
בקרוב
ראשית כותרת

 באמת הוא ראשית שכותרת אפשר
 כמה שכתבו כפי כספים,״ גורף ״סמרטוט
 זה מחזה הוצג כאשר זועמים, עיתונאים
או בברודוויי. שנים 47 לפני לראשונה

 של מופת״ ״יצירות מכמה להבדיל לם,
ב ללכת בינתיים הספיקו אשר התקופה,

 להתנפנף הסמרטוט ממשיך נייר, כל דרך
 בו מוצא דור שכל ונראה ברוח בעליצות

 כבר הוסרט הוא ואקטואלי. חדש משהו
אין־ספור, פעמים חודשה הצגתו פעמיים,

 ובהצלחה ישנים שש לפני רק לאחרונה
ה הגירסה לישראל מגיעה ועתה עצומה,

 בחשבון לקחת (מבלי השלישית קולנועית
 העיתונות בנושא שעסק סרט כל שכימעט

ממנו). משהו שאל
 וצ׳ארלס הבט בן המחזה, מחברי שני

 ),05 מהוואי דאנו של (אביו מקארתור
 עשיר. עיתונאי ניסיון בעלי בעצמם היו

 שיקאגו בעיתוני ככתבים שימשו שניהם
תסריט שהפכו לפני ארוכות׳ שנים במשך

 לזכותם רשמו אשר ויקרגים מעולים אים
כות האמריקאי. בקולנוע לא־מבוטל פרק
ב חוויותיהם על פולו מבוסס ראשית רת

ולפ שיקאגו, של מערכות־העיתונים עולם
ה של זו הראשיות, הדמויות אחת חות

של העתק אלא אינה ברנס, ואלטר עורך

 הכירו ומקארתור שהכט בשר־ודם, עורך
אישית.

 במחזה, מדובר שבה הראשית הכותרת
 ארל בשם אחד ששלומיאל הידיעה היא

 מוצא להיות עומד שוטר, שהרג זיליאמס,
 שלו בקשות־החנינה שכל לאחר להורג,
 ב־ יושבים הפליליים הכתבים כל נידחו.

 בשיקאגו, בהיכל־המישפט חדר־העיתונות
 פוקר, משחקים ובינתיים לתלייה, מחכים

 משקאותיהם את ומצננים הפה את מנבלים
מחדר־המתים. שסחבו בקרח

 שהביא האיש הכמאי״העיתונאי.
 השלישית בפעם הזה הסיפור את
 עיתונאי־לשעבר. הוא גם הבד, אל

ה העולם את כיסו ומקארתור שהכט שעה

 עבור דוהר הוא היה שיקאגיו, של תחתון
 אירוע כל ומכסה ברלינאי, עיתון־צהריים

 ובערב פרויד את ״בבוקר בדרכו, שניקרה
 זה, כתב של שמו שמלינג.״ מאקס את

 ו־ הארסי השנון, לבמאי היה שבינתיים
 בילי הוא הוליווד, של ביותר הסרקסטי

ויילדו־.
 הכט־ של במחזה מטפל שהוא כפי ואכן,

 בדיוק ראשית כותרת נראה מקארתור,
צדהאופנה. לסי נכתב כאילו

ה בשנות מתרחשת העלילה כל, קודם
 האם העוקץ, אחרי פשיקאגו. עשרים,

 תקופה הדעת על להעלות בכלל אפשר
 הוא הסרט נושא י לסרטים יותר מומלצת

 מה בדיוק זה והרי ועיוותיה, העיתונות
מתנוע ברקע היום. העולם את שמעסיק

 ומישטרה מושחתים פוליטיקאים עים
טי כשתי דומה הנידון־למוות מטומטמת•

והמהפכ המוחים המפגינים, לכל מים פות
 לעונש הראויים למיניהם, הפרטיים נים

 עבירותיהם. על מאשר יותר תמימותם בשל
 לג׳י.פי. פצצה שולח מישהוא לדוגמה:

 ארצות־הברית, של הבנקאים גדול מורגן,
חוז והפצצה הבנקים, שילטון נגד כמחאה

 בולים, די הדביק שלא משום אליו, רת
 וחס־ נבובות סיסמות בדירתו. ומתפוצצת
 שמסתכל ומי באוויר, מתנפנפות רות־שחר

 ויילדר, שעושה כפי הצד, מן הכל על
וה האבסורד את לראות שלא יכול אינו

העניין. בכל גיחוך
ת־ כשג׳ונסון עיתונאיות. חוכמות

 להחליק מנסה הוא ברנס, את לעזוב צר,
 1 קודם הודעת לא ״מדוע :במתק־שפתיים

 לשונו באה וכאן, מסיבה.״ לך עורך הייתי
 חשבון על ומוסיפה ויילדר של העוקצנית

ה המשך את המחזה, של המקורי המחבר
ש ״כמו ג׳ונסון, עונה ״בטח,״ דיאלוג•

ב סם־שינה לו פשמזגת הכט, לבן ערכת
 זועם ממנו,״ יצא כבר מה ״אז משקה.״

 שם לו יושב עכשיו, אותו ״תראה ברנס.
 לריו־טיך דיאלוגים וכותב הדקלים תחת

!״טין
 של הגדרתו ומנגד, חג״מדוח. לעמון!

 ״עיתונאים... למישלח״ידו: עצמו ג׳ונסון
 הכתפיים על קשקשים עם מופרעים חבר

חוד דרך מציצים בתחתונים... וחורים
 הלילה באמצע אנשים ומעידים ר,מנעול
 אלמוני־פלמו־ על דעתם מה אותם לשאול

ש בנות של מאימהות תמונות גונבים ני...
 מיליון לגרות כדי זה וכל בפארק... נאנסו

ב למחרת, שיעטפו ונשות־נהגים זבניות
הדג־המלוח...״ את שלהם, הראשית כותרת

 שנכתב מה את בדיוק תואם הכל לא
 משום אולי וזאת, ומקארתור. הכט על-ידי
 רוחש אינו בקודש, כדרכו ויילדר, שבילי

 לעמוד מסוגל ׳ואינו לבני־מינו, חיבה כל
ל איוולתם. במלוא להציגם הפיתוי בפני
 פצוע מובל כשרופא :הגיחוך שיא משל,

ומכ גדול ראי דורש הוא לבית־החולים,
 הרופאים על סומו ״אינני ניתוח. שירי

אומר. הוא עצמי,״ את אנתח אני שלכם,
ש אחרת דמות ורוד. גיר־טואדט

 העית׳ו־ של זו היא מיוחד, לקישוט זכתה
ב שלו הטור את שכותב זה נאי־המשורר,

 הומוסכסואל זהו ויילדר׳ אצל חרוזים.
משת כשמיישהו צעקות המקים איסטניס,

 (״ורוד שלו הוורוד בנייר־ד,טואלט מש
 כל על ידיים רשם מישהו), אומר מזעזע,״
 לי עצות ״־שתי ושאפתן. צעיר עיתונאי
 להחליף שבא לטירון ג׳ונסון אומר אליך,״

 ואל הדיקדוק, כללי את ״זכור :אותו
 בחדר- ביחידות ההוא הברנש עם תישאר

השירותים״.
העכב מירוץ לו מספק ויילדר של למזלו

 השקפת להוכחת די, בלי עד חומר רים
עומ שלרשותו הנוסף, מזלו שלו. העולם

 למון, ומק מתיאו ואלטר כמו שחקנים דים
ב להופיע על־מנת במיוחד כאילו שנוצרו
סרטיו.

רומו
ת תו שר מ ל

ראשית״ ב״כותרת ועורך כבתכ ומתיאו למון
וירטואוזי מיפגן

ראשית״ כ״כותרת כזונה כרנט
אהבה של נזיפגן

ב השניים את לראשונה שידך ויילדר
 הופעה כל ומאז, והכיס הגיס פרקליט,
 מתי־ וירטואוזי. מיפגן היא שלהם משותפת

 יורה והערמומי, הקשוח העורך בדמות או,
 וכולם כלאהר־יד, שלו הדיאלוגים את

מופלאה. בדייקנות למטרד, קולעים
 כאל בעיתונים לכתוב שמתיחס מי לגבי

בכתו רשום זה שאם ׳ומאמין כיתבי־קודש,
 הסרט כך,״ להיות מוכרח ״זה הרי בים
ה לגבי מרה. גלולה בהחלט הוא הזה

 שחיו מאד, מוצלחת בדיחה זוהי עיתונאים,
 בחוגי סגורות להצגות רק לשמור מעדיפים

המיקצוע.

תדריך
יג1תל-א

מחיי־גישואין תמונות ,*!*,**
ל יורד ברגמן אינגמר — שוודיה) (צפון,
 כל עם בני-ימינו, חיי־נישואין של עומקם

 כפי ויחסי־הכוחות התסביכים הבעיות,
 בעל בין שנים, 10 במישך מתפתחים שהם

 מעולה מישחק עם מדהים, סרט לאשתו•
יוספסון. וארלנד אולמן ליב של

 (תל־אביב הלוהט המיגדד ׳:*>*!**
 בן בניין — ארצות־הברית) ובן־יהודה,

 של מחדל בגלל באש עולה קומות 138
 המראה מימדי־ענק, בעל סרט הקבלנים.

 בעזרת לעשות הוליווד שיכולה מה כל
 כביר אוסף ותיפאורה. צילום של טכניקה

כוכבים• של

ירושלים
כאוריינט-אפספרס רצח .*ן***

 אווירה, של שיחזור — אנגליה) (הבירה,
ה שנות של קולנועי וסיגנון טיפוסים
 כריסטי אגאתה של בתעלומה שלושים,
 גדולים, כוכבים של מבול על־ידי מבוצעת
לומט. סידני בהדרכת

 (אורנע, משתוללת המישטרה
 סירטי כל על פארודיה — ארצות־הברית)

 אר־ אלן עם למיניהם, הקשוחים השוטרים
 הרג הזורע כצמד־חמד קאן, וג׳יימם קין

 קצת בלתי־נידלח. במרץ סביבו, וחורבן
 סיר־ חסידי את בהחלט מבדר אבל ארוך,

טי-הפשע.

חיפה
(חן, הזחג אקדח כעל האיש

 התשיעית, בפעם בונד ג׳יימס — אנגליה)
 רוג׳ר עם מצחיק, יותר אבל מותח פחות

 התפקיד, מן הרציני העוקץ את הנוטל מור
 על״פני אביבי טיול של אופי לו ומקנה
 אלא להסתיים יכול שאינו וארצות, נופים
בטוב.

קולנוע

צבעי־מילחמה גאסטוני: ליזה

הטבעי. למצב ולהחזירה ציבעי״המילחמה את
 הוא במחסנים, שנח מפני אולי עצמו, לסרט אסר

 בעלי-מש- לחיות שנועדו מילנו, נופי לגמרי. דהוי נראה
שנש המוסיקה, ואילו מערכם לחלוטין מאבדים מעות,

במסי רקע לצלילי תקליטים מתוך לוקטה כאילו מעת
 בין- הצופה על שנופלת הלאות על מוסיפה עייפות, בות

 מן זיכרונות רק חם מלאטואדה, שנותר מה כל כח-וכה.

האדרת.

(גורדון, כבגידה אשה פגי
 חלב כואב — איטליה) תל־אביב,

 לאטו- לאלברטו קורה מה לראות
 חניאו-ריאליזם לכל השראה מקור פעם שהיה מי אדה,

 לפני (שנעשה זה שבסרט מפני חלב, כואב האיטלקי.
האי שבקולנוע ביותר השחוק בתלם הלך הוא שנים), שש

 לחו- החומר את לאנטוניוני שסיפקה השפע חברת טלקי.
 לקומוניקציה מקור כאן הופכת שבסרטיו, סר-הקומוניקציח

מיטות. בתוך כולה המתרחשת אין-סופית,
 את מורידה מזדקנת כוכבת כולם. עם שוכבים כולם

מר דמויות פעם שהיו שחקנים בפעם, פעם מדי הבגדים
 מטיילים מרטינלי) ואלזה פרצטי גבריאלה (כמו שימות

עצ את מחפשים וכולם רעיונות, של במידבר כסחרוריים
ל רומן בקושי הולמת שהיתה העלילה בפיתולי מם

משרתות.
 בפני צרותיה מתנה בה, בוגד שבעלה אשה :הסיפור

 אינה חאשה בבגידה. תשיב שהאשה מציעה זו ידידה.
 ולועגת סודה את מגלה הידידה בגידות. ומטציאח מעזה,

 האשה נקמת את כולו הסרט מתאר והלאה זה מרגע לח.
הידידה). במקור נקרא הוא (לכן בידידתה
נר אהובתי מדודתי המרתקת הדודה גאסטוני, ליזה

 רגל מכף תמרוקים עשוי כפוחלץ הראשי, בתפקיד אית,
ממנה לרחוץ לאמבטיה, אותה לדחוף ומתחשק ראש, ועד




