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ת או ר ח ל ת מטורד. א מו ול
 גם יש שנה, 2000 אחרי סוף־כל־סוף,

 מובן במלוא אחד פוליטי סרט לישראל
 של שלום נוסח הססני ניסיון לא המילה.

 שלושה במו פורנו־גימגום ולא יושע, יקי
 המתייחם סרט ממש אלא אחת, ועוד

 רמתאר הישראלית, המדינית למציאות
ש אנטי־מימסדיים צבעים באותם אותה

הכיוו מכל הריקות־שיניים ודאי יעוררו
נים.

ל נצר לא אם הזה, למיבצע אחראי ומי
 אלא כמובן, האב, לא דיין. משפחת...

ובעולם בארץ שחקן־קולנוע אסי, הבן,
 (חצי* סרטים מפיק שחר), עם (הבטחה

הפ שהצליח לרצח) (הזמנה ובמאי חצי),
 חסידי של היבלות כל על לדרוך עם,

אבא.
 בקרוב, שיוצג אסי. של החדש לסירטו

מלה רחוק הוא לעיניים. חגיגה קוראים
 ב־ שייכתבו והדברים מושלם, סרט יות

ב נכונים, בוודאי יהיו מאמרי־הביקורת,
הס למיבנה שנוגע במה גם הגדול חלקם

 אבל הלאה• וכן הדמויות לניתוח רט,
ש ומה הגיע׳ טרם הביקורת של תורה

 היא היסום, ללא לומר, בינתיים אפשר
 מצב של צילום הוא לעיניים שחגיגה
 רבים, הדים שתעורר תמונה בארץ, מסויים
 מאד נפוצה תחושה מבטאת שהיא משום

ברחוב. האיש של
ד ב א ת ה ה. ל ל טו מ  סיפור-המעשה ב

 שוכר למטולה, מגיע משורר כזה: הוא
ה אנשי להתאבד. ומתכונן במלון חדר

 כיצד דרך ומחפשים אותו, מצילים מקום
 ואם הביתה! שיילך המשוגע, מן להיפטר

 אצלם. לא בעפולה, שיתאבד לפחות לא,
ה של המ״ולית־הסוכנת מתערבת כאן

 כיש־ כל את כנראה, מיצתה, אשר משורר,
 זמנו הגיע לדעתה, ועכשיו, בכתיבה רונו

 אנשי את משכנעת היא אנדרטה. להפוך
 יהפוך אצלם, האיש ימות שאם מטולה
אנ בו ויבקרו מקום־עלייה־לרגל, קיברו

 בבית־ביאליק מאשר פחות לא רבים שים
ובבית־שייקספיר.

מזווית־ מטולה לאנשי מוצג כשהעניין

 אפילו רואים לא יורים, הם במר, או במי
 המפקד, את רק זה שרואים מד, אחת. פעם
 המזג״ כריכים הבולע וחייכני דבילי סרן
שרי עושר, המקום, תושבי על־ידי לו ישים
ש למשורר ומציע הבלים מפטפט רים,
 מחסן־ עם יחד באוויר עצמו את יעיף

 ״להם״ להוכיח כדי ״שלהם,״ תחמושת
גברים. אצלנו שיש

 התיירים את גם להזכיר צריך ולבסוף,
 חולה־קצ־ אנגלי צעיר במקום, היחידים

 של בתו עם ושוכב שקיעות המצלם רת,
 זוללת שאמו שעד, המועצה, יושב־ראש

טוסטים.
 שבין הקשר כניו. את אובל העם

 היא, מטולה למציאות: הזאת האלגוריה
 וכשראש־ בזעיר־אנפין, ישראל כמובן,

 קטנה,״ עיר להיות ״אסור אומר ,המועצה
 ש״אסור על הקינות במו בדיוק נשמע זה

קטנה.״ מדינר, להיות
האוכל בעם מאוכלסת הקטנה והמדינה

המתאבד) (במשורר שילוח
במטולה למות צריך

לעיניים״ כ״חניגה וחזקיהו נולד אלקלעי,
קטנה עיר להיות אסור

 ה־ והמשורר המצב, משתנה כזו, ראייה
ש מאד, מבוקשת רמות הופך בלתי־רצוי

 לחיסולה יד־עזרד, לד, להושיט מוכנים הכל
העצמי.

 זד, יהיה לא וחייכני. דבילי מפקד
 להזכיר צריך אולם הסוף, את לגלות הוגן
 אחד :שבל קטנה, מושבה האווירה: את
 ראש־ הזולת. לענייני חוטמו את תוחב בה

 הוא אלקלעי) (מוסקו שלה המועצה
שב האינטליגנט ופשרנית, נפוחה בובה
 (טליה מזדווג הצעיר הדור מגמגם, תוכה

 מטרה בלא כסהרורי, מטייל או שפירא)
 שלד, המישמר־ז־,אזרחי ;שאיפות ובלא

 נציג גם הוא כאילו ד,ניראה (זישאגולד,
 ומסביב סנילי, זקן על־ירי מיוצג החוק)

יורים. —
 ויורדים הגיבעה, על עולים כוחותינו

מנצ ד,ם — תוקפים כשהם הגיבעה. מן
איגוף. עושים הם — נסוגים כשהם חים,

 לעבוד שיוכל כדי בניו, את בעליצות
הוותי שבו עם זהו זיכרם; את אחר־כך

 בצלחת שקורה במה מדי עסוקים קים
 המציאות שכל להבין מכדי השכן של

השתנתה. סביבם
 וחסרי־ מבולבלים בו מהלכים הצעירים

 המנהיגות וחסרי־ישע! תמימים שאיפות,
 הצבא עצמית, מחשיבות ונפוחה רדומה

 ואילו מפריע, באין כאוות־נפשו משתולל
 כל ניטמטמו. האמנים הסתיידה, האמנות

 וזיוף; העמדת־פנים הוא יוצרים שהם מד,
 רודפי־ לספסרי-תרבות מכורה ני־שמתם

 עד כל־כך, גדולה לתהילה זכמיהתם בצע,
עצמי. להרס להביא מסוגלת שהיא

 ד,מיש־ והסדר, החוק המוסר, המישטרה,
 עקו־ יוצאים כולם והלאומנות, מר־ד,אזרחי

 ישראל בין חתונה בו יש זה• מסרט צים
 בסופו־של־דבר העולה לשנייה, ראשונה

תיז־ עם לאומי טכס בו יש שירטון; על

1971 הזה העולם42


