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המעבראתבהצלחהשעשוהשחקניםרבים

הוא,57קלוני,ג׳ורג׳לקולנוע.מהטלוויזיה

להצלחה,פעםנחשבכזהמהלךמהם.אחד
האדי־התנופהעםהאחרונות,בשניםאבל

רה

$TS1$האדירה$TS1$

$DN2$האדירה$DN2$בזכותהשארביןהטלוויזיהשידעה

שחקנימעטשלאנראהנטפליקסתופעת

ההפוכה.הדרךאתדווקאעושיםקולנוע

שבהם.הבולטיםאחדהואקלוניכאן,וגם

רוםד"רשלמדמותושנפרדאחרישנה20

שניםחמשבמשךגילםשאותותפקיד

הואקולנוע,לכוכבוהפך"ER"בסדרה

מסקרנת,מיני־סדרהעםלטלוויזיהחוזר
שאותה,"22"מלכודהספרעלהמבוססת

שנייםבייםואףהסלוב,גרנטעםיחדהפיק

פרקיה.מששת
שלו,הקולנועיתהקריירהבראשית
גדו־קופתיותהצלחותבכמהכיכבקלוני

לות

$TS1$גדולות$TS1$

$DN2$גדולות$DN2$המו־"הסערהאחד",בהיר"ביוםכמו

שלמת",
$TS1$,"המושלמת$TS1$

$DN2$,"המושלמת$DN2$סטיבןשל"אושן"סדריסדרת

אףשאותוובהצלחה",טובו"לילהסודרברג
הסרטיםרובהאחרונות,בשניםגםביים.

בהםמאוד,למוצלחיםנחשבוכיכבשבהם

בראדשלהעתידנילמחר""בחזרהלמשל

ההוליוודיתהקומדיההקיסר","יחיבירד,

עשה)שאצלםכהןהאחיםשלהמבריקה

אוביותר(הטוביםתפקידיואתקלוני

ג׳ודישלהמרתקסרטההכסף","מפלצת

פוסטר.

שליוקרהלהפקתהנחשבתהסדרה,

)תשודר"הולדהאמריקאיתהתוכןספקית

ב־מ־5.32והחלyesב־ם0׳\מ־5.91החל

yes e

$1ST$בyes e$1ST$

$2ND$בyes e$2ND$edgeהמופתיצירתעלמבוססת(, מב

עלילתהז"ל.הלרג׳וזףהיהודיהסופרשל
אבלהשנייההעולםבמלחמתמתרחשת

שלהמהותיתאי־שפיותהבשאלתעוסקת

לכתובהחלהלרהיא.באשרמלחמהכל

בארה"בלאוריצאוהואב־3591הספראת

ונח־עצוםלרב־מכרהפךבהמשךב־1691.

שב

$TS1$ונחשב$TS1$

$DN2$ונחשב$DN2$הבולטותהספרותיותהיצירותלאחת

לקולנועעובדאףהואה־02.המאהשל
מייקשלהמלוטשבבימויו,1970בשנת

במר־ארקין.אלןשלובכיכובוניקולס

כז

$TS1$במרכז$TS1$

$DN2$במרכז$DN2$אראם(ג׳וןשלדמותוניצבתהעלילה(

אבוט(,כריסטופרשל)בגילומויוסאריאן

הפ־בטייסתהמוצבפצצות,ומטילןקצין

צצה

$TS1$הפצצה$TS1$

$DN2$הפצצה$DN2$הפועלתהאמריקאיהאווירחילשל

האיטלקילאישמדרוםפיאנוזהמהאי
המל־שלמסויםבשלבהטירני.ביםאלבה,

חמה,

$TS1$,המלחמה$TS1$

$DN2$,המלחמה$DN2$שכו־ומרגישלחייוחוששיוסאריאן

לם

$TS1$שכולם$TS1$

$DN2$שכולם$DN2$האויב,טייסירקלאאותו:להרוגרוצים
למשימותאותוהשולחיםמפקדיוגםאלא

חייו.אתלמעשהמסכניםובכךקרב

יוסאריאןמהצבאלהשתחררכדי

הואאזאבלמשוגע.שהואפניםמעמיד

עליומהשירותלהיחלץשכדימגלה
להסבירנדרשהואשבהםטפסים,למלא

הואאםאבללהשתחרר.מבקשהואמדוע

שהתפקידמפנירקלהשתחררמבקש
בכךאזלמותחוששוהואמסוכןשלו
אינוולכןבהיגיון,חושבשהואמוכיחהוא

עליושפויהואואםהכל.ככלותמשוגע

הספר:שלשמוומכאןלשרת.להמשיך

האבסו־אווירתאתשאבהלר.22מלכוד

רד

$TS1$האבסורד$TS1$

$DN2$האבסורד$DN2$מניסיונוהספראתהאופפתהחריפה

"החיילהאשק,ירוסלבשלומספרוהצבאי

רצופההספרעלילתשווייק".האמיץ

המופיעיםכאלה,מעגלייםבמלכודים

עצמו.עלהחוזרקומי־טרגיכמוטיבבו

שלהטירוףאתמתארהלרבאמצעותם,

שהאיוםחשיםהחייליםכאשרהמלחמה,

מהביורוקרטיהיותרמגיעשלומםעל
מןהנתוןמהאוייב,פחותוהרבההצבאית
עצמו.משלבמלכודהסתם

קו־שלדמותואתבסדרהמגלםקלוני
לונל

$TS1$קולונל$TS1$
$DN2$קולונל$DN2$,עלהמפקדנוראיסדיסטשייסקופף
ובלתינוספותדמויותהטירונים.מחנה

קוורלידהמייג׳ורשלהןבספרנשכחות
המג־"האוס"(לורייושלבגילומו)כאן

לם

$TS1$המגלם$TS1$

$DN2$המגלם$DN2$וקולו־הקשוח,היחידהמפקדסגןאת
נל

$TS1$וקולונל$TS1$
$DN2$וקולונל$DN2$אתהשולחצ׳אנדלר(,)קיילקתקארט

הפצצהלמשימותפקודיוושאריוסאריאן

בעיניהםנחשבותשהןעדמסוכנות,כה

התאבדות.למשימות

ברובנתשנים20

בפסדינהמלוןבביתהמתקייםלראיון

אפורהבחליפהלבושכשהואמגיעקלוני

לג־כמעטאפורשערושחורה.ובחולצה

מרי,

$TS1$,לגמרי$TS1$

$DN2$,לגמרי$DN2$האחרונהשבפעםבחיוךמספרוהוא

טלוויזיה,ככוכבבראיוןהשתתףשבה
עדייןכיכבהואאזשחור.היהשערו

^"er"נשיםשלהפנטזיותמושאוהיה

ברוכותשהיושנה20חלפומאזרבות.

הראשון,סרטואתבייםב־2002מבחינתו:

לאהדתשזכהמסוכן",מוחשל"וידויים

סרטואתובייםכתבב־5002המבקרים.

שהביאובהצלחה",טוב"לילההשני,

הטלוויזיהשדרןשלמאבקוסיפוראת
מקארתי,ג׳וזףבסנטורמורואדוארד
להצ־זכההסרטשלו.המכשפותובציד
לחה

$TS1$להצלחה$TS1$
$DN2$להצלחה$DN2$,מועמדויותששלקלוניהביאגדולה

הטובהתסריטבפרסוזכהאוסקרלפרס

ונ־בפסטיבלביותרהטובוהבמאיביותר

ציה.

$TS1$.ונציה$TS1$

$DN2$.ונציה$DN2$ר׳באוסקרפעמייםזכהגםקלוני(

מסגרת(.

מאוד:הצליחקלוניהאישייםבחייוגם

הלבנונית־בריטיתהדיןלעורכתנישאהוא
שנולדולתאומיםאבונעשהאלמודיןאמל
זמנהאתמחלקתקלונימשפחת.2017ביוני

רובאבלובאירופה,בארה"בבתיםכמהבין

השו־מרהיבהבווילהמתגוררתהיאהשנה

כנת

$TS1$השוכנת$TS1$

$DN2$השוכנת$DN2$באיטליה.קומואגםגדתעל

כלאחרילטלוויזיהלשובהיהאיךג׳ורג׳,

שנים?הרבהכך

בקריירהמטורףרגעהייתה׳ER׳"
הש־קבוצתשלבחייהםגםאבלשלי

חקנים

$TS1$השחקנים$TS1$

$DN2$השחקנים$DN2$שישההיינובסדרה.שכיכבה

הסט־לתוךנזרקושפשוטשחקנים

רטוספירה.

$TS1$.הסטרטוספירה$TS1$

$DN2$.הסטרטוספירה$DN2$אתששינהמהלךהיהזה

כש־בהתחלהלכןכולנו.שלהחיים

גרנט

$TS1$כשגרנט$TS1$

$DN2$כשגרנט$DN2$׳לא,אמרתי:אליי,פנההמפיק
מלכודאתלעשותרוציםלאאנחנו

כש־אז,אבלמגוחך.לנונראהזה.׳22

קראנו

$TS1$כשקראנו$TS1$

$DN2$כשקראנו$DN2$הראשוניםהפרקיםשלושתאת

אחריהם,הבאיםשלושתאתכךואחר

צריכיםאנחנו׳איפהואמרנו:התקשרנו

נהדרתעבודהעשוהכותביםלחתום?׳.

לפרשדרךמצאופשוטהםהדמויות.עם

אביועםלקנסקיהגיעהשחקןדודיבןאחד"יום

אותי:שאל1הואהצידומיםבסוףסרס.לעשותכדי

אמרתי:שחקן?ולהיותללוס־אנג׳לסלבוא׳תרצה

כמעס.בסעותלזה,הגעתיוכךלא?למה׳אוקיי.

שניללוס־אנג׳לס,הדרךכלשליבמכוניתנהגתי

מונסה־קרלושברולסליהייתהלילות.ושניימים
הייתיאםכיפעם,אףאותהכיביתיולא׳76מודל

שוב"נדלקהיהלאהואהמנועאתמכבה

צילום:

באדיבות
"yes"
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אמל.אשתועם

שפגשת"הרגשתי

מוכןשאנימישהי
למענה.חייאתלהקריב

כךהרגשתילאמעולם

לפניכן"

כשנפוצולאחרונה,ממשהזה.בראיון

הסנדקלהיותעתידשהואשמועות

והנסיךמרקלמייגןשלתינוקםשל

אבא"אניבראיון:הגיבהואהארי,

להתמו־חראמספיקליישלתאומים,
דד

$TS1$להתמודד$TS1$
$DN2$להתמודד$DN2$משמע".תרתיאיתו

הסנדק,יהיהלאאוליקלוניאז

החט־לטקסלוודאיקרוביוזמןאבל

בלה,
$TS1$,החטבלה$TS1$

$DN2$,החטבלה$DN2$שללחתונתםגםשהוזמןכפי
לידי־נחשביםהקלוניםומייגן.הארי
דים

$TS1$לידידים$TS1$
$DN2$לידידים$DN2$אףוהואהמלכותיהזוגשלטובים

מסאסקסהדוכסיתשללהגנתהנחלץ

קרעעלבהרחבהדיווחהכשהתקשורת

לחתונתה.הגיעשלאאביהלביןבינה

בגללמייגןעלהתנפלה"התקשורת
בראיוןקלוניאמרמגוחכות",סיבות
אתהשווההואהבריטית.לטלוויזיה

הנסי־שקיבלהלזהמרקלזוכהלוהיחס

כה

$TS1$הנסיכה$TS1$

$DN2$הנסיכה$DN2$אדיבה,מאוד"מייגןדיאנה.המנוחה

מקסיםזוגוהםואינטליגנטיתחכמה
זוכהלאהיאהצערלמרבהאבלואוהב.

לה־אפשרהדבריםמרובהוגן.לסיקור

תעלם,
$TS1$,להתעלם$TS1$

$DN2$,להתעלם$DN2$הוגן",לאפשוטזהלפעמיםאבל
אמר.

לאחדנחשבקלוני2014שנתעד

משפסיםלשחירכדיבראיונותנינוחמספי7ןקלוני

סקסיהכי׳הגברבתואררקאליי"תפניכמו:
כשנפוצודקן"."אישעצמולכנותאובעולם"׳,

מייגןשלתינוקםשלהסנדקיהיהשהואשמועות
לתאומים,אבא"אניאמר:הואהארי,והנסיךמרקל
משמע"תרתיאיתולהתמודדחראמספיקלייש

שתהיהחשבנושלאבצורההספראת

החלטנוזהשבגללחושבאניאפשרית.

לפרויקט".להצטרף
לראשונה?הספראתקראתמתי

הייתיכשעודשנים,לפניהיה"זה

אחדהיה"הואמתלוצץ.הואבתיכון",

הס־לקרוא;חייביםשהיינומהספרים

גנון

$TS1$הסגנון$TS1$

$DN2$הסגנון$DN2$הייתהלאוקריאתושונההיהשלו

קרא־הסדרהצילומילקראתקלה.
תי

$TS1$קראתי$TS1$
$DN2$קראתי$DN2$40לגלות,נחמדוהיהשוב,אותו

אתאיבדלאשהואיותר,מאוחרשנה

להניחיכולתילאהאמת,למעןקסמו.

צעי־יותרהרבהאשתימידיי.אותו

רה

$TS1$צעירה$TS1$

$DN2$צעירה$DN2$.עללהמספראנילפעמיםממני
להואומרבצעירותישראיתיסרט
אנ־ואזאותו.לראותחייבתשהיא

חנו

$TS1$אנחנו$TS1$

$DN2$אנחנו$DN2$והואיחדאותולראותיושבים

׳מהלעצמי:אומראניאזנורא.פשוט

עםליקרהלאזהאבלאז?׳חשבתי

אז.נפלאשהואחשבתיהזה.הספר

אחרי,כךכלרבותשניםהיום,וגם
איכזבלאהואזקן,אישכברכשאני

באי־שעוסקתסאטירהזוהיאותי.

השפיות

$TS1$באיהשפיות$TS1$

$DN2$באיהשפיות$DN2$שבמלחמה.ההיגיוןוחוסר
לאורלוונטיתאזנכונההייתההיא
אחרישנהל־06קרובהיום,גםפחות

לאור".יצאשהספר
ממנו?למדתמה

עלחוזרתההיסטוריהכמהעד"בעיקר
היוםרואיםשאגודבריםהרבהעצמה.

וגםבעבר.אחרתאוכזובצורהקרוכבר

עלעצמנו,עללצחוקלדעתחשובכמה
בחייםחוויםשאנושונותסיטואציות

חיוביות".אונעימותתמידואינן

שלמסרטושונהתהיההסדרהבמה

מ־0791?ניקולסמייק

שאגבניקולס,שונה.מאוד"היא

קולנוע.סרטעשהשלי,טובחברהיה
לךמאפשרלאכמעטהזההפורמט
ולה־הדמויותשלתוכןלתוךלהיכנס
ניח

$TS1$ולהניח$TS1$
$DN2$ולהניח$DN2$שבהבצורהמקרוב,אותןלהכירלך

מודהאניזאת,עםבסרט.מתוארותהן

במהלךרעיונותכמהמניקולםש׳גנבנו׳
הסדרה".צילומי

שיגלםהשחקןאתלמצואלבםקשההיה

הראשי?התפקידאת

אבוטאבלשחקנים,מאות"ראינו

יוסא־שלדמותואתהמגלם)כריסטופר,

ריאן

$TS1$יוסאריאן$TS1$

$DN2$יוסאריאן$DN2$)זוליותרהרבהפשוטהיהא"א

"והתקציבמתלוצץ,שובקלונימהשאר",
מהעניין".חשובחלקהיה
המ־שייסקופףקולונלאתלגלםהיהאיך

הרבה.דישםצורחאתהטורף?

בע־אנשיםעללצעוקיכולהלא"את

דינות,

$TS1$,בעדינות$TS1$

$DN2$,בעדינות$DN2$בעדי־אותםלהרוגיכולהלאואת

נות.

$TS1$.בעדינות$TS1$

$DN2$.בעדינות$DN2$,למעשה,בכיתי.צרחתיכשלאואגב
הרבה".ודיבכיתי,בעיקר

יגיבושאנשיםמבךמודאגלאאתה

התנהלותעלביקורתהיאכאילולסדרה

האמריקאי?הצבא
שלהתשובההיההספרממש."לא

המיותרות.המלחמותלכלהלרג׳וזף

וייט־מלחמתבתקופתשנולדוהדור

נאם

$TS1$וייטנאם$TS1$

$DN2$וייטנאם$DN2$אנטי־מלחמתי.כספראותואימץ
דמותואחרישנעקובחשבנומההתחלה

הנה־הדמויותאחתשהיאיוסאריאן,של

דרות

$TS1$הנהדרות$TS1$

$DN2$הנהדרות$DN2$מהצופיםדורשזהבספרות.ביותר

ולבטוחהדמותאתלחבבמסוגליםלהיות

דבריםכמהגםעושהשהואלמרותבה,

בדרך".בזויים
שהש־לשעברטייסיםעםלדברלךיצא

תתפו

$TS1$שהשתתפו$TS1$

$DN2$שהשתתפו$DN2$?במלחמה
לצפותמאפשרתהיום"הטכנולוגיה

הת־אתלקבלביוטיוב,ישניםבסרטים

חושה

$TS1$התחושה$TS1$

$DN2$התחושה$DN2$הרגיש.זהאיךולהביןהזמןשל

המ־אתשהכירואנשיםגםלנוהיווכן,

טוסים

$TS1$המטוסים$TS1$

$DN2$המטוסים$DN2$היהזהאיךלנווהסבירוהאלו

אז".

ביימתוגםבפועלסמפיקגסשימשת

גםשאתהלכךיתרונותישפרקים.שני

משחק?אתהשבההסדרהאתמפיק
גדולהכיהיהשליהקרוואן"בטח.

השחקניםשארואםלסט,קרובוהכי
לא־משהוקיבלוגםהםיפה,התנהגו
כול".

$TS1$."לאכול$TS1$
$DN2$."לאכול$DN2$

הסנדקיהיהלא

חושישלקלונילהיווכח,שניתןכמו

נינוחמספיקהואלמדי.מפותחהומור

משפ־לשחררכדיבראיונותומשופשף

טים

$TS1$משפטים$TS1$

$DN2$משפטים$DN2$:בתואררקאלייתפני"אנא,כמו

לכ־אובעולם"׳,סקסיהכי׳הגבר
נות

$TS1$לכנות$TS1$
$DN2$לכנות$DN2$עושהשהואכפיזקן","אישעצמו

אףהואבהוליווד.המבוקשיםהרווקים

)ני־שוביתחתןלאשלעולםהכריז

שואיו

$TS1$נישואיו($TS1$

$DN2$נישואיו($DN2$לטליההיוהראשונים.)באלסם

הס־ב־5002,וולטרסלברברהבראיון

ביר:

$TS1$:הסביר$TS1$

$DN2$:הסביר$DN2$פחותאבלבזה".טובלאממש"אני

קלו־התארסיותר,מאוחרשניםמעשר
ני

$TS1$קלוני$TS1$
$DN2$קלוני$DN2$ילידתאלמודין,אמלהדיןלעורכת

ללונדון.משפחתהעםשהיגרהלבנון
למשפטיםהספרביתבוגרתאמל,

במש־שניתוארובעלתבאוקספורד

פטים

$TS1$במשפטים$TS1$

$DN2$במשפטים$DN2$הייתהניו־יורק,מאוניברסיטת

אותו.כשפגשהמצליחהקריירהבעלת

והמצליחההיפהמהאישההוקסםקלוני

משלו.שונהכהמרקעשהגיעה
ביוניבביתועימושהוקלונישלהוריו

התק־ערבלארוחתשהוזמןכשחבר,2013

nunn

1611

nvnp2
•jifp,cue

1994

והופךהבמהלמרכזפורץקלוני
ד"רשלהירקרקבחלוקולכוכב

."er"הטלוויזיהבסדרתרוסדאג

קלוניקודםשעודיודעיםרביםלא
"רוזאן,,,הטלוויזיהבסדרתהופיע

בררוזאןשלהמעבידבתפקיד

2000

לא"רומןורובין",)"באטמןסרטיםכמהאחרי

תפקידעושהקלוניהאדום"("הקוחוקי",

ביותרהמחמיריםמבקריואתגםוכובשענק

הפשעקומדייתאתה?"איפהב"אחי

כעיבודשהופקהכהן,האחיםשלהמוזיקלית

הומרוסשלהאודיסיאהלסיפורמודרני

2002

מוחשל"וידוייםהראשון,סרטואתמביים

ובבימויויזואליבעושרשהתאפייןמסוכן'׳,

בשנתהמבקרים.לאהדתוזכהוירטואוזי,

"לילההשני,סרטואתובייםכתב2005

ובששפרסיםבשללשזכהובהצלחה",טוב

לאוסקרמועמדויות

יו.

צילומים:
איי־פ׳,

א"אף־פ׳

עמוד 5



אידומ,?:
באדיבזת
"yes",

איי־אף־פי

m£. Ik;

מבייםקלוני

"מלכודשלהסטעל
היהשלי"הקרוואן."22

מתלוצץ,הואגדול",הכי
השחקניםשאר"ואם
גםהםיפה,התנהגו

לאכול"משהוקיבלו

#*ן

:22׳מלכודאתשובקראתיהסדרהצילומי"לקראת

יכולתילאהאמת,למעןקסמו.אתאיבדלאהוא
וגםאז.נפלאשהואחשבתימידיי.אותולהניח

אותי.איכדבלאהואאחרי,כךכלרבותשניםהיום,

ההיגיוןוחוסרבאי־השפיותשעוסקתסאסירהזוהי
לאורלוונסיתאזנכונההייתההיאשבמלחמה.

היום"גםפחות

מישהי.איתולהביאיכולהואאםושאלשר

,85קלוני,ניקאביו,"בוודאי".ענה:ג׳ורג׳
כלתועםהראשוןהמפגשאתהיטבזוכר

שפ־אלוהיינוואנינינה"אשתילעתיד:

תחנו

$TS1$שפתחנו$TS1$

$DN2$שפתחנו$DN2$סיפרנכנסה",כשאמלהדלתאת

אתהציגה"היא"פיפל".למגזיןבראיון

מקסימהמאודהייתההיאודיברנו.עצמה

הת־הסתיימההערבכשארוחתויפהפייה".

ברר

$TS1$התברר$TS1$

$DN2$התברר$DN2$היפהמהאישההוקסםאכןהבןשקלוני

השת־הואכךלשםהחיזור.במסעוהתחיל

מש

$TS1$השתמש$TS1$

$DN2$השתמש$DN2$איינש־שלו,ובכלבשלוההומורבחוש

טיין.

$TS1$.איינשטיין$TS1$

$DN2$.איינשטיין$DN2$והתחלתישלההאימיילאת"לקחתי

רוצההיאאםידעתילאאיתה,להתכתב

לטרמןלדיווידבראיוןסיפראיתי",לצאת
"כתבתיבנטפליקס.המשודרתבתוכניתו

מו־׳אנינכתב:שבומאיינשטייןדוא"ללה

חזק

$TS1$מוחזק$TS1$

$DN2$מוחזק$DN2$אותישיוציאדיןלעורךוזקוקבשבי

מהחדר׳".

אותההזמיןהואאמל,אתלהרשיםכדי

ההיס־רוד""אביההקלטותבאולפןלדייט

טורי.

$TS1$.ההיסטורי$TS1$

$DN2$.ההיסטורי$DN2$תזמורתשםהייתה׳קול׳.מקום"זהו

אתהשאםלעצמיוחשבתינגנים150עם

כנראהזהופעם,אימישהולהרשיםרוצה

המקום".
ני־לההציעכברהוא2014באפריל

שואים.

$TS1$.נישואים$TS1$

$DN2$.נישואים$DN2$בוונציה.התחתנוהםבספטמבר

התאומים,נולדומכןלאחרשניםשלוש

נולדו",שהתאומים"לפניואלכסנדר.אלה
אהבתועללטרמןלדיווידבראיוןהתוודה

שאנימישהישפגשתי"הרגשתילאשתו,

מי־פגשתילמענה.חייאתלהקריבמוכן

שהי

$TS1$מישהי$TS1$

$DN2$מישהי$DN2$מחיי,עבוריחשוביםיותרהיושחייה

הזאתהתחושהאתהרגשתילאומעולם

כן".לפני
לפ־אמלהצטרפהשנישאו,לאחר

עילותו
$TS1$לפעילותו$TS1$

$DN2$לפעילותו$DN2$שנודעבעלה,שלההומניטרית

שגורלםאלהלמעןהנדיבותבתרומותיו
כמהיחדהקימוהזוגבניעליהם.שפרלא

הםשונות.למטרותהתורמותעמותות

עללקרןדולרמיליון20למשלתרמו
דיורפתרונותלמציאתהפועלתשמם

100תרמוהםפליטים.עבורוהשכלה

מהגרים,לילדייאנגלמרכזדולראלף
תל־שיזמוהמחאהלמצעדמיליוןוחצי
מידי

$TS1$תלמידי$TS1$
$DN2$תלמידי$DN2$נגדבפלורידה,התיכוןהספרבית

בארה"ב.נשקכלימכירת

דיןכעורכתשםלעצמהעשתהאמל
אדם.לזכויותהמאבקבחזיתהניצבת

ביניהןרבות,יזידיותלנשיםסייעההיא
שפחתשהייתהמוראד,נדיהבשםאישה

קלוניהזוגבניראע"ש.פעילישלמין
ארבל,חזיםהיזידיהפליטאת׳אימצו׳אף

ומתגו־לומדוהיוםתקופהבביתםששכן

רר

$TS1$ומתגורר$TS1$

$DN2$ומתגורר$DN2$,הזוג.בנישלמהבתיםבאחדבארה"ב

ודעתניפוליטילכוכבנחשבקלוני

הדמו־במפלגהבתמיכתוידועהואמאוד:

קרטית

$TS1$הדמוקרטית$TS1$

$DN2$הדמוקרטית$DN2$דונלדמהנשיאהבוטהובסלידתו

האמתולמעןאשתו,גםשותפהלהטראמפ,

פירסםלאחרונהרקהוליווד.שלרובה

היוק־המלונותאתלהחריםקריאהקלוני
רתיים

$TS1$היוקרתיים$TS1$
$DN2$היוקרתיים$DN2$חוקבשלברוניי,סולטאןשבבעלות
ולפיובסולטנותלתוקפובקרובשייכנס

מוותעונשיגרורחד־מינייםיחסיםקיום

סו־אוישניםשאנחנופעם"בכלבסקילה.

עדים

$TS1$סועדים$TS1$

$DN2$סועדים$DN2$קלוני,כתבשלו",מהמלונותבאחד
אדםשללכיסוישירותכסףנותנים"אנחנו

רקבאזדחיו,למוותולהצליףלסקולשבחר

מואשמיםאוהומוסקסואליםהיותםבשל

בניאוף".

שנו1ע1תעםמתמה־דים

גםאחרים,רביםידועניםשכמוכמובן

מדילהתמודדנאלציםקלוניהזוגבני

מתראים,בקושישהםשמועותעםפעם
מתגר־ואו־טו־טונפרדיםחייםמנהלים

שים.

$TS1$.מתגרשים$TS1$

$DN2$.מתגרשים$DN2$ערבבארוחתשובנראיםהםאזאבל

מבטיםומחליפיםידייםאוחזיםחגיגית,

לדווחממהריםהצהובוניםוכלמאוהבים.

זאתבכלהחליטווהםעברהשהסערה

הילדים.לטובתיחד,להישאר

שחקן?להיותרציתתמידתגיד,

משחק.עלחשבתילאפעםאףלא."ממש

המשוד־העיתונותלכיווןשאפנהחשבתי

רת,

$TS1$,המשודרת$TS1$

$DN2$,המשודרת$DN2$קרייןהיההואעשה.שלישאבאמהזה

מסוימתובתקופהטלוויזיהואישחדשות

נתןוהואשואו',קלוניה׳ניקאתגםלוהיה

בןכשהייתידמויות.שםלשחקלפעמיםלי

לינתןוהואשדון,בתפקידהופעתיתשע
למדתיכסיינט־פטריק.אותיוריאייןסיגר
לאאבלבאוניברסיטה,גםוקריינותשידור

גדלהוריישלהדורלזה.הכישרוןליהיה

שם.שהקריאוולסיפוריםלרדיוהאזנהעל

שלהאחרוןהדורכנראההיהשלהםהדור

סיפוריםמספרהיהאביהסיפורים.מספרי

ליאבלעבורו,טבעימאודהיהזהנפלא.
השחקןרודי,בןאחדיוםזה.אתהיהלא
השח־אביו,עםלקנטקיהגיעפרד,מיגל

קן

$TS1$השחקן$TS1$

$DN2$השחקן$DN2$ואניסרטלעשותהגיעוהםפרר.חוזה

שלסטעללהיותנרגשהייתיכיהגעתי
אותי:שאלדודיבןהצילומיםבסוףסרט.

שחקן?׳ולהיותללוס־אנג׳לסלבוא׳תרצה
לזה,הגעתיוכךלא?׳למה׳אוקיי.אמרתי:
כלשליבמכוניתנהגתיכמעט.בטעות

לילות.ושניימיםשניללוס־אנג׳לס,הדרך
׳76מודלמונטה־קרלושברולטליהייתה

הייתיאםכיפעם,אףאותהכיביתיולא

שוב.נדלקהיהלאהואהמנועאתמכבה

קלוני,רוזמרידודתי,אצלגרתיבהתחלה
שלי".הקריירההחלהלמעשהוכך
וגםולבייםלשחקמפסיקלאאתהומאז

הטעותכנראהאזפרסים,סכמהזכית
מוצלחת.דיהייתה

לישנתנומרגישאנימזל.בר"אני

אתשםוישאיתהלשחקמשחקיםקופסת

אוהבכךכלשאניוהאנשיםהאלמנטיםכל

הת־אתשמכירמיכלהסרטים.בעשיית

עשייה

$TS1$התעשייה$TS1$

$DN2$התעשייה$DN2$ממךייקחואחדשיוםיודעהזאת
בסוף׳ראפ׳כשקוראיםהזאת.הקופסהאת

מר־אתההביתה,חוזריםוכולםהצילומים

גיש

$TS1$מרגיש$TS1$

$DN2$מרגיש$DN2$חלקשלך.מהמשפחהנפרדשאתה
נו־לא.חלקםואתשובתראהמהאנשים

צרת

$TS1$נוצרת$TS1$

$DN2$נוצרת$DN2$מיכלביןאמיצהחברותשלתחושה

ממשחקשפורשמיכלהסרט.עלשעובד

מהשזהלךיגידהסרטיםומתעשיית
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