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תסריטים

מממנת עלילה
 הציבורית המועצה חוברים לשנה אחת

היש הסרט מרכז + ולאמנות לתרבות
ה המכון + דיתמ״ת מישרד מטעם ראלי

היש הסרטים שרות + לקולנוע ישראלי
 במים- והתרבות, החינוך מישרד של ראלי
ה הישראלי הסרט ״תחרות המכונה גרת

הישראלי״. ״האוסקר לכנותה שניתן קצר״,
 נוצרה שחלף העשור שבמהלך מסתבר1

אחרות, תרבות למיסגרות בדומה בארץ,

דישי שאול
מאחוריו .עומד משהו

 קולנועי מימסד לכנותה שניתן מיסגרת
 מיקצועי* איגוד מכונים, עם ישראלי,

 הבולט הקיום מימסד. של הסממנים ושאר
 בעניין המימסד. על מעיד אנטי-מימסד של

 לשנת הקצר הישראלי הסרט תחרות
 יגאל סמל. עדי :היו ששופטיו תשל״ט,

 חלפי רחל קליין, אורי בורשטיין,
 של הבלתי־נמנעת בנוכחותה כהן, ורודי
 שאול הצעיר הבמאי פירסם פורת, לאה
 טכס לקראת הבאים, הדברים את דישי
 באפריל 22ב־ שנערך הפרסים, חלוקת

1979 :
 עד סיפר השופטייס שנציג ספק אין
 ועד השיפוט, מלאפת היוגה קשה כמה
וכיד״ב. הפעם... הסרטים רמת עלתה כמה

!הכבוד כל :להוסיף המקום כאן
 חבר הצליח ביודעין שלא או ביודעין
 ניכר ממספר בליל להתעלם המחליטים

 מן כעיקר ומרשימים, מיוחדים סרטים של
 סרטים ** מהמן חבלתי העלילתי התחום

 שחורי), (עידית חלום במקום :במו
ים כחול ***, טרופה) (ציפי חופש יום
 סרטים, במאי של מיקצועי איגוד *

 שלו והיו״ר גרינברג דויד הוא שנשיאו
העיתו לאגודת בדומה גנני. גידעון הוא

 ההישגים עיקר הסופרים, אגודת ו/או נאים
המייס הבמאים למען נעשים המיקצועיים

(בעי הבמאים שאר של הזנחתס תוך דים,
 הבמאים איגוד בין בהסדרי־עבודה קר

הישראלית). לטלוויזיה הנ״ל
מוז ״סרט או מוזמנת״ ל״עלילה פרס **
 מוזמן״ ל״ספר המוענק לפרס משול מן״

מטעם״. ״ספר ו/או
 סירטה .את הוציאה טרופה הגב׳ ***

 סיכוי לו שאין לה כשהתברר מהתחרות,
כלשהו. בפרס לזכות

 שיף), (צחי חברים יבין), (חנן המים
סר ועוד דישי), (שאול שחורלבן איש

מוחלטתי בהתעלמות שזכו אחרים טים
מצומ מספר אל וחזרו יצאו הפרסים כל

בחי של מחשבת מלאכת סרטים, של צם
 ואחרים הנ״ל הסרטים כאילו וצימצום, רה

 לא ואחרים הג׳׳ל הסרטים נעשו. לא בלל
טכ ברמח עשויים שחם אלא שנוצרו, רק
 מבחינה וערבם (אובייקטיבית) גבוחח נית

 ובהם- (סובייקטיבית מבוטל לא אמנותית
חשובים). קולנוע מבקרי על תמר

 חשוב מחלק השופטים של התעלמותם
 — חבלתי־מוזמנים העלילתיים הסרטים מן

!מתמיהה
 שכתב דברים דווקא לצטט כדאי כאן

 מתרחש ,,אם : * פרלוב דויד הבמאי
 מתרחש הוא הישראלי, בקולנוע משהו
שראי אלה תגמת קצרים כסרטים לבטח

יש סרטים לראות אפשר סוף־סוף ; נו
 לאט מתקדם הארוך הסרט ובשפע. ראליים

 אחר סרט תאה אתה זאת, לעומת מדי.
 לפחות או מישהו, שבו קולנוע סרט,

 ,76 (קולנוע מאחותו...״ עומד משהו,
 נכונים הנ״ל הדברים )51 עם׳ ,10 חוברת

הפעם. מהם שהתעלמו הסרטים לגבי גם
 הבתים איחולים תוך ספורטיבית, כרוח
לזוכים,

דישי שאור
נ.כ.
 שלא על כועס ״הבן־אדם :לומד קל
 זו לאמירה להיחשף מוטב אולם זבה,״
לעי״ל. הנאמר בל על לוותר מאש

מדע

 ביותר הנפוצים הספרים מסוגי אחד
 המדעי־למחצד, הז׳אנר הוא 20,־ד במאה

 שונות תכונות לשוות המנסה ספרים, של
 הבולטים בין לבני־אדם. בעלי־חיים של

 (הרע לורנץ כקונרד מחברים מצויים
 העירום), (הקוףמורים דסמונד לכאורה,
 הטריטוריאלי) (הציווי אלדרי רוברט
ואחרים.

 שעשה ומדען סופר מונטגיו, אשלי
 — (האדם השונים בספריו רב שם לו

מה מומחה הראשונות), שנותיו מיליון
 ולמדעי- למדעי-האדם הראשונה מעלה

 היסוד הנחת על מילחמה הכריז החיים,
 לידתו. מרגע באדם טבועה שהתוקפנות

 בספרו מונטגיו מביא השקפותיו הוכחת את
באח אור שראה האנושית, התוקפנות על

בעברית**. רונה
ה כי להוכיח, מונטגיו מבקש בסיפרו
 עוד אלא גנטית, גזירה איננה תוקפנות

 על- הנקבע אופן האדם, של התנהגות אופן
חיצוניים־חברתיים-חינוכיים. גורמים ידי

 מונטגיו עוקב השקפתו הוכחת לצורך
ה תולדות לאורך שונים מימצאים אחרי

־ על טיעונים בוחן מונטגיו אנושות. י א  צ׳
 והוא פרויד, וזיגמדנט דארווין לס
״יצר על פרויד של מדבריו מצטט אף

ה הישראלי בקולנוע לניוון הוכחה *
 אשתקד שגם פרלוב, דויד משמש עכשווי

ה בחבר ישב שנתיים ולפני בפרס, זכה
פגם. בו שיש דבר שופטים,

ה התוקפנות על — מונטגיו אשלי **
ספרית שדה; יורם עברית: אנושית!
 עמודים 326 עובד. עם הוצאת אופקים,
רכה). (כריכה

 אינם ״בני־חאדם :טוען הוא שם המוות״,
לאה הצמאים וידידותיים רבים יצורים
 ולצטט לנקוט מעדיף הוא כאשר בה...״
 שטען קרופוטקין, של בעמדותיו עמדות

 העיקרי .״הגורם היא ההדדית העזרה כי
 את מציג זה ברעיון שימוש באבולוציה״.

כלו וארדרי לורנץ של טיעוניהם שרשרת
בחסר. קה

 של הטיעון על תגר קורא מונטגיו
 שעשוע שהיה ״הקאניבליזם בדבר ארדרי

 טיעונו ועל האנושות...״ שחר מאז נפוץ
 פקין״*: ״איש את שהגדיר לורנץ, של

׳והש האט, על לשמור שלמד ״פרומתיאום
מו מונטגיו אחיו...״ את לצלות סה תמש
 פקין איש של העצמות שבשרירי כיח

שיניים...״ לסימני זכר ״אין

 שכותרתו הפרק הוא בספר מעניין פרק
 מוג־ בוחן במהלכו והמוח״, ״התוקפנות

ותוק מוח גריית שבין הקשר את טגיו
 דלגאדו, של לכתביו עד מגיע הוא פנות.

 נובעות אינן אלה ״בעיות :כי הכותב
 טבעי, תוקפני אינסטינקט בנו שיש מבד,

 הרקע מיננו... כני את להרוג כנו הדוחק
 או תרבותי, בעיקרו הוא האנושית לאיכה

 נטיות ההיסטוריה, שהוכיחה ובפי סביבתי,
מכרי ולעיצוב לשינוי ניתנות תוקפניות

חינור״.״ באמצעות עים
נידי״ דלא נכסי של ״פילוסופיה בפרק

שיגיים לסימני זכר אין
בחצוצרה התבונה — הדגל כשמונף

 ״הציווי רעיון בהפרכת מונטגיו עוסק
 הוא ממנו. המשתמע וכל הטריטוריאלי״

 הפיתגם את המצטט לורנץ על מלגלג גם
הת כל הדגל, מונף ״כאשר :האוקראיני

 שי העיקרית, מסקנתו בחצוצרה...״ בונה
 מצוי האנושית התוקפנות לבעיית הפיתרון

האלי של בהפניות ולא ההומנית, בתחיה
 ולמיג־ לקירקסים האלימה והאנרגיה מות
 חינוך — אחרות במילים הספורט. רשי

 השקפותיו האנושות. של הומניים לערכים
הק שאותו בקטע, מתמצות מונטגיו של

 :(ראה הישראלי-ערבי לקונפליקט דיש
ציטוטון).

שנמ האדם של ביותר הקדום השלד *
כה. עד צא
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ובתיעוב בבוז
 ארדרי רוברט מעלה אותה התזה את

יש על הטריטוריאלי הציווי בסיפרו
 על בסיפרו מונטגיו אשלי סותר ראל,

 על כותב מונטגיו האנושית. התוקפנות
במזרח־התיכון. הקונפליקט

 ערב ומדינות ישראל מדינת ^ 3ן
 כבי־ צבאיות למעצמות היו 0 ■
 התלהבות- בגלל לא רות ^ ^

 גירויי על להגיב שאיפה או קרבית
שאז משום אם כי התקפה, או איום
נאל וממשלותיהם אלה מדינות רחי

ה הלהט מפני עצמם על להגן צו
 באורח שלובה אוייביהם, של קרבי

והישרא בכללם, הערבים מלאכותי.
ובתי בבוז מתייחסים בייחוד, לים
 אולם אלימות. של צורה לכל עוב

 המתיחות, בכיפה שולטים שבו בעולם
ה היהירה הדרך והאלימות, האיום
 אשר הנשק. דרך היא לפניהם פתוחה

 להגן מבקשים הם אין לישראלים
קיו זכות על אם בי טריטוריות, על
 בפני עמידתם כושר נירדף. עם של מו

טריטו מדחף ניזון אינו מתקיפיהם
 לריבוי. ניתן שאינו קדום, ריאלי

 עזה שאיפה לישראלים אין למעשה,
 — לאתים חרבותיהם לכתת מאשר
 ולהושיט שפניהם עם בשלום לחיות

 הוא האמיתי רצונם וסיוע. עזרה להם
תגו כל את לחלוטין בקירבם לדכא

ה נופח המתעוררות האיבה, בות
 אולם פלפיהם. המופנים איומים
ב מסתפקים אינם העוייגים שכניהם
 יודעים והישראלים בלבד, איומים

 להיכון אלא להם נותר ולא זאת,
ואומ עבר. מפל הצפויה להתנפלות

 של לדיכויה דוגמה המחפש כל נם,
 איומים נוכח התוקפנית, ההתנהגות

ית עם, של קיומו עצם על ממשיים
 מרשימה דוגמה למצוא קשה
 של התנהגותם מאורח יותר

.הישראלים . .

ד ו ק מ

עכשוב
 - בחייו עבר מוסינזון יגאל ד,סופר

 כל את — אלה שורות לכותב נידמה כך
 הוא מורה היד, הוא לעבור. יכול שסופר
 ונוכר, נודה הוא כל־אנשי־המלך, על נימנה

 להריח בכושר הצטיין לא מעודו ובעיקר,
 הכבוד. את מחלקים שבהם המקומות את
 מוסינזון כי לציין, הראוי מן זאת, עם יחד
מ שאיש טבעי, סיפרותי בכישרון ניחן

 שחם, מגד, יזהר, (שמיר,דורו סופרי
 שבניגוד אלא בו. ניחן לא וכר) שחר
 ומעבר מעל לגלוש כיצד שידעו להם,

 בלט מוסינזון שיגאל חרי לכישרונותיהם,
 באי-חמיצוי היצירתיים חייו כל לאורך

הטבעי. היוצר כישרונו עשירית של
 ד,אחרון סיפרו אור ראה שנח 18 לפני

מה / קריות איש יהודה מוסינזץ של

קריות, איש יהודה — מוסינזון יגאל "
 ספריה הקדוש; גרימוס של חטאיו או

(כרי עמודים 222 ;עובד עם הוצאת לעס,
רכה). כה
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