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שלי״ הדוד כ״זה אגרוף שולח מאמי — 1958
פנטומימאי

שרשי סבר, בארץ הסרט את שהציג מי
 מצרפת שקיבל הרשמית הדיאלוגים מת

 לכל בקפידה להאזין טרח מושלמת, אינה
 הדפסת ועל־ידי הכל, את תירגם לחישה,

 הסיט, הבל לדברי מישקל ומתן הכותרות
 העיקר, מן הלב תשומת את טאטי, לדברי
 פס על השתלבותה ודרו התמונה שהוא
הקול.

 כאשר הזדמנות, באותה קיצפו, יצא ועוד
ה כזה אחד מצוי, ישראלי במסרים נתקל
 כמה הסוף את מנחש שלו הקהל כי יודע

 כאשר לקום ומתחיל הזמן, לפני דקות
 כיבה לכן, הפואנטה. את שגילה לו נדמה
 והדליק ההקרנה מכונת את מסריט אותו

 בכך ושלל הסוף, לפני באולם האורות את
 חזותית, מבחינה מקסימה, סצינה הקהל מן

 צבעוניות מיטריות של ים רואים שבה
או ומקשט אמסטרדם העיר פני על פושט

צבעים. בשלל תה
 כשחקנים־בימאים שלא מוזר. ?ךלם

 סרטיו זרקורי את מכוון אינו טאטי רבים,
 בכל הראשית הדמות הוא אמנם אליו. —

סבי בדמות תמיד מדובר אבל מהם, אחד
 הוא ולא לו, קורים שהדברים אדם של לה,

 ובמיוחד הראשון, סירטו מאז אותם. היוזם
 הוא חילו, מר של חופשתו השני, אחרי
ה התמהוני, האיש של צלליתו את עידן

 העולם את להבין לשווא והמנסה משתאה,
חי. הוא שבתוכו והמשונה המוזר

 לתרום לא מאמץ, שום לעשות לא עצל,
 שהמזון פעם בכל ולהתלונן משלו, מאומה
דלילה. עיסה בצורת מוגש אינו הרוחני
 מעובדה התעלם טאטי דיאלוגים. כלי

 סרטים עשה כך ומשום זאת, סוציולוגית
 של (חופשתו אחד שמלבד כל־כך, מעטים

וב למפיקים, כסף מעט הביאו הילו) מר
 הקופתי הכישלון (פלייטייס) אחד ,מיקרו■

 התאושש לא שטאטי כל־כך, חמור היה
האחרון. יומו עד ממנו

 שסירב איש טאטי היה רבות, מבחינות
 את שעשה למרות בתקופתו. להשתלב

 ,1949 בשנת חג, של יום הראשון, סרטו
 לדבר, למד שהקולנוע אחרי שנים תריסר

 דיוק ליתר או — אילמים סרטיו כל היו
 התעקש צ׳אפליז דיאלוגים. נעדרי היו —

 זמנים ואת הכרך אורות את כך לעשות
 הגדול הדיקטאטור לקראת אבל מודרניים,

השחקנים. ללשון דרור ונתן התרצה
ל היו בסרטיו יותר. עקשן היה טאטי
 ביותר, חשוב תפקיד ולאפקטים מוסיקה

 לקראת פעמים מאוד הרבה הובילו הם
ב מוצלחות חזותיות בדיחות של שיאים
 קיים כשהוא האנושי, הקול אבל יותר,

 נוסף כרעש אלא משמש אינו בפס־הקול,
הת את המלווים הרקע קולות כל בתוך
העיקר. שהיא מונה,

 כדי שנים, לפני בישראל, ביקר כאשר
 שני על קצפו יצא שלי, המכונית את להציג
 ראשית, תמוהים. בעיניו שניראו דברים

 את תירגם הישראלי שהמפיץ לראות רגז
 דיאלוג בסרט, שיש הדיאלוג שביבי כל

 רק לרמח שצריך לחלוטין, בלתי־חשוב
אילמות. אינן המסך שעל הדמויות כי

ייי׳צזריים
ה הווה ד ד ז דו עול• ה

1967

 שעליה טאטי, ז׳אק של הגדולה טעותו
 פשוטה היתר, חייו, כל ושוב, שוב חזר

 ביכולת אמון מדי יותר נתן הוא מאוד:
 הוא הרחב. הקהל של האבחנה וברצון
 ד,זה, הקהל של לדמיונו מדי יותר השאיר
 אחדים, ימים לפני נפטר כאשר כך, ומשום

 לא ,74ה־ הולדתו יום אחרי חודש בפאריס,
 זכרו בקושי ורבים בכיסו, פרוטה עוד היתד,

 עוררין כמעט שאין למרות זאת, הוא. מי
 קומיקאי ידע לא הצרפתי שהבד העובדה על

 אשכולות איש ממנו, ומוכשר מקורי גדול,
 ואפילו פנטומימאי בימאי, שחקן, שהיה

 שיעמוד שראוי הקולנוע, של תיאורטיקן
 ליד השביעית, האמנות של הכבוד בהיכל
קיטון. ובאסטר צ׳אפלין צ׳ארלי כמו ענקים
 בחמישה למעשה מסתכם שלו היבול כל

 כמה המילה. מובן במלוא ארוכים, סרטים
 אחד סרט ועוד מוקדמים, קצרים, סרטים
 במצלמות צולם ימיו, בערוב שנעשה עצוב,
 את ניצלו זה בסרט לפילם. והועבר וידיאו

 שנהג חיקוים על לחזור לו ואיפשרו שמו
 הסרט על קאבארט. בימת על פעם לעשות

הדיבור. את להרחיב שלא מוטב הזה
 להבין, שרוצה מי רץ. וכיש הומור

 טאטי, של אמנותו סוד מהו שורות, בכמה
 שהתפרסם ראיון לקרוא אלא צריך אינו

הקול במחברות רבות, שנים לפני עימו,
ה דרכו בין ההבדל מהו הסביר שם נוע.

אחרים. של ודרכם קולנועית
 בניחותא, ומשוחח בבית־קפה יושב זוג

 פר מושבם, ממקום הנשקף ברחוב, כאשר
 העוסקים רוב אחרת. במכונית מכונית געת

האי את יצלמו טאטי, הסביר בקולנוע,
ב המתנגש פח יראו רבה, בקפדנות רוע
 בתק־ עוקבים רמים, קולות משמיעים פח,

ה שני של הזועמות הפנים אחרי ריבים
 שלהם הפה ניבולי את משמיעים נהגים,

 שנגרם בנזק פרט כל מתעדים רב, בבירור
הלאה. וכן כלי־הרכב, לשני

ה נקודת את מעדיף טאטי, הוא, ואילו
ה רעש בבית-הקפה. היושבים של סבם

 שהנהגים להבחין אפשר רחוק, התנגשות
ב מנפנפים אותם רואים לזה, זה צועקים

ר בהתרגשות פניהם את ומעוותים ידיים
פנ מישחק כמו מרחוק, זה כל אבל בה׳

 לספק, יכול עצמו הצופה כאשר טומימה,
ו בהומור הפרטים כל את דמיונו, בעזרת

 מסוגלת שהמצלמה מכפי גדול בכשרון
 הוא, היה שבו הנסיון ניצול תוך לעשות,
כאלה. באירועים נוכח הצופה,

 את מאוד מכבדת כזאת שגישה ספק אין
ה באולם שיושב מי של האינטליגנציה

 שוכחת היא הצער, למרבה אבל קולנוע,
 של מצב לידי הובא הקהל מן גדול שחלק

 קולנוע על־ידי הדרגתי, חושים טימטום
 מעוך לעוס, הכל מוגש שבהם וטלוויזיה

 מה על לחשוב צורך אץ לבליעה. ומוכן
 (לעתים שנית להרהר טעם אין שרואים,

 מפורט הכל שנית), להרהר מסוכן אפילו
להיות מתרגל הצופה שדמיון כך כדי עד

המצלמה ליד מאמי ז׳אק
בימאי

״פלייטיים״ בפרטו (במיגכעת) מאמי ז׳איק —
שחקן

הנופ כל את להבין יכול אינו הילו מר
 לנוח מסוגלים אינם אשר עימו, יחד שים

 האפקטים את יוצר והוא ואופן, פנים בשום
 מתוך שלו, ביותר המצחיקים הקומיים

דמו של כביכול, שוליים, התנהגות פרטי
להי יכול שאינו איש־העסקים — יותיו
למשל. הטלפון, מן פרד

 פלייטייס, ׳שלי, הדוד זה הבאים, בסרטיו
 בזה עוקב הוא שלץ המכונית ולבסוף,

 ורדיפת האווילית האופנתיות אחרי זה אחר
 הביר אחרי בני־האדם, של החולנית הבצע

ב דרכים החוסם המטמטמת רוקראטיה
 ה־ עולם ועל התקדמות, על להקל מקום

 טרודים בו שהעוסקים והעסקים, פירסומת
 שאין עד וממון, הצלחות באגירת כל־כך

מהצלחותיהם. ליהנות זמן כלל להם
 בעיקר קיטון, לבאסטר אותו הישוו רבים

 דוממים לחפצים מיוחד יחס לו שיש משום
 אם בין דופן. יוצא שימוש בהם ועושה

 חג של ביוס אותו המלווה האופניים זוג זה
 הרעועה המכונית דוור), מגלם הוא (שם

 חילו, מר של תו בחופש אותו המשרתת
עמו מהירים כבישים ברזל, ודג בטון גן
 פלאסטיק צינורות לייצור ומכונה רכב, סי

 שלי, הדוד בזה קאפריסות, בעלת צבעוניים
קירו בין אנשים הסוגרות הבטון קוביות

 אותם המטרידים הדלתות ופעמוני תיהם
 ורב־שימושי צנוע רכב או בפלייטייס,

 רוו — שלי המכונית לסרט ממציא שהוא
ו להתקלח לבשל, לישץ, אפשר שבה 4

אורחים. לקבל
 היה טאטי של ההומור אהבה. מלא

 האדם, לבני אהבה מלא לב, טוב הומור
ב נתונים שהם על צער מעט בלא ומהול

ש עד המודרניים החיים של הקלחת תוך
 החיים. את מחמיצים הם כי תופסים אינם

 בחצר המזרקה את המפעילה הבית בעלת
 או בשער, מצלצלים כאשר רק חווילתה

 תחפושות הזמן כל המחליפה הפירסומאית
 בכלל, היא מי לדעת שקשה עד אופנתיות,

טאטי. של לדמויות אפייגיות דוגמות הם
בתשו ולהתבונן להקשיב מוזמן הצופה

 האולם :מלאה תמונה יקבל ואז לב, מת
מכו תערוכת מכינים שגו והריק, הגדול
 העמום הרעש עם מרחוק, מצולם ניות,

 של הקטנה הדמות ועם הפועלים צעדי של
 גדרות מעל מדלג בפינה, אי־שם טאטי,

 ביתן בין עדיין, קיימות שלא דמיוניות,
 של מרבית ברצינות ניבנו, שטרם לביתן

ה הבלם במלאכתו! כולו המרוכז אדם
 הסרט, בסוף המכוניות מגבי של מטורף

 למכוניות אופי מעניקים כאילו שבתנועתם
 אישיות של השתקפות אלא אינו זה ואופי

ההגה. ליד היושבים הבעלים
 הדוד הוא מכל המלבבת הדוגמה אולי
 עם ומייד הרעוע, ביתו במדרגות העולה
 שהשמש, כדי החלון, את מעט מזיז היכנסו

 הציפור עם הכלוב על תאיר בו, המשתקפת
להתחמם הציפור תוכל ואז ממול, שבדירה


