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לר,נקף, הנקה ביווחס של השנייה המולדת

 את שהאריכו גרכוב תמי שמעה רק
 לארץ. לחזור החליטה והיא הפסקודהאש

מל שיש אוהבת ולא שלום רודפת היא
ה אז יודע שאינו ולמי בסביבה. חמות

הנר הזו, הקומה וגבוהה הג׳ינג׳ית בחורה
 ספק ללא היא כדורסל, שחקנית כמו אית
העשי וגם בארץ. היפות הבחורות אחת
 בנוף חסרונה הורגש ספק שבלי כך רות.
הישראלי. הנשי

 אלא זמן, לאורך לא אבל חזרה, היא
 אותה לאבד עומדים שאנחנו לבשר כדי

 לחזור רוצים שלא מפני לא וזה סופית.
 מצאה שהיא מפני אלא יארינג לשיחות

 בה לחיות בשביל הארץ את סוף סוף
איטליה. —

סרטי לבמאי עוזרת תמי היתד, באיטליה

גרבוב תמי

הסימפוניה

פי הנרי בשם צרפתי יהודי טלוויזייה,
 איטלקי מאהב לה היה ממנו חוץ קה.
 סימנים כמה הענוג בעורה שהשאיר נלהב

 תלונה תמי נגדו הגישה כאשר כחולים.
 הוא לחקירה, נעצר והוא רומא במשטרת

 היא הרי ? פתאום ״מה בתמימות: טען
 גם אז זוכר, שאינו ולמי זה.״ את אוהבת
 התגרשה כייר, כני הישראלי, מבעלה

ש במכות קצת מגזים שהוא בטענה תמי
בה. חובט הוא

ה את קילקל לא הזה האינצידנט אבל
 ארץ ״זאת איטליה. עליה שהטביעה רושם

 כשייגמר ״רק אומרת, היא נשים,״ בשביל
 פשוט אני הארץ. את עוזבת אני החורף

זוועה.״ זאת פה. מסתדרת לא
הק בשהותה הרי דבריה, את לאמת וכדי

נדי ברוב לנו להעניק שהואילה בארץ, צרה
 עד ישראלים. מחפשת אינה היא בותה,

אמ בצעיר מסתפקת היא החורף שיעבור
שנים. בכמה עליה הקטן ריקאי,

חלינר, עוד —
ר8 נחשבה והתנפחה שהתעברה ננד ד ר מ רו ביותר המפורסמות הדוגמניות לאחת ד

עד מתנוססות החשופות ותמונותיה העירום, דוגמנות מחלוצות היתה היא ישראל. של
אחרים. תחתוניים אביזרים או לגרבונים נפירסומת חוצות, בראש היום

רון, את טוב במזל סמדר ילדה שבועיים לפני ש ״ רי דווקא הדומה חמודה, בת ש
 חן ובנקודת כחולות בעיניים מצויידת היא כמוהו סאנדי׳ס. של הבארמן ,8רה8א לאביה,

 להניק. לא או להניק הנוקבת: השאלה סמדר בפני ניצבה הילדה שעם מובן הסנטר. על
כמובן. התינוקת, את

 שתוותר מוטב הדוגמנות, אל לחזור ברצונה שאם לה, יעצה בכן שהתנסתה סי כל
את לי תהרוס לא שההנקה לכולם אוכיח ״אני השתכנעה. לא סמדר אבל הרעיון. על

אמרה. עכשיו,״ עד שעשיתי כסו להצטלם אמשיך אני החזה.
 היא להנקה הנקה שבין אלא זה, רק ולא שבועיים. זה בנידרה עומדת היא ועובדה.

הטובים. בימים כמו המצלמות, מול כבר וניצבת הצילומים, לאולפני רצה
 המזל צילומים. יום לאמא ותקלקל נשיכה איזו פעם שתרביץ הקטנה לשרון לה חסר

שיניים״ עוד לה אין שבינתיים הוא

וכתה דרור סמדר

הבלתי
גמורה

 ב- המנוגנת ביותר המרתקת היצירה
 היא הישראלית הפילהרמונית תזמורת

 של לא לא, גמורה, הבלתי הסימפוניה
ל, צבי של זו אלא בטהובן, ט פ ה ה

ל ומנהלה התזמורת של הראשון כנר
שעבר.

 צלילי נשמעים אנשים שלכמה ייתכן
הר ובלתי במקצת צורמים זו סימפוניה

 הפטל שצבי ספק אין אבל מוניים,
אותה. לבצע מפליא

 אחר הסימפוניה, של האחרון הפרק
לאש הפטל בין הפירוד של השערוריה

 לבית״המשפט, עד שהגיעה חיה תו
התפיי ואשתו הפטל באלגרו. הסתיים

נישו שנות 31 שאחרי היה ונדמה סו,
 הנחלה. ואל המנוחה אל הגיעו אין

מת הוא לפיו הסכם על חתם הפטל

 הרכוש את שניהם שם על לרשום חייב
די מיגרשים, שלושה הכולל המשותף

בנק. וחשבון מכונית רה,
ל לחו״ל הפטל נסע אשתו עם יחד

 שהאחת בנותיהן, שתי את שם בקר
באנג והשניה בשוויץ מתגוררת מהן
בפ הפטל התוודה המסע כדי תוך ליה.

 לחסל החליט כי לה וסיפר אשתו ני
ול מלנגן לחדול בארץ, עסקיו כל את

 לאחת לפחות, אחת עונה למשך הצטרף
בחו״ל. הבנות
 אולם לכך. הסכמתה את נתנה חיה

 שהסימ- הסתבר לארץ הזוג בני כשחזרו
 פרק לה ויש כלל, גמורה אינה פוניה

 נטל רכושו, את מכר הפטל מינורי. —
 והחל מהתזמורת שלו הפנסיה דמי את
נז דבריה שלפי אשתו, עם לריב שוב

 לאישפוז המריבות אחת בתום קקה
נשבר. שאפה אחרי ב״איכילוב״

 הראשון הכנר את זרקה הפטל חיה
 הדירה. מנעולי את והחליפה מהבית

 אף קיבלה לא לה שהובטח הכסף מכל
 מה לראות ממתינה היא כעת פרוטה.

 בעלה של ביצירתו הבא הפרק יהיה
ב חבריו על גם הצלילים ישפיעו ואם

תזמורת.

חתונתה
רחי של

שבועות, מספר לפני מראש שניבאתי כמו
 בצה־ נערכה שעבר השבוע בסוף קרה. זה
 חתונתה ניו־יורק של העירית בבנין היום רי
 של המפורסמת המארחת נתן, רולי של
 ועד מסאנדיס תל־אביב, של הלילה חיי

קלאב. הקינגס
 מראש, שחזיתי כמו כמובן, היה החתן
ל בית־הספר מנהל ח־כינשטיין, הארי

 ומלבד אזרחי היה הטכס בניו־יורק. מחול
 עדים שני עוד השמחה את חגגו הזוג בני

בלבד.
 מנשואין מאושרת כך כל היתד, שלא מי
 רוזי, של לשעבר ידידתה כמובן היא אלה,

ש כריסטין, מרי היפהפיה המולאטית
 התל־אביבית. דירתה את רוזי עם חילקה

 זמן גלמודה נשארה לא כריסטין מרי אבל
תאמי ולא חדשה, ידידה כבר לה יש רב.
הז מאשר יותר ולא פחות לא זוהי נו,

כריסטין מריסימון. נינה המפורסמת מרת
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