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ארוך...' למסס־אלונקות אותם והפך נעוריי, את ממני גזל ,הצבא

ר ענד בירושלים, רפואה  ב״איכי־ פססז׳
 כירורג, כרופא שנים שלוש עבד לוב״,

ה בחדרי־מיון  סיני, בדרום רופא והי
ה. של בבדואים טיפל מ תר א ח־ק ט ב סנ

 רופא (מיל׳), רב״טרן הוא הצבאי שירותו
 חבוי ביתו ממגירות שבאחת קרבי,
 אנשים הצלת על קיבל שאותו צל״ש,

בקרב. גבורה גילוי תוך
 המצטיין, הקרבי החייל נאמן, ג׳אד

 החוג כראש משמש הוא לפציפיסט. הפך
ריו תל״אביב. באוניברסיטת לקולנוע  מאחו

 מומו של ״החצר כמו דראמה סירטי
הימ מרד על ברנר, על סרט הגדולה״,

 הראשון טירטו אלונקות״. ו״מסע אים
״השימלח". חיה

חלק הוא שנים 14 מזה ת מ  חייו א
 מרטון. רוחמה ד״ר הפסיכיאטרית עם

 כתבה לסרטיו, שותפה היא לאחרונה
ת ם א טי  ול״חלילה הכסף״ ל״מגש התסרי
ם מלך״. נולד בו  בבית מתגוררים ח

 החצר צהלה. בסביבות ספרדי בטיגנון
 הריחנית האפונה של וריחה פורחת

ת גובר לו ק  יש בחצר הריחות. שאר על נ
 שג׳אד לי, מספרים תבלינים. סוגי עשרות

מעולה. בשלן הוא
 בפעילות מאוד מעורים ורוחמה הוא

ם לראות אפשר פוליטית. ת ההפ בכל או
מילחמה נגד השמאל של גנות  ונגד ה

 גבול" ״יש בקבוצת חברים הם הכיבוש.
משוחרר״. ״שטח ובקבוצת

 שישי יום מדי קבע דרך יושב הוא
ם בשולחן  יושביו שיתר ב״כסית״, מסויי
תו עם מזוהים  מישהו הפוליטי. הקו או

 מאוד חושש הוא האחרון שבזמן אמר,
 הפכה הסכנה — חזה בשולחן לשבת
מוחשית. כמעט

 אפשר גדול, דברן איננו נדרך-כלל
 בראיון ביישן. שהוא להתרשם אפילו
ת פתח לי, נדמה כך חזה,  ליבו, סגור א
ר לומר שרצה דברים אמר אולי  זמן כנ

שהכאיבו. שהעיקו, דברים רב,
 גרמה לא לי, נדמה כך הצנזורה, פרשת

 הצנזורה שאילו לי נדמה לזעזוע. לו
ה או-אז — לטרשיו מניחה היתה  חי

מוטרד.
 מסוגל שאיננו לפניי מתוודה הוא

 לחשוף פוחד הוא אישיים. סרטים ליצור
 פוליטיות-חבר- לבעיות ובורח עצמו את

חד בכל גיליתי עצמי אני תיות. מסר א
 שהוא מה למרות צפיתי, שבהם טיו

מאוד. אישי משחו אומר,
■ ■ ■ מס שאתה קורה, זה איך •

ץ הצנזורה עם תמיד תבך
 עושה, שאני הסרטים כל יודע. לא אני

 עם בעיות לעורר צריכים לא לכאורה
ומציאות. אמת משקפים הם כי הצנזורה,

 צריך זה הימאים. מרד את למשל קחי
 כי בעיניהם, חן שימצא סרט להיות היה
הבנגוריוניזם. ואת בן־גוריון את תקף הוא

ץ חן מצא לא כן, אם למה, •
על שרמזו דברים מדי יותר בו היו

 שבין ביחסים בעיקר עכשיו, שקורה מה
ה בתקופה עסק הסרט לשילטון. האזרח
 בן־גוריון. של במישטרו ביותר שחורה

אפ להיסטוריה, הקשר כשנותק ובדיעבד,
עכשיו. שקורה מה את בו לראות היה שר

המט היתה שזו להניח יש •
שלף. רה

 מאוד בן־אדם שהוא — לפיד ויוסף כן,
 בכך. הבחין — אינטליגנטי

 לטלוויזיה. יועד הזה הסרט •
תר היה אם אותו, אישרו למה  כ

 שינית האם חן. ימצא לא שהוא
!הצילומים כמהלך תסתט
מהי ללפיד התחלק איכשהו הזה הסרט

 פרשה היתר, הימאים מרד פרשת דיים.
ה של האפקט בתנועת־ד,פועלים. כואבת

במה מאוד. חזק היה בו הצופים על סרט
 מצידם נזעמים טלפונים הגיעו השידור לך
 של מצידם והן ותיקים מפאיניקים של

ליכוד. ואנשי
אלונ ״מסע את וכשעשית •
שה מראש ידעת לא האם ׳,,קות

 כפרה לפגוע לך תניח לא צנזורה
צה״לץ ששמה קדושה

 היא חוקית. לא בצורה התנהגה הצנזורה
כש ההחלטה. את או האישור את השעתה
 זה לאישור, נחכה שאם לנו אמרו לחצנו,

 לחוצים שאנחנו ידעו והם — זמן יקח
לנו הציעו לכן — בתי-קולנוע מבחינת

 הם אם והרמטכ״ל. המטכ״ל את שנזמין
 ירוק אור יהיה זה הציעו, בחיוב, יגיבו

לצנזור.
 לערוך כמפורש לך אמת •

 חיכו ולרמטכ״ל, למטכ׳׳ל הקרנה
מצידם* לאישור

סר לביקורת המועצה יו״ר בפירוש. כן,
 והוא גרי, לוי היה 1977ב־ ומחזות טים
זאת. להציע התבייש לא

 העצמאות ביום גור. מוטה את הזמנו
 את הביא מוטה, בא המהפך, אחרי ,77

 שלו החברים עם הסרט את ראה אשתו,
 יומיים אחרי מרוצים. ויצאו — מהמטכ״ל

 מאיתנו דרשו הצנזורה, של אישור היה
פקו נותן מג״ד שבו אחד, מישפט להוציא

 הם איתה. ומתעסק והולך לפקידה דה
יתנהג בצד,״ל שקצין מתאים לא שזה אמרו

ש לעצמם תיארו לא הם '#כי
על סרס תעשה שנים חמש אחרי

 יותר הרכה המתנהגים קצינים
גרוע•
 ידוע בעיות. לי היו הצנזורה לפני עוד

 סרט לעשות רוצה אתה אם שבארץ
 לקבל אלא דרך לך אין בצד,״ל, הקשור

ש גוף כל שאין מכיוון — מצד,״ל סיוע
 אביזרים צבאיים, מדים לך לספק יכול

נשק. או צבאיים
 מי עם שנה במשך משא־וסתן ניהלתי

 לו שהיו שיאון, דב צד,״ל, דובר שהיה
 ״למה של בסיגנון התסריט, נגד טיעונים

 תעשה י צד,״ל על כזה סרט לעשות לך
 אש״ף על הניגרי, הצבא על הסרט את

 למה שבעולם. הסיוע כל את ♦ותקבל
שיתאבד יתאבד? בצד,״ל טירון שדווקא

אחר.״ בצבא טירון
 את שנעשה ״לפני לי: אמר גם הוא

 היה ואז איווג׳ינוה. את נעשה בוא מ־א־ש,
 וזה זה, על סרטים עשו אנטבה, מבצע
 הודה שיאון דב אפילו מצבי. את שיפר
 אעשה אם סיוע שאקבל אמר רק בכך,
 בטי- מתעללים כזכור שבו בתסריט, שינוי

מתאבד. הוא מסויים שברגע עד רץ
דרש? הוא שינויים איזה •

ה של ההתאבדות שבמקום הציע הוא
״התא בדבריו אבנים נשבר, שפשוט חייל,
 שמחה. התאבדות קונסטרוקטיבית,״ בדות
 ומת האוייב מוצב על מסתער שהחייל נגיד

בקרב!
 שהוא לו אמרתי לי. נשבר מסויים ברגע

 לו: אמרתי והיצירה. הביטוי בחופש פוגע
לקרוא. למוטה תן ן אחריות לקחת לך למה

 הוא שמוסד, הרבה בתמימותי סברתי
 לו תנו — ויגיד שיקרא נאור, בן־אדם

אחרי וזה הסרט. את שיעשה רובים, כמד,

 מטוסים קיבל סופרסטאר קרייסט שג׳יזס
שנתנו מה על לדבר שלא חשבון, בלי

לאנטבה.
לב התחלתי ואז לא. :ואמר קרא מוטה

 אמרו ארצה. רובים להביא אפשר אם רר
 וזה סוחר־נשק, להיות צריך שאני לי

 ששבו־ עד התייאשתי, ממש ונסחב. נסחב
לע החלטתי הצילומים תחילת לפני עיים
 ישראל לאלוף וצילצלתי הרמטב״ל את קוף
 לו סיפרתי שר־הביטחון, עוזר שהיה טל,
 מיכתב, ״כתוב אמר: והוא הסיפור את

מישרד־ד,ביט בישיבת זה את אעלה ואני
 לי לאשר הוחלט ימים כמה כעבור חון.״
 ובתנאי מיסחרי, בסיס על סיוע ועוד רובים
 סיוע שקיבלתי מקום באף אכתוב שלא

מצד,״ל.
? לא הוגן, זה •

מס אני בעולם מקום ובכל לגמרי. הוגן
הדמו לאופי כדוגמה הזה הסיפור את פר

בישראל. קרטיה
 אירוני. סיום יש הסיפור שלכל כמובן

 הסרט, את ראו והמטכ״ל שהרמטכ״ל אחרי
 לקצידחינודראשי, ירוק אור נתנו הם

לפסי נמסר צה״ל, על-ידי נרכש והסרט
 בקורס-קצינים, מוקרן והוא הראשי, כולוג

דיון. עליו מתקיים ההקרנה כשאחרי
 בקורס־ הקרנתו כעיקכות •

 אלונקות״ ״מסע עזר קצינים,
 הטיר• את למתן מעטה לא כמידה
בצה״ל. טורים
 חשוב היה באמת הזה הסרט מאוד. נכון

פחתו. הטירטורים ואומנם הזאת, מהבחינה
 כ• מזמן לא הוקרן הסרט •

 כמיסגרת הצרפתית, טלוויזיה
 ז׳אן הנודע העיתונאי של תוכניתו

״סינ נקראת התוכנית לה־קוטיר.
 קולנוע שפירושה ויזה״, סאן מה
 איך אישור. כלי או, — ויזה כלי

הסרט? את הצרפתים קיבלו
 ויזה :כפולה משמעות יש התוכנית לשם
 וגם הצנזור של אישור בצרפתית פירושו

ל אחת משודרת התוכנית אישור־כניסה.
יוקרתית. מאוד והיא חודש,

 דיון התקיים אלונקות מסע הקרנת אחרי
 פרופסור ובהשתתפות בהשתתפותי באולפן,

 נס- שהיא אבישר, וקולט שטרנהאל זאב
 וכן בפאריס, ישראל של פחת*ר,עיתונות

אובזרווטר. כתב שהוא ז׳אבו, קלוד ז׳אן
 שבדיוק מפני אקטואלי, אופי נשא הדיון

 לטירטורי בקשר פסק־דין בארץ גיתן אז
 צה״ל, קציני על־ידי הערביים האזרחים

 אופי מחמת כי הטיעון את העליתי ואני
 ב- כעת שקורה מה והמיליטריזם, הצבא
מופ חייליו כלפי הצבא שנוהגי הוא צה״ל
הז היתד, זו אזרחים. כלפי גם כעת עלים

 בזה סוג שבין הקשר את להראות דמנות
 מיסגרת בתוך לבני־אדם התייחסות של

לסטנ הופך יחם שאותו כך ובין צבאית,
 באוכלוסיה התעללות של מקובל דרט

מדוכאת.
את לה-קוטיר הציג כיצד •
׳. 7צדד

 הוא תמיד. המנצח כצבא אותו הציג הוא
ובהערצה. בהערכה צה״ל על דיבר
כתוכ אתה התייחסת איך •
לצה״ל? הצרפתית הטלוויזיה נית

 אופיני לא הטירטורים עניין שכל אמרתי
אוניבר עניין הוא אלא לצה״ל, בהכרח
סאלי.
 שישראלי קורה, אחת לא •

 ססויימים, ערכים עד כארץ הנלחם
הדב על מגן ״ל כהו עצמו מוצא

 גם פה♦ נלחם הוא שנגדם רים
 עצמך את מצאת האם קרה, זה לך

!צה״ל על מגן
חושב לא אני צד,״ל. על להגן רציתי לא
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בגדה היריות נגד הראשונה כהפגנה (מימץ) נאמן
!*בצה׳ל טרסה הפכה נסרס הקצינים ,התנתטת

 שלי והדרו ביישו, מאור הייתי אעיר נשה״תי
 ולהטו הבושה אח להסתיו היתה להסתדר

לערוות ואדישות, לגאווה, לתואנה, אותה


