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 נשואה צרפתיה, אשד, ניגל) (אנה אודט

 נתבקשה בבריטניה, שהתגוררה אנגלי, לבעל
למולד להסתנן הבריטי הרגול שרות על־ידי

אח אנגלים סוכנים עם בשיתוף לפעול תה,
 היא ילדים, לשלושה אם היותה למרות רים.

 פגשה היא בה קאן, לעיר נסעה נאותה,
 מפקד האווארד) (טרבור צ׳רצ׳יל פיטר בסרן
 שעתיד ומי במקום הבריטית הרגול רשת

(השני). בעלה להיות
 אנרי״ ״מר של חשדו מתעורר בינתים
 הריגול של המסתורי ראשו גורינג), (מאריוס

 אודט, את לאסור מצליח הוא הגרמני, הנגדי
 אשתו שהיא גרמני בית־דין בפני המכריזה

הממ ראש של ו״קרובתו צ׳רצ׳יל סרן של
 אותה, חוקרים הגרמנים הבריטית״. שלה

 אינה היא הועיל: .ללא אך אותה, מענים
למוות. נידונה מדברת,
 הפועל, אל פסק־הדין מוצא לא מה משום

 זמן שם מבלה רכוז, למחנה מועברת אודט
 כאשר אולם רבת־יסורים. באי־ידיעה ממושך
 אותה מביא המחנה, על האמריקאים סוגרים
 אל במכוניתו שיסקה) (אלפרד הנאצי המפקד

 לקרובתו המיוחד שהיחס בתקוה הכובשים,
 במשפטו. לזכותו ייזקף צ׳רצ׳יל ווינסטון של

הי הממשלה לראש שהקרבה להוסיף למותר
מוצלח. צ׳יזבאת תד,

 אלמלא רבה במרה להצליח יכול היד, אודט
 זול, לרומאן־זעיר רבים במקומות דומה, היד,
 אוירה לרקע לשוות המאמצים כל למרות וזה
 הזה בסרט אפוף הריגול מקצוע אמת. של

 בלתי־מדויקת רק לא שהיא רומנטית שכבה
לא־מתקבלת־על־הדעת. גם אלא

ה שבשחקניות המצוינות אחת ניגל, אנה
 על להתגבר כוחה בכל משתדלת אנגליות,
 וילקוקס) הרברט בעלה (של והבימוי התסריט
 אחדים של המשחק הגזמות על הלקויים,
 השחקן־במאי־מחבר בעיקר לסרט, משותפיה

אוסטינוב. פיטר הצעיר

הדבש״ בידח ״יוווקאל
 דובר סרט מאמריקה לישראל הגיע כאשר

אצ נשלחו הונימון, קטסקיל ואנגלית יהודית
 קר־ אל המקומיים המפיצים של בעותיהם
 ״הונימון״ המלה פשר את בתמהון. קפותיהם

 מה אבל בעברית, ירח־דבש :היטב ידעו
? ״קטסקיל״ פרוש

ב שקרא ישראלי גימנזיסט שכל כמובן
 ווינקל וואן ריפ הספור את אנגלית שעורי

 הרי לרכס שהבונה להם לגלות יכול היד,
 הריו פסגות שעל ניו־יורק, במדינת קטסקיל
או לרוב. יהודים ומרגוע הבראה בתי מצויים

 סרוס זו במלה ראו אחרת, סברו הסוכנים לם
סרוס אלא שאינה ״חצקל״ היהודית המלה של

 של העברי שמו נולד כך ״יחזקאל״. השם
הדבש. בירח יחזקאל : הסרט

 אמנות פרקי של סדרה הוא עצמו הכרט
 רב בכשרון מבוצעים מהם שאחדים זעירה,

 זה, אין ניכר. נסיון בעלי בדחנים ירי על
 מצולם. וואריטה תיאטרון מאשר יותר בעצם,
בבקורת. לעמוד יכול הוא אין כסרט
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טכניקה
הצגועה המהפכה

 האלה הימים בעצם נחרץ הקולנוע עתיד
ברי בארצות־הברית, הטלביזיה באולפני לא

 רעות (ברובן תכניות המפיקים וצרפת, טניה
הקול מאולמות הקהל את המרחיקות מאד)
 בכורסה בטרקלין, לשבת אותו מפתות נוע,

 ווארנרס, של בבתי־ד,חרושת לא אף !נוחה
ב מיצרים, בהם בהוליבוד, ואחרים מטרו

 אופיום־קולנועי מובהקות, תעשיתיות שיטות
 מקלטי עדיין להם שאין למיליונים צבעוני

באי קטן אולפן באיזה לא אף ; טלביזיה
 אל חלונות במאי קורע בו בצרפת או טליה

ה הסרט. באמנות חדשים אסתטיים מרחבים
 אין כי אם אשר, במעברות, נעשית מהפכה
 בין בהן, שעוסקים כיון שקטות להן לקרוא
 ״צנועות״ התואר הקול, במחקר גם היתר,
בתכלית. אותן הולם

 אחדות, שנים לפני כאשר, החלד, המהפכה
 גבי על מגנטית להקלטת־קול שיטה הומצאה
 מגנטי מקלט באמצעות פלאסטי. סרט־ניר

 מכן לאחר מיד ולשמוע ולחזור לקלוט אפשר
 המקלט באמצעות נגרם כן שהוקלט. מה את

 את לבטל בנקל שאפשר כיון ניכר, חסכון
ש מה את למחוק כלומר הסרט, מגנטיות

 חדש. קול עליו ולהקליט לחזור עליו, הוקלט
 חומד באותו מחדש ושמוש שמחיקד, כיון

 אין הרגילה, במצלמת־הקול אפשריים היו לא
 את המגנטי המקלט תפש מהרה שעד פלא

הסרט. בתעשית מקומו
מגנטית׳ קליטה : היה הבא ההגיוני הצעד

 ברור היה תמונות. של נייר, סרט גבי על
 השאלה להגיע. יהיו מוכרחים זד, שלב שאל

 שני נתנו לכך התשובה את ? מתי היתד״
עכ :ומאלין ג׳ונסון הוליבודיים, מהנדסים

! שיו
 טלביזיה. למצלמת דומה שלהם המסרטה

אלקטרו 'גלים באמצעות מועברת, התמונה
 הבמאי לעיני שם, מופיעה בקורת, לתא ניים,

אפ כך זכוכית. של מסך גבי על הצלם, או
 בזמן התמונות איכות בדיוק מהי לדעת שר

 בה העכשוית הסרט כבמצלמת שלא הצלום,
והד פיתוח לאחר אלא ידועות התוצאות אין

הסרט. פסת
תו (הראשונה המגנטית התמונות מקלטת

לחס רק לא תגרום הבאה) בשנה לשוק צא
 מן לפחות, ניכר, שחלק כך כל גדול כון

 לה־ עלול האולפנים של הכספיות הבעיות
 קטני־אמצעים שמפיקים לזד, גם אלא פתר,
 באמצעים סרטים ליצור יוכלו חובבים ואף

ביחס. דלים

בקצרה
ם שני ה הן ״ ״. כ  מתוקה אופירטה רקדו

פראנץ־יוזף. של וינה על אנגליה, נוסח
שר״. ״עמל! או מקימה צעירים קבוצת ה

 שהם הרי קלי, ג׳ין שביניהם כיון תיאטרון.
גרלאנד. ג׳ודי עליז. רביו מכינים

 לעיר המשך במטרופולים״. ״לילה
 לונדון היא העיר שהפעם אלא במערומיה,

ב כמו פשע, של מנה אותה ניו־יורק. ולא
 ריצ׳ארד מתח. פחות אבל הקודמת, מהדורה

לום. הרברט טירני, ג׳ין ווידמארק,

סודיות בעל במאי
 רב... עונג לי גרם שירך : היקר וולף ״מר

אנ בארצנו יש שעוד להיווכח מאד שמחתי
 בברכות כשלך. טהורות שאיפות בעלי שים

לודנדורף״. גנראל שלך, גרמניות,
 טוהר על שירו על תגובה המכתב, מקבל
 נער היה גרמני, בעתון שנתפרסם המידות

 בנירנברג, גימנסיה תלמיד עשרה, שבע בן
 ארצה לנסוע היה שעתיד וולף, ארי אלף

ל בה לד,שאר בה, להתאהב קצר״, ״לזמן
ביו הפעילים הבמאים אחד להיות צמיתות,

שלה. תר

 ר,אמתי שמקצועו הצעיר נכה מהרה עד
 למחלקה נכנס לברלין, עבר התיאטרון, הוא

במכללה. ד,תיאטרונית
 זו שהיתר, כיון לתיאטרון. בכרכרה

 נכחו המחזה של העולמית הבכורה הצגת
 את שראו ידועים תיאטרון אנשי באולם

 מספר, הצעות לו הגישו וולף, של מלאכתו
של לבמאי סגנות :היו בהן שד,רציניות

 שדה בעיר במאות עבודת או רביו תיאטרון
 בין הציג, בעצמאות, בחר הוא הריין. באזור
בכו (הצגת שווייק האמיץ החייל את היתר,

 מחזה שאותו לפני אחד יום עולמית, רה
בברלין). הבמה על הועלה

 לארץ־יש־ לבוא הזמנה וולף קבל 1931ב־
 ביאתו אוהל. בתיאטרון מחזות לביים ראל

 רומנטית־אכזוטית. אוירה אפופה היתד, ארצה
 חברי כל עמדו יפו בנמל הסלעים אחד על

 סבלים בעוד בממחטותיהם, לו נפנפו אוהל׳
התי אל החוף. אל אותו משיטים גוף בעלי

 אל הגיע כאשר ערבית. בכרכרה נסע אטרון
 שקע שעונו, מידו צנח בתל־אביב, דירתו
עוד. נמצא ולא הרחוב בחול

 לאחר רב. זמן נמשכה לא האידיליה אולם
 ההצלחות אחת את אוהל במת על שהעלה

ב אופירה התיאטרון, של ביותר הגדולות
 פרשו עמו הקשרים. את אתם ניתק גרוש,

 החדש, אטרון הת את שיסדו אחרים שחקנים
 מש־ עברי. תיאטרון בשם להקה מכן ואחר

 קופתי, בכשלון אלד, נסיונות שני נסתימו
 אחד, בתיאטרון בימוי עבודת עצמו על קכל

מח שם העלה שראלית, ארצ קומדיה שנקרא
 : שדה יצחק להקרא עתיד שהיה מי מאת זה

עבודה. מחפשת גיטל חנה
 הזמינה וההסתדרות להצלחה זכה המחזה

ה העובדת. בהתישבות לסובב הלהקה את
 אחת ולא 1936 מאורעות ימי היו ימים
ש הקטנה המכונית אל כנופיות אש כוונה

התפ כל את גם השחקנים, מלבד הכילה,
 הלהקה. של והתלבשות החשמל אורות,

 ס, מרכ רחל היתה הלהקה מחברות אחת
 אל פנה לחייה, שחרד אלתרמן, נתן ובעלה,

 א,ז לרצוח רוצה ״אתה :אותו ושאל וולף
״1 אשתי

 הן שלי חיי ״על : חשב הלהקה פיזור אחר
 אל מקבוץ אסע לא מדוע אחראי. אני רק

 להצגות תחליף מחזות, שם אביים קבוץ,
ה ?״ לסבוכים לצאת שחששו התיאטרונים

ה של התרבות ועדת דעת על נתקבל רעיון,
 סוליות״, עם ״במאי הפך וולף הסתדרות,

 שנה, 15 תוך ביים, מקום, אל ממקום נדד
 הארץ, חלקי בכל הצגות של רבות עשרות
מש רבות חגיגות בעריכת במיוחד התמחה
 היובל חג בחיפה, הטנא חג כמו. תתפים,

מקוד,־ישראל. של
המטא ע״י וולף הוזמן אחדות שנים כעבור

התי במת על העלה מחזות, מכפר לביים טא
ביותר הגדולה הצלחתו את הסאטירי אטרון

הח כשלונו ואת העירה) באות הנגב (חיות
 לשלמה. אשר השטרות (שטר ביותר רוץ

מת שלנו״ הקהל לגבי מדי נסיונית ״הצגה
וולף). נצל

 ש־ והעין, השער חום הכתפיים, רחב וולף
 החייכניות שפתיו בין תמיד תקועה מקטרת

 פסח לו האופינית בענווה לאות. ללא עובד
 הראויים בישראל, רבים שאנשים מאורע על

 : רעש ברוב אותו חוגגים ממנו, פחות לציון
הבמתית. עבודתו לתחילת שנה 25 מלאת

הגמל את מאחד ■הודה
תמר. אשתו את אוהב יהודה, של בנו ער,

 באהבים, אתה מתעלס כשהוא בלילה, אולם
 ער אביו. יהודה, של שמו את מפליטה היא

 מת. חולה, לדעת, עצמו את לאבד מחליט
 נאלץ הנערה, את הוא אף האוהב יהודה,

ל סוף, סוף מחליט, כשהוא לה. להתאכזר
 את איחר שהוא מתברר לאשה, לו קחתה

הגמל. את לפחות או, האוטובוס,
 אי־ ,שקראו מעטים יפתיעו המאורעות

 של סופו את זו וידיעה התנ״ך, את פעם,
 זה במקום אולם במתח. קצת פוגעת הסיפור

 אחר : פחות לא משמחת אחרת, הפתעה באה
 תהילה לו הוסיפו שלא מחזות, של שורד,
 וכי במתניו, כוחו שעוד אוהל הראה רבה,
למדי. בריאה הצגה להוליד הוא מסוגל עוד

 ונמוך־הקול, גבר,־ד,קומה מוסינזון יגאל
 שנים, משש למעלה לפני המחזה את כתב
 את כמעט הציף בהם המחזות שאר כל לפני

 האחרון זה היה האחרונות. בשנים הבמות
הוצ ושלא שכתב מחזות של ארוכה בשורה

 למחזאות, עורף באכזבתו שפנה עד — גו
כשק). (אפורים ספרים כותב החל

 חומרית מבחינה להבריא הבמות כשהחלו
 של התבגרותו עקב מלחמת־העצמאות, אחר
 פנה אמו, שפת היא שהעברית חדש דור

ב איכר עתה צרויה), א׳ קמוצה, (ג׳ יגאל
 שורד, כתב למה,אות, שוב עוברים, מושב

 סוערים וויכוחים בחלקם שעוררו מחזות של
 חיילי חמת את שעורר הנגב, (כבערבות

 שכתיבת זאת עם יחד הוכיחו אך גבעת־),
 אשת תמר אולם כדאית. מוצלחים מחזות

כולם. על עולה נעוריו, פרי ער,
 להתרגל לצופה לו קשה הראשונים ברגעים

 אולם הקלסית. העברית לשפה האיטי, לקצב
 אשתו אהבת את הבן מגלה בו הרגע מן

 נהנה ולתקופה, לסגנון הצופר, מתרגל לאביו,
 במקומה. הפעם, שהיא, העתיקה השפה מן

 : מאד מוצלחות הדמויות כל כמעט
 תפקיד ממלא העבד, כדבריה חלפי, אברהם
הטר ברגעים צחוק בעוררו שקספירי כמעט

 ושלמה כיהודה, כנעני, יעקב ; ביותר גיים
 ביכולת תפקידיהם את ממלאים כאונן, בסן,

 זרובבל, יוסף מאשר פחות לא ; מאופקת
 ולכל ארוחה לכל במקרה המזדמן הרופא
 כשמעון, המגלם, איינשטיין, ויעקב משתה,
קדום. בגין מנחם של טיפוס

 תמר, בתפקיד דגנית׳ לאד, משכנעת פחות
 את ליצ,ר יכולה אינה (הרבה) יכולתה שכל

 קשה בלעדיה אשר נעורים של רעננות אותה
 ואי־ יהודה. של אהבתו התלקחות את להבין

 מאמע האידישע בתפקיד קסטלנץ, דבורה לו
ש זאת, לעומת מוכיחה, שנה 5000 מלפני

 אם מאז, בהרבה השתנה לא הנשים טבע
מוסינזון. אללייג להאמין

 מוסינזון יגאל מאת — ער אשת תמר *
 ו׳ניה : הציירת — תלוי משה : ההצגה —

המו — חלפי אברהם : השירים — ברגר
עמירן־פוגצ׳וב. ע. : סיקה

האווארד(״אודנז״) טרבור ני;ל, אנה
!״ הממשלה ראש של קרובתו ״אני

תלמידה מאפר וולף אדי אלף כמאי
?״ אותה לרצוח רוצה ״אתה

748 מם' הזה״, .העולם


