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א ט ח ! ה ט ק  צרפת) תל־אביב; (ירון, ה
 בבית־ אותה פוגש והוא זונה. היא בהתחלה

 אבל לקוח. כמו שנראה משהו ליד קפה,
האר את לו גנב שמישהו חושד כשהלקוח

 מסתלקים והם אותו לוקחת היא שלו, נק
מהמקום.
 מקסימה, מכונית־ספורט על עולה כשהיא

וכ חשב. שהוא מה לא שהיא מבין הוא
 שלה, מפוארת לדירת־גג אותו מזמינה שהיא

 דוגמנית־צילום היא שאכן, לה מאמין הוא
מצליחה.

 ומוסרת הסמוך, לחדר נכנסת כשהיא אבל
 קשוח לייצור והגנוב השמן הארנק את

 שהיא מבינים לזה, המחכה חוסיו) ;רוברט
גנבת. היא זונה. ולא דוגמנית לא

 שהוא בבחור, מתאהבת היא זאת בכל
 לפתוח מחליט הוא במיקצועו. נלם־רחוב

 דוג- הרי היא אותה, לצלם סטודיו. זיתה
 יתחתנו. הם יחד. יעבדו הם ונית־צילום,

 תפסיק היא שלו. להתלהבות נתפסת ;יא
הישנים. הקשרים את תנתק היא לגנוב.
ד,הי הקשרים לא זה שמעניין מה אבל
אלא ממנה, להינתק רוצים שאינם ווניים,

 שלה, הנדוניה לה תינתן שלא עד נשיות,
 עובר זה וכל נדוניה? ללא אשר, זה מה כי
 הכתפיים, על אותה לוקח כשבעלה רק לה

 לעיני בישבן, טובות מכות כמה לה ונותן
 לחזות שנאספו הצוהלים הכפר אנשי כל

 שחקני- אמיתי. הומור אמיתי. הודי במחזה.
 ומורין וזין ג׳ון אמיתיים. גדולים. מישנה

ואמיתיים. צעירים היו כשעוד אוד,רה,

ושעשועים מכות
 תל־אביב; (תמר, הכל את שוברים

 עצומה, חבטה מעיף קונסטנטין אדי צרפת)
 הולידיי. ג׳וני של לביטנו מתחת המסתיימת

ל יבשה אגרוף בעיטת דוחף הולידיי ג׳וני
 בשיניים, לו מעיף אדי קונסטנטין, אדי

 קצה עם מפוספסת אחורית לו נותן וג׳וני
ביניהם. פגישת־ד,היכרות נערכת כך הנעל.
 השני, את האחד להכיר מוכרחים הם
שו הפושע משותף. אוייב להם שיש משום

 הם אז ממול. הדיסקוטק בעל הברזלים, בר
 לאדי קראטה מכת נותן והוא אליו הולכים

מאחו שעמד הקיר את ושובר קונסטנטין,
 הדם כל את ד,ולידיי לג׳וני מוציא הוא ריו.

ל הקודמים: עוונותיו על נוסף וזה מהאף,
 שבר הוא ולשני כסף, המון חייב הוא אחד
הדיסקוטק. את פעמים כמה

 לב לשים אסור לנקום. יוצאים השניים
כדי עד מטושטשים הם ולדיאלוגים. לסיפור

הקטן״ כ״החמא פארן רז־׳אק קארל דני
הגג על אפתעה

 חיה היא אותה. לעזוב רוצה שאינו אופי
קט מהרגלים להיפטר מבלי חדשים, יים
 קצת פה, קצת משקרת היא ישנים. ם,
 גדול, אחד שקר הופכים חייה שכל עד ם,

 ממנו. להיפטר אי־אפשר
 אוהבים אליה. מתקשרים משכנעת. היא
 בה, שהתאהב הצעיר הצלם ואת ־תה,

חמ פרן) וז׳ק קארל (דני השחקנים ת1
אותם. ימים

;מת
(אירלאנד

ם ד א ט ה ק ש  אר־ תל־אביב; (גורדון, ה
ת: ת־הברית) חו בדי

 אדם ״כל להתחתן: העומד הכפר עשיר
 הכומר, אדוני אתה, אפילו לאשה. ןוק
 שלך.״ האמא עם שנים הרבה ■ת

 ממני?״ מצפה אתה למה ״אז הנותר:
★ ★ ★

רצח. מכות לדונהיי. טורנטון בין קרב
 על מי ומהמר, מסביב עומד הכפר י

מצל שוטר־המקום דונהיי. על ומי ׳רנטון
 בכפר,״ מהומה ״יש המחוז. למשטרת י

 הורג כימעט ״טורנטון למפקד, אומר !א
דונהיי.״ ן
 מהר, אבל למקום, מהר ״תרוץ המפקח:1

 טורנטון.״ על בשמי לירות חמש ,שים
★ ★ ★

 גבולות, בלי ונהנים דמעות, עד צוחקים
 בכל כמו קטן. אירי בכפר התמים ־,הווי
 ל־ רבה אהבה כאן יש פורר, ג׳ון רטי

 ב־ כסף שעשה האירי הפשוט. רח־החיים
 לחזר צריך לכפרו, חוזר והוא ;ריקה,

 ב־ ,הכללים כל לפי האירית הנערה ורי
 לאשה, אותה נושא וכשהוא הרכב. זגחת

ה־ חובותיה את למלא מסכימה לא א

. .. 2  
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אינטליגנ מלאות המכות זה לעומת זוועה.
 חבורת שמבצעת התעלולים גם וכן ציה,

 יוצאת כשהיא הולידיי, ג׳וני של הביטניקים
שמ בקבוקי לגנוב שחורים אופנועים עם

 שוברת וכשהיא השכן, מד,דיסקוטק פניה
 שמנה גברת בעזרת הרהיטים כל את שם

הקנאי. ובעלה
 כתר של מצחיק שוד עוד נוסף זה לכל

ה כל בין גדול וריב ויהלומים, זהב מלא
 באחת המוחבא כתר, אותו על דיסקוטקים

 אחת הדומות השחורות, ממכוניות־המתים
 כאמור: מתים. מכוניות שתי כמו לשנייה

 וזה רוצה. שהעם מה זה ושעשועים, מכות
הזה. בסרט שיש מה

ישראל
לכלביס מזון

 מכון על הסרט את הראו לא למבקרים
 פאריס, לקולנוע שהולך הקהל אבל וייצמן,
 מתענה פרסונה ברגמן אינגמר של לסירטו
ערב. ערב בעזרתו

המר סרט להיות היה צריך זה לכאורה
וייצמן. מכון מהו לקהל אה

 מבחנות, עם אנשים שם רואים בעצם
 התמונות את מלווה חסרת־טעם וקריינות

 ל־ הפירסומת בנוסח תפל, בנאום־פירסומת
ל ״תן האמריקאית: בטלוויזיה מזון־כלבים

 יהיה והוא שלנו, האוכל את שלך כלב
יותר.״ עליז יותר. בריא

 שיוצאים הילדים מוסר־השכל. גם ויש
 ממקום אולי או מהמבחנות, הסרט בסוף
 העתיד, בשירת הבד את וממלאים אחה

הארץ. ובניין
 כמו קולנועית ליצירה כזה סרט להצמיד

 בחוש־ מיוחד מחסור באמת צריך פרסונה,
מידה.

גם אלא ־־ לחתולים וס לא נועדו המגפיים

ם זוג מדגימה אשל חנה הדוגמניתחלקית מעונן  לשימי המותאמיס מגפיי
ם המגפיים; לתה.  חום — גוונים שני בעל מעור העטויי

בתל־אביב. דיזנגוף שברחוב שבח, חנות־הנעליים משל איטליה, מתוצרת הם — ולבן

תן גס לחמם אפשר — בידיים כשקרגו לכל מגו מגפיים. בעזרת או
מונאקו. החנות משל הס חנה של רגליה שעל המגפיים

ם ידיה, על המגפיים שטי ם, המקו ת משל הם באבז ת שתי ,חביב׳. חנו דיזנגוף. בפסאג׳ החנויו


