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 הוא צרפת) תל־אביב; (חן, יפ,ח ז'*ל
מוצ ממסיבה כמו ממנו יוצא שהצופה סרט

 לעצמו רכש עתה זה שהנר, בהרגשה לחת,
 הקרוב. לחברם והפך חדשים ידידים שלושה

 מסיבת מעין הוא טריפו פרנסוא של סרטיו
בדי לספר מותר בה אינטימית, התוודעות

בקלי ולגלות רכילויות ללחוש גסות, חות
ה מחדר סודות עליזות, של ובשמץ לות

מיטות.
 שהאנשים בכך הוא זו שבמסיבה המיוחד

ולהז להכרתם ומגיע הצופה פוגש אותם
 כלל שבדרך אנשים דווקא הם עמם, דהות

 מתרחקים למטה, מלמעלה עליהם מסתכלים
ב בחברתם להראות לא ונזהרים ממחיצתם

 גיבורי שלושת כי והגונה. טובה חברה
 שנוהגים מה הם ואשה, גברים שני הסרט,
 אנטי־סוצי־ ״טיפוסים טובה בחברה לכנות

אליים״.
כמו אישה. כצרוף מיטות חדר

סרטיו פסנתרן, של ובגורלו המלקות 400ב

לסג טריפו עובר המשחק, ועומק העריכה
 ומסיים לריאליזם קופץ פיוטי, לירי נון

 ביצירתו הצופים את המשאירה בטרגיות
המומים.

ו בסגנונו מקסים רגיל, בלתי סרט זהו
בתכנו. כובש

און א הג ו ל כ ה
 (אלנבי, מאלקטראז הצפריט איש

 אישום כתב הוא ארצות־הבר־ת) תל־אביב;
 ששמו החברתי המוסד נגד ומשכנע חריף

 עצם את שולל אינו אומנם הוא בית־סוהר.
הפוע לבידוד כאמצעי כזה מוסד של קיומו

מט על מערער הוא אולם החברה, נגד לים
 הנהוגות השיטות ועל סדריו על רותיו,

בו.
להו כדי בו אין אידיאולוגי ויכוח שום

באמ הוכחה כמו ההאשמות צדקת את כיח
 הסרט סיפור יחיד. אסיר של קורותיו צעות

 שני שביצע רוצח דאלווד, רוברט של הוא
 בתוכו. ואחד לכלא מחוץ אחד רצח, מעשי

 מידיו בחנינה וזכה בתליה למתת נידון הוא
 היום ועד מאז .1918ב־ וילסון הנשיא של

זה זמן שבפרק העובדה למרות כלוא, הוא
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ת ההפלגות מחיפה הבאו
25.3, 17-4, 30.4

וז׳ים״ ב״ז׳ול וסרה ורנד מורו, שחקנים
חדשים ידידים שלושה

 זה בסרטו גם מריפו מנסה הקודמים,
טי של נפשם את ולחשוף עולמם את לתאר
ה טראגי־קומי בסגנון ״מפוקפקים״, פוסים
 בגבורים התאהבות כמעט הצופה על כופה
הבד. שעל

 הרומן גיבורי הם הפעם' סריפו של גבוריו
 הפאריסאית הבוהימה אנשי רושה, פייר של

הראשו העולם מלחמת ערב של בתקופה
 ושובב- עליזה אינטלקטואלית, באוזירה נה.
 ז׳ים חברים שני של ידידותם פורחת נית

 (אוסקר הגרמני וז׳ול סרה) (הנרי הצרפתי
 בנערה שניהם מתאהבים שהם עד ורנר^

 מליאת ספונטאנית, היא מורו). (ז׳אן אחת
 במוסכמות ומורדת מעצורים חסרת חיים,

 ל־ נישאת דים, את אוהבת היא מוסריות.
ה החברים שני בין מפרידה המלחמה ז׳ול.

החזית. עברי משני נמצאים
המלח בתום שוב השניים נפגשים כאשר

 לבין ידידותם בין התנגשות מתחוללת מה
 מוסר הגרמני ז׳ול אחת. לאשה שניהם אהבת
 אשתו, בצרוף שלו המיטות חדר את לידידו
 שניהם אבדן את למנוע מתכוון הוא ובכך

יחד. גם
 אלא הסרט גיבורי הם ודים דול לא אולם

 אחת זוהי ביניהם. ומפרידה המאחדת האשד,
 על אי־פעם שנראו ביותר הנשיות הדמויות

 וקנאית, בוגדנית וגלויה, מיסתורית הבד,
המס אדירה כח תחנת מעין ויוצרת, הרסנית

סביבתה. לכל אנרגיה פקת
 עשה טריפו הדרגתית. התקרבות

טיפו עיצוב של מחשבת מלאכת זה בסרט
 באוירד, הוא הסרט של כוחו עיקר אולם סים,

 לצופה המקנה אוירה אותה שלו, המיוחדת
ההדרג האינטימית ההתקרבות הרגשת את

העלילה. גבורי אל תית
קו מהתלה של סגנון הסרט נושא תחילה

 של־ המאה ראשית של ההווי כשזרות מית,
 תעודתיים צילומים טריפו הוסיף המחשתו

 אולם הגיחוך. את מגבירה תקופה, מאותה
קצב הצילומים, גון שינוי בעזרת בהדרגה,

 במעלה ראשון למומחה הפך כגאון, התגלה
ש וכאיש־מדע כחוקר הוכר צפרים, בחיי
ש העובדה למרות ניכרים הישגים השיג
 בבית־הספר השלישית הכתה את רק סיים

העממי.
 אמצעי בבית־הסוהר רואה שהחברה אלא

 של מסוגו ואדם חינוכי. מכשיר ולא נקם
ל יכול היה משתחרר היה שאילו דאלווד,

 הנוכחיות, ותכונותיו ידיעותיו בזכות קבל,
 לשלם נאלץ באוניברסיטה, פרופסור משרת

מע בגלל נתחייב בו החוב את לחברה
הנקמה. חוב — שיו

ה ר ב ע ק. מ ו נ צי  אחר עוקב הסרט כ
 מרגע לאנקסטר) (בארט דאלודד של חייו

 ועקשן, מורד כטיפוס לבית־הסוהר, כניסתו
להפי ועד ואלים, תרבות חסר ויהיר, נוקשה

העוב ומפוכח. רציני שקול, מדע לאיש כתו
 מאסרו שנות עשרות את בילה שדאלוזד דה

 אסירים עם מגע ללא מבודד, בצינוק בכלא
כמ חייו תיאור מסגרת את צימצמה אחרים,

כצפ התעסקותו — בלבד אחד לתחום עט
 כשאסף שלו הקאריירה את החל הוא רים.
 לכך הגיע תאו, אל הכלא מחצר רטוב גוזל

 הפך צפרים, כלובי בעשרות התמלא שתאו
 למניעת רפואיים תכשירים שיצרה למעבדה,

צפרים. מחלות וריפוי
 לגלוש שלא מאוד הנזהר מאופק, סרט זהו

 ותבו־ קרה בצורה לבטא המלודרמה לתחומי
 לאנקסטר ברט המרכזי. הרעיון את נתית

 ידי על מצליח מזהיר, במשחק זה קו משרת
 מאשר יותר הצופה של שכלו אל לדבר כך
ליבו. אל

 הסרט של זה רציני סגנון שעקב יתכן
 הביטוי אפשרויות שבו. המתח מידת נפגעה

האנ בדימוי מאליהן המתבקשות הסמליות
 בכלובים לצפרים המסורגים בתאים שים

 ואמנו־ טכנית ומבחינה לגמרי, כמעט הוזנחו
 אך מיוחדים. להישגים מגיע הסרט אין תית

 פי הסרט של השפעתו גדולה בכך דווקא
כמה.
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 נעימה בחברה נשכח בלתי יופי של
 מומחים, של והדרכה הרצאות עם
ובי קונצרטים מסורתי, סדר ליל
 במלונך מפואר ונשף ריקודים דור,
ב הידועה א/ק הצף,

 ובשרותה המעולה הצרפתי מטבחה
האדיב.

 וההרשמה המלאה המיול תוכנית
 או שלך, הנסיעות סוכן אצל

י ד ר ש מ : ב ה ר ב ח  ה
 66299 טל. ,94 אלנבי תל־אביב,

4366 טל. ,82 העצמאות דרך חיפה,

ם סו מי  ״ י
נמלים ב־וו

133121 הזה העולם




