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1954 הלנה
 כשהטוניקות יוונים׳ לוחמים של גרוד
 די־ שוקיהם את מגלות מתנפנפות׳ שלהם

 יווניות נעדות סביב התאסף שריריים,
 3 מספר במה על קליל, לבוש לבושות
מצי כשהם ברומא, סינציטד, באולפני

 ע־ ווארנר של הגירסה את זו בדרך גים
הספירה. לפני 1100 בשנת אורגיה
 אכילס׳ אודיסיאוס׳ סנלאוס׳ שם היו

 יוונים ולוחמים נסטור דיומדס, אגממנון,
 דוליים תמורת שבאו, פחות, מזהירים
 טרויה מלחמת את מחדש להלחם ירקרקים

מטרויה״. ״הלנה האמריקאי בסרט
 הענק הטרויאני הסום המרסבות, בין
 בעמידה׳ איש 50 והמכיל במיוחד, שנבנה

 פיאט מכונית התרוצצה החיים, והסוסים
 פודסטה, מסנה יושבת כשבתוכה קטנה
הפ המלכד, דמות את לגלם שנבחרה האשד,

טאלית.
שנ משך פוזלת. לא שחורה׳ לא

האי הדמות אחרי החיפושים נמשכו תיים
 וההס־ היות פאריס. את שתקסים דיאלית
 תיאורה על דו״ח כל השאירה לא טוריה

 :היתר, שהיא ווארנר אילי החליטו הלנה, של
 אידיאליים ממדים בעלת ב. בלונדית א.

הרצי המועמדות אחת סימנסקום. כשביל
 ויר־ היתד, מנלאוס, הגברת לתפקיד ניות

 הפזילה בעלת חטובת־הגוו, מאיו ג׳יניה
 לא ההוליבודי באולפן אולם בעיין. הקלה

 העבירו פוזלת, היתד, שד,לנה בטוחים היו
 הראש־ התפקיד את לשחק מאיו את

 הגבירה אחרי לחפש במרץ יצאו כטליסמא,
המתאימה.

 יך סרט ראה ווייז, רוברט הסרט, במאי
 נערה שיחקה בו ר,״רשת״״ בשם סיקאי

 בבגדים ועיין שחורת־שער 20 בת יפהפיה
חוש היתד, היא קרועים. ניאו־ריאליסטים

 ,־,׳ שזוהי החליט ווייז קטנה. כחיה נית
שלו. הלנה

 כוכבות שכל בתפקיד שזכתה הנערה
 קטנת איטלקיה היא עליו, לחמו הוליבוד׳

 20ב" שהספיקה, פודסטה רוסאנה בשם
אי בעיקר סרטים, 14ב־ להופיע שנותיה
ה לכן קודם ששבועיים רוסאנה, טלקיים.

 למ־ נשלחד, חוזה, על הוחתמה לאם, תה
בלונדית. משם חזרה כון־יופי,

 סוכני״ של לרצונם מהר הסתגלה היא
 ותשובות סיפורים להם סיפקה הפרסומת

 מדבר בנווה נולדה לדבריה, עצמה. על
 במקום .1924 ביוני, בטריפוליטניד, נהדר

 ב־רד, לשתות אוהבת היא ודבש, נקטאר•
ו גבר עיני לתוך ישר להביט פשוטה,

לשפתון. פרט איפור, בלי להסתובב

באולימפוס האלים משקה •

סרטים
ב דו ה
 אנטון של והמשעשע הקצר מחזהו הדוב,

 סלאבי, הסוררת אילוף מעין הוא צ׳כוב,
 הרוסים כי המוזרה הסברה את ד,מפריך

ל ורק אך הנתון חסר־הומור, עם הם
 הרוסים, כי כמובן, היא העובדה מלנכוליה.

 במזגם, כספית כמו הם לאירים, בדומה
 ו־ העליצות גבר,י בין כן, על נתונים,
 *ת העושה הסיבות אחת העצב, מעמקי
אמוציאונלית. כה זו בארץ הדרמה
ב צעיר איננו הרוסי, הקולנועי הדוב

משע הוא אך ברורים, אינם צילומיו יותר.
הה בעל בעל־האחוזה בתפקיד מאד. שע

 מן חוב לגבות שבא ההמוניות ליכות
 כארוסה. מביתה יוצא ד,מתאבלת, האלמנה

אק לדו־קרב ונסיון עז מילולי קרב אחרי
 ממדים גדול גבר ז׳רוב משחק דחים,
 יריק,•תיו פיהוקיו, הקולני, שדיבורי ושפם,

 סבין־ הצופה את מביאים והתרגזויותיו
 שאינו שזה בעוד רם, צחוק לידי הרוסית

 אנדרובסקייה בחיוך. מסתפק שפתו את מבין
 פחות לא וחמת״מזג פיקנטית אלמנה היא

הדוב. מאורתה

לן1ד ה ם «־ל ד לו ו
 שיצא רוסלן הנסיך על הפושקינית האגדה

 מכשף ידי על שנחטפה אהובתו, את לחפש
 הרוסי הבד על גרוע ביטוי מצאה רע,

 את מדקלם קריין מדברים. אינם השחקנים
 של הידועה שהמוסיקה בעוד הסיפור,

במטוש הנראית העלילה את מלווה גלינקה
הגרועים. הצילומים בגלל טש

 בלתי קולנוע ובית חום טובי* סרטים
 יודעים זאת בבד. בד הולכים אינם מאוורר

 יכול לא בהם הקולנוע בתי בעלי מנסיונם
 אוגוסט בחודש מהצטננות לחלות הצופה

 מאד מוגבל המבקרים ומספר היות החם.
 החליטו שבת, במוצאי אפילו זה, בחודש
גרו והפחות הגרועים הסרטים את להוציא

 לסוף עד הבד את בהם לקשט ממחסנם, עים
המתה. העונה

ע עוד ס צ נ נרי קאגו. ל
 ימיה כל שנכספה צעירה אשד, היתד, נלי
 ביום זאת לה הבטיח בעלה לצ׳יקגו. לנסוע

ה ואת אותה, הביא קיים. לא חתונתם.
 סבי- בשם קטנה לעיירה זאת במקום צופה,
 מספרה. ופתח התיישב בה צ׳יקגו, ליד לנוי,

ו הכל למכור לה מבטיח הוא שנה כל
 כאשר אחד, שיום עד מקיים. אינו לעבור.

 ילד-ה, שני את עוזבת היא בצבא, הוא
 תאונת־רכבות. השכן. עם ברכבת נוסעת

מת. הבורח הזוג
 המנסה המשעמם הסרט מתחיל רק כאן
 העיירה של והתפתחותה ‘גידולה את לתאר
 (דוד הספר של וצרותיו לשמחותיו מבעד
מתה, סיטרס) (ג׳ין שאשתו לאחר וזיין).

 לאורח כיאה אך צרות, כמה עוד עובר הוא
 נופל הוא אין ואחראי, מכובד אמריקאי

בחג בתזמורת־העיירה לנגן זוכה ברוחו,

מטרויה״ כ״הלנה פודסטה רוסאנה
קטנה כחוה חושנית

 נכדתו, של האוהבות לעיניה שלה, היובל
לאשתו. ראי כבבואת־ הדומה

ת יומן שו החד
 נדהמת בעין רואים הוליבוד מפיקי •

 סרטים בהוצאת המצויינים העסקים את
 בד בשיטות שניה, במהדורה טובים ישנים

 הישני. הסרטים כי חשד מביעים חדשות,
החדשים. מן יותר יכניסו

בקצרה
א בן ל ם ל י ר ו  סוחט״דמעות — ה

אהו אריסטוקרטי, בעל״מחצבה על איטלקי
 נזארי. אמדיאו וילד. מנוול, הפשוטה, בתו

סאנסון. איבון
ה ר ע נ ר ה ד ח  פועלת כיצד — 17 ב

 לשם עומד, כשבראשה ניו־יורק משטרת
רובינסון. ג׳ אדוארד גיוון,

ת ר ע ה נ ר י י ע  היא — ה נ ט ק ה ה
 נחנד צעיר לעצמה הרוכשת פואל ג׳יין

 שהוחזק אחרי גריינג׳ר, פרלי ומיליונר,
 על עבירה בגלל העיירה של בבית־הסוהר

התנועה. חוקי
ם ד א י ה ע י ב ר ברי סרם־רדיסה — ה

 את לחפש היוצא בורח אסיר אודות טי
 ועל ידם על נרדף האמיתיים, הרוצחים

זטרליגג. מיי בוגרד, דירק המשטרה. ידי

ה133 מנה ל
פישר, האמילטון השבוע התלונן

 בארץ״ או״ם מטה של גבה־הקומה הדובר
 ברנדוט: הרוזן עם עוד לארץ שבא ישראל

 מאשר אויבו, את להבין יותר קל אדם «לכל
ניטראלי!״ אדם

 כאיש או״ם בחוגי היטב עדיין הזכור אדם
 המשעמם הבילוי את בלהטוטיו להם שהנעים

 («ד,ג׳ינ־ ירוחם השוממה, בעוג׳ה־אל־חפיר
ש בועדת ישראל נציג לשעבר כהן, ג׳י״)
 מד:-ע להסביר נאלץ המצרית, הנשק ביתת

 חברי,״לשעבר שרוב שעה רזה, כה עודנו הוא
 כהן: תירץ משקל. בינתיים הוסיפו בפלמ״ח

בי!״ מכרסם זה למצב־ר,מדינה. דואג »אני
 ארוחת־צהריים, בשעת אחרי־כן, קלה שעה

 המושטת לידו טה פה 100 של שטר כהן תחב
 הוא שהקבצן לדעת במאוחר נוכח קבצן, של

 כר- (״שליימלה״) שלמה שחקן־הבימר,
 כסף אסף מאנגליה, מכבר לא שחזר שכיט,
בשר. של כפולה מנה להזמנת
יחז בחיפה מספר ימים לפני ביקר כאשר

וחובב־ד,תנו כבד־הגוף איש־כסית, קאל
 לב־ המפואר במלון דוקא ללון השתוקק ,מה

 שכר־לינה ממנו דרשו כאשר נזדעזע הכרמל,
 החיסכון את העדיף לירות, עשרה שלוש בסך

במכוניתו. הלילה את בילה הנוחיות, על
 המיליונר־הנדבן והפאר הנוחיות את העדיף

 תל־ דן, מלון באולם שהופיע מונסון, פרד
 עליה הנושאת בעניבה מקושט כשהוא אביב,
 לידיד הסביר בסיגריה, אוחזת יד של ציור

יו שווה היא העניבה. לפשר ששאל ישראלי,
 עונד אני שלך. החודשית המשכורת מן תר

מעשן.״ שאיני מפני דווקא אותה
ד ק־ ס ל ת דו \

 קאזאבלאן, המחזה של הצגת־ד,בכורה לאחר
 יגאל מחבר־המחזה נכנע בחיפה, שנערכה

 הקאמרי, ושחקני הקהל ללחץ מוסינזון,
 לבוש היותו למרות הבמה, על לעלות ניסה

 הופתע סנדלים, ונעול בלתי־חגיגית תלבושת
הסדר אחד מצד עזה בהתנגדות נתקל כאשר

אותו. הכיר שלא נים
שח הרחיב קאזאבלאן, על המסך ירד כאשר

 התפקיד את שמילא ידין, יוסף הקאמרי, קן
 עד מאוזן בחיוך שפתיו את במחזה, הראשי

 התפקיד זה ״היה העבה: בקולו הכריז אוזן,
כה.״ עד שמילאתי ביותר הגדול
 אדום- ,הצעיר השחקן במחזה השתתף לא
להש שהפליג לכיא, (״אריק״) אריה הזקן

ל שבאו הידידים את כיבד באנגליה, תלמות
 את ״תשקו צנועה: בבקשה לנמל־חיפה לוותו
 ו־ שלי, התרנגולות את תאכילו שלי, הגינה

בשבוע.״ פעם אלי תקפצו
 עוברים־ השבוע זכו צפויה בלתי להצגה

 חל כאשר תל־אביב, בן־יהודה, ברחוב ושבים
 איש־ של החדשה־מפוארת במכוניתו קלקול

 הלפרין. הלוחם״) (״הרבי רפאל השרירים
 המאבק למראה במקום נאספו אנשים מאות

 דוחף החל שרווליו, את שהפשיל הישראלי,
במעלה־הרחוב. מכוניתו את
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