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קולנוע
סרטים

ממידוומוו כדורסל
טירים גלדיא

 דעת את היום מעסיקים דברים שני
ש השיחות הראשון: מכל. יותר הקהל

האפ השלום על יתקיימו, לא או יתקיימו
 השני מצריים. עם אפשרי, הבלתי או שרי

 לגמר תעלה האם תל־אביב: מכבי —
 האם בגמר, תשחק לא או אירופה גביע

 אותו? תפספס או הגביע על תשמור
 והוא לתרום׳ מה לקולנוע יש כאן ודווקא
בקרוב. זאת לעשות מתכונן

 לבוא העומד סרט — מנצח של סיפורו
מאו אחד הוא כשבועיים, בעוד לישראל

באמריקה לכנות שנוהגים הסרטים תם

ריגשית. אכזבה בגלל שלו, בעיירה
 שהסרט סברה המתוחכמת הביקורת

באמ השדה ערי אבל מדי, ופשטני מתוק
 בעיניהן הפך ובנסון אחרת, סברו ריקה
 פנה כאשר כך, משום ממש. של כוכב

 על- שנכתב תסריט והציע לחברת־סרטים
 אוזן מייד מצא אביו, עם בשיתוף ידו

קשבת.
 יהיו שלא כדי עבודה. זה כדורסד

 בנסון של אביו שם למוצאו, ביחס ספקות
 לפי וסופר עיתונאי והוא סגל, ג׳רי הוא

 סופית צורה לתת כדי שהתגייס מיקצועו,
 * מתח* שאחד רובי, בנו. לו שהביא לרעיון

 הכדורסל מישחק הוא העיקריים ביביו
הקולנו הקאריירה בגלל יכול, לא ואשר
 החליט ספורטיבית, קאריירה לפתח עית׳

 הכין הוא זה. בסרט עצמו את לפצות
 בבית־ מצטיין שחקן של תפקיד לעצמו

(ה ספורטיבית במילגה הזוכה קטן, ספר

מנצח״ של ב״סיפורו בנפץ רובי שחקן
בנפילים להילחם

 עושיט שכאשר היא הכוונה י ״ישנוני״.
 סיכוייהם על להמר מוכן איש אין אותם,

בתקצי נעשים הם כך משום המיסהריים.
 יוצאים הם כוכבים. וללא זעומים, בים

 הפירסום שופרות של סיוע ללא לשוק
 באורח־ אבל ביוקר, העולים הגדולים,

 הקהל לב אל להתגנב מצליחים הם פלא
 הגונים. סכומי-כסף ומכניסים האמריקאי,

 בראש כמו סרטים בשעתם, היו, כאלה
רוקי. ואפילו מורס

ההיס עם להשוות בלי פרטי. מיכצע
ה ההרבעה סוס סביב שהתעוררה טריה

 בעצם שהוא זה, סרט הצליח איטלקי
 באופן לטפס ובנו, אב של פרטי מיבצע
 השגה של אלופי־הקופה בין אל מרשים

 בארצות־ הכנים הסרט השוואה, (לשם
אוני). עס שלי הרומן מן יותר הברית
 בן צעיר, כוכב הוא הסרט רעיון הוגה

 בעולם שנים 15 של ותק בעל בילבד, 20
 והוא בנסון, רובי שמו והקולנוע. הבידור

בתפ ישראל בדי על להופיע זכה כבר
 סיפור־אה־ ג׳רמי, בשם בסרט ראשי קיד
 לבין בצ׳לו לנגן הלומד נער בין בה

 סיפור־אהבה זהו ריקוד; הלומדת נערה
 ארתור הבמאי את שזיכה ותמים חביב

בקאן. בפסטיבל היצירה בפרס בארון
 נאיווית, ארשת בעל צנום בחור בנסון,

 הנסיכים כאחד הבמה על לראשונה הופיע
 אז היה הוא ואני. בהמלך הרבים הקטנים

 והקולנוע הבמה חיי הפכו מאז חמש. בן
 שלו. ההתבגרות מתהליך בלתי־נפרד חלק

 את פיתח שחקנית, שהיא אמו, בהשפעת
להו אפילו וזכה הדרמאתיים, כישרונותיו

 האם כאשר זה היה במחזמר. לצידה פיע
ל הוזמנה נלסון), אן המיקצועי (ששמה

 הקטן ורובי אוליבר, בהצגה ביפאן הופיע
בהצגה. לעצמו הולם תפקיד הוא גם מצא

 החשוב הצעד היה ג׳רמי בידי״׳^׳ו.
במ כוכב של עמדה לקראת שלו ביותר

 סרט אחרי כשנתיים- המילה. מובן לוא
לצי שוב להופיע האפשרות לו ניתנה זה
 ארקו־ גליניס האדמונית, הנערה של דה

הפ הראשון. בסרט איתו שהופיעה נור,
 המנון בשם צנועה הפקה זו היתה עם

מצ פיזמון על שבוסס (סרט ג׳ו לבילי
הגשר מן ג׳ו) (בילי בנסון קופץ ובה ליח)

ובן־טיפוחיו ספדלי ג.ד. המאמן .
מפרכת עבודה

 מיל־ מעניקות האמריקאיות אוניברסיטות
 שיעזרו כדי מצטיינים, לספורטאים גות
 ומגלה ובתהילה), בתחרויות לזכות להן

 לשם שמשחקים ספורט אינו שהכדורסל
 ומפרכת, קשה עבודה אלא שבדבר הנאה

 נבהל היה דארווין שאפילו כזה עולם מין
 הקיום מילחמת של הקיצוניות למראה

שבו.
לגו בהשוואה ננס בעצם שהוא בנסון,

מז (הוא האמריקאי בכדורסל המקובל בה
 ממכבי גריפין בוב את גופו במיבנה כיר

 ניבה־ במיסגרת להילחם, נאלץ תל־אביב),
 ממנו הגבוהים בנפילים האוניברסיטה, דת

המסוג בחורים כפליים, ממנו והכבדים
 רק לא לשחק שלהם הנתונים לפי לים

 מישק- בהרמת לעסוק גם אלא כדורסל,
שללא העובדה ועצם הפנוי. בזמנם לות
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