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ף ש הגו פ הנ ו
 תל-אביב; גגת, חשקתי כה כו הגוף

 גם זמני ובאופן לי, לבלינדה שייך צרפת)
 לי הגברת כי כסף. לה שמשלם מי לכל

 יצאנית. של הנכבד בתפקיד הפעם מופיעה
 הזניחוה הוריה אשמה. איננה כמובן היא
 לחנך שידע סרסור, של בביתו גדלה והיא

צריך. שהוא כמו אותה
 שאלד, בלינדד, מעוררת אחד שיום אלא
 שואלים יצאנ׳ת? לאהוב אפשר האם נוקבת:

 לקורת־גג שכנים גברים, שני השאלה את
 יפה־ הוא רונה) (מורים מהם אחד אחת.
 עבודה ומנהל לבבות כובש ומוכשר, תואר

 (דניאל השני צדפות־ים. לגידול במפעל
 עלוב, רשלן בעל־חלומות, בטלן הוא ז׳לין),

 פנינים לגידול נסיוני מפעל בתוך המתבודד
צדפות. בתוך

 בנסיונה למחיצתם, לי בלינדה כשנקלעת
 רונה בה מתאהב שנכלא, מסרסורה להמלט

 כדי פרנק חצי־מיליון לשלם מוכן מיד,
 והולך אדם הורג ואפילו מהסרסור, לשחררה

 כשהוא כבודה. על להגן כדי לבית־הסוהר
 מגלה הוא לחופשי, ויוצא עוזנו את מרצה

 והלא־ הבטלן לז׳לין נישאה בלינדה כי
 רוצים הם כי נראה עדיין לשניהם יוצלח.

 ז׳לין גם זאת רואה מהרה עד בזו. זה
 הסרט מוביל אליה למסקנה מגיע האדיש,

 ואינה תמיד יצאנית נשארת יצאנית — כולו
 של הפתעה ממש. של לאהבה מסוגלת

 זו. נוחה מסקנה הורסת האחרון הרגע
 רואה מביתו, בלינדה את מגרש כשז׳לין

 מעדיפה יותר, אליה אדיש אינו כי היא
בחיקו. להשאר

 סרטיו רוב כמו השני. של אהדת
 בקצב זה סרט גם עשוי זסלבסקי, לואי של

ל הצופה. את המבלבלת ובתסבוכת איטי
 שמתברר עד חולפת הסרט ממחצית מעלה

 הרודפות בלינדה, מלבד הנשים, שתי כי
 כל אלא אינן הסרט, של גיבוריו שני אחר
 המפתיע, לסוף עד השני. של אחותו אחת
 את לי הגברת שנאה מדוע להבין, גם קשה
ההדדית. תשוקתם למרות רונה,
 אלה, מעין תסבכות על לדלג שמוכן מי
 מצולמות סצינות. ממספר ליהנות יוכל

ז׳לין. דניאל של מצטיין וממשחק היטב,

ה טי ב מ ה א ט ש ר ב ק פ ה ה
 תל- (אסתר, הצורף כשעת מצכיא

אבסור מהתלה היא ארצות־הברית) אביב;
ש המצחיק הנושא על משעשעת אך דית
 פציפיס־ כוונות שום בה אין מלחמה. שמו
 אם גם וספק השכל, מוסר לא וגם טיות
 מידת־גיחוך לאותה התכוונו הסרט יצרני

 בה מתוארת המלחמה ממנה. המשתמעת
 רק שדרושה כלל, בדרך ועליז נעים כעסק
 כדי אמריקאית חברהמניות של מה מידת

 רק הם תמיד כמעט ההרוגים בה. להצליח
 לקבל צורך אין — והחתיכות האויב, של

עושות הן בהן; לחזות כדי הביתה חופשה

חשקתי״ פו ב״הגוף ולי ז׳לין
לי רק לי לי, לי,

ו 14; הזה העולם

 הקוים בין ההפקר, שטח באמצע אמבטיות
האמריקאים. של לאלה הגרמניים

ה בחיל־הרגלים סמל הוא פורד גלן
 העולם מלחמת בשלהי בצרפת, אמריקאי

 בעל גנרל של כנהגו משמש הוא השניה.
 בו מבודד, כים לתוך הנקלע אחד, כוכב

 החיילים. בין מוחלטת אנדרלמוסיה שוררת
 נהרג שבסרט, האמריקאים לשאר בניגוד
 פורד לסמל לאפשר כדי רק זה אבל הגנרל,
 עושה הוא אין זאת וגם מקומו. את לרשת

חשי מודגשת בו נאום, נואם שהוא לפני
המצב. להצלת המנהיגות של בותה

 כפרית של בביתה כרגבי־כוץ. נצחון
 לדבר אפשר שעמה אלג) (סאינה צרפתיה

 של כוכבו את פורד נוטל בידיים, רק
 להוביל ויוצא בדמותו, מתחפש שמת, הגנרל

בתח הנצחון. לקראת האמריקאי הצבא את
 הגרמנים את הורג הוא הפקחיות בולותיו
 לו אין כך לשם זבובים. כמו הטפשים

 ורגבי־ שמושיות בדיחות כמד, בנשק. צורך
הבעיות. כל על להתגבר לו עוזרים בוץ

לפת מצליח אינו שפורד היחידה הבעיה
 על הרוכב הוטשמייר, הטר״ש היא — רה

 ניילון גרבי ומחלק החזית, בקו אופניים
 הנוטר הוטשמייר, הכיבוש. שטחי בנות בין

 הופך ישנה, הלשנה בגלל לפורד איבה
 ולגורם האמריקאי, הצבא של העיקרי לאויבו
לאט. כך כל הושג שהנצחון לכך העיקרי

ה ר ע ת ס חי לו צ ב
 תל-אביב; (ירון, הסוערות השנים

 הטיפשעשרה, לבני סרט הוא ארצוודהברית)
 ה־ בני על הטיפשעשרה בסגנון המספר

 זה דור של הנאמנים מיצגיו טיפשעשרה.
 מהם אחד כל דיי. וסנדרה סקסון ג׳ון הינם
 המספקת במידה פרובלמות עמוס לחוד
 נוסע, לסוכן בן — הוא עצמו. בפני לסרט
 למכור כדי בפניו כשרים האמצעים שכל

 אשתו של שאפתנותה ואשר אויר, ממזגי
יכול לפי הוגנת משרה לקבל ממנו מונעת

מבול לתופרת בלתי־חוקית בת — היא תו•
 עם אחד לילה ששכבה רייט), (טרזה בלת

 ומאז התזמורת, לסככת מתחת מנגן־תזמורת
לסככה. מאוד עזה שנאה בלבה מטפחת
 יכולים אינם כאלה טיפוסים ששני מובן

 זו כלפי זד, ולהרגיש להיפגש, שלא
 אולם אהבה. בתור מגדירים שהם מה את

 קיימים תמיד הוליבודי, סרט בכל כמו
 בניהם. בדרכי למכשול העומדים ההורים

 בת שהיא בכלה רוצים אינם שלו הוריו
ב רוצה אינה אמה, ואילו בלתי־חוקית,

 שמנגן מה לבתה לעשות המסוגל גבר, שום
לה. עשה האלמוני התזמורת

 ,16ה־ בת דיי סנדרה חוק. הוא החוק
 מספיק נראית טמפל, שירלי פני בעלת

 איזה צופה מכל להוציא כדי מטופשת
 לעלילה צורף כך לשם בגורלה. ענין שהוא

 בעיות את גם עמו שמביא נוסף, זוג עוד
 ואם וקרייריסט אדיש אבא — שלו הוריו

 הנמרצת התערבותו גם אולם אלכוהוליסטית.
 מה את למנוע מצליחה אינה זה זוג של

 אהבים תתנה שסנדרה — מראש צפוי שהיה
 התזמורת לסככת מתחת דוזקא סקסון, עם
אמה. של

 אמנם סקסון טוב. להיות מתימר הסוף
 שעשה למה בניגוד אולם העיר, את עזב

 מכתבים. לפחות שולח הוא התזמורת, מנגן
ל או להאמין, אפשר שיחזור. כותב הוא

 לבתה אירע מה שיראה נוסף, לסרט צפות
סנדרה. של הבלתי־חוקית

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

תל-אביב) (תל-אביב, רומא גגות •
 דה־ ויטוריו של הניאוריאליסטי סרטו —

ברומא. הדיור מצוקת על סיקר,
ר לחיות מקום אין • (אלנבי, ב

 חיות להגנת נזעקים גרמנים — תל־אביב)
ומזעזע. מרהיב אפריקה. של הבר
ר 9 ז  סרט — תל־אביב) (ארמון־דוד, ה
טוד. ריצ׳ארד משובח. מתח
 תל־אביב; (צפון, השקט הדון •

 האפוס של חלקיו שני — חיפה) ארמון,
 המהפכה בתקופת הדון קוזקי על הסובייטי

תעמולה. בלי הבולשביקית.
ה • י פ  הרצח — ירושלים) (אורנע, כ

 לוין. מאיר ידי על שסופר כפי המאה, של
וזלס. אורסון
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הידיעות. דרגות מכל למבוגרים ואולפנים קורסים )1 פותחים; אנו
 הידיעות לביסוס החופש לחודשי כתי־ספר לתלמידי קיץ אולפניות )2

בגרות. לבחינות באנגלית הבנה )3 לבחינות. ועזרה
בערב. 9 עד 3 הצהריים! לפני 12 עד 9מ־ והרשמה: פרטים
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