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 הד,ק־ אחרי מגידרו יצא כרוניקל הג׳ואיש
 כמעט בניו־״ורק והקהל הלונדונית, רנה
 תיאר אלה נרגשות במילים אותי.״ חנק

 את יונתן, מיבצע הסרט במאי גולן, ■מנחם
 הקרנת־ בתום זכה שבה קבלת־הפנים

 בברודוויי אסטור־פלאזה בקולנוע הבכורה
 בחסות' האחרון במוצאי־השבת נערכה אשד

בארצות־הברית. ישראל ׳שגריר
 ״היה !גולן, מספר המקורי,״ ״הרעיון

 שר,מ- אלא הלבן, בבית הבכורה את לערוך
 אמין אידי עם האמריקאים ביחסי תיחות
 הוחלט זאת תחת העניין. לביטול הביאה
 יצחק לכבוד חגיגי ניו־יורקי ערב לערוך
 סגורה, בהקרנה הסרט את ראה דיניץ רביו.

 הערב. במרכז לעמוד ראוי שהוא והחליט
 בעיקבות שבאה הביטחונית המתיחות

 טרוריסטים על־ידי בני־הערובה חטיפת
 בב- 44ה־ רחוב לסגירת גרמה־ מוסלמיים

 שוטרים אלף הקולנוע. שוכן שם רודוויי,
צפופה. בטבעת האיזור את הקיפו

 אומר אם אמעיט וחגיגי. נרגש היה ״רביו
 אנישי שכלל הקהל, של שמחיאות־הכפיים

 וקולנוע טלוויזיה אנשי ׳סנטורים, או״ם,
 יותר ארכו בארצות־הברית, ׳מהחשובים

 ניגש פדמינג׳ד אוטו הבמאי דקות. מעשר
 השנים עשר שמשך בהחרגשות ואמר אלי,

 מרגש. כל־כך סרט ראה לא האחרונות
שה אמר שרי דור היהודי הטלוויזיה איש
 יהודי. שהוא גאה להיות לו גרם סרט

 בדבמקום ביקשה פרמונט הענק חברת
 ונשיאי הסרט, של ההפצה זכויות את לקבל

 הקרנות־ שכל הודיעו הציונית הפדרציה
 תחת ייערכו באמריקה הסרט של הבכורה
חסותם.

במיבצע. מרכזי כגורם צה״ל את
 מצויין שירות הסרט יעשה רבין ״לדעת

 מייד הורה הוא כך משום ישראל. לעם
 הדרושה עזרה כל לסרט להגיש ליועציו
 התייחס לא הוא בעולם. הפצתו לצורך

 שימעון שר־הביטהון של להופעתו כלל
 שני שאת הודה ובין אגב, בסרט. פרם

 ראה, לא המיבצע על האחרים הסרטים
אודותיהם. שמע רק

להע מגוחך ״היה גולן, סיכם ״לדעתי,״
בממשלת שרים בתפקידי שחקנים מיד

וידיד* גולן במאי
וחגיגי נרגש

יונתן״ ב״מיבצע פרס שחקן
התייחסות ללא

גולן של בסירטו ופרם אלון שחקנים
דוקומנטרי כוח

 ״החליט גולן, ממשיך ההקרנה.״ ״בתום
 האירועים מגודש עייף שהיה למרות רבין,

 מסיבת־קוקטייל לערוך יום, אותו ישל
 אסטוריה. ואלדורף במלון שלו בסוויטה

 ובמשך בל״לה, 11.30 בשעה לשם יצאנו
 הסרט. על שבחים רבין הרעיף וחצי שעה

 היתד, התוכן לגבי שלו היחידה הביקורת
 הכרעת של החשיבות את ממעיט שהסרט

מעמיד זאת ולעומת המיבצע, בעד הממשלה

 לסרט, דוקומנטרי כוח לתת רציתי ישראל.
 השבועיים במשך עצמו. את הוכיח וזה

 ובדנמרק, בדרום־אפריקה מוקרן שהסרט
 של הסרט הכנסות את עבר כבר הוא

ברונסון.״ צ׳ארלם

 שאירח רבין, יצחק ראש־הממשלה *
ש אחרי אסטוריה, ואלדורף במלון אותו
בניו־יורק. סירטו בבכורת חזה
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