
היתה והתוצאה ־
הראשית, לכניסה מבעד הבל־בו חנות אל

לב שעומדת כמי הנשים, מחלקת אל ישר
ללבניה. הולמת שמלה לעצמה חור

 תגובה. חוסר היתה הראשונה התגובה
 את צביר, לעצמה פילסה בתוכם האנשים

 לבושה היא כי הבחינו ולא כימעט דרכה
 לקרוא טרח לא אחד אף יוצא־דופן. בלבוש

 השמלה את איבדת ילדה! ״הלו לעברה:
 בצלם האנשים שהבחינו אחרי רק שלך!״

 מצלם הוא מה להסתכל החלו הם המערכת,
להצ החלו אנשים צביה. את גילו אז בעצם.
 אל שהצטרפו לאלה אך לה, מסביב טופף

 עדיין ברור היה לא החיצוניים המעגלים
הסנסציה. מוקד מה

 שלום כל־בו מחלקות בין צביר, טיילה כך
הע ומפליטים עיניים בה נועצים כשאנשים

ש־ כשם בדיוק יותר. לא אך לעברה. רות

?,־־'״ השמלה״ ..איפה
ה. את זו זקנה רין ״לא צגי השי שמלה,״ צ

ם צביה, לה בה  הזקנה האופנה.״ זאת ״היו
בראשה. לצביה נדה כשהיא בדרכה המשיכה

הראשו המיני חצאית למראה כנראה הגיבו
בתל־אביב. שהופיעה נה

ה הנערות דווקא היו אדישות שגילו מי
 נראתה עבורן הזבניות. או במקום צעירות

רק בהחלט. טיבעית צביר, של תלבושתה

ן ן ן ן ן ■ ם וחזייה בתחתונים לבושה ! ת: לשני נחלק טר־ מתוצרת אופנתיי חנו המחייבים. והצעירים המגנים המבוגרים מ
שינסקי צביה מטיילת יומפף, ■1111 1.1 שלבושה חשש אשר שוטר, על־ידי צביה נעצרה זה במקום מיגדל ליד ברחוב דו

הציבורי. הסדר להפרעת לגרום עלול עוד צביה של הנועז בה הצופה כשהקהל מעורבים, ברגשות שם התקבלה היא שלום.

 ועיינה צביר, עמדה שם הספרים, במחלקת
 אחת זבנית הפליטה באנגלית, בספרי־כיס
 גוף עם אחת פתאום מה ״תראי! לחברתה:

בספרים?״ מתעניינת כזה
★ ★ ★

ב״דוול״ אדום ורמוט
לרחוב. צביר, יצאה שלום״ ״כליכו **

 הורידה והיא יותר חם לה היה שם
 כש־ וטיילה שלה המצויירים הגרבונים את

ש זמן כל בלבד. וחזייה תחתונים לעורה
 זמן האנשים מצאו לא המדרכה על הלכה

פני על החולפת בנערה ולהתבונן לעצור
 החציר, במעבר צביר, כשעברה אולם הם.

 עברי משני שנעצרו האנשים בה הבחינו
 ציחקוקים היתה הראשונה התגובה הכביש.

אר הערות להשמיע החלו הנשים וחיוכים,
 שהשתגע!״ הצעיר ״הדור על סיות

 בצביר, הבחין כאשר התחילו הצרות
 במקום. לשמירה המוצב תימני הג״א פקח

 אם מיד. בו התעורר שלו הבטחוני החוש
 כנראה, חשב כאלה, בבגדים הולכת מישהי

 לד,־' מיד התחיל הוא מאל־פתח. בטח היא
 הכומתות בעלי חבריו את עורר זעקות, קים

הפקחים אולם לעצרה. הג״א של הירוקות

 לו, אמרו רוצה?״ אתה ״מה חייכו. רק
 עניין לא זה החדשה. האופנה בטח ״זאת
להתערב.״ שלנו

 ומיהר צביר, את שוטר גילה אז אולם
 יקר). קורא (ראה לעצרה כדי ניידת להזעיק
חד במשטרה וחצי כשעה שבילתה אחרי
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 לבושה כשהיא דיזנגוף לרחוב צביר, רה
 בלבוש התישבה היא מקסי. וחצאית בחזייה

 אדום. ורמוט כוס הזמינה רוול בקפה זה
ליב גילה רוול של אחרי־הצהריים קהל

 או מהאורחים איש לשמה. ראויה רליות
 הגברים דבר. לצביה העיר לא המלצרים

 הנשים ורק מצודדים מבטים לעברה שלחו
להתרגש. החלו

הל בשלום, עבר בתול שהביקור אחרי
 בכסית. הפוך קפה בום לשתות צביר, כה

 והת־ המקסי חצאית את הסירה כבר כאן
 בחזייה לבושה כשהיא השולחן ליד ישבה

 במקום הבוהימה אנשי בלבד. ותחתונים
 הנערות צביה. לעבר קצרצר במבט הסתפקו

כך. ללכת הן גם יכולות אם חשבון עשו
 דיזנגוף ברחוב טיול של שעה בתום
 לעצמה: לסכם צביר, יכלה הלבנים באופנת

 אולם התרגשות, אומנם היתד, הצליח. זה
 כשם זאת לאופנה יתרגלו ישראל אזרחי

אחרות. לאופנות שהתרגלו
 מדי. מוקדמת היתר, המסקנה כי הסתבר

 בכסית לשבת צביר, כשהלכה היום, למחרת
 אחת לבשה היא שישי, יום מדי כמנהגה

 חצ־ אליה ניגש לפתע הרגילות. משמלותיה
 לה והודיע המקום, בעל איש־כסית, קל

כ צילומים הצטלמת פתאום ״מה בכעס:
 לבוא יותר לך מרשה לא אני כאן? אלה

לפה!״
 לא הזמן. במשך יתרגל חצקל גם אבל
 הנשים לבני חברת פעם נקראה לחינם

 נקראת וכיום סקנדל, ביותר המפורסמת
 טריומפף. ביותר המפורסמת הלבנים חברת

לנצחון. כיום הפך סקנדל פעם שהיה מה
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י שינסקי צביה ;ושבת י ם דו  בתחתוני
 יושבי בין טריומפף. מתוצרת וחזייה

שות, שוב עוררה לא רגעית. להתפעלות רק התרג
ת את חוצה צביהשלום״ ב״נל־בו  כל־בו חנו

ם לבושה כשהיא שלום בגרבוני
חולצה. או לשמלה מתחת כלבוש במקור שתוכננה אופנה ובחזיית

ל״ ב״ווו
סלחני בחיוך שם לה

בח לבושה כשהיא צביה יושבת
 התקב־ היא וחזייה. מקסי צאית

ת על־ידי 1במקום. הקבע אורחו




