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 אף־ לוד. של שדה־התעופה מסעדת דרך
ב לראות המסעדה עובדי רגילים על־פי־כן
קבו שתי ביותר, מזומנות לעיתים מחיצתם,

 לחלק הפכו בלוד שביקוריהם אנשים, צות
 ה־ משרד ראשי הם הראשונים יומם. מסדר
 כבר שהפכו חרות, של ח״כים ומספר בטחון
 בקבלות־ המקומי הנוף של אינטגרלי לחלק
לק מצרפת. אורח או משלחת לכל הפנים
 הישראליים, העתונאים שייכים השניה בוצה

 ביקוריהם את לכסות התפקיד מוטל עליהם
העולמיים. והבידור הבד כוכבי של

 לקבוצה כמובן שייכת היתד, פרקינס מילי
חיי אך חיוורת מהמטוס, ירדה היא השניה.

 היא כי מגלה אינו בעיניה כשמאום כנית,
 ידיים לחצה היא לה. שצפוי מה את יודעת

צע המצלמות, כלפי חייכה פניה, מקבלי עם
 שדה־התעופה, מסעדת אולם אל בטוחות דה

עליה. ניכרת המסע כשעייפות
 מהא־ נשימות כמה נשמה שרק אחרי ואז,

ל אחת מיץ כוס לגימת בין החדש, ויר
 לא החלה. וההסתערות — האות ניתן שניה,

 אישיים. ראיונות ולא שאלות, מטר זה היה
 יריד של למרכז מילי הפכה זאת תחת אולם

 את מייצגת אני פרקינס, ״העלמה רעשני:
חתי לי לתת התואילי החשוב, הנשים עתון
 קולנוע מעתון אני פרקינס, ״העלמה מה?״
״עליו שמעת ודאי נפוץ, . .  פר־ ״העלמה .
לחייו!״ נא לחייך, נא קינס,

 נערי־ תריסר חצי מוכנים. היו הצלמים
 זו למטרה רק המוחזקים ונערות־זוהר, חמד

 מחיצת אל נדחקו עתונים, מספר על־ידי
ל לחתום, יד, ללחוץ אותה הכריחו מילי,
 תמונותיהם בעתונים הופיעו למחרת חייך.

 :הכותרת מתנוססת כשמתחתן בחברתה,
״סופ או פרקינס״ מילי את מראיין ״סופרנו

פרקינס.״ מילי עם לבבית בשיחה רנו
 הגיע הוא הצלמים. אחד לעשות הגדיל
 האורחים שדה־התעופה. למסעדת באיחור

 תצלומיה את סיימה ומילי לעזוב, עמדו כבר
 החמיץ כי שהבין הצלם, נערי־החמד• עם

לס היה יכול לא חשובה, סידרת־תצלומים
הת היה?״ מה היה? ״מה לעצמו. זאת לוח

 ירדה ״כשהיא הצלמים. חבריו אצל עניין
 מתחו ריקזד־בטן,״ רקדה היא — מהמטוס

 ונחנק. כמעט האומלל הצלם הצלמים. אותו
התבלבל. לא הוא אולם

 פר־ מילי אל הוא פנה פראנק,״ ״גברת
 מוכנה את אולי פה. הייתי לא ״אני קינם,

ריקוד־בטן?״ פעם עוד לרקוד

★ ★ ★
פראנק לאנה פנים הרבה

לי, ת י ל ע  הצ־ הפנים הסונט, האף ב
i d הלוהטות, והעיניים והחיוזרים נומים 

 הפירסומת סיבוב במסגרת לישראל הגיעה
 פראנק. אנה של יומנה — הראשון לסרטה

 לפגוש הספיקה בישראל ששהתה ביומיים
 תריסר וכחצי חשובים, אישים תריסר חצי

דמו את שגילמו שחקניות — פראנק אנות
ש־ ״חשבתי הבמה. על פראנק אנה של תה

ב עליה, שצבאו למעריצים אוטוגראפיס₪נת מיל׳
ב בלוד. לנסדה־התעופה השבוע הגיעה

נכה. נערה עבור תמונתה על חותמת שהיא שעה נראית היא תמונה
לוקחת מיל׳
התאהבה• סי אחיותיה.

מ כאחת רקומה חולצה משכית,' בחנות
 ארבע עבור בארץ שרכשה המתנות תוך

הססגוניות. התימניות בחולצות־הרקמה

אמ לי,״ בדיוק דומות נערות ארבע אפגוש
 ״הייתי ציפורניה. את בכוססה היא, רה

טי היא מהן אחת שכל כשראיתי מופתעת
 פראנק שאנה לי תיארתי לא שונה. פוס

פנים.״ הרבה כך בכל להופיע יכולה
 מתוך החנוכה חג שיר את עמן שרה היא
וב בנצרת בירושלים, ביקרה היא הסרט,
 בויצ״ו רקמד,־תימנית חולצות קנתה חיפה,
 שיח נטעה בסשכית, לאחיותיה מתנות וכמה

ו בירושלים, פראנק אנה שם על שושנים
 ש־ ,עולים נערים עם במוסד־נוער שוחחה

תו חסרת כמוה, נערה יכולה כיצד התפלאו
בפר בדיוק מתמצאת ושאינה יהודית דעה
אנה. של תפקידה את לגלם השואה, שת

 המלחמה,״ בתקופת צעירה מאוד ״הייתי
ש ממה הרבה ידעתי ״לא התנצלה, כאילו
 שאבא הוא שידעתי מה כל בארופה. קורה

 לי: אמרה ושאמא באניה כרב־חובל משרת
 מתגעגע הוא כי לאבא מכתבים תכתבי
 אנה את ראתה לא אפילו היא אליך.״
 לה משהוצע רק הבמה. על מוצגת פראנק

וק התסריט את היומן, את קראה התפקיד,
 זאת, כל עם הסרט. להבנת חומר־רקע צת
 היא כאילו התפקיד את לגלם הצליחה היא

 אנה על שעבר מה כל את עברה עצמה
 סרטה. על הביקורת שציינה כפי פראנק,

★ ★ ★
הפלאות כארץ עדיפה

 מה בדיוק עדיין יודעת אינה ילי ^
7 j ל מעל בהרבה פקחית היא לה. אירע

 מצב בכל מתמצאת ורגש, הבנה בעלת ממוצע,
 אולם שאלה. כל על בהברקה לענות ויודעת

 בעולם מרחפת כאילו היא זאת עם יחד
 לארץ אותה שהביאו עליסה כמו דמיוני,

הפלאות.
 ניו־יורקית דוגמנית מילי היתד, ,18 בת

 בניו־ גבוה בית־ספר שסיימה אחרי מצליחה,
 אודות ברצינות חשבתי לא ״מעולם ג׳רסי.

 לעצמי מתארת ״אני היא• סיפרה משחק,״
 את המשחק כלפי והרגשתי שחשבתי היום

מרגישה.״ צעירה נערה שכל מה
 לבקר נוסעת היתה כשלא החופשי, בזמנה

 עסקה אחד, ואח אחיות 4 משפחתה, את
 היתד, היא למעשה אחותה. לנשואי בהכנות

 סוכני נאלצו פעמים ששלוש עסוקה, כה
 להופיע לשכנעה כדי לבקרה פוקס חברת
פראנק. אנה לתפקיד כמועמדת למבחן
ה מנהל מקלין, אוון על־ידי התגלתה היא

 כדי העולם ברחבי שסייר הסרט, של צוות
 הנערה את מועמדות 10,224 מתוך לבחור

 של תמונתה את ראה הוא ביותר. המתאימה
ובי אותה לאתר מיהר העתונים, באחד מילי
 לא מילי למשרדו. לגשת בטלפון ממנה קש

ב חשובה דוגמנות עבודת לה היתד, באה.
 לבסוף שהופיעה אחרי גם זה. ליום יותר

וחז מבחן־הבד את עברה ההברה, במשרדי
 הרבה הקדישה לא כדוגמנית, למקצועה רה

 כאשר ביחוד זה, למבחן ותקוזת מחשבה
כדוגמנית• לאירופה למסע התכוננה

ה יצר אותה גירה בפאריס, כששהתה רק
לפי המחזה להצגת כרטיס לקנות סקרנות

צר מדברת שאינה למרות אנה. של יומנה
 היא הגבוה, בבית־הספר למדה אותה פתית,
 לתיאטרון הכרטיס אולם זאת. שפה מבינה
 מעולם הגיעה לא היא בארנקה. שמור נשאר

 את לראות התכוננה בו בלילה לתיאטרון.
 את בעצמה לשחק להוליבוד נקראה המחזה,
אנה. תפקיד
 היא, סיפרה מעולם,״ קודם שיחקתי ״לא
 עבורי, במיוחד קשה היה לא זה ״אולם
 שחקן, היה לא איש שבמשפחתנו למרות
 שהבנתי חושבת אני שהוא. דור באיזה

 עתה, שמעתי יכולתי. כמיטב התפקיד ■את
 גוסטי את מאשימים כי באירופה, בסיורי
 בפרט, אמי את המשחקת השחקנית הובר,

 שהיא רק יודעת אני נאצית• שהיתה בכך
 19-15ב־ נישאה וכי אוסטרית אזרחית היתד,
ו לארצות־הברית והיגרה אמריקאי לקצין

 היה שמישהו חושבת אינני מנאציזם. טוהרה
י ממנה.״ טוב יותר זה תפקיד ממלא

 היא אולם לכוכבת, בין־לילה הפכה מילי
ל הנלווים ולגינונים למנהגים הסתגלה טרם

חול תמיד ללבוש מוסיפה היא זה. מעמד
 צובעת אינה ובלתי־צבעוניות, צנועות צות
 אינה אצבעותיה, ציפורני או שפתיה את

 מספרת ואינה מרעישות הצהרות מצהירה
סנפציוניים. סיפורים
 שהופיע הסיפור על לדעתה נשאלה כאשר
ה האהבים רומן על בעתונים, לאחרונה
 הצעיר הכוכב לבין בינה כביכול מתרחש

 היא: אמרה סטוקוול, דין כפיה, הסרט של
אותו.״ מכירה בקושי ״אני


