
שילגי ג׳ודי
 לספר שרצתה אחת לא היא שילגי ך/ודי

 ראש אשכול, לוי עם לטיול נסעה איך ^
 מדברים מתרגשת לא היא ממשלת־ישראל.

 אבל אותם. מספרת לא גם היא ולכן כאלה,
אשכול. עם לטיול מזמן לא נסעה היא עובדה.
 ״הוא הטיול? בזמן דיברו הם מד. על
 כל עם מדבר שהוא מה על ככה, איתי דיבר

 באה היא רב־משתתפים. טיול היה זה אחד,״
 בכל היא מה על אז שלה. הדוד עם לשם
 ״שוחחנו ראש־הממשלה? עם שוחחה ואת

 אני מה אותי שאל הוא כולם, כמו ככה,
כאן.״ עושה

* * *
 כמיל,רה הכל

■ ■ * *ייי * * ■ *״ '  היא דודה, של הקשרים בגלל כלל, ך*
בארץ. החשובים האנשים כל את מכירה

 איך כזה. שחרחר אחד, עוד מכירה ״אני
 פרם, אה! נו, אבן, אבא לא לוי קוראים
פרס.״ שמעון
 ״אבל להכיר. לה יצא לא עוד דיין את
. . . ■ ■ ■ ■— ■י

 חברים אנחנו דיין. אסי את כבר מכירה אני
טובים.״

 ראשי־ממשלות, שמכירה אחת בתור לכן,
ה מכל מתרגשת אינה כלל בדרך היא

 יום למשל, אותה. להכיר שרוצים כוכבים
 לכיגרש־הגולף באקראי נזדמנה היא אחד,

 שם היה במיקרד. במיקרה. ככה, בקיסריה.
 מה וזה בונד. ג׳יימס גם היום באותו

 אם אותי ושאל אלי ניגש הוא ״אז שקרה:
 ,לא, לו: אמרתי שלו. אוטוגרף רוצה אני
 אוטוגרף עם אעשה אני מה פתאום, מה

 שהסכמתי. ביקש, כל־כך הוא בסוף שלף?׳
 את ממלא אני יודעת, ,את לי: אמר הוא

בסרטים׳!״ בונד ג׳יימס תפקיד
 במיקרה הזדמנה היא כן לפני שבוע
 גם שם נימצא במיקרה אכדיה. לבריכת
 אליה, ניגש מיד הוא אזנאבור. שארל
 שתופיע ממנה ביקש הוא חכמות ובלי

 וכיוון ברירה, לה היתד, לא שלו. בסרט
הסכימה. היא אז ביקש כבר שהוא

למשרד במיקרה נקלעה היא כן, אחרי

^1-'1►ו!. /11>

 גם שם היד, במיקרה גולן. מנחם של
 לה ונתן אותה ראה הוא גולן. מנחם
 בתור בונדפילד אלים של מקומה את למלא

החולב. בטוביה סטאטיססית
★ ★ ★

הכישרון כעזרת רק
ך ף א כ ה הי כ פ  ודוגמנית מנערת־זוהר ה
 כולם מצויין, מצטלמת .אני לשחקנית. [

 היו החולב בטוביה שלי שהסצינות אמרו
היד. לשחק. שאפתי תמיד בסרט. טובות הכי

 נולדתי קטנה. כשהייתי כבר לזה כישרון לי
 של בהצגות משחקת תמיד הייתי לזה.

הכיתה.״
 רק אבל שחקנית, להפוך מתכוננת היא
אחר. דבר שום לא שלה, הכישרון בעזרת

כש מגבות. עם להצטלם מוכנה לא ״אני
 עתה לעת נראה, גדולה, קריירה לי תהיה

 ׳מוכנה לא היא אחרים דברים גם לא.
| את בדיסקוטק ״פגשתי למשל, הנה לעשות.
 והוא המפיק, טיראן, מהמטרה נפתלי,

פתאום,׳ ,מד, לו: אמרתי איתי. להתחיל ניסה
היא ,------------עם שיתחיל רוצה, הוא אם

 עם שוכבת לא אני כאלה. לדברים מסכימה
דוגמנית־ אני והנה צלמים, עם ולא במאים,
זה.״ בלי גם מצליחה ושחקנית צמרת
 למיבחני־הבד אופן בכל ניגשה היא
 את השיגה שלא לאחר וגם נפתלי, שערך

 מתכוננת ״אני תקוותיה: אפסו לא התפקיד
מיליונר, חבר לי יש לקאן. בקיץ לנסוע

 להציג רוצה הוא איתו. לבוא ממני שביקש
 מה והכתבים. הבמאים כל בפני שם אותי
זוכרת.״ לא אני שמו?

★ ★ ★
ידידים הרכה

לא שהיא הזה, מהמיליונר וץ
חבר. שום לה אין שמו, את זוכרת | |

 הוא אבל שנים, הרבה חבר לי ״היה
 עובדת שאני אליו, זמן לי שאין ראה

להיפרד.״ והחלטנו קשה,
 לא והיא ידידים, הרבה רק לה יש עכשיו

 רק דורשת ״אני הרבה. מהם דורשת
בערב, אותי מוציא שהוא אומר שכשמישהו

קובעים, לפעמים כי אותי. שיוציא אז
לבד.״ נשארת ואני באים, לא הם כך ואחר

 ״אני כותבת. היא לבד נשארת כשהיא
קלאסית. מוסיקה כשיש רק לכתוב יכולה

 אני מה על וכותבת. תקליט שמד. אני
 עם דמויות, על נופים, על ככה, ? כותבת

 לי יש לכתוב. מה הרבה לי יש חרוזים.
 חיים אוהבת אני ועשירים, מלאים חיים

לזה,״ נולדתי אני עשירים.

תדריך

קולנוע
סרטים

טוב*ה את חולביס
 תל-אביב; (הוד,כנותיו ושבע טוביה

 ודומה החולב, לטוביה דומה אינו ישראל)
 לו יש הגג. על מכנר לטוביה מאוד מעט
 וברגעים ושמח, בריא צחוק תמים, חיוך

 הבכירה לבתו נעתר כשהוא שלו, האנושיים
 איפה ומוכשרת: יפה שחקנית דינר, (נינם
ה על לה לוותר ומסכים הזמן?) כל היתר,

 אותה ולהשיא לה שמצא העשיר שידוך
 את מלטף כשהוא עני. חייט לבחיר־ליבה,

 לה: ואומר הפוגרום לאחר הקטנה בתו
 הוא — וכו׳ לך,״ ידאג אבא טוב, ״יהיה
 שלו, הטרגיים וברגעים הלב. את מחמם
 לנהר, עצמה את זרקה האחת שבתו לאחר

 אוכששכניו לגוי, נישאת האחרת כשבתו או
 מרשים הוא — ביתו את ושורפים מנפצים

מקל הללו הרגעים רוב את אבל ללב. ונוגע
 לעיתים נראה הוא מופרזת. תיאטרליות קלת

ה ופיקח, פשוט כיהודי לא מדי קרובות
 חוכמת־ בעזרת הכל על ומתגבר הכל סובל
 אלפי בת יהודית והשקפת־עולם בריאה חיים
ולהב להתחכם המנסה כאדם אלא — שנים
מחיר. בכל ומלאכותי מכוון באופן ריק

 מיוחד אופי המקבל העיירה, של הווי יש
 בכישרון המגולמת מנדל, מנחם של בדמותו

 טוביה של בנותיו גורליצקי. אילי על־ידי רב
 על־ידי טוב בטעם ומשוחקות וענוגות רכות
 כשאינה בעיקר מצויינת (היא מור תקווה

 דומה פז (אביטל סולה. ויהודית מדברת)
עיירה). לבת מאשר מדיזנגוף למפתה יותר
 נוסטלגיה המעוררים פיוטיים צילומים יש

 רגעים יש המידה, על יתר מוגזמים כשאינם
כש התרגשות המעוררים וחגיגה שמחה של

 מצויינות מנגינות ויש מדי, צעקניים אינם
 שלאגרים בוודאי שתהפוכנה זלצר דובי של

גדולים.

שבחיה האדם
ירושליט; (אורנע, דוליטל דוקטור

 של הספרותית יצירתו את לקחו חיפה) רון,
 מיליוני וכמה כמה בה השקיעו לופסינג, יו

 של ספרותית יצירה ויצאה דולארים,
 הזאת שהיצירה (הבמאי). פליישר ריצ׳ארד
 לא עוד זה הקולנוע, בד על מוקרנת

 כל־כך הוא ושהמסך קולנוע. ממנה עושה
 הסרט של הדו־שית חבל. באמת זה רחב,
קטן. יותר למסך גם להיכנס יכול היה

 המדובר הן הטכסט, הוא בסרט שיפד, מה
 לגמרי נאמן הוא אין אומנם, המושר. והן

 הרוח אבל הוספות. ויש השמטות יש לספר.
 התמים וההומור — הסיפור של הפאנטססית

נשמרו. —
 כל קודם נובעים והפאנטסיה ההומור
 יש דוליטל דוקטור של שלחיות מהעובדה

 שכלבת־הים מצחיק כל־כך אנושיות. תכונות
 בקירקס, בעבודתה להתרכז יכולה אינה

 מצחיק נורא לבעלה. מתגעגעת שהיא משום
 בעלת הלאמה את ללטף רוצים שכאשר

 הראשים שני את ללטף צריך הראשים, שני
 בשני. מקנא אחד ראש אחרת אחת, בבת

 הבית, את מנקה הקופה שצ׳יטד. מצחיק,
 לעבוד איך רואה לא כבר הזקן ושהסוס
 החיות ושכל משקפיים, לו לסדר וצריך

בבית שהושם הדוקטור את להציל מתגייסות
 החילזון את לחפש יוצאים ושכולם ר,סוהר,

וכו׳. הענק,
 הסאטירית הנימה יותר עוד הודגשה בסרט

 ומתנהגות נראות שהחיות רק לא הספר. של
 דומות וגם בני־האדם מאשר אנושיות ביתר
 אלא בני־האדם, מאשר לבני־האדם יותר

 שבם על שלם סיפור שם יש לכך שנוסף
 ניקראים שבניו ועטוף־נוצות, עירום פראי

 אליליו את עובד והוא משוררים, בשמות
 אבל ומכובדים. עתיקים ספרי־חוקים לפי
 מוסיף שאינו אהבה סיפור יש שני, מצד
 שבה פרברסית, כימעט סצינר, ויש דבר,

 כלבת־הים את ליבו אל הדוקטור מאמץ
לאשה. המחופשת
 צבעוניות בתמונות מלווה המהנה הטכסט

 שחקני ומשעממות. מבריקות מצוחצחות
 השחקנים אך וחביבים, עליזים ד,מישנה״

 אגאר) וסמנטה האריסון (רקס הראשיים
 ועולם־ חסרות־צבע, המנגינות ברק, חסרים
 שהיה למה דומה אינו הדוקטור של החיות

 ואינו ילד, של המופלא דמיונו מזר, יוצר
 המופלא דמיונו כניראה, שראה, למד, דומה

המחבר. של

יין כמו ישן
ח ר ע חז ש פ  תל־אביב; (ארמון־׳ודד, ל

לאחרונה, שנראו השרידות אחרי צרפת)

 סרטו ואכן, הפשע. בשטח לחדש קצת קשה
 מבחינה לא הרבה מחדש לא דלנואד, של

 מבחינה ולא השוד), (מיקצוע מיקצועית
 שודד של חייו את מתאר הוא קולנועית.

 עליי שנימאסו גבין) (ז׳אן בדימום מזדקן
 שהוא והמאושרים העשירים השקטים החיים

 ידיד כשבא הזדמנות מנצל והוא בהוזה, חי
 בבאנק גדול שוד לבצע כדי לבקרו ותיק
 מלא טוב. משוחק מותח. שוד זהו ממול.
וקצובה. מהירה פעולה

גודאר לאוהבי
 :תל־אביב (מקסים חיי את לחיות

 נאנד, אומרת סוב,״ כל־כך ״הכל צרפת)
 שהם.״ כמו יפים כל־כך ״הדברים הזונה.

 היא הכל. את ומקבלת הכל את אוהבת היא
 מין היא מחליטה, לא היא חושבת, לא

 עד אותו מניעים שהאחרים מאושר חפץ
 כשהסרסוד מגיע שלה המר הסוף הסוף.
 האחד אחר. לסרסור אותה מוכר שלה

 אותה, הורג הוא ואז בכסף, אותו מרבד,
 של ההצהרה הזד, הסוף לאור הסחורה. את

ועצו מגוחכת נראית, הסרט בתחילת גאנה
בה.

 הזנות על מיסמך בצורת עשוי הסרט
 נתונים, מספרים, מקריא הקריין בפאריס•

 הזונה נאנד, של חייה את מצלמת והמצלמה
 פשוטים להיות צריכים שהחיים המאמינה

מס היא כאלה אותם לעשות וכדי וקלים,
 מה כל ולהבין לראות לחשוב, רבת

שמסובך.
 ודיאלוגים ארוכות שיחות מלא הסרט
 שכימעט מצלמה על־ידי המצולמים ארוכים,

מש יש שלה המעטות ולתנועות נעה, לא
רואה. לא בלתי־מזויינת שעין מעויות

 את לעזוב מחליטה סוף־סוף כשנאנה
 שהיא הגבר עם וללכת שלה, הסרסור
 אל להתקשר מחליטה היא — כלומר אוהבת,

 ועימו — הסרט סוף בא מרצונה, אדם,
מותה.

ו רמזים של מסידרה נובע שלה המוות
 אלן אדגאר של סיפורו דארק, (ז׳אן משלים

 בתוך לגמרי שרירותי הוא אך וכו׳), פו
עצמו. הסיפור

 רעיונות יותר רעיונות, הרבה בסרט יש
 דמות בו ויש פילוסופיים, מאשר קולנועיים

 אוהבי סיפור. שאינו וסיפור דמות שאינה
 בתנאי מזה, יהנו גודאר ואוהבי קולנוע
לחכות. למה מראש שיידעו

פעולה
 שני תל-אביב) (מוגרבי, וקלייד בוני
 השודדים ,30,־ד משנות ונקבה, זכר פושעים,

 הגנה־עצמית. מתוך ורוצחים שעשוע לשם
 צבעוני בסרט טוב ומשחק מעולה ביצוע

ה של הפסיכולוגיה כי המראה אמריקאי,
 מן שונה זאת בכל הממוצע האמריקאי נער

 לפשע חזרה בעולם. המצוי הסטנדרד
 יח* סרמיס. ראה תל־אביב) (ארנזון־דויד,

 תל• (רמת-אניב, כריו קורצים לומים
 שוד מתכנן רובינסון ג׳י אדוארד אביב)

מתמיהה. הפתעה צפוייה שבסופו —מושלם

אמנות
מ מאוד יהנו וגודאר קולנוע אוהבי
ול תל־אביב) (מקסים, חיי את לחיות

ה את להחמיץ לא כדאי התיאטרון אוהבי
 סוסוק- של והאכזרית האדירה היוזנית טרגדיה

 תל־אביב) (פאריז, המלך אדיפוס לס,
 קולנועי בלבוש מודרני, בביצוע המובאת

בינוני.
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