
לביא דליה

הנער עוערת
בעלה. שתכנן בשמלה בברלין, לוהטים לות

 ומעל הקולנוע, בבתי הפלקטים מעלבבורו פרסומת
דליה של ותמונתה שמה? מתנוססים

מכוניות,
בכוכבת;'

ליוהטיסד בחולות לדליזז הפיידסונות עם בברלין שלה הפירסומת את שילבה אל־על אפילו
בסצינו] דליהבפאריס סרט

 נז?צ בהיוזיא
וולסייר! של קנדיד על נדזרחית פאייוליה עת

זרח
 בארדו בריג׳יט חתפה מרופז ךיסאן

ת א  עתד רעל. גלולות ובלעה ידה ורידי ^
 חתולת־המץ של מעריציה ומליוני צרפת ני

 סביב הסערה אולם התרגשות. נאחזו הצרפתיה
האי הקולנוע אלילת של התאבדותה נסיון
 ולא כמעט שלה, האהבהבים ויחסי רופאי
 קרי־ אנשים של קטנה קבוצה אל הגיעה

 תעשיית של הבוסים — וצלולי־מחשבה מוח
 אחת עובדה ידעו הם הצרפתית• הסרטים

 דועך. החל בארדו בריג׳יט של כוכבה —
 היא שלוש, היותר לכל שנתיים, שנה, עוד

 התאבדותה נסיון הקולנוע. מזירת תיעלם
 היתה אותם שעניין מה קוריוז. בעיניהם .היה

 האלילות תהיינה מי — יותר חמורה בעיה
צופים. לקהל לספק חייבים הם אותן החדשות

 מהם אחד מספר. שמות עמדו לבחירתם
 לביא. דליה של שמה — טהור ישראלי שם
 בלתי־ידוע. שם זה היה שנד, חצי לפני עד

הצר הסרטים בתעשיית איש כל מכיר כיום
 במונפרנס, במועדוני־הלילה שמה. את פתית
הצר החדש הגל שחקני של היאספם מקום
 הנופש עיר בדוביל, רצויה• אורחת היא פתי,

 אלילי־הקולנוע מבזבזים שם פריס׳ שבקירבת
 ובטירוף במישחקי־מזל כספם את הצרפתי

 קילומטר 60 של במהירות דהירה של חדש
 שלהן מכוניות של שלדים גבי על לשעה,

 תקופה תוך ידוע. מושג היא בלבד, הגה רק
 ה־ בת דליה הופיעה חדשים כמה של קצרה

 של (הכלב חשובים סרטים בשלושה 18
 מ^טין עם החוף על ולילה קאנדיד פיק,

הספרדי. החג הרביעי, בסרטה מתחילה קרון),
 הנערה של המסחררת לעלייתה הביא מה

 עוד אחדות שנים לפני שעד משבי־ציון,
 לפני ועוד נהריה, של הזיפזיף בחוף שיחקה
 הקשורות שמיכות בעזרת התחמקה שנתיים

החק בית־הספר של השנייה מהקומה לזו, זו
היש האופנה זו היתד, האם י בהדסים לאי

 של לעלייתן והביאה בקולנוע שפשטה ראלית
 כיש- זה היה אולי או ישראליות? כוכבות

ההצלחה? לפסגת אותה שהעלה המישחק רון
 א.'ת גורמים שני היו לא לביא דליה אצל

 דליה כי ההצלחה. אל בדרכה בעלי־משקל,
כוכ להיות שנועד הטיפוס מלכתחילה היתד,

 זמן. של שאלה רק זו היתד, קולנוע. בת
 זאת תעשה שהיא לכך גרם מיקרים צירוף

 היא. לא אף —לה ציפה לא שאיש במהירות
★ ★ ★  אחרי נוסבאום רפאל חיפש אשי ך*

ה התפקיד את שתמלא ישראלית נערה
טי חיפש הוא לוהטים, חולות בסרטו ראשי

 לנציגיו כתב שבסרט״, ״דיור. מוגדר• פוס
טי בערך, עשרים בת להיות ״צריכה בארץ

 בכל מעוניינת מאוד, פיקחית תל־אביבי, פוס
האגואיסטיות.״ מטרותיה את להשיג מחיר

מהטיפוס הגמור ההיפך היתר, לביא דליה

טי לא ,17 מבת פחות היתר, היא שנדרש.
 לא וגם ביותר פיקחית לא תל־אביבי, פוס

 מטרות מחיר בכל להשיג מעונינת היתד,
 מועמדות בשתי רצה נוסבאום אגואיסטיות•

 ויעל דורון דינה — התפקיד את שתמלאנה
 לארצוודהברית. לנסוע התכוננה דינה דיין.
קול לכוכבת ליד,פך התכוננה לא דיין יעל
 נוסבאום התפקיד. אל דליה הגיעה כך נוע•

לע הורה מיד, התלהב תמונותיה את שראה
לדליה. בד מבחן רוך

 לצילומי־המיבחן הופיעה לביא דליה
 עוזר־הבמאי ידי על שנערכו גבע, באולפני

מיבחן: אותו על גרינברג סיפר גרינברג. דוד
ל ,ניגש הנרגשת, לדליה אמרתי ״,ובכן׳,

 כדי אתה שוחחתי שולחן. ליד ישבנו מבחן.׳
הת בתרגילי התחלנו המקום. לאווירת להתרגל
 והיא שונות שאלות אותה שאלתי רגלות.

 ,עכשיו׳ מהצד• הזמן כל עמד הצלם השיבה•
 המצלמה.׳ מול לשאלות ,תשיבי אמרתי,

 פעלה. המצלמה ובקור. בקיפאון ענתה דליה
 שהאווירה אחרי בתוכה. גלם חומר היה לא

 אטיוד שתכין מדליה ביקשתי קצת, התחממה
 איזה מזה ,עשי אמרתי. בא,׳ לא ,הוא קטן.

דליה. שאלה ?׳ בא לא ,מי תרגיל.׳ שהוא
שלך, החבר שזה להיות יכול יודע. ,אינני

 הכינה דליה שתרצי.׳ מי כל או המורה או
לפ מצפה היא כי הבנתי לפיו אשר תרגיל
התר בא. לא הבחור אבל בחור, עם גישה

סיטו של ההיכר סימני כל את הכיל גיל
 חטופה הצצה עצבני, עישון כזו: אציה

 זו היתד, וכדומה. לצדדים הסתכלות בשעון,
במישחק. מושג לה שאין נערה של תגובה

 ש־ כמה-פטנטים הוספתי לדליה, ״עזרתי
מצלמים!׳ ,ובכן, ואמרתי: האטיוד את גיוונו

 מאוד. רע יהיה הקטע כי מראש ברור ״היה
לע שעלי הרגשתי נוספות. חזרות עשינו

 הקיפאון. את לשבור כדי מכריע משהו שות
התיאטרון שחקן תאומי, עודד עמו מאחורי

 ,שמע,׳ בחשאי. לבוא הזמנתי אותו הקאמרי,
 לפני תעמוד שדליה ,ברגע לעודד, אמרתי

 של מבואו תתיאש שהיא ואחרי המצלמה
 דליה.׳ ,שלום ותאמר: לפתע תכנס הבחור,

ער בחיוך הבחנתי דברי. את הבין ״עודד
 היתד, דליה החל. התרגיל פניו• על מומי

 כמיטב תנועותיה את סיגננה היא איומה.
 אך להגזים, מבלי לשחק ניסתה יכולתה,
 סימנתי לשחק. מבלי הגזימה זה במקום
 בלי ואמר הצילומים לתחום שנכנס לעודד,
 שאחרתי.׳ מצטער אני דליה, ׳שלום היסוס:

 נשיקה לה ונשק עז חיבוק אותה חיבק מיד
 חשבתי פלצות• אחוזת היתה דליה ממש. של

 הצילום. מזירת בבהלה׳ החוצה תפרוץ שהיא
 מיד השניה. עשירית רק ארך התמהון אבל

 אתה ,מה הכנה: ללא והשיבה פנים החציפד,
 ולהשאיר תמיד לאחר יכול שאתה חושב,

 פעם עוד תאחר אם הזה? בקור כאן אותי
סיגריה.׳ של שיירים רק כאן תמצא

המ האמיתי, התמהון נהדרת. היתד, ״דליה
 לפוטנציאל לפתע הפכו וההתרגשות בוכה

 היא פעולתה, את פעלה הנשיקה דראמטי.
לצלם.״ קראתי ,קאט!׳ עצמה. מתוך יצאה

★ ★ ★
 אותו המשך על גרינברג דוד יפר ך*
 מתוך היד, הבא המיבחן ״קטע :מיבחן ^

 מיגדל הקטע של פאנטומימה עשינו התסריט.
 כאן זוהר. ואורי דליה הופיעו בקטע המים.

 היו קטע כל בסיום מפתיע. משהו קרה
 שעניינה אימפרוביזציה ועודד דליה מכניסים

 האורחים בימוי. בלי או עם הנשיקה, הוא
כש אפילו להם הפריעו לא באולם שנוכחו

 והבמאי שסיינד הסרטים מפיץ היו אלה
באולפן. לבקר שבאו ז׳אק, כריסטיאן הצרפתי

 בדליה. ז׳אק התעניין טוב צרפתי כל ״כמו
 ,שב לרגלי. מתחת נשמטת שהקרקע חשתי

ד חוזה כבר לה ,יש לו, אמרתי בשקט,׳
בגרמניה, הצילומים את שראה ״נוסבאום,

 מיד. דליה את ,החתם במיברק: מיד הורה
תא לי היו לא אותה. להחתים יכולתי לא

 התשלום גובה לגבי הנחיות או ריכים
 שיצולג לפני כי דליה הודיעה זאת מלבד
לפאריס.״ לצאת עליה הסרט
 לפאריג נסעה שדליה מעטים רק ידעו אז
 צרפתי צעיר של הוריו עם להפגש כדי

 לו, להנשא ושעמדה בארץ, הכירה אותו
להל חנויות רשת בעלי הצעיר, של הוריו
הת מאוד, שמרנית משפחה בפאריס, בשה
 כוכבח תהיה שדליה לכך תוקף בכל נגדו

 כמעט הוא גם שם שני מיכשול קולנוע.
דל של הקולנועית הקאריירה לתחילת קץ
ל בד מיבחני בגרמניה ערך נוסבאום יי,.

 צילומי־המיבחן פאוסט; בשם צרפתיה נערה
הח כבר נוסבאום דעתו. את הניחו שלה
 את ארזה פאוסם $וזה. על אותה תים

האח שברגע אלא לארץ, לבוא כדי חפציה
 נוסבאום איתה. לבוא אמה התעקשה רון

הפרק. על שוב עלתה ודליה סירב,
 את ראה הוא לארץ נוסבאום כשהגיע

 כעבור במכונית. נסיעה כדי תוך דליה
 קיבלה דליה זה. זהו החליט: מספר דקות

 ל״י 1500 של סכום תמורת התפקיד את
 בסרט. השתתפותה כשכר לה ששולם

★ ★ ★
אן לו כ לג תג מהיר. בקצב העניינים ה
ל ונסעה נישאה י דליה הוסרט, הסרט

 הסרטים לפסטיבאל באה כאשר פאריס.
 מחוץ לוהטים חולות הוצג שם בקאן,

זכ לב, תשומת עוררה הפסטיבל, למיסגרת
בסרטים. להופעה בהצעות מיד תה

 שני בת בדירה דליה מתגוררת כיום
 והמפוארים החדשים הבתים באחד חדרים
 מנהלת ואינה כמעט היא בפאריס. ביותר

 יסודי מושג אפילו לה שאין כיוון בית,
 מחזה הבית. עבודות בשאר או בבישול
שוכ היום שעות בכל לראותה הוא שיגרתי

וידי בעלה בחברת לבושה, מיטתה על בת
 הטלביזיה במקלט יחד צופים כשכולם דים,

המיטה. מול הניצב
 דליה נשארה המסחררת עלייתה למרות

 המתעקשת משבי־ציון חצופה צברית אותה
 למורת־ הדוקה ובחולצה במכנסיים ללכת
 של ובעיקר בעלה משפחת בני של רוחם
 הפארי־ החברה ברוח לחנכה המנסה אמו,
 במכנסיים לצאת לה אסור הגבוהה. סאית

 לה אסור במטרו. לנסוע לה אסור לרחוב.
מכובדים. בלתי ביטויים להשמיע

 לצבע דליה צבעה השחורות שערותיה את
 לעיניה קונטראסט ליצור כדי אדמדם, חום

 1היא כאשר השחום. עורה וצבע הכהות
 אחריה, הרחוב כל משתגע לרחוב, יוצאת
 שנים, לפני שהשתגעו כשם מירך,■; באותה

 'ילדותית אך נהדר גוף איות,'בעלת אחרי
בארדו. בריג׳יט בשם המוכרת — דליה כמו

ציון בשביגונב


