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קולנוע
סרטים

התלומגת בארץ סיור
 תל־אביב; דויד, (ארמון החרפה רחוב

 בית־בושת לתוככי הצופה את מוביל יפאן)
המת יפות יצאניות לפניו חושף יפאני,

 בעיות כמה וגם שקוף, מסך מאחורי פשטות
ה בקצה אולם פחות. שקופות סוציאליות,

ממשי. פתרון שום לצופה מחכה לא רחוב
 הקרוי בבית־בושת מתנהל כולו הסרט

 אזור של הרחובות באחד החלומות״, ״ארץ
 חודש לפני עד עבדו בהם הכחולים, הפנסים

 רב בריאליזם יפאן. של היצאניות אלף 130
ה מאחורי הבלהות חלום את מתאר הוא

 כל על היצאניות התנפלות — המתוק חלום
 כמעט להובילו כדי לרחוב, המזדמן גבר

 עצמן היצאניות החטא. זרועות לתוך בכוח
 את המקריבות מסכנות, נערות ברובן הן

 כפויי־טובה בנים רעבים, הורים למען גופן
שחפניים• בעלים או

 באה פשטניות דמויות של זה עולם לתוך
מון, גיבורת קיאו, מצ׳יקו שו  המשחקת רא

 נערת־זוהר בתור ראשומין■ כגיבורת עתה
 שלאגרים ומפזמת מאסטיק הלועסת יפאנית

 מינה מבנות שונה היא אין אמריקאיים,
 דמות היא מאצ׳יקו תל־אביב. בצפון וסוגה

של הקלאסית הפרוצה — מעניינת יותר קצת

ה בקניה, בריטים מתישבים של משפחה
המ הארץ, מאדמת ומתעשרת מתפרנסת

 אינם המקנזים אולם ילידיה. בידי עובדת
 הם עבדים. סוחרי או מנצלים וחלילה חס

 ביבשת הקידמה כחלוצי עצמם את רואים
 שפיטר עד מתקדמים, כך כל הם השחורה,

 עם כדורגל משחק הדסון) (רוק מקנזי
ה מנהל של בנו פואטיה), (,סידני קיאמי
 קי- של אביו כאשר אולם בחוותם. עבודה

 מנהג בעל־מום, ולד רצח בעודן נכלא אמי
למאו־מאו. קיאמי מתנדב בשבטו, מקובל

לפת והסרט הספר מציעים אותה הדרך
 היא לכושים, הבריטים בין הניגודים רון

 פעולות במקום מקנזי. משפחת של דרכה
 רוק הסברה. בפעולות להשתמש יש דיכוי

ש קיאמי עם משוחח להרים, יוצא הדסון
 נאהבים כזוג המאו־מאו, בצבא גנרל הפך
 צדקתו את לכושים מסביר אביו ירח. בליל

 לשון על מלובנת פלדה בעזרת הם: בדרכם
 ה־ שבסי של אליליהם כי והוכחה רטובה,
במלחמה. רוצים אינם עצמם קיקויו
 המשחק כשרון את המאבד הדסון, רוק

 את מסיים ויפה, גברי נעשה שהוא ככל שלו
 פו- שסידני אחרי סמלית• בתמונה הסרט
 גם נהרג לשחק, היודע בסרט היחידי אטיה,

 נהרגו, המאו־מאו לוחמי שכל אחרי הוא,
בנו את הדסון לוקח לכן, קודם נשבו או

החרפה" כ״לחוב קיאו(שמאל) כוכבת
ראשונזין ראשומון, אחרי

 אב נגד המורדת הפסיכולוגיים, הספרים
באם. שבגד

ב ביותר העתיקה הבעיה פתרון מבחינת
 לאיסור החוק אפסית. הסרט תרומת עולם,

 (ושנתקבל למענו לוחם שהסרט בתי־הבושת,
 מבית־החרפה הנערות את יוציא רק בינתיים)

 בתנאים במקצוען יעבדו שם לרחוב־החרפה,
 שוקעת אינה הזנות יותר. עוד מבחילים

העולה. השמש בארץ
ה עבודת כמו שיגרתי, עצמו התסריט

 הסרט, של כוח־המש־כה אולם עצמן. נערות
ב הוא קודמים, יפאניים סרטים של כמו

 השפה בשמיעת המיוחד, היפאני ההודי תיאור
 בו שיש עם בראיית הצילצול, ועדינת יפת

בחטא. בעוסקו גם ונעים אהוד משהו
 על־ידי משלה, תבלין הוסיפה הצנזורה

 ההצטדקות מדברי כמה של בולטת מחיקה
 הסרט את אסרה בית־הבושת, בעל של

 ה־ את מחייב היה ההגיון כי נדמה לנוער.
 של השני הצד את בסרט שיראה מי היפך:
 וה־ הסבל המחלה, העוני, — החטא מטבע

המנייק. לצידו גם יימשך לא — תסביכים
שחור גבי עד דבן

ב; (אסתר, ערד שד דבר  ■אר־ תל־אגי
 למרות חסר־ערך, דבר הוא צות־הברית)

 לערכים הטפה של באיצטלה מתכסה שהוא
שחו כי המסביר סרט זהו נעלים• אנושיים

 שודים שהלבנים אלא שתים, הם ולבנת: רים
 התעה רצח היא המלחמה כי יותר: קצת

 כש־ ואילו הלבנים, הם כשהנפגעים נוראה
טעות. היא השחורים מצד נופלים הקרבנות

 להפוך עזרו אלה ונוחות יפות סיסמאות
 משפחה אודות סטאק, רוברט של ספרו את

 מאו, המאו מרד בתקופת בקניה ביירית
 האמריקאיים. רבי־המכר ברשימת לראשון
 לפי ברוקס ריצ׳ארד ביים אותו הסרט,

 ממבט להיראות הוא אף עשוי הרב־מכר,
 אין אולם ערך. ובעל נוצץ כיהלום ראשון

של לגלות כדי מיוחדת במומחיות צורך
מלוטשת. זכוכית אלא אינו מעשה,

היא מקנזי משפחת נהרגים. כולם

השכנוע. בפעולת יצליח עמו אולי לגדלו.

ת יומן שו החד
חיה עסק•

 של האיטלקי סרטה היום״, ״נערת
 הבד, על שבוע תוך יועלה הררית׳ חיה

 הצגת לאחר מיד בתל־אביב. נוקסיס בקולנוע
המ חיה, של בעלה הארץ את יצא הסרט
 לניהול לחיה ויצטרף צרוזניצר, נחמן הנדס

. . עסקיה  במספר יפאניים סרטים .
 אחרי הארץ, מסכי על בקרוב יועלו רב

 הקימה דיי הגדולה היאפנית הסרטים שחברת
 ה* המרד . . . בישראל קבועה נציגות

 בסרט יועלה 1956 שנת של הונגרי
 קר דבורה ברינר, יול בהשתתפות אמריקאי,

 הסרט, איימה. אנוק הצרפתיה והשחקנית
 באוסטריה, ברובו יצולם המסע, בשם שיקרא

 דוידון, יעקב . . . ההונגרי הגבול ליד
 מתכנן הקולנוע, בעלי התאחדות יושב־ראש

 נדחה הרעיון ביצוע בנהריה. סרטים פסטיבל
הקולנוע. בעלי שביתת בגלל

ך תדרי
ם הסרטיס אלה שבוע המוצגי  בערי זה ב
לראותם: ממליץ הזה העולם אשר הארץ,
 - תל־אביב) (גת, השלום עמק •
 יוגוסלבי בסרט מחפשים וכושי ילדים שני
מלחמות. ללא העולם אחר

 בני — תל־אביב) (מקסים, הזר כני •
 המסביר בסרט אמריקאית, במהדורה טובים

 בניהם בהפיכת עצמם ההורים של חלקם את
מק־ארתוס ג׳יימם המשטרה. ללקוחות

חיפה) (אורה, המוזרה התשוקה •
 ה: דור את להקים מנסה סימון מישל —

 טרגיקומדיה אהבה. וללא כסף בעזרת המשך,
פילוסופיה. גדושה
 - חיפה) (פאר, המכשפות ציד •

עוט דמונג׳ו, של וסכס סארטר, של עיבוד
 לסובלנות ההטפה את מיניות במעטה פים
מילר. ארתור של
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