
 ■שואדית או
בשאול רצתה לא

ה ןיל אלנאבוי שארל עומד כאשר
 ,וד,רגשניים הנוגים שיריו את ומשמיע במה
 אדיש להשאר היכול אשד. של אחד לב אין

 המאדאם. תהיה גיל באיזה יחשוב לא אליו.
 את הנמוכה, קומתו את לו תשכח היא
 ותראה האפורה הבעתו את העכבריים, פניו

 המאה־ של הקאזאנובה התגלמות את בו
העשרים.

ה שארל של ששמעו הסיבה אולי זוהי
 בראש שצועד כמי רק לא לפניו הולך קטן

 מצעדי בראש גם אלא הפזמונים, מצעדי
בטורי עליו שמתפרסם מה לפי האהבהבים.

 בתיאוריה׳״ קיימת אינה אידיאלית ״אשר,
 רק להיות יכולה אידיאלית ,אשד. אמר,
 שקורה אחרי רק רומן. איתר, לי שיש ברגע
 אידיאלית היא אם יודע אני משהו בינינו

 אינו באשה אותי שמענין מה אבל לא. או
 שלה האישיות לא. או שגילה היא אם זה

 שקה. בן־אדם אני יותר. הרבה לי חשובה
 נשואות נשים עם מתעסק אינני פעם אף

 ביסטח בעיות לי שאין כך רווק, עצמי ואני
 23 בן כשהייתי נשוי, הייתי פעמיים זה.
 ולא צרפתיות היו נשותי שתי .30 ובן
המצי כורח לאמנות. קשר שום להן היה
לגירושין. שהביא הוא אות

התושבת ,16 בת פטריציה, בת, לי .יש

 ר,הערצות ברשימת הכלולות הנשים בין
 אדית צועדת הקטן שארל של הפרטיות

מר מליגה באות אחריה בראש. פיאף
לאפו ומארי רודריגז עמליה קורי,

 האוכל. שארל אצל הולך הנשים אחרי ה• ,
 אזנאבור מעדיף הארמני מוצאו למרות

 פיש, גאפילטע וביחוד דווקא, יהודי אוכל
וקאבאב. חומוס כמו מזרחי ואוכל בורשט

ב נמצא ביותר הטוב היד,ודי .האוכל
 הוא בפאריס,״ היהודי הרובע של מסעדות

 יהודיים מאכלים מצאתי לא ״בישראל אומר.
 הרושם ובכלל, בפאריס.״ כמו רמה באו׳תה

 אותי ״סחבו לקוי. די היה מהארץ שלו
מי את מיזוג־אויר. עם בתי־מלון לראות

 חבל 1 חרד, סתם זד. וגרמניות. אמריקאיות
 שיש הנפלאים הדברים את מבזבזים שאתם
שלכם.״ בניף

 הרי תומתו, על הצהרותיו למרות אבל
 קשורה מישראל שלו הבאה האכזבה דווקא

נשים. בעניני
 שם ברומא, היה לי שהיה האחרון .הרומן

 איתי אותה לקחתי טוניסאית. נערה היברתי
 בערבית: מילים ארבע מסנה ולמדתי לונציה

 באמת היתד, היא חביבי.״ אותו אוהבת ״אני
 אם כרגיל. נגמר. זה אהר־כך אבל נפלאה.
 שהיתר, בחורה בארץ כאן מכיר הייתי

 אותה גם לוקח הייתי בעיני חן מוצאת
מכיר אני — תמיד נוהג אני כך איתי.

והנעים אזכאכור שארד
 המחליף גבר הוא שארל הרי — הרכילות

 אצל להצלחה זוכה כותונת, כל עם אשה
 בלוג־ נשים של ושתורים הכוכבות, יפות
 לפתח ובלילה ביום ניצבות וגבוהות דיות

דלתו.
 הוא זו אגדה לנפץ ד,מעוניין היחיד

 אוהב לא ״אני ):39( עצמו אזנאבור שארל
 מעדיף אני להסתובב. ולא לבלות לצאת

 אני לנשים. זמן לי אץ סוב. ספר לקרוא
 כשמת- אחריהן. רודף ולא נשים מחפש לא

 איכשהו זד. אז בקלות, רומן איזה פתח
 אני יום שבכל עלי שומעים אם בסדר.
ש משום רק זה הרי אחרת אשה מחליף
 אשה, עם מילים כמה שאדבר מספיק בצרפת

ה שאני עלי יכתבו העתונים שכל כדי
שלה. מאהב

 האחרון הסרטים בפסטיבאל למשל, ״הנד.
 לביא. דליה את שם הכרתי בברלין.

 אוהב אני לשעבר. בעלה אותה לי הכיר
 פתוחה שרמנטית בחורה היא מאוד, אותה

 בית־ באותו אפילו גרנו ברומא ונחמדה.
 ה־ אבל כלום. בינינו היה לא אך מלון,

 ישן מה גדול. רומן מיד מזה עשו עתונים
 לעיתים יוצא אני דיטריך מרלץ עם גם

 שגם לעצמכם מתארים אתם האם קרובות.
רומן?״ מנהל אני איתר,

 דן, במלון החדרים שלושה בת בדירתו
 בשיטת גולואז סיגריות מעשן הוא שם

 קולו) על לשמור כדי (לדבריו, הנון־סטום
 שארל היה תכופות, בעיניו ממצמץ וכשהוא

 שקשור מד, בכל לחלוטין לב גלוי הקטן
האינטימיים. לחייו

 הרפתקאות לי שיש ברור שחקנית. להיות
 האגדות את אבל אחר, גבר לכל כמו אד,ביב

 כל אם אתחתן אם העתונות. רק יצירה• עלי
 להתחתן אפסיק לא בעיני, חן שמוצאת אשד,

לעולם.
לע יכולה שהעתונות למה דוגמא ״רק
 חתיכה. עם יצאתי אחת פעם הנה, שות.
 בדיוק ולידנו בבית־קפה ישבנו שלי. ידידה
 רשות וביקש צלם בא ידועה. שחקנית ישבה
 שאת בעתון ראית״ למחרת אותנו. לצלם

 רק שם והשאירו מהתמונה הוציאו חברתי
 בינינו שמתנהל כאילו השחקנית, ואת אותי
 קישרו בה הצורה למשל, או חדש. רומן
 מוצא אני רדו. בא בריג׳יט לבין ביני

מוכ אינטליגנטית, יפה, נפלאה, אשד, שהיא
 יכול שגבר מד, כל בה ויש ונעימה שרת

 בה. כאוהב ממש אני אשר* אצל לחפש
 ארוחות אוכלים ואנו עמה נפגש אני לעיתים

משותפות. ערב
 בסאן־ אצלה שביקרתי האחרונה ״בפעם

 אותנו לצלם כדי אחד צלם לנו ארב טרופז,
 לטמון צריך היה מדוע מבין אינני בצוותא.

 אותנו לצלם מבקש היה אם מארב. לנו
 שום מסתיר לא אני ברצון. מסכימים היינו
 תפקידם זה מילא, לי. איכפת ולא דבר
מצפצף. אני העתונאים. של

 מיני מכל מכתבים מקבל אני פעם ״מדי
 עצות לי הנותנות כאלה ישנן משוגעות.

 המתחננות ויש לאכול ומה להתלבש איך
 שאני אחרי נשים. רודף אינני אבל למיפגש.

ל חוזר משהו, לשתות הולך אני מופיע
 או לישון והולך הטלפון את מנתק חדרי,

לעבוד.״

 במקום בפאריס? זד, את לי הסר מעניין? זה
וה המעניינים המקומות את לי להראות
 את לראות אותי סחבו בישראל, מקוריים

 העתיקה מיפו הוקסמתי המודרנית. ישראל
 זה יפו. של האוטנטי הישראלי ומהחלק
השפעית של תערובת הוא השאר משהו!

 לוקח ואני בעיני, מוצאת־חן היא בהורה,
 רצתה. לא ישראלית שום אבל איתי. אותה
תבל.״

 עלולות בסוחר״ אני זו, הצהרה אחרי
 העיזו לא אבל נורא שרצו ישראליות כמה

בעצמן. לירות מה, משום

דפלד ל נ נ חנ  מ
שטייו לאיינ

 אותה שית! פנויה, דירה יש למישהו אם
ימים אזה איינשמיין. אריק לזמר מהר

 לביתו נכנס נוראה, בהלה אחוז שהוא מספר
המדרגות. חדר דרך ולא החלון דרך

 שאריק שעה האחרון, בשבוע אחד לילה
 במצב מתה הנמצאת לשם, אלונה ואשתו
 הפעמון צילצל לישון, שכבו כבר הריון,

 חריר דרך החוצה הציץ אריק בדירתם.
 בחדר־ איש ראה לא אולם שבדלת, ההצצה

לפ מכדי סדי נפחד שהוא ברור המדרגות.־
 קפצה מספר דקות כעבור הדלת. את תוח

 ראש ראתה היא נוראה. בצעקה אשתו
בחדרם. ננעלו הם החלון. דרך מציץ פרוע

 האיש אס כך כל בטוח היה לא אריק
 אבל נויפלד. או פרקש הוא לו המתנכל
ל •תאר אותו: ניחם ידידו, זוהר, אורי

 עומד בפינה הדלת, את פותת אתה — עצמך
.ו עוזי עם מישהו . נגמר.״ הכל טה־נוה־טה .
 שהוא אריק השיב נורא,״ כך כל לא ״זה

 אוכל לא אז שאפילו היא ״הצרה קצר־ראיה,
זה.״ מי לראות

★ ★ ★
 לכריס־ אחרת. להיות היה יכול לא זה
ח קילר טין ר כ ו  קשר איזה להיות היה מ

 סוף־סוף, השבוע, העברי. העם עם שהוא
 שכריסטין, אחרי זה היה זה. קשר התגלה

 הופעתה עד בערבות ממעצרה ששוחררה
 שהתה שקר, עדות באשמת בבית־המשפם

 בילתה האחרונים הלילות בכל כמו בביתה.
לבד. הלילה את כריסטין

 ידיד רק לה נותר לשעבר ידידיה סכל
 עובד־ העברי השם את שנשא אחד, קרוב
ה. ל להסביר מרחה הבריטית המתונות י

 בעברית הוא זה שם של שפירושו קוראיה
 שבוע לפני ששי ביום ובכן, אלהים״. ״עבד

ו שלה, השינה מנדודי כרימטין התעוררה
 שלקחה היחיד זה, קרוב ידיד גם כי גילתה
 לה. אבד האחרונים, בשבועות למיטתה אותו
סיבה. כל בלי פתאום, ככה מת. הוא

חתול. היה עובדיה אי־הבנות: למנוע כדי

_


