
במרחב
קו מרו

ה ק לל א ס־ דוי
משוע־ היה טולון נמל של הבולשת מפקד

 הברחה בפרשת לטפל עליו היה שוב : מט
 פל־ המהירד, ספינודהמבריחים אנשי רגילה.
 בק־ מרדו בנמל, שעה אותה שעגנה מינגי׳

 רצח, מכות אותו היכו בימיש, תיליאם ביניט׳
הצ הוא מלובן. בברזל כפות־ידיו את חרכו

 בם- אש שהעלה לאחר רק מידם להחלץ ליח
 של לבה תשומת את כך על־ידי משך פינה,

משטרת־הנמל.
 אולם בעצלתיים, נמשכה המורדים חקירת

 שיעמומו פג להעיד פיו את בימיש פתח אך
שה בימיש, :עין כהרף מפקד־הבולשת של
 בחבריו ולנקום לשוטרים להודות להוט יי׳

מ פוליטית מזימה בעדותו גילה המבריחים,
 מו־ סידי את לחטוף תוכנית : ראשונה מדרגה

 ממקום מרוקו, שולטן שהיה מי בן־יוסף, חטי
במדגסקר. גלותו

 נול- בימיש, לדברי ולאומנים. פושעים
 שנערכה פגישה בעת הנועזת התוכנית דה

 הש־ בפגישה בטאנג׳ר. מספר חודשים לפני
העו מלו היל, (״בילי״) וויליאם הוא, תתפו

 וקבו־ מסגניו כמה הלונדוני, התחתון 0ל
 נסבה השיחה הגולה. השולטן מכי ת! של צד,
 בשם צעיר שינה פתע אולם נשק. הברחת על

הנו את השולטן, של מקרוביו אחד אחמד,
:לעניין ישר וניגש שא

 ממד״ בן״יוסף את לחטוף אתם ״המוכנים
י״ למרוקו ולהחזירו גסקר

 אף ישירה היתד, היל בילי של תשובתו
?״ לשלם מוכנים אתם ״כמה : היא

ל /ו םו מ  השנייה בפגישה ,י^
 נמוך מסתורי, מצרי : חדשה דמות הופיעה

 מקהיר. במיוחד שבא ,45 כבן ושזוף־פנים
 יועבר השולטן : חדש רעיון העלה המצרי
 באו־ ממדגסקר. שיוברח לאחר מיד לקהיר

 התוכנית. של הכספי הצד גם נדון פגישה תה
 עוזריו ועם בימיש עם התיעץ היל בילי

 אלף 100 : הפעולה שכר את קבע האחרים,
הו לירות 3000 על נוסף סטרלינג, לירות
הסכימו. והמצרי המרוקאים צאות•

ב ,1954 ביוני נערכה השלישית הפגישה
המ במקום הופיעו הפעם קזבלנקה. קרבת
אי לבושים לאומניים מנהיגים תריסר יועד

בפגישה. השתתף המצרי גם רופית.
 אם לדעת המרוקאים רצו וראשונה בראש
 השולטן את להעביר ואנשיו היל יסכימו

בש היל השיב המרובה להפתעתם למצריים.
 מסויימת בנקודה שניפגש מוטב ! ״לא : לילה

 ונקבל השולטן את לכם נמסור אם בלב־ים.
הכסף.״ את

 תגיעו אם ״הרי המצרי, תמה ?״ ״מדוע
 כגיבורים ותוכרזו בכבוד תתקבלו לקהיר,

לאומיים.״
מלה לירות, אלף מאה לקבל לנו ״מוטב

 בשלווה, היל השיב מתים,״ גיבורים יות
 נגלה שלא כדי אותנו, לחסל עלולים ״אתם

סודכם.״ את
בו עקב נפסקה השיחה ״דולה. ג׳סטה

 לבוש ישיש, ערבי : חדשים מרוקאים שני אם
 כ־ שנראה אירופית, לבוש וברברי קומבאז

חשו מנהיגים כנראה, היו, השניים עורו׳דין.
בדעתם. התחשבו הנאספים וכל היות בים,

 לוחמים כמה אתכם לשלוח רוצים ״היינו
הישיש. אמר לעזר,״ לכם יהיו הם צעירים.

 : לאמיתה האמת לבימיש הובררה כאן
באפ כלל האמינו לא המרוקאים הלאומנים

לע רק רצו הם השולטן. שחרור של שרות
חמו צעירים כמה לשלוח גדולה, ג׳סטה שות
מד חולות על בטוח למודת ברובים שים

הל התנועה כי כולו לעולם להוכיח גסקר,
ל שמריה. על שוקטת אינה במרוקו אומית

 למות חשק כל היה לא המבריח קברניט
להיל. זאת אמר אף והוא קידוש־אללה, על

הס הוא אחרת. סבר התחתון העולם מלך
לה פקד הישיש, המנהיג של להצעתו כים
 לו, שייכת שהיתר, פלמינגו, הספינה את כין

 מפרעה המרוקאים מן קיבל המסוכן, למסע
סטרלינג. לירות 3000 של

התוכ נכשלה בימיש של הרבה לשמחתו
 טנג׳ר שלטונות : ביותר מקרי באורח נית

סיגר בהברחת מעורבת פלמינגו כי חשדו
 התיכון בים שונים לנמלים אמריקאיות יות
 — המציאות מן רחוק היה שלא חשד —

 שעות. 24 תוך הנמל את לעזוב עליה פקדו
 עד חודש לא נותק, המרוקאים עם הקשר
כי של העמוקים בכיסיו נשאר הכסף היום.

 עד — סוד אפופת נשארה והפרשה היל, לי
בטולון. פיו את לפתוח בימיש הואיל אשר

15 א מארילין
הנכסים שאי על וחומר קל הפנים מן

ם סרטי
א ל שר ל הגיוני ק

 הצופן ישראלי סרט הוא הזהב מפתח
 היא הראשונה הגדולה ההפתעה הפתעות.

 השניה אמריקאי). (במבטא אנגלית — לשונו
 באר שחפרו ואחרי (!) בנגב באר חפירת —

 צנורות מניחים (!!) בצות בו שיש זה בנגב
 הם הצנורות מהצפון. מים לשם ומושכים

 דומות והבמות מוצול־חיפה, הנפט צנורות
הגולן. שער של לבננות מאד

 אבל רצץ משביעה הביצוע* של הטכניקה
 אל זה נאים צילומים הדבקת היא כולו הסרט

ברור. הגיוני קשר ללא זה,

ת ד קו ה נ בנ מ
 הניאו־ריאליזם, את לעולם נתנו האיטלקים

 עיר מרומא החל קודרים, סרטים של בסידרה
 הסאה; את הגדישו האחרונות בשנים פרזות.

 תפשו שחקנית, מאניאני, אנה של מקומה את
 פאמפאניני, וסילבאנד, בובה מנגאנו, סילבאנה

 האיטלקי, הקולנוע כי נדמה לרגע כנ״ל.
 את איבד ומזמוטים, ערווה בסרטי ששקע

 אל העממיות מן פנה האמנותית, חיוניותו
ההמוניות.

 תחזור ודמיון אהבה לחם, עם אולם
 הספקנים ללבבות גם האיטלקי בסרט האמונה
 ניאו־ריאליס־ קומדיה הנו הסרט כי ביותר.

אפ המסמנת, ועממית, פשוטה נחמדה, טית
 למרות האיטלקי, בקולנוע מפנה נקודת שר,

גדולה. יצירה שאינה
ת. ג׳ינד! ק ח ש  במפקד־ מעשה זהו מ
 המוצב דה־םיקד,) (וויטוריו נמוך משטרה

 נשים: בשתי שם פוגש בהרים, נידח לכפר
 לו־ (ג׳ינד, שבפשוטות פשוטה איכרה האחת

 אשה והשניה תואר, יפת יחפנית לובריג׳ידה),
 שתי אל יחסיו המקומית. ד,מילדת — משכילה

 אותו מושכת מהן אחת שכל הללו, הנשים
ופשוט דקיק בהומור מתוארים דרכה, לפי

בצרפת. עובד הסרט *

קולמע
 לחם, של הגדולה ההפתעה אך מאד, מלוטש

 לולובריג׳ידה ג׳ינה דווקא היא ודמיון אהבה
 יותר בהרבה הקרעים בבגדי עצמה המרגישה

 המגרות־כבי־ הערב בשמלות מאשר בטוב
מש ממש היא אחרים. בסרטיה שלבשה כול

חקת.

ה ר צ ק ב
 ריב צעיר, זוג ן. י ל ו ר א ק ו ר א ו ד א

ה של המצוינות הסאטירות אחת והתפיסות.
וורנון. אן ז׳לן, דניאל עונה.

ח ר י א ה ו . ה  ריב צעיר, זוג כחל
 הולדן, וויליאם אמריקאית, קומדיה והתפיסות.

מקנאמרה. מגי

. ת י מ ו ל  (עזריה ישראלים ניצבים ש
ב היוורת) (ריטה הוליבוד וכוכבי רפפורט)

ושדיים. דבר־שדי של מטופש שעטנז

ת יומן שו חד ה
ה ד מו מי ה ד ה ב ר לי ה

 ה־ הפרבר הילם, בברלי במשטרת הטלפון •
 מתגוררים בו אנג׳לס, לום של אריסטוקראטי

 באחד צלצל החשובים, השחקנים מרבית
 המולה מסר: מודיע שעבר. השבוע מימי

 הבתים מאחד לילה באישון בוקעת נוראה
השו הרעש. את להפסיק מבקשים והשכנים

 בתוכו מצא הבית אל במכוניתו נהג אשר טר
 בקלא־ תוקע מקמאריי ס־ד עליזה: חבורה
 דן הפסנתר, על פורט מארטין טוני רינט,
 מכה דאגלם קרק בטרומבון, נושף דיילי

 המפורסם. בכנורו מנגן בני וג׳ק בתופים
 חוזרים הם כי החמשיר״ טענות הועילו לא
 לנגן פנאי להם ושאין טלביזיה תכנית על

 לישון לשכנים להניח נאלצו הם היום. במשך
במנוחה.

בהתאג העולם אלוף לשעבר מילם, פרדי •
 את נטש מאז עסק, כבד) חצי (משקל רפות
בעל ספורט, כתב שונים: במקצועות הזירה,

 הוא מילם קולנוע. שחקן — ועתה מסעדה,
 שלוש לזכותו במקצוע, מסוים ותק בעל

 הברט מהם: (אחד בריטים בסרטים הופעות
האדום).

ב הבמאים מחשובי אחד גאנס, אבל •
 לאחר לאולפן, חוזר האילם הקולנוע תקופת

 בהשתתפות נל, מגדל סרטו: בטלה. של שנים
בהיס ידוע נל מגדל פאמפאניני. סילבאנה

 אשת של מפגשה כמקום הצרפתית טוריה
 לאחר הרבים. מאהביה עם העשירי לואי המלך

המ במגדל אותם רוצחת ■היתד, האהבה ליל
 בשם סרט בשדה. גוויתם את משליכה בודד,

 הכיל האחרונה, המלחמה בעת שהופק זה,
 של סרטו רבים. צנזורים שהסעירו תמונות

חדשות. סופות מבשר גאנס

מוג (לשעבר די־מאג׳יו שמארילין לאחר •
 לצלמי להראות החליטה מבעלה נתגרשה רו)

עק כל בה הותירה לא הפרידה כי הוליבוד
 את כעדות הביאה ביופייה, פגמה לא בות׳
 לימדה תמונה), (ראה המשתנים פניה מבע
הגופניים נכסיה שאר על וחומר קל מהם
ד שתקים לכיבוש הכל־עולמי המבצע •
 גרם היפאנים המפיקים החליטו שעליו שים

 ניאו- אופי בעלי סרטים של ראשוני למבול
 מפורשת הכרזה למרות מפולפל, ריאליסטי

 היפאניות הנערות אין כי המקצוע אנשי של
 להתחרות מסוגלות הגוף ועדינות הפעוטות
 ומאר־ לולובריג׳ידה ג׳ינד, מונרו, במארילין

קארול. טין

* *י
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