
 ב־ בה, השתתפו המערבית. בברלין אשר
 המפורסם הערבי והשחקן היא רק התחלה׳

 שהוא. לאחר להם קרי׳ זה שריף. עומר
 היא סטריפטיז. ריקודי רוקדת אותך, ראה

 הון עליה ביזבז הוא בעיניו. חן מצאה
 הם אותה. אוהב שהוא לה ואמר כסף,

 להתחתן, יכלו לא אבל מאושרים, מאוד היו
 וגם יהודיה, והיא ערבי היה שהוא משום
להתגרש. רצה ולא נשוי היה שהוא בגלל

 בחום ימים. שלושה נמשך שלהם האושר
להש לספרד עומר נסע הימים שלושת

 ביקש הוא ז׳יוואגו. ד״ר בסרט שם תתף
שיח עד חודשים, שישה לו שתחכה ממנה

הסכימה. לא היא זור.
 רצה הוא איתו. אותה לקחת רצה הוא
 את לבטל רצה הוא לספרד. אותה להביא
רצ לא היא אבל עזן, בסאלון שלה החוזה

לא. אשתו גם תה.
 ונפלה לרומא׳ נסעה אותו, עזבה היא

 מיקי עולם מר של השרירים לתוך ישר
 ראשון. ממבט נפילה היתד, זאת הארגיטיי.

 מבעלה, הגט את קיבלה היא זמן באותו
 ג׳יין מאשתו הגט את קיבל הוא קלוד. ג׳אן

בע ללא מאושר לזוג הפכו והם מנספילד,
ונשים. לים

 עליו, סיפרה ענק,״ טיפוס ממש ״הוא
 שלו. הגוף למרות ועדין, מתוק הוא ״אבל

 והוא רומא, ברחובית איתו הולכת כשהייתי
 מתרוממת פשוט הייתי אותי, מחבק היה

כחו סימנים המון לי יש נהדר. הוא בידיו.
 לבקר יבוא שהוא להיות יבול ממנו. לים

כאן. אותי
 בי־ הרבה לדבר יכולנו שלא היא ״הצרה

יודע לא והוא אנגלית, יודעת לא אני ננו.

 לא כי באמבטיה, לישון צריכה הייתה היא
 גם סיפרה היא לשלושתם. מקום שם היה

 הרבה יש שלה, האמרגנית בן־קיקי, שלמיקי
חוזים. מיני כל לה מסדרת והיא שכל,

 שהמיקי כמה שוב סיפרה היא אחר־כך
דיב לא היא איך ומעניין, נחמד הוא שלה

מה. ועל איתן, רה
 סיפור זיהו לספר. גמרה לא עדיין היא
 הרבה על דיברו לא שהם מפני מאוד, ארוך
דברים. מאוד
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מעמדו. את לעצמו להחזיר בנסיון ביפו,

קול שחקן סילינוסי, אנגלים
האמי אהבתה הוא יווני, נוע

מספרת. שהיא כפי קאדילאק, ריסה של תית

 איזה ואמיץ! ונחמד יפה היה שהוא כמה
 הגן שהוא ואיך לו! שהיו עדינים שרירים
 פעם כל שלה, החשוף החזה על בגבורה
החזייה! ממנו שנפלה

 מיקי עוד היה כשהוא פעם. היה זה
 היום מנספילד, ג׳יין של בעלה הארגיטיי,

 הארגיטיי, מיקי איזשהו סתם כבר הוא
 מגן שהוא החזה על מדבר אינו אחד ואף

עליו.
 ללא גם בעבודה ממשיך הוא זאת למרות

 החזה על עכשיו מגן הוא הזרקורים. אור
קאדילאק. ריטה של חשוב כל־כך הלא

בש הגיע הזה חשוב כל־כך הלא החזה
 במו־ כאן להופיע כדי לארץ, שעבר בוע

 החדש המיקי כמה לכולם ולספר עמן־לילה
ועדין. ואמיץ גיבור הוא שלה

עדן בסאלון התחילה השניים בין האהבה
המיצוי השתהו

בן־קיקי, מיקי הישראלית משמאל:

 ניהלה יבטראחלסקי, ניקול הוא היהודי ששמה ריסה,
 (ימין). שריף עומר המפורסם הערבי השחקן עם רומן

שלה. ההופעות בכל הקאזילאק של כאמרגנית המשמשת

 זאת בכל נמשך שלנו הרומן אבל צרפתית.
 בא בפאריז, כשהייתי חודשים. שלושה כבר
 מיקי זמן באותו ובדיוק עיתונאי איזה אלי

 מאיתנו. השתגע הזה העיתונאי אלי. צילצל
 אומרים אותנו שמע הוא שעה חצי במשך

 אנחנו מזה יותר יו. לאב איי לשני אחד
לדבר. יכולים לא

 ביום בכלל. ישנתי לא הנה, שבאתי ״לפני
 בהם־ משתתף אותו לראות הולכת הייתי
 הנה, כשהגעתי מבלים. היינו ובלילה רטה,

רצופים.״ ימים שני ישנתי
 שלה, המיקי על לספר גמרה שהיא אחרי

 שבועות, לשישה הנה שבאה סיפרה היא
 גם היא חשפנית רק לא בעצם שהיא
 תקליטים, כמה הוציאה היא ושחקנית. זמרת

 ששמעון גם סיפרה היא במחזה. ושיחקה
 הוא שאומרים. כמו כך כל לא בכלל עדן
 פעם אחת. מיטה בת בדירה הכל בסך גר

אצלו. לישון חברה ועוד אותה לקח הוא
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 ריטה של לדבריה האיטלקית. בעיתונות התפרסמו תמונותיהם מנספילד. ג׳ין של לשעבר
תל־אביב.—רומא בקד טלפוניות בשיחות מסתפק הוא עתה לעת בארץ. לבקר מיקי עומד
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