
לגמרי. שונים ערכים תופסים
 הרווקים מסיבת שבין שבועות באותם בי

 בחיי תמורות חלו המשועממים, למסיבת
לחייהם. חדרו שהנשים אחרי חמישתם,

 לסרס התסריט גורל. חס הנשואין
 בסם־ הטוב התסריט בעד לפרס שזכה זה,

 לא בידי נכתב שעברד״ בשנה בקאן סיבל
 זאת למרות תסריטאים. ששה מאשר פחות

ש בעוד ובלתי־מגובש. מסורבל נשאר הוא
 ה־ הורגשה שיבסקי של הרווקים במסיבת

 כפתרון הנשואין מוסד את להעמיד כוונה
 למעין הופכים זה בסרט הנשואין וכאידיאל,

מנוס. ממנו שאין אכזר גברי גורל
 בעלים אין העלילה בגיבוש אם אולם
ה במשחקם מצטיין הוא מצטיין, צעירים

המ ובביום הצעירים השחקנים של רענן
והמעניין. הוקצע

בעיניים רצח
 תל־אביב; (ארמוךדויד, לחרוג פקודה

ביו המזעזעים הסרטים אחד הוא בריטניה)
בש ישראלי. בד על אי־פעם שהוקרנו תר

 יששכר אלוף־משנה של גורלו נחרץ בו בוע
 כפר־קאסם, קוטלי עירעור נידון ובו שדמי,
שבעתיים. מחרידה משמעות לו היתד.
 אותם רואים כשאין בני״אדם להרוג קל

 קורה מה אך בפצצות״אטום. האזדיר, מן —
 שאינו יחיד, אדם להרוג חייב חייל כאשר
 שבתו לו, המוכר איש אלא אלמוני, אוייב

ידיו? את מלקק וחתולו לעיניו רוקדת
 הוא להרוג הפקודה את שקיבל האיש

 טיסות־ עשרות שסיים אמריקאי, סיים־קרב
 חיילים — רבים אלפים הרג בהן הפצצות,
 לא מצפונו וחפים־מפשע. אשמים ואזרחים,

בפא להרוג נשלח כשהוא אולם אותו. ייסר
 החשוד קשיש, צרפתי אזרח הכבושה ריס

 הגרמניים, לשלסונות־הכיבוש כמוסר־ידיעות
ה־ של באשמתו מפקפק הוא הכל. משתנה

ת ר סג ד מ הקו
תל- !חן, הקטנח אלוהים חלקת

 רב ספרו על מבוסם ארצות־הברית) אביב;
קולדוזל, ארסקין של מיליון) 25( המכר
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הקטנח אלוהים ב״חלקת ספין שחקנית
ד1חא מצומקת חלקה

 את זד. בסרט אחות יכול קולדוול אולם
 המנוח קינסי שהד״ר מידה באותה יצירתו

 על ספרו את למשל, בבן־וזור מזהה היד.
האמריקאית. האשד. של המינית התנהגותה

 טאי־ של משפחתו גורל על הסיפור כי
 את המקדיש דרומי איכר ריאן^ (רוברט טאי
 על באדמתו, זהב אוצר אחר לחיפוש חייו

 אחר לחיפוש חייהן את המקדישות בנותיו
 ריי) (אלדו תופסון ויל חתנו, ועל גברים,

 הכותנה מפעל להפעלת חייו את המקריב
 סיפור וראשונה בראש הוא בעירו, המשותק

 הם שבו האירופיים התיאורים ששפע מיני,
להצלחתו. שגרמו

 במרכז עומדות מאן, אנתוני של בסרטו
 כדי שונה וסופו סוציאליות, בעיות הסיפור
 זהב לחפש במקום כושלים: אבות להזהיר

 שתי אמנם לבניכם. חייכם שתקדישו מוטב
 לואים) (טינה גריזלדה טאייטאי, של בנותיו

 במסגרת מנסות, מפין), (פיי החמודה וג׳יל
 האמריקאי, הקוד להם שמאפשר המוגבלת

מחשו בעזרת שבסיפור המיניות את להבליט
 מאוד עלוב תחליף שזהו אלא ומבטים, פים

קולדודל. של לתיאוריו
 של המוטיב את המדגיש בסרט, אמנם יש

 בהפי והמסתיים אשרו אחרי האדם רדיפת
 אולם מעגינות, סצינות מספר מטופש, הנד

 בסרט היא הקטנה אלוהים חלקת בסיכום,
מאוד. מאוד ומצומקת קטנה זה

 הסר-ישע. אדם להרוג האומץ לו אין איש,
 סוכנת כאשר רק הפקודה את מבצע הוא

 אין במלחמה כי אותו משכנעת צרסתיה
מפשע. וחף אשם בין הבדל כל

הו המצוץ הביום לרצח. שותף הצופה
 התל- ובאולם — ממש לרוצח אותו פך

הצו מן חלק לפחות כי היטב ניכר אביבי
 זה. בתפקיד עמוקה הגאה מוצאים היו פים

האח מילתו את מפלים הגוסס הקרבן כאשר
 אין לשיאו. הסרט מגיע ״מדוע?״ רונה:

 הרצח לשוא, הוא הקרבן כי לכך. תשובה
 קציני־עורף של קלות־דעתם פרי חסר־טעפ,

 והמשלמים להסתכן, מבלי בדרגה העולים
פרוטות. 10 ביותר הגרוע במקרה
 יותר. רב ביוקר משלם הסרט גיבור אולם

 אנוש, צלם כל מאבד מהלם, טובל הוא
 האוייב אדמת על יום אחרי יום משתכר

מ שפאריס אחרי רק מקרבנו. ששדד בכסף
 לו נודעת ביותר הנוראה והאמת שוחררת

 מכל חף לכל נוסף היה גם שקרבנו —
גאולתו. את מוצא הוא — פשע

 יוצא הוא נגאל. אינו בעל־המחשבה הצופה
 כי בנפשו. עמוקה כשמועקה הקולנוע מן

מאד. קטן המרחק כפר־קאסם, עד מפאריס
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לפקידות ספר בית
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 במרס | יפתח לפקידות מיוחד קורס
65061 מלסון ,12 הם רחוב תל־אביב,

שבוע המוצגים הסרטים אלה  בערי זה ב
 לראותם: ממליץ הזה העולם אשר הארץ
 — תל־אביב) (אופיר, קיץ קסמי •
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