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 שלהם, המלודרמתית בשרירותיות להרגיז

למחשבה. רב חומר תמיד מספקים הם
מה השלישי הדור זו, מבחינה

 בסרט להשתתפות המשך אצלו ווה
גרמ במאים כמה שעשו למחצה, תעודי

 בסתיו. גרמניה בשם שעברה, בשנה נים
הא התפרצות את לפענח התיימר הסרט
ורצי שלייר חטיפת ,1977 סתיו של לימות

 באולריקה שפגעה מגיפת־המוות חתו,
 החברה והתנהגות בכלא, ושותפיה מיינהוף

 התיימר, הסרט אלה. תופעות מול הגרמנית
כאי הרגשה שנתן מפני הצליח, לא אבל

 חושש אבל המצב, בתיאור מסתפק הוא לו
שלו. הניתוח מן

 מודה בסרט אז שהשתתף פאסבינדר,
 טיש־ את גרמו והבלבול שהמבוכה כיום,
 האמנתי, התקופה ״באותה הכוונות. טוש

 בהי־ המימסד את משרת שהטירור עדיין,
 זה שאין משוכנע אני היום סח־הדעת.

 במסיבת־עי־ הכריז כך וכלל.״ כלל מיקרה
הסרט. הקרנת אחרי בקאן, תונאים

 פאס- ואומנם, מתוסכלים. אנשים
 עצמו, בסרט זו דיעה לבטא מנסה בינדר

ה קבוצת־טירור של מעלליה את המתאר
וב בערכים מהפיכה על גבוהה מדברת
 למעשה, אבל, החברה, של ,יסודומושגי

 אידיאולוגיה וכל מוגדר כיוון כל לה אין
ב עדיין הפועלים הטירוריסטים ברורה.

 ישבעו לא ודאי פאסבינדר של ארצו
 כקבוצה בני־דמותם את יראו כאשר נחת,

ש מתוסכלים, אנשים של שלומיאלית
 ממועקה להשתחרר אמצעי היא פעולתם
 מוגדרת, עצמית בזהות ולזכות אישית
 מה כל וחד־ממדי. אפרורי שהופך בעולם

 לאקדח הדומים אלה, לאנשים שדרוש
 והיד מכוונת, יד הוא שימוש, בלא טעון

הזקוק עצמו, המימסד של ידו היא המכוונת
כליצן מאופרת טרוריסטית בתפקיד שינודה חנה

ומתוסכלים מתוסבכים שלומיאלים

בהסוואה קאופמן וגינתר קארסטנסן מרגיט
ומטורפים אכזריים מישחקים

הכ חוקים, החמרת להצדיק כדי לטירור,
 הביטחון פולחן והפיכת המישמעת בדת
ומקודשת. קדושה פרה

 גברים גיבוריו. על חס אינו פאסבינדר
 של צילו בגלל בסכנה עומדת שגבריותם

מת בעצמם ואמונתם וקשוח, סמכותי אב
 שבה כלכלית, במערכת יום מדי ערערת

 וממושמעים נכנעים להיות צריכים הם
 נשים ממנה. החוצה ייפלטו שלא על־מנת
 הכמהות רגשות, אטום בעל תחת הגונחות

ומת אחת ובעונה בעת ולעצמאות לאהבה
 סובלות או השתיים, בין להשלים קשות

 אותם כל מצטרפים אליהם אשמה. מריגשי
 משום דופן יוצאים שהם שוליים, אנשי
 בודדים או מדי שחורים מדי, חלשים שהם
 מיקרי־סעד, בעל־כורחם וההופכים מדי,

 יכולה מערב־גרמניה, כמו שפע, שמדינת
ב הכלכליות בעיותיהם את לפתור אולי

 מנסה אינה אבל חודשית, קיצבה אמצעות
הכ הנפשיות הבעיות על להתגבר אפילו
בחוסר־מעש. רוכות

 הטיפוסים כל ומטורפים. אכזריים
 מהם, אחד של בדירתו יחד נפגשים הללו

ומערי מתפעלים זה, לייד זה מתחממים

ביני שבא הוותיק הטירוריסט את צים
 לפעולה ונדרכים הדרכה, להם לתת הם

 שנמצא עד ממשית, פעם אף נראית שאינה
 אלא אינו הלוחץ, הכפתור. על שלוחץ מי

אמ חברה של נציג עצמו, המימסד איש
 בהתחלת אבטחה. ציוד המוכרת ריקאית
 כאלה, מערכות למכור לו קשה הסרט,
 מדי, ומסודרים שלווים בגרמניה החיים
 קצת עם אבל בסחורה, מתעניין אינו ואיש
 את להפר אפשר מאמץ הרבה ובלי ממון

הקליינטים. יחסרו לא ואז הזאת, השלווה
 מיש־ על פרקים בששה קומדיה ״זוהי

ומ אכזריים הגיוניים, מגרים, חקי־מתח
 מספרים שאנו לאגדות דומה — טורפים
 החיים את לשאת להם לעזור כדי לילדים,

 בשפה פאסבינדר, מגדיר כך המוות.״ למען
 מסתתרת לפיוט מעבר סירטו. את פיוטית,

 שהוא הטירוריסטים לגבי עצובה. אמת
 מישחק- של עניין באמת הוא הכל מתאר,
 על פיצוי להיות שאמורה הרפתקה מתח,
לשינוי. או להפתעה סיכוי בהם שאין חיים

 הסצנה כקרבנות. הטירוריסטים
 הסרט של סיכום למעשה, מהווה, האחרונה

רכישת את שמימן האמריקאי, הסוכן כולו.

ב הטירוריסטים, של וחומרי־הנפץ הנשק
קור הופך ביניהם, ששתל איש אמצעות

 בתיל- המרגל. ידיעת ללא המיועד, בנם
 ססגוניות ובתחפושות ליצנים של בושת

 אותו כולאים האמריקאי, את חוטפים הם
 יראו שבו סרט לצלם ועומדים במרתף,
הח של ראשו מאחרי מהפכנית כתובת

 כדי לחוטפים, שישלמו מפיו ודרישה טוף,
 מיבצע שאפילו אלא רע. כל לו יאונה שלא

 המצלמה כיוון של זה, פשוט טכנולוגי
 עבורם. מדי מסובך הוא ההקלטה והכנת
 והתפעמות הדק, על שרירותית לחיצה

 הרבה זה מנגנון־נפץ, התפוצצות לקול
 מחייד שהאמריקאי הפלא מה קל. יותר
שלומיאליותם? מול בלעג

 הטי- פאסבינדר, של גירסתו לפי בעצם,
 קורבנות, דבר, של בסופו הם, רוריסטים

שטיפות־מוח מול לעמוד מסוגלים שאינם

 המקובלים. המושגים לפי מבוגרים, להיות
לחלו להיפרד מסרבים הם פשוט ושמא

 בעיית ואז, שבהם, מדמות־האנוש טין
 אינה הזה והמיוחד חסר־הטעם הטירוריזם

שב החברה של אלא שלהם, הבעיה רק
 התנאים את והמאפשרת חיים, הם תוכה

ב הוא הפיתרון, להיווצרותו. המתאימים
 שאינם אותם בחיסול לא החברה, שינוי

ב להשתלב או עימד. להשלים מסוגלים
בברגים. ולא באנשים מדובר שכן. תוכה.

תדריך
לראות: חובה

 בצבעים. שחור־דכן - תל-אביב
היערות. שומר שיירה, - חיפה

)
גנגסטרים שד בתחפושת אוז׳ייה ובול שיגולה חנה

מגרים מדזח משחקי של קומדיה

 העין את התוקפים אמצעי־תיקשורת של
 קפיטליסטית התמסדות מול האוזן, ואת

 קבוצות בידי אדיר כוח הנותנת בינלאומית
 כלכלית רווחה המבטיחות קטנות, אנשים
 ומול פוליטית, צייתנות תמורת להמון,
 ליוצאי־דופן. מקום בעולם שאין השקפה

כל אהדה כלפיהם לחוש יכול הקהל אס
 בגלל דווקא זה הרי הסרט, בסוף שהי,

מסרבים שהם העובדה ועצם חולשותיהם

תל-אביב
* *  אשפי של קטנות רציחות *
 ארצות־הברית) (פאר, גדולים מיטבה

 אשפי־המיט- את מחסלת מיסתורית יד —
 מהולל. מיסעדות מבקר על האהובים בח

 הישן הסוג מן ומשעשע ציבעוני בידור
 רוברט של מזהירה הופעה עם והטוב,
המבקר. בדמות מורלי
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