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 חודשיים- אחרי אולם דיברי־ביקורת, של
 עדיין לסרט הכרטיסים כי משנוכחו שלושה,
הכפרים תושבי וכי השחור, בשוק נמכרים

 באים — בתי-קולנוע אין עדיין שבהם —
 נסוגו הם בסרט, לצפות כדי רק לקאהיר

בביקורתם. יותר מתונה עמדה מגלים והחלו
 להקרנת רצופים חודשים תישעה כעבור

 ״׳תופעת על מאמרים בסידרית פתחו הסרט,
 אריך של לסיפור־אהבה אותו הישוו זוזו״,
בביקורתם שחלה התפנית את ותירצו סיגל,

 ש־ בכך — ואוהדת חיובית שהפכה —
מיוחד״. משהו בכל־אופן הוא ״הסרט

 הוסני סעאד ביקשה זה סרט באמצעות
 חרף בריקודי־בטן. פסול כל אין כי להוכיח

 את בעצמה לבצע התעקשה המתקדם, גילה
 להחזרת גושפנקה נתנה ובכר ריקודי־הבטן,

 עד־ שאם המצריים, הסרטים של זה מרכיב
 עתה הרי להעלימו, רבים יוצרים ניסו כה

 — המצרי בסרט מקומו את וכבש חזר
תוקף. ובמישנה

 תמונה מצטיירת הללו חדכרים תוך **
המצרית. תעשיית־הקולנוע של עגומה (■/

ב קולנוע לענייני הרשות של לזכותה
 מכוני־קולנוע הקמת לזקוף יש מצריים,
 הובאו שאליהם בקאהיר, וחדישים חדשום
 מדי־שנה ולונדון. פרים מהוליווד, מרצים
 לקורסי- המכונים מטעם מישלחות יוצאות

 מועדוני- גם קיימים באירופה. השתלמות
 מייד כיתבי־עת מוציאים אף והם קולנוע,

חדים.

ה סוכנות-קולנוע, אף הקימה זו רשות
 ותעמולה הסברה סירטי בהפצת עוסקת

 הברות עם קשרים ומקיימת למצריים, מחוץ
ה בשנתיים אולם, המערבי. בעולם הסרטה

 ב- מכוני־הקולנוע מרבית ׳נסגרו אחרונות
 הללו במכונים הפסדים: בגלל — קאהיר

 פליני (משל סירטי־איכות להקרין נהגו
 הכספי הסיוע ולמרות למשל), ואנטוניוני,

המבק מיספר פחת הממשלה, מצד זכו שלו
 עוד ראתה לא הממשלה אלה. בסרטים רים

מרביתם. את וסגרה בהחזקתם, טעם
 שהלק-הארי אלה, סרטים של הקהל גם
הקור החדש, הדור בני משכילים היה שלו
 בהם. לבקר חדל מעורבות, ליתר אים

הצנ הצנזורה. :פשוטה היתר, לכך הסיבה
 והיא למישרד־הפנים, כפופה במצריים זורה

 מבקר־הסרטים ביותר. ומחמירה קפדנית
 מוסד על זועם במאמר יצא סלמוני סאמי

 שהצנזורה העת ״הגיעה כי והצהיר זה,
השמ בתורכיה אפילו שכן תתבגר, שלנו
 עדיין הם שאצלנו סרטים, מתירים רנית

מיאוס.״ מחמת מוקצים בבחינת
 חזה להראות במצריים אסור היום עד
 הסרטים מרבית אין ולכן אשה, של חשוף

 בה מוצגים האחרונה בעת במערב שהופקו
באכזריות. נחתכים שהם או —

 אלה סרטים לאי-הקרנת נוספת סיבה
 סרט לייבא שכדי בכך נעוצה במצריים,
 כיוון גבוהים. דמי־מכם לשלם יש מאירופה,
 סביר סיכוי קיים כי מראש יודע שהמפיץ

 על-ידי להקרנה יאושר לא שסירטו לכך
 אין שבו, הנועזות הסצינות בגלל הצנזורה,

 של הסיכון את עצמו על ליטול מוכן הוא
 הבאת על מראש ומוותר — זה תשלום
הסרט.

ב בכל-זאת המוקרנים הזדים הסרטים
 בעיקר הם ערב, ארצות ובשאר מצריים,

 אמריקאיים. ומחזות־זמר הודיים סרטים
 של גל הערבי העולם את שטף כשנה לפני

 הוציאה מצריים וממשלת סירטי-קאראטה,
 בהסתייגות כאלה, סרטים ייבוא שאסר צו

 שתהיה בתנאי הקרנתם התירה היא — אתת
המה על נוסף — כלשהי עלילה גם בהם

 סירטי- הקרנת כליל נאסרה (בירדן לומות.
נהרו רבים שמבקרי-קיץ וידוע קאראטה,

ביש ביקורם בעת אלה, בסרטים לחזות
ראל.)

 נערך האחרון (אוקטובר) רמדאן בחודש
 המקומי. השנתי פסטיבל־הסרטים בקאהיר

 רבים, חדשים סרטים הוצגו זה בפסטיבל
 סרטים ארבעה על הושם מייוחד ודגש

 — יום־ד,כיפורים מילחמת בנושא שעסקו
האחרונה. השנה במהלך הופקו ואשר

לקנט־ מיזוחית הוא האלה הסרטים אחד
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