
 המין לקיבוץ הצטרפה שזה־עתה קתלין, הטירוניתמהמורה ׳[יקה
 בת כשצוקי תרזה מורתה, משדי יונקת הווינאי,

משתח שבו המין, בקיבוץ יום־יומי מחזה זהז אמה. ליד יזשבת תרזה, של בתה השלוש,
 ממישפחות באו וקתלין תרזה לננצמיזתם. ביטזי לתת כדי מעצוריהם מכל החברים ררים

שגריר. קתלין של ואביה וינאי, עיתון של ראשי עורך הוא תרזה של אביה בורעיזת:

 מתו?!״ ב״סוט שהוצגה הצואה אווג״ס
 ־ חרס היא הדיוג-ין! בו■ היזוה א7

חדשה פסיכולוגית בקהילה מההווי

 המזעזעות הסצנות אחת היתד! את ן*
הקולנוע. בד על אי־פעם שניראו ביותר 1

שרא בעירום, והנשים הגברים חבורת
 צואה. של אורגיה ערכו מגולחים, שיהם

צל תוך אל בני־מעיהם את רוקנו הם
ה את אחר־כך השליכו השולחן, חות

 ועד מכף־רגל בה נמרחו בזה, זה צואה
 אחד של ביטנו על לחצו אחר־כך ראש.

 נשחט, חזיר כמו וצווח שצעק מחבריהם,
שט כאשר רק תוכן. מכל שהתרוקנה עד
 החלו עליו שנמרחה מהצואה אותו פו

 ברגליו שניפנף עד בן־יומו, כתינוק לגפפו
 פידרו אז ועדה. עם קבל מימיו את והטיל

 כביום- עירומים במחול, ויצאו עורו, את
היוולדם.
 של בסירטו הגדולה האורגיה זו היתה
 נועדה היא מתוק. סרט מאקאבייב, דוז׳אן

ה המיזבלה את יוצרה, לדיברי להמחיש,
 בין היחיד מקום־המיפגש שהיא אנושית,

והמערב. המזרח
 היה זו סצינה שהותירה המזעזע הרושם

 בסרט שנהג הישראלי, שהצנזור עז כה
 אל גם והתייחס משורת־הדין לפנים זה

 יצירת- כאל שבו הפורנוגרפיה קיטעי
 כמה הסצנה מן לחתוך נאלץ אמנות,
קטעים.

 את זו קולנועית סצנה היוותה למעשה
 מאקאבייב. של סירטו של הכותרת גולת
 פיו שעל שלו, המסר אח ביטאה היא
 האנושות של בחינוך-מחדש צורך יש

 בעברית שקרוי מה בתוך השקועה כולה,
״חרא״.

 שחזו אלה מבין מעטים צופים רק
הקולנוע גאון מאקאבייב, כי ידעו בסרט

ל שברח האורגניזם) (מיסתרי היוגוסלבי
 המטורפת הסצינה את המציא לא מערב,

 על־ידי בוצעה זו הצואה. אורגיית של
 אוטו הווינאי הפסיכיאטר של הפאציינטים

 המנסים אנשים של קהילה המקיים מיהל,
הע ע״י שלהם המופרעות מן להשתחרר

 מבקשים הם שבהן פסיכודראמות לאת
 עליהם שניכפו המעצורים מכל להיפטר

ילדותם. מאז
 מאות כמה בקולנוע. רק לא קיימים הם

 ״איר־ שקרוי במה כיום מאורגנים אנשים
 של מיסודו התיפעולית״, הפסיכואנליזה גון

 מיניים, בקיבוצים חיים הם מיהל. אוטו
האושר.״ ״ילדי עצמם את מכנים

 שהוא קומר, נילס של דיווחו להלן
 בקיבוץ ביקור. על ראשון עיתונאי דיווח
המין.

 ששונא מי
אבא־אמא את

 90 מס׳ לבית בכגיסה **ץילטי־הפח
■  עבה שיכבה מכוסים בילוב ברחוב /
 ניתן שבקושי עד וליכלוך, חלודה של

 לייצור מפעל הארטן, ״אלברט לפענחם:
 גומי״. מוצרי שולצה, ״ארגסט סינרים״,

 משיב בשאלה, פנינו שאליו תורכי פועל
 בגיל- אשה יודע.״ לא אני זר, ״אני לנו:

 היכן שאלנוה כאילו מזדעזעת, העמידה
 כניסה מתוך עלינו מציץ קטן ילד השאול.
 וקצב ברחוב, משחקות ילדות שתי אפלה.
ניצ אנו מרחוק. אלינו מגיע טנגו ריקוד
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וילדיהם. נשותיהם עם לשם באים המין לקיבוץ המצטרפים
 כבר עצמם את לבטא ילדיהם את מעודדים הקיבוץ חברי

האירגון. חובבי שעורכים הפנינג בשעת רוקדים ילדים נראים בתמונה מאד.
0 1 י111*1 9 1  היא המין קיבוץ חברי של הרפואית הבדיקה ן1!*י|{1'1
י י - י 1 * \1 1#1^ י נו להיות רשאים האחרים הקיבוץ אנשי חובה. 1י1ע

זוגם. בנות את לבחור זכותם את לממש שיוכלו כדי ביותר, האינטימיות גס בבדיקות, כחים


