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הגבר שאהב נשי□
נדמה שפרנסואה טריפו ,היה המטיב
לדבר על קולנוע, ,מפל הבמאים האחרים,
יותר סשהיטיב לעשות סרטים .בא סרטו
הגבר שאהב נשים והוכיח למבקרי הקול
נוע כי בשטח ׳שהוא חזק — נשים — הוא
,מסוגל גם לעשות — ;ולהפליא עיסות.
יש בסרטיו אבני־נגף ■שקשה להיפטר
!מהן :תרגילי המצלמה בדול וגייס; הד
היצ׳קוקיאדה הכפוייה בהכלה לבשה שחו
רים; הקולנועיות המוגזמת בדוגמות פה
שונות ׳באופיין  :גורלו של פסנתרן ו
הלילה האמריקאי .ואשר לסיפורה של
אדל ה — .כאן הצליח טדיפו לעלות על
העצבים :ממש ,ביומרנזת שלו לאפוטיאוזה
יסל אהבה ללא מצרים .המתעלמת מדב־
דים אחרים.
והנה ,פרנסואה״״טריפו זה ,שהעריץ את

ניכור הסרט )השחקן שארל דנד( ואחד הראשים שיהוא אוהב
יפות ,יפות ,שבא לבכות !
האחרת שאינה מתעלסת אלא אם קיימת
סכנה שיתפסו אותה בשעת המעשה.
הוא ,אוהב את סולן ;ואולי את אף אחת,
והוא מוכן להעניק להן חום ,רגש ועדנה.
הרצינות הנוראה הבוקעת מתוכו בכל פעם
שהוא פונה אל אחת !מהן מעידה כאילו
חייו תלויים מנגד ורק בידיד ,להושיע
לו .׳ומאחר והוא ׳באמת מדגיש כך נעלמת
כל התנגדות שהיתה יכולה להתהוות גגדו.
אפל דבר אחד הוא אינו ;מוכן להעניק
לאף אחת :את עצמו ,את חדותו ואת
רצונו העמוק להוות לבד עם עצימו ועם
ספריו.
קשה שלא לזהות כאן את טריפו שבל
הרכילויות סביבו חוזרות■ ,בסופו של דבר,

במאי טריפו מול בובת דגר
מי דומה למי?
הקולנוע האמריקאי העשוי היטב ,עם הע
לילה הליניארית המתפתחת בעקביות ;
טריפו ׳שדבריו עזרו לא אחת להציג את
׳מה יסעשה באור ורוד יותר מכפי שהיה
במציאות — ;משתחרר לפתע ,׳סופית! ,מכל
התר׳ג״לים שלו וחוזר ,בצודה ;מוסווית,
לנוסח שהיה מאז ומתמיד המוצלח ביותר
בכל הקאריירד ,שלו :סרטים אוטויביוגרא-
פייס  :סידרת אנטואן דואנל לפרקיה ה
שונים.
הפעם ,שימו אינו אנטואן דואנל .למען
האמת קשה לדעת אס הגבר שאהב נשים
הוא סרט באמת ׳אוטוביוגראפי טהור .אולי
זו רק השלכה ;של רצון סמוי ,מה שה
אנגלים מכנים 1£ז10ת 111ז {111ז151ז\\.
אבל ,פבדרך !מיקרה ,ט׳ריפו עצמו חולף
׳לפני המצלמה בתחילת הסרט הנפתח ב-
לווייתו ׳של הגיבור .כשהוא לבוש בדיוק
כפי ׳שהגיבור נוהג להתלבש לאורך כל
הסרט .חוץ !מזה — השחקן המעצב את
דמות הגיבור ,שארל דנר ,דומה בחיצו
ניותו לט׳ריסו .הוא דומה ■לו בקומתו,
בצורת־היליוסו ובעמידתו .ומעל הכל :מי
אינו יודע ׳שטריפו ניחן :בקסם מיוחד
:בקשריו עם נשים  :כל שחקנית ראוייד,
לשוטר ,מצהירה ׳שהלא ׳חולמת להופיע :ב
סרטיו .ואלו שכבר הופיעו אצלו הולמות
תמיד להתחיל מחדש.
תפוחים קטנים ועסיסיים .הסרט
הגבר שאהב נשים הוא סיפורו של ומהנדס
האוהב נשים .הוא אוהב את קצב הליכתן
;ברחוב ,את ג״פנוף החצאית סביב הרגליים
החטובות ,את החיוך המסדים המבזיק
לרגע על הפנים ! הוא אוהב את אלו אותן
הוא ׳משווה לקני־סוף תמירים המתנפנפים
ברוח ,ואת ;אלו ;שהוא !מתאר כתפוחים
קטנים ועסיסיים .הוא אוהב הזה קטן
וחזה גדול ,הוא אוהב צעירות ובשלות:
את ההבעה הבתולית של האחת .ואת
המבט קצר־הרואי של האחרת ,את זאת
הדומה לגיבורה ׳של דוסטוייבסקי ,דאת

אל סיפורי אהבת הבדידות ,אהבת הספרים
ואהבת הקולנוע המוזכרת בסרט בדרך
אגב בלבד.
כין טריפו דפדיני .בצורה רופפת
למדי ,נקשר הסרט יחד על ידי העובדה
שיום אחד מחליט הגיבור לכתוב ספר
ולספר בו את פל קורותיו .הסרט כולו
מסופר ■בגוף שלישי מפי האשה האחראית

על ההוצאה-,לאור של הספר )בריג׳יט
פו׳סי( ,אבל הוא מטייל בחופשיות בין
הזמנים ,כשבעצם ילא תמיד ברור וגם
לא חשוב ;מה קרה לפני מה.
זהו מעין יומן פרטי ,ישבו .כפי שה 
גיבור עצמו אומר הוד כדי כתיבת ספדו,
׳מעורבים יחד החשוב והלא חשוב .המש 
מעותי ;והתפל .אלה הם חייו של אדם

המיל
שהפיל
כשאלפרד היצ׳קוק יצר את יום-הדין
על פי דמיונו הפרטי ,בסרטו הציפריס,
)שסו כמעט והתגשם סוף העולם בתקיפת
׳אלפי ציפרים את הסין האנושי( לא ידע
שיבוא יום ואותה כוכבת ששיחקה את

שחקנית טיפי הדרן ,כתאונת עבודה
— ואף על פי כן ניער אותה מעליו

פצועה ,טיפי הדרן ,כמיטה
הפיל הכיר אותה —
גיבורת סרטו ,שהותקפה באכזריות על
ידי העופות המשתוללים תחיר ,קורבן,
שוב ,לניקמת החיות.
אלא שבפעם הזו .היתד. ,ההתקפה אמי
תית ומציאותית .הקורבן היתד ,השחקנית

טיפי הדרן )תגליתו הנ״ל שיל היצ׳קוק(,
והתוקף — פיל השם טמבו ,בן .14
טפסו ,החליט להוכיח שהוא מבורך לא
׳רק בזיכרון אנושי כי ואם גם ■המזג אגושי.
טמבו הפיל ;משתתף בהפרטת מותחן
!חדש השם זעקה בקליפורניה .הוא הצניח
את המאלפת שלו ,פטרישיה ברבו ,על
עץ בעדינות כזו שהמסכנה ש!ברה את
כתפה .כמה י&ים אחרי שנתן אזהרה זו,
התמרד טמבו כשעל גבו השחקנית טיפי
הדרן עצמה והטיל ואותה לארץ בראשו.
פשהיא הבושה ברגלה! ,מודה טיפי ש־
היתד ,זו חוויה מחרידה למדי ,בעיקר משום
שלדבריה :״טמבו ואני היינו ידידים ב
משך ארבע שנים.״ ואכן ,טיפי ,הנשואה
לנואל מארשל ,שהוא ;מפיק ובמאי הסרט,
טוענת ;שהפיל התבלבל ;משום ימה .״הייתי
צריכה ׳לרהב על גבו כשם שעשיתי זאת
כפר פעמים רבות בעבר ומעולם ילא קרה
לי דבר .אולי הוא נבהל משום שבפעם זו
המשכתי לצעוק ,כשאני מחליקה וזועקת
לקול תיקתוק המצלמות.״
אבל הצעקה היתד ,לא רק קולנועית ,כי
אם ;מציאותית בוותר .״היה זה הרבה יותר

גרוע ממה שקרה לי בציפורים,״ מוזזה
טיפי בת ה־ .47״קשה לתאר את גודל
הפחד .פיל מסוגל להניף חצי ממשקלו
בעזרת החדק שלו בלבד ,ומשום כך גם
הכאב היה בלתי נסבל.״ גם ההמשך לא
היה פשוט ביותר :ניתוח והשתלות עור,
שאליהם נילוו סיבוכים של זיהום ותחי
לתה של גאנגרנה.
למרות כל הנוראות ואף שהוא סובלת
מסיוטים בלילות מאז המיקרה ,נחושה
טיפי בדעתה לסיים ,את הסרט .היא יודעת
בדיוק שיחד עסה מצטלמים עוד 107
אריות ,ברדלסים ,נמרים ,יגוארים ויצו
רים טורפים אח׳רים ,ושיח׳סה אל הפיל,
הגר עמה ועם ׳פעלה בחוותם הפרטית שב
קליפורניה השתנה .״בוודאי שהיום אני
מתייחסת אליו אחרת, .אמנם ;אנחנו עדיין
מדברים האחד עם השני ,אבל זה כבר
לא יהיה לעולם ;מה שזה ה״ה פעם,״ היא
אומרת.
אם לזכור שלפני זמן ;מה קרתה לז׳אן
פול בלמונדו תאונה דומה עם ■נמר ,נראה
כי טוב יעשו שחקני הקולנוע אם ימצאו
חיות היודעות לקרוא תסריטים.

