
קולנוע
סרטים

ה אנ ה תו ג צ ה ל
 בריטניה) תל־אביב; (מגדלור, ורעם חזיז

 הנמל עיר של העתיק הרובע סיפור הוא
 הגרמנים על־ידי שנהרס מרסיי, הצרפתית

פוש של משכנם — זה רובע אל .1943ב־
יהו פליטים גרמניים, עריקים ופרוצות, עים
מגי — מרסיי של פרולטריון וסתם דיים
מהשבי. שנמלטו בריטיים חיילים שני עים

 בויד סטיפן הנמלטים, שני של סיפוריהם
 גם הצופה בסרט. חשובים אינם רייט, וטוני
של העובדה מלבד מאוד, מעט עליהם למד
 מיין, נזיר והוא בבית וילדה אשר, טוני

למז טבעת לו שהעניקה אחשה ושלסטיפן
 לתס־ משמשת ברובע הימצאותם אולם כרת.

 עג־ ובלתי בלתי־סבירה לרוב תואנה, ריטאי
מרסילאיים. טיפ,סים של גלריה להצגת ינית,

הרי קטלין אלה: שבטיפוסים הבולטים
 למחצה, מופקרת אסופית של בדמותה סון
 את המחפשת וחביבה, תמימה בלי־בית בת

 מחייל באה היא אם לחקור מבלי האהבה,
 רוברטסון וג׳ימס בריטי; שבוי או גרמני

חרטו• ד״ר של בדמותו ג׳סטיס
 - הרסו ד״ר כרוח. מתנופף בנין
 מהודרת בחוילה בודד דייר הוא ג׳סטים

 בקרב נפוץ שמו והדל. העתיק הרובע בתוך
 להבריח שביכולתו ומושיע, כגואל הפליטים

 מיוחדים סוכנים לספרד. הגבול את אנשים
 שם, לחוילתו. הלקוחות את אליו מובילים

הד״ר מהם מבקש היסב, חוקרם שהוא אחרי

אודו ישמעו שלא לקרוביהם מכתב לשלוח
 בכוסית אותם משקה המלחמה, סוף עד תם

עוד. אותם רואה אינה ומרסיי קוניאק
 אינו והגואל החביב הד״ר שלמעשה אלא

 המינים, לכל זקן־כחול מין רוצח, אלא
 פליטים של גוויות כמאה במרתפו האוסף
כספם. את וגוזל מרעיל הוא אותם

 הבריטים הבורחים שני של סיפוריהם
 של בסופו רק מתחברים הרסו הד״ר ושל

 הריסת על מחליטים הגרמנים כאשר הסרט,
 לחוילתו נקלעים והשניים העתיק, הרובע

מגע. בקרב עמו באים הד״ר, של
הו שבסרט וההתרחשויות הדמויות שפע

 מגובשת. בלתי עלילה בעל לסרט אותו פך
 שהסרט אלא מאוד, אנושיות הן הדמויות

 בלתי מצבים ומספר ברשלנות, עשוי כולו
 דוגמא מערכו. מוריד הדעת על מתקבלים
 נמלטים בה התמונה היא זאת לרשלנות

 הרובע בתי בין הבריטים הבורחים שני
הת כך כל הסרט יצרני בנפץ. המתמוטטים

 בתים תפאורת של האפקט מתמונות להבו
 שלם בקטע כי הבחינו שלא עד מתמוטטת,

 והבנין זה, מעין בנין־בד הרוח ניפנפה
 מתנופף עתיק, כבית־לבנים הבד על המופיע

נידף. עלה כמו ברוח
ך כי ס ה ת ל כ ש ה ה

 ארצות־ תל-אביב; (חן, המורה חביב
 עורך בתפקיד גייבל, קלארק הוא — הברית)
 סלף־מייד־ נפוץ, ניו־יורקי בעתון חדשות

 מב־א שבו ההשכלה חוסר שתסביך מאן,
 אלה לגבי עליונות, ולצורך לזלזול אותו

 באוניברסיטה. העתונות מקצוע את שרכשו
באוני עתונות לכיתת מזדמן הוא כאשר

(דו הפרופסורית כיצד שומע ערב, ברסיטת
 ללמד מחליט הוא בו, מזלזלת דיי) דים

לקח• אותה

 את מסתיר מתחיל, לתלמיד מתחפש הוא
 והתלמידים, המורה מעיני האמיתית זהותו
 הע־ וכשרונותיו בהישגיו שניהם את מדהים

 דעתו בין ניגוד של זה רקע על תונאיים.
 מנסיון לומדים העתונות ״את כי גייבל של

 ש״העתונות דיי של לדעתה מספרים,״ ולא
קו מצבים מספר נוצרים מדויק״, מדע היא

 את להפוך ביותר מצליחים שאינם מיים,
מבדחת. לקומדיה הסרט

מח גייבל כאשר הסרט של השני בחציו
 בפסיכיאטור להלחם מורתו, אחרי לחזר ליט

 ההומור. רמת משתפרת זוגה, כבן המשמש
 וה־ מוכשר כקומיקאי מתגלה הזקן גייבל

 כל לאורך כמעט שהתאפקה דיי, פרופסורית
 חושפת לפחות, אחד שיר מלהשמיע הסרט

הדרמטיות. תכונותיה את היא אף
 עשויה אך מצחיקה, שאינה חביבה מהתלה

בטעם.
בידיחה מין
תל-אביב; (הוד, לפאריס תנועה צו

 לצופה תנועה צו עדיין איננו ארצות־הברית)
 שנפתח החדש הוד לקולנוע התל־אביבי

 כי פרישמן־דיזנגוף. הרחובות בפינת בפסג׳
 כי אם לראותו, חובה שאין סרט זהו

משעמם. לא ואף הדעות, לכל מזיק איננו
 בדרך המתחילה למדי עליזה קומדיה זוהי

מס היא שיגרתית. בדרך ומסתיימת מקורית
 104מ־ אחד קורסים) (טוני חייל על פרת

 אי־שם ראדאר בתחנת המבודדים חיילים
 שבוע של חופשה לבילוי הזוכה בקוטב,
(ליד מינית כוכבת־קולנוע בחברת בפאריס

 תוקפני הוא שהחייל מאחר קריסטאל). דה
חו שהחייל ומכיון מאוד, תמימה והכוכבת

 שכולם מה את בפאריס עמה לעשות שב
 ארצות־ צבא שאין מה בפאריס, עושים
 כמה נוצרים לעשות, לו מניח הברית
 למצב לקרוא אפשר באם מבדחים, מצבים

 לדעת מבלי להריון נשים שתי נכנסות בו
מבדח. מצב בשם האב, מי

תדריך
 בערי זה בשבוע המוצגים הסרטים אלה
 לראותם: ממליץ הזה העולם אשר הארץ
מיפה) (אורה, לראי פנים שתי »

בפ פלסטי ניתוח מבצעת מורגאן מישל —
 של בסרט בעלה בלב פסיכולוגי וניתוח ניה

בורביל. קיאט. אנדרי
(תל- תשוקה ושמה חשמלית «
 של החברתית הדרמה — תל־אביב) אביב,
 גאוני משחק קאזאן. ואיליה ויליאמם טנסי

 בן־אמוץ ודן ליי וויויאן ברנדו מרלון של
הכל. בםך אחד משפט בסרט האומר

(אלנבי, והקולונל יעקוכוכפקי •
 !2ה־ השבוע זה מצית קיי דני — תל־אביב)

יהודית לאומנות גלי
 - חיפה) (עצמון, קרמזוב האחים •

 הוליבודי בעיבוד דוסטייבסקי של סיפורו
טוב. לסרט מתעלה אך ליצירה דומה שאינו
ה • ל תו ח  סרג־ — ירושלים) (ארנון, ה
 הצרפתית המחתרת כנערת ארנול סואז

גר לקצין ואהבתה תפקידה בין המתלבטת
מני.
ירושלים) (סמדר, המכשפות ציד •

 ארתור של יצירתו של אמנותי צילום —
סי מונטאן, איב הסובלנות. בעית על מילר

סניורה. מון

ורעם" ב״חזיז הריסון וקטלין כויד סטיפן
ברוח קלפים בנין
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