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ב״ג׳רכז״ של ומריה פרייר פרנפוא
מאמא בא זה

 גולל ג׳ויבז, של בתה לבבה, שאירע מה נם
 ננה, בשם בספר כרכים, שני י כעבור זולה,

 של טעם .וחסר קלוקל לסרט בסיס ששימש
ז׳אק. כריסטיאן

 זולא, אמיל של מיצירה להפיק שאפשר מה
 (משחקים רנה הצרפתי הבמאי הפעם מראה

מ חיים סיפור הוא ג׳רבז קלאמאן. אסורים)
 ניתוח זולא: אותו שכתב כפי בדיוק זעזע׳

 וזז־ הטפילות העצלות, תופעות של מעמיק
שכרות.
 הוא הסרט נטוראליסטים, קטעים בכמה

ש והטינופת הזוהמה תיאור מבחיל. ממש
 הגדולה למעלתו מופלא רקע משמש בעונה
בתפ של, מריה השחקנית הסרט: של ביותר

 שוויץ, חניכת האוצזטרית, הצעירה ג׳רבז. קיד
ש למרות נדירה, לחוויה הסרט את הופכת

 ממנה נופלים אינם התפקידים בעלי שאר
 בלב מכניסה היא מחייכת, כשהיא במשחק!!.

 גורמת וחמימות, אושר של הרגשה הצופים
וביגונה. בשמחתה עמה להזדהות להם

ע לנו קו רו
!:רצות־ חיפה; ומאי, רוק רוק, רוק,
ה הרוק׳ג־רול ממוצרי א.!ד הוא — חברית)

ש המגפה נוכח ברוקבלנות, עתה מיוצרים
העולמי. בנוער פשטה

ישראל
ט חי* ק ה ש שלו ו

ה בתולדות השבוע חלה חשובה מהפכה
 למר- מבלתי־נסבל הפך הוא הישראלי. יומן

הצ כאשר זד, היה נפש. שאט ומעורר גיז
 ההופכת הצורמנית, למקהלה כרמל יומן טרף
 לאפוס מסיני הישראליים הכוחות נסיגת את

 רק לעומתו היה ?!דש מבצע אשר גבורה,
ערך. חסר מבצע

 מרטיטה בקריינות צבאיות, לכת במנגינות
ה גודל הכרת את בצופים להחדיר המנסה

 של הנשגב התיאור את היומן העלה שעה,
ל הגדילו היומן יצרני מאל־עריש. הנסיגה
תמו את הצופים לעיני שהביאו שעה עשות,

 למצריים, החוזרים המצריים, השבויים נות
חד ״לאחר מקוריים: קריינות דברי בתוספת

 לחיק עכשיו חוזרים הם ובדידות, סבל שי
.משפחותיהם . ושלוה.״ שקט לחיי .

סרטים
ה ש רג ל ה ר ש ש או

ז כ ר  — צרפת) תל־אביב; (ארנזון־דוך, ל
(מש אמיל של רומנר גיבורת של שמה הוא
ה מבוסס עליו הכובסת, זולא, דרייפוס) פט

 הצרפתי 'הסופר של זו קלאסית יצירה סרט.
 שהעסיקה רומנים, סידרת על נמנית הפורה

 20ב־ לבסוף ושהסתכמה שנה 25כ־ זולא את
 יצירה היותו מלבד — מהם אחד שכל כרך,
בולה. לסידרה רצוף חלק הוא — עצמו בפני

 רוגון סידרת בשם הנקראת זו, בסידרה !
 שצאצאיהן המשפחות שתי שם על ומקראט,

 ניתח הסדרה, חלקי בין הקשר את מהווים
 המודרניים החיים את מדעית באמנות זולא

וברפוב השניה באימפריה צדדיהם, כל על
הצרפתית. המדינה של השלישית ליקה

 דורות, כעשרה. של חיים תיאור היותה מלבד
הסו המסקנה אל זו רומנים סדרת מובילה

 20 כל לאורך להוכיח זולא מנסה אותה פית,
 המוסריות וחוסר הפשע שהחטא, הכרכים,

מ הסביבה, והשפעת תורשה של תוצאה הם
ה שלוחות: שתי מסתעפות רוגון משפחת

 המוסרית, היא עצמה, רוגון שלוחת אחת
 של הטובות והמידות הנאים הגינונים בעלת
 היא מקרט שלוחת ואילו דורות, במשך בניה

שיכו היא הגנב של בתו בה מנוונת, שלוחה
יצאנית. היא השיכורה ובת רה

 על נמנית של), ג׳רבז(מריה ומפיל. עצל
 'להי־ באופיר״ רעה היא אין מקראט. ,.שלוחת

נפ דוגמה הלב, וטוב התמימות סמל ,יא1 פך,
 המדביק ילדותי, ואושר נפש לעדינות לאה
 נולדה שג׳רבז מאחר אולם סביבתה. כל את

 ועבדה מום לבעלת בילדותה הפכה עניה,
 פי עברי אל גורלה אותה מוליך ככובסת,

פחת.
 היתה שלא לגבר ילדים עני שילדה אחרי

 על שחי טפיל עצל, לגבר נישאה גשואה.לו,.
 את לסיים לה וגרם אותה . רושש חשבונה,

 הסרט,שאין (מהי וכיצאנית כשיכורה' הייה'
ש זולא, אמיל לדעת איפוא, טבעי מראה).

יאמ־ יצאנית־בעצמה. תהיה כזו אם של בתה

 אין זה, מסוג מסרטים הנלהבים לצופים
 קצת הוא רוצים שהם מה כל דרישות. הרבה

 והסרט — קירקסיים ריקודים כמה מוסיקה,
מ שכל פלא אין כך משום בעניהם. מושלם

 לרוק־ השואף שלישית ממדרגה תזמורת נצח
 וייצר תזמורתו מול מצלמה יעמיד לאמה,

 ד חינניות נערות של' תערובת מעט סרט.
ה את שתביא לה מובטח תואר, יפי עלמים

התקופה. סרטי לשורת סרט
 במדינה, קולנוע אולמות כמה שיהרסו לפני

 נוסח את ישנו הקולנוע בתי שבעלי מוטב
 לי- ולא לעשן ל״לא באולמותיהם השלטים

ריק׳נ׳רול.״

תדריך
 בעו־י זה בשבוע המוצגים הסרטים הם אלה
לראותם. ממליץ הזה העולם ואשר הארץ

ז • כ ר מר — תל־אביב) (ארמון־דוד; ל
 הגורל בעוד יריבתה, של בעבוזה מכה של יה

. .לעיל). (ראה אותת מכה

ק: 9 די ״ פי  -י9 תל־אביב) \>1(אנרי מו
 הלויתן אחר רודף.בשגעון אחאב, .רב־הוזובל

 אורסיז פק, גרגורי השחור, וכוחות הלבן
• וולס.

מ 9 £י־עע.  4 אביב) מל (זמיר;, ד!
 '4;המ אשתו. בבטן ,'סכין תוקע סימון■ פישל
 הב־־ בסאטירה. לאומי, לגיבור' והופך שעת
גיטרי' סאשה של וצובדחת מעמיקה רתיה

ד !תירן1 9 ו ח ש  — ה>3תזי געצמון; ח
 מודים רוצחים ארבעה במשטרה. השחיתות

 אנדה של יצירתו שלא'בוצע. ברצה באשמה,
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