רה — אשר עובד לפי סרט־טלוויזיה .הוא
מביא סיפורה של מישפחה מצרית ,אשר
חייתה ממיזרח לתעלה — בשטח שהיה
בידי ישראל עד לחתימה על הסכמי־ההפ־
רדה .עושי־הסרט טרחו לצייר באמצעותו
את הישראלים ככובשים פראיים ,שעשקו
את התושבים המצריים שחיו בצל שילטו־
נם ,והתאכזרו אליהם.
סרט נוסף היה אוקטובר אהבתי ,המגולל
פרשת יחסיהם של לוחם ואהובתו — בצל
המילחמה .סרט אחר שעניינו מיל־חמת יום-
הכיפורים נקרא צל מן הננבר השני ,והוא
מתאר את קורותיהם וסיפורם האישי של
חמישה מתנדבים ,אנשי־קומנדו ,אשר הש 
תתפו במילחמת ששת־הימים ולאחר־מכן
במילחמת יונדהכיפורים,׳ סירבו להיכנע
וליפול בשבי המצרי ,ומצאו את מותם
בסיני.
אחד הסרטים בנושא המילחמה אשר,
לדיברי מבקר־הסרטים המצרי אברהם עקרי
עורר ביקורת חריפה במצריים ,נקרא
נאמנות אמיצה .זהו סרט המגולל הרפת־
קאותיה של בחורה ,המאורסת בניגוד ל 
רצונה לבן־דודה ,בעוד היא מאוהבת בשכן
הגר מול ביתה .היא נישאת לאותו בן־דוד
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הפעל את דימיונך ונסה למצוא
לציור שלמטה כותרת מתאימה ,אשר
תסביר מה אתר; רואה בו .הצעות
לכותרות יש לשלוח לפי הכתובת:
״קשקשת,״ ת.ד ,136 .תל־אביב .ההג
דרות הקולעות ביותר תפורסמנה,
ובעליהן יזכו בכרטיס כניסה זוגי
לקולנוע דרייב־אין בתל־אביב ,קול־
נוע־המכוניות היחיד בישראל.

;

ר

ק ש ק ש ת 1966
_

במאי חסן אל־אמאם
אוייב האמנות
ערב המילחמה ,אולם אחרי שהשכן מאבד
במילחמה את רגלו ,כדי להציל את בעלה,
היא מתגרשת ונישאת לאהובה הוותיק —
השכן.
היא גם מקבלת את ברכת הוריה ,אשר
קודם־לכן התנגדו ליחסיה עם השכן —
ללמדך כי המילחמה שינתה את תפיסות
העולם והחיים של תושבי מצריים .הסרט
זכה בחיצי לעג ובוז מצד מבקרי־הקולנוע
במצריים .לדבריהם ,אין הוא מבטא כלל
את הישגי המילחמה ,ו״מחזיר את הגלגל
לאחור — באמצעות סצינות־האהבה וההת
פתלויות הרומנטיות.״
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בריחה
ל תי אטרון
ת עולם הסרטים של מצריים
מאפיינים היום סממנים של רווחה
ושיגשוג כלכלי .ניכרת בו אווירה של
פעלתנות נוסח המערב ,וידיהם של השחק 
נים ,המפיקים והבמאים עמוסות עבודה.
השיגשוג מוצא ביטוי מייוחד בריבוי העצום
של הסרטים המופקים מדי־שנה — כ־80
סרטים לערך — בפעילותם הענפה של
הבמאים והמפיצים ,ואצל המישלחות ה
יוצאות לעיתים תכופות לחו״ל.
השיגשוג ניכר גם ביוזמות הפרטיות
שגילו שחקנים ותיקים ורקדניות מבוקשות
— שעה שפנו להפקת סרטים והקימו חב-
רות־הסרטה פרטיות — כיוון שנוכחו כי
ההשקעה משתלמת.
כל מאמרי-הביקורת שנכתבו בעיתונות
המצרית ,על־ידי אנשים מכל החוגים והזר 
מים — פשרניים׳ קיצוניים ולאומנים —
שוללים מכל-וכל את מצבה הנוכחי של
תעשיית־הסרטים במצריים.
במקביל ,יש במצריים אנשים רבים אשד
נואשו ,וחלקם אף פנה עורף לעולם-הסר־
טים — מתוך אכזבה .עם קבוצה זו נימנה
מיספר מבקרי־קולנוע ,ולצידם — בני הדור
החדש של המשכילים הצעירים.
הללו ניסו תחילה להסתפק בסרטים זרים,
אך גם כאן נתקלו בחומת הצנזורה האטו 
מה .כיום הם משליכים את כל יהבם על
התיאטרון •,אשר מצבו טוב בהרבה מזה של
הממלכה השביעית במצריים.
העולם הזה 1968
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