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)45 מעמוד (המשך

 האפני־ הרי נופי את המציגה ואילמת, כה
 האיטלקית המחתרת הסתתרה שבהם נים,
האחרונה. העולמית המילחמה בעת

להס כדי זה, כל כסיני. כדכים אין
 ה־ בעיית וסטראוב פורטיני שלגבי ביר

 — הסרט נושא שהיא — מיזרח־התיכון
היס התפתחות של ישיר המשך אלא אינה

 המעמדות. מאבק שעיקרה ארוכה, טורית
 של המיזרחי בחלק שקורה מה בעיניהם

 נוסף מאבק אלא אינו הים־התיכון אגן
להם. שאין אלה לבין להם שיש אלה בין

כל אין בסיני :בקביעה מתחיל הסרט
 :אחת עוד להוסיף אפשר זו לקביעה בים.
 סיגי. מידבר של מראת שום בסרט אין
 הפו־ המצפון בתוך כל־כולו מתרחש הוא

 אותו שרואה כפי פורטיני, של ליטי
סטראוב.
 כבר ״אס פורטיני, מסביר סיני,״ ״כלבי

 שרצו עצמם, האיטלקים היו כאלה, היו
 לקבל כדי אליהם והתחנפו החזקים אחרי
האי ״ואם (אבו־רודס?). ״כלשהי״ עצם

שה הדבר פירוש אין משם. גורשו טלקים
 של בשפתם כלבים, כי נעלמו.״ כלבים

לשליחים סמל הם סטראוב), (ושל פורטיני

פורטיני פרנקו סופר
תליינים של עבדים

אדוני של השחורה המלאכה את העושים
 כלבי :היו״ר של המינוח מיטב לפי הם,

וכ״ו. האימפריאליזם
 לדיברי זה, באיזור שקורה מה !ובכן,
 והתנגשות כלכליים שמאבקים הוא הסרט,

 בלתי״ פוליטית מציאות יצרו גושים בין
ובלתי־נסברת. סבירה

 ז מדוע וזאת היהודית. הלאומנות
 אידיאלי כפיתרון קמה שישראל ״משום

ה לאימפריאליזם המערבי, לקאפיטליזם
 מאלה אחד כל היהודית. וללאומנות ערבי
 לחל כדי במיזרח־התיכון המשבר את מנצל

 חושש שאינו ופורטיני, עמדותיו.״ את זק
 השיב שלו, בהלך־המחשבה הסוף עד ללכת

 אם ששאל במסיבת־עיתונאים, למישהו,
 :לתליינים מקורבנות היהודים הפכו לדעתו

התל של עבדים הם תליינים. אינם ״הם
 הקאפיטליזם. של כלבים המערביים, יינים

נמ ומצרים וסוריה ישראל זו, ומבחינה
המיתרם.״ של צד באותו צאות

 ( ש־ מה כל את מסביר פורטיני למעשה,
 פוליטי כמאבק מדינת־ישראל להקמת קדם
 מעמד לתוך מדחיסתם סבלו היהודים שבו

 שחלו ההגבלות בשל לא־טיבעי, חברתי
 שעיר־ שהפך מעמד באירופה. עליהם

בגר הכלכליים התנאים כאשר לעזאזאל
 ממשיך הוא בלתי־אפשריים. נעשו מניה

 זו, תיאוריה לאור הפוליטיקה את ומנתח
להס כדי המיזרח־התיכון אל חוזר והוא
 שמדינת הערבית הלאומנות שאותה ביר

 פרי״ אלא אינה היום, בה נתקלת ישראל
 בה התומכים הקאפיטליסטים של ידיהם
 ופירק הרכיב זה קאפיטליזם כי היום.

היחי הברורה שהזהות עד ערביות, מדינות
הכלל-ערבית. הזהות היא להם שנותרה דה

ה מן מובאות בסידרת מסתיים הסרט
 מילחמת אחרי לאור שיצאה עיתונות

הקומו הביטאון מן (בעיקר ששת־הימים
 , להד האמורות לאוניטה), האיטלקי ניסטי

 חתרו לא הישראלי המימשל מעשי כי כיח
 והסרט שלום השכנת לעבר אחד לרגע אף

 יש בעייה ״לכל מלנין: במובאה מסתיים
 דרך, למצוא אפשר פיתרון ולכל פיתרון,

 בדרך תלוי ו אופטימי סיום אליו.״ להגיע
 פורטיני) (או סטראוב אולי- יציעו, שאותה
נוסף. בסרט
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