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בעלזרכב
 רציפות על הקפד
לרכבך חובה ביטוח
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 בטנו על מאיימים כאשר המכובד, הבורגני
 ללכת ממשיך כיסיו, את ומרוקנים בסכין
 שיש מה הרי כי כלום, לו קרה לא כאילו

שב הרכוש מכל מזעיר אלא אינו בכיסיו
 רוצחים ביתו לחלונות מתחת וכאשר ידיו.
 כיצד הוא אותו שמטריד מה כל קר, בדם

ה וכאשר תשוקותיו. משאת את להשכיב
טרו על־ידי נחטפת נוסע הוא שבה מונית

המ מן מתרחק ידיו, מרים הוא ריסטים
מת הוא הפרטי. בדאבון־ליבו שקוע קום,
 בתמונה כמו ללכת. וממשיך ברוח כופף

הבורגני. הקסם סוד של האחרונה
פי פי ה. מ א ח מט חסר כולו הטרור מ

 קולנית. מחאה של אבירי מעשה מעין רה,
לסכ כמיהה מתוך בטרור עוסקים ״היום
 ״עוד מוסיפה: בסרט הדמויות ואחת נה.״
 עמודי מעל טירור מעשי על ידווחו מעט

״העו :בוניואל ושוב בעיתונים.״ הספורט
 מה וכל אקולוגית, שואה בפני עומד לם

 גופיפי המוני להקים הוא עושים שהם
מחאה.
 מדברים בסרטי להימנע משתדל ״אני
ל פעם אמר מרגיעים,״ ומדברים מבזים
מש עדיין והוא רבות. שנים לפני טריפה

 התשוקה, :הזה בסרט אבסורדי ״הכל תדל.
 כך משום הטרוריסטים... ברכבת, הנסיעה

 שם זהו מסביליה. הספר לו לקרוא רציתי
 אלדו את בוניואל שאל כן?״ לא משעשע,
 בזמנו שהציג איטלקי (עיתונאי טאסונה

בסינמטק פליני של הראשונים סרטיו את

ה אגג׳דה דינ ה מו ק שו ת ״ אפדה״ ב
נוראה חושניות

 עובר הסרט בתחילת ואכן, תל־אביב).
 על המודיעה לכרזה מתחת ריי פרננדו
 סביליה. בעיר רוסיי של האופרה העלאת

ה מן בצאתם שהאנשים, משוכנע ״אני
 לסרט יש מה עצמם את שואלים היו סרט׳
 מה בזמנו ששאלו כפי בדיוק לספר, הזה

 האנדלחי הכלב האשון, סרטי שבין הקשר
ואנדלהיה.״ כלבים לבין

ר מה מסו ת. ל שו אנו  כמחווה אולי ל
 סרטו מעלילת חלק מתנהל הימים לאותם
 בכורת את להזכיר וכדי באנדלוזיה. החדש
ש ואגנר במנגינות שלוותה הסרט, אותו
 זה סרט מסתיים גראמופון, גבי מעל נוגנו

 (העובדה ואלקיריה מתוך האהבה בדואט
 רק יכולה ואחות אח הם שם שהאוהבים

ה האנארכיסט של בלבו שימחה לעורר
והמחיצות). החוקים שונא זקן,

 האם נסגר? שהמעגל הדבר פירוש .האם
 יניח אכן ,78 לגיל עתה המתקרב בוניואל,

 פעמים שאיים כפי סופית, לבימוי הפעם
 מתקבל זה הגיונית, בעבר? רבות כה
 שהוא וכפי רופפת, בריאותו הדעת. על

 בוער דבר שום לי ״אין בעצמו: אומר
לאנו זאת, למרות אבל לאנושות.״ למסור

 למסור לו שיש מה לשמוע בוער שות
שנ שבעוד לקוות יש הכל, למרות ולכן,
 לשכנע זילברמן סרד שוב יצליח תיים

 הקבוע למלון לפאריס, לשוב ״העילאי״ את
 זה מתאכסן הוא שם במונפארנאם, שלו

 צרפת, בבירת לעבוד בא כשהוא שנים
ב הבר שלאיכות טוען קרייר (ז׳אן־קלוד

לע כדי בבחירתו) גדול מישקל יש מלון
 בוניו- לואיס כי הבא. הסרט את שם שות

בדורו. אחד הוא אל
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