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יפר שבקנדה רוצה הייתי שלא כמו
 או קציר נינה על רכילות סיפורי סמו
לעצ מתארת אני כך רבץ, לאה על
כ כל־כך מאושרים אינם שהקנדים מי,

 על רכילות סיפורי בעולם שמפרסמים
 של רעייתו שלהם, הראשונה הגברת

טרודו. מרגרט ראש-הממשלה,
 ,28ה־ בת מרגרט נטשה שמאז אלא

 אליוט פייר בעלה, את לשעבר׳ הר,יפית
 בדירתם ילדיהם שלושת עם טרודו,

 האבנים ללהקת והצטרפה שבאוטאבה,
ה מרגרט חדלה בניו־יורק, המתגלגלות

 הפכה היא קנדי. לאומי נכס להיות יפה
בעו הרכילות מדורי בכל מרכזי לנושא

התלה מרוב מגידרם יצאו שדווקא לם,
ה הקנדים של לתדהמתם בניגוד בות,

שמרנים.
סב כבר שבעבר מרגרט, כי העובדה

די של חריפות מהתקפות פעמיים לה
 בחברתם בניו־יורק נראתה נפשי, כאון
המת האבנים להקת מחברי שניים של

 אפפה ודד, !רץ ג׳אגר מיק גלגלות,
שמו של בגל מרגרט של בריחתה את

 ידה, על גם השאר בין שהוכחשו עות,
כו לבין בינר נסתר רומן מתנהל כאילו

ג׳אגר. מיק הלהקה, כב
ה של המסעיר להמשך ציפו כולם

 איכזבה מרגרט כאשר בצמרת, שערורייה
 היא בה. שתלו החדשות הציפיות את

בע אל לאוטאבה הביתה חזרה נרגעה,
 התגלה טרודו פייר ילדיה. ושלושת לה
בצי אשתו עם הופיע אוהב, כבעל אז

דבר. אירע לא כאילו בור
 תמו־ ,לראשונה פורסמו, שעבר בשבוע
ב טרודו מרגרט את המראות נות־ענק

 כאילו שנועדו ג׳אגר, מיק של חברתו
 שלא בעבר ההכחשות כל את להפריך

התעו והפרשה דבר. שום ביניהם היד,
 ראש־הממשלה של מתנגדיו שוב. ררה

 מה הסבר עתה ממנו תובעים הקנדי
 שאחד הלהקה, ראש בחברת אשתו עשתה

 הי* להבריח שניסה בעת נתפס מחבריה
לקנדה. רואין

 ״אין מושלם. כג׳נטלמן התגלה טרודו
 מי ועם לעשות מה לאשתי לומר בדעתי

 יעלה זה אם ״אפילו הצהיר, להיפגש,״
 המכירים ואלה הבוחרים.״ בקולות לי

 לו. יעלה זה שהפעם טוענים הקנדים, את
תמו אבל לסבול. אפשר עוד רכילות כי

כל־כך. לא — נות

שכאלה חיים
בצרות, שבאמת מי אבל תאמינו, לא

 אל אטינגר. עמוס איש־הטלוויזיה זה
 בחוד-ש פעם לכם עומד ככה אותו תראו

מח ביד, שחור ספר עם בסלון המסך על
ב ושואל שלו המפורסם החיוך את ייך

 יודע הוא כי הבא?״ הקול ״מה אדישות:
התשובה. את מראש

 ללכת יכול לא פשוט הזה הבן־אדם כי
 שלוש לפחות לקבל בלי ברחוב היום

 שיעשה שרוצים מאנשים בשעה, הצעות
שכאלה. חיים תוכנית עליהם

שהש עד בקושי, מעמד החזיק עמום
 ובעוד המסיבות, באחת אותו פגשתי בוע

ידו חתיכה אליו ניגשה משוחחים אנחנו
 ושאלה תוכנית, שווה דווקא שבינינו עה׳

 אתה מתי עמוס, ״נו, בשארמנטיות: אותו
שכאלה?״ חיים לי עושה
 אחרי לה, השיב היא חושבים אתם ומה

 ״בובה, :למטה עד מלמעלה עליה שהסתכל
שכ חיים לעשות מוכן אני באמת עלייך
אלה.״
היתה. זו מי לדעת ממני תבקשו אל דק

 אחד: דבר לכם להבטיח יכולה לא אני
מזה. תצא לא בטלוויזיה תוכנית
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בטורונטו ג׳אגר ומיק טרודו מרנרט
סיפור לא זה תמונה

ת1ם־ה1י 1 ד  ל
11 ־הדין01י1

 המיקצוע אז יודעים, לא עדיין אתם אם /
בחיי־הלי־ היום ביותר המבוקש החופשי ן
הרגש לא עוד ואם תקליטגות. הוא לה #
כי שלכם, נון באמת זה אז בזה, תם ן
הדיס' שוב זה היום ,אין׳ הכי הבילוי #
 קטן בשיכלול חוזרת, ההיסטוריה קוטקים. ן
מועדוגי־חברים. — /
 הייתי חברים, ישראל שכל היות אז \
רפו התקליטנים אחד של במסיבה השבוע /
 נבחרת של תקליטני־הרכש בין פולריים !
פטיבנס. דץ הלילה, 1
 את מאצ׳ו אל במועדון חגג הבריטי דון |
בשיט חסרה שבאמת ומי ,24ה־ יומולדתו 1
 דון רונית. הישראלית, אשתו היתד, חד, !
קצר, זמן לפגי נישאו ורונית המזוקן 1
 בשעה נולדה, אחדים חודשים וכעבור |
שרית. הבכורה בתם טובה, 1
אי אותו שאלתי שלא תחשבו שלא רק |
 איך לראות לי נעים היה לא היא. פה !
האוכספורדית־ באנגלית מתנצל, המיסכן |
הדיס בין היום עסוק כל־כך ״אני שלו: 1
 בדיסקוטק העבודות את ומשלים קוטקים, !
 לראות זמן לי אין שממש קפריצ׳יו, החדש 1
אשתי.״ את 1
הי היא שגם רונית את תאשימו אל רק 1
 לבוא זמן לה היה שלא עסוקה, כל־כך תה ן
בי ישלה. הדון ישל יום־ההולדת למסיבת 1
 להשיג היום קשה שממש ומצאתי, ררתי ן
 לא באמת זה ואת בחולון, בייבי־סיטר 1
בחשבון. הבאתי ן
 יומולדת ערב באותו חגגה שעוד מי 1
המועדון, בעל •של גרושתו אפתי, היתד, ן
מ במחצית הסתפקה אשר אלון, אבי ן
ופר־ סטיבנם, ישל הענקית עוגת־השוקולד ן
 במישפחה הרבים. לאורחים ממנה סה ן
 כי אחר, מסוג צרות כנראה, יש, הזאת ן
 היה ואבי־ילדיה שבעלה־לשעבר העובדה ן
 את לחגוג לאסתי הפריעה לא בכלל שם, ן
הספורטאי לידידה, צמיד־צמוד האירוע ן
פול. השוודי #
במייוחד, חגיגיים היו הענק ופול אסתי ן
 להם שהגיש והעוגה השמפניה מן טעמו #
המועדון, מנהלת לי שאמרה וכמו אבי. ן
להת־ ממי לדעת גם ״צריך ריס, דבורי #
 עד איתה? אסכים שלא אני ומי גרש.״ |
/ 120.

מחירצעיר
 ־שהזמן פילאי־טבע מאותם אחד הוא
 עוד יש אותותיו. את בהם נותן לא כאילו

 שאני, אלא — לי סיפרו כך כאלה, כמה
 אישי. באופן אותם מכירה לא לצערי,

 האחד הפלייבוי עדן, שימעון את אבל
 דווקא אני הפלמ״ח, לדור שקם והיחידי

 שהוא פעם שבכל לי ותאמינו מכירה, כן
או לראות לי ויוצא לשבוע ארצה קופץ

להתפעל. מפסיקה לא אני תו,
 הפעם קפץ 47ד,־ בן שימעון סבא ובכן,

 גליה את לראות כדי מייוחד, באופן לארץ
 בשש מבתו הצעירה ,22,־ד בת גופר
 יחד ■ששיחקו בעת התאהב ושבה •שנים,
 הטייס בתור הוא יונתן, מיבצע בסרט

 גליה אבל הדיילת. בתור והיא הצרפתי
 איתו בילתה אהבה, על עבודה העדיפה

היהלו לעיסקי ופרחה בילבד, יומיים פה
בדרום־אפריקה. של מים

ב זה שהפעם להישבע מוכן שימעון
 אפילו הוא והכל. אהבה ושזו רצינות,.

 המקשט ורדרד פלסתר בביישנות, מראה,
 שהוא ומספר השמאלית ידו פרק את

 ועירבבו ברית־אהבה, בינוהם כרתו וגליה
האינדיאנים. כמו בזה. זה דמם את

 שיט־ על דווקא. לאו ילדותי? נשמע
 לפני הכל. להאמין מוכנה אני עדן עון

 בסן־פרנציס־ שהה הוא הפעם ארצה שבא
 פגש המהודר, מלונו בפתח אחד, יום קו.

 חבר הוא כי לו ■שסיפר היטב לבוש בצעיר
 התחפש ושהוא פלויד, הפיניק להקת־הרוק

 שימעון אותו. יכירו לא ■שמעריציו כדי
אפ בסן־פרנציסקו לא? למה לו. האמין

 סתם בארדו בריז׳יט אתי גם לפגוש שר
ברחוב. ככה

 דא על שיחה ביניהם גילגלו השניים
 לפלייבוי הציע פלויד והפינק הא, ועל

 בלימוזינה לטיול אליו להצטרף הישראלי
את תרו והשיניים הסכים, עדן שכורה.

 והירידות הגולדן־גייט על סן־פרנציסקו
 לקחו אפילו ובדרך המפורסמות, והעליות
ל •שהראתה לא־נורמלית, חתיכה בטרמפ

 אמיתית סךפרגציסקו בת שרק מה הם
בעיר. לתייר להראות יכולה

 עדן את הבחור הזמין למלון כשחזרו
 שימעון הלהקה. לכבוד למסיבת־קוקטייל

 בפאפ־ הטי־שרט את להחליף למעלה עלה
 דובים שלא לו הסתבר — וכשחזר יון,
 עליו, עבד פשוט האי*ש פלויד. פינק ולא
לשלם אותו אילץ החתיכה, את לו לקח

 200 בסך השכורה הלימוזינה מתיר את
טוב. אותה אכל שימעון בקיצור, — דולר

 את גם באמריקה שפגש אחרי בקיצור,
 שימי החליט דייווים, סמי את וגם קוג׳אק

 פה בילו הם •שלו. לגליה חוזר •שהוא עון
 עדן התפנה ואז כאמור, משגעים יומיים
 לבעל הנשואה אירית, בתו אצל לבקר

 רק לו הקורא דגי, נכדו ואצל בית־דפוס,
 עליו אוסר שהוא כיוון עדן״, ״שימעון

אובליד. נובלס ״סבא״. לו לקרוא
 אני כהלכה. גבר אדבר. ומה אומר מה

 מהדור הפלמ״חניקים כל למה יודעת לא
 היו אם דוגמה. ממנו לוקחים לא •שלו

עבו הרבה כל־כך היתה לא אולי לוקחים,
גרוס. לאורי דה

דני ונגדו אורית בתו עדן, שימעץ
סבא להיות לא רק


