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קולנוע
ם טי ר ס

ל מ המין ס
 צילומי בהוליווד הסתיימו כשנה לפני

 למראית־ המין. סמל בשם סרט־טלוויזיה י
 פוכבת־מין של בגורלה בו מדובר עין׳

ש לכל ברור היה למעשה, אך כלשהי.
 סטיבנס, קוני מונרו. מרילין בחיי המדובר

ש הודתה הראשי, בתפקיד בו המופיעה
 מרילין של והתנהגותה תנועותיה את למדה
 התגאתה ואף הדמות, את שגילמה לפני
בכד•

 מארס, בחודש בכליון־עיניים, ציפו, הכל
 לפני מעטים שימים אלא הסרט, לשידור
 חוגים ביטולו. על לפתע׳ נודע, השידור

 הברורים ישהרמזים לספר ידעו יודעי־דבר
 לסנטור הבלונדית הגיבורה בין ליחסים
 מישהו מדי יותר המזכיר אירי ממוצא

 של לחץ־הדם את העלו קנדי, ממישפחת
 מייד הפעילה אשר הדגולה, המישפחר,

הנכונים. במקומות לחצים
 הוליווד, של היותר־ידועים מרודניה כמה
 איימו קושי, ללא בסרט עצמם את שזיהו

 רשת־הטלווי־ שמנות. מישפטיות בתביעות
ב התבוננה השידור, את מייד דחתה זיר,

מח את וחתכה מספריים נטלה ישוב, סרט
ציתו.

 באמריקה, כחודש, לפני הסרט, כששודר
השע מתוך אחת, שעה רק ממנו נותרה

המקוריות. תיים
 כדי אולם אותה. הרגה העיתונות

 הסרט בעלי החליטו עצמם, את לפצות
 הם לעשות, מעזה ,אינה שהטלוויזיה שמה

 בכל בשלמותו הסרט עתה מופץ וכך יעיזו.
ל גם בקרוב, יגיע, והוא העולם, רחבי

ישראל.
טרי על לדבר נזהרת הפירסומת אומנם

 בסרט הדמויות שכל ומזהירה מונרו, לין
ל מאשר חוץ אבל בלבד, פרי-דימיון הן

 לגיל מעל וזקנים תלמידי־ישיבה תינוקות,
 האגדות אחת סיפור שזהו לכולם ברור ,90

להוליווד. שהיו האחרונות האמיתיות
 באוגוסט 5ב־ לקיצה האגדה באה למעשה

 בחדר־השיבה נמצאה מוגרו כשמרילין ,62
 רוח־ ללא היוולדה, כביום עירומה שלה

— רישמית נמסר כך — המוות סיבת חיים.

באוז רעל וטיפטפו בה קינאו שחברותיה
אותה. הבינו לא ושבעליה ניה,

 כש־ אפילו בה רצה לא ,איש בעצם,
 המפורסמת הכוכבת — זוהרה בשיא היתה

עיר־הסרטים. של ביותר
 אבל עוברת, האופנה חולפות, שנים
:נשארת לעולם — האגדה

הגבר של הגדול הכוהן מיילד, נורמן
ה גגות על זיקפתה את המחצצרת יות,

 לא שנתוניה ביוגראפיה פירסם עולם׳
 — מסקנותיה אבל ביותר, מקוריים היו

 של קשריה כי הגורסת אחת וביניהן
 שהיה קנדי, ג׳והן דאז הסנטור עם מרילין

 — למותה יישיר גורם היו לנשיא, אחר״כך
 עד מכאן לכותרות, הנושא את החזירו
 המרחק היה אולפני-ההסרטה אל לחזרה

מאד. קטן
 סמל הסרט ארוכות. שיחות־טדפון

 בשם בלונדית כוכבת כיצד מספר המין
 ליין אמי האמיתי ששמה וויליאמס, קלי
 נורמה היה מרילין של האמיתי (שמה קלי

 של האחרון הלילה את מבלה בייקר) ג׳ייו
 ליל זהו ׳).62 (ולא 1957 בשנת חייה,

 בי־ ובודד, מייגע ארוך, וסימום השתכרות
 מסיר- שפוטרה הכוכבת, של חדר״המיטות

 צריך ממשהו פוטרה (טרילין האחרון ט:ה
 נעשה והסרט ההסרטה, באמצע לקרות

דיי). דודים עם... אהר־כך
 ו־ הכוכבנית מגלמת שאותה השחקנית,

את מבלה סטיבנס, קוני זמרת־לשעבר

להצליח״ חייב כ״משחו מוגרו
מבזלת חזה

המין״ כ״סמל סטיכנס
אותה הוגה העיתונות

חרי משקאות של ומשולב מופרז שימוש
מרגיעים. וסמים פים

 הצידק־ צעקו אותה,״ הרגה ״העיתונות
אודו רכילות של מילר, כל ־שבלעו נים,
 שרצו הוליווד, של ״סוחרי־הבשר תיה.
ש הם כשרונותיה את ולא מחשופיה את

 של וחוסר־ההבנה ״המתח אותה!״ רצחו
אותה.״ שחיסלו הם — שבחייה הגברים

הסוציולו אמרו כך מרילין, — בקיצור
 חיה. שבתוכה החברה של קורבן היתד, גים,

 היתד, תעשייני־ו!חלומות, אמרו מרילין,
ולספר. להמשיך צריך ואגדה אגדה,

 לאחר שנה אותה. המית הסנטור
 עם שנמנתה פוקס, חברת הוציאה מותה

 חייה, על תיעודי סרט העיקריים, מעניה
 ביוגרפיות סרטיה. מרבית מתוך קטעים עם

 האומלל הסיפור את ושיננו חזרו שונות
 נכלאה שאמה מבית־חיתומים, הנערה על

לקיומה, התכחש ושאביה בבית-משוגעים

ש (כפי ארוכות בשיחות-טלפון הלילה
 ותוך- אז), עשתה אכן שמרילין, מניחים
 אותה שהביא מה בכל נזכרת כדי־כך

זה. למצב
 מסע בתוך וכך, בשר. רצו המפיקים

 להופיע מתחילים העבר לתוך ודומע ארוך
המפורס ההוליוודיים הצללים זה אחר בזד,

 כל- בשמם: להם קורא אינו שאי־ש מים,
בכך. צורך גם שאין עד לזהותם, קל כך

 של לבשרה שמתאווה הראשון, המפיק
 ג׳י. הוא לכישרונותיה מאשר יותר קלי
 וויליאם אותו שמגלם וכפי הארפר, פי.

בדי בגדר היא בסרט (שהופעתו קאסטל
 מפיק בכבודדובעצמו שהוא מאחר חה,

ב מאד הידוע סירטי־אימים, של ובמאי
 בי. לואי את בו לזהות קל הוליבוד),

 לא- כמעביד זה, של מקומו את מאייר.
 תופס מתחשב, ולא-יותר תאוותן פחות

רקות עם פורטים, ניקום בשם מישהו

1942 הזה העולם34


