
להעול□ סיפרה בארץ, המבקרת ווי, ג נ מי ה של נכדתו

אוי ה1ר . צ
 לדתו לעבור להתגייר, רוצה ני <<

/ /!■  לי, הראה שהוא מפני בעלי, של י
 של האמיתית המהות את המיוחדת, בדרכו

והנפ המקורית הדת שהיא היהודית, הדת
 אינן הדתות שאר כל לעומתה, מכולן. לאה
חיקוי.״ אלא

 הדוגמנית יצאה זו דרמאתית בהצהרה
 בימים השוהה המינגוויי, מרגו האמריקאית

 לבושם מסע־פירסוס במיסגרת בישראל אלה
 מקבלת היא פירסומו שתמורת בייב, בשם

 משך בשנה, נטו דולר מיליון של סך
רצופות. שנים ארבע

 בצהרי לישראל הגיעה המינגוויי מרגו
גם הגיע עימד, יחד האחרון. השישי יום

 יום את כאן שחגג ווטסון, ארול בעלה,
 ובעלה מרגו השלושים־וחמישה. הולדתו

 מזה זה משו ולא מאד, מאוהבים ניראו
 שסירב הבעל, לכך דאג בייהוד לרגע. אף

 השני, הכינור תפקיד את למלא בתוקף
 שיונצח לכך דאג המטוס מן רדתו עם ומייד

אשתו. עם ותמונה תמונה בכל
שחו במיכנסי־ג׳ינם לבושה המינגוויי,

 חנן הטבע כי מייד מגלה הדוקים, רים
 גברי. וגב שטוח ישבן גמלוני, בגוף אותה
 עושים הגוף, בשבילה עושה שלא מה אולם

 שערה הכימעט־מושלמים. הפנים ללא־ספק
 סולד חוטמה כחולות, עיניה חלק, בלונדי

טורי שני החושף משגע חיוך לה ויש

 ליום סיגריות שתי המעשנת המינגוויי, למרגומושלם פרופיל
:משמאל מעשון. לחדול כדי שיכולתה כל והעושה

+ פן פטר :צילומים הזדמנות. בכל כמעט פניה על העולה מיליון, השווה הצחוק
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?■3£? מסוים מבט
לע לקבלה שסרב ניו־יורקי, אופנה צלם

בת״א. פגשה אותו דרכה, בתחילת בודה

 ה מרגו היאנשרה חתיכה
הכשרו בדיני

 הנראה, ככל מישהו, צחורות. שיניים
 כמעט צוחקת והיא כך, על לה החמיא

צריך. לא או כשצריך — הזדמנות בכל
 לצורך שהוכן המאולתר האח״ם בחדר
 המינגוויי־ לזוג העיתונות מחכה האירוע,
 סליחה מבקשת ממהרת, לא הגברת ווטסון.
 ממהר המינגוויי מר להסתדר. והולכת
 פנוי הוא כי לנציגי־העיתונות להודיע
 אחרי מתרגשת. לא העיתונות קצר. לראיון

שני. כינור בסך־הכל הוא הכל,
 עד לכולם להוכיח נחפז האדון ,אולם

 מתנפלים העיתונאים אליו. ביחס טעו כמה
 שהדוגמנית לפני עוד אולם בשאלות,

 הסופר של נכדתו בעולם, ביותר היקרה
 לענות, מספיקה המינגוויי (״פאפא״) ארניסט

 ■ומודיע המיקרופון, את מידה חטף הוא
 ואשתו הוא כמה עד היהודית 'לאומה

 היו וכי כאן, להיות שמחים המפורסמת
 הברת אם אפילו ממילא, לי-שראל מגיעים
בהוצאות. נושאת היתה לא פברז׳ה
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הכל, אחרי בראשה. נדה עיתונות ך*
 זה מסוג הצהרות כאן שמעו כבר 1 1

 בו־ מוכיח, המינגוויי מר אולם פעם. לא
 שאמר. למה התכוון בהחלט הוא כי בערב,

 פברז׳ה מנכ״ל קופילביץ׳, לשי עזרו לא
 איש־הפירסום פורדהאוז, ולשלום בישראל,

 מרגו עבור שהכינו התוכניות כל שלו,
ובעלה.


