
קולנוע
ישראל

ישראלי חצי
יפני חצי

 להפליא יפה ארץ זו ישראל יודע, ״אתה
לכו הרקע את שם לצלם ניסע לא מדוע
 טאקא־ אוסטאמו הבמאי אמר ?״ שלנו תרות
 ״יולה חברת בעל מוטו, קישי למפיק האשי
בטוקיו. פילם״

 מפי ישראל על שמע טאקאהאשי אוסטאמו
 שמע המפיק בקיבוץ. שנה שבילתה אשתו,

 את לקחו ושניהם הבמאי, מפי ישראל על
 את לצלם לישראל ובאו מייה, יושימו הצלם,

בטירטם. לכותרות רקע בתור המידבר,
 כחודשיים לפני שנה. חצי לפני היה זה
 ישרא־ חברת בעל מטים, אלכם קיבל בערך
 והילד. הגמל בשם סיפור של תקציר פילם,

 בישראל״, זה את להסריט רוצים ״אנחנו
והמפיק. הבמאי לו כתבו

 בו מסופר היה הסיפור. את קרא מסיס
 גמל עם במידבר המסתובב בדואי, נער על

 ילדיו עם יחד ולחיות מר,גמל להיפטר וההולם
במידבר.

בק הגיש הוא בעיניו. חן מצא הסיפור
 רבע בן סרט בארץ להסריט לממונים, שה

אישור. ליפאנים ושלח וילד, גמל על שעה
 לסרט ״התכוונו :בתמיהה לו ענו היפאנים

 וישלח בבתי־קולנוע שיוקרן אמיתי, ארוך,
בקאך. לפסטיבל

 ד,קופ־ את להסריט השבוע מתחילים וכך
 עם הראשונה, היפאנית־הישראלית רודוקציה

 ישראליים שחקנים יפאני, צלם יפאני, במאי
חצי־יפאני. חצי־ישראלי וכסף

סרטים
ה מ ח מל
במידבר

 ;תל־אבי! (מקסים, כחולות אשה
 להקדים יש )2.2 ממוצאי־שבת, החל יפאן,

ש ביקורות, לקרוא שמתעצל למי ולהגיד
 ומהר. אותו, לראות צריך כביר. סרט זהו

הבד. מן שיירד לפני
 ואין גבול להם שאין בחולות, טועה אדם

פר קצת אוסף לים׳ מגיע הוא סוף. להם
 הוא נטושה. סירה על לנוח ושוכב פרים
 של מהרעש המאורגנים, מחיי־ר,תרבות עייף

 כדי ימים, לשלושה לחולות, ברח הוא העיר.
בעזרתו. ולהתפרסם נדיר, חרק לצוד

 האוטובוס את מאחר הוא הערב. מגיע
 לו מציעים הסביבה של והכפריים האחרון,
 ההצעה. את מקבל הוא בכפר. ללון להישאר
המ לביתה חבלים בסולם אותו מורידים

 כשהוא בבוקר, צעירה. אלמנה של בודד
 לו מתברר וללכת, חפציו את לקחת רוצה

ת בתוך נמצא הוא נלקח, ש&ולם־החבלים
לצאת. יכול ואינו חולות, הררי מוקפת הום

ה על נופלים הבית, את ממלאים החולות
 הצעירה האלמנה הגוף. את מכסים אוכל׳
 בהם מתרחצת אותם, אוכלת בתוכם, ישנה

 בעלי את בלעו ״החולות :בהם ומאמינה
לאורח. מספרת היא וילדי״,
 על לילה־לילה מתמוטטים, החולות הררי
 סיזיפום, כמו קמה, היא בוקר וכל ביתה,
 ומעלה בדליים, אותם אוספת היוונית, באגדה
הכפר. אנשי בעזרת למעלה, אותם

 לטפס מנסה הוא לברוח. רוצה האורח
 מתמוטטים והצוקים החוליים, הצוקים על

לו אין אבל ונלחם, דועך הוא למטה. איתו

 וטובת־ תמימה היא הבודדה האשד, מי. עם
 אותו, לחמם אותו, לרחוץ מוכנה היא לב.
 או אהבה, זאת מה יודעת לא היא אבל

 היא פרימיטיבית־אכזרית בתמימות רגשות,
לבד״. להיות לאשר, קשה ״כל־כך :לו אומרת

ה הדקה, האשה של חסר־הטעם המאבק
ה בהררי התמימה, קצת, הילדותית שבורה,
מ אותה, לבלוע המאיימים הענקיים חולות
 בעזרת עוצר־נשימה, מדהים, באופן תואר

 רכה והסתכלות אחד מצד אדירים, צילומים
שני. מצד האשד, של בחייה

 הסיפורים את קצת מזכירה עלילת־הסרט
 האגדות ואת בראשית, ספר של האלגורים
 לברוח תחילה המנסה האדם על היווניות,
 ובסוף הוכנס, שלתוכו ומהעולם מאלוהיו
 הגבולות בתוך התקווה את ומוצא משלים,

עליו. שהושמו
הסי את מעט לא גם מזכירה העלילה

 הסיפורים ואת עגנון, של הקפקאיים פורים
תפ חילופי בה יש קפקא. של הקפקאיים

 שהופך (הגבר) צייד־ר,פרפרים בין קידים
 בין השבוייה (האשה הקורבן ובין קורבן,

צייד. ההופכת הצוקים),
אה ללא תשוקה שמאה, המון בו מתוארת

 באיתני- הנלחמים אנשים של ובדידות בה׳
לעצמו. לבדו, איש איש הטבע׳

מה ס מ ה
ם חקי :*■■״״״■*■■■יצו

 אר־ תל־אביב; (אלנבי, כפארק יחפים
 שנים שהלכה קומדיה זוהי צות־הברית)

 ועל־ ,הקולנוע בד אל שהגיעה עד בניו־יורק
האמריק צוחקים ממה בה לגלות מעניין כן

אים.
 נכנס צעיר חדש שזוג מזה צוחקים הם
 במשך ממנו יוצא ולא לירח־דבש למלון
 מחלק להם שם יום כל תמימים. ימים שישה

 אפילו והם הדלת פתח ליד עיתון העיתונים
אותו. לקחת יוצאים לא

 בוחר הצעיר שהזוג מזה צוחקים הם
ה שמתקין מזה החמישית. בקומה דירה

 ואחריו נשימה, ללא לדירה מגיע טלפון
 חנות של שליח נשימה ללא לשם מגיע

 מעולפת חצי לשם מגיעה כך ואחר מתנות,
עצמו. והבעל החותנת,

 את לשדך רוצה שהבת מזה צוחקים הם
שה מזה שמלמעלה, השכן עם שלה האמא

 לזרוק שצריך מוזר אוכל להם מכין שכן
 לוקח ואחר־כך אותו, ללעוס מבלי לפה אותו

ו מיוחדת עממית אלבנית למסעדה אותם
ל רגילה שהאמא שלמרות ומזה מלוכלכת.

 בסוף מתעוררת היא לגמרי אחרים דברים
בחדרו.

הצעי ירח־הדבש שנערת מזה צוחקים הם
 עליז מדי פחות שבעלה פתאום מגלה רה

 את סתם כך לפשוט מסוגל ולא ומשוגע
 צוחקים הם בפארק, יחף וללכת הנעליים

 על לישון עובר הבעל הריב שבעקבות מזה
 הדולפת, מהתיקרה שלג עליו ויורד הספה
 לפארק, הולך הבית, את עוזב שהוא מזה

 אשתו אותו פוגשת ושם הנעליים, את מוריד
ההפי־אנד. ומגיע

תדריך
הומור

 תל־אביב) ,(גורדו! הללו האיטלקים
 שלו המכונית את מחנה רומא בן איטלקי
 הרישום למשרד לרגע ורץ הרחוב, בפינת

 הוא רומא. תושב תעוות לקבל כדי האיטלקי
אומרים לפנות. לאן במודיעין שואל

האור
ליאורה של

 לדויד גם מותר גולן, למנחם שסותר מה
 את להפשיט ניסה גולן כן. 1 לא גרינברג,

 בסצינת־אה־ תפקיד שתמלא כדי גורן, אהובה
להפ לנסות החליט גרינברג ודויד נועזת, בה

 תפקיד שתמלא כדי רמון, ליאורה את שיט
נועזת. בסצינת־אונס נאנסת של

ות צעירה בחורה היתה גורן אהובה אבל
וכן שלה, ההורים על־ידי היטב שמורה מימה,

רוז פופלה
דומה לא — זה

דמון לאורה
הסכימה לא — אמא

 תחליף־ מצא שגולן וכשם רמון. ליאורה גם
 גרינברג דויד חיפש כן שלו, לכוכבת עירום
שלו. לכוכבת תחליף

 במקום להיאנס היתה שצריכה המחליפה,
 מצאו רוז. פופלה וקראת הצעירה, הכוכבת

 כל וכמו בצברה, הסטריפ-טיז בקטעי אותה
 שהיתר, עצמה על מעידה היא םטריפיטיזאית'

בפאריס. הורס״ ה״קרייזי מועדון כוכבת
 גדולי את החליפה היא מסויימת בתקופה

עכ אבל שלהן. בתפקידי־העירום הכוכבות
מ הזה, בשטח מחוסרת־עבודה קצת היא שיו
 היא בעצמן. כבר מתפשטות שהכוכבות שום

ב דווקא נמצא שלה המקצוע שעתיד חושבת
א כמו הגדולות, הכוכבות כאן כי ישראל,

 מתפשטות לא רמון, וליאורה גורן הובה
עדיין.
גי גרינברג שדויד עד בסדר הכל כאן עד

 לגמרי שונה בהחלט פופלה של שהגוף לה
להח לב שם היה הקהל ליאורה. של מהגוף

לפה.
 להחליף החליט גרינברג ? לעשות מה אז

תי ליאורה הגוף. את במקום הסצינה, אה
תתפשט. לא והיא שאר,

 ישר, הולך הוא קדימה. ישר ללכת לו
 ללכת לו אומרים מקום. לאותו ומגיע

 לקצהו דבר של בסופו מגיע הוא ישר. שוב
לאש מגיע הוא מחכה. הוא גדול. תור של
 למטה שיירד בולים. שצריך לו אומרים נב,

 מחכה הוא לקנות. למטה יורד הוא לקנות.
 לו אומרים לאשנב. מגיע הוא בתור, פעם עוד

 חוזר. יורד. הוא הנכונים. הבולים לא שאלו
ה את מכניסים לקופה. מגיע בתור. מחכה

 המחשב האלקטרוני. למחשב שלו נתונים
שה לו מסבירים ריקה. פיסת־נייר מוציא
 ועם ברומא, גר לא שהוא אומרת מכונה
 המערכונים אחד זהו מתווכחים. לא מכונה

טו ויש יותר טובים יש שבסרט. הטובים
 צוחקים הגרמנים מזה חוץ פחות. בים
 (אוריון, הפלא ילדי באנו הגרמנים על

 מקופניק האמיץ ובסרן תל-אביבז
 בר־ וריצ׳ארד שקספיר תל־אביב)• (תכלת,

 הרבה הרבה ומעוד מהנשים, צוחקים טון
הסוררת באילוף משעשעים, דברים

מצ מולינרו ואדוארד תל־אביב), (מוגרבי,
 מאוד עד מבדחת בקומדיה הקהל כל את חיק
סקאנדל בעברית: או אוסקאר, בשם

תל־אביב). (הוד, כמשפחה

ת מנו א
 את לראות להתכונן להתחיל כבר כדאי

ת, איטה הסרט לו חו מ החל שיציג כ
 בתל־אביב מקסים, בקולנוע הבא שבוע
ולר להמשיך צריך ובינתיים סרטיס) (ראה
 רוסיף פדריק של המזעזע סרטו את אות

 (למות בספרד האזרחים מלחמת על
ד י ר ד מ להמ אפשר תל־אביב) פריז, :כ

ת ללא אדם את לראות שיך  תל־ (גת, ע
 לחיות בדי לחיות ואת אביב),
 לואי של סרטו ואת תל־אביב), (צפון,

 של המוזרות טטיותיה את המתאר בונואל,
ה (יצאנית ועשירה יפה אשת־חברה

תל־אביב). ארמון־דויד, : צמרת
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