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 שזה המקום את שווה כמעט זה שמעו,
 כשאני הבא המכתב את קראתי גוזל.

 יה, מלה, כל עם כמעט במילון נעזרת
!סגנון איזה

בריא כגוף עטופה נפש
 ה־ ילוד אני לפקידה ״מפקידה )966/888(

מוני אשה אינו הפל מוני, ש  לא בבדידות אל
ת אהודה. פ פ או תי. ה שו ובהתעטף או  עליו. נפ

שאלה את שואל הוא אז טה ה שו ב הפ
תה הגדולה גדלותה, שטו החמה ״התגרש : בפ

פל את ת או ״ הבדידו ? ה א ר הנו
ש, ובמעמקי ממ אשר תוחלת חבויה הנפ

מר תינה בל ס ידליקנה. אשר תבערה לחו
תה בוחרי־ם היו רבים — עדיה או ש דרך. ב

בו לא ממנה שו !לעד י
אה אינם אלה דלים ...טורים  וידוי או הוד

א אלא אכזבה, של פכ א. אי תבר מס
כול אלה, שבימים כפי חלפו, ...בימים  י

שי, לפרקים להתהלך יכולתי  ולפעמים חופ
תן עם בסתר ת או בו הו  העקר ברם. יקרות. א

שר. הייתי שלא הוא טו רבים מאו  עלי הבי
ם... ואיבה קנאה במבטי שו ת, מ  קוראתי הבינו
ד :האמת את אכחד לא 1 היקרה  עיני לננ

שר יקרה, אהובה אותה של דמותה מרחפת  א
ת אי־שם. פגשתיה ת החדווה. בלילו האה לילו

ת המקסימה, בה שר לילו תף... האו שו המ
שהסג גרם נדול דעות הוגה י היקרה רותי

א נון מין עתיקת אימרה ולפי האדם, הו ו, יו  ז
תי. תדמי מת אמת, זוהי או ה. א א פל מו

בה אחרי שבוי לבי ת. אהו ה, דמיוני או  נ
ת, העוסקת או מדינ ת, ב או ת עתונ רו ם... ספ  וסרטי

שראל, בצבא חייל הנני תן הרחק החי י או  מ
שר בריות שואף ועידנים עידן אותן אהבתי א  ו

שר מאן־דהיא למצוא כל אתה א  לחרוג או
המרנלא״ ק נמצא למען מ״ פו ״ סי שי... נפ

ה עוד מ ם כ  את ואעמיד כאלה, מכתבי
למכירה. טורי

אדוקה או שומר־הצעיר
מספר ,966/889( הזה. ה  בן ימים עול הוא )

מד מארצות־הברית, 19 א בארץ. הלו  נמצא הו
שים כאן ת, בחברה אחדים, חוד בל  ולא מונ

א מכריו. חוג אה להרחיב הצליח רוצה, הו

*))י

ת להתכתב, כן, על  ״נערה עם דוור,א, בעברי
ה, בונ ב לא נ שו שומר־הצעיד, היא אם ח  מה

״ ארורה או תר.  היא רוצה שהוא מה כל ביו
אה אפיינית. צברית עם התכתבות א כנר  שהו

ה. להידבר רוצה מנ מ

גכינה של חדרים
ת שתי ת צבריו ת )966/890( 16 בנו צאו מ  הנ

ת שהן מניחה אני — בשוייץ עתה דו מ  לו
צות — שם ם צמד עם להתכתב רו  בגי גברי
צות הן ומעלה. 19 ואינטלי נאים שיהיו רו

לו גנטים, פי ת. ישלחו א מונו ת
בסי אותם לעניין תוכלנה שהן בטוחה אני
 או שווייצרית גבינה של חורים על פורים
הקוקיה. שעון

העיר אל הקיבוץ מן
מדת אני במדורי.. הארץ. כתיבת קצת גם לו

 מקבלת אני אבל להשוויץ, רוצה לא אני
ם המון ת מיני מכל מכתבי מו  שמם שאת מקו

שונה. בהם קוראה אני לרא
צניק הוא מאלה, אחד  )966/891( צעיר קיבו
ב מכתב לי שכתב ר הוא בו מאד, חבו  מספ
שבר עתה עובר שהוא שי מ א קשה. נפ  הו
ם לקבל ישמח עירו מנערה מעניינים מכתבי

ת. בלתי נית בו לי נראה הוא סלוני ת כ מ  מ
שה בטוחה ואני ועדין־נפש רגיש כבחור

כ רב עניין תמצא אתו שתתכתב נערה מ ב
א תביו. צניק ,22 בי הו ותיק. קיבו

רציני קצת
שרראתי  הייתי )966/892( של מכתבה את כ

ה כנ ב תל־אביבית. שהיא להשבע מו  שלא טו
שבעתי. ״הפעם : מכתבה רעננה. בת היא נ

תב תקבלי שבת מבחורה מכ  בת שהיא החו
ם .18.5 מרי  צברית נחמדה. שהיא עליה או

סיקת מאד ומחבבת מעניינת או ג׳אז, מו
ת — בקיצור לטייל, לרקוד. הבת יפה. לבלו

 שיהיה לכד ידאג להתכתב. המעוניין הבחור
ת ונחמד, צבר ,22—25 בן בו סבי מ  תל־ ו

״ ב... אבי
רות בין שו ה נזכרת, היא ה פ סי ה את מו
קצת.״ רציני ״גם מלים

.הונפה זדונית יד . .
ח )966/893( שהוא אחרי ת ה בצרוף פו

ר מלים ״ החן ״בעלת :המוז ה... הוא הנכבד
מני מבר,ש ש הזדונית לידי אתן שלא מ  לבחו

תיו לו ת יצירתו את ושאגיש היקרות, במי מו  כ
שה שהיא. אחת עם להתכתב ״ברצוני : בבק

מהו ורצינות קלות של מזינה לה תהיה אשר
ת לה דינו ע שר ב שת אינה וא  הנו- אחרי מחפ
 .23 בניל בחור. תמצא כן על דווקא. צץ

ה, כן נכו ש את להבין מו  על־ידי הזולת נפ
ת על התעלות טנוניו הב יום. היום בחיי ק  או
״ ר מו ת הו טו ש ת, פ כנו חל ו ת בו ל מו ה עיר, ב

קולנוע
סרטים

גינון■□ ללא אחבר.
ת ש ר  מהותו לפי שייך מקסיקו) (קינס, ה

 שיח ללא סיפור מהיותו האילם לראינוע
ש הראינועית ההשערה את המאמת כמעט,
 על — כרך עשרים כנגד שקולה אחת תמונה

פנים. כל על הבו,
עלי הגיש פרנאנדז (הפנינה) אמיליו במאי

 מרובת־פרטים פשטנית, לא אך פשוטה, לה
גב שני : אנשים שלושה על הסתכלות וחדת

ה חוף על בבדידות החיים אחת, ואשה רים
סו בצורה בעיותיהם את פותרים הסוער, ים

פחות. לא ערת
 מרכזי ציר הים, עם יחד המשמשת, הנערה,

אהו רוסאנה׳ היא העלילה׳ מסתובבת שעליו
 שוד. בעת הנפצע שודד לואיז, חוזה של בתו
ב אתה הגר אנטוניו, לידידו מתמסרת היא

 ומכירת דגים על ניזון הים, חוף שליד צריף
נמ לואיז חוזה אולם הסמוך. בכפר ספוגים

מה ועד השנים אל מצטרף הסוהר, מבית לט
סוער. למשולש ד,שלוו הזוג הופך רה

נת לא הרשת מחברי כלבד. למעטים
ה את מעמידים אינם הם :קלה לדרך פסו

 הסוערת המשיכה תאוותני. יסוד על עלילה
יו בהרבה היא לואיז חוזה לבין דוסאנה בין
 אותך,״ אוהב ״אני : פשוטה יותר צחה, תר

 את שגילה ובהרגשה בפשטות לה אומר הוא
 וסופם הסרט של סופו לקראת היקום, סוד
ל אהבה סיפור הוא הרשת כן, גיבוריו. של
 על סיפור פסיכולוגי. נופך ללא גינונים, לא

לאשה. איש שבין השורשיים היחסים
דראייר, קארל הדאני לבמאי הזעם ימי מאז

 איטיות כה תמונות הקולנוע בד על נראו לא
 פי־ אלכס של צילומיו בהרשת. כמו ונאות
 והי' ראשונה ממדרגה אמנות מלאכת הם ליפס
 צופים אותם בקרב יוצרים, והעריכה בימוי

אכז אוביקטיבי, כה סרט לספוג המסוגלים
ב לא-ישוער מתח אנושי, זאת עם ויחד רי

 עלול אלה צופים של מספרם איטי. כה מקצב
ביותר. מועט להיות

מסוכן נושא
צ׳אטרלי(פראג״ ליידי של מאהבה

 מאת רומאן על .מבוסס פאריס) קו-לונדון,,
 הר־ דוד פאשיסטיות בעל־נטיות אנגלי סופר
ה בשנות רעש הרבה שעירר לורנס, ברט

המאה. של עשרים
 יעורר הספר מן הלקוח שהסרט הסיכויים

 אפילו :הסיבה ביותר. קלושים דומה רעש
 עיקר את לצלם היה אפשר אי הנועזת בצרפת

 לו־ של המשגל תיאורי — ברומאן העיקרים
פיו בעט המפורטים הבשרים תענוגות רנס,
 המסגרת רק נותרה הספר מן ונוקבת, טית

: העלילתית
מא ברגליו, במלחמה נפגע צ׳טרלי לורד

אנ קונסטאנס, אשתו, שלו. הגבר כח את בד
הי כאילו אותו סועדת יצרים׳ רדומת גליה

 בחור על־ידי מתפתה שהיא עד נזירה, תד,
ה ההבדל בעלה. באחוזת יער שומר צעיר,

האהבה. במשכבי בנקל נמחק מעמדי
 מצלמתו להפשיר. המסרב קרחון

 רגעים אמנם, מתעכבת׳ אלגרה איב במאי של
 מחליקות כשהן האוהב, של ידיו על קטים,

אצ על או דקה, שמלה מכוסות שוקיים על
ה כפתורי את אט אט פורמות כשהן בעותיו
 מן הצופה את חולצת שהאפיסה״ עד חולצה

המבוכה.
 של העברית המהדורה (כמו הסרט אולם
 של צל אלא אינו מאד) המקוצצת הרומאן,

 תאוות של ופיוט רב יופי בו שיש סיפור
 מוגשת שהיא כפי הקרה, בעלילה בשרים.
 צ׳טרלי, הליוד הטראגי לגיבורו הופך בסרט,
יו הליידי, ברומאן, הסובלת שהדמות בעוד
חיוורת. צאת

המר בתפקיד דארייה דניאל של משחקה
 אף נראית׳ היא : המצב את מציל אינו כזי

ה בקרחון ביותר, הסוערות האהבה בתמונות
להפשיר. מסרב

 איטלקים. סרטים מוכרת היא ״מושלם״. פה
 מופיעה היא סרטים. כנת ס אינה היא לא,

אמ לה יש אם כשנשאלה מספיק. זה בהם.
 כלל כך שגם פי על אף ״כן, :אמרה ביציות

לי.״ רע לא וכלל
 : למאות צעירות כמלכות נלחמות לצדה

איטל בסרטים פעוטים בתפקידים מופיעות
עצ לורן כוכב בשעתה שהתחילה כשם קיים,

ה לכיבוש מאוחדת חזית יחד יוצרות — מה
עולם.

 האשד, טוב. חייל היה לא האיטלקי הגבר
 וככל מצוינת. ככובשת נתגלתה האיטלקית

 הצעירה ג׳ובאנה יותר. כבשה יותר, שגילתה
״ב כי אומרת החישוף, מן חוששת אינה

ראדי כוכבת
לי...״ רע לא ״לגמרי

 אפשר מאומה.״ להסתיר אין הבידור עולם
 נפוצה, דעה בזה משמיעה היא צודקת. שהיא

מצערת.
האיטל ההסתערות שלוש. פעמיים,

 של (אגדיים) כיבושים כמה המזכירה קית׳
 משנה מאד. מדאיגה תופעה היא אמזונות

ש וככל יותר, קשה ההתחרות נעשית לשנה
 ופחות פחות האמנות נעשית יותר קשה היא

 גופה מבוקש. ויותר יותר העירום משתלמת,
 אולי, מהווה, ראלי שחקנית של ״המושלם״

לאמ נוספת מכה אך איטלקי, מסחרי נצחון
שחל בשנים פלאים ירדה שרמתה הסרט נות
 עיר לרומא פרזות ■עיר רומא הפכה מאז פו

ב שלוש פעמיים לראות ויפה טוב פרוצות.
 ״ארוטי משהו אין אך פיקנטי, סרט שנה

תמיד המבוקש טוב, לסרט תחליף • ומגרה״
כולו. הקהל כל ידי ועל —

בקצרה
מתאהבת קלי גריים הגנב. את תפסו י

 גראנט, קרי בגנב — הצרפתית בריביירה —
היצ׳קוקית. בלשית בעלילה אתו יחד נמתחת

 נאשם אילם־חרש־עיוור הירוק. הצעיף
 לעיק־ הודות נחלץ בכפו, עוול לא על ברצח
רדגרייב. מייקל זקן. פרקליט של שותו

 עם ניאו־ריאליסטי, הודי סרט היחפן.
מזרחית. רומנטיקה הרבה

 את תל־אביב, שדרות, קולנוע פרסם כן *
חמודים.״ ״יצורים

בוחונות: מגרשים גוש
בהזדמנות למכירה - ולווילות לשיכונים טוב
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אינ תאורים לתרגם היחידה שהדרך כנראה
 הענינית לא היא הבד אל .הספר מן טימיים

 הס־ב־ אלא בסרט, באה שהיא כפי והישירה,
 ה־ של רגשותיו על לרמז נסיון : יקטיבית

המופשט. הצילום או הסמל גבור׳בדרך

איטליה
למכירה סרטים

גו שחרחורת. היא שמה. הוא ראלי ג׳ובאנה .

עי, להטוט * ',!  אט, אט נמוגה התמונה קולנו
הבד מ&חיר. '
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