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פרס עם מגעים
)9 מעמוד (המשך

 האם כוכבות־קולנוע. או דוגמניות,
 יש רבות! אוהו, זה? את עשתה מישהי

לנע הקורה אחר העוקבת מחלקה לנו
קשר. על איתן והשומרת רות,

 ישויות והמגזין אני ברור: שיהיה
 לאני מטיף רק אני לחלוטין. נפרדות

 את להם נותן בחופשיות, לחיות שים .
 חופשי כשאתה רק לבחור. האפשרות
 הנכונה הבחירה לך יש ומשוחרר,

 את במאומה מזכירים אינם חיי אבל
 הפנר, כיו שלא אני, הפנה יו של חייו

קשה. עובד
 אובססיית־הפנר? אחוז אני האם

 כל אותו מזכיר אני לא! או, אובססיה?
בינינו. ההבדלים את להדגיש כדי העת,

 בינינו אין בינינו? מערכת־היחסים
 מה אחת. פעם נפגשנו מערכת־יחסים!

 כלום. לא בעצם כלום. לא אז? קרה
 ברני של ראש־השנה במסיבת נפגשנו

 חבר הוא שנים. לפני בביתו, קורנפלד•
״הא להפנר: אמרתי פשוט שנינו. של
 לא יותר ״האלו!״ לי: החזיר הוא לו!״

זהו־זה. נפגשנו.
 פרטי באורח הפנר הקרין למחרת

 יצא לא עוד הסרט המכני. התפוז את
מסוקרנים היינו וכולנו לאקרנים, אז

 מסו־ כפתור על ללחוץ יצטרכו אנשים
שיחות־טלפון. על כמו ויחוייבו יים,

 חייב אני ממהר. מהר, חושב אני
 להישאר רוצה אני אם ראשון, להיות
 לקראת נע הכל הנוכחי, במירוץ בחיים.
האלקטרוני. העידן

 החלום אגי ן
האמריקאי |

״סלף־מייד־ אני לאחור, מבט ^
עצמו). את שבנה (איש מן" **

 הרבה השיגו לא שאולי אנשים יש
 ביומו יום מדי מגשימים אבל הנייר, על
למ הוא העניין האמריקאי. החלום את
דרכך. את צוא

מס מי האמריקאי. החלום אני כן,
 באט־ ממני? האמריקאי, מהחלום תייג

 שם. אותי דחה לא איש סיטי? לנטיק
והת מועדון, שם להקים רציתי נכון,

ל סירבתי מה? אלא בברכה. קבלתי
 והם האף־בי־איי, סוכני עם פעולה שתף

 הפיצו לבנקים, הלכו הם בי. התנקמו
 סיכויי את הרסו וכן במעקב, שאני
לפרוייקט. כספים לגייס

 בי השתמשו בוועדת־הקונגרס
לטכניקות חיה כבדוגמה באחרונה

שווימר אל עם פרם
גאונית המצאה עוד

 כל את להקרנה הזמין הוא בו. לצפות
 כמובן, הייתי, אני קורנפלד. של אורחיו

מהם. אחד
מזכי טילפנה ההקרנה לפני דקה

 ״מר ואמרה: לקורנפלד הפנר של רתו
 יגיע...״ לא שגוצ׳יונה מעדיף הפנר

 הולך לא אתה ״אם לי: אמר קורנפלד
 ואמרתי: התקוממתי לא!״ אנחנו גם —

 — הבא המסר את לו תמסרו רק ״לכו.
 חמש ולפליי־בוי לך נותרו כך, אם

 לך נותרו עכשיו בצמרת, להיות שנים
 כך ענה, הפנר בלבד...״ שנים שלוש
להזדיין). יו!״(לך ״פאק לי: סופר

 שנים שלוש כעבור שניבאתי, כמו
 הבכורה את פנטהאוז לקח בדיוק

 להפנר עלה שלי העלבון מפליי־בוי.
ביוקר.

בירידה? נמצא שפנטהאוז אומרים
 איבדו בארצות־הברית המגזינים כל

 מת־ לעומת הווידאו. בגלל מתפוצתם,
 מק־ סובלים כולם עלינו. דווקא חרינו,

פ סובלים אנחנו אבל לטות־הווידאו,
מה מודאג שאני ודאי כן, מכולם. חות

 בגלל מוגבל. זמן לאנשים יש מצב.
 רשתות־השידור. גם מפסידות הווידאו

 החלטתי לכן בכך. להילחם יכול איני
להצטרף.
 ייצור הוא שלי, שלנו, החדש הכיוון

 מי רק סרטים. נשדר קלטות־וידאו.
יקלטו. מיוחדות אנטנות להם שיהיו

 לשערו- שגרם יהודי איל־הון *
 עול- מימדים בעלת כלכלית רייח

מיים.

 כיצד סיפרו האף־בי־איי. של הפסולות
 להיות שסירב (גוצ׳יונה), ישר אדם

 דולר, מיליון בן שוחד ולקבל מושחת
ב נמצא העניין ביוקר. כך על שילם

 תובעים אנחנו המישפטיות. ערכאות
דולר. מיליון ארבעה על אותם
באטלנטיק־סיטי? הפרוייקט עם מה

עוד. בו מעוניין איני אה,
 פנטהאוז, של הבעלים הייתי לולא

 כן, צייר. הייתי לפני־כן, מצייר. הייתי
 ,כלל! מצייר איני כיום? טוב. צייר

ל מכדי רציני מדי יותר צייר הייתי
 ניתן לא כלום! לא או הכל זה התפשר.

מהזמן. חלק צייר להיות
 שבחרתי כך על מתחרט איני לא,

 טיפש הייתי עושה. שאני מה לעשות
 מה ועל פנטהאוז על התחרטתי אילו

 נתן זה — סביבך הסתכלי שעשיתי.
 (הכוונה אלה! לכל האפשרות את לי

 האוריגינ־ לציורים המפוארת, לדירה
ולעתיקות.) ליים

 לי חשוב להצטייר? רוצה אני איר
ש מה העושה רציני, כאדם להצטייר

 שכל בכך מאמין שהוא מפני עושה הוא
 אפשרי הכל כרצונו. לעשות חייב אדם
 שאף־אחד בתנאי — בסקס גם כן, —

 זה מכאן הגבול. זה נפגע. אינו אחר
מוטעה. להיות מתחיל
 בפיסגת להצטייר רוצה הייתי לא

 הצלחתי. בשיא אינני לא, ההצלחה.
 אחרת הישגים. המון לפניי יש עדיין
 לעצמי מדמיין אני לפרוש. צריך הייתי

 סיפוק, מלא אינני שארית־חיי. את
שמח. אדם אני הכל. כבשתי כאילו
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