
תרוקיב
ם ירפס

רוחצ באז

 ןיב - ררבשר םולחה
הירוטסיהל תורפס

ת אצוהב ,רנ־ןב קחצי תאמ ,׳לוקוטורפ׳
׳רתכ׳

ל לוחתה תונורחאה םינשה האמב
ף ירח רבשמ רושע לכב לארשי־ץראב
־ ישעמו הלטבא ,תילכלכ הריריב אטבתהש
ר בשמ תרחנ בושייה יקיתו תעדותב .הביא
, םלוכב השקכ האמה לש 20־ה תונש
ע ריאש ומכ .בערב וב ותמ אלש תורמל
ץ ראה ירעש ורגסנ אלו ,וינפלש רבשמב
. וירחאש רבשמב ומכ ,ןוטלישה ידי־לע
ר ודה ינב תעדותב רבשמה קמועש הארנ
חרתהל םדוק וחרפש תווקתה הבוגמ קנוי

ה שוחתב הז רושע לש ותישאר ,ןכאו .ותוש
, בושייב תיחישמ טעמכ חור־תוממור לש
ה כפהמה ןוחצינ ,רופלב תרהצהמ הקניש
טירב ידי־לע ץראה שוביכ ,תיקיבשלובה
, םידבועה תורדתסה תמקה ,הרואנה הינ

־ קמעו םיצוביקה ,תישילשה הילעה
ר בכ סותימל וכפהש םיגשומ-לאערזי
ו ישכעו ןאכש היה המוד .םימי םתוא םצעב
ת ונשל הדיתעה האלפומ הכפהמ תללוחתמ
.םלועו םדא ינפ

ם ישעמהמ המכ םישחרתמ הז עקר לע
ט לובה .ץראה העדיש רתויב םיזעונה
ע בש ךשמב .הדובעה־דודג אוה םהבש
ם ישגהל הדובעה־דודג הסינ ומויק תונש
־ ץראב ידוהיה בושייה תכיפה :םולח
, הנהו .םילעופ לש תיללכ הנומוקל לארשי
ם ידיגו רוע םרוק םולחהש הארנש העשב
ד עו ידעלג־רפכמ תוסרפתמ דודגה תוגולפו

ה צובקו - עתפל ררופתמ אוה ,עבש־ראב
, דודגה ירבח בטימ הבו ,וכותמ תיזכרמ
.תוצעומה־תירבל הדריו תונויצהמ השאונ

ו עגנ חישמה ימי תשוחתו חורה תוממור
ת לוברעמ .רמה שואייבו הבזכאב טעמכ
, תקתרמ המארד הללוח הזעה תושגרה
ה נורחאל ןכאו .רפוסל בר יותיפ הב שיש
ת דוקנב םיקסועה םירפס ינש ובתכנ

ם ילכב שומיש ךות ,םולחה תוררופתה
. םימוד םיירוטסיהו םייתורפס םירמוחבו

ל א םצע׳ ,םחש ןתנ לש ורפס אוה דחאה
חייתהל הכזו םייתנשכ ינפל אציש ,׳ומצע
ק חצי לש ורפס אוה ינשהו הבחר תוס
.הלא םימיב עיפוהש ,׳לוקוטורפ׳ ,רנ־ןב

, ח״וד ןיעמ תויהל שקבמ ׳לוקוטורפ׳
ת ישארב ,הפיחב רותסימ םוקמב בתכנש
4־ה תונש י לארשיצרא טסינומוק ידי־לע ,0
. ןילטס יחילש ידי־לע חצריהל דמועה ףדרנ

ת בכרומ השרפב קסוע לוקוטורפה
, 20־ה תונש לש הינשה תיצחמב העריאש
ם שור .הדובעה־דודג תוררופתה רחאל
ש וחנ הגלפמ רבח זא היה לוקוטורפה
סינומוקה הגלפמה תוחילשב אציש .זעונו

ם יזורדה־רהל (.פ.ק.פ םשב העדונש) תיט
ם יתפרצה דגנ דרמב םיזורדל עייסל ידכ
לועה הכפהמה לש םיסרטניא םדקל ךכבו

ם ש ותויהב .הבקסומ תויחנה יפ־לע תימ
ץ ראב וירבח ידי־לע רקפוהש הלגמ אוה
ם יגלפ ינש ןיב ערקב םירושקה םימעטמ
ו תואב לחש ערקל ףפוח גוליפה .הגלפמב
ו לוכ םלועב תויטסינומוקה תוגלפמב ןמז
ל ע יקצורטל ןילטס ןיב תומיעה לשב
.ןינל לש ותשורי

ה גלפמב הטילשה לע רמה קבאמה
ת וגלפמבו תוצעומה־תירבב תיקיבשלובה

, תויושחרתהל עקר הווהמ םלועב תויחאה
י זכרמ קלח ןהב לטונ לוקוטורפה בתוכש
. הווקסומו קרוי־וינ ,ביבא־לת ,הפיחב
ת ועצמאב רצוויהל רומא יתלילעה חתמה
ח יכומה ,ותומ ינפל ןינל בתכש בתכמ
. יקצורט תא ףידעהו ןילטסב סאמ ןינלש
ר שפא הפוקת התואב חורה ךלה יפ־לע
ך להמ תא תונשל לוכי הזכ בתכמש רעשל
ן ילטס ,םיינשה יחילש .הירוטסיהה
ע יגהל ידכ ,השעמ לכל םינכומ ,יקצורטו
, תועטב ,םידשוח לכה רשא בתכמה לא
.לוקוטורפה בתוכ ידיב אצמנ אוהש

 דלש .ףוריטה לובג לעש םישעמ
ל ש הרזומו הכורא הרדיס ררוג הז יתלילע
, םיפויז ,חצר ישעמ תללוכה תואקתפרה
, םידודנ ,תויודבאתה ,הבהא ,הדיגב ,לוגיר
קתפרה לש שדוג .הלילח רזוחו םיפדרימ
ה מכ לש הריעז הצובק ךותב זכרתמ תוא
סינומוקה הגלפמה לש את ירבח תורשע
, ןמרקא םחנמ םשארבו ,תיניטסלפה תיט
ו ירבח תא העינמ תיטמזירכה ותוישיאש
ת א םדקל ידכ ,ףוריטה לובג לעש םישעמל
ע לקנ הלא םיעוריא ךלהמב .הכפהמה
א וה םש ,קרוי־וינל לוקוטורפה םשור
ם ילעופ גיהנמל םירופס םימי ךות השענ
־ סומב רבכ אוה ךכ־רחא רצק ןמז .עדונ
ד יקפת ונממ לבקמו ןילטס םע שגפנ ,הווק
ו תוקבדמ בתוכה חכפתמ ךכ ךותב .ידוס
. ותוחילשב לעומו היגולואידיאב תינוציקה
ז וחאו ףדרנ .ץרחנ ונידש רורב התעמ
.תודעכ לוקוטורפה תא בתוכ אוה ףוריט

יהדמה תויושחרתהה לש ברה שדוגה
נטופה ארוקה .רפסה תונמיהמב םגופ תומ
ת א םייללכ םיווקב ,ריכמ רפסה לש ילאיצ
ם ירכזנה םיעוריאהמ המכו בושייה תודלות
ת ונמיהמל סחיב ויתוקפס תא וררועי וב
ואיתב היוצמ ךכל אמגוד .הלוכ הלילעה
ם יעיפומה םייטילופ חצר ישעמ לש םיר
ילופה תוחיצרה רפסמש ןוכנ םנמא .רפסב
י פכמ רתוי לודג ץראב ועצובש תויט
, םירכזנ רוביצה תעדותב) תונמל לבוקמש
־ וזולרא םייח ,ןאה־הד בקעי קר ,ללכ ךרדב
ר פסמה םלוא ,(רנטסק לארשיו בור
י טילופ עקר לע םילוסיח לש גלפומה
־ יא דיימ םיררועמ לוקוטורפב םידעותמה
א תה ירבחמ דחא לסחמ ראשה ןיב .ןומא
י דכ קר ,תבכרב ומותל עסונה ׳יטסינויצ׳
. תשרדנה תושיחנה תמר תא ורבחל חיכוהל
ם ג המ םושמ חצור ,שוחנ טסינומוק ותוא
, הגלפמה לש גולואידיאה .ןמסייו תא
ף סונ יברע קלסמ אוה וז תונמדזהבו

.הגלפמה םע רשק םייקמה
ר שאכ תעגפנ הלילעה לש תונמיהמה

א צומ ,םחלל בערה .לוקוטורפה םשור
־ קימב .םוצע ףסכ םוכס ובו קנרא בוחרב
, לקתנ אוה ריבסה ןמ תגרוחה ,תויר
. רבעב ריכהש םישנב קרוי־וינב ,םיימעפ
ה נפמ ללוחתמ ןהמע השיגפה תובקיעב
א וה םימעפ שמח .רופיסה ךלהמב יטמארד
ת וביסנב ,שממ ןורחאה עגרב תווממ לצינ
י נוציקה רואיתה לא היטנה .תוענכשמ אל
ת א ראתמ אוה רשאכ ,דרוסבאל דע העיגמ
. הדובעה־דודג לש ץוביקב ותבוהא תומ
ף יסומ היווגה לש יטסילאירוסה רואיתל
יתל .הדש לא תדמצנה תקונית רבחמה
, תמליא תויהל הדיתע איה שגדומכש ,תקונ
ה בולישו םירבדה ךלהמב דיקפת דעונ אל
י נמיסמ אוה יטמארדולמהו ץלואמה
.רפסה לש השלוחה

ע דומה ,רבחמה .ןמסייו חצרנ עודמ
רפהמ המכ רותפל שקבמ ,הלילעה ימגפל
ר ואיתל ומקרתה אלש תוכבוסמה תוש
ל ע ליטמ אוה .תיתורירש ךרדב .יתודחא
. שוביגה יישק לע חוודל לוקוטורפה םשור

ק יפסמ רבסה ול ןיאש הדומ ומצע אוה
ן יא .הגלפמ רבח ידי־לע ןמסייו חצרנ עודמ
ת וריתסמה םישנה יתש ןה ימ עדוי אוה
א וה דימת אל .תאז תושוע ןה עודמו ותוא
י לוקישו וירוביג יעינמ םע דדומתהל לוכי

ן כ־לע .םתוא םיליעפמה םירתסנה תוחוכה
ת ובר ןיידע תולאשה" :תוטשפב רמוא אוה
 תארקל .(456 ׳מע) ״תובושתה ןמ המכ יפ
ת א החלצה אלל תוחאל ושקבב ,רפסה ףוס
י רבד בתוכ אוה ,יתלילעה רוזיפה יערק
 רחאל תובר םינש ,התע םג" :תולצנתה
ר שפא ךיאו .הברה ןיבמ ינניא ןיידע ,ןכמ
ה נומתה לכ תא ןטק ישונא חומב ליכהל
ת א ,םיקייודמה הישוריפ לכ תא ,הלוכ
.(457 ׳מע) ״?תועפשההו תויורבתסהה

ח ילצמ ,תענכשמ הנניא הלילעה דועב
ת יגולואידיאה היווהה רואיתב רפסה
ם יסנאוינה .הלילעל עקרה תא תרצויה
. הגלפמה ךותב םיקדה םייגולואידיאה
ת עונת ןיבל םיטסינומוקה ןיב םיחוכיווה
, םיברעה םע םיסחיה ,תינויצה םילעופה
ועה ןיב רשקה ,םילעופה לש םייחה חרוא
ל כ ,תידרפסה הדעה ינב ןיבל היסורמ םיל
 לטנ רנ־ןב קחצי .ןמא דיב םיראותמ הלא
: תינושל הניחבמ השק המישמ ומצע לע
ה ילעה ןב טסינומוק ידיב בתכנ לוקוטורפה
ל ש תילארשיצראה היווהב .תישילשה
חייתהה תצובקש ימ שמתשה םימי םתוא
י וטיב תורוצב ינוציקה לאמשב ולש תוס
ק ר תינייפואה היגולונימרטבו תודחוימ
ל ע טלתשהל ידכ .ולש יטילופה גלפל
ק ימעמ עדיב ךרוצ שי הלא ןושל־ידבר
. הפוקתה לש תוברתהו הרבחה ימוחתב
ד מע אוהש רמול שי רפוסה לש וחבשל
וטורפה תינושל הניחבמ .החלצהב ךכב
ך רד תא בטיה רזחשמ ,וידומע 470 לע ,לוק
.ותפוקת לש הביתכה

. ינריתמ חסונב יארקא־תויורשקתה
ק חצי השע רחא םוחתב הקימעמ תורכיה
ו ירוביג .ירוטסיהה דועיתה םע רנ־ןב
ם המ המכ םלוא ,ןוימדה םלועמ ובצוע
, ןנימב תודחוימ תויתימא תויומד םיריכזמ
ל ש םירעוסה םיעוריאה דקומב ולעפש
ר אותמה ,ילאערזי ,אמגודל ,ךכ .הפוקתה
ר תסב לעפש ,הנגהה ידקפממ דחאכ רפסב
סינומוקה הגלפמה לש םיעצבימה ןיצקכ

ט

 רפוסהש רכינ"
 דציכ עדוי
 רמוחב עייתסהל
 אוהו ירוטסיה
 לע רומשל דיפקמ
 חתמה ...קוידה
 רמשנ ונניא
 תרזופמ הלילעה
 השבגל ןויסינהו
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!■קורו!

 דראמה על
 מקובלים במושגים

 לדבר. מה אין
 עמוס של סרטו

 הוא ׳נגוע׳, גוטמן,
 אישית הצהרה
 לעיתים מאוד,

 לעיתים מפתיעה,
 ובסך־הכל מייגעת,
 רושם מותירה
 זאת, עם מעורב.

 הסרט שנעשה טוב
ש  כאן הזה...י

 שלם. דיוקן ציור
 שהוא צעיר גיבור

 , זקן, גם
 הומוסכסואל

 וילד להזיה הבורח
 המחפש אינפנטילי

 לישון מישהו
בזרועותיו

 ירחמיאל של דמותו בן מעין הוא טית,
 בית־הספר מפקד )׳לוקה׳(, לוקאצ׳ר

 ככל שהיה, גדוד־העבודה, של הצבאי
 קשה קומוניסטי. סוכן היום, לנו הידוע

 מנחם של דמותו מהשוואת להימנע
הפרוטו מחבר על והשנוא הנערץ אקרמן,

 עם במפלגה, הקרע חל בגללו ואשר קול
 הנערצים ממנהיגיה אחד אלקינד, מנחם

ד־ את שפילג השלישית, העליה של דו  ג
 לברית־ מהם קבוצה בראש וירד העבודה

 בספר, הפ.ק.פ. מנהיג אוריה, המועצות.
 מיסתורית, אישיות ׳דניאל׳, את מזכיר

 20ה־ שנות בראשית המפלגה את שהנהיגה
 מן שהיה בן־גוריון, עליו אמר )לימים

 כמו דניאל, שהכיר(. במנהיגים המחוננים
 התגלגל שונים, בשמות השתמש אוריה,

 דבר של בסופו ונעלם שונות בארצות
בברית־המועצות.

 רדיפתם, פ.ק.פ., חברי של חייהם אורח
 השווא נסיונות עבודה, ממקומות סילוקם

 מעדות פועלים עם קשר ליצור שלהם
 לאומנים עם העקרים המגעים המזרח,
 דרכי על הארוכים הוויכוחים ערבים,

התי מבחינת מייגעים אלה כל - המהפכה
 קשור שהדבר ככל אך הספרותי, אור

 מדייק ההיסטורית, מהזווית הנושא בהארת
 זה הישג אותנטי. תיאור כדי עד הסופר

 שהמחקר העובדה בשל מיוחד לשבח ראוי
 הפוליטיות התנועות בתולדות ההיסטורי

 בשלבים נמצא 20ה־ בשנות בארץ־ישראל
 ההיסטורי הדיון דל׳ במיוחד ראשוניים.

 הקומוניסטית המפלגה תולדות בניתוח
 למקורות הסתם, מן נזקק, בן־נר ויצחק

 על מקל איננו המחקר מצב ראשוניים.
 התרבותית ההוויה בתיאור גם הסופר

והחברתית.
 לאתוס, שנעשה הדור, של הדימוי

 וביצות, קדחת בין ישיר קו כאילו מתווה
 פוריטניות לבין וסגפנות במועט הסתפקות

פי יחסי־המין. בתחום ל־  שהונחל האתוס ע
 לבחורות בחורים בין ההתקשרות לנו,

 ומלאת איטית היתה הנידונה בתקופה
 הבשלה פרי הם יחסי־מין מאיורים.
שלפ הספר רומנטית. אהבה של ממושכת

 בצד שבה, אחרת יחסים מערכת מציג נינו
 גם יש עמוקות, אהבות התרקמות

 למדי. מתירני בנוסח התקשרויות־אקראי
 למגע כמיהה הולידו והמצוקה הבדידות

 המקדיש הסגפן, הפרוטוקול, וכותב גופני
 בקלות יכול קיצוניות, לפעולות חייו את

 לצרכיו פורקן לפעם מפעם למצוא רבה
 מחוייבות וללא חיזור ללא המיניים
ריגשית.

 לחדור בן־נר הצליח אלה בתיאורים גם
ההיסטו המציאות אל המיתוס מסך דרך
 כמו פרטים זוכים מדוייק לתיאור רית.

ש־ ההתיישבות ראשית העמק, רכבת  המו
 נשר, בית־חרושת של האוכל חדר בית,
 באלה וכיוצא הגליל כבישי הפועלים, ועדי

 מאמץ המחייבים כאלו שוליים, נושאים
 יודע שהסופר ניכר מבוטל. לא מחקרי

 והוא היסטורי בחומר להסתייע כיצד
הדיוק. על לשמור מקפיד

 במיסגרת ׳כתר׳, בהוצאת יצא הספר
 המדגיש בן־נר, יצחק הסיפורת. סידרת
 הדמיון, פרי הם והאירועים הדמויות ש״כל

 התכוון באמת", והיו שחיו אלה להוציא
 החברה שבו מרתק רומן לרקום כנראה,

 רק מהווה 20ה־ שנות של הארצישראלית
 באיטיות, נקרא הספר שונה. התוצאה רקע.

והני מפוזרת העלילה נשמר, אינו המתח
 הרקע, דווקא והנה שרירותי. לגבשה סיון

 ההיסטורי התיאור החיים, אורח ההוויה,
הספר לגיבורי נעשים האידיאולוגי והדיון

את כבר שהוכיח - גוטמן יוכל שעתה

שלי/יספי מ׳מיכאל חנה של בחלום כמו הערבים, שניעמוס של ׳נגוע׳ גוטמן

 תולדות להבנת מומלץ לכלי אותו והופכים
 נמצא הבדיה אל שפנה ספר וכך, היישוב.

 לפעמים, שהיא, המציאות לתיאור תורם
• מהדמיון. יותר דמיונית

 קולנוע
נאמ רחל

תל־אביב פריז ׳נגוע/
 הצהרה הוא גוטמן עמוס של סרטו

 לעיתים מפתיעה, לעיתים מאוד, אישית
 מעורב. רושם מותירה ובסך־הכל מייגעת,

מפני הזה, הסרט שנעשה טוב זאת, עם

אחת דפיקה עוד לרובי

 את לנטוש - הקצרים בסרטיו יכולתו
 ולפרוץ אין׳ וזולתי ׳אני של הצר המעגל
 מזכיר ׳נגוע׳ יותר. וגדולה בשלה ליצירה

 הארוך סרטו ׳טרנזיט׳, את בחולשותיו
 לסיפור היצמדות וקסמן. דני של הראשון

 דראמה מיצירת התחמקות ראשון, בגוף
 אופייניות חולשות - ומגובשת שלמה

 לווקסמן כמו לגוטמן, אבל להתחלה.
 הזיקה - באפולוגטיקה צורך אין בשעתו,

 נותנים שלו הביטוי וכושר לקולנוע שלו
 ובעל מקורי בימאי שלפנינו לתקווה מקום

משקל.
 הומוסכ־ של מחייהם קטע חושף הסרט
 הומוסכ־ הוא סגל( )יונתן רובי סואלים.

 בעולם לחיות כיצד עדיין המתלבט סואל
 סרטים בימאי גם הוא רובי הטרוסכסואלי.

 הארוך סרטו להפקת כסף לגייס המנסה
 לפיתוי נכנע שגוטמן חבל הראשון.
 ממש הזדהות כדי עד לגיבורו להתקרב

 הרבה תורמת שאינה בקלישאה והשתמש
 גיבורו. את מגחכת אף ולעיתים לסרט

 הבודד, הנרקיסיסטי, המדוכדך, הצעיר
 הפרטנציוזי הסרטים בימאי ;אמון מעורר
 פאר־ הרבה כמו זאת, ובכל גיחוך. מעורר

 גם מסויימת הצדקה יש הזה, בסרט דוכסים
 בן בגלוי הוא רובי כי הזאת; לקלישאה

 סרט עשה גוטמן והנה גוטמן, של דמותו
 - רובי שרוצה הסרט הוא־הוא והסרט

 על עצמו, על סרט לעשות. - הסרט בתוך
 או להיות של הדילמה על ידידיו, על חייו,

הומוסכסואל. להיות לא

 נ אין מקובלים במושגים דראמה על
 סב של המכולת בחנות עובד רובי לדבר.

 הומ ידיד לו יש בדירתה. עמה ומתגורר
 יו והשניים טראוב(, )עמי אילן סכסואל,

 ן רובי פוגש בגן זיונים. לחפש לגנים אים
 שנכנס חיפני צעיר לוין(, )בן עזרי

 ההומוסכסו: הפגישות למעגל מקרוב
 מרחיק אחר־כך אותו, מקרב הוא ליות.

 1מהע ידידה אותו מבקרת בינתיים
 מכנ רובי יפה. עולה אינו עמה והמיפגש

 ע - בנופש הסבתא - הריקה לדירה
 סמ בבניין העובדים ערביים פועלים
 חוזר הסבתא ימים. כמה עימם ומבלה

 ק שלעולם מבין ורובי הולכים הערבים
 מאו צנום הסיפור שלו. הסרט את יעשה
 מל באורך עלילתי לסרט מדי צנום אולי
 * להעביר הסרט מצליח זאת ובכל

הנואש! וההזדקקות טממ1£ה־ תחושת

 אט־א להזיה. ממש, קיומית הזדקקות
 מפו לא סרט לעשות רוצה שרובי מתברר

 דווק אלא לעולם, להגיד משהו לו שיש
 ס על כל־כך, ועלוב ריק שעולמו מפני

 זוו - הקולנוע קרי, - ההזיה התאבדות.
 עצב על לספר לחיות. רובי של דרכו

הדילמה. את לפתור ניסיון זהו לעולם,
 יוש הוא שבה הראשונה, בתמונה

 זא אומר הוא למצלמה, פרופיל בכורסה,
 "להוכיו האגו, בשביל הוא הסרט בגלוי.
 אמירור הרבה יש בכלל, קיים". שאתה

 הדיאלו בא רבים במקרים חוויות. מעט
 התרחשו! במקום מזי״א( עדנה )שכתבה

 מראו לסרט יש כך משום דרמאטית.
 למונולו אולי, בדומה, - מאוד ׳שטוח׳
 כן יצלם, שאותו המצלמה מול הארוך

 ישי. לא אם יאוש, של ברגע רובי אומר
 המראו דווקא אבל לסרטו. מימון

 למצג כפפה, כמו מתאים, הזה ה׳שטוח׳
המאיי הדמויות של הנפשי ולדיוקן הרוח
 אילי רובי, של בחייהם הסרט. את שות

והב הדיכאון השיממון, שליטים ועזרי
אפאתיה. של בסימן עומד הכל חילה.
 רובי בתפקיד סגל, יונתן של משחקו גם
 מכליו יוצא אינו הוא זה. למצב־רוח קולע

 הב* אביו, לנוכח לא גם אחת, פעם אפילו
 כ? את בבן להטיח כדי קצר לביקור

 מדי צפוי מיותר, קטע - הנכזבות התקוות
 המחפש מפונק ילד של ארשת באותה
 לכל פונה הוא לקלקלו, שיוכל צעצוע

לגמרי ברור זמן־מה ולאחר אותו הסובבים
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