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סרטים
דדר וכל• מכונית

תל־ (אסתר, הצהוב הרדלם־־רוים
 בין המקשר הזזוט הוא בריטניה) אביב,

 ביניהם שאין מלודרמה, סיפורי שלושה
 שהם העובדה מלבד משותף, מכנה שום

 שיוצר הסרט לבינה. שבינו ביחסים עוסקים
 ואב־ (תסריטאי) ראטינגן טרנס הצמד בידי
ש צמד אותו — (.במאי) אסקויט חיני

 חשובים אנשים בשם דומה יצירה הפיק
 הקבלות למצוא גם מתכוון אינו — ביותר

 הוא הסיפורים. בין משותפים מכנים או
סיפורים. מספר רק

 יקרה פאר מכונית הצהוב, הרולס־רויס
 השלושים, בשנות שיוצרה למחצה, ופתוחה
 לגמרי אחרים לצרכים זה בסרט משמשת

 נוצרה. היא שלשמם מאלה
מו־ לז׳אן מאפשרת היא הראשון בסיפור

 במתכונת בחיים, תכליתיות וחוסר ממים
 מוגש הכל הבריטי. החדש״ ״הגל סרטי

מצו התסריט מושלמת. כמעט במקצועיות
 בסרט יש והמשחק. הבימוי גם כמוהו ין.

מוש והצגה עלילתית התפתחות קצב, מתח,
 של צרתו גם זוהי הטיפוסים. של למת

הסרט.
 חוסר את מאבד הוא מקצועיות מרוב

 מסוג לסרטים כך כל הדרוש האמצעיות
 של נתח הבד על להעלות המתכוונים זה,

חיים.
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 והמאהב האלילות, מפיק ואדים, רוג׳ה
ל הסכים הקולנוע, כוכבות של הגדול
 על המקצועית, המוסמכת, דעתו את מסור

בה. שקשור מה ובל האהבה

בארדו בריג׳יט עם ואדים
באחת להתאהב לעשרים, להימשך

 שר־החוץ סגן של הצרפתיה אשתו רו,
ב בבעלה לבגוד הריסון), (רקם הבריטי

 סוסים. מירוצי מגרש של החניה מגרש
 שעה אותה לעקוב צריך הציני הבעל
 אולם במירוץ, לזכיה המועמד סוסו, אחרי
 במכונית הנואפת אשתו את מגלה הוא

הולדתה. ליום כמתנה לה שקנה
 ל־ בריטי פתרון מוצא שר־החוץ סגן

 למוכר. המכונית את מחזיר הוא תגליתו.
בגידות. יהיו ולא רולס־רוים יהיה לא לאשתו

ה השני הזוג ומיליונרית. פילגש
 הם למיטה כתחליף ברולס־רויס משתמש

 נערת — היא דיילון. ואלן מקליין שירלי
 יחד באיטליה המבלה אמריקאית מלתחה

 הוא סקוט). (ג׳ורג׳ הגאנגסטר מאהבה עם
ב דווקא המתאהב נלהב, רחוב צלם —

 המתנה הגאנגסטר. פילגש של תמימותה
 לו להגיש יכולה שהיא ביותר היקרה
 והתנכרות התעלמות היא אהבתו, תמורת

מאהבה. מנקמת שתצילו
ה שבין והשלם הטוב הסיפור זהו

 המעולה הוא בו המשחק גם שלושה.
 ב־ בהתחשב קטן לא הישג — ביותר

הסיפורים. בשאר המופיעים קאליברים
 הרולנדרויס מאפשר השלישי בסיפור

 (עומאר יוגוסלבי חופש ללוחם הצהוב
 מיליונרית עם אחד לילד, להתעלם שריף)

 (אינגריד ומזקינה ריאקציונית אמריקאית
 הגרמנים של ההפצצות מטר תחת ברגמן),

 ה־ העולם במלחמת ליוגוסלביה הפולשים
 מלאכותי קיטשי, הוא זה סיפור שניה.

 בו נראית האלוהית שאינגריד למרות וקר,
באמת. שהיא מכפי שנה 20ב־ צעירה

 אולי היא הצהוב ברולס־רויס הנסיעה
 הנסיעה חווית אולם לכשעצמה, מרשימה

 בדרך. גם אלא במכונית רק לא תלויה
בסרט. קיימת אינה זאת

ב ד13ס* חו ר
תל-אביב; (צפון, שלי הרחוב זה

 קופה סרטי להיות שנועד סרט הוא בריטניה)
 רב־מכר, ספר לפי מוסרט שהוא משום

 הוא השם. באותו מינארד, נאן של סיפרה
הנשו האשד, על הרגיל הסיפור את מספר

 נחמה המחפשת ריצ׳י) (ג׳ון המאוכזבת אה
 להתאבד מנסה הנדרים (יאן השכן בזרועות

 אחותה את מעדיף שהוא לה כשמתברר
הצעירה.
לונדוני, בפרבר מתרחשת הסרט עלילת

משוע־ טיפוסים ואפרוריות, עשן הרבה עם

1439 הזה העולם

 כל ״להיות אמר, הוא יכול,״ ״הייתי
 עכשיו עד כי אם אהת, אשר, עם חיי
 שאפשר חושב אני לי. קרה לא עוד זה

 אנשים, סוף. ללא אחת אשר, עם לחיות בהחלט
 את להחליף צורך מרגישים כלל, בדרך

 עם חופשיים אינם שהם משום נשותיהם,
להתג מפחדים הם אוהבים. שהם האשה

 הכמוסות תשוקותיהם בכל בפניה לות
הנסתרות. ומחשבותיהם

 את חופשי באופן לקבל יש דעתי ״לפי
 להסתכל ולא האנושיות. התשוקות כל
 כעל האירוטי בשטח מסויימות פעולות על

ל הופכים אנשים ששני מהרגע חולשות.
 מוחלט. חופש ביניהם להתקיים צריך זוג

 כשאני למשל, שאני, חושב אני זה בגלל
פחות הרבה בה בוגד אני אשה, עם חי

 בורגני.״ בעל מאשר
ה ״בזמן מאושרת. היא הפילגש

על שמועות מיני כל שומע אני אחרון
 פונדה ג׳יין את לשאת עומד שאני כך

 שמעתי בסן־טרוסז, זה על שמעתי לאשה.
 שמח אני ובאמריקה. בשמוניק זה על

נכון. זה אין אבל זאת, לשמוע מאוד
 הם הנשואין לנשואין. מתנגד ״אינני

 האשה בשביל מהווים הס אבל אישי. דבר
אתה למשל, מסוכנים. הם ולכן בטחון,

 מאושרת. היא שלך. לפילגש פרחים קונה
 היא ההולדת. ליום מתנה לה קונה אתה

פרחים מציע אתה מתחתן. אתה בעננים.
 קונה אתה תודה. אומדת היא לאשתך.

 הופך זד, תודה. אומרת היא מתנה. לה
 לה לקנות שוכח אתה ואם טבעי, לדבר

 שאתה מה כל עליך. כועסת היא מתנה,
 חובה הופך החתונה, לפני לאשתך נותן

החתונה. לאחר
 פעם פעמיים. אשד. נשאתי בעצמי ״אני

 נשוי הייתי כאילו אשה עם חייתי אחת
 הצעתי אמנם דבר. אותו זה בשבילי לה.
 לא היא אבל נשואין, דנב, לקתרין לה.

 והד,ש־ מאוד, סנטימגסלית היא הסכימה.
 בלתי־ היא חיי־הנשואין על שלה קפה

 ניל נסיר הוא הבעל בשבילה מציאותית.
לבן. סוס

 לעשרים פיזית להימשך יכול הייתי ״אני
 שההרמון חושב אבי אתת. בבת נשים

 לאי למה מאוד. לי מתאים היה המזרחי
 במידה מוגבלת, אינה הפיזית התשוקה
 להתאהב אבל אותך. מושכות שהנשים

 זד, וגם אחת, באשה רק יכול אני ממש
לי.״ קשה די
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