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סנו הצחורה, ע״י נפסל שסיוטו נאמן, ■הודה(ייגיאד״) ער מ
פחדיו עד סוסיו, על ,11 צל״ע לו שהעניק הצבא עם המוונבים יחסיו
וכסף״ 1 ״מגש סירסו וד 11 ־ לראשונה 1 אישיים, סוסים עשיית מפני

 גו!1■ודע(ו לא ,אני
בזזו צלייש. קיברת■

ס כל יזבל, רי 1? מ
 *אני חאו״ב וזר

בפצועש טיפלתי

 זוס״הניפווים במירחמת
 ובתדאל־ בומח, חייתי
ר מו!חו*ת תרה,  מד

 ,שתי הרג ואז צואת,
זח את אוחב לא שאז׳

 שתעוניס אוזו הומסני־ר
 ר בתו □,לדוק ■הנס

 המרבו אוזו בקבוק.
 מושחת, איש הוא נו

מושחתת רמזו

ד ש שבון ■ ח

 9 אברהם שאומר נש
 חגיבוד שפירא,

 בל מפתזדתיקווה:
 וחומו* לא שלי החייט

!הרגתי ולא

 בכלל! רופא לא אני
 ־׳ רפואית, חשבלח לי ■ש

 חשב שלי אבא ני
 ומאה. שאלמד שחשוב

ד את הצלתי צדק. והא ו ו

 לבלש שחושיה* המעט
 שאני ממח בסיוטי,

 חפח״ו ברנו ,מרגיש
 לסוטיס שברחתי אות׳
חברתיות בעיות על

ת י שנו
א והופך הילד הוא אט״אט ט  לקוס

 סרט כל — ישראלית במהדורה גאברס
 לפרטים כאן אבנט לא פצצה. הוא שלו
 על מדברת אני קולנועית, ביקורת של

מוע שבה הדרן ועל המסר על התובן,
 שמו שלפני נאמן, ג׳אד הדברים. ברים

 אינו דוקטור, התואר את להוסיף יש
 עושה כשהוא אן — רבים סרטים עושה
לסדר־היום. עליו לעבור אי״אפשר סרט,
המימסד שהצנזורה רק לא ם ו  אינ

הל גם סרטיו, על בשתיקה עוברים  ק
אדיש. נשאר אינו הצופים
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ת כשצפיתי  בו ״הלילה סירטו בהקרנ
 אמנון של סיפורו פי על מלן״, נולד

תי, תפס זה דנקנר,  שלא מפני אולי או
ת קודם קראתי  שני :הנושא הסיפור. א

ת המתעשרים צה״ל, קציני ב מספסרו
 חם הכבושים. בשטחים ערביות אדמות
ם הופכים  ו- נצלנים ותת־אדם, לקלגסי

 בעזרת ליל באישון פורצים מזוועים,
 מכים זקן, ערבי של לביתו מתנחלים

תו ומאלצים מוות עד אותו  להעביר או
למע נדחפים הם בטאבו. אדמותיו את
דתי שסוחר אחרי הזה המכוער מד

 דנקנר, אמנון משחק שאותו מבני־ברק,
ם מהם דורש  שמכרו הקרקע כי מיסמכי

 אכן — במירמה כנראה — בגדה לו
ם, הוא אחרת, לרשותו. עוברת  מאיי
במישטרה. עליהם ילשין

ת זח  השניים, הסיפור. יותר או פחו
ספ רב-סרן שני אשכנזי, סגן־אלוף אחר
ם אוספים רדי, חלי  ופורצים בדרך מתנ

הלי באמצע הזקן אבו״עיסא של לביתו
ם לה, ת תופסי  מביימים כבן־ערובה, בנו א
ת מכים הנער, של רצח ומאלצים הזקן א

ם אותו תו ח  מנשק כשהוא הניירות, על ל
רגליהם. את

 לחטוף כמו זה בו לצפות קשה. סרט
ס ק אם בפרצוף. בו  של מטרתו זו לא ו
! מה אז — סרט כן

תו תח מ א חרם שסירטו ג׳אד, של ב  הו
 הכסף״. ״מגש נוסף, סרט הצנזורה, על-ידי

 יעורר ציבורית סערה איזו יודע מי
הזה. הסרט

 ,19!6ב- בתל-אביב, נולד נאמן ג׳אד
 שחיה אביו, מצד בארץ שלישי דור והוא

ה. בעירית מהנדס קוו תי א פתח- למד הו


