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דילון?* אלן אח למיטה ראשונה חכויס מ׳

,□19בוו!

טובמאיר אן
!״בתחת ״שיישק

 סרטים, להפיק אפשרות לברר לישראל בא
 עסק זה עסק שלו. פרטית להנאה ולא

תענוג. זה ותענוג

דידון אלן
!״משועמם ״אני

קונסטנטין) אדי (עם מנידה ברכה
לה קרא הוא

 דיזנגוף־פריש־ בקרן סולטן, קפה אי ף*
 השישי יום יצהרי מנחת, התמוגגו מן, ■4

היפה קבוצת ביו שסער הויכוח האחרון.
 המלל מגבלות לפרוץ איים הצעירות, פיות

 התלהטו כך כדי עד לתיגרת־ידיים, ולעבור
 מי מסעיר־הדם: הוויכוח נושא הרוחות.
ת הצליחה מ א  דילון, אלן את להשכיב ב

 שהותו בשבוע המפורסם, הצרפתי הכוכב
 למזדנבת מבלפת. סתם ומי — בישראל

 זמר, סרטים, כוכב לכל הנדבקת מקצועית,
 היתד. — לארץ המגיע לא, ומה תקליטים

ומוות. חיים של שאלה זו
 רביעי ביום לארץ הגיע המפורסם הכוכב

המע לו המתינו בלוד וכבר שבועיים, לפני
 אוטוגרפים. רק ביקשו הן הראשונות, ריצות

 היתד. לו, שנערכה הראשונה קבלת־הפנים
 כבר, לו ציפו שם, פרדריקה. של בפאב

שב תל־אביב, מזדנבות כל לקרב, דרוכות
 יופיע. הוא היכן מיד הריחו מקצוען תוקף

 שנפל הגדול מהכבוד ידעה שלא היחידה
 שנעדרה עצמה, פרדי דווקא היתד. בחיקה,

 או חודיה. החמיצה מהמקום, ערב אותו
 לא פרדי אצל החמיצה. לא דווקא אולי

פעם. אף יודעים
ותי מזדנבת שווארץ, ביאטריס :כן אם

מוק ישבה שנותיה, ומשהו 16 למרות קה,
ל רחב־שוליים כובע גברים, ארבעה פת

 ברחבי מהדהד ההפגנתי וצחוקה ראשה,
 זקוק הוא בה, יבחין לא דילון אם הפאב.
ובדחיפות. עיניים, לרופא

 מבוגרת. אשה — בחברתו נכנם. דילון
 בסך־הכל זוהי רגיעה. אחר רגעית, תדהמה

 בחברתם רוטשילד. הברון של מזכירתו
 של עסקיו מנהל קארו, פייר שלישי, גבר

השחקן.
 לא שוב לפאב, דילון הגיע בו מהרגע

ביש נסתרים גונג תופי בעיר. סוד זה היה
 שכמו בעיר, המזדנבות לכל הידיעה את רו

עי ולתלות בפאב להתקבץ החלו זבובים
ש היפהפה, בכוכב וחושקות מרמזות ניים

הוא סוף סוף מעוניין. כלא בהחלט נראה

ל הראשונה הישראלית תוספת ך*
 מורת־הדרך היתד. הכוכב של שולחנו 1 ן

 שעות כמה אדווה. נעמי שלו, הלא־רשמית
 ד״ש לה מסר קארו, אליה צילצל כן לפני

בצרפת. משותף מידיד
 לאחר- שניות לשולחן. התיישבה נעמי

 על-ידי שנשלח פתק לשולחן מגיע מכן,
 לא הגדול אלן אורגד. אסתר היופי מלכת

באמת! פתקים, אפילו. מתייחס
 בהפגנתיות לצחוק ממשיכה ביאטריס

מכ היא איתו,״ לשכב מתה ״אני רועמת.
 ה־ אף על חמת־לב יהודייה נעמי, ריזה.

ה את להושיע מתנדבת שלה, רפיוטציה
 לשולחן אותה מצרפת הקטנה, בלונדית
הקדוש.

בעלה) (עם טובטרמן ציונה
עליה שאל הוא

 נמשכת הכוכב של שתשומת־ליבו אלא
 חתיכה יושבת שם אחר, לשולחן דווקא

 כשאלן צנחנים. סגן בחברת שחרחורת
 בת־תימן מגילה, ברכה זה. זהו מסתכל,

 אל עוברת הסגן, את נוטשת מקסימה,
 לטיפאניס, ועוברת קמה והחבורה דילון,

 שכנתה סטלה, גם אליהם מצטרפת כשבדרך
ביאטרים. של לחדר

רוק שם החתיכות כל צפוף. בטיפאנים
 אלן, של אפו מול. מטורפת בהתלהבות דות

 שם לא הוא מבט. עליהן שישים בתקווה
 וגובר, הולך הבולט שיעמומו פס. אפילו

 במלון ,501 מספר לחדרו, עולה הוא ולבסוף
 ביאטרים — בחברתו המועדון. שמעל דן

 :הרעיון השחרחורת. וסטלה הבלונדית
קארו. לפייר אחת לדילון, אחת

 עולמן. את הפסידו היפהפיות ששתי אלא
 תזכה מי ריב ביניהן פרץ המיטות, בחדר

 חוכמה לא זה קארו הכל, אחרי בדילון.
 שתיהן את זרק התעצבן, דילון אלן גדולה.

מהחדר.
 חזרה שהיא להישבע סטלה מוכנה כיום,
 המלה זאת אם בגביע, זכתה יותר, מאוחר

הנכונה.

 של צלם אזולאי, קלוד שם היו אביבית.
 כתב טיפאניס. מנהל ז׳גי, מאץ/ פארי

 דילון. ואלן קארו, פייר דן. אורי מעריב
מגי ברכה סטלה, ביאטרים הצטרפו אליהם

 עטרי, שוש לשעבר, צה״ל גלי וקריינית לה,
 אלן, של לבקשתו נעמי, על־ידי שהובאה
 ממין הקלאסי, הישראלי לטיפוס כדוגמה
 לסרט מחפש הוא אותו אומרת, זאת נקבה,
בקרוב. בישראל להפיק עומד שהוא

 סגן- :נוספת בחורה גם שם והיתר.
 שגם מהתעלה, בחופשה ריקי, בשם מישנה
נעמי. הביאה אותה

 המלא בנצחונו והוכרע קצר, היה הקרב
 את היפנטה במדים, הסג״מית, צה״ל. של
 שקרה כמו כמעט ראשון, מרגע דילון אלן

 אלא רות. פילים של בסיפורו לפורטנוי
תס עם אמריקאי יהודי איננו דילון שאלן

 חיילת למראה לו עומד שלא ביכים,
מהתע גבורה סיפורי כמה לאחר יהודיה.

 הנכבד, הקהל סליחת את ביקש הוא לה,
 שם איתה התייחד לחדרו, ריקי עם עלה
וחצי. שעה
 להזכיר חובה המשקל, שיווי לשם רק

 לא הקודש בארץ אחת חתיכה שלפחות
 לארץ, דילון כשהגיע הכללי. בסחף נסחפה

 טוכטרמן ציונה הדוגמניות על שאל הוא
 בעיתוני בכתבות ראה אותן טוכמאייר, ואן

להת מלוויו הצליחו לא ציונה, עם צרפת.
פן. אן, עם קשר.

 רוצה המפורסם שהכוכב אן שמעה כאשר
 ״שיישק לאקונית: השיבה אותה, להכיר
!״בתחת

 לו יהיה בזה. נגמר לא הסיפור אבל
לח עוד עומד היפה דילון כי המשך. עוד
חו או שבועות מיספר בעוד לארץ זור

 48 מאשר ארוכה יותר לתקופה דשים,
שעות.
 הסי- כל עשן, יצא הראשון בביקור אם

 המיטות מחדר תצא הבא שבביקור כויים חבורה נאספה בערב, חמישי יום
להבה. אש שלו התל- 7 גורמה במסעדת־הפאר קטנה

בראנט) מייק (עם שוורץ ביאטריס
איתו לשכב מתה היא


