
ובדים, לארבעה סב ,53ה־ בן היות

מילחמח־ד,עצמאות. בתקופת שירות־צבאי
 במילחמת־ שירת צבר, שהוא משולם,

 אולם העברית. בבריגדה העולם־השנייה
 בארצות־ ללמוד העדיף המילחמה בתום

 המדינה, הקמת ערב ,1947 בשנת הברית.
 אשתו את 23,־ד בן ריקליס משולם נטל

 הארץ. את ויצא מיזוודותיו ואת יהודית
 בארצוית־הברית. חלומותיו את להגשים כדי
מ לאחד והפיקח הפעלתן הצבר הפו כך

בדרך. המדינה של היורדים ראשוני
 את מצאה מצה״ל שקיבל הודעת־הגיוס

 גבול ליד דרומי בכפר הישראלי הסטודנט
 מה לימים הסביר עצמו משולם מקסיקו.

 ב־ כלכלה ללמוד היה כשאמור שם, עשה
 המקסיקאי הגבול ליד ,נמצאתי ניו־יורק:

 אם לברר הלכתי תחילה קטנה. בעיירה
ו לשבת לי ואמרו בארץ אותי צריכים
 שלחו זמן כמה כעבור חיכיתי. לחכות.

 רציתי לא אבל לארץ. לחזור הודעה לי
ב להשאר החלטתי ולכן אשתי את לעזוב

 לגתין אז הפך ריקלים זוסקא אמריקה.״
מצה״ל. לעריק וגם אמריקאי
 לא המדינה להקמת הראשונות בשנים

 ב־ מתעסק החל הוא זו, מעובדה הוטרד
 בעולם מהירה קאריירה עשה ניירות־ערך,

 אולם רבות. חברות של כמנהלן העסקים
 והכלכלית החברתית כשההצלחה דווקא

 של געגועיו התעוררו פנים לו האירה
 ללימודים ולחבריו למשפחתו לארץ, משולם

 נסעה אשתו הרצליה. הגימנסיה ספסלי על
 בארץ. הוריה את לבקר כדי שנתיים מדי
 ייעצר, פן לארץ לד,כנס חשש הוא אבל

 לשרת ייאלץ ואולי עריקה על לדין יועמד
בצה״ל.

ב ניו־״ורק, במרכז בדירת־פאר יהודית,
 כאשר הכיר פיא את קיי. דני של שכנותו

במישרדו. שביקר לידיד התלוותה
 ואם יהודי מוסיקאי של של בתם פיא,

בתיא לתלבוקוות אחראית בתור שעבדה
 ממבט. ריקליס זשל ליבו את כבשה טרון,

 יותר אומנם נמשך ביניהם הרומן ראשון.'
פורסם. :עתה רק אולם שנים משלוש

 היתד, היא ריקליס אותה הכיר כאשר
ב שהופיעה ידועה בלתי שחקנית־זמרת

 . פיתחה היא ריקליס בעזרת תשואות. מחזמר
 איסשר ריקליס משלה. עצמאית קאריירה

 בלאם־ משלח עצמאי במופע להופיע לה
 כך. כל אותה אהבו לא הביקורות וגאס.

 בוורייאטיי עליה שכתבו העובדה עצם אבל
בדרגה. אותה העלתה כבד

 הרכילות בטור פוסט הניו־יורק כתב
 ■ ה- הכספים אשף ריקליס, ״משולם :שלו

 לסעוד בא מיליונים, מאות המגלגל אגדי
 שהיא זדורה פיא השחקנית גבירתו, ■עם

 ענדו, היא .23 ובת בלונדית מליאת־חיות,
 היא שלו. דמוי־האגס היהלום טבעת את

 יוני בחודש ינשאו ומשולם שהיא שיערה
הקרוב.״
 ד,פקחיות הקטנות הנערות אחת היא ״פיא
 שהחל ריקליס טען מכיר,״ שאני ביותר

וטיפס לעברית כמורה שלו הקאריירה את

הזניח ,23ה־ בת בבדתית התאהב
שלו ניס לין המי עיסקי־ן ה את למענ

ראשה אותה 1 לשאו ומד1 1 הוא ועתה
בובת פני בעלת פיה, היפה צעירה ך*

ה של זרועו על שנתלתה החרסינה, 1 !
 אליה משכה וכסוף־השיער הקשיש גבר

 לוו אלה מבטים והתפעלות. חמדה מבטי
 שנות שלושים שכן בהשתוממות. במעט לא

 ,20,־ד בת זדורה פיא בין הפרידו חיים
 הראשונים הקאריירה בשלבי כוכבנית

 איל- ריקלים, (״זוסקא״) משולם לבין שלה,
ה אזרחותו שלמרות מניו־יורק, העסקים

העשי הישראלים כאחד נחשב אמריקאית
בעולם. ביותר רים

המודלים לאחד שהפך ריקליס, למשולם

 השעשועים אולם בפינת לשבת מופיעה,
 לעקוב מופיעה, היא בו מועדון־הלילה או

ב למחוא-כף בהתרגשות, הופעתה אחרי
ההופעה. לאחר לה ולהמתין התלהבות

•סולם םוסולם
 ההולכת היורדים קהילת עבור הצלחה של

 ובן בנות שתי יש בארצות־הברית, וגדלה
 מילדיו נכדים גם לו יש מפיא. הגדולים

 זה כל אך בארצות־הברית. החיים אלה
 אהבתו את בפומבי להפגין לו מפריע אינו

 אותה להצמיד הצעירה, לפיא והערצתו
ו העולם ברחבי הרבות בנסיעותיו אליו

 גימנזיסטים זוג כמו בפומבי עימד, להתנהג
.17 בני

 פיא את ריקליס משולם הביא כאשר
 ידידיו זקפו שנים, כשלוש לפני לארץ,
 רגילים היו כבר בעבר גבותיהם. את הרבים
 שלמרות — המולטי־מיליונר את לראות
 המדינה הקמת לפני עוד מהארץ שירד

 כישראלי ובחברה בעסקים היום עד מזדהה
 התייחסו הם יפהפיות. מוקף כשהוא —

 עוד כאל בביטול, היפה פיא אל תחילה
 בשל לריקליס שנטפלה קטנה כוכבנית

 קצרה תקופה שתוך אלא הרב. עושרו
 לגמרי שונה ביניהם היחסים טיב כי למדו
 היו הם ראשון. במבט נראה שהוא מכפי

מאוהבים.
 לא כי הסתבר ישראליים ידידים לאותם

 לבין פיא בין היחסים חולף. רומן זה היה
 משלוש למעלה זה מטופחים ריקליס משולם
 שפיא למרות לזה זה צמודים הם שנים.
כ עצמאית קאריירה לעצמה לפתח מנסה
ל מעל עד טרוד שמשולם ולמרות זמרת
 אליה לטוס נוהג הוא הרבים. בעסקיו ראש
היא שם ארצות־הברית מערי אחת לכל

 הכללכית שהאימפריה למרות כי מסתבר
ה בשלוש כספיים לקשיים נקלעה שלו

ול לתמרן נאלץ והוא האחרונות שנים
 בעמדה ולד,שאר לצוף מנת על תרגל

הפ לא האמריקאי, העסקים בעולם בכירה
 רומן לנהל ריקליס למשולם הדבר ריע

 ממנו הצעירה הזמרת עם ולוהט סוער
 רציניות. היו שלו והכוונות שנה. בשלושים

 בניריורק השבוע שהתפרסם הרכילות בטור
 זדורה ופיא ריקליס משולם כי נמסר פוסט,

הקרוב. יוני בחודש להינשא מתכוננים
מ לא בספק. עדיין מוטלת זו עובדה

 כי ריקלים. משולם של כוונותיו בחינת
 53ה־ בן המולטי־מיליונר אם ברור טרם

 את יוני חודש עד יקבל או קיבל אומנם
ב המתגוררת יהודית מאשתו שלו -,ל,גט

ירושלים.

 אין ומשולם, פיא ינשאו אומנם ם ^
 שלהם הנשואין ממסיבות אחת כי ספק

 לבקר נוהג ריקליס שכן בישרן$. תיערך
 חוג לו ויש בשנה פעמים מיספר בארץ

הישראלית. החברה בצמרת נרחב ידידים
 לגבי פשוטים הדברים היו לא זו מבחינה

 הקמת מאז כי שנה. 18 לפני עד ריקלים
 למשולם הותר לא 1959 שנת ועד המדינה
 מישרד־ זה היה בישראל. לבקר ריקלים

ה את מריקלים בשעתו שמנע הביטחון
מחובת התחמקות הסיבה: לארץ. כניסה

 טוב. לציוני להפוך אז החליט ריקלים
הש רחבה, ביד למדינה לתרום החל הוא
 לשעונים בבית־ד,חרושת מכספו חלק קיע

 לאביו איפשר בארץ, אז שהוקם אורלוגין
 זמן אותו כל המפעל. ממנהלי אחד להיות

 למתן מישדד־ד,ביטחון על לחצים הופעלו
 שנה 11 בתום ואמנם לריקלים. חנינה
 דוד של התערבותו בעקבות הלחצים. עזרו

 שינוי על כללית החלטה התקבלה בן־גוריון
 מילחמת־העצמאות עריקי כל כלפי היחס
 משולם היה יכול כך לארץ. חזרו שלא

 לביקור״ 1959 בשנת לראשונה לבוא ריקליס
 בה המדינה עם שלו הקשר נשמר מאז
 מטרה לכל רבים מיליונים תרם הוא נולד.

 כיושב־ראש רב זמן ושימש בארץ אפשרית
בניו-יורק. היהודית המגבית

■ ■ ■
 ריקליס שעושה מה כל כי שטענו יו ^

 המצפון בשל עושה הוא ישראל למען 1 (
 :לזכותו זאת מציינים ידידיו עליו. שמעיק

 שהוא סימן — עליו מעיק המצפון ״אם
 גרועים דברים שעשו כאלה יש טוב. איש

 בכלל.״ עליהם מעיק לא והמצפון ממנו
 שונות בהזדמנויות טען עצמו ריקליס

 כבד צל שהטילה הבעיה, כי ידידיו בפני
 להטריד חדלה רבות, שנים במשך חייו על

 אמר. למדינה,״ חובי את ״פרעתי אותו.
מאשתו בנפרד ריקליס חי שנים מזה

 אנזריקן רפיד חברת יושב־ראש למעמד עד
דולר. 915.000 של שנתית במשכורת

 הניו־יורק רומז מהחד״״ עד למדה ״פיא
 דברים יש ריקלים של ״שבבעלותו פוסטל
 ראשי בעל־מניות הוא השאר ובין רבים

 ב- פתחה שם בלאס־זגאס, ריוויירה במלון
 שם מבלה אשף־ד,עסקים שלה. קאריירה

 אל הולך שלו, השבוע סופי את עמה
ה כלי את עבורה נושא ,מאחרי־ד,קלעים

 להתלבש.״ לה ומסייע שלה קוסמטיקה
 מופעים פיא עבוד לארגז יכול -*קלים

 הוא בהם. מניות לו שיש בבתי־המלון
 ברחבי אחרים מועדונים לאלץ יכול אינו

 חוזים. על אותה להחתים ארצות־הברית
 הזמנות זאת בכל מקבלת שפיא העובדה

 בזכות כישרון בעלת שהיא מעידה יחוזים
עצמה.

 יד תמיד הולכת אינה באהבה ההצלחה
 מאז ואומנם, בעסקים. הצלחה עם ביד

 עסקיו. מעט הסתבכו פיא, את ריקלים הכיר
 מנהל שהוא החברות של המניות בעלי

 משפטיות תביעות וכמה להדיחו מנסים
לבורסה. הקשורים בעניינים נגדו עומדות
 ריקליס. את מדאיג אינו זה כל אולם
 הראשון הוא כי טוענים הקרובים ידידיו
 מ־ להדיחו מצליחים היו אילו שמח שהיה

 הוא ״אז מחליף. לו ולמצוא עסקיו מניהול
 רוצה שהוא מה באמת לעשות יכול היה
שלו.״ הקזפנה הפיא עם הזמן כל להיות —
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