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ישראל לצעירי מברק
לחיפה ן בספטמבר 12ב־ ן מגיעים אנו
בבת־ים ן בספטמבר ו4ב־ ן מופיעים
ם ן סי כרטי הכינו ן ״סביון״. קולנע
באהבה ן ם" כי סי מ״הנ

קןלנוע
ישראל

צנחנים
של

כסף
 לנצזז •מיס שישה הכנסות על הריב
 פשרה, הושגה הצדדים כל בין הסתיים.

 ההכנסות וכל נכסים, כונסי שלושה מונו
 החווה, לפי קפדני פיקוח תחת תחולקנה

 וכל העורך, שוזילי, מיכאל המפיק, בין
המשתתפים. שאר

 מלחמות שווילי בחזית יש בינתיים אבל
 הסרט על היא האחרונה המלחמה חדשות.

 של צנחנים להפיק: התכונן שהוא החדש
זהב.

ב הזה המאבק את מסביר עצמו שוזילי
 אחד, אף עם ריב לי אין ״אני :רבה פשטות

 נאמן, יהודה בין הוא הסרט על הריב
 שמהספר לנדאו, אלי ובין התסריטאי,

התסריט.״ את נאמן יהודה כתב שלו
 פשוט: הסבר יש נאמן (ג׳אד) ליהודה גם
 אומר, הוא אחד,״ אף עם ריב לי אין ״אני,

 ואני כסף, לי שילמו תסריט, ממני ״ביקשו
 לנדאו אלי בין הוא הריב הכל. זה כתבתי.

לשח־יליד
 אחד אף עם רב לא אחד אף אם ובכן

 פונים הסרט, את מעכבים זאת בכל מדוע
 על איש במשפטים ומאיימים לעורכי־דין,

ז רעהו
לנ אלי אמיתית בכנות זה את מסביר

חיי. טעות את עשיתי הסתבכתי. ״אני דאו:

ם מקרי
ם קי צחי מ
 'תל-אביב; (הול, באים הרומאים

 שנקרא: לסרט שם־מכנים־רודחים הוא אנגליה)
לפנרום. בדרך לי אירע מצחיק מיקרה

 אריסטוקרט מצחיק. באמת הוא המיקרה
 מבית־הזונות ביפהפיה מתאהב צעיר רומאי

 מתנדב מוסטל) (זירו הנאמן ועבדו הסמוך,
 אותו שישחרר בתנאי איתר, אותו לחתן

מעבדותו.
אכ רומאי לקצין נמכרה כבר הזונה אבל

 ולכן ערב, לפנות לקחתה לבוא שצריך זר
 שהזונה בית־הזונות לבעל לספר העבד נאלץ
בדבר. חולה שלו

 לידיו, מיד אותה מוסר בית־ר,זונות בעל
 לברוח רוצה לא בכלל שהזונה מתברר ואז
 זונה שהיא משום הצעיר, האריסטוקרט עם

לעתיד. לבעלה נאמנה והיא נאמנה,
 בבית, אותה שמים ועבדו האריסטוקרט

 להרדים כדי סוסים זיעת לחפש והולכים
 שביד אלא כורחה, בעל אותה ולחתן אותה
 וכשהוא האריסטוקרט של האבא חוזר תיים
 בה, לטפל מתכונן הוא רזונה את רואה
 החדשה, העוזרת שהיא חושב שהוא משום
 עד זממו את לבצע מספיק לא עוד והיא
 אצל מביקור חוזרת הדואגת אשתו שגם

 מה וכל האכזר הקצין בא ואחריה אמה,
 יחד נפגשים כשהם האלו לאנשים שקורה

 ראינו שכבר דברים מיני לכל אמנם דומה
 יותר הרבה הוא אבל סרטים, מיני בכל

ומצחיק. מטורף משוכלל, מהיר,

אילוף
הסורר

ת ד ו כ ל מ  ארצות־ תל־אביב; (אוריון, ה
 של המיזוג־אוויר הסרט בהתחלת הברית)

 שאפשר מה כל ולכן מקולקל, היה הקולנוע
 שלג, המון היה המסך שעל זה ממנו, לזכור

ונהדר. קר
 היה המיזוג־אוויר את כשתיקנו אחר-כך,

 נטורליסטי סרט לראות שעומדים רושם
 החיים אנשים על זולא אמיל נוסח אכזרי,

יער. חיות כמו
 העוזרת היתד, הזה הרושם את שנטע מה

 אינדיאנים, על־ידי נאנסו שהוריה האילמת,
 לצייד־ נמכרת היא המיזוג־אוזיר תחילת ועם

תרבות. וחסר ברברי, גם־רוח,
 וסוחב בחבל אותה קושר החייתי הצייד

חי. הוא בה לבקתה ליער, אותה
 להיות דווקא עומד שזר, מתברר ואז

הצייד בין אט־אט הנקשרים יחסים על סרט

 לי והציע אלי, שווילי את הביא מישהו
 חצי תוך שלי. הספר לפי סרט יעשה שהוא
 יודע אני ועכשיו חוזה, על חתמתי שעה

לכישלון. מראש נועד שהעניין
 צנחנים מבקשים בהן מודעות היו ״בהתחלה

 היה יום כל כך אחר כחולות, עיניים עם
 התכוננו זה, על אחר פירסום בעיתונים

 ואחר־ ד־. סוג צוזת עם ג׳ סוג במאי לקחת
 כמו משהו מזה לצאת שעומד הבנתי כך

לנצח. ימיס שישה
 הוא תסריט. לכתוב כדי כסף קיבל ״ג׳אד

 שלו. אינטרסים לו יש ג׳אד, קולנוע, איש
 הייתי יחד. זה על שנעבוד בעל־פה קבענו
 לבד, תסריט כתב הוא בו. האמנתי תמים,

שמי. את עליו הוסיף לא וגם
 שאני היא הצרה הכסף, לי איכפת ״לא

 שלי החברים כלפי לא להרשות, יכול לא
דוקו הצנחנים, על שסרט העניין, כלפי ולא
כאלה. לידיים יכנס הסטורי, מנט

 לשלם מוכן הייתי מהעסק, לצאת ״רציתי
 שלא כדי עכשיו, עד שהיו ההוצאות כל את

 סרט, שום עליו יעשו ולא שלי בספר יגעו
 יקחו הם ואז, אצא, שאני רצו הם אבל
 סוף־סוף לבדם. הסרט את ויעשו הכסף את
ההסטוריה.״ על אופציה לי אץ

 לא עדיין והסרט הספר, גורל עתה לעת
 להרהר מוכן כבר שחיילי מיכאל אבל נקבע,

 כבר יש ״בעצם רם: בקול נבונים הרהורים
 עושים כולם המלחמה. על סרטים מדי יותר

חוש.״ משהו לעשות אולי צריך סרטים.

החדשות יומן
 מתנהלות בשדות הלך בהוא העבודות

 הסרט צלם הספיק עכשיו עד מהיר. בקצב
 בו לחזור ופעמיים פעמיים, להתפטר כבר

הס הסרט של הייצור ומנהל מהתפטרותו,
בו. לחזור לא ועדיין מפוטר, להיות פיק

 לא שהצייד משום הקנוייה. ואשתו הפראי
 בכלל קטן היה כשהוא פראי. צייד תמיד היה
כזה. אותו עשו החיים רק צייד. היה לא

 שהקשרים שברגע משום טעות. זאת אבל
 קודם הזוועות. מתחילות להיקשר מתחילים

 ורגלו במלכודת נלכד הצייד איך מראים
 עש־ במשך אותו טורפת אחר־כך נשברת,

 מגיע הוא ואחר־כך זאבים, להקת דקות
ב רגלו את לקצוץ עליה ומצווה לאשתו

ב עשוי הכל הלאה, וכן הלאה וכן גרזן׳
עצבים. מורטת מקצועיות

 לנושא שוב חוזרים הזוועות כשנגמרות
 אשתו את היכר, שקודם והצייד, הסרט, של
 שהקן כמו עכשיו אותה מנשק חיית־יער, כמו

למשחק. בסטודיו זה את עושים איך שלמד

באים״ כ״הרומאים מוסטל
נאמנת זונה

18


