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פרילוקניצהמאת:

וקסטנרפוגה;גברתעלהעוזרתבוטהאומרתשום",קלופתשווהאונהשלו"הגברת

סובלאנואוןאותה-פצפונתשל"אמאהאחריות"):רגש"על(בהרהורבגלוימסביר

כזומעסיקהלהכשישלעשותיכולהבוטהמה .בסדר"אונההזאתהגברתכלל.

רקכמעט,כלוםלאובילויים?תענוגותאחרברדיפתהבתהואתבעלהאתהמזניחה

בטלניתדמות"לסבול"חייבשאינומסתברסרטאוהצגהשלבמאיאבללהתלונן.

 .למדיוםממדיוםבעיבודאותהמשנהפשוטהואזו.אחראיתולא

גברת-קסטנרלהולדתהמאהיובללקראתבגרמניהלאחרונהשהופקבסרטכן

לידבביתלאהיאולכןשחורים,ילדיםשללרווחתםופועלתבאפריקהנמצאתפוגה

מזותבעלתקריירהלאשתהקולנעיבעיבודהפכההבטלניתילדתה.פצפונת

מיושנת""לאנראיתכזואישההסרט,שלהבמאיתלינק,לקרולינהתרומיות.

לייצורבמפעלהונואתבספרשעשההחביבפוגהמרלגביומהלתקופתנו.ומותאמת

-לינקשלבסרט .השכלהגםלוונוסיףהבהאבלטוב,דברהואעושרטיול?מקלות
 .לבתופנאילואיןולכן ,לחוליומסורלב,מנתחרופא,הואפצפונתשלאביה

לאוכאןספרותית,ביצירהלחוללעיבודיכולתמורותאלוממחישותאלהדוגמאות

 .שונהואידיאולוגיתתימטיתבתפיסהאלאהמדיוםבשפתהקשורותתמורותתוארו

לעיוןמרכזיהיבטבמאמרתשמש-למדיוםממדיוםהמעבר-עיבודשלהסוגיה

שלועיבודמשלו,ביטויודרכישפהכידועישמדיוםלכלואנטון.פצפונתביצירה

קולנועלתסריטאותיאטרוןלמחזהספרותירומןשלועיבודמשלו,ספרותירומן

הוספות.ואףהשמטותשינויים,-ומאפשר-מחייב

בעלילהשינוייםהמחדירעיבודהאחת, :שתייםרקנזכירשונות,עיבודדרכייש

בהקשרהעלילהאתהמעגןאוליצירה,שונהפרשנותהמציעבדמויות,או

אידיאולוגייםואףחברתייםעלילתיים,יסודותמדגישובכןשונה,חברתי-פוליטי

פחותה.אורבהבמידהלמקור,נאמנותעלתשמורלעיבודשנייהדרך .אחרים

הדיאלוגיםבעיקר-שהןכפישלמות,טקסטואליותחטיבותיועברוכזהבעיבוד

אתוהמסמןאותןהמאפייןהדמיותשלהלשוןמשלבואףלמדיום,ממדיום-

ישתנה.לאכמעטהחברתית,הסביבה
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-1950מהאחתבגרמניה:שנעשוקולנועיותהפקותשתיעלאתבססבדברי

בהצגהאתמקדכן-1998מחדשהוהפקהמעורב).היהעצמוקסטנרזה(בתסריט

ומהנשמרמהלמדיום?ממדיוםבמעברקרהמה .-1998בבישראלשהועלתה

באילוציםקשורהשאינההעיבודבדרכיבמגמתיותלהבחיןאפשרהאםשונה?

שלוהקולנעייםהבימתייםהפתרונותעלאצביעהמדיום?שלבאפשרויות)(או

שבבסיסם.הדעתשיקוליעללעמודואנסההשונות,הגירסאות

חבר.תי,פסרפ,טיביםהסער:עוא.
והמסרשלוהתימטיקהאך , 1930שלבגרמניהאורראהואנטוןפצפונתהספר

פוגה,הזוגבניפצפונת,שלהוריהבתיאורכיום.גםלמדירלוונטייםבווהמקופל

שכללטעוןמנסהאינוהוא 2 •המשפחתיהתאשלמאידיאליזציהרחוקקסטנר
זההריבמשפחה,קשייםיששאםאוהרוסותמשפחותשאיןאומושלמיםההורים

ואפילולילדים,האמתאתלספרשמותרחושבקסטנרלחלוף.העתידכההענןרק

ההורים.שלומהחולשותמהשגיאותהסובליםהםהריכיזאת,לעשותחובה

 3קסטנר:שלהאחריםמספריוגםמוכריםואנטוןבפצפונתהמוטיבים

 ( 1998שלההעגה-סטנר" pזה, Iלה.ויר א("ב.
1 

( 

למקרר.למדינאמנהאמיתי,יגאלשלובבימויובעיבודוראנטרן","פצפונתההצגה

"הבימה"בתיאטרוןוהרעלתהסידרןאפריםבידישעובדההצגהזרלהפקהקדמה

המקורי.בטקסטשאינםפזמוניםגםואנטוןלפצפונתהוסיףסידרן . 1991בחנוכה

גדולותתפאורותובליווישחקניםרבתחיתההניגאופירהשלבבימויהזרהפקה
 4רעשיררת.

המטפלתעםבלילותהיוצאתפצפונתשלהמרמהכפולה:תעלומהמכילההעלילה

פרגהלביתלפרוץהמטפלתואנדכטרובוטשלוהמזימהברחובנדבותלקבץ

שלהמרמהחשיפתלילה:בשעתבו-זמנית,נפתרותהתעלומותשתיולגנוב.

לדירתשפרץלפשעשלחהשותףרובוט,שנלכדזמןבאותומתחרשתהמטפלת

פרקאחרפרקליניארי,באופןמתוארותשבספרהאלוהסצינותשתיפוגה.

בהצגההומרוהן-מתלכלכת")נשףו"שמלתאלות"מניפההשמנה("בוטה

לשתיים.הבמהפוצלהשבהאחתדרמטיתלסצינה

 8 (חמישייוםמצהרישעות: 48במשךמתרחשתפרקיו) 16(עלהספרעלילת

חשובותסצינותשתיבאפריל). 10 (הצהרייםאחרבשעותשבתיוםעדבאפריל)

הולדתהביוםלאמואנטוןביןוהמריבהבמספרה,זולהצגה:בעיבודהושמטו
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הסצינותסבירים,נראיםבעיבודהזעתשיקוליבאפריל). 9הואשהתאריך(מוזכר

בהשמטתןאולםהבלשית.העלילהשלהמרכזילצירקשורותאינןשהושמטו
אנטוןקשרי-הרגשיהעומקונתדלדל(במספרה)המחזהשלהקומיההיבטהצטמצם

האדיפליהדפוסעל-פילאמו,אנטוןשביןהיחסיםמערכתאתהמתאריםישואמו.
הדרמטיתצינההסהשמטתעם . sלאמוקסטנרשלהקשראתרביםלזעתשאיפיין
אשםברגשיבורחוהואנעלבת,היאאמו,שלהולדתהיוםאתשוכחאנטוןשבספר:

מההצגה.כלילנעלםהזהההיבטלהתאבד.ומבקשכבזים

-העלילתיהרובדרבדים:משניבנויואנטוןפצפונתהספרבהצגה.כדמותהסופר
ביטוילידיוהבאלעלילההמקביל-הרעיוניוהרובדלפרק,מפרקהנרקםהסיפור

עוליםההרהורבפרקייותר).קטנהבאות(מודפספרקכללאחר " ...עלב"הדהוד

הדמיון,חושהלב,גבורתהכבו,דרגשהאחריות,רגשואישיים:חברתייםנושאים

דעותיו,אתמביעקסטנרזובזרןובריונות.אלימותעוני,החיים,קשייהגאווה,

הצעיר.הקוראעםאישיקשרויוצרקיימיםחברהסדריעלחריפהביקורתמותח

כןואכןההרהורים,פרקיעללדלגלקוראיוהתירלספרו)(בהקדמהקסטנדאריו

ייעשהשהמחזהאזהיההחששב"הבימה".סיזוןשללהצגהבעיבוד-1991בנעשה

לוותררצהולאהזה,הדפוסאתלשמראמיתיהחליט 1998שלבהצגהמזי.דידקטי

העלילהאתוילווהלהצגהייכנסהסופרקסטנדוהפתרון:הרהוריו.ועלקסטנרעל
זקן,ארון,שיערהבוהמה:איששלכסטריאוטיפהבמהעלמופיעקסטנרכמזריך.

מרושל.לבוקרהפןומעונבמעוזןגרמני,עיתונאיומגפיים.עודמעיללב,זמגבעת

בתוךאומתפאורהריקהבמהעלאופנים:בשניבהצגהמופיעהסופרקסטנד

פרשניותבהערותהעלילהבמהלןמתערבקסטנדהזמות.לידממשהסצינה,

מפרשדמויות,מאפייןספרותי):ברומןיוזע-כלמספר(כדוגמתומגמתיות

תחזיותמעלהחסרה,תפאורהמשליםבתמונה,שאירעמהמסכםמעשים,

ייתכן .)"?שממטובסוףרוצים("אתםבשאלותלקהלופונההעלילהלהמשך

יתקשוהצעיריםשהצופיםהמעבדשלבחשש-מהגםקשורזהבימתישפתרון

מתווכת.דמותמפיביאוריםתוספתבלאההצגהאתלהבין

זירתהוצנעההספרבתרגוםמרומז.דיאליסטיבסגנוןמעוצבתהתפאורה

מתוןעברייםלשמותשונוקפהובתיאתריםושמותברלין,העירההתרחשות,

התפאורהבהצגה, . 6גרמניהכלפיבארץהיהודיהציבורברגשותהתחשבות
ישראליים.במושגיםהפעילות,למקוםאוכלכלילמעמדסמןמשמשיםוהריהוט

גדיליםעתירתקטיפהבמפתמכוסההאוכלשולחן-העשירפוגהבביתלמשלכן

במפתמכוסההשולחן-הזלהגסטובזירתלבנים:מתכתכיסאותשלושהולידו

בישראל?).הצנעלימי(זכרפתילייה-ובמטבחמתקפלים,כיסאותושניניילון
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שלסימולטניתהעלאהלשםלשנייםהבמהחצייתהואמענייןבימתיפתרון
מזכירזהפתרון .מצביםביןאנלוגיהוליצירתמרוחקיםמקומותבשניהמתרחש

לרובנוצלהזוטכניקהשונות:סצינותשתיבהדבקתהקולנועמסןשלכוחואת
אכסוןזו:בדרןבהצגהעוצבוסצינותשלושרומנטיות.הוליוודיותבקומדיות

ומזהירפוגהלביתמהרחובמטלפןאכסוןלילה,בשעתבביתואחדכלופצפונת,

האופרה.וסצינתמהפורץכרסהאת

 .כזואחתבסצינההבמהאירגוןלדוגמההנה

הצפצפות:גשרעלהשהייהלאחרבמיטה,לילהשעת

ולראשווכריתאכסוןו Iלראשהוכריתפצפונת 1

גסטביתפוגהבית

 .עליואורואלומתנייד)כןעלשחור(לוחדלתמאחוריאחדכל

ויעיל.פשוטפתרוןצעצוע.כלבבהצגההואפצפונתשלהחביבהכלב ? ...ופיפקה

שבהםבמצבים-מציאותתדמיתהואהאחד .מוגדריםתפקידיםנקבעולמוזיקה

למשלמוזיקה.נשמעתהסצינה,שללתכניםאימננטייםהםוצליליםקולות
ברקיםקולות-סערבלילמוזיקה,לצליליטנגורוקדים-הקפהביתבתמונת

כרתברחוהדמויותשלהליכהבעת-זמןפערימילויהואאחרתפקיד .וגשם

איפיוןהואשלישיותפקידמרש.כמוקצבית,מהירה,מוזיקהמושמעתהעיר,

לאמוזיקההותאמההבצע)ותאבהאליםהשוער(בןלקלפרבייןומצבים:דמויות

הוצמדפצפונתשללאמהוהתנפצויות;חריקותדמוייקולייםופעלוליםהרמונית

ומוזיקהגיטרהצלילימתח;שלמצבמסמנתכינורותנגינתקבוע;מוזיקלילחן

אפואמשמשתהמוזיקה 7בסדר".הכולחם,"ביתמשדריםהרמוניתמלודית
הבמה.עלרגשותוכמעצימהשיתרחשאתכמבשרתכמפרשת,

היאבהצגהדמותכלהדמויות,אתרידדוטקסטושלסצינותשלהשמטות

חסרההדמויותלהתנהגותמהמוטיבציהחלקמפתיעה.אינהוכמעטחד-ממדית

לפצפונתהכנהדאגתופוגה,מרשלחביבותולאמו,אכסוןשביןהעמוק(הקשר

הדמויות,שלהנפחהצטמקותעםמאשתו).היראהעלהמשברבשעתוהתגברותו

היצירה.שלוהאירוניהדקההומורגםנעלם

,לנ,עי,.ח pההגיוסא,.ח
לרוברבות.מניאחתפרשנותחראשיהיה,ככלמוצלחויהיהלקולנוע,ספרשלעיבוד
שלובהעמקהבפיתוחויתקשההיטב,המצטלמותוהעלילההדמויותאתידגיש

בעלילהרחוקות.לעתיםבסרטיםמצויריאליכזמןהקולנועזמןורעיונות.מחשבות
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........ 

מערכותביןזמןלביטול(בדרמהלסציכהסציכהביןבזמןקפיצותישקולנועית

אותר,להאט"אר(במרדפים)זמן"להאיץ"בקולנוע,זמן"לכרוץ"אפשרבתיאטררן):

בשניבר-זמניתהמתרחשיםאירועיםאחרעוקבכשהצופה-מקביל""זמןויש

בביתבשיעורכפתח ) 1950 (ואנטוןפצפונתהסרטלדוגמהכן 8ירתר.ארמקומרת
בפצפונתמתמקדתהבאההתמוכההכתיבה.שולחןעלהנרדםרבאכטרןלבניםספר

במטבחמבשלאכטרןאתהמראהסציכהכןואחרלבכות.ספרבביתוחברותיה

פרגה.בביתוהמאובזרהגדולהמטבח-כניגודומידבדירתו;הצנוע

 ) sz ( 1950שוהסרט .פש.חניםאנ,גם-פש.חניםפנים rהג.

שינוייםחוללוהסרטלהפקתהספדשלפרסומוביןשחלפוהשכיםעשרים

 .מוכריםולאמיושניםכנראההפכומסוימיםהרריפרטיבגרמניה.החייםבאורח
לייצרןמבוקש?)מוצרערדלאטיול"("מקלותבסרטהוחלףפרגהמדשלעיסוקו

שרוכילמכירהומציעברחובבלילותעומדאיכרראכטרןלכשים.ניילוןגרבי

שחלתה,עדברעבדהשאמרהקפה,בביתעובדאלאהקטנה,ממזוודתונעליים

אכדכטקפה,ביתבאותוובדיוקגלידה.ומוכרכליםשוטףמקרמה:אתוממלא

רובוט.ידידהעםנפגשת

אחדים:באיפירןשינוייםאכגל,תומסהבמאי,הכניס 1950שלהקולנועיתבגיוסה

היצירה.שלובמסרהאירועיםשלהזמניםבסדרהדמויות,

 .,בעע,ל,.חיהןבדננ,י,.חשר,ים pהשינ,יים

כללהיאבלילות,פצפונתלמעשיקשרלהאיןבסרטשבספר,הנוכלת-אנדכט

מנוצלתאלאהגנב,רובוטעםפעולהמשתפתאיכהאףהיא .כןעליודעתאיכה

גנבת.איכהאןישרה,ולאגסהרשלנית,טיפשרכת,אמכםהיאדעת.בליידו,על

לחרטהוהיאגבר,עםפלירטבסרטנוסףהבטלניתלהדוניסטית-פוגהגברת

גםאלאבבתה,בטיפולמתרשלתרקלאהיאכלומרלמונקו.בקיץעמולנסוע

שלה,לרומןכמסורהבפצפונתמשתמשתאףהאםהנישואים.שברעתאתמפרה

הידיד.עםשםונפגשתחיות,בגןלביקורארתהלוקחת

מטרתהבלבד.שלהיזמההיאגפרוריםלמכורבלילותמהביתההתגנבות-פצפונת

שאמהלאחרזהלפתרוןנדחקתכאילופצפונתהכסף.אתולאמולאכטרןלתת

בכןלהחלמה.לצאתתרכלאכטרןשלהחולהשאמרכדימרק, 300להלתתמסרבת

בלבד.ילדותומשרבתהרפתקנותהיאשבספרלהתנהגותמוסריתהנמקהנוספה

שפםפסים,(חליפתבחזרתוגםהשרמנטי,הכבלשלכסטריארטיפמוצג-רובוט
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תכניתאתמשיגוכךנישואיםלאנדכטמבטיחביליארד).חובבגזרה,דקדקיק,

לבבות.וגונבממוןגונבפוגה,שלהבית

יוםאתששכחעלועלבונה(בספר)אנטוןעםהמריבהסצינת-אנטוןשלאמו

המורכבוביחסוקסטנרשלבביוגרפיה(מוסברתקשהסצינהנחשבתהולדתה

מוצאת(היאכסףגנבשאנטוןחושדתהאםלריב:הסיבההוחלפהבסרטלאמו).

אנטוןשלייאושוהריב,בהסתר).שמהשפצפונתמרקים 10שלשטרמעילובכיס

 .במקורכמו-והפיוס

אירועים"הזזת"פירושוזהמבניהיבט-האירועיםשלהזמניםבסדרשינויים

להםשהיהמזהשונהבמקוםהסרטעלילתברצףוקביעתםאחורה,אוקדימה

הספר""ביתסצינתלמשללסרט.רומןבעיבודמקובלתזודרךבספר.במקור,

הסרטלפתיחתהוקדמהאנטוןשללאמומכתבלשלוחהמורהשלוהאיום

אחדאתמבליטהזוהקדמהלפצפונת).כךעלמדווחרקאנטון(בספר,

נדחתה"במספרה",אחרת,סצינה .אנטוןשלדמותוואתבעלילההקונפליקטים

אלאקומית,אתנחתארקעודמשמשתהיאאיןהשתנתה,שלהוהפונקציהבסרט

שלבמעילומטמינהפצפונתבמספרה,-סיבוךוכמוסיפההעלילהאתכמקדמת

ביןולריבהבנהלאייותרמאוחרגורםזהמעשה-שהרוויחהמרקים 10אנטון

המקוםמןסולקהגפרוריםבמכירתמתאמנתפצפונתשבההסצינהלאמו.אנטון
שהאםלאחררקמאוחר.בשלבבסרטונקבעה-בפתיחה-בספרלהשהיה

כסףלהרוויחמחליטהפצפונת-לאנטוןלעזורכדיכסףלפצפונתלתתמסרבת
 .זובדרךעצמהבכוחות

היאטכני,היבטאינהבספרהופעתםמסדרבשונהבסרטהאירועיםסדרקביעת

בעלילה.חדשותהדגשותויוצרתשוניםסיבתיותקשריבונה

לכיווןהסרטשלבמסרתזוזהחלהובדמויותבעלילההשינוייםעם-בלקחשהינויים

לעזור(רצונהאנושי-מוסרימהיבט"מוצדקת"פצפונתשלהמרמההדידקטי-המוסרני:

קרבןוהופכתמאשמהבסרט"נוקתה"בספרהנוכלתאנדכטולאמו);הענילידידה

ביושרושלה(והפקפוקמוסרבענייניונוקשהכמחמירהמתגלהאנטוןשלאמוהנסיבות;

התאוהוארלרקע,מעטנדחקוועושרעוניבעיותביניהם).לריבהגורםהואאנטוןשל
שלמתקתקהבתמונה(הנחתםהמלאוהפיוסהאםשלהבגידה-פוגהשלהמשפחתי

מצמצם-לנופשהמשפחותשתישלהמשותפתהיציאה-הסרטסיוםההורים).נשיקת

תועסקאנטוןשל(אמוגסטמשפחתשלהכלכליתלמצוקתההספרשהציעהפתרוןאת

רומנים,לקסטנר.חשובכהשהיההחברתיהמסראתומגמדפצפונת),שלכמטפלת

לשתיפונההסרטכזהבאופןניכר,נפחבסרטתפסובספר)היו(שלאונשיקותאהבה

החמישיםבשנותהופקורביםסרטיםיותר.רחבהתפוצהלוומובטחתגיל,אוכלוסיות
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___ 

בחייהמתרחשמקבילות:ארכפרדותעלילותשתיהזר:המבניתהנוסחהעל-פיוהשישים

המבוגרים.בחייוהמתרחשכוערבכיארילדים

הדמויותהדמויות:באיפירכיבהקצנהמתבטאתהדידקטיתהמגמההתחזקות

אחרותודמויותרררברט),פרגה(גברתיותר"רעות"כעשרתבספרהשליליות

בכל(הומניטריתה"טרב"אלנעהפצפונתאףאכסון).שלואמר(אכדכט"טוהרו"

שלוכרחםכערןהחברות"שחרר-לבן".דיכוטומילאיפירןגרמהזרמגמהמחיר).

להבלטה.זכרהמציאותפכיאתלשכותילדים

 ( 1998שוהסוו.ווו,ס? pה,אינייוו,ונס/אנד;,טביונ,ח .ד
3 

( 

הבמאיתלינק,קררליכהאצלנמצאלסרטהספרלעיבודיותרקיצוניתגישה

היאעמה 9בריאירןהמקרר.מןוהתרחקהנוסףצעדפסעההיאוהתסריטאית,
חןמצארשלאקסטכרשלבספררדמויותשלאופיוקרריסציכרתעלמספרת

טובהאםביןלעושר,ערכיביןהניגודיםבסרטה.שינתחהיאראותם-בעיניה

סרט,ליצורביקשההיא .מדיפשטנייםללינקנראו(לפצפונת)רעהראם(לאכסון)

ירכלוהצעיריםושחצופיםתקופתנואתבתפיסתושיחלוםמיושן,יראהשלא

בפצפונתלחשחשובמהמחייהם.להםהמוכריםודמויותמצביםברלזהות

מהכגרן:וסוגיות"המשפחה"אמיתית","חברות"צדק",כמרערכיםהואואנטון

ח"בית"חשיבותמהמשפחה?מחוריםוילדאישההאםמשפחחןחירםזה

אקטואליות,השלכותבעלסרטליצורבכוונתההיהלא .הילדלהתפתחות

שלחבסרטמושלמים,ילדיםבסרטיםשמציגיםלחמפריעחברתיות-פוליטיות.

זאתובכל-לגנובמוסרי-לאמעשהלבצעיכולאכסוןלכןמושלם.איכראחדאף

שעדייןכמימגדירההיאאכסוןשלאמראתאנושית.היאהטעותגיבור,לחיות

חסרתמדי'מוקדםבכהאתשילדהצעירהאישההעצמית,זהותהאתמחפשת

שינתחהיאבסרטהלכןכזר.אישהלהביןיכולההיאשאיןמרדההבמאיתמקצוע.

ההולדתיוםאתשוכחאכסוןשבההסציכהוחיות.פעלתנותלחוהוסיפהארתח

להיותתיבולמדי,כבדריגושימטעןבעלתסציכחהיא-נעלבתוהיאתאםשל

פצפונתסרטהאתמשייכתלינקזר.סציכחהשמיטההיאלכןלילדים.לא-מרבן

זהשמינוחלמרותהמשפחה",לכל"סרטולאילדים""סרטלז'אנרואנטון

א.מרכיבים:בשלושתלדעתהמתאפייןילדים""סרט .הסרטתפוצתאתמצמצם

בצופיםלהחדירהמסוגלותבירתחיוכדמויותילדיםב.פנטסטיים'יסודות

טוב.סוףג.בעירת,ולפתורעולמםאתלשכותאומץהצעירים

שינויאחדים:שינוייםבסרטתוכנסוהבמאיתשלועקרונותיההשקפותיהברוח

שלבלאוםושינויהדמויותשלובתכונותבמעשיםשינויובתעסוקת,במקצוע
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אשתהיאפוגהגברתתעשיין),(ולאלבמנתחכאמורהואפוגהמרהדמויות.

משועממת).עינוגיםרודפת(ולאבאפריקהשחוריםלילדיםהמסייעתקריירה

שולחת,שהיאוידאובקלטתמתנצלתואףפצפונת,עםדיאלוגליצורמנסההאם
מסרבים.והםלאכסוןשיעזרומהוריהמבקשתפצפונתמהבית.היעדרותהעל

במכירת(לאבגלידרייהעובדאכסוןאכסון),עליודעיםההוריםאין(בספר,

להשיגעליוכןלשםהחלמה,לביתאמואתלשלוחוחולםברחוב)נעלייםשרוכי

פוגהלביתלפרוץשעתידמיפוגה.מביתשרשרתוגונבמתפתההואמרק. 1,000

והטיפולרובוט),(ולאקרלוסושמומועסק,אכסוןשבהבגלידרייה,עובד

אין"כיום .אנדכט(ולא 10לורנסבשםצרפתייה ר~- iאנערתבידיהואבפצפונת
שללחיזוריוונעניתפצפונת,אתאוהבתלרוכסהבמאית).אומרתכאלו",מטפלות

המוכרת.בצורהממשיךוהסיפור .הערמומיקרלוס

כדמויותיו,ואמיציםישריםהגונים,לילדיםלהתגעגעקסטנריוכלהעוד

אמושלבריאותהעלשמירהכמונעלהלמטרהאםגם ...גונבשלוכשאכסון

פצפונת,שלההוריםדמויותשלגלוריפיקציהעלאומרקסטנרהיהומההאהובה?

אינםאןפצפונת,אתאוהביםשבעצםהשלישי,בעולםופעילהלבמנתחרופא

מעשיקישורעלחושביםאנוומהההומניטרי?עיסוקםעקבאליהמתפנים

האםהצרפתייה?ולרוכסהספרדיקרלוסגרמנים,לאזרים,לעובדיםהנוכלות

שיששנחושאובגרמניה,חברתיתמציאותשלהשתקפותהואזהששינוינסכים

זרים?דחייתשלנימהכאן

צו pדבוס,ון

שוניםבערוציםדרמטי,סיפוראותושונותבתקופותלנומספריםאנשיםארבעה

(שתייםהדרמהגירסאותשלוששלהשוואהשונות.עלילתיותובווריאציות

רקלאמגלהואנטוןפצפונתקסטנרשללספרובימתית)ואחרתקולנועיות

תימטיותתפיסותובעיקרגםאלאלמדיום,ממדיוםהמעברמןהנובעיםשינויים

מתגלהקסטנראדיךשלספרוהצופים.קהלשלבטעמורבהוהתחשבותשונות,

זו,מציאותלהכירילדיםשלובכוחםבזכותםובאמונתושלוהאמתבהצגתכנועז

וקולנועיתבימתיתלדרמההעיבודיםואילומקובלת.לאאוקשההיאאםגם

מתוןאנושחולשותומסלקיםלפופולריקורציםתרבותיות,למוסכמותנענים

שיששינוייםעלעמידהעליהם.שיכבידוארהילדיםידיעלירננושלאחשש

המרתקתהיא-לאידיארלרגיהביטויאףאלאתקופה,שלניחוחותרקלאבהם

 .אלהמעיןבהשוואות
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