
מעירה־61בןמורליברנרדז׳אןהגיע1966בשנת
-IC הואבסורבון.ללמודכדילפריםאלג׳ירמולדתו

שהקן.להיותחלםאךותיאטרון,פילוסופיהספרות,למד
שלהספרבביתמשחקללמודהלכתי,17כבן"כשהייתי

עלייהסתכלוימים"באותםמתאר.הואבלשובה",טניה
טהור,כךכלהייתיואנינהדר,יאגותהיה׳אתהואמרו:
אתלשחקמתאיםשאניעליילהגידאזלב,וטובנחמד

לאממשהיהזהב׳אותלר?הבוגדנייאגושלהתפקיד

שגםנוספים,במאיםשניעםגםקרהכךאךמתאים.

בתיאטרוןשליליות.דמויותגילמתישלהםבהצגות

הבוגדיםתפקידיאתשנים,באותןהצרפתיובקולנוע

היהודיותהפניםעבורם,יהודים.שחקניםשיחקווהרעים

בהתגלמותו".הרועאתסימלו

שניםחמש.1981בשנתלישראלעלה(71)מורלי

אתלצמיתותמעליווהשילהפניםלמשרדהלךכךאחר

יהודה.שלו,העבריהשםעםרקונשארברנרד",ה"ז׳אן

ועדונפשי,רוחניאתחולמיןבארץכשביצעמאז,כך

באלוןומתגוררלחמישהאבנשוי,דתי,כשהואהיום,
וקולנועבתיאטרוןלעסוקרוצהאתה"אםשבות.
בשבילךהיחידיהמקוםכיהודי,מלאיםחייםולחיות
.1981בחורףבמעריבבריאיוןאמרישראל",הוא

קסםאתגילהבארץהראשונותבשנותיוכבר
תם","גימפלאתוכתבוהאידייםהיהודייםהמחזות
זינגר.בשביסיצחקשלספרועלהמבוסםמחזמר

בשנתהירושלמיהחאןבתיאטרוןעלההמחזמר

ונירהדטנרנתןשיחקוהראשייםובתפקידים,1983

שלסיפורואתהביאההמצליחהההצגהרבינוביץ׳.

שהואמבליהמופקרתלאלקהשמשודךהפתיגימפל

יודעהזההטעותממקחגםאךמעלליה,עליודע

בתשובה.וחזרהיהודיותתובנותלהפיקגימפל

אמריטוםפרופסורכיוםמורלי,שבאלהבימים

בירושלים,העבריתבאוניברסיטהלתיאטרוןבחוג
במרומים":"הופההשםתחתתם,גימפלאתומעלה

קריאה,תיאטרוןשלמצומצמתבמתכונתהפעם

"רציתיהתרבות.ממשרדשקיבלקטןתקציבובסיוע

שכתבתיכטקסטבמרומים׳׳חופהאתלשמועשוב

קריאה"בתיאטרוןאומר.הואשנה",ארבעיםלפני

תלבושות,קצתעםהבמהעלהטקסטאתקוראים
פהבעלאותולומדולאהטקסטאתבידומחזיקהשחקן

חזןאילןההצגה.לפניבלבדחזרותשלושעוברהואכי

כישרונימאודשחקןהואבמרומים'ב׳חופהשמשחק

בו־זמנית".דמויותהרבהלשחקשמצליח

שלסדרהמתוךאהדרקהואבמרומים""חופה

תיאטרוןבמסגרתהעלאתםאתיזםשמורלימחזות

עלדגשעםמיקרו","תיאטרוןשלמיסודוהקריאה
נכתבומהמחזותחלקמינימליסטית.דרמטיתהקראה

ותיקים.יהודייםמחזותוחלקםצעירים,מחזאיםידיעל
מחזאיםלגלותמאפשרקריאה"תיאטרוןמורלי:

ומחזאיםבתיאטראות,עמוקמשברהיוםישצעירים.

שלהם.למחזותחשיפהלקבלמתקשיםצעירים

המפורסמיםהמחזאיםאתרקמחפשיםבתיאטראות

תיאטרוןהקלאסיקות.אותןאתתמידלהציגורוצים

מדהימיםיהודייםטקסטיםאללחזורמאפשרקריאה

מחזותשלאוצרישלגמרי.שנשכחוכאלההעבר,מן

מכירלאכללושהציבורלתרגוםזוכיםשלאביידיש

14
האוצרותאלחוזר

אחרשניםארבעיםכמעט

יהודהפרום'ארצהעליית!

מחזותשלסדרהמעלהמורלי

קריאהתיאטרוןבאמצעות

שייקספירשלמחזותתזרוקשאנגליהכאילוזהאותם.

אלומולייר.שלמחזותוהלאהממנהתשליךוצרפת

שיש".יפיםהכיהיהודייםהמחזות

הסכינים?איפה
זיקהעםחייםאורחוקיימוכרוקחיםעבדוהוריושני

באלג׳ירהעצמאותמלחמתרקעעלליהדות.מועטה

ושבהלפרים,1961בשנתמורלישלמשפחתועברה

ללמודנסעכאמור,מורלי,.1963בשנתרקלאלג׳יר

לשובעודהיהיכוללאמהרהועד,1966בשנתבפרים

נולד.שבולמקום

הייתההאורותבעירביקרשבההאחרונההפעם

לפקודששממשלאשהואהיאוהתחושה,2015בשנת
שהרמהמרגישואניצרפת,עםקשרלי"איןאותה.

מורלי.אומרבירידה",שםהתיאטרוןושלהתרבותשל

אניאבלבתרבות,ניכריםכסףסכומימשקיעים"הם

למיזםשותףהואזאתלצדלהתחבר".מצליחלא

ספרותשלטקסטיםלצרפתיתתורגמושבמסגרתו

הספרבבתיהלימודבתוכניתלשלבםבתקווהיהודית,

הזהותאת"לעוררכדילדבריו,זאת,בצרפת.היהודיים

בצרפת".דתייםלאיהודיםאצלהיהודית

חבושללכתיעזלאמודה,הואפריס,ברחובות

הולךאניפרובוקציה.בוטה,סימןהיא"כיפהכיפה.
מזהיםהזקןעםכימשנה,לאזהאבלכובע,עםשם

נהגהרב׳.׳אדוניליוקוראיםכיהודיהכיבלאואותי

איפהאותישאללכנסאותיהסיעשפעםמונית

רוציםצרפתיםשוחט.שאניחשבהואכיהסכינים,

שאתהמחליטשאתהברגעלגמרי.צרפתישתהיה

מתרגזים".הםצרפתית,שאינהזהותרוצה

בחראלאלא־צרפתית,זהותרקרצהלאמורלי

רבדיה,כלעלשלוהיהודיתהזהותאתאליולחבק
היחידהייתיהשנים"לאורךיהא.אשרהמחיריהא

שאר"כלמתאר.הואלדת",שהתקרבשליבמשפחה

מהיהדות.ונמחקוגוייםעםהתחתנוהמשפחהבני

נבהלושליההוריםגםגויים.כברהםשלהםהילדים

אנישאםהאמינוהםלדת.שלימההתקרבותבהתחלה

אותישיעכבדבררקזהיהודילהיותלהצליח,רוצה

בחיים".

עםבישראללביקורמורליהגיע1981בשנת

הוצגההיא"המתאבקות".בשםבצרפתשכתבהצגה

האביב"."פסטיבלבמסגרתירושליםבתיאטרון

"סיסיבהםבצרפתית,מחזותכמהכתבהשניםלאורך

לבובות".הקברותו"בית"סינדרלה"בגיהינום",

עבריתשידעתיבליבמקרה,לישראל"הגעתימורלי:

אתגיליתיבביקוריהודית.לתרבותמודעותובלי

פה".לגורלעבורחייבשאניואמרתיישראל

הוצגוהוא"סטריפ"המחזמראתכתבבארץ

בשנתלב.תשומתועורראביבתלבאוניברסיטת

נכיםילדיםבהשתתפותוהחיה""היפהאתביים1985

שניםבאותןלוהייתהבירושלים.סימוןסןממעון

לבסוף.הבשילהשלאב"הבימה"קצרהאפיזודהגם
לעבדממניוביקשוכסףסכוםב׳הבימה׳לי"נתנו
הצמידוגולדפדן.אברהםהאיריהמחזאישלמחזות

עולםוגיליתילצרפתית,מאידיששמתרגםמישהולי
כליפיםזמרמחזותעשרותכתבגולדפדןמדהים.

למשפחהנ1לדמזרלייהח־הפר1פ׳

בס1רב1ןלמדבאלג׳יר,יה1דית

בעקבותהיה1דייםלש1רשי11התקרב

קומלי.מחזאישלביצירנתי!קריאה
חדש־ישןמחזההעלאתלרגל
1ח1קרהמחזאיהבמאי,מדברשל1

דמוקרטיתיאטרוןעלהתיאטרון

תיאטר1ןשלהחל1?1עלהביתבסל1ן
יהודי־אמתי

פ1לקמאיה

90פלאשפרוש,הדסצילום:

תיאטוח
הששהשל

יצאלאהבימהעםהפעולהמשיתוףאמיתי.אוצרכך,

אתוגיליתילקרואהמשכתיאניאבללבסוף,כלום

אספקלריאבתיאטרוןגםעשיתיבהמשךתם׳.׳גימפל
הסיפורבעקבות׳קולות׳,המחזהאתנוספיםובמקומות

פרץ".י"לשלנפש׳׳מסירות
הלאומי,התיאטרוןשלמצבועלמצרהואכיום

כדיעדשקליםמיליוןכ־27שללחובותשנקלע

"התיאטרוןנאמנים.ומינויההנהלהסמכויותהשעיית
החדש.התיאטרוןהואהסמארטפוןכיקשהבמצבנמצא

ואנימחזמרהיה׳סטריפ׳מחזמר,היהתם׳׳גימפל

כרוךזהאבלחוויה,באמתזוזמר,במחזותמאמין

שותףשאניהקריאהתיאטרוןביותר.גדולבתקציב
הואכלכלית,משתלםעסקלאכמובןהואכיוםלו

ונזכריםהצגהבסוףאלייכשבאיםשמים.לשםממש

וזהאותי,משמחמאודזהוהחיה׳ב׳היפהאוב׳סטריפ׳

בתיאטרון.שמחהשישנדיר

תם׳׳גימפלאתעשיתישבהשנהבאותה"למזלי,

באופןשםליאמרובאוניברסיטה.לעבודנכנסתי
אנחנויוצר.שאתהאומאמרים,כותבשאתהאוברור:

להיותבחרתיאזחוקרים.רוציםפה,במאיםרוציםלא

כשאניעכשיו,במחזאות.התמקדתיופחותחוקר

הערה




לזה".הוזהאניבפנסיה,

לשטיחמתחתלהסתירלא
השניםלאורךמורלישלהעיקרייםהמחקרתחומי

הואצרפתי.ובתיאטרוןצרפתיבקולנועבעיקרעסקו

במחלוקת.שנוייםשנחשביםביוצריםמלעסוקנרתעלא
המחזאיבסופר,עסקבסורבוןהשנילתוארמחקרו

השארביןשכתב(,(198986־1910)ז׳נהז׳אןהצרפתיוהמשורר

ביןהחברתייםבשולייםועסקהפרחים",של"המדונהאת
אתשפקדהומוסקסואלכאסירהאישיסיפורודרךהשאר

שכשריחפהעדמבטיח,כךכליוצרהיהרנההכלא.בתי

ואנשיאינטלקטואליםדאגוראשומעלעולםמאסרסכנת

להביאפיקאסו,ופבלוסארטרפולראןבהםמובילים,רוח

ספריםמספרהולידרנהעלמורלישלמחקרולזיכויו.

דרך.פורצתביוגרפיהכוללבצרפתית,
רנה",שליצירותיועםקודמתהכרותליהייתה"לא

מהרקעחששואוליבו,התעסקופחותאז"עדמורה.הוא

שהואשסיפרמישהואליפנהלמזלישלו.ההומוסקסואלי

לפגושושאוכלרנה,שלהמתרגםשלהמאהבתאתמכיר

רנהשלידוכתבימכתביםלרשותיהעמידההיאאותה.

דמותו.עלמרתקאורושפכומעולםהתפרסמושלא

שלאתרבותחסרבפושעשמדוברהייתהרנהעלהאגדה

שהואההיפך:אתבדיוקגיליתיאניואילובאמנות,מבין

עבודהאישושהוארבים,טקסטיםשמכיראינטלקטואל

לכתוב".שקטלושיהיהכדיבכלאשישבבמיוחדחרוץ

וסייעערפאתיאסרשללמקורבורנההפךהשניםעם

שלו.הפואטיקהעלהשפיעשגםבאופןהפלשתינילמאבק

הטבחבזמן,1982בספטמברבביירותנכחאפילורנה

בעתושתילהבסברההפליטיםבמחנותהפלנגותשערכו

בשםמאמרפרסםכךובעקבותהראשונה,לבנוןמלחמת

בשתילה".שעות"ארבע

במשפחתהיחידהייתיהשניםלא1רך

בנישארכללדת,שהתקרבשלי

גםמהיהדות.תנותקוגתיםעםהתחתנ1המשפחה

לדת.שלימההתקרסתבהתחלהנבהל!שליההורים

זהיהודילהיותלהצליח,רוצהאנישאםהאמינוהם

בחייםאותייעכבשרקדבר

אנטישמי",שהואידעתילארנה,על"כשחקרתי
התבטאויותפירשתישכתבתי"בביוגרפיהמורלי.אומר

בביירותהיההואפרובוקציה.לחוללכרצוןשלובעייתיות

כיצוריםצה"לחייליאתמתארוהואלשםנכנסכשצה"ל

שבזמןהתגלהגםלימיםומכוערים.שיערמלאירזים,

אתמצאונאצי.מאהבלוהיההשנייההעולםמלחמת

כפיים.שםלוומחאואקדמילכנסהוזמןהואהזה,האיש

כיוםבולעסוקיכוללאואניהפלשתינים,אתמסמלרנה

לדברוכיפהזקןעםאבואאםכירוצה,הייתיאםאפילו

ישראל".עלגםנשימה,באותהידברו,מידעליו
כותביםשליצירותלעבריתלתרגםשצריךחושבאתה

הציונית?הישותאתששוללים

זהאתלהסתירחושב.האויבמהולדעתלחשוף"חשוב

אומרתהתרבותכששרתאךאבסורד.זהלשטיחמתחת

אוהזה,התרגוםאתשתממןזולהיותרוצהלאשהיא

צודקת".שהיאחושבאניאנטי־ישראליים,וסרטיםהצגות
מצדפיותסתימתמיןלממןבסירוברואיםרביםיוצרים

השלטון.
להעלותנסיפיות?בסתימתעסוקיםלאעצמם"הם

אוב׳הבימה׳להופיעאואמוניתיהודיתהצגהב׳הבימה׳

חטא,נחשבזהכייעבוד,לאזהציוני.מחזהעםב׳קאמרי׳

ציונימחזהאכתובאםישראל.אתולאהובציונילהיות

מוצאלאואניהכיפה,עםאותייקבלוולאאותויקבלולא

מ׳הבימה׳כאלהויששבות,באלוןגראנילכך.מסגרת

אבסורדי.מצבוזהאצלנולהופיעיבואולאשגם

לכךהתחננתישכנגד.קבוצהשאיןהואשעצוב"מה
וציוניתיהודיתזהותשלשבועייםיקיימושלנושבמועצה

פגישהואפילויהודי־אמוני,תיאטרוןנעשהושבמסגרתה

דרךיהודיתזהותשלמקוםעלחולםאניקיבלתי.לא

להשמיעשיוכלויהודיתלזהותמוזיאוןמיןתיאטרון,
הקייםהסרטיםאוצראתבושיראוהמחזות,אתבו
היצירותדרךהיהודיתהזהותעלשםושיסבירוביידיש

האלו".

בתיאטרוןפעילשכברהקריאהתיאטרוןבצד
תיאטרליתמשפחהמיןלייסדמורלישואףירושלים

נשכחים.יהודייםמחזותעלוברצףיהדשתעבוד

קבוצתעםארוךתהליךלעבורהיאשלי"המטרה

של"בסיומולמיזם,ההצעהבדבריכתביוצרים",

שיהיהיוצרשלחדשסוגליצורמקווהאניזהתהליך

זהפרויקטיהודית.בתרבותידעובעלשהקןמוזיקאי,

שלתיאטרוןאינוהואהאבסורד.מתיאטרוןההפךהוא

שממבטתיאטרוןאלאמקריות,שלאותכליתחוסר

שלתיאטרוןומתחבר.מתוכנןשהכולמבחיניםעליון

השגחה".

לאשהואבמקוםתיאטרוןליצור"עדיףמורלי:

תיאטרוןיארחושאנשיםכךעלחולםאניתיאטרון.

ההוויהכיאנשים,ארבעהעבוראפילובביתםקריאה

דמוקרטיבתיאטרוןמאמיןאניחזקה.מאודהיא

בגובהאלאמוגבהת,במהעללאבסלון,שמתרחש

אחד".כלשלהעיניים

ליהדנתהללשיר
ליצירההקדישבסורבוןשכתבהדוקטורטאת

קלודל,פולהנודעהצרפתיהמחזאישלהתיאטרלית
העמוקהרוחנימהתהליךבעצמוהושפעבעתובה

הערה




קלודלהתחילעתיצירתו,ועלקלודלעלשעבר
השתייכותואדוק.קתולישהפךעדלנצרות,להתקרב

הפכובקתוליותהעזהודבקותוהימיןלחוגיקלודלשל

אינטלקטואלייםחוגיםבקרבבמחלוקתלשנויאותו
מולאלאדישלהישארהצליחלאמורליאךצרפתיים,

הנצרות",דרךליהדות"חזרתייצירתו.שלהעומקזרמי
הייתהוישראלצרפתי,הייתישנים"לאורךאומר,הוא

חזרגמור,חילונישהיהקלודל,אליי.דיברשלאמקום

הואשעשההתיאטרוןובכלבתשובהפתאומיבאופן

שניםעשרכמעטוהחילוניות.האתאיזםעםמתמודד

הרוחניהתהליךאתראיתיהדוקטורט,עלעבדתי

ליהדות.אותוולקחתיהנצרותלעברעברשקלודל

וחזרתי".ליהדותהתחברתישלוהטקסיםדרך

תיאטרוןבמיזםלשלבמורלישבחרהמחזות

שביןבמתחהםגםעוסקיםשלוהנוכחיהקריאה
שלקבלה,הפחותלכלאוכניעה,לביןיהודילהיות

במחזהלמשלכךבגולה.החייםשמזמניםהתכתיבים

שמורלינוזייר,ופרננדסבואראלפרדשל"ההטבלה"

התיאטרוןאשתרעייתו,עםיחדועיבדלעבריתתרגם
מדברירושלים,בתיאטרוןשיוצגהמחזה,מורלי.שרה

היהודייםבחוגיםנפוצהשהייתהההתבוללותעל

ההצגהה־02.המאהובתחילתה־91במאהבתפוצות

ואמירה,צעירהיהודיתנשיתדמותהלן,אתמלווה
עמהוסוחפתרוזן,עםלהתחתןכדילהתנצרשרוצה

היהודיותהדמויותהמשפחה.בניכלאתכךאגב

בקלילות,להתנצרהאפשרותעלמדברותבמחזה
אלפיעשרותשהיו"אומריםמורלי:חברתי.טוןבבון

המשפחהכלמקובל.מאודמשהוהיהזההתנצרויות,

מחליטהכשהלןאךחברתיות,מסיבותמתנצרתבמחזה

עםהחתונהאתמבטלתכמובןהיאלנזירהלהפוך

לשווא".התנצרהשלההמשפחהוכךהרוזן

הלןשלבחירתהדרךיותר:מתוחכםהמסראך
לחדורעליהיקלכיהמשפחהמבינהנזירהלהיות

כלומר,שאימצו.החדשההדתשלהבכירותלשכבות
הטיפוסיתהאנטישמיתהמחשבהמתגנבתלמחזה

לצבא,לפוליטיקהלממשל,"חדרוהיהודים,שלפיה
כמוועוצמתימשמעותיבארגוןישתלבושלאלמה

שאךכיהודיאנדרהשאומרכפיהקתולית?".הכנסייה

מדבר"אתהואומר:בסיפוקאותומחבקואביוהתנצר,

אלשלנו.לגזעלחלוטיןהשייךבלהטכיבושיםעל

להיותהפכתההטבלהאתשעברתמאזבני...תכחיש

ממש!"שליהודי

ממששיש,יהודיהכיהמחזההוא׳ההטבלה׳"עבורי,

שהיהדותמראה"הואמורלי.אומרליהדות",הללשיר

מתחישראל׳".׳שמעבמשפט:נחתםואףמכול,חזקה

בנימיןשלהחדש""הגטובמחזהגםמתבטאדומה
בתיאטרוןלכלולמורלימתכווןאותושגםהרצל,זאב

יום17במשךהרצלכתבהחדש""הגטואתהקריאה.

לחתוםהעדיףלתגובותומחשש,1894בשנתבלבד

אתהרצלמביאבמחזהשנאבל.אלברטבשםעליו

לביןיהדותוביןשנקרעיהודיפרקליטשלסיפורו
הנוצרית.בחברהלהתקבלכדילהתבוללהצורך

חזוראלנקודתהחדש"ה"גטובכתיבתרואהמורלי

הציונות.לבשורתאותושהובילההרצל,שלמבחינתו

שהשפיעזההואדרייפוסשמשפטחושבים"תמיד

יהנדיתהצגהב׳הבימה׳להעלותנסי

קאמרי׳אוב׳הבימה׳להופיעאואמונית
להיותתטא,נחשבזהבייעבוד,לאזהציוני.מחזהעם

שלאהבימה׳כאלהישישראל.אתולאהובציוני

אבסורדוזהשלי,ביישובלהופיעיבואו

בפועל,אךלציונות,בפנייתומכוליותרהרצלעל
אפשרותשאיןכתבהואהחדש׳׳הגטוהמחזהעד

כמועליופעלההזההמחזהכתיבתליהודים.לעזור

אוטוביוגרפיתתחושהמעבירהמחזהפסיכודרמה:

לבסוףאךיהודיםששונאמתבולליהודישללחלוטין
להתבוללשהרצוןמביןוהואבדו־קרבאותוהורגים

שלו.היהודיתלזהותלחזורצריךוהואכישלוןהוא

מהבעיהאותותנקההמחזהשכתיבתחשבהרצל

כתבוהואההיפךבדיוקלוקרהכיסיפראךהיהודית,

אתשכתבאחרישבועייםהיהודים'׳מדינתספרואת

המחזה".שלהשנייההגרסה

היאמורלישלבמיזםשהוצגהנוספתהצגה

גורדוןויקטורשכתבמחזהבחשבון",באלא"ואגנר?

ההצגההורביץ.רועישלבבימויופולארד"()"משפט

ומבטיחצעירישראלימנצחשלסיפורואתמביאה

הטקסטאללשובביקש

ארבעיםלפנישכתב

"חופהההצגהמתוךשנה.

במרומי?"

ירוחיןודיםצילום:

ובוחריוקרתיתבינלאומיתמנצחיםלתחרותשמתקבל

עדשנחשבמיוגנר,ריכרדשליצירהעלדווקאלנצח

ההשמדהמכונתשלבפסקולבישראל,למוקצההיום

בעצמההתחרות,ויוזמתמהומהפורצתהנאצית.

תנוגן.שהיצירהמוכנהלאזוהר(,)מריםשואהניצולת
במאמרואגנרשללסוגיהנדרשבעצמומורלי

"המוזיקה.2019בספטמבר׳סגולה׳העתבכתבשפרסם
ביותרהנוראיםהפשעיםשללפסקולהפכהוגנרשל

שזוספקאיןהיהודי.העםנגדבהיסטוריהשנעשו

נשגבותתהיינהשיצירותיו,לוודאדיהטובהסיבה

קיומהשעצםבארץלעולםיישמעולאתהיינה,כאשר
מחברן",שלביותרהעמוקותכמיהותיובפנימתריס
הואעמובריאיוןבעת,ובהבמאמר.מורליכותב

להיותיכולואגנרשלשליצירותסבורהואכימציין

יצירותיואתמלהשמיעלהימנע"צריךמסוים.תפקיד

בביטוייםרקאותןולהשמיעמנותק,באופןוגנרשל

מדגיש.הואהיהודי",הענייןאתשמדגישים

כעס1בצרפת

בחינתהאועצמהבפניהאמנותיתהיצירהבחינת

שמעסיקנושאהיאלעולםפרצהשבההתקופהמולאל
אנגליתגרסהמשיקהואהחודשהעת.כלמורליאת

עדן:בגן"מהפכה:2014בשנתבצרפתיתשהוציאלספר
צרפתשלבקולנועיהודיותדמויותשלסמוייםייצוגים

הצרפתיתהקולנועיתביצירהעוסקהספרהכבושה".

הערה




זהבספרהנאצי.הכיבושמגפיתחתוישימשטרבימי

הפרדוקסליהזהב"תורמכנהשהואלמהמורלימתייחס

שגשגהשבהתקופההכבושה"בצרפתהאמנויותשל

נעשוובקולנועשחקיםוהרקיעההצרפתיתהאמנות

ביותר.והזכיםהיפיםהסרטים

אנטישמייםמסריםעלמחקרומצביעבעתבהאך

המחקרביותר.והמרגשותהרומנטיותביצירותדווקא

seL העדן"גן"ילדיהמופתיבסרטבעיקרמתרכז

stnafnE sidaraPקרנהמרסלהבמאי

שלעלילתופרוור.ז'אקהמשוררמאתמחזהעלהמבוסס

פנטומימאישלממומשתהבלתיבאהבהעוסקתהסרט

גברעבוראותושעוזבתיפהפייהלאישהבאטיסטבשם

פעםכלנפגשיםוהםאותולאהובמפסיקהלאאךאחר

ברצח.נחשדשבאטיסטעדמחדש

להתנגדותכסמלהשניםלאורךהתפרשהסרט

סרטועולמיצרפתיברזלצאןנכסונחשבהצרפתית

כללויאונהשלאלוודאכדימיוחדבונקרבנהשהאו"ם

העולםבמלחמתצרפתשלכיבושהבעתהופקהוארע.

לאחרממש5491בשנתלאקרניםועלההשנייה

התסריטאתגםשקראמורליצרפתשחרורה

אותוערכושיוצריוכךעלמצביעהסרטשלהמקורי

במלחמה.הגרמניםשלתבוסתםבעקבותמחדש

בגדיםסוחרשלדמותישנה"בסרטמורלי

ו'יריחו'.'יהושע'כמויהודייםבכינוייםשמכונה

הסרטהמקוריהתסריטכשפורסם9991בשנת

מרכזיתיותרהייתההזושהדמותלדעתנוכחתי

כסוגהזוהדמותשלהרצחעםנגמרבמקורוהסרט

שלנוספיםבסרטיםכשצפיתיבהדרגהשחרור.של

שקראתיכפימהפכהשישלדעתנוכחתיהתקופה

תעמולהשסרטי1491בשנתאמרגבלסלספר

אנשיםלשכנענועדוהםכיעובדיםלאישירה

יעבודלאשהמסרידעובצרפתמשוכנעים.שכבר

סרטיכמושנראיםסרטיםעשוולכןישירותיובאאם

כיהודימוגדרתשלאדמותבהםישתמידאבלאהבה

אותהמחסליםואםלשנאהאובייקטמשמשתאך

לאושר".מגיעים

שנידווקאכיבהבלטהפורסםהשניםלאורך

אםהסרטבעשייתעמוקותמעורביםהיויהודים

אתשסיכןדברהשיריםבכתיבתואםבתפאורה

במחקרוטועןמורליבסרט.הצוותאנשישארחיי

בלבד.מינוריתהייתההשנייםשלמעורבותםכי

וגיליתיאנשיםראיינתיואףבנושא"חקרתי

תרםטראונראלכסנדרהיהודיהתפאורהשמעצב

התפאורהשארואתבלבדציוריםשלושהלתפאורה

המוסיקאיגםגוי.שהיההרשמיהתפאורןעשה

לסרט.בלבדאחדשירכתבקוסמאג'וזףהיהודי

והתפאורןקוסמההואהסרטשלשהמוסיקאילהגיד

גמור".שקרזהטראונרהוא

לגרסהבצרפתיתהספרמגרסתהשתנהמה

האנגלית

הורדתיוגםיצירותהוספתיהשתנהמאוד"הספר

מנקודתהספראתוכתבתיהמאשיםהטוןאתבמעט

שעוסקהפרקאתלמשלכךאובייקטיבית.יותרמבט

ניסחתיבצרפתהישירההאנטישמיותבתעמולה

הניסוח".אתמיתנתיוכעתרבהבציניותבצרפתית

נבגד.להרגישודאילךגרמוהממצאים

שחשבתימהלאהואגרתישבושהמקום"גיליתי

חולםאנילמחקר.גםליהתגנבוזהכואבזהשהוא.

הייתיהזובגרסהעברית.לגרסהגםיזכהשהספר

עדלהגידהצלחתישלאמשפטלהגידרוצהמאוד

הייתימהיודעלאושאניאותםשופטלאשאניכה

שמאלץכזהזרשלטוןבאהיהלובעצמיעושה

דברים".לעשות

המחקרעלמצרפתיםקיבלתתגובותאילו

מכולעליהםהאהוביםהסרטיםלאחדשהתייחס

חוקריםהשתתפושבובכנסמאוד.אלימות"תגובות

צרפתייהחוקרתקמהאילןברבאוניברסיטתצרפתים

אתןלא'אניואמרההמיקרופוןאתליחטפהמהקהל

מונד'ב'להחשובעיתונאיייאמרו'.כאלהשדברים

מאמרלכתובורצהלנושאנמשךשמאודיהודיצרפתי

שאידבריםשאלוואמרהספראתשראהאחריהתחרט

מתקבללאהיוםעדהזההמחקראותם.להגידאפשר

הזמינוכשיהודיםדיברתיתמידהספרועלבצרפת

מתפרסםשהואהעובדהשעצםמקווהאנילדבר.אותי

התמונה".אתתשנהבאנגליתכעת

כךכלשאתהסרטיםשלקחתמצטערלאאתה

אותםרואהאתהשראיתמהאחריוכיוםאוהב

אחרת

ובכליודעשאנימהאתלבודדמצליחעדיין"אני

גן'ילדיהסרטאתאוהבעדייןאניליהנות.זאת

ובוכה".בוצופהאנילעשות.מהכךכלהעדן'

ערבמורלייקדישהקריאהתיאטרוןבמסגרת

ידידתושלוהקרקסייםהאבסורדייםלמחזות

היהודייהצרפתייהוהמחזאיתהסופרתהמנוחה

ובוהותוהושולטוורמסשלבמחזותיהוורמס.ז'אנין

שלהןהבעליםאתשאוכלותמנשיםמוחלט

אימהותעוגהמלאבפהכלוםעלשמדברותנשים

הקהלמבחיןומידשלהןהתינוקותאתשמשליכות

דמותהיתה"וורמסמורליועוד.בהיריוןשובשהן

לנשיםרקמחזותשכתבהפיקאסושלחברהמרתקת

שנייהשלטרגדיותלהישקצרות.מאודוהצגות

ביוםמצחיקות.מאודוהצגותדקהשלקומדיות

בסמוךרחובשמהעלייקראגםההצגהתעלהשבו

שליחברהשלביוזמהזאתבפריס.מרינילתיאטרון

נשיםמציאתשללפרויקטשותפהשהייתהמצרפת

בפריס".רחובותלקרואכדאישמןשעל

שלנוסףספרבאנגליתאורייראהבספטמבר

"maerDמורלי "tcejorPביצירותדווקאשדן

מתמקדמורליגדולים.אמניםשלגמורותהבלתי

פדריקוהאיטלקיבבמאיוגםבז'נהבקלודלבספר
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