
 שלישית, פגישה והבושה. האלוהים
 בשעת־בוקר הזבן, של בחדר־האמבטיד,

 לנוכח נחרד במיקלוזת, ד,זגן, מוקדמת.
 צורה לראשונה שלבש הבלתי־צפוי, האורח

אנושית.
 ? מתבייש אתה ״מה, :אלוהים אומר

 הרי לרו יש מה יודע שאיני חושב אתה
 אני יצרתי. בעצמי שאני טעות עוד לך

 להבין מסוגל איני הבושה. את המצאתי
 לדעת רוצה אתה נחוץ. שזה חשבתי מדוע
 החיים זה, ככה בך? דווקא בחרתי מדוע

 המיליון הנוסע גדול. אחד מישחק־מזל הם
 את לו לוחץ והשר לנמל־תעופה, מגיע
 שאתה תחשוב אל שי. מקבל והוא היד

 מאחדים, טוב אתה מאחרים. טוב יותר
 הגעת פשוט אתה אבל מאחרים, ונופל

 הופעתי לא מדוע בזמן. לנמל־התעופה
 רק כך מופיע אלוהים למיטתו? מעל

הוליוודיים. בסרטים
 נוספות, פגישות כמה תיאולוגי. חידון

 למסור כדי בטלוויזיה הופיע כבר והזבן
 עליו עתה לאומה. האלוהים דבר את

 של שאלות כמה לאלוהים להעביר
באר שנוסחו שאלות מהוללים, אנשי־דת

 ולהפריע להבין יוכל לא שהזבן כדי מית
 הזבן הכל־יכול. לבין בינם התיקשורת את

 בדמות מופיע ואלוהים במלון, בחדר נעול
 משיב הוא אוכל, שהזבן שעה מלצר.
התיאולוגי. לחידון

 כשגורש האדם מן השכינה סרה ״האם
 שלא סוד לכם אגלה הבה העדן? מגן

 הוא אדם, את כשבראתי היום. עד גיליתי
 .16 מכסימום ,15 כבת וחווה .17 כבן היה

 גיל־ כבר שזה חשבתי הימים באותם
 לחיות יתעקשו שאנשים חלם מי בגרות.
 חושב משאני היום, זמן? הרבה כל־כך

 ילדים. היו ששניהם לי ברור כך, על
מיל שכינתו להסיר אלוהים יכול ואיך
?״ דים

 ? אלוהים של בנו ישוע היה ״האם
 בודהא גם אלוהים. של בנו שהיה ודאי
 האיש וכמוהם מוחמד, משה, וגם בני, היה

 במלון.״ כאן מחירים שמפקיע
אלו של מאימרות־השפר כמה כאן, עד
 חליפת לבש הוא באחרונה, כשניראה הים.

 לבלות כדי לאפריקה, בדרכו סאפארי,
 כולן. את שיחסלו לפני החיות. עם קצת

 מדי יותר שהקדיש מרגיש הוא בכלל,
ו לבני־האדם, האחרון, בזמן תשומת־לב,

 ידוע. לא — ישוב מתי לחיות. מדי פחות
 יכול אחד כל פתוח. קו משיר הוא אבל

שיקשיב. מבטיח והוא אליו, לדבר

תדריך
ת: חובה או ד ל
 מס שלי הרומן ג׳וליה, — אביב וגל־

 עם חלף המרכזנית, דון, של המסיבה אנני,
והפראים. התמימים 'הרוח,

 או להיות פנים, אל פנים — ירושלים
להיות. לא

אילם. סרט יקירתי, לך שלום — חיפה
תל-אביב

 יוגו־ (פריז), המרכזנית *.*;*ן*
 מרכזנית בין סיפור־אהבה — סלאוויה)

 מאקאבייב דושן את משמש ללוכד־עכברים
 חברה, על־ידי הפרט דיכוי הצגת לצורך

 החופש את המגבילים ומוסר מוסכמות
קולנוע. לאוהבי הרגש. את וחונקים

* * *  (סינמהאגני עם של הרומן *
 ב־ והשלם המגובש — הברית) ארצות־ ,2

 של חרדותיו את מפגיש אלן, וודי סירטי
 חוסר־הביטחון עם ,40 בן יהודי משכיל

 מצחיק סרט .30 בת אמריקנית של הגויי
רבות. נוגות מחשבות שמעורר מאד,

ארצות־הברית) (סטודיו, ג'וליה
 עליית רקע על נשים, בין ידידות —

 האמריקאים ותגובות באירופה, הנאצים
 ליל־ של אוטוביוגראפי סיפור זו. לתופעה

 פונדה ג׳יין על־ידי היטב משוחק הלמן. יאן
רדגרייב. וואנסה

(תכלת, והפראים התמימים **+
 לתוך חודר הלבן האדם — ארצות־הברית)

 היא התרבות ותרומת האסקימוסים, חיי
 של יפה סרט אחרת. תרבות של הרס

ה בתפקיד קורן אנתוני עם ריי, ניקולס
ראשי.

ירושליס
(בנייני פנים אל פנים

 מפרק ברגמן אינגמר — שוודיה) האומה,
פסיכיאט של אישיותה את ומרכיב ושב
 המתורבת האדם אפסיות את המגלה רית,
 נשמתו. בתוככי הנלחמות המפלצות מול
מרתקת. אולמן ליב

י 1י1 9 1■ 88 י

 הבל
דלון למען

תל־ (אסתר, בצמרת שחיתות
הצר הקולנוע — צרפת) אביב,

מות של צורה ללבוש מנסה פתי
 נוחת הסרט אך אירופי. תחכום על ולשמור אמריקאי חן

 הסוף, עד מותח אינו כשהמותחן באמצע, מקום באיזשהו
בחלקו. רק חכם והתיחכום

 חיסולו את לנקום יוצא דלון) (אלן מארשל קסאווייה
אח בעצמו שהיה רונה), (מוריס דובאי פיליפ ידיד, של
התח העולם בעסקי מעורב שהיה פוליטיקאי לחיסול ראי
מזי חושף הוא חיפושיו כדי תוך ממלכתית. ובשחיתות תון
ולי מדיניות ועל מדינות על להשתלט ממון אנשי של מה
 אלא ומערב, מזרח אין שבה חדש, מסוג פוליטיקה צור
ומחשבים. נפט

 את יכולתו כמיטב מחקה הסרט של הראשון החלק
 תמיד מקדימה העריכה האמריקאי. המותחן של המסורת

קדימה. במהירות דוהרת והעלילה הצופה של הצפייה את
ממלכתית שחיתות ומרסי: דלון

 לאוטנר ג׳ורג׳ הבמאי מתחיל האמצע שלקראת אלא
 להיות מתחילים נרמזו רק לכן שקודם דברים להתעייף.
 לקבל מתחיל כמותחן שהחל ומה לצורך, שלא מפורטים

 נאבק הקטן הגיבור שבו פסוודו-קפקאי סיפור של ממדים
האדם. לשליטת ומעבר מעל שהוא האדיר, במנגנון
מאמינותו. מאבד הוא לסופו, הסרט שמתקרב ככל

וה האחד שהמניע ולהסביר לשוב לאוטנר מנסה כאשר
החב השחיתות חיסול היה לא גיבורו את שהפעיל יחידי
 הציג לא מעולם כי שוכח הוא הידיד, מות אלא רתית,

 המסקנה מן מנוס אין לכן הזו. הידידות להבנת המפתח את
 אמנם נעשה הוא דלון. למעריצי נוסף סרט״שירות שזה

תומן. עד מוצו שלא טובות, כוונות מתוך
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 צילצלו למ<
המצלצליו

תל- (אלנבי, לוהטת הבורסה
פי מהתלה — אנגליה) אביב,

הרוכ מאפייה אנשי על נאנסית
 מנכסיו. שירד איטלקי נסיך של בעזרתו שווייצי בנק שים

 בעזרת אותו משקמים נכסים, חסר הבנק *גם1 כשמסתבר
 נועזות ועיסקות מאיראן מטילי״כסף תוצרת־בית, דולרים
 בורסת מעורבים שבהן עיניים, ואחיזת בחוצפה טבולות

מארצות־הברית. ובנקים לונדון של הכסף
 מזה במערב השוהה צ׳כי גולה פאסר, איוון הבמאי

ש משעשעת בדייה של אווירה לסרט הקנה שנים, כעשר
 הדמויות נקלעות אליהם במצבים מתבטא מעלתה עיקר

 ומו״ני תורכי במרחץ המאפיה של ישיבת״הנהלה שבעלילה.
 הן מזורז, רגלי מיצעד כדי תוך המתנהל מיליונים על

זה. מסרט שתיזכרנה הסצנות מן שתיים לפחות
 הרמאים אחד מצד :לשניים העולם את מחלק פאסר
 חלק שהם הרמאים השני ומהצד עצמם, לטובת העובדים

 אבל הראשונים, את כמובן, מעדיף, פאסר מהמימסד.
 את שכתב הפלא (מה האנושי המין של מושבע כחסיד

 למצוא יכול הוא בלונדית״?) של ל״אהבותיה התסריט
הגדולים. הבורסה בכרישי אפילו מייוחד קסם

לח מסונוור הוא כאילו שנידמה היא, פאסר של הצרה
 כבסירטו בפניו. שהתגלה הקאפיטליסטי העולם מן לוטין

תיח- לערב נוטה הוא כאן, גם כך ביד) חזק (קלף הקודם

מרמים איך :וקיין מישייה לינו,
מוזרה. בצורה ופשטנות כום

 הדמויות, בין האישיים ליחסים גם גולשת הפשטנות
שהת פאסר, של מזלו מאד. שטחית בקלות המתארגנים

 דויד ז׳ורדאן, לואי קיין, (מייקל מבריק כוכבים בצוות ברך
 לוגאנו של שובי-עין בנופים סרטו את וצילם ואחרים) ומר

איראן. ומידבריות

 בדמבר ב<ת
ת ו י ל ש א

אר־ תל־אביב, ,(גורדו! רוזלנד
 סיפורים שלושה — צות־הברית)

 אולם- סביב המתרכזים קצרים,
בינתיים). (שנסגר ובודדים מבוגרים לאנשים גדול ריקודים

 אנשים של סגור עולם ליצור מנסה אייבורי ג׳יימס
 את להחיות — האולם של הצר המרחב בתוך — המנסים

 ניסיונו אבל היום. אור במיבחן עומדות שאינן האשליות
 עולם ליצור מצליח אינו הוא בלבד. חלקי באופן מצליח

 פשוט שהעלילה משום רק ולו המילה, מובן במלוא סגור
מאי לאולס-הריקודים. מחוץ אל אחדות, פעמים גולשת,

 צורתו את ממשית להמחיש אפילו משכיל אינו הוא רך,
 עד — מכיר אינו שהצופה מאחר הזה, הסגור העולם של

דמו את או רוזלגד אולם של המיבנה את — הסרט לסוף
המלאה. תו

 ההג־ לבין השאיפה שבין המרחק היא אחרת בעייה
 ביותר, החלש גם שהוא הראשון, בפרק הכוונות. של שמה

 של וההומור שימוש, מרוב שחוקים החזותיים הדימויים
 שביחסים השטחיות את להסתיר מצליח אינו ג׳אקובי לו

 יסודות מניח השני הפרק רייט. תרזה האלמנה לבין בינו
 אדם על מלא עלילתי סרט להיות אולי, יכול, שהיה למה

 אחרים. אנשים של כפונקציה אלא לחיות מסוגל שאינו
ובמיו ווקן כריסטופר של המשכנעת הופעתם למרות אבל

בפעם חוזרת צ׳פלין (ג׳ראלדין גאלאגר והלן קופלנד ג׳ון חד

משכנעת הופעה ו־ווקן: קופלנד
הסי מרמז. יותר אינו עדיין זה עצמה), את לגלם נוספת

 של כשרונה את היטב מנצל ביותר, והשלם השלישי, פור
 ולזכיה זוהר של חלום ימיה בערוב החולמת סקאלה, ליליה

 יכולתו כמיטב המשתדל תומאס, דויד ושל ריקוד, בתחרות
 אופולס מארס אל באמת אייבורי מתקרב כאן בידיה. לסייע

כמוות. עזה שהיא נסתרת אהבה על ולסיפוריו המנוח,

2121 הזה העולם
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