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המתמרד המדבר
 היו לא בסיני ימים חמישה הסרט אנשי
 כריסטינה, קטיה עם במיוחד טובים ביחסים

 שהיא שקטיה, משום הראשית. הגיבורה
נש להסרטה, שמחוץ בחיים הבמאי אהובת

 היתר. היא ההסרטה. בשעת גם אהובתו ארה
אבהית. לדאגה מיוחד, לטיפול זוכה

 ההסרטה, בזמן לצעוק לה היה מותר
 אין שפתאום להחליט שחקנים, עם לריב

 לה, לחכות לכולם לתת לשחק, חשק לה
 בכל החדות. בצריחותיה ידועה היתד, ובעיקר

 לא שמשהו פעם
 היא בעיניה, חן מצא

בצר פורצת היתד.
 היו השחקנים חות.

ה הבמאי מתרגזים,
להר רץ היה מסור

ההס אותך, גיע
 נפסקת היתר, רטה
 לטפל גמר שהוא עד
אותה. ולאהוב בה

אחד, יום והנה,
 קשה סצינה צולמה

בביר־גם־ ומעייפת
 צעדו השחקנים גפה.

העזה. ברוח במידבר
 רגליהם את שרכו הם עיניהם. את מילא החול

צילמו. והמצלמות בכבדות,
 פרצה כאלה קשות בשעות כרגיל פתאום,
 ילא נואשות, בצריחות הראשית השחקנית
 מהמקום, לרוץ התחילה אלא בזה, הסתפקה

המידבר. את ממלאות כשצעקותיה
 ההסרטה, את לגמור רצו שכבר השחקנים,

 עזב הבמאי מתמיד. יותר הפעם התרגזו
 ורק אותה, להרגיע ורץ המצלמות את

צר לפתע נשמעו למקום, אותה כשד,חזית
התסריט. נערת מפי דומות חות

 העיפה במידבר שנשבה שהרוח התברר
 של גוויות נתגלו ומתחתיו — החול את

המלחמה. מימי מצריים, חיילים

סרטים
ת הגשים איו הנור

תל- (אוריון, גדור נער ככר אתה
 אמריקאית משפחה ארצות־הברית). אביב;

המדכאת והיסטרית גדולה אמא טיפוסית:

 להשאיר ומנסה בבנה, ומאוהבת בעלה את
 בעזרת שם אותו ולכבול החם, בחיקה אותו

מינית. ורכרוכיות פוריטניות, הגבלות
 פורנו״ עיסוקים אל מהאם הבורח אבא,

 חדר לו השוכר ובן גרפיים־תרבותיים,
 מנשים, בהזהרותיה מלווה כשהוא בעיר

ומעישון. משתייה מבילויים,
 המתוסבך מהחום עתה זה שיצא הבן,

 חופש, רוצה הגדולה, העיר אל האם של
בתמו המוצג המין את תחתיו מגלה והוא
מקום. בכל במודעות, בטלביזיה, נות,

 יפר,פיך, מתחילה, בפצצת־מין מתאהב הוא
 בפרט. הזכרי המין ואת בכלל, מין השונאת

 הגברים את מועכת אמו כמו היא שגם
 בסאדיזם. אחרת בצורה אך ידיה׳ תחת
וגופנית. רוחנית התעללות תוך

 בורח כשהוא הצעיר הבן מסתובב וכך
 אל האמריקאית האשד, של אחת מהתגלמות
 נשחק הוא וביניהן שלה, השנייה ההתגלמות

 האוטומטיים, והבידור העבודה אמצעי בתוך
לנתיניה. אמריקה שמייצרת
 שילך ומי להיראות. בהחלט ראוי הסרט

 לאליזבט לב לשים לו כדאי אותו, לראות
ה את ההופכת כבירה, שחקנית הארטמן,

לקמעי־מופת. משתתפת, היא בהם קטעים,

תחבורה אמצעי
 ירושלים;) (רון, מפקין הבלונדית

 לא ריגול לסרט טוב ריגול סרט בין ההבדל
 משמשים הטוב בסרט מאוד. פשוט הוא טוב

 להעביר כדי אמצעי־התחבורה ושאר המטוסים
 אחר. למקום אחד ממקום הגיבורים את

 להוציא בכלל מצליח לא הבמאי רע בסרט
 מהמכונית. או מהמטוס שלו הגיבורים את

ויורדים. עולים הזמן כל אותם רואים
 חמודה דארק מיריי אם עוזר זה מה לכן,
 אפשר רב במאמץ אם עוזר זה מה כרגיל?
 על נחמד סיפור גם הסרט מאחורי לגלות

 של פילגשו שהיתר. יפהפיה, בלונדית
 לארצות־הברית וחזרה סיני, מדען־טילים

 וכששלושת שיכחה, במחלת חולה כשהיא
 והאמריקאי הסיני הרוסי הביון מוסדות
 הסודות מה ולגלות אותה, לרפא מנסים

שם? שגילתה
 השעה ברבע רק בעצם מתרחשת העלילה
 מד, על לזכור קשה הסרט. של האחרונה
לה. שקדמו רבעי ושלושת השעה מבוזבזות

החדשות יומן

כריסטינה קטיח

טו
הבסחוו
עזההו

 ב־ שתים־עסרה בשעה שעבר, שבוע ך*
 שר־ של בביתו הטלפון צילצל לילה,

 אסי?״ עם לדבר ״אפשר דיין. משה הביטחון
הקו. של השני בעבר קול שאל

 ״הוא ורוגז: מנומנם בקול ענה דיין משה
 מתחת אל וחזר השפורפרת את טרק איננו,

לשמיכה.
 והטלפון מחדש, להירדם הספיק לא הוא
 הנשי הקול אמר לי״, ״תסלח שוב. צילצל

 בתקיפות, אך רב, בנימוס לקו, שמעבר
 דחופה. הודעה לאסי להעביר מוכרחה ״אני
אותו?״ למצוא איפה יודע לא אתה

 הוריו, בבית עכשיו אומנם גר דיין אסי
 ״אם נמצא. הוא איפה ידע לא האבא אבל
הו לו למסור יכול ״אתה הקול, אמר כן,״

ברירה. היתד. לא לשר־הביטחון דעה?״
 ״ש־ הבחורה, אמרה בבקשה,״ לו ״תמסור
צילו מתקיימים ומחר השתנה, מזג־האוויר

 מכונית שיקח אז הגדול, במכתש מים
 לאסוף ישכח ושלא לשם, ושיבוא שכורה

 נסים ואת מתל־ברוך, ויקטור את בדרך
מצהלה.״

 כבר ורצה שבסדר, אמר שר־הביטחון
 הנשי הקול אבל לשמיכה, מתחת אל לחזור

 לחזור אולי מוכן ״אתה ממנו. הרפה לא
ההודעה?״ על

 ״זהו בלנקפורט. מייקל הסופר כתב התסריט
״ש מספר, הוא טייסים,״ כמה של סיפורם

 ועד הקמתו מיום חיל־ד,אוויר יתואר דרכם
 יהיו הללו מהטייסים שכמה אומרים היום.״

הוד. ומרדכי וויצמן עזר

 והוא למקוב, טוטי — מצחיק שם לו יש |
 הוא שלו. המקצוע זה כי מצחיק, בעצמו

 ולכן, בלונדון. המעולים הקומיקאים אחד
 בימת על לחבריו סיפר הוא אחד ■כשיום

 את למלא עומד שהוא הדיבוק, של ההסרטה
 בסרט סילסיה, היילה אתיופיה, קיסר תפקיד

 את קיבלו כולם וינגייט; אורד של חייו על
כבדיחה. זד.

 ״הציעו נכון. שהסיפור טוען עצמו הוא
 ממני ״וביקשו מספר, הוא התפקיד,״ את לי

 הסר־ לחברת שלי תמונות ולשלוח להצטלם
 (ראה אליהם שנשלחו התמונות, את ׳טים.

 והוא עצמו סילסיה להיילה הראו הם תמונה)
 למלא מתאים אני אם להחליט עכסיו צריך

 הצוות אנשי לא.״ או בסרט מקומו את
 עצמו והוא בדיחה, שזוהי כך על עומדים

האמת. שזוהי כך על עומד

שחק עזר י
 צילומיו יחלו הקרובים כימים •

את חיל־האוויר. על האמריקאי הסרט של

ס איך ק ר ק ל
 בהרבה כבר עסק קולר ישעיהו •

במועדוני- באמרגנות, בעיתונות, עבודות.

סר הקי ת/ ס הו * :
לפני■ לחוד. — מצויינים חברים

 זמן באותו בהדיבוק, שיחק הוא שנים עשר
 בא הוא בלונדון. בביקור מסקין היה

 ביצע עצמו שהוא לו סיפר אותו, לראות
 בילו ושניהם במוסקבד״ תפקיד אותו את

נפלא. אחד ערב זה לכבוד
ב הפעם להדיבוק, שוב שחזר ועד מאז
 קומיים, תפקידים בעשרות שיחק הוא ארץ,

 קיבל הוא אחד שיום עד ובמחזות, בסרטים
 במונולוג המתורבת, הקוף תפקיד את לידיו

 תפקיד אותו לאקדמיה, דו״וז ■קפקא של
צוותא. בימת על לביוש זלמן שממלא

 הוא לילה ובן אותו, ראו באו, המבקרים
הקומי גדולי עם אותו הישוו מפורסם. הפך

 לורנס כמו מפורסמים אנשים בעולם. קאים
הקלעים. מאחורי אותו לברך באו אוליבייה

 מפורסם, להיות חלמתי שנים ״במשך
 שום מרגיש לא אני בא, כשזה ועכשיו,

צער.״ לא שמחה, ״לא אומר, הוא דבר,״
 מאז לו מפריע שכן מה זה, לעומת

 נחלת הפכו הפרטיים שחייו שהתפרסם,
 נשוי היד, הוא שנים חמש במשך הכלל.

 המצויינים שסרטיה צטרלינג, מאי לבמאית
הצנזורה. על־ידי חזרה ונשלחו ארצה, הגיעו

 הוא נפלאות,״ שנים חמש היו ״אלד,
 בילינו ככה. זה שחקנים אצל ״אבל מספר,
 ילך. לא שזה ראינו לחוד. זמן הרבה

מצויינים.״ חברים אנחנו אבל נפרדנו,
ל צריכה היא הסרט, את עצור

 הנשואין שוב שוב. התחתן הוא רדת.
 ארצה לבוא עומדת אלו ובימים הצליחו, לא

 ג׳ואנה בשם יפהפיה שחקנית ידידתו,
היא פנטומימאית. היא במקצועה שורט.

אותה יראו ובקרוב סרטים, בכמה הופיעה
כש ! לרדת רוצח אני העולם, את בעצור
 לה הציעו ארצה, להגיע עומדת שהיא שמעו

בהדיבוק. תפקיד
 פעמיים ההצעה. על וטו הטיל טוטי אבל

 שלו הנשים הופיעו פעמיים נשוי, היה הוא
 מה־ למד הוא ובסרטים, בהצגות איתו יחד

 המשותפים. לחיים עוזר לא שזה ׳נסיון
 בתור ארצה ד,שחקניו? ידידתו תגיע ולכן

בלבד. שלו אורחת

שורט ג׳ואנח

דיין אסי
מאבא הודעה

 נסים את ושיקח הגדול, למכתש ״שיסע
 שר־ חזר מצר,לה,״ ויקטור ואת מתל־ברוך

 בתקווה בקיצור, הדברים על הביטחון
 היה לא הקול אבל נסתיימה, שהשיחה

מרוצה.
 רוצה אתה אולי ההיפך! בדיוק זה ״לא!
מחכה אני דבר, אין ועיפרון? נייר לקחת

הקו.״ על
 מהמיטה קם הוא לשר־הביטחון. לו עזר ולא
 וכש־ ,ההודעה את רשם ועיפרון, נייר לקח

מנ הון, לביאה נאנחה נסתיימה השיחה
 ״בשום בסיני, ימים חמישה של הייצור הלת

 לבקש מעזה הייתי לא בעולם אחר מקום
שחקן.״ של בעניינים לטפל משר־ביטחון

האמי השאיפה אבל ביחסי־ציבור. קולנוע,
 יתחיל הוא סרטים. לביים היא שלו תית
 סימפוניה שיקרא בסרט הקרוב, בשבוע בזה
 התעוררות לצלם הוא הרעיון קירקס. של

 הקורם ריק, מיגרש גרוטאות. של לחיים
 הסורגים הפועלים, הקרונות, — וגידים עור

 ומוקם, ההולך האוהל למקום, המובאים
 כל חיים. לאט לאט המתמלא והמקום

 יבוא כשהקירקס אחד, ביום יצולם הסרט
 שיעמדו צלמים, ארבעה על־ידי ארצה,

 מהלי- מלמעלה, מהן האחת שונות, בזוויות
שה רק היא הבעייה באוויר. שיחוג קופטר
 של הסרט למען ארצה יגיע לא בעצם קרקס

 שיחליטו להיות יכול לכן קולר. ישעיהו
 יחכה כזה במיקרה בלילה. אותו להקים
 לירושלים מתל־אביב, אוחו שיעבירו עד קולר

 כבר הוא ההזדמנויות ובאחת לחיפה, או
אותו. יצלם

ת ובכל א עלאמין אל — ז
ביש להסריט שרצה זלצן, הארי •
 במל־ אל־עלמיין של הקרב על סרט ראל

 אבל הרעיון. על ויתר השנייה, חמת־העולם
 אלה בימים בעלים. ללא נותר לא הרעיון

יש מפיקים בין קו־פרודוקציה הסכם נחתם
 בשם סרט הפקת על לאיטלקים ראלים

 אותו את ויתאר בארץ שיצולם אואזיס,
המלחמה. באותה הקרב

תדריך
ת מנו א
 תל-אביב) (מקסים, בחולות באשה

 של מאבקם רגישה, פיוטית, בצורה מתואר
 צילומים חולות. של במידבר אנשים שני

 עת לכל אדם ן.מצו״ משחק נהדרים.
 של עמידתו את מתאר תל־אביב) (גת,

 ממנו הדורש אנגליה, מלך נגד מור תומאם
 ד,מצויץ מישחקו ובאמונתו. במצפונו לבגוד

 האוסקארים לכל ראוי סקופילד פול של
 מוצג הוא בהם השבועות ולכל שקיבל,

הקולנוע. באולמות

הומור
 תל- (אוריון, גדול ילד ככר אתה

 במשפחה סקנדל סרטיס. ראה אביב)
(נווג־ הסוררת אייוץז תל־אביב), (הוד,
תל־אביב). רבי,
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