
ארנולדפארלהעלזכררנות

אמנותכצורתהתסכית

האמנותענפיעלכאפדטרדפסידתהשונותהמוזותאת.מינוהיווניםכאשר
הרדיוהקולנוע,אתמדבבות)(מסיבותבחשבוןלקחולאעדייןלמינ~הם,

תקופתעברההללו,הטכנייםהחידושיםכלהמצאתלאחרגםאולםוהטלביזיה.
רשמית,גשופנקאקיבלוב.וכיהןעלשנולדוהחשדותהאמנותשצוררתעדזוגן

שישברוריותר.הישנות.בצורותתלויותו.בלתיעצמן,בזכותכקיימותוהוכרו

הטלביזהי.ומחזההתסכית,הסרט,לבידבתיאטרון,המצוגהמחזהבידרבהקר.בה

שהואב.מהריבהיותרטובמהםאחדכלהללו.הדפוסםיבידלהחליףאידאן
התסכית,אלוננפההצורותלשארכאןנניחשלו.המיוחדלמדיוםיותרמותאם
צררתהואהתסכיתהרילתיאטררןבהשוואהכרגע.אותנוהמענייןהואשהוא
בינואר 15ב"שודרהספרותבתולדותהר.אשוךהתסכיתלמדי.חדשהמאנות

"קומדהיירזארד 1ריצהסופרשלתסכיתוזההיההלונדוני.השידורבבית 1924
אולםאדםבחייארוכהתק.ופהעתה,רעדמאזחלפושנהארבעםי ,)בסינרן"של

שירותכל-רנההאיבתסכיתים"הצריכה"חשד.ספררתיעציובלגביקצרה
ערבה 1הצגאותההמציגבתיאטרון.כמושלאקבוע.באופןתסכיתיםמשדרשדיור
תסכיתשידורהרי-האולםאתולמלאאותהלסבול.מוגןשהקהלזמןכלערב
תכסיתשדיורעללחזוריכולשדיורשיורתאותוכמעט.חד-פעמיענייןהוא

תסכיתיםהיוהשמודריםהרדיומחזותכללאניכרים.זמןבמרחקירקמסויים
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אבינווגיט.ה

שובההתסכיתניההכרה,סרטים.רומאבים,מחזות,שלעיבודםיישמכרקום.
הע,זב.הד,אתל.הזכיראפשרגקןןקןזאתת.,כנתנתפחתהלאה:מחז;ה,מןכמהירות

השחקנםיאתהלבישןהעשרים,כשבזתגברמניה,הראשוניםהרדידשבמאי
קהלאלזובדרךהמבהמתחרשתמשהרלהעבירקיווהם ;מליאהבתלבושת

העולם.מןמזמןחלפהכברזןאניביתתפשיהכילומר,למותרהאמזינםי.
שינים,ממנים 1סהבמה.מחזהבין 1לשביגר·זz-זני a ,הט,ז~ב.התסכיתניכרלמעשה,

המחזהלארזן.המכוון·בשדיורכללנקלטיםאינםהבמה,עלמארדהמרשימים
המחזהשזנה.טכניקהמצרי,נהזזערב.זה ;שזניםחירשםילשניפונםיוהתסכית

לחרשלארזן,מכווןהתסכיתואילו ;הראהיחרשאלהעין,א,לבעיקרפונה
 ;התסכיתבפניהחסומותהמחז,ה,בפנימסויימזתאפשרויותששימכאןהשעמ.

לא.-המחזהואילונהם,להשתמשיכולשהתסכיתסממניםקיימיםלהיפר,וכן
 ) 3ט.עויות"שלב"קומדהיאו ) 2 " 12ה"ב"הלילהמנוסיטואצהילמשלניטול

בדמיוםנאלהבמחזותמותניםהסופיופתורנההעלילההסתבכותלשקספיר.
דומיםואחותבאחדמובר " 12ה"נ"הלילהלזה.זההגיבוריםזוגשלהמפתעי
הסיבוכיםכללגבר.האחותמתחפשתהאילוזיהלהגנותהחציונית.בצורתם
בטעותהאחרתאתחושבותהפעולותהדמויותששארהעובדה,מןעתהברבעים

התחיי.בזיות ;לאחרתמיוחסיםעשרה,השאחמעשיםבאחיה.ארתהומחליפותלגבר,
מסובךהמצ,בהטעויות"נ"קרמדיתגאלה.י·כיצו.אהלא-נכון,ן,~דםמןנדרשות

ביניהם,להבחיןיכוליםאינםהאנשיםששארד.ומיםזוגותשניכאן ;יותרעדו
הסיטואציה,תאומםי.אחיםהםאףשלהם,המשרתםי,שנירכןתאומיםאחיםשבי
איןאכשראולםהדומים.האחיםאת.עיניומבוהוראהלקהל,מובנתהבמה,על

המרכזית,הנקודהאתלהמחשימאודקשה-מאזיניםקהלאלאצדפיםהקל
אתמניןהמאזיןשקספיריים,מחזותשלזה,במקרההעלילה.מהלךאתעת aהקו

העלילה.מהיויודעהיצירהאתמכירשהואמ.ש,ןםפשוטהעניין

 4)החומםי""ן~ייםהתסכיתעולה""המ.סךבתכניתשודר 1960כשגת

מאוחרתסכיתכיהעובדהעלעשדמוודאי.היוהמאזיניםמןפודכטוגנר.ל.ליארד
שלכמחברםהדיועפויכטונגר,יותר.הרבהמוקדמתביצירהלושורשיםזה

שפרסםל.אחררקכמחזאי.הספרותיתדרנואתהתחילריבים,היסטוריים;ומנים
בצורההכתובהוא.שדןההיסטוריהרומןוזנמםי.בכתיבתהחלמחזות,נמה

הפסיכולוגי,והניתוחההיסטוריהרקעממזוגבהששיצורהלפויכטונגר,ר~ופייגית
אפשרהחומים"ב"איים . 1923בשנתשנתפרסם ,) 5המכעורת""הדוכסיתהוא

.ומ.כעורת""הדוכסיתהמכוערת"."הדוכסיתשלהיסודבקוויולהבחיןלחזורהיה
ו.הנשהמהחציוןהמראהביןומאבקתנבחוב ~דו-קטני.דדאלי,רומןהוא

כעררה ;כעררההביניים)מימיהיסטורית(דמותמרגרטההדוסכית ..הפנימית

בדוכסיתבהישאמםנהיפה.מןבוששיאחדקזזאףקולטתאינההעיןלהפליא.
רגעםי.עמוקנאה,קוללדוכסיתהעין.לקליטתניתןאינוהואאך :יפהאחדדבר
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אמנותכצורת.ותסכית

נאמנותביתרהנפשאתהמשקףהואהקול :בדברפל.אואיןלזמר.מיטיבההיא
בנונה,שמכילה,היא :כעור.האינהמרגרטהשלנשמתהני. iהחיצהמר.אהמן

אשרההמון,·אדומצ,לדחה.פקחיתמדינאיתהיארגש.עדינת 1ותר,בותבעלת

פלווןפוןאגנסאתעמרץיההמוןאלה.ב.כלמבחיןאינוישפוט,עינםילמראה
לנתינהי,מבי.הא,ש,הא;י~הרווחה.הארץ,~ל.עמןשה 1עו 1גרמה 1שמר 1מהכלה~פיפהי.

והאנוגייםהט,~פשייםןנ~עשיהאקלן 1זהיפה.אג.רס,שלכזכותהאלהcגעינינר·אה

מכועראגנסשלקולהלמרגרטה.מיוחסיםהדמינה,עלאסרןהממיטיםאגנס,של
מצטיידאינוההמוןאןלעין.נגליםשאינםשנהצדדיםעל.ומעדיוצור.מגי,

מרגרטהמתנגשתמפעלובכלתכניתבכלפעולה,.בכלמעשה,בכלחדה.אברזן
היהשאפשרכפינלמחות.הןהמלוכהבחצראדםכלש.לנפשועל ;אגנסעם

חשבהבוברגענאהשלםכשלובהבקר.ב.ה.מפסידההיאמרגרטהלצפות,
המעטיםלמוגר.טחעורףפר.ניםואזלנצח.מדרכהאגנסאתסלק.הה:יא :שנציחה
המגעיאתבסרף 1לדורשהמכעורשהגרףמרגרטה,שלסופהתמי.דבהשתמכו

נצחוןעםעלiז'י.משתלטתה, 1האכילתאוותהגוף,~בשתאוותוהגסהה i1זJפשו·ט :לן
הנפש.ומתנוונתהולכתהגוף

ב"דוגסיתההידוי.העםשל'גורלוויעדרוהואפויכטרנגרביצירתמר.כזינושא
ידדר.י·לדוכסיתהמאורעות.בשו.ליברקע,כיעםהנשוא,מופיעבכרהמכוערת"

קירבהמרגישההדר.נסיתכלכלית.מבחינהארצהאתלפתחלההע·וזרחסות,
חורגבןהיהודי ;.כעורהעק,בלאר~החורגתבתהיא ;ההיודיהביןבינהרבה

מתוןהנו.בעתשנאההשנםי,אלההמוןשלשנאתויהודי.היותועקבליקום

אותם.מאחדתהיאאףטפשות,ומתוןהנפשאטימות

"האייםש.התסכיתשמוםאלא,המכוערת""הדוכסיתהספראתהעלינולא
אשה :דומותמסיבותנפנינושרב.הקודם.הספרכרון 1זאת·נבועוררודח.ומים"

חברתנעלתגריי,הנורהניןעותה. 1רמולהאחתהעומ.דותיפהואשהמכוערת
לביןרגיל,הבלתיכעורהעקב"הקופה",.האנשיםבפי.הנקריתהאיים,שלהנפט

שההימא.נקאותונטוש,האנשיםלבותאת·והשובההיפהפדהפרוצ'אצ'הצ'רמיאן
האחת,;ןח.רמים.נאייםלשלוטורצותשתיהןאגנס.לבידמרגרטחביןנטוש

פקחרתכלכליים,תנאיםשיפורפוסקת,בלתינמליםע.בדרתסמןעל-המכוערת
שאינה.בענייניםהתערבותראש,קלותהמושכים,פניהמסןעל-היפהוהבנה.

צ'מריאןאת :ל.הביןנקלהאנשים,מחבביםמיאתקד.ומרת.ועדותינהםמבינה
היתהכאילו"הקופה",הגנאיבכינוירקמדבריםגרייהגברתעלואיל.והיפה.
לחןשלההחרמיםהאייםרעלעל~הנתחבר :נכןדיאידעורדבכעררה.אשמה
לחמזכיריםרבהבגסותמקרם.בכלויזרעל"שלגר"כמעטשהפן·ופוגע,עמליב

הגעברןלה;זהשאידבעולם,·אשהאיןוהרי ;הזדמנותובכלשע.הבכלכעוהראת
 .ביותרנ 1הצרר

השניבזוגגם :רדבררה-צ•רימאןמרגרטה·אגנסהדריכותביןנוספתהקבלה.
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היפה,לאהשועמוק,נאהקולהכעורהלאשההמראה.ע.במזהחהאיברהקול

השוניע"יאןנוצרתאינההדואליותוצורם.מתכתיקולהמקסימה,לצ'רמיאן
היצירותשתיביןהדמיןןעצמן.בהןאףקיימתהיא ;הנשיםשתיביןהרב

 ;נעוריהמימיד iעשהכירהזקן,שרהיהלמרגרטה : ה.:המשבדמויותגםמתבטא
ארתהזנחהוא ;בחייההטובה""הרוחתפקידאתהאומלאמסריימת,מבחיהנ

אישואילומתנובותיו.כמהחוזרותהזקןעובדיהאצלאגנס.רצחלאחררק
לזכותומ.נסהאינגרם,ב.ה.חמרסרי,השדרהחוטחסררומ.מולח,הזריזהעסקים

שלהרעה""הר.רהשהיההשרשלהרוחנייורשוהואיח,דגםהעולמותבכל
הדוכסית.מרגרטה

מימיקטנהדוכסותשלהרריבמהותם.אמרדשוניםהעלילהשפרטימובן
היא,האמתהמש.רתף.מןמעטביניהםישמודרניתנפטחברתשלו.הוריהביניים

שלבספריו(לפחותעדיפיםרחוקיםימיםאותםשלוהפיטררסקי·רתשהצבעוניות
ומ.ודרני.הפיננסיםעולםשלרהת.רעלתנייםהצחיחיםהתארריםעלפויכטרנגר)
אפשראםהמתבזבזת,תכרנה-האפי,המפורט,הרחב,באתרומצטיידפריכטרנגר

הכספיםעולםמהותאתתפשפרי:גט.רנגרניהרושם,אףמתקבלבמחזה.כן,לומר
מיד.וסכמטיתפשוט.הבצורהבואשינגטוןככ~ם .nרדהמאריקאי

המכוערת","הדוכסיתמןהחומים""האייםנופלםיבגללההעיקריתהסיב.האן
להמקנההעצ.וםהדנה ;יר~בתהאתמוחצתגרידבררהבסיום.דומני,ט.מרנה,

שורה.אינההעמרכת ;נשיתחולשהלהמרשהאינוכעררה ;פוליטיברח
דבררהאףלכש.לרן.אותההרעידעצמוהטבעטרגית.רמותהיאמוגר.טחהדוכסית

אשהחייבפניהחתומיםלק.ללה.בחייההופכתברכהכלטרגית.דמותחינהגריי
להאיןלמענה.אינהיו.מייםיוםפשוטיםאנושייםיחסיםרקמתנורמליים.

במחזהההמון,כי-מנצחתהיאאותה.שונאההמוןכולו.בעו·לםנאמןידדי
ימי.במתונותההמוןשלדמוניכן.הבאותוניחןלאהמר·דרני, 1הזמ.ןרקעעל

הביניים.

מרגרטהשלרוחהאתלפצותפריכטרנגררוצהגריידבררהשלבנצחרנה
הספרותיתואיכותורמתוחשבוןעלזאתעושההואאן-להשנעשההעוולעל
המחזה.•ז~ל

מליאההמחשההמקבלותשונים,חמבזרתמהותיותנקודותכמהכאןמנינו

אשראלה,ספציפייםמקריםמלנדהשמיעה.למומנטבנוסףהראיה,בדרןרק
 1יותרכללייםקוויםגםישש.רנות,דוגמאותרלמנ·רתלהוסיףהיהאפשרכמוהם

המוניעםראווה,מחזרתלמשל,כ,ןהיצירה.שלהטכניבמבהנקשוריםמהם
עלמתגברמסוייםש.באמיכמחכן,קררהלתיסכות.מאתימיםאינםמ•ז~תתפים,

שבמאיכפילמבה,יותרהמותאםמחומרטובתסכיתלהפיקומצליחהקשיים
מדובר.ב.אל.הלאאן ;הרדיומימואתמאודהתואםתסכיתלקלקלעלולגרעו
ומ.דירתלריבויהיאהכוונההתסכית.אתהולםאינושמתתפיםריבויכלל'בדרן
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אמנך,תכצורת.ותסכית

לתס,כיתים,להאזיןהנוהג.אדם,כלרקע.קולותאולמקהלותולאכמובן,ופעלות,
עלשחקנםימראהנידמאשרשוניםקולגווניבידלהבחיןויתרקשהכייועד,

אמצעיםעודמיםהבמהשעלהשחקןשללרשותן :פשוטהלכןהסיבההמב,ד"
המופיעהשחקןשללרשותומא.שרמגלם,הואאותההדמותיל,איפירןיותררבים

ו.אילו ;הרדיושחקןשללרשותוהעומדהיחדיהאמצעיהואהקולגיווןבתסכית.
וכןובמ~מיקה,בתנועותגםלקולובנוסףמשתמשהקהללעיניהמופיעהשחקן

שחקניםריבוימהווהזומסיבהותפאורה.לבושכלומר,-חיצונייםבאביזרים
הדמויותאתלזהותנתקשינואחתלאבמחז,ה.מאשרבתסכיתיותרגדולעומס

וכמובןמרובי-משתתפים.מחז,ותאורומאניםלפישעובדובתסכיתיםהשונות

הספרותיהמדיוםבחילוףסובלההקף,ורבהירעיהרחבהרומאןבפרט:ז~הרומאן,
דראמאטיתצורהלכליותרבמהותוקרובהכל'אחרשהר,א,המחז,ה,מ.אשריותר

ושודרולתסכיתיםעובדואשרשציינו,הסוגמןרומאניםכמהלנוזכורים·ו.~היא.

"ירידאתלמשל,למנות,אפשראלתביןהצלחה.ללא-ישראל"ב"קול
לעשריםחומרבושישזה,קלאסיורמאן ,) 6תקריימקפיסלוויליאםההבלםי"
בעיבו.דוממשעמ,ןתןמיופיונכ:ירחלקאי.בדתסכיתים,

הרצויהשחקניםמספררקלאהתסכית.שלנוספתלתכונההגענובז,את
כןלאשאםבסרט),מ.אשר(~בוודאימבחזהמ.אשרבתסכיתיותרמצומצם

באחדותגםמצטייניםביותרהטיוביםהתס,כיתים-מטשטשתהומבןבהירות

אחזרתהיוונית,הדר,אמהתרותשלהמ,פןך,סמרתהאחדויותמשלרשהעלילה.

אשרהאחרונה.זואתהתס,כיתלונטל-העלילהואחדותהמקום,אחדותתזמן,
וערדבמחזה,אמשריותרעודבתסכיתגמישיםדווקאאלת-והזמןלמקרם
מאשריורתומר.ובזתאחידתשתחקהלהרצוי,העלילהאזלםזה.לענייןנחזור

לכךהסיבההקולנוע.בדשעלהעלילהאמשריותרו.הרהבהבמה,עלהעלילה
חושעלמסתמןהתסכיתהשחקנםי.מספרלצמצוםהבאנוה 1שהסיבהעםזהה

אינםהב.מה,עללהמחיישםשאפשרמסובכיםלהטוטיםומיניב,ד 1בלהשמע
שלהמיוחדוגא.די,הקסםאתלמסוראפשרהאםהמאזין.שללהכרתוחדורים
ניתן ) B"מקבת"כמומחזהשל,א.סבורתני 1משודךבתסכית ) 7קיץ"לדל"חלום

קצרהמסהכתבשנאבלארנסטלא.-קץי"ליל"חלוםכגרןמחזהלתיסכות,
הבמה"אנורות-תפאראדוכסאליהשםאתלהונתן,התסכית,שלמהותועל
ד~פק,טיםכליעלמר.אשילדותושיביו>תר.מוצ,לחתהגדרה ; ) 9החש~~כת" ל~.ז·

רבמשקלבהכרחעדו.בזאת,לעותמ.האפשריים.הומגווניםהרביםהוויזואליים
מוסיק.אליולליוויקולייםלאפקטיםהקול,שלגורביםךגורנילגווניםיותרהרבה
ברקע.

מהןאחתשכלדוגואמת,שתיבניאאלה,דברינואתהיטבל,הבהירמנתעל
ראשונהאחר.ספרותילמימדלהעברהמאתימהואינההאמנותית,בצורתהטובה
רחוקהסרטכילציי,ןהראוימןאגב,הסרטים.מעולםקלאסיתדוגמה-שבהן

117 



ר 1אבינגיסה

הואהעיניםמר.אחבסרטשכןהמחזה,מאשרהתסכיתמןיותרערדבמהותו

שבחרנוהדוגמהבל.ב.דמשנית·היאהנא.מרותהמיליםוחשיבותביותר,החשו.ב
אחדהואזהסרטהגדולה.ג.ארברגרטה:עםכריסטיהג",".המלכההסרטהיאבה

אםאן ..א.רתרייש·כחלאשרבברשחזהרמיפעם,אישהופקרהגן.וליםהסרטים
המיוח,דהקסםמהר-עצמ.נראתר.בשאלבנר,יצרהשסרטהחוויה,אתננתח
דיאלוגאידמקוריים,רע~רנרתאידכריסטיה:נ"לכה 1ב"הממפתעי,ה.'למסקנהגניע
גרט.השללמת 1מרשמשחקא.מנרתברשי ?ברישה.ונאדייארלרגי.ערןאיןשנרן,

ברמעמ,דאותרספק,ללא ?בזיכרוןביותרהנחך.טתהסצינהומהיגאר,בר.

סציגהמא,הבה.עםשהתהשםבחדרהנמצאיםהחפציםכלאתגאונומלטפת

לדפוסלהע.ב.ירההר.א:הנמנעשמןסצינהמשמע,טחררה.מרמיקהמילים.ללא
-הרסטשלהנאנאלייםהדראלרגים,את"לתסכת"מיש.הרינסהראםתסכית.של

לגדולות.יגעיל:אוודאי

לתסכיתהכוונהמקררי,ישראליתסכיתוהפעם,תס.כית,היאחשביההדומגה
-שיראל","קולע"ישהוכרז.ה:הפרסים,תחרותשל.השלי.שיבמקרםהשנהשז,כה

במדבר.דר·כםאיבדוחייליםשוה 1של :התוכןפרת.ל.אימתר,במדבר""מרתנו
מרצונםמוותריםהחי~ליםמןשנייםאח.דלאדםרקמספיקיםשבדיהיםהמים
שניהםהגופני.הקיוםמאשר~ותרגדוליםנע.רכיםאמונתםנשל-המיםעל

סימפאטיתהפחותהדמות-כמ.רנן-שהואהשלשיי,נשארבחייםמבדבר.מתים
כילנחש,הנקלויונתן.דודשאול,סמליים,הםהחייליםשמותשבשלישי.ה.

זוחיתהכתסכית,בחיים.הנשארהואדודואילולמות,נדיונוויונתןשאו.ל
שלחש.בונוע.לההצלחהאתלזקוףושימעולה,ההיהביצעור:ושם.רבתיצירה
העלילהאת .המחברשלחשבונועלמאשרפחותל.אסטן)כאפריםהבאמי

א 1להושם .z,ז~ג·דה 1מ~פטים.שלוL11רהבשנייםלנסחאפשרש.~ינו,נפיכשע,צ;ךמ, 1ל

המ,סינותאלאשחיתה,כפיההתרחשותלא 1כלומ.ר ;"איד"העל.אלא ,"המ"ה.על
הגוססים,החייליםקולותלחיים.השלישיאתועידו mהוויתוראתשנייםעלשכפר
המקום ..המי·וחדתאווירתואתכית 1לתסשנתנוהם-ברקעדיקלוםמקהלתקט.עי

למת.רחשששיווהמרשימים,המוהןל:העי 1קטללא ;נרחבהואק,ולייםל.אפקטים
פשטניעשה 1המסיפורגרת.והיה-מסויים,מקר.הבו.לות 1לג 1שמע.ברשמעמות

הרבה,תסכיתיםשמענובבימויוסטן,אפריםכיכאן,ל.הוסיףשיעמקות.וחסר
מינורית,אווירהמיוחדים.קולייםבאפקטםישעיקרםובתסכיתיםתמדימצליח
מתאימהאיהבלמשל,צ'כו.נ,שלכבמחזותיידרמאאטי,מתחטע·רבהשאינהאלגית,
לגררט.סקההופךהיהזהתסכיתבמדבר".ל"מרתנרנאנחזוראןשלו.הביוםלדרך
מגרפיםכ.אילואלינווגמ.יעותהסמויות,המחשבותהמק.הלה,קעטיהבמה.על

מאירההתיה 1שדר.אשרהונהאורקרן .תחתלמגוחכיםהופכיםהיו-ערטילאיים
-הקן.לנועלמדיוםאשר I'משמע.ותה.אתאמבדתהיצירה,היתההמב.העלעל~הן.

יותר.לאהסרטה,שלדקרתעשרעדלחמשחומרכאןההיהרי

118 



אמנותכצורת.ותסכית

היא,ערב.הד :התס,ניתשללכאורה,ו.מתמיההנוספת,תכרנהמכאןנר.נעת
קלות,יתרבהרהבהמט.פיזיהדמיוןלעולםחרי~הלקבלאנווןככניםיז.zבתס,כית

מופעיהעל-ט,בעיש.המומנטתס.כיתםי,ןר.,הבנכתבים :והראיהמבחז,ה.מאשר

לשמכדנהארתהכ.לזהמדורניבמחזהמעש·י·ניסיםתמצאהינד-אולםנהם.
-שלובקודמיותבהלהשתמשהונהכההגדולששקספיררהפתע,ה,קסםמעשי
הבמהעלרווחותושדיםסקפטי,דוראנוהעולם.מןובטלהחלפהמזמןנבר

אותנו.מצחיקיםאלאאינםמקודם)לנו,המוכרקלאסי,מבחזהדמובראם(אל.א
גמוחכיםאלאשאיםנתמוהיםיסדוותל.בל.רעמרנניםאגרבתס.כית-פלאזהוראה
שאינםלגורמםי,מקרםניתןערטילאיומבחזהגרף,לואיןהקולהבמה.על

ולב.חנה.לראותהשאפשרית 1למצי.אמתאימים
מבחזהמ,אשרקלותביתרבתסכיתמשתלבותובמקרם.בזמןהקפיצותלכן

נaרחםאמשריותראילרזיהבנרלעוררהמי·ליםשלנכר.חןבסרט).מאשר(לא
ב.קרוןהמתרחשמאורע :למשלקונקרטיות.דרגמ.ארתשרבנביאמר,אןת.של

תסכיתםילמסרפהאזנולבמה.ל.אאך,לתס,נית,ר.מב,הקהומרהואנוסעתרננתשל
היוהשונים,הנסיעהקולותהר.כבת,צפירתשבתנרע,ה.רבכבתהמתרהשים
הריאליס·הדרך ?'תיאטררןמנתעלז.אתלתאראפשרכיצדלחלוטין.מש.ננעים

כן,אםשי,רבים.ל.מבאיםתקסוםלאהמנה,עלנעקררןהעלאתל 1שטית,
רחשיםבעזרתבתסכית,אולםתפאר.רה.שלברמזיםולהסתפקהריאלהיי,עללוותר
כדיתוךהלינהשלנסיעה,שלביורתממשירשם 1רליצוראפשרשונים,וקולות
הים.רחש :אחרתודומגהמחודשת.ותנוע.התנוחהשל.הצרים,במסדרונותנדנדו

בשניםשקמךהבולטיםהנשרר,נ~ת(אחדהיועשב.אבר.הםשלהמרתקבתסכיתו
רחשrהים.לר·חשח.שרבספיכולוגיערךנעהר ) tJפרר·פסרר"של"סדהוהאח.ורנות)

נונהאםגםמחשד,תמידעלינוהמשפעיםיהטבע,מקולותאחד.הן.אהיםגלי

להסחיהעלוליםנוספיםקולותו.איןהח.רף,עלנודדיםאנואםב:פרט-לשמעם
המ.שתרעהיםאתבדמיוננוהעלהבתסכית,ששעזמנוהרחש,בנר. 1לתשומתאת
אתקלטנואזנינודרךחמ.תנפצים.נגליםרש 1לחההי.אפשרארפק. 1למעברעד

התאפורההבהמ.עללתתאופן,בשרםאפשר,איזרתחוהשו.ההמיה.התנועה

אפשר,נס.ולי-חיות.גלחוזע,אינוהבמהשעלהים ;סטטיתהיאהמצריירת
מאתרעים·נרחדרשלחלוןדרך:נאמר, 1מר,חרק,·היםאתלש.קףהיותר,לכל

מתבונןשהצופהמכיורןאולםקולי.אפקטלצרףגםאפשרזהבמק,הר ;הדברים
בידמח.רלקתהלבתשומת ;יותרחלשהואהאקוסטיהסממןרושםבנשעה,
הש·רנים.החרשים

 ;משמערתטעו.כתנשירהלעיתים,כן,עלעלים, 1פרש.וניםקוליםיאפקטםי
לאיבוד""חול.כיםהיושכמתזהקול.ר.תביותר.רגשירוחהלךבנרנוטעיםוהם

עימחי,יהדוהשלחמצוייןהתס·כיתאתכאןנזכירהתסכית.שלרוחואת .קובעים
ש.רוכרזה·הר.אשרנההפר,סיםבתחן,ןתרן 1הר.אשרם 1במקשזכה ,) 11ורכבות""פעמונים
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.וויהכדתרת,מןכברלומ,דיםשאנונפישנים.של.ן,שלפנישיראל","קולע"י
בהקשרמארעצמועמיחי,התסכית.למהותביותרחשךביםוהרכבותהפעמונים

א.ורגניים,קולותמנחוויםהםהתסכית:בגרףסמלםי.תםורכבות"פעמונים :לכך
דרמהתפקידממלאיםהםה wלמעמ.וה.שי.באופןבהםמשתמשואניטבעיםי,
וו.בנזת""פ:עמרניםשלהעלילהמק•וםהיוונית."בטראגדיהמקהל.השללתפקיהח

הםב.מקרםהשוב.ניםהזקניםהמלחמה.שלאחרגברמניתי,הודיבית-זקניםהוא
הואפעם,מדייהנשמעהפע.מונים,קול .~וסבלרדיפותשעברורמוחנות,מניצולי

לביקורוחזרבישרא·לשגדלהגיבור,שנעיר.השונותהכנסיותפעמונישלקולם
הריהנורא,הע.נרלאורילדותו.מימיהפעמוניםאתזוכרעדייןמולדת.ו,לעיר

בארץשמק,ןמרלגיבור,מז.ניריםאלהקולותהניכר.אתמסמליםשהפעמונים
החולפתהר.כ.בתלקולהרדיפות.אתמזכיריםהםהזקנהלהנרייטהואילו ;אחרת
ניתוקהמקום,מןהבריח,המאצעיזהרהרי,הגיבור,לגבי :כפהלהמשמערתגורעת
לסמליכולהר.נכתקולה,שן,אה,ניצולילגביואילו ;העברעם,האחרוןהקשר

מופיעהנוסעת.הרנב,תרחשאגב,המרות.למחנ.רתמשלוחים-אחדרבורק

בסיפורמצאתיהנושאשלבמינומיוחדעיבודכשהאח.הקשורותיצירות~בתר.גה
בולטים.אלהקול,רת ,) 12הגיררנדיסטים""לילסר, 1.פרי·י·שלעט.וןגפריהולנדי,

עודמ.ופיעיםורכבות",ב"פעמרניםכך.כלחזקונשמםה:יה,ל.אה 1מבחז ;בתסכית
כלל.ב.הםלחרשההיאפשראיאחרספררתיכמדירם,אשרקוליים,סממניםכמ.ה

האוכלבחרולשולחןמשולחןצועדכש.האוהג~ברר,שלצעדיוקוללמשל,כ,ך
והדממה-ששקעתעבראתומחפשעולמותביןלג.שרמ,נקשהזקנים,של

אלה.לצעדיםהמתלווההמ,וחלטת
הטכניקהכיהכרזב.ת,המסקנהאולימשתמעתכה,עדשציינוהדבריםמן

אנויכוליםהיא.ולאביציר.ה.ביותרהחשובהיסודחינההתסכיתשלהמיוחדת
ל"הרחוב",הכוונהלחלוטין.ערךהסראו,לםרדיופוני,תסכיתשלדוגמהלהבוא

 .השידורשירותשלהתסכיתיםבהתחרותהראשוןלמקוםהש,הנשזב.ההתסכית
בעגלההנוסעהישן,הטיפוסמןנפטמוכרהיאש,נתס.כיתהמרכזיתהדמות

צע.דיקצבאתשומעיםאנוירושלמית.בשכן,נהנפטומחלקלסרס,רתומה
עלינומשריםהללוהצליליםלתחנה.מתחנההנפט,מוכרפעמוןאתהסוס,
לנרמתבררתתחנותכמהלאחראךהתסכית.לגביאהתדרוחתלךתחילה
השוניםכמקו.מרתהנפטלמוכרהמה.כיםצרכנים,שלקבוצותכמהשrיהשיטה.

מקבלתתינוקעםצעיר.האש.הלהאזין.נאלציםאנוולשיחותיהםש.במסלולו,
לשיון,נותניםלאקטנים"ילדים :זומקוריתבלשוןשננה,מפיטוב.דתעצירת

לעגלתצפייתןנדיתוךהשתיים,ביןהשיחותות". 1לחינונתיםלאגן.וליםילדים
לריאליזםטיעוןכלש.אידכזו,במידהעומקכלוחסרותות 1באנאליהןהנפט,
המדבריםפקידים,זרגמופיעיםכךאחרבתס.כית.הנאתןאתל.הצדיקעלולאשר
שלאמשיהורע.להעלאהשק~בלמשיהועלבדרגה,העלנאהעלהמ,שר,דעל
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מתבררלשחיתםהאזנהולאחריותר,ג.בוההדרג.העלחולמיםשניהםקיבל.
אותה.ניתןל.אל.ב.טח-בנרתל.דיהתהאזר.העלאהשאםספק,לכלמעברלנר
כיתקורהתחילהבנומעוררותהראשונה,בתחנההמצפותזקנות,נשיםשתי

עלע.צמר,הנפטמוכרעלבדבריםמרבותהןיותר.קצתמעניבתתהי,השיחתן
עליהושומרב,ביתרסוגרהשהואהברגות,ביתוועלבעברשלוהנישיראיןחיי

פעילות.קצתישנההברגות.לבתפיתררןהמחפשזריזשדכןמופעיבקנאות.
חתן,מביאהשדכןסנטימנט.אליים.לפסיםעובריםאברהב.אנאלייםהפסיםמן

החתן,מדczפחתבבית.ברדדהשישבההשניםכללאחרבר,ורצהמיידהבת
הבתמל.וכלן.נפטבמוכרמתביישיםר, 1נתעשרב nמקר.שז.הפשוטיםאנשים
מרב.והואהדמ,ע.רת.בנחללענגוןיכר•לאינוהנפטמוכר :טר,אגיסוףבוכ,ה.
צעיר,נפטמוכרמעתהמגדעלשנו:.נההחביב.הסוסאתוגםהע.גלהאת

ק,שייםו 1היכנראההזקן(למוכרממונעת.מוגליתמווז.:בג,ניעלבארןרכהב
משמעותמ.אין,ישליצוריכולהאינהלדדי.ו,המותאמתהזריזההטכניקהבנהיגה).

אןאחידה,הרמוניהעמ,ווליצורבתרכןב 1ל,השתלחייבתהטכניקהמבאנאלירת.

במקומו.לבראיכולהאינההיא
אחדעי.קרית.תית 1אמ:נוהתבט,ארתנצררתלתסכיתפנומ,עטיםסופריםרק
בהיותו , 1929בשנתאיין.גינתוהגרמניוהמשוררהסופ.רהואא.להממעטים

הואזה.ביטויבדפוסהתמידומאזשלו,.הוא.שרןהתסכיתאתאיידכת:ב , 22בן
נהםיששלוהתס.כית,יםאףשכןמתמ~ה,זהאידשירה.ובצי 1קכמהגםפרסם
הפיוט.מיסוד

בסממניםביציר,רתיומשתמשתס,כיתים,ב,כתי:בתהמת.רכזאיי,ןגינתו

המתאיםתסכית(ל.מעשה,תיאטררן.מבתעלל,ביצ·ועניתב.יםהיושלאשונים
ומרקותיו ;ת 1סכו 1הממישחקי·אתא;רהנאייןאומיתי).תסכית·אינולבמהגם

גובללעיתיםעררו.אתהמשילכנחשחשדה,ייוש:ותולהב.שרתיישרתפושטות
נמרעלעים 1שומא.בו ,) 13יוס.רף"ב"הנמרכ,ןבס,ורדי. 1באהתחפושותמשחק
לדמויותיהם.מתגלגלהוא ;רמיז~ר.נרתשרנותמטמורפוז,רתהעובדי.וסוף,הקרקס

בשלאם I'אותםטרוףשהואמשוםאם-זהאחרבז,ההמשתתפים,שארשל
עדשיטתואתאיידמפתחבהפרסה,,היאיוס,רף""הנמרקיצו.ני.דת.פחותסיברת

גנרל,עלאיידגינתושלהתסכיתיםמרחפיםתמדי.אןפנטאסטית.להגזמה
היפיםאחדמרכזי.מ.ק,ןםב:הםת.רפשהתחפשוותומ,שחקוהד.מדון,המציא:ות

דונהע.למסופרכאן ,) 14.סטרבאל"שלהיםברי 1"משהואו 1שלבתסכיתים :tי
הפררטרגא,ליהמשוררשלאהובתו~בנעוריהש,היתההמזקינה,דה:-א,טיידהקטרינה

הספרותיתנמסרותהפן ,-16המבאהשחיקאמראז,המשוררקאמראז.זהלואיז

הררמאנ-מןר 1חייבתולדותהיהאכןלשמר.נקשרו'ז.:וניםוסיפוריםאגדית,לד.מות
הקש.ורהנוספתאגהדהיאסטרנא,ל"שלהים"משבריההרפתקה.ו.מןטיקה

אחתשלאלאקאמ.ראז,שלזואינההמ,רכזיתהזמרתהפעם-המוזרלמשורר
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לדונה :זרהיאפרקים,נואשיסטרבאל",שלהים"משנריעלי,לתמאהובותיו.
היא,שלביסבון.,הגהולההחנובמגיפתמתאהובהכישנים,לפניס~רפר,קטרינה

האשהמחליטה,הימים,נאחדבחיים.עדייןהרא 1שה 1סבורהיאמאמינה.א~נה
בצאהת .האנד.דא.הונהעקבותאחרולחפשהבירהלליס~רןלצאתהמזקינה
כאשרבליסבון.דנומגי.פתמשתוללתשרבכייודעת,אינהעדייןהיאלדרכה,

-ספרדיםוימיהעליה,הדברוסימניובא,ל, 1ל.סטהעירמןחוזרתקטרינהדונה
המרות.בפני,מפלטאיןכילבס:וף,יודעת,היא

יוסרף.הנמרעלבסיפורכמונשמות,גלג,רלאיןסט.וב,אל"שלהיםב"משנרי
המתהמשורראחרהחיפושלמציאות.דמיוןשנידגנרלה·ז.;גתארתהקיימתאך
מןלהימלטמנסהקטרינהדונההמיסתורין.מעולםמאקאבריחיזיוןחרא

שלנסופראך ;והזקנההמרותאתלשלולמנסההיא ;מ.הלכפורהמצקארת,
לאהע.רבדתיתהאמתמןהברחיתוארתה.ומכניעעליההמוותמשתלטדבר

באמת.מתקאמו.אזעתההרעילה.
"הנעורתהואהדיבוראתעליולייחדשברצונ.נואיידשלהתסכית

הסכנותבולטותגםכאן ;מספרהשגותלנוישזהתסכיתלגבי .) 15ו" aמוויטר
וסהנ ,-11הכתגבריאלהשביןבשיחתומתחילהתסכיתהתחפושות.שבמשחק

ירמ.ירםעניניעללמדי,באנאליתבצורהמ.תחילההשיחהגולדשמיט.,ד oה·בן
וגולשדמיטשגברי~לההעהבדה,עלעומדיםאנ·יהדבריםבהמשךרקכביכול.

אשהאצ.לבהח,נאמתגורריםושהשנים , 1943אוקטוברהואשהזמןיהודים,הם

חשד,באורהשיחהמתגלהל,iנו,מסתברזהשעניןלאחרברלין.נעירלב,טונת
אלאסתמי,פרטאינםשר.בהמדרגותנחזרצעדיםמאיימת.משמערתטעון

אלאחולפת,סקרנותאינומתרחשמהלדעתהרצוןהקץ.שלאימתנייםמנשרים
המעיקים.הקירותאותםניןשניםהכלואיםאנשיםשלעצמיתהתייסרות
הםבוראם.איי,ךעלכךכל.החבי,נבמשחקלשחקמתחיליםונכרתוגרלדשמיט

והחלומותההזי.ותבממל,כתאחרים.כאנשיםריאינקרנציהעלבמחירנותעים 1משתק
א.נטרנהי.לתלמדית:ררגב.ריאלהברטארי,פייטו,,האיט.לקילמרדהגולשדמיטהופך

מעיירתשבע·עשר,ה,ה 1שש·עשרבגילנערותכיתתכיתתו,עםיצאבוס.ארי
ולאכם 1בדרת~ערב,קא,ט,אקהמברת,ביק,ררשםלרומ·א.לטיולוויטרבומגוריהם

איונהדימויהמתפתל,רת.התת-קרקעירתהמחילותכלניןהיציאהדרךאתמצאו
בעיתוניםלאחרונה,המקרהעלקראוכילנכדת.ומז,כירגולדשמיטגרידא,שרירותי

מתאכזבתלה 1תחיעפם.מידילהםפקת 1מסהביתנעלת 1שחיישנים,המצויירים
המיס·סףע.ללדורךחש.בהtבוב:רגעסבה,שלרציונ.אליהסברלמשמעגבראילה

האלגנטייםהדימידןקרריאתטוות 1להשניםממשיכים,מכןל.אחר,אולם ;תוריד
ש.ב.ניגוד.הקכל,העללדבראפשרואולי,במק,ביל.הדבריםמתארעיםמעת,ההדקים.

ג,רלד·ואילו ;אותםימצאוכיאלאמבקשיםאינםבקאטאקומברתהתועיםשכן
ו,למררהמוויטרכררת 1לבעראותם.מיצאוא 1לכיאלאמבקשיםאינםונכדתושמיט
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המציליםחוליותאםמים,וחוסרמזרןחוסרתשישות,בשלאיטימרותצפוישל.הן
אינםונכדתו.הס,באחרהמחפשיםאלוהואילומרע.דבעודאלהיםיגעיול.א

-.קררבה,ההצלהנראיתלרגעהאבחון.אתאל.אהישועה,אתאתםמב~אים
מתערב l'זכבקוההאולםהכיתה.אתלמצואעומדים ;התסכית 1בתון· 1-בתסכית

לכלטובסיוםשרירותיבאופןהמציא,ההיאכילנכדתו,המעירהזקןגולדש,מיט
היאההצלהאמיתי.שהיהיכדישנית,הסיפוראתלספר 1,ןלחזורישהפרש,ה.

דבקהעדייןעצ.מהושהיאמכיווןבמחיונה,אותהת,ארהוגבריאלהמלאכותית,
נושאתמודיטר,נרלנעורת~ההצלההיא.גורלהלתקורהפתחלמצר,ארר,וצהבחיים

שזלל,ל,הדלידאיד,הסבאתאןוגבריאלה.לגולדשמיטהצל.הנשורתגםבכנפיה
אפשרית.היא.ההצ,להכילהבין,חייבתהיאט.עדתה.ל 1ענכדתואתממעדיוהוא
הסוףלמ.בשרהנחמה,בריחהכאמצעי,אותרהעלושהשנייםום, 1החלמתפתחוכן

הטראגי.

סכ-נה.שלות 1א 1לאףואו.לי.נפש,למפח,ו.הופכתתקורהנו.סףמוטיביש

שהחליטיהודימ.זוג.מוסכמים)סימניםלפי(כמו.בןוהנכהה,הס·בעבורגלדיהמגעיה
 ;טובסימןלדיה 1גברואים.וג,נריאלהגדלדשמיט.לשדויצר,יה.הגנרלאתלהגנ~ב
(ובעלתודינטרהגבר.תשלמפיהאולם ..הנועזתבתכניתו,הצליחוג 1שהזמשמע
מובגלזמןשתוךלהניח,יש-ונחקרנעצרנתפש,הזוגכימתב.רר,הדירה)

.חשח.מ.חבדאמיידולמצהאיחקהצריך ;הכ.תדבדתכלאתהמ,שטרהתגייע
במגפיים.כבדיםצ.עדיםוהרמזים.הסימניםכלשמחייביםכפימסת,ייםהתסכית

דרךכלאידכיטב, 1הייודעים;הםמוכנים.,השניים.ההלת.פר.צית ..ודפיקותצלצול
הצפוי..מןלהימלט

גדולהחשיבותנדועתלמילים.עצמן.למיליםמגיעיםאנוקולייםמאפקטים
לכןבסרט.מאשריותר,הרבהגדולהוחשיבותנמחז,ה,מאשרבתסכיתיותר

העיבודיםלאתס,כית,נצררתבמקורםשנכתנו(מאלהתסכיתיםהרבהיש
התסכיתאתהולמתהשיריתהלשוןהפירט.לגנרלמתקרבתששפתםלמיניהם)

לומאידהמילים,שללקסמןיותרזקוקגםהתסכיתהסרט.אתמאשריותר
שהואפריי,כריסט.ופרגג.דןשמחזאיכן,עלני, riסבדראחרים.משיכהמאצעי
לתיאטררן.מ.אשריותרלרדיוהא·מנותיתכמה.ותרקרו.במילים,שללהטוטן

מחזהשעמתיל,אאמנםה. 1פעו.לקצבחסרימיגעים,אורכים,מחזותיובתיאטרדן
יותרזהבמדי,וםיתבלטהמיוחדסגנונוכילהניחשיאןתסכית,בצדותמשלו
הבמה.עלמאשר

אתגרהיאתסכיתשכתיבתדומנילמילים,שנועדהמכריעהמשקלבשל
תסריט,כתיבת~מאשרי.ן.ת.ןג,בוהבשלבת rהעומ.ד,אמנותהןי 1:ז.ספק,ולל,אלסופן,

אזניםעלנופלתבתסכיתמיל.הכלהמצלמה.כןאחרמכסהש.ב.ו,הפגמיםשעל
מידי.מתגליםשון 1ש.נלפגמים,ובצמצום.בריכוזלנהוגחייבגםהכותבקשובות.

בתסכיתמתגלהמספרים,מכ.הע,להחביב,ההמ.שמעותוחסרתהמסורבלתהכתיבה
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שחקןלשחקן.אףאתגרבתסכיתתפקידמהווהסיבה,מאוהתחולשותיה.בכל
ב.לב.דקולראלאלואיןבתסכיתהמופעישחקןהרבה,באמצעיםנעזרהבמ.העל
צרימה,כלהנמה.עלטובשחקןמאשריותרעודנדירבת.סכיתטובשחקןלכן

אתגרקיים :והלאהאותם.המסתיריםוויזואלייםאמצעיםמאיןבולטים,זיוף,כל
הצופה.תפקדימאשריותראקטיביהואהמאזיןתפקידשכןהמאזין,לג,ביגם
מןמ.עצמו,ליצורעליודראמאטית,יצירהכלבהכרחהמלוויםהמראותאת

עלכמומוכנהבצורהלומרגשיםאינםהדבריםההאזנה.לות 1שמספלהנתונים
לספקכדידמיוןנאתל,הפעילעליוזרקורים.באורהכלמוארשםהקולנוע,מסך
החסרים.הנתוניםאת
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