
 דגנו דהתנחש תה1א הנויחה ו הוויב
והתגרש החר־סה ע!השבו - אותה שיצו

 לה לתת ניסה אותה, הבין אותה, אהב הוא
לה. חסרים שהיו האהבה ואת הביטחון את
 כדי הכל את אלכם עשה זאת, עם יחד

היוקדת. שאפתנותה את לספק
 בדירה אותה שיכן הוא — התחתנו הם

— בנק חשבון לה פתח הוא ונוחה, גדולה
הקולנועית. בקאריירה להתחיל אותה עודד

חתמה, היא נשואיה, לאחר מייד וכך,
 חברת עם חוזה על בעלה, של בהצהרתו

 ביותר הנוחים החוזים אחד היה זה פוקס.
 הוא הסרטים. בעולם אי־פעם שנחתמו

 בצד שמנה, משכורת גולן לגילה הבטיח
 פוקס חברת החברה. מצד שונות, הטבות

בשבתות אותה להעביד לא התחייבה גם

ו

 ראשה, על הכתר עם ארצה חזרה היא
 תוכניות. מלא הזה הראש היה אז וכבר

 במים־ לארצות־הברית, לנסוע לה כשהוצע
 לא ישראליות, לתצוגות היצוא מכון גרת

 היא פעמיים. אותה לבקש למציעים נתנה
הדוג מן כולם התפעלו באמריקה — נסעה
דרך. שכוכבה החדשה, המוכשרת מנית

 היא, שהדוגמנות ידעה גולן גילה אבל
שלב־מעבר. בסך־הכל

★ ★ ★
גילה את מעריצים בולם

 דברים בהרבה זכתה היא אמריקה ך*
וב — לה ודרושים לה חסרים שהיו ^

 מיליונרים אנשי־עסקים, אהבה. בהרבה עיקר
 רצו ליבם אל נגע שגורלה עשירים, ויהודים

 איתה. להתחתן איתר״ להתיידד אותה, לאמץ
 סוחר־ אותה. אהבו אותה, העריצו כולם

 אצלו. לבת־בית אותה הפך יהודי כובעים
מאושרת. ומאד הקריירה, בתחילת היתד, היא

 בעלה, את גילה הכירה זמן, באותו
 יהודי היה הוא אורבן. אלכם העיתונאי

כמוה. — השואה ניצול כמוה. — פולני

 של הקבועה לנערת־הליתי גולן גילה הפנה שלההקאו״וה נשיא
 בסצינה כאן, קובורן). (ג׳יימס פלינט האגדי הבלש

 שבגברי־הוליבוד. המפורסמים את אף למשוך נוחה את גילה מראה מסרטיו, אחד מתון
גילה. של נישואיה חיי את הרסה והקאריירה ממנה, רחוק נשאר האושר אבל

ההצלחה נשיא
האיש היה בעלה בהוליבוד. טיס,

 הדגל ליד — שקיבלה הפרס את גולן גילת מדגימה
 והסר״ האופנה לעולם כניסתה את המסמל האמריקאי

המוצלחת. הקולנועית בקאריירה להמשיך אותה שדחף

ז\ ג < ך1\ ט
 ללבוש אותה להכריח לא היהודיים: ובחגים
 להחליף או פניה, את לשנות פיאות,

 לה לספק כמובן, התחייבו, כן תיסרוקות.
ופירסומת. — עבודה

 הזמן. כל אותה ודחף אותה, עודד בעלה,
 שה־ התברר אז — להוליבוד נסעה היא

 בבד בד הולכות לא הקולנועיות אמביציות
 שגילה דרשה החברה חיי־הנשואין. עם

 להפוך התכוננו בסוד. נשואיה את תשמור
 על־ידי נאהבת לכוכבת לפצצת־מין, אותה

 להפריע. היו עשויים ונשואיה — ההמונים
★ ★ ★

היפהפה אהוכת
 לא הסף, על צבר שהיתה ילה, <•
 הסכימה היא החלומות. על לוותר רצתה ^

 במרץ צללה בסוד, נשואיה את לשמור
 החלה היא ההוליבודית. המערבולת לתוך

 מייד הפכה השוטים, בספינת קטן, בתפקיד
 פירסומית: מבחינה לדמות־ענק, מכן לאחר

 — פלינט האגדתי גיבור־הריגול של אהובתו
 סוערים, ובגדים אקדחים, בבגדי־ים, יפהפה

קובוין. ג׳יימס הבד על מגלם אותו
 לגילה איפשרה לא בהוליבוד עבודתה

 בעלה, עם למדי קרובות לעתים להיפגש
 שבו־ מדי בניי־יורק. עיתון במערכת שעבד

ו אליו, לברוח נהגה היא עיים־שלושה
מלאי־אהבה. יומיים איתו בילתה
 נאלצה המאושר, הסופשבוע בתום אבל

 ראו לא הם ושוב — לעבודה לחזור גילה
ארוכים. ימים במשך זו, את זה

 לה הכינו גילה. את טיפחה הוליבוד
 בכל הופיעו תמונותיה כביר. מסע־פירסומת

 עם ביחד אפילו השערים, כל ועל העיתונים
וולש. רחל — פוקס של השנייה הכוכבת

 בדיוק היה זה הרעש. מכל נהנתה גילה
 אותה. העריצו אנשים תמיד. רצתה שהיא מה

 ממנה ביקשו ילדים ברחוב. עליה הסתכלו
 וחיתה כסף הרבה הרוויחה היא אוטוגרפיים.

 עכשיו דווקא מדוע הבינה ולא — חיי־פאר
בודדה. פתאום מרגישה היא

 של המחזרים ממנה, רחוק היה בעלה
בחברת להיראות רצו אומנם הוליבוד
התייחסו לא הם אבל — הגדולה הכוכבת

 בלבד. אמצעי כאל אלא גילה, כאל אליה
 לא איש גלמודה. עצמה את הרגישה היא
 היתד, היא ובלילות — בהוליבוד אותה אהב

 שלה, המוארת בדירת־הפאר בודדה שוכבת
קטנה. כשהיתה — אז כמו — ופוחדת

★ ★ ★
ההושן* אל - לכד

 יעבור שאלכס התוכנית הועלתה *אז
 יקטן וכך ברכסאס, דודתו, אצל לגרר "1

 אפשר בטרם עוד אבל השניים. בין המרחק
 שביתת־ פרצה התוכנית, את לבצע היה

 הבעל הורע, הכלכלי המצב עיתונאים.
 המשיכה וגילה — בניו־יורק להישאר נאלץ

לעצמה. שבחרה הזוהר בעולם לבדה, לחיות
 לשמור טעם שאין השניים החליטו השבוע

 מכילה כשאינה — מיסגרת־הנשואין על
 בקשת־ הגישו הם ממש. של תוכן שום עוד

 גילה נשארה ועכשיו — שנתקבלה גירושין,
רשמי. באופן אפילו לבד. באמת

 מצבה, את גילה תיארה גירושיה אחרי
 הכוכבת כתבה בארץ. לידיד שנשלח במיכתב
 הזוהר ״כל מישראל: שיצאה ביותר הגדולה

 צריך אם —כלום שווים לא הללו החיים וכל
החושך.״ אל לבד הביתה לחזור לילה כל


