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 לפתע. נעלמר. המלוכדת הדיפלומטים קבוצת

 שחומים פנים בין בים־האדם, נמוגה ממש
 בין שכונות־העונל, תושבי בין ולבנים,

 בורג יוסף השר מהגליל. דרוזיות כפיות
 רגע עוד הגופות, לחץ נגד נואשות התגונן
 שמעון אותו. ירמסו רגלים זוגות ומאות

 איזו פנצ׳ר, ״איזה בראשו. תופס פרס
 הבריטי השגריר שיניו מבין סינן בושה!״
הה בפני במרפקיו מתגונן כשהוא החדש,

נעים!״ לא קצת להיות מתחיל ״המצב מון:
 שרים, השגרירים, אותם כל נותקו לפתע

 הלוויה, ממסע ו־ב׳, א׳ מרשימה אישים
 יבלע מרפה, ואינו לחצו את המגביר ההמון,

 אס.ר זר, את עצמו. בן־גוריון את רגע ד ע!
להרשות.

 צנחנים. יחידת לפתע מופיעה שם מאי
 בשורה רצים האדומות בכומתות הבחורים
 מאחורי סכין להב כמו חודרים מסודרת,

 ראש״ את המקיפה הקטנה, האנשים קבוצת
 יוצרים זה, ביד זה תופשים הממשלה.

מת נמתחת, השרשרת גופות־אדם. שרשרת
 ניתקת. שאינה פלא מסוכנת, בצורה פתלת
 דומה, שרשרת נוצרת לפניהם מטרים כמה

מתמז מכן לאחר — שלישית רגע, ולאחר
 שרשרת, לא כבר זו יחד. שלושתן גות

גיפות־אדם. חומת זו
 מן בודדים מצליחים רגע מדי זאת, בכל
 חיילי־המילואים, מחסום את לפרוץ הרחוב

ב פונים הללו המידרכה. לאורך שהוצבו
 את המקיפה הקטנה, הקבוצה לעבר מרוצה

 החיילים תופסים רובם את ראש־הממשלה.
הה לתוך חזרה ומשליכים בשטח־הביניים,

 מהם כמה אולם כדורי־מישחק. כמו מון,
להגיע. מצליחים
החיי את מעליו לנער מנסה קטן תימני

 ״אני טרדניים. זבובים היו כאילו לים,
 בתוקף. קובע הוא בהלוויה,״ ללכת מוכר,ו
 כל את מייצג אני מהגליל. במיוחד ״באתי

 את ״תראה מוותרים: לא החיילים הגליל.״
 התימני מתמרמר הזמנה?״ ״איזו ההזמנה!״

חקלאי!״ ״אני הגלילי,
 ועיניים מסתגף פני בעל מזוקן, יהודי
 בריצה ניגש לכביש, להגיע מצליח רעבות,
ל מעז אינו אך ראש־הממשלה, לקבוצת
 כבגניבה, הצד מן פוסע אליה. הצטרף
 ועדת חבר לו. לא כבוד לעצמו נוטל כאילו
״לס בעיניו: עליו מצביע ההלוויה אירגון

לק!״
לפ לשלוף כוחם בכל מנסים המארגנים

 המנותק, ההמון מן הדיפלומטים את חות
 הדיפלומטים שבעים מתוך ץ. ללח: הממשיך

 להצטרף חמישה רק מצליח־ם המוזמנים
הכנסת. בסביבת בערך למסע,
 נוספת פעם הרחוב מנסה הכנסת ליד
 קרב מתפתח הפעם עצמה. להלוויה להגיע

 אדום דויד מגן של אמבולנסים ממש. של
 פצו־עים, מתעלפים, הפסק ללא מובילים
דרוסים.
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ת ף״ ת כי ס נ כ  ,ההלוויה מסע זז ישורון ה
ה המנוחות. הר לעבר מכוניות, בטור *1

 שהרבה אלא עליו. מאיים הרחוב אין פעם
 ריקות. נותרו הדיפלומטיות המכוניות מן

 ההמון, בתוך אי־שם נעלמו הדיפלומטים
לצמיתות.

בל איש כמאתיים מגיעים לבית־ר,קברות
ה דממת א׳. רשימה בני 300כ־ מבין בד,

 בעיר. שהתרחש מה את לשכוח מצווה מקום
 הקבר לתוך לאטו מורד התכלת־לבן ארון

נש הנשיא. אבי של לקברו סמוך המוכן,
 מכל בשקיות שהובאו עפר, רגבי פכים
המדינה. רחבי

 במתת לעמוד מצליחה אינה ת ינא רחל
 אשה כתמיד, מאודה. בכל מתיפחת המעמד,
אבלה. אשד, החיים, מן שעייפה

 התותחים ■יורים הר־ר,מנוחות למרגלות
 עשרים״ — שלוש שתיים, אחת, מטחי־אש.

 הקבר יהודה. בהרי מתגלגל ההד ואחת.
 העץ לוח על פרחים. לתל הופך הרענן

 בך יצחק ישראל מדינת נשיא פ.נ. : כתובת
ת.נ.צ.ב.ה. ז״ל צבי

 לחייה הבירה כבר חוזרת הזמן באותו
 בתי־ד,קולנוע יפתחו רגע בעוד הרגילים.

 ומצליף ממשיך טורדני גשם דלתותיהם. את
בזרזיפים.
צעי אשה אומרת ביש־מזל,״ איזה ״תביט

 יורד אירועים, כשיש ״תמיד לבעלה, רה
גשם.״

 את קלטה זר שאוזן משגיחה היא לפתע
 בעלה, בשרוול מושכת היא נכלמת ההערה.
 ניזכרה, היא המקום. מן להסתלק ממהרת
 ולא להלוויה, באה כי בבושת־פנים, כנראה,
 הנושאת היא שלא הבינה לא היא לאירוע.

 הם המארגנים כי שאירע. למה באחריות
אבלה. הדרת כל את ההלוויה מן שקרעו

בכורה הצגתקזלנוע

העצמאות יום ם ט ר ס
ם ו כ י ח שד ס ד ק א

 ישראל) תל־אביב; (בן־יהודה, המרתן?
 ישראלי סרט כל על ישראלי. סרט הוא
 הראשון הישראלי הסרט ״זהו להגיד: נהוג

 ת־ בנתיב סימן־דרך ״זהו לשמו״. הראוי
 והלאה ״מהיום הישראלי!;״. ם עשיית־הטרט

ישראלי״. סרט שקיים להגיד אפשר
נכו האלה הפסוקים כל — שהפעם אלא

נים.
 כמו קטנה מדינה וקיטש. רומנטיקה

 אינה מקומי, ושוק הון לה שאין ישראל,
 של בכושר־ד,ביצוע להתחרות לקוות יכולה
 דולאר מיליון 40 ר,מ!ציא ליבודי, הה הענק

ב כן, אם קליאופטרה. כמו אחד סרט על
 בענף להצליח ישראל תוכל אמצעים אילו

הסרטים?
 יש זו. לשאלה תשובות כמה ניתנו כה עד

 ציונית. ברומנטיקה ההלל את למלא שניסו
המג של התועלתית הגישה על שסמכו יש

 קיטש שיצרו יש המאוחדת. היהודית בית
אכזוטי. ישראלי גוון בעל

 חדשה תשובה ישראלי שמעון נתן עתה
 אף יותר חשוב כשלעצמו זה דבר לשאלה.

 יש כי הסרט. של הממשיים ההישגים מן
 של אחרים ענפים לגבי גם חשיבות לו

 השירה, התיאטרון, — הישראלית האמנות
הספרות.
יש של תשובתו והתחכמויות. עיקר

 משהו. להגיד צריך הישראלי הסרט ראלי:
 לכל הנוגע ברור, מרכזי רעיון לו יש אם

 רמת אין באמיתותו, חש צופה ושכל אדם
חשובים. הטכניים האמצעים
הביצוע, את מזניח ישראלי אין אמנם,

למ אך היטב. מחושב בסרט ופרט פרט כל
 מילוליות התחכמויות, אוהב שישראלי רות

 דעתו מסיחים כאלה אפקטים אין וחזותיות,
 יחיד כמעט הוא זאת מבחינה העיקר. מן

 בלעו בו הישראלית, היצירה בעולם במינו
 ובו התכנים, כל את מזמן ההתחכמויות

להגיד. מה להם שאין הלהטוטנים שורצים
 ברור, רעיון היוצר לפני עומד כאשר

 נסיונות־סרק. על כסף לבזבז צורך אין
 ל״י, מיליון רבע עלה ישראלי של סרטו
 ״אילו מקומי. סרט לגבי מופרז שאינו סכום
 מחדש,״ היום סרט אותו את מסריט הייתי
 150ב־ מסתפק ״הייתי השבוע, ישראלי הודה
הרבה.״ ממנו למדתי לירות. אלף

 סרט עושים כאשר פנים. ללא נאצי
 ולהסתכן. להעז אפשר מוגבלים, כד, באמצעים

 על ישראלי קיבל זה בסרט כי ספק אין
 בחו״ל מקצועי מפיק ששום סיכון עצמו

 זהו ולראייה: עצמו. על מקבלו היה לא
בלבד. יחיד שחקן מופיע בו הראשון הסרט

 על מתגבר א שה בלבד זו לא ישראלי
 למצב הצופה את מביא שהוא אלא הסיכון,

 נוספת דמות לעצמו לתאר יכול אינו כלל בו
ד,נאצ של פניו לפתע, נתגלו, אילו בסרט.

כהפרעה. מתקבל הדבר היה ר,צעיר,
 סיפורו זהו מדכאו. חוזר האמדט

 ההוד למחרת החוזר אסיר־דכאו, יהודי, של
 הגרמנית, מולדתו לעיירת הרייך של מוטטות

 בן־כיתתו בד,אנס, נקמתו את לנקום כדי
 הלילה, את מבלה הוא שהסגירו. הנאצי,
 השייך הקודם, ביתו של במרתף מאונס,

 לנגד מעלים שונים כשחפצים להאנם, עתה
מו היהודי, אביו ודמויות: זכרונות עיניו
 השחצני, האנס ר,הומאניסטי, הגרמני רהו

שבג ד,גרמניה, אהובתו לוטי, — ובעיקר
האנס. אותו רדף ללה

 מופיעה תחתן בסרט. אין זוועות שום
 של ההיסטרי קולו ביותר: הגדולה הזוועה
קט פלוגות־הסער, מיצעדי היטלר, אדולף

 את הממחישים נאציים יומנים של עים
שלמה. אומה של מחלת־הרוח
מודר האמלט הוא החוזר, האסיר עמנואל,

 מותר האם האנס? את לרצוח עליו האם ני.
 אין ראם ינקום, אם אך נקמה? על לוותר
 ההומאניזם בעקרונות בגידה הדבר פירוש

 עקרונות־הג׳ונגל וקבלת הדגול, מורהו של
עצמו? האנס של

 עם ילדותו את שבילה ),30( ישראלי
 מפולין לארץ ושהגיע רוסיים, פרטיזנים

 משכנעת תשובה נותן אינו המלחמה, למחרת
 חותכת תשובה לתת התכוון אולי לגמרי.
הסי דברי אך הנקמה, את השוללת יותר,
 זהרירה של הדרמאתי־מדי בקולה כום,

 של הסיכום על מתגברים אינם חריפאית,
האקדח.

הפילו בשאלה יתחבט לא הרגיל הצופה
 סרט־מתח זהו בשבילו המידה. על יתר סופית

 טובה, בינלאומית רמה בעל ראשון־במעלה,
 הנאה אלא לאומית, חובר, אינה בו שהצפיה
פרטית.

 לרכבת במיקצת איחרה אמיר ורית ך
 היתר, כשהמדינה נולדה היא המרינה. ■1

 אבל ימים. עשרה בת — עשר בת כבר
ה מההודיות דבר שום הפסידה לא היא

 אותה. שהקדימה התינוקת של ראשוניות
 ,18 בת בלונדית יכהפיה אז חיה, כשאמה,

 כדי בתל־אביב עין־גדי לבית־ר,חולים רצה
ל־ מעל האזעקה צופרי זעקו אותה, ללדת

הע אמא למקלטים. רצו והאנשים תל־אביב
עשו היא שכך לה אמרו ברגל. ללכת דיפה

 ההפצצה לפני אולי מהר, יותר ללדת יה
הבאה.

הו במשק־ספר. עדיין נורית היתר, כעובר
 שבגליל. מעין־ברוך קיבוץ חברי היו ריה
 הנשים את העבירו המלחמה כשפרצה אבל

כשיצאה לצבא. גויים אבא לעורף. ההרות
מיוחדת. חופשה קיבל העולם לאוויר
היא המדינה. עם יחד נורית צמחה מאז
ב אותן משיגה היתה שאמא בננית, אכלה

ל בתור. עמידה של שעות אחרי נקודות
מגי היתד, שאמא כיודן זכתה, לא תפוחים

היל ■וזכרונות הארגז. כשנגמר תמיד עה
 ב־ צר בחדר קשורים שלה הראשונים דות

כש אביה עבור החרים שהצבא רמת־גן,
 שבור כיור שם ״היה מהצבא. השתחרר
 הזמן כל טיפטפו והמים דלי עמד ומתחתיו

1 עכשיו.״ עד אותו זוכרת שאני בצליל
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ב כיום מתגוררת היא נורית. של הרקע
 מורד אביה, תל־אביב. במרכז הדורה דירה

— כאמן גם התפרסם מקצועי, כבית־ספר

ב תלמידה כיום היא מחקר,־ד,קולות. אריק
צעי עלמה ויצ״ו, של המקצועי ר,ספרבית
שלה. ההתבגרות שנות בתחילת רה

 כולם כמו נורית יצאה ביום־ד,עצמאות
 שוטטה היא ולשמוח. לחגוג ב הרח אל

 אדם, הדחוסים ברחובות ם ידיד בחברת
 שוב נפלטה בקולנוע, שניה להצגה הלכה

הגדול הסבוב את שוב ועשתה לרח.ב

 השמחה. אחרי בחיפוש לדיזנגוף מסביב
היתד,. לא שמחר, אבל

 מפ־ הזה״״ חג־העצמאות איכזב ״ממש
 התחלנו כבר ״מפסח בצער. נורית ליטר.

מחב טלפונים אלי הגיעו שיבוא. לחכות
 תיב־ איתנו? באה את ששאלו: וחברות רים
 ומה לבקר איפה לעשות, סיבוב איזה ננו

 של הזו להזדמנות מחכים השנה כל לראות.
 להתפרק, שאפשר היום זה יום־ר,עצמאות.

 ן, זיקוק לראות ולהשתולל, ברחובות ללכת
ו האוזניים לתוך בצפצפות לאנשים לצפצץ

 אפילו זה שרוצים. כמה עד בחוץ להישאר
 מדי יותר כבר אנחנו בפורים. מאשר יותר

מחופ ברחובות בפורים ללכת כדי גדולים
 יכול אחד כל ת ביום־העצמא, אבל ם. ש

להתפרק.״
★ ★ ★

קשר כדי מיצעד
 של משמעו בערך זהו נמרץ ,קיצורף■

 נורית. של בני־דורה לגבי ,^יום־העצמאות
״עצמ המילה קשורה מקום שהוא באיזה
מאשר יותר בעצמם זה חג של בשמו אות״

הילדים, לכל כמו ביד, לאומי דגל לנורית שמו בגן־הילדיסחינוך? איזה
 היא דורה, בני כל כמו אולם, מולדת. שירי אותה ולימדו

הושגה. בה אשר הארוכה והדרך משמעותה המדינה, עצמאות על מאוד מעט יודעת

 את אמיר נורית מעווה בחיפה, שנערך יום־העצמאות, במיצעדועש! איזה
 הוא הכביש על הטנק הטנקים. שרשרות רעם למישמע פניה,

המיצעד. את האופפת האווירה היא העיקרית ההנאה נורית עבור אך צנטוריון, אומנם
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