
קולנוע
סרטים

מיותר חהמיייד
,וענשו החטא י מנ א  צרפת) תד־אביב; (

ה יצרני של הנהירה בולמוס את משקף
 אבי של יצירותיו אל העולם, ברחבי קולנוע
 אחרי דוססוייבסקי. פיודר הבלשים ספרות
ה קרסזוב והאחים האינולקי לבנים לילות

 בהמחשת כוחם את הצרפתים ניסו אמריקאי,
החמא.

 והסיפור ימינו׳ של לצרפת הועתק הרקע
 סטודנם דוסטוייבסקי: אצל כמו בחלקו נשאר

 חוסיין) (רוברט מבולבלות השקפות בעל
אידיאולו מניעים מתוך עשירה, זקנה רוצח
 גאבין^ (ז׳אן המשטרה מפקח כביכול. גיים

 ההוכחות את מוצא אינו בסטודנט, החושד
ו־ הרוצח של מצפונו נקיפות להאשמתו.

 על הפזורים ובמנוולים ברשעים בעריצים,
 הגיבור מערביות. עיירות תריסר חצי פני

 לצדו, אלא מולו הפעם עומד אינו השני
 בכשרון מגל* הוא דוגלאס. קירק בדמות
 הרע האיש דמות את לו, אופייני שאינו
 העלילה אותה היא העלילה אם אולם הטוב.

 חדדקרב עולה לו, שקדם המערבון של
 אחר, מערבון כל על הגשתו בצורת חגורלי

קופר. גרי של יום בצהרי מאז
 נשקפת בו עול* על החולמים אלה

 ולא היריב של האקדח מקליעי סכנת־הכליה
 אקטיבי, רדיו מוות או עבודה מקום מאיבוד

יהנו.

בהמשכים מחעגון*
 תל-אביב; (תטר, במערומיה האשח
 של מגססילד ג׳ין תמר, מילדה היא ארגנטינה)

שערה מלחמה. המשיבה הלטינית, אמריקה

? ת ב י * ו # £

שלי, המודה אמא׳לה

 מד, אך בעתוני* זד. מכתב לקרוא תופתעי בטח
. את מבינה כשאינך לעשור״ . . י !שפת

 חתהסנתי בהם הלילות את זוכרת אמא-ל* כמוך, מי
 ן מנוחתי את הפריעו סוף לאין והרהורים במסתי

 האמבטיות לאחר תמיד קרה זה מטעני, אינו זכרוני זום
 * *ובונים־ מיני בכל אותי רהצת כאשר המסורתיות
 שרפו עורה לגרוי רק גרמו אלה כל אך ,מובתרים״,

מזופת״! רוח מצב לי עשו ובכלל עיני
 דלית הרופא בהמלצת כאשר הגדול היום בא ואז

 1 בומבה באמת זה .דרמפין* ן .דרמפון׳ את
 ומדומים הכתמים ממש. תענוג חיא רחיצה כל עכשיו,

 נעלמו שלי, הרטובים מהחיתולים שהיו הרגליי* בין
 עלי סובה ורוחי רענן תמיד מרגיש אני עין. כהרף

ישרים״ שנת ישן זמי ובלילות
 ן עצה 1ל אתן אני גם ועכשיו אמא׳ל* לך חן׳ חן,
 יהיה עידו וגם תהני בטה ״דרמפוך׳, את נם תנסי
שלי. כמו ורך עדין

ד״ררמפוד־ טוב מה האמהות ליתר גם ספרי אנא
משמתו. יחנו חבדי־ד,תינוקות שכל בדי ד,ז*

באהבו״

ז

במערומיה״ כ״האשה תמר מילדה שחקנית
מיז — אחריה

 (מרינה חביבה יצאנית של הידידותי שיכנועה
 עצמי* להסגרה אותו שמביאים דים ואלדי)

הסרט. כאן עד
 המהווה המשך, עוד היה לדוסטוייבסקי

 מצליחים כיצד מסיפורו, בלתי־נסרד חלק
 ליצרנים עצם* את לגאול והיצאנית הרוצח

 צילומים מיותר. ההמשך נראה הצרפתים
 וזוויות־צילום מצויין משחק בשחור־לבן,

 וענשו החטא את אמנם עושים מעגינות
 גדולת אולם ומעניין. מרתק בלשי לסרס

 בנסיון היתר׳ המקורית הספרותית היצירה
 עלילה הרוסי. האדם נפש להבנת המוצלח

 צמחה, ממנו מהקרקע תלושה כשהיא זו,
ערב* מחצית את מאבדת

הפדוג! למקוד חזרה
 אי- תל-אביב; (חן, הגורלי הדדקרב

חובב־ד,מערבו הצופה את מפגיש צות־חברית)
 פגש אותם הותיקים, המכרים כל עם נים

 צעדיו מאז שנוצרו מערבונים במאות
 המאה. בראשית הקולנוע של הראשונים

 הזונות והצדיקים, הנבלים כאן: ישנם בולם
 הנאמן, והשריף המכור השריף והמהמרי*

 והאקדחי* הסוסים הרע, והישר הטוב הנבל
 דבר שום הפרוע. המערב ונוף בתי־הסרזח

 כפי בדיוק נשארו כולם — השתנה לא
 הטובים האנשים שנה: חמישים לפני שהיו

 מאוד. רעים הם והרעים מאוד טובים הם
 של הצופר, של הנאתו שאפילו הוא המפתיע

ה צופה שהפיק ההנאה אותה היא היום
שנה. חמישים לפני קולנוע

 שנשארה ה־ודגית הטרגדיה כמו בדיוק
 התיאטרלית לדרמה ומתכונת בסיס היום עד

 לכל מתכונת המערבון גם מהודה החדיש*
ה בסיפורי אפילו קולנועי, סיפור צורת

 צורת זוהי היום. של המסובכים קולנוע
 המביעה ביותר, הפשוטה הקולנועי הסיפור

 אין כן על ביותר. הפשוטים הרגשות את
 והארבעים השלושים שבשנות שאחרי פלא,

 על המערבונים את להלביש הוליבוד ניסתה
החלו חיי על אפיים סיפורים של מתכונת

 אותם ליצר חזרה הפרוע, במערב צים
 של הפשוטה במתכונת החמשים בשנות
המערבונים. ראשוני

 לאנקססר ברט י הפעם האקדח. עולב
הנלחם והמנצח, הנאמן הטוב, השריף הוא

 הלוהטים והפרסי* המוסדות הארגוני* לכל
 הצניעות בשם והמחשוף החזה פולחן נגד

והסהר*
 היא זו, במלזזמת־קודש מתחילה שהיא עד

 הצניעו* למען בארגון בעצמה מאוד פעילה
ה בפני אותה המעמידה בצרה מסתבכת

 כל כמו בכלא. לשבת או לחשוף ברירה:
 בוחרת היא הבמאי, להוראות הנשמעת אשד,

 לחשוף, שהחלה ומכיוון הראשוג* בברירה
 זאת עושה והיא בעיניה חן הענין מוצא

 שלבים־שלבי* בהמשכים,
 שיכנוע. כוח כל חסרה זו קלושה סאטירה

 שראו הצופים רבבות מבין אחת אשד, אף
במקו* בו התפשטה לא הסרט את

תדריך
 בערי זח בשבוע הטוצגיס הסרטיס אלח
לראותם: ממליץ הזה העולם אשר הארץ,

 95 — תל־אביב) (צפון, צדק מאזני •
 הדן חבר־מושבעי* בחברת מרתקות, דקות

אביו. ברצח הנאשם נער של בגזר־דינו
תל (ארמון־דוד, לכנים לילות •

 מאססרויאני ומרצ׳לו של מריה — אביב)
 של ספור לפי מקסימה, רומנטית באגדה

דוסטוייבסקי.

ביותר היפות חיינו שנות •
ה החייל בעיות — תל־אביב) (מוגרבי,
ש ביותר הטובים הסרטים באחד משוחרר,

אי־פעם. נוצרו
(מקסים, אחת כסירה שלושה •

 במסלול צחוק, של בים הפלגה — ־אביב) תל
* ק. ג׳רום של הידוע ספרו של הכללי ג׳רו

 חיפח) (נל-אור, הרווקים מסיכת •
מש שהוא כפי הנשואין, שבחיי האושר —

ל ומועמדים נשואים רווקי* בעיני תקף
נשואים.

 — ירושלים) (עדן, המכשפות ציד •
 לפי צרפתי, בסרט רעיונית, לסובלנות הטסה
 איב דמונג׳ו, מיליין מילר. ארתור של ספרו

סניור* וסימון מונטאן

״ חל־אביב) וענשו(אלעי, החטא •
לעיל. ראה
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מאנגליה. מורים ידי
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