מגמת קולנוע תיכון
מקיף יהוד
מקראת הקולנוע
השלמה לכיתות י"ב
חיבר ליקט וערך אלי מורנו

1

תוכן
הקדמה/מאת אלי מורנו 4 .............. ................................ ................................ ................................
על הקולנוע הישראלי -חלוקה לתקופות/אלי מורנו 5 ............. ................................ ................................
קולנוע ישראלי לאומי הרואי/אלי מורנו 6 ............................ ................................ ................................
דמות הצבר המיתולוגי הרואי-קווים לדמותו 6 ................. ................................ ................................
"אחרי השואה" -על התגייסות הקולנוע הישראלי לחיזוק אתוס הצבר ההרואי 9 .....................................
בין ניצחון למפלה ,על תפקידו של הצבר ההרואי בדעת הקהל הישראלית בעת מלחמה11 ..................... .
קווי יסוד לדמותו של הצבר הקולנועי14 ....................... ................................ ................................ .
הוא הלך בשדות 15 .................. ................................ ................................ ................................
עבודת הארץ -הוא הלך בשדות( יוסף מילוא15 ................................. ................................ )1967,
יעוד וגורל 17 ....................... ................................ ................................ ................................
מיניותו של הגיבור 18 ............ ................................ ................................ ................................
יחסים עם הורים בראי השבר 20 .............................. ................................ ................................
מצור 22 ................................. ................................ ................................ ................................
סממני אימפוטנטיות במיניות הצבר ההרואי בסרט "מצור" 22 ......................... ................................
חברות מעל לכל 24 ..................... ................................ ................................ ................................
קולנוע עממי -סרטי הבורקס 25 ...................................... ................................ ................................
סרטי הבורקס הישראליים המוקדמים והמאוחרים 25 ....................................... ................................
מוטיבים מרכזיים 27 ................. ................................ ................................ ................................
השוטר אזולאי -סוף עידן התמימות/אלי מורנו 27 ............ ................................ ................................
קולנוע ישראלי אישי/אלי מורנו 29 .................................... ................................ ................................
שלושה ימים וילד 29 ................. ................................ ................................ ................................
הבדידות הפנימית והופעתו של הצבר האישי -שלושה ימים וילד (אורי זוהר29 ........................ )1967,
מיניות הגיבור-חופש אישי ועקרות נפשית 29 .............. ................................ ................................
פרוורטיות ואכזבה 30 ................ ................................ ................................ ................................
ערכים מוטלים בספק 31 ......................................... ................................ ................................
לבדו 32 .............................. ................................ ................................ ................................
קולנוע ישראלי עכשווי/אלי מורנו 33 ................................. ................................ ................................
העקרונות התמטיים של הקולנוע הישראלי העכשווי 33 .................................... ................................
אביבה אהובתי 34 .................... ................................ ................................ ................................
הגננת/מאת אבנר שביט 36 ........................................ ................................ ................................
פיגומים(מתן יאיר/ )2017,אלי מורנו 39 ............................ ................................ ................................
מונחים ומושגים חשובים/אלי מורנו 43 .......................... ................................ ................................
הקדמה נושא  4קולנוע תיעודי 45 .................................... ................................ ................................
הקדמת מקראה כללית 45 .......................................... ................................ ................................
על עקרונות קולנוע הדוקו/אלי מורנו 45 ......................... ................................ ................................
נושאי הלימוד בפרק זה46 ........................................ ................................ ................................ :
2

הקולנוע התיעודי 46 .................. ................................ ................................ ................................
תולדות הקולנוע התיעודי47 ......................................... ................................ ................................ :
"נאנוק איש הצפון "(48 .................................... ................................ ................................ )1922
איימי Amy ,בימוי אסף קפדיה48 ......................... ................................ ................................ 2015 ,
איימי ,מתוך בלוג הקולנוע של אלי מורנו 50 ................... ................................ ................................
 -George Michael: Freedom-2017מסע נוסטלגי מבוקר ומדוד /אלי מורנו 51 ........................................
יהודה יוצא למלחמה ,2010 ,רויטל אורן53 ...................... ................................ ................................ .
יהודה יוצא למלחמה-חלום הכוכבות החליף את חלום קורס הטייס/אלי מורנו 54 ....................................
להתחתן עם בית חרושת לגלידה ,2015-רני מדין55 .......................................... ................................ .
לפני המהפכה( דן שדור וברק היימן - )2013 ,גן העדן האבוד57 ...................... ................................ .
וידאו-אקטיביזם/דוקו-אקטיביזם 58 .................................. ................................ ................................
בלאקפיש/אריאנה מלמד 58 ....................................... ................................ ................................
סיכום/אלי מורנו 61 ................... ................................ ................................ ................................
על ה"קולנוע העולמי" 63 ............ ................................ ................................ ................................
הקדמה63 ............................. ................................ ................................ ................................ :
על הקולנוע הספרדי סקירה היסטורית 64 ......................... ................................ ................................
הקולנוע הספרדי של העידן דמוקרטי 65 ........................ ................................ ................................
על פדרו אלמודובר /מקור ויקיפידיה 65 ......................... ................................ ................................
ז'אנר המלודרמה 77 ..................... ................................ ................................ ................................
מאפייני המלודרמה של פדרו אלמודובר(ובכלל) – (מלודרמה מעמדית ,מלודרמה משפחתית) 77 .............
פוסטמודרניזים 78 ....................... ................................ ................................ ................................
הגדרה מילולית 78 ................... ................................ ................................ ................................
העידן הפוסטמודרני 78 ............. ................................ ................................ ................................
השיח הפוסטמודרני 79 ............. ................................ ................................ ................................
ביקורת הקידמה 79 .................. ................................ ................................ ................................
עקרונות השיח הפוסטמודרניסטים ביצירתו של אלמודובר 79 ............................ ................................
מאפיינים מרכזיים בקולנוע של פדרו אלמודובר/מאת אלי מורנו 80 ......................... ................................
נשים על סף התמוטטות עצבים-אחווה נשית גורפת 81 .................................... ................................
הכל אודות אימא83 ........................................ ................................ All About My Mother-1999-
קשור אותי אהוב אותי84 ...................... ................................ ................................ !Átame-1990-
קיקה -kika-1993-על חיוניות נשית ואופטימיות אין סופית 85 ........................... ................................
קל לחיות בעיניים עצומות Vivir es fácil con los ojos cerrados-2013-דיויד טרואבה86 ................... ,
הכוכבות בקולנוע /מאת אלי מורנו 89 ............................... ................................ ................................
כיצד נולדו הכוכבים? 89 ............ ................................ ................................ ................................
רגע "הכניסה"( )ENTRANCEו"היציאה"( )EXITשל הכוכב90 ........................ ................................ .
"הרגע המכונן" במחזור החיים של תחילת תהליך הכוכבות 90 ........................... ................................
ההופעה החיצונית של הכוכב כחלק מנרטיב הכוכבות 91 .................................. ................................
3

נרטיב הכוכבות 92 .................... ................................ ................................ ................................
שיטת הכוכבים (93 ...................... ................................ ................................ )STAR - SYSTEM
שליטה על דימוי הכוכב 94 ......................................... ................................ ................................
הכוכבים הגדולים של הוליווד לאחר תום תקופת תור הזהב-חוקי "המשחק" משתנים95 ........................ .
תקופת הבימאים הכוכבים 96 ..................................... ................................ ................................
הכוכבים בעידן האינטרנט והפפרצ'י 96 ......................... ................................ ................................
כוכבי רשת וראליטי 97 .............. ................................ ................................ ................................
הכוכבות בקולנוע האירופאי ,האסיאתי וכוכבות בין לאומית 98 ........................... ................................
סיכום 99 ................................ ................................ ................................ ................................
הפחד מהזדקנות נשקף מהפנים החדשות של גברי הוליווד 99 .............................. ................................
מרילין מונרו -קיצור תולדות חייה/מקור וקיפידיה 101 .......................................... ................................
תהילה 103 ............................. ................................ ................................ ................................
הסרטים של מונרו 105 ................. ................................ ................................ ................................
חמים וטעים 105 ...................... ................................ ................................ ................................
גברים מעדיפים בלונדיניות 106 ................................... ................................ ................................
השבוע שלי עם מרילין -על דמותה השברירית של מרילין מונרו 107 .................... ................................
מונרו ,הכוכבת הנשית האולטימטיבית/אלי מורנו 108 ....................................... ................................

הקדמה/מאת אלי מורנו
פרק הקולנוע הישראלי נלמד כנושא חובה וכמו כן כנושא רוחבי .משמעות הדבר כי אנו מעמיקים בחומר הלימודי
במהלך שנת הלימודים לצורך בחינת הבגרות.
מקראה זו כוללת את כל החומר התיאורטי הדרוש לכם להצלחה בבגרות ,הצלחה בבחינה מחייבת גם צפייה
בסרטים ו ניתוח המבע הקולנועי שלהם לצורך מתן דוגמאות נדרשות מתוכם בשאלות .שינון החומר העיוני
הכרחי כמו גם הצפייה בסרטים לצורך תוצאות בחינה מיטביות.
מרבית חלקי המקראה נכתבו על ידי ,חלקים אחרים לוקטו מתוך מקורות אינטרנטיים או התקבלו מעמיתים
למקצוע .זכויות היוצרים של כל החומר במקראה שמור לכותבים בין אם צוין שמם ובין אם לא.
כל זכויות היוצרים של המקראה שמורות לאלי 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.
לימוד נעים! בהצלחה!
אלי מורנו ,תיכון מקיף יהוד.
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על הקולנוע הישראלי -חלוקה לתקופות/אלי מורנו
הקולנוע ישראלי הינו קולנוע של מדינה צעירה וחסרת משאבים באופן יחסי .הוא מתחלק לחמש תקופות
מרכזיות:
התקופה הראשונה ,בין שנות השלושים והחמישים של המדינה הצעירה שבדרך .בתקופה זו מופקים מעט מאד
סרטים ישראלים ,מרביתם מופקים כסרטים סמי-דוקומנטריים ,או עלילתיים בחלקם ובמימון של גופים יהודיים
דוגמת הסוכנות היהודית ואחרים המבקשים להפיץ את בשורת השיבה של העם היהודי לארצו .סרטים כגון
עודד הנודד ,קריה נאמנה ,דמעת הנחמה הגדולה ועוד נועדו להציג את פלא השיבה לארץ ישראל.
אלו הם סרטים פשטניים ונאיבים ברמה הקולנועית ,מטרתם המוצהרת היא תעמולתית .ערכם האומנותי נמוך
בדרך כלל ,אך הם מספקים הצצה מרתקת לתקופת הישוב היהודי המתעורר בארץ ישראל בתקופה שבה לא
היו אמצעי תיעוד רבים.
התקופה השנייה -קולנוע ישראלי לאומי הרואי .קולנוע זה הינו קולנוע עלילתי ,שוב בשירות המדינה הצעירה
והוא מציג את האתוס המכונן של הצבר ההרואי המיתולוגי ,דמות בעלת מאפיינים ברורים :סרטים אלה מציגים
את הצבר ,את היהודי החדש ,כלוחם אמיץ ,או כעובד אדמה .הצבר כלוחם אמיץ יפה תואר הוא סוג של "תעודת
ביטוח" לכך שאסון השואה לא יכול לחזור על עצמו .הצבר המיתולוגי ההרואי מוכיח בעצם קיומו כי תקומתו של
העם היהודי בארצו החדשה ישראל ,בטוחה כל עוד יעמוד על שלו ,ישא נשק וישמור על קיומו בעצמו .הצבר
"החדש" הוא אמיץ ,הירואי ,מ וכן למות למען ארצו ולמען הקולקטיב ,הפאלוס הגברי הוא האקדח או הרובה
המשמש אותו להגנה על המולדת או על חבריו .אם הוא עובד אדמה הוא מוכיח שיהודי הוא פרודוקטיבי ויצרני,
לא כמו היהודי הגלותי ,האוחז במובנים רבים בהיבטיי אופי "נשיים" ,לא לוחמניים ,ולפיכך ,עקרים.
התקופה השלישית-קולנוע הבורקס .סרטים בעלי נרטיב עלילה פופולארי ופשטני .הסרטים עוסקים במתח בין
מזרחים לאשכנזים .בעקבות העלייה הגדולה מארצות ערב (בשנים  )1949-1955נוצרו בארץ חלוקה מלאכותית
לשתי עדות" ,מזרחים" ו"אשכנזים" .המזרחים חשו מקופחים מכיוון שמרבית מוסדות אוישו על ידי יהודים ממוצא
אשכנזי .תחושת הקיפוח של בני עדות המזרח מצאה לעצמה ביטוי דרך סרטי הבורקס שעלילתם נסבה כמעט
תמיד סביב רצונו של המזרחי להשתלב בתוך האליטה האשכנזית השלטת .שילובו של היהודי המזרחי הושג
דרך רומן ,חתונה וקבלת הערכים של התרבות האשכנזית כמפתח להצלחה ולהפיכתו ל"ישראלי" .הסרטים הללו
זכו להצלחה מסחרית אדירה בחלקם ,והקהל בישראל אהב אותם ,את הפשטות העלילתית שלהם והמסר הלא
מורכב לכאורה שהציגו ,אך מאחוריהם עמדה תפיסה אשר ביקשה לבטל את הזהות המזרחית הישראלית,
להטמיע ולעמעם את ייחודה .מרביתם המכריע של יוצרי הסרטים הללו היו דווקא ממוצא אשכנזי ,והסרטים כללו
אלמנטים משפילים ומבזים באופן הייצוג של יהודים יוצאי עדות המזרח בישראל.
התקופה הרביעית -קולנוע ישראלי אישי .סרטים אלו היוו התפתחות וקפיצה בקולנוע הישראלי שהפך
למתוחכם ומעניין יותר .רבים מיוצרי סרטים אלו הושפעו מיוצרי הגל החדש הצרפתי (הבמאים גודאר וטריפו).
אורי זוהר יוצר אישי ,אוטר ,שעוסק בכל סרטיו בנושא אחר שמעניין אותו היה הבמאי הראשון שיצר קולנוע
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אישי .סרטי הקולנוע האישי מציגים צבר אחר מזה של שני סוגי הקולנוע הקודמים .צבר מבולבל ,מחפש דרך,
אקזיסטנציאליסט .בסרט ביקור התזמורת קולירין מפרק את האתוס הציוני ההרואי ומציג את מורכבות דו הקיום
השביר באזורנו.
התקופה החמישית -קולנוע ישראלי עכשווי .סרטים מעשרים השנים האחרונות המציגים דמות של צבר/ישראלי
חופשי ומשוחרר לכאורה מכל מגבלה בעצם ,שיחודו הוא בכך שהוא ישראלי ,דובר עברית וחיי את חייו מתוך
חיפוש אחר מקום של הגשמה אישית בישראל ,ללא קשר הכרחי להיותו ציוני או יהודי .ייחודה של הישראליות
החדשה טמונה דווקא בחקר הקונפליקטים המרכיבים את הישראליות .הבלטת עדתיות כסיבה לגאווה ,חקירה
אישית של מהות הקיום בישראל ,על הסגנון המיוחד של הישראליות ,האקלקטיות שלה וגווניה השונים .הקולנוע
העכשווי מתבלט בחופש סגנוני ,נרטיבי וערכי ומושפע מהתפתחות תעשיית הקולנוע הישראלית ,וכמו כן גם מן
"הפזילה" שלה לשווקים בין לאומיים ,והסטנדרטים החדשים שאימצה לעצמה בניסיון להפוך למתוחכמת
ומעודנת יותר.

קולנוע ישראלי לאומי הרואי/אלי מורנו
דמות הצבר המיתולוגי הרואי-קווים לדמותו

דמותו של הצבר הישראלי כדמות חיובית אבסולוטית ומכוננת ,הייתה חיונית לחברה הישראלית ובעיקר למדינת
ישראל הצעירה אשר צמחה במהירות לאחר סיום מלחמת העולם השנייה.
דמותו של היהודי החדש ,שיהפוך במהרה ל"צבר" ,מתעצבת על סמך גרי הגירה מדודים ומתונים אל הארץ
המובטחת ואידיאולוגיות המתפתחות סביב ישוב הארץ .עליות של יהודים החשים חוסר נוחות במקומות
מגוריהם בקהילות ברחבי העולם ומגיעות לישראל מתוך תחושת דחיפות גדולה יותר או פחות ,קשורות גם
בניסויים חברתיים אקספרימנטאליים ,דוגמת הקיבוץ .היהודי "החדש" יבקש לעצב לעצמו זהות אחרת מובדלת
מזו הגלותית ,לעיתים אף מתוך תחושת דחיפות לקיומו העתידי וההמשכיות של העם היהודי אל מול האתגרים
הניצבים ממנו בראי הזמנים המשתנים .שורשיו של אותו "יהודי חדש" ,נעוצים כבר בתנועת ההשכלה של המאה
התשעה עשר והן כוללות התייחסות לדמות שתהיה אוטונומית ורציונאלית ,וכזו המשוחררת ממחלות הגלות.
כאן גם יופיע לראשונה העיקרון הציוני ,של שלילת החיים בגלות( .קונפורטי .)2009 ,רעיון היהודי החדש,
המחבר בין מסורת אבותיו לבין תודעת העבר והצפייה לעתיד ,יהיו גלומים במידה רבה בדמות הצבר היהודי
ישראלי ,אשר יגיח מתוך עקרונות חשיבה אלו .בו ,יתגלמו סממנים ממשיים לאותו חזון אוטופי שיחל עוד
בתקופת ההשכלה באירופה ויתממשו לכדי מציאות קיום בישראל( .שביט)2003 ,
דמותו של היהודי החדש ,תחלחל בתחילה לספרות בטרם תגיע לקולנוע( .אברמסון )1970 ,יצירות ספרותיות
רבות יכנסו אל תוכן את דמותו של היהודי החדש ,ההופך אט אט לצבר .חלקן ינכסו אותו באופן קונצנזואלי ויציבו
אותו על מדרגת ערכים נעלה כגון הספר הוא הלך בשדות של משה שמיר וחלקן ,חירבת חיז'עה של ס .יזהר.
יקרא ו תגר על ערכיותו המוחלטת .הקולנוע הישראלי ,יהפוך למראה מופשטת והחלטית יותר ,עשר בשני
6

העשורים הראשונים לקיומה של מדינת ישראל כמעט ולא ימצאו בדמותו של הצבר הקולנועי שלה שיהיה גלגול
של אותו יהודי חדש ,לא חיבוטי נפש רבים מדים אלא רק תחושת יעוד שליחות והצלה של העם היהודי ושל
הישוב הקטן בארץ.
בין אם משקלה הסגולי האמתי של דמות ה"יהודי החדש" היו אמתיים ולא פיקטיביים או תאורטיים בלבד ,הרי
שעצם קיומה של דמות הצבר המיתולוגי-הרואי ,כאנטיתזה לדמותו של היהודי הגלותי ,עתידה להוות נדבך
חשוב ביצירת מדינה חדשה אשר בבסיסה עמד פרדוקס של ממש :מצד אחד ,ניסיון לכנס מדינה לאומית חדשה
אשר תעניק בית ליהדות אירופה הנרדפת ,ומצד שני ,ניסיון להרחיק את תדמיתה של מדינה זו ותושביה מגורלה
של שואת יהודי אירופה אשר נתפסו בקרב הישוב היהודי כפאסיביים וחלשים אל מול מוראות אותה שואה.
נדמה כי אותה "דחיקת השואה והמשך התפיסה הבעייתית של ניצולי השואה"( ,שטייר-לבני ,2009 ,עמ' )52
שהיקפה ועוצמתה נחשפו במהירות עם תום מלחמת העולם השנייה גולמו בציבוריות הישראלית גם בדמותו
חסרת הפגמים והאוטופית של הצבר ,כמזור לאותה הדחקה.
לתפיסתי ,לא מעט בדומה לשלט חוצות ,המעביר מסר ברור לגבי מהות של מוצר שיש בו שאיפה לערכים נעלים
יותר ,ואיכות חיים טובים יותר ,נדמה כי גם דמותו של הצבר הישראלי החדש שירתה את המדינה הצעירה כמעין
כרזת פרסומות לאיכות חיים ,גורל משופר והבטחה לעתיד טוב יותר .אך בו בעת ,כמו כל כרזה ססגונית ,בקעים
וסדקים קיימים בכל מציאות ,בכל דמות ,או בכל תוצר של שלמות אוטופיסטית אשר מאחוריה עומדים אינטרסים
מובהקים ,ולא בהכרח מהות ברורה והחלטית .בכל שאיפה שהיא לערכיות ,לחיים טובים יותר המתבססת על
דמותו של בן אנוש ,האמור לסמל במהותו ,איכות חיים שלמה של קולקטיב ,במקרה זה הצבר המיתולוגי-הרואי,
הרי שגם דמות זו ,על כל גווניה ,סבלה מן הרגע הראשון מאותו פער מובנה ,המתקיים מתוקף מציאות חברתית
ופוליטית מורכבת בישראל הצעירה .משקל הצפיות שהונח על כתפיה הסימבוליות של דמות שנוכחותה
וחשיבותה בחברה הישראלית נדמו אולי כהכרחיים ,אך בפועל ,כפי שעתיד להתברר ,מערכת הציפיות ממנה
הייתה גדולה מכתפיה ומיכולותיה האמתיות.
"ביסוד הזהות הקיבוצית החדשה דחייתה של הוויה קהילתית סבילה ומדוכאת בפזורות" (טלמון )2001 ,כותבת
חוקרת הקולנוע מירי טלמון ,אך כדאי גם לקחת בחשבון נתון עובדתי נוסף על הצהרה ערכית זו של החברה
הקיבוצית .החברה הקיבוצית ,לא היוותה באף שלב בחיי הישוב הישראלי בארץ רוב מוחלט מבחינה מספרית,
אלא לכל היותר ,גם בשיאה ,ניסוי חברתי בעל תעוזה ,וממשות בישוב היהודי החדש .תעוזתה האידיאולוגית
של החברה הקיבוצית הייתה המקום הנכון ביותר להצמיח מתוכו את הצבר ההרואי ,זה שיבחר להוביל ולשווק
את תדמיתה של המדינה הצעירה בתפוצות ובפני העולם כולו.
האתוס המכונן של החברה הקיבוצית מחלחל את סרטי התקופה הראשונה של הקולנוע העברי ,ושולט בהם
ללא עוררין .זאת היא הארץ(ברוך אגדתי )1934,הוא אולי הדוגמא המפורסמת ביותר לאיכויות התודעה
המוקדמת עליה מדברת טלמון ,של הקיבוץ ושילובם בקולנוע הישראלי המוקדם.

כיבוש השממה ,רוח

סוציאליזם ,ואווירה של הגשמה גברית של אותם האידאלים הן התמות השולטות של הקולנוע הישראלי הצעיר,
ברוח הסוציאליזם הקיבוצי( .טלמון)2001 ,
חיי הקיבוץ ,על איכותם הנוסטלגית המתוארת בסרטים ,הפכו בישראל הצעירה ,לחיים שנקשרה בהם איכות
רומנטיציסטית שקשורה הייתה בסוג של החייאה או מלבושים חדשים לעיסוק שאינו זוהר ,אך שהבטיח בחובו
אידאל ייחודי :עבודת אדמה בארץ הקודש ,בניגוד לעבודות רוכלות זעירה שחלק גדול מן הישוב היהודי באירופה
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היה מזוהה עמה( .שפירא ) 1997 ,בעוד שמרבית הישוב היהודי בישראל ,בחר דווקא להתגורר בערים ,לעסוק
בעיסוקים עירוניים ,והיווה את מרכז הכובד הכלכלי ,הרי שדווקא הקיבוצים נתפסו כמי שאידאל החיים בהם הוא
ה"אידאל הנכון" עבור ה"יהודי החדש" ,זה שבוחר ליישב לעבד ולהפריח את שממת מדינתו .דמותו החסונה של
הצבר הישראלי הרחוקה מאד מהדימוי הגלותי הנשי של יהודי מזרח אירופה שרבים מהם עסקו ברוכלות ,והיא
נתפסה כאנטיתזה לדמות היהודי הגלותי.
אפשר להניח בהקשר זה בזהירות ,כי במדינה צעירה(ישראל) שבה אומנות הקולנוע חדשה ללא מסורת
תר בותית מעוגנת וברורה ,ואשר ברובה היא ממומנת על ידי גופיים מוסדיים דוגמת הסוכנות היהודית ובעלת
מטרות תעמולתיות ברורות ,השפעות קולנועיות עולמיות ,לרבות זאת של דנקל חלחלו לעיצוב דמות הצבר
המיתולוגי בקולנוע הישראלי המוקדם של שנות השלושים והארבעים ,פעמים הרבה ,מבלי משים או יד מכוונת
ברורה.
רק מיעוטם של יהודי ארץ ישראל עסקו בחקלאות ,מיעוטם עסקו בעבודות אדמה שהקנו להם "מראה שזוף",
חוסן נפשי או בריאות ואריכות ימים כתוצאה מעיסוקם בחקלאות .אך נדמה כי תרומתה של החברה הקיבוצית
לכינונו של אתוס הצבר ההרואי הייתה מעשה אשר נבחר בקפידה על ידי הנהגת הישוב הצעירה בארץ ישראל
ורצון אמתי שלה ,גם אם אוטופי משהו ,לראות את המוני שארית הפליטה של יהדות אירופה מתחילה את חייה
מחדש ,תחת חיווי ערכי ,פיזי וציוני לאומי באופן בו סימלה אותו לתפיסתה החברה הקיבוצית ורעיון הקולקטיב
השיתופי אשר עמד במרכזה ואשר זכה לפופולאריות בכל רחבי העולם באותו תקופה( ,גם אם ליישום מעשי
ברוסיה הסובייטית בעיקר).
"הגיבור בקולנוע הישראלי הוא הקולקטיב" (טלמון )2001 ,קובעת טלמון ,וככזה ,הרי שהצבר אינו יחיד או
בודד ,הוא חלק מחבורה גברית ,מיזוגינית לעיתים ,אשר לנשים ,אין בה מקום או תפקיד מרכזי .וככזה ,משקלה
של החברה הקיבוצית בעיצוב דמותו הקולנועית של הצבר המיתולוגי-הרואי ,קרדינלי .חוסר הזהות האישית
שלו ,יהפוך לסימן היכר שלו ,הוא לעולם יהיה חלק מקבוצה ,רצוי חבורת גברים סגורה( ,טלמון )2001 ,ממטרת
על ,בדומה לחבר קיבוץ שתפקידו וחשיבותו הם מכוח חברותו באותו קולקטיב בו הוא חיי .המשמעות היא כמובן,
דחייה של כל אלמנט של אינדיבידואליזם והתפתחות אישית של נרטיב הצבר.
התפיסה הרומנטית ,של עובד האדמה החסון נדמתה כפלקט הכרחי לעם שנרדף בשל דתו ,מוצאו ,ומראהו
הפיזי הייחודי במקרים רבים .במובנים מסוימים ,הצבר ההרואי הנברא מתוך החברה הקיבוצית היא דמות
פיקטיבית לתפיסתי .קל להיאחז בה כמייצג של עם שלם .הנראות שלה מושלמת ,המהות העומדת מאחוריה
מעזה בפילוסופיית השיתוף שלה ,ועיקרו של דבר ועניין :היא מרוחקת מרחק מיילים רבים משואת יהודי אירופה,
שבי ן חיצוניותם לבין חיצוניותו של הצבר הישראלי ההרואי מעט מאד אם בכלל .אך כמיצג של מה שעליהם
להפוך להיות ,הוא דמות מרתקת וכמעט וודאית בהבטחה הגלומה בה.
קשה לשער מה היה גורלה של החברה הקיבוצית כמובילה חברתית ,אלמלא שואת יהודי אירופה .בין יהדות
אירופה הנכחדת היו מנהיגים רבים אשר טיפחו את רעיון השיתופיות ,הן ברוסיה ,בהונגריה ובמדינות אחרות
יהודים היו בין מובילי הדרך של תהליכי שינוי חברתי אך סופו של דבר שהוקאו מתוך אותן חברות ומדינות
בברוטאליות ,רצח היהודים הקומוניסטים בבודפשט ובמוסקבה ( .)Szalai, 2002לו מדינת ישראל הייתה קמה
בנסיבות אחרות ומהווה בית למיליוני יהודי אירופה העירוניים ,הרי שהאפיזודיאליות שלה הייתה ניכרת עוד
יותר ,אך מהלך העניינים ההיסטורי קבע לה משקל סגולי רב משהיה לה באמת.
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החברה הקיבוצית לקחה על עצמה את תפקיד שימור אותה מורשת מעורבות פוליטית ,חתירה לערכי קומוניזם
ושיתוף כסוג של צוואה של אותה אליטה יהודית שנכחדה וביקשה במובנים רבים לעצב את דמותו של הישוב
היהודי בארץ ישראל .הישוב היהודי העירוני החבוט ,שגדל כל אותה העת מפליטי מלחמה אירופאים( ,שטייר-
לבני )2009 ,היה זקוק למנהיג בדמותה של חברה ערכית זו ,אשר נדמתה על פני כמי שאכן עתידה להוביל את
המדינה הצעירה אל מחוזות בטוחים ,אחרי שהנהגתו שלו ,זו שכיוונה ומימנה אותו מארצות התפוצות ,נכחדה
בתהליך השואה.
על רקע אותו וואקום של חוסר וודאות ,והובלה פוליטית של התנועה הקיבוצית את הישוב היהודי הצעיר ולאחר
מכן גם את זו של המדינה הצעירה ,נולדת דמותו של הצבר המיתולוגי-הרואי מתוך מה שנדמה כאידאל של
מחשבה ,עמידות ותעוזה ,.מבלי משים כמעט ,מעצבת ומנכסת לעצמה החברה הקיבוצית את דמותו של הצבר
הרצוי לישוב ולמדינה ,ואת פרופיל היעד של מהגר השואה לישראל ושל כל מי שיבחר להיות ישראלי ( .שטייר-
לבני.)2009 ,

"אחרי השואה" -על התגייסות הקולנוע הישראלי לחיזוק אתוס הצבר ההרואי

הישוב היהודי בארץ הוא קרקע המחייה הפיזית של ה"יהודי החדש" .אבל במקביל לתפיסה האוטופית של אותו
"יהודי חדש" ,שקל היה לייצג ובעיקר לשווק בעולם ,הרי שהפער בין אותה תפיסה לבין המציאות בפועל היה
גדול .הרואיות ,לא נקשרה בשמו של כלל הישוב בראשיתו ,אלא רק בחלקו המיליטנטי של אנשי "השומר",
ערבים רבים הועסקו בשמירה על ישובים דווקא :מרבית אנשי העלייה השנייה העדיפו פשוט לעבוד את האדמה.
(שביט.)2003 ,
מלחמת העולם הראשונה תהא הסמן הראשון לביטוי כוח יהודי ולא רק לתנועה התיישבותית" .נגנזו הטונים
המינוריים שאפיינו את מרבית העלילה השנייה המחשבה שגדוד עברי תחת דגל ישתתף בכיבושה של הארץ
העלתה דמעות בעיני האנשים .ההתלהבות של המתנדבים מן ההזדמנות לשפוך את דמם למען כיבוש המולדת
עלתה על גדותיה" (שפירא ,1997 ,עמ'  )131אך גם התלהבות זו שוכחת ,והקטליזטור העיקרי בהקשר של
ביסוס דמותו של היהודי החדש ,כלוחם ,ומכאן בריאת בן דמותו של הצבר המיתולוגי ,יתבסס רק לאחר "המרד
הערבי" בשנות השלושים של המאה הקודמת .יהיה זה דור ילידי הארץ עצמה ,לא דור הוריהם העולים ,אשר
יתחיל בביסוס של מדיניות של הרתמות למשימות ביטחון לאומיות .גיבוש דרכים לפעילות התקפית ולא רק
הגנתית ישתלבו באותו רצון לייצר יהודי חדש ,ויהיו אלו אנשי דור הפלמ"ח שיבראו את אותה תפיסה התקפית
שתוליד גם את הפן "הצבאי" הלכה למעשה( .שביט)2003 ,
מלחמת העו לם השנייה ,והחיסול השיטתי של יהודי אירופה על ידי המשטר הגרמני ותומכיו ביבשת אירופה
מביאים את היהדות לשבר עמוק .מקורותיו של שבר זה מרובים ,אך בבסיסו ,עומדות כמה עובדות יסוד :האחת
היא שמספרם של יהודי אירופה אשר נרדפו בשיטתיות ,והיו חסרי ישע אל מול השמדתם הקפדנית והמתוכננת
מתוך תכנית סדורה ,צומצם לאין שיעור .יהדות פולין כמעט מלבד שנמחקה ,ומתוך כשלושה וחצי מיליון היהודים
שהרכיבו אותה ,נותרו פחות מחצי מיליון .קהילות שלמות בפולין ובאירופה כולה ,נמחקו כמעט לחלוטין מעל פני
האדמה .התפיסה הציבורית כי יהדות אירופה הובלה "כצאן לטבח" ,והיוותה סמל לעם שאינו יודע להילחם על
גורלו ועל מקומו במשפחת העמים השתרשה בציבוריות הישראלית .תפיסה זו ,על אף שהייתה שגויה באופנים
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רבים ,חלחלה בקרב הציבוריות הישראלית והיוותה במובנים רבים את פניה של שואת יהודי אירופה בשיח
הציבור בישראל הצעיר( .גוטמן)1999 ,
מיצוב מושג "העלייה" והפיכתה למרכזית באידיאולוגיה ובמעשה הציונים ,יהפכו לטקס הקליטה ההכרחי במסלול
חייו של היהודי החדש( .שביט )2003 ,באופן מסוים ,ניתן לראות את סיומו של הטקס הזה גם בקבלת תו תקן
של "צבר" ,אותו מונח שמתחיל להיטמע בציבוריות הישראלית לא רק בכדי לתאר את דור ילידי הארץ אלא גם
את האיכויות החברתיות והאידיאולוגיות שמציע לכאורה שיוכם מתוקף לידה לישראל.
הישוב היהודי בישראל עצמה ,לא נפגע באופן פיזי בצורה משמעותית מן המלחמה הרחוקה באירופה .על אף
שרבים מבני הישוב מצאו את עצמם בסיומה ,כשרידים יחידים של משפחות וענפים שלמים אשר התקיימו בגולה
בעוד קרוביהם הושמדו בשואה .אך חשוב להבין כי הפחד בישוב היהודי היה נרחב ואחז ברבים .החשש היה
פן ידו הארוכה של היטלר ושליחו באפריקה ,הגנרל רומל ,יגיעו גם לישוב היהודי הקטן שצמח כמעט ללא הפרעה
בישראל והחל לשגשג( .שביט)2003 ,
השואה הפכה לאירוע מכונן בציבוריות של הישראלית מרגע היוודע דבר היותה אך נסתר במשך עשורים מן
השיח הציבורי הפומבי והגלוי (שטייר-לבני ,שתי פנים במראה .)2009 ,אל מול אותה תפיסה ציבורית של
הכחדה ,והשמדה של עם פאסיבי ,עולה וצומחת דמותו של הצבר הישראלי ,כאשר משקלה של שואת יהודי
אירופה ,מונח באופן מידי על כתפיו הצעירות והדלות באופנים רבים .ראשית מתוך הבחירה הכמעט מובנית
מאליה של הקולנוע הישראלי הצעיר ,עקב האווירה החברתית בישוב היהודי הצעיר בארץ ,כמעט להתעלם
ממנה לחלוטין( .שטייר-לבני .)2009 ,הקיום היהודי בישראל ,מתאפשר לא רק בשל עמידתו וחוסנו של הישוב
היהודי ,אלא גם בחסות המנדט הבריטי ,השומר עליו.
אך אל אותו וואקום ציבורי של תפיסת היהודי הגלותי כמי שזמנו עבר ,שהפסיביות שלו בקבלת גורלו בשתיקה
והכנעה הביאה עליו את כיליונו ,ושאינו יכול לפיכך לשמש כמודל ערכי "נכון" ,עבור המדינה החדשה ,נכנסת
דמותו של הצבר ההרואי .אל תוך חלל ההנחות הפשטני הזה ,מוענקת השליחות לדמותו של הצבר הצעיר.
אותו צבר יקיים מערכת יחסים אינטר טקסטואלית עם דמותו של היהודי הגלותי( .טלמון)2001 ,
חוקרת הקולנוע מירי טלמון גם מאירה את ה עובדה ,כי הצבר החדש הוא תוצר של אידיאולוגיה הגורסת "אדם
עברי חדש"( ,טלמון ,2001 ,עמ'  .) 81אני מבקש להמשיך קו חשיבה זו ולטעון ביד מכוונת בהשוואה שיתכן
שהיא מטרידה ,אבל דרכה אנסה להסביר את כוונתי :לתפיסתי ,במובנים רבים ,הצבר הישראלי ההרואי נדרש
להציל תדמיתו של עם מוכה וחבול כמו היה גיבור קומיקס בעל יכולות על מופרזות שיש ביכולתו להביא מזור
לכל תחלואי העם היהודי .הצבר המיתולוגי הרואי ,מתבקש להציל ,ולא במירכאות ,את תדמיתו הציבורית
הנמוכה של היהודי ,הן בעולם והן מבית .עליו מוטלת החובה ,להביא בעקיפין לשיקום כבודה האבוד של יהדות
אירופה שכמעט ונמחקה ,דרך שיווק המדינה הציונית שעתידה לקום זמן קצר לאחר סיום המלחמה כפתרון
אבסולוטי יחיד והכרחי להמשכיות הקיום של העם היהודי ושלילת הגולה אך נשאלת השאלה ,האם יש בכוחותיו
לעשות כך בכלל?
בדומה לסימבוליים המגיעים מתחום הקומיקס ,הצבר יעז לעשות את הבלתי אפשרי .בדומה להם ,הוא יתקל
לעיתים במכשולים .אך בניגוד לחוקיות הופעתם של גיבורי קומיקס היכולים לכל ,סופו של דבר ועניין ,הצבר
המיתולוגי-הרואי יקרוס ,בתוך קווי משימה בלתי אפשרית זו מתוקף אנושיותו ומופרכות הדימוי שהוצמד לו.
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עוצמתה הבלתי נתפסת כמעט של הטרגדיה של יהודי אירופה ,זו שהייתה המחוללת הראשית ומי שהזינה את
התהליך הציוני של הישוב היהודי הצעיר המתהווה בארץ ישראל ,הותירה את הישוב הישראלי ,כילד יתום מאב
או מאם המבקש לעצמו דרך לברוא את עצמאותו שלו ,מתוך אותה תחושת יתמות ,בלבול ותהייה על רקע
עוצמת ההכחדה והרשע שהופנה כלפי האם היהודי .מוסדות ההנהגה היהודית באירופה שהזרימו כספים לישוב
החדש ,התפוגגו ברובם ,יהדות אירופה עסוקה בשרידותה הנואשת לאחר המלחמה .אם פוגרומים ורדיפה ,היו
תחנות קבועות במסעם ההיסטורי של יהודי אירופה ,נדמה כי דבר לא הכין אותם לקראת הכחדתם הסיסטמתית
והמובנית ,והותירו את הישוב היהודי בארץ המום ,ובעיקר מנותק מחבל הטבור של משאביו האנושיים ,הכלכליים
והרעיוניים והותירו אותו לעצמאותו לטוב ולרע בהעדר הנהגה יהודית מנווטת ביד בוטחת מאירופה( .גוטמן,
)1999
הישוב היהודי ,ובראשו הדמות הסמי-פיקטיבית של אותו צבר ישראלי ,נדרשו לתת מענה מנהיגותי ,למצוקה
הקשה ביותר שפקדה את העם היהודי בתולדותיו ,אתגר שהוא קשה ומורכב לכל הדעות ,לדמות בודדת
סימבולית אחת ,.אך בצבר ,השתקפה בסופו של דבר בבואה של הנהגה חדשה שביטאה דרך דמותו את דעותיה
לגבי ישוב הארץ.
"הקולנוע היהודי היה שותף פעיל ומודע להבנייתה של זהות לאומית חדשה" (טלמון )2001 ,קובעת טלמון
בספרה ,ולא בכדי :כינונה הרשמי של מדינת ישראל ,והקמתה בשנת  ,1947סמוך למלחמת העולם השנייה
כאשר תמונת החורבן כבר ברורה לחלוטין ,היקף זוועות השואה ,וממדי אותה לבדיות ישראלית חדשה ,הופכים
את משימתו של הצבר הקולנועי המגויס לנרטיב הציוני ,לקריטית במיוחד :הוא הופך בבת אחת לשופר התעמולה
הברור והוודאי של המדינה הצעירה ,הנואשת להגדיר את עצמה כבית לאומי חדש לעם היהודי ולשכנע את
יהדות העולם כי במראית חזותו ודמותו של הצבר החדש ,טמונה הצלחתה ועתידה של המדינה העתידית
הצעירה ,וכי בה ,ולא בשילוב קהילתי מוצלח במשך אלפי שנים בתרבויות של עמים אחרים ,טמון הפתרון הנכון
היחיד עבור יהדות העולם.
על רקע חוסר וודאות פוליטי בכל אירופה ,הפיכות והתערערות הסדר הנושן במדינות ערב והקושי של
האוכלוסייה הפלשתינית בישראל לייצר מנהיגות משותפת מתוך חברה שבטית (נורית גרץ, ,)2006 ,התפכחות
אידיאולוגית מאסטרטגיית שילובו המוצלח בקהילות העולם של "היהודי הנודד" ,לאור מוראות השואה ,הרי
שדמות ושל הצבר הישראלי הקולנועי תהפוך לא רק ל"כוכב" זוהר של יחסי ציבור למדינה היהודית הצעירה
ולאידיאולוגיה המכוננת העומדת מאחוריה ,אלא של הבטחה ממשית לעתיד חלופי טוב עצמאי ומוגן יותר .הצבר
המיתולוגי ,יהפוך חיש קל למגדלור אשר אמור לנווט את החלכאים והנדכאים של פליטי השואה ולא רק הם ,אל
אותה הארץ התנכית המובטחת ,אשר בה לא יאונה להם כל רע.

בין ניצחון למפלה ,על תפקידו של הצבר ההרואי בדעת הקהל הישראלית בעת מלחמה.

"רציתי לעשות דבר .ידעתי שלא אצעק .מדוע ,לעזאזל ,רק אני מתרגש כאן .מאיזה חומר קורצתי? אל מי אדבר
וישמע .רק יצחקו לי" .חרבת חיזעה (יזהר)1949 ,

11

אם נגזר על הצבר ההרואי להיות זה שתקומת עם שלם נישאת על כתפיו ,הרי שכעת ,נוצר רצף הרואי בתפקיד
זה .תקומתו של העם היהודי לאחר השואה במדינתו ,משיקה למאבק הציוני לאומי על הקמתה של מדינת
ישראל ,ובסמוך מאד לכך :למאבק מזויין עם מדינות ערב הסובבות אותה ועם התושבים הפלשתינים שדרו בה.
תפק ידו של הצבר ההרואי לא רק שהסתיים ,אלא שנוכחותו נדרשה לצורך האיקונוגרפיה הברורה של טובים
מול רעים ושל הגדרת מוסריותו של מאבקו החדש של העם היהודי ,במדינתו מוקפת האויבים .תפקיד כינון
המדינה ,הופך מהר מאד לשליחות של שמירה עליה ,וכינון האתוס של מועטים מול רבים הנלחמים על זכותם
להגדרה עצמית ועל חיים במדינה משלהם ,בעלת זהות יהודית מובהקת ואתוס של לחימה והגנה עצמית אל
מול כיליון השואה בה נתפסה התנהגותו של העם היהודי כפאסיבי -זהו למעשה ,הגורם המרכזי לתפיסתי
המביא ל"שילוב היחיד בשלשלת מלוכדת של יצירה וחיוניות"( ,טלמון.)2001 ,
בין השנים נשואות עבודה זו ,התמודדה מדינת ישראל עם כמה עימותים מרכזיים :מלחמת העצמאות ,מלחמת
סיני ,מלחמת ששת הימים ,מלחמת ההתשה שבאה מיד בעקבותיה ואשר תסתיים בסופו של דבר במלחמת יום
כיפור( ,שיף ,רעידת אדמה באוקטובר )1974 ,לאחריה תתפורר דמותו של ההרואית של הצבר הישראלי ויתחיל
חיפוש זהות קולנועי נוקב אשר ישקף את השבר בחברה הישראלית.
הסכסוך הישראלי ערבי הוא לא רק קונפליקט מקומי ,אלא שהוא מתרחש בתוך זירה פוליטית רגישה שמעצמות
העולם בוחשות בה ,ולכל אחת מהם אינטרס הבא לידי ביטוי באזור ובתפקיד שהיא לוקחת על עצמה בסכסוך
זה .בעוד שמלחמת העצמאות מוצאת את המדינה הצעירה אל מול אוכלוסייה פלשתינית שלמרות תחושת הגזל
שהיא חשה ,לא מצליחה לייצר הנהגה פוליטית אחידה שתנהיג את העם הפלשתיני במאבקו במדינה היהודית
הצעירה ,ומובילה בכך לתבוסתו( ,נורית גרץ ,)2006 ,גם מדינות ערב הסובבות את ישראל ,אינן החלטיות
במאבקן במדינה הצעירה והן סובלות ממנהיגות מונרכית או שבטית כושלת ומושחתת של שליטים שמשקלם
הסגולי אינו רב ,ניסיונם הפוליטי מועט לרוב ,וצבאותיהם אינם מוכנים לקרב .תחושת ההישרדות ההכרחית של
העם היהודי אל מול עשרות מדינות ערבי ות ,חלקן מדינות אשר שורטטו על מפת שולחן הסכם סייקס פיקו בין
אנגליה לצרפת ,הינה קיומית .בעוד מדינות ערב עצמן חסרות את המוטיבציה הנדרשת לקרב ,כמו גם רמת
מוכנות צבאית ירודה מניחים את הקרקע לתבוסת צבאות ערב במלחמת השחרור.
אם מלחמת העצמאות ,היא זו המעלה את דמותו של הצבר ההרואי והופכת אותו במובנים רבים למושיע ,כפי
שהוא מתואר בקולנוע הישראלי הצעיר המגויס בסרטים רבים כגון גבעה  48אינה עונה ,הם היו עשרה של ברוך
דינור וצבר(אלכסנדר פורד( .)1933,טלמון )2001 ,מלחמת ששת הימים ,אשר בה ישראל יוזמת מהלך צבאי
המוגדר כמהלך מנ ע ,נתפסת בציבוריות הישראלית באופן קונצנזואלי כמלחמה "צודקת" ,ולהשלכותיה( ,שיף,
רעידת אדמה באוקטובר )1974 ,ששינו את פני החברה הישראלית לעד בשל הוויכוח על תפיסת שטחי רמת
הגולן ,יהודה ושומרון וסיני ,תהיה השפעה אדירה בעתיד גם על שחיקת דימויו של הצבר הישראלי והתפוררות
האתוס ההרואי שלו.
מתקיימת כאן ההרחבה של תפקידו של הצבר ההרואי שהינה מעבר למשקלו הסגולי האמתי או יכולותיו.
העובדה כי אחד מגיבורי הניצחון הצבאי המזהיר של מלחמת ששת הימים ,אלעזר דדו הוא חניך של תנועת
השומר הצעיר ועבר את מסלול הכשרתו הצבאי בפלמ"ח ,אשר נתפס כחלק ממסלול ההכשרה של הצבר
ההרואי ,והיה צעיר יהודי שעלה לישראל טרם פלישת הנאצים ליוגוסלביה( .ווקיפידיה )2015 ,תפקידו כאלוף
פיקוד צפון והציטוט המפורסם שלו" :אם חיי היישובים שלנו יהיו בלתי-נסבלים ,יהיו בלתי-נסבלים גם החיים
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ממזרח לגבול" במהלך תפקידו כאל וף פיקוד צפון אשר היה אמון על הגנת הקיבוצים סביב הכנרת אשר סבלו
מהטרדות בלתי פוסקות של הצבא הסורי ,היא רק דוגמא אחת לתפקיד שימור השגרה והבטחת הביטחון היום
יומי של תושבי ישראל ,אשר נתפסו כתפקידו של הצבר ההרואי .תפקידו של הצבר כדמות חלוצית ,הופך
ומתחלף לדמות של שומר ,משקיף ובטוח על חיי היום יום בישראל ,אמון על בטחונים של תושבי המדינה הצעירה
ואמון על ערכיה של המדינה הצעירה :קליטת עליה ,ישוב הארץ ושימור הזהות היהודית של המדינה( .טלמון,
)2001
הקולנוע הישראלי משמש כמראה של תפיסה לאומית ערכית זו ,והוא מגויס על ידי מוסדות המדינה ומוסדות
נלווים הממנים את יצירת אותם סרטים התואמים לתפיסה הציונית ולאתוס המכונן של המדינה הצעירה( .שוחט,
הקולנוע הישראלי היסטוריה ואידיאולוגיה .)1991 ,מתוך כשלושה עשר סרטים מרכזיים לערך ,אשר הופקו
בסמוך לעשור הראשון להקמת של המדינה ,לא פחות מאחד עשר מהם עוסקים בנושאים אשר בכולם לצבר
ההרואי ,שליחות ,מסע ותפקיד מוגדר בכינון הזהות היהודית הציונית ,שמירה והגנה על המדינה הצעירה ועל
זהותה וגורלה:
 1948בית הערבה ( ,1948בו עויזרמן) ,אין ברירה(,1949יוסף לייטס) ,בא היום( ,)1950הפוגה(,1950עמרם
עמר),מקללה לברכה(,1950יוסף קרומגולד) ,אלפיים ושלוש(,1951ברוך דינר) ,גבעה  24אינה עונה(,1955
ברוך דינר) ,באין מולדת( ,1956נורי חביב) ,עמוד האש(,1959לארי פריש) ,חולות לוהטים(,1960רפאל
נוסבאום) ,הם היו עשרה( ,1960ברוך דינור).
העשור שבין שנות החמישים לשנות השבעים ,שתפוקת הקולנוע הישראלי בה תגדל באופן משמעותי ,ותעמוד
על כשישים סרטים לערך לתקופה המדוברת ,יאפשר גם חופש ונושאי עיסוק שונים ואחרים ,אך דמותו של הצבר
ההרואי תמשיך לשמור על תפקיד המכונן בסרטים רבים מתוכם:
שמונה בעקבות אחד(,1964מנחם גולן) ,מבצע קהיר( ,1966מנחם גולן)60 ,שעות לסואץ( ,1967יעקב יגר) ,כל
ממזר הוא מלך( ,1968אורי זוהר) ,המטרה טיראן( ,1968רפאל נוסבאום).
בעת מלחמה או בעת שיגרה ,למרות השונות בייעודו ,הרי שלעולם הוא מגלם בדמותו את המורל הלאומי ,את
נס המדינה הצעירה ,בו מתגלמת גם השיוך העדתי הרצוי לחברה הישראלית ,קרי יהודי ממוצא אשכנזי ותחושת
העליונות שלו כלפי היהודי המזרחי( ,שוחט ,הקולנוע הישראלי היסטוריה ואידיאולוגיה .)1991 ,הצבר הוא
למעשה תקומתו של עם ,וכינון אתוס הצידוק לקיומו במדינתו החדשה ,כמו גם האופן בו מספק הצבר את הצידוק
ההיסטורי הנדרש למדינה הצעירה :לתפיסתו של הצבר הקולנועי ,המלחמה על זהותה ,על קיומה היום יומי של
ישראל הצעירה ,היא מלחמה הנכפית עליה ,לא מלחמה שהיא רוצה בה .על הצבר ,לקבל על עצמו את עול
ההגנה ,בעוד הוא עצמו מעוניין בחיים שלווים של עשיה ,ועבודת אדמה .הקריאה למלחמה מתוך השגרה בה
הוא חי ,היא ציווי שעליו להיענות לו ,כורח ,ולא בחירה .אך המורל של חברה שלמה ,נשען על מצב רוחו ועל
הקווים האחראים שיש בדמותו ,ולפיכך אין לו בעצם ברירה מלבד אותה הענות והירתמות למשימה ,שהיא
גדולה מסך חלקיו באמת .בדמותו של אורי בסרט הוא הלך בשדות( ,1967יוסף מילוא)  ,יתקיים הפרדוקס
שתואר כאן במלואו..
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קווי יסוד לדמותו של הצבר הקולנועי.

למרות העלייה המאסיבית של בני עדות המזרח ,המשנה את פניה האתנוגרפים של ישראל הצעירה לחלוטין,
דמותו של הצבר האשכנזי ההרואי ,אינה נסדקת ואין בה שינוי של ממש :הוא ממשיך להיות פניה של המדינה
הצעירה ,ודובר של מוצא ערכי ואתני שהוא רצוי וברור עבורה של המדינה היהודית( .שוחט ,הקולנוע הישראלי
היסטוריה ואידיאולוגיה)1991 ,
הצבר הישראלי ההרואי של התקופה המדוברת יכול להיות ניצול שואה שעובר תהליך של טרנספורמציה אשר
בסופו יגיח בדמותו הצברית התקינה :הילד המהגר בדמעת הנחמה הגדולה(ג'וזף לייטס )1947,ממחיש זאת
בצורה טובה :הרגע בו הוא מגלה חמלה כלפי האחר(הילד הערבי) וסוחב על גבו את הפצוע ,הוא הרגע המכונן
אשר מתוכו הוא מגיח כישראלי.
ישנם כמה קווים ברורים לדמותו של הצבר הקולנועי של העשורים הראשונים לקום המדינה :ראשיתם ,בשייכו
הדתי וסופם במראהו החיצוני ,הצבר הוא יהודי ראשית קודם וכל .זהותו של הצבר קשורה בדתו.
בניגוד לדימוי של יהודי האשכנזי הגלותי ,הרי שהצבר הישראלי ,מן המוצא האשכנזי ,מגיח במפתיע בקולנוע
כגבר יפה תואר .פניו מאירות ,נטולות זקן ,גופו חסון כמי שניכר בו שהוא לוקח חלק או בפעילות גופנית או
בעבודת האדמה .הקשר אליו או עמו מכשיר את העולה להפוך לישראלי ,נישואי בתו של סלאח שבתי בגילומה
של גאולה נוני ,לדמותו של הצבר בגילומו של אריק איינשטיין ,יכשירו את הישראליות שלה( .שוחט ,הקולנוע
הישראלי היסטוריה ואידיאולוגיה )1991 ,הצבר הישראלי הוא מצד אחד ,יהודי ,אך בו בעת הוא חבר במשפחת
העמים ,מעין יציר בריאה כללי יותר .כזה שהשתלבותו בה מותרת ,אך הוא בוחר להיות ולגור בישראל.
השחקנים הישראלי אשר נבחרו לגלמו נדרשו למראה פיזי מצודד באופן ברור בתקופת הופעתם בסרט :החל
מהנער שמעון פובזנרעודד הנודד( ,חיים הלחמי )1932 ,אורי זוהר בחולות לוהטים( ,רפאל נוסבאום )1960,אסי
דיין ,בסרט הוא הלך בשדות(,יוסף מילוא )1967 ,יהורם גאון ושוב אסי דין(כצמד צברים הרואים),במבצע
אנטבה(,מנחם גולן )1977,ואף אריק איינשטיין בסלאח שבתי(אפרים קישון .)1968,הצבר הישראלי ,בקולנוע
הישראלי המשויך לתקופה ההרואית הוא כמעט לעולם ,גבר טוב מראה ממוצא אשכנזי .דמותו של יהורם גאון,
שמוצאו הוא של יהודי ספרדי ,בדמותו של יוני נתניהו ,לכאורה סותרת אמירה זו ,אך בו בעת ניתן לראות בה
אבולוציה קולנועית מאוחרת יותר של דמותו של הצבר המיתולוגי).
בגדיו של הצבר הישראלי ,משדרות רישול ואגביות ,הופעתו היא של גבר שאינו טורח על מלבושיו ,השלמות
הפיזית שהוא אוחז בה ונעורי הנצח שלו מאפשרים זאת .הוא מתועד כמעט תמיד כגבר צעיר ,מלא און שפניו
אל העתיד ,ומהותו היא הווה הנוכח מאותה פיזיות כובשת .אותו רישול כמעט מכוון של הופעתו החיצונית
מאפשר למאפייניו הפיזיים להיתפס כטבעיים ,ואימננטיים לדמותו המקורקעת באדמת הארץ .אישיותו של הצבר
הישראלי נדמית כחסונה ,בהתאמה למראהו החיצוני ,הוא אינו מתרגש מאתגרים פיזיים או נפשיים העומדים
בפניו .הוא יכול להם ,החל מאויב ערבי מאיים ועד מכשולים פיזיים כדוגמת החום ,המדבר והשממה כולם הם
היינו אך מבחינתו ,שכן המרכיב המרכזי באישיותו הינו הנחישות הגדולה ,אשר מתוכה הוא צומח אל עבר
היכולות הללו להתמודד עם קשיים( .טלמון)2001 ,
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מבחינת אופיו של הצבר הישראלי הרי שהמאפיין הבולט ביותר שלו היא הערכיות והנאמנות לחבריו .היכולות
המולדת שלו להבחין בין טוב לרע ,בין אסור למותר טמונה בו .תהליך החברות של חינוכו בחברה הישראלית
במדינה הצעירה נדמה כמושלם .ככזה ,הוא מעלה על נס את ערך החברות .זו ,שקולה לערך החשוב ביותר
הסובב אותו :הוא מוכן להקריב את עצמו למען האחר ,למען החבר ולמען הערכים עליהם חונך ופעמים רבות
הוא נדרש לכך :חייו שלו ,האישיים ,אינם בעלי חשיבות של ממש ,כמי שיש לו תפקיד מכונן בעיצוב החברה,
ותפקידו בה כפרט הוא חלק ממכלול של אידיאולוגיה ערכית אותה יש ליישם בכל מחיר..
נאמנותו לחבריו ולמולדת זהה ,הוא בן האדמה הזו ,וחבריו ,משולים לשורשיו .הצבר מוכן להקריב את עצמו
באותו האופן עבור חבריו ,ובעבור מדינתו ,שהם היינו הך במסכת מארג חייו ההרואית .נדמה כי במובנים רבים
אין לו קיום לישות שלו כשהיא לא עומדת כחלק מקבוצה ולא מתוך פרט בודד .אפילו בשמות הסרטים יש קריצה
לכך" :הם היו עשרה" -הצבר ,אינו עומד כדמות בודדת אלמלא מוגדרת קודם כל הנוכחות שלה בתוך קולקטיב.
(טלמון)2001 ,
מאפיין נוסף של הצבר המיתולוגי הרואי ,אינו מאפיין מחמיא ,אך הוא שזור בו בצורה אינטגרלית .הצבר
המיתולוגי הרואי הוא שוביניסט על גבול המיזוגיניות לעיתים( .שוחט .)1993 ,הוא מחפץ את הנשים הסובבות
אותו ,נאמנותו האישית מוטלת בספק בהקשר של יחסים זוגיים ,ביטול דעתן והחפצתן הן חלק ממהותו של
הצבר וסימני הזיהוי וההיכר שלו( .שטייר-לבני)2006 ,
הצבר נברא בכדי לבחור כל הזמן באופן רציף ,במה שיהיה הבחירה הנכונה והערכית ,התואמת את דמותו.
הגשמה עצמית שלו קשורה קשר כמעט ישיר פעמים הרבה בהקרבה העילאית המצופה ממנו :חייו שלו למען
הצלת האחר ,קרי ,חייו שלו למען האתוס המכונן של המדינה הציונית הצעירה .מאבקו האישי שזור בקרב שהוא
גדול מסך סכומו כיחיד ,שכן תפקידו כשומר ,כמגונן וכמי שאמון על כינון אותם ערכים ציונים ,יהיה לעולם שליחות
שיש לה מחיר וגורל כמעט ידוע מראש.

הוא הלך בשדות
עבודת הארץ -הוא הלך בשדות( יוסף מילוא)1967,

אורי איננו מן העובדים המצטיינים של הקיבוץ ,הוא מנצל את זמן העבודה ,למשהו שונה בתכלית( .שטייר-לבני,
 ,) 2006אפשר אולי גם לתהות על העובדה כי "הבן הראשון של הקיבוץ" ,אינו מוצא לו ענף משק קבוע לעבוד
בו והוא משובץ בעיקר בתפקידי השגחה על אחרים .בכך הוא סותר את העיקרון של עובד האדמה ,הוא משגיח
על עובדים בכרם ,במתבן ובעצמו אינו מגשים את האתוס של העבודה החקלאית במו ידיו .יתכן ששיבוצו בכל
יום בעבודה אחרת ,תואם את צרכי המשק ,אך ניתן גם להניח כי אורי אינו נקלט בצורה מיטבית באחד הענפים.
מרבית תושבי הקיבוץ מוצאים את עצמם באותו ענף יום יום במשך עשרות שנים לעיתים ,ואת צורכי העבודה
היומיים הסיזיפיים יותר ,ממלאים באופן מסורתי דווקא מתנדבים ,אולפניסטים הלומדים עברית ,וחברי גרעיני
נח"ל המשובצים בכל יום לעבודה אחרת על פי צרכי "סידור העבודה" .על כך אוכל להעיד באופן אישי משירותי
בחיל הנח"ל בין השנים  1987-1990כחבר גרעין לקיבוץ יטבתה :חוסר מיומנות נתפס לעיתים רבות בחברה
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הקיבוצית כחוסר פרודוקטיביות ,ויתכן שאורי ,בדמותו המבולבלת ,הוא דמות שהיא הרבה פחות פרודוקטיבית
מן הנראה לעין.
הוא אוהב את חיי הקיבוץ והשגרה שבהם וניכר כי ברמה הנרטיבית של הסרט הוא עושה ככל שביכולתו להישאר
בתוכם ,הגם שחוסר הפרודוקטיבית שלו כעובד אדמה יעיל ניכר בהתנהגותו .אורי אינו עובד חרוץ במיוחד
ובעיקר מפקח על אחרים (שטייר-לבני .) 2006 ,נדמה כי התסכול הפנימי שלו על עזיבתו אביו ווילי את הקיבוץ
לנסיעה נוספת "לחו"ל" ,מובא לידי ביטוי בסצנת העמסת ארגזי התוצרת על פני משאית התובלה ,הוא מעמיס
אותם בזעם רב ,ולמעשה מטיח אותם על רצפת המשאית תוך שהוא גורם להם להישבר בעצם ,ובכך מקלקל
את התוצרת שקטפו בעמל רב אחרים במשך זמן רב ,אך ניכר כי דמותו של אורי איננה מוטרדת מכך ,הוא מוצא
אפיק לזעמו ,בדיוק כפי שימצאו צברים ניהיליסטים בתקופות קולנועיות מאוחרות יותר אשר יעלו על נס את
פחדיהם חששותיהם ורצונותיהם האישים בפני כל אינטרס לאומי ציוני מכונן ,וחרג מן המצופה ממנו להיות דמות
אחראית ופרודוקטיבית.
אלו הם ניצולי השואה המעמיסים את התבן או עובדים בכרם ,אורי הוא רק המשגיח (שטייר-לבני .)2006 ,הוא
מעיד על עצמו שהוא "הבן הראשון של הקיבוץ" ,וכי הוריו המרו את החלטת האסיפה שקבעה כי "אין להביא
ילדים" ,ככזה ,ברור לכל כי מעבר להיותו חלוץ ופורץ דרך ללידתם של ילדים נוספים בקיבוץ ,הרי שזרע המרדנות
של הוריו ,טבוע גם בו .הוא מממש את אהבתו למיקה בדרך שהיא חסרת אחריות :הם בוחרים לשכב זה עם זו
כאשר הם נותרים לבד על ערימות החציר .המצלמה מתמקדת בקולאז' אפים מפתים ומינים במיוחד על
שפתותיהם של הגיבורים ,והתחושה הארוטית אופפת את הסצנה .במובנים האלו ,אורי אינו צבר רגיל ,מתקיימת
בו אותה המרדנות של הוריו ,אמו המחזיקה לעצמה מאהב ,אביו שנסיעותיו התכופות לחו"ל לאיתור עולים
וניצולים שואה(שאינה מוזכרת במפורש בסרט).
אין תחושה ברורה כי אורי חי את האדמה עליה הוא חי .הוא הולך בהיסוס בתוך השדות המקיפים את המשק,
רגלו דורכת בהיסוס במה שאמור להיות שדות ילדותו ,והתרומה המרכזית שלו היא סגירה של צינור מים פתוח.
הוא מנצל את זמן העבודה לחיזור או לרדות בעובדי "החוץ" של המשק .העונים לאפיונים מזרחיים בולטים
ומבכך מנכיח ומנציח את עליונותו החברתית המובנית עליהם ,בדומה לסרטי התקופה( .שוחט )1991 ,אך
האדמה היא "שלו" ,הקשר אליה הוא בזכות היותו "הבן הראשון של הקיבוץ" ,אך העובדה המצערת הניכרת
כתובנה מן הסרט היא כי ל"בן הראשון של הקיבוץ" ,אין כל עניין אמתי בעבודת אדמה וכי אין לו שום תשוקה
ברורה לאף אחד מענפיו של המשק ואף לא לחיים בתוכו כחבר פרודוקטיבי ,נפשו משתוקקת ,לתפיסתי ,לייעוד
אותו ימצא בהמשך .גם הבחירה שלו להתגורר במבנה ארעי עם מיקה ולא בבית מסודר(,כמחאה לכאורה על
כך שאין להם דיור) מעידה על תלישות הקשר שלו לאדמה ולמקום .לתפיסתי הקשר של אורי עם האדמה הוא
בעיקר קשר דקלרטיבי ,אך הרבה פחות מעוגן בדימויים ברי קיימא שיעידו על שליחות או ייעוד ברורים ומובנים.
ייעודו ההרואי ,אל מול זהות של אויב שאינה מוגדרת או אפילו מוזכרת בצורה ישירה( ,שוחט )1991 ,יפתור את
הבלבול ,שכן כפי שמציינת חוקרת הקולנוע מירי טלמון ,אין עוררין עדין בשלב זה בקולנוע הישראלי על "צדקת
המלחמות" (טלמון )2001 ,ואורי יוכל להתמסר אל מותו מתוך גורל הרואי שיועד לו ולבני דמותו במאבק צודק.
ואידיאולוגיות חברתיות התורמות לעיצובו של דמותו המסוכסכת של אורי.
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יעוד וגורל

גורלו של אורי ,מגיע אליו בהפתעה ומותו ,בניגוד לזה של דמות הצבר ההרואי המכינה את עצמה לקראת מותה,
נתפסת לא מוכנה ,היא נדמית כמעט כמצטערת על שזה הוא גורלה ובאין מפלט ממנו ,היא נשאבת לתוכו ,לא
מתוך יעוד והקרבה ,אלא מתוך לית ברירה .מותו של דמותו של יוני נתניהו אשר גם אותו יגלם אסי דיין כעשור
מאוחר יותר בסרט מבצע יונתן (גולן ,)1977,תהיה במובנים רבים יותר שלמה ועגולה יותר כדמות הרואית
המגלה השלמה עם תפקידה .דמותו של דיין כיוני נתניהו ז"ל תהיה נוכחת לרגע ,תבצע את תפקידה ללא היסוס
ותמצא את מותה כשליחות הרואית מובהקת .בעוד שדמותו של אורי ,נדמית כמו דמות של אדם הכלוא בתוך
חיים שכזבו ונלקחו ממנה מת וך תבנית על של תפקיד שעליו לגלם ,אך ניכר לכל אורכו של הסרט ,כי יש בה
דואליות וקונפליקט פנימי ער לגביה.
לתפיסתי ,הוא הלך בשדות עדין לא מציע שלב קולנועי של מרד זהות גלוי של הצבר ,מרד אשר בו הצבר
המיתולוגי ההרואי מצליח לחרוג לחלוטין ולמרוד ביעוד שלו עד כדי התעמתות מוחלטת עם ייעודו כפי שנוכל
להיווכח בסרטים כגון גמר גביע( ,ערן ריקליס )1991 ,שיציג צבר מפוחד ומבוהל שיהיה מוכן ליחסיי חברות עם
חבורת מחבלים על מנת להציל את חייו שלו .צבר הלוקה בדיכאון על סף שיגעון ,בעד סוף הלילה (איתן
גרין )1985,או שאדם שגבולותיו יטשטשו עד כדי סיכוי אמתי לחציית קווים כפי שקורה ב בית לחם( ,יובל אדלר,
.)2013
במובנים רבים ,בדומה לקוד ההפקה הקשוח של הייז בשנות הארבעים והחמישים בהוליווד ,גם בקולנוע
הישראלי שולטת מעין תחושה של "קוד הפקה" בכל הנוגע לדמותו של הצבר הישראלי עד לאחר מלחמת ששת
הימים ,המלחמות הן עדין "מוצדקות"( ,גרץ ,סיפור מהסרטים סיפורת ישראלית ועיבודיה לקולנוע )1993 ,ומכך
חנו ש ל המרד של אורי בייעודו .אני בספק אם מרד גלוי יותר של דמותו של הצבר הייתה נתפסת באהדה
בציבוריות הישראלית לתקופת הזמן של צאתו של הסרט לאקרנים.
הדיון ברמזים הראשונים להתפוררותו של דמות הצבר ההרואי טמונים בהעדר של ההתלהבות הגדולה הסוחפת
ומלאת הפתוס של צברים קולנועיים ישראלים אחרים ,למעשה כל צבר וצבר קולנועי עד להופעתו של דיין ב הוא
הלך בשדות .נדמה כי אותה פאתוס ו"התלהבות" למות מתוך שליחות הם מוטיבים הנעדרים בדמותו של אורי.
כל מקבליו הקולנועיים החל מ הם היה עשרה (ברוך דינור )1960,מבצע קהיר(מנחם גולן )1965,שמונה בעקבות
אחד(,מנחם גולן )1964 ,באין מולדת(,נורי חביב )1956,וגבעה  24אינה עונה (תורולד דיקנסון .)1955,נדמות
אף כדמויות אילמות בהשוואה לזו של אורי ,אין להן לבטים ,תפקידן ויעודן כצברים ברור להם והם משתוקקים
לצאת מתוך מציאות חייהם הסיזיפית ולהגשים את ייעודם :להציל את הארץ ,ליישב אותה לסכן את חייהם ולמות
בעבורה במידת הצורך .אורי ,של יוסף מילוא אינו כזה -אך נשאלת כאן שאלה מעניינת האם זו יד במאי מכוונת
או שוב זהו למעשה חינו והופעתה הרגשית המיוסרת מבולבלת של דיין עצמו בסרט שמביא כאן יד מקרה שאינה
מכוונת או מובלת.
דמותו של אורי בסרט מונצחת באמצעות בנו .בסצנת הסיום של הסרט מקבל ווילי את נכדו ,ב  two shotבו
מוצגות דמויות שתיהן מפויסות ,ואוהבות .תחושה שלא עלתה מפריימים דומים של האב ושל בנו .במובנים אלו,
נדמה כי אורי כן מממש את ההבטחה הטמונה בדמות הצבר ,העמדת צאצא עברי קיים ונוכח ובמקביל מוות
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הרואי שלו עצמו לטובת האחר ,לטובת הכלל .כל הסימנים עד לרגע זה מעידים על כך שדמותו ,היא דמות
מסוכסכת מאד ברמה הרגשית שהמוות הוא לה פתרון ומוצא מתוך חוסר היכולת שלה לבחור לעצמה עתיד
ולחצוב אותו במו ידיה ,אין כאן מצב אמתי לכאורה של שליחות או יעוד הרואים .אורי הוא דמות הנקלעת לנסיבות
אך מנהלת אותן בצורה קלוקלת .חסרת עמוד שדרה ,קו מחשבה או הגיון ברור שקל לצופה להבינו ולהזדהות
עמו .ובכך יהפוך עצמו אורי לאב הטיפוס של דמות הצבר הקולנועי האישי בסרטים שיבואו אחריו .יהיה זה הצבר
הכואב בגלוי ,המתריס בפני כל ואף מערער במעשיו על ייעודו ותפקידו בחברה הישראלית.

מיניותו של הגיבור

מיקה ,אהובתו של אורי ,זוכה ממנו באופן מיידי לכינוי "שימי" ,על שם הופעתה המינית המפתה ותנועת הריקוד
של הליכתה .הוא מעניק לה את השם הזה בפעם הראשונה כשהוא נתקל בה ,וצובע מייד את מערכת היחסים
עימו בגוון ברור של משיכה מינית ברורה ותשוקה הכרוכה באחרות בזרות ובמסתוריות המינית והנפשית אותה
מציע הזר .מיקה עונה לקריטריון הזרות הזה ,היא אינה בת משק ,אלא ילדת חוץ ,עולה ,ניצולת שואה שהגיע
אל המשק .דמותו של אורי מאופקת ,מהוססת ,גם בהקשר הפעולות שהוא נוקט לגבי תחילת תהליך החיזור
מול מיקה וגם בהתנהלותו באופן כללי ,תחושת המבוכה שלו ,בולטת גם במקלחת הקיבוצית המשותפת ,עיניו
סוקרות את המקלחות ,מחפשות בהן דמות מוכרות וסביבה "בטוחה" עבורה ,והוא עצמו ,היחיד הלבוש בה,
גופו עוטה מגבת והוא ממאן להיפרד ממנה.
בהקשר זה כדאי גם להתייחס לסצנת תינוי האהבים הראשונה בין אורי למיקה .השניים שעובדים בסידור המתבן
על סמך התורנות שאורי הוסמך לקחת בה חלק על פי "סידור העבודה ,בוחרים בערמות המוץ והתבן כמקום בו
יממשו את אהבתם לראשונה .קיימות כמה משמעויות לסצנה זו ,בהם אבקש לדון בהקשר של נושא עבודת חקר
זו.
אורי ממהר לבגוד במיקה בעת שהוא נמצא באימוני הפלמ"ח .בהקשר זה ,הוא עובר על ערך הנאמנות
והמוסריות של הצבר (שטייר-לבני .)2006 ,דמותו מוצגת כקלת דעת לא פחות מזו של הקשרית המפתה אותו.
וכלל ,התחושה אותה מקבל הצופה מתיאור דמותו היא של זאב בודד ולא של איש קולקטיב המוותר על זהותו
האינדיבידואלית היא זו המנחה את הקו של דמותו לכל אורך הסרט( .שטייר-לבני.)2006 ,
ההתעמקות בדמותו של הצבר שמציע הסרט ,היא זו המוצאת דווקא את השברים והסדקים בתוך דמותו .אורי
איננו חלק משלם אמיתי הנכוח בחייו  .הדבר המרכזי שעולה מאפיון דמותו היא דווקא בדידותו הרגשית ,וזו
נשארת בעיני לכל אורך הסרט בעינה .למעט סצנת ההתעוררות בבוקר באוהל ,בה דמותו של אורי חבוקה עם
זו של מיקה ,אין בסרט סצנות נוספות היכולות להעיד על שלווה פנימית של הגיבור .גם מסצנה זו נשלף הגיבור
בא גרסיביות על ידי "ייעודו" ,חבר משק הקורא לו לצאת מן האוהל .אל מול הביטחון העצמי הרב שהוא ומיקה
מפגינים והמיניות המשוחררת שלהם בהשוואה לזו של חברי המשק האחרים הרי שגם זו נהדפת על ידי הכלל.
מהר מאד נמצא "סידור" עבור מיקה ואורי ,והם נדרשים לקחת את אהבתם אל חדר פרטי" ,חדר משפחה" כפי
שהוא מוגדר בקיבוץ .ב"חדר המשפחה" יוכל אורי לנהל את הרומן שלו עם מיקה ,אישה לא נשואה ,מעט
בדומתה לרומן האסור שמנהלת ככל הנראה רותקה אמו עם אחד מחברי המשק בהעדרו של אביו.

18

ככלל ,יחסו של אורי לנשים ,הוא יחס שוביניסטי( ,שטייר-לבני ,דמות הצבר המיתולוגי בסרט הוא הלך בשדות
קריאה מחודשת ) 2006 ,כל דמות נשית בה הוא נתקל במהלך הסרט מקבלת ממנו את אותו הזלזול ואותו
היחס .במובנים האלו דוחה דמותו של אורי את הדמויות היחידות היכולות להכיל אות ואת אותו הבלבול הפנימי
שהוא נושא אתו ,שכן עם חבורת הגברים שהוא בא איתם במגע ,מורגשת לכל אורך הדרך חוסר ההרמוניה
שלו .בין עם עובדי המשק הנמנים עם קבוצה חיצונית של ילדי טהרן שנמצאים בקיבוץ ,ובין אם חבריו לפלמ"ח
שבתוכם הוא ממלא את התפקיד הנדרש ממנו ,אך אינו בוחר לבלות איתם את זמנו החופשי ,רוב הזמן הוא
דמות מתבודדת השומרת מרחק מסביבתה ,פעמים רבות הוא מוצג באוהל לבדו ,הן בקיבוץ והן באימוני
הפלמ"ח( .שטייר -לבני ,דמות הצבר המיתולוגי בסרט הוא הלך בשדות קריאה מחודשת .)2006 ,במובן זה
נדמה כי צריך לקרוא כאן את האינדיבידואליזם של אורי ,שכן הוא מובהק .אם דמותו של הצבר המיתולוגי
ההרואי היא תמיד חלק מן האחר ,משהו מסך חלקים שלם הגדול ממנו ,הרי שאורי ,גם אם הוא מתפקד ככזה,
משדר לכל אורך הסרט את אותו חוסר שביעות רצון מן התפקיד הזה .התחושה אותה מקבל כל הזמן הצופה,
היא שאורי נקלע אל תוך סיטואציה שלא בחר להיות בה ,ותפקודו בה ,הוא לא יותר מבינוני .הוא מטעה את
הקבוצה שאותה הוא מוליך ,ניכר בו שאינו שולט במקורות המים של האזור והוא מוביל את קבוצתו חזרה לקיבוצו
על מנת לקחת מים ,ומעל לכול ,הקלוז אפ על מותו של אורי ,הוא כזה המעיד על הפתעה מוחלטת( .שטייר-
לבני ,דמות הצבר המיתולוגי בסרט הוא הלך בשדות קריאה מחודשת.)2006 ,
אך סצנת תינוי האהבים איננה אופיינית לדמותו של הצבר המיתולוגי ההרואי ,יש בה אלמנט של כיבוש שאינו
מוסרי ואינו הולם את ערכי התקופה .לא רק המיניות המרומזת העזה הטמונה בסצנה באופן הצילום וחיבור
הקולאז'ים של צילומי האקסטרים קלוז אפ של שפתותי הגיבורים אלא גם משמעותיה הנרטיביות של הסצנה.
מיקה נכנסת להריון ממנה ,או בסמוך אליה ,ואורי ,על שהוא מגלה בעקיפין את דבר הריונה של מיקה בביקורו
החטוף בקיבוץ ,אינו עושה מאמץ של ממש להגיע ולנחם אותה משנודע לה .לתפיסתה של חוקרת הקולנוע אלה
שוחט ,ההיריון הזה מסמיך את אורי גם "לכבוש" כעת את היעד הצבאי ,מאחר שכבש לו אישה ועיבר אותה.
(שוחט . )1991 ,אורי משלח חברת קיבוץ שהוא פוגש בדרכו החוצה מביקורו החטוף ומוסר בידה מסר עבור
מיקה" :תגידי לה שאמרתי שאני אחזור" .כמו גיבור של מערבון הוא נאלץ לבחור בין שליחות נעלה לבין האישי,
או "המתח שבין היחיד הנודד ,חסר השורשים" (גרץ ,סיפור מהסרטים סיפורת ישראלית ועיבודיה לקולנוע,
 ,) 1993כפי שמיטיבה להגדיר זאת גרץ .גם הגילוי על תוצאת המפגש המיני ,או כאלו שבאו אחריו ,אינו מביא
אותו לעשות את הבחירה המוסרית הערכית המצופה מהצבר :והיא לקיחת אחריות .סצנת מפגש האיחוד החטוף
בינו לבין מיקה ,מציגה דווקא את מיקה כדמות האחראית ,וקול ההיגיון בחייו( ,שטייר-לבני )2006 ,כזו שאיננה
מטרידה את הגיבור בחדשות החשובות על העובר שהיא נושאת בבטנה .אורי מצידו ,נוהג אכן כגיבור מערבון
החצוי בין המשימה לבין ההקרבה האישית שעליו לבצע( ,גרץ ,סיפור מהסרטים סיפורת ישראלית ועיבודיה
לקולנוע .) 1993 ,מצד אחד הוא אינו שש אלי קרב ,אך בו בעת אינו ממהר לשוב לזרועותיה של מיקה עד שלא
ישלים את משימתו.
הכיבוש של מיקה וההתמסרות שלה כפי שהיא מובעת באקסטרים קלוז אפ על כפות ידיה הממוללות חציר
נאחזות בו ומרפות ממנו בשיאו של האקט המיני ביניהם מתאר את אורי כדמות המובלת יותר כתשוקה והרבה
פחות על ידי אחריות ומנהיגות חברתית המצופה מצבר ערכי .גם נטישתה של מיקה הנמצאת בהריון הידוע לו,
משרתת מצד אחד את הפן הערכי של הצבר הדבק במשימתו ובאחריותו הלאומית אך בו בעת הצופה לא יכול
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להשתחרר מן הפרידה החטופה של שניהם בהם אורי נראה ונדמה זועם יותר מאשר צודק .גם אמירתו "בתפקיד
שלי -אבא ,אימא קרובים משפחה הכול טוב ויפה בתנאי שזה לא מפריע" נדמית יותר כביטוי של בלבול פנימי,
ופחות כמונולוג של לוחם אמיץ .מהו באמת התפקיד של אורי? הרי הוא נוטש באופן ברור הן את אהבתו והן את
חבריו לפלוגה הממתינים לשובו מן הביקור החטוף בקיבוץ .אורי מתנהג כמי שהריונה של מיקה כמעט ומפריע
לו שכן הוא מטיל עליו אחריות שאין לו עניין או יכולת להתמודד אתה .ולראייה ,הוא לא נפרד בצורה הולמת
ממיקה ,וגורם לה להחליט לבצע הפלה .רק שיחה עם אביו ווילי ,תניא אותה מכוונתה( .שטייר-לבני)2006 ,
יכולות ההכלה הרגשית של אורי ,נמוכות במיוחד .והדרך בה מתוארת הסיטואציה היא של דמות שהפלמ"ח
ותפקידו הצבאי בתוכו ,מהווים מפלט לחוסר העמידות הרגשית של דמותו לאחוז בחיים ולהמשיך את חייו עם
מיקה ולא כמקום של בחירה של שליחות אמתית.
יתכן כי הדבר הבולט ביותר בסצנה זו ,היא הופעתו של הצבר המיתולוגי הרואי כיציר מיני לכל דבר ועניין .אם
עד לסרט זה ,כיבושים מיניים של הצבר הם דרך לכינון אתוס הגבריות שלו( .שוחט )1991 ,הרי שכאן ,מתעכבת
המצלמה כפי שתעשה גם בסצנות נוספות מתוך הסרט ,באקסטרים קלוז אפ על שפתיו של אורי ,כמיטב המסורת
של קולנוע הגל החדש ,המצלמה מתעכבת על חלקים מגופו ,ומתמקדת בעיקר בעיניו ובשפתיו ,כמבקשת
להצביע על התשוקה המתפרצת הטמונה בגיבור .זהו רגע מכונן עבור הצבר ,שכן ,אם היה עד כה גיבור בעלי
איכות של גיבור על ,במיטב מסורת הקומיקס כפי שטענתי במבוא ,הרי שהוא הופך מבחינתו של הצופה
לראשונה לאדם תשוקתי ,בשר ודם ,שהתשוקה מובילה אותו ואת החלטותיו ,ולא בהכרח ,לאום דרך או מדינה.
בהקשר זה ,זוהי מהפיכה קטנה בדרך לחיבור שיהפוך כמעט קבוע בעתיד בייצוג דמותו של הצבר ,ויתחזק מאד
בייצוגים עתידים שלו .התחושה שהצופה מקבל היא שמיניותו של הצבר ,משחררת אותו מן האחריות הלאומית
שלו ומשילה ממנו את המסכות המיותרות שהוא אוחז בהן ,כלומר ,משחררת ומתירה אותו מכבליו ,וחושפת
לראשונה צוהר לאדם שמאחורי הסמל והאייקון ובמפתיע ,מתגלה לצופה דמות מיוסרת ומינית.

יחסים עם הורים בראי השבר

חוקרת הקולנוע נורית גרץ מצביעה על תחילתו של השבר בדמותו של הצבר ,בזווית הראיה של מערכת היחסים
בין אורי הילד להוריו ומיקומו בקיבוץ .לתפיסתה ,חותר אורי למטרות פרטיות בלבד ,מימוש של עצמו בחיי
האהבה והמשפחה( .גרץ ,סיפור מהסרטים סיפורת ישראלית ועיבודיה לקולנוע)1993 ,

המבנה המשפחתי

השבור של אורי ,שמועות על מאהב לאם ,ואבא הנוסע תכיפות בשליחות להבאת עולים ,מסייע לו בכך ובונה
את תחושת הזרות והניכור שלו בקיבוץ .לתפיסתה של גרץ לא מתקיים איחוד בין המטרות האישיות של אורי,
קרי סיפור אהבתו למיקה ,לבין אלו של דור הפלמ"ח הגורסות חיבור בין האישי ללאומי( .גרץ ,סיפור מהסרטים
סיפורת ישראלית ועיבודיה לקולנוע )1993 ,הם היו עשרה(,ברוך דינור )1960,מייצג לתפיסתה של גרץ ,כמו גם
ספרות התקופה והמקור הספרותי של הוא הלך בשדות(,שמיר )1947,תחושה שלמה יותר של ערכים של דור
הפלמ"ח .גרץ קושרת זאת לעובדה כי מעמדו של הקולנוע הלאומי בתקופה זו ,כעשור לפני יצירתו של הסרט
הוא הלך בשדות ,היה איתן יותר( .גרץ ,סיפור מהסרטים סיפורת ישראלית ועיבודיה לקולנוע )1993 ,במובן
מסויים מצביעה כאן גרץ לדעתי על תחילתו הבראשיתי הכרונולוגי של תהליך קריסת הצבר המיתולוגי הרואי
בסרט זה ומצטרפת לדעתם של חוקרי קולנוע נוספים בנושא דוגמת ליאת שטייר-לבני ומציגה עמדה דומה.
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אורי אינו קורא לאביו אבא ,לרוב הוא קורא לו ,ווילי ,ולאמו הוא קורא רותקה .הריחוק נמצא גם בשפה ובוורבליות
של אורי כלפי סביבתו ,גם הקרובה ביותר .אנו לא רואים יחסי קירבה חמים בין אורי לבין הוריו ,נהפוך הוא,
הסודות העמומים העומדים ברקע התנהלותה של האם ,והמסתוריות של שליחתו של האב ,מותירים את אורי
בחוץ ,ללא תפקיד או משמעות משל עצמו .אני מציע לראות באופן בו נרתם לשליחות הצבאית בסרט כסוג של
בריחה מאחר שאין לו לא רק יעוד ברור ,אלא הוא נטול קן משפחתי חם ואוהב .בעוד שתפקיד הוריו במשק הוא
תפקיד ברור ,חד משמעי של ישוב הארץ ,והתא המשפחתי שלהם כולל בן יחיד בודד שבגר כבר ,נדמה כי
במובנים רב ים הם מסירים את אחריותו מהם .אורי הוא "הבן הראשון של הקיבוץ" ,והוא שייך יותר לקיבוץ כולו
מאשר להם כהורים .עולה כאן שאלה מעניינת לדעתי ,האם אחריותו של הקיבוץ כולו ל"בן הראשון" מייתרת את
תפקידם כהורים מסורים הקשובים רגשית לבנם?
הסצנות הבודדות בין אורי לבין אמו או בין אורי לבין אביו ,אינם כוללם דאגה הורית שיש בה הקשבה לבלבול
ולכאוס הרגשי של בנם אלא מתייחסות יותר לקבלתו שלו אותם וכוללות קובלנות מצדם על חוסר היעוד של אורי
והתנהגותו שאינה נתפסת בעיניהם כנורמטיבית באופן מספק .גם טלמון שמה דגש על דמותו המבולבלת של
אורי החל מרגע הופעתו בקיבוץ ,היא אף מאתרת פאן אובדני באישיותו( ,טלמון )2001 ,שיתכן שיש לקשור
אותו למערכת היחסים המרוחקת והמנוכרת עם הוריו .טלמון גם עומדת בהקשר זה על שימוש בזוויות מצלמה
נמוכה ואלכסונית המעניקה לסרט מימד נוסף של ניכור עיוות ואימה וממחישות את הפער בין עולם המבוגרים
לעולמם של הצעירים בסרט( .טלמון )2001 ,חוסר הקשר בין הורי להוריו לפיכך מובנה בפער הדורות ובניסיונות
הצמיחה של אישיותו האינדיבידואליסטית והאנרכיסטית.
אפיוני השבר בדמותו של הצבר ההרואי מתגלמים בהופעתו המבולבלת של דיין בתפקידו אורי למן תחילתו של
הסרט .הליכתו בשדות המקיפים את הקיבוץ היא הליכה מהוססת ,לא של אדם המכיר את סביבתו בביטחון רב:
הוא בודק את תקינותו של הגשר הקטן שהוא חוצה בשדות ,מתבוסס בבוץ טובעני והצופה לא מקבל תחושה
של אדם השולט בסביבתו אלא של אדם שסביבתו ,הגם שגדל בה כל חייו ,מכילה איום כלפיו .התחושה הזו
תתחזק מאוחר יותר כאשר יטעה בדרכו ,יוביל את צוותו למעיין מיובש ויקבל החלטות צבאיות שגויות .דמותו
של אורי מאוהבת בהיותה חקלאית ,הוא גאה בהיותו הבן הראשון של הקיבוץ ,מתגאה בחייו הפשוטים(דמותו
מסתפקת במגורים באוהל) והוא אינו שש לעזוב את תפקידו בקיבוץ ולהצטרף לפלמ"ח .אפשר לפרשן זאת גם
בהקשר של דמות שיש בה חשש מן המוות ההרואי המובטח לגיבור הרואי .אך לכל אורכו של הסרט נדמה כי
דמותו של אורי מהססת .היא נוטלת אחריות כמצופה ממנה ,אך ברור כי לבטיה לגבי אותה אחריות גבוהים.
סצנת העימות בין אורי למיקה ,כאשר הוא חוזר במפתיע לקיבוץ ,מצפה ממנה לכבד את הגעתו התמוהה לביקור
חטוף ולהבין את תפקידו כגיבור .מסגירה את אותו הבלבול( .גרץ ,סיפור מהסרטים סיפורת ישראלית ועיבודיה
לקולנוע .) 1993 ,הדיאלוג המאצ'ואיסטי של דמותו המבקשת ממנה לא להפריע לו בייעודו ההרואי ,נשמע
במובנים רבים בגילומו של דיין המיוסר יותר כקריאה לעזרה ופחות כמונולוג של צבר הרואי.
חוקרת הקולנוע מירי טלמון מאבחנת כאן גם הקבלה בין אורי לבין גיבוריו סרטים הוליוודיים זועמים וטוענת כי
הבמאי מילוא מאמץ מודלים הוליוודיים של איליה קאזאן בסרטים כגון מרד נעורים וקדמת עדן בהם מוצגים
גיבורים גבריים זועמים המסוכסכים עם הוריהם ומוציאים כלפיהם את התסכול הפנימי ותחושת חוסר המוצא
שלהם( .טלמון .) 2001 ,אבקש להתייחס להערה מעניינת זו של טלמון ,לתפיסתי אלו יותר איכויותיו של אסי דיין
כשחקן ,המטען האישי שהוא מביא ופחות תחושה של יד במאי מכוונת בהקשר זה .בין אם הסיבה היא כוונה או
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מופע רגשי אותנטי של השחקן הרי שהתוצאה היא של דמות עצורה ,מסוכסכת וכואבת בהקשר מערכת היחסים
המשפחתית בינו לבין הוריו שיוצרת את מקבילת מופע ההתרסה בעלת איכויות הג'ימס דין המקומי שמציע דיין
הצעיר הממוקמות בקונטקסט תרבותי של זמן מקום.

מצור
סממני אימפוטנטיות במיניות הצבר ההרואי בסרט "מצור"

מיניותו של עמוס ,בעלה המנוח של הגיבורה ,אינה מוטלת בספק .בדומה לצברים הירואים אחרים( ,כמו גם
של "אורי" גיבור הוא הלך בשדות) הוא מותיר אחריו צאצא וממשיך בטרם הוא מוצא את מותו .תהיה זו דווקא
מיניותם של שני הצברים המרכזיים המוצגים בסרט ,שתהיה מוטלת בספק ,אלי(בגילומו של יהורם גאון) ,חברו
הטוב של עמוס שייקח על עצמו את האחריות על טיפול והשגחה באלמנת המלחמה הטרייה ,ודויד(,בגילומו של
דן בן אמוץ) הגרוש ,אשר יהפוך למאהבה.
המשכיות מתקיימת בדמותו החטופה של עמוס ,הוא אב כאמור ,אך בו בעת פרדתו של עמוס בעלה ממנה בעת
יציאתו למלחמה ,בסצנת הפתיחה של הסרט-מהוססת מאד .הוא בוחר לחבק את הילד ואינו מגיב למגע מתמר,
רעייתו .ידה אוחזת בידו בחוזקה אך הוא מושך את ידו ממנה ואץ למלא את תפקידו המסורתי כגיבור שחייו
האישיים בהם בבחינת טורח ולא הגשמה של שליחות .הסצנה מעבירה תחושה של ריחוק ,של א-מיניות ,הכרוכה
בייעודו ההרואי המסורתי של הצבר כגיבור ולא כמאהב ,.הקשר בין השניים על אף שייצרו דור המשך ,המעיד
על אהבתם ועל רצונם לחיות ביחד ,נתפס לצופה כמרוחק ,כמעט לא אישי .הצבר הלוחם ,אינו עסוק במיניות,
הוא עסוק בתפקידו כשומר סף על גבולות המדינה ,על בטחונה ,בשמירה על נשים וילדים .דמותה של תמר
האלמנה היא זו היוזמת את המגע הפיזי בפרידה עם בעלה .הצבר ההרואי מוצג כאן כמי שאין להסיח את דעתו
מייעודו, .
חלק מן הרצון של דמותה של האלמנה תמר בנורמאליות ,הוא בלבישת מלבושים עליזים יותר .סיבוב קניות
ברחבי העיר אשר בו היא מאמצת לעצמה תדמית "עליזה" יותר מסתיים בכך שהיא פושטת את בגדיה החדשים
בבהילות וחוזרת למצבה "הטבעי" כאלמנה .ניסיון המהפך התדמיתי הזה שלה ,מזעיק את אלי חברו הטוב של
עמוס כמי שאחראי לבלום את שינוי התדמית הזה ואת יציאתה ממצב האלמנות שלה וחזרה אל החברה .הוא
מסביר לה שהגיע מכיוון ששמע על ניסיון "שינוי התדמית" שלה ל ,והוא מודאג .אליי מעיד כי באפשרותה של
תמר באמת להיראות טוב יותר ,ואם הוא "לא היה נשוי" "אולי יכול היה להיות משהו ביננו" .דמותו של אלי
מספקת הצצה לאימפוטנטיות המובנית של הצבר הישראלי בהקשר ליחס שלו לאלמנת המלחמה .בעוד
התנהגותה של תמר נעה על ציר הנתפס בעיני חבריו של עמוס המנוח כקדושה שיש למנוע ממנה לזנות ,יש
להם קושי רב בו בעת לבטא את מיניותם כלפיה ,וגם לקבל את העובדה כי כעת ,משבעלה נפטר ,היא מותרת
לאחר .לחיי ולא למת.
את אלי ,מגלם בסרט יהורם גאון גאון מביא אתו לסרט בשעת עשייתו איקונוגרפיה מוכחת של כוכב קולנוע
ישראלי ,המתמחה בדמויות הרואיות ,ובדומה לדיין ,הוא "שם" בעל משמעות בהקשר זה .ליהוקו בסרטים כגון:
חמישה ימים בסיני(,מאוריציו לוצ'ידי )1969 ,שישים שעות לסואץ( יעקב וינר )1967 ,ובעתיד
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סרטים

כגון:והפריצה הגדולה(מנחם גולן ) 1970 ,וכמובן מבצע יונתן (מנחם גולן )1977,שבו יגלם את הצבר המיתולוגי
ההרואי האולטימטיבי(ויש שיאמרו אף האחרון)יוני נתניהו -כל אלו ימקמו את גאון בתוך קשת ליהוק של תפקידי
גיבור מיתולוגי הרואי וישליכו על דמותו כאלי בסרט מצור גם בפרספקטיבת הזמן .דמותו של אלי אינה מממשת
לא רק את הפוטנציאל המיני אל מול תמר ,נדמה שגם בחייה שלה עצמה .אין ציון עלילתי לכך שאלי הוא הורה
בעצמו ממער כת היחסים שלו עם רעייתו" .אני רוצה אישה כזו שגם תקלף לי מלפפונים" הוא אומר במהלך
פיקניק משותף שבו דמות הילד היחיד הוא בנה של תמר ומציג את אותו שוביניזם מובנה של דמותו של הצבר
הישראלי (שוחט -)1991 ,שובינזם עקר במקרה זה וללא דור המשך משל עצמו .אלי רואה את עצמו כאב חלופי
לבנה ,ומתאכזב כאשר במהלך משחק מחבואים כשהוא שם את ידיו על עיניו של הילד מאחור ,הילד מזהה אותו
דווקא כדויד ,מאהבה הנוכחי.
אל מול האימפוטנציה המעוגנת בתירוצי "מוסריות" של אלי ,מכיוון שהוא "נשוי" ,ניצבת דמותו של דויד ,בן זוגה
החדש של תמר .דויד ,ב גילומו של איש הבוהמה ,הסופר והאמן דן בן אמוץ הוא גרוש ,חשוך ילדים" ,טוב שלא
היו לנו ילדים ,זה היה מסבך את העניינים" ,מצד אחד הוא מציע לתמר שעשוע והרפתקה מינית חסרת אחריות
לכאורה ,אך במקביל ,לוקח על עצמו עול "צברי" מוסרי של אותה התקופה :הוא דואג לבנו של עמוס כאילו היה
בנו שלו .דויד הוא דמות חופשית ,ליהוקו של בן אמוץ איש הבוהמה מסייע לאפיון דמותו זו ,ניכר בו כי אינו כבול
במיוחד למוסכמות חברתיות כלשהן .הוא חיי את חייו מתוך עצמאות ,כמעט כמו דמות ממערבון .כמו אותה
השוואה בין דמות הצבר לדמויות מערבונים( ,גרץ ,סיפור מהסרטים סיפורת ישראלית ועיבודיה לקולנוע)1993 ,
עליהן דיברה חוקרת הקולנוע נורית גרץ ,גם הוא יידרש לבחור בין שליחות ,לבין חיים אישיים כשיצא למילואים.
אך בתחילתו של הרומן נראה אותו על כלי הטרקטור הכבד שלו ,מציע לה חוויה מינית משוחררת מצד אחד,
וגם נפשית ,הוא איש שיחה .אך בו בעת ,אינו כבול ,לא אליה ,לא לאישה אחרת ולא לצאצאים משלו .דמותו של
דויד בהקשר זה מעמתת את הצבר ההרואי עם מיניותו ה"קלאסית" של הצבר ,שמטרתה היא העמדת צאצאים.
דויד ,בניגוד לבעלה המת ,עמוס ,לא העמיד עדין צאצאים ,ולא מימש עדיין את תפקידו כצבר באופן מלא לפיכך.
אך דויד ,למרות החופש היחסי המתאפשר מתוך דמותו בעלת המאפיינים ההיפים והאנרכיסטיים לכאורה ,כן
אוחז בסממנים של צבר הרואי ,גם הוא לחם במלחמה ,גם הוא נקרא לשירות מילואים והולך אליו מכורח חובתו
המוסרית ואינו שועה לתחינותיה של תמר שלא לעזוב אותה .למרות שהוא מציע לה הפוגה מאלמנותה ,הרי
שגם הוא ,עם לכתו לשירות מילואים שככל הנראה מסתיים באופן טראגי ,ממלא את שליחותו ההרואית ,במיטב
השבלונה .אל מול הבחירה בחיים חדשים עם תמר ובנה ,הוא בוחר למלא את תפקידו המסורתי של הצבר
ההרואי ,כלוחם וכפי הנראה נהרג בשל מוקש שהונח מתחת לטרקטור שלו(הבמאי מותיר זאת לפרשנות הצופה
באמצעות סוף פתוח).
לפיכך ,למרות המתירנות היחסית שמציגה דמותו של דויד ,ההירתמות שלו למערכת יחסים מורכבת עם אלמנת
המלחמה ,חוסר הקבלה הראשוני של חבריה אותו ,הרי שגם הוא ,נכנע בסופו של דבר לאתוס מכונן של שמירה
על המדינה ,ובוחר בו במקום בהגשמת עצמו ובחייו האישים .במובנים מסוימים דמותו של דויד היא התרחקות
לכאורה מדמותו של הצבר ההרואי ,אך כאשר בוחנים את העובדות" ,החריגה" שדמותו של דויד מציעה מן
היעוד ההיסטורי המובנה של הצבר ,היא זמנית בלבד .ברגע האמת ,גם הוא נקרא לדגל והולך אל עבר ייעודו
ללא כל היסוס אמיתי" :כולם עושים את זה" הוא אומר לתמר כשהם נפרדים לפני צאתו לשליחות המילואים.
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לתפיסתי ,כל הדמויות הצבריות בסרט :הן עמוס ,אורי ודויד ,נותרים בשליחותם ובתפקידם ההרואית ברגע
המכריע וזו ,אינה מאפשרת להם באמת ,להפוך לישויות בעלות אינדיבידואל מוכח או זהות אישית מובחנת
וברורה ,כזו הנפרדת מתוך כללי הציווי של שליחותם הלאומית.

חברות מעל לכל
מוטיב החבורה אליה משויך כמעט תמיד הצבר כחלק מזהותו (טלמון ,)2001 ,מתקיים גם כאן .אלי כועס על
תמר ,כאשר היא מנסה להציג לו את דויד בפעם הראשונה .הוא זועם ,שפת הגוף שלו כעוסה והוא מתיישב
זועף בכורסת יחיד בסלון ומתנהג בצורה גסה וברוטאלית הן כלפי תמר והן כלפי דויד" .שלוש פעמים בשבוע
אני מגיע לפה" הוא מתריס למולה .הוא זועם באופן ילדותי כמעט ,על כך שלא שיתפה אותו ברומן החדש
המתרקם בינ ן לבין דויד .ואכן ,במובנים אלו דמותו של אלי מגלמת את ערך החברות המוחלטת שמציע הצבר
המיתולוגי ההרואי( .טלמון" .)2001 ,הם היו חברים באמת טובים של עמוס" מסבירה תמר את מעמדם של אלי
ושל חבריו בחייה שלה ושל בנה ,והמקום הברוטאלי שבו היא מתירה להם לפעול בתוך מרחב המחייה של
אלמנותה ,וההתנהגות המצופה בחברה הישראלית מאלמנת מלחמה :אותו מקום הבולם אותה מלקבל החלטות
וצעדים דרמטיים מדי שיקרבו אותה אל עבר חיים חדשים והתחלה רעננה.
דמותו של אלי וחבריו מייצר עבור תמר סביבה שהיא בחלקה תומכת ובחלקה חונקת ושומרת את צעדיה .זהו
המקום המשתק של החברה הישראלית כלפי אלמנת המלחמה עליו מדברת אלמגור בראיונות יחסי הציבור של
הסרט( .בשן )1968 ,הצופה מקבל את הרושם כי הם לא משאירים אותה לרגע לבד ,הם לוקחים אותה לטיולים,
ומלווים את חייה בכל צעד ושעל .טופאנו נוקט בעריכה צולבת המחברת את גורלות גיבוריו .טיול פשוט לשפת
הים ,נערך על ידי הבמאי בשוטים המציגים את עמוס לפני מותו נסחב על ידי חבריו על אלונקה .המשוואה ,כמו
גם בסצנות אחרות הנערכות באופן דומה ,היא ברורה :חברים לא נוטשים ,חברים לא עוזבים ,ומשכך גם את
אלמנות החברים אין לנטוש .אלי מקונן על מק ומו כ"שומר" של תמר הנלקח ממנו .הוא מתחקר אותה לגבי
העובדה שנראתה עם מישהו "בטנדר ירוק" ואינו מקבל את העובדה שאיננה מעוניינת להרחיב .אלי גם סוחב
את חברו שאיבד רגל בטיול מרגע שזה אינו מצליח ללכת בעזרת התותבת בסלעים ,טופאנו עובר ברגע זה
לעריכה צולבת של רגע הפציעה של החבר אשר גם בו סחב אותו אלי במהלך הקרב .במובנים רבים היעוד
היחיד של אלי הוא המלחמה ,הקרב ,והחברים .השלום ,השגרה ,זרים לו.
באחת מן הסצנות המכוננות את תפקידו מבלה דמותו של אלי עם הילדים ומתפקדת כאב חלופי ,למרות שתמר
משאירה את הילד תחת השגת בייביסיטר .אלי אינו מעודד את תמר לחזור לחייה הקודמים .את ההחלטה לחזור
להוראה כמחנכת היא לוקחת בעצמה ,כמו גם את הרומן עם דויד היא יוזמת בצורה חופשית ועצמאית .במובנים
אלו נדמית דמותו של אלי הצבר ,כמי שמאבדת אחיזה ושליטה אל מול העצמאות של אלמנת המלחמה ורצונה
להמשיך הל אה ולחיות את חייה .העובדה שתמר מינית ,פעילה ,ומתאבלת על בעלה באופן פרטי והרבה פחות
פומבי ,מייתרת את תפקידו של אלי כמשגיח ומייצרת סוג של היפוך תפקידים :האם תמר היא זו הזקוקה
להשגחה או שמא זהו אלי? ,שלאחר שאיבד את חבריו הטוב עמוס ומפקדו ,אינו מצליח להסתגל להורות ולפלס
לעצמו דרך משלו ,אשר תטווה לו מסלול עצמאי של בחירה.
בדיון אוטופי אשר מתקיים על שלום ,אלי ,שהוא איש קבע ,אינו מצליח לענות לשאלה מה "תעשה עם עצמך"
אם יהיה שלום .הסיבה פשוטה :שלום ,מייתר את הצורך של החברה הישראלית בגיבורי מלחמה ,ובהקשר זה
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נדמה אלי אבוד במיוחד" .לא אכפת לי מהכול" הוא עונה ,אבל לא מצביע על כיוון ברור או שליחות כלשהיא
שיוכל למצוא לעצמו כאזרח .הצבר ההרואי אבוד מעט כשאין בידיו מלחמה תחת ידיו כשהוא יכול לנהל ,ובעתות
שלום ,הרי שיתכן שהוא מיותר בעצם לחברה הישראלית במובן מה.

קולנוע עממי -סרטי הבורקס
סרטי הבורקס הישראליים המוקדמים והמאוחרים

א.

סרטי בורקס ,רקע כללי

•

בורקס – ז'אנר מובחן .היזמים :אפרים קישון ומנחם גולן .בהמשך :בעז דוידזון.

•

בין השנים  1967-1977הקולנוע הכי פופולרי בישראל .מתחיל מ"סאלח שבתי"(אפרים קישון) בשנת

 ,1964מפנה גב לקולנוע הלאומי.
•

אחר כך מוטאציה :סדרת "אסקימו לימון"" ,אלכס חולה אהבה".

•

במקביל "בורקס לאשכנזים" ,או "סרטי גפילטע פיש" :הגיבור אשכנזי – אך אותם היוצרים.

•

הפופולריות – עצומה ,אך הביקורת – קטלנית :וולגרי ,גס ,אנטי קולנוע.

•

המקור לסרטי הבורקס – מגוון מאד :מחזמר הוליוודי ,מלו-פארסה איטלקית ,קומדיה של טעויות,

תיאטרון יידי ,תיאטרון מסחרי פופולרי ,סינרומן פופולרי ,קומדיה דל-ארטה.
•

ז'אנר הבורקס דועך מ 1977 -בעקבות "המהפך" ,הליכוד בשלטון.

•

שינוי חיובי שהביאו הסרטים .1 :המזרחי כגיבור על המסך .2 .התייחסות למזרחים כאל קהל

פוטנציאלי .3 .הפגנת אהדה למזרחיים.
•

מושגים חשובים :הומור קרנבלסקי .פתרון אסקפיסטי .מיזרוח המזרח .אסנציאליזם (מהותנות).

ב.

הומור קרנבלסקי

•

הומור קרנבלסקי – כמו בפורים ,כמו בקרנבל :מאפשר לצופה לקחת תפקיד שאין לו במציאות.

•

המזרחי מערים על האשכנזי ,מציגו במערומיו.

•

"צ'רלי וחצי" :האכלת סחוג חריף את האמא האשכנזיה שהתנגדה לנישואין.

•

"סאלח שבתי" :סאלח הופך לעוזר הסוציאלי של גילה אלמגור (היפוך).

•

"רק היום" :זאב רווח מסדר את האשכנזי:
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•

 . 1זוכה באישה .מתעל את האנרגיה הליבידינלית שלו .הוא נתפס כפוטנטי ,לעומת האשכנזי

האימפוטנטי .היפוך מוחלט של המפגש שקדם ,בקליניקה.
•

 .2זוכה בכסף .עושה רווח כלכלי על חשבון האשכנזי הבורגני.

•

 .3זוכה לקיים סולידריות חברתית – טיפול רפואי לחברו ,שוב על חשבון האשכנזי.

•

סיכום :היפוך המבנה של יחסי הכוח בחברה.

•

שולי החברה צוחקים כתראפיה :הן על חולשת עצמם ,הן על מוגבלות הכוח של המרכז.

ג.

פתרון אסקפיסטי

•

הנישואין מוצגים בסרטי הבורקס כפתרון למתח העדתי.

•

"צ'רלי וחצי"; "סאלח שבתי"; "רק היום"; "קזבלן"; "כץ וקרסו" – סרטים בהם הדור הצעיר מתגבר על

הפער של דור הוריו ,באמצעות נישואין.
•

ההפי-אנד הוא פיתרון מיתי :מראה שבעיית הפער הולכת ונפתרת.

•

למעשה ,הסטטוס-קוו נותר ,הפערים נשמרו גם בדור השני.

•

בסרטים יש הסתרה של הבעיות (באמצעות הפיתרון המיתי) ,אך תיתכן אופציה ביקורתית :ראה הסיום

של "צ'רלי וחצי" ,ירידה מהארץ כפתרון.

ד.

מיזרוח המזרח

•

המערב מציג את המזרח בכליו שלו ,והמזרח מאמץ את תדמיתו הנחותה.

•

"פורטונה"; "סאלח שבתי" – סרטים בהם קיים מיזרוח המזרח.

•

ב"סאלח" נמנע מן המזרחי ייצוג עצמי.

•

המזרח רואה את עצמו דרך המראה המעוותת שהציב המערב.

•

מהותנות ,אסנציאליזם :הנחשלות של המזרח נתפסת כמהות ,כדבר טבעי ,ולא כתוצר של נסיבות

היסטוריות ,חברתיות ,כלכליות ,שהאדם יצר.
•

הסבר הנחשלות הוא ההסבר ההגמוני ,והוא משועתק בסרטים.

•

זהו אוריינטליזם .הסרטים (ממערב) מציגים אותו (מזרח) בפטרונות.
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מוטיבים מרכזיים
במחקרו על סרטי הבורקס קובע חוקר הקולנוע רמי קמחי כי מקורותיהם של דפוסי הייצוג של הגיבור ,השכונה
והמשפחה המזרחיים בסרטי הבורקס הם בספרות יידיש קלאסית ,וכי דפוסים אלה עברו אליהם בתיווכם של
הבמאים והתסריטאים האשכנזיים של הבורקס .קמחי מדיר מתחום הבורקס יוצרים מזרחיים כגון ג'ורג' עובדיה
וזאב רווח ומראה בספרו כי סרטיהם שונים באופן מהותי מסרטי הבורקס הקלאסיים .לפי קמחי ,סרטי הבורקס
הם מחזור של סרטים היברידיים מבחינה תרבותית שהם בעת ובעונה אחת מזרחיים ישראליים וגלותיים
אשכנזיים.
ההגדרה שקמחי מציע לסרטי הבורקס" :סרטי הבורקס הם מחזור של אחד עשר סרטים שהופקו בשנים –1964
 1977ואשר משותפת להם רה-פרזנטציה פרדיגמטית של שכונה ,קהילה ומשפחה מזרחיות ,המתווכת על ידי
במאי בעל רקע תרבותי אשכנזי .בסרטים אלה הנרטיב נבנה לרוב סביב תחרות כקונפליקט מרכזי ,והרצף
הקולנוע מיוצר תוך כדי שימוש רטורי ברמת מוצרנות נמוכה".
הסרט הראשון הנחשב לסרט בורקס הוא "סאלח שבתי" שביים אפרים קישון .הסרט כלל את הנרטיב הקלאסי
ודפוסי הייצוג ששימשו אחר–כך ברוב סרטי הבורקס :התנגשות בין מזרחי עני לאשכנזים עשירים ,הצגתם של
המזרחים כיהודים פרה-מודרניים תוך שימוש בדפוסי הייצוג ששימשו את סופרי היידיש הקלאסיים להצגת יהודי
השטעטל ,הצגתם של האשכנזים כמודרניים ולרוב עשירים ,יהירים ,מתנשאים ,אטומי לב ומנוכרים ,קשר רומנטי
בין אשכנזים למזרחים ,והצלחתו של המזרחי הפיקח והערמומי להערים על האשכנזים-השליטים .סרטי בורקס
התאפיינו גם בחיקויי מבטאים וסוציולקטים (אופן דיבור של שיכבה חברתית) ,במיוחד מבטאי יוצאי מרוקו ,פרס,
תימן ופולין.

בסרטי הבורקס שבאו אחרי "סאלח שבתי" חזרו מאפיינים אלה שוב ושוב בווריאציות כאלו ואחרות .סרטי
הבורקס זכו בשנות השישים ועד סוף שנות השבעים להצלחה רבה בישראל ,לצד ביקורת נוקבת ,שהתמקדה
בעיקר ברדידותם התמטית וערכי ההפקה הירודים שלהם.
עליית מפלגת הליכוד לשלטון בשנת " ,1977המהפך" ,הפוליטי בישראל שהיא משקפת ומייתרת נחיצותו
של ז'אנר סרטי הבורקס שכן עדות המזרח חשות כי כעת הן באות לידי ביטוי ברמה הפוליטית והשלטונית
ולפיכך הקולנוע ככלי לביטוי חברתי ותרבותי אינו נדרש עוד מבחינתם לצורך שיקוף מצוקות חייהם
ושאיפותיהם.

השוטר אזולאי -סוף עידן התמימות/אלי מורנו

סרטו של אפריים קישון ,השוטר אזולאי(קישון )1971,נתפר על פי מידותיו של השחקן המוערך שייקה אופיר.
דמותו של השוטר אזולאי הופיעה כבר בסרט קודם של אפרים קישון" :תעלת בלאומליך"(קישון )1969,בתפקיד
קטן של שוטר תנועה מבולבל .קישון אהב את הופעתו של אופיר בסרט והחליט לפתח תסריט לסרט שלם עבור
דמות השוטר של אזולאי ,זו תהפוך להיות הופעתו הגדולה והחשובה ביותר של שייקה אופיר ,ז"ל שפרסי
הקולנוע הישראלי קרויים עד היום על שמו בשל חשיבותו ומעמדו בתעשיית הקולנוע הישראלית.
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הסרט מספר את סיפור של שוטר פשוט מדרג נמוך אשר נאלץ להתמודד עם רצונה של המשטרה להוציאו
לפרישה ,עקרותה של רעייתו(זהרירה חריפאי) ,והתאהבות ילדותית שהוא מפתח בזונת רחוב(.ניצה שאול).
דמותו של השוטר טוב הלב מתחבבת גם על הפושעים העושים הכול על מנת שהמשטרה תאריך את חוזהו של
השוטר המתבגר .בשלב מסוים הם מחליטים אפילו "לביים" ,שוד על מנת שילכוד אותם.
הסרט ,שנתפר כאמור ליכולותיו של אופיר ,מציג את שליטתו בשפות שונות כגון אידיש ,צרפתית ואנגלית
ומאפשר לו מנעד משחק רחב במיוחד בעזרתו הוא מצליח לרתק את הצופה ולרגש אותו.
אך למרות הצלחתו האדירה של הסרט ומקומו החשוב בקולנוע הישראלי ,גם כמייצג של תקופה ,הרי שהסרט
סובל מאותם תחלואים אידיאולוגים של קולנוע הבורקס .השוטר המזרחי ,בגילומו של קישון ,הוא מזרחי "כללי"
כפי שמגדירה אותו חוקרת הקולנוע אלה שוחט .הוא נחות מעמדית אל מול צמרת המשטרה האשכנזית ,חבריו
לקורס השוטרים אשר התקדמו בדרגות והוא עצמו נשאר מאחור ,שוטר פשוט .תמימותו המזרחית ,ליבו הרחב,
קורצים לצופה ,אבל גם תמימותו וחוסר יכולתו לבצע את תפקידו כהלכה קשורים קשר ישירות למוצאו.
גם מושא אהבתו של השוטר אזולאי ,הזונה מימי ,היא זונה ממוצא מזרחי עם דיבור המוגדר או מקושר למוצאה
המזרחי ,הכולל שימוש בהגיות של האותיות ח ו ע במצלול גרוני עמוק המזוהה לרוב עם בני עדות המזרח.
דמותה של מימי בגילומה של ניצה שאול היא מייצג סטריאוטיפי בעייתי באופן בו ייוצגו נשים מזרחיות בקולנוע
הבורקס :הדגש הוא על מיניותן בלבד באופן המחצין אותה ,ולא על כישורים או יכולות להפוך לדמויות מרכזיות
בחברה הישראלית בעלות חשיבות ומשקל .מימי ,של אפרים קישון ,אוהבת להיות זונה .היא מפיקה "לפעמים"
אפילו "סיפוק" כדבריה מן הקליינטים .ועל אף חביבותה של הדמות והרומן האפלטוני הנקשר בינה לבין אזולאי.
(אזולאי דוחה את הצעתה לקיים עמה מגע מיני בחינם) .בכל קנה מידה זהו ייצוג נשי בעייתי של אישה מזרחית
בדרך שסללה את הדרך לסרטי בורקס נוספים בהתייחסותן לדמויות נשיות .החפצה ,זלזול והקטנה של הממד
הנשי המזרחי ,שימוש בתכונות חיצוניות או פנימיות על מנת ליצור אישה שהיא אובייקט עבור הדמויות הגבריות
הסובבות אותה.
אך לא רק היא ,גם הפושעים בסרט הם ממוצא מזרחי .ואילו "הטובים" מוצאם מן העדה האשכנזית.
הסרט אוחז באותו דפוס בולט של סרטי הבורקס ,הצגת המזרחי כאיש חם טוב לב ,אך חסר יכולות של ממש
לתפקד באופן מיטבי .ולא רק ,גם רצונו הגדול של אזולאי להישאר במשטרה ,ההמתנה הנצחית לקידום שאינו
מגיע לעולם ,כל אלו מסמלים את שאיפתו של השוטר אזולאי ,באופן המסורתי ביותר של המזרחים בסרטי
הבורקס להשתלב בחברה האשכנזית בישראל ,לעשות שתקבל אותו .הקבלה לשורות מוסדות המשטרה
בהקשר הזה ,היא הייצוג למטרה הנעלה של שילוב היהודי בין עדות המזרח לקונצנזוס הישראליות האשכנזי
ממנו "סובל" גם סרט זה.
יחודו של השוטר אזולאי בהקשר של ייצוג מזרחים בקולנוע הוא בעובדה כי הדמויות שהוא מציג מעוגלות יותר
ושלמות יותר ולפיכך מבדרות באופן שקל יותר לצופה להזדהות עמן ולמצוא את עצמן בתוכו .אך בו בעת ,בתמת
העל המרכזית של הסרט הוא מציג את אותן דעות וגישה תרבותית המציעה לצופה להתבדר מן האקזוטיות של
ייצוג המזרחים בקולנוע ,אך לא באופן של קבלה אמתית אלא של קוריוז בלבד שמוטב לו להפוך לישראלי על
מנת שיוכל "באמת" לבצע את טקס החניכה והקבלה שלו לחברה הישראלית.
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קולנוע ישראלי אישי/אלי מורנו
שלושה ימים וילד
הבדידות הפנימית והופעתו של הצבר האישי -שלושה ימים וילד (אורי זוהר)1967,

אפשר לומר בביטחון כי ס רטו של אורי זוהר ,שלושה ימים וילד ,פותח את הפרק של הקולנוע הישראלי האישי.
הסרט הזה יכיל את מרכיבי היסוד של קולנוע זה בתוכו :לתפיסתה של חוקרת הקולנוע מירי טלמון סרטים אלו
יסגירו את "ההתמודדות בין תרבות מערבית של צעירים -תרבות שנות ה  69האירופאית והאמריקנית לבין
הזהות התרבויות הישראליות של הלוחם והקיבוצניק"( .טלמון ,2001 ,עמ'  )182ישראל הקטנה ,מתחילה
להיפתח את השפעות העולם הגדול ,להכיל שבריר ממשבר הזהויות החברתי המתרחש בארצות שמעבר לים,
שאינן מתמודדות עם בעיות לאומיות ומצב לוחמה קיומי ובהן האוכלוסייה מחפשת את עתידה ואת שליחותה
לעיתים מתוך מאבק אידיאולוגי כמו בצרפת ,מרד הסטודנטים בהנהגת דני האדום ובארצות הברית ראשיתה
של התנועה החברתית ההיפית הדוגלת בנישול ערכים חברתיים סטגנטיים כגון נישואים ,ורכוש ומציעה תפיסות
חיים פציפיסטיות של שלום ככלי להשגת איכות חיים ושלווה נפשית .הצבר הישראלי איננו יכול להרשות לעצמו
את החיפוש הזה באופן מוחלט או מותר ,שכן הוא חיפוש המנוגד באופן כמעט מוחלט לאתוס של תפקידו המכונן
במציאות מלחמת קיום .לפיכך ,הוא בודק גבולות בהיסוס ,מתנדנד בין שרידי התקופה הלאומית וערכיה לבין
החיפוש העצמי שיש ל עולם המערבי להציע לדמותו ,ומשכך ,הוא שוב ,לתפיסתי דמות מיוסרת ומרתקת בשל
ייסוריה ,וחוסר היכולת האמתי שלה בשלב זה ,לעשות מעשה של ממש על מנת לנטוש את ערכיו ,ואת שורשיו
ולמצוא לעצמו מהות אישית ומטרה חדשה.

מיניות הגיבור-חופש אישי ועקרות נפשית

הצבר גיבור סרטו של אורי זוהר ,שלושה ימים וילד(,1967זוהר) הוא דמות בודדה ואבודה מראשית הסרט ועד
לסופה ,בכל אולי טמון סוד קסמה של הדמות שמעצב זוהר בעזרתו של השחקן עודד קוטלר המגלם את הדמות
הראשית .הסרט כולו ספוג בהשפעות של קולנוע הגל החדש האירופאי והוא נדמה כמוצר קולנועי חריג במיוחד
בנוף הקולנוע הישראלי לאותה העת .על הפער המתקיים באופן תדיר בתוך נפשו של הצבר המיתולוגי בין
שליחות לאומית לבין הגשמה אישית ,מסעו של הגיבור ,אלי ,הוא מסע מובהק של חיפוש אישי של זהות
מסוכסכת ,שהיא במהותה קילוף של דמותו של הצבר ונבירה בתוך נפשו .מסגרת הצמד( ,טלמון ,2001 ,עמ'
 ) 281כמי שמכנה זאת טלמון ,בדמות חברו המושפל על ידו תדיר ,זאולוג הצמחים צבי ,היא זו שתשמש לו מגן
מפני בריחה מוחלטת מתוך עקרונות המסגרת המיועדים לו כצבר הרואי.
טלמון גם מאבחנת בדמותו של אלי גיבור שלושה ימים וילד עקרות .לתפיסתה עקרות זו עולה בקנה אחד עם
הנוסטלגיה שלו לעבר ,וההתפכחות המרירה ממנו( .טלמון )2001 ,זוהי אולי הדרך הטובה ביותר לתפוס לא רק
את בדידותו הנפשית של הגיבור ,אלא גם את הדרך אליה הוא הולך :חסר מטרה ,חסר שורשים ובעיקר כדמות
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שסופה הראוי מראש ,מאחר שאינה מגשימה את יעודה הצברי המקורי ,כדרך ללא מוצא ,שבסופה לא מחכה
לו הגשמה ,או הסיפוק שבמציאות שיש בה ייעוד הרואי או התיישבותי.
סצנת הפתיחה של הסרט בנויה בעריכה צולבת המציגה את דמותו של אלי הולך ברחובות ירושלים וממקמת
אותו באוניברסיטה העברית ,במקביל עורך הבמאי שוטים של ירושלים החרדית של אמצע המאה שעברה ובהם
גברים חרדים קשישים מגיחים מתוך בתים ישנים .לכאורה ,עימות קלאסי של דמותו של הצבר המיתולוגי ההרואי
אל מול דמותו הנשית של היהודי הגלותי .אלי מוצג לצופה כצעיר נמרץ ,פרודוקטיבי ,אל מול ירושלים החרדית
הגוועת לכאורה .יש כאן תיאור קלאציסיטי של צבר ישראלי חילוני ,בן קיבוץ לשעבר ,המנוגדת ,כצפוי ,לתושביה
המקוריים של ירושלים ,שמראם הגלותי הוא האנטיתזה של דמות הצבר ההרואי המיתולוגי .אך שמא עקרותו
הופכת אותו לחסר תוחלת כמותם?
מהר מאד נפרצים סדקים בערכיות המצופה מדמותו של אלי והצופה עתיד לגלות דמות ארוגנטית ,חסרת ערכים
בסיסיים ,שמאחוריה יהירותה עומד בעצם חוסר ביטחון גדול ,דמות שהפער בין הנראות שלה לבין מהותה,
אחראי ללבו הדרמטי של הסרט ולאפיון דמותו של הצבר הממוסמס ,חסר המטרה והאבוד כל כך בתוך חיים
שאין בהם משימה או תכלית ברורה של ממש.
למרות החופש היחסי של סטודנט בירושלים ,יש משהו מעז עד פרוורטי מחד וא-מיני מצד שני בדמותו של אלי.
הסרט מדגיש את בדידותו הנפשית בהקשר זה .אלי ,נקרע בין אהבתו התמימה לנועה ,אהובתו מימי הקיבוץ
אשר הסתיימה בחוסר מימוש בצורה של נישואין ,לבין העקרות של מערכת היחסים הנוכחית שלו עם חברתו
יעל ,מערכת יחסים שאינה מובילה לשום מקום וניכר בה שהיא חסרה את מוטיב התשוקה והכמיהה שליווה את
מערכת יחסיו הראשונית עם נועה( .גרץ )2001 ,המיניות ,ההעזה המינית של הדמות וההתעסקות בקונפליקטים
מיניים היא זו שהופכת את דמותו של אלי ,לצבר החדש ,יוצא הדופן:
אלי ,הוא במובנים רבים אולי הצבר הקולנועי הראשון שאינו עוסק בשאלות הרות גורל בנוגע לעתיד המדינה,
שליחותו כצבר יליד המדינה ,חבר קיבוץ לשעבר ,אינה מעסיקה אותו .חייו שלו ,הדילמות שלו והמורכבות
הרגשית של נפשו הן העומדות במרכזו של הסרט הזה ,ובכך יחודו .זוהי אחת מן הפעמים הראשונות בהם
הצופה ייחשף לקונפליקט הכול כך מובן מאליו של דמות הצבר המיתולוגי באופן שבו ההכרעה של הצבר החדש,
האישי ,לגבי מהות תפקידו תהיה ברורה :הוא מעדיף את ניהול הקונפליקטים האישיים שלו ,את פיצוח מאווייו
האישיים ואין לו בעצם עניי ן של ממש בישראליות לאומית ציונית שתפקידו בתוכה מוגדר .הוא מסתובב לאורך
הסרט כולו כישות מיוסרת ,על גבול הפרוורטי המבכה את אובדן אהבתו הנשכחת מחד ואת חוסר יכולתו
להתאים את עצמו לחיים קוהרנטיים פרודוקטיביים בפועל בחיי היום יום .נשאלת כאן שאלה מעניינת ,האם
לצב ר המיתולוגי ,מרגע שאיבד את תפקידו המוגדר מתוך שליחות במאבק הציוני ,יש יכולת בכלל לקיים את
עצמו כישות אינדיבידואלית בעלת רצונות משלה במדינה שבה האתוס הציוני גובר על האישי והפרטי?

פרוורטיות ואכזבה

הסופר א.ב יהושוע הסתייג מהאופן בו עובד ספרו לסרט עם צאתו של הסרט לאקרנים ,ולא רק הוא .נדמה כי
הפרשנות של זוהר למערכת היחסים בין אלי לילד אותו הוא מקבל למשמורת למשך שלושה ימים קוממה עליה
רבים( .שמחון .)1966 ,אך דווקא היא זו ממחישה את אותו הנרטיב של חיים ממוסמסים ,מבולבלים ,חסרי
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שליחות .אלי ,שאין לו ילדים משלו בשלב זה של חייו ,מביט בניכור ,בזרות כמעט על מה שיכול היה להיות
עתידו .הוא דואג לילד ,אך בו בעת מתנכל אליו" .רציתי להרוג אותו .מה מנע אותי?" אומר הוויס אובר של דמותו
ומצהיר הצהרה שהיא בעייתית ,המייצרת תדהמה אצל הצופה ובו בעת חושפת את הדקדנטיות של דמותו
האבודה .כלום מבוגר אחראי אמור לרצות להרוג ילד שהושם בידו למשמורת? הוא ממלא את תפקיד השמרטף
שהוטל עליו מתוך חוסר רצון בולט ,כל רצונו של אלי הוא להגיע שוב אל ליבה של נועה ,דרך הילד אך היכולות
שלו למלא תפקיד הורי בוגר ובשל ,הן נמוכות מאד .הילד תחת השגחתו הופך אבוד ,מוזנח ומיותם כמעט,
וברגע השיא הקולנועי של הסרט ,אף לאובייקט מיני חלופי מבחינתו במקום אמו ,שמערכת היחסים המינית
אתה נכשלה ,והיא למעשה הקטליזטור להתנהגותו המינית "המופקרת" לכאורה של אלי .אלי מנשק את הילד,
מחבק אותו והמצלמה מראה רק את פניו של אלי ,הבוערות מתשוקה של מבוגר בעוד הילד ,מצולם בגבו.
המשוואה ברורה אלי מנצל את תמימותו של הילד ומדמה למולו את אימו נועה שאותה אהב .כעת הוא אוהב
את בנה במקומה ,אך לא באופן הורי ,אלא באופן מדאיג.
"הבעיה היא הצגת הגיבורים והיחסים ביניהם" (נוף )1967 ,כותב מבקר הקולנוע של התקופה זאב רב נוף
ותוקף בקול רם את ליבו הדרמטי של הסרט.
יש בסצנת "האהבה" המדומה אותה מתנה גיבור הסרט עם הילד חציית גבולות ערכית ברורה בין טוב ורע,
ושבירה של דמותו חפת הפגמים של הצבר המיתולוגי .חציית הגבולות ,ותינוי האהבים עם הילד מייצר התרסה
ברורה המוטחת בפניהם של הצופים .יש כאן העזה ושבירת קונוונציות מטלטלת למעמדו המושלם של הצבר
הישראלי ,לתקופה ההיסטורית בה נוצר הסרט .הבלתי אפשרי ,הלא מוסרי ,והכמיהה ליעוד ולאהבה מתוארים
באופן נואש המטיל את ערכיות הצבר ה מיתולוגי בספק ויוצרים שבר של ממש בדמותו .הצבר המיתולוגי הופך
בידי של אורי זוהר לבן תמותה ,שהפער בין תפקידו ויעודו במדינה הציונית הצעירה ,לבין רחשי ליבו מייצר דמות
אבודה בעלת קווים מיוסרים במה שנדמה כמעגליות של דרך שאין לה מוצא ,והיא במובנים רבים לתפיסתי,
מ ראה של דמותו של הצבר הישראלי בהקשר הפוליטי הישראלי ,משאין לו תפקיד או שליחות המוטלים עליו,
כיצד יממש את עצמו? האם החיפוש האינטלקטואלי של הצבר הישראלי אפשרי בכלל בתוך סיטואציית הקיום
הסיזיפי בישראל ,המגדיר את עצמו דרך המאבק באויביו כהכרח? מהו תפקידו של הצבר הישראלי המיתולוגי
בעת שלום? יתכן שזוהי שאלה אוטופית שהמענה לה ,או סימנים ברורים שלו לפחות ,נמצאים בדמותו של הצבר
בסרט שלושה ימים וילד ,והתשובה לה ,פחות מעורפלת ממה שהיינו רוצים לחשוב :סוג של חידלון ,בלבול וחוסר
כיוון מוחלט .החיפוש העצמי מוביל לחיים של דקדנטיות ,לא של אושר אישי בהכרח מכיוון שהצבר המיתולוגי,
אינו בנוי לאושר שאינו נמצא שלא במסגרת של "שליחות" לאומית כזו או אחרת.

ערכים מוטלים בספק

אם חיי האהבה של אלי עם נועה הם כישלון מוחלט ,מוכתמים בתשוקה שהסתיימה במגע מיני כושל והם אלו
שמנחים אותו לכבוש כל אישה שהוא נתקל בה ,הרי שחוסר המוסריות של דמותו בולט" .לא ,אז לא" ,הוא אומר
ליעל חברתו הנוכחית כשהיא הודפת אותו מעליה בניסיון למגע מיני במקום לקרבה אינטימית .אימא של יעל
מבחינה בכך שאינו אוהב את יעל ומעמתת אותו עם העובדה אך הוא אדיש לכך .הוא מבחין בעובדה שהשכנה
המבוגרת נמשכת אליו ,ואינו בוחל בקיום מגע מיני עמה כמעט בכפייה רק על מנת לזעזע את הילד שי הצופה
בהם .גם המגע המיני הראשון עם יעל ,חסר אינטימיות ,הוא שוכב עמה ,בנועזות ואף במידה רבה בגסות
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במשאית המחזירה אותם מטיול ,אל מול עינו הפקוחה של צבי .אלי הוא אקצבסיוניסט במופגן ,הוא שואב את
כוחו מסוג של "מופע" פומבי שהוא מקיים אל מול העולם ,מודע לטוב מראהו ,לאופן ולדרך בה נשים נמשכות
אליו ,הוא משתמש בהן וסונט בהן במקביל :הוא נהנה לקנטר את יעל ואת צבי חברה לחוג הזאולוגיה .הוא
מזלזל בצבי ,ובסופו של דבר אף מכה אותו ומשפיל אותו אל מול עיניו של הילד בהתקף זעם לאחר שהוא מאשים
אותו בחוסר האחריות שלו עצמו ,כמי שאחראי לכך שהנחש בקופסא שהביא עמו צבי לחדר השתחרר וברח.
אלי הוא דמות שאינה אמינה בשום אופן שהוא .הוא שקרן ,אופורטוניסט ואינו ערכי .רגע החסד היחיד שלו
בסרט הוא כשהוא סוחב את צבי הפצוע על גבו ומנכס לעצמו לדקות בודדות את ימי התהילה ההרואים שלו
כחייל בצבא .הסצנה הזו בה הוא סוחב את צבי על גבו בשדה ודואג לפינויו היא רגע התכלית היחיד של אלי
בסרט ,ורגע "התהילה" המיתולוגי היחיד שלו :לפתע יש לו מטרה ,הוא אינו אבוד ,ומשהושמה בפניו האחריות
לחייו של צבי ,הוא מצליח להיות תפקודי ,אך רק למחצה ,הוא מזניח במקביל את הילד שי ,משהיה עסוק בייעודו
"ההרואי" הרי ששכח בכלל מקיומו של הילד שי והוא אינו חוזר לדירה בזמן .עם שובו ,הילד כלל אינו רוצה
להתקרב אליו ונאחז בשמלתה של יעל חברתו הנוכחית שהגיעה במפתיע ,ושמרה על הילד בהעדרו.
דמותו של אלי מתגעגעת לעבר טוב יותר .להתאהבות שלו בנועה בקיבוץ .סצנת הבציר עם נועה מזכירה
במובנים רבים את סצנת תינוי האהבים על ערימת החצר ב"הוא הלך בשדות" ,היא מינית מאד ,אין לה קשר
לאדמה או לחלוציות ,אלא לכל מה שהוא אישי.
בסיוטי הלילה שלו מופיע רגע עזיבתו את הקיבוץ ,והפלאש בקים של חברי הקיבוץ הלועגים לו על עזיבתו .רגע
התהילה של חייו הוא התקופה בה היה חבר קיבוץ .המצלמה מתעכבת על דמותו במדים חוזר מן השירות
הצבאי לביקור בקיבוץ ,מאחוריו טרקטור חורש שדות והתחושה היא של ישראליות ושל עוד מצג שווא של צבר
מיתולוגי הרואי ,שכן מיד לאחר כניסתו לקיבוץ לביקור במדים הוא כופה את עצמו על נועה הנמצאת בהריון
מתקדם ועל בעלה ונשאר לישון אצלם.

לבדו

אורי זוהר הבמאי ,משאיר את זהות אביו של הילד כפתוחה לפרשנות הצופה ,האם שי הוא תוצר של המגע
המיני ה כושל בינו לבין נועה? או שמא הוא צאצא של מערכת היחסים החדשה של נועה?  .קשה להימלט מן
העובדה שיתכן שאלי הוא אכן אביו האמיתי של שי ,אך נועה בוחרת במודע שלא לאפשר לו תפקיד הורי רחב
מדי בחייו של הילד ,וכמי שמודעת לחוסר המוסריות שלו ,ותחושת הבלבול הפנימי שלו היא בוחרת לעצמה גבר
"יציב" יותר שיתפקד כאביו של הילד .ההחלטה הזו מובנת לצופה לאור הכישלון ההורי והמסוכנות שמייצג אלי
בתפקידו המאולץ כהורה .מכיוון שאין לו תפקיד כגיבור ,ואם כן ,זהו רגע בודד יחיד בתוך מערך חייו ,והוא כישלון
בתפקידו ההורי ,הרי שקשה גם לשייך אותו ליעוד שכן יוכל להתאים לו .גם להיות מורה לא מספק אותו" .את
מי מעניין התלמידים המטומטמים האלו" הוא מטיח בצבי ששאל אותו האם סיים כבר לבדוק את עבודות
התלמידים.
דמותו של אלי היא ההיפוך השלם והמלא מדמותו של הצבר המיתולוגי ההרואי ,הוא ילדותי ,חסר אחריות ויהיר.
היום הראשון לשהותו של הילד שי במחיצתו מסתיים בכך שהילד מקיא את נפשו לאחר "משחק" נדנדות קיצוני.
אלי מנדנד אותו בחוזקה וגורם לילד לבקש ממנו להפסיק! הוא מדווח לנועה כי "קילחתי אותו נתתי לו לאכול
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והשכבתי אותו לישון" אך הוא לא עשה בעצם אך אחת מן הפעולות הללו ,ולילד יש בעצם חום גבוה .יתרה מכך,
לפחות שלוש פעמים במהלך השהות של הילד שי אצלו הוא מסכן את חייו ,בפעם הראשונה במשחק המחבואים
בשדה הוא אינו חושף את עצמו לילד שמוצא בינתיים את דרכו לכביש הראשי המסוכן ,בפעם השנייה הוא מבחין
בו מהלך על גג גבוה אחרי שלא השגיח עליו בעוד הוא נהנה מן החיזורים של תלמידותיו בבריכה ,הוא מבחין
בו אך בוחר שלא לקום ולסייע לו ומתקין את משקפיו שנפלו ,כמי שאינו באמת מצליח "לראות" מה קורה ,אחרים
מסייעים לו .ובפעם האחרונה הוא פשוט נוטש את הילד ללילה שלם לבדו(,כשהוא נרתם לסייע לצבי להגיע לבית
החולים).
דמותו של אלי בודדה ,זהו אחד מן האפיונים החזקים והברורים שלה ,בניגוד לצברים אחרים ,אין לנו מידע רב
לגביה ,אך אנו מבינים בוודאות כי הוא חבר קיבוץ שעזב ושאינו מצוי בקשר משמעותי עם התא המשפחתי .שלו
אין בסרט אזכור של הורים ,או בני משפחה אחרים וזה רק מחזק את תחושת התלישות הבלבול והאובדן שבו
מצויה דמותו.
זוהר יוצר כאן לנגד עיננו משוואה מעניינת וגרסה משלו לתחילת הכרסום במעמדו של הצבר המיתולוגי ,תכונותיו
של הצבר בעתות מלחמה אינן מאמת משרתות אותו בעתות שלום .פגמיו והעובדה כי הוא חשוף רגשית,
מטולטל מאד ,אבוד וחסר מטרה מרגע שאין לו תפקיד מוגדר ,הם עקב האכילס שלו ודמותו ,אולי כמו פניה של
ישראל הצעירה לאחר עשרים שנות קיום כמדינה עצמאית ,היא דמות של מדינה שבניה לאחר שסיימו את
תפקיד הבנייה שלה ,ונרתמו לשירות האתוס הציוני של החיים בה ,מתקשים למצוא את הסיבה להמשיך לחיות
ולתפקד בתוכה כאזרחים נורמטיביים מן השורה .משהוסר האיום הקיומי  ,והושגו ניצחונות צבאיים שהבטיחו
וביססו את קיום ישראל כמדינה באזור ,בניה ,הולכים לאיבוד בחיפוש אחר יעוד ותפקיד חדש למהות הישראליות
שהגדירה אותם טרם הניצחונות הללו.
במובנים אלו ,נדמה כי סרט ו זה של זוהר ,הוא הסרט הראשון המדבר באופן ברור וגלוי על שבירת דמותו של
הצבר המיתולוגי ההרואי והוא מהווה כאבן דרך לסרטים אחרים שיבואו אחריו ויבשרו את הקולנוע האישי,
ולאחריו גם את הקולנוע הישראלי העכשווי ,הדן באותו אובדן דרך ,ובאותו חיפוש בלתי מספק אחר שליחות
ודרך חדשה לעצמו.

קולנוע ישראלי עכשווי/אלי מורנו
העקרונות התמטיים של הקולנוע הישראלי העכשווי

הקולנוע הישראלי העכשווי מתאפיין במעוף ,דמיון ושכלול של אמצעי המבע הקולנועי .במובנים רבים ,נדמה
לעיתים כי קשה אף לעמוד על הקשר בין הסרטים המוקדמים של הקולנוע הישראלי לבין אלו העכשווים .אך
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הקשר טמון במהות הישראלית של הגיבורים ,אך זו ,כמותם משתנה והקולנוע הישראלי כיום הוא מראה של
החברה הישראלית על השינויים הרבים שהיא עוברת ועל מגוון קבוצות הייצוג של מיעוטים בתוכה המצליחים
כעת להביא את עצמם לידי ביטוי.
התיקון לחוק הקולנוע הישראלי אשר נעשה בשנת  1999סייע להזרים תקציבים ממשלתיים נכבדים לתעשיית
הקולנוע הישראלית אשר הייתה זקוקה להם כמו חמצן לנשימה לצורך קיומה .כיום מופקים בישראל כשלושים
סרטים לערך כל שנה ,רבים מהם על סמך תקצוב שיוצריהם מקבלים כתוצאה ישירה של החוק.
בוגרי אוניברסיטאות ומכללות רבים משתלבים בתעשיית הקולנוע הישראלית ,וסרטים ישראלים רבים זוכים אף
לחשיפה בין לאומית ולמעמד של כבוד בשלל טקסי פרסים בעולם :הערת שוליים ,ההסדר ,בופור ,ביקור
התזמורת ,גט-המשפט של ליליאן אמסלם ,אפס ביחסי אנוש ,אביבה אהובתי ועוד רבים אחרים הם רק חלק
קטן מן הסרטים הישראלים אשר הגיעו להישגים בין לאומיים מכובדים מאד הן מבחינת הפצה בין לאומית והן
מבחינת פרסים בתחרויות סרטים בין לאומיות יוקרתיות.
נושאי העיסוק של הקולנוע הישראלי העכשווי מגוונים מאד .הם אינם עוסקים רק בפוליטי או בלאומי אלא בשלל
של נושאים מחיי היום יומיים של הישראליות ושל הקונפליקטים של חיי היום בישראל והקיום העמוס של תושביה
על שלל גווניהם ,דתות ועדות.
הקולנוע העכשווי הוא מראת מציאות שאיפות וחלומות מרתקת במיוחד בה מצליחים להביא את עצמם לידי
ביטויו יוצרים מכל הקשת הפוליטית ,העדות והדתות בארץ .הרב גוניות והאקלקטיות הרבה של נושאי
הסרטים השונים מעמידים את הקולנוע הישראלי בפעם הראשונה מאז קיומו בשורה מכובדת עם יוצרי
קולנוע בין לאומי מכל רחבי העולם .נושאי העיסוק מגוונים אך מרביתם נסבים סביב חיפוש אישי של
האינדוודואל בתוך הקולקטיב הישראלי .כיצד למצוא את הדרך לבטא את עצמך ואת קולך בתוכו.
הקהל הישראלי כך מסתבר ,לא איבד את התיאבון שלו לקולנוע ישראלי ,וסרטים ישראלים רבים זוכים להצלחה
מסחרית מכובדת .היכולת של הקולנוע הישראלי להוות כלי ביטוי הולם לישראליות החדשה ולתאר באופן מדויק
את מציאות הקיום בישראל ,הופך את הקולנוע של עשרים השנים האחרונות ,הקולנוע הישראלי העכשווי,
לקולנוע שנמצא בתהליך התפתחות ולמידה מתמיד של שכלול יכולות קולנועיות ונושאי העיסוק המטרידים את
החברה הישראלית המשתכללים ומשתנים כל הזמן.
הקולנוע הישראלי ,למד להתאים את עצמו גם לדרישות של צפייה פופולארית תוך שהוא שומר במרבית המקרים
על סטנדרטים של עשייה קולנועית גבוהה.

אביבה אהובתי
אביבה אהובתי-2006-הישראלים החדשים/אלי מורנו
סרטו של שמי זרחין מציג פסיפס של ישראליות חדשה ומעודכנת .גיבוריה הם גיבורים "רגילים" לכאורה .אך בו
בעת ייחודיים ויוצאי דופן .החידוש בסרטו של זרחין ,לשעתו ,היה העיסוק במורכבות הרגשית של חיי היום יום
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של גיבורים שאינם חיים בהכרח בתל אביב .מציאות חיי הפריפריה ,על ההתייפייפות הקולנועית המידתית שלה,
נראית אמינה ובעיקר משכנעת.
במרכז הסרט דמותה של אביבה ,הלוקחת על עצמה את תפקיד של גיבורה בעל כורחה .במובנים רבים מחליפה
אהובה את דמותו של הצבר המיתולוגי ההרואי ונכנסת לנעליו הגדולות אך האפשריות .הגברים בעולמה של
אביבה שבורים ,מפורקים וחדלי אונים .עליה לתפוס בעצמה את תפקיד ההובלה השמור לרוב בקולנוע הישראלי
דווקא לדמויות הגבריות.
אם בעבר ,דמותו הגברית של הצבר המיתולוגי ההרואי הובילה את הקולנוע הישראלי אל תוך אתוס מכונן של
צבר כל יכול"(,מצור"",מבצע יונתן"",הוא הלך בשדות" ועוד) שהיה צורך לשבור אותו על מנת להפוך אותו לריאלי
ולמציאותי("עונת הדובדבנים"",גמר גביע"",חייל הלילה") הרי שזרחין מציע ,לראשונה אולי ,הזדמנות לראות
את הנשים כחלופה ריאלית ,הגיונית ובעיקר מפוכחת לצבריות החדשה .זהו החידוש המרכזי של הסרט
לתפיסתי ,הוא מעניק לצופה תחושה כי אל תוך החלל של הנעדרות ותחושת האימפוטנטיות האופפת את הצבר
המיתולוגי ההרואי אשר סיים את תפקידו מהשחל עידן האינדיבידואליזם בקולנוע הישראלי האישי ,משתחלת
בקלילות מעוררת השתאות ,אישה עצמאית וחזקה הבוחרת בחירות של קיום חכם ,עצמאי ומלא בביטוי אישי
ורחוק מסיסמאות של לאומיות ,קיומה של האישה הישראלית מעוגן בתוך מציאות משפחתה ,עבודתה
ושאיפותיה וחלומותיה ראליים וקשורים באושרם של אלו ,אך בו בעת היא מנסה לחפש הגשמה עצמית ודרך
לבטא את עצמה .בעוד הגברים בסרט אבודים:
בעלה המובטל לוקה ברחמים עצמיים ,בנה לוקה בבעיות נפשיות ובחוסר בגרות ,הסופר החונך אותה לוקה
במשבר יצירתי ובעיקר בחוסר ערכיות ,אביה של אביבה עומד חסר אונים מול טירופה של רעייתו וגיסה בקנאה
עיוורת וילדותו לאשתו(רותם אבוהב) האסרטיבית.
מבחינות רבות מדובר בסרט נשי ,הגיבורות המרכזיות שלו הן נשים .לא רק אביבה .גם אחותה המבקשת
להיכנס להריון במקביל לשליחות שהיא לוקחת על עצמה לטפח ולהעצים את הכישרון של אביבה היא דמות
אסרטיבית וחזקה .אל תוך החלל של גברים שאינם תפקודיים ,אימפוטנטים וחסרי כישרון של ממש וחוסר יכולת
להתמודד עם שינוי ,אתגרים ,וקשיי היום יום שהחיים מציגים -בולטות מאד דווקא הדמויות הנשיות בסרט .זו
של אביבה ואחותה ,ובמובנים רבים גם האם שדעתה משובשת עליה אך היא מוצאת סוג של הגיון במציאות
הפנימית שבנתה לעצמה ועד כמה שהדבר ישמע מוזר :חוסן פנימי נפשי בתוך מבנה השיגעון שלה .אל מול
כול אלו ,הרי אביבה נמצאת ונוכחת ביום יום של הוויה עשירה ומלאה ,הכתיבה ,מהווה עבורה מקום מפלט
ומזור לקשיי היום יום.
אביבה אהובתי מחזיר במובנים רבים לא רק את הפריפריה אל מרכז השיח התרבותי ציבורי ,אלא שהוא גם
מתכתב בחדווה עם סרט י הבורקס הישראלים .הדמויות ססגוניות ,חלום השילוב של המזרחיים בישראליות
צברית שתקבל אותם כשווים ,מתעדכן כאן לחלום עצמאי יותר המוכן לוותר על אותו השילוב במרחב הישראלי
במידה ויהיה מדובר באובדן של האינטגריטי האישי שלו ושל ערכיו .אך ערך המשפחה המזרחית האופייני כל
כך לסרטי הבורקס ,מודגש בו וצובע אותו בצבעים של חיות ואותנטיות.
זהו במובנים רבים לא רק סיפורה של המזרחיות הקסומה והצבעונית של אביבה ובני משפחתה ההזויים אלא
גם סרט שמדגיש את החיות של החיים בפריפריה .זרחין אוהב לאהוב את טבריה והדבר ניכר בעדשת המצלמה
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ובססגוניות של גיבוריו שנשכחו מאחור במובן מה .הייחוד של העולם הפריפריאלי שהקולנוע הישראלי אוהב כל
כך לאהוב ,ניכר בעדשת המצלמה .החידוש במובנים שהזעקה לשילוב של אלו שנשארו מאחור היא במובנים
רבים דו ערכית ולא חד משמעית .בעוד אחותה של אביבה ובעלה מהגרים למרכז ,הרי שאביבה ,המודעת מאד
לסביבתה ולמעמדה בתוכה ,שמחה בתוך מארג חייה .אין לה שאיפות גדולה למעט הכתיבה עצמה ,וזו עבורה
מהווה את הקתרזיס מחיי היום יום השוחקים.

בדומה לסרטי הבורקס ,גם כאן התפקוד היום יומי של מציאות הגיבורים קשור במשלח יד פשוט יחסית .במנעד
שבין עבודתה כמבשלת ועד האבטלה הממושכת של בעלה ,אביבה נאלצת להתמודד עם הקושי הכלכלי היום
יומי של משפחתה הנסמכת עליה ,ומבחינות רבות זהו מקור האותנטיות של הסרט .החיים בפריפריה אינם
זוהרים בהכרח ,וזרחין מיטיב לבטא את הביקורת החברתית על חוסר השוויוניות בהזדמנויות שהמגורים בה
כופים על תושביה ,גיבורי סרטו.
זרחין נמשך לפנטסטי ,לבלתי אפשרי ולאווירת קרנבל ססגוניות .הנגיעות הללו שלו מוכרות בסרטיו והן מאזנות
בין הקושי היום יומי של גיבוריו ,מציאות חייהם ושאיפותיהם ובה בעת סימנו את תחילתו של עידן מחויך ומפויס
יותר בקולנוע הישראלי ,עידן שבו הגיבורים ,גם אם אינם שבעי רצון ממציאות חייהם היום יומיים ,מצליחים
להבין כי במובנים רבים ,היא מקור כוחם וקסמם שלהם.

הגננת/מאת אבנר שביט

"הגננת" ,סרטו השני והמדובר של נדב לפיד ,מתגלה כיצירה מקורית ,מרתקת ומעוררת מחשבה ,שעומדת
ביומרותיה שלה להשתמש בקולנוע כדי להספיד את עם הספר
מאת אבנר שביט יום ראשון 25 ,בינואר 01:00 ,2015

כבר הגענו למצב בו רק מתבקש לעשות סרטים מקומיים על מותה של השירה.
כשנדב לפיד היה בן ארבע וחצי ,בזמן שחבריו בני גילו שיחקו בצעצועים ,הוא החל לכתוב שירים .אלה היו
בוגרים ובשלים ,והעידו על די כישרון כדי לזכות אותו בהגדרה "ילד-פלא" ולהבטיח לו עתיד בתחום ,אך הילדון
החליט לאחר כמה שנים ,כבר בתחילת בית הספר היסודי ,לזנוח אותו .בבגרותו בחר סופית לא לחזור לשירה,
ופנה לכיוון אמנותי אחר לגמרי – הקולנוע" .השוטר" ,סרטו הראשון ,הגיע לאקרנים לפני ארבע שנים.

בדיעבד ,היתה זו אולי ההחלטה המקצועית הכי חכמה שקיבל לפיד .שוק הספרים העברי הרי נמצא כרגע באחד
המשברים החמורים בתולדותיו :אפילו פרוזה כבר קשה למכור ואפילו להוציא לאור מלכתחילה ,אז משוררים
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צעירים בטח שלא יכולים לחלום על עתיד במקצוע .תעשיית הקולנוע ,לעומת זאת ,נמצאת בפריחה כמותית
ואיכותית ,והתהודה בה היא זוכה בארץ ובעולם כה גדולה ,עד שכבר הגענו למצב בו רק מתבקש לעשות סרטים
מקומיים על מותה של השירה.

כזה הוא "הגננת" ,סרטו השני של לפיד ,שעלה בארץ בסוף השבוע האחרון ,כתשעה חודשים לאחר שערך את
הקרנת הבכורה העולמית שלו במסגרת פסטיבל קאן וכחצי שנה לאחר שהופץ מסחרית בצרפת והוגדר בה
כאחד האירועים הקולנועיים הגדולים של השנה .היוצר ביים וגם כתב את התסריט ,שיש בו יסודות
אוטוביוגרפיים :הדרמה עוקבת אחר ילד ,בגילומו המהפנט של אבי שניידמן ,שמתבלט לעומת שאר חבריו לגן
בשל כישרונו הפואטי.

אך כאן מוסיף לפיד אלמנט נוסף ,שלא היה קיים בסיפור האישי שלו :הגננת של הילד ,בשמה נקרא הסרט,
בגילומה של שרית לארי .היא בעצמה חובבת שירה ,ואולי אפילו אפשר לומר כפייתית לנושא באופן כמעט חולני.
לכן ,קשה לה לעמוד מן הצד לנוכח יכולותיו של חניכה  -בטח לאחר הצפייה בו נגרר עם אחד מחבריו לזמר את
מיטב ניבול הפה של אוהדי הכדורגל וההבנה שאם לא תעשה מעשה ,הוא עלול להתקלקל במקום למצות את
כישרונו.
לפיכך ,הגננת לוקחת את הילד תחת חסותה .היא הופכת אותו לפרויקט אישי משלה ,ומנסה לסלק מדרכם את
כל מי שעלול להפריע לעתידו כמשורר ולשכנע את כל מי שרק יסכים לשמוע כי את הפרח הזה צריך להשקות.
בהמשך ,הדבקות שלה בו תוביל אותה לצעדים קיצוניים אף יותר ,ונוצרת התחושה שדבר לא יעצור אותה:
מבחינת הגיבורה ,היא לא סתם מחנכת גאה שמבקשת לטפח חניך כישרוני ,אלא ממש מי שנושאת במו ידיה
את הבן הנבחר אל עבר כס המלכות שיועד לו ,ורק בו ובה תלויה גאולת הארץ.

בשביל מי היא עושה את זה ,עולה כל הזמן השאלה לאורך מסעם המשותף של הגננת ושל הילד – בשבילנו?
בשבילו? ואולי בעצם רק בשבילה ,כי היא רואה בנס הזה שהפציע בעולמה כדרך להכניס סוף סוף קצת חיים
לעולמה ,שלפיד מיטיב לעצב את אפרוריותו הממוצעת והבורגנית .ואולי בכלל הפלא אינו קיים באמת ,ומעולם
לא היה חניך בגן שלה ,כך שהכל הוא יציר דמיונה? ואולי בעצם הבמאי התכוון שנראה את הכל כפרי דמיון שלו
עצמו ,כמעשייה שלא היתה יכולה לקרות ,כסיפור אגדה?

יש דרכים רבות לקרוא את הסרט המרתק ומעורר המחשבה הזה ,שגם השד העדתי וחיילי צה"ל מגיחים לתוכו
בשלב מסוים ,לא כמס שפתיים אלא באופן טבעי .מבין אלה ,מעניין בעיקר לראות כיצד בונה לפיד את "הגננת"
כמגרש קולנועי בו מתרחשים שני עימותים.
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העימות הראשון הוא בין עם הספר ,זה שהיה פה פעם ,לחברת השפע העכשווית .את זו מייצג בסרט אביו של
הי לד ,בגילומו החד כתער של יחזקאל לזרוב .לכאורה ,זה מישהו שמשוררים היו מסתכלים עליו ובמבט ראשון
אומרים "הוא משלנו" – אדם אלגנטי ,רהוט ,חד לשון ,לבוש היטב ,חובב ג'אז .סביר להניח שיכול היה להיות
אמן ,לו רצה בכך – אך הוא לא רוצה .האב מעדיף לעשות הון מבעלות על פאבים ומסעדות ,ושאיפתו היא
שצאצאו יילך בדרכו ,גם אם זה אומר שהמדינה תפסיד את ביאליק החדש .אכן ,לא על הלחם לבדו יחיה האדם
– אלא גם על פוקאצ'ה בעשרים שקל לסועד.
ניגוד לגננת ,שהמניעים שלה פתוחים יותר לפרשנות ,במקרה של האב ברור שלפחות מבחינתו ,הוא בסך הכל
חושב ע ל טובת הילד .המסעדן לא רוצה שעוד מישהו במשפחה יגמור כמו אח שלו ,נציגו שפוף הקומה של עם
הספר ,שגם כן חלם להיות משורר והיום עובד למחייתו כעורך זוטר בעיתון ובקושי גומר את החודש .באחת
הסצנות הבלתי נשכחות כאן ,הולכת הגיבורה לפגוש את אותו הדוד בגילומו של דן תורן ,וזה מתוודה בפניה
שהרים ידיים ,ומצוטט לשם כך את מאיר ויזלטיר" :הלילה אנחנו קוראים שירים/אבל העולם איננו קורא שירים
הלילה/ולא בלילות אחרים".

גם העימות השני משתמש בנושא שבמרכזו כדי לדון בתופעות רחבות יותר .זוהי ההתנגשות בין השקט הטבעי
של השירה הזו לבין הרעש הוולגרי של צורות אמנות מודרניות יותר – למשל הטלוויזיה המסחרית ,ש"הגננת"
נפתח בקולות הצעקניים שבוקעים ממנה .זהו קרב בין משוררים שמדברים בלחש ומבקשים לתת ביטוי אישי
לרגשותיו של כל אחד ,ובין ההמולה האגרסיבית שדורשת מכולם להתחבר לכך ש"מוכרחים להיות שמח" .הוא
יימשך כאן עד הדימוי האחרון של הסרט ,בו יוכרע באופן מוחץ.

לפיד מיטיב להשתמש בעבודת הסאונד כדי להמחיש את הקיטוב בין הדממה לשאון .בכלל ,הוא משכיל
להשתמש באמצעי המבע הקולנועיים כדי לתרגם את רעיונותיו אל הבד וליצור סרט יפהפה ,מקורי ושאפתני
שעומד ביומרותיו .וכ ך ,גם השימוש שלו ושל הצלם שי גולדמן במצלמתם מתגלה כמבריק :השניים מצליחים
להחצין דרכה את המלחמה שמתנהלת בעולם של "הגננת" בין מרכז לשוליים ,סדר וכאוס ,היררכיה חברתית
והניסיון לשנותה.
אך חוץ מהוכחה נוספת לכישוריו של לפיד כקולנוען" ,הגננת" מזכיר לנו גם את עברו הספרותי .התסריט מדויק
ומושחז ,ומאפיין היטב את הדמויות ואת המקומות השונים בהם הם נמצאים – בין אם זה גן ילדים תל אביבי או
בית מלון אילתי ,פאב בוהמייני או מסעדה יאפית .בעיקר בולט בו לטובה הכבוד לשפה העברית ,שזוהרת כאן
בשיא עושרה והדרה .כאילו שהבמאי אמר לעצמו שאם כבר צריך להיפרד מהשירה ,לפחות שיהיה זה בטקס
אשכבה יפה.

עד כדי כך הכתיבה כאן רהוטה ,קצבית ובטוחה בעצמה ,שהתחושה היא כי לפיד יכול היה לכתוב את "הגננת"
גם כרומן פרוזה – ואולי אפילו כספר שירה .אולי עוד יבוא היום בו נכון יהיה לעשות כך ,אך עכשיו זה לא הזמן.
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כמו כל ילד ,גם הבמאי יודע זאת .אחרי הכל ,כמו שוויזלטיר כתב " -לעולם לא יואיל העולם לקרוא אפילו את
היפה ביותר בשירים/אפילו נפציר בו/אפילו נפציר בו מאוד/הוא לא יסכים".

פיגומים(מתן יאיר/ )2017,אלי מורנו
סרטו של מתן יאיר ,זכה למקסימום הסופרלטיבים האפשריים עוד בטרם יצא לאקרנים ,ובצדק .הסרט הוא מסוג
הפנינים הקולנועיות(שחוק ככל שיהיה המונח הזה) ,ששמן הולך לפניהן ,והן מייצרות  buzzהכרחי עוד בסמוך
למועד הקרנתם ולעיתים אפילו כבר במהלך הצילומים.

פיגומים הוא חיה יוצאת דופן בנוף הקולנוע הישראלי ואולי אפילו בנוף התרבות הישראלי בכלל מכמה סיבות
טובות .במרכז הסרט ,המתאר את מערכת היחסים בין תלמיד בעיתי ,למורה לספרות ,המציב בפניו צוהר
לאפשרויות בחירה שונות מאלו הנראות לו כהכרחיות או בלעדיות בנסיבות חייו .האפשרויות שמסלול חייו של
התלמיד מציב עבורו הן כאלו המעוצבות לתפיסתו לא רק על ידי כישוריו הנמוכים לכאורה שלו ,אלא נקבעות
בעיקר על ידי אביו ,המנסה לשאוב אותו כמה שיותר אל עסק הפיגומים המשפחתי ,ולהפחית בחשיבותם
ובמשקלם של הלימודים בתיכון כמבוא לקריירה אפשרית עבור בנו.

במה ש הוא וורסיה מרתקת על יחסי חונך חניך ,עולות לתפיסתי כמה סוגיות כבדות משקל שלא עסקו בהן
בהכרח בקולנוע הישראלי בשנים האחרונות ,ואלו לא רק הדילמות המטופלות העולות ממנו אלו גם הדרך בה
הן מתוארות .אנסה להתעכב על חלק מהן במאמר הבא.

מורים ותלמידים

ראשית עניין ודבר נדמה לי שהסרט נוגע בנושא שלא מרבים לעסוק בו בקולנוע הישראלי ,וכך או כך הרי שהוא
עושה זאת בצורה מקורית במיוחד :מערכת היחסים בין מורים לתלמידים על משמעויותיה דווקא בעידן הנוכחי
של חיינו המודרניים .בתקופה בה מעמד המורה נמצא בשפל חברתי ,תדמיתי וכלכלי ,הבחירה בהוראה נדמית
לרבים סוג של התאבדות כלכלית מקצועית .אך הזוהר שאפף את המקצוע ,ואת האופי מנטורי שלו ,גם אם
הועם ברמת התפיסה הציבורית ,ממשיך למשוך אליו אנשים רבים ,צעירים כמבוגרים שזו להם קריירה שניה,
שמקצוע ההוראה ,על איכויותיו והחלק המנטורי שבו ,קוסם להם .ההפתעה הגדולה יותר היא לאו דווקא בעובדה
שהקסם של מקצוע ההוראה עדין קיים ונוכח ,אלא יותר בתחושה שהנוער של היום ,ירצה להכיר בכך או לא,
מבולבל יותר מתמיד והוא ,בדרכו שלו זקוק לעיתים לאותה דמות של מורה/מנטור ,כל עוד זו תיתפס בפניו
כייחודית ,מעודכנת ותביא לחייו ע רך מוסף ,תקבל אותו כפי שהוא ותצליח לנווט בין דרישות המערכת לבין
תפיסתם שלה הצעירים אותה כמאובנת ומיותרת לעיתים.

מערכת היחסים המפתיעה הנרקמת בין אשר לבין מורהו רמי(עמי סמולרצ'יק בהופעה מדודה ומדויקת מאד
רגשית) ,היא אולי הדבר האמין ביותר שראיתי על המסך בהקשר זה .המורה כמהה להעביר את עולמו הפנימי,
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ואילו התלמיד ,כל עוד הדבר מייצר עבורו ערך מוסף לחייו שלו ,מוכן להתמסר לכך ,בדרכו שלו ,מלאת ה"קוצים",
וכל האחרות שמביא אתו העידן הנוכחי ליחסי מורה תלמיד.

כפי שתלמידים אינם מקשה אחת ,גם מורים אינם .ביניהם ישנם כאלו המוכנים להתמסר לתלמידיהם ולהוראת
המקצוע שלהם ,כך גם התלמידים .בין הפער האדיר והרצון "לעבור" את הבגרויות ,נמצא עולם שלם שבו יחסי
הקח ותן האקדמיים בין מורים לתלמידים משגשג או לחלופין גווע ,והוא תלוי משא ומתן יום יומי .הסרט על
עיסוקו של רמי כמורה לספרות והטרגדיה אנטיגונה המלווה את עלילתו ,מעלים גם תהייה אולי אקוטית הרבה
יותר ,על מיקומם של מדעי הרוח והאומנויות בחברה של היום שהיא מונחית כסף כסממן להצלחה בחיים .מובילי
דעה מרכזיים בחינוך שלהם תקציבי פרסום נדיבים המופנים בעיקר למימון פרסומות במדורת השבט
הטלוויזיונית  ,בה הם מעלים על נס את לימודי חמש יחידות המתמטיקה או האנגלית מתקיימים לצל אורה החיוור
של הגסיסה של חוגים רבים למדעי הרוח ואומנויות באוניברסיטאות ,היא בתורה המחלחלת לחברה כולה בצורה
יתור חשיבותם של אלו ,להורים ,וכמובן בקצה השרשרת גם לתלמידים .המקרה החמור הוא כשאותו חוסר
הערכה ,מחלחל גם אל הדימוי העצמי של המורה עצמו .אבל כל הנאמר כאן מייצר את המתח הדרמטי בין אשר
לרמי ,וככל הנראה בין תלמידים למורים רבים ,ביום יום של החיים בבתי הספר התיכוניים .ההערכה ההדדית,
ההפריה בין האחד לשני ,נמדדת כל הזמן בכפוף למדדים חברתיים כלכליים של הצלחה ,ומייצרת עמה מתח
רב .מילו ,אביו של אשר בעל עסק הפיגומים מעמת את בנו ושואל אותו מה יעזור לו לימודי ספרות והיסטוריה
בעתידו?
אבל אל פניו של המתח הזה ,מגיעה גם סקרנות של ממש ,סקרנות שאינה תלוית מעמד או סטטוס ,והיא סוד
קסמם של מדעי הרוח והאומנויות :היכולת שלך להפוך למי שאתה בעזרתם ,ממתינה בקצה הוראת המקצועות
ההלו ,והיא במובנים רבים הלב הפועם והנושם של פיגומים ושל מערכת היחסים בין אשר לרמי .היכולות לשאול
שאלות ,לתהות על תכלית קיומך ,מגיעה פעמים רבות לא משברים מורכבים ,אלא דווקא מאנטיגונה או לחלופין
מיצירה קולנועית מעוררת השראה .בימאי הסרט ,מתן יאיר ,תופס בקלילות את הפן הכל כך חשוב הזה של
יחסי מורה תלמיד והתוכן הממלא אותם בפיגומים ,דמותו של אשר נדרשת לחשבון נפש ,לא רק בשל מערכת
היחסים עם מורהו ,אלא גם בשל תחום ההוראה הספציפי בו הוא חונך אותו ,ספרות והיסטוריה ,כתחומים
המאפשרים את הצמיחה האישית של אשר בין אם הוא מודע לה או לא .בין אם היא רצויה לאביו מילו או לא.
סך משקלם הסגולי של מדעי הרוח והאומניות יהיה לעולם גבוה יותר מרמת העניין האישית שלנו בהם.

נרטיב הבדידות של המורה וכוחו המוגבל?

למורים הצופים בפיגומים צפויה חוויה בעלת ערך מוסף שיתכן שזר יתקשה להבין את מלוא עוצמתה .נרטיב
הבדידות של המורה וכוחו המוגבל עוברים בפיגומים בדרך שלא נראתה עד כה בקולנוע הישראלי .מושמצים,
נלעגים ,מגוחכים ,מנותקים או מופלאים בכוח הפדגוגיה והאישיות שלהם ,הם כולם נמצאים בסרט הזה ,בתוך
או מחוץ למערכת היחסים בין אשר לרמי .חווית הבדידות של מורה המהלך במסדרון ,מורה המותקף באמצע
שיעור ,או לחלופין מורה שתלמיד מחפש אותו רק מכיוון שהתלמיד איתר והמליך אותו למנטור בין אם ביקש או
לא ,מופיעים בסרט הזה ,באופן המחוספס ,הריאליסטי והכנה ביותר שנראה מזה זמן רב.
מערכות יחסים בין אנשים נבנות על צורך אינטרסנטי ,גם מערכות יחסים בין תלמידים למורים לא חפות מהכלל
הזה .היכולת של מורים לזהות תלמידים המעוניינים במה שיש להם "לתת" ,באותו ערך מוסף למורה כאדם
בקיא דעת ,ולא רק בכדי "לעבור" את הבגרות ,אלא בכדי שיוכלו להציג בפני התלמידים עולם שלם הקיים מעבר
למבחן הבגרות ,נוכחת בסרט הזה בצורה מרגשת מאד ,והיא מתוארת בדיוק באותו אופן מעצים אותו חווים
אותו מורים ותלמידים במפגשי היום יום שלהם בבתי הספר.

אל מול מה שהוא מציאות לימוד עגומה עבור מורים רבים ,בין אם מבחינת תנאים פיזיים ,חוסר כבוד לסמכותו
של מורה ולהווייתו ,עומד שביל האבנים הצהובות שהוא בלבד לעיתים יכול להוביל אליו ובתוכו ,תלמידים ,לו
רק יבחרו לצאת אתו למסע הזה ביחד אתו .אשר בוחר ברמי על מנת שיוביל את התודעה שלו אל מחוץ לעתידו
בחברת הפיגומים של אביו מילו .ומרגע שיכנס אליו ,גם אם בהיסוס מסוים ,הרי שהוא כבר לא יביט לאחור.
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בהקשר הזה ,הדיון הפנימי המרתק הזה מתקיים ככל הנראה גם ברקע במערכת היחסים בין בימאי הסרט ,מתן
יאיר ,לבין השחקן הראשי שלו ,אשר לקס ,שכן גם הם מתחזקים קשר של מורה/מנטור ותלמיד לשעבר .קשר
שפורץ את גבולות המציאות והיום יום ,את הצלצול או את סיום הלימודים .החלטתו של יאיר לא רק לכתוב סרט
שלם שבמרכזו עומד תלמידו הבעייתי לשעבר לקס ,אלא גם לתת בידיו את התפקיד הראשי ,היא החלטה
שמערערת על מה שנתפס ככוחו המוגבל של המורה ,שכן לקס מבלי שהוא מבין עדין בהכרח ,קיבל אל ידיו
מתנה גדולה בדמות תפקיד ראשי אותו הוא מגלם בחד פעמיות השמורה להופעות איקונוגרפיות בקולנוע ,בסרט
מעולה ,והשמיים ,רק נותר לראות ,יתכן שהם גבול חדש עבור נער הפיגומים אשר לקס ,לו רק יבחר בכך .וכל
זאת ,כתולדה ישירה של המפגש מורה תלמיד ומערכת יחסי החונך חניך שניהלו יאיר מתן ותלמידו ,לקס ,כעת
כוכב היצירה האישית מאד הזו של לקס.

הוראה היא מקצוע מעצים אך בו בעת היא יכולה להיות מקום בודד מאד של הצורך "להופיע" במעין הופעת יחיד
יום יום בפני קהל שבוי ,של מי שאין להם תמיד עניין אמתי בהכרח באותה ה"הופעה" .השיפוט המהיר של
התלמידים אל מול ידיעותיו של המורה ,רצונו הטוב יכולותיו ,נמדדים פעמים רבות ביחס ישיר לכוחו ,למה
שמכונה אצל מורים ליכולתו "להחזיק כיתה" .אותו מונח חמקמק המקנה למורה את הזכות להשמיע את עצמו
בכיתה ,שלא רק מכוח הידע שלו ,אלא מתוך כוח הכריזמה שלו .בהקשר הזה ,רמי(דמות המורה בסרט) ,של
מתן יאיר ואשר תלמידו ,הם היפוך וניגוד של שתי קצוות הסרגל הבלתי נראה הזה ,שכאשר הם מתחברים,
מדובר באלכימיה של ממש ובקסם השמור בדיוק ואך ורק למקצוע הזה .נדמה כי במאי הסרט משכיל בהקשר
הזה להעביר את כל קשת הרגשות של מה שמאיים ומה שקוסם לאנשים רבים במקצוע הזה ובעיקר להציג את
המנעד הרגיש והעשיר הזה של קשת הרגשות הגדולה בין מורים לתלמידים לקהל הצופים .גם המורה ,כמה
מפתיע הוא אדם רגיש ,מסוכסך סוער ולעיתים פגיע הרבה יותר ממה שמוכנים תלמידיו לחשוב ,כפי שעתיד
הצופה להתוודע במהלך הצפייה בסרט.

אל מול הקושי לשל המורים ללמד ,עומד גם הרצון הדו צידי שלהם להתפענח ,להבהיר ,ולהנחיל חלק כלשהוא
מעולם הפנימי .הוראה ,פעמים רבות גם למורים ותיקים ולא רק למורים צעירים ,היא מקום שבו אתה נדרש
ללבוש שריון מגן בפני מתקפות יום יומיות ,חלקן ברוטאליות ולא מכבדות ,אבל כמורה ,אתה מבקש בתוכך
להשיל את אותו השריון בכל עת שמישהו יתבקש מתוך האמונה הבסיסית שהוא מעוניין במה שאתה מבקש
לתת לו ,הן כמנטור והן כבעל דעת או ידע .הריקוד העדין הזה ,חושף את המורה ,אך בו בעת מעצים אותו.
הסצנה שממחישה זאת אולי באופן הטוב ביותר היא השיעור בספריה אותו מעביר רמי ,כאשר אשר מאתר
אותו ,דורש שיעור דומה אך בו בעת מפעיל כלפיו אלימות פיזית מתונה ,ברמה מספקת בכדי לסגור אותו מפחד,
אך בו בעת גם להשאיר אותו ערני ואכפתי ל"קוצים" של אשר ,עליהם הוא טורח להאיר לו בשיחת מסדרון אחר
כך .זהו מחול עדין בין הרצוי למצוי ,לבלתי אפשרי ,שמתן יאיר מטיב לתאר בצורה ריאליסטית ומלאת רגישות
בתת המודע שלה ,המחלחלת במהירות לצופה ומעבירה לו את הרגש והחוויה המדויקת שהוא מתבקש לעבור
ביחד עם גיבורי הסרט.

אשר לקס -הרהור על כוכבות ישראלית והופעתם של ה non actors

אי אפשר לנתח את הסרט הזה מבלי להתייחס להופעה המהפנטת של אשר לקס ,כוכב הסרט ,התלמיד-שחקן-
כוכב שלו .מי שחייו האמתיים שלו ,מקבילים על פי עדויות יוצר הסרט ושלו ,לחלקים מסוימים בסרט .לקס ,זכה
לא רק בשבחים אדירים טרם עלייתו המסחרית של הסרט למסכים אלא גם בפרס כשחקן הטוב ביותר בפסטיבל
הסרטים בירושלים ,ואין כמעט מבקר שלא מציין את הופעתו המשובחת בסרט .בצמוד לכך ,כמעט תמיד מישהו,
בדרך כלל מתוך עמיתים למקצוע יציין את המונח המקומם משהו :ה  non actorsכמו הייתה הופעת החסד של
לקס על שלל העוצמות הרגשיות בה ,שמורה לטריטוריה שבה מתקיים שיפוט מיוחד למי שאינם "באמת"
שחקנים ,אותם אלו שפשוט יש להם את זה ,מבלי שידרשו ללימודי משחק אינטנסיביים ,או לחלופין למסלול
הכוכבות הישראלי שהותווה כאן בשנים האחרונות .זה הכולל הופעה בתוכנית ראליטי כזו או אחרת ולאחריה
הנבטה והשבחה על ידי אחד ממשרדי הבידור החזקים בישראל.
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לקס מגיע נקי אל המסכים ,אל הצופים ,ואל העשייה הקולנועית מבלי שיש לו מושג של דבר וחצי דבר על
העוצמה הרגשית המטלטלת שהוא מביא אל המסך ,במה שניתן רק להניח שהוא בבואה מדויקת של דמותו
שלו .יש במגע המצלמה של יאיר עם לקס סוג של בתוליות מהזן שמזכיר במובנים רבים שתים מן ההופעות
המכוננות המשויכות לזן הנדיר ,הלא מודע והעוצמתי הזה ,זה של הילדים שחקנים  Enzo Staiolaבגנבי
האופנים ,Ladri di biciclette( ,דה סיקה , )1948,ואת  Jean-Pierre Léaudב  400המלקותLes Quatre (,
 ,Cents Coupsטריפו)1959 ,
זהו לא רק הז'אנר הקולנוע הריאליסטי בו עשוי פיגומים המזכיר במובנים רבים את העוצמות החשופות של
הסרטים הללו של טריפו ודה סיקה ,אלא גם הופעת המשחק החד פעמית הזו שבמרכזה עומד לקס ,בולע וטורף
כל סצנה בה הוא נוכח בחוסר מודעות מושלם לכאורה ,ובעוצמות הרגשיות והפיזיות של נוכחותו .האם זהו חוסר
המודעות למדיום הקולנועי המקנה ללקס חלק מאותה הופעה חד פעמית? ,או שיתכן שזו פשוט כנות רגשית
מהזן שנדיר למצוא אם הכשרתך לכוכב כולל את מסלול הכוכבות הישראלי המפוברק והמעושה לרוב ,המייתר
את אבק הכוכבים של גיבוריו בתוך מסע הגיא פינס שלהם בדרכו אליו.
לקס ,עוצמתי וממגנט בעוצמות שהוא מצליח להפיק מעצמו ,במנעד הרגשי הרחב ,שנדמה טבעי כל כך ,ובעיקר
משויך להופעתו בסרט הספציפי הזה במה שהוא הופעה פנומנאלית וחד פעמית .בכל נרטיב כוכבות ,רגע מכונן
ברור ,עבור אשר לקס ,פיגומים יהיה הרגע הזה תמיד ,בין אם ימשיך מכאן לקריירה במשחק או לא .את העוצמה
הרגשית שהשיג בפיגומים ,יהיה קשה לשחזר ,בעיקר מכיוון שהיא משויכת למכלול גורמים של יצירה פילמאית
שמגיעה פשוט מהלב ,ו(זה האחרון כולל אותו בתוכה) .הצילום האינטנסיבי של הסרט ,ובעיקר תנועות המצלמה
המל וות את לקס לכל אורכו בעיקר בגדלי שוטים מדויקים ,ההולמים את העוצמה הרגשית שהוא מביא לכל
סצנה ,מסייעות במקביל לא רק לכנות של הסרט ,אלא למיצוב כוח הכוכבות של לקס ,שחינו הוא בעיקר בחוסר
המודעות שמתקבל ממנה ובפראיות הרגשית הכובשת הזו שיוצאת ממנו.

פיגומים הוא לא רק אחד מן הסרטים הישראלים הטובים של השנים האחרונות ,הוא בעיקר ייזכר כאחד מן
המרגשים שבהם .בהם סיפור ,פנטזיה ,בדיה וחלקי מציאות מצליחים לדור בכפיפה אחת ולייצר את קו
התפר הנדרש להזדהות המוחלטת של צופה עם סיפור שגם אם אינו לקוח מתוך עולמו ,הוא יכול למצוא
בתוכו את נקודות ההתייחסות ממנו אל תוך חייו שלו .הדיון המתקיים בו לגבי יחסי מורה תלמיד אינו "דידקטי",
"חינוכי" או "מוסרי" ,הוא פשוט כנה וממצה .סוד הקסם של היצירה הסוחפת הזו טמון ביושרה אומנותית,
שהפכה לנדירה כאן .אולי בכך יחודו הגדול :הוא הופך את האמיתי והמחוספס לעדכני ורצוי פתאום כל כך ,כמו
משב רוח כנות רענן ובלתי מתפשר.

.
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מונחים ומושגים חשובים/אלי מורנו
פרוורטיות( Perversion ( :
סטייה היא סוג של התנהגות אנושית החורגת ממה שמובן כחרדי או נורמלי .אף על פי שהמונח
פרוורטיות(פרברסיה) יכול להתייחס למגוון צורות של סטייה ,הוא משמש לרוב לתיאור התנהגויות מיניות
הנחשבות לא נורמליות במיוחד ,הנתפסות כדוחות ,לא מקובלות או אובססיביות .סטייה שונה מהתנהגות סוטה,
בכך שהאחרון מכסה תחומים של התנהגות (כגון פשע זעיר) ,שעבורם סטייה תהיה מונח חזק מדי.
הפסיכואנליטיקן פרויד הדגיש כי בעוד המיניות של הילדות קשורה לטווח רחב של פעילויות סוטה ולא ממוקד,
בניגוד להתנהלות הבוגרים ,יש הבדל חשוב ביניהן .המיניות הסוטה היא ,ככלל ,ממוקדת להפליא :כל פעולותיה
מכוונות למטרה  -בדרך כלל אחת; יצר אינסטינקטיבי אחד שידו הופכת להיות על העליונה בהתנהלות המינית
של הבוגר.
אקצבסיוניזים ( ) Exhibitionism
היא פעולה של חשיפת ההקשר הציבורי או הציבורי למחצה של חלקי של הגוף שלא נחשפים בדרך כלל  -למשל,
השדיים ,איברי המין או הישבן .הנוהג עשוי להתעורר מתוך רצון או כפייה לחשוף את עצמך באופן כזה לקבוצות
של חברים ,מכרים ,או זרים מוחלטים .יצירת שעשוע או סיפוק מיני באמצעות זיעזוע וטלטול נפשי של מי
שמתבונן במעשיו של האקצבסיוניסט .חשיפת עצמך רק לשותף אינטימי היא בדרך כלל לא נחשבת
אקסהיביציוניסטית .בחוק ,מעשה אקסהיביציוניזם יכול להיקרא חשיפה מגונה .אקצבסיוניסט הוא אדם המבקש
לעצמו תשומת לב ועונג מיני על ידי חשיפת מה שמוצנע .המושג המקורי מקבל הרחבות גם לתחומים אחרים
שאינם כוללים בהכרח אקט של התערטלות פומבית פיזית ,אלא נפשית .שיתוף האחר במה שנחשב פרטי,
מתוך מטרה לקבל תגובה ,וממנה סיפוק.

© כל זכויות היוצרים של המקראה שמורות לאלי 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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הקדמה נושא  4קולנוע תיעודי
הקדמת מקראה כללית
מקראה זו כוללת את כל החומר התיאורטי הדרוש לכם להצלחה בבגרות ,הצלחה בבחינה מחייבת גם צפייה
בסרטים וניתוח המבע הקולנועי שלהם לצורך מתן דוגמאות נדרשות מתוכם בשאלות .שינון החומר העיוני
הכרחי כמו גם הצפייה בסרטים לצורך תוצאות בחינה מיטביות.
מרבית חלקי המקראה נכתבו על ידי ,חלקים אחרים לוקטו מתוך מקורות אינטרנטיים או התקבלו מעמיתים
למקצוע .זכויות היוצרים של כל החומר במקראה שמור לכותבים בין אם צוין שמם ובין אם לא.
כל זכויות היוצרים של המקראה שמורות לאלי 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.
לימוד נעים! בהצלחה!
אלי מורנו ,תיכון מקיף יהוד.
על עקרונות קולנוע הדוקו/אלי מורנו
הקולנוע התיעודי הוא מראת מציאות מכוונת .יוצרי הסרטים הדוקומנטריים בוחרים את נושאי העיסוק שלהם,
את האובייקטים מושאי אותם נושאי עיסוק אשר יציגו את הנושא בצורה הטובה ביותר ובעיקר ,וזאת חשוב לזכור
הם בוחרים כיצד להציג אותם.
הקולנוע הדוקומנטרי הוא ז'אנר פופולארי וחשוב ביותר מכמה סיבות:
• האחת ,הוא קל באופן יחסי להפקה עצמאית ,אינו דורש משאבים מרובים במרבית המקרים כסרט
קולנוע עלילתי.
• נושאי העיסוק של הקולנוע הדוקומנטרי מתייחסים לתופעות חברתיות או לאנשים שיש לסיפורם
רלוונטיות או לחיים הנוכחיים שלנו ,ניתן ללמוד מהם עובדות חדשות או להנציח דמויות קיימות בעלות
חשיבות היסטורית.
• הקולנוע הדוקומנטרי מגלה לנו עולמות ותכנים שבאופן רגיל קשה יהיה לנו להיחשף אליהם.
הסרטים הדוקומנטריים אינם מוקרנים לרוב בבתי הקולנוע והטלוויזיה ונפיצותה בכל בית היא הגורם האחראי
לתפוצתם הרחבה ולפופולאריות שלהם ברחבי העולם .הטלוויזיה מנגישה את העולם הדוקומנטרי על ידי שלל
ערוצים ייחודיים בהם מוקרנים הסרטים הללו .פסטיבלים רבים ברחבי העולם מוקדשים לסרטים דוקומנטריים
וחושפים יוצרים חדשים וסרטים חדשים עבור קהל רב.
לסרטים דוקומנטריים רבים יש גם השפעה חברתית נרחבת מעבר לצפייה בהם ,הם מקדמים מאבקים חברתיים
כמו מיגור זנות ,שמירה על ערכי טבע ירוקים ועוד מטרות חברתית רבות הטמונות בכוונותיהם של יוצרי סרטים
אלו.
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אחד הדברים שחשוב לזכור ,בכל סוגי הז'אנרים של הקולנוע הדוקומנטרי הוא שסרטים אלו מכוונים על ידי
יוצריהם ,וגם אם גיבוריהם הם אנשי היום יום לכאורה ,הרי שהיד המכוונת של בימאי הקולנוע נמצאת תמיד
מאחוריהם.
בפרק הלימוד על קולנוע דוקומנטרי נבחין בין שני ז'אנרים מרכזיים מתוך סוגת הסיפור וסוגת הנושא,
ובהם נתמקד :ז'אנר הקולנוע הדוקומנטרי העלילתי(סיפור) וז'אנר הקולנוע הדוקומנטרי האקטיביסטי(שייך
לסוגת הנושא) .שני הז'אנרים הללו עוקבים אחרי דמויות אנושיות ,אך ליוצריהם כוונות שונות לעיתים .האחד
מבקש לספר סיפור ואילו השני מבקש להביא לידי שינוי חברתי.

נושאי הלימוד בפרק זה:
רקע היסטורי  -לומייר ,נפלהרטי  -נאנוק מהצפון( .בהיקף של מפגש אחד עם דוגמאות)
•
מאפיינים של הקולנוע התיעודי  -אלמנטים דרמתיים בקולנוע התיעודי (מבנה עלילתי ,גיבור ,דמויות,
•
סגנון) .הדגשת הגבול הדק בין הקולנוע התיעודי והתיעודי הבדיוני.
•

הקולנוע התיעודי כמשפיע על סוגות חדשות – וידיאו אקטיביזם וריאליטי.

•

הקולנוע תיעודי חברתי.

הקולנוע התיעודי
מהו קולנוע תיעודי? האם ניתן להגדירו ולהבחינו?
לחידוד ההבדלים נציב משני צדדיו של הסרט התיעודי את סרט הקולנוע העלילתי מזה ,ואת הכתבה הטלוויזיונית
מזה ,כשני תחומים שעושים שימוש דומה ,כל אחד בדרכו ,באמצעי ההבעה הטלוויזיוני  /קולנועי כמו שעושה
זאת הקולנוע התיעודי .כמו הקולנוע התיעודי מנסים הכתבה וסרט העלילה לייצג בעזרת חומרי הגלם שלהם
את המציאות או חלקיה.
כלומר שאת הכתבה הטלוויזיונית ,הסרט התיעודי והסרט העלילתי מצלמים ,מאירים ,תוחמים בתוך הפריים,
בונים קומפוזיציה ,מקליטים את הקול ,עורכים ולבסוף משדרים או מקרינים בפני קהל .בנוסף ,בשלושתם
מעמידים ,על פי רוב ,דמות אנושית אחת לפחות הנושאת את דבריה או את דברי היוצרים אל הצופים.
מהם ,אם כן ,ההבדלים?
כתבה

סרט תיעודי

מדווחת ,מוסרת מידע

סרט עלילתי
מספר סיפור הלקוח מהמציאות

מנסה לתאר את המציאות מביים את המציאות
עוסקת באקטואלי ובעכשווי

בודה את המציאות

בוחן תהליך ,התפתחות אינו מחויב לזמן

שואפת לאיזון – מציגה עצמה כאובייקטיבית
הפנימית של היוצר בלבד.
עיתונאות

מספר סיפור בדוי או משוחזר

סובייקטיבי ,היוצר מציג את נקודת מבטו.

נאמן לאמת

אומנות אומנות

ניתן להסיק מכך שלמרות שהסרט התיעודי קרוב יותר אל הכתבה בחומרים בהם הוא מטפל ,הרי שבמהותו
הוא דומה יותר לסרט העלילתי .או במילים אחרות ,אם בנקודת המוצא קרוב הסרט התיעודי לכתבה ,הרי
שבסופו מכוונים יוצריו לנקודה הקרובה מאד ליוצרים הבדיוניים.
עם זאת חייבים לסייג כי הגבולות אינם ברורים וחדים באופן מדויק ולא תמיד ניתן להפריד .ישנן כתבות שעושיהן
מטפלים בחומרי המציאות ומנסחים את אמירתם ממש כמו בעשייה התיעודית ,ומנגד ישנם סרטים עלילתיים
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ותיעודיים שמערבים ומבלבלים בכוונה בין חומרים המתעדים מציאות כלשהי ובין חומרים בדויים המתייחסים
לאותה מציאות.

את הסרט התיעודי כאמור נחלק לשני אבות  -טיפוס מרכזיים:
•

סרט שמספר סיפור.

•

סרט שמתאר נושא.

בהמשך נעסוק בז'אנרים התיעודיים למיניהם :
•

סרט הדיוקן (סיפורו של אדם ,מקום ,תופעה).

•

סרט המסע (העוקב אחרי התהליך).

•

הסרט האישי (האוטוביוגרפי).

אל שלושת הז'אנרים המסורתיים נוספו בשנים האחרונות:
•

הסדרה התיעודית.

•

דוקו-אקטיביזם.

נפריד גם בין סגנונות העשייה הקולנועית:
•

תיעודי קלאסי המפריד בין הריאיון ,צילומי הכיסוי (ויז'ואלס) וקול העל ((..V.O

•

קולנוע ישיר שכביכול מביט מהצד ואינו מתערב (זבוב על הקיר).

•

סינמה וריטה שנוקט עמדה ומתערב במוצהר.

.

תולדות הקולנוע התיעודי:
המושג המקורי על סרט תיעודי נטבע על ידי ג'ון גרירסון ( )Griersonבשנת  ,1926דוקומנטריסט אנגלי :הוא
קבע שסרט דוקומנטרי הוא "טיפול יצירתי במציאות הממשית"
'"'CREATIVE TREATMENT IN ACTUALITY

רוברט פלהרטי ( )Flahertyיצר בשנת  1922את "נאנוק בן הצפון" אשר נחשב לסרט התיעודי הראשון .הסרט
שייך לאסכולה הרומנטית :הוא בא אל ה'אחר' ,האסקימואי .היה לו דימוי על אסקימואי ,ולכן נאנוק יצוד את כלב
הים בשיטות הישנות .אין מקום להכניס לאיגלו ציוד צילום ,ולכן פלהרטי בונה חצי איגלו ובתוכו המשפחה
האסקימואית חיה את חיי היום יום שלה .בסרטים אלה אנו מוצאים ממד של התערבות ועיצוב המציאות בהתאם
לצרכי היוצר ,יד המכוונת את הפעולות בהתאם למציאות שהיוצר מעוניין ליצור ,אך תוך נטייה להעלים את
נוכחותו ולהגביר את תחושת האשליה שלפנינו תיעוד נאמן של המציאות.
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פלהרטי שילב בסרטיו כתוביות וקריינות סמכותית כל-יודעת כדי להדגיש את הממד ה"עובדתי" והאובייקטיבי"
של התיעוד הקולנועי .סגננו נקרא תיעודי קלאסי ,והוא בנוי על שלושת המרכיבים :ראיון ,קריינות וצילומי כיסוי.
תבנית סגנונית זו נהוגה עד היום בסרטי תעודה רבים ובכתבות טלוויזיוניות למיניהן.
הוא ניסה לתאר עולם של קהילות עולם בסיסיות החיות חיים הרמוניים בתוך הטבע ללא המאפיינים של העולם
המודרני .כל זאת בנימה נוסטלגית .סרטיו נתנו לצופים תחושה שהחיים יכולים להיות נפלאים באותן קהילות
/חברות פרימיטיביות .רעיון צילום המצלמה ותעוד אורח חיים פרימיטיבי הינו חלק מתהליך מדעי באותה תקופה
(אנתרופולוגי).
סרטו החשוב ביותר ומהווה את הבסיס לקולנוע הדוק' הוא סרטו על חיי השבטים האסקימואים בצפון קנדה,
החיים בצורה הרמונית עם הטבע .הצילום הראשון נעשה בשנת  1919אולם חומר הגלם נהרס .צילום .1921- 2
"נאנוק איש הצפון "()1922
נוכחותה של מצלמת קולנוע משנה את המציאות והיא אינה נשארת אותנטית (מהוה בעיה) .לדעת פלהרטי,
יש לשהות במקום המצולם ולנסות ללמוד את אורח החיים של האנשים המצולמים .הוא חי באיגלו ומניח כי אם
ישהה שם זמן ממושך אנשים יתרגלו למצלמה ,לציוד התאורה ,לנוכחות הזרה שלו וכך יוכל לצלם את המציאות
האותנטית ללא חיץ בינו לבינה .רצונו היה לצייר תמונה פיוטית ,נוסטלגית של מציאות אחרת ,תמימה יותר
כדי לגרום לאנשים לרצות לחיות בה .ישנם מאמרים הגורסים כי בכך ישנה עליונות של התרבות המערבית.

גישה אסתטית שונה התפתחה בשנות השישים "הקולנוע הישיר" ,וצמחה עם פיתוחו של ציוד צילום והקלטה
קל לניוד וסינכרוני (כלומר ,מאפשר הקלטת סאונד בד בבד עם הצילום) .גישה זו נבדלת מקודמתה בכך שביקשה
לתעד ללא התערבות היוצר ,כלומר ,ללא קריינות נלווית ,כתוביות הבהרה ,דברי פרשנות וכו'' ,את התנהלותם
ומעשיהם של בני האדם מול המצלמה ,מתוך התעלמות ממנה .ואולם ,גם האוחזים בגישה הזאת ראו עצמם
מחויבים לערכים של "אובייקטיביות"" ,עדות" ו"אמת" .ניתן לומר בהכללה כי גישה זו נסמכת על הגישה
הקלאסית של פלהרטי וגרירסון בכך שהיא משכללת את אמצעי המבע ומעלימה את היוצר בצורה מתוחכמת
יותר ,הבאה לומר כי לפנינו שיקוף נאמן ככל האפשר של המציאות ,זבוב על הקיר – .fly on the wall

מכאן המרחק לא היה רב עד לבחירה של יוצרי הקולנוע התיעודי להפנות את המצלמה אליהם עצמם ,ולהולדת
הסרטים התיעודיים האישיים" .קולו" של הסרט התיעודי ,כלומר ,קולו הפרטי ,חדור הספקות וההרהורים של
היוצר .בסרטים הללו ,שראשיתם בקולנוע האמריקאי של שלהי שנות השישים ותחילת השבעים ,הוחלפה
העמדה האובייקטיבית בפרספקטיבה אישית יותר ,בה חברו עמדת היוצר והמחויבות שלו לנושא הסרט.

במרכזם של הסרטים התיעודיים האישיים  -שאני מכנה  - I moviesניצב סובייקט מוגדר הבוחן את העולם
ההיסטורי מפרספקטיבה פרטית .ומול עיסוקו של הסרט התיעודי בנושאים בעלי אופי חברתי-דידקטי ,מתמקדים
ה , I movies-על פי רוב ,במסגרת המשפחתית האינטימית וביחסיו של הפרט הדובר עם החברה ומוסדותיה
(משפחה ,צבא וכיו"ב).

איימי Amy ,בימוי אסף קפדיה2015 ,
"הסרט על איימי וויינהאוס :מרגש אך מייגע
אמיר בוגן צפה בפרמיירה של הסרט החדש" ,איימי" ,על חייה של הזמרת המנוחה איימי וויינהאוס וחזר עם
אזהרה ברורה :אם אינכם מעריצים שלה ,ספק אם הסרט הזה יעורר בכם משהו .פלא שההורים שלה זועמים?
אמיר בוגן ,קאן פורסם18:53 , 17.05.15 :
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"זו לא הייתה הכוונה שלנו להכעיס מישהו ,אלא רק להראות מה קרה בחייה של איימי ווינהאוס" – כך הגיב
הבמאי הבריטי ,אסיף קפדיה ,להאשמות של הורי הזמרת המנוחה על כך שסיפור עלייתה ונפילתה  -כפי שהובא
בסרטו הדוקומנטרי "איימי"  -עוות .הזעם של מיטשל וג'ניס ווינהאוס נובע בעיקר בגלל הרושם המתקבל מהסרט
על כך שהם לא גוננו עליה מספיק מפני בן זוגה ,מפני הסמים ומפני האלכוהול .מי חשב שזה יכול לקרות
במשפחות היהודיות הכי טובות?

הסרט "איימי" ,שנחשף בבכורה אמש (מוצ"ש) בהקרנת חצות מיוחדת בפסטיבל קאן הוא תצרף ארוך וגם די
מייגע יש לומר ,של פיסות חיים מצולמות של ווינהאוס – מתחילת דרכה כמוזיקאית צעירה ומבטיחה שעומדת
לכבוש את העולם (ומספרת בגילוי לב תמים כי היא לא בטוחה שתצליח להתמודד עם התהילה) ,ועד למותה
הטרגי בגיל  ,27ביולי  ,2011מהרעלת אלכוהול.

בדרך לסוף הבלתי נמנע – בין אם אתם מכירים את סיפורה אם לחילופין את הסיפור השגרתי של עלייתו ונפילתו
של כוכב רוק  -משובצים קטעים מהטלוויזיה ,מווידאו ביתי או מצילומים שנקלטו באמצעות טלפונים ניידים ,בהם
מתועדים רגעי השיא של הקריירה של ווינהאוס – כמו הזכייה בגראמי ב 2008-או הדואט עם טוני בנט (מושא
הערצתה) ב 2011-שהיה בדיעבד השיר האחרון שהקליטה.

כמובן שגם רגעי השפל מופיעים ,בדרך כלל בחברת אהוב לבה המפוקפק ,בלייק פילדר-סיביל ,וכמובן גם
ההופעה המפורסמת בבלגרד במהלכה התמוטטה על הבמה .רגעי השפל הללו הם מה שהופכים את ווינהאוס
לסיפור שראוי לספר גם בקולנוע ,כך יוצרים מיתולוגיה סביב פרסונה תרבותית .עדיף שתהיה מיוסרת ,טרגית
עם סוף רע .כי ביננו ,כמה זמן אפשר לשמוע את " "Rehabו" "Back to Blackבריפיט ולשמר את זכרה במדיה
מוזיקלית?

אלו שעדיין ממשיכים לשמוע ולהשמיע את וויינהאוס ,מעריציה השומרים לה אמונים גם עכשיו ,הם הקהל הטבעי
של הסרט הזה ,ולמזלם של קפדיה והמפיקים של "איימי" – כאלו יש רבים ברחבי העולם .ספק אם מישהו שלא
מרגיש מחובר אישית לזמרת ולמוזיקה שלה יתרגש מסיפורה .כאמור ,זהו סיפור שסופר פעמים רבות בעבר –
וכמו תמיד גם משתלבים בו באופן אינהרנטי תהילה ,סמים ,אלכוהול ואנשים מניפולטיביים.

במהלך הבכורה הלילית בקאן היו בין הנוכחים בעולם לא מעט מעריצים ,וגם כאלו שהיו שם לצדה גם בחייה –
בראשם יאסין ביי ,המוכר כראפר מוס דף ,שהגיע לאולם לומייר כשהוא מלווה בפמליה של לובשי גלביות וכיפות
טאקיה (ממש לא על פי קוד הלבוש המעונב המקובל בפרמיירות שכאלה) .ביי שלקח את ווינהאוס תחת חסותו
בזירה האמריקנית סיים את ההקרנה כשהוא דומע ונרגש .הוא היה שם ,חווה את זה קורה .גם ההורים ובעיקר
אבא מיטשל היו שם  -על המרקע ,לא בהקרנה .הם כאמור כועסים.

סביר להניח שאת מירב הטינה שומרת משפחת ווינהאוס לבמאי קפדיה ,אולם השאלה הקולנועית האמתית
שעולה מצפייה ב"איימי" היא עד כמה מדובר בעבודת בימוי דוקומנטרי אמתית .אין בסרט זה ולו שוט אחד
שצולם במצלמה של צוות ההפקה .למעשה אין בו צלם בכלל .כל הקטעים בסרט לוקטו ,כאמור ,מחומרים אישיים
ופומביים ,ונערכו יחדיו באופן כרונולוגי פשוט יחסית לכדי פורטרט קולנועי מגובש ,מפורט וחושפני .אבל גילויים
חדשים ,זוויות חדשות ,אפילו עדויות קוליות חדשות אין כאן.
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קפדיה יצר לפני חמש שנים את הביוגרפיה הדוקומנטרית על נהג המרוצים הברזילאי איירטון סנה שגם הוא
נהרג בנסיבות טרגיות על המסלול .אז ,כמו עכשיו ,הוא זוכה לשבחים הרגשניים של מבקרי הקולנוע אולם עד
כמה הוא ראוי לכבוד הגדול שהוענק לו בזירה מכובדת זו?

רוחה של ווינהאוס שורה גם בסרט ומחשמלת אותו עם השיער ,המייק-אפ ,העיניים והמבט העוצמתי שהפך
לרפה  -אבל מי שתיעד אותה הם החברים ,המשפחה ,המעריצים והפפראצי .לכן" ,איימי" הוא סרט שלהם
באותה מידה של הקולנוען שערך אותם .וכן ,הוא גם של איימי ווינהאוס שהיא היא הסיפור פה – אבל אז עולה
השאלה של מי הסיפור הזה לעזאזל? של קפדיה וצוותו ,של המשפחה ,או בכלל של קהל המעריצים שלה .אם
אינכם נמנים על אחד מהמחנות הללו ,ספק אם "איימי" יעורר בכם משהו".
איימי ,מתוך בלוג הקולנוע של אלי מורנו
"דווקא את הסרט המעולה הזה ,כדאי להמתין ולראות מעל מסך טלוויזיית ה  HDהמשובחת שלכם בסלון הבית.
רבים מקטעי הווידאו המשולבים בו צולמו במצלמות וידאו ביתיות על ידי הסובבים את אימי ווינהאוס במהלך
השנים ,והאיכות הגרעינית המקורית שלהם מתרגמת למשהו מפוקסל ומעומעם עוד יותר על מסך הקולנוע
הגדול והרחב.

אבל גם הסרט הזה ,שהוא יצירה רגישה ,משובחת על גבול המופתית ,בחייה של המטאור הפנומנלי החד פעמי
הזה שהייתה ווינהוס ,גם הוא באופן סימבולי עוד חוליה בסחיטה הרגשית והכלכלית שהייתה התרבות
הפופולארית במהלך חייה ,והוא מוקרן על גבי המסכים בכדי למקסם את הרווחים מסיפור חייה כעוד תחנה
אחת בודדת לפני הקרנתו על המסך הקטן .כפי שהיה נהוג בעצם בכל ההתייחסות של העולם למי שהייתה
ולמה שהפיקה ,היא נהגה מסירות לב ונפש ביחס שלה לאומנות שלה והעולם סביבה בעיקר היה עסוק במקסום
הרווחים מאותה מסירות בלתי מתפשרת אותה הפגינה.

אסף קפדיה במאי הסרט יוצר כאן סרט מוקפד ,מרתק שמביא את סיפורה של כוכבת בניגוד לרצונה ,מה שהייתה
בדיוק ווינהוס במהלך חייה עד למותה הטראגי והוא עושה את זה ברגישות מופלאה תוך כדי שהוא בונה פאזל
רגשי מדויק הנשען על אותם קטעי תיעוד נדירים של הסובבים אותה ושימוש בקולותיהם לתיאור תחנות חייה.
הצגתה כטרף קל לגברים[ ,כולל אביה שחגג וחי על חשבון הצלחתה הכלכלית האדירה] ,לעסקנים ולכל מי שבא
עמה במגע ,מתוארת במידת הקורקטיות והדיוק המרבית :כך פשוט היה .קפדיה מצרף ועורך את חלקי הפאזל
שבידיו לכדי תמונה מלאה ושלמה .יש משהו לא רק מכמיר לב בסיפור חייה של הנערה היהודייה הלונדונית
המטפסת אל התהילה במעין סוג של אגביות ,אלא גם משהו מרתק באופן בו היא תופסת אותה שלא לומר
מתעלמת ממנה או מחשיבותה בתוך חייה.
היה ברור לכל מי ששמע את הלהיט הפורץ גבולות שלה  rehabכי מדובר במשהו חד פעמי ,אבל קדם לו סיפור
ההצלחה הלונדונ י בריטי המקומי שהייתה ,לפני שנוכסה לנצח על ידי תרבות הפופ בכל העולם באמצעות
ההצלחה של  rehabשהביא אתו עניין והצלחה בין לאומית בעולם כולו.
קפדיה גוזר כאן דיון במשמעות התהילה כמחיר שצריך לשלם אל מול הצלחה אומנותית אל המחיר שהיא גובה
מנפשו של מי שהוא אמן אמתי ,כזה שאינו מושפע באמת מחשיבותה המזויפת של התהילה אבל זקוק לה באופן
פרדוקסאלי על מנת למלא חללים ופערים בנפשו.
ווינהאוס ,הייתה בעלת אישיות אוטנטית ,לא מוכפפת לכללים ,או לנורמות ,אלא אך ורק לליבה ,והוא הטעה
אותה שוב ושוב בדרך ובאופן בו ראתה את העולם ובו בעת הזין אותה לכתיבת יצירות המופת שלה .קפדיה
לוקח את הצופה למסע המורכב והכל כך מרגש של נפשה העדינה והשברירית שלא יכלה לא רק להצלחה ,אלא
לדרך בה ביקשה לחיות את חייה באמצעות המוסיקה כאמצעי המבע היחיד.
קשה שלא להתרגש מהאופן בו מסכם את חשיבותה טוני בנט ,שהיה אחד מאליליה הגדולים ,ואייקון בלוז בלתי
מעורער בעצמו ,לדעתו ,ולדעת רבים אחרים בעצם ,היא הייתה לא פחות חשובה מאלה פיצ'גרלד או בילי הולידי.
לו ניתן היה ,הוא אומר בסרט ,היה אומר לה לשמור על עצמה יותר מכיוון שלדעתו הייתה "חשובה" מדי .לו היה
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ניתן לה הזמן להוכיח זאת ,רבים נוספים אחרים היו מכירים באמת הזו על גודלה .אבל נדמה לעתים כי מנעד
חייה הקצרים היה כל משך הזמן לו יכלה בעצם ,וגם בתוכו הספיקה את שהיה לה לומר בדרך חד פעמית ובלתי
נשכחת.
מרגש ,מופתי ומדויק .לא להחמיץ".
 -George Michael: Freedom-2017מסע נוסטלגי מבוקר ומדוד /אלי מורנו
הסרט הדוקומנטרי המצופה ביותר של השנה האחרונה ,הוא סרטו הדוקומנטרי של ,ועל כוכב העל הגדול ביותר
אולי שידעה תרבות הפופ .משקלו הסגולי של ג'ורג' מייקל בתרבות הפופ היה עצום כמעט מרגע הופעתו.
נסיקתו ,הסתרת זהותו המינית במשך זמן רב ,יציאתו הפומבית מהארון ,הקרבות המשפטיים שניהל אל מול
חברת סוני ,והדעיכה שלא לומר התפוגגות של מי שהיה אולי גדול הפרפורמרים והווקליסטים של תקופתו ,ליוו
את מדורי החדשות והעיתונים במשך תקופה ארוכה .ג'ורג' מייקל וחייו הם כר יריעה מרתק עבור כל יוצר
דוקומנטרי ,אבל לא עבור מייקל עצמו שנטל את מושכות הבימוי של הסרט על חייו .הוא עצמו ,פעל כנראה
ממניעים אחרים.
העולם אהב לאהוב את ג'ורג' מייקל ,והוא בתורו ,החליט ככל הנראה להותיר מאחוריו מורשת ,שהיא לא רק
מוסיקאלית ,אלא גם פילמאית וקיבל אולי את ההחלטה הברורה ביותר עבור מי שהיה :לעשות סרט דוקומנטרי
שיציג את מורשתו באופן בו הוא היה רוצה כי היא תיזכר.
מותו המסתורי והמפתיע משהו של ג'ורג' מייקל בשנת  ,2014היה אולי כרוניקה של מוות ידוע מראש .והעבודה
על הסרט ,הותירה רצון להציץ הצצה אחת אחרונה ,בחייו של מלך הפופ הכל כך מרתק הזה ,שהשפעתו על
תרבות הפופ ,כבר הוכחה כנרחבת יותר מסך משקלה הסגולי של הקריירה שלו.
אבל כגודל הצפייה ,כך גודל האכזבה או הבעייתיות של הסרט הזה ,המוצגת כבר בסצנת הפתיחה שלו:
הדוגמנית קייט מוס ,בשוט ארוך המגלה אותה לצופה ישובה על כורסא מסתובבת ,באיפור ושיער סדור,
"מכריזה" על ההלם הפומבי (וגם האישי שלה) ,שידע העולם עם הידיעה על מותו של ג'ורג' מייקל .עצם ההכרזה
הזו ,שהיא פוסט מורטם למוות חטוף ,בלתי מוסבר לכאורה ,מייצר מיד תחושה של סרט "מטעם",Freedom .
יכול להיות מטעמה של המפלגה הקומוניסטית ברוסיה ,בסין ,או של אנשי חצרו הנאמנים של הדיקטטור המנוח,
ניקולאי צ'אוצסקו לכל הדעות .אבל הסרט הזה ,הוא סרטו של הדיקטטור המנוח הגדול ביותר אולי שידעה
תרבות הפופ המודרנית .ג'ורג' מייקל .מייקל היה קנאי מאד לתדמיתו ,לאופן בו שווק ,לאופן בו נתפס וכמעט
לאופן בו כל דבר שהיה קשור אליו הוצג ,ומכאן ברור מאד רצונו לקבוע גם את יחס ההיסטוריה לחשיבות מעמדו
בתרבות הפופ .השליטה ,האובססיה לדרך בה הדברים מוצגים ,כפי שליוותה אותו לאורך כל חייו ,מלווים גם
את הסרט הזה בטון כבד מדי ובוטה מדי שלא עושה עמו חסד.

נעדרים נוכחים

אין בסרט ולא מעריץ אחד אלמוני של ג'ורג' מייקל .כל הדמויות המשוחחות בכובד ראש על מורשתו התרבותית,
הן דמויות של סלבריטאי על ,דוגמניות העבר המפורסמות גם כיום ,מוסיקאים מוערכים שעבדו עמו לאורך חייו
כגון סטיבי וונדר אלטון ג'ון ואחרים וכן ,גם נציג אחד שמידת הרלוונטיות שלו לחייו של מייקל אינה ברורה
במיוחד :ליאם גלאגר .כן ניחשתם נכונה ,מצעד הסלבריטאים הזה מתנסח בצורה רהוטה ומדויקת לגבי חשיבותו
של ג'ורג' מייקל ,עוצמתם של שיריו ומשבריו האישיים והדרך בה הציג את עצמו לעולם ,וכן ,הם כולם ,ללא יוצא
מן הכלל ממליצים לנו לזכור אותו באותו האופן :כאמן דגול ,רגיש ,ואיש מתחשב בזולת .ז'אן פול גוטייה עושה
זאת במבטאו הצרפתי המוכר ,וכך גם נעמי קמבל דוגמנית העל חסר הגיל באיפור ללא דופי -מה בדיוק הבנתם
שלהם את עוצמתו כאייקון תרבותי ,וודאי וודאי שנמוכה מאד ,אבל ג'ורג' מייקל ידע גם בחייו ,וגם במותו
להסתתר בתוך עשן הערפל של דמויות איקונוגרפיות שמשקל הסגולי זהה לשלו גם אם הן אינם אומרות מאום.
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במובנים רבים ,זהו ניסיון אחרון ,נואש מעט ומכמיר לב ,של ג'ורג' מייקל לשמור על התדמית הרצויה לו גם
לאחר מותו .שמא ידע על המוות המתקרב? האם המוות הזה ,שסיבותיו לא פורסמו עד כה בתקשורת ,היה
חלק מתחושת הדחיפות שכפו על מייקל לייצר ולשמר בתוך סרט על חייו ,את דמותו האיקונוגרפית ככוכב פופ
באופן מושלם ,חף מפ גמים? ,האם למעט חולשותיו האנושיות אותן אנו אמורים לקבל כדחף וכבסיס ליצירתו
היו גורמים נוספים שגרמו להתנהגותו הנוירוטית בשנים האחרונות לחייו? השאלות הללו נותרות פתוחות גם
בסופה של הצפייה בסרט .מייקל מעולם לא ממש התכוון לספק להן תשובות .בעיקר לא לחלקים הקשים,
לשמועות שלא פסקו על עליה בסמים ,עליה קיצונית במשקל ואורח חיים דקדנטי במיוחד שלא הלם את מצבו
הבריאותי הרעוע וככל הנראה היה גם זה שהביא למותו.

העובדה כי הקריירה של מייקל לא הייתה כמעט קיימת בחמש עשרה השנים האחרונות לחייו ,לא ממש מאוזכרת
בו .כמו גם הכישלון הקולוסאלי של אלבום האולפן האחרון שלו ,או הופעתו המבזה בפתיחת המשחקים
האולימפיים בלונדון .אין גם הסבר לפרישה הזו מרצון שלו מעולם הפופ ,מעולם לא היה ממש כזה .מייקל
התפוגג ,שמא עקב הפיחות במעמדו ,חוסר היכולות שלו להבין את שוק הפופ המשתנה ,או הפחד מכך
שיצירו תיו החדשות לא ישתוו במעמדן ובהצלחתן לאלו של תקופת הזוהר שלו -אבל הדיון בכל אלו ,הוא תמיד
פחות רלוונטי כאשר אנו עוסקים בסרט מ"טעם" .התחושה היא שאיזו ועדת שימור והיגוי מסתורית מכוונת את
הסרט הזה .אין לטעות .זהו לא מותו החטוף של מייקל באמצע העבודה על הסרט שגורם לחוסר הכנות הפילמאי
שלו ,זהו ג'ורג' מייקל עצמו ,שחושף ,כהרגלו לאורך כל חייו ,מעט מאד ,מדוד מאד ובעיקר ,כפי שעשה כל חייו
ככוכב :באופן שקול מאד ,תוך ההתעקשות המוכרת ביותר והמזוהה ביותר עמו ,לא באמת לתת לאנשים מושג
אמיתי כלשהוא על חייו.

ג'ורג מייקל ,הוא כ וכב הפופ הגדול האחרון של טרום עידן הרשתות החברתיות .ניתן רק לנחש ,שאלו לא היו
לרוחו .כמו גם השיווק העצמי הזמין והנוח שהן מציעות לכוכבי הפופ הנוכחיים של היום ,מהם מצופה לחשוף
את חייהם באופן תדיר .אפשר להניח שזו הנחה הגיונית בהתחשב במסלול חייו וביחסו לתקשורת לאורכה.
עמיתיו לתהילה לתקופה ההיא בחרו דומה או שונה ממנו .מדונה שניסתה להשתלב בהן ואיבדה את קסמה
ומסתוריות הכוכבות שלה ,או פרינס שדחה אותן ומת מוות מסתורי זהה לזה של מיייקל ,אבל ג'ורג' מייקל היה
עקשן בקשר לעידן הרשתות החברתיות ולשנות האלפיים .הוא ביקש את הזכות של בני דורו לפרטיות
מקסימאלית מן התקשורת ועולם הפופ שבנה אותו ואיננו מקבלים תשובה אמתית האם דעיכתו והעובדה שהפך
לפחות רלוונטי בשנים האחרונות לחייו העסיקה אותו או נגעה לו.

ג'ורג' מייקל לא אהב בחייו את התקשורת ,לא התמסר אליה כלל ,קטע מסעות יחסי ציבור לאלבומים וככלל
הביא עליו את מלוא עוצמתו המשפטית של תאגיד סוני באופן שכמעט והחריב את הקריירה שלו .ומי שציפה
שבסרט הזה ,יענה מייקל על אותו הצורך הכל כך דואלי שלו בין להיות כוכב לבין להיות אדם פשוט מן השורה
המוצא את האושר בטיולים על כלבו בפארק המקומי ובברכה הגלומה בפרטיות ובאנונימיות ,לא ימצא הסבר
ממשי ומשכנע .אותה התעקשות של "אני לא ממש חייב לכם כלום" ,מלווה גם את הסרט הזה .מייקל עצמו,
מלווה את הסרט רק בקולו ,הוא בוחר שחקן דמה שיציג אותו בקטעים מבוימים ומשתמש בקטעי ראיונות מן
העבר המשרתים את קו העלילה האומנותי שבחר להציג ,אבל תשובות אמתיות ,כמעט בשום שלב של הסרט,
הוא מסרב לספק.

במובנים רבים ,חוסר הפתיחות של מייקל ,תוך כדי שהוא מייצר יצירה דוקומנטרית על עצמו ,מכמיר לב .הנה,
כך מוחמצת ההזדמנות לספר את סיפורו באופן אמתי .לשמוע את מעריציו ,את חשיבותו להם במהלך חייו ,ולא
את אותה להקת מפורסמים קקופונית קבועה שנקראה לעבור לדום מתוח לטובת שמירת הפאסון והפסאדה
המוכרים והטובים של מייקל .אותה פאסדה ותדמית שלא ממש סייעו לו בשנותיו האחרונות ,אלא רק הגבירו
את הביקורת כלפי חיי הפרישות שבחר לנהל מעולם הפופ ,אותו כל כך אהב לאהוב ,ומול מיליוני המעריצים
שטיפח ושחמק להם מתחת לאף בעשור האחרון לחייו ,בו בחר לחיות רחוק ומבודד .כל אלו הדגישו את
התסבוכת הרגשית בה שקע מייקל.
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את ג'ורג' מייקל רדפו שדים רבים :מיניותו ,התמכרויות קשות לסמים והתנהגויות ביזאריות כאלו ואחרות ואלו,
דווקא מילאו את טורי הרכילות בשנים האחרונות שקדמו למותו .מוסיקה טובה ,כבר לא הייתה שם .אלא רק
דמות מרוחקת של כוכב פופ שבוחר להסתגר ובעיקר להתכחש לגאונות הגורפת בנתה אותו ,ולטוטאליות בה
הבין את מוסיקת הפופ.

אבל אם יש נקודת נחמה גדולה אחת בסרט הזה ,היא העובדה שגרף ההתפתחות וכל שיריו הגדולים ביותר,
כמו גם התייחסות הנכונה אליהם מוצגים בסרט בצורה הולמת .עבור מעריצי וואם! רבים ועבור מעריצי ג'ורג'
מייקל ,מדובר יהיה בסופה של הצפייה בסרט -בעוד מסע נוסטלגי ,שאין בסופו קתרזיס של ממש לגעגוע הבלתי
פוסק על היעדרותו מזירת הפופ .ובצפייה הזו ,לא יהיה הסבר מניח את הדעת לדמותו ולנפשו המסוכסכת כל
כך ,ועל העובדה ,שבמותו הכל כך אגבי ,טמונה תעלומה גדולה.

את התשובות לחייו ,למותו ,ולתעלומת מי שיהיה ,יצטרכו הצופים בסרט הזה ,ובמיוחד המעריצים הגדולים
והאנונימיים שלו ,שקולם לא נשמע בתוכו ,לחפש פשוט ביצירה אחרת .ג'ורג מייקל השאיר עבורם מכתב פרידה
מבושם בריח ובניחוח מאד מדויק :ערפל ,על כל משמעויותיו .כך אני רוצה להיזכר .take it or leave it

יהודה יוצא למלחמה ,2010 ,רויטל אורן.
מאת פז חסדאי ,אתר וואלה
"לקראת סוף החלק הראשון של "יהודה יוצא למלחמה" מתמקדת המצלמה באמו של יהודה ,גיטה ,אחרי שזה
עתה סילקה את בנה בן ה 16-מהבית" .אין לי כוח יותר ,ורדה" ,אומרת גיטה לחברתה" ,נגמר לי הכוח" .בשלב
הזה של התוכנית ,אחרי שנחשפנו לא פעם לכישורי ההורות המפוקפקים של גיטה ,אנחנו אמורים לזעום .לזעום
על זה שסילקה את בנה מהבית ,לזעום על חוסר התמיכה שלה או על תפקודה הקלוקל ,לזעום על הדרך שבה
אפשרה לעניינים לצאת משליטה ועל חוסר האחריות שלה ,אבל זה פשוט בלתי אפשרי" .יהודה יוצא למלחמה"
מציג תמונה כל כך יסודית ומדויקת של האירועים ,עד שאתה מבין ללבה של כל דמות ,מזדהה עמה ומבין את
מניעיה ,גם כשמדובר באמא שהעיפה את בנה מהבית.

המיני סדרה הדוקומנטרית ,שעלתה אמש (שני) ב yes-דוקו ,עוקבת במשך שש שנים אחר חייו של יהודה ,נער
מתבגר מחולון ,שגדל בסביבה לא פשוטה .הסדרה ,בת שלושה חלקים ,מתארת בצורה אינטימית את כל
המרכיבים בחייו  -בין אם זה היותו בן בכור לאם חד הורית ,נער מתבגר בשלב מבלבל ומרדני ,תלמיד בית ספר
שמתמודד עם מערכת קשה ,ובעיקר בחור צעיר שחולם להיות טייס ,ויעשה את הכל על מנת להגשים את חלומו
כנגד כל הסיכויים .המצלמה עוקבת אחריו בדבקות ,יהודה וסביבתו מתמסרים אליה ,והתוצאה היא מעמיקה
ואותנטית ,ובעיקר נוגעת ללב .על אף שהצופה הישראלי מורגל להיכנס לחייהם של זרים מוחלטים (בין אם זה
"מחוברים" או "האח הגדול") ,הפעם הבמאית רויטל אורן הצליחה ליצור יצירה מקורית בעלת ערך דרמטי,
שלשם שינוי מספקת הרבה מעבר לסתם יצר המציצנות והחטטנות.
מתוך "יהודה יוצא למלחמה" (יח"צ)
לצופה רק ניתן לתהות מהיכן יהודה שואב את כוחותיו .מתוך "יהודה יוצא למלחמה" (צילום :יח"צ)

הפער הניכר בין החלום הרחוק לבין מצבו הנוכחי של יהודה מייצר את המתח שעליו נשענת הסדרה .טייסים
נחשבים למיטב בנינו ,לאליטה של התרבות הישראלית ,ואילו יהודה הוא ההיפך הגמור – ילד שגדל בלי אבא,
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עם בעיות משמעת ובעיות בלימודים ,אדם שנסיבות חייו גזרו עליו מציאות קשה ומאתגרת .אבל יהודה מסרב
להיבהל מפקפוקי החברה בסיכוייו להפוך לטייס ,ומציג לא רק כושר הישרדות מרשים ,אלא בעיקר דבקות
במטרה ונחישות נטולת היגיון.

באחת הסצנות נראה יהודה מתכונן לגיבוש של קורס טיס .בעודו רץ ומתאמן ברחובות חולון ,ניתן לשמוע אותו
מדרבן את עצמו ("רוץ כבר ,רוץ") – תמונה מעוררת השראה שכאילו לקוחה מסרטי "רוקי" .הפעם לא מלווה
את האירועים הנעימה המפורסמת מ"רוקי" ,אלא שירה של אפרת גוש "לראות את האור" ,שמתאר אדם שראה
את דרכו נעלמת אך מתעקש לפרוח גבוה .לצופה רק ניתן לתהות מהיכן יהודה שואב את כוחותיו.

כל מרכיב בחייו עלול להכשיל אותו ,בין אם זה הייאוש הגדול מאביו ,שמסרב להיות לצדו בתקופה כל כך קשה,
הפקפוקים מצד אמו ,ובעיקר הדרישה שלה שבמקום להתגייס לצבא – שיתגייס למאמץ לכלכל את המשפחה
הענייה ,שקורסת מבחינה כספית .אבל כנראה שיהודה קורץ מחומר מיוחד .סביר להניח שכל נער אחר ייכנע
ללחצים ויעזוב את בית הספר ,אבל יהודה ממוקד במטרתו .לשמחתו ,הוא לא ירש מהוריו את האפאטיות .הוא
לא נכנע למרמור או לנסיבות חייו .יש לו אופי חזק ומטען גנטי ייחודי שמאפשרים לו להתעלות מעל הקשיים,
ועל אף שלרגעים גם הצופה עומד להיכנע או להישבר ,יהודה פשוט יוצא למלחמה .כאמור ,מעורר השראה.
מתוך "יהודה יוצא למלחמה" (יח"צ)
לא ברור אם יהודה יצליח להפוך לטייס ,אך כך או כך כדאי שיידע :הוא עדיין ממיטב בנינו" .יהודה יוצא למלחמה"
(צילום :יח"צ)

החלק הראשון של הסדרה מתמקד בקשייו בבית הספר .כבר הרבה זמן שלא נתקלתי בתיאור כל כך מהימן
ומדויק של קשייה ומורכבויותיה של מערכת החינוך בישראל ,שמתקשה להתמודד עם התלמיד הסורר .מצד
אחד קל להזדהות עם המורים המיואשים ,שנוטים לוותר על הילד הבעייתי ומבקשים לזרוק אותו מבית הספר,
אך במקביל קיימת הערכה ליועצים ולמנהלים האחראיים ,שמצליחים להבחין בפוטנציאל של יהודה ,תומכים בו
ועוזרים לו במלחמה חסרת הסיכויים.

ככל שעובר הזמן יהודה מתבגר ומתפתח לנגד עינינו .התלמיד הסורר מצליח להשלים את תעודת הבגרות.
הילד הלא ממושמע מצליח להשתלב במערכת הצבאית .הנער הבעייתי מצליח להפוך לגבר אחראי .לא ברור
אם יהודה יצליח להפוך לטייס ,אך כך או כך כדאי שיידע :הוא עדיין ממיטב בנינו".

יהודה יוצא למלחמה-חלום הכוכבות החליף את חלום קורס הטייס/אלי מורנו
הסיפא של גיבור הסרט בעלילת חייו האמתית ,קשורה קשר הדוק ואף פרדוכסלי באופן מסוים ליצירה
הדוקומנטרית המשובחת הזו .גיבורה ,העסוק בחלום ערכי ,החליף את חלומו ,בחלום נפוץ יותר במציאות
הישראלית הנוכחית :החלום להפוך למפורסם .במובנים רבים ,גיבור הסרט סותר את התפיסה הראשונית של
יוצרת הסרט אותו ,או שהוא ממש למעשה את פוטנציאל "חוכמת הרחוב" ומצליח לזהות את ההזדמנויות
המונחת לפתחו ,והזיהוי הזה מאשש את טענתה של הבימאית על הייחוד שמצאה בו כאובייקט ייחודי ומרתק?
על הצופה להחליט במובנים רבים לגבי קביעה זו במו ידיו.
סרטה של רויטל אורן המשויך לז'אנר הדוקומנטרי העלילתי הוא סיפורו של נער מ"הצד הלא נכון של המסילה"
המגלם בתוכו סממנים רבים של הישראליות החדשה .החלום להצלחה גלום בסממנים האולטימטיביים
שהחברה רואה כהצלחה ,במקרה הזה ,החלום להיות טייס מייצג עבור יהודה את כרטיס היציאה שלו מדימוי
עצמי וחברתי נמוך הנקבע עקב הסטטוס הסוציואקונומי שלו הנתפס בעיניו ,וגם על ידי הצופה כנמוך :העובדה
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כי יהודה הוא בן לאם חד הורית קשת יום המגדלת אותו לבדה למרות קשיי הקיום ,עם אב שניכר שאיננו נמצא
ממש בתמונה של גידול הילד -גורמת לצופה לאמפטיה כלפי הקושי המובנה שיש ליהודה בחייו.
דמותו של יהודה בסרט "יהודה יוצא למלחמה" היא דמות מורכבת ומעוררת מחלוקת בכמה הקשרים .ניתן לומר
כי יחסה לחלומו של יהודה הינו יחס אמביוולנטי ,מצד אחד היא תומכת בו ככל יכולתה ,וניכר הקושי שלה ברמת
ההתמודדות היום יומית הכלכלית .היא רוצה שבנה יצליח ,אך מתקשה לספק מסגרת תומכת יציבה לחלומו של
יהודה להפוך לטייס .בחלק מן הסצנות בסרט היא דוחקת בו לצאת לעבוד ולעזור בפרנסת המשפחה באופן
שעלול לסכן את חלומו .היא תומכת בחום שהוא חום אימהי בסיסי מאד ,אבל מערערת את האמונה שלו
במערכות המדינה ובחלום שלו .היא מזכירה לו פעמים רבות שהיא לא עשתה צבא ,ומשהו בה מעריץ מצד את
חלומו של יהודה להשתלבות נורמטיבית אשר לה לא התאפשרה ובו בעת האופן בו היא מתבטאת כלפי החלום
הזה והמשמע ויות שלו ,איננו אופן תומך .יהודה נקרע בין הקושי האמתי להפוך לטייס והאתגרים שהוא צריך
לעמוד בהם על מנת להצליח וחוסר התמיכה הרגשי העקבי שלה ,הוא יודע כי הוא מרכז חייה וכי היא אוהבת
אותו ,אך בו בעת מבין כבוגר כי היא מתקשה לספק לו הן את התמיכה הכלכלית לה הוא זקוק ויותר מכך את
הראייה הרוחבית לכך שחלומו יכול לסייע לו לצאת ממעגל המצוקה החברתי בו הוא שרוי ולסמן אותו כהצלחה.
דוגמאות לחוסר תמיכה :הנאום של על כך שהמדינה תיטוש אותו חוזר על עצמו בכל שלב ,גם אחרי הפציעה,
היא מבקרת את הוצאותיו הרבות בצבא ,וחוזרת שוב ושוב על המנטרה שהמדינה" ,לא תשים עליך".
אורן עוקבת בסבלנות במשך כשלוש שנים לערך אחר מושא הסרט שלה ,יהודה ,היא צופה בהתבגרות שלו,
בהתנפצות היחסית של החלום ואחר נחישותו לצלוח את כל הקשיים האובייקטיביים של חייו .מבחינה זו הסרט
ניחן בסבלנות הנדרשת מיוצר דוקומנטרי בעוד אורן עצמה שומרת על זווית אובייקטיבית ככל שניתן אל מול
חלומו של גיבור סרטה .זהו מסמך תיעודי מרתק על קושי ,הרצון להפוך לנורמטיבי ובו בעת הוא מצליח להציג
גם זוויות שונות ומרתקות של החברה הישראלית ,של שוליה ומעורר הרהורים פילוסופים על האפשרות
למוביליות חברתית בישראל של שנות ה  2000וחלום ההצלחה החמקמק של מי שאינו משויך למעמד
סוציואקונומי גבוה אך בה בעת ניחן בנחישות יוצא דופן להיחלץ ממעמדו החברתי באמצעות אימוץ סמלי
ההצלחה הישראלים.
יהודה לא הפך לטייס ,שירותו הצבאי נקטע עקב פציעה בלתי צפויה הפוסלת אותו אף מלהמשיך ולשרת בצבא
והוא משוחרר שחרור מוקדם ,חלום הטיסה עם זאת ,מוחלף בחלום אחר ,התושייה של גיבור הסרט ,והחשיפה
הרבה לה זכה הובילו את יהודה להמשיך ולחפש את אור הזרקורים ולהשתתף בתוכניות ריאליטי מקומיות,
הבולטת שבהן היא הסדרה הישרדות בה לקח חלק כמשתתף באחת העונות .ניתן לראות בכך המשך לא רשמי
לחלום ההצלחה של יהודה ,שהוחלף מחלום שיש בו תוכן ערכי ,לחלום מקובע יותר בתרבות הישראלית בעשור
האחרון ,חלום הפרסום והעוצמה לכאורה המוענקת לאנשים והיכולות שלהם להגיע לפרסום מהיר ו"קל" באופן
יחסי דרך השתתפות בתוכני ראליטי ,שיהודה ,בשל סיפורו והסרט ,הצליח לפלס באופן יחסי את דרכו בקלות
עקב רמת המוכרות שקנה לו הסרט.

להתחתן עם בית חרושת לגלידה ,2015-רני מדין.
מתוך בלוג הקולנוע של אלי מורנו.
יש איזו אלגנטיות שובת לב בסרטו של רני מדין החל מהרגע הראשון שלו .היא נמצאת בפער שבין ההבטחה
ה גדולה שבכותרת הסרט להצצה בחדרי החדרים של אחת מן המשפחות העשירות והמשפיעות בישראל לבין
המציאות הפילמאית הצהובה לכאורה שנפרשת בפניכם במשך ה  72הדקות שלאחריה בסוג של איפוק מדוד
יקי.

בעידן שבו עוד כפולה בעיתון או ספישל בתוכנית "אנשים" של דרור גלוברמן שימשך עשרים דקות צהובות
שלמות לכל היותר ואמור לחלץ מכם תגובה רגשית עליה הוחלט מראש ,יש ב"להתחתן עם בית חרושת לגלידה"
לא רק אורך נשימה ,אלא בעיקר גישה אינטלקטואלית כובשת מן הרגע הראשון בהתייחסות לגיבורי הסרט
ולמושא תחום העיסוק שלו.
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זהו לא רק סיפור על אהבה גדולה המתאיידת ,אלא דיון עקרוני ,חשוף ולא צדקני ביכולת של האדם "הרגיל"
לדלג מעל משוכות מוצאו הסוציואקונומי ,להתחתן "נכון" ובו בעת להישאר מאושר תוך כדי שהוא גם צריך להדוף
את השדים הפנימיים שלא מרפים.

זהו לא רק סיפור האהבה הנכזבת האישי של רעיה שטראוס לולול אלא סיפורה של משפחה שלמה שכבר שנים
נמצאת על איזו מדוחה ציבורית ועין פוקחת ישראלית לא מפרגנת במיוחד ,ואיך לא בעצם? מי לא היה רוצה
להיות במובן כזה או אחר נצר לשושלת של כסף ,כוח ,מעמד והשפעה גדולה על החברה הישראלית .אבל מדין
מ צליח ,באורח פשוט מופלא לא רק שלא להתחמק מכל השאלות הבוערות בייצוג של אחת ממשפחות אצולת
הממון המקומיות אלא אפילו להתעמת עם הרבה מאד חן בין לא מעט אקסיומות והנחות שגויות היושבות במוחם
של אנשים לגבי המשוואה הבנאלית של כסף אמור לקנות אושר או להפך?

האם באמת אפשר לקנות אהבה והאם זו בכלל שאלה שהיא רלוונטית למה שנראה שהוא סיפור חיים נורמטיבי,
לא כזה שבחר לעסוק בה אלא פשוט נקלע אליה .מהזן שעלול להתרחש ואף מתרחש במשפחות רבות .אלו
גיבורי סיפורו של מדין ,הוא עצמו ,אמו ,אביו ואחיו והדרך שבה הוא בוחר לתאר אותם שובים את הלב .הכסף
הגדול ,הימצאותו בשפע או העדרו ,המעמד אל מול חוסר המעמד ,וההשפעה של מונח השייכות למשפחת
שטראוס ,נמצאים שם ברקע לכל אורכו כפקטור שקבע תהליכים ,ברא עולמות או החריב אותם אבל מדין ,שגדל
לתוכו ,נותן לצופה לשפוט בצורה חכמה תוך כדי שהוא מציג את פרקי סיפור האהבה הבלתי אפשרי לכאורה
ואת מרקם חייו שלו בתוכם באומץ ראוי לשבח .יתכן שהזיגזג הזה בין כוח ,למעמד ,לכסף ולעובדה שכשהוא
נוכח ביום יום של חייך גם אם לא עשית אותו או בחרת בו ,נותנים איזו זווית שלווה לעשיה הדוקומנטרית
המשובחת והמוקפדת הזו.

יש שני רגעים פילמאים מתוך הסרט הזה שנחרטו לי היטב מכיוון שהם מנסחים היטב את האלגנטיות שלו במה
שהוא ישירות והתבוננות פנימית חסרת עקבות או הנחות .מדין מציג ,בעיני לפחות ,את הכול ,לשיפוט הצופה:
באחד מהם מצוטטת אחותו בהרצאה שהיא מעבירה ,במקביל לתיעוד של צילום חגיגה משפחתית של שבט
שטראוס סביב שולחן חג כלשהוא ,כי הכינוי בו משתמשים במשפחתה לתיאור מעמדם של מחותנים במשפחה
הוא "בשר זר" [בגרמנית יקית מתבקשת כמובן] .זהו רגע של כנות נדירה מכיוון שהוא נותן את התשובה הברורה
בעליל ,גם אם אתם "מתחתנים" עם כסף ,זה לא אומר בהכרח שאתם הופכים לחלק מן האג'נדה העסקית
המשפחתית ,ובפער הזה ,סיפור האהבה והבגידה הגדולה של ולול ורעיה כמו גם חייהם של כולם ,מתקיימים
בלית ברירה בתוך מיזנסצנה שאין להם שליטה לגביה.

ברגע השני הנדיר מצולמת גם עופרה שטראוס בתוך החגיגה המשפחתית כשווה בין שווים לכאורה ,כמי
שמעמדה כאם המטריאלית החדשה שצריכה להמשיך לתחזק ולהעצים את האימפריה הכלכלית של השבט
ברור לצופה כמו גם לבני המשפחה .היא לא לוקחת חלק פעיל בדיבור או באמירה כלשהיא ,והמצלמה מתבוננת
בה ביראת כבוד הנדרשת למי שמנהלת את העניינים .במעין סתירה לרגש הגדול שהסרט הזה מביא אתו ,יש
כאן שוב הצגה אלגנטית סוגסטיבית של מה שהוא הליבה הת'כלסית של כל העניין :יש כאן ברקע כבר הרבה
יותר מבית חרושת לגלידה ,תרצו או לא תרצו.

אין כאן מסקנות נחרצות של עוני מול עושר .אין כאן הצדקה או דטרמיניזם .יש כאן הצגה של תרבות יקית ,ושל
אחרות ישראלית ,של עבודה קשה שקונה נסיבות חיים ושל קבלה של עושר ומה שהוא מביא עמו ,לטוב ולרע.
בעיקר יש כאן כנות מהזן האלגנטי באופן הצגת הדברים בצורה כובשת ומלאת יופי .כולם זוכים לדבר .לומר את
דברם גם לאחר שנים רבות ממרחק הפרשה ומשמעויותיה לחיים ,גם ולול וצילומי ה  8מילימטר בהם הוא מופיע
או מצלם מצליחים לענות על לא מעט שאלות במפגש של האדם "הרגיל" אל מול האחר שכוחו נשען על מעמדו
או כספו.
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אני מעדיף לראות בסרט הזה את הנרטיב העלילתי שלו :הצלחה ,לא ללא משברים בהכרח ,המבוססת על
מאמץ ,שאפתנות וכן ,גם הרבה עבודה קשה ,אהבה המבוססת על נאמנות ועל ההשלכות של התרתה של אותה
הנאמנות ,ועל יכולתו של האינדיבידואל לשרוד מבחן שהוא לעתים גדול ממנו.

נוגע ללב ,חד ועשוי באופן כובש במיוחד .הסרט משודר בערוץ יס דוקו.

לפני המהפכה( דן שדור וברק היימן - )2013 ,גן העדן האבוד.
מתוך בלוג הקולנוע של אלי מורנו

שנות השבעים של המאה הקודמת היו העשור האחרון לשלטונו של השאח האיראני רזה פלאווי עד להתמוטטות
המוחלטת של משטרו ועליית משטרו של האייתולות הדתי של חומני ב  ,1979משטר אשר נמשך עד ימים אלו
בשינויים קלים בלבד .במקביל להתפוררות משטרו של השאח ,היה זה גם העשור האחרון של גן העדן האבוד
של ישראלים רבים אשר שהוו באיראן מטעם חברות מסחריות רבות אשר שלחו איתן ואשר עמן היה למשטר
האיראני ולשליטו אינטרסים כלכליים ופוליטיים רבים.
היו אלו שנים של שגשוג עבור רבים מן הישראלים השוהים שם ,וגם עבור אצולת הממון האיראנית המקורבת
לחצר המלוכה .עבור איראנים רבים אחרים ,חלקה הגדול של האוכלוסייה מדובר היה בעוני ובחיים מרודים.
ברמת תימת העל של הסרט הרי שהוא מבקש לספק הצצה אל החיים הסודיים/פומביים של קהילת הישראלים
אשר חייה באיראן באותם ימים .לפתוח צוהר לחיי הקהילה שם ,ולספר את סיפורה של אחת מן ההפיכות
הפוליטיות החשובות ביותר של המאה שעברה ,אשר עצבה את חייהם של לא רק עשרות מיליוני האיראנים
שחיו בה ,אלא גם את אלו של כל תושבי מדינות המזרח התיכון והמפרץ הכספי אשר נאלצים מאז להתמודד
עם איראן של משטר האייתולות שהיא מדינה תוקפנית ואנטי מערבית בהשוואה לאיראן של השאח הפרסי
האחרון.
זוהי הצצה מרתקת ,ממקור ראשון מלווה בעדויות וחומרים לא רק לחיי הקהילה הישראלית בה וליום יום שלה,
אלא גם להתגלגלות של המהפכה בימיה הראשונים .מבחינה זו הרי שמדובר במסמך היסטורי מרתק שלא רק
שהוא כולל צילומים נדירים ,אלא מביא ואוסף לראשונה אולי אוסף עדויות היסטוריות של ישראלים שחיו שנים
ארוכות באיראן וחוו את המהפכה הזו ,ואף יצאו מאיראן ללא פגע ,וחזרו כולם בשלום לארץ ,עד כמה שהדבר
נשמע מופרך.
הסרט לא רק מספק הצצה מרתקת אל החיים של מאות הישראלים(או יותר) אשר חיו באיראן בתקופת השיא
של יחסי ישראל איראן בשנות השבעים של המאה הקודמת ,אלא גם מביא את סיפורה של מהפיכת האייתולות
וסיפור הגסיסה של משטרו של השאח האיראני ,ועמו ,הקץ המוחלט והמהיר על מערכת היחסים בין ישראל
לאיראן .ישראל ,כמי שתמכה במשטרו של השאח ,וככל הנראה הכשירה את הסוואק ,המשטרה החשאית
הידועה לשמצה של השאח אשר סייעה לו לדכא במשך כמה עשורים כל ניצוץ של התנגדות פוליטית ,נתפסה
עם לכתו של השאח לאויבת מובהקת המזוהה עם המשטר המלוכני המושחת ,והישראלים אשר דרו בה נמלטו
וחולצו בעור שניהם מתוך טהרן הבוערת בדקה התשעים.
זהו סיפור מרתק שטמונה בו גם חמדנות ,היכולת המובנית של אנשי ביטחון ישראלים רבים לחבור למשטרים
אפלים ,לסייע להם ,לבנות עבורם תשתיות ולעבוד בשירותם ,לא תמה עם לכתו של השאח האיראני והסתלקותו.
היצוא הגדול ביותר של ישראל עד היום הוא ביטחון .נשק ,אבטחה ואמצעים מתקדמים המוצאים את דרכם
באופן כמעט קבוע בידיהם של שליטים טוטליטריים ברחבי העולם הם מראת המצפון הלא נעימה של פניה
הביטחוניסטים של ישראל .קבוצה קבועה של אנשים ביטחון "בשליחות" מצליחים תמיד גם לעשות סוג של
אקזיט כלכלי הקשור לפעילותם שם ,יהירותם ,כמו גם חשבון הנפש הפנימי שהם עושים במהלכו של הסרט
כמה עשורים אחר כך ,נוגעים ללב בכנותם -נאהב את סיפורם או לא ,הרי שהוא מוצג ונפרש לפנינו.
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התיעודיים הדוקומנטריים שמספק הסרט מזמן ההתרחשויות ,מרתקים במיוחד .הם כוללים צילומים רבים שלא
נראו מעולם עד להופעתו של הסרט ובהם מתועדים חיי הקהילה והיום יום של הישראלים באיראן של שנות
השבעים וכמו כן הם מסייעים במעין צילום תמונת מצב ועדויות יוצאות דופן על המרד של העם האיראני כנגד
שליטו בסיפור המוצג בצורה קוהרנטית וסוחפת .נדמה כי הקביעה הבנאלית של התמונות מדברות בעד עצמן,
מעולם לא הייתה נכונה יותר ,ולפיכך עמוד השדרה התסריטאי של הסרט מרשים ומרתק במיוחד .הבחירה
לספר סיפור אישי דרך מבט עיניו של ילד שהיה שם ,שזו הייתה מציאות חייו הנאיבית מייצר קונטרס מעניין
במיוחד אל מול הסיפור הלאומי האיראני.
זהו סיפורה של בועה ישראלית שהתקיימה למשך זמן קצר ,ואשר האשליה שהביאה אתה לגבי מערכת יחסים
נורמאלית עם אחת המדינות המוסלמיות הגדולות ביותר בעולם הייתה אשליה בלבד ,שכן החיבור הישראלי,
היה חיבור לשליטה המונרכי האבסולוטי של המדינה שנהג בעמו ביד קשה כדיקטטור ותו לא.
הערך המוסף של הסרט הוא גם בהצצה לאותם חיים "נורמליים" ,ונורמטיביים" של הקהילה הישראלית הקטנה
וכמו כן גם כמסמך היסטורי מרתק המציג את ההתגלגלות המהירה של הדברים ,הסתלקותו החפוזה של השאח
לגלות ,עליית משטרו של חומייני וחיסולה החפוז של הבועה הישראלית שסימנה עבור ישראלים רבים סוג של
נורמאליות אפשרית עם מדינה איסלמית.
את חשבון הנפש של הגיבורים ,ושל הגישה בה נקטה מדינת ישראל באותו סוג של חבירת אינטרסים לשליט
ולא לעם ,צריך הצופה לעשות בעצמו.

וידאו-אקטיביזם/דוקו-אקטיביזם
סוגה קולנועית וטלוויזיונית שמיועדת לעודד פעילות דוקומנטרית מתערבת ויוזמת ,אשר ביכולתה לשנות את
המציאות ,תוך כדי תיעוד מתמשך של תהליך התחקיר .וידאו-אקטיביזם מתקיים בכל מקום שבו יוצר מתעורר
לפעולה על-מנת להביא לשינוי במצב ,ומלווה את מאמציו בעשיית סרט דוקומנטרי איכותי .הבמאי המזוהה יותר
מכול עם הז'אנר הוא מייקל מור האמריקני ("באולינג לקולמביין"" ,פרנהייט .)"9/11

מאפיינים של דוקו-אקטיביזם:
 .1סרט המבוסס על עקרונות התחקיר העיתונאי  -עיתונאי ה חושף בעיה ומתעד אותה ,בסיוע מקורות מידע,
עיתונאות חוקרת היא חשיפה של מידע ,המבוסס על "מידה מספקת של מקורות ומסמכים ,לאורך זמן ,כדי
להציע לציבור פירוש מבוסס היטב למשמעות של אירוע".
 .2ביום מצב ולא רק תיעוד -ההפקה מביימת מצב כדי להראות את הבעיה ודרכי פתרון -
במאי הסרט הוא זה שמפעיל את המוסדות ולא להיפך.
 .3יוצרי הסרט מציגים את תפקודם הלקוי של הרשויות.
 . 4הבמאי מופיע בסרט בעצמו ,לא מתעד "זבוב שאחרי המצלמה" אלא משתתף פעיל בראיונות  .הוא הציר
המוביל את הסיפור.

ההבדל בין העיתונות הקלאסית והעשייה התיעודית המסורתית בקולנוע ובטלוויזיה ל דוקו-אקטיביזם :דוקו-
אקטיביזם לא מסתפק בתיעוד המציאות אלא גם מעצב ומשנה אותה .או לפחות מנסה לשנות" .הרוג ה – ,"17
"באולינג לקולומביין" ובלאקפיש ,הסרט אותו נלמד במסגרת תוכנית הלימודים מייצגים גישה זו.

בלאקפיש/אריאנה מלמד
"בלאקפיש" :לווייתנים שעושים גלים
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מה הופך את "בלאקפיש" לסרט הדוקומנטרי הטוב של השנה? לצד התיעוד המזעזע של תנאי החזקתם של
לווייתני הקטלן באתרי שעשועים להנאת הציבור ,הוא מצליח להיות יצירת אמנות ,לשנות תודעה ,להפעיל בני
אדם ,ועל הדרך  -לתקן קצת את העולם .האם יביא לסגירתו של ?Seaworld
אריאנה מלמד פורסם09:40 , 18.12.13 :

בקיץ  2010אירעה טרגדיה באתר  ,seaworldפארק השעשועים הגדול מסוגו בעולם ,שבו אנשים צופים במופעי
ראווה של בני אדם ולווייתנים קטלנים לצלילי מוסיקה ,ונהנים לראות את היונקים הענקיים והמפחידים האלה
מאולפים כחיות שעשוע.

ערב אחד הכל השתבש :דון בראנשו ,מאלפת בכירה בת  ,40טבעה בבריכה בה שחה הלווייתן טיקולום :היא
החליקה ,אמרו בעלי הפארק ,שמתפעלים תעשייה של מיליארדי דולרים .הוא גרר אותה אל המים ,אמרו עדי
ראיה מזועזעים שצפו כיצד הוא תוקף אותה וקורע אותה לגזרים .נפתחה חקירה משטרתית.

זוהי נקודת הפתיחה של הסרט הכי מהפנט ביותר שראיתם השנה ,ואם לא ראיתם  -סמנו אותו כצפיית חובה,
בבקשה" .בלאקפיש" ,סרטה של הקולנוענית גבריאלה קופרוויט ששודר אתמול (ג') ב yes-דוקו ,מועמד לאוסקר
בקטגורית הסרט התיעודי ,וככל הנראה גם יזכה בו  -עד כה הוא הצליח לעשות את מה שטובי הסרטים
הדוקומנטריים אמורים לעשות :להיות יצירת אמנות ,לשנות תודעה ,להפעיל בני אדם ,ועל הדרך  -לתקן קצת
את העולם.

לווייתנים לא מתאבדים ,הם מתים
הסרט מתגלגל כמותחן פסיכולוגי של ממש לאורך  90דקות כמעט ,ובסופו ,הדבר הראשון שתרצו לעשות הוא
לצפות בו שוב ,אולי כדי להבין מדוע הוא מעורר מערבולת רגשית עזה של זעם מוצדק והיקסמות ילדותית .בלב
המערבולת עומדים כמובן בני אדם ,ויחסיהם עם היצורים היפהפיים הללו בשחור לבן ,שנראים כמו חלומו של
מעצב-על או הסיוט של יוצר סרטי אימה קשים במיוחד.

על המתח הזה שבין החלום לסיוט הסרט נע לכל אורכו :שוטים מרהיבים של לווייתנים בבריכת השעשועים
שלהם ,נושאים על גבם מאמנים מוכשרים ,נותנים למאמנים לטפס להם על האף ,להדריך אותם בתרגילים
דביליים של נפנוף בסנפיר או גלגול באוויר ,וכל זה תמורת עוד דג מן הדלי ההולך ומתרוקן ככל שהשואו מגיע
לרגעי השיא שלו ,אל מחיאות הכפיים שגם הלווייתנים מצטרפים אליהם .בני האדם נראים זעירים לעומתם,
כאילו הם היו צריכים להיות חיות המחמד של היונקים הגדולים ולא להיפך .מכאן הקסם הקרקסי של המופע,
ומכאן מתחילות הצרות הגדולות של הלווייתנים.

בטבע מעולם לא תועד מקרה של קטלן שתקף אדם וקרע אותו לגזרים .ב"בלאקפיש" תועדו שלושה מקרים
כאלה ,כולם בפארקים של לווייתנים :בקולומביה הבריטית ,בפלורידה ובאי הקנארי טנריף .רק שלושה מקרים
בעשרים שנה? תאמרו ,האדם יצא בזול מן המפגש הזה .ייתכן שתחשבו כך עד שתראו את מארג העדויות
המדהים שנחשף בסרט הזה.

מוזיקאים רבים מבטלים את הופעותיהם בפארק  Seaworldהאמריקני ,ואף קוראים להחרמת המקום  -זאת
בעקבות הסרט "בלאקפיש" היוצא נגד החזקת יונקים ימיים בשבי לטובת מופעים שם" .אני נגעלת מהעובדה
שהמוזיקה שלי הושמעה לעברם" ,אמרה הגיטריסטית ג'ואן ג'ט
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חרם תרבותי Seaworld :זה הכיבוש החדש
לווייתנים תחילה .בטבע ,הנקבות דומיננטיות וחיות עד גיל מאה בערך .בשבי לשם שעשוע ,הלוויתנים מחזיקים
מעמד  25שנה .בסביבה המותאמת להם ,במרחבי האקיינוס ,הם חיים במשפחות שבניהן ובנותיהן לא נפרדים
מן האם עד זקנה ושיבה ,ולכל משפחה יש התנהגות משלה ומנעד צלילים וקריאות האופייני רק לה ,מעין שפה
משפחתית.

הם מבלים את כל זמנם יחד ,ידועים ביצר המשחק שלהם ומוחותיהם הענקיים מכילים מערכת מפותחת ביותר
שדומה לה אין למצוא אפילו במוחו של האדם .מעט מדי אנחנו יודעים עליה ,אבל ככל הנראה חיי הרגש של
הלווייתנים מפותחים משלנו .הם כבר נצפו בוכים וצורחים במקרים שבהם אחד מבני המשפחה נקרע מעליהם,
כאילו היו בטקס של אבל .הם נוטים להגן זה על זה ,וההשערה הרווחת היא כי יש להם תודעה עצמית כקבוצה,
שבה כל פרט נושא במוחו חלק מן התודעה הזאת.

האדם ,בצדק גמור ,הוקסם מהם .האינדיאנים בקנדה קראו להם "דג שחור" והטעינו את דמותם בסמלים של
קדושה ורוחניות ומעולם לא צדו אותם .הגיע האדם הלבן ,חובב השעשועים ,ועלה בדעתו שאפשר לאלפם .הם
משתפים פעולה במה שנראה כחדווה ילדותית ובמה שנראה לעינינו כחיוך ,אבל האם אתם לא הייתם משתפים
פעולה עם שוביכם תמורת הזכות למזון?

אחד אחד מתייצבים מול המצלמה מאמנים-לשעבר ,מאלפי החיות המרהיבות הללו שעבדו בSeaworld-
ומדווחים על האמת שמאחורי השעשוע :צדים אותם באכזריות שאין שנייה לה ,מפרקים משפחות ,משנעים
אותם לפארק תוך כדי הרג של הלווייתנים המבוגרים שלא יצלחו לאילוף ,ואת הקטנים  -בני שלוש-ארבע בסך
הכל ,דוחפים בכפייה לבריכות שרוב היום חשוכות לגמרי ונטולות גירויים ומוקפות סורגי בטיחות .שם הם אמורים
לשהות בבדידות כל זמן שאינם עוברים אילוף או משעשעים את הקהל וגורפים עוד כסף לבעלים.

כל המאלפים היו פעם ילדים שהתאהבו ,בצדק גמור ,בחיות הללו .אף אחד מהם לא עבר הכשרה מדעית להבנת
היצורים עליהם הופקדו .לאיש לא סיפרו על הסכנות הכרוכות בעבודה עם החיות ,ועוד פמפמו אותם במסכת
שקרים ,כאילו בשבי הם חיים זמן רב יותר וכאילו סנפיר הזנב השמוט שלהם הוא תופעה טבעית :הפוך לגמרי.
הם לא ידעו זאת והמשיכו להפיץ את השקרים ,והם גם לא הבינו כי בכל יום נתון ,כשהחיות המרהיבות בשבי,
הסכנה לחיי האדם נמצאת מעבר לפינה.

עשרים שנה לפני מותה של בראנשו ,בפארק כזה בקנדה ,לווייתן הרג מאמנת .הפארק נסגר ,הלווייתנים הועברו
ל ,Seaworld-איש לא סיפר למאמנים מדוע ומה אירע בפארק הקודם ,והלווייתן הכוכב מן הפארק הקודם הפך
לחביב הקהל .טיליקום הפליא ללהטט ,ומעטים שמו לב שגופו מכוסה שריטות ממאבקים עם לווייתנים אחרים
 בטבע זה לא קורה  -ושככל הנראה משהו אירע במוחו ובנפשו של היצור הגדול ,כמעט שש טונות משקלו ,עדליום בו גרר את דון לתוך הבריכה ,תלש את זרועה באבחה אחת של  48שיניו המבהילות והמית אותה בייסורים.
נפתחה חקירה ,כאמור" .בלאקפיש" מתעד את כל נפתוליה ,את מסכת השקרים המתוכננת  ,Seaworldאת
שיתוף הפעולה של חלק מן המאלפים עם השקר ,את סרטי התדמית והפרסומות שהמשיכו לשקר לקהל שנוהר
עד היום בהמוניו למופעים .הסרט מזמין אותנו לבחון גם את המוות בקנדה ומקרה נוסף ,פחות ידוע ,של לווייתן
שתקף מאמן בפארק בטנריף .כן ,הלוויתן היה שייך לאנשי  Seaworldקודם שהועבר לספרד .האילוף נעשה
על פי הנחיות  ,Seaworldאם כי באופן פחות מקצועי.
בתנאי כליאה מזוויעים ,ברעב תמידי ,בחושך ובבריכות מטונפות מכלים נסיכי האוקיינוס את ימיהם,
ו"בלאקפיש" מבקש שנבין זאת ונבין כי לא נועדו לשעשוע .בעולם בו הולכים ומתמעטים הקרקסים המציגים
חיות ,משום מה מגלים בני אדם אדישות כלפי סבלם של לווייתנים ודולפינים שהפכו ליצורי מחמד" .בלאקפיש"
מבקש לשנות את זה ,וברמה הרגשית ,מי שצפה בו לעולם לא ירצה עוד לראות לווייתן משחק בכדור בבריכה.
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לסרט יש כבר תהודה חשובה בעולם האמיתי :עוד ועוד יוצרי מוזיקה פופולאריים מסרבים ששיריהם ינוגנו על
רקע הפעלולים של הלווייתנים .המיליטנטים מבין פעילי זכויות החיות מתארגנים למחאה ציבורית ,והתקווה
הגדולה של כל המרואיינים בסרט היא שמתישהו יושבו הלוויתנים שעוד יכולים לחיות כך אל הים הפתוח ,ואלה
שזקוקים לתמיכה  -יקבלו בריכות מוגנות בתוך הים .אנשי  Seaworldשהוזמנו להגיב בסרט ,לא באו .נחשו
למה .אחרי האוסקר הצפוי ,כבר לא תהיה להם ברירה אלא לנסות למכור לקהלם עוד שקר כלשהו ,בתקווה
שהקהל הזה לא צפה ב"בלאקפיש".

סיכום/אלי מורנו
הקולנוע הדוקומנטרי ,על כל הסוגות המרכיבות אותו ,העלילתי ,האקטיביסטי ותתי הז'אנרים אשר התפתחו
בסופו של דבר לטלוויזיית הראליטי ,הוא קולנוע הנשען מחד על היצר הוויאריסטי(מציצנות) של הצופים .עבור
חלק גדול מן הצופים בסרטים ,קולנוע בדיוני עלילתי בו מגלמים שחקנים או כוכבים דמויות ,לא מדובר בחוויה
ריאליסטית מספקת .הצופה מבקש לחקור ולהציץ אל עולמות של אנשים "רגילים" שחייהם וחוויותיהם נדמים לו
כדומים לשלו ,או לחלופין לחקור דמויות של אנשים רגילים לכאורה אשר הגיעו להישג משמעותי בחייהם בשל
אירוע היסטורי ,תפקידם או מעמדם בחברה או לחלופין סל חוויות בלתי שגרתי שם נושאים עימם .כל אלו
נתפסים עבור צופים רבים כסרטים בעלי מהות ריאליסטית ,כנה ואף עמוקה יותר מזה של הקולנוע העלילתי
הרגיל .אנשים ,מקומות ,צבעים של יום יום ,סיפורים קטנים או סיפורים גדולים מן החיים .כל אלו ,בשילוב
מיומנות גבוהה של יוצרים דוקומנטריים והתפתחות ערוצי טלוויזיה רבים ,הביאו לכך כי יש זירה נרחבת של
עשייה דוקומנטרית ,וכמו כן מקום לצפות בה(לרוב על המסך הקטן).
השפע הגדול של העשייה הדוקומנטרית קשורה גם לעובדה שעלויות ההפקה של מרבית הסרטים
הדוקומנטריים נמוכים באופן יחסי בצורה משמעותית הרבה יותר מזו של הקולנוע העלילתי הבדיוני ,ולפיכך הם
נגישים יותר ליוצרים המבקשים להביע את קולם ,או לספר את סיפורם בתהליך שהוא יחסית פשוט וקל לעומת
יצירת פיצ'ר עלילתי.
חשוב לזכור כי מצד אחד הקולנוע הדוקומנטרי אכן פותח צוהר לעולם ולסיפורים שיתכן כי בנסיבות אחרות ,איש
לא היה יודע שומע או נחשף אליהם .אך במקביל ,יש לזכור כי כל סיפור שהוא ,מסופר מזווית עין סובייקטיבית
לחלוטין .הבמאי מנווט את הסיפור ומעבד אותו לתמונה וצלילים שאותם הוא בוחר להראות ,או להסתיר מן
הצופה .לעיתים עמדתו גלויה יותר ולעתים היא נסתרת ,אך קיומו מאחורי המצלמה הוא עובדה שיש לקחת
בחשבון בצפייה בכל סרט דוקומנטרי ביצירת הזדהות ,או רתיעה מן הנושא המוצג בו ,שכן גם לקולנוע
הדוקומנטרי ,על כל איכויותיו ,יד מנווטת ברורה המבקשת לספר סיפור ,גם אם לא מדובר בשחקנים ,אלא
באנשים אמיתיים ,שיש להם סיפור או מציאות משכנעת כזו או אחרת אותה מבקש הבמאי להביא לחיים על
האקרנים.

© כל זכויות היוצרים של המקראה שמורות לאלי 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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תיכון מקיף יהוד-מקראת קולנוע לכיתות י"ב
חלק ג'-הקולנוע הספרדי
חיבר ליקט וערך אלי מורנו
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על ה"קולנוע העולמי"
הקדמה:
המאסה העיקרית של סרטי הקולנוע מגיע אלינו מארה"ב .התעשייה בארה"ב ובעיקר הוליווד מצליחה לשלוט
על צריכת התרבות המרכזית של העולם המערבי .במקביל  ,באירופה ,דרום אמריקה ,ובמזרח הקרוב והרחוק
מתקיימות תעשיות קולנוע מפוארות העושות שימוש שונה בשפה קולנועית ודרכי ההפקה ומשקפות עולם
תרבותי אחר מזה המוכר לנו מהסרטים ההוליוודיים והכל בשפת מקור שאינה מוכרת לצופה .לחלק מתעשיות
אילו (צרפת ,גרמניה ,ארגנטינה ,ברזיל ,אירן ,סין ועוד) יש היסטוריה ארוכה של עשייה קולנועית שמקבילה
להיסטוריה של הקולנוע בכלל ,מהקולנוע האילם ועד קולנוע עכשיו משמעותי.

מטרות:
•

להכיר תעשיות קולנוע ממדינות שונות

•

להכיר תרבויות שונות דרך סרטים ממדינות שונות

•

להתמודד עם קולנוע המדבר שפה שאיננה אנגלית או עברית

•

להכיר גישות שונות לטיפול בנושאים הקשורות לתרבות בה נוצרו הסרטים

נושאי הלימוד בפרק זה:
•

קולנוע אירופאי :גרמני ,דני ,צרפתי

•

קולנוע דרום אמריקאי ,מקסיקני ,ארגנטינאי

•

קולנוע אירני :מקומן של נשים יוצרות בקולנוע האירני (מאמר של דר' תרזה קוגלר מאונ' תל-אביב)

•

קולנוע מהמזרח הרחוק :הודי ("בוליווד") ,קוראני ,טיוואני ,סיני ,יפאני

•

קולנוע מהעולם הערבי :מצריים ,מרוקו ,טוניס

•

קולנוע מאגן הים התיכון-:הבחירה שלנו -הקולנוע הספרדי והקולנוע של פדרו אלמודובר

•

קולנוע אפריקאי
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דגשים ודרכי הוראה:
יש להקרין לפחות  3סרטים בפרק זה באורך מלא על פי האפשרויות הבאות:
ניתן לבחור במאי אחד מייצג.
ניתן לבחור מדינה ולבחון את הסרטים שנעשו בה-.הבחירה שלנו ספרד

רשימה של הסרטים שילמדו במסגרת הפרק(כולם או חלקם ,בכפוף לזמן הלימוד)
הכול אודות אימא ,קשור אותי אהוב אותי ,קיקה ,נשים על סף התמוטטות עצבים ,קל לחיות בעיניים
עצומות.

על הקולנוע הספרדי סקירה היסטורית
הקולנוע הספרדי מעיד על ההיסטוריה הסוערת של המדינה במאה העשרים .הסרטים מבטאים שינויים
שצומחים בהתמודדות בין מסורת למודרניזציה ,בהתפתחות ממודרניות לפוסט-מודרניות ,במעבר מדיקטטורה
לדמוקרטיה ומן השוליים של היבשת למרכז התהליכים באירופה המתאחדת.
הקרנות של סרטי לומייר ומלייס הוקרנו בספרד בצורה סדירה ,החל מראשית הופעתה של אומנות הקולנוע החל
בשנת  .1895כבר בשנת  1897הצטרפו להקרנות אלו גם סרטים של בימאים ספרדיים .מקובל להתייחס
לסגונדו דה חומון כאל בימאי הקולנוע הספרדי הראשון.
בשנת  1914הופכת העיר ברצלונה למרכז של תעשיית הקולנוע של ספרד ומופקים בה אפוסים היסטוריים רבים
אשר שלטו בתעשיית הקולנוע עד לשנת  1960לערך .בימאים ספרדים של תקופת הסרט האילם בספרד הם
 Florián Reyובמקביל אליו לואיס בונואל("כלב אנדלוסי") אשר אחראי ליצירת ז'אנר סרטים אוונגרדיים הידועים
ביותר של אותה התקופה.
שנת  1931משתקת כמעט לחלוטין את תעשיית הקולנוע הספרדי עם הופעתו של הקול בקולנוע ואשר התעשייה
הספרדית מתקשה לעבור אליו ולהדביק את קצב ההתפתחות הטכנולוגית.
מלחמת האזרחים הספרדית הפורצת בשנת  1936גורמת לנזק אדיר לארכיוני הסרטים האילמים ורובם
מושמדים או אובדים במהלך המלחמה .באותה שנה שני הצדדים במלחמת האזרחים הספרדים ,השמרנים
והרפובליקאים מתחילים להשתמש בקולנוע גם כאמצעי תעמולה במלחמתם זה בזה.
הצד הפרו פרנקו ,הוא זה המקים בעצם את מחלקת הצילום הרשמית של המדינה וקובע את הטון של הקולנוע
הספרדי במהלך שלטו של הדיקטטור גנרליסימו פרנקו אשר נמשך בעצם בפועל משנת  1936ועד למותו בשנת
 . 1975שחקנים ויוצרים שאינם "מיישרים קו" עם התפיסות השלטוניות נאלצים להפסיק לפעול ואף לצאת לגלות
מספרד.
משטרו של פרנקו אף מחייב לדבב את כל הסרטים הזרים לשפה הספרדית.
הביקורת החברתית מתחילה לבעבע בשנות החמישים של המאה הקודמת עם הופעתו של הנאוראליזם
האיטלקי והצרפתי .אלו השתמשו בעקרונות הנאוראליזם בחכמה והצליחו להביע ביקורת סמויה על משטרו של
פרנקו באמצעו תיאור של חוסר מוסריות ואנוכיות של אנשים מתוך המעמד הגבוה ואת חוסר התקווה של מעמד
הפו עלים הספרדי העני בכפרים ובעיירות .לואיס בונואל חוזר ליצור בתורו חזר לספרד כדי לצלם את Viridiana
המזעזע ( )1961ו .)1970( Tristana
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הפקות זרות רבות מגיעות לצלם בספרד תחת משטרו של פרנקו ובכך מסייעות להכשיר את דור העתיד של
קולנועני ספרד ,מערבוני ספגטי ,אפוסים היסטוריים רבים וקו פרודוקציות אירופאיות רבות מופקות בספרד החל
משנות החמישים ועד לשנות השבעים.

אלכסנדר הגדול ( ,)1956הגאווה והתשוקה ( ,)1957שלמה שבא ( ,)1959לורנס איש ערב ( ,)1962דוקטור
ז'יוואגו (  ,)1965נשות טרויה ( .))1971סרטים אלה מועסקים אנשי מקצוע טכניים ספרדית רבים ,יוצרי קולנוע
זרים מובילים מגיעים לספרד ונשארים בה שנים אווה גרדנר ואורסון וולס חיו בספרד במשך שנים צילמו בה
חלק מסרטיהם וחיו בה תחת משטרו של פרנקו בחופש יחסי רב.

בשנת  , 1962חוזה מריה גרסיה אסקודרו הפך מנכ"ל הקולנוע ,ומצליח לדחוף את הקמתו של Cine Escuela
( Oficial deבית הספר לקולנוע רשמי) ,שממנו הגיחו יוצרים חדשים בדרך כלל מן השמאל הפוליטי המתנגד
למשטר פרנקו.
קרלוס סאורה ,מי שיהפוך לבמאי הפוליטי המזוהה ביותר עם ביקורת על משטרו של פרנקו ("קריאת העורב")
צומח מתוך בית הספר הזה.

הקולנוע הספרדי של העידן דמוקרטי
עם מותו של גנרליסימו פרנקו בשנת  1975מגיע באופן רשמי סיומה של הדיקטטורה הדועכת שלו .כוחה של
הצנזורה הספרדית מתחיל להתרופף מאד ובפעם הראשונה חודרות לספרד יצירות תרבות בשפות זרות מלבד
ספרדית.
הורשו בשפות אחרות המדוברות בספרד מלבד ספרדית ,וכתוצאה מכך קום מכון קטלאנית של קולנוע ,בין יתר.
קרלוס סאורה יוצר בשנת  ,1976שנה לאחר מותו של פרנקו את הסרט הראשון במסגרת סדרת סרטים שיבטאו
את הביקורת החברתית הנוקבת על החיים תחת השלטון הדיקטטורי של משטרו של פרנקו" ,קריאת העורב".
יוצר בולט נוסף המתגבר תחת משטרו של פרנקו ומתחיל ליצור סרטים מאוחר יותר ממשיך את קריאת התיגר
של סאורה והופך לקולו של הקולנוע הדמוקרטי המשוחרר והיצרי של סאורה ,זהו פדרו אלמודובר.

על פדרו אלמודובר /מקור ויקיפידיה
פדרו אלמודובר
Pedro Almodóvar
Pedro-Almodovar-Madrid2008.jpg
פדרו אלמודובר2008 ,
לידה

 25בספטמבר ( 1949בן )68

ספרד ( )1945-1977קלסדה דה קלטרבה ,סיודאד ריאל ,ספרד
עיסוק
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במאי קולנוע ,שחקן ,מפיק ,תסריטאי,

פֶּ ְדרֹו אַ ְלמֹודֹובַ ר ָקבָ יֵרֹו (שלושת השמות מלעיליים; בספרדית ;Pedro Almodóvar Caballero :נולד ב25-
בספטמבר  1949או  )]1[1951הוא במאי קולנוע ,תסריטאי ומפיק קולנוע ספרדי .נחשב כבמאי הקולנוע הספרדי
הפורה והמצליח ביותר מאז לואיס בוניואל.

סרטיו ,בעלי העלילה המורכבת ,נוטים למלודרמה ,שבה משולבים תרבות פופולרית ,הומור המזלזל במוסכמות,
צבעים עזים ותפאורה בולטת .תשוקה ומין ,מגדר וטרנססקסואליות ,זהות ומשפחה הם נושאים שעולים תדיר
בסרטיו.

יחד עם אחיו אגוסטין הקים בשנת  1987את חברת ההפקות  ,El Deseoהמפיקה מאז את כל סרטיו .סרטו
משנת " , 1988נשים על סף התמוטטות עצבים" ,הקנה לאלמודובר מוניטין עולמי .סרטו "הכל אודות אמא" זיכה
אותו בפרס אוסקר לסרט הזר הטוב ביותר ,וסרטו "דבר אליה" זיכה אותו בפרס אוסקר לתסריט המקורי הטוב
ביותר.

פֶּ ְדרֹו אַ ְלמֹודֹובַ ר נולד ב 24-בספטמבר  1949או  ]1[1951בעיירה קלסדה דה קלטרבה ( Calzada de
 ,)Calatravaבחבל סיודד ריאל שבקסטיליה-לה מנצ'ה .בילדותו עסק בקריאת מכתבים ובכתיבתם למען שכניו
שלא ידעו קרוא וכתוב .בגיל שמונה עבר עם משפחתו לעיר קסרס ( )Cáceresשבקהילה האוטונומית
אקסטרמדורה ,שם למד בבית-ספר דתי .הוא לא גילה משיכה רבה לדת ,והעדיף דווקא את בית הקולנוע
שבעירו .בגיל שש -עשרה עבר לבדו למדריד ,במטרה ללמוד קולנוע ,אך בעקבות היחס העוין לקולנוע שגילה
שליט ספרד ,פרנסיסקו פרנקו ,נסגר בית הספר .במקום זאת עבד אלמודובר בעבודות מזדמנות שונות ,בהן
כמוכר באל רסטרו  -שוק הפשפשים של מדריד ,וכך נחשף לאנשים הנמצאים בשולי החברה הספרדית ,דמויות
שיעלו בסרטיו השונים .מאוחר יותר החל לעבוד בחברת הטלפון הספרדית טלפוניקה ( ,)Telefónicaשם עבד
כשתים-עשרה שנה כעוזר אדמיניסטרטיבי .העבודה הקבועה אפשרה לו לקנות את מצלמתו הראשונה ,מצלמת
סופר .8

קריירה
בתחילת שנות השבעים החל אלמודובר לעסוק בקולנוע ובתיאטרון אוונגארד .הוא הצטרף לקבוצת תיאטרון
אוונגרדי בשם "( Los Goliardosהנהנתנים") ,שם הכיר את פליקס רוטטה ואת כרמן מאורה שילוו אותו בהמשך
דרכו .בשנת  1972החל ליצור סרטים קצרים בעזרת מצלמת הסופר 8-שקנה .בסוף שנות השבעים ,לאחר סיום
הדיקטטורה בספרד ,החל לכתוב תסריטים ,קטעי קומיקס ,מאמרים וסיפורים ,למגזינים שהיו חלק מתרבות
הנגד כגון  Víboraו . Vibraciones-פדרו אלמודובר נעשה לאחד ממובילי לה מובידה מדרילניה ( La movida
 ,)madrileñaתנועה תרבותית-חברתית נהנתנית שפרצה לאחר תום עידן הדיקטטורה של פרנקו .במקביל
לעבודתו הקולנועית שר לצד פאביו מקנמרה בצמד פאנק ( - )Punkגלאם רוק.

פרסם נובלה בשם "( Fuego en las entrañasאש בקרביים") ,ובשם העט "פאטי דיפוזיה" פרסם מאמרים
בעיתונים ובכתבי עת ,ובהם העיתון אל פאיס ( .)El Paísסיפורי פאטי דיפוזיה כונסו לספר שיצא לאור בשנת
 ]2[.1991סיפורים שפרסם הופיעו בספר "( El sueño de la razónחלום התבונה").

בשנת  1974צילם אלמודובר את סרטו הקצר הראשון ,במצלמת סופר  8ללא קול ,והמשיך לצלם סרטים אחדים
כאלה .הסרטים הוקרנו בפאבים ובמסיבות פרטיות .בשנת  1978צילם אלמודובר סרט באורך מלא במצלמת
סופר  ,8הסרט "( Folle, folle, fólleme, Timזיין אותי ,זיין אותי ,זיין אותי ,טים") .כן צילם סרט קצר במצלמת
 16מ"מ . Salome ,כוכביו של סרט זה ,כרמן מאורה ופליקס רוטטה ,שכנעו את אלמודובר לצלם סרט באורך
מלא ,וסייעו בגיוס תקציב לכך.
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בשנת  1978החל אלמודובר לצלם את הסרט העלילתי הראשון שלו" ,פפי ,לוסי ,בום ובחורות רגילות אחרות"
(ספרדית )Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón :בתקציב זעום של כ 13-אלף פאונד ,והפקת הסרט
הסתיימה בשנת  .1980ההצלחה של סרטיו הבאים סייעה לו במציאת מקורות פיננסיים להקמת חברת ההפקות
שלו "( El Deseo -התשוקה" בספרדית) ,שאותה הקים עם אחיו אגוסטין בשנת  .1987באותה שנה הפיקו
האחים את הסרט הראשון בחברה" ,חוק התשוקה" (ספרדית .)La Ley del Deseo :בנוסף לסרטיו של
אלמודובר ,הופקו בחברה גם סרטים של מגוון במאים חשובים אחרים.

סרטו משנת " , 1988נשים על סף התמוטטות עצבים" ,הקנה לאלמודובר מוניטין עולמי.

חיים אישיים
נבחר כחבר האקדמיה האמריקאית לאמנויות ולמדעים בשנת .2008

אלמודובר ,הומוסקסואל מוצהר ,ידע למזג בסרטיו אלמנטים מעולמו ,המתמזגים בחברה הספרדית השמרנית.

ב , 2014-במהלך מבצע צוק איתן ,אלמודובר ביחד עם קולנוענים ספרדיים (וגם חאווייר ברדם ואשתו פנלופה
קרוז) האשימו את מדינת ישראל בביצוע רצח עם בפלסטינים ,ואף שיגרו מכתב חריף לאיחוד האירופי  -בו גינו
את פעולות צה"ל ברצועת עזה]1[.

אופן עבודתו
אלמודובר כתב בעצמו (לעתים עם שותף) את כל התסריטים לסרטיו .הוא תיאר את דרכו בכתיבת תסריט:

"אני זוכר במדויק את הדפים הראשונים בכל תסריט שכתבתי ,אלה שמאיצים ומפרים את הסרט העתידי.
מחשבתי הראשונה היא לצלם סרט קצר המבוסס על דפים ראשונים אלה ,אבל תמיד אני מסיים בהפיכת דפים
אלה לסרט בהיקף מלא – לא רק משום שזה רווחי יותר ,אלא גם משום שדפים ראשונים אלה הופכים אותי
סקרן אודות הדמויות וחוויותיהן .אם אני רוצה לדעת כיצד הגיעו לשם ומה קרה לאחר מכן ,עלי למצוא זאת
ולהעלות זאת על הכתב .כאשר אני מפשפש בעבר ובעתיד של דמויות אלה ,אני מסיים במציאת הסיפור שרציתי
לספר ,בלי שידעתי זאת מלכתחילה .בשיטת יצירה אקראית זו ,הדפים הראשונים שאני כותב משלבים בדרך
כלל באמצעו של הסרט הנוצר בסופו של דבר"]3[.
על אופן התפתחותו של סרט אמר ,בראיון שנערך עמו:

"הסרטים הם דבר חי ,לכן תמיד חייבים להתאים את המצב לנסיבות .מצד שני אתה חייב להכין אותם היטב ,כי
אתה יכול להתאים אותם ולאלתר רק כשאתה שולט בכול .כשהכול תחת שליטתך המלאה ,הסרט מתחיל לחיות
מולך ,ואתה כבר מכיר אותו בעל פה ,כי הוא חי גם בתוכך ,ואז אתה יכול לאלתר לכל כיוון"]4[.
על אופן עבודתו של אלמודובר עם שחקניותיו עמדה כרמן מאורה ,מהבולטות שבהן:
"פדרו אוהב מאוד לעבוד עם נשים ,הוא מבין אותן ומרגיש בנוח אתן; עם גברים קשה לו הרבה יותר ,כי אז כל
המתח הרגשי והמיני שהוא מרגיש פורץ החוצה .אבל הוא גם רוצה שכל הוראה שלו תבוצע במלואה .הוא לא
מוכן לגחמות של כוכבות .אין לו זמן לשטויות .הוא רוצה שהעבודה תבוצע מהר ומיד]5[.
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סרטים עלילתיים
פפי ,לוסי ,בום ("( )1980פפי ,לוסי ,בום ובחורות רגילות אחרות"Pepi, Luci, Bom y otras chicas del ,
 :) montónעוסק בשתי צעירות ,פפי ובֹום ,ובחברתן המבוגרת יותר ,לּוסי ,המתגוררות במדריד ומשתלבות
בתרבות הפאנק.
מבוך התשוקות ( :)Laberinto de pasiones( )1982קומדיה שגיבוריה הם סקסיליה ,זמרת נימפומנית וריזה,
בנו ההומוסקסואל של שליט מזרח-תיכוני .השניים מתאהבים זה בזה ,חרף ההבדלים הקיצוניים בהעדפותיהם
המיניות .הסרט מציג תמונה יוצאת דופן של אהבה ומין ,המתרחשת במדריד של תחילת שנות ה.80-
הרגלים מגונים ( :)Entre tinieblas( )1983קומדיה שחורה העוסקת בזמרת הנמלטת מהמשטרה ומוצאת
מקלט במנזר שבו נזירות לא שגרתיות ,הצורכות סמים ומגדלות נמר.
מה עשיתי שזה מגיע לי? ( :)¿Qué he hecho yo para merecer esto!!( )1984מתרחש בשיכונים שבשולי
מדריד ,ועוסק בחייה של משפחה ענייה ,שבה שלושה דורות (חמישה אנשים) מתגוררים בדירה קטנה .הסרט
עוסק בתסכול שבחיי העוני ,המוביל להתפרקותה של המשפחה.
מטדור ( :)Matador( )1986מותחן העוסק במטדור שפרש בטרם עת עקב פציעתו בזירה ועבר לעסוק בהוראת
מלחמת שוורים למתחילים ,בתלמידו המודה בפשעים שלא ביצע ,ובעורכת הדין המייצגת את התלמיד .המטדור
ועורכת הדין חשים זיקה הדוקה בין סיפוק מיני למוות.
חוק התשוקה ( :)La ley del deseo( )1987פבלו ,במאי הומוסקסואל ,מאוהב בחואן ,אך לאחר מפגש מיני
מזדמן עם אנטוניו ,אנטוניו מתאהב בו באובססיביות .טינה ,אחותו של פבלו ,היא טרנסקסואלית ,והיא מגדלת
את עדה ,בתּה של חברתה ,הדוגמנית העסוקה.
נשים על סף התמוטטות עצבים ( :)Mujeres al borde de un ataque de nervios( )1988פפה מרקֹוס היא
שחקנית טלוויזיה החשה צורך עז לספר חדשות אישיות חשובות לחברּה לחיים ,איוואן ,שבדיוק עזב אותה .לא
קל לה להשיג את איוון .בזעמה פפה מכינה גספצ'ו ,החביב על איוואן ,ומערבבת בו כ 30-גלולות שינה .מכאן
מתפתחת עלילת הסרט לכיוונים מפתיעים.
קשור אותי! אהוב אותי! ( :)¡Átame!( )1990מלודרמה רומנטית ,העוסקת בריקי ,שעם שחרורו מבית חולים
לחולי נפש מצהיר על כוונתו "לעבוד ולהקים משפחה ,כמו אדם נורמלי" .לשם כך הוא חוטף וכולא שחקנית
קולנוע שאתה היה לו סטוץ שנה קודם לכן ואותה הוא מעריץ ,כדי לשכנעה שתתאהב בו.
עקבים גבוהים ( :)Tacones lejanos( )1991מלודרמה המתמקדת ביחסי אם ובתּה ,ועוסקת גם ביחסים בין
בני זוג ,זאת על רקע חקירת רציחתו של בעלה של הבת ,שהיה קודם לכן מאהבה של האם.
קיקה ( :) Kika( )1993עוסק בצורה סאטירית בטלוויזיה (ובפרט ברדיפת הרייטינג) ,במיניות (כולל אונס וגילוי
עריות) ,בדת ובחיים בעיר הגדולה .לצד קיקה האופטימית והפטפטנית ,שהיא מאפרת ומורה לאיפור ,מככבת
בסרט אנדראה ,כתבת טלוויזיה מרושעת ורודפת סנסציות.
פרח הסוד שלי ( :)La flor de mi secreto( )1995מלודרמה המתמקדת בכמיהתה של אישה לבעלה המתרחק
ממנה.
אהבת בשר ודם ( :)Carne trémula( )1997עוסק במשולשי אהבה שבהם מצטלבות הדרכים של שלושה
גברים ושתי נשים.
הכל אודות אמא ( :)Todo sobre mi madre( )1999סיפורה של מנואלה ,שבעקבות מותו של בנה בן ה17-
חוזרת לברצלונה בחיפוש אחר אביו ,שהפך לטרנסקסואל לאחר שהרתה ,ולא ידע על הולדת בנו ועל חייו.
דבר אליה ( :)Hable con ella( )2002מתאר חברות בין שני גברים ,המכירים על רקע טרגדיות משותפות,
לאחר שאהובותיהם שוכבות במצב של תרדמת בבית חולים .הסרט מתאר את דרכי האהבה השונות ,את
התמודדותם של הגברים עם התרדמת של אהובותיהם ,את החברות האמיצה שנוצרה בין שני הגברים עצמם.
חלק משמעותי ביצירה דן בתפקידיהם של גברים ונשים ,ובמשמעויותיו הרות הגורל של המושג "אהבה".
חינוך רע ( :)La mala educación( )2004מעבר למאפיינים המופיעים בסרטים אחרים של הבמאי,
כהתייחסויות לסוגיות המגדר והמוות ,עוסק סרט זה ,בין השאר ,גם בנושא ההתעללות בילדים ,ובהשפעותיה
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הרות הגורל על חייו של המבוגר השורד את ההתעללות .הסרט בנוי מאפיזודות קצרות ותפניות חדות בעלילה,
כעין רומן מכתבים ,ונתון במסגרת סגנונית הדומה לסרטי הפילם נואר.
לחזור ( :) Volver( )2006מגולל את סיפורן של שתי אחיות ,ריימּונדה וסֹולֶּ הִ ,אמן ,ובתּה של ריימונדה ,שלושה
דורות של נשים שסבלו משוביניזם גברי והתמודדו אתו ,כל אחת בדרכה .זהו סרט שמורכב כמעט לחלוטין
מנשים (גברים מופיעים בו רק דקות מעטות).
חיבוקים שבורים ( :)Los Abrazos Rotos( )2009עוסק במשולש רומנטי בהשתתפות במאי ,שחקנית מתחילה
ומפיק ,המתרחש על רקע צילומו של סרט.
העור בו אני חי ( :)La piel que habito( )2011הסרט ,לדברי אלמודובר ,הוא "סיפור אימה ללא צעקות או
הפחדות" ] 6[.הנושא המרכזי בו הוא נקמתו של המנתח הפלסטי ד"ר לדגארד (אנטוניו בנדרס) בצעיר שתקף
מינית את בתו.
לעוף מהתרגשות ( :)Los amantes pasajeros( )2013קומדיה שעלילתה מתרחשת כמעט כולה בחלקו
הקדמי של מטוס נוסעים גדול ,הטס בשמי ספרד בהמתנה לנחיתת חירום בעקבות תקלה טכנית שהתגלתה
עם המראתו.
חולייטה ()Julieta( )2016
מאפיינים ביצירותיו
אלמודובר מרבה לעסוק בסוגיות הנוגעות למגדר ,לתפקידי נשים וגברים ,לזהות מינית ,משפחה ,זוגיות ,ויחסי
הורים וילדים .הוא עושה שימוש נרחב בסרטיו בסצינות חושניות וביחסי מין במסגרת הנישואים ובעיקר מחוצה
להם .המוות מעסיק אותו ,וכמעט בכל סרטיו מות אדם ,בדרך כלל ממחלה או מרצח ,עומד בבסיס העלילה.

תסריטי סרטיו שנונים וחדים ,הן במלל והן בתוכן ,והפסקול שלהם בדרך כלל חושני ,ושזורים בו לעתים שירים
ישנים ,שלמילותיהם ישנה משמעות בהקשר לנושא הסרט .סגנון הצילום בסרטיו ייחודי ,וכולל זוויות צילום יוצאות
דופן וצבעים עזים ,לעתים קרובות אדום.

סרטיו של אלמודובר חורגים בעקביות מהמוסר המקובל ,זה שהוליווד הקפידה עליו בקוד הייז ,ולמרות זאת
התייחסה אליו הוליווד באהדה גם כשזנח את קוד הייז .קדושת הנישואים אינה קיימת בסרטיו של אלמודובר -
גיבוריו מנהלים רומנים או נקלעים למין מזדמן תוך התעלמות מהיותם נשואים .מעשי פשע ,ובכללם רצח והריגה,
אינם מביאים לענישת הפושע ,וכאשר הוא נענש  -אין זה עונש מהממסד (המשטרה ומערכת המשפט) ,אלא
עונש מהחברה המתעלמת מהממסד .לצריכת סמים נוכחות ניכרת בסרטיו של אלמודובר .בחלקם היא מוצגת
כהתמכרות שלילית ,ובאחרים כהתנהגות כמעט נורמטיבית.

נשים
בראיון עצמי שכתב בשנת  1984ציין אלמודובר (כמראיין)" :אתה הולך ומתמחה בבימוי נשים .זו אחת האיכויות
הבודדות שכולם מודים שיש לך ,"...והגיב על כך" :יש רגש משונה של הדדיות בינן לביני .אני נוטה לעורר בנשים
רגשות אמהיים ,והנשים נוטות לעורר רגשות אמהיים בי .לכן אנחנו מבינים זה את זה טוב כל כך על הסט]2[".

על מאפייני הנשים בסרטיו של אלמודובר עמד פבלו אוטין:

הנשים של אלמודובר הן לא משכילות ,אינטלקטואליות ,או מן המעמד הגבוה .אדרבא ,הן זונות ,קוקסינלים,
עקרות בית נואשות ,נשים מוכות ,נזירות ,ספריות .בנוסף ,הן לא מייצגות את אידאל היופי הנשי כפי שהוא
נתפס בקולנוע ובחברה המערבית בכלל .מדובר בנשים שהאופי הייחודי שלהן והסקסיות שלהן הם אלה
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שהופכים אותן ליפות ומעניינות .לצד כרמן מאורה הופיעו רבות ומגוונות :ביבי אנדרסן ,טרנסקסואל
שהפכה לכוכבת גדולה בספרד בקולנוע ,בטלוויזיה ובמוזיקה .ביבי הינה בלונדינית מושלמת שכבשה את
ספרד כולה ואף הופיעה בעירום מלא באחד מסרטיו של אלמודובר כדי להראות את פלאי הרפואה
המודרנית .רוסי דה פאלמה ,האישה שנראית כאילו נלקחה מציור של פיקאסו .כיעורה הייחודי הוא למעשה
יופי שאין דומה לו .רוסי הופיעה תמיד בתפקידי משנה אצל אלמודובר ובמקביל פיתחה קריירה אינטנסיבית
בעולם הדוגמנות .ססיליה רות הארגנטינאית ,המוכרת בזכות תפקידה הראשי ב"הכל אודות אימא",
דיבבה דמויות רבות בסרטיו של פדרו והופיעה בסרטיו בתפקידי אורח ותפקידי משנה .ססיליה גילמה את
דמותה של סקסיליה בסרט "מבוך התשוקות" .שם הדמות אומר הכל .הנערה האלמודוברית יוצאת הדופן
היא פנלופה קרוז ,שניחנה ביופי טבעי אידאלי .אלמודובר אמר לעיתונות הספרדית שהוא חושב שפנלופה
נמצאת היום בשיא היופי שלה" .העיניים ,הפה ,הצוואר ,והחזה! יש לה את אחד המחשופים המרהיבים
בקולנוע העולמי"]7[.
ברבים מסרטיו של אלמודובר ,כגון "נשים על סף התמוטטות עצבים" ו"הכל אודות אמא" ,לנשים מקום בולט
ביותר .לשיא ,מבחינה זו ,הגיעו הסרטים "הרגלים מגונים" ו"לחזור" ,שבהם לגברים מקום זניח למדי ,והמעטים
שמופיעים בהם נעלמים תוך דקות מעטות מרגע שהופיעו.

בשלושה מסרטיו מתמקד אלמודובר ביחסי אם-בת מורכבים .לדוגמה ,בסרט "עקבים גבוהים" יחסי אם-בת הם
הנושא המרכזי לכל אורך הסרט; בסרט "פרח הסוד שלי" יחסיה של האם עם שתי בנותיה הם בעלי משקל לא
מבוטל בעלילה; הסרט "לחזור" מגולל את סיפורן של שתי אחיות ,ריימּונדה וסֹולֶּ הִ ,אמן ,ובתה של ריימונדה,
הנערה פאולה  -שלושה דורות של נשים שסבלו משוביניזם גברי והתמודדו אתו ,כל אחת בדרכה.

שחקניות שמילאו תפקיד בולט באחד מסרטיו של א למודובר או שהופיעו בסרטיו שוב ושוב זוכות לעתים לכינוי
"נערות אלמודובר" ( .)Chicas Almodóvarמספר שחקניות מפורסמות שהוצמד להן כינוי זה הן כרמן מאורה,
פנלופה קרוז ,מריסה פארדס ,ויקטוריה אבריל ,ססיליה רות ,לולס לאון ,צ'וס למפראבה ,רוסי דה פלמה ,ביבי
אנדרסן ואנ טוניה סן חואן; תופעת "נערות אלמודובר" נעשתה כה בולטת ,עד שהזמר הספרדי חואקין סבינה
כתב את השיר "אני רוצה להיות נערת אלמודובר" (.)Yo quiero ser una chica Almodóvar

משפחה
המשפחה ותהפוכותיה תופסות מקום מרכזי ברבים מסרטיו של אלמודובר .בפרט עוסק אלמודובר במסגרת זו
בזוגיות ,ובעיקר פירוקה והרכבתה ,וביחסי הורים וילדים ,הנפרסים לעתים על פני שלושה דורות .דוגמאות
בולטות:

"מבוך התשוקות" :עוסק בשלוש משפחות ,כל אחת ואומללותה .חייהם של בני שלוש המשפחות נשזרים אלה
באלה ,ובסופו של הסרט כל משפחה מוצאת את אושרה.
"מה עשיתי שזה מגיע לי?" :מספר את סיפורה של משפחה ענייה ,שבה שלושה דורות מתגוררים בדירה קטנה.
הסרט עוסק בתסכול שבחיי העוני ,המוביל להתפרקותה של המשפחה .במשפחה חמש נפשות :אם המשפחה
מתפרנסת מעבודות ניקיון ,בעלה נהג מונית שנהרג בתאונה במהלך ויכוח ביניהם ,שני ילדיהם ואמו של הבעל.
"חוק התשוקה" :עוסק במשפחה שבמבט מבחוץ נראית שגרתית  -גבר אישה וילדה  -אך למעשה היא רחוקה
מלהיות שגרתית ,שמשום שמרכיביה הם גבר הומוסקסואל ואחותו הטרנסקסואלית ,המגדלת את בתה של
חברתה הדוגמנית ,העסוקה מכדי לגדל את הבת.
שרבקה
"עקבים גבוהים" :עוסק במשפחתה של ֶּרבקה בשתי תקופות בחייה :בילדותה ֶּ -רבקה ,אמה ואביהֶּ ,
שרבקה הורגת ,ואמה ,שאתה ֶּרבקה מתפייסת.
גורמת למותו; ובבגרותה ֶּ -רבקה ,בעלהֶּ ,
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"פרח הסוד שלי" :סיפור התפרקות משפחתה של ליאו ,שבעלה חדל לגלות עניין בה ובוגד בה עם חברתה
הטובה .ליאו מוצאת מרגוע בביתה הכפרי של אמה ,ויוצרת בהיסוס קשר עם בן זוג חדש.
"אהבת בשר ודם" :ויקטור מביא לפירוקן של שתי משפחות :משפחתה של מאהבתו ,קלרה ,הנשואה לסנצ'ו,
ומשפחתה של אהובתו ,הלנה ,הנשואה לדוויד .הוא מקים משפחה חדשה עם הלנה ,ולשניים נולד בן.
"הכל אודות אמא" :משפחתה של האמא שבשם הסרט ,מנואלה ,מתפרקת פעמיים :לראשונה כאשר היא בורחת
מבעלה ,בהיותה בהריון ,לאחר ששינה את מינו ,ופעם שנייה כאשר בנה אסטבן נהרג .לאחר מותו של אסטבן
היא יוצאת לחפש את אביו ,הקרוי כעת לולה ,ואגב החיפוש מתחילה לשקם את חייה כאשר היא מאמצת את
תינוקה של רוסה ,שנפטרה סמוך ללידתו ,לאחר שנדבקה באיידס מלולה.
"לחזור" :הסרט מגולל את סיפורן של שתי אחיות ,ריימּונדה וסֹולֶּ הִ ,אמן ,ובתה של ריימונדה ,הנערה פאולה -
שלושה דורות של נשים שסבלו משוביניזם גברי והתמודדו אתו ,כל אחת בדרכה.
קדושת הנישואים אינה קיימת בסרטיו של אלמודובר .היעדרה בולט בפתיחת הסרט "מה עשיתי שזה מגיע
לי?" ,שבה גלוריה ,הנשואה לאנטוניו ,מקיימת מין מזדמן עם גבר זר .בסרט "אהבת בשר ודם" ,בגידותיהן של
שתי נשים נמצאות במרכז העלילה .במרכזו של הסרט "חיבוקים שבורים" ניצב רומן שמקיימת לנה ,הנשואה
לארנסטו ,עם מטיאו בלנקו ,במאי קולנוע שבסרטו ,המופק במימון בעלה ,היא משתתפת .בסרט "נשים על סף
התמוטטות עצבים" קרלוס ,העומד להתחתן עם מריסה ,אינו מהסס לנהל רומן עם קנדלה בזמן שמריסה ישנה
שינה עמוקה בחדר הסמוך .בסרט "עקבים גבוהים" מקיימת רבקה ,הנשואה למנואל ,יחסי מין עם לטאל (אם
כי היא מסתייגת מהם) ,בזמן שבעלה מחזר אחר אמּה .בסרט "קיקה" ,הגיבורה ,קיקה ,מפנטזת על יחסי מין
עם חמיּה.

 ,Ernesto Acevedo-Muñozבספרו " ,"Pedro Almodóvarרואה את גורלה של המשפחה ,המתפרקת
ונוצרת מחדש ,כמשל לקורותיה של ספרד ,העוברת משבר תחת שלטונו של פרנקו ומשתקמת לאחר מכן.

מיניות
חלק לא מבוטל מסרטיו של אלמודובר עוסק במיניות לגווניה:

זנות ("מה עשיתי שזה מגיע לי?" ו"הכל אודות אמא") .בשני הסרטים מוצגות הזונות באור חיובי.
אורגזמה המושגת במוות של בן הזוג ("מטדור").
אונס :בסרט "פפי ,לוסי ,בום" מוצגים שני מעשי אונס .בסרט "מטדור" מנסה אנחל לאנוס ברחוב את שכנתו,
אך אינו מצליח לחדור .לאחר שחש חרטה ,הוא ניגש לתחנת המשטרה ומתוודה על מעשהו .בסרט "קיקה" פול
באסו ,שהוא סוטה מין ,אונס את קיקה הישנה במיטתה .האונס מסתיים רק לאחר ששוטרים ,שהוזעקו למקום,
מנתקים את האנס מהנאנסת והוא נמלט .סצנת אונס זו ספגה ביקורת ,משום שהיא מציגה את האונס באור
הומוריסטי .בסרט "לחזור" מנסה אב לאנוס את בתו החורגת ,והיא מתגוננת והורגת אותו .בסרט "העור בו אני
חי" סקה אונס את ורה כשהוא חושב שזאת אשתו של רוברטו שברחה איתו ,האונס מסתיים כשרוברטו רואה
את האונס במסכי הטלוויזיה עולה לחדר ויורה לסקה בראשו.
גילוי עריות :בסרט "מבוך התשוקות" ,גילוי עריות הוא מרכיב מרכזי בעלילה .בסרט "קיקה" ,חואנה ,המשרתת
בביתם של קיקה ורמון ,היא לסבית .היא מספרת לקיקה ששכבה רק עם אחיה המפגר ,הלהוט ליחסי מין ,כדי
לספק פורקן לתאוותיו.
הומוסקסואליות :גיבורי הסרט "לעוף מהתרגשות" הם שלושה הומוסקסואלים מוחצנים ("אוחצ'ות") ושניים
המנסים בלא הצלחה להסתיר את נטייתם המינית.
משולש רומנטי הטרוסקסואלי ("אהבת בשר ודם" ו"חיבוקים שבורים") ,שבו אישה נשואה מעדיפה את המאהב.
משולש רומנטי הומוסקסואלי ("חוק התשוקה").
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טרנסקסואליות ("חוק התשוקה" ו"הכל אודות אמא") .בשני מקרים (טינה ב"חוק התשוקה" ואגראדו ב"הכל
אודות אמא") מוצגת הטרנסקסואליות באור חיובי ,ובשלישי (לולה ב"הכל אודות אמא")  -באור שלילי .שינוי מין
בכפייה מוצג בסרט "העור בו אני חי".
סאדו-מזוכיזם ("פפי ,לוסי ,בום"" ,קשור אותי! אהוב אותי!") .בשני הסרטים זוכה הסדיסט באהבתה של האישה
שבה הוא מתעלל.
אוננות :בסרט "לחזור" ,לאחר שריימונדה ,גיבורת הסרט ,מסרבת לקיים יחסי מין עם בעלה ,הבעל מאונן
במיטתם .הצופים רואים רק את חלק גופו העליון ,מהכתפיים ומעלה ,ומבינים ממראה פניו ומתנודות הכתפיים
במה הוא עוסק .בצורה בוטה יותר מוצגת אוננות גברית בתחילת הסרטים "מטדור" ו"חוק התשוקה" ,ואוננות
נשית בסרט "קשור אותי! אהוב אותי!" .האוננות מופיעה בצורה עדינה יותר בסרט "חינוך רע" ,כאשר איגנסיו
ואנריקה הילדים צופים בסרט ותוך כדי מאוננים אחד לשני.
מוות
בשנת  , 1984לאחר שצילם את סרטו השלישי ,כתב אלמודובר" :מעולם לא הבנתי את המוות ,אני יודע שהוא
קיים ,אבל עוד לא ממש הפנמתי אותו .ומכיוון שאני המחבר של הסיפורים שלי ,דחיתי אותו בעבר  -בפפי
ובמבוך .הוא לא הופיע אף פעם .עכשיו ,לעומת זאת ,אני מנסה להכניס אותו ,כאילו כדי להתרגל אליו .וזה גם
מוטיב דרמטי טוב ]2[".ואכן ,מסרטו השלישי ואילך ,כמעט בכל סרטיו למוות מקום מרכזי ,ולעתים הוא הכוח
המניע שמאחורי עלילת הסרט .לעתים זהו מוות טבעי ,אך בדרך כלל זהו מוות בלתי שגרתי :מוות מנטילת
הרואין מורעל ("הרגלים מגונים") ,אישה שהורגת את בעלה ("מה עשיתי שזה מגיע לי?" ו"עקבים גבוהים"),
רצח שהוא חלק מאורגזמה ("מטדור") ,ילדה שגורמת למות אביה ("עקבים גבוהים") ,סדרת רציחות ("קיקה"),
בני זוג שיורים זה בזה ("אהבת בשר ודם") ,נער שנדרס למוות ומוות מאיידס ("הכל אודות אמא") ,התאבדות
("דבר אליה") ,טרנסג'נדרית המזריקה הרואין לעצמה טהור בטעות ("חינוך רע") ,בני זוג שנספו בשריפה ונערה
שהורגת את אביה ("לחזור") ,אישה שנהרגה בתאונת דרכים ("חיבוקים שבורים").

בניגוד למציאות ,בחלק מהסרטים המוות הוא תהליך הפיך .בסרט "קיקה" צעיר הנחשב כמת חוזר לחיים במהלך
איפור גופתו ,ובסרט "לחזור" אישה שנחשבה כמתה מופיעה כרוח רפאים ,שמתגלה לאחר מכן כאישה חיה.
לעומת זאת ,הסרט "פרח הסוד שלי" מתחיל בסצנה שבה שני רופאים עמלים לשכנע אם שהמוות המוחי של
בנּה אינו הפיך  -אף שהוא מחובר עדיין למכונת הנשמה ולכאורה נושם ,אין כל אפשרות להחזירו לחיים .בהמשך
הסרט המוות מתגלה בכל זאת כהפיך :ליאו הנואשת בולעת גלולות רבות בניסיון התאבדות .היא נרדמת
במיטתה ,והמסך ההופך לשחור מבהיר לצופה את גורלה ,אך שיחת טלפון מאמּה ,הנשמעת באמצעות המשיבון,
מעירה אותה .היא מקיאה את הגלולות ,והסכנה לחייה חולפת.

צריכת סמים
לצריכת סמים נוכחות ניכרת בסרטיו של אלמודובר .בחלקם היא מוצגת כהתמכרות שלילית ,ובאחרים
כהתנהגות כמעט נורמטיבית .דוגמאות:

"פפי ,לוסי ,בום" :פפי מגדלת קנביס בביתה ,ובמהלך העלילה מכבדת את חברותיה בקוקאין.
"הרגלים מגונים" :צריכת סמים תופסת מקום מרכזי בסרט זה ,שתחילתו באדם שמת כתוצאה מצריכת הרואין
מורעל ,והמשכו במנזר שבו אם המנזר ואחת הנזירות צורכות סמים באופן קבוע.
"מה עשיתי שזה מגיע לי?" :הילד עוסק במכירת סמים לחבריו ולשכנתו ,אך נמנע מלצרוך אותם בעצמו.
"חוק התשוקה" :בתחילת הסרט פבלו קינטרו וחברו חואן מסניפים קוקאין ,בהמשך הסרט פבלו מסניף יחד עם
אחותו ,וכאשר שוטר עורך חיפוש בביתו של פבלו ומוצא מעט קוקאין ,הוא ממהר להסניף שורה.
"קשור אותי! אהוב אותי!" :מרינה ,גיבורת הסרט ,מתמכרת לסמים.
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"אהבת בשר ודם"  :בתחילת הסרט ממתינה הלנה ,אישה צעירה ,לסוחר סמים שיביא לביתה את הסמים
שהזמינה.
"לחזור" :אגוסטינה מכינה ג'וינט מקנביס שהיא מגדלת בחצר ביתה ,ומציעה ממנו גם לאורחותיה .היא מדברת
בשבחו של עישון הג'וינט.
הפושע אינו נענש[עריכת קוד מקור | עריכה]
באחדים מסרטיו של אלמודובר נכללים מעשי פשע ,ובכללם רצח והריגה ,שהפושע אינו נענש עליהם .לעתים
הפשע מגיע לידיעת המשטרה ,שאינה מצליחה להביא את הפושע למשפט ,ולעתים המשטרה כלל אינה יודעת
על הפשע.

בסרט "פפי ,לוסי ,בום" השוטר אונס שתי נשים ,ובשני המקרים האונס אינו מגיע לידיעת המשטרה .במקרה
הראשון הנאנסת מגייסת את חבריה כדי שיכו את השוטר ,אך מתברר שהם הכו את אחיו התאום ,החף מפשע.
בהמשך הסרט השוטר מכה את אשתו ,שעזבה אותו ,מכות נמרצות ,המביאות לאשפוזה .הוא אינו נענש על כך
 להפך :בזכות זאת אשתו המזוכיסטית חוזרת אליו.בסרט " מה עשיתי שזה מגיע לי?" הורגת גלוריה את אנטוניו ,בעלה ,בעת ויכוח ביניהם ,אך אינה נלכדת ,חרף
חקירת המשטרה.
בסרט "קשור אותי! אהוב אותי!" חוטף ריקי את מרינה וכולא אותה ,על מנת לזכות באהבתה ,והיא אכן מתאהבת
בו .לאחר שריקי שודד בלדרית סמים ,היא מפעילה את חבריה המצטרפים אליה כדי להכותו.
בסרט "עקבים גבוהים" רבקה גורמת בזדון למות אביה בהיותה ילדה ,ורוצחת את בעלה ,אך בשני המקרים
אינה נותנת את הדין על כך .במקרה השני חוקר הרצח מאוהב ברבקה ,ומחפש דרך לזכות אותה.
בסרט "חינוך רע" האב מנולו וחואן הורגים את אחיו של חואן ,אינגסיו ,בכלך שהם נותנים לה הרואין טהור
שתזריק לעצמה ,במקום הרואין רגיל .אין התערבות של המשטרה במקרה המוות.
בסרט "לחזור" הורגת נערה את אביה ,ואישה רוצחת את בעלה ומאהבתו ,בשני המקרים ללא עונש.
דיבורים (גם אל מי שאינו יכול לשמוע)[עריכת קוד מקור | עריכה]
אלמודובר מעיד שהדמויות בסרטיו מאוד מילוליות  -הן מדברות גם כאשר בן שיחן אינו מסוגל לשמוע או
לענות ]8[.הדוגמאות שאלמודובר מביא:

"אהבת בשר ודם" :ויקטור עולה לקברה של אמו ומדבר אל מצבתה.
"קיקה" :קיקה מפטפטת באריכות עם הגווייה שאותה היא מאפרת ,ובסצנה אחרת מדבר פול באזו אל קיקה
הישנה.
"קשור אותי! אהוב אותי!" :ריקי מדבר אל מרינה ,אך היא אינה יכולה לענות ,משום שפיה חסום באגד מדבק.
"נשים על סף התמוטטות עצבים" :פפה משוחחת עם הפרחים ועם המשיבון שבביתה.
לדוגמאות אלה יש להוסיף את הדוגמה הבולטת ביותר (שנוצרה לאחר שאלמודובר כתב את דבריו אלה) -
הסרט "דבר אליה" :בניגנו משוחח ארוכות עם אליסיה בזמן שהוא מטפל בה אף על פי שהיא שרויה בתרדמת.

אלמודובר עמד על כוחן של המילים" :לדעתי ,שתי שורות טובות של דיאלוג בפיה של דמות שפותחה היטב
יעילות כמו האפקטים המיוחדים בסרט "שליחות קטלנית  :2יום הדין"]9[.

הקולנוע הוא חלק מהעלילה
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אלמודובר העיד על עצמו" :תמיד גיליתי עניין בסרטים שמתארים את עולם הקולנוע .סרטים שעלילתם היא
תעשיית הקולנוע עצמה ,האנשים שמאחוריה ,תפארתה ושפלותה" ]10[.ואכן ,ברבים מסרטיו של אלמודובר,
הקולנוע הוא חלק מעלילת הסרט.

"חי בוקים שבורים" הוא סרט ארס פואטי ,משום שבמידה רבה גיבורו של הסרט הוא הקולנוע עצמו .עלילת
הסרט סובבת סביב צילומו והפקתו של סרט בשם "נשים ומזוודות" ]11[,ובה משולב סיפור צילומו של סרט
תיעודי אודות הפקת הסרט .מבקר הקולנוע יאיר רוה ציין כי זהו "סרט שעוסק ישירות בקולנוע ,בכתיבה ,ביצירה,
באופן בו הקולנוע נכנע לחיים ,אבל גם במקום שבו הקולנוע מסוגל לשכתב את החיים ,ושיש לו כוחות של השבה
לחיים – גם אם רק באופן סמלי"[ ]12קדמו ל"חיבוקים שבורים" הסרטים "קשור אותי! אהוב אותי!" ו"חינוך רע",
שגם בהם חלק מהעלילה מוקדש לצילומו של סרט.

מטיאו ולנה ,גיבורי הסרט ,צופים בסרטו של רוברטו רוסליני" ,מסע לאיטליה" ,המוקרן בטלוויזיה .בסצנה מוצג
זוג המבקר בפומפיי ,ומדריך הטיולים מצביע בפניהם על בני זוג שהופתעו על ידי הלבה בעת שהיו חבוקים .לנה
צופה בהתרגשות בסצנה זו ,ומחבקת את מטיאו תוך הבעת תקווה שגם מותה יגיע בעת שהיא מחבקת את
אהובה.

גם בסרטים נוספים של אלמודובר ,צפייה בסרטי קולנוע היא חלק בלתי נפרד מעולמם של גיבורי הסרט:

בתחילת הסרט "אהבת בשר ודם" מגיע ויקטור לביתה של הלנה ,שבו הטלוויזיה מקרינה את סרטו של לואיס
בוניואל ."Ensayo de un crimen" ,בין ויקטור להלנה מתפתח ויכוח ,שבמהלכו נפלט כדור מאקדחה של הלנה,
בדיוק ברגע שבו נורית ירייה בסרט שבטלוויזיה .הלנה מתעלפת ,וויקטור ,הממתין להתעוררותה ,צופה בהמשך
הסרט.
בסרט "דבר אליה" צופה בניגנו בסרט אילם קצר ,בן מספר דקות ,בשחור לבן ,ומספר עליו אחר כך לאליסיה
בעודו סועד אותה .הסרט" ,המאהב המתכווץ" ,הוא סיפור על מדענית ומאהבה .אותה מדענית רקחה שיקוי
דיאטה מהפכני ,שאמור להיות בעל תוצאות מהירות .המאהב לוגם את השיקוי על מנת לסייע לה ,ובאופן בלתי
צפוי מתחיל להתכווץ .בתוך זמן קצר הוא הופך להיות זעיר ממדים ,כאצבעוני .הכיווץ מאיים לערער את יחסיהם
של המדענית ומאהבה .בתחילה המאהב בורח ,אולם היא רודפת אחריו לאורך כל הארץ ,נפגשת עמו שוב,
אהבתם פורחת ,והיא לוקחת אותו עמה בקופסה קטנה לחדר השינה .בלילה ,בעודם במיטה ,נכנס המאהב
הזעיר ,שכל גודלו הוא כאצבע ,אל תוך איבר מינה של אהובתו ,במטרה לענג אותה ,ולא יוצא ממנה עוד לעולם.
בסרט "חיבוקים שבורים" הגיבורים לא רק צופים בסרטים ,אלא העלילה כולה מספרת גם את סיפור הפקתו של
סרט בו הבמאי הוא הגיבור הראשי של "חיבוקים שבורים" .אחת הסצנות נצפית שלוש פעמים במהלך הסרט,
כאשר מלאכת העריכה משתנה והסצנה משתנה בעקבותיה ויוצרת אצל הצופה גיחוך ,עצב או התרגשות
לחלופין.
לעתים הגיבורים מצטטים סרטים נודעים שבהם צפו:

בסרט "מבוך התשוקות" משכנעת סקסיליה את ריזה לקיים יחסי מין במטוס" :נעשה זאת כאן ,כמו ב"עמנואל
."I
הסרט "עקבים גבוהים" עוסק ביחסיהן הסבוכים של אם ובתּה ,בקי ורבקה .בשיחה ביניהן יוצרת רבקה אנלוגיה
בינה ובין הבת בסרטו של אינגמר ברגמן "סונטת סתיו" ,שבו האם משפילה את הבת כאשר היא מוכיחה לה
שהיא מנגנת טוב ממנה.
בסרט "פרח הסוד שלי" נזכרים גיבורי הסרט ,אנחל וליאו ,בסרטי קולנוע שבהם צפו ,כהקבלה לחייהם:

74

אנחל מציע לליאו לבלות אתו ,והיא מסרבת בנימוק שבעלה חוזר מחו"ל ,ומוסיפה" :זה מזכיר לי את הסרט
'הדירה' של בילי ויילדר" ,ואנחל עונה" :כן ,גם לי .בסרט הזה שירלי מקליין מתאהבת באיש שאינו האיש האמיתי
שאותו היא אוהבת".
ליאו ואנחל הולכים ברחוב ,ואנחל שואל את ליאו" :זוכרת את "קזבלנקה" ,הפעם הראשונה שאינגריד ברגמן
נכנסת לבית הקפה?" .הוא ממשיך ומצטט את דבריו של האמפרי בוגארט בסרט" :זה היה בפריס .לעולם לא
אשכח את היום הזה ,היום שבו הגרמנים כבשו את פריס .הגרמנים היו לבושים באפור ואת בכחול".
בסצנת הסיום ,כאשר ליאו ואנחל יושבים נינוחים אל מול האח בביתו ,אומרת ליאו" :זה מזכיר לי את הסיום של
עשירים ומפורסמים .שתי הידידות ,שתיהן סופרות ,שותות לבדן ,הרחק מן העולם ,לפני אח בוערת".
בנוסף ,סרטיו של אלמודובר כוללים מחוות לסרטים נודעים ונודעים פחות בהיסטוריה של הקולנוע:

את סרטו "מה עשיתי שזה מגיע לי?" תיאר אלמודובר כהולך בעקבות הנאו-ריאליזם האיטלקי]13[.
דמותה של הּומה בסרט "הכל אודות אמא" מעוצבת לפי דמותה של בטי דייוויס ,ושם הסרט הוא מחווה לסרט
הקלאסי "הכל אודות חוה" ,בכיכובה של דייוויס ,שבו צופים מנואלה ובנה אסטבן בתחילת הסרט "הכל אודות
אמא" .נינה תוקפת את מנואלה" :את תכננת הכל ,בת זונה! בדיוק כמו איב הרינגטון" ,ובכך רומזת לעלילת
"הכל אודות חוה".
בסרט "חיבוקים שבורים" נכללת סצנה שבה פניה של לנה מזכירים היטב את פניה של אודרי הפבורן בסרט
"סברינה" (להשוואה :לנה לעומת סברינה) .בנוסף" ,נשים ומזוודות" ,הסרט העומד במרכז העלילה של הסרט,
הוא ציטוט של סרטו של אלמודובר עצמו" ,נשים על סף התמוטטות עצבים" ,משנת .1988
כל העולם במה[עריכת קוד מקור | עריכה]
רבות מהדמויות בסרטיו של אלמודובר מופיעות בפני קהל ,בדרך קבע או באופן חד-פעמי .פעמים רבות ההופעה
היא חלק רב משמעות בעלילה.

בסרט "פפי ,לוסי ,בום" ,בֹום היא גיטריסטית וזמרת פאנק .בסרט משולבות הופעות שלה.
בסרט "הרגלים מגונים" יֹולנדה בל היא זמרת בקברט .היא נמלטת למנזר ,ובו מארגנות הנזירות מסיבת יום
הולדת לאם המנזר ,שבמהלכה יולנדה ,בליווי שלוש מהנזירות ,שרה לכבודה של אם המנזר.
בסרט "מטדור" ,דייגו מונטס הוא לוחם במלחמת שוורים שפרש בטרם עת עקב פציעתו בזירה .את הופעתו
האחרונה בזירה הוא רואה בקלטת וידאו ,ובה הוא מזהה בקהל את מריה קרדנל ,ומבין שהעניין שלה בו החל
זמן רב לפני פגישתם הראשונה.
הסרט "חוק התשוקה" מספר את סיפורו של פבלו קינטרו ,במאי קולנוע ותיאטרון .בין השאר הוא מביים את
המחזה "הקול האנושי" ,שבו אחותו טינה מגלמת את התפקיד הראשי.
פפה מרקֹוס ,גיבורת הסרט "נשים על סף התמוטטות עצבים" היא שחקנית טלוויזיה.
מרינה ,גיבורת הסרט "קש ור אותי! אהוב אותי!" היא שחקנית קולנוע ,המופיעה בסרט שצילומו הוא חלק
מהעלילה.
בסרט "עקבים גבוהים" ,הופעה בפני קהל תופסת חלק מרכזי בעלילה .גיבורת הסרטֶּ ,רבקה ,היא קריינית
חדשות בטלוויזיה ,שבאחת המהדורות יוצאת בהודעה אישית למאזינים ,ומתוודה שרצחה את בעלה .אמּה של
ֶּרבקה ,בקי דל פאראמו ,היא זמרת נודעת ,המופיעה במדריד לאחר היעדרות ממושכת ,ואת השיר הראשון
בהופעתה"( Piensa en Mi ,חישבי עלי") ,מקדישה לבתּה ,הנמצאת המעצר .גיבור שלישי של הסרט הוא
לטאל ,דראג קווין המופיע במועדון ומחקה את בקי.
בסרט "קיקה" אנדראה "המצולקת" היא כתבת טלוויזיה רודפת סנסציות ,המנחה באופן תיאטרלי תוכנית
טלוויזיה בשם "הגרוע ביותר של היום".
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הסרט "פרח הסוד שלי נפתח בסצנה שבה מגלמת מנואלה ,במסגרת תרגול של רופאים ,אישה המתבקשת
למסור להשתלה את איברי בנה המנוח .בהמשך הסרט מעלים בלנקה ובנה אנטוניו מופע פלמנקו.
הסרט "הכל אודות אמא" נפתח בסצנה דומה לסצנת הפתיחה של הסרט "פרח הסוד שלי" .בהמשכו מופיעות
שתי שחקניות ,הּומה ונינה ,המופיעות בהצגה "חשמלית ושמה תשוקה" .מנואלה ,גיבורת הסרט ,מחליפה את
נינה באחד המופעים ,וחברתה אגראדו נותנת מופע יחיד מאולתר בערב שבו מבוטלת ההצגה.
הגיבורות הדוממות של הסרט "דבר אליה" הן לידיה ,שהיא לוחמת שוורים ,הנפגעת במהלך פעילותה בזירה
ושוקעת בתרדמת ,ואליסיה ,רקדנית בלט שנפגעה בתאונת דרכים ,ושקעה אף היא בתרדמת.
ריימּונדה ,גיבורת הסרט "לחזור" מפעילה מסעדה ,ובערב שבו נערכת מסיבה במסעדה ,היא שרה בפני קהל
החוגגים.
לנה ,גיבורת הסרט "חיבוקים שבורים" ,היא שחקנית קולנוע מתחילה ,המופיעה בסצנות אחדות בשני סרטים
(סרט עלילתי וסרט דוקומנטרי) המצולמים בסרט.
מדריד כמרכז העלילה[עריכת קוד מקור | עריכה]
מדריד ,בירת ספרד ,היא מקום ההתרחשות העיקרי של מרבית סרטיו של אלמודובר .בסרט "מבוך התשוקות"
מתוארת מדריד כ"מרכז היקום" .חריגה ממצב זה מתרחשת בסרט "הכל אודות אמא" ,שאמנם מתחיל במדריד,
אך עיקר עלילתו מתרחש בברצלונה .בסרט "חיבוקים שבורים" מרחיקים הנאהבים לנה ומטיאו עד לנסרוטה
שבאיים הקנריים ,אך עיקר העלילה מתרחש במדריד.

נופיה של מדריד נשקפים בסרטים .בצורה מפורשת ניכר הדבר בתחילתו של הסרט "אהבת בשר ודם" ,שבה
נולד ויקטור תוך כדי נסיעה של אמו באוטובוס לבית היולדות .מלווה של האם מרימה את ויקטור התינוק ,מפנה
אותו אל החלון ,ואומרת לו "ראה ויקטור :מדריד" .הנוף שנשקף מהחלון הוא שער אלקלה ,שהוקם בסוף המאה
ה 18-כשער כניסה לעיר.

באחדים מסרטיו מציג אלמודובר צעירים שעברו מהכפר למדריד (צעד שאף הוא עצמו עשה) ,ואתם מתגוררת
סבתא (אם של הצעיר שעבר אל העיר) ,הכמהה לחזור לכפר ,ובסופו של דבר מגשימה כמיהה זו .מוטיב זה
מופיע בסרטים "מה עשיתי שזה מגיע לי?" ו"פרח הסוד שלי" .גם בסרט "לחזור" נעות הגיבורות בין מדריד ובין
הכפר.

זוויות צילום בלתי שגרתיות
אלמודובר משלב בסרטיו זוויות צילום בלתי שגרתיות ,המפתיעות את הצופה .לדוגמה ,בסרט "הכל אודות
אמא" ,שבו כותב אסטבן ביומנו ,הכתיבה מוצגת מנקודת מבטו של הנייר המביט בעט הכותב עליו .בסרט
"לחזור" מגיעה ריימּונדה אל קהל האבלות לקראת לווייתה של דודתה פאולה .האבלות המקיפות אותה לנחמה
מצולמות ממעוף הציפור במבט מלמעלה .בסרט "קשור אותי! אהוב אותי!" נמצאים ריקי ומרינה במיטה
שבתקרה שמעליה ישנה מראה בצורת פירמידה .צילום התקרה מראה את פעילותם של ריקי ומרינה כשהיא
מוכפלת חמש פעמים .השתקפויות במראה משמשות גם בסרטים נוספים של אלמודובר להעצמת המסר
הוויזואלי.

פסקול
סרטיו של אלמודובר מלווים בפסקול חושני ,שבו שזורים לעתים קרובות ,כחלק מעלילת הסרט ,שירים ישנים,
שמילותיהם משקפות את הרגשות של גיבורי הסרט .דוגמאות:
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בסרט "חוק התשוקה" משמיע פטיפון קטע משירו של ז'אק ברל ( Ne me quitte pasבצרפתית" :אל תעזבני")
לקראת פרידתם של פבלו ואהובו חואן.
בסרט "פרח הסוד שלי" יוצאת ליאו ,הסובלת מהתנכרותו של בעלה ,לפאב .בטלוויזיה הפתוחה בפאב שרה
הזמרת המקסיקנית צ'וולה וארגס ( )Chavela Vargasאת השיר " ,"En el último tragoהמשקף את רגשותיה
של ליאו" :אני רוצה לדעת מה הסיבה לאדישותך כלפי  ...כל כך קשה לי לעזוב אותך ,גם אם אני יודעת שאתה
לא אוהב אותי יותר".
בסרט "עקבים גבוהים" מופיעה בקי על הבמה ומקדישה לבתּה רבקה ,הנתונה במעצר ,את השיר Piensa en
"( Miחישבי עלי") .בהופעה אחרת מבוצע השיר "( Un año De Amorשנה של אהבה").
בסרט "דבר אליה" ,בסצנה שבה לידיה נפגעת במהלך השתתפותה במלחמת שוורים ושוקעת בתרדמת נשמע
קולה של הזמרת הברזילאית אליס רז'ינה  -בשיר אהבה וגעגועים קורע לב ( ,Por Toda A Minha Vidaמאת
מוראס וז'ובים) .בסרט מופיע גם הזמר הברזילאי קייטנו ולוזו בדמות עצמו ,שר בספרדית שיר אהבה עממי ישן
 "קוקורוקוקו פלומה ( - ")Cucurrucucu Palomaבביצוע מחודש ומרגש.העלילה כמשל לספרד[עריכת קוד מקור | עריכה]
בסרט "אהבת בשר ודם" מציג אלמודובר את המהפך שעברה ספרד ברבע האחרון של המאה העשרים .תחילתו
של הסרט בהולדתו של ויקטור ,באוטובוס המסיע את אמו ברחובות מדריד בדרך לבית היולדות .סופו של הסרט
בהולדת בנו של ויקטור ,במונית המסיעה את האם ברחובות מדריד בדרך לבית היולדות .דמיון זה בין האירועים
מלווה בהבדלים דרמטיים ביניהם :בעת הולדת ויקטור הרחובות שוממים ,עקב מצב החירום שהוכרז במדינה
תחת שלטונו הרודני של פרנקו .בעת הולדת בנו של ויקטור הרחובות גדושים כלי רכב והומים אדם ,בספרד
הדמוקרטית .ויקטור מּודע להבדל זה ,ומספר לתינוק העומד להיוולד" :בספרד כבר מזמן שכחנו את הפחד"
(למהפך זה חשיבות רבה גם מבחינתו של אלמודובר ,משום שהצנזורה שפעלה בתקופת פרנקו לא הייתה
מאפשרת יצירת סרטים כדוגמת אלה של אלמודובר).

התייחסות נוספת מופיעה בסרטו הראשון של אלמודובר" ,פפי ,לוסי ,בום" ,שבו אומר השוטר" :במדינה זו ,עם
כל כך הרבה דמוקרטיה ,אינני יודע לאן נגיע" ,ובכך מביע געגועים למשטרו של פרנקו.

בסרטיו האחרים של אלמודובר אין התייחסות ישירה כזו לגורלה של ספרד ,אך Ernesto Acevedo-Muñoz
בספרו " "Pedro Almodóvarרואה בסרטים אחדים את קורותיהם של הגיבורים כמשל לקורותיה של ספרד.
כאשר הגיבור מתעמת עם זיכרונותיו ,לדוגמה ,רואה זאת  Acevedo-Muñozכמשל לצורך של ספרד להתעמת
עם עברה .את סצנת האונס הפותחת את הסרט "פפי ,לוסי ,בום" ,בדומה לסצנות אונס אחרות בסרטיו של
אלמודובר ,הוא רואה כמשל לשלטון הדיכוי של פרנקו.

ז'אנר המלודרמה
מאפייני המלודרמה של פדרו אלמודובר(ובכלל) – (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.
•
•
•
•
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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.

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.
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.
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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 ,שב וצעו 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 טקסטים 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.

עקרונות השיח הפוסטמודרניסטים ביצירתו של אלמודובר
כל הסרטים של פדרו אלמודובר מלבד היותם מלודרמות מובהקות ,הם סרטים שהשיח הפוסטמודרניסטי
דומיננטי בהם מאד.
דמויותיו של אלמודובר מתמודדות עם מאבקים בעלי איכויות דון קישוטיות של ממש .הם נלחמים בטחנות רוח
חברתיות בשם האהבה ונחושים לחיות את חייהם בתוך בועת רגשות המתאימה להם .אין להם רצון להשתלב
בחברה שאינה מתאימה להם ולערכי הרגש שבהם הם בוחרים לחיות .הדמויות הן דמויות נון קונפורמיסטיות
בהגדרתן ,והן מתקיימות בשולי החברה ולא במרכזה.
רבות מן הנשים של אלמודובר בוחרת בבדידות על פני האפשרות לחיים חסרי סיפוק .זוהי בחירה ערכית לא
נורמטיבית לכאורה בעידן המקדש את חופש הפרט ואת מקסום ההנאות וההתמכרות של האדם המודרני למה
שיספק ויענג אותו .כמעט כל גיבורה של אלמודובר היא דמות נון קונפורמיסטית ,היא נלחמת בערכים וחייה
מייצרים תחושה של מאבק מתמשך בערכי החברה המודרנית .הן מבינות כי מקומן הוא בשוליים אבל בניגוד
לדמויות שהחברה המודרנית מקיאה מתוכן ,הרי שאצל הנשים של אלמודובר ,זוהי בחירה מודעת המובילה
אותן לסיפוק והגשמה עצמית ,וסוג של מחאה שהיא במהותה מחאה בעלת איכות פוסטמודרנית מובהקת.
העיצוב החזותי המוקפד והצבעוני של הסרטים של אלמודובר גם הוא חלק מן השיח הפוסטמודרניסטי
המובהק של סרטיו שכן הוא מציעה חלופה אלטרנטיבית ליקום החלופי בו הן מתקיימות.
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חוסר האמון במערכת ,או בהגמוניה שלטת גם הוא מרכיב פוסטמודרניסטי אצל הגיבורים של אלמודובר הם
מבקשים לייצר מציאות חלופית ,פתרונות לא מקובלים וקוראים תיגר על כל הגמוניה חוקית או תרבותית.
המלחמה העיקשת של אלמודובר בכנסיה הקתולית והבוז הרב שהדמויות רוחשות לדת כמי שעתידה להביא
לפתרון או מזור גם הוא מאפיין פוסטמודרניסטי מובהק של סרטיו.

מאפיינים מרכזיים בקולנוע של פדרו אלמודובר/מאת אלי מורנו
ניתן במובנים רבים לראות בקולנוע של פדרו אלמודובר את קולה של הדמוקרטיה הצעירה של ספרד
שלאחר שלטון פרנקו ,ובדמויות הקולנועיות הססגוניות שהוא בורא ,את קולה של אותה הדמוקרטיה.
דמויותיו של אלמודובר אינן סרות לשום מרות חוקית ,המרות היחידה לה הן מצייתות היא מרות הרגש
והלב .באופן זה מבטא אלמודובר את הביקורת החריפה ביותר על הצנזורה החריפה שהייתה בימי פרנקו
שהשתיקה והתישה במקביל קולות אלטרנטיביים.
אלמודובר הוא יוצר המעמיד במרכז מכלול האוטר שלו את הנשים .הנשים בקולנוע ,כמו הנשים בחיים הן
מבחינתו לא רק גיבורות של חיי יום יום קשים ,הן מביאות בשורה של חופש ושל עוצמה .הנשים בסרטיו
של אלמודובר שייכות כל גווני הקשת המעמדית ,הן יכולות להיות עשירות או עניות ,חזקות או חלשות
ושבר יריות לכאורה ,אך עולמן הוא עולם נשי מובהק שיש בו אחווה נשית גדולה על כל המשתמע מכך .הן
תומכות ועוזרות אחת לשנייה ,הן מתגלגלות בתוך מסע החיים מתוך תשוקה ושאיפה למצות אותו עד
הסוף ,בכוחות עצמן.
בעולמו של אלמודובר ,הגברים הם ישויות פגומות ,מקולקלות ,רודפות בצע ,לא חכמות במיוחד ,והמהות
שלהן היא אימפוטנטית ועקרה בעיקר .הנשים הן המובילות ,הגברים הם המובלים .הגברים מלווים את
הנשים בתוך מסע ססגוני של תשוקה ,יצרים ומימוש עצמי ,והתפקיד שלהם הוא בעיקר לספק את הצורך
של נשים במין ,בבני לוויה ,או שותפי דרך ,אך את החברויות העיקריות שלהן :יוצרות הנשים בינן לבין
עצמן.
מעמדם של הגברים נקבע בכפוף לזה של הנשים בסרטים ,הם עשויים לשמש כמחוללי עלילה ,מושאי
תשוקה לרגע ,קטליזטורים לקידום העלילה  ,אך בסופו של דבר הן דמויות ריקות מתוכן משמעותי של ממש
בקיומן בתוך העולם הנשי של אלמודובר.
יתרה מכך ,רבים מן הגברים בסרטים של אלמודובר ,מוכנים לעשות לא מעט על מנת להפוך לנשים
בעצמם :לולה(,דמות הטרנס החולה) ואגראדו(נהג המשאית לשעבר) שעובר סדרה של ניתוחים פלסטיים
על מנת להפוך לאישה ,שתיהן מתוך הסרט "הכול אודות אימא" ממחישות את הוורסטיליות הגדולה של
הדמויות הנשיות בסרטיו .הקשת של הנשים רחבה במיוחד :יש נשים שנולדו נשים ,ויש גברים שרוצים
להפוך לנשים.
הנשים של אלמודובר פגועות ,פעמים רבות פוגעת בהן טראומה :מוות ,אונס ,או עיסוק בזנות הם רק חלק
"שגרתי" לכאורה של דמויות הנשים המופיעות בסרטיו של אלמודובר אך הן צולחות את הקשיים בקלילות
ובאגביות יחסית ,ותכונה מרכזית שלהן היא האופטימיות והאמונה בטוב שעתיד לבוא.
הן מעמידות את עצמן לרשות האחר ,פעמים רבות תוך כדי מה שנראה כמו וויתור לכאורה על הגשמה
עצמית .דמותה של מנואלה בסרט הכול אודות אימא היא דמות טיפולית ,היא מטפלת בבנה ,בחברותיה,
ובכל מי שנקרה על דרכה וזקוק לעזרה .היא חובשת ,משקה ,מאכילה ומייצגת באופנים רבים את הדמות
הנשית האלמדוברית המושלמת :האישה שיכולה לחיים ,לקושי ,לאתגרים ואיננה נרתעת משום דבר.
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אחד מן המאפיינים המרכזיים של הדמויות של אלמודובר הן העובדה כי הן חסרות "פילטר" ,הן אומרות
את מה שהן חושבות ומרגישות בנקודת זמן נתונה .אין להן לעולם מסנן של התנהגות חברתית תקינה
ומקובלת (פוליטיקלי קורקט) .הן לא נותנות לעולם מסביבן לשפוט אותן ,את אמירותיהן או את מוצאן
ועיסוקן .פיהן וליבן שווה בכל רגע נתון ,אם הן משקרות ,השקר לרוב יתבצע מתוך כוונה להגן אל האחר
ולמנוע ממנו פגיעה.
דמויותיו של אלמודובר מעיזות לחלום ,לרצות ,להתמלא בתשוקה ולנהל את חייהם מתוך מקומות של רגש-
לעולם לא של היגיון קר ושקול .מבחינתו של אלמודובר ,חיים ללא רגש ,אינם שווים ,אינם ראויים ,והדמויות
שלו מוכנות לעשות הכול על מנת להתמלא ברגש ,בכל מחיר שהוא.
ההחלטות שהדמויות של אלמודובר עושות הן החלטות אימפולסיביות ,מהירות וחדות מאד ,לרוב מניעה
אותם תשוקה ,והתשוקה הזו(לאדם או למטרה) מעצבות את המשך חייהם.
דמויותיו של אלמודובר חיות את הרגע .את הכאן ואת עכשיו ,העתיד ,הוא מקום מסובך מדי עבורן ,היום
יום ,על הקשיים שהוא מציב ,הוא מציאות עדיפה מבחינתם.
אלמודובר עושה שימוש בצבעים חמים ,בקומפוזיציה מסודרת ומאורגנת ויוצר עולם אוטופי(דמיוני ורצוי)
משלו שבו הדמויות פועלות תחת אותן ההתניות הוויזואליות ההולמות את עוצמות הרגש שלהן .דמויותיו
גרות בתוך עולם מעוצב ,חם ,ההולם את מי שהן :אנשים המרגישים את החיים ,נוסעים דרך פתלתלה מבלי
שהם מפחדי מתוצאות הבחירות שהן עושים.

נשים על סף התמוטטות עצבים-אחווה נשית גורפת
מתוך בלוג הקולנוע של אלי מורנו
נשים על סף התמוטטות עצבים ,Mujeres al borde de un ataque de nervios,מסמן את תחילתה של
תקופת הפופולאריות הגורפת של אלמודובר ברחבי אירופה והעולם כולו ,חתירתו והגעתו למעמד של יוצר קאנוני
מוערך בעל סימני אוטר מזהים כחותם הטבוע על יצירתו.

px-Nashim_-_almodovar300אם ל חוק התשוקה החדשני והמסעיר כבר זכו צופי סינמטקים רבים ברחבי
העולם להכיר ולהיחשף ליוצר החדשני ולתמות האנרכיסטיות שסרטיו מייצגים ,אך עדין היה מדובר בקהלי נישה
מצומצמים ,הרי שנשים על סף התמוטטות עצבים ,הצליח להעביר תמות גורפות יותר של אחווה נשית ,שווק
כסרט "נשי" פנה לקהלים רחבים יותר וזכה להצלחה גורפת ברחבי העולם וחרג מתחומם הצר של אוהדיו
המושבעים בלבד .תוך שהוא מביא לידי ביסוס מעמדו של היוצר הפופולארי ,היוצר ,שזהו לו כבר סרטו התשיעי
באורך מלא ,ובספרד כבר צבר פופולאריות והפך לשם דבר קולנועי ,העולם ,כך נדמה היה ,רק מתחיל להיחשף
ליצירתו בצורה משמעותי מסרט זה ואילך.

נשים על סף התמוטטות עצבים מסמל את תחילת תקופת הפופולאריות הבין לאומית הגורפת של הגאון
הקולנועי אך בו בעת הוא מסיים תקופה של יצירה אינטימית משהו ,המכוונת כמעט באורך בלעדי אך ורק לקהל
הספרדי .במקביל הסרט מסמן גם את סיום העבודה המשמעותית של אלמודובר עם המוזה של סרטיו
המוקדמים ,כוכבת הקולנוע הספרדית ,כרמן מאורה ,שהצלחתו והצלחתו היו שזורים ביחד והיא מי שכיכבה
במרבית סרטיו המוקדמים .את הסרט הזה כך הודה ,כתב ו"תפר" למידותיה של מאורה .לאחריו ,במה שיהפוך
למריבה תרבותית מתוקשרת לא יחליפו מילה במשך קרוב לעשרים שנה כמעט עד לשיתוף פעולה מוצלח נוסף
בסרט לחזור ,אך מאורה כבר לא תככב בו בתפקיד ראשי כפי שעשתה בעבר.

נאמנותו של אלמודובר לקבוצת שחקנים קבועה מפורסמת ועשתה לו שם בקרב מעריצי סרטיו ברחבי העולם,
אך אלמודובר כיוצר קולנועי בעל חושים מחודדים יודע ומבין גם את הצורך לרענן את השורות והוא מחליף בכל
כמה שנים את הכוכבות המובילות של סרטיו .את מאורה תחליף ויקטוריה אבריל וזו בשעתה תוחלף על ידי
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פנלופה קורז וססיליה רות .החלפתה של כרמן מאורה בויקטוריה אבריל כמוזה התורנית ,תהווה את הקרקע
למריבה בין השניים.

נשים על סף התמוטטות עצבים הוא מעין סיכום מחצית של התמות הנושאיות והסגנוניות אשר פרסמו את
אלמודובר ויהפכו אותו ואת סרטיו למפורסמים עוד יותר במהלך העשור שיבוא לאחריו .אחווה נשית חסרת
פשרות של גיבורות המובלות על ידי הלב בתוך עולם סגנוני מובהק ,שגברים בו הם תפאורה בלבד,
מפארים את הסרט הזה כמו רבים מסרטיו.

פפה ,גיבורת הסרט(,כרמן מאורה) ,חווה מצב כאוטי של סמי התמוטטות נפשית בעקבות העובדה שהיא ננטשת
על ידי מאהבה הנשוי ,אשר שיקר לה במשך זמן מה על כוונתו לעזוב את רעייתו ולחיות עימה .היא מתכנסת
בדירתה ,חוככת בדעתה האם לסיים את חייה אך לתוכם נכנסים שלל הפרעות הדורשות את תשומת לבה
ומסיטות אותה מרגע המשבר האישי אותו היא חווה.

במיטב המסורת האלמודוברית ,פפה ,כמו כל הגיבורות הנשיות של אלמודובר ,מובלת בהחלטותיה על ידי הלב.
הרגש ,ולא הראציונאל הוא המניע המרכזי שלה .תוך כדי שהיא וחבורת הנשים המתקבצת על גג ביתה ביום
אחד רציף ,חוות משברים דומים .כולם משברים הקשורים לשלטון הלב בהגיון ,ולהחלטות השגויות לכאורה
אותן מוביל הלב את הגיבורות לעשות.

פפה ,נאלצת לתמרן בין רצונה לסיים את חייה לבין טיפול במשברים דחופים המניעים אותה מכוונתה המקורית,
ובכך מגלה תמה נוספת של סרטיו של השנים גיבורות סרטיו :עמידות ,נחישות והאחזות בחיים למרות הקשיים
והאתגרים הסובבים אותן.

כרמן מאורה בשיאה בסרט הזה ,רבים אף מחשיבים אותו כתפקידה הטוב ביותר בתוך מכלול סרטיה ותפקידה
אצל אלמודובר .כשחקנית מיומנת במיוחד ביד של במאי המוביל אותה זה כעשור היא יודעת בדיוק איך להיענות
למורכבות הרגשית שדורשות דמויותיו ומרבית הסצינות בסרט .היא נחושה ,מבולבלת ,נסערת אובדנית ,זועמת
ורושפת קשת שלמה של רגשות אהבה וקנאה ,ובו בעת מנהיגה .במיטב המסורת הנשית האלמודוברית היא
מנווטת את ספינת הרגש של חייה אל חוף מבטחים שגם אם נדמה שהוא מקרי ,הרי שיד הגורל ,הרגש על
עוצמותיו ועל שליטתו בחיי הגיבורות מביאה אותה ואת הסובבות אותה ,אל אותו חוף מבטחים רגשי אוטופי
בסופו של דבר ,כשהן מאושרות ושמחות בחלקן.

המבע הקולנועי העשיר והססגוני של אלמודובר מגיע בסרט זה לידי ביטוי כמעט מקסימאלי .דירת הגג של
פפה ,גיבורת הסרט בנויה לאכלס את הדרמות הרגשיות של הגיבורות בצבעים ובסגנון האלמודוברי היחודי
והמזוהה עימו כל כך :בהקפדה על צבעים ,סימטריה ומיזנסצות עשירות בפרטים רבים המגוננים על גיבוריו
ומספקים להם כר מחייה רגשי יחודי ובלעדי להם ולהם בלבד .גם פסי הקול של שירי הפדאו העממיים
מתחיל לתפוס את מובהקותו הברורה והבולטת בסרטיו :שירי אהבה פשוטים על גורל מר ואכזר הקשור
באהובות נכזבות או גרוע מכך ,בחיים ללא אהבה .נטייתו של אלמודובר לעבר ז'אנר הטלנובלה ,בהן סיפור
העלילה המקרית הוא גיבור משנה בתוך חיי הרגש ,בולטת גם היא בסרט ומביאה את היכולות הסיפורית
של אלמודובר לידי שיכלול מקסימאלי בבניית הסיפור הקולנועי והנרטיב היחודי שלו ושל גיבוריו.

דירת הגג במדריד ,גיבורת סרטים רבים של אלמודובר והמעוז התרבותי בו צמח ,המאוכלסת בחיות רבות היא
מעין תיבת נוח ומיקרוקוסמוס הנועד להצביע אל סערה רגשית שמטרתה לסייע לגיבורות כולן למצוא את המזור
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האחת בשנייה ובעולמן הכאוטי שגם אם הוא אינו ברור לאיש ,עבורן הוא אי קיום מגונן ומוחלט שבתוכו הן יכולות
להמשיך לפעול בדיוק כפי שליבן יחפוץ.

בשנים שתגענה אחרי הסרט הזה יצור אלמודובר כמה מסרטיו החשובים והפופולארים ביותר שבין סרטיו ,אך
התמות של כולן יהיו נטועות במידה רבה ,בסרט זה ויהיו במובנים רבים ,חזרה רפטטיבית עליהן.

הכל אודות אימאAll About My Mother-1999-

הכול אודות אימא-מתוך בלוג הקולנוע של אלי מורנו פורסם בתאריך  30בנובמבר 2011
"אלמודובר הוא הבמאי המועדף עלי מיד אחרי או בסמוך לטים ברטון .אני מעריץ גדול של סרטיו המוקדמים
והמאוחרים ואני מודה שברשותי כמה סרטים שספק גדול אפילו באם הוא מודע לקיומם.
למרות הכל ,זו הביקורות הראשונה שלי על סרט שלו באתר .ככל הנראה הסיבה לכך טמונה בעובדה שאני
מעדיף מאד לכתוב ביקורות על סרט בסמוך לצפייה בו ,ואת כל הסרטים של אלמודובר ראיתי כבר בערך כמה
פעמים .ומזמן.
הנחתי שזה יגיע וזה אכן מגיע -מבצע מצוין לרכישת הכל אודות אימא בדי וי די ,לא הותיר אותי אדיש ועותק
מסרט זה מתנוסס לו כעת בגאון על המדף שלי.
צפייה חוזרת ביצירת המופת הזו ,שמילים רבות כבר נאמרו עליה בפורומים חשובים מן הסתם מן האתר
הספציפי שלי ,מביאה אותי בכל זאת לכתוב עליה כמה מילים.
אני מניח שאם הייתי נדרש לתאר את מכלול יצירתו של הבמאי הספרדי המדהים הזה ,הייתי נאלץ לבחור "בהכל
אודות אימא" ,כסרט השלם ביותר מבין סרטיו עד כה ,וככל הנראה לפי הצלחתו ,גם הקומוניקטיבי ביותר לקהל
רחב.
אלמודובר הוא מעריץ גדול במיוחד של הקולנוע ההוליוודי הקלאסי ,ואת הסרט הזה הקדיש לרומי שניידר
הטראגית ,ג'נה רולינדס ובטי דיוויס .שלוש שחקניות שמקומן בפנתאון הקולנוע הובטח עוד הרבה לפני הופעתו
של אלמודובר בזירה.
זה לא סוד גדול שאלמודובר הוא מעריץ גדול של נשיות ,נשיות כוחנית ,אימהית ,וטרגית ואני מניח שהוא מצא
בשלושתן את היסודות הגדולות של הערצתו הבלתי מעורערת למין הנשי שאותה הוא חולק בעיקר על מסך
הקולנוע לנשים בעוד שבחייו האישים הוא מותיר את ההערצה הזו לגברים בלבד.
זה מוזר לדבר על נטיות מיניות של אמן בביקורת על יצירתו אבל נדמה לי שמכלול האוטר של אלמודובר דורש
זאת.
אם הייתי מתבקש לכתוב מאמר על הדמויות הגבריות בסרטיו של אלמודובר הייתי מתקשה לכתוב מעל לעמוד
שלם של ניתוח דמות ספציפית.
הבוז שלו לכל מה שדמויות גבריות מסמלות בעולמו שלו ,ניכר מכל מכלול יצירתו ו"שנאת הגברים" שלו כפי
שהיא באה לידי ביטוי בסרטיו מביאה את עצמה לשיא מסוים ב"הכל אודות אימא" .מי שראה סרטים קודמים
של אלמודובר יבין בוודאי על מה אני מדבר.
הנשים הן ציר העלילה ,הכוח המניע אותה ,ההיגיון ,הכעס ,הרגש והיכולת להמשיך הלאה .הגברים בסרטים
הם לעולם דמויות פלקטיות ,חלולות ,וחסרות כל עמוד שידרה.
אני לא יודע מאיפה בדיוק אלמודובר מביא את הכעס העצום שלו על המין אותו הוא בוחר לאהוב דווקא בחייו
האישים אבל אין ספק ש"בהכל אודות אימא" הוא מביא את הכעס הזה לרמות שיא חדשות במיוחד .כמעט כל
דמות גברית בסרט היא גבר בדראג.
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הסיפור ,מלודרמטי מתמיד ,אבל זו לא הפתעה אצל אלמודובר שנשען כמעט תמיד על מסורות הטלנובלות
הספרדית המפורסמת .הוא פשוט רותם את הסיפור לכל מה שהוא מבע עלילתי והוויזואליה הססגונית שלו ,זו
שהפכה לסימן ההיכר שלו מגיעה בסרט הזה לידי שלמות בצבעים ובהקפדה הגדולה על פרטים במיזנסצנות
העשירות שלו -אלו הפכו כבר מזמן לסימן ההיכר הבולט שלו.
אוהבי קולנוע אמתיים נהנים במיוחד מהסרט הרפלקסיבי הזה שמשלב את סיפור העלילה בתוך שתיים
מהעלילות הקולנועיות המובהקות ביותר" :חשמלית ושמה תשוקה" ,ו "הכל אודות חווה".
אלמודובר מפגין את שליטתו בשני הסיפורים ואת חיבתו אליהן תוך שהוא נותן מקום של כבוד לאופן שבו מאמצת
אותן התרבות הספרדית הן על ידי הדיבוב והן על ידי ההעמדה הבימתית הפומפוזית של הקטעים שהוא בוחר
להציג מתוך "חשמלית ושמה תשוקה".
מי שעקב אחרי הקריירה הקולנועית שלו ,יודע שאלמודובר עובד כמעט תמיד עם אותם שחקנים ונדיר שהוא
מחליף את הלהקה הקבועה שלו ,הוא נוהג להחליף את הכוכבות הראשיות בסרטיו מעת לעת.
בעבר עבד עם כרמן מאורה [נשים נשים] אחריה עבר עם ויקטוריה אבריל [קשור אותי אהוב אותי] וכעת הוא
עובד עם מאריסה פארדס[-סוד הפרח שלי ,עקבים גבוהים] אותה הוא מקיף בלהקת שחקנים שלא נראתה אצלו
קודם לכן.
"הכל אודות אימא" הוא סרט ססגוני ,מרהיב ומרגש בעיקר ההגשה שלו .מי שמכיר את אלמודובר מתרגש מאד
מהשיא אליו מגיע הבמאי האדיר הזה .מי שלא פשוט נהנה מהמלודרמה הסוחפת והמסוגננת.
אני מניח שזהו כוחו של קולנוע טוב במיוחד .שהוא יודע לשדר מסר מתוחכם ופופוליסטי באותה העת .ובכך
מגיע לקהל נרחב כמה שיותר תוך שהוא מבטיח לעצמו כניסה אל תחומי כל מה שמכונה שנים אחר כך
קלאסיקה.
מרהיב".

קשור אותי אהוב אותי!Átame-1990-
על קשור אותי אהוב אותי מתוך בלוג הקולנוע של אלי מורנו
"רצוי לבחון את "קשור אותי אהוב אותי" בקונטקסט מכלול האוטר הקולנועי של היוצר החשוב הזה ,ולעמוד על
העובדה כי הסרט הזה שייך באופן ודאי לרגע שבו עמד אלמודובר שניה לפני הכניסה שלו לפנתאון המכובדות
הקולנועי ,בתפקיד הילד השובב.

אוהבי אלמודובר רואים בו את אחד הסרטים החצופים והטובים ביותר שלו .ואין ספק כי באותה תקופה שקדמה
לפריצה הבין לאומית הגדולה של היוצר החשוב הזה ,לסרט הזה מקום של כבוד אמתי כסרט שסייע ליצירת
החותמת האלמדוברית המוכרת כל כך.

צעיר פסיכופט[אנתוניו בנדרס] ,משתחרר ממוסד לחולי נפש שאר בו פיתח את האובססיה שלו לגבי כוכבת
פורנו[ויקטוריה אבריל] ,אתה בילה לילה אחד זמן קצר לפני אשפוזו במוסד.
הצעיר יוצא עם תחושת שליחות להוציא את כוכבת הפורנו מעולם הסמים ולגאול אותה ולהפוך אותה לאהובתו.
הבעיה היחידה היא שכוכבת הפורנו כבר התקדמה להפקת סרטים אמתיים יותר והבחור הזה ורצונותיו זרים
לה לחלוטין.
הצעיר אינו נכנע ,ויוצא למסע צלב בלתי הגיוני בעליל על מנת להוכיח לשחקנית כי הוא אכן הפתרון הנכון לחייה
והוא פועל מתוך שכנוע ואמונה גדולה בכוח המרפא של אהבתו כלפיה.
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יש במעשייה שובת הלב הזו את כל הטירוף והיופי שבעולם הקולנועי של אלמודובר .מעבר לסיפור המלודרמטי
המבריק ,התחושה שעולמן הפנימי של דמויותיו ,רגשותיהן ,מצוקותיהן ,חלומותיהן וכל פנטזיה אחרת שלהן
משתלטת על היום יום של כל אחת ואחת מאיתן ומכל הכאוס הזה נוצר בסופו של דבר מבנה רגשי הגיוני
לחלוטין.

אלמודובר הוא אחד מבימאי השחקנים הגדולים שידע הקולנוע והיכולות שלו לספר סיפורים מופרכים ולהפוך
אותם לסוג של מציאות ריאלית לחלוטין היא יחידה במינה.

"קשור אותי אהוב אותי" ,הוא סרט המלא בתשוקה גדולה לחיים .דמויותיו השבויות בתוך רצון עז לאהוב מוכנות
להוביל את חייהן עד לקצה השפיות ולחזור חזרה מנצחים.

כל היופי והנועזות אשר בקולנוע האירופאי נגלים בסרט הזה ,החל בסצנות עירום נועזות ,אסתטיות הפקתית
יוצאת דופן גם בתקציבים נמוכים ומעל לכל דיאלוגים שנונים על גבול המבריק ודמויות שובות לב המכילות בתוכן
כל פגם אפשרי.

זה היה הסרט הראשון בו החליף אלמודובר את כרמן מאורה ,השחקנית הראשית הקבועה שלו עד להפקת
הסרט הזה בוויקטוריה אבריל שירשה את המקום בהצלחה גדולה מעל למצופה והפכה לכוכבת המרכזית של
סרטיו הבאים.
אנטוניו בנדרס ,שהפך לכוכב באמצעות הופעותיו בסרטי אלמודובר הקודמים ניצל את הפופולאריות הגואה שלו
ונטש את אלמודובר להוליווד מיד לאחר הסרט הזה לטובת קריירה משמימה במיוחד בתפקידים לטינים
סטריאוטיפים.

"קשור אותי אהוב אותי" ,עוסק בניסיון להבין את הצורך האנושי מכולם והעצוב אולי ביותר ,הרצון שלנו לאהוב
את אלו שמתקשים לאהוב אותנו בחזרה .ככזה ,הוא אחד הפתרונות היפים והמשעשעים ביותר שתוכלו למצוא
לסיפוקו של הצורך הזה.

הסרט זכה להצלחה גדולה גם מעבר לספרד ואף בארץ הוקרן בהצלחה רבה והפך קרש קפיצה מרכזי לקריירה
הבינלאומית של אלמודובר".

קיקה -kika-1993-על חיוניות נשית ואופטימיות אין סופית
מתוך בלוג הקולנוע של אלי מורנו
דקה ורבע בדיוק לפני הכל אודות אימא המכובד שזכה לשבחים מקיר אל קיר ,קיקה נחשב על ידי רבים כסרטו
האחרון של פדרו אלמודובר החותם את התקופה הפרועה והאוונגרדית שלו .לאחריו ,ובעיקר לאחר הצלחתו
האדירה של "הכול אודות אימא" שיהפוך את הצפייה בסרטים של אלמודובר למעיין חובה אומנותית בקרב
אוהבי קולנוע ,ייצר אלמודובר שורה של סרטים שגם אם תהיה בהם מידה רבה של אקסצנטריות המזוהה עמו
תמיד ,במקביל תשרה עליהם אווירה של ניסיון להיתפס כרציני.

עם השנים ,התבגרותו של אלמודובר תהפוך לנוכחת בסרטיו כמו גם במסריו .ולמעט "הנוסעים המאוהבים"
שיגיע כעשרים שנה לאחר מכן לא יזכו הצופים לעוד קומדיה פרועה לחלוטין מהזן המאפיין את סרטיו המוקדמים
של אלמודובר.
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לאלמודובר יש הרגל שהפך אותו ואת שחקניו למפורסמים מאד .הוא נוטה לעבוד שוב ושוב עם אותם השחקנים,
מזיז ומשנע אותם מסרט לסרט ,מתפקיד לתפקיד והם בתמורה מחזירים לו נאמנות אדירה ומתייצבים לכל
קריאה מחודשת שלו.
כוכבת הסרט הזה ,היא ורוניקה פורקה ,שחקנית קבועה של אלמודובר שזהו לה התפקיד הראשי היחיד בסרטיו
והיא עושה אותו תוך כדי שהיא מגישה איכויות משחק נדירות ומייצגת נאמנה את אופייה המבולבל ותאב החיים
של קיקה ,גיבורת הסרט.
קיקה נשואה לגבר אימפוטנט המתקשה לקיים עמה יחסי מין ,מאוהבת באביו ,וככלל מגלה נאמנות רבה לכל
דמות בחייה ,החל מעוזרת הבית שלה או סתם אדם שהיא פוגשת במעלית .אלמודובר רוקח טלנובלה עסיסית
במיוחד הנשענת על ז'אנר הטלנובלות הספרדי והארגנטינאי אך זה משמש כקרקע יצירתית בלבד לרצונו למפות
את העולם בו קיקה מתקיימת לטובים ,טובים יותר ,רעים מאד ואלו שרעים מתוך הכרח.
כל שקיקה מחפשת היא אהבה ,והיא מוכנה לנוע במסע אין סופי של תמימות על מנת למצוא אותה ועל אף
שליבה נשבר שוב ושוב ,היא שומרת על פוזיטיביות ורעננות רגשית של אדם חיובי ,שהיכולות שלו לשרוד את
החיים תלויים באמונתו הנאיבית כי העולם סביבו הוא טוב במהותו.
הסרט מתאפיין בצבעוניות המפורסמת המאפיינת את סרטיו של אלמודובר והפכה לסימן היכר של המבע
הקולנועי שלו :את בגדיה של קיקה ,הדמות החיובית של הסרט עיצב מעצב האופנה המנוח ג'יאני וורסצ'ה ואילו
את בגדיה של הדמות השלישית בסרט ,בגילומה של ויקטוריה אבריל ,כתבת טלוויזיה חסרת רחמים ,המבשרת
את בוא עידן טלוויזיית הראליטי עיצב ז'אן פול גוטייה בסגנון מודרני עתידני שבא להעיד על ניכור.
סיפורה של קיקה שכל שהיא מחפשת זו משענת אמתית בחיים של אהבה .אהבה ,שאינה תלויה בדבר הופך
בידיו של אלמודובר למלודרמה פרועה במיוחד .יש בסרט הזה את כל הסממנים האקסצנטריים של יצירתו של
אלמודובר .כוכ ב פורנו הבורח מכלאו ויש לו צורך בלתי נלאה לשגל כל דבר שהוא רואה ,כתבת טלוויזיה רעה
חורשת מזימות שנפשה פצועה והיא פוצעת לפיכך אחרים ,ומשרתת אחת מופרעת למדי המאפשר לאחיה כוכב
הפורנו לאנוס את מעסיקתה ללא הפרעה.

כל הדמויות מקבלות באהבה גדולה את גורלן והייחוד של הסרט הזה טמון אולי במסר ,שדבר בחיים אינו באמת
מוזר כל עוד מנסים לאמץ זווית מבט סובלניות יותר אל החיים עצמם .נדמה שחוסר היגיון וכאוס הוא המקום
היחיד בו דמויותיו של אלמודובר מצליחות לפעול או להתקיים .הזירה הרגשית העלילתית המובילה את הסרט
היא רגש ורגש בלבד .להגיון ,למעשיות ,לחשיבה פרקטית "הגיונית" לכאורה ,אין שום קיום בסרטיו של
אלמודובר ,וקיקה הוא דוגמא מוקצנת לכך .גיבוריו של אלמודובר ,ובעיקר הנשים של אלמודובר חיות את חייהן
לפי צו הרגש והרגש בלבד.

קיקה של אלמודובר איננה בהכרח יצירה קלה לעיכול .עבור חלק מן הצופים מדובר בטלטלה של ממש מכיוון
שנדמה כי הדמויות המאכלסות את עולמן של אלמודובר אינן ערכיות ,אבל אלמודובר בז למה שנהוג לכנות
"ערכים" ,שכן הוא חושף את צביעותם של אלו שערכים מנחים אותם לכאורה ,אבל פיהם וליבם אינם בהכרח
שווים.
גם כאן אלמודובר אינו חוסך את שבטו בביקורת על העולם הגברי המאכלס את דמויות הנשים בשקרים ,הטעיה,
חוסר אמת וכנות .דמותו של הסופר ,הבעל והאח כוכב הפורנו הן כולן דמויות מוגזמות של קריקטורות גבריות
חסרות עמוד שדרה ,והביקורת עליהם מוגשת במיטב הסגנון אלמודובר ההופך אותם לנלעגים באופן שהם
מתקשים לזכות באמפתיה ממשיך של הצופה.
אלמודובר נהנה לזעזע את קהלו ,להשתלח בממסדים ,ולייצר מצג שווא של עולם כאוטי לכאורה ,אך בסופו של
היום ,גיבוריו של אלמודובר פועלים בתוך זירה רגשית הרבה יותר ברורה לעיין ממה שניתן לחשוב או להניח.

קל לחיות בעיניים עצומות Vivir es fácil con los ojos cerrados-2013-דיויד טרואבה,
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על קל לחיות בעיניים עצומות מתוך בלוג הקולנוע של אלי מורנו
"סיפורו של מורה לאנגלית הנוסע לפגוש בשלהי משטרו הדיקטטורי של גנרליסימו פרנקו את מושא הערצתו ג'ון
לנון הוא סיפורו של עם שלם בדרכו אל החופש.

סרטו העדין והרגיש של דיויד טרואבה הוא ייחודי לא רק במבע הרגש שלו אלא בעיקר בשלווה הקולנועית
האופפת את אמצעי המבע הקולנועיים בהם הוא עושה שימוש .אם הקולנוע הספרדי "נולד" לדעת רבים רק
לאחר מותו של הדיקטטור פרנקו בשנת  1975הרי שטראומת החיים תחת השלטון הדיקטטורי הייתה נושא
שהעסיק בימאים ספרדיים רבים שצמחו תחת שלהי שלטונו .הבולטים שבהם הינם קרלוס סאורה ופדרו
אלמודובר .שניהם חיו תחת שלטונו של פרנקו והפכו ליוצרים פעילים ,כמו אמנים ספרדים רבים ,רק לאחר מותו
של הגנרל והמגבלות הקשות של הצנזורה הספרדית שהייתה שלוחת שלטונו באומנות.

יש עניין למבטו הייחודי של טרואבה על החיים תחת שלטונו של פרנקו והביקורת שהוא מביא בעיקר מכיוון
שהוא שייך לבני הדור השני של יוצרים אלו ,קרי יוצרים שבגרו תחת שלטון הדמוקרטיה הספרדית הצעירה ,וחיי
הדיקטטורה הספרדית הם מבחינתם זיכרון המסופר להם על ידי הוריהם ולא משהו אותו חוו בעצמם.

במרכז הסרט הזה עומד לפיכך המבט המשוחרר והאחרות של אותו מבט אותה מציג טרואבה .בתוך עולם
הממוקם בשלהי שלטונו של פרנקו בורא טרואבה את גיבוריו :מורה לאנגלית המלמד במנזר שמרני שעם אופי
החינוך בו אינו מסכים ,נער צעיר המעריץ את הביטלס ונערה צעירה במצוקה ,כל אלו הופכים לשותפיו למסע
לפגוש את ג'ון לנון.

טרואבה נפרד מספרד של שלהי שלטון פרנקו בדרך מחוכמת .החופש הוא במבעם של האנשים הצעירים,
המשכילים ,אלו שרוצים לקבוע את גורלם שלהם במו ידיהם ושמדריד תהפוך בשנים שיגיעו לזירת החופש
התרבותי והאינטלקטואלי שלהם.

תחת מסווה של טיול שמשי בוער אותו החופש שהם מבקשים לברוא לעצמם בחייהם העתידים ובמחשבתם.
העולם ,כמו הגעתו של ג'ון לנון לצלם סרט באלמריה שבספרד ,השתנה .וטרואבה משתמש בחלחול האיטי של
דמויות ורעיונות אל ספרד של שלהי שלטון פרנקו על מנת להציג את דעיכתה השקטה של הדיקטטורה הצבאית
שתוחלף בדמוקרטיה צעירה ורעננה שכוחות תרבותיים רבים ויצריים ישלטו בה ויציגו את מאווייהם של האנשים
שיוכלו לבוא לידי ביטוי.

טרואבה בוחר בז'אנר סרט המסע ,שחוקיו ידועים ,כל גיבוריו ,לא ישובו להיות האנשים שהיו בסופו של המסע
כפי שהיו בתחילתו .עולמם וחירותם תברא לאורכו של מסעם .דרך שלוש הדמויות הללו ,טרואבה מציג את
הרוח החופשית של ספרד ,זו שהמתינה כל אותם השנים לפרוץ את דרכה אל מעל לפני השטח בעדינות
ובנחישות זהים .מורכבות חייהם של גיבורי "קל לחיות בעיניים עצומות" ,החוקים הנוקשים תחתם הם חיים אל
מול שמחת החיים המאפיינת את העם הספרדי ונחישותו לחיות את חייו ,יהפכו להיות חלק מן המרכיבים של
הדמוקרטיה העתידית וקולות התרבות החדשניים שהיא תביא עמה לחיי העם הספרדי .הביקורת הסמויה של
טרואבה היא בעיקר על הזמן הרב שלקחת לשמחת החיים הזו לפרוץ ועל האדישות הפוליטית המפורסמת של
העם הספרדי שאפשרה את שלטונו הארוך מדי של פרנקו בליבה של אירופה החופשית והמערבית.
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הכוכבות בקולנוע /מאת אלי מורנו
כיצד נולדו הכוכבים?
שלוש התפתחויות קולנועיות אפשרו את תופעת הכוכבות :האחת היא התפתחות (הנארטיב) העלילה,
השנייה טמונה בשכלול של אמצעי המבע הקולנועיים :התפתחות העריכה ,צילום הקלוז אפ שהצליח להביא לידי
קרבה ויזואלית את פניו של הכוכב/ת ואילו השלישית היא התפתחות הסאונד אפשר אפשר לקהל לשמוע את
הקול של הדמויות בסרטים ולשייך גם לו תכונות אופי כפי שעשה אל מול תצלומי השחקנים על המסך.
צילום הקלוז אפ היה חיוני להתפתחות תופעת הכוכבות :הוא סייע לא רק לייצר דימוי מוכר של פנים ,אלא גם
להביא לידי קרבה בין הצופה לבין הדמויות שעל המסך .אם בראשית הקולנוע לא היו צילומים כאלו ,בסרטים
כגון הסרטים של מלייס ולומייר ,הרי שעם ההתפתחות של אמצעי המבע ,צילום הקלוז אפ הפך לצילום מוביל
ולבחירה של בימאים ויוצרי סרטים רבים על מנת להביע רגש .צילום פניו של שחקן ,והקרנתם כמובן מעל מסך
ענקי לצופים סייעו ליצירת זהות ויחסי קרבה עם הדמות המצולמת ועם רגשותיה :הצופה יכול היה להזדהות עם
המאבקים ,האתגרים ,הכאבים והרגשות של הדמות הסרט והדרך לכך הייתה פשוט להביט בפניו של הכוכב.
הקלוז אפ יצר תחושה של הכרות אינטימית עם דמות הכוכב המופיע על המסך שכן הצופה יכול היה לראות את
הפרטים האישיים ביותר בפניו של האדם ולהביט אל תוך עיניהם של הגיבורים מה שסייע לייצר תחושה של
חיבור ולעיתים אף אמפטיה או כעס לדמות על המסך הגדול.
המצאת הסאונד בשנת  1927הביאה לידי ביטוי את היכולת לשמוע לא רק מוסיקה בסרטים אלא באספקט של
תופעת הכוכבות הייתה זו הפעם הראשונה שהצופים יכלול לשמוע את קולו של הכוכב ,שהגיע ביחד עם הדימוי
הוויזואלי היה חשוב מאד גם כן לצורך טיפוח דימוי הכוכבות :כוכבים גבריים נדרשו פעמים רבות לקול עבה,
הנחשב ל"גברי" ואילו נשים נדרשו לקולות" ,עדינים" יותר אשר נחשבו לנשיים .הצופה קיבל באמצעות פס הקול
אפיון של רובד נוסף של "אופיו" של הכוכב .דרך תכונות שיחס לא רק למראה החיצוני שלו אלא גם לקולו .רבים
מן הכוכ בים של הסרט האילם שקולם נחשב צפצפני או חורק מדי ,לא הצליחו לעבור בהצלחה את המעבר
לסרטים מדברים מכיוון שלא הייתה תאימות לכאורה בין קולם לבין המראה החיצוני שלהם ,כוכבים גברים עם
קול גבוה מדי ,לא נחשבו יותר כ"גבריים" ואילו נשים בעלות קול גבוה במיוחד ,נחשבו פחות מיניות או מפתות
על פי הסטנדרטים המקובלים באותה התקופה.
התפתחות (הנארטיב) העלילה והמעבר של הקולנוע מסרטונים קצרים לסרטים באורך ממוצע של שעה וחצי
יצרו זמן מסך ממושך שבו יכול היה הצופה להזדהות לא רק עם מרכיבי הסיפור אלא גם עם הדמויות המובילות
אותו .השחקנים שקיבלו את התפקידים הראשיים ,הפכו לגיבורים ,רעים או טובים ולדמויות שהקהל הצליח
בזכות העלילה הממושכת והסיפור האנושי שהוצג על המסך למצוא נקודות התייחסות ולהזדהות עם השחקנים
שעל המסך .לעיתים היה זה גיבור מערבון לוחם צדק ,פושע שודד או נוכל המביס את המערכת או אפילו האדם
הפשוט שמנצח את העוולות של מערכת גדולה וחסרת צדק -התפתחות העלילה סיפקה את הקרקע להולדה
של דמויות שהפכו במהרה לדמויות "גדולות מן החיים" עבור צופים רבים.
האנשים הצופים בקולנוע מצאו בכוכבים תכונות שעמן הזדהו .הם העריצו את דמויות הגיבורים ,רצו להיות
כמותם ,לחיות כמותם ,הושפעו מן התעוזה שלהם ומן הבחירות שהם עשו ורצו פעמים רבות להיראות כמוהם.
הכוכבים אחראים לאורך השנים להשפעה על תרבות הפופ והאופנה בכך שאנשים רוצים לאמץ לעצמם מרכיבים
ויזואליים מתוך הופעתו החיצונית של הכוכב.
כוכבים רבים לא צלחו את המעבר לסאונד והקריירה שלהם הסתיימה בשל כך ואילו במקביל לכך המצאת
הסאונד הצליחה לסייע לדור חדש של כוכבים לפרוץ לתודעה בשל קול מובחן .צ'ארלי צ'פלין למשל בחר שלא
להתמודד עם ההמצאה עד לרגע מאוחר יחסית .לתפיסתו דמות "הנווד" אותה פיתח בסרטיו לא הייתה דמות
שהייתה בנויה לדבר והוא בחר שלא לתת לה קול של ממש .צ'פלין משתמש בסאונד רק בשנת  1941בסרט
"הדיקטטור הגדול" וגם אז דמותו של הנווד בוחרת לדבר באופן לא ברור .כוכבים רבים אחרים מצליחים לעשות
מעבר מוצלח דווקא בשל קול מרתק :גרטה גרבו שהייתה כוכבת של הסרטים האילמים התגלתה כבעלת קול
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עבה ועמוק" :גרבו מדברת" ,הייתה סיסמא מסע הפרסום לסרטה המדבר הראשון ,ואילו כוכבות כג'ודי גארלנד
בנו קריירה ארוכת שנים עקב יכולות שירה מעולות שהפכו למנוע המרכזי של תקופת הכוכבות שלה.

רגע "הכניסה"( )ENTRANCEו"היציאה"( )EXITשל הכוכב.
רגע הכניסה של הכוכב מגלם בתוכו לא רק את מעמדו של הכוכב ,אלא בעיקר את חשיבותו לעלילה הדרמטית
של הסרט .מן הבחינה הקולנועית מדובר ברגע שמושקעות בו חשיבה יצירתית רבה ,ושום דבר בו אינו נעשה
באופן מקרי או כדרך אגב.
בעבור בימאי הסרט וגם בעבור הצופים מדובר ברגע מכונן של ממש .עבור מרבית הצופים באולם הקולנוע שמו
של הכוכב/ת הוא אחת מן הסיבות שרכשו את כרטיס הכניסה לסרט ולפיכך מדובר ברגע של מפגש עם דמות
אהובה ומוכרות שהחיצוניות שלה מוכרת להם ,אהודה עליהם והם חשים קשת של רגשות שלמה כלפיה .הרגע
בו כוכב הסרט מופיע ,הוא רגע של איחוד רגשי ופסיכולוגי עם הצופים המחכים לבואו .הם סקרנים לראות כיצד
הוא נראה ,מה השתנה בהופעתו החיצונית ומה תהיה החיצוניות של הדמות אותה ילבש הכוכב הפעם הן
מבחינת האפיון החיצוני והן מבחינת אמצעי המבע הרגשיים של הדמות אותה הוא לובש בסרט .האם מדובר
יהיה בדמות שהיא מוכרת עבורם? האם מדובר בדמות חדשה?
גם מן הבחינה העלילתית נשען לא מעט על רגע הכניסה של הכוכב לסרט .זהו רגע שמושקעים בו לרוב משאבים
תסריטאים רבים ,הוא כתוב בצורה מוקפדת מאד ומכיוון שהוא מחושב מן הבחינה הקולנועית הוא נועד להשיג
אפקט ברור וחד אותו מבקש בימאי הסרט ויוצריו להעביר לצופה .זה יכול להיות רגע המתמקד בהופעה חיצונית
מפתה (ברברה סטנוויק בשיפוי כפול ,ניקול קידמן במולאן רוז' ,מרלין מונרו בחמים וטעים) או רגע שיבשר על
דרמה קרובה הגלומה והעתידה להתרחש בשל כניסתו של הכוכב לעלילה :טיפי הדרן בסרט "הציפורים" של
היצ'קוק .בימאי הסרט רותם לרוב את כל יכולתו על מנת למקסם את האלמנט הדרמטי השמור לכניסתו של
הכוכב לצורך קידום העלילה ולבצע הצהרה הקשורה לנרטיב הכוכבות :הצלה ,תחילתה של תעלומה ,שחיתות,
מוסריות או כל פאן אנושי אחר נרתמים לרוב לרגע הכניסה של הכוכב והם אמורים להיחרט בזיכרונו של הצופה.
לצורך כך מגויסים אמצעי מבע נוספים כגון תאורה ,פס קול דרמטי ,או עריכה -כולם בשירות רגע הכניסה של
הכוכב ,ואילו רגע הכניסה של הכוכב/ת יהיו לעולם רגע מכונן בעולם האינטימי המתקיים בין הכוכב לצופה בתוך
המיקרוקוסמוס של עלילת הסרט ואולם בית הקולנוע או הסלון הביתי ,בו הוא מוקרן.
אותם הדברים נכונים גם לגבי רגע העזיבה של הכוכב את המסך ,או רגע "היציאה"( .)EXITהמקרים בהם
כוכב/ת הסרט מוצאים מן העלילה במהירות נדירים למדי(פסיכו -ג'נט לי) .רגע העזיבה של הכוכב את הסרט,
מגיע ברוב המקרים לקראת סופה של העלילה וסופו הפיזי של הסרט .גם הסוף ,כמו ההתחלה ,כתוב באופן
שממקסם את רגע העזיבה ,כמו את רגע הכניסה .הכוכב ממשיך בדרכו לאחר שהעולם העלילתי של הסרט
אותו ביקש "לתקן" בהופעתו ,אכן תוקן .דרמה הותרה ,עלילת מתח בלשית נפתרה או לחלופין סוף דרמטי שונה
עקב מאבקו של הכוכב בתופעת טבע המאיימת להשמיד את האנושות(.גו'ן קוזאק " ,"2012טום קרוז בסרטי
משימה בלתי אפשרית ,ברוס וויליס"-ארמגדון").
מותו לכאורה של כוכב הסרט לקראת סיומו או ממש בסצנה האחרונה גם הוא נועד להגביר את האפקט הדרמטי
של העלילה ו או מסר שהסרט מבקש להעביר לצופים .הכוכב מקריב את חייו שלו ,אל מנת להציל אחרים הוא
סוג של סיום אופייני מאד לסרטי מתח או אסונות.

"הרגע המכונן" במחזור החיים של תחילת תהליך הכוכבות
בקריירה של כל כוכב/ת מתקיים "רגע מכונן" בו מתחיל תהליך הכוכבות .המשמעות היא נקודה ספציפית במהלך
הקריירה של השחקן ,בו הוא הופך משחקן רגיל לכוכב .על מנת שהתהליך המכונן יתרחש ,צריכים להתרחש
במקביל או בנפרד אחד מחמשת האלמנטים הבאים:
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 .1הופעה של השחקן/נית בסרט פורץ דרך הן מן הבחינה האומנותית לזמן עשייתו.
 .2הצלחה כלכלית /מסחרית של הסרט המדובר ולרוב גם הערכה אומנותית וביקורתית לתפקידו של
השחקן בסרט.
 .3תפקיד ראשי וזמן מסך רב :תפקיד המובדל משאר השחקנים הסרט הן מבחינת אופי התפקיד והן
מבחינת זמן המסך הרב שהשחקן מקבל.
 .4תחילת היצירה של נארטיב הכוכבות -יצירת הזהות הראשונית בין השחקן לבין תפקידים דומי אשר
יאפיינו את הקריירה שלו בעתיד.
 X .5פקטור -אלמנט פסיכולוגי המתרחש בעת הופעתו של הכוכב ,שגם אם אין לו הסבר לכאורה מייצר
את הקשר בין הכוכב לבין הצופים באופן שהם משליכים את תכונת הכוכבות ומשייכים אותה להופעתו
בסרט.
כאשר מתקיימות כל ההתניות הללו ,או חלקן ,מעמדו של השחקן משתנה והוא משלים את תהליך
הטרנספורמציה שלו משחקן רגיל לכוכב .השינוי מתבטא הן בחשיפה התקשורתית הרבה שהשחקן מתחיל
לקבל ,הן במגוון הרחב של התפקידים והצעות העבודה שהוא מקבל מתעשיית הסרטים והן בסמלי הסטטוס
שמתחילים להופיע סביב הופעתו ,הדיווחים עליו ושכרו שמזנק באופן דרמטי בהשוואה למשכורתו בסרטים
קודמים(למעט בתור הזהב של הוליווד בה התקיימה מערכת כוכבות שונה כמפורט כאן).
להלן כמה דוגמאות לרגע מכונן מסוג זה :ג'וליה רוברטס בסרט "אישה יפה" ,ניקול קידמן בסרט" :סיכון רטוב"
ובסרט "מולאן רוז'" .טום קרוז ב "עסקים מסוכנים" סילבסטר סטאלון בסרט "רוקי".

ההופעה החיצונית של הכוכב כחלק מנרטיב הכוכבות
רבים מן הכוכבים הגדולים של תחילת עידן הכוכבות היו דמויות בעלות חיצוניות מוקפדת ואסתטית במיוחד.
התקיימה מערכת יחסים שלמה בין הכוכבים לבין התאמתם לאידאל היופי של אותה התקופה ,במקרים רבים,
הופעתו של כוכב חדש הכתיבה גם עידן חדש של חיצוניות ,אופנה ,תסרוקות ולבוש לאותה התקופה.
חלק מן הכוכבים נבחרו על פי אידאל יופי מוקפד או פוטנציאל שהיה טמון בהם להתאים לאידאל היופי הרווח
באותה התקופה :ריטה היווארת ,ג'ואן קרופורד ,ורוניקה לייק ,גרטה גרבו ,אליזבת טיילור וברברה סטנוויק הן
רק חלק מן הכוכבות של תור הזהב של הוליווד שהחיצוניות שלהן התאימה לאידאל היופי של התקופה בה כוכבן
דרך ובו בעת היו גם כוכבים שהופעתם סימנה שינוי באידאל של חיצוניות שהיה מקובל :ג'ימס דין ,מרלון ברנדו,
בטי דיוויס ואחרים היו כוכבים שלא התאימו לסטנדרט של יופי או חיצוניות מקובל ,אבל הופעתם הכתיבה שינוי
בתפיסת אותו האידאל באופן שהצופים תפסו את "האחרות" ואת השוני בהופעתם שהביאו אל המסך בצורה
שהפכה אותו ליפה ולנערץ דווקא בשל חוסר השגרתיות שלו.
כוכבים מגיעים לשיאם בתקופה מסוימת מתוך צירוף של בחירות קריירה מוצלחות שהם עושים ומתוך מקסום
של ההופעה החיצונית שלהם .הגם שהם יכולים להיות מוכרים לאורך כל חייהם ,הרי שרגע השיא של הקריירה
שלהם נשען פעמים רבות גם על רגע השיא של הופעתם החיצונית ושל ההפנמה של הדימוי שלו בקרב הצופים.
בין אם מדובר בכוכב המתמחה בסרטי פעולה או כוכבת המתמחה בתפקיד פאם פאטל ,יש לתופעת הכוכבות
מעין "תאריך תפוגה" פנימי המתקיים מתחת לפני השטח.
נרצה או לא ,להופעתו החיצונית של הכוכב משקל אדיר בכוח הכוכבות שלו ,לטוב או לרע .ותהליך ההתבגרות
של כוכב ,לעיתים מבשר על סיום כוכבתו ,אך לא בהכרח .בהקשר הזה חשוב לציין כי אם חלק הארי של הכוכבות
התבסס על הפיכות של הכוכב לאובייקט מיני עבור הצופים ,הרי שתהליך הדעיכה ברור ומובחן יותר מאשר
כוכבים אשר ביססו את הופעתם על איכויות המשחק שלהם ,על אף שגם אלו וגם אלו יכולים בנקודת זמן
מסוימת להיות כוכבים בעוצמה שווה.
אחד מן המאפיינים הבולטים של תופעות הכוכבות היא העובדה שאין הסבר ברור או "מדעי" לגבי מה הופך
אדם משחקן רגיל לכוכב .זוהי תופעה ששורשיה נעוצים יותר בהסברים פסיכולוגים ופחות בהסברים קונקרטיים
מוחשיים .על אף שהאולפנים השקיעו מאמצים גדולים בבנייה של כוכבים ,לא תמיד המאמצים הללו נשאו פרי,
וכוכבים רבים היו בעצם הרבה פחות פופולאריים בציבור ממה שהאולפנים העדיפו לחשוב ,אך תוצאות מאכזבות
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של סרטיהם העידו לא רק על חוסר הצלחה של מי שלא באמת הגיעו לסטטוס הכוכבות מתוך בנייה אינרטית
פנימית של אהדת הקהל ורק הוכרזו על ידי מערכת האולפנים ככוכבים.
דעיכה במעמדו של כוכב קיים ,מתחילה לרוב בשורה של כישלונות כלכליים הקשורים לחוסר יכולתו "להוביל"
סרטים בתפקידים ראשיים או "למשוך" קהלים אל קופות בתי הקולנוע והאקרנים.

נרטיב הכוכבות
"אשתקד זכה השחקן הבריטי אדי רדמיין באוסקר על גילומו את המדען סטיבן הוקינס בסרט "התיאוריה של
הכל" שביים ג'יימס מארש .השנה רדמיין מועמד לאוסקר על גילומו בסרט "הנערה הדנית" ,שביים טום הופר,
את דמות הצייר הדני איינאר וגנר שהיה אחד הראשונים בעולם שעבר ניתוח לשינוי מין .האם זה סוג
התפקידים שרדמיין מייעד לעצמו? תפקידים שמחייבים התחזות ומעידים על יכולת טכנית משוכללת? נכון
שהם מקנים לשחקנים שמגלמים אותם הערכה מיידית שמתורגמת לפרסים ולמועמדויות להם ,במיוחד אם
הדמויות מבוססות על סיפור אמיתי .אך הבחירה בהם בעקביות רבה מדי עלולה לשמש לרדמיין כמגבלה,
שקשה יהיה להיחלץ ממנה.
ייתכן שבחירה זו של רדמיין נובעת ממראהו הנאה־חריג ונוכחותו היציבה־שברירית ,שמידה של אמביוולנטיות
טבועה בהם .הרכיב הבולט ביותר של חזותו הוא עיניו ,שמבטן חודר ,אך גם מידה של שעשוע ניבט מהן ,ומבטו
של שחקן ,שגורם לצופים לרצות להביט בהן בחזרה ,הוא הכרח להפיכתו של שחקן לכוכב .רדמיין אולי עדיין
אינו כוכב ,למרות האוסקר ,אך יש לו האפשרות להיהפך לכזה אם הוא ירחיב את טווח הופעותיו .עם זאת ,הוא
עושה את מה שהוא עושה היטב .הופעתו כאיינאר וגנר שנהפך ללילי אלבה היא מפגן של משחק במינון הנכון".
(אורי קליין" ,הנערה הדנית" :קשה להסיר ממנה את המבט ,הארץ.)19/1/2016 ,
קשה לענות מה הופך שחקן או שחקנית" ,רגילים" לכוכבים .מדובר במכלול של גורמים חמקמקים וקשים
מאד למיפוי ,הדרך לכוכבות אינה אחידה ,היא יכולה להיות מפותלת מאד ,לעיתים בלתי אפשרית כמעט ,ובעיקר
קשה להסבר ,אך קיימת ודאות לגבי מעמדו של כוכב :היא תלוית סטטוס בעיקר ונשענת על יכולתו של כוכב
למשוך צופים לאקרנים על מנת לצפות ביצירות שהוא "מככב" בהן ,מגוון התפקידים המוצע לו ופעמים רבות גם
השכר האסטרונומי שהוא מקבל ביחס לעמיתיו השחקנים הרגילים .בעוד שחקן או שחקנים שאינם כוכבים
צריכים פעמים רבות להתאים את הופעתם בסרט כחלק מצוות ,הרי שכוכבות מעמידה את השחקן/כוכב במרכז
ההפקה ,המימון התסריט ואף בחירת העמיתים להפקה נעשים פעמים רבות על דעתו ועל סמך שיקולי הפקה
שנועדו לרצות את הכוכב המופיע בסרט .לכוכבים רבים ,והדבר תלוי לרוב בכוחם בשוק כמושכי קהל ,וכמי
שיכולים לתרום להפיכתו של סרט "לשובר קופות" ,השפעה החורגת מעבר להופעתם המצומצמת בסרט .הם
יכולים לבחור מי ישחק למולם ,מי יביים אותם ולקבוע שלל של תנאים והתניות אשר רק במסגרתם יסכימו
להצטלם לסרט .פעמים רבות מדובר בסמלי סטטוס בלבד ,אך יש מקרים רבים בהם האמירה האומנותית של
הכוכב חורגת מעבר לטיפול במעמדו שלו ומשליכה על האופי של הסרט לטוב או לרע .מעורבות של כוכב בסרט
יכולה להביא להצ לחתו אבל גם לכישלונו במידה והיא חורגת מעבר לגבולות ההבנה של הכוכב או הדמויות
העובדות סביבו שמטרתן להאדיר את מעמדו.
חוסר ביטחון נקשר פעמים רבות בשמם של כוכבים שכן מבחינה מסוימת ,הלחץ הסביבתי המחייב אותם
להצליח שוב ושוב ,מייצר מערכת של ציפיות שהיא לעיתים אינה ריאלית .כוכב ,גדול ככל שיהיה ,אינו מביים את
הסרט(לעיתים כוכבים גם מביימים את הסרט בו הם משתתפים) ולכן ,במקרה שבו הם רק משחקים ,התוצאה
שלהם על הסרט בסופו של דבר מוגבלת להופעתם ולא למכלול האלמנטים הקולנועיים כולם .מעורבות של
כוכבים בסרטים ידועה ,וכשהיא מושכלת היא יכולה להביא לשיפור התוצאה לא רק של הופעתם אלא של הסרט
כולו .הכוכבים מבינים בעיקר בתדמית שלהם וכיצד לרתום אותם לצורך שימור מבנה הכוכבות שלהם ,וזה ,נשען
על מונח המכונה נרטיב הכוכבות:
הכוכבים מפתחים לאורך הקריירה שלהם נרטיב של כוכבות המתקשר לדימוי ספציפי אותו הם מבקשים לטפח,
או שלעיתים הדימוי הזה מתפתח באופן אבולוציוני על ידי שורה של בחירות ושל תפקידים אשר מפרסמים
אותם ,מבלי שבחרו בו בעצמם באופן ראשוני ,אך הם בסופו של דבר מקבלים עליהם את התוצר שלו.
ישנם כוכבים המוגדרים ככוכבי פעולה ,כוכבים קומדיות או כוכבים של דרמות .קלינט איסטווד וטום קרוז הם
שתי דוגמאות לכוכבים שהנרטיב של הסרטים שעשו ,כלומר ,חלק הארי של סרטיהם הציג דמויות המתמחות
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בסרטי פעולה -התוצאה היא שהקהל מצפה לראותם מככבים בסרטים כאלו והופעות שלהם בתפקידים כאלו
הופכים לנרטיב הכוכבות שלהם .הקהל מצפה משניהם להיות כוכבי פעולה ומקשר להופעתם בסרט תכונות של
אומץ ושל יושרה.
כך גם לגבי כוכבים בעלי נרטיב קומי(ג'ניפר אניסטון ,גולדי הון) -הקהל מצפה מאותם הכוכבים לבחור בסרטים
שבהם היכולות הקומיות שלהם תבואנה לידי ביטוי ומייחס להם יכולות קומיות בלתי מוגבלות.
י שנן כוכבות המפתחות נרטיב של דמויות מיניות ומפתות כדוגמת מרלין מונרו או ריטה היווארת ולמולן ישנן
כוכבות המפתחות נרטיב של שינוי ויכולת להתאים את עצמן לכל תפקיד ולכל דבר ,דוגמת מריל סטריפ
המתמחה בבחירה בתפקידים שונים ומגוונים שהגדרת הנרטיב שלהם היא דווקא השונות והיכולות ה"זיקיות"
שלה -קרי היכולת להתאים את עצמה לכל תפקיד .בשני המקרים ,הדימוי החיצוני של הכוכב ואיך הוא נתפס
בציבור משרתים את הנרטיב העלילתי של חווית הכוכבות וכמעט תמיד תהיה התאמה בין החיצונית של הכוכב
לבין התפקידים כשהוא בוחר .שינוי במראה החיצוני הזה מביא אתו כמעט תמיד את סופה של הקריירה ואת
סופו של הנרטיב ומאלץ את הכוכב או הכוכבת לבחור תפקידים שונים מזה שהיה מבצע בשיאו.
כאשר כוכב נוטש את נרטיב הכוכבות שלו ,למשל כוכב המצטיין בגילום תפקידים מוסריים וצדקניים המנסה
לגלם לפתע דמות של "נוול" מרושע ,מדובר בסטייה מנרטיב הכוכבות ,ומרבית הניסיונות הללו אינם צולחים
שכן הקהל מתקשה לקבל את האפשרות כי הכוכב או הכוכבת אליהם הוא מסור ,מנסה לסטות ממסלולו ,אלא
אם כן הציע הכוכבים הללו את השונות כחלק מן הנרטיב שלהם(מריל סטריפ).
הבחירה בנרטיב כוכבות היא סוג של מלכודת של תפקידים ,מצד אחד הקהל מתקשה לקבל את הכוכבים כאשר
הם סוטים מנרטיב הכוכבות שלהם והוא מתאכזב מבחירות שאינן מיישרות קו עם מה שהורגל לקבל מן הכוכב
אך בו בעת ,כוכבים השומרים בקפדנות על נרטיב הכוכבות שלהם מצליחים לייצר עניין ציבורי לאורך שנים
ארוכות ולייצר סרטים בעלי מוטיבים דומים הזוכים להצלחה רבה .חלקם של הסרטים ההלו או הדמויות של
הנרטיב הקולנועי של הכוכבים אפילו הופכים לסדרות של ממש( .ג'ימס בונד ,משימה בלתי אפשרית) .והכוכבים
אינם מייצרים תחושה של מאמץ בכניסה לתפקיד חדש שכן הזהות בין התפקידים לבין הכוכבים המגלמים אותם
הופכת לישות אחת חדשה ,מוכרת ומובחנת לציבור הצופים והם מזהים את הכוכב ואת סט הערכים שהוא מביא
אתו לתפקיד באופן שתורם להצלחתו ולהצלחת הסרטים שלו(.ווין דיזל ,תום קרוז).

שיטת הכוכבים ()STAR - SYSTEM
""more stars than there are in the heavens
"יש לנו יותר כוכבים מאשר בשמיים"-לואי ב.מאייר()M.G.M
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  ,1915-1920החלו 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
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השם ואת הביוגרפיה ,הכל על מנת שהשחקן יצבור פופולאריות ושהאולפן יצבור כסף מהקריירה של השחקן
בסרטי האולפן הספציפי.
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 גוועת באופן סופי בשנות השישים .הכוכבים מבינים את ערכם האמתי 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 האם אדם
נמכר רק בזכות מאפיינים חסרי משמעות בהופעתו ומסמלים את עולמנו שבו האריזה חשובה הרבה יותר
מאיכות המוצר? נדמה כי זו היא שאלה פתוחה שהתשובה אליה מורכבת .שכן אל רבים מן הכוכבים אנו מפתחים
קשר רגשי כגון משיכה פיזית ,נאמנות ואף עניין רב בחייהם מחוץ ועל המסך.
חשוב לזכור בהקשר זה כי שיטת הכוכבים פותחה באמריקה והייתה לעמוד התווך וסמן מרכזי של תעשיית
הקולנוע האמריקנית מאמצע העשור הראשון של המאה ( )1910ועד ימינו.
שליטה על דימוי הכוכב
שליטה על דימוי הכוכב וטיפוח של אותו הדימוי הם חלק מרכזי בצמיחה של כל כוכב .מעבר לבחירה נכונה של
תפקידים שתתאים למה שהכוכב משדר ,הרי שיש צורך לשמור על מידה של מסתוריות עבור הצופים בנוגע
להופעתו.
בעידן תור הזהב של האולפנים בהם השליטה בכוכבים ובדימוי שלהם הייתה קרובה למוחלטת כמעט מכיוון
שהאולפנים שלטו לא רק על לוח הזמנים של הכוכבים ,ועל הסרטים שבהם הופיעו ,השפעתם על האופן בו
ידווחו חיים לעיתונים המרכזיים הייתה כמעט מוחלטת .מחלקת יחסי הציבור של האולפנים הייתה כמעט
הערוץ היחיד שדרכו זרמה אינפורמציה על הכוכבים ועל חייהם אל הציבור הרחב .האולפנים שלטו באופן בו
ידווח מידע על הכוכב שלהם ,מה שסייע להם לשלוט באופן מוחלט על הדימוי הציבורי שלו.
הכוכבים נאלצו להתאים את עצמם לדרישות האולפנים ,בין אם באמצעות שמירה על מראה חיצוני מוקפד
ומובחן כגון צבע שיער ,מבנה גוף או משקל ובין אם בנושאים מהותיים יותר כמו הסתרה של העדפה מינית על
מנת שלא לפגוע במעמדם ככוכבים רומנטיים למשל( .רוק הדסון ,ג'ימס דין ,קליפט מונטגומרי ועוד)
שערוריות וסקנדלים היו מושתקים על ידי כוחם של האולפנים הגדולים והכול על מנת לשמור על הדימוי אותו
בחר האולפן לשווק בו את הכוכב :כוכב סרטי פעולה ,כוכב קומדיות או כוכבת מפתה ,כולם היו נתונים למרות
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האולפן ,לאופן בו ביקש להציג ולשווק אותם ומרביתם צייתו באופן כמעט מוחלט לצו האולפנים ולדרך בה אלו
בחרו לשווק אותם.
בעיות נפשיות(,ויויאן לי)אלימות ,בעיות של אלכוהוליזם (ג'ואן קרופורד) או נטייה מינית שונה שנחשבה אז
ללא מקובלת וככזו שיכולה לפגוע בקריירה של הכוכב ,הושתקו באמצעות כוחם של האולפנים הגדולים ונדיר
שמצאו את דרכם לידיעת הציבור.
הסינרגיה בין רצון האולפן לידע שהציבור קיבל הייתה מושלמת בתור הזהב של האולפנים נשענה לא רק על
כוחם של האולפנים הגדולים אלא גם על מיעוט יחסי של אמצעי תקשורת שהיו והאיטיות היחסית של פעולתם
בהשוואה לעידן המודרני.
בעידן בו לכל אחד היה בעצם מה להפסיד ,בין אם לכתבי עיתונות שידעו כי לא יקבלו גישה אל הכוכבים באם
לא יצייתו לכללי הדיווח המקובלים והרצויים ,ובין אם לכוכבים עצמם שחששו למעמדם -עבדה שיטת הכוכבים
באופן כמעט מושלם למעט חריגות קלות עבור כל המעורבים בדבר.
הכוכבים הגדולים של הוליווד לאחר תום תקופת תור הזהב-חוקי "המשחק" משתנים.
""All we demanded was our right to twinkle
"כל שאנחנו דורשים היא את זכותנו לנצוץ" -מרילין מונרו.
תור הזהב של הוליווד והשליטה של האולפנים הגדולים בכל האספקטים של הפקת סרטי קולנוע ,כולל השליטה
המוחלטת בניווט הקריירות של הכוכבים מגיע אל סופו עם תחילת שנות החמישים ועד לתחילת שנות השישים
של המאה שעברה ,השיטה גוועת לחלוטין ומרבית הכוכבים "יוצאים לחופשי" ,כיוון שהם מכירים בכוח הקופתי
האמיתי שלהם ומבינים כי הם מקופחים במשכורתם וכי באפשרותם לתבוע שכר גבוה יותר עבור הופעתם
בסרטים ובמקביל לנהל שליטה גדולה יותר בקריירות שלהם ולבחור אך ורק את התפקידים שהם רוצים לגלם,
הכוכבים מתחילים לעזוב את האולפנים הגדולים ,ולמרות שהעובדה שאין להם אולפן(סטודיו) אליו הם משויכים
ואשר דואג לספק להם עבודה בלתי פוסקת ,הם מצליחים בעזרת כוחם האמיתי בשוק לקבל חוזים אישיים
המשקפים את מעמדם ואת הרצון האומנותי שלהם ולהיחלץ משליטתם הדומיננטית של האולפנים הגדולים.
בין הכוכבים הגדולים הראשונים לעזוב את האולפן שלהם ,אוליביה דה הבילנד ,מרלין מונרו ואליזבת טיילור.
אחריהם עוזבים כוכבים רבים את האולפנים והופכים לשכירים לסרט אחד בודד באולפן כזה או אחר .רבים מהם
אף מקימים חברות הפקה משל עצמם ,נוהג המקובל עד היום על מנת שחברות ההפקה הללו ימצאו ויפיקו
עבורם סרטים שיהלמו את הכישרון ,הנטייה האומנותית שלהם ואת הבחירות שהם רוצים לעשות .כוכבים רבים
כיום מחזיקים בבעלות על חברות הפקה משל עצמם ומרבית הסרטים החשובים שלהם מופקים באמצעות
חברות אלו .בין הדוגמאות לכך ניתן למצוא את בראד פיט ואנג'לינה גולי ,ג'ניפר אינסטון ,ריס וויתרספון ,טום
קרוז ועוד רבים אחרים.
הכוכבים לא רק שיצאו לחופשי ,הם מנהלים את שוק הפקות הקולנוע .סביב כוחו של כוכב הקולנוע נבנות
ההפקות ,מאתרים תסריט וסביב לוח הזמנים שלו ורצונותיו יוצאות לדרך הפקות .אם בעבר רצונו של האולפן
היה הרצון הדומיננטי ביצירת הסרטים ,הרי שכיום ,רצונותיהם של הכוכבים לאתגר את עצמם ולרדוף אחר
תפקידים "טובים" שיהלמו אותם ,הפכו למנוע המרכזי בתעשיית הקולנוע העולמי ,ורבים מן הסרטים שאנו רואים
הם תולדה של הרצון ושל כוח הכוכבות להפוך אותם לסרטים .נושא המימון בסרטים והמשאבים היה ונשאר
תמיד חלק מרכזי ביכולת להביא הפקות אל המסך .כוחו של כוכב בשיא תהילתו מבטיח כי משקיעים רבים
יצטרפו אל הפקה המעורב בה כוכב והמימון לפעילות ,אשר בעבר היה מגיע מן האולפנים הגדולים והבנקים
מגיע כעת ממשקיעים פרטיים המבקשים להשקיע בקולנוע כאמצעי לעשיית רווחים גדולים.
כוח הכוכבות אף מתורגם בכל שנה למדד רלוונטי של רווח והפסד ,כוחם הקופתי של הכוכבים מתורגם באמצעות
סקרים כלכליים הבוחנים מהו שווי ההשקעה וההחזר של כול דולר המושקע בכוכב וכך ניתן בעצם לדעת ,מהו
כוחו האמתי של כוכב בקופות הקולנוע בניגוד לעבר שבו הנתונים הללו היו מסתרים פעמיים רבות מן הציבור
באמצעות מערכת האולפנים אשר ביקשה לעמעם אותם.
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תקופת הבימאים הכוכבים
מושג הכוכבות בקולנוע מתקיים לא רק לגבי הכוכבים עצמם ,במהלך שנות השבעים של המאה הקודמת החל
להתפתח גם מונח "הבימאים הכוכבים" ,שורה של בימאי קולנוע שהפכו מפורסמים לא פחות מן הכוכבים עצמם.
מרביתם ,בניגוד לבימאים ותיקים יותר לא גילו כל ביישנות אל מול המצלמה ואף דאגו לטפח את הדימוי שלהם
ואת יחסי הציבור שלהם .התוצאה הייתה שהציבור החל לזהות לא רק את הסרטים שלהם אלא גם את פניהם.
בין הבולטים שבהם היו הבימאים הללו :אלפרד היצ'קוק ,פרנסיס פורד קופולה ,מרטין סקורסזה ,רומן פולנסקי
וקוונטין טרנטינו .העניין הציבורי בסרטי הבימאים הללו היה גדול כל כך והם נחשבו ל"גאונים" קולנועיים ,הציבור
רצה לדעת במי המדובר והם מצדם התמסרו למצלמות .חלקם אפילו הופיעו בתפקידים קטנים או גדולים
בסרטים שביימו בעצמם או של אחרים(.רומן פולנסקי ,צ'יינה טאון ,אלפרד היצ'קוק הופיע בהופעות אורח בכל
סרטיו וגם בסדרת טלוויזיה על יצירתו וכך גם טרנטינו ) .התוצאה הייתה במקרים רבים שבימאים אלו האפילו
ובלטו אפילו יותר מן השחקנים שהופיעו בסרטיהם וכוח הכוכבות שלהם היה גדול אפילו יותר מזה של הכוכבים.
אותם הבימאים נהנו מכוח של "כוכבות על" ,מידת המוכרות שלהם בדומה למידת המוכרות של השחקנים
שהשתתפו בסרטיהם הייתה תלויה לרוב בהצלחת סרטיהם ובהערכת הביקורת .עידן הבימאים הכוכבים דעך
לאחר שנות השבעים והשמונים והגם שכיום ישנם כמה בימאי קולנוע מפורסמים ,כגון אותם הבימאים שצוינו
לעייל או ג'יימס קמרון(,טיטניק ,אווטר) ,הרי שמאז תחילת שנות התשעים נכרה שוב ירידה בכוחם של הבימאים
הכוכבים ,והציבור שוב שם את הדגש על השחקנים ופחות על יוצרי הסרטים עצמם.
הכוכבים בעידן האינטרנט והפפרצ'י
צלמי הפפרצ'י הם מונח שגור מן השפה האיטלקית :פפרצ'י=יתוש ,זבוב .אלו הופיעו בסוף שנות החמישים
ותחילת שנות השישים עם הדעיכה במעמדם החזק של האולפנים ומחלקות יחסי הציבור שלהם :השליטה על
דימוי הכוכב באמצעות תמונות ויזואליות אשר סיפקו האולפנים לציבור פחתה .עורכי העיתונים חששו פחות מן
האולפנים וביקשו לספק את התיאבון הציבורי האדיר של הצופים לתמונות פחות "רשמיות" של הכוכבים.
אל תוך השוק הזה נכנסו צלמי הפפרצ'י המלווים את התרבות הפופולארית עד ימינו אנו .צלמים שעיקר פרנסתם
מגיעה מצילום של כוכבים/סלבריטאים כאלו ואחרים ושהמומחיות שלהם היא "לתפוס" את אותם הכוכבים
ברגעים מביכים ,או ברגעים שאינם תואמים את הדימוי הקולנועי המוקפד שלהם .כלומר בסיטואציות חיים
רגילות .צלמי הפפרצ'י עוקבים אחר הכוכבים ,יודעים היכן הם גרים ,היכן הם יהיו והם מצליחים לייצר ערוץ חדש
של תמונות ויזואליות עבור הציבור שלרוב אינו יודע שובע ומבקש עוד ועוד דימויים לא שגרתיים של הכוכבים
האהובים עליו.
הכוכבות המשיכה להתקיים גם לאחר תור הזהב של האולפנים הגדולים אך "חוקי המשחק" השתנו1995 .
סימנה את השנה בה הפכה רשת האינטרנט לנגישה עבור רבים ברחבי העולם ואופן הדיווח של אירועים בה
הפך לכמעט מידי .לא עוד עיתון בוקר המודפס בשעות הלילה אלא אתרים שדיווח והעלו צילומים ודיווחים
מיידים ,מן השטח בזמן אמת .השכלול במצלמות ניידות (בעיקר אלו המובנות בתוך טלפונים ניידים) זימנו שפע
של תמונות מזדמנות שתפס הציבור עצמו של הכוכבים ,מבלי שלהם או למי שמנהלים אותם הייתה כל אפשרות
למנוע את הפצתם.
תמונות לא מחמיאות של כוכבים בהם הופעתם החיצונית אינה מוקפדת או מנוגדת לדימוי שהם מטפחים או
לחלופין דיווחים חדשותיים שאינם מחמיאים (שכרות-מתיו מקונוהי ,גניבה-וינונה ריידר) עלו באופן מידי לרשת
והפכו ויראליים והקשו מאד לעיתים על כוכבים לתקן דימוי שנפגע.
התגובה לאופן השינוי ביכולת שלהם לשמור על הדימוי של הכוכבים לא אחרה לבוא ,חלקם נקטו באסטרטגיות
ישנות השייכות לתור הזהב של הוליווד ויצרו מצב שבו הנראות שלהם במקומות ציבוריים פחתה ,מתחמים
מאובטח ים ,מתחמי מגורים מבודדים והופעות פומביות מדודות בהם הם שולטים באופן בו יצולמו ויוצגו לציבור
כשהם מתכוננים לכך ,הפכו מועדפות עליהם .אירועי שטיח אדום רבים לטקסים הם זמן בו הכוכבים מתמסרים
לצלמים מכיוון שהם מגיעים באופן מטופח ההולם את הדימוי המחושב אותו הם מבקשים להציג לגבי תדמיתם,
ואירועים כאלו יש למכביר.
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כוכבים רבים אחרים אימצו את אמצעי המבע של הרשתות החברתיות על מנת לנסות ולשלוט בדימוי שלהם
ולייצר שוק קטן יותר עבור צלמי הפפרצ'י .כוכבים רבים מנהלים כיום בעצמם או באמצעות אנשים העובדים
עבורם ערוצי אינסטגרם או עמודי פייסבוק(ניקול קידמן ,יו ג'קמן) על מנת לייתר את הדרישה לצילומים פיראטיים
שלהם תוך כדי שהם מצלמים את עצמם בחיי היום יום ומעלים זאת לרשת לפני שמישהו אחר יעשה זאת עבורם
באופן שלא תהיה להם שליטה על הדימוי שאלו יעלו במקומם .התוצאה של הפעולות האלו היא דואלית :מצד
אחד הכוכבים אכן מצליחים לשלוט שוב בדימוי שלהם אך בו בעת הנגישות הגבוהה של הציבור אל התמונות
הוויזואליות שלהם לא תמיד מסייעת להם לחזק את הדימוי שהם מבקשים לטפח והופכת אותם זמינים מדי ,מה
שפוגע באלמנט המסתוריות והנדירות של הופעתו של כוכב שהיא חלק מרכזי ממהות הכוכבות .אך נדמה כי
ההשפעה של כך על קהל האוהדים אינה גדולה כפי שחושבים והם מעדיפים קשר יומיומי ורציף יותר עם הכוכבים
האהובים עליהם ובכך בעצם משנה הכוכבות את פניה וכללי המשחק שלה משתנים

כוכבי רשת וראליטי
השליטה הדומיננטית של רשת האינטרנט בחיי כל אחד ואחד מאתנו היום בעולם המודרני קשורה ל"שינוי כללי
המשחק" שתוארו כאן לעייל.
עם היחלשותם של האולפנים הגדולים הרי שהשיטה המסורתית לפיה כוכב היה מטופח במשך שנים על ידי
האולפנים הגדולים שהיו מוצאים בו יחוד כלשהוא וטיפחו את אותו הייחוד ,הרי שכיום רשת האינטרנט מציעה
בעצם פחות "שומרי סף" לתופעת הכוכבות .לא עוד קבוצה מצומצמת של בעלי טעם והון אנושי הקובעים את
שדה ההון החברתי ,או תאוריית השדה החברתי  .שדה ההון החברתי ,הינו מונח שטבע החוקר והפילוסוף
פייר בורדייה ,שדה חברתי הוא זירה של יחסי כוח שבה יחידים קבוצות וארגונים נאבקים על תגמולים שונים
שמעניק אותו שדה .השדות השווים הם תחומי פעילות חברתיים כגון דת ,משפט אקדמיה ,פוליטיקה :שדה
היצור התרבותי האי זירת המאבקים סביב קיומם וצריכתם של מוצרי תרבות ואמנות .תאוריית השדה החברתי,
זירה של יחסי כוח שבה יחידים קבוצות וארגונים נאבקים על תגמלוים שונים שמעניק אות השדה
תופעת כוכבי הרשת והריאלטי מסמנת עולם שבו הגבולות ואמצעי השמירה על תגמולי שדה ההון החברתי,
נפרצו לחלוטין .הטלוויזיה והאינטרנט מאפשר ל"כוכבים" חדשים לפרוץ לתודעה באופן בין לאומי ,במהירות
ומבלי שיעברו דרך פילטרים רבים של סינון של בעלי דעה ומי שקובעים באמצעות סמכות אומנותית כלשהיא
המבוססות על הון תרבותי(,ידע בתחום האומנות המבוסס על מחקר ,לימוד ורכישת השכלה בתחום) ,כלשהיא
האם אנשים/שחקנים יוכלו להפוך לכוכבים.
ז'אנר הראליטי שנפוץ בטלוויזיה בעשור האחרון בכל העולם מסייע לייצר "כוכבים לרגע" ,יש לו חוקיות ברורה
משל ע צמו :אין צורך בהשקעה או בבנייה בתהליך הכוכבות ,זו יכולה לקרות בעצם "לכל אחד" ,כלומר האדם
הרגיל ,השכן ממול .וכלל אין בעצם מדדי סף של כשרון או השקעה מצידון של כוכב הראליטי ,הוא פשוט צריך
להיות "מי שהוא" ,להבליט תכונה אחת מסוימת שלו והיא צריכה להתאים לתוכנית או סדרת טלוויזיה שהוא
לוקח בה חלק.
קיים הבדל מהותי בין כוכבות קולנוע לבין כוכבות/סלבריטאיות ראליטי :משך הזמן .בעוד כוכבי קולנוע יכולים
לייצר קריירה הנמשכת לאורך חיים שלמים ,אומנם יש בה שיאים ,עליות ומורדות .אך כוכבי ראליטי ,כמעט
תמיד ,צריכים להסתפק ברגע קצר יותר .מה שאמן הפופ אנדי וורהול כינה " 15דקות של תהילה" .הגם שחלק
קטן מכוכבי הריאליטי מצליחים למנף את ההופעה בתוכניות מציאות כאלו ואחרות לקריירה ענפה ומשגשגת
בתחומים שונים ולהגיע למעמד של כוכבות המתבטא גם בהצלחה כלכלית וגם במשך הקריירה(קים קרדאשיין,
משפחת קרדאשיין) הרי שמרביתם הגדולה מתפוגגים זמן קצר לאחר שידור התוכניות בהם הם מופיעים
ונשכחים מן התודעה לחלוטין במהרה.
כוכבי רשת הם כוכבים הצומחים באמצעות רשת האינטרנט והופעתם מבשרת לרוב על צורך בקיומם ,לפיכך,
רבים מהם מצליחים לייצר קריירות בתחום ספציפי ,בעיקר השייך למוסיקה בעקבות הופעתם בקליפ ויראלי
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כלשהוא .כוכבים כגון ג'סטין ביבר ואחרים אשר בנו קריירה של ממש תוך כדי הסתייעות באפשרות של ערוצי
רשת כגון יוטיוב להעלאת חומרים שלהם מנצלים את הכוח הוויראלי של הרשת על מנת להגיע לכמויות גדולות
של אנשים בזמן קצר ולהבליט כישרון כלשהוא .גם כאן קיימת משוואה של כשרון ,על מנת שכוכבות הרשת
שלהם תשרוד לאורך זמן רב ,או תצליח לבצע מעבר או "קפיצה" לכוכבות לגיטימית עליהם להציע משהו ,מוצר
כלשהוא :כשרון מוסיקאלי או כשרון משחק שיכולים להביא אותם לידי נוכחות מתמדת ומתמשכת במדיות
ובערוצים אחרים כגון טלוויזיה או קולנוע.

כך או כך ,הכתיבה התסריטאית לוקחת בחשבון את מעמדו ואת חשיבותו של כוכב/ת הסרט עבור המסר שאותו
הסרט מבקש להעביר ,הסצנות בהן הוא מופיע יהיו כמעט תמיד מושקעות יותר מבחינת הכתיבה ומן הבחינה
האסתטית באופן שנועד לא רק לה אדיר את מעמדו אלא בעיקר לעשות בו שימוש בנרטיב הסרט ולרתום את
הדימוי ,לצורך העברת המסר .אותו שימוש ,יוצר יחסי גומלין עם מעמדו של הכוכב ,הוא משתמש בדימוי שלו
לצורך הבעת מסרים אבל בו בעת מאדיר אותו בכך שהוא יוצר עבור הכוכב/ת סרט נוסף בו עשה שימוש הכוכב
בנרטיב הקולנועי שלו שישרת אותו בעתיד בהמשך הקריירה.

הכוכבות בקולנוע האירופאי ,האסיאתי וכוכבות בין לאומית
שיטת הכוכבים ההוליוודית יצרה שעתוק של תופעות הכוכבות בכל העולם ,בשפות שונות ובתרבויות שונות תוך
שהיא מחקה את המרכיבים העיקריים של תופעות הכוכבות בהוליווד ,כוח כלכלי ,עוצמה חברתית ושאר הנכסים
של הכוכבים ההוליוודיים מן הבחינה התרבותית והחברתית .סממני הכוכבות לבשו פנים שונות בהתאם לתרבות
הקולנועית בה הם מתקיימים .אבל בהבדל אחד מרכזי .בעוד רבים מכוכבי הוליווד הם פנים מוכרות מאד בכל
העולם כולו בשל הדומיננטיות של הסרטים ההוליוודיים הרי שמרבית הכוכבים בקולנוע האסיאתי ,או האירופאי
אינם מוכרים ככוכבים בין לאומיים למרות מעמדם בארצות המוצא שלהם .אחת מן הדרכים ל"אשרר" את כוח
הכוכבות שלך כבן לאומי הייתה ונשארה הצלחה בסרט הוליוודי( .ג'קי צאן ,סופיה לורן ,איזבל אדאזני ,הלן מירן,
פנלופה קרוז -כל אלו הם רק רשימה חלקית של דוגמאות של הצלחה חלקית ,מלאה או של כישלון מוחלט בניסיון
להשתלב במערכת הכוכבות האמריקאית .קיים קושי גדול להפוך לכוכב קולנוע בין לאומי המוכר בכל העולם
והדבר כמעט בלתי אפשרי כל עוד אינך משולב במערכת הכוכבים ההוליוודית .לפיכך שחקנים רבים ,המבקשים
להפוך לכוכבים מוצאים את עצמם מהגרים להוליווד בין אם בתחילת הקריירה שלהם הוא בעיצומה מתוך ניסיון
להפוך לכוכבים בין לאומיים המוכרים בכל העולם.
הכוכבות ההוליוודית הייתה ונשארה החשובה והמשמעותית ביותר בקולנוע הן מבחינת המעמד ,הגיוון
והאפשרויות הרבות שהיא מאפשרת לכוכבים הגדולים באמת כיום להופיע בסרטים שהם מעוניינים לעשות.
וסמלי הסטטוס שהיא מספקת לכוכביה והן מבחינת כוח ההשפעה הבין לאומי שלה על תעשיית הקולנוע בעולם.
הקולנוע האירופאי שמתגאה בשונות שלו על פני הקולנוע האמריקאי ייצר גם הוא כוכבים גדולים במשך הזמן,
אבל מרביתם היו סוג של אנטיתזה לכוכבות האמריקאית .בעוד שמבנה הכוכבות האמריקאי מטפח פעמים
רבות מראה "מושלם" ,ללא רבב בעל סטנדרטיזציה ברורה ,הרי שהקולנוע האירופי מעדיף "טיפוסים" ,דמויות
מעניינות ,אנשים לא מושלמים מן הבחינה החיצונית לכאורה שהציבור מוצא את עצמם בהופעתם החיצונית
הרגילה לכאורה וכך הוא מייצר מערכת הזדהות שונות מזו של הציבור עם מערכת הכוכבים האמריקאית הבנויה
יותר על הערצת התכונות המבדלות את הכוכב והופכות אותו לכאורה ל"גדול מהחיים".
הקולנוע האירופאי כמעט שבז למבנה הכוכבות האמריקאי על אף שגם הוא משתמש בכוח הכוכבות של כוכביו
המקומיים על מנת למשוך קהלים אל הקופה .אך נדמה כי הוא מייצר מערכת מקבילה של כוכבים המהווים סוג
של אנטיתזה לכוכבות ההוליוודיות הראוותנית ומבנה הכוכבות שלו צנוע הרבה יותר .בהקשר הזה חשוב לציין
גם את הפערים ואת ההבדלים הכלכליים בין שתי התעשיות הללו ולהדגיש כי הקולנוע האירופאי חסר את
העוצמות הכלכליות של זה האמריקאי כגון תקציבי הסרטים וההצלחה הכלכלית הצנועה יותר שהם מייצרים וגם
אלמנט זה משפיע על מבנה יחסי הכוחות של הכוכבים ושל העוצמה והחשיבות שלהם בתעשייה.
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סיכום
הכוכבות ,היא אחת מן התופעות המוכרות והחזקות ביותר בעולם הקולנוע והבידור ,היא נמצאת בו מראשיתו
ומצביעה על היכולת לכונן קשר מכונן בין הקהל לבין הדמויות אותן הוא מבקש לראות על המסך הגדול או מסכי
הטלוויזיה ,הכוכבים בתורם ,מבססים קריירות שלמות ,לעיתים ארוכות כאורך חייהם המקצועיים מתחילתם ועד
סופם ,תוך שהם רותמים את כוחם להנעת והפקת סרטים והמחזה והמחשה של העלילות בהם הם מככבים
באופן שמרגש מיליוני צופים ברחבי העולם הרוחשים נאמנות לדימוי אותו הם מציגים על המסך הגדול.
הגם שהכוכבות היא תופעה המשלמת אלמנטים פסיכולוגים ,סוציולוגים ותרבותיים שונים ממדינה למדינה
ומתרבות לתרבות ,הרי שהיא מתקיימת בגרסאות כאלו או אחרות בכל מקום בו קיימת תעשיית הקולנוע ונשענת
על מסורות ארוכות של מערכת יחסים בין קהלים וצופים לבין אמני הבידור .הניסיון להבין את תופעת הכוכבות
מספק אתגר מחקרי של ממש לאורך צפייה בסרטים ולכל מי שאוהב את אומנות הקולנוע שכן מדובר בתופעה
שהיא חלק בלתי נפרד ואימננטי מתעשיית הקולנוע מתחילתה ועד היום.

חיבר וערך ,אלי מורנו ,תיכון מקיף יהוד.

הפחד מהזדקנות נשקף מהפנים החדשות של גברי הוליווד
חלק מהותי מהקסם בקולנוע ההוליוודי הקאלסי היה טמון בפניהם רבות ההבעה והאופי של הכוכבים ,שתמיד
נראו כאילו ביכולתם להביס את הזמן והגיל .האם מישהו מהם היה מעלה על דעתו לעולל לפניו את מה שעוללו
לעצמם לאחרונה טום קרוז ,ג'ון טרבולטה או רנה זלווגר?

23:59 10.03.2016
אורי קליין

עקוב באתר התראות במייל

השחקן האמריקאי ג'ון טרבולטה

טרבולטה בתחילת השנה .הקולנוע האמריקאי מעולם לא חשש מהתבגרותם של כוכביו כפי שהוא חרד ממנה
כיוםאי־פי
באחת הסצינות הזכורות ביותר מתוך סרטו של בילי ויילדר "שדרות סנסט" מ ,1950-מניפה נורמה דסמונד,
גיבורת הסרט ,שהיא כוכבת ראינוע ששבויה באשליות של קאמבק הקרב ובא ,את אגרופה מול מסך הקולנוע
באחוזתה רדופת השדים ,שעליו מוקרן אחד מסרטיה האילמים ,ומכריזה בפאתוס ,שזעם ועלבון על כך שהוליווד
דחתה אותה מהולים בו" :לא היינו זקוקים לדיאלוגים .היו לנו פנים!" (הקטע הנראה על המסך בתוך הסרט הוא
אמנם מאחד הסרטים שבהם כיכבה גלוריה סוונסון ,כוכבת ראינוע ,שגילמה את נורמה דסמונד בסרטו של
ויילדר" :המלכה קלי" של אריך פון שטרוהיים מ ,1929-שגם היה לאחד מכישלונותיה הגדולים ביותר).
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גם לכוכבי הקולנוע היום ,נשים וגברים כאחד ,יש פנים ,אך מה קורה לפנים אלה? עוד זכור לנו ההלם שנגרם
לנו כאשר נחשף בפנינו המראה החדש של השחקנית רנה זלווגר ,שכמעט ולא דמתה עוד לכפי שנראתה בעבר;
והנה ,בפסטיבל הקולנוע של ברלין ,שננעל בסוף השבוע האחרון ,עורר מראהו של טום קרוז מהומה תקשורתית
בשל זרותו .פניו נראו נפוחות ,חלקות מדי ,ולפחות בצילומים היה נדמה שזהו טום קרוז וגם לא טום קרוז בעת
ובעונה אחת .ואם זה לא מספיק ,הרי צפיתי השבוע בפרק של המיני־סדרה הטלוויזיונית "אמריקה נגד או־ג'יי
סימפסון" ,שבו מופיע גם ג'ון טרבולטה ,ומראהו של טרבולטה עורר בי חלחלה .הגומה עדיין טבועה בסנטרו,
אף פניו בכללותן נדמו כמסכה שהודבקה לו .הוא אינו נראה אנושי עוד ,והחלחלה נגרמת כתוצאה מהניסיון
לחבר בין חזותו כפי שהיא היום לזו שהיתה כאשר פרץ לתודעתנו כגברבר כה מקסים ב"שיגעון המוזיקה"
וב"גריז".

ב 1997-כיכב טרבולטה במותחן המחוכם והמצליח של ג'ון וו "עימות חזיתי" ,שבו גילם סוכן אף־בי־איי שפניו
מוסרות ומוחלפות באלה של טרוריסט ,שאותו גילם ניקולאס קייג' (בסוף הסרט חוזר טרבולטה לחזותו
"הטבעית" כטרבולטה) .כיום נדמה שפניו הוסרו שוב ,אך הפעם הוחלפו בפניו של זר ,שרק רמזים לקיומו של
ג'ון טרבולטה בתוך חזותו נותרו עוד .וגם ,עכשיו זה קבוע ,זה רק יחמיר ,וטרבולטה שהיה ייעלם ללא שוב.

השחקן האמריקאי טום קרוז

טום קרוז לפני כשבועיים .זה הוא וזה לא הואאי־פי
הזמן ובמיוחד השפעתו על הפנים היווה תמיד גורם מכריע בהתהוותם של כוכבי קולנוע .הקולנוע מנציח את
הזמן החולף ,אך בעת ובעונה אחת מערבל בין הווה לעבר ,כך שההווה הוא תמיד כבר עבר והעבר הוא תמיד
שוב הווה .חלק ניכר מפלאו של הקולנוע נובע מהאופן שבו הוא מתמרן בתוך כפילות זו כך שהוא גם מציג בפנינו
את מעבר הזמן ,כפי שהוא בא לידי ביטוי בפניהם של כוכביו ,המשתנים ומתבגרים מול עינינו ,וגם מנצח את
הזמן ,את המוות בעצם ,כך שכוכביו ,כאלים אמנם ,מונצחים בפנינו בצעירותם ובבגרותם וממשיכים להתקיים
גם אחרי מותם (האם עברתם פעם את החוויה המשונה שכאשר עברתם ערוצים בטלוויזיה נתקלתם במקרה
בשני סרטים שונים שבהם הופיע אותו שחקן בשלבי גיל שונים בחייו? זה ממש תואם את המושג המכונה
באנגלית " ,"uncannyשהחדיר פרויד לשפה הפסיכואנליטית).

הקולנוע האמריקאי מעולם לא חשש מהתבגרותם של כוכביו כפי שהוא חרד ממנה כיום .נכון שכאשר כוכבותיו
התבגרו ,מגוון התפקידים שהוצע להן הצטמצם ,אך רבות מכוכבותיו הגדולות של הקולנוע ההוליוודי הקלאסי
תמיד נדמו כמבוגרות מגילן .תמיד מפתיע אותי לגלות שבטי דייוויס היתה בת  42כאשר גילמה את שחקנית
התיאטרון המזדקנת ב 1950-ב"הכל אודות חווה" .גלוריה סוונסון היתה בת  51כאשר גילמה את נורמה דסמונד
המוטרפת וקתרין הפבורן היתה בת  44כאשר גילמה את המיסיונרית הרווקה לצדו של המפרי בוגרט ב"המלכה
האפריקאית" .היו לקולנוע ההוליוודי הקלאסי את יפהפיותיו ,כגון ריטה הייוורת או ג'ין טירני ,אך גם במקרה
שלהן ,הנשיות הובלטה על חשבון הנעורים ,ונצחיותם של נעורים אלה כלל לא נלקחה בחשבון .לכוכבות אלה
היו פנים ,ופנים אלו הביעו בגרות ,בשלות וניסיון חיים כבר בגיל מוקדם יחסית .כאשר שיערה של השחקנית
ברברה סטנוויק האפיר ,כשהיתה בתחילת שנות ה 40-שלה ,היא הותירה צבע שיער זה ברוב תפקידיה הבאים,
והדבר בלט במיוחד כאשר כיכבה בהמשך הקריירה שלה במערבונים שצולמו בצבע ,לרוב עדיין בתפקידם
רומנטיים.

פולחן הנעורים חדר לקולנוע האמריקאי אחרי מלחמת העולם השנייה ,כשדור שלם של מתבגרים נהפך לכוח
משפיע בחברה ,בתרבות ובכלכלה של אמריקה ,והחל משנות ה 50-נוצרו אמנם הסרטים הרבים שבהם כוכבות
צעירות הופיעו לצדם של כוכבים שהיו מבוגרים מהן בכמה עשורים ,והתבגרותם נגלתה על הבד .כי גם גברים
מזדקנים ,כידוע .גרי קופר ,למשל ,שהיה בצעירותו אחד הגברים היפים ביותר שנראו על בד הקולנוע ,נראה
כבר זקן בהרבה מגילו כאשר כיכב ב 1952-ב"בצהרי היום" (הוא מת ב ,1961-בן  )60וכך גם טיירון פאואר,
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אף הוא יפיוף ,שמת ב ,1958-בן  .44אך לא קופר ולא פאואר ,ולא קלרק גייבל ולא המפרי בוגרט ,היו מעלים
בדעתם לעולל לפניהם מה שטרבולטה ,סילבסטר סטאלון ועכשיו אולי גם טום קרוז עוללו ,ונדמה לי שזה לא
היה עולה בדעתם גם אם הטכנולוגיה כבר היתה קיימת אז .קרי גרנט ,שהתבגר מול עינינו ושערו הלבין ,רק
נעשה שזוף יותר ויותר ככל שהשנים חלפו ,וב ,1966-בהיותו בן  ,62החליט לפרוש מהבד כיוון שהגיע למסקנה
שזה מגוחך בגילו להמשיך ולגלם את דמותם של מאהבים .האמצעי היחידי שכוכבות השתמשו בו לעתים היו
פילטרים מיוחדים שעימעמו את פניהן ,וזה הגיע לעתים לכדי אבסורד ,בעיקר בסרטיה האחרונים של דוריס דיי,
שהופקו לקראת סוף שנות ה ,60-שבהם נדמה היה שכל הסרט הוא בפוקוס ,מלבד פניה של הכוכבת.

השחקנית האמריקאית רנה זלווגר
רנה זלווגר .לא דומה לעצמיJordan Strauss/Invision/AP

אם פעילותו של הזמן המתקדם ומתערבל בעת ובעונה אחת הוא אחד מרכיביה המרכזיים של אמנות הקולנוע,
ויש ברכיב זה גם כדי לנצח את המוות ,הרי הטרנספורמציות החזותיות שעוברים כוכבים וכוכבות בשנים
האחרונות מוסיפות לזמן מורכב זה זמן מקביל נוסף ,המעניק לקולנוע כולו מהות של מדע־בדיוניות ,כי עוד לפני
שמנצחים את המוות ניתן לכאורה לעצור את הזמן ולהיוולד מחדש בחזות חדשה .בין השנים  1941ל1964-
היה השחקן הבריטי ג'יימס מייסון ,שהתגורר בהוליווד ,נשוי לאשה חריפת לשון בשם פמלה מייסון ,שבזכות
הבחנותיה השנונות על החיים בבירה הקולנועית הוזמנה לעתים קרובות לתוכניות אירוח .ראיתי אותה פעם
מתראיינת אצל ג'וני קרסון ,ששאל אותה מה היה סוד הצלחתן של הכוכבות הגדולות של הוליווד של פעם" .היו
להן פנים גדולות" ,השיבה מייסון" .פנים גדולות?" ,תמה קרסון כשהוא פוער את עיניו בנימה הקומית שהיתה
אופיינית לו ,ומייסון חזרתה על קביעתה ,ולא הוסיפה.

הבנתי למה היא מתכוונת .היא התכוונה שהיה בפניהן אותו יסוד חמקמק ומסתורי של פוטוגניות ,שגרם לכך
שלא נוכל להסיט את מבטנו מפניהן .כאשר אנו נזכרים בחזותן של הכוכבות הגדולות של פעם ,גרטה גרבו
ודייוויס ,סטנוויק וג'ואן קרופורד ,ייחודיותן בולטת ,ואין זו ייחודיותו של יופי דווקא אלא של אישיות ,שבקעה מתוך
פנים שאמנם היתה הרגשה שנועדו לקלוז־אפ והקלוז־אפ נועד להן ,ומה היה הקולנוע ללא הקלוז אפ?
כשהתבוננו בכוכבים של פעם ,נשים וגם גברים ,היתה לעתים תחושה שהם פנים וגוף ולעתים גם פנים בלבד,
ואיכות קולנועית ביזארית אך מהפנטת זו הולכת ומתעמעמת ,הולכת ונעלמת ,ככל שהפנים הגדולות נעלמות
אל תוך המסכות שאותן עוטים רבים מהכוכבים היום .טום קרוז ,מוזר תמיד ,נראה אמנם משונה בצילומיו
האחרונים .האם כל מה שאיפיין אותו כשחקן קולנוע ,האינטנסיביות ההיפר־אקטיבית שבאה לידי ביטוי בחיוכים
רחבים מדי והעניקה לו את המהות של מאכער אמריקאי ,נמחקה מפניו ,ואם כן ,מה יוותר מטום קרוז מלבד
צלמו של מי שהיה פעם ,ולצדו של צלם זה פסל השעווה שלו שניצב באיזשהו מוזיאון נדמה קיים יותר ממנו?
קרוז רצה תמיד לעצור את הזמן ,להישאר צעיר לנצח ,ואף להביס את החלל שבתוכו הוא פועל בסרטיו .אם
אמנם הוא ברא את עצמו מחדש מתוך צלמו ,פירוש הדבר הוא שהולדתו מחדש מסמלת את נצחונו של הזמן
עליו ,ואין דבר שמנוגד יותר ליפי הקולנוע מזה.

מרילין מונרו -קיצור תולדות חייה/מקור וקיפידיה
מרילין מונרו
מרילין מונרו
Marilyn Monroe
Monroecirca1953.jpg
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מונרו1953 ,
לידה

 1ביוני 1926

ארצות הברית לוס אנג'לס ,קליפורניה ,ארצות הברית
פטירה  5באוגוסט ( 1962בגיל )36
ברנטווד ,לוס אנג'לס ,ארצות הברית
שנות הפעילות

1945–1962

פרסים פרס גלובוס הזהב
בכורה )1948( Ladies of the Chorus

מרילין מונרו (באנגלית 1 ;Marilyn Monroe :ביוני  5 – 1926באוגוסט  )1962הייתה שחקנית ,דוגמנית וזמרת
אמריקאית-יהודייה ]2[]1[.עם לידתה ניתן למונרו השם נורמה ג'ין מורטנסן (הוטבלה בשם נורמה ג'ין בייקר).
הנוכחות הבימתית שלה ,יופיה ,מאהביה הנודעים ומותה המסתורי הפכו אותה לסמל מין ולדמות פופולרית
וידועה.

ב 1956-מונרו עברה גיור רפורמי ]3[,לאחר שפגשה את המחזאי האמריקאי-יהודי ארתור מילר ,והחליטה
להתחתן עמו.

תוכן עניינים [הסתרה]
 1ילדות
 2תהילה
 3חיים אישיים
 4מותה
 5פילמוגרפיה
 6קישורים חיצוניים
 7הערות שוליים
ילדות[עריכת קוד מקור | עריכה]
נולדה בשם נורמה ג'ין בייקר בבית חולים בלוס אנג'לס שבארצות הברית למשפחה נוצרית ממוצא בריטי.

אמה ,גלאדיס פרל מונרו ,נולדה במקסיקו .היא נישאה לראשונה לג'ספר בייקר במאי  ,1917ונולדו להם שני
ילדים :רוברט (שנולד ב )1918-וברניס (שנולד ב .)1919-לאחר שהתגרשו ,עבר בייקר עם הילדים לקנטקי.
גלאדיס מונרו עברה לשם גם כן ,כדי להתקרב לילדיה ,ולאחר זמן מה שבה ללוס אנג'לס ,שם נישאה למרטין
אדוארד מורטנסון ב 11-באוקטובר  .1924הם נפרדו לאחר שנה ,לפני הולדתה של נורמה ג'ין ,והתגרשו במרץ
.1927
גלאדיס מונרו התקשתה לגדל את נורמה ג'ין ולא הצליחה לשכנע את אמה לגדל אותה ,לכן מסרה אותה
למשפחת אומנה .הוריה האומנים ,אלברט ואידה בולנדר ,גידלו אותה על ערכי הנצרות-האוונגליסטית ,והיא
גדלה אצלם עד גיל  .7אמה ביקרה אותה בכל שבת .היא לקחה אותה בחזרה לאחר שקנתה בית ( ,)1933אך
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מספר חודשים לאחר המעבר סבלה האם מהתמוטטות עצבים .לאחר שאושפזה ,חברתה הטובה של האם,
גרייס מק'קי (ומאוחר יותר גודארד) ,הפכה לאפוטרופוסית של נורמה ג'ין .מק'קי נישאה ב ,1935-אז נשלחה
נורמה ג'ין לבית יתומים בלוס אנג'לס ,שם שהתה עד גיל  .11מאוחר יותר נשלחה לאורך השנים למספר
משפחות אומנה.
ב 1942-חזרה נורמה ג'ין אל משפחת גודארד ,למדה בתיכון והתחברה עם ג'יימס דוהרטי ,בנם של השכנים.
כאשר עמדה משפחת גודארד לעקור למערב וירג'יניה ,הציעה גרייס שנורמה ג'ין תישאר בקליפורניה ותתחתן
עם ג'יימס בנישואים פיקטיביים ,כדי שלא תצטרך לעבור לבית יתומים או למשפחת אומנה .הזוג התחתן שבועיים
לאחר יום הולדתה ה 16-של נורמה ג'ין.
ב 23-בפברואר  1956בגיל  ,29שינתה את שמה למרילין מונרו באופן רשמי.
תהילה
כאשר בעלה הראשון ,דוהרטי ,נלחם במלחמת העולם השנייה ,החלה נורמה ג'ין לעבוד במפעל מטוסים .במפעל
זה היא נקלטה בעין הצלם דייוויד קונובר ,שזיהה מיד את הפוטנציאל שלה כדוגמנית .היא חתמה עם סוכנות
הדוגמניות "בלו בוק" והפכה לאחת מהדוגמניות המצליחות ביותר שלהם ,כאשר היא הופיעה על גבי מאות שערי
מגזינים.
נורמה ג'ין שאפה בעיקר להיות שחקנית .היא הוצגה בפני אנשי אולפני "פוקס המאה ה "20-על ידי צייד
הכשרונות בן ליון ,שארגן לה שם מבחן בד .היא עברה את המבחן בהצלחה ,והוצע לה חוזה סטנדרטי של חצי
שנה בו הרוויחה  75דולר לשבוע .בשלב זה של הקריירה שינתה נורמה ג'ין את שמה :היא בחרה בשמה הפרטי
של השחקנית מרילין מילר ,ובשם הנעורים של אמה ,מונרו .בשנת  1946הופיעה לראשונה בשם מרילין מונרו.
במהלך חצי השנה הראשונה שלה באולפני פוקס ,לא הזדמן לה לעבוד כשחקנית .היא עסקה בלימוד רזי
המקצוע ,לרבות עיצוב שיער ,איפור ,ביגוד ותאורה .עם סיום החוזה הראשון שלה ,הוחלט בפוקס לחדשו לחצי
שנה נוספת ,במהלכה היא הופיעה בשני סרטים ("סקדה הו ,סקדה היי" ו"שנים מסוכנות") ,שלא זכו להצלחה,
ובסיום החוזה השני שלה החליטו אנשי פוקס שאין בכוונתם להחתימה על חוזה שלישי.
מונרו השקיעה את זמנה בדוגמנות ,וכך יצרה לעצמה רשת של קשרים חברתיים ברחבי הוליווד .היא חתמה על
חוזה של חצי שנה בחברת קולומביה ,ולוהקה לסרט "נשות המקהלה" שיצא ב ,1948-אך גם הוא נחל כישלון
בהכנסות .בשלב זה בקריירה פגשה מונרו את ג'וני הייד ,אחד מהסוכנים המובילים בהוליווד ,שהשיג לה חוזה
נוסף בפוקס (לאחר ש MGM-דחו אותה) .ראש האולפנים ,דריל זאנוק ,החל להתעניין בה במיוחד לאחר
שביצעה סצנות בסרטים "הכל אודות חוה" ו"ג'ונגל האספלט" ,שיצאו ב.1950-
ב 1952-הציע זנוק למונרו לככב בתפקיד ראשי ראשון בסרט באורך מלא" ,אל תטרח להקיש" .בסרט זה היא
גילמה שמרטפית שתוקפת את הילדה עליה היא שומרת .מונרו זכתה לביקורות מעורבות על תפקידה; אך על
אף המחלוקת בין המבקרים לגבי יכולותיה כשחקנית ,מעטות היו המחלוקות בנוגע לסקס-אפיל שלה .מונרו
כיכבה לאחר מכן בסרט עם תקציב גדול" ,ניאגרה" ,ב ;1953-מבקרי הסרט שיבחו את הנוכחות הבימתית
והכריזמה שלה בסרט זה.
בתקופה זו החלו להתפרסם תמונות עירום שלה ,שצולמו על ידי טום קלי כאשר הייתה אלמונית; יו הפנר פרסם
אותן בגיליון הראשון של המגזין "פלייבוי" ,אשר הודפס בדצמבר  .1953המגזין ,שהפך ללהיט ,גרם לחשיפה
רבה של התמונות ,ולפרסום רב של תמונות שונות של מונרו בעיתונות .מונרו נודעה בגישתה הרגועה בנוגע
לתמונות העירום (כאשר היא נשאלה מה לבשה לצילומים ,ענתה "שאנל מספר .)"5
הסרטים "גברים מעדיפים בלונדיניות" ו"איך להינשא למיליונר" שפורסמו ב ,1953-הפכו את מונרו לאחת
השחקניות הידועות ביותר בעולם בתקופתה .עם זאת ,שני הסרטים הבאים שלה לא הצליחו כמצופה בקופות.
לאחר צילום הסרט "חטא על סף ביתך" ב ,1955-העדיפה מונרו לשנות את תדמית "הבלונדינית המטומטמת"
שכיכבה בתפקידים שקיבלה מזאנוק בסרטיו ,והיא עזבה את הוליווד ואת החוזה שלה ועברה לניו יורק כדי
ללמוד משחק .בפוקס סירבו לתנאים שהציבה להם לחתימת חוזה חדש ,ודרשו ממנה לחזור לאולפן ולשחק
בסרטים שלטענתה לא התאימו לה .אך לאחר ש"חטא על סף ביתך" הגיע לפסגת שוברי הקופות ,ובמקביל
כוכבות אחרות של האולפן כמו ג'יין מנספילד ושרי נורת' לא הצליחו לשחזר את הצלחתה של מונרו ,החליטו
בחברת פוקס להיענות לדרישותיה .הסרט הראשון תחת החוזה החדש היה "תחנת אוטובוס" ,ומונרו זכתה
לשבחי המבקרים על תפקידה בו.
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בתקופה זו היא הקימה לעצמה חברת הפקות משלה" ,מרילין מונרו הפקות" ,יחד עם הצלם מילטון גרין .הסרט
הראשון שיצא בחברה זו היה "הנסיך ונערת השעשועים" ,שאותו היא גם הפיקה .הסרט זכה לביקורות מעורבות.
עם יציאת הסרט "חמים וטעים" ב ,1959-שחזרה מונרו את הצלחת סרטיה הקודמים; על משחקה בסרט זכתה
בפרס גלובוס הזהב .בסרט "יוצאי הדופן" שיצא ב ,1961-היא שיחקה לצד קלארק גייבל ,שמת זמן קצר לאחר
מכן.
ב 1962-החלה מונרו להצטלם לסרט "יש דברים לתת" לצידם של דין מרטין וסיד צ'ריס; אך בתקופה זו היא
נעדרה לעיתים קרובות מהצילומים ,והבמאי ג'ורג' קיוקור החליט לפטרה .לבסוף הסרט לא יצא לאקרנים.

חיים אישיים[עריכת קוד מקור | עריכה]

מונרו ובעלה השלישי ארתור מילר1956 ,
מונרו נישאה לג'יימס דוהרטי ב 19-ביוני  1942והתגרשה ממנו ב .1946-בספרים "האושר הסודי של מרילין
מונרו" ו"נורמה ג'ין ,באהבה" ,הצהיר דוהרטי על כך שהם היו מאוהבים ושהיו חיים באושר כל ימי חייהם אילולא
סונוורה בחלומות על תהילה .היא ,מצידה ,טענה תמיד שנישואיהם היו "נישואי נוחות" שנכפו עליה בידי גרייס
גודארד .בסרט שנעשה ב 2004-טען דוהרטי שהוא זה שהמציא את האישיות "מרילין מונרו" ,שמנהלי פוקס
הכריחו אותה להתגרש ממנו ,ושהיא תמיד השתוקקה לחזור אליו .עם זאת ,אף אחד מכותבי הביוגרפיה שלה
לא אישר טענות אלה ,ואין הוכחה שבני הזוג נשארו בקשר לאחר פרידתם .דוהרטי עצמו נישא לאישה אחרת
חודשים ספורים לאחר שמונרו התגרשה ממנו .הוא לא השתתף בהלווייתה ,ונטען כי כאשר הודיעו לו על מותה,
אמר "אני מצטער" והמשיך בסיורו כשוטר במשטרת לוס אנג'לס.

ג'ו דימאג'יו (משמאל למטה) ומרילין מונרו בירח הדבש שלהם בטוקיו
ב 1951-ראה שחקן הבייסבול ג'ו דימאג'יו תמונה של מונרו עם שני שחקני בייסבול אחרים ,ועם פרישתו
מבייסבול ביקש מאיש יחסי הציבור שארגן את הצילום הקודם ,לארגן עבורו פגישה איתה .הם נישאו ב14-
בינואר  1954בסן פרנסיסקו אחרי שנים מתוקשרות ביותר של יחסים כ"ידועים בציבור".
נישואיהם היו מורכבים ,וכללו מספר פרשיות קנאה ובגידות .דימאג'יו רצה להקים בית ומשפחה ,אך שאיפתה
של מונרו לתהילה הייתה חזקה יותר .ריצ'רד בן קרטר ,שכתב ביוגרפיה על דימאג'יו ,טען שכאשר מונרו צילמה
את הסצנה הידועה בה מתנפנפת החצאית בסרט "חטא על סף ביתך" בניו יורק ,מול מאות מעריצים ,זעם בעלה
שצפה במתרחש .כאשר הכריזה מונרו שבכוונתה להתגרש ,פחות משנה לאחר חתונתם ,היא צוטטה כאומרת
"הקריירות שלנו פשוט התנגשו זו בזו".
היא פגשה את המחזאי האמריקאי-יהודי ארתור מילר ב .1950-ב 1956-מונרו עברה גיור רפורמי ]2[]4[,כדי
"לבטא את נאמנותה ולהתקרב יותר גם למילר וגם להוריו" .לחברתה הקרובה ,השחקנית סוזן סטרסברג,
הסבירה ש"אני יכולה להזדהות עם היהודים .כולם תמיד רודפים אותם ,לא משנה מה הם עושים .כמוני ".היא
נישאה לו בטקס אזרחי ב 29-ביוני  ,1956ובטקס יהודי ב 1-ביולי .לאחר הגילוי שמונרו המירה את דתה ליהדות,
הודיעה ממשלת מצרים על-כך שהחליטה לאסור את הקרנת סרטיה בתחומה.
כאשר מונרו ומילר חזרו מאנגליה לאחר צילומים של סרטה שם ,התברר שהיא בהריון .מונרו סבלה מדלקת
רירית הרחם ,וכתוצאה מכך הופסק הריונה כדי להציל את חייה .הריון נוסף הסתיים בהפלה טבעית .מונרו
הייתה המפרנסת העיקרית שלהם ,ואף מימנה את דמי המזונות לאשתו הראשונה של מילר .מילר כתב עבורה
תסריט לסרט " ,"The Misfitsאך עד לתחילת הצילומים הנישואים ביניהם כבר היו הרוסים .גירושיהם היו
לרשמיים ב.1961-
לאחר פרידתה ממילר חזר דימאג'יו לחייה .בפברואר  1961היא אושפזה בבית חולים פסיכיאטרי במנהטן
בהמלצת הפסיכיאטר שלה .במהלך ימי האשפוז היא יצרה קשר עם דימאג'יו ,שדאג להעבירה לבית חולים .היא
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שהתה שם  3שבועות וכשהשתחררה היא הצטרפה לדימאג'יו בעבודתו בפלורידה כמאמן קבוצת בייסבול .הזוג
טען בפני התקשורת שהם רק חברים ושאין בכוונתם להינשא מחדש .במאי אותה שנה היא עברה ניתוח
בחצוצרות וחודש לאחר מכן עברה ניתוח בכיס המרה .לאחר מכן היא חזרה לקליפורניה והתגוררה בדירה
שכורה עד להחלמתה.
במהלך נישואיה נטען כי ניהלה רומנים עם מפורסמים רבים בהוליווד ,ביניהם לורנס אוליבייה ,איב מונטאן,
ולקראת סוף חייה  -גם עם האחים ג'ון ורוברט קנדי.
מותה
הפסיכיאטר שלה ,ראלף גרינסון ,מצא אותה מתה ב 5-באוגוסט  ,1962בגיל  ,36בביתה שבברנטווד,
קליפורניה .החוקר שביצע את הניתוח לאחר המוות ייחס את מותה למנת יתר של סמי הרגעה ,ושיער כי מונרו
התאבדה.

כמו ברצח קנדי ,גם סביב מותה של מונרו התפתחו תאוריות קונספירציה שונות .יש שטענו כי נרצחה כתוצאה
מקשריה עם משפחת קנדי ובמיוחד נשיא ארצות הברית ג'ון קנדי ,לאור רומן שניהלה עמו בזמן נישואיו]5[.
בהמשך נחשפו מסמכים של הבולשת הפדרלית האמריקנית ,מהם עולה שהארגון חשד שמונרו נוטה לקומוניזם,
עקב קשרים שי צרה עם איל הון בדרום אמריקה בעל נטיות שמאלניות .לפי התאוריה ,חשד זה הפך אותה,
כפילגשם של ג'ון ורוברט קנדי במקביל ,לסיכון לאומי.

הסרטים של מונרו
חמים וטעים
מתוך בלוג הקולנוע של אלי מורנו
סרטו של בילי ווילדר משנת  1959הגם שעם שיחרורו נחשב כעוד קומדיה "רגילה" לכאורה הפך עד מהרה
לאחת מאבני הדרך האיקונוגרפיות החשובות ביותר בתולדות הקולנוע.
במרכז הסרט זוג נגנים פשוטים ,הנאלצים להשתלב בתחפושת נשים ,כחלק מתזמורת נודדת המורכבת כולה
מנשים -בעטיה של העובדה שהיו עדים לפשע והם מבקשים מקלט בזהות בדויה.
במידה רבה הסרט הזה אחראי במו ידיו להתפתחות תרבות הדראג בתרבות הפופ מאז ועד היום .השילוב של
שני כוכבי קולנוע גבריים במיוחד ,טוני קרטיס וג'ק למון בתחפושות נשים ,היה גימיק של ממש לזמן העשייה של
הסרט ונתן מרחב תמרון תסריטאי רב ליצירת מתח דרמטי והעצמת האלמנטים הקומים בסרט.
מעבר לעלילתו המשעשעת והדיאלוגים השנונים המשולבים בתסריטו השנון של הסרט ,חמים וטעים מציע
פרשנות סוגסטיבית קולעת במיוחד למתח המיני המאפיין מערכות יחסים בין נשים לגברים וחוקר את גבולות
המותר והאסור ,כאשר הקודים הבונים את המתח הזה נעלמים מתוקף מציאות חלופית.
למעט טוני קרטיס שהיה הכוכב הגברי הגדול ביותר לתקופתו של הסרט שובצה בסרט בתפקיד ראשי גם
מרלין מונרו ,שלא רק הייתה בתקופת הסרט בשיאה ככוכבת ,היא רושמת בו את אחת ההופעות הטובות
ביותר שלה על המסך ,מהזן שעושים כל כוכבת לבלתי נשכחת .השילוב בין הנשיות השופעת של מונרו
והיכולות הקומיות שלה תרמו לא מעט להצלחתו האדירה של הסרט.
למרות כוכביו המעולים וההופעות המרשימות שלהם ,את העובדה שהסרט הזה ,גם למעלה מחמישים שנה
לאחר צאתו לאקרנים ,עדין מוכר ואהוב מאד וצובר לעצמו כל העת מעריצים חדשים -יש לזקוף לזכות העין
המבריקה של ווילדר כבמאי וכתסריטאי .ההבנה של ווילדר למטרייה הקולנועית הייתה מהנדירות שהיו בתולדות
הוליווד הקלאסית ,ורבים מסרטיו צולחים את מבחן הזמן ,אך חמים וטעים עושה זאת בצורה יוצאת דופן ומאפשר
לדורות חדשים להנות ממנו שוב ושוב ולגלות בו בכל פעם רבדים נסתרים החוקרים את מלחמת המינים באופן
שמביא תובנות מעניינות ,נוגעות ללב ומבריקות וכולן הכרוכות בהומור משובח.
זו אחת מיצירות המופת הקולנועיות הגדולות של כל הזמנים שהחן הגדול שלה הוא שהיכולת שלה לדבר
לקהלים כל כך רחבים במנעד זמן אין סופי כמעט ,רק מדגישה את כוחה של האמנות הפופולארית הזו.
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גברים מעדיפים בלונדיניות
מקור ויקיפידיה
גברים מעדיפים בלונדיניות (באנגלית )Gentlemen Prefer Blondes :הוא סרט קולנוע משנת  ,1953המבוסס
על רומן באותו שם שיצא ב 1925-ומחזמר באותו שם מ .1949-הסרט יצא בהפצת אולפני פוקס המאה ה,20-
בוים על ידי הווארד הוקס ,ומככבות בו מרילין מונרו וג'יין ראסל .חלק מהשירים בסרט נכתבו במיוחד עבורו,
וחלקם מובאים מתוך המחזמר.
תוכן עניינים
 1עלילה
 2השפעה
 3שחקנים
 4קישורים חיצוניים
עלילה
לורליי לי ודורות'י שואו הן חברות העובדות כנערות שעשועים הרוקדות במחזות ומופעים שונים .ללורליי יש
תשוקה ליהלומים ,והיא יודעת שכדי להשיגם עליה להינשא לגבר עשיר .דורות'י ,לעומתה ,מחפשת גבר נאה
שתוכל לאהוב .לורליי מתארסת עם גאס אזמונד ,צעיר תמים שמוכן לעשות הכול בשבילה ,אך הוא נשלט על
ידי אביו העשיר ,שחושב שלורליי אינה מתאימה לו.
הח ברות יוצאות למסע עבודה באירופה ,ואביו של גאס שוכר את הבלש הפרטי ארני לעקוב אחר לורליי; ארני
מתאהב מיד בדורות'י .לורליי פוגשת במהלך המסע את סר פרנסיס "פיגי" ביקמן ,בעל מכרה יהלומים ,ואשתו
אף מציגה בפניה את אוסף התכשיטים היוקרתי שלה .לורליי מפתה את פיגי לחדרה ,וארני מצלם אותם
מחובקים דרך החלון .דורות'י מגלה זאת ,וביחד עם לורליי הן מזמינות את ארני לכוס משקה ,שופכות בטעות
משקה על מכנסיו ומבקשות ממנו להסירם כדי לייבשם ,ובכיסיו הן מוצאות את הפילם המפליל ולוקחות אותו.
לורליי דורשת מפיגי בפרס את כתר היהלומים של אשתו.
בהגיען לפריז החברות נזרקות מהמלון ,לאחר שאביו של גאס ביטל את מימונו לנסיעתן לאחר מה שנודע לו
מארני .גאס מגיע למופע שלהן ,בו לורליי שרה ורוקדת בשיר " ,"Diamonds Are a Girl's Best Friendהעוסק
בצורך של כל אישה לחזר אחר גבר עשיר כדי שתוכל לספק את צרכיה.
לור ליי נעצרת על ידי המשטרה בפריז לאחר שאשתו של פיגי מגישה נגדה תלונה על גניבת כתר היהלומים
שלה .לורליי לא מוצאת אותו ,ודורות'י מחפה עליה בזמן חיפושיה ,כאשר היא מתחפשת ללורליי בבית המשפט
 לובשת פיאה בלונדינית ,מחקה את קולה המיוחד ואת מחוות הגוף שלה ,ומעלה מעין מופע שמרתק את עיניכלל הגברים באולם בית המשפט .לפני שארני עומד לחשוף את זהותה בפני כולם ,מתוודה דורות'י בפניו שהיא
אוהבת אותו ,אך לא תסלח לו על הפללת חברתה .ארני חוזר בו מעדותו ,אך חושף כי כתר היהלומים נמצא
ברשות פיגי ,שברח לשדה התעופה ,והכתר מובא לבית המשפט ומושב לבעליו.
לאחר מכן מרשימה לורליי את אביו של גאס באמירות הגיוניות ,כגון "אני לא רוצה להינשא לגאס בגלל כספו,
אלא בגלל כספך; אינך מבין שגבר עשיר הוא כמו אישה יפה? אדם לא מתחתן עם אישה כי היא יפה ,אבל זה
בהחלט עוזר .אם הייתה לך בת ,גם אתה היית רוצה את הטוב ביותר בשבילה ,וגם אני רוצה זאת לעצמי".
בעקבות השיחה ,אביו של גאס מקבל אותה למשפחה .בסיום דורות'י ולורליי שרות ורוקדות כמו במופע שלהן,
במהלך החתונה הכפולה שהן עורכות.
השפעה
הסרט זכה לפופולריות רבה ונחשב לסרט השישי הרווחי ביותר ב .1953-מונרו וראסל זכו לתשבחות על
הופעתן ,ודמויותיהן הפכו למרכזיות בתרבות הפופולרית .בעקבות הסרט הן הוזמנו להטביע את כפות ידיהן
במדרכה שלפני התיאטרון הסיני הידוע בהוליווד .שירתה של מונרו בטונים הגבוהים דובבה על ידי הזמרת
מארני ניקסון.
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הקריירה של מרילין מונרו הגיעה לשיא בעקבות הופעתה בסרט .השיר ""Diamonds Are a Girl's Best Friend
והשמלה הוורודה שלבשה במהלך הופעתה בו ,הפכו לאייקון ידוע .לאורך השנים נערכו לשמלה גרסאות וחיקויים
מגוונים על ידי זמרות נודעות כגון מדונה ,קיילי מינוג ,ג'רי האליוול ,ניקול קידמן ,אנה ניקול סמית' וכריסטינה
אגילרה.

השבוע שלי עם מרילין -על דמותה השברירית של מרילין מונרו
מתוך בלוג הקולנוע של אלי מורנו

לטעמי ,סרטו של סיימון קרטיס הוא היצירה הקולנועית המענגת ביותר של שנת  .2011אוהבי ההיסטוריה
הפילומוגרפית של אלילת המין האייקונית ,חובבי קולנוע הבקיאים בפרטים וסתם אנשים שפשוט אוהבים קולנוע
משובח ,חד ומדויק -יקבלו בסרט הזה תמורה מלאה לכספם מהזן הנדיר שמגיע פעם בכמה שנים.
עלילת הסרט נסבה סביב הפקת סרטו של לורנס אוליביה" :הנסיך ונערת השעשועים" באמצע שנות החמישים.
זו הייתה הפקה גרנדיוזית וכושלת משהו אשר נשענה על כוח הכוכבות של מרלין מונרו ,שהיתה אז בשיא
הקריירה שלה .מונרו אשר הגיע אל סט הצילומים מלווה בבעלה דאז ,הסופר ארתור מילר ,וככל הנראה הפילה
במהלכם באופן טבעי את הריונה ממנו ,הפגינה את מלוא המורכבות של אישיותה השברירית והשנויה
במחלוקת .הסרט מבוסס על ספר זכרונותיו של עוזר הפקה זוטר אשר פילס דרך לכמה ימים אל תוך ליבה,
והפך לאיש סודה ואמונה של הכוכבת המעורערת לכמה רגעים ,כמו רבים אחרים לפניו ואחריו.
האיזכורים הקולנועיים הרפלקסיבים של דמותה של מונרו רבים מספור .כאייקון הגדול ביותר של תרבות הפופ
והקולנוע ,נעשו לא מעט סרטים על תקופות שונות בחייה ,או לחלופין הופעות אורח של דמותה שולבו בעלילות
רבות מספור של סרטים אחרים.
זהו לא רק הסרט השלם והמלא ביותר בניתוח פרסונת הכוכבת המרתקת כל כך של מונרו ,זהו אחד הסרטים
הטובים ביותר לטעמי בהצגת המורכבות של תופעת הכוכבות ברמת הרבדים שהוא מציג.
יש משהו מאד מדוייק ,עדין ושלם בתיאור דמותה של הכוכבת הבלונדינית אשר משגעת למשך כמה שבועות
בודדים את הממלכה הבריטית באמצע שנות החמישים ,בהגעתה לבריטניה לצילומי הסרט .מלבד שיחזור
סצינות מדוייק מתוך ה"נסיך ונערת השעשועים" שהפך בסופו של דבר לסרט זניח למדי בתולדות הקולנוע-
הסרט מציע מבט רגיש וחודרני על הצביעות המרכיבה את התהילה ואת עולם הבידור .הסגידה לדמותה חסרת
הבטחון של מונרו שתמיד לוותה באופן צמוד על ידי אינטרסנטים שרצו להפיק ממנה את המירב ,מתוארת בסרט
הזה היטב והתנהלותה של מונרו חסרת הבטחון בתוך מבול האינטרסים המקיף אותה נוגע ללב .החל במורת
המשחק של ,פולה שטרסברג ששלטה בה בצורה נפשית כמעט מלאה ,יצר הכיבוש של לורנס אוליביה [המגולם
בצורה נפלאה על ידי קנת בראנה] ,וכלה בשותפיה העסקיים -כולם רצו חלק ממונרו שהיתה תמיד באיזור
דמדומים נפשי על סף חוסר שפיות ושבריריות.
המשוואה של עליית כוכבה אל מול התמוטטות החוסן הנפשי שלה הוא פאן מרתק הנמצא גם כן בליבת הסרט
הזה .מונרו מחליטה לבחור בעוזר ההפקה הצעיר כבן ברית בהפקה שאנשיה עוינים את חוסר הבטחון
וההתנהגות הנירוטית שהיא מביאה עימה לסט הצילומים .היא מנצלת את מלוא כוח הנשיות והכוכבות שלה על
מנת להקסים את הצעיר ולרתום אותו למטרותיה ,כמו כוכבת אמיתית -היא משילה את פרסונת הכוכבת שלה
ולובשת אותה מחדש כמו זיקית במחול שדים שאין לה בעצם אופציה אמיתית אחרת מלבדו לנהל את חייה.
אני מרגיש שאין לי מספיק שבחים על הסרט היפיפה הזה ,הוא מצולם וכתוב בצורה שרק אוהבי קולנוע אמיתי
ידעו להעריך .קאסט השחקנים המרשים שלו כולל את ג'ודי דנץ ,דרק ג'קובי ,קנת בראנה ,בתפקיד לורנס אולביה
הנוקשה וג'וליה אורמונד המצויינת בתפקיד אישתו הזנוחה של אוליביה ,שחקנית הקולנוע ויוויאן לי.
ויוויאן לי ,מי שעשור בדיוק לפני צילומי "הנסיך ונערת השעשועים" היתה כוכבת הקולנוע הגדולה בעולם כאשר
כיכבה ב"חלף עם הרוח" ,נאלצת להתמודד עם החלטת בעלה שלא ללהק אותה בסרט למרות הצלחתה בעיבוד
הבימתי שקדם לו רק מכיוון שזה האחרון ביקשה לעבוד עם מונרו ובשל גילה המתקדם שלה .אורמונד בתפקיד
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קטן ונוגע ללב מזכירה לצופה לרגע שכוכבות ,חולפת ,הן בתפקיד שהיא מגלמת והן בעצמה היא,מי שהיתה
הבטחה גדולה של כוכבות לפני חמש עשרה שנים התפוגגה בעצמה לתפקידים קטנים.
בתפקידים הראשים אדי רדמיין המצויין ,כעוזר הבמאי מוכה האבהבים מגלם אב טיפוס של צעיר העובר חוויה
משנת חיים מרגש בתחושה של נאיביות וראשוניות שהוא מביא למסך .אך ללא ספק ,זו היא הופעת המשחק
הטובה ביותר של השנה בעיני השמורה לשחקנית הראשית של הסרט ,מישל וויליאמס.
וויליאמס רושמת לעצמה שיא אישי נדיר וחד פעמי ,זו היא ההופעה הטובה והמורכבת ביותר בקריירה שלה
והאופן בו היא מגלמת את מונרו מתעתע ,מטריד ,משכנע ובעיקר מרגש בכל פריים ופריים שהיא מופיעה בו על
המסך .מי שראה סרטים רבים של מונרו לא רק שיתרשם מהדמיון הפיזי של המחוות המדוייקות שלה אלא גם
יתרגש ממש מהדרך המשובחת בה היא מגלמת את המורכבות הרגשית המפורסמת ,של מי שהיתה ונשארה
הכוכבת הגדולה ביותר שידע הקולנוע באופן כל כך משכנע שללא מעט רגעים יש איזו תחושה שמונרו ,כמה
לתחייה לשעה וחצי של משהו שהיה לה מאד חשוב לומר לגבי עצמה.
זהו הישג מפעים של וויליאמס שלאחריו ככל הנראה היא ביצעה בעצמה את הכניסה לפנתיאון הכל כך שביר
של מה שהופך שחקנית לכוכבת גדולה.
השבוע שלי עם מרלין הוא חוויה קולנועית שנוגעת בכל החושים ובכל נימי הרגש ,בעדינות ובהתרסה גדולה בו
בעת.

מונרו ,הכוכבת הנשית האולטימטיבית/אלי מורנו
במובנים רבים מרילין מונרו ,אשר מתה בגיל  36בשיא תהילתה ,היא הכוכבת ההוליוודית האולטימטיבית.
חייה היו "החומר ממנו עשויים אגדות" והתהילה והכוכבות ,מתגלמים במובנים רבים בדמותה האיקונוגרפית
הידועה לרבים ברחבי העולם גם כחמישים שנה לאחר מותה.
מונרו ,נורמה ג'ין בייקר בשמה המקורי ,נולדה ב  ,1926גודלה על ידי זרים ומשפחות אומנות לאחר שננטשה
על ידי אימה ,ולא הכירה מעולם את אביה ,מה שהפך את ילדותה לבודדת מאד וחסרת יציבות ,לגורמים אלו
תהיה השפעה מכריעה על שאפתנותה מחד ועל אישיותה המעורערת ושובת הלב בו בעת .מונרו אשר פילסה
את דרכה בהוליווד כשחקנית חוזה באולפנים שונים ,הפכה בסופו של דבר לכוכבת הגדולה ביותר של MGM
בסוף עידן שיטת האולפנים .היא צמחה מתפקידים קטנים של כוכבנית והפכה במהירות יחסית לכוכבת הגדולה
ביותר של האולפן ,ובסופו של דבר לכוכבת הגדולה ביותר בעולם אשר מליונים ביקשו לצפות בסרטיה ,שהפכו
לריווחים ביותר וזימנו לה אפשרות לעבוד עם הכוכבים הגדולים ביותר של תקופתה ,הן בתחום המשחק והן
בתחום הבימוי.
מונרו חלמה את חלום הכוכבות מגיל צעיר כדרך לרפא את נפשה המסוכסכת במובנים רבים .היא האמינה
בחלום הכוכבות כמקום בו שאיפותיה יוכלו להגיע לידי ביטוי ,וכשרונותיה בתחום השירה והמשחק יוכלו לבוא
לידי ביטוי.
התהילה נתפסה על ידי מונרו כדרך לקבל אישור לנחיצותה ולערכה בעולם ,אך לתהילה היה גם צד הפכפך
עימו נאלצה מונרו להתמודד בעתיד.
מונרו החלה לקבל תפקידים קטנים כבר בסוף שנות הארבעים של המאה הקודם .מראה המצודד ,לא נתפס
כייחודי ,והיא הושמטה מן החוזה שלה לאחר שתי הופעות קצרות בלבד שלא עוררו עניין רב .גם אולפני
קולומביה שלקחו אותה לאחר מכן ,נפטרו ממנה במהירות.
תחושת הערך העצמי של מונרו ,לא הייתה גבוה במיוחד ,והיא נעזרה לאורך כל חייה בדמויות של מנטורים,
חלקם טובים אך אחרים הרסניים .מונרו לא חשבה שהיא טובה מספיק ,וסמכה רבות על דמויות אשר ילוו אותה
לאורך הקריירה בכל אספקט מקצועי ,סוכנים ,מנהלים וקואצ'רים למשחק .רבים מהם ניצלו את הקרבה אליה
לתועלתם האישית ואת התלותיות הגדולה שפיתחה כלפיהם.
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הופעה קטנה בסרט של האחים מרקס בתפקיד נשי מפתה ,הצליחה לתפוס את תשומת הלב של מקבלי
ההחלטות בעיר הסרטים .מונרו ,חיפשה את קרבתם של בעלי תפקידים ואנשים בעלי כוח בעיר הסרטים שיכלו
לתפיסתה לקדם את הקריירה שלה .זה יהיה דפוס שיישאר עמה לאורך כל חייה והיא תעריץ אנשים בעלי כוח
שישרתו את המסלול שלה ,רבים מהם היו מבוגרים ממנה.
אספלט הג'ונגל של הבמאי המעורך ג'ון יוסטון בשנת  1950נחשב לתפקיד המשמעותי הראשון שלה שלאחריו,
הבחינה בה עיר הסרטים .הופעתה בו היא רגע הפריצה של תהליך הכוכבות שלה ויצירת הנדבך הראשון
בתהליך הכוכבות שלה .מונרו לא בחלה בשום אירוע של יחסי ציבור שיכול היה להגביר את חשיפתה לציבור.
תפקידה הקטן בסרט הכול אודות חווה ,לצידה של בטי דיוויס ,סייע גם הוא לחשיפתה ולהשתתפותה בסרטים
מרכזיים יותר.
החוזה שלה באולפני  FOXהביא לה חשיפה גדולה אך גם סייע ביצירת דימוי כוכבות בעייתי עבורה בעתיד
שיקשה עליה לקבל תפקידים טובים/איכותיים .מחד ,היא נחשפה בסרטים רבים ,אך כמעט תמיד באותו תפקיד
של בלונדינית קלה להשגה ולא חכמה במיוחד .אך מונרו ידעה ל"תבל" גם תפקידים אלו ולהביא ניצוץ מיוחד
וייחודי אשר זוהה עמה והפך אותה לזכירה מאד עבור הצופים.

שדים מן העבר
מונרו הצטלמה בתחילת דרכה בצילומי עירום חושפניים ,צילומים אלו דלפו כשהחלה תהילה לנסוק ובאופן
מפתיע ביותר ,לא פגעו בקריירה שלה ,למרות ערכי המוסר השמרניים של התקופה ,אלא להיפך ,העצימו את
תהילתה באופן עקיף וסייעו לבסס אותה כאלילת מין מפתה ,חושנית ונערצת על ידי מיליוני גברים ברחבי העולם.
במובנים רבים ,תשובתה בה הצדיקה את הצילומים מכיוון שהייתה מרוששת ונזקקה לכסף ,אף זיכתה אותה
באהדה ציבורית רחבה ונתפסה כאמינה .ראשי האולפנים שחשבו להיפטר ממנה עקב השערורייה הבינו כי
בידיהם שערוריית יחסי ציבור אותה יוכלו למנף באופן חיובי עבור הכוכבת העולה שלהם.
מונרו והמצלמה
עבור מונרו ,המצלמה הייתה תראפויטית .היא התמסרה לחלוטין לזו ,ולתצלומיה ,כמו גם לסרטיה ,גם לרעים
שבהם הייתה משיכה ממגנטת עבור צופים רבים ברחבי העולם.
בפער שבין חוסר הביטחון של נורמה ג'ין בייקר ,בתהליך יצירת הכוכבת "מרילין מונרו" ,היא התקיימה כישות
חסרת ביטחון מאד ,אך ככוכבת ,הקרינה ביטחון רב בהופעותיה על המסך ,חלקן היו בלתי נשכחות ונחקקו
בזיכרון הקולקטיבי .נדמה כי מונרו ,יותר מכולם האמינה באשליית הכוכבות אשר יצרו עבורה בכירי האולפנים,
אך התקשתה לתפקד כאדם פרטי בשל הדימוי הכוכבני המיני שהוצמד לה וחיי האישים סבלו מכך .לוח השנה
עם תצלומי העירום של מונרו ,ותצלומי יחסי הציבור שלה ,כמו כל מוצר אחר שנקשר בשמה נהנים ממכירות
אדירות ברחבי העולם עד היום ומפרסמים רבים עושים שימוש בשמה עבור מוצרים חדשים לחלוטין .נדמה כי
קסמה בהקשר זה ומעמדה האיקונוגרפי ,הפך אותה לעל זמני ,אך הייתה זו ההתמסרות שלה למצלמה ,עימה
ניהלה מערכת יחסים של ממש ,שהפכה את הצילומים בהם השתתפה ,לחסרי גיל.
הצד ההפכפך של התהילה
ככל שגדלה תהילתה של מונרו ,כך גדל חוסר הביטחון האישי שלה .היא חששה למעמדה ולהופעותיה בסרטים
וככל שהתבגרה חיפשה להיחלץ מנרטיב הכוכבות הכובל שלה שתייג אותה כבלונדינית טיפשה ,קלה להשגה
ובעיקר כשחקנית "לא רצינית" .מונרו חיפשה תפקידים מורכבים יותר ,כמו גם הכרה כשחקנית אופי "רצינית"
אך הוליווד התקשה להעניק לה את ההכרה הזו והיא לוהקה שוב ושוב בתפקידים מיניים מפתים אשר היו
מזוהים עימה ,ואשר בהם רצה הציבור לראותה.
מערכות יחסים כושלות ,שחלקן הסתיימו בנישואין עקרים וחלקן רק גרמו להשפלתה הפומבית(הרומן של עם
ג'ק קנדי ואחיו) לא סייעו להגביר את ביטחונה העצמי .חלומה להרות ולהפוך לאם נכשל פעם אחר פעם והיא
התמכרה בשנים האחרונות הן לטיפה המרה והן לתרופות מרשם רבות שהאולפנים וכל מי שסבב אותה סייע
לה להשיג מתוך מטרה לשמור עליה תפקודית.
חמים וטעים של בילי ווילדר נחשב בעיני רבים לסרטה החשוב ביותר מכיוון שסייע לה להציג גם מנעד קומי
רחב ,ובו בעת קיבע את דמותה המינית הנחשקת כמושגת ואפשרית לכאורה עבור צופים רבים .מונרו עצמה,
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לא הוזמנה למסיבת הסיום של הסרט שכן בימאי הסרט בילי ווילדר זעם על איחוריה התכופים לאתר ההסרטה,
אלו נבעו מחוסר ביטחון אך רבים ראו בהם חוסר מקצועיות.
סרטה האחרון שהושלם ( the misfits ,ג'ון יוסטון )1961 ,היה מתנת פרידה מבעלה לזמן קצר המחזאי ארתור
מילר שכתב עבורה את התסריט .הופעתו בו קודרת מאד ושונה מהדימוי שהציבור הכיר .כישלונו היחסי של
הסרט וחוסר הרצון שלו לראות את מונרו שלא בתפקידה השגרתיים ,פגע במונרו וערער את בטחונה העצמי
הנמוך ממילא.

סוף המסע -הסרט שלא הושלם מעולם

 ,We the stars, like the stars demand the right to twinkleאת המשפט הזה אמרה מונרו כאשר התבקשה
להסביר את האיחורים הרבים שלה ואת העדרויותיה התכופות מסט סרטה האחרון שלא הושלם מעולם
 ) 1963( something's got to giveלצידו של דין מרטין .מונרו הגיע לאחד עשר ימי צילום בלבד והשביתה את
ההפקה כולה למשך חודש שלם .אולפני  MGMנקטו בצעד לא שגרתי ופיטרו את הכוכבת שלהם ,אך החזירו
אותה מיד לעבודה בלחץ הציבורי האדיר של מעריציה שביקשו מהם למחול לכוכבת והכוכב שלצידה .ימים
ספורים בלבד לאחר שהודיעו על החזרתה לעבודה ,מתה מונרו במוות אפוף מסתורין אשר לגבי סיבותיו עד
היום הדעות חלוקות .צילומי הסרט לא הושלמו מעולם.
מהו סוד הקסם של מרילין מונרו?
מונרו הייתה בלתי מושגת מחד ,אלילת מין הוליוודית טיפוסית לכאורה אך הצליחה לייצר פרסונה קולנועית
שלא הייתה בהכרח שבלונית וחד מימדית .דמותה המינית המפתה אך בו בעת הפגיעה הצליחה במהלך
חייה הקצרים ,בסיוע מכונת הכוכבות ההוליוודית לייצר אהדה אדירה ופופולאריות לה לא זכתה אף כוכבת
אחרת מאז.
לצד היותה "גדולה מהחיים" מינית ובלתי מושגת .מונרו הצליחה לשדר בהופעותיה על מסך הקולנוע גם
נגישות ורגישות רבה שגרמו להופעותיה בסרטים להיתפס כאמינות ובלתי מרוחקות.
סיפור חייה הרגשיים השבירים והעדויות הרבות שנצברו לגביהן ,גם הם מזינים את המיתולוגיה לגביה .הכוכבת
הגדולה ביותר בעולם מתה בודדה ,ללא איש שיבין ללבה או יהיה לצידה בליל מותה .העובדה שמונרו נשארה
כוכבת עד היום ,כחמישים שנה לאחר מותה ודורות חדשים של מעריצים ברחבי העולם נחשפים לדמותה
המצולמת ,לסרטיה ולסיפורה נותר במובנים ללא הסבר מדויק או מוחלט ,אך אותו האלמנט החמקמק שאינו
מאפשר להצביע ברורה מה הופך אדם בשר ודם לכוכב על זמני ,נותר פתוח לדיון .מותה בגיל  ,36העובדה
שלא הזדקנה על המסך אלא נותרה צעירה ואיקונית תורמים לעובדת היותה אלמותית ,אין בכך ספק ,אבל מונרו
לא הייתה הכוכבת היחידה שמתה צעירה ,רבות אחרות נשכחו מלב הציבור בעוד דמותה של מונרו ,כמי
שמסמלת את תהילת הכוכבות ,האלמנט החמקמק והבלתי מוסבר שלה ,וכוח המשיכה ,ה  E factorשל דמותה
נותרו פתוחים לפרשנות ולפיענוח של חוקרי קולנוע עד היום.

המלצה לצפייה:
דוקומנטרי עם אפשרות כתוביות בעברית ביוטיובMarilyn Monroe: Beyond The Legend :
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https://www.youtube.com/watch?v=lIfuJioOeJk
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