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קולנוע
סרטים

 ורחגבאום (יסד,׳1סטא

 וקורנפידד ואור

השאר וכל !פרידמן

 פרשת רנה, אלן של החדש סירטו
 המתרחש אמיתי סיפור הוא סטאוויסקי,

 רמאי הוא גיבורו בישראל. ולא בצרפת,
 והמישטרה, הממשלה את ושיחד שסיבך
 בעולם תמימות שנים שבע במשך ותימרן

 ידעו בדבר הנוגעים שכל למרוח הכספים,
 בין שכלל, מפוקפק פלילי עבר לאיש כי

בכלא. ישיבה השאר,
 חשבונות־סתרים בעל יהודי היה הוא

 עיסקות למימוש השתמש בהם בשווייץ,
 ישראל מדינת אבל למיניהן, מפוקפקות

 שישראל משום בהן, מעורבת היתר, לא
.1934ב־ קיימת היתד, לא עדיין

 כדי •להתאמץ צורך אין אף־על־פי־־כן,
 את שהסעירה הפרשה בין הקבלות למצוא
 דיומא ענייני לבין שנה, 40: לפני צרפת

 סטא־ שפרשת לזכור, רק צריך אצלנו.
 דמים במהומות הסתיימה המקורית וויסקי

 בישראל ממשלות. שתי של ובהתפטרותן
העלאות־בדרגה. בכמה יסתיים ודאי זה

 והמישטרה. הפרלמנט בעזרת
היהו הנוכל סטאוויסקי, אלכסנדר סרז׳

 אל צרפת את שהביא אוקראינה, יליד די,
 נעים־הלי־ איש היה אלימה, מהפיכה סף

 בקיס־ ומשכנע כובש־לבבות ומהודר, כות
 לומר אי־אפשר זאת (את הרב האישי מו
 דרכו החל הוא ).74 בישראל כני־דמותו על

1

)1926( בחיים סטאוויסקי
די הו — שהייה הי

)1974( בסרט ארלט
בצרפת היפה —

כ החל לפיסגה, חזרה עלייתו, ואת כלא,
 קצר, זמן בתוך ד,מי,שטרה. בשירות מלשין
 גם ועימה בשרותו, להיות המישטרה הפכה
 גיבוי שסיפקו ושרים, חררי־פרלמגט כמה

 שיזם פורחות־באוויר לעיסקות מוסרי
לבקרים. חדשות סטאוויסקי,

)1934( כחיים ארלט
— שהיתה האשה

ש טפיל־נשים שיקים, מזייף קטן, כרמאי
 גם ונודע מזומנות, לפרקים זהותו שינה
 אלכס, סשה, אלכסנדר כמו שמות תחת
 דה־ דואזי בואטל, ויקטור סשה, ז׳אן

וכדומה. מונטי
כ כשנתיים בילה ,1926ב־ נאסר הוא

 כבעל סטאוויסקי ניראה ההמונים בעיני
 שולחן- ליד מיליונים המפסיד — עצום הון

 שמפניה שותה עפעף, להניד מבלי הרולטה
 ובכלבי־ בסוסים מחזיק לארוחודהבוקר,

 את עורך הון־תועפות, לו העולים מירוץ
 ונשוי בצרפת, ביותר המפוארים הנשפים

 ביותר והיפות המהודרות •הנשים לאחת
 ה־ המולטי-מיליונר דמות בקיצור, בה.

 לדמות מופלא דמיון יש (כאן קאלסי
 בעל קורנפילד, יוברט אחרת, אקטואלית
לשימצה). הזכורה א;יי.או.אס.
 כל למעשה, אחרים. של ממונם

 או, סטאוויסקי אלכסנדר סרד של הונו
 ממונם היה שביזבז, הכסף כל דיוק, ליתר

 להשקיע. על־מנת קיבל שהוא אחרים, של
 רושם, לעשות כדי בו •ד,ישתמש זאת תרות
ל שתגיע הבאה •שההשקעה הנחה מתוך
בקודמת. שעשה החורים את תכסה ידיו׳

 היתה סופית, אותו שמוטטה הפרישה
 איגרות־ של עצומה כמות בהפצת קשורה

ש פרשה חסרות־כיסוי, מזוייפות, חוב
 תפקידים בעלי גם לו פרט נהנו ממנה
 ברח משנתגלתה, אחדים. רבים רמים

 שאמו- בעיר־הקייט והסתתר סטאוויסקי
ניקם.
 לטענתם, השוטרים, אותו מצאו שם
איש אך להתאבד. שניסה לאחר גוסס,

)1974( בסרט סטאוויסקי
המקסים הנוכל —

—

ם ח־שבץ ב ו נ ו ה ד י ה

1938 הזה העולם


