
 את גם כולל וזה — הכל מסכימים זה, במיקרה
 למריל שהעניקה לאמנות־הקולנוע, האקדמיה

 זה בתפקיד הופעתה על האוסקר פרם את סטריפ
 מלא ולביטוי בטיפול זכה גוון של צל שכל —
 עד מעט לא התלבט פאקולה אומנם, המסך. על

 סבר, הוא תחילה תפקיד. את בידיה שהפקיד
 וסבר ובאופיה, בהופעתה מדי אמריקאית שהיא

 טוב שתבין אירופית, שחקנית להעדיף מוטב כי
 זאוויס־ סופיה עם קלות ביתר ותזדהה יותר

 במרכז הנצבת אושוויץ נצולת הפולניה טובסקה,
.1947ב־ בברוקלין הנפגש טראגי, משולש

 יושב אותו מצאתי במישרדו, אליו, ״כשפניתי
 של בתמונותיה כולו מכוסה קיר ומאחוריו
 השלב באותו נחשבה אשר צ׳כית, שחקנית

 מריל נזכרת לתפקיד,״ הראשית כמועמדת
 זה ואין התחננה. ממש שהיא מודה היא סטריפ.

 אחרי סטרים, הגברת כי בכך. מה של עניין
 קרמר (על אחד באוסקר־מישנה כבר שזכתה

 השחקניות לאחת כבר ונחשבה קרמר) נגד
 הקצין אהובת אחרי אמריקה של הגדולות

 צריך שבו השלב את מזמן עברה הצרפתי,
לתפקיד. להתחנן

 כוכבות של החדש הדור שכבת אלא
 מזוהר יותר תפקידים המחשיב דור הוליוודיות,

 דברים לעשות תחת לשבות לעיתים ומעדיף
 כדי הכל לעשות עדיין מוכנה היא לרוחו, שאינם
כמוהו. מאוד שמעטים בתפקיד לזכות

 יכולה ששחקנית מה כל בעצם היא ״סופי
 כל את בתוכה אוצרת היא לעצמה, לאחל

 אחת בצורה מתנהגת היא האפשריים. העולמות
 שונים עליה שעברו שהחיים שעה הסרט, במהלך

 אני אבל הזה, התפקיד על גאה אני לחלוטין.
 היא כזה,״ אחד עוד לי יזדמן שלא חוששת
נאנחת.

 וללחצי ללחציה נקלה על נכנע לא פאקולה
 כוכב של ערכו מה היודעים אולפני־הסרטים,

 הזמין הוא במועמדותה. מאוד שתמכו בסרט,
 היא המיץ,״ את ממני ״סחט נוספת, פעם אותה

 והאולפן ש״היא לה הודיע יומיים, ואחרי מספרת,
ניצחו".

 מצירו ויתור זה היה אם הגזענות. גיבנת
 הכדאי הוויתור זה שהיה ספק אין פאקולה, של

 סרט הוא סופי של בחירתה בחייו. שעשה ביותר
 אחת, דמות כתפי על ובראשונה בראש הנשען

 כל עליה, זו מעמסה שתישא שחקנית ללא סופי.
 במיקרה סטריפ, של נצחונה מתמוטט. היה הסרט

עצמו. פאקולה של נצחונו גם הוא זה,
 הוא זאוויסטובסקה סופיה של התפקיד אכן,

 לפני הוליווד שהציבה הגדולים האתגרים אחד
 קורנת גאה, אשה להיות צריכה היא שחקנית.

 אינטליגנטית, רגישה, עדינה, וחושניות, מיניות
 אנטישמיות של זיכרוגות־עבר אכולת זאת ועם

 השואה זוועות המילחמה, לפני׳ שהכירה פולנית
 מחריד, אישי ועבר באושוויץ, התוודעה שאליהן
 בה שהותיר עבר הסרט, במהלך בהדרגה הנחשף

נוראים. ריגשי־אשם

 ובמידה — סטיירון של בסיפרו נצבת מולה
 האמריקאית, המציאות — בסרט גם מסויימת

 נציגים: שני באמצעות בעיקר ביטוי לידי הבאה
 אינטליגנטי, מבריק, יהודי צעיר לנדאו, נתן

 בכל ניחן מקסים, לפרקים להיות שמסוגל
 שאינו וסטינגו, לחלוטין: ומופרע הכישרונות,

 ממדינות־הדרום, צעיר הסופר, של דמותו בן אלא
למין, מכך יותר ועוד לידידות לאהבה, רעב

 המ*זבח על
הוליווד של

 תל־אביב (פאר, פראנסס
 הוא זה סרט - ארצות־הברית)

 של אישי נצחין וראשונה בראש
 כאחת עצמה לראות בהחלט זכאית אשר לאנג, סיקה נ

 זו לכך, בנוסף עיר״הסרטיס. של המרשימות השחקניות
 העושה קליפורד, גרם לעורד״סרטים־לשעבר, טובה התחלה

הראשון. סירטו את כאן
 השלושים שנות כוכבת - פארמר פראנסס של סיפורה

 קריירה עשתה כמעוט הוליווד, בשמי קצר לזמן שזהרה
 הבימה על־ידי דבר של בסופו נדחתה אולם בברודווי, מזהירה

 הכישרון למידת קשורים היו שלא שיקולים בשל יחד, גם והבד
לחולי״נפש, מוסדות שיכרות, של רצוף גיהינום ועברה שלה,

 של עלילה כמו אולי נראה - למיניהם והסגרים ניתוחי״מוח
ורפואית חברתית אלימות קרבן לאנג: גיסיקהבאמת. התרחש הוא אבל סרט,
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 הנתונים כל את לאסוף כדי שנים כמה שעבד קליפורד,
 ומשום הגיבורה, עם חזקה הזדהות כנראה הרגיש הזה, לסרט

 אלא שהתרחשו, כפי המאורעות את מראה רק לא הוא כך
 בקלות נוטה הוא המסקנות. את גם מסיק ההזדמנות באותה

 את הופך הוא היתר בין שמאל. ועל ימין על אשמה להטיל רבל
 של ודמויותיהם אמיתית, למיפלצת פארמר פראנסס של אמה

 אודטס קליפורד והמחזאי .התיאטרון בימאי קלורמן, הארולד
 בסרט. משתקפות שהן כפי לטובה, ייזכרו לא בוודאי -

 רופאי״ ואילו קריקטורה, הכל בסך הוא ההוליוודי המימסד
 בינם מפריד כפסע רק - האומללה בשחקנית שטיפלו הנפש

ממש. של פושעים ובין
עושה שהעלילה עוד מה במקצת, פשטני אולי הוא יחד זה כל

 שזזור־לבו
בצבעים

 תל- (תל־אביב. שעות 48
 אינו איש - ארצות־הברית) אביב,

 זה בסוג הוליווד את להכות יכול
 - השחקנים המוסיקה, העריכה, הבימוי, הכתיבה, סרטים. של

 מאותו סרטים בעשרות ומפרך, ארוך אימון עבר כאילו הכל
 עדיין זו בשיאם, מצויים המשתתפים כל כשלא גם לכן, סוג,

חוויה.
 להפליא, בזה זה משתלבים בדבר הנוגעים שכל גם, מה

 עד האמריקאי סרטהפשע של האגדתי המישחק את ומשחקים
 של היתר (בין כתסריטאי דרכו שהחל היל, ואלטר הסוף.

 הוא אבל המדוברת. המילה חשיבות מה בדיוק יודע פקינפה),
 או גבה הזזת - אחת תנועה יכולה כמה עד היטב למד גם

 מנצל הוא שלמים. דיאלוג עמודי של מקום לתפוס - קריצה
 לסיפור מניח אינו המצלמה, מול השחקנים נוכחות את תום עד

 גילגול זה סופי במוצר שיוצא מה לרגע. אף אחד במקום לרבוץ
 מן משהו חסר ואם המזוהם". ״הארי של נוסף ומלוטש מיקצועי

 צופה של לעינו יפריע לא זה סיגל, דון של הסופרלטיבי הברק
בדקויות. מתורגל אינו אשר

 רוצח ללכוד צריך בודד בזאב הידוע בלש מוכר. הסיפור
 שחור אסיר בלבד, יומיים למשך לעזרתו, מגייס הוא מטורף.
 מאוד הרבה בסרט יש החשוד. באיתור לו לעזור שעשוי

 הנתונים כל בו יש הומור. יותר עוד אבל אלימות,
 שסובלת (האשה זה קולנוע סימון של הסטריאוטיפיים

מוגזמת, מישטרתית אלימות לעבודתו, הגבר ממסירות

 אחד, ברצ,ף ולא בדילוגים מתקדמת היא כאילו רושם
 לא כדי אמיתי, סיפור על נשענת שהיא העובדה על ומסתמכת

 התמונה שני, מצד למתרחש. מובנים הסברים תמיד לספק
 של האישי לסיפורה מעבר כי מאוד, חזקה היא המתקבלת

 את לקבל חברה של סירובה על כאן מדובר שחקנית,
וקוד מאיימים בסרט בתי״המשוגעים בתוכה. יוצאי״הדופן

 הם - הקוקיה) בקן סמלי(כמו מימד כל להם שאין משום רים,
להפחיד. עד ממשיים

 מימון כל את לעבור צריכה אשר לאנג, גיסיקה של מישחקה
 דרך ושאפתנית. פיקחית תמימה, מנערה החל - המצבים

 רפואית אלימות קורבן נואשת, שתיינית עקשנית, כוכבת
מעולה. הוא - הנורמה אל שהוחזר ורצוץ שבור אדם ולבסוף

חוגגת האלימות גיפורד: וגלוריה מרפי אדי
 קומיקאי בו ויש שונאי״שחורים) ולבנים שונאי־לבנים שחורים

 את לאור שהוציא בית־חרושת אותו תורת מרפי, אדי שחור,
 זו הלא - מארטין סטיב ציייס, ציווי אייקרויד, דן בלושי, ון ג

 מרפי ! ישיר" בשידור ״מוצ״ש הטלוויזיונית הסאטירה תוכנית
 בקלילות מגיש הוא שאותן ההברקות, כל את כאן מספק
 - ופעלתני נוקשה מגושם, גדול, - נולט ניק כאשר שנונה,
 ההלצות את להקפיץ צריך שעליה הולמת, כחומה משמש

ההומוריסטי. האפקט להגברת

 זוג של המעונות הנפשות בשתי המתבונן
 צפונות את להבין ומנסה ונתן, סופי הזה, האוהבים

ליבם.

 של העברה בעצם הוא שהספר לחשוב מקובל
 כי האמריקאית. לתודעה הנאצית השואה חוויית
 — הסרט גם וכמוהו — הספר דבר של בסופו
 שנולד אדם על־ידי ראשון, בגוף מסופר

 והנושא יהודי, דם של טיפה בו שאין באמריקה,
 ככל הגזענות, של הגיבנת את גבו על הוא גם

במולדתו. לכושים שעוללו למה המודע בן־דרום

 הזאת. בקביעה האמת מן הרבה שיש ספק אין
 הוא מזה, יותר הרבה הוא סטיירון של הספר אולם

 כל מעצמה המשירה האדם, נפש של תמונה
 התנהגויות של מוסרית קבלה הוא שיכבת־מגן.

 הוא ההיסטוריה, של שונות בתקופות שונות
 — ולאומיים פרטיים אשם ריגשי של מדידה

 מעמיקה מימדים, רחבת יצירה זו בקיצור,
 נשקל בה מישפט וכל מילה שכל ומרתקת,
 בין שנים 13 מפרידים לחנם לא מירבית. בזהירות

סופי. של ו־בחירתה טרנר נאט של וידויו

 זו — לסרט להעביר אפע• זה כל שאת להניח
 ציפה לא עצמו סטיירון אפילו מוחלטת. שטות
 את למצוא וינסה שיילר מי שכל מכאן, לכך.

 עשוי הקולנוע, מסך על הספר של העצום העושר
 הפשטה, זה במיקרה חייב התימצות להתאכזב.

 מצלמת בעזרת פאקולה, אולם מכך. מנוס ואין
 את שצילם (מי אלמנדרוס נסטור של הקסמים

 מצליח טריפו), סירטי רוב ואת ברקיע ימים
 רק לא כל־כך עשיר כל־כך, אמין עולם ליצור

 יקשה שלא עד וצל, אור בגווני גם אלא בצבעים
בתוכו. להיבלע לצופה

 במיבטא אנגלית מדברת סטרים מריל כאשר
 את בונה ביותר, הטיבעית בצורה כבד, פולני

 מסצינת החל — ביותר הקטן הפרט עד תפקידה
 ריכוז במחנה העינוי לרגעי ועד נפש, השתובבות

 להבחין שקשה כזאת וקפדנות דיוק במידת —
 צל אין השחקנית, ומתחילה התפקיד נגמר היכן
 הצופה. עיני מול עומד ודם בשר יצור כי ספק של

 היא כל־כך, ואומלל יפה זה, יצור של הטראגדיה
 הצליח שלא שלם, דור של הטראגדיה בעצם

 שעברה הנוראה הטראומה מן להירפא מעולם
עליו.

238463 הזח העולם


