
ב״אגרוף״ שכירים

 סהולי־ ואיש מיקצועי. וסאי־גיוד .פעיל אודות
 לוותר. ונאלצתי !בי לתמוך !הסכים ילא ווד

 הברת ממנהלי ואחד לי הגיש ׳שבתיים לפני
 חדש ספר ושל תקציר ארטיסטס יונייטד

 התלהבתי. ׳ומיד קראתי דומה. ׳נושא על
אפש ראיתי !ובאמצעותו פ.י.ס.ט. היה זד.

הישנה.״ תוכניתי !את להסשים רות
 היה לא ׳שזה !אלא סמרה. ׳מחלה

 ינהגו ארטיסטס ביונייטד בך. !סל פשוט
 למצוא קובל ׳שאם לו, ׳ואמרו בזהירות
 תשלים דולר, !מילקון יעצמו!ארבעה בכוחות
 הדרושים הנוספים הארבעה ;את החסרה
 אליו ׳שפניתי ימי סל ״׳בהתחלה, להפקה.

אלא ממני, פחות לא משולהב נשמע
 היום למחרת בסולם. ואחזה מתרה שמחלה

יכו ושאינם ומתנצלים, ואלי מצלצלים היו
 ג׳דסון לעיסקה.״ להיכנס זה ברגע לים

על מוגדר מישהו ׳מאשים !אינו אומנם
 !ברור. הרמז ואבל משקיעים, ידי שהרפה
 ארטיסטס יוינייטד ואל חזר דבר של בסופו
 !כמו קופה הצלחות :שאחרי ילחם ואמר

ה באים, הרוסים הגג, על כנר ד-ולרבול,
להם מוטב הלילה, וכחום באים רוסים

עושה הוא ומה יודע הוא כי שיאמינו
 הוא ׳ואכן, הפרוטות. יאת ׳לסיפור ויפסיקו

 שמונית כיל את דבר, ׳שיל ובסופו ׳מהם, קיבל
הדרושים. המיליונים

ה זה. בשלב הסתיימו לא הבעיות יאך
 ולא המיתוכונן, !מן יותיר ׳נמשכה הסרטה

ה יבין קלות התנגשויות על דובר פעם
 העצמאיות. בדעותיו הידוע לכוסב במאי

 הדיאלוגים מן ׳ניכר יחלק כתב סטאלון
 לשכנע יניסה סאשר אבל בסרט, יעצמו של
 !ב״הפי-אנד״ הסרט את לסיים הבמאי את

 ״ניסינו, בידיו. ׳חרס העלה רוקי) (כמו
 הלא־ בסוף ׳בחרתי ודבר של בסופו אסל

ג׳ויסון. הסביר מאושר,״
 יבין ממוצע ■וחצי, סשעתיים !נמשך הסרט

 מה לבין (ושעתיים) דרושה שהחברה מה
 ״סירבתי ׳שעות). (!שלוש ירצה שהבמאי

 כדי זימן ושצריך סיפור זה — יותר לקצר
הנבונה.״ ׳בציורה להתפתח

פה. הדימיון ש ימה יבין הידימיון דחו
המש !נהגי מנהיג של לחייו בסרט קורה
 בולט הופה, ג׳ימי ׳בארצות־יהיברית, איות
 מיסתורי, !באורה ׳שנעלם הופה, לעין. מאד

 במאפיה חבריו על־י׳די ׳נרצח בי ומניחים
 דטרויט בעיר לגדולה יעלה בשנתיים, לפני

מתפ העיף הוא לקליוולגד). ,מאד (הקרובה
 כפי ׳(ובדיוק הנהגים !של קודם ׳מנהיג קידו

 שנים כימה ׳ובילה ובסרט), עושה שקובאץ׳
בכס שיעשה הסתבר סאשר בכלא, טובות

 צריך שבפניה (ואשמה שבשלו הא״רגון פי
הקונ ועדת מול בסרט, להתגונן קובאץ׳

בעניין). החוקרת גרס
 שיכולות הצרות לכל !שמודע גץיסיון,

 כמו !למציאות, מדי ׳קרוב מדומות לצמוח
 שמיש־ עוד (ימה למיניהם פושפטי־דיבה

 פרשית את לפענח מנסה עדיין הופה פחת
מבוסס הסיפור כי בתוקף מכחיש העלמו),

2146 הזה העולם

החדשה התגלית

?;הנוע
סרטים

ף אגריף כמו צו ספד

כיי נאטאדי שחקנית
טריפו? בי מצא מה

 חדי עדיין. מוכר שם אינה ביי נאטאלי
 עוזרת את גילמה כאשר בה, הבחינו העין

 בלילה והמעשית המעצורים חסרת ההפקה
 שמו עין חדי אותם טריפה של האמריקאי

 טריפו, בהדרכת והופיעה, חזרה כאשר לב
 בטעות הנפגשת כנערה נשים, שאהב בגבר

 רגליים זוג אחרי העוקב דנר, שארל עם
 ומאמין מכבסה של מרתף מתוך מקסימות

הרגליים. בעלת היא ביי שהגברת קט לרגע
 אותה להכיר יהיה אפשר בקרוב אבל

 פרנסואה של בעזרתו ושוב, טוב, יותר קצת
ה הירוק, החדר החדש, בסרטו טריפו.
 מלון ג׳יימס, הנרי של סיפור על מבוסס

 שחולפת דמות עוד אינה היא המתים,
 הראשית, השחקנית אלא ברקע, מהר,

 הבמאי הראשי, הגברי בתפקיד כשמולה,
עצמו.

טרי־ בי מצא ״מה חחכרמני• הצד
 שמפנים השאלה על נאטאלי חוזרת ז״ פו

 החברמני הצד כניראה ״זד, רבים. אליה
 הראשונה, בפעם אליו כשהגעתי שלי.

 את שסיימתי לאחר קצר זמן נפחדת,
 לי ואמר בי הציץ בקונסרבטוריון, לימודי
 לתפקיד אתאים כי סבור שאינו בגלוי,
 הנתונים את לי אין פשוט ההפקה. עוזרת

זאת, להבין אולי אפשר לכך.״ הטבעיים
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 הדמות את ביסס שטריפו יודעים כאשר
 בסרטים לעבודה שותפתו שיסמן, סמן על

 לתת הסכים זאת בכל הוא ״אבל רבים.
 וכנראה כשרונותי, את להדגים הזדמנות לי

 עינויי את קיצץ הוא כי אותו, ששיכנעתי
שקי המקום, על לי, ואמר שלי הספקות

התפקיד.״ את בלתי
 הצעירה לשחקנית רציני הישג זה היה

 קצר זמן רק לה ניבאו שכולם והאלמונית,
 להצעה שסירבה אחרי שחור, עתיד כן לפני

 האודיאון של התיאטרון ללהקת להצטרף
בפאריס.

 ,30 בת נאטאלי פרוטות. במה עם
 הגיעה אבל צרפתית, בעיר־שדה נולדה

 ציירים דיוריה, עם יחד בילדותה, כבר
 תחילה הבוהימה, בחוגי לבלות שמרבים
 ליד עיירודקייט למנטון, כך ואחר לפאריס
 שלא מעדיפה היא בלימודיה קארלו. מונטה

 את לעזוב 17 בגיל החליטה ואם להיזכר,
 פרוטות כמד. עם לבירה, ולעלות הבית
 הגבוהים הציונים בשל זד. היה לא בכים,

 בדרך לניו־יורק, הגיעה היא שקיבלה.
 שנה. במשך בלט ולמדה עצמה, את לחפש

כש דאגה, מרוב מדעתם שיצאו ההורים,
 באיזה מתגוררת הקטנה בתם כי שמעו

נוס רקדניות שתי עם ניו־יורקי סטודיו
 לבקרם, באה היא שתשוב. התחננו פות,

שבו תוך לניו־יורק שתחזור משוכנעת
שנים. תשע נמשך הביקור אבל עיים.

בפא שחקנים לאולפן נרשמה בינתיים
 לא רב ועידוד הדרכה קיבלה שם ריס,

ללימו מחבריה גם אלא המורים, מן רק
דוסוליה, אנדרה כמו מהם, שכמה דים,

 מן בצרפת. ידועים שחקנים היום הם
 שנחשב לקונסרבטוריון, עברה היא האולפן

 קפדנית, מישמעת בעיניה. לסיוט עדיין
 עולות אינן כפייתיות ומסורות הגבלות

 שמאפיינת החופשית הרוח עם אחד בקנה
אותה.

 האמריקאי הלילה עצומות. כעיניים
 הבד על גם רבים, שערים בפניה פתח
 פררי מארקו עם עבדה היא הבמה. על וגם

 בארץ) להצגה האסור האחרונה, (האשה
 רכש לא שאיש (מאדו, סוטה קלוד ועם

 בליבה שמור לטריפו אבל בארץ). להפצה
ל חופשית מרגישה ״אני מייוחד: מקום
 כזאת, השפעתו איתו. עובדת כשאני גמרי
 עצומות. בעיניים לשחק יכולה שאני
 השחקנים את בוחר הוא שכאשר לי נדמה

 שמאותו בנתוניהם, טוב כך כל מבחין הוא
 לעשות להם להניח חושש אינו הרגע

, כרצונם.״
 עם נאטאלי חולקת הפרטיים חייה את

ה השחקנים מן לאוטר, פיליפ השחקן
 בצרפת החדש הדור של ביותר מעניינים

 לבלש). במלכודת .רג׳יאני של (עוזרו
 לפאריס, מחוץ קטנה בחווה גרים השניים

 הצד את לשכוח משתדלת היא שבה
 בהתלהבות ומתמסרת שבעיסוקיה, הדרמטי
ארוחות־ענק. לבישול
 פיקפוקים לה שיש אומרת זאת אין אבל

 אותה שואלים ואם ליעודה. שנוגע מה בכל
 מצטטת היא שחקנית, להיות בחרה מדוע

 מיקצוע מכיר ״איני אוליוויה: לורנס את
 טוב כך כל להכיר האדם יכול שבו אחר
נפשו.״ נבכי את

סיל יהיה שיכיויל ביותר הטבעי הדבר
 סרט ההא רוקי אחרי לעשות סטאלון בסטר
 המזוהה דבר ׳אין הרי כי אגרוף. בשם
האגרוף. ׳׳של המהלומה !מן יותר ע״מיו

 ׳ניקרא מיכן ׳לאחר שעשה הסרט זיאכן,
 ׳באנגלית ׳נקרא ההא דיוק לייתר אגרוף.

 :נהגי ״!איגוד של התיבות ראשי פ.י.ס.ט.,
׳בקפד נבחרו האותיות סאשר המשאיות,

 המילה יאה יהד להרכיב מנית יעל ירבה, ניות
סטאלון. ישל יסמל שהיא

 לתגליות ושנהשב .מי ואת מעביד הסרט
 ׳הפרועה לזירה האיגרוף מזירת ,1977 ישנת

׳ב המיקצועיים האיגודים :של יותר הרסה
 קבוצת של מנהיג ׳מגילם הוא אמריקה.

׳מוב כסוציאליסט ׳שמתחיל משאיות, נהגי
 פעולה ושמושתף לרודן ׳בהדרגה והופך הק
 אנ־0 ׳ונוהג ׳תעשיות משתיק המאפיה, עם

 ובזרוע חזקה ׳ביד למרותו הנתונים •שים
נטויה.

 ׳נגד סשטחענים משכרת. עוצמה
 קנדה יליד ג׳׳ויסון ׳גורמן הסרט, במאי

 בישראל עליון כוכב ישו את שעשה (מי
הת •שהוא ביוגוסלביה), הגג על כנר ואת
ד,׳תפ את סשיגתן אופנה הצלחת יעל לבש
 כך על !להצביע ממהר הוא לסטאלון, קיד

 רוקי יצא ובטרם יעוד השחקן ואת שהחתים
 ואידיאלי וטיפוס הוא ״לדעתי השוק. אל

 דבר ושומר !שאיוניו !שחקן ׳הזה, לתפקיד
 יניחן הוא החוצה. הכל יאת ׳ומוציא בפנים
 ׳והדמות מרץ, של רגילה בליתי בבמות

ושבזה.״ שהקן דורשת קויב׳אץ׳ ג׳׳וני של
הונ .מהגרים למישפחת סן הוא יקוסאץ׳

 למהגרים סת צעירה ליאשה הנושא גרים,
שליו, הושיסנוע ומנוח ומשתמש פולנים,

לכיריונים מושבתים משאיות נהגי בין אלות תיגרת
המיקצועי האיגוד של הפרועה הזירה

 כידי ׳נלאית, סלתי ׳וסשיאפת־ניות באגרופיו,
 הקשות סשנים קליוולנד מקופחי את לארגן

 ה־ ׳תודעתו והרעב. הכלכלי המשבר של
מפ עבודה כשמנהל מתעוררת, סוציאלית

 הצדקה, ללא העלובה, ממישרתו ׳אותו טר
להת מנסה כשהוא ׳אותו מכים ויבירייונים

 הדרך פתוחה מכאן המעשה. !נגיד קומם
האמ כל שובר, במילחמה, הצלחה לקראת

 ה־ עם שית׳וף־יפעולה סולל מותירים, צעים
 כיל על ׳וטרור מורא ׳והטלת עולם־התחיתון

למאבק. ׳להצטרף מוכן ׳שאינו מי
 של ובסרט קוסאץ׳ לגיוני ׳שקורה ומה

 רבים. מנהיגים של לגורלם ואופייני גיויסון
 מן יותר השיוסד, !להיות הופנית המטרה

 יאית משכרת ׳שבידיהם ׳והעוצמה האמצעים,
ה כתחילת יד ושהושיטו ׳הסרים החושים.

 שקוסאץ׳ להם כשמסתסר ׳נ׳סיוגים, דרך
 שהוא הפרטיות ההנאות מן נרתע אינו
הסוציא המאבק באמצעות להפיק יבול

 בחג־ ,המשאיות ,שנהגי ,ספק ואין ליסטי.
 ביותר הטובים התנאים ואת משיגים ד,גתו,

 רועדת כולה תעשיה וה השכירים .בל בין
ל בדומה מתנהל האיגוד ׳אסל מפניהם.

 היא המנהיג כשטובת פאשיטטית, תנועה
ב האגרופים הרמת ׳ואפילו ״העם״, טובת
 ובעלי את במשהו מזכירה ׳שלהם כנסים

!והשחורות. החומות החולצות
 סרט לעשיות ושנים מזה מניסה !ג׳׳ויסון

 הכיוון ועל באמריקה ׳פועלים ׳איגודי על
 שמאלה, ולא ימינה — וסחרו ושביו המוזר

 היתד, 1961־0״ העולם. וארצות כבמ׳רבית
׳האינטרנציונל, ובשם ספר על !אופציה לי

טריפו של




