
 לא וגם חדישה המצאה אינר, צנזורה
 בכל היוצרים גדולי ישראלית. המצאה |

 לצנזורים, קרבן נפלו הארצות, ובכל דורות
ועשו מדי לנועזות יצירותיהם את חשבו

צי דווקא התגלו תמיד אולם להשחית. יה
 •פת מ כיצירות שנים, כמה כעבור אלה ות

 נראו אף נוספות שנים וכעבור מנותיות
 ו;צנ־ החלסות כל לתקופה. ביחס !מרניות

 כמבצעי בעליהן על־ידי נראו שבשעתן ירים
כשדות. יותר מאוחר התגלו חברתיים, ;צלה

 יצי־ ראית שבאיסור הסכנה מלבד אולם
 על־ידי הנחשבות אמנותיות, מופת יות

 טמונה כמשחיתות, או בנועזות .צנזורים
 לצג־ מתירים כאשר נוספת. סכנה צנזורה

 ומתרחבת הולכת היא פעולה, חופש ירה
 יותר פוגעת שטחים, ויותר יותר :ובשת

האזרח. בחופש יותר
 שבעצם האלה, העיקריות המגרעות שתי
 ומת־ מתגלות כלשהי, צנזורה של יומה
 ברשימת לעיין די הישראלית. בצנזורה חות

 על אפרה הישראלית שהצנזורה סרטים
 כדי האחרונה בשנה לראותם ישראל זרחי

בכך. הבחין
 משום הצנזורה, על־ידי נאסרו סרטים 5

 אלה ברובם לגרמנים. אהדה גילויי בהם יש
גרמ חיילים מוצגים בהם אמריקאיים רטים

 באור השניה העולם מלחמת מתקופת ים
 דצגת הצנזורה פסלה לפיה הטענה יובי.
 ברג־ לפגוע כדי בהם שיש היא, אלה רטים

 הנאצים. מזוועות שסבלו אזרחים של ותיהם
 ביותר המגוחכות הטענות אחת זוהי

ב ישראל ראש־ממשלת לוחץ בה תקופה
 גרמניה ראש־ממשלת של ידו את בימות

 שוב היום של שגרמניה ומצהיר בערבית,
 ובתקופה אתמול, של גרמניה אותה ינה

 לגרמניה נשק משלוחי ישראל שולחת ־,
 סרט כל מאשר יותר הפוגעים בערבית,

 ה־ קרבנות של ברגשותיהם לפגוע, לול
וצים.
הישראלית הצנזורה פסלה סרטים שני

 נפוץ אינו שכיום ישן, שחק״ילדים **
 עומד הגולם הגולם. בשם נקרא ביותר,

 כבה במרחק מאחוריו, הקיר. אל :שפניו
 למשחק. חבריו קבוצת עומדת מטרים ישרות
 פניו את ומפנה שלוש עד סופר ;גולם

 לחבריו מותר מונה, שהוא בזמן אחור•
 כש־ מישהו זז באם אולם לעברו. התקדם

 את מחליף הוא פניו, את מפנה ;גולם
 מצליח הגולם אין באם בתפקידו. ;גולם
 הקבוצה אנשי וכל בתנועה איש תפוס

 בכך, שירגיש מבלי אליו להגיע צליחו
 שיצליח עד מאחוריו להכותו רשאים ;ם

המכה. את זהות
 הישראלי הציבור דמה האחרונה בתקופה

 היתר, זה במשחק יריבו שבמשחק. גולם
 המוע־ בשם הנקראת — הישראלית ;צנזורה

 זה הי בתחילה ומחזות. סרטים לבקורת יצר,
 שלא רק דאגה היא מאוד. מרוחקת :צנזורה

 פורנוגרפ־ים סרטים או מחזות ברבים, יצגו
 הצביר. בשלום לפגוע העשויים כאלה ;ו

 אליה, להביט ראשו את הציבור שהיפנה
 היא הפעם יותר. קרובה היתה כבר יא
 אלימות תיאורי בפניו יוצגו שלא דאגה בר

 שהגולם פעם בכל וכך מפורטים. פשע
 אליו קרובה היתה היא בצנזורה, סתכל

 איסור עם האחרונים, בשבועות ויותר. יתר
 היאהיתה במועדוני־לילה, הסטריפ״טיז צגות

 לו להנחית ביכולתה שהיה עד קרובה, ה
בכך. שירגיש מבלי המכות ת

 להיות הישראלי האזרח היה יכול למעשה
 מעשיה כל לצנזורה. במאוד ■תודה סיר
 אלא ובריאותו. לשלומו מדאגה רק נעו

 הגבול את הצנזורה עברה דאגה, ומרוב
 ה־ אנשים ומקבוצת פעולותיה, של הגיוני
 הפכה היא הצבור, לשלום דאגה על :מונה

 לעצמה כמשימה שראתה אנשים קבוצת
 להחליט במקומו, לחשוב הצבור, את חנך

 מה לא, ומה לראות לו ראוי מה מקומו
לא. ומה ברגשותיו לפגוע שוי

★ ★ ★
ז שטות או הצלה

פא הסרט של לפסילתו גרמה זה תמונהם!1עיר
ל •המפיץ סירוב בשל מיוסיקהול, ריס

קצרות. עירום הופעות הצנזורה מתירה. אחרים במקרים הוציאה.
אלימותו

את זה ההורגים רים

 הבריחה •האיטלקי הסרט מתוך תמונה
 אסי־ חמישה בריחת על המספר הנועזת,

מופרזת. אלימות בשל נאסר הסרט זה.
זוועה

1 נראית מימן

 כדי הצגתם, בעצם יש חבריה שלדעת משום
 דווקא לישראל. ידידותית במדינה לפגוע
 נפלה זה, בנימוק שפסלה הסרטים בשני

בפח. הצנזורה
 הוא זו, בטענה שנפסל הראשון הסרט

 על המבוסם למות, חייב הוא הצרפתי הסרט
 נזורבה ניקום הגדול היווני הסופר של ספרו

 כאילו בו מצאה הצנזורה קאזאנצ׳קיס. היווני)
 לא עצמה תורכיה אולם בתורכיה. פגיעה
בארצה. הסרט הצגת את להתיר היססה
 נתיבי הוא סיבה מאותר, שנפל אחר סרט
 של צבאי משפט על אמריקאי סרט תהילה,
הראשו העולם במלחמת צרפתי צבא מחלקת

 המטורפות להוראות להישמע שסירבה נה
 שהצנזורים הפציפיסטי, הסרט מפקדה. של

ב בהצלחה הוצג בצרפת, פגיעה בו מצאו
עצמה. צרפת

שמו השנה הצנזורה פסלה לאלה, נוסף
 מתארים שהם משום נוספים, סרטים נה

 לדעת פשע. ומעשי אלימות מדי יותר לדעתה
 אלה מעין סצינות ראיית עשויה הצנזורים,

המבו והפשע האלימות מעשי את להגביר
הצופים. על־ידי צעים
מד הוכחה שום אין זו שלדעה רק לא
הפסיכו הנכון. הוא מכך שההיפך אלא עית׳

ש הדעה, את לקבל נוטה המודרנית לוגיה
 או הבד, על ופשע אלימות ראיית דווקא

 דחפים משחררת בספרים, אלה אודות קריאה
נפשית. מתיחות לפורקן ומביאה

ה שהמניע מהרושם להשתחרר אי־אפשר
 אלימות סרטי באסור הצנזורה את דוחף

 להתיר מבוטאת בלתי שאיפה הוא ופשע,
 יותר. יפה עולם המראים סרטים רק להצגה

 פשע אלימות, של מקרים בה בתקופה
 בכרוניקה יום־יום של תופעות הם וזתעה,

אבסורדית. שאיפה זוהי בעתונות,
 הם הצנזורה של ביותר הרגישה הנקודה

 בדרך בסרטים. המופיעים העירום תיאורי
 למבוגרים אלה סרטים הצנזורה מגבילה כלל

 לקצץ ממשיכה היא אז גם אולם בלבד.
 מאיסור מגוחך יותר דבר אין עירום. סצינות

 המופיעה עירום, תמונת ראיית של פוריטני
 מבוגר. אדם על בסרט, שניות תוך ונעלמת

 שהצנזורה נראה שלכאורה למרות אולם
האח בשנים זו לתופעה בגישתה התקדמה

 ממשיכים כיום גם כך. הדבר אין רונות,
 נראה שעירום מקום בכל לקצץ הצנזורים

 מפיץ וכאשר אסתיטי. בלתי או מיותר להם
בסרטו, עירום קטעי לקצץ מסרב הסרט

 השנה להצגה. הסרט את הצנזורה פוסלת
 לא הם אולם זו, מסיבה סרטים 3 נפסלו
ש משום שנאסרו, הסרטים ברשימת נכללו

 אחרי הצגתם את הצנזורה התירה לכאורה
הקיצוצים.

★ ★ ★
פיוטית זוועה

ה־ פעולות נראות שבו שטח יש
 הרי ראשון, למבט כהגיוניות צנזורה

 נפסלו סרטים 7 האימים. סרטי שטח זהו
 בהם יש הצנזורים שלדעת משום השנה

 ול־ ,הצופר את להפחיד העשויים תיאורים
 סרטים היו זה מסוג הסרטים רוב זעזעו.

 עם דמיוני מדע סרטי שהם אמריקאיים,
 סרטים שני בהם ומפלצות, אימים תיאורי
פרנקנשטיין. מסדרת
קול מבקר ואף שיתכן סרטים הם אלה

 לראותם. ללכת ממליץ היה לא אחד נוע
 לאסור הצנזורה של בזכותה יש כלום אולם,
 אחד ספק ללא זהו אלה? מעין סרטים הצגת

 מסמכויותיה, הצנזורה חרגה בהם התחומים
 קולנועית, ביקורת של תפקיד לעצמה נטלה

פסקנית. אלא בלבד, מייעצת לא
סר מרשימת אחד לקחת אפשר כדוגמה

 סרט זהו פנים. ללא עיניים — זאת טים
ש האימים שבסרטי והמזעזעים מר,מבעיתים

 סרט הוא זה עם יחד אולם אי־פעם. נוצרו
 בכשרון עשוי גבוהה, אמנותית רמה בעל

 פרנג׳ו, ג׳ורג׳ הוא הסרט של יוצרו נדיר.
 איש הצרפתי, הקולנוע של הבלתי־הוקי ילדו
 תעודתיים סרטים ביצור שהצטיין החדש הגל

הראשון. העלילתי סרטו וזהו
מפור מנתח ברופא עוסקת הסרט עלילת

 בתאונה נפצעה שבתו בראסר), (פייר סם
 מראה את לבתו להחזיר כדי הושחתו. ופניה
הדו נערות הרופא חוטף אשרה, ואת פניה
 כדי עורן את פניהן מעל מסיר לה, מות

 אינו הראשון הנסיון אולם לבתו. להדביקו
מתמר מעשהו, על חוזר כשהרופא מצליח.

 למותו וגורמת עוזרתו את רוצחת הבת, דת
אביה. של

 לא פרנג׳ו זוועתי. הוא הנושא רק לא
 כאשר בתיאוריו. לדמיון מקום הרבה השאיר
ב הסרט מראה ניתוחו, את מבצע הרופא

 הפנים עור את מקלף הוא כיצד פרוטרוט
 עוזרתו, את רוצחת בתו כאשר קרבנו. של

 דקות כמה במשך הבד על תמונתה נשארת
הכלבים וכאשר _בגרונה. תקועה כשסכין

יפה! לא
אלק׳ תמי החשפנית של

 ל המועצה על הממונה טוען
\ את באסרו ומחזות, סרטים

במועדו, סטריפיטיז של בהצגה ים

 ע? מופיעים אותו, והורגים לבסוף הרופא על מתנפלים
 מתחילו] אימים סרט זהו הרופא. של ר,מרוטשים פניו

 ] מעח־תים. ופרצופים בתי־קברות גוויות, משובץ סופו,
 זוועות' להציג כדי זה סרטו את יצר לא פרנג׳ו אולם
 שם — האימה נמצאת שם מקום ״בכל צופים. ולשגע

 כל עם פיוטית, זוזעה בעל סרט ויצר הוא טען השירה,״
זו. שבהגדרה סורד

 הדמיוג המדע מעולם לקוחים אינם הרופא של מעשיו
 המו הכירורגיה הישגי לפי ואפשריים הדעת על מתקבלים

 1 הקיצונית בצורה המחריד הסיפור את גולל פרנג׳ו
 למעשים הרופא מעשי בין לדעתו, הבדל, אין מסויימת.

הצו! את מה, משום מחרידים, ושאינם בעולם המבוצעים
 ומס! בבתי־המטבחיים המתחילים המעשים אלה — כך
 ן מאושוויץ העוברים המעשים אלה ההוצאה־להורג, בתא

׳ו רושימה.
 פרנג׳ של סרטו הדמיוניים, האימים סרטי לכל בניגוד

 אורבת שהאימה להוכיח המנסה ריאליסטי, אימים סרט
 שן סרט זהו באגאדיר, ברעש הדרכים, בתאונת הרחוב,

אחר. בעולם לחיות זעקה מבטא הוא שבו
 הצופי מן כמה התעלפו הסרט, של הנסיוניות בהצגות

הוצז בו ובאולמות בלבד חזקים עצבים לבעלי נועד סרט

ן
ה הזמן הגיע חסל ל
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