
קולנוע
סרטים

ל כ ל ה ל ג ה ב פ י ל ח
תל-אביב; (פאר, בממשלה הפרשה

 אצל שאם המוכיחה סאטירה היא פולין)
 האנזרי־ הקומדיה שמוכיחה כפי הצרפתים,

 כדי פאר במכונית צורך יש היפה, קאית
 ראשי של ובקרבתם חברתי במעמד לזכות

 בסמוקינג די הפולנים אצל הרי השלטון,
ונקיה. לבנה ובחולצה

 בלתי דבר חריפה, פוליטית סאטירה זוהי
 אל אולם הקומוניסטיות. בא-רצות מקובל
 ששלט המשטר נגד מכוונת הסאטירה דאגה:
ה־ מקום שאת כך המלחמה. לפני בפולין

האהבה״ ב״פעמוני הפאמפניני
והתשוקה המין השתוללות

 לסאטירה, חיונית כה שהיא אקטואליות,
ההיסטורית. הפרספקטיבה תופסת

 מבוסס הסרט חרה: אמי: הנשיא
 ניקודם לעברית, גם שתורגם ידוע, ספר על

 קבצן, של סיפורו זהו בדרגה. עולה דיזמה
 שכל דימשה) (אדולף ומטומטם מוקיון
 ב־ מנדולינה כמנגן עבודה לקבל חלומו

 היחידה הערב חליפת בעזרת מועדון־לילה.
מ :זרק הפתחים, על מחזר הוא שברשותו

מקום. כל
 דיפלומטית, למסיבה נקלע הוא במקרה

 שהפיל הממשלה משרי באחד בגסות גוער
 קרבתו. את כולם מבקשים מיד צלחתו. את

 מפיו מלה להוציא יכול שאינו המוקיון
 צבא וראשי שרים החברה, למרכז הופך

כ משתעשעות הזוהר ונערות אליו נדחקים
חברתו.
 את דיזמה ניקודם מציל קצר זמן תוך

 הבנק לנשיא מתמנה ממשבר, הממשלה
 ושלטון כוח בידיו מרכז הוא הממלכתי.

 והתנהגותו לבורותו צוהלת כולה והארץ
 בזירת בפומבי, מטיח כשהוא אפילו הגסה,

 היה (פילסודסקי חרה! המלה: את האיגרוף,
זה). בביטוי בפומבי להשתמש במנהגו ידוע

והנשיא לרגליו הארץ כל כורעת לבסוף

 זה ראש־הממשלה. משרת את לו מציע
ל מוכן הקבצן אין לכך מדי, יותר כבר

ה בידי נלכד לברוח, מנסה הוא הסכים.
ה אל אותו המובילה החשאית, משטרה

ידוע. בלתי
ה ר כ ת. ח מ ט מ טו ה החברתי ההודי מ

 של מדוייק דיוקן הוא זו בסאטירה מתואר
 בשנים הורשאית הפולנית החברה דמות

 ניתנה השניה. העולם למלחמת שקדמו
 ובורותם גסותם זו, חברה של וטמטומה

 להתמוטטותה הביאו אשר שליטיה, של
 לחיצי מטרה משמשים פולין, של המהירה

בסרט. הלעג
 על כולו מתבסס ברק, חסר שהוא הסרט
תר קומיקאי דימשה, אדולף של משחקו

רב. הבעה כושר ובעל מאופק בותי,

ה רווק ק ז חו
 תל-אביב; (גת, מהיר ככל שלטון

 אם לדעת שקשה סרט הוא ארצות־הברית)
האמרי השיפוט שמערכת לטעון מנסה הוא

 הפוליטיקאים, כמו כמעט מושחתת קאית
ה אנשי כמו מושחתים שהפוליטיקאים או

 בשני הסרה לא שחיתות פנים כל על חוק.
 הרי חוק, אין בפוליטיקה ואם התחומים.

פוליטיקה. מאוד הרבה יש בחוק
ב נאמרים נכונים כה שדברים רק חבל
 צימבליסט, אפרם משכנעת. לא כך כל צורה
 מובהק קאובוי של דמות הדיעות לכל שהוא

 תפקיד ממלא לתרבות, שיצא בן־טובים או
 רצח משפט בפניו מובא כאשר שופט. של
 לשעבר המדינה מושל של בנו נאשם בו

 לצדד. צד באיזה מתלבט הוא אשתו, ברצח
 ו־ למפלגה חברו מופיע בה התביעה בצד

 המבטיחה ההגנה לצד או לבחירות, מועמדה
בדרגה. העלאה לו

 ומה ודם בשר רק הוא שופט גם אבל
 לשעבר לאהובתו יחסו הוא לגביו שקובע
 המתחרה־המשחד של אשתו דיקנסון) (אנג׳י
אמש). (דון בהווה

נר שהם כפי פשוטים כה אינם הענינים
העלי במהלך יותר עוד מסתבכים והם אים
 רוצח, אינו שהרוצח מתברר כאשר לה

 והיריב טוב כך כל ידיד אינו הטוב התובע
 שהוא לפני אחד רגע מלאך, בעצם הוא הרע

 — בקיצור לאלוהים. נשמתו את מחזיר
 למלודרמה דרמה ההופכות התכונות כל

פילמאי. לקוריוז רציני ונושא

ת או ט רו ת ג מו דתדו־ה ק
 תל־אביב; (המרכז, האהכה פזימדני

המו לוחות גבי מעל מצלצלים מקסיקו)
ברוטאלית ״אלימות יומרה: של בשיא דעות

 מלכודת — והתשוקה המין השתוללות —
ה בסרט — לוהטת תאווה של הקסמים
הזמנים.״ כל של ביותר סנסציוני
 סיל־ מהמוזיאון הוצאה הסנסציה לצורך

 המי• מלכת שהיתר, מי פאמפניני, באנה
 ענק, במחשוף הקודם. בעשור האיטלקי

 דייגים כפר משגעת היא לעת, מעת הנושר
 הברוטאלית האלימות את שלט. מקסיקאי

 זרועות קוטע הוא ארמנדיז. פרננדו מייצג
 ומנסה באבנים גולגולות מנפץ בגרזן,
 פורצת אז פאמפניני. העלמה את לספק

 סיל־ מאבדת בה ותשוקה, מין השתוללת
 ואז כבודה. את לא אך חזייתה, את באנה
החתונה. פעמוני את לשמוע משתוקקת היא

 שאינה אחות לסילבאנה יש המזל לרוע
 לואיזה (אנה הכפר של דארק ז׳אן אלא

 גם לחלל מנסה האכזרי פרננדו פלופו).
בגב. סכין מקבל שהוא וסופו קדושתה את

מי פעילות יצרים, של זה שפע למרות
קולנו גרוטאות של ותהיה ופלילית נית

 בשינה לשקוע מפריע הסרט אין עיות,
עמוקה.

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

ה '9' י ו כ ת ח א ז כ  תל־ (בן־יהודה, ש
 של השויץ סגנון מאחורי האדם — אביב)

 צור, יוסף חבצלת. זאב של בסרטו הפלמ״ח
זינגר. וגדעון בנאי יוסף
ל, 9 מו ש צ מ ש תל־אביב) (מוגרבי, כ

 דלה כושית במשפחה אינטרסים התנגשות —
פואטייה. סידני באוצר. לפתע הזוכה
 תל- (מקסים, היפה האמריקאית @

 כסמל המכונית — חיפה) אוריון, אביב;
ומשע מטורפת בקומדיה החברתי המעמד

הצרפתי. דארי רוברט של שעת
 (אורה, המלאכים של יוהאנה <9׳

 בנסיו־ לרוצח הופך פולני כומר — חיפה)
תשו של מדיבוק נזירות להקת להציל נו

 אלוהים אדם, יחסי בהם. שדבק אנוש קות
נפלאים. צילומים בעל בסרט ושטן
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 שלופות וסכינים קצרים במכנסיים נאציות צעירות נראות נה
השניה. העולם מלחמת אחר נאצית למחתרת שייכותן בתוקף אמריקאיים חיילים המענות

 אלפיים לפני או כיום חי הוא אם ששים,
 שאלה לכל הכל. יודע הוא תמיד שנה.

 אי־ כי לדעת. מוכרח הוא תשובה. לו יש
לסבי ביחס הן חרדה אצלו יוצרת הידיעה

לעתידו. ביחס והן בה
 בצורה לחקור האדם מנסה עולמו את

 שאינו הדברים אותם את אולם מדעית.
 למצוא מנת על לגורמים ולפרט לנתח מסוגל
ולהס לארגן מנסה הוא והסברים, סיבות

 היא אמנות כל האמנות. באמצעות ביר
 חד־משמעית תמונה הנותנת כוללת תפיסה
 מסבירה האמנות שונות. תופעות של לסבך

איחוד. על־ידי אלא פירוק על־ידי לא
 מדי־ הבנויה מודרנית מוסיקה למשל כך

 — המודרניים החיים את מבטאת סוננסים
 הצלילים עם שהתמזגו הטבע קולות את

 המודרנית, המוסיקה קולטת כך המיכניים.
 הצלילים עולם את לאדם ומסבירה מארגנת

חי. הוא בו
 צריכה היא דומה. תפקיד יש לספרות

 שאיין האדם בעולם החללים אותם את למלא
 כולל, בתיאור אלא ניתוח על־ידי הסבר להם
 שאיפות, של מאבק בינאישיים, קשרים כמו

 ו־ תוהו למעצורים, ערכים בין התנגשות
 את למצוא האדם של ברצונותיו בור,ו

עצמו.
 להסביר הצליח שדוסטויבסקי קרה כך

יח של שלימה מערכת פסיכולוגי בסיס על
וסופ פרויד, לפני הרבה בני־אדם בין סים
 הצליחו ר,אדיפוס על דבר ידעו שלא רים

ה התנגשות של הנצחית הדרמה את לבטא
והאבות. בנים

 לבטא, איפוא הוא הספרות של תפקידה
 שאין מכיווון המציאות. את ולהסביר להגדיר
 אחידה. ספרות גם אין אחידה, מציאות

 ובלתי־מבוגרת מבוגרת מציאות שיש וכשם
ו ואמיתית מבוגרת ספרות גם ישנה כך

 ספרות בשם הנקראת אשלייתית, ספרות
זולה.

להסביר מנסה הטובה שהספרות בעוד

מהו עור בכריכת מכורך קטן, פר ו
ביו השמורים החפצים אחו הוא דרת,

 צבורי מוסד של ועובדיו פקידיו בין תר
 תור קיים מוסד באותו בארץ. וידוע נדול
 מיד עובר הוא הספר. לקבלת עובדים של
 לאחרון עד הראשי המנהל של מחדרו ליד

 הנשמר המבוקש הספר השליחויות. יערי
 אלא אינו רבה, כה ובזהירות :קפדנות

 על־ידי להפצה ונאסר שהוחרם כיס, ספרון
 הקולונל של כלבתו הייתי — המשטרה

שולץ.
 ניתן בלתי כיום הוא זה שספרון בעוד
ב הספרים מוכרי דוכני מלאים להשגה,

ב הוא אף אחר, ספר של טפסים אלפי
 פחותה: לא לפירסומת שזכה כיס, הוצאת

 פלא: זה והנה מילר. להנרי סרטן של חרגו
 פורי של תו לו שהודבק הסופר של ספרו

במדי בהפצה אסורים ספריו אשר נוגרף,
 יותר גדולה לתפוצה זוכה אינו רבות, נות

 שהוא למרות אחרים כיס ספרוני מאשר
 מין תיאורי של מבוטלת לא כמות מכיל

ואירוטיקה.
 את להסביר כדי בה שיש זו, תופעה

 מעידה בישראל, הסטלגים מגיפת התפשטות
 אלא כאן הקובע הוא התוכן שלא כך על

הצורה.
★ ★ ★

מחיר ככל הפי־אנד
 ספי של ששורה קרה כיצד להכין די **

 והמכילים נמוכה ברמה הכתובים רים
 שכבות לעניין הצליחו מינית זוועה תיאורי

ל חשוב ונוער, מבוגרים של רחבות כה
הספ של והשפעתה תפקידה את קודם נתח
 התקופה בן האדם, של הנפשיים בחייו רות

המודרנית.
 חלק היא שהספרות האמנות, של תפקידה

 את ולהבין להבחין לאדם לעזור ממנה,
 ואין הכל. היודעת בריר, הוא האדם עולמו.

בן או וחצי שנתיים בן הוא אם משנה זה

אחו הלהיטות את הפסיכולוגיה מסבירה ניצז

אחד ד
סאדיס□ חסי


