
שלנוע
סרטים

ועלסותא!ב>1ד. הקשר
תל־אביב, (אסתר, שונה סיפור

 קלת בבדיחה — הברית) רצות־ א
ב חביב סרט דווקא זה טישקל,

 הידיד על״ידי החוצה המושלך בהומוסבסואל מעשה החלט.
 דלא־ סובנת של בדירתה מיפלט ומוצא חי, הוא שעימו

 בעל מעולה, טבח מסודר, נפש, עדיו הוא לסבית. ניידי
 מבולבלת, פעלתנית, נמרצת, היא מפותח. אסתטי חוש

 יבול אינו שכזה שילוב ובלגאניסטית. סבלנות חסרת
להחטיא.

 לו מציעה היא כאשר מתחילים הקנייט ביו היחסים
למ מצליח אינו הוא כאשר ונמשכים אחד, ללילה מיקלט

 לחיות. יובל שעימו אחר אפוטרופוס במהירות לעצמו צוא
 עם והיא הגברים עם הוא בדרכו, אחד בל ממשיך תחילה,
 יוצאת היא האוכל, את ומבין הבית את מנקה הוא הנשים.
המשק. את ומפרנסת לעבודה

 והבדוקה הישנה לנוסחה הסרט גולש מהרה שעד אלא
 בנערה, מתאהב נער נערה, פוגש ״נער נוסחת הוליווד, של
 הנוסחה בנערה״. שוב זוכה נער ולבסוף, נערה, מאבד נער

 רגליה, על קמה מאז הסרטים תעשיית את הינחתה הזאת
 הסיפור של מסויים בשלב ממנה. להיפרד בניראה, וקשה,

 מפני מאד, הפרטיות בעיותיהם את גיבוריו שני שוכחים
 מאחרי המסתתר לדירה, שבבן־הזוג האדם את מגלים שהם

 בל להחזיר ניתן שבעזרתו הפלא תרשים במובן, וזה, המין.
המוטב. אל סטיה

 שני פוסטר, ומג קינג שפרי לומר צריך הסרט לטובת
 ולא למראה, ונאים סימפטיים הם הראשיים, השחקנים

ת: רק יכולות שהיו מקריקטורות במיוחד נזהרים הם זא

 בידרום־אמרי- ■הוא אלה נאצים של מרכזם
 הוא שלהן שהמישטר במדינות בעיקר קה,

 או צ׳ילי פאראגוואי, כמו דימוקרטי, פחות
 מפוזרים הם שם. רק לא אבל ארגנטינה,

תופ חלקם תפל, ארצות כל על־פני כמעט
 בעמדות ומשתמשים מפתח, עמדות סים
 למישהו סכנה שמסתמנת פעם בכל אלה

מהם.
ב יהודי שיש היא שנייה יסוד הנחת

 הוא השואה. את לשכוח המסרב ווינה
 שמות אוסף הוא התקופה, על מידע אוגר

 הוא ׳תליינים, של ושמות קורבנות של
עוב אצלו מרכז הוא התקופה, את מתעד

 יהיה אם המונים, להרשיע היכולות דות
 מתעקש הוא הימצאם. מקום את שיגלה מי

עיי שסביבתו למרות בעבודתו, להתמיד
 ה־ מן עייפה השואה, מן עייפה ממנו, פה

 שבאשמת ההתייסרות מן עייפה זכרונות,
 בזמנו. ששתקו אלה כל של הקולקטיבית

 ויזנטל, שמעון הוא זה יהודי של שמו
 שעשו ובסרט לוין של בסיפרו אם וגם

ב לטעות אין ליברמן, נקרא הוא לפיו
זהותו.

 בסיסיות עובדות ׳שתי אל אדם. כפילי
 שהוא שלישי, מרכיב לוין הוסיף אלה,
 אפשרי מדענים, לדעת אבל עובדתי פחיות

 ״קלונינג״ בשם בתהליך המדובר בהחלט.
 רד את מפרקים שבו תהליך (הכפלה),

 שותלים האשד״ ביצית של הגנטי מיבנה
 להכפיל, שרוצים האיש של תאים בתוכה

 של מדוייק העתק יהיה שיוול׳ד מה ואז
 האם. זהות עם קשר כל ללא אדם, אותו

 בית בחיות כבר נעשו זה מסוג ניסויים
 ׳ובכוונה, עצרו, המדענים אבל בהצלחה,

 מובן, בבני־האדם. לטפל שהתחילו לפני
 אנוש, יצורי בהעתקת מדובר שכאשר

 תוצאה השגת שלשם בחשבון להביא צריך
חיצונ רק לא צריך האישיות, בעיצוב זהה
ש לזו זהה סביבה גם אלא זהה, יות

בה. גדל המקור
 דוקטור על מתח סיפור היא התוצאה

 שבין ביג׳ונגל אי-שם המסתתר מנגלה,
 לעצמו הקים הוא לפאראגוואי. בראזיל
 הניסיון ששפני במקום, נסיונית מעבדה

 תחליף לו המשמשים המקום, ילידי הם בה
 פעם. אותו ששימשו מחנוית־הריכוז לאסירי

 לשפץ, מנגלה מצליח הג׳ונגל בלב שם,
 כפילי לאור והוציא ה״קלונינג״ תהליך את

 הנאצית המחתרת מערכת כאשר אדם,
 ברחבי תוצרתו את להפיץ לו מסייעת
העולם.

 שפעיל ברגע מתחילה סוליה העלילה
מת להגנה״ ״הליגה ינוסח בתנועה יהודי
 ומוסר מנגלה של תנועותיו אחר חקה

ה במותו ומסתיימת לווינה, עליהם מידע
די מנגלה, של הצער. למרבה דמיוני,  בי

ידיו. ׳במו יצר שהוא הפלצות מיצורי יאחד
 ממרכיבי כמה מיפלצתית. דמות

)60 בעמוד (המשך

קלונות סטיות

 העובדה מן מנוס אין באופנה. היטלר
 עצמו בתוך התכנס ׳שהעולם אחרי הזאת.

 תקופה במשך בשתיקה לעבור והעדיף
 הפך בשואה, שקרה מה כל על ארוכה,
 הכל להיט. האחרונות, בשנים הנושא,
 היה, זה מדוע היה, זה איך להסביר מנסים
 איך היטלר, ששמו דבר שצמח קרה כיצד
 יוכלו לא שדיומייו כדי אותו לראות צריך
 ועוד ועוד העולם, על ולהשתלט לשוב
׳ועוד.

 אחרים מחקר, בסיפרי זאת עשו אחדים
 נחשפו תעודות זכרונוית, בסיפרי זאת עשו

 בדרך פנים, להעמיד שניסה מי יוכל מחדש
 השנים בין קרה מה יודע אינו כי כלשהי,

 פני מול לעמוד נאלץ בגרמניה, 1933—45
וטבעיות פשטות ופוסטר: קינגשיניים. כך משום חרק כאשר גם האמת,

 את ומגלמים ללסביות, או להומוטבסואלים בלעג להתפרש
ממ בזכותם לשבח. ראויים ובטבעיות בפשטות תפקידיהם

 מטפל, הוא שבו הנושא באשר גם נעים להיות הסרט שיך
 מילו- בביצה לבוטס מתחיל והסיפור מזמן, בבר ונעלם פרח

הסוף. לקראת רק משתחרר הוא שממנה דרמתית,
 הומוסכסואלים חיי של זו ורודה שתמונה לומר מיותר
 למיתולוגיה בולו שייך לבעיותיהם, הפלא ופתרון ולסביות,

הול האנשים שרוב מאחר אבל למציאות. לא ההוליוודות,
 מציאות ולא ציבעוניות אגדות לראות כדי לקולנוע כים

התופעה. את בהחלט להבין אפשר בשחור-לבן,

היטלר להיות שנועד הנער
לעתיד הנאצים

 והמילד המיסחור כל עם השואה, סידרת
ה מסכי באמצעות הטיחה שבה, דרמה

 נאלץ זזה הציבור, בפני עובדות טלוויזיה
בולט. רצון בחוסר לעתים אותן, לעכל

 אינם שהנאצים אלא טבע. שמורת
 ממשיכים הנאצים בלבד. העבר נחלת
המאמ לאלה רק לא והכוונה בהווה לחיות

 הרייך של המחשבה דרך את לעצמם צים
ב בו ששימשו לכאלה גם אלא השלישי,
 חופישיים, מסתובבים הם בכירים. תפקידים

 לעצמם מקימים בדרום־אמריקה, רובם
 טבע שמורת מעין וערי־שדה חוות בתוך

 שבעולם מישטרה ושום משלהם, פרטית
 האמת, (למען אותם ללכוד מצליחה אינה

ש העובדה ועצם שמתאמצים). הרבה אין
 מה בבירור לומר יכול אינו עדיין איש
 מנגלה, או בורמן כמו לרוצחי־יהמוגים קרה

ו לאימה אכזב לא מקור עדיין משמשת
השנייה, שמילחימת־העולם לאותם לזעם,

 ידעו הם שבה האחרונה המילמימה היתה
נלחמים. הם מדוע עדיין

כמומ הידוע לוין, איירה היהודי הסופר
 כתב (הוא מוות, יעד אנשים להפחדת חה
 האנשים על נמנה והמרי) של תינוקה את

 מוזרה תערובת מין רקח כך ומשום הללו,
 כל־כך הנשמעת דמיוני, וסיפור אמת של

 רבים שמיליונים עד ראשון, במבט ממשית
 קוראים הזאת לתערוכת בצמא. אותה בלעו

 הגל אחר שעקב ומי מברזיל, הנערים
 בנאצים העוסקים סרטים ישל והולך הגובר

 הוא זמן של עניין שרק ידע ובצאצאיהם,
סרט. יהפוך זה ספר שגם עד

ת דו מ ח. ע ת פ  יוצא מברזיל הנערים מ
ה במציאות. מעוגנות יסוד הנחות משתי
 לשמור ממשיכים לשעבר שנאצים אחת,

 מאורגנים שהם ביניהם, הדוק קישר על
 וממשיכים צבאי, אופי בעלות באגודות

קאמפף. מיין של האידיאלים את לעבוד

מברזיל״ ב״הנערים מנגלה ד״ר כתפקיד פק גרגורי
השלישי הרייך של המחשבה דרך
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