
קולנוע
סרטים

שחורה קרחת
 מספר בריטניה) תל־אביב; (צפון; ספיר

 הסקוט־ מגלה רוצח, אחרי בחיפושיו כיצד,
 בין שינאר, של סבוכה מערכת לנד־יארד

 לבין הכושים ובין כושים, לבין לבנים
עצמם.

 מגלים בהאמפסטד־היט, לונדון מגני באחד
 בדקירות־ שנרצחה נערה גופת ילדים שני

 פטריק) <ניגל הסקוטלנד־יארד בלש סכין.
ה את לצוד יוצאים קרייג) (מייקל ועוזרו

 וחקירות מכונית בריא, הגיון בעזרת רוצח
 לב• בת־תערובת הנרצחת, ספיר וערב. שתי

 הינו רובינס, הד״ר אחיה, אולם נת־עור;
 בחודש שהיתר, ספיר, דבר. לכל כושי

 להארים להינשא עמדה להריונה, השלישי
 ממשפחה לארכיטקטורה סטודנט הצעיר,
מצ הבלשים ושמרנית. טיפוסית אנגלית
ידי ואת ספיר של חייה את לחשוף ליחים

הם חכמה ראשית והנסתרים. הגלויים דיה

כה״ והפוף ״הפוך מתוף סצנה
דיין יעל נמו

ר אלה, ידידים של האליבי את בודקים  גו
 להסתבף איש לארבעה כדי־כך תוך מים

מס סיבה מהם אחד לכל כי — בשקרים
הרוצח. להיות פקת

ו הולכת מיסחי, בבית אריג גליל כמו
 ביני יחסים של ריקמה הצופה לפני נפרשת
 מכיר הצופה ושינאה. קינאה אהבה, גזעיים,

ושני הטוב האנגלי ואת הרע האנגלי את
ש זרים, משינאת נקיים אינם כאחד הם
 שמקורה שינאה הגיוני, בסיס כל לה אין

 הכושים גם עכורים. פרימיטיביים ברגשות
 בכל מתגלים שחור, שכולה טלית אינם

 האפשריים• האנושיים הגוונים
 המשכיל, הכושי את מייצג רובינס ד״ר

 הגזעית השינאה בעית את להבין שמנסה
 גם פידל, ג׳והני ואילו כרופא. מדע, כאיש

 ללא עצמו מסבך נפחד, בור אבל כושי הוא
 שמטילים האימה בגלל ורק אך — צורך
לבנים. אנשים עליו

ה רק לא יושביה. האוכלת עיר
 קבוצי־אנשים גם אלא הבודדות דמויות
 מעמיקה. פסיכולוגית להארה זוכים שלמים

 בארצה, לבטח היושבת האנגלית המשפחה
 הזעיר מיבצרה שלוזת על להגן מוכנה
 לעומתה, לרשותה. העומד הכוח בכל בורגני

סטו מהגרים, של ציבעוני בליל מוצג

 האימפריה, קצות מכל וארחי־פרחי דנטים
 האוכלת זרה בעיר עצמם את לבדר המנסים
 חיים אלה מנוגדים עולמות שני יושביה.

 אויבים כשני זה מול וזה זה בצד זה
 שטח ולתוך אזרחיים. בנישואים שנישאו
 לה מסתננת המחנות שני שבין הצר ההפקר

 עורה צבע שלפי ואחת, עשרים בת נערה
 — דמה צבע ולפי אחד למחנה שייכת
מקבי העולמות ששני ברור האחר. למחנה

ש מסנודרת־עינים, בשינאה פניה את לים
טראגדיה. — סופה

הרו סכין. דקירות בשבע נדקרה ספיר
 שינאה מתוך בזעם, שעשה מה עשה צח

 בקוררוח העביר מכן לאחר אך עיוורת,
 הרוצח? הוא מי לגן־ציבורי. גודייתה את

החברה? השחורים? הלבנים?

בגיונגד ל־ון1ו אדם
ח דם ת  ארצות־ תל־אביב, (אסתר, רו

 יפה, רק לא הוא סינאטרה פראנק הברית).
 רואה ישר, כנה, גיבור, אמיץ, נועז, חכם,

 פראנק רפואית. השכלה ובעל הנולד את
בר־מזל. גם הינו

ס בגונגל קטנה, יחידת־גארילה קצין הוא
 שבט מבני המורכבת בורמה־סין, בגבול בוך

 ומאמריקאים טוראים, בתפקידי הקאשינים
להח מצליחה היחידה פיקוד• בתפקידי —
מטומ יפאנים אלפי עשרות מול מעמד זיק

 היים כל במשך דבר עושים שלא טמים,
 למארבים עצומות בעיניים נכנסים ובערב

להם. טומן סינאסרה אשר
ה פוגש העורפי, במטה מביקוריו באחד

ו לולובריג׳ידה, ג׳ינה את סינאטרה גיבור
 ממבט בה מתאהב הוא כאילו עצמו עושה

 שהוא זה, לסינאטרה לו יש מזל ראשון.
 קודמים. מסרטים עוד לולובריג׳ידה את מכיר

מצל סטירות־לחי לכמה זוכה היה אחרת,
 והאוזיליות, החוצפניות שאלותיו על צלות׳

 מחזר שהוא והמגושם הטורדני החיזור ועל
 אהובה של לחוטמו מתחת ממש אחריה,

המיליונר.
 חוזר אותה, כובש שהוא לאחר קצר זמן
 במיבצע יפאנים עוד ומשמיד לג׳ונגל פראנק

ל חודר הוא היפאנים, לו כשנגמרו בזק.
 המטה, של המפורשות לפקודות בניגוד ,סין
 סיני, גנרל של פרטית כנופיה לחסל כדי

האי בהשראתו אמריקאיות, שיירות השודד
צ׳אן־קאי־שאק. של שית

ל מעל תלוי צבאי שמשפט סינאטרה,
מת ועוד להתנצל, תוקף בכל מסרב ראשו׳

 לפי שצריך דבר עליו, הממונים כלפי חצף
 צרות ראשו על להביא הפשוט החשבון
לו לא בקולנוע הצופים קהל אך צרורות.

 האמריקאי, הצבא שהגיון בחשבון, קח
 באמונתו ״צדיק התנ״כי: המוסר על מבוסס
יחיה״.

 יער־עד של נהדרים צילומים בסיכום:
 תא־ מדי יותר ומיקדשים. נחלי־מים עבות,

 שכל מדי ופחות — וששון־מלחמה וות־רצח
פשוטות. אנושיות וחולשות ישר

צנזורה
גלו• כישדון

 את ראתה שהצנזורה הראשונה בפעם
 החליטה בה, והפוך הפוך האמריקאי הסרט

 שהוגש אחרי השבוע, הצגתו. את לאסור
 סרטים לביקורת המועצה החליטה עירעור,
 המישנה ועדת החלטת את לפסול ומחזות

הסרט. הצגת את התירה שלה,
 בת נערה על על מספר בה והפוך הפוך

 סא־ פראנסואז בדרכי ל^כת שהחליטה ,16
 כפי החיים על ספר לכתוב דיין, ויעל גאן

 רבה, בהצלחה זוכה הספר אותם. שראתה
מז ההורים כי הנערה. של בביתה לא אך

העלילה. כגיבורי עצמם את הים
ה את לראות מיטיבה שהנערה מכיוון

 מכיש־ יותר וחושפת מערומיהם, בכל חיים
 סרט בתחילה נכלל מופשט, סיפרותי רון
 הנהגת ה״פורנוגראפיים״. הסרטים בין זה
 התרת עם שנתבשרה יותר, ליבראלי קו

 ),1195 הזה (העולם להצגה לוהמיס לילות
האיסור. לביטול הביאה

תדריך
 בערי השבוע המוצגים הסרטים אלה
;לראותם ממליץ הזה העולם אשר הארץ,
 תל־אביב) (חן; צ׳פלין מיצעד •

 מעורר תמיד מצחיק, תמיד הנצחי. צ׳פלין
היש מסרטיו שלושה בלב. נוגות מחשבות

 על למדי רם בקול מדברים והאילמים, נים
שחלפו. הטובים הימים
 (שדרות; האחרון כקיץ לפתע •

 כשמת־ משתגעת טיילור אליזבט תל־אביב)
 להומוסכסוא־ נערת־פיתוי ששימשה לה בר

ויליאמס. טנסי של מחזה לפי ליסט,

1197 הזה העולם

1197 היק 0511הו תשבץ
א לקלקל רוצים אנו ואין היות
נבי: זה תשבץ מחבר של יצירתו

 :לפניכם במלואה אותה
מ( יותר לפני בגבעתיים נולדתי

אביביים.

 המקומי. בביה״ס חונכתי
 בקיבוץ. מכן ולאחר

א המשק, את שנסשתי מסתבר

 המען. פי על לשפוט

 האינפור כל דעתי, לעניות וזוהי

 למדור. חב שאני מציה

 הפיתרו ולהצלחת לברככם לי יורשה
כן? לא נחמד,

: ן ז  )4שר. )1 מאו
 של הלאומי גיבורה

מט )10 אימליח.
אבו )11 יפאני. בע

במד אכלוהו תינו
 )14 פרוסה. )13 בר.

חו )15 חרוש. שדה
מ )17 מגלה. שף,

 )19 הקולות. סולם
 בין ישר שרטוט

 )20 נקודות. שתי
 כלי )22 נמוד. כסא

 דבר )25 מיתר.
 בושם. צמח )26 סתר.

 התרי- מנביאי )27
 )32כיסוי. )30 עשר.
 איטליה. בארץ נהר
 מידת )34 לע. )33

 )36 חשמלית. הספק
 חי )37 בלעז. נשף
ני )39 זעיר. ימי
 )41 מהזולת. זון

 )44 ענף. )42 זקנה.
 על האחראית אשח
 )46 מסו״ם. דבר

 )50 יקב. )48 מלאד.
 )51 לאמה. ילדה
 אוכל. מנת )55 עפר. גוש )53 הדרי. פרח

 הוליבודי במאי )59 עבר. )58 דורון. )52
יקרה. אבן )60 בארץ. מפורסם

 ממשה )3 מיז. )2 אשרה. )1 :מאונך
 חתן )6 דק. לוח )5 כמשה. קם לא משה עד

 )0 להגנה. עפר סוללת )8 ישן. )7 משה.
 השראה )15 זע. )12 יבום. נקראה לפנים

)21 קל. גז )18 עממי. ריקוד )16 אמנותיח.

 מיל )24 זכרון. מצבת )23 הפנינה. אם
 אנשי )29 חרוז. )28 עמם. )26 קריאה.

 18 מיד. )37 אותו. לחתום מתבקשים שם
 15 שניים. )43 אחו. )41 קיים. )40 פרח.
 ע נזר )46 קש. עריסות בו לשים מקום

 <4 השיבולים. קני )52 סוחר. )49 רץ. )47
 השי בלי כלל )58 הבית. תיקרת )56 בהם.

לסריגה. השייכים


