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 שחקן ועוד עליו. נשענים שזזכל והדר.

 לתפקיד־ שזכה האנן. רוג׳ה אחד. צרפתי
 רחב־לב כסנדק היהודי, בהקשר חייו

 מישפחתו את ברזל ביד המנווט וקשוח,
ה התחתון העולם של הסוערים בגלים

צרפתי.
 השנה היו אחרים ותיקים שחקנים שני

 בפרס סוף־סוף זכה פונדד, הנר■ בשיאם.
 שהלך לפני מעטים חודשים האוסקר,
 בהופעה המוזהב, האגם עבור לעולמו.
 המוות עם להשלים המנסה כישיש מזהירה

 תלוי הוא שבה הפישפחה ועם המתקרב.
 לאנקסטר ברט ואילו מאי־פעם. יותר

 מעולה כשחקן כישרונו את שוב הוכיח
 הנאחז ישיש כגאנגסטר מימי, באטלנטיק

 קיים שאינו תחתון עולם בתהילת עדיין
עוד.

 העיר, נסיך היא הלא וידיאמם, טריט
 הופיע (הוא חדשה תגלית אינו אולי

 הופעתו אולם בשיער), ברגר בתפקיד
על מצביעה לומט סידני של בסירטו

 הבודדים המרכיבים כל את גימדו פשוט
בחיו ניחנה הצעירה תילן ג׳ודי שבתוכו.

 גדול חלק כתפיה על ונשאה רבה ניות
 היא אם לראות עתה צריך מג׳ורג׳יה.

 בימאי אצל גם דומים להישגים מסוגלת
פן. ארתור כמו לשחקנים, מומחה שאינו

 סיימון, מיקלוש את להזכיר עוד אפשר
 הפועל האב, את המגלם ההונגרי השחקן
 יכולים החיים כי להאמין המסרב השחור
 או בג׳ורג׳יה, פרך, מעבודת יותר להיות

 א* המספק כרופא פרסטון, רוברט את
המזרק באמצעות השחקנים חלומות כל

היו בארץ המסכים על ששרטו הסוטים
עלו וואלים היש הסוטים * ויק אמריקה

מענקי :מה נ * הנכונה הדרו על
לעולמם השנה הלנו הקולנוע

שיצקו ודליה נאמן עדי
לשמו ישראלי אירוע

 בשחקן שמדובר ורומז כישרון. של מאגר
 כל עם בהצלחה להתמודד המסוגל מגוון

תפקיד.
 לבחור צריך השנה שחקן את זאת. עם

 — הסרט באותו שהופיעו שניים בין
 הופה. ורולף בראנדאור מאריה קלאום

 של במפיסטו המרכזיות הדמויות שתי
 בין הזה הענקים עימות סאבו. אישטוואן

 את לשכנע המנסה האכסטרוורטי השחקן
להש לו שכדאי במה סביבתו ואת עצמו
 החונק והערמומי הקשוח הרודן ובין תכנע.
 הדו־ היה שלו, בכפפת־הברזל שלם עולם
 השנה. של ביותר והנמרץ המבריק קרב
 מעמיתו יותר קצת בו בלט בראנדאור ואם

שתפ משום רק זה הרי המיזרח־גרמני.
ו ציבעוני זוהר. יותר קצת היה קידו

עי לקבלת מראש שנתפר תפקיד מגוון,
 את ניצל בדאנדאור ואכן ופרסים. טורים

תומה. יעד ההזדמנות

ת חקני  ש
השנה

 אפשר, יותר. צנוע המבחר אן ^
 הפבורן, קאתרין על להצביע כמובן,

 מה האמת, למען אבל באוסקר, שזכתה
 מפתיע אינו המוזהב .באגם עושה שהיא
הקודמים. הישגיה על עולה ואינו

 עד לעצבן שהצליחה יאנדה, קריסטי׳נד.
 של הדרכתו תהת השיש, באיש אימה
 ואידה, אנדז׳יי אותה, גילה אשר האיש

 יותר הרבה ומעודנת מאופקת התגלתה
זוטר. בהחלט היה התפקיד אולם במפיטמו,

 נוטף אחד צעד עשתה קיטון דיאז
סולו הסרט ממדי אולם בהאדומיס, קדימה
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שנפ שם היא הגרמניה סוקובה ברברה
 בלולה הופעתה אחרי הריה, עוד בז גוש

 בהדרכה עתידה, עוד ברגמן וסאנדהאל
 נקבה, ממין פלין ארול להיות הנכונה,

 את להזכיר וצריך הברברי. קונן אחרי
 דמות, ומשנה שד החולצת אנדריוס, ג׳ולי

 במהומה אדוארדם בלייק בעלה, בהדרכת
בהוליווד.

 תפקיד הוא שמפיסטו כפי זאת, עם
 אחד, נשי תפקיד גם כך תהילה, המבקש

 תשמ״ב. בתחילת הארץ בדי על שעלה
 עולמה את שכבשה שחקנית סטריפ. מריל

ב הוכיחה מישנה. תפקידי של בשורה
וירטו אכן שהיא הצרפתי הקצין אהובה
 מודרנית. דמות בין המעברים אוזית.
 אליזבתנית נערה ובין ומשוחררת. מעשית

 של והחוקים המוסכמות תחת הכורעת
שהיא עד חיה. היא שבתוכה החברה

פרסטון דוברם שחקן
פראית סאטירה

 את מציגים מהם, להשתחרר כדי מתמרדת
 רייס אקרל של העיבוד במיטבה. סטריפ

 שונה מימד לסרט נתן פינטר והרולד
 זאת קיבלו הכל (ולא הספר של מזה

 וללא סטריפ, של פניה ללא אבל בברכה),
 היה לא בתפקיד, שלה המוחלטת השליטה

 אין כך. כל גדולה להצלחה הסרט זוכה
השנה. •שחקנית לתואר ראויה שהיא ספק

שחקני
שנה מי

 עם להסכים צריך הפעם שינוי, שם י■
 תפקיד לא אף בהוליווד. האקדמיה *

 לתפקיד במיקצת, ולו התקרב, אחד מישנה
 היה יבול לא שחקן ואף בארתור, השרת
 בתפקיד גילגוד מג׳ון יותר מושלם להיות

 ומעודנת מלוטשת שנונה, הופעתו זה.
 כמופת בה להשתמש שאפשר עד כך, כל

 תנועה לקצב קולנועי, למישחק ודוגמה
ומבטים. פנים בהבעות לדיוק ודיבור,

 של והאכזרית הפראית בסאטירה שלו,
בהוליווד. מהומה אדוארדס. בלייק
 את כמעט לצרף אפשר הרשימה אל

 למעשה בו שאין סרט רגטיים, משתתפי כל
 מבריק אחד כל אבל ראשיים. תפקידים
ותי אלה אם בין שלו, האפיזודי בתפקיד

 או אדברייו ופאט קאגני ג׳יימם כמו קים
 רולינס והווארד דוריף בראד כמו צעירים

הבו.
 תפקיד־המישנה ברגטייס, מדובר ואם
 מרי של זה היה ביותר המעניין הנשי

 ומסודרת, ממוסדת כבזרגנות סטינבורגן,
 ולקטיפה, למשי למלמלה. מתחת המגלה

 צריך לצידה. נחוש. ורצון ברזל של אופי
 כנערת- מק׳גברן, אליזבית את גם לציין

שעשועים.
 ב־ גולדמן כאמה סטייפלטון, מוריו

 אך מרשימה, ספק ללא היתד. האדומים
 תרומות הסרט, לממדי בהשוואה שוב.

לאיבוד. הולכות אישיות
 פנים שתי לרשימה להוסיף צריך
 מהן, אחת רב. עניין שעוררו חדשות

 בשם ומקסימה נאה צעירה, שחקנית
 בקושי להופיע ■הספיקה סטראטן, דורותי
 על צחקו (הם לשמו ראוי אחד בסרט
 הקנאי. בעלה על-ידי נרצחה בטרם כולם)

 דומות. תכונות בעלת אחרת, שחקנית
 היא לפניה, עתה עתידה כאילו שנראה
 ריינולדס ברט של התגלית וארד, רייצ׳ל

בשארקי.
 את להזכיר מבלי לסיים. יתכן לא

 שהלכו הקולנוע מענקי כמה של שמותיהם
 שהיה בימאי, ראשית, לעולמם. השנה
 האירופי בקולנוע הבולטות הדמויות אחת

 ריינר ■שבכולם. הפורה ספק ובלי הצעיר,
 ימים רק לעולמו ד.לך פארבינדר ורנר

 האחרון, סירטו את שסיים אחרי מעטים
 בא ובכך דנה. דאן לפי מבוםט. קרל
 פולמוס, מעוררת קולנועית ליצירה הקץ

 תולדות את מחדש לראות אמיץ לנסיון
 לא-שיגרתיות בעיניים המודרנית. גרמניה
 והמנודים הנדכאים כל של לצידם ולעמוד

 השלטת המהוגנת הבורגנית החברה מן
קאפיטליסטי. במישטר
הקול של הגדולים הכוכבים מן שניים

 סמלים, אלא שחקנים סתם לא שהיו נוע,
 אף הלכו ברגמן, ואינגריד פונדה הנרי

 נערץ כשהוא פונדה, השנה. לעולמם הם
באו נלחמת כשהיא ברגמן. מתמיד, יותר

 ומשאירה הסדטן מחלת נגד מדהים מץ
 בתפקיד הופעתה את אחרונה ירושה בתור
מאיר. גולדה

 כוחה במלוא נוספת, אמריקאית כוכבת
 נטלי — היא גם נפטרה חיוניותה, ובשיא

ווד.
 שתהילתם גרמניים, קולנוע שחקני שני
 את מצאו ארצם, ,גבולות את מזמן עברה
 שניידר, רומי השנה. טראגי באורח מותם
 ביותר המבוקשת כשחקנית הצלחתה, בשיא

 זמן אומללותה, בשיא גם אבל באירופה,
 מחרידות, בנסיבות נהרג שבנה אחרי קצר

 בלבד. 42 כת כשהיא מותה אה מצאה
 אחד פעם שהיה יורגנם, קורט ואילו

 האירופי, הבד של הגדולים המאהבים
 שבר כשהוא ממושכת, מחלה אחרי נפטר

 הימים זוהר את מזכיר בקושי שאך כלי
שלו. הגדולים
 אמיתית אבירה — אחת תזכורת ועוד

ו הגוץ השחקן בלושי. ג׳ון להוליווד:
 הבלתי־ והמרץ המטורף ההומור בעל הזריז
 סאטירית בתוכנית שהתגלה מי נדלה,

 סרטיו, בכל לאטרקציה והיה בטלוויזיה
 במלון- חיים. רוח ללא סמים, ספוג נמצא
 שבאה לתהילה נוסף קורבן הוליוודי. פאר
מדי. וקל מדי מהר

!■ פיינרו ודן עדנה

במדינה
פט מיש

ם1י ׳שול וח1ר
הנאשם שוחרר טכני פגם כגלל

למחרת♦ לכלא חזר אך ממעצרו,

 מדקירות קליני מוות מת נעמתי אברהם
 הישנה. אפריל בחודש עליו שהונחתו הסכין

 בבית־החיולים הרופאים של מאמציהם רק
לחיים. אותו החזירו וולפסון

 ברצח אהרון יוסף נאשם לא לכך אי
 לא עצמו הקורבן לרצח. בנסיון רק אלא
 אינו כי וטען אותו, דקר מי לספר רצה

 בגלל בי חשדה טרה מיש ה אבל זוכר.
 אהרון ניסה השניים בין הקיים סיכסזך
 ׳והוגש נעצר אדירת נעמתי. את לרצוח

כתב־א״שום. נגדו
 עירער קאזים, חיים עורך־הדין סניגורו.

 העלית בית־המישפט לפני המעצר על
 עיינו כאשר אך שונות, לעילות וטען

 הקראת כי להם התגלה בחומר, השופטים
 כדין. שלא נעשתה לאהרון כתב־האישום

 נאשם להחזיק אין ההוק שלפי וכיוון
 להקריא בלי יום משישים יותר במעצר

 לא ההקראה ׳וכאן כתב־האישום, את לו
 מחודשיים יותר כבר ישב והוא כדין היתד,

 העליון בית־המישפט אותו שיחרר במעצר.
במקום. בו

 של שימחתו אולם בערבות. שיחדור
 היפה, התובעת רב. זמן ארכה לא אהרון
 סניגורו ואת אותו זימנה ויגוצקי. גלית
 המעוות את לתקן כדי למחרת. מייד

 הרכב לפני כתב־הא״שום את לו ולהקריא
 מיהרה ההקראה אחרי מייד שלושה. של

 תום עד מעצרו את שנית לבקש התובעת
ההליכים.

 שוחרר. ממילא כבר שאהרון מניות אך
ב מחדש שעיין שבית־המישפט, ומניות
 חזקות אינן אלה כי התרשם ראיות,

 הפעם בשנית, אהרון שוהרר במיוחד,
 רבע מהן לירות, מיליון של בערבות

בהפקדה. מיליון

דו אס רצח מ* א דז *• לבי

 היה כי מוען כרצח חחשוד
 הנרשח 7ש הטוב חכרו
 הגופה את זהכיא ועזר

לכית־החדלים.

 רצח מי עדיין יודעת אינה המישטרה
 שהיא מה כל לביא. (״דודו״) דוד את

 ׳בחודש האחרון ביום כי הוא, יודעת
 בשיכת מירידת, דודו נרצח השנה, אוגוסט

במכו יושב הוא כאשר בחולון, כהן ג׳סי
 נורה הוא כי יודעת גם המישטרה נית.

 אם ברור לא אך מאוד, קצר מטווח
 מחוצה או המכונית בתוך נורו היריות

לה.
 כחשוד בן־׳שדשן יהודה נעצר כאשר

 בעדותו היד כי המישטרה טענה ברצח,
 בזמן במכונית ישיב הוא וכי סתירות,
 מטווח בוצע שהרצח ״מביית היריות.

 בבן־שושן,״ זזושדים אנו כל־כך, קצר
ביק כאשר בבית־המישפט, החוקרים אמרו

החשוד. של מעצרו הארכת את שו
 של סניגורו נעצר. אך אמת דיכר

 חקר לידסקי, צבי עורך־הדין בן־ישושן,
 גירסה לחשוד כי התגלה ואז השוטרים, את

 מעצרו. מרגע סיפר שאותה עקבית, אחת
 ועם הנרצה עם יחד במכונית ישב הוא
 לקנות שהלך אהרון, יוסף שלישי, אדם

המכו לתוך אש הומטרה לפתע סיגריות.
 הקדמי המושב על התכווץ בן־שושן נית.
בזהי התרומם ואז היריות, ששככו עד

 מאחור. מת מוטל חברו את וראה רות
 לביית־ ההרוג את והביא מונית הזמין הוא

 מול לי שמת •חבר ״לקחתי החולים.
שעצרוהו. לשוטרים אמר הידיים,׳׳

 במכונת-אמת להיבדק ביקש בן־שוישן
 זאת, למרות אך משקר, אינו כי ונמצא
 למשך סימון ורדינה השופטת אותו עצרה
החקירה. סיום לשם ימינך שבעה

ם ל עו ה ה 2352 הז


