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 כל ללא ניחשו, והכל לסיפור, האמין לא
 יוכל שלא על־מנת חוסל הוא כי קושי,

ה לו. הידוע כל את ולספר פיו לפצות
 אנשנה קאנאר הצרפתי הסאטירי שבועון
״סטאוויסקי לעגנית: בכותרת הכריז,
בראשו.״ שנורתה מידיה התאבד

 שיחזור נייר. פיסות - הכם!?
 למדי טבעי נראה בסרט, הפרשה

 הן כלכליות שערוריות שבה בתקופה,
 הראשון העמוד מן בלתי־נפרד חלק
אקטו הצער, ולמרבה יומי. ■עיתון כל של
 העובדה את אולם בי׳שראל. להפליא אלי

 על סנסציוני מסיפור יותר הוא שהסרט
אנשים. שני לזכות לזקוף יש נוכל, חיי

ה את שכתב סמפרון, ז׳ורז׳ האחד,
 וההוזנקשות, ההודאה׳ זד, של תסריטים

 אודות בזמנו שניכתב מה בכל עיין
 שבפרו־ הדפים אלפי 10 כולל סטאוויסקי,

 מעלליו, את חקרה אשר הוועדה טוקול
מותו. לאהר

ו רב, שלל כמוצא עליה התנפל והימין
 את שהולידה בשחיתות אותה האשים
 את להדגים כדי סטאוויסקי. תופעת

מת שאת, ביתר הפוליטית ההתערבות
המרכ לעלילה במקביל בסרט, פתח
 שוענק המדיני המיקלט של תיאור זית,

 ל־ ובוטל הרדיקאלים, ידי על לטרוצקי
ל לנכון מצא הימין כאשר אחר־מכן,

 בחבילה וסטאוויסקי טרוצקי את קשור
 ההשפעות את לדעתו, שהוכיחה, אחת,

 יהודיות), (קרי: הזרות״ ״הבולשביקיות
הממשלה. על

 מעיקרן. אבסורדיות אלה שטענות מובן
ל יכול אינו לטרוצקי מדיני מיקלט
 הסטאליניסטית. לרוסיה כשירות היחשב

ספר אציל עם פעולה המשתף וסטאוויסקי,
 פרנקו של לפאלאנגות נשק ברכישת די

 להיחשד ואופן, פנים בשום יכול, אינו
כלשהי. שמאלנית בנטייה

שכי בין נימצא ימני מישטרה מפקד

סטאוויסקי״ כ״פרשת כלמונדו פול וז־׳אן דופרי אן
מזוייפת כלכלית אימפריה של המלכותי הזוג

דופרי ואן כואייה שרד ביאסקו, רובד
צוואר על ויפהפייה מתנוון, ברון ספרדי, מאהב

יותר לי עולים (״הם יותר היקרים ריו  שעשה מי רנה, אלן הבמאי הוא השני
 במריאנבד, אשתקד אהובתי, הירושימה את

ניגמרה. המילחמה את סמפרון עם ויחד
 בראש״ בסרט, ראו גם־יחד וסמפרון רנה

 מי׳שטר של מהלכיו תיאור ובראשונה,
 מתבקשות סטאוויסקי כמו שתופעות כלכלי
ש פיסות־נייר הכל בסך זה ״כסף מתוכו.
ל סטאוויסקי אומר למזומנים״, פורטים
 ■האריסטוקרטיה סמל ראול, ד,בארון ידידו,

ה וצרת חוץ כלפי החביבה המיתנוונת,
 אני מבזבז שאני הכסף ״את אופקים:

 זאת, הביזבוז.״ כדי תוך להמציא צריך
 40ב־ שהצליח המספר לבארון בניגוד

 כל את אינסופית, בנישפייה להוציא, שנה
שנים. מאות במשך אבותיו שאגרו מה

 שאמר כפי הוא, כזה מישטר של סופו
 שני לרגלי נר שהיה ■במישפט סארטר

 יעלו ״ההרפתקנים כי לסרט, האחראים
ה החברה שהוא מחסן־הסחורות את באש

ה עם יחד עצמם, את וישליכו בורגנית,
הלהבות.״ לתוך אחרים,

 סטאוויסקי), אומר קפריזית,״ ממאהבת
 הרי שמאל, שרי דווקא משחד הוא ואם
 ב־ רגע באותו נמצאים שאלה משום זה

 לך מבטיח ואני הימין, ״שיעלה שילטון.
 שמפניה,״ בנחלי הניצחון את עימם שאחגוג

ד,בארון. לידידו אומר הוא
שנו ומה היהודית. הנקודה

 ושיג־ האנטישמיות ■ויהודים. לזרים גע
זו המפורסמת, הצרפתית הזרים את

 ביותר. מצלצלות לסטירות-לחי כאן כים
 ליכאורה, סימפטית דמות ראול, הבארון

 בעיתון, קורא שהוא ידיעה על משתומם
 ■היהדות, לחיק חזר מלצ׳ט שלורד המספרת
 על המצביע ״אדם הנאצים. נגד כהפגנה
 אנטי־שמיים,״ רגשות מעודד רק יהדותו
החביב. ד,בארון מסביר
להס מנסה הצרפתי החוץ מישרד איש

 כל ״קודם בסטאוויסקי: הפגום את ביר
 קבועה.״ כתובת לו אין מזה חוץ זר, הוא

 האימפריה, בהתמוטט הנוכל, של עוזרו
 יותר. אותך נכיר לא ״אנחנו :אותו מזהיר
 כלל, מפליא אינו לך שקרה שמה נאמר

 מיהודים, מזרים, די ניזהרים לא מעולם כי
׳ ומחסרי־מולדת.״

יהדו על בגאון מכריזה צעירה שחקנית
 מקום, באף עימד, לחיות קל ״שלא תה
 ואחר-כך מולדבי,״ בגרמניה, רק ולא

ל בחינה לעבור בלעג, רשות, מבקשת
 ה״צרפ־ של ממחזהו בקטע תפקיד, קבלת

 ״מוזר השאר, בין האומר, ז׳ירודו תי״
 את זה מכירים אינם הגזעים כמה עד

זה.״
מת המציתים כועדת, הבורגנות

 הוא סטאוויסקי פרשת ולבסוף, אגדים.
שכו לעובדה תודות תקופה. של שיחזורה

השו גם היה בלמוינדו, דאן־פול הסרט, כב
 התאפשר בהפקה, הסמוי) העיקרי(אבל תף

 ביותר היקר הסרט את לביים רנה לאלן
העו מכאן דולר). מיליון 2(שלו בקאריירה

 על המופלגת ההקפדה כתפאורות, הרב שר
 בכל השלושים, שנות שבתיאור פרט כל

גוון. וכל מכונית, בכל תלבושת,
 שחקנית־ עבור הכין סדלודאן איוו

 ארלט, את המגלמת דופרי, אני התיאטרון
 אוסף־מלבושים סטאוויסקי, של רעייתו

 מתוך חינם־אידכסף, זאת ועשה נדיר,
בלבד. לתקופה אהבתו

 בכל להפיח הצליח ויארני סשה הצלם
 אבודה, נוסטאלגיה של סמוי זוהר צילום
עצ רנה אלן של נוסטאלגיה בעצם שהיא

ילדותו. לימי מו,
 המפתח הוא בסרט, האחרון והמישפט

 של מותו סיפור רק אינו ״זה כולו. לסרט
 ממשלה, של התמוטטותה או סטאוויסקי,

 מחס־ בוערים מאז תקופה.״ של מותה זהו
 והמציתים הבורגנות, של ני-הסחורות

הלהבות. לתוך עצמם משליכים

תדריך
תל-אביב

או־ (גת, גראפיטי אמריקן
 בעיירה אחת מוצאי-שבת — צות־הברית)

 נוסטאלגיה .60ה־ שנות בתחילת אמריקאית
 עשוייה לוקאס, ג׳ורג' הבמאי של פרטית
 האמריקאית, לתרבות מוגבלת אבל היטב,

בלבד. מסויים גיל לבני אז וגם

שפחה מ
שכזאת

היפים. האנשים :הקורבנות
 ב־ חולה ספק הוא ההרפתקן, סטאוויסקי

מפיצול־ד,איש סובל ספק שיגעון־הגדלות,
 גאון ספק ומקסים, קטן רמאי ספק ,יות

תחבולו בפשטות דווקא המבריק פיננסי
 ההתאבדות מעשה על־ידי נירדף הוא תיו•
 הבן כאשר בעצמו שירה אבי־אביו, של

 הפחד ועל־ידי המשפחה, כבוד את הכתים
אפורה. בינוניות מפני

 המעטים הרמאים מאותם אחד והוא
ה הספר מחבר קסל, דחף כדברי אשר,
 דימיון את שילהב חייו, על היחידי רציני

 להבין הצליחו שהם משום הן ההמונים,
ה השערוריות (במרבית תעלוליו, את

 הוא ובאשראים במניות המישחק כלכליות,
 ש־ משום והן ההדיוטות), להבנת מעבר

ה ה,,אנשים מבין כולם־ היו קורבנותיו
 להשתעשע האפשרות להם שיש יפים,״

 שלא כמעט הרחב והקהל כאלה, במשחקים
ישירות. מהם, נפגע

 !שמאד - ימין ימין, - שמאל
 פרשת את מתארים ורנה סמפרון שנית,

 בין נוספת התגוששות כזירת סמאוויסהי
 השע־ התפוצצות בשעת לשמאל. ד,ימיו
רדיקאלית, ממשלה בצרפת ודתה ־־ידיה

צי על גאמה קרני השפעת
תל־אביב, (פריז, החתול פורני

 אחד זהו — ארצות־הברית)
ה על הקולנועי העיבוד עולה שבהם הבודדים, המיקרים

 זבה זינדל פול של שהמחזה למרות וזאת, הבימתי. מקור
הביקורת. שיבחי לקול העולם, רחבי בבל והוצג פוליצר לפרס

 על סיפור זהו בקאמרי, ההצגה את ראה שלא למי
מת עצמה שהיא באשליות, למצוא המנסה נוורוטית, אם

 שבמציאות. הכישלונות מפני נחמה בהן, להאמין קשה
 וסובלת הנפילה במחלת חולה האחת בנותיה, שתי ועל

 שפיות־דעתה על לשמור המשתדלת והשנייה, ;מסיוטים
בבית. אותה הסובב הטירוף למרות

 האופקים את פותח לקולנוע, בעיבודים במקובל הסרט,
 את יוצאים והדמויות המצלמה המחזה. של המוחשיים

 לובשים הוזכרו, רק שבמקור טיפוסים הפתוח, המרחב
סצי וכמה קיטעי״דיאלוג במה נוספים ודם, בשר באן
 הסרט בקיצור, ־— במיקצת משתנה המאורעות סדר נות,

 אלווין התסריטאי שלזכות אלא משלו. אישי אופי מקבל
 אלה שינויים בי לציין, יש סרג׳נט, אוהבים) של (שבת

 בשהחי- יותר, ואמין אמיתי אותו הפכו לסיפור, עזרו רק
 עוד נראה ואינו הדעת על מתקבל הדמויות של העצמי טוט

בילבד. דרמטי בתרגיל
 ליסץ- הצליח הבמאי, בתפקיד באן שהסתפק ניומן, פול

בנימה הסיפור את ולהלביש המקורית, ההיסטריה את

קאן פסטיבל פרס :וודוורד ג׳ון
 (אמיתי האם של כשעברה רחל, רחל נוסח נוסטאלגיה,

 ג׳ון ניומן, של רעייתו להווה. עומק מוסיף בדוי) או
 מגשרת זו), הופעתה עבור קאן פרס את (שקיבלה וודווארד
 של הפנים והעמדת הפאתוס ההמוניות, הזעם, בין להפליא
 ניומן של (בתם פוטס נל הנערות, ושתי הראשית. הדמות

 כנות וואלאך), אלי של (בתו וואלאך ורוברטה ווודווארד)
לראות. בהחלט בדאי הכל, בסך ורגישות.


