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נהנתה, ישבה, רק היא (למעלה). תל־אביב של ימה

 וכשעקב במטקות. שיחקה לא אפילו השתזפה.
 לעומת התרגשה. לא שד, נחשף מחושבת לא תנועה

ממולה. פה פעור ועמד התרגש כן הקהל זאת,

 אחר, לתיכון ישר הלכתי בגימנסיה׳.
אקסטרני."

 בחינות־הבגרות, את עשתה היא
 ששם מפני לירושלים, חזרו ובני־הזוג
 הוא אלכס חבריהם. כל נמצאים
 מיני בכל העובד למוסיקה, סטודנט
 לומרת ואנה מזדמנות, עבודות

באוניבר מדעי־הטבע של פילוסופיה
סיטה.

 כמארחת עובדת היא הערב בשעות
 גדול. בית־מלון של במיסעדה

 ובנעלי- ארלשה שחורה בשימלת־ערב
 בחיוך מקדמת בפתה, ניצבת היא עקב

 מעיליהם, את לוקחת הבאים, את
 קרים מים להם טוזגת אותם,, מושיבה
ו״בתיאבון". ■■״תיהנו" ואומרת

להת מנסים הקליינטים 'לפעמים ■
 אם ושואלים לה מחמיאים איתה. חיל

 היא ערב, לארוחת להזמינה אפשר
עניין. וסוגרת נשואה,״ ״אני להם עונה
לבעלה, נאמנה היא לעכשיו, נכון

יודעת. אינה היא קנאי? בעלה האם
 שהכירה לו תספר אם יגיב הוא איך

״טוב,״ ו...י בעיניה שמוצא־חן מישהו
 אהיה שלא מקווה ״אני אומרת היא

 תהיה מה לברר כדי טיפשה כל־כך
 שהייתי חושבת אני שלו. התגובה
לו, יקרה זה אם לעצמי. זה את שומרת

 זאת ישמור הוא שגם מקווה אני |
 ובחורות יפה־תואר, חתיך, הוא לעצמו.
דואגת." לא אני אבל אחריו. מחזרות
שפתיים יפות, חומות, עיניים לה יש

 כ״חוש־ לתארן שאוהבים מלאות,
 מטר. 1.65 גובה חטוב, גוף ניות״,

 אחדים ימים לפני עד שהיה שיערה
 ספר של בידיו נהרס ושופע, ארוך

 רחמים ללא בו שקצץ ירוע, ירושלמי
 שהוא עליו לה אמרו הכיוונים. מכל
 השיער ״מילא, שקרה. מה וזה גאון,

עצובה נשמעת ולא אומרת היא יגדל,״
מדי.

בלי
מעצורים

 בעי- ממתקים, מאוד אוהבת נה ^
קר £  כל לעצמה ומרשה שוקולד, \

 כפיות שלוש כולל לה, שמתחשק מה
 שהיא הרבה האנרגיה בזכות בתה. סוכר

 הקלאסי הבאלט בלימודי מוציאה,
 מכורה ״אני משמינה. היא אין ובכלל,
 עשר בלי יכולה ״לא מגלה, היא לתה,״
 בלי ללמוד מסוגלת לא ביום, כוסות

 יודעת היא אבל פנימי, מתח בה יש זה.״
 הנאה כדי תוך עצמה. את להרגיע

 מוסיקה, כמו בחיים, הקטנים מהדברים
 מעשנת גם היא ופרחים, צח אוויר

ביום. חפיסה
 שם־ את לשנות טרחה לא היא

 הוא ופאנין נישואיה, עם מישפחתה
 השם את אוהבת ״אני מהבית. שמה

 אשה ״ברוסיה, מסבירה, היא שלי,״
 שמה. את להחליף חייבת לא נשואה
לנו כשיהיו מפריע. לא זה לאלכס

 הם הקרובות, בשנים מתי־שהוא ילדים,
שמו.״ על כמובן, ייקראו,

 יהודה אליה התקשר שעבר בשבוע
 את אהב הוא למישרדו. והזמינה ברקן

 ויש הגדולה, בהמתיחה שלה הקטע
 החדש, בסירטו גם עבורה תפקיד לו

 בסיגנון־ קומדיה נעליים, קומפוט
האמריקאי.
 איכות יש הזאת שלבחורה ״גיליתי

 ״היא ברקן, אומר המסך,״ על מדהימה
 אין חשיפה, ומבחינת נפלא, מצטלמת

 היא אמיתית. משוחררת בעיות. לה
 חושבת ולא נכון, הדברים את רואה
 היפה בגוף להתבייש סיבה לה שיש
 שחקנית עם לעבוד נוח מאוד זה שלה.
 הבעיות את זוכר אני מעצורים. ללא
 בסצינת הכביש, מלכת בהסרטת שהיו

 וגם לי, אלמגור. גילה עם העירום
 להירגע, שלמה שעה לה לקח לגילה.

 מן שסילקו לפני לא לצלם, שיכלו עד
 פרט הצוות, אנשי כל את החדר

והצלם.״ התאורן לבימאי,

 גם אנה'תצליח שאם אומר ברקן
 מי בסרטים. עתיד לה יש השני, בסירטו

 שחקנית יגלה עוד הוא אולי יודע,
 קרולין את בזמנו שגילה כפי חדשה,

 יודעת, אינה עצמה אנה לנגפורד.
 שחקנית. להיות רוצה היא אם בינתיים,

 עוד ״אני אומרת, היא אפשרות,״ ״זאת
 מותר בגילה רוצה.״ אני מה יודעת לא
■ רון נעמי •לה

|1ה *111 | חול צבאיות, בנעליים אנה, ה1ך
/ ! שנן צבאי כובע צבאית, צה 1111■/1 11 ! וי

סיון בצילומי ג'יפ מתקנת חשוף, של החדש לטירטו ני

מהפתי מתפעל ברקן נעליים. קומפוט ברקן, יהודה
 בסיר- גם אנה. של וטבעיותה חוסר״המעצורים חות,

שדיה. את אנה חשפה נשים, ספר רווח, זאב של טו
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 פעם אעשה אם אבל בהכרח. לא

 היה לעשות אוכל לא באיטליה, סרט
 היותר לכל באיטליה, פעם היה

 פעם יהיה כמו משהו אעשה
באיטליה.

 נירו דה־ רוברט של בחירתו •
 זה במיקרה אדם, של לתפקיד

 פורצת שהאלימות יהודי, גאנגסטר
 לעצמה ומגיעה בהפתעה אצלו

 הרי הוא כי למדי, מובנת אדירה,
 הסוג מן בתפקידים כבר הופיע
 אותו לראות מפתיע אבל הזה.

 מינית העזה בעלות סצינות בשתי
 בסרטים אי־פעם ראו לא שכמותה

השתתף. בהם
 מאוד מעריך שאני לומר חייב אני

 פיקפק שהוא חושב ואינני דה־נירו את
 את ושאל הללו הסצינות שתי לפני
 לדעתי, לאו. או אותן יעשה האם עצמו

 מן נפרד בלתי חלק שזה הבין הוא
 היא בריוק וכך מגלם שהוא הדמות

מתנהגת. היתה
 דה־נירו ולא אני לא האמת, למען

 חריג משהו הללו בסצינות ראינו
 הראשונה, בסצינה מדוע. ואסביר
 בעיניי שהיא כנימפומנית, מדובר
 תחילה שמצטיירת היחידה הדמות
 הולכת הזמן ובמשך שלילית כדמות

 שהיא עד נפשית מבחינה ומתבגרת
 אני ונבונה. לחיובית תדמיתה הופכת

 בחיוב כאן שמדובר להדגיש חייב
 מוסרית מנקודת־מבט לא ושלילה

 מנקודת־ההשקפה אלא אבסולוטית,
 פוגש דה־נירו כאשר עצמו. הסיפור של

 כבר הוא הראשונה, בפעם אותה
 רצח מעשי שמאחוריו' גנגסטר

 חבריו, עם יחד הוא, לרוב, ואלימות
 עצמה שהיא שוד של בעיצומו
 כמוהו שאדם היחידה והדרך איפשרה,

 את להשתיק כדי בה להשתמש יכול
 מה בדיוק לה לספק הוא צעקותיה,

 היא כזאת סצינה בעיניי, רוצה. שהיא
 שבה מסצינה חריגה או אלימה פחות

למשל. רוצח, דה־נירו
— במכונית האונס לסצינת אשר

 בו מתגרה היא כאשר מחשבותיו,
 את מאבר הוא זה ברגע קטנה. בנשיקה
 הוא הכל, ומעל עצמו על השליטה

 שלו האחרונה ההזדמנות שזו תופס
 זו, באשה בחיים, לו היקר בדבר לזכות

 בכוח. להיעשות צריך זה אם גם
 שערכת, במסיבת־העיתונאים •

 עיתונאית קמה הסרט, הצגת אחרי
 אלה שסצינות וטענה אמריקאית

 של חמתן את לעורר עשויות
דעתך? מה בעולם. הפמיניסטיות

 עצמה העיתונאית אותה לדעתי,
 משום הללו הסצינות על זועמת אולי

 לה אל אבל אישית, נפגעה שהיא
 שלם. קהל על תגובותיה את להשליך

 את שמעתי כאשר האמת, למען
 החשק בי התעורר כמעט השאלה,
 גברי, שוביניסט כעל עצמי על להכריז

 זו שאלה לי נראתה כך כדי עד
מגמתית.

 האמריקאים טענת לעומת •
 טענות יש מדי, ארוך שלך שהסרט

 מדי, קצר אולי שהסרט נגדיות
 יותר מספקים שהיו רבים, וחלקים
 על נותרו שבסרט, לדמויות ביסוס
העריכה. חדר ריצפת
 1 הזאת. בגירסה האמת מן משהו יש

 !היתה שלי הראשונית שהעריכה נכוו
 שואלים היו וחצי,'ואילו שעות ארבע
 מעדיף שאני אומר עדיין הייתי אותי,

 עצמי אני אבל הזאת. הגירסה את
 ואני הנוכחי, לאורכו הסרט את קיצרתי

 כדי שחתכתי, החלקים את שומר
 גירסה בתוך אחר־כך אותם לשלב

 השמועות מיקרה, בכל לטלוויזיה.
 שעות משש ליותר חומר יש כאילו
מאור. מוגזמות בטלוויזיה, שידור
 כזה שאורך חושש אינך האם •

 חזרה הקולנוע מן הקהל את יבריח
הטלוויזיה׳ למכשירי
 שהצופים הוא שלי הרושם להיפך.

 שמהווים ארוכים, סרטים אוהבים היום
 דבר, של בסופו עצמו. בזכות אירוע

קצו למנות אותם הרגילה הטלוויזיה
של אחת, כל שעה בנות וקצרות בות

 פיינרו) כתבת ליאונה(עם בימאי
ארוכים סרטים אוהבים הצופים

 אם כלל. אונס סצינת זו אין בעיניי,
 מדובר ויאוש. אהבה זעקת זו כבר,

 עצמו את שחשף קשוח כגנגסטר
 האשה בפני חולשתו, כל על לראשונה,

 מתוודה הוא ילדותו. מאז אהב שהוא
גרנ אהבה בסצינת לראשונה, בפניה

 בחיים. שלו היקר הדבר שהיא דיוזית,
ענ מיסעדת־פאר שוכר הוא לכבודה

 לכבודה עורך הוא חוף־הים, על קית
 כל את ומדליק השולחנות, כל את

 מזמין הצוות, כל את מגייס האורות,
 אנשים לשני זה כל שלמה. תיזמורת

 בפעם אהבתו את לה מגלה והוא בלבד,
 מנשוא, לו קשה וזה הראשונה,
 זו לא ואז, הקשוח. באופיו בהתחשב

 שהאשה אלא נידחה, שהוא בלבד
 עומדת שהיא לו מודיעה אוהב שהוא
 את עימו ולנתק להוליווד לנסוע

 שיהיה הפיסי המרחק בשל הקשרים,
 העירה חזרה נוסעים הם ביניהם.

 הוא דרך־אגב, (שנהגה, במכונית
בתוך מכונם הוא מילצ׳ן), ארנון המפיק

 הקהל ולדעתי סטנדארטיים, דברים
 יותר לקלוט מסוגל התבגר, היום

 מפורטים תיאורים לקבל ומעוניין
בעבר. שהיו מכפי
 שהיתה לתוכנית בקשר מה •

 משלך גירסה לעשות פעם לך
ל,,כרמך?
 שהייתי משום התוכנית את דחיתי

 שלי המקורי הרעיון הזה. בסרט עסוק
 צוענים עם כולו א'ת.ןזסרט לעשות היה
 שרים מעולים זמרים כאשר ממש, של
ה אבל בפס־הקול, התפקידים את

 מול התפקידים את משחקים צוענים
 להזכיר אולי שיכול משהו המצלמה,

 אבל פרמינג׳ר. של גיונס כרמן את
 של גירסות מספיק כבר יש בינתיים

 לעתיד אחרות תוכניות בשוק. כרמן
לי. אין עדיין לבוא
השמו היום׳ אתה כמה בן •
 גילים מיני כל על מדברות עות
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.55 בן אני כלומר ,1929 יליד אני
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