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משוגע, שס משת מאה שד בעוצמה

פ מ ר 0
 די־ הורס קרייזי במועדון עתונאים, רת

פאריסא־.
 חמש־עש־ לפני שהוקם זה, מועדון־לילה

הסטריפ של החדש לגל שייך היה שנה, רה
 צנוע אופי נשא הוא בתחילתו הצרפתי. טיז

 בו ספרותי, לקאברט נחשב ואינטלקטואלי,
 הצגות גם ההופעות, שאר בין נערכו

יט ממה נות ש שהיו לות, מע סטריפטיז
 וב־ בתוכנן פאריס מועדוני בשאר צג ה,

וסאטי פארודיות בעיקר אלה היו סיננונן.
 תיכן בעלת היתד, שבהן שהחשפנות רות,

מייחדים. ומשמעות
 להיכל בהדרגה הורס הקרייזי הפך כך

הח אחו שיום עד לאניני־הטעם. החשפנות
לה אופיו, את לשנות המקום בעלי ליטו
 בסיג.,׳! אך אומנם, מעוגה ;,1ו!שפנ, בו ציג

וה הפאר הזוהר, בי האמריקאי, הסטריפטיז
העיקריים. הסממנים הם ברק

 לבשר שנבחרה ריסה זו היחד, במקרה
יסטר־ ניקול את נטלו החדש. השינוי את

 על עוד מופיעה הייתי תקופה ״אותה
 רצה הייתי ההצגה אחרי הפולי-ברז׳ר. במת

ל אלמונית מניצבת והופכת הורס לקרייזי
 לא שבפולי־ברז׳ר מובן מפורסמת. כוכבת

הנוספת. עבודתי על מילה לאיש סיפרתי
ה כוכבת מאנר, איבון נטשה אחד ״יום

 ונסעה, התיאטרון אח בפולי־ברז׳ר, הצגה
חיפ המקום בעלי מחליפה. לה נמצאה ולא
ול לשיר שתוכל שם, בעלת מישהי שו

 על שמעו הם הכוכבת. את ולהחליף שחק,
 לראות■ ובאי המהוללת, כוכבת־החשפנזת

 הזמנה קיבלתי למחרת הורס. בקרייזי אותי
 התפקיד עבור למיבחן, לפולי־ברז׳ר לבוא

כש אך ומישחק, בשירה הופעתי הראשי.
 את שיחקתי חוזה, על לחתום לי ד,צעי

 אני הורס שבקר״זי והודעתי ר,קשר,־להשגה,
מו ואינני גבוה, יותר הרבה סכום מקבלת

העבודה. מקום את להחליף כנה
לי שיש גיליתי אותי, לשכנע ״כשהמשיכו
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צעירים מעריצים מוקפת בבריכה, ויטה

 נערה צריכה מלכת־יופי להיות די **
מאח חטובה ויותר יפה יותר להיות —ג

שח צריכה כוכבת־קולנוע, להיות כדי רות.
 ואולי מינית, יותר זוהרת, יותר להיות קנית
ל דרוש מד, אבל מאחרות. מוכשרת יותר

 הרי למלכת־החשפניות? להפוך כד■ חשפנית
 יותר, להתפשט יכולה אינה היא סוף־סוף

יותר. עירומה להיות
ל לנסות אפשר זו לבעייה הפתרון את
 שם היפואי, כליף במועדון אלה בימים חפש

 ריסה הצרפחיה החשפנית עתה מופיעה
ה שנים חמש לפני שהיתר, מי קאד־לאק,

פאריס. חשפניות של הבלתי־מוכתרת מלכה
★ ★ ★

 זאת לייחס אפשר מסויימת מידה ף•
ה ר ק מי ל  שעה שנים, כשבע לפני העיוור. ^

הח הניצבות משישים אחת היתד, שריטה
 ש נערה סתם ברז׳ר, ד,פולי של שופות

 זכור היה שלא שם יסטרבלסקי, ניקול שמר,
בחב־ ישבה, היא מאומה, אמר ושלא לאיש

 שערד, את צבעו שמה, את שינו בלסקי,
 היתד, לא אמה שאפילו עד אותה איפרו
ענ מסעי־פירסומת לה עשו אותה, מזהה
 ידע שלא אחד פאריסאי היה שלא עד קיים׳

 ל־ ריטה את הפך הורס הקרייזי שמר,. את
 המקום את הפכה והיא מלכת־החשפניות,

ה מועדון — האחרונות בשנים שהיד, למד,
בפאריס. ביותר המעולה חשפנות

★ ★ ★
 טמון היה העיוזר, המיקרה *^לבד

 של ומפירסומה מהצלחתה ניכר חלק 1*1
 ריטה השם לה. שהודבק החדש בשם ריטר,

ב הפופולרית שר,כוכבת מפני לה הוענק
 הייודרט. ריטה היתד, תקופה, באותה יותר,

שסימ המכונית, של משמה נגזר הקאדילאק
וההצלחה. המעמד את מיליונים בעיני לה

בדי של לאינסוף מקור היה זה ״תחילה
 ממני ״צחקו השבוע. ריטה נזכרה חות,״

 קאדי- הוא ששמי ששמע מי אותי. והקניטו
 בטח כי לליין שלא היה יכול לא לאק,
 לנהוג תענוג שזה או עלי, לשבת נוח נורא

 מקום השם לו קנה אחת שנה תוך אבל בי.
ביראת־כבוד.״ התחלף שהלעג איתן, כה

 החדש, שבשם הקסם גדול היה כמה עד
 די- מסמרת אותו מהסיפור, ללמוד אפשר

י עצמה: על סדי

ב להופיע לי מאפשר שאינו חוזה, עד
מו שהם הודיעו הפולי־ברז׳ר בעלי כוכבת•

 אז מחיר. בכל שלי החוזה את לקנות כנים
וש עימם, הוא שלי שהחוזה להם גיליתי

 רוח גילו הם ערב־ערב. אצלם מופיעה אני
 סיפור המתיחה. למרות וקיבלוני ספורטיבית

לכותרות.״ אותי העלה זה
★ ★ ★

ר 8ול ש פ א  של כתרה את לייחס אי׳
לה. שהודבק ולשם למזלה, רק ריטה

 היא זוהרת, יפהפיה אינה אומנם אס כי
 בעלת תמירה, היא המושלמת• הפאריסאית

להת מאיים אינו שלה החזה דקר״ גיזרר,
מיו חן אותו בה ויש המחשוף, מתוך פרץ
הצרפתיות לנשים שהיקנה אישי וקסם חד
תהילתן. את

כזו, היותה עם שריטה, הוא המעניין
 27 לפני נולדה היא גזעית. צרפתיה אינה
 רוסי, ואב פולניה לאם במונמרטר, שנים
כ״תאונה״. מגדירה שהיא במה

 הרבה שהה כלכלי, בעתון עתונאי האב,
נש שהיתר. וריטה, בנסיעות, לבית מחוץ
 הקאריירה את אז החלה בבית, לבד ארת

 היתה היא נאקורדיוניסטית• שלה חאמנותית
עו שים1 שנים, גבריםועל שלה, האקורדיון את כשנטלה 8 בת ג
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