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תל־אביב, (דקל, פנקי הנקי
 מתח קומדיית — ארצות־הברית)

 לחקות יכולתה כמיטב מנסח זו
 מעסוז מלספק. רחוק יכולתח מיטב אבל חיצ׳קוק, את

 המסתבך אדריכל) זה (במיקרה מפשע וחף תמים באיש
 רצח. מעשי ושרשרת מדעיים סודות גניבת ריגול, בפרשת

 הוא נתון, הוא שבו המבוך מן להשתחרר נסיונו כדי תוך
 המחפשת כעיתונאית עצמה המציגה צעירה באשה נעזר

 מחצית פני על מודרך לטיול אותם מובילה העלילה סקופ.
 מתח קומדיית שכל כפי ומסתיים הצפון־אמריקאית היבשת

להסתיים. צריכה הומוריסטית
 נחמד, ומתמיד מאז היה כבימאי, פואטייה, סידני

התס לחסדי וראשונה בראש נתון הפתעות, וחסר שיגרתי
 ברק של צל כל חסר התסריט הפעם לו• שהומצא ריט
 ואת ויילדר ג׳ין את בתוכו לשלב והנסיון הפתעה, או

 של והפרועות הבולטות המצחיקניות (אחת ראדנר גילדה
 כנסיון־ דבר של בסופו מתגלה האמריקאית) הטלוויזיה

 מנוצל אינו השניים מן אחד שאף משום רק ולו נפל,
 היו מבויימים, שהם וכפי שנכתבו כפי התפקידים, כראוי.

 של הכפוייה ובחירתם השורה, מן רומנטי לזוג מתאימים
 מאהבים שיגלמו דרישה תוך האלה, הקומיקאים שני

הדרך. אורך לכל החמצה היא רומנטיים,
התס הוא הסרט של ביותר החמורה הבעיה ואמנם,

אח סרטים מיני מכל השראתה ששאלה רקיחה — ריט
 כאן מצוטט בינלאומיות״ ״מזימות יותר. ומוצלחים רים

בדרום ומרוחק מנותק סודי בסיס כאן יש רבות, פעמים

הדרך אורך לכל החמצה וקווינלין: ויילדר

 ויד־ וריצ׳ארד במאי״, ימים ב״שבעה כמו ארצות״הברית,
 מיטעני כל את מחדש לשלוף זיקנה, לעת מנסה, מארק
 בסצינה הקיר על הציור נעוריו. מימי התוססים הרשע

 את כמובן מזכיר התעלומה, מן חלק המהווה הראשונה,
 הסוג מן ב״מיפגשים שלו הבוץ והררי דרייפוס ריצ׳ארד

הלאה. וכן השלישי״,
 שבהם הסרטים, מאותם אחד זהו — מכל והחמור

 יודע שהוא משום לא הדמויות, מן יותר חכם הצופה
 באינטליגנציה ניחנו לא שהן משום פשוט אלא מחן, יותר

המיקרים. בכל לא לפחות או — ממוצעת

 תל- ,1 (לב מוות מלכודת
 הציון — ארצות־הברית) אביב,
 קשור אינו הזה לסרט שניתן

 נרקח הסרט כי הצפויה. המיסחרית להצלחתו כנראה
 קהל שימצא להניח ויש הבדוקים, הקופה מתכוני כל לפי

רבה. יוקרה לו •וסיף אינו עדיין זה אבל וגלח*, רחב
 רוזמארי״), של (״תינוקה לווין איירה של המחזה

 הנמצא מחזות״מתח, מחבר על מספר מבוסס, הוא שעליו
 ארבע בעלילה יש הפרטיים. בחייו והן ביצירתו הן במשבר

 פארא- יפה-תואר, ידיד רעייתו, הסופר, — דמויות וחצי
 מישנה. בתפקיד ערמומי ופרקליט תמהונית, פסיכולוגית

 מן כבר כי העלילה, את לפרט ההגינות מן זה יהיה לא
 על״ידי מופתע להיות הצופה מוזמן הראשונים הרגעים

 אכן שיהיו הנחה ומתוך בלתי-צפויות, תפניות מיני כל
ההנאה• את לקלקל כדאי לא שיופתעו, כאלה

 כל — הקאמרית האווירה ההפתעות, קצב המיבנה,
 ויש בעבר, בו השתמשו שרבים מירשם על רומזים אלה

 של לשטחיות! הרומזת עין קריצת עצמו בטכסט אפילו
 אולם הקהל. על מפעילות שהן ולקסם זה, מסוג עלילות

 די וכהנה. כהנה לגוון אפשרות יש כזאת במסגרת גם
 התנדנדה הצופה אהדת שבו בילוש״, ״מישחקי את לזכור

שב־ באנשים דובר אכן כי לשניה, אחת מדמות הזמן כל

עניין חסרות נפשות וריב: קיין
למ העשויים חמיוקמים אותם יש שלהם הנפשי מיבנה

הקולנוע. באולם היושבים מן אחד בכל הדים צוא
ברובו עוסק שהוא לווין החליט כאילו נדמה הפעם

 שמאחרי החוטים משיכות לפי וחנה הנה הנעים טים,
 שווה, במידה עניין, חסרות הפועלות הנפשות כל הקלעים•

 ההפתעה תהיה מה לנחש הוא לעשות שנותר מה וכל
למדי. ושקוף ברור הדמויות שחושבות מה כי הבאה,

יש תל-אביב, (צפון, קין אות
מת הסרט, גיבור אהוד, — ראל)
מש כשהוא הסיפור את חיל

 בשני החיים עם ומתמודד לחולי״נפש, מבית-חולים תחרר
 החלטת מול ניצב הוא בחיי-המישפחה :עיקריים מישורים

 אישי. כעלבון בעיניו המתפרשת החלטה להתגרש, אשתו
 הוא יותר, הרבה פנים לו מאירה ההצלחה השני, במישור

 ליטאני, מיבצע ערב הצפון, גבול על מילואים לחודש יוצא
ומופת. דוגמה גיבור, מקובל הוא וביחידתו
 מעט לא מזכיר הסרט של ביותר הברור ההשכל מוסר

 חבר׳מן אולי הוא לדוגמה, הצבר חוזרת״• ״צלילה את
עוב מוחלט, כישלון הוא האינטימיים בחייו אבל מושלם,

 צרותיו. כל מקור והיא בפניה, לעמוד מסרב שהוא דה
 על לומר לסרט שיש מה מכל יותר בולטת וו־ מסקנה

 נפשית הפרעה של קין אות נשיאת כביכול, העיקרי, נושאו
 בתסריט, הליקויים אחד זהו לכך• החברה והתייחסות

 סטיגמות — ברבש על חביב נושא עם להתמודד המנסה
 סרטיו של הבסיס ואת הדיוק את חסר אבל חברתיות,

הטלוויזיוניים.
 נראה הדמויות; של מדוייק חברתי מיקום חסר הפעם

לשני. אחד דרמאתי ממעמד להגיע העיקר כאילו
מעמדים :יותר מצליח הבימאי בדבש זאת, לעומת

התפקיד עם הזדהות וצדוק: ווליניץ

 גבוהה, התרגשות לעוצמת מגיעים הסרט במוך נפרדים
מאר חדש ועולה ווליניץ דליק צדוק, ארנון של המישחק

 וכמי ולעילא, לעילא הוא פולאק, רוברטו בשם גנטינה
התפ עם גבוהה הזדהות לדרגת שחקנים להביא שמצליח

 מלאכתו מצלמה, בעזרת זאת הזדהות לתעד ואחר״כך קיד
מבטיח. זה קולנועית, כהתחלה לשבח. ראויה

הרוצח
תח מו ה ו

של רגעען
שות התרג

הילד מר גדמות מאמי
גדול כישרון

 הוא ג׳וליה ראול שיקספיר. על והירהוריו
 קא- ג׳ון השייקספירי), קאליבן של (עיבוד
 מגישים רונלדם ג׳ינה ורעייתו סאבטס

התגל היא סאראנדון סוזן אישיותם, את
 של וצוות איראל, הטובה, הרוח של מות
 חיים שימחת הרבה מוסיף וכלבים עזים

 של והסליחה הבריחה לסיפור וטבעיות
חייו. בסתיו מצליח אדריכל

סין מ  גם מוצג ישראל, ,2 (לב ח
קר החרמת רקע על — ירושלים) באורנע

 נרקמת בגליל, במושב ערבים של קעות
 אחד של פועל ערבי, בין אהבה עלילת,

המע של היהודיה ואחותו המושבניקים,
המע בין לכאורה המאוזנים היחסים ביד.
 תהומית. לשנאה מתדרדרים לפועל ביד
 גם ולערבים ליהודים אזהרה קריאת זוהי
 כל הדעה• ושפיות איזון על לשמור יוזד,
 הזאת בארץ קורה מה לו שאיכפת אדם

הסרט. את שיראה הובר,
ירושלים

+ * *  ארצות־ (סמדר, העיר כסיד *
 בדראמתיות פורש לומט סידני — הביתה)

האמ במישטרה הסתאבות של יריעה רבה
 יהאמון החוק מערכת את המסכנת ריקנית,

 של נפלא בתפקיד ויליאמס טריס בה.
ה למעשים אותו דוחף שמצפונו שוטר,

מישפחתו. עתיד ואת עורו את מסכנים

ס כי א ל־  שיר יוקטוריה, ויקטור — ת
חמסין. סערת, וטעים, חמים בגשם, אשיר

 ויקטור העיר, נסיך חמסין, — ירושלים
ויקטוריה.
ג׳ורג׳יה. — חיפה

תל-אביב
 (רב־חן, ויקטוריה ויקטור *+ +

 — בירושלים) גם מוצג ארצות־הברית,
 זמרת של סיפורה מהנה, מפולפל, חכם,

מפור זמרת להיות כדי לזמר המתחפשת
מו אדוורדס בלייק של המצאותיו סמת.

 אנד- ג׳ולי רעייתו, באמצעות יפה עברות
 — פרסטון רוברט בידי ומבריקות ריום,
 על וותיק מפורסם מוסיקליים מחזות שחקן
ברודווי. בימות

+ * ארצות־הברית) (גורדון. סערה *
פאזורסקי פול בחברת מרנינה חוויה —

 טאטי של סרטיו היו כאלה בשיר. ולפצוח
ו הצופים, אל כוונו אשר שפש קרני —

 ולא החום, את לקלוט הצליחו אלה כאשר
 פרצו האוויר, למיזוג עבדים עדיין היו
בצחוק. הם גם

ך רי תד
לראות חובה
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