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א ש אגי הנו ר ט ה
 מוזר צרפתי או״ם קצין היד, וסו מיג׳ור
 הישראלי־ בגבול כמשקיף בתפקידו בהחלט.

השו באמורים להתבודד אוהב היה סורי,
 תמונות־נוף. בשקט לצייר החולה, של ממים
 נוסף תחביב דסו למיג׳ור היה הציור מלבד

 צד מכל אשד, נשים, שתי לו היו נשים. —
 בין זמנו את מחלק היה והוא הגבול, של

הישראלי. ובודד,קיבוץ הסורי בת־הכפר
 הצרפתי, המיג׳ור של אהבותיו פרשת

 ויתרו הנערות ששתי בכך הסתיימה, וכיצד
 בלעדיו, ביניהן משותפת שפה מצאו עליו,

 קולנועית, סאטירית לקומדיה נושא תשמש
 הדר. לשחקים״) (,,הדרך משה של עטו פרי

 הפקה על חוזה השבוע נחתם צנוע בטקס
 על אהל שיקרא — הסרט של משותפת

בעלי של נציגם גוסקין, שאול בין — הגבול

דמונג׳ו מימין
והנפש הגוף חישוף

 צרפתי במאי לדוק, ז׳אן לבין ישראליים, הון
 את והמייצג התסריט, לבחירת בארץ ששהה
ספרטקוס. הצרפתית הסרטים חברת
 ידי על הסרט יופק החוזה תנאי לפי

 אלברה, רונה הוא כשד,מפיק צרפתי, צוות
בפס לפרס שזכה והכושי, אורפיאוס מפיק
 של סרטו ליצור ואחראי השנה קאן טיבל
 הצרפתים שלי. הדוד זה — טאטי ז׳אק

הרא הסרט כוכבי שלושת את גם יספקו
בצבעים. בישראל, כולו יסריטוהו שיים,

 הסרטים שפע מתוך מסדום. שארית
 ייצורם שעל ישראל, עם פעולה בשיתוף

 הסרט הגבול, על אהל יהיה השנה, נודע
 הדר, משה של תסריטו על המבוסם השני

 בטאון ועורך האויר, בחיל רב־סרן שהיה מי
 יופק הסלע, נערת שלו, נוסף סרט החיל.
בישראל. ספורים חדשים תוך

 הצרפתי הבמאי בידי יבוים הסלע, נערת
 יופיעו הראשיים ובתפקידים ג׳ופה, אלכם

 סרט גם חוסיין. ותברט ולאדי מרינה בו
 ידי על בהתלהבות התקבל שתסריטו זה,

 על מספר הוא קומדיה. הוא הצרפתים,
 כדי לישראל הבא אמריקאי, פולקלוריסט

 ארכיאולוגיים, וממצאים אגדות־עם לאסוף
 סידרת הקדומה. בת־סדום עם בסדום ניפגש

 כל פני על סדום, בת עם הרפתקאותיו
 בפני להציג מצוינת הזדמנות נותנת הארץ,
 שני מלבד ישראל. מראות את הזר הצופה
הרא השחקנים יופיעו בהם הכוכב תפקידי

 לשחקנים תפקידים שלושה עוד ימסרו שיים,
בצל־ירוק. להקת מאנשי כנראה ישראליים,

ה שד,תסריטים בעובדה מיוחד ענין יש
יש אודות ישראלי תסריטאי של ראשונים

 הסרטה חברות ידי על שהתקבלו ראל,
 כל חסרי קומיים, תסריטים דווקא הם זרות,

 הדר, משה השבוע כשנשאל ציונית. תעמולה
 מבדחים, תסריטים רק מחבר הוא מדוע
עליו אחד, טראגי נושא רק ,,יש הוא: השיב

 עושים לא מדוע בישראל: לכתוב אפשר
ישראלי.״ סרט

סרטים
טן בת ש ה

 תל-אביב; (מקסים, כת־הרשע חוה
 שאין להוכיח המנסה סרט עוד הוא צרפת)

 שד,נרי אלא משתלם. פשע ואין מושלם פשע
 אינו ויפה־תואר, צעיר כפקיד־בנק וידאל,

 נוכח הוא כאשר הסרט. בתחילת זאת יודע
 כבר הסרט, של טראגי־קומי בסיום בכך

מגולגלתו. עופרת קליע להוציא אי־אפשר
 במוחו עולה מושלם פשע לבצע הרעיון

 זקנה אשד, נושא הוא כאשר וידאל, של
 נוכח כספה, בעבור מירנדד.) (איזה ועשירה

 הזקנה של כססה את לשלב היה יכול אם כי
 די־ (מיליין הצעירה מזכירתה של גופה עם

 מכין הוא יותר. יפים החיים היו מונג׳ו)
 משחק־קלפים כמו משכנע, אליבי לעצמו
 שעה באותה דוחף המשטרה, מפקח בחברת

לתהום. עמה יחד אשתו של מכוניתה את
 כ־ דימונג׳ו מיליין היא הסרט גיבורת

 6וג גופה את לראוזה החושפת אשה־שטן,
 המרתק החלק את מהודה שמאחוריו, מה את

 רק אולי שנועד קרימינילי, בסרט ביותר
זה. מסוג מקצועיים לחובבי־סרטים

ם ל עו עד ה ט וו ר־ צעי ל
 ארצות־ תל־אביב; (הוד, בוסר אהבת

 אדי עזב מדוע המסביר סרט הוא הברית)
 באלי־ בחר אשתו, ריינולדס דבי את פישר

 אשר שבסרט, הוא, המעניין טייל-ור. זבט
 לקצור כדי הזוג, פרידת אחרי מיד הוסרט

 האמריקאי הקהל שרחש האהדה פרי את
 להצדיק המאמצים כל את היא עושה לדבי,

 מופיעה שהיא רק לא בעלה. של צעדו את
 מעט שגם אלא יותר, ויקנה מכוערת בי

 למציא־ והכשרון הילוותית התמימות החן,
הפעם. לד, חסרים חן,

 המגינה אפורה, פקידה היא דבי — בסרט
 נדמה גברים־זאבים. מפני גופה על בצפרניה

 רוצה לשלום, יד לה שמושיט מי שכל לה
 היא כאשר הזדמנות. באותה לאנסה לפחות

 (ג׳ון נלהב צעיר של ממכוניתו מתחמקת
שי למלכודת־ ישר גוסלת היא מקסון),  

 הרומן יורגנס). (קורט פחות לא נלהב זקן
 והזקן הצעיר כאשר לשיאו, מגיע הסכריני

 ברכיבה הגברית יכולתם את להוכיח מנסים
 שחקן שיורגנס, מכיוון סוסים. גבי על

 הוא — יותר טוב רוכב בדימוס, תיאטרון
 לבסוף, נוכח הוא שגם אלא בנערה. זוכה
 לבון את הזמן כל לשכנע מנסה שדיין במה

 לצעירים. נועד שהעולם —
בוסר. סרט היא בוסר אהבת בסיכום:

דן וגעד ע ־ לגן
 אר־ תל־אביב; (מרכז, המבודד היער

 לשמירת אגודה אודות סרט הוא צות־הברית)
 המאה ראשית של בפלורידה שלחמה עופות,

היחי שהענין נדירים, עופות בוזזי בציידים
 הוא הישראלי לצופה בו להיות שיכול די

 עדן חנה הישראלית השחקנית של הופעתה
מסינגר.

 למצוא הישראלי הצופה יוכל לא אשר את
 בפירסום למצוא יוכל הוא חנה, על בסרט

 ״צעירה חנה: את והמציג הסרט את המלווה
 מקשרת שהיתר, אקזוטית כוכבת הלוהטת,
 ראשונה מדרגה רובאית הישראלית, במחתרת

 בחיל־ד,רגלים מקלענית כך ואחר אניד״ על
 זאת מלבד הערבים. נגד ארצה במלחמת

 מבריקה, רקדנית לתרבות־הגוף, מדריכה היא
בפילו מעמיקה וסטודנטית מבטיחה ציירת
ובדת.״ סופיה
 שמה את חנה שינתה הפרסום דברי לפי

 לשחק זו ״שהזדמנות משום לעדן ממסינגר
 לגן־עדן.״ הראשון צעדי היתד, באמריקה

 ראשון צעד זה היה הצופה שעבור אלא
שעמום• של לגיד,נום

תדריך
 בערי זה בשבוע המוצגים הסרטים אלה
לראותם: ממליץ הזה העולם אשר הארץ
 (מגדלור, היום לאור קרה זה •

 רוצודילדות־קטנות, בעקבות — תל־אביב)
דופי. ללא ועשוי מרתק שוייצי בסרט
פר — תל־אביב) (תל־אביב, בפיה •
 היהודים הצעירים שני ליאופולד־לייב, שת

 בסרט פסיכולוגיות, סטיות בגלל נער שרצחו
לוין. מאיר של ספרו לפי מעניין

— ירושלים) (ציון, שלי הדוד זה •
המודרניים. החיים על בסאטירה טאטי ז׳אק
(אר־ מונטי של כפילו הייתי •
 קצין־תשלומים של ספורו — חיפה) מח,

 במלחמת עזר מונטגומרי, לגנראל שדמיונו
הגרמנים. להטעית השניה העולם
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