
 מעט לא נשמעו האחרון, הקיץ של רת
פשו שאזרחים כך על וטענות רינונים

 שצימאונו שעה במים לקצץ ■נאלצים טים
 המזל למרבה גבולות. יודע אינו בונד של
 מזה וחוץ בשיטחו, מעיינות לאולפן יש

 כבר החל כשהגשם בסתיו, צולם 'הסרט
לרדת.

את מלתעות. - המפחיד הנכד
ה השחקן הפעם ירש הארכי־נבל דמות
 בתכונה המתקשט יורגנס, קורט גרמני

האח העת של המסורת בהמשך שטנית,
 (האיש הקודם בסרט אם בונד. אצל רונה
 לי, כריסטופר זה היה אקדח־הזוזב), בעל

קול כהתגלמות בדרך־כלל הידוע שתקן
 הנבל, את שגילם דראקולה, של נועית

 בין הנמתח בעור הפעם יורגנס הצטייד
 זה והרי כבכפות־ברוה, ידיו אצבעות

לשטניות. ישן־נושן היכר סימן
 של המסורת כמיטב יורגנס, של לצידו -י

 ומפחיד נאמן שרת ניצב הללו, הסרטים
 המלאכות כל את בעצם העושה יותר, עוד

 השרתים מכל המפורסם אולי השחורות.
 מ־ היפני סאקאטה הארולד היה הללו

במעו ראשים ערף שכובעו גולדפינגר,
 זה היה אקדח־הזהב, בעל שיבהא ; פו

לגו בקושי שהתנשא תחבולות, מלא גמד
 מזימותיו את ביצע אשר מטר, של בה
הס יוצרי קפצו הפעם לי. כריסטופר של
 הר־ את ובחרו השנייה, לקיצוניות רט

 רי־ שמו בהוליווד. ביותר המפחיד האדם
 2.18 של לגובה מתנשא הוא קיל, /■׳ארד

 וכשהוא קילוגרמים, 160כ־ שוקל מטרים,
עו הוא בסרטים, עבודה למצוא מתקשה

 במכירת או במועדוני-לילה בסדרנות סק
הוא מקום, מכל כך, — חלקות־קבורה

קיל ריצ׳ארד ענק
״מלתעות״ ושמו מפחיד

 והחבי־ הטיבעיות לתכונות נוסף טוען.
 לצורך אדם קן אותו צייד הללו, בות

המצ מופלאות, במערכות־שיניים הסרט
ב לו הניתן הכינוי את בהחלט דיקות

״מלתעות״. עלילה:
 של סרט שכל ומאחר מאורגן. טיול

ה ברחבי נוח אמצעי־תיור גם הוא ־ונד
 שאהב בהמרגל לצופים מובטח עולם.
 בסקוטלנד המתחיל מאורגן טיול ■זותי

ו מצרים של בקאסבות נמשך הצפונית,
 של בסידרה בפירמידות, חטוף בביקור
 ליד הקאריבי בים בטכניקולור צלילות

הר כדור את גם צילמו (שם באד,מה איי
 מסמר- במירדפים לשיאו והמגיע וס),

 הפתלתל־ם כבישיד, על מכוניות של שיער
 סוחר הוא שבונד ומאחר סרדיניה. של

 להעריך למעריציו יאפשר הוא $מולח,
 הזד. האי של התיירות שיכלולי כל ת1

 של בפאר וכלה חדש מנמל־יאכטות זחל
 בור הוא דאגה, (אל שבו זלונות־הענק

עמלו). על דמי־טירחה קיבל אי
 שחברת מאחר בבקשה. חידושים? עוד

 נוהג הרגל, את פשטה ?סטון־מארטין
אח בריטית במכונית־יוקרה הפעם :ונד
 בם׳■־ כצפוי, המצויידת, לוטוס־אספרי ות.
 ל־ האחראי של הקונדסיים השכלולים !ב

 ובין הבריטי. הביון -של זעלולי-לוחמה
 הגי־ את המ-שרתים הרבים :לי״התחבורה

 אופנוע גם למצוא ניתן זה, בסרט :ורים
סקי־מים. על המורכב זשוכלל

ה־ נתונים בסרט יש החידושים, לעומת

2062 הזה ־:עולם

אותי״ שאהב כ״המרגל בונד כג׳יימם מור רונ׳ר
הדטאנט ברוח רוסיה גם היפהפהיות בין

יעי את שהוכיחו אחרי עצמם- על חוזרים
 של דמותו את (שהלם מור רוג׳ר לותם.
 קוברי); משון יותר פלמינג, לדעת בונד,

 לסרטי היקנה שלמעשה האיש אדם, קן
 המדע־הבידיוני־למחצה מראה את בונד

 ריצ׳ארד התסריטאי אותם; המאפיין
 מאז בהפסקות, בונד, את המלווה מייבאום

 לויס הבמאי ואפילו הראשונה, הרפתקתו
 אחת, הרפתקאד, כבר שביים ג׳ילברט,

מח בונד (באליפות פעמיים. רק חי אתה
 ארבעת שעשה האמילטון, גאי הבמאי זיק

שלושה.) שביים יאנג, טרנס אחריו סרטים,
 צריכה זו עקרונית, מנוצח. הבלתי־

 על בונד של הלפני־אחרונה הפעם להיות
 ברוקולי ספרים• 14 כתב פלמינג המסך.
 לבדו, ועתה זלצמן, עם כבר, הביא עצמו

 הראשון נוסף, ספר הבד. אל מהם 10
לפארודיה היה רויאל, קאזינו שנכתב,

 ספרים שני ביותר. מוצלחת ולא בזבזנית
 הם בלבד, ולעיניו אקטופוסי נוספים,
 מונרייקר, קצרים. סיפורים של אוספים

מיל בידי דימיוני טיל בניית על סיפור
 הרוצה למראית-עין, פילאנטרוס יונר

 האחרון הספר הוא העולם, על להשתלט
לפליטה. עוד שנותר
 של הקופתית ההצלחה תימשך אם אולם
 שמותו להניח יש הנוכחי, בקצב הסידרה
 ממנו מנע אשר פלמינג, של המוקדם
 ביותר יפריע לא נוספות, עלילות כתיבת

קו בשם ספר קיים ראשית, לברוקולי.
 הבריטי הסופר ממשיך שבו סאן, לונל

 רו־ הבדוי בשם החותם אמים, קינגסלי
 שאותם בונד, מעללי את מארקהם, ברט
 פל־ של חייו בימי עוד לפרטיהם חקר

 מייבאום ואם זאת, עשה הוא ואם מינג.
שאהב בהמרגל עכשיו, זאת עשו ו־ווד

 לעד, יימשך לא שזה סיבה אין אותי,
 בונד ג׳יימס יציל לא שנים מאה ושבעוד
 כדור־הארץ את רק לא מכלייה האמיץ

 לציין צורך ואין כולו. היקום את אף אלא
 היפות חייו בשנות יהיה הוא אז שגם

 במזונות אנין־טעם אלגנטי, גאה, ביותר,
ובלתי־מנוצח. ובנשים

תדריך
ת: חיבה או ר ל

 להיות, לא או להיות — תל״אביג
נשואים. זוגות באפלו־ביל, אילם, סרט

 רחובות יפים, אנשים — ירושלים
זועמים.

מרד״הנעורים. המבט, — חיפה
אביב תל
+ *  אר־ ,2 (סינמה פיל באפלו *

 מדובר שבו אנטי־מערבון — צרית־הברית)
 שמנסה גיבור על האמריקאי, החלום על

 ועוד לו, שהודבקה ההילה את להדביק
 את המעניינות פילוסופיות שאלות מיני

 מאלה יותר בקולנוע להתפלסף ׳שאוהב מי
 ניומן פול עם בו. להתבדר שאוהבים

לנקאסטר. וברט
* * צר (צפון, נשואים זוגות *

 ואשה גבר על רומנטי מצחיקון — פת)
 לחפש המעזים לזו, זה לא אך נשואים,

 ומצפצפים האישית, בדרכם האושר את
 בארו מארי־כריסטין ומוסר. -מוסכמות על

 הסרט לאמינות מוסיפים לאנו וויקטור
במישחקם.

 ארצות־ (דקל, אילם סרט + **
 ברוקס, מל של מטורף מצחיקון — הברית)
 אבל המדוברת, במילה משתמש שאינו

 קוליים, פעלולים של כזה שפע בו יש
 כלל שאין עד מפתיעות, והמצאות מוסיקה

דיבורים. עליהם להוסיף צורך
ירושליס

 (ירושלים, זועמים רחובות * + *
 סוקר סרקורסזה מרטין — ארצות״הברית)

 והמאפיה הכנסיה שבו פרבר־נעוריו, את
 על המקודשים היחידים הערכים שני היו

למש תודות ומרתק, מוזר סרט הנוער•
קייטל. והארווי דה־נירו רוברט של חקם

חיפה
* *  — חושי אבא (בית המבט *

 הבמאי של ומוזר יפהפה סרט :אנגליה)
 מורגש כצלם־קולנוע שעברו רג, ניקולם

 רקע על השוקעת. ונציה בצילומי היטב
וביסו בדמיון עשיר סיפור מתרחש זה

 וספיריטואליסטיים, פאראפסיכולוגיים דות
 סאתרלנד) ודונלד כריסטי (ג׳ולי זוג על

 את ששכל לאחר עצמו לשקם המנסה
ש ביותר הארוטיים המעמדים אחד בתו.

 מתרחש בד־הקולנוע על אי־פעם הוצגו
זה. בסרט

(תל־אביב, פטור מגנב הגונב
 המצחיקון — ישראל) תל־אביב, |
 כתב (הוא רווח זאב של החדש ן

תקבל אולי, יכול, אותו) וביים  : חריפה חברתית בביקורת לה
ת בחשבון מביאים אם  נזכרים ואחר״בך הסרט, של שמו א

 מרוקן ביתו שכל מפקח״מישטרה הוא בו הראשון שהקורבן
ה הרי הגיבור, ידי על קנ מס  המשטרה : מאליה מתבקשת ה

פטורים. ממנה והגונבים גונבת,
חס שיתעקש מי שיש בתנאי זאת, תיי ה  לסרט ברצינות ל

ת זה. מ א  שאיש נדמה עד״בדי־בך• להגזים צריך שלא היא ה
 למי רק נועד והוא עשייתו, בדי תוך במחשבה העמיק לא

ת לאמץ שלא שמעדיף ם א  רווח, שבקודקדו• האפורים התאי
אק עם פעולה שוב המשתף  ברק גם עמו (שהופיע בהן ז׳

 הקופצים וכהן) (הוא רמאים שני על סיפור מגלגל היום),
 מעשי־ההונאה בין כשהקשר לשני, אחד ממעשה״הונאה

שותם היחידי התירוץ כאילו נדמה בהחלט. מיקרי  להתרח
 להתחפש ההזדמנות לרווח ניתנת מהם אחד שבבל הוא

ר: למשהו ח  מאלוף- למהארישי, ועד דאדא אמין מאידי א
טה מפורכסת. לגברת ועד קארא

גמי למראה מצחוק יתגלגלו ודאי רווח של מעריציו
ח פרצופו, שות ת מ ת מ  יותר רבים לכיוונים הפעם ומתפשט ה

ם. סרטיו מבבל ם הקודמי  התל- הבוהמה בחיי והמתמצאי
חסל שבה הדרך מן ללא״ספק, ייהנו, אביבית  (בנראה) מ

 הוא למשל, בך, שלו. הישנים החשבונות מן במה רווח
(כשמו דוידזון בועז בשם השלומיאל למפקח״המישטרה קרא

# •
? לאמין מאמין מי — ורווח בן־סירא

 מפוקפק אמרגן של ודמותו בסנוקר), אותו שביים מי של
 אמרגנים שני של שמם (איחוד דשא זיטו בשם זוכה ביותר

 טובת״לב פארודיה גם כאן מצויה בבדרך-אגב מצליחים).
 שלא גולן של החדש סירטו יהונתן, מיבצע על יותר, קצת
ם, עדיין יצא  לקוני- רווח בפי שהופך קוני־למל, ועל למסכי

למך.
ה משהו עוד לדרוש מותר האם 1 ישראלית מקומדי

מץ לא א את ל
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