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מתחתנים
 לנו יש הזה הקיץ שדווקא נזכרה החברות אחת פתאום אך לחו״ל, משותפת נסיעה תיכננו

 פתחה היא אחת. על לפחות לי שתגיד לדליה אמרתי כספיות. הוצאות אומר וזה חתונות, כמה
 לא מתחתן. כהן חוסני שהזמר יודעת לא אני אם תהומי בבוז אותי ושאלה זוג־עיניים
 אחיו הפופולרי, לזמר דרינג״דרינג עשיתי מכן לאחר רקות חמש אבל שלא, ואמרתי התביישתי

 אותו. וחקרתי כהן, יזהר הזמר של
טוב?" מזל לן מגיע חופני, ״שלום
 שואל.) ואחר־כן כן, אומר קודם לבחור, חוש־הומור לו (יש מהי" על אבל ״נכון,

 בן־עמי.״ סימה עם שלך החתונה ״על
 רבה.״ תודה כן, ״או,

 החתונה?" ״מתי
 חודשים." כמה בעוד ״בקיץ,

שלך?" הסימה עושה ״מה
 במישרד־חקירות." פרטית וחוקרת במקומון, כתבת ״היא

 ־ רווקה?" ״והיא
 ."25 בת כן. ״דווקא

״ואתה?"
 שניים." פלוס גרוש ״אני?
?" שלך, הקודמת החברה עם ״מה  טלי

 שבועות." כמה לפני בת לה שנולדה לי ״אמרו
 שלך?" הקודמים הנישואין בגלל ברבנות בעיות לן היו ״ולא
 אבל האלה, בנישואין מכירה לא בארץ הרבנות אזרחיים. בנישואין נשוי הייתי כי לי. היו ״כן,
 ״ וחופשי. גרוש אני כעת אז וכדין. כדת גרוש להיות צריך זאת לעומת

הגדולה." לחאפלה מחכה כבר אני טוב. במזל ״שיהיה

בן־עמי וסימה כהן חוסני
(חופשי נחש

עכשיו דווקא
 ממה גם אלא ובפנמה, ברומניה שקורה מה בגלל רק לא המומה. הייתי האחרון השבוע בסוף

 רוני והקוסם שרסשטיין נילי הבוטיקאית של ,:בתם23ה־ בת שבנאי, לתמי שקרה
שכנאי.
 חזן. ריקה בשם זקנה של ברציחתה לא־ברורה בדרך תמי מעורבת המישטרה, לדברי
 השידור ובעיקבות הרצח, בוצע כיצד המישטרה הראתה חוקר בשידור הטלוויזיה בתוכנית

בעניין. המעורבים נלכדו
 חשודה היא לה, להסתדר התחילו כשהעניינים עכשיו, שדווקא מפני מופתעת, הייתי

הזה. בעניין במעורבות
 עם שלה הרומאן על לכם שסיפרה הראשונה הייתי חודשים. כמה זה בארץ אינה כבר תמי
.40ירבי־ המצליחה להקת־הרגאי של הקלידן וירטו, מייקל

 להקתו. של הופעה אחרי תל־אביבי בדיסקוטק אותה כשראה בה התאהב מולאטי, מייקל,
 דרך הרומאנטי בקשר המשיכו והם עליו, נדלקה בתל־אביב, הטובות הרקדניות אחת שהיא תמי,

 ובאירלנד, באיטליה למקום־שהותו, פעמים כמה טסה היא שלהם השיחות בעיקבות הטלפון.
 יקרות. במתנות אותה פינק המאוהב ומייקל

 שלה. חלום־ילדות הגשימה שתמי לי אמרה והיא אמה, את פגשתי וחצי חודש לפני
 בבגרותה לה שיהיה בסתר־ליבה קיוותה היא צעירה, היתה תנעמי לבית שרפשטיין כשנילי

 מתחומים גברים עם לסיפורי־אהבה אותה הובילו החיים אך מפורסם, מוסיקאי עם רומאן
 הלהקות באחת חבר מוסיקאי, של באהבתו זכתה שבתה קרה והנה קוסם). (קולנוען, אחרים.

בעולם. ביותר המפורסמות
 את לכולם להגיד הנוהגת מאין־כמוה, והגונה ישרה כבחורה המוכרת בבתה, גאה מאוד נילי

כזאת. פצצה נופלת ופתאום אותן. לשמוע רוצים לא הם אם גם עליהם, דיעותיה
 משא־ומתן מנהל זיו, שימחה ועורך־דינה, בן־זוגה, עם ביחד באירלנד עדיין נמצאת תמי

חזרתה. לגבי המישטרה עם
כזה. דבר קורה ביניהם, הקשר מיסוד על דיברו ומייקל כשתמי עכשיו, בדיוק

■

וירטו ומיירל שכנאי תמי
שלה אמא של ם1חל הנשימה

סטאשיק נואל ומרי זמסיר(מימין)
לחליל! צחורה

רהרביש
ועוד

 לרומניה חזר זמסיר הבינלאומי החלילן
בארץ. סידרת־הופעות אחרי לפאריס, או

 הספיק וגם קונצרטים, כמה פה נתן זמפיר
לכבודו. שנערכו מסיבות בכמה להתארח

 אשה אליו צמודה היתה בארץ שהותו בזמן
 עשתה ולא דיברה שלא ואלגנטית, נאה

לחלילן. צמודה להיות מלבד הרבה,
 האשה מי מארחיו את כמובן, שאלתי,

 זה אותי שלו. המלבישה שזאת לי אמרו הזאת.
 כבר והוא קטן, ילד לא הוא זמפיר כי הצחיק,

 שחקן־ לא גם הוא לבד. להתלבש יכול
 שיתרוצץ למישהו הזקוק דוגמן, או תיאטרון

והגרביים. התחתונים עם סביבו
 באמת שהיא וגיליתי ללחוץ, המשכתי אז

לעבודה. רק לא אבל אותו, מלבישה
 והיא סטאשיק, נואל מרי לה קוראים

 בעצמכם לנחש יכולים אתם אז רעייתו. אינה
בחייו. ממלאת היא פונקציה איזה

וינוקא עוז ענת
הגבר את להאשים מודרני


