ההגשמה הכואבת של האמנות – עיו משווה
במחזות אמ ובקולנוע
פונדק הרוחות  /נת אלתרמ ,אמדיאוס  /פיטר שאפר
ובסרט הקולנוע סינמה פאראדיסו  /ג'וזפה טורנטורה

ד"ר אסנת בראו
פונדק הרוחות הוא מחזה פיוטי ,ארספואטי שעוסק בסוגיית האמנות על
היבטיה השוני ובעיקר בהיבט המורכב של היחס בי האמ ,האמנות
והחיי .הטקסט הוא אלגורי ,סימבוליסטי ונע בי ריאליז לפנטזיה.
כדרמה שנכתבה בידי משורר שזורי בה מוטיבי פואטיי מEכרי
משירתו .המחזה הוא על מחויבותו של אמ ,מוזיקאי ,להגשמת אמנותו ועל
הקשר הבעייתי שבי אמנותו ובי האהבה שרוחשת לו רעייתו ,שמוכנה
להקריב את עצמה למע מימוש כישוריו האמנותיי ולמע הגשמת ייעודו
של אהובה .אהבתה של נעמי ,אשת חננאל האמ ,היא שמזינה את היכולת
האמנותית שלו ,על א .שכמעט עד סו .המחזה הוא אינו מודע לכ.
המחזה הועלה לראשונה על בימת התיאטרו הקאמרי בשנת 1962
בבימויו של גרשו פלוטקי .היה זה אירוע חשוב לתיאטרו העברי .בתפקיד
הפונדקית כיכבה חנה מרו .את תפקיד חננאל הכנר גיל יוסי ידי ,ואת
נעמי אשתו גילמה נינט דינר .מאז לא הועלה המחזה על בימות התיאטראות
הגדולי ,למעט הפקות אחדות בבימות חובבי ,בבתי ספר למשחק
ובתיאטרוני שוליי )פיינגולד ,9 ,2009 ,הערה  .(3על כ משמח לגלות כי
המחזה כלול בתוכנית הרפרטוארית של התיאטרו הקאמרי לעונה
הקרובה .20122011 ,תביי סיגל אבי.
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המחזה עורר בשעתו ויכוח ציבורי נרחב ומבקרי הצביעו על נקודות
התורפה שלו בהיותו אידאי ,אמירתי וסימבולי מדי )ש .(75 ,נמתחה
ביקורת ג על מלאכת הבימוי של פלוטקי ועל משחק של בעלי
התפקידי החשובי) .הנדלזל .(223 ,1999 ,/המחזה זכה לכמה הפקות
מוזיקליות :ב 1980הלחי אותו רוני לרנר כאופרה רדיופונית במסגרת
התוכנית "רדיו דרמה" בקול ישראל .את תפקיד חננאל גיל אייל ברטונוב,
ואת נעמי – מירי אלוני .המחזה הועלה בשתי גרסאות אופראיות נוספות
שמשלבות מוזיקה ותיאטרו :האחת לפני עשר שני מפרי עטו של המלחי
משה זורמ ,בבימויה של יוליה פבזנר ,ובספטמבר  2010הועלה שנית בגרסה
מורחבת ומועשרת של זורמ ובבימויו של דני ארלי ,במסגרת פסטיבל חג
המוזיקה הישראלית ע נגני "סימפונט רעננה" בניצוח רוני פורת.
בפתיחת המחזה חננאל ונעמי חיי בבקתה .חננאל ,שעובד לפרנסת
כנג ב" Aק ָ3ה" )מעי פאב( ,מגיע להחלטה שעליו לעזוב את נעמי כדי לממש
י@נה תחת
את ייעודו האמנותי .הוא מתכוו לעזוב בטר שחר ,כשנעמי ֵ
השפעת ס שמס לה בעורמה .אול נעמי מתעוררת למרות הס,
מסכימה ע החלטתו ,וא .מפצירה בו לקחת לדר צרור של דינרי זהב,
שאות תקבל מראש תמורת שתיעשרה שנות ִ@עE3ד לחלפ ולבנו .היא
יודעת כי בלי אמצעי הסיכוי שחננאל יגשי את מטרתו הוא קט מאוד.
בלילה הראשו של החיי החדשי נעמי רוצה להתאבד ,היא חשה עד כמה
חננאל מרוצה להינתק ממנה .לאחר שנתנה לו כל מה שיכלה לתת ,לחייה
אי משמעות בלעדיו .תחנתו הראשונה של חננאל היא פונדק ,שבו
מתרחשי אירועי בעלי אופי אלגורי ופנטסטי .מופיע קבצ ,שהוא ג
מלא המוות ,שנמצא בדרכו ליטול את נשמת נעמי .חננאל מונע ממנו בכוח
לעשות את הדבר .חננאל עוזב את הפונדק מלווה בקבצ ,שהופ לאמרגנו,
ובפונדקית ,שהופכת לפילגשו.
במהל שתיעשרה השני סובלת נעמי קשות מעבודה מאומצת ומב
החלפ שמאוהב בה ומנסה לזכות באהבתה ,כשבמקביל ,הצלחתו
האמנותית של חננאל עולה ופורחת .בערב האחרו לפני תו שתיעשרה

31

השני מתעלה חננאל לרמה של אמנות טהורה ,ומיד לאחר מכ נחפז למלא
את הבטחתו לפגוש את נעמי .הפונדקית עוינת את האהבה המגולמת בידי
נעמי ומנסה לחבל במפגש .נעמי מצפה מאוד לחננאל ולאיחוד מחדש,
אול כשהיא מבחינה מרחוק שרוחו אינה כזאת ,היא פוטרת אותו
מהבטחתו .חננאל שב בשמחה רבה אל חייו כאמ בלי נעמי .בנקודה זו
מאבדת נעמי כל טע לחייה ומתה .כאשר נעמי כבר איננה בי החיי מאבד
חננאל את יכולתו האמנותית" .האמנות כמו חדלה פתאו" ) .(67הוא מבי
באיחור שנעמי ,הרעיה ,היא הטע לחייו ,וכי בלא אהבתה חייו ריקי.
יכולתו האמנותית פוקעת ,והוא רוצה לחזור אליה כבראשונה .חננאל חוזר
לבקתה ופוגש את רוחה של נעמי .השיבה היא מאוחרת וטרגית .כל זמ
שנעמי חיה ,לא הבי חננאל את משמעות אהבתה בעבורו ,ואילו לאחר
שמתה ,פגה השפעתה ,ועמה מתה היכולת האמנותית שהיתה לחננאל .חייה
הופכי לסיפור ולשיר .כשהאמ מתנתק מכוחות החיי המיוצגי במחזה,
בדמותה של נעמי ,הוא מאבד את יכולתו האמנותית ,כיוו שזו יונקת מה.
פונדק הרוחות הוא "מחזה אמ" .מוטיבי אופייניי לז'אנר זה מגולמי
בו .הגדרתו כ"מחזה אמ" ודיו מקי .בו מופיעי בספרו של ב עמי

פיינגולד על נת אלתרמ כמחזאי )פיינגולד .(2009 ,פיינגולד מציי כי פונדק
הרוחות הוא "אחת הדוגמאות הנדירות והמובהקות לז'אנר מחזות האמ
בדרמה העברית" )ש .(53 ,מחזה אמ הינו דרמה שבמרכזה אמ יוצר,
והיא מתמקדת בסוגיות ארספואטיות שונות שנוגעות להיבטי
פילוסופיי של מעשה האמנות או ללבטי ,לדילמות ולקונפליקטי שבי
האמ כיוצר ובי תביעות המציאות והחיי היומיומיי ,הפרוזאיי,
ולקושי למזג בי עול האמנות ובי החיי כהוויית ,נטולי ההשראה )ש(
.1

 1בפרק ג' בספרו עור פיינגולד עיו משווה בי פונדק הרוחות ובי מחזות אמ וסרטי.
היצירות הנדונות כא אינ מופיעות בחיבורו החשוב של פיינגולד.
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ההגשמה הכואבת של האמנות היא אחד מהנושאי המרכזיי של שתי
יצירות דרמטיות נוספות :מחזה האמ אמדיאוס מאת פיטר שאפר ,וסרטו

הנודע של ג'וזפה טורנטורה סינמה פאראדיסו .באמצעות השוואה לפונדק
הרוחות נית להמחיש את התעלומה הבלתי מפוענחת של תופעת האמ
הגאו ,בצד הקשיי ,הוויתורי והמחיר שההתמסרות לאמנות תובעת
מהאמ עצמו ומסביבתו הקרובה .היצירות מעמידות במרכז אמ בלבטיו
ובזיקותיו לתביעות החיי ,החברה והמשפחה .את אמדיאוס כתב פיטר
שאפר בשנת  ,1979ובו חש .את סיפור חייו המרתק של מוצרט ,ילד פלא של
אירופה במאה ה ,18ואת מערכת היחסי העכורה בינו לבי אנטוניו
סאליירי ,מלחי בעל עמדה והשפעה ,שמזהה את גאונותו של מוצרט
ומתמלא קנאה הרסנית כלפיו .המחזה הועלה בשנת  2010בתיאטרו
הקאמרי .את מוצרט גיל איתי טירא .אמדיאוס הופק כסרט קולנוע
בשנת  1984בבימויו של מילוש פורמ וזכה בשמונה פרסי אוסקר.
סינמה פאראדיסו הוא סרט איטלקי עטור פרסי ,יצירת מופת
קולנועית ,שכתב וביי ג'וזפה טורנטורה בשנת  .1989ההשוואה לאמדיאוס
ולסינמה פאראדיסו מעמידה את פונדק הרוחות בקונטקסט ז'אנרי של
יצירות מופת )עכשוויות( דרמטיות וקולנועיות ומצביעה על מוטיבי
משותפי ממחזות אמ שמצויי בווריאציות בכל אחת מה.
חננאל ,הגיבור בפונדק הרוחות ומוצרט באמדיאוס ה מוזיקאי
אינדיבידואליסטי מחונני שממוקדי בדח .להגשי את כישרונ
המוזיקלי .סלבטורה בסינמה פרדיסו אינו מוזיקאי אלא במאי קולנוע,
שסיפור התבגרותו והיותו לאמ מושתת על קונפליקט דומה לזה של חננאל
בי שתי אהבות :אהבה לאישה ואהבה והתמסרות לאמנות.
מדרש ש הגיבור באמדיאוס ובפונדק הרוחות מעיד על היות יחידי
ומובחרי ,בחירי האל :חננאל הוא מי שחנ אותו האל בכישרו אמנותי,
ואמדיאוס הוא אהוב האל )דאוס = אל( .האמ הוא ב תמותה ,א הוא
גאו שניח בכישרו עילאי .שמו של חננאל עשוי לרמז במובלע על שמו של
נת אלתרמ )חנ אל – נת אל .(...ג בשמו של סלבטורה ,הגיבור האמ
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בסינמה פאראדיסו ,נרמזות קונוטציות נוצריות שקשורות לנבחרEת
ולנעלEת :סלבטורה באיטלקית פירושו "המושיע" )ככינויו של ישו(,
והקולנוע הוא ג העד )"סינמה פאראדיסו"(.
המוזיקה היא מרכיב מרכזי בשניי מהמחזות .באמדאוס מלוות את
ההצגה יצירותיה המוזיקליות האותנטיות של סאליירי ובעיקר של
מוצרט .ובפונדק הרוחות – צלילי הכינור של חננאל ,צלילי תיבת הזמרה
ושירת הפונדקית) .את שיר הפונדקית הוסי .אלתרמ למחזה במיוחד
בעבור השחקנית חנה מרו ,על פי לח של גארי ברתיני( .ההפקות
האופראיות השונות של פונדק הרוחות מדגישות היבטי מוזיקליי אלו.
בפונדק הרוחות ובאמדיאוס מייצגת אמנות המוזיקה שאינה מילולית את
האמנות הצרופה והמזוקקת שמחוללת דרמה אנושית רווית רגש ,אהבה,
יצר ,נאמנות ,קנאה ,הקרבה ועוד .אמני המילה ,אלתרמ ופיטר שאפר,
בוחרי לתאר דר שפת הצלילי האבסטרקטית את המפגש בי האמנות
למציאות.
בפונדק הרוחות ובסינמה פאראדיסו נפרשות עלילות נטישה ומסע
ב@יבה מאוחרת טרגית .עלילת אמדיאוס מושתתת על
שמסתיימות ִ
קונפליקטי ובעיות שמתעוררי ע הופעתו של גאו בקרב בני תמותה
רגילי .אמדיאוס הוא מחזה ריאליסטי המבוסס על סיפור חייו של מוצרט,
ב המאה השמונהעשרה .שאפר אינו נאמ במדויק לעובדות ההיסטוריות
ועושה בה מניפולציות ועיוותי מכווני )גולומב ,(2010 ,אול כמעט בכל
תמונה יש גרעי של אמת ואחיזה במציאות .פונדק הרוחות הוא מחזה רווי
סמלי ,מוטיבי מדרשיי ,פיוט ואלגוריה ,ג א מבקרי הצביעו על
זיקה אפשרית לפרטי מ הביוגרפיה של אלתרמ )פיינגולד52 ,2009 ,
והפניותיו לברזל 1989 ,ולשמיר ,תשנ"ט( .הסרט סינמה פאראדיסו הוא
יצירה ריאליסטית על פי תסריט אוטוביוגרפי של טורנטורה.
בפונדק הרוחות עוזב חננאל את ביתו ואת אשתו נעמי מתו דח.
להגשמה עצמית ויוצא אל תכלית חייו אשר לה נוצר ,למסע של שתי
עשרה שנה ,שבה יפתח קריירה של כנר מחונ .מתו החשש שנעמי תנסה
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למנוע את עזיבתו מוס חננאל ס לאשתו הישנה ומתכוו לחמוק בחשאי
באשמורת אחרונה בלי ידיעתה .חננאל סבור שרק ע ההשתחררות
מכבליה של הרעיה והבית יוכל להמריא להישגי מופלגי בעול
האמנות .נעמי מתעוררת וחוסכת ממנו את היציאה בסתר ,כשהיא מעודדת
אותו לצאת לדר" :ל ,אל תתמהמה ...ל לשלו" ) .(9מתו אלטרואיז
חסר גבולות היא מקריבה קורב אהבה מרצו למע חננאל" :אני אהיה ל
כנפיי של זהב ,אני אהיה ל קפיצת הדר!" ) .(11למע חננאל היא מוכרת
את חירותה למש שתיעשרה שנה לחלפ ולבנו ,עובדת בפר ,בריאותה
נפגעת ,ראשה גלוח כאסירה לכל דבר .א .שחייה ה "בדידות נואשת...
מחלה ושIט ועוני ופחדי" ) ,(86ההקרבה מעניקה לה משמעות" :מאז היו
חיי רבי וחזקי ,וה יקרו לי ,חננאל ,כ ,ה יקרו לי ,וה נשאו אותי
תמיד הישר אלי ,תמיד אלי) ".ש( .חננאל הבטיח לשוב אל נעמי לאחר
שתיעשרה שנה .במהל שתיעשרה השני הוא מגיע אל פסגת
התהילה ,ואילו נעמי הנמכרת לעבדות חווה סבל והשפלה ומסירות ללא
גבול ,נושאת שקי על גבה ועובדת עבודה פיזית קשה" .מלאכת הסבלות"
שלה היא ממשית ביותר .אנוכיותו הבלתי מוסרית של האמ מודגשת
באנלוגיה רווית אירוניה וסרקז שיוצר אלתרמ בי חננאל לנעמי .חננאל
מסכ את השנה הנפלאה של הצלחותיו והתגלותו המטאורית ג כ" :שנה
של ַס ָ3לEת ,אדו חביב ...אינה שונה ממלאכת סבלות אחרת" ) .(34הסבלות
של נעמי היא ממשית ,ואילו זו של חננאל היא מטפורית ומשקפת
התרברבות ואנוכיות.
בפונדק שאליו מגיע חננאל בראשית המסע נוכחי בעל תיבת זמרה ע
תוכי המוש פתקי מזל ,בנקאי ,שוליה ,ריבה ,פושט יד ופונדקית .בי פושט
היד לחננאל מתפתחת תגרה ,כיוו שבלובשו את דמות מלא המוות ,רומז
פושט היד כי הוא ממהר ליטול את נשמת נעמי .חננאל מתכתש עמו ,כדי
שלא יימלט ,ונראה לסובבי אותו כמטור" ..העל הנאה הזה הוא
מטור "?.שואלת הפונדקית ופושט היד משיב" :כ ,מטור .מושל ע כל
אותות וסימני השיגעו המדמד של גבר לא שפוי ,אשר יצא מדעתו" ).(17
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בדומה לחננאל ,ג מוצרט באמדיאוס מתנהג באורח משונה ,התנהגותו
ילדותית ובוסרית ,צחוקו מתגלגל ומלווה את דיבורו ,נימוסיו גרועי ,והוא
נוהג לתבל את דבריו בגסויות וולגריות כפרחח פרוע ,מפונק ושחצ .דומה
שענקי היוצרי נוטי לדפוסי התנהגות חריגי ,ולעיתי התנהגויותיה
והתבטאויותיה עומדות בסתירה לתוצרי האמנות שלה )גולומב,2010 ,
 .(10חננאל גס בסגנו דיבורו כלפי מבקרי האמנות" :נזכרתי בגול שכתב
היו שגלשתי קצת בחלק השני של התוכנית אל ...זוהי שטות גמורה ...אבל
הכסיל הזה מבי דברמה .(47) "...מחד גיסא ,אמנות היא כליל השלמות,
המוזיקה של מוצרט חושנית ומעודנת וחפה מכל וולגריות ,ומאיד גיסא,
תדמית הארצית רחוקה מכ )ש( .יש פער בי התדמית הזוהרת של
הידועני ובי מי שה בחיי היומיו ,ויש לכ דוגמאות רבות .מוצרט מודע
להתנהגותו ,א הוא מפריד בי התנהגותו הוולגרית ובי המוזיקה שלו,
שאינה כזו )ש(.
הנאמנות וההקרבה משותפי לנעמי ולקונסטאנצה ,אשתו של מוצרט,
שמוכנה להקריב א .את גופה כדי שמוצרט יזכה במשרה .היא אינה
מפסיקה לאהוב אותו ,על א .שחייה איתו קשי .ג השעבוד של נעמי רצו.
כוונות של ניצול ושל ניצול ארוטי מצד החלפ ובנו.
היסודות הפארודיי והסאטיריי משותפי לשני מחזות אמ אלו .בפונדק
פוגש חננאל רוחות המלהגות דברי הבל .שיח הרוחות )בתמונה השלישית
במחזה( הוא פארודיה וסאטירה על מבקרי האמנות ,על אנשי האקדמיה
האנטלקטואלי ועל חוקרי האמנות השבויי במילי גבוהות ובמושגי
רמטיזָציה
הה ֶ
ֶ
מפוצצי ,וכ ה נשמעי" :לא! בשו אופ!
נטיקIמIניקטיבית של היש האנושי היא ,כמוב ,מהות מנותקה ביי
ָ
הא
ֶדפיניש.(19) "...
ג אמדיאוס מאוכלס בדמויות גרוטסקיות קומיות ,שבאמצעות
נמתחת סאטירה חברתית נוקבת על אוטוריטות ובני סמכא אשר מנהלי
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שיח קריקטורי של E3רי וטיפשי ומתיימרי להיות מביני .כאלה ה,
למשל ,שני הוונטיצ'לי ,ספקי השמועות והרכילות שפותחי את המחזה,
כשה מנהלי דיאלוג הד קריקטורי שמייצג את שיח הבורי והטיפשי
בחברה המתיימרי להיות מביני .כאלה ה ג שני הרוזני :מנהל
הלשכה הקיסרית ומנהל האופרה של וינה והברו ,מנהל הספרייה
הקיסרית ,המייצגי את הצייתנות המטופשת עד אבסורד לקונבנציות,
ומעוצבי ג בהצגה וג בסרטו של פורמ באופ פארודי וסאטירי.
היסוד הדמוני והמתנכל הוא מוטיב מרכזי נוס .שמגול בפונדק
הרוחות בדמותו של ב החלפ החומד את נעמי המשועבדת לו ולאביו ,בשעה
שחננאל מפלס דרכו אל פסגת ההצלחה ואל שיא הקריירה .ב החלפ הוא
אד אלי ,נושא אקדח ,הכולא את נעמי וכובלה אל הקיר באשמת שווא
של הצתת מתב וגנבה שלא ביצעה .באמדיאוס היסוד הדמוני מגול
בדמותו של סאליירי הרואה במוצרט יריב ,גור לו ייסורי גו .ונפש
ובקנאתו גור למותו.

המוטיב הפאוסטי מצוי בווריאציות שונות בשני המחזות :בפונדק הרוחות
נעמי מוכרת את חירותה לדמות שטנית בעבור כס .כדי להגשי את ייעודו
של אהובה כאמ .חננאל מתמסר לחלוטי לאמרגנו ,פושט היד ,שהוא ג
מלא המוות ומייצג את היסוד הפאוסטי )פיינגולד .(64 ,2009 ,הדבר אמנ
מביא לו תהילה ,א ג מנתק אותו לחלוטי מהמקור האמיתי ,מנעמי,
שאליה הוא מתייחס בצורה כה אנוכית .הוא מאבד את הקשר ע הכוחות
החשובי של החיי ,נתלש מה ,גור בהתנהגותו למותה של נעמי וחוזר
ממסעו בידיי ריקות ובלב מרוק.
באמדאוס סאליירי לא עושה עסקה ע השט ,אלא ע אלוהי ,ומקווה
שהתנהגות מוסרית נאותה מצידו תוביל את אלוהי לחו אותו בכישרו
יצירה מוזיקלי עילאי .כאשר מתברר שאלוהי אינו מספק את התמורה
המצופה ,הוא הופ לשט מכשיל שממרר עד מוות את חייו של מוצרט.

37

הקריירה של האמ ולעיתי ג תוחלת חייו אינ ארוכות .מוצרט מת
בחוסר כול בגיל  .35זהו ג בער גיל מותה של נעמי ,שהיא מקור ההשראה
של חננאל ,וזהו ג הגיל שבו אמנותו של חננאל "כמו חדלה פתאו" ).(19
ע מותר הוא מאבד את היכולת לנג .אותו כוח שגזר עליו ללכת נשבר בו,
סר ממנו .בסינמה פאראדיסו שב האמ אל מחוזות ילדותו רק ע מותו של
אביו הרוחני ,אלפרדו ,שלושי שנה לאחר שעזב ,ומתוודע ע שובו לסוד
שהוסתר ממנו וקבע את מהל חייו.
הפונדקית בפונדק הרוחות מגלמת את הקוטב המנוגד לנעמי ,הרעיה,
המייצגת אהבה טהורה ונתינה בלא סייג ותנאי – קיומה הוא נצחי ,מעבר
לקיו הגו ..הפונדקית מייצגת את הצד הארצי ,החושי של החיי ,את
היופי הגופני ,את הזמני והחול ,.את הקליפה הגופית .היא חסרת ש
ושייכות למקו מסוי .זמנה הוא הרגע ,סיפורה הוא הסיפור על סופיות
הגו ,.על חיי של רדיפה אחרי סיפוק מאוויי בלא אהבה .חננאל האמ
דומה לפונדקית באנוכיות שבו ,ובכ שאינו יודע אהבה ,למעט האהבה
לאמנות .הוא מרגיש בצור שלו בנעמי רק אחרי מותה ,כשאמנותו חדלה.
"כי לפני שיוצאי למרחק ,למרחק ",שרה הפונדקית" ,יש לומר את שבחו
של הגו .הפונדק" ובהמש" :ולכ א יוצאי למרחק ,למרחק ,יש לומר
את שבחי העול הפונדק .(72) ".שיר הפונדקית רומז לאינטרפרטציה רחבה
יותר של ש המחזה ,שלפיה גו .האד והעול כולו משולי לפונדק
דרכי שבו שוכנת הרוח האנושית .תמונת הבקתה שבה שוכנת נעמי,
המופיעה בפתיחת המחזה ובסיומו ,היא הבית האמיתי ,ואילו פונדק
הרוחות על א הדר הוא מטפורה בימתית למשכ ארצי וארעי ולעולמ
הבוהמייני ,המנותק ,של אמני מחונני כדוגמת חננאל ושל חוג הסובבי
אות.
ההגשמה הכואבת של האמנות והחיכו בי עול האמנות לחיי הזוגיות של
האמ ה ג מנושאיו המרכזיי של הסרט האיטלקי סינמה פאראדיסו.
עלילת הסרט מתרחשת בעיירה סיציליאנית בשני שבה הקולנוע עדיי
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בראשית התפתחותו .עוד מילדותו נמש גיבור הסרט ,סלבטורה) ,טוטו(,
אל קסמו של הקולנוע ,אול בתהלי התבגרותו נִ שבה ג בכבלי החיי
ובקסמי אהבת הנעורי והארוס ,המאיימי להרחיקו מהגשמת ייעודו
כבימאי קולנוע .הקונפליקט בי כוחות מנוגדי אלו ,שאינ דרי בכפיפה
אחת ,קובע את מהל חייו של סלבטורה .הלנה ,בת למשפחה אמידה,
מגלמת בסרט את אהבת חייו ,שממנה הוא מורחק שלא מרצונו ,כדי שיוכל
לממש את כישוריו האמנותיי הבולטי ואת אהבת הקולנוע הגלומה בו.
אלפרדו ,מקרי הסרטי המקומי ,שבמחיצתו גדל סלבטורה ,משמש לו
מילדותו דמות חונכת ותחלי .לאב הנעדר .משיכתו העזה של הילד ,טוטו,
אל הקולנוע גוברת על הדיכוי של החינו הקתולי ועל מצוקות הקיו של
אמו ,אלמנת המלחמה .ע התבגרותו דוחק בו אלפרדו לעקור ממחוזות
ילדותו ,מ הפרובינציה לרומא ,לעיר הגדולה ,כדי להגשי את ייעודו
ולממש את הפוטנציאל העצו שלו כבמאי קולנוע .אלפרדו ,שאיבד את
מאור עיניו בשריפה בבית הקולנוע היש ,מגל בסרט את דמות העיוור
המיתולוגי הרואה נכוחה .על א .היותו מודע להתנגשות הכואבת ,ובשל
הוויתור הנדרש מהאמ הגאו כדי לממש את כישוריו ,הוא מונע בתחבולה
מפגש מכריע בי סלבטורה להלנה אהובתו ומנחה את סלבטורה לצאת למע
תכלית חייו ,אשר לה נוצר .סלבטורה ,שהורחק ממשפחתו ומאהובתו ,נהיה
לבמאי קולנוע מצליח ,עטור פרסי ותהילה ,אול כל חייו אינו מוצא בת
זוג .רק ע מותו של אלפרדו ,ולאחר עשרות שני של קריירה קולנועית
ענפה ,שהובילה אותו אל פסגת התהילה ,הוא שב שיבה מאוחרת לעיירת
הולדתו ,להלווייתו של אלפרדו .ע שובו מתחדדת הסתירה הכואבת בי
מימוש האמנות ובי מימוש האהבה .סלבטורה זוכה )בגרסת הבמאי
המורחבת של הסרט משנת  (2003לפגישה מחודשת ומרגשת ע הלנה
ולהבנה ,כי פרידת בעבר נכפתה עליה בידי אלפרדו בתחבולה ,שלא
בידיעת .פגישת הרומנטית מרככת מעט את כאב ההחמצה ,אול את
הנעשה אי להשיב .כמו בפונדק הרוחות מסתיי המפגש המאוחר ביציאה
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נוספת של האמ ,ובשני המקרי ,שיבה אל אהבת הנעורי האבודה או אל
הרעיה שננטשה אינה ניתנת להגשמה.
הקשר ע נשי במחזות האמ נמצא בקוטב המנוגד למלאכת האמנות
הממכרת .הלנה ונעמי מייצגות אהבה טהורה שאינה מתממשת.
לקונסטאנצה ,אשתו של מוצרט ,ולנעמי משות .יסוד ההקרבה .נאמנות
מאפיינת במידה רבה את נשות האמ ,ומשמעותה לגבי האמ שונה:
לסלבטורה מחויבות רגשית עמוקה להלנה ,בכל זאת הוא מקיי קשרי
חולפי ע מאהבות ,שממלאות תפקיד הדומה לתפקיד הפונדקית בפונדק
הרוחות .חננאל אינו נאמ לנעמי ,הוא שמח להיות פטור מ השבועה לשוב
במועד שנקבע ,וחוזר אליה רק לאחר שהוא יורד מהבמות .הניתוק מנעמי
וההיבדלות מהמציאות פוגמי בסופו של דבר ג בהצלחתו האמנותית.
חננאל ,מוצרט וסלבטורה ה אמני שמשועבדי לאמנות .מחד גיסא
מציגי פונדק הרוחות ,אמדיאוס וסינמה פאראדיסו את כוחה המפתיע של
האמנות להפו למקור של פרסו ,של תהילה ושל הצלחה חומרית
מרשימה ,מאיד גיסא ,אי האמ מצליח לבנות קשר משפחתי יציב,
וגאוניותו מחוללת מצבי של תלישות ,של קושי ופירוד וא .של סבל
והקרבה .פונדק הרוחות וסינמה פאראדיסו מסתיימי בהחמצה כואבת
ובהיוודעות מאוחרת של האמ .בפונדק הרוחות ובאמדיאוס הסיו טרגי:
מוצרט מת בדלות ובייסורי .נעמי מתה ,אותו כוח שגזר על חננאל ללכת
נשבר בו ,סר ממנו" ,נלקח כמו בגזרתו של כוח זר ,שאי אני יודע מה
טיבו .(86) "...הטרקליני התרוקנו ,ופלוני מאושר להקשיב "לצליליו של
ילל הרוח ...לדלת חורקת .(78) "...ל"תבל בלי עיבוד אמנותי"...
היקוִ ...ל ֵ
)ש( ,וכדברי עובר האורח ,ד נוט .מהסיפור .(86) ...הנפילה מ הפסגה אל
התחתית היא חדה ומכאיבה" .ה התחילו באופ כל כ מוצלח – חיי"...
אומר מוצרט לקראת מותו" ,פע היה העול מלא כל כ ,עליז כל כ ...כל
המסעות ...כל הכרכרות ...כל החדרי מלאי חיוכי ...ה האירו את
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דרכי אל הפסנתר בנרות ...מדוע חל .כל זה? מדוע?) "...שאפר .(118 ,הנימה
בסינמה פאראדיסו אופטימית יותר ומפויסת ,אול אינה מרככת את
הפרובלמטיקה הנובעת מההתמכרות הבלתי מתפשרת של האמ לאמנותו.
לסיכו ,פונדק הרוחות הוא מחזה שמייצג אידיאה .חננאל הוא אמ קיצוני
באנוכיותו ,ונעמי היא דוגמה לאהבה קיצונית עד כדי ביטול עצמי.
אמדיאוס וסינמה פאראדיסו ה יצירות ריאליסטיות ,שמבוססות על
ביוגרפיה ומתארות דמויות בשר וד .שלוש היצירות ה מורכבות ,שונות
בסגנונ ,ובה מגוו מוטיבי ממחזות אמ .בחרתי להתמקד ולהאיר מתו
המכלול תמה משותפת אחת :הקונפליקט הבלתי פתיר בי הזוגיות של
האמ ובי אמנותו.
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