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היות על שירדה הכוכבת דיקליס: משזלם
 האמריקאי, המיליונר גרמני, שבועון לדברי אומר, כך חלומותיך,״ כל את בעינייך קורא אני ״יקירתי,

פיה. לשם העונה לאשת־חיקו תש״ח, מילחמת לפני הארץ את שעזב ישראלי יורד ריקליס, משולם
 חברת־הפקה קנה משולם אז קולנוע. כוכבת להיות רצתה היא :השבועון מספר תשוקה, היתה לפיה

 אז ? סטאר להיות רוצה היא :הכל לא עוד זה אבל פיה. עם סרטים רק כמובן, שתעשה, חברה שלמה•
 שחקנים הראשי, בתפקיד המופיעה פיה, למען הוזמנו הפרפר להסרטת וכך, לסופרסטאר. אותה יהפוך הוא

 זמרת. להיות החליטה היא :חדשה תשוקה פיה על ירדה אחר־כך סאוואלם. וטלי וולם אורסון כמו זוטרים
 אך הוקדש סינאטרה פראנק הזמר של במופע הראשון החלק שכל לכך דאג הוא בעיות: אין למשולם

 משולם הרי — מכונית מבקשת פיה ואם גדול. בכישרון שהתברכה שאמרו מבקרים אפילו והיו לה. ורק
 הוליווד עצמה שואלת היום פיה. של לספרית ואחת פיה של למזכירה אחת לפיה, אחת :שלוש קונה

 אחד שמבט עוד מה הגבול. הם השמיים אומרים, כך באמריקה, הרי כי תייחל, ולמה פיה תרצה עוד מה
 קטינה, לא היא ראשית :ברזל של ויכולת עז רצון בעלת לנערה חיוניות תכונות שתי מגלה בפיה קטן
 טוענים בלבד, בחמישים ריקלים של גילו את מעריכה חו״ל שעיתונות ואפילו לוליטה. כמו נראית אבל

 לפי בדיוק הוא ביניהם הגילים הפרש כן ועל גדול, יותר קצת שהוא בישראל, הלימודים לספסל חבריו
 פני מעל לגרש הצליחה היא :גדול כישרון באמת יש שלפיה המוכיחה אחת עובדה ועוד הרופא. מירשם

היום. עד מנת־חלקו שהיו היפהפיות, הצבריות כל את העליז המיליונר

 דאו אן העלמה עם פאם דונג וואה של הנישואין טכס את חגג שיראק, ז׳אק עיריית־פארים, ראש
 שיראק, מישפחת על־ידי והתקבלה שנתיים, לפני בדיוק לצרפת הגיעה מהודו־סין, פליטה הצעירה, דוונג.

 נחשבת שהצעירה בעובדה בהתחשב הדעות, לכל מוצלח מקום בצרפת. מקומה את למצוא לה שעזרה
ראש־העיר. של המאומצת לבתו

סיני אובד הגישה הכלה :שיואק זיאק

ותופש בחזות :״אווליא! ו תיט
 מדובר, לא הכלא• מן הנסיך של שיחרורו את מנציחה זו תמונה

 השורה, מן פלילית בעבירה אם כי כלשהי, צבאית במהפיכה חלילה,
ד׳אורליאן בתיבו מדובר :השורה מן החורג נסיך נאשם שבה

 צאצא מפאריס, הרוזן צרפת, לכתר הטוען של הצעיר בנו שהוא
 לאחר אשתו לזרועות חזר ד׳אורליאן תיבו הנסיך הבורבונים. לבית

 וילה לתוך בפריצה נאשם הוא חודשים. 14 במשך בכלא שישב
יקרות־ערך• תמונות משם להוציא כדי

בקנייה לפרנסתו העוסק הנסיך תיבו, טען הזמן כל במשך
 מן מנע לא שזה אלא מפשע. חף שהוא עתיקות, של ומכירה

 נידון זה במישפט מישפטו. היערך עד בכלא מלהחזיקו המישטרה
 הוא :מכל המוזר הדבר קרה וכך — תנאי על שנה של למאסר

גזר־ הינתן שעם כמובן, קיבל. מאשר יותר חמור עונש ריצה
לבג״ץ, יפנה אם החליט טרם ואף־על־פי־כן מייד, שוחרר הדין
 :לעברו ביחס חריגה אינה המוזרה התנהגותו שמו. את לנקות כדי
 הצרפתית. האצולה בנוף יוצאת־דופן דמות תיבו היה ומעולם מאז
 גלריה, פתח להתקיים, כדי ומשונות שונות במלאכות עסק הוא
 בדרכים אליו הגיע שברשותו העתיקות של חלקם כי שסברו והיו

למדי. מפוקפקות
מיו בהומור ניתן שבדרך־כלל תיבו, — הכלא לחוויית אשר

 הייתי שלא חוויה ״זוהי :וכלל כלל בהומור״ אליה התייחס לא חד,
 אך יפה, אלי התייחסו ״הסוהרים בצאתו. הצהיר לאיש,״ מאחל

 אנשים בקרב פלצות לעורר שמי יכול כמה עד לגלות נדהמתי
הזה״. היום עצם עד מסויימים
 הוא הערבית. השפה ובלימוד בקריאה בילה בכלא זמנו את

 כל מאחוריו ניצבה לפחות, שמישפחתו, העובדה מן רב עידוד שאב
 של הבא המלך להיות צריך שהיה אנרי, הבכור, ואחיו העת,

במישפטו. הנוכחים בין היה מלך, בצרפת היה אילו צרפת,

ם ל עו 7\2288 הזה. ה


