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סרטים ישראליים חדשים
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 I Pקולנוע אינו אומנות .הוא אמנות .זאת לא פעילות קבוצתית .היוצר ניצב תמיד
בודד ,בין אם הוא על בימת הצילומים או מול הדף החלק .וכאשר מדובר באינגמר ברגמן,
להיות בודד ,פירושו לשאול שאלות .והסרטים שלו הם דרך למצוא תשובות .רומנטיקה
קלאסית מזאת ,אין" )ז׳אן לוק גודאד(.
בסוף חודש יולי  2007הלך הבמאי השוודי הגדול לעולמו ,בגיל  ,89ואיתו אולי בא הקץ לא
רק על יצירתו של מי שהיה ללא ספק גדול הרומנטיקנים של הקולנוע הצפוני ,אלא על עידן
שלם של הקולנוע בכלל .לגבי דורות רבים הוא האיש שהעלה את הקולנוע מדרגה ,לא עוד
בידור אלא אמנות ,האיש שהעניק לו ,אם לא את היכולת לחדור לסוגיות הקשות והמורכבות
ביותר של החיים ,יכולת שהייתה קיימת גם אצל יוצרים שקדמו לו ,ודאי את האומץ ואת עזות
המצח להתמודד איתן בגלוי ,בלי להסתתר מאחורי התחזות של בידור וחנופה לצופה .יבוא
יום ,נקווה בקרוב ,שהסינמטקים ואולי אפילו בתי הקולנוע ,ימצאו לנכון להציג מחדש את
כל יצירתו ,ואז נוכל לפרוס גם אנחנו יריעה הרבה יותר רחבה כדי להתייחס לאחד היוצרים
הגדולים ביותר שידע הקולנוע.
הדברים של גודאר על ברגמן הולמים לא פחות קולנוען אחר שהלך לעולמו יום אחרי הבמאי
השוודי הדגול .מיקלאנג׳לו אנטוניוני היה בן  95במותו ,איש שהפך את הדקדוק הקולנועי
על ראשו ,הכניס לקולנוע סוג של קצבים שנחשבו קודם לכן לאבסורדיים ,ודרש מן הצופים
להשקיע לא פחות מן היוצר כדי להבין באמת מה מתרחש על הבד .ניכור הייתה מלה נרדפת
לקולנוע שלו ,והיא נגעה באותה המידה לא רק למערכת היחסים שבין הדמויות בסרטיו ,אלא
גם לתקשורת בינו לבין הצופים שלו .מהפכה זוטא נדרשה בפסטיבל קאן 970ו כדי שיכירו
בערכה של "אוונטורה" ,ובעקבותיה באו כמה מן הסרטים החשובים ביותר שנעשו בשנות
ה 70-של המאה הקודמת ,מכות הלם לקולנוע דובר האנגלית בסרטים כמו ״יצרים" ו״זהות.
גנובה" ,ואחר כך נסיגה מהירה שנגמרה בשבץ מוחי אשר ריתק את הבמאי ב 20-שנות חייו
האחרונות לכיסא גלגלים ,נטל ממנו את כוח הדיבור ,ושיתק כמעט את כל גופו .למרות זאת,
הצליח איכשהו לביים סרט" ,מעבר לעננים" ,ואף להתכונן לקראת סרט נוסף כאשר המגבלות
הפיסיות והגיל אינם מרתיעים אותו.
בינתיים נחזור לגיליון הנוכחי .לקולנוע הישראלי יש הרבה סיבות לחגוג השנה .אחרי ״בופור",
"חופשת קיץ"" ,ביקור התזמורת" ו״מדחות" ,יש במה להתגאות .פנלו אוטין פותח הפעם
את הגיליון בריאיון ארוך ומפורט עם דוד מלו ,במאי"חופשת קיץ" .סרטו הוצג לראשונה
בפסטיבל חיפה ,ולמרבה הצער רק מעטים הכירו אז בערכו האמיתי .אחר כך נדמה היה כאילו
הוא עשוי לשקוע בתהום השכחה שבו נפלו סרטים ישראליים רבים לפניו ,אבל נגאל ,למרבה
המזל ,כשנשלח לפסטיבל הסרטים בטרייבקה ,משם חזר עם הפרס הגדול .אחר כך הוזמן
לפסטיבל טאורמינה ,שם העניקו לוולך את פרס הבימוי .וזאת רק ההתחלה ,עוד הזמנות רבות
עומדות בתור לחודשים הקרובים .וולך ,בן שמיני מתוך  20אחים ואחיות במשפחה חרדית,
חזר בשאלה בגיל  ,25למד שנה אחת קולנוע באוניברסיטה הפתוחה ,ואת כל היתר השלים
בדרכים משלו .מאחר שלא גדל בתוך לקסיקון הקולנוע השגור ולא ספג את אווירת העשייה
הקולנועית ,לא בארץ ולא בשום מקום אחר ,הוא מדבר על קולנוע כפי שאף אחד אחר אצלנו
לא מדבר עליו ,ממקום אחר ומזווית אחרת .בהחלט יוצא דופן .וכאילו בהמשך לריאיון זה
מוסיף אוטין הגיג פרטי משלו על הקולנוע הישראלי העכשווי ,או לפחות החלק המוצלח
ביותר בתוכו ,אותו הוא מכנה"קולנוע ההינתקות" .מה זה צריך להיות? התשובה בכתבה בשם
"קרחונים בארץ החמסינים".
במאי גדול אחר הלך הקיץ לעולמו .הכוונה לאדוארד יאנג ,מי שהיה בין המובילים בגל החדש
של הקולנוע הטייוואני בשנות ה 80-ואולי אחד הכישרונות הגדולים של דורו .למרבה הצער,
הוא לא זכה ,מחוץ לחוגי המקצוע ,להכרה שלה הוא היה ראוי ,וסרטיו הוצגו רק במקומות
מועטים ובתדירות נמוכה .על אדוארד יאנג ועל יצירתו ,בכתבה המוקדשת לו ובריאיון הכולל
דברים שאמר לנו בכמה פגישות שערכנו איתו ,האחרונה שבהן בפסטיבל קאן  ,2000כאשר בא
לקבל את פרס הבימוי על"אתת ושתיים" ,היחיד מבין כל סרטיו שזכה להפצה גם בישראל.
ועוד בגיליון זה  -על ז׳אק דמי שכמה מסרטיו יוצגו במהלך החודש הקרוב בסינמטק ,על
שניים מן הסרטים הבולטים בגל החדש׳ המסתמן בקולנוע הרומני ,שמכה גלים בכל העולם,
ועוד תוספת קטנה על פסטיבל קאן  .2007אלון גדבוז נסע עד שם כדי לראות את הסרטים של
שכנתנו מן הצפון ,לבנון ,שאצלנו ,כידוע ,לא מכירים כל כך.
קריאה נעימה לכולכם.
עדנה פיינדו

תורת וולך
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דן פ״נרו
א ד ו א ר ד ׳אנג  -קולנוע מעולם א ח ר
כמשל
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דוד וולך הוא דמות יוצאת דופן בנוף הקולנוע המקומי :בן למשפחה
דתית חרדית ליטאית ,יליד  ,1970הוא גדל בירושלים לצד  19אחיו.
בהיותו נער למד וולך בישיבת פוניבז׳ היוקרתית שבבני ברק.
שם החל תהליך של חזרה בשאלה ,שהביא אותו בסופו של דבר
לעזוב את הישיבה בגיל  25ולעבור לתל אביב .עם הזמן ,לאחר
התחבטויות ותהיות ,התחוור לו שברצונו לעשות סרטים .סרטו
הראשון" ,חופשת קיץ" ,העוסק במשבר אמונה המועבר דרך דמותו
של רב חרדי )אסי דיין( ,היה להפתעה גדולה וזכה בפרס הגדול
בפסטיבל "טרייבקה" היוקרתי ואחר כך בפרס הבימוי בפסטיבל
טאורמינה .ההפתעה קשורה גם לכך שוולך ,שמעולם לא למד
קולנוע ,או כל מקצוע אחר במסגרת ממוסדת )למעט דת( ,הפגין
בסרטו יכולת קולנועית מרשימה" .דווקא למדתי קולנוע במשך
שנה באוניברסיטה הפתוחה" ,מתקן וולך בתחילת הריאיון" .אני לא
יודע למה נוצר מיתוס שלא למדתי ,כי אני מרגיש שאני כן למדתי.
העניין הוא שלא גמרתי ,הייתי שם רק שנה" .מה גרם לו לעזוב?
"היה נורא נחמד ,אבל הרגשתי שהעניין מוצה .חבר שלי ,שהיה
בחיל האוויר ,בא אלי ואמר לי" :שמע ,אפילו לטוס לומדים רק
איזה ארבעה ,שישה חודשים" .ואז באמת נגמר לי".
מצד אחד וולך נראה אדם רגוע ,חושב .משקפיים קטנים ועגולים
מעניקים לו את המראה האינטלקטואלי .מצד שני הוא תזזיתי ,כל
הזמן בתנועה ,מדבר במהירות ,ונראה כמו מצבר אנרגיות .הוא מלא
סקרנות ,וכל דבר קטן מושך את תשומת ליבו ומפזר את מחשבתו,
כאילו הוא מבקש להכיל יותר ממה שהוא מסוגל ,כאילו הוא מנסה
לבטא את כל רעיונותיו ורשמיו בבת אחת ,לשטוף את הסובבים
אותו בחזזיות שלו ובתשוקתו.
״הסרט הראשון שהלכתי אליו" ,הוא מספר ,״היה ׳זמנים מודרניים׳״.
ראיתי בעיתון שכתוב ״זמנים מודרניים" ,תרגמתי לעצמי בראש
"מאדערנע צייטן" ,והייתי בטוח שזה הכי מודרני שיש .הייתי בן
'18והייתי בטוח שיהיה שם עירום ובכלל ,הייתה לי מין פנטזיה
כזאת של משהו מאוד מודרני .אז הגעתי למוזיאון ישראל לראות
את "זמנים מודרניים" עם חבר שלי בציפייה לראות עירום ,וזה
היה מדהים .הסרט לא עשה לי את הבום הראשוני שגרם לי לרצות
לעשות קולנוע ,אבל הפתיע אותי כל העיסוק בנושא של מעמדות,
0 4ינ0טק

ב ו ע ז יהונתן יעקב מצלם את "חופשת קיץ"

חברה ,ביקורת .אני לא בטוח שצחקתי הרבה בהקרנה הזאת״.
לא דאית אף סרט עד גיל ?18

להגיע :קיר לבן ובן-אדם מדבר .לא ידעתי איזה סרט זה .לכן ,בבוקר
למחרת הלכתי לברר וראיתי שזה היה "מחיי המריונטות" של ב ר ג מ ן ,
הסרט היחיד שלו בגרמנית .אף אחד כמעט לא מכיר את הסרט הזה ,ומי
שמכיר לא כל כך אוהב .שנים אני מסתובב בתחושה של בדידות בהקשר
הזה .כי אנשים תמיד מזכירים סרטים אחרים של ברגמן ,ומשום מה
הסרט הזה כמעט ולא מוזכר .אבל יום אחד קראתי את הספר ״לטרנה
מגיקה״ ,וראיתי שברגמן בעצמו כתב שם על הסרטים שלו שהוא אוהב,
ואמר שהסרט הכי טוב שלו זה"מחיי המריונטות״ ושהוא לא מבין למה
אחרים לא מתחברים לזה.

ראיתי ,כי היינו הולכים לכל מיני תומוסיות ורואים בטלוויזיה סרטי
פעולה וכאלה ,אבל זו כן הייתה הפעם הראשונה שהלכתי לקולנוע .האמת
היא שהכרתי כבר בילדותי את השמן והרזה ואולי אפילו את צ׳9לין ,כי
היה לי מורה שנהג לעשות חידונים ,וכפרס לאלה שמצליחים היה מקרין
אצלו בבית סרטים כאלה .אבל זה היה יותר סלפסטיק ,ופתאום כאן
היה משהו אחר .במהלך ילדותי ושנות ההתבגרות שלי לרוב עסקתי
בחשיבה ,כי הדיסציפלינה הדתית היא
של מחשבות  -מחשבות מתנצחות.
מה שחשוב זה להיות צודק .אתה
אז מה זה סיפור
"כל מ י נ י &1x׳xixny o'oio o
צריך לנסח את המחשבות שלך הכי
האוטודידאקטיות של וולך ,העובדה
torn״יות ה ג י ו נ י ו ת ל נ ו צ ו ו ת
 0י ב ו ת
טוב שאתה יכול ,כי ככה תוכל להיות
שהוא לא ממש קיבל הכוונה לגבי
מוגן ואף אחד לא יוכל להתווכח או ה ש ו נ ו ת  • j ^ x ,ה א מ ת ר ־ ׳ א ש ה  0י  0ת מה נחשב לחשוב ומה לא ,גרמה לו
להגיד הפוך .המאבק האינטלקטואלי
לתובנות יוצאות דופן ולשימוש בכל
ה; ד נ ן ד ת י ו ת "
ל  3ו צ ו ו ו ו
שם נמשך עד שמישהו מצליח לנסח
מיני מושגים מוכרים בדרכים לא
משהו ואף אחד לא יכול לסתור אותו.
מקובלות .אחת הדוגמאות הבולטות
לקח לי זמן לעשות את המעבר ולהיכנס לוויברציות ולדיוק של שכנוע
היא השימוש שלו במונחים ״עלילה״ ו״סיפור" .אצל וולך ,המושגים
באמצעות עולם רגשי .כי בקולנוע אין צודק ,יש אנשים ,מצבים.
האלה שונים לחלוטין ממה שמלמדים בחוג לספרות .כשהוא מסביר
אז מתי ה מ ת שאתה ר ל צ ה לעסוק בקולנוע?
אותם ,צריך לנסות להתחקות אחר הראש המיוחד שלו.
של
לכיוון
יותר
חלומות
לי
אחרי שעזבתי את הישיבה .בהתחלה היו
"אני אוהב לספר סיפור" ,הוא מסביר" ,ואני אומר שתמיד מתבלבלים
ספרות .יום אחד ראיתי בטלוויזיה סרט בגרמנית .ראו שם קיר לבן ובן-
בין עלילה וסיפור .אנשים מתעקשים לספר עלילות על דמויות שעושות
אדם מדבר בחקירה משטרתית .פשוט התחלתי לבכות .לא בגלל שזו
ככה והולכות לשם וכוי .ואני שואל  -בשביל מה אנחנו צריכים את
הייתה סצינה מרגשת ,אלא כי התרגשתי מלגלות עד לאן קולנוע יכול
העלילה הזאת? העובדה היא שאנחנו הולכים לתערוכה ,רואים תמונה

6

pODJ'O

של פנים של בן-אדם ואין עלילה ,אין כלום ,ואנחנו נהנים .זה בזכות
הסיפור .אני אנסה להסביר :נניח שמישהו ניגש לירקן בשוק ואומר לו
"תביא עגבניות טריות״ .והירקן מביא לו ואומר לו ״קח ,זה מהיום״.
ההוא לוקח ופתאום מחזיר .״זה לא מהיום" ,הוא אומר .״מה פתאום,
זה כן מהיום״ ,אומר לו הירקן .״אתה שקרן!"  -מתחיל האיש להתלהם
 "אתה שונא אותי!" והירקן אומר לו :״מה פתאום אדוני ,אני לאמכיר אותך ,העגבניות מהיום ,אם אתה לא רוצה ,אתה יכול לקנות
במקום אחר" .ואז האיש זורק עליו את העגבניות ,צועק ״מה! אתה
רוצה שאני אלך למקום אחר ,יא מניאק?!" ,נכנס להיסטריה ומתעלף.
ירקן אחר מופיע ושואל ״מה קרה?"
ואז מספרים לו את העלילה שסיפרתי
ב ט ל ו ו י
״ ו א י ת י
לך" .הוא בא לפה ,רצה טרי וכוי וכוי".
אבל אז מישהו אחר בא ופשוט מספר
ש ל
ה מ ר י ו נ ט ו ת ׳
את הסיפור .הוא אומר :״הבן אדם
 0ג י ק ה '
' ל ט ו נ ה
מעורער בנפשו" .כשאני אומר ״סיפור״
אני מתכוון במובן זה שאתה אומר
ה ב י
ה ט ר ט
״תגיד ,מה הסיפור שלו?״ לשאלה
כזאת אתה לא מתחיל לספר עלילה,
אתה אומר" :מת לו ילד לפני חודשיים .זה הסיפור שלו" .בוא אני אנסה
לתת לך דוגמא ממקום אחר :המושג גשם .כשאני חושב על המושג גשם
אני חושב על זה שילדים מאוד אוהבים שמספרים להם דברים בצורה
הבאה :יום אחד ,איש נכנס לבקתה ,ואז )הוא מדגיש כל מלה ומותח
אותה כמי שמספר סיפור מדהים לילד קטן( התחיל גשם חזק מאוד.
הילד מתרגש ומבקש לשמוע עוד פעם .ואז אומרים לו"התחיל ג־ש-ם

)הוא מושך את המלה ,מחקה בהגייתה את איוושת הגשם( .הוא ירד
על הגגות ,ועשה רעש חזק!" למה הילד מבקש שיספרו לו עוד פעם?
הרי יש לו מושג על גשם ,הוא ראה גשם .אבל פתאום אפשר לקחת את
הגשם ולספר עליו בהקשר של תגובה רגשית ספציפית .אימו מספרת
לו שהגשם ירד על כל הגגות בכפר והכל נזל וטיפטף ,ואז הילד מקבל
את הסיפור של הגשם.
"בקולנוע אתה יכול פשוט להראות גשם ,אבל אז לא סיפרת כלום על
הגשם .אבל אם אתה עושה את זה כמו שאתה מספר לילד ואתה נזכר
במה שמדבר אליך בגשם ,אז זה משהו אחר .אולי דווקא בשבילך לגשם
יש קונוטציה של פח ,של המפגש
של המים עם הפח .או אולי בשבילך
 n x׳ »  n״
ז י ה
הגשם זה משטח יבש שמתחיל לקבל
צבע בגלל הטיפות .אם אתה מספר את
ב ו ג נ ו ן  ,ו ב ט פ ר
זה ,אתה יודע שאתה מספר סיפור על
 x i nכ ת ב ש ז ה
הגשם".
אתה מדבר על הטקסטורה של
ט ו ב ש ל ו ״
הדברים ועל האווירה .אתה אומו
שכשאתה מצלם מקום ,אתה לא סתנז
מראה אותו ,אלא מנסה לספר את הסיפור של המקום ,את התחושות
שהמקום יכיל לעורו.

כן ,אני מחפש את הסיפור של הדברים :מה זה כוס ,מה זה בית ,מה זה
לילה ,מה זה מיטה ,מה זה כיסא ליד המיטה.
אתה לא מחפש סרטים שמספרים ל ן עלילה קולחת או מותחת .לא מה
בן-אדם עושה ,אלא מה הסיפור שלוי
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למדת בבית ספר .מדובר במאפיין הרבה יותר חריף באישיות שלך .עם
הזמן זה גם מחריף עוד יותר ויש מתח בין האנשים שלומדים לבד לבין
אלה שלא .כשמלמדים אותך משהו זה אמנם נכנס לראש ,אבל יחד עם
זה יש גם פחד לעשות טעות .כי אתה רוצה ללמוד את הדברים נכון ,כמו
שמלמדים אותך .לעומת זאת ,כשאתה לומד לבד זה אחרת .אתה לא
מרגיש צורך לחרוש ולחזור במדויק אחרי מה שאחרים אמרו לך .ולכן,
לאט לאט מצטבר איזשהו ביטחון ,וסוג של כנות עם עצמך .אתה יכול
להרשות לעצמך לטעות .זה משהו שלא אומרים הרבה ,אבל אם אתה
הולך ללמוד משהו לבד ,אתה מרגיש הרבה יותר בטוח״.

נכון ,כי מה זה עלילה? בתמונת הסטילס אתה מקבל סיפור ,ולכן לא
צריך שום עלילה .אתה רואה קמטים ,אתה רואה עיניים .כל תמונה
היא סיפור .למה הקולנוע לא יכול להיות ככה? כי ברגע שאתה מניע
את הדמות ,הדמות זזה ,ואתה מבין שרוצים לספר לך עוד משהו עליה.
בתמונת סטילס אפשר באמת להסתכל ארבע שעות וליהנות ולהתרגש.
אפשר לתלות בבית ולבהות בזה .הבעיה מתחילה כשהגיבור זז .כי אז
אתה אומר שהסיפור הוא מעבר למה שאני רואה לו בפנים ,וזה דורש
סוג של התבוננות אחרת .לכן בקולנוע אתה לא יכול לספר סיפור בלי
מעשים .כי אם אתה מניע אתה צריך גם לספר מה קורה לו .אז בקולנוע
אז אתה רואה סרטים ומודע לכן שזה בית הספד שלך ,או אתה סתם
צריך שיקרו לדמות דברים כדי שהצופה יוכל להתעניין בסיפור שלה .כי
רואה ובדיעבד מבין שלמדת משהו?
אדם לא חושף את סיפורו אם לא קורה לו משהו .העלילה היא תנאי,
היא כלי להעביר סיפור .אבל היא לא
זה בית ספר.
הסיפור .הסיפור זה כשאתה שואל:
אבל יש דברים ,כמו למשל בימוי
ח ש ב ת י ש ד ״ ו ו ׳ ז ל ׳ ג ץ ׳ * X
״ פ ע ם
״או קיי ,הוא עשה ככה וככה ,אבל מה
שחקנים ,שאי-אפשד ללמוד מצפייה
הסיפור שלו?״ וזה נכון גם לגבי חפצים ,מ ע י צ ו ב  ,כ ׳ ה ו א ב מ א ׳  T I X Dא  0ת ט »  .בסרטים.
אבנים ,חדרים ולא משנה מה .תמיד
את זה למדתי כי קראתי כל מיני
א ב ל
מדובר בליטוף הזה כמו כשמספרים
ה ב נ ת י ש ז ה ל א ק ש ו ר ל ע י צ ו ב דברים ,ראיונות ואנקדוטות ששחקנים
לילד .לי מאוד ברור ההבדל בין עלילה
מספרים על מה הם הרגישו בצילומים
ל ט כ נ י ק ו ת ־ ה ו א  9ש ו ט ב מ א י
א ו
לסיפור .אני אפילו נהנה לחשוב על
כאלה ואחרים .אבל לביים זה לא
מ ה ה ו א ר ו צ ה ל ו מ ד "
ש י ו ד ע
איך אפשר לעשות כמה שיותר סיפור
איזשהו סוד  -אין שום חוכמה בלהגיד
ולחסוך בעלילה ,כי אז הסיפור בולט
למישהו אחר מה לעשות .יש במאים
יותר .בגלל זה חשבתי שאם ב״חופשת קיץ״ אנחנו רוצים לעשות סרט
שאני לא מבין מה הם מספרים .כאילו יש איזה טריק כזה של במאים,
ארוך מבלי לספק עלילה מפותחת מאוד ,צריך כל הזמן לספק סיפור.
שיש איזשהו סוד של איך לגרום לשחקן לעשות משהו .אין שום סוד
אתה צריך שבכל סצינה תהיה מסוגל להבין משהו על משהו ,כי סיפור
ושום טריק .אתה מדבר עם הבן אדם ,אתה מספר לו את האמת ,על
זה להבין משהו על משהו.
הכאבים שלך ועל הצרות שלך ,זאת אומרת של הדמות ,שבמובן מסוים
זה תמיד אתה .כי תמיד דמויות זה אתה .אז צריך להיות נורא חשוף
ולהביא את הדמות עד הסוף .לביים טוב שייך לתחום האנושיות ,לתחום
איך דופקים מסמר בקיר
התקשורת ,להבנת האדם ויכולת ההזדהות עם האדם.
וולך מגדיר את עצמו כאוטודידקט .למעשה ,ההשגות שלו לא תמיד
אז איך זה עובד ,באיזה אופן אתה לומד ומפנים דברים כשאתה רואה
בהירות ,מנוסחות באופן אקדמי ,או מדויקות עד הסוף .ועם זאת ,הן
סרטים?
תמיד מרעננות ,שונות ומאירות עיניים" .אוטודידקטיות זה לא רק
נסיבות חיים״ ,מבהיר וולך .״זה לא רק אם למדת בבית ספר או לא
לפני כמה שנים הייתי עונה לך על השאלה הזאת משהו אחר ,זה משתנה.
0 8׳נמ0כ־ו

אבל אני לומד מתוך הפער בין מה שאני רואה בסרט ומה שאני חושב
שהיוצר רצה לומר .קיים פער בין המחשבה שנמצאת אצלי במוח לבין
היכולת להביע אותה בתמונה .אני לומד באמצעות הניסיון לגשר על
ש י ש ת מ ה א ח ת מרכזית ש מ נ ח ה א ת ה ס ר ט  ,ו ש ב ל סצינה ב א ה ל ת ת
הפער הזה .אני לא יכול לדעת לגמרי מה הבן-אדם חשב כשעשה את
ביטוי ל ת מ ה מסוימת .א ת ה מ ת ח י ל תמיד מ ה ת מ ה  ,מ מ ה ש א ת ה רוצה
לומר
הסרט ,אבל אפילו אם בסוף מסתבר שמה שאני חשבתי שהוא רצה
להגיד ,ורק א ח ד כך מ ח פ ש איך ל ה ג י ד א ת ז ה י
זה לא נכון ,אני אומר ״לא נורא" ,כי כבר למדתי מזה משהו .יש משפט
כן ,לחלוטין.
ששמעתי שמייחסים אותו לברגמן שאומר שאם יש לך מה לומר ,תדע
אבל זה לא מסובן ל ע ש ו ת זאתז ה ס ר ט ע ל ו ל ל צ א ת דידקטי ,בנאלי או
איך לומר .וזה כל כך נכון .אבל הכוונה היא לא לטכניקות .תראה למשל
שבלוני.
את המקרה של ד י י ו ו י ד ל י נ ץ ׳  .פעם חשבתי שדייוויד לינץ׳ בא מעיצוב,
אני מסכים אתך לגמרי ,יש קושי גדול במעבר מתמה לסרט .אבל אני
קשור
כי הוא במאי מאוד אסתטי .לאחרונה הבנתי שזה בכלל לא
מרגיש שאני לא יכול אחרת .אני קולט שזו המלאכה העיקרית בקולנוע.
לעיצוב או לטכניקות  -הוא פשוט
הבעיה בעשיית סרט היא לא להמציא
במאי שיודע מה הוא רוצה לומר .הוא
סצינות ,או למצוא סיפור .האימה
כל כך מחובר למה שהוא רוצה לומר
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הגדולה היא בהעברת מה שאני רוצה
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יש משהו מאוד ישיר ואינטואיטיבי
את זה על בשרי ב״חופשת קיץ".
כשאתה חושב על איזשהו רעיון בנוגע
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י ש ל ך נ ו ס ח ה א י ך לעשות א ת ז ה י
לאמנות ,ואז הבעיה היא לדעת איך
אין פורמולות ,ויכול להיות שמשהו
ה ת ו ש ׳
ה מ י מ ־ ד
* ת
ש מ ״ צ ג
׳חי־ו־ו,
להביע אותו .יש מסורת בחשיבה
שאתה עושה פעם יצליח ופעם לא.
האמנותית שמדברת על הרצון לחדש
ה א ו ת נ ט י  ,ה ה ו מ נ י ו ל א imx'n׳"'
אבל אם אני צריך לענות מה נראה
משהו מבחינת הטכניקה .אני התחלתי
לי עכשיו ,אז אני אומר שכדי להצליח
לשאול את עצמי ״מה זאת המצווה
לעבור מהנושא אל הסרט צריך לשלב
הזאת לחדש? לא מספיק שאני עושה דברים טובים ,גם צריך לחדש?"
בין משהו שרצית לומר פעם לבין מה שאתה רוצה לומר כשאתה
ואז הבנתי שאין שום עניין בלחדש .אם אתה תהיה מדויק עם עצמך
עושה את הסרט .כי מסתבר שדברים שאתה בטוח שרצית לומר פעם,
חייב להיות חידוש .כי יש דברים שאתה רוצה לומר ורק אתה אומר,
פתאום אתה מסתכל עליהם שוב ורואה שאתה יכול להסתכל עליהם
ואז אתה חייב לחדש משהו ,אפילו קטן ,בשביל למצוא איך לומר .נניח
בביקורת .אז אתה עושה שילוב בין דברים שכבר שקעו בך ושאתה כבר
שאתה רוצה לדפוק מסמר בקיר .אתה לוקח פטיש והמסמר נורא דק,
לא צריך לצרוח אותם לבין דברים שכן בוער לך לקדם אותם" .חופשת
והפטיש לא מספיק טוב למסמר הזה .אז אתה לוקח את העט שלך ונותן
קיץ" התחיל ממקום אחר לגמרי מהתוצאה שלו .הרעיון בהתחלה היה
מכות למסמר עם העט .הנה חידוש ,לקחת עט והפכת אותו לפטיש.
שהסרט מתחיל עם מוות של ילד והאבא נקרא לתחנת משטרה .לא
ככה ממציאים .אתה ממציא כי אתה חייב לדפוק את המסמר בקיר
תחנת משטרה כזו עם רעש ,אנשים ו״תביא לי קפה ותה וסנדוויצ׳ים",
ואתה צריך למצוא איך לעשות את זה.
אלא תחנת משטרה כמו ב״מחיי המריונטות" של ברגמן .שני אנשים

משחק מקדים
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יושבים וחוקרים וחושבים ,ואז האבא לאט לאט מבין איפה האשמה
שלו במות בנו ,משהו שהוא בכלל לא ראה בהתחלה .אז התמה מתחילה
קודם כל ממעורבות רגשית .ב״חופשת קיץ" זה התחיל מההאשמה של
איש הדת .בסופו של דבר זה הפך למתן מקום לחילוניות שנמצאת
בילד  -בילד כמושג .ובסוף ישנם שניהם בסרט .זה אפשרי ,כי העלילה
השתנתה ב80-ו מעלות .עכשיו המוות קורה בסוף הסרט ,ועד המוות
ישנו המישחק המקדים.

מישחק מקדים?

הכוונה היא לעלילה של תוכן .עלילה שלא מצטברת כמו עלילה ,אלא
על פי נושאים .אני קורא לזה מישחק מקדים .זה כמו עם אשה -
מישחק מקדים זה לא רק כדי לעשות לה משהו ,אלא זה אמור לבנות
את הציפייה לעונג .זה כמו באוכל .למשל ,לפני כמה ימים הכנתי לעצמי
בשר מבושל טוב וראיתי שהכל מוכן מולי ורציתי להתחיל לאכול מייד
את הבשר .אבל התאפקתי והבאתי לעצמי חתיכת פיתה כדי שאני
אוכל לפני כן לנגב קצת את החומוס שבצלחת .ואז אמרתי לעצמי ,זה
מעניין ,כי זה כמו מישחק מקדים .בלוטות הריר היו מוכנות כבר למנה
העיקרית ,והרעב ,או התשוקה לאוכל נוצרו לא בגלל החומוס ,אלא בגלל
המנה העיקרית ,אבל אני אמרתי ״תנצל את התשוקה לבשר ותספק את
התשוקה הזאת עם קצת פיתה" .זאת אומרת ,ניצלתי את הרעב הגדול
וסיפקתי אותו במשהו שלא מספק אותו לגמרי אלא בונה ציפייה לעונג.
אתה יכול לעשות את זה רק אם אתה יודע שהפיתה הזאת לא תספק
את הרעב ושבסופו של דבר תניע גם המנה העיקרית .זאת אומרת ,זה
עובד כשהרעב מכוון למשהו ספציפי .אתה יכול להרשות לעצמך את
המישחק המקדים רק כשהכל ערוך לפניך ויש לך הביטחון שהארוחה
הגדולה תניע .ואם חוזרים לסרט ,זה אומר שאם אתה יודע מה אתה
רוצה לומר ,מי הן הדמויות ,מה הן מרגישות והכל ערוך ,אז אתה יכול
להרשות לעצמך מישחק מקדים ,כי אתה יודע שכל מה שתביא לארוחה
הזאת לא יהיה מנותק ממה שיבוא עוד מעט .כשאתה נותן את הביס
לחומוס ,אתה יודע שזה לא חומוס רגיל ,אלא חומוס שעוד מעט יבוא
אחריו בשר ,זאת אומרת חומוס עם טעם של בשר ,שמעורר ציפייה
לבשר.
תראה ,קשה בסופו של דבר לדבר על הדמיון בין מישחק מקדים לבין
בניית סרט ,כי בסרט המישחק המקדים הוא עם הקהל ,ואתה לא נמצא
עם הקהל באינטראקציה מהסוג הזה .אבל החוויה העיקרית היא של
ביטחון בעונג הצפוי .כי לא הייתי אוכל את הבשר אם מישהו היה זורק
לי את זה סתם ככה .אבל כשאני רואה שהכל ערוך והכל מוביל למשהו
ויש בו היגיון פנימי ,אז אני מרגיש בטוח שהעונג הצפוי יגיע  -אני יכול
להתמסר לארוחה.

סמלים לא הולכים לבד

רסדט שלך מתקשר הדנה באמצעות סמלים .שוט הפתיחה ,למשל,
מספר את כל הסיפור של הסרט באמצעות דימוי אחד .רואים את
הגיבור שקוע בספרי דת ונוכה .או לדוגמא ,הסצינה בכיתה שבה הילד,
מנחם ,לא מצליח להדביק על הלוח את דמות האיל מתוך סיפור עקדת
יצחק .אתה משתמש בסמלים בצורה מאוד ישירה ,ועם זאת אין תחושה
שהסמל נזרק אלינו בצורה בוטה .הסמלים עוברים מבלי לצרום .זה לא
הפחיד אותך כשעבדת על הסרט ,שהסמלים יהיו בזטים מדי?

זה בדיוק סוג הדברים שהתעסקתי איתם במהלך העשייה .כל סצינה
היא כל כך סמלית עד שלא יכולתי לחמוק מזה .בהתחלה כל אחד שהיה
שומע על התסריט היה אומד ״מה זה? מה אתה עושה?״ .ואני אמרתי
לעצמי :שייצא מטומטם ,אבל מדויק .ואם יהיו טעויות ,עדיף שיהיו
הטעויות שלי ,ולא הטעויות של האחרים.
מיד הבנתי שאתה לא יכול לעשות סמל כדי להגיד לאדם ״תראה ,הנה
סמל למשהו״ .ועם זאת ,בחיים יש סמלים כל הזמן .אנחנו יכולים
לראות בן אדם שאנחנו לא מסמפטים ,ופתאום נופל עליו קקי של יונה
ואנחנו מבסוטים .ביומיום אנחנו מאוד נהנים מסמלים .לכן ,בסרטים
הצופים לא אומרים לעצמם ״זה סמל ,אני לא איהנה מסמל״ .כי אנשים
נהנים מסמלים ,אבל בתנאי שהסמל בא ברגע המדויק .הוא צריך לתת
תוספת יתר ,אבל לא יותר מדי .ב״חופשת קיץ״ החלטתי לייצר סמלים
ולהסתכן בכך שדברים ייתפסו כקיטשיים ,כי הנושא כל כך כבד שרציתי
להעביר אותו עם כל המתיקות .הסמלים שהכנסתי חושפים אותי .הם
מראים את מה שיש לי לומר על מה שקורה .ולא הייתה לי בעיה להיות
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חשוף .אולי לפעמים הסמלים יכולים להיראות לך לא חכמים במיוחד,
אבל אין לי איזו ברית אינטלקטואלית עם הצופה ,הברית היא אנושית.
בדרך כלל ,אם אתה מכוון לגובה של אינטלקטואלי אתה מאבד את
האנושי ,ופה היה ניסיון לייצר איזשהו סמל שהוא אנושי והוא עובר.
בנוסף ,כל עולם הדת הוא עולם של סמלים .תחשוב מה זה אלוהים,
זה לא סמל לדמות האב? יש כאן עולם שהיתרון שלו הוא בסמלים
והכוח שלו הוא בסמלים .וזה העולם שעובד עלינו בסופו של דבר .אדם
אוכל מצה בפסח כסמל ליציאת מצרים ,ואני עושה סרט על דת ואברח
מסמלים? זה לא נכון לעשות את זה.
אז מה עשית כדי להימנע מהבוטות?

לדוגמה ,כשמנחם מנסה להדביק את האיל על הלוח ,אני עושה שם גם
עוד דברים .אני מתמקד בפנים שלו ,במורה ,בדברים שקורים בחוץ.
קורים עוד דברים חוץ מהסמל ,זה כמו בחיים .כי אם חוזרים ליונה
שעושה עליך קקי ,אז בנוסף לסמל אתה מרגיש גם חם בגב ,או רטוב.
הבעיה מתחילה כשעושים סמלים בלי אחריות ,כשמוותרים על החום
בגב ,על האווירה והמציאות מסביב לסמל.
זאת אומרת שאתה בונה דרמה מסביב הסמל?

כן ,מעבר להתמקדות בפנים של הילד ,אני יוצר שם אווירה של איך
לומדים אצל ילדים חרדים ,ומתמקד קצת גם בדמות המורה .ואז נוצר
גם משהו מאוד ילדותי" :נדבק? כן נדבק ,לא נדבק?״ .אני מכניס אותך
לעולם של הילדות .לכן ,מה שקבע בסופו של דבר היה כיצד אני יכול
להתרגש מהסמל .אני מודע לזה שאני בן אדם שמחפש גם את האדם
המתרגש וגם את האדם החושב ,אבל האדם המתרגש הוא הבן-אדם
המעניין בסופו של דבר.

צילום ונקודת מבט

וולך מספר שהוא צייר סטוריבורד )ציורים שמתארים כיצד צריך לצלם
כל שוט( בצבע לחלק מאוד גדול מהסרט .אך ברגע שהוא מוציא את
חוברת הסטוריבורד ומראה לי ציורים מאוד פשוטים בשחור-לבן הוא
אומר בהפתעה :״תראה מה זה ,היה נדמה לי שזה בצבעים" .הבלבול לא
מפתיע .הסרט היה בראשו בצבעים מההתחלה.
במהלך הצילומים ביצעת את הסטוריבורד?

לא ,בצילומים זה היה הכל מההתחלה .הרעיון היה לתכנן טוב כך שאם
צצה בעיה תדע איך לשנות משהו כדי לפתור אותה מבלי לפגוע בחוויה
ובאווירה.
ועשית הרגה שינויים?

ב 8-ימי צילום כל הזמן עשיתי ויתורים.

רק  8ימים צילמתם?! ממוצע ימי הצילום של סרט ישראלי)שגם ככה
הוא נמוך( הוא  23יום!

כן 8 ,ימים ועוד יומיים השלמות0 .ו ימים כל הסיפור .זה לא היה פשוט
על הסט .ועל הרבה דברים ויתרתי מראש כי ידעתי שלא יהיה זמן ,לא
כיסיתי הרבה זוויות למשל ,וזה היה סכנת מוות כי ידעתי שאני לא אוכל
לערוך אחר כך .אין הרבה תנועות מצלמה ,אבל הרבה פעמים המצלמה
כן"נושמת".

בוא נדבו קצת על הצילום ,מעניין אזתי במיוחד השוט הארוך שבו
המצלמה עוקבת אחר כניסתו של אברהם לבית הכנסת ,מלווה אותו עד
ליד ארון הקודש ,מראה אח הכיסא הריק של בנו מנחם ,ואז ,לאחד קאט
כמעט בלתי-מורגש ,המצלמה עוזבת את אברהם ומתרחקת ממנו.

זה קשור לגמרי לתמה של הסרט ,כי כך אני מכניס את הצופה לעולם
מסוים .זה כמו רגש מסוים .כל שוט הוא רגש .אני כאילו אומר כמו
עמון :אני לא מבין הרבה ,אני רק אומר לך מה היה .אני נכנס ויוצא
בשוט הזה .נכנס ,רואה משהו ויוצא .עכשיו מתחיל הסרט .זו הפתיחה.
אבל גם יש איזה עניין שקשור לבית הכנסת .השוט מחדד את התחושה
שאתה נכנסת למקום ,ואני ממיס את הצופה לא רק לסרט ,אלא לעולם
של הדת עם כל המשמעות של זה .אתה נכנס לבית האלוהים ,ובית
האלוהים מבחינתי הוא הסיבה לכל החורבן שיש בסרט .אז מצד אחד
אתה נכנס ,אבל מצד שני נוצרת תחושה שזה לא בדיוק המקום שלך,
שאתה לא מקובל שם ,שבבית האלוהים לא כל כך סובלים אנשים
שבאים לבקר.
חשבת מאתה נקודת מבט אתה מספד את הסיפור?

שאלו אותי את זה הרבה בהתחלה .אני לא בטוח שפתרתי את זה .אולי
הסרט מסופר מנקודת מבט סמי-אובייקטיבית.

אני מניח שאם היית בא עם התסריט לעורך
תסריט אקדמי הוא היה אומד לך "אתה צריך
להחליט דרך מי אתה מספד את הסיפור״ ,האם
זה מנקודת המבט של האבא או הילד .ואני מזהה
שלוש נקודות מבט .אתה משלב קצת מהאבא
וקצת מהילד ,אבל אז יש גם נקודת מבט שלישית,
מבט כאילו חיצוני לסיפור .נוצרת תחושה שיש
מישהו שמתבונן בדמויות .אתה יוצר סוג של
אירוניה ,או ריחוק ,כאילו שהמצלמה יודעת דברים
שהדמויות לא יודעות .במובן מסוים יש תחושה
שהמצלמה אומדת לדמות של אסי ״אמדתי לך".
אתה מותה ביקורת על הגיבור באמצעות תנועת
וזווית המצלמה .זה מאוד בולט בשוט הארוך
שדיברנו עליו .אתה מלווה את הגיבור ,אתה כאילו
בנקודת המבט שלו ,אבל "עד כאן" .אתה בא איתו
ועוזב אותן ברגע הכי קשה ,ברגע הדרמטי ביותר.
בדיוק ברגע שאני כצופה מבקש שתישאר איתו
בקלוז אפ ותראה לי חמלה כלפיו  -המסכן שבנו
מת  -אתה מתרחק ע  0המצלמה ומשאיר אותו
לבד .נוטשיאותו ברגע הקשה ביותר ומכריח אותי
כצופה לנטוש אותו גם.

זה כל הזמן החטא ועונשו .בחטא שלו אני הולך
איתו ,אבל כשיש סיכוי לעונש אני •עומד מרחוק.
זה קורה הרבה בסרט שאתה נמצא עם הדמות
קרוב ,ואז פתאום אתה מתרחק .אתה חותך לשוט
מלמעלה ,מרתוק ,או מזווית לא קונבנציונלית.

כן ,זה המבט האובייקטיבי .זה כדי להגיד שיש
דברים מעבר למה שהדמות יודעת .יש דברים שהדמות לא רואה ,לא
מבינה .כל פעם באמצעות ההתרחקות אני חוזר לנושא של הסרט .זה
כמו חוקר משטרה ,או שופט .אולי זה משהו שנשאר מהרעיון המקורי
בהשראת "מהיי המריונטות״ .הרעיון היה חוקר ששואל כל הזמן את
האבא שאלות ורואה את הדברים ממקום אחר ,מרוחק יותר ,כמו
מבט-על .זו עמדה של מישהו שיודע קצת יותר .הדמות לא יודעת
משהו ,ואני רוצה לומר לה מה היא לא יודעת .אז מתרחקים .זה לכאורה
אובייקטיביות של מספר ,אבל למעשה זה סובייקטיבי ,כי זה להביע
עמדה מסוימת.

בין מוסר לרגש

"חופשת קיץ" הוא במובן מסוים פרפרזה על סיפור עקידת יצחק .האב
כה שקוע באמונתו באל עד שמבלי להתכוון לכך הוא מקריב את בנו .אך
וולך מספר שלמעשה המודעות להקבלות לסיפור העקדה הגיעה בשלב
מאוחר יחסית בסיפור .מה שנתן לו השראה היה בעצם הפרק הראשון
בסדרת סרטי ״דקאלוג" של קז׳ישטוף קישלובסקי" :האופציה של סרט
חקירה בסגנון "מחיי המריונטות" לא עבדה .ואז יום אחד נתקלתי
ב״דקאלוג ו״ של קישלובסקי ,וכך התחיל להתגבש סיפור הסרט .בפרק
הזה יש ילד שרוצה להחליק על הקרח ואבא שלו ,בעזרת מחשב ,מחשב
איתו ביחד מתי יהיה אפשר להחליק ,על פי הטמפרטורה ,מזג האוויר
וכל מיני נתונים .המחשב מחשב ובסוף הילד מחליק אבל הוא מת.
אצל קישלובסקי האב מייצג את הנאורות המחייבת ,ההיגיון ,החילוניות,
ולעומתו בנו יחידו מייצג את הזיקה אל הטרנסצנדנטלי ,אל האמונה ,אל
הדת .קישלובסקי לוקח אדם שמת לו הילד ושכל מה שנותר לו לעשות
זה להזדהות עם הילד ,ולכן הוא לא יכול שלא להזדהות גם עם הנטייה
הדתית של בנו .כי כשאתה אוהב מישהו אתה מחבק את כולו .בעצם
קישלובסקי תפס את גיבורו ברגע הכי חלש של חייו ,וכשאתה מאוד
חלש אתה נצמד למה שאתה רוצה לחבק .זה מאוד מתוחכם .הסרט
לגמרי עובד על התת-מודע .הכאב הנורא של האבא ורגשות האשם שלו
על מותו של בנו מאוד התחברו לסיפור שלי .לכאורה ,קישלובסקי אומר
שלא משנה כמה תתכנן ותעשה חשבונות ,למרות הכל אלוהים גדול
יותר .בסרט שלי אני ממש עונה לקישלובסקי .בסרט שלי האב מייצג
את הדתיות ,והוא מוכרע בסופו של דבר על-ידי הזדהותו הבלתי-
רצונית עם בנו יחידו ,המייצג את המימד החושי האותנטי ,ההומני ולא
ה״אמוני".

״לרוב העמדה המקובלת היא לייחס לאמונה הדתית את התמימות של
הילדות .האמונה באל נתפסת כמשהו ילדי ,טהור ,שאנחנו מתבגרים
ממנו .אבל אני אומר הפוך .אני אומר שדתיות זה לא משהו שקשור
לילדות ,אלא משהו מורכב ,מתחכם .אני אומר שאנחנו מתבגרים אל
תוך הדת .אמנם אנחנו נולדים כשרים לחוויה דתית ,במובן זה שאנחנו
מחפשים את דמות האב ונמשכים אליה ,אבל ברמת התכנים ,מי שהכי
זקוק לדת זה לא הילד ,אלא האדם שהולך למות".
אתה גם מעלה בסרט שלך את הרעיון שאהבת האל או האמונה הדתית
פוגעת לעיתים באהבת בני האדם ובקשר שלנו עם העולם.

כן ,אבל הפגיעה היא לא תיפקודית ,אלא מהותית .ופה מתחבר עניין
מצוות שילוח הקן כפי שמופיע בסרט שלי .כי במובן מסוים אפשר
לפרש את מצוות שילוח הקן כמשהו הומני :המצווה אומרת שאם אתה
רואה קן ציפורים ,אל תאכל גם את האמא וגם את הילדים .אם אתה
רוצה לאכול ,תשלח את האמא ותאכל רק את הילדים .אבל המשנה
אומרת שאסור להגיד שהסיבה למצווה היא רחמים .מצוותיו של הקדוש
ברוך הוא הן חוק .ונכון להיום ,כל אדם דתי שמזדמן לו לעשות את
מצוות שילוח הקן יילד ויעשה את זה ,אפילו שהוא לא רוצה לאכול את
הגוזלים .הוא יעשה את זה פשוט כי יש לו הזדמנות לעשות מצווה .זה
מוכיח שהדת היא מנגנון שהוא לא מוסרי ,אלא דתי .זו טעות לחפש
דברים מוסריים ויפים בדת .כי מה שמעניין את הדת אינו מוסריות.
להיפך ,הדת לעיתים רואה את עצמה כמושג נעלה יותר מהמוסר .לכן,
מבחינתי ,הדת היא האיום הגדול ביותר על המוסר ,כי זהו איום שתופס
את עצמו כצודק .אני אפילו מרגיש בעיה בשימוש במלה מוסר .כי
היום גם המלה מוסר הפכה להיות סוג של מוסד שאנשים אומרים לך
"מבחינה מוסרית ,אני ככה וככה" .זה לא נכון כשמישהו אומר"מבחינה
מוסרית אני לא רוצה להרוג את אח שלי" .הוא פשוט לא רוצה .כל
פעם שמדברים על פלסטינים ומלחמה פתאום הכל הופך להיות שיחות
על מוסר .ולכן המלה מוסר מזכירה לי שיחות סלון .אני מעדיף את
המלה "רגשי" .להגיד :מסיבות רגשיות אני לא מסוגל לעשות ככה
וככה ,מסיבות של חוסר יכולת רגשית לעמוד בזה .זה המוסר האמיתי.
כי מוסר זה לא משהו טרנסצנדנטלי ,אלא נוצר באמצעות הרגישויות
השונות של האנשים .ולכן ,הסיבות של הדת הן דתיות ואין להן שום
קשר למוסר .כל מיני אנשים מנסים למצוא סיבות מוסריות הגיוניות
למצוות השונות ,אבל האמת היא שהסיבות למצוות הן רק דתיות .ולכן
אמרתי שאהבת האל פוגעת באהבת האדם לא מבחינה תיפקודית ,אלא
מבחינה מהותית עקרונית.
סינמטק 3669

 ל•׳ © ,־ ־ - 3 1 2עצוב לראות עד כמה נרפית הייתה תגובת עולם הקולנוע לאובדן אחד
היוצרים המעניינים שידעה בשנים האחרונות .אדוארד יאנג ,הבמאי
הטייוואני הגדול ,הלך לעולמו ב 29-ביוני ,כשהוא בן  59בלבד ,ממחלת
הסרטן ,עמה נאבק בשבע השנים האחרונות לחייו .במשך תקופה
ארוכה ניצב ,לדעת רבים ,בצלו של מי שהיה ידידו זה זמן רב ,הו השיאו
השיאן .אולי משום שהיה פחות אקזוטי ממנו ,יותר עירוני ,דיבר בשפה
שהזכירה יותר מדי את המערב ולא מספיק את המזרח הרחוק ,ואולי
משום שתפוקתו הייתה צנועה הרבה יותר  -בסך הכל שבעה סרטים
עלילתיים באורך מלא מאז 983ו ,כאשר יצא לאור סרטו העצמאי
הראשון" ,אותו יום ליד החוף".
שנתיים לאחר מכן ,ב985-ו ,פגשתי לראשונה את יאנג בפסטיבל
לוקארנו .שלא כמו עמיתים מארצות אחרות ,שמערכות העיתונים
שלהם הריחו את ניחוח הגל החדש בטייוואן ומייד שיגרו לשם שליחים
כדי לבדוק מה קורה ,בישראל כמובן איש לא חלם על כך ,ואילו העלו
הצעה פרועה כזאת באוזני עורך כלשהו ,מייד היה מאשפז את הכתב
או העיתונאי שהעלה אותה ,בתואנה שהוא מסוכן לציבור .ללוקארנו
אפשר היה להגיע גם בלי להסתייע במערכת ,והסתבר שההשקעה
הייתה כדאית .זאת הייתה שנה משמעותית בתולדות הפסטיבל הזה,
אז חשפו לראווה חלק נכבד מן הקולנוע החדש שקם בטייוואן ובסין,
לאו דווקא סוג הקולנוע שהתעשיות המקומיות התפארו בו ,סאגות
היסטוריות או סרטי קראטה ,אלא דווקא סרטים אישיים שיצאו לאור
למרות התעשייה.
צ׳ן קאיגה הגיע לשם עם "אדמה צהובה" ,הו השיאו השיאן הציג את
"קיץ אצל סבא" ,ואדוארד יאנג את "סיפורי טייפה" .המומים למדי
ישבנו בחברתם וניסינו להבין מה בדיוק קורה שם ,במזרח הרחוק.
מכולם ,היחיד שדיבר אנגלית שוטפת היה יאנג )מאז חי צ׳ן קאיגה
כמה שנים בארצות הברית לפני שחזר הביתה ,והיום אין לו יותר בעיות
שפה :הו השיאו השיאן עדיין נזקק למתרגם בכל פעם שבן שיחו אינו
דובר סינית( .הרושם היה עז כל כך עד שכעבור שנתיים ,כאשר נטלנו
על עצמנו את פסטיבל הסרטים בחיפה לשנה אחת בלבד ,היו אלה
הסרטים הראשונים שסימנו כחיוניים.
יאנג ,באותם הימים צעיר תמיר ,שעוד לא מלאו לו  ,30מהנדס
אלקטרוניקה שעם קבלת התואר נסע לאמריקה והוציא תואר שני
באוניברסיטת פלורידה )שם שיחק אפילו כדורסל( בהנדסת מחשבים,
משם עוד הלך ללמוד סמסטר אחד קולנוע באוניברסיטה יוקרתית
אחרת , u s e ,הערש ממנו צמחו קופולה ,לוקאס ,ספילברג וכל האחרים,
אבל הניח לעניין משום שחשד כי אינו די מוכשר כדי לעשות קריירה
בסרטים .במקום זה נסע לסיאטל ,שם התגוררו אז הוריו ,הספיק לעבוד
כמה שנים טובות כמתכנת ואיש מחשבים ,עד שראה ערב אחד את
"אגירה ,זעם האל" של וורנר הדצוג ,ושינה את דעתו לגבי הקולנוע .הוא
חזר לטייוואן והחליט שזה בכל זאת מה שהוא רוצה לעשות.
השנים שעברו עליו במערב הותירו את רישומן ,ולמרות שמבחינתו
המערב היה מערב ארצות הברית ,הקולנוע שהירבה לדבר עליו היה
דווקא הקולנוע האירופי .הגל החדש בצרפת ,הקולנוע האיטלקי ,אפילו
קצת קולנוע שווייצרי שאז נהנה מתחייה מפתיעה .למראה "סיפורי
טייפה" לא קשה היה להבחין שיאנג לא רק דיבר על הסרטים האלה ,הם
היו חלק בלתי-נפרד מן הקולנוע שהוא רצה לעשות .ומן הרגע שהתחיל
לעשות סרטים ,התהום הזאת שבין העולם המערבי שזכה להכיר לבין
המסורת ,התרבות הסינית וכל מה שמסמל אותה מימים ימימה ,הייתה
נושא מרכזי בכל מה שהוא עשה .ואכן ,למרות ש״סיפורי טייפה" מדבר
לכאורה על סופו של רומן מתמשך ,הדיון האמיתי הוא במלחמת
התרבויות .הצורה החיצונית מזכירה משהו שבין אנטזנימי מצד אחד
ורוהמר מצד שני .יש כאן כל הזמן עימות בין ארכיטקטורות שונות
המוצבות זו מול זו ,הרחובות הצרים והמקדשים הישנים שאז שרדו
עדיין בטייפה ,ומולם קוביות מבני המשרדים המודרניים שצומחים כמו
פטריות אחרי הגשם ,הדומים עד כדי כך זה לזה עד שארכיטקט אשר
היה אחראי לכמה מהם אומר במהלך הסרט" :אני עצמי איני יודע איזה
מהם בניתי" .ובמקביל ,המעבר הפתאומי והבוטה מחברה שהיא בעיקר
חקלאית לחברה מתועשת ,שתוך תקופה קצרה מאוד )בפרספקטיבה
היסטורית( תהיה אחת המפותחות ביותר העולם.
בתווך נמצא זוג שהקשר הרומנטי ביניהם גוסס .היא ,כל ראשה בעסקים
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