
גולד, אליוט השחקן,בנפש יהודים
ב הסרט הקרנת לפני

הסרט גולן. מנחם הסרט מפיק לידו שחף, קולנוע

 ניו־יורק. בגלות הגויים עם היהודים יחטי את מתאר
 הרבי חסידי עם אמיצים בקשרים קשור אליוט

חב״ד. בכפר ביקור קיים, וגם הבטיח, הוא מלובביץ.

שסיי נובע רמה

 חיכו ומעריצים מעריצות רבה ^
 הטלוויזיה, מסכי ליד שישי ביום 1 1

 הביישן החיוך את לראות כדי רק ולו
 מהוליווד, אלינו שהגיע הכוכב, של

 אכזבה היתה זאת גולד. אליוט
במיטבו. שאינו כוכב לראות

 שעה התוכנית את שהקליטו לפני
 תחקירני נפגשו בטלוויזיה טובה

 מילה מכל ונהנו השחקן, עם התוכנית
 מצלמות מול אבל, מפיו. שיצאה

 ביום במיטבו. גולד נראה לא הטלוויזיה
בירו גולד אליוט ביקר הצילומים

 עיריית ראש עם נפגש שם שלים,
סיורו, בהמשך קול?. טדי ירושלים,

 ביקש הוא בכותל, פתק ששם אחרי
 גולד ושם. יד הגבורה במוסיאון לבקר
 את ושמע שראה ואחרי למוסיאון, נכנס

בבכי. פרץ ההסברים,
 תפקידים שמילא הביישן, הכוכב

 לנוכח עמוקות הזדעזע רבים, קומיים
 הפסיק לא הוא השואה. מן התמונות

 לאולפנים שהגיע הרגע עד לבכות
 להתראיין צריך היה שם בהרצליה.
טובה. שעה לתוכנית,
 נבהלו, התוכנית מערכת אנשי

 בבכי, הממרר הכוכב את כשראו
 או אותו, העליב מישהו שמא וחששו

תאונה. איזה קרתה שמא

 הפרימיירה התקיימה בערב למחרת
 ברוקלין לגשר מעבר הסרט של

 גולד אליוט בתל־אביב, שחף בקולנוע
 גולן, מנחם עם יחד לקולנוע בא

הסרט. של להפקתו האחראי
 ,36 בן יהודי בחור על מספר הסרט

 לו יש אך בברוקלין. עממי מזנון בעל
 מיסעדה על חולם הוא — שאיפות
כסף. צריך הוא כך ולשם במנהטן,

 שיכול עשיר דוד יש אלבי, לבחור,
 הדוד אולם הכסף, את בשבילו לגייס
 החברה את שיעזוב — תנאי מתנה

 חי הוא שאיתה שלו, ״השיקסע״
שנתיים. מזה ״בחטא״

 בעת הכובע את חבש גולד אליוט השחקן
 למרות הכובע, את הוריד לא ומאז בירושלים,

של נובע-צמר מעדיף הוא אבל בארץ. קיים לא בניו״יורק כמו
 הווי את שמתאר קטן, סרט זהו

באמריקה. היהודים
 בסרט, בכישרון משחק גולד אליוט
 השמן, השלומאלי היהודי בתפקיד
 שלו, בגויה נשמתו עמקי עד המאוהב

 אושר, לו וגורמת נחמדה יפה, שהיא
מפריעה. הגלותית המישפחה ורק

 היו ההקרנה שהסתיימה אחרי
 מהם חלק המומים. הצופים מרבית
 לא אבל האולם, את לעזוב רצו פשוט

 יחד בסרט צפה השחקן כי נעים, היה
 כפיים, מחאו כולם זאת בכל איתם.

זר־פרחים. לו הגישו ואפילו
 למוחאי־הכפיים הודה הנבוך גולד

 ראה שהוא הראשון והאדם ולפרחים,
 אשתו שרון, לילי היתה פרצופו. מול
 את לה נתן גולד שרון. אריאל של

מהאולם. והסתלק זר־הפרחים,

 לאולפן בדרך בכה הכוכב
 הזיל הבדרן טובה״ שעה

ת שלו הגננת למראה דמעו

3 מצחיקנים
כרגיל ניסתה, היא סוניה.

האחרון) (החורף שלח, ריקי הבימאי משמאלהבא הסוט
 בתפקיד ישתתף שבו הבא, סירטו את שיביים

 בארץ, יתקיימו וצילומיו לאקדוחן, מסיבה הסרט שם גולד, אליוט הראשי
אלמגור. גילה השחקנית עם משוחח נראה הוא בתמונה אפריל. בחודש

שוקו במקום פונץ׳
 הלילה את לחתום העדיף הזוג השוקולד. תעשיין מושביץ דויד שלה

שוקולד. לא וגם שם היה לא שוקו כי בקוקטייל, שהוגש בפונץ'

לד?1ג בכה מדוע


