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בהת עתונאי קרא ?״ ארנול ״פרגסואז
 של מפיו יוצא השם את בשומעו פעלות

 פסטיבאל של הראשי מארגנו דוידון, יעקב
 לבוא עומדת היא דוידון, הבטיח כן, פה. ח

לחיפה.
תו האמת אין הקולנוע במקצוע אולם

 מעורפל ענין הוא והדיוק נכבד מקום פשת
 הפס־ באה; לא ארנול פרנסואו במקצת.

 מאוכזבים היו רבים בלעדיה. התנהל טיבאל
כך. בשל

 מועטות שנים תוך שהפכה ■הנערה מיהי
 מוכר לכוכב הקולנוע, בעולם לשם־דבר

 אותה שראה הזה, העולם כתב ? ומחובב
 אותה מתאר האירופים, הפבטיבאלים באחד

 אך חמודה מאד, צעירה הנראית כנערה
 נחבאת הממוצעת, מן למטה קומתה יפה, לא
 כשהיא משהו נבוכה ונראית הכלים אל

 ארנול פרנסואז הבד על עתונאים. עטורה
אודו על כותב לחלוטין. אחרת אחרת. היא
מון הצרפתי המבקר תיה : לונביל ריי

 היא הזו הצעירה השחקנית של ״אמנותה
הפיתוי.״ אמנות

 :לונב-ל מגלה מאד. רצתה האם
 הקאריירה בתחילת כבר החליטה אז ״פרנס,

 הנזנודה, בסירטה הסוף. עד ללכת שלה
 ממלאת אותה החליפה ערווה, של בקטע
 את לרמות שאין הבינה היא אולם מקום.
בסר עצמה. את לו לתת והחליטה הקהל

 קש. י אשר את לו נתנה שלה אחרים טים
 כבשה אחי' תחילה, אותו מה הדה כך

אותו.״
 הניחה הסוף עד ללכת שהחליטה הנערה

 כי ללכת. להתחיל במקומה להחליט לאמה
 אלג׳יריה, קונסטאנטין, בעיר עלומיה, בימי

 אי־מתי שתהיה פרנסואז עדיין חלמה לא
 ששאפה אמה כך. על חלמה אמה אולם כוכב.
 ואשר שחקנית־סרט להיות היא עלומיה בימי

 לגנרל להינשא חלומה, על לוותר נאלצה
ממנה. קשיש

 בעין ראה לא נוקשה, צבא איש האב,
 לא מבטו אך אשתו. שאפתנות את יפה

 בשנת הימים, ובאחד עיקר כל הטרידה
 הכל, בסך 17 בת פרנסואז בעוד ,1948

 לפאריס. נסעו והשנים בתה את האם לקחה
 נתן אותה, ראה ותיק׳ במאי רוזייה, ודלי

 תפקיד בהמנןדה. מרכזי תפקיד מיד לה
שח להיות השואפת נערה :אותה שהלם
? קנית. ״ זר ״ י

א ט. נ ש פ ת ה ה ל  מן נחת שבע חזיי
בכ נשמעה היא שלו. רה הצע השחקנית

 עליה ציווה אשר עד הוראותיו, לכל ניעה
 הסרט. מתמונות אחת לצורך להתפשט,

ה סובה. והביישנית הקרתנית פרנס,׳אז  חזיי
 — מתחילה שחקנית כל כי לה להסביר ניסה

 תסרב שלא לה מוטב ולא־כל־כך־מתחילה
יח זה דבר כי המצלמה, לעיני להתפשט

 חשוב הוא וכי מעלותיה את כל לעיני שוף
 לא פרנסואז שלה. הקאריירה לקידום מאד

ה נאותה חזיי :קרא ו
סוזן.״ את ״הביאו
 ממועדוני באחד רקדנית היתד, סוזאן
 של ראשה של מוצלחת הדבקה הלילה.

 יצרו סוזאן של המעורטל וגופה פרנסואז
 רע,״ לא גוף ארנול ״לפרנסואז גדול. רושם
 לדעתה מאד. כעסה פרנסואז הביקורת. כתבה

ביותר. משובח גוף לה היה
 להמתין עליה היה לא העלומים. פטל

 בסידרה זאת. להוכיח שנקראה עד רב זמן
שו בעירטולים הופיעה סרטים של ארוכה

 הנערו ובצללית. בלבן מאחור, מלפנים, נים.
 מחוטבס ואינה במיוחד יפה שאינה הנם,יכה,

שה משום רק הדהימה קלאסיים, בקווים
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