
 בעלה הביתה. הקטנה המפלצת את זיר
 אבל התעופה, לשדה אותה מלווה העצבני

 נתקף הוא למטוס עולה שהיא לפני רגע
 לסיפרה מוקדם רמז זה (האם פחד־גבהים
 ומשכנע ג׳ונג?), אריקה של הפמיניסטי

 שהיא הרכבת, את שתעדיף רעייתו את
 אינו שהוא למרות זאת יותר, בטוחה

למסע. אליה להצטרף מתכונן
 מילאנו. של הרכבת בתחנת הבאה הסצנה

 להשיג כדי הדוהר הזוג אחר מעקב תוך
 ומגלה המצלמה זזה המהירה, הרכבת את

 התחנה, של מעבר כל ובתוך פינה כל אחרי
משעשעים. מראות

ב ה א מ על. ה הב  מתיישבת מארתה ו
 מתעקש הבעל הראשונה. המחלקה של בתא

 שלא כדי עיתונים לה ולקנות לרוץ
 ברגע ובו התא, מן יוצא הוא תשתעמם.

 חרסינה, לחבות כשור פנימה, מתפרץ
 כל אחריה שעקב מארתה, של המאהב

לרומא נסיעתה את לנצל החליט הוא הזמן.

כרטולוצ׳י ג׳יוזפה במאי
33 בן

 אחריה רץ חוקיים, לא מזמוטים לקצת
 יותר לו אין ועכשיו לרכבת מנמל־התעופה

 מיד להתחיל רוצה הוא לחכות. סבלנות
 ומתרחקת. ממנו מסתייגת היא במלאכה,

 מחפש המאהב הרכבת, מן נמלטת היא
 השני, הצד מן רץ הבעל אחד, מצד אותה

 שנשאר המאהב התחנה, מן יוצאת הרכבת
 שלא הבעל ירדה, שהיא משוכנע ברכבת
 נשארה, היא שבו לקרון בזמן להגיע הצליח
 נותרת היא ואילו נסעה, שהיא בטוח
הרציף. על בגפה

 לתוך מארתה צוללת והלאה, זה מרגע
 לכאורה, ריאליסטי עולם הזיות, של עולם

התשו ההרהורים, של בבואה אלא שאיננו
 איטל־ אשה של והתסכולים הגעגועים קות,
 ובסוף לחייה, השלושים שנות באמצע קיה

 מה בכל אם המאה. של השבעים שנות
 הפתעה צילום כל טמן כה, עד שקרה

 גילתה העדשה של תפנית וכל חדשה,
 שנונים היו והדיאלוגים בלתי-צפוי, דבר

 הסרט בהמשך, שבהדרגה, הרי ועוקצניים,
 הדיאלוגים יותר, חלומית אווירה לובש

אבסט יותר להיות הופכים עצמו והסיפור
 מעשה לכל מדוייק הסבר עוד אין רקטיים,

דמות. בכל צרוף היגיון עוד ואין
 את פוגשת מארתה והזונה. האם

 הראשונה, אהבתה כנראה שהיה ורנד,
 סערת כל את שוב בה המעורר שודצי

המ בחייה והלאה ממנה שהיתה הרגשות
 מושך וג־נר היטב. והמאורגנים סודרים

 דרכו מטורפת, קלחת לתוך בהדרגה אותה
 לסמים, ׳ומכורה קטנה יצאנית פוגשת היא

השתק אולי שהם ענקית, ופועלת־ניקיון
 מול האם — אישיותה של שונות פויות

וה הכבלים לתוך נסחבת היא הזונה.
 ושונה זר עולם לתוך ונופלת מוסכמות,

 חיים ״הכל :הבמאי שכדברי עולם, משלה.
 מטרה רק להם ויש הצורה באותה בו

 המחרת.״ ליום עד בחיים להישאר — אחת
ומתדר הולכת היא חיצונית מבחינה גם

 נראית היא שבו המהודר הלבוש מן דרת׳
בב בסופו, נמצאת היא הסרט, בתחילת

 של ומלוכלכים רטובים מקומטים, גדים
לפתע, נעלם ואשר אהבה, שאותו הגבר

חד ראיון  של מיו

 עם יירו ■3 עדנה
ר ריקי ד ר ש

 וק חי .,אתה
אחת!״ נעם

 ילד אותו לא הוא בהבהרה: אתחיל
ב שראהו למי הזכור וזב־אף רכרוכי
 שהדבר היודע ולכל אלוף. של סיפורו
 ילדי- הם ממיפלצות יותר המפחיד היחיד
 מתנהג שאינו רק לא :ואומר אוסיף פלא,

 בקופה שהכנסותיו (למרות עליון ככוכב
 נחמד, אפילו הוא לכך) אותו מסמיכות
 חושב ולא במיוחד מבריק לא ידידותי,

 לי שהיה חושב ״אני לגאון: עצמו את
 לילדים מאשר מזל יותר קצת הכל בסר

 עובדה, זאת ילד. אני מזה חוץ אחרים.
 שהוא ימצאו אם והעיקר: עשר.״ בן אני

 קולנועי, ילד־פלא להיות מכדי מבוגר
 סוכני כל בין טכנאי. להיות תמיד יוכל

 ״על לקנות שבאו המבוגרים, הסרטים,
 גירסה ריקי, של הבא סירטו את הנייר״
 עם הקטן, פונטלרוי לורד של חדשה

 גינס, אלק המובנים, בכל גדול, פארטנר
 מקלט־ את לתקן שידע איש היה לא

 וכשמצ־ ריקי. מלבד שבחדר, הטלוויזיה
 הלא ברגע להרגיז, כמו נתקעה, למתי
ל אותה שהשיב ריקי זה היה נכון,

איתנה.
 אחותו, כרעם. עליו נחת לא הפירסום

 החלה בשנתיים, בסך־הכל ממנו המבוגרת
 עתה, קטנה. כדוגמנית שלה הקאריירה את

ול אחיה לצד בתפקידון שהופיעה אחרי
 בחדר, היא גם היתד, גולד, אליוט צד...
 שני את מלווים אלה ההורים. עם יחד

 ודואגים מקום לכל המיקצוענים הילדים
אפ זה האם הילדות. את יחמיצו לבל

 עובד ״ריקי האם, אומרת ״כן,״ שרי?
 או בהסרטה אם בין ביום, שעות ארבע

 כתיקנם בימים העיתונות. עם בפגישות
ומס בקונטיקט, לבית־הספר הולך הוא
החופשה.״ בימי רים

 המחלק שילד להניח קשה זאת, בכל
ה עם עובד שמונה, בגיל אוטוגראפים

 את ומפקיד עשר, בגיל השלישי, במאי
 אם רגיל. ילד הוא במו־ידיו, בבנק ממונו

 באצבעותיו טורף כשהוא למראהו, כי
 מכל מתרגש ואינו תות־שדה של ערמה

 כי ההרגשה והולכת גוברת המהומה,
 ממש. לשחק פירושו ילדים, עבור מישחק,

 לך, קשה לא האם — בצעצועים כמו
 מישפט אותו על לחזור כשעליך לפעמים,

 כפי החמישית, או הרביעית, בפעם עצמו
ההסרטה? בשעת קורה שבדרך־כלל

 מתאמץ אינני אותי. משעשע זה ״לא.
כלל.״

שרדר ריקי — עשר כן כוכב
שדה תות אוהב בננות־י- שונא

מתרגז?״ אינך לעולם ״האם
 נינוח אני מטבעי. עצבני לא אני ״לא.

בעבודה.״
ו מאוחר, וכבר מתעצבן, ״וכשהבמאי

 וחם השורה, אותה על לחזור לך נמאס
 לנזול מתחיל הזה הכבד והאיפור לך,
הפנים...״ על

 כמו, מדוכא. קצת אני לפעמים ״ממ...
של סיפורו של האחרונה בסצנה למשל,
אלוף.״
אז?״ קרה ״מה
 פחדתי אחד מצד מאוד. קשה היה ״זה

 לא אם לעולם, הקולנוע את אעזוב פן
 היה — שני מצד זאת. לעשות אצליח

 אני הרבה. כל־כך לבכות קשה באמת לי
נפגעים.״ אנשים לראות שונא

ממש?״ של בדמעות בכית ״האם
״כן.״
גדו אפילו ? זאת לעשות הצלחת ״איך

 לתחבולות זקוקים ממך ומנוסים לים
?״ טכניות
 משהו על חשבתי בכיתי. באמת ״אני

העיגים.״ מן דמעות לי הוריד וזה עצוב
חשבת?״ מה ״על
סוד״. ״זה
 לכדורגל, אהבתו על לספר מוכן הוא

 לפראנקו(זפירלי) לטניס, להוקי, לבייסבול,
 על הראשונים צעדיו את איתו שעשה

 ספרים קוראים אחרים שילדים בשעה הבד.
 קוראים ואבא אמא תסריטים. קורא הוא

במקומו. או לו, קוראים אינם אבל איתו,

 מתחשק תסריט איזה לבדי מחליט ״אני
 סיפור אוהב אני בדרך־כלל לעשות. לי

 פונטלרוי.״ לורד או האלוף כמו מישפחתי
 עצמו מכין הוא איך שואלת כשאני
 הכל בםך שהוא. לי מזכיר הוא לתפקיד,

 כן, לפני שבוע כך על חושב ״אני ילד:
שאו שחלומותיו בכך די מזה.״ יותר לא

 שחלמתי האחרון ״החלום :הבד מעולם בים
 ואמא אבא עם לקאן, שבדרך הוא הלילה

 על עולה אונייתנו פיטר, שלי חבר ועם
 כזה אי! על מתעוררים ואנחנו שירטון,

 הקופים. כוכב בסרט שרואים כמו אי, מין
 אני כבני־ערובה. אותנו חוטפים והקופים

 משחררים שהם עד צרות להם עושה
 האונייה, את למצוא יכול איני אבל אותי,

 ולאכול תקוע, שם, להישאר נאלץ אני אז
 החיים.״ כל בננות

 בננות?״ שונא ״ואתה
 ירוקות.״ בננות רק אוהב ״אני

 אחה בעיתונים, תמונותיו את ״ולראות
?״ אוהב

 שם.״ שיהיו לי איכפת ״לא
 שאלות, אותך השואלים ״ועיתונאים,

 לך אומרים לפעמים האם אוהב? אתה
 אחר?״ או זה בראיון לומר מה הגדולים
 ואומר רוצה, שאני מה עושה אני ״לא.

רוצה.״ שאני מה
 כל לאכול לא לך יאמרו למשל ״ואם

 ?״ שיניך את משחית זה כי סוכר הרבה כך
 בסך־הכל, סוכר. אוהב אני אשמע. ״לא

לא?״ אחת, פעם רק חי אתה הרי

 קופץ כשהוא השני, השליש סוף לקראת
נוסעת. לרכבת מתחת

 המודאג, הבעל באשר דבר, של בסוסו
 נודדת, אותה מוצאים ובתה, אמה עם יחד

 ברכבת, לצאת היתד. שצריכה לאחר יממה
 המומה, היא הענקית, מילאנו תחנת בתוך
 כסהרורית. מתהלכת איש, מזהה אינה
 אינה ועדיין בתה, עם הביתה חוזרת היא

 הילדה של תוקפנותה היא. מי יודעת
 המסתורית ההתנהגות מול ונמוגה הולכת

 האימה. גבול על היא מהרה ועד האם, של
האוז מחרישת הצפירה לפתע נשמעת אז

 מארתה גנבים, נגד פעמון־האזעקה של ניים
 פעמון- את להפסיק אוטומטית ניגשת

ל שבה היא הסרט. סיום וזה האזעקה,
 תהיה לא כי לכל ברור אבל מציאות,

היתד.. כאשר עוד
 אשד. היא ״מארתה נורמלית. אשה
 מאריאנג׳לה טוענת בהחלט,״ נורמלית
 בימינו? נורמלי זה מה ״אבל מלאטו.

? משהו שמסתירה העמדת־פנים זו אין האם
 המסיכה את הקורע האיש הוא ״ורנר

להת אותה ומאלץ מארתה של פניה מעל
 מגדולי גאנץ, ברונו מסביר בעצמה,״ בונן

 הדמות את הגרמנית, בשפה השחקנים
ודובר שווייצי שהוא גאנץ, מגלם. שהוא

 על־ידי במיוחד נבחר שוטפת, איטלקית
 אם־ בידיד מהופעתו שהתרשם ברטולוצ׳י,

 איטלקי שחקן אף מצאתי ״לא ריקאי.
 גאנץ״, שתרם מה לסרט לתרום היה שיכול

הבמאי. טוען
 היטב הבינו השחקנים ששני נראה אכן

 עוברת מלאטו מאריאנג׳לה מהם. נדרש מה
 אל ההתחלה, של הנוצצת האופנתיות מן

 בהמשך והולכת גוברת אישית חשיפה
 פיסית ערומה, ממש שהיא עד הסרט,

התער של בסצנה המצלמה, מול ונפשית
 של הציבוריות המרחצאות בתוך טלות

תי שחקן בעבר היה גאנץ תחנת־הרכבת.
 אחדות שנים לפני נטש הבמה ואת אטרון,

 הולך אני החופשי שבזמני ״ראיתי כי
 לדמות להעניק מצליח הוא לקולנוע.״ רק
 שמופיע למי הדרושה הזרות אותה ורנד של

 באישיות משולבת אחר, מעולם כביכול
 והמקסים האכזרי הרומנטי, הסתום, שבה

 אלא יכולה שאינה לדמות יחד משתלבים '
אשה. כל בעיני מרתקת להיות

 לברטולוצ׳י אשר ותחושות. רגשות
 בשפה וידע ביטחון מגלה הוא הצעיר,

 הרבות השנים על שמעידים הקולנועית,
 ״התחלתי הגדול. אחיו במחיצת שעבר
מסויימת ״ובמידה אומר, הוא שלו,״ כעוזר

 פחות אני אבל בקולנוע, ורבי מורי הוא
לתנועו מכור ופחות במצלמה ממנו מאוהב
 הסרט. ראיית אחרי זאת לומר קשה תיה.״
הבול ממעלותיו הוא שבו החזותי החלק
 תאורה באמצעי השימוש כאשר טות,

 חריפים גוונים להשיג לו איפשרו חדשים
 לסרט ולהעניק הרגיל, מן יותר וקשים
במינו. מיוחד מראה

 את לסכם מברטולוצ׳י מבקשים כאשר
 ״בראש אומר: הוא אחד, במשפט סרטו

וה הרגשות הם שחשוב, מה וראשונה,
 קונדס מעשי בסרט: המובעים תחושות

 תחנת־רכבת, לילה, יום, אשה, ילדותיים,
 אובדן חדרי-נוחיות, ניחוח אלמוני, המון

סרט״. בקיצור, חידה... חלום, הזיכרון,

תדריך
ת: חובה או לי

 בהתבגרות, תרגילים :תל־אביב
אמריקאי, ידיד קרמר, נגד ?ןרמר

 מה קרמר, את קרמר ירושלים:
דוק. גשמע
 נישואיה קרמר, את קדמר :חיפה

בראץ. מריה שד
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