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הוליווד. של החלומות" כ,.נסיך

 לשלוח חאשוגי הסכים כך לשם וגאס.
 ,727 בואינג שלו, הפרטי המטוס את

 ברגע לפגישה. להביאו כדי לניו־יורק,
 של פוזה אוואנס בוב עטה האחרון

 חאשוגי, את להרשים כדי פרימדונה,
הפגישה. את וביטל

 ל־ לטוס מוכן שהוא הודיע ״הוא
 לניו־יורק יחזירו המטוס אם רק ווגאס
 הסכים. חאשוגי עצמו. הלילה באותו

 הוא באצבע. עשו לא אותו גם אבל
הסוף. עד אותה שיחק

 לניו־יורק, מחאשוגי בחזרה ״בדרד
 בכיסו, מיקדמה דולר מיליון 2כש־

 שאבד חטובה אישית דיילת לו הגישה
 לנג־ המדים את החליפה היא פניה.
 את לו הציעה חוכמות הרבה ובלי ליז׳ה,

 שלי ,הרגליים התגונן: אוואנס עצמה.
רועדות...׳

 מליסה סיפרה חכם,״ איש ״חאשוגי
 ובה קאסטה לי הגיש ״הוא פרופט.
 תמורתן במטוס. הסצינות הקלטת
 עוזרת־ של קרדיט אוואנס לי הבטיח
הפקה.״

 איך — או ,2 מם׳ סיפור •
קוסולה: את אוואנס שיכנע

 קופולה, סיפר כך השעה, ״באותה
 של בחובות צוואר עד שקוע הייתי
 שם לי הדביקו דולר. מיליון 20מ־ יותר
 טילפן ואז דעתו. שנטרפה גאון של

 ילד לו שיש לי וסיפר אוואנס אליי
 לו הבטחתי לרופא. הזקוק חולה

הילד.״ לריפוי שבוע שאקדיש
תון של התסריט כמובן, היה, זה  מ
 איתו. תקוע היה שאוואנס קלוב,

 להרוויח הזדמנות בכך שראה קופולה,
 שהתסריט אמר דולר, מיליון חצי

 שבה משלו, גירסה וכתב בלתי־אפשרי
 ב־ הארלם של הרנסאנס את שילב

 האדם זכויות למען מיצעדי־מחאה
כו משוררים מפי ובקיטעי־קריאה

שיים.
 ״כולנו הצהיר: אוואנס אחר־כך

 שיעור צריך מי התסריט. את תיעבנו
)34 בעמוד (המשך

בהוייווד, ביותו החמה השעווויה , קלוב״ .כותון
זורים לסרטים .,האדומים״ ואת ..קליאונטוה״ את

 ממוצא חצוצרה נגן דוואיר, דיקסי בתפקידגיר ריצ׳ארד
 דאץ הגאנגסטר, מעבידו את המציל אירי,

הבוס. בנערת מתאהב כשהוא עורו את מסכן הוא לקידום. וזוכה שולץ,

 אוואנם, בוב .1979ב־ התחיל זה
 שחקן, של עבר בעל מפיק״קולנוע

 זכויות קנה בימאי, של לעתיד השואף
 הוא קלוב. כותון של סיפורו להסרטת

 להם בהבטיחו משקיעים, לפתות ניסה
ב כתוב ואלימות, גנגסטריזם ״אהבה,

 עם הסנדקים, מחבר פוזו, מאריו ידי
 פריור ריצ׳ארד או סטאלונה סילבסטר

 כך המציאה, הראשיים.״ בתפקידים
 והוא דולר, מיליון 20 רק תעלה טען,

 כבר שבעבר אחרי בעצמו, אותה יביים
כמפיק שלו מגע־הקסם את הוכיח

 פיש ובראמבל הכרך בנערי גם שכיכבה היפהפיהליין דיאן
 ורה הבוס, של החתיכה את מגלמת קופולה, של

בחייה. לה לעלות עשויה דוואיר לדיקסי האסורה שאהבתה סיסרו,

 אהבה וסיפור הסנדק סאון, בצ׳יינה
פאראמונט). מנהל אז היה (הוא

 מש־ טוענים שנים, שש אחרי היום,
 אחרי רולר, מיליון 67 שביזבז קיעיו

לפח. נזרקו תסריטים 30מ־ שיותר
 החדשים, הסרט בעלי סבורים היום

השע בן שהסרט פי־אס־או, חברת
 לפחות לקופתם להכניס יצטרך תיים
 את לכסות כדי רק דולר מיליון 150

 התרחשויות אחרי זה וכל ההוצאות,
 אפוקליפסה הפקת נראית שלעומתן

 הראשי, הכוכב מרגוע: כחופשת עכשיו
 פורר פראנסיס והכימאי גיר, ריצ׳ארד
 אבאנס, תחת הסרט את שביים קופולה,

לפ פיצוץ, בכמעט ההסרטה את עזבו
לפני עמד הצוות כל אחת: פעם חות

ה א י ר ו  ל־ המנסה הבימאי ק
 קאריירה החיות 11

לאפוקליפסה. או לאוסקר צפוי

 מפונק ומפיק קופולה, פורר פראנסיס
 בקלחתם סיבכו אוואנס בוב בשם 53 בן

 חאשוגי, עדנאן הידוע איל־הנפט את
לבנו סוחרי־פרי דומאני, האחים את

 מטרי־ נכבד חלק על שהשתלטו ניים
 לאס־ של הזוהרות ההימורים טוריות
 ואפילו ממולחים בנקאים כמה וגאס,
 יוניון הכימיקלים חברת ממנהלי אחד

ההמו להרעלת (האחראית קארבייד
 קנדי, ויליאם — ולהבדיל בהודו) נים

פוליצרי פרס חתן מכובד סופר
 האישי מיומנם דוגמות כמה להלן

 בהצגת שיוצא הסרט, מנפגעי כמה של
המו חג בארצות־הברית,לכבוד בכורה

לד.
פר — או ,1 מס׳ סיפור •
 לשעבר פרופט, מליסה שת

קליפורניה: מים־

היה? זה מה - קלנב □רוזן
 בהארלם, ביותר חמפורסם הגיאו מועדון חיה קלוב כותוך

 וכונה ,1923*35 השנים בין שפרח לנוכס, שדרת פינת 142 ברחוב
 הלא - הגדולה' הלבנה -הדרך מישקל על השחור״, .הקרנבל

 גזעני מיבנה למועדון היה ביותר, אירוני באופן ברודוויי. היא
 שהעבידו בלבד, לבנים גאנגסטרים היו בעליו אכסקלוסיבי.

 היו להיכנס שהורשו הלקוחות שחורים. ושרתים מוסיקאים
 שהיו שתור, עור בעלי הכלל מן יוצאים מכמה חוץ בלבד, לבנים
 במאפיה מובילות דמויות או במקום שהופיעו המוסיקאים קרובי

השחורה.
 לשלם לעצמם להרשות שיכלו המועדון, של הלבנים לקוחותיו
 נהגו - זמן באותו הון־תועפות - לאיש דולר 2.30 בסך דמי־כניסה

 עם ונמנו מאירופה, בדרך־כלל מיובאים, בביגדי״ערב לבוא
התחתון. בעולם או בפוליטיקה אם בין החברתית, העילית

 קב אלינגטון, דיוק מלכי־הג׳אז דרכם את התחילו זה במועדון
ואחרים. הורן לינה קאלוואי,

 כשהתש־ בוקר, בכל כמעט פיטורץ
 שותפים שלושה הגיעו; לא לומים

 נרצח; אחד בהתקפי־לב; לקו בהפקה
 ביניהם ממשתתפיו, תריסר ולפחות

ה את עזבו ידועי־שם, מפיקים כמה
 ״מעולם בהצהירם: בפאניקה, הסרטה

 כזאת!״ בטראומה התנסינו לא
כמו מבריק, שכימאי קרה כיצד

 סיפרה מתחילה, שחקנית היפהפיה,
 עם קשריה על למימון, הרעב לאוואנס,

 עדנאן האמריקאי״סעודי איל־הנשק
 לה והבטיח התלהט אוואנס חאשוגי.
בסרט. תפקיד
המיל עם פגישה לו סידרה היא
 ״אוואנס יותר: מאוחר ונזכרת יארדר,

בלאס־ חאשוגי את לפגוש צריך היה

 קלוב כותון השערורייתי הסרט של ביותר האלימות הסצינות אחת ך1ך |1ך1 |■
 של הקלעים מאחורי המועדון. של במיטבחו שולחן על מתרחשת 1 •1 |1 1)1.1

גיזעני. רקע על ומאפיונרים פוליטיקאים של רבים מאבקים מסתתרים המוסיקה עיסקי
3־ 0 ■——■ "■ ■ "" 1 י■

 המאפיונר של מאנשיו אחד ונקמה. קינאה אלימות, גוררת אלימות ך1ך 11*111
 סכין, באמצעות מתחרה מכנופיה יריב גאנגסטר לרצוח מנסה שולץ דאץ' 1 ■3 | ^11
ונודעים). גדולים ג׳ז נגני והתפתחו צמחו (בו המפואר המועדון משולחנות אחד גבי על
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