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 (תמונת החולמים •מל מנת־חלקם ■מהוא
 כאשר לתהום, המתגלגלים הזהב אוצרות

 משאת־ את הגשימו כימעט הסמלים שיי
 כימעט־זהה סצינה להפליא מזכירה נפשם,

 האוצר יוסטון, של מוקדם בסרט־מופת
מסיירה־מאדרה).

 ומעבר מעל אבל המאולף. היליד
 ל־ מעבר והסוחפת, המופלאה להרפתקה

 ל- ,האדירה והתיפאורה המעולה מישחק
ולצילו והמפוכחים השנונים דיאלוגים

 אל לחדור יוסטון מצליח המרהיבים, מים
בכל לפגוע ומבלי הסיפור, של לב־ליבו
 מוסד־השכל ממנו לסחוט האחרים מרכיביו
בהחלט. מודרני

 תמצית הוא מלך להיות שרצה האיש כי
 בעולם הלבנה הקולוניזציה תולדות כל

 החל ממנה. שנבעו התוצאות על השלישי,
 הודי קיין מייקל משליך ישבו הזילזול מן

 רוצה שהוא משום רק נוסעת, מרכבת
פלאמר כריסטופר עם ביחידות להישאר
ה־ שיטת דרך קיפלינג), את (המגלם
 הסמלים משתלטים שבה ומשול״ ״הפרד

 יחסיהם תיאור תוך קפיריסטאן, שיבטי על
 שהם ג׳אפרי) (סעיד הודי גורקה סמל עם

אב־טיפום לשמש היכול שם, מוצאים

ה אוצרות ד,עתרת כולל המאולף, ליליד
ש (אוצרות נבערים־מדעת על תרבות

 ההדדי) החיסול אמצעי •שיכלול שםפירו
 אחד את שתוקף לשיגעון־הגדלות ועד

 בגדולתו־שלו, להאמין המתחיל הסמלים,
או חושבים (בני־המקום המשיחי בייעודו

 מוקדון, אלכסנדר של לבנו בטעות, תו,
 יותר בהרבה וחושק לאל) שכזה ובתור
אבסולוטי. ובכח בשילטון מזהב:
 המסתיימת הסופית, להידרדרות ועד

 מונחת שבו הסרט, של האחרון בצילום
 המנותקת בתר־זזזהב, עטורת !גולגולתו

 מלך, להיות שרצה הסמל •של הגוף, מן
 מצומקת, גולגולת קיפליגג. של שולחנו על

 של לסופם הולם סמל ומרקיבה, מזוהמת
יחד. גם הקולוניאליזם ושל ההרפתקה
המוש בשילוב היא יוסטון •של גדולתו

 את המספקת ההרפתקה, •שבין הזה לם
 המייועדת המשמעות לבין הרחב- הקהל

ה מן אחד כשכל להתעמק, שרוצה למי
 הם זאת ועם עצמו, בפני עומד מרכיבים

 לא וזו מושלמת. יחידה יחדיו, מהווים
 באמת הוא ,70 בגיל שיוסטון, הוכחה רק

 התקופה, •של הקולנוענים מגדולי אחד
במשך בסיפור מהרהרים שכאשר גם אלא

 חיק אל ולשוב שם, מלכים עצמם הכתיר
 •שימצאו המיכמגים בכל עמוסים התרבות

 התחייבו יבוצע, שההסכם להבטיח וכדי שם.
 עינם יתנו לא כי בכתב הסמלים שני

 ישיגו אשר עד אשה, בחמוקי ולא בכוס,
מבוקשם. כל את

יוסטון. עבור למצוא קשה מזה טוב חומר
 בו מוצעים לליבו הקרובים המרכיבים כל

 הסמלים •שגי של פולחן־הגבריות בשפע.
 :שגורמת זו היא בסרט, היחידה (האישה
 שמעבר אוצרות אחר המירדף לאסון),
 טווים שממנו חומר (״אותו בעין לקשת

 הדמויות אחת זאת הגדירה כך חלומות,״
 נזמלטה), הנץ יוסטון, •של הראישון בסירטו

 יותר עזה שלעיתים להרפתקה, התשוקה
והכישלון שבסופה, לשכר הכמיהה מן

קיץ ושאקירה קוברי שון שחקנים
דם שתת האלוהים

 על להיראות התוצאות חייבות שנים, 57
הבד.

תדריך
ת: חובה או לי

 זהו הקונדור, ימי 3 — תל־אכיכ
 סרט פורענות, של אחר־צהריים בידור,
ב צמד מחיי־נישואין; תמונות מתוק;

כותרות.
ב צמד הקונדור, ימי 3 — ירושלים

כותרות.
 מילחמה הקונדור, ימי 3 — חיפה.

ואהבה.
אביב תל׳

 ארצות־ה־ (פאר, הקונדור ימי 3
 ה״חופש״ של נוסף מכאיב ניתוח :ברית)

 סידני שהבמאי, אחרי הידוע, האמריקני
 בסוסים. גם יורים הס את גם עשה פולאק
 הסי־ אל מופנית המרה הביקורת הפעם,

 בהתאם לכלבים סוכניו את הזורק אי-איי,
ב ההגון שבתוכו. ולאינטריגות למימשל

 הרוצח- דווקא הוא הפרשה בכל יותר
 אחד לרצח אחראי •שהיא היודע המבצע,

 קבוע תשלום ולפי משימה, בכל בלבד
מצ לפי היורים לעומתו, האחרים מראש.

יותר. הרבה מושחתים הפרטי, פונם
הו ר ז ת  ארצות־ה־ (רמת־אביב, כי
 לעצמה, ערכה שמ-ג־מ. מחווה :ברית)

מב קטעים של מיבחר לראות והזדמנות
 הבד, של הטובים בידי מבוצעים ריקים

 ודונאלד גארלגד ג׳ודי קלי, ג׳ין ביניהם
.או׳קונור.

(סטו פורענות של אחר־צחריים
 להיווכח שרוצה מי :ארצות־הברית) דיו,

 לומט, סידני ■של זה, סרט קיבל מדוע
 האוטקא־ בין המקורי, התסריט פרס את

 דרך לקולנוע. מוזמן השגה, •של ריסטים
ב בנק לשדוד •שגיסו פסיכופאטים ■שני

 תעודה הבמאי בונה ,1972 בשנת מציאות,
 העיר •של המעוותת המנטאליות על מותחת

הטיפוסית. האמריקאית
ק סרט תו  מיפגו :יוגוסלביה) (פריס, מ
 פרוע דימיון צבע, קולנועי, ידע ■של מרהיב

 של לממוצע, מעל הרבה פוליטית ותודעה
 מהשתו־ הזכור מאקאבייב, דושאן הבמאי
האורגניזם. במיסתרי גם הקולנועית ללותו

שליס ייו
:ארצות־הברית) (חן, ככותרות צמר

 המפולפל היהודי הקומיקאי את שאהב מי
 הצמד של ההומור את גם יאהב בני, ג׳ק

 מתאו, וולתר במישחקם מזהירים הזה.
 השנה, של האוסקר־מישנה וחתן כרגיל,
 מן היעדרות שנות 37 אחרי ברגם, ג׳ורג׳
הבד.

חיפה
 ארצות־ ,(הקריות ואחכה מילחמה

 של ועניין אישי, הומור זה גם :הברית)
 מאחד ייהנה אלן וודי את •שאוהב מי :טעם

 השראה שואב כשהוא בסרטיו, השנונים
וצ׳כוב. דוסטוייבסקי טולסטוי, מגיבורי
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