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)31 מעמוד (המשך
 אבל רוצה. נערה שכל כמו אותה. יאהבו
 בית־חרושת יש כזרוק, שלה, הקטנה בעיר

 ואין בו, העובדות פועלות ומאות לנעליים,
גברים.
כש מנהל־העבודה, זה את שמסביר כמו

״הנע לעיר: גדוד־צבא להביא דורש הוא
ש מי ואין מהעבודה חוזרות הללו רות

 מילים להן שיאמר מי אין אותן, ילטף
 זקוקות הן רעננים. פרחים כמו הן טובות.
לתשומת־לב.״ למים.
 צבא. של גדוד לעיר באמת, מגיע, וכך

כרמים עם גברים גדוד־מילואים. זקן. צבא
גב אבל בבית. ונשים ומשקפיים, וקמטים,

רים.
 הנשף הסרט. של ההילולה מגיעה ואז

 דבר הוא לעיר שהגיע הצבא לכבוד שנערך
 שגם ספק ואין בקולנוע, ראו לא שהצופים

 המאבק על להגיד שאפשר מה כל יראו. לא
הבמאי בו. נאמר לנשי הגברי המין בין

 כימ־ אובייקטיבית שקטה, מצלמה עם הביט,
ש באנשים בהיר, באור המואר באולם עט,

 מזמין בחור איך מתנהגים. הם איך בתוכו.
בחורה.
וב בהתעניינות מביטות נשים שלוש איך
 אותן? יזמינו האם גברים. בשלושה פחד,
אותן? יזמינו לא האם

 בוכה. אליה, ניגש לא שאיש בחורה,
של חיים תוכניות. מתכננים גברים שלושה

 נשף בתוך עולמות, בעיות, אנשים, מים.
ואו מצחיק. זה כי מזזת. עד צוחקים אחד.
 הם כי המשתתפים. האנשים כל את הבים

אנושיים. כל־כך
אנה את צעיר פסנתרן מפתה זה, אחרי

בלונדית״ של כ,,אהבותיה ברשוכה
נהדר לילה

 התגרשו? הוריך (״מה? לחדרו. איתו לעלות
 בואי, אז התגרשו. הורי גם נהדר. אוי.

 לילה מתפתה. היא זה.״) על נדבר אלי. תעלי
 בפנימייה הנערות נוסע. הפסנתרן נהדר.

 להיטיב החלטה פה־אחד בהצבעה מקבלות
 בחור עם יום כל ללכת לא דרכיהן. את

באמצעו ונוסעת משאית עוצרת אנה אחר.
לפראג. תה

 שוב המאירה שנייה, תמונה מגיעה ואז
 בין מיחסים שלמים. חיים ובקיצור בדקות
 הורים בין ליחסים עוברים לנשים גברים

 באולמות־ מנגן הפסנתרן מילה לילדים.
 שני לביתו. מגיעה ואנה ענקיים, ריקוד

 מתעוררים, טלביזיה, ליד הרדומים ההורים
 מדכאת ארוכה, משפחתית סצינה ומתחילה
 לפני- חוזרת כשאנה המסתיימת ומצחיקה,

 במיסה, שוב היא לילה. שוב שלה. מיה
 המצי- על סיפורי־חלום לחברתה ומספרת

חש שהיא ממה שונה כל־כך שהיתר, אות
ורצתה. בה

 על הצ׳כי, המישטר על ביקורת בסרט יש
במו האדם, של חייו את הקובעת החברה
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