
היתד. צופה כל של וזכותו לגזרים אנה של
ממשי. או סימלי זה היה אם להחליט
ב סאורה הרהר שנים, כחמש לפני

 היה זה תחילה, המשך. סרט של אפשרות
 בסידרה בלבד, אחד מערכון להיות אמור

 על־ידי שתוכננו מערכונים ארבעה של
 לצלם כמחווה שונים, במאים ארבעה

סר כל את צילם אשר קוארדאדו, לואיז
 הסרטים מן (ורבים אז עד סאורה של טיו

והת־ ,התקופה) של הבולטים הספרדים
 אז יצאה לא התוכנית טראגי. באורח עוור

ברוחות־ להילחם המשיך וסאורה לפועל,
 יכול לא אשר עד העבר. של הרפאים

 ואל אנה אל וחזר יותר, זאת לשאת היה
 ברור הרעיון לו נראה עכשיו, מארחיה.
ל דמויות, באותן להשתמש יש לגמרי:

 קורה מה ולראות לחיים, אנה את החזיר
הפאשיזם. עול את ממנה שנטלו בספרד

 בגירסה מאוד. מהר התקדמה ״הכתיבה
המיליט־ האח הפך שהכנתי, הראשונה

מר הייתי לא ממולח. איש־עסקים ריסט
 לגלם היה צריך שהוא ואומר לכת חיק
 אבל בספרד, היום הדמוקרטיה פני את

 חוזה השחקן כאשר כך, אחר כמעט...
 בסרט האח את שגילם פראדה, מריה

הצילו שהחלו לפגי עוד נפטר הקודם,
שוב, התסריט את לכתוב צריך הייתי מים׳

במציאות.״ לשינויים ולהתאימו >
 של מותו על מאד מצטער עצמו סאורה
אבל, ושוב. שוב זאת אומר והוא השחקן,

 החדש הסרט בכך. היתה הגורל שיד יתכן
האח של קיברו ליד למעשה, מתחיל, |

הרא הרגע מן כבר נקבע ובכך שנפטר,
 צילו :לקודמו זה סרט בין ההבדל שון
ה ונותן החזק האיש במדים, האיש של

 עם מספרד, נעלם הוא נעלם. פקודות,
הסרט. מן נעלם ובמקביל פראנקו, מות

 אנה אחרי שנים כמה מתרחש הסיפור
ה האפילפטית, הישישה, האם והזאבים.
 אומנם קברה הקודם, הסרט מן רודנית,

 על יום מדי עולה והיא יקירה, בנה אה \
ועומ חיה עדיין עצמה היא אבל קיברו,

אנה, המאה. הולדת יום את לחגוג דת
לתחיה, שבה המבורך הסוריאליזם שבכוח
 למקום מגיעים אנטוניו, החדש, ובעלה

 השתנה מה ולראות האירוע את לחגוג כדי
 לעיני מזדקרים והשינויים שחלף, בזמן

ה היה פעם הראשון. הרגע מן הצופה
 מודדי־קרקע רואים עכשיו מנותק, מקום

ש הבן קו־האופק. על לאות ללא עובדים
בעפיפון, להתעופף מנסה דתי קנאי היה
העוז עם ברח שמלות רודף שהיה הבן
 האוצר את מנהלת הכנועה אשתו רת,

 עיניה ולוטשת דמה ביד המישפחה של 4
ו גדלו הקטנות הבנות ושלוש לירושה,

(מגול ממש של יפהפיה היא אחת פרחו.
של מלכת־יופי מוגוז, אמפארו על־ידי מת

כרינסקי ונורמן צ׳אפדין ;׳רלדין
הדדית תלות

 בלתי־רגי- וכישרון יופי ובעלת ספרד
 של רוחו כיורשת נראית השנייה ;לים)
מכונ קטנה, עדיין השלישית, : המת הדוד

 ״קוראת סאורה, וכדברי בעצמה, סת
 העולם״. כאבי את וכואבת דוסטוייבסקי

אפוקליפ על חלומות חולמת האמא ואילו
 עולם סוף אלא קופולה, של זו (לא סה

 למיטתה, מרותקת היא הקאתולי). בנוסח
 הקטנה, ממלכתה על מולכת היא משם

 ב־ הכל, הרואה הפקוחה בעינה וצופה
ל לא דיוק, ליתר או להרעילה, נסיונות
הבאה האפילפסיה בהתקפת לה הושיע

נועם
הח<<ם

(תכלת, מוסרי מאוד לילה
 אין אולי — הונגריה) תל־אביב,

 ההונגריים שבסרטים הטוב זה
 שמסוגלת למה נאה דוגמה זוהי אבל האחרון, בעשור שנעשו

הבחינות. מכל למסך, להעניק זו ארץ
 הן שלו, ברגישות מפליא היטטורי שיחזור זהו ראשית,
 המדובר הדמויות. בעיצוב והן בתאורה, הן בתפאורה,
 החברה, ובשולי עיר, בפרברי המאה, תחילת של בהונגריה
 היטב, הללו הפרטים כל את ממקם מאק, קארולי והבמאי,

שלו. הסרט בתוך
 הצלמים מן כמה הצילום. של הפלאסטי היופי שנית,
הונג הם האחרונות השנה בשלושים הקולנוע של הגדולים

 חיים זיגמונד), וילמוש קובאץ', (לאסלו מהם אחדים רים•
 טות, ויאנוש קנדה, (יאנוש אחרים ואילו בארצות״הברית,

 מעוררת ועבודתם בהונגריה ועובדים חיים זה) סרט שצילם
 ומלוטש חלק בביצוע רק לא המובנים. בכל התפעלות

 בתאורת המושקע בדמיון בעיקר אלא מצלמה, תנועות של
 מפני ובעיקר מתפאורה, להפיק וביכולת וסצנה סצנה כל

בהם. שטמון מה כל אל שחקנים,
 כדי גדול מומחה להיות צריך לא השחקנים. שלישית,

 כמות כי הונגריים, סרטים כמה של ראיה מתוך להיווכח
 מקובל. ממוצע לכל ומעבר מעל גדולה בהם, היפות הנשים
 באישיות סוער, במזג ניחנו יפות, היותן מלבד אלה, ונשים

 את אליהן לרתק ובכשרון המסך על עצמה את שמכתיבה
המצלמה. עין

 הקולנוע של במעלותיו וכהנה כהנה להפליג עוד אפשר
נתחים לחשוף מאק קארולי של ובכישרון בכלל, ההונגרי

 על מהתלה, שעיקרו בסיפור האנושי, הטבע של דקים
 באה כשאמו חופשי, סטודנט בחיקן שמסתירות יצאניות

 אורח ועל דמויות על מספרת העלילה לבקרו. הכפר, מן
 הביקורתית הנימה כל ועם הקלח, עליהם שאבד חיים

 שלפני החיים ל״נועם נוסטאלגיה מן בסרט יש כלפיהם,
טאליראן. כדברי המהפיכה״

 היום לבעיות רלוואנטי הסרט אין אם גם כך, משום
זאת. לראות מאוד נעים בהונגריה, או אצלנו והשעה

 המיתרים על המטפסים דיסני, של והצלילים הקווים
 גורמים והראייה השמיעה של ביותר והמתקתקים העדינים

 והחמוד, הרך בעופר להתאהב חיות״היער לכל כמו לצופה, גם
 שנולד מי של והאצילות התום מתבטאים בבטבי במבי.
 את מאלצים שביער והמציאות שהחיים אלא היער. כנסיך
 אחרות חיות עם וגם האדם עם גם להתמודד הנסיך
ואכזר אלימות בהם שיש ההתבגרות שלבי כל את ולעבור

 נאלץ ציידים, בידי שנורתה אמו, את מאבד הנסיך יות:
ציי בידי בעצמו נפצע אהובתו, על מתחרה עם להיאבק

 שבהתחלת התמימות בלי שלו רגליו על עומד ולבסוף דים,
 היער נסיך המשכה. של החיים ניסיון עם אבל הדרך
לכאורה, חדש. נסיך נולד שאי־שם שעה היער למלך הופך

היער! חברי לכל טוב בוקר במבי:
 כשדרך למבוגרים מוסר סיפור למעשה לילדים, אגדה
 הקמילה הפריחה השנה, עונות נשקפות המצוייר היער

 כערך שבטבע והמחזוריות והמוות הלידה מחדש, והפריחה
בעלי״חיים. של כתלמידיחם בני־אדם לגבי עליון

של קסמיו
איילים עופר

בי מ  ארצות- תל־אביב, (גת, ב
ה הסרטים אחד זהו — הברית)
ומבוג ילדים על ביותר אהובים

 דיסני. וולט אשף־ההאנשה, סירטי ממיבחר יחד גם רים
 סאלטן, פליקס של סיפרו פי על ,1942 בשנת שנעשה הסרט,

 צופים של בזכרונם שנישאר מכפי מפחיד פחות היום נראה
 כך משום דווקא ואולי ילדים, בהיותם לראשונה שראוהו
 שבעתיים, גדולה לכאורה, תמימים, באמצעים לרגש יכולתו

השלישית. אפילו או, השנייה בפעם אותו הרואים לאותם גם

ל מתכוננים שהכל שעה זאת, כל שלה.
הולדתה. יום לחגיגות מעשה

משו במבט אלה, בכל מתבונן סאורה
 הקודר, והזאבים אנה לעומת ומבודח. עשע

 על ביקורת של קיטונות שפך שבו הזועם,
ב להם, רוחש הוא הפעם הדמויות, כל

 אלא לטובים, רק לא ■רבה. חיבר, בירור,
ה ולחסרי לטפשים לחלשים, לרעים, גם

 להכניס משכיל שהוא משום וזאת ישע.
התכו מכל משהו הדמויות מן אחת לכל
 במקורות יותר עמוק חופר הוא הללו. נות

 ״לאטינו־יהודית־ לה קורא (הוא המישפחה
 הבת מפתה שבו החדרים, ואחד ערבית״
 של מוזר שילוב הוא אנטוניו, את הבכירה

בהבד משקיף הוא אלה), מורשות שלוש
 המוסר שבאורחות וד,מדומים הממשיים לים
 משלב אפילו והוא שונים דורות בני בין

ל כדי והזאבים אנה מתוך קצרה סצנה
 הסמלים ההם. הימים עם השוואה ערוך

 בין כמובן, הסרט, אורך לכל מפוזרים
 בין המונחות לחיות, מלכודות אלה אם

 שום שאין ׳(למרות באחוזה צימחי־הפרא
 הדת איש של העפיפון בסביבה)! הייודבר
בדר הפעם אבל התעלות, עדיין שמחפש

 מגוחכות פאשיסטיות מסיכות ׳שונות, כים
ה או ההולדת: יום לקראת שמודדים

 גבו, על אנה את נושא אנטוניו. שבה סצנה
השניים. בין ההדדית לתלות כסמל

היא כאחד, ומקסים !שמדהים מה אולם

ב משתמש סאורה שבה והטבעיות הקלות
 מן גולש זה, לצד זה ובעל־טבעי טבעי
הסוריא את והופך קושי ללא לשני האחד
 כתלמיד החיים מן בלתי־נפרד חלק ליזם
 כאשר בוניאל. לואיס ורבו, מורו של נאמן
(ה רודף־השמלות שבנה, לכך כמהה האם

יופ לטכס יבוא חואן), דון כמובן, נקרא,
ש כדי עז ברצון שדי לכל מובן ר,ר,ולדת,

 חזקה רוח מסוק, של רעש לפתע יישמע
 אינו איש הבית. בפתח יופיע והבן תנשוב,

שומ שהאמא בכך מוזר משהו ישיש מוצא
אטו קירות מבעד גם בבית, הכל עת

מסתת אנה כאשר נעולות. ודלתות מים
 התקרה מן פורצת וקרן־אור במערה, רת

 נראה זה האבנים, מן בוקע שקול שעה
ו המופלאה התמונה ואולי בהחלט. הגיוני

 על הפיוטי הדמיון של הגדול הניצחון
 של הופעתה היא המשעממת, המציאות

 כיסא ועל שלה, יום־ההולדת לטכס האמא
 הגבוהה ר,תיקרה מן שיורד מוזהב מלוכה
למטה. לה הממתינים המסובים אל מאוד

 עוסק שהוא בעובדה מאוד נעזר סאורה
 אותם ועם דמויות באותן אתרים, באותם

 הוא הקודם. !בסרט לו שהיו שחקנים,
קיי הן כי דמויות, מחדש ליצור צריך לא

 מניעיהן, את מלהסביר פטור הוא מות.
 חיות הן שבו המקום ואת אותן מכיר הוא
 היא (אנה) צ׳אפלין ג׳ראלדין יותר. טוב
שות גם אלא הבמאי, של בת־זוגו רק לא

 בריס־ נורמן בכתיבה. לפחות ליצירה, פתו
 דמות אולי הוא אנטוניו, את המגלם קי,

 אנה היתד, והזאבים (באנה בסרט חדשה
 של קודם בסרט כבר הופיע אבל רווקה),
 אפא־ רפאלה חיי). אהבת (עליזה, סאורה
 (האח גומז פרנאן פרננדו (האמא), ריסיו

 סוריאנו צ׳רו חואן), (דון ויוו חוזה הדתי),
ה בתוך מרגישים אלה כל הילדות), (אם

 ונוחות, ישנות נעלי־בית בתוך כמו דמויות
הרגל. צורת את כבר שקיבלו

 מאז בבמאי, שחל השינוי את להבין כדי
 ל־ להקשיב די היום, ועד והזאבים אנה

שהת האמא, הסרט. את המסיים מישפט
 מספרת קטלנ״ת, כמעט מהתקפה עוררה

שרא העולם, סוף של חלום־ד,בלהות על
 :דבריה את מסיימת היא וכך בסיוט. תה

ו איומה מילחמה מילחמה... שם ״היתד,
 כך כל אכזריות, הרבה כך כל נוראה...

מיותר.׳ סבל הרבה כך כל איוולת, הרבה
 שלי, הראשון הסרט את ״כשעשיתי

 וכפתה פראנקו של הצנזורה באה הציד,
ש פעם בכל הדיאלוגים. את לשנות עלי

 צריך הספרדית, מילחמת־האזרחים על דובר
 במשך לא. ותו המילחמה, לומר היה

 ,מילחמת לומר תמיד השתוקקתי שנים,
 :לומר שבחרתי אני זה הפעם, ,,האזרחים

 עוד אינם סרטיו אומר, הווה המילחמה.״
 פני של אלא בלבד, ספרד של בבואה
כולו. העולם
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