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)59 מעמוד (המשך
 של סקרניותם את לעורר מסוגלים :הסרט
 :למשל מיקצועית. מבחינה הקולנוע ■חובבי

 שנעשה שא׳פנר, פראנקלין מתגבר איד
איש פולחני ■לתיאור מומחה פאטון אחרי

 הדמיוני שהחלק הסיפור על מעוותים, יות
 ה־ בקהל אמינות בעיות לגרום עלול בו

 שהיה פק, גרגורי מצליח כיצד או, ,ממוצע.
 היום, ■ועד הראשון בסרטו שהופיע מאז

 להוד עיימו, להזדהות אהב שהקהל האיש
דוק של והדוחה הנסלדת דמותו על ■גבר
 המיקרים, בשני התוצאות, מנגלה. טור

 של הטיבסיות ויכוחים. ■בוודאי ■יעוררו
אלי המתלווים והפולחנים הנאצים מיפגישי

 שקישור מה בל אבל ■משכנעים, עדיין הם
 לא מנגלה, כמו כיל־כך מיפלצחית ■לדמות
 למצוא מסוגלים פק גרגורי ולא !שיאפנר

אנוש. צלם ילה שיעניק !המפתח את
 ממש שהסיפור ספק אין ■ ■גיסא, ■מאידך
 מתרחשת עלילתו כי להצטלם, מתבקש

 הארץ, כדור במחצית אחת ובעונה בעת
מרהי נופים לשילוב אפשרות שמספק ■מה
 דמויות של רחב ■מיגוון בו ויש עין, בי

מנגלה כד״ר פק גרגורילשחקני ההזדמנות ניתנת שבהן ■מישנה ויזנטל כשמעון אוליגייה לורנם
מסוכנים עדיין הנאצים  שהם מה את להראות מנוסים מישנה

כ פאלמר לילי למשל, לעשות. מסוגלים
 האחרונה ובת־בריתו ליברמן של אחותו

 או העולם, זכרון את לשמור במאמץ
 ■כביר שהתעייף רויטר כתב איליוט, דנהולם

 מבוכה מתוך לליברמן ומסייע השואה מן
 האגן, יוטה או הכרה, מתוך מאשר יותר

 ■את המגלמת מנידיורק, למישחק המורה
מח ■של הנאציות המפקדות מאותן אחת
 באר- שנים אחרי שנחשפה הריכוז, נות

 במאסרה, להאמין, ■וממשיכה צות-הברית
 מילאה רק היא דע, דבר שום עשתה לא כי

המנהיג. מיצוות את
 לורנס !ללורד הזדמנות זוהי לכל, ■מעיל

 המאוא־ מאיש דמותו על לכפר אוליביה
 הפאתו־ הרוצח דמות את גילם שם תון,
 של ■מידותיו לפי !תפורה היתד, שאכן לוגי

 דמותו את דווקא מגלם ■הוא כאן, מנגלה.
 הראשונה כשבפעם ויזנטל, — ליברמן שיל
 קבל להיראות האמיתי לגילו מניח הוא
צמו לחייו קמטים, חרושי פניו ועדה. עם

 בו ■מעידות עיניו ורק כפוף, גבו קות,
 צעיר, אדם כאן יש הגיל למעטה שמתחת
 לרצון או לישיגרה, ■לזמן, להיכנע שמסרב
לסדר־היום. עליו■ לעבור העולם

 ידבר, ■של ובסופו הסרט. תשובת
העיקרית התועלת המתח, סיפור מאחרי

 שהוא העובדה עצם היא כזה, בסרט שיש
 בשלום. מישכבו על לנוח לעבר מנוח אינו
 הפצה רבת מיסחרית בצורה משתמש הוא
 חיים עדיין שהנאצים ■לעולם להזכיר ■כדי

ל ושאסור מסוכנים, עדיין שהם ■בינינו,
 כבר זה לעשות, צריך מה להם. הניח
 בסצנה הבאה הסרט, !ותשובת אחר עניין

 די רבים. ספקות בוודאי תעורר האחרונה,
נמ אינה יהודית״ להגנה ש״הליגה !לומר

הביט שירותי ואף הסיפור, גיבורי על נית
 אייכמן, מבצע למרות הישראליים, חון

 לכפר כידי אולי ■כלל. בו מופיעים אינם
 הגאלה בהצגת הראל איסר יופיע כך, על

ל כדי אולי לסרט, שתיערך המיוחדת
■ה על הסרט שנותן התמונה את השלים

כולו. נושא

פסטיבלים
1ד1ו־0ה פולחן

 בדרך־כלל, ■סופם, עיתונאיים פולמוסים
 זה הוא המנצח שביה מילולית .בהתגוששות

האח מן יותר טוב עטו את לנבל שמיטיב

שלו הפולמוס נושא ואילו רים,  ככלי מו
בו. חפץ שאין

 רק ולו מהם. מנוס אין לעתים אבל
 ■טורח אינו שאיש ׳תופעות ישיש ■משום
 חשיבות בהן שאין יתכן עליהן. להגיב

 לא השלכות להן ואין גדולה, עקרונית
סימפ הן אבל בפוליטיקה, ולא בכלכלה

הקול ואל בכלל, התרבות אל ליחס טום
בישראל. התיקשוירת באמצעי בפרט, נוע

ב כמעט מתפרסמות שנים, כימה מזה
 גדול, סרטים פסטיבל כל אחרי קביעות,

 להסביר המתיימרות הומורסקות מיני כל
 הפסטיבלים, ■של הסוד את השוטה להמון

 הזוהר מעטה את להסיר לחילופיו, או
 הגדולה האמת את לגלות כדי פנייתם, שעל

והמחרידה.
 כיל בדרך־כלל הם אלה מסות מחברי

 הוא ביניהם שהמשותף טיפוסים מיני
 ■במה ריק ■לא ׳והעמוקה, המוחלטת בורותם
 שקשור מה בכל אלא לקולנוע, שנוגע

 עבורם, הופכת, הזאת הבורות לתרבות.
 שהוא מטומטם ובסנוביזם לגאווה, נושא

מכרי הם מאומה, ייודע שאינו למי אופייני
יב' הולכים טיפשים שירק גדול בקול זים
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ז״ל רב־נוף זאב
ומעלה משיכמו

*  הישראלי הקולנוע !היה לא עולם ך
 פטירתו עם יתרה. בנשמה משופע 1—

ה של הקולנוע מבקר רנדניוף, זאב של
 ונוצר ניצחת, מכה עליו ■ניחתה דבר יומון
שוב. אותו למלא יהיה מאד שקשה חליל

 היסודי הקולנוע מבקר היה רב-ינוף, זאב
 אדם לה. ומחוצה בישראל שהכרתי ביותר

לי היה לא ■נושא ■שאף שלא כדי.כך עד שו
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 לא סרט ואף לתשומת-ליבו, ראוי יהיה
בטיפו יזכה שלא כך ■כדי עד אווילי היה
 בעיניו והרצינות. כובד־הראיש במלוא לו,

 מרכיב יכיל למחקר; !נושא סרט יכל היה
 שהביא מה כל ;התייחסות דרש בסרט

 לא הוא טיפול. ביקש הסרט של ליצירתו
 ׳מאמץ והשקיע ׳איליה, מכל יפרט ■שום הזניח
 העובדות כל את לבדוק כדי רב, ומרץ

 עליו, רגזו רבים ישראלים יוצרים לאשורן.
הפסו כל את מנתחים בסכין הוציא כאשר

 זאת ועם העולם, לאור שבסירטיהם לת
 החמיא יצירתם אל שהיחס להודות נאלצו
 לכל ומעבר מעל בירור שהיה ■מפני להם,
 אף נקבעו לא והדעות המסקנות כי ספק,

ראש. בקלות לרגע,
 של הראשון המחזור בוגר רב־נוף, זאב

 בזמנו, לקולנוע ביותר המעולה ב״ת-הספר
 מעטים מאותם אחד היה שבפולין, בליודז׳
 האמנויות כל ■של שילוב בקולנוע ׳שראו

 ■שיטהי בכל הניכרות והשלכותיו האחרות,
ל יעבד חייו כיל היה כך משום החיים.
 ידע ׳נושא, !ובכל מישור בכל הידע, תאוות

 התנקז ׳ואישר אדירות בכמויות שנצבר
 שבהם המאמרים באותם דבר, של בסופו

 נדרשו ואילה לקוראיו. הלאה, אותו מסר
 פוליטיקה, במוסיקה, להתמצא פעם לא

 עוד, ימיה יודע יומי כלכלה תיאטרון, ציור,
שלו. המחשבה מהלך אחר לעקוב כדי

 שמאומה מופלא, בזיכרון שניחן ■מאחר
 ר<- אנשי ׳איליו התייחסו ממנו, נמחק לא

 גרמו ידיעותיו אנציקלופדיה. כאל מיקצוע
 והעובדה נחיתות, ריגשי סביבו, לרבים

 מן הוציאה פעם אף כמעט יטעה שלא
את לבדוק טורחים שאינם אלה את הכלים

אותו. פוערים שהם לפני פיהם מוצא
 זבקונגר־ בפסטיבלים בישראל. ירק ׳ולא

 השתתף, שבהם הרבים הבינלאומיים סים
 העולם, חלקי משאר עמיתים עם ונפגש
הסת מכובדות, קולנוע מעצמות כמה כולל

ב ירק לא האחרים, על עולה שהוא בר
בכו הרוח בשאר גם אלא הגבוהה, קומתו

 העומדות הידיעות ובכמות האבחנה שר
ה פרשני־קולנוע מאותם רבים לרשותו.

 עברי בתרגום מופיעים שדבריהם מצוטטים,
 השבת, במוספי ובלעדיו) המקור ציון (עם

 מפיו וללמוד ירב, ■קשב לו להקשיב ינהיגו
 נהג הוא ילבן. יקודם ידעו שלא דברים
 בשפתו מהם אחד כל עם כמעט לדבר
 ■ואנגלים, גרמנים ורוסים, פולנים ישלו,

 עד התברר שיחה ובכל ואיטלקים, צרפתים
 שלהם הקולנוע את מכיר ■שהוא מהרה

 גם קרובות, ולעיתים מהם, טוב פחות לא
 והו־ בדיחות ׳של בלום ובאוצר ייותיר. טוב
 שסיפר סיפורים פעם לא מצא הואי ■מור,

 המוצגים בסרטים מופיעים אחיד, בפסטיבל
מכן. ■שלאחר בפסטיבל

 זאב ׳שיל דמותו את לצייר מתכוון איני
 הקרוב שהיה משום הן האיש. רב-ינוף,
להת טעם שום היום רואה ואיני בידידי,

 משום והן אחר. ׳מישהו עם באבלי חלק
 רשימה ׳ולא ספר׳ לכך להקדיש הראוי שמן

קצרה.
ל ■מזלי !שהתמזל על ׳תודה אסיר אני
ש ספק לי ׳ואין ידידו, ולהיות הכירו

 לקולנוע העצומה ׳ואהבתו ידיעותיו הבנתו׳
הסר עולם שיל המדולדל בנוף מאד יחסרו

יחסר. כבר הוא לי הישראלי. טים
!■ פיינרו דן

החכ ואילו סרטים, לראות סרטים פסטיבל
שי על למסיבה. ממסיבה מתגלגלים מים  דיג

 יכך על־ידי מחפים הם שלהם הנחיתות
 מישהו היה ■משיל ■לזולת. לועגים שהם

 את אחר־כך ומסכם ספרים ביריד מבקר
בספ ■התעניינו הכסילים :במסקנה ביקוריו

 כיל כי שיודעים אלה החכמים, ואילו רים,
 במיזנון אבליו ״חנטאריש״ הם הספרים
עבר :לומר היא האמיתית והגאווה בחינם.

לי. נגע לא בכלל זיזה שייקספיר יד על תי
 סרטים, פסטיבל יברור, שיהיה כדי ובכן,

 מאכלס גידול, סרטים פסטיבל ובמיוחד
 ופלא, הפליא ישנם, חיות. מיני כל בתוכו
 אוהבים שהם מפני לשם ■שבאים אנשים
מרגי !והם בקולנוע עוסקים והם קולנוע

 החידושים אחר לעקוב הצורך את שים
ל הולך שתעשיין כפיי בדיוק זה, בשטח

 רפואי. לקונגרס ורופא תעשייתי יריד
 על ■שפרנסתם משום ■לשם מגיעים אחרים

 שאותם הדברים את מחפשים והם הסרטים
 לשם שבאים או הבאה, בשנה למכור יוכלו

האח בשנה יעשו שהם מה את למכור כדי
ש רונה• ה באירועים מעייניו שיכיל ימי י

 אותו מעניינים אינם הסרטים חברתיים,
שי מיה אחר ■לעקוב עיסוקו ובל כלל  שעו

 כתבים כמה תמיד ויש עושים. הסרטים
 שהגיעו כיוון, וחסרי מבולבלים המומים,

 הבטיח שמישהו מפני או בטעות, לפסטיבל
 או ישכיר, כתוספת מתוקים״ ״׳חיים להם
 שאין מאחר בסביבה. נמצאו שסתם מפני
 על ידיעה ושום לקולנוע יחס שיום להם

 ובמולד־ בארצם הכוכבים הם, בו, הקורה
 מקשיבים בשוליים, לפתע מרגישים תם,

 מובנת שאינה בשפה המדברים לאנשים
 את להציל היחידה הדרך אז כלל. ■להם

מטומט שכולם מייד, לקבוע היא ה״אגו״
עצמו. הוא זה היחידי הפיקח יואילו מים

 לא היא האשמה האמת, למען אולם,
 המטילות העיתונים במערכות אלא בהם,

ה :נשאלו אילו ׳כאילה. משימות עליהם
 נזהרים שהיו ייתכן לפני־כן, עיתונאים

:ה שהעיתונות ■אלא כזה. למצב מלהגיע
 הוא שהקולנוע הסבורה הישראלית, יומית
ו כדורגל למישחק קירקס ■שבין משהיו

 בור שכל משוכנעת סטריפ-טייז, להופעת
 ושום הנושא עם להתמודד יוכל הארץ ועם

 שנאמר כמו לו. דרושה אינה קודמת ידיעה
הראש. מן מסריח דג יכל בעבר: כביר

תדריך
ת: חיבה לדאו

חב התחרה, רוקמת - תל־אביב
בי יפריד שהגט עד שיירה, רות,
מתחילה. לבלשית תרגיל נינו,

 תרגיל היערות, שומר — ירושלים
שיירה. מתחילה, לבלשית

 תרגיל נינוצ׳קה, ג׳וליה, - חיפה
 פרו■ שיירה, מתחילה, לבלשית

כידנס.
תל־אביב

ארצות־ (בן־יהודה, הכרות
 לעמוד לומדת יהודיה נערה — הברית)
 הגדול, בכרך דרך לה ולפלס עצמה בזכות

 של ורגיש חביב בסרט ומיקצועית, ריגשית
מלאני הראשי: בתפקיד וייל. קלאודיה

מירון.
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