
בו. הקהל של האפשרי לעניין העיקרית
כפי בינתיים, מיבצעית. דינמיקה

 קיבל הפוליטית, בשפה לומר שנוהגים
ש צנוע מסרט משלו. דינמיקה המיבצע

 הפך דולר, מיליון שני לעלות היה צריך
 שנה נמשכה עליו שהעבודה ענק מיבצע
 מיליון 19 בסביבות נע הסופי ומחירו וחצי,
 נעו וטכנאיו שחקניו וצבא הבמאי דולר.
 הקימו ארצות־הברית, מחצית על־פני ונדו

ה אולפן־ההסרטה את אלבאמה, במדינת
 מטר 150( בהיסטוריה ביותר הגדול מאולתר

וכו גובה), מטר 30 רוחב, מטר 80 אורך,
 סודיות על בקפדנות ששמרו האבטחה חות

 מישטרה של במישמעת פעלו העבודה
מתורגלת. צבאית

 למראיי- לומר שבו הראשיים התפקידים
 שפיל- עולל מה לראות שירצה ״מי ניהם.

 כסף, הרבה כל־כך עלה ומדוע בסרט, ברג
 חברת אנשי אמרו לבכורה,״ לחכות יצטרך

ב חודש מדי יותר שהחווירו קולומביה,
 המיבצע של תקציבו שעלה ככל חודש׳

 והלכו. גברו והמתחים הלחצים המטורף.
 שהסכים הצרפתי הבמאי טריפו, פרנסואה

 בסרט, הראשיים התפקידים באחד להופיע
 הערות של בסידרה הצילומים מבימת נפרד

קו חברת למפיקה. לא־מחמיאות־ביותר
 מידי הסרט את הוציאה עצמה לומביה

כש העבודה, סוף לקראת פיליפם מישפחת
 נשמטה הסרט על שהשליטה היה נדמה

לעניין קשר לדבר היה אס ובין מידיהם.

טרומכול דאלטון ופעלולן טריפד כמאי־שחקן
צילום כל על מזויינים שומרים

 המזמינים השומרים נעו ביממה שעות 24
 נבדק עיתונאי וכל אתרי־הצילום, סביב
 שאינו לוודא כדי לבקר, שבא לפני היטב

 שקיבלתי ״כמעט נסתרת. במצלמה מצוייד
 מצוייר, בשבועון ראיתי כאשר התקף־לב

 של צילומים מלתעות, בכורת לפני שבוע
ה ברום את שהניע המכני המנגנון כל

 דאג כך ־ משום שפילברג. מספר כריש,״
עצמה. על תחזור לא שהפרשה

 נושא כל על עמך לשוחח מוכן ״אני
בעלי נהגו הסרט,״ לנושא פרט שבעולם,

 דויד החברה, שמנהל היא עובדה לאו, או
 ומסובך מחוסר־עבודה עצמו מצא בגלמן,

 החברה, של הכספי מצבה על במישפטים
הצלחת על־ידי רבה במידה ייקבע שגורלה

השלישי. הסוג מן מיפגשיס כישלון או
 את לסיים כדי שנדרש הארוך פרק־הזמן

ב להיערך צריכה היתד, (בכורתו הסרט
אפשרו שונים לאנשים סיפק ),1977 פסח
 על המעיד טריפו, עליהן. חלמו שלא יות

 הסרט של הנושא מן מוטרד שאינו עצמו
שהוא מראש שפילברג את הזהיר עצמו,

השלישי״ הסוג מן ״מיפגשים מתוך תמונה
בהיסטוריה הגדול המאולתר אולפן־ההסרטה

 את לגלם יוכל כך ומשום שחקן, אינו
 זה כי ביניהם שהוסכם הרגע מן עצמו.
 הביא הוא לשפילברג, שדרוש מה בדיוק
 ובהפסקה מכונת־כתיבה, להסרטה עימו

 (שפילברג לצילום צילום שבין הארוכה
 לשלמות להגיע כדי שלם יום לבזבז מסוגל

 את לכתוב הספיק שניות), 30 של בסצינה
 דרוש שהיה ובזמן נשים. שאהב הגבר

ל (מומחה טרומבול לדאגלם לאהר־מכן
 למחלקה אחראי שהיה מיוחדים אפקטים

 וזרע בחלל אודיסיאה כמו בסרטים זו
 האפקטים כל את להשיג כדי אנדרומדה)

 את לסרט להקנות כדי דרושים שהיו
 סצינות בסרט (יש הבלתי־רגיל מראהו

מר 50 בין פוטו־מונטאז׳ של תוצאה שהן
 לערוך לצלם, טריפו הספיק שונים), כיבים .

 שאהב הגבר את לשכוח וכמעט להפיץ
נשים.

 הסרט את שאפפו והמיסתורין הרעש
 שבתי־ היחידה הסיבה פעולתם. את פעלו

 כל את למכור יכלו לא בניריורק הקולנוע
 למרות שלהם, ההצגות לכל הכרטיסים

 היתה בחוץ, שהשתדכו הענקיים התורים
להי התעקש הצופים מן שחלק העובדה

 הסרט את לראות כדי ההצגה בסוף שאר
 לפחות נמצא הראשון ביום וכבר בשנית,
 פעמים ארבע הסרט את שראה אחד מטורף

שצפוי מה על ראשונים רמזים זו. אחר בזו

 העיתונות מן מתגנבים החלו המסך על
ש כלכלי שכתב אחרי (זאת, המיקצועית

 כמעט אותו, וקטל בהסתר הסרט את ראה
ב קולומביה חברת להתמוטטות שגרם

 וממשיות ברורות תמונות אבל בורסה).
 היא החוכמה כל בשפע. למצוא אין עדיין

קטנה. אש על הסקרנים את להחזיק
ה תוצאות אחרי ההתאבדות. דחף

 מרוצה קולומביה חברת הראשון, שבוע
 אבל דולר, מיליון 19 עלה הסרט מעצמה.

 כרגע. התחזית, לפחות זאת כדאי. היה
 אינני ״אומנם מרוצה. הוא גם שפילברג

 החיצון, בחלל חיים בקיום מושבע מאמין
 פנים בשום כזאת אפשרות שולל איני אבל

 שמי מקווה ״ואני אומר, הוא ואופן,״
 במבט לשמיים יתבונן סרטי את שיראה

 זו.״ אפשרות גם בחשבון ויביא מחודש,
 מבין הראשון אולי הוא ששפילברג גם מה

 אנשי בין עימות על לא שמדבר העתידנים
 פגישה על אלא החלל, ליצורי כדור־הארץ

ומפרה. ידידותית
 של בדבריו לסיים אולי צריך ולבסוף,

 המדע־ ״סירטי :ניחנויק לשבועון טריפו
ההת בדחף להילחם אמצעי הם הבידיוני

 סבור ואני מאיתנו, אחד שבכל אבדות
 זו.״ ברוח אותם מקבל אומנם שהקהל

מדע־בידיוני! הבו
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