
גי״־או של בתו :תגידו הייוי
היא, הירדנית. בטלוויזיה אפילו עדיין נראתה לא זאת נערה

 אם כי בסידרה, בתו היא שאין אלא ג׳יי־אר. של בתו היא׳ כן
 אלא בנפט מתעניינת אינה 24ה־ בת הגמן היידי במציאות. בתו

 קאריירה לעבר זאת בכל פוזלת היא אמנם, אחד, מצד שמן. בצבעי
 ליבה שני מצד אך מצוא, לעת שחקנית ומשמשת אבא, של כמו

 שלה, ראשונה תערוכה מביישות. אינן והתוצאות למיכחול, שייך
 בקרב בהצלחה זכתה — שנותיה כמיספר — ציורים 24 הכוללת
 לקנותם לעצמם להרשות שיכלו בקליפורניה, פאלם־ספרינגם תושבי

 תומך אביה אם כשנשאלה דולר. 1800ו־ דולר 150 בין שנעו במחירים
 ברור כך בעצמי.״ תומכת ״אני ענתה: שלה המפוצלת בקאריירה

מיואינג. להלוואה להזדקק ולא הגמן להישאר מעדיפה שהיא לפחות

הנצחית הצמודה איגלסיאס: חוליו
 חוליו הזמר אל צמודה תמיד אבל זרוע, שלובת לא פעם אף

 מעריצה לא גם חדשה, אהובה לא צילו. היתה כמו איגדסיאס
 שומרת־ ,כמשמעו פשוטו גורילה, היא קאי סטפאני — נגררת

 של בתו זאת. להוכיח תעודות גם לה ויש בהחלט, מיקצועית ראש
 אך ליופי, במכון לעבוד כדי לפאריס באה ממונפלייה בניין קבלן

 הצליחה היא עצמית. להגנה לקורסים ופנתה מרץ עודף הרגישה
 נשיא על גם אם כי עצמה על רק לא שהגנה עד כל־כך, בהם

ד׳אסטין. ז׳יסקאר ואלרי לשעבר, צרפת
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לא? או כן בדמן: ורצית טייחו לק
 ואי־ איתו אי״אפשר נאמר: שכאלו זוגות על

 הצהיר שבועות כמה לפני רק בלעדיו. אפשר
 אליזכט שבשבילו עיתונאי, לפני כרטון ריצ׳רד

 ״זאת ואגדה. אמא אשה־לשעבר, הכל בסך היא
 שופע. וחזה משתפלת כרם עם שחרחורת גמדה

 אלי להתחנן מפסיקה ואינה אלי לחזור רוצה היא
 לסבול יכול לא אני אבל איתר,. ואתחתן שאחזור

 בת היתה והיא 46 בן כשהייתי כבר יותר. אותה
 שבוע אמר. בחברתה,״ משתעמם שאני הרגשתי ,40

 העולם לקצה שרץ עד כל־כך, השתעמם אחר־כך
 החליפו כשהשניים .50ה־ הולדתה יום את לחגוג

 חזק השיעמום היה ארוכה, פיוס נשיקת ביניהם
 שם ונשאר לביתה אותה ליווה שהוא כך, כדי עד
קורעים כשהיו עברו, ימים לזכר השחר הנץ עד

החדות. בלשונותיהם לגזרים זו את זה
 ספר ובקולניות. באמנות זאת לעשות ידעו הם

 בארצות־הברית, לאור לאחרונה שיצא רב־מכר,
 ביניהם שהחליפו והקללות האהבה דברי את הנציח

 ,1961( הראשונים נישואיהם שבין בשנים השניים
 למטה). בתמונה ,1982( והיום למעלה) בתמונה

 לה לקרוא נהג ,1974ב־ לראשונה, כשהתגרשו
 היא שלי.״ הארור ״הסמרטוט בגילופין: כשהיה

 שתוי סופג היה לא סמרטוט ״גם :בחן עונה היתה
 ידידים, לעיני לה׳ קרא אחד כשביום כמוך.״

 רוצה שאינה והכריזה אותו עזבה שלי״ ״השמנמונת
הזה. הבזוי היחפן עם קשר שום עוד

— להתחתן מכריז: אחד כל הטון. השתנה היום
ימי. כל אותה ו/או אוחו אוהב אבל לא.


