
תל־ (פאר, בילוש מישחקי
לעי רק — ארצות־הברית) אביג,

ב להיתקל אפשר רחוקות תים
 שהוא למרות בל-כך. צרוף מקור״הנאה שהוא סרט

 לתיאטרליות פביבול שמחייב מחזה־לשניים, על מבוסס
 בלל שבדרך ומורכבים, ארוכים דיאלוגים למרות מוגזמת.
 מונוטוני' אותו והופכים אחד למקום הסרט את כובלים
כאי המפחית, השחקנים מיעוט ולמרות חזותית, מבחינה

ש המילה, מובן במלוא סרט זהו והגיוון, הזוהר מן לו,
 רק לקולנוע הולכים שאינם אלה כל דרישות את ימלא

ודם. אונס מכות, לראות כדי
סיפרי־בל־ מחבר ווייק, אנדריו לורד של סיפורו זהו

 קורא שהוא כפי האציליים,״ המוחות (״שעשועי שים
 שמתעסק ספר־האופנה טינדל, מיילו את המזמין להם)

 הכפרית, בטירתו שעות כמה עימו לבלות אשתו, עם
הפגי שניהם. את המעניין הנושא על דיעות״ ל״החלפת

 כשכל ועכבר, חתול בין מישחק הופכת השניים בין שה
 והית- ;עכבר ואחר-כך חתול, התור לפי הוא מהם אחד

 גבר בין עימות בכך, רוצים אם להיות, יכולה נצחותם
 בין החדשה, לבורגנות האצולה בין צעיר, לתרנגול מזדקן
 וכהנה. כהנה ועוד השאפתן, לחוצפת הניסיון בעל עורמת

 מבריקים, מוחות שני בין פגישה זוהי לכל, מעל אבל
 ומלאת־הפ- מרתקת פגישה — בלתי־רגיל בליטוש כתובה
האחרון. לרגע עד תעות

 ומוצג הוצג (המחזה העולם בימות כל על היה זה כך
 לסרט, תל-אביב), כולל גדולה, בירה בכל כמעט עדיין
 היוצרים אחד מאנקייביץ׳, ג׳ו הבמאי מימד. עוד נוסף

 מישחקי את נטל האמריקאי, הקולנוע של האמיתיים
לע ניתן מה להוכיח על״מנת אתגר, בתור כאילו בילוש

בעולם. ביותר הבימתי החומר מן שות

ה ולורנם קיין מייקל ביי לי ל — או תו ועכבר ח

מערי הקולנוע, שיכלולי בכל משתמש הוא ואומנם,
 מסויים, להלך־רוח מקביל צילום כל שבה מדוקדקת כה

ה שני בין היחסים את בדייקנות הממחיש צילום דרך
 בונד) סידרת תעאורן אדם, קן (של ותפאורה גיבורים,

 טיפולו תחת חיה לאיכות הופך בה החפצים מן אחד שכל
 מיש- מיבצע אלה. כל ובתוך מאנקייביץ׳. של היחיד-במינו

 המנגנים קיין, ומייקל אוליבייה לורנס של וירטואוזי חק
עילאית. במומחיות אישיותם גווני כל על

 ולהנות. בכיסאו, להישען הוא לצופה שנותר מה וכל
 הוכחה זוהי אבל הקולנוע, בתולדות אבן־דרך זו אין אולי

באמצעותו. לעשות שאפשר מה לכל ניצחת

מסיפוריה יצאנית המציל כשריף בייל,ר
נקוע עורף מצולק, חזה שבורות, צלעות

 דיגלם נושא הוא הופך מורס בבראש מוצג
 על שרומו הממורמרים, האזרחים כל של
 אנשי־עס־ על־ידי נסחטו פוליטיקאאים, ידי
 מישפטית למערכת קורבנות והפכו קים

משוחדת.
 מוצק פחות לא שחקן מגלם אותו פוסר,

 בידיו נוטל בייקר), דון (ג׳ו המקור מן
 אינו הקיים שהחוק לאחר עבה, עץ מוט

משכ בריאליזם ומוחץ זכויותיו, על שומר
האופל. כוחות כל את נע

 והמוציא השופט הקטיגור, שהוא ומאחר
 בעיות. כל מ אין פסק־הדין, של לפועל

 לשריף, בו בוחרת אסירת־התודה העיירה
 להם ואוי המוט, אל מתווסף גדול אקדח

 וכל בהסתר, יצרני־השיכר לרועי־הזונות,
 אשתו, את רוצחים הם אומנם השאר.

 שוב אותו ומאשפזים ידידיו, את מטביעים
 מצולק חזה שבורות, צלעות עם ושוב

המיתו מנפילי כאחד אבל נקוע, ועורף
 ומכה ושוב שוב קם הוא היוונית, לוגיה
איש. עוד נותר שלא עד בהם

מוח הפתעה היוותה מורס בראש הצלחת
 נושא הסרט כי בדבר. הנוגעים לכל לטת
ללא ב׳: מסוג ההפקות סממני כל את

 פיר- או ופאר זוהר ללא כוכבים'ידועים,
 אותן לבני בעיקר המיועד סרט סומת,

ותו־לא. העלילה, מתרחשת שבהן סביבות
 מזהה כולה שאמריקה מסתבר הנה, אבל

 בצימאון ומתפללת המסך, על עצמה את
 ויטאטא שכזה, פוסר במפורד איזה שיקום

 והעובדה וושינגטון. של הזוהמה כל את
 נענשו האמיתי פוסר של מישטרו שתחת
 בתי־ההי- אבל ויצאניות, שיכורים בעיקר
במיו הוטרדו המאורגן.לא והפשע מורים

.,קטן מיעוט אלא מדאיגה אינה חד,
 גדולה הקיים מפני ששאט־הנפש נראה,

לבוא. העלול הפחד מן

תדריך
תל-אגיב

(סטודיו, הגדולה הזלילה *,***
 חברת- על פראית סאטירה — צרפת)
 שהיא מכפי יותר לתוכה הדוחסת השפע,

האמ בכל המשתמש סרט לעכל. מסוגלת
 המצוי הבורגני את להגעיל כדי צעים

עם יום. מדי עושה שהוא המעשים מן

ב ונוארה טוניאצי מאסטרויאני, פיקולי,
הראשיים. תפקידים

צרפת) (תכלת, פרא כוכב
 בעתיד עימות על מצוייר, מדע־בידיוני —

 לבין מתנוונים, מתוחכמים יצורים בין
 מוסר- שאפתנים. פרימיטיוויים יצורים
 רולאן של האיורים אבל למדי, תמים השכל
עוצרי־נשימה. הסרט, את שעיצב טופור,

 על גאמה קרני השפעת
ארצות־הברית) (פריז, החתול ציפורני

 ההופך הקבצן של האמריקאי החלום —
 חסרי־שחר. הבלים כאוסף מוצג למיליונר,

 בימוי המקורי, המחזה את המשפר תסריט
לדמו הבנה ומלא רגיש ניומן) פול (של
 ודווארד, גץן של מעולה ומישחק יות,

שלצידה. הילדות ושתי
** ת,גראפיטי אמריקן * ג אר- (

 עבר אל נוסטאלגי מבט — צות־הברית)
 ,60ה־ שנות בתחילת האמריקאית העיירה

 במסקנותיו שיטחי קצת דאז. ונוער־הזהב
בו קולנועי בחוש עשוי אבל החברתיות,

ליטוש. ובהרבה לט,
— אנגליה) (אורלי, מרגלים

 במי- המלגלג סירטי־הריגול, על מצחיקון
 כל ועל המחנות כל על שווה במידה

 הוא אותו מאש, בדיוק לא זה המרגלים.
רופ במקום מרגלים (עם לחקות, מנסה
 — וגולד לסאתרלנד תודות אבל אים),

מאוד. משעשע

ירושלים
*+ אר־ ,(ארנון וטעים חמים ¥*
 שנות של הגנגסטרים — צות־הברית)

 וויילדר, בילי של העקום בראי השלושים
 בתחפושת מוסיקאים שני לתוכם השולח

 משגעת ובלונדית קורטיס) וטוני למון (ג׳ק
מבריק. מונרו). (מרילין

(אור־ לאוהבים טובה שנה
 מסרטיו באחד ללוש, קלוד — צרפת) גיל,

 רומנטיקה בהצלחה משלב היותר־טובים,
קול רעיונות מלא בסרט ומתח, שוד עם

שחק שלישיית ועם ויפים, קטנים נועיים
 ושארל פאביאן פרנסואז ונטורה, (לינו נים

מצויינים. זראר)
(אורונערת־־הטלפון הבלש

 ספוג סרט־מתח — ארצות־הברית) ח,
 חידלי וכל ניו־יורק רחובות על אווירה
 יצאנית־ היא פונדה ג׳יין שבה. האנוש
 סאתרלנד זדונאלד (ליבאורה), צינית צמרת

איתה. המסתבך הפרטי הבלש הוא

המקורי פוסר ביופורד
מהלכת אגדה

 אלים היה הוא מהם. מעט לא הרג עצמו
 האחרונות בבחירות שנכשל כך, כדי עד

 בסיסמא: יצא כשמתחרהו השריף, למישרת
 — בניכם את שיחקרו רוצים אתם ״איך
 שפוסר אלא בשאלות?״ או אקדח של בקת
 שתיים, על מהלכת אגדה בינתיים הפך
 ליועץ־לפירסום, והפך אוטוביוגרפיה כתב

 נבוטים חלוקת היא לפירסום כשתרומתו
בחתימת־ידו.

עד נקוע• ועורף שכורות צלעות
שהוא שכפי אלא להשראה. המקור כאן,

ר פ סו ה
ר פ ס ה ו

 הסתבר הסרט, בעיקבות שבאו וויכוחים
 שיימצא מתפללים נו הצופים מן שרבים

 כמו מישאלת־מוות בעל מטורף איזה פעם
המת הפשע על חיתיתו ויטיל שבסרט, זה

 לצייץ, העז מיעוט ורק ברחובות, הלך
 אדם שכאשר סכנה ועל פאשיזם על ולדבר
 אל האנארכיה מוזמנת לעצמו, דין עושה

השילטון.
 בשם בסרט המצב קיצוני יותר עוד
 של קורותיו על המבוסס מורם, בראש
 — מבוסס פוסר. ביופורד בשם דרומי שריף

 שעושי משום מדוייקת, מילה אינה אולי זו
 רק שאבו הם כי בכוונה ציינו הסרט

 לפני נפטר אשר פוסר, של מחייו השראה
 בדיוק שיחזרו לא אך ,36 בגיל קצר, זמן
 כדי כניראה, זאת, ממעלליו. אחד אף

למיניהן. מישפטיות מתביעות להימנע
 ברנש האמיתי, פוסר כיד. נבוט עם

 השליט מאין־סמותו, וקשוח גדול־מידות
 נבחר בה דרומית, עיירה ברחובות סדר

 ה- בלבד. ואגרופים נבוט בעזרת לשריף,
והת קטטות רצופה היתה שלו קאריירה
 חטף אבל לרוב מכות חילק בהן נגשויות,

הגונות. מנות הוא גם
 ועד רגל מכף צלקות מכוסה היה גופו
והוא ביריונים, על־ידי נרצחה אשתו ראש,

מורם״ ב״בראש בייקר דון ג׳ו
מורם בנבוס —

1939 הזה העולם


