
קולנוע
סרטים

סז! ד1ע גידגורו
 יצירת־ אף־פעם היה לא הג׳אז זמר

 ואף בשני לא הראשון, בגילגולו מופת.לא
לאקר בקרוב לצאת העומד בשלישי, לא

 בפעם יצא הוא כאשר זאת, עם יחד נים.
היס עשה הוא ,1927ב־ למסכים, הראשונה

ב לדעת קשה כסף. מאוד והרבה טוריה
 בגילגולו היסטוריה יעשה הוא מידה איזו

הרא ההזדמנות שזו לעובדה פרט החדש,
 הפופ, של הסופר־אלילים מן לאחד שונה

 יש כשחקן. עצמו להוכיח דיאמונד, ניל
 יבייש לא הוא להכנסות, שבאשר להניח,

סבו. את
 מסכי על 1927ב־ הג׳אז זמר כשהופיע

 שזה משום סנסאציה, עורר הוא הקולנוע
מו רק לא היתה שבו הראשון הסרט היה

 או לכן), קודם כאלה כבר (היו סיקה
 מפני אלא היו), כאלה (גם שירים אפילו

 דיבר, פשוט ג׳ולסון, אל הסרט, שכוכב
נכתב. הקולנוע של בהיסטוריה ודף

 אחת היום, גם והוא אז, היה הסיפור
ב שמעוררות־גיחוך מלודראמות מאותן

 חובב־קולנוע עצמו שרואה מי כל עיני
 ניר בבית־כנסת חזן של בנו מתוחכם.

 התפילות. על הפיזמונאות את מעדיף יורקי
שנפ והתהום החם, הבית את נוטש הוא
 מתגשרת והדת המסורת לבין בינו ערה
 לבית־הכ־ חוזר כשהוא הסיפור, בסוף רק

 כל את לשיר יום־הכיפורים בערב נסת
נדרי.
נוכחותו היה אז הסרט את שהציל מה

המתבגרת

תל־אביב, (גת, לשניים מעגל
 סרט זה הנייר, על — קנדה)
 ברטון ריצ׳ארד להצליח. שחייב

 דאסן ז׳ול של בהדרכתו החמודה, או׳ניל טאטוס עם יחד
 מוסיפים ואם יותר. טוב להיות יכול מה — המפורסם

 הרבה נראתה שלא עיר — טורונטו של הנופים את לחבילה
 נושאים אלה שגופים היתרונות ואת הקולנוע, מסכי על

 לעושי רציני ועידוד במיסים ניכרות הנחות כלומר, בחובם,
 שכל האידיאלית העיסקה זו הסתם שמן הרי הסרט
לעצמו. לאחל יכול מפיק

 יש מאכזבת. מאוד הסופית התוצאה ואף־על־פי־כן
 שעל החזקים ושהקלפים לכאורה, היתרונות שכל להניח

בכישלון. העיקריים האשמים בעצם הם הנייר גבי
 אחד פעם שהיה דאסן, ז׳ול עם להתחיל היא חובה
 מיל- אחרי הוליווד, של והמוכשרים הנמרצים הבמאים

 בעזרתו עיר״הסרטים, את לעזוב שנאלץ לפני העולם. חמת
 כמה לעשות הספיק הוא מקארתי, הסנאטור של האדיבה
 הערומה״ ״העיר כמו היום, קלאסיקה בחזקת שהם סרטים

 באור העולם־התחתון את שהציגו סרטים והעיר״, ו״הלילה
 לפחות הניבה לאירופה הגירתו הרגיל. מן לגמרי שונה

 הקלאסי הסרט — ״ריפיפי״ כמו סרטים כמה בהתחלה
 לעשות שמנסה מי לכל ומופת דוגמה היום עד המשמש
 _ בשבת״ לא ו״רק מתוחכמים, שוד מעשי על סרטים
 של הנסתרות מעלותיה כל את לעולם שגילה הסרט
 ושהביא לאשתו), בינתיים (שהיתה מרקורי מלינה הגברת

כמוהו. ידעה שלא לשיא לב־הזהב בעלת היצאנית אגדת את
לאותם לשוב דאסן זכה לא הימים אותם מאז אמנם

טון ל: בר ני או׳ בוסר פרי ו
 מעולם אבל סוגה״בפשרות. היתה דרכו כי ונדמה ההישגים,

 ליטול הסכים שבו הרגע מן יותר גדולה פשרה עשה לא
 לגימ״ עייף צייר בין אהבה על זה, קלוקל סיפור עצמו על

 ״אהבה של מימד לו להעניק נסיון תוך שובבה, נזיסטית
מיצרים״. יודעת שאינה מטורפת
 כבר שידע מיקצועי, פשרן — ברטון לריצ׳ארד אשר

 לכל רושם, עושה הוא — שונים מסוגים ביזיונות בעבר
 בפרי״ אותו לרתק שיכול משהו באמת שיש הסרט, אורך

 בוסר פרי בדמות או׳ניל, וטאטום עצמו את שמציע הבוסר
מזדקן. לגבר הקוסמת הנשיות את חסרה זה,

והמזדקן

הישן הג׳ז״ ב״זמר מקאבוי ומיי ג׳ולסון אל
שמעתם לא עוד כזה דבר

ה בשעת התלהבות, של ברגע מדבר. גם
 שהיה מיקרופון, מול הפליט הוא צילומים,

 כזד, ״דבר בלבד: השיר את לקלוט צריך
 האחים מן אחד רבותי״. שמעתם, לא עוד

אר כידוע (היו וורנר במישפחת האחרים
 של והמרץ הלהט מן התפעל כאלה) בעה

 בני- שאר את לשכנע רץ הקסום, הרגע
 רק לא המפורסם והמישפט המישפחה,

 הוסיפו שעוד אלא הסרט, בתוך נשאר
 ג׳ולסון, אל את שהפכו מונולוגים, עליו.

 של הגדול לכוכב־הקופה התקופה, באותה
יחד. גם והפיזמונאות הקולנוע
 וד5ן היה החדש הסרט חשדות. ללא

 פיו־ סידני הראשון, הבמאי בעייתי. יותר
 העבודה, באמצע פוטר קנדי, יהודי די,

 כלל יודעים אינם כי טענו שהשחקנים שעה
דבו הראשית, השחקנית מהם. רוצים מה
 עם הביתה, היא גס נשלחה ראפין, רה

 חדש, במאי הלב. כאב לכיסוי המחאה
 (שעשה פליישר ריצ׳ארד הוא, גם יהודי

 חדשה, ושחקנית אשאנטי), את בישראל
 ארנז), ודזי בול לוסי של (בתם ארנז לוסי

לבימת־הצילומים. הובהלו
ש סיפרה, בהוליווד חרושת־השמועות

 ולצלם לשוב התבקש שאוליביה פעם בכל
 חדשה, בגירסה קודם, כבר שצולמה סצינה

 ואילו רופא־שיניים. לפני כמו התלהב הוא
וניל ארנז שלוסי סיפרו, אחרות שמועות

הרא בתפקיד אמיתי אליל־פיזמונים של
 שר שהוא והפיזמונים ג׳ולסון, אל שי.

 כנראה וזה למשל), כחולים, שמיים (כמו
 הפס־קול הפעם. גם הסרט את שהציל מה

 רב־סכר כבר הוא דיאמונד ניל שהקליט
 הוא שדרכה ״דולבי״ ומערכת עצמו, בזכות

 לשם משמשת, בבית־הקולמוע, מושמע
מיסחרי. תכסיס מאשר ליותר שינוי,

 בפעם שגם מעניין ובעיות. תלאות
הה היתה השלישית בפעם וגם הראשונה

 לא ובעיות תלאות מיני בכל מלווה פקה
 ג׳ק החליט הראשונה בפעם סימפטיות.

 הצגה מתוך סרט לעשות רוצה שהוא ורנד
 זמר בשם הבימה, על שראה פיזמונים עם

 הבדרן את יעד הוא הראשי לתפקיד חג׳אז.
 בהצגה. גם שהופיע ג׳סל, ג׳ורג׳ היהודי

 בעיבוד התחילו מסויים, שכר על סוכם
יצ שהוא ג׳סל גילה לפתע ואז לקולנוע,

 גם אלא המלמות, לפני לזוז רק לא טרך
 השכר, דרישות את הכפיל מיד ג׳סל לשיר•
 עצמו את ומצא בשליליה, השיב וורנר

 הפקה עם בקיצור במאי, עם תסריט, עם
 נעתר ג׳ולסון אל כוכב. בלי אבל מוכנה,

 קטן היה שתיאבונו מפני לא להזמנה,
 בכך ראה שהוא משום אלא ג׳סל, של מזה

 אופקי־הקאריירה את להרחיב הזדמנות
 עסק לא שהם סרטים, גם בה ולכלול שלו

לכן. קודם
זוק ג׳ולסון של לזכותו האמת, למען

אלא שר, רק לא שהסרט העובדה את פים
החדש הג׳ז״ ב״זמר אוליבייה ולורנם דיאמונד ניל

באמריקה״ נדרי ״כל

השמו ״לי ועכבר. כחתול הם דיאמונד
 ההסרטה לאחד סיפרה הפריעו״, לא עות

 הבולם תפקידה שזה הצעירה, השחקנית
 היה אפשר לפחות ״כך בקולנוע, הראשון
 או בעלי מצד חשדות ללא בשקט, לעבוד

 הפנתה הדברים את ניל״. של רעייתו
 בשולחן שישב דיאמונד, ניל אל דווקא

 בהחלט מרוצה דווקא ונראה לה, הצמוד
החברה. מן

 — הסרטים לשני משותפת אחת נקודה
יהודים. על יהודים של סרטים היו שניהם

זמר־נשמה של כהסוואה דיאמונד
האבסטרקטית ירושלים

 הוא הסיפור, מחבר רסאלסון, שמשון
להרצ פעמיים אפילו שהגיע טוב, יהודי
 מה בישראל. תסריטים כתיבת על אות

 הוצג כאשר שנים, 55 לפני כתב שהוא
 מצב של תיאור היה לראשונה, הסרט

באמריקה. היהודית בחיי־הקהילה מסויים
 מופיעה אמנם היא לירושלים, ואשר

 משהו אבסטראקטי, כמושג אבל בסרט,
 לשיחרור סמל הכושיים, שירי־הדת בנוסח
 גיאוגראפי מקום לא בוודאי אבל אולי,

 מי כל את ללמד אולי צריך וזה מוגדר.
 ברחוב דוהר ישראל שעם היום עד שסבר

 שחלק מדינת״ישראל, שבסופו חד־סיטרי,
מק ברחוב נמצא עדיין הזה העם מן גדול
מאוד. טוב שם ומרגיש ביל,
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