קולנוע
סרטים
כ ד ע ת ה ב ט לן
בלגוחת הלוחם

צרפת( הוא סיפור אהבה מוזר ,אך עז ביטוי,
המצליח לתאר בצורה מזעזעת וללא כל
התימרות פסיכולוגית׳ את המאבק הנצחי
בין שני המינים ואת התהום המפרידה בין
אשד ,באשה לבין גבר כגבר ,גם כשהם
מאוחדים.
היתד ,זו יצירת הבתולין של סופרת
צרפתית כריסטיאן רושפור ,אותה כתבה
שער ,שהיתר ,ידידתו של הסופר הישראלי
עמוס קינן ,שישב בפאריס .האמת הרגשית
ששפעה מתוך היצירה ,והביטוי הספרותי
המעולה של אותה התמודדות נצחית ,הם
שהעלו יצירה זו מעל לרומנים אחרים,
פירסמו את הסופרת ,הפכו את יצירתה
למחזה שהועלה על במות פאריס .הם גם
שיכנעו את בריג׳יט בארדו לחזור בה
מהודעת פרישתה מהקולנוע וליטול על
עצמה את התפקיד הנשי הראשי בסרטו של
רוג׳ה ואדים.
העלילה סובבת סביב צעירה צרפתית,
אשד,־ילדה תמימה ובלתי אינטלקטואלית,
המתעתדת לפתוח לעצמה עסק מירושה ש

יציב ומאריך שנים
מבצע  6פעולות
עם מטחנת בשר
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שום מיקסר אחר מתוצרת חוץ או
מקומית אינו נותן לד כל כף הרבה
יתרונות .מחירו  370. -ל״י בלבד

פע ם

)מקסים,

חליאביב;

ד,אשד,־ילדה ,המגלה לפתע את האהבה ו
נאחזת בה בצפרניה ,נכשל הסרט בבנית
דמותו של הגבר־הלוחם ,שהיא למעשה ה
דמות המרכזית .בחלק מכישלון זה אשם ה
תסריט הלקוי ,ובחלקו — משחקו של חוסיין.
במקום גבר לוחם ,מורד ,סובל ומענה גם
יחד׳ מציג חוסיין דמות של בטלן תמהוני,
המחפש אחרי חיים נוחים וחסרי דאגה ב
חיקה של חתיכה עשירה ,נגרר אחרי ה־
קאפריזות של עצמו וכל מחלתו אינה אלא
שכרותו הכרונית.
כשהוא כורע לבסוף ברך בפני האשה
והאהבה ,אין זו נראית כמנוחה ,בהפוגה
בהתמודדות איתנים — אלא ככניעה ללא
תנאי לנוחיות ולאשה.

ע בו ד ת א לי לי ם
א לי ל ח ש בו נ ה )מוגרבי ,תל־אביב; או־
צות־וזברית( היא סאטירה מוסיקאלית עוק
צנית על אחת התופעות האמריקאיות הבול
טות ביותר ,שעד לפני שבוע יכלו צופי
הקולנוע בישראל לראות בה פארודיה על
האמריקאים בכללותם .אולם אחרי ביקורו
של הזמר קליף ריצ׳ארד בישראל והתופעות
שהתרחשו סביב ביקור זה ,יכול הסרט
לשמש בשקט גם סאטירה על הנוער ה־

ה מ פ י צ י ם  . :א מפ א־־ בע״וז
תל־אביב ,חיפה ,ירושלים
ומשרים מורשים

א מ ק ו ר ־ ת מ י ד

שינוי כתובת
המנויים המבקשים לשנות את כתובתם ,מתבקשים להודיע על שינוי
הכתובת שבועיים מראש! הודעה זאת תבטיח את משלוח העיתון
למען החדש במועד.

בריג׳יט בארחו ב״מנוחת הלוחם״
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גילינו ב מי קר ה מצידה השני של המעטפה .השאר הוא לגבינו נעלם גדול .גם לכם.
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רביצה אינסופית במיטה

הורישה לה דודתה ולד,נשא לארוסה .היא
מגיעה למלון בעיר דז׳ון ,בו היא צריכה
לקבל לידיה את הירושה ,פותחת בטעות
דלת חדר שאינו שייך לה.
על המיטה היא מגלה גבר גוסס )רוברט
חוסייז( ,אחרי שבלע כדורי רעל בניסיון
התאבדות .הוא נלקח לבית־חולים ,חוזר
לחיים. .את ילדת אותי מחדש,״ הוא אומר
לצעירה )בריג׳יט בארדו( ,שעה שהיא באה
לבקרו בבית־ד,חולים.
תחילה היא נלוות אליו מחוסר ברירה,
אך תוך זמן קצר מוצאת עצמה קשורה
אליו ומאוהבת בו .היא נוטלת אותו לדירתה
המפוארת ,מפרנסת אותו ומטפלת בו ,בעוד
הוא עסוק בקריאת בלשים ,שתיה לבלי-
סוף ורביצה אינסופית במיטה.
אז מתברר לה שאין זה רומן אהבים
רגיל עם עוד גבר .כי רנו הוא גבר הלוחם
בחיים ,לוחם בעצמו ,מחפש אחרי החופש
מכל כבלים ,אינו מוכן להשתעבד גם
לאהבה ,בה אינו מכיר כלל,אפילו כשאינו
צריך לנקוף אצבע למענה.
לנוח לפני המלחמה .כדי ללחום
בחיים ובאהבה הופך רנו את חייה של
אד,ובתו לגיהנום עלי־אדמוח ,מענה אותה
מבחינה גופנית ונפשית ,מתעלל ברגשותיה,
נוטש אותה לבקרים ומכריח אותה לבצע
את המעשים המשפילים ביותר.
האשד ,האוהבת נושאת את יסוריה ב
אהבה ,אך לבסוף פוקעת סבלנותה .כשרנו
נוטש אותה בעת סיור באיטליה ,היא
מחליטה להיגמל ממנו ,מצליחה למראי ת־עין
לד,רפא מאהבתה אליו.
רק אז ,כשד,לוחם האמיץ מבחין כי הוא
עומד לאבד אותה ,הוא חוזר אליה על
ברכיים ,מבקש את ידה .הלוחם רוצה לנוח
באהבה ,לפני שיצא למלחמות נוספות.
סרטו של רוג׳ה ואדים אינו מצליח לתר
גם את הרומן ללשון קולנועית .כי בעוד
בריג׳יט בארדו מפליאה לעצב את דמות

ישראלי ,או כל נוער אחר שד,׳־א ,שהפך את
מיקצבי הריקודים החדישים לדתו החדשה,
את פיזמוניהם לתפילותיו ואת זמריהם ל
כוהניו ולנביאיו.
הסרט ,המבוסס על מחזה מוסיקאלי מצ
ליח ,שהוצג לא מכבר בברודביי ,עשוי ל
הראות כסאטירה על כל אליל־זמר שהוא,
אך עם זאת אין הוא משאיר מקום לספק
שהוא מכוון את חיציו נגד הנביא הראשון
של דת־הקצב — אלבים פרסלי .זהו סיפור
על קונארד בירדי )ג׳ס פירסון( ,זמר גבה־
קומה ,מתולתל שיער ומשוח בשמן ,הלו
בש מלבושים הדוקים ונוצצים ,פורט על
הגיטרה שלו כאילו היתה זו נערה מיוחמת,
ומתנועע בעיבוזים ופיתולים שאין צורך ב
הרבה דימיון כדי לנחש מאיזה שטח של
פעילות הם לקוחים.
עשויים רהתערף למגע־יד .קונארד
בירדי הוא גיבור הסיפור ,אולם נושא ה
סיפור האמיתי הוא הנוער האמריקאי ,כנו
פיות בנות ובני הטיפש־עשרה ,היוצאים מ
דעתם מרוב התלהבות למראה או למישמע
אלילם ,עובדים אותו וסוגדים לו ,עשויים
להתעלף בכל רגע אף למגע ידו.
כאשר נודע להמון הטיפש־עשרה על דבר
גיוסו הקרוב של אלילם ,הם עורכים הפגנות
מחאה ,נכנסים להיסטריה המונית ,אותה
יודעים סוחרי הבידור האמריקאים לנצל
היטב למטרות מיסחריות .מעריצה מיקרית
של בירדי נבחרת לייצג את מועדון מערי־
צותיו בשידור טלביזיה קצר ,בו ייפרד ה
אליל מעבדיו ,וכל מה שקורה סביב אירגון
שידור זה והשידור עצמו משמש חומר
משעשע ומבדר לקומדיה זו.
מלבד ההומור ברמה הגבוהה של הסרט,
הוא מצטיין במעלה נוספת :הופעת הבכורה
של כוכבת אמריקאית חדשה וצעירה _ א ן
מרגרט .זוהי יפהפיה הכובשת את הבד ב
חיות שבמישחקה ,בזימרתה ובריקודיה ,מב
טיחה להיות התגלית החשובה ביותר ב
שנים האחרונות של הקולנוע האמריקאי.
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