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 חברה המומה. היתה גאון ינד! ^
 שהוריעו לה וסיפרה צילצלה (

 הכבד. בסרטן חולה הדסון שרוק ברדיו
 כסגנית־מנהל־תורן המשמשת גאון,

 עם התיידדה בירושלים, הילטון במלון
 שהה כאשר האמריקאי כוכב־הקולנוע

 צילומי לצורך שנתיים, לפני בארץ
 גולן. מנחם של סירטו השגריר,

השבוע: דינה סיפרה
 חולה שהוא להאמין רוצה לא אני
 לפני אותו כשראיתי בכיתי כל־כך.

 שלו המראה בטלוויזיה. ימים כמה
 אותו, זיהיתי בקושי אותי. הפחיד ממש

 בצוואר הבולטת הגרוגרת השפם, עם
 עשרות הפסיד הוא הרזה. והגוף

 הניח הוא איך ממישקלו. קילוגרמים
 לא הרי כזה? למצב להגיע לעצמו
 כי מוזר, בן־לילה! כזה למצב מגיעים

 השומר זהיר, בארם אותו מכירה אני
 חודשים כמה לפני בריאותו. על מאוד

 ולא מלוס־אנג׳לס, אליי צילצל הוא
בנושא! דבר שום אמר

 בעיתון בטלפון. אותו חיפשתי מייד
 לואי במכון בו שמטפלים הזכירו
 מאושפז שהוא לי אמרו ושם פסטר,

 בפאריס. האמריקאי בבית־החולים
 להעביר אופן בשום הסכים לא המרכזן

 אפילו סירב הוא לחדרו. השיחה את
 מילה לא גם ממני. הודעה להעביר

 ״אני לרוק שיגיד התחננתי אחת.
שלנו. מילת־הקוד היתה זאת שנטה״•.

 הוא שפעם לי סיפר רוק אחד יום
 ראש״השבט, אפריקאית. לארץ הגיע
 על כשנוצות הגיע אותו, לפגוש שבא
 יד, לו הושיט עירום, גופו וחצי ראשו
 זרה, בשפה ידע שהוא המילה את .ואמר

 לשמע מצחוק התגלגלתי ״אנשנטה".
 זה את סיפר שהוא אמר ורוק הסיפור,
 הגיב לא אחד אף אבל אנשים, להרבה
 מסוגלת לצחוק, אוהבת אני כמוני.
 שלח הוא מאז מבדיחה. שבועות לצחוק

 דרישות־ עם שלו ידידים חמישה אליי
 תפגשו ״כאשר להם: אמר הוא שלום.

 רק דבר, שום תגידו אל דינה, את
תגיב!״ היא איך ותראו ״אנשנטה״,

סגנית־מנהל של דבריה כאן עד

 פתל! ^ יי״י•
ל גכותל /

 הזמרת של אמה ,56ה־ בת ינה ך*
• אשה היא גל, ריקי והשחקנית 1

 חיוך בעלת בהירת־שיער, מטופחת,
 1.70(גבוהה צעירה, נערה של מקסים
 אחד היה הדסון רוק מלאת־גוף. מטר),

 ומתמיד, מאז עליה החביבים השחקנים
 — שלו סרט החמיצה לא מעולם והיא
 לצידה שלו, הקומדיות סידרת ענק,
 סידרת־ אחר־כך ושנים דיי, דוריס של

 ״לא ואשתו. מקמילן שלו, הטלוויזיה
 היא אי־פעם,״ אותו שאפגוש האמנתי
 מה בעיניי. יפה היה תמיד ״הוא אומרת,

היה הוא אותו, כשפגשתי גם יפה! זה

מאוד.״ מרשימה הופעה בעל עדיין
דינה: ממשיכה

 לא אני גברי. נהדר, קול לו יש
כזה. בקול שמדבר אחר אחד אף מכירה

 והייתי, להגיע, עומד שהוא ידעתי
 סקרנית האחרים, עובדי־המלון כל כמו

 לי אמרו יומיים כעבור אותו. לפגוש
 מחפש שלו, בסוויטה משתעמם שהוא

 מוכנה שאני אמרתי משהו. לעשות
 אס העתיקה, בעיר לסיור אותו לקחת

 ציפצוף קיבלתי מהר די אליי. יפנה הוא
 המילים אותי. מחפש שהוא בביפר

 כן! ״כן! היו: בטלפון שלו הראשונות
 רוצה!״ מאוד הייתי

 לקבר־ אותו ולקחתי בלובי נפגשנו
נולדתי שם לקארדו, בהר־ציון, דויד
זה את לו כשסיפרתי התרגש הוא —
 הוא שם המערבי, ולכותל לשוק —

 לא שבחיים אמר החוויר. ממש התרגש,
 הזה, המקום את יראה שהוא מאמין היה

פתק שם הוא בספרים. קרא שעליו

 רשם שהוא שמה מקווה ואני בכותל,
 יהדות, על הרבה ידע הוא יתגשם. שם

 לאכול הלכנו בערב שאלות. המון שאל
ב״שה־סימון״.

 נותן חברותי, נפלא, בן־אדם הוא
 שנמצא מי לכל פנטאסטית הרגשה

 הכוכב את משחק לא צנוע, בחברתו,
 בחור שלו, הצמוד הנהג את גם הגדול.
איתו. לאכול להזמין נהג צעיר,
 אחריו. השתגעו המלון עובדי כל

 וכל צוחקים, אנשים לראות אוהב הוא
 גם סיפר אותנו. מצחיק היה הזמן

 שהוא אמר הוליווד. על סיפורים
 שהיא טיילור, אליזבת את מעריץ

 רק לא אלילה, והיחידה, האחת בשבילו
 עוד הזכיר הוא כאדם. גם כשחקנית,

 דיי דורים שחקניות־ידידות, שתי
טרבור. וקלייר
 לא ואני דיבר, לא הפרטיים חייו על

 לא אני לי, מספרים לא אם שאלתי.
ידעתי שאלות. ולשאול לחטט נוהגת

 בעבר, אחת פעם נשוי היה שהוא רק
 שהוא ידעתי זה. את הזכיר לא הוא אבל
 שהוא מפני זה שאולי וחשבתי לבד,

 עבר אולי או מחיי־הנישואין, מאוכזב
 אחרת. אכזבה איזו

דבריה. באן עד

 לי איפפת ,לאס
מהרכילות!״

 סרטן־ על הדיווח אחרי ^ום
 שלמעשה נודע הדסון, של הכבד

 בשלב נמצא באיידס, חולה הוא
 ימיו כי ונראה המחלה, של מתקדם
 חולה שהוא להאמין לי ״קשה ספורים.

 לא בכלל ״אני דינה, אומרת באיידס,״
 מה אז הזאת. המחלה על לשמוע רוצה

 אני שלי מהניסיון בעיתון? כתבו אם
 בעיתון שכתוב מה כל שלא יודעת,
דברים כתבו ריקי על גם נכון. תמיד

לה ,מוקסם״, בצרפתית: •  המי
ם שנוהג תו ם גי מצי כש לומר אד  או
ם אד ת ל ח א
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חבריי! שני עם יחסים בישראל קיים א1ה מספר: אל1־סקס1מ1ה
ר היה1 עישן שתה. א1,ה לי כו אנ סל

 בשנות האמריקאי הקולנוע של מסימלי־המין כאחד שנחשב הדסון, יר, ך•
 חיסוני חסר (תיסמונת באיידס חולה שהוא שנה מזה ידע ,60ווד 50וד 1

 להילחם יבולתו את מאבד שהגוף לכך הגורמת הקטלנית, המחלה נרכש),
 מוחלט, באופן דבר, של בסופו נפגעת, החיסונית המערכת ובנגיפים. בחיידקים

 אינם שבהם שונים, מסיבוכים כתוצאה ממנה מתים במחלה הנפגעים ודוב
סרטניים. גידולים בכללם גופם, חולשת בשל להילחם יכולים

 לראשונה, חשף בהומו־סקסואלים, בעיקר הפוגעת המחלה, על הגילוי
 סוד פעם אף היה לא זה בהוליווד חדםון. של המיניות נטיותיו את רישמית,

 ומנהלי השחקן העדיפו העולם, בכל הרבים מעריציו לטובת אבל גדול,
 20מ־ יותר לפני הוחלט, העניין לטובת האמת. את לטשטש שלו הקריירה

להתחתן. מייד חייב שהוא שנה,
 שמה, גייטם פיליס רוק, של הסוכן של היפה מזכירתו נבחרה לתפקיד

 חתונה, היתה בהפסד. יצאה לא בוודאי שממנו המישחק, את לשחק שהסכימה
גט. גם היה שנתיים וכעבור בעיתונים. כותרות היו

ד מיוחד טיפול לקבל כדי לפאריס, הדסון הגיע שעבר בשבוע  המחלה מ
 חזקים כאבים קדחת, כמו לתופעות־לוואי הגורמת חדשת תרופה בעזרת
 עוד אבל בארצות־הברית. לשימוש אסורה ועריץ במישקל, קיצוני ואובדן

 להתאשפז, עמד שם פסטר, לואי במכון רופא על־ידי להיבדק שהספיק לפני
 האמריקאי בבית־החולים לאישפוז ונלקח ריץ, מלץ של בלובי השחקן התעלף

בעיר.
 חדירה ניסיונות נעשו למקום. להיצמד עיתונאים התחילו רגע מאותו

 עתה ער אולם הנואש. במצבו אותו לצלם במטרה תחבולות, סיני בכל לחדרו,
 על היטב ששומרים נראה הזה. הסקופ את לקצור אחד צלם אף הצליח לא

לחדר. הכניסה
 צילצל שלו, ההוליוודית בתקופה הדסץ רוק את שהכיר רגן, רונלד הנשיא
של מצבו על רב צער הביעה רגן גאנסי מהירה, החלמה לאחל כדי לפאריס,

הלבן, בבית חגיגית לסעודת־ערב הוזמו כאשר שנה, לפני כי וסיפרה הדסון,
? לה :

בישראל. ההסרטה בזמן אותו
שתקף חיידק, איזשהו בגלל שזה לה השיב והוא רזונו, על הפתעה הביעה היא

 תל־אביבי צעיר בארץ. באיידס נדבק לא שהשחקן הם הסיכויים מירב
 בעיתון, להיחשף שלא המעדיף אולם המעיות, בנטיותיו הגא הומו־סקסואל

 כמוהו, אחד בולשיט! זה בישראל! זה את חטף שהוא יתכן ״לא השבוע: אמר
 כאן? דווקא זה את יחטוף העולם, בכל שמאל ועל ימין על יחסים המקיים
הגיע — כלומר התמוטט, הוא שעבר בשבוע ואם בנושא, מתמצא ״אני

 כשהוא שנים. ארבע לפני כבר זה את חטף הוא — המתלה של האחרון לשלב
 ידידים שני זה. את ידע לא שעדיץ יתכן אבל חולה, היה כבר הוא בארץ היה

 בנפרד, אחד כל יחסינו איתו קיימו וחתיכים, נאים מאוד ,25 בני שלי,
 ישב והשני הכירו, הם ושם רוק, של בסרט ניצב היה אחד בתל־אביב. בוזילטון

 בפאניקה היו הם שלו, המחלה על שמעו הם כאשר אליו. ניגש ורוק בלובי
בריאים. שהם התברר למזלם, להיבדק. מייד ורצו נוראית,
 להתמוטטות־עצביבנ קרובים עריץ היו הס בסדר, שהכל ששמעו אחרי ״גם
 שהרופא אחרי רק נרגעו הם הבריקו•״ בתוצאות טעות שיש שחשבו מכיוון
 הם שלהם, בבדיקת־הדם נמצא לא הנגיף שאם טלפונית, בשיחה אותם, שיכנע
בריאים. שהם אחוז במאה בטוחים להיות יכולים

מזל. להם היה שפשוט חושב אני יודע, לא אני נדבקו? לא הם ״איך
 המחלה פורסמה שמאז לי סיפר קפלן. בביודחולים לבוראנט שלי, ״ידיד

 המבקשים גברים של ביום פניות 50 בסביבות להם יש הדסון, רוק של
להיבדק.

 עם רומז לי שהיה שחשבו שלי, מהחברים טלפונים המון קיבלתי אני ״גם
 דיברנו. רק בינינו, דבר שום היה שלא אותם הרגעתי ודאגו. הדסון, רוק

 מה על לנו היה נחמד, אני טובה, שלי האנגלית חבר. באמצעות אותו היכרתי
 לא אני שלי. הטיפוס לא הוא — בינינו ממית משיכה היתה לא אבל לדבר.
 שהוא מפני רק מישהו עם זה את אעשה ולא אחד, כל עם למיטה נכנס

כוכב־קולנוע.
 מפורסם, שחקן שהוא מהעובדה התלהבו זאת, לעומת שלי, החברים ״שני

 מאוד כי אם מדי, זקן מיוחד, משהו לא הוא כי טורחים, היו לא הם אחרת
 ולא למדי, גרוע מאהב היה שהוא משניהם שמעתי דבר של בסופו סימפאטי.

המאמץ. את שחה היה
 כבר מבהיל! זה הזאת! הנוראית המחלה עם הדסון, רוק מיסכן, ממש ״הוא

 שבא מי בני־זוג. ולא סטרייטים חברים לא — אחד אף מנשק לא שאני שנה
 אני שאותה פלסטיק, בכוס לשתות מקבל קרוב, חבר ממש ואינו הביתד״ אליי
 על לשמור מוברחים אנחנו ככה. נוהגים שלי החברים כל אחר־כך. זורק

עצמנו!״
 הוקרנו הרסון, של מחלתו על דיווחה האמריקאית הטלוויזיה כאשר
 האחרונה. בשנה עבד שעימן לשחקניות־קולנוע, נושק הוא שבהן שיקופיות

 לא מילא, — הלחי על נשיקה הקריץ. הכריז חולה,״ שהוא ידע הוא אז ״כבר
 סיבה הללו לשחקניות יש מפודאל־פה, נשיקות אלה היו אם אבל כלום. קרה
לבדיקות. לרוץ טובה


