
צליפות
גניו־יורק

שניים דירה תל־ ,(סטודיו ל
 אחד זהו — ארצות־הברית) אביב,

 הזריזות שבהם הסרטים מאותם
 הבמאי של השקדנות סיימון), (ניל• הכותב של השנונה

 הראשיים השחקנים שני של האישי והקסם רוס), (הרב
 כך כל תואמים נמצאו דרייפוס) וריצ׳רד מייסון (מארשה

מאליה. למובנת הפכה הקופתית שההצלחה עד לזה זה
 בלב קטנה, דירה :לסיימון אופיינית המוצא נקודת
 שונות, נסיבות על־ידי לחוצים אנשים ושני ניו־יורק,

 מדובר זה, במיקרה ביניהם. זו דירה לחלק שנאלצים
להת כדי שנים, לפני הבמה את שהזניחה בנערת־מקהלה,

והו אותה הזניח האישי שהיריד עד אישי, לידיד מסר
 בת ילדה עם אבל לדירה, חוזה ללא פרוטה, ללא- תירה

 מישהו מולה כתער. חדה לשון בעלת קאמינגס) (קווין 9
 ואפילו לדירה החוזה את בידיו שמחזיק הפרובינציה מן

 השלישי״ ״ריצ׳רד של אוונגארד בהצגת לעבודה הבטחה
 המיסכנה הדיירת את לזרוק יכול אינו אבל לשקספיר,

 את עימה לחלק דבר של בסופו ומסכים מגוריה, ממקום
החדרים. שני

 זה, מיקרי זיווג שמלווים הרבים המבדחים המצבים
 נסיון בודהיסטיות, תפילות בוגארט, של חיקויים ביניהם

נערה, עוד שאינה המקהלה נערת של הבמה אל שיבה

ומצחיקן אנושית — ודרייפום מייסון
 במרתף שקספירית הצגה של המודרניסטיים השיגיונות

 לעורר כדי רבה בקפדנות מתוכננים אלה כל — טחוב
 לבד סיימון את בהצלחה כבר שהביא רוס, הבמאי צחוק.
 ברגע תישמע פואנטה שכל דואג בכותרות״) (״צמד בעבר
הנכונה. ובאינטונציה הנכון

ז<7רס<
־נאם17ו<<

ה השיבה ת תל־ (בן־יהודה, הבי
 הסרט — ארצות־הברית) אביב,

גדו יומרות בשתי מתקשט הזה
 ברצינות המטפל הראשון הסרט שהוא — האחת לות.

 של הלוואי בתופעות דיוק, ליתר או, ויאט־נאם, במילחמת
 עם בכובד־ראש מתמודד שהוא — השנייה זו. מילחמה

האמריקאית. בחברה האשה של מצבה
 יוגד לממש מאד השתדלו בדבר הנוגעים שכל ספק אין

ההבטחה. מן חלק רק מקיימת התוצאה אבל אלה, רות
המשו :קלאסית היא הסרט של העלילתית המסגרת

 בווייאט-נאם, שירות לשנת נוסע שבעלה אשה, הנצחי. לש
 בבית־חולים פוגשת היא אותו מילחמה, בנכה מתאהבת

 להיות היה צייד זה לכאורה, בהתנדבות. עובדת היא שבו
 שיש הרבים הרעיונות מיגוון כל את יתלו עליו השלד,
 בני-אדם הפכה אשר המילחמה, על הן פונדה, לג׳יין

 מעמד על והן רוחניים), או (פיסיים כלי לשברי או לחיות
 מישענת ולשמש בצייתנות, בבית, לחכות שצריכה האשה,

רצונותיה. או ברגשותיה התחשבות ללא מיקרה, בכל לגבר
 הקשורים יפים, רגעים מעט לא בסרט יש זאת, עם
 המנסה רגליו, בשתי כנכה וויט, ג׳ון של להופעתו ברובם

שלו הזעם התקפות מומו. אף על נורמלית בצורה לתפקד

יפים רגעים — וקאראדין מילפורד

 חייל (המגלם קאראדין בובי עם שיחותיו או בבית־החולים
 כולו. בסרט ביותר המוצלחים הקטעים בין הם שמתאבד)

 מכדי המעמד בחשיבות מדי חדורה נראית פונדה ג׳יין
 להתמודד נאלץ דרן וברוס גמורה, בחופשיות שתתפקד

השלוש. מבין הפחות-מפותחת הדמות עם

קולנוע
סרטים

שחזר לבן שחור
 התכונות אחת אינו ציבורי ואומץ־לב
 הסרטים מפיקי הקולנוע. את המאפיינות

 מכדי כסף, מדי יותר עולה •שזה טוענים
 דד ׳בנושאים ׳להסתבך ׳להם יהיה שכדאי
ש מעדיפים הם לכן, במחלוקת. שנויים
 בכל הדרך יאת ראשון יפלס אחר מישהו
 אחריו יצעדו הם כך שאחר כדי כיוון,

בביטחה•
 סרט עם !שקרה !מה בדיוק שזה למרות

 ׳שעצם לומר צריך הפראים, מידינו! בשם
ש לאחר ישנים 14 זה, סרט של הופעתו

 מהווה לאור, יצא מבוסס הוא עליו הספר
 זיו כי ייוצאת־דופן. להעזה ביטוי עדיין
ה על מדבר שהקולנוע הראשונה הפעם
 של המבט מנקודת ילא באפריקה, נעשה

 מן שירדו בקופים המתבוננים והאדונים
 המעוותת ׳לעדשה מבעד ילא וגם העצים, |

 האשמה, רגשי ועמוס המתוסכל הלבן של
 להראות וחושש המתעוררת ליבשת !הסוגד

 מפגר שמרן, לגזעני, ייחשב יפן פגמיה, את
היקידמה. כוחות ואוייב
ה מדינת ז בעצמאות לעשות מה
 משמעות בעל הירא הצרפתי (השם פראים
 כ״מצב גם לתירגום ניתן הוא כפולה,
 אפריקאית מדינה על סיפור הוא פראי״)

 ואינה עצמאותה, את עתה זה שקיבלה
 ריאש־הממ־ בה. לעשות ימה בדיוק יודעת

 מנסים שריו ■אנוכי. היפוכונדר הוא שלה
 ׳ההנאה טובות כל את ממשרותיהם לסחוט

 במקום שנותרו הלבנים יואילו האפשריות.
 לתפקד, המדינה מתקשה ב־לעדיהם ואשר

 יתכ־ רמאים, ממורמרים, של תערובת הם
 תמימותם שמנצלים וחסרי־ימצפון, נינים

שתו של בצע רדיפת אחדים, שחורים של
ב מדינה של ׳ואנדרלמוסיה אחרים יים

לכיסיהם. ממון לגרוף כידי התהוותה,
 נפרשת שמסביבן המרכזיות הדמויות

 דוממה, פטריס ׳בשם ישר הם זו ׳יריעה
 את לשכנע המנסה עקרוניות, בעל -ופא

 באוצרות להשתמש עליה כי הממשלה
׳מצ את להיטיב כדי הארץ ישל הטבעיים

 יאהו- ;לשרים ׳שוחד להבטיח כדי ולא נח
 ה־ ושערותיה עורה ׳שצבע הלבנה, :תיו

 ה־ ביאפריקאיות דופי מטילות :לונדייות
 המציע צרפתי סוחר השר; •של *הודה
המושח העם מנ״בחרי לאחד שמן !ויוחד
 דומבה דרישות יאת יפריש ׳שזה כדי זים,

 את בדזמנית, ׳ויבטיח, סובייטית :תעמולה
 צרפת; לממשלת במדינה הנמצא ;אורניום

 ונופל לקומם שמגיע ׳תמים, או״ם ועץ
 שאותן מזימות של מערבולת לתוך שר
מיש ׳ומפקד ;להבין כלל מסוגל ואיינו ווא
 ישמש־ סופר, להיות המתיימר לבן,\ ירה
 להציל מנסה הצד, מן הנעשה בכל !יף
 ה־ .את וללמוד להציל שניתן המעט ;ת

המוש שהסוחר העובדה השאר. מן קח
 הבלונדית, של מאהיבה־לשעבר היה ת

 והחיה הא׳ו״ם למשקיף נשואה והיתד,
 כמובן מסבכת, השחור, השר עם יתה
 היחסים. מערכת יאת יותר וד

 של ספרו יצא כאשר גונקור. פרס
 זכה הוא ,1964 בשנת ליאור, קונשון •ורג׳
עורר ׳אך היוקרתי, גיונקור בפרס ומנם

 בשירות דיפלומט קונשון, גדולה. סעדה
באפ ארונו שנים שעשה צרפת, ממשלת

ה הרפובליקה ממייסדי אחד והיה ריקה
בו־ של ממלכתו (כיום אפריקאית מרכז

ב וגם בלבנים גם בספרו חייכה קאסה),
 הוציאו לומומיבר, רצח על ׳ורמזיו שחורים,

 שלא טעינו ריבים צדקינים משלוותם. רבים
 קולוניאליסטית, בארץ ציבור לפקיד נאה

 עם הטובים יחסיה על לשמור המעוניינת
 יבלע דברי לכתוב הקולוניוודלשעבר,

הטריות. הממשלות על שכאלה
שהצ ),33( צעיר במאי דירו, פרנסים

 ׳את הדגיש ׳שבהם ׳בסרטים היום עד טיין
המס את להסיק לצופים והניח הפעולה

 עם יחד ההסרטה זכויות את רכש קנות,
האח בשנים שהיה פיקולי, מישיל השחקן
 ללבו. הקרובים נושאים למפיק גם רונות
 קווי בחריפות הודגשו יהמ׳סך יא׳ל בדרך
 והלבן. השחור לכיוון הדמויות של האופי

 עונה הנבזי הלבן הסוחר ישל למפלצ׳תיות
 השחורים השרים ישיבה ממשלה, ישיבת
 ימן יצאו עתה שזה באובלי־אדם מוצגים

עלי השנוא לשר מסביב מרקדים הג׳מגל,
 לו ויש ׳מהם משכיל ׳שהוא (משום הם

יל כמו ׳בקצב ומזמרים לבנה) מאהבת
 השחורים שיבה הפראות ׳וכנגד בגינון. דים

 ה־ הצביעות מתייצבת ■שחורים, מחסלים
 ׳שמעמידה אירופית, ׳ממשלה ׳שיל ׳מתחסדת

 בעצמה מעודדת שהיא ישעה דואגת פני
מוקיעה. שהיא הפורענויות את

 אף ׳נמצאה ולא מאחר אצלנו. לא ירק
 להרשות מוכנה תה •שהי ת ׳אפריקאי מדינה

 ידירו, ינסעו בתחומה, הסרט צילום את
 ז׳אק ביניהם הצוות, אנשי ושאר פיקיולי,
 יבריא- וקלוד ■בארו •מארי־קריסטין דיטריון,

למ כדי שבדרוםיאמריקה, לג׳ויאנה, סר,
אפריקה. ישל לאלה דומים ואור ׳נוף צוא

 עם העבודה, סיום שלאחר מעניין ׳אולם
 ׳נשיא בפיני הסרט הוצג לשוק, הוצאתו

 להביע שהתבקש סנגור, ליאופולד סניגל,
האפ היבשת על השמצה זיו ׳האם דעתו:

סנ תשובת ריבים? •שטעינו ■כפי ריקאית,
באר קירה זה השמצה. אינה ״זאת גור:
 ול־ ,בסנגל. לא אבל ביבשת. רבות צות

 על שלי המתחרה וגם אני גם ראייה,
 לבנות.״ לנשים נשואים השלטון

׳באפ אחרים ■שליטים גט אם מעניין
הצו באותה משיבים היו השחורה ריקה

 אצל ׳אלא אצלנו לא אבל נכון, זה : רה
אחרים.

הסרט. ברוח בהחלט היא — כזו ׳תשובה

תדריך
ת: חובה או ד ל

נשו לא אשה פוובידנס, ־אביב: תל
 הטפיל, השלישי, הסוג מן מיפגשים אה,
וברח. הכסף את קח

: ם י ל ש רו הנויכני, התפוז ג׳וליה, י
 הכיס. דמי

פנטסיה. : היסה
אגיב **** תל-

* * * ס * נ ד כי רו צרפת) (מוזיאון, פ
 הגד מול ישיש סופר ■של הלילה סיוטי —

ו מורכב מבריק, סרט המחר. ■של צייאות
 דירק גילגיוד, דון עם רינה, אלן •של מסובך

 ואיליין בורסטץ אלן ודינר, דויד בוגארד,
סטריץ׳.

הפראים״ כ״מדינת זכארו פיר,ולי דיפזרון,
הטהורה האפריקאיות


