
אנשיםקולנוע
סרטים

ם קל רו ד והאריה אנ
 שו, ברנרד סרטי במאי פאסקאל, גבריאל

 לביים בגשתו החליט, שבועיים, לםני שמת
 שגיאותיו על לחזור לא והאריה, אנדרוקלס את

 מ־ להמנע וקלאופטרה, קיטר הקודם, בסרטו
 מפוארות, ותלבשות מופרז פאר טכניקולור,

המב והדיאלוגים המשחק על הדגש את לשים
השנון, האירי של ריקים

 משותק ומשעשע מבדר סרט :התוצאה
 ברובם, אנגלים השחקנים, צוות על־ידי בטעם

ב טבעית נשמעה שו של האלגנטית ששפתו
פיהם.

 יאנג), (אלן אנדרוקלם על נסבה העלילה
 קוץ בדרכו שנקרה לאריה שהוציא עני חייט

מו הרומאים, על־ידי כנוצרי, נתפס מבשח,
לה כדי לרומא, נוצרים שיירת עם יחד בל,
ההמונים. לשעשוע אריות, לשיני טרף יות

ה לקראת ההולכת השיירה על האחראי
 יפה קצין הוא עליזים, המנונים בשירי מוות
 שחיצוניותו האמריקאי מייצ׳ור (ויקטור תואר

 המתאהב הפושר), משחקו על עולה הגברית
 סי־ (ג׳ין לויניה יפהפיה, נוצרית בפטריצית

 להתאהב לה מפריעה אינה שנוצריותה מינם)
ב שונאינו, את אוהבים (.אנו היסה בקצין
המוב בין יפי־תואר״). קצינים כשהם עיקר
 (רוברט הענק סרוביום גם ישנו לזירה לים

יו מהר מגיבות החסונות שזרועותיו ניוטון)
הנוצרי. ממצפונו תר

 הגדול, הפטרון ממנו, קופי העתקת הצעיר,
כש וחוסר דם, ממראה סולד שהלה למרות

 בלי לפגוע, לו, גורם המקצועי עוורונו רון.
 אחרי ביתו אל אסף אותו הקטן בילד דעת,

איזמלו. תחת מתה שדודתו
 והתככים האמביציות החולים, בית אוירת

 בסרט היטב מבוטאים במום־. הרופאים של
 ד״ר טיפוסי. אמריקאי בהפי־אנד המסתיים

ל חוזר חסותו בן יותר, אנושי נעשה לפאג׳

מלים
י אמר נ ק, ב ש ר ה  השלושה גבעת איש מ

 העבודה אחדות בכנס בטענו העיסוקים, רב
 הירדן אל להגיע השאיפה כי במדינה) (ראה

 לידידות להגיע השאיפה מאשר יותר חשובה
מו לוולגה־דון ״הדרו :ברית־המועצות עם

״הירדן דרך בילה !
ב את אחר מנהיג התקיף כנם באותו ק ע י

 האויר, חיל של והעדין הבלונדי המפקד
 הוא אף הסתבך טורקוכסקי דן אלוף

 האויר, חיל יום לפני שעות כמה בצרות.
 הכביש, מן ירד במכוניתו, נסע השבוע, שחל
מצלעותיו. כמה מעך

נסיון
שוורץ, שלמה מחוזי מפקח עוזר

 ישראל, משטרת של המעולים החוקרים אחד
שגיא על הקיץ גם חזר הנסיון, מן למד לא
חופ את ביטל שאז כשם שעברה. בשנה תו

 כנופיית בחקירת עסוק שהיה מפני שתו
 את לדחות הקיץ גם נאלץ כן בע״מ, רצח

טי שאת פשע פרשת חקירת בגלל חופשתו,
סקרנים. לעתונאים אפילו לגלות סרב בר,

 גיבור היד, הנסיון מן למד שלא אחר אדם
ה הסוכנות הנהלת ראש יושב של סיפורו
ה לחברי לוקר סיפר לוקר. ברל יהודית

ב עליו ששמע מעשה הציוני הפועל וועד
 יהודי־ צעיר הורי : בשבדיה האחרון סיורו
נוצ עם לנשואיו תוקף בכל התנגדו שבדי
 כאשר אך לנישואין. לבסוף הסכימו, ריה,

 הנוצריה הכלה הרשתה לא הראשונה בשבת
 מטעמי אביו, בחנות לעבוד ללכת לבעלה

 שלא הזהרתיך ״הלא :לבנו האב הזכיר דת,
!״ לאשה אותה תשא

ישר מר של שכניו לחלוטין נסיון למורי
 תוקפנית ששכנה אחר הלפרין. רפאל אל,

 הוא עלה הלפרין של ילדיו על מים שפכה
 כמים השכנה של דירתה את הציף הגג, על

השקאה. צינור מתוך

והאריה״ ב״אנדרוקלם (שמאל) סימוגס ג׳ין
יפי־תואר.״ קצינים כשהם בעיקר שונאינו את אוהבים ״אנו

ה של החיה הרוח הם ואנדרוקלם לויניה
ה את ובשירה בבדיחות מעודדים מחנה,

רצו ליפול. מתחילה שרוחם בעתיד קדושים
 ישר לעלות קדושים, מעונים להיות האוילי נם

 חנינתו בגלל הפועל אל יוצא אינו לגן־העדן,
 כולם את ששחרר אונם) (מורים הקיסר של

 הקצרה בחרבו הענק פרוביום שניצח אחרי
ל במקום שהאריה, ואחרי גלדיאטורים ששה
 העדיף אנדרוקלם, של עצמותיו את פצח

 רעב, היה לא הוא (א) כי בזירה אתו לרקוד
 בטעות שנכנס נוצרי כן, לפני קלה שעה אכל,

 הוציא ממנו אריה אותו זה היה (ב) לכלוכו,
הקוץ. את אידרוקלס

ל ש אלי □,הנ
הצרפ לסרט שהודבק המוזר העברי השם

 למטרות כמובן, נעשה, הגדול, הפטרון תי
מסחריות.

 זכה הוא מזהיר. מנתח הוא לפאג׳ ד״ר
 שורת על־ידי הרפואית להיסטוריה להכנס
מאו אדם להיות עליו שביצע. כליות ניתוחי

 ואשד, אויבים מעריצים, ידידים, לו יש : שר
 מגדולי אחד פרניי, (פייר הד״ר אולם נאה.

 ב־ מדי טרוד הצרפתיים) והבמה הבד שחקני
מכ לאקדמיה, לד,כנם העז וברצונו ניתוחיו

הקו הקטנים האנושיים לדברים לב לשים די
מבן־חסותו לעשות רוצה הוא סביבו. רים

מכשלון. כתוצאה אותה שעזב אחרי רפואה,

בקצרה
קט ילדה על אנגלית דרמה — ם ד ו דם

 בבית- למות הנוטה נדיר דם סוג בעלת נה
 יש בריטניה בכל אנשים לשלושה חולים.

 יארד, והסקוטלנד המשטרה דם. סוג אותו
 אותם. למצוא ימים חמישה תוך מצליחים,

 אנטוני ווארנר, ג׳ק חזק. מספיק לא מתח
סטיל.
א בן ל ם ל י ר ו אי מלודראמה — ה

נע אריסטוקרט, מחצבה בעל אודות טלקית,
 זאת, שידע מבלי בן לו שלדה הענייה רתי

 במחצבה, התפוצצות דמעות, מנוול, תככן
 שעד הבן של ומותו ולמוות, לחיים התכתשות

 ולהיפך. אביו זהות על ידע לא האחרון הרגע
לולי. סולקו סנסון, איבון נזארי, אמדיאו

ת ה ם י י ע  ג׳וזף של — ם י י א ה ב
 כתוצאה באיים' המתנוון לבן אדם אודות קונרד

 ה־ הבימוי המקום. לבת החולנית מאהבתו
 השלישי) (האדם קרול בידי נעשה מצויין

 ריצ׳רד־ רלף הווארד, טרבור : המשחק ריד,
קרימה. סון,

 משה של לשעבר שותפו ריפתין, (״קובה״)
 הזה שהסאנשו־פאנסה צריך לא ״אני : סנה
!״ הלך שהדון־קישוט אחרי אותי, ייצג

 ת״ב ברגל, הרצל עסק שעה אותה
 של מומו בפיסול לשמאל, הנוטה מפא״י
 לא ״מאנדם־פראנס : הוא סבור : אחר מדינאי

 כי בישראל, ממשלה ראש להיות היה יכול
״ספרדי יהודי הוא !

ם י ל ״ B ח
כש לחבריו, בחיוך, מילואים, סגן אמר

 תל־אביבי: בבית־קפה אלץ יגאל את ראה
 אני גם לצבא, חוזר לא (יגאל) שהוא ״עד
״לשם חוזר לא !

ד קי פ ת
 לא אופיר) (שי שייקה הפנטומימה איש

 להקתו את הגדיל הראשונה, בהצלחתו הסתפק
 לקראת בהכנות החל חדשים, חברים בכמה
 של התנכ״י הנושא על פנטומימה הצגת

יפתח. בת
 מוגרו, מרילץ האמריקאית, המין מלכת

 : הודיעה היא, אף בתפקידיה הסתפקה לא
שו בלונדיות של תפקידים לשחק לי ״נמאס

בתטיאו יוליד, את לשחק ביקשה אחר !״ טות
ויוליה.

 איש- חצקל שיחק חייט של בתפקיד
ת פי  בחולצתו כפתור חסר כי כשגילה כ

 הוא אלתרמן. השביעי) (הטור ניתן של
 בעצמו תפר ומחט, חוט הביא התעצל, לא
 את אכל הפיוטי שאורחו שעה הכפתור את

הצהריים. ארוחת
 השבוע חזר ראסל ברטרנד הפילוסוף

 טפיחה כי הסביר מחנך, של לתפקיד בלונדון
 ניתנת היא אם האופי, את מפתחת הגב על

 מספיק קרובות לעתים מספיק, צעיר בגיל
מספיק. ונמוך

 המדינה, נשיא לעצמו נטל חדש תפקיד
 היישוב תולדות כתיבת : בךצבי יצחק

העותומני. השלטון תחת בארץ־ישראל

@875 הזה העולם


