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        החלום של פליניהחלום של פליניהחלום של פליניהחלום של פליני- - - - ביצירותביצירותביצירותביצירות)  )  )  )  puer aeternus((((הילד הנצחי הילד הנצחי הילד הנצחי הילד הנצחי 

  ∗גבי קאבאליון

  

  

        טיפ הילד הנצחיטיפ הילד הנצחיטיפ הילד הנצחיטיפ הילד הנצחיייייארכארכארכארכ

נשאר בגיל מתייחס לאדם ה) puer aeternus(ארכיטיפ הילד הנצחי   

 18או  17כלומר תכונות שהן נורמליות בגיל ; ההתבגרות מעבר לזמן הראוי

במונחים  1.יתר באם- לתלותוזאת בדרך כלל בצמידות , מתמידות בהמשך החיים

מצב , הילד הנצחי משקף סימפטום של השהיית ההתבגרות, של פתולוגיה

   2.שלפעמים מסתיים במוות פתאומי ואלים, מתמשך של קיפאון מנטלי

אם חוסמים את : יונג מתאר את פחדו של הילד הנצחי מהחיים  

ם את התשוקה לחיים של היסוד הצעיר והצומח של האישיות או אם מהדקי

לכאורה מקור . בעצמו היסוד הזה יוצר פחד והופך לפחד, הרסן יתר על המידה

אבל למעשה זהו פחד מוות מפני הגבר הפנימי , הפחד הזה הוא באם

המוצא את עצמו מנותק מהחיים בגלל הימנעות , מודע-הבלתי, האינסטינקטיבי

לרודף אם האם נתפסת כמכשול אזי היא הופכת . תמידית ממגע עם המציאות

אף שגם היא יכולה לפגוע קשות  –מובן שלא מדובר באם האמיתית . נקמן

                                                           
  .גבי קאבאליון מלמד בחוג לעבודה סוציאלית וקרימינולוגיה במכללה האקדמית אשקלון  ∗

1 M. L. von Franz, The Problem of Puer Aeternus, Toronto, 2000. 
2 J. Hillman, Senex & Puer, Putnam CT, 2005. 
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בילדּה אם היא נוהגת בו ברכות מורבידית שבה היא מתלווה אליו לחיי הבגרות 

  .  שלו ומשמרת מתוך כך מעבר לזמן הראוי את עמדותיו הילדותיות

חים במונ. יכולתו להפליג למסע של הגיבור-לילד הנצחי אופיינית אי  

שטמונים בה היכולת ) ego(' אני'הוא אותה פונקציה של ה' גיבור'פסיכולוגיים ה

נודע ַּבחיפוש המודע אחרי משמעות -והאומץ להתעמת עם המפחיד והבלתי

)logos ( ובכינון יחסים )eros .(את , הגיבור מזומן לנטוש את המוכר והשגרתי

רק . תיד צופן בחובובמקרים רבים בלי לדעת מה הע, הנורמטיבי והבינוני

הוא מנתק את הכבלים הקושרים אותו  3.נענה לקריאה הזאתהוא שהגיבור 

נוטש את , מארצו, הוא הולך מבית אביו. וגם אינו צועד בעקבות אביו, לאמו

מי שיש בו נשמה נתבע להיפרד מהקיום העצלני והנינוח . הביטחון הקיומי

ממגבלות המוסכמות , רבים בחוג התודעה הקונפורמיסטית של היות אחד מני

   4.והתודעה הקולקטיבית של ההמון

, גיבור שאינו מסוגל להשתלב בזמן ולא להזדקן- הילד הנצחי הוא אנטי  

להידרדר או , והוא מגלם תמונה ארכאית של הרס עצמי רווי בתשוקה להיכשל

הוא מתמהמה בשהותו בקונסטלציה הורית . מוסריות מסוג כלשהו-להיקלע לאי

הילד הנצחי הוא אותו מבנה תודעה ודפוס . ומנצל אותה לתועלתו מוגזמת

לוח : התנהגות הממאנים להירתם לעול שנוטל על עצמו האדם החכם הבשל

כל , וסיבולת, המשכיות, היסטוריה, לימוד, גבולות, סדר, חובות עבודה, זמנים

 ,לתור, לצאת למסעות, לחפש, מה שמהווה לליבידו השפוי מקור הנעה לחקור

' בית'הוא היסוד של הנשמה חסרת המנוח שאין לה . או לפרוץ את הגבולות

                                                           
3 E. Shalit, Enemy, Cripple & Beggar: Shadow in the Hero's Path, Carmel, CA, 

2008, p. 58. 
4 Ibid., p. 59 
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שלעולם בדיוק מגיע מאיזשהו מקום או , השרוי תמידית במעבר, עלי אדמות

  5.הולך לאיזשהו מקום

 הרמס אל היוונילבמיוחד רוח הנעורים אופיינית כיטיפית רברמה הא  

)(Hermes, Mercury.  הלניסטית ה- קלסיתה דמותה אישלו ה רהנעחזות

הרמס קשור לארכיטיפ של הילד  6.אלוהילילד ה גם יכלה להתאיםהיחידה ש

יכול נו הזדמנויות ואי מחפשגיבור ה-אנטיהוא . ילד הנצחי בפרטשל הו כללב

  . לאיש ואלשום דבר תחייב לה

  

        הילד הנצחי בדמויות של פליניהילד הנצחי בדמויות של פליניהילד הנצחי בדמויות של פליניהילד הנצחי בדמויות של פליני

ה יניסרטיו של פדריקו פליני מהעשורים שלאחר מלחמת העולם הש  

 בעולמו של פליני דמויות רבות. מכילים התייחסויות רבות לארכיטיפ זה

הדוגמה . ילדותהההתנהגות של דפוסי בשמרן את פועלות בהשפעת הרמס 

וגוסטו אאל 7."רמאים" סרטב, היא זו של אאוגוסטו, כמובן, המובהקת ביותר

שכן משוכנע שהדשא של הוהוא , אין סבלנות לגדול ולנסות דברים חדשים

הילד בדרך כלל  8,שינודה בולן נהכפי שציי. הוא חסר מנוחלעולם . ירוק יותר

. את זולתומרשים לטובה ידידותי ו, הוא מקסים :מצליח בתחילת דרכו יהרמסה

סבור אולי אאוגוסטו  .כלשהם בעבודה או ברעיון התמידללא עולה בידו ואולם 

מתברר לו שהוא עד ש, עומד לרשותו בעולםכל הזמן שששהוא בן אלמוות ו

שלהם את הקריירות טפחים משבני אדם בוגרים יותר  עתב. איחר את המועד

                                                           
5 J. Hillman, "Senex & Puer", p. 188. 
6 K. Kerenyi, Hermes Guide of Souls: The Mythologem of the Masculine Source of 

Life, Dallas, Texas, 1990. 
  ).Il Bidone, Federico Fellini, 1955(רמאים   7

8 J. Shinoda Bolen, Gods in Everyman, New York, 1989. 
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סיון יבמעשי קונדס ובנ, אחר הרפתקאותממשיך לתור הוא , הםימשפחותואת 

 ,עקפו אותו םחייהיום אחד הוא מגלה ש. להסתדר בחיים ולסדר את הזולת

אומץ בניסיונו לצאת ב. אין דרך מפלט ולא גאולה סופיתשו ,שהוא מזדקן

  . הורגים אותו םה, עם חבריו נוליישב את חשבו

בילדים פליני עסק בהקשר זה מעניין לציין שרק לעתים רחוקות   

, 'לה סטרדה'(בכמה סצנות הם נכים ). בעניין זה הוא חריג" זיכרונות"(גיבורים 

Il bidone(, לפרנסתם לפעמים הם עובדים . מבוגריםהמ וגרים יותראו ב) בתו של

היפה  המוזגתו ,'הבטלנים'חברו של מורלדו ב, הילד הקטן ,"רמאים"אאוגוסטו ב

דוגמת , יותרנעלה חוויה בהם חיים חיי רוח לפעמים ). "ה ויטה'דולצלה "ב

בסדר היוצרות מתהפכות לכן . "ויטהה 'לה דולצ"החזון המיסטי הפלאי ב

, נשארים נצחייםואילו המבוגרים , וגריםילדים הם בה :הביולוגי הטבעי

   9. "זיכרונות"הוולגרי של טיטה ב וסבדוגמת , וילדיים בוסריים

שתורגם (vidlun , או בניב של איזור רומניה vitelloneבכינוי האיטלקי   

ומשמעותו בוגר  ) vitello( צעיר עגלהמילים האיטלקיות ל מצטרפות) 'בטלן'ל

לעשות צריך מה על  יכלשההתמצאות חסר זהות ברורה ו נטול, עצלן, בוסרי

הוא תיאור מושלם של חמישה גברים צעירים  "I vitelloni"שם הסרט . בחיים

 מעש-האי –או נכון יותר , מעשיהםש, מנומנמתפרובינציה איטלקית בובטלנים 

. וכאלה הם יישארו, הם ילדים נצחיים 10.מסויםמצב חברתי ייצגים מ, שלהם

                                                           
 ,La Strada, Federico Fellini(לה סטרדה ; )Amarcord, Federico Fellini, 1973(זיכרונות   9

 ,La Dolce Vita(ה ויטה 'לה דולצ; )I Vitelloni, Federico Fellini, 1953(הבטלנים ; )1954
Federico Fellini, 1960.(  

10 P. Bondanella, The Cinema of Federico Fellini, Princeton, 1992, p. 90. 
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אופייניות לו ש, בגרות- של אי מוזרהוא מצב  'ויטלונהו'מצב ה 11,ברנסקי לפי

   :לחיים  שתי גישות

עולם  ם אתהעדפתב שמקורה ,אחריותיטול ל םיכולת-אי, ראשית  

הם בזים (עבודה ומשפחה בענייני בייחוד , החברהתחייב לל םסירובב, החלום

טפילי ם היחסלהדוקות  קשורההגישה מתוך , תעסוקהה מוסכמותל

הרמס יכול להיות מקסים נוסח הילד הנצחי  ).פרנסתןלעמלות ה ,משפחותיהםל

מחויבות מתחמק מאבל הוא , שהוא מחזר אחרי נערהבעת ומשכנע מאוד 

נסה המ, 'הבטלנים'בלפאוסטו למשל  זה מה שקורה). הרה לו תונערבייחוד כש(

אביו מלקה בסופו של דבר . הרתה לושחברתו סנדרה לו  בררמתכשברוח ל

 הואמה שואכן זה  ,ילדשמלקים כמו ראית אח-בגלל התנהגותו הבלתי אותו

הפיוס סביר מאוד שו, מתפייסים סנדרהרק אז הוא ו. לעולםהוא יישאר כזה ו

  .לא יחזיק זמן רבהזה 

הוא אינו אך  ,חבריות בקבוצשתלב היטב הילד הנצחי מאמנם , שנית  

 וננתמג כל עוד הקבוצה .אישיות חזקה ועצמאיתגבש לעצמו עצב וללמסוגל 

 ה שלהתנהגות. מוגן ובטוח 'ויטלונהו'ה יאז בו שהוא שרוי מימצב הגולבעליו 

יים לאבנעניינים על בעיקר הנסובים  – שלה ההשיחנושאי ובייחוד , הקבוצה

על עושר ועל , סקסעל  ,תעלוליהםעל מציאותיים -הרהורים בלתיבשקועים או 

הם ך כמתוך ו, המציאותעם עולם אינם מקיימים יחס של ממש , הרפתקאות

  12.נורמהה ההוא למעש יםעוש םשהה שמ את האמונה רעהובחזקים איש מ

                                                           
11 Z. Baranski, "Antithesis in Fellini's 'I Vitelloni'". In: P. Bondanella & C. Degli-

Espositi (eds.), Perspectives on Federico Fellini, New York, 1993, pp. 70-86. 
12 Ibid., pp. 92-93.  
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או , )האיטלקיים mammoni- או ה vitelloni-ה( 'מאאישל  םילדיה'  

הם לא רק . נצחייםהם מתבגרים  ,)figli di papà( 'ם של אבאילדיה'לפעמים 

 "לניםהבט"באו  13,"שמונה וחצי"ב, "ה ויטה'דולצלה "גיבורים מוקדמים ב-אנטי

 ותמאוחרדמויות אלא גם  – וגוסטואגואידו וא, לו'מרצ, פורזאסנדוגמת  –

פורז אסנ, שוב ,או "ר ופרד'ינג'ג"פפו בדוגמת , גיבורים מזדקנים-יותר של אנטי

הם  מציאותניתוקם מהבשלהם ותקיעּות ב, בחוויותיהם 14."עיר הנשים"ב

 – 'אופקי'העולם ה .ישע-אותות של חולשה וחוסר בתחילת כל משימה פגיניםמ

אינה , שיש להניע אותה, 'מציאות'אנו מכנים אותה זמן ש-מרחבההמשכיות 

 )להאפינשל ההפתעה , חריגהוא מורלדו ( 'ויטלוניו'הלמשל . העולם שלהם

הם נעים ופועלים , עושים צחוק מהעבודה הם. לעזוב את עירםמסוגלים אינם 

יש  ."ימיםכמה זה עניין של  – למצוא עבודה" :הם מאמינים בגורל. כקולקטיב

ובים יוקרתיים 'והם חולמים על ג, עבודההמהתחמקות תירוצים לשלל להם 

 ,הם שקועים בתוך עצמם. אטרוןילתכתיבת מחזות למשל , אפשריים-בלתיו

פאות ב, יםפמשפמב: מעוגנים בתקיעות שלהם, חזותם החיצוניתבריקנותם וב

, "ביותר בחורף זהירוע הגדול הא("מחודדים הם הזקנקניבו הלחיים שלהם

לגעת  מאניםמ, אווירחלל הב תרחף תמידילמתאווים הם ). המספרבלשון 

 ,הליבידו שלהם תקוע :תויצירתישל יש להם בעיה , במילים אחרות. באדמה

, של שעמוםבמצב קבע שרויים דרך הם . וכושר תנועה פרגמטיזםלהם חסרים ו

את וציא אל הפועל יודעים איך להנם איו, דמויי נהר סכורסימפטום של חיים 

הם ו ,הכול על החייםשל מי שיודעים הבעה על פניהם נסוכה . טמון בהםמה ש

                                                           
  ).Federico Fellini, 1963 , ½8(שמונה וחצי   13

 La città delle(עיר הנשים ; )Ginger e Fred, Federico Fellini, 1985(ינגר ופרד 'ג  14
donne, Federico Fellini, 1980.(  
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אינם , הוריהם יבבת מתגורריםאבל הם  15.מאודזקנים את עצמם חשים 

אחיות ההורים וה(ותיהם ומנצלים את משפח, את הקן הנוח נטושל מצליחים

  –בגרותם - ים עליהם ביקורת בשל איאם מותח, ואולם). ים לפרנסתםעובדה

אבל אני , תי כמו עם ילד בן חמשימתנהגים א: "פאוסטו קורא .הם מתקוממים

  !". בן שלושים

פורז בשתי תקופות אאו כשפוגשים את סנ' הבטלנים'כשצופים ב  

גיבורים אחרים לגם נכון כך ו – )'עיר הנשים'ו 'שמונה וחצי'(שונות בחייו 

בגילומו של  'הלבן יחשי'והגיבור ב ,פויפ, קוקֵ , אוגוסטו( ביצירותיו של פליני

חיים לא הגיעו אל השהם עדיין  המוזר תחושהיש  – )אלברטו סורדי

אישה או קשר עם אבל בין שמדובר ב, 'בינתיים' עושים משהו םה. תייםיהאמ

הם מטפחים ו, באמת זה עדיין לא מה שהם רוצים, התחייבות למקום עבודהב

לחיים הזאת  גישהאם ה. 'הדבר האמיתי'יופיע בעתיד זשהו זמן באיפנטזיה ש

 נמצאמה שלְ , ההווה סירוב פנימי תמידי להתחייב לרגע המשמעות, משכתמת

דרך היה לא תלסיטואציה שמפני היקלעות  דפחרר הומתעתמיד . כאן ועכשיו

הם  ככלל .)לפי עקרון המציאות הפרוידיאנית, לעבוד ולהתחתן(ממנה לחמוק 

 ליטולסרבים מהם . סבלנות ואימון ממושךצריכות אוהבים פעילויות המ םינא

   16.יכלשהמעמסה לשאת באו  עוללהירתם ל, אחריות על עצמם

טיפוס , 48בן הוא , "רמאים" כל הגדול ביותר בסרטוהנ, וגוסטואא  

מזדקן הולך וככל שהוא : או לשנותם התנהגותודפוסי יכול לפתח  ופתטי שאינ

 נופיהכחבריו לוהוא . 'את זה'באשליה שיום אחד הוא יעשה ותר יכך הוא דבק 

 לע, אחרי המלחמהתקופת של  םרישים האיטלקי-נמשכים לזוהר של הנובו
                                                           
15 von Franz, "Puer Aeternus", pp. 66-67. 
16 Ibid., p. 9 
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הנאות לו מעשי קונדסל, משובותנמשך ל הוא. נשותיהם ובתיהם, מכוניותיהם

תית בגלל גישתו הילדו). tirare avanti" (להעביר את הזמן"רק הוא רוצה . גופניות

חינוך שתתף באו להנורמלי כאדם לעבוד , הוא אינו יכול להתפתח לבוגר בשל

 אבל הם נשארים, צייריםחלומות גרנדיוזיים להפוך למטפחים  חבריו. בתו

  . עוברי אורח או כפריים תמימיםלשדוד כשהם מנסים  'עבריינים מדרגה ב

ונות תוקעים להם צלילי תרועות מגמתגרים בפועלים ו 'ויטלוניו'ה  

צאת ל, לעזוב את העיר מפנטזים ,)פליני עצמו בנעוריועשה שפי כ( באגרופיהם

אין ". מסיבות- סעותמ- חופש"ליהנות מ, לברזיל או לאפריקה, לרומא, מילנול

הם מסוגלים  בנפשם; עליה וממנההם מרחפים מ, האדמהפני להם אחיזה על 

, שלא כמו פליני. משהו להשיג הם מתקשים מאודבמציאות אבל , הכול קלוטל

 םחייה מסעללעולם יוצאים  ינםהם א, ויטלונהושמעולם לא הגדיר את עצמו כ

לעיר , בירהעיר הל, לעבור למרכז, את עירםולעזוב את ביתם  ,ראשית –

לפתח את קשריהם עם העצמי  – או במונחים פסיכולוגיים, הנצחית

של  םבמונחי ציהאינדיווידואהאו  לפי הפסיכולוגיה ההומניסטית אינטגרציהה(

תעלולי ב הבליל מעוררים המולה, זמנם כבריוניםהם מבלים את ). יונג. ג.ק

. מודעים למצבם הטרגיכן הם בדרך כלשהי  ,עם זאת. סטודנטיםשל  השובמ

אבל  ,הוא די שתוי רואה את הליצנים בקרנבל ואחר כך את עצמו אלברטוכש

כי הוא , עושה צעד רק מורלדו!". כלומניקים אתם: "אמתאומר את ההוא 

בייחוד אחרי , התנסויותיוברור שהוא למד משהו מ". עליו לעזוב"מרגיש ש

, רכבתעולה על הכשהוא  ,ובכל זאת. עובד למחייתוהצעיר הנער ה פגישתו עם

או לפחות , השפעה מבגרת תהיה עליו לבריחתו לרומאלדעת אם לא נוכל 

  . התחלה של צמיחה אישית
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 מולנפצות אשליותיו מתבעת שווה משבר ויטלוני חוכל אחד מה   

 יהםוכשתגובות, חייהם נעים על שטח הפנים של המציאות. מציאותה

של פנקת לנוחות המנסוגים הם  ,כבר אינן מספיקות שטחיות לבעיות רציניותה

הם מעמידים חבריהם פני בוכלפי חוץ  .י הרחםודמ תי שלהםמקלט המשפחה

- לאיעתה ממודעים ם לעצמם הם בינאבל , דבר לא השתנהכאילו פנים 

     17.של אשליותיהם הפגועות התאמהה

, גיל העמידה הערמומי בןהפתטית של  ודמותאת פיליפו מגלם -דה  

או לפחות אחראי  עשיר ומפורסם  ותשחקן קומדייה לעולם לא יהש –נכלולי ה

בן גיל  18."אורות הווריאטה"קו בקֵ סיניור במגולמת ה – )capocomico(על צוות 

לכוד שם הוא , "ר ופרד'ינג'ג"של פיפו ב ודמותגם ב ופיעמ הנכלולי, עמידהה

ממשיכים להיאחז שניהם . מעוותתהפרסונה השל , שקריהעצמי השל ברשת 

אומר סיניור  ,"כל איטליה האמנותית תבחין בהצלחותינו: "חלומות גרנדיוזייםב

עמיתיהם , פליליעם עבר  ,אנשים קטנים חסרי פרוטההם אבל למעשה , קוקֵ 

עם האישה היחידה  יציביחס כונן מסוגלים ל ינםאוהם , והקהל מקניטים אותם

ונופל מועד פיפו בשידור ישיר בהופעת המחול הפתטית . שבאמת אוהבת אותם

שתוי כשהוא , ההוהתמוהופעתו , מעולם דגוללא היה רקדן הוא . שידורה עתב

דמויות חולפות , חריםהא מוזריםהשל  מצעדבפתטי מופע היא , וחסר פרוטה

  . בטלוויזיה המסחרית

  

  

  

                                                           
17 Bondanella, "The Cinema of Federico Fellini", p. 93. 

  ).,Luci del variet’a, Federico Fellini 1950(אורות הווריאטה   18
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        הרחם והילד הנצחיהרחם והילד הנצחיהרחם והילד הנצחיהרחם והילד הנצחי

ניתן ש, מערההמנהרה וה, רחםהדימויי מופיעים ביצירותיו של פליני   

. הגדולה םלמצב הילד הנצחי הלכוד בהיבטים השליליים של רחם הא םלייחס

ת התמונות אחשהוא , "שמונה וחצי"סיקוונס הפתיחה של ב 19,טסוןון ולפי 

אגו של - האלטר(גואידו הנחנק , ביותר בכל הפילמוגרפיה של פליני ותרסמהמפו

גואידו . מנהרהבתוך בתוך בתוך בתוך פקק תנועה בתוך בתוך בתוך בתוך     מכוניתו בתוךבתוךבתוךבתוךכלוא ברחם ) "פליני

רמז למטאפורה של , אל מחוץ למכוניתובטפסו עוברית  בתנוחהלרגע מתקפל 

בוגר לפתח יחס מיני מסוגל גואידו אינו הסרט המשך ב 20."העובר ברחם אמו

. סרטהכבמאי של  ושל רתיותייצהאת  ממש בפועלא ללומחויבות אינטימית ו

  . במים החמים של הספאכביכול מתרפא , הוא נשאר במצב לימינלי

יש סיקוונס דומה של הסרט סצנה האחרונה בש מצייןון וטסון אינו   

הכתבים הרבים ממהצלמים ו חמוקגואידו אינו מצליח לשבה , של מחנק

כאן ברור . מתחת לשולחןבתנוחה עוברית  ומתקפלוהוא חוזר , והאורבים ל

א להתפתח לו המשיכה שלו לרחםחרר מקיבעון תשהשהגיבור אינו מצליח ל

 החלטות ולפעול בתנועה קבלל, המציאות ןלהתמודד עם עקרוהמסוגל לבוגר 

 ouroboros( ' אורובורס'ה . נטולת התפתחות וצמיחה )uroboric(אורובורית -בלתי

נחש , לפעמים הוא אוקאנוס, הוא נחש העולם של הרמס )ביוונית, uroborosאו 

 .קרקעי המפותל ברחם האדמה-ולפעמים הפיתון התת, הים המקיף את האדמה

  .ושוקל להתאבד, כמו נחש מקופל עוברותנסוג להוא , גואידו נשאר ילד

    

                                                           
19 W. van Watson, "Fellini and Lacan: The Hollow Phallus, the Male Womb, and 

the Rethinking of the Umbilical".  In: F. Burke and M. Waller (eds.), Federico 
Fellini: Contemporary Perspectives, Toronto, 2002, pp. 65-91. 

20 . הדגשות במקור,  ibid., pp. 85-96. 
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  :שינהסף המרגעי פליני תיאר תמונת דמיון  1956נובמבר ב 5-ב  

 ,שמים זרועי הכוכביםל יהושיט ידילו המריאני מצליח ליאוויר המלוכלך אאפלת הב

  21.ולים האפל המאיים ללא הפרדובעקשנות דבק בי הכי אני קשור לנחש ים גדול 

  

אופיינית למצב שחר המפותחת  בלתידמות זוהי , יונגשל  ובמונחיאורובורוס 

 ובהשתהות ה ,ו המזינותלמרות סגולות ההגנה של הרחם ותכונותי .אגו- הקדם

. פתולוגית רגרסיהשל קבורה ושל , להיות צורה של כלא האליו יכולהחזרה או 

 אקט של) או מנסה לבצע(מבצע גואידו לא מקרה הוא שבסיקוונס הסיום הזה 

ברחם יש גם פוטנציאל שהייה באבל . אורובורי, ובריבמצב עכשהוא , התאבדות

גיבור של -האנטי, עם זאת. יצירהה ציערוהתחדשות של  לשלידה מחדש ו לש

  . שמונה וחצי אינו מוצא פתרון

  :אופטימי יותר אתאת סצנת הסיום הז) Conti(קונטי  ניתוחה של   

, ם בקרוסלה עגולההמשלבים ידיהכול , טרנספיגורציה של האקט היצירתיהאחרי 

גם  .העצמיעם התחברות האגו את , לדת האדם השלםהוה חיה המסמלת את לָ נדַ מַ 

את ידה של לואיזה נוטל  ,תפקיד הבמאימסתלק מ, פוןגָ המֵ  מניח אתה, גואידו

, הילד תוך כך נולדמ. תהליך האינדיווידואציהלהשלמתו מגיע בכך . מצטרף למעגלו

סמל עוד , הילד הזה. האוראלומת ד בורקלרק גואידו הקטן נשאר כשבסופו של יום 

וא נושא התקוות החדשות שיאירו את ה, רוח הנעורים שהופחה בו מחדששל העצמי 

.בגרותועובדת את לבסוף קיבל על עצמו גבר שכו של הדר
22   

  

זה רגע הלראות ב יותרמתאים במונחים של קבלת החיים האישית של פליני 

סוג של   )שם( "יצירתיות האמנותית שלו עצמובניצחון של פליני  תחגיג"

 ,יונגעל פי . את התבגרותלקרהגיבור ל צעד ממשי שולא  ,אופטימיזם מתון

                                                           
21 F. Fellini, The Book of Dreams, in T. Kezich and V. Boarini (eds.), New York, 

2008. 
22 I. Conti, "Fellini's '8½':  A Jungian Analysis [II]". Ikon 82-83, 1999, pp. 123-170. 



  – 2012חורף , 6גיליון , קולנוע וטלוויזיה, כתב עת אינטרנטי להיסטוריה, סליל

  113  סקירה וביקורת
  
 
 
 
 
 

לפתע מתרחשת  ינההיא א. היא פרויקט של חיים שלמים אינדיווידואציהה

 שכלתניותק ממסקנות ולחמתמיד פליני ניסה בסרטיו , יתר על כן. פתאום

 ינוהסיפור א. אין מה שנקרא סצנת סיום יבסרטי: "לגמרי ומשיפוטים מוסריים

. לעולם ני אינם מגיעים לאינדיווידואציהשל פלי וגיבורי 23".ְלעולם מגיע לסיומו

פנטזיה , מעבר למציאותמשהו שמציאות אלא ברגע  ינוהפינלה הזה אלכן 

קולנועי אופייני -זהו רפרנס מטא. העלילהמהלך מלאת תקווה המנותקת מ

סטואית היענות אפשר לראות בסצנה הזאת  'ץבעקבות קזי 24.לסגנונו של פליני

  .בל לא יותר מזהא 25.תקפת החייםמומשחקית ל

 זו אינהאבל , תקווהל שביטוי כגם אפשר לפרש את הסצנה הזאת   

כדי צעד שום אינו צועד  לאורך כל הסרטש ,נצחיהילד ה, גואידו של תותקוו

אם . אינדיווידואציה אינטגרטיבית פנימית שיגלה וא תבגרלהתקדם או לה

האחרונה הוא בסצנה . ומותב הדבר יקרה רק, טרנספורמציה יחווהגואידו 

מוביל ריקוד ו ,)האיטלקית girotondo-ה( קארוזלה, קרקסזירת מעגל של מקים 

הילד דמות רק את על הבמה משאיר הוא . חוצה משםמעגל וילדותי סביב ה

, אל החשכהממנה  יוצאעד שהוא באלומת אור הזרקור  צועדה ,שלובמדיו 

  . מנגן בפיקולוכשהוא 

. תקווה אופיינית לסגנונו של פליניההצורה המינימליסטית הזאת של   

עם העימות השני שלה אחרי  26,"ביריהכלילות "של  סיוםבדומה לכך נמצא ב

, אבדן כל חסכונותיהואת רסקות את כל תקוותיה מתבראותה , איום המוות

שרים ה רחוב זמרידרכה חבורת ת על נקרירגע של ייאוש אותו ב. היתּבֵ לרבות 
                                                           
23 Quoted in: Bondanella, "The Cinema of Federico Fellini", p. 95. 
24 Ibid., p. 178. 
25 T. Kezich, Federico Fellini: His life and Work, New York, 2006. 

  ).Le notti di Cabiria, Federico Fellini, 1956(יה לילות כביר  26



  – 2012חורף , 6גיליון , קולנוע וטלוויזיה, כתב עת אינטרנטי להיסטוריה, סליל

  114  סקירה וביקורת
  
 
 
 
 
 

נפלה כביריה ש אחריאמנם . מתלווים אליההם ו ,ארוממ )stornelli(בעליזות 

שואבת מעט בל היא א, חווה טרנספורמציהאינה היא קרבן לניצול האלים 

בעתיד אולי לפחות בתאוריה שבידיעה , להישאר בחייםעידוד המאפשר לה 

ממלאים את ה ,פניההסרט עולה על בסוף . אפשרות לטרנספורמציה תהיה

קריצה  יואול, הו סוג של אופטימיזם מתוןז 27.רמז של חיוך קטן, המסך

  . שובבהפליניאנית 

סיבות רבות לכך שרוב הגיבורים של פליני אינם מתפתחים למצב  נןיש  

חווים טרנספורמציה  הם אינם, אין שינוי במצבם כילדים נצחיים: תודעה חדש

מלגלגים על התודעה עצמם אפילו אם הם . נולדים מחדש ינםעמוקה וא

תפקידים ל, חוקיםל, ביטחון של הביתל, כלליהנענים לאו , קולקטיביתה

על  הפלגהלהתכונן ל ולאהפנימי  םמסעוותר על מוכנים לאינם הם , תקנותלו

חציית האוקיינוס בתרבויות רבות . גיבורים של ממשנדרש מפי שכ ,פני הים

 מתוארכפי ש. מודע- לתהום של הבלתי ותהתקרב לששל חניכה או דרך היא 

ין שחייה באפלה בהו קפיצה ליםה 1961,28בנובמבר  12-של פליני מבחלומו 

 "להמשיך בדרכנובכוחנו יש "לאומץ ומסר לחולם ש סמל םגלים המסוכנים הה

עין בהסתכן בהפלגתו ועל הימאי ל, כרוכה בסכנותהים חציית . כלשון החלום

לגל הגדול של החיים האמתיים  הקפיצה"כיוון ש, קטסטרופיתהסערה ה

  29).1961בנובמבר  3-מם וחל" (מותלגם  התמשמעו

                                                           
27 H. Alpert, Fellini: A life. New York, 1988. 
28 F. Fellini, "The Book of Dreams".  
29 Ibid.  
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ספינה הו"ב. את האוקיינוס צולחיםשל פליני אינם  וגיבורי, בניגוד לכך  

מטרת כי , הופך את הנוסעים לגיבורים לעתיד אינו שלהם מסעה נתיב 30,"שטה

. או להגיע ליעד ממשי, לגלות יבשות חדשות אינוהאוקיינוס  ם אתחציית

הגיבורים תקועים בפרסונות . וללת לתוך האוקיינוסצצפה ובסוף רק האנייה 

הים פני להרפתקה ההרואית שלהם עצמם על  מפליגיםואינם  )מסכות( שלהם

כי , מורבידית ודקדנטיתהאווירה . מודע-עמקי הבלתיממסמל את ה ,הפתוח

, הספינה ממשיכה לשוט. מתההדיווה האופראית לפולחן בה הוא תמקור השרא

 מועלותבסרט . חדש ביבשת הפנימית שלהם בלמצגיעים אינם מ האבל נוסעי

בין האנכי יוצא הדופן פגש מה: מצב הזההשל השגת  ותשתי הצעות לאפשר

זמרי האופרה האציליים בין ו הספינהמרתף בבליבוי האש המלחים העובדים 

קולם להטט ביכולתם ל במפגן של) ומעליהם(ופיעים בפניהם המוהדקדנטיים 

הפרך  תעבודדופן בין  אנוצר מפגש יוצבמצב זה . המרתף אולםהאמנותי ב

מפגש , המעודן, מופע האמנותי האלוהיהבין והינום יבחלל דמוי גפיזית ה

: בנפש האדםשתודעה ה בדיורבין חיבור הפורה לציר אמטבו אפשר לראות ש

 כפייםעובדי פועלים  – והקול האתרי הקרוב לשמים, שאהקרובה ל, אדמהה

   .הארצי והשמימי נפגשים .וזמרי אופרה

בין הנוסעים  אמצעית-תילבלפגישה הגם מתאימה דומה פורה אמט  

על סיפון  פפיםסתומעניים ההסרביים הפליטים הבין האצילים האיטלקים ו

גינוני הכבוד כש, אמנות אקט שלעל הסיפון הוא המתנהל הריקוד . האנייה

, חושניה, ניאפגהצועני הריקוד נסחפים לוהנימוסים של החברה הגבוהה 

אחרי  יוכול רוקדים יחדה. אקונומי-פער האתני והסוציוהעל מהמגשר , קדמוניה

                                                           
 ).E la nave va, Federico Fellini, 1983(והספינה שטה   30
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מפריד בין האת החבל הפיזי מנתקים , שמצאו שפה משותפת של סולידריות

   . )יהינאמחלקות ה( המעמדות

הסטטי  ומצבהצעה לאפשרות של התפתחות בבאותו סרט מובאת עוד   

 סגולותיהעל שוחחים כשהזמרים מ. מטפוריתהרמה בגם היא  ,של הילד הנצחי

העלתה שהיא הם אומרים  טבעיים- עלים ללייצר צלי המתהשל הדיווה 

של  מאיץכמו "בספירלה מעלה מעלה  תנשאקולה ה. של צדף קונכייה בדמיונה

הזאת אפשר לפרש כנתיב אפשרי לא רק ה הלוליינית תנועהאת ". אנרגיה

מצב ממהתנועה המעגלית הסטטית או  שתחרררוצה להמי שלזמרים אלא לכל 

 מצבי צמיחה ותודעה ניבתאולי תנועה ספירלית שקראת התקדם לאורובורי ול

, דימוי הנחש המתעוררמייצג את הרעיון הזה במיתולוגיה ההודית . חדשים

  . הקונדליני

הסטטי של הילד  והוא המחשה קצרה של מצב "Toby Dammit"הסרט   

 Toby( צמוחשלו ולנפשו לפתח את  מצליחת ואינו ווהמ לאהנצחי הנמשך 

Dammit  יכול לצלצל כמו :to be damned.(31 מתאר את הוא ו תמיד שתוי הגיבור

כוחות העל ידי רדוף חש עצמו טובי ". אני שונא אור. איש לילה"עצמו כ

אישה צעירה לבנה של  הדמותאת  בהזיותיו הוא רואה. נשיים של השטןה

, אם השטן נראה כמו תיש שואלים אותוכש. כדור לבן הכשבידהמפתה אותו 

 נמלל הנערה בע יתוהזי אתמתאר ובדרך אגב (עונה הוא , עטלף או חתול שחור

הוא נראה . זריזושמח לי השטן נראה . לא קתולי, אני אנגלי... לא: ")התעופה

  ". כמו נערה צעירה

                                                           
  :ראו. י במאי אחר"בויים ע עיבודכל  .הסרט הוא אחד משלושה עיבודים לסיפוריו של אדגר אלן פו  31

Spirits Of The Dead (Histoires extraordinaires, Federico Fellini, Louis Malle and 
Roger Vadim, 1968). 
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. הנורמליאת מצבו  קייםלכדי די -אס- אלמשתמש בטובי מכור לסמים ו  

בלתי צפוי , הוא אלים. ואינו אוהב את הקהל שלו, גחמתי, הוא נרקיסיסט

היין . שלי התלונן כי הייתי שתוי הבמאי האחרון. אני לא שחקן גדול. "ורוטיאונ

פרס הזאבה ברומא מוענק לו  שברירילמרות טבעו הילדותי וה". עצבנוסך בי 

)lupa .(  

, ה הארוטית בשחורשל המפתָ הדימוי הנשי החיובי ההפוך הוא זה   

; אישה נטלה את ידי" :מבטיחה להישאר איתו לנצחהבוגרת וידידותית אישה 

האישה הזאת מייצגת היבטים חיוביים אולי . "'למענךאני כאן ': היא אמרה

אבל משאלת . המזינה סמלה של רומא" זאבה"ה ,של האימא הגדולה מגונניםו

חזקה  – הילדה הלבנה הקטנה, האיומה םלהיבלע על ידי הא –טובי  המוות של

  .מדיי

מחפש את  ,כשהוא בגילופין רי החדשה שלואבפר הגהוא נולילה עם   

 – ומן הסתם) caput mundiבלטינית (בירת העולם , העיר הנצחית, רומאהדרך ל

בוך של רחובות במהוא נוסע . האיזון המנטלי הפנימי שלואת גם את המרכז או 

בדרך כי , סטות לכביש עוקףלהוא נאלץ . םהינויפי גערפל ונושל ללא מוצא 

לסטות מהנתיב , עלות על הגשרל הוא חש פיתוי. בונים גשרהראשית 

אבל הוא מת , המרכז הפנימי שלו תהוא מחפש אאמנם . ולהתרסק אל המים

המייצגת את , דיאבוליתהילדה הלבנה ה פתסוראשו אאת . אקראית עריפהב

בסרט הוא כישלונו של  יםמרכזיה ניםמאפייד האח. מוותה-םהשטן או את הא

עליון מודע עושה מאמץ -הבלתירשת שמתוך פרפוריו ב ,גיבור במסעו-האנטי

, במילים אחרות – לי שלואנשק הפה, ריאפראמצעות הבלהרוג דרקון ואחרון 

את  .)de-capitation(לאבד את הראש -בלי לצד אחר דלגלנסות ל, מהגשרסטות ל
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, להשיג מצב תודעה חדש נואשניסיון אפשר לפרש כאולי תשוקה זו ה

, בין החוץ והפניםשרק הגבול  הוא לאהסף . חרר ממצב הילדות הנצחיתשהל

דימויי הגשר , כוליותר מאבל . ר ממחוז אחד לאחרואלא גם האפשרות לעב

אופייני למצבים מהסוג ה, רעיון של מעבר מסוכןרומזים על הוהשער הצר 

אקסטזה , מוות, חניכה. מיתולוגיותלו קבורהחניכה או פולחני ל ,לימינליים

, כל אלו שקולים למעבר מאופן הוויה אחד לאחר, מוחלטע יד, מיסטית

 שהרי(מעבר פרדוקסלי בהצעתן ל. בן קיימאאונתולוגי שינוי של התרחשות לו

מסורות דתיות ) מעבר טרנסצנדנטישל שבר והוא הפשטה של ממעבר כל 

   .ע בסימבוליזם של הגשר המסוכן או השער הצרשונות עשו שימוש שופ

אחרי , העצמית הגרנדיוזית תולמרות הערכ 32,של פליני "קזנובה"גיבור   

 ומסיים את חיי ,אציל איש חסדש אחרי פטרון וושנדד ברחבי אירופה בחיפ

אני : "המקניטים אותו ולועגים לו, וולגרייםהמשרתים בין הכספרן בודד ועלוב 

את אפילו הוא אינו מממש אבל ". פילוסוף, איש ספר, ורסםסופר איטלקי מפ

כדי ל קוהוא מצטמ, !")המקרוני שלימנת אני רוצה את (" ילדותיותה יוגחמות

נו ישל פליני אקזנובה . ומאופר כמו ליצן זקן מעוטר בנוצות ניוחול מתנדנדפגר 

הוא . סעובוודאי לא גיבור שיצא למ, סובייקט או סוכן של עצמו, אינדיווידואל

חושב לפי מערכת כפייתית של סיסמאות " ,אטרוניתיהיה שקוע בפעולה ת

, מופרז טמפרטורה פיזיולוגית ולהטפגום מחמת גנריות בלי משמעות עם רגש 

    33".גיל ההתבגרות בשלב המתנוון ביותר שלו, בקיצור

                                                           
  ).Il Casanova di Federico Fellini, Federico Fellini, 1976(קזנובה   32

33 F. Fellini, "Casanova: An Interview with Aldo Tassone". In: P. Bondanella (ed.) 
Federico Fellini: Essays in Criticism, New York, 1978, pp. 27-35. 
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, דימוי האם, לפי הגישה היונגיאנית, זהכבמקרה . קזנובה הוא ילד נצחי  

שוב הוא מוקסם ולכן , האם- את החיפוש אחרי האלה ניעמ, ה המושלמתהאיש

כל  34.על ידי אישה רק כדי לגלות מאוחר יותר שהיא בת תמותה רגילהושוב 

אובייקט התשוקה האחרון של ( זקנה או בובה מכניתהיא אפילו ו, אישה

אבל אחרי שהוא מבלה איתה בסיטואציה אינטימית , מקסימה אותו ,)קזנובה

השליך את הדימוי חזור וללבדרכו מאוכזב מסתלק והוא כל הקסם  וגגמתפ

  . וחוזר חלילה ,אחריה הועל הבא על האישה הבאההאידאלי 

שמשמעותו  –) Unheimlich( 'אונהיימליך'פרויד השתמש במונח   

חס לאובייקטים דוממים המציגים חיקוי בי – בית חסרלהיות המילולית הוא 

 פלינישל  'קזנובה'במאפיין מרכזי  מצב זה .בובותדוגמת  ,חיוור של החיים

הסרט מעורר תחושת ניכור שמקורה במזיגה . מלאה במריונטות או רובוטים

  .טבעית בין החי והדומם-הלא

כמו  להתחבר לנשמתומנסה לשווא יש משהו פתטי בדרך שבה קזנובה   

, בסוףורק , מודע לקללה הרובצת עליוהוא בדרך כלשהי דומה ש. ואן קלסי'דון ז

הפנטזיה  ובדמיונמצטיירת , כל האפשרויותמיצה את כבר הוא אחרי ש

 הראש נראהשבה , הסרטתמונת הפתיחה של . פתרוןהדרך ל לשהמעורפלת 

צף אל פני המים ואחר כך חוזר ושוקע  )ונציה ,Venice(הענקי של ונוס 

גיבור -אנטיה ,חייו של קזנובה של פליניסיפור לטרים מַ הוא רמז , למצולות הים

את ובו בזמן , מודע שלו-הבלתילנכס לעצמו את חייו ותהומות לעלות מהמנסה 

הגיבור , ההיסטורי קזנובהבשונה מ. בחזרה לתהום תועישקאת דרכו ותעייתו ב

בעל , ילד נצחינשאר הוא . באמת את חייו אדם שאינו חי הואפליני של 

                                                           
34 von Franz, "Puer Aeternus", p. 7. 
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עסוק בזקפתו , רפאים רוחחיוור כ, מקברי, הוא גרוטסקי, יתרה מזאת. חלומות

  . בנו של הרמס, הנצחית מעין קללה של פריאפוס

  

ואינם  חזרות לקראת המופעבללא הרף עוסקים ילדים נצחיים   

כלומר , ם או להפוך לגיבוריםהמסוגלים להתחיל את ההופעה האמיתית של חיי

פרש אפשר ל "חזרת התזמורת"הסרט את . יקה שלהם עצמםזבצע את המול

מקום מבצעים את חזרותיהם ב יםנהנג 35.הזאת חייםהלתבנית  פורהאמטכ

הנגנים לכן . רצפה יש קברים עתיקים של אפיפיוריםלתחת מו, רחםכעין סגור 

קבוצה כאוטית  התזמורת היא. החיים האלה קרובים למוות בתוך אימא אדמה

בן הלאום , המנצח הוא דמות אוטוריטרית בודדת .לגמרי של דמויות קומיות

. ללא רחםמשמיץ אותם הוא . יחסו למוזיקאים שלו מתוח. כמתבקש, ניהגרמ

מרד המוזיקאים נגד המנצח הוא פרודיה גלויה לעין של המצב הפוליטי הכאוטי 

)   gli anni di piombo( המכונים באיטלקית שנות העופרת , באיטליה באותו זמן

הרועמות של הקיר תחת המהלומות קריסת רק . ארי אביב מהפיכת הסטודנטים

ההריסה משקיט את האנרכיה הקקופונית ומחזיר את המוזיקאים מכונת כדור 

  36.אל תחת שליטת המנצחלרגע קצר 

  :כאשר הסרט מסתיים, בהתאמה   

התזמורת מסיימת כלואה , יתר על כן. עבד/של שליטתנוחות במוקפאות דמויות ב... 

ו היא מתאמנת שוב עליש, יחידאחד ובמערכת מסמנת מופשטת של קטע מוזיקה 

                                                           
  ).Prova d'orchestra, Federico Fellini, 1978(חזרת התזמורת   35

36 Bondanella, "The Cinema of Federico Fellini". 
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קהל או נקודת התייחסות באין ו, מלבד החזרה, כך נראה, כלשהי מטרהבאין , ושוב

.מלבד אקט החזרה עצמה
37  

  

במשמעותה (' אופרה'הטרגדיה של הילד הנצחי היא שה, במילים אחרות

גמורה -שלו נשארת בלתי) דהיינו היצירה  opus,המקורית של המילה

שרויים ילדים נצחיים ההם . תו הופעה אמיתיוהמוזיקאים לעולם לא יתחיל

בכוונון שאינו מתואם , שניםחלוף האינם מודעים ל, במצב מוחוור ונטול זמן

חזרה בכוח השאפשר להשיג מה אינם מודעים ללכן הם . זמן הממשיעם ה

שמאל , מנגינה אחר מנגינה, תו אחר תו שינוןשל  מלעבכלומר , עקביותהו

מבוכים עידון על ידי התקדמות צעד אחרי צעד בניב המ, פנימה וחוצה, וימין

 םהילדים נצחיים אחרים בדומה ל. הבוגרהאופקי העולם  המורכבים של

 .שאינה מסתיימת לעולםההכנה , 'לקראת חזרה'י מעגלי בראורובו חוגכלואים ב

או כמו כל , נותתיפחד וצימתוך לאדונם הם נשארים כנועים וכמו ילדים קטנים 

לשאת רק אם יקבל על עצמו תפתח יהילד הנצחי . בטקסיות שלואדם שנתקע 

צריך לחטוף מכות מאביו כדי , ויטלוניואחד מה, פאוסטו( עול העבודה הקשהב

  ). כפי שמציין ידיד מבוגר, "יותר ממועילה"הזאת  הלקאהוה, להישאר על הקו

   

        גיבורגיבורגיבורגיבור- - - - הילד הנצחי כאנטיהילד הנצחי כאנטיהילד הנצחי כאנטיהילד הנצחי כאנטי

, בדרך כלל ם נודדיםהגיבוריבמיתולוגיה  38,יימס הילמן'על פי ג  

אשר את  ימצאלדחף חסר מנוח שלעולם לא , והנדודים הם סמל לכמיהה

                                                           
37 F. Burke, "Federico Fellini: Realism/Representation/ Signification", in: F. Burke 
& M. Waller (eds.) Federico Fellini: Contemporary perspectives, Toronto, 2002, p. 
34. 
38 J. Hillman, "Senex & Puer". 



  – 2012חורף , 6גיליון , קולנוע וטלוויזיה, כתב עת אינטרנטי להיסטוריה, סליל

  122  סקירה וביקורת
  
 
 
 
 
 

בליבידו . הסמלי של האם ןאבדהשל הנדודים הוא  נסתרה היעד. נפשו בקשתמ

שימות פונה עורף למה, )renegade libido( 'בוגדליבידו ה'נה הישיונג כ יסודישנו 

ולכן , וסם הטאבו על גילוי עריותח את דרכו. מולא חזורלהרואיות ומבקש ה

ההסבר . לנצח קערוינדוד ואלא ילא יגיע ליעדו לעולם שהוא הליבידו נגזר על 

נצח היסוד נעורי : סי של הילד הנצחיאהדינמי הזה הוא תיאור יונגיאני קל

 ּהַ כמֵ , תמיד נודדה, זקן או צעיר ,גבר או אישהבין שהוא , כל אדםבהטמון 

 אם הארכיטיפיתלכוד בכבליה של הובסופו של דבר תמיד ' לקראת', תמיד

    39.וקשור אליה

המכונה גם , אמיתיאמיתיאמיתיאמיתיהנתיב המיתי של הגיבור השלבי עיצוב   

זוהי . חוזות חדשיםלמ ההליכהו עזיבת המקום ,ראשית ,הם, 'מונומיתוס'ה

 ,שנית. היענות להלמזומן הרפתקה שהגיבור את ה, מסעאת הקריאה להתחיל 

אתגרים שעל הגיבור הסכנות וה, מכשוליםבמבחן ה לאורך הדרךעמוד ל

את מתוך כך יעדו ולאפשר גיע ללה על הגיבורשלב השלישי ב. להתגבר עליהם

תו של א חזרוהאחרון הוהרביעי השלב . אישית חדשהשל תודעה  ההתהוות

את הידע החדש  ברמה חדשה של תודעהשם הוא מיישם , לעולם הרגיל הגיבור

    . שרכש

בסוג זה של סיפור הגיבור האמיתי מעז לעזוב  ,וזף קמפבל'ג כפי שציין  

ההגשמה של חיפוש הלמחוזות ) של פליני עירו, רימיני(את העולם הרגיל 

). בירת העולם, עיר הקודש, המרכז, עיר נצח, רומא(טבעי -עלההעצמית ו

חוזר  ואה. מיתיים ונוחל ניצחון מכריעההטבע במסעו הוא נתקל בכוחות 

                                                           
39 Ibid., pp. 180-181.  
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 40.לאנושות את האוצרות שהוא הביא איתו העניקלכשבכוחו תורי ממסעו המס

עצם הקיום . לכן בהקשר הדתי כינונו של הקיום מתרחש בחניכה מכאיבה

את ו וט לשקף את חיילה יכול בהחהתיאור הז 41.האנושי הוא צורה של חניכה

שנוצרו במעבדה האלכימית של  הקולנועייםשל פליני ואת כישרונותיו  ואופי

cinecittà .מהווה מוטיב , לא במקרה, בתחנת הרכבת טרמיני, ההגעה אל העיר

דמויות , עם זאת). 'הראיון', 'רומא', 'השייח הלבן'(חוזר בסרטיו של פליני 

 . גיבורים שלו-הם האנטי. מייצגות את השליליאמן - רבשל הבסרטיו הגברים 

הגיבור , גיבורים אחרים של פליני- אנטיכמו  ואשלא כמו הילד הנצחי  

הוא נתקל . טבעי- של פלא על ותלמחוז שגרתימהעולם ה פרוץהאמיתי מעז ל

מההרפתקה המסתורית שלו  שבהגיבור : ונוחל ניצחון מכריע פלאיים בכוחות

הרפתקה ברגע של צאת להוא נקרא ל 42.תשורות להעניק לאחיוכשבכוחו 

  .של העצמי ווזוהי התעוררות, משבר

 ,חלומו הראשון של פליני. החייםגם באמצע  יתכן שיקרהיכזאת   

, ר ברנרד"דוחקת של דתו המסתיים בשאל ,1960בנובמבר  20-המתועד ב

האנליטיקאי היונגיאני שייסד את האסכולה האנליטית באיטליה ועודד את 

אתה , מר פליני: "מקשה עליוהרופא . לו םפליני לרשום את חלומותיו ולספר

מופיע גם , או להתעורר מחדש, עוררהצורך הזה להת" ?רוצה לעבוד ברצינות

קורא קול באחד מחלומותיו  )!Hei sveglia"" (התעורר, היי. "פליני לבסוף חייו ש

. יתר-הגיע לבשלות האופק המוכר של החיים ,התעוררותועם . 1990יולי מ

הזמן לחצות  זה. הישנים כבר אינם מתאימיםוהמושגים התבניות  ,האידאלים
                                                           
40 J. Campbell, The Hero with a Thousand Faces, Princeton, 1968. 
41 M. Eliade, The Sacred and the Profane: The Nature of Religion. Orlando FL, 

1959 last print 1987. pp. 208-209. 
42 Campbell, "The Hero", p. 30. 
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מסמלת , הקריאה להרפתקה ,המיתולוגי ושל מסע הצעד הראשון 43.את הסף

מעגל את מרכז הכובד הרוחני שלו אל מחוץ להעתיק את הגיבור ו זימןשהגורל 

כמו גם  ,תייםיבחיים האמאבל  44.יםנודע-ות בלתישל החברה שלו למחוזהדהוי 

כי תמיד , מענה מתפוגגת באיןהקריאה לעתים קרובות , של פליני ואצל גיבורי

כשחייו . הופך את ההרפתקה לשלילית זימוןסירוב לה. לם ממנהלהתעאפשר 

, תרבותשגרת החיים במחוזות העבודה קשה או , שעמוםמעגל של ב יםסכור

והופך , מאבד את הכוח לפעולה אפירמטיבית משמעותית) או הדמות(אדם ה

, אבנים יבשותזרועת הפורח שלו הופך לשממה  מועול. המשווע להצלהלקרבן 

כל מה שהוא יכול לעשות הוא ליצור בעיות . חסרי משמעותוים כנחווחייו 

זהו המקרה של הוויטלוני  45.המתקרבת להתפוררותוהמתין חדשות לעצמו ול

, פיפו, קקו, לו'מרצ, אוגוסטו, כמו קזנובה, של פליני וילדים נצחיים אחרים

דמויותיו של פליני לא הצליחו לצאת ממחוזות הביטחון . פורז וכדומהאסנ

רוחות , עיר של פרובינציה, מפנטזיות הבוסר שלהם, מחברותם בקבוצה, להםש

   .או נשים

  

        סיכוםסיכוםסיכוםסיכום

חלומותיו של בשל הילד הנצחי בסרטיו ומופעים בדנתי במאמר זה   

את הילד הנצחי שכן ניתן להיטיב יותר להבין , דיון חלקי בלבדה. פדריקו פליני

 ,כך הילד קטן יותר, לה יותרככל שהאם גדו :'האם הגדולה'של  פארכיטילאור ה

  . כך האם גדולה יותר ,הילד קטן יותרשוככל 

                                                           
43 Ibid., p. 51. 
44 Ibid., p. 58. 
45 Ibid., p. 59. 
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מי תוארו כ pueri-ה .בןהילד ובין ה הבהירן הבחנה אי מיתולוגיהב  

בלעים באופן נסינורה או נתלים על , אםה עםלכודים ביחס מטמטם שנשארים 

תר על ירכושנית  'אם מוות'מחוץ לחיים על ידי מרים ושמלמעשה ו, פוריאמט

מתפתח הולך ואם לילד הבין שהראשוני הקשר האינסטינקטיבי כאן . המידה

שפרש אחרי זמן רב עוד  של הבן ונתיב חייאת גורל חורץ הקשר של דפוס ל

ב וממשיך לסבחייו מה שהוא עושה כל . ף מהקןהתעופובאופן פיזי כנפיים 

נגד ורד אם הוא מאפילו . של האם – שוללההמאשר או  – ּהמבטציר סביב 

 נועכנשאר הוא , הרואית ועצמאיתבעמדה למראית עין  ומתייצב מוא דפוסי

למען הנדרשות ממנו המטלות  את כשהוא מבצע, האם הארכיטיפיתבשירות 

 ו כאזרח וכאיש תרבותחיינענה לתביעות כשהוא , מקצוע שלוהאת , משפחתו

רים רבים במקכתוצאה מכך , )החומרית של האלה הגדולה תהכולם חלק מנחל(

הוא הארכיטיפ של האם הגדולה כפי ש 46.בבלי דעת "נמנע מגורלו"אדם כזה 

הילד שקונסטלציה בבחלומותיו וביצירתו של פליני הוא יסוד מפתח  צגמו

תכונות לגלות ש אולי מפתיע, עם זאת .מסמלים ובשדמות ההרמס  ביטוייו

הוא עצמו הקדים  :להיפךו, ם של פלינייהפרטיהילד הנצחי לא אפיינו את חייו 

והצליח להביא  ,משפחתועם ניתק את קשריו עם עירו ו, מאוד לצאת למסעו

  .  הקולנועית בעולם היצירהתגליותיו הגאוניות את  ,אנושותל, לנו

                                                           
46 A. Yeoman, Now or Neverland: Peter Pan and the Myth of Eternal Youth: A 

Psychological Perspective on a Cultural Icon, Toronto, 1998. pp. 17-18. 


