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זה. רציחות שד ■נפי
ת י ט ו י ד י א  ארצות־ תל־אביב; (אוריון, ה

 מחזה על מבוסס אידיוטי, סרס הוא חברית)
 השחקנים מתאמצים בו אידיוטי, כל־כך לא

 בעזרת ולהצחיק אידיוטי משחק להציג
 אידיוט — זאת כל ועם אידיוטיות. בדיחות

זה. את לראות הולך שלא מי
 — טלרס סיטר של תשלובת הנוסחה:
 גדול ספק ללא שהוא הבריטי הקומיקאי

 מוסיקה — כיום הקולנועיים הקומיקאים
 אדו־ בלייק של ובימוי מאנציני, הנרי של

 בפנתר עצמה את הוכיחה היא ארדס.
ומטור רומאנטית בלשית קומדיה — הוורוד

 זה, בסרט עצמה את מוכיחה והיא פת.
ומטור רומאנטית בלשית קומדיה — שוב
כפליים. פת

קינא. המישטרה מפקד
 של מחזהו על מבוסס הסרט
להצ בזמנו שזכה אשאר, מרסל
 באוהל. כשהוצג אפילו לחה
 טוב מחזה כי מוכיח הסרט אולם
 רעיון לספק היותר לכל עשוי
 עצמו שהסרט כדי לסרט. טוב

יותר. הרבה דרוש טוב, יהיה
ה הדמות היתר, במחזה אם

ב המשרתת של דמותה מרכזית
 הנחשדת צרפתי, אצילים בית

 הבכורה את נוטל בסרט ברצח,
 (פיטר קלוזו הצרפתי הבלש
 והלא- השלומיאל — סלרס)
 אי־ שנוצרו הבלשים מכל יוצלח
 לידו הבד. על רק ולא פעם,
יש משטרת של בלש גס עשוי
 עושה הוא כגאון. להיראות ראל
 האפשריות, השטויות כל את

לעק הנגדי בכיוון תמיד הולך
ה במקומות תמיד מרחרח בות,

 ניסים שורת ורק נכונים, לא
 למרות מטיפשותו. אותו מצילה

 שלבסוף הוא טבעי רק זאת, כל
המסו הרצח תעלומת את יפענח
בכת.

 אשאר של המעשה סיפור
ב מהסרט. קטן חלק רק תופס
 ממסע הסרט מורכב עיקרו
חתי אחרי קלוזו של רדיפה

 (אלקה משגעת בלונדית כה
הוא בה שדווקא זומר),

שה פני חופ ת ל מוו ה
 תל־אביב; (נווגרבי, החוף הקרב.על

 המבצעים אחד על סרט עוד 1הר צרפת)
 השניה העולם מלחמת של :.התר הגדולים

 שבניגוד אלא בדאנקירק. הפינוי קרב —
 נושא, על בה עד שד,וסרט מד, לכל
 סיבה לכך יש הירואי. סרט זהל אין זה,

 דאנקירק על ההירואים הסרטים כל טובה.
 בידי גוצר זה סרט הבריטים. בידי יוצרו

הצרפתים.
 של צרפת וביחוד צרפק, של מבחינתה

 כל־ להתפאר לבריטים אין דד,־גול, שארל
 הצליחו אמנם הם דאנקירק. במבצע כך

 את הפקירו אך מחייליהם, רבים בו להציל
לגרמנים. החופשית צרפת צבא חיילי

- זומר ואלקה סלרס פיטר
טיפש בלש

* כ״האידיוטית״ -
משגעת חשודה

 מביאה זו רדיפה הרוצחת. היא כי חושד
 נודיסטים, למושב גם השאר בין אותו

 קורבנו אחר לרדוף הבלש נאלץ שם
 מופיעה שאמה אחרת דמות גיטרה. בעזרת
 תפקיד בסרט לה ושיש המקורי, במחזה
 המשטרה מפקד של דמותו היא נכבד,

 על בקלוזו המקנא מטורף לום), (הרברט
 הדבר, עוד לסרט המכניסה בצורה הצלחתו.

גוויות.
 סלרס של הנפלא משחקו בעיקר זהו

 אך מבריקה. לקומדיה הסרט את שהופך
 של מתרומתו להתעלם אין זאת עם יחד

הרעיונות ששפע קורניץ, הארי התסריטאי

החש את לפרוע בא הסרט
 הנסיגה את מתאר הוא בון.
בני הברית, צבאות של
כה: עד שסופר מה לכל גוד

 מאורגנת ובלתי מבוהלת מנוסה
 על שנלכדו חיילים, רבבות של

 למטוסי מטרות ושימשו החוף
 בהם שקצרו הגרמניים, השטוקה

אפ כל גם היתד, לא רחם. ללא
 שמפקדי מפני — אחרת שרות

ש בריטים, קצינים היו הנסיגה
 לא אם ביותר, הטוב במקרה

— אנגלים היו מטומטמים, היו
 בפי זה במושג הכלול כל עם

הצרפתים.
 על המוות. לפני חופשה

 הסרט שמתחילת זו, נסיגה רקע
פצ בדמות מצטיירת סופו עד

ב הקוצרים כדורים ומטר צות
ל הסרט מנסה הנסוגים, חיילים

אר אודות אנושי סיפור ספר
ש מאחר צרפתיים. חיילים בעה
מתאר הם לסגת, לאן אין להם
 מבלים הרוס, באמבולנס גנים
— דאנקירק ימי שני את שם
 ביוני הראשונים הימים שני

 סוף־שבוע חופשת מעין .1940
המוות. שלפני

 סגן־משנה הוא העלילה גיבור
ש בלמונדו), פול (ז׳אן צעיר
להת מנסה יחידתו, את איבד

 אינו הוא התעלה. את שתעבירו לאוניה גנב
ה של תוצאותיה ואת משמעותה את מבין

 אלה חיילים, שני הורג הוא וכאשר מלחמה.
 לאנוס המנסים צרפתיים חיילים שני הם

ספאק). (קאתרין צרפתיה קטינה
והומא פציפיסטיות כוונות בעל סרס זהו
לידי מגיעות אינן הכוונות אולם ניות.

נעדר מגובש, אינו הסרט שכן מימוש,
את המונעת במלאכותיות ועשוי מתח,
הצופה. של ליבו עם המבוקש המגע

שנאס אך בסרט, המופיעות בתמונות •
 נועדו המפיצה, החברה על־ידי לפירסום רו
פרטיים.״ אספנים של ״להנאתם רק
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