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זמנו. עבר

סרטי□
עיוורת הנאה
ם הלק* הי  אר־ תליאביב; (ארמון־דוד, ו

 ארנסט של ספרו על מבוסס צות־וזבריוז)
לספרות. נובל בפרס אותו שזיכה המינגוא
 זקן, קובאני דייג הוא הסיפור גיבור

 שלו הדייג בסירת חוזר הוא יום 84 שמזה
 צעיר נער דבר. בחכתו שהעלה מבלי לחוף׳

 אותו רואה לכלכלתו, ודואג בו המטפל
 בו ולהפיח לעודדו מנסה אולם בשקיעתו,

 ומעלה לים הדייג יוצא 85ה־ ביום אומץ.
 ראה לא שכמוהו עצום, דולפין בחכתו
 נאבק הוא ולילות ימים שלושה מעולם.

עליו. גובר כוחותיו, בשארית הדג עם
 לשללו נטפלים לחוף חזרה בדרך אולם

נתחים נוגסים הכרישים, הזקן הדייג של

כ״אחותי״ דחופיין ולאדי
אחותה חיא, לא

 נלחם הזקן לסירתו. הצמוד הגדול מהדג
 חוזר הוא נכנע. הוא לבסוף אולם בהם,
לסירתו. דבוק הדג שלד כשרק לחוף

 ההיסטוריה כובה. הניעו החוטים
בתפ בו שמופיע למרות ארוכה. הסרט של
 שחקן רק הזמן כל במשך הראשי קיד
 העיקרית והתפאורה טרייסי, ספנסר — אחד
שנ במשך הסרט הוסרט גלי־הים, הם שבו
 דולאר. מליון כששה בו והושקעו ימים. תיים

 את לצלם דגמן׳ פרד הבמאי ניסה תחילה
 הוא עבודתו, באמצע בשחור־לבן. הסרט
 ג׳ון והבמאי המדד, על יתר כאמנותי נראה

בצבעים. להסריטו נקרא סטרוג׳ס
מבחינה גרוע סרט כל קודם יצר הוא
 תמונות ושבמספר לא־טוב ערוך טכנית,
ש החבלים את בו לראות אפילו אפשר
ה הדולפין דג של הענק בובת את הניעו
 מוסיקלי ליווי צורפו עצמה לעלילה גדול.

 דווקא האוזן, את הצורמים מקהלה ושירת
מאליו. השקט מתבקש בהם בקטעים

יו מאכזב הדייג, בתפקיד טרייסי ספנסר
נראים והחייכנים השבעים פניו מכל. תר

דייג מאשר טקססי בוקר של כפניו יותר
זקן, שהוא משכנע אינו הוא זקן. קובני
 שהוא משכנע אינו עייף, שהוא משכנע אינו
מקלל. כשהוא משכנע ואינו רעב,

 להפיק צופה שיכול ביותר הגדולה ההנאה
ולנסות עיניו את לעצום היא זה, מסרט
ה את המלוים הקריינות מדברי ליהנות
הסרט. אורך לכל עלילה

במנולית מלכודת
צר תל־אביב; (אופיר, לגרדום מעלית

מאל, לואי של הראשון סרטו הוא פת)
 שלו שהנאהבים )26( הצעיר הצרפתי הבמאי

האינ התעלסותם פרטי את לגלות ממשיכים
 כמו בתל־אביב. הששי השבוע זה טימית
 זה בסרט כבר מאל מוכיח השני, בסרטו

סר נדושים מנושאים להפיק יכול הוא כי
 בסגנון המצטיינים במינם, מיוחדים טים

וב בלתי־רגילים, בצילומים משלהם, רגשני
העלילה. לפני מתחת לעומק חדירה

דומה היא רגילה. היא הסרט עלילת
הסר הדבש הבריטי הסרט לעלילת במאוד
מוריס הוא גיבורו ירון. בקולנוע המוצג

לשעבר, צנחנים סרן רונט, (״המכשפה״)

 בעל את רוצח נשק, ליצור במפעל העובד
 שהוא שעה באשתו. לזכות כדי המפעל

 נתקע הוא המושלם, הרצח את לבצע מנסה
הלילה. כל למשך במעלית
 את שגנב צעירים, זוג מבצע לילה אותו

מרוחק. במקום רצח כליו, ואת מכוניתו
 תיירים זוג ברצח רונט מואשם למחרת
והמכ כלל, ביצע לא אותו רצח גרמנים,

 רצח בביצוע מפשע חף שהוא המוכיח שיר
 של בעלה ברצח אשמתו את גם מוכיח זה,

מורו). (ז׳אן מאהבתו
דר בתוך מוסיקה. לצלילי סאטירה

 ניתוח להכניס מאל לואי ניסה זו פלילית מה
שלחמו צנחנים של דור שלם, דור של

לחיי לחזור מתקשים ובאלג׳יריה, בהודו־סין
שגונבים צעירים של דור האזרחיים, הם

 לדעת מבלי ומתאבדים רוצחים מכוניות,
מת לפעמים ולמה. מה על

בניתוח העלילה מהלך נגש
ש ומה הדור׳ של אופיו

 כמו כסאטירה, נראה מתקבל
 זוג של ההתאבדות תמונת

גלולות שבולעים הצעירים
שוכ מוסיקה, לצלילי רעל
ומ רעהו בחיק איש בים

העתונים ״קוראי דקלמים:
אותנו.״ יבינו

 מעולה קולנועית יצירה
לראותה. שראוי

תדריך
 בערי זה בשבוע המוצגים הסרטים אלה
לראותם; ממליץ הזד, העולם אשר הארץ
(אלנבי, והקולונל יעקוכוכסקי •

 הפיקח, היהודי בדמות קיי דני תל־אביב)
 יורגנס קורט את מסדר והאלגנטי, המנומס
הד בעל הטיפש, הפולני הקצין בתפקיד

וקל־הדעת• הקדומות עות
די • ר סו ת ו קומד תליאביב) (תמר, כי

 נוקשוד קצין בין התנקשות על משעשעת יה
מזימות. חורשת לעתונאית

י • נ ם א שי א  חוזה חיפה) (מאי, מ
דרייפוס. פרשת על בסרט ומשחק ביים פרר
ם • בי ה א  מה תל־אביב) (אוריון, הנ

פיוטית. בצורה אבל כולם, שעושים
ה • ל תו ח  לוחמת תל-אביב) (מגדלור, ה

 גרמני. בקצין מתאהבת הצרפתית המחתרת
ארנול. פרנסואז

מבולבל שטן
כת־השגץ אחותי,

 הוא צרפת) תל־אביב; (צפון,
רו־ של משפחתי סרט־מתח

הצר השחקן חוסיין, ברט
 הופיע הסרט, את שביים פתי

 בו שיתף ראשי, בתפקיד בו
אח ראשיים תפקידים בשני
ולא (מרינה אשתו את רים
ור־ (אודיל גיסתו ואת די)

סוא).
 בהנחתת מתחיל הסרט

חוסיין, הצופה. על מכת־הלם
 חוף־ה׳ים על לתומו המטייל
 כטרמפיסט מצטרף בלילה,
אלמונית, קאדילק לנהגת
זהובה, רעמת־שיער בעלת
 מצליח הוא אין פניה שאת

ד כעבור בחשיכה. לראות
 לדרך הנהגת אותו מובילה מספר, קות

 החוצה אוחו משליכה אותו, אונסת חשוכה,
אקדח. באיומי

 הבחורה אחרי בחיפושיו מתחיל חוסיין
 ממנה, זוכר שהוא מה כל אותו. שאנסה

 הזהוב שערה שלה, המכונית מספר הוא
 כדי לו מספיקים אלה סימנים שדיה. וצורת

 שכאן אלא לזיהוי. במהירות אותו להוביל
 אולטרה- בחוילה נוספת. בהפתעה נתקל הוא

 אחת שכל אחיות שתי מגלה הוא מודרנית,
שבידו. לסימנים מתאימה לחוד מהן

בכל־זאת, לדעת כדי כהתחלה. השיא
 חוסיין נשאר האונסת, היא מהשתיים מי

 הוא עסקיהן• מנהל להיות מסכים בדירתן,
 כתוצאה נכה היא האחיות אחת כי מגלה

ש הבריאה, אחותה ואילו ילדים׳ משיתוק
 באה אינה בה, לטפל חייה את הקדישה
אונסת. בתור בחשבון
 ב־ חוסיין מחפש הסרט, כל לאורך וכך,
 אחר טכסיסים כל ובחוסר איומה טפשות

 רק האמיתית האונסת את מגלה מבוקשו,
הסרט. בסוף

 סרט ליצור ודאי חשב חוסיין רוברט
 בלבול, של סרט יצר זה במקום מתח.

 הוא בתחילתו, כבר ניתן ששיאו שאחרי
למתחו. במקום הציפה את מרפה

חר ל מ ב ק ״ארקן״ רהיט■ נ

שלנו האדריכל תכנית לפי הזמנות :יצוע
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