
ם מטעמים ״ ר ס  נ
 מנגן הצעה ★ לאיראנית

סידננרים בין ציורים ★ אגדתי גיטארה
ציורים,
0*17(7X7

 ומיטבח
הודי

 להנאתה. תמיד ציירה טימור רחל
מ תרמה מילחמת־יום־הכיפורים בזמן

 ונוכחה פומביות, למכירות ציוריה
 כי ראתה היטב. נמכרים הם כי לדעת

 פרנסתה. למקור הציור את והפכה טוב,
 דירת־ קירות את המקשטים ציוריה,

לידידיה נאותה תפאורה היו שלה, הגג

 ,43ה־ יום־הולדתה במסיבת הרבים
 שהיתה מאז לעצמה. אירגנה שאותה

 ויליאם אותה הפתיע כאשר .40 בת
 בשערוריה מהמעורבים נורתרום,

 לא ענקית, במסיבה איראן־ברמודה,
הזמן. שהגיע כך יום־הולדתה. את חגגה
 שסובבו ההודיים המלצרים בין
 היה ניתן ממטעמיהם, וחילקו בבית

 ממון עסקים, על שיחות לשמוע
 מיליונרים בין שהתנהלו וקרקעות,

 םרומצ׳נקו, עמי חכמי, יוסי כמו
הידי חוג עם הנימנים ארמון, דויד

הציירת. של הרחב דים
 מציבעוניות לעץ, ההנאה מלבד

 גם האורחים נהנו טימור, של ציוריה
 שלהם, החיך של מעודן מפינוק

 שחריפותו ההודי, המיטבח במטעמי
 באלכוהול נשטפה לתהילה הנודעת

מהמשובחים.

כספי\ יוכר את הפתיעו רא

 עמי של אשתופוומצ׳נקו ליאורה
ל פרומצינקו,

 בשטחים. סוחר־קרקעות וכיום עלית מבעלי שעבר
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באבנט
ואושפורו

 בחברת־ עוזרודוזפקה גבאי, מלי
 למישפחה בת היא קסטל, התיקשורת

 ליום־הול- בירושלים. ותיקה בוכארית
 הזמינה שעבר, בשבוע שחל ,29ה־ דתה
 בסיגנון לארוחה הקרובים, חבריה את

 כל טרחו שבהבנתה מסורתי, נוכארי
 — ואושפלו באכש מישפחתה. בני ,
 מהמאכלים כמה של שמותיהם אלה 1
הסועדים. את שהלהיבו י
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ציוריה. של קניין הוא גם טימור. רחל הציירת של בת-הגג
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למסיבה. שבא חברים זוג לנדאו, ויואב קדם נחמה למטה: בתצלום גבאי.

 בבית־החולים הפנימית המחלקה מנהל הפרופסורוביד טי מ
 עם בתצלום אלבין, גליה של לשעבר חברה מאיר,

מבוקש. אלמן הוא הנאה רביד .43ה־ ביום״הולדתה טימור, רחל הציירת

 כספין יובל של יוס״ההולדת למסיבת באהאליאן ה1יו
 בתפקיד בהבימה הופעתה אחר (משמאל),

נתגלה. הסוד מסיבת״הפתעה, תיכננו המעצב של חבריו בבתא.
 ויובל קורן אבי ובעליהן אהרון, ושלומית חן שולה האורחים: בין |

.30ה״ בן האופנאי שגידל האמיתית מהצמה התפעלו כולם דור.

 הטובה ידידתוצוריאל שוי
כספין. יובל של

 ביקורו בתקופת כספין את אירחה שרי
 פתוה כשכובע באה היא למסיבה בארץ.

שגידל. הצמה את הראה והוא לראשה,


