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להש מהסס נייטינגל מרשל אין בחירתו,

 את משהד הוא פסולות. בשיטות תמש
 שזה נדי השודדים כנופיית מחברי אחד

 חבריו. של הפיסתור מקום את יסגיר
 חצרו ואנשי המרשל פושטים לילה בחצות

 שהשרברבים כמו בדיוק השודדים, על
 הד־ המיפלגה מטה על פשטו ווטרגייט של

 את רוצחים הם שכאן אלא מוקראטית.
 שמצליח היחיד קר. בדם בשנתם השודדים
סטראוורן. ג׳ק הכנופיה מנהיג הוא להימלט

 מדביק הוא חייב. נשאר אינו סטראוורן
 אותו מחסל קטנה, בעיירה הבוגד את

המ השריף את גם אליו ומצרף ביריות
 יוצא הוא אחר-נד בדרכו. הנקלע קומי

ה הדשה כנופיה לעצמו !מרכיב להרים,
ממקסיקאים. כולה מורכבת

 הבחירות מסע שכל ברור לנייטינגל
 סטראוורן. את ללכוד בהצלחתו תלוי שלו
 מאזרחי מגויים כוח לאנשיו מצרף הוא

 הוא השודד. אחרי לרדוף ויוצא העיירה
 החדשה, הכנופיה אנשי את לחסל מצליח
לעיי כאסירו ולהביאו סטראוורן את ללכוד

כמובטחת. בחירתו נראית עתה רה.

 חיי תמורת דולר אלף 40 לו להחזיר של
בברוטא לשדוד מהססים אינם אלה הבום.
 העיירה. של והחנויות הבנק את ליות

 כדי למפירי-החוק הופכים אנשי־החוק
 של בסופו המרשל. של עורו את להציל

 אל אחד, להוציא כולם, מצטרפים דבר
 המושפל כשהמרשל סטראוורן השודד

לשעבר. בוחריו על-ידי גם מנודה והמבוזה
היהו המהגרים בן ,60ה־ בן דאגלאם

 איטר הוא המקורי ששמו מרוסיה דים
 ביותר המפורסם שהמערכון דאנילוביץ/

 באוקיי־קוראל, הדו־קרב היה כה עד שלו
 המצליח מיקצועני כבמאי בפוס מיתגלה

ביצי כשחקן שלמד מה כל את ליישם
 פוס ומבריק. מלוטש קולנועי סיפור רת

העו קולנועיים וחידושים המצאות שופע
 דאג־ אולם פעולה. כסרט מרתק אותו שים
כ אותו עשה הוא כי מסתיר אינו לאם
פוליטי. סרט

 כשחקן,״ שלי האחרון המערבון ״זהו
 אותו לעשות הניסיון על ״הימרתי סיפר.
להר רציתי המקובלת. הנוסחה לפי שלא
הטו תמיד אינם הטובים שהאנשים אות
בני- הרעים. תמיד אינם והרעים בים,
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 צעיר אמריקאי שחקן (משמאל) מטיימי לג׳יימס דאגלאס על־ידי נמסר התפקיד בוקרים.
בתאונת־דרכיס. ורגלו ידו את איבד כאשר שלו הקאריירה נקטעה שנתיים שלפני ומבטיח

 במערבון כמו הכל מתנהל כאו עד
 הפעולה וסצינות מעולות השליטות רגיל.

 הנוסחה נשברת זה שמרגע אלא מרתקות.
המערבונית.

 הטובים
הרעים הם

המע לאליל הופל נייטינגל רשר **
 של במרכזה מובטחת. בחירתו רב. ן■/

 מרשים בחירות נאום נושא חוא העיירה
 על שלמה אידיאולוגיה מפתח הוא בו

 באותה הציבורי. והסדר החברתי המוסר
 בנותיהם את אנשיו משגלים כבר שעה

לת שהתגייסו העיירה אנשי של ונשותיהם
בהתלהבות. בו מוך

 של כפיו בטוהר מפקפק אחד איש רק
 הלמן המקומי, העיתון עורך זהו המרשל.
מלי והרגל). היד קטוע סטייסי (ג׳יימס

 את מעוררות המרשל של הנבובות צותיו
 מאחורי־הקלעים לחטט מתחיל והוא חשדו

 האמיתיות הפעולה שיטות את לגלות כדי
 מישני, אומנם הוא התפקיד נייטינגל. של
 הראשון סרטו גם שזהו דאגלאס, קירקם אך

ב הופיע בהם סרטים 55 אחרי כבמאי
 בפסטיבל חשיבות־יתר. לו מייחם שחקן,

ה הקרנתו נערכה שם בברלין, הקולנוע
 דאג- הירבה פוס, של הראשונה רשמית

בסירטו. העיתונאי תפקיד את להדגיש לאס
עי של חשיבותה את להמחיש ״רציתי

 נרתעת שאינה לוחמת, חופשית תונות
 שמנסים מה כל מקבלת ואינה מהשררה
אמר. אותה,״ להאכיל

מת המרשל של הניצחון חגיגת למחרת
 להימלט מצליח סטראוורן הגלגל. הפך

 המרשל, של ברכבודהבחירות ממאסרו
 המרשל את ולוכד הרכבת על משתלט

המר- מאנשי תובע הוא בבן-ערובה. עצמו

 שחור־לבן. צבעי לפי מתחלקים אינם אדם
 והחיים מורכבים, יותר הרבה הם החיים

ער הרבה יותר. עוד מסובכים הפוליטיים
 ודוגלים מאמינים שאנחנו וסמלים כים

 הגמור ההיפך דבר של לאמיתו הם בהם,
עבורנו.״ מייצגים שהם ממה

ש לעובדה מתכחש אינו גם דאגלאס
 הישירה בהשראתה נעשה שלו המערכון

 אשליה דק ״זוהי ווטרגייט. פרשת של
״אומ אמר. בסרטי,״ מנצח אינו שהצדק

 1 ללא נשארים ומפירי-חחוק הפושעים נם
הפו לגבי אבל הסרט, של בסופו עונש

 הוא אם גם צדק, נעשה המושתת ליטיקאי
ה טיהור אחרי רק רוצחים. בידי נעשה

 שבצמרת, השררה אנשי ביו שחיתות
 לגבי גם והצדק החוק את ליישם ניתן

הפשוט.״ האדם
 היו הסרט של ותהודתו שעוצמתו ייתכן
 בעיצומה והוצג הופק לוא יותר גדולים

 כשהכל לאחריה, ולא ווטרגייט, פרשת של
וגמור. גלוי כבר

 ל- משמעות שיש מאמין דאגלאם אבל
וני בפוליטיקה השחיתות היום. גם סירטו

 בלתי־חוקיים מעשים לביצוע השררה צול
 , טי- ווטרגייט. פרשת סיום עם נעלמו לא

 של תפקידה תוא בצמרת השחיתות הור
 בכל הזמנים, בכל חופשית, חברה כל

מקום.
ה הסרט היה דאגלאם קירק של פוס
 השנה שהוצג לדעתי, ביותר, והטוב חשוב

 זכה לא הוא בברלין. הקולנוע בפסטיבל
 שיקולים בשל ציודלשבח. או פרס בשום

כמ הוענקו השופטים, חבר של פוליטיים
קו מדינות של לסרטים תפרסים כל עט

 • חלק תראשונה בפעם שנטלו מוניסטיות,
 ניתן פאראדוכסאלי באופן זה. בפסטיבל

 החברתיודפד לבשורה נוסף אישור בכך
 האנטי-מערבוגי במערבון החבויה ליטית
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