
בוכבוית
גשום היא ■נו״ ש״יו אינגליש,״!מכיוון אין ה כינ ש  לשעבר, ראש־הממשלה ל

 את שעזבו אלה את רבין, יצחק *
 מזלם לנסות ונסעו הקטנטונת ישראל
 הוא זכו/ של״.״ ״נפולת בשם בניכר
 של דמותה את עיניו לנגד ראה לבטח
כתר. שנית
 נראית היא הפה את פותחת שהיא עד
 אומרים ויש מעניינת ואפולוו גמור, בסדר

 המילה את מוציאה כשהיא אבל יפה. גם
 ׳מיבטא ׳לדבריה מתלווה מפיה הראשונה
 אמרי־ שנות הייתה אילו כבד. אמריקאי

תימ שהיא כיוון אך ניחא. מלידה, קא״ת
ה  אדמה תפוחי שק על שנולדה גיזעית נ

 וגדלה שנים, 25 לפני בנתניה סבתה בבית
 ה- נשמע תל־אביב, שליד ברמת־החייל

מרגיז. ואפילו מגוחך, הנרכש מיבטא
ה גיחות כמה עם בחוץ שנים יתשע
 בעיברית, להתבטא לה קשה וכבר ביתה,
הרסלף אקספרס ״טו מוכרחה היא וכבר

ה את למצוא מצליחה לא ואופן פנים
בעיברית. המתאימות מילים
 מתחילה כוכבנית שהיא כתר, שנית כי

 הגדול. העולם אשת גם היא במיקצועה,
 את שבילתה מבחורה לדרוש ■אפשר ואיך
לונ פאריס, בין האחרונות השנים תשע

 כמו קשה שפה שתזכור וניו־יורק, דון
 משתמש לא בעולם אחד ישאף. עיבריית

בה?
ה הכוכבניה־לעתיד עם לראיון ולכן,
 שרתון מלון של המבוא באולם מתקיים

הי מצויידים לבוא יש בתל־אביב החדש
 שאת כיוון האנגלית, בשפה בשליטה טב

 רק אומרת היא באמת החשובים הדברים
 מבלה ישנה, אוכלת, היא שבה זז, בשפה
חושבת. ואפילו
הש שם מניו־יורק, לישראל הגיעה היא
כוכב-הקולניע את — לדבריה — אירה

 מיקווה־ישראל. ׳החקלאי בבית־הספר ולמדה
מסביבתה. וחורגת עצמאית היתה לדבריה

 כי ומאוכזב. שבור־לב דודנירו רו׳ברט
ביו והלוהט האחרון, הרומן הוא דה־נידו

 מי- משתגעת לא היא העלמה. של תר,
 שהוא כיוון א״תו יחסיה על לספר יודע־מה

 נולד חודשים כשמונה ׳ולפני כחוק נשוי
 השחקניות, אצל זה ככה אבל הבכור. בנו
 ה״ק׳ליק״ את מרגישות כשהן סו״. ״יו

 ׳תעמוד לא חוקית אשה שום המפורסם
בדרכן.
 לדבריה, ושוב שנית, פגשה דה־נידו את
 שותף שהוא הסלטיין, שלה הסוכן אצל

 ביינר, אנד הסלטיין השחקנים בסוכנות
 רוברט הוא ביותר המפורסם •מלקוחה
 לקחת בא שדה־נית מספרת היא רדפורד.

הענ מה לראות קפצה היא תסריט, שם
 לאכול והלכו השני את אחד ראו הם יינים,
 באופן קופידון לו מרקד ומאז פיצה.
ליבותיהם. בין חופשי
 השחקנים אחד שהוא שדה־נירו, מובן

 לא כיום, בארצות־הברית ביותר הלוהטים
 ■נערה עם להיראות לעצמו להרשות יכול

 אז פלייסס״. ב״אין ׳אינטימיים במצבים
 כלל בדרך מבלים שהם מספרת שנית

בבא התחתית, העיר יעני סאון״, ב״דאון
 מכדי שיכורים האנשים ששם אפלים רים

משהו. להם יזיז הגדול דה־נירו שאפילו
 סירטו לבכורת ללכת נאלצה גם הקטנה

בחב ניו־יורק ניו־יורק, אהובה, של החדש
 לה שנתן הכוכב בעוד סתמי, מלווה■ רת

לסרמיירה בא הכרטיסים, את יום מבעוד
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