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 אני אחד ושיום לעד, תימשך לא שלי
 מקצועיים אנשים לי יש אבל ליפול, עלולה

 לי יש שלי. הקאריירד. לניהול שדואגים
ידידים...״

עמו נשימה לקחה רגע, היוהרה ריקה
 איך יודעת אינני ״בעצם, והמשיכה: קה,
 דד אילו שלי, הידידים כל מתנהגים היו

 מהו- והייתי נגמרת היתה שלי קאריירה
 מקיפים אלה שכל יודעת אני סרת־כל.

 כי בכוכבת, להתחכך להם .נעים כי אותי
 מפרנסת אני כי כספים, ממני סוחטים הם

 לדעת עונג לי גורם שני, מצד אבל אותם.
 ה־ ולכל האלה האנשים לכל הבסיס שאני

 שווה מיקצוע מכיר אתה שלהם. מישפחות
ו* למתח מכנים שלא בעולם,

 בהפקת במייוחד. גדול המתח היה הפעם
 פרנקים. אלפי מאות הושקעו החדש המופע
״חשב תיקווה. בה תלו ■מדי רבים אנשים

 ״מתחתי ריקה, אמרה סופרמן,״ -שאני תי
 התמוטטות היתד. זו מדי. יותר החבל את

ה גבול מה הבחנתי לא ונפשית. פיסית

עצמה ריקה יקרות־ערך. בעתיקות רובו־ככולו מרוהט ך1ך1\1 ך■!!■! "111!
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בחדר־האורחים. בקוביות, משחקית היא איתו שלה. כלב־הפודל עם ולהתבודד המעריצים,

 לנסיון־התאבדזת ועד מכאן שלי. יכולת
 לעצור יכולתי לא מאד. קצר היה המרחק
 סירוב מין בי היה התקיימתי. לא בעצמי.
 מין לחיות. להרגיש, לחשוב, טוטאלי
 יותר רציתי לא הגוף. •של כללית שביתה

דבר.״ שום
מ להתאושש התחלתי ״כשהתעוררתי,

 הנפשית ההתעוררות אבל פיסית, בחינה
ה הדבר יותר. הרבה מהירה היתד. שלי

להת יותר רציתי שלא היה ביותר שובח
 בלי בכיתי בלילות. ישנתי לא אבל אבד,
הר התמוטטות־עצבים. שוב וקיבלתי סוף,
וכש נוספים ימים לעשרה אותי דימו

עזב שאסע. המליצו הרופאים התעוררתי,
 ל- לניו־יורק, לטורונטו, ונסעתי הכל תי

 ולראות לנוח כדי ולמיאמי, לוס־אנג׳לם
אחר.״ משהו אחרים, אנשים

ס רי ט א ק  קו
התרשם לא

 חזרה במהירות, התאוששה יקה ךא
 אולפן־ההקלטות. אל ושוב לפאריס, •; 1'

 בצרפתית, חדשים שירים 18 הקליטה היא
 הסנט, יו״ר ישל כאורחת ותוכנית־טלוויזיה

 העובדה הוא מכל לה החשוב פואר. אלן
 המסננת את ״עברתי אותה. אוהב •שהקהל

 בטוחה ״אני בסיפוק. ציינה הראשונה,״
שמו עוד לפחות תימשך •שלי שהקאריירה

 כל אשיר יותר. אפילו ואולי שנים, נה
אותי.״ יאהב הקהל עוד

שנה, 15כ־ לפני לפרים ריקה כשהגיעה
 מחודשים יותר שם להישאר חשבה לא

 בעלדדלשעבד, בעיקבות באה היא אחדים.
 לפתוח ביקש הוא זראי. יוחנן המלחין

 היא שאם לריקה ואמר בפאריס, בקאריירה
 ולבוא זאת להוכיח עליה אותו, אוהבת
 בעיקבו־ וריקה הארץ, את יצא הוא אחריו.

בילבד. אחת שנה נשואים שהיו אחרי תיו,
 ש- אחרי רק הארץ את עזבה ריקה אך
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