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כלב מי שלא קרא!

סרטים

יונתן רטוש
ש י ר י

אג ד ה ל א מו ס רי ת
יחפים מסוכנים )אוריון,
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רטוש ממלא אחד
המשורר

מתפקידיו

תל־אביב;
צרפת( נחשב במשך שנתיים ;סרט המסוכן
בי תר שצרפת ייצרה אי־פעם .הוא היה
גדוש במידה כה רבה של ניוון מוסרי וש
חיתות מינית ,עד ששלטונות צרפת לא
התירו את ייצואו מחוץ לגבולות בצרפת
מחשש פן יקבלו זרים רושם בלתי מדוייק
ביותר על מוסרם של הצרפתים.
מקוצץ ומתוקן יצא סוף סוף הסרט ,לר
ע.ת בבדים זרים ,כשהוא נושא עמו ,למרות
הטיפול ד,קוסמטי שקיבל ,מטען של זרע
פורענות ,אך יחד עמו גם אזהרה חמורה
לכל מי שיחמוד את המשחק השטני המוצע
בסרט — סופו של המשחק בו הוא כליה
שטנית לא פחות.
סרסור לבן־הזוג .זיולייט )ז׳אן מורו(
ו־וזאלמונט )ז׳ראר פיליפ( הם בני זוג ש
שבעו זה מזו עד לשעמום .כדי לשעשע

של

להיות לנו לפה
אומר בועז עכרון
ב״אתגר״

האם זה נכון?
קרא ופרסם את
תשובתך !

כלב מי שלא קרא!

מספר בדיחה על כוכב קולנוע )אדי קונס
טנטין( שהיה כה עצלן עד שדחה את גופה
החטוב של יפהפיה )ניקו /מירל( רק בשל
הטור ,,הצפוי לו בהתגבשות שלאחר מעשה.
)ג׳ורג׳
זללן
פילים דה־ברוקה מציג
ויי׳סדן( הלהוט כל כך אחרי מילוי כרסו עד
שהל ית אביו הופכת לו ליום חינגא.
אדוארד מולינארו מספר על משרתת )דני
מבאל( שהיתה כה חמדנית ,עד שהגיעה
לעושר והחלה לחמוד בחיי משרתת ואילו
רוז׳ה ואדים מספר על קנאה שהיתר ,כה
עזה עד כי איחדה היי משפחה שבורים
שהבגידה עמדה להרסם .ז׳אק דמי מתבדח
על חשבון התאוה ,קלוד שברול על חשבון
הקמצנות ,ואילו סירביין דהום ,בתסריט
שנכתב על ידי יוג׳ין אונסקו מספר בדיחה
מרה על רוגז המתחיל במציאת זבוב במרק
ומסיים בפיצוץ בל העולם.
זוהי תערובת מוזרה של סגנונות וגישות
בה ניתן למצוא בנאליות ופיקחות ,ציניוי
ואהבת בריות ,אך שרק לעיתים רחוקות
היא משעשעת באמת .ההלצות הקולנועיות
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בית ״בוסתן״ — ככר דיזנגוף
תל־אביב׳ רח׳ פרוג  ,1קומה ב׳
 12 — 10לפנה״צ 5 — 8 ,בערב

היום
צלם
שמח גם מחר ! מצלמה
מתנה השומרת על השמ 
חה בה ,לתמיד ! לבר־
מצוה מצלמה ! כל המצ 
לם מעשיר את חייו .הע 
תקת מסמכים בו מקום !
 1 3ט 1

רקנדינז

ב ר נ ד

התח נ ה ל י עוץ
בשאלות מין ונשואין

לנזדאצנו ן
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פשיטת־רגל מוסרית
את עצמם הם מסכימים לשחק בצוותא את
משחק הבגידה .לא רק שכל אחד מהם היה
משיב בהן רבתי לשאלה ״האם צריך בעל
להעלים עין מבגידת אשתו ולהיפך?״ אלא
שהם אף מתפארים זה מפני זה בכיבושי־
הם ובהישגיהם .כשגם סגנון חיים זה משע 
מם א ,תם הופך כל אחד מהם לסרסור לד
בר עבירה לבן־זוגו ,עוזר לו להשיג את
מטרת חשקו.
השעשוע שהם מפיקים מהמשחק ומחלו
קת החוויות מאחד את בני הזוג כנאהבים
ששום דבר אין בכוחו להפרידם .אולם ברגע
בו חורג הבעל מכללי המשחק ,אינו מס
תפק בהתעלסות עם קרבן רענן שאשתו
צדה עבורו )אנט סטרויברג( אלא מתקשר
אליה ברגשות ,נכנם לתמונה גורם חדש —
הקנאה .היא המביאה לכליונם האכזרי של
בני־הזוג ,שהפכו יחסי־מין ליחטי־ציבור.
למרות שסרט זה של ואדים ,המבוסס
על ספרו הקלאסי של בן המאה שודרלו
דה־לאקלום ,המתיימר כאילו להציג את
פשיטת־הרגל של המוסר החופשי ,הוא מו 
גש כמעט כאגדה פיוטית.
משחק מעולה של ז׳ראר פילים המנוח וב
עיקר של ז׳אן מורו ,צילומים רגשניים ו־
נופי־שלג מרהיבים ,משכיחים לאורך הסרט
כי המדובר כאן הוא ביצורי־אנוש חולניים,
נוסכים אפילו מעט קסם על סיפור הניוון
המוסרי.
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סלעיים^

ז׳ראר פילים ב״יחסים מסוכנים״

פתוחה בכל יום שני וחמישי
בבית הבריאות שטראוס ,רחוב
בלפור  , 14ת״א ,חדר מספר ,7
בין השעות  8 — 6בערב.

שכעת החטאים )!!-יהודה ,תל-אביב;
צרפת( הן שבע הלצות קולנועיות המתחרות
ביניהן במידת הגיחוך והאבסורדיות שבהן
והחותרות כולן להוכיח דבר אחד בלבד:
ככל שגדול החטא כן גדולה ההנאה שמפי
קים ממנו.
בתחרות הבדחנים נוטלים חלק שבעד,
צוותות ,מטובי המוחות והכשרונות של
הקולנוע הצרפתי ,שכולם מתאמצים להמ
חיש כי החטא עליו הם מספרים הוא מהנה
ביותר.
ז׳אן לייק )עד כלות הנשימה( גודאר

המופקות כאילו מתוך השרוול כלאחר יד
מחטיאות את המטרה ,וסופן שהן משאירות
טעם תפל בפי הצופה.

מי דג □ ש ד ת ס בי כי ם
תרגיל כחמש אצכעות

נמוגרבי,
תל־אביב; •ארצות־וזברית( נועד להשמיע
צלילים דיסהרמוניים המתלכדים לבסוף למנ
גינה הרמונית אחת .זהו סיפור על המט
נפשות ,מפוררות ,מתנגשות והרסניות ,המצ 
ליחות לזכות באושר המקווה רק הודות
לקרבנו של אחד מהם .זהו ביסודו מחזה
בריטי )מאת פיטר שייפר( .בעיבוד קולנועי
נעשה על ידי הבמאי דניאל מאן נסיון
להפוך את המחזה לתיאטרון מצולם .אלא
שבמעבר מן התיאטרון אל הקולנוע איבר
המחזה את עיקר סגולותיו ומה שנשאר
אינו אלא אוסף של דפוסים תיאטרליים
הגולשים במדרון המלודרמה.
משפחה אמריקאית אמידה מכילה בתוכה
אתי כל סמלי החברה האמריקאית האפש 
ריים :אב )ג׳ק הוקינס( בור וחסר־נימוסים,
טרוד בעסקי הרהיטים שלו וברדיפה חמי
רית; אם )רוזאלינד ראסל( סנובית בעלת
בן
בחלומות:
השוגה
תרבות שטחית
הומוסמכסואליסם ועוד טיפש־עשרה קטנה
ושחצנית.
כאשר מצטרף לארבעה אלה תסביך מה־
לך־על־שניים חמישי ,בדמותו של המחנך
הגרמני )מקסמיליאן של( ,דומה כי הוא
יערער את כל יסודות המשפחה .אלא
שבאמצעותו לומד כל אחד מבני המשפחה
להכיר את עצמו ומגרעותיו להשתלב בתא
המשפחתי.
בסרט נעלמת לגמרי ההומוסכסואליות
של הבן ,הופך דווקא את האם ,המתאהבת
בנציג התרבות האירופית ,לגיבורת המחזה,
ואינו מניח לגרמני למות שעד ,שהוא מתא
בד• גם מאמצי המשחק הנואשים של הו־
קינם וראסל אין בהם כדי להציל את ההת
רחשויות המלודרמתיות שעל הבד ממלא-
כותיות ודוגמאתיות.
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