
קולנוע
)51 מעמוד (המשך
 והפיץ הדפיס עימד, כתב, שאותו עיתון,

ה העוזרת היא כשאשתו הוא, בכוחותיו
 למשך - ברנשטיין, ■וקארל ;לידו יחידה
 הוא בלבד) 19 בן (כשהיה קצרה תקופה

 המיכשר־ כל שלמרות סטון, איש־המחקר.
 השפעה בעל שבועון להוציא הצליח לים

 באב־ מרשימים פוליטיים ניתוחים ובעל
 לברנ־ השראה ללא־ספק שימש חנותיהס,

 במיסגרת טיבעי, באופן היה, אשר שטיין
 האחראי וודזורד, עם שלו עבודת־הצוות

 עוד חפר שוודוורד שעה ולעידון, לניסוח
מידיו. מש שלא הטלפון, בעזרת ועוד

רש את לאסוף הופמן דאסטין כשהחל
בע מצטער, שהוא הודה קארל, על מיו
 אלא האיש אודות על אינו שהסרט על צם,
 מן עוד אגדות עליו ״מספרים מעשיו. על

 על .16 בגיל שליח, נער שהיה הימים
 של רכישות על לפרוע, ששכח ההלוואות

לש ששכח ׳שונות בחנויות שונות חליפות
 באולם נרדם כאשר פעם אותה על לם,

 על לדווח היה שצריך שעה בית־מישפט
ועוד.״ ועוד בתוכו, שהתנהל מה

פאקולה אדן במאי
ואכזרי קר חשוף,

 אינו זה כל מוסכמות. עד ציפצוף
התחו הוא מופיע, שכן מה בסרט. מופיע

הופ אל ברנשטיין שהעביר המיידית שה
 ברנשטיין המחונך, מוודוורד ״להבדיל מן.

 כלומר, רחוב. של תחושה סביבו מפיץ
 חופש נטילת המוסכמות, על ציפצוף של

 היה שהוא למשל, בטוח, אני מרות. מכל
 לשערו־ להרשות שהעז הראשונים אחד
העי במערכת הכתפיים, על לגלוש תיו

התה וודוורד אצל ״אם :ועוד זאת תון.״
 קודם כלומר, שיטתי, הוא המחשבתי ליך
ההגיו שמסקנתם ג/ אחר ב/ אחר א/
 א׳ זה ברנשטיין, אצל הרי ד, היא נית
 הוא ביחד והכל לד/ מובילים ב׳ ועד
 עם פנימית הזדהות מייד חש והופמן ר/״
מחשבה. של זה סוג

 הביא בינתיים הועתקה. המערכה
 וושינגטון למערכת ציוותו את פאקולה

 כל מדד ג׳נקינס, ג׳ורג׳ התיפאורן, פוסט.
 שאלות שאל פאקולה תמונה, וכל שולחן

 חקר הצוות שאר וכל שאלות, גבי על
 חודשים שכאשר היתה, התוצאה וחקר.

 בראד־ בן העיתון, מנהל הוזמן לאחר־מכן
 בהוליווד, הצילומים בימת על לבקר לי,

 :פעור בפה ונותר 5 מס׳ לאולפן נכנס הוא
 בתוך עצמו מצא הוא שבחוץ המהומה מן

 של המישרד לתוך צועד שלו, המערכת
 אותם הקיר, על התמונות אותן עם עצמו,

 של סיפרי־הטלפון עם המדף, על הספרים
 ורק השנה, אותה ירחוני ועם 1972 שנת
וושינג במקום :השתנה לחלון מבעד הנוף
 של החשוף קיר־הבטון אליו ניבט טון

האולפן.
 יותר. הרבה מאוחר כבר היה שזה אלא

 מצד והפיקפוקים הספקות קמו לפני־כן
 לאנשי־הקול- הרשות ניתנה ואם העיתון.

 רק זה היה המערכת, לתוך לחדור נוע
למ אפשרות כל אין כי שהסתבר משום

העי בשם השימוש את הסרט מעושי נוע
 כך, ואם בו. העובדים בשמות או תון,

 כדאי הרי פוסט, וושינגטון מנהלי סברו
 אולם דימיון. של שמץ להשיג לפחות

ש הראשונה טיוטת-התסריט את כשקראו
 וקאסידי) (קיד ויליאם התסריטאי הגיש

במערכת שמועה עיניהם. חשכו גודמן,

 וקאסידי וודוורד ״קיד זה אין כי סיפרה,
ברנשטיין״.

 שהכינו הפוסט של עיתונאים שלושה
 הגיבו ההסרטה, על כתבה עת באותה

בקליפור לצלם הצוות יצא וכאשר מייד,
 שבה ומזלזלת, ארסית כתבה פירסמו ניה,

הרו גלוי. בלעג אנשי־הסרטים את תיארו
 שהניו־יווק עד־כדי־כך קיצוני היה שם

הפ בשלבי סרטים על דיווח תוך טייטס,
 ״סיר־ בין הנשיא אנשי כל את סיווג קה,
 מה שכל לרמוז כדי כאילו הידידות״, טי

גב מעשה־חברות הוא להציע, לסרט שיש
בהופמן. ביומן את רדפורד המיר שבו רי׳

 על סלח לא רדפורד צל. ללא ;*ולס
 העיתונות על ודיעותיו הזה, היום עד כך

 עם ביותר. מחמיאות איבן עיתונאים ועל
הס בהפקת מאומה הדבר שינה לא זאת,
 הפוסט, הנהלת בפני זה הוצג וכאשר רט׳

 גראהם, קאתרין העיתון, בעלת גם הודו
 מגלם (שאותו בראדלי בן המנהל וגם

 אפילו בו שאין רובארדם), ג׳ייסון בסרט
ברנ זאת שהגדיר כפי או, אחת. מעידה
 כתבת- עלינו עשו ״הם עצמו: שטיין
מצויינת.״ תחקיר

 צל. ללא עולם הוא העיתונות ״עולם
 אין וחריפים, קשים בצבעים צבוע הכל

 לאור הזמן כל חשוף הכל לסודות, מקום
 פא- אלן הבמאי, סיכם כך ואכזר.״ קר

 וכך העיתונות, מן התרשמותו את קולה,
 חולנית קפדנות אותה הבד. אל אותה הביא

 ועד באולפן, הפוסט מערכת שיחזור של
 פעם בכל שנשלחו היומיים לדפי־ההגהה
 סלי־הניירות את למלא כדי מוושינגטון

 של העז מרצונו חלק היתה בהוליווד,
 על הנעשה אמינות את להבטיח פאקולה
 המסופרים שהמעשים למרות כי המסך.

 שהם יש התעודה, טהרת על כולם הם
 נאלץ שהצופה כל־כך, דימיוניים נראים

לג שלא כדי הסביבה, באמיתות להיאחז
 ״זה האומרת: הטיבעית הגישה אל לוש
מת כך לחשוב והרצון ייתכן.״ לא כבר

רבות. פעמים עורר
 בתבונה הלאומית. הספרייה כד
 ביותר. הקלה הסטייה מן הסרט נמנע רבה
 העיתונאים שני מעשי אחר עוקב הוא

אי ואפילו תיעודי, שיחזור של בצניעות
 מזכירה והחריף, המחוספס הצילום, כות

 מרשים אחת פעם רק תעודה. לעיתים
 (שעי־ ויליס גורדון וצלמו הבמאי, לעצמם

 וירטואוזי תרגיל במעקב) גם עבד מו
 אימתנית ערימה של מקלוז־אפ לשמו:

הספ כל רשומים שבהן כרטיסיות, של
הספ מן הלבן הבית על־ידי שנשאלו רים

 בהדרגה, המצלמה מתרחקת הלאומית, רייה
ה וברנשטיין וודוורד את להראות כדי

ומר להתרחק, ממשיכה עליהן, עוברים
 ישובים, הם שבו הענק האולם את אה
 משם הקופולה, מרומי אל מגיעה שהיא עד

כולה. הספרייה של מרהיב מראה נשקף
 המצלמה היוצא-מן־הכלל. שזהו אלא

צי ויש לשניים, מניחה אינה בדרך־כלל

בלזם ומרטין העיתון) (מנהל רוכארדס ג׳ייסון
לאולפן הועתקה המערכת

 ללא־ כמעט דקות, כשש שנמשך אחד לום
 דרך לוודא וודוורד מנסה שבהן ניע,

 אלף 25 של המחאה הגיעה כיצד הטלפון,
בווטרגייט. הפורצים לידי דולר

ההימנ היתד, יותר עוד נבונה החלטה
 וברנשטיין וודוורד מהפיכת המכוונת עות

 חבריהם־ על-ידי כונו מסויימת (שבתקופה
 רדפורד לגיבורים. ״וודשטיין״), למערכת

 המילה מובן במלוא שיתפדפעולה והופמן
 לפי גיבור בסרט אם ולכן, זה, בכיוון

 הרי המילה, של ההוליוודיים המושגים
 הכל־יכול. מנהל־העיתון בראדלי, בן זה

 נקודת- את מציג שהסרט מאחר אולם,
באו הזוטרים העיתונאים צמד של המבט

שתע הדעת על מאוד מתקבל תקופה, תה
 אל וההערצה יראת-הכבוד החשש, רובת

 יחסם- של השתקפות בעצם היא בראדלי,
אז. הם,

 ביותר, הנבונה ההחלטה אולי ולבסוף,
 ״ווד־ של בספר לעובדות ההיצמדות היא

להס ניסיון כאן אין יותר. ולא שטיין״,
 קרה. מה רק אלא קרה, זה מדוע ביר
 או פסיכולוגיים לניתוחים רצון כל אין

 או אגניו ניכסון, פוליטיות. להכללות
 מסכי־הטלוויזיר, על רק נראים קליינדינסט

 כפי הימים, מאותם שידורים של בהקלטות
 ולאור וברנשטיין, וודוורד אותם שראו
 יותר אלה הקלטות מדברות היום, הידוע

 למען שבעולם. הפוליטיות ההטפות מכל
 ברורה, מסקנה אפילו כאן אין האמת,

 שעיתונות לומר אולי אפשר וחלקה. חדה
עיק לשמירת חיוני מכשיר היא חופשית

מכך. יותר לא אבל הדמוקרטיה, רי
 מכר להסיק שירצה מי יהיה אם כי
 מופיע הנה חוסל, שהנגע הנשיא אנשי

 ניב־ נצחון של שידור בולט, במקום בו,
 ב- הרפובליקנית המיפלגה בוועידת סון

וב- בששון הניצחון, תרועות לכל .1972

 ומבשר המצלמות מול אדם ניצב שימחה,
 והנשיא־ הנשיא־לשעבר של בחירתו על

הקרו לבחירות המיפלגה כמועמד לעתיד,
פורד. ג׳ראלד הוא... והמבשר בות.

תדריך
ת: חובה או ר ל

 או להיות הקוקיה, קן — !תד־אכיכ
 דוקטור אהבה, של חשיבותה להיות, לא

 בלונדינית. של אהבותיה סטריינג׳לאב,
 קזבלנקה. - ירושלים

הקוקיה. קן יפים, אנשים — חיפה
תל־אביב

* * * (סי אחכה של חשיבותה *
 על אומלל סיפור־אהבה — צרפת) ,2 נמה
פסי ספוג הפאריסאית, הבוהמה שולי רקע
 קולנועי בכישרון מוגש אבל מדכאת, מיות

 אנדריי הפולני הבמאי על־ידי בלתי־רגיל
 ״ ב־ הטוב בתפקיד שניידר רומי ז׳ולבסקי.

שלה. יותר
ירושלים

ארצות־ (סמדר, קזבלנקה
הו של המפורסמת המלודרמה — הברית)

 הבל־ אהבתם על המילחמה, מימי ליווד
 יואינ־ בוגארט האמפרי של תי־אפשרית

 בשיא האמריקאי הקולנוע ברגמן. גריד
הצלחתו.
חיפה
* * ארצות־ (פאר, הקוקיה קן *

 לבין ראשית אחות בין' עימות — הברית)
כאלגו בבית־משוגעים, כמטורף מתחזה

 טוטאליטארית. בחברה הפרט דיכוי של ריה
 מישחק פורמן, מילוש של מרשים בימוי

ניקולסון. ג׳ק של מעולה

אוכפים

פושרים
ת פני ח בב הי שו ה  תל- (הוד, ו

 מערבון — ארצות־הברית) אביב,
 להיות אמור זה הומוריסטי

 ההומור מן שנבהלים לאלה לוהטים אוכפים של גירסה מעין
 עיקבי, יותר או פחות בסיפור מדובר הפעם ברוקס. של

 מכנופיית־ גנב שהוא דולר אלף 40 ובדרנית, קלפן אודות
 יש זה לתבשיל ממנו. גנבה שהיא דולר 65ו־ שודדים,
 סוס־פלא וילדים, נשים רבת מורמונים מישפחת להוסיף

 רוג׳רס, רוי של הזוהר מימי ישר שהגיע מאדוניו, חכם
 של מדי ומצוחצחות נקיות מיסבאות בתוך פיזמונים כמה

 הון גולדי של האישי קיסמם ואת הישנה, סן־פרנציסקו
 שבסרט החורים על בחיוכיהם לגשר המנסים סיגל, וג׳ורג׳
עצמו.
 שלי חריפה מהתקפה סובל פראנק, מלוויו הבמאי, כי
 מסביר לחיוני, מעבר סצינה כל מאריך הוא רגליים. גרירת

 חוכמות על חוזר הוא צורך, כל בכך כשאין גם בדיחותיו את
 הקלף (כמו במיוחד מבריקות היו לא הראשונה בפעם שגם

 ונעזר חקלפן) של משרוולו הלא״נכוו ברגע תמיד הנשמט
 בלתי- לו שנראה עלילתי סבך כל לפתור כדי החכם, בסוס
 רבות פעמים כאלה למצבים נקלע (והוא לפיתרון ניתן

הסרט). במשך
 במקצועה הקצה הזמרת־יצאנית את מגלמת הון גולדי

 שאז משום מורטון, של השביעית אשתו להיות ורוצה
המטורף- בסיגנון שיבעה, מתוך אחד לילה רק לעבוד תצטרך

נבוכים חיוכים וסיגל: הון
 נראים ליצניים מעשי־קונדס שבו שלה, הרגיל מבולבל
 שהוא סיגל, ג׳ורג׳ ואילו הגיונית. מהתנהגות יותר טבעיים

 נאלץ ודמויות, תפקידים של רחב למיגוון המסוגל שחקן
 שבלית- עד חומר, של כל״כך, דק ברובד כאן להסתפק

 בחיוכים גדולים, סיגרים במציצת עצמו מעסיק הוא ברירה
 מקווה הוא אולי המופלא. לסוסו ובקריאות-כיוון נבוכים

המיצר. מן תצילנו הבהמה שחוכמת
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