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ה מ א מה ה נכמעט! הערו
ש (.זו מרילין אחד בוקר כשהתעוררה

 רק לבושה מונרו, האהבה״) את המציאה
ב מתחה המפוארת, במיטתה *, 5 מס׳ שנאל

הרה והמפורסם, החטוב גופה את עצלתיים
סנ ידיעה קראה לא יומיים שמזה בכך רה

 : ביותר עליה האהובה האישיות על סציונית
 אמרת להטיח התכוננה היא מונרו. מרילין

 משהו נדהמים, עתונאים בפני נוספת כנף
המ השבועונים אחד לקחה היא היסטורי.

דפד שלה, הלילה שולחן על שהיו צוירים
 עצמה את כשראתה בהנאה חייכה בו, פה

נז לפתע, מינימום. לבושה אחדות פעמים
 בצעקה. ופרצה חזרה דפדפה במשהו, כרה

לבו בלונדית, יפר,פיה עמדה אחת בתמונה
 פתוח קצר ומעיל שחורים תחתונים שה

 הצעירה פרובוקטיבי. חיוך חייכה עליהם,
מונרו. למרילין מפליא דמיון דמתה

 חברת של אוצרה ון־דורן מיימי זו היתד,
ה פוקס, לחברת להוכיח שרצתה ימיברסל,

קיי כי במינה, יחידה היא שמרילין טוענת
 לשעבר, זמרת היא מיימי כזו. אחת עוד מת

שב מה בספק. מוטל שלה הזמרה שכשרון
מתאי גופניים כשרונות לד, שיש הוא, רור

 אותה החזיקה אותה, שגלתה ׳וניברסל, מים.
 הליכה להלך אותה לימדה בסליק, מה זמן

מונרו. כמרילין גופה את להציג מגרה
 נשלמה, שהעבודה באולפן שנוכחו לאחר

 לטובת במסע־צלב פתחו יותר, או פחות
 גרמה בעתונות, מופיעה החלה היא מיימי.

 מונרו, מרילין של מעריציה אצל רב לבילבול
 כמה למדה התאווה, יצןר הכינוי את קבלה

העתונות. בשביל ■מפוצצים, משפטים
 מהו נשאלה כאשר לשיא. הגיעה השבוע

 : השיבה ביותר, עליה האהוב הלבנים *סוג
 לי עוצרות הן חזיות, לובשת איני ״לעולם

הנשימה.״ את
 במקצת, התנחמה מרילין זאת כשקראה

 היא האחרונה. המלה לה זאת שבכל חשבה
 בתמונת להופיע יכולה שאינה פעם הכריזה

כאלה. לובשת איננה כי לתחתונים, פרסומת

סרטים
ווריד שוקולד
תס הוא מופסן דה גי כי נוכחו הצרפתים

 בבמוי התענוג, הצלחת אחרי■ מצויין. ריטאי
 שלשה מישל אנדרה לקח אופולם, מקס של

 לסרט הכניסם מופסן, של נוספים ספורים
ש בשם אפיזודות ל ם. ש שי :הן הנשים נ

 יפהפיה מולאטית דה־ריבל) (מון זורה •
 וחזה מלא גוף בעלת נדירה, כצפור ואכזוטית

 למראה היפות בעיניה הממצמצת פרובוקטיבי,
נור אברים בן פוגשת, שהיא הראשון ההוסאר

 עמו מביאה לשאתה, רוצה הלה תמים. מנדי
 ההורים בכפר. סנסציה מעורר הזוג לכפרו.
זו. אשת־שוקולדה לפניהם בראותם נבעתים

שם * ידוע צרפתי בו

 הדעת, על מתקבלת אולי, היתד״ שחימוודימה
 להסביר הבן לשווא!מנ(|ר. שחורהןמדי. זו אולם
 יותר, שחורה אפילו היא הכומר שגלימת להם
 זורה הסכמתם. את לתת מסרבים והאם האב

 ממי■׳' לקרקס חזרה בורחת המצב, את מבינה
הנד בואטל את אחריה משאירה כשהיא באה,
צבעוני. כחלום שייזכרנה הלב, שבור הם,

מכו בורגנית היא דלה,י) (אגנס קורל׳ •
 כ־ יותר עוד מכובדת להיות מועמדת בדת,

 נשמתה את תחזיר שרלוט הטובה שדודתה
 נחמד מיליון לה תשאיר לבוראה, הטובה
 אביה תחילה. להתחתן עליה כך לשם ועגול.
 מואסת אינה היא וישר, הגון לבלר לה מוצא

מש היא הטובה, הדודה כשמתה במיוחד. בו
ב ולבת, לאב מיליונים, שד אחריה אירה
 — בשמיים סבתא תהיה שנתיים שתוך תנאי,

 וה־ החלוש הבעל אולם לכאורה. פעוט דבר
 יין מפולפלים, מאכלים אחרת. סבור תשוש
 מועילים. אינם צעקות ואפילו פתויים, חריף,
 הדון־ את הביתה מביא אביה איננו. הילד
 משאיר הבעל, של מכרו הסביבה, של ז׳ואן

עו רב, במרץ נוטלה הלה בידיו. היזמה את
חדשים. תשעה תוך לאב ידידו את שה

 קורלי משלחת הושגה, שהמשימה ברגע
 נעשית הרוחות, לכל המאהב את הצנועה

ש נוכחת כשהיא מתחלחלת מכובדת, אשד,
מאוזן. במצב לרוב הנמצאת אשה, דרה מולה
מתו נערה היא ארר) (קתרין נזוש •
 שפתיים. על ושיר בעיניים צחוק עם קה,
 חמשה עם בסירה ראשון יום כל יוצאת היא

 כדי עד אנוכית בלתי היא חביבים. בחורים
 חמש־ בין אהבתה את לחלק מוכנה שהיא כך,
ל הרה. מוש :נמנעת בלתי התוצאה תם.
 מאמצים האב, מי לוודא הצליחו שלא אתר
מתכו רבה, ברצינות העתיד בנם את כולם
 ולדה את מאבדת ימוש הגדול. למאורע ננים

 אחרי רק מתנחמת לאבדנו, בוכה בנפילה,
במקומו. אחר החמישיה לה שמבטיחה )

ש הטובה היא מוש, בתור ארר, קתרין
מדבי וחינניותה עליצותה הנשים, בשלוש

 בחוויותיה, אתה המשתתף הקהל, את קים
 כולם חוזרים הקולנע, את בצאתם אולם

 נערות בחיים המגנים טובים אזרחים להיות
כמוה. נחמדות אינן אם כמוש,
א הוא ק ל ע צ

 בשביל לפעולה נרחב כר הוא דאלאס
 בפעם בבית. כמו במקום המרגיש קופר, גרי

ה המרושל בהלוכו הולך הוא ואחת המאה
מתנדנד.

 מן ישר שטויות. על זמן בזבז לא הבמאי
 יריות, מהדהדות האחרון, ועד הראשון הרגע

מנוו ונענשים הרוגים נופלים סוסים דוהרים
שע פעם. אפילו מחייך אינו הוא קופר לים.

לח ויש נפצע כשהוא לכך. פנויה אינה תו
״אוי״. צועק לא אפילו הוא בבשרו, תוך

 שונה אינה היא חשיבות. כל אין לעלילה
 היחידי השינוי אחרים. מערכונים משמונים

 רומן, רות הפעם האנושית, בתפאורה הוא
ט־ ינקי במבטא ספרדיה סניוריטה המשחקת

דורן ון מיימי שחקנית
ת...״ לובשת ״אינני חזיו

הטוב. הרצון העיקר קטן, פרט זה אולם הור.
ף המט*ון ס כ הנ

 דיסני ולט של רב־ההרפתקאות הצבעוני סרטו
מצו דמויות לא הפעם מכיל המטמון, אי

 נאמן הסרט מאד. חיים אנשים אם כי יירות,
 סטי־ לואים רוברט של המפורסם לספרד מאד

 הנער של הרפתקאותיו את המתאר בנסון,
מטמון. מחפשי אל שהצטרף הוקינס ג׳ים

 במשחקו מצטיין דריסקול (החלון) בוגי
 העין שתום הקטע בתפקיד הוקינס. כג׳ים

ניוטון. רוברט המצוין האנגלי השחקן משחק

ש ם של י ש  נ
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0 ־ ש נ ץו
שורר ש״ד השיר מ ל
 גוז׳ אפרים יצא המחתרת משפט בתום

 התאחדות של חובב־ההלצות ה״בוס״ מן.
 את במכוניתו הביתה לקחת הציע הסוחרים,
 ,1 מם׳ הנאשם של אשתו חרותי, אילנה

ה פצצת עצור אחרונות, ידיעות איש ואת
נת בדרך נאדל. כרוך הסובייטית, צירות

 שמואל חרותי, של הראשון בעורך־דינו קל
 לא הדבר אם בצחוק אותו שאל תמיר,

 בעיני המחתרת, ארגון לחבר אותו יהפוך
 אך צחוק, זה ״היום :תמיר השיב החוק.
 זה יהיה כך, יימשך הכל אם שנתיים, בעוד
מאד...״ רציני
 .< שלמה הבימה שחקן היה רציני פחות לא

 שנראה שעה בר־שכיט, הנגב) (בערבות
 בידו. לבנת־סיליקט עם ברחוב הולך השבוע

 לבנות שבכוונתו ההשערה את הכחיש הוא
 אשתו לבין בינו הסכם שלפי טען וילה, לו

 לבנה ביומו יום מדי מהם אחד כל מביא
ספרים. כוננית הקמת לשם הביתה, אחת

ל האקדמיה (בוגר אחר תיאטרון איש
 כמשורר בעיקר הידוע באנגליה), תיאטרון

 על פורט איש (״כל יעקב ומתרגם־מחזות,
ש אחרי השבוע, נשאל אורלנד, עוגבו״)

 את מכיר הוא אם זמרת, של לשירתה האזין
 מיל־ ,עיניו גבות את הרים אורלנד השיר.

״מוכר לי נראה ״הוא : מל  דקה כעבור !
 היה : המסובים שאר עם יחד בצחוק פרץ

 יעקב של ביותר הידועים השירים אחד זה
אורלנד.

ם שייך הצוואר רי ד\ ל
 פאריס את העוזבים התיירים אלפי בין
 חותנה גם נראה המדינה, עובדי שביתת בגלל

 (״גדול אגא הייוורת, ריסה של לשעבר
 העיר את שעזב חאן, העולם״) עשירי

במכו ומלווה אדום עור מרופד ברולס־רויס
 משרתת, ונערה נהג ישבו בה נוספת, נית
 אדם כי הסביר, לשואלים חפציו. כל עם יחד

טלפו ושיחות מכתבים אלפי מקבל כמוהו
 להישאר לעצמו להרשות יכול אינו ניות,

מנותק.
הקול שחקנית גם מטפחת טובים קשרים

 עצמה על המכריזה גאכור, זא־זא נוע
 היא אריסטוקרטית״. מונרו ״מרילין שהיא

 בדימום, המלך פארוק עם מכבר לא נפגשה
 ״אין :מחאה לה לחלוק ברצותו אמר אשר

פקפ לא זא־זא טוב.״ פרסומת סוכן לך
לא.״ לך ״גם :מיד השיבה קה׳

ה שחקנית גם ידעה הפרסומת ערך את
 פל־ האפיריון) (מיטת לילי והקולנוע במה
אמ האהבה, על דעתה מה כשנשאלה מר.

 את נושך גבר מוזר. דבר היא ״האהבה : רה
 רגליים לה שיש מפני נערה, של צווארה
יפות.״
 גולדוין סאם הסכריניים, הסרטים מלך

לה כביכול, עמד, לפיה השמועה את הכחיש
אל בהשתתפות וחזה אדם פרשת את סריט

שחקנים. פי
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