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הימים ששת מלחמת של היסטוריה — ובקרוב
הנצחון. ספרי שבכל והמרתק המהימן המפורט, — חשביה אריה מאת

!והאלקטרתיקה הרדיו לטכנאי
גבוהה ברמה בטלביזיה השתלמות

 זול ובמחיר חדשה בשיטה
חינם, לדוגמה ושעור פרוספקט
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קולנוע
)32 מעמוד (המשך

 לפני שמילא מאותם השונה חוש, אופי בעל
כן•

החדשות יומן
והערלים הערומים

הל החורף, בוא לפני הסרטת בזמן •¥-
ב להתרחץ לוי ואורי מוסול חיים כו

 התביישו. הם בהתחלה באוסטריה. סאונה,
 העירומים האנשים כל מבין איש זאת, בכל

 עם שם ישבו כולם נימול. היה לא במקום
 האדים בין הסתובבו הם עליהם. הערלה

 שהמג־ הרגישו כשהם אחר־כך, מגבות. עם
הו הם מדי, רבה תשומת־לב מושכות בות
 בלי הגויים כל בין הסתובבו אותן, רידו

 שהשפה מישהו, בעברית. ושוחחו בושה,
 ושאל אליהם ניגש אותו, התמיהה הזרה

 רואה?״ לא ״אתה אתם?״ ״מאיפה אותם:
טופול. לו ענה

ו טופול חיים עלו הסרטה באותה +
ה האיכרים אחד של עגלה על לוי אורי

״מ בסביבה. הכפרים מאחד פרימיטיביים,
 ״מישראל,״ הכפרי. אותם שאל אתם?״ איפה
 ״יודה, זה. מה ידע לא האיכר חיים. לו אמר

להס בניסיון חזהו, על חיים טפח יודה,״
 על ממזרי חיוך עלה אז עצמו. את ביר

 בראשו ניענע הוא ״יודה?״ האיכר. שפתי
או לשקר שאי־אפשר להראות כדי לשלילה,

יודע.״ אני קאפוט. יודה יודה, ״אין תו.
העי ישב מלחמת־ששת־הימים אחרי

 בתסריט תסריט. וכתב אורן אורי תונאי
ה במלחמת־סיני, ישראלי חייל על מסופר
 לחברתו מצרי חייל שכתב מכתבים מוצא

 שוככת, המלחמה ברומא. היושבת הירדנית,
 מביאים והחיים המדים, את פושט החייל
 המת באויבו נזכר הוא שם לרומא, אותו

 החברה. את לבקר הולך והוא ובמכתביו,
 ביניהם היחסים מתאהבים, מתיידדים, הם

ש לבחורה כשנודע ורק ומתהדקים, הולכים
ה זהותו את הזמן כל ממנה העלים הוא

ה ניתקים. והקשרים זועמת, היא ישראלית,
 במלחמת־ בירושלים שוב נפגשים שניים

יק מה הוחלט לא עדיין וכאן ששת־הימיס.
 רוצים הסרט של האיטלקיים המפיקים רה.

ב שהיא, אחרי בבית־החולים, ימות, שהוא
 אלכם בו. תטפל רחמנית, אחות תור

 שהשניים רוצה הישראלי, המפיק מפיס,
 אורן אורי .1ו3ץנ}ק ייייי׳ וה־^חש יפגשו
 לגשר יצליחו ולא יפגשו הס שאולי חושב

ה שני ובין ביניהם, שנפערה התהום על
שלהם. עמים

מת ובעיתונים במודעות בכותרות,
ל עומד אסירי־החופש הסרט כאילו פרסם

 אולי בברלין. הסרטים בפסטיבאל השתתף
 הדברים את להעמיד כדאי אבל חשוב, לא
ל נשלח אסירי־החופש הסרט דיוקם. על

 ופסלה אותו ראתה ועדת־הפטטיבל ברלין,
 הוא הסרט את כן לפני שפסלה כמו אותו,

נפ הללו הסרטים ששני אחרי בשדות. הלך
 זוהר, אורי של סרטו לשם נשלח סלו
 בלתי־גמור, היה הסרט אבל תלך, ממזר כל

 לא והוועדה באמצע, נקרע העתק־העבודה
 אסירי־ההו־ בשלמותו. אותו לראות הצליחה

 יוצג הוא אבל — לברלין אומנם נוסע פש
לפסטיבאל. מחוץ שם

ל יסע אסירי־החופש הסרט׳ עם יחד ־¥■
 דבר גרי, לוי הישראלי, הצנזור גם ברלין

 הטוענים המפיקים, באיגוד רב רוגז המעורר
 את כלל בדרך נוגדות הצנזור של שמגמותיו

 לא מדינה -ובשום אמנות״הקולנוע, מגמות
 הם שלה. הקולנוע את ייצג שצנזור נשמע

 איגוד־המפי־ בפני כך על להתלונן מתכוננים
הבינלאומי. קים

 והילד הגמל הישראלי־יפאני הסרט *א
 היפאנים אבל מקום, בשום הוקרן לא עדיין

 ביניהם שהיחסים כבר מרגישים והישראלים
 אדם על חדש סרט מתכננים והם הצליחו,

 ארבע־ במהירות האחת רכבות, בשתי הנוסע
ב והשנייה ביפאן, לשעה, קילומטר מאות

 בעשרים קילומטר ארבע־מאות של מהירות
בישראל. שעות, וארבע
 פולה יהודית חזרה השישי ביום +

 היא באירופה. חודשיים, בן ארוך, מטיול
סי לה שהיו למרות העולם, את שיגעה לא

באנג השפעה בעל חשוב, מפיק לכך. כויים
 שם לחיות ללונדון, לבוא לה הציע ליה׳
ל לעשות אפשר מה ולראות חודשים, כמד,

אר חזרה היא הסכימה. לא יהודית מענה•
תפקידים. כאן ומחפשת צה׳

 את ראה קישץ שאפרים לאחר *
 נאמן, (ג׳אד) יהודה של השימלה הקרנת

 הממלאת גכריאלי, למרים מיד פנה הוא
 על אותה והחתים התפקידים, אחד את שם

באופן בדאומילך. תעלת בסרטו לשחק חוזה
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