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ההמצאהאנושי"רגליים״מרבהעלומקיאיםמתענגיםהעולםבכלזוועותשחובבישנתייםכבר

שצפויההמשך,17יציאתלרגלמנגלה.מד״רעמוקותשהושפעאלמוניהולנדיבמאישלהפסיכופתית

בזהמושךכךכלמהלבררניסינויותר,הרבהדוחהלהיות

שמיראורון שמיראורוןמאת

שנתייםלפניהעולםלאווירלראשונההגיחהוא

לונדון,שלהאימהבפסטיבלנחשףכאשרבריוק,

FrightFest,במסגרתובטקססAustin Fantastic

Festלתופעההפךהואהאחרונההשנהבמהלראך

מהקהלבהרבהשחורגתעולמית,כללמחתרתית

אוליהאלה.המטלטליםהפסטיבליםשנישלהביתי

הז־שמעתם,שאםסבירהזה.הסרטעלשמעתםלא

דעזעתם

$TS1$הזדעזעתם$TS1$

$DN2$הזדעזעתם$DN2$שה־להיותיכולבנימוס.סירבתםואזקלות

סקרנות

$TS1$שהסקרנות$TS1$

$DN2$שהסקרנות$DN2$המהומה.מהעללבררוניסיתםעליכםגברה

צפייה.כדיתורהתייאשתםכנראהניסיתם,כבראם

שה־וגדלההולרהאנשיםלקומץשייכיםאתםואולי

תלהבו

$TS1$שהתלהבו$TS1$

$DN2$שהתלהבו$DN2$מאזמדוברהכיהמחליאמהסרטאימהעד

Two Girls One Cup:לוקוראים״The

Human Centipede/אנושי״.רגליים״מרבהאו׳

אושוויץההשראה:

האנונימיההולנדי,הקולנועןבבדיחה.התחילהכל

בפניהתלוצץסיקס,טוםהזה,הסרטלפנילמדי

מורשעיםלפדופיליםהולםעונששלדעתוחבריו

שמן.משאיתנהגשללעכוזופיהםתפירתיהיה

כזההומורחושעםשאדםלשמועתתפלאולאודאי

וז־חםנשקאיסוףכמומענייניםתחביביםמתחזק

לילת

$TS1$וזלילת$TS1$

$DN2$וזלילת$DN2$בוקרים.לכובעיפטישואףחריפיםפלפלים

להכרהשזכהלפניסרטיםשניובייםכתבסיקס

ב־אנושי״.רגליים״מרבהעםאמנם()מחתרתית,

2004

$1ST$2004$1בST$

$2ND$2004$2בND$ששמהקומיתדרמהיצרGay
״,

ושלוש

״.Honeyzבשםאקשןקומדייתמכןלאחרשנים

הניעמהברורלאבינונית,בדיחהלאותהמעבר

וגועלאימהשלקיצונייםלמחוזותלפנותאותו

אושוויץאתצייןשהואלהזכירמספיקאבלנפש,

ממקורותכאחדמנגלהד״רשלוהניסויים

ליצירתו.ההשראה

אמריקאיותתיירותשתישלסיפורןאתמספרהסרט

אימה,סרטיגיבורותשלכדרכןאירופית.בחופשה

המ־מטורף,מדעןשלאחוזתואלבטעותמגיעותהן

סמם

$TS1$המסמם$TS1$

$DN2$המסמם$DN2$שו־במרתףיפני.גברלצדבמרתףאותןוכולא

טח

$TS1$שוטח$TS1$

$DN2$שוטח$DN2$לערוךהמבחילה:תוכניתואתהייטרד״רבפניהם

מרבהאחתלישותשלושתםאתשיאחדניתוח

מתכנןהואתוכניתואתלממשכדיאנושי.רגליים

להפורכלומר,יחד,שלהםהעיכולמערכותאתלחבר

במיליםלמציאות.סיקסשלהחולניתהבדיחהאת

הר־כמרבההראשונההחוליהשלהטחולפשוטות,

גליים

$TS1$הרגליים$TS1$

$DN2$הרגליים$DN2$הלאה.וכןהשנייההחוליהשללוושטמחובר

בשרשרתכשהראשוןקורהמהלנחשיכוליםאתם

מספיקהמתומצתשהתיאורנדמהלשירותים.צריך

היאהמרכזיתשמטרתובסרטשמדוברלהבהירכדי

חת־לאעדייןאםצופיו.בקרבקבסתחושתלעורר

חלחלתם,

$TS1$,חתחלחלתם$TS1$

$DN2$,חתחלחלתם$DN2$המנתחשלהיחידשהמניעלדעתכדאי

מת־ושבסרטיכול״,ואניליבא״כיהואהפסיכוטי

רחשות

$TS1$מתרחשות$TS1$

$DN2$מתרחשות$DN2$אווירהגםבמיוחד.גרפיותזוועותכמהעוד

שם.ישחששתם,אםפורנוגרפית,

וח־כזה,דברלראותירצהמיהיאהמיידיתהשאלה

מור

$TS1$וחמור$TS1$

$DN2$וחמור$DN2$האינ־התשובהממנו.להתחרמןירצהמימכך

טואיטיבית

$TS1$האינטואיטיבית$TS1$

$DN2$האינטואיטיבית$DN2$הוכיחההמציאותאבלאחד,אףתהיה

מראששמכווניםאימה,פסטיבלימעטלאאחרת.

אימ־הקולנועיות,הזוועותחובבישלהקשהלגרעין

צו

$TS1$אימצו$TS1$

$DN2$אימצו$DN2$גיש־מרחבביוטיוב,גםאבלרב.בחוםהסרטאת

תי

$TS1$גישתי$TS1$

$DN2$גישתי$DN2$קלה.היסטריהעוררלסרטהטריילרפחות,הרבה

הקיבהלמיצילגרוםכדימספיקישלבדובפרומו

מס־אנשים,מאודהרבהאבלמעלה,לטפסלרצות

תבר,

$TS1$,מסתבר$TS1$

$DN2$,מסתבר$DN2$בקנהז׳אנריללהיטהסרטהפךכךעוד.רצו

vod-jצפיותdvdמכירותכוללסביר,לאמידה

אזכוריםומיליוניפיראטיותהורדותאלפימאות

מגיחאנושירגלייםש״מרבהלפנירגעבגוגל.

לנסותטובזמןזההראשון,באשממנורקטוםמאותו

בו.מוצאיםהזההסרטמעריציכלמהלהבין

רפואיתמבחינהמדויק

כנראההיאסביבוהניכרתלסקרנותהגורמיםאחד

בקידוםלסייעכדיהסרטלגוףשהוצמדההשורה

רפואית״.מבחינהאחוזבמאה״מדויקהמכירות:

עםשהתייעץומספרההצהרהמאחוריעומדהבמאי
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שניסינורופאיםהצילומים.במהלךמנתחרופא

סירבואפשריבהליךמדובראכןהאםאיתםלברר

מרחבי־אחריםרופאיםארפעולה,לשתףבתוקף

העולם

$TS1$מרחביהעולם$TS1$

$DN2$מרחביהעולם$DN2$למצואניתןתשובותיהםואתהסכימו,דווקא

המומחים,לטענתiMDbבאתרהשארביןברשת,

רגלייםמרבהאבלאפשרי,אכןהמדוברהניתוח

בגללימיםמשלושה־ארבעהיותרישרודלאאנושי

להתחל־אפשראותןמלהזכירשרקשונות,סיבות

חל

$TS1$להתחלחל$TS1$

$DN2$להתחלחל$DN2$הנשמה.עמקיעד

לאמכיווןהגיעלסרטנוסףאדירמכירותקידום

האנימציהסדרתשלהיוצריםהאחרון.באפרילצפוי

סטון,ומאטפארקרטרייפארק״,״סאות׳הפולחנית

העונהפתיחתפרקאתעלילתוסביבלבנותהחליטו

לתו־עדכוןמאשרקיילהפרקבמהלךשלהם.15ה־

כנת

$TS1$לתוכנת$TS1$

$DN2$לתוכנת$DN2$iTunesקוראבאמתלאאבלאפל,חברתשל

התנדבשהואמסתברבהמשרחותם;הואמהעל

האייפדאתליצורשמטרתוביזארי,מדעילניסוי

הגיעמנייןלדעתשביקשוצופיםהראשון.האנושי

פארק״״סאות׳תסריטאישללמוחםהחולניהרעיון

המיינסטריםקהלנחשףכךהמקורי.הסרטאתגילו

ובמיינסטרים,אנושי״,רגלייםל״מרבההאמריקאי

טינאייג׳רים.גםישבמיינסטרים,כמו

המ־הפורנו־עינויים,ז׳אנרפורחהאחרונותבשנים

שלב

$TS1$המשלב$TS1$

$DN2$המשלב$DN2$אלמנטיםעםמהרגילבוטיםמינייםתכנים

למ־אותושהפרמיוסאדיזם.אימהשלמובהקים

בוקש

$TS1$למבוקש$TS1$

$DN2$למבוקש$DN2$שנולדוהעולם,ברחבינוערבניהםבמיוחד

הואמהרגילגבוהגירויוסף90ה־בשנותאיפשהו

ונערותנעריםאותםבשבילם.אנדרסטייטמנט

בתבלהגדוליםהמתענייניםלעכשיונכוןהם

פיעללשפוטאםאנושי״,רגליים״מרבהבזוועות

אופירמיכלחברתיות.וברשתותבפורומיםהבאזז

מר־שלמהקליניקהונוערילדיםפסיכולוגיתויזל,

כז

$TS1$מרכז$TS1$

$DN2$מרכז$DN2$מת־לאגםאבלהסרט,עלשמעהלאטל,ד״ר

רגשת

$TS1$מתרגשת$TS1$

$DN2$מתרגשת$DN2$שתי״ישבאוזניה.שתוארההזוועהמגודל

אומ־היאהנוער״,בקרבכזהסרטלהצלחתסיבות

רת,

$TS1$,אומרת$TS1$

$DN2$,אומרת$DN2$יותרהרבההםאסוריםשדבריםהיא״הראשונה
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קורהלנחשיכוליםאתם

לשירותים.צריךבשרשרתכשהראשון

אנושי"רגליים"מרבהמתוך

שמפחי־שדבריםהיאהשנייהומסקרנים.מושכים

דים

$TS1$שמפחידים$TS1$

$DN2$שמפחידים$DN2$רתיעהביןבקונפליקטתמידנמצאיםאותנו

של־בכלהתפתחותיתפקידישלפחדיםלמשיכה.

בי

$TS1$שלבי$TS1$

$DN2$שלבי$DN2$:דמותתמידתהיהדיםנישלבסרטיםגםהילדות

שמ־שהנושאיםהואהענייןילדים.מפחידהשנורא

פחידים

$TS1$שמפחידים$TS1$

$DN2$שמפחידים$DN2$פתאוםההתבגרות;בגילמשתניםאותנו

שמתעסקיםסרטיםולכןבמיניות,נוגעהקונפליקט

מעברלהם.רלוונטייםנעשיםמיניתבגרוטסקה

חוברותלמיטהמתחתמחביאיםהיופעםאםלזה,

ז׳אנרבתוךגםהיוםים,בבגדדוגמניתאיזועם

שייבדלוזעזוע,שלחדשותרמותנדרשותהאימה

ממילא״.אליוחשופיםשכולםממה

טייקוהחרא,הדםבל

עותקבישראללהשיגאפשרשבוהיחידיהמקום

הש־האוזןשלההשאלהספרייתהואהסרטשלחוקי

לישית.

$TS1$.השלישית$TS1$

$DN2$.השלישית$DN2$קירר,וערןלובטוןאילןהספרייה,קודקודי

לאסרטכלקודםהואשהסרטלהזכירמתעקשים

הדלפקעובדיכלל״כדררמבחיל.כראחרורקטוב

ובמקרההמלצות,בעזרתבאזזמסויםלסרטיוצרים

להמ־שאיןגרועבסרטשמדוברהסכמנוכולנוהזה

ליץ

$TS1$להמליץ$TS1$

$DN2$להמליץ$DN2$,יותר.מגעיליםדברים״ראינואומרים,הםעליו״

השעהחציאתלשרודשקשההיאהסרטעםהבעיה

טובה״.לאקולנועיתעשייהמפאתשלוהראשונה

רגליים״מרבהסביבו,ההייפבעקבותכיטועניםהם

הס־מהעובדים״רביםלאכזב:בעיקריכולאנושי״

פיקו

$TS1$הספיקו$TS1$

$DN2$הספיקו$DN2$שזוולהביןהסקרנות,בגללאותולראות

בנייתכזו״עםקירר,אומרדבר״,לאעלרבהמהומה

רציני״.קליימקסאנטיהיאהתוצאהציפיות,

וחובבקולנועלענייניכתבבלוגר,סיגולי,אור

הולםלאהקנקןסביבשהרעשמסכיםמושבע,אימה

סרטיוצאשניםכמה״בכלבתוכו.שאיןמהאת

הואהזמנים",בכלמזעזעהכישהואשאומרים

אפשראיהיוםלזעזעבשביללא.זה״וואלה,אומר,

רוד־רוברטהכל.ראינוכבראימג׳ים.עללהישען

ריגז

$TS1$רודריגז$TS1$

$DN2$רודריגז$DN2$אשכיםשמריםמשוגעדוקטורעלסרטעשה

שלסצנהעםרומניסרטקאןבפסטיבלמהרצפה;

כמווסרטבפרסים,זכההרצפהעלמוטלמתעובר

שאומריםסרטיוצאשניםכמה״בכל

וואלה,הזמנים.בכלמזעזעהכישהוא

קהלהיוםלהפתיעאיךאיןלא.זה

למקוםללכתצריךסרטים.הרבהשרואה

אדםכמוהמחשבה,מבחינתמטריד

מפלצת.ליצירתאנשיםשלושהשמחבר

ילידיהזה,הדורשבשביללהיותיכול

הדברזהאנושי׳רגליים׳מרבההניינטיז,

אבלשלהם,בחייםראושהםנוראהכי

מהר"אותוישכחוהם

פיגוליאור

היוםלהפתיעאיראיןבאוסקר.זוכהשחור׳׳ברבור

מט־למקוםללכתצרירסרטים.הרבהשרואהקהל

ריד

$TS1$מטריד$TS1$

$DN2$מטריד$DN2$שלושהשמחבראדםכמוהמחשבה,מבחינת

אנושי׳רגלייםל׳מרבהאזמפלצת.ליצירתאנשים

שוםאיןבוהצפייהבמהלךאבלמנצח,קונספטיש

יכולעיניו.אתיסיטאמיתיאימהחובבשבורגע

׳מרבההניינטיז,ילידיהזה,הדורשבשביללהיות

בחייהם.ראושהםנוראהכיהדברזהאנושי׳רגליים

מהר״.אותוישכחוהםאבל

הק־השבועסוףבמהלרבינתיים,לקוות.רקאפשר

רוב,

$TS1$,הקרוב$TS1$

$DN2$,הקרוב$DN2$המ־שמובסדרה.השניהסרטלאקרניםיעלה

לא

$TS1$המלא$TS1$

$DN2$המלא$DN2$הואThe Human Centipede Full

Sequence
״,

יח־שלאימתניבמערךמגובהוהוא

סי

$TS1$יחסי$TS1$

$DN2$יחסי$DN2$להקרנהנאסרהואמתוקשרות.וצנזורותציבור

אתאוטומטיתשהעלהמהובאוסטרליה,בבריטניה

עלהןזעםבתגובה,וסיקס,בו,והענייןהציפיותרף

עלוהןספוילרים,כללההצנזורשהודעתהעובדה

המעריציםשלו.האמנותכלפישגילהההבנהחוסר

שהםשלו,הפייסבוקעמודדררלבמאי,הודיעוכבר

הצנ־אתלעקוףכדיהסרטאתלהורידמתכוונים

זורה.

$TS1$.הצנזורה$TS1$

$DN2$.הצנזורה$DN2$,באותובאוסטין,התקיימההפרמיירהבינתיים

שנתיים.לפניהמקוריהסרטאתשגילהפסטיבל

לטיפולשנזקקהמישהיתהלפרסםמיהרהההפקה

vmy/7צרפתיבמאיפראנז׳ו,ז׳ורז'במאי:

הסינמטקשלהארכיוןממייסדיואחד

המפורסם.הצרפתי

שלפניהאתלתקןמעונייןמהוללמנתח

הענייןלצורךבתאונה.שהושחתובתו,

להשתמשומנסהצעירותנשיםתוסףהוא

ממשיךהואהכישלוןאחרימפניהן.בחלקים

לדירוגיםזכההסרטושוב.שובלנסות

כברהואכיוםאךבשעתו,כמומחמירים

הזוועהמןרבשערכהמופתכיצירתמוכר

מייצרת.שהיא

מידשנרצחפאזוליני,פאולופיירבמאי:

קשור,היההרצחהסרט.צאתלאחר

פוליטי.פעיללהיותוכנראה,

בניתשעהמעביריםפשיסטיםארבעה

ומינייםנפשייםגופניים,עינוייםנוער

116ורקהבמאי,בגרסתדקות145במשך

מספיקנחשבהסרטהרגילה.בגרסה

קריטריון.מהדורתלקבלכדיאיכותי

לאחרשנאסרדאודטו,רוגירובמאי:

באשמתמיידיתוצונזר)הסרטההקרנה

שוחררהואחיים.בבעליוהתעללותרצח

בסרט,ש״נרצחו"השחקניםכאשררק

המשפטלביתהובאומדי,משכנעבאופן

חיים.

הגיונגליםאליוצאיורקיניואנתרופולוג

עללעלותבמטרהאמריקה,דרוםשל

לתעדשביקשצילוםצוותשלעקבותיו

קניבליים.שבטיםשלחייהםשגרתאת

שמהםהגלםחומריאתמוצאהואבהגיעו,

היטב.שננגסלפניהצוות,עשויהיה

החיבהבעלקרוננברג,דיווידבמאי:

מכונה.אולחיהאדםביןלהכלאההמיוחדת

מכשירלהמציאמנסהמבריקמדען

זבובהניסויים,אחדבעתאבלטלפורט,

לעבורלוגורםהמכונהלתוךאיתושנכנס

זבובוחציאדםחצילכדיטרנספורמציה

ענקי.

יותראופחותבמאילוז׳ייה,פסקלבמאי:

אחרת.שיוכחעדלפחותשפוי,

מיניתמהתעללותשסבלונשיםשתי

דםנוטףנקמהלמסעיוצאותבילדותו

כפיבדיוקמתפתחשלאבמתעללים,

לחזות.היהיכולשמישהוכפיאושתיכננו,
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הניתוחהמומחים,לטענת

nv/DNאכןהמדובר

זאותפארק"ב"הפרודיהמתוך

הקודםמהעמודהמשך

גלשלראשיתולכםוהריהצפייה,בעקבותרפואי

ההמשך,שסרטהבטיחעצמוהבמאינוסף.הייפ

השחקניותואחתמהראשון,בהרבהקיצוניכמובן,

מהקהלשנחסכווהחרא״,הדםש״כלהוסיפהבו

החדש.בסרטהמסראתיציפוהקודם,בסרט

זכוכיתניירעם"אונר

מת־סוציופתהואאנושירגליים״מרבהגיבור

בודד

$TS1$מתבודד$TS1$

$DN2$מתבודד$DN2$אתבאובססיביותהמעריץמרטין,בשם

חווהואףהמקוריאנושי״רגליים״מרבההסרט

הפר־חייוחלוםבו.הצפייהבעקבותמיניריגוש

ברטי

$TS1$הפרברטי$TS1$

$DN2$הפרברטי$DN2$המו־משלו,אנושירגלייםמרבהליצורהוא

רכב

$TS1$המורכב$TS1$

$DN2$המורכב$DN2$במקור.כמומשלושהבמקוםאדם,בני12מ־

בעקבותשהתגלוהסרט,מתורנוספיםפרטים

)זהירות,לפסילתוהבריטיתהצנזורהנימוקי

ואינוסזכוכיתניירבעזרתאוננותהםספוילר(,

סבלמתברר,מרטין,אותותיל.חוטבאמצעות

שלו,השיגעוןמקורוזהכילד,מיניתמהתעללות

לרצוחלווגורםהסרטבמהלךוגוברהולךשרק

לפרויקטאנשיםועודעודולחטוףאמואת

שלו.הסוטה

רגליים"מרבהלהקרנתהראשונותהתגובות

בכלהתפתחותיתפקידיש״לפחדים

דיסנישלבסרטיםגםהילדות:שלבי

מפחידהשנוראדמותתמידתהיה

שהנושאיםהואהענייןילדים.

בגילמשתניםאותנושמפחידים

שמתעסקיםסרטיםולכןההתבגרות,

רלוונטיים״נעשיםמיניתבגרוטסקה

ויזלאופירמיכל

שה־מסכימיםכולםלשניים.מתחלקותאנושי

סרט

$TS1$שהסרט$TS1$

$DN2$שהסרט$DN2$מוסיפיםרביםאבלביותר,ומחליאמזעזע

הזו.מהשאלהכנראה,מוטרד,לאסיקסמה?״.״אז

בסד־הבאהסרטעלעובדשהואהודיעכברהוא

רה,

$TS1$,בסדרה$TS1$

$DN2$,בסדרה$DN2$במי־2013בשנתבתדהמההצופיםאתשיכה

דה

$TS1$במידה$TS1$

$DN2$במידה$DN2$רוכביםבינתיים,כמצופה.יצליחהשנישהסרט

בעלימעטלאהרגלייםמרובתההצלחהגבעל

פארק״,ב׳׳סאות׳מהפרודיהאחריםאינטרסים

שמתכתביםכיתוביםעםכריסמסחולצותדרך

שמתייחסיםפורנוסרטיועדהסרט,שםעם

שכו־העובדהאחד,מצדהסרט.לעלילתבבדיחות

לם

$TS1$שכולם$TS1$

$DN2$שכולם$DN2$בקלילותלהתייחסבוחריםמהצנזורים()חוץ

הענייןאוליהיאהזההמטרידהתרבותילתוצר

ישאולישני,מצדהסיפור.בכלבאמתהמזוויע

אףעודכללפחותעליהם,לצחוקשעדיףדברים

בבית.אותםמנסהלאטינאייג׳ר
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