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ח צ ת ד ד בו ע ס ו לי מ הו
תל־ (גן־רמה, מלכודת מומן מגרה

 גפני המעלה בלשי סרט הוא צרפת) אביב;
 מזה לגמרי השונה בלש׳ של טיפוס הצופה

שד של הצרפתי חברם מגרה, לו. שהורגל
 האמריקאי, מייסון ופרי הבריטי הולמס לוק
 הוא סימנון. ג׳ורג׳ הסופר של יצירתו הוא
וא כוח בעל אינו זריז, אינו מבריק, אינו
 כל בו חסרות לכאורה איננו. צעיר פילו
 הקבלה בשאלוני המפורטות התכונות אותן

 זאת לעומת בעולם. הבולשת משרדי של
ו אופיינית תכונה סימנון של במגרה יש

שיטתי. הוא אחה: יסודית
 רוצח לפתע התגלה אפל פאריסאי ברובע

לפרו בפרט המתנכל האיש, מסוכן. נשים
את מחסל אפלות, בסמטאות הניצבות צות

כ. כ.
למיטה ממיטה

 (ז׳אן מגרה לבלש סכין. בדקירות קורבנותיו
 לחופשה לצאת החולם עייף אדם גאבין),

 להתחלת אחיזה נקודת כל אין דגים, ולדוג
בעז הרוצח את ללכוד מנסה הוא חקירתו.

פסיכו ניתוח על המושתתים טכסיסים רת
 אולם הרוצח. של דמותו של משוער לוגי

 בעבודת מתחיל הוא כאן, גם נכשל כשמגרה
פרטים. איסוף של נמלים

 הוא מגרה. אחר בצעד צעד הולך הצופה
 משתעמם הוא הבלש, שרואה מה כל רואה

 כשמתגלים עמו יחד מסתקרן עמו, יהד
 לצופה, קשה כן פי על אף חדשי* פרטים

 לקבוע למגרה, שיש הנתונים אותם סמך על
הרוצח. הוא מי בודאות

 אירועים השופע מתח, סרט .זה אין
 כל נעדר ואפור, איטי סרט זהו מרתקים.

האמי הבלשות כעבודת ממש רומנטיקה,
 ז׳אן של סרטו זאת, עם אולם עצמה. תית

ביסו עשוי טוב, בלשי סרט הוא דלנואה
 תשומת מוקדשת ופרט פרט כשלכל דיות,
 ואילו טיפוס. מעצב שחקן־משנה כשכל לב,

 בדמותו מאוד משכנע גאבין, ז׳אן גיבורו,
ובמשחקו.

ק, הו ל ג□ פי ש מו ף4מוו
ם,מדי יותר יפה הכלה מקסי תל- (

 כאחד להיחשב בצדק יכולה צרפת) אביב;
שחק לשלב כי הקולנועי. הביזבוז משיאי

 כה בעלילה בארדו בריג׳יט של מסוגה נית
חוש חסר במאי של בידיו לתיתה תפלה,

 מתפעם שאינו צלם לפני ולהעמידה הומור
 לצ׳ארלם לתת כמו ממש זה הרי ממעלותיה,

מוסינזון. ייגאל של במחזה לשחק לוהטון
ה התפתחותה בשלבי אמנם נוצר הסרט

 לפני עוד בארדו, של הראשוניים קולנועית
 המעריצים קהל את לקנות הצליחה שנסב.
קול לכוכבת אי״פעם שהיה ביותר הגדול

 בעיני פסולים אולי שייראו באמצעים נוע,
 אך הראשית, הרבנות או הקתולית מכנסיה

 צופה כל בעיני חן מה משום הנושאים
ה לידתו גם אולם ובריא. ממוצע קולנוע

 היותו את עדין מצדיקה אינה מוקדמת
גמור. סרט־נפל
נא יתומה, אסופית ב.ב., כלילה. נפיץ

 שבועון, של חרוצים עורכים על־ידי ספת
 בתפקיד שעו־. כנערת להם לשמש מנת על
 המתארת צילומים, סידרת לביים עליה זה

מתחי וכאן עתיק. בכפר פאריסאית חתונה
 ב.ב. של לתצלומים בן־זוגה הסיבוכים. לים

 השבועון מעורכי אחד בגלוי. אותה אוהב
או ב.ב. בסתר. אותה אוהב ז׳ורדן) (לואי
 את להחליט לדעת מבלי שניהם, את הבת

יותר. אוהבת היא מי
 בלואי לבחור מחליטה היא לבסוף כאשר

 שהיא בטענה האיש אותה דוחה ז׳ורדן,
 יוצאת ב.ב. מושכת. ובלתי נסיון חסרת
 מחדר עוברת היא נסיון. לרכוש בלילה
 העתון עובדי את לשכנע מנת על לחדר,

 הלילה אולם למיטתם, להיכנס לה שיתירו
שונות. תקלות בגלל לאיבוד כולו הולך

 בו, שרצתה לאיש לבסוף נישאת ב.ב.
 אחרי זאת, לה מציע היה לא שאיש למרות

 של מצידו במשחק מוחלט אונים חוסר
 לה מציע היה לא גם איש ז׳ורדן. לואי

 את המעוררים זה, מסוג בסרטים להופיע
מתחשפת. כשב.ב. אפילו לפיהוק, הצופה

ת יומן שז החד
ה ח די ת ב גו תו ט ה מ

 ביקורו היה בישראל, השבוע סנסצית
 המפורסם האמריקאי הבמאי של החשאי
 ממוצא טורקיה יליד איליה, קאזאן. איליה

 ברודביי, בימות על להצלחה שזכה ארמני,
 וה־ הנועזים הקולנוע מבמאי לאחד הפך

 מדי לבקר נוהג בהוליבוד, ביותר מחדשים
 השנה טורקיה. — מולדתו בארץ שנה
 בישראל. חשאי לביקור בדוי בשם קפץ
 העתונאים. הם קאזאן של הגדול פחדו
 ישראליים אמנים עם להפגש מוכן היה הוא
בתו סירב אך ואחרים, מסקין אהרון כמו
 הוא כי בו שחשד אדם כל עם לדבר קף

ממ הצעה לקבל גם סירב קאזאן עתונאי.
 . . . מודרך סיור לו לערוך שלתית
ש הבריטי הקולנוע שחקן רייט, טוני
הצר קלאגאן הבלש סרטי בסידרת הופיע
 על־ידי להתאבד שבוע לפני ניסה פתיים,
 של אשתו הסיבה: שינה. גלולות בליעת

 תפקיד קיבלה מונרו, ג׳אנט השחקנית טוני,
 עם קשריה את ניתקה הוליבודי, בסרט
 בהסרטת עוסק חפר חיים . . . בעלה
 כדי תל־אביב. של הלילה חיי על קצר סרט

 חיים מסריט אוטנטי, גוון לסרטו לשוות
מוח מיקרופון באמצעות בסתר, סרטו את
מוסתרת. ומצלמה בא

תדריך
 בערי זה בשבוע המוצגים הסרטים אלה
לראותם: ממליץ הזה העולם אשר הארץ,

 — תל־אביב) <חן, עד״התכיעה •
 נופל בה ומותחת, מבדרת משפטית דרמה

 לוה־ צ׳רלס ללקוחותיו. קרבן ידוע פרקליט
פואר. סיירון דיטריך, מרלין טון,
תל־אביב) (תל-אביב,אריות כפירי •

 נקודות־ משתי השניה העולם מלחמת —
 יהודי חייל של וזו נאצי קצין של זו מבט:
 שהיא קולנועית יצירה ארצות־הברית. בצבא
מבו היא עליו הספרותי מהמקור חלשה
עצמה. בזכות ומרתקת משכנעת אולם ססת׳
ב העולמי הגביע משחקי •

חיפה) עין־ז־ור, תל־אביב; (המרכז, כדורגל
ה נבחרות ממשחקי מצולמת רפורטג׳ה —

 לכל חיוני בכשרון. ערוכה בשבדיה, עולם
ספורט. חובב
ירו (רון, מלצר של אישיותו •

 של המעמדית לשמרנות לעג — שלים)
מור. קנת נפלאה. בריטית בקומדיה בריטניה

חי (אורלי, האושר כעושר לא •
חב בסאטירה הבריטי סים אלסטר — פה!

דיקנם. צ׳ארלס לפי רתית,
תל- (גת, זאבים כין כבשה •

 בלתי- אנגלי צחוק של וחצי שעה — אביב)
 עובר הקטן ויסדם שנורמן שעה מאופק,

ש למי רק הפחת. אל הפח מן פחד ללא
אנגלים. אוהב
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