
 את לכשיראו לבטח, יתמהו בעולם הקולנוע צופיצה־־ל של נחתת
 מסמנת מוכרת, בלתי בשפה אות לגלות הסרט,

 השאיל צה״ל נורמנדיה. בחוף המארינס אנשי את המנחיתה האמריקאית הנחתת את
 בעברית הסימון אותיות את למחוק אפילו טרחו לא ואלה נחתותיו את הסרט ליוצרי

צופן. או מיסתורי בסמל שמדובר יחשבו שהצופים הנחת מתוך עליהן, המופיעות

 השבוע מצלמים בנתניה חבצלת חוף על
לנורמנדי. המפורסמת הפלישה את

 בגדד־-תיל מגודרת הים לחוף הכניסה
 אתר־הצילומים רוחש האחר שמעברה גבוהה
 !וכולל איש 200מ־ יותר המונה צוות כתחת.
כ (המשמשים !ניצבים ׳של גדול מיספר

 מצלמות שלוש השטח. !את מאכלס חיילים),
 התרחשויות שלוש לצילום מובנות קבועות
ה מכהן הראשי סשכצלם בדזמנית, ׳שונות

 קשר יונתן, (מיבצע גרינברג ואדם ישראלי
 יחיאל משמשים וכצלמי־מ״שנה הפסחא),

 •ביותר. כבד החום סלומון. ואמנון נאמן
 במקום המים חלוקת על -שהאחראי דומה
 שבו שביום פלא ואין הראשי, הכוכב הוא
הצילו הושבתו לעבודה, להגיע יכול לא

מים.
 חיילים ועשרות מארווין -לי של כיתתו

ה !בתוך !נמצאים אותה, הסובבים אחרים
 מעל מי׳תמרים !שחורים ■עשן עגני מים.
 השטח את מרעיד התפוצצויות ורעם המים
 לעגני־העשן!ניתן מבעד שניות. !לכמה ■אחת

ה ■של הרב כמיספר להבחין -בקושי רק
 אפשר אפל המים, ׳תוך -אל הנופלים חללים
 ה״מרד החיילים ׳בובות ׳על־ס׳מך ל׳נח׳שו
 כ׳שלצידן החוף לצידי השרועות טשות״

 לחיילים מחופשים ׳אמיתיים, ׳גברים ׳שוכבים
אמיתיים.
 פניו על מתרכז המצלמה של הבא האקט

 מתבוסס המיוזע מארווין מארווין. לי של
 כשני ובמרחק קטנה גי׳בעה של בחולותיה

ושומע המצלמה לתוך מביט מהחוף, מטרים

111" 71* במאי (מימין), פולר סם ^[
האמרי המילחמה סרט 1\#1^111
 ה־ בעת שלו מחוויותיו חלק המתאר קאי

 — סרטו כוכבי שני את מדריך מילחמה,
בשטח. הביצוע לפני המיל, ומרק מרווין לי

: המסחרי הסמל י - ״
 הנצחי, הסיגאר הוא מרווין לי קולנוע-
 הצילומים. שביו בהפסקות מפיו מש שאינו
 סירב בידידות הצוות עם שהתנהג למרות

 :למטה הצילומים. ביום ראיון להעניק
ההפסקות. באחת נופש קאראדין רוברט

בדלי
נורמנדיה בחוף בנחיתה

 היו האמריקאים המארינס חיילי
 פניהם את קידמה לו מאושרים ודאי

זו כמו מים, ודלי בביקיני נערה

 ההסרטה עובדת הרטיבה הדלי בעזרת נתניה. הוף טל להם שציפתה
 בתמונה הים. מן שיצאו רושם ליצור כדי החיילים, את הישראלית

אמריקאיים. חיילים בתפקיד המופיעים ישראליים ניצבים :למטה

)45 מעמוד (המשך
 חי-ל-הרגלים של הראשונה בחטיבה ׳חיילים

ב מיוחדות !משימות שביצעה האמריקאי,
 !אדום תג השניקה. מילחמת-׳העולם תקופת

 של סי׳מן־ההיכר ׳שימש 1 הסיפרה ועליו
 האדום ״התג שמה ומכאן יחידה, אותה

הגדול״.
 גינונים בלי

מיוחדים
 על- ובדים שנכתב הסרט, לידת

 אישי סיפור על־פי פולר סמואל ידי ?
 שועל־קרבות אחר עוקבת התנסה, שבו
ש (הסמל), ״הסרג׳נט״ המכונה ותיק
 כיתת- של מפקדה מארווין, לי מגלם אותו

 20—18 בני צ-עירים 14 המונה ׳רופאים
 אותם !ומדריך וג׳ונסון), וינסי זאב, (גריף,
 לצפון־ ■הסלישה דרך ׳שנים. שילוש במשך

 יש• או׳המה חוף צרפת, סיציליה, ׳אפריקה,
ו־ ניהגרמ בבלגיה, תרבוהק נדיה,בינורמ




