
השניה מארילין
 לעצמה ליצור ניסתה היא בה ג׳יין, של מת

מונרו. למארילין חיקוי חדשה, דמות

התמונה
המפורס־

זמר- היתה היא
ב מנספילד ג׳יין נהרגה -*שבוע

 לדעוך החלד. היא אבל תאונוד־דרכיס. ן ן
כן. לפני זמן הרבה
 בתקופת התחילה היא שלה הקריירה את

 מרילין, את אז העריץ הקהל מונרו. מרילין
 לא מנספילד וג׳יין שלה. חיקוי כל ואהב
 הרבה עם בולט, חיקוי אלא חיקוי סתם היתד,

הנכונים. במקומות הגזמות
★ ★ ★

במימה״ ״מאושרת
*  בליטות הגזמות: אז אהב עדיין קהל ך

 על חמצן הרבה האפשריים, הכיוונים לכל | |
ו הנשימה כלות עד מהודקת חגורה הראש,
 של שלימה שורה הגוף. על דבוקה שמלה

הנו לפי ללכת ניסו, מחומצנות כוכבניות
 לדיאנה ועד ואן־דורן ממיימי החל סחה,
 הדרישות על ענתה מנספילד ג׳יין אבל דורם.
מכולן. יותר

 השתדלה היא והמגושמת המוגזמת בדרכה
 מו־ שמרילין מה כל האלילה: בעקבות ללכת

 היא יותר. עוד עשתה דיין — עשתה נרו
 יותר רעשנית, יותר מינית, יותר היתר,

ונוצצת. זוהרת
לא היא אמיתית. אלילה היתד, מרילין אבל

 נהרגה עת בלבד, 33 בת אן ילדים, לשלושה אס היתההיסודית גי״ו
שלה, 93—55—ה־ססז אוז להציג הרבתה היא הקטלנית. בתאונה
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 דיי להתבלט, כדי קשה לעבוד היתד, צריכה
הי זה לעומת דיין שתיראה. שתופיע, היה
ה הדמות את הזמן כל לשחק צריכה תד,

מעצמה. שיצרה מינית
 היא מאושרת,׳׳ אשד, לעשות צריך ״גבר
למאו מתכוונת ״ואני לעיתונאים, הודיעה

 ערומה מסתובבת אני בבית במיסה.׳׳ שרת
ל מה לי שיש חושבת לא אני לגמרי.

 החזה, היא שלי הגדולה ״הגאווה הסתיר.׳׳
 על איתי להתחרות בחורה כל מזמינה אני

זאת עם שיחד מפליא, שהיה מה זה.׳׳

אלי במקומה ומצא רגע, בכל הריק מקום
 פני עם נערות קטנות, לוליטות חדשות לות

ש וחזה ותמהוניות גדולות עיניים ילדה,
וקטן. הלך וקטן, הלך

̂־ ̂ך ־ ̂י ־ ־־
כמים חזיה לאבד
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 ל־ כבר התאימה לא מנספילד */יין

ל המשיכה היא אבל החדשות, מידות ^
ל השתמשה היא בצמרת. המקום על היאבק

הר־ מיקי השרירים איש בבעלה, כך שם

 מה שכל פשוטה, אמריקאית בחורה נשארה
ו בעליה לכל ילדים המון ללדת זה שרצתה

עשתה. אמנם זאת
 הצהרות הצהירה היא זאת עם יחד אך

מקו מיני בכל הופיעה לעיתונות, מפוצצות
 וצעקניות, בולטות, צורות מיני בכל מות

 של שם לעצמה עשתה מונרו וכשמרילין
 אחר בסרט והסיעה דמות, של שחקנית,

 ב־ להופיע מנספילד דיין המשיכה סרט,
 כש־ ד,סקנדלים. ובמדורי שערי־עיתונות

 באמבטית ברחיצה מתבלטים כשרונותיה
ה ביתה בתוך לב, דמויית וורודה שיש

 כולם וורודים, אביזרים אלפי המלא מצחיק,
לבבות. בצורת
 עמה ויחד התאבדה, מונרו מרילין ואז
 התייאש העולם שלמה. תקופה לעולמה הלכה

 למרות בדמותה, חדשה אלילה מלמצוא
ה־ את למלא מוכנה היתד, מנספילד שדיין

 ורעשני. מדהים בטכס נישאה לו גיטי,
 ציבוריים, במקומות מופיעים היו ושניהם

החזה. את והיא השרירים את הוא ומבליטים
ש ודואגים לים, הרבה הולכים היו הם

 ו־ הצדדים, מכל שם יצולמו שלהם הגופות
התחי עצמם, בעד לדבר הפסיקו כשהגופות

 אחד יום איבדה היא להם: לעזור ג׳יין לה
 אחד יום התפרצה היא במים, החזיר. את

 רודפים שכרישים והכריזה בצעקות, לחוף
 במלוא לבריכה אחד יום נפלה היא אחריה,
 יום נוצצות, במסיבות הופיעה היא הלבוש,

חשו בטן עם אחד יום חשוף, גב עם אחד
חשוף. חזה עם אחד ויום פה,

 דיין בארדו, לבריז׳יט סגד עדיין העולם
 פסי פסקל כמו צעירות התגלתה, כבר פונדה
 מנספי־ וג׳יין ודעכו, הלכו דימונז׳ו ומילין

נאבקה. לד
ב־ הפרטיים חייה את לפרוש החלה היא


