
 עובדה זו אבל ליהודים. נאסרה כבר
 חופשית יהודים ונכנסו יצאו עדיין 1935שב־

לגרמניה.
מילדו הזה הסרט את ראו ״ילידי־הארץ

 של שירו בשל הסרט זכור לכולם תם•
 פירקנו האש בעמוד אנחנו אבל סמבורסקי.

 בו והשתמשנו לגורמיו, הזה הסרט את
 התיעודיים לצרכים בהתאם בתיפזורת,

 בפיזור מיד יבחין חד־העין הצופה שלנו.
הזה. הפרק לאורך המעולים הקטעים של

 אנשי השיגו המעולים קטעי־הסרט ״את
 מראות בעזרת מגרמניה היהודי הצוות

 המצולם. לאתר קרני-השמש את שמיקדו
 לחיים של הצילומים הטכנית מהבחינה

עלי סרט של ובאיכות ברמה הם חדשים
 היהודים את הכל. את צילם הצוות לתי.
בתי־הקפה. ואת הרחובות את הערבים. ואת
זאת, בכל החקלאות. ואת הכפרים את

 שזהו העובדה את מסתיר אינו ביחד הכל י 1
משעמם. קרן־יסוד סרט סרט־תעמולה.

 תמונות של רצף לראות קשה הכל, אחרי
עלילתי.״ קשר כל בלי

 המרתף אם
יתפוצץ \

 סרטיו הופכים הסופה חשרת בפרק החל
 העיקרי המצולם הציר אכסלרוד נתן של
הסידרה. של

 בשבוע שהוקרן ״בסרט :לוסין יגאל
אכסלרוד, של סרטיו קטע.מתור היה שעבר
הארציש בקולנוע אבן־דרך בבחינת שהוא
 סרטיו של קטלוג יש לאכסלרוד ראלי.

 מצאתי זה קטלוג על ונוסף ,1935 שנת מאז
 ופירט רשם שבה מחברת במרתף, אצלו,

לכן, קודם בתיפזורת שהכין הסרטים את
 במאי של יומרות עדיין לו שהיו בתקופה
כ־ אמנותיים סרטים הפיק והוא אמנותי,

 אלכסנדר על הלא־גמור הסרט הנודד, עודד
ואחרים. פן

 המחברת את מצאתי שבו מרתף, ״אותו
 הכל ואז אחד, יום יתפוצץ אכסלרוד, של

ו הקולנועיים ,אוצרות־האמנות כי יגידו
 הלכו בארץ ביותר הנדירים ההיסטוריים

לאיבוד/
 בה מצאתי למחברת, לשוב אם ״אבל

 על ערבי נכבד ,לוויית כתוב ובו רישום, |י
 ידע לא והוא זה? מי שאלתי: הר־הביוד.

אהרון, אכסלרוד, של בנו אבל להשיב.
 קאזם מוסד. הוא הזה שהנכבד לי אמר

 אבי הוא הזה האיש והרי אל־חוסייני.
 הנציח ואכסלרוד הפלסטינית, התנועה
 לך תאר זה! של לווייתו את בעדשתו

לצילו משול זה הפלסטינים. עבור זה מה
 של בלווייה פלסטיני צילם שכאילו מים

הרצל. תיאודור
 המופתי הרי בהר־הבית? קבור ״ומי

 פנתיאון, למין המקום את להפוך החליט ,
 בניסיונו שלנו, להר־הרצל דומה למשהו
 מילחמת למען המוסלמי העולם את ללכד
 כי יגידו לא שאלה כדי הפלסטיני, העם

 בעניין אלא מקומי, דתי בסיכסוך מדובר
 מת וכאשר חכם. היה המופתי בל-מוסלמי.

 תנועת־התחייה אבי שהיה איבן־עלי, חוסיין
 גם וכך בהר־הבית נקבר הוא הערבית,

 מוסלמי של המנהיג שהיה מי עלי, מוחמד
 מוסה מת וכאשר פאקיסתאן), (כיום הודו
שם. אותו גם לקבור המופתי ציווה קאזם

 בנו, את גם שם קברו שנים כמה כעבור
במיל' שנהרג אל־חוסייני, עבד-אל-קאדר

הקאסטל. על בקרב תש״ח חמת יי
 שהוא הרי לאכסלרוד, לשוב אם ״אבל
 האש. עמוד הסידרה של האמיתי הגיבור

 את לקבל מזמן כבר צריך היה אכסלרוד
 הוא כזה לפרס המדד עבורי שדאל.ג פרס

 לצורך עצמי את שואל אני מאוד. פשוט
 ושואל מוצארט, לפעמים שומע אני זה:
? מוצארט בלי המוסיקה היתה איך עצמי את

 אני שומאן, את שומע אני שכאשר בעוד
 לקחתי שומאן. בלי גם היה שאפשר חושב
 שואל אני וכאשר גדולים. שמות דווקא

 לא שאכסלרוד לעצמך תאר עצמי: את
 היה שהכל לעצמי עונה אני ומייד היה,

דברים. להעריך קנה־המידה זה שונה.
 שבילעדי לדעת חייבים האש עמוד צופי

 בשנות בארץ שנעשה מה כל אכסלרוד,
להם. מומחש היה לא 30ה-

 של רבים קטעים יש הנוכחי ״בפרק
כתפינו.../ על ,סלינו הקטע אכסלרוד.

 טשרניחובסקי, שאול המשורר של נאומו
 להבחין גם ניתן שלו. קטעים ועוד שלונסקי

 הגרוע האיכסון בגלל אכסלרוד של בקטעים י•
בהיר. אפור גוון בסרט מקבלים הם שלהם.

 לא ואם בשחור־לבן. סרטים לא כבר הם
 נכסי-צוללויד על ולטפל לשמור יתחילו

 ישארו לא והם ויתדרדר, ילך מצבם אלה,
 עצם עד נזכרו שלא זה הבאים. לדורות

ישראל פרס את לאכסלרוד להעניק היום

 המזלזל היחס מעליב יותר ועוד מעליב, זה
באוצרותיו.״

 גוסייבה אגווד
כהן וגאולה

 המגמה ממייצגי אחד נוסייבה, לאנוור
 לראות הזדמן לא האש בעמוד הפלסטינית

הראשונים. הפרקים את
 עבורו שנערכה מיוחדת, הקרנה על

 אלינו ״צילצל לוסין: מספר במערכת,
 שכולם לנו ואמר מהעיריה גדיש אהרון

מוצ הופעה לו שהיתר. לנוסייבה אומרים
 לדעת מעוניין והוא האש, בעמוד לחת

 מיוחדת. הקרנה לו להקרין ניתן אם
נוסייבה. את מיד הזמינה קפלנסקי ״נעמי

 ההקרנה. במהלך מנומס מאוד היד. הוא
 ראה הוא אבל חושב. הוא מה ידעתי לא
 הסרט את במדבר, המרד של התמונות את
 שהיא תקופה לדמשק, פייצל כניסת של

 והוא לערבים, חשובה ומאוד היסטורית
 שתחנות- תקופה זו שהרי נרגש, ממש

איתה. התמודדו טרם הערביות הטלוויזיה
 הוא מצולם!׳ חומר ,איזה אמר: ״הוא

 האובייקטיביות על אפילו אותנו הילל
 רב ביוקר לנו לעלות העשוי דבר שלנו,
כהן!״ גאולה מצד

 מרון: חנה
כיסא על סיכה
חנה התיאטרון, שחקנית של עדותה

 עבור זה. בפרק ביותר מרכזית היא מרון,
 נציגה מרון חנה מהווה האש עמוד צוות

שלמה. תרבות ושל דור של
 שנים שלוש של ״בהפרש לוסין: יגאל

מה הדרך — תרבויות שתי מייצגת היא
 לאנג) פריץ של אס (בסרט הגרמני קולנוע

הארצישראלי. הקולנוע אל
 פרק עוד עבורנו מייצגת מרון ״חנה

 היצי- — היהודית בהיסטוריה מהמיסתורין
 כאשר ואחד־העם, הרצל של אה־לדרך

 פעורה ותהום בשני מכיר אינו האחד
 באופן ביניהם משתזר הכל ולפתע ביניהם,
מדהים.
 לא היא לכך. הדוגמה היא מרון ״חנה

 כפי הזאת, בארץ פליטה להיות באה
רוחני ,מרכז הפכה אלא חשב, שהרצל
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