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ט׳0?ו צדק »
צר וזל-אביב; (הוד, לראי פנים שתי

 הצרפתי הבמאי מנסה בו סיס הוא פת)
 את לסתור קאיאס, רוצחים״) (״כולנו אגדרי

 והבל החן ״שקר הסוען: התג״כי הפסוק
 הוא תתהלל.״ היא ה׳ יראת אשה היופי,

 לצדד יוצא לא ואף היופי נגד לוחם א־נו
 להוכיח מגסה רק הוא זה, בסרס בזכותו

 של בחברה אדם, של החיצונית שצורתו
גורלו. את רבה במידה קובעת זמננו,

 פרשת את הבד על מציג הוא להוכחה
 ספר בבית לחשבון מורה אחד, של נשואיו
 מראה ובעל אפור אדם קסנה, בעיירה תיכוני

 מודעת באמצעות (בורוביל). בלתי־נעים פנים
בורוביל נושא ההורים, ותיידך שידוכים

 דומים בתפקידים עושים גברים ששחקנים
בתכ ומשתמשת מכה היא כאלה: בסרטים

 תחבולות ומלאה באקדח שולטת ג׳ודו, סיסי
 עליזה למהתלד, הסרט את ההופכות כרימון,
 הרבה הציניות משעשעים. אירועים גדושת

 האנר־ והלעג הגיבורים, בפי הטקסט של
 בסרט זיאק כריסטיאן הבמאי של כיססי

 רק חוק, ואנשי חוק שקרוי מה לכל זה
 זה סרס ההופכת הכללית לאוירה מוסיפים

ראשונה. ממדרגה בידור לסרט

ה ח גד*ת1א בדי
תל־ .1(ח ירוק: עורן-דץ זהירות,

 לשאת היה שצריך סרט הוא בריטניה) אביב;
למ כי משעמם.״ סרס ״זהירות, השם: את

 של המבטיח התואר את נושא שהוא רות
בו שמופיעים ולמרות בריטית, קומדיה

למראה״* פנים כ״שתי יופי טיפול
 וכוערה (שאופרה מורגאן מישל את לאשר,

כעורת־פנים. אך יפת־נשמה זבנית במיוחד),
 חי שנים עשר במשך כשדני. כשרץ

 ובנחת, בשלוה המורה אשתו עם בורוביל
 לא שלעולם בטוח בהיותו באושר, לא אם

 שיום אלא כשלד״ פרצוף עם בו תבגוד
 מובל דרכים, בתאונת נפצע כשהוא אחד,

 הרופא של קוסמטי לטיפול במכון לטיפול
 אשתו, גם מכון לאותו רגיעה אותו, שפצע

פרצופה. את להחליף יכולה היא כי משתכנעת
 פי רוצה שאינו הבעל, התנגדות למרות

 יפה אשה ״כל בטענה: יפר, תהיה אשתו
 טיפול מורגאן מישל עובדת זונה,״ היא

ה בצורתה לצופה מתגלה בסכדן, קוסמטי
 בדיוק מה להחליט קשה זו בנקודה טבעית.

ה הקוסמטי לטיפול קאיאם של יחסו הוא
 אחד מצד חשוב. כה תפקיד בסרטו ממלא

 את לתקן האדם מיכולת מתפעל כאילו הוא
 ובז לועג הוא שני ומצד הטבע שעיוות מה

 דוגמא זה. לטיפול הנזקקות הנשים לאלה
 טיפול מקבלת טלביזיה שחקנית טיפוסית:

יגדל. שכשרונה מתגאה החזר״ להגדלת
 מורגאן מישל הופכת החדשות פניה עם
 מוכנים אינם ומשפחתה בעלה אחרת. לאשר.

 קודם, להם שהיתר, מה בתור לקבלה עוד
שהחב חדש אדם עצמה מרגישה עצמה היא
לגמרי. שונה באופן אליו י מתיחטת רה

 טיפוסי, קאיאטי סרט הסרט, של בסופי
 את ולא הבעל את לא מאשים קאיאס אין

 מהווה בה החברה את מאשים הוא האשד״
 הנתונים אחד אדם של החיצונית צורתו

חייו. גורל את החורצים

ג לו נקבר. ממין לג
 מביא צרפת) תל־אביב; (סדרות, גאטלי

 גנג־ של תערובת — חדש טיפוס הבד אל
 ופקחות ילדותית תמימות בלש, עם סטר

 אותו לטיפוס מאוד הדומה משהו עילאית,
 שהפעם אלא בסרטיו, קונסטנטין אדי מעצב

קרול. מרטין — אשד, זו
 כדוגמנית בסרט מופיעה קרול מרטין

ה וחביבה, תמימה למדי, ומטופשת קטנה
גנג רשת תוך אל לרצונה בנגוד נקלעת
 דמיונה תמימותה, אולם רצחניים. סטרים

ו בלשית, ספרות קריאת על־ידי שהופרה
 השם משטרה, במפקח שלה הנקמה רצון

 חובבת לבלשית אותה הופכים ללעג, אותה
הגנגסטרים. את בפח להפיל המצליחה
 אשה, קרול מרטין של היותה עובדת

מה כל את לעשות ממנה מונעת אינה

 וריצ׳ארד קרמיכאל כיאן מוכשרים קומיקאים
מהשיגרה. חורג הוא אין אטינבירו,
 דין עורך מאוד. מבטיח אמנם הוא הנושא

 זה למקצוע שנדחף קרמיכאל), (יאן צעיר
 לסטאג׳ מתקבל המשפחתית, המסורת בתוקף

 עוד ומפוזר מאוד מפורסם פרקליט אצל
 מופל לעבודתו, הראשון ביום כבר יותר.
 לצד יודע שהוא מבלי לקוח על להגן עליו

 ואילך מכאן ענין. ובאיזה מופיע הוא מי
 עורכי של הרגילות החוויות עליו עיברות

 מוזרים, לקוחות ומתמחים: צעירים דין
חו וסעיפי סרבניים עדים זועמים, שופטים

 פחת, אל מפח נופל הוא נשכחים. קים
 משחק בו היום שמגיע עד למפלה, מכשלון

 והוא פנים לו מאיר השופט גורלו, לו
הראשון. במשפטו לזכות מצליח
 הסרט של צרתו בקיסריה. גולף כלי

 כך המידר״ על יתר מאוד, בריטי שהוא
 מארח כיצד ארוכה סצינה בו יש למשל,

כ ותיק שופט לחברה הצעיר העורך־דין
 עושה הוא ארוכות דקות משך גולף. שחקן

 שכנראה כאלה, מעשים הגולף במשחק
 מרוב מדעתם הגולף שחקני את מוציאים

ה קהל של שאמצעיו מכיוון אולם צחוק.
 לנסוע כדי לו מספיקים לא הישראלי צופים

 היודעים הם מעטים בקיסריה, גולף ילשחק
לחייך. צריך בדיוק מתי

תדריך
 בערי זח בשבוע המוצנים הסרטים אלה
לראותם: ממליץ הזה העולם אסר הארץ
 תל־ (ארמון־דוד, להרוג פקודה •

 המצפון מלחמה, בשעת עדיף מד, — אביב)
? הקרה החובה או האנושי,

(אלנבי, והקולונל יעקוכוכסקי •
 הפיקח היהודי בתפקיד קיי דני — תל־אביב)

הפולני. הקולונל את ללעג השם
תל־אביב) (אופיר, החיים עלוכי •

 לאחת ומפוארת חדשה צרפתית גירסא —
ביותר. המוסרטות הדרמות

 — ירושלים) (ציון, קיץ קסמי •
משפח בדרמה קמין ואנתוני בות שירלי

טוב• תיאטרון אמריקאית. תית
תל-אביב) (הוד, לראי פנים שתי »

לעיל. ראה —

 המערכת. על־ידי הוכנס השחור הכתם *
השחקנית. חזה חשוף עצמו בסרט
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