
יי■
המוע והשאלות מהם, שנובעים פתרונות

 עושה היא ״מדוע השאלה במקומם. מדות
 בשאלה מאוחר יותר מתחלפת זהי״ את

 תצליח?״ היא ״האם אותה?״ מריץ ״מה
תיתפס?״ היא ״האם תוותר?״ היא ״האם

 לא אולי סיפור־מתח, סתם זה היה אילו
 טריפו פרנסואז רב. כך כל עניין בו היה

 לחיים. שונות גישות שתי בסרט מעמיד
 המוחלטות הדרישות עם האשד״ אחד מצד

 היא כאידיאל. העולם את רואה היא שלה.
 שלה (והמושגים שלמה, האהבה את רוצה

ו מתמנים קצת לקוחים הזאת האהבה על
 בעולם, מרחפים אנשים שני —זולים סרטים

 השלמה, הנקמה את במבט.) מבט ביד, יד
 וכשמישהו זה. על לוותר מוכנה לא והיא
 שב־ ,(הצייר החיים את זה במקום לה מציע

 שהיא) כמו אותה רואה שלו עיני־האמן
מע היא מוותרת. לא אך נשברת, כמעט היא

 נוקמת, כדמות עצמה של האגדה את דיפה
החיים. על־פני נצחית, כאוהבת אכזרית, כאלה

 הגברים, השני. הצד את רואים ולעומתה
מנופ הם קטנוניים, הם הורגת. היא אותם
 מתוארים הם רבה ובדקות בעדינות חים,

שהם האגדות עם שלהם, השקרים כל עם

 בפוליטיקה מתעסקים הם סביבם. יוצרים
 מטופש חיוך כשאותו ובניאופים, ובנשים
השפתיים. על וחשוב

ושק באגדות עצמם את עוטפים כולם
האג בין וההבדל הם, גם היא, גם רים,
המס הקונפליקט את יוצר לשלהם שלה דות
מתח. צילומים. מצויץ. משחק ברצח. תיים

שודדת המשטרה
ד שו  שהסרט כיזזן תל־אביב) (אלנבי, ה

ב נעשה המפורסם שוד־הרכבת על השני
 נוצר האנגלית, המשטרה בחסות אנגליה,

המ גיבורת היתד, שהמשטרה מוטעה רושם
 המתח, את ההצגה, את גונבת היא עשה.
העוב את קצת לשגות היה אפשר ואילו
 לבצע גם לה נותנים שהיו ספק אין דות,

הכ בכל לבדה ולזכות עצמו, השוד את
והתהילה. בוד

ה שוד־הרכבת הגרמני, לסרט בניגוד
שוט יותר רואים מותח. פחות קצת אנגלי
 השוד אבל הכנות. יותר מכוניות, יותר רים,

 של הגדול השוד נשאר המאה של הגדול
ביצוע. בכל ומותח גדול והוא המאה,

הבובה של הבטן
 תל־אביב; (סטודיו, באפילה בודדה

 זוכים העצבים היו אילו ארצות־חברית)
 להירגע, המוח, היה יכול מנוחה, לרגע

 זה?״ כל מה ״בשביל עצמו: את ולשאול
 ואז הסרט, בסוף רק מגיע כזד, רגע אבל
לחשוב. כוח אין כבר
ותמימה, קטנה בבובה מתחיל הסיפור כל

ל בטעות מגיעה היא הירואין. ד,ממולאת
 עיוורת, לאשר. הנשוי פשוט, צלם של ידיו

 נעשה מה לו מתאר לא שהצלם וכיוון
 במיוחד. עליה שומר לא הוא בתוכה,

מנ ותיקים פושעים ושלושה אובדת, היא
 העיוורת׳ אשתו מידי אותה להוציא סים

מהבית. הרחק נמצא עצמו שהוא בשעה
 כמו מוותרת. לא הפבורן) (אודרי העיוורת

 את להוכיח עכשיו גם מנסה היא תמיד,
לא וד,מבריחים להיאבק, רגילה היא עצמה.

להו כדי התעללות צורת בשום בוחלים
מחפשים. שהם מה את ממנה ציא

 כאב, עד מותחת בצורה עשוי הסרט
 יודע הג׳יימם־בונדים, במאי יאנג, וטראנס

 עוד, שם שיש יתכן המלאכה. את היטב
 המתח־לשם־מתח אבל ונושאים, רעיונות

הכל, את ומעלים הכל על מכסה

כוכבים
להם הכגשתס אין

 אותך! אוהבת כך כל אני היקר. ״לואי
 מתחילה תיכף אני אותך רואה וכשאני
 שלי אמא עם הלכתי משוגעת. כמו לצחוק
 כל־כך היה וזה שלך. אחד סרט לראות
 האמא ואפילו כאב־בטן, שקיבלתי מצחיק

 מאז האחרון, שבזמן למרות צחקה שלי
 נורא עצובה היא במלחמה, מת שלי שהאח

 שאני לך ותדע שמחתי נורא אז הזמן. כל
אותך.״ אוהבת נורא
 בת ישראלית, מילדה הזה, המיכתב את

 באהבה דה־פינס לואי שומר שתים־עשרר״
לבקר שמגיע מי לכל עליו ומספר רבה,

החדש: סרטו של בימת־ד,צילומים על אותו
המקועקע.
 לשם הגיע שיף (״דודלינג״) דויד המפיץ
 סרט־הקופה את בפאריס קנה הוא במיקרד״

 סרט הגדול, החופש שלו, אחד מיספר
 ביותר הגדול המבקרים מספר את שהשיג
 לראות אותו לקחו ואחר־כך האחרונה, בשנה

קצת. איתו ולשוחח עצמו, הכוכב את
 בהתרגשות אותו קיבל דה־פינס לואי

 הילדה של המיכתב את לו הראה רבה.
 מהמיכתב התרגשתי כך ״כל לו: וסיפר
 הוא בישראל.״ לבקר לבוא שהחלטתי הזה,
 וכשהם סרטים, שני לעוד חוזה על חתום

החלטתו. את לבצע מתכונן הוא ייגמרו,
 את לנו מביע הא שיף, מספר בינתיים,

 מצחיק, פרצוף עושה הוא איך? הערכתו.
 קדימה ראשו את שולח שיניו, את חושף

אה?״ להם, הכנסתם ״איך וצוהל:

תדריך
אמנות

 של עולמה המיוחדת בדרכו מתאר גודאר
 ובלתי־קומוניקטיבית. פסיבית כאשה זונה

 את בלחיות מזהיר הלא־כל־כך בסרטו
 הענקית הטרגדיה תל־אביב). (מקסים חיי
מא אינה המלך, אדיפוס סופוקלם, של

 תיאטרון בעצם שהוא בסרט מגדולתה בדת
 ובאיצ־ החשופים בנופיה מקושט מוסרט׳
 תל־ ,(פאריז יוון. של העתיקים מדיוניה

 גרס, שחורים לבשה בהפלה אביב).
ממס שונות דמויות טריפו חושף ירושלים)

סרטים). (ראה מרתק פתח סיפור של גרת

מתח
סי תל־אביב) (מוגרבי, וקלייו* בתי

 של התמימים הגנגסטרים שני של פורם
 בתום־לב, ושדדו שרצחו השלושים, שנות

 משעשע מותח, בסרט רעה, כוונה בלי
 ומגלה לפשע חוזר גבין ז׳אן ללב. ונוגע
 לפשע בחזרה משתלם לא עדיין שהוא

תל־אביב). (אתזון־דויד,

שחורים לבשה כ״הפלה מורו ז׳אן
נצחית אהבה אכזרית, אלה

1598 הזה העולם

ה היום אינו השבת יום
להרפת להיכנס מתאים
 תשבור — אחרת קאות.

 אתה אבל הראש. את
 להיוזעץ, בהחלט יכול
 בת־זוגך עם זה, ביום

 עליך מה — ידידתו או
 הקרוב. בעתיד לעשות

 מוגבל, שלך ד,יצירה:כוח־
 רב שפע על״ידי השבוע,

ל להיצמד נסה ותוכניות. מחשבות של מדי
הדרכים. על־פני בתנועה תזלזלו אל מטרה•

★ ★ ★

ה שנולדו מכם, לאלה
גדו שנה נכונה שבוע,

 ובעיקר הישגים של לה,
ומע הרפתקאות של —

עבור בלתי־רגיליס שים
 שזוהי חשבת אם כם.

להי יכולה את רכילות,
 לן שוחרת חברתן רגע:
בשבת, תסע אל טוב.

קרו למקומות לא אף
 אן ויותר, יותר אותן תספק עבודתן בים.

פתאומיים. וממצבי־רוח ממתח־עצבים היזהר

★ ★ ★

 למא- יוצא שוב אתה
 אותו, תהפוך אל !בק

 נתח■ למאבק לפחות,
ה כוח־הדחף נות־רוח.

 את ימצא שלך עצום
בשו השבוע, פורקנו,

ועבו משימות של רה
בחוד שהזנחת דות
ברי האחרונים. שים

 ותשתפר, תלך אותך
 במצב-הרוח. עלייה כמובן, איתה, ותביא

רבות. לך יחדשו רומאנטיות פגישות שתי

★ ★ ★

 שאתה חושב אתה אם
 השיגרה את לעזוב יכול
 לשלם מבלי חייך של

 דע מאוד, ניכר מחיר
 אתה אם אבל שטעית.

 לנקוט מתכוזן זאת בכל
 מהרהר אתה עליו בצעד
 הכל את תכנן — מזמן

ב זאת ובצע בקפדנות
להסס. בלי אחת, מכה

ש במה בשבת, או ו׳ ביום נעימה, הפתעה
ירוק. ללבוש עלייך כספים. לענייני נוגע

★ ★ ★

ל נועד השבוע תחילת
 לפעו־ נימרצים, מעשים

 ולפגישות לות־תרבות
מ החל אבל רומאנטיות.

 ג׳ ביום וכלה א׳ יום
 תת־ שלא מוטב — הבא

ה בגלל רק ולא אמין,
 אינטימית מסיבה חום.

ידי לן שיש לן תגלה
 שלמרות אבל — דים

תי אל לרכל. אוהבים הם גס אלין, אהדתם
נוח. לא ממצב להיזהר עליין ללב. הכל קח

★ ★ ★

נעלמות, דאגות־בריאות
נה הפתעה פני מול

ל לן המזדמנת דרת,
 פגישות במיקרה. גמרי

 אנשים של שורה עם
מח רק בלתי-מוכרים

ממסקנו במה זקות
ה ואולי הנוגות, תיו

 למין בנוגע נואשות,
 זרם״הבספים האנושי.

 של שבוע זהו מרגוע. לך להביא ימשיך
ביגוד. ורכישת עצמי, וייפוי סידורי־בית

★ * ★
מ אחת עם עזה מריבה

 אותך תביא ידידותיו
להע תוכלי בה לנקודה

רו וללא — מחדש ריך
החב קשרייך את יד- גז

להפ תנסה אל רתיים.
 יסתדר הכל לחץ: עיל

 רק לך תהיה אם מאליו,
תה אל לחכות. הסבלנות

ב ביוזמה לנקוט סס
 שונאת לא ביישנית, פשוט היא אליה: קשר
קדימה! ובכן, לך. בזה שלא ובוזדאי אותך

ה וסביבתן כספית, מבחינה מסתבן אתה
 האהדה את כלפין מגלה תמיד לא חדשה
 את לעשות דע תתפנק. אל מורגל. אתה אליה
מבי להתעלם ולא שלן,

 גס דע זאת, עם קורת.
ההנ את ברצינות לקחת

 לאחרונה, חיין: של אות
במ לשקוע נוטה אתה

.מזי שרק שחורה, רה
 חושבת את אס לן. קה
כ שותף עם עיסקח על
 זה. את תשכחי — זה

 נסח ישר. לא אדם הוא
 (קלף האדום על להמר

! ! ! הצלחה מגיא הוא השבוע !תעודה) או

★ ★ ★
 נחתכת, לאחרונה עסקת בה העיסקה

 אם לטובתך. — ותרן אתה אם השבוע.
 מתחסלת היא — לא

ז חוה ולתמיד. אחת
בהוצאות, מאוד היר

א :שישי יום אחרי
ב להסתבן עשוי תה

ל תהסס ואל חובות.
 לידיד מתנת-בסף תת

זאת, לעומת בצרה.
 שישאר לו תרשה אל

בת כסף. לך חייב
ב פגישה :מאזניים —

 בלתי-נעימה, מזימה לן תגלה מספרה
טובת-לב. להיות נסי נגדך. נרקמת אשר

0;[״חוו
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נפ על ניצחית, הנאבקים, הגורמים שני
 והסנטימנ- החריף כוח-האבחנה — שן

לעו־ הניכנעת טאליות

1עוןו
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בנובמבר 22
בהו הכל את לקחת

 במישור עצמיים. מרחמים ולהימנע מור,
המבריק. על עדיף השחרחר :הרומאנטי

★ ★ ★

 תוצאות־מאנד אבל גובר, שלך כוח־השליטה
ה הגיעה אולי ויותר. יותר מוגבלות ציו

ה כל את לשקול עת
 החופשה מחדש. מצב
 תצא לא תיכננת אשר

 תנקוט אם הפועל, אל
 מעשיים צעדים השבוע

ממכשי היזהר לקראתה.
 עשויים הם חדים: רים

] תוכניו־ כל את לקלקל
 ן — לכל מעל אבל תיך.

 1 כי ביכולתך. תפקפק אל
גו הוא העצמי הביטחון

 נסיעה לפניך צפוייה בעתידך. מכריע רם
וממון. הפתעות בחובה הצופנת ארוכת־טווח,

★ ★ ★

הש יתרוצצו, —
 ביתר- בקירבך בוע,

תת אל כן על מרץ,
שטו עושה שאת פלאי

 ועי- בא, האביב : יות
 אשה בה התקופה מו

שול אינה בת-עקרב
ובמע — בחושיה טת

לפחות נסי אז שיה.

הת בן תיכנס ו׳ ביום
ת שלא לחיים, להבות

 גם השבוע. סוף עד פוג
 נינד ,לפעמים היא, אם

תר אל — במיקצת הרת
 מתחושת־השיכרון פה

 במיק־ לן הזרה הזאת,
לן תאפשר היא צת:

 מן לחרוג מעורן, לצאת
ו — המקובל המסלול

 בשבוע ומתנגדין, מיכשולין כל על לגבור
קט בעיות של מחיר לשלם תצטרן אם זה.
 גם כדאי. בהחלט זה — זעירות ואיבות נות
 הפי" בשטח קוסמות הצעות לן יציעו אם

השבוע. — סכנה יש תמהר. אל — נאנסי
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