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 של כעיר פעם ידועה היתה הוליווד
 מוכן ובתוכה, תווית מגירה כל על מגירות.

לאולפני־ההסרטה. הנחוץ המיצרך לשימוש,
 לא- נמצאו האחרונות בשנים אומנם,

 ד למגירה, ממגירה שקפצו שחקנים מעט
 התבלבל, כולו הארון כאילו נדמה חוץ כלפי
 ואחת ומשגשגת, קיימת עדיין השיטה אבל

 את למלא היא לה, שיש המעטות הבעיות
הנכון. ובמיצרך בזמן המגירות

 הי־ האחרונות שבשנים למשל, קרה, כך
 ושום למדי, ריקה ה״לוליטות״ מגירת תה

 מתוכה. לדלות ניתן לא באמת מרתק דבר
 ו־ (בוני ארתור הבמאי יצא שהשבה עד

 שלו, החדש המותחן את לצלם פן קלייד)
על ממש אידיאלית, לוליטה לעצמו ומצא

והיורש״ ג״הברש -מלאני
סרוגים בגדי־ים

 ולוליטה הוליווד). הוא הבית (אם הבית סף
ל הספיקה שכבר עד־כדי־כך, מוצלחת זו

 זהות בדמויות נוספים, סרטים בשני הופיע
נק ודימוייה הראשון, שבסרט לזו לחלוטין

 מעל תינוקת פני הקהל: בעיני כבר בע
 אינו המיני שתאבונה חתולת־מין, של גוף

שובע. יודע
 הבלתי- הנתונים בעלת זוהרת. חזית

 שמה .18זד חייה בשנת נערה היא רגילים
 סף על אותה מצאו ואם גריפית, מלאני
 של בתה שהיא משום פשוט זה הרי הבית,

 לפני למדי ידועה שהיתה שחקנית־קולנוע
 הבלונדית זו — הדרן טיפי שנים, מיספר

 בציפורים היצ׳קוק את ששימשה הצוננת
 של מהונג־קונג ברחנת הופיעה ובמארני,
 מקומה את לרשת מועמדת והייתה צ׳אפלין,

 שלהבדיל אלא הבד. על קלי גרייס של
ש לרמוז טיפי הצליחה לא הנסיכה, מן

 אכן שלה, והזוהרת הקפואה החזית מאחרי
נסתרת. אך עזה תשוקה מפעפעת

 מלאני הזה. הסוג •מן בעיות אין — לבת
 האחוזים. מאת בכל הוליוודי מוצר היא

 עדיין היתד, כשאמה נולדה היא אמנם,
לקליפור הגיעה אבל בניריורק, דוגמנית

 פיטר החוקי, אביה מאד. צעיר בגיל ניה
 ר המאמץ, אביה סרטים! הפיק גריפית,

 גם מארשל, נואל טיפי, של השני בעלה
ב מפיק־מישנה (היה מפיק־סרטים הוא

 לחיי לא־מעט דמו חייה השדים). מגרש
ש משום אחרים, כוכבים של צאצאיהם

 להסכים דבר, של בסופו נאלצו, הוריה
 בבית־הספר ללמוד מוכרחה שהבת לעובדה
 ספר שבתי אחרי האולפן, לעובדי המייועד

מנוכ להשתחרר ביקשו שונים קאתוליים
 מובן כאלה, בתנאים .14 בגיל הפלהחותה.

 לה היה 14 בגיל מהר. התבגרה שהילדה
 (ד״יתה ההורים ברשות קבוע, חבר כבר
ש טוענת מצידה, מלאני, ז). ברירה להם

שבבנות־גילה. השמרניות בין דווקא היתר,

קולנוע
 חברותי כל כמעט כבר הספיקו 14 ״בגיל
 מסבירה. היא אחת,״ הפלה לפחות לעבור
לאח נפרדה (ממנו שחקן הוא אף ידידה,
 בימים אומנם נבוך ג׳ונסון, דת בשם רונה)

 אהובתו את לאסוף בא כשהיה הראשונים,
המשות לדירתם להביאה כדי מבית־הספר

 מלאני כלבים. חמישה עם חלקו שאותה פת,
 ללא־ספק וזוהי מושבעת, אוהבת־חיות היא

 ל- שמחוץ בחוותה המגדלת האם, השפעת
שלם. גן־חיות לוס־אנג׳לס

 הגיעה הקולנוע אל קטינות. להפשיט
 אצל להיבחן הלכה חברתה בטעות. מלאני
 ומלאני באפלה, חקירה לסרט פן ארתור

 מאותם אחד הוא הסרט בתפקיד. זכתה
 לחדש בהוליווד, לאחרונה הנעשים נסיונות

כ קולנועי, כגיבור הבלש־הפרטי של ימיו
 את למצוא הקמן) (ג׳ין הבלש צריך שהפעם

 שברחה כוכבנית־לשעבר של הסכסית בתה
 היא הבת באמה. לנקום כדי הבית, מן

ה כל את לפתות שצריכה מלאני, כמובן
 סצי־ שתי אפילו לה ויש בסביבה, גברים

 ולא כפילה. ידי על שצולמו — נות־עירום
ביי הצעירה שהגברת משום חס־וחלילה,

 אסור ,18 גיל שעד מפני אלא שנית,
חוקי לפי המצלמה, לפני קטינות להפשיט

באמריקה. המיקצועיים האיגודים
קס את מלאני הפעילה הקמן, בעיקבות

(המו והיורשת בהבלש ניומן פול על מיה
 אם של כבתה שוב בתל־אביב), עתה צג

להת כאות גברים עם השוכבת עשירה,
 מיני בכל גופה עטור כאן ומחאה. מרדות

 המינימום, את המכסים סרוגים, ביגדי־ים
קולו. ירים לא הנורא שהאיגוד כדי

 הקולנועיים לקסמיה השלישי הקורבן
 האחרון, בסירטה דרן, ברום הוא מלאני של

 שלושה עם שנפגשה אחרי חייך. בינתיים,
 מבעל להיפרד כבר והספיקה כאלה, אריות

ותק). בעל אבל רישמי, לא (אומנם
ה המסורת מיטב לפי מלאני נאנחת

 קבוע בקשר מעוניינת ״איני פמיניסטית:
 זה יהיה בן־גילי, נער עם להסתבך כלשהו.
 כל-כך הם יותר... למבוגרים ואשר מגוחך,

 בגילה, .״35 בני כשהם אפילו ילדותיים,
יודעת. כבר בוודאי היא

 אינן לסרטים הצעות לעתיד? תוכניות
 תוכל כבר היא ועכשיו בינתיים, חסרות

 לא והבמאים לה, שיש מה את להראות
 לא נועזות שבסצינות כדי לעמול יצטרכו

 עצמו. צילום באותו :והראש הגוף ייראו
זד לעיני תיחשף בקרוב לכפילים, שלום

■גריפית מלאני
18 גיל עד

 בשל, אגם בצורת כתובת־הקעקע עולם
החדשה. הלוליטה של ישבנה על

תל־אביב, (מקסים, רגשות
 על מלודרמה עוד — איטליה)

ב ביניהם וההבדל פער־הדורות,
למע הלכה לתינוי״אהבים, ובעיקר לאהבה, התייחסות

 שפיות-הדעת, גבול על נמצאת שרעייתו רופא־שיניים, שה.
פסנ של קאריירה החמיצה הנישואין שבגלל משום אולי

 סיבה בגלל ואולי סיפוק-מיני, חוסר בשל אולי תרנית,
 נופל הצורך), די זאת להבהיר טורח אינו (הסרט אחרת
 מעמידה הידידה .1ה״פ בת בתו ידידת של לקסמיה קרבן
 סם־הרגעה, דורשת בשיניה, לטיפול זקוקה שהיא פנים

 את שאונסת כימעט הסם, השפעת תחת כאילו ואחר״כן,
 דבר, של בסופו מסכים, כשהרופא נמנע (האונס הרופא
 באביה מאוהבת עצמה, הבת זאת לעומת פעולה). לשתף

 עם ומסתבך הולך זה וכל אמה. את שונאת כך ומשום
 ומיש- אירוטיים חלומות עצמי, גירוי אוננות, של סצינות

 בו ונרמז מוסרי, שאינו מוזר לסוף עד בעמידה, גלים
לאחריו. יקרה מה יודע מי כי סוף, אינו שאף

ש הרופא, בין שמפרידה התהום הוא הסרט מוקד
 חטא, ולתחושות לתיסכולים מקור הם רעייתו עם קשריו

 ל- מעבר דבר, בהם רואה שאינה הצעירה, הנערה לבין
 דבר). של בסופו מתבלבלת, דעתה שגם (למרות יחסי״המין

 צופן הבוגר שהדור דבר הוא שהחטא לומר כמובן, הכוונה,
 למין ואשר ליחסי-מין. הכרחית תופעת־לוואי ולא בחובו,

כלב- שמפתה נערה <$ל שחולמים הם הצעירים לא כסטייה,

 ספי- שחפץ ומי שלו. הפנטסיות באחת הרופא, אלא זאב,
 המראה פמיניסטי, מינשר בסרט לראות יכול נוסף, רוש
 ואת גברי שוביניזם של כקורבנות הקודם הדור בנות את

 כקורבנות״לעתיד ההורים, בצל הגדלות החדש, הדור בנות
 מהוריה שהשתחררה הנערה ורק למין. מעוותת גישה של

לחיי-המין. בריאה גישה בעלת היא מרצונה) לא (אם־כי

ת ב ה א

(לימור, הכוונת על מלכה
ראשית, — אנגליה) תל־אביב,

 להדגיש יש בשם, הדימיון בגלל
 שניהם הכוונת. על נשיא לבין זה סרט בין ההבדל את

 כאן דה־גול, (שם מדינה בראש גסיון-התנקשות מתארים
 כל על מראש ויתר הקודם הסרט בעוד אנגליה), מלכת

 לעמוד נבחר שבמרכזו בכך הצופה, מצד ריגשית השתתפות
 במבצעיו התפעלות מעורר וקר-מזג, מתוחכם שכיר רוצח
 גיבור הוא כאן הפוטנציאלי הרוצח אהדה, מזמין אינו אבל

 ובתו שאשתו אחרי המטורפת התוכנית אל שנדחף סימפטי,
הצפונית. באירלנד בחילופי-יריות נהרגות הקטנה

 אקטואלית, מבחינה בוערת, קרקע על צועד הסרט
 הטחת תוך פרטיו, בכל אובייקטיבי להיות נואשות ומנסה
 הטרו- קורבנות :נוסח אמא״ ״מבית אמיתות של סידרה

 הטרוריזם על המישטרה יתרון החפים־מפשע, רק הם ריזם
שח במישחק ככלי אלא חשובים אינם חיי-אדם אין, —

הע השאלות מיכלול וכל כיוצא״באלה. ועוד פוליטי, מת
 ללא באוויר, נשאר הטירור, לתופעת היום המתלווה צום,

מענה.
 החבלן רבה. ביעילות בנוייה עלילת״המתח שני, מצד
 רצח את לנקום שיוצא השנייה, ממילחמת-העולם המצטיין

נועזת תוכניתו ובהחלטיות. במהירות נע בני-המישפחה,

 הבריטי, הפרלמנט לתוך לחדור מצליח הוא למדי, ומחוכמת
 כאשר האחרון, ברגע רק מלודרמאתי באורח נמנע והפשע

 הפרלמנט, בפני הנואמת המלכה של תיעודיים צילומים
 (אם אמינות אשליית ליצור שארפ דון לבמאי מסייעים

 התיעודי הצילום בין באיכות בהבדל תבחין מאומנת עין כי
הסרט). שאר של לזה

בתו של חברתה את אוהב אבא :פרצטי־

אשתו במצחי נוקם בעל :שטייגר
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