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 שעליה הספינה בדמות פרטי, וחיל-ים
זו הסרט. של העלילה מרבית מתרחשת

נפ אנשים התגרשו, זוגות התחתנו, גות
נמ עוד וההסרטה נולדו, תינוקות טרו,

 בעולם חיים שאנו הרגשה לנו היתה שכה.
 ולא משלו, פרטיים חוקים לפי המתנהג

ה כמנהיג מעמדי, שלמרות חשתי פעם
 סביבו שקורה מה וגם הסרט גם חבורה,

 אפשר מסויים מרגע בשליטתי. עוד אינם
 עצמו.״ את לעשות התחיל שהסרט לומר

 העיתונות, המושחתת. העיתונות
 עליה נאסרה לאתר״הצילומים שהכניסה

 פירורים למצוא איחרה לא קופולה, על־ידי
 שמועות על המבוססים להסרטה, מסביב

 וסיכסוכים, מריבות אודות מסמרות־שיער
שחק של פרישתם כותרות. מהם ועשתה

הת קייטל והאדווי קאן ג׳יימס כמו נים
 ש״ ברורים רמזים תוך בהרחבה, פרסמה
בכל. אשם קופולה

 קד החזיר בקאן, במסיבת־העיתונאים
״ה מאשימיו. לכל אפיים אחת מנה פולה

וה המושחתת היא האמריקאית עיתונות
ש מילה ״אף טען. הוא בעולם,״ מגוונת
נמנה.׳ אינה שלי הסרט על נכתבה
 הינד ,השמיצה העיתונות אם גם אבל,

 לפחות היא קופולה, את והרגיזה עתה
 ולעורר הסרט, על הזמן כל לכתוב דאגה

 לכך זקוק והסרט סביבו, הסקרנות את
וה הפאר למרות שכן, לנשימה. כאוויר

 מיליוני עשרות של הפקה שמלווים הדר
 30.5 עלה קופולה, לדברי קאן, (עד דולר

הסד המחיר לא עדיין וזה דולר מיליון

# ידי*

עתה״ כ״אפוקליפסה ממנו מתעופפות וגוויות בוער מסוק
בקאן הביקורת ופרם הזהב״ ״דקל

קורץ הגנרל בתפקיד הג׳ונגל) כראנדו(וילדי מארלץ
הנזילחמה עקרון התגשמות

 קשה נושא היא ויאט־נאם מילחמת פי).
 לכל בלתי־מתפשר בטיפול הזוכה ומורכב,

 שלא עצמי עם שלם לפחות ״אני אורכו.
 לצלם כדי הזה, הכסף כל את בזבזתי
 סרט לעשות או באוויר מתעופף מוקיון

 קופולה, טוען עוץ,״ ארץ על מוסיקלי
 כמו סרטים על המיליונים לביזבוזי ורומז

ועוץ. סופרמן
 שאי-אס- ספק אין האימה. אל מסע

 שני ועל עתה אפוקליפסה על לדבר שר
 סרט אולם אחת. בנשימה כאלה סרטים

 בלתי־נמנעת, היא איתו שההשוואה אחר,
 השבוע מן החל המוצג הצבאים, צייד הוא
 המשקיף מצ׳ימינו, להבדיל בישראל. גם
ה מנקודת ויאט־נאם של הטראומה על

ה האמריקאי של הסובייקטיבית מבט
רח יריעה לטוות קופולה מנסה ממוצע,

 של בסיפור משתמש הוא יותר. הרבה בה
 ,שפיתה האפלה, לב בשם קונראד יוזף

ביני בעבר, רבים קולנועים כבר וייאש
 וואי- ואנדרי וולם אורסון כמו אנשים הם
 קופולה של בסירטו המפתח מילת דה.
 ש■־ האחרונה המילה (זאת ״האימה״ היא

 נופח שהוא לפני קונרד של גיבורו פולט
 מסע אלא אינו כולו והסיפור נישמתו),

 ב־ המתחיל מסע המושלמת, האימה אל
ביותר. האפורה שיגרתיות
 חשד, אפילו מתעורר הראשונות בסצנות

 בנוי רב־פעלים. מותחן באיזה שוב שאנו
 מיקצועי, שמחסל שעה מוכרת, נוסחה לפי

 לחסל גבוהים קציני-צבא מטעם נשלח
 קורץ בשם עליו נטרפה שדעתו קולונל
 את לנהל שהחליט מקונרד), נלקח (השם

לה עיניו, דאות לפי ויאט־נאם מילחמת
ולו הסופית, מסקנתה אל פקודה כל ביא

ב הצבא את המעמיד ביותר, הזוועתית
 לשוב שצריך בונד נוסח משימה מבוכה.

 אל זה, במיקרה דיוק, ליתר או הקור, אל
 האימה, לכל, ומעל הלחות, החום, הטבח,

ויאט־נאם. מילחמת את שמאפיינים
 קולונל אל המסע הטירון. לב אל
 של מסע הופך עצמו, קופולה כדברי קורץ,

ש ככל עצמו. תוך אל וילארד, המחסל,
 שהוא לו מסתבר לקורץ׳ מתקרב הוא

ה על בעצמו, המילחמה עקרון התגשמות
 וחוסר־ הניוון, השחיתות, בחיים, זלזול

שבו. המוסריות
 של צוות שבה ספינה על המסע, התחלת

 למדי, ריאליסטית היא אנשים, ארבעה
מו אינה שהדרך מסתבר מהרה עד אבל

 אל האסיאתית, היבשת לב אל רק בילה
 האופל, לב ואל האנושית השממה לב

בד ראשון סימן הטירוף. לב אל גם אלא
לספי שעוזר יחידת־מסוקים, מפקד רך,
 מעייניו, כל בנהר. מסוכן עיקול לעבור נה
 נתונים למישנהו, אחד כפר חיסול בין

ב נורמליים חיים של חזות על לשמירה
 ממריץ הוא הפצצה ובלב הגהינום, תוך
 כמו הגלים, על ולהחליק לצאת חייליו את

קליפורניה. בחופי בבית, לעשות שנהגו
 המזכירה זו, מיותרת גבורה לעומת

 על הרכוב האמריקאי הטייס את מעט
 אותו סטריינג׳לוב, בדוקטור האטום פצצת
 המחרידים הקטעים לאחד אחראי מפקד
 יחידת־המסוקים את מעלה הוא כולו. בסרט

ה הרמקולים דרך משמיע לאוויר, שלו
 אדירה, בעוצמה הטייס, לכלי מחוברים

 ופושט ואגנר, של הוולקיריות רכיבת את
 שניה, תוך שהופך, ויאט־נאמי, כפר על

אלה כל עשן. אי־חורבות סתם, מישוב

 מקפיאת־דם, ביעילות ומצולמים ערוכים
המסך. על כמוה, רבות ניראו שלא בסצנה

הו והלאה, זה מרגע והזוועה. המין
 המיל־ של הסוריאליזם תוך אל הסרט לך

 נערות שבהופעת הגרוטסקה מן חמה,
 צבעי את הנושאים בביקינים פלייבוי,

 אמפיתיאטרון בתוך ארצות־הברית, דגל
 ולמין לאהבה רעבים חיילים וגדוש מלא

קופ החיילים שבה סצנה צילם '(קופולה
 בינם המפרידה לתעלת־המים מעל צים

המעכזות. החתיכות את ואונסים לבמה

להימ מצליחות הן בקאן שהוצגה בגירסה
 כאשר לזוועה, ועד האחרון). ברגע לט

 חשודה סירה עוצרת וילארד של ספינתו
 ביקורת עורכת ויאט־נאמים, איכרים של

 לתוצרת פרט מאומה בה שאין ומגלה
 של מוטעית תנועה בגלל ואז, חקלאית,

יוש כל את מחסלים הסירה, מאנשי אחד
שניות. תוך ביה

תל מלא מסע אחרי רפאים. עולם
 הנהר, חופי משני מוזרות התקפות אות,

מפק בלי הנלחמות יחידות עם פגישה
ה שחברי ואחרי למה, לדעת ובלי דים

 מלבד מותם, את מוצאים הספינה של צוות
ה קורץ. ממלכת אל וילארד מגיע אחד,
 אלוהי־ כמין הילידים על־ידי נערץ איש
 אם לדעת שקשה אמריקאי וצלם זעם,
 של המעבר את מסביר שפוי, עדיין הוא

 למעמד למופת, קצין של ממעמד הקולונל
 של בעזרתו המושלמת. האימה אל של

 קופד עם (שעבד טאבולריס דין המעצב,
 את המסובב הג׳ונגל הופך בסנדק), גם לה

נמ שהשראתו מפחיד עולם־רפאים קורץ
ודד פליני של סרטיהם בין אי-שם צאת

 בוש של לציורים אחד, מצד דורובסקי
לחלו נעלם הריאליזם השני. מצד וגויה,

 בראנדו) (מרלון עצמו קורץ וכאשר טין,
 כדי הסרט, סוף לקראת המסך, על מופיע

 אלא אינו, שהוא העובדה את להסביר
 שהאנושות הרעיונות של הסופי המגשים

מא קטנות, במנות הגיוניים, שהם סוברת
המצי עם הקשר את עצמו קופולה בד

 הוא צרות, הרבה לו גרם הזה הסוף אות.
 אחת בקאן, שלו שונות גירסות שתי הציג
החיצוני העולם אל חוזר וילארד שבה

 השנייה ייעודו, את מגשים שהוא אחרי
 בסופו כי להסתלק, עוד יכול אינו שבה
 (וי־ שלו לעיסוק ביטוי גם זה דבר של

 רוצח הצבא בודדים, אנשים רוצח לארד
 שניהם). אצל זהה היסודי הרעיון כמויות,

 ועדיין שלישי, סוף לקופולה שיש ניראה
להעדיף. מהם איזה החליט לא

 שבו היחידי, החלק הוא הסוף למעשה,
 הסיפור הסרט. על רבים מבקרים חלקו

 (ונצמד קופולה השתמש שבו קונרד, של
 בסוף מתרחש לעלילתו), מפתיעה במידה
 בצורה ומדבר באפריקה, הקודמת המאה

 שתי בין המיפגש על ומורכבת כוללנית
 י* ממציאות גלישה ועל שונות, תרבויות

מי לו שאין ביותר, פרוע לדמיון
ה בריאליזם ששליטתו קופולה, צרים.

 יותר מתקשה מוחלטת, כמעט קולנועי
 מכאן ואולי סוריאליזם, על כשמדברים

 אבל לסוף. בקשר פיקפוקיו גם נובעים
 ש־ ספק לכל מעל ברור יחיה, אשר יהיה

 סרטים מאותם אחד הוא עתה אפוקליפסה
 עימם מסכימים אם גם לראותם, שחובה

לא. אם וגם

וילארד המחסל כתפקיד שין סרטין
האנושית השממה לב אל

2182 הזה העולם


