
 הקו״וה את שחוסה ו״ס, דונה
 לירה גם בירתה האוט, שלגאו■

קוה מה מסכות בוק וכנה ★ חאשוג׳ עונאן עם

בטלפון
בחיי השבוע עסק כולו עולם ך■*

הארט. גארי הסנאטור של המין 1 !
 דונה עם בוושינגטון התעלס האם

 ,29ה־ בת היפהפיה הבלונדית רייס,
הרחו דנוור בעיר היתה שאשתו בשעה

קה?
 בתוקף, הארט הכחיש — ולא׳״ ״לא

שלו המירוץ הפסקת על שהודיע לפני

 יותר עוד הופתע הוא מופתע. קצת
 בשמה: הקול בעלת הזדהתה כאשר
רייס. דונה

 לחאשוגי מוכר כמובן, היה, השם
בהיס שתיזכר האשה של כשמה —

 שגרמה כמי ארצות־הברית של טוריה
 בנסיונו הארט גארי של לכישלונו

אחרי רק הלבן. הבית אל להגיע השני

דיים דונה
בצרות!״ אני י אותי זוכר ״אתה

 שפתח אחרי בלבד ימים 25 לנשיאות,
בו.

אש אישרה — לו!״ מאמינה ״אני
לי. תו,

ההו עולמי: סקופ יש בידיי אולם
 הארט בין רומאן היה שאכן לכד כחה

ורייס.
 פגישתי, בעת לידיי נפלה ההוכחה

עדנאן הסעודי המיליארדר עם השבוע,

עליזה חבורה 'אשוג"
בספרד

 הטלפון צילצל שעבר שבוע ך*
 של השני הצד מן חאשוגי. אצל

היסטרי. נשי קול בקע הקו
 מי יש בצרות! אני אותי? זוכר ״אתה

 לעשות?״ מה ועליי! עליך גם שיודע
היה עוזריו, מספרים כך חאשוגי,

 חאשוגי קישר עוזריו, ובעזרת מאמץ,
 לפני שהגיעה הצעירה עם רייס את

 הספרדית שבעיר לביתו שנים שלוש
בספר ״מרצע". עם (מתחרז מארבלה

הלמד). את מבטאים אין דית

 לשקר לא ^
בפרצוף

 הסעודי. של ביום־הולדתו היה ה ¥
 צעירות, של חבורה עם הגיעה רייס (

 ידיד, לבקשת חאשוגי, הזמין שאותן
 עם או איתן, בילה הוא ׳'עימו. לחגוג
האו השמועות מיטב לפי מהן, חלק
 כך — שוקד עצמו ושהוא אותו, פפות
אותן. לטפח — נדמה

 השבוע חאשוגי נזכר ידידים בחברת
 ביותר״. ״מושכת היתה רייס שדונה

מכן ולאחר בנעימים, בילתה החבורה

 הקאריירה קצווי״תבל. לכל התפזרה
 שזכתה עד התקדמה, רייס דונה של

תו (או הלילה בעוון עולמי בפירסום
הארט. בחברת נתפסה שבו לו) דות

 מוניטין יצא 50ה־ בן הארט לגארי
לנשי שבמירוץ מכיוון נשים. כרודף

 כמהדורה עצמו את הציג הוא אות
 אותו שחיקה יתכן קנדי, ג׳ון של חדשה

בוו התלוצצו (בשעתו זה, בעניין גם
ל עשה שאייזנהאוור ״מה כי שינגטון

 למען עושה קנדי הגולף, מישחק מען
 לא קנדי גם אולם המישגל.״ אמנות
בגלוי.) מעולם בכך הודה

 הארט השיב כך, על נשאל כאשר
 לי להדביק יכולה ״העיתונות ביוהרה:

 תגלה ואז אחריי), לעקוב (לאמור: זנב
לאשתי!״ נאמן שאני

 מייאמי, של הראלד אחד, עיתון
מ מידע שקיבל אחרי לאתגר. נענה
לע כתבים צוות על הטיל חסוי, מקור

 הארט, של בביתו המתרחש אחרי קוב
 הארט נכנס כיצד העיתונאים ראו כך

 השישי ביום רייס דונה עם לביתו
 ביחד השניים יוצאים וכיצד בערב,

שבת. במוצאי
 אומללים: היו הארט של התירוצים

 במשך בבית שהתה לא בכלל האשה
 האחורית בדלת יצאה אלא הלילה,
 אי־ עשה לא הוא למחרת־היום; וחזרה

 בל־ (״האם בלתי־מוסרי. דבר שום תה
 הארט: השיב ניאוף?״ כולל תי־מוסרי
כן!״) ״בהחלט
 ימים כמה במשך שתקה לי אשתו

בע לימין התייצבה ואז מורטי־עצבים,
לה.

הארט גארי
אותו!׳ אוהבת ״אני

 מסקרים בצרות. הארט נתון מאז
 יותר הציבור את שהרגיז שמה נתגלה

 אלא פרשת־הניאוף, עצם היה לא מכל
 הציבור הסנאטור. של מסכת־השקרים

היש־ לציבור גמור בניגוד האמריקאי,

המשק פוליטיקאים אוהב אינו ראלי,
בפרצוף. לו רים

 פרישתו על הארט הודיע לבסוף
 יותר,״ לי חשובה ״המישפחה מהמירוץ.

החי ייפסק שבכך קיווה הוא הודיע.
 יחסיו זה ובכלל שלו, בחיי־האהבה טוט
נוספת. גברת ועם רייס דונה עם

כובעה) על הדמוקרטית המיסלו״ה סמל הארט(עם לי
שלי!״ מכרים הם שלך שההורים ״ספרי

,אני
אותו!״ אוהבת

 סיבה לו היתה לי, שנודע סי ף•
 חשש הוא זה. לצעד מאוד טובה ^

החיטוט. יימשך אם שיתגלה, מה מפני
 דונה שאלה היסטרית, שיחה באותה

 להגיד צריכה היא מה חאשוגי את רייס
 ובינו (דונה) בינה היחסים יתגלו אם

(חאשוגי).
 ״תגידי גמורה: בשלווה ענה חאשוגי

האמת!" את
אוה ״אני דונה. זעקה יכולה!״ ״איני

אותו!״ בת
 הארט גארי זה, במיקרה היה, ״אותו״

 שהיה רישמית שהכחיש האיש —
דונה. ובין בינו רומאן איזשהו
שה ״ספרי חאשוגי, הציע כן,״ ״אם
שלי.״ מכרים הם שלך הורים

 אותך!״ מכירים לא בכלל הם ״הרי
 שאי־ עוד סיפרה היא דונה. ייבבה
 מכיוון איתה, להתקשר יהיה אפשר
התיקשורת. מפני מתחבאת שהיא

 למרות כי ברור היה לאנשי־חאשוגי
 תצא הפרשה שלהם, הדיסקרטיות

העו באמצעות עכשיו, קורה זה לאור.
הזה. לם

 הארט יפרוש האם הלאה? יקרה מה
ה יהיה זה בגלל האם סופית־סופית?

 חכם אדם ארצות־הברית של הבא נשיא
 האיש הארט, האם יותר? טיפש) (או

 עתה יהיה קנדי, לג׳ון להידמות שרצה
 שהקריירה ג׳ון, של אחיו קנדי, כטד
 שלו פרשת־אהבים בגלל נחסמה שלו
 האם במכוניתו? שטבעה בחורה עם

 הפרשה תהפוך האם ספר? דונה תכתוב
טלוויזיונית? לאופרת־סבון כולה

פיתרונים. לאמריקאים
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