
 מרתקות רבות, השלכות עוד כאן למצוא אפשר
 דוגמות למצוא קשה סרטיו בין גם פחות. לא

 וחלקה,־ איתנה כה בצורה הבנויים לסיפורים
 שום ואין מיותר, או חריג פרט שום אין כאשר
 מורגש לא כן, פי על ואף לריק. המתבזבזת מילה

 כדי המציאות את שמנפה מי של הלחץ פעם אף
 כולם כאילו נידמה — בסרט העיקר את להשאיר
 המשכנע כוחו וזה בטבעיות־מוחלטת, מתנהגים

הסרט. של
 להתייחס בדרו־כלל נהג היצ׳קוק אם גם

 שלו, שבסרטים הרקע מרעשי חלק כאל לדיאלוג
 באופן שנון הזה בסרט שהדיאלוג להודות צריך

 ובין הצלם שבין שיחות אותן בעיקר מיוחד,
 הברקות השופעת המבוגרת, המסאז׳יסטית

 הניו־יורקית לחברה לועג הוא חיים. וחוכמת
 מושלמת מאשה הפחד על מדבר הוא הגבוהה,

מדי.
 אותה בו אין זאת עם ויחד ומברר, מתבדח הוא

 למצוא שאפשר ושרירותית, כפויה חכמנות
 אנשים כי נידמה שבהן המיקצועיות, בקומדיות

 אחרת. סיבה שום ללא להצחיק, כדי רק מדברים
 אלא זה אין מצחיק, זה אם להבדיל, היצ׳קוק, אצל

עצמה. בזכות העומדת שיחה של יוצא פועל
 במצלמה השימוש המציצנים. מישפה,מ

 מתחיל זה בקולנוע. שיעור הוא גם הזה בסרט
 הסיום), לצילום זהה (שהוא הפתיחה, מצילום
 שנבנתה הענקית התיפאורה כל את הסורק
 תיסוג שהמצלמה כדי לפרטיה, הסרט לצורך

 ותתמקד הצלם, דירת לתוך החלון דרך אחר־כך
 יום באמצע העצומות ובעיניו המזיעות בפניו

 הצילומים, עימותי סידרת בכל נמשך זה השרב.
 המתבונן פני בין אמן, ביד מורכב מהם אחד שכל

 שפה לדרך נוגע וזה בפניו, המתגלים והמראות
 של שדה־הראייה בתוך דמויות מסדר הוא

 מסדרת רקדנית האחד שמצידו צילום המצלמה:
 ששום להניח ומותר באמבטיה, הראי מול שערה

 בדירה השני, הצד ומן גופה, את מכסה אינה דבר
 ומפוקפקת. חשודה במלאכה העוסק אדם השכנה,

 המתקרבת הצלם, ארוסת של הטבעית תנועתה או
 שגם לכך כעדות הבלש, מן ומתרחקת אליו

בכיסא־הגלגלים. האיש עם מזדהה היא נפשית
 של ממעריציו ברבים הצית האחורי החלון

הרבה בנושאים עוסק שהאיש החשד את היצ׳קוק

.
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ארצות־ תל־אביב. מילקווד(שחף,
 סרטים מאותם אחד זה - הברית)

 המטר בחשיבות כל״כן החדורים
 כאילו שנדמה עד מביאים, שהם

 בזכות עצמי לקיום דווקא ולאו להפגנה. המונים לגיוט נועדו
מעלותיהם.

 לעיבוד במיפעל פשוטה פועלת היתה סילקווד קארן
 אחרי אחד, בהיר יום אשר בארצות״הברית. פלוטוניום,

 נגד חוצץ לצאת החליטה קרינה, על״ידי פעמיים שנפגעה
 את תיצלו עובדיהם בריאות את הבטיחו שלא מעבידיה,

לפרנטתם. לעבודה, נואשות זקוקים היו מהם שרבים העובדה
 המיפעל על מרשיעים פרטים למסור בדרכה אחד, בהיר יום

 בתאונת״דרכים, חייה סילקווד״את קיפחה עיתונאי, לידי
מיקדית. היתה שלא הוכח, לא מעולם כי אם שנרמז,

 אחת, עיתונאית בכותרת לתמצתו שאפשר הזה, הסיפור
 אפרון נורה והתסריטאיות ניקולס מייק הכימאי את שימש
 הדורסני הקאפיטליזם נגד להתקפה כבסיס ארלן, ואליס
 הפועלים שבין מעדכת״היחסים על ולביקורת הפועלים, וניצול

שלהם. והאיגודים הפועלים ובין עצמם, ובין
 לשבח אולי אפשר הזאת, השלישיה שנוקטת שכדיך אלא

 שעדיין עובדות אי־קביעת של הזהירות את או הרצינות, את
הצורך. די ברורות אינן

 צפוי מאוד, תלוש הסיפור של הדרמאתי המיבנה שני, מצד
 סרט זה אין השיגרה. מן אותו שיוציא שאר״רוח וחסר מאוד

באמצע, משהו זה דראמה, גם זו אין אבל סילקווד, על תיעודי

בווירטואחיות מגזימה סטריפ: מריל

קבועה. אינה שזהותו משהו
 מייק של ביותר והקפדנית המאופקת העבודה שזו ספק אין

 הבכייני, הסוף כמו שתיים, או אחת להגזמה פרט אשר ניקולס,
 הראשי, בתפקיד סטריפ. מייל אולם היבשות. לעובדות נצמד

 קורט מישחקית. ובווירטואוזיות במאנייריזמים מגזימה
 משכנעים. הראשון) הדרמאתי בתפקידה - ושר(הזמרת ראסל

 הצ׳כי של הצילום הוא הסרט של ביותר והמאורגן השלם הצד
 והחיים המקום אפרוריות את שממחיש אונדריצ׳ק, מירוסלב

מטרידה. כמעט בממשיות הגיבורים של

 עצם את גם מעט לא מזכירים שממול, בבית
 שנועדו תחומים לתוך החודר הקולנוע, מלאכת
 באמצעות והופכים, ומקודשים, פרטיים להיות

 פלא אין הכלל. לנחלת הסקרנית, העדשה
 החדש הגל מבני רבים שימש הזה שהסרט

 אתיות, אמות־מידה לקבוע ניסו כאשר הצרפתי,
 הבד, על אינטימית חוויה להראות מוסרי היכן עד

 פורנוגרפיה, להיות הופך זה והלאה רגע ומאיזה
הרגש. בשטח אז המין, בשטח לא אם

 לשחק צריך לא ״בקולנוע כי ההנחה שמאחורי
להגיב.״ אלא

 הגדולים האשפים אחד היה סטיוארט ג׳יימם
 מסוג לסרט כל־כך חיונית שהיא הזאת, באמנות

 היופי עם פריחתה בשיא קלי, לגרייס אשר זה.
 רעידות־אדמה המסתיר לכאורה, והצונן הבהיר
 היתה לא מעולם — השטח לפני מתחת

לדרישותיו. יותר הולמת שחקנית להיצ׳קוק
 המבוגרת המעסה בתפקיד ריטר, תלמה

 מן שעייף כשוטר קורי, וונדל חדת־הלשון
 להפליא משלימים ידידו, של השחורים החזיונות

התמונה. את
 אחת, תיפאורה מאוד. פשוט סרט זהו בעצם,

 על סמך שלא והיצ׳קוק, באולפן, נעשה הכל
 ספורים מטרים אלא צילם לא אולפנים, מנהלי

 יוקרה בסרט המקובל מן ההיפך הדרוש, מן יותר
 מעניין פשוט האפשרויות. כל את לכסות המנסה
היום. כזה פשוט דבר לעשות יכול עוד מי לראות

תדריך
לראות הוגה

 אני גר, מארטן של שובו — תל״אביב
 מסיבת הבוץ, נהר כרמן, אותן אוהב

החיים. טעם ראשון, ביום לפתע הנישואין,
 אני בהוליווד, מהומה יול, — ירושלים

 החיים. טעם כרמן, אותך אוהב
יול. אילם, סרט — חיפה

תל־אביג
 (פאר, הנישואין מסיבת * * * *
 הפולנית הבורגנות של תמונת־מצב — פולין)

 יכולה באש, עולה שביתה שעה לשוכרה השותה
 סרט בישראל. גם נכונה תמונת־מצב להיות

 קז׳יסטוף בימאי: סטאטי. אבל שנון מפוכח,
זאנוסי.

האחורי״ ב״החלון סטיוארט וג׳יימס קלי גרייס
הכישרון מן חשובה הנוכחות

 לא קולנועיות. מבדיחות־מתח רציניים יותר
 אלא ,1952 בשנת רק בכך התחיל שהוא

 גלויה בצורה זאת עשה הוא זה, שבמיקרה
במיוחד.

 אומרת מציצנים,״ של עולם הפך הזה ״העולם
 היא אבל הסרט, בתחילת לצלם, המאסאז׳יסטית

 הזאת,לקראת הגדולה למישפחה מצטרפת עצמה
הסרט. סוף

 מותר ״האם רם: בקול מהרהר הצלם ועוד,
 שהוא להוכיח כדי אפילו הזולת, חיי לתוך להציץ

 העובדה את משנה אינו כמובן, זה, מפשע?״ חף
 רשות בלי שייכנס השוטר, מידידו רורש שהוא

 בסיס יש אכן אם לבדוק כדי החשוד, לדירת
לחשדות.

 מעבר הזה, בסרט יותר כללי נושא יש אם אכן,
 העיסוק זה הפשוטה, העלילה שמספרת למה

 חיים שאנחנו ובעובדה הזולת לתחום בחדירה
 בודד, כפרט אחד, כל מציצנים. של בעולם

 במה מתבונן כאומה, אפילו ואולי כקהילה,
 שנעשה מה כל אחרי עוקב השכן, אצל שנעשה

 לו מניחה שאינה תהומית מסקרנות סובל שם,
 הערכים שיפוט כדי ותוך הזה, החיטוט מן לחדול

 את לבדוק שוכח הוא האחרים, של והאתיקה
עצמו. של וההתנהגות הערכים

 שבהן הטלסקופיות, והעדשות המישקפות
המעשים אחרי ולעקוב להיטיב כדי הצלם, נעזר

 מנסה אינו היצ׳קוק התגובה. אמנות
 הטבע על מדבר הוא מיגבלות, או חוקים לקבוע

 המוסרי לפגם המודע צלם מראה הוא האנושי.
 בהם, וממשיך להתאפק יכול אינו אבל שבמעשיו,

 התיאוריטקנים מאותם שרבים כפי בדיוק
 והצדיקו שלהם, לתיאוריות חטאו המכובדים

 תירוצים מיני בכל החטאים את אחר־כך
 אלא שאינם פילוסופיים, או פוליטיים סוציאליים,

 מנסה אינו היצ׳קוק של שהצלם צביעות, מעשי
בהם. להתקשט

 בסרט להיזכר אפילו אפשר הזאת, הבחינה מן
 הארץ, בדי על עדיין ומוצג לאחרונה, רק שנעשה

 הסרט של במעלותיו לפגוע בלי האמת. שכר
 על צילום, של אתיקה על אומר שהוא מה כל הזה,

 מה שלו החשיבות על עיתונות, צלמי של חייהם
 מה על בקיצור, ממנה, שנעדר ומה בתמונה שיש

 המצלמה, עבודת של החזותי הצד על שנאמר
 נבונה מתוחכמת, יותר הרבה בצורה מוגדר

 למהפכות, שיזדקק מבלי היצ׳קוק, אצל וברורה
ניצבים. לאלפי או מרוחקים צילום לאתרי

 גם להזכיר מבלי לסדר־היום לעבור אי־אפשר
 צוטט היצ׳קוק הזה. בסרט השחקנים צוות את

 חפצים כאל לשחקנים שהתייחס כמי תמיד
 המצלמה, של הראייה בתחום שנמצאים נוספים

 אבל מכשרונם. יותר הרבה חשובה ושנוכחותם
האמת את מגלה זה בסרט בוחנת התבוננות

 - סירקחד פרשת
ופתח־תקווה לכרמיאל אדום אוו

 נהרגה באוקלהומה, גרעיני דלק חומר לייצור במיפעל עובדת סילקווד, קארן
 עיתונאי עם לפגישה בדרכה היתה היא בלבד. 28 בת כשהיא ,1974 בשנת בתאונת־דרכים

עבדה. שבו במיפעל פגום ייצור תהליך על מרשיע חומר כשבידה
 כמות בקיבתה גילה המוות אחרי ניתוח אך במכוניתה. או ברשותה נמצא לא מיסמך שום
 אלכוהול. של מבוטלת לא כמות כן וכמו עדיין, עוכלו לא שחלקם כדורי־הרגעה, של גדולה

 הסמים בהשפעת ההגה, ליד נרדמה סילקווד שקארן היתה המישטרה, של הראשונה הקביעה
והאלכוהול.
 לפחות היתה זאת — כלכליות בעיות בשל מכן, לאחר שנה נסגר עבדה, שבו המיפעל

 אמנם היו בו העבודה תנאי כי רומז מאז, שהצטבר הרב התיעוד וכל — הרישמית הגירסה
 לפועלים שניגרמו כוויות של מיקרים 574מ־ פחות לא שם נרשמו שנים חמש תוך מחפירים.
 מוזנח שהוא מסוגו מיפעל למצוא שקשה מכן לאחר טענו רבים מדענים פלוטוניום. מקרינת

יותר.
 עובדה דולר, מיליון וחצי 10 בסך לפיצוי בלבד, קצר זמן לפני זכו, קארן של ילדיה
עצמה. בעד המדברת
 קרינת כי אם בהחלט. נכונה סילקווד, לקארן שהוקדש בסרט המועלות ההאשמות אחת

 האדם לגוף בלבד קטן גרגיר חדירת חיצונית, היא עוד כל בקלות, לעצירה ניתנת פלוטוניום
הסרטן. למחלת לגרום עשויה

 של טענתה במציאות. יותר רופף בסיס להם יש הסרט, המעלה אחרות האשמות זאת, לעומת
 האיש מבוססת. כלא הסתברה המיפעל, של האיכות ביקורת את מזייף גס־רוח שפקח סילקווד

 כך יותר, ולא אישית, עצלנות מתוך רק זה היה אבל אותם, ולשפץ צילומים לתקן נהג אמנם
הפועלת. של מותה לאחר ההאשמות את שבדקו החוקרים טוענים

 כור לתוך יוכנס אם גרעינית להתפוצצות לגרום עשוי פגום דלק שחומר אחרת, טענה
 אשר הלקוח שהיה המיפעל ואילו המדענים, מן חלק בין ספקות היא גם מעוררת גרעיני,

 אחת תקלה באף היום עד נתקל שלא טוען וסטיגגהאוז, מיפעל הזה, הדלק בחומר השתמש
פגום. דלק חומר בשל

 חומר היה לא מהם אחר באף אבל התגלה, שחלקם מסתבר נמצאו, שלא למיסמכים אשר
 באותה שקרה במה ראש להקל כדי אלה בכל אין למיפעל. להזיק כדי הצורך די מרשיע

ממשי. איום בה ויש להתעורר הבעייה מתחילה שבישראל עוד מה ההזדמנות,
 עצמם לסכן עובדים של נכונותם כמו יותר הרבה ממשיים בגורמים התרכז לא שהסרט תבל

 פרשת (ראה הציבור את המסכנות הרשויות של זילזול או אצלנו), כרמיאל פרשת (ראה
 ולערוך זעקה קול להקים כדי מספיק החמורות בעובדות, הצטמצמות תוך פתודתיקווה),

בעניין. יסודית חקירה
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