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האוזנר רגז <ה1 ■וניל

 דמיבצע התגגדתי א7,,
 השר טוען אגטבה,״

 רחתוד ודורש האוזגד, גידעון
הסרט מן זה קטע

 בעוד חוגג. עדיין אנטבה סירטי פסטיבל
וה פוקס המפיקות החברות של סירטיהן

 מסכי־הכסף על מוקרנים כבר וורנר אחים
 מנחם של הישראלי סירטו העולם, ברחבי

ש ; לתורו. בסבלנות מצפה עדיין גולן
 של הלהיט על הראשונים הסרטים שני
 מעל הקהל את לסחוף הצליחו לא צה״ל

 הביקורות את הוציאו לא גם הם רגליו.
 שהתקבלו עליהם לומר ניתן מגידרן.

אחר. סרט־פעולה ככל בשיתיזן־נפש,
ביש לפחות, אחה אדם כי דומה אולם

 הללו הסרטים אחד אל מתייחס אינו ראל,
 האוזנר גידעון השר־בלי־תיק באדישות.

 הפשיטה הסרט על יעבור לא שהוא החליט
 ברונסון צ׳ארלס בהשתתפות אנטבה, על

ץ לסדר־היום. פוקס, חברת ובהפקת

האוזנר שר
נברא״ ולא היה ״לא

 שלח הסרט בהקרנת שחזה אחרי מייד
 בישראל, הסרט מפיץ אל מיכתב האוזנר
 שבה הצורה על מחה ובו שווילי, מיכאל
 במיכתבו האוזנר כתב בסרט. דמותו הוצגה

 מפיץ שאתה הנ״ל ״בסרט שווילי: אל
 לתאר המתיימרות ;תמונות כלולות בארץ,

הפ על הוחלט שבה הממשלה ישיבת את
 כאילו הוצג תמונות באותן באנטבה. עולה

כב התפתח וכאילו למיבצע, התנגדתי אני
 בעניין ראש־הממשלה לבין ביני ויכוח יכול
 מוצג ואני במיבצע תומך הוא כאשר זה,

ממנו. מסתייג או לו, כמתנגד
 זו לא לחלוטין. כוזבים הם אלה ״דברים

 - הם־ ולא למיבצע, התנגדתי שלא בילבד
 — להיפך אלא שבו, פרט משום תייגתי
 שהוצג מה שלם. בלב בממשלה בו תמכתי

נברא.״ ולא היה לא לגבי
 האוזנר טוען עוד חמורות, השלכות

 עמדתו של זו כוזבת הצגה כי במיכתבו,
 ביותר. חמורות השלכות בעיניו לה יש

 מייד להשמיט משווילי במפגיע דורש הוא
 בארץ, המוצג הסרט מן האמור הקטע את

 ז באמצעים ינקוט מאיים, הוא שאם־לאכן,
 מציגיו מפיקיו, הסרט, יצרני כלפי נוספים

ומפיציו.
לש ששלח במיכתב הסתפק לא האוזנר

 למפיקי גם שלו עותק שלח הוא תילי.
 טרח כן ולמפיציו. בארצות־הברית הסרט
הס מוצג בתי־קולנוע באילו לברר השר

 לשישה ממיכתבו עותקים ושלח בארץ, רט
 מקרינים אשר הארץ, ברחבי בתי־קולנוע

1 באולמותיהם. הסרט את
 להתייחס מסרב שתילי מיכאל המפיץ
 רק ״אני :אומר הוא השר. של למיכתבו

 מוכר אני חנות־מכולת. כמו אני המפיץ.
 האוזנר לשר שלחתי אותו. אופה לא לחם,

 הסרט מפיק אל שיפנה לו והצעתי מיברק,
בארצות־הברית.״
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