
המצ הנציחה מימפר, שנים מלפני זה, בתצלוםהישראלית ויעליו
— הפירחוני בבגד בתיסרוקת, בזווית, — למה

כל דומה לא לעומתה, יצחק, קנדי־אונאסיס. לז׳קלין אופירה של ומפתיע, מקרי, דמיון
 משנות רוסיה גיטאות ליוצאי מזלו, לרוע לא, גס אולם — המנוח קנדי לג׳ון בך

מידיהם. כלשהי חשובה במישרה לזכות עשוי ובצלמס בדמותם שיצוק מי שרק איכה,

הישרא קנדי דקלין להיות יכולה היתד!
ואי תכונותיה גילה, הושעתה, בגלל לית

 הן — אלה תכונות דווקא אך שיותה.
היש קנדי לז׳קלין להיות ממנה שמנעו
 השילטון, בחוטי המחזיקה הכת ראלית.

 של אפה כיצד חשה הישראלי, במימסד
 לשמע קלות, מתעקם ישראל ראש־ממשלת

השם. את למחוק ומיהרה — שמה

גול האישיים. הקשרים אף הועילו לא
 להסכים תוכל כיצד ראתה לא פשוט דה

 בן* של מזכירו פעם שהיה שמי לכך
 ממשלה להרכיב עליה יטיל — גוריון
ונב נערת־זוהר, פעם שהיתר! ומי חדשה.

 לייצג הזה העולם מטעם בתחרות חרה
 רעיית תהיה — ■בחוץ־לארץ ישראל את

מדינת־ישראל. נשיא

לא ־ לית ו תה ל י , ה ת י ר ב , צ רה י ת יפה צע ו ש נ ו מ ו

לאופירה
ת זיקלין י ר ו המק

שניש היפהפייה העיתונאית קנדי, דקלי!
ל לאחר־מכן שהפך הצעיר, לסנטור אה

ל נושאת :בתמונה ארצות־הברית. נשיא
מאחוריה. כשבעלה ג׳ון, תינוקה, את טבילה

 אישי דבר שום לגולדה, לה, היה לא
 נחמדים באמת הם נבון. בני־הזוג נגד
תס הנשיא, לכהונת לא אבל זה. וכל
 אחת1לי. לחו

500 מתוך
פירה ה ו ל חי ת  הקאר- את דווקא ה

 נולדה אמה ימין: ברגל שלה יירה
 ציוני היה האב באודיסח. אביה בקייב,
 עלה הצאר, של בבתי־הסוהר ישב נלהב,
 אפילו והיה שנה, חמישים לפני לארץ

הראשונים. הציוניים הקונגרסים באחד ציר
 כן אם היו המשפחה, הבית, הגזע,

 לסלוח אפילו היה שאפשר ייתכן בסדר.
 לא בארץ, שנולדה העובדה את לאופירה
 היה, ההמשך אבל במינסק. או בפינסק

רציני. פחות לומר, איו
 סתם כמו בצה״ל. שירתה היא כל, קודם

ומורה. צבאית, כתבת היתה העם. אחת
פי באוניברסיטה למדה השיחדור, אחרי
 הצער, למרבית גילתה, וחינוך, לוסופיה

בחו פשוט — שד כמו מוכשרת היא כי
 מיותרת, תכונה זו גם אינטליגנטית. רה
 הקונסוליה שקיימה בתחרות הדיעות. לכל

ירושל סטודנטים 500 בין האמריקאית
 מילגת-לימודים — בפרס שניים זכו מיים,

מ אחד אמריקאית. באוניברסיטה מלאה
היתדד־׳אי&ידה. השניים

חוכ בחוסר להתנהג המשיכה אופירה
 תואר את עשתה שנה, תוך מה.
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הרפובליקאי. חמשמר חיילי בין המדרגות, על צרפת,

ההינוות
לארצות־הברית

ה בתקופת בארצות־הברית, בבית־קפה בפגישה ויצחק אופירה
 יצאה ואופירה בארץ, לכן קודם שהכירו לאחר ביניהם. חיזור

הרומן. להמשך נבון יצחק אחריה יצא לימודיה, להמשך

ךן ״ ן ךי ד  ב־ שהסתייס הרומן ן
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ביופיה. האורחים כל את הקסימה
21




