
קולנוע

סרטים
ל היומן, היומן כ
(תל־אביב, פראנק אנה שד יומנה
 הסיפורים אחד הוא ארצות־הברית) תל״אביב;

עלי ידה שמה שהוליבוד המעטים הטובים
 אותם הפכה שלא בלבד זאת ולא הם׳

 שאף אלא מזויפת למלודרמה או לקיטש
מהוק בצורה להגישם רבה במידה הצליחה

 ברוח לפגוע מבלי ביותר, ומושכת צעת
ההולנ היהודיה הנערה של יומנה הסיפור.

 ישיבתה שנות בשתי שנכתב ,13ה־ בת דית
 היותו בשל הפך משפחתה, עם יחד במחבוא

 ספרותית לסנסציה מזעזעת אנושית תעודד,
 הוא אולם תבל. רחבי בכל מצליח ולמחזה

 כיצירה להפקה לחלוטין מתאים בלתי נראה
 רגשותיה בתיאור היה כוחו עיקר קולנועית.

 היהודיה, הילדה של המבוגרות ומחשבותיה
 הדרמטית, העלילה בעצם ולא

שטיפל והבמאי, המפיק סטיבנס, ג׳ורג׳

 שתיאר ריפיפי, המצוין הצרפתי הפשע סרט
 והביצוע ההכנה פרטי את מדעית בדייקנות

 זה סרט של במרכזו גם קופה. פריצת של
 של קופה פריצת המתכננת כנופיה עומדת

מדו ובתכנון מדעיים באמצעים בית־משכון,
הצר לחבריהם־למקצוע שבנגוד אלא יק.

 בני־ יותר הם האיטלקיים הפורצים פתיים,
שלומי הם כך משום פושעים. מאשר אדם

 ושלב שלב כל הופכים במקצוע, מאוד אלים
 הומוריסטיים לקטעים והביצוע התכנון של

ה מפיות צחוק רעמי המעוררים מצויינים,
צופים.

 שכדי מוכה, מתאגרף הוא נאסמן ויטוריו
 על ליטול הוא מוכן לחמו את להרויח

 במקומו לשבת אחר, שביצע פשע אחריותו
 מאמין השופט אין הרע שלמזלו אלא בכלא.

 בלבד קטן ברכוש מהכלא יוצא גאסמן לו.
 סביבו מלכד הוא קופה. לפריצת תכנית —

 מסטרו־ (מרצ׳לו בכלא יושבת שאשתו צלם
 (רנטו בקלות להתעשר המקודד, פרחח יאני),

 הגון חתן המחפש סיצילאני סלבטורי),
ועלוב. זקן וקבצן בבית, הכלואה לאחותו

פראנק־״* אנה של ״יומנה שחקני צוות
חוויה — המחזה הספר, המלחמה, אחרי

הצ לחלוטין, בלתי־שגרתית בצירה בנושא
 הסיפור שבצורת המגבלות על להתגבר ליח

 שלושה בתוך המצטמצמת העלילה, ובמסגרת
 אמסטר־ בית־עסקים של בעלית־הגג חדרים

 חסר בית־קומות של תפאורה בנה הוא דמי.
 בקלות לנוע למצלמה המאפשר אחד, קיר
ההב את להדגיש השונות, הקומות פני על
 לבין בעלית־הגג, הכלואים של מצבם בין דל

 שמתחתם. בקומות המתרחשים המאורעות
 הניגוד על גם סטיבנס התרכז לזאת נוסף

 מבעד המשתקף הנוף לבין הנחבאים בין
 נהר, פני על שטה סירה חדרם: לחלון
 מתעופפות צפורים בכדור, משחקים ילדים
נאצים. קלגסים ומגפי

ה של כוחו עיקר חתול. של משחק
 קולנועית, יצירת־מופת לדרגת המעלהו סרט,

 סטיבנס שהצליח הרבים קטעי־המתח הם
 הארוכים הדיאלוגים על המחפים בו, לשלב

ה — למופת: סצינה והמייגעים־לפעמים.
 עוקבים — הצופים גם ואתם — מסתתרים

 על־גבי פח בצלוחית המשחק חתול אחרי
 חיפוש עורכים הגסטפו שחיילי שעה שולחן,
הצלו את החתול יפיל אם התחתונה. בקומה

המחבוא. יתגלה הרצפה, על חית
 פרנק אנה של יומנה הפך לא זאת למרות
 את הקהה לא סטיבנס בלבד. סרט־מתח

 המשתמעים והיהודיים האנושיים האספקטים
ומזע אנושי סרטו את השאיר היומן, מתוך

 המשפחות שתי של חולשותיהן גילויי זע.
 תיאור בעליית־הגג, המסתתרות היהודיות

 הגדולים, הרגעים בצד הקטנים רגעיהן
 מלודרמטים אפקטים אחרי מלהיגרר הימנעות

שתר הם הנחבאים, תפיסת עצם תיאור כמו
הסרט. של להצלחתו מו

 המצוין המשחק הוא להצלחה נוסף גורם
 זוהרים כוכבים של צוות שאינו הצוות, של

 עולה מנוסים. תיאטרון שחקני של אלא
 כחושת־ הדוגמנית פרקינם, מילי כולם על

 אנה. של בתפקידה וגדולת־העיניים, הגוף
ושו דמעה מעוררת ומסעירה, מלבבת היא
 חליפות, וערמומית תמימה קרני־אושר, לחת

 של בשיא אנה של דמותה את מגלמת
ויכולת. כשרון

ם שוד רוני ק מ ה
איטל תל־אביב; (מגדלור, הגנכים אנו

על והומור ציניות רח־ית פרודיה היא יה)

 הפריצה בתורת שיעורים מקבלים הם יחד
 להסתלק הממהר (טוטו/ מוסמך פורץ מפי

הפריצה. ביצוע ביום מהעיר
 המדע כללי לפי מדוקדקות הכנות אחרי
 אינם שלם, לילה הפורצים עובדים הגנבי,

 זאת לעומת פורצים לקופה, להגיע מצליחים
מקרונים. סיר ושודדים עזוב מקרר
 ומבדר, מצחיק היותו שמלבד סרט, זהו
 רגשות גם הצופה בקרב לעורר מצליח
 אושרם למצוא המנסים לעלובי־החיים, רחמים
העקלקלה. בדרך

תדריך
ם הסרטים אלה שבוע המוצגי  בערי זה ב
לראותם: ממליץ הזד, העולם אשר הארץ,

סר — תל־אביב) (אופיר, הדודנים 0
 החדש הגל איש שברו, קלוד של טו

 אחרי של האבוד הדור על הצרפתי, בקולנוע
המלחמה.

(אס לוהט ח8 גג עד חתולה •
 מנסה טיילור אליזבט — תל־אביב) תר,

 הומוסכסואליסט, בעל של לבו את לכבוש
 טנסי של מחזהו לפי מצויינת, בדרמה

איבס. ברל ויליאמס.
תל-אביב) (צפון, מברוקלין אננה •

 מאמריקה, חוזרת לולובריג׳ידה ג׳ינה —
 האיטלקית. מולדתה בעיירת בעל לצוד כדי

דד,־פיקה. ויטוריו
תל- (פאר, לחרות הדרך ארוכה •

 בסרט- ,לאומי גיבור הופך מוג־לב — אביב)
לוד,טון. צ׳ארלם שנה. 20 מלפני תעמולה

ריון, רומא גגות 0  — ירושלים) (או
 דה־סיקה, ויטוריו של הניאוריאליסטי סרטו

ברומא. מצוקת־הדיור על
ירו (תל-אור, הגדולה האילוזיה •

 ג׳נטל־ על רנואר ז׳אן של סרטו — שלים)
במלחמה. מנים
ק • חו שול יחסי — חיפה) (אורה, ה
 ג׳ינה דרום־איטלקית. בעיירה ונשלטים טים

ברסאר. פייר לולובריג׳ידה,

 בתפקיד פרקינס, מילי למסה: במרכז, *
אנה.
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