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שאו. רוברט בשם מכובד וקולנוע רון
 התיזכורת הראשי, לתפקיד שנוגע מה
 הסרט צילומי שהחלו לפני יותר. קלה

 חיפושים וברוקולי זלצמן ערכו הראשון,
המר לדמות מתאים שחקן אחרי קדחתניים

 האכזרי, הפה המעודן, הטעם בעל גל
 החסון. ומיבנודהגוף הבלתי־נידלה הקסם

 אל אחד מצד הגיעו למציאתו הגישושים
מארווין. ללי שני ומצד ברטון, ריצ׳ארד
 אלמוני, שחקן על הבחירה נפלה לבסוף

 סקוטית- תערובית הוא שדמו בן־פועלים,
 אז, עד קישטה, הגברית והופעתו אירית,
 גנגסטרים. של ב!ישניים תפקידים בעיקר
 באיצטלה מיד הולבש קונרי, שון האיש,

 ״קוג־ :הכריזו הפירסומת שופרות החדשה,
 משחק מ״קונרי (להבדיל בונד,״ הוא רי

 מאם כאשר לאחר־מכן, שנים בונד״). את
 קשה לעמול היה צריך בתפקיד, קונרי

לו. שהודבק הדימוי מן להיפטר כדי
 ופנסים מכונות

מופלאים
 ההצלחה סוד דבר, של כסופו הו, **

תשו מיספר יש זו לשאלה ? בונד של
סיפורי־ כסידרת החל זה כל, קודם בות.

המבדרים. התעלולים מיספר
 הראשי, התפקיד את מור רוג׳ר ירש ומאז

 בריטי, נער־שעשועים של השובב חיוכו עם
 פלמינג של לדמות הקרוב דקדנטי, קצת
 מצחיק. בפירוש זד. קודמיו, מכל יותר

 על בקלילות דילג הוא למות ותן בחייה
 סצינות לכמה מקום ופינה תנינים, ראשי

 שחקן- של בכיכובו במיוחד, מצחיקות
 שגילם ג׳יימס, קליפטון האמריקאי האופי
האק מיבצעיו נוכח המשתולל רגזן, שריף

הבריטי. של רובטיים

 במיבחן בונד
הקאיאטה

שדמו בסרט, כל-כך הצליח יימס / ץ
 בעל לאיש בשלמותה הועתקה מותו ^

 שריף, כאותו חוזר כשהוא הזהב, אקדח
 בונד, את ומזהה במזרוו־הרחוק, המבקר

 מסמרות־שיער. ברדיפות עסוק שזה שעה
בנגקוק. של הצדדיים ובכבי׳שים בתעלות
 בונד הולד כיצד המספר החדש, הסרט

 לפני סקרמנגה, בשם רוצח־יוקרה לצוד
 מן ביותר הרחוק הוא אותו, יצוד שזה

הסיפרותי. המקור
 ראשי, בתפקיד כאן מופיע בונד אומנם,

בפארודיה המדובר כי נידמה פעם לא אולם

הפרא אקדח
 במי עוצב הזהב,

ומצית. עט־נובע

 המתוחכמת והפעולה המיוחד העיצוב בעל אקדח־הזהב
 אקדח בעל האיש הוא לי, כריסטופר השחקן הנבל, של

 סיגריות, מקופסת מורכב הוא קוליברי. המציתים חברת על־ידי וחד
חושד. אינו כשאיש שיחה, בתוך החלקים, בהרכבת משתעשע הנבל

ת!11ורה,ג91
אליו טש ״הקידמה־ רשימת

 לשנות הזדמנות הן הבחירות
המורים הסתדרות פני את

הנאבקת: מורים, להסתדרות להפכה הזדמנות, זו
לשי והגננות, המורים ציבור למען *

 רמת- על ולהגנה עבודתם תנאי פור
חייהם;

 לערכי לחינוך רמת־החינוך, לשיפור *
 ואח- השלום הצדק, הדמוקרטיה,
וות־העמים;

 להכרה, והנוער הילדים לחינוך *
 והארצות ישראל בין צודק ששלום

 זכויות כיבוד תוך רק יושג הערביות,
 כולל באזורנו, והעמים המדינות כל

הפלש הערבי והעם ישראל מדינת
תינאי.

המועמדים: רשימת
 שלום, שמואל שביסה, מנאן עבדול שרוני, צפורה
ה ס  מועדי, עבאס ג׳מאל הנין, שולמית ג׳ובראן, אני
ם סידאוי, מופיד ה  מכול, נג׳יב מוניב רורליך, אבר

ם דראושה, טמירה יבלונקה, שרה סקי, חיי רבינ  טו
חיר. נזיה תמיר־ולרשטיין, רות
 למען נפעל צבאיים, ולא מדיניים פתרונות למען

בז׳נבה. השלום ועידת הצלחת

 רושיוזת..הקידמה״ ■ד תנו
 המורם! בחסתווות

 הנייד רוועיוה בבחיוות
! .הק־דמה לרשימת קולכם תנו

 והפכה הזמן עם התפתחה אשר מתח,
המו לבידור למדי, קשוחים פעולה מסיוטי

המישפחה. לכל ני
 להצלחה האמיתי שהאחראי טענו אחדים

 רוב את שעיצב אדם, קן המעצב, הוא
 אפילו מורגשת ושהשראתו בונד, פירטי

 תיפאורות־ משתתף. אינו שבהם בסרטים
 מדע־ של ריח המדיפות המבהיקות, הענק,

 בכיסא־מפלט המצויירות המכוניות העתיד,
האחו הפנסים מתוך אש ובמכונות־יורקות

 — מפגז יותר מסוכן שהוא מצית ריים.
 המשוכללים מכלי־ההרס כמה רק הם אלה
 יותר בסרטים לעיתים החוזרים בונד, של

 תפקיד למשל, יש, (למצית אחת מפעם
החדש). בסרט גם חשוב

 הדוהר הסוכן
הזמן עם

 לברוח הקולנוע צופה של כמיהה ך*
 גורם היא גם מהווה המציאות, מן 1 {

 עם להזדהות רוצה אינו בעצם מי חשוב.
מה ביותר, המפוארים במלונות החי בונד,

 זוכה), (ותמיד ביותר הגדולים בסכומים מר
 בלי ביותר המוצלחות החתיכות עם מבלה

 פנאי אין שלו העמוס (בסדר-היום מאמץ כל
לחיזורים).
 עם ללכת בונד של כישרונו ולבסוף,

 ברור בדבר הנוגעים שלכל מאחר הזמן.
 ולסבך לשכלל אפשר היכן עד גבול שיש
 שמע־ סכנה כל שאין ומאחר העלילה. את

 הולכת ריאליזם, שוחרי הם בונד ריצי
 הולך פעם בכל :מאד ברור בכיוון הסידרד.

וגדל — הדימיוניים האביזרים מיספר וקטן

 לעבור נאלץ (מור קאראטה ס־רטי על
 בעקיצות משולבת לי), ברום נוסח מיבחן

 על נסב העלילה של (הציר אקטואליות
 ויש השמש, באנרגיית לשימוש המצאה

 אותה יקנו הערביים שאילי־הנפט סיכוי
הצע כל ועם לעולמי־עד), להחביאה כד

הסידרה. על החביבים צועים
 ומח- עט ממצית, המורכב אקדח למשל,

 עם מכונית הדק, בלי רובה זיק־סיגרים,
 מכונית לאווירון, ההופכת צמודות כנפיים
•לוליי בקפיצה נהרות מעל המדלגת אחרת

 ותותח מחשב), בעזרת לסרט (שתוכננה נית
אווי לחיסול השמש באנרגיית המשתמש

רונים.
 הקצף כמו וניתזות שופעות הבדיחות

 אורך לכל הרף ללא מבקבוקי-השמפניה
מת שהוא להוכיח צריך בונד (הרי הסרט

 השונות). השנים של השונים ביבולים מצא
 פעם שהסתתר הביון, שירות ראש ״מ,״

 לתוך מישרדו את כאן מעביר בצוללת,
 על ששקעה אליזבט המלכה של ביטנה
 ד.תיפ־ וכל הונג־קונג, מפרץ בתוך צידה
באלכסון. שם בנוייה אורה

 שהיו הרוסים ברור. הכל צפד, הכל
הסי כלל. כאן מופיעים אינם נבלים, פעם
 מאוחרים בסרטים ■מקומם את שירשו גים

 המופיעים מלוכסני-עיניים רק הם יותר,
 בונד את פעם אי שהחשיד, מה וכל ברקע,

 בדיחה זו ואיננו. פרח רציניות בכוונות
 הסוף, ועד- מהתחלה גדולה, אחת ענקית
ונו יקרי־מציאות אביזרים שופעת בדיחה

 סוד גם כניראה וזד, אורנה, לכל צצת
צוח הרוסים אפילו והחידוש: הצלחתה.

 אפשר סיניים נבלים עם סוף־סוף, — קים
בבריח־המועצות. גם בונד את להרשות
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