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 שנים. כשלוש לפני התפרץ לכץ ז׳קלין
 אחדים ימים בילה שכץ אחרי זה היה
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 שהגיעו הזרה העיתונות ולצלמי מיים,
 עם יחד תגיע שז׳קלין הידיעה כי לארץ,

 בין שהיה כץ, עיתונאי. ברווח היא כץ
 בתחילת שנחנך התפוצווז בית הקמת יוזמי

 יעץ ואף תל־אביב, באוניברסיטת השבוע
 של 15ה־ בקומה השתכן הבית, בהקמת

 בתוקף והכחיש בתל־אביב הילמון מלון
להצ~ עומדת ז׳קלין כאילו השמועות את
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התפוצות. בית פתיחת לטכס כץ קארל

אליו. טרף
 דקלין ירדה האחרון הראשון ביום אולם
 בן- בנמל־התעופה אל־על מטוס בכביש
 :בלבד שניים לה המתינו בשדה גוריון.
או שליווה ישראלי, ושומר־ראש כץ קארל

פנתה. אשר בכל רגע מאותו תה
האד את דקלין הציגה העיתונאים לפני
 רחל ניו־יורק, תושבת הישראלית ריכלית
 ששיכנעה וכמי הקרובה כידידתה הרמתי,

 שנתפר סיפור זה היה לישראל. לבוא אותה
 ידיד אומנם הוא כץ כהסוואה. כץ על־ידי

 אותה הכירה וז׳קלין הרמתי. של אישי
 עד — היו השתיים אולם באמצעותו,

 בלבד, מכרות בחזקת — לישראל לנסיעה
 היתד, לא שז׳קלין ספק ואין ידידות, לא

ביש לבקר הרמתי של לבקשותיה נעתרת
היחידה. הסיבה זו היתד, אילו ראל,

 עצמו כץ גם ויתר כבר מסויים בשלב
 הזה העולם לכתב הרמתי. של הכיסוי על

 האחרון, השני היום בבוקר עימו ששוחח
 ארו־ עכשיו לאכול עומד ״אני :כץ אמר

 נעשה מה יודע אינני ז׳קלין. עם חת־בוקר
 אבל התפוצות, בבית עבודה יש לי עכשיו.

 לציין רוצה אני לטייל. תיסע בוודאי היא
 ולא בארץ, שנינו של פרטי ביקור שזה

לנו.״ שיפריעו רוצים היינו

ד סו שמור ה  ה
תר ביו

 שדקלין כץ, קארל אותו הוא י
 לטרוח מוכנה היתד, קנדי־אונאסיס ■■ז

 של טכס לייפות כדי רק אליו להצטרף
להקמתו? שותף היה שכץ מוזיאון, פתיחת
 לפני נולד ונעים־הליכות, ממושקף כץ,

 אחת) בשנה ממנו מבוגרת (ז׳קלין שנים 48
 נידיורק. שבברוקלין, פלאטבוש בשכונת

 של העיברי בבית־המידרש שלמד אחרי
 בעיברית מחצית למדו שם פלאטבוש,

מודר באמנות השתלם באנגלית, ומחצית
באוני עתיקים מוסלמים ובכיתבי־יד נית

 לישראל הגיע 1955ב־ קולומביה. ברסיטת
 ארכיאולוגית משלחת במיסגרת לראשונה,

ובתל־גת. בקיסריה חפירות שערכה
 כדי לארץ, שב הוא לאחר־מכן שנה
 בצלאל. במוזיאון מסויימים מוצגים לחקור

 בצלאל, מנהל נפטר בישראל ששהה בעת
לכץ. הוצעה המישרה נרקיס. מרדכי

 מנהלה היה כץ, אליהוא הפרופסור אחיו,
 וכיום הישראלית, הטלוויזיה של הראשון

באוני לתיקשורת החוג ראש משמש הוא
 כץ קארל בירושלים. העיברית ברסיטה

הק אחרי שנים שלוש המוזיאון, את עזב
 משנעלב ששת־הימים, מילחמת לאחר מתו,
 אותו מינה לא קולק, טדי שידידו, מכך

ישראל. מוזיאון כמנהל
 לז׳קלין כץ בין בעתיד היחסים צורת

 אין זאת, למרות ידועה. אינה עדיין קנדי
 ביותר המקורב הידיד הוא שכץ ספק
 שמיסתורי מה אך המפורסמת. לג׳קי כיום
 השניים פגישתם. נסיבות הוא מכל יותר

לרא נפגשו ומתי כיצד לגלות מסרבים
 מן יותר שמור סוד זהו אצלם, שונה.

 או ממש, של רומן ביניהם יש אם השאלה
בילבד. טובים ידידים שהם


