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תור הזהב של הוליווד -תור הזהב של הוליווד1930-1950 :
מבוא:
התעשייה ההוליוודית פרחה בין השנים  1932-1946כל שנה גדל מספר צופי הקולנוע והדבר הצריך יצירת
כמות גדולה של סרטים .הוליווד אז בדומה לטלויזיה של ימינו ,נדרשה לבדר בכל שבוע שיעור גדול של
האוכלוסיה האמריקנית; כמו בטלויזיה הפחד מכישלון קופתי שימש תמריץ קבוע לבחור במוצרים בינוניים
ובטוחים .בתקופה זו שלטו בהוליווד חברות ההפקה שהחזיקו :אולפנים ,מערכת הפצה בינלאומית ורשת בתי
קולנוע (בניגוד להוליווד ,אירופה עסוקה במלה"ע ה 2-ונשארת הרחק מאחור במרוץ הקולנועי; בנוסף ,הוליווד
מייבאת מאירופה את הבמאים הטובים שבורחים מארצותיהם).
מטבע הדברים ,שיטת האולפנים גרמה למתח בין אמנות הקולנוע לעסקי הקולנוע ,מרבית ההפקות ההוליוודיות
היו "סרטים מוזמנים" שהשתלבו בלוח הזמנים הצפוף של האולפן עם צוותים קבועים ,נוסחאות וקלישאות
מסחריות .אחד מעקרונות המפתח היה שרעיון שהוכיח את עצמו בעבר יוכיח את עצמו גם בעתיד .כך נוצרו
סרטים לא כיצירות יחודיות ,העומדות בפני עצמן אלא כחלק ממחזור או מז'אנר .כל סרט הוליוודי מצליח הוליד
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חיקויים רבים .מנגד ,בגלל קצב וכמות העשייה ,המיומנות הטכנית היתה גבוהה ביותר (איפור ,תאורה ,תפאורה,
צילום ,עיצוב שיער וכדומה) .מבחינה מוסרית רוב הסרטים הניחו שהכנות ,הרגישות והאנושיות עתידות לגבור
על הצביעות ,האטימות והדיכוי .הקהל רצה לראות את ניצחון הנחישות על הסבל ואת ניצחון הנדיבות על מזימות
כלכליות ,פוליטיות ומוסריות .האופטימיות ההוליוודית סיפקה לקהל את סם ההרגעה הנדרש וגם היוותה
תעמולה כלפי חוץ (מציגה את ארה"ב כחזקה ,מלוכדת ועשירה) וכלפי פנים (להמשיך לעמול קשה על מנת
להגיע לרווחה החומרית המוצגת בסרטים) .בנוסף ,הוליווד נרתמה למאמץ המלחמתי ,הפיקה סרטי תעודה
והסברה ,הסרטים הסיחו את הדעת מהמלחמה ,והצופים שילמו היטל מלחמה בתוספת למחיר הכרטיסים כך
שבנוסף לבידור ההנאה היתה גם מסוג של מצווה פטריוטית.

שלושת המאפיינים המרכזיים של תקופת תור הזהב ההוליוודית:
•

שיטת האולפנים

•

שיטת הכוכבים וקוד ההפקה

•

שיטת הז'אנרים

שיטת האולפנים
בשנת  1929פרץ בארה"ב המשבר הכלכלי הגדול והוא לא פסח גם על הוליווד .הקשיים הכלכלים החריפו דווקא
לאחר המצאת הקול ( ) 1927כאשר בתי הקולנוע היו צריכים להתאים את עצמם להקרנת סאונד ,וכן היה צריך
להחליף את אמצעי הצילום .לכן חברות הפקה רבות נסגרו וחברות קטנות נבלעו בחברות גדולות ,או התמזגו
יחד .לעומת זאת ,דווקא האבטלה הגוברת הגבירה את הביקוש לסרטים ששימשו מפלט לציבור גדול ,מתוסכל
וכועס.

בשנת  1930שלטו בהוליווד  5חברות גדולות שכונו "חמשת הגדולים" ,והחזיקו  75%מבתי הקולנוע בארה"ב,
אולפני הפקה ,מערכת הפצה בינלאומית ורשת בתי קולנוע ,MGM, RKO :האחים וורנר FOX ,המאה ה20
ופאראמונט .לצידן פעלו  3חברות נוספות שכונו "שלושת הקטנים" :קולומביה ,יונייטד ארטיסטס ויוניברסל.
שמונה חברות אלו שלטו ללא מייצרים בתעשיית הקולנוע האמריקאי במשך שנות ה 30וה .40עיקר הסרטים
האמריקאים והפצתם יצאו מבית היוצר שלהם כמו גם כוכבי הקולנוע .בניגוד להוליווד ,אירופה נמצאת ערב
מלה"ע ה , 2-מתחמשת ומוטרדת מהמצב הכלכלי והביטחוני והיא נשארת הרחק מאחור במרוץ הקולנועי.

יש לכך שני גורמים מרכזיים:
מכלול הבעיות הטכניות הקשורות להפקת סרט קולי הפכו הפקות ליקרות ומורכבות יותר ,ולתעשייה
.1
האירופאית אין בתקופה זו כסף לכך.
הוליווד מייבאת מאירופה את הבמאים הטובים שבורחים מארצותיהם על רקע רדיפה גזעית
.2
ואידיאולוגית ,ומבקשים להגר לארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות.
עד סוף המאה ה 20התבססה הוליווד במעמד של מעצמת הקולנוע החשובה ביותר.

שיטת האולפנים ()STUDIO - SYSTEM
האולפנים ביססו את כוחם על ידי חתימת חוזים ארוכי טווח עם אנשי קולנוע (שחקנים ,תסריטאים ,במאים ועוד)
כך הם נשארו למשך תקופה ארוכה באולפן בו חתמו ולא יכלו לעבור לאולפן אחר גם אם הסרטים שנאלצו
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לעשות לא מצאו חן בעיניהם .מנהלי האולפן היו מעורבים בכל תהליכי עשיית הסרט  :משלב התסריט ,ליהוק
השחקנים ,הצילום ,העריכה וההפצה .עשיית הסרט נעשתה בפיקוח
צמוד של מפיק מטעם האולפן ,דבר המונע חופש יצירה ולעיתים יוצר חיכוכים על הסט ומצד שני אם מדובר
במפיק שאוהב את אמנות הקולנוע הוא יבין ויתמוך בבמאי מול מנהלי האולפנים.
כל סרט נשלח להקרנות ניסיון בעיירות קטנות כדי לקבל את תגובת הקהל .הסרט מסוגל לעבור בשל כך שינויים
מאד דרמטיים על מנת להשיג את התגובה הרצויה .לאולפנים הייתה מערכת שיווק מאד אגרסיבית שאחראית
על פרסום והפצת הסרטים .בשנות העשרים
האולפנים רוכשים לעצמם רשתות בתי קולנוע לכל אורך אמריקה ,מה שלא משאיר מקום לתחרות עסקית .כל
אולפן בחר לעצמו קהל יעד וגישה מסוימת :

( - M.G.Mהאריה השואג) " -יותר כוכבים ממה שהשמים יכולים להציע" .החברה הגדולה והעשירה ביותר
הייתה אחראית על הפקות ענק  :מיוזיקלס ,סרטים היסטוריים וסרטי הרפתקאות .הם הצליחו לרכוש את
הסטארים הגדולים ביותר ושמם הפך נרדף לזוהר וברק.
פאראמונט –(ההר והכוכבים) – "היוצרים הטובים ביותר" .חברה זו היתה אחראית על קומדיות שנונות,
מסוגננות ומתוחכמות .חברה זו רוכשת במאים אירופאים כמו ארנסט לוביץ הגרמני ולכן שמם הפך נרדף לאיכות.
פוקס – (" - )FOX 20TH CENTERYחוויה לכל המשפחה" .חברה זו בחרה להתמקד בנישה של סרטים לכל
המשפחה  :סרטי שירלי טמפל ,לאסי ומערבונים.
וורנר – ( - )WARNER BROTHERSחברה זו תמיד ניהלה מאבק על חייה הכלכליים ובאופן יוצא דופן היחידה
שהסרטים שלה משקפים את המציאות של המשבר הכלכלי הגדול ויצרה מלודרמות של המעמדות הנמוכים,
ברובן הפקות צנועות המככבות בהן שתי הנשים החזקות של הוליווד :בטי דייויס וג'ואן קרופורד .במקביל
למלודרמות על נשים המתמודדות עם בעיות חברתיות הם מייצרים סרטי גנגסטרים המתארים את הפשע
בשכונות העוני בערים הגדולות .עם זאת ,חברת וורנר עשתה את הצעד המשמעותי הראשון במעבר לסרט
המדבר והפיקה ב  1927את "זמר הג'אז" .שיטת ההקלטה לא היתה מתוחכמת אך סרט זה שינה טוטאלית את
כל תעשיית הקולנוע .ברובו הסרט היה אילם אך כשהזמר שר ,שמעו אותו .הסרט הפך לשלאגר ושיתק את כל
האולפנים לשנתיים.
 – R.K.Oהאזרח קיין וסרטי פרד אסטר וגינגר רוגרס .האולפנים נסגרו.
שיטת הכוכבים וקוד ההפקה של הייז
שיטת הכוכבים ()STAR - SYSTEM
שמם של השחקנים לא נירשם בסרטים האילמים הראשונים .ניראה שהשחקנים התביישו בעובדה שהם מוכנים
להופיע ללא הכלי החשוב ביותר שלהם – הקול .אך עד מהרה החל הקהל להתעניין בדמויות שעל המסך ודרש
לדעת עליהן יותר .הצופים רצו לדעת באילו מהסרטים השחקנים האהובים עליהם משתתפים
וכך החלה שיטת הכוכבים – יצרנית המיתוסים המודרנית .אולפנים קטנים שנאבקו באולפנים הגדולים והחזקים
גילו את העניין הרב של הקהל באנשים המגלמים
את הדמויות על המסך .הם מצאו בשיטה זו אמצעי בטוח לגריפת רווחים .המפיקים הבינו שהכוכבים יכולים
לייצב את התעשייה ולייצר רווחים מראש .כשהחלו לעשות סרטים באורך מלא ,העלויות עלו בצורה דרמטית
והאולפנים נזקקו להלוואות בנקאיות .התברר ששמו של שחקן יכול לשמש ערבות בנקאית .כך בין ,1915-1920
החלו שחקנים מסוימים לצבור פופולאריות ומלחמת האולפנים על שמם העלתה את שכרם ,עד ששכר השחקנים
הפך להיות מרכיב מרכזי בסרט.
בתחילת שנות העשרים האולפנים החליטו לשים קץ למשכורות הגבוהות של השחקנים והם התחילו ליצור
כוכבים .שחקנים צעירים היו חותמים על חוזה ארוך טווח של שבע שנים עם האולפן ובו נכתב שהאולפן קובע
לשחקניו מה לעשות עם חייו  :החליפו להם את השם ואת הביוגרפיה ,הכל על מנת שהשחקן יצבור פופולאריות
ושהאולפן יצבור כסף.
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מנקודת מבט עסקית יש יתרונות רבים לשיטת הכוכבים .לכוכב יש מאפיינים שקל לפרסם ולשווק  :פנים ,גוף,
קול ,אישיות .אפשר להפוך אותם לטיפוסים קבועים ולשווקם  :הגיבור ,הרומנטית ,הרשע ועוד.
השיטה מציעה נוסחה היוצרת מוצר שקל להבינו ולעצבו .תוכנית השיווק מתחילה זמן רב לפני שהשחקן נחשף
לפני הקהל :תמונות של התגלית החדשה נשלחות למגזינים בתוספת שמועה עסיסית .כאשר האולפן מחליט
להעניק תפקיד לכוכב החדש ,נרכש איש צוות מיוחד שתפקידו לשתול סיפורים על השחקן ואישיותו בכל אמצעי
התקשורת האפשריים .עם צאת הסרט יוצא האולפן במסע פרסום של הסרט וכוכבו בארץ ובעולם .המפרסם
אחראי לבניית הדימוי של הכוכב-יצירת סטריאוטיפ חברתי .מאחר והכוכבים נחשבו לנכס שהושקע בו זמן וכסף
רב ,ציפו ממנו להניב רווחים גדולים .האולפנים ,לפיכך העבידו אותם
בפרך ,ניצלו אותם ,הלעיטו אותם בכדורי מרץ והרגעה כדי לסייע להם לתפקד – אבל גם טפחו את הקריירות
שלהם ,ובאיזשהו אינסטינקט מדויק להפליא ידעו כיצד לפתח את הקריירות האלה כך שתהיה להן אריכות ימים,
שמשמעותה הייתה רווחיות ארוכת זמן.
בשנות החמישים השליטה של האולפנים החלה לקרוס; התחרות עם הטלוויזיה הכניסה את עולם הקולנוע
למיתון וחוקק חוק שתבע מהאולפנים למכור את רשתות בתי הקולנוע שבבעלותן.
האולפנים החלו להיפטר ממרבית הכוכבים שהיו חתומים על חוזה והתוצאה הייתה שהכוכבים אמנם זכו לחופש
גדול מכפי שהיה להם בעבר ,ובמידה שניהלו את הקריירות שלהם בצורה מחוכמת גם לעוצמה שלא הייתה
להם מעולם .אבל המצב החדש יצר אי-ודאות ,וכוכבים רבים נפלו לו קורבן.

שיטת האולפנים מתערערת לקראת תחילת שנות החמישים וגוועת באופן סופי בשנות השישים .הכוכבים מבינים
את ערכם האמיתי בשוק מתחילים לדרוש שכר גבוה יותר וחוזים אישיים שיגלמו את השווי הזה .כמו כן הם
רוצים לקבל שליטה אומנותית גדולה יותר על הקריירה שלהם ולבחור את התפקידים שלהם בעצמם.

עד היום מרבית הסרטים נמכרים בעזרת שמות השחקנים המככבים בו .סוג חדש של ריקנות אנושית אדם
נמכר רק בזכות מאפיינים חסרי משמעות בהופעתו ומסמלים את עולמנו שבו האריזה חשובה הרבה יותר
מאיכות המוצר .שיטת הכוכבים פותחה באמריקה והייתה לעמוד התווך של תעשיית הקולנוע האמריקנית
מאמצע העשור הראשון של המאה ( )1910ועד ימינו.

קוד ההפקה של הייז – כללי ההפקה
מספר פרשיות מין ורצח שהשערורייתית ביניהם היא מותה של כוכבנית אחרי לילה סוער בחדר בית המלון של
הקומיקאי רוסקו "פאטי" ארבוקל .לראשונה בשנת  1933השפל הכלכלי מתחיל להשפיע על רווחי האולפנים
מה שדוחף גופים מוסריים ובראשם "לגיון הצניעות הקתולי" לתקוף את הוליווד ולדרוש שתופעל צנזורה ואם
הוליווד לא תיכנע יופעל חרם כלכלי על תעשיית הקולנוע.
המפיקים החלו לחשוש שהקהל יעלם לחלוטין ולכן בעלי האולפנים החליטו להיכנע ללחץ של הכנסיות
ופוליטיקאים ימנים .בשנת  1933הוליווד מצנזרת את עצמה ומפעילה על עצמה קודים של צנזורה פנימית.
האולפנים מחליטים למנות את עורך הדין הרפובליקני ,וויליאם הייז ,כדי שיקבע את החוקים שלפיהם יצלמו את
הסרטים( ,חוקים שיהיו תקפים עד  1967כאשר יצא "בוני וקלייד" למסכים).
הייז ניפגש עם ארגוני המוסר ועם גופים דתיים ובסופו של דבר ,הוציא ב  1933את "קוד הייז" .מסמך זה כלל
מאות עמודים של חוקים ובהם מפורט מה מותר ומה אסור לעשות בסרטים .הייז ניסח את קוד ההפקה שהכיל
חוקים שונים המצביעים על הפוריטניות בחברה האמריקאית :
•
•
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קוד ההפקה קבע למי מותר להתנשק.
אסור היה לרמוז על אפשרות שהגיבור/ה עושים מעשה לא מוסרי כמו גניבה ,שקר ,רצח ,אונס וכ"ו.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

כל הפושעים חייבים להיראות מכוערים ובלתי מעוררי הזדהות .כל פושע נענש בסוף הסרט.
סקסיות ורמזים מיניים מותרים רק בסרטים מוזיקליים.
אלימות גראפית מותרת רק במערבונים .בשאר הסרטים האלימות חייבת להיות כמה שיותר מרומזת.
אסור להראות אלימות של משטרה כלפי אזרחים .מותר להראות אנשי חוק הורגים פושע בירייה.
אסור להראות יחסים אינטימיים בין גזעים שונים .הלבן תמיד אדון והשחור תמיד משרת.
המשפחה היא גוף סטרילי נטול מיניות ,האבות חסרי תאווה והאמהות בתולות.
בחדר של זוג נשוי המיטות נפרדות.
נשיקה מותרת רק בפה סגור ורק לאחר האירוסין – אם לא  -הזוג נענש בסוף הסרט.
תופעת ההומוסקסואליות הייתה אסורה ,כך שרמזים להומואים ולסביות הופיעו בתור סאב-טקסט
בסרטים מסוימים שאנשי הצנזורה לא היו מבינים.

הקוד גרם לתסריטאים והבמאים לעבוד שעות נוספות על שנינויות כדי לעקוף את החוק כמו ב"חמים וטעים"
שבו בילי ווילדר צוחק על הקוד כאשר הגיבורים לבושים כנשים ויש הקשרים סקסואלים בוטים.
הסרטים הטובים ביותר של הוליווד נוצרים באותה תקופה מכיוון שבימאים יצירתיים במיוחד[ ,איליה קאזאן
למשל] מצאו דרכים לעקוף את הקודים ולעסוק בנושאים מורכבים באופן מתוחכם .באותה התקופה בדיוק
מתפתחות להן שלוש שיטות  :שיטת הכוכבים ,שיטת האולפנים ושיטת הז'אנר.

חשמלית ושמה תשוקה ומרד הנעורים-לעקוף את קוד ההפקה של הייז
חשמלית ושמה תשוקה
חשמלית ושמה תשוקה(- A Streetcar Named Desire-איליה קאזן)1951 ,
מאת אלי מורנו

סרטו המופתי של איליה קאזן משנת  1951נחשב עד היום לאחת מן הדרמות המכוננות החזקות ביותר בקולנוע.
הסרט הוא עיבוד נדיר בעוצמותיו הקולנועיות ,למחזה המפורסם ביותר של טנסי ווילאמס ,באותו השם שהוצג
כמה שנים לפני כן לראשונה על בימות התיאטרון בניו יורק :חשמלית ושמה תשוקה .המחזה מספר את סיפורה
של אישה שנאלצה לעזוב בנסיבות מסתוריות את מקום מגורה והיא מחפש מפלט אצל אחותה ההרה ובעלה
גס הרוח.

על תשוקה ומשמעותה בחיינו
תמת העל המרכזית של הסרט היא התשוקה על כל משמעויותיה בתרבות הפופולארית ובחיינו .כיצד היא
מניעה אותנו לבצע בחירות אשר מעצבות את חיינו .בחירות המעשירות אותם אך בו בעת גם מגדירות
אותנו לטוב ולרע ודנות את המשך חיינו לאור הבחירות שעשינו לאורה של אותה תשוקה השולטת בחיינו.
לתשוקה כמניע רגשי לבחירות בחיים יש שני פנים ,לפי הסרט והמחזה ,מצד אחד ,אלו העושים את בחירות
הזוגיות והלב על פיה מרגישים מחויבים לבחירה שביצעו מתוך תשוקה באופן שמפרה ומעשיר את חייהם בצורה
הגורמת להם לחיות חיים עשירים ומלאים יותר .אך מצד שני ,אותה בחירה ,שהיא לעיתים נטולת היגיון ,מסיבה
אומנם אושר אך בו בעת דנה את הגיבורים החיים בצילה ,או בתוכה ,גם לאומללות ולעיתים אף לתחושה כי
חייהם מתוך הבחירות הללו הם סוג של בית כלא לעיתים .התוצאה של בחירת הלב ולא ההיגיון בשותף
לחיים ,עלולה להיות בעלת השכלות הרסניות לשני הצדדים.
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במרכז העלילה של הסרט עומדת דמותה של בלנאש דובואה ,רווקה מתבגרת בסוף שנות הארבעים לחייה,
אשר נותרה ללא כול והיא מגיעה ל"ביקור משפחתי" שאין ל תפוגה או תאריך סיום אצל אחותה היחידה סטלה.
בלאנש דובואה ואחותה ,סטלה ,גדלו יחדיו באחוזה דרומית ובאו מרקע בעל נימוסים והליכות המזוהים עם
התרבות הלבנה בדרום ארצות הברית .הן מייצגות את הדרום הגווע על המורשת והנימוסים שלו שמפסיד בקרב
לארצות הברית האורבנית המתחילה להתעצם בשנות הארבעים של המאה הקודמת ולהפוך למי שתעצב יותר
את הזהות האמריקנית מזו הכפרית.
הסיבה להגעתה של בלאנש מעומעמת ,זהו לא הדבר היחיד שהיא מעמעמת לגבי חייה .אבל ניכר שזו פרשיית
אהבה כושלת (ולא לגבר אחד בהכרח) שהובילה אותה בסופו של דבר לבלות את חייה לבד כשהיא מתבגרת
ויופייה מתעמעם וסימני הגיל מתחילים להיות ניכרים בה .היא רגישה מאד לגילה ולמראה החיצוני הדועך שלה,
דואגת להיות מוצגת בתאורה נכונה על מנת שאותם סימני גיל המסגירים אותה לא יבלטו מדי.
סטלה אחותה ,נשואה נישואים מלאי תשוקה לגבר פשוט בשם סטנלי קובלסקי ,אמריקאי ממוצא פולני ,פועל
יפה תואר וגס הליכות שאינו מקבל בברכה את ביקורה המתמשך של גיסתו ומנסה לרדת כל הזמן למניע העומד
מאחורי הביקור הזה אשר מפר לתפיסתו את האיזון בבית בינו לבין רעייתו .כל הדמויות בסרט חיות את התשוקה
או את העדרה בחייהם :התשוקה ניכרת בסטנלי ,בפיזיות שלו ,במערכת היחסים בינו לבין רעייתו סטלה,
בבלאנש עצמה על הבחירות שעשתה ,וגם במי'טש ,אשר מעולם לא זכה להיות כלל עם אישה ולהינשא(.כאן
בולטת העדרה של התשוקה והרצון שלה שתהיה נוכחת בחייו).
במתח שבין דמותו הגסה של סטנלי ,והקשר העמוק שבין שתי האחיות נמצא המתח הדרמטי של הסרט כמו
גם בסוד שאותו מסתירה בלנאש עם הגעתה :רומן שלה עם גבר צעיר ממנה בהרבה הסתיים בהתאבדותו,
והיא נושאת עמה אות קלון כמי שניהלה רומנים מזדמנים רבים שהוציאו לה שם של קלת דעת בעיירת מגוריה
ואשר גרמו לה בסופו של דבר להימלט ממנה .העובדה שבלאנש היא אישה מינית מאד ,היא משהו שקשה
לסביבה הפוריטנית המקיפה אותה לקבל ,וגם לקוד ההפקה של היז כמובן" ,העונש" שבלאנש משלמת על
התמכרותה לחיים שיש בהם תשוקה היא הבדידות והשיגעון.
בלאנש דובואה משלמת את מחיר התמכרותה לתשוקה בחייה גם בעובדה שנותרה בבדידותה ,ללא בעל ,והיא
נאחזת בתקווה למצוא אחד כזה בדמותו של מיטץ' ,הרווק המתבגר הנכנס לחייה -הוא הופך להיות לרגע מראת
כל שאיפותיה שלא התגשמו ,וכשהוא מגלה על עברה ,הוא מתקשה לראות בה רעיה מתאימה ,והיא שמבינה
כי מדובר היה ככל הנראה בסיכוי האחרון להתיישב ולהקים משפחה ,סיכוי שחומק ממנה ,היא מתמוטטת
נפשית באופן סופי .הן קאזן כבמאי והן טנסי ווילאמס כמחזאי ,שמים את הדגש על השבריריות הנפשית של
דמותה של בלאנש אל מול דמותו המחוספסת של קובלסקי ,שאף אונס אותה בשלב מסוים וממוטט אותה
לחלוטין היא דמותו של האכזריות בעולם הקיימת אצל גברים ביחסם לנשים ,ובכלל ביחס החברה לאחרות,
לעדינות ולרגישות.
סטלה ,אחותה ,כבולה בכבלי תשוקה משל עצמה ,לבעלה גס הרוח סטנלי קובלסקי ,ואינה רואה או שהיא
בוחרת שלא לראות את ההתעמרות ההדרגתית והקשה שלו באחותה .בכל רגעי המפתח של הדרמה גם היא
בוחרת בתשוקה על פני ההיגיון וחוזרת שוב ושוב אל זרועתיו של סטנלי" .סטלה!" ,זעקותיו קורעות הלב של
סטנלי בכל פעם שהיא נעדרת מצביעות על תשוקה זהה מצידו אליה.
התשוקה מנהלת כאן את כל גיבורי הסרט אבל מובילה אותם אל אבדון רגשי ,אל החמצה של חיים טובים
יותר שיכלו אולי להיות להם לו היו בוחרות כולן בערכי משפחה נורמטיביים ובחיבור זוגי על בסיס מושכל
יותר ,אבל כל הדמויות כתובות באופן כזה שאין להן בעצם עניין בחיים ללא תשוקה ,ומחירה של אותה
תשוקה ,הוא כבר סיפור אחר לגמרי שאותו הן נאלצות לשלם(מתוך בחירה-סטלה ,או הכרח -בלאנש).
הסרט הנועז שהופק על פי המחזה החתרני לתקופתו נאלץ להתמודד עם קוד ההפקה הנוקשה של הייז ולעקוף
לא מעט מכשולים בדרכו להפוך לסרט .מכיוון שהמחזה כולו עוסק בנושאים ובתמות מרכזיות שקוד ההפקה של
ה ייז אינו מתיר ,הרי שההתמודדות עם כולן ,הייתה צריכה להיות מרומזת ולפיכך יצירתית .למרות שהסצנות
בסרט אושרו מראש על על ידי הצנזורים ,עדין נחתכו מן הסרט שלוש דקות שלמות עם צאתו .קאזן הוסיף אותן
בגירסה מאורחת יותר שיצאה רק בשנת .1993
דווקא אותן התמודדיות עם האיסורים של קוד ההפקה והטבואים שהוא הציב לגבי מה מותר ומה אסור הופכים
את הסרט ליצירתי במיוחד בדרך בה התמודד עם הצנזורה על הוליווד .טישטוש ההתנהגות המינית "המופקרת"
של בלאנש הוא משהו מרומז שנאמר דרך צד שלישי ,התשוקה המינית שדורשת לכאורה עירום על המסך
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מובעת באמצעות עיצוב התפאורה ההדוק המציע דירה שאין בה מחיצות בתוך מזג אוויר לוהט ולח במיוחד.
חום הקיץ הבלתי נסבל של ניו אורלינס והלחות הגבוהה ,הוא אחת מן הפעמים הראשונות בקולנוע בה הוצג
מזג האוויר החם כגורם שהוא "אשם מרכזי" בהתנהגות המינית המופקרת וליבוי היצרים שהוא מציע ובכך קבע
קאזן סטנדרט חדש בקולנוע שאומץ גם על ידי בימאים רבים אחרים .החום הכבד כמוטיב באומנות המעביר את
הדמויות על דעתן ומשבש אותה משמש ברקע של הסרט הזה לכל אורכו.
את סצנת האונס הקשה של סטנלי בבלאנש המבוצע בעוד אשתו כורעת ללדת ,מה שמצביע על רמת המוסריות
הנמוכה של סטנלי קובלסקי ,לא ניתן היה להראות או לצלם ,לכן מרמז הבמאי באמצעות שוט של מים זורמים
ברחוב ומנקים אותו המוצג מייד לאחר התקיפה שהייתה לכאורה ,שכן לא ניתן להראות באותן שנים סצנות
מיניות מפורשות ,לא עירום ובוודאי שלא קיום יחסי מין בכפייה .בדרך זו מבקש קאזן להורות לצופה :דרוש כאן
הקתרזיס של המים כאלמנט מטהר ,שכן בוצע כאן מעשה שאין לו מחילה ,מכיוון שאינני יכול להראותו ,אני
מרמז עליו באופן סוגסטיבי שאינו משתמע לשתי פנים.
במרכזה של כל דרמה קולנועית ,ז'אנר הדרמה ,אליה משתייך הסרט גם הזה ,בדרך כלל ,נמצאת דמות
הפרוטגוניסט (או דמויות הגיבורים) ,אשר שרוי בקונפליקט ,בינו לבין דבר אחר כגון עצמו ,אדם אחר ,קבוצה,
חברה או תופעות טבעיות ,ברגע מכריע בחייו .הדרמות ,לעיתים קרובות ,סובבות סביב חיי המשפחה .לעיתים
קרובות ,אך לא תמיד ,לדרמות יש השלכות טראגיות ,או לפחות כואבות ,אשר נוגעות לדמויות אשר שרדו את
המשבר הטראגי (למשל :מוות של בן משפחה ,גירושים) .בהקשר זה ,חשמלית ושמה תשוקה הוא דרמה כואבת
העומדת בכל כללי הז'נאר.
על כוחו המרפא של הזר באומנות -תמיד סמכתי על טוב ליבם של זריםWhoever you are...I have always " .
 ... ".depended on the kindness of strangersאומרת דמותה של בלאנש דובואה בסיום הסרט כאשר היא
נלקחת לאישפוז כפוי אל הרופא הבא לקחת אותה.
לזר באומנות תפקיד חשוב וקארדינאלי(,מכריע) ,הוא יכול להכניס אל תוך חיינו דרמה מחוללת ומעצבת,
להיות אחת כזו בעצמו או לחלופין להתיר אותנו ממצב קיים .בין אם מדובר בסיפור אהבה סוער ,מעשה
אלימות או מעשה חסד ,הזר הוא חיצוני לחיינו ולפיכך הוא עתיד להביא עימו תקווה או הבטחה לעתיד טוב יותר.
במקרה הטוב ביותר הוא גואל אותנו ממציאות אפרורית ומשמימה .לעיתים כאמור ,הוא השינוי עצמו בחיי
הגיבורים ולעיתים הוא רק אורח לרגע המאיר בנוכחותו את הצורך הזה בשינוי בתוך חיי הגיבורים והם מבצעים
אותו בעצמם.
הזר מספק פורקן רגשי ,לעיתים אף מיני ,מבלי שהוא שופט את הגיבורים ,פעמים הרבה ,נוכחותו של הזר
בדרמה היא רגעית בלבד ,אבל חשיבותו והשפעתו על חיי הגיבורים אדירה .הזר הוא זה שלו מספרים סיפור,
הוא שומע ומכיל ,נותן עצות או תובנות ומציע את הקשבתו ופעמים הרבה גם את עצמו לכל מה שנדרש ממנו,
גם אם זה רק לרגעים ספורים -ומכאן כוחו .חוסר המחויבות של הגיבורים אל הזר ושל הזר לגיבורים עצמם,
הוא זה המעניק כוח למבנה הדרמטי של הסיפור ומביא עוצמה לקונפליקטים דרמטיים חזקים ברגע אחד בודד
או פתרון המתיר אותם .לרוב ,הזר מסתלק בדיוק כפי שהגיע ,משום מקום אל שום מקום.
חייה של בלאנש דובואה מלאים בזרים ,באורחים לרגע הרוצים ממנה משהו(לרוב אלו גברים המחפשים מגע
מיני עם דמותה) ,היא תולה בכולם תקוות שווא של הבטחה ושל חיים שאינם עתידים להתממש וחלקם אחראים
להתמוטטותה הרגשית כמו גם התפיסה הפסיכולוגית שלה את הזר ,היא מעצימה אותו ,חושבת שבו טמון
פתרון לכל צרותיה ולא מבחינה בנוכחותו החמקמקה כל כך ,נוכחותה של הזר מטבעה היא רגעית בלבד ,בלאנש
זקוקה ליציבות ,הזר נותן לה נחמה אך בו בעת הוא גם מקור אסונה ,זר אחד מחליף זר אחר והתהום הרגשית
שלה והצורך שלה באהבה אינו מתמלא לעולם בעצם.

"חשמלית ושמה תשוקה" הוא סיפור בסיסי של טוב מול רע ,של עדינות מול ברוטאליות ,של אותם
המתעקשים לחלום מול אלו שתמיד יהיו בסביבה על מנת לנתץ את חלומם .ככזה הוא עדין רלוונטי ,גם
שבעים שנה לאחר שנוצר .דמותו של סטנלי קובלסקי מתעתעת ,יופיו החיצוני ,הביטחון העצמי שלו
והתשוקה שהוא משדר בתוך חייו מגיעים עם צד אפל מאד של אלימות ומיזוגניה(שנאת נשים).
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באחת מן הסצינות מכה סטנלי את אישתו ההרה ,הדבר מתרחש בזווית של הפריים באופן שהצופה אינו רואה
זאת אך שומע זאת היטב(קוד ההפקה של היז) .אין כאן דו ערכיות ,אדם המכה את רעייתו ההרה ,ואונס את
גיסתו חסרת הישע הוא אדם שלילי ,גם אם הוא מחופש בתחפושת חיצונית מצודדת למדי.
בלאנש דובואה הוא קולה של העדינות ,ווליאמס כתב כל חייו תפקידי נשים שבריריות כסוג של התנצלות שאינה
נגמרת כלפי אחותו בחיים האמיתיים ,אשר הוא ראה בעצמו אחראי לאשפוזה ולניתוח כריתת אונה לא מוצלח
שעברה ,אותו אישר בעצמו .כל הדמויות הנשיות המרכזיות במחזותיו היו בעצם גרסה של אחותו השברירית
נפשית שלא צלחה את מסע החיים באופן עצמאי ומתה באופן טראגי בסופו של דבר .ווילאמס הפך את אותה
העדינות הבלתי מתפשרת של הדמויות הנשיות שכתב לדגל אומנותי בכל מחזותיו בין אם במודע או שלא
במודע ,האלמנטים הללו תמיד חוזרים על עצמם.

על כוכבי הסרט והקונפליקט שליהוקם בו מציע.
לסרטו של איליה קאזן לוהק לראשונה בתפקיד ראשי מרלון ברנדו ,אז שחקן צעיר ומבטיח ,תוצר של שיטת
המשחק והשיטה של סטניסלבסקי שעורר בהוליווד סקרנות רבה בהופעותיו על הבמה שהיו פופולאריות מאד,
ואת אותה פופולאריות וגולמיות של הופעתו מבקשים קאזן והוליווד לתרגם להצלחה קולנועית .למולו לוהקה
בתפקיד בלאנש דובואה השחקנית וויאן לי ,מי שהופעתה בסרט חלף עם הרוח פחות מעשור קודם לכן הקנתה
לה תהילת עולם .לי ,הייתה שחקנית בעלת הכשרה הוליוודית קלאסית יותר .העימות בין שתי גישות המשחק
השונות ועולמות המשחק השונים מהם הגיעו יצר מתח רב הן באתר ההסרטה של הסרט והמתח הזה ניכר
בצילומים ושירת מאד את הדמויות ואת האלמנט הדרמטי של הסרט .בעוד ברנדו היה מרוכז בדמותו ,מלא
ביטחון בהופעתו ובאיכויות שהוא מביא ,וויאן לי ,דמתה במובנים רבים לבת דמותה בסרט ובמחזה :אישה יפה
בצורה נדירה ,ש כוחה נשען על יופיה ,אבל כוח זה מתחיל להיות מעומעם שכן היא מתבגרת ומתחילה לאבד
מיניותה ככלי המניעה את חייה .בשעתה היתה לי האישה המפורסמת ביותר בעולם ,דמותה כסקרלט אוהרה
בסרט הענק חלף עם הרוח ,רק כמה שנים קודם לפני צילומי חשמלית ושמה תשוקה ,הביאה את פרסומה
ל רמה עולמית חסרת תקדים .אך כמו בת דמותה ,בלאנש דובואה ,וויאן לי סבלה בעצמה משורה ארוכה של
מחלות נפש ,והייתה דמות מעוררת מאד בחייה האמיתיים ,חסרת ביטחון במובנים רבים ונואשת
לגברים(.בעלה ,השחקן לורנס אוליביה או מאהבים מזדמנים) .נדמה שהליהוק לסרט זה מתכתב בצורה ישירה
עם אפיון הדמויות במחזה ,והוא אחת מן הסיבות שתרמו להצלחתו הרבה של הסרט .הן הבדלי הגישות
המשחקיות בין השניים והן הופעתם החיצונית והסטטוס שלהם באותה העת הביאו לידי ביטוי את העומק הרגשי
שביקש לצייר טנסי ווליאמס לדמויותיהן של בלאנש דובואה וסטנלי קובלסקי.

מידע מתוך אתר ויקיפידיה
חשמלית ושמה תשוקה (סרט)
קפיצה לניווטקפיצה לחיפוש
חשמלית ושמה תשוקה
A Streetcar Named Desire
Astreetcarnameddesire-poster.jpeg
כרזת הסרט
מבוסס על
בימוי

חשמלית ושמה תשוקה עריכת הנתון בוויקינתונים

איליה קאזאן

הפקה צ'ארלס ק .פלדמן
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תסריט טנסי ויליאמס
עריכה דוד וייסברט עריכת הנתון בוויקינתונים
שחקנים ראשיים ויוויאן ליי
מרלון ברנדו
קים האנטר
קארל מולדן
מוזיקה אלכס נורת'
צילום

הארי סטרדלינג עריכת הנתון בוויקינתונים

מפיץ

האחים וורנר

מדינה ארצות הברית עריכת הנתון בוויקינתונים
הקרנת בכורה

 18בספטמבר 1951

משך הקרנה

 122דקות

שפת הסרט

אנגלית

סוגה

סרט דרמה עריכת הנתון בוויקינתונים

תקציב 1,800,000$
הכנסות 8,000,000$
הכנסות באתר מוג'ו

streetcarnameddesire

פרסים פרס חבר השופטים של פסטיבל ונציה
ארכיון הסרטים הלאומי של ארצות הברית
פרס אוסקר לשחקנית המשנה הטובה ביותר (קים האנטר)
פרס אוסקר לשחקן המשנה הטוב ביותר (קארל מולדן)
פרס אוסקר לשחקנית הטובה ביותר (ויוויאן לי)
פרס אוסקר לארטדיירקשן הטוב ביותר ,שחור -לבן (ריצ'רד דיי ,ג'ורג' הופקינס) עריכת הנתון בוויקינתונים
דף הסרט בIMDb-
לעריכה בוויקינתונים שמשמש מקור לחלק מהמידע בתבנית OOjs UI icon info big.svg
חשמלית ושמה תשוקה (באנגלית )A Streetcar Named Desire :הוא סרט זוכה ארבעה פרסי אוסקר שביים
איליה קאזאן ב ,1951-המבוסס על מחזה זוכה פרס פוליצר של טנסי ויליאמס ,אותו גם ביים קאזאן .בסרט
מככבים מרלון ברנדו שגילם את סטנלי ,ויוויאן לי שגילמה את בלאנש ,קים האנטר וקארל מאלדן .כל השחקנים
הללו ,למעט ויוויאן לי ,השתתפו בצוות השחקנים של המחזה בברודוויי.

הסרט הופק על ידי סוכן השחקנים-עורך הדין צ'ארלס ק .פלדמן ויצא לאקרנים על ידי אולפני האחים וורנר.
התסריט ,שעבר בדיקות מחודשות במטרה להסיר כל התייחסות להומוסקסואליות ,לצד דברים נוספים בהתאם
לקוד הייז ,נכתב על ידי אוסקר סול.
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ב 1993-הוציא הבמאי איליה קאזאן את "חשמלית ושמה תשוקה גרסת הבמאי" ,על גבי קלטות וידאו .העריכה
המחודשת הוסיפה מספר סצנות שהוסרו בשנת  1951מהגרסה הסופית של הסרט ,בשל דרישותיהם של
קבוצות כמו "הליגיון הארצי לצניעות" שטענו להיותן בלתי מוסריות .הסצנות הורדו בשלב העריכה ללא ידיעתו
של קאזאן ,זאת למרות שהתסריט עבר בדיקה מחדש עוד בטרם החלו צילומי הסרט .סך הסצנות שנוספו
בגרסה החדשה מסתכמות בכשלוש דקות.

בשנת  1999נבחר הסרט לשימור בארכיב הסרטים הלאומי של ארצות הברית ,לאחר שהוגדר על ידי ספריית
הקונגרס כ"בעל חשיבות תרבותית ,היסטורית או אסתטית".

פסקול הסרט ,שהולחן על ידי אלכס נורת' ,היה ייחודי בשעתו .במקום להלחין בשיטת לייטמוטיב המסורתית,
נורת' כתב סדרה קצרה של מוזיקה המשקפת את הדינמיקה הפסיכולוגית של הדמויות .על פסקול הסרט הוא
קיבל מועמדות לפרס אוסקר ,כשבאותה קטגוריה התמודד פסקול אותו הלחין למחזה נוסף" ,מותו של סוכן",
שהולחן אף הוא בטכניקה הייחודית (לזמנה) של נורת' .ובכל זאת הוא הפסיד לפרנץ וקסמן עם סרטו "מקום
תחת השמש".

תוכן עניינים
 1תקציר העלילה
 2משפטים מפורסמים
 3השחקנים
 4מועמדויות וזכיות
 5טריוויה
 6קישורים חיצוניים
תקציר העלילה
בדומה למחזה ,מתרחשת עלילת הסרט בשכונת עוני בניו אורלינס .סטנלי קוולסקי (מרלון ברנדו) ואשתו סטלה
הם זוג נשוי המתגורר בבית משותף .סטלה היא עקרת בית ,ואילו סטנלי ,בן מהגרים ממוצא פולני ,עובד כאחראי
במפעל .סטנלי הוא בחור חסון ,ולעיתים המוני ,בעל עמדות שוביניסטיות .תחביביו העיקריים של סטנלי הם
לשתות ,להשתכר ,לשחק פוקר וכדורת ולבלות עם החברים .לעיתים הוא אלים כלפי אשתו סטלה ,אך נוהג
להתנצל מיד אחר כך ,ואשתו ִמ ְת ַרצָּ ה ,סולחת לו ומתרפקת עליו.

לביתם מגיעה בלאנש (ויוויאן לי) ,בחשמלית ששמה "תשוקה" .בלאנש היא אחותה של סטלה והיא מורה
לספרות אנגלית .היא מגיעה לבית אחותה כדי לבלות כביכול את חופשת הקיץ שלה.

בלאנש חיה חיים מלאי דמיון ואינה מוכנה להתמודד עם האמת .היא מתוודה לאחותה על כך שנאלצה למכור
את אחוזת המשפחה שלהם" ,בל ריב" (בצרפתית" :חלום יפה") כדי לשלם חובות .אבל אינה מספרת לה כי
הגיעה לניו אורלינס לאחר שפוטרה מבית הספר בו לימדה ספרות אנגלית  -בגלל רומן שניהלה עם תלמיד; ואף
לא שנהגה לקבל את מחזריה הרבים במלון "פלמינגו" הידוע לשמצה .במהלך הסרט נראה כי בלאנש הולכת
ומאבדת את שפיות דעתה ,ומתערערת בהדרגה.
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לבלאנש ביקורת רבה על האופן בו מתייחס סטנלי לאשתו סטלה ,ובעימותים ביניהם היא מכנה אותו ברברי
והמוני .סטנלי שואף לנקום בבלאנש שמוצאת אותו בלתי ראוי לאחותה .הוא חוקר וחושף את עברה ומספר עליו
למחזר בו תלתה בלאנש את תקוותה לחיים חדשים  -מיטש ,מה שגורם לתקווה לחיים חדשים לרדת לטמיון.

רגע השיא בסרט  -אינו מוצג ישירות על הבמה .הוא מתרחש כאשר סטנלי אונס את בלאנש ,בשעה שסטלה
א שתו ,יולדת את בתם הבכורה .האירוע מתרחש לאחר שיחה של סטנלי עם בלאנש ,בו הוא מבין כי היא
מעורערת ,נמצאת בעולם של פנטזיות שאינן נטועות במציאות ,ואיש לא יאמין לדבריה .לאחר האונס ,בלאנש
מסתגרת בחדר ואינה יוצאת .אחותה סטלה נמצאת בדילמה קשה ,ואינה יודעת אם להאמין לדברי אחותה
המעורערת כי סטנלי אנס אותה .לקראת סיום הסרט מאבדת בלאנש לחלוטין את אחיזתה במציאות ,וצוות של
פסיכיאטר ואחות מטעם בית חולים לחולי נפש נשלח לקחתה.

הסרט מסתיים כאשר סטנלי מבקש שוב את סליחתה של סטלה ומבקש שתחזור לזרועותיו ,ותגובתה היא "אינני
חוזרת הפעם .לא עוד".

משפטים מפורסמים
אחד המשפטים המפורסמים בסרט ,נאמר מפיה של בלאנש כאשר היא מואשמת על ידי המחזר מיטש כי לא
הלכה בדרך הישר ( )straightבקשריה עם גברים:

"מהי דרך הישר? קו יכול להיות ישר ,או רחוב,
אבל לב אנושי? הו ,לא ,הוא מפותל כמו דרך בין ההרים"
(טנסי ויליאמס)
What is straight? A line can be straight, or a street
but the human heart? oh, no, it's curved like a road through mountains
()Tennessee Williams

כן ידועה הציטטה מפיה ,כלפי הפסיכיאטר שבא לקחתה" :אינני יודעת מי אתה ,אבל אתה נדיב .תמיד האמנתי
בנדיבותם של זרים".

קריאתו של סטנלי "סטלה!" זכתה להתייחסות הומוריסטית מפיה של איליין בניס בסדרה "סיינפלד" ,כלפי אשה
ששמה סטלה; בפרק  4של העונה השלישית של הסדרה "משפחה מודרנית" ,גלוריה מחפשת אחרי הכלבה
סטלה; לאחר שקאמרון צועק "סטלה!" מספר פעמים הוא מזכיר שהמצב בו הם נמצאים מזכיר את מאוד את
הסרט.

השחקנים
מרלון ברנדו  -סטנלי קוולסקי
ויוויאן לי  -בלאנש דובואה
קים האנטר  -סטלה קוולסקי
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קארל מאלדן  -הארולד "מיצ'" מיטצ'ל
מועמדויות וזכיות
הסרט קיבל  12מועמדויות לפרס אוסקר ,ומתוכם זכה בארבעה:

הסרט הטוב ביותר  -צ'ארלס ק .פלדמן
הבמאי הטוב ביותר  -איליה קאזאן
השחקן הראשי הטוב ביותר  -מרלון ברנדו
השחקנית הראשית הטובה ביותר  -ויוויאן ליי
התסריט המעובד הטוב ביותר  -טנסי ויליאמס
שחקן המשנה הטוב ביותר  -קארל מאלדן
שחקנית המשנה הטוב ביותר  -קים האנטר
הפסקול הטוב ביותר  -אלכס נורת'
הסאונד הטוב ביותר
עיצוב התפאורה הטוב ביותר  -שחור-לבן
הצילום הטוב ביותר  -שחור-לבן  -הארי סטרדלינג
התלבושות הטובות ביותר  -שחור-לבן
זהו הסרט הראשון אי פעם ששלושה משחקניו זכו בפרס אוסקר .הישג זה שוחזר על ידי הסרט "רשת שידור""
 16שנה מאוחר יותר.

מרד הנעורים( 1955-Rebel Without a Cause-ניקולאס ריי)
מאת אלי מורנו

סביב סיפור עלילה שהוא משולש אהבה וחברות מודרנית נפרש בפני הצופה סיפורם של שלושה צעירים אבודים
מן הבחינה החברתית והרגשית בשנות החמישים של המאה הקודמת בארצות הברית .בן העשירים( ג'ים-
בגילומו של ג'ימס דין) הוא דמות מסוכסכת רגשית המבקשת לקרוא תגר על הערכים השמרניים והערכיים של
הוריו .המרד ,כפי שהוא בא לידי ביטוי מבחינתו הוא הסתבכויות חוזרות ונשנות עם החוק ולקיחת סיכונים בלתי
פוסקת.
בינו לבין דמותה של הנערה בגילומו של נטלי ווד ונער דחוי חברתית נוסף(דמותו של סאל מינאו) נוצר קשר
רגשי חזק ועמוק והם מוצאים בחברות ב יניהם מפלט מן העולם הקשוח והנוקשה של המבוגרים המקיף אותם
ושל צעירים אחרים הדוחים אותם חברתית ומקשים על שילובם.
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תמת העל של הסרט היא חיפוש -חיפוש דרך ,חיפוש של קול אישי בעולם שיש בו ניכור ,שמרנות
וסטגנציה(קיבעון) .החיפוש אחר הקול האישי ,יכולת ההבעה והיכולת להטביע חותם משל עצמך בעולם
שאיננו מבקש בהכרח לשמוע אותך.
מהותו של המרד
הסרט ,על המורכבויות הרגשיות שהציע ,הצליח לתפוס את תחושתו של דור שלם של צעירים בשנות החמישים
אשר קראו תגר על מערכת הערכים הסדורה של הוריהם שכללה במרכזה דרישה לציות עיוור מצד הדור הצעיר
של ילדיהם.
השבר החברתי והערכי בחברה האמריקאית היא תוצאה ישירה של מלחמת העולם השנייה ,והוא חלחל
במהירות אל הצעירים אשר לא ראו יותר בהוריהם המבוגרים סמכות שלא ניתן לערער עליה ,אלא אנשים שעשו
טעויות .הרצון לבחור חופש אישי ולהעדיף את האינדוודואל וההגשה האישית על פני מה שנתפס כערכים
חברתיים לאומיים יותר ,מראה כאן לראשונה בהיסטוריה הקולנועית האמריקאית את פניו ובכך חדשנותו
של הסרט .מקומו של הפרט בתוך החברה יכול וצריך להיקבע לפי הסרט על פי כישוריו ,רגישותו וצרכיו ולא
בהכרח "התאמתו" לסביבת חייו(.דת ,מין או מגדר).
מר ד הנעורים נחשב לאחד מן הסרטים המכוננים של הוליווד בשנות החמישים ובתולדות הקולנוע שכן לא רק
שהוא בבואה של תחושותיו של דור שלם שהרגיש אבוד מן הבחינה החברתית אלא גם בדרך בה תיאר את סל
התחושות הזה .סצנת המריבה בפלנטריום היא סצנה מכוננת בדרך מה היא מנגישה לצופה את פער הדורות
ואת הזעם החבוי בקרב הדור הצעיר והתוסס של הצעירים בשנות החמישים.
דור הצעירים שבגר אחרי מלחמת העולם השנייה הרגיש במובנים רבים אבוד ,ללא סמכות הורית שיש לו עניין
לבטוח בה שתכוון את המשך חייו ,הרי את עצמם ניווטו ההורים לאחת מן המלחמות האכזריות ביותר של המאה
העשרים -אז מדוע יש לבטוח בהם? להאמין להם? כל סולם הערכים השמרני הפוריטני והדתי של ארצות הברית
מתמוטט וקורס בשנות החמישים ,הנשים מוצאות קול וביטוי גם בקריירות מקצועיות ולא רק בהיותן נשים
שתפקידן הוא ללדת ולהיות עקרות בית ותו לאו .גם מהבחינה הזו מדובר במהפכה חברתית של ממש .מסתבר
כי אותו מרד נעורים שהסיבות לו נטועות עמוק בחברה האמריקאית נגעו גם בצעירים רבים ברחבי אירופה
והעולם כולו והסרט הפך להצלחה אדירה עם צאתו ונשאר קולו של דור שלום ,תוך כדי שהוא שורד את הזמן
ונשאר עדין רלוונטי גם היום עבור צעירים ,כאשר הוא מגלם ערך נוסף בו כיום שכן הוא תופס בבבואה מושלמת
את רוח שנות החמישים ומשמש גם כסוג של מסמך היסטורי היום על התקופה ,ערכיה והמאפיינים הבולטים
שלה.
סרטו של ניקולאס ריי מרד הנעורים ,או בתרגומו המילולי מרד ללא סיבה ,הוא ייחודי מסיבה נוספת ,הוא מתעמת
כמעט ולא רק מתכתב עם קוד ההפקה של הייז בדרך מתוחכמת על נושא עקרוני מאד בקוד :קריאת התגר על
ערכי המשפחה ,והמיניות ההטרוסקסואלית .ציות עיוור להורים לדת ולאמונה היו חלק אימננטי מן התרבות
האמריקאית הפוריטנית והשמרנית .הורים קבעו את עתידם של ילדיהם והסרט נחשב לבעל מסר בעייתי לכאורה
בתקופתו מה שהפך את קהל הצופים לסקרן עוד יותר לגביו.
הסרט סוחף מן הבחינה הדרמטית גם שנים לאחרת צאתו לקולנוע ,הצופים התחברו אליו מאד כשיצא והסרט
ההפך ללהיט ענקי .הדרך בה הוא תפס את רוח התקופה ואת התחושות בקרב בני הנוער והצעירים המתבגרים
דאז נתפס כאותנטי(אמין) ואמיתי.
יתכן גם כי בסופו הטראגי של הסרט טמונה האמירה המשמעותית ביותר שלו :ללא מרד במוסכמות ,ללא
ערעור על הקיים ,ללא הרצון והיכולת לשאול שאלות ,הרי שיתכן שהעתיד יהיה עתיד נטול תקווה.
הומוסקסואליות מודחקת
הסרט מציג לדור שלם לראשונה אלטרנטיבה של ממש בבחירות שהוא יכול לעשות בכל תחום ,גם אם הוא
עושה זאת באופן מרומז וסוגסטיבי בלבד הרי שהמסרים החדשניים שלו חלחלו לצופים ובמרכזו המסר כי ערעור
על הסמכות ההורית וחוסר ציות כסוג של מחאה הינו תהליך חיוני בדרך לחיפוש הקול הפנימי שלך כאדם .אך
ל א רק ,הסרט נוגע באופן מרומז אך אמיץ באחד מן הטבואים הגדולים ביותר בהקשר של החברה הפוריטנית
האמריקאית והוא הצגתה ש מערכת יחסים חד מינית קרי ,מערכת יחסית הומוסקסואלית בין שתי דמויות גבריות
זו בגילומו של ג'ימס דין וסאל מינאו.
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עצם קיומו של משולש החברות שהיחסים בו בין השלושה הם יחסים שגבולותיהם מטושטשים ומעומעמים הוא
חדשני מאד לתקופתו .בעוד בין דמותו של ג'ימס דין ולדמותה של ,ג'ודי( נטלי ווד) מתקיים רומן הרי שברקע
נמצא סיפור אהבה הומוסקסואלי לא ממומש בין דמותה של החולייה השלישית ,ג'ון ,בגילומו של השחקן סאל
מינאו שדמותו מאוהבת בדמותו של ג'ים(ג'ימס דין) אך מכיוון שקוד ההפקה הנוקשה של הייז אינו מאפשר הצגת
מערכות יחסים חד מיניות כחלק מתפיסה שמרנית ,הרי שבימאי הסרט צריך לנקוט באסטרטגיה של הצגת
אותה מערכת יחסים בסאב-טקסט של הסיפור.
הבמאי נוקט בגישה מעורפלת לכאורה אל מול דמותו של סאל מינאו מוכנה לעמוד לשירותו של דמותו של דין
במסירות וללא בקשת תמורה או תגמול מבלי שהיא יכולה להביע את אהבתה בצורה ישירה .מה שברור לצופה
כי דמותו היא בודדה ,ואין בחייה מערכת יחסים משמעותית מלבד זה שהוא מפתח אל מול דמותו של דין .גם
הסוף המר של ה דמות ,מוות מיריה ,כעונש בעל איכויות תנכיות לכאורה על ה"פשע" של לאהוב את בן מינך,
היא מהלך קולנועי המרצה את הצנזורה הפנימית של הוליווד בהקשר זה .אך בו בעת הסצנות בין דין למינאו
טעונות רגש וחמלה וכוללות התנהגות גברית שלא נראתה עד כה על המסך ,והקודים שלה היו ברורים לצופים
הן לגבי מה שנאמר והן לגבי מה שלא ניתן היה שיאמר ברוח התקופה .ג'ימס דין הוא במובנים רבים הנציג
הראשון המשמעותי בקולנוע של ה"גבריות החדשה" ,בדמויות שגילם בסרטים הייתה רגישות בנוסף לקשיחות
המובנת הרגילה .בכי של דמות גברית מובילה היה דבר חדשני ונועז ,ודין גילם דמויות שגבריותן לא הוטלה
בספק מצד אחד אך בו בעת הן "הרשו" לעצמן לבכות .ולמרות כל זאת ,עדין ,עדינותם של דמויות של דין ומינאו,
אחת כלפי השנייה הייתה חדשנית ונועזת לתקופתה בתיאור דמויות גבריות בקולנוע עד לאותו תקופה שכן היא
כללה בתוכה מסר של התאהבות .בימאי הסרט הולך על קו דק לכל אורך המסע הקולנועי הזה ומאפשר לתמות
חדשות לחלחל ולבעבע מתחת לפני השטח כמיטב יכולתו במסגרת המגבלות של קוד ההפקה של הייז .הוא
משתמש במבע הקולנועי ככלי לתיאור מערכת יחסים זאת ,צילומי תקריב ,מוסיקה והבעות הפנים של השחקנים
כל אלו משמשים פעמים רבות לומר את שלא נותן לומר באותה התקופה ,בעטיו של קוד ההפקה.

על כוכבי הסרט
נטלי ווד הייתה אחת מן הכוכבות העולות הגדולות ביותר של הוליווד באותה התקופה והשידוך בינה לבין ג'ימס
דין ,כוכב עולה חדש שזכה לפופולאריות מטאורית בתוך זמן קצר נדמה היה כהכרחי .שוב ,בדומה לחשמלית
ושמה תשוקה ,גם כאן ,עימות של גישות משחק בין דין (חניך על ברכי ה"שיטה" של סטניסלבסקי ,לבין ווד,
תוצר אולפנים מובהק בעל הכשרה ונתיב כוכבות שנסלל על ידי אמ,ג'י .אם) יצרה מתח דרמטי אדיר שתרם
להופעת של שני הכוכבים .סאל מינאו תרם גם הוא לאותו מתח ,והשימוש של ריי בדמויות שהייתה להם זהות
מינית הומוסקסואלית ברורה וידועה ,גם אם סמויה לחלוטין באותה התקופה מן העין הציבורית ,עשתה את שלה
וסייעה ליצירת אותו נרטיב "בלתי מדובר" לכאורה שהסרט דן בו.

מותם הטראגי של כל כוכבי הסרט בזה אחר זה ,תרם גם הוא ללא ספק לחיזוק אותו מיתוס נעורים בלתי
מתפשר שהפך מזוהה כך כך עם הסרט .אך אחד מהם לא באמת הספיק להתבגר מאד ומות כל אחד מהם
בנסיבות לא פשוטות הפך אותם ואת הופעתם בסרט לאייקונים בלתי נשכחים באופן שמזין את הופעתם בו
ומשמר את נעוריהם.
דין הספיק ל שחק בשלושה סרטים משמעותיים בלבד בחייו ,קדמת עדן ,מרד הנעורים וענק .במהלך צילומי
הסרט השלישי שלו ,ענק ,נהרג בתאונה דרכים .הוא לא זוכה ליהנות מהצלחתו האדירה ועם הפיכתו לאייקון
המזוהה עם נעורי נצח .נטלי ווד ממשיכה לקריירה גדולה אך גם היא מתה באופן טראגי בטביעה כמה עשורים
מאוחר יותר .סאל מינאו נרצח בנסיבות של שוד מסתורי שאינן ברורות עד היום.

מידע מתוך אתר ויקיפדיה
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מרד הנעורים
קפיצה לניווטקפיצה לחיפוש
מרד הנעורים
Rebel Without a Cause
Rebel Without a Cause 1955.jpg
בימוי

ניקולאס ריי

הפקה דוויד ויסברט
תסריט ניקולאס ריי
עריכה וויליאם ה .זיאגלר
שחקנים ראשיים ג'יימס דין
נטלי ווד
סאל מינאו
מוזיקה ליאונרד רוזנמן
צילום

ארנסט האלר

מפיץ

האחים וורנר

מדינה ארצות הברית
הקרנת בכורה

 27באוקטובר 1955

משך הקרנה

 111דקות

שפת הסרט

אנגלית

סוגה

סרט נעורים ,סרט התבגרות ,סרט דרמה עריכת הנתון בוויקינתונים

הכנסות $4,500,000
פרסים ארכיון הסרטים הלאומי של ארצות הברית עריכת הנתון בוויקינתונים
דף הסרט בIMDb-
לעריכה בוויקינתונים שמשמש מקור לחלק מהמידע בתבנית OOjs UI icon info big.svg

ג'יימס דין בתמונה מתוך הסרט
"מרד הנעורים" (באנגלית )"Rebel Without a Cause" :הוא סרט משנת  .1955הסרט נכתב ובויים על ידי
ניקולס ריי ,ובכיכובם של ג'יימס דין ,נטלי ווד וסאל מינאו.

השם העברי של הסרט מייצג את המרד המתרחש בתקופת הנעורים ,ללא סיבה הנראית לעין .שם הסרט
באנגלית ,"Rebel Without a Cause" ,הוא כשם ספרו של הפסיכואנליטיקאי רוברט לינדר ,שיצא לאור בשנת
 ,1944הדן בנסיבות המובילות לעבריינות נוער.
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תוכן עניינים
 1עלילת הסרט
 2ניתוח
 3הביקורת החברתית בסרט
 4קישורים חיצוניים
עלילת הסרט
ג'יימס דין מגלם את ג'ים בן ה ,17-נער מתוסבך המגיע לעיירה חדשה ולבית ספר חדש .בניסיונותיו להשתלב
עם התלמידים הוא מסתבך במרוץ מכוניות בעל השלכות הרסניות.

ג'ים ,בן להורים אמידים  -אב חלש ואם דומיננטית  -הוא צעיר יפה תואר ,שמאפייני גיל ההתבגרות מעצבים
את צעדיו :הצורך בהשתייכות חברתית ,הצורך בעצמאות והצורך למרוד בהורים ובממסד .מאפיינים אלה
באים אצלו לידי ביטוי בדפוסי התנהגות אלימים ,בהסתבכות תדירה עם המשטרה ,בצורך להוכיח את עצמו
בכל מחיר ,דפוסים המגיעים לסיום טראגי עם מותו של אחד מחבריו.

ג'ים מנסה להתקבל בחברת הנערים שבעיר החדשה ,וכן גם להתחבב על נערה (נטלי ווד) בחבורה .לכן הוא
מסכים להתחרות במרוץ מכוניות מסוכן ולא חוקי .באותו מרוץ ,עקב תאונה ,נהרג מנהיג חבורת הנערים.
הנער מאשים את עצמו בתאונה ,ומלא במרירות ,יאוש ,בדידות ,ורגשות אשם .הוריו של ג'ים אינם מגלים
סובלנות או רגישות למצוקתו של בנם המיואש .תחושותיו הקשות של ג'ים ,מביאות אותו לברוח ולהסתגר ,עם
ידידתו ועם ידידו .באותו לילה סוער משולבים הסתגרות מפני השוטרים ,אהבת נעורים עם ידידתו ,וסוף טראגי
של ירי בשגגה בו נהרג ידידו.

ניתוח
הבמאי ניקולס ריי והשחקן ג'יימס דין מתארים בסרט דיוקן של נער הנתון במצוקה ,תוך בחינה של עולמו של
ג'ים ושל הלחצים הסוגרים עליו ,בשתי מסגרות התייחסות:

יחסי ג'ים והוריו בסצינות של מרד נעורים מעוררות הזדהות.
הצורך החברתי של ג'ים ,הן בהשתייכות החברתית ובגיבוש סטטוס במקום חדש ,הן בקשר עם נערה אחרת,
והן בקשר ייחודי עם נער חלש המאוהב בו.
הצלחת הסרט מיוחסת ,מלבד לתסריט הבנוי היטב ,גם לג'יימס דין ,בזכות משחקו המרגש והופעתו.
ההשתתפות בסרט זה היא שפרסמה את דין .כשנה לאחר צאת הסרט לאקרנים נהרג דין בתאונת דרכים,
ודמותו נותרה עד היום כסמל למתבגר הנצחי ,המנסה ,לפעמים באופן נואש וטראגי ,למרוד במוסכמות.

הביקורת החברתית בסרט
בסרט קיימת ביקורת ,המוסווית בין השורות באופן המתחייב ,בהתאם לקוד הייז שנהג בסרטים משנות
החמישים :היחס לנער ההומו .בסרט מתואר נער עדין ,המאוהב בג'ים ,ודחוי חברתית ,בין השאר בגלל אותה
התנהגות ספק עדינה  -ספק נשית .נער זה מוכן לתת כה הרבה על מנת להתקבל על ידי החברה ולקבל מעט
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חיבה ,ולשווא .הוא מנודה חברתית על ידי הכלל ,הולך אחרי ג'ים גיבור הסרט ,גם כאשר ג'ים נותר לבדו,
ובסופו של הסרט נורה למוות .כך ,מבלי שהמילה "הומוסקסואליות" תאמר בסרט ,קיימת כאן גם אמירה
חברתית שהקדימה את זמנה ב־ 30שנה ,תוך ביקורת על החברה הלא סובלנית ,הדוחה אדם בגלל שונותו
ובגלל אי הבהירות המגדרית שהוא מקרין.

בנוסף ,הסרט מכוון זרקור אל התא המשפחתי ,ואל מערכת החינוך והחוק ,שלא מספקים מענה לבעיותיהם
של הצעירים ,בעולם מורכב ההולך ומסתבך.

הביקורת על המשפחה האמריקאית ,האידיאלית לכאורה ,היא בתיאור ההסוואה של הקשיים והלחצים ,תוך
העמדת פנים חברתית .בנוגע למערכת החינוך ולמשטרה ,מבקר הסרט את הדעות הקדומות ואת חוסר
הגמישות של הממסד ,על תוצאותיה המרות.

קישורים חיצוניים
ויקישיתוף מדיה וקבצים בנושא מרד הנעורים (סרט) בוויקישיתוף
" IMDB Logo 2016.svgמרד הנעורים" ,במסד הנתונים הקולנועיים ( IMDbבאנגלית)
" Netflix 2015 logo.svgמרד הנעורים" ,באתר נטפליקס
" Allmovie Logo.pngמרד הנעורים" ,באתר ( AllMovieבאנגלית)
" Rotten Tomatoes logo.svgמרד הנעורים" ,באתר ( Rotten Tomatoesבאנגלית)
"מרד הנעורים" ,באתר סרטים
"מרד הנעורים" ,באתר ( TV.comבאנגלית)
"מרד הנעורים" ,באתר "אידיבי" ,מאגר הידע העברי לקולנוע ישראלי ועולמי
עדי שוורץ" ,פשוט לא רוצה להיות כמו אבא" .מאמר במלאת  50שנה למותו של ג'יימס דין" ,הארץ".
על מרד הנעורים והצבת גבולות בהורות ,מאת חיים עמית ,מתוך אתר "פסיכולוגיה עברית".

שיטת הז'אנרים
שיטת הז'אנרים ()GENRE SYSTEM
אלמנט מכריע נוסף במבנה של התעשייה ההוליוודית הוא שיטת הז'אנרים .גם כאן יש התפתחות טבעית
בצד התבוננות מודעת של המפיקים .פעמים רבות הסרטים ההוליוודיים פועלים באופן סכמאתי ביותר.
הז'אנרים השונים יוצרים מוסכמות מדויקות מאד המכתיבות את המבנה העלילתי ,את ההתפתחות ,את
המסרים החברתיים ,את דמויות הגיבורים ולעיתים אפילו את הכוכבים עצמם.
דוגמא :
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המער בון :במערבונים מופיע קאובוי (בוקר) או שריף כלוחם קשוח שחייו מלאי הרפתקאות ועניין ,המסתובב
במדבריות או בעיירות של מערב ארצות הברית ונלחם נגד אויבים כמו אינדיאנים ,פושעים וכדומה .הצגה זו של
הדברים ,נוגדת את המציאות בה הקאובוי היה אדם בעל חיים אפורים ומשעממים העובד את האדמה למחייתו.
מלבד האמור ,מאופיית סוגת המערבונים בדמותו הבודדה של הגיבור ובאייקונים ברורים דוגמת האקדח התופי,
כובע הבוקרים ,סוס הרכיבה ,בית המרזח ( )Saloonונופי המערב שמופיעים בסרטי המערבונים.
לעתים קרובות עוסק המערבון בשאלת חיפוש הצדק גם בדרכים שאינן חוקיות ,כך שהגיבור לוקח את החוק
לידיו ומשיג צדק במקום החברה ולמען החברה שאינה מסוגלת לדאוג לעצמה .בשל כך ישנם הרואים בדמות
הקאובוי והשריף את הנביא המודרני ,בבדידותו ובקריאתו לשאוף לצדק ולא לקדש את המסגרות באשר הן.
אחד מסרטי המערבון שבולטת שם אמירה זו היא 'בצהרי היום' בכיכובו של גרי קופר.
הקהל הדומיננטי של המערבון היו הגברים ,שמצאו במערבון ובגיבוריו מענה למצוקותיהם באותן שנים .הגיבור
היה גבר חזק ,אמיץ ,מצליח ,אהוב הנשים ,בעוד שהגבר באותן שנים הרגיש חלש ,מושפל ,הגבר המובטל לא
הצליח לשמור על המשפחה ,ואילו גיבור המערבון מציל עיירה שלמה .בנוסף ,גיבור המערבון לא היה מחויב
לרכוש ולמשפחה והוא נע ונד לבדו על הסוס ,שוב אסקפיזם .חשוב לציין כי המערבון שיכתב את מערכת
היחסים בין האדם הלבן לאינדיאנים (סגירת האינדיאנים בשמורות וטבח).
במערבון – הרוכב נראה בין הרים ,הוא מתקרב אל המצלמה ממרחב מדברי רב כשהוא רכוב על סוסו .או דו
קרב ברחוב הראשי של העיירה עם סדרת קלוז-אפים על האקדחים נשלפים ,הגיבור שמצולם מברכיו ומעלה.
כל אלה מאפיינים חזותיים קבועים של המערבון ובלעדיהם הז'אנר לא היה קיים.
ז'אנרים מרכזיים נוספים שנוצרו בהוליווד (חלקם פיתוח של ז'אנרים ספרותיים ותיאטרליים) הם :
הקומדיה על ענפיה השונים  :רומנטית ,נעורים ,סלפסטיק ,אנרכיסטית ועממית-אתנית.
סרטי הגנגסטרים והפשע  :קבוצת פושעים המבצעת שוד ,גנגסטרים הנלחמים על שטחי שליטה בעיר
הגדולה ,אשה פטאלית מפתה גבר לבצע עבורה פשע ועוד
סרטים מוסיקליים – בשנות השלושים והארבעים הז'אנר המצליח ביותר ונחשב לפסגת "האסקפיזם".
סרט מוזיקלי ("מיוזיקל") ,הוא ז'אנר של סרטים בהם משולבים שירים המושרים על ידי השחקנים וריקודים אותם
רוקדים השחקנים .בדרך כלל השירים משמשים לקידום העלילה ,לאפיון או פיתוח הדמויות בסרט או חשיפת
העולם התת-מודע של הדמויות.

ז'אנרים פופולאריים נוספים בתור הזהב של הוליווד
המיוזיקאל( ,פירוט הז'אנר במקראות כיתה י') סרטי מלחמה – ז'אנר שמטרתו להלל את הצבא האמריקני ולהציג
את האויבים ככוחות הרוע באופן
מוחלט .ז'אנר עם דמויות קבועות  :הגיבור יפה התואר ,החייל חלש האופי שימות ,המפקד המטורף ,הלוחם
האויב הרשע ועוד.
מלודרמות – מלודרמה היא סגנון תיאטרלי ,הפונה לרגשות יותר מאשר לתבונה .המילה מלודרמה רומזת על
שני מרכיבים שונים מהם נוצר סגנון זה" :מלו" היא מלודיה ,מוזיקה ,ואילו "דרם" משמעותה פעולה או אקשן.
מלודרמה היא לרוב סיפור דרמטי סטנדרטי המכיל בתוכו אלמנט או אירוע טרגי ,אך שלא כבטרגדיה ,במלודרמה
הגיבור עשוי להצליח ולהשיג את מטרתו למרות האירוע הטרגי.
בז'אנר זה קיימת חלוקה ברורה בין טובים לרעים (הנוכל עתיד להיענש והטובים יזכו בשכר) ,העלילה בו לא
מפותחת או מעמיקה ,אלא בסיסית ופשוטה .המלודרמה מתאפיינת לרוב באירועים הנראים מוקצנים לאדם הלא
מעורב בסיפור ,כגון קרב מרובה משתתפים או סצנה דרמטית בין זוג אוהבים.
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מאפייני המלודרמה :יצירה עממית ,העוסקת בשכבות האוכלוסייה הממוצעת ומטה והעוסקת יותר ברגשות
הגיבורים ופחות בפעילותם .קיימת דרמטיות מוגזמת ורגשנות יתרה ,המלווה פעמים רבות במוזיקה .בד"כ
גיבורים צדיקים ותמימים הנופלים ברשת של נוכלים ,אך לבסוף נחלצים וחוגגים את ניצחונם ב -סוף טובhappy -
.end
הז'אנר מהווה מענה אסקפיסטי ונחמה כי הצרות של הדמויות האחרות נראות גדולות יותר -מה שנותן הרגשה
שהבעיה של הצופים קטנה יחסית .זה מאפשר פורקן רגשי של בכי ,והסוף הטוב של הסרט מחזק את התחושה
שהעולם הזה הוא בכל זאת מסודר ,הגיוני ובטוח.
המלודרמה התפתחה במאה ה 19-באירופה .יסודותיה משפיעים ומופיעים בסגנונות התיאטרון המאוחרים יותר,
בקולנוע ובטלוויזיה (בעיקר באופרות הסבון) עד היום.
ז'אנר שאותו ביסס הבמאי פרנק קאפרה "החיים יפים"" ,מר דידס הולך לעיר"" ,מי מכיר את ג'ון דו ?" ועוד,
שבהם איש קטן מאמין בעצמו ומצליח בגדול.
אימה על ענפיו השונים – רוצחים סדרתיים ,מפלצות ,ערפדים ,זומבים ,אסונות טבע ,חייזרים.

ילם נּואָּ ר") הוא סגנון קולנועי המקושר לרוב עם סרטי פשע.
הפילם נואר -סרט אפל (בצרפתית" , Film Noir :פִ ְ
אין המדובר בסוגה קולנועית ,כי אם באווירה ,בסגנון ,במערכת ערכים מוסרית ובדרך הצגת הדמויות.
הסרט האפל מציג את גיבוריו בעולם ניהיליסטי ואקזיסטנציאליסטי .הגיבור בסרט האפל ,כמו גם הנבל ,הוא
לרוב ציני ,מפוכח ,לעתים קרובות בודד ,וקשור לאירוע נורא בעברושיטת הז'אנרים היא השיטה מספר 1
שהשתלטה על התעשייה ,שיטה זו יכולה להביא לתכנון השקעות ורווחים .השיטה עוזרת בתכנון התפריט
השנתי ,כך שיהיה מאוזן ,גורף רווחים ופונה לקהלים שונים .מתכנני התפריט מסתמכים על ממצאים סטטיסטיים
שבו מנותח קהל היעד שלו הם מייעדים את הסרט.

ז'אנרים בקולנוע
ז'אנר סרטי האימה/אלי מורנו
ז'אנר סרטי האימה נחשב מראשית הקולנוע לאחד מן הז'אנרים הפופולאריים ביותר בקולנוע האמריקאי,
הצלחתו המסחרית בארצות הברית הייתה גדולה מאז ומתמיד אך הצלחה זו אינה מצליחה בהכרח לתרגם את
עצמה גם למדינות אחרות.
הפקתו של הז'אנר נחשבה בעבר לזולה מאד ,והסרטים היו ישימים מאד וקלים באופן יחסית להפקה .עם
ההתפחויות הטכנולוגיות בקולנוע האמריקאי בעשרים השנה האחרונות גם סרטים אלו הפכו יקרים יותר
ומתוחכמים להפקה ולפיכך גם עלויות ההפקה שלהם גדלו בהתאם ,אך עקרונותיהם התמטיים(הנושאים)
ועקרונות המבע הקולנועי שלהם לא השתנו רבות בהכרח.
הרעיון המרכזי העומד מאחורי סרטי האימה הוא כי מתחת לפני השטח רוחשות מערכות מזוויעות שאין
לנו כל מידע בנוגע אליהם .הסרטים בוחנים את יכולות ההתמודדות האנושית עם משברים הנדמים
כעצומים ובלתי פתירים.
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•

סרטי האימה עוסקים בפחדים אנושיים -פחד ממקומות סגורים ,מסביבה חדשה ,פחד מבעלי חיים,
פחד ממים ,או כל פוביה(פחד) אפשרי אחר המוכר לתרבות הפופולארית מוצא את דרכו לסרטי האימה.
הסיבה :הפחדים מעצימים אירועים דרמטיים שיתכן שיכלו בנסיבות אחרות להיתפס כשוליים ולא
מרכזיים במיוחד בחיינו .ניצחון על הפחדים ,הוא תיקון אנושי ראוי לגיבורי הסרטים אשר יקבלו בסופו
של דבר את חייהם בחזרה(או שלא) בהתאמה לאופן בו תפקדו במהלך המשבר שפקד אותם ועל פי
היכולות שגילו בהתמודדות עם הפחד.

•

מקום ההתרחשות של סרטי האימה הוא תמיד מבודד ומרוחק פעמים רבים אף מציווילזציה אנושית
סואנת -המטרה היא להמחיש ולהעצים את בדידותם של גיבורי הסרט .גם אם הסרט מתרחש בזירה
אורבנית ,הרי שזירת ההתרחשות עצמה ,תהיה כמעט לעולם מבודדת מסביבתה באופן שיקשה על
הגיבורים להשיג עזרה.

•

מזג האוויר הוא כוכב בפני עצמו בסרטי האימה :העלטה המוחלטת ,שלג ,סופות גשם ,ומזג אוויר
המייצר ערפל ,הם במובנים רבים המאפיינים הבולטים ביותר של הויזואליה של סרטי האימה .מזג
האוויר החורפי ,משמש פעמים רבות כגיבור בפני עצמו בסרטי האימה .הוא מסייע פעמים רבות לכליאה
פיזית של הגיבורים במבנה הדרמטי של הסרט.

•

על הגיבור לגלות תושייה ולהביא לידי הצלתו -הגיבור צריך לגלות תעצומות נפש גדולות על מנת
להינצל מסיטואציה הנדמית כמעט בלתי אפשרית .הגבורה ,היא פנימית לתפיסתם של יוצרי סרטי
האימה .היכולות שלנו כבני אנוש לנצח את הרוע טמונות בשמירה על הערכים הנכונים ,החיובים שלנו
כבני אדם והם בסופו של דבר באים לעזרתנו על מנת להינצל מן הרוע המקיף אותנו.

•

שפיות אל מול אי שפיות :שפיותו של הגיבור(,הפרוטגוניסט) הינה מרכיב מרכזי מאד בסרטי האימה.
יכולתו של הגיבור לשמור על דעתו הצלולה אל מול הסכנה ולתפקד באופן מיטבי על מנת להיחלץ
ממנה.

•

העל טבעי והלא מוסבר :גיבורי סרטי האימה מתמודדים פעמים רבות עם כוחות אשר לכאורה נדמים
כ"גדולים מהם" ,הרשע אינו תמיד "הגיוני" או ראציונלי .הרוע נטפל לגיבורים פעמים רבות מכיוון שהם
תמימים ומייצגים את הטוב המוחלט.

•

קשר עמוק לדת :האמונה היא גיבור מרכזי כמעט תמיד בסרטי האימה ,היא יכולה להיות מקור הרשע
עצמו ,או לעיתים הדבר היחיד שיכול להציל את הגיבור מן הרשע.

ז'אנר סרטי אימה -מידע נוסף.
ישנם סרטי אימה כבר מראשית תק' הסרט האילם -הטעם לסרטי אימה נוצר בגרמניה ("קאליגרי" " +נוספרטו").
הגרמנים המציאו את טכניקת האקספ' כדי לבטא את סרטי האימה .בתק' המשבר הכלכלי אין יותר  /פחות סרטי
אימה ,אלא הצלחתם הקופתית חורגת מכל מה שהיה קודם לכן .
רעיון העומד מאחורי הולדתם של סרטי האימה .:קל מאד לתרגם רעיון זה למשבר הכלכלי -הממסד תכנן את
המפולת הכלכלית כדי להשתלט על נכסיהם של האנשים .המדיום של סרט האימה מאד תואם את האידיאולוגיה
של קורבנות המשבר הכלכלי .

האחרים ,עיון מאוחר על צער אובדן וכאב/.אלי מורנו
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האחרים בבימוי של אלחנדרו אמנבר ,נחשב על ידי רבים כאחד מתפקידיה הטובים ביותר של ניקול קידמן,
ומבחינות רבות מהווה מהלך מכונן בנרטיב הכוכבות שלה .הסרט הופץ זמן קצר לאחר הצלחתו של סרט קודם
של קידמן ,מולאן רוז של באז לורמן ,ושני הסרטים פתחו את העשור המשמעותי ביותר) download (3של עשור
הכוכבות הגדול ביותר של קידמן ,במהלכו גם זכתה בפרס האוסקר עבור הופעתה כסופרת ורג'יניה וולף בסרט
השעות .תפקידה כאם ,אשר ננטשת על ידי בעלה היוצא לקרב במלחמת העולם השניה ,אשר נשארה לבדה
לגדל את ילדיה בבית אחוזה גדל מידות לבדה ,באחד מאיי התעלה שכוחי האל שבין צרפת לאנגליה מרתק
ועוצמתי.
האחרים עוסק באובדן ,בצער ובכאב .וביכולת שלנו האנושית להתמודד עם חרדת הנטישה והעצב המלווה
אותה .הורים הקוטלים את ילדיהם מסיבות שונות הם אחת מן התופעות החברתיות הקשות עימם
מתמודדת האנושות .קל וחומר שסרט העוסק בנושא כזה נדרש לפרשנות מעניינת וייחודית על מנת לרתום
אליו את הצופה להבנת האובדן והעוצמות שהוא מייצר עבור הגיבורה המרכזית שלו.
דמותה של קידמן ,מקבלת החלטה שלא לחשוף את ילדיה לאור השמש עקב מה שהיא מגדירה כרגישות בלתי
אפשרית לאור .אל הבית הנטוש מגיעים שלושה משרתים המפרים את האיזון היום יומי של האם האובססיבית
לשליטה בכל חלק וחלק של היום יום של ילדיה.
אובססיה לשליטה היא מרכיב מרכזי בסרט הזה .משזו הולכת לאיבוד ,מתפוררת אחיזתה של דמותה של קידמן
בילדיה ,ובעצם בחייה כולם.
האחרים הינו סרט אימה קלאסי ועונה על רבות מן ההגדרות של סרטי אימה ,אך בראש ובראשנה הוא סרט
אימה פסיכולוגי המבקש להסביר את שאי אפשר אולי להסביר :אובדן שפיות ורצח שאין לו מחילה(ספוילר) של
אם,את הקרובים לה ביותר ,זוג ילדיה-יוצאי חלציה .מבחינה זו הסרט נחשב למעז ביותר מן הבחינה
התסריטאית והדרך בה הוא מטפל במושג האובדן ,רגישה ,נוגעת ללב ומעזה במיוחד.
הבית הנטוש לכאורה מתמלא כל הזמן בדיירים חדשים הבודקים ומערערים את השלווה לכאורה של דייריו.
המתים מתערבבים עם החיים ,הזיכרונות עם תקוות הקיום והשאיפות של גיבורי הסרט מהולים בכל מה שהחיים
שנגדעו יכלו להציע לגיבורים ,אך כשלו.

הטבע האנושי ,על קשת התחושות והרגשות שהוא מציע תחת הכותרת "לאהוב" ,הכוללת גם את מונח הקטל,
מתפרש לתוך עלילת הסרט היפיפיה הזה המשתמש בכל אמצעי המבע הקולנועי בכדי לייצר את האווירה
הטעונה של הבית המתפורר ושל דמויותיו העצובות.
מזג האוויר הערפילי ,גודלו של הבית ומיקומו בצומת של גורל נשכח בעיצומה של מלחמה מאפשרים לגיבורי
הסרט לפעול בחופשיות יתרה בתוך מסע העצב הפרטי שלהם שהופך בעצם למסע העצב של הצופה עצמו
ולמסע קתרזיס לתחושותיו שלו עצמו.
על מה אנחנו חושבים כשאנחנו מניחים את המונח אובדן לפנינו? .לאן העצב יכול להוביל אותנו והאם הוא
מוצדק .בשאלות הרות משקל אלו עוסק הסרט כשאין הוא מניח בהכרח פתרון מניח את הדעת עבור הצופה,
אלא את משקל המציאות בלבד.

מיזרי /אלי מורנו
בעוד שסטפן קינג הוא אחד מן הסופרים הפופולאריים ביותר בארצות הברית ,ויש נטייה לעבד במהירות כמעט
כל ספר חדש שלו לקולנוע ,הרי שברוב המקרים ,בעוד הספרים עצמם זוכים לשבחים הרי שהסרטים ,כמעט
תמיד נקטלים על ידי הביקורות וזוכים לעיבודים טראשיים במיוחד.
אני והחברה ,היה הסרט הראשון של קינג אשר שינה את החוקיות הזו והצליח להציב את היצירה הקולנועית
בפני עצמה במקום מכובד .הסרט הזה היה הסנונית הראשונה אשר בישרה את הפוטנציאל הרב הגלום בעיבוד
היצירות הספרותיות של קינג ,שהן ויזואליות מאד ,אל המסך הגדול.
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הסרט עוסק ביכולת השרידות האנושית בסיטואציה בה זו נמתחת עד לקצה גבול הסיבולת שלה ובמקביל
בקשר בין בדידות לטירוף וההפריה הדדית בינהם.
מיזרי ,הוא יצירה ספרתית פופולארית במיוחד של קינג שקיבלה עיבוד קולנועי מבריק ,הסרט בכיכובה של קתי
בייטס ,האלמונית דאז ,הפך לאחד מן הסרטים הריווחים ביותר באותה השנה וזיכה את בייטס בפרס האוסקר
לשחקנית ראשית במה שהיה מהלך מפתיע של האקדמיה באותה השנה ,שכן הכרה באיכויות הסרט ,הייתה
בסופו של דבר הכרה עקיפה באיכויות הספרויות של קינג שעד אז נתפס בעיקר כסופר של סרטי אימה שאין
להם בהכרח רבדים נוספים או ערך מוסף ספרותי/פילמאי.
סופר של סדרת רומנים מצליחה מחליט לחסל את הדמות הראשית שלו בספר האחרון בסדרת הספרים על
מנת להתקדם מבחינה ספרותית לפרויקטים אחרים .אין לו מושג שהדמות אותה הוא מבקש לחסל[,מיזרי,
הפכה פופולאר יות במיוחד אצל קוראת המוכנה לעשות הכול על מנת למנוע ממנו את המהלך הזה ולפיכך היא
מחליטה אף לשבות אותו עד שיימלך בדעתו.
ליצירה הקולנועית הזו אחראי רוב ריינר ,מי בין היתר ביים את הסרט הראשון על פי פרויקט של סיפור מאת
סטפן קינג ,אני והחברה וזכה לברכתו של הסופר שלא שש לתת רשות להפוך את סרטיו לסרטים בקלות רבה
מדי בעיקר בשל שביעות הרצון הרבה שלו מאיכויותיו של העיבוד הקולנועי לאני והחברה.
נדמה שריינר מפתיע כאן כמעט מכל בחינה .הסרט הזה משאיר את מרבית הצופים בו על הקצה והוא בנוי
באופן דרמטי מותח לעילא ולעילא .סביבת ההתרחשות של עיירה קטנה ומושלגת ,זוויות צילום ומיזנסצנות
מעוצבות להפליא והדיון על מהות השבי וההשלכות הפסיכולוגיות שהוא מייצר המתקיים בעצם לכל אורכו של
הסרט הזה מספק לו ערך מוסף רב .נדמה שקינג מנסה לייצר הקבלה בין הסיפור לבין מערכת היחסים שלו
כסופר עם דמויותיו ועם הצלחתו הרבה וריינר מצליח לתפוס גם את הפאן הזה של הספר מיזרי.
מלבד הופעתה המופתית של קטי בייטס שהצליחה לייצר קריירה קולנועית של ממש יש מאין עקב תפקידה
כמעריצה המופרעת ,הסרט הזה אחראי גם לקאמבק של ממש עבור ג'ימס קאן הידוע בעיקר ממסדרת סרטי
הסנדק ,שהקר יירה הקולנועית שלו דעכה וזכתה להתעניינות מחודשת והתעוררות לאחר הופעתו כאן בתפקיד
הסופר המיוסר והשבוי.

ז'אנר סרטי המסע
סרט מסע הוא ז'אנר ,אשר העלילה בו מתמקדת סביב מסעם של הגיבורים ,לעתים תכופות באמצעות כלי
תחבורה כלשהו ,לאורכו של כביש ארוך מאוד .מקורותיו של הז'אנר בסיפורים ,הן בעל-פה והן כתובים ,של
מסעות אפיים ,כגון "אודיסיאה" ו"אינאיס".
סרטי מסע היו קיימים כבר בראשית ימיו של הקולנוע האמריקאי ,אך זכו לפריחה בעיקר בשנים שלאחר מלחמת
העולם השנייה ,כתוצאה מעלייה חדה בייצור כלי רכב בארצות הברית וכן עם התפתחותה של תרבות הנוער.
המודעות לקיומו של הז'אנר ומאפייניו חדרה לתודעה רק במהלך שנות ה ,60-כתוצאה מהצלחתם של סרטים
כגון "אדם בעקבות גורלו" ו"בוני וקלייד".
אני והחברה ,ותלמה ולואיז הינם דוגמאות לסרטי מסע מאוחרים יותר" ,מעודכנים" יותר במידה רבה אשר
מציגים דמויות בנות זמננו ,וקונפליקטים בחייהם הנפתרים או מגיעים למבוי סתום במהלך המסע ומכריחים
אותם לבצע שינוי כלשהוא בחייהן.

1מאפייני הז'אנר
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2סרטים בולטים בז'אנר
3ראו גם
4קישורים חיצוניים
מאפייני הז'אנר
סרט מסע הוא סוג של רומן חניכה .עלילת הסרט ,לרוב ,אפיזודיאלית .בכל אפיזודה הגיבור נתקל בהרפתקה,
חוויה או אתגר כלשהו .לרוב ,הגיבור ילמד דבר מה חדש בכל פרק (לעתים  -על עצמו) ,וכתוצאה מכך הוא יעבור
תהליך של שינוי ,התפתחות או שיפור במהלך מסעו.

סרטי מסע מסורתיים מסתיימים באחד מחמשת האופנים הבאים:

הגיבור הגיע אל יעדו והשיג את מטרתו .לאחר מכן  -הוא ישוב לביתו ,כשהוא חכם יותר כתוצאה מהניסיון שרכש
במהלך המסע.
הגיבור הגיע אל מקום חפצו ,והחליט להשתקע בו ולבנות שם את ביתו החדש.
המסע ממשיך ללא סוף.
הגיבור מבין כי איננו יכול לחזור לביתו ,ובוחר להתאבד (או פועל בצורה כזו ,המביאה למותו).
המסע מסתיים ללא כל משמעות ברורה(לכאורה) -סוף פתוח.
חשוב לזכור :העיקרון המרכזי של סרטי המסע היא העובדה שהמסע הוא תמיד גם מסע נפשי ,הגיבור
עובר לאורך העלילה הדרמטית לא רק על ציר מרחק פיזי ,אלא גם ציר מסע נפשי שבסופו לעולם לא ישוב
להיות הישות שיצאה למסע ,אלא יהפוך לאדם אחר לחלוטין ,נאמן יותר לעקרונותיו ,קשוב לעצמו ומי
שהמסע ,חוויותיו ולקחיו ילוו אותו לאורך המשך חייו .

תלמה ולואיז/אלי מורנו
סרט הקאלט הפמיניסטי של תחילת הניינטיז בכיכובן של סוזאן סרנדון וג'ינה דיוויס הוגדר על ידי מבקרים רבים
כאחד מן הסרטים הטובים של העשור .השאר כבר היסטוריה.
הולדתו של בראד פיט ככוכב קולנוע מתרחשת כאן בדיוק.
סיפור מעניין למדי שנסוב סביב הפקת תלמה ולואיז ,קובע שהסרט הזה הוא בעצם תוצאה של חיפוש משותף
של פרויקט בעבור שתי שחקניות טובות מאד שהן גם חברות טובות.
התסריט הזה נכתב בעצם עבורן .אך אבוי -דרישות השכר הגבוהות מדי של שתי הכוכבות ,שתיהן אז לא
בתקופת שיא בקריירה שלהן ,ומשא ומתן קשוח מדי שניהלו סוכניהן ,הביא לתוצאה שהחברות הטובות נותרו
ללא הסרט וההפקה יצאה לדרך בלעדיהן בעזרת שתי שחקניות אחרות ,מוכרות יותר וזולות מאד במושגים של
התקציב הצנוע של ההפקה.
השחקניות הן גולדי הון ומריל סטריפ שדרשו כשכר להפקת תלמה ולואיז כל אחת כ  2מיליון דולר .עלות ההפקה
של הפרוייקט הייתה "צנועה" במונחים אמריקאים ש אותה התקופה והגיעה ל  15מליון בלבד .שכרן המשותף
של ג'ינה דייויס וסוזן סראנדון להפקה עמד על כחצי מליון דולר בלבד לשתיהן יחדיו.
25

כל השאר כאמור כבר נרשם בדפי ההיסטוריה של הקולנוע ,סטריפ והון הלכו ועשו יחדיו את "המוות נאה לה"
שהיה כישלון אדיר .ולסרנדון ודיוויס הייתה הזכות להשתתף באחד הסרטים המשפיעים ביותר של העשור
הק ודם ולאושש את הקריירות הצולעות משהו של שתיהן ,ולזכות בדחיפה אדירה ששלחה אותן[ ,בעיקר את
סראנדון] לתקופת כוכבות מוצלחת עשירת תפקידים.
אני בטוח שהון וסטריפ החליפו את הסוכנים ההם ,והסיפור הקטן הזה מלמד בעצם על כוחה המוגבל לעיתים
של תופעת הכוכבות ,אשר למרות שנדמה לעיתים שהיא בבסיס התעשייה הזו -כוחה מוגבל ומצומצם ככל שזה
מדובר בסרט טוב העיקר בו הוא הסיפור.
אין שום דבר במכלול היצירה ["האוטר"] הקולנועית של סקוט שיכול להכין את אוהדיו המושבעים לסרט
שבמהותו הוא יצירה פמיניסטית כל כך.
גיבורות הסרט הן דמויות שמסיבה כזו או אחרת נמצאות בנקודת משבר בחייהן האישיים .מי מהן על סף עייפות
ממערכות יחסים כושלות ומי על סף התפכחות מנישואים ריקים מתוכן.
נדמה לי שסקוט בחר בכוונה למקם את המציאות הדרמטית של דמויותיו בתחומי ז'אנר סרטי המסע ,מכיוון
שדווקא הז'אנר הזה מאפשר לו את החופש הדרמטי הגדול ביותר .הגיבורים יוצאים בו למסע שראשיתו ברורה,
אמצעו תהפוכות וסופו תגלית אחת גדולה שתחבר עבורן את פסיפס חייהן" .שוגרלנאד אקספרס"" ,בוני וקלייד",
"פרסיליה" ,ו"איש הגשם" הן רק כמה דוגמאות לסרטי מסע מוצלחים במיוחד שהפכו את הז'אנר הזה לחביב
הקהל.
האפשרות להעביר את הגיבורים בו בעת מסע שתלאותיו הן פיזיות מאידך וברובד אחר נפשיות בעיקרן ,קורצת
וממשיכה לקרוץ לשמחתי לבמאים רבים ובולטים .המסר החברתי ,אם יש כזה ,וכמעט תמיד יש[ ,פמיניזם,
סובלנות ,צדק חברתי] ,מועבר כמעט תמיד בצורה העדינה ביותר והמתוחכמת ביותר ברגע שמדובר בסרט מסע
טוב במיוחד .הצופה חייב להזדהות עם הגיבור עקב התהפוכות הדרמטיות שהוא נקלע אליהן ,הקושי
וההתמודדות עם שדים מהעבר לעיתים ,או כל צרה אחרת ,גורמים להזדהות חזקה במיוחד של הצופה עם
הפרוטגוניסט באופן טבעי ,שכן הוא הופך לשותף סמוי במסע.
קל מאד לאהוב את תלמה ולואיז ,הן נשים יפות ,בשלות ,כאלו שהמיניות שלהן ברורה אך ללא ספק לא בהכרח
מוערכת על ידי שותפיהן לחיים והן מחפשות הרפתקה שתשחרר אותן.
האלמנט המציצני עליו נשענת תעשיית החלומות מאז היווסדה בא כאן לידי ביטוי ומסייע גם לגברים לאהוב את
הסרט הזה.
רידל י מציב בפני הגיבורות שלו שורה של הסתבכויות מרצון ושלא מרצון ,המובילות אותן בלית ברירה אל אחד
הסופים השנויים ביותר במחלוקת בעשור שעבר ,קופצות או לא קופצות זו השאלה[ .כמובן שקופצות].
הסערה הגדולה שהתלוותה לסרט סביב סופו לובתה בעיקר מכיוון שהצופה ,שנאלץ לחדד את חושיו לכל אורך
הצפייה מקבל סאטירה חברתית נוקבת עטופה באריזת מתנה מקובלת.
תלמה ולואיז הוא ללא ספק אחד מכתבי האישום הבוטים ביותר של הפמיניזם לגבי העולם הגברי .אף אחת
מהגיבורות לא יכולה להגשים את עצמה בחייה למשהו שהוא יותר מרגע אחד בלבד ,והרגע הזה הוא המסע
הזה של שתיהן ברחבי היבשת .בכל פעם שהן באות במגע עם העולם הגברי הן נתקלות בטמטום ,ברוע,
באלימות ובחוסר פשרות .למעט דמותו של הרווי קייטל ,בלש שטוב ליבו מוצג בעצם כאימפוטנטיות אדירה .אין
לחופש שהן מחפשות מקום ביבשת שאמורה להיות המקום החופשי ביותר בעולם.
תלמה ולואיז הן המריונטות המבקשות להשתחרר ,בובות החרסינה שמבקשת להתנפץ והן נשות העידן המודרני
הכבולות בתוך עולם גברי בינוני ,צר אופקים ,וקטן מדי על פי מידותיהן.
סופו הטראגי והאמיץ של הסרט הזה ,הוא אחד הסופים המרשימים שאני זוכר ,הן בשל העובדה שלמרות
שנדמה לכאורה ששום דבר בעלילה לא מסגיר בחירה עצובה כל כך כאופציה אפשרית ,והן בזכות העובדה
שלאחר מחשבה קלה הוא נראה בעצם כל כך ברור וכל כך אמתי .בניגוד להפי הנד האמריקאי המקובל ,רידלי
סקוט מעז כאן ובוחר להמית את גיבוריו למרות שהוא מוליך את הצופה לזעוק לסיום צודק והוגן.
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תלמה ולואיז כפי שיצר אותן רידלי סקוט ,הן דמויות חופשיות מדי מכדי להמשיך את שארית חייהן בתוך כל מה
שהוא מוסכמה שתסכן את החופש הזה .הן הגיבור המושלם ,זה שלא יסכים עם שום עוולה או מעשה לא הוגן.
האוטופיות שבבסיס הדמויות והרומנטיות הרבה האופפת אותן אינה אלא גזר דין מוות לכל סיכוי להמשך קיומן.

יש סרטים רבים בהם החיבור המושלם של תסריט מבריק ,במאי מוכשר ושחקנים מחוננים יוצרים יצירת מופת
ותלמה ולואיז של סוזן סרנדון וג'ינה דייויס הן אחת מעבודת המשחק המרשימות ביותר שאני מכיר .שתי
שחקניות שאולי נדחקו באותה תקופה לשוליים וידעו לנגוס בתפקיד בהנאה צרופה ולמצות ממנו את כל שאפשר.
מיותר גם לציין שבראד פיט חייב את פריצתו המטאורית לסרט הזה כמו העדנה המחודשת שהייתה להרווי
קייטל מיד לאחר השתתפותו בסרט הזה.

כאמור רק חומרים טובים .חובה .גם ממרחק שנים רבות ועוד.

חובה לצפות ב"תלמה ולואיז" גם אחרי רבע מאה
"תלמה ולואיז" רלוונטי כיום לא פחות משהיה עם צאתו לאקרנים ,לפני  25שנה .גם אם לעולם לא יהיה
לו סרט המשך ,נושאיו לא יורדים מסדר היום ומעסיקים את הקולנוע ,כמו את החברה ,גם כיום
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בשבוע שעבר התקיים אירוע במלאות  25שנים לצאתו לאקרנים של "תלמה ולואיז" ,סרטו של רידלי סקוט מ-
 . 1991האירוע היה בטיימס סקוור שבמנהטן ,אתר שאין לו כל קשר לעלילת הסרט; אך אילו הוא התקיים בצד
הגרנד קניון ,שלו דווקא יש קשר לעלילה – ומי שצפו ב"תלמה ולואיז" יודעים שההתרחשות בו קבעה שלעולם
לא יהיה אפשר להפיק לו סרט המשך – קשה להניח שניתן היה לאסוף למקום עדה של עיתונאים וצלמים
שיתעדו את האירוע .שתי כוכבות הסרט ,סוזן סרנדון וג'ינה דייוויס ,הצטלמו בטיימס סקוור בתוך דגם של הפורד
תאנדרבירד ,המכונית חשופת הגג מ ,1966-שבה שתי הגיבורות בגילומן ערכו את מסען.

לפחות לפי מה שנגלה בתיעוד של האירוע ,כפי שהוצג בטלוויזיה ,רבע המאה שחלפה מאז ש"תלמה ולואיז"
יצא לאקרנים הותיר פחות סימנים בפניהן של שתי השחקניות היפות האלה מכפי שעשוי היה לקרות .וזה תואם
את הסרט ,שבכל פעם שצפיתי בו שוב מאז שיצא לאקרנים ,וצפיתי בו מספר לא מועט של פעמים ,כוחו לא
פחת ,ואולי אף התעצם .אפשר לזקוף זאת לזכות היותו עדות לרגע ההיסטורי שבו הוא הופק – השולחת בכל
צפייה נוספת זרקור אל הרגע שבו צופים בו שוב.

לטובת אלה שלא צפו בו מעולם לא אגדוש טור זה בספוילרים ,אך אציין רק שהסרט מציג את סיפורן של שתי
חברות במדינת ארקנסו ,שיוצאות לחופשה של סוף שבוע ומסתבכות .לאחר שאחת מהן מותקפת על ידי גבר,
חברתה יורה והורגת אותו .הן מחליטות להימלט למקסיקו ,ובמסען לעבר יעד זה דולקות אחריהן ,כך נדמה ,כל
רשויות החוק של אמריקה ,המעוצבות בסרטו של סקוט כיחידה גברית הומוגנית ,כוחנית ומאיימת וכמעט
אלמונית לחלוטין (זאת חוץ ממפקד המרדף ,בגילומו של הארווי קייטל ,המגלה אמפתיה מסוימת כלפיהן ,אף
שתפקידו מחייב אותו ללכוד אותן).
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זכורה לי עדיין ההתרגשות שליוותה את יציאתו לאקרנים של "תלמה ולואיז" ,לרבות חילוקי הדעות שעורר .אלה
התמקדו בעיקר בשאלה אם סרטו של סקוט הוא יצירה פמיניסטית ,אם הדרך ששתי הגיבורות עושות במהלכו
עשויה להתקבל כהליך של שחרור פמיניסטי ואם סופו נושא מסר קביל מבחינה זו.

הוויכוחים סביב "תלמה ולואיז" נגעו בין השאר בכך שהוא היה תוצאה של שיתוף פעולה בין גבר ,הבמאי רידלי
סקוט ,לאשה ,התסריטאית קלי חורי; זה היה התסריט הראשון שלה שנהפך לסרט והיא היתה אלמונית עד
לצאתו לאקרנים .טענה שנשמעה בעיקר בקרב נשים שכתבו על הסרט היתה ששיתוף פעולה מגדרי זה הוא
שיצר את הממד האמביוולנטי מבחינה אידיאולוגית שמאפיין אותו .ממד זה נבע בעיקרו מכך שאת בסיס העלילה
הניעו שני תת־ז'אנרים ,שגיבוריהם היו עד אז גברים בלבד :סרט המסע וה"באדי מובי" ,כלומר סרט המתאר
את קורותיהם של צמד חברים הנקלעים להרפתקה משותפת; צמד היוצרים של "תלמה ולואיז" ,אשה וגבר ,עשו
לו מהפך נשי ,אך בה בעת משכו את הסרט כל העת לכיוונים מנוגדים .בדיונים על אודותיו אף הוצגה השאלה
מה היה אופיו לו ביימה אותו אשה ,למשל קלי חורי עצמה – מה שהעלה לפני השטח את השאלה בדבר השוני
הקיים ,אם בכלל ,בין קולנוע של גברים לקולנוע של נשים.

האתגר ש"תלמה ולואיז" הציב בפני אמריקה וחילוקי הדעות סביבו עוררו תחושה של אי־נחת באמריקה
הפטריארכלית הממוסדת ,מה שגרם לתופעה היסטורית משונה שהתלוותה לו .הסרט היה מועמד לשישה פרסי
אוסקר ,ובהן מועמדויות לבמאי ,לתסריטאית ולשתי הכוכבות ,אך במפתיע ,לא היה מועמד לפרס הסרט הטוב
ביותר .לבסוף הוא זכה באוסקר אחד ,שהוענק לתסריטאית חורי.

עם זאת ,זו היתה שנה מעניינת מבחינת ייצוגן של נשים בקולנוע האמריקאי .פרס הסרט הטוב ביותר ב1991-
הוענק ל"שתיקת הכבשים" של ג'ונתן דמי ,שהגיבורה שלו היתה סוכנת אף־בי־איי חסרת ניסיון ומיוסרת נפשית.
וויכוח עז רק מעט פחות יותר עוררה העובדה שברשימת חמשת הסרטים שהיו מועמדים לפרס הסרט הטוב
ביותר נכלל "נסיך הגאות והשפל" ,סרטה השני כבמאית של ברברה סטרייסנד ,אך היא לא היתה מועמדת לפרס
הבימוי (הוויכוח גם עסק בשאלה אם "נסיך הגאות והשפל" היה ראוי בכלל להיות מועמד לפרס האוסקר היוקרתי
ביותר על חשבון "תלמה ולואיז" ,למשל; יתרה מזאת ,בין חמשת המועמדים לפרס זה בחרו חברי האקדמיה
לכלול לראשונה ,וגם בפעם האחרונה ,סרט מצויר" :היפה והחיה").

"תלמה ולואיז" מונע על ידי אנרגיה יצירתית עצומה; אי אפשר להסיר ממנו את המבט .והרלוונטיות שלו ,הכוללת
את הבעייתיות שלו ,לא פחתה בהקשרו של ההליך המניע את הקולנוע האמריקאי בעשורים האחרונים ,ובו
נשים נדחקות יותר ויותר לשולי קולנוע זה ,אם כגיבורות ואם ככוכבות ויוצרות.

לגבי חלק מהמעורבים ביצירתו של "תלמה ולואיז" ,הוא היה שיא הקריירה שלהם :הוא אחד משני הסרטים
החשובים ביותר של רידלי סקוט הבריטי ,לצד "בלייד ראנר" מ ;1982-סוזן סרנדון ,שלפני "תלמה ולואיז" היתה
מועמדת לאוסקר על הופעתה ב 1980-בסרטו של לואי מאל "אטלנטיק סיטי" ,היתה מועמדת לאחר מכן עוד
פעמיים ,עד שב 1995-זכתה בפרס על הופעתה ב"איש מת מהלך" ,שביים טים רובינס ,בן זוגה אז ,והיא לא
חדלה מלעבוד; לעומתה ,ג'ינה דייוויס ,שחקנית מוכשרת אף היא ,זכתה באוסקר־משנה כבר ב 1988-על
משחקה ב"תייר מזדמן" של לורנס קאסדן ,אך מאז "תלמה ולואיז" הקריירה שלה קירטעה וכללה רק להיט אחד
נוסף" ,ליגה משלהן" ,שביימה פני מארשל שנה אחרי סרטו של סקוט.

המקרה העגום ביותר הוא זה של קלי חורי ,שהתסריטים המועטים הבאים שכתבה היו חיוורים ,והסרטים
המעטים אף יותר שביימה לא העידו על כל כישרון.
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לעומת זאת ,בתפקיד גברבר צעיר ורב־קסם ,שאחת משתי הגיבורות מבלה עמו לילה בחדר במוטל ,והוא מסבך
אותן בצרות נוספות ,הופיע שחקן צעיר ודי אלמוני עדיין בשם בראד פיט.

להיסטוריה של הקולנוע חוקים משלה ,ולעומת סרטים שעוררו הד רב בצאתם לאקרנים אך זה דעך עם השנים,
יש סרטים שמתחשק לצפות בהם ולדון בהם שוב ושוב ,גם כעבור עשרות שנים" .תלמה ולואיז" הוא סרט שכזה.
כמו כמה מהסרטים שהופקו בשנות ה 70-ושנגעו לראשונה במהפכה במעמד הנשים ,כגון "אשה לא נשואה"
של פול מזורסקי מ , 1978-כך גם "תלמה ולואיז" חייב עדיין להיות מסד לכל דיון העוסק בשאלת ייצוגה של
האישה בקולנוע האמריקאי.

לסרט עצמו אמנם לא יופק לעולם סרט המשך ,אך אפילו לעובדה זו יש משמעות רלוונטית בנוף הקולנועי
האמריקאי העכשווי .סרטם של סקוט וחורי הוא יצירה שתובעת המשך; אך המשך זה ,לפחות בקולנוע
האמריקאי כיום ,נדמה אמנם כתלוי ,קפוא ,מעל לתהום.

אני והחבר'ה -על ערך החברות והספר האמריקאי
מתוך בלוג הקולנוע של אלי מורנו

סרטו של רוב ריינר מ  1986הפך מזמן כבר לסרט איקונוגרפי מתוקף הצלחתו ,יחודו והדרך בה מונצח בה ריבר
פניקס שמותו השערורייתי שנים לא רבות לאחר הפקת הסרט הסעיר את העולם והפך אותו לכוכב שנעורי הנצח
שלו שמורים על צלולואיד הקולנוע בלבד ,כמו גם הופעתו העוצמתית בסרט.
זהו אחד מסרטי המסע היפים ביותר של הקולנוע האמריקאי ,לא רק מכיוון שהוא משלב בתוכו הענות מוחלטת
לחוקי הז'אנר ,קרי מסע מנקודה אחת לאחרת ,במקרה זה מעגלי .ומייצר עבור גיבורי העלילה והן עבור הצופים,
מסע רגשי שבסופו ,הגיבור אוחז בתבונות וביכולות חדות יותר לראות את המציאות ,והוא אינו אותו אדם שיצא
למסע בראשיתו.
הסרט הוא עיבוד לסיפור קטן של סטפן קינג ,ויהפוך את ריינר לבמאי המועדף על קינג עצמו בשנים הבאות
וקינג יעניק לו רשות לעבד לקולנוע גם את מיזרי ,שיהפוך להצלחה גדולה בכיכובה של קתי בייטס.
אני והחברה הוא מסע בנופים בתולים של ארצות הברית ,של עיירותיה הקטנות על מציאות חייהן .במרכזו מסע
של ארבעה נערים הנפגשים באקראיות כמעט לצורך המסע בחיפוש עצמאי אחר גופה ,ששמעו כי יתכן וטמונה
הרחק בשטח ,אך למעשה הם יוצאים למסע התבגרות מתוך רצון לצאת לרגע ממציאות חייהם כנערים ולהפוך
לרגע אחד בודד במסע לגברים ממש ,אשר יכולים גם למציאות חיים רעה ממנה הם מבקשים לפרוץ.
ריינר מצליח לאכלס את חבורת הילדים במגוון אנושי רחב שהוא ליבו הדרמטי של הסרט ,כל אחד מן הילדים
אוחז במנעד רגשי אחר מקומי ,ועד דרמטי .חלקם סוחבים סוד מסעיר המטלטל את מציאות חייהם ואת חיי מי
שמתבונן ונסחף אליו ,הילדים האחרים וגם הצופים.
הצלחתו האדירה של הסרט בעת יצא לאקרנים ועד היום ,כאשר נחשפים אליו קהלים חדשים היא העובדה
שהיכולת של הצופים להתחבר למסע החניכה הזה מושגת דרך הסיפור הקומוניקטיבי ,והדרך בה ריינר מצליח
לייצר מציאות אלטרנטיבית שבה לרגע אחד בודד הנערים קובעים את החוקים בתוך המסע בארץ מבודדת לא
נודעת לכאורה שבתוכה ועליה לא חלים החוקים של עולם המבוגרים -במובנים רבים שם טמון קסמו של הסרט.
כל מי שעובר את מסע ההתבגרות בחיים מודע לערכו של רגע אחד בודד ,גם אם טרם הושגה העצמאות
האמתית של החיים באמצעות ,מעמד ,השכלה או עבודה שבו ,למרות הכול ,גם נערים יכולים להרגיש לרגע
אחד מכונן" ,גדולים" ,לנווט את חייהם ולעשות בחירות טובות או רעות אשר ישפיעו על מהלך חייהם.
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הספר האמריקאי ,כפי שהוא מוצג בסרט אחראי לאיכויות אותו מסע התבגרות ,התחושה שהגבול ביבשת
הגדולה הזו רחוק כל כך ולא מושג מאפשרת את תחושת החופש ,אבל גם אותו חופש כמי שלומדים
הגיבורים הוא מוגבל ויכול להיות מופרע.

במובנים רבים מתכתב הסרט עם ז'אנר המערבון האמריקאי המקדש את הספר ואת ערכיו כמי שטמונה בהם
חופש והבטחה ,אך באופן מתעתע לא תמיד אלו משחקים לטובת יושביו .החברה האמריקאית מתעצבת
ומתעצמת תדרך כיבושו של הספר ,ומכאן ,כוחה וכוחן של הדמויות טמון בהתכתבות הזו עם ערכי הספר
האמריקאי ,המרחבים דורשים כיבוש ,אך לכיבוש הזה ישנו מחיר דמים לעיתים.
תמונתם של הנערים הצועדים על פסי מסילת הרכבת ,זו שאחראית על כיבוש אותו ספר רחוק ובלתי נגמר ,היא
אחת מן התמונות הקולנועיות המגדירות את שנות הקולנוע של שנות השמונים והיא נחרטה בזיכרון כאחד מן
הדימויים הוויזואליים היפים לא רק של הסרט ,אלא של תקופה ודילמת הילדות-התבגרות הכלואה בתוכו.

אין סרטים כאלה/תומר קמרלינג
בניגוד למה שאפשר לחשוב ,הסרט "אני והחבר'ה" ,שיצא לקולנוע היום לפני  30שנה ,הוא לא באמת נוסטלגיה
מחויכת ,אלא יותר אנחה על מה שאבד :קריירות משחק שנתקעו ונגדעו ,במאי שאיבד את מגע הקסם ,ודרמת
התבגרות שלא עוטפת את הילדים בסוכר
תומר קמרלינג |  | makoפורסם 15:37 22/08/16

הפרק הרביעי של הסדרה " "Stranger Thingsנקרא "" ,"The Bodyהגופה" .בערך באמצע הפרק הולכים הילדים-
גיבורים של הסדרה על פסי רכבת ,שניים לפנים ושניים מאחור .המצלמה ממוקמת תחילה מול הצמד המוביל,
נעה לאחור בעת שהילדים הולכים לקראתה .ואז קאט והשוט חוזר על עצמו ,הפעם עם הצמד המאסף .אם
איזשהו ילד אייטיז פספס את זה ששם הפרק הוא כשמה של הנובלה מאת סטיבן קינג שעליה מבוסס "אני
והחבר'ה" ,אני משוכנע שסיקוונס המחווה – השוטים הזהים ,החיתוך הזהה  -עורר חיוך קולקטיבי על פניהם
של כל הצופים בני דור תש"ם.
כל הקטע של " " Stranger Thingsהוא מחוות אוהבות לקולנוע שבני גילי גדלו עליו ,אבל האזכור של "אני
והחבר'ה" בא בתזמון טוב במיוחד :היום ימלאו  30שנה לצאת הסרט לאקרנים (והוא ישודר הערב ב 21:30-ב-
 .) yes5לא יודע איך מתקדם הבינג' שלכם ,אבל אני צפיתי בפרק המדובר בדיוק לפני שבוע ,וחדוות המחווה
התערבבה לי עם הרמת הגבה של "די ,כבר  30שנה?" .ואז באה ההכרה שבניגוד לסרטים מעצבי-תודעה
אחרים" ,אני והחבר'ה" הוא לא באמת נוסטלגיה מחויכת .הוא יותר כמו אנחה וניד ראש על המעט ,מעט מדי,
שנותר מהסרט הנפלא הזה.
הלוך הלכה החבריא
רק שבע שנים עברו מאז "אני והחבר'ה" ועד הטרגדיה שתמרר לנצח את הזיכרונות המתוקים ממנו  -מותו של
ריבר פניקס ממנת יתר בגיל  .23התפקיד של כריס צ'יימברס לא היה הראשון שגילם פניקס ,אבל הוא היה
המכונן .זה שהפך אותו לאיט-בוי של אמצע שנות ה .80-ובניגוד לילדים-כוכבים אחרים ,הוא לא רק צלח יפה
את המעבר לבגרות אלא היה בדרך לתפקיד מכונן נוסף – ב"ראיון עם הערפד" – כשהתמוטט במועדון ה"וייפר
רום" של ג'וני דפ בנובמבר  .1993עכשיו ,הנה חיבור שכנראה קיים רק אצלי בראש :באותה שנה שיחק דפ
עצמו ב"מה עובר על גילברט" עם לאונרדו דיקפריו .בגלל צירוף המקרים הזה ,ולא רק בגללו ,כל תפקיד של
דיקפריו גורם לי לחשוב כמה הייתי מעדיף לראות את ריבר פניקס במקום את הדושבג האובר-רייטד הזה.
בזכות ההופעה שלו ב"הגוניס" ,קורי פלדמן כבר היה שם מוכר למדי כשרוב ריינר בחר בו לתפקיד טדי דושאמפ
ב"אני והחבר'ה" .כעבור שנה ילהק או תו ג'ואל שומאכר ל"נשיכות קטנות" לצד קורי אחר ,היים ,ו"שני הקורים"
יהפכו לילדים-כוכבים הכי גדולים בעולם נכון לסוף שנות ה .80-בשנת  ,2010בגיל  ,38קורי היים מת מדלקת
30

ריאות – כך לפחות גורסת הגרסה הרשמית .קורי פלדמן ,שכבר נתן בעבר פומבי לעומק ההתמכרות שלו לסמים
כנער-כוכב ,חשף השנה שגם הוא וגם שותפו לשם ולמסך היו קורבנות של פדופילים מהטופ של שרשרת המזון
ההוליוודית.
וויל וויטון ,שמתוקף תפקידו כמהדורה הצעירה של המספר היה הגיבור הרשמי של "אני והחבר'ה" ,הוא היום
בקושי-שחקן שנצפה בעיקר בתפקיד עצמו ב"המפץ הגדול" .להוציא הקדנציה שלו ב"מסע בין כוכבים :הדור
הבא" ,התפקיד של גורדי לצ'אנס הוא הרגע המשמעותי היחיד בקריירה של וויטון .ג'רי אוקונל הוא לכאורה
הסיפור הכי שמח בין ארבעת הגיבורים – הוא חילץ את עצמו מתפקיד הילד השמן ,ורן ,לעמדת החתיך ב"גולשים
בזמן" וב"דירתו של ג'ו" וכיו"ב – אבל הקריירה שלו דועכת מאז סוף שנות ה 90-והיום הוא שחקן טלוויזיה זניח
למדי ותשובה לשאלת הטריוויה "מיהו כוכב הילדים לשעבר שהתחתן עם רבקה רומיין".
אפשר לטעון שדווקא קיפר סאתרלנד מינף את התפקיד של אייס המניאק לכדי קריירה מפוארת ,אבל זה בהנחה
ש" "24מוצאת פ אר בעיניכם; אני תמיד חשבתי שלגבר עם הדי.אן.איי של דונלד סאתרלנד יש יותר פוטנציאל
ממה שהוא הצליח להגשים על המסך הקטן מדי .על כל פנים ,אני בטוח שלא נריב על התפתחות הקריירה של
הבמאי רוב ריינר :האיש נתן את הרצף המטורף של "ספיינל טאפ"" ,רומן על בטוח"" ,אני והחבר'ה"" ,הנסיכה
הקסומה"" ,כשהארי פגש את סאלי"" ,מיזרי" ,ו"בחורים טובים" – ומאז אמצע שנות ה ,90-למעט ההברקה של
"הנשיא מאוהב" ,נאדה קולוסאלית .הבמאי שלא ידע לטעות הפך לבמאי שלא מסוגל לפגוע במים כשהוא נופל
מסירה.
כמובן שלא כל העושים במלאכת "אני והחבר'ה" דעכו או חלילה כבו .העורך רוברט לייטון הוא עדיין מבכירי
הפוסט פרודקשן ההוליוודי ,המלהקות ג'נט הירשנזון וג'יין ג'נקינס הן מהשמות הבודדים במשלח היד שלהן
שממש מוכרים לציבור הרחב ,המספר-שחקן אורח ריצ'רד דרייפוס עוד עשה כמה דברים יפים לפני שעבר
להילוך פרישה ,וסטיבן קינג הוא סטיבן קינג .אלא שהאנחה על מה שנותר מ"אני והחבר'ה" גדולה מסך האנשים
שתרמו לו :זאת קינה לסוג של סרט שנכחד לחלוטין.
מתוך "אני והחבר'ה"
אני והלוזרים
"אני והחבר'ה" לא היה אינדי קטן עם אספירציות לעשות משהו בפסטיבל סאנדנס .הוא היה הפקה הוליוודית
במלוא מובן המילה ,סרט בהפצה בינלאומית רחבה של אולפני קולומביה ,וכשחושבים ברצינות על החומרים
שמהם עשויות  90הדקות האלה מתברר כמה נתרחקנו מהימים שמישהו באיזשהו אולפן גדול שם כסף על
דברים כאלה .תחשבו רק על ההרכב של חבורת הילדים :אחד איבד את אחיו הבכור וחש שאביו היה מעדיף
לאבד דווקא אותו (זוכרים את חלום ה"זה היה צריך להיות אתה" של גורדי?) ,אחד הוא ילד מוכה של אב שיכור
(כריס) והשלישי הוא בנו של הלום קרב ששרף לו את האוזן בהתקף זעם (טדי) .הרביעי ,היחיד שאנחנו לא
יודעים על שום דבר נורא שאירע במשפחתו ,הוא הילד השמן על כל הקשיים החברתיים המשתמעים מכך.
ארבעה לא יוצלחים ,מפסידנים מלידה ,שלא עוברים שום מהפך לאורך הדרך והמסילה .כן ,גורדי מגלה בתוכו
איזה אומץ והקשר המרובע רק מתהדק ,אבל החוויה המכוננת האמיתית של "אני והחבר'ה" היא מפגש בלתי
אמצעי עם המוות .עם גופה של ילד מת.
מבין אר בעת הלוזרים האלה ,כריס צ'יימברס הוא זה שקינג/ריינר מסמנים כבעל הסיכוי הטוב ביותר להיחלץ
מהגורל של חיים קטנים בעיירה קטנה .אבל להזכירכם ,ההתרחשות הראשונה בסרט – הסיבה לגל הזיכרונות
שמציף את גורדי המבוגר – היא הירצחו של כריס .נשים בצד את התחושה המעיקה של נבואה באשר לגורלו
של ריבר פניקס ונתמקד בעיקר :אנחנו יודעים מראש שהדמות הסוחפת ביותר נידונה למוות.
ב"אני והחבר'ה" לא זוכים בבת הכי יפה בכיתה ולא מגלים אוצר של פיראט שתום עין; הלקחים הם עומק
השריטה שבאהבה של טדי דושאמפ לאבא הפסיכי שלו ועומק הקרע בין גורדי לאבא הדפוק שלו .זה סרט
התבגרות במובן הכואב ,החשוף ,סרט ילדים בלי שום זיגוג סוכר .יצירות כאלה עדיין מגיעות מעת לעת מאמריקה
– אני ממליץ על "מלכי הקיץ" אם מזדמן לכם – אבל מהאינדי ולא מהצנטרום של הפיילה .סרטי הילדים
ההוליוודיים של ימינו הם תמונת ראי להורות ההליקופטר המפורסמת ,כולם צמר גפן מתוק לאפסן בו לשעתיים
את אתרוגי צאצאינו .ומילא יצירות ריאליסטיות ,שממילא כבר כמעט שלא נעשות בהוליווד לצופים בכלל ולצעירים
בפרט :האם סרט על ילד שמוצא חבר הדמות חייזר היה מסתיים בפרידה קורעת-לב-אדום בשנת  ?2016לא.
חד משמעית לא.
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שורת הסיום בקולו של ריצ'רד דרייפוס צמררה אותי בזמן אמת .הייתי בן  12כשהסרט יצא ,והיה משהו נבואי
לאיים במילים "מעולם לא מצאתי עוד חברים כמו אלה שהיו לי בגיל  .12ישו ,האם זה קורה למישהו?" .היום
אני תופס שלא מצאתי עוד סרטים כמו שהיו לי בגיל  ,12וחושש שזה כבר לא יקרה לאף אחד.

ז'אנר המלודרמה
מאפייני המלודרמה – (מלודרמה מעמדית ,מלודרמה משפחתית)
בשנות השלושים עד אמצע שנות החמישים נסבה המלודרמה בעיקר סביב מכשולים מעמדיים שהפריעו לחיי
האהבה והמשפחה והפרידו בין גברים לנשים ובין הורים לילדיהם( .למשל קדמת עדן) הדגש הוא על הטלטלה
הרגשית שעובר על הצופה במהלך הסרט.
•
•
•
•
•
•
•

בכל שלב בעלילה מניע את הגיבור רגש אחד מובהק ומוקצן (שנאה ,אהבה ,פחד ,קנאה וכו)'
עימותים מחריפים והולכים בין הגיבור לבין משפחתו וסביבתו החברתית על רקע אהבה בלתי אפשרית
בשל פער המעמדות (זה לאו דווקא כלכלי)
אל מול המאהב האסור מוצבת דמות מראה של האהוב הרצוי מבחינה מעמדית .
מעברים חדים בין מצבים קיצוניים אושר וסבל ,אהבה ובגידה וכו'
הגורל – אפיון הגיבור כפאסיבי כמי שמכות הגורל ניחתות עליו .כאן יש להוסיף את הדאוס אקס מאקינה
שיוצר מצבים לא הגיוניים ורק ההפי אנד פותר אותם
דמויות שטוחות וסטריאוטיפיות ( במרבית המקרים)
שפת הקולנוע – ייפוי המציאות – דגש על פילטרים מרככים ,איפור ,עיצוב שיער ,תלבושות וכל מה
שיכול לטשטש פגמים אנושיים ולהפוך את הדמויות לגדולות מהחיים.

ז'אנר המערבון
התקופה הפרימיטיבית
"שוד הרכבת הגדול"\אדווין פורטר ,בתקופת הסרט האילם ( ,)1903בו נראים לראשונה על המסך סוסים,
אקדחים ,בר ,שוד ,שריף ,רעים מול טובים ,מרדף ,קאובויים ,שמנצחים ומחזירים את הסדר לקדמותו,

התקופה הקלאסית
ז'אנר זה פרח בשנים  30-40וזכה לאוהדים רבים .דוג' למערבונים בתק' הקלאסית" :מרכבת דואר"\ ג'ון פורד
(" ,)1939הנהר האדום"\ הווארד אוקס ( )1948ורבים נוספים.
בתקופה זו באו למיצוי המרכיבים השונים ,התוכניים והצורניים של הז'אנר.
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התקופה החתרנית – רוויזיוניסטית
מערבון שבו הגיבורה היא אישה – מערבון שמנסה להשתמש במאפייני הז'אנר כדי לדבר על פמיניזם .מערבון
שהגיבור הוא שחור .גם הסרט "בצהרי היום" של פרד זינמן ( )1951שייך לתקופה החתרנית כי הוא בעצם
מראה לנו מה קורה לגיבור המערבון הקלאסי  20שנים מאוחר יותר .בסרט "בצהרי היום" יש ביקורת על תקופת
המקרתיזם (ע"ש הסנאטור מקארתי) .מבקרים רבים טוענים שהסרט "בצהרי היום" הוא חתרני גם במובן שהוא
משתמש בסיטואציה מהעבר (ראשית התיישבות האדם הלבן במערב) כדי לומר אמירה ביקורתית על החברה
האמריקאית בשנת  ,1951השנה בה הופק הסרט .בתקופה זו נרדפו אומנים ואנשי רוח על רקע פוליטי ,וכל מי
שנחשד בקומוניזם ,וחוסר פטריוטיות אמריקאית מושלמת ,נרדף ואיבד את עבודתו ורכושו .השיטה שאפיינה
את הסנאטור מקארתי ואנשיו הייתה לגרום לאמנים "לטהר" את עצמם ע"י הלשנה על עמיתיהם .בסרט ,השריף
נתקל בקהילה שמסתגרת ולא נכונה לעזור לו ,ויש בכך ביקורת על החברה האמריקאית המפוחדת והמסוגרת
של אותן שנים.

התקופה הפארודית
"אוכפים לוהטים" של מל ברוקס ,שנת  .1974בסרט זה נעשה שימוש בשבירה של מאפייני הז'אנר הקלאסיים
כדי להשיג הומור.
הרובד התמאטי-סכמטי
המערבון היה ז'אנר פופולארי ביותר ,שעיבד ויצר מחדש את המיתוסים של התיישבות האדם הלבן במערב.
הסרט מתרחש בערבות מערב ארה"ב ,שנחשב אזור פראי יותר ומיושב פחות .הנוף הטיפוסי של המערבון הוא
ערבה פתוחה ונוף הרים ומצוקים .מרבית המערבונים עוסקים בעיירה לבנה הנקלעת לצרה כשהיא מאוימת ע"י
אינדיאנים אכזריים וצמאי דם או ע"י חבורת פושעים מבחוץ .לעזרת העיירה מגיע הגיבור שניחן בכל תכונות
הגבורה -יפה תואר ,אמיץ ,אהוב הנשים ובעל הכריזמה הסוחפת את הכלל .לאחר קרב היריות שמתרחש בשיא
הסרט ,הגיבור ינצח תמיד ויעזו ב את העיירה ,רכוב על סוסו לעבר השקיעה (מוכן לחזור שנית לפעולה נוספת
בסרט הבא.)...
במהלך הסרט הגיבור נקרע בין שתי נשים :האחת -הבהירה ,טובת הלב ,משכילה ,תמימה .בה הגיבור יתאהב.
השנייה -שחרחורת ,זונה ,אישה חזקה ,עצמאית (הזונה נתפסה במערבון כאישה עצמאית שאינה תלויה בגבר)
והיא חברתו הנאמנה האמיתית של הגיבור .בסוף הסרט ,הגיבור בד"כ לא בוחר באף אחת מהן (כי אם הוא
יתחתן הוא לא יוכל לחזור בסרט הבא למתח רומנטי נוסף) והוא עוזב לבדו.

רובד המוסכמה
הדו -קרב בין הטוב לרע מצולם באותה דרך :לונג שוט של העיירה ריקה ,קוץ שמתגלגל ברחוב ,שני
•
המתמודדים מגיעים משני צידי הרחוב ונעמדים בפיסוק ,המצלמה מראה לסירוגין כל גיבור במרחקים הולכים
ומתקרבים .הגיבור תמיד ישלוף אחרון ויירה ראשון.
•

סצנת מכות בבר -דלת נפתחת ,בקבוקים מתנפצים...

•

הבריחה מתא המעצר שיש אצל השריף...

•

התגלחת -ספר שמגלח את הרעים\ הטובים -האם יחתוך את הרע או לא.

•

סצנת כניסת הפושעים לעיירה.

•

אמריקן שוט -בין פול שוט למדיום שוט -כדי לתפוס את חגורת האקדחים.

הרובד האיקונוגרפי
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מגפיים ,דורבנות על המגפיים ,הכוכב של השריף ,מכנסי בוקרים ,חגורת אקדחים ,כובע בוקרים ,הקיסם בפה,
הסוס ,זיפים ,לבוש הנשים -שמלות עם קפלים ,דלתות הבאר ,השוקת של הסוסים ,הקוץ המתגלגל...

המערבון בראי התקופה
המערבון פרח בשנות ה 30-וה . 40-היו אלה שנים שהציבור האמריקאי התמודד עם משבר כלכלי ותחושה של
חוסר ביטחון בתקופת מלה"ע ה .2-הקהל הדומיננטי של המערבון היו הגברים ,שמצאו במערבון ובגיבוריו מענה
למצוקותיהם באותן שנים .הגיבור היה גבר חזק ,אמיץ ,מצליח ,אהוב הנשים ,בעוד שהגבר באותן שנים הרגיש
חלש ,מושפל ,הגבר המובטל לא הצליח לשמור על המשפחה ,ואילו גיבור המערבון מציל עיירה שלמה .בנוסף,
גיבור המערבון לא היה מחויב לרכוש ולמשפחה והוא נע ונד לבדו על הסוס .לפעמים זה נראה מפתה מאד
החופש הזה...
חשוב לציין כי המערבון שימש גם "אצטלה הסטורית" ,כאשר שכתב את מערכת היחסים בין האדם הלבן
לאינדיאנים ויצר תירוץ והצדקה "מוסרית" לסגירת האינדיאנים בשמורות (ואולי אפילו "רצח העם") שנערך
בפועל .ייתכן שסרט כמו "רוקד עם זאבים" הוא תיקון היסטורי חשוב לעוול הזה.

אופוזיציה בינארית
הסרט "המחפשים" בונה חלוקה ברורה (דיכוטומיה) בין שני צדדים ,שבה האחד מייצג את ההיפך המוחלט
ממשנהו .התוצאה היא יצירת הצד השני בדמות "האחר".

הלבן

האינדיאני

לבן

אדום

נוצרי

פגאני

תרבות טבע
ציביליזציה
קורבן

פראות

מקרבן

חוק וסדר ,מוסכמות ,כללים
קהילה ,עיירה

חוק הג'ונגל ,אי סדר ,כאוס

שבט

את האדם הלבן מייצג הפרוטגוניסט ,איתן אדוארדס ,ואת האינדיאני מייצג האנטגוניסט ,סקאר .התוצאה של
אופוזיציה בינארית זו היא הצדקה לפעולה :יש צדק בהפעלת כוח נגד האינדיאנים ,משום שהם מהווים איום על
הקהילה הלבנה.
הקהילה של המתיישבים מוצגת כתרבות :יש להם טקסים (חתונה ,לוויה) ,כללים ,נימוס ,מוסדות ,והם איפוא
גילום של ציביליזציה מתקדמת ,תרבותית ,נאורה .האינדיאנים לעומתם מוצגים כפראים ,חיים בטבע ,והם איפוא
גילום של הפראות .המסקנה היא ברורה :יש למגר את האינדיאני ,המהווה סכנה כלפי האדם הלבן.

ז'אנר המערבון – כהצדקה לרצח עם
ז'אנר המערבון מציג תבנית סיפורית ,שבה האינדיאני הוא רשע ותוקפן ,ואילו המתיישב האמריקאי הוא תמים
וקורבן .התוצאה האידיאולוגית של תבנית זו היא ,שישנה הצדקה להשמדת האינדיאנים .ז'אנר המערבון פרח
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בשנות הארבעים והחמישים ,עד אשר קלינט איסטווד קבר אותו סופית בסרטו "בלתי נסלח"  Unforgivenבשנת
 .1992איסטווד חשף בסרטו את השקרים עליהם מבוסס הז'אנר.

מיתולוגיזציה
ז'אנר המערבון מייצר מיתוס .מיתוס הוא סיפור שעם מספר לעצמו על מנת לכונן את זהותו העצמית .ז'אנר
המערבון מייצר את הסיפור המיתי הבא :המתיישב הלבן ביקש לגדל בקר ,להקים משפחה ,לפתח קהילה,
בצורה שקטה ושלווה .אולם האינדיאנים ,שמגיעים מן הטבע הפרוע ,תקפו אותו וגזלו את פירות עבודתו .אי
לכך ,ישנה הצדקה ,מתוך התגוננות ,לתקוף את האינדיאני ולהשמידו.
ההיסטוריה האמריקאית עצמה מספרת סיפור הפוך :האדם הלבן הגיע מעבר לים ,מאנגליה ,התרחק מן המלך
האנגלי על מנת להקים מושבות עצמאיות מעבר לים ,כשמטרתו הצלחה כלכלית .המתיישבים הראשונים חשבו
שהגיעו להודו  .הם פגשו את הילידים המקומיים ולכן קראו להם אינדיאנים (באנגלית :הודים .) Indians ,לאחר
הקמת המושבות הראשונות האדם הלבן ביקש להתפשט לכיוון מערב ,אך השטחים היו תפוסים על ידי שבטים
אינדיאניים מקומיים ,שחיו כאן מאות בשנים .כדי להשתלט על השטח ניצל האדם הלבן את העליונות הטכנולוגית
שלו :אבק השרפה .בשימוש בנשק הושמדו אינדיאנים .בנוסף ,האינדיאנים חלו במחלות שלא היו מחוסנים נגדן,
שהביא האדם הלבן .התוצאה היא ,שבעת כיבוש המערב נהרגו כחמישה מיליון אינדיאנים .מדובר בסדר גודל
של רצח עם.
המערבונים מייצרים סיפור אחר ,מיתולוגיה אמריקאית שהופכת את ההשתלטות על השטח למוצדקת .ניתוח
תבנית הסיפור של המערבון חושפת ,כי קיים פער בין הנרטיב המערבוני (תבנית הסיפור שהמערבון מספר)
לבין המציאות האובייקטיבית ,ההיסטורית (מה שהתרחש בפועל בשטח) .הקולנוע מייצר אפוא בדיה .אולם זו
בדיה שקרית שמתעתעת בהבנת הצופה את ההיסטוריה.
בשנת  1992עשה קלינט איסטווד את הסרט "הבלתי נסלח" ובו הוא חשף את העובדה ,כי כל ז'אנר המערבון
מבוסס על פיקציה ,על שקר .לאחר מערבון זה של איסטווד ,לא ניתן כמעט לעשות עוד מערבון ,בכך איסטווד
קבר סופית את הז'אנר שהוא עצמו היה מגיבוריו המובהקים.

מרחב לימינאלי (סיפי) :המרפסת
בז'אנר המערבון המרפסת היא מרחב לימינאלי (סיפי) .המרפסת אינה פנים ואינה חוץ .היא מרחב ביניים ,בין
הפנים לבין החוץ .הסרט "המחפשים" במרפסת .האמא יוצאת מן הבית אל המרפסת ,איתן מגיע מן החוץ אל
המרפסת .כך ,המרפסת מייצגת את קו הגבול ,את המרחב הסיפי .היא מייצגת את הביטחון של הבית מצד
אחד ,ואת הסכנה הטמונה בחוץ ,מצד שני .המרפסת היא מוטיב שמדגיש את מיתוס המערבון :האמריקאי,
המתיישב הלבן ,ביקש להקים לעצמו בית בספר ,אבל מחוץ לבית הזה שרר האיום בדמות האינדיאני .לכן
מערבונים רבים מציגים סצנות המתרחשות במרפסת ,המרחב הסיפי המייצג את הגבול שבין הפנים לחוץ ,בין
הביטחון לבין הסכנה.
הספרfrontier ,
בז'אנר המערבון ,שטח המערב נקרא "המערב הפרוע" .המסקנה של השם הזה היא ,שזה שטח פראי ,חסר
תרבות ,שצריך לביית אותו ,לחנך אותו .השטח הזה ,שאותו היה צריך לכבוש מידי האינדיאנים ,נקרא ספר,
ובאנגלית  . frontierהמילה הזו מחביאה משמעות אידיאולוגית .ספר הוא איזור לא מיושב .כאשר משתמשים
במילה זו נדמה ,כי האיזור היה ריק ,ולכן היתה הצדקה להתקדם מערבה ולכבוש את השטח.
במציאות ההיסטורית ,בשטחים שכבש האדם הלבן היו אינדיאנים כך שהמקום לא היה ספר ,לא היה איזור ריק
ובלתי-נושב .המילה הזו עוזרת לעכל את הפעולה שעשה המתיישב הלבן כאשר התיישב באיזורים שאותם כינה
ספר.

35

בצהרי היום
בצהרי היום (באנגלית )High Noon :הוא מערבון משנת  .1952זהו סיפורו של שריף בעיירה במערב ארצות
הברית ,בשנות השבעים של המאה ה ,19-הנלחם בכנופיית פושעים הבאה להורגו ,אך ננטש על ידי תושבי
עיירתו ,ואינו מקבל מהם סיוע .המערבון כלל אלמנטים קולנועיים חדשניים לזמנו ,והוא זכה לפרשנויות רבות,
כאשר הפירוש הנפוץ הוא כי מדובר בהתרעה פוליטית נגד בגידת האינטלקטואלים בחבריהם הנרדפים בחשד
לקומוניזם בימי "ציד המכשפות" של הסנאטור ג'וזף מקארתי .גם ללא רקע פוליטי זה ניתן לראות בסרט משום
אמירה קולנועית עזה על הדינמיקה החברתית המעמתת גבורה אישית אל מול פחדנות קולקטיבית ,על הצורך
לעמוד איתן אל מול איום הגובר אף על אידאולוגיה פציפיסטית ועל המחיר האישי והקולקטיבי שיש לשלם עבור
החירות.
חידושים צורניים
הסרט כלל מספר חידושים בתחום הצילום והעריכה ,אשר הופכים אותו ליצירה בעלת ערך קולנועי הנצפית עד
ימינו על ידי קהל הצופים.

אחת הבחירות המעניינות של הבמאי זינמן הייתה כי הסרט יצולם ב"זמן אמיתי" .הזמן החולף בסרט (אשר את
רובו מבלה השריף קיין בהמתנה לרכבת העתידה להגיע) איטי אף מהזמן החולף באולם הקולנוע .בסצינות
רבות נראה שעון ,שמתקדם לאיטו אל השעה שבה תגיע הרכבת ועליה הפושע ,מבקש נפשו של קיין .הצילומים
התכופים של שעונים שונים נותנים לסרט מסגרת ,ויוצרים מתח בסרט ,שבניגוד למערבונים בני התקופה ,כמעט
אינו כולל סצינות פעולה ,ומוקדש ברובו (פרט לדקותיו האחרונות שבהן מתעמת קיין עם מבקשי נפשו)
לניסיונותיו של קיין לשכנע את בני העיירה כי יסייעו בידו.

טכניקה נוספת שחידש הסרט הייתה "צילום העגורן" .זמן קצר לפני קרב האקדחים הגורלי ברחובה הראשי של
העיירה ,נסוגה המצלמה אחורה ועולה ,והצופים רואים את השריף קיין לבדו לחלוטין ברחוב" .צילום העגורן"
ממחיש את בדידותו של קיין הננטש על ידי תושבי העיירה כולה.

הבמאי זינמן ביקש לתפוס את אווירתן של תמונות ישנות ממלחמת האזרחים האמריקנית ,שבהן מופיעים
לעיתים קרובות שמים אפורים ,חמורי סבר ,כרקע .אפקט זה הוא תוצאה של העובדה שסרטי צילום עתיקים היו
רגישים יותר לצבע הכחול ולאור על -סגול .מאמציו של זינמן בכיוון זה היו אחת הסיבות שבשלה התנגד לצילום
הסרט בצבע .על אף התקציב המוגבל שבו נעשה הסרט (שבע מאות וחמישים אלף דולר) והעובדה כי צולם
במשך  32יום בלבד ,הצליח זינמן ליצור את האפקט שביקש ,בהסתמך על הערפיח בלוס אנג'לס ,שם צולם
הסרט.

משמעויות פילוסופיות ופוליטיות
הסרט רווי במשמעויות פילוסופיות ופוליטיות .הסמליות שבסרט בולטת בסצינות כדוגמת סצנת הימלטות השופט
מהעיירה בבהילות ,תוך שהוא מקפל את דגל ארצות הברית ולוקח עמו את מאזני הצדק .ההעמדה הבסיסית
של תושבי העיירה כציבור נפחד המסרב לסייע לשריף ,כמו גם של השריף אל מול אשתו איימי ,בעלת הערכים
הקווייקרים ,הייתה כר פורה לפרשנויות.

הפרשנות המקובלת היא כי הסרט הושפע מקורות חייהם של יוצריו ,שנרדפו באותה עת בשל נטיות קומוניסטיות
(אמיתיות או מדומות) ,וחשו כי נבגדו בידי הציבור האמריקני שעבורו יצרו סרטים במשך שנים רבות ,כמו גם
בידי האליטות האינטלקטואליות ,שאיפשרו את קיום "ועדת בית הנבחרים לפעילות אנטי אמריקאית" של
הסנאטור מקארתי .אכן ,הייתה זו הפרשנות הנפוצה לסרט ,כאשר סצנת הסיום ,שבה משליך קיין בבוז את
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כוכבו והודף את בני העיירה הבאים לברכו על ניצחונו ,התפרשה כאמירה אנטי-אמריקנית בוטה מסוג "אתם לא
מספיק טובים בשבילי" .אנשי הימין השמרני האמריקני בתעשיית הסרטים ,מסוגם של הבמאי הווארד הוקס
והשחקן ג'ון ויין ,ראו בסרט שיקוץ ,ובמשך שנים דיברו נגדו בראיונות ובמאמרים .נטען כי הסרט "ריו בראבו"
משנת  ,1959בבימויו של הוקס ובכיכובו של ויין ,היה תגובת נגד ל"בצהרי היום".

פרשנות פחות נפוצה משייכת את הסרט לימין הפוליטי דווקא .המדובר בקריאה להתערבות אמריקנית
במלחמות זרות ,ולהצלת העולם מהקומוניזם המאיים עליו .על פי פרשנות זו אזרחי העיירה הם מדינות העולם,
אשר על אף שההתערבות האמריקנית הצילה אותן במלחמת העולם השנייה (כשם שקיין שלח את הפושעים
לכלא מלכתחילה ,בטרם החלה עלילת הסרט) ,מסרבות לעמוד לצדה של אמריקה נגד איום הרודנות ,כאשר זו
שבה ועולה במלחמת קוריאה .נראה כי ערכים בסיסיים של הימין האמריקני אכן חלחלו אל הסימבוליקה העשירה
של הסרט .השריף העומד בודד אל מול הפורעים ,כאשר החלטתם הדמוקרטית של בני העיירה המתכנסים
באולם הכנסייה ,היא החלטה פחדנית וכושלת ,ההתנגדות לאידאולוגיות פציפיסטיות ,מסוג אלו שאיימי אוחזת
בהן בראשית הסרט (ואכן איימי אינה מהססת להשליך את חינוכה הצידה ,ולאחוז בנשק אל מול הפורעים ,ברגע
שמגיעה העת לכך) ,נראים כמסרים ברורים שהסרט מעביר.

הה נגדה בין "תושביה ההגונים" של העיירה ,שנותרו לאחר שקיין ניקה את העיירה מפושעים בטרם החלה
עלילת הסרט ,ובין השיכורים בבר החפצים במותו של קיין ,אף היא משייכת את הסרט לימין האמריקני .זוהי
אמירה ברורה בעד חוק וסדר ,כאשר תושבי העיירה התרככו במהלך השנים שבהן הסיר קיין את איום הפשע
מרחובות העיירה ,ואינם יכולים לעמוד לבדם נגד האיום המתמיד הרוחש בחצרם האחורית .העובדה כי
הפושעים המסוכנים שוחררו מלכתחילה ,ויכולים לחזור ולהטיל אימה על העיירה ,היא אמירה בעלת אופי ימני
נגד מערכת הצדק האמריקנית.

כחמישים שנה לאחר הסרטת הסרט ,לאחר סיום ציד המכשפות כמו גם סיומה של המלחמה הקרה ,נראה כי
הסרט אומר אמירה ברורה על הצורך בעמידה קולקטיבית על ערכים ,ועל המחיר שיש לשלם עבור דברים
הנראים בטוחים ומובנים מאליהם כחירות וצדק .הדינמיקה הפסיכולוגית בין השריף ובין אנשי העיירה ,שבה
השריף מעמת את אנשי העיירה עם הגדולים בחששותיהם ,ודורש מהם לקום ולהיאבק על חירותם ,מזכירה
במעט את הדינמיקה בין "הגברת הזקנה" ואנשי העיירה במחזה "ביקור הגברת הזקנה" של פרידריך דירנמאט.
השאלה עד כמה אנו מוכנים להיאבק על ערכינו ,ועד כמה יכול הקולקטיב לראות בסבלו של היחיד ,ובלבד שלא
יופרע מהלכם התקין של העניינים באירועים כ"קרב יריות ברחוב הראשי" ,היא העומדת בלבו של הסרט.
העובדה כי הטיעון המנצח ,זה ששבה את לבם של אנשי העיירה בכינוסם בכנסייה ,הוא טיעון תועלתני כלכלי,
היא בעלת משמעות כשלעצמה .אל מול אמירתו החד משמעית של קיין "מעולם לא ברחתי ,ולא אברח גם היום"
עומדת אמירתו של השריף הזקן והחולה( ,המגולם על ידי לון צ'ייני ,שחקן שהתפרסם כ"מומיה" בסרטי אימה
זולים בשנות הארבעים) "עמוק בפנים ,לאנשים פשוט לא אכפת".

הפילם נואר
סקירת התפתחותו של הפילם נואר
אלי מורנו

לידתו של קולנוע הפילם נואר מתרחשת בשנות השלושים והיא מגיעה לשיאה במהלך השנים  1939-45במהלך
מלחמת העולם השניה .דעיכתו לקראת סוף שנות הארבעים.
הפילם נואר הוא הז'אנר ההוליוודי הריאליסטי הראשון והשורשים להולדתו נעוצים במפנה חברתי שעברה
ארצות הברית במהלך אותם שנים .בעוד שהקולנוע ההוליוודי המיים סטריים באותן שנים היה מאופיין בעיקר
בהפקות נוצצות ,גרנדיוזיות" ,גדולות מן החיים" אשר נועדו בעיקר לתת לצופה חוויה של אשליה וסייעו במיצוב
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הקולנוע האמריקאי הבידורי שאנו מכירים היום ,הרי שקולנוע הפילם נואר נולד כמעט במקרה .יוצרי קולנוע
רבים באותה התקופה סבלו מהגישה ההוליוודית ופניהן היו נשואות לאירופה שבה התפתח באותה התקופה
הקולנוע הניאו ריאליסטי אשר הציג דמויות אמיתיות והשתמש בשחקנים ופחות בכוכבים.
במהלך מלחמת העולם השניה ,על מנת לעודד צופים רבים יותר לקולנוע היתה נהוגה בארצות הברית שיטת
שיווק של שני סרטים חדשים במחיר של כרטיס אחד .הראשון היה הסרט המרכזי ,הפקה גדולה בה השקיע
האולפן את מירב מרצו והשני סרט דל תקציב ,ללא כוכבים גדולים בדרך כלל שנועד פשוט להוות סרט משלים.
מטבע הדברים הפקתו של הסרט השני התנהלה לרוב ללא פיקוח הדוק מדי של האולפנים שלא ראו בו שום
חשיבות קולנועית ועל רקע זה איפשרו בו חופש אומנותי גדול במיוחד כל עוד עמדו יוצריו במסגרות התקציב
אשר נקבעו להן .התוצאה הישירה היא קולנוע הפילם נואר ,קולנוע פורץ מסגרות וגבולות אשר ערכו הוכח
לאורך השנים .בעוד רבות מן ההפקות הגדולות של אותן שנים חסרות כל ערך אומנותי והם נשכחו מלב ,הרי
שכמה מיצירות המופת הגדולות ביותר של אותה התקופה נוצרו במסגרת מה שנהוג היה לכנות סרטי ה B
 MOVIESוערכם הקולנועי נשמר בעצם עד ליום זה.
כמו בכל ז'אנר קולנועי גם לז'אנר זה מאפיינים קולנועיים מובהקים המבדילים אותו מז'אנרים אחרים ואשר
מקלים על זיהוי טביעת האצבע שלו ושל יוצריו.
כל סרטי הז'אנר ללא יוצא דופן צולמו בשחור לבן מטעמי תקציב בלבד שכן הצילום בשחור לבן היה זול יותר
מצילום צבעוני באותה תקופה .בעוד שבסרטים הצבעונים הדגש היה על התלבושות ,הרי שכאן הדגש היה על
אמצעי המבע הצילומיים .תאורה אקספרסיבית ,משחקי אור וצל ויצירת קומפוזיציות ומיזנסצנות אשר עיקרן היה
משחקי תאורה -כל זאת שוב מחוסר תקציב ורצון להפוך את החיסרון ליתרון .התוצאה ,מדהימה וכוללת בתוכה
כמה מן הסצינות היפות ביותר שצולמו אי פעם בקולנוע.
מוטיב האישה הדמונית או ליתר דיוק האישה שטן הוא מוטיב פופולארי מאד בתוך הסרטים הללו.
רקע היסטורי ,נשים נקראו למלא את מקום הגברים במלחמה .כל שיוך מיני בוטל בעצם .על הרקע הזה של
יציאת נשים למקומות עבודה הן זוכות לעצמאות ,הסרטים מפרשים את העצמאות הזו כעצמאות מחשבתית,
פעמים רבות עצמאות מינית .נושא שלא נחקר עד להופעת הז'אנר בקולנוע .על רקע זה נולדת האישה המפתה
והנועזת .מוטיב חווה שולט ברעיון התמטי של הסרטים ,המחיר על עצמאות הוא בעצם עונש שכרוך בבושה.
הדמויות הנשיות של הפילם נואר נועזות מאד לתקופתן ,הן בעלות עסקים ,בעלות שאיפות ובעיקר ,אין להם
גבולות .על רקע המשבר שעובר התא המשפחתי האמריקאי.
מדובר בסרטים שהמוטיב הריאליסטי שלהם גדול מאד ושואב את נושאיו מתוך המציאות האמריקאית המשתנה
של אותה התקופה[הגברים יוצאים לחזית הנשים תופסות את מקומות העבודה]

אישה שטן בפילם נואר
אלי מורנו
הנשים של קולנוע הפילם נואר מיניות מאד ,משיגות את מטרותיהן באמצעות הופעה חיצונית מושכת במיוחד
והתנהגות מינית הנחשבת נועזת לאותם ימים .החופש היחסי שהיה ליוצרי הסרטים גם נותן להם לחמוק
ממספרי הצנזורה והסצינות שהם מציגים נועזות מאד לתקופה המדוברת.
האישה שטן של אותם הסרטים היא לרוב בלונדינית ,חסרת גבולות מוסריים במונחי התקופה ,מטרותיה
שליליות ,היא משיגה אותן לתקופה קצרה אבל כל מעורבות של גבר איתה נדונה לכישלון .מחיר העצמאות
וחוסר ההיצמדות לערכים מקובלים היא עונש כבד ביותר לנשיות שהיא מייצגת .ובסופן של כל הסרטים האלו
קיים "עונש" לגיבורה .זה יכול להיות הרס עולמה כפי שהיא מכירה אותו" ,חינוך מחדש" ל"ערכים נכונים" ו או
מוות פיזי של ממש במקרים קיצוניים .בעוד שהמסר של יוצרי הסרטים הוא מסר ערכי מיושן הרי שבמקביל
הושגה תוצאה הפוכה בשל כך מכיוון שזו הפעם הראשונה שעל המסך נראו דמויות נשיות מאד אמיתיות ,יצריות
ערניות ולא פלקטיות.
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תום המלחמה מסמן את עידן תום העצמאות ואתו את סיום הז'אנר והגעתו של המיוזיקאל שמשדר סוג של
נשיות פלקטית מאד ומצועצעת.
בין הכוכבות הבולטות של הז'אנר ברברה סטנוויק ,ג'ואן קרופורד.
החופש האומנותי הרב שהיה ליוצרי התקופה הביא לתוצאות יוצאות דופן אשר למרות שלאחר מכן נעלמו צצו
והופיעו שוב בקולנוע המודרני .אפיוני הפילם נואר בעיקר בעיצוב הדמויות נשארו בעצם עד היום מאפיינם תמטים
מרכזיים בקולנוע של היום ובעיצוב דמויות נשיות בעיקר במותחנים ובדרמות.

הפילם נואר —Film Noirרקע היסטורי נוסף
ארה"ב
משמעות השם "פילם נואר"
פילם נואר אינו בדיוק ז'אנר ,אלא הוא סגנון .זו קבוצה של סרטים שמה שמייחד אותם זו הצורה( .ז'אנר זו
קבוצת סרטים שמאחד אותם מבנה נרטיבי דומה ,מוסכמות ,קונבנציות ,ואילו לפילם נואר יש ייחוד צורני –
בעיקר התאורה) .אלו סרטים שנוצרו בארצות הברית בזמן מלחמת העולם השנייה ,בעיקר בשנים  1941עד
 1945בהן לחמה אר ה"ב במלחמה ,ובולטת בהם אפלוליות ,תאורה קונטרסטית ,שמנוגדת לקולנוע הקלאסי,
שהוא שטוף באור.
בצרפת ,שהייתה תחת כיבוש נאצי בשנים הללו ,לא יכלו לראות סרטים אמריקאיים .כשהצרפתים ראו אחרי
המלחמה את שלל הסרטים האמריקאיים שהופקו בזמן המלחמה ,הם הבחינו שהסגנון הוא אפל :הן התאורה
היתה אפלה ,והן הדמויות היו אפלות .בגלל שהיה מימד אפל ושחור בולט בסרטים הללו ,גם באריזות שלהם,
הצרפתים העניקו להם את השם "פילם נואר" (מילולית :סרט שחור) .כך נולד השם "פילם נואר" ,קולנוע אפל,
שהוא כאמור תיאור של הסגנון של קבוצת סרטים הזו ,שהופקו באמריקה בשנות המלחמה.
הרקע ההיסטורי לצמיחת הסרט האפל ,והזרמים האומנותיים שהשפיעו עליו
הסרט האפל (הפילם נואר) ,צמח בשלהי תור הזהב ההוליוודי .הרקע לצמיחתו היא מלחמת העולם השנייה.
השפעה מרכזית של המלחמה היא תחושת הבלבול שאחזה ביוצרי הסרטים .על רקע מלחמת העולם השנייה
חשו היוצרים בלבול ואובדן דרך .המוסר האמריקאי הברור( ,שבא לידי ביטוי בעיקר בז'אנר המערבון) ,הפסיק
להיות ברור על רקע המתרחש באירופה (מלחה"ע השנייה בשנים  ,)1939-1945ושאלות של מוסר וצדק נראו
סבוכות מבעבר .הסרט שנחשב הראשון בסגנון זה הוא "הנץ ממלטה" (במאי ג'ון יוסטון) ,הופק בשנת ,1941
רגע לפני הצטרפותה של ארצות הברית למלחמה (בדצמבר  1941בעקבות המתקפה היפנית על פרל הרבור).
ב"הנץ ממלטה" בולטת השאלה המוסרית שאינה ניתנת לפתרון חד משמעי .השפעה נוספת של המלחמה
באירופה היא הגירתם של במאים אירופאים חשובים ,שברחו מהמלחמה והביאו עמם השקפות קולנועיות
מקוריות ,שטרם נראו בקולנוע האמריקאי .זרמים אירופאים אלו הם גם אחת מההשפעות האומנותיות הבולטות
על הסרט האפל .למשל ,האקספרסיוניזם הגרמני .רבים מהבמאים הגרמניים שעבדו בזרם זה בגרמניה ברחו
בשנת ( 1933עליית היטלר לשלטון) לארה"ב .הזרם האקספרסיוניסטי עסק רבות בשאלות של בלבול מוסרי
ושל חיפוש אמת ,והשפיע רבות על התכנים ועל הצורה של הסרט האפל .השפעה אומנותית נוספת הם ספרי
המתח האמריקאים של שנות ה 30-וה . 40-למשל ,ספריו של ריימונד צ'נדלר ,שאף כתב את התסריט לסרט
האפל "השינה הגדולה" ,ספריו של דשיאל האמט ,שעליו מבוסס "הנץ ממלטה".

במה שונה הסרט האפל מהקולנוע ההוליוודי הקלאסי?
הסרט האפל צמח כאמור בשלהי תור הזהב ההוליוודי .הוא במידה רבה ממשיך את המסורת ההוליוודית אך
יחד עם זאת מהווה נקודת מפנה בתולדות הקולנוע האמריקאי .הדבר בא לידי ביטוי הן בעלילות הסרטים והן
בכלים קולנועיים.
עלילת הסרטים .הדבר בא לידי ביטוי בשבירת דמות הגיבור .הקולנוע ההוליוודי הקלאסי הראה גיבור מושלם.
בעל אמונה מוצקה בצדקתו ,אופי מוסרי מושלם ויכולות גבריות במיוחד (בעיקר במערבונים) .גיבור הסרט האפל
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הוא במידה רבה אנטי גיבור .הוא חלש אופי ,נגרר להרפתקאות בעל כורחו ,בעל רמה מוסרית ירודה ואינו
מזוהה עם הצדק .הוא נואף ,מוכר את שירותיו לכוחות הרשע ,שותה ומעשן ללא הרף .כך למשל ,דמותו של סם
ספייד ב"הנץ ממלטה" ,ושל מארלו ב"השינה הגדולה" .שניהם בלשים פרטיים שמסתבכים בפרשיות לא הגונות,
שניהם נואפים ,חובבי שתייה ומעשנים ללא הרף .ההזדהות של הצופה עם דמויות אלו נובעת דווקא מחולשתם
המוסרית ולא מהיותם כל יכולים .בסרט "שדרות סאנסט" מוצג הגיבור ג'ו גיליס כאדם חלש ,שבשם תאוות בצע
מוכן להתפשר על האמת האומנותית שלו ,מה שאף מביא למותו.
תאורה .התאורה ההוליוודית הקלאסית היא חלק מהאשליה האסקפיסטית המושלמת .תאורה רבה ,שוטפת,
ללא צללים .תאורה שעוזרת לצופה לשקוע באשליה שלפניו מציאות .בסרט האפל ,כמשתמע משמו ,הדגש הוא
על צילומים חשוכים ,בעיקר צילומי חוץ בלילה וצילומי יום במקומות סגורים ואפלים .האפלוליות בסרטים
מאפיינת את העלילה ,שהיא מסתורית ,עם דמויות לא-מוסריות .הדבר תורם לתחושת הבלבול של הצופה.
בסרטים "הנץ ממלטה" ו"השינה הגדולה" מצולמים הבלשים במשרד כאשר אור היום מבחוץ חודר דרך תריסים
מיוחדים ,ונציאניים ,חצי מוגפים .התאורה בפריים באה אך ורק מהאור החיצוני המקוטע ,ומתקבל פריים מואר
רק בחלקו .בחלקים רבים מהעלילה על הצופה לאמץ את עיניו ולהבין את המתרחש במשרד ,שהוא למעשה
"עולם צללים" .הסרט "שדרות סאנסט" מתרחש בעיקרו בביתה האדיר של נורמה דזמונד ,בית אפל במיוחד.
מאחורי האפלוליות מסתתר הטירוף של נורמה ,ומערכת היחסים האפלה והמוזרה בינה ובין גיליס.
יוצריו וכוכביו המרכזיים של הפילם נואר
בין הבמאים המרכזיים של הפילם נואר היו ג'ון יוסטון ("הנץ ממלטה") ,שבמידה רבה הגדיר את הז'אנר ,הווארד
הוקס ("השינה הגדולה") ,ובילי ויילדר ("שדרות סאנסט") .השחקן המרכזי של הז'אנר היה האמפרי בוגארט
("הנץ ממלטה"" ,השינה הגדולה").
מאפייני הז'אנר
אנטי גיבור .הקולנוע ההוליוודי הקלאסי הראה גיבור מושלם .אלטרואיסט ,בעל אמונה מוצקה בצדקתו ,אופי
מוסרי מושלם ויכולות גבריות במיוחד (בעיקר במערבונים) .גיבור הסרט האפל הוא במידה רבה אנטי גיבור.
הוא חלש אופי ,נגרר להרפתקאות בעל כורחו ,בעל מוטיבציה ואינטרסים צרים (חומריים) ,בעל רמה מוסרית
ירודה ואינו מזוהה עם הצדק .הוא נואף ,מוכר את שירותיו לכוחות הרשע ,שותה ומעשן ללא הרף .כך למשל
דמותו של סם ספייד ב"נץ ממלטה" ושל מארלו ב"השינה הגדולה" .שניהם בלשים פרטיים שמסתבכים בפרשיות
לא הגונות ,שניהם נואפים ,חובבי שתייה ומעשנים ללא הרף .ההזדהות של הצופה עם דמויות אלו נובעת דווקא
מחולשתם המוסרית ולא מהיותם כל יכולים .בסרט "שדרות סאנסט" מוצג הגיבור ג'ו גיליס כאדם חלש שבשם
תאוות בצע מוכן להתפשר על האמת האומנותית שלו ,מה שאף מביא למותו.
תאורה .התאורה ההוליוודית הקלאסית היא חלק מהאשליה האסקפיסטית המושלמת .תאורה רבה ,שוטפת,
ללא צללים .תאורה שעוזרת לצופה לשקוע בחלום מושלם .בסרט האפל ,כמשתמע משמו ,הדגש הוא על צילומים
חשוכים ,בעיקר צילומי חוץ בלילה וצילומי יום במקומות סגורים ואפלים .האפלוליות בסרטים מאפיינת את
העלילה ,שהיא אפופת מסתורין ,סכנות וחוסר-מוסר ,ותורמת לתחושת הבלבול של הצופה .בסרטים "הנץ
ממלטה" ו"השינה הגדולה" מצולמים הבלשים במשרד כאשר אור היום מבחוץ חודר דרך תריסים חצי מוגפים.
התאורה בפריים באה אך ורק מהאור החיצוני המקוטע ומתקבל פריים מואר רק בחלקים כשבחלקים שלמים
מהעלילה על הצופה לאמץ את עיניו ולהבין את המתרחש במשרד ,שהוא למעשה "עולם צללים" .הסרט "שדרות
סאנסט" מתרחש בעיקרו בביתה האדיר של נורמה דזמונד ,בית אפל במיוחד .מאחורי האפלוליות מסתתר
הטירוף של נורמה ומערכת היחסים האפלה בינה ובין גיליס.
דמות האישה  -הפילם נואר הביא לקולנוע האמריקאי את דמות ה'פאם פאטאל' – האישה המפתה והמסוכנת.
בסרטים אלו עומדים גברים במרכז העלילה אולם לנשים ישנו תפקיד מרכזי .הן מפתות את הגיבור ,מרמות
אותו ,משתפות פעולה עם ה"רעים" .בניגוד לאישה ההוליוודית הצנועה והבהירה ,מציג הפילם נואר את ההפך
הגמור – אישה מפתה ,יצרית ,מניפולטיבית ומסוכנת .כך למשל בסרט "השינה הגדולה" דמותה של כרמן
סטרנווד ,בחורה מינית וחסרת עכבות ,שפגישתה עם הגיבור למעשה מניעה את עלילת הסרט .בסרט "שדרות
סנסט" הגיבור מתפתה לעבוד בשביל הכסף שמציעה לו נורמה דזמונד (פיתוי כספי) ,הוא מוכר את עצמו ובכך
מציג הסרט את הה שחתה שהוא עובר ,והוא אף משלם את המחיר של הנפילה ברשתה כאשר ניסיון העזיבה
שלו מביא למותו .בסוף הסרט היא יורה בו ,והוא מסיימו כגופה המוטלת בבריכה.
הפילם נואר הושפע במידה רבה מהאקספרסיוניזם הגרמני
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הרקע ההיסטורי להשפעה זו :במהלך שנות העשרים והשלושים פרח בגרמניה הקולנוע האקספרסיוניסטי .עם
עליית הנאצים לשלטון בשנת  1933נמלטו רבים מהיוצרים מגרמניה ,חלקם בשל היותם יהודים וחלקם משום
שהיו ידועים כמתנגדים לנאציזם .מרבית הבמאים הגולים הגיעו לארצות הברית (המפורסם שבהם פריץ לאנג).
במאים אלו השתלבו בתעשיית הסרטים ההוליוודית והשפיעו עליה במידה רבה ,בעיקר בזרם הפילם נואר
שהתפתח באותן שנים .השפעות האקספרסיוניזם על הפילם נואר באות לביטוי בעיקר מבחינת הכלים
הקולנועיים (סגנון) ,ופחות מבחינת התוכן של הסרטים ,למרות שניתן למצוא את עקבות האקספרסיוניזם גם
בעלילות הסרטים.
השפעות:
צילום קונטרסטי ,שימוש בתאורה חשוכה וניגודית :סרטי הפילם נואר משתמשים בתאורה כחלק מהתפיסה
הכוללת של עולם מטושטש ,אפל ואפור .רעיון זה בא לראשונה לעיצוב קולנועי בסרטי האקספרסיוניזם הגרמני,
שניצלו את התאורה להעביר אווירה קודרת ואפלה ,לצד הקצנה של רגשות ושל העלילה.
דמות האישה :בניגוד לאישה ההוליוודית המוסרית והטובה שבאה לצד הגבר ,מציגים שני הז'אנרים אישה מסוג
אחר .רעה ,מפתה ,מינית ,מניפולטיבית .כך למשל דמותה של מריה ב"מטרופוליס" ,במאי פריץ לאנג ,שלאחר
שהפכה לרובוט הפכה ליצרית ופרועה ,שמנצלת את המשיכה המינית כלפיה על מנת לזרוע הרס .ב"שדרות
סאנסט" מתוארת הגיבורה ,נורמה דזמונד ,כאישה שתלטנית ,מסוכנת ובלתי מוסרית ,שאף בסוף הסרט רוצחת
את הגיבור.

שיפוי חיים כפול-Double Indemnity 1944-בריאתה של הפאם פאטל
מתוך בלוג הקולנוע של אלי מורנו

סרטו של בילי ווילדר מ  1944נחשב לאחת מן הפסגות המרכזיות ביותר של קולנוע הפילם נואר .הסרט ,אשר
נעשה תחת קוד ההפקה המגביל של הייז ,עקף אותו והתעמת עימו באופן יצירתי במיוחד .בדומה לסרטים רבים
אחרים אשר נעשו תחת קוד ההפקה ומגבלותיו השונות(האיסור על עירום ,איסור על מערכות יחסים בין דמויות
שאינן נשואות ,שמירה על ערכי מוסר ,איסור על הצגת מערכות יחסים הומוסקסואליות ועוד).
דמותה של ברברה סטווניק היורדת במדרגות לבושה באצדעה לרגלה ומתיישבת בסיכול רגליים אל מול סוכן
הביטוח אותו היא מחליטה לשבות בקסמה ולמנפל אותו למזימת רצח בעלה ופדיון של פוליסת ביטוח כפול היא
דמותו איקונוגרפית של אישה שטן(הפאם פאטל) הזכירה ביותר בתולדות הקולנוע ,על יסודתיה של הדמות הזו
של אישה המתבססת על כוח המשיכה החיצוני שלה על מנת להשיג את רצונותיה האפלים ,נבנו דורות של
שחקניות ותפקידים מכוננים רבים ,אך דמותה של סטנוויק בשיפוי חיים כפול ,היא המקור במובנים רבים לדמויות
אלו.
העיוורון הזמני בו לוקים גברים אל מול מיניותה של אישה ,וחוסר היכולת שלהם לראות את כוונותיה
האמיתיות הם השלד המרכזי של מערכת היחסים השבירה והממגנטת של הדמויות בסרט.
ווילדר מביא לידי ביטוי את כל יכולותיו הקולנועיות עם השפעה ברורה של קולנוע האקספרסיוניזים הגרמני ממנו
הגיע .משחקים של אור וצל ,ושימוש אקספרסיבי בתאורה מחפים על מה שנתפס אז כהפקה לא מרכזית של
סרט בתקציב צנוע ובשחור לבן בעוד הוליווד כולה עוברת לייצר סרטים בצבע שנתפסו כמושכי קהל.
ביטוח חיים כפול הוא סרט בעל איכויות תנכיות במובנים רבים .החטא ועונשו ,חטא הבגידה ,חטא היהירות,
והאיסור הגדול ביותר של עשרת הדיברות :לא תרצח ,הם גיבורי הסאב-טקסט של הסרט .על ידי ציות לערכים
מוסריים מקובלים הדורשים עונש לכל חטא ,מחיר לכל מעידה ,ובעיקר עונש על מיניותה של הגיבורה .כך עוקף
ווילדר את האיסורים של קוד ההפקה של הייז על ידי שהוא מייצר סיום דרמטי מקובל ו"ערכי" .הדרישה לתשלום
עבור פשע ,עבור שימוש במיניות על מנת להשיג את רצונות הגיבורים מלווה מאז ועד היום את הקולנוע,
והעקרונות התמטיים של הסרט הזה ,של שכר ועונש חוזרים על עצמם בסרטים רבים מאז.
כוכבות רבות התגלו בסרטים דומים ,או מצאו לעצמם תפקידים ואתגרי משחק גדולים גם אם היו כוכבות
קיימות(ג'ואן קרופורד-מילדרד פירס).התפקידים הללו של נשים דיאבוליות הפכו למבוקשים מאד בקרב כוכבות
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הוליווד שביקשו לבנות את עצמן ,את מיניותן ואת יכולות המשחק שלהם בסרטים שמתחו את גבולות המקובל
בהוליווד .התפקידים הללו זימנו לנשים חופש פעולה ,חופש מחשבה ובעיקר דרך אחרת להציג את עצמן שלא
בתוך השבלונות המקובלות של הייצוג ההוליוודי המקובל של אותן השנים(שנות הארבעים של תור הזהב של
הוליווד).
כמו סרטים רבים אחרים בז'אנר הסרט האפל ,לעת עשייתם הוגדרו כ  B-movies,איש לא ראה הם ערך קולנועי
אלא בידורי בעיקר .היו אלו חוקרי קולנוע צרפתיים בשנות השבעים אשר הבחינו בחשיבותם הקולנועית
ובעקרונות המבע הקולנועי החשובים שלהם ,והקהל ,על אהדתו להם הפך אותם לעל זמניים.
זהו אחד מן הסר טים הטובים ביותר שנעשו בעשור הזה ובעיני רבים הוא נחשב לאחת מן הפסגות האיכותיות
ביותר של הקולנוע ההוליוודי בכלל.
ביטוח חיים כפול הוא ללא ספק יצירת מופת של ממש ולדעת מבקרי קולנוע רבים ,סרטו הטוב ביותר של הבמאי
בילי ווילדר .ווילדר ,יהודי ממוצא גרמני גדל ורכש את השכלתו הקולנועית על ברכי האקספרסיוניזם הגרמני ועל
סרטים דוגמת הקבינט של ד"ר קליגארי ,אחראי ביחד עם רבים אחרים להבאתו לשלמות של ז'אנר הפילם נואר.
מוטיב האישה השטנית אשר במו ידיה ובעיקר באמצעות השימוש שהיא עושה במיניות ככלי להשגת מטרותיה
הובא כאן לשלמות ק ולנועית של ממש והסרט ,ודמותה של סטווניק בו הפכו למודל לחיקוי עבור דורות של
קולנוענים.
במרכז הסרט עומדת מערכת היחסים הקושרת דמותה של סטנוויק עם סוכן צעיר והאופן בו היא מפתה אותו
לסייע לה לחסל את בעלה על מנת להונות את הביטוח.
אין חשיבות של ממש לעלילה או לטריגר שלה ,הגם שהיא עשויה וכתובה היטב .הסרט עצמו הוא חגיגה של
יצרים בתקופה שמרנית שאיפשרה רק לרמוז על מיניות והרבה פחות להראות אותם.
כך או כך ,דמותה של סטנוויק ,אחת מכוכבות הקולנוע הגדולות בעלת המראה והקול המאד לא שגרתיים
לתקופה בה שלטו כוכבות מצועצעות יותר ,אחראית במו ידיה כמעט להמצאת הצנזורה האמריקאית ולקוד
המוסר הידוע לשמצה,שכן גופים שמרניים רבים התקשו להתמודד עם הופעתה הנועזת של סטנוויק.
הסרט ,נראה אולי תמים לצופה בן זממנו ,אבל היה מהפכה של ממש בזמנו באופן בו יצג את מיניות האישה
ובשלמות הקולנועית שהציג ושאת כולה רתם לצורך היצוג הזה .נשים בקולנוע לא נתפסו כבעלות עוצמה או
כוח ,עד להופעתו של הסרט הזה אשר שינה את כללי המשחק לחלוטין עבור דורות של שחקניות מכאן ואילך.

סודות אל אי L.A. Confidential-1997-הומאז' מפוכח לתור הזהב של הוליווד
מתוך בלוג הקולנוע של אלי מורנו

סודות אל איי ,סרטו של קרטיס הנסון משנת  ,1997הוא יצירה ייחודית בנוף השנים בו הופיעה .הסרט שייך
לז'אנר הסרט האפל ,הפילם נואר המפורסם אשר שלט בהוליווד בשנות הארבעים של המאה הקודמת ,ואשר
גווע אט אט לתוך העשור של שנות החמישים .הופעתו מעל גבי האקרנים בשנה בה יצא downloadהפכה אותו
למופע ייחודי של קולנוען השולט שליטה מלאה לא רק באמצעי המבע הקולנועי אלא גם בתובנות מעיינות על
תהילה ועל תור הזהב של הוליווד ,אשר הסרט מספק התבוננות מעניינת ומפוכחת אליו ולגביו.

סודות אל איי עוסק בפרשיית רצח ושחיתות מסתורית ועלילתו ממוקמת ,כיאה ,לסרט מז'אנר הפילם נואר ,בלוס
אנג'לס של שנות הארבעים של המאה הקודמת .הבחירה הזו הופכת את הסרט לאותנטי יותר בהתייחסות
לז'אנר הקולנועי שעליו הוא נשען .זוג בלשים צעירים ושאפתניים( ,ראסל קרו וגאי פירס) ,המגלים זוג הפכים
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ערכיים לכאורה נקלעים לחקירה מסתעפת אשר במרכזה קורבן שהיא נערת ליווי המשויכת לרשת של זונות
יוקרה המנותחות להראות כמו כוכבות קולנוע גדולות של התקופה ולהגשים חלומות ופנטסיות עבור גברים
השואפים לממשן דרכן.

עלילת הסרט ,בדומה לסרטי פילם נואר היא עלילה בלשית שחשיבותה המרכזית היא בהצגת מאפייני הפילם
נואר המרכזיים :קרב בין ערכים ,בין צודק לבין רע או אשם ,והאדרת חוש צדק אבסולוטי מוחלט כערך נעלה
שיש לחיות לפיו .בהקשר זה ,הסרט אינו מאכזב ותואם לחלוטין את ערכי הז'אנר .גם דמותה פאם פאטל אינה
נעדרת ממנו :קים בייסנג'ר בתפקיד שזיכה אותה בפרס האוסקר באותה שנה ,מגלמת את דמותה של לין ברקין,
זונה תואמת מראה לשחקנית הקולנוע ורוניקה לייק ,שיופייה ושערה הבלונדיני הארוך היו סמלה המסחרי ועליו
היה מבוסס כוח המשיכה שלה .סביבה ,ודרכה ,יתפתחו הדילמות המוסריות של גיבורי הסרט אשר ידרשו
להכריע בין רע לבין טוב.

ז'אנרים אינם נעלמים לחלוטין ,אך הפופולאריות שלהם משתנה מעשור לעשור ,והסרט הזה הזכיר לרבים את
יחודו של הז'אנר הקולנועי המכשף שהוא הפילם נואר .לא רק איכויות המשחק ,הצילום והמבע הקולנועי
הייחודיות של הז'אנר נשמרות בקפידה בסרט הזה ,אלא גם עמוד השדרה המוסרי של הז'אנר על פיו פועלות
כל הדמויות ואשר גורלן מוכתב לפיכך בקפדנות מתוך ציווים מוסריים ברורים.

יחודו של הסרט הוא גם במבט הביקורתי שהוא מציע לגבי התהילה ,משמעויותיה והזיוף הרב הנמצא בבסיס
תופעת הכוכבות בכלל אשר נוצרת במקביל להופעתו של ז'אנר הפילם נואר .התעתוע של רשת הזונות
המנותחות להיראות כמו כוכבות קולנוע ,המסייע לאנשים להאמין שהם אכן כאלו ,בלבול מקרי בין כוכבת קולנוע
"מקורית" ,לבין זונה בעלת חזות דומה הם רק חלק מן האלמנטים המשרתים את התסריט החכם הזה.

הכוכבות על פי קרטיס הנסון יוצר הסרט ,היא אשליה בלבד ,אשליה שרבים מוכנים למות למענה או לפחות
למען האמונה כי יתכן שיגיעו אליה אם יחיו את חייהם בלוס אנג'לס עתירת ההזדמנויות אותם הציעו בעבר וגם
היום ,אולפני הסרטים הגדולים של הוליווד.

התובנות שמספק קרטיס הנסון ביקורתיות ובעיקר מנומקות ומבוססות על ידע רב על האפיונים המרכזיים של
התקופה ובראשם ,השליטה המוחלטת של מערכת האולפנים החזקה אשר ניווטה את העיר ,ואת האמת היחסית
והמרוככת על כוכביה ,אשר באופן זה סייעה להולדתו והתעצמותו של מיתוס הכוכבות.

הסרט ,דואג לעדכן את הז'אנר הוותיק בכל מה שהוא קולנוע מדויק ומעודכן יותר ומכיוון שאינו כפוף לקוד
ההפקה של הייז ,הוא מודרני יותר וכולל תצוגה של מיניות ,ואלימות שהפילם נואר המקורי לא יכול היה להציג,
בכך ,הוא פונה לקהל חדש של צופים חדשים ,והופך את עצמו למעין נובו-פילם נואר ,השובר מחד את כללי
הז'אנר ומתכתב עימם במקביל.

הנאוראליזים האיטלקי
חומר ערוך גילעד קובי ואלי מורנו

רשימת הסרטים בנושא:
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•
•
•

גונבי האופניים .במאי ויטוריו דה סיקה ,איטליה1948 ,
סינמה פרדיסו ,במאי ג'וזפה טורנטורה ,איטליה1988 ,
מלנה ,במאי ג'וזפה טרנטורה ,איטליה.2000 ,

סרט הוליוודי להשוואה:
•

אשה יפה .במאי גרי מרשל ,ארה"ב 1990

•

הסרט מדגים שני נושאים (להשוואה מול ריאליסטי):

א .קולנוע הוליוודי קלאסי;
ב .הזנות בקולנוע.
השוואה :מאפייני הניאו-ריאליזם ,לעומת הוליווד הקלאסית
הוליווד הקלאסית אל מול הקולנוע הנאוריאליסטי
עלילה דרמטית.
המבנה הדרמטי (נרטיב קלאסי) מתאר שלוש מערכות .במערכה הראשונה ישנה שגרה ,שלאחריה מתרחש
אירוע מחולל .האירוע המחולל מפר את השגרה ,יוצר אי-סדר ,ומחייב את הגיבור (הפרוטגוניסט) לצאת לפעולה,
על מנת להשיב את הסדר על כנו .הוא יצטרך להתמודד מול האנטי-גיבור ,האנטגוניסט .במערכה השנייה הגיבור
מתמודד עם קשיים רבים בדרך להשגת מטרתו .הוא מתגבר על קושי אחר קושי ,ובדרכו מתחשל ומחזק ,לקראת
הגעתו אל המערכה האחרונה .במערכה השלישית והאחרונה הגיבור מנהל מאבק אחרון מול הבעיה שלו ,והוא
לרוב מנצח .הוא פותר את הקונפליקט .הוא משיב את הסדר על כנו .הסיום הוא סיום סגור :הבעיה נפתרה,
הסדר שב על כנו ,הגיבור למד משהו על חייו ועל יכולותיו.
עלילה לא דרמטית.
הקולנוע הריאליסטי אינו מחייב מבנה דרמטי .הוא אינו שומר על המבנה הקלאסי של התחלה ,אמצע וסוף.
למשל ,הסרט "רוזטה" עוסק בנערה שמחפשת עבודה .עד סוף הסרט היא אינה מוצאת עבודה .זהו סרט שאין
בו התחלה (אין אירוע מחולל ,אין לה בעיה שנוצרת לנגד עינינו אלא מלכתחילה הדמות נמצאת בבעיה) ,ואין לו
סיום (היא אינה פותרת את הקונפליקט שהיא נמצאת בו ואין תחושה של סיום סגור) .זהו סרט שיש בו רק
מערכה שנייה ,רק אמצע :היא רק מתמודדת עם הבעיה .הקולנוע הריאליסטי הוא "כמו החיים" ,כלומר :לא כל
הבעיות נפתרות ,לא כל קונפליקט מגיע לסיום .אנו "מצטרפים" אל הדמות ברגע אקראי ,לא דווקא ברגע
שמתרחשת הבעיה ,ואנו עוזבים אותה ברגע אקראי ,לאו דווקא ברגע שהיא פתרה את הבעיה.

המשמעות הפילוסופית של המבנה הדרמטי:
סדר .התוצאה של המבנה הדרמטי היא תחושה של סדר :יש סדר בעולם ,יש מטרה שניתן להשיג אותה .ניתן
להשליט את הטוב על המציאות ,ולנצח את הרוע .העולם הוא תכליתי ,ניתן להבין אותו .הטובים מנצחים ,הרעים
מפסידים .כלומר ,הקולנוע ההוליוודי מעניק שכר ועונש כבר בעולם הזה .העולם נראה מסודר ,או לפחות בר-
תיקון .המשמעות הפילוסופית של המבנה הדרמטי:
אי סדר .העולם שרוי באי סדר .ישנה שרירותיות ששולטת בעולם .לא את הכל ניתן להבין .לא תמיד הטוב מנצח,
לא תמיד הרע נענש .תיתכן תחושה של כאוס בלתי פתור.
דוגמה" :גונבי האופניים" – האב אינו מוצא את האופניים; אינו מבין למה נענש; אינו משיב את הסדר על כנו;
אינו מנצח בסיום .בסרט "רוזטה" הגיבורה אינה פותרת עד לסיום אף אחת מבעיותיה.
ערך מרכזי :אתוס ההצלחה האמריקאי .מי שיתאמץ – יצליח .מי שטוב – יקבל את שכרו על פועלו (ערך נוצרי
פרוטסטנטי) .הסרט מקדם ערכים של האתוס האמריקאי (מאמץ ,תושיה ,יוזמה – יביאו הצלחה) .מימוש החלום
האמריקאי משמעותו :הצלחה כלכלית.
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ערך מרכזי :הומאניזם ,אקזיסטנציאליזם.
הומאניזם – האדם הוא אדם .מה משמעות היות אדם? האדם הוא ערך לעצמו ,יש לאהוב אותו ולהרגיש חמלה
כלפיו ,גם אם הוא נכשל בעולמו.
אקזיסטנציאליזם – מה משמעות החיים? הסרטים עוסקים במצב הקיומי ,מצב של מצוקה .לאורה ,אמנם קשה
להבין את תכלית העולם הזה ,אך מה שנותר לעשות הוא להיות אדם טוב – לעזור לזולת (סולידריות ,זולתיות),
ולהתחשב ב"אחר" (השונה ממך).
ההיגיון (המטרה) של כל סצנה:
פונקציונליזם ,פסיכולוגיזם
פונקצינליזם היא גישה לפיה כל סצנה צריכה לשרת מטרה (להיות פונקציונלית ,תכליתית) .שתי המטרות הן:
.1

קידום העלילה

.2

איפיון הדמות

למשל ,אם אישה אומרת לבעלה במטבח "קר לי" ,אין הכוונה למצב ריאלי ,פיזי ,אלא לפסיכולוגיזם (מצב פנימי,
נפשי) .הפונקציונליות (המשמעות עבור הצופה) תהיה :מערכת היחסים ביניהם קרה (כלומר ,יש כאן איפיון
דמות ,איפיון יחסים) .המטרה היא לא ריאליזם ,אלא פונקציונליזם ופסיכולוגיזם.
ההיגיון (המטרה) של כל סצנה:
ריאליזם
ריאליזם הוא ניסיון להציג חוויה קרובה אל המציאות .לכן ,סרט ניאו-ריאליסטי יכול להציג אדם שמסתובב
ברחובות רומא ,בחיפוש אחר אופניו ,גם אם לא מתרחש משהו פונקציונלי לסרט (סצנה שאינה מקדמת עלילה,
שאינה מאפיינת דמות) .אבל השיטוט מייצר ריאליזם :גם במציאות שיטוט אחר אופניים יהיה ממושך ,ולא בטוח
שיניב תוצאות.
שימוש בשחקנים מקצועיים" ,כוכבים" ,שמגלמים דמויות "גדולות".
שחקנים מקצועיים הם לרוב מפורסמים ,מוכרים ,ויש להם מעמד של כוכבים (בראד פיט ,ברוס ויליס ,טום קרוז).
הם אינם אנשים פשוט ים ,אלא הם "כוכבים" ,הם "גדולים מהחיים" (יש להם מעריצים ,ופולחן האישיות שלהם
מזכיר עבודת -אלילים) .הם גם מתמודדים עם בעיות גדולות מן החיים :מטאור שעומד להרוס את כדור הארץ,
חוטפים שהשתלטו על בניין ,וכו' .היכולות שלהם הן מדהימות (ספיידרמן יכול לטפס על קירות) .אלו אינן דמויות
שקרובות לאנשים שנכיר במציאות.
שימוש בשחקנים לא מקצועיים ,שמגלמים דמויות "קטנות".
הקולנוע הריאליסטי מעדיף שחקנים לא-מקצועיים .הפנים של השחקנים אינם מוכרים .הם אינם יפים במיוחד,
ואין להם מעמד של "כוכבים" .גם הדמויות שהם מגלמים אינן "גדולות" במיוחד .הקולנוע הריאליסטי יציג דמויות
כמו נגר ("הבן") ,מובטלת ("רוזטה") ,מובטל ("גונבי האופניים") ,אלמן כפרי ("צבע גן העדן") – דמויות פשוטות,
קטנות ,שאנו יכולים לפגוש גם במציאות .הקולנוע הריאליסטי לוקח אנשים מן הרחוב ,ומצלם אותם ברחוב ,וכך
הוא מייצר תחושה של אותנטיות.

צילום באולפן.
הקולנוע ההוליוודי המסחרי מצלם את הסרט באולפן .הצילום הוא יפה ,מושלם .אבל ישנה תחושה של
צילום און לוקיישן.
מלאכותיות ,של זיוף .כל דבר מופיע בדיוק במקום ,מתוכנן לפרטי פרטים.
הקולנוע הריאליסטי יוצא לצלם ברחוב .התחושה היא של צילום אותנטי ,של מקומות מציאותיים .יש צילום של
שכונות עוני ,עיירות פיתוח ,אזורי מצוקה.
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עיסוק במעמד הבורגני.
פעמים רבות הקולנוע הקלאסי עוסק באנשים מן המעמד הבינוני ,או בעשירים .לפעמים ,כשהקולנוע עוסק
באנשים ממעמד בינוני ואף גבוה (ראו "טיטאניק") ,הוא זוכה להצלחה כבירה ,כי הקהל אוהב לראות את החיים
של העשירים ולפנטז על חיים כמו שלהם ,והוא גם נהנה מדי פעם לראות אותם טובעים בים ,כלומר לחשוב
שהעושר הזה אינו מחסן אותם .עיסוק באנשים מן המעמד הנמוך.
הקולנוע הריאליסטי עוסק באנשים מן המעמד הנמוך ,שמתמודדים עם קשיי היום-יום ,כמו פרנסה .המצוקה של
הגיבורים היא בסיסית ,קיומית ,פשוטה :חוסר בפרנסה ,אב שנטש.
שימוש במוזיקה לא-דייגטית.
המוזיקה הלא-דייגטית "צובעת" את הסרט :היא מעבירה רגשות של פחד ,שמחה ,התרגשות וכדומה .מבחינה
זו ,היא עוזרת לצופה "להרגיש" את הסרט ,היא נוחה ונעימה לצופה כי היא מקלה עליו" ,מסייעת לעיכול" .בכך
יש בה משהו מענג .היא מתוספת לעונג החזותי שמספק הסרט ,היא עונג קולי.
גם אם הנושא "קשה" ,יש בסרט דבר-מה מענג.
מיעוט השימוש במוזיקה לא-דייגטית.
היעדר המוזיקה הלא-דייגטית גורמת להתבוננות יותר ישירה במציאות המתוארת .הסרט אינו "מיופה" על ידי
מוזיקה ,והנושאים הקשים המוארים אינם נוחים לעיכול .לרוב אין מוזיקה שמכוונת את רגשותיו של הצופה ,אלא
הוא מתעמת עם המציאות המוצגת מולו "בגובה העיניים" ,והסרט סומך עליו שיפתח עמדה עצמאית מול
האירועים .כך יש תחושה של מגע יותר ישיר עם המציאות.

זמן לינארי ,תכליתי .הזמן בקולנוע הוליוודי קלאסי תמיד מתקדם ,בסדר כרונולוגי ,וכל פעם ישנה גם התקדמות
עלילתית בהתאם .התחושה היא שהתקדמות הזמן היא תמיד גם התקדמות של המציאות לעבר עולם טוב יותר.
זמן מעגלי .בקולנוע ניאו ראליסטי ישנה תחושה שהזמן אינו מתקדם .למשל ,ב"כלבי רחוב" סצנות
חוזרות על עצמן :הילדים שוב ושוב מבקשים להיכנס לכלא (היכן שאימם נמצאת); הילדים נכנסים שוב ושוב
למכונית נטושה; הילדים פונים שוב ושוב לילד שמאפשר שינת-לילה (בסוף הוא שולח אותם לראות את "גונבי
האופניים" בקולנוע) .תחושת הצופה היא שהזמן נע במעגל ,ולא קדימה .מצבם של הילדים בסוף הסרט אינו
טוב יותר ממצבם בתחילת הסרט.

מושגים פילוסופיים
להלן יוסברו בקצרה המושגים הפילוסופיים אשר נדרשים לצורך הכרת הקולנוע הניאו ריאליסטי .הקולנוע הניאו
ריאליסטי הוא בעל מחוייבות מוסרית (ובניסוח אחר :קולנוע מצפוני) .לפיכך יש להכיר את הערכים הפילוסופיים
הבאים ,שהוא עוסק בהם:
•

הומאניזם

•

ניהיליזם

•

אקזיסטנציאליזם

•

הפילוסוף ניטשה – "אלוהים מת"

•

המוות

•

האבסורד

•

הפילוסוף קאמי – "המיתוס של סיזיפוס"
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הומאניזם
ראיית האדם כאדם .האדם הוא ערך לעצמו.
הגישה ההומאניסטית מפשיטה מן האדם מרכיבים חיצוניים של זהותו .מרכיבים של לאום ,מין ,נטייה פוליטית,
צבע עור ,דת ,ואף רכוש ,מראה ,גיל – כל אלה אינם מרכיבים חשובים להגדרת האדם .האדם הוא אדם בגלל
תכונות אנושיות ,אשר טבועות בן למן רגע לידתו .האדם הוא יצור אנושי ,והוא כבר ערך לעצמו .כל ההגדרות
האחרות הן רק תוספות ,אבל הן אינן מהותיות לו .המהות היחידה של האדם – היותו יצור אנושי.
מבחינת ההומאניזם ,כל בני האדם שווים ,משום שערכם האנושי שווה .אין יתרון לשום אדם על פני אדם אחר,
כיוון ששום מרכיב אחר (לאום ,מין ,נטייה פוליטית ,צבע עור ,דת ,ואף רכוש ,מראה ,גיל) אינו הופך אדם לטוב
יותר .כל בני האדם שווים משום שכולם אנושיים.
כיצד ,איפוא ,ניתן לבחון את בני האדם ,כיצד להעריכם?
האדם הוא סך כל הבחירות שלו .האדם הוא סך כל מעשיו .האדם נבחן במעשיו ,בבחירות שהוא מבצע .אדם
נדרש לנקוט קו פעולה הומאניסטי בחייו :לראות בכל אדם – אדם .מבחינה זו ,הפעולה ההומאניסטית ביותר
היא פעולה אלטרואיסטית .האדם פועל למענו של האחר ,בלי ציפייה לתמורה .הערכים ההומאניסטיים הגבוהים
ביותר :זולתיות ,סולידריות ,דאגה לאחר ,התגייסות למען הזולת.

אקזיסטנציאליזם
פילוסופיית הקיום.
השאלה המרכזית :מה משמעות הקיום?
להבנת המושג אקזיסטנציאליזם ,יש להתחיל מן הפילוסוף ניטשה.

ניטשה
פילוסוף גרמני .חי בשנים  , 1844-1900בגרמניה.
אמירתו המפורסמת ביותר :אלוהים מת.
בספר "כה אמר זרתוסטרא" (שנת  )1885של הפילוסוף ניטשה קיימת ההצהרה ,כי אלוהים מת .האדם הוא
שיצר את אלוהים ,כי לא הצליח להבין את העולם .כל השאלות ,אשר לא היה להן מענה – הדת סיפקה להן
תשובה ברורה ומוגדרת :אלהים .למה יש חולי ,מגפות ,מוות? מה קורה אחרי המוות ,האם יש עולם הבא?
בגלל שלא היו לאדם תשובות לשאלות הקשות הללו ,הוא נעזר בתשובה הדתית :קיים אל ,והוא המכוון את
דרכו של העולם .האל קיים בנצח ,והוא גם מסדר את העולם בצורה של שכר ועונש .מי שמתווך את דבריו של
האל הם הכמרים ,והכנסייה היא המקום אליו יש להגיע כדי לקבל את דברי האל מפיהם.
בספרו "כה אמר זרתוסטרא" מסביר ניטשה ,כי האדם המציא את האל ,משום שהוא היה צריך את האל .לכן
האדם הוא זה שיכול גם להוריד את האל מעל במת ההיסטוריה .בעקבות הזזת האל הצידה ,הורדתו מן הבמה,
מי שיהפוך לשחקן המרכזי על אדמת ההיסטוריה הוא :האדם.
הרעיון של ניטשה ,לפיו אלוהים מת ,משמעותו ,כי לאדם ישנה אחריות מאוד גדולה (כלפי עצמו ,כלפי העולם).
האדם הוא האחראי הבלעדי לגורלו ,למסלול חייו ,להחלטותיו .האדם אחראי גם למתרחש בעולם .האדם הופך,
איפוא ,לגורם החשוב ביותר בהיסטוריה .העובדה שהאל אינו רלוונטי עוד (האדם המציא אותו ולכן האדם גם
מסלק אותו) מעניקה לאדם מידה רבה של חירות (החירות לפעול) ,ומידה רבה של אחריות (הוא אחראי לעיצוב
גורלו במו ידיו).

ניהיליזם
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ניהיליזם – שלילת הכל.
לאור ההכרזה של ניטשה ,התפתחה גישה שנקראה ניהיליזם ,ומשמעותה :שלילת הכל.
הסבר :אם אין אלוהים ,שקובע טוב ורע ,שקובע שכר ועונש בעולם ,הרי שאין משמעות לשום דבר .אין לשום
דבר ערך ,אין לשום דבר חשיבות ,משום שאין אל ,אובייקטיבי וחזק ,אשר שופט את האדם ואת מעשיו .לפיכך,
החיים חסרי ערך ,ואין שום ערך בעולם בכלל .הניהיליזם שולל את האפשרות למשמעות בעולם.
המוות
לאור ההכרזה של ניטשה ,המוות הופך לאמת המוחלטת היחידה .מעבר לאמת ודאית זו ,אין ודאות לגבי שום
דבר בחיים (כבא אין אל שמפקח ,שמחליט ,שקובע שכר ועונש) .האדם נותר במצב של חוסר משמעות (היעדר
אמת אלוהית ,היעדר אל ,היעדר שכר ועונש ,היעדר גן-עדן וגהנום) ,ולכן המוות נותר האמת הוודאית היחידה
בחיים.
המוות מאיין את משמעות החיים .המוות מרוקן את החיים מתוכן ,הוא מחסל את הכל ,שום דבר אינו נשמר
לנצח .הנוכחות הוודאית של המוות כתחנה סופית בחייו של כל אדם ,משמעותה שאין סיכוי להשיג משמעות
בחיים .כל מה שאדם ישיג בחייו – חומרי ,או רוחני – המוות יחסלו לבסוף ,ועל כן קיומו של המוות מסכל כל
אפשרות להשיג משמעות.

האבסורד
האבסורד הוא מושג מרכזי בפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית.
המוות הוא הוודאות היחידה ,הדבר הבטוח היחיד ,האמת המוצקה ביותר .אי לכך ,הרי שהחיים הופכים לדבר
לא-הגיוני ,אפילו מגוחך .כולמר ,החיים הם אבסורד .נוכחותו של המוות הופכת את החיים (ואת הניסיון למצוא
להם משמעות) לאבסורד.
הצרפתי אלבר קאמי נחשב לסופר החשוב ביותר שהתמודד עם האבסורד .שני ספריו החשובים" :הזר" (הגיבור
מרסל רוצח) ,ו"המיתוס של סיזיפוס" הבוחן את משמעות החיים ,את האבסורד ,דרך סיפורו של סיזיפוס (עליו
הוטלה קללה ,לגלגל את הסלע במעלה ההר שוב ושוב – מטאפורה לחיים האבסורדיים עצמם).

"המיתוס של סיזיפוס"
בספר "המיתוס של סיזיפוס" תוהה הסופר אלבר קאמי מה המשמעות של החיים בעולם מודרני של אבסורד,
שבו אין ערכים מוחלטים .שאלתו היא ,מה הטעם לבכר (=להעדיף) קיום כזה על פני התאבדות .לפיו ,האדם
חש שחייו אבסורדים לנוכח המוות האורב לו בוודאות בסוף הדרך ,וכן בשל חוסר המובנות וההיגיון שבעולם,
העומד בבוטות מול רצונו האינסופי של האדם להבין את פשר העולם ומשמעות קיומו .אף על פי כן ,האדם
האבסורדי ידחה את ההתאבדות ויחיה חיי מרד ,המוצאים את ביטוים בכך שהוא חי את האבסורד ולא נכנע לו.
קאמי הקביל את חייו של האדם המודרני לגורלו של סיזיפוס ,הגיבור מהמיתולוגיה היוונית ,שנגזר עליו לגלגל
אבן לראש הר גבוה ,ולכאשר יגיע לראש ההר – תמיד האבן תתגלגל חזרה למטה ,לתחתית ההר .סיזיפוס
ייאלץ לדחוף אותה חזרה למעלה ,וחוזר חלילה ,לנצח .אף פעם הוא לא ישלים את המעשה ,אף פעם הוא לא
ישיג את התכלית .התוצאה היא ,שהחיים של סיזיפוס נראים כאבסורד ,כדבר מעגלי ,שאינו מתקדם ,שאין סיכוי
להצליח בו ,שהכל נידון בו להתאפס ולהתאיין .מה הטעם בחיים כאלה? האם לא עדיף להתאבד? התשובה של
הסופר קאמי היא אופטימית דווקא .הוא כותב" :די במאבק אל הפסגה כשלעצמו כדי למלא בשמחה את לב
האדם .יש לחשוב על סיזיפוס שמח" .סיזיפוס מורד בחייו האבסורדיים וממשיך בהם תוך מודעות תמידית
למהותם (לחוסר המשמעות הטמון בהם) .תודעה זו מקנה לו אושר.
סיכום – הקולנוע הניאו-ריאליסטי והאקזיסטנציאליזם
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סרטי הקולנוע הניאו -ריאליסטי מציגים גיבורים שנאבקים על מנת לשרוד ,להתקיים ,לנהל חיי יום יום תקינים
אל מול מצוקה בסיסית שמעמידים מולם החיים .לפיכך ,ניתן לראות גיבורים אלה כדמויות אקזיסטנציאליסטיות:
דמויות ,אשר עצם הניסיון שלהן לשרוד ,להתקיים ,מהווה מרד אקזיסטנציאליסטי .דמויות ,שהתמודדותן עם
החיים מהווה ,בו זמנית ,הן תהייה על משמעות החיים בעולם רווי במצוקה וסבל ,והן הענקת משמעות לחיים,
באמצעות המרד ,באמצעות המאבק לשרוד ולהתקיים .לפיכך ,הקולנוע הניאו ריאליסטי הוא בו זמנית הן
אקזיסטנציאליסטי (ניסיון להעניק לחיים משמעות) ,והן הומאניסטי (ראיית האדם כערך לעצמו מעצם האנושיות
הטבועה בו).

הסרט "גונבי האופניים"
Ladri di biciclette
במאי ויטוריו דה סיקה .איטליה1948 ,
תסריט :צזארה זוואטיני (ההוגה של הניאו ריאליזם).

"גונבי האופניים" הוא הסרט החשוב ביותר בניאו ריאליזם האיטלקי .זהו סרט המייצג את הניאו ריאליזם במיטבו.
הבמאי ,ויטוריו דה-סיקה ,)1901-1974( ,עשה מספר סרטים ניאו ריאליסטיים .הוא מרבה לעסוק בהם במצוקה
הקיימת באיטליה אחרי מלחמת העולם השנייה .המלחמה פגעה במעמד הביניים ,ואנשים רבים הידרדרו לעוני,
אבטלה ,רעב .רבים מהנפגעים – ילדים .דה סיקה עשה סרטים חשובים נוספים ,כולם בשיתוף פעולה עם
התסריטאי החשוב של הניאו ריאליזם ,זוואטיני" :מצחצחי הנעליים" ,בשנת  ,1946כפי ששמו מעיד עליו ,עוסק
בילדים במצוקה .והסרטים נס במילאנו( 1950 ,אגדה נאו ראליסטית) ,אומברטו די ,1952 ,על היחסים בין זקן
לכלב שלו ,סרט שנחשב לסיום הגל הניאו ראליסטי באיטליה.
במאים נאו ריאליסטיים איטלקיים נוספים :רוסליני ("רומא עיר פרזות"" ;1945 ,פאיזה" .)1946 ,ויסקונטי
("אוססיונה"" ;1942 ,האדמה רועדת".)1948 ,

"גונבי האופניים"  /ויטוריו דה סיקה1948 ,
מאפיינים בולטים של הסרט:
•

עלילה לא דרמטית

•

שימוש בשחקנים לא מקצועיים

•

צילום ברחוב

•

עיסוק באדם מן המעמד הנמוך ,האדם הפשוט .כאן :מובטל.

המקומות בהם האב אינו מוצא פיתרון למצוקה:
הכנסייה .החיפוש שעורכים האב ובנו בכנסייה אחר הגנב הוא סמלי .הכנסייה אוספת אליה חלכאים ונדכאים,
אבל אינה מציעה להם פתרון של ממש למצוקותיהם .הם מקבלים שם ארוחה חמה ,גילוח חינם ,ושומעים דרשה
של הכומר .אבל אין זה פיתרון ממשי למצוקות היום יום .האב ובנו כלל אינם מעוניינים בטובות מן הסוג הזה.
הם רוצים פיתרון ממשי לבעייתם ,לא פתרון רגעי .הם רוצים למצוא את הגנב שגנב את האופניים .הפתרון הזה
אינו נמצא בין כתלי הכנסייה .זה כמובן סמלי :הדת אינה המקום בו ניתן לחפש פתרון למצוקות היומיום .הערה
חשובה :יש לשים לב ,כי זו פרשנות סמלית ,והנאו ריאליזם מתרחק ,באופן עקרוני ,מסמליות .יש לשים לב גם,
כי הילד מסיט וילון בחפשו אחר הגנב ,ובתגובה הכומר שנמצא שם מכה על ראשו .הילד מושפל בכנסייה על ידי
הכומר ,כלומר לא רק שהכנסייה אינה מספקת לאב ולבנו פיתרון למצוקתם ,היא אף משפילה את הילד.
דקה אחר כך ,בחוץ ,הילד שוב חוטף מכה ,הפעם מידי האב .כלומר ,ברגע היציאה מן הכנסייה המצוקה של
האב ושל הילד מגיעה לשפל הכי גדול שלה.
49

המשטרה .האב מתלונן במשטרה על הגניבה ,אך זו אינה מתרגשת מתלונתו .השוטר במשרד אומר לאב ,שיילך
ויחפש בעצמו .יש כאן ביקורת נגד הממסד ,נגד השלטון :לאזרח הפשוט ישנה מצוקה קיומית ,והשלטון אינו
מסוגל ,או אינו מעוניין ,לעזור לו.
מגדת העתידות .ברגעים של מצוקה ,יש לאנשים חלשים נטייה לחפש פתרונות אצל ידעונים ועובדי אלילים
למיניהם .כזו היא מגדת העתידות ,שאליה ניגש האב במצוקתו הרבה .היא אינה פותרת את מצוקתו ,אלא דווקא
מחריפה אותה :היא לוקחת ממנו כסף עבור מלים ריקות מתוכן .בתחילת הסרט ,האב הבין את האשליה ואת
האבסורד שבפנייה אל מגדת העתידות .הוא אמר לאשתו להסתלק משם ,ואמר לה שהאישה הזו רק גוזלת את
כספם של אנשים .הוא מרמז לה בכך ,שהמציאות היא ממשית ,והפתרונות לה יהיו בעולם החומר ,כלומר
בפעולה פיזית ,במ עש ,בעולם האמיתי .אין לשלוט על המציאות על ידי התעסקות בניחושים ובכשפים .פעולה
ממשית היא הפתרון למצוקה שקיימת במציאות .אך המציאות הזו הובילה אותו למצוקה כה גדולה ,שהוא בעצמו
ניגש אליה בסוף הסרט ,וחיפש אצלה מזור לכאבו.
היחסים בין האב לבנו בסרט "גונבי האופניים"
לסרט "גונבי האופניים" ישנה עלילה חיצונית ועלילה פנימית .העלילה החיצונית עוסקת בחיפוש אחר האופניים
שנגנבו .העלילה הפנימית עוסקת ביחסים שבין האב לבין בנו .שתי העלילות משולבות זו בזו.

העלילה החיצונית:
ברמת העלילה החיצונית ,לא מתרחש הרבה .האב ובנו משוטטים ברחבי רומא ,ומחפשים את האופניים שנגנבו.
אין הרבה אירועים דרמטיים בסרט ,ואין כמעט תפניות בעלילה.
מערכה ראשונה
מוצג עולם של סדר .האב זוכה לעבודה והוא מגבש את מעמדו במשפחה כמפרנס ,כדמות אב ,כבעל .ישנו אירוע
מחולל – גניבת האופניים של האב ,אשר מפרה את הסדר הקיים .עולמו של האב התערער .האירוע המחולל
מחייב את הגיבור לצאת לפעולה (לנסות למצוא את האופניים) ,על מנת לנסות להשיב את הסדר על כנו.
מערכה שנייה
האב ובנו מחפשים את האופניים .הם עושים זאת בשוק ,ובכנסייה .האב חושש לרגע שבנו טבע בנהר .בגלל
מצבם הקשה האב מחליט ללכת למסעדה ,כדי לשכוח לרגע את מצוקתם .הם יושבים ליד אנשים עשירים
שממחישים להם ,כי מקומם של העניים אינה במסעדה כזו .הבריחה מן המציאות אינה מצליחה .הם יוצאים
החוצה להמשיך ולחפש את הגנב .הם נתקלים בו במקרה ,אך אינם מצליחים להוכיח את אשמתו .ההמון של
השכונה כועס עליהם ,ושוטר שואל את האב אם הוא רוצה להגיש תלונה .האב מסרב ,וכעת ברור ,כי נכשל
בניסיון למצוא את האופניים.
מערכה שלישית
האב מחליט לעשות מעשה .מחוץ לאיצטדיון הכדורגל ,בו המונים רואים משחק ,האב רואה אופניים שאינם
קשורים .הוא שולח את בנו לעלות על החשמלית ,ולאחר היסוסים ולבטים קשים ,מחליט לגנוב את האופניים.
הוא נתפס על ידי המון זועם ,שמכה בו מול עיניו של בנו .בגלל בכיו של הבן ,מחליט ההמון לשחרר את האב.
האב הולך מן המקום ,אוחז ידיים עם בנו.

העלילה הפנימית:
הסרט עוסק בהתרסקות מעמדו של האב .החברה האיטלקית היא חברה פטריארכלית ,כלומר הגבר הוא המרכז
ובעל הכוח .אבל מעמדו זה תלוי ביכולת לספק את הקיום של משפחתו .בסרט ,היכולת של האב לקיים את
המשפחה הולכת ומדרדרת ,עד שהוא נשבר לחלוטין לבסוף .העלילה הפנימית של הסרט עוסקת ביחסים בין
האב לבנו .הבן נוכח לכל אורך הדרך בהתפוררות היכולת של האב לממש את גבריותו:
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תחילה האופניים נגנבים .לאחר מכן החיפוש בשוק נכשל .אחר כך החיפוש בכנסייה נכשל .לאחר מכן הישיבה
במסעדה היא ניסיון לברוח מן המציאות הקשה אל מציאות טובה ,בה קיים אוכל טוב בשפע ובה האב מפנטז
על יכולת כלכלית שתהיה לו אם ימצאו את האופניים – הישיבה הזו רק מוכיחה עד כמה מצבו של האב קשה.
האב הולך אל מגדת העתידות ,שבתחילת הסרט הוא ניסה להרחיק את אשתו ממנה ,בטענה שעיצוב המציאות
נמצא בידיו .כעת ,העמידה מול מגדת העתידות רק מוכיחה ,שהוא זקוק למזל ואינו יכול עוד לעצב את מציאות
חייו במו ידיו.
לאחר מכן הוא מוצא את הגנב ,אך שוב אינו מצליח :הגנב מתמוטט ,ההמון תוקף את האב ,ודווקא הבן שקורא
לשוטר הוא זה שמציל את האב .יש כאן היפוך תפקידים נורא :במקום שהאב ידאג לבן ,הרי שכאן הבן מציל את
האב.
לאח מכן האב מגיע לשפל ,כשהוא מנסה לגנוב אופניים .הוא נתפס ומוכה ,מושפל לעיני בנו .רק חדירתו של
הבן לתוך ההמון ובכיו גורמים לשחרור האב .שוב מתקיים ההיפוך הנורא ,בו האב נעזר בבן ,במקום המצב
הטבעי ,הפטריארכלי ,בו האב דואג לבן .דמותו של האב התרסקה לחלוטין.
מה שנשאר לאב הוא האהבה האינסופית שרוחש לו הבן ,שאוחז את ידו.

מצוקת ילדים ב"גונבי האופניים"
הסרט אינו עוסק רק במצוקת האב ,אלא גם במצוקת ילדים .הנושא הזה – מצוקת ילדים – יעבור אל הקולנוע
האיראני ויהפוך בו נושא מרכזי .בסרט "גונבי האופניים" מצוקתו של הילד ,ברונו ,היא גדולה ,משום שדמותו של
אביו מתפרקת לנגד עיניו .ברונו רואה את הדמות האבהית ,הפטריארכלית ,קורסת .זו סכנה עבור ילד משום
שזהו סימן להתמוטטות יסוד מרכזי במציאות ,שאמור להיות יציב .מצוקתו של ברונו הולכת ומחריפה לאורך
הסרט כולו.
מצוקת ילדים נראית בסצנה משמעותית ומוקדמת בסרט .כאשר האב מדביק את המודעה הראשונה ביום
עבודתו הראשון ,יש בסצנה שני ילדים .האחד מנגן באקורדיאון ,השני מקבץ נדבות .הילד הראשון מקבל בעיטה
ממדביק המודעות המנוסה ,שמדריך את ריצ'י ,הילד השני אינו מקבל נדבה .שני הילדים הללו ,הנמצאים
במצוקה ,מרמזים על המצב אליו עלול להידרדר ברונו .כלומר ,מצבו הטוב של האב ,ריצ'י ,שנראה עובד בעבודתו
החדשה בסצנה ,מודגש באמצעות הצגת הילדים הנזקקים .האב מקיים כאן את תפקידו האבהי ,בעוד אביהם
של הילדים הנזקקים הללו אינו דואג להם ועל כן הם ברחוב.
ב"גונבי האופניים" ברונו ייאלץ להתמודד עם מצוקתו באופן של היפוך מוחלט של מבנה המציאות הנורמלית.
בסצנות בסוף הסרט נדמה שברונו עוזר לאביו יותר מאשר האב עוזר לבנו – זהו היפוך של המבנה המסודר של
יחסי אב בן ,היפוך של היחסים הבין-דוריים.
התימה המרכזית בסרט :מצוקתו של ילד בעולם בו ההורה הוא חלש ,הורה שאינו מתפקד( ,בגלל מציאות קשה,
בגלל חוסר עניין של הממסד במצוקתו של הפרט) .התימה המרכזית הזו עוברת אל הקולנוע האיראני .בכל פעם
שנראה מצוקת ילידים בקולנוע האיראני – מתקיימת אינטרטקסטואליות .כלומר ,הנושא של מצוקת ילדים בסרט
איראני שאוב מתוך "גונבי האופניים" ומתכתב עם הסרט האיטלקי .זוהי אינטרטקסטואליות.

מצוקת האב ב"גונבי האופניים"
הסרט עוסק במצוקת האב .מרגע לרגע מצבו של האב מידרדר:
.1

האופניים נגנבים ביום העבודה הראשון.

.2

האב מאחר לקחת את הילד ,שחש זנוח.

.3

האב מספר לאשתו שנגנבו האופניים.

.4

האב ובנו רטובים מהגשם ,באין מחסה ,בחוץ.

.5

הזקן בכנסייה ,שהיה עם הגנב רגע קודם ,חומק ממנו.
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.6

נותן סטירה לבנו ומתחרט על כך.

.7

חושש שבנו טבע בנהר.

יושב במסעדה עם בנו ,מפנטז על הכסף שירוויח כשימצאו את האופניים ,ולידם יושבת משפחה עשירה
.8
שמדגישה את העובדה שמסעדה זו אינה לאנשים במצבו ובמעמדו.
הולך למגדת העתידות ,שעליה אמר בתחילת הסרט "בזבוז כסף" .היא פונה אל אלוהים "תן לי
.9
השראה" ,בעולם שבו ברור שמצוקת האדם תיפתר רק על ידי האדם .היא אומרת לו "או שתמצא מיד או שלא"
– לא בדיוק דברי אלהים-יודע-כל.
תופס את הגנב (אלפרדו) .המון מקיף אותו והגנב מתמוטט .ההמון מאשים את האב וכמעט תוקף אותו.
.10
הילד רץ לקרוא לשוטר ומחלץ את האב .החיפוש בבית אמו הזועפת של הגנב אינו מעלה דבר .האב מוותר על
הגשת תלונה.
.11

האב גונב אופניים ונכשל – הוא נתפס.

.12

המון מתנפל על האב .הילד מחלצו מזרועות ההמון.

סיכום:
הסרט עוסק במצוקה של אדם פשוט (במקרה הזה :מצוקה כלכלית ,שעלולה להרוס את האדם ולהביאו
•
אל שפל נורא ,הן כלכלי ,והן בתוך המשפחה) .הקולנוע הניאו ריאליסטי עוסק באדם הפשוט ,מראה את
מצוקותיו ,ממחיש את כאבו ,ובכך מעורר רגשות של חמלה אצל הצופה .זה קולנוע שמחדד את רגישותו של
הצופה כלפי "האחר" – אדם חלש ,שאינו מצליח ,שאינו גיבור קלאסי.
הערך המרכזי הוא הומאניזם .אנו מזדהים עם הכאב של האדם ,חשים אמפטיה .מתעוררת בצופה
•
אהבת אדם (גם אם הוא עני ,גם אם הוא חלש) .הצופה רואה בדמות הראשית אדם ,למרות שדמות זו אינה
עונה לקודים של ההזדהות של הקולנוע ההוליוודי הקלאסי (גיבור חזק ,בעל יכולות ,מצליח)

סינמה פרדיסו -ניאוראליזים חדש
התבגרות ,התרסה נגד מסגרת ודמויות חונכות מאת אלי מורנו

שאלות מנחות לדיון:
.1

מה היו התחושות שלכם לגבי המסע שעובר טוטו בסרט?

איך אתם רואים התפקיד של אלפרדו בסרט אל מול טוטו -מי מקבל מה ממערכת היחסים הזו בינהם,
.2
איזה אופי היא לובשת והאם יש כאן מנצחים ומפסידים?
מכאן לצאת לדיון בערכים המרכזיים של הסרט בנושא התבגרות ,חניכה ומרד במוסכמות.

•

התבגרות

על מנת להתבגר עלינו למרוד בעולם המבוגרים ובו בעת לאמץ את הערכים שלו .התבגרות הינה תהליך
פסיכולוגי מורכב שבו אנו מוצאים את המבוגר הפנימי שבתוכנו ואת הקול שלו .דמותו של טוטו הילד עוברת
מסע של התבגרות .מהו אם כן המחיר שעלינו לעבור על מנת להפוך למבוגרים.
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רכישת ידע -טוטו עובר מסע של רכישת ידע פילמאי על ידי אלפרדו ,הוא מקבל דרכו את ההשכלה הקולנועית
שלו והופך בעצמו בסופו של התהליך לבמאי סרטים נודע .סופו של המסע אינו ידוע בתחילתו של תהליך
ההתבגרות .הדמות של טוטו נמשכת לעולם הקולנוע ומוצאת בה תשובות למהות הקיום שלו בעולם ,לא רק
בכפר הקטן עצמו .תהליך רכישת הידע חיוני מכיוון שהוא הופך אותנו למי שאנחנו ,עוזר לנו להצביע על מקומות,
אנשים או ערכים שמעניינים אותנו ועוזר לנו לגדול.
אובדן האמון בצדקת כל מה שמבוגרים אומרים ,פיתוח חשיבה ביקורתית עצמאית גם הוא חלק מתהליך
ההתבגרות .אנחנו צריכים להחליט בעצמנו מה טוב ומה נכון לנו .הדרך להפוך למבוגר שאנחנו רוצים להיות
עובר דרך מרד .המרד של טוטו הוא מרד בכל מה שהסביבה שלו מייצגת ,הוא שואף ליותר.

•

התרסה נגד מסגרת

המרד בערכים הסובבים אותנו הוא מרד שבו אנחנו מוצאים את זהותו ,לעיתים בדיוק באותם הערכים האלו
ולעיתים אנחנו מאמצים לעצמנו סט אחר של ערכים .טוטו שואף ,כמו מרבית הצופים לראות את קטעי הקולנוע
הגזורים שאלפרדו מדביק .אלפרדו ממרה בעצם את פיו של הכומר המקומי המייצג ערכים של מסגרת שמרנית
נורמטיבית .הוא לא מקרין את קטעי הסרטים הנועזים ,אבל בו בעת מבין שגלום בהם ערך אומנותי של ממש.
שהכנסייה השמרנית ,ונציגה הכומר ,מחמיצים בעצם את האפשרות להבין ולדעת מהו ערכה האמיתי של
האומנות ושאין צנזורה "טובה" ,במקרה הזה .העובדה שאלפרדו שומר את הקטעים האלו עבור טוטו הופכת
בסוף הסרט לדרישת שלום ממנו לטוטו ,לדברים שראה בו ולצפיות שלו להמשיך ולהיות האיש הזה שמורד
במסגרות ומחפש בעצם את הנתיב שלו .טוטו עצמו ,מורד גם בנתיב שהחיים לכאורה מתווים לו ,הוא עוזב את
המסגרת המשפחתית החמה של הכפר ,לא מכיוון שהיא רעה ,אלא מכיוון שהוא מצומצמת .לו היה נישא לנערה
שאהב ,סבר להניח שהיה נשאר בכפר ,חיי את חיי המסגרת המשפחתית הפשוטה של אנשיו אבל לא בהכרח
מגיע למקומות האומנותיים שהוא יכול להגיע אליהם במקום אחר ,במסגרת אחרת ,הן המרד של טוטו והן המרד
של אלפרדו הוא במסגרות שכובלות אותם ,כל אחד בדרכו שלו וכל אחד מהם עושה זאת בדרך אחרת .אלפרדו
מחביא את ההתרסה ,טוטו ,השייך לדור אחר מתקדם יותר ואמיץ יותר מתריס בצורה ברורה ברגע העזיבה
שלו את הכפר.

•

פרידה מעולם הילדות

הפרידה של טוטו מעולם הילדות קשורה ליכולת שלו להפוך מצופה בקולנוע שכל הזמן מנסים לסלק אותו למי
שלוקח את המושכות בידיו ומתחיל להקרין בעצמו את הסרטים לאנשי הכפר .הוא תופס פיקוד על המרכז
התרבותי של הכפר ושם את עצמו בעמדה נחשבת יותר .ככזה הוא חייב להיפרד ממעשי השובבות שלו .להפוך
לאדם אחראי יותר ,רציני ושקול .הפרידה מעולם הילדות תלויה בכך שטוטו עובר תהליך של הבשלה ושל קבלת
אחריות של ממש .הוא הופך את מעשה הצפייה לעשיה ראשונית ,הוא מקרין ,לאחר מכן יהפוך לבמאי ,יש
הרבה מאד שלבים ,אנחנו לא רואים את כולם ,אבל אנחנו רואים את הגרעין הראשוני בו הוא הופך לדמות
אחראית ,והשלב הראשון של הדמות הזו זה בעצם וויתור על עולם הילדות.

•

דמויות חונכות

תפקידן של דמויות חונכות הוא קריטי בחיינו ,לכל אחד מאתנו יש את "המורה" שמטפח אותו .שמזהה את
הפוטנציאל של מי שאנחנו ובמה אנחנו טובים .אלפרדו מזהה אצל טוטו את המבוגר שהוא יהפוך להיות .הוא
מבין שיש בילד השובב טוטו ,הרבה מעבר למה שהעין הרגילה רואה .מערכת היחסים בין חונך לחניך היא
מערכת יחסים מתגמלת משני הצדדים .טוטו מסייע לאלפרדו במקומות בהם הוא יכול ,אלפרדו איננו יודע לקרוא,
הוא משיג במשא ומתן עמו את הזכות להרוויח את השהיה בבית הקולנוע .חונך משרטט לחניך את האפשרויות
הפרושות לפניו ,הוא אינו מחליט עבורו ,אבל ניסיון החיים (ההכרחי לכל חונך) הוא ניסיון חיים שיכול להכיל
בתוכו לעיתים גם את אפשרויות הבחירה הנכונות עבור החניך .החניך ,צריך להחליט אם לבחור בהם .במקרה
של טוטו ואלפרדו ,אלפרדו יודע שעל מנת שטוטו יהפוך להיות האדם שהוא יכול להיות עליו לעזוב את הכפר
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הקטן ולבחור בחיים בעיר הגדולה ,לצאת למסע שלו אל העולם ושם למצות את מלוא הפוטנציאל הקולנועי שלו.
במקרה שלו ,אלפרדו צודק ,טוטו ,הופך לבמאי המפורסם .לא בטוח שטוטו הילד ידע לזהות בעצמו את
הפוטנציאל הסופי שלו ,הוא רצה רק להקרין סרטים אבל אלפרדו מבין שהוא יכול להיות בעצם הרבה יותר מכך-
הוא יכול להיות בראש הפרמידה ,לא רק מקרין סרטים פשוט כמוהו .חונך טוב רואה את התמונה הכוללת גם
אם היא גדולה ממנו ומיכולותיו שלו.
חונך צריך ללוות את החניך במהלך מסעו ,לשמור עליו ,לא להיעלב ממנו ובמקביל הוא מרוויח בתהליך החניכה
בעצמו את הסיפוק הרב הנובע מהצלחת החניך שהיא בעצם הצלחתו.

מלנה
מלנה -מתוך בלוג הקולנוע של אלי מורנו
מג'וזפה טרנטורה כל הזמן מצפים שיעשה את הסינמה פארדיסו הבא -וכשאתה איש צעיר יחסית בתחילת
דרכך והקוריקולום ויטה שלך כולל את אחד הסרטים הטובים ביותר של כל הזמנים אין ספק שאתה נמצא בבעיה
אמיתית.
טרנטורה פרץ לתודעה העולמית באחת מן הצורות הפחות צפויות .סרט איטלקי רומנטי ורגשני במיטב המסורת
של הנאו ריאליזים האיטלקי ,שלא הצליח כלל במולדתו שלו בשעתו ,אבל הפך באחת לאחת ההצלחות הגדולות
של קולנוע אירופאי בכל הזמנים .תילי תילים נכתבו כבר על סינמה פארדיסו וזה לא הולך להיות עוד אחד מהם
אבל כל אוהביו המושבעים של הסרט ההוא פיתחו צפייה אדירה ,ולא הוגנת לעיתים מהאיש הקטן הזה.
לפני מליון שנה בערך נכחתי בהרצאה של טרנטורה באוניברסיטת תל אביב ,שם פתחה אחת הנוכחות את
שאלתה בהמלצה נלהבת על סינמה פארדיסו כאחד מן הסרטים הטובים ביותר שנעשו אי פעם .טרנטורה שהיה
נבוך מאד ,עבר במהירות לתגובה כועסת ,שלכאורה לא מובנת כל כך במיוחד כשאתה מקבל מחמאה גדולה.
בדיעבד אני מבין שתגובתו הייתה בעצם ברורה והגיונית ,האיש הרי לא התכוון להפסיק לעשות סרטים ,נהפוך
הוא עולם שלם של הזדמנויות להפיק עוד ועוד סרטים נפתח לפניו לאחר ההצלחה האדירה של "סינמה פארדיסו"
והוא לא היה מעוניין בהשוואה הזו שתרדוף אותו לנצח .איך הסרט החדש שלך? האם הוא טוב כמו "סינמה
פארדיסו"? .הוא כנראה ידע על מה הוא מדבר:
כולם מרגישים בטוב -בתרגום חופשי היה הסרט הבא של טרנטורה שקיבל ביקורות פושרות מאד ולמרות,
{ואולי בגלל} שכלל את הילד מהסרט סינמה פארדיסו והיה בסופו של דבר סרטו האחרון של מרצ'לו מאסטוריאני-
לא זכה להצלחה קופתית למרות שהוקרן כמעט בכל מקום ,נישא על תהילת שמו של היוצר המסקרן ביותר של
הקולנוע האירופאי דאז.
אחרי הכישלון הצורב של הסרט ההוא ,הגיע " יוצר הכוכבים" ,סרט מצוין שהוכיח שוב את כישרונו הוירטואזי
של טרנטורה לגעת בכל מה שהוא נוסטלגיה מבלי לגלוש למתקתקות צפויה מדי.
צריך להבין שבבסיס השכלתו הקולנועית של היוצר המרתק הזה יש מודעות אוהבת מאד למסורת ארוכה במיוחד
של קולנוע איטלקי ,במיוחד של שנות הארבעים והחמישים שעד היום שמור לו מקום בפנתאון הקולנוע העולמי
של הקולנוע הדרמטי הטוב ביותר שנוצר אי פעם.
טרנטורה יוצר את יצירותיו במסורת הבימאים אותם הוא מעריץ כל כך ,ויסקונטי ,דה סיקה ,פליני ,מי שאחראים
להולדתו של הריאליזים בקולנוע האיטלקי וכמובן בקולנוע העולמי.

"מלנה" ,של טרנטורה הוא סיפורה של האישה היפה ביותר בכפר סיצליאני שכוח אל שיופיה עוצר הנשימה
הוא אסונה .סיפורה של מלנה הוא סיפור משל גשמי ופילוסופי בו בעת .העיסוק ביופי עוצר נשימה שכולם
חושקים בו ,רוצים לקחת חלק ממנו ,להעריץ אותו או להזיק לו לחלופין על מנת למצוא דרך להיות ולו רק
לרגע אחד חלק ממנו עומדים בליבו של הסרט הזה שעוסק במהות הקינאה האנושית כרגש מעוות והרסני,
אשר סופו שהוא מחריב מציאות של יופי ואסטיקה ואיתה גם רגש ועדינות.
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דרך סיפורה של אישה יפה שצריכה להשתמש ביופי הזה ,בלית ברירה ,על מנת לעבור את קשיי המלחמה
מביא טרנטורה את היפה והמכוער בטבע האנושי -לפי כל מסורת הקולנוע האיטלקי.
בכפר הקטן ,מלחמת העולם השניה והחלטתו השגויה של הדוצ'ה לחבור לפירהרר הנאצי נדמה שמדובר
בתפאורה לא חיונית לחיי היום יום שהם מבקשים לנהל בו .העיסוק המרכזי של אנשי הכפר הוא במלנה ,אישה
זרה ,מכפר לא מוכר הממתינה בסבלנות לבעלה על מנת שיחזור מהכפר.
הלשונות הרעות ,כאלו המתקיימות בכל חברה שהיא ,ולא משנה מהי החוקיות שהיא מתנהלת על פיה הם אלו
שקובעות את גורלה של הכלה הצעירה שהופכת בטעות נמהרת לאלמנה.
הסיבוב היומי שעושה מלנה בכפר הוא בעצם שיחת היום והדלק המזין את אנשי ליום המחרת ולא נאומו היומי
של הדוצ'ה הקורא להם להמשיך ולהלחם למען האימפריה הפאשיסטית.
הטוב ,הרע והמכוער של הטבע האנושי ביחס אל כל מה שהוא יפה במיוחד ,שונה ומיוחד .הרצון של אנשים
פשוטים לגעת בכוכבים ולהפיל אותם הם המרכיבים הבסיסים של הסרט המרגש הזה.
טרנטורה בוחר את זוית ההתבוננות של הילד ,ומשתמש שוב בטכניקה המוכרת שלו של המספר בגוף שלישי,
זה ששנותיו עברו בצל חוויה מעצבת.
יש בסרט הזה את כל המרכיבים הנכונים ליצירת דרמה קטנה ,למרות שניכר בעליל שתקציבו של הסרט לא דל.
שיחזור האווירה של ימי מלחמת העולם השניה הוא מדוייק וכמויות הניצבים בסרט הם גדולות במיוחד.
במרכזו של הסרט ניצבת כמובן מלנה ,אותה מגלמת מוניקה בלוצי ומי שאם תכלכל את צעדיה נכון ותשפר את
האנגלית שלה תהפוך להיות אולי הכוכבת הגדולה ביותר מאז סופיה לורן שיצאה מאיטליה.
בלוצי ,דוגמנית צמרת לשעבר בעלת כישרון משחק לא מבוטל היא אחת הנשים היפות ביותר שראה המסך
בשנים האחרונות ואת הגיחה שלה לקולנוע האמריקאי כבר הספיקה לעשות.
טרנטורה השכיל מאד לבחור דרכה את הדמות שיכולה לעורר קנאה לא מרוסנת ולהפוך למושא פנטזיות של
חיים שלמים עבור אדם אחר.
מלנה של טרנטורה ,הוא לא סרט טוב כמו סינמה פארדיסו ,הוא לא מתיימר להיות .הוא פשוט מנסה להיות
דרמה מצוינת ומצליח .בדיוק כפי שסינמה פארדיסו ניסה להיות .האופן בו סרט מתקבל על ידי הקהל אף פעם
אינו ביד היוצרים ,טרנטורה מצידו עושה את כל מה שהוא צריך ויודע לעשות .לאוהביו צפויה כאן הפתעה נעימה
במיוחד.

מעורר מחשבות ,מאופק ,מרגש ונכון מאד.

הסוריאליזים
הסרט כלב אנדלוסי
Un Chien Andalou
צרפת1929 ,
הפקה ותסריט :לואיס בוניואל ,סלבדור דאלי .בימוי :לואיס בוניואל.
המפורסם והחשוב ביותר שבין הסרטיםהסוריאליסטיים.
נולד מתוך סדרת חלומות ובדיחות שרשמו היוצרים בשיטת ה"אוטומטיזם" ( ללא שליטה מודעת) הסוריאליסטי
ואין לו עלילה במובן המקובל.
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הסרט נפתח בסצינת חיתוך העין המכניסה את הצופה לתוך עולם שבו הכל אפשרי והחוקיות הרגילה אינה
קיימת.
הסרט פורש פירושים רבים ושונים אך אין פירוש אחד כולל לכל חלקיו והוא גם לא נועד להעביר מסר אחיד,
אלא יש לראות בו חוויה חלומית שכל צופה מפרש אותה על פי הזיות והדימויים שלו עצמו.
הפירוש המקובל  :הסרט נותן ביטוי להשקפה שהניעה את הזרם כולו ,קרי שחרור היצרים מכבלי המוסר
והתרבות המדכאים .בסרט כמה דימויים סוריאליסטיים בולטים היוצרים משמעות זו ובראשם הגבר הגורר
אחריו פסנתר ,לוחות הברית ,כמרים וסוס מת.
הסרט מייצג עשייה סוריאליסטית קולנועית המנסה ליצור מציאות חלומית .סרט ניסיוני זה הוא שיתוף פעולה
בין שני יוצרים ספרדים  -הצייר סלבדור דאלי ( )Daliוחברו ,איש הקולנוע לואיס בונואל (.)Bunuel
הסרט מתעתע בצופה על ידי יצירת מאפיינים של חלום .קשה לפענח את הסרט .במרכזו עומד סיפור אהבה,
ויש בו ממד קומי ואירוני המתייחס לקולנוע האקספרסיוניסטי המלודרמתי ,הרגשני והמלאכותי.
הסרט נראה כרצף תמונות מקוטעות שלא תמיד ברור הקשר ביניהן .היוצרים עשו שימוש בטכניקת מונטז'
(עריכה) כדי ליצור טרנספורמציה של אובייקטים .לדוגמה ,הנמלים שעל היד הופכות לאנשים שמצטופפים
ברחוב ,בגדי אישה הפרוסים על המיטה הופכים לאישה עצמה בעיני האיש שחושק בה .הטרנספורמציה הפכה
לאחד המאפיינים המרכזיים ביצירתו הסוריאליסטית של דאלי ,אך ב 1929 -הדבר עדיין לא בא לידי ביטוי
בציוריו.
"כלב אנדלוסי" שופע בתמונות אלימות וארוטיות .התמונה המפורסמת והאכזרית היא עין שנחתכת בסכין גילוח.
תמונות אלו עוררו זעזוע בקהל בהקרנתו בפריז ,ומשך אל דאלי את תשומת לבו של אנדרה ברטון ,המשורר
והתיאורטיקן המרכזי של הסוריאליזם.
אווירת חלום בלהות ,אלימות ,מיניות ,טרנספורמציה של החפצים ,שמוכיחים היכרות עם התיאוריה
הפרוידיאנית ,כל אלה גרמו לסוריאליסטים לאמץ את הסרט הפרובוקטיבי לחיקם ,שכן התיאוריה הפרוידיאנית
הייתה מקור השפעה עיקרי בעבודתם .הדחפים היצריים של אלימות ומיניות נראו כמרכזיים באישיות האדם
ונדחקים על ידי חינוך ודת (לא במקרה בסרט קיימים ביטויים אנטי דתיים) .הדחפים הללו נחשבים כמניעים את
הכוח היצירתי של האדם .אחד המצבים שבהם הכוחות הללו עולים ללא מעצרים הוא מצב החלום ,שלעתים
קרובות ניסו לתאר אמנים סוריאליסטים ביצירותיהם .בסרטם הצליחו דאלי ובונואל ליצור את אותו מצב של חלום
יצרי במדיום הקולנועי.
סוריאליסטי = מעל לממשי
סוריאליזם – שם עצם ,זכר .אוטומטיות נפשית צרופה שבאמצעותה שואף אדם להביע בצורה מילולית ,בכתב
או בכל דרך אחרת ,את התפקיד האמיתי של הדעת האנושית .שלטונה של המחשבה הוא המכתיב הבעה זו,
ללא כל ביקורת המופעלת על ידי ההגיון ,ומעל לכל שיקול מוסרי או אסתטי .הסוריאליזם מבוסס על האמונה
בממשותן העילאית של צורות – אסוציאציות מסוימות ,שלא הוקצתה להן עד כה תשומת לב הנאותה ובכוחם
הכל יכול של החלומות וכן בפעילותה הלא מודרכת של המחשבה .אנדרה ברטון – ( )1966 – 1896המכונה
האפיפיור של הסוריאליזם .היה מאוכזב קשות מהאופן שבו התנהלה תנועת הדאדא והקים את התנועה
הסוריאליסטית שהתקוממה נגד מגמותיו האינטלקטואליות של הקוביזם ,האומנות הפורמליסטית ונגד האמנות
לשם אמנות .ברטון הגה רבות בתורתו של פרויד וראה בו אב רוחני וטען שיצירה צריכה לנבוע מהספונטניות
של האסוציאציה החופשית ,ליצור מתוך התת מודע והחלומות.
לואיס בוניואל  )1900 – 83( -נולד בקלנדה ,ספרד .בראש וראשונה מספר כביר ,תסריטאי מוכשר כשד ,שיפר
בלי הרף את התסריט כדי שסיפור המעשה יהיה מושך ומרתק יותר .לואי בונואל סיפר לפעמים ,שאינו חושב
על הקהל ושהוא עושה את סרטיו למען כמה חברים ,אבל הוא רואה בחבריו ,צופים בררנים ותובעניים .נראה
שרק מפני שהוא מתאמץ כל כך לרתק את תשומת לבם הוא הצליח בעת ובעונה אחת לעורר הבנה ,והערצה
ואהבה אצל כל חובבי-הקולנוע בעולם כולו.
כשסיים את לימודי הספרות והפילוסופיה באוניברסיטת מדריד בשנת  1925הגיע לואיס בוניואל בן ה 25ממדריד
לפאריס ,ונשבה בקסמה של הבירה הצרפתית .האווירה הליברלית והמתוחכמת של פאריס ריתקה אותו ושינתה
את חייו .הוא למד צרפתית ,לקח שיעורי מחול וביקר בקולנוע שלוש פעמים ביום .כשנודע לו על סדנת לימוד
56

הקולנוע שניהל הבמאי הנודע ז'אן אפשטיין הצטרף אליה .לצד עבודתו של בוניואל בסרטים הוא אירגן הצגות
סרטים במועדוני קולנוע ועסק בכתיבה ביקורתית .הוא פרסם ביקורות והגיגים על קולנוע גם בכתבי עת ספרדים
וצרפתים .בוניואל התחבר עם החוגים הסוריאליסטיים (הצייר סלבדור דלי היה חברו הטוב עוד מלימודיו
במדריד) וב -1928יצרו יחדיו את סרטו הקצר הראשון כלב אנדלוסי .בסרט זה הם התכוונו מלכתחילה להחריד
את שלוות נפשו של הצופה .סרט זה הוא מין חלום בלהות הגורם אי נוחות לצופה .כבר בסצינת הפתיחה – עין
נחתכת בסכין גילוח ונותנת צביון מסוים למהלכו הסהרורי של הסרט .תמונה זו נושאת אותנו אל מבוך של
תשוקה על גילוייה השונים .איכות רוב הצילומים יבשה ועניינית כשל יומני חדשות אולם הצגת העובדות בונה
תחושה של הזיית כאב עמוק המושגת בדרך לא מציאותית שבה נשזרים זה בזה דימויי מציאות .המקורות
שמהם שואב הסרט את השראתו שייכים לשירה ,הוא משוחרר מנטל ההיגיון ומהמסורת.
מטרתו היא לעורר בצופה תגובה אינסטנקטיבית של משיכה ודחייה .האידיאולוגיה שלו ,המוטיבציה הפיסית
שלו והשימוש השיטתי בתמונות פיוטיות לניגוח דעות מקובלות ,מתייחסים למאפיינים של כל היצירות
הסוריאליסטיות .לסרט הזה אין כוונה להקסים או לרצות את הצופה ,למעשה ,כוונתו הפוכה,
הוא מתקיף את הצופה על רקע השתייכותו לחברה שהסוריאליזם נלחם בה .מרבית סרטיו של בוניואל מציגים
סצינות מוזרות הנשארות בלא הסבר ,כאילו היו הדבר הנורמלי ביותר בעולם .הוא אהב ללגלג על צביעותו של
המעמד הבינוני ,וטיפל בו במעין שעשוע עדין מלווה בבוז .בסרט "סוד הקסם הבורגני" ( )1972הוא מציג לפנינו
סדרה של פרקים קשורים ברפיון ,העוסקים בפולחנים המטורפים של חבורת זומבים אמידים .בין הפרקים
מפרידים צילומים של הדמויות הראשיות ההולכות על כביש ריק .איש אינו שואל מדוע הם שם .לא נראה שמישהו
יודע לאן הם הולכים .בוניואל אינו אומר.
בוניואל ידע שלהגיון הקולנועי חוקים משלו ,שעד יין לא נחקרו ולא נוסחו די הצורך ,הוא היה בין הבודדים
שהצליח לבנות מבנה חכם ולטפל באותם אזורים הנעים בין חלום למציאות בצורה נועזת .

האקספרסיוניזים הגרמני
קולנוע גרמני  -האקספרסיוניזם ))1913-1933( (Expressionism

אקספרסיוניזם -סגנון אומנותי/קולנועי המדגיש עיוות קיצוני ,פיוט וביטוי עצמי אמנותי על חשבון תחושת
המציאות.
התנועה האקספרסיוניסטית התפתחה בסוף המאה ה .19-האומנים באותו זרם השתמשו באלמנטים של
עיוותים ,הנצחה של רגע בו אור פוגע בעצם .התרשמות קסומה הרמונית המשלבת בין האובייקט לאור .שיקוף
של נפש סוערת ,אימה ,פרנויה .האקספרסיוניסטים לא פעלו יחדיו ולא היתה אסכולה אומנותית.
כל אחד מהם פעל בשאיפה לבטא עולם פנימי ולא עולם חיצוני .מאחר ולא פעלו יחדיו לא היו כללים ליצירה וכל
אחד השתמש בטכניקות ציור שונות ,אבל מה שאיחד את כולם היתה תחושה קיומית שהפרט הולך לאיבוד
בתוך המציאות העירונית .האדם מול עצמו !
גרמניה של אחרי מלחמת העולם הראשונה מצאה שהאומנות הטובה והנגישה ביותר להתבטא בעזרתה היא
דווקא באמנות הצעירה מכולם ,הקולנוע .על המסך הופיעו לראשונה :אירועים מצמררים מתחום תורת הנסתר,
מפלצות בלבוש אדם ,חיים לאחר המוות או ממלכות דמיוניות מן העבר והעתיד.

הסרטים סימלו את הרפובליקה הוויימארית (גרמניה בשנים  1919-1933כלומר מתום מלחמת העולם ה 1-ועד
עלית היטלר לשלטון) ,הנקרעת בין היצרים האלימים והרצחניים לבין הדמוקרטיה ,החופש והאמנות .גדולתו של
הקולנוע הגרמני היתה ההכרה בחשיבותה של האווירה ,התפאורה ומרקם הפרטים בכל שוט .הקולנוע הגרמני
האי לם דיבר אווירה :צורתו הויזואלית נבנתה על ידי קונטרסטים קיצוניים ,קווים אלכסוניים ,על מנת למנוע
בצורה חדה את אשליית העומק ומעניקים תחושה של חוסר יציבות ומצוקה.
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האקספרסיוניזם התמקד במיזנסצנה ובפסיכולוגיה והפך את השיגעון לדבר המבוסס במציאות הויזואלית של
הסרט :חלונות ,קירות ,בניינים ,כולם חושפים את המהות הפסיכולוגית מאחורי הדמויות בסרט .התפאורה יוצרת
עיוות חלל ,תחושת רדיפה ,טרדה ואימה .הסטים מלאכותיים בכוונה :שטוחים ,צבועים ,אין ניסיון לשמר את
מוסכמות הפרספקטיבה וקנה המידה .תפקידם להביע מצב נפשי מעורער ,לא על מקום .התאורה ועיצוב הסט
מתואמים בקפידה ,אחד מצל על השני .צורות מעוותות יוצרות אווירה מסוייטת.

השחקן בסרט האקספרסיוניסטי בעצם שיחק ייצוג של מצב נפשי רעוע לכן הוא נדרש לשחק כאילו הוא משוגע
אמיתי .כמו כן השחקנים אופרו בצורה כבדה כדי למנוע אשליה של ריאליזם.

ארגון  A.F.Uהיה מבין המשפיעים העיקריים על הקולנוע בגרמניה ועל האקספרסיוניזם בפרט .מטרת הארגון
שהוקם על ידי הממשלה הגרמנית היתה למנוע את השתלטות הקולנוע האמריקאי על גרמניה.
הארגון תמך בסרטים והצליח להפוך את תעשיית הקולנוע הגרמני למשגשגת .בשנת  1919הפיקו את הסרט
האקספרסיוניסטי הראשון" ,הקבינט של ד"ר קליגרי" .הבמאי רוברט ווין צילם את הסרט בדצמבר  1919וינואר
 1920הסרט הפך בין לילה לשובר קופות גדול ובו זמנית זכה לתשואות המבקרים .הסרט ציין את ראשיתה של
התקופה החדשה בקולנוע הגרמני.

הקבינט של דוקטור קליגרי
הקבינט של ד"ר קליגרי (בגרמנית )Das Cabinet des Dr. Caligari :הוא סרט אילם גרמני ,אשר בשנת 1920
בה הוקרן לראשונה ,היווה פריצת דרך צורנית וסגנונית ,והיה חלוץ הקולנוע האקספרסיוניסטי הגרמני ,זרם
חשוב אשר על אף התקופה הקצרה בה פעל ,השאיר את חותמו על תולדות הקולנוע.
הסרט מספר את סיפורו של הרופא המטורף ד"ר קליגרי ועוזרו הנאמן ,הסהרורי צזארה ,וקשריהם לשרשרת
רציחות בכפר הררי בגרמניה בשם הולסטנוואל .הסרט הוא דוגמה מוקדמת לסרט שבו סיפור המסגרת מוצג
בהווה ומרבית העלילה מוצגת כפלאש בק  -מסופרת על ידי הגיבור לאחר מעשה .לאחר סרט זה הפך מבנה
סיפור המסגרת כזה לנוסחה קולנועית שגורה שאומצה בסרטים רבים .אולם ,בעת שנעשה הסרט "ד"ר קליגרי"
היה הרעיון נועז.
הסרט נוצר ,במסגרת חברת  , UFAחברת ההפקה הגרמנית הגדולה באותם הימים ,על ידי המפיק אריך פומר,
מחלוצי ההפקה הקולנועית ,אשר היה כוח מניע בקולנוע הגרמני בשנות ה .20-פומר הגה את רעיון הסרט,
ובתחילה ביקש מהבמאי פריץ לאנג לביים את הסרט .לאנג עסק בפרויקטים אחרים באותו הזמן ,ולפיכך הטיל
פומר את עבודת הבימוי על הבמאי רוברט וינה.
וינה נעזר בשלושה ציירים ,והפך את הסרט לחלוץ בתחום הקולנוע האקספרסיוניסטי .המיז-אן-סצנה המיוחדת,
המאפיינת את הסרט ,מחקה במודע את סגנונות הציור שהתפתחו לאחר מלחמת העולם הראשונה באירופה,
והיא בלתי ריאליסטית ,ובעלת פרספקטיבה מעוותת .השחקן הראשי ,קונרד ויידט נדרש לשחק באופן מוגזם,
ההולם את התפאורה בתוכה צולם הסרט.

הסרט התקב ל בעולם בהתלהבות .הסגנון האקספרסיוניסטי אותו ייצג הסרט זכה לשבחים .אך יומרתו של
הסרט לפרוץ גבולות וליצור גל חדש של קולנוע אקספרסיוניסטי נכשלה .מספר יוצרים כלאנג ופרידריך וילהלם
מורנאו המשיכו ביצירות מסוג זה במהלך שנות העשרים (ראויים לציון "הגולם" (" ,)1920נוספרטו" ()1922
ו"ד"ר מבוזה" ( ))1922אך אומנות זו נותרה במסגרת המצומצמת של מספר יוצרים מרכז אירופים ,וסופה
שנעלמה בתוך זמן קצר .השפעת הסרט ,והזרם הקולנועי אותו ייצג ,נותרה בסרטים מסוג פילם נואר וביצירות
של במאים כאלפרד היצ'קוק ובמאי סירטי אימה אחרים.
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התאו רטיקן זיגפריד קראקובר כתב בספרו "מקליגרי ועד היטלר" כי הסרט ניתן להבנה כאלגוריה לגרמניה של
מלחמת העולם הראשונה ,כאשר צ'זארה ,ההולך בשנתו ,מייצג את העם הגרמני שביצע מעשים איומים תחת
השפעת דמויות דומיננטיות .גם אם פרשנות זו שגויה ,ומושפעת מאירועי מלחמת העולם השנייה אותם ודאי לא
יכלו יוצרי הסרט לצפות" ,קליגרי" אכן מייצג את הלך הרוח של העם הגרמני בימיה הראשונים של רפובליקת
ויימאר ,בו היה רצון להימלט מן המציאות של תבוסה צבאית ,מלחמת אזרחים ,ואינפלציה דוהרת.

מטרופוליס (פריץ לאנג)1927 -
פריץ לאנג ואשתו תיאה פון הרבו היו מבכירי היוצרים של הקולנוע הגרמני של שנות העשרים .הקשר
היצירתי בין השניים היה הדוק :היא העלתה את הרעיונות וכתבה את התסריטים ,הוא עיבדם לתמונות נעות.
כל סרטיו של לאנג ,עד עזיבתו את גרמניה בשנת  ,1933נכתבו בידי פון הרבו ,והצטרפותה למפלגה הנאצית
באותה שנה לא היתה מקרית .דעותיה של הסופרת והתסריטאית המפורסמת היו שמרניות-ימניות ,בעלות גוון
נוצרי מובהק ,ולמעשה היא שהכתיבה את המסרים האידיאולוגיים ביצירותיהם של בני הזוג.

בשנת  ,1926פריץ לאנג ביים את הסרט האקספרסיוניסטי האילם ,היקר ,הגדול והמפואר ביותר שנעשה
בגרמניה עד אותה שנה" ,מטרופוליס" .סיפורה של עיר עם חברה מעמדית בלתי שוויונית בעתיד בלתי ידוע.
העיר מתחלקת לפי מפתח חברתי ,שבו העשירים והמשכילים חיים על פני כדור הארץ עם מטוסים,

רכבות וגורדי שחקים ,והפועלים שבזכותם העיר מתקיימת ,אלו חיים ב"עיר" תת-קרקעית אפלה שהיא מבוך
של מערות אפלות .בעיר התחתית חיים ועובדים הפועלים ולעומתם בני המעמד העליון משתעשעים בגנים
מרהיבים מלאי אור ושמש בעולם שבו חיים חיי תענוגות .השליט הכל יכול של מטרופוליס הוא גם המפקח על
כל מערכת הייצור המנוהלת במרתפיה .פרדר ,בנו הרגיש של שליט מטרופוליס ,מורד בסגנון החיים של
העשירים ומתאהב במריה ,בת פועלים ובמקרה גם מנהיגה רוחנית המטיפה לשלום מעמדי ללא אלימות ולחסד
אלוהי.

השליט והוא פונה למדען/מכשף מטורף לייצר למענו רובוט שישמש ככפיל למריה ,הכפילה המרושעת
ושופעת המיניות מחליפה את המנהיגה החיובית .הכפילה אמורה לפתות את העובדים לעבוד ביתר שאת והיא
מוצגת בסגנון מיני בוטה .היא נראית כאלה אשורית מרשעת .התוכנית של השניים משתבשת והכפילה מסיתה
למרד עובדים ולהרס המכונות .ההתקוממות אמנם פורצת וכמעט מביאה דווקא להתמוטטותה של העיר
התחתית כאשר מים מציפים אותה .למים יש אלמנט מזכך כמו מים קדושים.
המרד גורם למנהיג הפועלים להגיע להסכם עם שליט העיר שעדיף להם להישאר בעמדותיהם מתחת לפני
האדמה ולעשות את מה שעשו עד עכשיו ,הסכם שנחתם בלחיצת יד .הסרט כמו "הקבינט של ד"ר קליגרי",
מתאר כיצד בני אדם מסוגלים לשטוף את מוחם של אנשים אחרים .לעומת קליגרי שעוסק בפסיכולוגיה
ומיסטיקה ,כאן המיעוט העשיר מצליח לגרום להמון העני לרצות מרצון להיות כנועים
ולמלא את דרישותיהם .הסבל המודגש של הפועלים אינו למטרה סוציאליסטית אלא כדי להציגם כהמון נבער
שניתן להסטה – המון חסר פנים כמו מכונות – גוון פשיסטי.

הסרט מעלה בעיות של יחסי שליט ונשלט ,מחיר המכניזציה ,יחסי דורות ,אהבה וכו' .התפאורה והתלבושות
השפיעו על העיצוב בקולנוע במשך שנים רבות .אחד החידושים החשובים בסרט היה השימוש במודלים מוקטנים
שצולמו באמצעות מראה ,וכך התקבלו תמונות מרשימות של עיר ענקית מודרנית .גורדי השחקים של ניו יורק
היוו מודל לעיר העתיד ,המזכירה את הרישומים האוטופיים של האדריכל הפוטוריסטי אנטוניו סנט' אליה .את
תפאורת הסרט עיצבו אוטו הונט ()Otto Hunteקרל וולברכט ( )Karl Vollbrechtואריך קטלהולט ( Erich
 ) Ketlehutכל הסגנון הגאומטרי המכני של התפאורה הושפע מסגנון הארדקו הדבר בולט במיוחד במיוחד
בעיטור האדריכל
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הסרט מציג את העיר העתידנית מטרופוליס שבה חים שני מעמדות מעל ומתחת לאדמה.
בעיר תחתונה חיים הפועלים בתת תנאים ומשרתים את מכונות הענק בעוד האליטה חיה בעיר עליונה .בן מעמד
האדונים מתאהב בפועלת ויוצא להצטרף למרד הפועלים ,בזמן שאהובתו מנהיגת המרד מוחלפת על ידי כפילה
רובוטית שנבנתה על ידי מדען מטורף על מנת להתסיס ולהוביל את המורדים אל מותם .הסרט הוא קלאסיקה
שמהווה את אחד משיאיו של הקולנוע האקספרסיוניסטי הגרמני והשפיע על עיצוב מרבית סרטי המדע בדיוני
מאז ועד היום.
הסרט מציג עולם בעיתי ,המציג את הפחד מפני התיעוש והטכנולוגיה .מתוך הסרט עולה התחושה של העדפת
המכונה על פני אדם ,בדידות וריקנות של האדם בחברה המודרנית.
אלמנטים אקספרסיוניסטים הבאים לידי ביטוי ביצירה:
תוכני:
שימוש במיתוסים ואגדות עם :יש שימוש באל מולוך שאליו הקריבו קורבנות .אנשי העיר התחתית הקריבו את
עצמם למען המכונה הגדולה .יש שימוש בסיפור מגדל בבל ,שהוא כביכול התוכנית הגדולה של העיר העליונה.
השם מריה הוא גם שמה של אהובתו של פדר וגם שמה של הכפילה הרובוטית שהחליפה אותה -הקבלה של
מריה הקדושה לעומת מריה מגדלנה .יש גם איזכור לשבעת החטאים כאשר  7פסלים בצורת החאטים רוקדים
בעיר התחתית.
המצאת הרובוט הכפיל לביצוע העבודה הוא איזכור לאגדת הגולם מפרג שעליה מתבססים מרבית הסרטים
האקספרסיוניסטים.
מסרים פוליטים :המהפכה התעשייתית ומלחמת הפועלים -מרד מעמד הפועלים בשלטון .הסרט תומך
בסוציאליזם ושוויון מעמדות אך הוא מראה גם שמרד מצד הפועלים יביא לכאוס בכל העיר.
ראש העיר יכול להיות הקבלה להיטלר -עריץ על העיר והחציצה בין העולמות יכולה להיות מקבילה להתנהגות
כלפי היהודים בשנים שטרם מלחמת העולם השניה (שכונות סגורות ,איסורים וכו').
רבדים פסיכולוגים :פדר חי חיים אוטופים ואינו מודע למה שקורה מתחת לפני השטח עד שהוא מתאהב ומגלה
את העולם האמיתי שבו הוא חי -ישנו תהליך התבגרות והתמודדות עם המציאות .בשנית ישנו מדען מטורף
ורשע שמביא רועה לעולם עם יצירתו המטורפת -רובוט של מריה.
הרצון של העיר התחתית להתפרץ יכול להתבטא גם כאיד המנסה לגבור על האגו.
יחס שלילי למדע :המדען שממציא את מריה המכונה מבטיח לראש העיר מכונה מושלמת שאין בה פגם ולא
טועה לעולם אך המכונה היא זו שהביאה לכאוס -המדען נתפס כלא אמין .המדען הוא זה שגרם לרוע בעיר.
המאבק הוא בין העיר התחתית ועיר העליונה .גן עדן מול גהנום .בתחילה נראה שהעולם התחתון הם הטובים
הדורשים צדק אך לבסוף הם הופכים להמון המוסת שמביא לכאוס.
דואליות בדמות האישה :מצד אחד מריה הטובה שמנסה להעלות את המורל של הפועלים ,זו המריה שבה
מתאהב פדר .מצד שניה מוצגת הכפילה של מריה -הרובוט שמיצגת את האישה השטנית שמעודדת את
הפועלים לצאת למרד ומביאה לכאוס.

בגרמניה עד אותה שנה" ,מטרופוליס" .סיפורה של עיר עם חברה מעמדית בלתי שוויונית בעתיד בלתי ידוע.
העיר מתחלקת לפי מפתח חברתי ,שבו העשירים והמשכילים חיים על פני כדור הארץ עם מטוסים ,רכבות וגורדי
שחקים ,והפועלים שבזכותם העיר מתקיימת ,אלו חיים ב"עיר" תת-קרקעית אפלה שהיא מבוך של מערות
אפלות .בעיר התחתית חיים ועובדים הפועלים ולעומתם בני המעמד העליון משתעשעים בגנים מרהיבים מלאי
אור ושמש בעולם שבו חיים חיי תענוגות .השליט הכל יכול של מטרופוליס הוא גם המפקח על כל מערכת הייצור
המנוהלת במרתפיה .פרדר ,בנו הרגיש של שליט מטרופוליס ,מורד בסגנון החיים של העשירים ומתאהב במריה,
בת פו עלים ובמקרה גם מנהיגה רוחנית המטיפה לשלום מעמדי ללא אלימות ולחסד אלוהי.
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השליט פונה למדען/מכשף מטורף לייצר למענו רובוט שישמש ככפיל למריה ,הכפילה המרושעת ושופעת
המיניות מחליפה את המנהיגה החיובית .הכפילה אמורה לפתות את העובדים לעבוד ביתר שאת
והיא מוצגת בסגנ ון מיני בוטה .היא נראית כאלה אשורית מרשעת .התוכנית של השניים משתבשת והכפילה
מסיתה למרד עובדים ולהרס המכונות .ההתקוממות אמנם פורצת וכמעט מביאה דווקא להתמוטטותה של העיר
התחתית כאשר מים מציפים אותה .למים יש אלמנט מזכך כמו מים קדושים.
המרד גורם למנהיג הפועלים להגיע להסכם עם שליט העיר שעדיף להם להישאר בעמדותיהם מתחת לפני
האדמה ולעשות את מה שעשו עד עכשיו ,הסכם שנחתם בלחיצת יד .הסרט מתאר כיצד בני אדם מסוגלים
לשטוף את מוחם של אנשים אחרים .המיעוט העשיר מצליח לגרום להמון העני לרצות מרצון להיות כנועים
ולמלא את דרישותיהם .הסבל המודגש של הפועלים אינו למטרה סוציאליסטית אלא כדי להציגם כהמון נבער
שניתן להסטה – המון חסר פנים כמו מכונות – גוון פשיסטי.

בתחילת המאה העשרים התבססה התנועה הסוציאליסטית שתמכה בזכויות העובדים והפועלים .השמאל
העולמי שר להם שירי תהילה באותם שנים .ב יצירתם של הזוג לאנג גדודי העובדים הוא צבא עבדים הצועדים
בראש מושפל ובסדר גיאומטרי מושלם לקראת יום עבודה מפרך .הפועלים בסרט אינם עבדיו של המעמד העליון
בלבד ,בעיקר הם משרתיהם של המכונות ושל הזמן שהן מכתיבות ,תנועות הגוף שלהם תואמות למהירות
ולקצב הייצור .השעון הענקי המוזר שבו תלויה כל העבודה במפעל ,הוא אובייקט מפלצתי המרתק ,פשוטו
כמשמעו ,את גוף העובד להגיונו הסתום והלא מובן" .כמה ארוכות יכולות להיות עשר שעות" ,אומר גיבור הסרט,
בנו של השליט ,הנקלע למפעל התת קרקעי .עד אז הוא לא ידע שהזמן הבורגני שונה לחלוטין מהזמן של הפועל.
היחס הפשיסטי לבני אדם ,הופך אותם לעדר של כבשים ממושמעים או אספסוף של מתפרעים שלוחי רסן,
חסרי ייחוד אישי .הפועלים נתונים בנקל לכל
השפעה ,בין אם של הרובוט ובין אם של מריה ,הם אינם מסוגלים לדאוג לעצמם ותלויים לחלוטין בחסדיו של
השליט .באותו ביקור ,פרדר ,בנו של השליט עד לתאונת עבודה ,שבה משליכות מעליהן המכונות את עובדיהן
כחפצים .בחזיונו הוא מדמה את המכונה הגדולה הופכת לפה עשן של מולך ענקי .במדרגות העולות אל תוך פי
הכבשן מולכים מאות בני אדם מגולחי ראש אסורים בשלשלאות .בתוך הכבשן מוסיפות בוכנות המכונה לפעול
והאסירים מושלכים אליו כדי להזין את רעבונו המתועש .גם אם זו הזיה בתוך סרט שכולו פנטזיה ,מעולם לא
נעשה קודם לכן ביצירת תרבות כלשהי קישור כה ישיר בין היגיון תעשייתי ללוגיקה של השמדה המונית – דימוי
נבואי ומעורר חלחלה אם חושבים על המוות המתועש שהתרחש באירופה חמש-עשרה שנה לאחר מכן.
פריץ לאנג הושפע מתנועה אוונגרדית בשם "האובייקטיביות החדשה" שהיתה בעלת נטייה מודרניסטית –
פוטוריסטית .תנועה זו העריצה את המכונה וזרם שלם של סרטים אוונגרדים ניסו ליצור קולנוע מופשט של
תמונה וצליל כשיר הלל למכונה ולמודרניזם .אחד הסרטים הבולטים של אותה תנועה הוא "ברלין-סימפוניה של
עיר" של וולטר רוטמן" .מטרופוליס" הוא ניצחון של עיצוב אמנותי .תפאורה אקספרסיוניסטית בשיאה .גורדי
שחקים מיתמרים מעלה ,נאבקים על אוויר בשמים המזוהמים .סמטאות זדוניות וגומחות אפלות מסתירות
פשעים כנגד האנושות.

"מטרופוליס" הוא ייצוג מושלם לכל המסרים של הזרם האקספרסיוניסטי ,יש בו את הגיבור הגרמני הנאור הפוגש
בעולם המנוון מטה .יש בו את הפחד מפני אותו עולם פרימיטיבי המבוסס על אמונה ומסורת ,עד כדי כך שבדמיונו
הוא רואה טקסי הקרבת אדם .בו זמנית ישנו הפחד מהקדמה וממה שתביא ועם זאת מעריץ אותה.
פריץ לאנג ,במאי גרמני ממוצא יהודי היה אחד הבמאים המובילים של אותם שנים ובין סרטיו הרבים ניתן למצוא
את שלושת סרטי האימה של "דוקטור מבוזה" ,המיתולוגיה הגרמנית "הניבלונגים"" ,מטרופוליס" וכמובן סרט
האימים המעולה " – Mרוצח בינינו" (על רוצח סדרתי של ילדות קטנות) .כאשר הנאצים עלו לשלטון הוא הוזמן
על ידי היטלר להמשיך ולביים סרטים עבור הנאצים .לאנג בחר לברוח לארצות הברית ובהוליווד התקבל בזרועות
פתוחות .הקריירה שלו המשיכה להתפתח והוא המשיך לביים סרטים אפלים כאשר הידוע מביניהם הוא "רחוב
הארגמן " .אשתו נשארה בגרמניה ,הצטרפה לנאצים ,קבלה את המשרה והחזיקה בה עד שהוחלפה בידי לני
רייפנשטאל.

61

תאוריות קולנועיות
תאוריית המבט הגברי של לורה מאלווי
תיאוריות קולנועיות של מגדר -המבט הגברי בקולנוע .על פי החוקרת לורה מאלווי.
הטרילוגיה של אלפרד היצ'קוק
בין  1954-1960יצר היצ'קוק (חי בשנים  )1899-1980שלושה סרטים שנחשבים טרילוגיה ,כלומר חטיבה
סיפורית אחת :שלושה סרטים שמתחברים זה לזה מבחינה תימאטית ,נושאית .אלה שלושה סרטים שקשורים
זה לזה ונוצרת להם ,יחד ,משמעות מצטברת .יש בסרטים נושאים דומים (מציצנות ,המבט הגברי) ,מוטיבים
חוזרים ,אלמנטים קרובים .ניתן אפוא לראות את הסרטים כרצף תימטי (נושאי).
סרט חשוב נוסף בתוקפת השנים הזאת" :מזימות בינלאומיות".

הסרטים:
•
•
•
•
•

"הציפורים"The Birds,1963,
"חלון אחורי"Rear Window 1954 ,
"ורטיגו"Vertigo 1958 ,
"פסיכו"Psycho 1960 ,
"מזימות בינלאומיות". North by Northwest1959 ,

התיאוריה של לורה מאלווי:
המבט הגברי בקולנוע ההוליוודי
לורה מאלווי ,עונג חזותי וקולנוע נרטיבי
Laura Mulvey, Visual Pleasure and Narrative Cinema, 1975
מאלווי כתבה מאמר מפתח בחקר הקולנוע .המאמר שכתבה היה כל כך מהפכני ,שהוא הפך את האופן שבו
אנו מתבוננים בקולנוע וחוקרים אותו.
מהי תיאוריה?
תיאוריה היא סדרה של הנחות ,אשר מאפשרות לנו להתבונן באמצעותן במציאות ולהבין אותה טוב יותר.
תיאוריה היא כמו משקפיים :אתה מרכיב אותם ודרכם רואה דברים שלא ראית קודם.
התיאוריה של לורה מאלווי:
לפי מאלווי ,הקולנוע ההוליוודי הקלאסי נועד לענג את המבט הגברי .זהו קולנוע אשר מציג פעולה גברית
לרוב ,ואילו אישה פאסיבית .המצלמה מתענגת על גופה של האישה ,ואילו לגבר היא מאפשרת קטעי
פעולה .
מאלווי מנתחת את חווית הצפייה בקולנוע כחווייה מציצנית ,היוצרת עונג מיני מהתבוננות באדם אחר
כבאובייקט אירוטי .הנחת היסוד ,המנחה את עבודתה של מאלווי היא ,כי הקולנוע ההוליוודי הקלאסי תמיד
ממגדר את הצופה כגבר ,ללא קשר למינו הביולוגי ,ולכן הצופה שבו עוסקת מאלווי הוא גבר המתבונן
באישה .הקולנוע משחק עם פנטזיית המציצנות של הצופה ,תוך שהוא מייצר את האישה כדימוי ,כמושא
להתבוננות ולתצוגה.
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מסקנתה :הלא מודע של החברה הפטריארכלית עיצב את תבנית הקולנוע.

מושג מרכזי :סקופופיליה .חווית הצפייה בקולנוע מבוססת על מבט מציצני ,והמבט הזה מספק עונג מיני משום
שהוא מתמקד בהפיכת מושא המבט לאובייקט אירוטי .

הסרטים של אלפרד ה'יצקוק
התיאוריה של מאלווי תשמש אותנו לבחון את הטרילוגיה של היצ'קוק.

הערה מתחום תולדות הקולנוע:
היצ'קוק הושפע משני זרמים קולנועיים:
•המונטאז' הסובייטי (ראו מונטאז' בסרט "פסיכו)"
•האקספרסיוניזם הגרמני (ראו השחור לבן בסרט "פסיכו").

הסרט הציפורים ,the birdsבמאי אלפרד היצ'קוק1963 ,
ציפורים (באנגלית The Birds) :הוא מותחן אימה משנת  ,1963שבוים בידי אלפרד היצ'קוק ומבוסס באופן
רופף על הסיפור "הציפורים" מאת דפנה דה מוריאה .הסרט מספר על כפר לחוף האוקיינוס בקליפורניה ,בודגה
ביי ,שמותקף לפתע מסיבות בלתי מוסברות על ידי אלפי ציפורים אלימות במשך כמה ימים.

התסריט נכתב על ידי אוון האנטר .היצ'קוק ביקש ממנו לפתח דמויות חדשות ועלילה מורכבת יותר ,אך לשמור
על הכותרת של דה מוריאה ועל הרעיון של התקפות בלתי מוסברות של ציפורים]1[.
מלאני דניאלס ,אישה צעירה מהחברה הגבוהה ,פוגשת במיץ' ברנר ,עורך דין ,בחנות חיות מחמד בסן
פרנסיסקו .ברנר מעוניין לרכוש זוג ציפורי אהבה ליום הולדתה ה 11-של אחותו ,ומעמיד פנים שהוא מטעה את
דניאלס כאשת מכירות ,מה שמכעיס אותה ומוביל אותה לבירור הסיבה להתנהגותו .הוא מזכיר את המפגש
הקודם שהיה לו עמה .הוא מסקרן אותה ,והיא מוצאת את כתובת ביתו בבודגה ביי שבקליפורניה .היא רוכשת
זוג ציפורי אהבה ומגיעה לביתו בהתגנבות ומשאירה על דלת ביתו את זוג הציפורים ומכתב .בעודה עוזבת,
שחף מסתער עליה וגורם לחתך בראשה.

במה לך הימים הקרובים ממשיכות התקפות הציפורים ,ומתפתחות מערכות יחסים בין מלאני עם מיץ' ,עם אמו
לידיה ,עם אחותו הצעירה קאתי ,ועם אנני הייוורת ,המורה של קאתי ,שהייתה בעבר חברתו של מיץ' .אירוע
מוזר נוסף מתרחש כאשר מלאני נשארת ללון בביתה של אנני ,כששחף מסתער על דלת הכניסה ומת .ההתקפה
הבאה מתרחשת במסיבת יום ההולדת של קאתי ,שם הילדים מותקפים על ידי שחפיים .באותו ערב ,דרוריים
ועורבים פולשים לבית ברנר .בהמשך ,לידיה מגלה חבר הרוג בחדר השינה שלו כשחלונות חדרו מנופצים ,עיניו
מנוקרות וציפורים מתות סביבו .לידיה חוזרת הביתה שם היא מנוחמת על ידי מיץ' ומלאני .לידיה מודאגת לגבי
הבטיחות של קאתי בבית הספר ,ומבקשת ממלאני לבדוק אותה .בעוד מלאני מחכה על ספסל מחוץ לבית
הספר ,עורבים מתאספים לאט על מתקני מגרש משחקים מאחוריה .מלאני מבועתת כשהיא מגלה את
הציפורים .היא מזהירה את אנני ,והשתיים מנסות לפנות את הילדים בבטחה .כשהם מתרחקים מבית הספר
הציפורים מתקיפות את הילדים ופוצעות כמה מהם.
מלאני (טיפי הדרן) במהלך מתקפת הציפורים
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בעקבות המתקפה מתפרץ ויכוח במסעדה מקומית על ההתנהגות המוזרה של הציפורים .שיכור מאמין
שהמתקפות הן סימן של קץ העולם ,אבל אם צעירה נוזפת בו ובאחרים על הפחדת ילדיה .גברת באנדי ,חובבת
אורניתולוגיה ,עומדת על כך שלא ייתכן שמיני עופות שונים ישתפו פעולה בלהקה אחת או יתקפו יחד .למרות
טענתה ,ציפורים תוקפות נהג בתחנת דלק כשהוא ממלא בנזין במכוניתו; הוא מאבד את ההכרה והבנזין ממשיך
להישפך החוצה לרחוב .נהג אחר ,המודע לכך שהוא עומד בתוך שלולית גדולה של דלק ,מתעלם מאזהרות
האנשים במסעדה ומצית סיגר ,שומט את הגפרור על הקרקע ,וגורם לפיצוץ תחנת הדלק ולאש .הציפורים
תוקפות אנשים ומלאני נאלצת לתפוס מחסה בתא טלפון .מיץ' מציל אותה והם חוזרים אל המסעדה ,שם
מאשימה אם היסטרית את מלאני שהיא הסיבה להתקפות .מלאני ומיץ' מוצאים לאחר מכן את אנני מתה
מנקירות הציפורים במרפסת ביתה ,ואת קאתי הבוכיה שראתה את מותה של אנני מתוך הבית.

מלאני ומשפחתו של מיץ' מוצאים מקלט בבית ברנר ואוטמים את החלונות בלוחות עץ .הבית מותקף על ידי
הציפורים באכזריות רבה יותר מאשר אי פעם בעבר ,והן כמעט מצליחות לפרוץ פנימה דרך חסימות העץ
שבפתחי החלונות .מיץ' נפגע כאשר כמה ציפורים פורצות דרך החלון ומנקרות את ידיו .בערב ,כשכולם עוד
ישנים ,מלאני שומעת רעשים מהקומה העליונה והולכת לבדוק .היא מגלה כי הציפורים הצליחו להיכנס דרך
הגג .הן תוקפות אותה באלימות עד שמיץ' בא ומציל אותה .הוא ולידיה מטפלים בה ,אך מגלים שיש לה קטטוניה,
והם חייבים להעביר אותה לבית החולים .הציפורים מתקבצות סביב הבית ,אך אינן תוקפות כשמיץ' ,מלאני,
לידיה וקאתי בורחים במכוניתם .הרדיו מדווח על התקפות ציפורים אחרות ביישובים הסמוכים .הסרט מסתיים,
כשהמכונית עושה את דרכה לאט אל עבר הזריחה דרך להקות אינסופיות של ציפורים המכסות את הקרקע עד
האופק.

אין הסבר לאלימות המוזרה של הציפורים ,והסיבה למופע האימה שלהן נותרת מעורפלת.

2003
מחבר :
אלי אשד
הציפורים של היצ'קוק  /קמיל פאגליה  -האישה והציפורים
הציפורים של היצ'קוק  /קמיל פאגליה .הוצאת רסלינג.
מקור :
הוצאת רסלינג
"....הציפורים הקטנות יותר היו מתקיפות עכשיו את החלונות .הוא הכיר את הקול העדין של מקוריהן על פני
לוחות העץ .הניצים ,ציפורי הטרף ,התעלמו מן החלונות ,הם רכזו את התקפתם על הדלת .נאט הקשיב לקול
העץ המתבקע ותהה כמה מיליוני שנות זיכרון היו אצורים במוחות קטנים אלה ,מאחורי המקורים החובטים
והעיניים החודרות שעתה היו מנחות אותם להריסת העולם האנושי בדייקנות ובהתמדה של מכונות" (קטע מתוך
הסיפור "הציפורים" מאת דפנא דה מוריה ,תורגם לעברית במסגרת קובץ הסיפורים "היצ'קוק מגיש  :סיפורים
לשעות הלילה" בידי נ .בן גליל) .
בסדרת ספרי "ליבידו" לקולנוע ,בהוצאת רסלינג ,ראה אור לאחרונה הספר "הציפורים של היצ'קוק" ,פרי עטה
של החוקרת וההוגה הפמיניסטית השנויה מאוד במחלוקת קמיל פאגליה ,העוסק בסרט האימה המפורסם של
אלפרד היצ'קוק " -הציפורים".
כל מי שגדל על סרטי קולנוע בשנות הארבעים והחמישים ,השישים ,ואפילו השבעים והשמונים ,מכיר את המונח
"סרט של אלפרד היצ'קוק" כשם נרדף לסרט מתח .וכאשר נאלצים לבחור מבין עשרות הסרטים המפורסמים
שיצר במאי ,מצטמצמת הבחירה לרוב לשתי דוגמאות בולטות ,מרשימות ומפורסמות במיוחד .שני סרטים
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שאותם יצר הבמאי בזה אחר זה " -פסיכו" ,)1961( ,שעסק ברוצח סידרתי מטורף ,ו"-הציפורים" (,)1963
סרטים שכל אחד מהם השאיר את חותמו על דורות שלמים ויצר ז'אנר שלם של סרטי אימה.

" הציפורים" עוסק בהתקפות הרצחניות ,הבלתי צפויות והמובנות של להקות ציפורים ממיגון מינים על תושבי
ישוב קטן ושליו לחוף הים בקליפורניה ,התקפות המתלוות להופעתה הפתאומית באותה מידה של אישה יפה
(טיפי הדרן) מהעיר הגדולה והמושחתת ,לוס אנג'לס ,ה"-שמה את עינה" על גיבור הסרט האמיץ ,הגברי והחיובי
(רוד טיילור) ורודפת אחריו כמעין סמנתה" מ"-סקס והעיר הגדולה" של ראשית שנות השישים.
הסרט מסתיים כשהציפורים שולטות שליטה מוחלטת בעיירה כולה ,וככל הנראה לאחר הרג המוני של תושביה.
אבל מסיבות לא ברורות הן נותנות ל"-גיבורים" לברוח אל החופש כל עוד רוחם בם .יחד עם זאת ,דו"חות נוספים
מגיעים ,המדווחים על התקפות נוספות גם בשאר העולם.

סרט זה היה אולי ראשון מסוגו בז'אנר "נקמת הטבע בבני האדם" שמאז הפך בולט מאוד בקולנוע האמריקני.
במרכזו עמד ישוב שליו המותקף לפתע בידי "כוחות הטבע" ,לרוב בעלי חיים (עכבישים ,עכברושים ,נמלים,
ובפרודיות אפילו ארנבות ועגבניות!) ,בזעם לא אנושי ורצחני ,הגדלים למימדים עצומים כתוצאה מהתערבות
האדם בסדרי הבריאה ,התערבות שאפשר רק להתחרט עליה כאשר יצורים אלה מתחילים לתקוף את יוצריהם
ומאיימים להכחידם ,כראוי להם.
בסרטים אלה מודגשת היטב שבריריות שליטתו של האדם בטבע ,שבריריות שהחלו לשים עליה דגש בסרט
"הציפורים" ושכיום אנו מרגישים אותה היטב על בשרינו ,עם התחממות כדור הארץ הנראית כהתגשמות נבואות
הזעם באותם סרטים.
המסר בסרטים האלה היה ברור  -למין האנושי היה את הזמן שלו ,בדומה לדינוזאורים ,אבל הוא הרס הכל
וכעת משהו אחר עומד להשתלט על בעולם.
הסרט לא הסביר מה היה מקור ההתקפות ,זאת בניגוד לסיפור עליו התבסס ,מאת סופרת המתח והרומנים
ההיסטוריים הידועה דפנה דה מוריה( ,שפורסם לראשונה ב 1952-ותורגם לעברית לראשונה בקובץ סיפורי
אימה בעריכת היצ'קוק" ,סיפורים לשעות הלילה") ,שהיה מצמרר ומזעזע הרבה יותר מן הסרט ,ולאמיתו של
דבר לא נותר ממנו זכר בעלילת הסרט ,למעט הרעיון שבמרכזו .סיפורה של דה -מוריה תיאר התקפה מאורגנת
של הציפורים כנגד המין האנושי ,התקפה המעמידה בסימן שאלה את המשך קיום התרבות האנושית .מן הסיפור
ברור היה כי הן עומדות להכחיד את המין האנושי כולו ,כנקמה על האופן בו טיפל זה בעולם.

התסריטאי של היצ'קוק ,סופר מתח ידוע בפני עצמו ,איבן הנטר ,שינה לחלוטין את סיפור העלילה והפך אותו
רומנטי יותר ומבעית פחות.
יש הרואים בסרט זה את סרטו הגדול האחרון של היצ'קוק ויש הרואים בו את סרטו הגדול ביותר (ואודות כך
ניצח ויכוח גדול בינם ובין תומכי "פסיכו") .כך או כך הוא הפך ליצירה קלאסית.

ב 1992-נעשה לסרט זה מעין סרט המשך טלוויזיוני – "הציפורים  ,"2בו הופיעה טיפי הדרן בתפקיד קטן .סרט
זה רק הציג את הסיפור מחדש ולא הוסיף לו דבר ,ונחשב לסרט גרוע ביותר.

בספרה מנתחת קאמיל פגאליה את הסרט תמונה אחר תמונה ,ומתארת בפרוטרוט את תהליך יצירתו .היא
מספרת בספר שהעניין של היצ'קוק בסיפור התעורר לאחר ששמע על מקרה אמיתי שאירע בדרום קליפורניה,
כאשר אלפי שחפים התרסקו על החוף ובעיר ,גרמו נזק עצום לרכוש ואף פצעו את התושבים.
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אך מה בדיוק הייתה כוונתו של היצ'קוק ביצירת הסרט? עד כה מקובל היה לראות בסרט זה מעין "משל" על
נקמת הטבע בבני האדם הסוררים (וכך הוא ללא ספק סיפור האימה המקורי של דה מוריה).

אבל פאגליה ,מבקרת ותיאורטיקנית פמיניסטית ידועה מאוד המבטאת סוג יוצא דופן ולחלוטין לא שגרתי של
פמיניזם ,השואב השראה מהמיניות ומעוצמתה של האישה (נוסח זינה הנסיכה הלוחמת מסדרת הטלוויזיה,
הזמרת מדונה ,וסמנתה מ"סקס והעיר הגדולה") מציעה בספרה ,בו היא מנתחת את הסרט ,את הפקתו ואת
תכניו בפרטי פרטים  -פרשנות שונה בתכלית.

לדעתה הסרט "הציפורים" עוסק כל כולו בפחדם של הזכרים מכוחה של האישה היפה הבוטחת בעצמה ,סוג
של פמיניסטית מוקדמת שאיננה מהססת לחזר אחרי הגיבור הגברי בניגוד לכל מוסכמה ,ומן הכוח הנשי בכלל,
המסומל בסרט בידי הציפורים.

בסרט מאשימה אחת מן הדמויות את הגיבורה היפה בהתקפות ,ודומה שהמבקרת קאמיל פאנליה מסכימה עם
טענות אלה בכך שהיא רואה בהתקפות אתגר "נשי" רב עוצמה על שליטת הגבר הפטריארכלי בחברה .מעניין
אם פאגליה מודעת לכך כי תפיסה זו ,הרואה באישה את מקור התקפות "הטבע" והציפורים (אמא אדמה?) על
הסמכות הפטריארכלית של הגבר ,מתאימה מאוד לטענות האיסלאם הקיצוני כיום כנגד הפמיניזם.

פאנליה מספרת בפרטי פרטים אודות הסרט ,כיצד היצ'קוק עצמו חשק בכוכבת היפה שלו הדרן ,כבסיס וכחיזוק
לתזה שלה אודות היות הסרט משל לפחד הגבר (המוצדק ,לדעתו של כותב מאמר זה) מן הפמיניזם .אולם
הקורא בספר מקבל את הרושם כי ניתוחה של פאגליה את הסרט תואם יותר מידי את תחומי העניין של
הפמיניזם כיום ,ובראש ובראשונה את הפמיניזם הקיצוני מבית מדרשה של פאגליה ,השונה מאוד מן הפמיניזם
המקובל ,ולאו דווקא את תחומי העניין של היצ'קוק בראשית שנות השישים .סביר להניח שבעוד מספר שנים,
כאשר המשבר האקולוגי בכדור הארץ ילך ויסלים ,תישכח פרשנותה הפמיניסטית של פאגליה ,המתאימה כל
כך לנושאי השיח האקדמי והפמיניסטי הקיצוני של סוף המאה העשרים ,ותתבצע חזרה לפרשנות "האקולוגית"
של הסרט כמשל אודות נקמת הטבע באדם.

הסרט "פסיכו"
Psycho
במאי :אלפרד היצ'קוק1960 ,

מריון קריין (ג'אנט לי) מחליטה לגנוב  40אלף דולר כדי לאפשר לעצמה חיים מהוגנים ומכובדים עם אהוב-ליבה.
היא בורחת עם הכסף במכוניתה ,ושוטר עוקב אחריה .היא מגיעה למלון דרכים של משפחת בייטס (באנגלית,
בייטס = פיתיון  baits) ,שוכרת חדר מידי נורמן בייטס (אנתוני פרקינס) ,המפחלץ ציפורים להנאתו ,שמספר לה
שאימו חולה והוא שומר עליה .מריון ,לאחר ארוחת ערב שהוא מגיש לה ,עושה חישובים לגבי הכסף שברצונה
להחזיר ,ואז נכנסת למקלחת ,שם היא נרצחת באכזריות (בדיוק במחצית הסרט) ,על ידי דמות שנראית כמו
אימו של נורמן בייטס .אחותה (ורה מיילס) ,המאהב ,והבלש ארבוגסט ,יוצאים כולם לחפש אותה ,וחושדים
בנורמן בייטס שהוא מסתיר את גופתה.

בא מצע הסרט נרצחת הגיבורה ,מריון ,במקלחת .סצנת הרצח במקלחת ערוכה בעריכת מונטאז' .אין זו עריכה
אנליטית ,אלא זו עריכה סינתטית.
הסבר עריכת המונטאז':
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1.ריבוי שוטים .הסצנה של הרצח במקלחת מורכבת מ 75 -שוטים במשך  45שניות .העין של הצופה אינה
מורגלת בכמות כזו של שוטים( .הצופה רגיל לשוטים שנמשכים כ 5-15 -שניות ,כלומר  4-10שוטים בדקה ,ולא
שבעים בדקה .כאן ,בסצנת הרצח ,יש עומס של שוטים בזמן קצר .ריבוי השוטים אינו מתאים לעריכה הקלאסית,
האמריקאית ,שהיא עריכה אנליטית .ריבוי השוטים יוצר פאזל ,נוצרת תמונה מפורקת ,חתוכה ,לא שלמה,
שמחייבת את הצופה "לעבוד" ,להרכיב אותם יחדיו כדי ליצור את התמונה השלמה מתוך פיסותיה .לפיכך,
החיבור הוא סינתיזה (=הרכבה) ,והסצנה ערוכה בעריכה סינתטית (לא אנליטית).
2.ג'אמפ קאט .ישנם חיתוכים בלתי מוצדקים מבחינת העלילה ומבחינת הדרמה .את הסצנה ניתן היה לצלם ב-
 2-3שוטים ,אבל במקום זאת ישנם עשרות שוטים ,וביניהם עשרות קאטים .הקאטים הללו הם חסרי הצדקה
(הם אינם משרתים את הדרמה ,ולא את קידום העלילה) ,והם נתפסים על ידי הצופה כג'אמפ קאט (קפיצה
בעריכה).
3.זוויות צילום .זוויות צילום מרובות משולבות בסצנה – גבוהה ,נמוכה וישרה .ריבוי זוויות הצילום מדגיש שזו
אינה עריכה קלאסית ,אנליטית ,אלא עריכה של מונטאז'.
 4.דמות לא במרכז .ישנם שוטים שבהם דמותה של מריון אינה במרכז אלא בצד .זה דורש מהצופה להשלים
את התמונה .שוב ,אין זה צילום קלאסי ,ששם את הדרמה במרכז ומוסר לצופה את המידע החשוב ,אלא זה
צילום הבנוי על סינתיזה ,על חיבור :המידע הוא בצד ,לפעמים ,והצופה צריך להשלימו באמצעות הרכבה שהוא
מבצע בראשו ,כלומר באמצעות יצירת מונטאז'.
5.היעדר מגע של הסכין בבשר .החלק הזה של התמונה חסר .רואים סכין ורואים את הבשר החשוף של מריון,
אך אין רואים אותם יחד .הסאונד הדייגטי משמיע קולות של דקירה ,והמוזיקה הלא דייגטית (כלי מיתר ,מוזיקה
שחיבר ברנרד הרמן) משמיעה צלילים שמתקשרים אל הצרחות של מריון ,ויוצרים בשומע תחושה של צרימה
ושל חיתוך .אבל החיתוך עצמו של הבשר ,תמונת המגע של הסכין בבשר – אלה אינם מופיעים בתמונה ,ולכן
צריך הצופה להשלים אותם.

הסצינה של הרצח במקלחת היא הפתעה לצופה בכמה רבדים:

ברמה העלילתית
א.הצופה מזדהה עם מריון .הוא מלווה אותה במשך כארבעים דקות והיא הגיבורה של הסרט .העובדה שהיא
נרצחת בדיוק במחצית הסרט מעמידה את הציפה במבוכה .הוא צריך למצוא כעת דמות חדשה להזדהות עימה.
ב.מריון מחליטה להחזיר את הכסף .היא מחשבת כמה כסף ביזבזה מתוך  40אלף דולר שגנבה .היא מתחרטת
על המעשה שלה ובכך גורמת להזדהות נוספת אצל הצופה .בנוסף ,היא נכנסת למקלחת ,כלומר ,לבצע אקט
של היטהרות .לכן הצופה מופתע מהעובדה שהיא נרצחת.
ג.רצח של אישה על בד הקולנוע בשנת  1960הוא נדיר ולא צפוי .הצופה המורגל בסרט הקולנוע ההוליוודי
הקלאסי אינו מצפה שדבר כזה יקרה לגיבורה.
ד.קישור בין מין לבין אלימות .היצ'קוק הוא הראשון שמחבר בין שני הנושאים הללו בקולנוע – מין ואלימות .הוא
עושה זאת בתקופה שבהוליווד שולטת צנזורה – "קוד ההפקה"" ,קוד הייז" (שנים  1934עד  .)1968היצ'קוק
מחבר בין מין לאלימות בסצנת הרצח :דמותו של הרוצח מונעת על ידי שני הכוחות הללו ,מין ואלימות .הרוצח
חש תשוקה מינית אל מריון ,אבל הצד של אימו בנפשו המפוצלת דורש ממנו לרצוח את האישה הזו ,כדי שמגע
מיני עימה לא יתפרש כבגידה באם .
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ברמה הצורנית
א.הצופה אינו רואה את הרצח .הסצנה ערוכה בעריכת מונטאז' ,כלומר הצופה מקבל רק פיסות מן השלם .אין
רואים מגע של הסכין בבשר .הצופה למעשה צריך לעשות פעולה אקטיבית של הרכבה ,חיבור ,סינתזה .עליו
להשלים את תמונת הרצח של מריון בראשו ,כלומר ,לרצוח אותה בעצמו .הרצח אינו מתרחש במלואו על המסך,
אולם הצופה קולט פיסות ממנו לאורך כל הסיקוונס .לכן ,מה שהצופה עושה הוא השלמה של הפיסות האחרות.
כתוצאה מכך ,הצופה בעצם מבצע פעולה של הרכבת פיסות של תמונת רצח ,משמע הוא שותף ביצירה של
רצח .הדבר הזה מזעזע אותו.
ב.המוזיקה מייצרת תהליך של גסיסה .היא מבטאת היטב את ההתרחשות הוויזואלית .ברנרד הרמן כתב מוזיקה
לכלי מיתר אשר משקפת תהליך איטי צורם וכואב של גסיסה אנושית ,עד המוות .המוזיקה גם היא דועכת
ולבסוף מתה עם מריון.
ג.העיגול .המוטיב הגראפי החוזר של העיגול הוא בעל משמעות סמלית .הצופה רואה את העיגול שוב ושוב.
(העיגול מסמל אולי את גלגל העין ,שהיא הפתח לנשמה .וכאן – הנשמה היא בגוף מת) .העריכה מחזירה שוב
ושוב את העיגול אל הפריים .הצופה נדרש כאן לפרשנות סמלית ,והיא אינה מובהקת .העריכה אינה מניחה לו.
ישנו מעבר בדיזולב מחור האמבטיה ,שניקז אליו את המים ואת הדם ,אל העין של מריון ,שנותרה פתוחה אבל
חסרת-חיים .נדמה ,שהפרשנות הסבירה היא ,שהעיגול הוא סמל ואגינלי .העיגול מסמל את המיניות של האישה,
ולכן נוצר חיבור חזק בין מין לבין אלימות (ראה בהמשך).

מוטיבים מרכזיים בסרט "פסיכו":
1.העיגול
העיגול מופיע פעמים רבות בסיקוונס הרצח במקלחת:
•עיגול כחור ההצצה של נורמן בייטס.
•עיגול האסלה.
•עיגול בצורת הדוש של המקלחת.
•עיגול של הפה הפעור של הנרצחת.
•עיגול של חור האמבטיה.
•עיגול של העין של הגווייה.
עיגול הוא סימן ואגינלי ,כלומר מבחינת הצורה שלו הוא מסמל את האישה (זאת בניגוד לסימנים פאליים ,כמו
צינור ,אקדח ,וכדומה ,שמסמלים את הגבר) .כאן ,כמוטיב חוזר ,העיגול מקשר איפוא בין הנשיות (המיניות של
מריון) ,לבין האלימות הברוטאלית ,שמתעוררת בנורמן .מריון קריין מעוררת בנורמן (נורמן שיש בו-עצמו שני
צדדים) שתי תגובות הפוכות :מצד אחד ,תשוקה ומשיכה והתעוררות מינית ,מצד שני אלימות בצורתה
הברוטאלית ביותר .העיגול מאחד איפוא בין שני הרבדים :העיגול הוא סימן למיניות שלה ,והעיגול הוא המקום
אליו נשטף הדם שלה .כלומר ,יש כ אן קישור בין מין לבין אלימות .לכן ישנו גם החיבור בין העיגול של חור
האמבטיה אל עיגול העין שלה – להראות שהמוות שלה קשור למיניות שלה ,קישור שנעשה בדיזולב ,ואז
המצלמה הולכת אל העיתון ,שהכסף מגולגל בתוכו ויוצר צורה של עצם פאלי ,ולידו זקור עמוד של מנורת שולחן
– שני אמצעים פאליים שמבהירים שהמוות קשור למיניות ולא לכסף .יש לשים לב שנורמן רוצח אותה באמצעות
סכין – אמצעי פאלי ,אשר משמש אותו כדי לחדור שוב ושוב לתוך גופה .כלומר ,הוא מבצע את האקט האלים
שלו באמצעי אשר מבטא תחליף למיניות.
2.הסכין
אם העיגול מסמל צורה ואגינלית ,הרי שהסכין החודרני הוא סממן פאלי.
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3.מציצנות
נורמן בייטס מציץ למריון קריין בעת שהיא מתקלחת .נושא המציצנות טופל על ידי היצ'קוק בסרט "חלון אחורי",
 . 1954כאן ב"פסיכו" יש רמז למציצנות באמצעות דמותו של נורמן בייטס .המציצנות היא פעולה המערבת את
שני הגורמים המרכזיים של הסרט :מין ואלימות .היא מעוררת את נורמן באופן מיני ,והיא גם פעולה אלימה
בעצמה משום שהיא נעשית כלפי האחר בניגוד לרצונו .ואכן ,נורמן חש התעוררות מינית בעקבות ההצצה שלו
לעבר מריון .הוא מממש את הצד המיני באמצעות חדירה פאלית לגופה של מריון ,אלא שהוא עושה את זה
באמצעות מכשיר פאלי ,הסכין.
4.רפלקסיביות
הצופה דומה לנורמן בייטס דומה בכך שגם הצופה מציץ לתוך חייה של מריון .הצופה גם דומה לנורמן בכך
שהצופה מבצע את פעולת הרצח ,באמצעות המונטאז' .כשמריון תולשת את וילון האמבטיה ,היא קורעת את
מסך הקולנוע .היא בעצם אומרת לצופה :אתה חצית את הקווים ,וביצעת את הרצח הזה בעצמך.
כלומר ,הסצנה במקלחת היא רפלקסיבית ,היא מהרהרת על אומנות הקולנוע .היא מבקשת מן הצופה לחשוב
על הצד האלים שמתקיים אצלו בעצם הצפייה בסרטים ,כי עובדה שהוא שותף לפעילות האלימה של הדמויות
(המונטאז' שהוא מרכיב בראשו) ,ושהוא נהנה מזה (העונג המיני ).
5.סינתיזה  /סוגסטיביות
עריכת המונטאז' דורשת מן הצופה לבצע סינתזה ,הרכבה .הוא צריך לחבר את החלקים השונים של התמונה.
הבעיה היא ,שהצופה אינו מקבל את כל חלקי התמונה ,הוא אינו מקבל בשום רגע על המסך תמונה שלמה של
הרצח ,אלא רק פיסות מן התמונה הזו( ,שקיימת בשלמותה בסאונד) .התוצאה היא ,שהצופה נאלץ לבצע
סינתיזה ,חיבור ,הרכבה :הוא מחבר את החלקים בראשו ,ומרכיב באמצעותם את התמונה השלמה .כיוון שהוא
אינו מקבל את כל חלקי התמונה ,אלא רק פיסות מתוכה (למשל ,אין לו את מגע הסכין בבשר) ,הוא נאלץ
להמציא ,או לדמיין ,את החלקים החסרים .בפעולה זו הוא יוצר את תמונת הרצח בעצמו .משמע ,היצ'קוק מחייב
את הצופה ליצור רצח ,הוא הופך אותו ,דרך המונטאז' ,לשותף פעיל .כלומר עריכת המונטאז' יוצרת סוגסטיה
– הצופה אינו רואה רצח אבל הוא מרכיב אותו כי הסרט משפיע עליו לעשות כן.
6.מראה
מראה היא אמצעי להציג פיצול ,הססנות ,התלבטות ,חוסר שלמות .המראה היא מוטיב חוזר בסרט "פסיכו",
היא נראית פעמים רבות .היא מרמזת על התימה המרכזית של הסרט :פיצול אישיות .גם הכותרות ,עם הקווים
המתחברים ,מרמזות על כך.

הערה:
סצינת המקלחת ערוכה תוך הקפדה על כללי הצנזורה .קוד הצנזורה פעל בהוליווד בין השנים 1934-1968
והיצ'קוק נאלץ לשמור על הכללים :לא להראות עירום ,לא להראות רצח מפורש ,וכנאה שאפילו התמונה של
האסלה לא עברה בקלות את הצנזורה.

הסרט "חלון אחורי"
Rear Window
במאי :אלפרד היצ'קוק1954 ,
שחקן ראשי :ג'יימס סטיוארט
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מונחים מרכזיים:
•רפלקסיביות
•מציצנות ,ווייריזם
•סקופופיליה/וואיריזם(מציצנות)
•ספקטקל (חיזיון)
•אובייקטיפיזציה (החפצה)

סקופופיליה/וואיריזם(מציצנות)
המציצנות היא מרכיב בסיסי בחוויית הקולנוע .הצופה יושב באולם חשוך ,בתנוחה נוחה ,הוא אנונימי (רוב
האנשים באולם אינם מכירים אותו ,והוא אינו מכיר אותם) ,ועוסק בפעולה אחת בלבד :התבוננות .ההתבוננות
הזו היא בעלת מרכיב מציצני .שני מרכיבים יש לה לפעולת ההתבוננות ,שהופכים אותה למציצנית:
•למעשה ,הוא מתבונן בחיים של אנשים אחרים ,אשר הם עצמם לכאורה אינם מודעים לפעולת ההצצה שלו,
והם חיים את חייהם בלי קשר להתבוננותו.
•בנוסף ,הם אינם יכולים להחזיר לו מבט .רק הוא בעל יכולת להביט.
פעולת ההצצה שלו היא בטוחה .בעולם שמחוץ לקולנוע ,במציאות ,הצצה לחיים של אחרים היא פעולה אסורה,
שתבוא עליה סנקציה של המשטרה ושל החוק .לעומת זאת ,בקולנוע ,האדם קונה ב 35-שקלים את הזכות
להציץ לחיים של אחרים בלי שתהיה על כך כל סנקציה .מכאן ,שקולנוע מגשים פנטזיה של האדם .האדם מבקש
להציץ אל החיים של אנשים בלי שייענש על כך ,פנטזיה שלא ניתן להגשימה במציאות ,ובית-הקולנוע מאפשר
לו הגשמה של הפנטזיה הזו .לפיכך ,מציצנות עומדת בבסיסה של החוויה הקולנועית .זוהי הגשמה של משאלה
אסורה של הצופה.
סקופופילה .פעולת ההצצה בקולנוע נועדה לענג את הצופה .הצופה נכנס לקולנוע בציפייה לכך שתהיה לו
חוויה מענגת .המראות שיתגלו לפניו ,כך הוא מצפה ,יהיו מרתקים ,מעניינים ,מותחים ,מבדרים .הצופה
נכנס לקולנוע כדי להתענג ,והעונג מגיע מפעולת התבוננות .זוהי סקופופיליה – עונג מן המבט ,עונג מן
ההתבוננות .העונג הזה ,סקופופילה ,הוא עונג מיני :המבט המציצני ,החודרני ,הפולשני ,מספק לצופה
חוויה שהיא מינית בעיקרה.
שני הצדדים של המציצנות :אימפוטנציה ,מצד אחד ,אלימות ,מצד שני:
מציצנות ואימפוטנציה" .נהפכנו לאומה של מציצנים" אומרת תלמה לג'פריז בסרט "חלון אחורי" .היא מעירה לו
על הפעולה היחידה שהוא עושה בביתו ,בעת שרגלו נתונה בגבס :הוא מציץ .הפעולה הזו נתפסת כפעולה
בעלת מאפיינים שנחשבים נשיים :ההתבוננות היא פאסיבית (ולא אקטיבית; הצופה אינו עושה דבר ,אלא הוא
רק מתבונן באחרים שפועלים ,אקטיביים) .לכן ההתבוננות היא גם אימפוטנטית ,היא מתקשרת בתודעתנו
לחוסר כוח-גברא .ואכן ,רגלו של ג'פריז נתונה בגבס ,רמז לכך שהוא אימפוטנט ,וגם כשמגיעה לביתו האישה
היפה ביותר בהוליווד ,גרייס קלי ,הוא בעיקר מבקש לסלקה.
מציצנות ואלימות .לצד היותה של המציצנות פעולה פאסיבית ,אימפוטנטית ,היא גם פעולה אלימה .הצופה חודר
אל חייו הפרטיים של אדם אחר ,פולש אל מרחב פרטי ואישי ,ומתבונן שם להנאתו במתרחש ,מבלי שהאדם
שהוא צופה בו מודע לדבר או מסכים לדבר .לכן ,מציצנות היא גם פעולה שכרוכה באלימות בוטה .ב"חלון אחורי"
האלימות של ג'פריז מופנית בסוף הסרט נגדו ,כאשר תורוולד בא לביתו ומבקש לגמול לו בפעולה אלימה.
אובייקטיפיזציה .מציצנות היא פעולה שכרוכה גם באובייקטיפיזציה :החפצה ,הפיכת מושא המבט לחפץ .האדם
המתבונן הופך את האדם שהוא מתבונן בו לחפץ ,משום שאותו אדם ,שבו מתבוננים ,מתפקד בתור מושא למבט
(כמו אגרטל יפה ,כמו תמונה במוזיאון) .ניתן לתאר אנלוגיה (הקבלה ,שוויון ערך) בין האדם שמתבוננים בו לבין
חפץ ,לדוגמה אגרטל בחנות :האגרטל מונח שם להנאתנו ,אנו יכולים להתבונן בו כאוות נפשנו ,המבט שלנו
חוקר אותו ובוחן אותו בלי הרף ,האגרטל אינו יכול להשיב מבט ,וכך הפעולה הכוחנית של ההתבוננות היא
פעולה חד -צדדית ולא הדדית :הפעולה הזו מענגת את המתבונן ,שחש בביטחון שהאגרטל נמצא שם אך ורק
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על מנת להעניק חוויה מענגת של התבוננות .כך ,גם המציצן ,שמתבונן באדם אחר להנאתו ,הופך אותו בעצם
לחפץ ,לאובייקט.

ההקבלה בין ג'פריז לבין הצופה:
• ג'פריז מצטייר כאימפוטנט .רגלו נתונה בגבס .הוא אינו מתרגש מהאישה היפה ביותר בהוליווד ,גרייס קלי .גם
הצופה הוא אימפוטנט בקולנוע ,אין לו שום יכולת.
•ג'פריז מוצא תחליף לאימפוטנטיות שלו – המציצנות .הוא לוקח לידיו עדשה ענקית של מצלמה ,שאורכה,
גודלה ,צורתה כצינור ארוך ,והעובדה שהוא מניח אותה בין רגליו – כל אלה מרמזים שהיא תחליף לפאלוס .גם
הצופה מחליף את העונג המיני בעונג מציצני.
• ג'פריז מוגבל לכסא אחד ,ממנו הוא מתבונן (כסא הגלגלים שהוא רתוק אליו) .גם הצופה יושב בבית הקולנוע
במקום אחד ,מרותק לכסאו ,מוגבל ,פאסיבי ,אינו יכול לזוז.
•ג'פריז רואה את ההתרחשות בדירות בבניין ממול בלונג שוט .ברגע שהוא הופך מעורב יותר הוא לוקח משקפת
וגם עדשה ,ואז מקבל קלוז אפ .גם הצופה מקבל בכל סצנה תחילה לונג שוט ואחר כך קלוז אפ על הדמויות.
• ג'פריז מתבונן מתוך חלון ,שהוא ריבוע ,ונראה כמו פריים בקולנוע .גם הצופה מתבונן בפריים ,ומבטו מוגבל
למה שמופיע על המסך ,כלומר לדימויים שהם  on screen ,און סקרין.
• ג'פריז מפתח רגשות כלפי מושאי ההתבוננות שלו .הוא דואג לאישה אשר נרצחה ,הוא דואג לאישה הבודדה.
גם הצופה מפתח רגשות כלפי הדמויות אשר הוא רואה על המסך .ג'פריז והצופה דומים בכך שהם מפתחים
רגשות כלפי הדמויות בהן הם צופים ,עד כדי תחושה של מעורבות רגשית בחיים של הדמויות.
• ג'פריז מבצע מונטאז' .ראשית ,הוא אינו רואה את השלם ,אלא רק חלקים של השלם .הוא רואה שני חלונות
של דירת תורוולד ואישתו ,אך אינו רואה את החלל שבין החלונות הללו .הוא גם אינו שומע את הנאמר שם.
משמע ,הוא צריך להשלים את תמונת ההתרחשות שם בעצמו .שנית ,ג'פריז רואה רק פרטים מסויימים ,חלקיים,
ממה שמתרחש שם .הוא רואה את הבעל ,תורוולד ,ואת אשתו במיטה ,ואחר כך רואה סכין ,ואחר כך תיבה.
את התמונה של הרצח ואת המהלך העלילתי שלו ג'פריז צריך להרכיב בעצמו ,משום שאין הוא רואה אותו (בכך
הסרט מזכיר את המונטאז' של סצינת המקלחת בסרט "פסיכו").
• ג'פריז רואה שישה "סרטים" שונים ,בשישה חלונות (פריימים) ,שהוא מתבונן בהם :א .זוג שהתחתן ,והאישה
כל הזמן קוראת לבעל פנימה .ב .אישה שרוקדת שג'פריז מכנה "מיס גוף " miss torso .ג .אישה בודדה שג'פריז
מכנה "גברת לב בודד " miss lonely heart .ד .תורוולד ואישתו ,שנעלמת מן הפריים ,וג'פריז צריך לפענח
התעלומה .ה .נגן הפסנתר הבודד (רואים את היצ'קוק בדירתו לרגע קצר) .ו .זוג שישן במרפסת ,וכלבו נרצח.

רפלקסיביות נוספת ב"חלון אחורי"
הסרט גם מכיל מסר רפלקסיבי על כוחה הגואל של האומנות" .מיס לונלי הארט" ,כפי שמכנה אותה ג'פריז,
עומדת להתאבד ,בשל בדידותה ,בשל מצוקתה .אבל אז היא שומעת נגינת פסנתר ,שגואלת אותה מכאבה,
ואף מחברת אותה אל הגבר השכן .זהו רמז על האפשרות של האומנות להרים את האדם מעל מצוקותיו.

הסרט "ורטיגו"
Vertigo
במאי :אלפרד היצ'קוק1958 ,
שחקן ראשי :ג'יימס סטיוארט
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כבר בשם שלו ,הסרט "ורטיגו" מעיד על חוסר בהתמצאות ,על היעדר כיוון .ורטיגו משמעותו התחושה של בלבול
בכיוונים .ואכן ,הסרט מדבר על גיבור ,אשר עיניו בונות את הזהות הגברית שלו ,אבל בכל פעם העיניים הללו
מציגות לו מחזה שמערער אותו .בפתיחת ה סרט הגיבור ,סקוטי ,רואה את חברו למשטרה ,אשר מושיט לו יד
להצילו ,נופל אל מותו .באמצע הסרט הוא רואה בעיניו (כך נדמה לו) את האישה שהוא עקב אחריה קופצת
ממגדל גבוה אל מותה .בקיצור ,הוא מצד אחד מתבונן כל הזמן (הרבה טכניקה של שוט  /ריברס שוט) ,והוא
גם במקצועו בלש פרטי ,מקצוע שבשפה האנגלית מדגיש את העיניים  private eye ,אבל מצד שני המבט הזה
כל הזמן מערער אותו ,מבלבל אותו ומאיים עליו.
הסרט נפתח בתאונת עבודה :שני שוטרים במרדף על גגות העיר ,אחד מהם נאחז במרזב ,השני מושיט לו יד
לעזרה ואז נופל אל מותו .המוות הזה ,ומראה הנפילה של חברו מגובה רב ,הוא שרודף את הגיבור ,ג'ון "סקוטי"
פרגוסון (ג'יימס סטיוארט ,אותו שחקן שמגלם את ג'פריז ,המציצן בסרט "חלון אחורי").
סקוטי ,כעת בלש בדימוס (לשעבר) ,מתבקש על ידי מכר בשם גאווין אלסטר לעקוב אחר אשתו ,מדלן .סקוטי
עוקב אחריה ,ומגלה שמדלן רדופה על ידי רוח-עבר ,אישה בשם קרלוטה ואלדס :היא קונה פרחים ומניחה אותם
על קברה ,היא יושבת שעות במוזיאון להתבונן בציור שלה ,היא שוכרת חדר במלון שנבנה על חורבות הבית בו
חיה .בגיל  26התאבדה קרלוטה ,וגם מדלן (שסקוטי עוקב אחריה) מנסה להתאבד בגיל זה ,בקפיצה למימי
מפרץ סן פרנסיסקו ,ליד גשר הזהב .סקוטי מציל אותה ,קושר עימה קשר ואט אט מתאהב בה .אלא שאז הם
נוסעים לכנסייה ספרדית( ,שאודותיה היה לה חלום חוזר ,חלום מוזר ,וג'פריז לקח אותה לשם במכונית כדי
לנסות להיפטר מהחלום המטריד) .מדלן עולה אל הקומה העליונה ,ואז קופצת אל מותה ,מנצלת את הפחד של
סקוטי לטפס במעלה המדרגות ,מאז התאונה שחווה .סקוטי מעיד במשפט ,שלא הצליח להציל את מדלן
מהתאבדותה .הוא שוקע במרה שחורה.
לאחר זמן החלמה ,סקוטי פוגש את ג'ודי ,אישה שניחנה בדמיון רב למדלן .הוא מנסה לעצב את ג'ודי בדמותה
של מדלן ,האישה שאהב ,שמתה :תסרוקת ,לבוש ,וכו' .אך לצופה מתברר ,שג'ודי היא-היא בעצם האישה
שסקוטי התאהב בה .אלסטר השתמש בה ,בג'ודי ,כדי לביים את מותה של אשתו ,שממנה רצה להיפטר .גאווין
אלסטר רצח את אשתו ,וביים את מותה כהתאבדות בכנסייה.
במהלך התרגיל (בו עשו גאווין אלסטר וג'ודי יד אחת) ,התאהבה ג'ודי בסקוטי .אך סקוטי אינו מתאהב בה ,אלא
הוא עסוק כעת באובדן ,באובייקט האבוד ,באישה המתה ,מדלן ,שאותה בעצם מעולם לא פגש (כי הוא הרי
עקב אחרי ג'ודי ,ששיחקה כאילו היא מדלן) .ג'ודי מנסה לעורר בו אהבה כלפיה ,במקום האהבה שחש אל
האישה שאהב ,שנדמה לו שהיא שמתה.
סקוטי מפתח אובססיה אל האובייקט האבוד ,אל האישה שאותה ברא במבטו.

הסרט "ורטיגו" עוסק במבט הגברי .המבט הגברי הוא בעל שני מאפיינים:
א.מבט חושק .המבט הגברי הוא מבט שמבקש לעצב את האישה כמושא להתבוננות ,כפנטזיה .ככזו ,הוא
בהכרח הופך אותה למושא נחשק ובלתי מושג .מבט גברי זה מופיע בסרט "מולין רוז'" ,למשל ,שם כל הגברים
מתבוננים בסאטין (ניקול קידמן) וחושקים בה .היא הופכת למושא תשוקה ,לפנטזיה .גם סקוטי ב"ורטיגו"
מתבונן בלי הרף באישה ,במדלן ,ולבסוף מפתח תשוקה כלפיה .המבט הגברי הוא מבט שמכונן פנטזיה ,מייצר
פנטזיה .האישה נתפסת במבטו של הגבר כמושא תשוקה נערץ.
ב.מבט אלים .המבט הגברי הוא כוחני והוא מבקש לשלוט באישה .זהו מבט מחפיץ ,שמבקש להפוך את האישה
לאובייקט .הגבר הוא הסובייקט ,הוא בעל המשמעות ,הוא בעל הכוח ,והוא מבקש להפוך את האישה לאובייקט.
זו פעולה אלימה ,של מחיקה ,והיא פעולה נלווית למבט הגברי.

סקוטי מייצר את מדלן כפנטזיה ,כמושא תשוקה .הוא מחפיץ אותה .לאחר שהיא מתה ,הוא שוקע במרה שחורה.
פרויד – שתי דרכים להתמודד עם אובדן:
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א.אבל .מצב בריא של פרידה מאדם אהוב .ההתאבלות מאפשרת לאדם תהליך בריא של פרידה מאדם אהוב
שמת .המתאבל לומד להיפרד ,באמצעות מנגנונים של אבל (הלוויה ,ישיבת שבעה ,וכדומה) .המתאבל יודע
להפריד בין עבר להווה ,והוא מצליח לקיים חיים תקינים בהווה למרות מה שקרה בעבר.
ב.מלנכוליה .מצב חולני ,של קושי להיפרד מן האדם האהוב שמת .האדם ששוקע במלנכוליה (מרה שחורה ,עצב
עמוק) אינו מתליח להיפרד מן האדם האהוב .התוצאה היא ,שהאדם שמת הופך למושא תשוקה .האדם ששוקע
במלנכוליה אינו מצליח להפריד בין עבר לבין הווה .העבר מתפרץ לתוך ההווה ומשתלט עליו .האדם שמת הופך
למושא תשוקה ,וזהו כמובן מושא תשוקה בלתי ממומש ,ולכן הוא גם מעורר באדם המלנכולי זעם כלפי-עצמו.

סקוטי ,ב"ורטיגו" ,שוקע במלנכוליה .הוא אינו מסוגל להיפרד מאהובתו .לכן הוא הופך אותה למושא תשוקה.
הוא רואה אותה כל הזמן בדמיונו ,בצורה אובססיבית .לכן הוא גם מנסה לעצב את האישה שפגש כמדלן .זהו
מצב חולני .מצב זה הוא הקצנה של המבט הגברי .המבט הגברי מבקש לברוא דמות ,ומבקש גם לשלוט בה.
זהו מצבו של סקוטי.
יש לשים לב להכפלות ,אשר נוגעות לגילום הדמויות (המשחק) :קים נובאק (השחקנית) משחקת את ג'ודי ,אשר
משחקת את מדלן ,אשר משחקת את קרלוטה.

הגל החדש הצרפתי

הגל החדש הצרפתי 400 -המלקות ותאוריית האוטר
תאוריית "האוטר"( -המחבר)
הגל החדש ,תיאורית המחבר ,גודאר וטריפו

באמצע שנות ה  50חולל כתב העת הצרפתי "מחברות הקולנוע" מהפכה בביקורת הקולנוע ,עם תפיסת
"פוליטיקת היוצר" .את המדיניות המוצהרת של המחברים הביע המבקר הלוחמני הצעיר ,פרנסואה טריפו.
תיאוריית המחבר הפכה לנקודת המוצא של ויכוח ביקורתי ,שהתפשט בסופו של דבר לאנגליה ולאמריקה .עד
מהרה הפכה התיאוריה לקריאת קרב מלכדת ,במיוחד בקרב המבקרים הצעירים ,שנתנו את הטון בכתבי עד
חדשניים כגון "סרט" באנגליה "תרבות הסרט" בארה"ב וכמובן המהדורות באנגלית של כתב העת הצרפתי
"מחברות הקולנוע" .אף-על-פי שמבקרים אחדים ביטלו את התיאוריה כפשטנית ,היא שלטה במהלך שנות ה
.60

תנועת הגל החדש החלה כמחווה נחושה של בוז כלפי הממסד הקולנועי של התקופה .מדובר היה בקבוצת
אוהבי קולנוע צעירים ,שבילו שעות בסינמטק בפריז בצפייה בסרטים אמריקאים ותיקים שהגיעו באיחור לאירופה
בגלל מלחמת העולם השנייה .אם מסתכלים על מחלול היצירה של חלק ניכר מהבמאים אין ביניהם הרבה
במשותף .סרטיהם היו דלי תקציב ועסקו בנושאים מגוונים .רובם היו אנשי תיאוריה ומבקרי קולנוע שהחלו ליצור.
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תיאוריית המחבר שטריפו ,גודאר ועמיתיהם טענו היא כי הסרטים הגדולים ביותר הושפעו בעיקר מחזונות
האישי של הבמאי .אפשר להבחין אם הקולנוען מטביע את חותמו באמצעות בחינת תפוקתו הכוללת,
המוצאת ביטוי באחידות הנושא והסגנון .תרומתו של התסריטאי חשובה פחות מזו של הבמאי ,מכיוון
שהנושא הוא ניטרלי מבחינה אומנותית .אפשר לטפל בו באופן מבריק או באופן נדוש .יש לבחון סרטים
לפי האיך ולא לפי המה .סרט טוב אינו תלוי בנושא כשהוא לעצמו ,אלא באופן הטיפול בו.
בבסיס תיאוריית האוטר עומדת ההנחה כי טביעת ידו של בימאי הסרט ,היא זהה לטביעת יד של צייר או
סופר ביצירות אומנות וכי ניתן להבחין במוטיבים זהים החוזרים על עצמם בסרטים של בימאים שלהם
מכלול יצירות ממושך.
היתה זו תאוריית האוטר שקבעה בפעם הראשונה כי ניתן להבחין ב"מגע יד" אישי ויחודי של במאי אשר היא
זהה מסרט לסרט ויש לה מאפיינים וסגנון יחודיים משלה החוזרים על עצמם בכל העשייה הקולנועית של הבמאי,
שהוא "האוטר" .עד להופעתה של תאוריה זו ,עבודתם של בימאים לא הוערכה באופן יוצא דופן ,ואיש לא חשב
שיש לה ערך אומנותי של ממש מעבר לעשיית הסרט.
על הטיפול אחראי הבמאי ,בתנאי שהוא במאי חזק ,או מחבר.
התיאוריה הסתמכה בעיקר על המסורות הקולנועיות בארצות הברית והתפתחה מתוך הז'אנר האמריקאי.
אנדרה באזן ,עורך כתב העת ,האמין כי גאונותו של הקולנוע האמריקני טמונה במגוון הצורות ה"מוכנות"
שברשותו  :מערבונים ,מותחנים ,סרטים מוזיקליים ,סרטי פעולה ,קומדיות וכו' .מהווים בסיס פעולה לחופש
יצירתי .מסורת הז'אנר מעשירה ולא מגבילה .חברי תיאוריית המחבר טענו ,כי הסרטים הטובים ביותר מושפעים
באופן ישיר מאישיותו של האמן.
אנשי הגל החדש שיבחו את הבמאים שפעלו במסגרת שיטת האולפנים שהרסה את היומרות האומנותיות של
קולנוענים פחותי ערך רבים .והעריצו במיוחד את הדרך שבה הצליחו במאים מחוננים לעקוף את התערבות
האולפנים ,ואפילו את התסריטים המגוחכים ,באמצעות מומחיותם הטכנית .הנושאים שבהם עסקו המותחנים
של היצקוק או המערבונים של פורד אינם שונים משל אחרים שעבדו באותם הז'אנרים .ועם זאת הצליחו שניהם
ליצור סרטים גדולים ,בדיוק מכיוון שהתוכן האמיתי הובע באמצעות כל האפשרויות הטכניות שעמדו לרשות
הבמאי.

פרנסואה טריפו ()1932-1984

פרנסואה טריפו נולד ב  6בספטמבר  1932בפריס ,צרפת .טריפו התחיל ללכת לסרטים בגיל  .7הוא אהב גם
לקרוא אבל לא הצטיין בלימודים ונטש אותם בגיל  .14הוא החל לעבוד בגיל צעיר .בגיל  15גילה את הסינמטק
ומועדון הסרטים שנוהל על ידי מבקר הקולנוע אנדרה באזן שהפך לאביו הרוחני ועזר לו לצאת מחיי עבריינות
הרחוב ואף תמך בו כשנשלח לכלא כשהשתמט מהצבא.

ב 1953טריפו פרסם את המאמר הראשון שלו ב"מחברות הקולנוע".

ב  1956עבד כעוזר במאי בסרט של רוברטו רוסוליני.

ב  1957התחתן עם מדליין מורגנשטיין שהיתה ביתו של מפיץ סרטים נודע ואף הקים חברת הפקות.
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ב  1958סולק מפסטיבל קאן בעקבות ביקורת חריפה על הפסטיבל ומארגניו שנה לאחר מכן חזר לקאן כבמאי
וגם זכה עם סרטו הראשון " 400המלקות" בפרס הבמאי .זה היה הראשון בסדרת סרטים לכאורה אוטוביוגרפים
בכיכובו של זאן פייר לאוד המגלם את האלטר אגו של טריפו אנטוני דנואל .עוד בין הסרטים בסדרת דנואל
נכללים "נשיקות גנובות" ,אהבה במנוסה"" ,אהבה בשנות העשרים".

" 400המלקות" היה מעומד לאוסקר לסרט הזר הטוב ביותר ולתסריט הטוב ביותר .הדבר גרם להתעניינות
בינלאומית גוברת בעשייתו של טריפו.

טריפו חובב סרטי מתח אמריקאים סוג ב' ערך מחוות רבות לסוג קולנוע הוליוודי זניח זה .סרטו השני היה "לירות
בנגן הפסנתר"  .1960טריפו העריך מאד את הז'אנר ההוליוודי שלא זכה להערכה הראויה באמריקה והעניק
את הכבוד הראוי לו .טריפו העריץ את היצקוק וניסה ללכת בדרכו כאשר ביים סרטי מתח .בין סרטי המתח
שביים היו "האלמנה לבשה שחורים"" ,המטרו האחרון"" ,החדר הירוק".

ב  1961ביים את אחד מסרטיו הידועים ביותר "ז'יל וז'ים" .הסרט מציג משולש אהבה נטול גבולות .יצא למסכים
בראשית שנות השישים הסוערות והפך לאחד מסמלי התקופה .ז'אן מורו הפכה בין לילה לסמל מין נחשק" .ז'יל
וז'ים" מייצג סרטי אהבה רבים שטריפו ביים בכשרון רב כמו "סיפורה של אדל"" ,כשגבר אוהב אשה"" ,שתי
אנגליות".
תחילת שנות השמונים פרנסואה טריפו פתח גל חדש של סרטים על מעורבות הצרפתים ברדיפת היהודיים על
ידי הנאצים ומשתפי הפעולה" .המטרו האחרון" של טריפו ,הראשון מבין "גל סרטי השואה" הצרפתיים והייצוגי
שבהם ,מגולל את סיפורו של תיאטרון פריסאי בתחילת שנות הארבעים .מנהלו של התיאטרון והבימאי הראשי
בו הוא פליט גרמני-יהודי ,המסתתר בעזרת אשתו במרתף התיאטרון וממנו ממשיך למעשה לנהל את חיי
הבימה .אשתו הצרפתייה מאד (קתרין דנב) ,היא השחקנית הראשית בלהקה ומאז "היעלמו" ,גם המנהלת
החדשה .היא מתאהבת בשחקן צעיר ונועז (ז'ראר דפרדייה) שמצטרף למחתרת .בעלה הנחבא במרתף מפענח
את דינמיקת היחסים החדשה ,ובתחכומו הגדול מצליח לשמור על אשתו למרות הפלירט שמתפתח.

טריפו עבד עם הצלם הנודע נסטור אלמנדרוס על תשעה סרטים "ילד פרא"" ,תרגיל בנישואין"" ,שתי אנגליות",
"סיפורה של אדל"" ,הגבר שאהב נשים"" ,החדר הירוק"" ,אהבה במנוסה"" ,המטרו האחרון" "ולפתע ביום
ראשון".

בין היתר סטיבן שפילברג מעריץ גדול של טריפו הזמין אותו להשתתף בסרטו "מפגשים מהסוג השלישי" כמדען
הצרפתי .ב  1984נפטר מסרטן והשאיר אחריו שורה ארוכה של סרטים מלאים באהבה לעולם הקולנוע.

 400המלקות
סצנות חשובות מתוך סרטי הגל החדש הצרפתי:

 400המלקות .טריפו.
.1

הילד אנטואן גונב בקבוק חלב .מטאפורה לצורך של הילד באהבת אם.

.2

אנטואן גונב מכונת כתיבה .מטאפורה לצורך שלו להתבטא ,ושאבא שלו יקשיב
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המשפחה של אנטואן הולכת בערב לסרט "פריז שייכת לנו" (במאי ז'ק ריווט ,שנעשה בשנת 1959
.3
באותה השנה של הסרט  400המלקות) .זו אינטרטקסטואליות.
.4

הילד אנטואן קורא ספר של בלזאק ,סופר צרפתי .זו אינטרטקסטואליות.

הילדים הולכים ללונה פארק ושם מסתובבים בתוך גלגל ענק אשר מבטל את כוח המשיכה .התנועה
.5
שלו מזכירה את הקינטוסקופ ,מכשיר ההקרנה הראשון של סרטים ,הומצא על ידי אדיסון בשנת .1893

עד כלות הנשימה .גודאר.
הגיבור ,מישל (ז'ן פול בלמונדו) ,מסתכל על האמפרי בוגארט בכרזת קולנוע וכל הזמן מנסה לחקות
.1
אותו .עושה תנועת אגודל על שפתיו .זו הערצה לכוכבי הקולנוע האמריקאי וכן אינטרטקסטואליות.
פתיחת הסרט מלאה בג'אמפ קאט ,קפיצות בעריכה ובעלילה .זו סתירה של הקודים של הקולנוע
.2
ההוליוודי הקלאסי.
הסצנה בה מישל נמצא בחדרה של פטרישה ,משוחח איתה ומנסה לפתות אותה שתשכב איתו ,נמשכת
.3
כחצי שעה .אין הרבה דרמה בסצנה זו ,הדיאלוג אינו רציף ,העלילה אינה מתקדמת .זו שבירה של ההנחיה
ההוליוודית לקולנוע דרמטי ,יעיל ,אנליטי.

מדדים חדשים לראיה קולנועית אשר נבחנו בעקבות הגל החדש בצרפת:

ניתן לומר כי בעיקרו ,הקולנוע של הגל החדש הצרפתי יצא כנגד הקולנוע אשר נעשה עד אותה תקופה.
קבוצה זו של במאים ,אבחנה מאפיינים קולנועיים שלא היו מקובלים עד אז ,וטענה כי אלא הם האלמנטים
העושים סרט לאיכותי ,לחדש( .בדומה מאוד למה שניסו לעשות בחוקי "דוגמה").
לכן במאים כמו היצ'קוק ,הוקס ,ריי ,וסטרג'ס ,שעד אותה תקופה הותקפו בביקורות ,הפכו בעיני קבוצת "הגל
החדש" לבמאי איכות ,משום שמדדם היה שונה כעת .הם בחנו את שליטתם המלאה במדיום ,הטבעת חותמם
על עיצוב סרטיהם והחידושים הקולנועיים שבהם .האינטרטקסטואליות ,הרפלקסיביות ,האופי
האקזיסנסטציאליסי של סרטים ,נחשבו לאלמנטים חדשים שנקבעו כמדדי איכות .הם האמינו גם בפרובוקטיביות
מעודנת ,שכן אין לדמות אותה לפרובוקטיביות הקולנועית של היום .זוהי פרובוקטיביות בהתאם לתקופה ,שבה
הקולנוע מאוד הדחיק את הבעיות החברתיות שבציבור ,ונתן במה ליצירות אשר יש להן גישה קלישאתית יותר
בנוגע לחברה ,יצירות אשר מראות צדדים יפים בחברה האירופאית .בתקופה זו ,סרטו של טריפו " 400המלקות"
עשה רעש גדול ,משום שהראה חברה צרפתית אכזרית ונוקשה ,בניגוד למה שהציגו הסרטים עד לתקופה זו.

 .1הרפלקסיביות כאמת-מידה לאיכותו של סרט:
סרטים רפלקסיביים במודע ,נוצרו בעבר בידי בסטר קיטון וצ'ארלי צ'אפלין בהוליווד מאז  ,1920אך רק בתקופת
הגל החדש הרפלקסיביות הפכה למדד לאיכותו של סרט .אסכולה זו פיתחה שיטת ביקורת לסדר היסטורי
ולגיבוש קאנון קולנועי מוסכם .הרפלקסיביות נתפסה אצלם כתנאי הכרחי להכללתו של סרט בקאנון הקולנועי.
ניתן לראות בעבודתם אמירה על הז'אנרים הישנים וגיבוש מוסכמות קריאה חדשות של טקסט קולנועי.

 .2חוש היסטורי ומסורת כאמת מידה לאיכותו של סרט:
ט.ס אליוט כתב על החשיבות שבין מסורת לבין משוררים .הוא טען כי החוש ההיסטורי ,שמביאה עמה המסורת
שבאדם ,דוחף אותו לכתוב לא רק מתוך הרגשה ,שדורו שלו נמזג בבשרו ובדמו ,אלא גם מתוך הרגשה ,שכל
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ספרות אירופה ,חיה בנפשו ובעת ובעונה אחת מתקינות בה סדר מעלות משותף .דבר זה ,הוא זה שמעניק
למשורר הכרה חריפה ביותר בדבר מקומו בזמן כבן-דורו( .כהן ,1982 ,עמ' )64
הדברים הללו של אליוט יכולים לנסח מחדש את המוטו של הגל החדש הצרפתי כאשר המונח "ספרות" מוחלף
ב"קולנוע" ו"המשורר" מוחלף ב"במאי קולנוע".
או במילים אחרות ,הזיקה הרגשית של הבמאי למסורת ולהיסטוריה ,היוותה מדד נוסף לקביעה של סרט כסרט
"גל חדש" איכותי .מה שמביא למאפיין הבא ,המתייחס לאינטרטקסטואליות קולנועית.

 .3אינטרטקסטואליות כאמת מידה לאיכותו של סרט:
"המשוררים משתוקקים להשפיע ולא להיות מושפעים" .דבריו של הרולד בלום מנסחים באופן תמציתי את המניע
הפס יכולוגי העומד מאחורי כל יוצר .מניע זה ,הוא שמביע למושגים קולנועיים כמו "הומאז'"
ו"אינטקטקסטואליות" .המושג אינטרטקסטואליות מתייחס לתופעות שמקיימות בהן הפעלה סימולטנית
ואסוציאטיבית של מטען רגשי ,החבוי בטקסט ,או באלמנטים ויזואליים ,אך באופן עקיף יותר ממה שמוכר לנו
בהומאז' (הדומה יותר להעתקה עם תירוץ יפה) .לדוגמא :המשפט" :השומר אחי אנוכי" שייאמר על ידי אדם
הנשאל למקום הימצאו של אחיו ,יפעיל את המטען האסוציאטיבי של סיפור קין והבל .במקרה זה ,טקסט פשוט
וחסר משמעות מפעיל טקסט עתיר משמעויות המעניק לטקסט הקצר משמעות חדשה.
הזיקה להיסטוריה ומסורת מתקשרת אל האינטרטקסטואליות בקולנוע והאינטרטקסטואליות הקולנועית
(אינטרטקסטואליות בקולנוע :התייחסות קולנועית לסרט קולנוע .אינטרטקסטואליות קולנועית :התייחסות
קולנועית לאלמנט תרבותי אחר ,שאינו קשור בקולנוע ).אשר היוותה את אחד ממאפייניו הבולטים של הגל
החדש .או במילותיו של ענר פרמינגר" :האינטרטקסטואליות משמשת לתנועה זו לא רק כלי מובהק לאמירה על
ההיסטוריה של הקולנוע אלא גם התמודדות עם עתידו".
האינטרטקסטים המופיעים בסרטי הגל החדש מקורם במאגר תרבותי רחב העומד לרשותם :ספרות ,פילוסופיה,
אמנות פלסטית ,מוזיקה ,תיאטרון ,מיתוסים ,היסטוריה ,פוליטיקה – ובמיוחד ,קולנוע .האינטרקטקסטים
הקולנועיים מהווים כלי מרכזי לחידוד האמירה על הקולנוע.

יוצרי הגל החדש ראו קולנוע איכותי כקולנוע חדש בעל התעסקויות חברתיות .המאפיינים שנכתבו כאן מתייחסים
בעיקר לתוכן הסרטים החברתיים ,והעומק שבהם .אך חשוב לציין כי שליטה במדיום ,הטבעת החותם של היוצר
בסרטיו ,וחידושיים קולנועיים במובן הטכני (אופני צילום חדשניים כמו סצינת הריצה של אנטואן ב 400המלקות,
או סצינת פגישתו עם אמו ,שבה מצולמות רק עיניה ,אלמנטים של עריכה ,בימוי ,עיצוב אמנותי) נחשבו למדדים
חשובים לא פחות.
המבט של קולנוענים אלו היה מבט מעמיק שהתייחס לרבדים רגשיים ,טכניים ,תוכניים ואסתטיים אשר יוצרים
יחד עידן חדש של קולנוע אחר.

מסוכם מתוך הספר" :פרנסואה טריפו ,האיש שאהב סרטים" מאת ענר פרמינגר.

קולנוע פוסט מודרניסטי
הקדמה
הרקע להופעת הזרם הפוסט מודרני בכלל :תוצר של תקשורת ההמונים ,עידן השעתוק ,וחברת הצריכה .החברה
פוסט -תעשייתית ,מבוססת יותר על צריכת מידע ושירות ופחות על תפוקה וייצור .העולם הופך ל"כפר גלובלי"
והדבר מוביל לטשטוש הבדלים המרחביים והזמניים .ודאיות פוליטיות ואידיאולוגיות (סוציאליזם ,למשל) פשטו
את הרגל ,ואין ביכולתם להסביר את המציאות המורכבת .משבר ואיבוד האמונה בדרכים המבוססות לייצוג
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המציאות מובילה את האדם הפוסט מודרני להביט לעבר ללא הבטחה או נחמה ,ולהביט לעבר העתיד בחוסר
בטחון ופסימיזם .מה שנותר להיות פחות ופחות מאמינים ויותר יודעים ספקנים וציניים .לדוגמא נרטיב העל
המודרני ,שדיבר על התפתחות האדם ,הן במובן החומרי והן במובן הרוחני ,איבד את יכולתו ,כאשר ההתקדמות
נראית יותר הרסנית ומובילה לאחור.
המאפיינים המרכזיים בזרם הפוסט-מודרני:
א .ערבוב בין תרבות גבוהה לתרבות נמוכה  -התרבות הנמוכה נועדה להמונים ,למעמד הנמוך הזקוק
לסיפוקים מוחשיים ומיידים ומעצם הגדרתה היא מיידית יותר ,פופולרית ומפורשת יותר -קרנבלית .הגבוהה-
נועדה לאניני הטעם .הפוסט-מודרניזם מערבב בין השניים .זהו זרם בעל פלורליזם סגנוני שמכוון בו זמנית
לאינטלקטואלים ולעם( .סצינת ההמבורגר ב"ספרות זולה)"
ב .ציטוטים  -הקולנוע הפוסט -מודרני מצטט קולנוע .הציטוטים הקולנועיים הופכים למעין משחק של חידות בין
הבמאי לבין קהל הצופים .במקביל לצפייה הרגילה של הסרט הצופה עושה מאמץ לזהות את מקור הציטוט.
הציטטות הקולנועיות יכולות להיות גם שיחזור של סצינות מפורסמות מתוך סרטים אחרים או פארודיה על סגנון
פופולרי אחר (כמו תשדירי פרסומות ב"נשים על סף התמוטטות עצבים" של אלמדובר או סיטקומים ב"רוצחים
מלידה" של אוליבר סטון ).
ג .ערבוב ז'אנרים – (פאסטיש=ערבוביה) .הפוסט-מודרניזם אוהב להציב זה לצד זה ,חומרים מנוגדים לחלוטין.
הוא לא מקפיד על ז'אנר אחד והוא אינו נאמן לחוקי הז'אנר .בסרטים הפוסט-מודרניים קשה לעיתים לציין את
הזמן שבו מתרחשת העלילה כיוון שהבגדים ,הרהיטים והמכוניות שייכים לתקופות שונות .אין הקפדה וקדושה
של "מה הולך עם מה" .להפך :ככל שזה יותר צבעוני ומצועצע יותר זה יותר טוב .
ד .עלילה לא לינארית  -בזרם הפוסט-מודרני העלילה לא מחויבת ללינאריות של התחלה-קונפליקט-אמצע-
פתירת הקונפליקט-סוף .המבנה העלילתי נובע מהמאורעות ביצירה זו .הוא יכול להציב את הסוף בהתחלה ואת
ההתחלה בסוף .המאורעות יכו לים להתרחש בקווים מקבילים ואין פוקוס בקו אחד .העלילה היא ערבוב של
נקודות מבט ושל קווים עלילתיים הנפגשים ונפרדים לסירוגין .הסוף הצפוי בכל סרט רגיל יכול להיות במקרה זה
פתוח .הסוף יכול להיות רק לגבי אחת מהעלילות מבלי להוות סוף או לחתום את שאר העלילות .
ה .שימוש באמצעים טכניים :הפוסט-מודרניזם מאפשר למצלמה להתעכב על מוזרויות הדור .מוזרויות שהפכו
למיתוסים בדורנו :הוידיאו ,המזכירה האלקטרונית ,הרוק והאלימות .הוא מאפשר למצלמה לנהוג בכל דרך שהיא
רוצה ורואה לנכון -אין מותר ואסור -הכול אפשרי .הרקע והתפאורות לסרט מהווים חשיבות רבה ,הם יהיו
עכשוויים ,צבעוניים ויושמו במרכז הסרט .המכשור המודרני הוא אחד מהגיבורים הראשיים בסרטים :מזכירות
אלקטרוניות ,פלאפונים ,מיקסרים וכד' .העריכה תהיה מתוחכמת .לא עוד המשכיות בעריכה .מעתה אמור:
ג'אמפ קאטס  (JUMP CUTS) ,קפיצות בזמן ובעלילה .העריכה נועדה להכות את תודעתו של הצופה .גם הפסקול
אינו כפי שהיה .הפסקול הוא אחד מהגיבורים בסרטים הפוסט-מודרניים .הפסקול נשען על עולם הקליפים
ומצטרף לעריכה המסיבית-קליפית שנוצרת בקולנוע זה.

ההבדלים בין קולנוע מודרני לפוסט מודרני:
1.טקסט מודרני שומר על פער בין תרבות גבוהה ונמוכה ,טקסט פוסט מודרני מטשטש גבולות אלה ,בעיקר
מאמץ את תוצרי הטלוויזיה.
2.מתייחס ליחסים בין המציאות וייצוגיה השונים ,טקסט פוסט מודרני מתמקד בסגנון ,מתעלם או מעלה בספק
את עצם הקיום של מציאות חיצונית מחוץ לייצוג.
3.מקיים הפרדה ברורה בין הטקסט הבדיוני והמציאות .טקסט פוסט מודרני מטשטש את ההבדלים בין מציאות
המדיה והמציאות החברתית ,עד חוסר יכולת הפרדה בין השניים.
4.הטקסט המודרני שואף למקוריות ולחידוש ,הטקסט הפוסט מודרני מותר על היותו מקור ,והוא מעתיק מצטט
מטקסטים קודמים לו (בין אם מהתרבות הגבוהה ובין אם מהנמוכה).
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קולנוע הוליוודי קלאסי:
מבנה לינארי (קווי) :סגנון ששלט בקולנוע במערב מאז  ,1910הסגנון מתאר דפוס מסויים של ארגון אלמנטים
קולנועיים שתפקידם הכולל הוא לספר סיפור בדרך מסויימת .הסיפור קשור בשרשרת מתמשכת של סיבה
ותוצאה ומונע על ידי הרצונות או הצרכים של הדמויות ולרוב נפתר על ידי הגשמת רצונותיהם .כל האלמנטים
הקולנועיים בסרט ההוליוודי משרתים את הנרטיב וכפופים לו ופועלים על מנת לאפשר לצופה להקשיב לסיפור
המסופר ולא לאופן שבו הוא מסופר .החוק השולט הוא" :המסדרון הישר" מחויב לתפיסה האריסטוטלית של
התחלה המהווה אקספוזיציה ,אמצע ,המהווה את גוף העלילה ,סוף המהווה פתרון .היחסים המרחביים צריכים
להישאר ברורים משוט לשוט כדי שלא יהיה כל מקום לספק בלב הצופה לגבי יחסו לפעולה .רצף הזמן בסיפור
מטופל באמצעות עריכה כך שיהיה אפשר לסלק אירועים תפלים מבחינת הנארטיב .תנועת המצלמה אינה ניכרת
ולא פעם היא מונעת על ידי הדמות .הרקע בצילום תקריב יהיה בלתי ממוקד בכדי למנוע מהצופה להתרחק
מהחלק הנרטיבי שבסיפור .הסרט ההוליוודי מעודד תגובה פאסיבית .כל מה שהצופים צריכים לראות ולשמוע
נפרש לפניהם בצורה נקיה מבעיות ולא דרושה להםפ כל עבודה פיענוח .הסרט עונה על כל השאלות אותן הוא
מעלה ומבודד את החוויה של הצפיה בסרט מהעולם האמיתי.

מהו פוסטמודרניזים?
מקור וויקיפידיה

הגדרה מילולית
פוסטמודרניזם הוא מונח מקובל בקרב חוקרים והוגים רבים לציון מערך רעיונות או הגות המתאפיינת בתגובה,
ואף דחייה ,לתקופה המודרנית ולערכיה ,ולמודרניזם .הרעיון הפוסטמודרני כולל בתוכו הנחה או אמירה על
תקופה היסטורית חדשה ,הבאה לאחר המודרניות (נקרא לעיתים "פוסטמודרניות"" ,התקופה הפוסטמודרנית"
או "העידן הפוסטמודרני"); תפיסה תאורטית חדשה ,או שיח חברתי חדש של העולם החברתי (נקרא לעיתים
"שיח פוסטמודרני"); ומוצרי תרבות ומוצרי צריכה חדשים (נקרא לעיתים "פוסטמודרניזם") .אולם
הפוסטמודרניזם אינו יריעה אחת .יש שוני רב בין ההוגים הפוסטמודרניים .כמו כן ,הרעיון הפוסטמודרני אינו
מייצג תאוריה שלמה ומהודקת ,כי אם מכלול רעיונות ,הקשורים למסגרת שיח כללית מאוד בתחומי דעת שונים
במדעי החברה ובמדעי הרוח.
הרעיונות הפוסטמודרניים ספגו התנגדויות רבות באקדמיה ובשיח הציבורי .אף על פי כן ולמרות הביקורת
המתמשכת ,זוכה הרעיון הפוסטמודרני מאז שנות ה 80-של המאה ה 20-להכרה הולכת וגוברת.

העידן הפוסטמודרני
מבחינה כלכלית-פוליטית ,מאופיין העידן הפוסטמודרני בכמה נקודות ציון עיקריות:
במלחמת העולם השנייה נעשו בשם אידאולוגיות שונות מעשי טבח ולחימה בהיקף חסר תקדים ,ובכללם השואה
והטלת פצצת הגרעין על הירושימה ועל נגסאקי .מלחמה זו הותירה את העולם המערבי פסימי יותר בדבר
האמונה באדם ,ברציונליות ,במדע ובעקרון הקידמה.
סיום המלחמה הקרה בין ברית המועצות לארצות הברית ,והפיכת ארצות הברית למעצמת-על יחידה.
התגבשות האיחוד האירופי כמעצמה משותפת ,ויצירת שוק אירופי משותף ותודעה אירופית משותפת ,על חשבון
הלאומיות ועקרון מדינת-הלאום.
סיום העידן האימפריאליסטי ,וייסוד מדינות חדשות רבות ברחבי העולם .נוצר עולם מדיני חדש ,המחולק למאות
יחידות מדיניות ותרבותיות אוטונומיות ,המבקשות פלורליזם והכרה.
התפתחות מואצת של תהליך הגלובליזציה :היווצרותה של רשת כלכלית עולמית הולכת ומצטופפת ,הנמשלת
על ידי תאגידי-ענק בינלאומיים.
עלייה הולכת וגוברת בקצב ההתפתחות הטכנולוגית (תופעה שזכתה לכינוי "הלם העתיד") ,ובפרט ,התפתחויות
טכנולוגיות בתחום הצריכה הביתית ,התחבורה והתקשורת.
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עלייה ניכרת ברמת החיים של תושבי העולם המערבי ,וברמת הצריכה שלהם.
התפתחות תחומי העיסוק ועולם הפנאי של האדם הפרטי המערבי; חדירת אלמנטים תרבותיים לא-מערביים
לתחומים אלה.
תהליכי הפרטה מואצים בכל רחבי העולם (התופעה זכתה לכינוי "בום ההפרטה") .תהליכים אלה החלו בסוף
שנות ה 80-של המאה ה.20-

השיח הפוסטמודרני
עיקר הביקורת של התאוריה הפוסטמודרנית מול החשיבה המודרנית היא על מערך הנחות כמעט אקסיומטיות
של המודרנה ,כפי שמקובל לתפוס אותה .הפוסטמודרנה מבקשת לערער על הנחות היסוד המודרניסטיות בדבר
הבסיס האוניברסלי ,הרציונלי והא-היסטורי של החברה האנושית .החשיבה הפוסטמודרנית נוטה לתפיסה
רלטיוויסטית ,אי-רציונלית וניהיליסטית של המציאות האנושית .היא מעלה על נס את עקרון ריבוי הקולות ודוחה
מטא-נראטיבים.

ביקורת הקידמה
השיח הפוסטמודרני מבקר את רעיון הקידמה המערבית ודוחה את המוסכמה המודרנית לפיה האנושות בהכרח
מתקדמת בכל המובנים (הטכנולוגיים כמו גם המוסריים) .לאחר אירועי המאה ה 20-ובראשם השואה ומלחמות
העולם ,שבוצעו בשם "רציונליות" ו"מדעיות" ,טוענים הפוסטמודרניים כי יש להתייחס למושגים אלה בחשדנות.
החשיבה הפוסטמודרנית מבקרת בצורה רדיקלית את פרויקט עידן הנאורות ואת המטאפיזיקה ,שכוללת באופן
ספציפי טק סטים מכוננים של פילוסופים כאפלטון ,רוסו והוסרל ,אך גם טקסטים מסוג אחר ,כולל ספרות.
הדקונסטרוקציה המזוהה עם החשיבה הפוסט-מודרנית ,מבקשת לחשוף את מבני הכח הקיימים בתוך הידע
ומזהה במסורת הפילוסופיה המערבית "מטאפיזיקה של נוכחות" (הידועה גם כ"לוגוצנטריות") ,שמאמינה כי
השפה -מחשבה (ה"לוגוס") היא בעלת זכות יתר ,אידיאלית ,וישות נוכחת ,שממנה נובעים כל שיח ומשמעות.
בפועל ,רוב ההוגים המרכזיים הנמנים עם הזרם הפוסט מודרני ,ביקרו אמנם את הנאורות והמודרנה ,אך הודו
כי לא ניתן לעשות זאת אלא מתוך ועל גבי ההבנות שיצרה המודרנה .בדרך זו ,טוען למשל מישל פוקו ,הפוסט-
מודרניזם הוא הפניית הביקורת שכוננה את המודרניזם כלפי המודרניות עצמה[ .]2בכך ,נבדלת הביקורת
הפוסט -מודרנית מביקורת מוקדמת יותר של המודרניזם דוגמת זו הרומנטית (למשל בעבודתו המוקדמת של
ניטשה) המבקשת לחזור לאידיליה פרה-מודרנית.

קולנוע מודרני והאזרח קיין
הרקע להיווצרות המודרניזם באומנות

המודרניזם מהווה תגובה לתהליכים מרכזיים במאה העשרים כמו התפתחות הטכנולוגיה (התעשייה ,התעופה,
עיתונות ההמונים ,הקולנוע) והתפתחותה של חברת השפע הקפיטליסטית.
ניתן להפריד בין התגובה התוכנית (הנושאים בהם עוסקת היצירה) לזו הסגנונית.
ברמה התוכנית ,הביקורת על העידן הקפיטליסטי נשענת על כתביהם של מספר הוגי דעות ,מתוכם נציין שניים:

 .1קרל מרקס:
מרקס מצביע על תחושת הניכור שהביא עמו הקפיטליזם.
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העובד אינו שולט בעבודתו והוא מייצר סחורה שאינה שלו .במקום שהעבודה תהיה חוויה חיובית מרכזית בחיי
האדם ומקור לגאווה וסיפוק היא הופכת לפעולה חיצונית וזרה לו .אין בה ביטוי לכישורים קונקרטיים והיא לא
באה לספק צרכים ספציפיים .כעת היא אבסטרקטית וממוסחרת .סחורה נוספת בתוך שוק הסחורות של העולם
הקפיטליסטי.
בקולנוע :צ'פלין מציג באופן מבריק ניכור תעשייתי זה ב"זמנים מודרניים".1936 ,

הניכור אינו רק בין האדם לעצמו אלא גם בין האדם לאנשים הסובבים אותו.
הקפיטליזם מעודד התנתקות של הפרט מיחסים רגשיים מהותיים עם פרטים אחרים בכך שהוא דוחף אותו
לפעול על פי האינטרסים האישיים שלו ,בעיקר הכלכליים .דוגמה מובהקת לכך ,היא נכונותו של האדם המודרני
לקבל הצעות עבודה הדורשות העתקה של מקום המגורים וניתוק מן המעגליים החברתיים שאליהם הוא
משתייך.

 .2מקס ובר:
ובר טוען ,שהשבר הגדול של העידן הקפיטליסטי הוא אובדן היכולת של האדם לתת לחייו משמעות.
הוא מצביע על הפרדוקס שעומד בבסיס העידן הנוכחי :הקפיטליזם תובע מבני האדם להיות רציונליים
וממושמעים ,אך אינו נותן לדרישה זו כל צידוק רציונלי...
הוא מכניס אותנו למשטר עשייה קפדני מבלי שנבין מהי תכליתו של משטר זה.
פועל התעשייה המודרני והרציונלי איבד את ההגדרה העצמית שהייתה לאיכר במאות הקודמות :הגדרה על
בסיס עולם התוכן של הדת ,הקהילה ,המסורת.

מבחינה סגנונית ,ניתן לראות במודרניזם האומנותי תופעה אנטי מודרנית .בעוד התרבות המודרנית מתאפיינת
בעיקר בשכפול מאסיבי של מוצרים אחידים ,פשוטים וזולים ,שואף האומן המודרניסטי ליצירת המקורי ,החד
פעמי.
לתפיסתו של שלמה זנד ,אותה הוא מציג בספרו "הקולנוע כהיסטוריה" ,זוהי תגובת נגד מעמדית :האליטה
הבורגנית מנסה להבדיל עצמה מההמונים (הצורכים "ספרות זולה" וקולנוע) באמצעות אומנות ייחודית ומורכבת
שאינה ניתנת לשכפול בקלות ושאינה נגישה מבחינה אינטלקטואלית להמונים.

מאפייני המודרניזם הקולנועי

אין הגדרה מוסכמת למאפייני המודרניזם בקולנוע ,ובכל זאת ניתן לזהות כמה מאפיינים מרכזיים שמהווים את
הציר של קולנוע זה.
לא בהכרח ,יופיעו כל המאפיינים בכל סרט וסרט.
שימו לב לזיקה הברורה בין המאפיינים לבין הנקודות שצוינו בהקדמה.

 .1רפלקסיביות
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ניסיונה של האומנות להתבונן בעצמה .שאיפה לנתח ולפרק את התכונות המגדירות יצירת אומנות באמצעות
היצירה עצמה.
הרפלקסיביות בקולנוע נוצרה על בסיס מאפיין מרכזי זה בספרות ,הציור והתיאטרון המודרניסטיים שהתפתחו
שנים רבות קודם לכן.
הקוביזם של פיקאסו ,הרומאנים של ג'ויס ,ותיאטרון הניכור של ברכט ,מהווים את שיאה של תפיסה אומנותית
זו.

לאורך השנים התפתחו סוגים שונים של יצירה קולנועית רפלקסיבית:

א)

עיסוק בחוויית הצפייה הקולנועית.

לדוגמא :היצ'קוק ,בחלון אחורי ,מציג אותה כאקט מציצני -ארוטי.
הסרט כולו הוא משל על חווית הצפייה .גיבור הסרט ,מרותק לכסא גלגלים ,משקיף ומציץ מחלון דירתו לתוך
דירות השכנים( החלון ,במשל ,הוא הפריים הקולנועי)  .לילה אחד הוא מבחין בפעילות חשודה .הוא משוכנע
שהתרחש רצח בבניין .מרגע זה ,מתחיל תהליך פענוח הפשע.
כמו הצופה בקולנוע ,אוסף הגיבור רמזים חזותיים וקוליים ומנסה לחברם לכדי סיפור שלם .כמוהו הוא רואה
ואינו נראה .הוא יודע דברים על שכניו ,והם אינם יודעים דבר עליו .היתרון הזה ,מעניק עונג מציצני עילאי(.
היצ'קוק מחדד עונג זה באמצעות ההשוואה בין שתי נשים .האחת ארוסתו יפת התואר של הגיבור הנמצאת
לצדו בחדר ,השנייה רקדנית שגרה ממול .הגיבור ,משתוקק הרבה יותר לשכנה שלחייה הוא מציץ)
הרגע בסרט ,שבו החשוד ברצח מבחין בגיבור המציצן וניגש לטפל בו ,דומה לרגע קולנועי שבו אחת הדמויות
מתייחסת במישרין לצופה .זהו משל על המהפך שעושה הצופה מפאסיביות ועונג להתמודדות אקטיבית.

ב) עיסוק במנגנון ההפקה :סרטים שנושאם הוא תעשיית הקולנוע ואשר חושפים אותה כעולם של זוהר מלאכותי.
לעיתים המיקוד יהיה בבסיס הכלכלי מסחרי של העשייה הקולנועית והאופן שבו הוא משתלב בהיגיון האכזרי
של הקפיטליזם.
( שדרות סנסט של בילי וויילדר)

ג) אינטר טקסטואליות (טקסט בתוך טקסט):
סרטים המתייחסים ליצירות קולנועיות קיימות ולז'אנרים ההוליוודים.
לעיתים יהיה זה כמחווה( כמו ירו בפסנתרן של טריפו ,הנשען על ז'אנר סרטי המשטרה האמריקאיים) .לעיתים
בניסיון לערער על מוסכמות הז'אנר ולבחון את ערכיו וזיקתם לחברה ( כמו הוקס במערבון הנהר האדום ,פון
טרייר במחזמר רוקדת בחשכה)

ד) שבירת הקודים הקלאסיים.
בעוד שהקולנוע הקלאסי ,באמצעות העריכה האנליטית וההתפתחות הכרונולוגית -ליניארית של התסריט ,בנה
צורה קבועה שמתאימה עצמה לסיפור המשתנה ואשר תכליתה לאפשר לצופה לשקוע בסרט מבלי להיות מודע
לאמצעיים האומנותיים ,הקולנוע המודרני מעמיד את הצורה במרכז ויוצר חפיפה בינה לבין התוכן.
שבירת הקודים מובילה כמעט בהכרח לניכור של הצופה ביחס לסרט בו הוא צופה ויצירת ריחוק רגשי המאפשר
צפייה ביקורתית ומודעת.
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לפניכם מספר דרכים מרכזיות לשבירת המוסכמות:

מבנה תסריט של "זרם התודעה".
קובי ניב ,מבהיר את השוני בין מבנה התסריט הקלאסי למבנה זה:
"דרך אחת להתבונן במציאות היא כרצף אירועים חיצוניים המתרחשים בזה אחר זה על ציר הזמן .דרך אחרת
– הדומה יותר לחוויה הפנימית שלנו – היא כזרם רציף ,בו זמני ,חסר כל סדר ,כרונולוגי או אחר ,ועשוי מקשה
אחת של אירועים חיצוניים המתערבבים בזיכרונות ,הזיות ,מחשבות ,פנטזיות וכו'.
שהרי ,אומר 'זרם התודעה' ,החיים קורים לנו באופן המערב את מה שקורה במציאות שמחוצה לנו( מכונית
דורסת כלב ,ילדה נבהלת) עם מה שמתרחש תוך כך במוחנו פנימה( זיכרון תאונת האופנוע בהודו וריח הגויאבות
שהתרסקו על הכביש),
ואי אפשר לנתק או להפריד בין סוגי החוויה השונים האלה .לפיכך ,יש לספר את החוויה באופן שבו היא נתפסת.
יתר על כן ,גם מה שמצטייר כ 'מציאות אובייקטיבית' הוא בעצם הסיפור כפי שנחווה על ידינו באמצעות מוחנו.
גם ההתרחשויות 'החיצוניות' האלה הן בעצם סובייקטיביות".

( דוגמאות :האזרח קיין של אורסון ולס 8 ,וחצי של פליני)

תסריט המתפתח באופן כרונולוגי רגיל אך משלב סצינות שאינן מקדמות עלילה
( בניגוד למוסכמה הקלאסית על פיה לכל סצנה יש תכלית דרמטית והיא מקדמת את הסיפור).
בדרך כלל יהיה זה על מנת לחשוף מציאות ולהוציא אותה מתוך הגבולות הצרים והמגנים של התסריט הדרמטי.
בקולנוע החברתי נעשה במאפיין זה שימוש רב ודוגמא לכך ראינו בסרט האדמה רועדת ( .הרחבה על דוגמאות
נוספות ראו בדף נפרד)

שבירת כללי העריכה האנליטית.
הדוגמה המפורסמת ביותר לכך היא עד כלות הנשימה של גודאר.
שחרור השפה הקולנועית בסרט זה ,המתבטא בעיקר בעריכה קופצנית ומובחנת ,תואם את השחרור של
הגיבורים בסרט מכבלים של נורמות חברתיות ואידיאולוגיה .ברוח שנות השישים ,השפה והתוכן של גודאר
קוראים למרד.
דוגמא נוספת :רוקדת בחשכה של לארס פון טרייר.

קיטוע הנרטיב באמצעות חלוקה לפרקים.

שבירת המחיצה בין הצופה לסרט הבדיוני באמצעות פניה של השחקנים לקהל תוך התייחסותם לסרט בו הם
משתתפים (הרומן שלי עם אנני ,וודי אלן)

תפאורה המדגישה את מלאכותיותה.
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בסרט דוגוויל ,של לארס פון טרייר ,התפאורה היא אולם ריק וענק שעל ריצפתו מצוירת העיירה בקווים .כל בית
מסומן כסדרה של קוים המגדירים את צורתו .בתוך הקווים נמצאים רהיטים בודדים בלבד .כל דמות שנכנסת או
יוצאת מן הבית עושה זאת דרך המקום המסומן כפתח ,מעמידה פנים של פתיחת דלת או חלון.
מטרתו של פון טרייר הייתה לנוע בין הקונקרטי למופשט .בין סיפור על עיירה אמריקאית לבין משל אוניברסאלי
על אופי האדם.

יצירת מתח בין הסאונד לתמונה (בניגוד לסאונד המשלים ,המשרת את התמונה והדרמה ,בקולנוע הקלאסי).
בתפוז המכני משת מש קובריק במוסיקה הקלאסית של בטהובן על רקע אלימות ברוטאלית של אלכס וחבריו.
הניגודיות הזו משמשת אותו לדיון הפילוסופי בדבר הזיקה בין אתיקה ואסתטיקה.

תנועת מצלמה אקספרסיבית ,היוצרת משמעות רגשית ודרמטית .זאת בניגוד לתנועה הבלתי מובחנת,
המסתפקת במעקב פיזי אחר הדמויות ,בקולנוע הקלאסי.
במקרים רבים ,תנועת המצלמה תשמש את הבמאי לחדור לתוך מבטו הסובייקטיבי של הגיבור ולחבר את
הצופה להלכי נפשו (סיפורי ניו יורק ,נהג מונית וסרטים נוספים של סקורסיזה ,רקוויאם לחלום של ארונובסקי)

 .2קולנוע פילוסופי

כפי שנלמד בנפרד ,קולנוע שדן ומכריע בשאלות הייסוד של הקיום האנושי באמצעות שימוש כולל באמצעי
השפה הקולנועית.
( התפוז המכני של קובריק ,האזרח קיין של ולס ,ראשומון של קוראסווה ,התפוצצות של דה פאלמה)

 .3קולנוע אישי

יוצרים שעצבו באופן עקבי ומתמשך מסרט לסרט את השקפת עולמם וסגנונם הייחודי.
פון טרייר הוא דוגמא מובהקת למודרניסט בן זמננו ,אך הקולנוע המודרני מזוהה בעיקר עם "המחברים" הגדולים
של הקולנוע האירופאי בשנות החמישים והשישים :פדריקו פליני ואנטוניוני האיטלקים ,אינגמר ברגמן השוודי,
גודאר וטריפו הצרפתיים.

 .4תכנים :ניכור ,וחיפוש נואש אחר משמעות

מלבד הרפלקסיביות נוטה הקולנוע המודרני לעסוק במצוקתו של האדם בעידן המודרני והקפיטליסטי ,על בסיס
תיאוריות הניכור והיעדר המשמעות של מרקס וובר ( ראו הרחבה בהקדמה).
(עירום של מייק לי ,נהג מונית של מרטין סקורסיזה 8 ,וחצי של פליני ,מרבית סרטיו של ברגמן)
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דוגמא לסרט מודרני :האזרח קיין
תסריט ובימוי :אורסון וולס .ארה"ב1941 ,

"האזרח קיין" בישר את תחילת המודרניזם בקולנוע ,בשנת .1941

ניתן לזהות בו את המאפיינים המודרניסטיים הבאים:
קולנוע פילוסופי
סרט זה ,כמו מספר סרטים נוספים שנדונו במסגרת שיעורי הקולנוע הפילוסופי ,דן בסוגיית נגישותה של האמת.
תומפסון העיתונאי מנסה להתחקות אחר חייו ואישיותו של קיין ,מתוך מטרה לתמצת את מהותו של האיש .הוא
אוסף עדויות של האנשים הקרובים אליו בכדי להרכיב אותם לתמונת פאזל שלמה.
"רוזבאד" היא "הקופסה השחורה" האבודה שמציאתה אמורה לפענח את סוד חייו ,אך היא אינה נמצאת
והמ סקנה אליה מגיע העיתונאי היא ,שגם אם הייתה נמצאת ,חייו של אדם הם מורכבים מדי בכדי להסתכם
במילה אחת .תומפסון,ועמו הסרט ,מוותר על הניסיון להגיע ל "אמת" של קיין.
הדיון הפילוסופי מוביל למסקנה הידועה כספקנות הכרתית.
מסקנה היוצאת כנגד ההנחה בדבר קיומה של מציאות ניטראלית ,אובייקטיבית
וקובעת שהמציאות לעולם נשענת על תפיסה סובייקטיבית.
שבירת הקודים הקלאסיים
בכדי למצות באופן קולנועי חוויתי את הדיון הפילוסופי ,שובר ולס את המוסכמות בעיקר בנוגע למבנה התסריט.
הוא מאמץ את טכניקת "זרם התודעה".
סיפור חייו של קיין מובא מנקודות מבט סובייקטיביות שונות.
תחילה נקודת המבט האובייקטיבית והחיצונית לכאורה של יומן החדשות ,לאחר מכן תאצ'ר האפוטרופוס שלו,
ברנסטין  -יו"ר מועצת המנהלים של העיתון ,לילנד  -ידידו של קיין מילדות ,סוזן אלכסנדר  -אשתו השנייה ולבסוף
רימונד  -רב המשרתים באחוז ת קסנדו .כשמתחלפת נקודת המבט ,הסרט נע אחורה על ציר הזמן וחוזר שוב
קדימה .אין התקדמות ליניארית ,כרונולוגית.
השילוב בין נקודות מבט יחסיות ,כמו גם הדילוגים אחורה וקדימה על ציר הזמן ,תואמים לתוכנו של הסרט
העוסק כאמור בניסיון לעצב תמונה כוללת ,פסיפס של אישיותו וחייו של קיין.
הבלבול ,והניסיון המתסכל שלנו כצופים להרכיב את הפסיפס ששמו קיין בגלל המבנה המורכב ,תואם את החוויה
של גיבור הסרט ,תומפסון העיתונאי ,שמתחקה אחר סיפורו.

עיסוק במצוקתו של האדם בעידן המודרני
קיין הוא משל על האדם המצליח בעידן הקפיטליסטי שיש לו הכול אך אין לו כלום.
הוא שלט על אימפריה עיתונאית ,המליך והפיל פוליטיקאים וראשי מדינות ,אך לא ידע לתת ולקבל אהבה.
הסגידה לכסף והעוצמה הכלכלית השחיתו את מידותיו והרחיקו אותו מערכים אנושיים בסיסיים.

85

את הרעיון שהעושר לא מביא לאושר אלא לבדידות מעיקה ,איפיין ולס דרך המיזנסצינה :החללים הענקיים בהם
נע קיין .מערכת העיתון ,הבית ובעיקר הארמון המפואר "קסנדו" שבנה עבור סוזן ,כולם גדולי מימדים .כולם
מעידים על עוצמתו אך גם על מצוקתו .על האופן שבו נבלע והלך לאיבוד הילד הקטן הכמה לאהבה בתוך
תפארת יצירתו.

•

קולנוע פורמליסטי

הסרט "האזרח קיין" עושה שימוש בסגנון ,בצורה ,על מנת לייצר משמעות .לדוגמה ,כאשר קיין חותם על מסמך
העקרונות עבור העיתון שלו ,פניו מצויים בחושך ,בשל תאורה קונטרסטית .כאשר הוא מסיים לחתום ,פניו שוב
באור .מבחינה פורמליסטית ,התאורה מגדירה מחדש את הסיטואציה :ברמת התוכן ,קיין מבטיח הבטחות
גדולות ("העיתון יהיה חשוב לאנשים כמו גז למאור") ,אך התאורה בסצנה
מגדירה מחדש את פעולותיו ,ומרמזת שיש פער בין ההבטחה לבין היכולת.
דוגמה נוספת :אחרי שקיין מפסיד בבחירות ,הוא נראה בתוך חדר סגור ,מזווית נמוכה .לכאורה ,הזווית מעצימה
אותו .בפועל ,פורמליסטית ,הוא נראה כמו ענק בתוך כלוב ,התקרה "יושבת" לו על הראש .הזווית הנמוכה היא
אינה קלאסית (העצמת הדמות) אלא פורמליסטית (מציגה דווקא את כוחו המוגבל).

האזרח קיין
להלן מרכיבי הנרטיב של ניתוח נרטיב ,עפ"י בורדוול ותומפסון:
 .1קשרי סיבה/תוצאה בין האירועים
לעתים הסיבה והתוצאה מוצגים באופן מפורש במהלך הסרט ,לעתים הסיבתיות מוצגת באופן מרומז ,ולעתים
הסרט מניח לצופים לבנות בעצמם את קשרי הסיבה/תוצאה .נרטיב מסוג זה מניח שחוויית הצפייה מלווה
בסקרנות ,ברצון לדעת .זה מה שמניע את הצופים ליצור קשרים בין האירועים.

לעתים מבנה הנרטיב דוחה את רגע הצגת המניע/הסיבה להתרחשות האירוע הסרט (סרטי בלש/מותחן מציגים
את האפקט – רצח  -אך לא את הסיבה).
ולעתים יציג המבנה הנרטיבי סיבות ,ללא תוצאות .מקרים כאלה זורעים מבוכה וחוסר וודאות אצל הצופים.
בסרט שתיקת הכבשים ,חניבעל לקטר מצליח להערים על שומריו ,ולחמוק מתאו בבית-הכלא .המשטרה עורכת
חיפוש בבניין ,ומגלה גופה הלבושה בבגדי אסירים בחלקה העליון של המעלית .הם בטוחים שלקטר נורה ע"י
אחד השומרים .כאשר מורידים את הגופה ,מסתבר שזוהי גופתו של אחד השומרים .חניבעל החליף את בגדי
האסיר בבגדי השומר .הוא חופשי ,בחוץ.

 .2האירועים מתרחשים על פני רצף של זמן.
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א .סדר טמפורלי/זמני – סדר כרונולוגי ,סדר לא כרונולוגי (מהסוף להתחלה) ,מעברים לסירוגין בין הווה לעבר,
ערבוב מוחלט של סדר ההתרחשויות (ספרות זולה).

ב .משך טמפורלי/זמני – ישנם אירועים שהנרטיב עשוי להתעכב עליהם ולהציגם באריכות ,וישנם אירועים
שהנרטיב מציג אותם באופן תמציתי.

עקרונית ,ניתן לדבר על משך של זמן סיפור ,זמן עלילה ,וזמן מסך .לדוגמא :מזימות בין-לאומיות .זמן סיפור –
מס' שנים (רשתות הריגול הקיימות זמן רב ,דפוס היחסים שנוצר בין תורנהיל לאמו ,הקריירה של תורנהיל ועוד);
זמן עלילה – ארבעה ימים ולילות; זמן מסך –  136דקות.

ישנם מקרים בהם זמן עלילה וזמן מסך זהים למדי .לדוגמא 12 :המושבעים .כל הסרט עוסק בקושי של
המושבעים לקבל החלטה אם להרשיע את הנאשם או לזכותו ,בזמן אמת.

וישנם מקרים בהם זמן מסך יכול להרחיב/להגדיל זמן עלילה .אירוע שנמשך במציאות זמן קצר ,מתארך
באמצעות טכניקה של עריכה (אוקטובר/אייזנשטיין ,הרמת גשר).

וישנם מקרים בהם זמן עלילה ארוך יחסית ,מוצג באמצעות זמן מסך קצר מאד (מונטאז' אמריקני).

ג .שכיחות טמפורלית/זמנית  -מס' פעמים בהם מוצג אירוע מסוים .הסיבות – הצגת אותו אירוע באמצעות מס'
נקודות מבט; הצגת אותו אירוע בהקשר שונה/אחר ,מאפשר להבין אותו אחרת

 .3הנרטיב מתרחש בחלל מסוים ,או מספר חללים.
לעתים חלק מהמרחב של העלילה אינו מוצג באופן ויזואלי ,אלא רק מדברים אודותיו .לעתים חלק מהמרחב בו
מתרחש האירוע אינו נראה על המסך כדי להגביר תחושה של מתח וחרדה (סצנת המקלחת בסרטו של היצ'קוק).
הנרטיב יכול להתרחש בחלל אחד ,ובכך הוא מהווה את הבסיס לסרט כולו (הסרטים של ג'רמוש עישון ו-קפה
וסיגריות)

 .4דמות המבצעת את הפעולות,
הדמות מבצעת פעולות ,או שהאירועים הניחתים עליה( ,כמו למשל במקרה של סרטי אסונות ,אסון כמו רעידת
אדמה או התפרצות של הר-געש) יוצר מציאות חדשה ,מתנה או קובע את הפעולות של הדמות .אך גם כשהטבע
כופה את עצמו על הדמויות בסרט להגיב למציאות שנוצרה בעקבות האסון – גם אז מגיע הרגע בו הדמות
מתחילה לפעול באופן יזום ,מנצלת את כישוריה כדי לפעול נגד האיום.

הדמות בקולנוע:
א .בעלת נוכחות פיזית .היא נראית ונשמעת (לעתים היא רק תישמע; לעתים היא נשמעת בתחילה ,ומופיעה
בהמשך – ד"ר נו ,הקוסם מארץ עוץ).
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ב .דמות אחת מגולמת ע"י שתי שחקניות שונות (כמו בסרט תשוקה אפלה ,לואיס בונואל; פלינדרום/טוד סולונז
– דמותה של ילדה בת  13מגולמת גבר ואישה בגיל ומוצא אתני/גזעי שונה.
ג .תכונות/מאפיינים – מיומנויות ,הרגלים ,מניע פסיכולוגי .אבחנה בין דמות מורכבת לשטוחה .מאפיינים אלה
ישחקו תפקיד משמעותי בהתפתחות הנרטיב.

( Narration .5נארציה)
האופן בו הסרט פורס/מציג את פרטי המידע של העלילתי כדי להשיג אפקט מסוים על הצופים .התהליך שמדריך
את הצופים בבניית הסיפור מתוך העלילה.
זרימה של מידע סיפורי .באופן כללי ,ניתן לדבר על הנראציה באמצעות טווח ו-עומק של מידע סיפורי:

א .טווח המידע הסיפורי
 .1נראציה יודעת-כל ,כמעט בלתי מוגבלת – הצופה נחשף לטווח רחב של מידע .הצופה יודע הרבה יותר מכל
דמות בעולם של הסרט.
 .2נראציה מוגבלת – הצופה מוגבלת למה שהדמויות יודעות.
דוגמא :מזימות בין -לאומיות מגביל בתחילה את הצופים למה שהגיבור רואה ויודע .אך בהמשך ,ישנה סצנה
המתרחשת בוושינגטון ,במשרד של שירותי הביון האמריקנים .מכאן הצופה יודע יותר מאשר תורנהיל .אנו
יודעים שג'ורג' קפלן הוא פיקציה .הוא אינו קיים .תורנהיל יידע על כך רק בהמשך.
כדאי להתייחס לשני מקרים אלה כקצוות של רצף .על פני רצף זה קיימים אפשרויות רבות ומגוונות .בכל מקרה,
הטווח של מידע סיפורי יוצר הירארכיה של ידע .בכל רגע נתון ניתן לשאול אם הצופה יודע יותר ,פחות או כמו
הדמויות בסרט .בסרטו של היצ'קוק סוכנות הביון יודעת הכי הרבה ,לאחר מכן הצופה ,ובתחתית ההירארכיה –
תורנהיל.

כדי לנתח את טווח הנראציה ,יש לשאול :מי יודע מה ומתי? הצופים הם חלק בלתי נפרד מהקטגוריה "מי".

ב .עומק המידע הסיפורי
סוגיית העומק נוגעת לאפיון הדמות הפועלת במסגרת הנרטיב.
 .1אובייקטיבי – עלילה מגבילה את המידע אודות הדמות – היא מוצגת רק באמצעות מה שהיא עושה ומה
שהיא אומרת.
 .2סובייקטיבי – באמצעות מה שהדמות רואה ושומעת .למשל ,שימוש ב –  . P.O.Vכלומר ,פרספקטיבה או
סובייקטיביות פרספטואלית .כמו כן ,דמות שאנו שומעים את מחשבותיה ,דימויים ויזואליים המזוהים עם
מחשבותיה ,הפנטסיות שלה ,זיכרונות ,חלומות.

כדי לנתח את עומק המידע הסיפורי ,יש לשאול בכל רגע נתון :עד כמה אני מכיר את מחשבותיה ,תחושותיה,
רגשותיה ואת הפרספציה של הדמות?

פלאשבאק ,כלומר זיכרון של דמות לא חייב להיות תמיד סובייקטיבי .עצם המעבר לפלאשבאק הוא כמובן ביטוי
לסובייקטיביות ,אך ייתכן שטכניקת הצגת סצנת או סיקוונס הפלאשבאק יהא אובייקטיבי.
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 .6המספר – מיהי הדמות או הדמויות שדרכן הצופים חווים את העלילה? האם זו דמות אחת? מס' דמויות?
מהי מידת מהימנותה של הדמות (מספר לא מהימן)? האם המספר שייך לעולם הדיאגטי של עולם הסרט או
ניצב מחוצה לו ,כמספר שרק קולו נשמע אך נוכחותו הפיזית חסרה?

כדי להדגים כיצד ניתן ליישם מושגים אלה בניתוח מבנה נרטיבי של סרט ,מנתחים בורדוול ותומפסון את הסרט
האזרח קיין (אורסון וולס .)1941 ,השלב הראשון בניתוח הוא ניסוח מעין אאוט-ליין של עלילת הסרט ,חילוץ
השלד העלילתי מתוך הסרט .הרעיון הוא לא לציין כל אירוע ואירוע המתרחש בסרט ,אלא להתמקד באירועי
מפתח .מיפוי סכמטי של העלילה מאפשר לבחון את המבנה שלה ,את סוגי הקשרים בין הסצנות או הסיקוונסים,
יחסים בין פתיחה לסיום ועוד.

סגמנטציה של העלילה" :האזרח קיין"( ,אורסון וולס)1941 ,
 .1כותרות קרדיטים
 .2קסנדו :קיין מת.
 .3חדר הקרנה :א .יומן החדשות "חדשות מארס".
ב .העיתונאים מדברים על "רוזבאד".

 .4מועדון הלילה באל-ראנצ'ו :תומפסון מנסה לראיין את סוזאן
 .5הספרייה של תאצ'ר :פלשבאק ראשון
א .תומפסון נכנס לספרייה וקורא את יומנו של תאצ'ר
ב .אמו של קיין שולחת את קיין מביתו לאימוץ עם תאצ'ר
ג .קיין מתבגר וקונה את העיתון "אינקוויירר"
ד .קיין משתמש בעיתון כדי לתקוף את העסקים הגדולים.
ה .המשבר הכלכלי :קיין מוכר לתאצ'ר את העיתונים שבבעלותו.
ו .תומפסון עוזב את הספרייה.

 .6המשרד של ברנשטיין :פלשבאק שני
א .תומפסון מבקר את ברנשטיין.
ב .קיין משתלט על העיתון אינקוויירר
ג .מונטאז' :צמיחתו הגדולה של העיתון.
ד .מסיבה :אינקוויר חוגג את מעברם של העיתונאים הבכירים מ"הכרוניקל".
ה .לילנד וברנשטיין משוחחים על מסעו של קיין לחוץ-לארץ.
ו .קיין חוזר עם ארוסתו אמילי
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ז .ברנשטיין מסכם את זיכרונותיו.

 .7מוסד סיעודי/בית אבות :פלשבאק שלישי
א .תומפסון משוחח עם לילנד
ב .מונטאז' ארוחת הבוקר :נישואיו של קיין עולים על שרטון
ג .לילנד ממשיך בזיכרונותיו.
ד .קיין פוגש את סוזאן והולך איתה לחדרה.
ה .הקמפיין הפוליטי של קיין מגיע לשיאו בנאום.
ו .קיין מתעמת עם גטיס ,אמילי וסוזאן.
ז .קיין מפסיד בבחירות ,ולילנד מבקש לעזוב את העיתון לשיקאגו.
ח .קיין נישא לסוזאן.
ט .הפרימיירה של סוזאן באופרה.
י .קיין מסיים את כתיבת מאמר הביקורת של לילנד ,משום שלילנד שתוי.
יא .לילנד מסכם את זיכרונותיו.
 .8מועדון הלילה אל ראנצ'ו :פלשבאק רביעי
א .תומפסון משוחח עם סוזאן.
ב .סוזאן עורכת חזרות.
ג .הפרמיירה של סוזאן.
ד .קיין מתעקש שסוזאן תמשיך לשיר.
ה .מונטאז' :קריירת האופרה של סוזאן.
ו .סוזאן מנסה להתאבד ,וקיין מבטיח לה שהיא אינה חייבת יותר לשיר.
ז .קסנדו :סוזאן משועממת.
ח .מונטאז' :סוזאן מרכיבה פאזל.
ט .קסנדו :קיין מציע פיקניק.
י .פיקניק :קיין סוטר לסוזאן.
יא .קסנדו :סוזאן עוזבת את קיין
יב .סוזאן מסכמת את זיכרונותיה.

 .9קסנדו :פלשבאק חמישי
א .תומפסון משוחח עם ריימונד
ב .קיין הורס את חדרה של סוזאן ומרים משקולת נייר ,ממלמל" :רוזבאד".
ג .ריימונד מסכם את זיכרונותיו; תומפסון משוחח עם שאר העיתונאים; כולם עוזבים.
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ד .סקירה של חפציו של קיין מובילה לגילוי המזחלת רוזבאד; רואים את השער ואת
הארמון; הסוף.

 .10כותרות הסיום.

סיבתיות ב"האזרח קיין"
שתי קבוצות מובחנות של דמויות גורמות לאירועים להתרחש :א .העיתונאים ,המחפשים מידע אודות קיין .ב.
קיין והדמויות שהכירו אותו מקרוב ,המהווים את מושא חקירתם של העיתונאים.
הקשר הסיבתי הראשוני בין שתי קבוצות אלו הוא מותו של קיין .הכתבה החדשותית על קיין אינה מספקת,
ותומפסון נשלח למשימה העיתונאית שמטרתה להציע זווית אישית יותר של חיי קיין .המשימה שהוטלה עליו
היא לחפור בעברו של קיין בכלל ,ולהבין את משמעות המלה האחרונה שהגה קיין לפני שמת " -רוזבאד".
החקירה של תומפסון מכוננת את אחד הקווים המרכזיים של העלילה.

קו עלילתי נוסף עוסק בילדותו של קיין ,ובאירוע המרכזי אשר במסגרתו נמסר לאימוץ לידי תאצ'ר ,ההופך
לאפוטרופוס של קיין תמורת החכרת האדמה עליה יושב ביתם של משפחת קיין .קיין תחת תאצ'ר הופך למרדן
ולמושחת.
פעולתו של תומפסון היא כמו של בלש .הוא חוקר את המסתורין האופף את המלה "רוזבאד" .הוא מנסה לפענח
סוד זה באמצעות קבוצה של דמויות שהיו קרובות ומשמעותיות עבור קיין.
גם לקיין עצמו יש מטרה .נראה שכל חייו הוא מחפש אחר משהו שקשור לרוזבאד .בכמה נקודות מרכזיות
בעלילה ,הדמויות שתומפסון חוקר משערות שרוזבאד קשור לאובדן ,ולחוסר היכולת שלו להשיג לעצמו חזרה
את מה שאיבד.
כל אחת מהדמויות הנחקרות ע"י תומפסון הכירה את קיין בשלב כזה או אחר של חייו :תאצ'ר הכיר אותו כילד
וכנער מתבגר; ברנשטיין ,המנהל שלו ,הכיר את עסקיו; חברו הטוב ,לילנד ,הכיר את חייו האישיים (נישואיו
הראשונים במיוחד); סוזאן אלכסנדר ,אשתו השנייה ,הכירה אותו בשלב אמצע החיים שלו; המשרת ,ריימונד,
הכיר אותו באחרית ימיו.

זמן
שימוש מורכב מאד בזמן .הפרה כמעט מוחלטת של הסדר הכרונולוגי.
באופן כללי ,החלקים הראשונים של הסרט מציגים שלבים שונים של חיי קיין ,בעוד שהחלקים המאוחרים יותר
נוטים להתמקד בתקופות ספציפיות בחייו .יומן החדשות מציע סיכום תמציתי של כל תקופות חייו של קיין ,והיומן
של תאצ'ר מציג את קיין בילדותו ,נערותו וראשית התבגרותו.

החלקים המאוחרים יותר ,המוצגים באמצעות הפלאשבאק ,הופכים כרונולוגיים בעיקרם .ברנשטיין מתמקד
באפיזודות המציגות את קיין כעורך עיתון ואירוסיו לאמילי .לילנד מתמקד באפיזודות הקשורות לנישואיו הטריים,
ועד גיל העמידה .סוזאן מספרת על התקופה שבין גיל העמידה והזקנה .ריימונד מספר על השנים האחרונות
בחיי קיין.
באמצעות שיבוש הסדר הכרונולוגי ,ארגון אירועים סיפוריים שלא עפ"י הסדר ,נוצרת סקרנות רבה של הצופים
כלפי שתי סוגיות :א .מהי המשמעות של המלה "רוזבאד"? ב .מהן הסיבות לכך שאדם כל-כך חזק ובעל השפעה
עצומה מסיים את חייו כזקן גלמוד וערירי?
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הצגת יומן החדשות מספקת לצופה מידע כללי על חייו ,ולכן השאלה שהצופים שואלים היא לא מה קרה ,אלא
כיצד ומתי בדיוק התרחשו האירועים .למשל ,אנו יודעים שבשלב מסוים סוזאן עוזבת את קיין ,ואנו מצפים שהיא
תעשה זאת בכל פעם שהוא מפעיל את שתלטנותו עליה .אך רגע הפרידה נמתח לשלבים מאוחרים יותר.
הקבלה בין יומן החדשות לבין המהלך הנרטיבי של העלילה כולה .יומן החדשות מספק מעין מפה ,נקודות ציון
עיקריות לחקירת חייו של קיין .לכן ,כאשר אנו צופים בסדרת הפלאשבאקים ,יש לנו כבר ידע ראשוני-כללי על
מהלך האירועים .הדבר מסייע לנו לבנות את המהלך הסיפורי.
העלילה מכסה משהו כמו  65שנה מחייו של קיין .הסצנה המוקדמת ביותר מתארת את קיין בגיל  .10הוא מת
בגיל  .75ישנה חפיפה גדולה יחסית בין סיפור לעלילה .כל זה מוצג ב 120-דקות של סרט.
העלילה של הסרט מדלגת על מס' שנים בסיפור ,אך גם דוחסת את הזמן באמצעות מונטאז' אמריקני – הצגת
פרק זמן גדול יחסית באמצעות סיקוונסים קצרים ותמציתיים.
חלק מהאירועים בסיפור מופיעים בעלילה מס' פעמים .כך למשל הופעתה של סוזאן מוצגת הן מנקודת מבטו
של לילנד (מהחזית ,מרחוק  -כצופה) ,והן מנקודת מבטה של סוזאן ,מבפנים ,מתוך מה שקורה הן על הבמה
והן מאחורי הקלעים .נקודת מבט זו מבליטה את ההשפלה שהיא חווה .גם יומן החדשות התיעודי התייחס .בכך
מבליט הסרט את האכזריות ,חוסר החמלה של קיין כלפי סוזאן.
מניע/מוטיבציה
המניע לחקירה של תומפסון ,חיפוש אחר המשמעות של המלה "רוזבאד" כמפתח להבנת אישיותו של קיין ,מוצג
לבסוף במונחים יחסיים .אין מלה אחת שיכולה באמת לסכם את חייו של אדם ,לתמצת חיים .זו גם מסקנתו של
תומפסון בסוף הסרט.
הקבלה
הקבלה בין יומן החדשות לסרט כולו.
הקבלה בין שני קווי העלילה :חייו של קיין והתחקיר של העיתונאי תומפסון .שניהם מחפשים אחר רוזבאד .קיין
מחפש אחר תחליף לחפץ יקר זה המזכיר לו את ילדותו התמימה .החיפוש מסתיים בכישלון .טירתו מלאה
בחפצים יקרי ערך ,שאת רובם הוא אפילו לא פתח את אריזתם .תומפסון מחפש אחר משמעות המלה רוזבאד,
מתוך הנחה שמלה זו היא המפתח להבנת אישיותו של קיין .גם הוא נכשל.
דפוסים של התפתחות עלילתית
סדרת הפלאש-באקים מתאפיינת בדפוס מאד ברור ומובחן של התקדמות .תומפסון פוגש בתחילה אנשים
שהכירו את קיין בשלבים מוקדמים של חייו ,ולאחר מכן אנשים שהכירו אותו לקראת סוף חייו .וכל
מפגש/פלשבאק מכיל סוג מאד מסוים של מידע אודות קיין .תאצ'ר מיסד את האוריינטציה הפוליטית של קיין;
ברנשטיין הדגיש את עסקיו הכלכליים .דמויות אלו מציגות את עלייתו המטאורית של קיין .המעבר אל לילנד
מציין את העיסוק בחייו האישיים של קיין ,ואת כישלונותיו בתחום זה .גם סוזאן ממשיכה בקו זה .והמשרת
לבסוף מציג אותו כאדם ערירי וזקן.
כך ,למרות ,המבנה העלילתי המפותל ביחס לסיפור ,מציגה העלילה דפוס מאד יציב וקבוע של התפתחות –
עלייתו ונפילתו של קיין .כך הדבר גם לגבי תומפסון .ככל שתחקירו הולך ומעמיק ,כך גוברת תחושתו שמשימתו
אינה ניתנת להשלמה.
הסרט במכוון גם מערפל את מטרתו של קיין .ברור שמה שמניע את קיין הוא החיפוש אחר האושר ,אך לא ברור
מהו אושר זה .מהו הדבר שיהפוך אותו למאושר .נראה שמטרתו נדונה לכישלון ידוע מראש .במובן זה ,הסרט
חורג במבנה הנרטיבי שלו מהמודל הקלאסי של גיבור החותר לקראת מטרה ,ולבסוף גם משיג אותה.

נראציה
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יש לשים לב שהרגע היחיד בו אנו רואים את קיין באופן ישיר ובהווה ,הוא הרגע בו הוא מת בסיקוונס הפתיחה
של הסרט .בכל שאר המקרים אנו רואים אותו או ביומן החדשות או באמצעות זיכרונותיהן של הדמויות השונות,
שתומפסון חוקר.
הסרט עושה שימוש בחמישה מספרים ,שהידע של כל אחד מהם אודות קיין מוגבל .בהקשר זה ,הפלאשבאק
של לילנד יוצא-דופן .זיכרונותיו כוללים אירועים בהם לא נכח (סצנת ארוחת הבוקר עם אמילי ,המפגש עם סוזאן,
והעימות של קיין עם בוס גיטיס) .ניתן לנמק זאת בעובדה שלילנד היה חברו הטוב ביותר ,וכי היה איש סודו של
קיין ,ששיתף אותו בחייו האישיים .השימוש במספרים רבים יוצרים דיוקן מורכב ,לעתים סותר ,של קיין .כל אחד
מהם מציג צד אחר של קיין .במידה רבה ,הופך דיוקן זה לסוג של פאזל.
הכלים שמציעים ג'אנטי ,ובורדוול ותומפסון מהווים נקודת מוצא לניתוח סרטי קולנוע העושים שימוש בנרטיבים
"אלטרנטיביים" .במונח "אלטרנטיבי" אנו מתכוונים למבנים נרטיביים החורגים מהסכימה ההוליוודית הקלאסית,
ומציעים עצמם כאלטרנטיבה לסרטי המיינסטרים .האלטרנטיבה עשויה להופיע הן בסרטי קולנוע שסגנונם
קלאסי והן בסרטי קולנוע שסגנונם מוגדר כפורמליסטי .עקרונית ,עצם העובדה שאין כמעט אפשרות להציע מודל
קבוע לנרטיב הריאליסטי והפורמליסטי מחזקת את התפיסה אודות היותם אלטרנטיביים .גם הנרטיב הריאליסטי
וגם הנרטיב הפורמליסטי מציבים עצמם כאלטרנטיבה לנרטיב הקלאסי .לעתים נגדיר נרטיב פורמליסטי רק
משום שהוא הפר מרכיב אחד המאפיין את המודל הקלאסי ,כמו במקרה של הסרט ממנטו (כריסטופר נולן)
המתאפיין בהיצמדות לנקודת-מבטו ,לתודעתו הבלתי מהימנה של גיבור הסרט ,המוביל לפרובלמטיזציה של
ארגון הזמן הסיפורי.
האזרח קיין – העלילה
"האזרח קיין" הוא סיפור חייו של איל עיתונות רב עצמה ,צ'ארלס פוסטר קיין ,אדם רב סתירות ושנוי במחלוקת.
הסרט הוא ביוגרפיה בדיונית על איל המו"לות חסר המעצורים ויליאם רנדולף הרסט
( .)1863 – 1951הדמויות שבסרט מורכבות ומשורטטות ,למעשה ,מכמה אילי הון אמריקנים מפורסמים ,אבל
הרסט הוא הבולט ביותר .הרמן מנקייביץ ,שהשתתף בכתיבת התסריט ,הכיר את הרסט באופן אישית והיה
מיודד עם פילגשו של איל העיתונות הצהובה ,כוכבת הקולנוע מריון דייוויס .דייוויס הייתה מבין האנשים האהודים
ביותר בתעשיית הקולנוע ,ומלבד חיבתה לאלכוהול ולפאזלים ,לא דמתה כלל לסוזן אלכסנדר שב"האזרח קיין".
הסרט משחזר את האירועים העיקריים בחייו הארוכים של הגיבור .עד גיל שמונה גדל צ'ארלס באלמוניות יחסית.
משזוכה אמו במקרה בהון עתק הוא נשלח לפנימייה .האפוטרופוס של קיין במהלך תקופה זו הוא הבנקאי וולטר
פ' תאצ'ר ,שחצן נפוח וריאקציונר .לאחר תקופת הוללות חסרת אחריות ,מחליט קיין ,באמצע שנות העשרים
לחייו ,להיות עורך עיתון .יחד עם שותפיו הקרובים ,ברנשטיין הנאמן וג'ד לילנד השרמנטי ,הוא מקדיש את עצמו
להגנה על נדכאי החברה ולהתקפה על מוסדות הכוח המושחתים .בשיא הקריירה שלו נישא קיין לאמילי נורטון
המעודנת ,אחייניתו של נשיא ארצות-הברית .אבל הנישואים מתקררים ,ואז מתמוטטים .בגיל העמידה מתנחם
קיין בפילגש ,סוזן אלכסנדר ,זבנית יפה אך טיפשה למדי ,בעלת שאיפה סמויה להפוך לזמרת.

שיכור מכוח ומפופולריות ,קיין מתמודד על משרת מושל ניו-יורק .יריבו ,בוס ג'ים גטיס ,מנסה לסחוט ממנו
פרישה מן המירוץ באיימו עליו כי יגלה את צביעות נישואיו ויחשוף את יחסיו עם סוזן .קיין הזועם מסרב להיכנע,
גם כשהוא יודע כי השערורייה תשפיל פומבית את אשתו ,את בנו ואת סוזן .קיין מפסיד את הבחירות ואת
הערכת חברו הטוב ביותר ,ג'ד לילנד .אמילי מתגרשת מקיין ולוקחת את בנם הצעיר.
קיין מתעל את מרצו לטיפוח הקריירה של בת חסותו ,אשתו החדשה הצעירה ,סוזן אלכסנדר קיין.
הוא נחוש להפוך אותה לכוכבת אופרה גדולה ,למרות העובדה המצערת שהיא חסרת כישרון .מתעלם
ממחאותיה של סוזן ואדיש לפחד הקהל שלה ,דוחף קיין את סוזן חסרת הכשרון אל סף התאבדות.
לאחר שנכשל שוב ,הוא מסכים לבסוף לוותר על תכניתו להפוך אותה לכוכבת אופרה .תחת זאת הוא בונה
ארמון עצום ומבודד" ,זנאדו" ( ,)Xanaduומסתגר בו עם סוזן בבידוד כמעט מוחלט .לאחר שנים של כניעה ,סוזן
מתמרדת ועוזבת את קיין .לבסוף ,בודד ומריר ,מת האיש הזקן מוקף בפאר הריק של זנאדו.
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"האזרח קיין" אינו ככל הסרטים האמריקניים האחרים בני-תקופתו .אין תמונה מרושלת אחת בכל הסרט:
מרקמים עשירים ,קומפוזיציות נועזות ,ניגודים דינמיים בין רקע קדמי לאחורי ,צילומי עגורן מסחררים ,סטים עם
תקרות ,תאורה עמומה ,תאורה אחורית ,תאורת צדית ,זוויות חדות ,שוטים אפיים המצולמים בצילום מרחוק,
המשולבים בצילומים מקרוב מאד ,אפקטים מיוחדים – שום דבר מאלה לא היה חדש .אבל איש בעבר לא
השתמש בהם בכזה עושר רב שכבתי.

מבחינת צילום ,בישר "האזרח קיין" מהפכה בקראו תיגר על האידיאל הקלאסי של הסגנון השקוף,
שאינו מושך תשומת לב לעצמו .הווירטואוזיות הסגנונית של "האזרח קיין" היא חלק מהצגה.
התאורה בסרט היא ,בדרך כלל ,בעצמה גבוהה ( )high keyמתונה בסצינות המתארות את נעוריו של קיין ואת
שנותיו כמו"ל צעיר ונועז .ככל שהוא הופך זקן ולציני יותר התאורה הולכת וכהה ,מבליטה את הניגודים .ביתו
של קיין ,זנאדו ,רחב הידיים ,נראה שרוי בלילה תמידי .רק טלאים בודדים של זרקור חודרים מבעד לאפלולית
המדכאת ,וחושפים את תוויהם של כיסא ,ספה ,עוד פסל גבורה .ואולם ,האווירה השלטת מחניקה ובלתי חדירה.
האפלה מכסה על רשע בל יתואר.

הקולנוע האמריקני של שנות ה 40 -יהפוך כהה יותר ויותר ,הן מבחינה תמטית והן מבחינת הצילום ,גם בשל
השפעתו העצומה של "האזרח קיין" .הסגנון החשוב ביותר של העשור היה סרט אפל (.)film noir
זה היה סגנון שהתאים לאותה תקופה .סגנונו של וולס המשיך להיות אפל ,במיוחד בסרטים כגון "הליידי
משנחאי" ו"מגע של רשע".

האידיאולוגיה של "האזרח קיין"

וולס היה ליברל כל חייו ,מסור לערכי השמאל המתון .הוויית התיאטרון הניו-יורקי של שנות ה – 30הייתה
פוליטית מאוד ושמאלנית בנטיותיה .כמרבית האינטלקטואלים בני תקופתו היה וולס תומך נלהב של רוזוולט ואף
סייע בכתיבתם של כמה מנאומי הרדיו המפורסמים של הנשיא רוזוולט.

שלא במפתיע ,אפשר לסווג את "האזרח קיין" כסרט בעל אידיאולוגיה ליברלית .עם זאת ,הסרט אינו נחרץ במסר
שלו .הוא מסרב להביע ערכים מוחלטים :הדמויות מורכבות מדי ,לעתים קרובות מלאות ניגודים .הסרט מלא
בסתירות הסבוכות של החיים.

כעורך צעיר ,קיין הוא "ליברל לוחם" .ג'ד לילנד הוא חברו לנשק ,המייצג את מצפונו המוסרי של הסרט ,האני
האחר האידיאליסטי של קיין .הוא אוהב את קיין ונאמן לו כשהם עדיין צעירים ומחויבים לרפורמה חברתית.
ואולם ,כשג'ד מכיר לבסוף בכוח האגו ההרסני של קיין ,הוא מתנתק ממנו באכזבה.

המוסריות של קיין היא יחסית .כשהוא חדל לאהוב את אשתו אמילי ,הוא נואף עם אישה אחרת .מבחינתו,
תעודת הנישואין שלו אינה אלא מסמך ,משהו שאינו קשור לרגשותיו .קיין אינו מגלה עניין בדת בשום מקום
בסרט .הוא חילוני לפני ולפנים.

קיין הצעיר מדגיש את עבודת הצוות .העיתון שלו הוא מאמץ משותף .הוא נמצא במרכז בין שני עוזריו הנאמנים,
ברנשטיין ולילנד .ככל שהוא מזדקן הוא חדל מלהתייעץ בעמיתיו .הוא פוקד עליהם ואינו מקבל חוסר ציות .כעורך
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צעיר ,הוא מזדהה עם הפועל הפשוט ומבטיח להפוך לדוברו .כאיש זקן יותר ,הוא שואף להיות בחברתם של
מנהיגי עולם חשובים ,אנשים הגורמים לדברים להתרחש .הוא מקיף את עצמו באומרי-הן .רק כאיש זקן הוא
נסוג מזירת החיים ,מסתגר מן העולם החיצון" .שולט על הקופים" בזנאדו.

קיין הוא צרכן חסר גבולות .הדבר מודגם היטב בשיגעונו לקניית אוצרות אמנות אירופאים .לא בגלל אהבתו
לאמנות – הוא כמעט שאינו מזכיר אותה – אלא בשל חשיבותו כסמל סטטוס .הצריכה חסרת ההבחנה שלו
הופכת להרגל ולא להתעניינות .לאחר זמן מה איש כבר אינו טורח לפרוק את רכישותיו – הן פשוט מאוכסנות
יחד עם שאר חפציו.

"האזרח קיין" הוא גם סרט פמיניסטי במידה רבה .שלוש הדמויות הנשיות מוצגות כולן כקורבנות של סדר גברי.
מרי קיין לכודה בנישואין חסרי אהבה וחשה שהיא חייבת להקריב את גידול בנה על מנת להרחיקו מאביו הבריון.

אמילי נורטון קיין היא צעירה הגונה ,אם כי שמרנית משהו .היא חונכה "לפי הספר" ומתייחסת ברצינות לחובותיה
כרעיה וכאם .היא ההגינות בהתגלמותה .קיין בוגד באמונה ובאהבתה שלא באשמתה .היא שיעממה אותו.

סוזן אלכסנדר קיין היא הדמות המעוררת את מידת האהדה הגבוהה ביותר מבין השלוש והיא גם האומללה
ביותר .היא שורדת ייסורים רבים וסבל רוחני ,הכל בשם האהבה .היא אינה מעוניינת בכסף או מעמד חברתי,
המסבכים את חייה .היא אחת הדמויות המעטות המסוגלות לסלוח .לאחר שהעיתונאי ,תומפסון ,מקשיב
לסיפורה העצוב על השפלה ובדידות ,הוא אומר" ,למרות הכל אני קצת מרחם על מר קיין".
סוזן עוצרת את דמעותיה ושואלת" ,אתה לא חושב שגם אני ?"

התסריט של "האזרח קיין"

אפשר להדגים היטב את ההבדלים בין סיפור לעלילה באמצעות השוואת הנרטיב בסדר כרונולוגי עם הרצף
המשוחזר של העלילה .כשהרמן מנקייביץ פנה לראשונה לוולס והציג לפניו את הרעיון לסיפור ,חשש וולס
שהחומרים יתפרשו על פני תקופה ארוכה מדי ולא יהיו ממוקדים דיים .על מנת לחדד את הסיפור ולהטעין אותו
בדחיפות דרמטית גדולה יותר ,הציע וולס לערבב את כרונולוגיית האירועים באמצעות סדרת פלאשבקים ,שכל
אחד מהם יוצג מנקודת-המבט של הדמות המספרת את הסיפור.

נוספה גם נימה של מתח .ברגעיו האחרונים ,קיין ממלמל את המילה "רוזבאד" .איש אינו יודע מה משמעות
המילה ,וחשיבותה מעוררת את סקרנותו של עיתונאי ,תומפסון שמו ,המבלה את שארית הסרט בתחקור עמיתיו
לשעבר של קיין על אודות התעלומה ,כך הוא מקווה ,לפענח את אישיותו רבת הסתירות של קיין .שאלת
"רוזבאד" היא לא יותר מטכסיס עלילתי ,שמטרתו לעורר בקרב הצופים סקרנות ובלי הטכסיס הזה יישאר הסיפור
סתום ולא ממוקד .החיפוש אחרי משמעות המילה ,דוחף את הסרט קדימה ,זו שאלה דרמטית שכולנו מצפים
לפתרונה.
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מבנה הפלאשבק של "האזרח קיין" מאפשר לוולס לקפוץ בזמן ובמרחב ולעבור לתקופות שונות בחייו של קיין
מבלי לדבוק בכרונוליגה קפדנית .על מנת לספק לצופים תמונה כוללת ,מציג וולס את רוב האירועים החשובים
והאנשים שבחייו של קיין בסרטון חדשות קצר המוקרן בשלב מוקדם של הסרט .אירועים ואנשים אלה נחקרים
לעומק בפלאשבקים הבאים לאחר מכן.

מבנה התסריט :

.1

פרולוג :זאנדו .מותו של קיין" .רוזבאד".

.2

יומן החדשות :מותו של קיין .עושר עצום וסגנון חיים דקדנטי .דימוי פוליטי מלא סתירות .נישואין.
חשיפת קן אהבים .גירושין .נישואין ל"זמרת" .מערכת בחירות .קריירת אופרה .השפל הכלכלי,
דעיכה ,בדידות ,זקנה ערירית בזנאדו.

.3

מניע :עורכו של תומפסון מצווה עליו לפענח את תעלומת "רוזבאד" ולצורך זה לתחקר את עמיתיו
לשעבר של קיין.

פלאשבק :זיכרונותיו של וולטר פ' ת'אצר .ילדותו של קיין .ת'אצר הופך לאפוטרופוס .העיתון הראשון
.4
של קיין" ה"אינקויירר" .הופעת ברנשטיין ולילנד .שנות מסעי הצלב של העיתון .דעיכתו הכספית של קיין בשנות
ה .-30
פלאשבק :ברנשטיין .ימים ראשונים ב"אינקויירר"" .הצהרת עקרונות" .בנייתה של אימפריית מו"לות.
.5
אירוסין לאמילי נורטון.
פלאשבק :ג'ד לילנד .התפוררות הנישואין לאמילי .קיין פוגש את סוזן .המערכה הפוליטית של .1918
.6
חשיפה .גירושין .נישואין שניים .קריירת האופרה של סוזן ,משבר סופי בין קיין לג'ד.
פלאשבק :סוזן אלכסנדר קיין .בכורה באופרה וקריירה .ניסיון התאבדות .שנים של בידוד למחצה עם
.7
קיין בזאנדו .סוזן עוזבת את קיין.
.8

פלאשבק :ריימונד ,משרת בזאנדו .ימיו האחרונים של קיין" .רוזבאד".

.9

 .התרה :חשיפת "רוזבאד" .היפוך הפרולוג המביא להתרה.

.10

שחקנים וקרדיטים.

"רוזבאד" הוא סמל כללי יותר של אבדן :קיין איבד את הוריו כשהיה ילד .הוא גודל על ידי בנק .הוא איבד את
האידיאליזם של נעוריו כמו"ל .הוא הפסיד במרוץ למשרת מושל .איבד את אשתו הראשונה ואת בנו .נכשל
בניסיונותיו להפוך את סוזן לכוכבת אופרה .הוא איבד את סוזן .מכיוון ש"רוזבאד" הוא הרבה יותר מסתם חפץ,
הוא מסמל תמימות אבודה.

מאחורי הקלעים של "האזרחי קיין"

"האזרח קיין" הוא יצירת מופת פורמליסטית .יש אמנם כמה מרכיבים ריאליסטיים בסרט – כגון יומן החדשות.
עם זאת ,הסצינות הזכורות ביותר בסרט הן אלה הנועזות והמזהירות מבחינה סגנונית .וולס היה אחד מן
המשוררים הליריים הגדולים של הקולנוע ,וגאונותו הסגנונית מודגמת באופן המוצלח ביותר בתמונות המורכבות,
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בתנועות המצלמה המפעימות ,בנרטיב הקוטע ובעושר המוטיבים הסמליים .נועזותו הטכנית של הסרט היא חד-
פעמית.

סרט זה הוא בלא ספק ,יצירה של "אוטר" .וולס לא רק הפיק את הסרט ,הוא היה שותף גם בכתיבת התסריט,
בחר את השחקנים ואת צוות הצילום ,שיחק בתפקיד הראשי והוביל את כל ההפקה בלא הפרעה.
הסרט הוא "אוטרי" מובהק גם בחקרו סדרה של נושאים וולסיים טיפוסיים ובהיותו מבוים בסגנון ראוותני ,שהפך
לסימן ההיכר של יוצרו .וולס היה תמיד נדיב בשבחים שחילק לעמיתיו ,במיוחד לשחקנים ולצלמים ,אבל אין
ספק שהוא שלט שליטה מוחלטת על מהלך הפקת הסרט.

ההיסטוריה המסחרית והביקורתית של "האזרח קיין" מהווה סיפור מרתק בפני עצמו .זמן קצר לאחר התמוטטות
"תיאטרון מרקורי" הציעו אולפני  RKOלוולס בן העשרים וארבע חוזה חסר תקדים 150.000$ :לסרט ועוד
עשרים וחמישה אחוזים מן הרווחים .באפשרותו להפיק ,לביים ,לכתוב או לככב בכל אחד מסרטיו ,או למלא את
כל התפקידים אם ירצה .הוא קיבל שליטה אומנותית מלאה ,והיה צריך לדווח רק לג'ורג' שייפר ,ראש האולפנים
הנאור.

 RKOהיו שרויים במצוקה כלכלית ,כמו במשך רוב חייהם הקצרים .האולפנים נוסדו ב 1928 -על ידי איש
הכספים ג'וזף פ' קנדי (אבי הנשיא לעתיד) ועל ידי דיוויד סרנוף ,ראש  RCAומאוחר יותר  .NBCסרנוף קיווה
שהאולפנים יהפכו ל" NBCשל הקולנוע" .קנדי עזב לאחר זמן קצר ,עם רווחים של  5מיליון דולר .לאחר התחלה
מבטיחה נתקלו  RKOבקשיים ,בעיקר בשל השינויים הבלתי פוסקים בהנהלה ,שלא אפשרו המשכיות כלשהי.
שלא כמו האולפנים הגדולים האחרים ל RKO-לא הייתה זהות קבועה או סגנון אופייני.

סרנוף ושותפו החדש ,נלסון רוקפלר ,רצו ש RKO-יפיקו סרטים מתוחכמים ומתקדמים ,אך גילו שערך אומנותי
והצלחה קופתית אינם חוברים בנקל .רוקפלר וסרנוף תמכו ברעיון של שייפר להעסיק את וולס ,מתוך מחשבה
שילד הפלא המפורסם בהצלחותיו בברודווי וברדיו יוכל להפיק סרטי איכות שיהיו גם מסחריים.

כשהגיע וולס להוליווד ב ,1939 -הייתה הטינה כלפיו עצומה .רוב הבמאים נתפסו בעיני עצמם בני מזל אם
הורשו לביים סרטים סוג א' לפני הגיעם לגיל שלושים וחמש ,והנה הנער הזה ,לא זו בלבד שהגיע מבחוץ ,הוא
גם מקבל חופש פעולה מלא מן ההתחלה .הקבועים בתעשייה חשבו שוולס הנלהב אומנותי ,הוא בסך הכל
יומרני ושחצן מדי .וולס לא הסתיר את הבוז שרחש לתעשיית הקולנוע והחליט להראות קנאים שהוא הכי חכם
ושילם ביוקר על שנינותו המזלזלת שאפיינה את נעוריו.

הפקת "האזרח קיין" הייתה שנויה במחלוקת מתחילתה .וולס ,שהיה אשף ביחסי ציבור ,גרם למושבת הסרטים
לרחוש שמועות .הסרט צולם "בסודיות מוחלטת" .שמועות פרחו בדבר זהות הדמות הראשית ,וכשבעלת טור
רכילות של סינדיקט הרסט ,לואלה פרסונס ,שמעה שהסרט יעסוק בחייו הפרטיים של הבוס שלה ,פתחה "לה
פרסונס" במערכה נגדו ,בצירוף ברכתו ועידודו המלא של הרסט.

ככל שהסרט התקרב להשלמתו ,הלכה המתקפה של הרסט והחריפה .הוא איים על התעשייה בסדרת שערוריות
וחשיפות אם לא יושמד הסרט קודם הצגתו .אומר ההן של הסרט ,לואי ב' מאייר ,האיש החזק ביותר בתעשייה,
הציע לפצות את  ,RKOבתוספת רווח נאה ,אם ישמידו האולפנים את הנגטיבים .הרסט לחץ על האולפנים
האחרים לסרב להקרין את הסרט בבתי הקולנוע שלהם .עיתוניו האשימו את וולס בקומוניזם ובהשתמטות
משירות חובה (וולס שוחרר משירות מסיבות רפואיות) RKO .היססו ,משותקים בחוסר יכולתם להחליט .וולס
איים בתביעה אם הסרט לא יוקרן .לבסוף החליטו האולפנים לקחת סיכון.
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מלבד כמה יוצאים מן הכלל זכה "האזרח קיין" לביקורות נלהבות .בוזלי קראות'ר מה"ניו יורק טיימס" כינה אותו
"אחד הסרטים הגדולים (אם לא הגדול) בהיסטוריה" .,הוא זכה ב"פרס מבקרי הסרטים של ניו-יורק" כסרט
הטוב ביותר .הוא היה מועמד לתשעה פרסי אוסקר ,אבל בטקס עצמו זכה וולס לשריקות בוז בכל פעם שהוזכר
שמו .האוסקר היחיד שקיבל הסרט היה על התסריט .פרס שאותו חלק עם מנקייביץ ,הקבוע של הוליווד וסטירת
לחי לוולס ,הכוכב העולה ,שהפסיד בקטגורית המשחק ,הבימוי והסרט הטוב ביותר.

למרבה הפלא ,נכשל "האזרח קיין" בקופות .זאת הייתה תחילת הסוף של וולס בהוליווד .משלא זכה הסרט
לאהדת הצופים בהקרנות מוקדמות ,ערכו  RKOשינויים וקיצרו את יצירת המופת הבאה של וולס" ,האמברסונים
המופלאים" ( ,)1942מ -131דקות ל -88דקות ,והדביקו לה סוף טוב ,גם סרט זה נחל כישלון חרוץ בקופות.
זמן קצר אחר-כך נערכו שוב חילופי הנהלה באולפנים ,ושייפר ווולס נזרקו החוצה.

וולס היה תמיד חביב המבקרים ,בייחוד בצרפת .קטעים מתסריטיו הופיעו כבר בשנות ה -50בכתבי עת כגון
"קול ותמונה" ו"קולנוע היום" .וולס שימש מקור השראה נערץ למבקרי "מחברות הקולנוע" ,שהיווה את חוד
החנית של "הגל החדש" הצרפתי" .כולנו נהיה חייבים לו הכל תמיד" ,השתפך ז'אן לוק גודאר .טריפו הצהיר כי
"האזרח קיין" היה מקור ההשראה לתחילת הקריירה של המספר הרב ביותר של קולנוענים צרפתים ,וכלל מחווה
עדינה לסרט מפורסם זה ב"הלילה האמריקני".

המוניטין הקולנועי של וולס המשיך להתעצם ,1985 .שנת מותו ,התפרסמו שלושה ספרים אודותיו .בסקר של
מבקרי סרטים בין-לאומיים שנערך מדי עשור ,ניצב "האזרח קיין" שוב ושוב בראש רשימת עשרת הסרטים
הגדולים של כל הזמנים .הקולנוען המקבל דרך קבע את מרב הקולות כבמאי הגדול ביותר בתולדות הקולנוע
הוא אורסון וולס.

מושגים :

הגל החדש – קבוצה של במאי קולנוע צעירים בצרפת ,שנודעו בשנות החמישים המאוחרות ובמהלך שנות
השישים בשל טכניקות וסגנונות קולנועיים שוברי מוסכמות .הגל החדש הצרפתי מהווה את הגרעין של הקולנוע
המודרניסטי הצרפתי .הבולטים מבין הבמאים :פרנסואה טריפו ,ז'אן-לוק גודאר ,אריק רוהמר ,קלוד שברול
וז'אק ריווט.

הסרט האפל – ( )film noirפירושו המילולי של המונח בצרפתית הוא "סרט שחור" .מבקרים צרפתים קראו בשם
זה לסוג ז'אנר אמריקני של סרטים עירוניים ,שצמחו במהלך מלחה"ע ה -2ואחריה ,המדגישים עולם פטליסטי,
מיואש ,שהמוצא היחיד ממנו בבדידות ובמוות .הסגנון האפל מושג באמצעות תאורה עמומה וניגודית,
קומפוזיציות מורכבות ואווירה חזקה של חרדה ופרנויה.

מיזנסצינה – ארגון התנועות והמרכיבים החזותיים במרחב נתון .בימוי הפעולה והדרך שבה היא מצולמת.
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פורמליסטי ,פורמליזם – סגנון בימוי שבו צורות אסתטיות עדיפות מן התוכן .זמן ומרחב כפי שהם נתפסים,
בדרך כלל ,מעוותים לעתים קרובות .בדמויות ובאנשים מודגשים המאפיינים הסמליים ,המהותיים ולאו דווקא
הופעתם החיצונית .פורמליסטים הנם ,לעתים ,פיוטיים ומבליטים במודע את סגנונם על מנת למשוך אליו
תשומת-לב כערך בפני עצמו.

תיאוריית ה"אוטר" – תיאוריה קולנועית שעברה גלגולים אחדים במהלך השנים .ראשיתה ,בשנות החמישים,
מעל דפי כתב העת הצרפתי "מחברות הקולנוע" .התיאוריה שמה דגש על הבמאי כעל היוצר הראשי (ה"אוטר")
של הסרט האומנותי ,שטביעת חותמו האישית ניכרת בכל סרט הן מבחינה סגנונית והן מבחינה תמטית.

ניתוח פורמליסטי של סצנות מתוך "האזרח קיין"
מאת גילעד קובי
בסרט "האזרח קיין" (במאי אורסון וולס ,ארה"ב )1941 ,ישנו שימוש מודגש ,מובחן וייחודי בצורה – באמצעי
המבע הקולנועי .השימוש באמצעי המבע הוא כה אינטנסיבי ,שהבנת משמעות הפעולה שלהם היא חיונית
להבנת המשמעויות של הסרט .במילים אחרות ,אין להבין את הסרט "האזרח קיין" ללא הבנת הפעולות של
אמצעי המבע הקולנועי .מתן פרשנות לסגנון המודגש היא הכרחית.
סצנות לניתוח:
 .1סצנת הכותרות .המלים  CITIZEN KANEהן בגודל עצום ,תופסות את כל הפריים .זהו ביטוי לשני דברים:
א .המגלומניה של קיין ,שהוא אדם שמנסה להשיג השפעה בכל חלל שהוא מסתובב בו ,בלי להותיר מקום
לאנשים אחרים (כמו האותיות הגדולות) .ב .החטא הקדמון .השם "קיין" מזכיר את הדמות התנכית של קין,
הרוצח הראשון במקרא .כלומר ,קיין סוחב על עצמו איזה חטא קדמון ,כמו אות קין.
 .2שוט הפתיחה .המצלמה עולה בתנועת קריין מעל שלט "אין מעבר" ,שתלוי על גדר .המצלמה מנסה לעשות
את מה שהצופה ינסה לעשות :לחדור מעבר לגדר ,להכיר את קיין עצמו .המצלמה עולה בתנועת קריין ,והיא
נתקלת ,באמצעות דיזולב ,בגדר אחרת ,ואז באמצעות דיזולב נוסף ,בגדר נוספת .כך ,הגדר מאבדת את
ממשותה הפיזית ,והופכת לגדר רעיונית ,גדר מופשטת .המשמעות :הגדר היא סמלית .היא מסמלת את הקושי
לחדור אל נפשו/תודעתו של אדם ולהכירו באמת .הסרט מתחיל בשלט "אין מעבר" ,ונגמר בשלט "אין מעבר".
כלומר ,קשה לעבור את המחסום.
 .3רגע המוות של קיין .המילה האחרונה שאמר בחייו" :רוזבאד" .זו אחת המלים החידתיות ביותר בתולדות
הקולנוע .משמעות "רוזבאד" מתגלה בסיום (שם על מזחלת השלג של קיין הילד) ,אך אין זה פותר את החידה
מיהו קיין.
 .4יומן החדשות .סגנון דוקומנטרי .הסגנון הדוקומנטרי מנסה להציג את קיין באמצעות עובדות .אך העובדות
משאירות את החידה ,מיהו קיין .לכן האנשים בסצנה הבאה נמצאים באפלה – הם מרגישים שיומן החדשות
אינו מספק.
 .5בחדר ההקרנה .תאורה ניגודית ,אפלה .זו תהיה המשימה של העתונאים :לשפוך אור על דמותו של קיין.
כרגע בחדר ההקרנה יש צללים ואור בערבוביה .המקרן שפך אור ,באמצעות עובדות (יומן החדשות) ,אך
העתונאים חשים באפלה ,ואכן החדר מוצג בתאורה אפלה.
 .6סצנת מסירת הילד קיין לאימוץ .הילד כלוא בתוך מסגרת החלון .ישנו עומק שדה רב .הילד משחק בשלג עם
מזחלת ,מתוך חופש מוחלט בהתחלה ,אך לאט לאט סוגרת עליו מסגרת החלון ,ובהמשך הסצנה הוא כלוא
לחלוטין ,איבד את כל החופש שלו.
 .7קיין חותם על מסמך העקרונות של העיתון אינקוויירר .פניו חשוכים בעת החתימה .הוא מבטיח משהו גדול,
אך פניו אינם נראים .ההחשכה של פניו מציגה את הסתירה באישיותו :לקיין יש שאיפות גדולות שהוא מבטא
במלים ובהבטחות ,אך היכולות שלו מוגבלות.
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 .8קיין כדימוי ,כהשתקפות .כאשר קיין רוקד עם הבחורות במסיבה של העיתון ,יושבים שני חבריו ,לילנד
וברנסטין ,ומשוחחים .קיין נראה כהשתקפות על החלון מאחוריהם .שני דברים בולטים :ראשית זהו דימוי דומה
לילד שנמסר לאימוץ הכלוא במסגרת החלון .שנית קיין הוא השתקפות ,הוא דימוי ,והוא פועל על מנת לממש
דימוי זה – התרחקות מן האותנטי.
הנישואים עם אמילי .מונטאז סיפורי שדוחס  20שנות נישואין לשתי דקות קולנוע .מוצגות חמש ארוחות
.9
בוקר ,החל מהראשונה (קירבה בין קיין לאשתו) ועד האחרונה (ריחוק ניכור ושתיקה) ,וכך ארוחות הבוקר
דוחסות לשתי דקות את התרסקות נישואיו עם אמילי.
 .10נאום הפוליטי .קיין נראה קטן ,הדימוי שלו נראה ענק .הבן שלו חושף את הפער הזה" :אמא האם אבא כבר
נבחר למושל?" .כלומר ,בין קיין הנואם (כמו במערכת העיתון) לבין קיין האיש ישנו פער :שוב הוא מדבר על
שאיפות-גדולה ,אך הפריים והמיזנסצנה מציגים את מוגבלותו.
 .11פאזל .סוזן אלכסנדר בונה פאזל .בכך היא משקפת את מצבו של הצופה .וגם את מצבו של תומפסון שמנסה
להרכיב פאזל ולהבין מי הוא קיין .הפאזל הוא מוטיב מרכזי בסרט :חייו של קיין הן פיסות שהצופה מנסה לחבר.
 .12קיין רחוק מסוזן .עומק שדה מושג על ידי עדשות רחבות .הצלם גרג טולנד והבמאי אורסון וולס מציגים
פריים עמוק ,מפוקס .אלה עדשות שפותחו במיוחד ,בתקציב גדול ,למען הסרט והחזון של אורסון וולס .בסצנה
מוצג המרחק הרב בין קיין לסוזן ,והוא מוצג כאדם מנוכר ,שהטירה שלו היא כמו קבר קר ,כמו מצבה.
 .13שוט המראות .קיין נראה עשרות פעמים ,בין שתי מראות .כך קיין נתפס כרב פנים לאורך הסרט ,כל דמות
מכירה פן אחר שלו.
 .14כל העתונאים בחדר הפסלים של קיין .המצלמה מתרחקת מהם כשתומפסון מסכם שאין להבין את הפאזל.
לבסוף המצלמה יורדת לשיטוט אחרון בחדר ומוצאת את מזחלת של קיין הילד ועליה המלה "רוזבאד" .המזחלת
עולה באש .רואים עשן שחור מיתמר מן הארובה .המצלמה חוזרת אל שוט הפתיחה של הסרט ,אך במהופך,
היא יורדת חזרה ומוצאת את השלט אין מעבר  . no trespassingהשלט הזה פתח את הסרט ,וכך גם מסתיים
הסרט.

בלייד ראנר – סיפורו של הסרט
כתב :רן לוי
כשעלה לאקרנים 'בלייד ראנר' ,סרטו של הבמאי רידלי סקוט ובכיכובו של הריסון פורד ,הוא נחשב לכשלון
מהדהד :המבקרים קטלו אותו ,הצופים לא אהבו אותו ,והמשקיעים הפסידו מיליוני דולרים .ברוב המקרים,
סרטים כושלים מושלכים לפח האשפה של ההיסטוריה ונשארים שם -אך לא 'בלייד ראנר' .כיצד הפך 'בלייד
ראנר' מכשלון ,לקלאסיקה?

'בלייד ראנר' ,סרטו של הבמאי רידלי סקוט ,הוא מקרה יוצא דופן' .בלייד ראנר' החל את דרכו ככשלון מהדהד-
בקופות הכרטיסים וגם אצל מבקרי הקולנוע -אך ברבות הימים זכו הסרט והבמאי להזדמנות שניה ,בעיקר
בזכות התפתחויות טכנולוגיות שחלו מאז יצא לאקרנים .כיצד הפך סרט שהמבקרים אהבו לקטול ,לאחת
מהיצירות האהובות והמוערכות ביותר בז'אנר המדע הבידיוני? מילה של אזהרה לפני שנמשיך – אם לא צפיתם
בסרט עדיין ואתם מתכננים לעשות כן ,דעו שפרק זה הוא ספוילר אחד גדול :יכול להיות שכדאי לכם ללחוץ על
כפתור ה Pause-ולהאזין לפרק אחרי שתצפו בסרט.
פיליפ ק .דיק
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'בלייד ראנר' מבוסס על ספר שיצא לאור ב' ,1968-האם אנדרואידים חולמים על כבשים חשמליות?' ,מאת פיליפ
ק' דיק .דיק היה סופר יוצא דופן ,הן באישיותו הן בנושאים שעליהם כתב .במקום עלילות הירואיות וקרבות
לייזרים בחלל כמקובל בספרות המדע הבדיוני של תקופתו ,הגיבורים של דיק היו במקרים רבים נרקומנים,
פ רנואידים וחולי נפש שאף פעם לא ידעו בוודאות אם המציאות שסביבם היא אותנטית או שמא אשליה שמפיק
מוחם.
פיליפ ק .דיק קיבל כמה וכמה הצעות להפוך את ספרו לסרט אך סירב לכולן .דיק לא סבל את תעשיית הקולנוע
ההוליוודית ,וגם לא היה מרוצה מהתסריטים שקרא .באחת ההזדמנויות סיפר על תסריטאי ששלח לו עיבוד
קולנועי שעשה לספר ,ואז בא לפגוש אותו .דיק חיכה לו בירידה מהמטוס ,ושאל אותו' :שאכה אותך כאן בשדה
התעופה ,או שנחכה עד שנגיע לדירה שלי?'
באמצע שנות השבעים קיבל לידיו התסריטאי המפטון פנצ'ר ( )Fancherאת הספר .גם הוא לא ממש הסתדר
עם דיק במישור האישי ,אך בסופו של דבר קיבל אישור להפוך אותו לתסריט קולנועי .התסריט שואל כמה
אלמנטים עלילתיים ודמויות מפתח מהספר ,אבל העלילה עצמה שונה מאוד.
הנה תקציר עלילת הסרט ,לטובת מי שטרם צפה בו .בלייד ראנר מתרחש בלוס אנג'לס ,בשנת  .2019מלחמות
וזיהום תעשייתי פגעו באטמוספירה של כדור הארץ והביאו להכחדתם של כמעט כל בעלי החיים בטבע .כל מי
שיכול היה להרשות לעצמו היגר לכוכבים אחרים ,ובכדור הארץ נותרו רק העניים והחולים שחיים בזוהמה
ובעליבות בערים צפופות.
'טיירל' היא חברה ענקית המייצרת 'רפליקנטים' .רפליקנטים ('שכפולים' ,בתרגום חופשי) הם יצורים מלאכותיים
אורגניים – מעין רובוטים ביולוגיים – שנראים ומתנהגים בדיוק כמו בני אדם ,אך משמשים כעבדים על כוכבי
לכת וחלליות ועושים את כל העבודות המסוכנות והלא-נעימות שבני אדם אינם יכולים או אינם רוצים לעשות.
אורך החיים של הרפליקנטים מוגבל לארבע שנים בלבד ,ואסור להם בתכלית האיסור להגיע לכדור הארץ.
גיבור הסרט הוא ריק דקרד ,בגילומו של הריסון פורד .דקרד הוא 'בלייד ראנר' :שוטר שתפקידו לרדוף אחרי
רפליקנטים שמפרים את האיסור ומגיעים בכל זאת לכדור הארץ .כשבלייד ראנר לוכד רפליקנט מורד ,הוא 'מוציא
אותו לגמלאות' – דהיינו ,מחסל אותו.
דקרד חוזר מפרישה כדי לצוד ולחסל חבורה של ארבעה רפליקנטים שהסתננו לכדור הארץ :לאון ,פריס ,זורה
ורוי באטי ,מנהיג החבורה .הרפליקנטים הם מדגם נקסוס ,6-שנחשב כמתקדם ביותר.
דקרד יוצא למשרדי חברת טיירל כדי ללמוד עוד על דגם הנקסוס ,6-ושם פוגש את רייצ'ל :רפליקנטית ניסיונית
שבמוחה הושתלו זכרונותיה של ילדה אמתית ,והיא כלל אינה מודעת לכך שהיא אינה בת אדם.
הרפליקנטים מסתננים למשרדיה של חברת 'טיירל' ,שם הם פוגשים את הד"ר אלדון טיירל – האיש שיצר אותם.
רוי מבקש מד"ר טיירל שיבטל את המגבלה של ארבע שנות חיים ,וכשזה מסרב ,הוא הורג אותו.
דקרד מגלה לרייצ'ל שהיא אינה אנושית .היא מתקשה לעכל את הבשורה ,אך לבסוף מתאהבת בדקרד .דקרד
מחסל שניים מהרפליקנטים ,פריס וזורה ,ורייצ'ל מסייעת לו להוציא לגמלאות גם את לאון ,הרפליקנט השלישי.
בסצינ ת סיום דרמטית נלחם דקרד ברוי באטי ,מנהיג הרפליקנטים ,ומפסיד לו .דקרד תלוי מגג בניין ,נאחז
בקצות אצבעותיו ,אך במקום לתת לו ליפול אל מותו -באטי אוחז בו ומציל אותו ,ואז מת כעבור דקות ספורות
'באופן טבעי' כשתאריך התפוגה שלו מגיע לקצו .הסרט מסתיים כשדקרד מחליט לברוח עם רייצ'ל ,אהובתו
הרפליקנטית ,במקום להוציא אותה לגמלאות.
רידלי סקוט
בשנת  1979היה הבמאי רידלי סקוט כוכב עולה בשמי הקולנוע .סרטו האחרון' ,הנוסע השמיני' ,זכה להצלחה
אדירה ולביקורות מהללות ,ונחשב עד היום לאחת הקלאסיקות הבולטות של המדע הבדיוני .חברת ההפקה
פנתה לסקוט והציעה לו לביים את 'בלייד ראנר' ,אך הוא סירב .סקוט לא רצה לעשות שני סרטי מדע בדיוני
ברצף ,וגם לא התחבר ממש לספרו של פיליפ ק' דיק .למעשה ,הוא השתעמם ממנו כל כך עד שנשבר באמצע
ולא הצליח לסיים אותו.
שמונה חודשים חלפו .אתרע המזל ואחיו של סקוט הלך לעולמו עקב מחלה קשה .סקוט ,שהיה קרוב מאד
לאחיו ,חש שהוא הולך ושוקע אל דיכאון ומרה שחורה .כדי לחלץ את עצמו מהדיכאון ,החליט שהוא חייב
להתמסר לפרוייקט חדש .למרות הסירוב הראשוני ,משהו בתסריט של המפטון פנצ'ר המשיך להדהד בראשו
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של סקוט בחודשים שחלפו מאז שקרא אותו ,ובמחשבה שניה הסכים להצטרף אל 'בלייד ראנר' .אך כבר בשלב
מוקדם זה ,העניינים החלו להסתבך.
כבמאי ,רידלי ראה ב'בלייד ראנר' יצירה אמנותית אישית שלו .כפי שהגדיר זאת בעצמו –
"[לצלם סרט] זה כמו לכתוב ספר או לצייר ציור עם הרבה ידיים .סרט חייב הנחייה ברורה ולא הוא כושל .ברור
שמדובר במאמץ קבוצתי ,אך בחישוב הסופי הסרט חייב להיות שייך לאדם אחד".
אמנם המציאות הכריחה את סקוט לשתף פעולה עם אנשי מקצוע אחרים כגון תסריטאים ,צלמים ושחקנים –
אך הוא נטה לפלוש לתחומי העיסוק שלהם ללא היסוס ולכפות את החזון שלו על היצירה כולה .הוא ופנצ'ר עמלו
במשך שנה שלמה על שכתוב התסריט ,אך למרות אינספור תיקונים ,תוספות ומחיקות -סקוט עדיין לא היה
מרוצה .פנצ'ר המותש החליט שהגיעו מים עד נפש ,ולא הסכים לשכתובים נוספים -אך רידלי הלך מאחורי גבו
ופנה לתסריטאי אחר ,דיוויד פיפולס ( ,)Peoplesכדי שיערוך בתסריט שינויים נוספים .כשגילה זאת פנצ'ר הוא
כעס כל כך עד שדרש ששמו יוסר מרשימת הקרדיטים בסוף הסרט.
חלק מהותי מאד מהחזון האמנותי של רידלי סקוט לגבי בלייד ראנר היה קשור בעיצוב הויזואלי של הסרט .סקוט
מספר על עצמו שעמוק בפנים הוא יותר מעצב מאשר במאי ,ואם לא היה במאי סביר להניח שהיה פונה
לאדריכלות או תחום עיסוק דומה .את ההשראה ללוס אנג'לס העתידנית והאפלה הוא קיבל מביקוריו בניו-יורק,
שבראשית שנות השמונים הייתה עיר מוזנחת ועתירת פשיעה ,ובהונג-קונג הצפופה והקלסטרופובית .ב"בלייד
ראנר" ,סקוט ביקש להעביר לצופיו את התחושה שלמרות שעלילת הסרט מתרחשת בעתיד – הסיפור עצמו
יכול היה להתרחש בכל תקופה שהיא ,וגם בעבר .את הסיבה לתחושה זו נבין בהמשך ,כשנדון במסרים החבויים
בסרט.
גיבור הסרט הוא בלש מחוספס החי בלוס אנג'לס הצפופה והקלסטרופובית ,ומתאהב ברייצ'ל ,פאם פאטל
קלאסית .אלו המא פיינים הקלאסיים של סגנון קולנועי מוכר בשם בשם 'סרט אפל'' ,פילם נואר' בלעז ,וסקוט
סמך על צופיו שיזהו אותם מייד ויעשו את הקישור אל התקופה שבה פרח סגנון זה בקולנוע :שנות הארבעים
והחמישים של המאה העשרים ,או במילים אחרות – 'עתיד שמתרחש בעבר' .כדי להעצים עוד יותר את החיבור
אל הפילם נואר ,הקפיד סקוט להכניס לסרט גם את האסתיקה הייחודית של הז'אנר :צללים חדים ,עשן ,סמטאות
אפלות וכו'.
אך כדי להגשים את החזון הויזואלי הזה ,נדרשו חמישה חודשים של עבודה בתנאים לא קלים .כל הצילומים
נעשו בלילה ,והצוות לא ראה אור יותר במשך שבו עות ארוכים .עשן מלאכותי החניק את כל מי שעמד על הסט
כמעט בכל צילום .רוטגר יוהר ( ,)Hauerהשחקן שגילם את רוי באטי ,מנהיג הרפליקנטים ,בילה שלוש לילות
שלמים על גג בניין ,תחת גשם מלאכותי שוטף ,בתחתוניו בלבד ,כדי לצלם את סצינת הסיום של הסרט .בשלב
זה ,אגב ,הוזמן ש וב התסריטאי המפטון פנצ'ר לסייע שוב בתיקוני חירום שהיו צריכים להעשות בתסריט ,ונקם
את נקמתו האמנותית בדיוויד פיפלוס ,התסריטאי שהחליף אותו ,כששכתב מחדש את חלק מהשכתובים שעשה
פיפולס בתסריט המקורי שלו…אף על פי כן ,שני התסריטאים נעשו מאוחר יותר חברים טובים.
אל ה קושי הפיזי שבעבודה על הסט יש להוסיף את הקשיים שבעבודה עם רידלי סקוט הפרפקציוניסט ,שלא
ויתר ולו כזית על דרישותיו .סקוט היה רגיל 'לעבוד עם הידיים' על הסט ,להחזיק את המצלמה ולצלם בעצמו –
אך כללי האיגודים המקצועיים בקליפורניה מנעו ממנו לעשות זאת .סקוט היה מתוסכל וחש כמו 'צייר שכרתו
את ידיו' .את התסכול הזה חשו כל מי שעבדו סביבו ,וחיכוכים רבים פרצו בין הבמאי השתלטני וצוותו ,ובפרט
בינו ובין הריסון פורד ,כוכב הסרט .השמועות אומרות שהריבים בין השניים כמעט הגיעו לכדי אלימות פיזית
ממש .היום השניים נמצאים ביחסים טובים ,אך פורד מודה בפה מלא שלא נהנה על הסט של בלייד ראנר ,בלשון
המעטה:
"לא אהבתי [את העבודה] על בלייד ראנר…שיחקתי בלש שלא עשה שום עבודת בלשות .לא היה לי מה לעשות
שם חוץ מלעמוד ולהיות חלק מהסט המפואר שבנה רידלי".
אחת מנקודות המחלוקת בין סקוט ופורד הייתה בשאלה עקרונית מאד :האם הבלש ריד דקרד ,גיבור הסרט,
הוא בעצמו רפליקנט?
בלייד ראנר
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יש כמה רמזים במהלך הסרט לכך שדקרד אינו אנושי בעצמו .הבולטת שבהן היא סצינה שבה דקרד חולם על
חד -קרן שרץ ביער .הסצינה הזו אינה קשורה כלל לעלילה ונדמה שהיא חסרת משמעות – עד לסוף הסרט,
כשדקרד מתכונן לברוח יחד עם רייצ'ל אהובתו .רייצ'ל ,כזכור ,היא רפליקנטית שבמוחה הושתלו זכרונות כוזבים.
שותפו של דקרד ,שוטר בשם גאף ,משאיר מחוץ לדלת פסל אוריגמי זעיר של חד-קרן .רידלי סקוט הסביר את
חשיבות הסצינה הזו כך:
"גאף ,ממש לקראת הסוף ,משאיר פיסה של אוריגמי. ..בצורת חד-קרן ,כן? אז החד-קרן בחלומו של דקרד אומר
לי שדקרד לא היה מספר על החלום הזה לאף אחד .אם גאף יודע עליו ,זו הדרך שלו לומר לדקר ד' -קראתי את
הקובץ ,שלך ,חבר!' ,כן?'
או במילים אחרות ,גאף יודע על החד-קרן מכיוון שדקרד הוא רפליקנט ,והחלום הזה מתוכנת באופן כלשהו
במוחו באותו האופן שבו הושתלו זכרונות מזויפים במוחה של רייצ'ל.
אך הריסון פורד התנגד לרעיון הזה .הוא חשב שדקרד חייב להיות אנושי ,אחרת לקהל לא תהיה דמות של גיבור
שיוכל להזדהות איתה ,והזדהות עם הגיבור ומטרותיו היא באופן מסורתי אחת מהיסודות של תסריט קולנועי
מוצלח .אם כל הדמויות הראשיות בסרט הן רפליקנטיות ,כל המתח הדרמטי שנובע מהניגוד בין בני האדם
והרפליקנטים מתמוסס ונעלם .ולא רק פורד חושב שדקרד אינו רפליקנט :אפילו המפטון פלצ'ר ,התסריטאי,
טוען שדרקד אנושי לגמרי.
כיצד ייתכן שהבמאי ,התסריטאי וכוכב הסרט חלוקים בדיעותיהם בשאלה כה מהותית ,שנוגעת בלב העלילה
ממש? התשובה היא שרידלי סקוט החליט במודע להשאיר את שאלת אנושיותו של דקרד מעורפלת – ואף הודה
בכך בראיונות לתקשורת .אם היה רוצה לספק לצופיו תשובה ברורה ,כל מה שהיה עליו לעשות הוא לשים בפיו
של גאף את המשפט – 'דקר ד ,אתה רפליקנט '.סקוט בחר בערפול כיוון שבלייד ראנר לא היה ,לדידו ,סרט
פעולה סטנדרטי שבו הגיבור האנושי הטוב מחסל את הרפליקנטים הרעים וזוכה בנערה .סקוט ביקש לטעת
במוחם של הצופים את הספק לגבי אנושיותו של דקרד ,כדי לגרום להם לשאול את עצמם מה בדמויות השונות
שעל המסך הופך אותן לאנושיות או למלאכותיות .הוא לא רצה להעניק לצופיו תשובה 'לעוסה' ומוכנה לעיכול.
בלייד ראנר היה סרט שאמור לגרום לצופיו לחשוב .זו הייתה גדולתו של הסרט ,וזו גם הייתה הסיבה לכשלונו.
בספר ,וגם בסרט ,ההבדל המוצהר והרשמי שבין בני אדם לרפליקנטים הוא ביכולתם לחוש אמפתיה:
רפליקנטים אינם מסוגלים לחוש אמפתיה ולהזדהות עם סבלו ורגשותיו של האחר .המכשיר העלילתי שמדגיש
את הנקודה הזו הוא מתקן בשם 'מכונת ווייט-קאמפף' ( )Voigt-Kampffהמשמש את החוקרים כדי לבחון חשודים
ולגלות אם הם רפליקנטים או בני אדם .ווייט-קאמפף הוא מעין גלאי-אמפתיה' ,פוליגרף של רגשות' :הבוחן שואל
את הנבדק סדרה של שאלות פרובוקטיביות ,ומודד תגובות גופניות לא רצוניות כגון הזעה ,דופק ,תנועות עיניים
וכו' כדי לאתר את התגובה הרגשית .הרפליקנטים חסרי האמפתיה נכשלים במבחן ,כמובן .על פניו ,נראה
שפיליפ ק /די ק ורידלי סקוט העניקו לנו תשובה ברורה ומוחלטת לשאלת אנושיותו של ריק דקרד ושאר הדמויות
בעלילה :אם נכשלת במבחן ווייט-קאמפף ,אינך אנושי.
אך לכל אורך הסרט הדמויות האנושיות – ריק דקרד ועמיתיו במשטרה – הן אלו שעומדות במבחן אמפתיה
מסוג אחר .לא במקרה בחר רידלי סקוט לקרוא לרפליקנטים בשם זה ,במקום 'אנדרואידים' -שמם המקורי
בספרו של פיליפ ק' דיק .הוא ניסה לטשטש את התחושה שמדובר בייצור מלאכותי ומכני .למשל ,על אף
שהרפליקנטים מתוארים כחזקים ומהירים יותר מבני אדם ,הם אינם שונים מאתנו .באחת הטיוטות של התסריט
מתואר ניתוח-שלאחר -המוות ברפליקנט ,ומסופר שם שהפתולוג הבין שמדובר ברפליקנט רק שעתיים לתוך
הניתוח.
נוסף על כך ,הרפליקנטים מפגינים תכונות אנושיות ברמה הקוגניטיבית .למשל ,כבני אדם חלק גדול ממה
שמעצב את אישיותנו והופך אותנו למי שאנחנו הוא חוויות העבר שלנו :האהבות ,הכשלונות ,ההצלחות וכו'.
הרפליקנטים מפגינים צורך אנושי עז בחיבור אל העבר הקצרצר שלהם ,צורך שבא לידי ביטוי בכך שהם
מקפידים לשמור על תמונות שלהם כמזכרות מחייהם הקצרים .רייצ'ל מסרבת בתחילה להאמין שהיא אינה
אנושית כיוון שיש לה זכרונות מימי ילדותה ,זכרונות שכאמור הושתלו במוחה .אנושיותם של הרפליקנטים באה
לידי ביטוי גם בעצם העובדה שהם ,כמונו ,בני תמותה – ואם נזכור שתוחלת החיים שלהם היא בסך הכול ארבע
שנים ,הרי שהם 'אנושיים יותר מאנושיים'…
אך כיצד מתייחסים בני אדם בסרט ליצורים הכמעט אנושיים? בחוסר אמפתיה מוחלט .באופן עקבי הם
מתעלמים ממצוקת הרפליקנטים שמנסים באופן נואש להאריך את חייהם מעבר למגבלה הקבועה של ארבע
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שנים .לרפליקנטים יש בבירור תחושות ורגשות ,אך בני האדם מתייחסים אליהם בשיוויון נפש ולשוטרים אף
מותר 'להוציא אותם לגמלאות' על המקום ,ללא משפט.
בלייד ראנר ,אם כן ,הוא מעין מראה שדרכה משתקף היחס שלנו אל יצורים חלשים מאיתנו .הנאצים ,למשל,
ראו ביהודים ,בצוענים ,בהומוסקסואלים ובבעלי הפיגור השכלי יצורים שהם 'כמעט בני אדם' :הם אולי הולכים,
מדברים וחושבים – אבל חסרה להם אותה 'עליונות ארית' שהנאצים פינטזו עליה ,ולכן מותר היה להשמיד
אותם בהמוניהם .דוגמא נוספת ליחס נטול אמפתיה כלפי יצורים חלשים היא התעללות בבעלי חיים ,שהרי
כלבים ,חתולים וחיות דומות מסוגלים בברור לחוש בכאב .במילים אחרות ,בלייד ראנר מראה לנו באיזו קלות
אנחנו מאבדים את אנושיותנו – וזאת ברגע שאנחנו מחליטים שמישהו אחר אינו אנושי.
בלייד ראנר משופע גם במוטיבים דתיים רבים ,ובמיוחד בכל הנוגע לדמותו של רוי באטי ,מנהיג הרפליקנים .רוי
וחבריו מגיעים לכדור הארץ מהחלל – דהיינו מהשמיים – כדי לתת לבני האדם הזדמנות להתעלות מעל לאנוכיות
הטבעית שלהם ולהעניק לרפליקנטים חיים .בני האדם נכשלים בכך ,אך רוי באטי – בדומה לישו – מפנה את
הלחי השנייה ומציל את ריק דקרד מנפילה ודאית אל מותו ,למרות שזה ניסה להרוג אותו מספר דקות קודם
לכן .כמו לישו ,גם לרוי נעוץ מסמר בכף ידו .כשבאטי מת ,יונה שהוא מחזיק בידו משתחררת ועפה אל השמיים,
כמו נפש שעולה לגן עדן .אם כן ,כפי שקורה לא מעט במדע בדיוני טוב ,בלייד ראנר הוא יותר אלגוריה על מצבם
של בני האדם מאשר סיפור על רובוטים ובני אדם שנלחמים זה בזה.
הפרשנות שהבאתי כאן היא רק חלק קטן מהסמליות ומהדימויים שמצאו פרשנים בבלייד ראנר לאורך השנים.
אפשר למצוא משמעות רבה גם בעיסוק האובסיסי של כל הדמויות בעיניים ובראיה (שהרי העין ידועה כ'חלון אל
הנשמה') ,בהשלכות של הזיהום הסביבתי ,קפטיליזם דורסני ועוד.
כישלון קופתי?
הצילומים לסרט נסתיימו ביוני ,1981 ,והסרט המוכן הוקרן בפני קבוצת ביקורת .התוצאות היו מעוררות דאגה:
הצופים לא אהבו את מה שראו .במבט לאחור ,קל להבחין בפער הציפיות של הקהל .כולם הכירו את הריסון
פורד כגיבור פעולה כריזמטי ונועז :האן סולו במלחמת הכוכבים וד"ר אינדיאנה ג'ונס ב'שודדי התיבה האבודה'.
הם ציפו לראות אותו מחייך את חצי-החיוך השרמנטי שלו ומספק פאנצ'ליינים עוקצניים בעודו מחסל רפליקנטים
על ימין ועל שמאל .רידלי סקוט היה מפורסם בזכות ה'נוסע השמיני' ,כך שהרפליקנטים היו אמורים להיות
מפלצות מסוכנות וחסרות רחמים…אך בפועל ,הם קיבלו סרט שונה לגמרי .במקום לחסל רפליקנטים ,ריק דקרד
עסוק רוב הזמן בלרדוף אחר המאורעות ולחטוף מכות .שני הרפליקנטים היחידים שהוא מוציא לגמלאות הן
בכלל נשים .כשהוא פוגש סוף סוף את רוי באטי ,הנבל הראשי ,באטי מציל את ריק דקרד ממוות ודאי -ואז מת
מ'זקנה'… אם הגיבור הראשי הוא בכלל לא אנושי ,והנבל שנגדו הוא נלחם הוא לא כל כך רשע ומפחיד -עם מי
אמור היה הקהל להזדהות? כ ולם הסכימו שמבחינה ויזואלית הסרט נראה נפלא ,ופס הקול שהלחין ואנגליס
היה מעורר השראה -אבל… מה בעצם קורה שם ,בבלייד ראנר? מי ניצח ומי הפסיד?
באופן אירוני ,היחיד שאהב את מה שראה היה דווקא פיליפ ק' דיק ,שהיה מפורסם בחוסר חיבתו להוליווד .הוא
הלך לעולמו עוד שלפני שהסרט יצא לאור ,אך הספיק לצפות בקטע קצר מתוכו .פיליפ כתב לחבר – 'הסרט הזה
עומד לחולל מהפכה באופן שבו אנחנו חושבים על מדע בדיוני ועל מה שמדע בדיוני יכול להיות'.
ההפקה נכנסה לסחרור מסוכן .המממנים של הסרט ,שחששו מכשלון בקופות ,דרשו מרידלי סקוט להכניס בו
שינויים שיהפכו אותו ל'ידידותי יותר' עבור הצופה הממוצע .בתחילה סירב רידלי ,אך בסופו של דבר נכנע ללחץ
הכבד וערך מחדש כמה סצינות .השינוי הבולט ביותר הוא בסצינת הסיום .בסצינת הסיום המקורית דקרד ורייצ'ל
פוסעים לתוך מעלית ויוצאים אל עבר עתיד לא ידוע ולא בטוח .בגרסה המתוקנת ,השניים טסים מעל נוף ירוק
ואידיאלי בדרך אל סוף טוב ,הכול טוב .גם הסצינה של חלום החד-קרן נחתכה ,מה שלמעשה עיקר מתוכן את
סצינת הסיום שבה משאיר גאף את חד-קרן האוריגמי לדקרד – ובכך מונע מהצופים להבין שדקרד עשוי להיות
רפליקנט בעצמו.
שינוי נוסף שנעשה בסרט היה תוספת קריינות ( )VoiceOverשל הריסון פורד שבה הוא מספק הסברים לקהל
לגבי העלילה ,הדמויות והסיום .קריינות מסוג זה היא מאפיין מוכר של 'הסרט האפל' ,אך יוצרי קולנוע סולדים
ממנה בדרך כלל :הדיעה המקובלת היא שקריינות היא סוג של רמאות או 'השתפנות' .תסריט טוב צריך לספק
לצופה את כל המידע שלו הוא זקוק כדי להבין את הסרט ,בין בדיאלוגים שבין הדמויות או ברמזים ויזואלים או
קוליים .אם אתה משתמש בקריינות ,סימן שלא הצלחת להעביר לקהל את מה שהיית צריך להעביר באמצעים
'קולנועיים' יותר.
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מקרה הספציפי הזה ,הקריינות של הריסון פורד הייתה ,לכל הדיעות ,זוועתית .טון הדיבור שלו היה מונוטוני
ומשעמם ,עד שהיה בהפקה מי שתהה אם פורד היה מסומם בזמן ההקלטה .שמועות עקשות טענו שפורד
הקליט את הקריינות בצורה גרועה במכוון כדי שלא יכניסו אותם לפרק ,אם כי פורד הכחיש אותן בכמה
הזדמנויות.
פנצ'ר ,התסריטאי ,סיפר שכשמע את הקריינות בפעם הראשונה חשב שהיא איומה ונוראית .כיוון שלבלייד ראנר
היו רק שני תסריטאים והוא אחד מהם ,הסיק שדיוויד פיפולס הוא זה שכתב את הטקסט שהקריא פורד .הוא
לא אמר כלום לפיפולס כיוון שלא רצה להעליב אותו .רק כעבור שנה ,אחרי לילה רווי אלכוהול ,אזר מספיק אומץ.
"אני מעריך מאד את העבודה שלו ,אבל לא הצלחתי להבין איך הוא היה מספיק מטומטם כדי לכתוב את
הקריינות הזו .לילה אחד כעבור שנה ,כששנינו היינו שיכורים ,אמרתי לו – 'מה קרה לך? למה כתבת את החרא
המטומטם הזה?' והוא אמר לי – 'חשבתי שאתה כתבת אותו!'"
אחרי שנה מלאת ייסורים של מאבקים בתוך ההפקה ,שינויים של הרגע האחרון וריבים אינספור ,יצא בלייד
ראנר לאקרנים בעשרים וחמישה ביולי .1982 ,מבקרי הקולנוע קטלו אותו ללא רחמים…מבקרת הקולנוע של
המגזין 'הניו-יורקר' אמרה על בלייד ראנר שיש בו שש שכבות של סאבטקסט -אבל בלי טקסט .רוג'ר אברט
( ,) Ebertמבקר קולנוע מפורסם ,כתב כי 'בלייד ראנר הוא הישג ויזואלי מהמם ומרתק ,אבל כסיפור עלילתי הוא
כשלון מוחלט'.
אל הבקורות הקשות האלה הצטרף גם חוסר מזל משווע :בלייד ראנר עלה לאקרנים במקביל ל'אי.טי ,חבר
מכוכב אחר' ,סרטו שובר הקופות של סטיבן שפילברג .הצופה הממוצע שמע על אי.טי רק דברים טובים ,ועל
בלייד ראנר בעיקר דברים רעים -והתוצאה הייתה כשלון קופתי מהדהד .בשבועות הראשונים להקרנתו הכניס
בלייד ראנר כשבעה מיליון דולר ,הרבה פחות מעשרים ושמונה מיליון הדולרים שהושקעו בו.
בלייד ראנר היה  ,אם כן ,בדרכו אל פח האשפה של ההיסטוריה :עוד סרט קולנוע שהחל כהבטחה גדולה וסיים
בקול ענות חלושה .רידלי סקוט הודה כי בדיעבד ,הוא מצטער על השינויים שעשה בסרט.
"הסכמתי לרעיון שאנחנו צריכים לשנות דברים כדי לרצות את הקהל ,אך מאוחר יותר הבנתי שברגע שקיבלתי
את הג ישה הזו ,למעשה מכרתי את נשמתי לשטן .אינץ' אחרי אינץ' התרחקתי בהתמדה מהחזון המקורי שלי".

עלייתו של הוידיאו
באותה התקופה בערך ,שלהי שנות השבעים ותחילת שנות השמונים ,החלה טכנולוגיה חדשה סוללת את דרכה
את בתיהם של מיליוני אמריקנים :ה ,Video Home System-או  VHSבקיצור .המבוגרים מבין המאזינים ודאי
זוכרים את מכשירי הוידיאו הגדולים עם הקסטות השחורות והעבות שהיו בכל סלון כמעט גם בישראל .הVHS-
הביא עימו שינויים דרמטיים בהרגלי צריכת הקולנוע .ספריות וידיאו צצו בהמוניהן ,ואיפשרו לצופים להנות
מסרטים גם שנים רבות אחרי שכבר ירדו מהאקרנים בבתי הקולנוע ,ולצפות שוב ושוב באותו הסרט ללא תוספת
עלות.
בלייד ראנר היה המרוויח הגדול מהשינוי הטכנולוגי הזה ,בעיקר בזכות אותו הסאב-טקסט שכל מבקרי הקולנוע
כל כך אהבו לשנוא .חובבי המדע הבדיוני ששכרו אותו מספריות הוידיאו בזכות האפקטים המיוחדים
והאסתטיקה הויזואלית הנפלאה ,גילו בצפיות חוזרות גם את המסרים ,הדימויים והרעיונות העמוקים יותר
שהסתתרו בו .בהעדר פער הציפיות המתסכל ,הם לא התקשו להתחבר לקצב האטי של העלילה ולדמויות הלא
שגרתיות .בסיוע ה VHS-הלך בלייד ראנר וצבר מעריצים חדשים לכל אורך שנות השמונים.
במאי  1990נערך בלוס אנג'לס פסטיבל קולנוע ,ובו הוקרן גם בלייד ראנר .מסיבה בלתי ידועה בחרה חברת
האחים וורנר ,מפיצת הסרט ,שלא להקרין בפסטיבל את הגרסא ה'מסחרית' של בלייד ראנר ,זו שעלתה לאקרנים
ב ,1982-אלא את הגרסא המקורית של הסרט ,זו שלפני השינויים והעריכה מחדש.
הגרסא המקורית ,נזכור ,זכתה בזמנו לתגובות שליליות מאד מקבוצת הביקורת -אך להפתעת כולם תגובות
הקהל בפסטיבל הקולנוע היו הפוכות לגמרי :הצופים היללו את הסרט ותורים ארוכים השתרכו לפני קופות
הכרטיסים.
105

מה הביא למהפך הדרמטי בטעמו של הקהל? סביר להניח שמכיוון שהצופים כבר ידעו שבלייד ראנר אינו עומד
להיות סרט אקשן הוליוודי טיפוסי ,היה להם קל יותר להזדהות עם הבחירות האמנותיות המקוריות שעשה רידלי
סקוט כמו ,למשל ,סצינת הסיום .בגרסא המסחרית מסתיים הסרט כשדקרד ורייצ'ל טסים מעל שדות ירוקים אל
עבר עתיד מתוק -אך סיום הוליוודי מתקתק זה עומד בסתירה גמורה לאווירה האפלה והקודרת של הסרט כולו.
הסיום המקורי של סקוט ,שבו דקרד ורייצ'ל פוסעים לתוך מעלית בדרך אל עתיד אפל ולא בטוח ,מתאים הרבה
יותר.
מנהליה של חברת האחים וורנר הבינו שניצבת מולם הזדמנות נדירה להחזיר לחיים את בלייד ראנר .הם שכרו
את שירותיו של מומחה לשחזור סרטים בשם מייקל אריק שב 1992-אסף את חומרי הגלם של הסרט המקורי,
ויחד עם רידלי סקוט ערך אותו מחדש .הגרסא הזו ,שכונתה 'בלייד ראנר -גרסאת הבמאי' ,הייתה באיכות טכנית
נמוכה למדי -אך הייתה קרובה יותר ,מבחינה אמנותית ,לחזונו המקורי של סקוט :פרט לסיום המקורי ,חזרה
לסרט גם סצינת החד-קרן והקריינות המזעזעת נחתכה ממנו .ב 2007-יצאה לאור גרסא ובה איכות תמונה וצליל
משופרים מאד ,ובכך השלימה את החוויה שקיווה סקוט ליצור אצל צופיו עשרים וחמש שנים קודם לכן.
כיום ,בלייד ראנר נחשב לקלאסיקה .המגזין טיים ,למשל ,בחר בו לאחד מתוך מאה הסרטים הגדולים בכל
הזמנים ,ובמשאל שערך המגזין  New Scientistבשנת  2007בחרו הקוראים בבלייד ראנר לסרט המדע הבדיוני
הטוב ביותר אי פעם .אפילו מבקר הקולנוע הקשוח רוג'ר אברט ,שב 1982-קטל את בלייד ראנר ,כתב ב:2007-
"אף פעם לא חיבקתי את בלייד ראנר…אך עתה היא השעה להתקפל ולהודות שהסרט הזה שייך לקאנון […]
אני מבין עכשיו שהבעיות שהיו לי בעבר עם בלייד ראנר הן תוצאה של כשלון הטעם והדימיון האישיים שלי".
'בלייד ראנר' ,אם כן ,זכה בחיים שניים :הוא הפך מכשלון צורב ומכאיב ,לקלאסיקה .לא הרבה יצירות אמנות
בכלל ,וסרטי קולנוע בפרט ,זוכים להזדמנויות שכאלה… .

©כל זכויות היוצרים של המקראה שמורות למגמת הקולנוע של תיכון מקיף יהוד ,אלי מורנו ו או לכותבים
נוספים שלקחו חלק בכתיבתה .אנא עשו בהם שימוש הוגן במסגרת חוק זכויות יוצרים בלבד .אין להעתיק
או לשכפל חלקים או קטעים של המקראה ללא קבלת רשות מפורשת מכותבי המקראה.
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