
דלת<<כו1
ת סגורו

ל על ב ? ח תל־אביב, (גורדון, י
 מיכל של השני סירטה — ישראל)

 היחסים במערכת עוסק בת־אדם
 הקטנה. בתה ובין נפשית, מהפרעה הסובלת אם, שבין

 זמן, לאורך נורמלית לתפקד מסוגלת אינה אשר האם,
צרי הילדה בחולי־נפש. לטיפול ממוסדות ויוצאת נכנסה

 שבו ריגשי מישור אותו את עצמה בכוחות למצוא כה
 הרחמים עם להשלים לאמה רוכשת שהיא האהבה יכולה
 בסופו שחן, תגובותיה, לה. והדאגה כלפיה חשה שהיא

 בסרט, שקורה כפי ולא לילד, מבוגר של תגובות דבר, של
למבוגר. הילדה של תגובות הבלתי־טבעי, המצב בגלל

 נוהגת הקהל, בפני הזה המצב את להביא על־מנת
מבו היא (״רגעים״). הקודם בסירטה כמו שוב, בת־אדם

 אשר העולם, שאר מכל שלה העלילה את למעשה, דדת,
 מאוד מקרוב המבט מתרכז למעשה, קיים• ואינו כמעט

האם צילום, חנות בעל האב, :הקטן המישפחתי בתא
שאי כמעט הגדולה הבת :מזה יותר עוד הבנות. ושתי

 בקיבוץ. במוסד-נוער חיה שהיא מאחר בסרט, נראית נה
 מצב מול נבוך אדם חלשה, דמות הוא האב ואילו
 לתשומת־ זוכה שאינה וחיוורת, נלווית דמות מבין, שאינו

ממש. של לב
משכ הופעה בזכות והבת. האם נותרות שבמרכז כך

בשני פנסקי, ליאת הילדה, ושל אלמגור גילה של מאוד נעת

ד1מא משכנעת הופעה אלמגור: גילה
 רבים ובמיקרים אמינה היא התוצאה הללו, התפקידים

 שבין בסצינות מצליחה, בת־אדם מיכל קורעת-לב. אפילו
 בחום החל תחושות, של שלם מיגוון להפיק אלה, שתי

 מוצא, ממנו שאין זה, מצב וחשדנות. בפחד וכלה ועדנה
 החולה, את לרפא אפשרות שאין נדמה הסרט שלפי משום

לפרטי־פרטיו• מתואר

• -צטי*.־
ש היום מן עוד שספג ההשפעות סיכום

 הללו, ההשפעות של הכל וסל עובר, היה
 הוא לאו, אם ובין מודעות הן אם בין

 פירוש האדם. של האישיות את שיוצר
 של הכל סך אלא אינו אדם שכל הדבר,

וברי מוצא ואין חי, הוא שבה הסביבה
 דעות של הזאת, הנתונה הקופסה מן חה

 ושל חוקים של מוסכמות, של קדומות,
 הזאת במערכת כלשהו עירעור אמונות.

 ה־ תיסכול, לתוך שוב האדם את מטיל
 תוצאתה והחרדה, לחרדה, מוביל תיסכול

 כיב־קיבה כלומר — כנ״ל להיות יכולה
עם. רצח או

 מקובלות אינן לאבוריט של דעותיו
 הוא ההיפר המדעי. העולם על אחד פה

 ונטוש מופרכות שהן סבורים רבים הנכון.
לשלו הגדרותיו אפילו עז. ויכוח סביבם

 יצר את האוצר (הראשון המוח חלקי שת
והשלי הזיכרון את האוצר השני הקיום,

 לאדם ומאפשר אסוציאציות היוצר שי
 מקובלות. אינן אבסטראקטית) מחשבה
התנה של צורות ארבע קיימות כי סברתו

 הזיקה קיום לשם צריכה — בסיסית גות
 — והתסכול לענישה התגובה להנאה,

 אלא רבים. מדענים על מקובלות אינן
 עומדת אינה התיאוריות של שנכונותן

 טמונים הסרט של הישגו למיבחן. כאן
לגמרי. אחר בתחום

 נושאים למישמע קומדיה. כמעט
 כבד, בסרט שמדובר לחשוב אפשר אלה

 תרבותי. סבל — בקיצור מסובך, מסורבל,
הצ רנה־גיראו־לאבוריט הצוות ולא. לא

כמ ליצור מופלא, פעולה בשיתוף ליח׳
 יוצא- מפוקח, מבט הזורקת קומדיה, עט

ופורש האנושית, בהתנהגות ומעניין דופן

פייר ורוז׳ה גאדסיה ניקוד
דרייה דניאל :שלו האידיאל

ו פשוטה בשפה מורכבת מדעית השקפה
 גריאד ממציא זאת לעשות כדי מרתקת.

 — שונים טיפוסים שלושה 'רנה עבור
 השני אמידה, בורגנית למישפחה בן אחד

 פרו־ בת השלישית איכרים, למישפחת בן
פריסאית. <לטרים

 כמעט השלושה מן אחד כל תופס הסרט
 בקצה אחד כל בילדותו, עוד באקראי,

הת שלבי אחרי ועוקב צרפת, של אחר
ל ההוראה דרך עובר הראשון בגרותם.
לפעי ומשם הממלכתי, ברדיו תפקיד

הנה מתפקידי עובר השני פוליטית. לות
 מיג- לתפקיד טכסטיל במיפעל זוטרים לה

 של קאריירה דרך עוברת והשלישית הלי.
 נתיב טכסטיל. בעיצוב לעיסוק שחקנית

ב ומתקרב הולך השלושה של חייהם
ב משתלב שהוא עד זה אל זה הדרגה

דבר. של סופו
 בתוך השלושה נתונים חייהם במהלך
ש שלהם, הפרטיים הסגורים המרחבים

 להמחיש כדי להימלט. יכולים אינם מהם
 קורות- שבין הקירבה את טוב יותר עוד

 לאבוריט, של התיאוריות לביו חייהם
 הסרט כל את עצמו הפרופסור מלווה

מע שניסויי בעוד ובהסברים, בהרצאה
קט כלובים בתוך לבנים, בעכברים בדה
 התוצאות אותן את בדיוק נותנים נים,

 בחיים הדמויות שלושת מתנסות שבהן
 ספק של צל כל להסיר וכדי הפרטיים.

 על לרגע רנה מלביש לכוונותיו, היחס
העכברים. ראשי את האנושיות הדמויות
ב צפייה כדי תוך וכך, גאכן. ז׳אן

המאופיי אנשים, שלושה של סיפוריהם
 מן נתונים על-ידי האחרון הפרט עד נים

ב שיעור הצופה לומד שלהם, הסביבה

 כי כלל חלם שלא התנהגותית, ביולוגיה
מעניינו. היא

 רך מגיל מעדיף שבן־הטובים העובדה
 מלמעלה, כפויה סיפרות על זולים רומנים

 בתמורה בלימודיו הישגיו את מודד שסבו
 פראנק, 15 — בכיתה ראשון (מקום כספית
 -ז- שלישי מקום פראנק, 10 — שני מקום

 בישבן) בעיטה — מזה פחות פראנק, 5
 של של דמותה הוא שלו ושהאידיאל

 בסופו קובעים אלה כל — דאריה דניאל
ה לבן בדומה התנהגותו. את דבר של

 הוריו בבית מרדנותו כל שעם איכרים,
ומת שמרני כמוהם, אדוק קאתולי הוא

 ומעריץ כמוהם, לחידושים להסתגל קשה
גאבן. ז׳אן את

ל השולחן על שדיקלמה הפועלים, בת
ה נגד בהפגנות ושהשתתפה אביה, ידיד

 מארה, דאן את מעריצה אימפריאליסטים,
אלה. נתונים על־ידי מוכתב גורלה וגם

שלו של סרטיהם מתוך בזק סצינות
המשול הנערצים, הקולנוע כוכבי שת
ב מצביעות הדמויות, סיפורי בתוך בות

 אדם יכול כמה עד מאוד ברורה צורה
כאי שבחר מודל בדמות עצמו לבנות
 או במודע זאת עושה הוא אם בין דיאל׳

לא.
 אינם הסיפורים שלושת להיגרר. לא
 של מלאכותית המחשה ואופן פנים בשום

 חושב שאני ״ככל אבסטרקטית. תיאוריה
 על לכפות שאי־אפשר סבור אני יותר,
 ו- כתובה היא אם גם דמיונית, דמות

התנה תסריטאי, או סופר על־ידי בדוייה
 אלן מסביר לטיבעה״, בניגוד שהיא גות

 סרט, עושה שהוא פעם בכל ולכן, רנה.
 של מדוקדקות ביוגראפיות מכין הוא
 המצלמה. מול המופיעה ודמות דמות כל
ש רבים פרטים כוללת ביוגראפיה כל

ה על ביטוי לידי פעם אף באים אינם
 הוא אלה ביוגראפיות של תפקידן מסך.

 ספק לכל ומעבר מעל עצמו לרנה להבהיר
 בסרט, מדבר הוא עליהם האנשים מיהם
 הם מה לעשות, מסוגלים הם מה כך, ולפי

לעולם. יעשו לא ומה לעשות עשויים
 של הביוגראפיות מוצגות עצמו בסרט

 לא־ הנרי ושל הראשיות הדמויות שלוש
ל סייעו נוספות ביוגראפיות 13 בוריט.

 מאוד קפדנית בצורה לבדוק כדי רנה
 אנשים אותם כל להתנהג צריכים כיצד

 בבחירת אפילו גיבוריו. נתקלים שבהם
 להיגרר שלא דרך רנה מצא השחקנים

הצפוי. אל
 הביריון שנים במשך דפארדיה, ז׳ראר
ב מגלם הצרפתי, הקולנוע של המתפרע

האיכ בן דמות את הערצה מעורר איפוק
מכולם. והאפור השמרני, המופנם, רים

 כקומיקאי דווקא הידוע פיאר, רודה
ה הסוג מן ולא בולווארדים בתיאטרון

פו ההופך המחנך הוא ביותר, מתוחכם
שחק — גארסיה ניקול ואילו ליטיקאי.

ב אבל בלתי־מוכרת, כמעט שהיא נית
 לחוגים השתייכותה בשל ידועה צרפת

 פוליטית מבחינה ביותר הפרוגרסיביים
 קאריירה שאחרי הפרולטרים, בת היא —

התעשייה. לעולם מגיעה קצרה דראמטית

לתפ נולד כאילו נראה מהם אחד כל
 מפריעה אינה העלילה רצף ושבירת קיד,
לח היה ואפשר כמעט לאמינותם. כלל
 אנשים כיצד בדיוק שידע רבה, שאלן שוב
הת את לשחזר מהם ביקש חיים, אלה

 קטעים ליקט כך ואחר הרגילה, נהגותם
 עם לאבוריט, דברי עם לשילוב נבחרים
 המרכיבים החפצים ועם המעבדה עכברי

עולמם. את
ש מרכיב ולבסוף אייזנשטיין. מאז
ה רנה: אלן בסירטי אי־אפשר בלעדיו
 שבה אפשרות על חלמתי ״תמיד עריכה.
 עולם של לשניה, אחת סצינה של צירוף
יני לשניה, אחת מהירות של לשני, אחד

 להיגיון כפופה בהכרח שאינה תוצאה בו
 במיקרה .1+1=3 בנוסח משהו המתימטי.

 לעשות משעשע זה שיהיה האמנתי זה
 מפי יובא לא העיקרי הנושא שבו סרט

 סרט מעין לצידם, יוצג אלא הגיבורים,
 סרגיי מאז עלילה.״ על המורכב תיעודי

מש כי חייו כל שטען האיש אייזנשטיין,
 התמונות שבין היחס היא סרט של מעות

 דווקא ולאו שבתכוו, הסצינות או שבתוכו
 רבים מנסים עצמן, והסצינות התמונות

 אולי הוא רנה אלן זה• להישג להגיע
שמצליח. היום, היחידי,

 מאמריקה הדוד להתחלה. חזרה ומכאן,
 הרבה כך כל אחרי לקהל. אבן־בוחן הוא

השא מרוכז, אודיו־ליזואלי מזון של שנים
 קוראים איך כבר יודע הוא אם היא לה

 שלא ברגע נבהל, עדיין שהוא או אותו,
ש הקבוע, החלומות פס את לו מציעים

 הסרט הצלחת האפל. באולם מצפים לו
 תור טובות. מבשרת ובאמריקה באירופה

להתבטא. הישראלי הקהל

תדריך
ה ת: חוג או ר ל

 אנשים המפיקים, טס, — תל"אביב
טו האחרון, המטרו התוודעות, פשוטים,

הפחם. כורה של בתו העיט, בנימין, ראית
טור שיער, טס, הפיר, איש — חיפה

בנימין. אית
פשו אנשים קאגמושה, — ירושלים

העיט. הפיל, איש טים,
אגיב תל-

* * * אר־ (גת, פשוטים אנשים +
האוסק עטורת הדראמה — צות־הברית)

 מישפחה של התמוטטות-נפשית על רים.
 הבכור הבן של מותו בעיקבות אמריקאית

הבורג של מרתקת תמונה בתאונת־שייט.
 של המקודשים, וערכיה האמריקאית נות

קומוניקציה. חוסר ושל רגשית עקרות
* *  ארצות־ (אלנבי, המפיקים *

 מעודנת ולא פרועה קומדיה — הברית)
 מל של דמעות. עד מצחיקה אבל ביותר,
 בעצת שמחליט, אימפרסאריו על מרוקם•

 הכישלון את להעלות מסים, בענייני אשף
 אי־פעם, ברודווי שידע ביותר המושלם

ש היטלר, עם אביב בשם מחזמר ומפיק
 וג׳ין מוסטל זירו עם להיט. הופך כמעט

ויילדר.
מאמריקה״ ב״דודי רגו בו ובדי יה רם גא ניקוד

מארה ז׳אן :האידיאל


