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 ומספרים החצגח, לפגי רב זמן סגורות

 ח־ את למדוד היח אפסר שאילו לי
 לוח־ אז חסרס, לאורך הנשמעים צחוקים
מתפוצץ. היה השנתות

 מאז ארוכה דרך עשה דווידזון בועז
 מצבו את שיפר הוא בל, קודם ״שבלול״.
 סבומי־עתק מרוויח הוא כיום הכלכלי.

 ומחזיק סרט, כל על ישראלי בקנח־מידה
 פרודקשן״, ״קנון חברת של במניות
 סרט עושה הוא גולן. מנחם של חברתו

 ועובד שנה, בבל אמריקאי וסרט ישראלי
— סרטים שלושה על בו״זמנית בעת

 בעיני נחשב גולן, מנחם כמו דווידזון,
 בתוקף. זאת מכחיש הוא יורד. רבים,
 יותר עושה והוא אומר, הוא כאן״, ״חלב

 החלום אחר. ישראלי בימאי מכל סרטים
 לחיות :טיפוסי ישראלי חלום הוא שלו
 מגיח הוא בינתיים שם. וחצי כאן חצי

 במלון מתגורר חודשים, כמה בל לכאן
 הביתה, וחוזר ידידיו את פוגש תל־אביבי,

 תמיד נמצאת איתו יחד ללוס־אנג׳לס.
מסרטיו. שניים שערבה ברוריה, אשתו,

 לי, נדמה בך לימון״, ״אסקימו סידרת
כ נכווה, בועז באתנחתה. בעת נמצאת
 שלו. המפורטת הביוגרפיה בצילום נראה,

 פנטזיה בסיפורי הסידרה את ממשיך הוא
 על פנטזיה בסיפורי ואחר־כך צבאיים
אוניה.
ה שתי על האמיתיים הסרטים שני
 שהיתח אפולו, בתיה הציירת בחייו, גשים

הסר עורכת וברוריה הראשונה, אשתו
צולמו. לא עדיין השנייה, אשתו טים,

 מתל־אביב! בטח מתי־אביבז זה מה
 בתל־נור־ למדתי במאפו־בן־יהודה, נולדתי

 דאית שפת-הים. זה שלי הילדות כל דאו.
 מהחיים פריים־פריים זה ? לימון אסקימו את

שלי.
ההורים? גם •

 וסטלה שלי, ההורים זה ההורים בטח.
 זה היפה ומומו כזאת, אחת היתד. המגמרת

 הוא שהיום סולניצקי. אריאל שלי, חבר
 שהיום גיזלה, זה עצמון ענת איש־עסקים,

 של חברה ושהיתד. אביב, יעל לה קוראים
 ההריון עם הסיפור וכל סולניצקי, אריאל
שלי. מהחיים הכל זד. בסרט שהיה

בוזבול, בשם אותי כינו ילד כשהייתי
 שכתבתי תקופה היתד. אז למה, יודע לא

ל במעריב הנורא״ בוזבול של ״מיומנו
נוער.

 חיפשתי ידוע, סופר שהייתי בגלל ואז,
 בוהמי, קצת שהוא מישהו של קירבה נורא

 בתיה — שלי הכי־טובה החברה את והכרתי
 היא איתה. התחתנתי שאחר־כך אפולו,
ציירת. היתד,
התהתנתם? גיל כאיזה •

 בת כמעט היתד. והיא 18 בן הייתי אני
?־ מוקדם כל־כך למה •.17

 לנו היה ולא לבד, להיות רצינו כי
איפה.
ההורים? אמרו ומה •

איו מכה היתד. זו הרוסים, היו הוריי
בשבילם. מה

 זה היום אחרים. זמנים היו אלד. טוב,
יש חופשיים, מרגישים וחברה חבר אחרת.

גפן) גולן(ונורית מגחם עם דווידזון
גולן...״ מנחם בשביל לעבוד שיעור־קומהישמח בעל יוצר .כל

 יהיו האלה הסרטים ששני להגיח יש
 הראשון, לימון״ ״אסקימו בסימון יומר

 עם מיקרה ובבל רומנטיקה, הרבה עם
נוי. צחי של התחת

■ ! 1■ ■ !
 ככר נמצא אתה למה בועז, •

? בארצות־הכרית שנים ארבע
 נמצא אני שנית, שלוש. רק כל, קודם

 הארץ בין שלי הזמן את מחלק אני פה.
 יותר בארץ נמצא אני אבל ולום־אנג׳לס,

אחר. ישראלי קולנוע בימאי מכל
 — מהווה בכלל שאני מה כל מלי, כל

 ארץ זה — משהו מהווה בכלל אני אם
 המוח. הבקרה, הלב, מרכז זד, כאן ישראל.

 הכל לשם. המגיעים חוטים יוצאים מפה
 ופעם גדלתי כאן נולדתי, כאן באן. התחיל
 מצחיק שאני גיליתי קטן, כשהייתי אחת,

 חשבתי מעניין. גילוי היה זה אנשים.
 מבוקר, שזה הבנתי אחר־כך מיקרי, שזה

 — מפתיע הכי הגילוי את גיליתי ואחר־כך
 מקבל ואני צוחקים, אנשים מצחיק, כשאני

אד,בה. המון
קומיקאי? להיות רצית +

 הכי והחלום חלומות, מיני כל לי היו
קולנוע. היה שלי גדול
קולנוע? דווקא למה •

בימים האפלולית תוך אל הזו הבריחה
 מאשר מקסים יותר הרבה היה זה ההם,

 בחור אני הגיבורים. ההרפתקות, היום:
 יושב אני ך,0המ על יפהפיה ויש ביישן,
 הייתי אם בעיניים. ישר לה ומביט בחושך
 אבל עליה. להסתכל מעז הייתי לא ברחוב,

 הרומנטי הגיבור אני באפלולית־הקולנוע
¥ לי אומרת והיא 0 0 \ ז .1 1״£0
מתל־אכיב? אתה •

יו■■■!....■יו............... 34

מחפ היינו אנחנו ביחד. להיות איפה להם
חורים. מיני בכל מיסתור מקומות שים

 של הקבר על התמזמזנו שפעם זוכר אני
ש איפה המוסלמי, בבית־הקברות השייח׳

גן־העצמאית. היום
 חולון את לבנות התחילו ההיא בתקופה

הול היינו להשכרה. דירות והיו ובודים,
 רוצים שאנחנו לו אומרים למתווך, כים

מפתח, לנו נותן היה הוא דירה. לשכור

תיה1 עם התחתנתי
 ,18 סי כשוז״נו אמרו

רבד רותת ווגיח כ׳
איבד! 10 וחיה ודא

 אחרי ומחזירים מתמזמזים הולכים, היינו
המפתח. את כך

■ ! ■ ■
בצכא? עשית מה •
 — בצבא עשיתי שאני מה מצחיק זה

 ללהקה ללכת רציתי כלום! עשיתי לא
בבמחנה. לכתוב או צבאית

 ללכת רוצה שאני אמרתי הרגע, כשהגיע
לי, אמרו לבמחנה, או צבאית ללהקה או

 אפסנאות-מטוסים.״ לקורס לך אז ״בסדר,
 של בביודספר עצמי את מצאתי פיתאום

מסטינ עם בשלישיות הולך חיל־האוויר,
 :לו ואמרתי לקצין־בריאות־הנפש רצתי גים.

 אנחנו ולצבא. לכם הכבוד כל בחור, שמע
 ב- היו הורינו אתמול לגאולה ראשון דור

 גד- את לשאת יכול לא ואני מחנות־ריכוז
 עברתי היום באותו במחנה! רות־התיל
לבתיה, נשוי הייתי הזמן כל לשדה־דב.

 הסום את עש׳ח׳ ירא עוד
 בתזה ?וסר!. בתיה טול
 חשוב וגאויו ■בור ס היא

 מאוד חברות בח״ס!עורי,
 תרגיש אני סובה.

 ואחות אח יותר שחיינו
ואשת בתר מאשר

 של המפרנסת והיתר, כגרפיקאית שעבדה
הצעירה. המישפחה

? שלך כסרטים בתיה היא מי •
הזה. הסרט את עשיתי לא עוד אין.

 אפולו מתיה על הסרט גם •
? סצחיק יהיה
 גם רגישה, היתד, בתיה יודע. לא אני
 ביותר ומהמקסימות -מהרגישות היא היום
מכיר. שאני

 מתחים. לנו והיו ילדים, ממש היינו
 והתחתנו בכביש־הטייסים, בדירה גרנו

 היה מה יודעת את פולנים. של בחתונה
 כי הגירושין. ? בחתונה הכי־קשה דבר
 סול ברחוב ההולך ילד. צעיר, בחור אני

 אני מה לחתונה. פיירקס לי שהביא אחד
ד,פיירקס? את לו מחזיר כעת? עושה
וה מדברים, לא שהפולנים יודעת, את
ש אחד לאף לספר העזו לא שלי הורים

 האיומים, הדברים עם יחד אבל התגרשתי.
 ולא צעירים נורא שהיינו מזה פשוט שנבעו
 תקופה היתה הבעיות, על להתגבר ידענו

 ושלום פולק יוסי אלינו באים היו נפלאה.
שי כותב הייתי אני מנגן, שהיה חנוך,
תקו באמת אותם. מקריא היד, ויוסי רים.

לפ היו שלבתיה למרות יפה, מאוד פה
קשות. חוויות כמה ועברנו מצבי-רות עמים
 מהחוויות,הקשות תעשה איך $

קומידה? האלה
 היא בתיה בעצב. מהולה קומדיה זו

 היום עד שלי. בחיים חשוב מאוד סיפור
מר לא ואני שלי, טובה מאוד חברה היא

מר יותר אני ואשה. בעל היינו כאילו גיש
ואחות. אח שהיינו גיש

ב שהגיבורים אומר אתה •
 שאובים לימון״ ״אסקימו פירטי

ה את שואל אתה שלך. מהחיים
 מרשות הן אם האמיתיות דמויות

פרט? עליהם לעשות לך
 מספר אני עצמי. על חשבתי שאלתי, לא

 עצמי. את חושף אני עצמי, של הסיפור את
אחר. אדם מכל יותר
העיתו דרכי כתחילת פעם, •

 שאני ספני עליי כעסת נאית,
 מותר לך למה ברכילות. מתעסקת
אסור? ולאחרים

 עלייך כעסתי לא כך. בדיוק היה לא זה
 אותך שאלתי רכילות. כותבת שאת מפני

 לענות. וסירבת שלד, החבר על שאלה
 אותך שאלתי אז ענייני. לא שזה אמרת

 אחרים של בחיים להתעסק מותר לך למד,
 מה שלך. בחיים להתעסק אסור ולאחרים

מת שאת מפני עלייך ארד שאני איתך,
רכי על מת הרי אני ברכילות? עסקת

לות.
 אינם שלך הסרטים כלומר, •

 הכריך על רכילות סיפורי אלא
התיכון. כית־הספר מימי הקרובים

 אישית עבודה כל אז רכילות, הם אם
 רכלן אני נכון: זה תראי, רכילות. היא

 רכילות, לי -תני רכילות. על מת אני ׳איום,
 בכלל, באדם. המאושר ואני משהו, לי זירקי

 לגלות לא לי אומדים שאם יודעת הרי את
שקורה. מה יודעת העיר כל משהו,
 את לשאול מתכוון אתה •

מסכימה היא אם אפולו בתיה

שלכס? החיים על סרט שתעשה
ב אותה. שאשאל דברים יש תראי,

 אבל עדינים. נושאים לגבי אשאל מיוחד
 אגלה. לא שאותם דברים עליה יודע אני
 רק זה בתיה, על סרט אעשה אני אם

 תמיד שלא למרות אותה, אוהב שאני מפני
 למשל כמו מתכוון, אני למה תופסים
__ מיכאלי. איבון של במקרה

 אותך תבעה שהיא די, נדמה •
חוזה. הפרת על

 כשראיתי לי שקרה פה איתה לי קרה
 לחדר, נכנסה שהיא איך עצמון. ענת את

 הפכתי הכרה. בלי והייתי דפק שלי הלב
 אני לי; קודר, כשזה לרגליה. נרצע עבד
 ההתרגשות השחקנית. את שמצאתי יודע

 שבאה בחורה למראה בי שאוחזת הזאת,
הרומאנ המודל היא לתפקיד, איתי להיפגש

 מאוד- סיפור היה זה איבון עם שלי. טי
 מאוד בחורה היתד, היא כי מסובך, מאוד

רגישה.
 לבחורות חולשה יש ולך •

רגישות.
 * כאלה, על רק מת אני חולשה? זה מה

יו את חשופים. שלהן שמנגגוני־האזהרה
 אתה כאלה? לבחורות קורה מד, דעת

כש ופיתאום, פרח, כמו יפהפה דבר מוצא
 שלו, הטיבעית מהסביבה אותו מעביר אתה
בצרות. אתה

הזרקורים, באור לעמוד יכלה לא איבון
 סצינת- צילמנו ואז עליה. כבד היה זה

 היה החוזה, על־פי יפתח. ובין בינה אהבה
 מותר היד, שלה. התחת את לצלם אסור

מפרו מלמעלה, מלמטה, מקדימה, חזה
לא. התחת את פיל.
צילמת. ■החחה ולמרות •

קשה היה זה הסצינה, את כשעשיתי
 באמצע בעיות. איתד, היו כבר כי מאוד,

התעלפה. היא הצילומים
למה? <•
 היה זה שקורה. במה עמדה לא היא כי

 והערצתי מהצד עמדתי ענק. אתגר בשבילה
 על שעולה אחת כמו היתד, היא אותה,
ביישנית. כל־כך היתד, היא מוקד.
? התעלפה כשהיא עשית מה •

רייטר. מיקי לפסיכיאטר אותה לקחתי
 לדבר יכול שהיה היחיד הבן־אדם היד, הוא

 פסיכיאטר הסט על לנו היה וכך אית-ה.
ומאסר. מלבישה שיש כמו במשכורת,

 צריך היית כך, אם מדוע, +
 את ולצלם תנאי־החחה את להפר

? הישבן
 יותר בזווית לצלם צריכים היינו טכנית,

מהפרופיל. יותר תפסה והמצלמה רחבה,
 הילדות כל רע. לה לעשות רציתי לא

 אני סרטים, איתן עושה שאני האלה,
 אעשה שאני ילמד, אותן. אוהב כל-כך

רע? להן
 לאהבה קרה מה כך, אם •

כעסה כל־כך איכון מדוע הזאת,
עליך?

ה כל לידה הייתי הצילומים במשך כי
 משתתפים היו אבל יד. נותן סועד, זמן,

 תשומת- את לה לתת יכולתי לא בסרט,
 בלי לה להחזיק יכולתי לא הזמן, כל הלב
היד. את סוף

 כזאת תקופה לנו היתד, קשה, היד, זה
 אחד יום התפוצצות. בינינו היתד, יום שכל

 הולכים ואני היא אחד ויום רבים, אנחנו
 לד, ושם חמציצים לה קוטף ואני בירקון
ובו מצלצל יפתח פתאום בשיער. חמציץ

 היה וזה למלון הגעתי התאבדה. שהיא כה
 היא דם. עם היו הקירות מלבב. לא ׳מחזה
 זד, את ועשתה הורידים, את לעצמה חתכה

 מנגן שהייתי המוסיקה דראמתית. בצורה
 זו ברקע. התנגנה הסט על הזמן כל לד,

 את לה וקניתי רודריגז, של מוסיקה היתד.
הפ על התקליט את הניחה היא התקליט.

ולצ באמבטיה, הרמקולים את ושמה טיפון
 הוורידים. את לעצמה חתכה רודריגו לילי
 ושבר התקליט את תפס יפתח שהגעתי, איך

מש אתה מד, לו: אמרתי לחתיכות. אותו
 אמרתי אז הלך. והוא תתאוורר, לך ? תגע

 מלוכלך, זד, ? ככה להתאבד למה :לאיבון
 גבוהה. בקומה אנחנו המלון. את מלכלך ןה

 לי, אמרה היא ואז תקפצי. קדימה, בואי
 אתה בהן: לעמוד היה שקשה דמעות עם

אותי. שיקרת ואתה אותך, לאהוב לי גרמת
? לה שיקרת ואתה •

זה. את לה אמרתי לה! שיקרתי איזה
 מקסימה. שהיא חושב שאני לה אמרתי
אותה? לשקר צריך אני מה בשביל

 על הזה הקטע השפיע איך •
? ברוריה

 תמיד, כמו ־אך ונורא. איום קשה. נורא
 הייתי מה יודע לא אני לצידי. עמדה היא

בלעדיה עושה
 בכוככות מתאהב תמיד אתה •
שלך? הסרטים שד

 רומנטי לתפקיד שחקנית בוחר כשאני
ש- מישהי להיות חייבת היא שלי, בסרט


