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 של דמות לעצב רציתי שלא. ,,בוודאי
 שבארצות־ משום דווקא מובהק, יהודי

ב מסויים מיתוס עם חיים עדיין הברית
 במקום לכן, היהודי. של דמותו תפיסת

 או סיגל ג׳ורג׳ כמו ביהודי להשתמש
 ניומן, פול כמו יהודי או קאן, ג׳ימס
 ליפול מוכנה היתה בעולם נערה שכל

 שכל יהודי של דמות רציתי לרגליו,
,יהו חותמת עליה מטביע היה אמריקאי

 תחושות של שלמה למערכת בנוסף די',
 לכן הזה. הטיפוס לגבי קדומות ודעות
 לייבמן, רון כמו מצויין בשחקן בחרתי

 בעצמי אני ביהדותו. לטעות אפשר שאי
 מכיר ואני מניו־יורק, יהודית מקהילה בא

 למעשה, שלי. הגיבור כמו רבים טיפוסים
 18כ־ לפני כזה טיפוס הייתי אני גם

שנה.״
 מעמד על מייוחדת: אשה איזו

 כימעט תיאטרלי הניראה בסרט, אחד
לאמי ביחס ספקות לעורר ועשוי במכוון

 את לילדיה ריי נורמה מספרת שבו נותו,
 להם ומגלה שלה המוסר חיי על האמת

 לא־חוקי, ילד הוא מהם אחד שלמעשה
 את בחובו טומן זה ״מעמד ריט: מספר

 הזה. הסרט את עשיתי שבגללה הסיבה,
 על טיימס בניריור?! לראשונה כשקראתי

 !אלוהים :לעצמי חשבתי אשה, אותה
 אשה, הנה, במינה. מייוחדת אשה איזו

 לשבת האומץ לה שיש פועלת, פשוטה,
ל שיגיע רוצה שאינה מה לילדיה ולכפר

 להם מספרת היא זולתה. מפי אוזניהם
 כך: להם אומרת היא עליה. עבר מה

 לספר רוצה אני משהתבגרתי, ,עכשיו,
 משנה זה ואין עברי.׳ על בעצמי לכם
 דעתה. לסוף יורדים ואינם קטנים הם אם

בפ עצמה לחשוף מוכנה שהיא העובדה
או שעושה העובדה היא שלה ילדיה ני

לגיבורה.״ תה

 ר*ה *וודא הגמא■
*וסגדה* אח דביים
בשע ובכן, לישראל? בא איני ,-מדוע

 כסרט מצדה את להסריט כשחשבו תו,
סירב אותו. לביים ממני ביקשו קולנוע,

 הירואי־שו־ סרט לעשות רציתי לא תי.
יש ובכלל, אותי. מעניין לא זה בינסטי.

 שיש מה לשמוע^ אוהבת היתה לא ראל
 לשמוע. חייבת אינה וגם לה, לומר לי

מ שונה ישראל לראות רוצה הייתי אני
 וחברתית. פוליטית — היום היא אשר
 יותר, טובים לימים לחכות מוכן אני לכן

בה.״ ישתנה באמת כשמשהו
מתכו אחת ומעולם מאז היתד, הכנות

 הבמאי ריט, מרטין של הבולטות נותיו
 מלהביע נמנע לא הוא היהודי־אמריקאי.

פופו יהיה שלא כשידע גם עמדותיו, את
 שעון), (ראה ויי בנורמה הפעם, גם לרי•

 ',79 קאן לפסטיבל אותו שהביא הסרט
 הכואבות בנקודות האמריקאים את היכר,
המו אטימות הגיזענות, :ביותר להם
 צדק של והיעדרו המיסחור הצדקנות, חין,

ב הצנוע ׳60ה־ בן הגיע ואם חברתי.
ב להתגלות, צריך שאינו ומי הליכותיו

 הקולנוע בתולדות הונצח כבר שמו אשר
 משום זה הרי זה, לפסטיבל האמריקאי,

 דחיפה לתת סיכוי לו היה בקאן, שכאן,
ש ריי, נורמה האחרון, לסרטו קופתית

להצ זכה לא הפוליטיות סגולותיו בגלל
האמריקאית. בקופה ראוי היה שלה לחה

 שקיימתי בראיון בגלוי, לי אמר הוא
בפס הפרסים חלוקת אחרי מייד איתו

 ה־ בפרס זכתה פילד סאלי ״אם טיבל:
יו שלי לסרט יש שחקניודהטובה־ביותר,

לעזור.״ עשוי הפרם בקופה. סיכויים תר
 ריט סרטיו מפחדים. האולפנים

 על דורך שהוא לו אומרת כשאני מחייך
זאת עשית :אמריקה של הכואבות רגליה

 וב־ בהשאלה בשם בענקים, הוא בגם גם
 לפני מהסס אינך האם אלף. מני פרא

שלך? הנושאים את בוחר שאתה

ריי״ ב״נורמה פילד פאלי את מכייס ריט מרטין הבמאי
קונסרבטיבית פוריטנית, גיזענית, ארצות־הברית

 בחברה, ביקורתי להיות קל זה אין
ש המוצר את למכור רוצה אתה שלה
 שילמת מסויימות בשנים עושה. אתה

ה לרשימה הוכנס ושמך ביוקר כך על
 מק־קארתי. בתקופת הוליווד, של שחורה

ימים? באותם מאד קשה היה האם —
)60 בעמוד (המשך

על הקרב .
האנועץ<ות

המובהק היהודי לייבמן: ורון פילד
 המעולה מישחקם הסרט. של מרכז־הכובד הם שביניהן,

 בתפקיד פילר סאלי של ובמייוחד השלושה, כל של
 שחקן ריט, של לזכותו כנראה, הוא, גם ייזקף הראשי,
 מן המכסימום את להשיג סרטיו ברוב שהצליח לשעבר

עימו. שהופיעו השחקנים

 דווקא הם אותי המעניינים ״הנושאים
 אולפן- שאף חברתיים, נושאים ,אותם
 כבר מיוזמתו. בהם מטפל היה לא סרטים

 לפי סרט עשיתי שלא שנים מעשר יותר
סר לי מציעים האולפנים אולפן. הזמנת

 מצדי, ואני, גריז, או סופרמן בנוסח טים
 בחיי נוסף אחד יום לעבוד שלא מוכן

 שכזאת. בפסולת לנגוע אותי יאלצו אם
 אעשה לא אני אם זאת, לעומת אבל,

 אותם יעשה לא איש' חברתיים, סרטים
 סרט מכין אני היום למשל, הנה, תחתי.

 לי אין באמריקה. מהגרים פועלים על
 יוזם היה לא אחר אחד ספק,'שאף כל

מא ואיני מפחדים האולפנים שכזה. סרט
אותי, להאשים אי-אפשר ולכן אותם. שים

 שמעניין מה את רק לעשות מוכן שאני
לעשות.״ אותי

נוש רק בוחר אתה כך, משום האם,
פוליטי? או חברתי אופי בעלי אים

ב שמתרחש מה כל מאד לי ״איכפת
 שלה, הפוליטיות לבעיות מודע אני חברה.

לעו אבל והאנושיות, החברתיות לבעיות
ש ההשקפה מנקודת סרט אתחיל לא לם
 מסויים שברגע למרות לבטא, רוצה אני
ביטוי. לידי ממילא באה היא

 מתאהב שאני משום סרט מתחיל ״אני
 ריי נורמה של במיקרה מסויימת. בדמות

ללוח שהפכה האשה, באותה התאהבתי

 על לעבוד שהתחלתי ומרגע חברתית. מת
 כל ביטוי לידי ובאו התעוררו הסרט,

 השייכות והןזברתיות הפוליטיות העמדות
לסיפור.״
פשו אשה על סיפור הוא ריי נורמה

החב המוסכמות כל את המעמידה טה,
 באד־ דרומית בעיירה ראשן, על רתיות

הת שהסיפור להאמין קשה צות־הברית.
להא קשה שנה. לפני רק במציאות רחש
 כה היא היום של שארצות־הברית מין

 שמרנית. כך וכל פוריטנית כה גיזענית,
 פעיל ורשבסקי, ראובן היהודי, של דמותו

 כדי מניו־יורק שבא חאיגוד־המיקצועי,
פו של הראשונה ההתארגנות את לעודד

 נורמה של מנהיגותה דרך הטכסטיל, עלי
כן? הלא מיקרית. אינה ריי,

תל-אביב, (■בן״יהודה, ריי גורמה
 הוא ריט מרטין — ארצות־הברית)

עטו סרטיו הישן. הדור מן במאי
 ועם טובים עם הוליווד, של המקובלים החוקים כל לפי יים

 עצמם, ועם הסביבה עם הנאבקים גיבורים ועם רעים,
מנצחים. דבר, של בסופו ולצאת, להתגבר כדי

 בקצב דווקא פועם שליבו לומר, צריך ריט של לזכותו
 הקידמה כוחות בעד שהוא רבות פעמים הוכיח הוא הנכון.

 ״אגרוף כמו מזה זה שונים בסרטים והרשע, הניצול ונגד
 לחובתו בענקים״. חוא ״גם או בהשאלה״ ״שם הברזל״,

 בין והחלוקה מדי, צפויים קצת נראים שסרטיו לומר, יש
 ספק שום נותר לא לצופה מדי. ברורה והרעים הטובים
להיות. צריך הוא מי לטובת

 בתיאור פחות, היא ריי בנורמה הגדולה מעלתו
 המהווה הטכסטיל, בתעשיית איגוד־מקצועי להקמת המאבק

 ויותר דרומית, עיירה של תושביה לרוב פרנסה מקור
 האיגוד פעיל :הראשיות לדמויות מעניק שהוא בטיפול

 (רון הפועלים את לארגן כדי למקום שמגיע המקצועי
 ונורמה בריג׳ס), (בו הפועלים מנהיגת של בעלה לייבמן),

 כשהיא בחיים יעודה את המוצאת פשוטה אשה עצמה, ריי
יותר. אנושיים עבודה תנאי על לקרב נרתמת
היחסים ומערכת אלה דמויות משלוש אחת כל

219359 הזה העולם


