
קולנוע
שערוריות

האחרון הראיון
 היה הוא האם

אגטישמי? היה לא או
 היה החיים, בין פאסבינדר והנר ריינר היה אילו

 של בתיאטרון הבכורה להצגת בעצמו בא
 לבוש כדרכו, מופיע, היה הוא פרנקפורט.
ומישקפי־ מרופט כובע התפוח לראשו בשחורים,

 פאסבינדר עבור היתה מסיבת־עיתונאים כי !
 להשיב שבא המשתולל הפר היה והוא זירת־פרים,

 והוא חץ, אחרי חץ בו ומשיירו לדוקריו. נגיחה 1
 היה דמו, את לשפוך עומדים כי מרגיש היה

 להרגו בקמים הגונה בעיטה מרביץ מתנער,
המסיבה. את ומפוצץ

 של כיסופיה הקרנת אחרי אז, עשה בדיוק כך
 כך על אותו והתקיפו משחזרו פוס, ורוניקה
 הופיעה האחרון אנטישמי(בסירטו הוא שהסרט

לקוחותיה את שהפכה יהודיה רופאה כ״ץ, ד״ר

בפעולה פאסבינדר בימאי
- יהודים גם היא גרמניה

 היו אחריו שלו. הקבועה ההסוואה כהים, שמש
 שכן שלו, הקבועה הפמליה בני משתרכים
 שהכירו מי לבדו. בציבור לבוא פחד פאסבינדר

 היתה לא שלו הנוראה התוקפנות שכל טען, היטב
 פרנואית ולרתיעה חולנית לביישנות כיסוי אלא

 סרטיו. את יצר כביכול, שלמענה, החברה, מן
 נערי־מקהלה, קובץ אלא היתה לא שלו הכנופיה
 את איתר• וחילקו בחינם כמעט עבורו שעבדו
 קארן בשם קבועה עוזרת־הפקה מלבד — מיטתו

יהודיה. עלינו, לא שהיתה, גולדשמידט,
 שהיה למסיבת־העיתונאים בא היה כורחו בעל

 בגועל״נפש ועונה מנהל־התיאטרון, עבורו מכנס
 אליו מפנים שהיו המטומטמות השאלות על גלוי

 בכל תמיד, לעשות נהג כך המרגיזים. העיתונאים
 השתתף, שבו באחרון ואפילו הפסטיבלים,

 ואחר־כך ראשון פרס לו שנתן ,82 ברלין פסטיבל
צולבת. לביקורת אותו חשף

 רכושם את לרשת כדי לנרקומנים, הגרמנים
 התפרץ הוא להם). שסיפקה לסמים בתמורה

 אנטישמי אני אם אחת שאלה ״עוד קצף: בשצף
והולך:״ קם ואני —

 יהודים, זוג גם הוצג סרט באותו אגב, דרך
 מצאו שלא אחרי המתאבדים שואה, קורבנות
הזה. בעולם תיקווה כל לעצמם
 הראשונה הפעם זו היתה לא אידיוטי. סוד

 עתה, מסתבר באנטישמיות. הואשם שפאסבינדר
 מבקרי־ גם האחרונה. לא שגם מותו, לאחר

ה של הנורא כילד אותו שהעריצו הקולנוע
 המוסכמות כל את שתקף האיש הגרמני, קולנוע

 ושהיה במולדתו, המקובלים החוקים כל ואת
 איך ידעו לא המתחדש, הגרמני הקולנוע לסמל
 דמות את לעכל שהתקשו כמו כץ, ד״ר את לבלוע

 נושא אבל שם, ללא איש העשיר״, ״היהודי
ה־ צל הסרט במרכז שהופיע תווית־הגנאי,

המלאכים׳ ב״צל הריצפה) כשחקן(על פאסבינדר
הומוסקסואלים וגם -

 גרמניה של הרישמית הכניסה מלאכים,
 האשפה, המחזה בדיוק זהו .76 קאן לפסטיבל

ב אלה בימים מדובר שבו והמוות, העיר
 הכימאי על־ידי לבר אז שעובד פרנקפורט,

 פאסבינדר, של ידידו שמידט, דניאל היהודי
 הומוסקסואל בתפקיד בו שיחק גם ופאסבינדר

 החברה של בביבי־השופכין מסמים הגווע
החדשה. הגרמנית

 האני־ על רם בקול פעם לא שחזר פאסבינדר,
 התחושה ״לגביי — שלו המלודרמאתי מאמין

 — הייאוש״ היא שלנו בעולם האפשרית היחידה
 גם אם כי פוס, בוורוניקה רק לא אותו וביטא

 השלישי בהדור ביאוש, בסתיו, בגרמניה
 הנשמה את אוכל בפחד ירחים, 13 בלשנה

 חזר בראון, מריה כמו ידועים, יותר ובסרטים
 העיר בהאשפה, גם אותו שעניין לנושא תמיד

 תולדות את מחדש לכתוב רצה הוא והמוות.
 להראות שלו, הפרטית מנקודת־המבט גרמניה

 ואיך בחברה לשינוי נסיון כל מדחיקים איך
 וכיצד ובחלשים, במיעוטים ומתעללים משפילים

הגרמנית. בחברה העליון הערך להיות חוזר הכסף
 עורכת־ פיינרו, עדנה כך על מדווחת

הזה״: ״העולם של הקולנוע
 אכלו ביצירותיו שפיעמו והחולניות הריקבון

 את לי כשהעניק למעשה. הלכה פאסבינדר את
 אותה למחרת ),10.3.82 הזה הראיון(ןזעולם

 פשר מה ידעתי לא רעשנית, מסיבת־עיתונאים
 שאחזו החולנית והנפיחות החיוור הלבן הצבע
 כבר שמלאך־המוות לכך מודע היה האם בפניו.

 פגישתנו אחרי חודשיים קבע? אצלו התאזרח.
 גם שהיו ומפיק שחקן מעוזריו, שניים נפטר.

 בימת- על מת מותו(הוא ליום עד וידידיו מאהביו
 כשהקרינו יותר, מאוחר לי, גילו הצילומים),

 שחשש עליו, שהפיקו סרט לוקארנו בפסטיבל
תביא שמא פחד כי ישראלים, עם מפגישה מאוד

 פגישתנו זאת כל למרות אך נוספת. להתנגשות
 זה היה עדותם ולפי משעתיים, יותר התארכה

כל לעיתונאי שהעניק האחרון הארוך הראיון
שהו.

 כששואלים אבל אירוני, אולי סימלי, זה אולי
 רק אני אנטישמי, היה באמת האם דעתי, מה אותי

 כפי מחייקים שלו, טיעוניו על לחזור יכולה
 לעברית, חופשי בתירגום לרייק אפשר שרק

 שוויצרהוף בבית־המלון אחרונה פגישה מאותה
 להתראיין ביקש שהוא להזכיר מעניין בברלין.

 אבל במתורגמן. אותי ציידו כך ומשום בגרמנית,
 מתורגמים אינם שדבריו כשראה פאסבינדר,

 ספק אין האנגלית. לשפה בעצמו עבר כהלכה,
יש לעיתון עצמו את להסביר חשוב לו שהיה
ראלי:

 תולדות את שלי בדרכי לשחזר מנסה ״אני
 זקוקה שלה ההיסטוריה לדעתי כי הרפובליקה,

מחודשת. לבדיקה
 נוצרה למעשה כי להבין ביותר ״חשוב
 שאינה מלמעלה, כפויה דמוקרטיה בגרמניה

 שלמענה הדמוקרטיה זו אין כלל. דמוקרטיה
 אלא מרצון, דמוקרטיה זו אין עמים. נלחמים

למעשה. קיימת אינה ולכן, מוכתבת, דמוקרטיה
 למצב שהוביל התהליך את להבין ״כדי
 לנקודת־המוצא לחזור מנסה אני הזה, המזוייף
 מחדש ולבדוק השלישי, הרייך הקמת שלפני

ללכת. יש ולאן מאז קרה מה אמגותיים באמצעים
 מדי עסוקים הגרמנים היו המילחמה ״אחרי

 כלל התפנו ולא שנהרס, מה של המואצת בבניה
 הס ובנפשה. בתוך{!חברה שהתחולל במה לעסוק
 השלישי ברייך שקשור מה כל לדחוק העדיפו

 בצורה ולנתח לשבת וסירבו שלהם, לתת־המודע
 זו הדחקה של התוצאה שקרה. מה את הגיונית

 בגרמניה, היום השוררת דמוקרטיה אותה היא
אחיזת־עיניים.״ אלא שאינה

בעיטה
לאמריקה

 תל- (בך־יהודה,ואיש־השלג הבז
 סיפור - ארצות־הברית) אביב.

 עצמו על הסרט מצהיר כך אמיתי,
של־ ג׳ון הבימאי של בחתימתו

 כריסשופר במקור - הצעירים שגי גיבוריו, נכון. ואומנם, ר. זינג
 ברית״המועצות, לטובת ריגלו אבן - לי דולטון ואנדריו בויס
 אבל שנות־מאסר. 40ל־ אמריקאי בית״דין על־ידי נידונו ואכן

 העיתונאי של סיפרו לפי הלן ששלזינגיר העובדה למרות
 של ההיסטורית האמת בדיוק אותו עניינה לא לינדסי, רוברט

 בך לקרוא אפשר אם האמנותית, האמת אם בי הפרשה,
 הבגידה האם זאת: ביצירה מציג שהוא המוסרית לדילמה

 הפטריוטיות של השני צידה שזהו או בגידה, אומנם היתה
 הפטריוטים מן יותר פטריוט להיות הרצון כלומר הפנאטית,
הנפוצים?
 בפעם ר, שלזינג של צמידותו את להבין אי״אפשר אחרת

 אחרי - למרגל החופשי האדם את עושה מה לשאלה השניה.
 של פגישתה (על בחו״ל אנגלי המצויין הסרט את שעשה

 ברג׳ס גאי המרגל עם בראון קורל הבריטית השחקנית
ברוסיה).

 הוא שאליו שהאיש לומר המתעקש ברג׳ס, לעומת ובכן,
 שני מבין אחד הרי שלו, החייט זה באנגליה מתגעגע באמת

 הדמוקרטית־ שאמריקה גילה בי לריגול פונה כאן הצעירים
 לנוחותה בעלות־בריתה, כלפי גם מזימות רוקמת כביכול

 זמנית עובד הוא שבה הלוויינית (בתחנת־המימסר הפרטית
הממשלה ראש את להפיל אמריקאית מזימה בויס מגלה

לפטריוטיזם מעבר — פן ושון האטון טימותי
 מאומץ בן לי, דולטון השני, באוסטרליה). הסוציאליסטי

 וזקוק בסחר״סמים מסתבך ממוצעת, בורגנית למישפחה
 לרוסים, מדינה סודות מעבירים השניים לכסף. נואשות

 לו מעביר שבויס אימת כל במכסיקו, איתם נפגש לי כשדולטון
עובד. הוא שבה התחנה מן מידע

 - מאוד מוכשרים שחקנים אומנם הם שהשניים היא הבעיה
 שבבר תפקידים על חוזרים הם אבל - פן ושוו האטון טימותי

 (לצד אורות בכיבוי והשני פשוטים באנשים האחד עשו,
 שום מספק ואינו ארוך, כה לסרט ביותר דל התסריט האסון).

 מרגלים של במשימה הצליחו מבולבלים נערים שני כיצד הסבר
משעמם. הוא הסרט המרתק, הנושא שלמרות עוד, מה

הראיון: נמשך וכך
 כמו פוס. ורוניקה האחרון, בסירטך •

 למצוא אפשר שלך, אחרים רבים בסרטים
 בלתי־אוהדת כהתייחסות שהתפרשו הערות

לקו את הסוחטת רופאה למשל, ליהודים.
 אותם ומאלצת לסמים המשועבדים חותיה

א רכושם, כל את לה להוריש  שם - כ״ץ דיר הי
טיפוסי: יהודי

הגר ובחברה הגרמנית. בחברה מטפל ״אני
 יותר מסוכן היה לדעתי, יהודים. גם •יש מנית

 שאני מפני רק אם מצדי, יותר ומתפשר עבורי
 לא זה טובים, הם היהודים שכל אומר הייתי גרמני
להיפך. נכון. יהיה

 בגרמניה ההיסטוריה את לשחזר שמנסה ״מי
 שהיהודים רואה בה, היהורים של ההיסטוריה ואת

 זה להתקיים. כדי שלילי באופן לנהוג נאלצו
 לא ביקורתי ניתוח סוד. מהעניין לעשות אידיוטי

 את באמת שרואה מי אנטישמי. להיות יכול
אנ להיות יכול לא שאני יורע שלי הסרטים
טישמי."

 לנהוג היהודיה הרופאה על היה מדוע •
להתקיים׳ כדי שלילי באופן
 דברים מנעוריה למדה כ״ץ שד״ר חושב ״אני
 אלא יהודיה, ■שהיא מפני לא רעה היא נוראים.

 עליה שכיהודיה אותה, לימדה שהחברה מפני
 שה־ כמו בדיוק מהאחרים, טובה יותר להיות

 רק לא להיות חייבים זו בארץ הומוסקסואלים
 מפני האחרים, מכל טובים יותר אם כי טובים
 להיות צריך מיעוט כל הומוסקסואלים, שהם
 וכדי להתקיים כרי האפיפיור מן קדוש יותר

החברה.״ על-ירי להתקבל
 אלה בימים אבל ביותר, מוזר פשוט. איכר

 השנה כשפגשתי רדל. קולונל הסרט בארץ מוצג
 הסביר בבודפשט, סאבו אישטוואן שלו, בבימאי

 בווינה הגרמנית שהחברה הקשר קרוב כמה לי
כך כדי עד ליהודי, הומוסקסואל בין קושרת
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