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סרטים
תבשר׳□״ ..שטן
ל מעטות לא יצירות־מופת תרמה. צרפת

 הבשרים שטן ראוי ביניהן ;הבד אמנות
 המבוסס הסרט, ביותר. נכבד מקום לתפוס

עו ראדיגה, ריימון מאת מפורסם רומאן על
 בוסט. ופייר אורונש ז׳אן בידי לקולנוע בד
ש ביותר המשובחים התסריטים אחד זהו

ב כמו שיח ;הקולני לפילם פעם אי נכתבו
 בקולנוע. לשמוע מרבים אין הבשרים שטן

 קלוד הבמאי הצליח הזה המוצק השלד על
 היצירה וגידים. בשר להקרים אוטון־לארה

ראשונה. ממדרגה היא שנבראה
 מלאה הבנה שררה לשחקניו הבמאי בין

ה כל פגם. ללא הוא : לבצוע הנוגע בכל
 את חיה. דמות אחד כל במקומם, שחקנים
 וברור מובן וזה עושים, ביותר הרב הרושם

 מחצית כמעט הבד את ממלאים הם כי יען
ב השני, פילים. וז׳ראר פרל מישלין הזמן,

אח שלפני המחלקה תלמיד פרנסואה, תפקיד
 לפאריס. הסמוכה קטנה בעיר בגימנסיה רונה
 בו היום מן פרנסואה חושש חבריו, כל כמו

 לה־ הצבא אל יגויס בית־הספר, את יסיים
 : (התקופה המערבית החזית בחפירות רקב
נל בית־הספר מאגפי שאחד העובדה ).1917

לפצו־ בית־חולים משמש הצבא, על״ידי קח

דיי דוריס
באולפן טיול

 שאינה בוראי הקרב, משדה המובאים עים
 בית- בחצר הפחד. את מלבו לגרש מועילה
 (מישלין מארט את פרנסואה פוגש החולים

 בשנים, ממנו מבוגרת צעירה, אשר, פרל),
בחזית. הנמצא לחייל המאורשת

ש אהבה, השניים בין מתרקמת מהרה עד
 להיות הופכת שובבות, של בפלירט ראשיתה

 הקנאה התפרצויות בגלל מדי רצינית קצת
 הפוגת לאחר אבל, פרנסואה, של הילדותיות

נע החייל, לארושה מארט נישאת בה קיץ
מש השניים אין שוב וחצופה. סוערת שית

השא שביניהם. היחסים את להסתיר תדלים

 פרנסו־ לבעל. הדבר את לגלות איך היא, לה
 האהבה ;עשרה שבע בן ילד אלא אינו אה

 מסוגל איננו הוא בשבילו, מדי גדולה הזאת
 כדבר אתו לשוחח ז׳אק, עם להפגש כלל
גבר. אל גבר

 של ילדו את ללדת מארט עומדת כאשר
 שלו שהילד לבעלה מודיעה היא פרנסואה,

 מתה, היא אותו, בלידתה ז׳אק. של הוא,
 את גם אחת ובעונה בעת מאבד פרנסואה
 מצלצלים ולהלויה בעת בנו. את גם אהובתו,
אפי — העם יורים, תותחים תרועה, פעמוני

 בנובמבר 11 : שמחה מלאי — הקברנים לו
1918.

 מוגשת אינה ומארט פרנסואה של אהבתם
 אינו הבמאי אידילית. או רומנטית בצורה

להצ הוליבודית, מתקתקות ידי על משתדל,
 להרשיע. רוצה שאינו כשם מעשיהם, את דיק

שח איזה שוב מוכיח פילים (האידיוט) ז׳ראר
אמ הוא מגלם שהוא הנער :הנהו גדול קן

 מבית־הספר הילדותית בריצתו אמתי תי,
הקנ בהתפרצויות אמתי אהובתו, דירת אל
 הוריו. בבית ושקריו במריבותיו שלו, אה

 שלה^ מארט ממנו. נופלת אינה פרל מישלין
 משועממת, קצת חושנית, בורגנית נערה היא
 מנערה ההדרגתי, המעבר המונית. לא אבל
 של בפלירט העסוקה ושמרנית מחונכת מאד
 חוצפה מלאת למאהבת בכך, ממה יותר קצת

 של המזהירים ההישגים אחד הוא ואהבה
 בשני לפחות כי כך על להצטער יש הבד.

הצנזורה. בידי הסרט קוצץ חשובים מקומות
הרוגש״ לב■ ״הרגע

 יודעת, היא : להוליבוד גדולה אחת מעלה
לפ עצמה. חשבונה על גם להתבדח לעתים,

מוצ אחרות, לפעמים מוצלחת, הבדיחה עמים
 יותר שייך הרוגש לבי הרגע, פחות. לחת
 שכמה אף־על־פי למוצלח, מאשר השני לסוג

 החיים על זה סאטירי בסרטזמר ההלצות מן
הפרסו במשרד : (למשל טובות בהוליבוד

תר חברת של מת  ״פרטים המנהל מוסר וו
 לפני שעד ״צרפתית״ שחקנית על ביוגרפיים״

 הוא שמה. את כלל הכיר לא דקות חמש
נקו ועוד רוסיה אם אפגאני, אב מלבו בודה
ה הן ״אלו :מוסיף אחר אקזוטיות, דות

לצ׳זבט״). יכולים אתם השאר כל את עובדות,
 שייבלסון) ומל רוז ג׳ק (מאת התסריט

 קאר־ (ג׳ק קארסון ג׳ק השחקן אודות מכפר
 במדנזו־ לביימו מוכן אינו במאי ששום סון),

 טרנט ארתור שהמפיק היצירה פיפי, אזל
 בלית הפועל. אל להוציאה עומד גודבין) (ביל

 עצמו לקארלסון למסור טרנט נאלץ ברירה
השחק מסרבים כמובן, ואז הסרט, ביום את
 אינו קארסון ידו. על מודרכים להיות נים

 וצהו־ המנומשת במלצרית נעזר נואש, אומר
להח כדי דיי) (דוריס אדמם ג׳וד בת־השער

 מורגן) מורגן(דניס דנים ידידדיריבו את תים
 א. :השניים משתדלים מכן לאחר חוזה. על

כוכב. אותה לעשות ב. דיי דוריס אחרי לחזר
 נרחב) (לא טיול מאשר יותר אינו הסרט
 עם רגעיות ופגישות וורנר חברת באולפני
 ארול קרופורד, ג׳ון קופר, כגארי כוכבים

 ג׳יין רובינסון, .,ג אדווארד קיי, דני פלין,
 את ומורגאן, כקארסון המשחקים, ווימאן,
המ למדי מוצלח בדחן הוא קארטון עצמם.

 עקיצות על־ידי בעיקר צחוק לעורר סוגל
 אינו הפעם בידו אשר שהחומר אלא עצמיות,
 אמצעים בעזרת לדגדג משתדל והוא משובח
 לה ויש נאה דיי דוריס של אישיותה זולים.
 כוכב הופכת היא אין :אחת מעלה בסרט

 להנשא מולדתה, לכפר חוזרת אלא קולנוע,
הילדות. מימי שלה לבחור

קלה אתלטיקה
שד הדרכה שבות ש1ב

וה הממושקף מונדשטיין, (ארוי) אירוינג
 באצטדי רב במרץ מספר חודשים עמל גבוה,

 אשתו מלווה כשהוא הארץ שברחבי הספורט
 הת־ לא הינקי מארצות־הברית. אחריו שבאה

ל הישראלית הנבחרת בהדרכת עסק עיף,
 (עברית, שפות ובשלוש המרץ בכל אתלטיקה

 הטילה שעה שאותה למרות ואנגלית) אידית
נוס משימות הגוף לתרבות המחלקה עליו
מורי־ההתעמ־ קורס של מזורז אימון : פות

ש מונדשטיין שונים. במקומות והדרכה לות
 הצבאיות הנבחרות גושי את לאמן התנדב אף
 של הבכורה להופעת ההכנות את הזניח לא

ומכבי. הפועל אתלטי מיטב אימוניו,
 באיצטד להתקיים צריכה היתר, התחרות
 סיבה בגלל נדחתה היא אולם התל־אביבי,

 עקב המסלולים שיבוש : חסרת־יסוד רשמית
 קודם מספר ימים שירד קל בגשם הירטבם

לכן•
 מרכזיהם על קבלו התאכיבו, האתלטים
 בשקט לדבר יכול אני ״למה :צרי־המוחין

 מגיע זה וכאשר חבס ברוך עם יחד ולהתאמן
הת ?״ לי אסור הדבר ידידותיות לתחרות

צר קיבוץ איש זילברברג, (ברלה) דב אונן
עה.

שלו של פסילתם היתה האמיתית הסיבה
 קוב־ יעקב נוסבאום, בנימין מכבי אתלטי שת
 מזכירות להפועל. שעברו באום ומשה לנץ

 לאתל־ הבינלאומית להתאחדות פנתה מכבי
 לפסול ביקשה בלונדון, היושבת טיקה־קלה

בינ בתחרויות מהשתתפות האתלטים את
 נבחרת יצאה אליה ביוגוסלביה, (כזו לאומיות

 נוטשי־מכבי ששלושת כיון שנה) לפני הפועל
 שאינו (הפועל) ספורטאי לאיגוד חברים הם

בהתאחדות. חבר
 לתחר החליטו נרתעו, לא הפועל אתלטי אך

 אספו נהדרות, בתוצאות זכו בה בירושלים,
ל רצו ״הם :מונדשטיין אמר שיאים. שלל

״התקדמו והם התקדם, !
התחי בטוב, עצמם הרגישו השיאים בעלי

:חדשה הצעה על הדיבור את מרחיבים לו

ישר אתלטים של מצומצמת נבחרת יציאת
כר להתאמן מנת על לארצות־הברית אליים

 : הנסיעה מטרת האולימפיאדה. לקראת אוי
 שלא אכילה אם כי לארצות־הברית, טיול לא
 השגחתם תחת ואימון הצנע מתכונת לפי
האמריקאים. המאמנים טובי של

כדורגל
חייכו לא ;ני□7השח
 רק חיכו בלוד הצבאי המטוס נחת כאשר

קפ מאי החוזרת לקבוצה צה״ל קציני שני

מס במרפסת שהתאסף סקרנים מספר ריסין.
 איש 25 יורדים כיצד ראה שדה־התעופה עדת

ל מנסה אינו מהם ואיש לקרקע כשפניהם
 ״חייכו :הצלם של בקשתו למרות חייך.

 כדי פיהם את השחקנים הרחיבו לא קצת!״
טובה. רוח של קמצוץ

 לקפריסין צה״ל נבחרת של הסודי המסע
 כתבי כל מפי יסודית לביקורת דרישה עורר

).744 הזה (העולם הספורט
 צה״ל נבחרת של הראשון המשחק לאחר

 אוהדי שמחו צ׳טינקה, קפריסין, אלופת נגד
 שהושג הגבוה הנצחון על הצבאית הנבחרת

החכ ״מד, :אחרת שסברו גם היו אך )0:6(
חל קבוצות נגד ולשחק לקפריסין לנסוע מה

 הפועל קבוצת נגד לשחק היה אפשר שות,
״0:11 אותה ולנצח בית־גוברין נו כאשר !

 גבר ),1:3( ואל אפ קבוצת נגד ההפסד דע
 בשיעור הכדורגל אנשי של וצערם רוגזם
נוסף.

ללכלויו
לכדורגל

נקו יחס משח קבוצות
דות שערים קים
13 5:35 8 ת״א מכבי
13 8:18 8 חיפה הפועל
12 8:21 8 ת״א ביתר
11 11:18 8 רחובות מכבי
10 8:16 8 פ״ת הפועל
9 2:14 5 ת״א הפועל

הצבאי במטוס ומלוויה צה״ל נבחרת
סין תבוסה בקפרי

ח1א שר כל ב

74515 מס׳ הזה״, ,העולם


