
אהובתו עס התארס שסוליק
 ב־ ממנו לחזור שאי־אפשר מעשה ין ^

 להודות לרוב, פוחדים, אנשים אבל תשובה.
 השגיאה, נעשתה כבר אם שעשו. בשגיאות

 עצמו, לאדם סבל הרבה כל־כד נגרם כבר אם
 היה שהכל בסוף להודות קשה ולזולת,
מצערת. טעות לחינם,
 והעוז, האומץ להם שיש אנשים יש אבל

 לתקן וגם בשגיאות, להודות יודעים והם
ה איינשטיין, אריק הוא מאלה אחד אותן.
 לשעבר אשתו את שוב לשאת בקרוב עומד

אלונה. גרושתו —
 החלון קראום, שמוליק הוא כזה אחד עוד
 והנה, — ארצה השבוע שהגיע השני, הגבוה

 שהיה שמוליק מאותו לחלוטין שונה הוא
כן. לפני כל־בן־ מוכר

 בחוץ־ שהייתי חודשים שבעה ״במשך
 לא אני פעם שעשיתי שמה למדתי לארץ,
 הוא עכשיו,״ לעשות לעצמי להרשות יכול

 את להשאיר היה יכול הוא פעם מספר.
 לרחוב ולצאת בבית, ג׳וזי, הטובה, ידידתו
 מהן לקחת אותן, לנצל בחורות, לאסוף
 היום אותן. להשפיל אותן, להעליב כספים,
 היום אותו. מושכים לא כבר הללו הדברים

ג׳וזי. עם התארס אפילו הוא
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"1 אלי אז - מאורסת כבר ״אם

 בטעות. בעצם, באו, הללו אירוסין ף•
 ליחסי־ משרד בלונדון שכרו החלונות ^

 עליהם יפרסמו באנגליה שגם כדי ציבור
ל התעקש המשרד, בעל דייוויד, בעיתונים.

של הפרטיים חייה על רמזים מיני כל פרסם

 בהחלט. רשמי לסטאטוס להיות הפך
* * *

חושב!" אכי - ״התבגרתי
^——..... -ר!ון- —_כ וווו—1■

 להתחשב נוהג היה לא הוא עם מ(
 שטוב למה רק דואג היה הוא באנשים. *י*

 באנשים משתמש היה הוא שמוליק. בשביל
 לשמש הפסיקו כשהם אותם זורק למטרותיו,

אותו.
״התבגרתי, מודה, הוא אחרת,״ זה ״היום

 לבדי נמצא לא שאני למדתי חושב. אני
בעולם.״

 להבאיש שהצליח לאחר הארץ, את כשעזב
 אמר: ומכריו, רעיו כל בעיני ריחו את כאן

 אני הזאת. המחורבנת הארץ עלי ״נמאסה
אליה.״ לשוב חושב לא

 התברר ״פתאום אחרת: מדבר הוא היום
ה שהארץ בחוץ־לארץ, כשהייתי דווקא לי,

 בעולם מקום לי יש שאם שלי, היא זאת
לכאן.״ רק זה הרי אליו, לשוב

 המסופר בשער מורגש בו שחל השינוי
 רועשים הפחות בבגדים היטב, והמסורק
ג׳וזי. לידידתו ביחסו — ובעיקר וזועקים,
 עליה לדבר נוהג היה לא הוא בעבר

ה ביחסיו לו יפריע הדבר שמא הרבה,
 ברגשות יותר מתבייש לא הוא היום נוספים.

אנושיים. דברים בשאר או באהבה או
 ובלי בשקט, איתר, חי אני שנה ״כבר
״כ להצטדק: ומנסה אומר, הוא סערות,״

 על לשמור פעם רצינו שהזדקנתי. נראה
 בבית־ הון־תועפות, לנו עלה זה שלנו. ילד

 לא זה אבל זה. וכל רופאים, בשוויץ, חולים
להמשיך צריכים היינו הפילה. ג׳וזי הלך.

 ערך. אותו בעלת תהייה והלהקה מי, חשוב
משגעת.״ היא
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מנצח!"י תמיד ״לא
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•■  בדעתו, התיישב הוא התבגר, וא ך
זקוק לא כבר הוא שהיום היא והאמת ) (

 לפני אליל־הנוער היה הוא איינשטיין.
 מעורער הבלתי המלך שמוליק, את שהכיר

 הנשים של וגם הטיפש־עשרה, בנות כל של
 הזמר בצמרת, היה הוא יותר. המבוגרות

בארץ. ביותר והמדובר ביותר המצליח
 ובאושר בשקט חי מעבודתו, נהנה אריק

 שהכיר עד בתו, ועם אלונה, היפה אשתו עם
השפיע איתו, התיידד שמוליק שמוליק. את

ש הבלתי־הוגנים הטריקים לכל כל־כך
 צריך לא כבר הוא היום פעם. בהם השתמש
 מקומו על חייו, על לחמו, על להיאבק
 באנשים, להיעזר צריך לא הוא בחברה.

 עליהם. ולדרוך בהם לקנא או עליהם לטפס
מובטח. היום, בעולם, מקומו
 קומות, שתי בן מהודר בבית גר הוא
 ברחוב לחודש, שטרלינג לירות 120 העולה
חב עם חוזה על חתם הוא בלונדון. בניצף

 שלושה הוצאת על סי.בי.אס. התקליטים רת
 שירים עם קטנים. ושלושה גדולים תקליטים
 ושיבוצעו אריק, ועל־ידי על־ידו שייכתבו

 לשני מוסיקה כותב הוא השלישיה. על־ידי
 הוא אחד. כל דקות עשרים בני סירטונים,

 באחד השלישיה עם יחד להופיע מתכונן
 לונדון, של ביותר המהודרים המועדונים

ש משום ארצה הגיע והוא סבוי, מועדון
 בסירטו העיתונאי תפקיד את למלא נתבקש

איריס. גרינברג, דויד של
 סטירה לקבל היה צריך הוא ההסרטה בזמן
 ליפול היה צריך הוא הסטירה מהדף חזקה.

 כריות למענו הוכנו שם הספה, מאחורי אל
ייפגע. שלא כדי רכות,
 כשעשו אך כדרוש, אחת פעם נפל הוא

 בטעות מישהו הזיז שניה, חזרה זד. על
 שוכב הוא מזה כתוצאה הכריות. את

 מטפלת מנערות־הסרט ואחת במיטה, עכשיו
התחבו את לו ומחליפה אותו מאכילה בו,

שות.
 לא שנה, לפני לו קורה היה זה ״.אילו

 ״הייתי אומרת, היא בו,״ נוגעת הייתי
 עם ויירקב שישכב גמור בשקט לו נותנת

 שהוא מה כל על עונש בתור שלו, הפצעים
 היתר, לא בחורה פעם אחרת. זה היום עשה.
 היה הוא בחברתו. בטוחה, להיות יכולה
 איך ידע גם והוא אחת, כל לפתות מנסה
 מעליב היה הוא אחר־כך זה. את עושים
 אפשר היום שלו. בכיבושים ומתפאר אותה
 כאן שיש להרגיש בלי איתו, ולדבר לשבת
 צריך קראום וששמוליק מאבק, של עניין
. מנצח.״ לצאת תמיד

̂י ̂י׳ ־ י
מיצרים בזי שלטון

 מכל יותר שסבלו מהאנשים חד ^
אריק היה קראוס שמוליק של ממעשיו

 משמו, שלו, מהפירסום ונהנה בקסמיו, עליו
,מתמימותו. מאשתו,

 שידו ברור היה התגרשו, ואלונה כשאריק
 הגט שלאחר בלילה כבר בדבר. שמוליק של
וכש אותה, אוהב עדיין שהוא אריק טען

 יכול שאינו טען התגרש, מדוע אותו שאלו
 רוצה והוא לחוץ־לארץ, איתו אותה לקחת

שקט. במצפון בישראל אותה להשאיר
 בלי שלטון באריק אז ששלט שמוליק,

השלי כל את ובעצם, — אותו לקת מיצרים,
לבדה. נשארה אלונה לצרפת. — שייה

הת אריק רב. סבל סבלו בני־הזוג שני
 ואלונה לאשתו, יותר ועוד לבתו, געגע
 ולנסות לרזות והמשיכה בדירתה ישבה

להתגבר.
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יד־אשתו כקשת
 והשתנה שמוליק השתנה חוץ־לארץ ך*
 מקסמיו קצת התפכח הוא אריק. גם ■4
 לעצמו לאט־לאט לשוב החל ידידו, של
 ולחיים לאשתו הגעגועים רבו ואז —

פעם. שניהל
 סיפר הוא ארצה. חזר הוא השבוע

 שלקתה אמו, מיטת על לשמור כדי שחזר
 הוא אבל .0585 הזה (העולם בהתקפת־לב

 את מחדש לבקש שהחליט משום גם חזר
לשעבר. אשתו של ידה

וה — ידה את ממנו מנעה לא אלונה
 הקרובים, בימים להתחתן עומדים שניים
ברבנות. צנוע בטקס

 הרחק קראום, שמוליק עם שלו ההרפתקה
 עכשיו חודשים. שבעה נמשכה מאשתו,

 את מחדש להקים איינשטיין אריק מתכנן
 תוכנית מכין הוא הירקון. גשר שלישיית

 להיכנס לאשתו לעזור מתכונן והוא יחיד,
 יעזור הוא הצילום. — החדש למקצועה

ציוד. ולגייס סטודיו לפתוח לה
 שהיה? מה כל על אריק מצטער האם
 ״מה ההזדמנויות, באחת השיב הוא ״לא,״

 טוב, הוא הסוף ואם הסוף, הוא שחשוב
טוב.״ הכל

אשתו עס טוב יתחתן אריק

להת החלו חמי־המזג והבריטים היפה. ג׳וזי
האינטימיים. חייה אחר חקות

ה היו מאורסת?״ היא נשואה? ״היא
ולילה. יומם לשמוע נאלץ ששמוליק שאלות

 אבל בקלות, זה את לקח הוא בהתחלה
 ג׳וזי ״אם אותו. לעצבן התחיל זה בסוף

 רק אז — למישהו מאורסת להיות צריכה
פעם. הפליט אלי,״
ג׳וזי, של הסטאטוס סוף־סוף השתנה וכך

 כרנזון, להקת עם לארצות־הבריית לנסוע
 בלונדון.״ נשארנו שקרה מה בגלל אבל

 בלתי־ בהערצה עליה לספר ממשיך והוא
להצ זכתה ״היא ובלתי־מוסתרת: מסוייגת

 לונדון כל את משגעת היא גדולה. הכי לחה
 הבמה, על עומדת כשהיא ובמקסי. במיני

 נהדרת. יממש היא ההצגה. כל את גונבת היא
 היא אותנו. צריכה לא בכלל שהיא חושב אני

לא אחרים, אנשים שני עם לעמוד יכולה
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