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הצרפתי השחקן

החולי□ בית אל

 שוב השניים ניפגשו שבועות מיספר לפני
פר פסטיבל ערכו בקאן, הסרטים בפסטיבל

משלהם. טי
יימ לא שהפסטיבל סיבה שום היתד, לא

 היה פרדריקה של בעלה בישראל: גם שך
 בחופשת נימצאה דניאל של אשתו בחו״ל.

 דוב של היפה היפואי ביתם בסן־טרופה.
 היססה לא ופרדי — פנוי היה ופרדריקה

אותו. למלא
אצ שהכל באשה ידועה סגל פרדריקה

 המחשופים גדולים. שלה החיובים גדול: לה
 כשהיא גדולה. שלה והאהבה גדולים. שלה

הרבה. אוהבת היא — אוהבת
הרבה. בבת־אחת אהבה היא דניאל את

כליות ממוסר סובלת

דלי! דניאל
לב מהתקפת סובל

קרה? מה

הכבוד אורח
נעלם_____

 ל־ אותי הזמינה פרדריקה אשר 1//■
מז שהיא חשבתי שבת, ביום ביתה ^
לידידים. דניאל סיפר למסיבה,׳׳ אותי מינה

 משותף, בילוי של ימיט שלושה לאחר
ה מסיבה: אחר כמו באמת הבית ניראה
ובקבוקים אוכל בשאריות מלא היד, מטבח

 שאני הוא הנושא, על להגיד יכולה אני
מהירה.״ החלמה לו מאחלת

 את שפירסמה הצרפתית, העיתונות גם
 — הראשיים בעמודים ללב הנוגע הסיפור
 איחלה — מלאים פיזיולוגיים פרטים בלוויית
 — בצרפת דניאל של ידידיו החלמה. לחולה

 והברון מונטן, איב סיניורה, סימון ביניהם
 מיבר־ אליו שלחו — דה־רוטשילד אדמונד

הת אפילו דה־רוטשילד הברון איחולים. קי
 ממנו ביקש בארץ, ידוע רופא עם קשר

ל מדונולו ז׳לין של העברתו את להסדיר
פרטית. קליניקה

 בכלום,״. צורך לי שאין בחזרה ״היברקתי
 טוב, מרגיש אני כאן. לי ״טוב ז׳לין. אומר

היטב. בי ומטפלים
 הרבה כל־כך עושים מדוע מבין לא ״אני

 קיבלתי בסך־הכל העניין. לכל מסביב רעש
 בל לאחר טבעי, די זה קטנה. התקפת-לב

 היו כבר האחרונה. בשנה עלי שעבר מד,
 הייתי ולא קודמות, התקפות־לב שתי לי

שמו עשיתי הרבה. כל־כך להתאמץ צריך
 מזה, חוץ חודשים. בשמונה תפקידים נה

ה בן בני כאשר קשה, משבר עלי עבר
 כדורי 20 שבלע לאחר באסון, מת ארבע

אספירין.
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ה של הפנטסטית ההצהרה זו יתד! ך•
שנה. * !

 התל- המארחות אחת — סגל פרדריקה
 הגברים מטורפות אחת הנודעות, אביביות

 ה־ ? תל־אביביות איזה — התל־אביביות
הצ — ביותר הנודעות — כלל־ארציות

השבוע: הירה
 או הסוף. יהיה זה למינזר, אכנס ״אני
בהודו.״ החיפושיות של לגורו שאסע
 להיות יכולה זו היתד. אחרת, עת בכל
 מבודדת — סגל פרדריקה השנה. בדיחת

 בחייך, חבוב, אותי, תצחיק אל מגברים?
בשפתיים. סדק לי יש

שונים. הדברים פני היו שהשבוע, אלא
 החברה אשת — פרדי היתד, השבוע, כי

 ובנסיבות, בעצמה תמיד השולטת המקסימה,
ההיסטריה. סף על

 אחת התקפת־לג
השנייה אחרי

ל הגיע כאשר לה, ניתנה נאותה הזדמנות
 ידידה הצרפתי, הסרט שבוע לכבוד ארץ׳

 •׳לין. דניאל הנודע הצרפתי השחקן הוותיק,
לביתה. אותו הזמינה פרדי

ה הסתגרו לילות ושלושה ימים שלושה
 לזו זה חברה מארחים כשהם בבית, שניים

לזה. זו ביחוד לזה. וזו
יסו עד פרדי את שזיעזע הדבר קרה ואז

שלו בתום שכתוב: כמו אשיותיה, דות
 החלה כשהאווירה ממש האירוח, ימי שת

נור כאבים לפתע חש דניאל החל מתחממת,
 מונית, הזעיקה המבוהלת פרדי בכבד. אים

 חיוזר הנודע, השחקן הובהל בבוקר ובחמש
ביפו. דונולו, לבית־החולים רע, ובכל

התקפת־לב. אצלו אובחנה שם,

א, א ף*  עליה. שעבר במר, בהתחשב פל
 דוב, בעלה, נסע האחרונה, בשבת רק /

 ממה שסבל לאחר מנוחה, לתפוס לשווייץ,
 יותר מאוחר כהתקפת־לב. בהתחלה שנחשד
 התקפת־לב, זו היתד, שלא אומנם התברר

 פרדי על עברו — התברר שזה עד אולם
קשים. ימים
ל החליטה ופרדי לשווייץ, דוב נסע רק
בריא. נתגלה כי על השימחה, את חגוג
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מוסר־כליות
עצום

 חוט- הייתם לא פרדי, במקום אתם, ז 4̂
אכ גורל איזה זה, מה היסטריה? פים

 ז.־ כל התקפות־לב עם אחריה רודף זר
 ידיה? ממעשי יאוש תפסה שהיא פלא זמן?
ה התוודתה, עצום,״ מוסר־כליות לי ״יש

לש ממתינה ,בבית־ר,חולים בשבתה שבוע,
ידידה. של מצבו על הרופאים מפי מוע

 לפני לראשונה הכירו ופרדי ז׳לץ דניאל
ליש אז בא השחקן כאשר שנים, שלוש

 ניפרדו לא רומנטית, הזדמנות באותה ראל. .
שלמים. ימים 14 במשך השניים

 שונים חפצים מלאות, המאפרות ריקים,
מאובקים. הרהיטים באי־סדר, פזורים

 ביתה התקדם שבו הזה, הזמן כל במשך
 נערר אחרי־מסיבה, של למצב פרדריקה של

 לא הוא ז׳לין: דניאל אחרי מקיף חיפוש
 שבוע אורחי לכבוד שנערכה למסיבה הגיע

 מני של בר פיאנו במועדון הצרפתי הסרט
 הקוקטייל למסיבות הופיע לא הוא דיס.

 היה לא הוא לכבודם, שאורגנו השונות
 פינחס ע״י שנערכה הפנים בקבלת נוכח
 הלב סרטו של החגיגית להצגה ואפילו ספיר

 טרח לא בערב, שני ביום שנערכה הלוחש,
לבוא.

 שלו שהלב ידידיו ידעו כבר זמן, באותו
אחר. במקום לוחש

 התוודה: מחבואו, מקום את שידע לידיד,
לפרמיירות?״ אלך אני כזו, אשר, לי ״כשיש

 ענו נעלם, להיכן ידידיו נשאלו כאשר
 מ- סובל ״הוא ממזרית: ובקריצה בצחוק
לב.״* מיקרה

צחקו• ממה ידעו ולא צחקו,
 הלחישה כמה עד לעצמו תיאר לא איש
לו. תזיק הזאת

 בבית־ פרדי הגיבה נורא,״ מרגישה ״אני
החולים.

ההפצרות, למרות לספר, סירבה היא
ש־ מה ״כל ההיסטורי: המאורע פרטי את

 כן ואחרי בקאן. הפסטיבל לזה ״ונוסף
מדי.״ רצחני בקצב חייתי לישראל. הנסיעה

החיוך

 פירושו, לב׳ ,מיקרה המונח בצרפתית, *
התאהב. שהנידון

הזה הממזרי
 לו היתה ביפו, דונולו כיתיהחולים <•*
 את הזה. הקצב מן להתאושש הזדמנות ^

 משותף בחדר בילה הוא שם הראשון היום
 גיל מעל רובם — חולים שישה עוד עם

שישים.
 של תמונות עם עיתון לי הביא ״מישהו

 ממני. אותו חטפו והם — ערומות בחורות
 דניאל מספר אחרים,״ לאנשים הפכו הם

בפליאה.
 לפרדריקה, התקפת־הלב שבין הקשר על

 ידידה היא ״פרדריקה לפרט. מוכן אינו הוא
ומבי הרבה, אותי מבקרת והיא שלי, טובה

מצי נחמד שזה חושב אני פרחים. לי אה
בבית נהנה אני — ״בכלל אומר. הוא דה,״

אמיתית.״ חופשה לי יש סוף סוף ר,חולים.
 על להגיב בסירוביה המשיכה פרדי גם

 אפילו ז׳לין. של האמיתית לחופשה הסיבות
 ככה, אותה, ושאלתי בצד, אותה כשתפסתי

 תמיד היית הלא את ״פרדי, עיניים: בשתי
 חד־ שימוש בגבר שמשתמשת כזו, ■פרפרית

 החידוש מה השימוש. אחרי וזורקת פעמי,
ותיקים?״ כאלה ידידים שאתם ז׳לין? אצל


