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מישחק ,הוא ביטל אפילו את העלילה .יש
כאן יותר תמונות עומדות מאשר סיפור
מתפתח ,יש בו רק התמצית.
המסך נפתח בצלילי המעיפיקט ,יצירתו
השמימית של מונטוורדי ,המפארת ומהללת
את הבורא ואת יצירתו .ללא שום הזהרה
נופלים ישר מהשמיים של מונטודרדי לצריף
קטן ועלוב .ביתה של מושט.
האנשים החיים בצריף הזה אינם מזוהים
כראוי .אין להם סיפור חיים .הם מופיעים
בתמונות קטועות ,שקטות ,המביאות אל ה־

נאדץ נורטיה ב״סופה של נערה״
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,קדרו״ בע״ני ,טלפון69282 :
ןוה׳ חיים מונסביץ ,ההגנה 11
רן ,ההגנה 12

צופה את תמצית הסבל ,תמצית הייאוש,
בלי קישוטים ובלי תוספות .האמא ההולכת
למות ,שוכבת בשקט .היא מבקשת מהבת
שלה להחליף את החיתולים של התינוק,
כדי שלא יצרח כל הלילה .היא שואלת את
הילדה איפה היתר .,בלי לחכות לחשובה.
זד ,לא מעניין אותה .אחר־כך היא אומרת
שהיא לא יכולה לנשום .היא מבקשת מה
ילדה בקבוק יי״ש .״אם למות ,לפחות למות
בלי יסורים,״ היא אומרת .בשקט .באותו
טון בו ביקשה להחליף את החיתולים .ואחר
כך היא מתה .באותה הבעה על הפנים.
כוסית אחר כוסית .האנשים בסרט
אינם מדברים האחד אל השני .הם חיים
האחד ליד השני .זזים כשהשני רוצה לע
בור .מפנים מקום .זה הכל .זה האות ה
יחידי שהם נותנים כדי להראות שהם מכי
רים בנוכחות השני .לכל היותר הם מריקים
כוסית .במשך הסרט .כוסית אחר כוסית.
זה גם הדבר היחידי שהם עושים כדי ל
הביע את עצמם .כדי לחתום עיסקה הם
שותים .כשהם מיואשים הם שותים .כשהם
משועממים ,וסתם כך .הם מריקים את ה
כוסיות בכוונה עצומה .בשקט .בזעם.
הסיפור אינו חשוב .הסרט מדבר באמצ
עים אחרים .בכיתה ,יום אחד ,כל הילדות
עומדות ושרות שיר מקסים על קולומבוס,
שהביא לאנשים את התקווה כשגילה את
העולם החדש .מושט לא שרה .המורה סוח
בת אותה לפסנתר ,דוחפת את ראשה לתוך
המנענעים ומכריחה אותה לשיר ,לבד .ה
דמעות של הילדה זולגות על הפסנתר .היא
שרה ,ומזייפת .הילדות צוחקות בשקט.
מאוחר יותר ,בביקתה ,ביער ,כשאיש תמ
הוני ,פורע־חוק ,מקבל התקפת־נפילה ,ושו
כב על הריצפה ,מעלה קצף מפיו ,היא שרה
לו את השיר הזה ,על התקווה ,ועל קולומ
בוס ,בלי לזייף .היא מרגישה אליו איזו
קירבה ,של אנשים מנודים .אחר־כן הוא
אונס אותה.
בה׳ תתהלל נפשי .היא מתה כמו
שהיא חיה .בשקט .בלי התלהבות .בלי צער.
בלי תקוזה ובלי יאוש .היא מתגלגלת מס
פר פעמים במדרון ,ובסוף היא פשוט שו
קעת לתוך המים .המגניפיקאט של מונטוזרדי
ממלא את האולם :״ברכי נפשי את אדוני.
תמיד תהילתו בפי .באדוני תתהלל נפשי.׳*

ה מ ק רין שגדדס
הם חיים רק פעם )אסתר ,תל־
אביב; ארצות־חברית( והו סרט קלאסי להצגה
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