
קולנוע
□,סרס

ועונשו החטא
 (ארמון־ הנשים טפיל אקאטונה

 הצליח פאזוליני איטליה) תל־אביב; דוד,
 ה־ האיטלקית החברה את להרגיז תמיד

חי. בה פוריטאנית
 גדול מספר ביצע כאשר אותה הרגיז הוא

 כך על וישב גדול שוד כשערך גניבות, של
בביודסוהר.

 צעיר, פירחח מצא כאשר אותה הרגיז הוא
 ונתן איתו, חי בו, התאהב ברחוב, יפהפה,

באקאטונה. הראשי התפקיד את לו
 את תיאר בה בצורה אותה הרגיז גם והוא

 של החיים ואת הפשע, עולם ואת הנצרות,
הזנות.

 את שעושה מה המנודה. המיקצוע
 פרצופי לא הם כך כל טוב לסרט אקאסונה
 כבר הללו הפרצופים העיירה. של הבסלנים
שכו לא גם לפניו. סרטים בהרבה השתתפו

 בכיעורן, המקסימות האיטלקיות העוני נות
ה כל עם מדונות, כמו הנראות הנשים או

ו הליכתן, ודרך בעיניהן, העולם של סבל
ב המתערבת באך של המוסיקה לא אפילו
חי. משתתף כמו עלילה
 כל טוב לסרט אקאטונה את שעושה מה

רועה־הזונות. אקאסונה הוא כך
 שהמיקצוע העובדה מן מאוד סובל הוא

 לעורר וכדי ומוחרם, מנודה מיקצוע הוא שלו
מש הוא אותו, העדינים האנשים אהדת את

ו סובל שהוא כמה להם מספר להם, קר
מיקצועו. את שונא

 להאמין מתחיל הוא משקר, שהוא ואחרי
 סובל הוא מאמין, וכשהוא שלו. בשקרים

באמת.
 מזה: מורכב יותר הרבה עוד שלו הסבל

 לשקר, נאלץ שהוא משום גם סובל הוא
 חי אכזר, מושחת, שהוא משום סובל והוא

 גם סובל הוא אותן. ומנצל נשים חשבון על
 להרגיע כדי וגם רע, שזה יודע שהוא משום

שלו. המצפון את
 שהזונה משום סובל הוא זה, לכל ונוסף

או דחף הוא לשם בבית־סוהר, יושבת שלו
אותו. שיפרנס מי ואין תה,

 לו עוזר פאזוליני ותמימה. צעירה
 יותר עושה שהוא שהמעשים ככל לסבול.

מעו לקדוש יותר דומה הוא כך מושחתים,
 הוא שלו שהסבל וכיוון הנוצרי. לישו נה,
 ישו לבין בינו ההשוואה הרי רמאות, מין

 וכן קאריקטורה, מעין ממנו עושה הנוצרי
הקדושים. ומכל הנוצרי מישו גם

 בסופו אמיתי, הוא הזה שהסבל כיוון אבל
 נוגעת הנוצרי כישו דמותו הרי דבר, של

רגשות. מעוררת ללב,
 הוא הסרט במשך סטאטי. נשאר לא הוא
וה החטא של הקסמים ממעגל לצאת מנסה
 המפרנסת אשתו, אל לחזור מנסה הוא סבל,

 חשבונה, על לחיות כדי אם ילדיו. שני את
יודע. לא בעצמו הוא למוטב. לחזור כדי או

ומת ותמימה, צעירה נערה מוצא וכשהוא
כדי לרחוב, אותה להוציא ומנסה בה, אהב

31011 הסוס גאוות
 של צוותא, של נוחים והלא הצרים

מוע מיני כל ושל אמריקה, ציוני בית
שנפתחו. דונים

 הקולנוע בתי ובעלי המפיצים אבל
ל והמשיכו הזה, הקהל על סמכו לא

ול במחסנים, המופת סרטי את השאיר
יותר. בטוחים סרטים לקהל הציג
 מרגל בין אחד, שבוע שבמקרה, עד
 סרט שום לו היה שלא כיוון לשני, אחד

 פריז קולנוע בעל הקרין אחר, ממשי
 את להוריד התכונן הוא השתיקה. את
 שבוע הלך הסרט אבל שבוע, לאחר זה

 רצה לא הקהל שבועות, שלושה שבועיים
אותו. לעזוב

השתי לאחר מיד והעלה טוב, כי ראה
 האולם על התנפל הקהל אותלו', את קה

 •בעל חייו, בימי סרטים ראה לא כאילו
 הסרט את להוריד נאלץ הקולנוע בית

 המלאים, האולמות למרות זמנו, קודם
אחרות. התחייבויות בגלל

 להפוך והחליט הרמז את הבין הוא
ה אמנותי, לקולנוע שלו הקולנוע את

הטוב. הסרט לשוחרי מיועד
ם רי ש ה. ע  הוא פתיחה בתור שנ

 סרטו מוריאל, את השבוע, שם, מקרין
שימה אלן של  אחד רנה, אהובתי) (הירו

 הוא מוריאל צרפת. של הבמאים מגדולי
 לחיות, מסוגלים שאינם אנשים על סרט

אי הם בעבר. בזכרונות, לכן ונאחזים
 ונאחזים לאנשים, להתקשר מסוגלים נם

בדוממים. בחפצים, לכן
 עם איש נפגשים מזדקנים אנשים שני
 ועורכים פרידה, של שנים לאחר רעותו
 שעשו מעשים על סצינות לשניה האחד

הצעי ושני הרחוק. בעבר לרעותו איש
 להם אין שעדיין בהם, הקשורים רים,
להמ ומנסים אחריהם, נשרכים עבר,
מצליחים. ולא משלהם, הודה לעצמם ציא

 •מסויימת, במידה אמנם, הוא מוריאל
ב אובדת שלו שהנשמה יבש, אסתטי,
והתרחשו מילים על האינסופיות חזרות

 לכל סרט־חובה זהו זאת בכל אבל יות.
 את לראות חובה לא ואם סרטים. חובב
 לראות חובה לפחות הרי עצמו, הסרט

 פרז׳. במריאנבד) (אשתקד דלפין את בו
 הנפלאה השחקנית אבל להאמין, קשה

 שנה עשרים הסתובבה הזאת והרגישה
 הארבעים גיל בסביבות עבודה. וחיפשה

אמרי צייר עם התחתנה התייאשה, היא
ב ושם, לארצות־הברית, ונסעה קאי,

 אותה גילה רנה, אלן אותה מצא מקרה,
 והחזיר שחקנית, ובתור אשה בתור
לצרפת. איתו אותה

 פריז בקולנוע יוצג מוריאל לאחר
ה השקספירי סרטו השלישי, ריצ׳ארד

כק וכולם אוליבייה, לורנס של גדול
 לא מכן לאחר שיבואו שהסרטים ווים

קודמיהם. את יביישו

ב״מודיאל״ סרז׳ דלפין
ם שנות עשרים שי חיפו

 איש על המספר וגורלו אדם בסרטו
 סרט בחיים. ונאחז למות, ההולך זקן,

 דכלי שנים, במשך בארץ הסתובב זה
 בו. לנגוע ירצה קולנוע בית בעל שאף

 לגאולה, יזכה הוא הקרובים בשבועות
פריז. בקולנוע
 שוחרי קהל למרגל. מרגל כין
ה בשנים והתרבה הלך הטוב הסרט

האולמות את ממלא היה הוא אחרונות.

 בקולנוע הקרינו כאשר השישי, ביום
 אדם שנקרא סרט של הבקרוב את פריז

 הזה, הבקרוב מוזר. דבר קרה וגורלו,
 מלחיה לסרט, פרסומת הכל בסך שהוא

 הקהל, את למשוך שתפקידה בתעמולה
 רושם ולעורר הגרון, את להחניק הצליח

ב נשאר שהוא ומחריד, עמוק כך כל
 לאחר הבד על שהוקרן הסרט כל משך
מכן.

ל לגרום היכולים במאים הרבה אין
 אחד פירסומת. בסרט לבכות קהל

קוראסאו־וה, איקירה הוא היחידים

 הוא ביסורים, נתקף הוא לחמו, את להרוויח
מצליח. ולא להשתנות, מנסה

בקיצור
 תל־אביב) (מוגרבי, תריץ אל ׳לך

האולימפיא הווי על להתבסם המנסה קומדיה
 מקום מוצאים שאינם אנשים שני ביפאן. דה

 של בדירה בכוח כמעט משתכנים ללון
ויפה. צעירה רווקה

 על מצחיקות חוכמות של שורד, התוצאה:
ארו קפה, הכנסת האמבטיה, בחדר סידורים

 שכל היא הצרה מיטות. סידור בוקר, חות
 לא זה ומרגע שעה, חצי כעבור נגמר זה

הסרט. שאר את למלא במה לבמאי נשאר
 תל-אביב) (תמר, בנג בנג קים קים

 מטורף. אבסורדי הומור ריגול. על פארודיה
 עוגות- צחוק. של גאזים שיורים אקדחים

 ג׳ודו־ בין ולמוות לחיים מאבק באמצע קרם
 המחזיק בונד ג׳יימס נוסח מרגל איסטים.

שי מברשת שלו בונד הג׳יימס תיק בתוך
 הומיר, מלאת ורדיפה נהדר, קרב וכן ניים,

בלונה־פארק.
 מאוד הוא בסרט שההומור היא הצרה

 שקורה מה רעות, הן וכשהבדיחות אחיד, לא
ב רעות הן הרי קרובות, די לעיתים להן

 הטיבות הבדיחות את גם נוספת: צרה אמת•
 הקולקטיבית ההתפרעות בגלל לראות, קשה

באולם. הקהל של

תדריך
לראות שצייד סרטים

ר ב ! ג ד ש א אווי תל־אביב) (בן־יהודה, ו
ב יפה. מוסיקה מצויין. משחק פיוט. רה•

 גבר בין אהבה על ללוש, קלוד של סרטי
ואשה.

ל,יד, (ארמון הנשים טפיל אקאטונה
 סרטים. ראה תל־אביב)

מיסגרת. ראה תל־אביב) (פריז, מוריאל
לראות שרצוי סרטים

ירו (אורגיל, וילד ימים שלושה
 של ימים שלושה חיפה) אורה, שלים;

ב •שראלי בסרט ראשונה, מאהבה זכרונות
בלתי־ישראלית. רמה

ר,ז׳יוואגו דוקטור א פ  תמר, תל-אביב; (
ה במהפכה אינדיודידואליסט משורר חיפה)
הגדולה. רוסית

 תל- (רמת-אביב, האשליות ספינת
 נראה שהוא כפי 1933 של העולם אביב)
לגרמניה. השטה נוסעים אוניית בתוך

 (אמפיתיאטרון. אושר של אהת קרן
 לנערה שחור גבר בין תמימה אהבה חיפה)
ללב. נוגע עיוזרת. לבנה,

 ומאי, באים הרוסים באים, הרוסים
 עולם מלחמת על מצחיקה קומדיה חיפה)

רו קבוצת בגלל פורצת שכמעט שלישית
בים. שתעתה סים

 תל-אביב) (אוריון, ברלין המשימה
 בני- על מרתק סיפור מבריקים, דיאלוגים

 ריגול בסרט ביניהם, היחסים ועל אדם
קלאסי.

לראות שאפשר פרטים
 רב־מכר, סרט תל־אביב) (צפון, הוואי

 על מצ׳נר, ג׳יימם של רב־המכר ספרו לפי
 את להביא המנסר. וירא־שמים תמים כומר

תו האי. לילידי אמונ
 תל-אביב) (גת, חכים אחרון אחרון

 על כספים, ועל כספים, רודפי על פארודיה
 הכסף, למען לקברם הנכנסים חיים אנשים

 למען מקברם היוצאים מתים אנשים ועל
מטרה. אותה

ף ״ נ ת סיון תל־אביב) (גורדון, ה רצי נ
ת ני.  הבד. על המיקרא סיפורי את להעלו

ת אילוסטרציה מעין הגדול. למקור קולנועי

קולנוע מועדוני
 יב־ 8.30ב־ ראשון; יום (צוותא; שיין

ם מגדולי אחד )11.00 מויו המערבוני  של בבי
רג׳  הפלין. וואן לאד אלן עם סטיבנם, ג׳ו

קרלי- (אקרן; הקומדיה מלכות ימי
 צ׳ארלי ושבת) ששי שלישי, ימים :20 בן

 וכל והארדי לורל לויד, הארולד צ׳אפלין,
ב האילמת, התקופה של הקומיקאים שאר
אחד. גדול סרט

ה אחת אחווה) (מועדון פאנצלי אבא
ת יצירות ת הקולנוע של הגדולו שנו  החמי- ב

אגיט על־ידי שבויים סרט שים,  ריי, סטי
בארץ. כלל מוכר לא מה שמשום ענק במאי

ן ו ט ד ו ש י  יים .(בית־ציוני־אסריקה; ק
 סהזאנ־ של יצירתו )11.00וב־ 9.00ב־ שני;
רוסית. בגירסה טס,

הןטלום
על: ירצה

״בול״ ופרשת צנזורה
ית אשר ותשובות שאלות בערב
באולם בפברואר, 24 שבת, בליל קיים

 נוגה) קולנוע (ליד 10 וייצמן רח׳ העשור,
בגבעתיים.

 נפרדת במודעה ראה מלאים פרטים
.22 בעמוד

 המרכזי בית־הספר
התנועה לפעילי

 ביה״ס של הראשון למחזור ההרשמה
נסתיימה התנועה לפעילי המרכזי

 הלימודים התחלת מועד על הודעות ,
למשתתפים. תישלחנה

 לראיון הזמנה קיבלו שטרם נרשמים
במז לאברי, יתקשרו הקורס מרכז עם

התנועה. כירות

 התנועה מרכז של השניה הישיבה
 בשער, ,2.3.66 החמישי, ביום תתקיים

 רח׳ הזה, העולם במערכת בערב, 7.30
תל־אביב. ,12 קרליבך

ת ♦ מ ק ת ח־ פוג ב
8.30 בשעה בפברואר, 28 שלישי ביום
 שטמפפר רחוב הנשיא, במסעדת בערב,

ירצה: ,13
ברודאי מרדכי

הנושא: על
 האבטלה בעיית
לפתרונה ודרכים

כינון אסיפות
 חברי של הראשונות האסיפות שתי

 תתקיימנה: חטיבותיהם לכינון החטיבות,
ת מ ר  לפברואר 22 רביעי ביום גן ב
 לפברואר 23 חמישי ביום בחיפה

:מאת פתיחה דברי היום: סדר
אבנרי אורי

 האגודה מוסדות בחירת
 התנועה למרכז החטיבה נציגי בחירת

 שנשלחו אישיות, הזמנות לפי הכניסה
השת לראות המתבקשים החברים, לבתי

כחיונית. תפותם

 למועצה בחירות
ערד המקומית

 בפברואר, 9 החמישי, ביום החל
 הבחירות לקראת כגוף פועלים אנו

בערד. המקומית למועצה
 נמצאים מאולתרים מטות־בחירות

ראשו שב׳ פרנק, ואורי נחמה בבית
 רובע חוצן, אהוד ובבית 16/2 נים

 עם בבית ד׳ (קומה 48/7 יעלים
השעון).

 לסור מתבקשים ואוהדים הברים
אינ לקבלת הנ״ל, הכתובות לאחת

בפעו להשתבץ מנת ועל פורמציה,
הבחירות. במערכת לה

 כולו יהיה הבחירות מערכת מימון
 בכל תרומות, מקומיים. ממקורות

ב הבחירות במטה מתקבלות סכום,
ערד.

 81.50 של סכום הוצא זה בשבוע
 הוצאות העם, בית (לשכירת ל״י

הס ההכנסות מודעות). ומם טלפון
ל״י. 55ב־ תכמו

 בשעה בפברואר, 23 החמישי, ביום
 בית חוג בערד יתקיים בערב, 9.00

פתוח.
עופר ופרץ מסים אדכס

הנושא: על ירצו
 היא ערד גם

ארץ־ישראל
 במטה החוג: מקום על פרטים
בערד. המודעות לוחות ועל הבחירות

מרכז ישיבת


