
■ קולנוע
ברבבים

דמטזצ״וו מחכים
 ואפילו מאוד, טוב הרגיש ניקולסון ג׳ק

 שמצוי כוכב, של להרגשתו יחסית מצויין,
 לעצמן המרמות ושהחיות, כלוב, בתוככי

מ בו ומתבוננות עומדות בני־אדם, שהן
הסר בפסטיבל היה זה כן, לסורגים. בעד
האמרי הכוכב היה ניקולסון בקאן. טים
 בקאן השנה שביקר היחיד, הרציני קאי

 רק נענה הוא ראיוגות. להעניק ושנאות
 את שהזמינו ברי־מזל אותם מעט, למתי

 השורות כותבת כמו זמן, מבעוד הראיון
 יחסי־הציבור לאנשי הירשה הוא האלה.

 אחד — ביום דאיונות שני לקבוע שלו
 הגיע הוא אחרי־הצהריים. ואחד בבוקר

 שמונה אומר: הווה ימים, לארבעה לקאן
יו אפילו היה והוא היותר. לכל ראיונות

שאמור קאן, ג׳יימס :עובדה מסבלני. תר

 עצרנו, כאן חיים. ורסיסי הבשרים לידע
 ראפל־ בוב עם הראשון סרטו היה זה שכן
 ראפלסון עם לעבוד שב עתה ).1970( סון
 כל מוזר, פענזיים. חסיד סצלצל הדוור על

 אינטלקטואל היה מאז ששיחק הטיפוסים
במלא ידיו לנסות הרוצה בורח־מן־הבית,

 פסי־ יותר הפכו חיים), (רסיסי שחורה כה
 מתחשק לא האם לסרט• מסרט כופתיים

 ? הנחמד הבחור פעם להיות שינוי לשם לו
 ו־ שהוא הנוספת בדמות באה התשובה
 ללון הנוטה הגבר לעצב: בחרו ראפלסון

 כמאה־ שם ונשאר מרוחקת, בתחנת־בנזין
 הבעל של רוצחו הופר האשה, של בה

תאוותו. עבור כבד מחיר ומשלם
 רא־ עם לעבוד לי ״קל :צוחק ניקולסון

ה הטיפוסים מעניינים שנינו את פלטון.
ה מייוחד, משהו אישי. משיגעון סובלים

 נותן ואינו השטח לפני מתחת אותם מניע
 יצירתו במרכז העומד הברנש מנוחו!. להם
הדוור את שכתב קיין, ג׳יימס הסופר של

 הכוכב בקאן. הסרטים בפסטיבל ניקולסון ג׳קהמבוקש הכוכב
במצב־ היה האמריקאי הבד על ביותר המבוקש

באירופה. והעיתונים רשתות־השידור עבור לראיינו הבקשות מאות נוכח מרוסס, רוח
 בסידרת ניקולסון, ג׳ק של פניו על המגוונות ההבעות[׳קולסוו גיק

חיים, רסיסי לימין: משמאל בסרטים. שגילם דמויות
וקריצה. מעוותות שפתיים האחרון, הפרט צ׳איינה־טאון, הקוקיה, קן גורלו, בעקבות אדם

 גנב, סרטו לכבוד לפסטיבל להגיע היה
 תאו־ של רישמי בתירוץ העניין מן התחמק

 פיק־ קיבל שפשוט היא, האמת נת־מכונית.
 — לנג וג׳סיקה ניקולסון כן לא ברכיים.
שהפי לורימר, מחברת רמז קיבלו השניים

 כי פעמיים, תמיד מצלצל הדוור את קה
תגו ואח האירופי הקהל את לבחון רצוי

 הדוור של שנייה (גירסה הסרט של בותיו
 ולנה גארפילד ג׳ון של בכיכובם המקורי,

 ביותר המבוקש הכוכב ניקולסון, טרנר).
 עטור עצמו מצא בארצות־הברית, היום

 שבו מקום לדרום־צרפת, בבואו תהילה
המבוק את לראות מבקשים העיתונאים

וה המפתיעים את לגלות או במילא, שים
מהממים.

 ניקול־ בו. נגע הפסטיבל שדיבוק אלא
מק ובמשקפי־שמש, לבנה בחולצה סון,
 על נראה שהוא מכפי בהרבה וקטן ריח

 מידרכות על לאיבוד שהלך כמעט הבד,
 לצלמים לחייו מוכן היה הוא הטיילת.

 בשעת לצלם מרשה (אינו שנואי־נפשו
ב האריך הוא אוטוגרפים. ולחלק ראיון)

שא שאזלו אחרי הרבה והתעייף פרשנות
 דווח כך — הבוקר של המראיין של לותיו

 למחרת ועמל שמש של יום ובתום לי.
הרגי כבר כשכולם הצרפתית, הפרמיירה

 וני- הצרפתית, העיתונות של באהדה שו
 כמתת לטלוויזיה אינטרוויו הוסיף קולסון

הת הוא ורעב. עייף איש אלי הגיע חסד,
 כדי השיחה, את להפסיק ייאלץ כי על נצל

באזיליקו״. קון ״פטוצ׳יני מן לטעום שיוכל
 לקן אחורי בהילוך נהגנו הניצוץ מן

עד האחרון, והפרט צ־איינהטאון הקוקייה,
 אשתו את לרצוח המתכונן האב, בתפקיד ניקולסון ג׳קהתווו המטורף

 מתחת הניצוץ. קובריק סטנלי של בסירטו בנו ואת
במיוחד. מרתקות הקשוחות דמויותיו את העושות רכות, נקודות כמה נותרו השטת לפני

 תמיד. אותי ריתק פעמיים, תמיד מצלצל
סי מאותן אותו יאהב שראפלטון ידעתי

 חושניות בגללה אותו, אוהב שאני בות
 שרא־ גם ידעתי דעתו. על אותו המעבירה

 של חדשה גירסה *לעשות ירצה לא פלסון
 לעשות ירצה לא לעולם וכי ישן, משהו

 את להסריט זאת, בכל כשהחלטתי, מותחן.
 שהספר העובדה חרף ראפלסון, עם הספר

 בצוותא לכתוב לו הצעתי מותחן, גם הוא
הספר.״ של מחודש עיבוד

 איך וכותב. במאי שחקן, — ניקולסון
 כסטנ־ פרפקציוניסט עם לעבוד הנסיון היה

 הטרידה לא האם הניצוץ? על קובריק לי
 שלב בכל קובריק של התערבותו אותו

להש מסוגל היה כמה העבודה? משלבי
שנר המטורף, האב בדמות בעצמו קיע
 מאשר יותר משוגע על כפארודיח אתה

 שהעיר מישהו היה טירוף? של תרגיל
 נגד קרמר את עשה ניקולסון כי בציניות,

בעלה... את שיגעה שהאשה אחרי קרמר
 ההמתנה משתהה. ניקולסון של תשובתו

 קובריק. אל יהסו מה מיד לי מבהירה הזו
ממ היה ״זה אמר, קובריק,״ עם ״לעבוד

 מטר בערך — מעצמי השקעתי כמה : ריץ
וחצי.״

 הזהירו כבר אחר! לנושא מהר לעבור
 וסיפרו קובריק, ששמו המוקש מפני אותי

בזה. זה התנגשו שהשניים
 אנטוניוני. הוא עבד שאיתו אחר גאון

 אבל שוב.״ איתו לעבוד רוצה הייתי ״או,
 היה אנטוניוני של האחרון סרטו דווקא

 ״הוא ניקולסון, אומר ״שטויות,״ כישלון.
האיטל־ רע. סרט לעשות מסוגל לא פשוט
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