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צנזורה
 — פורנוגרפיה

גיאוגרפיה של עגיין
 היא רבים צרת כי שסובר מי יש אם

 בכך הברכה מן יש אולי אז נחמה, חצי
 מוגבלת בצנזורה זכתה ישראל רק שלא

 בעולם. אחרות ארצות גם אלא ומשונה,
 חדש סרט של מקורותיו שוב מסתבר וזד,

 בצרפת שצולם בקלישי, שקטים ימים בשם
טורסו. יורדן יאנם הדני הבמאי על־ידי

 ספר הוא בקלישי שקטים ימים במקור,
 הסרטן חוג מחבר מילר, ד,נרי מאת מצויין
 להכניס העז אשר הראשונים הסופרים ואחד

ספ מיצירה בלתי־נפרד כחלק פורנוגרפיה
שבי התקופה מן חלק תיאר הספר רותית.

 אמנם רעב שבה תקופה בפריס, מילר לה
 לא מעייניו עיקר את הקדיש אבל ללחם,

ה כשרונותיו להשחזת או פרנסה למציאת
 מיש־ אחרי מתמיד בחיפוש אלא ספרותיים,

 מאמריקה הגיע אשר לצעיר כיאה גלים,
ר,״נאורה״. לפריס השמרנית
המ כל בפני סטירת־לחי כמין היה הספר

 כמרבית ונאסר, הבורגני, המוסר את ייצג
 בארצות־ להפצה דאז, מילר של ספריו

 במהדורה בצרפת, רק הודפס הוא הברית.
 דרך לאבן היה שם ירוקה. בכריכה אנגלית
 עמדה לקראת מילר של בהתקדמותו נוספת
 בחצי אמריקה של החשובים הסופרים כאחד

המאה. של הראשון
 כנראה, מישהו, אבל ללורד. רק טוב

 עשה כאשר קדימה. במקום אחורה הולך
 רבה נאמנות תוך הסרט, את טורסן, הדני,

והנו החצופה האווירה על והקפיד למקור,
 הראשונים הצרפתים׳ דווקא היו שבו, עזת
הצגתו. את לאסור מיהרו אשר

 ״הסרט, להגיב: איחר לא עצמו מילר ד,נרי
נא יהיו, כאשר ם האמנותי חסרונותיו יהיו

השל הגירסה את ראיתי הספר. לרוח מן
 כתבתי כאשר סצינה. מכל והתרשמתי מה
 שעודדו הצרפתים אלה היו הספר, את את

 אז להמשיך. יכולתי בלבד ובתמיכתם אותי,
עכשיו?״ קרה מה

שם. קרה דה־גול אולי: היא התשובה
 הסרט. של גורלו שפר לא באנגליה גם
המ הבריטי הצנזור טרבליאן, שלורד לאחר

 כדי בקרוב יפרוש כי הודיע אשר פורסם,
 בסרט חזה יותר, צעיר לאיש מקומו לפנות

 ברור מדי יותר ״זה הגיב! בשלמותו,
לה אותו אישרתי אילו חזותית. מבחינה

 אני אבל באבנים. אותי רוגמים היו צגה,
 ה־ הסרטים לשוק מדי טוב שהוא חושב

 איזו שתימצא רוצה והייתי פורנוגראפיים,
הנ הקהל בפני אותו להראות שהיא דרך

כון.״
 הערך את מבין טרבליאן לורד כלומר,
 על סומך אינו אבל הסרט, של האמנותי

הקהל. של האמנותי החוש
ה את שהפחיד מה באימכטיה. פיפי

ה השקפת עצם הוא במיוחד הנכבד לורד
 לוותר תמיד המוכן הסרט, גיבור של חיים

ה השפה נאים, חמוקיים למען ארוחה על
או וסצינות משתמש, הוא בה מאד נועזת
גב לשני ארבע־עשרה בת נערה בין רגיה
כ המסתיימת אחרת אורגיה או זרים, רים

 באמבטיה, מימיו מטיל הסרט גיבור אשר
 (אפילו פרוצות שתי עם יחד טובל הוא בה

כך). כדי עד לכת הרחיק לא אבידן דויד
 הלכו בעבר, קרה שכבר כפי באמריקה,

 את להסיר כדי המשפט, לבית הסרט מפיצי
 את התירו לא אשר שלטונות־המכס, איסור

הרא ובפעם קולומבוס. ליבשת כניסתו
 באו מאל, לואי של הנאהבים מאז שונה,

 הסרט, של האמנותי שערכו וטענו המפיצים
מא (שליחות, שבו החברתית השליחות ולא

הפורנו הסרטים מרבית מסתתרים חוריה
לא המגיעים מדנמרק או מגרמניה גרפיים
 לאפשר אם לקבוע שצריך זה הוא מריקה)
לא. או הבאתו

 בפה הודה אשר מבוגר, איש השופט,
 סרט אינו בקלישי שקטים ימים כי מלא
 הוא בו פסק־דין זאת בכל הוציא טעמו, לפי

 ״מאחר הסרט, הצגת את להתיר שיש מציין
 בו שיש אחד פה הסכימו לעניין ומומחים

אי ומין שעירום עוד מה חשובים, ערכים
 בתקופתינו.״ במיוחד נדירים דברים עוד נם

 שהסרט מאליו מובן סמים. + ישו
 סקנדינביה, בארצות קשיים בשום נתקל לא
א וזוכה המלאה, בגירסתו מוצג הוא שם

טובות. לביקורות פילו
 כ־ עצמו הרואה טורסו, הבמאי בינתיים,

 מתכונן המילה, מובן במלוא איש־מחתרת
נו סרטים בשני הקולנוע צופי את להדהים

אותו של סקסוס על מבוסס האחד, ספים.

? ב ש ו7<9 ח
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ריבוע. של סמל כל מייצג סיפרה איזו למצוא יש וחילוק כפל חיסור, חיבור, פעולות של

►-!0 >►!11כ ₪ י > י

+ד

44
 הגלוייה: על־גבי ולציין ת״א, ,136 לת.ד. בלבד גלויות ננל־גבי לשלוח יש התשובות את

 למישלוח האחרון הטוננד במיספרים. התרגיל כל את להכיל צריך הפיתרון ״.1739 ״חשבץ
.6.1.1971 — הפיתיון

ספרים. פרסי 3 ועוד ל״י 20 סל כספי סרס יוגרל נכונה הפותרים נין

30

 מאד סרקסטית בצורה המתאר מילר, הנרי
 השני ואילו בניו־יורק, החיים אוויליות את
 שינסה הנוצרי, ישו של חייו על סרט —

 ב״תיאוריה הנוצרית התורה כל את להסביר
 טורסן מתכונן היתר, בין וסמים״. מין של

לנ מתנועת־החופש פעילה לסרט להכניס
העיר. בכיכר יצלוב הוא אותה שים׳

 לראות ירצה מישהו שאם לציין מיותר
 כבר שיזמין מוטב טורסן, של סרטיו את

 סרטיו. את יציגו לא בארץ כרטיס־טיסה.
 תוקפים שהם או מין, על מדברים שהם או

 או ניו־יורק), על (לעג ידידותיות מעצמות
(נצרות). אחרות דתות
הצנ של המפורסם ההגיון לפי שמא, או
בש אותם לראות כבר יהיה ניתן זורה׳

הקרובים? בועות

ניצוצות
קורת  צוננת בי

לרודגסקי
 הגירושין חוק על שקפצה הראשונות אחת
 כוכבת היתד, רב שלל כעל באיטליה החדש

 ״אני לולוכרידידה. דינה הקולנוע
 עצמן את שמצאו האיטלקיות הנשים אחת

 למרות באיטליה הנישואין בכבלי כבולות
 אמרה בארצות־חוץ,״ מבעליהן גט שקיבלו

 ל־ ג׳ינה פנתה מכבר לא .42ה־ בת ג׳ינה
 בגירושיה רשמית הכרה לקבל כדי ואתיקן
ש סקופיץ, מילקו היוגוסלבי מבעלה

ב״קלישי" באמבטיה השלישייה
התיר זקן שופט אסר, זקן לורד

בינ נשא מילקו באוסטריה. 1969ב־ נערכו
אוס סופראן זמרת בסקוטלנד לאשר, תיים

כ באיטליה נחשבת עדיין גיינה אבל טרית׳
האמריקאית הקולנוע כוכבת נשואה.

ל בלונדון השבוע נישאה .33 רמיק, לי
 ,30 גואנס, דורי ויליאם הבריטי במאי
 מאשתו, התגרש חודשים מספר לפני שרק

 שהאשימה אחרי גרסון, ולדי השחקנית
 עצמה רמיק לי רמיק. לי עם בניאוף אותו

 ה־ במאי מבעלה, שנה לפני כבר התגרשה
 כיל ילדיה, שני ואבי האמריקאי טלודיזיה

ה הבריטי הפופ כוכב קולראן.
ה האבנים איש דאגו״, מיק מפורסם,

ב שימוש בעודן פעמיים שנדון מתגלגלות,
 מ־ ההכנסות כל את לתרום החליט סמים,
 מוסד לטובת הופעה האחרון סרטו בכורת
הרא סרטו >•8#! לסמים. למכורים העוזר

 לא בגרמניה רודנסקי שמואל של שון
הופע כמו כך כל נלהבות בביקורות זכה
 על כנר במחזמר הישראלי השחקן של תו

 בסרט ראשי בתפקיד משחק רודנסקי הגג.
 על המבוסס סרט הטוב, ידידי היינטיה

 על המספר בגרמניה, מפורסם ילדים סיפור
ש מירוצים נהג אביו, אחר המחפש ילד

1739 הזה העולם


