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)39 מעמוד (המשך

להצ שהותרה ומבהילה, מחליאה חולנית,
 ללא הנאורים ירושלים חכמי על־ידי גה

שאי בטלוויזיה, טען, (הצנזור ניד־עפעף
לש כן, אם שיילך, דבר. כך על יודע נו

בתל-אביב). תמר קולנוע בעל את אול
בי שעשועון הוא כלכאתה הו בעצם,

כל גלוייה בצורה המין את המציג מתי
 אינה היחידה האפשרית שהתגובה בך,

 רוצה שההצגה מה כל צחוק. אלא גירוי,
ש אחד, במערכון למעשה מתמצה לומר,
 בסופו בה, נכלל לא אבל עבורה, נכתב

 אום- התפתחות סקירת כדי תוך דבר. של
 את המציגות דוגמניות, (עם התחתונים נת

 עמר־ באותו המנחים מסכמים ההתפתחות),
כוו:

הת 1800 שמאז לומר, נכון זה ״אין
 לחירות ויקטוריאנית מפוריטניות קדמנו

 מתקופה שעברנו לומר צריך מודרנית.
 וה־ חמורים המוסריים האיסורים היו שבה

מתיר של לתקופה קלה, הפיסית גישה
 בלתי־אפש־ פיסית והתקרבות מוסרית נות

 תחתונים, ללבוש נהגו לא ,1800ב־ רית.
 לובשים היום התנ״ך. את לקרוא ונהגו

פורטנוי. קובלנת את וקוראים גרבונים
שו שכתב מי מאחדתחמ. תגוב*ת

הקיי במציאות במובן, התחשב, אלו רות
אר עדיין שיש ושכח החופשי, בעולם מת

 ופאקיסטאן, ישראל כמו מתקדמות, צות
 קיימים, עדיין המוסריים האיסורים שבהן
 התקופה של הפיסיים היתרונות ללא אבל

 הוכנה כאשר האמת, למען הויקטוריאנית.
 הטבעית שהופעתם בחשבון נלקח ההצגה,

 עלולה הבמה על עירומים שחקנים של
 קטע בה נכלל לכן, רבות. גבות להרים

אפ תגובות השחקנים מאלתרים שבו אחד
הקהל. של שריות

 כל־ הו להצגה קוראים ״מדוע :לדוגמה
 פנים לה לקרוא שאי-אפשר משום ? כאתה

 ציור של שמו :האמיתית (הסיבה חדשות״.
 של מעשזז־ידיו ההצגה, את הפותח המסך
 מיש- שהוא טדואי, קלובים הצרפתי הצייר

 תחת ״איזה הצרפתי הביטוי על חק-מילים
לך!״). יש

אידיא ״הצגה :לדוגמה אחרות, תגובות
שה הבחורה את ״תראו חם״: לקיץ לית

 כש־ עושים הם ״מה לה!״: דהה שיער
בשו הגברת את ״תראו להם?״; מזדקף

 הגדולה״; המישקפת עם הראשונה, רה
 הגברים ״כל שלי!״; הבת זאת ״אלוהים,
״מענ ;יהודית״ הצגה בטח זאת נימולים,

 וכן השחקנים?״ את בחרו הם איך יין
הלאה.
לה במוסר, לפגוע כדי אלה בכל אץ

 את לקלקל או למעשי־תועבה מישהו דיח
 מה וכל בסרט, שרואים מה בל המידות.

 לכל המוכרים דברים הם בו, ששומעים
 פילוסופיה זו אין תעודת־זהות. בעל אזרח

 של מטך אותו לסכן עלול זה אבל עמוקה,
ורד בערפל המעורבת מיסתורית, סודיות

להצ חיונית שהיא מתוק׳ חטא של רד
 לני שאמר כפי הצנזורה. של קיומה דקת

 עתה מוצגים חייו שתולדות המנוח, ברום
״למי :הצנזורה) (ברשות הארץ מסכי על

 איסור. עליהן קיים עוד כל כוח יש לים
העוקץ.״ מהן ניטל מותרות, שהן ברגע

 על לשמור הוא הצנזורה, של והאינטרס
 על מסוככת שהיא לטעון כדי העוקצים,

מפניהם. הציבור
כלכאתה הו מדינה. שד אשליית

 קודמים, מיקרים כמה כמו כנראה. יגיע,
 על הממונה שהוועדה יטענו שם לבג״ץ.
 על ממונה אינו איש ואשר שלנו, המוסר
 ייל־ ואז ריבונית. ועדה היא שלה, המוסר

צעקות. מעשו לממשלה יכו
בסטאטוס־ לפגוע אסור :תחיה התשובה

העם. יתפלג אחרת המקודש, קוו
 מסתתרת שמאחריה הניצחית, התשובה

מודרנית. מדינה של אשלייה

תל־אביב
תדריך

 אר- (פאר, כ' חללן הסנדק
 מודרני מנהיג־מאפיה — צות־הברית)

 סבו ומולו עצמה, את המכלה במיפלצת
 עממי. גיבור עדיין שהיה המאה, בתחילת
 מן מעמיק יותר הרבה אבל פחות, פעלתני

הראשץ. החלק
ירושלים

* * * ̂  (סס• האורגניזם מיסתודי *
״ בין בלתי־רגיל שילוב — יוגוסלוויה) דר,

לה המצליח עלילתי, לסרט תיעודי סרט
 פוליטיים רעיונות מקורית בצורה ביע

ה של סלידתו את ולהמחיש וחברתיים,
 זה- הקומוניזם מן מאקאבייב דוז׳אן במאי

 לאוהבי־הקול- חווייה גם-יחד. קאפיטליזם
נוע.


