
קולנוע
סרטים

ו״אט־נא□ עס חשבון־זפש
היש לקהל הצפוי ׳ביותר הקירוב הניצן

 סרט הוא החדש הוייאט־נאמי הגל ימן ראלי
 של פרטי מיבצע זהו הביתה. השיבה בשם
 לומר הזדמנות בסרט שראתה פונדה, ג׳יין

 אלא המילחמה, על רק ילא חישובים דברים
 יד,אמרי- בחברה האשד, של מעמדה על גם

 לליבה. מאד הקרובים ׳נושאים ישני ■קאיית,
 להפקה, שותפיה להיות הסכימה כך משום

 נועזת אידיוטית בסצנה להשתתף ואפילו'
 למרות בפילה) על־ידי הוחלפה (שבחלקה
 ליה ■שעולל מה אחרי כי פעם, ׳שנשבעה.

 עוד ■תסיר לא ואדים, רודה הקודם, ׳בעילה
המצלמה. מול בגדיה את

 הוא הביתה השיבה גברים. שני בין
 :גברים שיני בין הנקרעת אשר. ישל סיפורה

 סוייואט־נאם, לשרת ■שנשלח החוקי, ■בעליה
 התחתון, בחצי־גופו משותק ׳ונכה־מילחמה

 היא ׳אליו בביית־החיולים מכירה היא ■שאותו
כמתנדבת. לעבוד כדי פנתה

 (מי דאוד ננסי אצל נולד לסרט הרעיון
שנקרא סרט אותו שוט, סלאפ את ישכיתבה

דרן וברום פונדה ג׳יין
? הביתה לשוב

 הלאה וגולגל וחבורתו), ניווון פול בעברית
 שראו גיילברט, ברום והמפיק ג׳יין עיל־ידי

 הייה ■במקור ישבו. הכפולה החשיבות את
 סאלט, ואלדו על־ידי ■להיכתב צריך הסרט

 שיתוף- ■שלזינג׳ר. גץן היה המיועד והבמאי
ומב טיבעי ניראה השניים בין הפעולה

 את יחד עשו שהם משום •בעיקר טיח,
 הירהנרים שאחרי אלא חצות. של קאובוי

 זקוק כזה •שנושא שלזינג׳ר החליט רבים
 ידו ומשך בריטי, ולא אמריקאי ׳לבמאי

 הוא גם פרש סאלט התסריטאי העניין. מן
 אחר, במאי כבר היה זה בשלב בהמשך.

 ה־ עיל ממונה וחוד) (חארולד אשיבי האל
 התסריטאי את עמו הביא והוא ■מיבצע,

 עימו שיעבד הצלם ואת ג׳וינם, רויברט ישלו,
 וקס־ האסק׳ל לתהילה, נועד האחרון, בסרטו

לר.
 לחפש ויצאה חדשה צוריה לבשה ההפקה

 ג׳יין ■של לצידה שיופיעו השחקנים את
 שלזינ־ בימי עוד שנולד אחד, רעיון בסרט.

 כוכבו וויט, ג׳ון ■את להעסיק היה בר,
 לתפקיד נועד וויט חצות. של קאובוי מאז

 הנכה, של לדמותו לוייט־נאם. היוצא הבעל
 ניקיול- ג׳ק את להשיג ניסו יותר, המרכזית

 כל גילה שוויט אלא פאצ׳ינו. .איל ■או סון
 הנכה, בתפקיד יותר גדולה התעניינות העת
 שהמשא־ מה־גם בו, שזכה עד הירפה ולא

שירטון. על עילה האחרים השניים עם ומתן
 לקראת מוקדמת כהכנה ביסא־גלגלים.

 החשוב תפקידו לו שזה וויט, החליט ההסרטה
 להצטרף ■שתיקה, של ישנים אחרי הראשון

ה ■לבית־חוילים חודשים כשלושה במשך
 בביתו מחזיק הוא בנכי־מילחמה. מטפל

התפ עם הזדהותו כיסא־גלגלים, היום עד
 את אפילו להפחיד לעיתים, הצליחה, קיד

 שתפס כלב כמו הייה ״הוא ליהסרטה. חבריו
 פונדה ג׳יין תיארה לד״״ להניח וסירב עצם
וויט. של התמכרותו את
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אל עדיין היתר. היא ושנים חמש לפני
 אלמונית לומר צריך ׳שמא או, מונית

 היותה שלה הקאריירה כי הקולנוע, בדי על
 בטלוויזיה והן הבמה על הן פריחה בסימן

 בעיקר מבוקשת היתר. שם האמריקאית,
אחר־הצהריים. שעות של רומנטיות בסדרות
 ש־ בלבד, ׳תפקידים ארבעה אחרי היום,
 יבולה תפקיד־ימ״־שנה, רק הייה בהם הראשון
 לפרס מועמדויות ■שתי כיבד ׳לזקוף הגברת

 הביקורת מצד שבחים של וסידרה האוסקר
 יה- יאחד ׳שהיא הטוענים ואנשי־המיקצוע,

 בתקופה ■שנתגלו ביותר הבולטים כישרונות
 המפורסם הבעל על לדבר שלא האחרונה.

באח ■הנושא ׳נודע מחזאי לעצמה, ׳שנטלה
 למי האחרון. סירטה להצלחת המלאה ריות

 מייפון, בימארשיה המדובר ניחש, לא ■שעדיין
 כיום ביותר המצליח המחזאי של רעייתו

ה וכוכבת סיימיון, וניל בארצות־הברית,
לשניים. דירה ■שלו החדש המוסירט מחזה

 טאזורסקי פול הבמאי .אליה פנה כאישר
 חמש לפני הראשונה בפעם לא־נשואה) (אשה
 על בהופעה :מאד עסוקה הייתה היא !שנים,
האינ כמו !ניסיוניות במצגות הבמיה, קרשי
 או הורביץ ישראל ׳שיל לברונקס רוצה דיאני

 וונגיאט. קורט של ג׳ון לוונדה הולדת יום
 לב, ׳אליה ישם החיל המייסהרי התיאטרון

 זז־ בחוף הקקטוס פרח בין דילגה והיא
 המערבי. בתוף פרטיים חיים לבין מיזרחי,

 היתה בבקרים, פנוי, זמן לח נותר כאשר
 בסדרות להופיע לאיולפני־הטלוויזיה דוהרת
החיים. אהבת כמו מקוריים שמות בעלות

 ■נבחנה היא כך משום אמיתית. :שמה
 החוזה את ׳וקיבלה מאזורסקיבניו־יורק, ׳אצל

 לגילם התבקשה היא יבסן-פרינציסקו. להתיימר.
 החטובה, הנערה את אשתי את אוהב באני

 מאחרי מסתתרת ■אמיתית ׳נשמה של שרמז
 שהיא ישער, ישלה, המיקצ׳ועית החתיכיות

 שאשתו אחרי ■סיגל דורג׳ את מנהמת
הבית. ימן אותו מגירשית

היד. די אבל בלבד, יקטן ׳תפקיר היה זה
 שבא רידל, מארק אחר, במאי לפיתוי בו

 יראה ״■הוא שירותיה. יאת ממינה לבקש
מת ׳שאיני וחשב מאזורסקי ישל בסרט ■אותי
 תיבגן. שהוא בסרט הראשי לתפקיד אימה
לסן- נסע ■לכן ■בטוח, ■חיה לא אבל חשב,

 של כוכבית בינתיים הפסה (שם פרינציסקו
 לריאות כדי מכובד), תיאטרוךרפרטויאר

 בא בהפסקה, איבסן. של בנורה שוב אותי
 עצמו והציג בחדר־ההלבשה אצלי לבקר
 ׳ולא נעימה, שיחיה גילגלינו ■פול. !של כחבר

 שלי,״ השני מיבחן־הבד שזה אפילו חלמתי
מארשה. מספרת

 שה- סבר רידל כיותר. המוכשרת
 תפקיד את קיבלה ומארישה הצליח, מייביחן

 המסתבכת ■שחום־עור, לנער אם היצאנית,
 (ג׳יימס מלחיבחופשר, עם בקישריהאהבד,

 מה כל לכאורה, חצות. עד בחופשה קאן
 של דמוית הבד על להחליף היד. שעשתה

 קלת־דעת באשר, חובבת קלת־דעת אשר,
 ח־ יאת !ניצלה היא למעשה, אך ׳מיקצועית.

 שיבה רבת־גוונים דמות ליצור כדי הזדמנות
 מש־ והטוהר החיספוס הייאוש, ההומור,

 טען, רידיל מופלאה. בציורו: יבזה זה ׳תליבים
 ״השחקנית היא ׳שטארישה הסרט, סיום אתרי

האמרי לבד שצמיחה ׳ביותר הכישירונית
 האוסקר לפרס מועמדת היתד, היא קאי.״
 המוענק הזהב״, ב״גליובוס ■בפועל ׳וזכתה

 מדי ׳בהוליווד כתבי־החוץ איגוד על־ידי
 אחרי בעיניהם. המצטיינת ■לשחקנית שנר״

 זהו הגדול, ׳המסך על בלבד שנייר, הופעה
בהחלט. רע לא הישג

חו כמה בינתיים, אידיאלי. סידור
 אחד סרט יבין עוד יכשר,יתר, קודם־לכן, דשים

 מחזה על חזרות ׳שעשתה יושעה למיישנהו
 עם אותה הפגישו הטוב, הדוקטור בשם

 שהצחיק האיש סיימון, ׳נקל :שמו ר,מסבר.
 !גדולה ביעילות .שליו בקומדיות ׳אמריקה את

 המוזר, הזוג מיליונר. ׳שהפך עד כל־כך
 כמר, רק חם בכותרות צמד פלאזה, ׳מלון

 התקופה ■שבאותה אלא שכתב. המחזות מן
 שלה אשיתו, במיוחד. עליז סייטון היד, לא

 ליפני־כן קצר זמן !נפטרה שנה, 20 היה.נשוי
 היום, טוענים וניל ■מארישה ממארת. ממחילה
 היתד, זה, עיל זד, עיניהם נתנו שבו שברגע

 ומעולם. מאז הכירו כאילו הרגשה להם
 של המשתוממות עיניהן מול התוצאה,
 לעבור חייב ■שסיימון סברו יאשר דכליניות,

 22 השיניים ׳נישאו ממושכת, תקופת-אביל
 הכל לראשונה. ׳שנפגשו אחרי בלבד יום

להיות יכול לא כאלה ׳שלינ״שיואים אז טעינו

-

לשניים״ כ״דירה דרייפוס וריצ׳רד טייפון מארשה
ה״אוסקר״ אל בדרך

 מסרו, וויט של המקורי תפקידו את
 המחוננים השחקנים לאחד דבר, של בסופו
 העיסוק ררן, ׳בחום הוליווד, של ביותר

 שאין עד-כדי-כך מעניינות דמויות ׳בגילום
ש דרן, ממש. כוכב.של להפוך פנאי לו

 פסיכיופאת לגלם מסוגל הוא כי הוכיח
ו מיטייל־ואימים, השחור) א׳ ■ביום (למשל,
 באותה היצ׳קוק) שיל במזימות (כמו לשעשע

 דד התוספת את חיווה הצלחת, של מירד,
 השאר יבין הכולל ההסרטה, לצוות אחיריונד,

 המיש־ בבני הצעיר קאראדין, בובי את גם
 שאינו חייל הביתה בהשיבה המגלם פחה,

במיל- שיראת הזוועות את לשכוח מסוגל

די ידבר של ■בסופו לו גיורם והדבר חמה,
 שוהה (קאראדין בהתאבדות שמסתיים כאון

 ישל בסיירטו ■ומופיע בארץ, .אלה בימים
הגדול). האדום התג פוילר ■סמואל

 פונדה, ג׳יין לגבי ושינוי. התבגרות
סי להיות בראש״ובראשונד, .אמור הסרט
 שי׳נוי ושינוי. התבגרות ׳תהליך של פורו
 שהיו .אחרי להשתנות ד,מעזים גברים של

ו ממנה, הלקחים את ■וללמוד במילחמה,
אי את •לפתח הלומדות ׳נשים ■של שינוי
 להישען מבלי רגליהן על ולעמוד שיותן

 באומץ־לב צורך שיש ספק ״אין גבר. על
אומרת, ר,יא במיליחטה״, חלק ליטול כדי

טייפון מארשה שחקנית
אבל תקופת בלי

 גם להם שיש הוכיחו הם בינתיים עתיד.
 היו לא למארשה הווה. וגם עתיד גם עבר,

 ניל של בנותיו !ששתי עוד ״מה ספקות:
 ■וזה המוכן, ימן למיישפחה נכנסתי בי. רצו

 אידיאלי.״ סידור בעיני נראה
במ חישויב המ״שיפחתי הגורם הפך מאז,

 היא מיייסון. הגברת של בקאריירה יוחד
 לא שזה בתנאי בסרטים להופיע מוכנה
 הסיבה זו ואולי הבית, מן יאותה ירחיק
ל בלבד סרטים שני אלא הוסיפה ׳שלא

ל ודירה רוז אודרי הופעותיה: רשימת
 לגביה, מיוחד קסם יהיה האחרון לזר, שניים.
 ניל של ׳מצליח במחזה שמחובר מאחר
 שהוא במאי עם ובעבודה כמובן, ׳סייימון

 לפני־כן עשה (הוא ירום הרב ידיד־מישפחה,
בכו צמד סיימיון, שיל למחזה יאחד עיבוד

 שנות באמצע אשיח שהיא מארשה, תרות).
 ה־ ׳נערית-ימקהלה מגלמת לחייה, השלושים

ש אחרי בימתית לקיאריי׳רר, לשוב מנסה
 אותר, עוזב שנים במה יחיה עימ׳ו הגביר

 היא הקארייירה ■בעיות יעל ׳נוסף לאנחות.
 ישימסתבר מאחר מגורים, בבעיות גם ׳נתקלת
 שלהם המשותפת הדירה ■את מכיר שהגבר

 את לדרוש יבא והקונה ■שהסתלק, לפני
זכויותיו.

משח להוציא שיודע כבמאי הידוע ירום,
 ניצל הטובות, מעלותיהם כל את קניו

 ׳נערת־המקהלה ׳שיבין העימות את להפליא
 את ■שרפש השאפתן השחקן לבין המהססת

 סיפ- והתוצאה דירייפוס), (ריצ׳וארד ידידתה
 דרייפוס הבחינות. ■מכל הפל, רצון ■את יקר,

 ביו ׳שזכתה ■כמעט מייסיון באוסקר, זיכה
 גדו- ברצינות התייחסה שאילו ■אומרים (יש
 ב־ ולעבודה התוליוודית לקד,יליד, יותר לה

 הוא והסרט ■אותו), מקבלת היותה סרטים,
 בתולדות ביותר הריווחית הקומדיה כיום

הוליווד.
 המישסחיה לקאריירה, הכבוד כל עם אבל
 זה מייסון־סיימון. הגברית אציל העיקר עדיין
 בשלושה :׳התפקידים בבחירת אפילו בולט
 ייוצוא־דופן לצואצא יאם היא ארבעה מתוך

 יותר אפילו השנונה בת זו לשניים (בדירה
מאמה).
 האישיות. הכרזותיו, על לדבר !שלא

 שאיי לדמויות להניח שלא הוא ״העיקר
 שאצטרך עז״כדי-כך עלי להשתלט מגלמת
 ה־ חוזרת כשאני בערב, ׳אתי ׳אותן לקחת
 למייש־ משעשע ׳כל־כך יהיה לא זר, ׳ביתה.
מתוס אשר, של דמות אשחק כאשר פחה,
 לדעת צריך .שחקן ■בעיות. עמוסת או כלת

 מיי- הגברת לחיים.״ התפקיד בין להפריד
׳המלאכה. על היטב השתלטה הסתם, מן סון,

להו ההעזה הוא האמיתי אומץ־הלב ״אבל
להצ לא הזאת, המייליתמה ימן מסקנות ציא
 מה הלק.״ יבה שנטילת .סשוום .רק .אותה דיק

 ״כיצד הוא לרעתה, ילד,ראיות, צריך שהסרט
 שקרה מה מכל ללמוד אנשים הצליחו

 ה־ על גם להתגבר אומץ ידי ׳ולאזור להם,
 הרו־ המיגיבלות על וגם הפיסיות מוגבלות

שלהם...״ ■חניות
 ימירה באיזו כיותר. הטוב השחקן

 הרחב, הקהל על כזר, רושם ׳לעשיות יצליח
 גדול שיחלק מאחר עדיין. פתוחה זו ■שאלד,
 ספק ׳אין ׳נכי־׳מילחמה, יבין מתרחש ממנו

גדולה ׳מעורבות תהיה הישראלי שלקהל
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