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 אותה ומלמדת לביתה, אותה ולוקחת לב,
 מכל באים גברים והמון ולרקוד, לשיר
היפה. דבג׳אני את לראות כדי הודו, קצווי

 לה נולדת בהריון, שדבג׳אני מרוב ואז,
 שלא כדי למינזר, אותה שולחת והיא בת,

 באחד ואז, שלה. האמא עושה מה תראה
 מגיע הסיפור, של הקריטיים הרגעים מאלפי
 את ולוקח הסרט, מהתחלת האהוב מאנוש

משפטים. אותה מלמד חסותו, תחת הבת
העוד־יותר־קרים־ הרגעים באחד אז, אבל

 רחאל, הרשע, הבעל גם מגיע הסרט, של יים
 היא מד, לבתה שיספר האמא על ומאיים
 כסף הרבה לו לשלם צריכה האמא עושה.

 יכולה לא כבר היא ובסוף שישתוק, כדי
אותו. רוצחת והיא יותר

 אז, אבל נהדר, קו־הגנה מכין מאנוש
 הבת מגלה סיתאום או, באמת זה והפעם

 לבית־המיש־ באה והיא שלה, האמא היא מי
 שבץ, ומקבלת אותה, רואה והאמא פט,

טוב. הכל טוב הסוף — רואים שאתם וכפי

שפחת בלש מ
 (מוגרבי כחיי־־בלש ימים שלושה

מת בלשים שני ארצות־הברית) תל־אביב;
 פושע של לדירתו בבוקר השכם פרצים

 את לוקח עליהם, מערים הפושע מבוקש.
ובורח. אקדוחיהם
 למצוא כדי ימים שלושה ניתנים לשניים

 רואים הללו הימים שלושת במשך אותו.
 המישפחתיות; בעיותיהם עם בביתם, אותם
 העבודה, את יחליף שהבעל רוצה האשד,
 זמן. יותר לה שיקדיש לנשף, אותה שיקח

בע פני על המישטרה, במטה קצת מטיילים
בתפ שמעל המישטרה מפקח של יותיהם

 באשת־איש; המאוהב הנציב, ושל קידו,
 לחיפושים פעם מדי חוזרים זה עם ויחד
המבוקש. הפושע אחרי

 יותר הדיאלוגים נשמעים שבאנגלית למרות
 בנאלים הם העברי, בתרגום מאשר טוב

הגיבו של המישפחתיים והחיים — למדי
ה המתכונת על־פי מדי יותר עשויים רים

 ובכל סירטי־אהבה־ומישפחה. של אמריקאית
ל מאוד עד מתקשרים הסרט, במשך זאת,

להם. שקורה ולמה — שבתוכו אנשים
 המזרזים המהירים, החיתוכים בגלל קצת

ה הצילומים בגלל קצת קיטעי־הקיטש, את
 והאישיות המשחק בגלל ובעיקר — יפים
 ויד־ ריצ׳ארד הגדולים: הכוכבים שני של

פונדה. והנרי מארק

קורת ת בי טלני ק
 היה החולב טוביה מכירת על המשא־ומתן

 אלף וחמישים מאתיים דרש גולן בעיצומו.
המ על לשוחח מוכן היה והקונה לירות

 לפיד שיוסף לגולן נודע ואז הזה, חיר
 הסרט, על קטלנית ביקורת לכתוב עומד

ווראייטי. בעיתון
 ל־ ביותר החשוב העיתון הוא ווראייטי

 השפעה לו יש אמריקה. של ענייני־בידור
 אמנותי, מוצר כל של גורלו על מכרעת

 ומה יחיה מה באמריקה, שם, קובע הוא
ימות.

 הביקורת־שבדרך על גולן כששמע לכן,
 אותה לדחות ממנו ביקש ללפיד, פנה הוא
המשא־ומחן. גמר לאחר עד —

 אליו פנה הוא בעצמו, אליו פנה הוא
 והביקורת סירב. לפיד אך שליחים, בעזרת
המשא־ומתן. גמר לפני — הופיעה הקשה

תדריך
ת מנו א

 ברגש מתאר הצ׳כי, דגאון פורמן, מילים
 ואה,מתיהן חייהן את ניפלא ובהומור עמוק

 לנעליים, בבית־חרושת העובדות נערות של
בלונ של אהבותיה בסרט קטנה, בעיר
ת י  של יצירת־המופת תל־אביב). (פאר, ד

 שטריק יוסף על־ידי תורגמה יוליסס, המאה,
 וה־ ההברתיים חייהם שבו טהור, לקולנוע

 ושל בלום, היהודי, הגיבור של תת־הכרתיים
 מופלאים, במונולוגים רק לא מתגלים אשתו,

 (גורדון, רמה באותה בתמונות גם אלא
תל־אביב).

מתח
 חיפושים על בלשי סיפור של במיסגרת

 הלילה בכחום מתואר נעלם, רוצח אחרי
 מפקח- בין מעניין מאבק תל־אביב) (הוד,

 זה כושי. חוקר־מיקרי־רצח לבין משטרה
 גזעניים ואנשים דרומית עיר של רקע על

 שטייגר רוד של כביר מישחק שונאי־כושים.
פואסייה. סידניי של מצויין ומשחק
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