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 ולשר והתרבות החינוך לשר לפנות רוצה ני
מיוחד, חוק להעביר מהם ׳ולבקש והתעשיה המסחר

 רשיון, הטעון ייצור כעל בישראל סרטים ייצור על שיכריז
 סבון!״ לייצור רשיון שדרוש כשם

 ממשלתי פקיד של מפיו השבוע באה זו דרמתית הצהרה
 והתע־ המסחר משרד דובר — לכאורה ובלתי־חשוב קטן

 הירשברג, אשר הקטן הממשלתי הפקיד בידי אולם שיה.
המשי אתת את ישראל ממשלת הפקידה זה, תפקיד הממלא

 לאשר כי בארץ. והתעשיה התרבות בשטחי החשובות מות
היש הסרט עידוד על ״הממונה התואר גם צמוד הירשברג

תע בשטח דבר כל ישק פיו על האיש למעשה הוא ראלי.״
שביש הסיבות אחת אולי וזוהי הישראלית. הסרטים שיית
ישראלי. סרט — הנקרא דבר קיים לא ראל

פליטת־ היה לא הירשברג אשר השבוע אמר אותו המשפט
 היה אילו מסויים. מחשבה הלך על העיד הוא בלבד. פה

 היה לא בלבד, הירשברג לפקיד אופייני זה מחשבה הלך
 אולם והולכים. באים הירשברג כמו פקידים בכך. אסון

המת את לסבון, הקולנוע את בהשוואתו איפיין, הירשברג
הישראלי. הסרט גורל נתון שבידם אלה של בלבם רחש

 והתרבות החינוך משרד ליד יחיד. שליט אינו הירשברג
 הישראלי, הסרט מועצת קיימת והתעשיה המסחר ומשרד

 בה לכאורה, ציבורית מועצה זוהי עליה. ממונה שהירשברג
 הקולנוע מבקרי של הסופרים, אגודת של נציגים משתתפים

ממ פקידים הם חבריה רוב בישראל. ההסרטה עובדי ושל
השונים. הממשלה משרדי נציגי שלתיים,

הבד חצי ע? שפם★ ★ ★
 הסרט גורל נתון בידיהם הממשלה פקידי ולס ן*

 ותסריטים סרטים בפסילת מסתפקים אינם הישראלי 1\
 במקצוע מושג כל חסרי שרובם פקידים — הס בלבד.

 ישראלי. סרט להיראות צריך כיצד גם קובעים — ההסרטה
בעצמם. אותו לייצר מוכנים הם

לקו כתסריט לשמש היה יכול להלן שיסופר הסיפור
הישראלי. הסרט שנושאה: טראגית מדיה

 משה של דמותו היא לתמונה הנכנסת הראשונה הדמות
 גרושו של השפם ובעל נמוך־הקומה פרלמן, (״מויש״)

 נושא הוא בכיר. ממשלתי פקיד הוא פרלמן מויש מרקס.
 הסברה, לעניני הממשלה לראש יועץ של הנכבד התואר את

הישראלי. הסרט מועצת חבר גם הוא זה תפקידו ובתוקף
 לשעבר, לכלכלה וסטודנט לונדון יליד הוא ),48( מויש

 שלו הקריירה את החל הוא קשור. בלתי כתב־חוץ שהיה
ב בבריטניה. היהודית הסוכנות של העתונות לשכת כמנהל
 לעחונות הקשר יחידת ראש מויש מונה העצמאות מלחמת

צה״ל. כדובר ושימש צה״ל של
 היתד. פרלמן מויש של בלבו הכמוסה השאיפה אולם
 מוכן הוא כי תמיד סיפרו ידידיו קולנוע. לאיש להיהפך
 בהוליבוד. תפקיד לו ימצא אם עת בכל תפקידו את להחליף

 יש זרים שלעתונאים העתונאים כל ידעו המלחמה בתקופת
הוליבוד. לאנשי ובמיוחד פרלמן, אצל עדיפות זכות

 על שיוצרו ובסרטים המסך, אל להגיע זכה אף מויש
 רבות. סצינות הענקי שפמו מאיר תקופה באותה ישראל
 בבקרו לעיתונו דיווח אף בניו־יורק, פוסט הג׳רוזלס סופר

 את תופס פרלמן של ״שפמו כי האלה הסרטים אחד את
 הרדיו — בעולם הקולנוע בתי גדול של הבד מחצית

בניו־יורק.״ סיטי
?״הזויה״ פגים שמש★ ★ ★

 של סיכוייו פחתו ההם הטובים הימים מאז ולס
 לתפקיד רתוק נשאר הוא הקולנוע. אל להגיע פרלמן

 כי היה ונדמה ישראל של המודיעין שירותי על הממונה
 מרה. טעות זו היתר. אולם דעכו. הקולנועיות שאיפותיו

מחדש. צצו הן היום בוא
 למועצת לאישור הוגש בו ביום ניתנה לכך ההזדמנות

 לחיים. פנים שלוש בשם לסרט תסריט הישראלי הסרט
הלויה. בר־יוסף יהושוע של סיפורו לפי תסריט זה היה

 ואחד בר־יוסף של שבסיפוריו הטוב אולי הוא הלויה
 סיפור זהו האחרונות. בשנים הישראלית בספרות הטובים
 בשלושה מסוים מאורע והמתאר התודעה זרם בשיטת הכתוב

שלימה. לתמונה המצטרפים הפועלות הנפשות של סיפורים
 הסתדרותי מוסד מנהל בין הניגוד הסיפור: של נושאו

 מנהלו כי היודע הסגן מקומו. את לרשת הרוצה סגנו לבין
 השעה את מכוון לב, חולה הוא וכי אשתו עם מתנה־אהבים

 של למותו בכך וגורם משגל בשעת הזוג את ומפתיע
לב. בהתקפת המנהל

 פריסטר, רומן והתסריטאי, העתונאי בנה זה מסיפור
 של התסריט גיבורי מהמקור. במקצת השונה לסרט תסריט

 חברת ומנהל 50 מגיל למטה גבר פז, בצלאל הם פריסטר
 ביופי מתבלטת שאינה פז, שרה אשתו בדרום; כותנה
החברה. מנהל סגן שחורי, קלמן מיוחד;
 בצלאל של הלויתו בשעת הסרט אף מתחיל הסיפור כמו

שלושת של סיפורים שלושה בפלש־בק מתחילים משם פז.

רקוחוע תסריטים נותנת

 סיפור הוא אחד סיפור בהלויה. המשתתפות הדמויות
 המופרזת קנאותה בגלל פז של הקשים המשפחה חיי של
 בין האהבה סיפור הוא שני סיפור המזדקנת. אשתו של

 נכנס בו ברגע מסתיים הוא סגנו. אשת לבין המנהל
 השלישי הסיפור אהבים. מתנים שהם בשעה אלמוני לחדר
 את ולשפר להתקדם השואף שאפתני אדם של סיפורו הוא

 של התקופה כבר עברה כי והסבור מחיר, בכל מצבו
 את פינתה האידיאלים ותקופת הביצות, ויבוש הקדחת
האמביציות. לתפוקת מקומה

חלוציות הארץ, בגין★ ★ ★
 אנשים שתיאר מעניין, אנושי, תסריט זה יה ך■•

נבו ומליצות ושרק כחל ללא ,1960 של בישראל | ן
 מועצת חלוצים. של חיוביות דמויות בו היו לא בות.

 הסרט מתכנני אולם התסריט. את פסלה הישראלי הסרט
 הקולנוע איש התעורר כאן לאישורו. לחצו נכנעו, לא

 של לדעתו לפעולה. נכנס והוא פרלמן שבמויש הרדום
 ישראלי, לסרט התסריט את להפוך היה אפשר פרלמן
שלו. הצעותיו לפי תכנו את שישנו בתנאי אולם

 שינויים הצעות מיד חיבר התעצל, לא הדינמי פרלמן
המועצה. חברי לכל אותן שיגר לסרט,

 בחוות־ התסריט מן הסתיגותי את ״הבעתי פרלמן: כתב
 הוא הנושא שלדעתי ןם1מש הסרטים, לועדת הרשמית

 הכן רצונם .לאור אולם שליליות. והדמויות נטול־ערך
 לתוכו להחדיר ונכונותם זה, סרט לייצר המפיקים של

 באור תושביה ואת ישראל את שיראה קונסטרוקטיבי, יסוד
 גבי על רם בקול לחשוב מנסה הריני יותר, חיובי
 להשיג העשויים לשינויים הצעות כמה ילהעלות הנייר

 ההצעות: ואלה זו. מטרה מה במידת
 אותה לפתח שניתן היחידה הדמות הוא — פז ״בצלאל

 הרפתקת מאפילה שהוא, כסו בתסריט אבל חיובי. לטיפוס
 אילו הטובות. תכונותיו על שלו המפוקפקת האהבים

 לגרוע בלי ינתר, נאצל למשהו זו הרפתקה להפוך ניתן
 את להבליט היה שאפשר יתכן — הדרמתי מערכה

דמות אולי היא גם — שחורי אורה הטובות. תכונותיו
 היותה עם אשר יותר, רציני לטיפוס אותה לפתח שאפשר
 היא השניים, בין האהבים פרשת של העיקרית היוזמון
ה״מחר״. על זאת בכל חושבת

 על הדגש את י|תר לשים שיש כן על לי ״נראה
בבנין לסייע שאיפה חלוצי; עבר — בצלאל של הרקע

 על החברה הכנסות את להגדיל בהמנעו יושרו הארץ׳,
אש את מכבד הוא האישי, לרקע אשר המדינה. חשבון

 לצידו עמדה בודאי שבהן השנים על אותה מוקיר תו,
עוד. אווזה אוהב אינו אולם הרחוקה, החלוצית׳ בתקופה

המצב.״ זהו אבל מצטער, הוא
מנשיקה רהוק א7★ ★ ★

 הפו־ הדמויות של אופיין את כליל ששינה הרי
ת לו ע ^  לסרטון אנושי מסרט הסרט את הפך בסרט, \

 פרלמן מויש מצא והחלוציות, הארץ בנין על תעמולה
לאשת המנהל בין האהבים פרשת את לתאר דרך גם

הירשכרג אשר
הכותנה בשךות אהבה

פרלמן מויש
מנשיקה לב שבץ

בהצעתו: הוא כתב קונסטרוקטיבית. בצורה סגנו
 אולי — אותו מעריצה אורה באורה. פוגש ״בצלאל

 להכניס שכדאי יתכן שלו. הקונסטרוקטיבי הרקע בגלל
 המנהל ובראשם החבריה אנשי כאשר הסרט, בראשית קטע

 בשדות לסייר יוצאים ובעלה, ואורה ואשתו בצלאל
 השדות את להם מראה הישגיו על הגאה ובצלאל הכותנה,

 אחדות שנים לפני שרק נרחבים, שטחים על המשתרעים
 למאמציו הודות ועתה, שוממה טרשים אדמת היו

ברכה. יבולי מניבים הם ולמרצו, החלוציים
 קורנת כשהיא אורה את להראות אפשר זו ״בתמונה

 העשויים רגשות בצלאל, של מאשיותו התפעלות מרגשי
 יותר.״ רו)ףנטי למשהו כך אחר להתפתח אולי

 הכותנה שדות בעזרת פרלמן פתר האהבה בעית את
 הבעיה: את לפתור גם לו נשאר עתה השממות. והפרחת

 באשתו. בוגד שבעל ישראלי בסרט להראות אפשר איך
 לכך: גם פתרון מצא הממשלה ראש של המיוחד היועץ

 בצלאל בשבילה. הטיפוס הוא שבצלאל נוכחת ״אורה
ה האשה במבוכת־מה. מעורבת הנאה לגלות יכ|ל לא

 את יותר אוהב אינו הוא בעיניו. חן מיצאת צעירה
 ואינו רבות לה חייב שהוא מרגיש הוא אבל אשתו.

 הפגישות בכל נשואיו. הפרת על בקלות לחשוב יכול
 ההיסוסים הספקות, את לגלות עליו אורה עם הבאו|ז

שבנפשו. הפנימית והמלחמה
 — הפתאומי במותו המסתיימת — הסופית ובפגישתם

 הרגיש אשר את לבטא צריכה לנשיקה שקדמה השיחה
 זה במקום שפתיו, על מעולם העלה לא אך העת, כל

 עזרה כמה אשתו; היא טובח מה עד לומר הוא יכול
 בשנים יחד יעמלו אין המשותפת; דרכם בראשית לו

 הגורל הוא מעציב מה החלוציות; תקופת של הקשות
האהבה. יסוד מיחסיהם נעדר כיום אם

 אשה היא שאין לגלות היא אף יכולה מצידה ״אורה
 משועממת צעירה סתם או הרפתקאות, ורודפת קלת־דעת

 רצינית בחורה אס כי נוספת; אהבים פרשת אחרי התרה
 אורה מצליחה לבסוף בצלאל. של להיסוסיו המבינה
 אין — בנשיקה ונפגשים זה אל זה קרבים והם לשכנעו'

 מיותרת היא וההתפשטות מזה יותר לכת שירחיקו צורן
 — בצלאל מקבל ואז ומשתלהבת מתארכת הנשיקה

מת.״ וצונח לב התקפת — שכמותו מסכן
 הסתפק לא פרלמן כזה? מיקי־מאוס סרט יתקבל כיצד

 הקהל: תגובת את גם קבע התסריט׳ בכתיבת
 אלא בצלאל של באופיו תפגום לא כוו השתלשלות

 נתונה] הצופים שאהדת אומלל לאדם פשוט אותו תעשה
 שהיא כיוון הקהל, אהדת על תשמור היא אף אורה לו.

 בלבד, הטוב בבילוי המעונינת אהבים כאשת לא תופיע
 נשואים על־ידי חייו' את לתקן השואף רציני כאדם אלא

 המווה בא ולפתע אותו, מכבדת, שהיא יותר, טוב לאיש
 בלבה.״ שטיפחה החלום את ממנה וגוזל כחתף

ד,אנ לפתרון. בעיות כמה עוד למויש נשארו עתה
 טוב, יהודי אינו שאמנם יהודי, בסרט להראות אפשר
 למצוא כלל ציפה לא ״הוא ולא. לא לחברו? מוות הגורם

הוא למותו. לגרום מעולם בדעתו היה ולא מת ו1און
 לסחוט כדי אשתו בחברת אותו לתפוש התכוון פשוט
העסק.״ בהנהלת שותפות ממנו

 אינו שחורי קלמן אם מסוים. קושי נוצר כאן אבל
 שלוי מחלת־הלב את חוקר ואינו מנהלו, מות את מתכנן

 פתרונו ממחלת־לב. סובל שהמנהל הצופים קהל ידע כיצד
 כשהוא קודמים בקטעים להראותו ״אפשר פרלמן: של

 שמתי לפני רגע הכותנה, בשדות כדור פעם מדי בולע
 {השמחה.״ הסיפוק הבעת פניו על פשטת

 לשינוי הצעותי הן פנים, כל על ״אלה פרלמן: סיכם
 הסרט את לעשות ספק בלי בהן שיש ושם, פה יים

 סביר.״ יותר לעשותו כן וכמו קונסטרוקטיבי
 פרלמן מויש של הקונסטרוקטיביות הצעותיו גם אולם

 הישראלי. הסרט מועצת חברי כל רצון את לספק יכלו לא
 הירשברו אשר הישראלי, הסרט עידוד על הממונה כתב

 עדיין פרלמן של הצעותיו תתקבלנה אם ״גם ליצרנים:
 יע התיקונים אחרי יאושר. שהסרט אומרת זאת אין

 כמו עוד ימצאו אולי למועצה, התסריט את לשלוח
קונסטרוקטיביות.״ הצעות
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