
קולמע
סרטים

הטוכיס הימי□
 ארצות־ תל־אביב; (ח!, צ׳פדין מיצעד

ה הימים אל הצופה את מחזיר הברית)
 השוטרים :־.יכו בהם הימים — ההם טובים

 אומללים מהגרים נוצלו בהם העניים, את
 אדם היה יכול בהם עצמותיהם, לשד עד

 איכפת יהיה שהדבר מבלי ברחוב לגווע
 לגרום מסוגל צ׳פלין כמו גאון רק לאיש.

 שעה ובאותה כזאת, לתקופה לגעגועים
כיעורה. בכל להציגה

בהק זה פארדוכם מבליט עצמו צ׳פלין
 את המהווים הסרטים משלושת לאחד דמה

 הנוראות החפירות נראות הבו הנזיצעד.״על
 הראשונה. העולם במלחמת חזית־המערב׳ של

 פגזים באויר. מתמרים אדי־רעל של עננים
 כחיות יובצים חיילים מסביב. מתפוצצים

 היו לא ״אז צ׳פלין: של קולו אומר בבוץ.
 ביניבשתיים טילים היו לא פצצות־אטום,

״הטובים הימים היו אלא — . . .
 כאשר תמיד: מצחיק צ׳פלין החי. המת

 ב־ הגרמני הקיסר את בשבי לוקח הוא
שוד בין מתפרץ הוא כאשר נועז; מיבצע

 של מכיסו ארנק להוציא כדי ונשדדים דים
 מן ומכוון לכומר מתחפש הוא כאשר גנב;

 גם אולם בכנסיה• המתרימים את הדוכן
 מוכן הוא מצחוק, מתגלגל הקהל כאשר

הד הקטן האיש הוא צ׳פלין כי לבכות. ו

 הנרמס השוטרים, נגד תמיד הלוחם פוק,
 על־ידי תמיד המוכה קצינים, על־ידי תמיד

עזוב. כלב זולת ידיד לו שאין גברתנים,
 שני מלפני צ׳פלין של גורלו רק לא

 הצופה לעיני דמעות להביא עשוי דורות
 והפעם — יותר עוד טראגי זה. במיצעד

 אמנות של גורלה — צחוק של תוספת ללא
 בני־אלמח־ת סרטים עת. בלא שמתה הקולנוע,

 סרטיו כמו הטראגי־קומי, הגאון של אלה
 בה לתקופה שייכים הצעיר, אייזנשטיין של

 מכשיר אמיתית׳ אמנות היה עוד הראינוע
 חדשני בכוח לבטא שנועד חדש אמנותי

האדם. מאוויי את
 הקולנוע התמסר מכן לאחר קצר זמן

נש את והפיח איל־הממון של לחיבוקו
 והתנפח שמן בחיים, נשאר הגוף רק מתו.

 מיצעד דה־מיל. סרטי של למימדי־הענק עד
המצ — שמת לראינוע מצבה הוא צ׳פלין
אדם. בידי אי־פעם שנוצרה ביותר חיקה

ע עורי□ •סורי□ וג1ת
אי תל-אביב; (הוד; רווקים תענוגי

 לה טעויות־מיטה, של קומדיה הם טליה)
הרפת רווקים: יסורי השם יותר מתאים

 שני ששכרו בדירה, שינה חדר .סביב קאות
 כדי קארוטאנוטו), 1וממ (מאריו רווקים

 נדמה שהיה מה עם התור לפי בו להתיחד
קלים״ בכיבושים להם

 בכלל יוצאים ואינם קלים אינם הכיבושים
ה ברגע מישהו מפריע תמיד כי לפועל:
 אשתו ציירת׳ היא קוצ׳ינה סילבה אחרון.

לפ או בחזרה להשיג המנסה אדריכל, של
 מתואר בו מעשר,־ידיד״ ציור להשחית חות
הרי את להסתיר המנסה במערומיו, גבר

 התמונה השחתת בצילינדר. שלו אליזם
 לשלם מוכנה שהיא כך כדי עד לה חשובה
 מנסה עצמו זמן באותו מחיר. כל עבורה
 יצאנית בעזרת עירוני, פקיד לשחד בעלה

 אשתו. בתור לפניו מציג שהוא מיקצועית
ה הוסיף שלמה, תהיה שהתסבוכת כדי

הנצ ארושתו את נוספות: דמויות במאי
המיו הדירה בעלת ואת א׳ רווק של חית
 מחול- ב׳• רודק של אשתו להיות עדת

כש לשיאו מגיע חדר־המיטות סביב השדים
יחד. גם הסרט גיבורי כל לתוכו מזדמנים

 זה. ממין יחיד סרט אינו רווקים תענוגי
 מפגיזה דומים סרטים של שלמה חולייה

 הגיע וכבר כשוטפת, הקולנוע בתי את
 מקום את שירשה החדשה שהאסכולה הזמן

 — לה המתאים בשם תכונה הניאו־ריאליזם
ב מצטיין החדש הסיגנון ניאו־מיטתיזם.

 ילדים מגרה עליז, שוטף, תפל, הומור
 אלה לסרטים שהכניסה שש־עשרה גיל עד

מדי. ארוך הוא כי ומשעמם, עליהם, אסורה

ת קרוזו רוכינזון ט שוג הסנ ו
 תל-אביב; (אופיר; תבל בקצה אי
 צרפתי קרוזו רובינזון לפנינו מציג צרפת)

 עם אלא ששת עם לא בודד לאי שהתגלגל
משוגעת. ואחת מתוסבכות ששתים נשים, 3

 צבאי כתב הוא אדאמס) (דאון פטריק
 צה ח שהוא בעת טרוף־אוניה־פגועת־מוקש.

 עשוי קוג־טיקי על השקט האוקינוס את
נשים 3 על־ידי נאסף הוא שבורה, מדלת

 שהצליחו — ואנגליה קאנדית איטלקית, —
 שמיכות עשוי מיפרש בעזרת בסירה. להנצל

 בלב בודד לצוק להגיע הארבעה מצליחים
 במקום עזים• עדר ידי על המיושב ים,

 שהיה כפי פוליגאמית משפחה מיד להקים
 הצרפתי הגבר מנסה בר־דעת, כל עושה

ב על־מינית. סוציאליסטית חברה להקים
 ופטריק שלו את הזמן עושה הזמן משך

ידים. לשלוח מתחיל
 אותו, האוהבת פודסטד,), (רוזנה האיטלקיה

 (ג׳אן והאנגליה בכנסיה; להתארס רק מוכנה
 לה הגורמת באהבה מאמינה אינה אדאמס)

 המטורפת השלישית, רק נפש. גועל רק
 נכנסת נואל), (מאגאלי מקאנדה המסוכנת

 עד לה שנראה דבר למערת־משפחה, אתו
מהאי. להחלץ נסיון כל מסכלת שהיא

המדעי: בערכו הסרט של העיקרית מעלתו
 קינסי של מחקר מעין לנו משמש הוא כי
 הקאנדית האשד, של המינית התנהגותה על

 גבר בחברת בלב־ים, אי־בודד על המטורפת׳
רחמניות. אחיות ושתי צרפתי

תדריך
 בערי השבוע המוצגים הסרטים אלה
: לראותם ממליץ הזה העולם אשר הארץ,
 תל־אביב) (תמר; לוהטים לילות •

 בפעם הישראלית, הצנזורה גילתה בו קסרט
נאב צעירות שתי בגרותה. את הראשונה,

ממדד. חוף על צעיר גבר על קות
 תל׳- (בריהודה; המתוקים החיים •

 פד־ של המאכזב אך המעניין סרטו אביב)
הרו הנוצצת החברה חיי על פליני ריקו

אקברג. אניטה ימינו. של מאית

הרווקים" כ״תענוגי וקארוטאנוטו קוצ׳ינה
למיטה מסביב הכל
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 עוף )1 :מאוזן
 וצואר. רגליים ארור

 ברית נבחרת בלם )4
 ששיחקה המועצות,

 .1956בשנת. בישראל
יחי )11 מסמר. )10

תו )13 חשמל. דת
מ )14 הולנדי. אר

 )15 מצרים. מכות
 מקור )17 למה.
 )20 עני. )19 מים.
 ה־ נביא )22 בת.

 מילת )25 חורבן.
 ארץ )26 ברירה.

 )27 עתיקה. מרחבית
 ל־ המקביל כנוי

ב עיר )30 לוקש.
עב אות )32 ארץ.
 ה־ אדמת )33 רית.
 ה- גיל )34 ננב.

 רחל, )36 בת־מצוה.
 משכז )37 למשל.
.אד . . )39 לכסף.

 )41 לחם. ישבע מתו
 )42 העצמות. סח

 סוג )44 צער. מילת
מ )46 ממום. של

 דל. עני, )50 דגל. )48 החד־תאיים. משפחת
 שלו. הבזק למלחמת היטלר קרא כד )51
 ניבעה )58 שט. )57 קיים. )55 יום. בז )53

 עולמי. לשם זכה שלה פיזמוז )59 נדולה.
אש. )60

 )3 זרוז. מילת )2 יתכן. )1 מאונך:
 צמד. )6 ברירה. מילת )5 בז. עשה פאוורס

 ממשפחת )9 אורד. מידת )8 לזקז. מקל )7
 שלב. )15 חמישה־עשר. )12 רגליים. מרבי

חש־ פותרים בעזרתו )18 קם־. כפר )16

 בת נערה היא זו תמונה בעלת
 בחי נעלות שאיפות כמה לה ויש

 מע חתימה לקבל — מהן האחת
 ג עטיפת ושלחה טרחה ולכן גלזר

 השז של תמונתו עליה לעיסה,
 ותמוז ששמה — השניה הדגול.

 ז השניה שאיפתה בעתון. יפורסמו
 1 זה תשבץ לחבר גם אותה פה

 חבל תמונתה. את אתו לשלוח
 לחתום שכחה הצנועה 16 שבת
ש רבת־המאמץ היצירה על שמה

 ם )24 נבוה. )23 שלילה. מילת )21 בץ.
 ם )29 ערמה. )28 מום. בעל )26 גוף.

 שושנה. )32 השמים. מכוכבי )31 עברי.
 )40 אוסף. )38 קטן. חלוז )37 בתוכו.
 האי של השמאלי בצדו נמצאים וחבריו

 ו )43 בעולם. הצדיקים מספר )41 דיוז.
 מפוו מיגדל )46 בארץ. חבל )45 סר.
 כ׳ )52 גדולה. אבו )49 עממי. ריקוד )47

 פ )56 בנוף. נוזל )54 משעשע. לאיש
תז. )58 נח.


