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 .והם מוחלט, בחיוב גברים עונים זו
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 שזהו הפלא מה להצלחה. חדשות

 הרופאים שגם היחיד ה״טבק״
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קולנוע
שחקנים

הבריטי הזוג
ביקורת שונא
 גברת היתה לאמב קארולין ליידי

ה בתחילת באנגליה שחיה נאווה
וכ כדת נשואה היתד, היא שעברה. מאה
 מלבורן, לורד מכובד, לורד של לבנו דין

 כאשד, הגבוהה, האנגלית בחברה ונודעה
 מנהגיה. בכל במינה מיוחדת העזה בעלת

בתד הוכו הטובים מכריה שאפילו אלא
 התאהבה האצילית הגבירה כאשר המה

תקו אותה של הצולע השעשועים בילד
 עימו וניהלה המפורסם, ביירון לורד פה,

 שכמעט האיש, ניסה כאשר גלוי. רומן
 לברוח אקסצנטרית, אהבה מרוב ונחנק
ש כל עשתה הענוגות, הזרועות מבין

להח כדי פומביות, סצינות כולל יכלה,
ועוד. עוד בו זיק

 נטרפה דעתה כי שסברו אפילו היו
 לא התכסיסים שכל אלא לחלוטין. עליה
האנג השירה של הרומנטי הגיבור עזרו.
 אחרות, לאהבות הלאה לו הפליג לית,

 מפי עסיסית להגדרה שזכה לפני לא אך
ו מנוול משוגע, הוא ״ביירון :הגברת

מסוכן.״
הכ אלה מילים חמש גמלימ. מערכון

 ומה להיסטוריה, הכבודה הליידי את ניסו
 של התעניינותו את עוררו הן מכך שחשוב
תו סר את שהפך הוא בולט, בולט. רוברט

 עת, לכל באדם מודרני לגיבור מור תאם
 מרי של מעלליה את שלו בגירסה שיחזר
המלכה תחי תחי, במחזה הסקוטים מלכת

■ כולט כעל
— לחיות ללמוד

 הגרנדיוזיים, תסריטיו בכל לין לדייויד ועזר
 דיוואגו דוקטור ערב, איש מלורנס החל

 את שהוכיח לאחר רייאן. של בבתו וכלה
 הגיע כי החליט וכתסריטאי, כמחזאי כוחו
 צעדו את ולעשות לבמאי, להפוך הזמן

 של הסוערים חייה קורות עם הראשון
לאמב. קארלין ליידי

 תמיד מעדיף ״אני לא? מדוע ובעצם,
 ״שם בולט, פעם אמר העבר,״ מן עלילות
לס מבלי במליצות לדבר אנשים יכולים

 לא האף.״ את לעקם סיבות למבקרים פק
 הביקורת מן לבולט. כך כל חשוב שזה

 מחזהו את כתב כאשר מזמן. כבר התייאש
 לאר' עימו ונסע הדובדבן פריחת הראשון

 על רעה לא הצלחה אחרי צות־הברית,
ב המבקרים אליו נטפלו לונדון, בימות

 להוראה, ש״ישוב לו והציעו עוקצנות
יו מוכשר ודאי הוא ובה קודם, עסק בה
במחזאות.״ מאשר תר

 שהמבקרים והוכיח עת, לכל אדם בא
 לייעץ. לא אבל לבקר אולי יודעים
ב לראשונה עת לכל אדם הוצג כאשר

 שלו העסקים מנהלת באה לונדון,
 עיתוני עם ביתו אל הבכורה למחרת
 אנחנו ״רוברט, :טובה עצה ועם הבוקר

לעו תיקווה.״ ללא לחיות ללמוד צריכים
 איש לורנס של הבכורה למחרת זאת, מת

 על מערבון ״זה העיתונים: זעקו ערב
 לכל מאדם הגדול לאמן קרה מה גמלים.

 המבקרים. רוצים, הם מה ודע לך אז עת,
 אינני החדש הסרט על הביקורות ״את

בחגיגיות. מכריז הוא כלל,״ לקרוא מתכוון
אק כן דווקא ״ואני אחריות• חוסר

 התסרי- של רעייתו לעומתו, טוענת רא׳"
 השחקנית מאשר אחרת אינה זו טאי־במאי.

או שהיא לא מיילס. שרה בסרט, הראשית
או הרגיזו הם מבעלה. יותר מבקרים הבת

דב עליה כתבו אם בין ומתמיד, מאז תה
כו־ הכריזו ,17 בגיל רעים. או טובים רים
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