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 גלאזר־ מייקר־ :של העליזים ימיו את
 כשאהיה גם אשכח לא בארץ סטארסקי

 לא החם היהודי הלב עם הבחור סבתא.
ל אפ״לו נח .ולא ■פעילות, :שום ע!ל דותר
 לא, מי ועם עשה לא הוא מה קט. רגע

 לעומתו אבל ונהנה. עסוק שיהיה1*  העיקר
 המיב- עם הבריטי השתקן את למשל, קתו,
 נכון קיץ• מייקל המהוקצע האנגלי טא

 יותר שנים וכמה כמה עליו שיש אומנם
 עובדה אבל קטנה, כרם וגם מלסטארסקי.

במוע ערב מדי לו ״ושב הבחור קיימת:
ה המאפר עם ויחד שמפניה שותה דון,

 משיג־ חיים עושה הוא הסרט של הוליוודי
יעים.

 לא מדוע ולשאלתי רוקד, לא רק !הוא
 עם ג׳נטלמני !הסכם לו שיש לי הסביר
 הקטן. בנם עם ׳בלונדון שנשארה אשתו,

מב לא גם הם יחד נמצאים לא שכשהם
פע שכמה כיוס אחרים, בני־זוג עם לים
 :תצלומים העולמית ;בעיתונות הופיעו מים
 קצוות בשני אז שנמצאו סני־הזוג שני של

עם ומחובקים תקדים מבלים, כשהם תבל,

מסיבה ה
התורנית

 אני על לכם סיפרתי לא מזמן■ כבר
 ועל סאצ׳ו אל שהיה מה ממנהלי אלין,
 על אל־ דיילת כשבוע, לפני עד חברתו
שכח כבר שאולי נכון דגני. ספי בדימוס

 הרינונים כל אחרי לא. אני אבל מהם, תם
 ברור לא חידושים. יש סוף־סוף והלבטים,

 או ליהודים טובים החידושים אם בדיוק
לעדכנכם. והריני — שיש עובדה אבל לא,

להפ יפה ספי, את לראות מאד הופתעתי
 שערותיה צבע את שהחליפה אחרי ליא

 ארוכה תקופה אחר וזאת אותן, וקיצצה
 ביום הופיעה הבחורה מהעין. שנעלמה

שערן הגרנדיוזית במסיבה האחרון השישי !
 ומאושרת, זוהרת כולה לזין, שימעץ 1

אבי, והיכן ארצה הגיעה מתי ולשאלתי

קיץ ומייקל ג׳ונסץ גווילי
בהחלט הדדי הסדר

 למען אז .תורנים• חתיכה יאו חתיך איזה
 הם ■בעיות, יהיו שלא וכדי ש;לום־בי!ת,

 לתפוס לצלמים צ׳אנס נותנים לא פשוט
 — בהיחבא עושים שהם מה חם. על אותם

שלנו. המנייה כבר זו
 לדרינק דרעק בין מייקיל שמספר !ומה

הוא זאת ■מאפשרת הרועמת וכשהמוסיקה

 ביתר אולי הפעם ולתיקוותה, לעסקים שוב
 תוכניות שום לה אין מקום, מכל הצלחה.

 שאליה בארץ שוב שהיא העיקר בינתיים,
 עדיין הלאה שיהיה ומה מאד, התגעגעה

ועומד. תלוי
 המסיבה על וסיפרתי דיברתי כבר ואם

להז שלא אפשר איך לוין, שימעון של
שעו והחתיכות החתיכים מכל מיזער כיר
שם היה לא מי כיום. תל־אביב את שים

ז

אלץ ואגי דגני ספי
בהחלט סופי סיום

 ביניהם נגמר זה שהפעם מלא בפה הודתה
 סופית גמרו הם שבעבר נכון אומם סופית.

 לעין כשקרובים אבל וחמישי, שני כל
ללב. קרובים גם כידוע

 ארזה הסופי המשבר אחרי יומיים ועכשיו,
האמ מהאופק ונעלמה מיטלטליה את ספי

שם נכנס שלדבריה אבי, ומחיי ריקאי

 100 הזמין הבחור לאכול. שם היה לא ומה
ב הטבחים משארם־א־שייך, לובסטרים

 הגיח רגע ומדי סוף, בלי עבדו מטבח
 את שבילבל אחר דליקאטס עם שף איזה

 כמויות כמים, נשפך הפונדו-גבינה כולם.
 בתוך שהגיע והסיץ׳־בלהבה הדהימו, הבשר

סופית. בנשף המאחרים את הימם פרפרת

 ה־ יבת דייווים גטי השתקנית על סיפור
 שהוא לו ואמרה פעם אליו ■שבאה כעם, 65

ב ■ששיחק הוותיק לשחקן מאד דומה
 סיפור יחווארד. לסלי הרוח, עס חלף

 כשהיא ההם, שבימים הוא עליו פיקנטי
 של שם לו ■יצא :ועליזים, צעירים היו והוא

 שלא בחורה היתד, לא אמיתי. קואנופה
כש אבל ואינטימיים. מצבים ■אצלו עברה

 שיחקה היא הדייוויס, אל אליה, הגיע הוא
 היום ועד הקשה־להשגה, חפאסון.ואת את
 נעתרה שלא היחידה שהיחד, על גאה היא

אמ בצער אבל המפורסם. לקוטל־הנושים
 לפחות הפסדתי. מה תראה ״דק :לקיין רה

 להתחמם יכולה. הייתי זיקנתי, בימי היום,
 משתוללת. כשהנוספלגיה הזיכרונות, לאור
 וזה צניעותי, על שמרתי זאת לעומת אפל

אחד״. אף מעניין לא ■אפילו
 כמה לחיות כדאי מסקנה: רבותי, אז

 הזמן לבסוף כי סוף, בלי וליהנות שיותר
 נשאר לא מזכרונות וחוץ הגיל את מדביק

ממישפחתו. חוץ כלום, לבנאדם לו
 ימלא בפח שמודה מייקל, לו יושב ■וככה

 מתחדש שיגעון, דיסקוטקים אוהב שהוא
 ולא נהנה רואה, שותה, המוסיקה, !מצלילי

 שלו. בחיי־המישפחה פוגע לא וגם נפגע
ל הזקנה השחקנית ■לעצת שמע הוא אם

חגי מבטיח הוא אופן בכל נדע, לא עולם
 שכשאשתו הדיסק־ג׳וקי, לאיסר, גית

 ירקוד הוא כשבועיים ■בעוד ארצה תגיע
מהרח אותו לגרור שיצטרכו הרבה, כל־כך

ונראה. נחיה בכוח. בה
 יש- הנחמדות עם מתיידד הוא בינתיים

 אבל ולכולן, קומפלימנטים ומחלק בחבורה
 סטאר־ של שבימים אולי ■נכון אז כאן. עד

 יש מייקל ■של בימים אבל אקשן, היה סקי
להתפתחו ועד אנגלי. סטייל רבותי, סטייל,

 הוא השם !ברוד להמתין. נא חדשות, יות
 בארץ ויטייל זמן, הרבה עוד אותנו יישאר
לו. שיוטמן פח באיזה ייפול ואולי

 והמצב־רוח חסכנות, בלי היתה השתייה
בהתאם.

 לרגל עלה עצמו את שמחשיב מי כל
 והרגיש בכפר־שמריהו, המפוארת לווילה

 עבד חום, לבוש עצמו, שימעון בבית. כמו
 שכולם חיוך, עם הזמן, כל דאג ורק קשה
 לא מארש, שרונה גרשותו, מרוצים. יהיו

 אלה ששני כיוון מאד שהפליא מה הופיעה,
 היתה באה, אפילו אבל טובים. ביחסים
 תל- יפהפיות כל ליד רציני לצל נכנסת
 האופנה. חידושי כל את שם שהפגינו. אביב,

ל מלכת־המים עטי, גן־ תמי הדוגמנית
 הצמוד עם ויפהפיה תמירה שזופה, שעבר
 עורך־הדיו והסימפאטי העליז שלה התורן
איש שגיג מוישל׳ה דסידות; אילן

 רומן לכבודכם חשפתי אבל תאמינו, לא
 ידוע היד. ולא תמימה שנה לו שהסתתר

 שהקשורים יפה, כזה אחד הרחב. לציבור
 לזמרת כוונתי לעצמם. רק עליו שמרו בו

 ארצה חזרה שמאז גל, ריקי שחקנית
 החסידי, הזמר פסטיבל לכבוד שנה לפני

לח תוכניותיה ולמרות איתנו פה נשארה
 לי ברור גם עכשיו זאת. עשתה לא זור

 הגבר את ומצאה מאוהבת, פשוט היא מדוע.
 במילה, אותי תתפסו אל לא, בחיים. שלה
 עובדה הרי אבל ההיים, לכל לא אולי

וחזק. שנה, כבר מחזיק זה קיימת:
 הנחמד את מכירה אני ולשימחתי למזלי

 כולו שהמזל לי ותאמינו אישית, הזה
 פלא ולא יום, בכל מוצאים לא כזה שלה.
 הבחור זמן. הרבה כל־כך מחזיק שזה בכלל

 בשעתו שניהל מי ׳ויינטראוג, אילן הוא
 הלונדוך את שהתחיל זה והיה בוטיק

מיניסטור.
 קוסמטיקה לדברי סוכן הוא אילן כיום,

 מרוצה עצמו, עם שלם עליז, ותמרוקים,
 מי לכל הנשמה על טוב ועושה מהחיים
שנה להם התגוררו השניים אותו. שמכיר

־ גל ריר,י
בהחלט סודי רומן

 וכיום באפקה, אילן של השכורה בדירתו
 כדי פשוט בל־אביב, שכורה לדירה עברו

 בעיר. להסתובב נוח יותר לריקי שיהיה
 יצא לא הסיפור של דברו למה לשאלתי

 שונא פשוט ״אני אילן: לי ענה לאור,
 צריך זה בכלל למה בכותרות; להיות
ז״ מישהו לעניין

 לדעתי אבל מבחינתו, צודק שהוא ייתכן
 ריקי, את שמכירים כאלה רבים מעניין זה

 הסליחה. אילן ועם עצמה, בזכות המפורסמת
אמיתי. סקופ זה בשבילי
 שמצאו כאלה שיש לדעת נעים מזה, וחוץ

> ירבו. כן להם. וטוב בחיים שלהם את

 ראש־ במישרד כיום שעובד יחסי-הציבור,
ה חגיגות במיסגרת בירושלים הממשלה
 שלי״, ״החברה עם הגיע למדינה, שלושים

ונח קטנה כולם, לתדהמת אותה הציג כך
 פרח שמה אם לי שתסלחו הכלים אל באת

 שוחט ניצה מתכננת־האופנה מזיכרוני.
והשנ יעקג, שלה החתיך הגזרן עם באה
 רק שלכמותה הופעת־ריקוד הרביצו יים

 שגיא, ליליקה לעשות. מסוגלים שניהם
 ליזי-;ן עמי. בעלה עם באה הקוסמטיקאית,

 את הזמינה יום־הולדתה, את שחגגה קה,
 ארוחודבוקר לאכול בנשף המאחרים כל

בביתה.
 בקיצור, סוף. בלי ידועים יפים ועוד
 החגיגה את ערך ששימעון שמועה הילכה
לחלו הכחיש שהוא מה גירושיו, לכבוד

 אמר. מסיבה,״ לעשות לי בא ״סתם טין.
 ממש ועכשיו, מזמן כבר לחבר׳ה ״הבטחתי

 גם לפועל.״ יצא זה לחו״ל, נסיעתי ערב
 שמסיבת- בטוח שיהיה לו, יאמין שלא מי

 כל הקטן לכיס מכניסה כזאת גירושין
 שאפשר נישואין אפילו או אירוסין מסיבת

הדעת. על להעלות


