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קולנוע
שחקנים

ק היהודי ן3ר1ה

ת אונס מענהו א
 ב- ומרתיעה בעוצמתה מפתיעה תופעה

כ המתורבתת, אירופה את תקפה מימדיה
 את מעסיקה הנאצית המיפלצת מגיפה:

ה את הרציניים, והעיתונות הסיפרות
 הגרמני כתב־העת והקולנוע. תיאטרון

ב קוראים רבבות כובש השלישי הרייך
 שהוא המרתקים והמידע הנוסטלגיה זכות
 התנועה על דוקומנטרי כחומר להם, מגיש

ב הוצגו היטלר על סרטים שני הנאצית:
 הוצגו ומאז שעברה, בשנה קאן פסטיבל

 על נוספים רציניים סרטים כעשרה כבר
 מעוררים כשכולם והנאצים, היהודים .בעיית

 — מזה והערצה מזה איסורים — גלי-סערה
אירופה. ברחבי

 סערת־רוחות עורר הלילה שומר הסרט
 המינית, העזתו בשל לכאורה דופן, יוצאת

 האיטלקית הבמאית לדברי — למעשה אך
 תוכנו בגלל — קוואני ליליאן הסרט, של

האיטלקים, אותו אסרו לפי־שעה הפוליטי.

ה לצד והופכת הגבר את אונסת האשה
השניים. שבין ביחסים דומיננטי

 בהשוואה אבל מאד, נועז סרט אומנם זה
 על עולה הוא אין היום, המופקים לסרטים

 לנושא להתייחם שאין ובוודאי הממוצע,
 סרט- על המוחלות באמות־מידה שכזה
 מאד מתקבל לכן, רגיל. פורנוגרפי בידור

 ש״נאצים, קוואני של טענתה כי הדעת על
 ב־ כיום אותם המעסיקים ואלה פאשיסטים

 אלה הם האירופיות,״ מערכות-השילטון
 בצורה המזכיר הסרט, לאיסור שגרמו

 חיות אותן של ועוצמתן קיומן את מפורשת
 ב־ כולן, כביכול, חוסלו, אשר ברבריות

 ספק מותיר אינו הסרט מישפטי־נירנברג.
נוש עדיין אלו שמיפלצות העובדה לגבי
 בני־אדם של לחולניותם באחריות אות

בני-דורנו.
באנג להקרנה עדיין אסור הסרט כי אם
 ראמ־ שרלוט הבריטית, כוכבתו הרי ליה,

 כשחקנית שנים מזה כבר הידועה פלינג
 במינה, מיוחדת חזות ובעלת חטובה טובה,
הבינלאו הכוכבים לגלריית להיכנס זכתה
 זה. בסרט הופעתה בזכות אך־ורק מיים

חד דמות אינה ,28 בת בריטית שארלוט,
הדוגגד בעולם לא ואף הסרטים בעולם שה

הלילה״ כ״שומד ס״ס וקצין כיהודיה ראמפליננ
שנה 15 אחרי למענהו זקוק הקורבן

 איטלקיה. שלו שהבמאית למרות להקרנה,
ש למרות בגרמניה, להצגה נאסר הוא

 האנגלים גרמנית. דוברים הסרט גיבורי
ברי הם שהכוכבים למרות אותו, אסרו

בוגארד. ודירק ראמפליגג שרלוט טיים:
 נערה על סיפור זהו חולניים. יחסים

 למישחקיו קורבן ההופכת ,14 בת יהודיה,
 אם. אם. קצין של הסאדדמאזוכיסטיים

 על אלה, אכזריים מישחקים במחנה־ריכוז.
 הכרוכים והגופניים הנפשיים העיוותים כל

 כן. רגש של מעמיקה איכות מגלים כהם,
 יחסים של אנושי סוג לאותו שייכים הם
 בלתי-ניסבלים יחסים ומענה, קורבן בין

 למשחקים אי-אפשר — מאידך אך מחד,
בלעדיהם. לחיות בהם

 לארצות־ הנערה מהגרת המילחמה אחרי
 15 מענה, עם נפגשת היא לפתע הברית.

 היא עתה מחנה־הריכוז. תקופת מאז שנה
 ואילו מפורסם, אמריקני למנצח נשואה

 עברו, מפני מסתתר לשעבר .אס.0הא קצין
 מפורסם וינאי במלון כשומר־לילה ועובד

 נאצים־ של שלימה כנופייה סביבו, ומיושן.
 בשיל- מכובדות עמדות התופסים לשעבר,

 מי כל בשיטתיות ומחסלים החדש, טון
במילחמה. עברם על להעיד שיכול

 למענה המעונה בין המעוותים היחסים
 הבמאית שלדברי משום כאן, מתחדשים

הו במחנות־הריכוז שקרה מה כל קוואני,
 אולם בחיידק. נגועות נפשות אחריו תיר

 מבקשים הסרט גיבור את המקיפים הנאצים
 עליהם להצביע המסוגלת האשה, את לחסל
 שומר־הלילה כאשר בית־מישפט. כל בפני

איתה. יחד להורג מוצא הוא לכך, מתנגד
 ה- התירוץ חוסלה. לא המיפלצת

 והאנגלים, הגרמנים האיטלקים, של רישמי
 הוא הסרט, של הצגתו את שאסרו לעובדה
ה היחסים של המדוייק הגראפי התיאור
 וב- בעינויים החל — השניים בין מיניים

ו מחנה־הריכוז, של האכזריים מישחקים
כאשר הסרט, של המסיים במעמד כלה

 שכחו לא ודאי ותיקים צופי־קולנוע נות.
 מג׳ווג׳י והאכזרית המפונקת הנערה את

ל דווקא אז הופנו הזרקורים שכל למרות
 של וגדולת־המימדים הצעירה בתו עבר
רדגרייב. מייקל סיר

ש יש כוכבת. שהפכה השחקנית
בגרמ אצילית כאשה שארלוט את יזכרו

 ב־ ויסקרבטי, לוקינו של המתמוטטת ניה
 אחדים, סרטים בעוד הופיעה היא ארורים.

 אינם חובבי-הקולנוע אפילו שאותם אלא
בישר כלל הוצגו לא שהם או זוכרים,

 הבריטי למחזה הקולנועי העיבוד כמו אל,
זונה. שהיא חבל פורד, ג׳ון של הקלאסי

 שארלוט מודיעה למולדתה, הנוגע בכל
 הצנזורה את שהדהים ״מה כי ראמפלינג

 להיות מעזה שאשר. העובדה היא כאן
ב זאת מסבירה היא ביחסי-מין״. יוזמת
 בן- של באבר-המין אוחזת היא בו מעמד
 עימד, לקיים אותו ומגרה בוגארד, זוגה,

יחסים.
 יחד, גם האיסורים כל למרות אולם,
 מובן במלוא כוכבת כיזם היא שארלוט
 העייפות,״ העיניים בעלת ״המדונה המילה.

 כיצד ומספרת העיתונות, אותה מכנה
 מיני מכל לברוח רבה בתבונה הצליחה,
 לה, להדביק ניסה הסרטים שעולם תדמיות

 מיקצד ובמירשעת וכלה מחתולת־מין החל
חיי־מישפחה. ההורסת עית

 ל- נשואה שארלוט צוענים. של קרון
 לשעבר יחסי־ציבור איש סאוסקס, ברייאן

שמו מזה האפלטוני ידידה כיום, ותסריטאי
 מזה ובעלה ארבע, מזה מאהבה שנים, נה

 כך על בזמנו, דובר, מעט לא שנתיים.
 •£אר- של שהריונה אחרי רק נישאו שהם
ב מתגוררים הם לעין. היטב ניראה לוט

 שיוקר־הדיור ״משום בסן־טרופז, ווילה
בלתי־נסבל״. הוא בלונדון

 בוהמית דמות בזמנו שהיתה שארלוט,
באפגניס איכרים בין מחיים הכל, שניסתה

בכפר בקרון־צוענים להתבודדות ועד טן
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