
הולבוע
סדסים

א׳ ל1ו שלושה
 אר־ תל־אביב; (אסתר, הקטן הצריח

 רו־ את דפו דניאל חיבר מאז הברית) צות
ל בעולם רבים איים נאלצו קרוזו בינזון
 סופרים של הדמיוניים גיבוריהם את אכלס
 מבחנה למעין הפך בודד אי המיני* מכל

הסופ דוחסים לתוכה הספרותית, במעבדה
התנהגו את לבדוק כדי גיבוריהם, את רים
 חייו בתנאי דורם בני של ותגובותיהם תם
 היתר, המקרים ברוב הפרימיטיבי. האדם של

ל מביאה זו מעבדה עבודת של האנליזה
 של החיים דרך על ביקורת אחת: תוצאה
 התנהגותם אופיים, ועל המודרנית החברה

בניה. של והלך־מחשבתם
 לפגר לא השתדל ומתמיד שמאז הקולנוע,

 את הוא גם לעצמו סיגל הספרות, אחרי
 יצירות להגשת בודד׳ אי של המסגרת

הו קצר זמן לפני רק מעולות. קולנועיות
 של אישיותו הבריטית הקומדיה בארץ צגה

ומפול חריפה קומדיה היותה שמלבד מלצר,
 לעגנית ביקורת גם הכילה בודד, אי על פלת

היח ועל בבריטניה החברתיים המעמדות על
שביניהם. לעתים, המגוחכים, ההדדיים סים

היצרנים שאיפת את מסמל הקטן הצריף

הב הקומדיה בעקבות ללכת האמריקאיים
 בהתנהגותם עוסק הוא שגם ומאחר ריטית.

 ושומם, בודד לאי הנקלעים אנשים של
 אישיותו לבין בינו קצרה השוואה יכולה

הולי הצליחה מידה באיזו ללמד מלצר של
הקו הבריטית. הקומדיה את להעתיק בוד

 ורעו־ חותכת מצליפה, היתד. הבריטית מדיה
מל נשארה האמריקאית בת־דמותה ררת;
ומרגיעה. מדגדגת טפת,

 אנשים, שלושה ?הוליבוד. מדי נועז
 רע־ גריינג׳ר), (סטיוארם אשלו פילים סיר
 ברי- המשותף וידידם גארדנר) (אוד, יתו

 בודד לאי נקלעים ניבן) (דוד ברט טינגהם
 סביב סובבים המשולשים יחסיהם ושומם.

 את אוהבת אשלו מרת הבאות: העובדות
 אינו אולם אותה, אוהב הוא גם בעלה.

 הוא אשלו סיר תשומת־לב. די לה מקדיש
 להפנות וכדי אשתו, מלבד דבר לכל מומחה

 אליה, רובינזון מכלבו ליבו תשומת את
 הפסול באמצעי להשתמש האשה נאלצת
 אחרי משתגע ניבן השלישי. האדם — הישן
 כדי זה שגעון מנצלת והיא אשלו, מרת

 לידי להביאו בעלה, קנאת את לעורר
הנשיים. בקסמיה הכרה
 גדול, בצריף הזוג גר הבודד האי על
 שבין מאחר קטן. בצריף ברט הרווק ואילו

 ניבן מגיע במשותף, חיים הם וכה כה
 תושבי לכן קודם הגיעו אליה למסקנה

מת אם בישראל: שיתופיים ישובים כמה
 לא מדוע להם, אשר בכל השניים חלקים

באשה? גם יתחלקו
 של מחזהו על המבוסס הסרט, היה אילו
 לתיאור ומגיע זה בקו ממשיך רוסין, אנדרי
ה דבר באשה, הגברים נחלקים בו המצב

ה יצירה ספק ללא היה מאליו, מתבקש
 נועז זה מעין פתרון אולם מהרגיל. חורגת

תחי את מראה הסרט הוליבוד. לגבי מדי
 גבר כשמופיע האחרון ברגע נרתע לתו,

 ליליד המתחפש טרופה אניד, מלצר שלישי,
 תשוקתם את ללעג שם כיארי), (וואלסר פרא
הסרט בסוף הראשונים. הגברים שני של

 ובאמ־ בתחילתו כמו הענינים מצב נשאר
 ניבן החוקי, לבעלה שייכת אוד, צעיתו:

חדק. נשאר

ד ! פ ן י ב ה מ
 תל־אביב; (תל-אביב, קיץ חווית

 בלבד הישיבה עצם אינה ארצות־הברית)
 ביותר הנעים הקולנוע של המאודרר באולמו

 אשד סרט של שמו גם אלא בתל־אביב,
 חודיה מלהיות מאוד רחוק בעלילתו המתרחש

חרפית. או קייצית —
 סיפורים משלושה לוקט לתסריט החומר

 פול- ויליאם האמריקאי הסופר של שונים
 אך בהם נשאר יחד צורפו כאשר קנר.
 עליתו סיפור זהו פולקנר. משל מאוד מעט
 את המצית ניומן), (פול מופרע צעיר של

 לשמש נועד זה סיפור כנקמה. אויביו אורוות
 של והגשמי המנוון אופיר, לתיאור עילה

 ניומן מגיע אליה האמריקאית׳ העיירה
הנרדף.

 וארנר מר הוא עיירה אותה של שליטה
 לנשים כי הסבור וארנר, חילם). (אורסון
 להביא — בעולם משותף יעוד יש ולסוסות

 את ומנצל רודה — היותר ככל וולדות
 של בחייהם פחות לא רודה עיירתו, תושבי

 ודדורט), (ג׳ואן ובתו פרנצ׳יוזה) (אנטוני בנו
גואש כשהוא כדרכו• לסדן מנסה הוא אותם

 מכניס וולדות, לו שיביאו ומהתקתה מהם
 מכניס שהיה כשם למשפחתו ניומן וולס׳את

 תחילה נרתעות הפרות לעדרו. מרביע פר
 (פרנצ״ העדר של העקר הפר הפר; מפני
 את להרוג ומנסה מחימר, משתולל יוזה)
 מוצאים דבר של בסופו יחד. גם והזר האב

זו. במיטת זה ואשרם, שלידתם את כולם
 הודי חשיפת ומנסיון תם, העלילה סיפור

 להתעלם אם אולם דבר. נשאר לא מופרע
 משובח משחק בסרט יש הנסיון, מכשלון

 לעיתים שרק מובחר, שחקנים צודת של
הולי בסרטים כמוהו למצוא אפשר נדירות
 לסרט אותו שהופך מה זה, מסוג בודיים
לראותו. שכדאי מענין

תדריך
 בערי זה בשבוע המוצגים הסרטים אלה
לראותם: ממליץ הזה העולם אשר הארץ,
תל־אביב) (צפון, קביריה לילות •

 פרצים פיוטי באור מציג פליני פדריקו —
 את הפורצים ופרצופים פרוצה של בעולמה

 ג׳ולייטה ורכושה. רגשותיה חלומותיה,
מסינה.

בז • ר  עולמה — תל־אביב) (פאריז, ג׳
 של מריה של וחיוכה זולא, לפי כובסת של
קלמן. אנדרא לפי

י • נ אז ק מ ד — ירושלים) (סטודיו, צ
 מכריעים נרגזים גברים 11 ועוד פונדה ר,נרי

 אביו. ברצח הנאשם נער, של גורלו את
מותח.
 - חיפה) (אוריון,הגורל מבשרי •
ונפלאה. פיוטית רוסית בגירסה וטרלו גשר
 — חיפה) (אורלי, מטרדה לה •

 אתליט של לרכושו הופכת מסינה ג׳ולייטה
 ביס־ ריצ׳ארד קודין, אנתוני וחסר־לב. אלים
הרט.
— תל־אביב) (אסתר, הקטן הצריף •
לעיל. ראה
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