
מעללי
הנשיא אשת

 תל־אביב אוניברסיטת מנכ״ל בלישכת
 אירלין לרווחה. שעבר בשבוע נשמו

 באדי של הסוערת אשתו סטרליץ,
 של העולמית האגודה נשיא סטרליץ,

 ביקורה את סיימה האוניברסיטה, ידידי
בניו־יורק. בעלה, חיק אל וחזרה בארץ

 מנכ״ל על בארץ, בשהותה כי היה ברור
באו לטפל גולן, אמנון האוניברסיטה,

 בעצם הוא שבעלה שלו, הנכבדת רחת
 מתקציב ניכר חלק על הישיר האחראי

 אירלין הגיעה כאשר אולם האוניברסיטה.
 הוא בה הטיפול כי לפתע התברר לארץ,
מסובך. עניין

 גולן של אשתו אל מגיעות החלו לפתע
 הריש־ הסיורים אחרי כי שטענו שמועות,

 הפנים קבלות מסתיימות כאשר מיים,
ה לה נעלמת הפרופסורים, עם והפגישות

 המרכזיים הבילוי למקומות סטרליץ גברת
 רוקדת, לראותה אפשר ושם תל־אביב, של

 צעירים, בני־תישחורת עם וזורחת מבלה
 היה לא אולי הנכבד שבעלה הסוג מן

בחברתם. לראותה ביותר מאושר
 הבעל מן למנוע השתדלו גולן בני־הזוג

 במהרה אבל אשתו, מעללי על להיוודע
העולם. גם קטנה, הארץ רק לא כי התברר

 בארץ במיקרה ששהו אמריקאים מיני כל
 חברים גם הם ובמיקרה זמן, באותו

 שהם, גולן למישפחת לחשו הבעל, של
הנשיא. אשת של מעשיה על יודעים בעצם,

 והשקט סוף־סוף, הסיפור נגמר עכשיו
תל־אביב. של באוניברסיטה כנו על חזר
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 מגיע ארקין לג׳וקי אבל תאמינו, לא
 עומד הבנאדם ניחשתם. נכון, טוב. מזל

 אלה. בימים ממש ילדה, לאשה לשאת
 לאשתו־לעתיד כי טעות־דפום. היתד, לא וזו
 מזמן לא מלאו כני, כוורלי ארקין, של

בלבד. אביבים שמונה־עשר
 מאז שנים, חמש מזה מכירים השניים

 ה־ בנות להקת עם רוקדת בוורלי החלה
 ארוכות, שנים חמש אחרי ועכשיו ג׳אז.

 אשתו וגם הלהקה של הסוליסטית הפכה
מייסדה. של הפרטית

 27ב־ וקידושין חופה יקיימו השניים
 ב־ אפילו אולי ובצינעה, בשקט במארס,

 ג׳וקי כי למה? זאת וכל דרום־אפריקה.
 הם זו שבתקופה סביר סיכוי שיש טוען
 ובדרום־ באוסטרליה הופעות במסע יהיו

אפריקה.
ה משירותה כמובן, תשתחרר, בוורלי

 משרתת היא שבו וחיל־הרפואה צבאי,
 הקטנה, בטוח. זה גדול, הפסד מפסיד

כשמונה לפני הוריה עם ארצה שעלתה

ד כוורלי ארקין וג׳וקי מ
סודי הפרש

 עיברית מדברת מדרום־אפריקה, שנים,
שוטפת.

הגילים הפרש מה ג׳וקי את כששאלתי

 כדאי ״לא :ונזעקה בוורלי קפצה ביניהם,
 כנראה היא נו, !״בהורים יפגע זה להגיד,
בבית. המצב מה יודעת

לחדווה חיסון
ל מצירי, הפעם כנה, התנצלות והרי

 ישראל שגרירת עמרני, חדווה זמרת
וליחסי־ציבור טור לרצון בלוס־אנג׳לס

אמיתיים.

עמרני חדווה
חד־פעמי

 חדווה, של שבעלה כתבתי שעבר בשבוע
 בהשתלת מתמחה דנוף, דדלי הרופא

לנ מצאה חדווה אבל לגברים, אברי־מין
ל מתמחה, דדלי העניין. את לתקן חוץ

 פרופסור והוא כליות, בהשתלת מעשה,
 מומחה ואורולוג קליפורניה באוניברסיטת

מאד. ומצליח פרטית, קליניקה בעל
 רב לא זמן לפני השתיל הוא אומנם,

 אמריקה וכל אחד, סעודי לנסיך אבר
 חריג מיקרה היה זה אבל בעניין, דיברה

וחד־פעמי.
בטל תוכנית־יחיד יש עצמה לחדווה

 את קוראת היא ובה בלום־אנג׳לם, וויזיה
 ישראלים ומראיינת בעיברית, החדשות
וב לארה״ב. שמגיעים וידועים חשובים

 הזמר של האורח הזוג יהיה אפריל חודש
 של במסע סינטרה, פרנק האמריקאי

לישראל. שבוע למשך חשובים
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 לבין אלוני מירי הזמרת בין הקשר
כשנ לפני שהחל נחייסי, גיסי הבמאי

 בימים ממש לשיאו מגיע ורבע, תיים
 במשך לרגע אף נפרדו שלא השניים, אלה.

 העתיקה ביפו יחד פתחו הזאת, התקופה כל
 כמיפגש גם כמיסעדה, גם שמשמש מקום

 והצגות חאלטורות כמועדון וגם אמנים,
אימפרוביזציה.

ש הזה הטוב וכל נעימה שם האווירה
 את גם כנראה עליהם הביא עליהם נפל

 לרבי ללכת מוכנים הם סוף־סוף המוזה.
כחוק. הרומן את ולחתום
 הפתיחה בערב האחרון, השישי ביום

אנד למקום הגיעו הזה ■החדש המקום של

נחייסי וג׳סי אלוני מירי
חוקי תוקף

הריוו!לגיוון ן
}מלכותי ען׳לך,

מסורי ואיתו חי דליה
לוחצת צמידות

כוכב הדיעות, לכל הוא, מסורי איתן
הבחור, בישראל. המוסיקה בשמי עולה

* ג  מופיע שלו, מצבי־הרוח לפי רק שעובד
 את ושר בפסנתר נהדר מנגן במועדונים,

הגדולים. כל של שיריהם
ב הגיע, ויפזדהתואר השחרחר איתן
דליה בשם בלונדית צעירה של חברתה

 את לשעבר, מלכת־היופי את זוכרים
ד רג  שנעלמו הבחורה פשוט היא ז או
 ואול העיתונות, ומדפי מהארץ לחלוטין

 הקורה בכל מעריציה את לעדכן הזמן זה
אותה.

 יפז סיפור אכן, הוא, אתי של סיפורה
 חייו אתי כל, קודם אז האגדות. מתוך

 אמיתי בארמון בדרום־אפריקה כיום לה
טריי טרי המולטי־מיליונר בעלה עם
 אותו והפך כפיים על אותה שנושא ר, ם

 נחש! הגרוש טרי, שלו. הפרטית המלכה
 בדרום והיהודים הישראלים של הצ׳יף

כולם. של והאפוטרופוס ממש אפריקה,
 שבו שמדי קבועה, מסורת גם שם ויש
 באה החברים וכל פתוח, בית הזוג מנהל

 בכרי טניס לשחק או בבריכה לשחות
 האר מאחרי המשתרעים הענקיים הדשא

 ובשיחה בכיף שלם יום ומעבירים מון,
 שהחי טרי, ישראל. הרחוקה, הארץ על

 טוס על רכוב רוכסנים של כסוכן דרכו
 וכמו כמה של בעליהם היום הוא טוס,

 שתים אחרי זאת וכל מיפעלי־טכסטיל,
בדרום־אפריקה. בלבד שנים עשרה

 חייו האלה המאושרים השניים ובכן,
 הרא לתינוקה מצפה ואתי בסרטים, כמו
 מקשיים פחד לה אין מאי. בחודש שון

 עובדיו כושים קלים. חיים לה יש שם כי
 בתי מטפלים וגם בבית במיטבח, בגינה,
 לע רק הוא עליה שמוטל מה כל נוקות.

 טר כי ובכמויות, התינוקות, את שות
 לגירושי והסיבה לילדים, משוגע שלה

 דא אשתו של אי-יכולתה היתה בראשונה
ללדת.
 ממ והיא לאתי, אין כזאת בעייה אבל

פרטית. למלכה כיאה דרישותיו את לאת

 מוטי במיוחד בלט שמביניהם רבים, נים
 של שפע עם הבמה על שעלה גילעדי,
 של לאווירה הקהל את והכניס מצב־רוח,

ושירי־מולדת. חיקויים
 הקהל, של הנמרץ בעידודו עלתה, אחריו

שירי במסורת שהמשיכה גל נירה הזמרת

 בבית. כמו שירגיש לקהל וגרמה המולדת,
שלה. את עשתה ניר אילנה הזמרת וגם

אמ ערב, מדי במועדון שמופיעה מירי,
 לא עוד שכזה יפה ספונטאני שערב רה

 תודות הכל לדבריה, אבל ירבו. כן היה,
 את שליווה חרד, יגאל הגיטרה לנגן
 ריחמו שהכל עד הסוף עד מההתחלה כולם

הכואבות. ידיו על
הח הצעד את כנראה יעשו ומירי ג׳סי

 תיערך והחתונה במארס, 8ב- בחייהם שוב
החדש. במועדונם כמובן

לעצמם שערכו המפוארת לחתונה חי,
מוסקונה. ועדינה אריה

 השנה את בקיץ שתסגור זו, דליה
 ב־ במספרה עובדת לחייה, העשרים־ואחת

 מהצבא כבר השתחררה תל-אביב, איזור
 תקופה איתן עם יוצאת היא ולדבריה,

 קצת נבהלה היא בחתונה בילבד. קצרה
 והשחקנים הזמרים ומן והיפות, היפים מכל

 רק בדרך־כלל שרואים הבוהמה ואנשי
 צ׳אנם. לקחה ולא בטלוויזיה, או בסרטים

 דר ליד לאיתן, צמודד,־צמודה ישבה היא
 אפילו] אותו עזבה ולא הערב. כל פסנתר,

קט. לרגע
 דלק אם 28ה־ בן איתן את כששאלתי

 ולא חייך חייו, של סיפור־׳האהבה היא
עצמן. בעד דיברו עינו אך ענה,


