
 לא, השואה? את קראת
הסרט את ראיתי אבל

ו ׳שעות כחמש על משתרעת כשהיא
 בפרו־ גם הוקרנו״ ימים, בשני מפוזרת

 ״משפט המכונה המופת אפופיאת ביגצייתנו
 הרב־ של ״ספרו״ על ומבוססת דיבה״,

יורים. ליאון מכרן
 רק לא כי הוכיח זה ענק יוקרה סרט

 פוטורומ־ ״נורית״ סרטי עושים בישראל
 אלא הגדולה. באמריקה גם אלא ניים,
 ג׳ורג׳ על בשצף־קצף המתנפלים אלו שכל

 ;מים פיהם הפעם מילאו שלנו עובדיה
 (מה אנגלית דוברת ב״נורית" מדובר שכן

קוסמופו יותר להרבה היצירה את שהופך
הפרו העברית מן וסופיסטיקייטיד ליטית

 על ובפוטורומן והפרימיטיבית) בינציאלית
 הזה הוולגארי העובדיה כמו (לא השואה
 : בורקאס) על פוטורומנים שעושה
 לבין ״נורית״ בין לשפוט באמת אם אבל

שב קריטריון שבכל הרי דיבה״, ״משפט
 העברית הפרימיטיבית היצירה עולה עולם

 ;האמריקאית הסופיסטיקייטיד היצירה על
ה תרבות אמוני שלנו, שהטלוויזיונרים רק

ה הזבל את מה׳ משום מעדיפים, עולם,
 העברי. הזבל פני על אמריקאי

 ז דיבה״ ב״משפט ראינו מה ובכן,
 ממחנה נמלט ,1 מס. גבור קלנו, ד״ר
 והחליפה שיכור כמו ביער :(רץ ריכוז
ל ועובר באחות מתאהב קרועה), שלו

 זה (קומוניסט הקומוניסטית פולין אנגליה.
 נעליים קונים איפה הזמן כל ששואל אחד

מל כפושע הסגרתו את תובעת בלונדון)
בעצ הם שהקומוניסטים בגלל אבל חמה,

 העמוק מהזעזוע נכשל. זה נאצים מם
 הד״ר מצליח ושם לכווית הקלנואים נוסעים
ל לב (שימו האימפוטנט בנו את לרפא

 להפריית יהודים מסירום — סימבוליקה
ו (המתנהג הבדואי השייך של ערבים)

 שיש אלא אמריקאי׳ סוחר בל כמו מדבר
 משפט בכל ״אללה״ אומר והוא כאפיה לו

 לקלנו ואומר מביז החכם השייך שני).
 נורא לשהו על לכפר רוצה רק בעצם שהוא
 לנו קרץ לא שהוא (טוב בעבד עשה שהוא
 לא זה אבל הרמז), את הבנו אם ושאל
ל וחוזר סיר תואר מקבל וקלנו משנה

אנגליה.
,2 מס• גיבור גזארה־יוריס־קיידי, בן
 במלחמה שנפצע גיבור אמריקאי טייס הוא

 סופר. גם והוא (כרגיל) באחות ומתאהב
 נפגשים אנו ושם לאמריקה נוסעים הם

 ר־4 (איך גזארה של הנפלא היהודי באביו
 משקפיים שחורה, כיפה ? יהודי אבא אד׳

 אידיוט סניל כמו קול ורעד בכובד ומדבר
 גזארה אבל היהודים), כל כמו — זקן

 ומתנכר מתוסכל הוא והמצליח העשיר
 באשתו. ובוגד הנפלאה אביו למורשת

וה לאנגליה נוסע גזארה הזוג זה אחרי
 מתאהב באנגליה לישראל• — והנכד סבא

 לו אומרת היא אבל רמיק, בלי גזארה
 זה יהודי• בהיותו מתבייש בעצם שהוא
 לא ׳(״איך בהיר ביום כרעם אותו מכה

 מקבל שלו אבא ובדיוק ?״) זה על חשבתי
לישראל. מיד נוסע והוא לב התקפת
 — נפש ומרומם נפלא קטע בא כאן
 מספיק בוכיים׳ יהודים בעדת מוקף האב,

 טוב. יהודי שיהיה באידיש לבנו ללחוש
 באנגלית, ״שמע״ להגיד מתחיל גזארה

 זה את להגיד לו אומר בורשטיין מייק אבל
 קוברים ו בישראל עושים עוד מה בעברית.

 תוך אבל ובוכים, הזיתים בהר האב את
 הצופים הר פסגת מעל מופיעה כך כדי
 גזארה את לנחם מאנגליה שקפצה רמיק לי

 בכותל קצת בוכים — לבלות ממשיכים והם
 ל־ — נבון ? לאן ספיישל בטקסי •ומשם

 משפיע וזה סרט רואים הם ושם״. ״יד
ו דמעה מזיל גזארה — עמוקות עליהם

 להיות מתביישת שהיא מודיעה רמיק אילו
 מתחתנת בושה ומרוב האנושי, מהגזע חלק
 להפוך גזארה מחליט אז אנגלי. לורד עם

 את ומהר מיד ולכתוב רציני לסופר
 שארם ועד מאושוויץ ישראל עם תולדות
פאנטו מטס בשמיים חולף ומיד א־שייו

ראשון. חלק סוף יהודיים. מים
 בחלק גם ממשיך הזה הלא״יאומו הזבל
 ״השואה״ בשם ספר כותב גזארה השני.

 מישהו שואל — השואה?״ את (״קראת
 בסירוס קלנו את מאשים הוא ובו בסרט)

 גזארה את ותובע נעלב קלנו יהודים.
 (שבעלה רמיק הצוות דיבה. הוצאת על

כו על עובד וגזארה בינתיים) מת הלורד
ב־ שימוש ע״י במשפט להם לעזור לם

 זה לשכוח׳ לא יהווה, ״שואה, פראזות
 אבל אידיוטיות, אמירות ושאר שוב״ יקרה

 כולם הם אידיוטים, מלא שהעולם מאחר
 במשפט ובאמת ;צ׳יק־צ׳אק משתכנעים

 אלא בסרט, איכשהו הסביר היחידי ■(החלק
 ניראים הקודמים והזבל הקיטש שבעקבות

 הריכוז ממחנות הזוועות סיפורי גם לך
 הסרט) לצורך שנרקח דראמאתי כקיטש

 טכני בנוק־אאוט קלנו את גזארה מנצח
 של הישראלי (ומה?) הטייס בנו ■ובדיוק
ש בשעה הפתעה), וממש נהרג גזארה

 (סימבולי מהבית בורח קלני של בנו
לעו להגיד מספיק גזארה אבל ;מאוד)

 בעולם רעים אנשים שי׳היו ש״אסור לם
להמ חייבים כך) (כן, הטובים ■ושאנחנו

שלי עם וסוף. ברשע״ במלחמתנו שיך
חות•

 יודע ואינך מהרהר אתה הסרט ובסוף
 — היהודי ולעם לישראל יותר מזיק מי —
 שנה שלושים לפני יהודים שסירס מי
 כאלו סרטים ומשדר מייצר שכותב׳ מי או

כיום•

הגדיש את מציר שוב ברעמי הנסיך
נתנ כעיר קרובה, קרובה כארץ

 חי בארמון יפה. ארמון עומד יה,
 עשיר והוא בן־עמי, עובד הנסיך
ארץ. באותה אדם מכל והכם

 אוהבים והעיתונים האנשים
 רק מאושר. והוא הנסיך, את מאד
המדי :ליבו את מעציב אחד דבר
המדינה. את להציל אוהב הוא נה.

 שמועה הגיעה אחד יום והנה
 להובלת הימית ״החברה כי לאוזניו

 חגר מיד להתמוטט. עומדת פרי"
 ומיהר כספו ארז נשקו, בן־עמי

ללונדון. אליה
המתמו־ בחברה הנסיך הציץ

ה ד1 ע ד ג ם א די ל לי
עיתונאים.

 בן־עמי קרא — !ובואו מהרו —
בסכנה! המדינה —

העיתונ התאספו הארץ מכל
 האמת את להם סיפר ובן־עמי אים,

 החברה של התמוטטותה — המרה
 קו- מזימה פרי אלא אינה הימית

 הצי את לחסל מוניסטית־ערבית
היהודי.
 כשעיניהם העיתונאים, ישבו
 טיהר הנסיך אבל דמעות, זולגות

:אותם להרגיע
 תמיד, כסו מוכן, אני אבל —

הנסיך אמר — המדינה את להציל

 מיליון שבעה לי תנו רק — באומץ
ה המזימה את אפר ואני דולאר,
נוראה.
 האגדות בכל כמו הפעם, וגם

 בן־עמי הנסיך יצליח המתגשמות,
 כל־כך שהוא המדינה, את להציל
 היהודי הצי את יציל הוא אוהב.

ש כשם האנטישמים, מציפורני
או מיד אשדוד קרקעות את הציל

במחי אותם לקנות שביקשו תם
ריאליים. רים

 עשיר נסיך הארץ בכל אין כי
 עובד כמו המדינה את ואוהב וחכם

בן־עמי.

 הימית החכרה את מפתים (מימין) שונאי־ישראל
להתמוטט לה וגורמים (משמאל) פרי להובלת

 והמדינה החכרה את מציל כן־עמי(מימין) הנסיך אך
דולאר מיליון שכעה תמורת הלכן סוסו על ומושיכם

 אותה אוהב הוא כי והרגיש טטת,
 לצידה, ברך כרע מייד אהבת־אמת.

שותף. ונכנס שפתותיה את נישק
ה את העירה האהבה נשיקת

ו עיניה, את פקחה היא חברה.
ה !חלומותיה נסיך עומד מעליה
 את אוהבת היא כי חשה חברה

 אוהב שהוא כשם ממש הנסיך,
 הלבן הסוס על עלתה מייד אותה.

ארמו אל יצאו ושניהם בן־עמי, של
המת החלומות ארמון הוא הלא נו,

נשמים.
ב לחיות והחברה הנסיך רצו
 האגדות, בכל כמו ובעושר, אושר
 צורך יש שלשם־כך התברר אז אבל

דולאר. מיליון שבעה של בהלוואה
ול חשב בן־עמי, הנסיך חשב

ה את יציל הוא — מצא בסוף
מדינה.
לעיתו לקרוא הנסיך שלח מייד

נאים.
ה־ התפלאו — קרה? מה —

 כלכלי במצב נמצאת ישראל מדינת
וקשה חמור
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