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 בלבד, ליומיים ארצה שהגיע מאסיאם, אנריקו הגזול הכוכב
 בלבד, הופעות בשתי בו לחזות הישראלי לקהל לתת על־מנת

 הוא ואין בואו, מאז שבוע כבר שעבר למרות בארץ, עדיין נמצא
לחזור. ממהר

 הופעה לכל לירות אלפי על לוותר מסכים הוא איך אותו שאלו
 אלפי מכיל ממושך כה לומן להיעדר בצרפת, לקבל רגיל שהוא

 אמר הוא כלום. לעשות מבלי כאן ולהישאר שלו, המעריצים
הישראלים. את לעודד החליט הוא ליבו. אל נגע הבטחוני שהמצב
 בפני ולשיר להופיע מיד אותו והזמין הרמז, את הבין צה״ל
בגבורה., חובתו את למלא מתכונן והוא במחנות־צבא. חיילים

 והתברר לחקור, התחלתי מוזר. הדבר לי נראה זה כל למרות
 אשתו, את גם מאסיאס אנריקו אוהב וגבולותיה מישראל שחוץ לי

 כעת נימצאת ומחי וחצי, הארבע בן לבנו אם שהיא סוזי,
 ברוסיה, שלהם הארוך מהמסע עייפה היא להריונה. השלישי בחודש

ואשתו מסיאם אנריקולה. מפריע לא הבטחוני המצב כאן. לנוח קצת רוצה פשוט והיא

קליף של אשתו//
ריצ׳־ קריף את אהבה אליהו שולמית

או עדיין היא שנתיים. לפני עוד ארד
 לכל אהבה שזאת יודעת והיא אותו, הבת

החיים.
להקת הצלליות, את פגשה היא ועכשיו

קליף עם

״הצלליות״ עם
 מקום, לכל אותם ליוותה היא שלו. הזמר

 גם והיא שלה. קליף על רבות איתם ושוחחה
 שיאכלו וממתקים, עלית שוקולד להם הביאה

 הישראלית החברה כמה לקליף ושיספרו
אליהם. נחמדה והייתה טובה, היא שלו

ל קליף את פגשה היא שנתיים לפני
ראשון. ממבט אהבה היתד, זאת ראשונה.

 והיא נשבר, ליבה בסרט, אותו ראתה היא
מכתבים. לו לכתוב התחילה

 עם יחסיה על לחברותיה אז סיפרה היא
 וכשהוא הגדולה. האהבה על המהולל, הזמר

ההו בכל אותו לבקר הלכה היא לארץ בא
 פגישו־ על לחברותיה וסיפרה שלו, פעות
 — בקהל יושבת ושהיא האינטימיות, תיהם
או הכיר לא הוא עדיין אז הבמה. על והוא
היטב. אותו הכירה כבר היא תה.

 אותו, לבקר נסעה כשהיא בלונדון, אבל
 תפסה היא אותו. לפגוש אפילו הצליחה היא

ה מאחורי שלו, ההופעות אחת לאחר אותו,
 במיוחד באה שהיא לו סיפרה היא קלעים,
ה אליו אותי, לקח ״הוא מישראל. בשבילו
 ימים במשך כך אחר ספרד, היא ביתה,״
 את בפני הציג ״הוא שלה, לחברות שלמים

 בו הרגשתי טובים: חברים ונהיינו אמו,
ש וידעתי משונות, עיניים בי נועץ שהוא

ו שנה עברה ואז אותי." מחבב כבר הוא
אותו. אוהבת עדיין היא

 מספרת, היא בארץ,״ חברים הרבה לי ״יש
 מק־ הם כי ממני, נפרדים הם פעם כל ״אבל
ל תקוות בו תולה לא אני בקליף. נאים

 צעירה. או מבוגרת שאני זה בגלל לא התחתן.
ו עשרים בן והוא וארבע, עשרים בת אני

 הנערה שאני בזה מסתפקת פשוט אני שש.
 סרט שמגיע פעם כל ובאמת, בארץ.״ שלו
שלמים. ערבים איתו מבלה היא ארצה, שלו

ש ״זה מגלה, היא אותי,״ שמרגיז ״מה
 נכון לא זה הומו. שהוא אומרים אנשים
 לא שזה יודעת אני גברים. אוהב שהוא
דבר. יודע בחיוך מחייכת היא נכון.״

מו היא ,צלליות,״מר בריאן, את ״שאלתי
הת קליף של האמא ״למה ומספרת, סיפה
 לא הוא אבל שלו. הצעיר הנהג עם חתנה
זה. זהו רק: אמר הוא לי. לענות רצה

מד. אותם שאלה כשהיא זה, לעומת

החבל סוף
ב כתוב. בנעימים״, לי נפלו ״חבלים

 של בתו ירושלמי, ולאביבה תהילים.
 כמה אחת על — לחבלים בית־חרושת

ובמה.

שוב, התחתנה היא שהשבוע עובדה
ם הרביעי בעלה עם  שגם גרינשפאן, ס
 שהיא רק הרביעית. חתונתו זוהי לו

ו בעלים לשלושה קודם נשואה היתה
ת עם אבל נשים. לשתי רק הוא  מהן אח

פעמיים.
התרג לא בכלל כבר שהם ברור מכאן

 אחרי שלהם: הרביעיות מהחתונות שו
 הוא — בדואר מאשתו התגרש שסם
 בנישואין בדואר. כן גם אביבה את נשא

מכסיקניים.
יוול־ ,מקווה רק אני שלהם, הילדים

הדואר. דרך ולא ישירות. דו

קנאה
איטלקית

 אלקוכי מרצדם המהוללת לזמרת
 לה יש ועכשיו החתונה, לפני צרות היו

החתונה. אחרי צרות
 היא יהודי. היה לא בעלה החתונה לפני
 רצתה לא אבל איתו, להתחתן רצתה

אי להתחתן רצה הוא שני מצד להתנצר.
הת בכלל והיא להתייהד, פחד אבל תר״

 ידע לא והוא ברית־מילה, לו שיעשו ביישה
 הכל ובסוף היהדות, דיני את ילמד הוא איך

 מכסי- בנשואים להתחתן החליטו הם נגמר.
קניים.
 חלמה היא קטנה, כשהיתה עוד חייה כל

 לוותר כך לשם מוכנה היתד. היא להתחתן.
 חתונה טכס על לוותר בעלה. של יהדותו על

 ושיהיה להתחתן. העיקר הכל, על אמיתי,
 קץ היה לא התחתנה, וכשהיא מהר.

לשמחתה.
 אז וכבר וחצי, חודש לפני התחתנה היא

 הבעל למהר. מה לה היה לא שבעצם התברר
 או שלו. לנשים להרביץ אוהב שלה החדש

שלו. הנוכחית לאשר, לפחות
הוא מדי. קנאי שהוא התברר בהתחלה

נציב
המלח

ה בעיתוני התפרסמו החמישי ביום
 דמות ״מתבקשת הלשון: בזו מודעות ערב

 המוכנה נערה, מחפש ידוע פסל תנכ״ית.
תנ״בית.״ לדמות מודל לשמש
 לעיתו־ בחורות שמחפשים מבינה אני

 שמחפשים להבין יכולה אני ני־גברים.
ל כוכבות ישראלים, לסרטים שחקניות

 להופעות- בחורות ואפילו זרים, סרטים
 מה אבל בויאט־נאם. חיילים בפני עירום

 דמות בימינו בן־אדם לו מחפש פתאום
ז מהתנ״ך

 הנמצא לצייר שקורה מה זה אבל
 של נציבי־המלח ליד המסתובב בערד,
 לעשות נפשי צורך מקבל הוא סדום.

הנושא. על פסל
 ,5ארב נחום לצייר שקרה מה וזה

 מוכרח שהוא הרגיש הוא בערד. הנמצא
ב דחוף באופן לוט. אשת את לפסל
 מודל לחפש זה לו, שנשאר מה יותר.

 בעירום, מולו לעמוד שיסכים תנכ״י,
 בדמותה אותו, לפסל יוכל שהוא כדי
ו לאחור, ראשה שסובבה האשה של

נציב־מלח. הפכה
ה להוסיף, מיותר הפסל, הי  עשוי י

נקי. ממלח

 עוד בבגדים. גם אלא בגברים, רק מקנא לא
 שמלות־ כל את לד, לקח הוא הראשון ביום

 עם תלך לא ״אשתי אותן. וזרק שלה, המיני
 בזה לה הרס והוא אמר. הוא כאלה,״ דברים

 במשך עמלה שהיא דמות־הילדה־הקטנה, את
 כשהיא הופעותיה, בכל לעצמה, ליצור שנים

קצרצרות. ילדותיות, שמלות במיוחד לובשת
 בי־ גם אוהב לא שהוא התברר כך אחר
ו המשפחה, של הכוכב אמנם היא זבוזים.

 זורבה של בתזמורת אותה מלווה רק הוא
 כל ואת במשפחה, הבעל הוא אבל היווני,
 ושומר. לוקח, הוא מרוויחה שהיא הכסף

 דמי־כיס, לירות עשר ממנו מקבלת וכשהיא
 עשתה מה להסביר מכן לאחר צריכה היא
ומדוע. זה עם

האהבה. זד, העיקר אבל

 מספרת, היא לה, אמרו הם קליף, של שלומו
 הזמן. כל עליה ומדבר אותה, זוכר שהוא
 היא אליו״, ביחס אותי שמדאיג מה ״אבל

 רוצה שהוא אמר שהוא ״זה לפתע, נזכרת
ל לו אתן לא אני לאנגלית. מורה להיות
שלו. הקריירה את הרוס

 מהצלליות אחד אחר־כך לי אמר מור, ״וחוץ
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 היו לא הם — קליף של הנערה הייתי
כזה!״ דבר לי אומרים

שמנים והרז<ם ה
 על מסתכלת היתה כשנערה פעם,

 שמנה, שהיא וראתה במראה עצמה
כ בבית. ונשארת מתייאשת היתה היא
מלכת־יופי. לתחרות הולכת היא יום

 יפה של המוצלחת שהדוגמה נראה
 קילו מתריסר למעלה שהורידה שריר,

 עודדה עולם, מיס לסגנית שנבחרה לפני
הנע אחת כי השמנמנות. חברותיה את
 היא השנה בתחרות ביותר הבולטות רות

מתרי בלמעלה שרזתה הוד, דניאלה
התחרות. ערב קילו, סר

 גם אלא יפה, רק לא שהיא מעניין
ה הם שלה הדודים טובה. ממשפחה
 נתן והמשורר מרכוס רחל שחקנית

אלתרמן.

ה3ול3ה
 בדרום אבל פסח, נם עבר, נבר פורים
 אגודת־ישראל נציג על המגילות בסיפורי

ויפת־מראה. תואר
 אותה מצא שהוא מספרות המגילות

שיום עד בעיניך, חן מצאה נל־נך היא

 בכן. מבחינים לא הארץ
חשקה שנפשו בעירייה,

 עוסקים עדיין שם כי
יפת־ צעירה במלכה

 עצמו. לו כמובן, בסיקרה השייכת, בחנות
לה: ואמר ברכיו על בפניה כרע הוא אחד

 החצי את כי אחד, חצי רק לה לתת מוכן היה הוא אבל לן.״ אתן המלכות חצי ״עד
בישיבות. נשרים ישראל כבני לומדים מהם שחלק בניו, ולשבעת לאשתו שמר הוא השני

 עומק אל נגעו ליבו, מעוסק שיצאו שדבריו, אומרים במקום ברכילויות המתמצאים
 העיריה, ראש של אוזניו עוסק אל שהגיעו ממשיות, תוצאות אפילו היו ושלדבר ליבה,

בעיניו. חן מצאו ולא
 את גילגל הוא השמועות, נכונות אם אותו שאלו אגודת־ישראל, נציג של וכשידידיו

 לא לתת מוכן אני הדבר, נכון אם מעוול! אותנו ישמור ״השם ואמר: לשמיים עיניו
 להיות צריך אני במדינת־ישראל. העליון לשופט ראשי את גם אלא הוני, את רק

ישראל?״ לבת נזה דבר שאעולל ומדוע דוגמה,
 עליו הספד״ל, לנציג במקום: אחרת דתית מפלגה לפעיל מייחס הוא השמועות את

אפס־אפסים!״ ״מטומטם, שהוא: מעיד הוא
 האגודאי. הנציג מספר בי,״ להתנקם רוצה ״הוא

אין.״ ולהם — רכוש יש שלי
בגלל זה המקום. אנשי וכל ״הוא


