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סרטים

אסור׳□ משחקי□
ק חו  הוא צרפת־איטליה) תל־אביב; (הוד, ה

 משהו איטליה, דרום בכפרי נפוץ משחק
 או זוג הישראלי האצבעות למשחק הדומה

 המשתתפים שאר את מזמין בו הזוכה פרד.
 יין כד מזמין לשולחן, עמו להסב במשחק

הש נשאר הוא בקנקן היין נשאר עוד וכל
עבדיו. הם הנוכחים כשכל השולחן, ליד ליט

 כשהוא הפטרונים. שד הפטרונית
 זה, רב־משמעות עתיק משחק על מתבסס

 יצר פיו על סוער, רומן וייאן רוג׳ר חיבר
 בעל חזק דרמטי סרט דסין, (״ריפיפי׳׳) ז׳יל

 נדירה. בשלימות מבוצע מיוחדת, אוירה
כפר מנקור, בפורטו מתרחשת העלילה

ומשע חביב סרט היותו כל עם כי אוסקר?
 לסרטזמר מתקתקת מלודרמה 'בין הנע שע,
 בו יש מה להבין קשה ועוקצני, עליז

אחד. אוסקר בפרס ולו לזכותו שיכול
מהאנג פיגמליון רעיון את לקחו הצרפתים

צר בנוסח לפיגמליון ג׳יג׳י אח הפכו לים׳
 העלילה את הלבישו האמריקאים, באו . פתי.

 שני בני ושחקנים אמריקאית מוסיקה על
שרמ למדי, מוזר שעטנז והתקבל הלאומים,

 ׳ שונים. בקטעים ועולה יורדת תו
 חמודה, ליכלוכית היא קרון) (לסלי ג׳יג׳י
גב ציידת לתפקיד אותה מכשירה שסבתה

 בנסיך־סוכר נתקלת שהיא עד עשירים, רים
 פרי־ בחברת המשתעמם ז׳ורדן), (לואי מכר

 שבה. במיוחד דדדקא מתאהב רגילות, זאיות
 מורים של ושירה נעימים פזמונים קצת עם

הזמר סרטי מעל זו עלילה מתעלה שבלייה,

כ״החוק״ והלולוכריג׳ידה מסטרויאני שחקנים
ב מה שו בעל? או מכונית — יותר ח

 מבתי אחד בכל אולם לכאורה. רדום איטלקי
 המוכיחה מתח, בעלת דרמה מתרחשת הכפר

 החוק משחק של המיוחדת משמעותו את
 לשולטים מחולק העולם — בכפר המקובל

 החוק את הקובעים הם והשולטים ונשלטים,
 מגיע אחד, קיץ בליל אותו• המבצעים והם

הנפ הפרטיות הדרמות וכל לשיאו, המתח
אחת. לדרמה מתלכדות רדות
המו הפטרון בראסר), (פייר ציזארה דון

כש מקומו את למות. נוטה הכפר, של סרי
 בריגנטה מתיאו לתפוס עומד הכפר ליט

 המטיל כנופיה וראש נבל מונטאן^ (איב
 לשליט מעל גם אולם הכפר. על חתיתו
השול דברים עוד קיימים יכול, והכל היהיר

בחב לברוח העומד לבנו אהבתו — בו טים
 (ג׳ינה למריאטה ותאוותו השופט, אשת רת

ציזארה. דון בבית משרתת לולובריג׳ידהא
בד המופיעה מריאטה, הופכת זאת בצורה

 בסידרת ג׳ינה של דמותה יארה, יל רס ב ה מות
 הכמעט־עליונה, לפטרונית — ו אחבה לחם

 לגבי גם החוק את קובעת בכפר, השלטת
 חושש אותה, האוהב בראסר — ציזארה דון

 המנסה מונטאן איב לגבי גם בה, לגעת
 חברתיים חוקי־מוסר אין למריאסה לאנסה•

 צעיר באגרונום מתאהבת כשהיא מקובלים.
 מם־ (מרצ׳לו בכפר הביצות את לייבש שבא

 כדי שויצרי מתייר כסף גונבת היא טרויאני)
 כל לך ״אין האגרונום. של באהבתו לזכות

 החמוד. מרצ׳לו כלפיה מתרים מוסרי,״ חוש
 המרגישה ג׳ינה שואלת מוסרי?״ יותר ״מה
 ״שלשויצי ההמון, נערת בתפקיד במים כדג

 בעל?!״ •יהיה שלי או ארוכה מכונית תהיה
 כאשר מסתבכת העלילה כסיום. שיא

לאנ־ שניסה בבריגנטה לנקום כדי טח,
 כספו בגניבת כחשוד למאסרו ירמת

 דון מת העלילה, של בשיאה
בריגנטה, לו, מוחזר התייר של כספו

ומרי ומוכה מושפל נשאר ממנו,
 הכפר האגרונום. עם הכפר את ;;

פטרון. ללא נשאר השמש
 בבימיי המצטיין במינו,

 אנשי כל של הרגיל מגדר ׳יצא
להחמיצו• סור

ר יד1 כ סו ה
 ארצות־הברית) תל־אביב;

חיד בפני הצופה את
בש זה סרט קיבל מה ת
ירס־ ,שמונו־ מאשר ת

 של הטוב לסרט ועד מכאן אולם השיגרתיים,
גדול. מרחק יש עדיין השנה,

ד חיכוק ת כי ח א
 ארצית־ תל־אביב; (חן, קדימה מלכים

 מלחמה, סרט של מוזר בליל הוא הברית)
 את המפתיע גזעית, ובעיה אהבה דרמת

 לאורך המבוצעות החדות בתפניות הצופה
כמטופש. דבר של בסופו והמתגלה עלילתו׳
 הבד, של הגדול המאהב סינטרה, פרנק
 של ובישן תמים רגלים חיל כקצין מופיע

 מקבל הוא בצרפת. האמריקאי הפלישה חיל
קור (טוני ופוחז שחצן רב־טוראי לפיקודו

 במעשי להתבלט המשתדל בן־מובים מים)׳
 כיצד יודע אינו סינטרה מפוקפקים. גבורה

להערכה. בוז בין מתלבט לפיקודו, להתיחס
 הוא כאשר לו ניתנת להחליט ההזדמנות

 ודד) אמריקאי(נטלי ממוצא בצרפתיה מתאהב
 קורטיס כאשר כושי. של כבתו המתגלה

 סינטרה אין הנערה, של אהבתה את רוכש
 כי לו שמתגלה ברגע אולם איבה. לו נוטר

 ברגשותיה זילזל עמה, השתעשע רק קורטים
להרגו. מחלים הוא בה, ופגע

 הקרבית בסצינה זאת לעשות מנסה הוא
מזו בלתי יוצאים שניהם כאשר המגוחכת,

 הגרמנים אולם האויב• בעורף לפעולה ינים
 לפניו, קורטיס את הורגים אותו, מקדימים
 לו מפריע שלא מה יד, בלי אותו משאירים

 ביד הכושי, בת אהובתו, את לחבק כמובן
וצורם• סאכאריני בהפי־אנד אחת,

תדריך
ם הסרטים אלה ע המוצגי שבו  בערי זה ב
לראותם: ממליץ הזה העולם אשר הארץ
תל־אביב) (מגדלור, היקום פלאי •

 הטבע על ונפלא מרהיב תעודתי סרט —
היאפניים. באלפים

ב,שלי הדוד זה • אבי תל־ תל־אביב) (
הלו טאטי ז׳אק של הצ׳אפלינית יצירתו —

ה את הנוטלת המופרזת למודרניזציה עגת
האדם. מחיי והרגש יופי
ירו (תל־אור, לראי פ;יפ שתי »

 צורת את מחליפה מורגאן מישל — שלים)
 סרט חייה. צורת את זאת עם ויחד פניה
קיאט. אנדריי של

ה • ל ו ת ח  פרג־ — ירושלים) (ארנון, ה
הצרפ המחתרת נערת בתפקיד ארנול טואז
נאצי. בקצין המתאהבת תית

L
r

1124 nin o&iun תשבץ
 נהר, .2:מאוזן

 נחל שבקירבתו
 ;מפלה גפוליאון

ה בגליל ישוב .8
 מחבר .10 ; עליון

 צרפתי; קומדיות
 תעופה חברת .13

 .14 בין־לאומית;
 גורם .15 ידיד;

 השריר; לפעולת
דר .17 ;עני .16
 ;דיפלומטית גה
בד מפלצת .18

 .20 ;תנין מות
 ת״א, בקירבת עיר

מחו .21 בר״ת;
 הבהמה; לרסן בר
 יעקוב; אשת .23
.27 ;פנאי .25

 זורם .29 תער;
גו .30 בעורקים;

 .32 ;שאון רם
 .35 במטבע; .34 קולנע; שחקנית

 ;ערבי מלבוש־ראש .36 ;קריקטוריסט
 הולנדית: עיר .39 באנגלית; כן׳ .37
 ;בקשה מילת .41 ;ראש ללא מום׳ .40
 מר 44 אשכול; לוי .43 זעזוע; .42

ים־תיכונית. ארץ .45 ;ציא־לאור

ך: אונ  בור, .2 ואשר; גד אם .1 מ
 .4 התעופה; מחלוצי .3 סוף; ללא

 ספרותית; יצירה .5 קפריסין; סביב
ב אוניות מספר .7 הלום; חצי .6

 של כבוד ונשיא שופט .8 ;אחיד פקוד
 .9 ;בארה״ב הציונית ההסתדרות

 .12 בנחמיה; האחרון הפרק .11 גבוה;
 מוסיקלית יצירה .18 מ־עלה!; ההיפך

 .21 קלפים; משחק .19 לתזמורת;
 החג .24 בשרון; קבוץ .22 שיטה;
 .28 ;שושנים .26 ;נוח בן .25 ;בכסלו

 .31 לתחבורה; קואופרטיב .29 הן;
 ישוב .34 מעשי; .33 חרבות; תל

 ביח״ר .41 ירק; .38 בגליל; עתיק
פז. של הקודם שמה .43 לגפרורים;
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, לשפות בכית־־הספר י י ה מ ״ ד ק תל־־אכיג ,74 כן־יחודה ״

כרם). שעות 3(מרוכז ללימיד אולפן * :נפתחים
 וצרפתית אנגלית לעברית, וא״לפניות קורסים •

כשבוע). שעות 6 או ,4 ,3 ,2(
שעות ככל הידיעות, דרגות מכל למכוגרים •

ו .3־1y! n a הי

.Conversation ושיחה סגנון כתיב, דקדוק, $ :כתכנית
 כתי־ספר לתלמידי לאנגלית נפרדות רכוצות $

ומתקדמים. מתחילים
ו׳). י״ם בערב(פי־צ 9—3 לפנה״צ; ;2—9:והרשמה פרטים
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