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)45 מעמוד (המשך

 להרפתקותיו מבעד בשר־ודם. ויברטור
 פליני של הנורא פחדו משתקף קזנובה של

 לממדים המגיע פחד הנגדי, המין מפני
 כאשר לונדונית בסצנת־קרקס מונומנטליים

שהצ ביותר הענקית האשד, אלן, סנדי
 מביסה לסרטיו, אי־פעם למצוא פליני ליח
 ומהווה מולה הניצבים הגברים כל את

 עליהם שאין ועוצמה כוח של סמל מעין
עורריו. שום עוד

 מיפלצות
אוניברסליות

 ביותר העממיות האורגיות ן **
גו ישנה במיטת־פונדק (רב־הזדווגות 1*3

מ שלם, אולם על־פני לנוע למיטה רמת
האבסטרק לזיווגים ועד התרגשות), רוב

 מרקיזה עם שוכב (קזנובה ביותר טיים
 המאמינה פאריסאי, סלון בעלת ישישה,

 הזיווג שמן ומשוכנעת בגילגול־נשמות
 מן גבר); של לגוף נשמתה תתגלגל הזה

 של (חטוטרתה ביותר המיפלצתיים היצורים
 להישגים תשוקתו את מייד מעוררת נערה

 (תופרת ביותר לערטילאיים ועד נוספים)
 עד ללא־הרף, המתעלפת וחיוורת קטנה
 הוא קזנובה), של אונו אל מתוודעת שהיא

 האמיתי, אושרו את אבל כולן. את משכיב
 מוצא הוא והיחידי, האחד הסיפוק את

ה אשה, בדמות מכנית בובה של בחיקה
 אחרי גרמנית, בטירה לעיניו מתגלית
 סוף- ברורות המבשרת טאוטונית אורגיה

 הוא זו בובה של בחיקה ובא. הקרב עולם
ב שמופיעה זו והיא האהבה, את מגלה

 הנד הישיש, קזנובה של האחרון חלומו
 בוונציה עימד, רוקד שהוא לעצמו דמיין

האחרו בתמונות וקודרת, אפורה קפואה,
הסרט. של נות

 לרגע עד קזנובה על חם לא פליני ואכן,
ה כמחצית שרק בילבד זו לא האחרון.

 באמת שאובים בסרט מציג שהוא פרטים
 והשאר המקצועי, המאהב של מזיכרונותיו

 מגדיש הוא עצמו. פליני של דימיונו פרי
 מח־ שעשה כפי נעצר, כשאינו הסאה את

 את ממשיך אלא ,50 בגיל בר־הזיכרונות,
ש זה הישיש, קזנובה של הידרדרותו

 לתוך התמוטטו והמטופחים החלקים פניו
 עוד יכול ומשאינו עמוקים, קמטים של ים

 את לרתק מנסה הוא במיטה, להפעים
המ שירה של מגוחך בדיקלום 'סביבתו

הכל. לעג את עורר
 פעם שהיתר, חורבת־האדם שבו זה, סוף

 גם־ ושאט־נפש רחמים מעוררת קזנובה
 של מהכרזותיו שבכמה לצדק רומז יחד,

 נוסף סירטו, בגיבור ראה י אשר פליני,
 גם להפריך, יש שאותו מכוער למיתוס

״לה חייו כל המתבקש זה האמן, סמל את
 אך ושוב שוב לעשות הזולת, לפני ציג״
 מאבד שהוא עד ממנו, שמצפים מה ורק
 מסוגל אינו וכאשר — אישיות של צל כל

שימוש. בו שאין כחפץ מושלך הוא עוד,
 ומעבר מעל דבר, של בסופו כלומר,

 זהו אדם, ושל תקופה של מיתוסים לניפוץ
 קזנובה שבה הסצנה פליני. על... סרט שוב

 אל לשוב ומציע הישישה באימו פוגש
 של הסימליים מיפגשיהם את מזכיר חיקה,

 הוריהם. עם פליני בסירטי אחרים גיבורים
 הרוחני ההורה והאפיפיור, שהאם העובדה
ה בסוף ממנו נפרדים הגשמי, וההורה

 סרטיו כל אל הצופה את מחזירה סרט,
 שמאחרי והעובדה- הבמאי. של הקודמים

 כל משולחי תקופה ושל אדם של תמונה
ה בכל מלאה אחת סצנת־עירום אין רסן,
 מעליו מסיר אינו עצמו וקזנובה כולו, סרט
המ הקטנה החזיר, את אחת פעם אף

 על מצביעים לבוש, הוא שבה גוחכת
 מצד המין אל המעורב היחס ועל המועקה

לשעבר. הקאתולית הפנימיה חניך
 אצטרך הזה הסרט שאחרי מרגיש ״אני

ש בתוכי חלק מאותו סופית להיפטר
מפק שתמיד חלק אותו התבגר, לא עדיין

 אופיו את ומשנה להתפשר מתפתה פק,
 ״אני סימנון. בפני פליני הודה יום,״ מדי

 כלל להרגיש ומבלי ,60' לגיל מתקרב
 התת־ החרדות כל את זה סרט לתוך הכנסתי

 שאיני הפחדים כל את שלי, הכרתיות
עימם.״ להתמודד מסוגל

 של להגדרתו להפליא התאים ובכך
 הוא ״פליני עליו: שאמר סימנון, אותו

 לאמנים שייך שהוא כיוון מקולל, קולנוען
מ יותר שלהם תת־ההכרה עם היוצרים

 ירצו, שאפילו אמנים ההיגיון; בכוח אשר
 ;עושים שהם מה אלא לעשות יוכלו לא

 אבל מפלצות, לפעמים היוצרים אמנים
אוניברסליות.״ מיפלצותיהם

ם ל עו ה ה 2071 הז


