
קולנוע
 הסופית להכרה לבסוף מגיע ההמון, שק

 ישרים, העניים וכל מושחתים העשירים שכל
 הצ׳ארל' ולהילוך היפאניות• הבד לנעלי חוזר

צ׳אפליני.
 אינו הנודד משחק. לשם משחק

 שהוא בעובדה בהתחשב אפילו טוב, סרט
 ארכו למרות מעניין, סרט הוא אולם הודי.

 ,!אפור ראג׳ שעות). (שלוש הבלתי־רגיל
ה התפקיד את בו משחק הסרט, את ביים

 בכל מנסה כשהוא מנגן שר, רוקה ראשי,
 שהוא העובדה צ׳אפלין. את לחקות כוחו
 הסרטיב מתעשיית שהתעשר מיליונר עצמו
השק בעל להיות ממנו מונעת איגד, שלו,
שה ומוגזמות, מובהקות קומוניסטיות פות
להסתירן. מנסה אינו אף סרט

 מוצלחיב הם שבחלקם החיקוי, נסיונות
 שבתסריט. המרובים והפלאגייאטים למדי,

 הסרט. של האמיתי ערכו כל את נוטלים
 לגרוב כדי מספיק שנשאר, מה גם אולם
הקולנוע. לחובבי הנאה

 המשתתפים כל של המשחק־לשם־משתק
להר המחייבת שבעבודה היסודיות בסרט,

מהמש אחד כל גורל את הסרט בסוף אות
 האיטי הקצב בתחילתו, שהופיעו תתפים

 המשוחררים ההודיים והשירים ההסרטה של
 המערביים הסרטים שבכל המהירה מהבהלה

 מזרחית מנטליות בצירוף אלה, כל —
מג למרות הסרט, את הופכים אופיינית,

נעימה. לחדה רעותיו,
 בו אין ב־חפן•, להתמודד יכול אינו הנודד

 סרט הוא מזילת־דמעות. דרמאתית עלילה
סוציא הטפות עם למחצה, מוסיקאלי קליל,
ה בן בעיני הגיוניות נראות שאינן ליות

 כדי גם ולוא לראותו, כדאי אולם מערב.
סר של וקצבם מאוירתם במקצת להשתחרר

המערב. טי

החדשחז יזמן
הנ ביותר מקורית פרסומת שיטת

ש בטקסס, קטנה בעיירה קולנוע בית היג
 זוועה. סרטי שני הציג שלו הערב בתכנית
 בין תגריל כי הודיעה הקולנוע הנהלת

מפו בקבורה הכרוך כל את כפרס המבקרים
 המצבה הוצגה אף הקולנוע במסדרון ארת.

 של קברו על שתועמד ק״ג, 200 שמשקלה
תק כל ללא היתד, להצגה הנהירה הזוכה.

. 19 בן נער זכה בפרס דים. . חכ 3כ .
 פיר־ שיטת מצאה נזאייר נולווין מטרו רת

 ה׳ גארדנר אוה של לסרסה חדשה, סומת
 הענקת על הודיעה החברה הקטנה. סוכה
 הפרס: הסרט. אודות חמשירים בתחרות פרס

 . . . אוה־אוה בשם שיקרא פיג׳י, באיי אי
 העולם מלחמת לאחר הראשונה בפעם
 סרטים ברוסיה עתה להציג עומדים השניה,

 שתמורת נקבע החליפין בהסכם אמריקאיים.
 לחברה ברית־המועצות תספק בידור, סרטי

 יצירתו . . . אמנות סרטי האמריקאית
עומ קרמזוב, האחים דופטוייכסקי של
 באולפני הסרטתה תחילת לפני סוף סוף דת

שהו כפי כוכבים, צוות בהשתתפות מטרו,
המוע השמות כל בין אולם החברה. דיעה
 של שמה נכלל לא בסרט, לתפקידים מדים

 זו שהיתה העובדה אף על מונרו, מרילין
בפופול היצירה את לאחרונה שזיכתה היא

ביותר. הגדולה ריות

תדריך
 בערי זה בשבוע המוצגים הסרטים אלה
לראותם: ממליץ הזה העולם ואשר הארץ,
תל-אביב) <חן, השחקים מרקיע ס
 עתיקים מטוסים מטיס פת, ברגלי מור קנת

 הומור ברוח אנושי סיפור וספיטפיירים.
מרת אויריים קרב צילומי אופיינית. בריטית

לעיל). (ראה קים.
 חיפה) (אמפיתיאטרון, ואני המלך •

 מלך אודות וקליל, משעשע מוסיקאלי מחזה
 לאומנת שהפכה הזרה, ילדיו ואומנת סיאם

וה קר דבורה ברינר, יול כולה. הממלכה
והאמרסטין. רוג׳רס של פזמונים

 (ארמון־דוד, האפודה היבשת •
 דוקומנטרית־ל־ אמנותית, יצירה תל־אביב).

המז הודו באיי ומנהגים טקסים על מחצה
 ועריכה מרתקים צבעים נדיר, יופי רחית.

פיוטית.
 תל- (אוריון, הזהב זרוע בעל •

 שקים שעה משתגעת, פארקר אלינור אביב).
 מנסה סינטרה ופרנק חזיה בלי הולכת נובק
 משכרים. לסמים מהתאווה עצמו את לחלץ

מצויין. משחק
ירושלים). (אוריון, בלב־ים רופא

 אנגלית בקומדיה לומד בוגרד דירק ד״ר
 לרפאן. אפשרות שאין המחלות על משעשעת

בארדו. בריג׳ט כולל
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סרטים
ם ד״ ד רג ח ש פ
ברי תל־אביב, (חן, השחקים מרקיע

 נוגע אך פשוט אנושי סיפור הוא טניה)
 הטייס של חייו קורות על המבוסם ללב,

 בידי שנכתבו כפי ביידר, דוגלאס הבריטי
לת שזכה בספר בריקהיל, כאול הביאוגרף

גדולה. פוצה
 את מסויימת במידה מזכירה הסרם עלילת

 ה־ גיבור הוסקינס, ג׳ון האדמיראל פרשת
 שהועלתה כפי האמריקאי, הצי של אדריה
 הבריטי שביידר למרות הנצחי. הים בסרט
ת לטוס, והמשיך רגליים שתי איבד מ עו / 

 אחת, רגל רק שאיבד האמריקאי הוסקינס
 ו־ זולד, מרגשנות השחקים מרקיע משוחרר

ה לסרט אופיינית שהיתה מלודרמטיות
אמריקאי.
 וטייס מצטיין ספורטאי היה ביידר דוגלאס

 החליף מטוס, בתאונת שנפגע עד !מעלולן,
 לל מלאכותיות. פת רגלי בשתי רגליו ,את
ב למלחמה. הרצון בו אבד לא האסון, אף

 לשאת בגולף, לעסוק הצליח שלו הפח רגלי
 ספיט־ כנף על באויר לפקד ולחזור אשה,

 מעל הגרמניים, במפציצים שנלהם פיירים
בריטניה.

 הא־ הקרבות צילומי הם במיוחד מרתקים
 ממש, דוקומנטריים הם כולם שכמעט ויריים,
העו מלחמת קרבות בשעת במטוסים צולמו

 נראים וד,הוריקנים■ הספיטסיירלם השניה. לם
ול היום של הסילונים לעומת מגוחכים,

 ה־ הטכניקה שמנציחה האדר קרבות עומת
 זאת, לעומת החיים, סיפור אולם הוליבודית.

מ דווקא ואמיתי, משכנע יותר הרבה הוא
 בוכה :•פעם אף נראה לא שדוגלאם שום

 גם מפולפלות בדיחות מפליט או ומתלבט,
קריטיים. ברגעים

 לו מוסיף הסרט יצרני של מסוים תכסיס
 הצופה י .מצפה האחרונות בסצינות רב. מתח

 מוות לקראת מוביל הכל הטייס, של למותו
אומלל. סראגי

 ולא מלחמה סרט אינו השחקים מרקיע
 המציג י טוב, אנושי סרט הוא תעופה. סרס

 האמיתי המובן את זוהר וללא בפשטות
הגבורה. של

מהודו ציאזלין
ד ד ו נ  ראג׳ הוא הודו) תל־אביב, (עדן, ה

 את שעברה בשנה שקצר ההודי קאפור,
 הישראלי, הבד על הגדולות ההצלחות אחת

הראשון הקופה לסרט הפך היחפן כשסרטו

עשר של פרס

-........... • ־ ׳ 84
 צופים אלף ■300מ־ למעלה משך השנה, של

הגדולות. הערים בשלוש
 המגיע עני, נודד הוא קאפור דאג׳ הפעם
 ובנעליים מרופטת אנגלית בחליפה לבומבי״
 אושרו. את למצוא כדי קרועות יפאניות

 הכרך, בני לתככי קרבן נופל שהוא אחרי
 האושר את למצוא שכרי למסקנה מגיע הוא

היושר. על לוותר יש והעושר,
 מוחלט חיקוי שהוא חביב, נודד מליצן

 הופך האילמים, בסרטיו צ׳אפלין צ׳ארלי של
עו־ חשבון על מתעשר ורמאי, לקלפן ראגי

הנוער אויבי

המין מחלות

זידמן מרדכי הד״ר מאת
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