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הערה עירנית
בת,־אביב .שאל מורד .להיסטוריה ב 
כיתת ב־ת־ספר תיכון בטיןם שעורו אש
נותר לו מה להעיר ,נענה על־ידי אתר
התלמידים  :״את כולש !״

רב אה מ.נעת
בלוד׳ עצר שוטר מכס רופא׳ ביקש אותו
לשלם מכס על מכונת כתיבה ישנה ,שמע
את סירוב הרופא ,עצר אותי ,ערך חיפוש
בבגדיו ,גילה בהם  680ד לרים 24 ,תקלי 
טים ארוכי נגן ותריסר חלקי חילוף למ 
כונות הקרנה.

משו!□ ב א ש
בירושלים ,פנה עיתונאי טלפונית לת 
חנת הכבאים׳ ביקש אינפורמציה על שר 
פות השרב ,הופנה למחלקת העיתונות,
זכה ;שמוע ,בשיחתו השנייה את קולו
של אותו כבאי ,ששיחק הפעם את תפקידו
של קצ ן עיתונות• ,מסר אינפורמציה מ 
פורטת.

שי שבו ש הקווי□
בחיפה ,פרסם מנהל רכבת ישראל ,מתוך
חשש ; שיבוש מהלך הרכבות ,צו האוסר
על עובדי הרכבת לשחק בשש־בש בעת
מילוי תפקידם.

קול דורי הנה הוא ב א
בתל־אביב הבחינו שוטרים בקול זמרה
ידוע הבוקע מאחד הבתים׳ זיהוהו כקיל
פושע מועד שברח מבית־הכלא ,הלכו אחיי
הקול ,עצרו את הפושע־הזמר.

הישגי המכניקה
ברמת־גן ,קיבל מנהל מחלקת הבריאות
העירונית אריה פוסק ,מכתב דחוף ורשום
בדואר׳ גילה כי התזכיר הפנימי שהיה
במכתב ,נשלח לו על־די שכנו לשולדן
במשרד׳ ■מהנדס העיר ,דוד אשבול.

הכסך ק!נר• את הזהב
בתל״אביב ,הופיע לפני בית המשפט
אדם בשש פונקו שנאשם בהברחת שטרלינג
ומייד לאחריו אדם בשם שטרלינג שנאשם
בהברחת פרנקים צרפתיים.

כ צ ב ת השכחה
במכסיקו סיטי,
מ ראלם ,שנידונה
ניכל־פה ,במלואת
ו־ 19יום לכניסתה
דותית.

שוחררה ממאסרה חואנה
ל־ 10ימי מאסר בגלל
שנתיים ,שלושה חודשים
לסוהר בגלל טעות פקי 

את הרחמים שנאתי
בירושלים ,ניצל כייס זריז את ההזדמ 
נות ,שדד ללא״רחמנות את ארנקו של
הנכה ראובן יענקלביץ שעקב אחר תולדית
הבד של שודד״רחמן רובין הוד.

תל״אביב כשהן נושאות את הכתובת ״זהי 
ר ,ת ,חומר נפץ״ ,מעל לכתובת ,שלט :

צעירה ומסוכנת

שכר האימה.

אילי אולפן פתזונט מורטים כיום את
שערם למחשבה שכמעט ודחו את אודיי
דפבורן בגלל הופעתה הבלתי הוליבודית.
אילו היו עושים כך היו מונעים ממנה בדרך
זאת את פרס האוסקר ,אותו קיבלה בעד
משחקה המצויין בחופשת ברומא ,שהיה
סרטה ההוליבודי הראשון.
הנערה בת ה" ,24שחטפה את הפרם
מתחת לחטמן של שחקניות ותיקות כדבורה
קר ,הינד ,היבוא המוצלח ביות־ שהגיע
לבית־החרושת ;חלומות הק .וי הול בוד.
שמד ,נזכר כעת אפילו יותר מן השש המ 
קודש מרי,ין מונרו.
כשהובאה אודרי לפני שנתיים להוליבוד
מניו״יורק׳ לאחר הצלחתה הגדולה במחזה
ג״ג׳י של קו?ט׳ למבחן בד בשביל התפקיד
הראשי של חופשה ברומא ,כמעט וגירשה
דרך הדלת האחורית .הנערה שעמדה לפני
המפיקים סתרה בהופעותה את כל המושגים
המקודשים של חיצוניות הוליבודית .גופה
הנערי הדק ,שערה הסתור ,אפה המוארך,
והבעתה הדומה לזו של פרחח שגנב ריבה
במטבח היו ממש חילול״הקודש .אולם לאחי
המבחן )שהצליח מאד( הוחלט להטתכן וע־
קבל אותה.
הראש שהורכב .כדי לחבב אותה
על הקהל ניסה האולפן לבנות עליה מאגי
מהאל של זוהר ,להרכיב את ראשה במודעות
על גופר ,של טרי מור ,המצטיין בחזה
תלת״ממדי .סוכנייד,פרסומת עמלו לקשר
את שמד .בשמו של גרגורי פק המופיע
אתה בסרט .הקהל הגיב באדישות  :עוד
כוכבונת אחת.
אולם כאשר הוצג הסרט -נדהמו כולם.
אודרי היתד ,מלאה קסם אישי אירופי )אביה
אנגלי׳ אמד .הולנדית( ,בעלת הליכות של
דוכסית ופרחחית גם יחד .עוד פרט קטן
ובלתי״חשוב  :היא שיחקה להפליא.
לעתונאים שהחלו מראיינים אותה היתה
אודרי משיבה ברישול חינני  :היא היתת
רקדנית ,הופיעה בתפקידים זעירים בסרטים
אנגליים וצרפתיים ,עד אשר גילתה אוהד,
קולט ,נתנה לה את התפקיד הגדול בג׳יג׳’ .
משם באה להוליבוד.
הבמאי שלה ,וויליאם ווילר ,מלא הת 
פעלות מאישיותה והשכלתה  :״היא יודעת
לאיית סכיזופרניה !״ מצב רוחו של ווילר
לא דבק בבמאים האחרים  :נוכחותה ש
הפבורן הצעירה באולפני הוליבוד מסכנת
את קיומה של אסכולת הקימורים הקדמיים
העלולה לפנות את מקומה לנערות דקות,
סתורות שעד ,ארוכות אף ובעלות גוף
נערים.

סרטים
אימה ב ש כ ר
מכוניות

משא

נסעו

באיטיות

ברחובות

היה זה להטוט סס ומת לסרט בשש זה.
להטוט שהיה מ ותר ;גמרי .כי שכר האימה
אינו זקוק לפירסומת -גדולה כדי למשוך
קהל אליו .הוא סרט מצויין.
הבמאי הרי ג׳ורג' קלוזו ,שביים בשעתו
את העורב י ,סרט על חיי עיירה צרפת ת
קטנה שהנאצים השתמשו בו כהוכחה " 7
נ וונם של הצרפתים והפיצו אותו בכל א  
צות הכיבוש שלהם׳ בחר כנושא לסרטו זד,
את ונצואלה כמקום הע ילה .ונצואלה בה
שמטות חברות הנפט האמריקאיות׳ והר-יא
מד,גרים שבאו לנסות את מזלם ,להרוויח
כמד ,אלפי דולר.
הגיע לשם קל •מצד ,אולם לצאת ,כמ 
עט ואי אפשר .ניצולן האיום של החברות
חוסר העבודה
הרעב,
הקאפיטליטטיות׳
והאקלים ד,איו,ש ,עושים את האנשים לד"
יואש ם ואפאטייב.
ארבעה יוצאים לדרך .התפוצצות
שאירעה באחד ממיכלי הנפט מתגלה בהז 
מנות מן ההשגחה העליונה לכמה אנשים,
להחלץ מן הגר,ע! ם הטרופי .הסיבה  :כדי
לאתר את הדליקה יש צורך לפוצץ מסביב
בניטרוגליצרין .את החימר המם־כן יש לה־
עב ר מן העיירה למקום הדליקה ,בשתי
מכוניות משא ענקיות .האמריקאים מוכ־
ניש ,אחרי וכוחים ,לשלם לזה שיצליח
להגיע באחת המכוניות שלא נוצרו לד,עבית
חומר מסוג זה׳ שכר של  2000דו',ר ,סכוב
שיאפשר !לזוכה בו להסתלק מן המקום
הארור.
מבין עשרות המבקשים מצל חים רק
ארבעה לקבד את התפקיד אחרי בחינה קשר,
בנהגות .לואיג׳י האיטלקי )פאלקו לולי(
שריאותיו מלאות מלם ואשר נותרו לו רק
ששה חדשים לחיות ,בימבה המסתייג )פי 
טר ואן אייק( שאין לו אף ידיד ,מאריו
)איו מנטאן( הולך בטל ,וג׳ו )שארל ואנל(
אשמאי מזדקן.
עלמת הסרט כולה מתרחשת תוך כדי
נסיעה .פרט לנושאו ד,סוצ אלי ,זהו אחד
הסרטים המותחים ביותר שנראו אי־פעם
על הבד .לעומת קלוזו נראה אלפרד הי צ"
קוק אביר סרטי האימים כתינוק בית רבן.
קלוזו אינו משתמש בתחבולות זולות למ 
תוח את הקהל .הנסיעה הפטאלית ,שכל
זיע קל ,אבן נגף׳ או לחיצה חזקה מרי
על הדוושה ,עלולה להסתיים בהתפוצצות
אדירה ,מתוארת במוחשיות רבה .קלוזו
השכיל יחד עם העלמה׳ לפתח בהדרגה את
גב רי,־ להפיק מהם את המכסים ,ם.
ל איג׳י האיטלקי הקולני מחולל מעשי
גב רה בדרך  :כשהמכונית עומדת ליפול
מן גהשר הרקוב .בימבה נעשה ידידותי
ס
• הוליבוד יצרה את הגירסה שלה
רטו של קלוזו בד,מכתב ד,־ 13שהיה סרט
גרוע ,נפל בהרבה ממקורו.
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ונעים יותר .ג׳ו ההרפתקן מזדקן עם כל
שניה קולנועית׳ הופך לו כרובי ופחדן ומי
אריו ההולל מגלה כושר מנהיגות וגבורה
בנסיעה האיומה.
בימבה ולואיג׳י מתפוצצים עם מכוניתם,
ג׳ו מת בים ירים איומים אחרי שנדרס ברגלו
על״ידי מאריו שלא יכול היה לעצור את
המכונית .מאריו מגיע בעצמו■ ,מקבל את
שכר האימה שלו ,חוז־ עם איתר ,מכונית
מתרסק אתה כתוצאה מפזיזות בנהיגה.
בעיירה ממתינה י',ו׳ בכליון עניים ,נערתו.

צחורה
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״ יחתוך  1״ ק־א בהתרגשות נציג משרד
ג׳ונסטון ,משרד הצנזורה ד,הוליבודי ,כ 
שנכח בהצגת נסיון של כמה קטעים מ 
תוך ד,מצדי ,סרטה האחרון של חברת פוקס-.
זעמו המוסרי לא היה מכוון הפעם לבג 
ד הן השקופים מאד של גבורות הסרט
ג׳ין סימונס וג׳ין טירני׳ כי אש למראה
מסוכן הדבר .יותר  :חזם הגלוי ש) הגב 
רים המקשט כמה סצנות בסרט .לדעתו של
מר צניעות ,יוליד מראה כזה ,המוגש בר 
חבות בסינמסקופ׳ מחשבות לא טהורות
ב,ב בנות א-מריקה התמימות.
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המלה הפחות •מקובלת על בי .ג׳י.

פרסי פפריב לפותרי תשבץ שמות
49

העולם הזה 868

37

כובכת אודרי הפכירן
גובה נערי ,שער סתור ,אף מוארך
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