
הנדרי נלוריה סימור ג׳ין סמית מדלין
מיסתורי זה שחור נבואי זה בתולים איטלקי זה עגלגל

כ״זארדוז״ קוברי שון
רע זה מין טוב, זה אקדח

םג׳ון הבמאי של חדש בסרט ברי במלכו (ג
 סיפור זהו זארדוז. בשם בורמן, דת)

 גזע בידי הנשלט עולם על מדע־בידיוני
המנות קומונות בתוך חיי־נצח שחי עליון,

 על־ והורעל שזזזדהם העולם, משאר קות
הפסולת. ידי

משועמ ומנוונים, הזה העליון הגזע בני
 ל- פרט במין. להתעניין מזמן וחדלו מים

 תנאי־ את האלימות מכתיבה קומונות,
לחלו פרימיטיביים אנוש יצורי של החיים

 ״מחסלים־ על-ידי גשמר סשהסדר טין,
 זארדוז, לאל גדולים כוהנים שהם מטעם״,

אל-המוות.
 אחד של דמותו את מגלם עצמו קונרי
 שאקדח להמונים המטיפים הללו, הכוהנים

 ואילו הרם, יורה שהוא משום טוב, זה
זרע. יורה שהוא משום — רע זה אבר-מין

וזב־ לתוך קונרי פורץ אחד בהיר ביום

 מחזירה ונוכחותו הסגורה, רת־הקומונות
 לבנות, ובעיקר לבני, האנושי המימד את

העליון. הגזע
 היא בורמן, לדברי הסרט, של מטרתו

 האלימים ביצרים לטפל שהדרו להוכיח
 שעושים כפי מהם, להתעלם אינה שלנו,
 אי- לחיות ללמוד אלא בני-אלמוות, אותם

מאיתנו. בלתי־נפרד חלק שהם משום תם,

תדריך
ב י ב א - ל ת

(בן־יהו־ הארוטית הסימפוניה
ב דה, שו ה^ טלי  הפעם בוזאנקה, לאגדו אי
 לאורה במיוחד, ומוכשרת יפה שחקנית עם

 בת בקומדיה אנטונלי, עוזרת) מין (איזה
להתפרסם שרוצה מוסיקאי על שנתיים,

 אינה שלו המוסיקה וכאשר מחיר. בכל
 של הטבעיים בנתונים משתמש הוא עוזרת,
 אינם אם שידידיו, כך החטובה. אשתו

בלילו לפחות מקנאים בכשרונו׳ מקנאים
תיו.
(אלג־ הפורטוריקנית הכנופיה *

 הקשר של תערובת — ארצות־הברית) בי,
חוג כשהאלימות המזוהם, והארי הצרפתי

 האחרים המרכיבים כל על ומאפילה גת
מ מושעה כשוטר דובל, רוברט בסיפור.
 והחוקר באקדח, שימוש־יתר בגלל תפקידו

 מעורב עצמו את מוצא ידידו, רצח את
 עם העולם־התחתון, כנופיות עם במילחמה

הלאומ ההתעוררות ועם השלישי העולם
 מתבלבלים העניינים אמריקה. במרכז נית

ה חסידי אבל דבר, של בסופו ביניהם,
 כאן שיש לשמוע ישמחו הקשוחים בלשים
לרוב. גוויות

אר־ ,(לימור הסיד אורות
 צ׳אפלין, של קלאסי סרט — צזת־הברית)

 של מאור־עיניה את הקטן היחפן מציל בו
צביעו את לראווה ומציג פרחים מוכרת

חובה! הנכסים. בעלי של תם
** אנגליה) (פאר, החיים אהכת *

 הרפתקת- על !שנונה רומנטית קומדיה —
ה לאשת־אופנה. איש־ביטוח בין אהבים

 מבד- הסיטואציות עקיצות, מלאי דיאלוגים
 גברות גם תספק שבסוף והרומנטיקה חות,

 הם ג׳קסון וגלנדה סיגל ג׳ורג׳ ענוגות.
המילה. מובן במלוא כוכבים

**  — אנגליה) (פריז, הכלש אדי *
 ובספרי- בוגארט בסרטי המאוהב בדרן,
 עצמו את מוצא ,40ה־ שנות של המתח

 פיקח סרט הללו. הסיפורים אחד בתוך חי
ב פיני, אלברט מעולה׳ שחקן עם ומהנה
הראשי. תפקיד

חיפה
* *  (ארמון, הכוונת על נשיא *

 להתנקש דימיוני נסיון — ארצות־הברית)
ומרת יעילה בצורה מתואר ח־,־גול בחיי

 צוות בעזרת זינמן, פרד הבמאי על־ידי קת
עילאית. סרט ועריכת מיקצועיים שחקנים

ירושלים
* * י * ל ר א ן צ׳ י די א  ארצות־ (עדן, ו

 מערים האחרון העצמאי הגנב — הברית)
ו בעת המשטרה ועל התחתון העולם על

ה של ימבריק בסרט-פשע אחת, בעונה
רידון במאי א ה  ואלתר עם סיגל, המזוהם) (
הראשי, בתפקיד מתאו

 אנטונלי לאורח
האידוטית״ כ״סימפוניה

העוזרת עוזרת — עוזרת לא כשהמוסיקה

27*סלו הדה העולם


