
ם י ר פ ס .
פה? עושה אתה מה
ימרי יהודה — ),ע 270( אשמורות בין

פרוטה). 800( מסדה —
 בעיירה מלמד בן היה גבעוני יונה

וגו חבריו ע״י נרדף חלוש, גליצאית,
 פחדן : ביותר מתוסבך היה כשגדל רלו.

 הפך הוריו, מתו כאשר ושתקן. ביישן
הע ראשית עם עלה, לבסוף עצים, חוטב
 הבריטי) המנדט (ראשית השלישית לייה

 גניאל, לקבוצת הצטרף ישראל, לארץ
אך רציני עובד היה אנשיה, על התחבב

 לשמירת כשיצא :בפחדנותו הצטיין —
 בחבית בבבואתו הרגיש ראשונה, לילה

*ז המים, יו שגנב חשב הירח, אור לנ
באש. עליה פתח בחבית, שב

 ,1921 של הדמים מאורעות כשפרצו
 להבטיח הילדים, על אחראי יונה הופקד

ערבית. התקפה בשעת ישיבתם את
 שואל מתאפק, אינו הילדים אחד אך

 מבין לא אני מבין... לא ״אני : יונה את
 אתה אין מדוע ?... פה עושה אתה מה

• ?״. כולם כמו בחוץ,
 הקבוצה שמצב ושעה מזדעזע, יונה

 מטבח, מאכלת נוטל הוא ומחמיר, הולך
המת את טובח הערביים, לעמדת מתגנב
 ויר1במ גניאל את כמובן, מציל, קיפים,

חייו.
שיהו הסיפורים עשר שבעה של רובם

הע איש ,50ה־ בן יערי, יהל) (כאור דה
 הם בספרו, כינס השלישית, לייה

גב יונה של סיפורו הגיבור, של מסוגו
 את המוצאות מתוסבכות, נפשות עוני:

 של סיפורו כגולה כלשהי בדרך גאולתן
 לארצות היוצא הארץ, איש גפני ראובן
 את ליישב כדי כסף, להרוויח הברית
 הוא : ישראל בארץ הקרקע על חוריו
 להנתק יכול אינו אך אליה, לחזור רוצה

 ע״י נדרס ראובן :הפתרון מניו־יורק.
למוות• מכונית
י האור אח כבית□ למה
זרחי ישראל — מ׳) 274הנכסף*( החוף

פרוטה). )750( סס ראובן —
 החל כאשר ,23 בן היה זרחי ישראל

 תוך העברית. באוניברסיטה ספרות לומד
 העברית, הלשון על השתלט קצר זמן
 בגיל מת (הוא הנותרות חייו שנות 15וב־
ספ 15 לפרסם הספיק )1947 בשנת ,38

לשנה. ספר של בשיעור רים,
 זרהי מתאר שבספר ספורים בשמונה

 את רבה במדה המזכיר מלבב, בסגנון
 של ההתיישבות קשיי את עמון, ש״י

 ;העליון שבגליל המים חסרת מחניים
ירו יהודי של המשיחיות חלומות את

 של קורותיה את ; הקודמת במאה שלמי
 של הרוח טחנת רקע על יתומה נערה
רח את :ציון הר אל הצופה משה, ימין

גר עולי ייקים של נוהגם ודרכי לבם שי
ש בנקאים, שופטים, דוקטורים, מניה,

בא להסתדר הנאלצים ממולדתם, גורשו
 חקלאי פועל של הרב אשרו את ; רץ

 כאשר אשתו, עבודת על המתקיים נכה,
 : הוא עבודתו בכוח כסף למעט זוכה הוא
 תל־אביבי, פרברים איש אב, של סופו את

 ממסע שב שאינו עברי, חלוץ־ים שבנו
שלו. הבתולים

 עיקר אולם אומן. בעט לארוג, יודע זרחי
 מקוריות חוסר — אלה בסיפורים ליקויו

 בהעתקה, הגובל חיקוי לעתים מיוחדת,
 בנערה המתאהב המגושם, שמשון כמקרה

לני להסכים המסרבים ואחיה, טובים בת
 ליהנות מתחתיו, כסא שומטים שואיהם,

 במוחו נפגע שמשון — אך מתמהונו,
הרצ על ״...המוטל :ראייתו את ומאבד

 והיה שבאולם הצחוק נתעמעם זע, לא פה
 מלותיו פתאום נשמעו ואז דקה, לדממה

 הכסא שמטתם — :מכאב השבורות
 כיביתם זה למה אך ניחא, — מתחתי

 באותו כמעט המובא, מעשה ?״, האור את
עלי —בורלא יהודה של בסיפורו נוסח,

שנים. עשר לפני שהופיע עקיבא, לות
חתן? מוצאי□ כיצד
 ארין — ע׳) 128( מלון בבית פגישה

פרוטה). 225( דן — קסטנר
 בנקים, בעל הוא טובלר הסתר יועץ
ב הזוכה חרושת, ובתי גדולות חנויות
 ממם־ אחד של פרסים בתחרות שני מקום
 כקבצן, מתחפש טובלר : התוצאה עליו•
 העניים של מר־גורלם את להכיר לומד
 תולה אדמה, תפוחי מקלף שהוא (תוך

 קרח) של החלקה מגרש ומנקה כבסים
 אחד לדוקטור בתו את לשדך מצליח
 אותה של הראשון בפרס אגב, (שזכה,
 סיור אחר באמת. עני שהוא תחרות)
 חוזר הוא האמצעים חסרי של בעולמם
 העשירים, לעולם הדוקטור־החתן) (בלווית
(האל אם־הדוקמור של הרבה להנאתה

מנחת). (המתמוגגים והקוראים מנה)

712 מס' הזה״, העולם

ע ו נ ל ו ק
סרטים

הוא״ לר ״אשד■
תל את לתאר קולנועי הוליבודי נסיון

 מרתה בהוליבוד. הרדיו כוכבי אות
 ניו־יורקית צעירה דיי) (דודים גיבסון
 בכבוד לפרנס היא שאיפתה שכל ענוה,

 לקליפורניה מוטסת היא הקטן. בנה את
 המנוסה קרסון) (ג׳ק זריז סוכן ידי על

 עוברים כאן מוזיקליים. כוחות בגילוי
 אחרי בחיפוש קשים ימים מרתח על

הג החברות מנהלי אהבה. ואחרי עבודה
לתכ הכוכבים לשכירת האחראים דולות,

 מתלהבים אינם שלהם, הפרסום ניות
 הזמרת של הדינמיים משיריה ביותר

 הבמאי, את הניע מה לדעת אין הצעירה.
 שלא שהשירים לחשוב קורטיז, מיכאל
 אוזן ימצאו המומחים בעיני חן מצאו

 שהקדיש כיוון הצופים. קהל אצל קשבת
 את בכך בזבז הסרט ממחצית יותר להם

 שחקנית דיי, דורים של המצויין כשרונה
מחוננת. וזמרת חננית
 זמר עם שלה האהבים הרפתקאת גם

 עולמו את המאבד באומן), (לי מפורסם
 לא אהדה מעוררת אינה שכרות, בגלל
 קרסון. מר של בלבו ולא הקהל בקרב
 הסרט, בסוף סיפוקו על בא הלז ברם,

 אותו מנשקת הצלחתה, בשיא כשדורים,
 נשאר הקהל ואילו אמונים, נשיקת

 מאוכזב.
1

החג״ בליל קדה ״זה
 נערה גברים, שני אודות על סרט עוד

 הנערה בהם. הנוהג הקטן והילד אחת
מל אלמנת ליי), (ג׳נט אניס קוני היא

המש — מאד נחמדה וכמובן, — חמה
 בעלה זכר את בנה בלב לטפח תדלת

 הגדולות בחנויות עבודתה לרגל המנוח.
 בהלת בעת המולד, חג ערב היא (התקופה
 (רוברט צעיר בזבן קוני פוגשת הקניות)
 משרתו ואת לבו את המאבד מיצ׳ום)
אותה. בראותו
 אל להסחף עומדת שהיא מרגישה קוני

 תשאר האם הצעיר. של זרועותיו תוך
 אולי או ? המנוח בעלה לזכר נאמנה
המ קורי) (וונדל דין עורך לאותו תנשא

 תנשא אולי או ? שנים זה אחריה חזר
י זאת בכל לזבן

 מן מתברר שסופו בסרט התשובה,
לז מאליה. מובנת הראשונות, התמונות

 ההכנות תמונות תצוינה הסרט של כותו
 האנשים בחנויות, הצפיפות :המולד לחג

כאשר אבל באוטובוסים. החבילות עמוסי

דיי־ דוריס קארסון, ג׳ק
1 הבמאי את הניע מה

פי בשיח פיותיהם את פוצים השחקנים
 משתנה האהבה, מהות אודות על לוסופי
לשעמם. מתחיל והסרט המצב

 הופיעו עם התפרסם מיצ׳ום רוכרט
 חייל. של בלבו תקר, קפטין בתפקיד

 גיוס, צו קיבל מכן לאחר אחדים ימים
 בצבא ושרת פשוט טוראי לדרגת ״ירד״

 שלו הקאריירה אבל .1945 עד האמריקאי
 ארבע כאשר, סבלה שלא כשם סבלה, לא

 פרסומתו, בשיא בהיותו מכן, לאחר שנים
 חשיש מעשני בקן המשטרה ידי על נתפס
 במיצ׳ום הרואה הקהל, למאסר. ונידון

הבד, של הרומאנטיות הדמויות אחת את

שר את לו החזירו מעבידיו כאשר שמח
הסוהר. מבית בשובו הכוכבות ביט

 פחות באוירה חייו את החל מיצ׳ום
הקטנה התעשייתית בעיר : רומאנטית

 אליה מניו־יורק, הרחק לא ברידג׳פורט,
 נישאה אמו כאשר בילדותו לגור עבר

בשנית.
 הזעיר־ לאוירה להסתגל יכול לא רוברט
 ברחבי טייל בבית, שררה אשר בורגנית
 קרונות מאחורי תלוי כשהוא אמריקה
 אך לקאליפורניה, הגיע הוא משא. רכבות
 אותו שאלצה הדואגת אמו ידי על הוחזר
גימנסיה. לסיים

 עצמו את מצא ורוברט קצר זמן עבר
 עסק לפלורידה, הגיע הפעם בנדודים. שוב

 אימפרסאריו : (בהם שונים במקצועות
 כסף עשה מפורסם), עתידות מנחש של

לאשה. מילדות חברתו את ונשא
הב לארצות המלחמה קרבה בינתים

 חרושת בבית לעבוד יצא ומיצ׳ום רית
 בקרו בעת בלבד. קצר לזמן אך לנשק,

תי שחקנית שהיתר, הבכירה, אחותו את
 החליט הקלעים, מאחורי קטן, אטרון

להקה. לאותה להצטרף
 במחזות תפקידים במספר הופיע הוא
להו להוליבוד, לנסוע הצעה קיבל שונים,

 זה היה הפרוע״. ״המערב בסרטי פיע
 לא והתשלום צנוע, בסרט צנוע תפקיד
 התיאטרון למשכורת בהשוואה אך גדול.
 זקוק שהיה ומיצ׳ום נאה. סכום זה היה

 משחק עצמו ראה הוא ניאות. לכסף,
 של לבה את הכובש תואר, יפה קאובוי

 הוראה בקבלו נדהם הוא חמודה. נערה
הנב אחד להיות ושערו, זקנו את לגדל
 אך הידועה, הסידרה (מן בסרט לים

קאסידי). הופאלונג של הזולה,
 מאותה סרטים בשמונה הופיע מיצ׳ום

 משנה בתפקידי לשחק שעבר לפני סידרה
 לטוקיו, נזנל שנייה שלושים כמו ביצירות

 באה אז ניבדה. ,225ק־ קורביטח הו, גאנג
 בסרט ווקר, קפטין : הגדולה ההזדמנות

 כתב של המאמרים סידרת על המבוסס
 אותו שהפך התפקיד פייל, ארני המלחמה

הוליבוד. בשמי מקומו את והבטיח כוכב
רחמים״ ״ללא

 כבמאי דרכו את החל לטואדה אלברטו
צנ החניקה עת מוסוליני, של באיטליה

 להראות רציני נסיון כל חמורה זורה
 להכליל ואסרה הבד על המציאות את

 התאבדות, רצח, של תמונה כל בסרט
שחי גניבה, מינית, סטיה פיתוי, ניאוף,
 אלא לשפוך הרשתה לא הצנזורה תות.

 ממשלה, פקידי על שבאורות הורוד את
הרא בסרטיו כמרים. חיילים, שוטרים,

 עורף לפנות הצעיר הבמאי •נאלץ שונים
הרו בעבר נושאיו את ולחפש החיים אל

מנטי.
הר הותרה מוסוליני של סילוקו עם
 את להדביק כאילו ביקש, לטואדה צועה•
 כל את בסרטיו לכלול האבוד, הזמן

 מוצאים רחמים בללא ; האסורים הנושאים
 מינית, סטיה פיתוי, התאבדות, רציחות,
 וחיילים שוטרים שחיתות. רבות, גניבות
לחלוטין. וורוד לא באור מוצגים

 המלחמה, לאחר באיטליה היא הפעולה
 (קארלה אנג׳לה והזימה• השחיתות שטופת

 שסטתה צעירה נערה היא פוגייס די
 בלתי ילד לעולם והביאה הישר מדרך
 שאינה כיון הראשון. בחדשו שמת חוקי

 נוסעת, היא הוריה, בית אל לשוב מעיזה
אחיה. אל המדינה לצפון פרוטה, ללא

ש לה נודע חפצה מחוז אל בהגיעה
 היא נהרג. השחור, השוק איש אחיה,

 צ־יק (ג׳ון כושי אמריקאי בחייל פוגשת
 אותה ולמנוע לה לעזור המנסה מילר)

 אינה תכניתו אולם זנות בחיי משקיעה
 הופכת ואנג׳לה נאסר הוא יפה, עולה

 את המות מאחד דבר של בסופו פרוצה.
השניים.
משכנע. אבל מאד, מילודרמתי סיפור

 הרומנטיים סרטיו את שכח לא לטואדה
 מוסר לסרט להכניס וניסה הראשונים

 זאת למוטב. אנשים להחזיר כדי השכל
 ההשכל מוסר : האחת החלשה הנקודה
 עצמם, המכוערים במעשים קיים האמתי

 מלבד אך אליהם. המתלוים בנאומים לא
בפש שבו, באמת הסרט מצטיין זה, פרט

 הסינד :שלו השחורה בריאליות טות׳'
 המזוהמות- המסבאות ההרוסות, טאות
 מחנה שסביבו, השחור והשוק הנמל

 את שציינו הצדדים כל — הצבאי, המעצר
 באמנות מוגשים 1945 שנת של איטליה

רבה.
 אם נוספת, הוכחה הוא רחמים ללא
 העולם שהערצת דרושה, כזאת הוכחה
מוצדקת. היא החדיש האיטלקי לסרט

הד!״ האחר ״הבן
 אל מאהבה את השולחת באשה מעשה
 אחרים מוזרים מאורעות ועוד הגרדום

ממ אנגלים, אצילים בני בהם שמעורבים
 איטלקיר.) ואם אנגלי לאב (בן אקזוטי זר

 רנק ארתור קיווה אם דם. שואפי וצוענים
 ידיו מתחת להוציא הסרט) את (שהפיק
 : הסממנים כל בו כלולים שיהיו שעשוע
מאור שגרתיות, דמויות שטחית, רגשות

 מדה קלוקלת, מיסתיקה מוזרים, עות
המציי — מינית הרפתקנות של מסוימת

 האנגלית, הפופולארית הספרות את נים
 שסרט חשב אם אבל מאד. שהצליח הרי
 אחד מחלק אסימון שווה להיות עלול זה
 הנראה, כפי השכיחה מרה, טעות טעה —

 את שהפיק הבריטי, הקולנוע איל אצל
 הגיעה1 באפור באיש שהחלה הסידרה
המושחתת. בליידי לשיאה
 כאשר ? הלז האחר בבן הענינים מה

למשפ־ בת הובסון), (ואלרי פולר בלאנש

מיצ׳וט רוכרט ליי, ג׳נט
מאליה. מובנת התשובה

 באמצע מגיעה, מנכסיה שירדה אצילה חה
 היא פיורי, טירת אל הקודמת, המאה
 קשים, אנשים ודודנה, דודה את בה מוצאת
 גריינ־ (סטיוארט תורן ואת אכזריים, אפילו

 האחוזה בעל של חוקי הבלתי בנו ג׳ר)
 אך ובריא, יפה גבר הוא תורן הקודם.

 אליו, לחזור חייבת האחוזה :שגעון בעל
 נשאת, בתורן, מתאהבת בלאנש מה. ויהי

 הכלולות בליל אך לדומה, כספו, בגלל
האק הממזר של לזרועותיו נופלת היא

 הוא :ביש בעסק אותה המערב זוטי,
 בלאנש, של בעלה ואת הדוד. את רוצח
 של החורגת בתה את גם לרצוח זומם

 הסאה את תורן מגדיש בזאת בלאנש.
 של ביזמתה המשטרה לידי נמסר והוא

החו הבת : הטבח נגמר כאן אך בלאנש.
 שתורן אסון בדרך נפטרת הקטנה רגת
 בלידתה נספית בלאנש בו(בעקיפין), אשם

 (במישרין). תורן אשם בו שגם תינוק
מתרח בו ביום כרוצח נתלה עצמו תורן
המות. מקרי שני שים

 (אגם־ שמארק לציין יש האמת למען
 מלאכה: כאן עשה הצרפתי אלגרה הנשים)
והפסי האמנותי שהצד בלי נקיה, טכנית
 התסריט, אותו., ידאיג הסרט של כולוגי
 השחקנים־ טפשיים. הם השיח, וביחוד
 שיצליחו בלא נואשים, מאמצים עושים

 הבוץ מתוך העלילה את להרים בכך,
שקועה. היא בו הצבעוני,

ד״ג בתפקיד ן1הח
 המסייר האמריקאי החזן אושר, משה

יש קולנוע חוגי עם התקשר בישראל,
מוסיקלי. סרט הסרטת הציע ראליים,

 האחווה את לבטא צריכה היתה העלילה
 משוחרר, חייל יהודי, פועל בין השוררת

המ בחיי להשתלב המבקש ערבי, לפועל
דינה.

 ״אין כי אושר, הבין שקופים מרמזים
ב להשתתף הסכים זאת״, לסחורה שוק
 העוסקת התיישבות נקודת שרקעו סרט

בדיג.
 בסירה, שט כשהוא אושר יופיע בסרט
קולו. את להשמיע המרבה דייג, בתפקיד
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