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ל ם ט י י נ פ ו ל א צ ך א י ס נ ה
 בת נעמד! עם לחיות וממשיך 54 בן אני בסדר. הכול ״אצלי

 לא גירושין אותי בטיח. ולא מחליפים לא כזה דבר כי ,24ה־
 אהבה, וכשאין הולך, הכל כשאוהבים, כי חתונה. לא וגם מעניינים,

יעזרו.' לא נשואין גם
בשבילה? מדי מבוגר שאתה מרגיש לא עוד אתה האם
 באותו כולן ממני, חוץ אצלי, מאבי. רכשתי הזה הכישרון ״את

 הגרמני, אבי כי הצעירה. ואחותי הבת החברה, — 24 — הגיל
 32ב־ ממנו צעירה שהיא לאשה נשוי ),81( הלבורג מרצין

.״24 בת היא הצעירה ובתו שנים,

 מתמונה היא הצילום ברקע התמונה על ״חתימתי יגאל: מספר
.1961 בקיץ בפאריס, בתערוכה שנמכרה שלי

 השבועון של העורכת ביניהם: תמונות. אז רכשו אנשים ״כמה
 של חברה אז שהיתה טובצקוי, הרוסית הנסיכה לזרף; מאדאם אל,

 לבית 2ה־ סרידריך הגרמני, והנסיך אל: של הראשי הצלם
 או שייכת התמונה ביהלומים. העוסק הוהנשטאופי,
הגרמני.״ לאספן או לעיתון־האופנה,

הפרטיים? לחיים בקשר ומה שלך, לחיי־העבודה בקשר זה

 חברת יצאה הבאה, האזרחית לשנה ההכנות התחלת לכבוד
 מיכרות־היהלומים מרבית על החולשת החברה — דה־בירס

יהלומים. לרכישת עולמי במסע־פירסום — בעולם
 תכשיטי שמציגה הדוגמנית שמאחורי גיליתי להפתעתי

 ״תומרקין בולטת: חתימה בתמונת־הפירסומת מתנוססת יהלומים
.״61

 ליד הצנועה בדירתו למענכם מצאתי תומרקין יגאל את
 שלו הפרטי הרכב כלבים. מוקף כשהוא תל־אביב, של שפת־ימה

אופניים. — הרלת ליד ניצב

 מתבלבלת היתה שלא מישהי לראות רוצה אני
 היא אותי עובדה: כסיר. יפה מהדוגמנית

לגמרי. השבוע לבלבל הצליחה
 הצלמת על־ידי וצולמה נראתה היא אחד יום
 כשהיא הגדולה, המצלמה בעלת שלי, הקטנה

 היא ולמחרת ציפורי, נועם הטייס עם מחובקת
 וייצואן הייבואן עם מתנשקת כשהיא נראתה

 על הודיעה היא ואז גרכנאו, אורי הטכסטיל
נשואיהם.

 עליי התלבש שאורי היא ״הצרה יפה: מספרת
 ניהלנו מס. מאמנון שלי הגירושין אחרי מיד
 לחברות שאמרתי נכון זה שנתיים. במשך רומן
 אם לאורי. חוזרת ולא נפרדת, שאני שלי

 אני גם החופש, למען היד את הוריד טרומפלדור
 שעזר מה עצמי. את ולמצוא לחשוב חופש, רוצה

בינינו. שפרצה סוערת מריבה היה להחלטה
 לתערו־ איתו נוסעת הייתי שנה ״בכל

 לתערוכה נסעתי לא השנה בעולם. כות־אופנה
 והוא לפאריס, נסעה אשתו־לשעבר בדיסלדורף.

אליה. להצטרף עומד שהוא לי רמז
 איזה נועם. עם משגע רומן בארץ התחלתי ״אז

 אליו לטלפן דאגו אורי של טובים חברים גבר!
 ומצא אותי לחפש יצא מייד, הגיע והוא לחו״ל,

הרצליה. של ימה חוף על אותי
ואחר־ ,בנשיקות בהתחלה עליי התנפל ״הוא

ציפורי נועם הטייס עם כפיר יפה
במכות!״ גם ואחר־כך -

 אני השבוע נובמבר. בסוף החתונה ברבנות.
 שלו בווילה שלי הבנות עם לגור עוברת

 באוהל החתונה תיערך שם בהרצליה־פיתוח.
 היא טוב, יהיה לא מזג־האוויר אם בגן. שיקים
באוסקר. תיערך

 בקושי הפרידו שם שהיו חברים במכות. כך
 ועמדנו נועם, בחברת החוף את עזבתי בינינו.
 אך הילדות. עם לאכזיב לראש־השנה לנסוע

 אותנו ולקח בבוקר הגיע כשאורי נמשכה הדרמה
נרשמנו הראשון, ביום החג, אחרי מיד לאילת.

גרכנאו אורי עם כפיר יפה
- בנשיקות עליי התנפל ״הוא


