
המ את שרשם סימה, מירון הירושלמי הצייר
רי ספר לה והקדיש האחרונות בשנותיה שוררת
ם מסדה), !זיכרונות(הוצאת שומים ה.יו כ  אחד נז

 גדולה. התקהלות ורואה עטרה קפה ליד עובר אני
 שהיטלטל נסער מקל בראש הבחנתי ממרחק עוד
 זקנה. אשה של נרגש קול ושמעתי הכיוונים לכל

 קשור עגל אחריו מושך אדם ראיתי כשהתקרבתי,
 את לחלץ האחת בידה ניסתה הזקנה האשה ,בחבל.
 במקלה. בעליו על איימה השנייה ובידה העגל

 המיסכנה. לחיה מיד יניח רע, ,איש צעקה: היא
 בית*המיטבחיים!׳ אל אותה לקחת עומד הוא הרי

 גרמנית — בכתפיו ומשך אונים חסר עמד האיש
 כמה הזקנה. ממנו רצתה מה ידע ולא הבץ לא הוא

 מעט. עצובים היו האחרים ופני חייכו מהאנשים
 לבית־ במרוצה נכנסה מעליו, ניתקה היא פתאום,

 רד המישטרה. עם אותה שיקשרו וביקשה הקפה
 רם בקול צעקה זיעה ושטופת גופה בכל עדת

 רוצה הוא רע! איש כאן ,יש השפופרת: לתוך
 משהו עשו רע! כל לו עשה שלא קטן עגל להרוג

 בינתיים המשיך העגל בעל אותה׳ לעצור כדי
 היתה הזקנה האשה בעיקבותיו. והעגל בדרכו
לסקר־שילר." אלזה

הד בדא רצונות
 רק שכתבה ולמשוררת הצבר, לגיתאי, מה

 גם האם לעברית? תורגמה לא ושכמעט גרמנית
 תשוב? ולא שאבדה לתקופה געגועים נתקף הוא

 וייג- מוניו הנודע הארצישראלי האדריכל אביו,
 היה המפורסם, ה״באוהאוס" תלמיד רויב״גיתאי,

המודר הארכיטקטורה להשפעת שתרמו אלה בין
שה יוצרים של דור .זהו הישראלית. זו על נית

הרצ הגישה בעזרת תפתור, 20ה־ שהמאה אמינו
מרבי האנושי.״ המין של גדולות' בעיות יונלית,

הד. בלא נותרו עזים רצונות אותם של תם
 מבקש לסקר־שילר אלזה על בסירטו כי נראה

 התנכרות, אותה של חשבונה את לעשות גיתאי
 הזאת .התקופה שלו. חשבונו גם במידת־מה שהוא

 זמן בפרק איך לראות ניתן דרכה כי אותי, עניינה
 של לצמיחתן עדים אנחנו יחסית, קצר היסטורי

 והחזונות המאניפסטים כמו אדירות, אוטופיות
 ואשר ברלין, של הספרותיים מבתי־הקפה שיצאו

הע והנהדרים הגדולים הדברים כל על התנבאו
 עצמו זמן באותו ימינו. של בעולם לקרות תידים

 בצורה קץ, שישימו הכוחות והתעצמו הלכו כבר
 למעשה זהו חלומות. אותם לכל כל־כך, אכזרית

שלי.״ הסרט סיפור
אנ צוות עם לעבוד בחרת בכוונה האם

תקופה! לאותה זיקה להם יש שעוד שים
הצ אחד אלקאן, אנרי הוא הסרט .צלם —
 את צילם הוא .80 בן עדיין. שחיים הגדולים למים
 עם נן־העדן, ילדי ואת קוקטו של והיפה החיה

 צ׳פלין. צ׳ארלי עם גם ועבד בארו, לואי ז׳אן
 וים של ברלין בשנוי מלאכים היה האחרון סירטו

וונדרס.
 בתקופה שגדלו צלמים עם בעבודה משהו .יש

 נאלצו והם רגיש פחות היה לצילום שחומר־הגלם
 הם אור. שיכבות שמייצרת בשיטה תאורה לבנות
 בציורים המופיע האור אפקט את וניתחו למדו

 הזה. הדור עם שייעלם דבר לצערי זהו קלאסיים.
 היוצרות כאלה תאורה בשיטות להשתמש רציתי
ה בצילומים בעיקר אקספרסיוניסטית, אווירה
 מתאים לי נראה זה הגרמנית. בתקופה עוסקים

הדברים.״ לרוח
עלילתי! סרט זהו האם

 נא- סיפור לא הוא לספר שרציתי .הסיפור —
 מנקודת- שרצה עלילה בו שיש זה במובן ראטיבי
אפי של סידרה כאן יש לנקודת־סיום. התחלה

 או שתיים של מחייהן הלקוחות וסיטואציות זודות
 מופיעה לסקר־שילר, אלזה מלבד דמויות.״ שלוש
 ממייסדות שוחט, מניה של דמותה גם בסרט

 בינה הקשר שוחט. ישראל של ורעייתו השומר
 שרירותי הוא אי־פעם, נפגשו אם אלזה, ובין

בלבד. ו.פיוטי״
 הציבעוניות בגלל נמשכתי אלזה של ״לדמות
 אקסצנטרית באישיות מדובר שבה. והטראגיות

 אמיצה בעצם שהיתה אשה ויוצאת־דופן. מאוד .
 יובילו שלה שהפרובוקציות ידעה היא מאוד.
 היא אבל הסביבה, עם והולך גובר לחיכוך אותה

העולם. עם התפייסה ולא מהן חדלה לא
החי התנהגותה שבין בפער להיווכח ״מדהים

 רמה נשמרת בשירים שלה. היצירה לבין צונית
 והצ־ הדיוק שלהם, הפנימי הסדר — שפיות של

וה מתמטיקה. כמעט המיבני, והאירגון לילות
 שכתבה יותר, המאוחרים לשירים דווקא כוונה

."70מ־ יותר בת כבר כשהיתה

 המשוררת של בחייה העוסק הפרק האם
שם! צולם בגרמניה

 לברלין שקרה מה את אוהב לא אני ״לא. —
יחס שום לי אין אמוציונלית, .30ה־ שנות מאז

 עיר היתה 30וה־ 20ה־ שנות של ברלין אליה.
 כלכלי תוהו־ובוהו של בתקופה שקלטה, פתוחה
 הולנדים יהודים, פולנים, רוסים, מהגרים אדיר,

 לאמנות היסודות את הניחו בעצם והם ואחרים,
 מיספר ובארכיטקטורה. בספרות בציור, המאה

 קטן היה תקופה באותה היוצרים האריים הגרמנים
קרם. עוגת מברלין עשו היום יחסית.

מה הצילום את לנתק אוהב אני זאת .מלבד
 לצלם שיכולתי שמחתי ולכן הגיאוגרפי, מיקום

בצרפת.״ ברלין את

 לסקר- אלזה של דמותה את מגלמת מי
בסרט! שילד
ששי קרויצר, ליזה הגרמנייה .השחקנית —

הא הידיד ביניהם וונדרס, של סרטיו ברוב חקה
הערים. של ואליס מריקני

הל שחקני יגלמו הקטנים מהתפקידים ״חלק
 של הדמויות את ישחקו הם באוש. פינה של הקה

באול בבתי״הקפה, במועדונים, שישבו האנשים
 והתרחשו פוליטיים נאומים נשאו שבהם מות

 פינה בעיניי, פוליטית. משמעות בעלי מאורעות
 כולה בגרמניה מהבודדים אחד אולי היא באוש

האקספרס הרעיון ואת התרבות את הממשיכים
 מור־ עובדת שהיא מיקרה זה אין ואולי יוניסטי.

אלזה." של הולדתה עיר פטאל,
התק גודל ומה ההפקה מאחורי עומד מי

הסרט! של ציב
אנג איטלקי, מפיקים: ארבעה יש ״לסרט —

 התקציב את שותפים. כולם והולנדי. צרפתי לי,
 הצרפתי, המפיק רואיז, ראול להעריך. קשה

 רחוק לא שלו, הסטודיו את לרשותנו העמיד
 הזה בסטודיו בהשקעה. חלקו היה וזה מפארים,

 נעשה שלא שכמעט דבר סצינות, מעט לא צולמו
 בסטודיו עבודה של השילוב מודרניים. בסרטים
 מעניין חלק היה אלקאן אנרי הצלם עם ועבודה

בהפקה.״ מאוד

והחרם !,המעיט
 כיוצר העולם וברחבי בארץ התפרסם גיתאי

 ובסיגנון קולנועית בשפה דוקומנטריים סרטים
 בהתחשב ארוכה, סרטיו רשימת לו. מיוחדים
הצ שחתו תום אחרי שנותיו רוב שאת בעובדה

 אדריכלות ללימודי הקדיש )38 בן הוא (היום באי
קליפור באוניברסיטת דוקטורט לימודי סיים ואף
 שצולם הוואדי, היה הראשונים סרטיו בין ניה.

 גם סרטיו, ברוב כמו שבחיפה. רושמייה בוואדי
גי הסרט. מגיבורי כאחר משמשת המצלמה כאן

 איטקנדר המוכר החיפני הדייג הם אחרים בורים
מרים. וחברתו״לחיים

 ובד־ בעזה בגדה, צולם שדה, יומן אחר, סרט
 את שהקדים בסרט מדובר .1982ב־ רום־לבנון

המצ האינתיפאדה. את שלו, בדרכו ובישר, זמנו
 עזה, שוטרי־שומרי של פניהם על מתעכבת למה
 ונד מגיתאי המונעים הדרוזית, העדה בני רובם

 תמר בסידרת אותם. ולצלם לעיר להיכנס ציוותו
 כאחד: ויצורים יוצרות ובילבול אבסורד יש זו נות
ער אחר, עם בבני שולטים יהודים, אחד, עם בגי

 הדיכוי הוראות את לפועל שהמוציאים שעה בים,
 הדרוזי, וכך הדרוזי. העם בני שלישי, עם בני הם

ליהודי(הכובש) מאפשר אינו ערבית, אמו ששפת

 מצלמתו הערבי(הנכבש). של לשיטחו להיכנס
 ננעלת חיילים, שלושה על ננעלת גיתאי של

 שאינם אובדי־עצות חיילים שלושה מרפה. ואינה
 שמצלמתו הישראלי, בקולנוען יעשו מה יודעים

מפניהם. לרגע זזה אינה
 כל להחרמת שהביא הסרט בעצם היה הבית

 של סיפורו את העלה הוא בארץ. גיתאי של סרטיו
ופו ממנו גורשו הערבים שדייריו ירושלמי ׳בית

 בורגני־ בסיגנון בשיפוצו עסוקים ערבים עלים
 איש לכלכלה, ירושלמי פרופסור עבור ישראלי
 הסרט החדש. דיירו להיות שעומד בעבר, פלמ״ח

 מובן אבל הישראלית, הטלוויזיה על״ידי הוזמן
בה. הוקרן לא שמעולם
וס־ באירופה מבוקש בימאי כיום הוא גיתאי

 ריש־ על״ידי ומוקרנים ממומנים מוזמנים, רטיו
 ברט־ זכה הוא ובצרפת. באנגליה תות־טלוויזיה

 לקולנוע. הבריטי במכון סרטיו של רוספקטיבה
 דוקומנטריים לסרטים בפסטיבל השתתף 1982ב־

מע מפיקים בפאריס. פומפידו במרכז שהתקיים
) 1(הראשון הצרפתי הטלוויזיה רוץ ! שהת ז

 נושא כל על סרט אצלו הזמינו מעבודתו רשמו
 מגזיר גיתאי שאב לסרט הרעיון את שיבחר.

 כוח־עבודה בייצוא הגידול על סופר שבו עיתון
 או בננקוק־בחר״ן הסרט השלישי. העולם מן זול

 באחד הצרפתית בטלוויזיה הוקרן לסכירה עבודה
 תחנת־טל־ אליו פנתה זה סירטו בעיקבות במאי.
 נוסף. סרט לממן בהצעה אחרת צרפתית וויזיה
הא אננס. פחית של מתודת ההשראה באה הפעם

 בהונולולו נארז הפיליפיניים, באיים מיוצר ננס
בי מודפסת עצמה התווית בקליפורניה. ומופץ

גיתאי. להם אמר הסרט," סיפור יהיה ״זה פאן.

 אסתר, סירטו בלונדון בפסטיבל הוצג 1986ב־
 זה היה שבחיפה. סאליב בוואדי ברובו שצולם
 באולם גיתאי. של מלא באורך הראשון סירטו

 חצי — סטיוארט דייב של אחיו נכח ההקרנה
 את שיצלם לגיתאי הציע והוא ■וריתמיקס, הצמד
היו הפסקולים ביפאן(״אחד הצמד הופעות מסע

היום"). עד הפיק שהקולנוע מורכבים תר
 אולי הוא ניכור, של טעמו שטעם גיתאי,

 לסקר־ כאלזה בדמויות לעסוק האידיאלי הבימאי
 נתקל עצמו גיתאי גם שהרי דורה. ובני שילר

 ורצון קטנוניות בורות, של לא־מבוטלת במידה
 הישראלי הקהל לתודעת להגיע כדי ואולי רע.

בינלאומית. בהכרה לזכות תחילה צריך

 שרטיך כשהוחרמו ההרגשה היתה מה
הטלוויזיה! על-ידי בעיקר בארץ,
 כשהוא תמיד מסתכן שאדם חושב ״אני —
 לא עוד כשזו חי, הוא שבה בסביבה דברים אומר

 מחמאה זו מסוימת במידה אותם. להבין בשלה
 את שהצלחתי,לקרוא׳ דבר של פירושו עצמית.

מאחרים. מוקדם המצב
 נעימים לא מאוד רגעים לי היו האמת, ״למען
 הקו־ כל לפעמים אנשים. עם היומיומיים במגעים

 ואנשים כיוונן את מאבדות הקלאסיות אליציות
הת או נמלטו רדודה כללית בהסכמה שנמצאו

 בי שתמכו מי של הגדול הרוב פתאום. חמקו
 ידידים היו קשות, בשעות גם הדרך, כל לאורך

ידידים. שנשארו
היש הטלוויזיה עם הוויכוח את ״כשניהלתי

בזכו שמטפל מעורך־דין ייעוץ ביקשתי ראלית,

הש ״ארץ־ישראל איש חזן, ויקטור יוצרים, יות
 טור יותר הרבה שלי המיקרה על הגן והוא למה״,

פסוודו־שמאלני.״ עורך־דין מכל

נדירה ציפור
 גיתאי מאוחרת. הכרה גם קיימת המזל, למרבה

 ברטרוספק־ יולי־אוגוסט, בחודשים השנה, זכה
 הסינמטקים שלושת מסכי על סרטיו של טיבה

 כתב הסינמטק לחוברת בהקדמה בארץ. הגדולים
 צימרמן משה הישראלי הקולנוע תולדות חוקר

 וכי במקומותינו״ נדירה ״ציפור שהוא גיתאי על
 חוליי את מוחלט באופן חושפת הקולנועית ״דרכו ,

 להימנע מצליחה שהיא בכך הישראלי הקולנוע
ממרביתם.״
בחיי. עדיין אבל באיחור, אמנם באה ״ההכרה

גיתאי. מגיב משהו,״ זה וגם

 בא- הקולנוע מצב את מתאר היית כיצד
רץ!

 תע- אספקט בה שיש אמנות הוא ״קולנוע —
הב־ לי היתה שלי, במיקרה ניכר. שייתי־כלכלי

 מארכי־ לקולנוע היגעתי אני מאוד. טובה שרה ,
 ולא בניין לייצר איך גם לומד אתה שם טקטורה,1

ייראה. הוא איך לחשוב רק
 משאבים בקולנוע שמשקיעות מדינות ״יש
הגר קצר. לטווח חשבונות לעשות בלי רבים,
 במילחמה, נהרסה שתרבותם אחרי למשל, מנים,

התר בעולם בייצוג לזכות מוכרחים שהם החליטו
 סכומי־עתק השקיעו הם המילחמה. שלאחר בות

 ה־ ברוב הקולנוע. ביותר, הפופולארית באמנות
 הם אבל רווחים. הזו ההשקעה נשאה לא מיקרים
 יבלטו היוצרים של הרב המיספר שמתוך האמינו,
 הגל נוצר כך מעניין. קולנוע שיעשו אחדים
 וורנר וונדרס וים פסבינדר, את הכולל החדש,
 סובסידיות על־ידי מומנו סירטיהם שרוב הרצוג,

ממשלתיות.
 את להפוך רצון בה שיהיה מצפה אני ״מישראל

 אבל יותר. ,למשמעות הזה הפופולארי המדיום
 עסקנים של קבוצה על־ידי לצערי, מנוהל, הוא

מה גדול חלק ואחרות, אלה מסיבות ופקידים.
 בינוניים. אנשים הם הזה בענף שהתרכזו יוצרים

 שעונה פופולו, אוונט׳ כמו סרט יוצא פעם מדי רק
טוב.״ סרט של הקריטריונים כל על

 בחיפה מתגוררת אפרתיה, גיתאי, של אמו
 הכרמל. שעל בדירתה אותה לבקר מרבה והוא

הנ המקומות בכל ובנו שהרסו מה רואה ״כשאני
 את לתאר קשה הלב. כואב הזאת, בעיר הדרים

הארכיטק הסביבה. של האונס למראה ההרגשה
 לה שאין כזאת ספקולטיבית, היא השלטת טורה
למקום." וכבוד חיבה של יחס שום

שבתתם בזמנך, לארכי הפקולטה את ה
בטכניון. טקטורה

 והיא בארץ היחידה הפקולטה היתה ״זו —
 ארכיטקטוניות בעיות בעלת עיר בתוך שכנה

 העתיקה יוון על לימדו אותנו ואילו מעניינות.
 וניהלנו הלימודים את הפסקנו 1967ב־ רומא. ועל

 ועל התלמיד של המעורבות על דיונים של סידרה
 קונקרטי, באופן סביבתו. כלפי שלו המחוייבות

 יושבת שהפקולטה שלמרות העובדה על הצבענו
 לשם ירדנו לא סאליב, מוואדי קטן במרחק

 איזה קיים אחת. פעם לא אף הלימודים במיסגרת
 לא להיזהר וצריך בו חי שאדם היסטורי קונטקסט

 הדברים השתנו שבינתיים מבין אני אותו. להרוס
 פשוט זה סאליב לוואדי שעשו מה אבל בטכניון,
מזעזע."

 מאוחרת לילה בשעת יורדת עצמי וכשאני
 אני המכונית, את החניתי שם סאליב, לוואדי
 כובע וחובש במעיל מכורבל זקן בערבי פוגשת

 מוכר מראה — בוערת חבית ליד לו שעומד צמר
 זפת בשיכבת לזכות עומדים שגגותיהם בתים ליד

 סאליב בוואדי הזאת התמונה הגשמים. בוא לפני
שב ניו־יורק, של השוליים לאזורי יותר התאימה

 מתחממים כושים קרים חורף בימות רואה אתה הם
 החבית ליד הזקן בוערת. מדורה או חבית סביב

 — מנורה מיפעל של שומר־הלילה היה בוואדי
 מלכותית־ במחווה ידי בכף כשאחז לי הסביר כך

 מכונית- עמדה החבית לצד לה. ונשק משהו,
 ביתו היא היום יותר. טובים ימים שידעה גרוטה

 מצלמתו היתה איך ראיתי בדימיוני, השומר. של
זו. סוריאליסטית תמונה מנציחה גיתאי של

 של הזה בסוג לעסוק שאחזור חושב לא ״אני
 הסיכסוך על סרטים הרבה די נעשים היום סרטים.

מתר כבר שבראשו גיתאי, אומר הערבי־יהודי,״
 בישראל, יצולם הוא שגם נוסף, לסרט תסריט קם

 חותר ״אני הנוכחי. הסרט על העבודה גמר לאחר
 חושב אני מיוחדת. שהיא קולנועית לשפה להגיע
זה." על עובד שאני
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