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 חופשיים ימים
בשנה

 ש׳ + טמפונים 40 של חסכונית אריזה !הדש
בארנק טמפונים נ לנשיאת פלסטי ארנקון

 סמפוני ביותר והבטוח הנוח הקטן הטמפון או־בה, טמפון
וחפשית, משוחררת הרגשה לו נותן בעולם

בשנה. ימים 365
והדוקים, קצרים מכנסונים ללבוש תוכלי

 לטייל, לרקוד, תוכלי ביקיני. או מיני, חצאית
מלא. בבטחון בים ולרחוץ באמבט לטבול

ס1טמפון.<  ונוח קל ולכן משפתון קטן .
בארנק. לשאתו

0.נ  — ענק ספיגה כושר בעלי 1.
;גדלים 3ב: להשיג ;בעולם הטוב

 הנשים למרבית :נורמל
 רב. דימום עם לנשים :אקסטירה

!האחרון העולמי והחידוש
 לבתולות לנערות, מיני טמפוני

מועט. דימום עם ולנשים

פירסומאים נשות/ אלעזר

 1/וא1י עבריתת 11 ר צ ק
אנגלית

(בר־קמא) גרג״ ב״אולפן מובטחת בהצלחה תלמדו
.254826 טל. ,22 וייצמן הד תל־אביב:

.664922 טל. ,30 לוין שמריהו ״במעלה״, בי״ם נ חיפה
א .14.12.77ב־ נפתח אחד חודש של חדש קורם ! נ ר ו ז ג ל

ס ק ב ו ר ר או־־ומו
ביותר השימושית המתנה וקירות דלתות מוי

קולנוע
סרטים

שניות ה חו שונ א ר
 מלווה בארץ איכות סרט של הצגה כל

 ו־ חרדה בח־רח־רי ובהיסוסים, בפיירפוירים
 לראות הקהל ״בוא האם חרטה. בתיסכולי

 י לדב״לים מיועד שאינו ׳למרות הסרט, נ1יא
ו מסקנות להסיק כדאי האם יבוא, ׳ואם

 מוטב ׳שמא או כזה? אחד עוד להביא
 ליהת־ ולא החד־פעמית, המציאה על לברך
בשטן? מדי יותר גירות

אח פעמים עצימה על חוזרת זו פרישה
 ־שאינו ׳איכות סרט כמעט ואין בשינה, דות

 שהמפיץ עד ׳טובים ׳חודשים כימה ■ממתין
 אין בי להשתכנע, מצליחים ובתי־הקולנוע

 ומהיעלאת׳ו הגורלי הצעד מעשיית מנוס
 אינו הוא אף העורב קריאת המסך. על

 את זיכה הסרט זאת. ומבחינה ווצא־דיופן
 קאן של הסרטים בפסטיבאל בפרס, ספרד
 בימאי וחצי. ישנה לפני ׳כלומר ,1976 בשנת
 הכיל, לדעת הוא, סאורה קאירלוס הסרט,
 לקולנוע היום שיש ביותר הבולטת הדמות

 קי הסרט, את שמלווה והפיזמון הספרדי.
 ארציות במרבית ללהיט היה הולך, אתה

 הניכרת המיסחדית להצלחה וסייע אירופה
ישם. הסרט של

חוד־ כביר ׳בארץ נמצא הסרט זאת, ובכל

 בתוך ושוב שוב ותופר אצבעותיו, קצות
 ׳מכיר שהוא המעמד ישם, הבינוני המעמד
 שהפך לפני מהנדס היה (הוא מאד מקירוב

שהופ סיפורים כדי תוך במאי־קולנוע).
 יו־ ומסובכים מורכבים לסרט, מסרט כים׳
הפסיכולו בהיבטים רק לא נוגע הוא ■תר,
ה כמצב גם אילא הזה, המעמד של גיים

 סמר זה, כל המדינה. של והפוליטי הברתי
 העורב קריאת כי השטח. ליפני ׳מתחת ■בן,

״אנח כאשר פראנקו, בתקופת עדיין ׳נעשה
 תסריט בבל להשאיר, דאגנו הספרדים נו

 רביות מעורפלות ׳נקודות לאישור, שהגשנו
 להגניב יהיה שניתן כדי האפשר, ככל
 על המעיקים הדברים את אחר־כך, בהן,

ליבינו.״
 הצופים את מבלבל העורב קריאת ואכן,

מת ■הסרט שלו. יבמיבנה בראש־ובראשיונה
 :מישורים בשלושה בעת־ובעונדראחת רחש

 שתי עם הילדה אנה היה שבו ההווה,
 אחותה־ השגחת ׳תהית וסבתה, אחיותיה

 כפי העבר, מהוריה. ■שהתייתמה אחרי אמה
 את שהעריצה יאנה, בעיני משתקף שהוא
 של ייסוריה מקור את באביה ׳וראתה אימה
 בו !תהיה שאנה זמן אותו והעתיד, האם.
 מסויי־ במידה להשקיף וןזוכל מבוגרת ביבר
 ■וכדי ילדותה. על אובייקטיוויות של מת

 להוסיף צריך קצת, עוד הפרשה את לסבך1
 הילדה אנה של מזיכרונותיה נכבד שיחלק

המבוג־ אנה דמוית ואת ׳שווא, דיימייונוית הם

׳העורג״ כ״קדי׳את צ׳אפלין וג׳רדדין טורנט אנה
לאם עיוורת הערצה

 איותה מגלמת הקטנה אנה של ואימה ימןרת ׳לצאת עומד הוא עתר, ודק רבים שים
 הפר־ שבחייה צ׳פלין, ג׳רלדין השחקנית, הקול- שבעלי בתנאי זאת, הבד. אל המחסן

■ו סאורה הבמאי של בת־זוגו היא טייס העינוגים היטלי מגובה המיואשים — ינוע
 יכריזו לא — מוכרים שהם הכרטיסים על

שבייתה. לפני־בן
 הסרט, יוצג אבן אם כמעמיד. חפירה

 להתוודע ההזדמנות הישראלי לקהל תהיה
הפוע ביותר המעניינים היוצרים אחד אל

חמי השביעית. האמנות בשדה היזם לים
האח בשנים ארצו :את ייצגו מסרטיו שה

 מאותם אחד ׳והוא קאן, בפסטיבאל רונות
 עולם המסך על שרוקמים ■סגולה יחידי

 שבו עולם זהו לסרט. מסרט החוזר מגובש,
ה יד ואת המרכיבים, את לזהות יאפשר
 כוונו־ את להעביר כדי אותם המניע במאי

לצופה. תיו

תסריטיו. בעיצוב פעולה עימו משתפת
 המדהימה ילדה בעזרת כניסה. זכות
 היודר טורינט, אנה שלה, ההבעה בעוצמת

 איל הספרדי, הילדות עולם ליתוד סאורה
 רא־ חושניות דחפי של המוזרה התערובת

 על החיה לאם עיוורת הערצה של ׳שיונים,
 ההתעסקות את מעונה, קדושה של יתקן

ההת אפשרות !ועם המוות עם הממתימדת
 * רעילה שאין מאבקה טועמת היא אבדות.
 קופצת עצמה את מדמיינת היא מימנה.

 בובה מיניקה היא שני מצד בית. של מגג
 פיטמתה. את נושכת שהיא בהקיץ והוזה

 של החשוף החזה את לראות מבקשת היא
ש- חולמת והיא שופעת־האיברים. העוזרת

ה במעמד במייוחד אותי שמעניין ״ימה
ה החריפים הניגודים הוא בספרד, בורגני

 המתפתחת בארץ חיים :אנו בו. מתגלים
 הטכנוקרטים טכנולוגית, מבחינה במהירות

מבחי יאבל רב, מישקל בעלת שיכביד. הפכו
 !בימיי- חיים עדיין אנחנו ריג׳שית נה

במוש ספק ׳להטיל העז לא איש הביניים.
 האם של המשפחה, של המקודשים גים

ה של אתיילדיה, ׳לגדל הוא ייעודה שכל
ה והאחראי המישפחה ראש המשמש גבר

לקיומה.״ יחיד

 שבים, עשר ׳לפניי סאורה אמר אליה דברים
 העורב קריאת את בבל הולמים הם אבל

עד ספררי הוא בלבד. שנתיים בן ׳שהוא

 שנפטרה האם מקום את שתפסה דודתה,
 שהעזה על ויתמות ׳תיענש בייסורי-תופת,

 שלא האב, ואילו הקדושה. לנעלי להיכנס
 למוות :ראוי כיאות, הקדושה באותה ׳נהג

 אנה של בדמיונה המקושט עליו, שבא
ובגידה. ניאוף של במעשה

 כבמרבית האישי, לסיפור מעבר אבל
 תמונה למצוא יאפשר מאורה, ׳שיל סרטיו

 1אינו הפאשיזם ישיבה הספרדית, החבירה של
 חיים צורת אלא בלבד, פוליטי מישטר

 זבות לאישה ואין הכל, סותר לגבר יממש.
 ^§| ל־ בבית, להישאר עליה כך. על לערער

שקט.| גורלה את ולשאת בילדים טפל  ב
^ןציו׳ן צבא, איש הוא שהאב מקרה זה אין

2101 הזה העולם42


