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קולנוע
סרטים

הרביעית העולם מלחמת
תל- (מגדלור, והשטן האדם העולם,

מל אודות סרט הוא ארצות־הברית) אביב;
מש בר, מלחמה זוהי הרביעית. העולם חמת

 גברים שני — אנשים שלושה רק תתפים
אח- בניו־יורק חיים שנשארו היחידים ואשה,

ב הפעם סרטים. לכמה יסוד כבר היוותה
שהב האיש אוטאן־לורה, קלוד של יצירתו

ה ניתן והשחור, האדום בביום כך כל ריק
פיליפ. ג׳ראר של בידיו תפקיד

קוביוס אינו וגם קלפן אינו פיליפ ג׳ראר
 מורה הוא דוסטוייבסקי. לו שקרא כמו טוס,

 בליין), (ברנרד רוסי גנרל של במשפחתו
 באדן־באדן, של בבתי־המשחק ימיו את המבלה
הזקנה דודתו של הגדולה לירושה בצפותו

ב״באכט" שולץ ופפה כארדו בריג׳יט
החמוקיים על חאקי

אטומת ברעל כליל הורעל כולו שהעולם רי
ל כולו מוקדש הסרט של הראשון חלקו
 הרי האטומית. ההרעלה אחרי העולם תיאור

 במשך במפולת־מכרה שנלכד כורה בלפונטה,
 נוכח לבסוף, להיחלץ מצליח ימים, חמישה

 כל הושמדו האדמה פני מעל העדרו בעת כי
מר צילומים בסידרת פניה. שעל החיים

ה המבצעים אחד עמד מאחוריהם שימים,
 מצליח הקולנוע, של ביותר הגדולים טכניים
 בלפונטה היות עובדת את להמחיש הסרט
 ניו־ לנמל מגיע הוא בעולם. היחיד האדם
 ברחובות מתרוצץ הוא והשקט, השומם יורק

 ב־ ,השוממים השחקים מגרדי בין הענקיים
 יחידי. והוא — בברודביי סקוואר, טיימס

 פירסומת. אור אף אין חיים, סימן אף אין
 הזמן כל לחפש הצופה את לאלץ כדי רק

 מק־ רונאלד הבמאי הכניס סימני־חייב, אחרי
 ניירות בצורת אלה בסצינות תנועה דוגאל

 המתדרדרת ריקה תינוק עגלת או מתעופפים
הרחוב. במורד
 בניגוד אולם לכנה. ויד שחורה יד

 העולם. סוף על סרט זה אין הראשון לרושם
 שאגב הארץ, פני על החיים כליון על הסיפור

 כדי רק נוצר מדעיים, נתונים על מבוסם אינו
במינו. מיוחד דרמטי מצב להעלות לאפשר

 כוחו בכל המנסה היחידי השריד בלפונסה,
 מהרה עד מגלה התרבות, שרידי את להציל
 הוא בעולם, האחרון האדם אינו הוא כי שאם

 חיה נערה מגלה הוא תחילה האחרון. הכושי
 את לשקם מנסים הם ויחד כטיבנס) (אינגמר
ה האנשים שני בהיותם גם אולם החיים.
 הדעות ביניהם מפרידות עדיין בעולם, יחידים

 שלישי, גם מצטרף לשניים כאשר הגזעניות.
 הגזעית הבעיה מועלית פרר), (מל לבן אדם
 בין הגזעית ההתנגשות עקב חריפותה. בכל

 הרביעית, העולם מלחמת פורצת הגברים,
 בין זה את זה לצוד מנסים ופרר כשבלפונטה

ניו־יורק. של השוממים השחקים מגרדי
 סופר שכתב סיפור על המבוסס הסרט,

 נקי אינו שנים, 58 לפני שייל מתיו בשם
מר חזותיים אפקטים להשיג כדי מחסרונות.

לפ הסרט יצרני סטו האפשר, ככל שימים
 נושא למשל, בך, ההגיון. מדרישות עמים

 בעגלה שלו המזון מצרכי את בלפונטה עמו
מד במכוניות, לנהוג יכול שהוא שעה קטנה

 יכול שהוא שעה הכביש, באמצע מדורה ליק
 ביותר המשוכללים במטבחים ארוחתו לבשל

ריקים. העומדים
היצר העזו לא בו הסרט, של סופו גם

 לוחצת שחורה יד מאשר יותר להראות נים
 צועדים בו פשרני בסיום והסתפקו לבנה, יד

 אולם מעצמתו. מוריד שלובי־זרוע, השלושה
במב מרשים בלתי־רגיל, סרט זהו זה עם

ב מתובל מאחוריו, שעמדו הטכניים צעים
ומרתק. מעניין — ובעיקר הומור של שפע

רודטה עם נקמה
 אחת הוא צרפת) תל־אביב; (הוד, הקלפן

יצי בין להסרטה ביותר המפתות הדמויות
 המורה של דמותו דוסטוייבסקי. של רותיו
ה לכומר מאוד דומה דמות הצעיר, הרוסי
והשחור, האדום סטנדל של בסיפורו מחנך

עו בחובות, מסתבך הגנרל רוזה). (פרנסוא
הו שבתו שעה מפוקפקת, אשה לשאת מד

 המאוהב המורה האשה. אחי של פילגשו פכת
ל הופך פולבר), (ליזלוט בבת שגעון עד

 דוחה זו כי נוכח הוא כאשר אולם עבדה.
 הוא פניו, על הצרפתי את מעדיפה אותו,
ה במשחק לשחק הזקנה הדודה את מסית

ה ואת כספה את מפסידה היא שם רולטה,
הגנרל. של המקווה ירושה

 לנקום כדי הגנרל. בת את עוזב המאהב
 גורף ברולטה, לשחק המורה גם מתחיל בו,
 להציל מצליח אינו ספורות, שעות תוך הון
ל עצמה את מאבדת שביאושה הנערה את

דעת.
 רוב את מהסרט השמיט אוטאן־לורה קלוד

 דוסטוייבסקי של הפסיכולוגיות ההתעמקויות
 שלד את רק השאיר כספים, ועל אהבה על

ה משחק של האוירה תיאור ואת העלילה
מכ העלילה של זה חיוורון על אולם רולטה.

 פולבר ליזלוט פיליפ, של מצויין משחק סה
ושחקני־המשנה.

דה־גוד לעזרת ב. ב.
 תל- (מ־וגרבי, למלחמה יוצאת ט5בא

 בריג׳יט כי המוכיח סרט הוא צרפת) אביב;
 על ומשחקי־אהבה סצינות־עירום בלי בארדו

 זוהי קרחת. בלי ברינר יול במו היא הבד,
 הכמעט הקומי שהיסוד למדי, קלושה קומדיה

 ב־ טיפשעשרה של שיתופה הוא בה יחידי
 שנועד ורציני, מסובך וחטיפה ריגול מיבצע
הגרמנית. מהפלישה בריטניה את להציל
 המופצצת הצרפתית מעיירתר, בורחת ב.ב.
 לשרות בלונדון מתגייסת יצאניות, בחברת
ל חזרה נשלחת היא משם דה־גול. הגנרל
 גנרל לחטוף שרייה, ז׳אק עם יחד צרפת
 היא הפלישה. תכניות נמצאות שבידיו גרמני,
המד מטורף, גסטפו קצין של בידיו נופלת

ל אותה שמגייס אידיש, גם השאר, בין בר,
 אותו את בפח להפיל כדי הגסטפו, שרות
לחטוף. רוצה שהיא הגנרל
 חאקי, במדי הזמן כל הנתונה המסכנה, ב.ב.
 עושה להתגלות, לכשרונותיה נותנים שאינם

 עושה שפיל מה בידה הניתנות הבדיחות עם
ה שבמהתלה לכן פלא אין חרסינה. בחנות
 פפה תופס מדי, לאט המתפתחת עליזה,
 תפקיד את הקומי, הגסספו קצין הוא שולץ,
הראשי. הכוכב

תדריך
 הארץ בערי השבוע המוצגים הסרטים אלה

לראותם: ממליץ הזה העולם אשר
 — תל־אביב) (צפון, לחיות לי תנו •
 היי־ סוזאן המוות. עונש נגד עז־ביטוי סרט
 בדרכה גראהם, ברברה בתפקיד מצטיינת וורד

ש אחרי האמריקאי, בכלא הגזים תא אל
ברצח. הואשמה

ם 0 עזי  שחור — תל־אביב) (חן, הנו
נו בבריחה הדדית הבנה לידי מגיעים ולבן
 בשלשלת לרעהו איש רתוקים הם בה עזת,

קרטיס. טוני פואטיה, סידני ברזל.
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 גיגגשגד) \גלגג<גי1 גזשדץ גגזג

 הגג ר\, גזדדכי גזגזדדג, דנגדדינג.
 שן גגגשדגג ״!ןגדגג נגדגגזג.) ולדי

 (־גגו) סג גזגיל ההל הגה״ ״הגגגלגז
 לה הגה״, ״המגלה ?גדאי ג.)".20

 גזדידיב גלילי, לילי !זגסגי הגה
 1 הדיג־ כגוטההה גה ר\ גזה

 הל יליד ר\, נטל ההגדי שדגנגגג.
 גגלדג היגג, דל"ל, גהסיר .אדיד

 לג\גלדגגג. סדגנגה נטדגמיה הליכה
 גג גה, הגדי גזשדדיסי. דהירה גם
 <גגמ? שגגגגג אהרים להגדים ם\י

 20דכ־ אגהג גיכה לדהגה דהה,
 הנר דארג\ הגידדים דרמי־םפרים

גזאגזדיג. הגצאה לנולג, גגגרגש דדים

פע שזכה מערבונים שחקו ד. ייז.•מא
 על באוסקר מיים

 .4 דרמתיים. סרטים
■בצמרת. מקום כוכבת

 ממחזריה אחד .10
שפיר״רודן. זיוה של
:ה מצוות מספר .11

 ראשי .13 רמ׳׳בם.
 מצ־ שם של התיבות

 הצרפתי רר־היצוא
 .14 במעלה. הראשון

ב הנננסטר דמות מגלם .15 זזור. כוכב
 הוא .17 הוליבוד.

 בסרט אכזרי היה
 אותו בעל בריטי

 ורוו. מילת .19 שם.
 הוא בהוליבוד .20

 תפקידו את ממלא
 יפואי בית־קולנע 22 הדוז־ז׳ואז. של
 ישראלי, סרט של מנבוריו אחד .25

 בשם מופיע שמו
 חברת .26 הסרט.
 27 בריטית. סרטים

נפ שולחנות כוכב
עליו תפקיד רדים,

.30 באוסקר. זכה
 לואי של כינויו

 שני .32 ארמסטרונג.
זה בשם כוכבים
 וסינו־ בתה כיכבו
 חמש כוכב .33 פטיח.

32 .34 פרוטות.
 משעמם. בסרט עושה שאתה מת .36 מאוון.

 .39 בד. עלה ביותר המפורסמת החיה .37
 כוכב של הפרטי שמו .41 ועם. ענבי יוצר
 .44 ושלוש. שלושים .42 המכשפות. ציד

 נהר על הנשר כוכב .46 הרורנים. כוכב
 באוסקר זכה הוא .50 להם. .48 הקוואי.

 כוכבת .51 פרטי). (שם סאיוגארה. עבור
 .53 לנאהבים. בחופשה שהופיעה וותיקה
 מאוזן. .11 .55 המתנבר. המעייו כוכבת

 ובאייר. בים נמצא .58 שלילה. מילת .57
 טור והרפתקאות הפורענות ורע מכוכבי .59

סרטים. כוכב איטלקי, זמו^ .60 אי.
 הערומים כוכב של הפרטי שמו מאונך:

 פניפקר. ממשפחת פניפקר מר .2 והמתים.
שב מספר .5 הקטנה. אלוהים חלקת .כוכב3

 .8 חשמל. יחידת .7 חוזה. .6 ישראל. טי
קלוד סיפר בו סרט .9 ירושלמי. קולנע יית

 יד. .12 הצרפתי. הנוער ריקנות על שברול
 טנור של הפרטי שמו .16 קובלנקה, כוכב .15

 שיהק .21 הבלונדינית. הפצצה .18 איטלקי.
 הברבדום. כוכב .23 הנאה. בהמורד בנו עם
 הפור. קב .28 הפרסומת. מבצע .26 לח. .24
 מילא הרבים הננגסטר תפקידי אחרי .29
 הוא .31 התכלת. ביהלום הבלים תפקיד את
 הכסוף. שערו בזכות בהוליבוד שמו את קנה
 .37 קארמאווב. באחים שהצטיין השחקן .32

 מאוריציוס. פרשת כוכב .38 שלה. המין
 כוכב .43 ים. מוקף .41 קונים. אותו .40
 הקאמרי, התיאטרון שחק! .45 המטמון. אי

 רקדנית־בט! .46 בגייפ. בארבעה כיכב
 סופיה .47 המלכים. בעמק הופיעה מצריה,

 .49 בהמפתה. תפקידה את שיחקה לורז
 .54 בארצות־הברית. אוניברסיטה .52 קליע.
זיק. .58 יהיר. .56 ישראלי. שופט


