
קולנוע
הוליבוד

מידוץ־הדמים
שער) (ראה

 אר־ יונ״טד אולפני של במת־ההסרטה
 חזק, באור מוארת היתד, בהוליבוד טיסטס
 חבטות יריות, של בלתי־פוסק שאון אפופה

 הת־ הבמה במרכז נשיות. וזעקות אגרופים
 בעקבותיה חטובת־גוף. תמירה, נערה רוצצ׳־׳

 לטיניים, פנים תווי בעל גבר,־קומה, גבר רץ
זה. אחר בזה בגדיה את קרע

 אחת שער), (ראה קיי אלן מרי : הנערה
 הגבר: עיר־הטרטים. של העולות הכוכבונות

 : הסרט קווין. זאפאטה) (וירא ני אנט! שחקן
 טופר־אימים של השני* סיפורו ארוכה, צפייה
הבד. על שהועלה ספיליין, מיקי

 מתח רבת אך פשוטה, הינד, הסרט עלילת
 בל הם, צעיר הינו קווין אנטוני ואכזריות:

 זהותו את לגלות משתוקק ממחלת־שיכחה,
 נרא־ שתמונתו לו מסמר מישהו אמיתית. :

מג ללינקסטל צא י, הוא לינקסטל. בעיר תה
 מק־ ג׳והני האמיתי ששמו להפתעתו לה

מעו היתר, בו ברצח, נאשם ושהוא — ברייד
מסתורית. נערה גם רבת

יו ג׳והני סיטונית. קריעת־שמלות
ב נתקל המסתורית, הנערה את לחפש צא

 שאון קיי, אלן (מרי צעירות נשים ארבע
 את קורע דונלון), דולורס קאסטל, פגי טמית,

מבו את מוצא אינו אך אותן, מנשק בגדיהן,
בקר מסתבך הוא חיפושים כדי תוך קשו•
 בעל איוונס), (ג׳ין סרבו עם אקדויזים בות

 ידיד לו רוכש העיר, של מועדוני־ר,קלפים
 (צ׳ארלז המקומי הבנק מנהל :הידיד נאמן.

בחיפושיו. לג׳והני העוזר קובורן)
 הסרט, של בסופו רק נפתרת התעלומה

:כי ג׳והני מגלה כאשר
היא... המבוקשת הנערה •
היא... האמיתי הרוצח •
 שנים שלוש לו נישאה קיי אלן מרי 6
כן. לפני

ה י נ ד ע. מ ש ה המתח, רבת העלילה לפ
קו לפרסומת זכתה והנשיקות הדם הרוגים,

 הצגת לפני שהופצו התעמולה ני בספרו לנית.
 חסרו לא שונות בארצות •הארוכה הצפייה
 כמו ראשכם על הולם ״הסרט :כגון פנינים
״טון עשרה של פטיש  כמו ניגר ״הדם או !
!׳־ משמיים גשם

 לסגנונו בניגוד כלל עמדה לא זו פרסומת
 טפיליין, ספיליין. מיקי העלילה, מחבר של

 במאות־אל־ בארצות־הברית נפוצו ספריו אשר
 אוהדיו ומוות. דם מין, בתיאורי מצטיין פים,

 קוראים מתנגדיו ריאליסט. בשם לו קוראים
 ארצות־ ממשלת ניאו־ברוטאליטט. בשם לו

צ לעבריינים מדגרות בספריו ראתה הברית
ב מוזלים, במחירים ייצואם את אסרה עירים׳
מדינות עם התרבותיים ההסכמים מסגרת

המושבעים אנו, : הראשון •

 הצליחו כן פי על אף ישראל. כולל שונית,
 במהדורות לארץ להסתנן ספיליין של ספריו

 כבשו צרפתי, בתרגום או יקרות, אנגליות
חובבי־אכזריות. של מצומצם שוק

הממ גישת עם הזדהתה לא הוליבוד אולם
בע ראו הסרטים מפיקי האמריקאית. שלה

 ספיליין של והאונס הפיתוי הדמים, לילות
 הוצג כה עד לסרטי־קופה. לא־אכזב מקור

 הטוש־ אנו ספיליין, של אחד סרט בהצלחה
 הצפייה גם כי בטוחים היו המפיקים בעיט.

להע התכונו דומה, בהצלחה ייתקל הארוכה
 — ספיליין משל נוספות יצירות הבד על לות

ובסינמאסקוס. בצבעים הפעם

סרטים
ד ל א ק ל מ ד כ

 של האחרון ודמוסיקאלי) (הקצרצר סרטו
מ נופל אינו כגליל קומזיץ אנסלרוד נתן

 שהוא הוא האסון ויומניו. הקודמים סרטיו
עליהם. עולה אינו גם

 לא שכמותם בצבעים בחלקו צולם הסרט
 חלוץ ערך עת ,1906 שנת מאז הבד על נראו

 ואשו זה, בשטח נסהנותיו את זקר, הסרט
ה כרמלקאלר. לכנותם אפשר ברירה בלית

 אי־יצי־ היא כרמלקאלר של הבולטת תכונה
ה כי נדמה לעתים < הכלל מן יוצאת בות
 או נגטיב הנהו אם חליט ל; יכול אינו סרט

כמובן. משעשע, מאד זה כל פוזיטיב.
המת את מתאר הסרט הרי לתוכן, אשר

נע שלוש המונה שקבוצה בעת בגליל רחש
נעי שעות לבל!ת יוצאים בחורים ושני רות
 לצילומים, הודות הדומה, הטבע, בחיק מות

 החבורה דליל. למרק מאשר לטבע פחות
מראות'מי והנערות רומאנסים שרה העליזה

ה לפי הכל לגנאי, (או לשבח הראויה דה
 המיזמוט נטיונות מול התנגדות של טעם)

 הומור, קצת גם בסרט יש הבחורים. של
 הקהל מן איש כי עד עדין כה עדין. מאד
לקולטו. מצליח אינו

 כפיים. אחד איש מחא ההצגה של בסופה
 והנפש נפשו, את הנראה כפי שבה, הסרט
ה אחד זה היה אולי או דגועל. את נצחה

? משתתפים

!דיימו
 הבד, על אבל נפטר*. הוא איננו. ריימו
 לחזות אפשר מיושן, המצהיבים בסרטים

 סרטיו כל לא הגדולה. באמנותו לפעם מפעם
 מצוין. תמיד בהם היה ריימו אבל היו, טובים

האופה. אשת הוא הללו הסרטים אחד
 ג׳ונו העולם) (שירת ז׳אן של הנודע ספרו

 ממנו, נמלטת שאשתו כפרי אופה אודות על
 פטפטני מאד תיאטרוני, מאד לסרט, בד ע

 כ׳ הוא גם פאניול, (טופאז) מארסל ידי על
מסורת עתיר מחוז אותו פרובאנס, בן ג׳ונו

.1948 בשנת *

תסו לא העלילה צרפת. של שבדרומה ויינות
 לקלר) (ג׳ינט האופה שאשת לאחר :בפז לא

ה סובל כבשים, רועה עם מבעלה בורחת
 להוסיף מסרב הלחם איש כי יען כולו, כפר

 כולם הכפר אנשי מתארגנים אז ולאפות.
ומחזי הסורחת את מוצאים רבתי, לסריקה

ה לה. הסולח הטוב, בעלה אל אותה רים
וטעים. טוב להיות שב לחם

 של שבספרו לדמויות להוסיף ניסה פאנייל
 מטען העלילה על העמיס משלו, אחדות ג׳ונו
 את סרבל משנה, ועלילות מלל של מדי כבד

 לבלתי עד הראשון, חלקו את ביחוד הסרט,
 הסרט, מתאושש הסוף לקראת רק א. נש

 ההומור שחקן ריימו, מעניין. כמעט הופך
 גע נ, מעולה, משחק להפגין מצליח והפאתוס,

ללב.

דל רציני פרננ
רי פ ר ה סו א ה מן יוצא סרט הוא ה

 אלא בטיבו מצטיין שהוא משום לא כלל.
 בפעם בו, משחק פרננדל שקומיקאי מפני

 רציני. תפקיד הקולנוע, בתולדות הראשונה
 המתאהב אמיד משפחה בעל הוא פרננדל
הרפת ארנול, פרנסואז של החטובות ברגליה

 פר־ חשוך. ועבר מאירות פניט בעלת קנית
 עד מסתנוור החושך, את רואה אינו ננדל

 עד גדולה כד, בעוצמה אחריה מחזר מהרה,
אותו. נוטשת והיא עוד לשאתו בכוחה שאין

ה הפרם את לקבל יכול היה •האסור הפרי
ה אינו. טוב גם אך רע, אינו הוא ממוצע.
 ללא אך בליטוש, מוגשת הנדושה עלילה

 מעיני דמעות לסחוט מצליח והסרט ברק
הגב מצד השתתפות רגשי שבקהל, הנשים

רים.
משחק יותר לא אך טוב, כדרכו, פרננדל,

 מבצעים שהיו אחרים, רבים דרמתיים נים
 על מוזר הצלחה. פחות בלא התפקיד את

 כר, רציני תפקיד לו למסור לנחוץ שמצאו
קו תפקידים לבצע יכול שהוא בעת שגור,
לו. אך המיוחדת בדרך מיים

ת יומן שו החד
*!דיסיאוס? או מרון.

 צ׳ארלם הוא במאי שהפך נוסף שחקן •
 הראשון סרטו את עתה זה שסיים לוטון,

ה לפניה. לא המצלמה, מאחורי עמד שבי
 שביימו אחרים שחקנים צייד.ה ליל : סרט

 חוזה קלי, ג׳ין :היו האחרונה בעת סרטים
 מארק לאנקסטר, ברט פאואל, דיק ר, פ־

 הראשון סרטו את יביים בקרוב סטיבנס.
רוני. מיקי לשעבר נער־פלא
 העלה הבימוי. בשטח טירון אינו לוטון

 חקיין, על המרד המחזה את ברודביי במת על
 הסרט את ביימו בעת א,לם אחרות. ת הצג!

 חדשה חויה ״זוהי :הכריז שלו הראשון
לחלוטין.״

מיליונים האיטלקים שהוציאו לאחר •

זז

וקאפט? קווין :הארוכה- ״הציפיה
טון 10 של פטיש

בכתיב העסיקו אודיסיאוס, הסרט על רבים
 כבן־ ענקים ביניהם תסריטאים, שבעה תו

 חרוץ בקורתי כשלון נחל שו, ארווין הכט,
ש בחוץ־לארץ, הראשונה הבכורה בהצגת

 קירק : המבקרים אמרו בפאריס. התקיימה
 ל- — פודסטה רוסאנה לטרזן, דומה דאגלס
 סילבאנד, רק התשעים. משנות צרפתית זנונית
 בשני משחקת היא ועין. בשן נחלצה מנגאנו

 אודיסיאוס אשת פנלופה, : בסרט תפקידים
היוני. והים הקרבות איש את המפתה ונימפה

 (אני ארבין מלחין שהכין סרטים שני •
 הלבן המולד חג א. : ברלין לפידות) אשת

כמק מקצוע אין ב. פרמאונט, חברת בשביל
 סכום לו הכניסו פוקס, בשביל הבמה צוע

דולאר. אלף 900 — ו מיליון של עגול

בקצרה
ק ח ש מ . ה ל ו ד ג  לולובריג׳ידה ג׳ינה ה

 ז׳אן את (פעמיים) משגעת כפול) (בתפקיד
 בטהרה המתרחש פושר בסרט פאסקל ד קל!

בקלחת. ארלטי גם הלוהטת.
ת ו ר ו . א ך ר כ ב המושלם סרטו אולי ה

ודמע. צחוק צ׳אפלין. צ׳ארלי של יותר

ת ו ר ו ך א ר כ ה

904 תשבץ
בש נקראת הקדחת, מושבת .1 :מאוזן

 יושב בהנהלתו .4 הירוקה! הערבי, מה
אתא; של העיקרי המוצר .8 מקלף! מרדכי

 .13 נקודות! שתי מחבר .12 משפט! .10
 לפעמים .17 בקשה! מלת .16 לעשיו! מגיעה
 .20 מום! .19 הפצעים! על אותו זורים
 מלת .23 הרבות! סימן .21 צוער! קצין

 ישנה באוניברסיטה .24 ואזהרה! שלילה
 שד .27 ואחת! המשים .26 כזאת! אחת
 ממנה .31 דבר! לכל מאמין הוא .29 חייה!
 רומז כינוי .33 החידות! חדת המלכד, באה

 .38 ! חריצות .36 ! רגל אזיק .35 !ארמי
 בזה! הוא שולחן .39 תמונה! תולים עליו

 .44 צהלה! שמחה, .43 חיפאי! מחנך .41
בחדר. מורה

האצי תואר .2 שוטה! עשב .1 : מאונך
 אספרנטו .5 אדמה! גוש .3 בצרפת! לות
 נכאת בית .7 גובים! אותו .6 כזאת! היא

בתל־אביב! כל־בו חנויות בעל .8 ידוע;

 איכה; מגילת .11 בוסנייה! מצוייר, בה .9
 אדם .18 ;ישראלי שם .15 ;קטן מיכל .14

 הסתייגות .20 ועלובים! נחותים חיים החי
 אחת 23 החולה; תושב .22 גועל! ילידת

 חיקוי .28 הבהמה; להובלת .25 המכות;
 .30 למשל; הסרטה לשם מציאותי, מצב

 אותו, חוגרים כאשר .31 בארץ! מצוי עץ
 של הפרטי שמו .34 פיסי; מצב .32 אבלים;
 איוב; את להכשיל ביקש הוא .36 וינגייט;

 הפטמן! יוסף של האחרון הנוטריקון .37
 .42 בהירושימה; לסוחר עובר מטבע .40

מצרים. של הצפוני גבולה

899 לפותרי ספרים פרסי
 ב׳, מעברה טבריה, בנימין, זכאי אהרן

 ישראל; משטרת רמלה, קשטן, שושנה ;96
.2449 צ. ד. צר,״ל, רזניק, יוכבד סמל

900 לפותרי ספרים פרסי
 תל-אביב שלמה, ■מרדכי סדום! סדן, רות

החשמונאים חולון, שרון, מאיר ;9 לוי שבט
10.


