
מצרים
אה11וש - מסוכנת המרגלת

 הפקה הגיהנום, אל העלייה הסרט את
 אלה בימים רק החלו שצילומיה — מצרית

 הסרט בתואר להכתיר בהחלט אפשר —
 לאוו־דווקא — מקורי השנה. של המקורי

 השחקנים. בגלל אלא התסריט, בגלל
 מועמדת היעדר בגלל — דיוק ליתר או,

המרכזי. התפקיד את למלא
 אחמד של בבימויו הגיהינום אל העלייה

 הוא א־שייח/ כמאל :הפקר, א־דין, דיא
 האשד, של סיפורה את המביא מצרי סרט

ב שנעצרה — מצרים בתולדות היחידה
ל הועמדה ישראל, לטובת ריגול אשמת
שנתיים. לפני בקהיר, להורג והוצאה משפט

 כי לספר, יודעים המצרי הסרט יוצרי
 שהיה. מעשה על מבוסס שלהם התסריט

 כמובן) (יפה, צעירה נערה סלים, הובא
 ב־ ללמוד ויצאה ארץ־מולדתה את עזבה

 עם נפגשה כלשהי בדרך שבפאריס. סורסון
 שיכנעו והללו הישראלי, המודיעין אנשי
 ארץ־ אל שפה היא למענם. ״לעבוד״ אותה

 היא אולם מידע. לאסוף והחלה מולדתה
חודשים רק כמרגלת לעבוד הצליחה

כאמל כוכב
במולדת לבגוד אסור

 מלכודת לתוך נפלה אשר עד — ספורים
באר הכלא המודיעין אנשי לד, שטמנו

 נידונה, והובר, מישפט־ראווה התקיים צם.
בתליה. למוות וייראו, יראו למען

 יוצא- אינו התסריט נושא — לכאורה
 הסרט למפיק שאירע מה אולם דופן.

עצמו. בפני מעניין סיפור הוא ולבמאי,
 שחקניות־ד,קולנוע כל מוחלט. סירוב

 למלא בהצעה ההפקה צוות פנה שאליהן
 מסתבר, כך שכחו, — המרגלת תפקיד את

 פה והודיעו, לדימיון מציאות בין להפריד
במולדת. לבגוד יוכלו לא כי אחד,

 מיספר שחקגית־הקזפה חוסני, סועאד
 איננה היא כי הסבירה מצרים, של אחד

 לשחק לעצמה להרשות במעמדה, יכולה,
 במולדתה. הבוגדת אשד, על המספר בסרט
 הצלחה כזה לסיפור מובטחת כי לי ״ברור

 עם יחד ״אך למפיק, הסבירה פנטסטית,״
 ישנא המצרי הציבור כי יודעת אני זה

 יפנו מעריצי ואלפי התפקיד בגלל אותי
 שחקניות־ כל הגיבו זו בלשון עורף.״ לי

 שאליהן במצרים, המפורסמות הקולנוע
הראשי. התפקיד בהצעת ההפקה צוות פיה

 מדיחה זוהי הכוכבת. נמצאה לבסוף
 ידועה וטלוויזיה קולנוע שחקנית כאמל,

 שלה. השלושים שנות באמצע בארצה,
 הרעה כילדה כיום מפורסמת כאמל מדיחה

ה קשת בגלל — המצרי הקולנוע של
 עד שמילאה במחלוקת השנויים תפקידים

 סוטה נערה של תפקיד מילאה היא כה.
 לפני בקהיר •צד,וקרן שובר־קופות בסרט

 ״האחרת״, האישה היתד, רשבד שנים, 12
חיי־מישפחה. ההורסת

 כאמל את שהעלה — האחרון התפקיד
 ושוב — הקולנוע שבועוני כותרות אל

 סידרת־הטל- הוא — וסוררת״ כ״מורדת
 שזכתה וההרפתקות הפרקים רבת וויזיד,

האפעה, במצרים, עצומה להצלחה
מרג להיות כאמל למדיחה הוצע כא־שר

 השיבה היססה, לא היא — ,.ציונית״ לת
תפ למלא מעוניינת ״אני בחיוב. מייד

התווד להישגים,״ ולהגיע מגוונים קידים
 לא ״ובכלל, מצרי. עיתונאי באוזני תה

 של הנוראה הילדה אמרה לי,״ איכפת
 ותפקידי הצלחתי ״אם המצרי, הקולנוע

רבים.״ אנשים יכעיסו

שר החדש הגדיון !תופיע

 תמלוגים כמה הראשי? הקליעה קצץ פורש מדוע •
 הארצי המטה מהמצאתו? הבכיר הקצץ מקבל
:כמרקחה כולו

הכוונת!״ ״ער הקריעה קצין
 אלא אותה...

!זוטרת־סמוייה

ופרוע״
 מכיר לא אחד שאף כפי בית־דגן •

 ;׳ של סיפורה המשטרה... ורק אך
לסמים... מימכר לתחנת ש״הושתלה״
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־זמחכים
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בבוא ״ם
 ראש ביקור •

— למושיע

ישראר
:בתל־אביב בוצע ביותר האכזרי ח

| כוס־קפה ער וצח
הרצ •

 שכע? באר בכלא קרה מה ס תרצה מנוה־ אסירה של וידוייה
 • אכנרי אדיה 0 לכיב יגאל בהשתתפות: הקבועים המדורים יכל

!הוד ו...המפקח • לידסקי צכי • משגב חיים

• העיתונים דוכני בכל להשיג — ׳77 אוגוסט המישטרה״, ״חדשות
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