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קולנועתמרורים
 המחזק. את כתב הבירה, בלונדון חיל שעשה

 ספור את וגנב מקוריות עלילות חבב לא הוא
 לבוקאצייו דיקאמרון מתוך הישר המעשה

 מתרחשת העלילה כי אפוא, טבעי, האיטלקי.
 שמות מימיו. שיקספיר בקר לא בה בוורונה,

 וג׳ולייט מונטגיו רומיאו : העלילה גבורי
קפיולט.

ה ובוגר איטלקי במאי קאסטלני, רינאטו
 הרו־ המחזה את נטל הרוסלינית, אסכולה

 ניאו־ריא־ כמעט לסרט הפכו מנטי־פיוטי,
 א־ן אבל יפה, כולו עלה לא הזיווג ליסטי.

 לרוב מאד, מענין הוא לעתים כי להכחיש
לעינים. תאווה

 ה־ השירה מן חלק יומיומית. אמת
 מרקו־ של הידוע נאומו : (למשל שיקספירית

 הבמאי ידי על נגנז מב) המלכה על צ׳יו
 וכמת כמה רבה, שמהירות הגם שהוסיף,

 פוגעות אינן אלו תוספות עצמו. משל שורות
 בסרט. פוגע המקור להיפך, במקור. כלל

בתיאט הדעת על להתקבל העלולה העלילה
 הניאו־ המצלמה במבחן עומדת אינה רון,

 אפשר יומיומית. אמת הדורשת ריאליסטית,
 הבד על לתת היודע קוקטו, כז׳אן אמן כי

 אגדיותה, את לפגום מבלי מיסטית אגדה
 קולנועי. וג׳ולייס רומיאו לתת מסוגל היה
 וטוב הרב כשרונו כל עם רינאטי, כן לא

טעמו.
 שכמותם וטעם בעדינות מצולם הסרט כי

 ביותר. רחוקות לעתים אך הבד על נראים
 תמונות של סדרה הוא וג׳ולייט רומיאו

 בצבעיהן המזכירות קראסקר) רוברט (משל
 והמב־ הרינסאנם אמני יצירות את ומבניהן

 ומלאכותיית, טבעיות התפאורות, את ליטות
המצוינות.

דתיות דמעות
 בנושאים לטפל מתחילה הוליבוד כאשר

 הרגיל. מן מתקתקת נעשית הריהי דתיים
 פטסי על דבש דמעות שופכת היא בוויקי

 המואמת קאתולית יתומה — קורקורן) (דונה
 של גארסון) (גריד הקאתולית אשתו ידי על

 שהבל פי על אף הפרוטסטנטי. פיג׳ן וואלטר
 שתי בני חיים בו מקום בקנדה, מתרחש
 נוכחותה גורמת ואחווה, הבנה תוך הדתות

 כוללים נעימים, לא לסבוכים הילדה של
היתומים. בית בהצתת האשמתה

 בכי מסתיים הכל רב בכי לאחר אולם
 לסי התסריט, את כתבו אנשים שלושה טוב.
 סובל, אינו מהם איש רביעי. אדם של ספרו

הסוכר. ממחלת הנראה, כפי

חו האיטלקית הקולנוע לכוכבת נולד.
(האו סילבאנה החזה וגדלת הירכיים שפת

 בן, :השלישי ילדה מנגאנו, אננה) המר, רז
 לרוב, בסרטים, שגילמה מנגאנו, פ־דריקו.

ביו צנועה מוסר, פורצות נשים של יות דמ
ל ואם כאישה ידועה הפרסיים, בחייה תר

מופת.

 מוותיקי וואלאך, יהודה לאלוף־משנה נולד.
בן. תל־אביב, חי״ש מפקדי

מפל!־ ,33 טמיר, אברהם לסגן־אלוף נולד.
 וורדה, ולאשתו עציון גוש של האחרון דו
 גרשון פוסט, הנ׳רוסלם עורך של בתו ,28

בת. השנייה, ילדתס :אגרון

 ישראל אלוף ,22 קליינשטוף, אריה נישא.
הת למורת ס״מ), 188,5( לגובה בקפיצה
 בת בקפריסין, דבש לירח יצא עמה עמלות,

אתל נבחרת של ביקורה את לארגן ינסה
ישראלית. קלה טיקה

 מגינת ,27 ליטוואק, (מוסיק) משה נישא
חבי לכדורגל ישראל נבחרת של הקבוע  ו
הכדוריד. נבחרת

הוליבוד
הרעיון! •ח׳

הפר מחלקת מאנשי אחד האוזר, מרווין
ל מסרו רעיון, הגה ר.ק.או. אולפן של סום

 ליבר של בתו תג. ליבר. פרי מחלקתו, מנהל
: וחריפה קצרה היתד,

״מדעתך ״יצאת !
 דבר. של בסופו רע, היה לא הרעיון אולם

 לסובב האולפן החליט כאשר החל הכל
 ב׳ מעשה הגדולה, (בענן) הקשת בשם סרט

 ספוי תת־מימי. אוצר המבקשים אנשים
 בתפקיד ראסל ג׳ין של נוכחותה למרות רגיל,

 (ובעל) ראש שראה לאחר אבל המרכזי,
 הצלומים את יוז האווארד מיליונר ,ר.ק.או.

 הסיט, שם את מיד לשנות פקד הראשונים
 ענק לתפוקת להופכו למיס, מתחת לכנותו

 שונה שאינה (שיטה וסופרסקום בצבעים
הסינמסקום). מן בהרבה

ממח דרש הסרט, בניפוח הסתפק לא יוז
 לו לעשות תכסיס שתמצא ׳הפרסומת לקת

בי אל האוזר בא או מיוחדים. מוניטין  לי
 שצוטטה הראשונית לתגובה שגרמה בהצעתו
למעלה.

וכנה מאנגנו סילבאנה כוכבת
פרדריקו ״אעה״, אחר

 ראש ,34 שלוו, אריה סגן־אלוף נישא.
ל הנשק, שביתת לוועדות ישראל משלחת

 בעזרת שנערך חטוף בטכס קליינמן, שרה
 גורן• שלמה אלוף־משנה הראשי, הצבאי הרב

 רב־ הרמטכ״ל, של בנוכחותו בוקר, לפנות
 המשפחות. שתי ידיעת בלי דיין, משה אלוף
 באותו עוד הצעיר הזוג המריא הטכס אחרי
ברומא. הדבש לירח בוקר

 וסמל 19 גילירדי, נתנאל טוראי נפטרו.
ב ירדנים משמרות מאש 20 יג,1ק אריה
 בן היה גילירדי מוראי גוברין. בית גזרת

נת מהם שאחד ילדים, עשרה של למשפחה
 שבו אחרים שניים העצמאות, במלחמת עוור

חלקיים. נכים ממנה

 שאקאל, שאקה הקולנוע שחקן נפטר.
שהת הונגרי, יהודי שאקאל, בהוליבוד. ,67

 והאמריקאי, הגרמני האוסטרי, בסרט פרסם
 רעמת הדברניות־מבדחות, בהופעותיו זכור

 תמיד הזזים והמשקפיים שלו, שיער־השיבה
 רשימות אתריו השאיר שאקאל אפו. קצה על

 בקרוב שיוצאו עניין, רבות אוטוביוגרפיות
 לעולם מבדח היסטורי ציון ישמשו לאור,

העשרים. שנות של האירופי האמנותי

 אחר שבוע שפיצר, ■מרים חנה נפטרה.
 ילידת שפיצר, בירושלים. 69ה־ הולדתה יום

יס בארץ, המורות. מראשוני היתר, ירושלים,
 תלמוד־ ״בית־ספר בירושלים 1919ב־ דה

 מכן לאחר שפיצר), (בית־הספר לבנות״ תורה
מק ובית־ספר חנה) (בית גימנסיה גן־ילדים,

מח תריסר חצי חיברה היא לבנות. צועי
 והדלי׳ יהודית המלך, (שלטה חינוכיים זות

 בעיות על מאמרים עשרות פרסמה פורנס),
 היא שושנה, בנותיה, משתי אחת חינוך.
בשלי שנפל רזיאל דויד האצ״ל מפקד אלמנת

בעיראק. בריטית חות

 אלוף׳ של אחרת נועדת פעילות על *
אנשים. ראה גורן, משנה

ל : האוזר הציע תת־מימית. הצגה
ה של העולמית הבכורה הצגת את ערוך
 הראשון ההלם לאחר המים. לפני מתחת סרט
 אותה ראה בהצעה, היטב מהרהר ליבר החל

 בכל האחד המקום את שכר חיובי, יותר באור
 סרט הצגת אפשרית שבו הברית ארצות
 במדינת הכסף מעינות : המים לפני מתחת

 דונובאל הוליבודי עחונאי כותב פלורידה,
 : במינג המיוחדת בהצגה חוויתו על פנדלטי

 על עליתי שעבר בשבוע אחד יום בבקר
 עתי־ ושמפאניה, יפות שחקניות עמוס מטוס
 צעדה ההצגה לפני אולפן... ואנשי נאים
 לא שאיש אחת ים בבגד העתונאים לפני

 לאחר מנספילד. ג׳יין בשם כן, לפני הכירה
 מצוללת צלמוה והצלמים ראסל באר, מכן

המים. לפני מתחת שוחה כשהיא מיוחדת,
 אחרים אמיצים עתונאים כעשרה בחברת

 ועל ידי על שמתי החמצן, מסכת את לבשתי
 זכוכית דרך במים... וצללתי סנפירים רגלי

 טבעיים הטבעיים הצבעים נראו לא המסכה
 כלל... לאוזנינו הגיע לא הסרט וקול ביותר

 נאחז־ הים. קרקע על מעמד להחזיק התקשיתי
תקרה. על כזבובים ונראינו בסלעים נו

 מרב כולה פלורידה צהלה ערב באותו
 החמצן :הסיבה סואנים. הוליבודיים נשפים

מאד. מרצנו את הגביר שנשמנו

סרטים
ש״קסביר שוב:

הכפר נער סטראטפורד, העיירה מן הזמיר

החדשות יומן
בברלין אמריקאי

 תפקיד את הממלא אייק, ואן פיטר •
הצ ואשר הגדול בר,משחק הגרמני הלגיונר

 כל טבטוני אינו האימה, בשכר גם טיין
 הוליבוד את עזב אשר אמריקאי הוא עיקר.
ב באירופה לחם שנה, עשרה שתים לפני
 הנשק, שביתת לאחר בה נשאר ארצו, צבא

וצרפתים. גרמנים בסרטים הופיע
 דמות יגלם להוליבוד, אייק וואן חוזר עתה

ב הגדול האדם ציד בסרט בלשוטרוכב של
קנדה.

 פטריוטית עקשות של שנים לאחר •
 לולובריג״דה. זזגדול) (המשחק ג׳ינה נוצחה
 טרפציה. :הוליבודי בסרט להופיע נאותה

 יהיה והבמאי לצדה ישחק לנקסטר ברט
ריד. השלישי) (האדם קארול

 הבן, גולדווין סם הולך אביו בעקבות •
 כמפיל הראשון סרטו את סיים עתה שזה

 עלילות על הכריש, לוחמי :הסרט עצמאי.
השניה. העולם מלחמת בעת האמריקאי הצי

 באורך הראשון האנגלי המצויר הסרט •
 :הסרט האולפן. מן עתה זה יצא רגיל
 האנטי־קומי־ הסאטירה לפי הבהמות, חוות

 מתאי אורוול. )1984( לג׳ורג׳ הנודעת ניסטיר.
 עד בעליה ידי על שהוזנחה חתה אורתל

 משטר לעצמם מקימים בו, מורדים שהחזירים
סיס חזירי. האח מהם, אחד בראשות רודני,

 אבל שתת, הבהמות ״כל :חזירי של מתו
ל האחרות.״ מן יותר שתת בהמות כמה
 ; בספור שאינו סופטוב חובר הסרט צורך
נופל. חזירי

בקצרה
ת ו ר ו . א ך ר כ  המושלם סרטו בתדאי ה

ודמע. צחוק צ׳אפלין. צ׳ארלי של ביותר

ד ר מ ל ה  של שיגרתי עבוד ן. י י ק ה ע
בוגארט. הימפרי הנודע, הספר

 הייתי עתה עד — היקרים קוראי
מ סלחנית עין לפעמים מעלימה

בבו פרוטה, 500 שלחו שלא אלה
 אחד חכם שאמר וכפי לזב או לים

 אליו, הגעתי גבול, יש דבר שלכל
 כל מעתה, אותו. לעבור ברצוני ואין

 את לצרף מבלי מכתב שישלח מי
מכ את לו אחזיר הנדרש, הבול
בדואר. תבו

ה אלה על איפיא, חוזרת אני
 לצרף שהוא ענין בכל אלי פונים
 תאל־ אל ואנא, פרוטה 500ב־ בולים

כ פעם כל כך על לחזור צוני
תוכי.

 אכל צרפתי, שהוא חושכים
לא

ה בוגר־הטכניון, )904/440( סטודנט,
 בארצות־הברית, בהשתלמות כעת נמצא
ה לו שנמאסו השאר, בין לי, כותב

להת ברצונו כן ועל המקומיות, בחורות
 על כותב הוא ישראלית. נערה עם כתב

חוש וכולם שחור נבוה, שהוא עצמו
 להיות הנערה על לצרפתי. אותו בים
ה בעולם בנעשה מתענינת ,19־24 בת

 בארה״ב. ללמוד) (או לבקר. ורוצה גדול.
נערות. לכן. הכתיבה רשות ובכן,

 להתכתב יכולה אינני היקר, סטודנטי
 בקליפורניה לבקר מתכוננת אינני אתר,

 כל על תודה. בעצמי. אלמד וספרדית
הטוב. הרצון בעד פנים,

השכן כת כמד
 את מסרה לא מובנים לא שמטעמים נערה

 צעיר עם להתכתב רוצה )904/ 441( גילה
 היא אין השכלה. בעל רצוי ,20 בגיל

 היא ההתכתבות, נושאי את לציין רוצה
 לה, אשר מאליהם. יבואו שהם מאמינה

 אולם במיוחד יפה שאינה טוענת היא
 היא אופיה ניתוח את כעורה. איננה גם

המיועד. החבר־לעט בידי משאירה
סתם

 מתיימר איננו .27ה־ בן )904/442(
 נערה עם להתכתב ולרצות חשוב להיות

 או אווירונוטיקה ספרות, פסיכולוגיה. על
 אומר הוא ירקות. ושאר איכטיולוניה

 מיוחד בחוש־הומור מצטיין הוא שאין
 רוצה שהוא מה וכל חברמן, איננו ובכלל

 שאין נעימה, נערה עם התכתבות היא
 יכולה היא מנבלות. כל לה שם הוא

 לא (אולם) עין. חומת או כחולה להיות.
נחמדה. מכן) גבוהה

ג׳ינג׳יווז לא
 בעלות )904/443( 16.5־17 בנות שתי

מעונ בקרוב. מושלמת תיכונית השכלת
 של ובתחתיתו שברומו בדברים ינות

 קונצרטים תיאטרוז, אוהבות ה? עולם.
 וספורטאיות ספורטיביות הן טוב. וסרט .

 בריאה ״נפש האימרה את לקיים מגסית
 הוא רצונן שכל מאחר בריא״. בגוף

 על דגש שום שמות הן אין להתכתב
 שעליהם הכותבים של החיצונית צורתם
 אומרת, זאת אין (אולם 18־22 בני להיות

ומממשות). שמנות שהן הן, אומרות
כלונדית מעדיף קיבוצניק

ל המבקר )904/444( 20 בן קיבוצניק
 להתכתב רוצה בתל־אביב קרובות עתים

ממו ,18 על יעלה לא שגילה נערה עם
 להיות עליה בלונדית. ורצוי קומה צעת

תיא חובבת בעבר, תנועת־נוער חניכת
וקולנוע. טרון

ופילוסופיה מתווכים ללא
 תיכון בבית־ספר הלומד 17.5 בן צעיר

 בכתב להתקשר רוצה )904/445( בערב
 תל־אביב תושבת ,15־16,5 בגיל נערה ■עם
 הם להתכתבות הנושאים הסביבה. ׳או

 פילוסופיה, ולא גשמיים ״אולם כלליים
 אומר זה,״ מסוג ושטויות רוח הלכי
 ובת חיים מלאת להיות הבת על ^הוא.

 לענין מוכן מצדו הוא מענינת. שיחה
 מעגינים ספרים תיאטרון, בקולנוע, אותה

 לה לנלות מוכן הוא השאר את ושחמת,
ה למי (נחשי מתווכים ללא אולם —

?). כוונה

כתוכים מיסתורץ
 ),904/446( 17 בנוה תל־אביביות שתי

 סובלות, שהן משום לא אלי כותבות
מקו מבחורים לב תשומת מחוסר חלילה
המיטתו־ אהרי נמשכות פשוט הן מיים.

 אלמונים. עם שבהתכתבות והמרתק רי
אל להיות שיחדלו מקוות הן הזמן משך

 אתם להסנש ברצונן שיש מאחר מונים.
 להיות עליהם כן על הימים. באחרית
שחר והשניה בלונדית מהן אחת נחמדים.

ש היא לדבריהן, הכללית, והדעה חורת
יפות. הל

 מאד לך מודה אני : דרור חיים
 באמת לי. ששיגרת הספר על מאד

בו. אקרא היום עוד מצדך. נחמד

 ככל אלי הפונים כל על
פרו 500 לצרה שהוא, עניין

בכולים. טה


