
עז ד בו תחר ,בותןאס״ ״סירס׳ הדוש ממציא הקולנוע, בימאי יון1דווי
נישואיו ל1 11 סוסיו, מכבות עם המיוחדים יחסיו עד מחנו מחגורתו, בו

נאמת ח׳ ווא 1 מדוע וגסביו דוויחון ובווריה אטדו בתיה עם
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מ לאחת לישראל בא דווידזון בואו
לשיחה. אותו ותפשתי גיחותיו,

״שב השרש את כשביים אותו הכרתי
 שחור בעיר, בימאי או היה הוא לול״.

תחו חדור כולו בלונדון, מלימודי-קולנוע
 מהפך ליבור הולך שהוא עמוקה שה

 או ירד הוא הישראלי. הקולנוע בעולם
 אותם פינה המקומיים, הטרשים על

 המושג את החדיר בורקאס״, ״סירשי
הישראלי. הקולנוע למילון

 שהגדיר האיש, ז מאז קרה מה אן
מיזרחי״ ו״עליזה שבתי״ ״שאלה את

 סרטים לעשות התחיל בורקאש, כשירטי
 הבג־ הכלבה ״עזית בשיטונות: כאלת

 ״שנוקר״, בנעני", ״מישפחת חנית״,
והבי״. ״צ׳רלי
 של הקרנת״הבכורח את זוכרת אני

 ביום ״שחף״. בקולנוע לימון״ ״אסקימו
 של חבורה ישבנו, אחרי־הבחריים השישי

ה על רגליים החמישית, בשורה ידידים,
 מ• ובכינו הרביעית, השורה של כיסאות

 התחתונים עם עבמון ענת :נוסטאלגיה
 קליף פרסלי, אלביש אז, של והחזייה
כולם ויהודל׳ה. בנבי היפה, מומו ריב׳רד,

הילדות. מימי לנו מוכרים היו
ה על בועז ויתר לא אז כבר נכון,
 שטלה — עליו האהוב הוולגארי הומור

 מול אבל נוי■ בחי של והתחת המגמרת
 בסרט שבבפייח וההנאה הנוסטאלגיה

התגמד. זח
 מבאתי שוב שבוע, לפני השישי ביום

ה בשורה ״שחף״, בקולנוע עבמי את
 הרגליים עם ידידים, בחברת חמישית,

 הפעם הרביעית. השורה של הכיסאות על
 האחרון שירשו ״שפיחש״, את הקרינו
לימון״. ״אסקימו בסידרה

 חזה. בסרט מבאתי לא נוסטאלגיה
 כלום, לי עשתה לא הגרמנית השחקנית

 של התחת ויהודל׳ח• מומו בנצי, לא גם
 ושבינת- יחורל׳ח, את המגלם נוי, בחי

 הביכו השרש בתחילת המפורטת הזיון
אותי. הגעילו מאשר יותר אותי

 מגזימה. שאני חושב רווירזזן בועז
 עם ונמנית חכמולוגית שאני אומר הוא

 בודק. הוא אולי מ״כשית״. יפי־הנפש
 בקולנוע עוברת שאני פעם בכל :עובדה

 לחסום מאיימים שם התורים ״שחף״,
הקופות ״פלאזה״, למלון המעבר את
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