
סונטת
אל[

אר־ תל־אביב, וטיילת, ספטמבר
 לא האמריקאים - צות־הברית)

 לא אפילו עובדה, זה. את אהבו
ה־ לפרסי מתוכו שהקגים ומיעו

 איליין - בהחלט לכן ראויים שהיו שניים לפחות והיו אוסקר
 ומעלה משיכמם משחקים אלה שני אליוט. ודנחולם סטריץ׳
 ויסט, דיאן פארו, מיה - מצוייגים שחקנים של קאמרי בהרכב

סם וורדו גיק ווטרטטון. ו
 בגלל שנהרסו חיים לראות אוהבים אינם האמריקאים אבל

 נאלצת שילדה העובדה את ממש ומתעבים הוליוודי רפש
 ביסוד שעמד מה בדיוק וזה הכוכבת. אמה מחטאי לסבול

 השב״ ליין את מגלמת פארו מיה כשלעצמו. הצנום הסיפור
ה את שחיסלה אחדי לעצמה לחזור מסוגלת שאינה רירית,
ה .14 בת כשהיתה ץ״), סטרי דיאן(איליין אמה, של מאהב
 שניקרו בבקעים חסראגדיה על שילמה אך נכלאה, לא ילדה

 טרנר לנה של סיפורה זהו בוודאי. - משהו! מזכיר בנפשה.
 בתה, על-ידי בסכין־מטבח שנרצח ססומפנאטו גיוני ומאהבה

קריין. שריל
 רכילות לנצל אלן את משך באמת מה ספק, כל בלי מעניין,

מי ואחיותיה שחנה אחרי הוליוודית,  בעידון הצטיינו רדיו וי
 שמא בהיסטריה. מישפחתיים קלפים טרפו ולא חרסינה של

ת מיה את לעמת התפתה א  חוד-התער על במציאות אמה עם פ
 הסרט, של הראשונה גגירסה שהרי - אהבה־שנאהז יחסי של

סאליבאן, או מוריו שיחקה בעצמו, אלן על-ידי לפח שנזרקה

לאוסקר ראוי מישחק סטריץ: אילייו
 ואחיותיה), בתנה גם (ששיחקה פארו, מיה של האמיתית אמה

בסרט. אמה את
 מס־ להציג תירוץ אם כי העיקר, איננה עלילת-הרצח אבל

 באות אינן שלעולם אהבות מתוסכלים, כוביים צ כת-יחסים
 ובמרכז סתיו. סונטת של אינסופי באווירת-עצב סיפוקן על

 חוט- בעלת שתלטנית, אישיות הדומיננטית, האם עומדת
 סטריץ׳, איליין על-ידי המעוצבת אל-חלד, מפלדת שידרה
במותה. חזקה אינה שבתה העובדה את לעכל מסוגלת ושאתה

שמע ברלהתג  מ
להתפייס

תל־אביב, (לב, בכפר חופשה
 באיחוד קצת אמנם - צרפת)

 אבל הסרט, על הביקורת מופיעה
 הסרט כי עליה, לוותר הוגן זה אין

ד על להישאר עתיד  שכזה .,סליפר" כמין רב, זמן עוד הג
 לפתע המקבלים קטנים טרטיס קולנועיות, להפתעות (הביטי

הבד). על חיי־נצח
 ה־ חוסר בעיקד - בכפרי בחופשה מיוחד כה מה ובכן,
 שהס* שאמו, ילד, על בשוט טיפור מספר הוא שגו. יוטרטת
 להשאירו נאלצת בקרוב, ללדת ועומדת אביו עם תכסבה

בכפר. חברתה אצל לתקופת־הלידה
ד קסם, של בשבע שניחן הובר, אנסואן הילד,  מהיותו לג

 חופשה אלי שש אינו הובר, אן-לו ז הגימאי של הפרסי הבן
שחיתתם ארנבים גידול בכפר.  כמעשה בעיניו נראים למאכל ו

 והמשטמה הכפרי החיספוס תרנגולות. עריפת גם כמו גרגרי,
 על לאות בלי זו את זה המענישים מארחת, זוג שבין הגלוייה

 והקירגה העדינה קיבתו עבור מדי קשים התינוק, בנם מות
ומט אותו מפחידה לבית-המארחים בית-הקברות של היתרה

מטחתו. את רידה
 מאונס חופשה בתוך מכולם. החזק המחגך הוא הטבע אבל

 גהשף הוא החיים. עובדות את הצעיר הגיבור לומד זו
 מרטין, הג׳ינג׳יח, הכפרית חברתו של ולשובבותה לחוצפתה

 ומלאת-חן^ אותנטית בצורה גדג', ונסה משחקת (שאותה
נגד ולהתמרד למתות מעז ואף זו של באומץ נידבק ולאט-לאט

בגדולים מציצים הובר: ואנטואן גדג׳ ונסה
 ומשתין הכנסייה גג על מטפס הוא בעיניו. חן מוצא שלא מה

המק אוהבים שביחסי האכזריות את מגלה הוא המרזב. דרך
 פלו בתפקיד בורינגיר (ריציארד החיים את זו על זה שים

סל, בתפקיד ואנמון  לגרום מצליח ואף מצחינים) שניהם מאו
שיתפייסו. לשניים
 ועל החיות על הסביבה, על החיים, על לומד הוא רק ולא
 זה בהענישם בילדים, התנהט שלמעשה המבוגרים, גם המבע,

צפייה. שווה זה קטן־גדול שסרט ספק אין השכילו. זו, את

שראלי י
אר־ תל־אביב, (שחף, טנש הגה

 של ציונית מתנה - צות־הברית)
 של 40ה־ ליום־הולדתה גולן מגחם

מלי נשמע אולי זח ישראל. מדינת
 מאותם אחד האיש, של אמונתו אמנם זוהי לא. זה אבל צי,

 קורבנות בעל גיבורי-ישראל על חושבים שעדיין מעט מתי
הרקיע. כזוהר טהורים החיים, מן געלים קדושים,
 המתח ואת סנש חנה את קישר גולן שמנחם ספק אין ואכן,

אינטלק משוררת ,14 בת שחיתה הזאת, הנערה בי טוהר.
 נוחות-נפש כמה יודע ומי עשירה נפש בעלת רגישה, טואלית,
 רק להשוות שאפשר דמות במותה. צעירה בה היתה עצורים,

 ובגיל בנמצא, כאלה גיבורים אין כבר היום כי דארק, ז׳אן עם
תמימות. כה אינן בדרך-כלל כבר הנערות 24

 כשטו- כמותה, רואים לא שכבר הירואית ניאוגראפיה זוהי
 גדולתו. על להשגות מקום ואין לעירעור נתון איט הגיבור הר

 מעשי־גבורה הרבה בשכל־כך זו, שבתקופה היא הבעייה אבל
 סירטי ,2ה* טילחמת-העולם טירטי לאחר במיבחן, עומדים

 לראות קשה כבר מצידון, אצבעות ושתי הלם־קרב ויאט־נאם,
שאלות. לשאול מבלי גבורה על סרט

 לאיזו בדור לא שבן ״ הסרט של חולשתו טמונה וכאן
 בה מחדל המשימה היתה אכן ואם חנה. נשלחה בדיוק משימה

 אותו גם לנתח הזמן הגיע הרי הבריטים של ואטום נוראי
 דטמרס, מארושקה מכך. נישכר הסרט יוצא היה ובוודאי

נוגעת ולרגעים חמודה לרגעים היא סנש, חנה את המגלמת

הגפרור אשרי דטמרס: מארושקה
 במחלוקת, שטיים נתונים להוסיף מצליחה לא היא אבל ללב,
 רצח לא אילי ייתר. מרתקת דמותה את לעשות עשויים שהיו

 פצעים ולפתוח חיים אגשים עם לעימות להיכנס נולן מנחם
 סנש, חנה של בטראגדיה יותר הרבה שיש ברור אבל פתוחים,

 הלשנתם על בשמועות והמרזשעת, החפוזה להורג בהוצאתה
המגמ ובאנסי־שמיות ההונגרים, של באכזריותם יהודים, של

 האמת אבל הגרמנים. של זו על עלתה שלעיתים שלהם תית
ת וארבעים שעתיים - הישג. וזה משעמם. רגע בלא דקו
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תדריו
לראות: חובה

 •לדים, להתראות האחרון. הקיסר תל־אביב:
 שכת איב, ל״ר׳ הנסתר, המבצר שחוחה. עיניים

פלורט. דה ראן ברלין. בשמי מלאכים ירח,
 ילרים. להתראות הדמים; כס ירושלים:

שחורות. עיניים מוטס׳, ירח, שכת
ש ילדים, להתראות האחרון. הקיסר חיפה:

ירח. כח

תל-אביב:
 בתר־ ותכלה (גתהאחרון הקיסר * * * *
 — בחיפה) ברב־אור גם מוצג בריטניה. אביב,
 של האחרון הקיסר של ונפילתו עלייתו סיפור

 ומשחקי־ ההיסטוריה תעתועי כקורבן פדיי, סין,
מד אסתטית חוויה בעולם. הפוליטיים הכוחות

קיבל שגם סטורארו ויטוריו הצלם בזכות הימה

סוסונובה שחקנית
ששרות עיניים בסרט

אואהארה שחקנית
הנסתר המבצר בסרט

 שגרף האוסקרים מתישעת אחד כך, על אנסקר
הזה. המלכותי הקיסר
ר * * * * צ ב מ ר ה ת ס  — יפאן) <לב, הנ

 אורים ששימש קולנועי, מופת שהוא מצחיקון,
 מיל- את זה הפיק כאשר לוקאס לג׳ורג׳ ותומים

 נסיכה למלט צריך מובס גנרל הכוכבים. חמות
 תאבי־ פשוטי־עם שני בעזרת אדיב ארץ דרך

 מיפונה טושירו לדוגמה. ערמומיים אבל בצע,
עוצמתו. במלוא הגנרל הוא

די * * * * ב ליי ארצות־הבחת) (פריז, אי
 וב־ בזוהרה המעיבה עתיקה, יצירת־מופת עוד —

 על היום לראות שאפשר מה כל על חמדת־נעוריה
 התוקע לוביטש, של אמריקאית גירסה הבד.

בדיא הן האמריקאית הנהנתנית בחברה סיכות
 הגרי נשכחים. בלתי קומיים בקטעים והן לוגים
 של מידיה תפוחים הרבה אוכל הצעיר פונדה
והשנונה. המקסימה סטנוויק ברברה

ם * * * * י י נ איטל־ שחורות(מוסיאון, עי
 חרסינה, של עידון מרהיבות, תמונות — יה)

 בהרבה שאומצה צ׳כוב של אגדה גאון. של מישחק
 משורר־בימאי, מיכאלקוב, ניקיטה על־ידי אהבה

 מאסטרד מארצ׳לו על״ידי בלוליינות ומבוצעת
 הוזמנה הרוסיה, האהובה סופונובה, אלנה יאני.
הקרוב. קאן פסטיבל של בצוות־השופטים לכהן

פיינדז עדנד, ——■
ה העולם 2643 הז




