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מוגרכי בחזית וחווה אדם
.בחילה של ורגש נפש התמרמרות . .

הסיסטינית הפנסיה כתקרת וחווה אדם
. . פלילית עבירה בלי .

 מלכיהם את עמם, את הוכיחו אשר והצדק,
אמת אהבת אותם אהבתם מתוך ושריהם

★ ★ ★

מקצועית קנאות
נכ שמילותיה אדום, סלע בשם בלאדה

 חוברה ומנגינתה חפר חיים בידי תבו
 עתידה זראי, יוחנן המוסיקבלן על־ידי
 העונה. של החדש הישראלי השלאגר להיות

 שלושה של גורלם על המספרת הבלאדה,
 אחד ערב הושרה לפטרה, שהלכו בחורים

 (אריק) אליה בפי התיאטרון במועדון
 מאז המאזינים. בקהל רטט העבירה לביא,

 טלפוניות קריאות במועדון: עוד הושרה לא
 את להסיר דרשו המועדון להנהלת שהגיעו

ל הולכים ש״אנו משום מהתכנית, השיר
 . . . לבכות׳- ולא לשמוח התיאטרון מועדון

 בשבוע היה רווח י (אילקה) הלל הזמר
 תקליטים שהשמיע בעת לתאונה. קרבן שעבר

 התו־ רגלו מעדה בביתו, שנערכה במסיבה
 אילקה הרצפה. על שהיתר, גולה על תבת
 התחלק, בידו, שהיה התקליט את להציל ניסה
 שם לבית־חולים, הובא רגלו, את שבר
הרכי בין חרמה עד המלחמה . . . נותח
 דידי הפזמונאי לבין אברך מירח לאית

 שמירה אחרי חדש. לסיבוב נכנסה מנוסי
 הפיץ — ״דידיאוטיזם״ — חדשה מלה יצרה
 על ארוכות הרצתה שמירה ברבים דידי

 כך ״דיקאנט״. הוא עליה, החביב הפילוסוף
פילו זבובים שני דידי, לדברי מירד״ הרגה

עמנו הגרמני הפילוסוף אחת: במכה סופיים
ה והפילוסוף ,18ה־ המאה בן קאנט, אל

 לפניו שנה מאתיים שחי דיקארט, רנה צרפתי
 בחייו ביותר הגדולה המחמאה את . . .

 הירושלמי בבר כשישב השבוע, דידי קיבל
בעב המפיץ כחמשיראי הידוע דידי, פינק.
 באנגלית המקובלת החרוז צורת את רית

 :בבר אורח על־ידי נשאל לימריק, בשם
 חמשיר?״ באנגלית אומרים איך לי, ״תסלח

לאח ערך תומר כן־ציון המשורר . . .
 הספרותיים המבקרים על פרטי, מחקר רונה

 כל כמעט לדבריו: המשאל, תוצאות בארץ.
. מאולקוס סובלים הספרותיים המבקרים . . 
 המרומה ארוסתו שפטל, (ג׳ודי) יהודית

 במקצועה לעסוק חזרה מוסינזץ, ייגאל של
 בנותיו שתי הראשונים: לקוחותיה כצלמת.

 שמואל עורך־הדין פרקליטה, של ובנו
ב לאחרונה שביקרו אנשים . . . תמיר
 שבועות לפני שם פגשו כי מספרים, גרמניה

 בר■ שמשון הישראלי הזמר את מספר
 לקבל כדי בגרמניה שהה אשר בר־נוי, נוי.

ב כזמר הצליח לא לו, המגיעים פיצויים
 באחד כמלצר הועסק בהאנובר, לילה . מועדון

ליש בר־נוי חזר השבוע בברלין. המועדונים
 . . . המחודש דו־רח־מי בימת על יופיע ראל,

 הפילהרמונית התזמורת של הגאלה בנשף
 כאשר מוסיקלי. חידון רוזן שמואל ערך
 בשאלה: הנשאלים צוזת אל שמוליק פנה

 פו־ של ולא מכירים אתם לה־בוהם איזה
 גרשון הצייר־הבדחן לעברו צעק צ׳יני?
״כסיתו׳- באולם: שישב גרא,

קזלמע
שראל י

בגן־עדן צחוק
 גרם לא מגן־עדן, וחוד, אדם גורשו מאז

ל השבוע שגרם כשם צרות הראשון הזוג
 כשי התחיל הכל תל־אביב. עירית מועצת

 להקרין ביקש קוניו יצחק הסרטים מפיץ
 היה הסרט וחזה. אדם המקסיקאי הסרט את

 אשר הסיפור את סיפר הוא לחלוטין. תמים
 וחוד״ אדם גיבוריו, אך א׳, בכתה לומדים

ערומים. בו מופיעים
הצנ אך הסרט. על ידו סמך האפיפיור

 אשר עד רבות, פיקפקה הישראלית זורה
ה הצנזורה מוסר גם להצגה. אותו אישרה
הקואלי בעינים כך כל חן מצא לא חמור

 כאשר תל־אביב. העיר ראשי של ציוניות
 לוחות־המודעות על להדביק המפיץ ביקש

 וחוה אדם נראים בהם מודפסים, פלקטים
 מחלקת סירבה האסור, מהפרי טועמים כשהם

 לוחות״ על להדביקו העיריה של המודעות
 מוגי קולנוע בחזית רק העירוניים. המודעות

 פלקטים שלושה הופיעו הסרט, מוצג שם רבי,
העירום. הזוג של מצויירים

תשו את מזועזעים אישים כמה הפנו מיד
 לתמונה לבנון חיים העיר ראש של לבו מת

 אנג׳לו מיכאל בידי מצויירת כשהיא אשר,
 אמנות, מעשה הינד, ברומא, סיסטינה בכנסית

פורנוגרפיה. היא בעיר מרכזית בכיכר ואילו
 הזעיק העיר אבי כחילה. של רגש

 בראשותו שוטרים, משמר המשטרה. את
 לקרב לצאת מיהר סלומיאנסקי, הקצין של
השוט הופיעו כאשר אולם וחוה. אדם נגד
 וחוה אדם כי מצאו נזוגרבי, בקולנוע רים

 אפילו הם פלילית. עבירה שום עוברים אינם
 מצאו לא השוטרים ברבים. ערוותם הציגו לא
 חזרו חוה, של החשוף בחזה פסול כל

לתחנתם.
 הרב העיר מועצת חבר של צניעותו רק
ב הרב זעק להפגע. המשיכה מגיד משה

ל העיר ראש חושב ״מה העיריה: מועצת
 נשים של עירום תמונות להסיר כדי עשות,

 להתמרמרות גורם זה דבר הפרסום? מעמודי
האז המוני בקרב בחילה של ולרגש נפש

רחים!״
שוב, אולם לפעולה. שוב נכנסה המשטרה

 וחוד, אדם ובתמונות. במודעות פסול נמצא לא
 מגך שגורשו כשם מתל־אביב גורשו לא

 קופות אל ונדחקו צבאו אזרחים והמוני עדן,
 של וברגש נפש *בהתמרמרות הקולנוע,
בחילה״.

סרטים
שים3כ1 הכובשים

 ארצות-הברית- תל־אביב; (ירון, סאיונרה
 נסוגה לא אילו מתרחש, היה מה מראה יאפן)

שלום נכרת היה אילו או מעזה ישראל

 היו צה״ל וחיילי ערב, לארצות ישראל בין
וקהיר. דמשק ברחובות מטיילים

 מג״ד של תגובתו היתד, מה לתאר קל
 מתיצ־ היו מחייליו עשרות כשכמה ישראלי,

 רוצים אנו *המפקד! ואומרים: בפניו בים
 זמן תוך ערביות.״ נערות עם להתחתן

 מטכ״ל פקודות מוצאות בוודאי היו קצר
 נערות בחברת צה״ל חיילי הופעת האוסרות
מ מוכרזים היו השק״ם מועדוני ערביות,

הממ וראש ערביות, לנערות לתחום חוץ
 כי בכנסת מזהיר היה הבטחון ושר שלה

 הינה לשעבר האויב בנות עם ההתרועעות
 על יאסר כך ומשום היהודית, לתודעה סכנה

 עמה לחיות ערביה נערה שישא חייל בל
ישראל. בגבולות

 40מ־ פחות לא ביאפן. אבל קרה, זה כל
מל בתקופת נשאו אמריקאים חיילים אלף
 זאת, עשו מדוע יאפניות. נשים קוריאה חמת

 ספר על המבוסם הסרט, אחד במשפט מסביר
 מיצ׳נר: א. ג׳יימס של עטו פרי רב־מכר,
באמרי נשארו שנשותיהם אמריקאים ״בעלים

בני של השיניים מיישרי על משוחחים קה
 ועל הכפריים המועדונים מחולות על הם,

 יפאניות שנשאו אמריקאים חדשות• מכוניות
הנפלאות.״ נשותיהם על רק מספרים

אמרי טיפוסים שני חראקירי♦ : הפוף
 הוא האחד העלילה. במרכז עומדים קאים
 בקוריאה, האויר חיל גיבור אמריקאי, אלוף
 ארבעה בעל לגנרל ובן פוינט ווסט חניך

 בז הוא מעולם. אהבה ידע שלא כוכבים,
 כבוגדים. עמן המתחתנים את רואה ליאפניות,

 שכונות בן פוחח קלי, האויראי ניצב מולו
 חייו את להקריב המוכן שיקאגו, של העוני

 הגוצה היאפנית אהובתו את לשאת זכותו על
ועגולת־הפנים•

 לוגאן (פיקניק) יהושע הבמאי הפך בסרט
ה בתפקיד ברנדו מארלון היוצרות. את

 מחופי הפרחח תפקיד את משחק אלוף,
 האויראי בתפקיד בטונס, רד בעוד הכרך,

 בדעתו. והשקול עדין־הנפש האיש חוא קלי,
 עדיפותן את להכיר בראנדו לומד בהדרגה

ב מתאהב האמריקאיות, על היאפניות של
 מוכן טאקה), (.מיקו יאפנית תיאטרון נערת

 הנערה אולם עתידו. את עבורה להקריב
 לתיאטרון חובה את להקריב מוכנה אינה

אותה. וחינך שגידל
 האמריקאית. לנערתו האלוף חוזר בספר

 ארצות־הברית־ ביחסי לפגוע שלא כדי בסרט,
 בעוד לאשה, היאפנית את נושא הוא יאפן,

 לסרט, זוגו בת עם יחד שזכה בטונם, רד
 המשנה, לשחקני אוסקר בפרס אומקי, מיושי
עמה• משותף חרקירי מבצע
 בעיקר שערכה ספרותית, יצירה הפכה כך

ה הצבא איש של ומניעיו אפיו בניתוח

ה שהחלקים קלושה, למלודראמד, אמריקאי,
עצמם. והיפאנים יפאן מראות הם בה טובים

אל11ל שאין מה
 הוא גרמנ״ה) תל־אביב; (פאר, שלי אבא
 בארץ, המוצג הראשון הגרמני הסרט למעשה
 כיצירה הצגתו את התירה שהצנזורה למרות

 הטעם הורדת מלבד גרמנית־אנגלית. משותפת
ב אין הישראלים, הקולנוע צופי של הטוב
רע. כל זה גרמני סרט

 ה• המוסיקלית הקומדיה של הסרטה זוהי
 שהפך השיר בשל לפרסום שזכתה שמיצית,
 בתרגום ושהוצגה פאפא, מיי חו, שלאגר,

 שטחית בהשוואה דו־וה־מי. בתיאטרון עברי
 דו־רח־מי שחקני יצאו לא ההצגות, שתי בין

מקופחים. דווקא
 ואל ג׳ורג׳ אצל ואין בסרט שיש מה אולם

ש הגרמניה השחקנית שניידר, רומי היא
 אחרי קצר זמן מהוליבוד, בשאט־נפש ברחה

 טכני קולנועי בביצוע אפילו לשם. שהגיעה
 כמלאך רומי מופיעה המשובחים מן שאינו
 ובמשחקה הכחולות בעיניה שובה תמים,

 שכבר הישראלי, הצופה לב את הילדותי
אוסטרים. סרטים תריסר בחצי להכירה הספיק

תדריך
 בערי זה בשבוע המוצגים הסרטים אלה
לראותם: ממליץ הזה העולם אשר הארץ,

תל־אביב) (תמר, הגורל מבשרי •
רו בעיניים ואטרלו, לגשר אחרון שבוע —

סיות.
תל (אלנבי, מלצר של אישיותו •

החבר המעמדות משתקפים כיצד — אביב)
 ססיל מור, קנת עקום. בריטי בראי תיים

פרקר.
— תל־אביב) (זמיר, צדלן מאזני •

 לקבוע כדי בחדר, נסגרים נינזים אישים נ2
 הנרי אביו. ברצח הנאשם נער של גורלו את

פונדה.
 אודרי — ירושלים) (אורגיל, אריאן •

נו ממוזת, מזדקן ז׳ואן דון מצילה הפבורן
קופר. גרי לניצול. קרבן בעצמה פלת
חיפהז (גל-אור, העיר בל ותזעק •

ל ונועזים ישרים אזרחים יכולים מה —
 תעודתי שחיתות. של משטר לבער כדי חולל,

למחצה.
 — חיפה! (אורלי, שפיי הגראף •

 הגרמני, הצי אנית של ושקיעתה מלחמתה
קרבות־ים. לחובבי אנושיות. בריטיות בעיניים

השבוע סו<ןי9
 באפריקה: ממושך מסיור לפאריז בהגיעה מאיר, גולדה החוץ שרת •

באלט.״ ללהקת ולהצטרף להתפטר יכולה אני הזאת הנסיעה ״אחרי
 ״נעשינו התנ״ב: לחקר הארצי בכנס בנאום סגל, צבי משה הפרופסור •

 רק יש רוחנית, לגאולה סימן כל אצלנו אין ומסורת. מוסר אמת, אלוה, ללא עם
 נעשו והמדינה העם חיי — אמונתנו אבדה זרים. ואלילים אידיאלים אחר נהייה
חולין.״ חולי
 הבריכה: הפגנת אסירי במשפט קרתא, נטורי ראש בלוי, עמרם הרב •

אנחותיהם.״ את להוציא מהם ולמנוע היהודים את לדכא נועד המפגינים ״מעצר
 ״אם בכנסת: משרדו תקציב על בויכוח בורג, יוסף ד״ר הדואר שר •

 שלפי להבטיח יכול אני מקולקלים הציבוריים והתאים הטלפונים למה אותי שואלים
 בשביל מוזיאון נפתח אם אבל ציבורי, תא שום קלקלתי לא עוד בעצמי אני זכרוני

 תהיה זו הצבוריים, הטלפון בתאי הנמצאים והאבנים הגילוח סכיני הכפתורים,
הדואר.״ מוזיאון של ביותר הגדולה המחלקה

 להם בהבטיחם מנשים כספים המוציאים רמאים על סיני, יוסף עורך־הדין •
 וטיסה סוסים בלי נסיעה הומצאה ,כבר אמר: הרומנטיים הרמאים ״אחד נישואים:

 לכלבים האשד, את שזורקים אלה אשד,?׳ בלי נדוניה תומצא אימתי — כנפיים בלי
ובריח.״ מנעול מאחורי זו המצאה על להרהר יצטרכו

 המפקח הסרט על (שמואלביץ), שמגר שמואל הקולנוע מבקר •
 אבל טרגדיה, היא שהופעתם כלליים מפקחים ״יש בתל־אביב: מחדש המוצג הכללי,

קומדיה.״ זאת בארמון־דוד
 מתחרותיה: נגד טמפו חברת שהגישה במשפט גיצלטר, אליהו עורך־הדין •

 שתי לחקירת במקום טמפו, שתו לחקירת העדים את להזמין צריך הזה ״במשפט
וערב.״

 אשד, יש מידידיה לאחד כי שטענה לעתונאית זראי, יוחנן מוסיקכלן •
 כבר הוא ואם אשה, לשאת צריך לא שאדם חושב אני פרינציפיוני ״באופן איומה:

זראי.* ריקה (אשתי) את שישא אז — צריך
סמבטיון, לא ״זה סמבטיון: בתיאטרון החדשה ההצגה על מנוסי, דירי •

אמבטיון.״ זה
 נשואה לאשה שיש מה כל לי ״יש עצמה: על אברך, מירה רכילאית •

רגילה.״


