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קולנוע
סרטים

□ עו*וח חי
(מק העשרים המאה של הצחוק

חנו לכבוד ארצות־הברית). תל־אביב; סים,
 הנוער כלפי מחווה המפיצים עשו כה

 והארדי, לורל את לו והביאו התל־אביבי
 שנות של המפורסמים הקומיקאים שני

 קצרים, סרטים של עשירה בתכנית העשרים,
אילמים.

לעי מצחיק, והארדי לורל של ההומור
 עוגות־ של הומור זהו לדמעות. עד תים,

 בתים בננות, קליפות של בפרצוף, הקרם
 ודיירים הדיירים, ראש על המתמוטטים
מים. שלוליות לתוך המתחלקים

 הוא הללו האילמות הקומדיות של הקצב
 שהוא איך הגיעו אנשים שני פנטסטי:

 עומד האחד גורד־שחקים. של פיגום לקצה
 של ברגלו נאחז האחד רועד. השני ליפול.
ביד. הנעל עם ונשאר השני,
 עם הפעם, ונשאר, ברגל שוב נאחז הוא

 מושך החבל בחבל. נאחז הוא ביד. גרב
 נאחז הוא ראשו. על שנופל דלי אחריו

הלאה. וכן הלאה וכן נופל, הסולם בסולם.
 העשרים שנות של בקומדיות הנפלא

 מצחיקות הן בלבד. חזותיות שהן הוא
 התחכמויות בלי להצחיק, צריך שסרט כמו

 ארוך ומלל מישחקי־מילים, של ארוכות
ומעייף.
 שנות של לקהל המיוצאת בגירסה אבל

 הם הדבר. את המפיקים תיקנו השישים
 עצמן, בעד המדברות לקומדיות, הוסיפו

 ודברי־הלל מטופשות, התחכמויות הסברים,
טעם. חסרי

 שהביאו טוב התוספות, כל עם זאת, בכל
 תעודד שלו ההצלחה אולי לארץ. הסרט את

 את פורים לכבוד להביא המפיצים את
קיטון. בסטר את או צ׳פלץ, צ׳ארלי

כווד1פון־ *׳•■מם
נארנזו! אורגן כמיבצע קוטן ג׳ארי

 שבסרטי אומרים גרמניה) תל־אביב; דוד,
 אין טעות. זוהי הגיון. אין בונד ג׳יימס

פנימי. הגיון להם יש מציאותי. הגיון בהם
 על־מציאותי. עליון, איש הוא בונד ג׳ממס

 על־מציאווד, הוא לו שקורה מר, כל לכן
הגיוני. הדעת, על מתקבל טבעי, זה

 חוסר־הגיון יש קוטן ג׳ארי של בסרטו
 (אומגל־ הבמאי של הגיון חוסר אחר. מסוג
 הבמאי. של חוסר־השכל דיוק: ליתר טר).

 אבל מדוייקת, יותר עוד הגדרה לזה יש
בה. להשתמש נעים לא

 האף־ פעולות את לפאר הבא סרט זהו
 השודדת שודדים, קבוצת מתאר הוא בי־איי.

 יוכלו לא שהללו כדי מגנבים, רק כסף
 היא ביטחון ליתר למשטרה. אותה למסור

שכניהם. כל ואת אותם רוצחת גם
השודדים, את לגלות נקרא קוטן כשג׳ארי

 שאשה זה מלבד כלום, עליהם ידוע לא
 והודיעה ראף־בי־איי למפקד צלצלה אחת

 מהעולם בחור עם מסתובבת שאחותה לו
 אין כאילו נראה הישר לצופה התחתון.

 קוטון לג׳ארי הדברים. שני בין קשר שום
 מתברר הסרט בהמשך קשר. שיש ברור
צדק. שהוא
 הוא יום כעבור לחיפושים. יוצא הוא
 מתוך אותה זיהה הוא האשה. את מוצא

 מד, כיצד? ניו־יורק. תושבי מיליון 11
 מאמין, שלא מי כמובן. הקול, לפי השאלה?

עיניו. במו זה את ויראה לסרט שילך
 אחריה, עוקב הוא אותה שזיהה לאחר
 לנגד נרצחת היא צעדים כמה ולאחר
 לפני זיהויו. את כמובן, שמאמת, מה עיניו.
ה הם מי לו לספר מספיקה היא מותה

 הפעולות ומהן נמצאים, הם איפה שודדים,
שלהם. הבאות
 הפושעים. את מגלה למקום. יוצא הוא
 שה־ שחושב ומי לפשעיהם, הוכחות מוצא
מתחיל. רק הוא טועה. כאן, נגמר ׳סרט

למש מטלפן הפושעים. את מגלה הסוכן
 לא המשטרה המציאה. על לה מודיע טרה.
מ מתחיל הסרט בורחים, הפושעים באה.
לסוף. עד חלילה, וחוזר חדש,
 הצופה של עיניו את להרגיז לא כדי

 הסרט. של הגרמני מוצאו נמחק הישראלי,
 צופה, אותו של אוזניו את להרגיז לא כדי

אנגליה. בסינכרוניזציה הסרט לו מושמע
 דאג. לא איש הישראלי הצופה של לפה

שנית דייסה כל בולע הוא צורך. גם אין
לו. נים

כוכבים
לקאפד■ לונדון ובין

 דאו־ הסרט על הביקורת של דעתה את
דעתם את בעיתונים. לקרוא היה אפשר לינג
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