
*יי

לעי צוין כשהבחור והתנשק אפשר ״איו

ל ל1ל ^1■ במציאות. משהיא יותר הרבה גבוהה שהיא רושם עושה •י י
■!1 #1/ 1 1■ ■ (  12—10 של בגובה עקבים לנעליה מוסיפה עוד היא נאשר 1^

מטר. 1.92 שגובהו בעל מצאה היא אולם ממוצע. ישראלי גבר מכל גבוהת היא ס״מ,

ל נמוך אדם בין היחידי הכד? ך*
 סנטימטרים*- כמד, של הבדל הוא גבוה ) }

 אחד איש היה חשוב. אבל קטן, הבדל זהו
 היה הוא זה. קטן הבדל בגלל מלך שהפך

 גם היתד, העם. מכל גבוה ומעלה משכמו
 ובחורה דוגמנית, בגללו שהפכה אחת בחורה
מלכת־הצעדה. בגללו שהפכה אחרת

מס לזה. הגיעו הם איך השאלה נשאלת
 גבהו. פשוט הם מאוד. קל היה שזה תבר

 תרד לאכול שהפסיקו לאחר גם גבהו הם
 אותם אוכלים שאם דברים מיני וכל ובננות,

 לגבוה המשיכו הם וחזקים. גדולים נהיים
מזגי מה אותם לשאול שהתחילו לאחר גם

 אלוהים. להם אמר ומה למעלה, שם האוזיר
 אל בשלום שהגיעו לאחר רק נעצרו הם

נעצרו. ושם שמונים, המטר סביבות
 שם מזג־האוויר באמת מהו לדעת כדי

 הגבוהות הנשים אל לגשת צריך למעלה,
 רב ברצון מוכנות הן אותן. ולשאול בארץ

 ולענות למטה, להביט הראש, את להרכין
השאלה. על

★ ★ ★
 )178( בן־זאב, אסתר של תשובה ך*

 לא ״הגובה היא: חיפאית, דוגמנית ן |
 מפריע שהוא כנראה אבל אישית, לי מפריע
הבגדים. את לי שמכינים לאלה

 הנמצאת הרוטקם, האיטלקית, הג׳אז תזמורת בזמר התאהבה1.74 לילי:
 אינה סנטימטרים בכמה ממנה נמוך שמוני העובדה בארץ. עתה

 מאוד ושקשה באיטליה, נשוי שטוני העובדה כמו לא פנים, כל על הלבבות. לפגישת מפריעה
לאשה. לילי את לשאת מבטיח הוא — הגם את שיקבל ברגע אבל גט. לקבל לקאתולי

 שגדעון העובדה זו אותי שהציל ״מה
 ושבפאריס גבוהות, בחורות אוהב אוברזון
 המסחררת ההצלחה כל זה. את מעריכים

 הגובה.״ בזכות לי באה בפאריס שלי
 הרגישה היא קטנה, היתר, כשהיא כבר

 בולט. משהו יוצא־דופן. משהו בה שיש
 בבחורים. להתעניין התחילה היא אז וכבר
 עם יוצאת לא ״אני בגבוהים. רק אבל

 אעשה אני ״מה, מתוודה, היא נמוכים,״
 אותי מוצאים כבר הגבוהים קירקס? מעצמי

ו שמונים מטר עם רק יוצאת אני לבד,
מעלה.״
 זה החיים. כל תמיד, גבוהה היתר, היא

 כדורסלן שהיה שלה, מהאח בירושה לה בא
 ומהסבתא ושמונה, שמונים מטר של בגובה
 אבל כדורסלנית, אמנם היתר, שלא שלה,
גבוהה. מאוד היתד,

★ ★ ★
 של לגובה משתרעת שביט ריאלה

.£ עש בת רק עדיין והיא שמונים, מטר \
 שלה והגובה מליץ, אצל דוגמנית היא רים.

הולכת אפילו היא לה, מפריע לא בכלל

 היא מודרני. כשזה עקבים, על לפעמים
 הגובה. ולא השכל, זה שהעיקר חושבת

 שמחזרים בחורים עם יוצאת היא זה בגלל
ממנה. נמוכים יותר הם אם גם אחריה,
 פעם גבוהה. היתד, היא צעיר מגיל עוד

 לה: אמר והמורה בכיתה, בשקט ישבה היא
עומדת.״ את למה תשבי, ״אריאלה

★ ★ ★
מגיעהגולדברג רמלה  של לגובה .

 נראית היא אבל ושלוש, שבעים מטר ^
 גדולה היא כי שמונים, למטר הגיעה כאילו
 משחקת וגם במקצועה, רקדנית היא מאוד.

מי. עם ידוע לא לפעמים.
ש ״נדמה אומרת, היא בארץ,״ ״לילדות

 ,19־18 לגיל כשמגיעים אבל מפריע. הגובה
אלו מתנת הוא שהגובה להבין מתחילים

 תשע־ בת כבר היא מבוגרת. כבר היא הים.״
 להעריך יודעת היא ולכן לפחות, עשרה,

זה. את
 נסיונות רכשה היא שלה החיים בתקופת

 היא שונים. דברים להעריך ולמדה שונים
 12 של בגובה עקב להעריך למשל, למדה,

היא לדעת,״ לומדים ״באירופה סנטימטר.

1.78 אסתו:
כדורסלנים. עם לצאת מרבה

 נווכנר לא היא בפאריס. כדוגמנית מאוד הצליחה בן־זאב אסתר
 מ 1.80מ־ למעלה להיות מוכרח וגובהו ממנה, נמוך־קומה גבר

של לחייטים רק מפריע הוא אך אישית, לי מפריע לא ״הגובה
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