
 ופאראמונט, אוניברסל אולפני
 החודשים 12ב־ סרטים ו8 בהפיקה

 כוכבים הופיעו מהם בכמה האחרונים.
 ברוק הפבורן, כקאתרין פופולאריים

 הגדולה ההצלחה מור. ורוג׳ר שילדם
 בשנה שנחתם ההסכם, היא החברה של

 ויונייטד מ־גי־מ יפיצו לפיו שעברה,
סטס קאנון. מסרטי 30 ארטי

 ארטיס־ ויונייטד מ־ג־־מ מנהלי
 על בפומבי להתבטא סירבו טס

 פרטי באופן אבל העיסקה. התמוטטות
 שהוגשו הסרטים ו6ב־ דופי הטילו הם

 ברירה, לנו היתה ״לוא להפצה. להם
 ועוזבים," ההקרנה את מפסיקים היינו
מהם. אחד אמר

 בינואר רב לפרסום שזכה באירוע
 לעיתונות שהודלף טלכס גילה השנה
 ארטיס־ ויונייטד מ־גי־מ מנהלי כיצד
 הערות מאוד, רם בקול השמיעו, טס

 בצפותם המסך לעבר סרקסטיות
 קאנון. של בבולרו לראשונה

 קיטור, ממנה שיוצא הרפתקת־מין
 ובבימוי דרק בו הגברת בהשתתפות

 ויונייטד מ־גי־מ מנהלי ג׳והן. בעלה,
סטס רטי  כך על התלוננו גם א

 אמנו־ נושאים בזול רכשה שקאנון
 מבחינה מפוקפקים אך תיים־כביכול,

מיסחרית.
 כספים

העתיד מן
 גולן את לאתר מרובים סירנות ך
 להיות אמורים היו הם — וגלובוס ^

 דרום־ ,הולנד בריטניה, בישראל,
 האומר היימן, יפה. עלו לא — אפריקה

 סרטי על מגן החברה, בשם מדבר שהוא
״אלף־אלף״. כסרטי קאנון

 הפרה, שמ־גי־מ אומר, היימן
 עוד קאנון, עם החוזה את למעשה,

 נמנעה כאשר ),1983( חג־המולד לפני
 12 של כישלון סהרה, את מלדחוף

 שילדם, ברוק כיכבה שבו דולר, מיליון
 נהגת על — גולן שכתב סיפור לפי

בד על־ידי הנחטפת מכונית־מירוץ
 שצפו שמציגים אומרת, מ־ג־מ ווים.

 אותו. לקחת סירבו בדצמבר בסרט
 קאנון סרטי משיבעת אחד הסרט,

 חרבון היה לבסוף, הפיצה שמ־גי־מ
 (הוא במארס המוגבלת בהפצה מוחלט
 200ו־ מיליון בארצות־הברית הכניס

עירום מישפט׳בלבד). דולר אלף
סירטו בופגת דרק,

 גולן התדיין לאחרונה
 נו עס בבית״המישפט

.הרפתקת״מין שהוא בולרו,

 את וקיבל תבע גולן צופיו. כדברי קיטור,' המעלה
 הכוכבת, של בתצלומי-העירום להשתמש הזכות

(למעלה).עשר בטירטה כבר במערומיה שהתפרסמה
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״״״;״? □ול־סטויט כותרת
האמרילואי הכלכלי ביומון גולן אימפריית על תחקיר

 ההשקעות שחברת פורמן, רוי
 לשתי כחתמת שימשה שלו הבנקאית
 החורשים בתישעה קאנון של הנפקות

 לא פשוט שמ־גי־מ טוען האחרונים,
 עם שלה ההסכם מתנאי מאושרת היתה

 309 לקאנון נתן ההסכם קאנון.
 — למקובל ומעבר מעל — נדיבים

 עוד המפיצים, של ברוטו מההכנסה
ההפצה. הוצאות שכוסו לפני

 חמורה בעיה למ־גי־מ היתה מאידך
 הדל, סרטיה מבחר את להגדיל כיצד

 סרטיה קאנון. עם חתמה היא כאשר
 אפיפיור כמו מ־ג־מ של האחרונים

 הקרח ופיראטי וילג׳ גריניץ של
 למרבה עלובות. תוצאות נתנו

 להם שיש היחידה ההצלחה האירוניה,
 של ברייקדאנס היא אלה בימים

 אלף 300ו־ מיליון שעלה 'קאנון,
 האחרונים, החודשים בשלושה והכניס

 בארצות־הברית למסכים, שיצא מאז
דולר. אלף 600ו־ מיליון 35 בלבד,

 התמוטטות כי כך על עומד היימן
 בציפיותיה פוגעת אינה העיסקה

 מכיוון קאנון, של המיידיות העסקיות
 הכנסותיה בחישוב סומכת שהחברה

לטל־ מכירה־מראש על רבה, במידה

 עדינה איננה זיורנאל, סטריט וול רב״היוקרה
 בעיקבות קאנון קבוצת לגורל מרה .תפנית במיוחד:

בריאות. מוסיף לא גם זה סרטיה." של הפצה בעיית
סירטי לתריסר זכויות־מראש האלה

קאנון.
 ״ישנו ואומר: נבהל, איננו היימן

 ללא לטייס.״ מחוץ גם גדול, עולם
 שקם מהרעש ליהנות מקווה הוא ספק
 מוצג להיות המתחיל סרט בולרו, סביב
 הסרטים איגוד של דירוג ללא עתה,

 איכס דירוג בלא האמריקאי.
 את לפרסם ניתן היימן, אומר הקטלני,

 אותו ולהציג החשובים בעיתונים הסרט
שהיו, הגדולות בתי־הקולנוע ברשתות

מלהציגו. נמנעים אחרת,
 ייפגעו בולרו שהכנסות להניח אין
 בטלוויזיה והופעות ראיונות מכמה
 התייחסה ושבהם לאחרונה, שהיו

הדר־ כ״מיפלצת״. לגולן דרק הגברת
 בהם בערה שחמתם אומרים קים

 להתנכר גולן של נסיונותיו בעיקבות
 של בריבוע" ״המיניות קרא שהוא למה

המפורסם. הטלכס דליפת אחרי הסרט,
 תדמיתה את לשפץ גולן של מסעו

 מרתין כאשר שוב, נתקע קאנון, של
 העיד הוליוודי, סוכן־צמרת באום,

בלוס־ המחוזי בבית־המישפט לאחרונה
 יצרן של כביכול השימוש על אנג׳לס

על ללחוץ כדי באיומים גולן הסרטים

 ולזכויות־ לווידיאו וויזית־הכבלים,
 בידי היו למארס 31 ב־ בחו״ל. הפצה

 105 בסר זה מסוג התחייבויות קאנון
 רובם כי מקווה והחברה דולר, מיליון
ממש. של להכנסה השנה ייהפכו

 תביעות
המיפלצת מן ^

 לפחות כי היימן, מודה זה מרות̂ 
 מהמכירות־מראש מהמזומנים חלק /

 — רבים כספים קאנון לוותה שנגדם
 שכתריסר עד לגביה ניתנים לא

 יופצו מ־גי־מ, דחתה אותם סרטים,
 היימן מיהר כך לשם בארצות־הברית.

 שישה בעלת הפצה רשת להקים
 הסרטים את להפיץ שתתחיל מרכזים,
בקרוב.

 הנוכחי הייצור שעודף ייתכן
 של לבעיותיה יוסיף הוליווד של

 קולומביה וגם טייס גם קאנון.
 שלהם הגדול הסרטים מלאי כי הודיעו,

 המשותפת הכוכביס שלושת מעיסקת
 חתימה מונעת סי־בי־אס עם שלהם
 קאנון. עם עיסקות־חבילה על נוספת

מהחברות אחת כל רכשה 1982ב־

 צילומי״עירום לו שתמסור דרק הגברת
 את תבע (גולן פירסום למטרות
 התצלומים את לקבל כדי הדרקים
 בסרט, הקשורים אחרים וחומרים

גולן). לטובת פסק ובית־המישפט

| | " ן ך  שצולם סהרה. הסרט מ
 שילדס ברוקס ע□ |1.1 11
מיליון. 1.2 והכניס מיליון 12 עלה

 העיקריים מסניגוריו אחד פורמן,
 מרכז (שהוא בוול־סטריט קאנון של

 ארצות־הברית), של והכספים הבורסה
 יומיום מעשי הם כאלה מעשים כי טוען

 חושב פורמן הסרטים. בתעשיית
 עם משותף הרבה גולן־גלובוס שלצוות

 (גדולי מייאר ולואיס זאנוק דאריל
 40ה־ שנות של בהוליווד המפיקים

 מוסיף, הוא האמת," על ״אודה ).50וה־
 פלדה, תעשייני היו הם ״לוא זאת, בכל
שלהם!" הבנקאי הייתי לא

_ מתגלגל הכסף —
)27 (המשך"מעמוד

 הה אחרי כמו עמר, של הציתותים
 פרקליו אנשי אבל לזיגל. שהועבר

 ק ימים וחמישה הפתיעו חיפה
 סן הכנת את השלימו הבחירות
 עב] על המכסימלי העונש האישום.

מאסר. שנות שלוש הוא זו

 מהי׳
בי לחושפים

 ויין בין הלא־מובנת ברית ^
 מ ניחושים הולידה ועמר 1 1

 לאנ?ן במתכוון הופנו חלקם באגד.
 שחג מה יחקרו שאלה כדי זיגל, של

 כמין עליו לחתום יכולים אינם אגד
מהימן.
מדובר? במה
 עו יריבי טענו הבחירות ערב

 לעו מחזיר שוייצמן בקואופרטיב
 ? המכוניות בעיסקי סייע זה טובה.
 הרו את קנו אגד כאשר וייצמן
 ה ועכשיו דיהטסו, המיובא היפאני

בכנסת. מקום השטר, את לגבות בא
 יוד וייצמן את מקרוב שמכיר מי

 :דברים, הרבה עליו לומר שאפשר
 וביוש בהגינותו לפקפק אי־אפשר
 לנו שוב מתקשר העניין אך הציבורי.

 ו השאר אחוז. 43 לניצב״א שבה
 רו והיבואן איש־העסקים של בידיו

 הו וייצמן סוכנויות. מאונגר אונגר,
 אמוו נוע זה. בפרוייקט קטנטן שותף
 בתנאי ולמכרן מכוניות ליבא

 כישל אחרי אגד. לחברי מועדפים
 האמר גיי־אם־סי עם המשא־ומתן

 היפא הקלף אגד לידי נפל קאית
פנים. לנוע העירה וההצלחה

 היפאני עם לעבוד ההחלטה על
 כול המזכירות רב. זמן באגד ישבו

 אונג עם היה הקשר וועדת־הפיקוח.
וייצמן. עם ולא

 עמו סיפר וייצמן עם קשריו על
 כשה׳ עוד לראשונה אותו ״הכרתי

 ה־ס שנות בתחילת שר־התחבורה
 אחר־כ עמוקות. ממנו התרשמתי

 אחו ושם. פה באקראי נפגשנו
 כשו מתפקידו התפטר שווייצמן
 ע דיברנו ושוב נפגשנו שוב הביטחון,

 התחיי העניין כאשר רשימה. הקמת
 לעיתיו נפגשנו כבר רציני, להיות
 של: נושאים על ודברנו תכופות, יותר

 עו נוע לעסקי כלל קשורים היו
אונגר."
 רכש לארץ דיהטסו כניסת מאז
 היפאנ הרכב את אגד חברי עשרות
 התפקידיו בעלי מיוחדים. בתנאים

 היפאנ הרכב בדיהטסו. נוסעים באגד
 החברו וטיול, סיור בחברת גם נקלט

ניצב־א. של להשכרת־רכב
 בי לקשר שניסה למי לועג עמר
 <אנ ביחד. וחברותו נוע עיסקי

 הכדאיוו העסקות את תמיד חיפשנו
 חוזו כל הקואופרטיב. לחברי ביותר
 מוצאי! אנו דקה אחרי אם לנו, שיש

 כן על שיושב שלם צוות ויש יותר, זול
 שבי היקר החוזה את מבטלים מייד

השניים.״
 רבו כל שאין ספק אין לעמר
 מז בכל חבריו ובמעשי במעשיו
 יכול אף הוא היפאני. לרכב שקשור
 הקיר! בכל זאת, להוכיח כדבריו,

כשיתבקש.
 אלז זיגל, של חוקריו יצליחו האם
 לשוטרי־מקון הפכו לא שעדיין

 הקשו האגוז את לפצח וסיירי״תנועה,
 בחומו ממש יש האם אגדי ששמו

 עמר שצודק או לעיונם, שהועבר
 המישטרו לידי שהגיע מה שכל הטוען
 באגו הסיעות בין בסיכסוכים מקורו

בידם? מאומה אין ולחושפים
 אן אין, כך על חד־משמעית תשובה

 אפשו הקרוב, מהעבר הבא, הסיפור מן
בעתיד. שיקרה מה על להקיש
 חיפוע נערך חודשים תישעה לפני

 אחרי באגד, בכיר עובד של בבית
 גרו? דולארים חשבון לו שיש שנודע
 נשאו החקירה בלונדון. ישראלי בבנק
 הון לדין. הועמד לא האיש אך פרי,

 אן הפרשה, הסתיימה ובזה כופר שילם
הציבור. לידיעת הובא שהדבר מבלי

 בדרך הפעם גם המישטרה תלך אם
 ימשיך אגד סביב שהאוויר הרי זו,

 העשן בגלל רק ולא מזוהם, להיות
האוטובוסים. שפולטים

■ ציגיריו בן־ציון
53


