קולנוע
סרטים
עשרת הסאמוראים
סנג׳ור* )מקסים ,תל־אביב; יפאן( הוא
בן נוסף למשפחת הסאמוראים של הבמאי
אקירה קורוכאבה והשחקן טושירו מיפונה.
הוא אחיהם הצעיר של שבעת הסאמוראיש
ושל יוג׳ימבו ,שני הסרטים שפירסמו את
צמד מולידיהם יותר מכל יוצרים קולנועיים
יפאנים אחרים.
מבחינת מיבנהו הדרמאתי דומה סרט זה
לשני קודמיו .במרכז עלילתו עומדים ,זה
מול זה ,שני מחנות :חזקים מול חלשים,
הרבים מול המעטים .כתמיד החזקים וה
רבים הם גם הרעים .ואז מופיעה דמותו
האגדתית של הסאמורא־ ,המתייצב לצד ה
חלשים ,שבעזרתו גוברים על הרשעים.
הפעם מתרחשת עלילת־מבבים יפאנית זו
על רקע יפאן של המאה הקודמת .קבוצה
של תשעה בני־טובים ,בעלי דעות מתקד
מות ,מחליטה לטהר את השחיתות בשבטם.
הם מתכוננים ללחום במנהיג השבט ,ראש־
הלישכה מוטוסודה ,מגייסים לעזרתם את
מפקח המשטרה קיקוי .עד שבא אותו מא
מוראי פלאי ,סנג׳ורו )טושירו מיפונה( ,ו־

ולשלוף — הא׳׳ב של כל מערבון מם בר.
למרות מיגבלותיו של הסרט ,מוציא פורר
מתחת ידיו תבשיל די מרתק ,משובץ אלי־
מית והומור ,מוכיח בפעם האלף שבמערב
אין כל חדש.
להרוג בין ויסקי לויסקי .עלילת
הסרט מתפתחת מנקודת ראותו של ג׳יימס
סטיוארט ,עורך־דין שומר־חוק ,המחזיר את
הצופה בפלאש־באק למאורעות אותו יום,
שנרשם בהיסטוריה של המערב הפרוע כיום
בו נורה ונהרג ליברטי ואלאנס ,הנבל ה־
מיקצועי מאוד.
סטיוארט ,שאינו בקי במיוחד בשליפת■
אקדחים כפי שה א בקי בתוקת ארצות־
הברית ,נעזר בודיין הזקן והטוב .ודיין נח
לץ לעזרתו ברגע הקריטי ביותר ,עוזר לו
לחסל את ליברטי האיום ,שהירבה חללים
בין ויסקי לויסקי.

שמפניה צרפ ת ת
מלחמת הכפתורים )ארמון־דויד ,ת?-
אביב; צרפת( היה רומן רב־מבר של לואי
פארגו .כדי לתרגם את אווירתו המיוחדת,
אודירת ״מלחמת שכונות״ ,צריך היה גדוד
ילדים ובמאי טוב ,שיהיה גבר מבוגר שלא

מ ל ך ״ ^ ״ין ףיי ףי ז שש ריילות אויר יפאניות תוספנה כקרוב
י י • חן מזרחי לשירותי ס.א.ס ,.חברת התעופה
י
יי ן
הסקאנדינאבית .הדיילות סיימו לאחרונה את אימוניהן במסע היכרות
בסקנדינאביה הנעימה .בצילום :יוקו ה א שיק א וו ה ,שינאמי תוריאמה,
אקיקו מאורידיירה ,יונקו שיבאטה ,קאיוקואואינו ומיסאקוקאטסויאמה,
בתלבושות הדיילות הססגוניות ,אותן תלבשנה בעת שירותן בקווי
ס.א.ס .בין אירופה למזרח הרחוק ,על רקע מלון ס.א.ס .המלכותי
בקופנהאגן הנפלאה

טויטירו מיפונה ב״סנג׳ורו״
אח מפגר ,לילדי־פלא
פוקח את עיניהם לראות כי האוייב האמיתי
אינו אלא מפקח המשטרה ,המתכנן לחסל
את ראש הלישכה ואת המורדים גם יחד.
סנג׳ורו ,שהוא הפעם סאמוראי ג׳נטלמן,
בעל נימוסים מהוקצעים ,ישר וצנוע ,מצ
ליח בפיקחותו ובאומץ ליבו להוביל את
קבוצת העשרה שלו לניצחון מלא.
נבואה מאיץ אילו היה סנג׳ורו רק
ואריאציה נוספת של ילדי־הפלא הקודמים
של משפחת קורוסאבה־מיפונה ,אפשר היה
לקבלו בהערצה כפי שהתקבלו הם .לרוע
המזל ,אין איכותו הקולנועית־אמנותית נמ
צאת על אותה רמה.
סנג׳ורו חסר את אותה עוצמת ביטוי
נפלאה ,את האכזריות והחייתיות שהיו ב
שני הסרטים הקודמים .לא רק שהתסריט
עצמו נעדר מתח ,אלא שאפילו הצילומים,
הבימוי ורמת המשחק ,מפגרים בהרבה אח
רי אלה של שבעת .הסאמוראיס דוג׳ימבו.
הסימליות שציינה את סיפור שני הסרטים
הקודמים איננה כאן ,וההיגיון שבעלילה צו
לע אף הוא .סנג׳ורו מתגלה כרואה את ה
נולד מבלי להסביר אף פעם כיצד.
ניראה שאחרי ששני ילדי־הפלא הקודמים
פירסמו את קורוסאבה בעולם המערבי ,ני
סה זה להפיק סרט דומה בסימון מעודן
ופיוטי יותר ,שיתאים לטעם המערבי .בכך
איבד את חותמו האישי ואת ייחודם ה
אמנות  ,של סרטיו.

ממערב אין פד חדש

האיש שירה בליברטי ואראנס
)אלנבי ,תל־אביב; ארוז״ב( היה צריך לעשות
זאת גם לג׳והן פורד ,במאי הסרט ,שלקח
עלילה מרתקת וכלא אותה בין תפאורות
מדכאות .גם העין של הצופה הרגיל תבחין
שמרביתו של הסרט צולמה באולפן ,כש
ברקע תפאורה תיאטרלית מרגיזה.
נקודת תורפה שניה — גילם של הגיבו
רים .ג׳יימס סטיוארט וג׳והן וזיין ,בחורים
לא כל כך צעירים ,עייפים מכדי להתכתש
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שכח את שנות הילדות .איב רוברט ,ה
במאי ,היה כזה .הוא הצליח להוציא מתחת
ידיו סרט נוגע ללב ,תוסס כמו שמפניה
צרפתית.
המשימה שלקח על עצמו ,להדריך מאה
ילדים שלא עמדו מימיהם מול המצלמה ,לא
היתד■ קלה .להרשות להם לקלל ,להתפלש
בבוץ ,להרביץ מכות ולהוריד אחד לשני
את המכנסיים — זה אפילו אסור לפי החוק.
התוצאה — שעתיים של צחוק בלתי פו
סק ,עם תוספת חינם של מוסר־השכל.
אייסד! כסייסה .סיפור העלילה פשוט
ותמים כמו ילד .בעיירה צרפתית קטנה
נלחמות שתי שכונות זו בזו .למה? אף
אחד א־נו יודע .נלחמים ,וזהו! הם לא
שופכים אחד לשני דם ,מסתפקים בהורדת
הכפתורים זה לזה ,עליהם הם שומרים ב
מחבוא ניסתר.
אחת הסצינות המרהיבות — כנופיה של
נערים שמה מארב לכנופיה יריבה ,וכוי
לא לאבד את כפתוריהם ובעיקבותיהם את
המכנסיים ,הם ממתינים ערומים כביום הי
וולדם׳ מדהימים את יריביהם והקהל כאחד
בעכוזיהם הלבנים.
גם הוריהם של הילדים היריבים נק
לעים באקראי לקרב ״על החיים ועל ה־
מוזת,׳׳ משתמשים בכלי־נשק משכנע יותר
— רימוני יד מתקופת מלחמת העולם ה
ראשונה ,מסיימים את המלחמה־זוטא בדרך
צרפתית טיפוסית — הרקה משותפת של
שישה בקבוקי יין.
הבמאי ,בעזרתו של צודת ילדים נפלא,
מביא את המלחמה ,וכל הברוך בה ,עד
אבסורד .המישאלה המתגנבת ללב הצופה
בתום הסרט :טוב יהיה ,אם העתקים של
מלחמת הכפתורים הזו ישלחו למנהיגי ה 
מערב והמזרח ,יבהירו להם אחת ולתמיד
מה חושבים ילדי כל העולם על מלחמות.
הפליא לאמר זאת כוכבו המצויין של ה
סיט׳ הילד טיג׳יבו בן ה־ : 5״! . ^ 6146
אם הייתי יודע מראש מה ילך כאן ,לא
הייתי בא  . . .״
תעולס הז ה
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