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מור ל הי ד ע ה כ פ ו ל ח
ת 400 ו ק ל מ  צרפת) ;תל־אביב (גת, ה

 להמר שפירושו צרפתי עממי ביטוי הוא
 אותו זה, מעין נועז צעד כולה. הקופה על

ה וחצי 12 בן נער דואנל, אנטון עושה
 גברבר בין המפריד הגבול את בכך עובר

 המצוינים אחד של שיאו הוא צעיר, לעבריין
הצרפתי. בקולנוע החדש הגל בסרטי

 ),28( צעיר קולנוע מבקר הסרט את עשה
 הוא הראשון. סרטו לו שזה טריפו, פרנסוא

 מנסיון־החיים לקוח אמיתי, סיפור־חיים נטל
 הפקיד צעירים, לעבריינים במוסד כחניך שלו

 שהקשר נער ),14( לו פייר ז׳אן בידי אותו
 באמצעות היה אז עד למשחק שלו היחיד
 ולשני לו הצליחה. שלא כוכבנית אמו,

בתפ מורייה קלייר האחרים, גיבורי־העלילה
ה בתפקיד רמי ואלברט הנער של אמו קיד
 לדו־ הנוגע בכל חופשית יד טריפו נתן אב,

ה לספר הצמדה מכל שיחררם הוא שיח.
 כש־ נדיר. טבעי משחק בכך הפיק תסריט,
 בידי צילום של מחשבת מלאכת לכך נוספה

ומקורי. מזעזע כנה, סרט התקבל דאקה הנרי
 אנטואן כבית. היתה לא היצאנית

ה כרוני שקרן טיפוסי, גברבר הוא דואנל
 נעדר הוא כאשר שקר. גבי על שקר ממציא

 כי למורה למחרת מספר הוא מבית־הספר
 מבזבז כסף, גונב הוא מאמו מתה. אמו

 לונה־ בובות, תיאטרוני קולנוע, בסרטי אותו
טיר. ומשחקי פארק

 לידי מגיעים הוריו עם שלו היחסים
עם מתנשקת אמו את מגלה כשהוא משבר

 מנסה הוא לקיר. צמוד נשאר הוא טרופוגלי
 לבסוף לשוא. עבר, לכל גופו את להניע

 של גורלו גם הוא זה לקרקע. חוזר הוא
 חוקי בידי שבוי — בחיים דואנל אנטואן
האמי חדותו את לו נותנת שאינה החברה

 בעצם כמו בזדון לא אותו, דוחפת תית,
הגיע. אליו למקום תכונותיה,

סרטים
ציה ת אינקביזי רני ד מו

 ;תל־אביב (אלנבי, האכזר המדבר
 לקבוצה במיוחד הפעם מתאכזר בריטניה)

 כולם גברים, ושלושה נשים שתי של קטנה
 למצוא המנסים דיוד־מלכותו, בצבא חיילים

 בראשיתה לאלכסנדריה מטוברוק דרכם את
 של כששריוניו השניה, העולם מלחמת של

קהיר. לעבר במהירות התקדמו רומל
 (ג׳ון קרבי סרן עומד הקבוצה בראש

 כבר שהספיק וכחוש, קומה נמוך )0מיל
 לישון הספיק טרם אך ולברוח, בשבי ליפול
 החסרה השינה מקום את במלחמה. כראוי

 הרב־ עם יחד ויסקי. בבקבוקי ממלא הוא
 להחזיר ממהר הוא אנדריו) (הרי שלו סמל

ש הרפואה מחיל קצינות שתי באמבולנס
 הנסוגים, הבריטיים הכוחות בעורף נתקעו
 מוזר דרום־אפריקאי קצין בדרך עמו אוסף

ג׳ין. בבקבוקי העמוס קויל) (אנתוני
 הוא לעשות החמישה שצריכים מה כל

 קילומטרים מאות כמה הרכב בכלי לעבור
באלכ בבאר קרה בירה ללגום שיוכלו כדי

 החלומות. כשיא בעיניהם שנראה מה סנדריה,
המציא מאז אולם פשוטה. משימה לכאורה

מלקות" מאות ב״ארבע לו שחקן
מוצא ללא גלגל

 דנים כיצד שומע וכשהוא ברחוב, זר גבר
 למ!סד. ולשלחו מטרדתו להיפטר הוריו-איך

ה 400 את לעשות מחליט הוא זה ברגע
 מכונת־ את גונב מהבית, בורח הוא מלקות.
למכור. מצליח אינו אותה הוריו של הכתיבה

 נמסר נתפס, הוא להחזירה מנסה כשהוא
לעבר למוסד נשלח למשטרה, אביו ידי על

ה אחד את טריפו מדגים שם צעירים. יינים
ביצירתו. המצויינים קטעים

 פסיכולוגית. עם להתיעצות נקרא הנער
 כל בכלל. נראית אינה הפסיכולוגית אולם
 הנשאל הנער פני על המצלמה נשארת דעת

 לכך שהוכן מבלי עליהן עונה שאלות,
 לו פייר ז׳אן הצילום. בשעת לכן קודם
 שלו, משעורי־המישחק אחד את כאן נותן
הרבה. מהם ללמוד יכול ותיק שחקן שכל

 מבקרת כאשר כצנטריפוגה. שבוי
 החליט אביו כי לו מודיעה במוסד, אמו אצלו

 הוא מהמוסד. אנטואן בורח אליו, להתנכר
 מגיע הוא לבסוף אין־סופית. בדרך ורץ רץ
 כל לראות השתוקק אותו הגדול הים אל

 הוא ואז הקרים במים טובלות רגליו חייו.
 החברה, אל ז לאן וחוזר. פניו את מפנה
לברוח. ניסה ממנה

 כמו הקטן. הגברבר עם מזדהה הצופה
 להאשים. מי את יודע הוא אין עצמו טרופי

 גורלם. בידי שבויים הם גם ההורים? את
 חניכיהם את המוציאים אלה המחנכים, את

 כיצד מבחינים ואינם בראש רצים לריצה,
 אחד? אחד מהשורה התלמידים נשמטים

ה הקטעים באחד איש. מאשים אינו טרופי
 כשהוא אנטואן את מראה הוא בסרט נפלאים

ה בלונה־פארק. סחרחורת בגלגל מסתובב
הצג־ בכח אולם רגליו מתחת נשמטת קרקע

 גם הפכה שכר־האימה, את הגדול קלוזו
עי למכשיר שבמכוניות והתמימה הטובה

 ה־ של העבודה כלי כל על המאפיל נויים
 הבמאי חומפסון לי הספרדית. אינקויזיציה

 זו באינטרפרטציה בהשתמשו מוכיח אף
 פחות לא הוא אנושי מטען כי המכונית, של

דינמיט. ממטען מסוכן
 ששוב והנסיון העלילה אי־מקוריות למרות

 חיילים גם להציג בישראל, רעש מעורר אינו
המצ סרט זהו פשוטים, כבני־אנוש גרמניים

המתח. — העיקרית במשימתו ליח

תדריך
 הארץ בערי השבוע המוצגים הסרטים אלה

 לראותם: ממליץ הזה העולם אשר
תל־אביט (צפון, אדם שד גורלו 9

 סרגי במלחמה. פשוט אדם של אפופיאה —
 הנוגע סיפורו את ומשחק מביים בונדרצ׳וק

שולוחוב. מיכאל של ללב
תל-אביב) (חן, הכושי אורפיאוס 9

 מכניס קאמי מרסל והפסל המשורר —
עתי יונית לאגדה אלה אמנויות של מרוחן

החדש. הגל בסגנון המסופרת קה

לראותו: שחיבה סרט
(פאר, אהובתי הירושימה •

 אפיזודת הדור. בסרטי הנפלא תל-אביב)
לשח יפאני אדריכל בין יום בת אהבה
הב רנה לאלן מאפשרת צרפתיה קנית
 את נדיר קולנועי בסגנון לתאר מאי

 של האסורה ואהבתה הירושימה זוועות
גרמני. לחייל הצרפתיה

ז66 הזה העולם16 ו


