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סרטים
אמריקה נוסח ציונות
תל- נהוד. תופים יום מאור, שנות

 גדול. אדם להיות קשר. אביב;ארצותיהברית)
ל נתון גדול אדם מת. גדול אדם ביחוד

ה ואפרוריים, קטנים אנשים של חסדיהם
ה ולפי מידותיהם לפי אותו לפאר מנסים
שלהם. חוסר־הטעם, או טעם,

מטופשות. פראזות הרכה כמה
 של הגדולים האנשים אחד היה קנדי ג׳ון

 וגדולים. רבים סבורים לפחות כך התקופה.
 וראה הקטנה לפוליטיקה מעל התעלה הוא
 ושל גדול, מדינאי של בעיניים העולם את

גדול. אדם
 לא חייו על הסרט את שיצרו האנשים

 מן ויצרו שבו, הגדולה את לתפוס הצליחו
הגדו הקיסשים אחד את הזד. הגדול האיש

 שהצופה לפני עוד ההיסטוריה. שראתה לים
 אותו מפציצים לו, קורה מה לתפוס מספיק

ה שטח את וממלאים בומבססית, במוסיקה
 פני את המכסים קודרים בעננים שלו ראייה

הרקיע.
ה את לפתע ממלא בזה, די לא וכאילו

 שמש שקעה איך ומספר קודר, קול אולם
ל נעלם כשהנשיא נדם, והאביב האנושות,

 קשה וכד. וכד עמוקה, מוזת דממת תוך
ל יכולות מטופשות פראזות כמה להאמין

אחד. אנגלי משפם לתוך היכנס
ה חיל פעולות מתוארות המוות לאחר

הפרימי הסרטים כל הנשיא. שהקים שלום
יצי הם הארץ ובניית הציונות על טיביים

המת של עבודתם תיאורי לעומת פאר רות
וה הגיסים וכל מסירותם הקרבתם׳ נדבים,

שחוללו. נפלאות
 יוסיף ,״לא פתאום: מודיע הפאתטי הקול

ל וכוחותיו מרצו את להקדיש הנשיא עוד
 להזכיר, שוכחים (אין העולם!' שלום מען

 בכל בזאת, ממשיך ג׳ונסון שהנשיא כמובן,
 מו־ ,הארון המוות. אל חוזרים ושוב זאת),

המל הסוסים ברקע, רעשנית סיקת־זוועו;
ווים.

 את הסרט מתאר הסתיימה, שההלזזייה לאחר
 למען החופש. למען הנשיא של פעולותיו

 לאנסי־קומוניזם תרגמו הסרט שיוצרי מה
 הנשיא הגזעניים. הריגול סרטי בנוסח פרוע,
 רוצה שאמריקה כך על מדבר למשל, קנדי,

ו במוסקבה. מתחילה ושהתוקפנות בשלום׳
 סובייטיים גדודים זמן באותו מראה הסרט

היטלר. של המיצעדים בנוסח בסך צועדים
 יובל לא ״ושוב הקריין: אומר שוב ואז

מצ והמצלמה האדם,״ לחופש לדאוג הנשיא
 הל־ כל אחרי מהתחלה. ההלווייה את למת
 עם ניצחון תהלוכת של צילום יש ווייה

 תהלוכה כל ואחרי הידד, וקריאות פרחים,
ה גבורות של זול תיאור בא פרחים עם

 מטופשת פילוסופיה באד, זה ואחרי נשיא,
 קיטש צילומי עם העולם, ושלום החופש על
 זה ואחרי השוקעת, והשמש העולם, של

ההלווייה. שוב מגיעה
המזע הרגעים סערה. לסמל צריך

ב (שצולמו הנשיא מות של ביותר זעים
 ובמקומם לסרט, בכלל הוכנסו לא זמנו),
 על היום, בצהרי השמש על הקריין מדבר
 של הפסל ועל דעת, מבלי ,שהתעודדו־ אומה

 ניע. וללא קול ללא במחזה שצפה לינקולן,
מסתו הרגע, היה נורא כמה להדגים וכדי
 ורוקדת. קופצת הצדדים, לכל המצלמה בבת

סערה. לסמל צריך זה
 אף בסרט אין והלווייות, תהלוכות מרוב

ה גם כי אם האמיתי, קנדי על אחד פרט
הר כמה יודע באולם ביותר הפשוט צופה

 חייו של המסעיר בסיפור יש חומר בה
ומותו.

ה יוצרי על־ידי נפגע שלא היחידי הדבר
ה העם הדוקומנטריים. הקטעים הם סרט

 הנשיא, ילדי ושני ז׳קלין ארונו, את מלווה
 ועוד. הנאומים, בשעת קנדי של צילומים

 היה הבמאי, שהירשנזון, להניח יש אבל
 ושם היה, יכול רק אילו זה, את גם משנה

 הנואם, פק גרגורי את הנואם הנשיא במקום
 אליזבט את ילדיה עם קנדי ז׳קלין ובמקום
ילדיה. עם טיילור

מען הצופי□ ל
צר תל־אביב; (תמר, י;אמיט1 מבצע

במי יורה הנמר חנין רודה כל קודם פת)
ה אנשי כל אונייה. על הוא אחר־כך שהו.

 הים. מתוך אוראניום להוציא יורדים אונייה
 אנשים הרבה האונייה על קופצים פתאום

 נשאר הנמר, חנין, רודה כולם, את והורגים
לבדו.

 שעומדים ושומע ליער, משם מגיע הוא
 בחורה רואה הוא פתאום מהפיכה. לעשות

הוא־ פתאום יותר ועוד שלה, למיטה ונכנס

1502 הזה העולם


