
בן־עמי תמי דוגמנית
אשתו על לה לספר לביתה, ללכת אולסי מיהר

 חטוב. גוף כבעלת התגלתה אניבה
 — אחד וסנטימטר מטר שני — גובהה
 צעדה היא המבטים. כל את בה ממקד
מושלם. באופן המסלול על ורקדה
 כה בזמן פרי, אניבה הצליחה איד

 של כאשתו במפתיע נחתה מאז קצר
גיר של לדוגמנית להפוך פרי, אולסי

אוברזון? עון
בלי

שטיק פוילע
 נכנסה חודש ״לפני גידעון: יפר ף*
 יפהפיה, בחורה שלי לבוטיק ^

שנראו הדגמים, את לראות וביקשה

 לי נודע שהלכה אחרי רק נפלא. עליה
אולסי. של אשתו שהיא

 הגיעה היא זה אחרי ״שבועיים
 עצמה את שהציגה לוין, ציפי בלוויית
 שאניבה לי ושהודיעה שלה, כסוכנת

 כל־כך היא כדוגמנית. לעבוד רוצה
 היא אם אותה שאלתי לא שאפילו יפה,

בתצוגות. לכן קודם הופיעה
 עם מתנגש שאני הרגשתי לא ״אני

 תמי אניבה. את אעסיק אם בן־עמי תמי
 היא האחרון. בזמן למעני מופיעה לא

 הדימוי לכן גוסקס. של בית דוגמנית
 מפריע זה איתם. קשור מדי יותר שלה

בגרי־ים. מייצר אני גם כי לי,
סנסציונית, בצורה הצליחה אניבה

את הציגה לא והיא יפהפיה היא כי

 דוג־ של הפוילע־שטיק לה אין עצמה.
מנית־צמרת.״

 רק אותה ״הכרתי לוין: ציפי מספרת
 הגיעה היא שבועות. שלושה לפני

 לא בגדים. לקנות כדי שלי, לבוטיק
 אולסי. של אשתו שהיא בכלל ידעתי

משג נראית לא־נורמלית, פצצה היא
 ביותר היפה הגוף לה יש ולדעתי עת,

בארץ. לאשה שיש
 לי הציעה היא ממנה, ״כשהתפעלתי

 כבר היא מאז שלה. הסוכנת להיות
 של תצוגות־אופנה בשתי הופיעה
 בתצוגה להופיע עומדת היא אוברזון.

גרא. עודד של
 הצלמים לפני אותה הצגתי ״השבוע
התפע מלאי כולם בארץ. המובחרים

 אני אותה. לצלם וביקשו ממנה, לות
 לא אני אבל שלה, הסוכנת אומנם

 מה כל זה. עבור תשלום שום מקבלת
 מוכנה לא היא לעבוד, זה רוצה שהיא

 הרבה בחיים היא לדעתי, להתראיין.
 הגובה בגלל בתמונות. מאשר יפה יותר

 בדרך מופיעה, היא שלה הפנטסטי
 היא לדעתי המסלול. על יחפה כלל,

 מס׳ הדוגמנית מאוד קצר זמן תוך תהיה י
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המשי אכן זו ידידיה, של לדבריהם
עצמה. על לקחה שאניבה מה

פגישות
במכולת

 בצמרת, להתמקם ברצונה אכן ם̂ 
 משם להוריד פרי אניבה תצטרך

 יותר מזה הנחשבת בן־עמי, תמי את
 במדינה. 1 מס׳ כדוגמנית שנים מעשר

אופי נושא השתיים בין המאבק

 תמי היתה לאחרונה עד כי רכילותי.
 היה ביניהם והרומן אולסי, של ידידתו

בארץ. ביותר הלוהטים אחד
 בהעולם אולסי התראיין שנה לפני

 לארץ ״הגעתי וסיפר: )6.7.83( הזה
 אותה פגשתי ספטמבר, בחודש

 בפברואר לצאת התחלנו בנובמבר,
 ובין ביני הרומן נורא. בה והתאהבתי

 שכדי ידענו מאוד. קשה היה תמי
 לא זה ויתורים. להיות צריכים להינשא

 לי, שנוגע מה לי. תוותר שהיא הוגו
 כל־כך אני חיי. כל היתה היא תמיד

 אותה אוהב אני אך לה! להינשא מקווה
 שאיסחב לה לגרום מכדי מדי יותר

 יודע שאני מה כל כי עתיד. בלי אחריה
 תמי. על מת אני כדורסל. לשחק זה

 היא אחד. גבר של ואשה ישרה, היא
 נהדרת אמא ותהיה חמה, מאוד

לילדנו!״
 את אולסי הכיר ראיון לאותו סמוך

 עם לביקור הגיעה כשהיא אניבה,
 שנית בה פגש אולסי לארץ. ידידה

 בארצות־ הוריו את לבקר כשנסע
הברית.

 קצר זמן תוך חזר שאולסי העובדה י
 תמי מדהימה. היתה נשוי כשהוא לארץ

תדהמתה. את הסתירה לא
 בליוויית הגיע שהוא אחרי מייד

 הקודמים מנשואיה בנה החדשה, אשתו
 את לבקר אולסי מיהר אולסי, של ובנו
בביתה. תמי

 להתגורר עבר הוא מכן לאחר מייד
 שינויים ערך הוא כי תל־אביבי, במלון

שני ל׳. בתוכנית הנמצאת בדירתו

 נשלחו — ושלו שלה — הילדים
בכפר־שמריהו. האמריקאי לבית־הספר

 במרחק נמצאת אולסי של דירתו
 כשהוא תמי. של מביתה בתים שני של

 שאשה חלם לא הוא הדירה, את שכר
 הנשים וששתי זאת, בדירה תגור אחרת

 המסלול על גם להיפגש תצטרכנה
 חנות באותה וגם בתצוגות־אופנה

המכולת.
 היא אם בן־עמי תמי כשנשאלה

 באותה אניבה עם להופיע מוכנה תהיה
 להופיע לי איכפת ״לא אמרה: תצוגה,

 — אחת ררישה לי תהיה יחד, איתה
 כדי שאדרוש המחיר את לי שישלמו
כזאת!״ בתצוגה להופיע

לארץ, כשחזר

 שר מקומה את
 ברעמי תמי

 בריבו (מימי!)
 אורסי. שר

את גם התיוש

׳ושה (משמאס
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