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 אשר הוא הגרמני הצבא שנית,
המכ — בעקיפין ולו — היה
אי את היטדר כבש שבכוחו שיר

מעשי את לנהל היה ויכול רופה
רתי יוצר הדבר ההמוניים. רצח ה

 מיק־ לימוד מפני פסיכולוגית, עה
והל הצבא של ואובייקטיבי צועי

רתי ובוודאי :הגרמני כצד חימה
כדוג ומהצגתו שבחים ממתן עה

 דבר הרי מיקצועית. רק ואפילו מה,
 כאלה בשבחים לזכות הוא, מחליא

 — כארנהיים הגרמנים לחימת את
 משתי הורכב כוחם עיקר אשר

 ה״וואפן■ של דיביזיות-פאנצר
^■1■ ■1 1....11ס״ס.״
 בשער. * כי הדבר, מן ׳מנוס אין אבל

 גם ולימודה, מידחימה לעשיית שנזקקים
 ׳שהיו מאלה, להתעלם ׳ואסור אי-אפשר לנו

שבמיקצוע. רבי־האמנים

המיטריה׳ ״איש
 נתאר ״גן־חשוק״ ■מיבצע הלך ת

אחד גשר הסרט כי בקצרה, רק כאן

 מעיקר סבירה התרשמות מקנה מדי רחוק
 האינגלו־ הצד מן מאופיו, וגם מהלכיו

אמריקאי.
 השגיאה במתוכנן. בדיוק נפתח המיבצע

 של ביותר החמורה הישירה המיקצועית
 להסתכן במקום מייד: נחשפה המתכננים

 ארינ- גשר ליד ממש ׳ולהנחית יותר מעט
 ני- רצד — שלמד. מוטסת חטיבה היים

 הפריזו — טוצנחת ילא שאת־דאונים,
 ווה* הגיס (מפקדי ואורקה׳ארט בראונינג

לצמ הטובה בכוונתם בזהירותם, אוגדה)
 אזורי- ובהעדפתם הנחיתה אבירות את צם

 היעד, מן מרוחקים אך יותר נוחים נחיתה
ופחות־נויחים. קרובים תחת

 הציע ההאונים חטיבת מפקד
 גופו הגשר מבואות על לנחות
״רוצח״. וכונה

 בניגוד הבריטי הפיקוד פעל זר. בעניין
 בעיקר קודמים, ממיבצעים ללקחים מוחלט

 ביותר הארוך היום (בסרט הנורמנדיד.
 לכידת ומשכנע מדוייק באופן משוחזרת

 — שנחתה דאונים, יחידת על־ידי גשר
מט עשרות כמה במרחק — בלילה ועוד
 חברו הגארדס שיל הטנקים ממנו). רים

 המוטסת הדיביזיה אל המתוכנן במועד
 הדיביזיה בגיזרת אבל ),101(ה־ הדרומית

 פיצוץ ביגלל ;שיבושים חלו )82(יה־ הבאה
גר התנגדות ומפני הקטנים הגשרים אחד

 הגדול, ניימיכן גשר על עיקשת מנית
 (של מקומחות גרמניות והתקפות־נגך

גנ בפיקוד הגרמנית, הצנחנים״ ״ארמיית
הגר המוצנחים הכוחות אבי שטודנט, רל

 המוצלחים, בימיבצעיהם ומצביאם מניים
 במקום ובכרתים). !והולנד בלגיה בכיבוש

ואת ביילי. גשר נבנה המפוצץ הגשר
י _ 36 ! ! ....

 שצגחניו לאחד גאבין, כבש נימיכן גשר
 חשופים איטיות, בסירות הסהר יאת חצו

ה מעברו אותו ותקפו ׳באור־ייום, לגמרי
 האירי״ ״המישמר של שהטנקים שעה שני,

 על הגשר, את וישטפו הכביש על דהרו
 עיכוב אבל.׳נגרם נפגעו. שהמובילים אף
יומיים. כמעט ׳ןזיל

 לאחר התרכזה הבריטית 1ה־ הדיביזיה
 ארנהיים. גשר אל לנוע והחלה נחיתתה

 היעד ובין אזורי־ד,נחיתה בין המרחק אבל
בהתנגדות. משנתקלד. בעוכריה, יהיה

 ושם בודד גדוד והגיע הסתנן הגשר אל
 בהר־ עדיפים גרמניים כוחות נגד ילחם
 טנקים ברשותם שהיו משום בעיקר — בד,

 — וארטילריה נ״ט אמצעי חסרו והבריטים
שנשחק. עד

ה נושא-המטריה הקצין (אגב,
 היה זה, בגדוד במ״פ כסרט, מופיע
״הבשו מן חלק הוא ואין וגברא

 שצריכה, האנטי־מילחמתית״ רה
להטרי ואחר, זה דמבקר אליבא

 קצין אותו של טעמו בסרט. דנו
הסיס ממנו נשכחת שתמיד היה,
 שהוא תשכנע המטריה אכל מה,

 מפצעיו. שמת דומה כפרט, בריטי.
כחיים). ונשאר כשבי נפל הוא אכל

 אותו כלחימת רואה האמריקאי גאבין
— ממנו למעלה שאין שיא בריטי גדוד

 השיריון רותק אילמלא טובה: ומסיבה
 אריבהיים, בגשר ימים כמר, ועוכב הגרמני

 שם נימיבן, אל דרוסה ויורד .ממשיך היה
גאבין. של החשופים גיימותיו על נופל היה

 אפל כמטחווי־יד. הייתה הסופיות ההצלחה
 לתג־ שנועדה הפולנית ת המוצנח החטיבה

 מורה, היה (מפקדה אורקהארט את ביר
 מאוחר הונחתה בפולין) הצבאית באקדמיה

 כך, הגשר. ימן מדי רב ובריחוק מדי
 ארג- ופין לריין, מדרום מיקומם למדות

 להגיע, הפולנים יכלו לא זנימיכן, חיים
 הדת־ קצהו אל הגרמנית, ההתנגדות מול
הגר בידי שנשאר ארנהיים, גשר של מי

 את לסהר• מצפון נחתו (הבריטים מנים.
 פיתחו את חסמו רק אלא יתפסו, לא הגשר

הצפוני).
ל ארנהיים נכנסה ככד כאשר

הב הארטילריה של החיפוי טווח
 של הטנקים עם נעה אשר ריטית,

 המצב היה בכר טנימיבן, הגארדס
לח היה ניתן לא כלאחר־יארט.

ה הכיס את כנדרש ולתגבר כור
הדי שארית של והמצטמק קטן

.1ה־ המוצנחת ביזיה
׳ולהי ׳להמשיך ייפלו הבריטיים המוטסים

 — קמים תשעה — !ממומו סד, זמן לחם
 בתוך ושנמצאו ׳מפני ירק טנקים, .נגד גם

 להתגבר כדי העיר. של הבינוי השטח
 בזה ילד,!דוס, חייבים הגרמנים היו עליהם,

 התמקמו ׳שבהם המבנים את זה, יאחר
 יחצו ׳בספטמבר, 24ב- ׳לבסוף, הבריטים.

 דרומה, הריין את אנןשייו ושרידי אורקהארט
 נשאר !אתהיים גשר נימיינן. לכיוון ונסוגו•

הגרמנים. בירי בשלמותו ורק — הושגו יעדי־הביגיים כל

 חייב המזל, למידע נשמט. האחרון
ה של הצלחה זה מיכצע א  מ

 — אחוז תשעים כת הצלחה אחוז.
 אשר — מונטגומרי שהגדירה כפי

 לקבוע והותר בה די בלל כדרך
כ גדולה, בהצלחה צבאי מיכצע

הספיקה. לא הזאת פעם

ניתרה המנקד
הרא הבריטית המוטסת דכיזיה ך*

 הרוגים, 1300 זר, בקרב .איבדה ושונה 1 ו
 יחזרו חיילים 2200 ורק •שבויים 6500כ־

 חדלה המילחמה סוף יער הבריטיים. לקווים
כעוצבה. להתקיים הדיביזיה

 לא למה ׳סמובן, היוא, הגדולה התמיהה
 של ׳וטוטאלי מיידי ׳בפיצוץ הגרמנים יד,גובו

וב לפיצוץ) כולם ׳מופנים (ושהיוו הגשרים
 סטה !הרי הצר. היפביוש ומן קטעים הרס

 בצורה תיכף, חורצים הוו כאלה פיצוצים
 לה״פשל. בולו !המופקע גורל את חותכת,

 על־יידי הקרב כנוהול תומצא התשובה
 סלד־מרשל ׳׳שבמקום, הגיבור, הגרמני המפקד

 בפושע- שניתלה נלהב׳ (היטלרייסט מודל
 אי־ וערפל המהוסה בתוך גם מ״לחימה).
 לקוי, ושאומוינם !מפקדים שאצל הוודאות,

 וותר, ורוד ׳ובטסוינס-העצמי ■פחותה הבנתם
 ;לפוצץ, אוטומטית ר,הלטה ומולידים היו

 ונוכח שיקולה ,״הערסת־ומצב״ !מודל ביצע
 כדי שלמים, גשרים לו שנחוצים לדעת
 לשים וכן להתקפת-ינגד בוהות ידרכם להניע

 והשטיחים הכוחות עם ׳הרוחבי, הקשר קיום
אנט ובאיזור הולנד !שבמערב הגרמניים

 אמינס ואם היא, חשובה שאלה וורפן.
 ׳והעריבו שקלו ואכין הבריטיים המתכננים
 הגשרים ■פיצוץ בעניין הגרמנית !שהתגובה

■כך אכן אם בפועל. שנפלה ■כפי ■תהיה

חנו ג חגי אש  תרוו נ
 על שיעוו לאין עלתה

 בה שנתקלנו האש
ביום־הניטוים

 יסוד כל אין מראש, הבריטיים העדיפו
 ידו לשלוח ניסה שמונסגומרי לקכיעה

 לאחר גם מדי״. רחוק אחד ״גישר אל
 ליד הגרמניים הריכוזים שהפתיעו ׳ולמרות

 בעובדה, לתוכנית, ׳נשקפו עדיין !ארנהיים,
 שהיו, !כפי כנסיבות ׳טובים. ס״כויי-הצלהה

 לממש ״׳גן־והשוק״ ׳מפקדי ■ביכולת היוד,
 היטב למצות השכילו ׳אילו !אלה, סיכויים

 שהיו גורמים-וטשפיעים ■אותם ירק אפילו
בשליטתם. נתונים

 יותר יאחד ״גשר של הטענה
 מונט־ האשמת מכך, ויותר ;מדי״
 מופרזים סיכונים כנטילת נומרי
ש למידות שהושמעה, — ככלל
 מיב־ שכבל היא, הרגילה הדעה
 כהליכה-על- הגזים דווקא צעיו

רצי להיחשב יכולות — בטוח
 שמצ־ ההנחה, כסיס על רק ניות,
אפ את כחיטכון לקח לא זה כיא

ה והריסת הגשרים פיצוץ שרות
הגרמנים. כידי דרך

 ו!מם־ ברורים !נתונים יפעת בידי אין אסל
הת לא הבעיה בפועל, זה. ׳בעניין פיקים

 רבתויכם כעלי־הדבר, כי יתכן עוררה.
 ׳נתנו, לא הפרש׳נים, וכן עצמו, מונטגומרי

לשאלה. דעתם ואת ז!ו, מסובה

הושמדו והיהודים
 שכישלונו נאמר, המיבצע שיבום *£
ל חודשים חמושה יבת לדחייה נרם /

 ׳ובהריסתה גרמניה לתוך בהבקעה פחות
 עד הנחיתה מן הלפו חודש 11 ■סאשר -י־

 הרצופה המיתקפר, השלישי. הרייך הכנעת
 צרפת את ששיהרדה בניות־הפרית, של

נבלמה. ובלגיה,
 נותרו שעוד החודשים בשמונת
 בריטניה לצבאות :גרמו למילחמה

 מ־ כשלושה־רבעים וארצות-הכרית
 — באירופה במערבה אכידותיהם

 במה עוד נקטלו וכמחנות־ההשמדה
 800,000 (ביניהם קרבנות מיליוני

 השמדתם אשר הונגריה, יהודי
הו כעיר אחד, גשר אז). החלה

לנדית.
 ומבצעים ״■גדהשוק״ ושל לקחיהם את

 ״האיגוף לרעיון כד,דגימות ואחרים, !מוטסים
הבא. במאמר ננתח ׳זומיומושו, העמוק״ האנכי

המיטריה עם האיש
בחיים ונשאר ונברא היה

ת ■1 ס׳ כ ו ■י שגידז ישמה ב
)34 מעמוד (המשך

 ואומרת: במחי־יד הדברים את ■מבטלת היא
 משלמים דין. עורך לוקחים כל ״קודם

 אבל לניירות. דואג ׳והוא דולאר 1,000 ליו
 הוא שלי. לעורך־דין שילמתי לא אני
 לבד. סידרתי הניירות ואת לי. הזיק רק

 ראשונה הצגה לעשות סותר מזה, חוץ
 שהוא מוכיח שהתיאטרון בתנאי איגוד בלי
 לי היתד, השחקן. בלי להסתדר יכול לא

 את לקחתי אמריקאית. שחקנית חברה,
 וכך שטה ואת באיגוד שלה המיספר
 הצגות. !מיני כל של לבחינות ׳ניגשתי

 אמרתי הראשונה להצגה שהתקבלתי ברגע
 דרש התיאטרון באיגוד. חברה לא שאני
 וכעת דולאד, 525 לאיגוד ׳•פילסתי אותי.

 במועדון עבדתי שנתיים בו. חברה אני
 למדתי בבד ובד מנהאטן, של התיאטרון

 בסטודיו האגן יוטה 'הידועה תמורה אצל
 בתואטחון עבדתי מזה חוץ . 171.1.( ישלה,

 ושיחקתי סאירבץ, אנדרי עם מאמא לה
 שהיתר, אגממנון החצנה של במקהלה
שלאגר.״

 הטמפרמנ־ שניית הצליחה בדיוק איך
 ניצב בתפקידי בהצגות להשתבץ טית

 לדבריה מפרטת. אינה היא וחצי־ניצב,
 הזמן. כל והצליחה לבחינה, מבחינה רצח

 סתם ולא לחדור, הצליחה לסרטים אפילו
 111£״ קונרי שזן של לסירטיו לסרטים.

 של דמותה גילמה שם זאסא״,
 ? לשם הגיעה איך ערבי. מחבל של חברתו

 •שיד,יד, צריך כל ״קודם מספרת: היא
 סוכנים. מאות יש ■קשה. נורא וזה סוכן,
 אם הצגות. שיראו אותם להזמין צריך

 לפחות, הצגות בארבע .אותך רואים ליא הם
 וזו מגעיל זה בך. ׳מעוגייגים לא הם

 לסוכנים טירטריתי הזמן כל איומה. ׳תחרות
 להתחנף אותם, להביא צריך אלי. שיבואו
אחריהם. לחזר אליהם,
 הסוכן, הסלטיין, בקלות. די הלך זה ״לי
 ישם פראטי מריו של בהצגה אותי ראה

 לקחת והחליט ראשי, בתפקיד שיחקתי
 הייתי בסרטים. ׳לעבוד התחלתי מאז אותי.

 לתפקיד קלר מארת עם ביחד מועמדת
 היינו שתינו הארור. אל״ף ביום הראשי

 שלושה הזה. לתפקיד היחידות המועמדות
 אמרו פעמים חמש• אותי. הטריפו שבועות

 כמו נראית לא קלר מארת וביטלו. כן לי
 הנזרא־ איש את עשתה היא אבל ערביה,

 התסריט אית ושינו הופמן דאסטין עם תון
 את קיבלה שהיא לי כשיאמרו בשבילה.
 את לי הרסו חודש. אכלתי לא התפקיד
 אחרי ׳תיכף זה. את עברתי אבל החיים!

 על מיבזזן, בשם טלוויזיה סרט עשיתי זד,
להצגה. להיבחן שהולכות בחורות 15

 7110 ]אסול! \1זג1ד,־ את שישיותי כך אחר
 של חברה שיחקתי שם קוסרי, שון עם

 ראש־ממשילת על הוא הסיפור ערבי. מחבל
 בנייר־יורק ליונייטד־ניישן שבא סעודיה

 רוצה שלי החבר שלום. על לדבר כדי
 לא הסרט מצליח. גם ובסוף אותו, לרצוח
 גם קופתית. מבחינה באמריקה הצליח

 -שלוש לי היו חתכו. שלי התפקיד את
 בן־ הוא קונרי שון אחת. השאירו סצינות.

 איותו ללמד ממני ביקש הואי ׳מקסים, אדם
 שתינו הזמן כל בערבית. ׳מילים לבטא

 בוואל־ חדר קיבלתי הסט. על ויסקי יחד
 ישמ־ נכון נהדר. ׳וביליתי אסטוריה דורף

 לפי אבל רגע, ירק לי נשאר התפקיד
בסרט.״ יפד, הכי הרגע זהו דעתי

קש היא תוותר. כשנית אחת שלא אלא
 שהבטיח קוינריי, שיון עם קישרי־ידידוית רה
 הסרטים באחד אותה ישבץ ׳בעתיד כי ילוד,

 האהבה גם יותר. בולט ובתפקיד שלו
 הבטיח די־נירו, רוברט שלה, האסורה

 בינתיים הקאריירה. בקידום לה לעזור
 ויחד הישראלי, העניין על נדלקה היא
 את הקימה רגב מנשה בשם צעיר עם

 מקומות 400 בן אולם ניריורק, צוותא
 להיזכר הני׳דיורקים הישראלים יוכלו שבו

יש במחזות ולחזות ובמולדת, באבא־אמא
 העיברית בשפה יועלו זהי שבשלב ראליים

באנג ישוחקו שלהבא הסיכויים כל אך
לית.

 באה שלשמה הסיבה לדבריה, זוהי, -
ישראליים מחזות לחפש באד, הייא ארצה.

 במחזה משחקת עצמה את ומצאה —
אנגלי.

 יש למישהו ׳ואם כאן,׳ היא בינתיים
 היא ישראלי, בסרט לשחק בשבילה הצעה
 הכל שכאן אומנם ׳נכון כי לקבל. תשמח

 להעניק סוכנה היא אבל ולבאנטיני. קטן
חברתה. של התענוג מן מעט

 נידיורק חלילה. רב לזמן שלא אלא
 לעבוד מתכוונת בפירוש והיא ■לה, מחסד,

הפו יוכל שם בעולם, הגדולה בעיר גס
 הגשמתו את למצוא ■שלד, העצום טנציאל
המלאה.

■1 ישי שרית
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