
דאל ק״ ־ במחלה חורה היתה קנ ושה נ א

ר2 ך משווהחיס<
זוהרה, בימי העולם אותה שהכיר כפי קנדאל, קיילמוות הנידונה

בסר הקהל את העליזה הבריטית הצחיקה כאשר
פאלמר, לילי של בספרה חייה של הטרגדיה נתגלתה עתה רק והנערות. ג׳נבייב כמו טים

 מבטיח אני לאן ׳48 בן הוא רקם ״נו,
 הנחלה ואל המנוחה אל יבוא שהוא לך

 האם יתעייף. הוא אז עד .60 בן כשיהיה
 ?״ אז עד זאת לסבול תוכלי

אמרתי. ״לא!״

 לך ״קחי
מאהבו״

 אני כך? להמשיך יכולתי ץ* ^
וב בימים, בכיתי עצמי. את שנאתי

 לי היתד. גרועות. הצגות בתתי ערבים
 אומללות של ריח ממני שנודף הרגשה

 בבית־ זיעה של מריח גרוע יותר (״זה
 כמה כל קוארד). נואל לי אמר השחי,״

בתי בערב, — בעצמי לשלוט שניסיתי

הרוסה. הייתי אטרון,
 של בשלשלאות לזה זה קשורים היינו
 עלינו היה להיפרד. יכולנו ולא הוזה,.
 הבמה, על מדיחגרב, זה את זה לחבק

 הא- רקס לי אמר פעם קפואות. בזרועות
 לד תקחי ״אולי בחדר־ההלבשה: ריסון
 לא הוא לד!״ יעזור זה אולי ז מאהב
באהבה. אלא בציניות, דיבר
 מהן, אחת לי. לעזור ניסו ידידותי כל

 שאלה סיודמאק, רוברט הבמאי של אשתו
 לא הללו השנים כל ״אמרי, פעם: אותי

 ן״ בעינייך חן שמצא בגבר פגשת
 רגע, אבל לא. ״מעולם השבתי. ״לא,״

ב אחד, גבר פגשתי חודשים כמה לפני
 בהוליווד.״ מסיבה
שמו?״ ״מה

אצל חוזה לו יש תומפסון. ״קארלוס

>

מש זעיר. רומז כמו כשמע זה
 של בלוטות־הדמע על הלוחץ הו

 מרה זה אפל הטיפש־עשרה. בכות
כמציאות.
 הכצחי המשולש של הצלעות

כ השמות מגדולי שלושה היו
כעולם והקולכוע התיאטרון תחום

 ו־ פאלמר לילי האריסון, רקם —
קכדאל. קיי

 שהתרחש מה רק ידע העולם
 שח- פאלמר, לילי השטח. פכי על

 היהודיה־ה■ הגדולה, קכית־האופי
כ מולדתה את שגטשה גרמכיה

 קאריירה ושעשתה היטלר ימי
 התגרשה במערב, וזוהרת חדשה

 האריסון. רקם אליל-הכמה מבעלה,
 קל■ קיי את לאשה כשא האריסון

 ו■ הקומית שחקכית־הקולכוע דאל,
 ״הנערות״). (״ג׳ככייב״, הסכסית

 פאלמר קיי. מתה זמן־מה כעבור
 ארגנטיני לשחקן־קולנוע נישאה
 תומפסון, קארלוס שווייצי, ממוצא
 מול* קארלוס הוא האמיתי ששמו

שאפטר. דין
 סירס■ שעתה אלא כרגיל. הכל

 ספר• 61ה־ כת פאלמר לילי מה
השמנמונת ״לילי בשם זיכרונות

האמ למהדורה טובה״. ילדה —
 הופיע שלא פרק, הוסיפה ריקאית
 וידוי כולל הוא הגרמני. כמקור
 לחלוטין חדש אור השופך מזעזע,

השלושה. כין היחסים על
 המסעיר, הפרק מן קטעים להלן
 פאלמר: לילי של כלשונה

•  נואל מידידי, עצה לבקש לכתי ך
 כבר הנודע). הבריטי (המחזאי קוארד 1 1

ה היחסים על יודע העולם שכל ידעתי
 הארי- רקס בעלי, בין הקיימים אינטימיים

קנדאל. קיי שלי, העמיתה לבין סדן,
 נואל אמר לך,״ להגיד מה יודע ״איני
 על מדי־ערב מופיעים ורקם ״את קוארד.
 לוהטות, סצנות-אהבה ומשחקים הבמה

 מד. בחיים. ביניכם פעם שהיו אלו כמו
ן״ לכם לייעץ

ל שתוכלי חושבת ״את :שאל לפתע
כי אז ידעה לא היא .50 בן היה לצידה, שהופיע האויסון, רקם מן לקוחה זו תמונה ]11111 שניסן״ 12 עוד בזה המשיך
1 <11111 12 ולמה להמשיך, אומרת זאת ״מה - 1 1 1 את ממנה העלים האריסון רקם אחת. שנת־חיים רק לה נותרה יו־ מה ההיתולי הסרט 11111

לאשה. אותה ונשא פאלמר מלילי התגרש שביגללה האמת, ובעלך, ,31 בת אז היתה קנדאל קיי ן האהבה על אמא דעת״1 שנים 32 (ייי


