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ת יומן שו החד
ח שלי □ ה מטקסא

 צילצלו בישראל רבים צופי־קולנוע בעיני
 ארצותי בנשיא הרצחנית ההתנקשות פרטי

 צופים׳ אותם מוכר. סיפור על כחזרה הברית,
 הוליבודי בסרט האחרונים בשבועות שחזו

ישר בערי עתה המוקרן נזמנצ׳וריה, השליח
 רדמיון על לתמוה שלא יבלו לא אל,

הנשיא. רצח לבין הסרט עלילת שבין
מה בבלתי שנראתה פרשה סיפר הפרט

בש שהיה אמריקאי, חייל הדעת. על קבלת
 שטי- עבר שם בצפון־קוריאה, שבוי עתו

ב נתון כשהוא למולדתו חזר פת־מוח,
 בהמונתם הסיניים. שוטפי־מוחו של שליטתם

 לנשיאות המועמד את לרצוח מתכנן א ר,
 כוונת בעל מרובד, ביריד, ארצות־הברית,

טלסקופית.
 בסרט הרצח תכנון בין המפליא הדמיון

 לא קנדי, ג׳ון של הרצח ביצוע לבין
 קנדי של שרוצחו להשערה אמנם הוביל

אלמו שוטפי־מוח של לשליטתם נתון היד,
ה את העלה הוא זאת לעומת אך ניים.

נוטעים זה מסוג סרטים אין כלום שאלה:

כה. עד שנוצרו הקרן־הקיימת של ההסברה
ב גיבורה להיות מחליטה אשת־הגיבור

ל הביטניק עם להיכנס מוכנה היא עצמה.
 בלי ולא ודי, אחת פעם רק אבל מיטה,
 דרישות־החיים בין פשרה נמצאה בך הזיה.

החברה־הקיבוצית. של לתביעות־המוסר
 יצירה מורכבת שמהן הגורמים, כל מבין

 קלר) מלודין (של המוסיקה רק מזכירה זו,
 שביים פריי, לפ-ייטר קולנועית. יצירה שזו
 קלאוזנר, מרגוט מאת סיפור לפי הסרט את

 לתרום העשויה אישיות ספק ללא ושהוא
 לא הישראלית, הקולנוע תעשיית לקידום

זה. מעין סרט מגיע
 הישראלי, הקולנוע של הצנועה בהיסטוריה

 כה עד אם אחד. תקדים הגיבור אשת קבע־
 שהוא ישראלי סרט כל על לומר היד. ניתן

 כלשהו, זר סרט אחרת או זו במידה מזכיר
 זהו הגיבור. אשת על זאת לומר אי־אפשר

סרט. שום מזכיר שאינו סרט

ישראל
כן־גוריון א• עץ

 הפריח הוא המדינה. את הקים בן־גורון
צה״ל, את יצר קיבוצים, יסד השממה, את

בכית־הקכרות הגיבור״ ״אשת
משונה מיסה

 ושיטות־ביצוע רעיונות חולי־נפש של במוחם
? מזעזעים מעשי־פשע של

סרטים
צבה ת מ ת לכוונו בו טו
 תל- תל־אביב; (צפון, הגיבור אשת

 הוא ישראל) חיפה; אורה, 'רושליס; אור,
 מתכוון הוא טובות. כוונות בהמון רצוף סרט

 גם להציג אך פרטי, אנושי סיפור לספר
 לתאר גם אפשר ואם חברתיות, תופעות
 מדינת־ של בעיותיה את הזדמנות באותה
 סוף־ להסביר ברורה כוונה בו יש ישראל.

 מר, וחלוציות, קיבוץ זה ימה באמת סוף
 ו־ וקליטת־העליה והציונות השואה פ־רוש

 מתכוון הוא זאת עם ויחד תקריות־הגבול,
 ונופים אווירה עם אמנותי, סרט להיות גם

 להיות הכוונה את בו למצוא אפשר וסמלים.
 יצירה וגם אירוטי סרט גם מתח, סרט גם

 מכל נעלה אלה, בכל די לא ואם חינוכית.
טוב. סרט גם להיות מתכוון שהוא ספק

מגו הטובות, הכוונות כל את לממש כדי
 י־ חברת־קיבוץ של סיפורה את הסרט לל

 עם אשה שהיא לאנצט), (בתיה עמק־הירדן
 מרצון נובעת שלה המרכזית הבעיה בעיות.

ש אלא לילד. חזק, אבל ברור, כל־בך לא
 שבעלה, כיוון זה, את עושים איך שכחה היא

במלחמת־העצמאית. מת בחייה, היחיד הגבר
 לה לעזור להתנדב מוכנים גברים שני

 רועה הוא האחד הגוקית. בעייתה בפתרון
 השני ואילו שמס, (גדעון וביישן מכסיף

ש אומני), (שמואל מכסיקאי ביטניק הוא
ב עברית ללמוד כדי ובנו מאשתו ברח

 ה־ האשה מעדיפה שבינתיים אלא אולפן.
ה חוף שעל העצים גזעי את פרובלמטית

כינרת.
 להסתיים עומד כשהסרט רק מגיע. לא

 מתברר חסר״תקווה, שנראה דבר במפתיע,
 טרקטורים, גורן, לעדרים, נוסף יש שבקיבוץ

 מד, _ מין גם ואסיפות־חברים מטעי־בננות
סרטי מכל לחלוטין שונה הסרט אה שעושה

 מ־בצע־סיני את הנהיג הערבים, את מיגר
 מלבדו היו לא העולים. את הביא המפואר,
 ופולר, בן־צבי יצחק זולת אחרים, מנהיגים

בן־גוריון.
 קצר, מסרט הצופה שיקבל הרושם זהו

 הטלביזיה ברשתות להפיצו מקוים שמפיקיו
 בן־גוריון לדויד מוקדש הוא העולמיות.
 את רואים אין האיש שמרוב אלא ותקופתו.
התקופה.
 במאי לנג׳אל, איוון .8אל״| לילדי אל״ף

 ציוני. סרט לייצר הסתם מן רצה הסרט,
 רק יצר הוא כי הוכיחה עבודתו תוצאת אך

ציני. סרט
 לפולחן־האישיות קודש שכולו זה, סרט כי

 זריזותם פרי הוא ביותר, ד,וולגארית בצורתו
 אף או בן־גוריון, הובבי שאינם אנשים של

ש האהדה את למסחר יצאו הם אוהדיו.
 למנהיג הציבור של נרחבים בחוגים רוחשים

והמודח. הזקן
 — חמימות וללא עומק ללא סרט התוצאה:

 לא איל״ף. כיתה של ברמה אל״ף של תעמולה
 אלף- בשם המפיקה החברה נקראת לחינם

אלף־אלף.
 של הבדוקה המתכונת מן לקוחה הטכניקה

 וההומור האהבה ללא אך — פלנוטיין או עץ
 קטעי־יומן רווית־געגועים. יצירה אותה של

 לתמונות צורפו הארכיונים, מן הוצאו ישנים
 הכתב בן־גוריון. פולחן של הידועות־מוי
 של איש־אמונם בן־פורת, ישעיהו הבטחוניסטי
 — בן־גוריון את לראיין נשלח נערי־דחצר,

 את המצלמה, ולעיני באוזניו, דיקלם וזה
ו התקופה משימות של הנדושה הרשימה
הדור. תפקידי

 אלפי מעולה. שחקן מטבעו הוא בן־גוריון
 יבש־ הקולנוע, באולמי גלי־צחוק עורר פעמים
 המיוחדים ובהעוויות בתעלולים ביומן הופיע

 זולת דבר, זו ביצירה שרד לא זה מכל לו.
 בארץ גוליבי בנוסח אחד משעשע תצלום

 ה־ ענקי בין קטן־הקומה המנהיג :0ענקיה
הקנדי. מישמר

סרטון. על סוף־סוף, עלה, פולחן־האישיות
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