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 מותח מסיפור ונהנים בחושך שעתיים
 על מספר הסרט הגיוני. ואינו מבריק שאינו

 הבלונד שמלבד מקאלום, דויד של מעלליו
 לחלוטין צבע חסר שחקן הוא שבשערותיו

 קבוצה לתפוס חשאי שוטר בתור היוצא
מבריחי־הרואין. של

 לקנות המבריחים, את להשיג מצליח הוא
 המאפיה. אותו משיגה ובינתיים אימונם, את

 בלונדית בעזרת הכיוונים, בכל נילחם הוא
 מכות, הרבה מרביץ הוא ומטופשת, יפהפיה

 די לא זה כל ואם באקדח, הרבה משתמש
 טלי בשם מעולה שחקן בסרט יש אז

 רק אפילו הסרט את לראות וכדאי סאבאלים,
למענו.
 משעשע. מיקי־מאוס מוקרן הסרט לפני
וה ישן המקרין הסרט, בזמן זאת, לעומת

 שאתם עד אולי כי אם מטושטשות. תמונות
יתעורר. הוא לשם תגיעו

ת יומן החדשו
 חי על קדיש

ם אחוזי מת של ו
 ניצולי אנשים. שלושה על סיפור זהו

 בה. והתפזרו לארץ־ישראל שעלו מחנות,
 ומחליטים שנים, לאחר נפגשים, מהם שניים
 אותו מחפשים הם השלישי. את לחפש לצאת
דבר, של בסוסו אותו, ומוצאים הארץ, בכל

ה כוכבת הכריזה המזרח־התיכון!״ של
 לביא, דליה הישראלית־בריטית, קולנוע
 טיטביטס, הנפוץ הבריטי השבועון כתב באוזני

ה עמודיו שני ואת שערו את לה שהקדיש
משחי הם ״מדוע הכותרת תחת ד,מרכזיים

 בקאריירה לראשונה לביא?״ דליה את תים
 נגד לביא דליה מתקוממת שלה הקולנועית
 רוצת ״אינני בסרטים. לה שנותנים התפקידים

 טוענת מונגולית,״ מרגלת חיי כל להיות
ש החדשה החזות נגד ד,מתמרמרת דליה,

 אומר עליה חזות הסרטים, יצרני לד. העניקו
 לאל, תודה שלה, היפה ״החזה השבועון:

 שוב הגסה הרוח נשיקת אבל השתנה... לא
ל הורמו וגבותיה בשערה נושבת אינה

 לחיית־הבר עשו מה מיסתורית. בצורה מעלה
 אגב, והנהדרת?״ המינית החושנית, הזאת,
 החלה הקולנועית הצלחתה כי טוענת דליה
 קמיע ברומא בביב־שופכין מצאה בו ביום

מדונה. של
 לרעה משפיע הגוף גילוי לפעמים ^

 שילה. עילית התוודתה השבוע הנפש. על
 אחרי זמן לי ״לקח במיס: בלהט המופיעה

עשי מה לפתע שתפסתי עד סצינות־העירום
 את ממש איבדתי נורא. היה זה תי•

 בבית־ שלם יום ושכבתי שלי, החושים
 אני שבעתיד חושבת אני בטבריה. חולים
 כבר לי יש סוף־סוף יותר. להיזהר צריכה

חולי־לב.״ הורים שני
 דרום־אמריקאיים, נופים של רקע על
 מרטין משחק ולוד, רמלה ביפו, המצולמים

מהפכן, של תפקיד הגרמני, השחקן ר, גיל

בריטי בשבועון לביא דליה
ונהדרת מינית חושנית, חיית־בר

 הולכים הם זה אחרי לחולי־רוח. בבית־חולים
 נקרא לכן קדיש. עליו ואומרים לבית־כנסת

 אותו הגה חי• אדם אחרי קדיש הסרט:
 בגר- היושב ישראלי פרוכטמן, קארל

הגרמנית. הטלביזיה לקהל נועד והוא מניה,
הול הפרוע המערב של עיירות שתי

 האיטלקיים המפיקים באילת. ומוקמות כות
 לאט־לאט נכנסים והסרטים ובאים, הולכים
 מתקדמים, הם ובעוד התחלה. של לשלב

 ישראליות־ קו־פרודוקציות שתי כבר מכינים
 הנע. הסרט בשיטת הן גם חדשות. איטלקיות

 ישרא־ חברת על־ידי המייוצגים הישראלים,
 התסריטים שני את יתנו נמרוד, וסרטי פילס
 כמובן, יעסקו, התסריטים הסרטים. לשני

יספ האיטלקים ואילו ששת־הימים, במלחמת
מהשחקנים. וחלק הבמאים את קו

ב להופיע הסכים זוהר כשאורי
 מזרחי, עליזה גולן, מנחם של סרטו

ה מהכנסות אחוזים יקבל שהוא הוחלט
 לבין בע״מ עליזה חברת בין החוזה סרט•

 התפרקה בינתיים דשא. (פשנל> אברהם
 ופשנל הכנסות, שום היו לא לסרט החברה,

 ממנחם זוהר אורי של אחוזיו את דורש
 חוקי בסים שיש יתברר אכן אם עצמו. גולן

 את פשנל יביא לה, יעתר לא וגולן לדרישה,
לבית־משפט. העניין

יורדת, הישראלי הסרט שרמת ככל
 דויד של לסרטו ויותר יותר מחכים כך

 נדחה. הסרט שגמר אלא הגלולה. פרלוב,
 מחכה והבמאי בכספים, מסוכסכים המפיקים

העבודה. את לגמור לו שיאפשרו
הרי המאטה להיות כבר לי ״נימאס ^

 דרום- מהפיכה על גרמני בסרט־טלוויזיה
 אמיתי, שחקן אומנם הוא השחקן אמריקאית.

 הקולנוע על סומך לא הוא זאת בכל אבל
 עם אותו ולהרוג בו לירות היה וכשצריך

 את יבדוק שמומחה דרש הוא הסרט, סיום
רוצחו. של האקדח

תדרי״
ת מנו א

 סופה את השבוע לראות צריך כל קודם
מר (ראה תל־אביב) (מקסים, נערה של

 לא מאוד כדאי זמן, יש אם אחר־כך, טים).
 תל־ (פאריס, השמיני הנרי את להחמיץ
 ומבריקה מקסימה בדרך מתואר בו אביב),
 בימי- שהחליף והקפריזי, התאוזתן המלך

 מאחת אף נחת שבע ולא נשים, שש חייו
 לו־ צ׳ארלם על־ידי בגאוניות מבוצע מהן.
לב (הכלה טריפו של סרטו המנוח. טון

ב רבה, בדקות המתאר שחורים) שה
ה את היטב, עשוי סיפור־מתח של מסגרת

 בעלת אשר, של מוחלטות דרישות בין פער
 פחדנית פשרנות לבין רומנטיים, אידיאלים

תא עם אחד כל שונים, גברים חמישה של
 הגיע האנושיות, ומגרעותיו הקטנוניות וותיו

 מה זה, לכל ונוסף ירון. לקולנוע לתל־אביב
 כמובן אסור עמוס, קצת השבוע לעשות,

תל־אביב). (גורדון, יוליסס על לוזתר

פעולה
 הם תל־אביב). (מוגרבי, וקלייד בוני
תל־אביב). (אסתר, פעם רק חיים
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