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 "פרוסרלאסרטיםצויראני"
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 rהעורךדבר

גרינבדגדוד

מןהתעלמותשלמאדממושכתתקופהלאחר
התעוררולילדיםסרטיםבהצגתהכרוכותהבעיות

זו.בבעיהלטפלהמוסמכיםהמוסדותסוףסוף
משרדשלידואמנותלתרבותהמועצהבמסגרת

קולנוע.לענינימסייעגוףהוקםוהתרבותנוךיהח
הקולנועשעניךהגורמיםכלנציגימרוכזיםזהבגוף

 ,והתעשיההמסחרמשרד :לעיסוקםאובםלילבורק
ומחנכים.קולנועמבקרי ,במאים ,ההסברהמינהל

פעולהדרכיהתווזהגוףלשונהשהראיבהשבי
הסרטנבעיתלטפלהוחלטוןשראכמבצעומטרות.
 .ונוערלילדים
עובדותנתגלוזולמטרהשהוכןכלליבסקר
כמעטנתונותלילדיםסרטיםהצגות :מדהימות

עליהחליםאשרמסחריתבמסגרתמוחלטבאופן
מהומהרעש, ,דוחק :אלההצגותלשהתקלותכל

 .מתאימיםתמידאינםשםיוסרט

מתאי-סרטיםהצגותשלמבצעעלהוחלטנהשה
למטרהאנושיים.ובתנאיםנוחבמחירלילדיםמים

חינוכיים)סרטים(מפעלמס"ח""מפעלאורגןזו
סרטלשבועאחתבארץ,שוניםבמקומותיציגאשר

לילדיםאגורות. 35שליבמחירלילדיםהמתאים
שללסדרהמינויכרטיסילרכושהאפשרותניתנת

והמהומההטרחהאתלמנועכךידיועלסרטים 8או 4
מלווהכזוהצגהכלהקופה.לידכרטיסתשברכיש

באופןהפעולהלהעברתשידאגמורהואףסדרנים
ביותר.הטוב

הקיימיםהסרטיםמביןשעה,לפינבחרו'הסרטים
בשניםקודמותבהצגותכברהוצגוואשרבארץ

שעברו.

ישאבללעידודהראוימפעלזהוהתחלהבתור
 :לעתידפעולהקוויכמהעלכברלהצביע

סרטיםהבאתשתתאפשרלכךלדאוגיש )א
עזהובאוטרםואשרלילדיםדחוימבשנוצרו

(הואילבהבאתםמסחריתכדאיותשאיןמשוםכה
צריכיםילדיםסרטימצומצם).לקהלמוצגיםוהם

הוצאתםבשעתגםוממס,ממכסמשוחרריםלהיות
שחרורהכרטיסים.ומכירתהצגתםבשעתוהןמהנמל

מספקתבמידהילדיםסרטי·הבאתיאפשרזה
הקיץ.בעונתדוקאולאוהשנהכלמשךוהצגתם

גםיפעלמס"ח,מפעלכילכךלדאוגישב)
עונתבכלמעוליםסרטיםויציגהלימודים,בתקופת
בעליסרטיםשלהשפעתםתוקטןכךידיועלהשנה
שלילי.אופי

מעשיתפעולהבמקוםבאהלאעדייןזופעולה
וכמדיוםכאמנותהקולנועלהבנתיסודערכילהקניית
קולנועלמועדונימכובדמקוםישבואשר-~צמאי

בתיבמסגרתהןלקולנוע,לחוגיםאולשעוריםואף
אתנייחדערדכךעלאבללהם,מחוצהוהןספר

הבאות.בחוברותהדבור

טורו
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למעוכתמכתבים

בסרטהבורסהסצינותהאם ."

 'פעי-בשעתצולמוחמה""לקוי
במיוחדבוימושאוהבורסהלות
ע-אנסוניוניאנג'לומיקלידיגזל
סצינותכיבנוןהאם 1סוסוברו

ה-ביתידיעלבאוץקוצצואלה
 1קולנוע

ירושלים.א'לן,רם·חו

עבורבמ'וחד lבו'מהסצינות
שלהק'ץפגרתבתקופתהסרט

א·נות'בסצהמשתתפ'םהבורסה.

נבח·שחלקםסטאט'סט'םהםוה
אמרתררםבורסהסרסור'מתוךרו

לסצ'נה.אוטנט'גווןש'תנובדי
הבורסהבאורםצולמוהסצינות
ברוםאחתשעהרומא.שלהאמ'תר

אתלפנותההסרטה·אנשיעלהיה
 " llהבעדכוןלאפשרכד'האולם

ה-ופתקבתגםאשרמא'תוהרסה

 .ב'וםאחתשעהפועלתפגרה

הסרטהצגתשלהשניבשבוע

דקות 15שלבאורךקטעןזסר
הבורסה.התמוטטותאתהמתאר

שהואהמפ'ץברדיקוצצההסצ'בה

 .הקולנועב'תמנהלגם

* • • 
נפסדנוהגקייםהקולנועבבתי
הסרטסירםלפניהמסךאתלסגור
שניותכמה"לחסוך"כדיוזאת

מההצ-והןהראשונהמההצגהחן

פוג-קוונותלעיתיםחשביה.גה
ב-שכןכולובסוסזוזריזותמת

הסרטשלהרגשישיאונערץסירם
הק-אתמעודדזהשסימןיגםמה

אותוומוציאממקומולקוםהל
מורידמקדיםלעיתיםמהאילרזיה.

חלקותומקצץמלאכתואתהמסך
הואכיוםהמסךבסוס.נכבדות
ה-ותפקידומהתיאסוון"שריד"

הלבןהבדאתלכסותחראיחידי
ש-מוסבלא.ותרההקרנהלפני
דעתםיתנוהקולנועבתינעלי
אתעיםלהנהעשויזהפוסעל

מערלים.מסוסיםחחויה
תל-אביב.קרן,יצחק

מצ·"אמנות-הקולנוע"מערכת
קרן,'צחקהקוראלדעתטרפת

ה-ענףהתאחדות ' Jלפךממריצה

לחב·ולהורותבדברלדוןקולנוע
בהתאם.לפעולורה

* • • 
במסגרתמפרסמיםאינכםמזרע

מתוךקטעיםאותסריטיםהעתרן

שישמשוכדימובחרים,סוסים

ה-~תיבתללימודואמצעיזרגמא
 1תסריט

תל-אביב.גורר,ושואל

קטערםנפרסםזרמחוברתהחל
בבחורם.תסךרטרםמתוך
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ברגמןשלחדשסרט
 :ובמריתסריטהחרוף"."ארורת

נאק·סוורן :צילוםברגמן.ארנגמר

ll .םט'

ב'ורנםט·גונאר :בהשתתפות
סר-פרןמקםל'ן, lטארנגררדואבד,

לרנדבלום.גונאלדוב,

סוסהואהחורף""אורותהסוס

הא-לזכוכיתמ"בעדיותרקיצוני
הטכניקהאתמזניחברגמןפלה".

וב-העלילה"לטובת"הקולנועית
מביאהואהדיאלוגים.לסרכתעיקר
סיפר-ללאשלוהמרכזיהנושאאת

ולעי--קישוטיםוללאוי-סרק
בפניההמצלמהאתמבררןהואתים
למעלהבמשךסרליןאינגוידשל

לא-לושושמהכלדקות.מחמש
הדיאלוגים,באמצעותנאמומר

מוזנח.הפילמאיוהצד
תרבנומועוסקתהסוסעלילת

אשתו,מאבדןהסרבלאויקסון,מס
ייג iשנים.חמשלפנימתהאשו
כיקראאשוסירוב)פרן(מקס
 tמתיא"-אטומיתפצצהישלסיד

להרבידואידוהכומרמהחיים
מ-והכומרמתאבדהדייגשיעו.

מרתוהואקיצוני.יאושלידיגיע
ספר.בביתמורהשלאהבתהעל

הםעצמם-החייםכיטועןהסוס

אםגםהחייםשלוהמטרההיעוד
 .משען"ואידעולםברואאיד"

הזמןמרב~תמתרחשתהעלילה
ב-הקטעיםמלבדהכנסיה,בתוך
מכידכרגעמת.הדייגנמצאהם

עלילתואשו-חדש,סרסברגמן
גמדים.בעירמתרחשת

סובייטי"האנזלטיי
בסירנולאחרשנהשבע-עשרה

אתז 1להעלואוליביחלרונםשל
הקול-בדעלשקספירשלהאמלס

בברית-המועצות fמכינים-נרע

זו.סרגדיחלפיחלקיםבשניסרס
א-קרזניצב,גריגרריחראהבמאי

שקספירי~םמחזותמספרבייםשר
ניםששמונחבמשךבתיאסרון.

ר;ן-הפילמאיתהגירסהאתהכין
בו-מאתתרגוםל!:יהוכןתסריט

חאמלטבתפקידפאססרנק.ריס
סמרקוטן-אינוקנסיהשחקןמופיע

א-אופליה.תפקידואילונובסקי
ג'ידבידיבוצעהאנגליבסוסשר

לשחקניתנמסרהצעירהסימונם
אנאסס'סיהבשםעשרהשמונחבת

הרו-באינסופרסציהררסינסקיה.

כאידיאליססהאמלטמופיעסית
ה·זz.חי-מצבעםלהשליםהמסרב

קלאודי~ס.בממלכתהשוררתות
בידיחוברהזהלסרסהמרסיקה
ל-נואלשוססאקרביץ.דימיסרי

גםהבריטיתבגיוסהכמוכיצייד
בלוב-הואחאמלטהרוסיתבגיוסה

 .דיני.
 ) 20בעמוד(המשך

.................. " 
ייי-בסרטניזוולאס

--------םידנ~-סיפןךז

יום 55 "הסרטבמאי ,ויייקולאסב
רמו-היצ'קרקבעקבותהולךבפקיד"

 :בתמונהבסרס.קצרבתפקידפיע
השגרירלתפקידמאופרהבמאי

בפקין.הבריטי

לסרטהא~כןתפרס

למטבע"שלישי"צד
הסיב-האיגודמעניקשנהבכל

ה-הפרסאתהצרפתימסוגרפי

חדשיםפרנקים 100.000בסךשנתי

הראוילסרסדרלאר)אלףרים(עש
מוצגלהיותחשרםסיםחברלדעת
המוצגיםהסוסיםשארמכליותר

המרלסוסיםניתןהפרסבצרפת.
לייחסמבליבצרפתומוצגיםפצים

הפקתו.לשנתחשיבות
הן-למטבע"שלישי"צדהסוס

הישראליהמפיקע"יבישראלפק
 .ואן-ליוווים

בשנתבברליןהסוסיםבפסטיבל
למס-שלישי"צדהסוסזכה 1961
ים t ·לסרהזהב""דבבפרסנע"

ומידמלאבאורךדרקומנסאריים
אר-בכללחפצהנרכשכןאחרי
הקצר,אורכובגללהעולם.צרת

בבתירקלאהסוסהוצגדקרת, 60
סלי-ברשתותגםאלאהקולנוע

הסוסהעולם.בכלרבותביזיה
שכתב(מימרקוכריסבידיייםב.

"אמ-המפורסםלסרסהטקסטאת
הצ-בידיוצולםהמוזרה")ריקה
בצוותקלוקה.גיסלןהצרפתילם

השתתפובישראלשעבדהטכני
מהרצ-הסוסה""אולפניאנשיגם

נעשווהגמרהמעבדהעבודותליה.
בצרפת.

-wבדזם-טזפןךז



אשתקד

אריינבאד.במ
L' ANNEE DERNIERE A 

MARIENBAD 

טדכבוהולידכמאוייבכאר","אשתקדהסרט
כרכזאשםספרותיתביקורתשלכזוכמותטתח
לםקשמאתקספללאיכריעהואאחרככוךאותה
אף-על- .יחדגםהסרטשלוהדיאלוגהתסוייטשל

מטטכךלככאמוטליואחרסרטטוראידפי-כד
מלים.הוכהכךככל

היב-גויוראלדהתסריטאי :טצמםח~כרטיוצרי
אומררכה :כרטותיהםמחולקיםוכה,אלןוהבמאי

כמריככאדהתרחשמשהוכילהאמיןבוטההואכי
מטולם,גילה,לאהוא(אכלשטבוח.השבהכמשך

בהק-כתב ,ומציררוב-גוייה, )!שנתרחשהוכרמה

המציאשהוארושםעושההמספרכיתסריטלרמתו
ספקלעהמבוסססרטטשוששניהםמאחו .הכלאת
שלסיפורהואלסיפורביותוהקרובכשהרבו-

אתלשכנעהמכסההראשיתהרמותוכשאפילוספק,
ופרטפרטככלכללבטוחהאיכנההשכיההרמות

 .זויצירהלהנידקלרבוזהשאידהויסיפורה,של
רגילכלתימארסרטהואכמקרהמאוייבכאר,

טלשטומריםאחרירקתוכנוטללטמוראשפשר
 .טשויהואכההצורה,טיב

וצווהתוכן

 .לחלוטיןזהיםבמוינבאדוהתוכןהצורהכילאמואיד
חוסרשלהשולייםכלאתמכסההיתהלאכזאתהגדרה

סוסהואמוינבאדאבלבמתכוון.ברשהושארווודאות,

אין .הצורהגםובהבמידההינדהתוכןבראשוראשון

עלינוזרמסיבה .זומיוחדתלצווהמחוץקירםשוםלתוכן

 ,ללמודשנספיקאחריעדסביולפרושבסיוןכללדחות

לסמןנרכלכךרק .הסוסשלהמבנהאתולתאולהביו

ולאתוזהבסוסשישהבודדיםהבטוחיםהמקומרתאת

 .לדמיוןחופשיתידניתנתבהםהמעורפליםהאזוריםאת

מברכהבצופהמסילהזהסוסשלואשונהואייה

בצופהיש .בולסתבצווהעקבייםבלתידבריםכמהמחמת

שלהמשכיות .רוחניתהמשכיותלקבלבכרבותהמודרני

החזרותהכלאחרי-עובדתיתהמשכיותבמקוםמחשבה

קייםבמויינבאדאבל-וכללכללחידושאינןלעבו

השרירותשלמכוחהבארהללוהשבריםמבידשכמהחשד

הדיבוקבפניואשלהרכיןלאאפשראימאידךבלב.ד

 .זהסוסשמעררוהכבודויראתהחזותיהיופי ,ההיפנוטי

ובאופןבכרונהערבבוהמחבריםכיהסבוריםאלה

אלהואפילוהמאורעותשלהזמניםסדואתשרירותי
בזב-זהזמניםסדולקבועמשתדליםהדיוקבלתשמתוך

שלהיחסיתתוופשטאתמעצמםמסתיריםאלהכלורבם,

רששאפלפנילהבינהשישפשטותאותהזוהי .הסוס

 'גוכרונולסדרשוםכאןה'הלאמעולם .הלאהלהתקדם

 11כמארייבכוא"אשתקוייצורכתקופתרבהאלןהבמאי

בהירותםשוכאןהתה'אשלםכששממלהופכופשראש

 ,"ערואהמתדבודעאורמאשהוהז'אלב'חז;אותודאו

בו~שרסדרהתוואקר lה'נ 'ת'אמהרסדה .ספרמה

לא-סנרר'ןמדואסררת'אמ-האלהתורעאוהמשופע'ס

ר.מספהשלדמ'ונווךת

אתהדרגתיבאופןלבנותבמסרהתוכנןהסוסמבנה

ונצרההתנגדותבהחלשתהמתבטאשלו,השכינועתחליף

זונ-לרגרסיההספקגווםלפעםמפעם .המתפתיתהנערה

וגסההתקדמותגם ,שניהםאבל ,הפיתויבתהליךבית

 .השניםביןועולהגובומתחבמידמסתיימיםהנסיגה

 .היצ'קוקשלסוסיומכליותרמתח,סוסהואמוינבאד

מבנהרמהיותר r1מדריקבלשוןלהגדירוננסההבה
ואשונהנקודה ."פיתויתהליך"אותושלהאוכיסקםוני

תהליךבתרומופיעזהסוסכיהיאלהסכיםנוכלעליה

חרבאסמוספיובמבנהמצטיידהוא ,שנית .הזכרותשל

חסוםבפתיחתבאזנינוהמזמזמיםהפסוקים .החלוםשל

זיולהכהמתאימהלאדירהאותנולהכניסספקללאנועדו

לבוא.המתחולללואיתאותנו

לשזכווןרקאו-בעצמוהחלוםלפנינואםביד

וכאילהמופיעיםממשייםמאורעותזכווןאףאר-חלום

- nמהזכוונותשלתערובתאפילואו-בחלוםנתאועו
 :חשיבותכלנוגעלזהאיד-יחדגםוהממשותםרל

ופיעיםמשהסכפ'ריזכורנותאתמוסושהמספרמפני

ומהםהחלומותמהםלהבחיןירכלעצמושהואימבל

ותההמםצבעה'אזאתוודאותרא' .המציאותשברירי

 .טרסהשלהנושא
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חוזרחלום

עליושהחלוםהאפשרותאתגםלנזרקעלינוזרבנקודה

שלשררנובעוד .שלהאםכישלוהחלוםאינוכאןמדובר

כמהמשקפיםהמספרשלזכרונותיובעקבותהולךהסוס

מדמיינתשהיאכפיהאשה,שלהרוחניהתהליךאתקטעים

זכרו-מולזכררנותיהאתמעמידיםואפילוהמאורעותאת

 .)"תמונה?אומראה"האםהאח",מעלתלוי("מהנותיר

זכרונותיהאתלהדביקהמספרשלקולומנסהלפעמים

-הגדולותהמראותשללאורכן(מישושיהולכרוגם,
הבס-הנפתחת,הדלת-ןושילשתשכבממנהדרישותיו

רעוד).גרת

לגביחשיבותשוםלהםאיןכשלעצמםאלהדברים

אפשרהריו,ל'שבחלומוכאןמדובראםהכללי.המבנה

חלומותיהאודמיונותיהבדברהשערותגםמכילשהוא
חלוםכאןשישהריהחולמתהיאזואםמאידךשלה,

עליוהמקשרהחוטאתהמספרשלקולויוצרבראשר

 .תוךאלזכרונותיהאתאודמיונותיהאתהיאמשחזרת
במרביתכיהואלהדגישכאןשחשובמהזכרונותיו.

אחד.בקנהעוליםזכרונותיהםאוחלומותיהםאיןהזמן

הגברמצליחבהםהכללמןיוצאיםאחדיםממקריםחרץ '

להיזכרבהרסואתלהכניעעקשנותה,אתלנפץהמפתה
זיכרון.שלניצוצותכמהממנהולהציל

בנפשומתרחשהדמיונות.אומהזכרונותהאריהחלק
שלבסופומביאותהאפשרויותששתיומאחרהמספר.של
האפשרותאתואילךמכאןנאמץהתוצאה,אותהאתדבר

לצורכייותרומתאימהיותרפשוטההיאשכןהראשונה

הביקורתי.הניתוח

בסיפורישהזיכרון'בעלאוהחולםשיהיהמייהיה

אתהמצדיקהדברזהזכרונות.אוחלומותמה jהראשי
קו-הרציפותפירוקואתתובתלבושהפתאומייםהשינויים

אחררעיוןאחר,זמןלתוךהעבראתלהבליטשנועדו

הפעםאבלעצמוזמןלאותולפעמיםאראחר.וזיכרון

שהםבתלבושות,השינוייםהשגיח.הדמותשלבדמיונה
זו.מבחינההצופהעללהקלנועדושרירותייםבלתימאד

כיהטועניםהמבקריםאותםאיפוא,טובהכפוייכמה

הקהל.אתלבלבלכדיאלאבאלאהתלבושותעניין

מאורעותמתארשהסרטהאפ~רותגםכמובןקיימת

המלון,בביתבאשה,פוגשכשהמספרבהווה.המתרחשים

שעב-בשנהפעם,נפגשוכברהםכיאותהלשכנעומנסה

זו.הנחהמקבליםאגראיןאולםרה.

אמגם )א( :כדלהלןהםהזאתההנחהכנגדהנימוקים

זנחהואאבלהורהכלשרןסיפורואתהתחילשהמספרנכרן

משהרשהספיק~פניערדעבר,ללשוןועברזרלשוןמהר

אתהמראהכשלמותר,הסירםקטעב)( .הבדעללהתרחש

הואאףמסופר-דברשלבסופרלוהמתפתההנערה

יתיחסקטעשהואאיזהכייתכןלאלדעתיעבר.כלשרן

מסגרתאתהמהוויםאלהקטעיםשגיבערדהחררהאל

כלכישרבמוכיחזהענייןעבר.כלשרןבאיםהlלרט

פעם.שהיוממאורעותזכרוןאלאאינוכולורט tהו

מחזירת.ארלומרת rזפ

מקרחררה,בזמןכאילונערציםקטעיםשכמההאשליה

ורב-גוייהשלהקדמתומגדירהאותרדברנאותררה
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בהיותוהואהקולנועיהדימוישל"מהותו :הבאותכ{ז.לים

 .החלוםעלגםלהגידאפשרדבראותו .~הורה'אוכח,ונ

שעברה,השנהזו"איד :זרבהקדמהמוסיףורוב-גוייה

איןזהעברמפה.בשוםיותרמופיעהאיננה'"ינבאד,רמ

בעוצמההתעוררהואבולרגעמעברממשות,תר iילו

פשוטהופךהואמנצחכשהואדברשלבסופומספיקה.

שנאמרלמההסתירה ."תמידכזההיהכאילוהווה.להיות
רואיםאבחנווהדמיוןהחלומותבממלכתלעין.גלויהקודם

מביןכמהכילחשובאפילולנומותרמלמעלה.הזמןאת

מקריםכמה"בעתיד".התרחשומארינבאדשלהאפיזודות

לזמן.מחוץנמצאיםאנחנו .הבאהבשנהאוליתרחשוי

עבן-משמעותלחסרתהופכתהזמןשללהיהרגהמשמעות

ונר.

עכשיועדקדימה.אחדצעדעודללכתאפשרמכאן

זכרונות ) 1 ( :חדיבתואפשרוילכמהשווהבמידהחסנויהת

המצאות ) 3 (מהזיות.אומחלוםזכרונות ) 2 (.ממשיים.

הללו.האפשרויותשלושכלשלצרוף ) 4 ( .הרגעבהשפעת

הסצינותא)( :הדבריםטבעלפיאפשריתהבחנה ) 5 (

 .בעניהתרחשוההמצאותאוהזכרונותאתהמניאות
נהווה.הואעצמותוייהפ )ב(

אילוהאחרונה.האפשרותאתלנטללנומותרויעכש

מדברהיהלארגעבאותודבריואתאיממצואההיה

שנת-לפניעודעמולהמלטהיאיכלהוכיצדעבר.בלשון

חלומותניןלהבחיןרבטעםגםאידזומסיבהןפתתה

מהלגביממשית.דבריםזכירתולביןבזיכרוןהמופיעים

אוהזיות,ממשיות,עובדותאלהאםביןזוכר,שהמספר

ישהסוסאתאחיד.טבעיתהליךכאןפועל-חלומות

זהואיןהזההרוחניהתהליךעלקליניכדו"חלהבין

בהםנזכרשהואהללוהמאורעותכלמביןאיזהמשנה

ואיזהעבראיזההמציאות.פריהםואיזההדמיוןפריהם

במאורעלחזנומנסיםכשאנחנו .עתידואפילוהווה,

עליו.חלמנושרקאובאמתזהבמאורעניחרדמסוים,

הדבריםהיפוךעליו.חלמנוגםאוליעליו.חלמנוקראולי

אנחנוקרובותלעתים . :חלוםשלמקרהובכלתמידנכון

זכרונותינולתוךממשימאורעאיזהשלזכרוןמצרפים

החלום.על

רגםזובדרךגםמרינבאדאתלראותלנומותרלכן

ואילךמכאן .הסוסעלנדברזהבמאמראחרת.בדרך

בהצהרותיוורנהבהקדמתו,רוב-גוייהחלום.היהכאילו

בחירהלאפשרכדיציטטותמספיקמספקיםהשונות

המי-כלאתלהכיראפשרנבאדיבמאר :מזהיותר .כזאת

הסוואההדחקה,דחיסות, :לחלוםהשייכיםכאגיזמים

נימוקיםיביאועודלהלןשנוסיףהדבריםודרמטיזציה.

נוספים.

לערבבבמיוחדהנוטהחלומותשליה.קאסגוויש
ודמיונות-חלוםממשייםמאורעותשלנסךאותובמוחנו

אחריהחוזרים.החלומותהםכאלהלמעלה.ואינואותר .

מתחיליםאנחנופעמיםכמהנושאאותועלשחלמנו
מסוייםמאורעבהשפעתנגרםהאחרוןהחלוםכילחשוב

ורשםהלפני-אחוון.החלוםאלא ·אינורבושלו·שלאמית
לכולנוידועהתופעהלאותההודרתיותרערדמתחזקזה

להרגישלנרוהגורמת ,"מרומחזכררן"בשםהנקראת

מאורעכבוואינואופלוני,במקוםפעםהיינוכבוכאילו
פלמוני.



במאר"נבאד"דקשת"אבסרט ' T ,סרדלפ,ן

שומ-המשתתפיםרשימתכשמופיעההסרט,בפתיחת

מתרחקופעםמתקרבפעםהמספר,שלקולואתעים

הפסוקים,אותםהמלים,אותםאתומונההולךכשהוא

פעםכלאלאמילולית,בחזרהלאכיאם ,חוזרגלגלכמו

הפרוז-לאורךשובשוב,"הלכתיבמקצת.שונהבסדו

"שוב"שהמילהרקלא "".ךלחיכיתיכברזורים."
מכך,לאחרגםמופיעהשהיאאלאהחזרותע"יכאךנחקקת

רק .לאונשנותההולכותהללוהחזרותהסוס.במהלך

 .חלום-חוזרשלאףאלאחלום,שלרושםמעוורותשהן

מןלהשתחרראפשרשאיכךמשכנעכךכלהואהרמז

חלום-אלאהיהלאכךאחרשבאמהכלכיההרגשה

לצופההדברשקוראכפילגמרי,להתבלבלבמקוםחוזר.

 :המליםאתכששומעיםהשביחבפעםהרינהוהראשבפעם
-דחס,ומרפרוזדור,ס,האותםרךולאולךההיותר"ושוב

דברעמנו.שהצדקברורהרי "אותךלפגוש ".שניםשרם,

בחמש-אידלפיהאחתגישהלפחותקיימתכימוכיחזה

דילוגים.·אוקאפריזותשוםהסרטשלכירת

חלומותכמהנתערבבוהמספרשלשבזכרונוהעובדה

הפת~השינוייםאתלהסבירגםדיהאחתהמשכיותלכרי

צפויים,הבלתיהתלבושותחילופיאתכתאורה,ארמיים

זהלחלום.מחלוםהמעבראתלציידבאואלהכלועו.ד

חש-לטובתביותרהחזקהנימוקעריידאיננוכשלעצמו

אםרגיל,בחלוםגםלקרותיכוליםכאלהשינוייםזו.ערה

יותר.שרירותייםהםשםכי

בקטעיםבהתחלה,מופיעותהסרטשדמויותהעובדה
משפחתיבאלבוםתמונותכמו ,קפואות ,כפוזותהראשונים

בתורגםלהבינםשאפשר(האלההקטעיםכימוכיחה

הן-החלום)לזיכרוןמסגרתכאןהמשמשתהמציאות

המצביםזהותפעם.אותוזכרושכברחלוםשלסצינות

למידהעז-הסרטשלהדמויותובידהמוצגהמחזהביד

להשעךוהגברהמספריכוליםהבמהשעלשבדיאלוגכזו

 iאבכיהמוכיחהנוספתנקודהמהווה-רעהועלאיש

הקטעאתבמחזהמשחקיםהשחקניםחלום.בתוךנמצאים

באו-אותךשומעיםשאנוהשיחותרובהסרט.אתהמסיים

שתבוא-לאפיזודותהמעשהשלפניהדיםהךהמלוןלמות

םימוהדמצביםעלהמשוחחיםהזוגות(אחר-כך.רקבה

פראנק-השבורהעקב-והנערההמספרשללאלה

 "ןיעעליהלפקוחובאאביהשלדל"יושהוא ,המיסתורי

 .) ...ונו'
מוח-אינטרפרטציהבאיזומצדדיםאינםאלהדברים

הרכיבממנוחומר-גלםבתורגםאותםלהנידאפשרלסת.

י:י.שמצדבדיותיו.אוהזיותיוחלומותיו,אתהמספר

:יזi.:יי.קעוליםשהםמפנידווקאאותםקלסשהואיתכן

חה-למסוויםשהםגםיתכןשלו.בעיותיועםאחד

בחלום.תרתכופשקורהכפיהנאורוסיותעסקויותיו

גםואולםשונות.דרמטיזציותמצמיחהחומרכשארתו

מותוחלבדברההשערהאתלגמרימאמתותהךאידאם

זה.להלך-מחשבהלפחותתומתאימהךחוזרים,

ניסהלאעדייךשאישזרויותכמהגםבסרסתונותר

שלבדרךאלאלהסבירךאפשראיואשראותך'לפתור

תךזכרונשכמההתופעהנה TLי'כלקודםחוזר.חלום

אופןושרםנים.ושאופניםבכמהמוצגיםאחזממאורע

ביותרהבולסהמקרהממשנהו.יותרודאיאיננוהצגה

בידיהאישהרצחכגוןהשונים,הסיומיםפרשתהוא

סיומותאותםדוחההמספרבעלה.להיותהעשויהאדם

 ,אל"(הרצח.במקרהכיחודבעיניו.חןמוצאותשאינך

ומוכך )"".בחייםלךזקוקאני "המתאים.הסוףזהאיד

הגברלתשוקותיו.המתאיםהאחרוןהסיוםאתרקלקבל
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עמו.שתלךרצהרקהואהאשה,אתלאנוסכללרצהלא

שבסיפורוהללוהשוניםלשינוייםהיחידיהאפשריהסעם

תמידשלאהזיות)(אוחלומותשלסדרהבהיותםהוא

לזכורעכשיומתקשהוהואהאופן.באותומסתיימיםהם

האפשרותאתלקבלאיןהאמיתי.הסיוםהיהסיוםאיזה

שוםאואחד,מחלוםחלקיםהםהשוניםהסיומיםכלכי

אפילואולימהוויםמהם(כשחלקםדחלבתוךחלוםחלקי

אבלאפשריאמנםהואכזההסברשלה).חלומהאת

בנקלמתישבהואשאידגםמההדעת,עלמתקבלפחות

שציפייתוסבורהמספרכיהעובדהועם"שובי",הכיסויעם

"שנים".נמשכת

מתוךנמצאשלנוההנחהלהצדקתנוספותהוכחות

לפ-ישנםהכרונולוגי.הסדרשבתוךההתאמותאיניתוח

אםמביכיםישאוווהםכאלה,מביכיםמקויםשניחרת
שלנו.הפתרוןבדוןננקוסלא

אתלציידואילך,מכאןנתחיל,יתרבהירותלשם

בתוךכאילולנוהנראיתהפיתוי,שנתבמספרים.השנים

תהיה"האחרונה"השנההאפס.שנתמעתהתיקראהווה,

אחד.מינוסשנתעתה

"לאיזה :המספראומובוהקסעאלעכשיונחזור
שצול-שלךתמונהגםאצליהיתהזעודצריכהאתהוכחה

שאידשובאמותאותה".לךכשנתתיאבלבפאוק."מה
להמסולאשהואהדברפרוש " ...מאומהמוכיחההיא

זלהנתנוהואכךאםמתיוגע.באותוהצילוםאת

שאנוהקסעשלזמנולפניימיםכמהקרהשזהנניח

לפיכך,צולם,עצמוהצילוםאפס.בשנתאותוקובעים

הולןכאןאחו.מקוםבכלאובמוינבאדשעברה,בשנה

שעברהבשנהפגישותיהםאתלמנותוממשיךהמספר

בערבשלה,המיסותכחדובפאוק,אחד)מינוסשנת(היא

בחזו"משוער",בעלאותואותהכשביקראזמסויים,

"הבעל"(שכןברשותהכבוהיתהוהתמונהשלה,המיסות
רמתי).אותהצילםמישואל

שכלהרושםאתמקבליםאנחנוהמספרשלמדבריו .
שעברהמהשנהלמאורעותמתיחסיםהללוהזכוונות

צולמהלאעצמההתמונהכיהדברפרושאחד).(מינוס

אושלוששנתיים,לפניאלאאחד)(מינוסשעברהבשנה

במארררנבאד",,אשתקדהסרטמחרךתמרנה
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נמסרההתמונהונו').שלרשמינוסשנים,(מינוסיותר

קודם.בסירן-פיתויבשעתכנראהשעברה,בשנהרקלה

התאמהאימתכהותחרזו,חלוםשלבהנחהמקוםמכל

טבעית.ונעשיתזר

כשהמספרבולס,פחותכיאםלזה,דרמהוגעעודישנו

האורחיםשאוהמלון.שלהקבלהכחדויושביםוהנערה

ימיןבצדקסבהספהעליושבתהנערהאותם.עזבו

הזההקסעמשמאל.השולחןלידכסאעליושבוהמספר

במונחיםכ"הורה".בעיננושנואהבמהספקללאמתרחש

שעברההשנהעלבדברוהאפס"."שנתלזהנקראשלנו
תמידאבללי.לחכותחשבתלאפעם"אף :המספראומו
 ,שיחכלמאחווימשעול.כלבפיתולנפגשים.היינו

משוחחיםבוכה."כללידאנדוסה.כלשלולרגליה

בכלל.""דברנולאאוליאוהכל."עלהיינו

הפגישותלהמחשתמצפיםאנחנוהללוהדבריםלשמע

מןקטעיםשלסדרהמופיעהובאמתהב,ןעלהללו

לפי(אשואלהקסעיםשלהאחרוןבצילוםהפאוק.

מיבוסבשנתשהתקיימהאחותפגישהמציידהנחתנו

מורחקת.""נשאותתמיד"אבל :המספראומואחד)
היאשעברה,בשנהעודכיהדברפורש !עבובלשון

פגישותלהלהזכירכבוביקשהואאחדמינוסשבת

-שניםמינוסבשנתלכן,קודםערדשהתרחשודומות
זלדעתיכולמיאךשלוש,במינוסלפנים,או

הפכם-שלסדרהרקבמארינבאדלראותשמתעקשמי

שהרב-הדוגמאכילמסקנהספקללאיגיעמשרנות,כוירת

אוהבמאי,מצדחדשהשרירותאלאאינהעתהזהאה

מתוןבכווושיוצאכפיהתסריטאי,אפילו(ואוליהעוון

כלמצוחצחתיצירהכיסבוריםאנוהמודפס).התסריט

אתלבדוקעלינושרירותית.בלתיבהכרחאיננהכך

כלומרמכוונת.משמעותיותדואיזוכאןישכיהאפשרות

מוקדמת,הזהרהכלללאהאפסלשנתחזרושהמחברים

אח.דמינוסבשנתכאמורהתרחשעצמושהקטעלמוות

לתמונה.הנוגעבקסעגםשניתזהמעשהעלחזרווהם

"כוונההזאת.משמערתהדוביסודכוונהמונחתלדידי,

הואזרכרונהשלועיקרהאומו.הייתידר-משמעות"של

הדרמשמערתאתלסלקמבלילהגיוןמקוםלהשאיר

הסוס.שלואווירתוסגנונומתוךלגמרי

לרגליוהפגישהזכורן :מידהלחרשאחרונהידוגמא

בפעםפעמיים.מתרחשפנים,לכמההמשתמעהפסל,של
ע-ליריבוממשלהיזכר,"נסי :המספראומוהראשונה

מסביב,"האנשיםממשיך,והואאבנים".".ערימתהיתה

כלומר,הפסל.""שלבשמרקראמישהואלינו.התקרבו
הסצינה.אתרואיםלאאנחנואבללבדם.היולאהם

אתושומעיםהפגישהאתכבורואיםאנחנוהשניהבפעם

והאישההמספרהזאתובפעםהפסל,של'סיבועלשיחתם
מסביב"."אנשיםבלילבדם,הם

להתרחשיכולההיתהלאהזרצינההסכי ,לכןבווו
בזמירן,ארבחלוםאפשריתהיאאבלבמציאות.פעמיים

שרנות.בנסיבותמדומינתארנחלמתהיאפעםכשבכל
אתהאםבזכוון.כשללאיזהליחסאיןבנסיבותהשוניאת

עדנערה,איזועםביחסךכזרמדהימהאפיזודהזוכו

גםשתזכורספקאיןהשיחה,פוסיכוללפרסים,לפרסי
בנסיבותהשוניהיו.לאארמסביבכםאנשיםהיואם
לחלום-החוזר.אופיינישובהוא



רוב-שלבדבריולמצואאפשראלולהשערותתימוכין
עצמו.גדייה

מןלאפיזודותגםבדומההעבר,מןהאפיזודות"את

ולשחזרןדמיון,ו.אמחלוםכחלקלראותאפשרההווה
העברמןסיפוריםכמהכאןשישגםיתכןלכך.בהתאם

ששוםלהיותגםיכולהמספר.שלבדמיונויזוזשהתמזגו

ממשותכאןשלובשתהיאהתשוקהורקנכללקרהלאדבר
להוציאאיןכיאם .וההצעההשכנוע ,המליכשלבהשפעתן-

נשנה ,פעם ,כזאתפגישהחיתהשנאמתאפשרותמכלל
 ".נמאריננאדשעברה

אבל ,חלום-חוזרבמליםנכללהשתמשלארוב-גדייה

שהנחגרההנחותבסדרתכילזכוריש .לגמריברורהרמז
נאמתהואמאריננאדכינפרוש,מעולם,נאמרלאלמעלה
הואחלום-חוזרנדברשהדימוירקנאמרחוזר.חלום

אתלהסבירבאמצעותושניתןניותרהמשכנעהדימוי

אי-ההתאמותכלהבנתו.עלולהקלהסרטשלמבנהו
שה-מניחיםאנואםוטבעיותברורותנעשות ,המשוועות

 ,הקודמיםחלומותיוהשפעתתחתנמצא )ההוזהאו(חולם
נזכרהואשנהם ,יותרקודמיםבחלומותנזכרהואבהם

 .הלאהוכןיותר,עודבחלומות

שלא"הצופיםמןהזדמנויותנכמהביקשעצמורנה

תוואיחיואלא ,הצדמןחיצוני,סיפורלעצמםישחזרו

שללשבחםלהגידישאכן ,"הגבוריםעםיחדמנפנים,

שלבפוזהעצמםאתהעמידולאשהם~דנבירממחברי
עצמםאתהעמידוהם .גנוריהםלגנייודעי-כלאלים
ונאשר .שלהםהראשיהגבורעומדבומקוםבאותובדיוק

לחלוטין,המספרעםלהזדהותיכוליםאנחנוהצופים,לנו

זוכריםיודע,שהואמהאתבדיוקיודעיםשאנחנומפני

 .יותרלאגםאבל ,ממנופחותלא .זוכראושהמהאת

שאחרימפניהן .הנערהעםגםלהזדהותלנואפשרכןכמו

מפניוהןשלההחלוםאלאזההיהשלאיתכןהכל

 ,בחלוםגםלנוקורהדומהדבראתה.מזדההשהמספר

ונעונהנעתםאחריונוחאנלהיותיכוליםאנחנושם
הצ.דמןבעצמנוולהתבונןאחת

להיותהסרטחדלכזה,באופןאדנביראמאתנראהאם

מהמישורלפחותיעלםהמסתורין .מסתוריאומעורפל
עמוקסימבוליזםאחרילחפשנצטרךלאהסרט.מבנהשל

להבותאפשרהנאה.שלמסויימתמידהממנולהפיקכדי

כמותאותורואיםאם .רקאבלהרבהואפילונבאדיממר

באמת.נושישנמהמרגישיםואםשהוא

מעתהיצטרךובסימבוליזם,במסתוריןיןישמעונומי

להכירומוטבאלו,מיגעיםתרגיליםמתוךאותםלחצוב

דאנברימגיבוריעצמם.הגיבוריםשלאופייםאתתחילה

רקהםאנושיים.בלתילאכללאדמסתוריים,מאופקים,

טיבעללעמודאפשרותלנושאיןמפניכאלה,נראים

נימוקיהם.

רiראאדםכלהאשה.דמותעםבסרטלהזדהותקשה

יצוראותושלטיבומהבדיוקלגלותמנסההיהבמקומה

 ,"נעלךנתורלפניהאותומזכיריםשתמידחידותמלא

 .כללמגינהאיננהוהיא "כנראה

איןבעלה.באמתהואהאםהשאלהעכשיונשאלת

מנסחהיהלאאחרת .כזהשהואחושבהגבורכילחשוב

בה,מאוהבכךכלבאמתהואאםדבריו.אתזובצורה

פעםאותהפגששכנר .וסועדאחדבמלוןאיתםמתגורר

אריינבאד"מבiודת"אשהסרטךותמהנרמת

מפיהםמשהוומצילההזדמנותאתמנצלהישהספקאין

האורחים.שאראוהחדרניותהמלצרים,של

בן-שלייקוהמדטיבועלאיפואעמדלאהמספר

מדוע .יחסיהםמהותעלעמדלאוגםהנערה.שלתהילוו

ןכללמגיבההאשהאיןמדוע !'סודנגדרנשארזהדנו

ניניהםשהיחסיםנכךההסבראתלראותאפשרהאם

 ?אסוריםאומגוניםמקובלים,בלתירגילים,בלתיהם

אלגםהואמאידךאולם ,נעלכמומתנהגאינוהגנו

 .אכמאהבלאלפחות .מחזראומאהבבתורהתנהג

המופיעפונקכמוהואהאםכן'!אםא~המי .רגילמחזר

אושהאותהנבעש"פונק :הבריותשלהםיבשיחותרק
קהימצחעיןעליה.עיןלפקוחונאאביהשלידידוהיה

 ""ספק.ללא ,נורא

עריותכלוי
בתסריטאח.שללזויותרדומההתנהגותוחיתהלדעתנו

 .ז iגבו( ,לערךהחמישיםבשנות"גנו :כךמתוארהוא

מר~יסנכולם ."ןוסגנשלמסוימתמידהעם ,)שעראפור

 · iג~רסלשמנוטלתלאמידהנושיש ,פיטוייףשסאשה
וליאפ-שעראפורלאוגםהחמישיםבשנותאיננו

היטב.שנשתמרחמישיםבןנתורלא

דמותליצורבהתחלההתכווןשרוב-גדייההדברפרוש

 ,:.ז·.~רשומראו ,מחזראומאהב,אוקשישנעלשל

ז 1ר~זהבאמצעילויאפ t ·נקהואאביה.להיותדיוגודמב

 .י:דםסחיטיבנדברמשונהרושםליצורשבכוחםחדיםומי

כפיהאמיתית.אהבתהשהואלאפשרותמקוםשיניחחשד

עריותיגילובדברהרמזאיןטיבתסרכתוב .שהדנו

לטעות.מקוםאיזשהונותןאפשרי

כןידיעלןילחלוטהדקהרמזאתסילקובסרט

הבעל.דיתפקאתלמלאיותרצעירבשחקןשנחרו

ביג.ל.למאשרלאחיותרמתאימהפיטוייףשלדמותו

-ן~אתלהחליףשמטרתומכווךשינויכנראהכאןהיה

 ,,,:ז:י .להכלאזהאבלשבסיטואציה.במקריותהמשמעות

עימפתדבר(במפורשבתסריטנקבעשלאפרטבסרט

נהםהתאוריםברואתכשזוכריםכיחודכשלעצמו,

מתקרבת,שהמצלמהשעה .)להתעמקרוב-גדייהאוהב
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רנהאלןשלחדשסרט

אלרוומ
-סויג'(ולפידלןהנעוסקהעלילהסיפור
שלאשתו )במאריינבאד"-:-אשתק"גיבורת

בןהליש .ברלרןריבעהיהחותקעתיסוחר

באהומ )טיוח :t ·באטיסז'אז(ברנארמאומץ

יהנעוראהובאתזוכרתלןהסינוואל).(קלוד

ברהבאההתאשר )קרייןפולז'אן(נסראלפ

 .הרשעששבגילנעוריםאהבת

איההני iשאהרשתםיפגלאחרשנהעשרים

ביערהעמפגשהללבראמכתבלושולחת

עסמרחאיזראבפעתההיושבאלפרנס .ברלרן

עימגאוהאך ,הזמנהלנענהבעולםארוך

שחק" )קלייןניטה(הנסרארפיתיוולבםרלמק

אהוהארתאשרואחת,םיעשרבתהצעירבית

 .ושגלפיהיאשהעמלאך ,דודתוכבתמציג

 .לןהעםחדיםילכהואהררפרנסאלפרנס

ה.קיעתהריבעולשלסטודיוהולךברנארד

 ?אלפרנסלגביחדשנצחרן ?הלןרוצהמה

אלפרנםגסואיהגס ?זכררנרתיהאתלחדש

 .באהואמדועודעיםינםיאעצמו

ל"ההופכתבשיחההלילהאתמבליםהם

רמתייאלפרנםם.יבעסקממשיכההלן .שתיקה

נרתרבזכרהאחוזברנארד, .אנשיםמכירבעיר,

יכולאינושלוהאחרוןהקרבירבנסיןןילדות

 .האזרחייםלחררם'ולהסתגללהתרגל

אשרהשונות,הפגישותאתמתארהסרט

האםמתוכננות.לעיתיםמקרירת,הןלעיתים

מהזכ·להשתחררדברשלבסופרהלן,תרכל

זכררנרתאלהאםביןה,ישברהיאבהןורנות

 ?מדומיםאואמיתייס

החי-משחקמתקייםבוהחדראלהסרט,במשךפעמיים

תיאטווןשלמודבקת"//מודעההתסריטמפרטאטוון,

משמעות".וחסוזושםבעלממחזה

הואהמחזהשלשמופעמיים.זומודעהדואיםאנו

"ווזמו".הואהשםמשמעות.חסולאאבלזואמנם

זהאידקוול."ווסט."ד"וווסט."ונקהווזמו."
"ווזמואיבסןשלהידועהמחזהשלהמקובלהשםאמנם

בסצינחמידבזנואתהממנו.וחוקלאהואאבלשולם"

 ~ ll 'אתיה-שקוולבשעההמחזה,שלביותוהמענינת

שאביהיתכןכיווסטלדבקהמגלההמנוחהווזמוגבות

אמה,מותלאחובה'שטיפלהאדםווסט,ד"והמאמץ,
ובה.התרגשותמגל;ןונקהאביה-מולידה.אלאהיהלא

הבלתילידתהשעניךמאשהשנדושממהיותרהוכה .

ברמזאפילומגלהאינהאמנםהיאללבבה.קורבחוקית

הצופחאבלהזאת,ההתרגשותלגודשהאמיתיהטעםמהו

בלתיבאופןנצחונה,סףעלדחתהונקהכיהיטבזוכו

ז.tתהי'נובפגווזמו.שלהנישואיןהצעתאתמראשצפוי

טהרוהבלתיעבדהנעבידמשהוורמזתהיאעמוהאחרונה

כאותוומזיםכאןישלנמנעים.כאלהנישואיןההופך

10 

פעםחיתהשהיאלהניחמקרםהנותניםס.הרולאעניז

ךעמפרושדיברושוםכאןאידווסט.ד"ושלפילגש
דשחבמוחנולטעתאיבסןשלמאמציואולםעריותגיליי
ועמדכבואיבסןממפרשיכמהמאד.בדוויםהםכזה

תב--אבביחסיאותהלחסכיוניסהכבוופרוידכןעל

ן.לחלוטיאחוספודכבוזהואולם-וווזמוונקהשביד

להגידיוכלדנהדקמקדי.מדיוןכאןשישלהניחאיד
 ;;נבובאומודעתבלתיחיתהווזמוהשםבחיותאםלנו

-ייגילועלורב-גוייהשלשהרמזיםהעובדהאבלתחילה,
-הסוגמאותוהםאףאחדים,ברמזיםשהוחלפועריות

בוח.'•-tז'חבעלנדבוזהענייןלקבלעלינודרשני.אומדים

הדעתעלמתקבלתחליףהואאח-אחותשלהעריותיחס

במקדחדומההאחשלשמעמדוגםמהאב-בת,שלליחס

מאהב.שללזהמאשויותרואששומושללמעמדוזה

מסלקהואשכןאחדיםטעמיםמכמהגםוצריהתחליף

אי~רגוום ..השניםשביןהגיליםהפרששלהגודםאת

שלפחדהמהמם.להיותעלולהצופיםמןחלקלגבי

מתבהריםהאחרון,לרגעעדהיסוסיההאהבה,מפניהנערה

שלההשומרלבידבינההאחרונה,הסצינהיותר.עכשיו

 ,מעורפלתאבלללבנוגעתשחיתהסצינה ,במיסה-

עכיזtיומביניםאברהתרגשות.משנהעכשיומערוות

-אחבתרו-אותולאהובעדייןממשיכההיאמזרע
 ;ובנינך"בעל"בתרואותואוהבתאיננהשכברבשעה

חזותביניהם,היחסיםמעוכתכלאותו.לעזובאפילו

בדווח.משמעותעכשיומקבלתהאינטימיתגםאבל

המעיקהניגודהואנבאדישבמראחומשונהעניין

ההיס-לביןובמשחקבתפאורההקפואההאדירהשביד

דולפיןשלותנועותיההדיאלוגיםמתוךהמבצבצתסויה

ביותרהמרתקיםהדבריםאחדהואזהניגודסריג'.

ואולםלהבנה.בירתוהמסובכיםגםאבלשבמרינבאד ,

מתוךנגזריםהראשיותהדמויותשלרשתשליחסיהןאם

האיירהכלאתהדברהופךהרישביניהםמצב-העריות

להכרחית.אףאלאלהגיוניתרקלאוהמלאכותיתהדחוסה

המתתאתמבטאודומינוקלפים ,בגפרוריםהמשחק

שבפארק)והשדרותהעצים,כמר(ה."משרלש"בתרךהטעון

תמידמרוויחה"בעל"ה"בעל".שללמצבומקבילגםאבל
הראהמשחקשלגורלו .המפסידגםשעהבאותהאבל

גםוחראהאחרוןבגפרורזוכהיריבו :לבאותסימןכעין

 .באשהדברשלבסופויזכה

אח-פורשיםשלאפשרותמבסלשהבאנוהפורשהאם

רקהואלטעוןשביקיזtנומהולא.לא ?למרינבאדוים

מידהמאותהלהתעלםלואסרולסרססבירפרושכלכי

בחקירתנו.דומני,כךשהושגה,יחסיתודאותשל
ולדחוקיסודחסוירעיונות-להדחיקאלאביקשנולא
-שםורקשםאשרהאחרוןלמקלטןאי-הוואדיותאת
הספקו-מותוותבההצלליםממלכת-כןלפנילאאבל

השרביםהמבקריםי"עהועלושונותהשערותלאצירת.

כאן.שהובאההתיאוריהבפניבהכרחנדחותכלןולא
להוליךאפילויכולההעריותגילוינדבוהתאוריה

בידיהמגולמתתושהדמלמשלכמראחריםלפרושים
מתחתמסתתרכשהוא ,עצמוהמספראל~אינהפיטוייף

 .)שלועליוןהאניזהאולי(אחרתלמסכת-חלום

:ו'שןהכרחיתהיאאחתמפעםיותרזהסרטראיית

-שבוהמשמעויותיוריבעללעמודאפשרזרבדרךדק
עצמם.החייםלשהמשמעויותיוונזהרשכן



ה" Tל' l"דודהסרטמתוךבתמרנה lמארגרל''אנט Tlדרל'אהקאר
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--------------------------------------------------

החודשסרט

רליזהדרד

צעיריםשבישלונילבלתיאהבהסיפור:יי:ואוליזה""רווהסרט
 .חולנייםתסביכיםאכולי

רופא-שלהאישימנסיובוהלקוחקצוסיפורעלמבסוסתהעלילה
שביםעבו ,פאריפראנקהסרט,באמיורבין.ר"רבשםפסיכיאטר

 .הראשוןהעלילתיסרטווזהוובטלביזייהכתאטרון
 "מתחיליבמאשלביותרהטובהסרט"כתוארזכההסרט
ארקומרגוליןאנט'זהראשיים,השחקניםבשי 1962.ונציהבפסטיבל
-שלחםהשמחקיתבקאויירההחלועתהשזהצעיריםהם ,רוליאה
ביותר"הטוב"השחקןבתואראותםזיכתהכברזהבסרטהופעתםאולם

 .פואבציסקוסאןבפסטיבלביותר"הטובהו"החשקבית

ל'אה. lדראק :משמאלמשמאל. lמרגרל'ז'אנט :מ'מ'ן

בתפק'דס'לררהדההוראו

סר'נפ~רדד"ר



ןברגמאינגמר :מאת

" N ]·' ך.סופולאסרוביסיוצר" 

היתהתיבלסילודת.חוויותכמקורהלקולבוטזיקתי
מתחתתכלשהייתינוהגלה.אופסאכוירת-טבק

חורושראהשמש,קרביכולהתכונןלכלשולחך-האו
צלצלובסיהכהפטמוביהטבק.לחלונותטובמ

ההזרמבויותחתכאמיוהרת.בררווזניאכוהרהרו

ורקואשממיטשהיהפסנתרלרירה,פסנתרהובא
שלטנקתמונתהיתהתלויההקירטללסים.אוו

תמוכהכרוככשתהשמששקרנישט~ונציה.חטיו
התמונהקמה-צליליואתהשמיטוהפסנתר
לפרוחהחלוהיוניםו,כפכפהתטלותמימי ;לתחיה

שטלהתמונהמדכאילונקטוהמוסיקהצליליואף
הקיר.

האפלה",תיזכוכלמבעד"רטהסךומתהנומת

 "!וטןטוהוארמאיביא

הייתיקרובמסיףכומרשלבביתוגדלאשרכנער
סכסיביצעאביוהמוות.החייםתופעותאלמילדותכבר
בדמיונובביתנו.אורחהיההשסן .הסכלה ,נישואין ,לוויה
תקופהבאותהודמות.צורהלולתתצורןקייםילדשל

ו-שפתיבת-עץזוחיתה ;שליהראשוןהקסםפנסהופיע
החריףהריחאתזוכרניעדייז .קרביופנסבעלתסה
הקרות.הזכוכיתתמונותואת-החמההמתכתואת

-הואהראינועמכונתאתקבלתיעשר,בןכשהייתי
 ,וןשהראהסוסומקסימה.מסתוריתמצאתיהשלי.שונה

ילדההראההואחום.היהוצבעורגלתשעההיהרכווא
נעלמתולאחר-מכןמתמתחת ,קמה ,באחולישוןנוסה
כבירההצלחהחיתהזהלסרס !הכלהיהזה .ימיןבצד
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היהאי-אפשרושובהתפוררכיעדערבמדיהוצגוהוא

הקרעים.אתחותאל
עצםעד .שליהראשוןהקסםאמצעיהיהזהמנגנון

 .חז-עינייםאומכלהסוסןצמיעמרגישהריניהזההיום
 .האנושיתןיהעשלסערתהעלמבוססתהבדתואמנשהרי
בןעלילהסרסשלהקרנתובשעתכי ,אתיצמובדקתי

חמישיםנמשן "גמורהבחשיבה"הקהלבושישעתיים
לתצ-תצלוםביןהמאפילהההפסקהזוהי-תודקוארבע

מראהשאנישעההעדשה.לפניעובריםהללוששעה ,לרם
המנצלבמנגנוןמשתמשהריניבהונאה.אשםהריניסרס
לסחוףהמסוגלמנגנון ,האנושיהיצורשלתוחולשאת
להפחידולהצחיקו,-קיצוניתרגשוiורןדבהקהלאת

בכן .במעשיות-הבללשעממואובסיפורי-בדיםולהלעיטו
מבצעאנילהסוסן. ,היותרלכל ,אןומאיאוהריני

להטוטןשכלביותרהמשוכללהמנגנוןרתזבעלהסוסים
בו.להשתמשלתוהיכבעבורהכלנותןהיהבהיסטוריה

מעורפלבמשהומקורהעבוריסרסכללשתחילתו
שאינומאורעאוקסעי-שיחה ,מקריתהערה :רברוובלתי

קרן-אורמוסיקה,צלילי .מסויימתטואציהסילמתייח~
רעיון.בדלבכנפיהםלהביאעלולים-בוהרחבקצה

בהמהירותבאותההנעלמיםמי-רגעשרהםהללו
שבר-חלום.אומצב-רוחמאחריהםאיריםשמאו-הופיעו

זהמצבאולם ,ממשי-ספורדווקאולאוניוחרמצבזהו
זהו-מכלבשווהח .ייםוובדמציאציותוסאבופעשמ
התודעה.תתיממחשכהכותנואלךשהנמיצבעונרסח
-בזהירותזאתהשועו ,זהחוסותרלסלתחימאניםא

 .להופיעמתחילםהשלהסוס

והוא ,מוגדרתצורהלקבלמתחילזהיטיבימירפגרעין
סוריתומנומנמת.עצלניתתולהיראהעשויהרןבדמתקדם
סרס.לכלהמיוחדיםובזעזועיםפריתמוסהמלווהחרס

לתנאיםנכנעתכשהיאלריתמוסבהתאםמתקנרהתמרנה
 .המקוריהרעיוןתאוהולידש

ןםלהיהכדימספקתבמידהחומרמכילהזמצבאם
מסרבןדברמתחילאז .להגשימומחליטניהרי ...לסרס

האסמוספירה, ,הרוחמצב ,הריתמוסאתפוךלה :קשהו
ומשפסים,למילים-אפיזודות ,סרניםת,וכמער ,מתח

אדם.לכלהמרנןריטלתסדהיינו

בלתי-אפשרית.משימה ,המעשלזוהי,

רקלכתובלמעשהאפשרהללואלמנטיםהלכמביד
רגישה,מהותחראהדיאלוגגםאבל-וגהדיאלאת

דיאלוגהכתרנה.למילההתנגדותבתוכהכיללההיכולה
נתפסבלתיכמעסוהוא ,מוסיקהשלתוויםכוכמוהבכתב
 .גילראדםאצל

הריתמוס ,'המונסאז ;העיקראלמגיעיםנואעתה
החיוני,לישישההמימד-לחברתהאחתחנמתשלויחסה

בית-שלחייםחסרמוצראלאהסוסאיןשבלעדיו
כדרך ,מפתחלהציבאפילויכולאניאיןאןכ .חרושת

המק-לגביוחדימרעיוןאו ,מוסיקאליתהיצירבשמציבים
שלהשוניםהאלמנטיםביןהיחסיםאתועלקבהעתידצב

קםהסוסבההדרןאתלהגדיר .פשריא-תיבלהסוס.
 ."לנשום"חילומתלתחיה

ביגוריםשכי-וספרותטסר

תוכלאשרהתבטאותשלמסוייםלסוגיתפשאתמיד
חזירשלוהגווניםהצלליםלכלבכתביויטבתתלבמישרין

ראשישקועואניבסטודיועומדישאנעהששמשוםבדתי.



-אחרתאוזוסצינחביצועשלהטכניותבבעיותורובי
לגביזמקוריות iבררנותיהיומהלקבועלמאןעדקשה

הסציגחלגביהמדויקיחסהמהאושלחחדת·חמי,האדירה
שבועות.מספרלפניסיימנוביצועהאתאשרהקודמת .

חשובהבעיהחיתהזהמסוגסתרים""כתבמוצאהייתילו
בריתמוס,ולחזנובכתובלעייןיכולתיידובמחינפתרת
הסרט.שלובהמשכיותבמקצב

להוסיףועלילסרט.בלתי-מושלםבסיסהואהתסריט
שלוהמהותהאופילספרות.זיקהאיןלקולנוע :נוסףדבר
הצורותבגללקייםהניגודמנוגד.הואאלואמנויותשתי

נקראתהכתובהחמלה :אלואמנויותקליטתשלהשונות
האינטלקט.בסיועהרצוןשלמודעתהליךעל-ידיונתפסת

הרגשות.ועלהדמיוןעלמשפיעההיאשלבאחרשלב
במודעאנו ,בסרטחוזיםשאנושעה ;.שובחהתהליךכסרט

אתהצידהומפניםהאשליהכלפיעצמנואתמכוונים
 .לדמיוןחדרןאתמפניםאנוהאינטלקט.ואתהרצון
לרגשותינו.ישרפונההתצלומיםסדרת

אמנותאיןכידומני,דומה.בכיווןפועלתהמוסיקח
המוסיקח.מאשרלקולנועיותרהקרובה

לאוהרגשותעלבמישריןפועלותאלואמנויותשתי
ריתמוס.בעיקרהוא,הסרטהאינטלקט.באמצעותדווקא
עבורי.ומעוררהשראהמקורחמוסיקחחיתהתיוילדמאז
מימד ilספרים.לפיסרטיםייצורלמנועשישהטעם,זה

-שבההקוויםיסודהספרותית,שביצירההאי-רציונלי
חזותיים.במונחיםלתרגוםניתןבלתיבדרן-כלל,הוא,

ואם,הסרט.שלהמיוחדחמימדאתהורסהוא-ולהיפר
יש-לסרטספרותיתיצירהלחפוןמחליטיםאומנם,
התוצאהבהאשרמאומצתובהתאמהמסובןבעיבודצורן
 . .המאמץאתמצדיקהאינה

ברצוניאידסופר.לחיותשאפתילאמעודיעצמי,אני
מחזותאפילואוביוגראפיותמאמרים,ספורים,לכתוב

עלסרטים-סרטיםלעשותורקאןברצונילתיאטרון.
בצורהאשר-ואופיריתמוסתמונות,מתיחויות,מצבים,

שלביוכלעלהקולנוע,סרטלליבי.קרוביםאחרתאוזו
דבריאתמביאאניבעזרתוהאמצעיהיגרהמסובכים

 .סופרולאסרטיםיוצראנילעולם.

בעלתאולםעבורי,קשהתקופחחינההתסריטכתיבת
שלהגיונםאתלהוכיחאותימאלצתשהיאמשוםתועלת

במצ;בנלכדהריניזאתעושהשאנישעהרעיונותי.
הרצוןלבידמסובןמצבלהביעהצורןבידניגוד :קשה

אתרקלבדרמתכווןאינניבעבודתימוחלטת.לבחירות
מאורי !הציבורמרביתאתאלא-מעטיםאועצמי
 .בהליכה ·מסתכןאנילעיתים,אולםדרכי,אתמאיריםהקהל
לגלותמסוגלהצופיrפקהלכיוהוכח,שליהאימפולסלפי

 .בלתי-שיגרתייםהתפתחותלכיוונימפתיעהוגישות

חירותמתוךוטבור

כותבותשבריותלמהלשים-לביכולאנישאידכשם
ועתונאיםמבקריםכימאמין,הריניאישיבאופיעלי

מסרבאנילהם.הגואהבאורהסרטיםאתלראותזכאים
חומרלמבקריםלתתיכולאניאידיצירותי,אתלפרש

הואכראות-עיניו.סרטלהנידזכאיאדםכללמחשבה.
הקהלאםתגובה.ליצורנועדסרטלדחותו,אולקבלויכול
חסרת-ערן.עבודהזוהיכלל,מגיבאינו

רבותמחיר.בכל"אחר"לחיותבעדאיננימאידן,
איולות.שזוהיסבוראניהמקוריות.שלערכהעלנכתב
לקחתלאמןהואטבעילא.אומקורילהיות·ל.יכאתה

בחיי,מזה.זהותוכןערכי-צורחולהשאיללשאולולתת,
הריניהיוםעדסטרינדברג.היההגדולהספרותיהנסיוז
החלום".ו"מחזההמסו""אנשייצירותיולמקראמתרגש

אשראנשים,למספרתודהחבהריניזי, tחאיובמישור
כלללאהיוואמיאביעבורי.רבהמשמעו;זבעליהם
גםאלאעצמםכנגדרקלאמרובה,חשיבותבעליספק

חיתהבמשפחתילמרוד.אפשרכנגדואשרעולם,בהיותם

רן,כנטעאני,אשרולבביות,חמימותשלאוירהשוררת
כנגדה.מרדתי

יכולתיעליורקעהיווההזעיר-בורגניהביתאולם
-יםערכמספרהביתליהקנהגםבזמןבו .עצמילהשחיז
בורג-"כלהיראותעשויהאשר-כספיתואחריותדייקנות

כיום,לאמן.בלתי-חשובהאיננהאף-על-פי-כן,אבלבית",
קיצוני.באופןוזהירקשהעובדהריניסרטיםכיוצר

 .במלאכתוהגאהאומןוהריניאומנותדורשתעבודתי
שייברגאלףהםתודהחביאנלהםאחריםםשיאנ
גראווינירס,הרברטשלי,הראשוןהתסריטאתבייםאשר
שלי,היצרןדמלינגאנדרסוקארלסבכתיבהעודדניאשר
אומכשלדןיותריוניבעחשובצעיראמןשלעידודואשר

באותהלעבודיכולאניהטעםמזהסרטיו.שלהצלחה
גםוזומקוםבשוםלקבלאוכללאאותהאשרחירות,
אתשאאבדברגעלשבריה.מחוץעו:בדשאינניהסיבה
הפשרהאמנותשכן,-םיסרטבמאילחיותאפסיקחירותי
נחופשנעוצההקולנועבעולםחשיבותימתגרנותי.איננה

 .היצירה

היצירהמרקוהואהפרט

הדתשלתפקידהעלכומרשלבנועל-ידינשאלתי
ושרירות,קיימותדתיותבעיותלגביובסרטי.במחשבתי

-שעהוכליוםכלבמשךבהן,מלעסוקפסקתילאמעודי
האינטלקטואלי.במשטחאלאהרגשיבמשטחלאאולם

ערכיםהםאלה-דתיותוהתרגשויותדתייםרגשות
אינטלקטוא-בעיהחינההדתיתהבעיהמזמן.זהשזנחתי

האינטואיציה.לביןהתודעהבידהיחס-עבורילית
האנושי,המצבעלהאמתאתלספרמנסהאניב~רטי

משיבשאניזותשובהאותה.רואהשאניכפיהאמת
מדויקת.איננהאולםכולם,רצוןאתמספקתלשואלים
להיות.רוצהשהייתימהאתלתארברצוני

שחוב-שאוטו,שלהקתדרלהעלעתיקהאגדהקיימת
ולה-לבנותקמואישאלפיתומה.עדונשרפהבברקתה
נמלים,שלענקתהלוכתכמותילה.עלהכנסייהאתשיג
אמנים,בנון,-אמניהשלמתה.עדבמלאכהיחדהחלו

לםוכאולםעיר.ואנשיכמריםאצילים,ליצנים,פועלים,
מייודעאישאיןהזההיוםעצםועדאנונימיים,נשארו

שאוטו.כנסייתאתבנה

ללאהינדאשרולספקותי,לאמונתילהתייחסמבלי
אתאיבדההאמנותכיהיא,דעת'יזה,במקרהחשיבות
האמנותהקודש.מעבודתפרדהושהשעההיסודיהדחף

כשהיאבעולםוחיהמחצבתהממקורטבורהאתניתקה
עבו-אבלאנונימיהאמןהיה-בעברוהולכת.מתנוונת

לחיותמבליומתחיהואהאלוהים.אתלשרתנועדהדתו
ו"יצי-"אלמות"נצחיים""ערכיםהפועלים.מןיותרחשוב
היכולתלגביו.חסרי-משמעותמושגיםהיומרפת"דת

שררובוזה,בעולםמתנת-חסדחיתהאמנותיצירותליצור
טבעית.וענוותנותבטחון

הפצעהאמנותית.היצירהלמוקדהפרטהפןכיום
חיתהכאילומיקרוסקופתחתנבחןהאדםשלביותרהזעיר

אתבדידותו,אתמחשיבהאמןקוסמית.חשיבותלו
קדוש.כמעטהיגרוהאינדיבידואליזםשלוהסוכיקטיביות

ללאבדידותנו.עלומקונניםעומדיםשאנוקרה,וכן
מחניפיםאנולמעשה,כיהרגשהוללאלרעהואישהאזנה
לרעהו.איש

כדאגותינוומצומצמיםסגוריםכמעגליםצועדיםאנו
לרע,טובביןלהכחידיכוליםאנושאידכןהקטנות,

טהור.אידיאללביןגנגסטרשלליבומשאלתבין

הסרטיםמטרתשתהיהרוצההייתימהנשאלהייתילו
הקתדרלה.מאמניאחדלהיותרצוניכיעונה,הייתישלי,
אפילואושטןאומלאןורגון,ראשלעצברוצההייתי
מידתזוהיכאןחשוכ-t •מהמהם,איזהחשובלאקדוש.
מאמיןאדםאניאםביןהעבודה.מןהנובעתהסיפוק

שלהקולקטיביבכניןחלקיאתתורםהייתילאו,אםובין
הקתדרלה.

; 
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 )("הזעקה"אהובתי''"אידמה

 .נבחריםתסריטיםמתוךקטעיםקוראינולפניפעםמדינביאזומחוברתהחל

בארטוליניו.אליעםבשיתוףאנטוניונימיקלאנג'לובידינכתבשלפנינוהקטע

 .קונצ'יינידיואביו

שלשטחחץו.פר.חנחושפךליוים·חשפת

אחו·צחויים.

שפתקטעעלהחו,לעלרושברםואנדךררנהאלדו . 450

הצריפונים.וכפרהנהרהרס,ברןהמשתרעהים

ומש·הנוף,רישתו.צוראוזמשנההרפהאור-השמש

עצבות.שלנימהרה

הרנהבמיבים·המתעוהיםגליעלמבוטהאנדריינה

אלדר, iזאתמראההראהסוף.קניאתומנוערם

ילדותית.בהתפעלות

 !יופיזהיא ,הבט :ח.נרוייב·א
ער·אנדריינה .בתנועת-ראשרשומאמסתכלאלדו

 :ואומרתאחריוקבת
אולם ,םימשר:.פוסיםיטהכרתי ,שמע :אנווייבח

 ".ממךפחותמהחייםשיהבהאחדפגשתילא

45 שלנימהכמעטרגשתומבדיבורומחייך.אלדר . 1

 :אומרהואכאשרחיבה
כהת-( .כזהתייהידיתמלא ,ודעתיאת :אלור

בהר-יעבדת ,פעםאידנזכראני )תיפתאומעוררות

רארהזיבפפעםיתיההאם ".רארהיפדילסחבהכבת
 .םשללנסועיעמדת :אנווייבח

 ".ידידיםאלירבא ,אחד 'אםיוב ,רננן :אלור
 ?גבריםנולם :אברוייבח

 ,רננן ;ברס !אלהשזויא ,יםשנגםיוה :אלור
י,אתתהיחשזו .לרקודללנתםיטימחלהאחרים

השנעשצהוראתהמה" :אמרה ,ומהיאהיהמהש

נווא "הנה.בננסשסבומ !דקולרדיתמ ?ףשבנ

 ."ןואיזולמבננסנו

להסתכלראשהפכת~האנדריינהמשתתק.לדויא . 452

 :אומרתהראממשוך,לאשהואבראותהבו.
 ?ננןר :אבווייבח

ן.ואיזוהמאתונירא .םלוכ :אלור
נרגזת.כמעטנמרצת,תנועהעושהאנדרררנה

ס-ניךאבןומלא ?הזהרופיהסהומ :אבווייבח
 .הדברתיים

לורנותןחולחופןלוקחהוא .עונהאינואלדר . 453

שרבערשהאנדריינהאצבעותיו.ביןלאטלהשתפך

נמרצת.תנועה

ותי.אםיגעשמכאלהםידבר ,הנה :אבווייבח
ידתמ ".קתתשמאתהואחר-כךלדברלימתחאתה

י.ריקי ,העבודה ."עובדגםאתהכךאם ."בנחת

 .הטובלרצונךמחנהנהיא
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 ".דבועאנירשנא ,להיפר .ןיהענבזהלא :אלור
ס-הבאיסוףרקעבדתילאכרולסתושת-החריבב

וקהתעסלהםתהישחהמעסיםאחדתיייה ".קל

 ,מלמעלה ,משםם.ינשלכביאחראיתייה ;קבועה

המשחקתבתיאתואפילו ".יתיבאתתולראילתויכ

 ".בחצר

 ?בתלךיש :אבווייבח

 .נהיזרו :אלור
הייתי ,פנאיצתקילהיהירשנא :אבווייבח

 .בתילהיתהשתדלשלהכןגםרוצה

 :בעצבותממשוכההיאאח"כ ;הפסקה . 454
לםוא ,ןיולהרלהננספעםקרהילגם :אבווייבח

הסתדרהכללאי.מדפהיזהההיו.הסתבכםיהדבר

 ,אהשונאשהתיולהלתיוכינעת .בוהטהצדעל

 ."כןיהדעיוםיהואלו

בשתיקה.הים,אלמביטיםשניהם

נעלמת).(התמונה

 .ברקופנים,מכלת,
הח·בבעלומסתכלתהדלתלפנרעומדתאנדריינה . 457

גבה.מאחריהתלוישלטעלמצבועהואנוח.

המכן·בעלמסתלק".משלס,שאינומיזו,"במכלת

 :מוםרףלת
ותך.ארימניניאםוג :כירחברח
אנך·רבר·משמערת.מבטיםבהמערףהואבזמןבו

בכתפרה.מושכתויינה

אדםאתהשניפמותי,ארמכיאינך :הביירואנ
-קרנות.ביוש

אולם ?יאנמה :נעלב)וכמעט(מופתעניווהחנ
לדלת.הגועהכבראנדריינה

 .טוב ,םפכיים,דייגתיב

אלדרהמוסק.מהתנורהערלהעשןמלאהחדר . 462

לעעומדתאנדריינה .באר-רצוןהאש,אתמפרח

תחמתהתלויהבדאתלסדרומנסההמיטותאחת

התאספומיםהגשם.נגדמגןשרשמשכדילתקרה,

 ,הרצפהעלאותםשופכתאנדריינה ;הבדבתוך

לבד.מתחתדלימעמודהאח"כ

 :ואומרתעמדההראהרערההמיטאתהמצרעהרא

נשאביכעת, :דבר-מהתמידחסרכאן :יבחכוויא
 ".לואכלמהלנואיד 1אישןהיכןיודעת

 '(לת,הדאתופותחהאשאתחילהפמפסוקאלדר . 463
וץ,חבםצעדימספרעושההואעשן.מדייותריש



אתבמקצתהרטיבהגשםחוזר.אח"כבחשיבה,

ושערותיו.פניו

 :אומרתבמבט,ויאחרעקבהאשראנדריינה,
הייתמהכאן,הייתילאאילואולם :אבורייבה

 ?ערשה

ה.בממחטפניואתמנגבאלדו

נוח.למזג-אריומחכההייתי :אלוו
 ?הברחהאריומזגברארעם :אבורייבה

באורפתאוםאותהראהכאירועליהמביט lאלד

 .חדש

אתןכמהבת ?כעתעצרתליהנותנתאתזר :אלוו
שמרנים.בת :ה.אבורייב

תשעים.בןואני :אלוו
אחד."דברונעשהבראאם-כן,סרב. :אבורייבה

אתהמביעהבתנועה .לגמור'להנותןאינואלדו .-464

 .צועקהואעצבנותו,

 !דברנעשהלאלא, :אלוו

עלמתישבאח"כבחדר,צעדיםמספרעושהאלדו

לדב·מצפהכאירועליו,מביטהאנדריינה .המיטה

מסוגרדבר,אומראינואלדואולםנוספים.ריס

אנדריינהכאן.היתהלאהיאכאילועצמו,בתוך

 .מרהבהכנעהאומרת

בדבר."אטפללאאניאםהבנתי.סרב. :אבורייכה
אתלאן :באי-אמון)קצתבאדישות,קצת(אלוו
גשם.ירוד ?ללכתורצה

לטייל. :אבורייבה

עלהמסרקאתמניחהאח"כשערה,אתמסרקתהיא . 465 ·

לדלת,ניגשתהיאמעילה.אתללבושכדיהשולחן,

ונעצרת,

יותר.מארחולהתראות :אכורייבה
 .בחשיבהנעלמתהיא

בבדומביטהמתקפלתההמיטעלמשתרעאלדו . 466 ·

טיפותנוטפותמשםבבד.חוריש .לתקרהשמתחת

עלהעמידrושאדריינההדלילתוךהנופלותמים,

 .הרצפה

ערב.הרץ,ככר,

לביןהכפרביןהמפרידלשטחמגיעהאנדריינו: . 467

עלהתלויהאחת,מנורהרקiוצריפונים.שכונת

מן·לפנס,מתחתבעברה .השטחאתמאירהעמוד,

וצובעתשלההשפתוןאתמהתיקאנדריינההציא

ממשיכההיאלהעצר,מבליברשלנות, :שפתיהאת

המכלת.בכיווןללכת

ערב.הבקתה,פנים

להם·ממשיךהוא .מודאגויותריותרנראהאלדו . 46 &

 Jאח"'מישהו.שללשובומצפהכאילוצה,~החתבל •

המסרקמונחהשולחןעל :ראשואת.מפנההוא

 'הגובלבריכוז,עליומסתכלאלדו .אנדריינהשל
 .הבקתהלתוךהעשןאתמשיבההרוחעווית.עם

עשן.במהרהמתמלאהחדר

המתוח.לבדמתחתאשרהדל'אתתופם lאלד

עשןומפליטכבהאשרהתנו.ך,עלאותרשופךהוא

יוצא.אלדואח"כיותר.עודסמיך

ערבהץר.פר.הבהרשפךליובקתונוכפר

ע•רהמוארהשטחאלורץמהבקתהמתרחק lאלד . 469

באור.הנוצצותמיםשלוליותמלאהשטחהפנס.

כןרגליו,דורכותלאןלראותמבלירץ lאלד

מבוץ,מלוכלךקם,הואמ'חליק.הואמטרייםשברגע

יותר.איטיתכהיבהלממשיךבגדיו,לנקותומבלי

נעצרהואלכפר.ונכנסהמדרוןאתעובראלדו . 470

רחשן"סגוריםהחלונותהבתים.ביןסביבו,ומביט

 :קוראהואס.יכ
 !אנדויינה !אנדויינה :אלוו

 :שובוקוראנעצראחרת,לפינהמגיעממשיך,הוא . 471
 !אנדויינה !אנדויינה :אלוו

מוצאתהיאיוצאת.אנדריינהנפתחת,המכלתדלת

בכבדות.נושםנרגש,מלולכך,אלדו,מולעצמהאת

 :נמוךבקולשואלתבמקצת,נרגזתאנדריינה,
 ?צועקאתהמדוע ?ישמה :אבורייבה

הביתה.שרבי :(בצעקה)אלוו
ואחרי-כן,לצעוק.הפסקבינתיים, :אבורייבה

אינן(הפסקה).הביתה".לשרבעלימדועליהסבו

ועבה,שאנימפני ?כאןלעשרתבאתימהיודע

שהנןהויההפך,'אתתאמואםועב.אתהרגם

 !שקרן

מסתר·הואמשתתק.הואאנדריינה.עלמביטאלדר . 472

בהתרחקועייפים,בצעדיםללכת,ומתחילבב

במרחקאחריועוקבתהצעירההאשהמאנדריינה.

 :לצעוקממשיכהמספר,צעדים
מזלה,להשיחקשלאנערהאני :אבורייבה

ישלןגם ?עצמןאתחושבאתהלמיאתה,אולם,

אניאולםשלא.אומותאיניסבל,שלגדושהמנה

כלאתלןלספונדיימיםלחודשזקוקההייתי

 !אסרנרתי

אחריו,הולכתאנדריינהצעדיו.אתמגביר lאלד . 473

באזורכעתנמצאיםהס .גדלביניהםהמרחקאך

הפכוהםמרחוק.מגיעהמכולתשלהאור ;חשוך

שלקולהנשמעים.קולותיהםרקצלליות,לשתי

מבכי.קטועאנדריינה

נשוחח,חכה". ?כעתהולןאתהלאן :אבורייבה
 ?הולןאתהלאן ?לא

מבליללכתממשיךשאלדרבראותהנעצרתהיא

היאבהתיפחרת.פורצתהיאפתאום .ראשלהפנות

אלדר.שלבכיוונומביטה

בחרשך.נעלמתאלדושלצלליתו . 474

לבכות.בהמשיכהצעדיה,עלחוזרתאנדריינה . 475

מבליהמכולת,לידעוברתהמדרון,אלפונההיא

החנווניזהר ;מהמכלתיוצאגבר .ראשהלהפנות

הנערה,אלנרכןהוא .בבוקראנדריינהשוחחהאתו

 :נמרךבקולקורא
 !היי :ההבוובי

היאמדמעות.רטוביםפניה ;מסתובבתאנדריינה

 :נמרצתתנועהעושה
 !אתהגםהרוחות,לכללן :אבורייבה

השטחעלפעםמדיבמעדהללכת,ממשיכההיא

והחלק.המחוספס
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הדיאלן·ספרמתון
באד""בולושלגים

 :משתתפים
יוסטינוב)(פיטרדוארחחוכלרב

סטאמפ)(טונםמלח-כרנילי
רוג'רס)(פאולקצין _;יסיימור
דוגלאס)(מלדין~מאי-וכסקר
בויל)(ג'וןקצין-רטקליף

מקולם)(זריזקצין-וואיט

רב-החובל.חדר .פנ'םנתותמ

שמךאתאמור(לדבסקר) :ר~סררמ

ותפקידן.

ליקוראיםשם.ליאין :דנסקר

יודעשאנימההכלזהונסקר.

 1-:-המפרשאישאניזה.נעביד
מרכזי.

כדיבחשאיאותןהזמנו :סררמןר

בואשרצבא~במשפטלהעיד

זהבשלבהראשי.השופטאני

אופיאתלןלגלותרשאיאיני

כלעלעוסקים,אנובוהמשפט

בך,ויליאםהואהנאשםפנים

(הפ- .העליוןהסיפוןעלהממונה

למסורמסכיםאתההאםסקה)

זהמשפטביתבפניעדותןאת

המ-נמהיודעשאינןלמרות

מהכל;~סודלשמורוכן ,דובר

 ?כאןשתשמע

 .)ןכ(היי :רדנסק-

תב"ן)ספרקדימה(דוחף :סיימוו

 ?תשבעהאם

 !נשבעאני :דנסקו

 :שאלתיהיאזאתונכן, :סיימוו
ביןמתחקייםהיהלדעתן,האם

נילילביןהנשקעלהממונה

 ?בד

כן. :דנסקו

ה-קדימה)מתקדם(מופתע, :וראו

 1כיצד

זכריך".הסבר :סיימוו

לקא-ג'וןהיהיכולכיצד :דנסקו

 1ניליאתלשנואשלאגוט

אי-כן-אדם,פשוט,היה :סי'מוו

בחידות.כאןעוסקיםבבו
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יה iiקשהנעלהממונה :קרנסאד

ההילוכילאהואשנאה.אכול

והישמלינהעובדהאתלשאת

-יסהתהילא .נעלותבותותניש

לכעלו,זנאהלשנורמאליתבה

וליכטשופאדםשבהיסלאפנים

 .ןילהב

.זזזגישהות,אחרםיבמיל :קליףטר

 !'צדדיתחדחיתה

 .)כן(ייה :סקרנד

-·כלהסביריכולנךיוא :קליףטר

זו'!נאהשהתעוררהצד

נאשקשהנעלהממונה :דנסקר

 "נילי.את
יכשמרגייאנ ,אחדרגע :סיימור

ב- "עבר"בלשוןמשתמשאתה

מדוע'! ,עדותך

מתברגןהואונסקר. .פ)א-לוז(ק

 .תוהפקחיויניבעחיוך .סביבו

שוחסביבימתבונןאני :רקנסד

 .כאןמתרחשסודימשהוכי

מתברג-הקצינים .תיתוצבקהנותמ

בדאגה.ברעהואישנים

ביתרלהסביריכולהאינך :וייאט

שלשנאתוסיבותאתפירוט

לבד'!קלאגרט

יצרהנשקעלהממונה :קרדנס

שכןבצלמו.עולםדמותלעצמי

מוראהטילהואהגאוה.שטןבו

הביןלאניליאחרים.בקרב

היהסבורהואזה.מסוגאופי

 : ..-ו

' 
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אגארט,קלדקיבתפראייןוטברו

שטןובכן"ש .קנשהעלהנוממה
רבקבארמוליטההוא ,והגאה

 ' .ם"יאחר

ת.מהטגראקלבנניםתבומאדבביליווואר-החובלבר

 .ת"יעצמהגנהןומתובבטחהואע,פשמחףרנע"ה

מוזרבודד,אדםעיניולנגדני

לפחדשישיצורלאאבלאמנם,

אתקלאגרטתכנןכןעלמפניו.

עליויחובשלאכדיוזאתמותו.

ה-כמסולף.ויוכחשלועולמו

ידועותאינןהמדויקותסיבות

לי.

זz;ך·מתמצילואתראיתי ,היכן

נחשהצלושעההסיפון,לאורך

מתבכלתוקפני.פחדהיהעלי

--~ז·באחלקליישכאן,שאירע

זה."בנערמאשריותר ,מה

ב-ונסקר'עםיחדנעההמצלמה

יושבנילינילי.יושבבוכיוון

-; iכלעוסקיםבמהמודעבלתי

שאר.
ה-בהגיון.נאזפרוהדברים :וראו

זברשעמסתוריותיש

מסתו-שישמידהבאותה :נסקרד

ובחסד .נעליםבערכיםדירת

בידבתווך,נעיםהאנשיםשאר

לחסד.רשע

היש .)הקצינים(לשאר :ימוריס

לש-בדעתכםשיששאלותעוד

 .ללכתיכולאתהובכן,זאול

נוסף.אחדדבר :דנסקך

 .)אליופוניםכולם(

צועדהואונסקו. :ובקרמהתמונ

קדימה.אחדצעד

ה~עלהממונההגיעמאז :דנסקר

מ-יודעאלוהיםלספינה,נשק

בי- ,זקןאדםאנילנילי)( :קךדנס

לי.לסלוחנסהלי,

הס-לאותואשואתמניענילי

ב-המצלמהפונה.ונסקוכמה.

התא.דלתלעבועמויחדעה

וסוגרהדלתאתפותחונסקר

מאחוויו.בשקטהדלתאת
סיימורמקרוב.קבוצתיתתמונה

האחרים.הקציניםבשנינןומתב

נוספותשאלותלכםהיש :סיימור

זלנאשם

לא. :ףילקרט

איד. :אטיוו
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ריליאם )ניליאלפונה( :ררסיימ

להג-לאמומשהרלןהישבד.

 .עכשיוזאתאמררנתן,

ניליוראו. ,נילי :ורבקמה(תמרנ

אתמניעוראו ,בוראומתבונן

שישתוק.לורמיעץראשו

אדוני. ,הכלאמרתי :יביר

מניעסיימורקבוצתית.תמונה

ה-לדלתבננסמרוצה.בראשו.

המשמר.חילאתמזמיןפנימית,

 !המשמרחיל :סיימרר

 .בננסהמשמרחילאיש

לתאהאסיראתהעבר :סיימרר

מעצר.

ראשומניעהמשמרחילאיש

מתבונןמתרומם,ניליבהסכמה.

הח-אתועוזבסביבובאנשים

ה-אתאחריוסוגרסיימור .דר

לשולחן.חבריואלחוזרדלת,

כש-גבואתאליהםמפנהוראו

ומתבונןהחלוןלידעומדהוא

הלילה.לתוך

זלאמומשהולנםהיש :סיימרר

זרסקליף

בה-קלאגארסאדוני.כן, :רטקליף

יכולולאגמגםשבדמשוםרג

בנההואזהבמובן .לדברהיה

ש·עלאדםלתלותיכולאינן

שיכול.היחידהבדרןדיבר

הקצי-דין,פסקעלחותםוראו

בו.מתבונניםנים

הריבן,אתתאשימואם :רראייט

ש-השקראתתאשרוכאילוזה

ה-הנשק.עלנהוהממבוהטיל

חףהנערבעצמי.בוחובםייתי

הג-מתוןבוחכםהואמפשע,

עצמית.בה

 ,)אליוהנייראתמקרב( :ףירטקל

אותו.לזנותמןנןאני ,כן

יכוליםאנוובנןסוב, :מרריסי

ומי.דתינףמשפסלחרוץ

אתמריםלמצלמה,ממולוראו,

 'מתקרבתהמצלמה ,בבומסתידו,
ה-הקציניםלשולחן.עמויחד

 ,הדיןפסקאתלהוציאעומדים

בו.להתבונןנדימפסיקים

למשפטעדהייתיכהעד :דואר

מהססאנייותר.ולאעדזה.

זהשבשלבאלאלהתערב,אם

ו-עיניכםלעצוםיכוליםאינכם

 .אחתמעובדהלהתעלם

זיזביתשלבנירנחבר :סיימרר

מזנואתהאםלשאלןעליזה,

פרסי.נאדםאוכמפקדאלינו

בית-מיניתיתפקידיבתוקף :ןןאך
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זה.כגוןבמקרהלעשרתישמה

יפה;לנםידועותהעובדותובנן,

במקרהההודאותלנםידועותוכן

מפק-את'הינז:זמלחמרד.של

זוומנהמלחמהבשעתבים,דו

בעבוררקהמפקד.אתהמיתה

 .מותזיזפסקישמפקדהכאת

זאתיודעיםןוהסיפעלהאנשים

זאת.יודעיםואתהשאנינשם

תכו-להםישאודגר.מזניםואנו

ה-העונשמהויודעיםהם .בה

כןפיעלואףזה.במקרהצפוי

נענש."לאשיהא

בן,אתמניריםהםאבל :ורמסיי

מעזאני ,קלאגרסואתאדוני.

להחלטהיריעולאהאם .לאמו

יודוהםבד.אתהמשחדות

לנו.

ומתבונןקםםירוא :ובקרמונהתמ

בוראו.

והםלמפרש,אותוורשק :איטוו

ויכפתוויצילוהונגדנויקומו

זאת.במקוםאותנו

פימסונןנקודה.זוהי :רטקליף

מלשלחהנעראתת',לתליםינש

י.שלחפאותו

וראו.הקפטן :בקורמהנומת

חשי-נדיתוךראשומניע( :ראוו

ש-צעדכלאפשרי.הדבר .)בה

ארסננה.בונדונה-בנקום

הדברזהו .שלנוסינוןזהולם

האםלקצינים.אותנוההופך

דורשתשמשרתנוממהנפחד

תם-אתמבצעיםאנוזמאתנו

דהבועהאתתשאלהיהכולילאאהו ,השנא-אכולהיהנשקהלעהממונ"ה
 .ות"לנענותותכשהוילמכי

ממצאיואתלבקרועליזה,זיז

או-שאעבירלפניאותםולאשר

לאדמיראליות.תם

זנותן.זוהיאדוני,כן :סיימור

יש.מאתנולמיזנות.לא :וראו

ועליחובתיזוהיזזכויותכאן
קצין-אדםהרגבד !לבצעה

עליו.הממונה

אדוני.משפס,חרצנו :רסיימו

מש-סיימור,זאת,יודעאני :ארדו

וכןלחופשי,אותוהוציאפסן

אולםלעשותאניגםרוצההייתי

כ-לעשותחופשייםאנחנוהאם

 ?יםיפרטאזרחיםהיינואילו

האםנוהג.ישלאדמידאליות

הואמימעניבהשזהסבוראתה

זאניומיאתהמי ?בד

אדו- ,זאתכחיםושאנואידר:מרייס

קלאגרסשלספודיואולםני.

זאת.הונחנושקדים.היו

ימיותמרידותאולםבנון, :ואור

ש-ואסור !קיימותעובדותהינד

יח-המלחיםאםרנה.ותחזהן

-פוחדיםשאנושבו

ב-הםכן.יחשבוכיצד :ףקליטר

 ."מרדןאינובדנייודעיםודאי

מאז .מרדןשאיננובודאי :טיאוו

מא-אחדמכליותרעשהבואו

מע.שממויהיהשהצוותנדיתנו

כניםהאנשים .אמתזו :רימריס

 .כלפיו

לשמורתפקידנוכקצינים :דואר

נאמ-זוספינהשליעילותהעל

בפירושמציידהחרקלחימה.צעי



א-כי · 1לסעויכוליםאנוקירנו,

מ-כתוצאהראםאנשים,רקנו

אש-אנואיךמרידה,פורצתכן

אוםחדמתוןאםאולםמים.
למרותוזאתלבדסלחנוחמלה

ה- iאואםהמפורשת,ההוראה

ן-מאוסכמהפורצת,מרידה

משפסנו.אזיראהחלוש
n הקצינים :מקרובקבוצתיתמרנה

ראשם.מרכינים

או-אדוני.זאת,הבינותי :רטקליף

דופן.יוצאחיברזהמקרהלם
אן-להניעעשויההרחמיםמידת

קפסך.אנחנו,גבריםאםתנו,

איךאולםמתרגש.אניגם :וראו

לבגודהחםבלבנויכוליםאנו
ב-קר.להישארהחייבבראשנו

הנערךבמשפטזה,מסוגמקרה

ש-מדשהאינושופטהחוףעל
לרגשותיד.יפנואשהדמעות

ה-החלקשהואהלב,בים,כאך

אר-אש:יר.כמובוכהבאדם,נשי

הדבו 2' 'כמהעדלסלקן,ישלם
הנ-העדיין(הפסקה)קשה.הייה

בפניכםרואהאניןשותקיםנם

-~ב iמשהכימסהכלפיהמוסרת

הלב.רקולאאותכםמניעסף

הפרסיהמצפוןןאולימצפרך
זאותןמניע

נוכלכיצדאדוני.זהוכן, :וואיט

מבןולאחרזהאדםלהרשיע
ןכשלרהלחיות

מוסר,עקרונות,לנויש :וטקליף
ןספיקות

ה-האםספקותיך.אתהבא :וראו

 :זהמעידלמשהוהיאכוונה
ב-עונשלהביאיכוליםאנוהאם

סבוריםשאנואנושיליצורזרי

אלדמלפניוחףזכאיהואכי

 ?נכוןזאתבסאתיהאםהים.

אדוני.הרגשתי,זוהי :סיימרר

אניכן.מרגישיםכולכם :וראו

חףלמעשההואזהנערכיבסרח

מעיזL-הראתעשההואמפשע.

שה-בדיבורומליקריכתוצאה

באמצעותדיברךלידיאותרגיא

חי-שהואגםמאמידאניחבטה.

אותר,זכרשהסיתרהר.שעהכה

חףהיהכאילואומרים,הנכם

מפשע.

אתיודעאניבדיוק.זהו :וטקליף

מ-פסק-דיןהמכתיבותהטענות

כאן."אבלעשה,שבדלמהרזו
אינןהךהתקנות.אתעזוב :וואיט

אתהזה.מסוגמקרהעלחלות

מ-חףהואבדכיאמרתעצמן

פשע.

וואיס,הכוונות,מבחינת :וראו

הכוונות.מבחינת

בחש-זאתלקחתאידהאם :וואיט

המניעיםןגישתומכלולןברן

לאעלשהואשםהעובדהןשלו

בכרנתו."היהאםדבר,

שלהכרנהחוסראוהכובה :וראו

במקרהדברמשרתותאינןבד

ש-רחמים,בעלדיןבביתזה.

ה-ז 1iעשויצבאי,דיןביתאיבר

ל·אדםלשלחהסחורותכרבות

:.~דינרישכאךאולםחופשי.

ל-אךלהא·זL-ים :אפשרויותשתי

שחרר.

לחת-עלינוכילינראה :סיימור

מוסרית.בעיהכאללבעיהיחס
שאידהעובדהלמרותרבותי,

שקלא-שעהמוסר.בעליאנו

חמק-שקריו,אתלךסיפרגרס

מתחוםמידיבאורחעבררה

הצבאי.הצדקשלחלותו

לעשותחופשייםאנואיך :וראו

מצביע(הואהזר.הבחירהאת

זרו-אתהמעטריםהסוסיםעל

הסר-אתשמיםשאנושעהער).

חרו-עלמותריםאברהללוסים

תנו.

זכר-עלמותריםאברהאם :וואיט

אידןאנושכיצורילפעולתנו

גרו-חותךברוצח,עוסקיםאנו

פושע.אונות

עונדיםשאנוהזהבמעסה :דואר
המ-אתמשרתיםאנוכימעיד

אםמשנהזהמההחוק.אתלך,

ל-ביחסגורלייםחינםמעשינו

משר-אנואםבני-אדם,היותנו

לשרת.מחויביםשאנוכפיתים

ש-הואיודעשאבימהכל :וואיט

כיצדולראותלשבתיכולאינני

בד.אתתולים

תמרנהלהיותחוזרתהתמרנה

כללית.

בעדכאןמדבריםאנואיד :וראו

ה-בשםאלאכשופטים,עצמנו

אנואיךהחוקעבורהימי.חרק

בערב-נערצהחובתנואחראים.

בלבד.משרתיםאנוכיזה

זקר-אינההאדמיראלירת :רטקליף
סרמהכזה.אשרלשירותקח

ממר-ירויתמימכאן,תצמחבה

בדןשלתר

רו-אתה ) fבשרלח(מכה :וואיט

 'לרוצחים.אותנולהפוךצח
באזסוריטאסי-מתרומםסיימרר

שלקולרעלמתגברקולרביות,

רואיס.

 !ברוחןעצורוואיס, :סיימור

משרתשאתההספינהמהי :וראו

וספורצאןשלרםתיבתןבה

למצפונןאמוראזיתותחיה.את

תרכל.אםשלוו,להיות

מנוחהבחוסרמתנועערסקליף

כסאו.על

זהיהיהמלחמה.זוהי :רטקליף

הרג.

רסק-סביב,היאהמלחמה :סיימרר

נו-עבורמות,עדמלחמהליף,

לנו.

אנושיליצורבזויעונשלהביאאנויכוליםהאם
אלוהים?"מלפניוזכאיחףהואכיסבוריםשאנו "
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המל-סיימור,רואה,אתה :דואר

זמננו."לפניעווהחלהחמה

אחרינו.רבזמןותסתיים :סררמןך

זוובאביהאבית-קרבזוהי :וראו

נגדהנלחמיםאנגליםנמצאים

הםמצפונם,נגדאפילורצונם,

שירותםבגלללמלחמהנדחפים

למלך.

ב-להקלנוכללאהאם :רטקליף

 ?בדיןבחייבואםעונשו

המדויקהעונשרסקליף.לא :דואר

בתקנות.מ~ויז

היטבלחשוברוצהאני :ףירטקל

בטוח.אינניקפסן,בדבר,

מרחףק.נשמעתותחיםרעם

הקציניםוחזור.הלוךהולןוראו

ברעהו.אישמתבוננים

ה-במהירות.לפעולעלינו :וראו

הצוותדחוקים.אינםצרפתים

שחת-מהבמהרהלגלותעלול

פר-עניךא.הומצפוננופה.רחש

אנשיאנואולםרסקליף,סי,

ומותחייםעלהחולשיםציבור,

אמורהמים.פניעלזהבעולם

ב-זובעמדתנואמנםאםלי

מצ-אתולהעדיףלהעיזיכולתנו

היאא'שרהחוקהפניעלפוגנו

ו-לקציניםאותנושעשתההיא

לדין.הזההמקרהאתהביאה

i? לTl .אתקורעהוארסקליף.אפ

נירונוטלהראשונההחלטתו

חלק.

אדוני.לא :ושקליף

מדגישהואוואיס. :מקרובתמונה

השאר.כנגדיחידינמצאהואכי

 .השאראלפונההוא
עלבורצחלשאתוכלו .nו :וואיט

 ?מצפונכם

מ-סיימור :מקרובקבוצתיתצלום

רוגז.

 !לשונןנצורוואיס, :סיימור

ללכת.לותנו ;אומראני :דואיט

אדוני.שב, :סיימור

בסוףנמצאוואיס :מקרובתמונה

מיואש.כווו.דרכו.

אום,לתלייתידיאתןלא :דואיט

חףהואכייודעשאנישעה

כדיעדקראינוומימפשע.

משפסלחרוץיכולאינני .כן

אנישנחרוץ.מעונייןהגראותו

כ-מתפקידילהשתחררמבקש

זה.בית-זיז

בצוקכאןוניםאנואין :סיימדר

כחוק.אלא
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אתלשרתחייבהחוקהאין :וואיט

 ?הצוק

חת-מביעיםפניו ;וראו :אפקלוז

רגשות.

קודםכילדאותיכולהאינן :וראו

המדיםאתלפשוטעליךלכן

לה-מכןולאחר ?לובששאתה

ש-לפנימעליךבשדןאתסיר

 ?כאןמתפקידןלהמלסתוכל

וואיט.להחליט.חייבאתה

מגיבים.פניווואיס. :פאלוזק

ולרחוץלהיחלץיכולאתה :ראוו

חייבמישהואבלכפין.כבקירן

החוקהחוק.הננואנולהחליט.

לגוומראהלפעולאותנומחייב

הודן.את

כו?ם :מקרובבוצתיתקתמונה

 .בוראומתבוננים
סיימוד,כיאתהסכורכלום :דואר

מצי-היינולאאניאורסקליף

ודןדאינולוהנעראתלים

 ?חובתנועםשתתישבכלשהי

א-כלשהי,ורןליאתהאמור

למ-מעוניזהייתינייודעלזהים

וב-בועתןאםכזו.ודןצוא

באורחלאמויכולאתהליבן

עלעדיפיםאלהחייםניחופשי

אנאמשרתים,אנואותוהחוק

כיצדלנוהראהעמנו.התמודד

תפקי-אתלהזניחמכלילהצילו

זאתלעשותיכולאינןואםונו.

געצמגו.נבגודלאכיצדלמונו

דבר, ?זאתלעשותאתההיכול

רואים,אותרהצל ,וברבן-אדם,

כולנו.אתוהצלת

ראשואתמרבידרואיס :אפקלוז

מקמטהואובהכנעה.באיסיות

חתם.עליוהזיזפסקאת

מת-וראומקרוב:קבוצתיתתמ~נה

מתח.

בברי-אובהגיוןמכירהנן :דואר

אלאולםעליך.כפיתיאותהרה

ה-רחמיםלחסראותיתחשכו

חסרנערעלעונש-מותמבקש

בדיוקכלפירמרגישאנימזל.

עלואףמרגישים.שהנכםנפי

מתתבוקיימתניסבורניכןפי

פונה(הואעלינו.שתרחםחסד

הצידה).

 1התחל~סו .אדוניםובכן :ררסיימ

הדין.פסקאתכותביםהקצינים

חר-אתמוציאמתרומם.סיימור

השולחן.עלאותהומניחבו

 !בדיןיב~חיצאהוא :סיימור

 .י'דסלרב

בדיםסיפורי

(המשך)

י·הבמאשלהרשסרט
רייזקאול

 tב~יאשריייזקאדלהבמאי
 '"איוםונוקדשבת"מוצאיאת
-ראיחסההפרסומתאשדסרט-
א-לבמאיבמזידאובסערתתו
 tכיי. .rדיצ'אדזסון,טוני-חד

חקןיזzהעם-נוסףסרסעתה
ז 1"הלי~ t ·הסדשםפיני.אלברט

הבי tיגיוסהזוהילרות".חייב

בי- 1935בשנתשהוסרטסרסשל
כתבגםאשרויליאמסאמליךדי
התסריט.את

בקולנוע-כובלפרם

וקולנועפרסיםעלכשמדברים
האוסקר,פרסבדמיוןעולהמיד

המפור-הפרסספקכלללאשהוא
התע-בתחוםביותרוהבולססם
מ-אחריםפרסיםהפילמאית.שיה

בפססיב"'בשנהשנהמדיחולקים
ה-אבל /תבלברחביהשוניםלים
צורןיהיההבאההשנהמןחל

נלבלפרסשלשמואתגםלקשור
סרסדאגה,אלאבלהקולנוע.עם

לסר-נובלפרסלהעניקהחליטו
ההר-הסוסיםחברתאבל-סים

עלי-סרסליצורהחליטהליבווית
מהוללפרסבמקבלישיעסוקלתי
לידינמסרהראשיהתפקידזה.
השחק-גםבוותופיעניומאןפול

יוסרטלאהסוסזומר.אלקהבית
-,בארצות-הבריתאלאבשודיה
בחדריתתרחשהעלילהמרבית
חדרים.



ת"א 115אלבניבע"מהקולנועמחלקת

המחלקהבהוצאתמ 11מ 16לסרטיקאטלוגמתוךדוגמא

 :הסרטשם
- HADAKA NOSHIMAהטרוםהאי TllE ISLAND 

t יפאן :זוצרת

שינדוקאנטר :הבמאי

קוררדהקיושי :הצלם

לכלסינמסקופ"סרט-
בתרגום.צררךאיד-

(טריו)ארטובאנובוקר :המשתתפים
(סנטה)טונויאמאטאיג'י

(טארר)טאנאקאסינג'י

(ג'ירר)הורימרטומאסאנררי

דקרת. 92 :ההקרנהזמן

לפנייוצאיםואשתו,בעלאכדים,שנייפאן.שלהמערביבימהבאי,מתרחשתהסרטעלילת :זיי::תוכן
הםבו 'האיעלשכןמפזיקריםהמים .ביתםלבמשורהמיםלהביאכדיוסמוךלאיהשחרעלות

חוזרתזופעולהבאדמה.נטמנועתהשזה ,שתיליםלהשקייתמשמשיםהמים .בכללמיםאיד ,חיים

הזוג.בנישלחייהםוקשייסבלםהדגשתתוךדוןלאךוושינויגיווןללא.כמעטומופיעהונשנית,
מכבר".זהנאמרלומרלהםשהיהמהכלשכןביניהם,מלהמחליפיםאינםעצמםהם

ביקורת

 :מ.הטתובות

גרינברג)(דוד :חמשמר""tןל

אידאשר ,יפאןמתוצרתאוירהסרטהטבע.בתלאותאכדיםזוגשלהאין-סופימאבקם

מאמצידורשתחשראח.מלאתאךאיטית,מסוגננת,יצירהאחת.מלהאפילובומשמיעים

לראות.כראילמבוגרים.קליטה.

רב-נוף)(זאב :"רבו"

סיפורזהוחרש.מסוגפיוטלגבישינדוקאנאטוהצעירהיפאניהבמאישלמארמעביד.כסיוד

מלים.כליסיפורבאי-נידח,תקוהבליחייםעלכאחדועדיןמאזוכיסטי

אותנומחזיריםאלהכל-ביותרהאיטיהקצבהחבויים,הרגשותהאירועים,שלהמונוטוניות
הראייהאחרייותררבערךבעינינומקבלהסרטפלאהארטי.רובוטשלהנפלאהעולםאל

מלולי.הסברהעדרבגללכנראה,וזאת,הראייה,תוךמאשר

עבורן)(רם :",למרחב"
חוויותליצורכדידיבורשלאחתמילהלאףנזקקתשאינהבתמונותפואמח .דופןיוצאסרט

המסחרי.בקולנועלושהורגלנולמהומעלמעברהחורגסרטהצופה.בלבואנושיותאסתטיות
ראשון(פרט .מופתיצירתהמאמץ.עלחופנייםמלואלוגומלאך ,הקהלשלהשתתפותדורשהוא

 .) 1961מוסקוהב..פסטיבאל

 ) 25בעמוד(חמשו

,·, 

, 
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החודשסרטיעלסקירה

 ELECTRAאלןוטרה

קאקויאניסמיכאל :בימוי

פאפאסאירו :בהשתתפות

לסלייוולטר :צילום

ו-.הסשלהראשוןהנסיוזבאוץמוצגאלהכימים
המי·שאתהיינורגיליםכהעריוונית.טוגריהטת

כהמתכונתכאותהלנויגישוהיווניתתולוגיה
התנ"רסיפורי(כוללמיתולוגיהכלכמעטמגישים
סיב-מסךניצבים,אלפיוכךכך :אומוהווהשלנו)
סרטויפהפיות.ונערותשרירייםשהקנים ;מסקופ

שישהראשון,אוליהוא"אלקטרה"קאקויאניסשל
עמו.כנישלהלאומיתלמסורתככורשליחסלו

יראתכאותהקולנועסרטמגישזהכמאי-קולנוע
יוונית.טרגריהתיאטרוןכמאימגישכהככור

וראשונהכראשהיאהסרטשלהארשונהתומעל
אתלכחורקאקויאניסהבאמיהשכילצניעותו.
לשחזרכריאגממנוןשלהאז.ביתיהמקרשחורכות

אמיתיכפרכהרכן,כמוהרצה.פרשתאתעליו
בנוףלפחותמעט,אךנשתנהשבוסרטו,לעלילת
העתי,,ה.יווןבכוריאתשליווהממההטבעי,

מתב-הבמאי,כירימהרששנכתבההסרט,עלילת
ולמעזאיריפירס,אמת"אלקטרה"הטרנריהעלסמת

טרגריותשתימעורהשראההיאשואבתהאמת,

וסופוקלס.אייסכילוסכירינואשאותועלשנכתבו
היוונייםהטרגיקוניםמנווליאחרכלכימסתבר,

העוסק-זהכאובנושאלהנצחתהלקואתתרם
ואהיהאלקטרהנמניםעליוארטאוסביתכקללת

אורסטס.

הבמאימנסהבוכיטוענת,לסרסהמתלווההפרסומת

ל"יצורסראגי"""גיבורמדרגתהבכוריםאתלהוריד
עק-כיהיא,האמתמוכרים.ויצריםרגשותכעלאנושי"

מחפשכהאשראיריפידס,שלכסוגריהככרקייםזהרון

הנימוקיםאתומוסרייםדתייםנימוקיםכמקוםהסרגיקון

אם.רצחכמומחרידלמעשהוהפסיכולוגייםהאישיים

בעל-וכןורציניכןבסיוןספק,ללאהוא,"אלקסרה"

ערךכעליוסיפוריםמחזותשלהסרטתםכתחוםהישגים
הבהחשובה.אכן-דרךהואמהווהשכזהכתורקלאסי.

שלביצירותיהםאלקסרהאגדתהשתלשלהכיצדנבדוק

העתיקה.יווןשכסופריהחשובים
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אםרוצחבן

מתקופתכשלימותהשרדהאשרהיחידההטרילוגיה

"אורססיה",המכונההטרילוגיההיאהיווניהתיאסרון

"אמ-ו"חיפוריי""אגממנון"גזיותהסרשלושאתהמכילה

בסר-ארוכהמערכהכאללהתיחסישמחזהלכלגיוס".

שנכתבההאחרונההטרילוגיהזוהייותר.כוללתגזיה

בתחרותראשוןכפרסזכתהוהיאאייסכילוס .ידיעל

הנוצרים.ספירתלפני 458בשנתשנערכה

הרוב-הקללהפרשתאתאייסכילוסחוקרנ"אורססיה"

מספ-האגדהארסאוס.ביתזהווהפעםמלוכה,ביתעלצת

הפכופלופס,שלבניווסייססס,ארסאוסכיצדרת

והלזארסאוסלאשתעוולגרםסייסססלאוייכים.

ביתרסייססס,ילדיאתשהמיתככךנקמתואתנקם

מאז,חגיגית.כארוחהלאביהםאותםוהגישגופותיהםאת

בניוומנלאוס,אגממנוןארסאוס.ביתעלהקללהרובצת

אשתוהלנה,הלנה.לפרשתעדכשלוחחיוארסאוסשל

אתעזבההיאאךתבל,בנשיהיפהחיתהמבלאוסשל

פנהמבלאוסלטרויה.פאריסעםיחדוהלכהמבלאוסכעלה

האדירהמלךהימיםכאותםשהיהאגממנוןאחיולעזרת

והחזרתסוריהלכיבושעזרהממנווביקשביווןכיותר

האלו~אולםכאאוליס.התכנסההיווניםמשלחתהלנה.

בארניותומהומהמכוכהונוצרהנגדיתרוחיצרהארתמיס

אליואשרהנביאקאלקס,להפליג.ביקשואשרהיוונים
הואלהפלגההיחידיהתנאיכיהודיעעזרהככקשתפנו

לאחרארסמיס.לאלהאיפגניהכתואתיקריבשאגממנון

והארניותבתואתאגממנוןהקריבנואש,פנימימאבק

והיודסוריהנפלהשניםעשרשלמלחמהלאחרהפליגו.

הכיתה.להפליגפנונים

 .מתרחשתהעלילהזה.כשלכפותח"אגממנון"המחזה

אגממנרן,אשתקליסמנססרה,המלכהשםמקוםבארגוס,

יעלזועמתקליסמנססרההיוונים.נצחוןעלשמעהסרם

לעצמהולוקחתאיפגניהכתםאתשהמיתעלאגממנון

סיי-בית-כיותרהגדולהאוייכמביתדוקא-מאהב

יאשרסייסססשלהיחידכנואגייססוס,הואהמאהבססס.

 ..ארסארםביתנגדכאש-נקמהוכוערהסכתמן .ניצל
עםאגממנוןאתלהמיתתוכניתמתכנניםומאהבההמלכה

אתכולליםהראשוןבמחזההמתרחשיםהמאורעותבואו.

אגונוננרךשלבואוסוריה,נפילתעלהידיעותשלבואן

כיצדמספר"חיפוריי"המחזהומאהבה.אשתובידיומותו

אמםאתממיתיםאגממנון,שלבניוואורססס,אלקסרה

המחזהאביהם.מותעלכנקמהמאהבהואתקליסמנססרה

הפוריות,ידיעלהנרדףאורססס,כיצדמתאר"אימונידס"

הוסרהוכיצדהאשמהמןעצמומטהרהמצפון,סמלשהן
ארסאוס.ביתמעלהקללהסוף-סוף

שלהמקהלהמשםנלקחשמה"חייפורי",הטרגדיה

קברואלאלקסרהאתליוואשרהנסך"קרבן"נושאי

במיוחדמענייןזהמחזההפתיחה.כסצינתאגממנוןשל

במחזותיהםבועסקואיריפידסוגםסופוקלסשגםמאחר

פרקיאתלציידיש"אלקסרה".כשםאחדכלהנקראים
בשעהראורסססהמקהלהאלקסרה,כידיהמושריםהשירה

היאמעניינתפחותלאקופא.אורסססשלהנקמהשרצון

ודמ-לפגיומופיעותשהפוריותשעהאורסססשלדרשתו
 .לפעולמתחילירבו

ארשלמשפסו :חשוכהנקודהלציידישכ"אמונידס"
המקהלהשלמשמהנובעהמחזהשםאמו.רצחעלרססס



 )פאפאסאיון(ה·טרקאל

אחיהאררסטסאתתדדועמ

הנק·מעשהבלקחחתלק

הסרטמתוךנהתמוה.מ

שלבבימויו "רהטקאל"

 .קויאניםאק

 .אשר ,בית-דיןיוצרתאתונה ."החסדאלת"לכאןההופכת

 .בעתידדומהמקרהכלאלאאורסססרקלאיישפטבו

כקמה-המחזהציר

התן-הקללהתופעתאתאייסכילוסחוקרזובטרילוגיה

אגממנון .וסייסססארסאוסחוטאיםארסאוסבביתושתית.

הוא.גםנרצחורוצחונרצחהואחוטא.הואגםמצידו

מרכזאתמכווןאייסכילוס ?החטאיםשרשרתתיפסקמתי

ראותמנקודתלבעיהמתייחסוהואהרועבעיתאלהכובד

האלדםמיסודיו.לקחילמדהאדםכיקבע,האלדתית.

 .עין"תחתעין"שלבסיסעלולעונשלצדקמתיחסים

המן- .הגיונייםמנימוקיםאורסססאתמזכיםב"אמונידס"

 .חמלה""המושגעםמתערבב"צדק"שג
המח-ידוע.אינוסופוקלסשלהטרגדיהכתיבתתאריו

אייסכילרסשלמהמחזהבמעטאךשונהסופוקלסשלזה
אלקסרה,על-ידיאורסססניצלזהבמחזההעלילה.מבחינת

כשחת- .בפרקיםססרופיוסידידצלק,אצלאותושהחביאה

קליס-המומת.אביונקמתאתלנקוםאורםססחוזרבגו

חוששיםהםאולם ,בארגוסמושליםואגייססוסמנססרה

מביןנקמתו.אתוינקוםיחזורואורסססיוםשיבוא

בגלוימביעהאלקסרהרקקליסמנססרהשלבנותיה

וחיותזאתמסתירותותיהישאחבעודושנאתהבוזהאת

יוםיבואכיליבהבסתרמקווהאלקסרהבארמון.ברווחה

האם.לכיןבינםההדוריםאתליישריחזורואווסטם

אורססס.שלשובועםרומסיבאורחנפתחהמחזה

מק-סופוקלסנקודת-המוקד.היאאלקסרהזהבמחזה

והעמ-עימותשלטכניקהעל-ידינרחביםתיאוריםלהדיש

אחו-עםמופיעההיאבהבסצינה .אחריםגיבוריםמולהר

והחלטיות.רוחעוזשלתכונותבהמתגלותכריססומיסהת

אג-"בואסמינהאנסיגונהשביןלסצינהמקבילהזונהיצס

שעהניסוילידיבאיםאחריםאופיתיאורי ."נהובסי

קליסמנססרה.עםפנים-אל-פניםנפגשתשהיא

אייס-אצלבקמה.מעשהבביצועעוסקתהמחזהעלילת

זהמעשהשלוהפסיכולוגייםהדתייםהמניעיםנילוס

ליריבאים .איריפידסשאצלכשם.בהרחבהמשתקפים

סופןק-אצלוהאמוציונאליים.הפסיכולוגייםהצדדיםניסוי

הפוריותזכות.לכףנידוביםהאםורצחהרצחמעשהלס

בתרועת .מסתייםוהמחזהאורססס,ע;מאיימותאיבן
רן.בצח

הרעובבעיותיה·ילוכ'טר
"אלק-לסרסיסודשימשאשר ,איריפידסשלהמחזה

שלהשקפתוזוהי ~הספירהלפני 431בשנתבוצר ,"סרה

המאורעותושוב,ארסאוס.ביתקללתנושאעלאיריפידס

ב"חיפוריי"שמסופרלמהבדייקנותכמעסמקבילים
 (סן-אצלכמוסופוקלס.של "ו"אלקסרהאייסכילוסשל

אגממ-רצחלאחרשביםמספרהטרגדיהמתחילהפוקלס,

רצח ·אורססס,שלחזרתוכמוהמרכזייםבמוטיביםנון.

אולםלקודמיו,זהמחזהזהה- ,האםרצח ,אגיססוס

חשיבותזהלמחזההמעניקיםשינויים'הוכנסובפרסים
ודגשים.

בנע-לעסוקהמחברהתכווןאייסכילוסשלבטרילוגיה

פסיכולוגיבמחקרבאלקסרהעוסקסופוקלסהרוע.יות

אתחוקרהואואיןהנקמהאלבדרכהשלוהגיבורהשל
למצ-מתייחסהואשאידכשםהבעיהשלהדתייםעיםיהמנ
שהרצחלאחרהגיבוריםשלוהרגשייםהפסיכולוגייםבים

מאשריותרלכתמרחיקזאתלעומתאיריפידסבוצע.

גיבוריושלוהרגשייםהפסיכולוגייםבמצביםסופוקלס

מבחינההנקמה.שבוצעהלאחרלהםשאירעבמהומתרכז

אורססהי""לטרילוגיהאיריפידסשלהמחזהקרובזו

אייסכילוס.אצלכמועמוקדתיחותםבראיןכיאם

מיידימפתחלקוראנותן "אלקסרה"שלהפרולוג
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כדיעני,איכרלשאתנאלצהאלקטרהאיריפידס.לכוונת

ובמאהבה.באםינקמוולאבאיכותםנחותיםיהיושצאצאיו

לע-נאלצהוהיאסחבותלבושהדל,בצריףדרהאלקטרה

המלכותי.מוצאהאתהולמתשאינהקשהבעבודהסרק

אתהמדגישהבסביבהאלקסרהנמצאתהסצינותבכל

אורסססמתקדם.המחזהשלה.והרגשיהפסיכולוגיהרקע

זהמכיריםבקושיוהאחותהאחמגיעים.פלידסוחברו

מנקודהצלקת).באמצעותנעשיתהסופיתההכרה(זה.את

אתשתבהירבדרךהמחזהאתאיריפידסמולידואילךזו

ואורססס.אלקסרהקליסמנססרה, :הגיבוריםשלאופיים

לעיתים,אשר,(אייסכילוסשלהכוחבהאידקליסמנססרה

באמצעותמתגוננתהיאהאמלס).שלאמועםהושוותה

ך-בתה,אתרצחאגממנון :בליםרהמקההגנהאמצעי

נותנתהיאאידכאןקסנדרה.פילגשואתמטרויההביא

 .והרשעותהוכחותבידהשישהוכחהכל

 ,zז•המרגיכביררצוןכבעלדווקאלאומיוצגאורססס

אלקסרהאם.מרצחסולדאךאביו,נקמתאתלנקוםכורח

נראיתהיאמלכתחילה .לרצחתו~אומעודדתבושולטת

היאבאושר.לזכותהאפשרותעלמזמןשויתרהכאשה

ארושנאלורגשותשניאולםובאהבהבשנאהכלסתומא

-ומאהבהאמהאתשנאההיאשניםבמשךרוויה.ללא
ולאאורסססלאכלליבאופן .המתואביהאחיהאתואהבה

האםרצחלאחרהחרטהאהדתנו.אתוריםדמעאלקסרה .

מגיעיםהםהמחזהבסיום .כלפיהםאוהדיחסנותנת
סראגי~ם.גייבורייםלדרגת

אינםקאקויאניסשלוכשרונוהטובותכוונותיו
חולשתואתמלראותעיבינואתלסנוורצריכים
המת-כאכספוזיציהפותחהסרטהסרט.שלהגלויה
זהכקטעהקרב.כשרהא.גממנוךשלשוכואתאות

איי·סוגיישלרטיו.םשלמכרעתהשפעהמורגשת
הסרטיםמדכאחר.והמאוחריםהמוקרמיםזנשטייד

הריכאמיהמונטאז'אתקאקויאניסשאבהמוקרמים
מכקשאלאריאליתלמציאותמתיהםאשינוהריתמי
מסרטיופילאמית.חוקיותבעלתמציאותליצור

האיום"מ"איכדכעיקראייזנשטיידשלהמאוחרים
מעברהמסוגננתההירואית,הקומפוזיציהאתאשב

עקרו-העתיקשקאקויאניסאלאהריאליזם.לגבולות
יתאימואמנםאםתהילהאותםלכרוקמכלינות

כר-עצומההשקעההיתההאיום"כ"איבדליצירתו.
קאקויאניסשלכסרטווכסגנון.כתאורהקוראציה,

להח-העזהמשוםישרלות.עםהגובלתפשטותיש
העירומיםכקירותא.גממנוךשלהפארארמוזאתלףי

להשראה.תחליףאיבנהההעזהאכל-היוםששררו
שלהקומפוזיציהועור,זאתמשכנע.איבנוהס.גכוך

ההעמ-הנשים,שלהמאורגנותהקבוצותצילום,כל
השטח,פניעלקיימיםאלהכלובו'הרמויותשלרה

וחוסרשגרהקיימתהמצלמההתנעתכתחוםואילו
 ·כתוצאההנוצרהמתחכידפנימיביגורקייםסגנון.

הרמויותהזנמרתשלומהאנטי-ריאליזםמהאיטיות
הפילמאית.והגישההנוףשלהנאטוראליזםלנ"יד
יפה.עלהלאזהביגור

אחידות.היתהלאהמשחקכתהוםלכונוסף
וסגנוןריאליזםכידההולםהמיזו~אתשמצאהיחירי

שהצליח-האיכר-אלקטרהשלכעלההוא
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ריקלמוהאשרכלכקיומו.אמונהשלמירהלכסור
תי·שהיאהשראהשלשונותרמותעלתפקידםאת

ניסורה.אטראלית
הריחוקכידפשרהזנמרתלמצואניסהקאקויאניס

תיאטרוךלשנכתבההיווניתהטר.גריהשלהחייםמד
ההכ-ריאליזםשלמסוימתמירהעללשמורזאתועם
 •עוכרהואבינייםורולמצואכמקוםכקולנוע.רחי

הרלות,תופסתהפשטותמקוםכאשתלסגנון,מס.גכוך
המניירה.תופסתהמקוריהס.גכוךמקוםאת

היאאכלמוכשרת.שהקניתהיאפאפאסאיוד
ואמצעיהמשחקכשאביזריהתפקידאתשיחקה

היהאורסטסכתפקייהחשקןלעיין.גלוייםהנטוי
פסל.כמושיחק.גםהואאכליוונילפסלמאורומה

להור.גההוצאהכסצינתהמצלמהשלההתפרעויות
להד-מצליחיםאלהקטעיםואמנםתרהמהאמצעיהם
מתכוונתאיבנה.גרולהאמנותאכלהקהל,אתהים

לכסורמתכוונתהיארגעיכהלםהקהלאתלהרהים
אצלמצאנולאוזאת-ימיםלאורוחוויהבו
 .אקויאניס 1ל

 ;ריואקטיעררלסרטישמ.גכלותיוכלעםולסיום,
עלסרטיםליצוראפשרכיומראהורופותחהוא

 .כאמצעיםוהךכתקציבהךכחסכוןאפייםנושאים
אפ-אימרוע"אלקטרה"אתהסריטקאקויאניסאם
כ-פילגשהנביאה,וכורהפרשתאתלהסריטשר

עלמראשויתורכריתוווזאת-ורוושאולגבעה,
התעמקותלטובתוארהוסצינותחיצונייםאפקטים

הכבודים.נומריותיתר

בודןךשנות ( 0

30 YEARS OF FUN 

התקופהאתהצופהלפנימחיהברןןך"שנות 30 "הסרט

רביעימצעדזהז .האילמתהקומדיהסרסישלהראשונה
הב.דשלהקומיקאיםגדולישל

הטליזות" 90ה·"שבות
זמאה iסוףשלקצרדוקומנסאריבתארומתחילהסרט

האוירהעלמושג-מהלתתכדי . 1895משנתהחל ,הקודמת

עדאותנומביאהדוקומנסאריהחומר .הקולנוענוצרבה

הראשונים.הראינועמאולמותלאחד , 1903שללברודוויי

דזגמאהמהדרים ,סרטונים 3מוצגיםזהאולםשלבדועל
הצרפתיתהקולנועיתהקומדיהאמנישלהפורהלדמיונם

 .זניםהראש

חושהתקופה

 1906שביןהתקופהעלמשתרעתהשביחהסקירה

זב-אדמהברעידתנהרסתסאן-פראנציסקוהעיר .-1914ל

המכונית.התפתחותעםםיתנשמאמריקהפנידליקה.

סרטיםמיצריםבותקופהמאותהאולפן-צלוםמתארהסרט

"ניקל-באולם .גדולותבמות-צלוםעלטף,ושבאופן

קמאשלקומדיהמוצגת ,אזאותזשכינוכפי ,"אודיאון

מלצר-ליצן.בתפקידבהמופיען'אפלרצרןס :אנאטס



 30 "שלהמגוונתהסידוהאתמסיימיםהללוהקטעים

--------------------""--בידור".שנות

צ'אפלין,צ'ארלישלסוסוניםבסרותמסתייםהקטע
במהי-מקצועותצ'אפליןמחליףבוהמפורסםהסוסוןכולל
רופאתכשיטים,צורףרופא,בתווומופעימסחורת,רות

מנתח.ורופאשרבובשיניים,

מועליתהיא .הראשונההעולםמלחמת- 1917שנת
הסוסונו'.גיוסצבא,מחנותעלדוקומנסאוייםקטעיםב

בתפ-צ'אפלין, :תקופהמאותהאפלין'צשלקומדיהכולל
שלעמודבעזותאותוומנצחן,ובריעםנאבקשוסו,קיו

פנס-גז.

חוזריםהחייליםשביתת-הנשק.אתמביאה 1918שנת

הצופהלפנימעלותהראינועמצלמות .במצעדי-נצחון

להתפתחמתחילהבודיהול .ההיסטורייםמהקונותתמונות

אתמבייםקרוזיימס'ג .קסבהעיירהזובינתייםאולם-
וררלאסטאןניצבים.אלףבהשתתפותוייןואלאסהכוכב

צבו-בקומדיהדירהאבראולישללצידו"'ראשונהמופיע

במקרהשובצווהםצוותהםאידעדיין ."בר-מזל"כלבעה

קלאסיתקומדיהבאולפנויוצרקיטוןבססוסרס.באותו
)" The Ballonatic "( . 

אולפניוהרדיו.הג'אזתקופתהןהרועמות-20השנות

לסיפוקקומדיותומיצריםעליה,בקונמצאיםהוליבוד

בידוהולך.גדלמספרםאשרהראינוע,צהפישלרעבונם

סנובביראן,ביריהאוון,דהקארטר :הקומדיותכוכבי

עםקיטוןובסטןפני-התינוק,בעללאנגדוןהאריפולר,ן

ועוד.הקפואות,הבעותיו

שלהתקופהאתמעלההסוסשלהאחרונההסקירה

החל ~וiדמשוניםהשוניםצדדיהעלהעשריםשנותסוף
מטורפות.בתחרויות-ריקודוגמורהראשוניםממטוסי-הקרב

כוכבי-המכנסתבכורההצגתמתקיימתבהוליבוד

טוסנאג,רקונרדהולט,'אק Tכמומפורסמיםראינוע

טה iגהאגדתיים,וה~אהביםשירך,נורמה ,ידובבירימיקם,

מפואר,בית-קולנוענפתחבברודוויי .ג'ילברטוג'וןגארבו

ומבריקות.מטורפותקומדיותשלשווהמוצגתבו

שלהאופייניתהקומדיהאתמיצגיםקטעיםשלושה

אובד-עצות,חתןהואונסודברןהראשוןבקטעה.פהתקו

מגלםהארדיאוליברבשני,בירואן.בירימופיעולידו

אתמשחקצ'ייסצ'ארליובשלישי, ;שוסושלתפקיד

וומיאו.

ראש"בלו ,כשר 11.נ,
ותסאגירכשתיטוכיכצתיטוויסרט

דודשלהצבעוניהתיעודיסרטומושלםאלהבימים
האחתגירסארת,שתילסרט .ראש"רייב"מוכשר,גרינברג,

הוזמןהסרט .דקותעשריםבתוהשניהדקותשבעבת

הסרטיםבליולפסטבבריסלהנסיונייס pהסרטיבלילפסט
 .בסן-פרנציסקו

' 

 ) 21מטמזר(חשמך

 :ו'ץ'א"ח

מלהנאמרתולאכמעטבתמונות.שנתפסמלים,ללאשיר-אנושייםועצבסובלנותבעמל,מחקר ...

שלהסלעיתבאדמתונאבקיםכשהםטונויאמה)(טאיג'יוסאנטהאוטובה)(נובוקוטריוחיישלבביוגראפיות

לחמם.אתבולמצאבסיוןתוךקטןאי

 .לכךהמתאיםמצב-הרוחישאםכפלא.סרט

25 



שהאוןךווךל,קאר

...... 

ןוצוךתן

אלשרבי ·אורדט"סרטוהצגתראתקל

THE MAN AND HIS FILMS. CARL DREIR 

טוולכקב .כוטלבקובמינויחיומקוםתופםודייררואו~תלוק
הוהמשתבמאיגםאידהריטליו,הלשיטיזכשאידברלכזואלהוני

שהוא.אופךזהיכאולמחוהראולו
יםלכויאשבואחוחיבמאירקימצאאומילביד·הכוטלכקוואםיל
לtוםרטיצרונשיהםמפתיטה,בוחו(טכרםוך.בוור :לוריירלהשוותו

שכח).חמשושלושיםשלזמדכהפרשיוארקז'אד

איכםחםמוזרבאורחלםואמפתיטברםודו.וווייבידומיודח
המיוחויםהחבטהאמצטיאלחגיטמהםאחווכלמזחזהמושפטים

טצאמית.בורךשלו

תופסדריירדיאכןיפעלאף

בעולםןילחלוטמבודדתעמדה

היהםירשהעבשנותעודהקולנוע.

הראשוןהסקנדינביהבמאידרייר

שלהעריכהבעקרונותשהשתמש

לשמיומנודפים"בסרטוגריפית,

אק- "קלוז-אפ"ובטכניקת "השטן

שללזוהיאגםהדומהספרסיבית

גריפית.

הכן-שלנתומ"אלהבא,סרטו

-הי"עבגלויעהושפ ) 1921 ( "מר

ריק-שלהלירי-נטורליסטיסגנון

ה-ססילר.ומוריץסויסטווםטור
אמוציונליחומרשלצוםעהריכוז

::i להת-בצרוףדריירשלסיםרס
והתפאורהלהיהעלשלמזברתן

אצלכמעטלמצואניתןשגורמים(

לחת-בהכרחגורם )מהםאחדכל

לפרן-סטרו-נמנעתבלתיייחסרת

שממנוהשפעהמקורכאלזזיים

 .ינק

" T 'מפרר"א"ןן ) 1928 (ד'ארק"ןא

נמק-כללבדרךנחשבים ) 1932 (

 ~לקוב "אורנגארד"הילסרטגילים
תוואהמעמידיםוהםהצרפתינרע

כרנהבמאיםעםאחתבשררה

טיין.שאפאז'רזקליד

מגדוליכאחדוםיככרומדרייר

בכל(-בעולםהחייםהבמאים

אבל .)שלובארצומלבדמקום

אי-הכרהנזקפתמסוימתמבחינה

א-מגעלדריירדישאלעובדהזו

הש-הואהדני.הקולנועעםמיתי·

בנקודותספקכלללאעליופיע

26· 

איברטלבהחהואאבלתוימומס

 .מנומאינטגרליחלק

השקןירילדרינייפוהאומה

וםשמבקצורזושאלהעלתולענ

אםמורכבת.תופעהאוהדריירש

נו-יפסיבמא"הואכיבעלינאמר

קורחהדבריהיה "מעמיקלוגי

י-שרמאחרףיומקממצהמלהיות

היאודיירשלהפסיכולוגיתטתר
מתבטאתגאוניותו .במינהמיוחדת

רגשותלולגבלהגיעתשוקתוב

הבלתי-בן-הנפשמקיעלמדם,אה

בהםתת-ההכרהנותפלכל ,יםעז

פחדבלתי-פוסקתבאיבהנאבקים

וחרטה.יסררים ,גאולהו

לאחדיםרקעצמומגבילודייר

הקולנועשלהביטויאמצעימביד

כלבמשךבעקביותבהםומשתמש

הקהלאתהמדהימהנצורההסרט

מ-בלתילצופהלעיפותוהגורמת

ז'אן"סרסולמשלכך .נוסה
מקרוב 'בצילומיםמשופע "ארק'ד

 .לעיפהעד

בבחירתחדצדויהואדרייר

ימיםומסבגבולותיךשוממנושאיו

זוהיאולםהפסקללאבהםטפלל

כוחוכלאתלרכזליכולתוהסיבה

אלהמצומצמיםםיאשבנוהאמנותי

מהגרר-אחדשמבלי ,כזובצורה

כערךויסתתר.יעלםהבאיםמים

הע-ובצופיםמתמזגיםעצמובפני

 ,והתפאורההרקע ,והדמויותלילה

מרנומנ-ליחידהוהריתמוסהטמפו

 .שלמהאחתטלית

 :דריירפעםאמרהמשחקעל

םרטרםארבמ-ודיירקארל

נושאןרטמםראחדכלר. jד

ומהווהמובהקארשרחותםעמו

 .לנועוהקבאמנותדרךצררן

 :החשןברםסרטרן

 1928ד'ארקןז'ארסור
 1932ואמפררר

 1931גרררדודהרפתקאות
 1943הדרןרום

 1956אורדט
1 

1 

ותשרגליצורהמסוגלחקןשאיד"

משוםהזמנהלפיםיוכנתייםיאמ

-האדםעלנכפיםינם.ארגשותש
אם ..מעצמםפיעולהחייביםהם

ה-מופיעה ,מצליחוהשחקןקררה

ולאספונטניבאופןהכנההבעה

ל-השחקןעלאידלכן .מתוכנן

אלאה,עההבעםמבחוץהתחיל

ישסצינהבכל .הרגשעםבפנים

א-בהכנהבודדהאחתהבעהרק

 "!בלבדאחתמת.
\ 

מ-הצילוםחלוץגםהיהודייר

לאולפן.חרץ

ב-ודייר,השתמש-1920בכבר

ב-כסססיססים' "אמיתייםאנשים"

מ-שנה .""הנשיאהראשוןסרסר

"אל-רסת tהבשעת ,יותראוחר

אתהסרייiכ ,ודיהשב "הכהןמבזו
ב-ולאהאמיתייםבמקומרתהסוס

שהסרטתבתקופהוזאת .אולפן

חיתההאולפןבתבןבשלמותוסרס

 .חוקכמעט

רזהאמיתיח"דו ,על-כל-פנים

הובילולאהריאליססיתרהוהתפא

נסו-סוסיםליצירתבהכרחאותו

ה-כיוצרימשרשאלא ,רליססיים

לשחקניםמסביבירהדהאורקע

הש-כמקורגםעצמוזמן /וובאות

להם.ראה

אתדריירמעדיףהאולפןךובת

גו-כלסגורה.בתפאורההעבודה

ה-מסולקלהיותחיבמפריערם

לתוךלחדורחקניםשהועלחוצה

זובדרך .כוובתולהסמעעולמו

סס-שלהתאוריותאתמפתחהוא



לחש-בוערההסביבה :ניסלבסקי

מאשרפחותלאהשחקןעלםיע
והתפ-הרקעלמעשה,הקהל.על

ואפילוהתאורההתלבושות,אורה,

אלאאינםעצמוהשחקניםצוות

שללגביופונקציונלייםגורמים

העלילהלהעברתהנחוציםודייר,
סוסיושלהאמיתיתהמטרהאולם

ה-היצורתארוהיאודיירשל

כ-והפחד,הבדידותלמולאנושי

ומהעולםמינומבנימרוחקשהוא

עירומהמונחתונשמתוהחיצוני

זהמסוגבסיטואציהרקלפנינו.

וה-המיוחדתגאוניותומתגשמת

תפיסתולפי :ודיירשלהרסנית

לסבולאדםבניחייביםודיירשל
תפיסה-מוחלטתבדידותתוך

במעט.לאברגמןעלשהשפיעה

שנושאיםבלבדמקרהזהאיד

ה-בארצות(במיוחדהניניםמימי

ב-נכבדחלקיהוואנגלו-סכסיות)

זמננו.שלובדרמהספרות

ה-אתודיירהעלהבקולנוע

שליטאותוההופךבעוזהזהשטח

הואהאינקויזיציהעבודתו.לכל
-וי//בסרסהראשייםהנושאיםאחד

ה-שנושאבעודהשטן"שלמנו

אל- 11בלראשונהמופיעמכשפות

//אהבובסרסוהכהן".שלמנתו

הואעוסק ) 1921 (רעהו"אתהאחד

ובקידוש-השם.יהודיםברדיפות

ו//יום//ואמפיר"ד'ארק",ז'אן 11ב

הקשרסוסיםשלושה-הזעם"

כדיעדקרוביםכהבקשריםוים

נושאיבוקעים-טרילוגיהלהוות

םביאלבברורוהקדושההנשרף

ה-משולבותודייר(אצלזזשסח

-וקדושהמכשופתעלה:שגות

ד'ארק;ז'אןשלבמקרהלמשלכמו
מכשפהשחיתהעליהלומרניתן

סרסמעונה).קדושה-שניומצד

בשו-להסריטותכנןשדריירנוסף

מחמתמעולםהוסרט(ושלאדיה

היהאנשים")//שניסרסוכשלרן
הזוועותנושאסביבלעסוקצריך

//הערפד".-הנצחי

ובצרףנמשיךאם /כןעליתר

הכי-כוחותבפניהפחדמוטיבאת

והסקסוא-הארוטיהדחףעםשרף,

נגיעודייר,זאתשעושהכפילי,
//מיכאל"הסוסלתמציתלבסוף

אלה ,) 1945 (אנשים"שני 11ו ) 1924 (

שלביותרהחשובותיצירותיוהן

-מבסיסעלנשענותוהןודייר, 1 

נעו-הפסיכולוגייםששרשיוצק,

ב-המאוחרים,הבינייםבימיצים

האנגלו-סכ-ובפוריסנזיםקלויניזם

ה-כזרמיםבזמנםנחשבואשרסי,

 .ביותרהקיצונייםדתיים
במההיאכאןהשלטתהאמונה

היינו,קדומה",//גזרה :שנקרא

בהנו-אוהאלהי,החסדהכרחיות

שה·המדגיאמונהזוהיגזרתו.חיות

חיוב-עלשאיפת-המותנצחוןאת

החיים.

להיותיכולאינוהחיים''//חיוב

ה-המיןשלמטבעובנחמורחק

מועברשהואמשוםוזאתאנושי,

ה-המיןבאמצעותאנושבניאל

הפוריטנית,התפישהלפינשי.

מ-חופשיתתהיהאשראשהאיד

הב·כלהקדמון.החטאשלעולו

מכשפותא-פריוריבאופןהןשים

הנצחיהקונפליקטפוטנציאליות.

חיצו-בבואהרקהואהמינים,ביד

 :הואהלאהאמיתי,למאבקבית

ד'ארק".'אן T "מתוןתמרנה

ד'אךק",'אן T "מתוןתמונה

כנגדהגבריהמוותאינסטינקט

ש-(מרטיבשבאשה.החייםחיוב

רבות).ממנוהושפעברגמן

מ-חייםשהשקפתהעובדהעצם

סר-במרביתונשניתחוזרתסוימת

מעידהודייר,שלהחשוביםסיו

חיאחרת,אוזובדרן ,עצמושהוא

אינ-באורחחזההקונפליקטאת

מ-אינםהאישייםמניעיוסנסיבי.

רקבנושאמעוניניםאנועניננו,

ש-בסוסיםהתבטאותובאמצעות

בדרךכיאמנם,ונראהעושה,הוא

אחדאתלעצבודיירהצליחזו

התרבותשלהמרכזייםהנושאים

ההומ-ביןהקונפליקטהמערבית,

במשמעותו(אווהפוריסניזם,ביזם

ריק-מולדמוקרטיה :המודרנית

סטורה).

שלאמונתושורשיכיהעובדה

ההומניסטיברובדנעוציםודייר

אהדתו,ויכוח.לכלמעלמצויה

ל-בתרנהמציג,שהואבקונפליקט

הסיבהגםודאיוזוהיהחיים,צד

בסר-הנשיםתפקידישמספרלכך

בהו-הגברים.שלזהעלעולהסיר

להסתרחייבותהןלפנינופעתן

ל-מגיעותהןהסבל,באמצעות

וקדושההתענותדרךחייהןפסגת

השם.

אלפניםעומדותהןכאשררק

וחסרותנעזבותהמוות,עםפנים

מעלמסווהכלמורידותהןמגן,

הבדעלאזמופיעותהןעצמן,

לאה-בתרבותהסוהר,כהתגלמות

של(ולאהדתוהאין-סופית,דתנו

עצמו).זרייר
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הפוריטניתהמותשאיפתהאם

ישהאםןעצמודריירעלמשפיעה

פסיכולו-מבחינהכיבטענהצדק

עלדריירשליצירתומעידהבית

דברמכליותר ,האשהמפניפחד

אחרן

 .זודעהלחלוטיןלדחותקשה

יצי·כיהיא,עובדה ,אופךבכל

ני·בחובהנושאתדריירשלותו

:i רובעלאורהשופךפנימיוד
בהזדמנותאנו.ימינושלהבעיות

שלכקפקאדריירכונהמסוימת

תרמואלהיוצריםשני .הקולנוע

הדופן,ויציאתהמוזרותיסודאת

אתהעולםלאורהוציאושניהם

-הוהקונפליקטיםהאנסי-ריאליזם.

בזלבנוייםיצירותיהםשליסודיים

 .בסיסאותו

עלשהשפיעואחריםסופרים

אלןאוגרהםודיירשליצירתו

אנדרצלפייר ,מרלהרהולסר ,פר

אנדור.וגיי

איננוהסופרמונקכינכרךאמנם

אב·אינוגםהואאבלריאליססי.

כ-להגדירואפשר .סי-ריאליסס

אתכהלכהמנצלהוא"תיאסרלי".
 ,והדרמטיתהתיאסרליתהטכניקה

היודעתנפקחותזאתעושההוא

 .שוניםסגנונותבהצלחהלשלב
אופ-מבחינתשייו"אורדס"הסוס

חש-עםהריאליססית,לאסכולהיו

מאיבסך.ברורותפעות

ב-דו-אליזםשלזהאלמנטהאם

ה-הקושלובמונק,שלעבודתו

זההוא ,הדמיוניעםנטורליסטי

אתלעשותדרייראתשמשך

אפ·שזוהיפיעלאףן"אורדס"

עובדה.זואידהרישרות,

הסממניםכלאתהשאירדרייי
לפ-מבלימונק,שלהריאליססיים

חיצי-בשלמותזה,כהואולו ,גרע

לער-חייבתזוגישההדרמטית.רה

ספ-יצירותבהבתקופהכברן,רו

-~עמ"מופת,יצירותואףרותיות,

הסרטתך.לשםו"מתוקנות"בדות"

תכך bה ,""אורדסשלזהבמקרה

זרשהיהלשטחנכנסשבכןוזריי

א·שטחהקודם,הקולנועילטבעו

איפ-לאהריאליססיתתכונתושר

כראוי.עצמואתלבטאלושרה

הדרמטיתיצירתוגםמאידך,

 .סיבהמאותהנפגמהמונקשל

-ס·אידודיירקולשלבנוסחה

ש-ספקאידזה.מעידלפירושמן
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ה·אתלקבלמאתנומצפהדרייר

הטכניקהשלבסיועהכעובדה.נס

-'ח;ומנתשהיאהנוקשההדרמטית

להצ-יכולאוליהיהמונק,שלוק

ה-שמסךפיעלאףבכך.ליח

שאר-ודרישותבעיותצופןקולנוע

כשהמדוברבחשבוןמובאותבן

זי'שקאולם .התיאסרוןבבמתהוא

 ,דריירשלתפישתואתלקבללנו

האפשרויותמןאחתשאףמכיון

 '"מתקוהנסידו,עלהתממשהלא

tוומדמויוהעלילהמןכמנותקבל

 .המז:זה

כאןירהוציוהנסשלדמותו

מטורף"שלותמד ,כקריקטורה

ה-מןנותרמאדמעטרק ."דתי

 .קנמולשבמחזהוכבעת,,נז'חמדמות

~מחלת-ה-כגורםהאהבהפרשת

ת;ך.•,הכלאנעלמהיוהנסשלרוח

כתו-מדעתויוצאאוה ,זהבמקום

ה-בכתבימופרזתמקריאהצאה

האופןגם .קירקגארסירןפילוסוף

שונהשלו,אי-השפיותמוגשתבו

ה~אהמחזה.מחברשלמכוונותיו

גם ,"לאלוהים"קרובאינובהחלט

בראההילדיםבושנותניםהאמון

מפחדיםהיוודאיוהם 1אבסורדי

שאפילואדםשלמקרבתוונמנעים

מדברשהואשעהבהםמביסאינו

העי·לבותשומתכיביכראליהם.

שללדמותוביתנהדרייישלקרית
שלבעלההצעיר,בורגןמיקל

הבמאיידיתחתהמפגיזאינגר,

אשררב,כוחבעלמעולהמשחק

עובדתעםפניםאלפניםבהפגשו

ש-כפיבדיוקמגיבהואהמוות,

הואטבעושמעצםאדםמגיבהיה

זהגיבורושמחה.חייםמלאתמיד

הרגשתאתלנומעניקאשרהוא

בודד ,ושי i.איצורשלנוכחותו
צביעותשלבאדירהיחידיוסובל,

דתית.

א-לידשלוההתמוססותסצינת

-םיבהיאאשתו,שלהקבורהרון

ו-בלתי-אנוכמעטמוזרצילומיצע

דרייראתשובלנרהמזכיר ,שי

בגאוניותו.

כמו ,מונק 1קאיישלהמחזות

נפשבידינוצרו 1וזריישלסוסיו

שלהאישיתבעייתות.יוספקנתועה

ה-הואמוצדקכמהעדהיאמונק

שליכולתובאמצעותהאנושיקיום

ן-להצדיקהאינדיבידואליהאדם

החדהישנותו .עצמואתלהגשים

מרביתלאורךהנושאשלזרת

ב-ידיעדהואכי. ,מעידהיצירותיו

 .זושאלהעלהתשובהלגביספק

קיימת.אינהזושאלהודיירלגבי

הואאידאחד,לרגעלאאפילו

ל-האדםשלביכולתוספקמטיל

ב-וגאולההיטהרותלידיהגיע

 .הסבלאמצעות

וחוזרות ,נכשלותשלוהדמויות

א-פגםמאיזהכתוצאהונכשלות,

כימאמינותהןכאשרגםברשי,

האלוהי.לצרבהתאםהםמעשיהן

דם Mההסתפקות ,דריירעבור

אבסור.דהואבעצמו'

אמנו-גישותשתיאם ,ספקלכך

להשתלביכולותשרנותכהתירת

הבדלכיויתכןמוצלח.באופן

לאופ-הראשיהגורםהואזהיסודי

הסוסשלוהמופלאהמיוחדיו

אורדט"."

~·······························~······~·~~ ~ * • r * * יצירתו * * • * • * • *תאבה • * • ;בחוברת; 
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 ~ . ~ . ~הישראלי * * • *הסרטעל • * • * • * •
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יצרתי ,ודוענ

י-המוזרהעולם ..את
טיפאואקגיג. :אתמ

הואשכהנולדהיחידיהואהאדםהחיים,היצוריםכלמ

וםשלנלתינוקעוזוהבכיכי ,סועניםהרופאים .נ.וכה

מאמיניםאנו :אחותהיתאורלנושי .ואותיראתלהפעיל

 ,נסליגנציהיבאהמחונןהיחידיבעל-החיבהיותו ,האדםכי

העולםכנגדמחאתואתלהביעמבקששהואמפניבוכה

 .עתהזההגיעאליר

אומספוםיימ ;ובזמןנמשכתאינהזומחאה ,אולם

הוא-התרשמותונעלמתמכןלאחו ,מספושבועותליוא

להןקונות ,ומסולפותותשחדתמונות ,גדלהילד .שונה

בזמנואשוונשיםגבריםעלתמונות ;בתודעתומקרם

באמתלאותחייואתלנהללויסיי~יכעתאך ,כמוהובכו

מסרלפות.

יםשואנרעיםמאנשיםמרוכבהעולםכיילמדהילד

הואהרעים.הםרהאחררםהסוביםהאנשיםאנוכי 1םיסוב

ויראהבואייסתכלואם ,ותרבותקידמהעלתורבישמע

 .ומתקדםתרבותיהואגםכיידעהוא ,עניבהעונדהואכי

 ,צידוקתמידימצאאותובבוהסולעולםלוהנוגעזבוכל

 .תוגנמטוםררמב :הנשוארהמנ

רור.צנחש :שנרהנהמ

/ 

 .ההגררןלגבולותמעברשנאה

ארד.מוחסרן·ענ·הואהרןפר

 .האחריםלגבימאליומובןשזהכמובוווויהיה

בחלקם ,ספריםשלמיליונים ,ספריםמלאותהספריות

מדעותחופשייםאפילוואולי ,מסויימתבמזהמקוויים

הצורהמבחינתדומיםהםכלליבאופןאולם ,קדומות

אותו.הסובבהעולםאתמתאריםהםבההמוסכמת

 ,לגמריאחושהואעולםולהאירליצרוניסינואנו

 .לכל"עולםבשםכינינואותוומקווי,שונהשהואעולם
 ."בים

בקלסוזהנסרםהמתוארותהעובדותכילהדגישעלינו

בסיוןשלישירהתוצאהומהוויםעצמם,מהחייםבקפדיuת

הוגשםוםהזההחומר ,לכךנוסףשנתיים.בןממסעאישי

עצמן.ההתרחשויותבשעתצולםוהואכן,לפני

למא-לצופת, ,לארצות-הבריתעדהחדשהמגיניאה

הבוש-כולו.העולםאחוותבמילים-ערבלאוצרתלאיה,

מנהגיםהםאלה .מקריותתופעותרקנםיאנגענובהםאים

מהתמונהונותניםצילמנובהןאשובאוצרתקבועים

עובריםנביאנו .שוניםעמיםשלהחייםצוותהיאשונה

התרבות,סימניאתהנושאלעולםהפוימיסיבימהעולם

אותושלשוניםצדדיםהםשניהםכילמסקנהמגיעיםאנו

להספתאומשפסלקביעתמכוונתאינהזוהקבלה .מסנע

היחידההנחמהאתלתאורקהואשביקשנומה .מוסו

עולם"ההיותלמוותכי ,והיאזה,לסוסכסיכוםהאפשרית

יהיר .לחיותמאושריםאברברהעולםגםזהר ,"םיכלב

 .המציאותזרחיאבלאכזרי,הסוסכיימצאואשוכאלה

המציאותאתלייפותאיברהופווסוהעתונאישלתפקידו

 .-~~יהשכמרתאותהלהגישאלא
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ישראלי ·ארכיון

נודנטזלולה

"לולהאופולוסמקםשלסרטו
הכשלונוז.אחדאתמהווה "מונטז

ב-ביותוהסנסציונייםהמסחריים

ש-כפיהסרטהקולנוע.תולדות
אופו-מאקסשלידומתחתהוצא
היצרניםדקות, 140נמשןלרם

ואילודקות 110לכדיקיצווהו
שהוצאהכפיהסופיתהמהדורה

 90רקנמשכהעולמיתלהפצה
ה- .חרוזכשלרןונחלה-דקות
נו-המקומות,במרביתהוצגסרט

בארבלבדאחדשבוע ,ישראללל
או-שלובובמספרויקיםלמות
צופת-יצווואוץכוללצרת,

הרחב.לקהלמעולםהוצגלא-
 .דקות 140שלהאוויגינליהנגטיב

בתקופה ,וזאתיותר,קייםאינו

"סר-מסוגסוטיםויותריותרבה
משע-למעלהנמשכיםענק"טי

וחצי.תיים

בתול-עוסקהסרטשלספררו
מרב-לולההרקדניתשלחייהרות
כפי ,התשע-עשרההמאהבתטז

פרקים _בזכרונה,משתקפיםשהם

אתלסייםשעליהשעהפרקים,
הקוק-באחדזולהכברוניתחייה
זירתביןמתמשכתהעלילהסים.

פי-(מנהלהבידינהוהנת ,הקרקס
מןאפיזודותלביד )סטינובויטר

 )קאוולמוטיד(מונטזלולה .העבר
שהמ-בובהדמותבידמיזוגהיא

השאלבידלה ""קוויםאורעות
ה-אתהמפעילהומושכתנשית

ב·מסיירתמונטזלהולמאורעות.
ליסספרנץשלבכרכרתואירופה

באואריהמלןאתמשעשעתאו
מ-קרולמוטיד .)וולבווקון t ·אנ(

ב·מונטזלולהדמותאתעצבת
מרובהובמידהבקרירותזהירות,

ש-לוואיקרובאופי.חוסושל
חרצהאשוהיאהשחקניתבחירת

לכשלרן.הסרטאת

מסקופ 1בסיננועזשימשו

לאובעתונהסרטשלגדולתו
מתפישתאלאהמשחקמןדוקא
אחדמהווההקרקסרסצינתהוקע,

בתחוםהקולנועיהבימוימשיאי
היוםעצםעדי bהסינמסקוהמסן
לאלגנציה,הבמאישלחושוהזה.
לשפע.-ובעיקרטובלטעם

בכל .משופעמעדניםשולחןוזה
גי~ספחמים,בצבעיםומוגשסוב

בווק-בתחושהומדושניםעומק

אית.

םנ

 h.אמנו
הקולנוע

לחודשאחת ·מופיעה"אמנו-תהקולנוע"החובות
מנויים.החתמתאידזהבשלבהחודש.שלהראשוןבשבוע

תונים.יעמכירתבדוכנילמכירהמוצאירחון.ה
בכתביפנוקודמות,בחוברותאובכרכים,המעונינים

להם.הרצויההחובותשלהסידוריהמספרציוןתוךלמערכת

 .לסוטים
בארנזןןחדשיםסרטים

1 

"LOLA MONTEZ'' 

הסר-אחדהוא "מונסזלולה"
מסויימתובמידה ,הראשוניםטים

ממששל 'מאבקהנאבקהיחידים,
מרוחבוהמירבאתלהשיגכדי

ה- .פוהסינמסקמסןשלהמוגזם
ב-שונותבצורותמחולקמסן

ו-פסלים ,נרות ,מנורותאמצעות
קומ-ליצורכדיוזאת-עמודים

ה- ,האפשרככלרבותפוזיציות
למלמלה,מבעדמצולמיםצילומים

המצלמות .רכותעדשותארושת
בתנועהועיתיםהרףללאנעות

ובסציבות ,מעלות 360שלמעגלית
מת-עצמההתפאורה-הקרקס

עוליםחבלים :הרףללאנועעת
מקומןאתמשנותמנורותוירודים,

לעי- .המסןרקעאתלהעשירכדי
ש-ישן,בכללארפולוס.בוקסתים
הוא :גריפיתשלבידיובקרסהיה

הרצוילרוחבעדהמסןאתסוגו
 ."מסיכה"באמצעותלו

אתהביאהסוסשלכשלרבו
פשיטתלידיאותושייצרההחברה

אתלהכניסשניסהאופולוסוגל.
 "נובטנוסח"תיאטווןשלהעקוון
הקהל-נכשלהקולנועלתחום
דר-ולאוהזדהותביקשעיוהקולנ

כש-כיספקאידהשכל.מוסוקא
אופרלוסשלקיצראתהחישזהןול

לא-שנתיים , 1957בשנתמתאשו
 • 55בגיל ,הסרטייצרוחד

עלנוכש "מונטזלולה"הסרט
חדש t ·כמעהבעתקהארכיוןידי

המסח-בגיוסה ,בצבעמ"מ-35ב

הדקות. 90בתוית

הצו".חיילי
" The Marines '' 
 .וייכנבאןפונסואה :בימוי
 )''סניהמר"(הצי"חיילי"הסרט

אי-אתהמתארתויפווטאז'ההוא
סרטה .האמריקניהציחיילימרן

ב-. ,םשמקוםהאייםבאחדצולם

יחייליכמהניספר ,םיאימונשעת
פעולהשיתףהאמריקניהצבא .צי
כיילוואקרוב . t ·הסריצרןעם

יכם'"בטוחהיוהצבאשלטונות
י~רההירהתהליךאתיתארהסוס
לגבריםתמימיםנעריםההופך

עחש .האומהגיבורי-קשיםונ
אמ-גגרלביקשהושלםשהסרט
עלשכבהגנרל .לראותוריקני
הזסרטלראותוביקשדוויערש
--בער~הוצגהסוסמותו.לפני
 ..הגנרלמתבוקרעם

 .שיואנווןיבנמחקרהואהסוס

מבחינהאנושי.רגשכלובהרס
שטי-"שלתהליךלפנינורפואית

כדיםינערשלשיטתיתמוח"פת
אבסולוטיתמעתשמעליהםלכרף

מעשהכלמהםלהפיקואפשרות
 .קרבב·ד,z,עתיידרשאשובררטאלי

בל ,דמוייםשלבסדרהעווןהסוס
מהקודם.חזקהלםכוחבעלאחד

הרק-אשובפס-קולמלווההסרט
אתומקללשואגסמלובבמקום.לס

לארסן-הופכיםשהםעדפיקודיו
וואיבאנופיקודו.תחתמאטים

באמצעותפכיםוההצעיריםאנשים

סצינותלחיות-קוב.ויראהפחד
מר-כידוןאימוביבשעתהשאגה

סונספוומאציהכי ,בעלילאות
זה iבתחוזבושלבסופו ,מלווהזו

עונג.שלחריפה
ןכש-להיש-הסיוםסצינת

אתגמרוהמרינס .סימליתמעות
נקייםבמסדר,עומדיםהם ,הקורס

באיםמשפחותיהםבני·ומצוחצחים.

רהידקמדגימיםהמרינסלבקרם.
-המשפ .כידוןבאמצעותמותעד

ל-הפכוהבניםכף.מוחאותחרת
גיבורים.

לבןשחורדקות. 20הסוסמשן
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