
הפסנובד
הרטוב

 להיות שנועד מה לפני דקות מה ך*
 הסרטים פסטיבל של הגדול הרגע ^
 פרסי חלוקת מעמד — בקאן 37ה־

 המלומד ידידי אלי ניגש - הזהב דקל
 מבקר־הקולונע גראציני, ג׳יובאני

 קוריירה המוביל, האיטלקי היומון של
מר ״אני באוזני: ולחש סירה לה דה

 תהיתי לרגע יהודי." הייתי כאילו גיש
 התקשרו שלא הדברים משמעות על

 אותנו, ״סגרו הוסיף: ואז זה. למעמד
 מאיתנו ומצפים בגטו, העיתונאים,

שנרקוד."
 המוזר למצב הערתו את כיוון הוא

 עמיתיי עצמנו, את מצאנו שבו
 הפסטיבל הנהלת ואני. למיקצוע

 וסכום תהילת־עולם להשיג שרצתה
הזכויות את מכרה מבוטל לא כסף

 עשוה אחו׳
 מבור שר ■מים

 הורקו שוטו
 הבסטיבר בוס■
 בקאן 37ה־
 התבהוו ואז

האם השמיים.

 רנושהםוטים
יבשים? היו

 חלוקת״הפרסים טקס על הבלעדיות
טן הצרפתית הטלוויזיה לרשת  2 אנ

 האירוויזיון, עבור הטקס את שצילמה
 ישיר בשידור האירוע את העביר וזה

 ברית־ כולל אירופה, רחבי לכל
 הפרסים נשמרו כך משום המועצות.

 בכל כנהוג שלא הגדול, לערב עד בסוד
שנה.

לעיתו הפרסים על הודיעו בעבר
 המוקדמות, הצהרים בשעות נאים

 לכל בהקדם לדווח להם ואיפשרו
לכל בהתאם. פרשנות כולל עיתוניהם

 או׳קונור פט של בסירטו האירית, המחתרת על-ידי
 החדש טירטו את גם מציינים ואלימות אהבה קאל.

באמריקה. פעם היה היה ליאונה טרג׳יו של והענק
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הנרצח שוטר באלמנת תפקידה על ',84 קאן בפסטיבל

 הזמנות מספקים היו בכך המעוניין
 הפסטיבלים שבאולם החגיגי לטקס
 העיתונות קופחה הפעם הגדול.

 אחרי בזעם, להגיב שמיהרה הכתובה
 ביחסי אחרות חריקות של שורה

 העיתונות ״אם והפסטיבל. העיתונות
 יותר!" לכאן נבוא לא להם, חשובה לא

 להנהלת שברור מאחר הכתבים. איימו
 פסטיבל, אין עיתונות שבלי הפסטיבל

 בכך התקרית את לטייח מיהרו
 לאולם העיתונאים את שהעבירו

 הגדול המסר על הקרינו שם הסמוך,
 וכדי הטקס של הישיר את.השידור

 אף העיתונאים של דעתם את להפיס
 קו עם טלפון מכשירי לרשותם העמידו

 יוכל אחד שכל כדי העולם, לכל פתוח
 לחכות יצטרך ולא נפשו כאוות לדווח

 כמה של באיחור הביתה הגיעו עד
העיתו הטלוויזיה. אחרי טובות שעות
 מכשירי־ את שמצאו ההמומים נאים

 שאלו מכונות־הכתיבה, ליד הטלפון
 זוהי כי ונענו בהם השימוש לפשר

לעיתונות. קאן עיריית של מתנתה
 שליווה שהמתח היא האמת אבל

 דליל היה הצפוי הטכס את הפעם
̂  ריחפה ימים שלושה כבר ביותר.
נגמר שהפסטיבל ההרגשה באוויר
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