
קולנוע
סרטים

סטרימרס? זה מה
 הסרטים מפיצי אין כאשר בפעם, פעם מדי

 ומיסחרי מרתק תירגום לדלות מצליחים בישראל
 הצופים את למשוך כדי הסרט, של המקורי לשם

 המאמץ על לוותר מחליטים הם לאולם,
 בקרוב, יקרה וה כך המקורי. בשם ולהשתמש

 היא המקורית שכוונתו סטרימרס, בשם בסרט
 כי נדמה אשר עד שונים, דברים הרבה כך לכל
עבר. בשפת מקבילה לו למצוא אפשרות איו

 נייר של פסים שכוונתו המיידי, לתרגום מעבר
 ומאחר נפתח. שלא למיצנח כינוי גם והו בד, או

 בסיס של אחד בביתן מתרחשת כולה שהעלילה
 ותיקים, סמלים שני חיילים, ששה בין צבאי,

 לחזית להישלח שעומדים טירונים ארבעה
 הרבה יש השניה למשמעות הרי בוויאט־נאם,

תוקף. יותר
 אפילו בסרט אין משל. כמובן, הוא, השם

 המשתתפים מן אחד ואף לרפואה, אחת צניחה
 אבל בשם. הנרמות לתופעה קורבן נופל אינו

 שהושלך מי של במצב נמצאים יחד גם כולם
 לו, מסתבר לפתע והנה גבו, על כשמיצגח ממטוס

 שמיים בין תלוי נותר והוא נפתח, אינו שהמיצנח
ישע. חסר וארץ,

 על בנאמנות מבוסס הסרט לחזית. ישר
 בברודווי והוצג שנכתב רייב, דייויד של מחוה
 פסקה וויאט־נאם מילחמת כאשר ,1966 בשנת
 קרה למציאות והפכה חולפת אפיזודה להיות

 או ״עד האמריקאית. האוכלוסיה עבור ומאיימת
 לא דווקא זה בצבא, שנתיים כי שסברו כאלה היו
 רוברט הבימאי אומר האישיות,״ לעיצוב רע

 אפילו אולי במקצת, טיפשי אולי היה ״זה אלטמן.
היתה לא עוד כל כל־כך, נורא לא אבל מטריד,

 כאשר אבל במילחמה. ישירות מעורבת אמריקה,
 מול עצמם את מצאו הללו התמימים הטירונים

 לחזית, היישר להישלח עומדים הם שבה מציאות
 בטענה מוחים והחלו בחשבון שטעו להם הסתבר

למילחמה.״ לא אבל לצבא, התגייסו כי
 שקפץ הצנחן כמו כי המשל. המשך בא וכאן

 אותם כל כך נפתח, לא ומיצנחו המטוס מן
 בעיות לפתור כדי לצבא שהתגייסו החיילים
 את מוצאים סוציאליות, או פסיכולוגיות אישיות,

 חלמו שלא יוקדת למילחמה מושלכים עצמם
כלל. עליה

 הפארסות אחת את שעשה אלטמן, רוברט
 הוא הלא המילחמה, חדוות על ביותר המקאבריות

 של שהמחזה אחרי שנים 17 החליט, מאש, הסרט
 משני למסך, אותו להעביר בניו־יורק, הוצג רייב

 רגן, עליית מאז ״ראשית, עיקריים. טעמים
 באמריקה ויותר יותר מעורבת ארצות־הברית

 שהמצב מאוד חושש ואני ובאפריקה, הלאטינית
 שנית, עצמו. על לחזור עשוי ויאט־נאם של

 למאש שעוללו מה על להגיב צורך הרגשתי
האמריקאית. בטלוויזיה
 הסרט, את עשיתי כאשר שנים, 15 ״לפני

 השתפכות בתוך מפלט למצוא עדיין היה אפשר
 מחייכים, ייצאו שאנשים לכך לגרום רע, טעם של

 הביתה ובדרכם מבתי־הקולנוע, צוחקים, אפילו
 מצחיק כך כל היה מה לפתע עצמם את ישאלו

 הטלוויזיה סידרת אולם ראו. שהם במה
 לתעשיה אותו הפכה הסרט, על שהתבססה
ממוסחרת.

 ביותר המצליחות הסדרות אחת היתה ״זאת
 למרות וזאת האמריקאית, הטלוויזיה בתולדות

 את שנים מעשר יותר במשך הביאה שהיא
 בצורה אזרח, כל של הפרטי לטרקלין המילחמה
אחת. דם טיפת אף בלי מגוחכת, מעוקרת,

במציאות וסאחארוב רובארדם) הקולנועי(ג׳ייסון סאחארוב
ברגליים הצבעה

הרוסים אה מרגיזים
 לאחרונה שהוצג חדש, סרט מהפצת מרוצה אינה ברית־המועצות

 סאחארוב, ששמו הסרט, העולם. רחבי בכל חגיגיות בכורה בהצגות
 למען מוסקווה. ממשלת של ביותר כואבות יבלות כמה על דורך

 הסרט, את לצלם התחילו שבו הרגע מן כבר רגזו הרוסים האמת,
 שלא פינלנד, ממשלת על שלהם המישקל כובד כל את והפעילו

 במדינה לפגיעה ייחשב זה אחרת כי בתחומה, הסרט צילום את תרשה
 עם לקשריה הקשור בכל מאוד רגיש פינלנד מצב בהיות ידידותית.

 ברודקין, הרברט המפיק מן כבוד אחר ביקשה היא המועצות, ברית
למוסקווה. כתחליף לו' שישמשו אחרים אתרים לו לחפש שיילך

 כאשר באוסטריה, לו נמצא דבר, של בסופו ברודקין, של פתרונו
 בצמד נעזר כשהוא בריטיים, באולפנים צילם הוא סצינות־הפנים את

 אשר ברוסית), בי־בי־סי לשידורי אחראי הוא קרייג(הבעל וקארן סווה
 מי אותנטית. סובייטית אווירה לעצב אחרים ליוצרים גם בעבר סייע

 אנגלי שלו הטלוויזיה בסרט שלזינגר ג׳ון היה לאחרונה בהם שנעזר
ברג׳ס). המרגל בניכר(על

 חשיבות בעלת היא התפאורה של האותנטיות האמת, למען אבל
 המיבצע שעיקר הראשון, הרגע מן ברור, היה לכל הזה. בסרט מישנית

 המסך, אל סאחארוב, אנדרי הגדול, הסובייטי המדען סיפור הבאת של
 במערב היום שנעשים הרבים ובמאמצים אישיותו, בעצם נעוצה

 בעיר בגלות הנתונים אשתו, ולגורל לגורלו תשומת־לב למשוך
גורקי.

 חרשים, דברים כנראה יגלה לא הסרט את לראות שיילך הקהל
 אחד היא סאחארוב פרשת הרי כי לכן, קודם עליהם ידע שלא

 האחרונות. בשנים העיתונות של הכותרות מן יורדים שאינם הנושאים
 בעד ברגליים כהצבעה רבים על־ידי מתפרשת לסרט הליכה שני, מצד

 י של מישטר ונגד אחרים, פוליטיים אסירים ושל המדען של שיחרורם
הפרט. חופש ריכוי

 העובדות מן לחרוג שלא רבה בקפדנות משתדל הסרט ואכן,
 קולנועית לרומנסה סאחארוב סיפור את להפוך ולא לכל הידועות

 אחרי לעזוב הורשתה בארצות־הברית(היא הנמצאת מישפחתו רגילה.
 אשר הנתונים באספקת השתתפה גדול) בינלאומי לחץ הפעלת
 שבו השלב מן רבה, בזהירות מתחיל, והסרט התסריט, לכתיבת שימשו

 מגלה שהוא העוולות כל נגד למחות נפשית מוכן כבר סאחארוב
 מנותקים אשר מעמדו, לבני חריג במצב נמצא הוא כלומר סביבו,

 לבעיותיהם ישירות קשורה שאינה מציאות מכל בדרך־כלל
המיקצועיות.

 הראשי התפקיד את המגלם רובארדס, ג׳ייסון שהשחקן מעניין
 אחת, שאלה סאחארוב את לשאול לו התאפשר שאילו טוען, בסרט,

 המוגן העולם מן החוצה לצאת אותו הניע מה לרעת מבקש היה
 הסרט. עלילת שמתחילה לפני בדיוק לו קרה מה כלומר, שלו, והבטוח

 של השניה אשתו ילנה״בונר, את המגלמת ג׳קסון, גלנדה ואילו
 ילנה אם תוהה שלו, המאבקים בכל לדרך חברתו שהיתה סאחארוב,

 בחיים ולבחור הזה הסיזיפי המאבק לכל להניח הרחף את אי־פעם חשה
אותה. הסובבים לכל אלא לה, רק לא יותר, וקלים נוחים
 והמחאות ההפגנות כל כאשר לעזור, כזה סרט יכול כמה עד

 הזה האידיאליסטי לזוג להושיע הצליחו לא הפוליטיות וההכרזות
 כאשר עצמו, בסרט טמונה התשובה יותר? גרוע אף שמצבם ולאחרים

 אחרים, ״סירובניקים" עם סאחארוב נפגש שבהן הסצינות באחת
 כך במערב, יותר גדול רעש שיקום שככל יותר, המנוסים לו מסבירים

 בכל אבל אחת, בבת לא מייד, לא במזרח. ישתנו שדברים הסיכוי גרל
 לעבור כרי מרוסיה בזמנו לצאת הורשתה בונר ילנה לראיה: זאת.

 כרי לסקאנדינוויה נסעה הזדמנות (באותה באיטליה עיניים ניתוח
 אליה להתלוות הורשה שלא בעלה בשם לשלום נובל פרס ׳לקבל!*ת
אבוד. לגמרי אינו זאת בכל המצב כך, אם למערב).

 מלוכסנות עיניים עם כהי־עור תמיד היו הנבלים
 מלבד זאת, כל לעשות הצדקה שום היתה ולא

הכלכלי.״ הרווח
 כאלה היו האמת, למען סידרה. יעשו לא

 כל למרות אלטמן, של הסרט אחרי גם שטענו,
 המילחמה את מציג הוא כי הרבה, חריפותו

 הוא בסטרימרס, היום, ואולי מדי. כמשעשעת
 אשם הוא גם שמא החשד את סופית לחסל בא

 בהיסח היה זה אם גם מיליטאריסטית, בתעמולה
 ברור: אחד דבר בכוונה. לא בוודאי הדעת,

 כאן ואין טלוויזיה, סידרת יעשו לא מסטרימרס
 המילחמה, או הצבא, זוכים שבה אחת שניה אפילו
טובה. אחת למילה

 הוא לסרט, אותו שמשך מה אלטמן, טוען אבל,
 שלו. הפוליטית המילטאנטיות מן יותר הרבה

 אשר ״עד אומר, הוא טוב,״ כל־כך כתוב ״המחזה
 בבעיה עוסק הוא כאילו שנדמה פעם בכל

 לא מרתק אחר, פן נחשף מייד אחת, מוגדרת
 במחזה לאחוז אפשר רציני. לטיפול הזוכה פחות,

 בפני מושלמת יצירה הוא שהוא, קצה מכל הזה
 סמלים, סתם אינן שהדמויות משום בעיקר עצמה.

ומשכנעים." אמיתיים חיים, יצורים אלא
 מן אחת לכל להתייחס מפתה די אומנם,

 בן המשכיל, הדרום בן אב־טיפוס: כאל הדמויות
 הכושי ההומוסכסואליות, הנטיות בעל הצפון

 את ההופך הכושי ולעומתו מרדנותו את שמרסן
 הכל, להסתיר ניתן שמאחוריו לתירוץ המרדנות

 דווקא לאו לו אורב שהמוות ותיק חייל
 המוות את שמוצא אחר ותיק וחייל בשדה־הקרב,

 אלה ששת לשדה־הקרב. מחוץ גם טפשית, בצורה
 המיץ בתוך מתבשלים אחד, ביתן בתוך סגורים

 של אספקלריה רק לא היא והתוצאה עצמם, של
 אנושית טרגדיה גם אלא האמריקאית, החברה

בנפרד. הששה מן אחד לכל שנוגעת מזעזעת
 בשלבים אם והתאונה. המילחמה

 בחרדה כאן מדובר כי להניח ניתן הראשונים,
 מול אל להישלח שעומדים צעירים של העמוקה

 רבדים כאן שיש מסתבר בהדרגה הרי המוות, פני
 הן שונים, מוסר מושגי בין העימות נוספים: רבים
 מול הדרום מן (הסטודנט הלבנים אצל

 השחורים(אותו אצל הן הצפון), מן ההומוסכסואל
 שכל נצחי מקופח להוליד יכול אלים רחוב

 פחות, לא מקופח ומולו נקמה, היא בחיים מטרתו
הקיפוח). על להתגבר פשרות באמצעות שמנסה

 הכלכלי שלמצב מסתבר, הסרט בהמשך
 הסרט (למעשה הששה מן אחד כל בא שמתוכו
 מופיעים הסמלים שני החיילים, בארבעת מתרכז

 העימות בצביעת מכרעת חשיבות יש פחות) בו
 גם הסרט מגיע הסוף, ולקראת ביניהם.

 המיקריות, עצמו, המוות עם להתמודדות
 המפחידה הסתמיות שבו, והאווילית האכזרית

 מעשי בשני רק לא ביטוי לידי בא זה כל שלו.
 במונולוג גם אלא הביתן, בתוך אלימים רצח

 ביותר היפים הקטעים אחד אולי בלתי־רגיל,
 דז׳ונדז׳ה), הסמלים(ג׳ורג׳ אחר מספר שבו בסרט,
 תאונת־ של השתלשלות מאוד, מפורטת בצורה
בה. הצופים ותגובת קטלנית, דרכים
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