מנחם גורן ווצה להדהים
שוב את הישואלים :ו1יוום
בשפע בסדטו״עריזה מזוחי״

 1עוות)אווי( הזוהר:

במקלחת הסאונה של הקאונטרי קלאב אפשר
היה לראות ,ביום הצילומים הראשון ,את
השחקן־במאי אורי זוהר ,בלב ליבה של חבורת נערות זוהרות בלי שום בגדים בכלל.
הבחורות הובאו למקום על־ידי הבמאי מנחם גולן ,כדי להשתתף כניצבות בסרטו החדש
עליזה מזרחי .תחילה צולמו הנערות כשמגבות על גופן ,אך הבמאי הורה להן להסיר אותן.
לצלם

ך * מ ה ש י ל מ ו לך בשביל
הישבן שלך?״
״עשרים .מה ? לך שילמו חמש־עשרה ?
נורא בחיי.״
זו היתר .השיחה שהלכה והתפתחה בין
שני סטאטיסטים שהשתתפו בהסרת עליזה
מזרחי.
״איזה מצב קשה,״ אפשר היה לשמוע
את המשך השיחה ,״המיתון הזה יהרוג
אותי .במוישה שילמו שלושים ,בארבינקה
שילמו עשרים ,ובמזרחי משלמים כבר ה־
מש־עשרה.״
את הנשים הסטאטיסטיות של עליזה מז
רחי׳ שעמדו בצד האחר של המצלמות,
העסיקו בעיות אחרות .״אמרו לי שמצ
טלמים פה עם מגבות,״ לחשה אחת ב 
חוסר ביטחון ,״אז מה שבטוח בטוח ,אנזא
שלי נתנה לי מגבת ענקית.״
הסטאטיסטיות הסתכלו על המגבת• ,ישא
לו אותה אם האף זה שלה או ולא .היא
אמרה שלא .זה של הרופא שלה .קוראים
לה זהבה שחור ,היא נולדה במושב ,ו־
מתבודנת להגיע אפילו להוליבוד .פעם ,אולי.
זה היה היום הראשון של ההסרטה .נו
שאי הצילום של אותו היום היו עשרים
ישבנים ,של עשרים בחורים ,ועשרים מג
בות של עשרים בחורות.
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תו רי דו

! ¥1*1ין  \1*1ס׳י נזרלן היא צרפתיה ,המופיעה בדסיקוטקים תל־אביבים .בצרפת
היא היתה דוגמנית עירום לציירים .בארץ היא סטאטיסטית.
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היא הסכימה להופיע בסצינת עירום ,משום שהיא אוהבת סרטים ,ותיאטרון ,ומצלמות.
שאיפתך של כמעט כל הנערות שהשתתפו בהסרטת הסצינה ,היא להגיע אי־פעם להוליבוד.
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ג ב ר י ם ה י ו הראשונים .הם הפנו את
 1 1גבותיהם העירומים לגמרי למצלמה ,ו
עליזה מזרחי עברה ביניהם ,וניסתה למצוא
מי מהם הוא הרוצח.
אחר כך היתה הפסקה .הנשים ייפו את
תסרוקותיהן ,הסתכלו על עצמן במראות,
ושאלו האחת את השניה בזלזול :״נו ?
הצטלמת כבר?״ וכולן ענו לכולן :״לא,
אני מצטלמת בסצינת המגבות.״
סוף־סוף הגיעה סצינת־המגבות .הבחו
רות עטפו את עצמן היטב ,סירקו את
עצמן עוד פעם ,הסתכלו עוד פעם במראה,
וניגשו בצעדי־כוכבת אל המצלמה שחיכתה
להן באי־סבלנות.
גולן הסתכל בהן במבט חודר ,והחליט
שהן לבושות יותר מדי .ובכלל ,המגבות
לא מצאו חן בעיניו .״תורידו אותן,״ קבע
בפסקנות.
לסטאטיסטיות לא נותרה ברירה אלא
לשמוע בקולו .הן התכוננו לסצינה הזאת

עשרות הנערות 11 ,־
נאספו להסרטת עלי־
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זה מזרחי ,השתרעו על הדשא של המועדון.
כל־כך הרבה זמן׳ אז עכשיו הן תוותרנה
עליה בגלל איזו מגבת קטנה ? רק בחורה
אחת סירבה להתפשט לגמרי .״אני לא
יכולה להוריד את העגילים,״ היא אמרה,
״אני אף פעם לא מורידה אותם מהאוז
ניים•" ״אז תורידי אותן יחד עם האוז
ניים ",גער בה גולן.
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״תביאו כדורי הרגעה״
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ך * ן ה ת פ ש ט ו ונכנסו לסאונה ,אחריהן
 1 1נכנסה המצלמה עם הצלמים ואחריהם
נכנס מרדכי )״פופיק״( ארנון .הוא נכנס
ולא יצא .התחילו לדאוג לו ,נשלחו שלי
חים לחפש אותו ,ורק בסוף הסצינה הצ
ליחו למשות אותו מהמקום ,כשהוא ס
חוט לגמרי ,וחסר נשימה .״כדור הרגעה,״
הוא התחנן ,״תביאו כדור הרגעה.״ זה
לקח לו המון זמן להתאושש.
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המקומות הדרמטיים
וכבת סצינת המגבות־בלי־ד,מגבות
היתה עדה ,היא בלטה שם בגלל מי־

