
קולנוע
סרטים

ם ז כי ר חוק■ אנ
 תל־אביב; (אופיר, חוק הוא החוק

ב המהתלת משעשעת כאמירה היא צרפת)
 המודרני העולם של העקריות הצרות שתי

 ללעג שמה היא והנשואין. הגבולות —
 אלה, בעיות בשתי שקשור דבר כל כמעט

 הביורוקרטיה את הטפשי, החוקים ספר את
 מתגלה הבמאי, ז׳אק, כריסטיאן המטומטמת.

 המצליח מוחלט, כאנרכיסט זו במהתלה
רעיונותיו• בצדקת פשוטים באמצעים לשכנע

 בעיירת מכס שוטר הוא (פרננדל) פרדיננאד
ב עובר שהגבול צרפתית־איטלקית, גבול

באמ שלה המרזח בית את חוצה מרכזה,
 פרדי־ רודף כשוטר־מכס בתפקידו צעיתו.

 המבריח האיטלקי (טוטו) נ׳וזפה את ננאד
 לאשתו והנשוי למשנהו, אחד מצד משקאות
ותקין. חוקי הכל כאן עד לשעבר.
 את תופס כשפרננדל אחד, שיום אלא

 טוטו מעורר לאסרו, עומד בהברחה, טוטו
 כשד פרננדל, של מעמדו חוקיות שאלת את

 נולד שלמעשה בגלותו צרפתי, טר־מכם
בלתי לאב לאיטליה, השייך המרזח במטבח

 שווה העסק שכל לו מתברר אלה, דיות
עליו. שחייבים החובות סכום את בדיוק
מח בית־הקולנוע, ערך את להעלות כדי

 את ולהביא להפעילו׳ הצעיר הסופר ליט
 תמורת לו להציע בעיר השני הקולנוע בעל

 הקולנוע שבעל עד יותר. גדול סכום מוסדו
סיד הקטן בקולנוע מועלית משתכנע, השני

מיו במערבונים טכניים להטוטים של רה
הבד. על הצורות בכל המוצגים שנים

 מדי מחוספסות שבו שהבדיחות סרט זהו
 עבות שבו הברקות־ההומור להצחיק, כדי
 הוא זאת למרות אולם לדגדג, מכדי מדי
מתחי בו לחזות ואפשר במיוחד מרגיז אינו
שבעולם. דבר כל על ולחשוב סופו, ועד לתו

ה א ר מ ד ־ א ת 24ב ענ ש
 תל-אביב; (ירון, מכית־־הכלא ידידות

 מערבון של שעטנז מין הוא ארצות־הברית)
אלי הרגילה: המתכונת לפי סרטפשע עם

 קרבות־ + חתיכות + סוסים + מות
 סיפור־אהבה־טהורה + קרנבל + אקדחים

סיפור־אהבה־שחצנית־סרס־קופה. +
מת יותר וגועלי מכוער בורגנין, ארנסט

נוסכת שהיתר. האנושית התוספת בלי מיד,

חוק״ הוא ב,,החוק ומוטו פרננדל
תשיט גבולות עם צרות

בעק מעורר זה גילוי איטלקיה. ולאם ידוע
סיבוכים. של שורה בותיו

 שוטר להיות רשאי פרננדל אין באיטלקי
 את לעצור רשאי שאינו ומכאן צרפתי,
 אינה שמדינתו כאיטלקי, המבריח• ג׳וזפה
 פרננדל של גירושיו אין בגירושין, מכירה

 לטוטו, הנשואה לשעבר ואשתו תופסים,
 הנוכחית אשתו ואילו כחוק, שלא לו נשואה

ממזרים. ובניו חוקית בלתי היא
 הן אלה אולם מדינה. ללא פטריוט

מת הגדולות הבעיות הקטנות. הבעיות רק
 הופך לחוק, הנאמן שפרננדל, שעה עוררות
 נחשב הוא שכזה בתור איטלקי. לאזרח
 הצרפתי. בצבא ששירת מכיון ולבוגד, לעריק
 זכויות־ את מאבד הוא בוגד, שהוא ומכיון

 הרי האזרח זכויות את איבד ואם האזרח,
 לאדם פרננדל הופך וכך עוד. איטלקי איננו
בו. רוצה אינה מדינה שאף

 שלו, רובה־הציד את נוטל הוא ביאושו
 בעולם סדר להשליט ומחליט ההרים אל יוצא

 אם פרדוכסאליים. חוקים מרוב המבולבל,
 החוק, מסיבוכי עדיין התבלבל לא הצופה

 המצוין הקומי ממשחקם ליהנות עשוי הוא
 היותו שלמרות ומסרט, ופרננדל׳ טוטו של

ועליז. משעשע סרט הוא מגמתי,

ר מו ה הו ב מד■ ע
כתבל כיותר הקטנה ההצגה

 בקולנוע נערכת בריטניה) תל־אביב; (צפון,
 שהוא קטנה, בריטית חרושת בעיירת אבן־זזן
 לפני התל־אביבי, לבית־העם בדומה מיתקן

 קולנוע זהו לאורווה. מדיר אותו ששפרו
תמו תלויות אליו שבכניסה ובלוי, מיושן

לק שאפשר הסרט־האילם, כוכבות של נות
 שלימה למשפחה כניסה כרטיס בו נות

 כולו והמזדעזע ממורטת, תרנגולת תמורת
מעליו. הרכבת עוברת כאשר
 יודע לא האלה הטובים הדברים כל את
 את ירש כי אחד יום המגלה צעיר, סופר

עוב ועל הישנות, מכונותיו על הקולנוע,
 הכיר שלא מדוד יותר, עוד הישנים דיו

יסו־ עובדות מגלה כבר כשהוא מעולם.

 שהודח מכרה־זהב בעל הוא בגועליותו, חן
 מכיר הוא שם למאסר. יומה לכלא ונשלח

 סובל אסיר של תפקיד הממלא לד אלן את
 כאילו השמנים בפניו הנראה אך מאוד,

 של חגיגית סעודה מתוך עתה זה יצא
פו אינו בעצם לד אבל המאוחדת. המגבית

 תחילת לפני עוד להבין שאפשר כפי שע׳
שתא. על נרדף מהנדס־מכרות הוא הסרט•

 מחליטים הם מהכלא, יוצאים כשהשניים
 24 תוך מהחברה להם המגיע את לגבות
 שוד שאינו בשוד זהב, מכרה לשדוד שעות,

 ישנם תמיד, שכמו אלא צודק• פיצוי אלא
מהאפ מרוצים שאינם מפוקפקים טיפוסים

 מאות־אלפי־ כמה להרויח לשניים לתת שרות
 מתעקשים. קצת הם שעות. 24 תוך דולארים

באקדחים. איתם גומרים עוזר. לא זה אבל
 (בצהרי קטי גם בסרט ישנה זאת מלבד

תפ המשחקת ספרדיה, שחקנית חורדו, יום)
 בנשמתו המתאהבת אנושית, יצאנית של קיד

 הדוחה. פרצופו למרות בורגנין, של הטהורה
 בסרט, זאת עושה היא מדוע להבין אפשר
 בשום אולם כך. בעבור לה משלמים שהרי
 בור־ את אילצה מדוע להבין אי־אפשר אופן
 אותה ולשאת במציאות גם להתגרש גנין

 כמו בעל, להיות יודע הוא אם לאשה.
 מהר לה כדאי זה, בסרט לשחק יודע שהוא
 גירושין מסדרים אומרים, שם, לרנו. לטוס
אחד. יום תוך

תדריך
 בערי זה בשבוע המוצגים הסרטים אלה
לראותם: ממליץ הזה העולם אשר הארץ
יום כשמונים העולם סבים »
 ג׳נטלמן — חיפה) ארמון, תל־אביב; (חן,

 פני על עוברים הספרדי ומשרתו אנגלי
 ועוד קנטיפלם בהתערבות. לזכות כדי תבל

אחרים. בסרטים שהופיעו פרצופים חמישים
 (מוגרבי, קוואי גהר על הגשר •

 דבר אין — לאימרה הוכחה — תל־אביב)
 בריטי קצין מספקים — הרצון בפני העומד
גדול. סרט עץ. וגשר אמריקאי חייל שבוי,
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