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 תל-אביב; (מונרבי, כרמה שמה שאו
 אשת של תולדותיה סיפור הוא בריטניה)
 ז׳אבו, ויאולט וצנחנית, הבריטי המודיעין
שנת אחרי הנאצים, על־ידי להורג שהוצאה

 זהו בצרפת. וחבלה ריגול בפעולות פסה
 כבוד, מעוררת אנושית גבורה של סיפור

 כמעט היו בה בתקופה דופן, יוצאת לא אך
 חנות כמה בנאצים, שנלחמה מדינה לכל
משלה. סנש

 לו־ של המלוטש המקצועי בביומו אולם
 ובמשחק־ ז׳ילברט, השחקים) (מרקיע איס

 מק־ וירג׳יניה של ללב הנוגע החם האנושי
 למשהו זה נשית גבורה סיפור הופך קנה,

יוצא־דופן.
 שעה רגילה׳ לונדונית זבנית היתד. ויאולט

 השניה העולם מלחמת בראשית שהתאהבה
היא הזרים. מלגיון צעיר צרפתי בקצין

 כמו מומחיות של מידה באותה היאור,
בארדו. בריג׳ט של באלה

 בערבות שנתיים במשך שצולם הסרט,
 משלחת ידי על הבלגית, קונגו ובג׳ונגלי

 הוא מעולים, הסרטה ואנשי מדענים של
האח שבסרטי־הטבע והמרהיב העשיר אולי

 ליאופולד המלך של האדיבה בחסותו רונים•
 להוציא מפיקי־הסרם לעצמם הרשו השלישי,

 במטרה מיליונים, של תקציב יצירתו לשם
 להגיש החיות, אחרי ארוכה תקופה לעקוב

 או ביום ללא האפשר׳ ככל אוטנטי סרט
יצורי־היער. של משחק

 מודים, עצמם הסרט שיצרני כפי אולם,
 הודות בעיקר נובעת הסרט של הצלחתו

 קונגו של עצמם, הפרימיטיביים לילידי־היער
 מבלי הסרט, את למעשה שביימו הבלגית,

 חיות, אל להגיע כדי בהסרטה. דבר להבין
 שעין היער, אנשי של וטקסי־פולחן צפרים

נאל אליהם, להתקרב הצליחה לא לבן אדם
 הטבעית בהדרכתם להיעזר המסריטים צו

 שסרט הפרדוכס, נוצר וכך ילידי־היער. של
 בכוחם נוצר בסינמסקופ, משוכלל צבעוני

 לא שאולי פרימיטיביים, שבטים בני של
לעולם. זה סרט יראו

 תל־אביב; (מוגרבי, ־S3 של אשליתו
 גם כי להוכיח המנסה סרט הוא בריטניה)
 אר־ דרום ארצות נשארו המודרנית בתקופה

של במנטליות השונות מדינות צות־הברית,
 בעצם וכי הצפון, ממדינות רוחן ובהלכי יין
 רופף הוא שביניהן החברתי הקשר כל

ביותר.
 מעין מאלף רעיון אל להגיע כדי אולם

 של לסדרה עד להיות הצופה נאלץ זה,
 עורך־ של ומוסריות מצפוניות התלבטויות

 יוצא איגן), (ריצ׳ארד עורך־הדין צעיר. דין
 כדי פומפייהד, מולדתו לעיירת מניו־יורק

 ועיוור מזדקן סופר של תביעתו אם לבדוק
 באמת היא ממנו, גזל שידידו חוב לתשלום
הדרו לעיירה מגיע כשהוא אולם מוצדקת.

 הראשונה באהבתו פוגש הוא הקטנה, מית
 לסלף- בינתיים שנישאה וינטר), (דיאנה

 עשיר. לאיש־חרושת מסבל שהפך מייד־מאן
 לבנים, אב גם והוא נשואים ששניהם למרות

 מתכננים והם מחדש, אהבתם מתלקחת
משותף. עתיד

 הוא בתפקידו, גם נזכר כשעורך־הדין
 אי על המתבודד המזדקן, הסופר כי מגלה
 שכאילו הכסף את כלל תובע אינו קטן,
 אשתו זאת עשתה למעשה וכי ממנו, נגזל

כו בן הוא בעלה כי ידעה שלא הדרומית,
 אמו את לסלק כדי הכסף את שהוציא שית׳

 הקנאית הסופר אשת גם מהשטח. הכושית
 אולם תביעתה, על מוזתרת זו, עובדה מגלה

 שעה אותה לבן. בעלה כי להאמין ממשיכה
בע בחברת להשאר אהובת־הנעורים מבכרת

נעו מסביבת להפרד שלא ובלבד השנוא, לה
מאהבתה. לה החשובה הדרומית ריה

 אולם רב־מכר. ספר על מבוסס הסרט
 במידה ומשעמם, תפל, רגשני, לעשותו כדי

 גם זאת לעשות היה אפשר הינו, שהוא
שכזה. לספר קשר ללא

תדריך
ע הנזוצניס הסרטים אלה שבו ה ב  בערי ז
לראותם: ממליץ הזה העולם אשר הארץ

 — תל־אביב) (הוד, ביודהאהבה ©
 הטקסטי־ מסחר על זולא אמיל של סיפורו

פילים. ג׳ראר בפאריז. והבשרים לים
ת, חשקתי כה גו הגוף • תל- מ

 מתחרים ג׳לין ודניאל רונה מורים — אביב)
 אך כבד בסרט יצאנית, של אהבתה על

לי. בלינדה מעניין.
 (שדרות, קוואי נהר על הגשר •

 את לראות נוספת הזדמנות — תל־אביב)
 רוח־האדם, של האפוס אודות השנה סרט
 יחידת של במאבקה מתבטא שהוא כפי

 אלק יפאני. שבויים במחנה בריטיים שבויים
ג׳ינס.
 - תל-אביב) (פאריז, צדק מאזני •

 (״מרטי״) פדי של תסריט לפי סרט־מופת
 של ליבם בתוככי הנעשה על שייבסקי,
 נער של דינו את לחרוץ העומדים מושבעים

 הנרי מצויין. משחק אביו. ברצח הנאשם
פונדה.

ק • ו ח מש־ — ירושלים) (תל־אור, ה
 דרום־ בעיירה והנשלטים השולטים חלו

ברסאר. פייר לולובריג׳ידה. ג׳ינה איטלקית.
חיפה) (אמפיתיאטרון, רומא גגות •

 דה־ ויטוריו של הניאוריאליסטית יצירתו —
ברומא. הדיור מצוקת על סיקר.
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 לקריאה. מיד שנענתה גיבורה היתה לא לט
הכ ולבסוף המצב את שקלה היססה, היא

לתפקיד. והתנדבה ריעה
וקו צניחה אימוני אחרי אפקטים. כלי

 התובעים אך גברים, לגבי שיגרתיים מנדו
 בשתי ויאולט השתתפה מנשים, מיוחד מאמץ

צרפ מחתרת רשת אירגנה באחת, פעולות.
נת בשניה ברזל. מסילת לפיצוץ ברואן תית
 שנ׳סתה בעת בידה, סטן כשתת־מקלע פסו;

צר מחתרת איש של בריחתו על לחפות
 במרתפי עונתה היא רונה). (מורים פתי

 להורג לבסוף הוצאה נשברה, לא הגסטפו,
מחברותיה. שתים עוד עם יחד

 האנושי הצד על יותר מתעכב הסרט
 ההירואי. הקרבי צידו על מאשר שבסיפור,

 אפקטים ללא מדהימה, בפשטות עשוי הוא
 שעל ההרגשה את כך משום יוצר מיותרים,

וכנה. אמיתי חיים סיפור נחשף הבד

חן ל ס פו בי דו א ה
בלג תל־אביב; (תל־אביב, הי?ןר אלופי

סר חצי־תריסר של הסדרה את משלים יה)
 מכל ודגת־הים חית־הארץ על תעודתיים, טים

 מסכי על לאחרונה שהוצגו העולם, רחבי
 הסרט צופה את להפוך והיכולים ישראל,
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