
 הגברת ביקור
העליזה

הפעם. בשבילכם חגיגית הודעה לי יש
 .אותבו לכבד עומדת פי יודעים לא אתם

 לא אני לא, הקרובים. בייטים בנוכחותה
א טיילוי. לאליזכת מתכוונת  כבר הי

 •ועומדת הייתה, לא שעוד ■מי כאן. היתה
 אינה ושימחה, ששון בקול עלינו לנחות

וב בכבודה הולנדי קסאוויירה אלא
 יודעים לא שאתם לי תגידו ואל עצמה.

לכם. מאמינה לא זאת. מי
 מייספר היצאנית קסאוויידה הייתה פעם

 המאדאם נכון, יותר או, ניו־יורק. של 1
 האמריקאית החברה של בית־הפגישות של

 על פשטה שהמישטרה מאז אבל הגבוהה.
 הפכה היא אותו, וחיסלה שלה העסק 1

 העולם של אחת מייספר מדדיכת־המין
 היהודיה המאדאם של ספריה המערבי.

העלי היצאנית ברב־המכר שהחלו הזאת,
 וגם השפות, בכל לבבות מרנינים זה,

מכו אשה היא היום זכו. עיברי בתירגום
 בירחון- קבוע מדור־ייעזץ בעלת בדת,
 החברה בחוגי ומקובלת פנטהאוז, המין

 גם עומדת היא שכזאת בתור •הגבוהה.
 לביקור שלה, החם היהודי הלב עם להגיע,

בארץ. שבועות שלושה של
י האחרים כל לפני זאת יודעת אני איך
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ה נ ו ת ך ח יומיים תו
קי היתד, רצופות שנים 11 במשך  ג׳

 המלונאי של הידועד,־בציבור דיאסטין
 את שינתה היא לוי• קורט המפורסם

 בדעתו העלה לא ואיש ללוי, שם־ימישפחתה
נשואים. אינם שהם
ש מפוארת בווילה יהד התגוררו הם

 ב־ דונם שניים־ורבע פני על השתרעה
 שתי לרשותם עמדו שם הרצליה,־פיתוח,

 ישם ערכו ומשרתת, פרטי נהג מכוניות,
 החברה לכל המפורסמות קבלות־הפנים את

 בעל לוי, קורט כי הנוצצת. הישראלית
 הארוחות את המספקות לוי, תעשיות־נוזון

 שמטוסיהן חברות־ד,תעופה לכל הסוכנות
 להרשות ■שיכול מיליונר הוא בלוד, נוחתים
 שהם הוריו, היפים. החיים את לעצמו
 אותו גידלו בהרצליה, השרון מלון מבעלי

בפה. זהב כפית עם מילדות
 ג׳קי נפרדו ■כאשר שנתיים, לפני רק

 אשד, בעצם יש לקורט כי הסתבר וקורט,
 הכיר שאותה בניו, אם דיפאלה, חוקית,

 ב־ באיטליה הבריטי בצבא שירותו בעת
 בנפרד יחיה היא השנייה. מילחמת־העולם

 אבל גט. לו לתת ומסרבת במילאנו, ממנו
 להיפרד, וג׳קי קורט נאלצו זה בגלל לא

 שעלתה ג׳קי, שגים. 11 שנמשך רומן אחרי
ה באחד הגיעה ,1963ב־ מאנגליה לארץ
להי תוכל לא לעולם שהיא למסקנה ימים
 נסעה היא ילדים. לו וללדת לקורט נשא

 כשחזרה, בלונדון. חצי־שנה בת לחופשה
 מקומה את תפסה אחרת אשד, כי גילתה
 רוזן, יהודיית זו היתר, קורט. של בליבו

 הדרום־אפדי- איש־ה,עסקים של מזכירתו
סטאיטסין. הדולר קאי

 ■שנים, 23ב־ מקורט הצעירה ),28( יהודית
 להתגורר עברה ג׳קי, של מקומה את ירשה

 הצליחה שלא וימיה שלו. בווילה קורט עם
בשנ ג׳ודי עשתה שנה, 11ב־ לעשות ׳בקי

 סוף לוי קורט החליט באחרונה תיים.
יהודית את לאשה נשא מעשיה, לעשות סוף

 השניים חגגו שאותם אזרחיים, בנישואים
 הם אחר־כך ברמת־השדון. צנוע בטכס
שלהם. בווילה לידידים סינית ארוחה הכינו

 ג׳קי, נשארה האלה השגתיים במשך
 והיא רווקה. לוי, ג׳קי להיקרא שהוסיפה

 מאד הרבה שהסעירה עליזה, רווקה היתד,
 במלון כשבועיים, ליפני בארץ. מסיביות
 איש־עסקים הכירה היא בתל־אביב, הילטון

 הבחור כתייר. לארץ שהגיע משווייץ, צעיר
 לשם העונה מז׳גבה יהלומן שהוא הצעיר,

 — 33 — ג׳קי של בךגילה הוא פייר,
 בהרבה. ממנה צעיר נראה שהוא למרות

ראשון. במבט אהבה נדלקה שניהם בין
יו בדיוק למעשה, הרבה. לקח לא זה
 להיענות עומדת שהיא החליטה ג׳קי מיים.
פייר. לה שהציע להצעת־הנישואין בחיוב

לוי ג׳קי
נישואי־בזק

לוי קורט
צנועה חתונה

 נסעו כבר הם להיכרותם השלישי ביום
באגדות. כמו להינשא, כדי לשווייץ, יחד

ל הקרובים בימים לחזור עומדת ג׳קי
 לאכזב נאלצת אני וכאן — אבל ארץ.

 זה — בהצלחתה המקנאות אלה כל את
 באה פשוט היא נגמר. שהרומן מפני לא

כאן. שהותירה והחפצים הרכוש את למכור
 ססגונית דמות עוד מאבדים אנו וכך
החיים. את קצת לנו שגיוונה אחת,

אגדה! זו אין - תרצו אם

הולנדר קסאוויירה
גדולה חגיגה

 •שאיני ידוע, ציבור ■שאיש״ מפני זה
 השבוע ממנה קיבל בשמו, לנקוב רשאית

 את לו מבשרת היא שבה .אישית, גלויה
 פניה. את לקבל אותו ומזמינה הבשורה
 זמן־מה שחי איש־ציבור, אותו כי מסתבר

מה עוד קסאוויירה את הכיר בניו־יורק,
ה השגריר כמזכירת עבדה שבה תקופה

 בעד כסף לקחה ולא בוושינגטון, אוסטרי
לגברים. להעניק שידעה הטובים הדברים
לי, ״סיפרו האיש, מספר אחד,״ ״יום
 אליה טילפנתי ליצאנית. הפכה שהיא

אתי!׳ י זה איך ,קסאוויירה, :אותה ושאלתי
 הגעתי ,ונשמע, בפשטות: לי השיבה היא

 אז זאת, עושה אני שממילא למסקנה *
 עושה אני מזה, חוץ י מזה לחיות לא למה
רוצה.״ שאני מי עם רק זה את

מס אבל ביניהם, היחסים הצטננו מאז
 ולקראת אותו, זכרה שקסאוויירה תבר
 היא בגלויה גלויה. לו שלחה ארצה בואה

 לארץ מגיעה שהיא השאר, בין כתבה,
 שהופיעו לספריה מסע־פירסום במייסגרת
 ■שלה, למו״ל כשטילפנתי אבל בעיברית.

 דבר כך על ידעו לא הם חודן, הוצאת
מגיעה. שהיא לשמוע והופתעו

 סתם לא וזאת תגיע, באמת היא אם
עלי שבועות שלושה לנו מצפים ■מתיחה, _

 יילד ימה לכם מתארים אתם מאד. זים
למג ׳ותיקה כתורמת יד,ולנדר, כשמאדאם

 השמורה הזכות את לממש תבקש בית,
 ראש־הממשלה, עם להיפגש התורמים לכל

 ידה את ׳וללחוץ דיין משה עם להצטלם
ץ מאייר גולדה של

 בזמן שאם בטעות, תחשבו, שלא רק
ך יעקב השדרן את רואים לא האחרון  כ
 קולו את שומעים ולא בטלוויזיה הרצל

מתב שהבנאדם ■מפני זה ברדיו, המתכתי
 אותכם להפתיע. יכולה אני אדרבא, טל.

 מאד, פעיל הזה שהאיש המרנינה בחדשה
התחומים. ובכל

גל גידה
צמוד טיפוח

 הכיש־ גילוי בתחום פעיל הוא במייוחד
 ראשונות. תשואות בנוסה משהו רונות,

 כמה לפני עוד הנה, מהיום. דווקא לא זזה
 ליום־ מופע וביים ערך כשבן־הרצל שנים,

 הבחינה מינהל־ר,הסברה, מטעם העצמאות
 שנשא חדש טיבעי בכישרון החדה עינו
ה השם את ר גל. ני

 אנונימית, די בחורה אז היתה נירה
 בן־הרצל אבל אנסמבל, במיסגרת והופיעה

סיוליס- ׳להיות יכולה שהיא הבחין תיכף

 כך המדינה, את יחזה שהרצל וכמו טית.
 למה אותה ושאל נירה את בן־הרצל חזה

לבד. תופיע שלא
 לליבה מאד נגעה- הזאת הכנה השאלה

 שמאד לו 'השיבה היא נירה. של הרגיש:
 אבל סולנית, כזמרת להופיע רוצה היתד,

 יהיה ושמוכן בה שמאמין יאחד אף אין
 בדיוק פרטה היא אותה. ולכוון להדריכה

 לה הציע בו־במקום הנכון. ה^יתר על
 ?שמש כדי העשיר, ניסיונו את יבףהתןל

 חדרך את לפנייה ולפלס ומדריך מורה לה
האמנותית. ההצלחה פיסגת אל

 בסיפוריו,הת־ הצדדים ששני זה עכשיו,
 בשלבי עתה •נמצאים הזה המופלא נדבות
 פרט רק זה החוקיים, מבני־זוגם פירוד
 שקורה למה קשר כל לו ־שאין מיקרי

מרעיי בזמנו שהתגרש בן־הרצל, ביניהם.
וה המורה את לשאת כדי הראשונה תו

מי אוריין יהודית הסיפריותית מבקרת

 הסיפרותי הנושא את שאומרים, כמו צה,
הזמר. תחום לחקר עתה וחותר

 מן הם נירה של הקרובים גירושיה
 הטובות, המשפחות בכל שמתחולל הסוג
 טוענת, בעצמה שהיא כפי קשר, כל וללא

הפופו השדרן עת שלה ליחיסי־ו־,עבודה
 ירון, שבעלה, לספר יודעת נירה לארי.

 נהנה הוא להיפך, מהעניין. כלל נפגע לא
להצלחה. הדרך על עלתה שאשתו מזה.

 למצב ,־שנקלע זוג לכל מאחלת ״אני
 ידידים ״שיישארו נירה, אומרת כזה,״

 מתגרשת לא אני נשארנו. שאנחנו כמו
 יאחר, במישהו מאוהבת שאני מפני מירון
 עימיו.״ נישואין שנות שימונה אחרי
 בן- של להדרכתו כאילו הרכילות :את
 דוחה לגירושיה, כלשהו קשר יש הרצל
 מצויינת חברה היא ובכעס. בתוקף נירה

 מיחסי- אבל אומרת, היא בן־הרצל, של
 יש, משותפים לחיים ועד הדוקים עבודה

מאד. גדול מרחק לדבריה,
 אין — תרצו ״אם אסר: הרצל שהרי

 את לאשר רק יכול ובן־הרצל אגדה,״ זו
דבריו.

*יי'׳., .

בן־הרצל ויעקב אוריין יהודית
קרוב פירוד


