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 ממוות גרוע מגורל לפונטן אדם של נשמתו
 בוטיצ׳לי חות המקסים השם את נושאת
 עד אבל האמנותית). לסמליות לב (שימו

 שלבים כמה עוד לו יש הסופית להצלתו
 הוא למשל, לעבור. שעליו רגילים בלתי
 בצעקות פורץ ולפתע נערה עם שוכב

 ברגע אימפוטנט.״ אני ״הידד, חדווה:
לשמוח. סיבה זו גם מסויים,

 בצפת, זה חודש בסוף לערוך עומדים הזה
 וסגן שם. שייערך הקולנוע שבוע במסגרת

 שם, שיהיה הקנדי, והתרבות החינוך שר
 את כבר ראה הוא בטעות. שם יהיה לא

 את לחנוך זאת למרות והחליט — הסרט
הישראלית. בכורתו

 ישראליים שרים עם השוואה כל
, ם י י ת דמיונית. היא בחשבון. באה לא ד

הקו לארץ תיירים למשוך שנועד שרט בבלהבדויים חיים כך
 על מוותר לא ביום״ פעמים ״שבע גם דש,

 מזרחיים, בריקודים צופים וחווה, אדם מתארחים שם קידר, באוהלי המסורתי הביקור
הבדווית. לצד שלה הריקוד בישרון את להציג כפייה, עטופת מוזמנת, אף וחווה

)21 מעמוד (המשך
 שבע אחת. אף בפני ראשו מרכין ואינו
וקם. — צדיק יפול
 כל זה למה טוב, כך כל זה אם אז

רע? כך
ה רב לקנדי פשוט. פסיכולוגי ההסבר

 המיס* אך אמיתית. אהבה — חסרה פעלים
 עמוק, אמיתי לרגש מסוגל אינו פשוט כן

 המין כלפי ומרומם משגע מלהיב, כנה,
 בסיד אהבה. בלי כמידבר הם חייו השני.

 ערומות נשים על חולם הוא בלילות טיו
 כלודרים לוהטים, בחולות אחריו הרודפות

 צמאונן שכל אלא הקרב. בזירת דם צמאי
הגברי. אונו לסחיטת הוא

 פונה לעזרה, האיש זועק גורלו, במר
 המש- ואלגנטית, ממושקפת לפסיכיאטרית

 על גרידא, רפואיות למטרות אותו, כיבה
ורו — שאלותיה על עונה אדם רכה. ספה
 אותו חוקרת היא שדיה. את בדמיונו אה
 על חולם והוא — מלא בלבוש עברו על

הטיפול. התחלת רק זאת לבוש. ללא אבריה
פעמים שבע הסרט התחלת גם זאת
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 מה מכל השוני בתכלית השונה ביום,
 זהו כל, קודם היום. עד בארץ שנעשה

 ״קומדיה בושה ללא עצמו את המכנה סרט
 מפשיט הוא העיקרית: תכונתו ארוטית״.

 פנים, משוא וללא מורא ללא גיבוריו את
 לספר יש? מה הדעת. ובבדיחות בעליצות
אסור? אותן ולהראות מותר, נועזות בדיחות
 ומשכנעת מלהיבה פירסומת זאת שנית,
בירו (הזבנית טרי רחל ישראל. לחתיכות

 תמי (מזכירה), ישי שרית העתיקה), שלים
הדוג בתוספת הגמל) על (הערביה אלוני
כמז היא (גם קייזר אבה הגרמניה מנית
 ורזיה רנה אותן שראה כפי במשרד) כירה

 בבגדים, גם — בהחלט מסוגלות במצלמתו,
 ולהשליש להכפיל — בלעדיהם בעיקר אך
הקודש. לארץ הגברית התיירות את

 הפירסום לוח הוא זה סרט הכל, ומעל
הישרא התיירות משרד של ביותר היפה

 כמובן היתה לא זה למשרד כי אם — לי
 ישראלי ממשלתי משרד בהכנתו. יד כל

לגי כאמצעי עריות גילוי בעירום? יעסוק
ה המחשבה זוהי היפה! ארץ-ישראל לוי

ממשלתי פקיד של מדמיונו ביותר רחוקה
 להתגונן המצליחה העתיקה, בעיר ערבייה בדים מוכרת היאטרי וחל

הגיבור, של קסמיו בפני תמימות שניות מעשר למעלה במשך
הבדים. את בפניו מדגימה היא שם החנות, של הפנימי לחדר אותו סוחפת שהיא לפני

הקואליציה. לחוקי הדואג מצוי, מוסרי
 מן יוצא צלם לארץ הביאו הקנדים אבל
 הרו דנים הבמאי עם יחד וזה, הכלל,

הקו בשטח כמקצוען לפניו הולך (ששמו
מדהי מקומות מצאו הארוטיות), מדיות

או חיברו הקטנטונת, בארץ ביופיים מים
אק אווירה ויצרו צבעוני, כנופון יחד תם

ולילה. לילה אלף את אפילו ההולמת זוטית
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 לפונטין אדם משטח ספתה שעל כל״כך,

פרידלנדר. דליה היא הנישאות, בעיותיו
 עכוזה את מלטף הוא אחר; במעמד

 (היכרות ארבל תרצה של החשוף
 לייסר מפסיק ואינו הירקות) בשוק חטופה

 או הפסיכיאטרית. של בתוכחות עצמו את
 על השתנה כמו ילדות זכרונות להבדיל,

 במלאכה זמן באותו העסוק אבא רגלי
 אמא. עם פחות לא חשובה
המבדר האפוס של הבכורה הצגת את

 בכל אן אדירים, בשפם כולו כמעט מכוסהבן־סיוא יענקדה
 בסרט מופיע והטוב, הישן יענק׳לה זאת

 של ידידו בעבודה) — (בתמונה איטלקי, כצייר ביום״ פעמים ״שבע הישראלי״קנדי
העלילה. של הגיבורה חווה, היא הלא — אחותו את אליו השולח הגיבור, אדם

 עשה לא הנבחר והעם מאחר מנם, ^
 נושאים תמונה, וכל צלם כל לעצמו

 ערבי אופי המצולמים האתרים מרבית
 הסלע כיפת במסגד המדובר אם בין דווקא,

העתיקה. יפו של במרפסות או בירושלים,
 גם, לומר יש והרו ורזיה של לזכותם
הגי הסדר את לחלוטין לבלבל שהצליחו

 ביד הישראלי הנוף בפניני ולשחק אוגרפי
הגו וילה על למשל דעתכם מה חופשית.

 בצד אקווה־ולווה עם אחד, בצד ים עם בלת
 בצד מהמונים) (הריקה הסחנה ועם — שני

אפי טרח ורזיה הכל. לא עוד וזה ? שלישי
 לכל פילם של שונים בסוגים להשתמש לו

 אחידות תוצאות לקבל כדי ואתר, אתר
 תלה הישראלי גרא צבי וצבע. באווירה

צב ופרוות שטיחים העתיקות החורבות על
מת והתוצאה שקופים, ווילונות עוניות
אדמות. עלי כגן־עדן קבלת

רו הסיפור כמובן. הכוונה, בדיוק זוהי
 וחור. ״אדם כמו משהו על בבירור מז

את המצילה האשה ואכן עדן״. לגן חוזרים


