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מיצ׳ם רובוט שחקן
מידה לפי מארלו

קולנוע
)49 מעמוד (המשך
היש הסרט עידוד שנקרא מה זה אכן,
ראלי.

ם סרטי
!חהזד עובד מארלו

 פרטי, בלש כידוע הוא מארלו פילים
הסו של המתח בספרי המובילה הדמות

 צ׳אנד־ צ׳אנדלר. ריימונד האמריקאי פר
 ספרי- ממחבר יותר להרבה־ נחשב לר

הסופ אחד את בו הרואים ויש מיסתורין,
שהצ ארצות־הברית, של החשובים רים
 של במיסגרת בה החברה את לצייר ליח

 בתקופה יצר מארלו את בלשיות. חקירות
 להיות הספיק הוא בחייו. יחסית מאוחרת
 נפט, חברות ומנהל איש־עסקים עיתונאי,

 של הכלכלי המשבר על-ידי נדחף בטרם
 מיסתורין סיפורי לכתוב השלושים שנות

רומנים. כך ואחר קצרים,
 סי- עם מלא, באורך הראשון ספרו את

 כיצד ראשון בגוף המספר מארלו, לים
ספ מוכר של הרצח תעלומת את פיענח

 של כספן את שסחט פורנוגראפיים, רים
המי אביהן ושל דעת קלות אחיות שתי

 שנה 40 לפני צ׳אנדלר כתב הגוסס, ליונר
(ה הגדולה השינה קרא הוא לספר בדיוק.
 שהיה מה כל את שהופך למוות, היא כוונה
 התחנה זו והיתה משמעות), לחסר לפניו

המקו הגיבורים אחד של בדרכו הראשונה
תערו האמריקאית. בספרות ביותר בלים

הקסימה שבסיפוריו והאנושיות המתח בת

 (מוזיאון, התחרה רוקמת .*.*!**
מצ אינה קטנה ספרית — צופת־שווייץ)

 והמעמדי התרבותי פער על לגשר ליחה
למד סטודנט אהובה, לבין בינה שמפריד

גור קלוד של ונבון רגיש סרט הרוח. עי
הופר. איזבל של מעולה מישחק עם מה,

 ברית- (צפון, היערות שומר
 קצין בין פגישות שתי — המועצות־יפאן)

סי מרהבי של מפה המצייר הצאר, בצבא
 במרחבים שחי מונגולי צייד לבין ביר,
 המהרהר עין, מרהיב סרט הייו. כל אלה

 ביקום. האדם ובמשמעות הקידמה במהות
קורוסאווה. אקירה :במאי

 ברנרדו — איטליה) (דקל, 1^00 *■¥•*
 איטליה תולדות את משחזר ברטולוצ׳י

 קולנועי מיפגן זו. מאה של הראשון בחצי
 במיליטג- לעתים, מרגיז אם גם מרתק,

 דה־נירו, רוברט עם שלו. הפוליטית טיות
 וכוכבים דפרדיה ג׳ראר סאנדה, דומיניק

אחרים. רבים
אוצות־הבריוז) (מוגרבי, שיירה

 החוק, נציגי מול משאיות־ענק נהגי —
 כמרובעות החופש רוח להתמודדות כמשל

 משעשע מבדר, לגברים, סרט המימסד.
 :הראשיים בתפקידים השכל. מוסר ועם

מקגדו. ואלי כריסטופרסון כריס
ירושלים

מאנני עם שדי הרומן ס )
 השלמה הקומדיה — ארצות״הברית) דר,

 מפגישה אלן, וודי של ביותר והמגובשת
 פחדים עם יהודי משכיל של תיסכולים

מחש ומעורר מצחיק נוצריה. זמרת של
אוסקר. פרסי לארבעה זכה יחד. גם בה

אנג (תן, הנילוס עד רצח ***
 על כריסטי, אגאתה לפי מותחן — ליה)
בינ כוכבים צוות עם הנילוס, נופי רקע

ההת הוא יוסטינוב פיטר עשיר. לאומי
 פד הרקול של ביותר המשעשעת גלמות

היום. עד ארו,

חיפה
 אר־ (אורה, נשואה לא אשה

 על לעמוד נאלצת אשה — צות־הברית)
ש נישואין, שנות 17 אחרי רגליה, שתי
 בעלה. של כפועל־יוצא עצמה ראתה בהן

 אבל לפעמים, שיטחית מעודנת, קומדיה
 ׳ ג׳יל של לב שובה מישחק עם מרתקת,

קלייבורג.
 אבא (בית ראשית כותרת

מש וילדר בילי — ארצות־הברית) חושי,
 לתקוף כדי שלו, הארסי ההומור את חיז
 דרכו. את ההל שבו העיתונות עולם את

 עם וסרקאזם, עקיצות מלא מבריק, סרט
למון. וג׳ק מתאו ולתר

בון וריצ׳רד מיצ׳ם רוברט
בצמרת״ ל״חקירה היתה — 1978 הגדולה״ ״השינה

מיילס שרה שחקנית
בקול לוון של הנעליים

במי המייוחדת האווירה זאת, ובכל רך.
 וה- בוגארט של הופעתו הסרט, של נה

 הגדולה לשינה הבטיחו הוקם של בימוי
ה התרדמה השם תחת גם לעתים (המוצג
 ראוי קורם בכל קבע של מקום ארוכה)

הקולנוע. תולדות על לשמו
 מארלו, חוזרת. האופנה חלפו, השנים

 נוספים שחקנים הרחוק בעבר גילמו אותו
 רוברט פאואל, דיק (כמו בוגארט מלבד

באופ שוב גארנר), ג׳יימס או מונטגומרי
מוצ לא בצורה ניסה, אלטמן רוברט נה.

 גולד, אליוט על אישיותו את לכפות לחת,
 דיק לתקופתנו. הסיפור את מעביר כשהוא

 רוברט עם יותר, הרבה הצליח ריצ׳רדם
ל העדיף כאשר הראשי, בתפקיד מיצ׳ם
 של דמותו חיה שבה התקופה את שחזר

 שוב, רוכב מארלו ועתה, במקור. מארלו
אל נוספת בפעם שהוחזר בלבד זו ולא

 לעבור אפילו שאולץ אלא ה־־סז, שנות
קלי ודרום מלוס־אנג׳לס ממולדתו. דירה

ולסביבותיה. ללונדון פורניה,
 הבמאי את הניע מה במייוחד ברור לא

מז הוא כתירוץ, זאת. לעשות וינר מייקל
 צ׳אנדלר של הגדולה חיבתו את למשל כיר

 ש־ כך על מצביע הוא הגדולה. לבריטניה
 מיל- בעת בלונדון, שנים כמה חי צ׳נדלר

 מדגיש אפילו והוא הראשונה, חמת־העולם
המת השחקן מי בזמנו, נשאל שכאשר

 מארלו, של הדמות את לגלם ביותר אים
ברי ליץ׳, ארצ׳יבלד על צ׳אנדלר הצביע

 ובכל גרנט. קארי בכינוי יותר הידוע טי
לונדון? מדוע זאת

העי זהו בספק. מוטל אינו אחד דבר
 צ׳אנדלר, של לספר ביותר הקרוב בוד

הצלח בעקבות מיצ׳ם, עלילתית. מבחינה
מארלו, דמות אל חוזר ריצ׳רדס, אצל תו

 הוליווד, את גם אלא הקוראים את רק לא
 כתסריטאי צ׳אנדלר את להעסיק שמיהרה

ולר — לבו בכל שנא שהוא עיסוק —
הבד. אל אותם לתרגם כדי ספריו את כוש

 שנים שבע ונימפהמניות. נרקומנים
 לסרט, הגדולה השינה הפך שנכתב, לאחר
התקו אותה של הקלאסיים הסרטים אהד
ובהשתת הוקם הווארד של בבימויו פה,
 צוות באקול. ולורן בוגארט האמפרי פות

 משפת המעבר את שהכין התסריטאים
 היתר, בין (שמנה, תמונות לשפת מילים

 נובל, בפרס יותר מאוחר שזכה מי את
 מרכיבים על לוותר נאלץ פוקנר) ויליאם

לט אז התבייש שהקולנוע רבים, מקוריים
עי צילומי סמים, בעיות כמו בהם, פל

לעי התכחש צ׳אנדלר בזה. וכיוצא רום
הצו־ די נאמן לו ניראה שלא משום בוד,

כקול ולורן וובר פול בוגארט, האמפרי
1946 — הגדולה״ ״השינה

 ניצבה שבהן לנעליים נכנסת מיילס שרה
 קלארק וקנדי באקול, לורן שנים 33 לפני

גי בכל להתקשט לעצמה להרשות יכולה
אפ שאי והנימפומניות, הנרקומניות נוני
הקודמת. בגירסה להציגם היה שר

ך רי ד ת
לראות: חובה

ב בי א ל' ת  שומר התחרה, רוקמת — י
.1900 שיירה, היערות,

 רוקמת הרוח, עס חלף — ירושלים
אנני. עם שלי הרומן התחרה,

רא כותרת נשואה, לא אשה — היפה
שית.

תל־־אביב
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