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ביותר התני׳כיח האהבה
 מזרחי משה חוזר אל־בנאת אבו אחרי

מ הנער דוגמת שלו, הנשים אפוסי אל
 המפרכת באהבתו בחר הפעם שלוש. רחוב

המפורס האחיות שתי אל אבינו יעקב של
ורחל. לאה מות,

המע הפסוקים בתוך כי ספק איו אכן,
לזרועו לאה הוגנבה כיצד המתארים טים
 של סבלנותו עמדה וכיצד יעקב של תיו
 ומקופל שאהב, האשה למען במיבחן זה

והזמן. הדורות בסימון העומד גדול סיפור
ה של הליהוק סיכויי ביותר מעניינים

 כנראה יהיה, רוני מיקי הראשיות. דמויות
 מועמדת — לאה לתפקיד הארמי, לבן

 שיש הבריטית השחקנית טאשינגהם, ריסה
 כאשר — רחל ואילו מיופי׳ חוץ הכל לה

 תהייה מזרחי, משה של בבחירתו מדובר
בת־אדם. מיכל לוודאי קרוב

סרטים
ביותו• המכניס הבונד

שהקרי בטעות, קנדי, הנשיא פלט מאז
 הם טרופי־מתח בימים עליו החביבה אה

 סוכן־ריגול על פלמינג, איאן של ספריו
 הדמות הפכה בונד, ג׳יימס בשם בריטי

 התקופה. מסימלי לאחד הזו הדימיונית
ה דרך בוגד אל התוודעו אנשים מיליוני

כת־אדם מיכל שחקנית
רחל

טאשינגהם ויטה שחקנית
לאה

 הכוחות הם אילו לגלות בבקשם ספרים,
 את להרפות העוזרים בכתוב, הכמוסים

מיל עשרות האמריקני. הנשיא של1 המתח
 לשם הקולנוע, בד על אליו התוודעו יונים
האדי בעזרתם ובחצוצרות בתופים הגיע

 ואלברט זלצמן הארי מפיקים, זוג של בה
לדמותו האחראים ׳בעצם, שהם, ברוקולי,

אחר. אחד מכל יותר בונד של הקולנועית
 הם תחילה משיגרון. כול ים בונד

 כמעט, אלמוני סקוטי שחקו לידיהם נטלו
 היה נו) ר (ד״ הראשון סירטו קודם שעוד

 מיסחרי למוצר אותו והפכו ,34 בן כבר
 להיות חולם גבר שכל סוכן־ריגול :מושלם
לבלות משתוקקת אשה וכל כמותו, ולחיות

פליפר
במילואים

,1 (סינמה הדולפין של יומו
 קשה — ארצות״הברית) תל־אביב,

ני־ מייק את משך מה להכין
 של המותחן אל הבשרים, וידע 22 מילכוד אחרי קולס,
 דולפינים, מינהגי החוקר מדען על המספר זה מרל, רוברט

אותו. הממנת המפוקפקת הקרן ועל
 לניקולס כי המזכירים כלשהם רמזים כאן יש אומנם,

שעו לרעה הניצול על מז־כרים טוגות. שנים היו הבמאי
 מול הפרט של חוטר־חאונים על בידיעותיו, האדם שה

 איש אין שבהן מסובכות מערכות־ביון ועל המימסד,
 שהוא הידיעות מן יצמח ומה מרגל הוא מי לטובת היודע
עליו. לממונים מוסר

 המדען שכין היחסים על מרתקים מעמדים כאן יש
 ושמו דולפין מלטף הוא מהם כאחד שלו. הדולפינים לבין

 הגם ממשיים, חשדות המעוררת כזאת בערגה ״אלפא״
 הסכסית רגלה את קודם־לכן נשך ״אלפא״ שאותו שידוע

המדען. אשת של
 ״ביתא״), גם יש ל״אלפא״ (נוסף הדולפינים לצמד אשר

מדב ואפילו לולייניט-בדם, חמודים, הם בסרט, המככבים
 של בסופו הנחרט דקיק, ילדותי בקול בשפת-אנוש רים
(המדען) סקוט סי ג׳ורג׳ של מנוכחותו יותר בזיכרון דבר

בדם לוליינים :ודולפין סקוט סי ג׳ורג׳

דוויר. ואן שריש רעייתו, של או
 הבמאי מן גבוהות ציפיות ונוכח האכזבה למרבה

מתקדם. שהוא ככל שיגרתי הסרט נעשה הראשי ומשחקנו

תל-אביב, (מוגרבי, הייני דב
 היא נוסטלגיה — אוצות־הברית)

 זה וסרט בהוליווד, צו״השעה
צו־השעה. את תום עד משפשפים בה לדרך דוגמה מהווה

ה על הטובות, 40ה״ שנות על ומתרפקים. מתרפקים
 מילחמת-העולם, אל בגאון צעדה כשאמריקה הטובים ימים
 מרוב אידיאל. אחר נואשות, תרה, כשהיא ממנה ושגה

 מק׳קארתי הסנטור של זרועותיו לבין ישר הגיעה חיפושים
לשימצה. הידועה וועדתו
לורנס, ארתור והתסריטאי, המחזאי מיקם זה רקע על

 בישבן, קוצים עם יהודיה נערה היא, גיבוריו. שני את
 נטל את כתפיה על לשאת הקדושה מחובתה כי המרגישה

ופופו יפה ממוצע, אמריקאי הוא, וסיבלותיו. העולם
 בהצלחה ומסתפק בעצמותיו, אש-הקודש את החסר לרי,

המימסד. בתוך ממוצעת
הכו מן שניים לשרת נועד בולו שהסרט לשכוח אל

 ורו- סטרייסנד ברברה הוליווד: של ביותר הזוהרים כבים
 מקופחות חיו לא בתסריט שדמויותיהם ואף רדפורד. ברט
 סטריי- הרי יותר, קצת בהן מעמיק התסריטאי היה אם
ורדפורד מתוק, טירוף עם פאתוט של ללילה זוכה שנד

ם ה<ו ה
מתוקעז

ופוטןגני מתוק טירוף ורדפורד: טטרייסנד

 — להבריק לא ואם החלש. המין את ומקסים פוטוגני
להקסים. מוטב אז

 היה בד,תחלה אחד. לילה לפחות מחיצתו
 העיסקח. הן האושר קונרי׳ שון השחקן,
 משמיים. עליו נפלו ועושר אושר פירסום,

 אחת הפסקה עם סרטים, שישה לאחד אך
 (גץרג׳ אחר, בונד כלא-הצלחח, ניסו, בה

 עוד לחיות יוסיף שלא נישבע לאזנבי),
 אבל שחקים, מרקיע אומנם השכר .007

 מכונה תמיד לחיות לבן־אדם, לו, נמאס
 המשך׳ בעוד אופיע ״אם מושלמת. אלגנטית

ו השיגרון יסבול שבוגד בתנאי יחיה זד,
ענו עלמות שתי בידי נאמנות מכות יוכה

גות״.
 עתה ירש הבד על קונרי של מקומו את

 ואחר־ כושל, שחקן־קולינוע פעם שהיה מי
 הוא הלא מצליח, טלוויזיה שחקן כך

מור. רוג׳ר הכעך, פעל המלאך
כהת מה, משום ניראה, הוא 45 בגיל
 שתיאר כפי בוגד, של המושלמת גלמות

 של הפראי הסרקזם את פלמינג. אותו
 בן־ של לעגני בחיוך ממיר הוא קונרי

 צירם את הולם כמוהו ואין בריטי, אצולה
 עמוס שולחן־רולטד, או אלגנטית ׳נערה של

דולרים• מיליוני
 כמובן יהיו וסנוביזס. סאדיזם פנס,

 אותם ידרבנו והנאמנות שההרגל באלה,
 ו־ זלצמן אולם שוינרי״, כמו ש״אין לומר

 היורש בבחירת מאד שהקפידו ברוקולי,
ה אחרת. להעיד מובנים הראשון, לבונד

 (בשירות לאזגבי עם בזמנו שניכיוו שניים,
 מכל הפחות־מכניס הסרט היה מלכותה יהוד

 בקשר חודשים במשך התלבטו ד,סידרה),
 גיומן, פול כמו מפורסם, שחקן לבחירה.

 היד, אז כי מטרתם, את מחטיא חיד, למשל,
 ולא ניומן את לראות לקולנוע בא הקהל

 מקשר, היד, לגמרי אלמוני שחקן בונד. את
ה בשילוב התגלח מור מסע־הפירסום. על

 הכניס למות ותן חייה ההוכחה: מושלם.
 ג׳יימם של אחר סרט מכל יותר עתר, עד

מקביל. בפרק־זמן ׳בונד,
 הכספים תעשיית לכל הגורם בדיוק מחו
ל חומר סבר שסיפקה שאלה זו הזאת,

 רבים ופסיכולוגיים סוציולוגיים מחקרים
 לספק נוהגים הוליווד פידסומאי מספור.
 של סודו לרעתם למדי. פשטניות תשובה

 סאדיזם סבס, :הסמ״כים שלושה הוא בוגד
וסנוביזם.

 להוסיף צריך הללו ׳המרכיבים שלושה אל
 את המעבירות הדמיוניות התפאורות את

 דד ואת מישחקי־ילדים, של לעולם הצופה
 זה שאין לצופה המזכירה המתמדת !קריצה

ל שנוגע במה לפחות מישחק־ילרים, אלא
לחשוש צורך בל אין וכי הסרט, גיבור

____ __ לגורלו.
ל שנוגע ׳*במד,״של"יפהפיות. צכא—

יכו בונד שסירטי מרכיב זהו הרי מתח,
 כך לא ואם בלעדיו. להסתדר ׳בהחלט לים
 חייה הרי ר,סידרה, בתחילת המצב היד,
 מטורפת, לקומדיה יותר רומי, למות ותן

 על מרקד בונד וריגול. מתח לסרט מאשר
 אסטייר, פרד היה כאילו תנינים ראשי

 בעפיפון־ רואד, בסירות־מירוץ, מתעופף
ל כרי במטוס משתמש ׳זאת ולעומת ענק,
 עסוק הוא למעשה, הקרקע. פני על נסוע

 זח מסוג מבדחים בתעלולים הזמן מרבית
 ובין לרגע) נח שאינו לומר יש (לזכותו
 של צבא רום עומד לשני, אחר תעלול

 מכל באן לו ויש לשרתו. מוכן יפהפיות,
׳איטל שם עם לגמרי, בחירה אחת ר,מינים.

 לגמרי בריטי שם ועם (ק׳ארוזו), בסרט קי
 מדלין לה (קוראים השחקנים ברשימת

 מיסתורית בסרט, קריאולית השניה סמי!ת).
 במציאות כי אם בקלפים, ומנחשודעתידות

 ואילו סיימור. ג׳יין בשם ׳קנדית געחה היא
כושית. היא השלישית

ב שפנפנד,-לשעבר ד,נדרי, גלוריח שמר,
 בסרט, המגלמת פלייבוי, ממועדוני אחד
 כבר מתח׳סלת אבל כושית, שינוי, לשם

המשחק. של המוקדמים בשלבים
 לו בחר למות ותן שבחייה משום זאת,

הקוריא חסינים, אחרי — ׳נירדף כגזע בונד
 הכושים את — והמולאטים הרוסים נים,

 לשטוף מאיימים צבא־הרשע, את המאיישים
 תודות ורק הרואין, של באמבט העולם את

 האנושות ׳ניצלת והמשעשע החמוד לבונד
לסם. המונית מהתמכרות

 הכושים, את להרגיז אולי, צריך, היה זד,
 כי טוענים שבהם הפעילים אפילו אולם
 כל אץ ועליכן ׳צבוע, אינו לפחות ׳בונד
 כמו בהארלם, שגם בך להחרימו. סיבה
ל בתור עומדים בעולם, אחר מקום בבל

 באמת הוא שבונד מוכיח ריק וזה קופה.
בלתי־מ׳נוצח.

בעולם
קדימה קומץ ־1113

 מקומו את ירש המלאך מור שרוג׳ר שעד,
האחרו בחרפתקאה מלכותה הוד בשירות

 עורך למות, ותן חייה בונד ג׳יימס של נה
קדימה, שנה 300 של קפיצה קונרי שוו

1908 הזה העולם26


