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זרקוריםו
שיג מסתבך כהן אל♦

 להכין כדי בארץ ביקרו כהן כיל והמפיק מאן דניאל האמריקאי הבמאי
 כהן, אלי הישראלי המרגל של חייו על המתנפצת הדממה הסרט הפקת את

 שהיה מי אלדוכי, צכי של תסריטו על מבוסס הסרט בדמשק. שנתלה
שנים. מיספר לפני בספרד דגרל הנאצי את לחטוף בנסיון השותפים אחד

 של חייו על ספר שכתב בן־חנן, אלי לפועל. יצא הסרט אם ספק אולם
 וכי להסרטה, הזכויות את בזמנו ממנו לרכוש עמד אלדובי כי טוען כהן, אלי

 משפטית תביעה להגיש עומד הוא סיפרו. של העתקה אלא אינו התסריט
הסרט. הפקת להפסקת צו ולבקש

האידישאי לזמיר צרות
 שעבר בשבוע הופיעה מברית־המועצות, שעלתה הזמרת ליפשיץ, נחמה
 על־ידי בהתלהבות התקבלה היא הול. פסטיבאל ברויאל בלונדון לראשונה

 הביעו אומנם הכל מטוייגות. היו בעיתונות הביקורות אולם היהודי, הקהל
פיאף. אדית את מזכירה שהיא ציינו שלה, והמיקצועיות מהטכניקה התפעלות
 מוסיקאית מבחינה שלה, הרפרטואר הרי מהמבקרים, כמה ציינו זאת, לעומת

 שנות של המסורת מיטב לפי ״בכייני כונה שלה והליווי חד־גודני הוא טהורה,
.״40ה־

 בשם צעיר ישראלי סטודנט נחמה, של האמריקאי אמרגנה כי הסתבר בינתיים
 בארצות־ הופעות לצרכי במזומנים גודיק מגיורא אותה שקנה הירש, רני

 לנושיו, גדולים סכומים חייב נשאר בהופעותיה, רבים כספים הפסיד הברית,
לארצות־הברית. לחזור יכול אינו

בדרום־אמריקה. הופעות בסיבוב הפסדיו את לכסות מקווה הצעיר האמרגן

מסומם של יומנו
 לאחרונה עבר ברינר, יול הקולנוע כוכב של (השעיר) בנו כדינר, רוק

 בשם יחיו במחזה וכבמאי, כשחקן שלו, הדרמתית טבילת־האש את בהצלחה
קוקטו. ז׳אן של יומנים קטעי על והמבוסם בלונדון, המועלה אופיום,

 של מותו אחרי שחורה במרה כשנתקף ,1924 בשנת לנרקומן היה קוקטו
 את רשם טיפול, לצרכי מיוחד במוסד אושפז אחר־כך שנים שלוש קרוב. ידיד

 את לתאר נועדו הצרפתי המשורר־מחזאי של אלה חוזיות ביומן. שם חוויותיו
הסמים. נגד אדם של מאבקו
 שהשחקן־ מהעובדה התפעלו המבקרים להצגה. היומן את עיבד ברינר רוק
 בעתיד קוקטו. את לחקות בהתנהגות, ולא באיפור לא ניסה, לא 23,־ד בן הבמאי
 שהתפקידים שכתב, תסריט לפי רום בשם סרט להסריט רוק מתכנן הקרוב

הצוענים. חיי הסרט: נושא הקרח. ולאביו לו מיועדים בו הראשיים

זתיאטרון
חדשה הצגה

למשחק (הסטודיו פנדורה תיכת *
 אותה היא צוותא) בימת נתיב, ניסן של

 כל את צאום האל נצר בה פלאית תיבה
 כשי־ והגישה לעולם שבאו והמכות הצרות

אד עלי הראשונה האשד, לפנדורה, נקם
 יכלה לא ומעולם, מאז כדרכה זו, מות.

 את פתחה פנימה, בה שאכלה לסקרנות
 הארץ, פני על ופשטו חמקו הצרות התיבה,

סובלים• כולם ומאז,
 מוסינזון ינאל של פנדורה תיבת
 קבוצתי. לרפוי סיאנס של צורה לובשת

אנ מתקבצים גול ד״ר של הקבלה בחדר
 לח״ כדי הסוגים, ומכל השכבות מכל שים
 מתבוננים כשהם נפשם. על המעיק את שוף

 איננו שאיש להם מסתבר בזה, זה היטב
 כולם על כאחד. ונרצח רוצח מזולתו, טוב
 ששור־ ,הקדמון החטא אשמת רובצת יחד
 שנאמר: כמו האנושי. הטבע במעמקי שיו
מנעוריו. רע האדם יצר

 התקין זו, קדורנית תיזה להוכיח כדי
 מתובלים חריפים, דיאלוגים מוסינזון יגאל

 בשטף הנזרקים רחמים, חסרי בנבולי־פה
 חבל ובעצמה. בכבודה כמציאות ומצלצלים

 לוקות אלה דיאלוגים מאחורי שהדמויות רק
פסיכולו מספר יצאו וכאילו בשיגרתיות,

הדמו מנתחות בה הדרך גם להמונים. גיה
 שטחית, היא זו, את זו המשחקות, יות

להפ מרבות הן ביניהן הדברים ובחילופי
 ״איש נוסח: רבות, שטחיות אמיתות ליט
לכן להיזזלד, רציתי אם אותי שאל לא

 מלהתאבד.״ בעדי לעצור יוכל לא איש
מדי. שקופה היא גם לסמליות: באשר

 הבנה, לאי חושש והמחבר רגע יש אם
 אדם לדוגמא: בהרחבה, להסביר ממהר הוא

המשוג בבית שוכנים מאד סימבוליים וחווה
 ביותר השפוי המקום הוא זה כי עים

עשתונותיו. את שאבד בעולם
 השלישית השנה תלמידי של משחקם

 בכמה אחיד. אינו נתיב, ניסן של בסטודיו
 שטרם תוסס חומר־גלם שהם ניכר מהם
 ברמה עדין אחרים המתאים. לעיבוד זכה
 הבימוי תיכון. בבית־ספר דרמטי חוג של
להתג להם מסייע אינו עצמו המחזאי של
נסיון. מחוסר הנובעים הקשיים על בר
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חור געוגס

(בימות; בחבורה הנערים *++
 כ־ ולא אנושית כדמות ההומוסקסואל —

 מרתק דרמטי חומר מספק מצחיק, מופרע
 של הביצוע קראולי. מארט למחזאי

 רוצים שאם שוב מוכיח בימות תיאטרון
מאל הצגות בארץ להעלות אפשר ויודעים,

סובסידיות. ללא אפילו פות׳
 הירושלמי) (החאן כלאדם *״¥•*■

 לעניין העשוי הביניים מימי מוסר מחזה
 התקופה, אותה של התרבות חובבי את
 הצו את דוקא מדגיש כאן הבמוי כי אם

 ההשראות אחת שהיתר, בדרמה הקאבארטי
למדי. חובבני הוא והביצוע לפאוסט,

סרטים
!טורינו גס

ת״א, (אלנבי, האיטלקי הג׳ום **
 בהשתתפות נוסף פשע סרט הוא בריטניה)
תיא מעורר אינו התפריט קיין. מייקל

 שסרטי משום פשוט ראשון, ממבט רב, בון
 לשיגרה, להפוך מתחילים קיין עם פשע

שהשח תקוה מתוך קלוש שלהם כשהתוכן
 משום צולע והשחקן החסר, את ימלא קן

להשען. מה על לו שאין
 הפתעה הוא האיטלקי הג׳וב זו, מבחינה

 שאינה הגיון, כל חסרת מהתלה זו נעימה.
 אלא באמיתותה, לשכנע לרגע אף מנסה

מושגת. זו מטרה לבדר. משתדלת
 את מנהל הבריטי הפשע עולם מנהיג
 ועיקר בית־הסוהר כותלי מבין ממלכתו

 המתדל־ מטבע־החוץ ליתרות נתונה דאגתו
מסרב הוא כך משום מולדתו. באוצר דלות

לבעלה. להתפנות מספיקה היא אין זה, עמוס
 את לוקח הוא אשר עד סובל, מאתוזק

 אשתו את להעביר מחליט לידיו, היוזמה
 בתמורה והמוכן לה, הדומה בעל לרשות
 זאת, כל שלו. אשתו את למאתוזק למסור
 המשפחתית הסחבת עקיפת תוך כמובן,

מחדש. ונישואין בגירושין הכרוכה
 רק ומעלה רבים, לאוהדים זוכה הרעיון

ש ועורכי־הדין, שוטרים של חמתם את
 וכאן המעשה. מן ישירות נפגעת פרנסתם

 המשטרה על שוב ללגלג המקום כמובן
ה האבסורדית, והבירוקרטית השלומיאלית

 אדם כי למסקנה דבר, של בסופו מובילה,
 מתאימים ניירות לו יש כאשר רק וקיים חי

זאת. להוכיח כדי
ו לקומדיה, רב חומר בכך שיש מובן

ש מה בעבר. נעשו אף זה מסוג קומדיות
 סרטו עירנות. יותר הוא למוקי כאן חסר

 של אוירה מזכיר והקצב בנחת, מתנהל
המי הסילון. תקופת את ולא עברו ימים
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האיטלקי״ ב״הג׳וב קיין מייקל
הביוב דרן בריתה

 זאת אין אבל מקומיים. בנקים לשדוד
 שקורה במה להתעניין לו שאסור אומרת

 יש כי כשמסתבר המדינה. לגבולות מחוץ
 לסחור המוכנים שפלים, איטלקים בעולם

 את איל־הפשע נותן מיד האדומה, סין עם
 הזהב יועבר בו נועז שוד לבצוע הסכמתו

האיטלקי. לאוצר במקום הבריטי לאי הסיני
 מתנגדת שאינה המאפיה מנהיג ניצב נגדו,

 מוכנה אינה אך שכזה, בתור לפשע אולי
 על אותו יבצע אחר שמישהו להסכים

איטלקית. קרקע
 השוד את קיין מייקל מתכנן זה רקע על

 ערב בטורינו, להתבצע הצריך המושלם
 פקקי- בעזרת בינלאומי, כדורגל משחק
 ד,תעשיה בירת את כליל ד,משתקים תנועה

 בשלמות, לפועל מוצא המיבצע האיטלקית.
 של לולייניים תעלולים בסידרת לשיא מגיע

ה העיר מן הנמלטות מיני, מכוניות שלוש
 של גגות בתי־הקפה, מרפסות דרך סואנת
ביוב. ותעלות בתים

 אופייניות, אנגליות בדיחות רצוף הסרט
 בין מדוייק. לתרגום תמיד זוכות שאינן
 לפני נהגיו את קיין למשל מזהיר היתר,

 בצד נוהגים שבאיטליה ״זכרו המיבצע:
אל קיין מייקל הכביש.״ של נכון הלא  ונו

 העולם ומלך רם־מעלה כאסיר קואדד,
 שורותיהם את מפליטים יחד, גם התחתון
 ון, ודינם ק פיטר והבמאי סרקסטי ביובש
 המוגזמת הרצינות את שינוי, לשם שנטש,

 שוטפת, הרפחקאה מספק פנטהאוז, של
יומרנית. ובלתי חביבה

 הבעל גאולת
המדוכא

 (נורדון, מאמץ ללא גירושין ++
 לפני שהופקה צנועה קומדיה צרפת) ת״א,
 ז׳אן השחקן־תסריטאי־במאי ע״י שנים כמה
(הציידים). מוקי פיאר

 מאתוזק, הוא הקומדיה של גיבורה
 עשר מזה העובד ושקדן, מסור פקיד
 ו־ הגון בחור הלאומית, בספריה שנים

 מכל לשבח וראוי מכובד בורגני סימפטי,
 השיגרה נגד מתקומם אינו הוא הבחינות.

 קאפיטליסטיות, שאיפות לו אין שבעבודה,
 ליתד אשתו. אותו: מטריד אחד דבר רק

 פשוט אלא אותו מטרידה אינה היא דיוק,
 מקלט בין מתנהלים חייה ממנו. מתעלמת

 ולמיטה, האמבטיה בחדר למישקל הטלוויזיה
יום סדר בתוך לשינה. ורק אך שנועדה

 והברקות שנונים דיאלוגים קומיות, צאות
 שצריך הפילפל חסר אולם חסרות, אינן

יחד. אותם לאחד

ר.ור. ם העת!

 תל- (אוריון, גנובות נשיקות
של אוטוביאוגרפית נימה בעל סרט אביב)

 על הטלקות) 400( טריפו פרנסואה
 הצבא מן משוחרר של ההתבגרות שלבי

 מבויים ימינו. של בפאריס התאמה מחוסר
רב. בטעם ומשותק

* * * גורלו כעקבות אדם *
 רוכבי־ שני של מסעם תל־אביב) (סטודיו,

 לניו־אור־ מלוס־אנג׳לס מקצועיים אופנועים
 לקנות אין חופש כי להם מגלה לינס

 לקנות אין היום של באמריקה וכי בכסף,
 מוצא הבמאי, הופר דנים בכלל. חופש

 שנותר היפה היחיד הדבר הוא הנוף כי
 הקדומות, שהדעות זו ידיים רחבת בארץ

 יותר מצויות שבה, המוחין וצרות השנאה
האדם. מאהבת

* * תל- (גת, חצות של קאובוי *
 אשפתות של ומדכא אפור תיאור אביב)

גבר קטנים, גנבים שורצים בהן ניו־יורק,
 משחק מיואשים. ונרקומנים למכירה ברים

 במוי וויט. וג׳ון הופמן דסטין של משובח
שלזינגר. ג׳ון של מלוטש

** נושף אתה לי, תפלח *
 מקאב־ פרודיה ת״א) (פאריס, צוארי את
 בבמוי הברקות מלאה אימים, סרטי על רית

 מק־ <ג׳ק ובמשחק פולנסקי) (רומן
 מפחדים שאינם לאלה ).0כ ואלפי גורן

מערפדים.
* *  פרשת ת״א) (צפון, הדין יום *

 של ספרו לפי לבד מגולגלת בייליס מנדל
 המזעזע כבד סרט מאלאמוד. ברנרד

 ובמשחק האקטואלי, הסובלנות חוסר בתאור
המעולה.
 (מקסים, המקסים הגנגסטר **

 שירדו אצילים על קלילה קומדיה — ת״א)
 ועל למלון, טירתם את והופכים מנכסיהם

 של חינם בטעות. לשם שנקלע גנגסטר
 כרד דה הבמאי של והברקותיו השחקנים

ה בתסריט לקויים על מחפים ק


