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עח יעדי טי ח :חנ טני רי ח. ג מרמני
 לנטיעת גר״גרא יצא בספטמבר 22ב״

ק, חארוכח רח־חרחו יום• ־36 למיז
ל בר״גרא יצא השנה בנובמבר 29ב״

עה טי ת נ טפ ם. 11 בת נו מי א י ת תו  חי
בגרמנית. ושוב בלונדוו

ם במטך תיי שנ אז שחלפו ח ט מ  בר- נכנ
דו, גרא א לתפקי ל נטע תו פע תשע לחו׳׳

א מים• ת לא בחוץ־לארץ שחח הו חו  פ
ם, 159מ־ מי  40 גם נכללים שבתוכם י

מי שח י חוז מבלח בר״גרא שלו. חחופ  א
ת ניכר פ קו ת ל עבודתו מ ״ ת לא — בחו  פחו

ם. מארבעת ת בכל חודשי ח תיו א עו סי מנ
א — צי בגרמנית. גס שחח שתיים, לחו

א זאת, עובדת ת שעוררת חי עניינו א
א כאשר ארצי. של ת שאל הו  בר- א

 הציבור חשבון על לנסוע עליו מדוע גרא
ח פעם, בכל לגרמנית ת שובח חי ש חת

ח : קיבל  מכיוון לציבור. חרבח עולח לא ז
תי  ה- בחברת״חתעופה מנכ׳׳ל פעם שחיי

ל״, חדשת א ק קבל אני ״ ם מ טי טי ר  ב־ כ
מערכם. 10סס/

א בר-גרא, על־כך נשאל כאשר מכ חו
ש ם עוד לו אין לדבריו, וכל. מכל חי שרי  ק

ל״, חברת עם א ק א ״ חו ת מקבל אינו ו מנ  מ
חח. חנ טי״ תיו כל כרטי עו טי ש על חן נ ח

עח מלבד חציבור, בון טי ת נ ח ם, א  למצריי
א שעבורח בל הו טי-חעם• קי  בר- כרטי

מר אינו נרא מי. או מ
ח ס טי ח ס״ טי ר  בר־גרא, של חאחרון כ

 ,19*2 ודצמבר בנובמבר שנערכת לשיטת
ט בר־גרא דולר. 1047 עלח שראל ט  מי

קלן לקלן, מלונדון ללונדון,  לפרנקפורט, מ
לתל״אביב. ומפרנקפורש

 בפברואר לברלין, בר-גרא נסע כאשר
ם, 10 למשך ,19*2 מי א י  חשבון- הגיש חו

ת צאו שבון־חטיטח) (מלבד הו  סך על ח
ם 4,077 קי ר א  660 בערך שחם גרמניים, מ

ת אלף גלופת). (ראח לירו
ת בחשבון או צ הו עת בר-גרא של ה טי  לנ

ת א ף נכלל ז  לדיילת. תשלום :מעניין סעי
ם שבידי ידע לא בר-גרא ל העו ח״ ״  חז

ת נמצא שלו. חשבון*חחוצאו
 השכר מהו יודע אתה ג הזה העולם

ז לקונגרסים לדיילות בגרמניה המקובל
 יותר. או פחות יודע אני :כר־גרא

 זה מארק. 150ד 100 בץ שזה לי נדמה
שנה. לפני היה

ז יותר שילמת מדוע :הזה העולם
 יותר. ששילמתי חושב לא : בר־גרא

 המיסמל) את לו ז(מראים הזה -העולם
ליום. פרקים 175 הנה.

 של חגבוח חשכר כי תסביר, בר-גרא
ת ל בדח, נבע שכר שהוא חדיי א מחעו  שחי

ח לא ת ת ברלין, תושבת הי לו ת ולדיי  הבאו
ץ ן לברלין מחו י י מי גס לשלם ל ח ד  לינ
ואש׳׳ל• במלון

ח מרבח אינו בר-גרא תיו, על לדוו עו טי  נ
א וכאשר את, עושח חו א ז ת עושח חו א  ז

ת בדרך חד ח. מיו א במינ ח חו  לפני מדוו
עה טי ד הנ מי ש ד ח א ל רק ת  מיושבי-חרא

ח או שלו: חל חנ ח ר- ״  או רנר, צבי ליו
ם ק ליו״ר־מועצת״חמנחלי צח ראה ארצי. י  נ

 בר-גרא רנר. של לטובתו נושה שחכף
ח מעדיף א לדוו ק צאח, לו. דוו תו ר ח מ  או

מו: בר-גרא צ ע ר ארצי ״פעם ב מ  שזח או
ק לא פי ס ח שאני מ ר, מדוו מ ל וזח ל כו  י

ת חיו ס ל ם לחיפך. ג ח אני א לארצי מדוו
ם בטענות. בא רנר — ח אני א לרנד מדוו
ת.״ בא ארצי — בטענו

ט חנראח, ככל בר-גרא, מר חש על ח
ם בון  כשמדובר שלו, חחברח של הטלפוני

חות שי ת. ב שח פניס-ארציו ח לו ק  לדוו
שניהם תיו• על ל מסעו

ת, חוזר שהוא אחרי גס עו סי  לא מהנ
ח כפי בר״גרא נוחג בל שתי  בחברה מקו
א מינויו. לפני ת מגיש אינו הו חו ״  דו

תיו. על בכתב עו טי א נ ק הו תפ ס ח מ  בדיוו
ם. בעל-פח חלי  — למעשח למועצת־המנ

ם לא כולי ת י ח לדעת חברי ק מ א בדיו  הו
ת עשח עו טי ח. בנ אל

ת תיו א עו טי ת נ ס לגרמנית התכופו מ
ך: בר-גרא ביר א כ ר הו מ  שראשית, או
ת חברח עם שוטף מגע לו יש ה גרמני

ת ק ס ת בירידים, עו א ולאחרונ  מרבח חו
רי חטלון לצורך גם לגרמניה לנסוע  האווי
טף בתל-אביב. לערוך מתכנן שהוא  על- נו

ם בגלל כך, ת חשני א הארוכו ח שחו  חי
א בגרמניה, טח הו בו ם מ לי חחו ת- פ קו  ב

א שם. ת מנצל הו ת א עו טי ה הנ אל  כדי ה
ק״אפ״ לעבור  ב-1כ כללית), (בדיקה ״צ׳

ראה ריו. ד רגיש בר־גרא שיעקב נ או  מ
ה בכל לבריאותו. מ ם, כ שי א חוד  עורך הו

ת ביקורת אי כללית• רפו
 הביקורת על :הבאה בכתבה

 למיס־ הזיכיון עד בחכרת־הירידים,
 מחברת־ צמח האמרגן שקיבל עדה

 שבו היקר השיש ועד הירידים,
 החדש. הקונגרסים מרכז־ מצופה

■ זוהר ומרסל פרנקל שדמה
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ת מד*ץ וה8 ?1זי * ד
 מציע דויד אח מריץ מה כמו סרט

 אפשר הקולנוע. לכתבי רבים פיתויים
 המקפיצה המשוגעת, העריכה על לדבר

 לתקופות ההווה מן הזמן כל הצופה את
 אפשר דויד. הגיבור, של בעברו שונות

 והבדיחות האבסורדי ההומור את להבליט
 אפשר אורכו. לכל המפוזרות הרבות,
 איך על סרט לעשות הנטייה את להבליט

 זה, במיקרה דיוק, ליתר או סרט, עושים
 וכותבים אותו הוגים שבה הדרך על

 ההשפעות את לבדוק גם אפשר אותו.
 מ- ,הסוגים מכל לאנשים שהיו' השונות

 ועד מפליני אלן, לוודי ועד ללוש קלוד
 על הנשף, כינורות של דראך למישל
הסרט. של הסופית הצורה
 הצופה את במיוחד שמעניין מד. אבל

 של הכרזתו היא היהודי, או הישראלי,
 ,רציתי שאמר: שוראקי, אלי הבימאי,
כאב.״ בלי אבל יהודים, על סרט לעשות

נואל דמאגאלי אזנאבור שארל — והוריו הילד תיד
כאב בלי יהודים

גארסיה ניקול הנוייה וחברתו היפטר פרנסים השחקן — הבוגר דויד
חייו אהבת

 קווז׳ בלי כי לגמרי, לו יצא לא אולי זה
 מאחר אבל אי־אפשר, שניים או אחד

 הפיל- אחרי של לתקופה בן הוא שהגיבור
 שידידתו לכך מוחלטת הצדקה יש חמה,

 לו אומרת גוייה), אגב, (שהיא, בסרט
 .מה :השואה על בזעזוע מדבר הוא כאשר

 וגדלת 1950ב־ נולדת אתה לדבר? לד יש
החיפושיות.״ ועם קוקזדקולה עם

 על סרט זהו ואכן, עליזים. יהודים
ב חסריטאי-בימאי שהוא דויד, יהודים.
 המוכר אביו מישפחתו: בני וכל קולנוע,
 ו״יידישע עקרת־בית שהיא אמו יינות!
ה המשוחררת, האחות להפליא! מאמע״

 והידידה האדמונית, העוזרת החביב, גיס
 שוררת מטורפת עליצות של רוח הגוייה.

 אתנית חרדה של עקבות למצוא קשה בו,
 האופייניים לסימנים מתייחסים אם (אלא

 משבר), של במצב היהודי האינטלקטואל של
 תזזית, כאחוז ואחורה קדימה קופץ הסיפור
 וחוזר בעבר, ונמשך בהווה מתחיל כשהוא
 וחוזר בעבר, אחרת לתקופה וקופץ להווה,
חלילה.

 בגולה, יהודים על סרט זה בקיצור,
 קשה כפה הזמן כל מתייפחים שאינם
 מן מעט חושף הוא בגולה. יהודים להיות

 גורלו, מר על שבוכה פי של הצביעות
 לשתות זה לעשות, מסוגל שהוא מד. וכל
 להסיק במקום המרורים, מכוס ועוד עוד

במצבו. משהו לשנות מסקנות
שוראקי, אלן הביפאי אומר ,עקרונית,״

אמה אנוק שחקנית
חייו כוכבת

 היותר, לכל אוטוביוגראפי.״ סרט זה .אין
 אמנם מדומה. באוסוביוגראפיה כאן מדובר

 העובר יהודי איש-קולגוע על סיפור זהו
 יהודי בחור מיקצועי, ומשבר אישי משבר
 כך כל הצליח שלא אחד סרט שעשה
 השם, בגלל היה שזה אותו מנחמים (ידידיו
 כוכבת עם שחי אהב), לא שהקהל חרדה,

 (ואת מסוייפת תקופה במשך סרט אותו
 אנוק השחקנית מגלמת הכוכבת אותה
 קורות את מספר השני וסירסו אמה),
הוא. לא שזה טוען שוראקי אבל חייו,

 לציין צייד זאת, עם ודיי♦ אהבת
 קולנוע חולד. שהוא יהודי, הוא ששוראקי

 הראשון, שסירטו בסרט, דויד כפו בדיוק
בחר למדי מלא שהיה הראשונה, אהבתי

 ובנה, אם בין יחסים על סיפר (הוא דות
ה במחלת לקתה בי מגלה שהיא אחרי
 הראשי ובתפקיד כל-כך, הצליח לא סרטן)
 ובמיקרד, אפה. אנוק הופיעה הסרט באותו

 אהבת היא אמה אנוק במיקרה, שלא או
 צריך אם שמא, (או שוראקי של חייו

 חייו). אהבת היתה נכון, זה סרט לקרוא
 סרט אינו דויד את מריץ מה שאם כך

 הוא עצמו, שודאקי על אוטוביוגראפי
מאוד. דומה סיפור מתאר
ה היד. הראשץ, שבגילגולו מודה הוא

 דראמה דראמה. להיות צריך הזה סרט
 .30ה־ גיל של היצירה משבר על רצינית

באספק הכל את להציג החלטתי ,אחר־כד
הוא הדעת,״ ובדיחות הומור של לריה

2367 הזה העולם


