאי קון איצ'יקווה,
ובחינה של שני הסרטים בהחלט מחזקת
את הפרשנות ,שאצל קינושיטה הנחיתות
המעמדית היא סמל לנחיתות מיגדרית בעולם
גברי והטרוסקסואלי.
בשנת  1951שב קינושיטה וסימן פריצת דרך
חדשה ,עם הסרט הצבעוני הראשון ביפן,
"כרמן שבה הביתה" .מעבר להישג הטכנולוגי
שהסרט מסמל ,ולעובדה שהיה זה דווקא
קינושיטה שנבחר להביא את הבשורה הזאת
ליפן ,יש בסרט חשיבות נוספת .גם כאן,
הדמות המובילה בעלילה ,כמו בסרטים רבים
אחרים של קינושיטה ,היא אשה .אבל בניגוד
ליוצרים אחרים ,כמו מיזוגוצ'י ,אשר נהגו
להציג נשים אצילות במצבים קשים ,קינושיטה
מציג נשים לאו דווקא ראויות להערצה ,ולא
חפות מביקורת .הגיבורה של "כרמן שבה
הביתה" היא נערה אשר עוזבת את הכפר
הקטן בו נולדה וגדלה ,על מנת למצוא את
מזלה בעיר הגדולה ,טוקיו .הזמן עובר ,ולכפר
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מגיעות שמועות רבות על הצלחתה של הנערה
בעולם הבידור והזוהר .כאשר נפוצה השמועה
שהיא מתכוונת לבוא לביקור ,הכפר כולו נערך
לחגיגות לכבודה .הנערה אכן מגיעה ,לבושה
במיטב הבגדים ,דימוי של עושר ואורח חיים
מודרני .אולם עד מהרה מתברר שהיא אינה
שחקנית או זמרת ,אלא משתתפת במופעים
אירוטיים נועזים ,וחמור מזה ,היא כלל אינה
מבינה את ההשלכות המוסריות או את הניצול
הכרוך במה שהיא עושה בעיר הגדולה .היא
נחושה בדעתה לערוך הופעה לכל בני מקום
הולדתה ,למרות מחאת כל נשות הכפר —
ולשמחתם של הגברים הׂשׂשים להזדמנות
ליהנות מתענוגות הכרך.
קינושיטה מציג את הסיפור באירוניה
משועשעת ,ואינו חוסך ביקורת מאף אחד מן
מהצדדים המעורבים ,או מהחברה היפנית
בכלל .הסרט הוא דוגמא ניצחת לסגנון
הקולנועי של הבמאי ,אשר סרטיו מלווים
באופן תדיר בטעם מתוק-מריר ,של בידור
ספוג במלנכוליה סמויה ,או של עצב מתקתק
מהול בשמחה מרה.
מבין היצירות החשובות של קינושיטה בשנות
ה 50-של המאה שחלפה חייבים לציין את

"טרגדיה יפנית" ( ,)1953סרט שבוחר להתמודד
עם מצבה של יפן אחרי המלחמה ,לא מההיבט
הלאומי ,הפוליטי או החברתי ,אלא מנקודת
מבט נשית .זהו אכן סרט על יפן ככלל ,אך
בזעיר אנפין ,ובאופן שאלמלא הכותרת ,ייתכן
שכלל לא היה מצטייר כאלגוריה גדולה יותר.
מפאת קוצר היריעה ,מוטב יהיה להתמקד
בשנה שלאחר מכן 1954 .זכורה בקולנוע היפני
ובעולם בעיקר בזכות סרט אחד של אקירה
קורוסוואה" ,שבעת הסמוראים" .אולם הסרט
נבחר על-ידי המבקרים החשובים ביפן ,עורכי
המגזין "קינמה ג'ונפו" והכותבים בו ,במשאל
השנתי היוקרתי שלהם ,רק כסרט השלישי
בחשיבותו באותה שנה .את שני המקומות
הראשונים תפסו ,באופן נדיר למדי ,שני
סרטים של במאי אחד ,קייסוקה קינושיטה
— "גן של נשים" ו" 24עיניים" .האחרון
מבין השניים היה לקלאסיקה קולנועית ביפן
שלאחר מלחמת העולם השנייה.
עלילתו של " 24עיניים" מתרחשת באי קטן
בשם שודושימה ,הנמנה עם קבוצת האיים
שהגדול בהם הוא שיקוקו .היא עוסקת במורה
צעירה (שמגלמת אחת הכוכבות של אותן
השנים ,טקימינה הידקו ,השחקנית החביבה

על מיקיו נארוסה) ,אשר נשלחת מן העיר
הגדולה לאי הקטן ,וביחסיה המיוחדים עם
תלמידיה הצעירים .כאשר המורה מגיעה אל
האי ,הילדים ,כולם בגילאי כיתות א' וב' ,רק
מתחילים את הלימודים .המורה אמורה לשמש
רק כמחליפה לזמן קצוב ,אבל היא בוחרת
להישאר באי משום שהיא לומדת להכיר אותו
ואת תושביו ולאהוב אותם .כאשר פורצת
מלחמת העולם ,נשלחים הבנים מכיתתה
המקורית ,זו שלימדה כאשר רק הגיעה לאי ,אל
החזית .לא כולם חוזרים ,וגם אלה שנשארים
בחיים ,בין אם בחזית ובין אם בעורף ,לא יזכו
השלו
ֵ
אף פעם לממש את מה שהחיים באי
הבטיחו להם .הסרט זכה בשלל פרסים ,ומעבר
להצלחה שלו-עצמו ,הוא הביא להכרה באי בו
צולם הסרט .עד היום פזורים לאורך האי מספר
אתרים אשר מציינים את צילומי הסרט בו ,יש
בו פסל של הבמאי ,של המורה והתלמידים,
ואתר הצילומים הקטן הפך במרוצת השנים
למוזיאון המוקדש כולו לבמאי ולסרט.
השנה המשמעותית הבאה בפילמוגרפיה
של קינושיטה היא  ,1957והסרט הוא "שנים
של שמחה ועצב" .למרות שהסרט סובל
מסנטימנטליות יתרה ,והוא נמתח יתר על
המידה לכמעט שלוש שעות של סאגה רומנטית,
שמחה ועצובה (מדי) ,מדובר באחד הסרטים
המצליחים ביותר של שנות ה 50-ביפן ,עשור
אשר ידוע כתור הזהב השני של הקולנוע
היפני .אסור לבטל את ההישג הזה ,שכן אין
למעשה אף במאי יפני גדול אחר שפעל אז,
כולל קורוסאווה ואוזו ,אשר הצליח לביים סרט
שנכנס לרשימת עשרת הסרטים הפופולריים
ביותר של התקופה .עלילת הסרט עוקבת אחרי
חייהן של מספר דמויות ,ומתפרסת בכל רחבי
יפן ,מצפון עד דרום .מוקד הסרט הוא זוג אשר
מופקד על הפעלתם התקינה של מגדלורים
הפזורים באזורים נידחים למדי ביפן .למרות
שמדובר במלודרמה שופעת סערות ,הן בים,
אך בעיקר של רגשות ,דבר שעלול להטיל צל
של ספק בדבר היותו יצירת אמנות קולנועית
של ממש ,הצלחתו הקופתית לּוותה גם בהצלחה
ביקורתית ,והסרט הוכתר על-ידי המבקרים
כשלישי בחשיבותו באותה שנה ,בעוד "כס
הדמים" של קורוסאווה הגיע רק למקום הרביעי.
עד כאן הושם הדגש בקינושיטה כבמאי של
סרטי תוכן ,בהם החזון מתגשם בעיקר בעלילה,
ופחות בסגנון או בטכניקה קולנועית .אולם,
תהיה זאת טעות חמורה לראות בקינושיטה
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> "צבא" נועד להיות סרט תעמולה ,אך ניתן היה לפרשו גם כחתירה תחת מאמצי המלחמה
של הצבא היפני ,ולכן הוצא צו שמנע את העסקתו של קינושיטה כבמאי לצמיתות <
> קייסוקה קינושיטה

במאי של ספרות מוסרטת ,ולמי שיש ספק
בכך ,בא סרטו "הבלדה על נריאמה" ()1958
והוכיח עד כמה מוטעית ההנחה הזאת .בעוד
שסרטיהם של אוזו ,קורוסאווה ,ואף מקצת
מסרטיו של מיזוגוצ'י ,נותחו לא אחת בהשוואה
לאמניות יפניות "מסורתיות" ,המלודרמטיות
המודרניסטית של קינושיטה מעולם לא נתפסה
באופן כזה .זאת ,כמובן ,עד לסרט הזה.
"הבלדה על נריאמה" הוא ,מכמה בחינות,
התגלמות ההתקרבות בין עבר להווה בחזון
קולנועי ייחודי .לא זו בלבד שמדובר במעשייה
יפנית מקומית (אם כי קיימת גם מקבילה
קוריאנית ,שגם היא זכתה לעיבוד קולנועי),
אלא שקינושיטה אף לוקח את המסורת עד
לקצה גבול האפשרויות של הקולנוע והתיאטרון
היפני הפופולרי מתקופת אדו ,הקבוקי .בעוד
שבראשית ימיו של הקולנוע היפני נוצרו
לא מעט הצגות קבוקי מוסרטות ,הפער בין
"מסורות" יפניות לבין אמנות הקולנוע הלך
והתרחב עם השנים" .הבלדה על נריאמה" יוצא
דופן בכך שהוא נשען על מרכיבים הלקוחים
מהתיאטרון ,ומשלב אותם בתבנית קולנועית
מודרנית .בין היתר ,מדובר בשימוש שהוא
עושה במוסיקה ובקריינות ,הידועים כז'ֹורֹורי,

וכן גם בפרזנטציה של סצינות ותנועות מצלמה
צנועות ,אשר כוללות גם מסך תיאטרון של
ממש כסט במספר סצינות .ובכל זאת ,מדובר
ביצירה קולנועית אשר מציגה את השימוש
הבוטה בפורמטים לא-קולנועיים באופן גלוי,
כזה שמזכיר לצופה את העובדה שהוא צופה
בסרט קולנוע.
עלילת הסרט נסבה על תושבי כפר קטן אשר
מקיימים מסורת אתית עתיקת יומין :על פי
מנהג המקום ,אדם שמגיע לגיל גבורות יובל
על-ידי בנו לפסגת הר ,ושם יישאר לבדו עד
שישיב את נשמתו לבורא .כך ,קינושיטה הופך
את הדיון המוסרי בעיקרו לדיון אסתטי ,ובו
הוא בוחן את הגבולות של המדיום ושל הביטוי
האמנותי בראי הזמן .ניתן לעמוד על המקוריות
של הבחירות בסרט באמצעות השוואה עם
עיבוד נוסף של האגדה ,שעשה ב1983-
שוהיי אימאמורה ,עיבוד אשר אף זכה בדקל
הזהב בקאן .בניגוד לקינושיטה ,גרסתו של
אימאמורה מבליטה את הלבטים המוסריים,
ולאו דווקא בסגנון קיצוני כשל קודמו ,ובמיוחד
בולטת בו תשומת הלב למיניות ,דבר אשר לא
נרמז כלל אצל קינושיטה.
גישתו המיוחדת של קינושיטה לסגנון קולנועי

בולטת גם בסרטו "נהר פואפוקי" (.)1960
מבחינה תוכנית ,קינושיטה טיפל כבר בנושאים
דומים ,וניתן אף לטעון שזוהי מעין גירסה
היסטורית של "שנים של שמחה ועצב" .למרות
שהעלילה מתרחשת בתקופה מוקדמת יחסית
בהיסטוריה של יפן ,גם כאן עוקב הסרט אחר
מספר דמויות לאורך שנים רבות ,תוך התמקדות
בצד הסנטימנטלי של הקיום האנושי ,תוך
סחיטת דמעות מן הצופים ,ממש כשמה של
הסוגה הקולנועית ביפנית המכונה "נמידה
צ'ודאי" או "תן לי דמעות" .אולם ,בנוסף ומעבר
לתוכן ,הפן החזותי של הסרט הוא ייחודי ,והדבר
בא לידי ביטוי בעיקר בשימוש בצבע .לכאורה
זהו סרט שחור-לבן ,אלא שקינושיטה מחדיר
לפריים שוב שוב מספר צבעים באופן שיוצר
הזרה וסטייה מהנרטיב עצמו.
מבקרים רבים הסתייגו מהשימוש הבוטה כל
כך הן באמצעי מבע מגושמים ומנוכרים והן
בסחטנות הרגשית הגואה .אולם ,מבקרים אלו
התעלמו מן העובדה שמדובר בשני מוטיבים
אשר פועלים בניגוד מוחלט זה לזה ,ומכך
שיחדיו מדובר באמצעי נוסף אשר לא רק
מזכיר לצופים שהם צופים ביצירה קולנועית
מלאכותית ,אלא גם ובעיקר שזוהי אמירה
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> "הבלדה על נריאמה"
יוצא דופן בכך שהוא נשען
על מרכיבים הלקוחים
מהתיאטרון ,ומשלב אותם
בתבנית קולנועית מודרנית <
> "הבלדה על נריאמה"

הומניסטית על מהות הרגש באשר הוא .בעוד
שבמציאות בני אדם מגיבים ברגש לאירועים
בחייהם ,באופן מובן למדי ,הקולנוע מציג
פסאודו-אירועים ,או פיקציה של התרחשות אשר
איננה כזאת באמת .לפיכך ,אין כלל מקום לרגש
בקולנוע ,לא לצחוק ולא לעצב .ואולם ,קינושיטה
היה אשף של יצירת רגש יש מאין ,וככזה ,החל
משנות ה 60-של המאה הקודמת ,שבמהלכן החל
הקולנוע ביפן לגווע ,נקרא אף קינושיטה לשרת
את המדיום המתחרה ,הטלוויזיה.
קינושיטה הוסיף לביים סרטים עד שלהי שנות
ה ,80-ביניהם סרטים מעניינים למדי כגון
"אהבה ופרידה בסרי לנקה" ( ,)1976ו"השאר
את הילד הזה" ( ,)1983סיפורו של ילד שגדל
בנגסקי בזמן מלחמת העולם השנייה .אבל את
רוב מרצו ופועלו בשנים הללו הקדיש בעיקר
לטלוויזיה ,אשר בה זכה לרצועת זמן משלו,
שכונתה "שעתו של קינושיטה" ובה הציג
סדרות וסרטי טלוויזיה רבים.
למרות ההתרחקות המסוימת של הבמאי
מהעיסוק האינטנסיבי בקולנוע בעשורים
האחרונים בחייו ,ולמרות נטייתו הכפייתית
כמעט לתכנים עמוסי רגשות ,קינושיטה
מוכר גם כמי שהשפיע באופן ישיר על מספר

בימאים נועזים אחרים .עם חברי הקבוצה,
אשר מכונה לעיתים "קינושיטה גומי" ,נמנים
יושישיגה יושידה ,ממובילי הגל החדש ביפן,
הירושי טשיגהארה ,שביים את יצירת המופת
"אשה בחולות" ,ומסאקי קוביאשי ,אשר ידוע
במיוחד בזכות סרטיו "קאידן" ו"ספוקו".
על יצירתו של קינושיטה נכתבו עד היום
ספרים ומחקרים רבים ,בעיקר ביפן ,אך לא רק
בה .למרות זאת ,נראה שמעטים מזכירים אותו
בנשימה אחת עם גדולי היוצרים הקולנועיים
של יפן במאה ה ,20-ובעיני רבים ביפן ומחוץ
לה הוא אינו זוכה להערכה שהוא ראוי לה.
עד כמה חל פיחות במעמדו אפשר היה להבין
דווקא מאירוע שהתרחש בשנת מותו :בתוכנית
טלוויזיה פופולרית הוחלט להקדיש פינה לזכר
הבמאי ,אך הקריינית שגתה בקריאת שמו,
דבר שהעציב מאוד את המעריצים המבוגרים
אשר צפו בתוכנית .היום ,עם היציאה
המתוכננת של מרבית סרטיו בפורמט DVD
ועם הרטרוספקטיבות הרבות שעומדים לערוך
ליצירתו בפסטיבלים ובסינמטקים ברחבי
העולם ,יש להניח שהדור שלא שמע עליו עד
היום יזכה סוף סוף להכיר את יצירתו.
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For most Israeli film buffs, Avraham Heffner is a concept rather than an actual
filmmaker. Few of them have seen his films and to recent generations he is better
known as a charismatic teacher at the Tel Aviv University, who has published
quite a few remarkable books and once upon a time made some films, or so it
seems. In this respect, the publication of the scripts of his four feature length
films and a long short that preceded them is a real event, a chance for many who
might have heard but never met Heffner's work on the screen, to find out how
much they missed. A master of his craft who made pictures about simple people
and simple problems, which turned out to be anything but simple, his output is
as meager as all that because producers always thought he is poison at the box
office and Film Funds, once they came into existence, preferred to put their trust
and money in younger filmmakers.
>>
The first part of this issue is celebrating the long awaited release of his scripts in
print, with quotes from the book itself published by Keter Publishing, a thorough
analysis of his work by Meir Schnitzer and the point of view of the younger
generation represented by Marat Parkhomovsky.
>>
Also in this issue, we have interviews with two Israeli directors whose films
have just come out. Prior to its premiere at the Tel Aviv Cinematheque, Avi
Mograbi's "Once I entered a garden", was screened at the Rome Film Festival
and we interviewed him there. "The Ballad of the Weeping Spring", Benny
Torati's tribute to Oriental music, westerns, Kurosawa and more, has just been
released commercially in Israel and Pablo Utin talks to him about his sources of
inspiration and his particular way of making films.
>>
The new Bond caper "Skyfall" has split the ardent followers of the most famous
MI6 agent. Some believe that director Sam Mendes has finally pulled the series
out of the doldrums, lent it weight and meaning and sent Bond on a new path to
glory. Others feel that everything Bond used to stand for, from the Vodka Martini
to luscious blondes, is about to be lost, a symbol of our times is swept away
and they can't help being sorry about it all. The two opinions, for and against
"Skyfall", are signed by Shmulik Duvdevani and Yaron Shamir.
>>
Finally, our secret agent for Japanese cinema, Rea Amit, strikes again with a
survey of the celebrated Keisuke Kinoshita, a director who may not be fully
appreciated in the West, but at home, he has often surpassed his better known
colleagues, in the opinion of the Japanese film critics.
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