
קולנוע
היציקזק

בהחלט גאוני סרט
 שיוצג ביותר הטוב הסרט הבא, בשבוע הוזל

 החלון ושמו שנים 32 בן יהיה בתל־אביב,
 האחרים הסרטים על ביקורת זו אין האחורי
בין המפרידה פשוטה קביעה אלא בעיר, המוצגים

היצ׳קוק בימאי
הקרחון קצה

היצ׳קוק אלסרד של האחורי׳׳ .החלון הסרט תיסאורת
הקולנוע אפשרויות של מושלם מיצוי

מופת. יצירת ובין טובים סרטים
 של פרטי בטירוף כאן מדובר כי שחושד מי כל

ללכת מוזמן נוסטאלגיה, חולה מבקר״קולנוע

 היצ׳קוק, אלפרד של הזה הסרט את שוב לראות
 בין לבחור, נהג בעצמו אמן־המתח שאפילו
של מושלם למיצוי ומופת כ״דוגמה סרטיו,

 אחר מדיום ששום בררו הקולנוע, אפשרויות
אליו." להשתוות יכול אינו

בצורה ומתנהל בתכלית פשוט הסיפור

 דובאל חבוט
* נ״ש: רעתה בואיוו

 ממחשב הגונה תגלית אבל אמנם, ,50 בת תגלית
לעשות. הספיק שככר במה

 שהציל האיש
יהודים

!״שו .,אני
שה  שהצמי־ השוזקנים בשורת להתלבט ^י

ה ח שלה האחרון הקולנועי בעשור אפריקה אי
פאצ׳ינו אל הופמן, דאסטין רודנית, רוברט —
 המתפוצצת נוכחות, של פצצה כוכב. אחד כל —

 שעה בתור עיניד לנגד טונים אלפי לאלף
מושלמת. אשליה של וארבעים

 שנת היתה האחרונה השנה כן, פי על ואף
 משחק,'50 בן דובאל. לתברט השמורה ההפתעה

 להק מפקד מרשימים: ובתפקידים שנה, 20
 ויאנדנאמי כפר בלהט המפציץ המסוקים

מד ,הגדול סאנטיני עכשיו; באפוקליפסה  גי
 הביתה; שב בטייס טיפוסי כל־אמריקאי

 בהסנדק; המאפיונר לפאטרונו מכור עורן־־דץ
 נפשו, כלות עד לתפקידו מגדים מפקחמישטרה

 אמת; בוידויי הכומר, רה־נירו חברט אחיו, מול
 אותו הביאו כולם וכמעט גדולים תפקידים כולם

שונות. בקטגוריות במועמדויות האוסקר סף אל
 של שמו שדי לומר אי־אפשר זאת, ובכל

 לומר שאפשר מה סרט, למכור כדי בלבד, דובאל
רדפורד. רוברס על או דודנירו חברט על

 הזוהר בטיבן ״כוכב״ מעולם זדה לא תבאל
 עצמו את לבנות התאמץ לא ואפילו המילה של

 ססוייג, קצת הייתי שתמיד חושב ״אני זד״ בכיוון
 אולי לאחור.* *זד בצעד ובלכתי קדימה הלכתי
ן במלוא כוכב פעם אף חייתי לא כך משום ג  ט

 נעים בקול בחיוך־, דובאל אומר ה־ המילה.'
 הבד. על ממראהו הרבה צעיר ובסבר־פגים

 שעיצבתי הגיבורים בכל למפל ניסיתי .למעשר.
דובאל. מסביר אופי,' תפקידי של בדיד

 תפקיד כל עם כי היסב מדגש זה ואמנם
 הופעתו הזמיר,' על״סות שהוסיף ותפקיד

 מוכשר, אדם כי נראה הראשונה, הקולנועית
 שהוא מה מאחורי עומד ונמרץ, אינסליגנסי

עושה.
 הקודמים הקולנועיים השגיו לכל ומעבד מעל
 כבעל האחרונות השנתיים בתוך דובאל התגלה
 כפסטיבל כשהופיע לכן, ומפתיע. ססטני בישדון
 הרשום זה ששחקן לכל ברור היה בקאן האחרון
מ פעם בס׳תרות. פעמיים  הטיט בבימאי *
 בסרט זמר כשחקן שנייה ופעם אחובי אנג־לו
 התגלית הוא הוא חסד, סל קטנים רגעי□

 זו, בשנה האמריקאי הקולנוע של האמיתית
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אר קמעה. מבוייש לראיון הגיע עצמו יא ך*
 ודתה בזרועותיו האושר. את הצניעו לא פניו 1 ו

 עתיים תכולת צעירה, שחקנית אשתו, חבוקה
 בעזרתה יאנגם. גייל בשם ידידותי, מזג ובעלת
 כסף ולגייס שנים חמש במשך להתמיד הצליח

 יוצא־דופן, מיכצע ככימאי, הראשון סרטו עכור
 של תרבותם ומורשת חייהם על ומקורי מרגש

 של עיניו דרך בגין־יורק, ודוס חדים הצוענים
ו ילד אנג׳לו. ששמו תשע, נ

 שחקן היה לא שלי השחקנים פן אחד ״אף
 מלידה. שחקן היה מהם אחד כל אבל מיקצועי.

ימיו כל המתאמץ מיקצועי כשחקן עבורי,

 גם כן הלילה, מן כיום שונה הבא. בשבוע התל
בעבד. רובאל שעשה מה מכל זה תפקיד נגדל

 זמר מקסלדג׳, של דמותו מעצב הוא
 הפן־ מגדולתו שירד ווסטרן' אנר ״קאונטרי

 הקשר את ניתק אשתו, *ז איבד לאלכוהוליסט,
 אשה בכיסו. שהיתה פרומה כל והפסיד בתו, עם

 לילד אם ויאט־נאם, מילחמת אלמנת צעירה
 אהבה, חום, בית, לו מעניקה תתנת־דלק, ובעלת

 מפסיק הוא כארס. מחדש כבודו *ז והעיקר,
 לכתוב תחר הטילו לעבור מתחיל לשתות,
 ומבצע מחודשת בהערצה זוכה כשהוא מוסיקת

 את בו הרואה צעירים להקת עם יחד שיריו *זז
 מחדש להתייצב עלץ אז גם בי אם הרוחני, אביה
 במה אלא לאדם, מניח שאינו הגורל מכות מול

חסד. של קטנים רגעים
 בעיה כל לי היתה ולא מוסיקה אוהב ״אני
 את דונאל הסביר סלדט' מק של לעורו להימס

 מק של •דמותו הזר״■ האחרון התפקיד אל דרכו
ונעים מאוד נוח לי היה להיפר, לי. זדה אינה

יאנגם גיי־ל ורעייתו דובאל רוברט
לירושלים לבוא מאושר הייתי

 לראות מרתק זה זדה אימפרביזציות לעשות
 כל אימפרוביזציות עושים אלה אנשים כיצד
להתאמץ.' מבלי הזמן,

 *ז להנציח דובאל הצליח כך משום אולי
 כאילו והעליצות העצב והשמוזד. הזעם דמקפי

 הייתי .לא גיבוריו. לפגי מצלמה הציג לא
 הם כפה ועל מרוויחים מ! כמה לדעת מעוניין

עצמו.' התהליך ריתק אותי מהמדים,
 על ובהשפעתה בתרבות שמתעניין מזי
 לפיטצבורג- דובאל יצא בני־אדם של אופיים
 הגיבור של שורשה אחר להתחקות כדי טבסאס
 חסד, של קטנים ברגעים הוא.מעצב שאותו
בישראל שיוצג ברספורד ברוס של האדזדוו סירסו

 מצי *ז מבזבז שאני הרגשתי לא זד. בתפקיד
 בעיירות ושהיתי לדדזם־סבסאס כשיצאתי

 של תזמורות עם מתאמן כשאני שכוהות־אל.
 ואופייני המיבטא את ולומד מקומיים צעירים
ודיהס.' ואורחות דיבורם צורת את שלהם

 מכל: יותר אותי הפתיע שלו הסיום מישפט
 את לשחק ודא לעשות. מאוד רוצה שהייתי •מה

 שינדלר, רשימת הספר גיבור שיגדלר, אוסקר
 יודע אני יהודים. 4000 שהציל מופלא איש אותו

 לבוא מתכנן ושהוא הזכויות את קנה ששפילברג
 מסביב תחקיר ולעשות אחד ביום לישראל
 לבוא מ*־ מאושר הייתי עדיין. החיים לניצולים

הזה.* התפקיד את ולעשות לירושלים

 נשברה שרגלו עיתונות צלם וברורה. ליניארית
 לכיסא־גלגלים. רתוק תפקידו, מילוי כדי תוך

 את מבלה הוא עליו, הנכפית הבטלה מן משועמם
 החצר על המשקיף החלון ליד שלו הריתוק ימי

 כל גם פונים שאליו בית־דירתו, של הפנימית
ממול. בית־הדירות של האחוריים החלונות
 שותף הופך הוא כאלה, שבועות ששה אחרי

 אבל פעיל, הללו. השכנים כל של בחייהם פעיל
 ן על משקיף שהוא יודעים אינם האחרים כי סמוי,

 כשנזדדת ולעיתים, לילה, עד מבוקר מעשיהם
 ־י־4־ הוא הניו־יורקי, הקיץ של הכבד בשרב שנתו

הקטנות. הבוקר שעות עד אליהם להציץ ממשיך
 הגדול החזה עם לחתיכה מתוודע הוא כך

 הממציאה הבודדה לאשה הרבים: והמחזרים
 לכתוב המנסה למלחין דימיוניים; בני־זוג לעצמה

 על בלילות הישן לזוג חייו: של השיר את
 רעננה: רוח של במשב לזכות כדי המירפסת

 היום; שעות ברוב המשתזפת המיזדקנת לפסלת
 מאחורי והסתגר עתה, זה שנישא צעיר לזוג

 הנוסע ולסוכן — בקביעות מוגפים תריסים
 לו נותנת שאינה וטרדנית חולנית לאשה הנשוי

מנוחה.
 לזו זו להרכיב הצלם מתחיל התבוננותו במשך

 שמעשה ומחליט במוזרותו, מבחין שהוא עובדות
 ממול. שבבית הדירות באחת בוצע אכן רצח

 אחר־כך מצטרפים שאליה הנאה, ארוסתו בעזרת
 לו להעניק כדי יום מדי המגיעה רחמניה אחות גם

 הוא נידיורק, במישטרת בלש וידיד, עיסוי,
 להם ולהמציא החשדות את לפתח מתחיל

בהתרחשויות. סימוכין
 ״*י שסגור באדם קולנועי כר כל מה כר, אם
 בחצר שהוקמה ויחידה אחת בתיפאורה בחדר,

 את והמשמשת פאראמונט אולפני של האחורית
סופו? ועד מתחילתו הסרט

 ומן רואה שהגיבור הדברים מן בנוי כולו הסרט
 הקרובים את לשכנע ממאמציו שלו: התגובות

 תעתועי אינם ומסקנותיו קביעותיו כי אליו
 של עובדות אלא משועמם, חולה של דימיונו

 על לא משתכנעים, הם גם שבה הדרך ומן ממש,
 שהם המראות מתור אלא ודיבורים, מילים סמר

עמם. יחד רואים ושהצופים עיניהם, במו רואים
 תמיד שאהב היצ׳קוק, שינוי: לשם שנין

̂  היושב לאיש ולהניח קרחונים קצה על להלך
 עד לעצמו לדמיין התענוג את הקולנוע באולם

 המים, לפני שמתחת הקרחת ועצום גדול כמה
 הצלם של עעיו מושלמת. בצורה כאן זאת עושה

 לו שידוע מה הצופים. מן אחז־ כל עיני בעצם הם
 לאותן מגיעים בעצמם הם לצופים. גם ידוע

 את חשים הם וגם אליהן, מגיע הוא שגם המסקנות
 נראות אינן אלה מסקנות כאשר הברור התיסכול

שקרו. למעשים עד היה שלא מי בעיני
 עם הצופים של מוחלטת היזדהות נוצרת כך

 המתח, ניבנה ובהדרגה הבד, על המתרחש
 אשר הרוצח, סביב והולכת מתהדקת והטבעת

 -׳י כבר סוד אינה היצ׳קוק, אצל כנהוג זוהותו
 אשמתו אישור הסיפור. של המוקדמים בשלבים
העיקר. הם אלה וליכדתו,
 מעז לא איש שבו שטח מתח, לסרט מעבר אבל
 היצ׳קוק, של העילאיים כישוריו על לערער
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