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- בירק•! ג׳יין

אצבע בגלל הכל

 שיוצג בע״ט, יצאנית בשם חדש בסרט
הרא הכוכבת נוסעת בתל-אביב, בקרוב

מלקוחו אחד עם יחד בירקין, ג׳ייז שית,
 דחוסה- הרכבת ברכבת-התחתית. תיה,

 ■מפשיל הלקוח כאשר גדול, הדוחק לעייפה,
 ובקצב מאחור, ג׳יין של שימלתה את

 לתחנה, ;מתחסד הדוהרת הרכבת נענועי
הלוהטת. תשוקתו את מרגיע הוא

 למרות בנעשה המבחין ממולח, מו״ל
 הוא להגיב. מאחר אינו בקרון, הצפיפות

 ומציע קשר עיסה יוצר ג׳יין, אחר עוקב
זיכרונותיה. את לכתוב בו־במקום... לה

 התגלתה שבה הדרך זו אם לדעת אין
 אולם בחיים, שלה המו״ל על-ידי גם ג׳יין

 לפרסם בקרוב מתכוננת שהיא היא, עובדה
או היא עליהם המלאים זיכרונותיה את

 חושבת ״אני :לפרטים להיכנס מבלי מרת,
 מאד.״ משעשעים שיהיו

שהת נערה אותה כמובן, היא, ג׳יין
 התעלסה כאשר העולם, רחבי בכל פרסמה

 נוספת), נערה (ועם המינגס דוויייד עם
 ומפורסמת ציבעונית בסצינה במערומיה,

יצרים. בסרט מאד,
 היא לצרפת והמלחין. הכוכבת

ה הנערה של אחד מידגם כעוד הובאה
 עידן של נציגה מעין המשוחררת, בריטית

 להסיר חוששת שאינה אחת החיפושיות,
 אפילו בה ויש בשעת־הצורך, בגדיה את

 דרכה את אולם מגרה. כך ומשום זר משהו
 שפגשה אחרי אך־ורק עשתה התהילה אל

 הזמר־מלחידשחקן־ גיינסבורג, בסרז׳
 מוזרה, דמות — צרפתי סופר־מחזאי

 היישר שיצאה במיקצת, ומפחידה מקורית
הצרפתית. התרבותית המחתרת מתוך

 להשתתף באה ג׳יין כאשר נפגשו השניים
ה נועד שבו סלוגאן, לסרט במיבחני־בד

 הגיעה ג׳יין לגיינסבורג. הראשי תפקיד
 עבור לא-רעה הישגים רשימת עם לשם

ב הופעה היו מאחריה צעירה. שחקנית
 (אומנם ריצ׳רדסון ראלף עם תיאטרון

 קולנועי תפקיד־מישנה בתפקיד־מישנה),
 ל־ (הכוונה ליצרים נוסף בסרט-יוקרה

 כימעט־ ותפקיד לסטר), ריצ׳רד של הפטנט
 שגיידר דומי דלון, לצד בהבריכה ראשי

רונה. ומורים
 של נוכחותו עליה הטילה זאת למרות

 לא שהאיש מזדעוד, אימה, גיינסבורג
 לקראת רק עליה. להתחבב מאמץ כל עשר,
 בחתיכת- אצבעה כשחתכה המיבחן, סוף
 חבש הוא הגבר. של ליבו התרכך פח,
 ומאז לארוחה, אותה הזמין האצבע, את
יחד. הם

 אותה הפך תחילה, המוקלט. המישגד
 האוהבים הצרפתים, כוכבת־זימרה. סרז׳

הצ (לראייה, שלהם בשירים אנגלי מבטא
 ממש בצרפת) קלארק פטיולה של לחתה
 שהקליטו המישגל לשמע מדעתם יצאו

 לא, נבר אני אותך אוהב אני בשם השניים,
ב ביותר הגדולים הלהיטים לאחד שהיה

 נוספים שירים הצרפתי. התקליט תולדות
 מיניותה את והעלו הוסיפו זה בנוסח

 נם. על ג׳יין של והמשוחררת המופגנת
 הזדמנות בכל לסרז׳ הצמודות הופעותיה

 מאד, ומפולפל קצר שקוף, בלבוש חברתית
 טורי- בבל אורחת־כבוד אותה הפכו

עיתוני־החדשות. ובכל הרכילות
 קולנועיים תפקידים של סידרה ולבסוף,

 הציבורי: דימוייה את סופית לעצב סייעה
הנע היא לכולם, עתה כידוע בירקין, ג׳יין

 לה חשוב שהמין זו באמת, המודרנית רה
 עניין בו רואה אינה היא אבל ביותר

 להינזר סיבה או לגבר״אחד, אכסקלוסיבי
ו בחיים. נוספת מרתקת פעילות מכל

 הגבלות. לעניין אין — מין אומרים כאשר
 הולך אפילו זה ובדרך-כלל הולך, הכל

 הנוגעים- כל על־פני ורחב גדול בחיוך
בדבר.

ת. חכרה אנו צ  יכול, בע״ם יצאנית לי
 בירקין. תורת תמצית להוות זו, מבחינה

 שבאה בריטית נערה בסרט מגלמת היא
 מגלה היא עד-מהרה בישול. ללמוד לפרים

 לסיר-הבשר קשורים אינם שכישרונותיה
 סביבה מקימה היא קצר זמן ותוך דווקא,
 התאוותן ללקוח נוסף חברים שבה אגודה,

 גם הזריז, ■ולמו״ל התחתית הרכבת מן
 ואציל יורש-מיליונים, נער אשף־בורסה,

 מושלמים.׳ וגינונים כחול דם בעל
 השבוע מן אחד ביום זוכה מהם אחד כל

למען תורם אחד וכל הגיבורה, של העמום

 יצאנית היא אין אולם נאה. סכום זה יום
 אשת־ אלא העור, את מלקוחותיה הפושטת

מש התרומות, את הנוטלת מפוכחת עסקים
 מחלקת ואחר־כך בניירות־ערך אותן קיעה

מהוגנת. עיסקית חברה כבכל רווחים,
 בעיקר מאד, בעיניה חן מוצא זה מצב
 מבעלי־ אחד כל את מחבבת שהיא משום

 וכלל כלל מעוניינת אינה שלה, המניות
 האחרים. את ולהזניח לאחד רק להתמסר

 לנהוג לה ומותר חופשית, אשה הרי היא
כרצונה.

 ג׳יין שאצל מאחר שכדרך. זברונות
 מיידיות השלכות לעשות נוהגים בירקין

 סקרנים הסתם מן יש והקולנוע, החיים בין
 לפירסום בכליון־עיניים המצפים רבים

מרת- פירקי־מתח יהוו אולי אשר יומניה,

כירקין ג׳יץ
פיאה היא התיסווקת

 רושמת ״אני הסרט. מן יותר עוד קים
מהו בריטית בפנימיה למדתי מאז אותם
 עד השתעממתי ״שבה ג׳יין, מספרת גנת,״

מוות.״
 נוסף, סרט לסיים ג׳יין הספיקה בינתיים

 אני :שלה הגדול הלהיט כשם ששמו
 הוא הבמאי לא. כבר אני אותך אוהב
משלו באחד גם המופיע גיינסבורג, סרז׳
 התפקיד בסרט. הראשיים התפקידים שת

 את ואילו ג׳יין, של זה כמובן הוא השני
 כוכב ד׳אלסנדרו, ג׳ו משליש המשולש

ה אשר וארהול, אנדי של סרט־המחתרת
ה לקהל מוכרת שלו הפיסית טופוגרפיה

 של מזו פחות לא פרטיה, כל על רחב
ג׳יין.

 במשאית שותפים וד׳אלסנדרו גיינסבורג
וב צרפת, כבישי על נוהגים הם שאותה

 הומוסכסד ביחסים ביניהם קשורים נוסף
ב פוגשים הם אחד, יום הדוקים. אליים
 המחפשת ג׳יין, את בצד־הדרך פונדק
 עם לוהט רומן יוצא הפגישה ומן טרמפ,

 ב- דבר, של בסופו המסתיים, ד׳אלסנדרו
לא־כלום.
 יותר, חזקה זאת בכל הגברית האהבה

 א)/ מקללת הכביש, לצד נותרת וג׳יין
השניים.
 ג׳יין, שטוח. וחזה גדול ישכן

קרו לעיתים כמובן מסירה נערת־הטבע,
 הגדולה להנאתם בסרט, בגדיה את בות
 הנשים. של הביקורתי ולמבטן גברים של

 וחזה גדול ישבן לי שיש יודעת ״אני
רגש־תיסכול. כל ללא פעם, אמרה שטוח,״
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