
 מושג לי אין אבל מטרו־גולדורן־מאייר,
הוא.״ היכן

 ״אפילו חברתי. הבטיחה אותו,״ ״אמצא
העולם!״ בסוף

 קארלוס הופיע שבועות כמה כעבור
 חיי. ובתוך שלי׳ בחדר־ההלבשה תומפסון

 קטנה איטלקית במיסעדה לאכול הלכנו
בסוהו.

 בית־המלון לעבר צעדתי בבוקר למחרת
 ישר עליתי האריסון. רקם התאכסן שבו

 רקס ונכנסתי. הדלת על דפקתי לחדרו,
 ארוחת־הבוקר כשמגש במיטה, היה עוד
ברכיו. על

 אמרתי משהו,״ לך להגיד צריכה ״אני
 מאחרי סגרתי עצתך.״ לפי ״פעלתי לו.
בעדינות. הדלת, את

את איתי משכתי בפורטופינו, אחד, יום

 אבות.״ שני לי שיהיו
 לו. עניתי אחד,״ אבא רק לך ״יהיה

 חדש.״ ידיד לך יהיה ״אבל
 שלי, חדש גרמני סרט הצליח בינתיים

ה על לתמוה חדלתי כבר פרס. וקיבלתי
 יופי. הלך הכל שלי. בקאריירה תהפוכות

 בבית- גרתי שלי, הדירות כל את מסרתי
 ממיכתבים מורכבים היו חיי בברלין. מלון

 !במכסיקו שהסריט מקארלוס, מיכתבים —
ומ 1 בבריטניה בפנימית שלמד מקאריי,

שבועיים. דו״חות לי ששלח רקם,
 הנוגע בכל מעורפלים, היו מיכתביו

 שהפכו משאלותי, התחמק הוא לעתיד.
 לזה שאין ראיתי מטרידות. ויותר יותר
 את ולברר אליו לנסוע והחלטתי אוף,

המצב.
ב־ קבוע באופן בפומבי אז ניראה הוא

החד נזתצלמזיהס באחד תמזפסון וקארלום פאלנור ליליחוש אושר
 אותו הכירה לילי בשווייץ. הגדולה באחוזתם ביותר׳ שים

 והוא שאפטר, מונדין קארלוס הוא האמיתי שמו בחייה; הגבר הוא היה ומאז ,1954בי
 הכל וחסר־שכל. יפה־תואר כשחקן־קולנוע בעולם נודע הוא שווייצי. ממוצא ארגנטיני

 קארלוס נודע לאחר־מכן רק ממנו. המבוגרת פאלמר, לילי לו נישאה כאשר נדהמו
 ידע לא הוא צ׳רצ׳יל. וינסטון של האופי רצח כגון היסטורי, אופי בעלי ספרים כמחבר

קיי מות אחרי שנה לו, סיפרה שלילי עד עימה, נושאת החדשה שאשתו הנורא הסוד את

 היה הוא שקטה. לפינה קאריי בני
 מזה קארלוס את הכיר וכבר ,11 בן אז

אומ מה קורה? מה לו להגיד איך שנה.
כזה? במיקרו׳ רים

 צחוק ״תעשי
מעצמך!״

 עוד נחיה לא ואני שאביו ילד סברתי ך*
 את תפס שהוא עד זמן עבר ביחד. \ ן

 לא ״אני מיצחו. את קימט הוא העניין,
 פעם.״ אף רבתם לא אתם הרי מבין.

 עם להתחתן עומדת שאני לו אמרתי
ייתכן ״לא אמר. יילך,״ לא ״זה קארלום.

 אלה שיהיו והרגשתי קנדאל׳ קיי חברת
 קארלוס ונין ניני היחסים גם יחסי־קבע.

כאלה. היו
 הצגות- נערכו שם בנירהיינן, שהה רקם

 הנאווה. גבירתי המחזמר של המיבחן
 שלו. לחדר־ההלבשה נכנסתי ההצגה אחרי
 ההמון, כין דרך לי לפלס צריכה הייתי
 על אותו לנרד כדי הדלת על שצכא

 אנד־ ג׳ולי לצד המייוחדת־כמינה הופעתו
 אחרת. סיבה היתד׳ לכיקורי-שלי רום.

גט. לנקש כאתי
 לכדנו. נשארנו הלכו, שכולם אחרי

 נמשך שלנו הנישואץ חיי את לעסנו
 רוצה שאני לו אמרתי ארוכות. שעות

ירנ0 הוא אכל קארלוס, עם להתחתן

הא־ הזוג הופיע ,1953ב־ בוונציה, בפסטיבל־הסרטיםהמאושו הזוג
קיב פאלמר לילי מאושר. זוהר כשהוא ריסון־פאלמר

 בשמיים, מיטה בסרט תפקידה על השנה, של ביותר הטובה השחקנית פרס את אז לה
 בשש מלילי מבוגר האריסון הרוסים. נישואיהם היו כבר זו בתקופה שניהם. הופיעו שבו

 השחקנית שכתבה טובה, ״לדה — השמנמונת לילי בספר סופר הנישואין סיפור שנים.
 ׳.40ה־ בשנות במערב והמסך הבמה את כבשה אשר גרמניה, ילידת ,61 ה־ בת היהודיה

רחמים״. מתוך ״השקר על המזעזעים הפרטים את המגלה חדש, פרק לספר הוסיפה עתה

 צחוק תעשי ״את ברצינות. לכך להתייחם
 !״ממך צעיר גבר עם תתחתני אם מעצמך

אמר.
 אתה הבט, משנה. שהגיל חושבת ״אינני

 השנים במיספד ממני'־בדיוק מבוגר היית
 ?״ לנו עזר זה האם הנכון,
 לא אך לפרידה, הסכים הוא שחר עם

 בחדר* האור את כיבינו ממש. לגרושין
החדש. היום אל ויצאנו ההלבשה,

״?יי
בסרטן" חולה

חופשת שביליתי שעד׳ חג״המולד, ן*
 קיבלתי בשווייץ, קאריי עם קצרה סקי ה

 הרופא :נוראה ידיעה מרקם. רשום מיכתב
ו שיגרתית, בדיקה קיי את בדק שלנו
 לא הוא בסרטן-ד׳דם. חולד׳ שהיא גילה
 האם לרקס. רק עצמה, לקיי זאת גילה
טסתי. לניריורק? מייד לבוא אוכל

ה רופא־המישפחה לבית־החולים. נסענו
 לנו. המתין נקיי, גם שטיפל שלנו, וותיק

 על המצב. ״זהו לעניין: ישר ניגש הוא
 יש לקיי לעשות. מה לי להגיד שניכם

 הדבר, פירוש לשד-העצמות. של לוקמיה
 לא לחיות. שנים שלוש עוד לה שנותרו
 ממנה הוצאתי העניין. במה לה אמרתי

 ושהיא אוהבת, שהיא קרובים לד׳ שאין
 מכיוון רקס. עם להתחתן רוצה היתד׳

 לשאול לי קשה שלי, ד׳פאציינטים ששניכם
 להתגרש? מוכנים אתם האם אתכם:

לדאוג מוכרח מישהו זאת. לדעת עלי

 מדובר. במד׳ שיודע מישהו ליקיי. עכשיו
 לה לגלות עלי יהא כזה, אדם אין אם
האמת." את

 להיות יכול ״אתה אמרתי, ״דוקטור,״
 הוא איתר,. יתחתן ושרקס שנתגרש, בטוח
לה.״ ידאג

 חזהו, אל אותן לחץ ידי, את נטל הרופא
נוצ שניכם ״אתם ואמר: בשנינו, הביט

טובים.״ רים
בדממה. זאת קיבלתי
 אז לבית־המלון. וחזרנו למונית נכנסנו
 אתה ברירה. אין רואה, ״אתה אמרתי:

אותה.״ לשאת מוכרח
 לא שאני יודעת את !יכול לא ״אני
 על — חושב אני מה יודעת את יכול!

זה.״
 זאת לי אמר הוא למוות. התכוון הוא

 :31 בן כשהיו. הראשונה. בפגישתנו עוד
 מפחיד זד׳ יום־יום. המוות על חושב ״אני
עד־מוות!״ אותי

 לעשות יכול לא ״אני :אמר הוא עכשיו
צרי זה בשביל אותי. יהרוס זד׳ זה. את
חזק.״ איש כים

 היא הזה? החזק האיש יבוא ״ומניין
!״לך זקוקה

יכול!״ לא פשוט אני ״אבל
להדרי. ועלינו פלאזה, למלון הגענו
 כשאדע האלה, השנים את אעבור ״איך
 המוות, אל מתקרבת היא יום שבכל

 זה ואחרי ? סנטימטר אחרי סנטימטר
 חיי את להתחיל אצטרך לבדי. אהיה

מחדש.״
)36 בטמוד (המשך
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