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 מגריסי(מזרחי), מגי זה את מספרת וכך
 עם יצאה תמיד ״יהודית יהודית: של האמא

 צעירה. כשהיתה גם ממנה, מבוגרים אנשים
גרושים. עם התחתנה היא פעמיים ועכשיו,

 כראוי. אותו בחנה היא שנה חצי ״במשך
 שניהם זוגם, מבני בנפרד עת באותה חיו שניהם

 קצר זמן התחתנו ושניהם זמן באותו התגרשו
שעבר.״ בקיץ זה, אחרי

 הוא קבצן, אינו כאמור, טאובמן, אלפרד
 רק הוא בעולם, עשיר הכי לא עשיר. בסך־הכל

 גדולים הכי המיליונרים מאות מארבע אחד
 הגדולים, לעשירים כמו לו, ואין הברית, בארצות

 צוות עם מטוסים שני רק לו יש מטוסים, של צי
 וכאשר מטוס. לכל קבועים איש חמישה של

 שמלה איזו בפאריס למדוד צריכה הקטנה אשתו
 ולנטינו, איזה על־ידי בשבילה במיוחד שנתפרה

 עם אלפרד, של הלימוזינות אחת אותה מסיעה
 המטוסים, לאחד ושומרי־הראש, החמוש הנהג
בבית. בחזרה היא הופ בפאריס, היא והופ

 את לג׳ודי אלסרד קנה נישואין כמתנת
 איש סורד, הנרי של לשעבר אשתו דירת

 מיליון וחצי ארבעה עלתה הדירה המכוניות.
 לוקח זה בה. גרים לא עוד בינתיים אבל דולאר,

 של אוסף לגיודי יש אם גם כזה, בית לרהט זמן
 הם בינתיים הקודמים. מנישואיה עוד עתיקות

 ביץ׳ במיאמי נוספים בתים בארבעה מתגוררים
שניים. או אחד שיכון ובעוד בפלורידה,

 הלבן, בבית לאכול הולכים הם רעבים כשהם
 היה הנשיא בחודש. פעמיים בערד רעבים והם

 החתן של השושבינים לכן נישואיהם, ביום עסוק
 של היועץ פישר, ומכס מהפורדים פורר הנרי היו

הנשיא.
 ליד המפואר, פייר במלון ערכו החתונה את

דירה. לחתן היתה שם בניו־יורק, הסנטרל־פארק

 80ל־ צנועה מסיבה ערכו הצנועה החתונה אחרי
 קצת עם ״21״ מועדון של במיסעדה מוזמנים
 קצת גם ואולי וחומוס ופול וקוויאר שמפניה
חמוצים.
 אותה כיסה האצבע את ליהודית לחמם כדי
 גדול יותר לא מעולה, מאיכות באיסמרגד אלפרד

מבלטה.

 ישראלי, לרופא הנשואה בת לאלפרד אגב.
 אחד בנים: ושני פלסטיים, בניתוחים המתמחה

התחתן. כבר והשני בקמברידז׳ לומד מהם
 המאובנים ערכו פישרים המכס עם ביחד

 מגי, גם הצטרפו ואליהם בחורף, במצריים ביקור
 שלוש שלח מוברק הנשיא ובעלה. האמא,

 לכבודם, ארוחת־ערב וערך נהגים, עם לימוזינות
 של היהודיה אשתו גאלי, לאה הגברת וגם

נורמלית. לא ארוחת״ערב הכינה בוטרום
וזהו.

לעסקים. נחזור ועכשיו
 ציינו העיתונים של הכלכליים במדורים
 125 סותבי תמורת הציע טאובמן שאלפרד

 ג׳ודי דיווחה אחדים ימים ולפני דולאר, מיליון
 ממניות שליש בשקט רכש כבר שבעלה לאמה

החברה.
בבקשה. אז שאלות, כמה עוד לכם נשארו ואם

ג׳ודי? של הילדים עם מה למשל,
 נבחרה ,17ה־ בת טיפאני, הבת ככה. אז

 בפנימיית־צמרת התלמידות מועצת לנשיאת
 יורק. לניו* השכנה קוניטיקוט, במדינת לבנות

השאה. של בתו לומדת גם שם
בפנימייה, לומד ,14ה־ בן ג׳וניור, הרברט

מירדן. חוסיין של בנו עם אבל כמובן, בנים, של
 אחיה בועז, את זוכרים בוודאי אתם ולבסוף,

 גרושים כמה אסף הוא גם נכון. ידוודית. של
 בית־האופנה של המכירות מנהל הוא בניו־יורק.

דה־לה־רנטה. אוסקר של
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ש רגרו

 מתרבים
הגרושים

 שהופיעה הקטנה הידיעה את קראתם
 מיליונר טאובמן, שאלפרד כך, על בעיתונים
 בחברת השליטה את לרכוש עומר אמריקאי,

 פומביות למכירות בעולם 1 מס׳ החברה סותבי,
 קראתם גם בוודאי ועתיקות? אמנות חפצי של

 שעבדה לשעבר, ישראלית היא ג׳ודי שאשתו,
 תחום, באותו 2 מיספר בחברה שנה כחצי כן לפני

כריסטי. חברת
 אמנם השמועה — מהכיסאות תיפלו אל אז

 מזור יהודית אלה אינה ג׳ודי אותה אך נכונה, ן
 מלכת שנה, 25 לפני שהיתה, מזרחי) (לבית
 של למלכת־היופי יותר מאוחר ושנבחרה המים
 לעניות ).1904 תבל(לשנת מיס ולסגנית ישראל
 משדותיונו שיצאה ביותר היפה הנערה היא דעתי,

זרים. בשדות לרעות כדי
 חייה אחר במדורנו עקבנו השנים במשך

 הכירה היא שם בבונדס. עבודתה ואחר בניכר,
 יצרן ראוניק, הרברט המיליונר בעלה, את

 בנה ואת טיפאני בתה את ילדה ואחר־כך אופנה,
גו׳ניור(הבן). הרברט
 על השניים של נישואיהם עלו השנים ברבות

 השפיע בארצות־הברית הכלכלי המשבר שירטון.
 עשר אחרי התפרפר קצת הבעל העסקים. על

 אוהבת כל־כך לא ויהודית נישואים, שנות
 ביהלומים משובצים הם אם אלא פרפרים,

שימלתה. על ומתפרפרים
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 לפני התגרשו, גם הם וכך כידידים נפרדו הם
 הותיר בעתיד הידידות לביסוס משנה. יותר

 הנפלא הבית את יהודית־ג׳ודי בידי הרברט
 עתיקים רהיטים שבה התכולה, ואת בניו־יורק

מטליות. וכמה שואב־האבק את גם ואולי ויקרים,
 אחרי נוצר — אחרות רבות גרושות אצל כמו

 יהודית וללמוד. להתפתח עז רצון הגירושין
 ואמנות. עתיקות — אותה שעניין בתחום בחרה

כריסטי. אצל יום חצי עובדת והחלה
 שהוזכר המיליונר זה טאובמן, אלפרד את
 שנערכה חגיגית בארוחת־ערב פגשה היא לעיל
 המלוכה למישפחת המקורבת מישפחה בבית

 נישואין. לה הציע הוא הארוחה בתום האנגלית.
 באיגרוף העוסק ספורטאי, טייס, הוא אלפרד
 — מודרנית בעיקר — אמנות אספן וגם ובגולף,

 מזה וחוץ דגא כמה ראנוארים, כמה פיקאסו, קצת
 בלירות. לא בגרושים, לא כסף. הרבה כסף, גם

בדולארים.
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