
 ולעתיד- ׳לשעבר שלנו, למלכות־המים
 מייוחד. יחם תמיד לי ויחיד. חיה לבוא,
 העולם של בנוודסיפוחים הן הבל, אחרי
 לבם נדווח אנחנו לא אם מי אז הזה,
להן. שקורה מה כל על כולם, לפני

ה עליה לכם מספרת שאני המאושרת
כ שזכתה מי כלאג*, רונית היא יום,

נישו היא והבשורה .1973 בשנת תוארה
צ׳אקר. צכיקה לבחיר־ליבה, איה

 היפות הבחורות אחת היא שרונית זה
ש וזה עוררין. איו כך על בתל־אביב,

 להילוות אותה לוקח שאינו וכמעט ללמוד,
מ לבד הבידורית, עבודתו לצרכי אליו

חשובים. חברתיים אירועים
 למישפחה בת היא העין, תכולת פלה
וההיכ שבגרמניה, ממינכן אמידה יהודיה

 על־ידי דווקא נעשתה צח, לבין בינה רות
 (לשעבר אילנית, הזמרת של בעלה

 שהשניים'נפגשו כך גת, נחום צח), חנה
אילנית. של בביתה לגמרי טיבעי באופן
 של בעלה שנים שש לפני עד שהיה צח,

ו אמרגנה והפך ממנה התגרש אילנית,
 כבד כשאילנית ועכשיו, הקרוב ידידיה
 לבן ואם ומסודרת באושר שוב נשואה
 שכעת כולם אומרים עמיחי, בשם חמוד
 צח להינשא. 35ה־ בן צח של תורו הגיע
 שני במישפחתו. היחידי הרווק גם הוא

 ונראה כבר נשואים ממנו הצעירים אחיו
 בדרכם. ללפת עתיד שגם_הוא

 רווק של חיים ניהל הוא גירושיו "*"מאז
 החתיכות, מיטב עם ויצא פאר־אכסלאנס,

 שלא כפי מאוהב נראה הוא היום אבל
 שיש לי והאמינו זמן, הרבה כבר ניראה

טובה. סיבה לו
מ להתרשם אני :שהספקתי מה לפי כי
 שהיא לכם לספר יכולה אני שלו, פלה

 כבר ביחד הם ואם לעניין, סופר בחורה
 להביא שיכולה תקופה חודשים, תישעה
 גם יכולים אתם אז לעולם צאצא בשקט
 מדבר אינו אומנם צח לחתונה. לצפות

 יודע הוא מצליח אמרגן בתור כי זה, על
 שהם לפני תוכניות מגלים שלא הכלל את

 יכולה מצידי, ולכן.אני, הפועל אל יוצאות
 שמתמצא ומי ספקולציות. לעשות רק

 מי משהו. זה שגם יודע בשו־ביזנם, קצת
 הזה הרומן מכל ביותר מרוצה שנראית

 אילנית, שלמה, של האקס דווקא היא
 ומאד צח של פלה את מחבבת שמאד־מאד

 שהפעם שלו, החברים כל עם יחד מקווה,
לחופה. מתחת אל אותו יביא זה

ס דו סו כ א מבילה של ה ז
 נגמרה, הכדורגל שעונת העובדה את
 בשטח. השקט לפי להרגיש מייד אפשר

כמו ותיק כדורגלן למשל, עושה, מה אבל

סטלמך או. י בפגרתו סטלמך גחום
רה, אישתו את לקח לג נסעו והשניים ני
 אולי המתעוררת, אפריקה את בעצמם לות
 מקום, מכל משהו. שם להעיר נשאר עוד
 שהם הראשון הדבר שם, נחתו שהם כמו
 ׳שולטים שהשחורים היה, להפתעתם גילו

משוכנ עדיין הם זה, למרות אבל במצב.
 זה הכדורגל, מעונת להירגע שכדי עים

המקום.
 מתבטל שהבחור תחשבו שלא כדי ורק

 בהחלט שהוא הוכחה לכם הרי בחו״ל,
 כי שם. גם שלו הזהב ראש את מפעיל

 שהעין עד וחיפש חיפש הזמן כל הוא
 לפתע וקלטה השחור לצבע התרגלה שלו

 נוצות עם !לגמרי שזופה מקומית יפהפייה
 והכל, ונזמים ועדיים ושרשרות בראש
 פה תביא היא רק זה. זהו :בליבו ואמר

המת התל־אביביים יןחבו״ה הרפואה את
יופי־ייבוא. קצת והשוחרים בחמסין ענים

 בסוואהילית אותה לשאול מיהר הוא
 אמרה שהיא ואחרי שלה השם מה מדוברת

 לשלוח מיהר הוא ?הכילה, כמו משהו לו
 את החובשים לחבר׳ה־לצים תמונתה את

 פגרתם. את ובולעים אבסודוס כיסאות
 גם עליהם חושב שהוא שייווכחו ורק-כדי
 כני־ לחברו, מיכתב שלח קשים, בזמנים

 יכול שהוא לו והודיע נבנהויז, ,מין
 לאכסו־ מלצרית בתור בזול אותה להביא

העיניים. את לשטוף בשביל דוס,

 לעניין מעניין

עניין באותו

כלאנל, רונית
שיא של מהירות

 הידועים החתיכים אחד הוא גם צביקה
ש מה אבל גדול. סוד לא זה ם1 בעיר,
 גם הוא שצביקה הוא ידעתם לא אולי

 כל זמייבא ואזרח־עובד־צה״ל, מהנדס,
לו. חסר לא בקיצור, מוצרים. מיני

מה חוץ האלה, לנשואין מביאה רונית
 זאת, ישלה. הנעים האופי את גם יופי,

 רומן •אחדים, חודשים לפני שסיימה, לאחר
 . שחזר אמריקאי הקודם, חברה עם ממושך

* הכירו וצביקה היא למולדתו. בינתיים  
 זה על זה נדלקו חודשים, שלושה לפני
אוהבת. אני כאלה ודברים !חתונה והופ,
ה את למשוך למה באמת, בינינו, כי

סוף? אין עד סיפור

? עצמה של הבגדים את
 ללימודים התקבלה היא ראשון כ-שלב

 עיצוב־ לומדת היא שם שנקר, במיכללת
 להוכיח כדי ורק שנייה. שנה כבר אופנה

 וגם החומר את קולט גם שלה היפה שהראש
 בכל אותה רואה אני כשלעצמו, אוריגינאלי

 שהיא אחרת משגעת תילבושת עם פעם
 בלא־ מספרת שהיא וכמו בעצמה, תיכננה

 בגדים רק לובשת ״אני :עצמית גאווה מעט
שלי.״

 אחת של יועצת־יופי גם שהיתה דנה,
 עולם את כבר מכירה מחברות־הקוסמטיקה,

 זווית לתפוס כדי אבל הכיוונים. מכל היופי
 היופי כל את לארוז החליטה היא חדשה,

 ולנסוע בראש, לה שיש הרעיונות עם שלד,
ב קורה מה לראות כדי לארצות־הברית

הגדול. עולם
 תפגוש גם היא חגיגית הזדמנות באותה

 ; . השביעה היא שמו שאת שלה, החבר את
 ז שבועה שאפר אני ומי בסוד. לשמור אותי
 שאתם אתכם להרגיע יכולה רק אני אבל
 שמעתי לא אני אפילו כלום. מפסידים לא

 יש מה לה, שיהיה בהצלחה אבל עליו.
? להפסיד

 שאמר־ לכם, סיפרתי שכבר לי נדמה
 שהם מאורגן, עם מין כזה זה גנים

 וכשהם קומפלט, ת״ז עד מאל״ף מאורגנים
 אז לחיים, חברה או חבר להם מארגנים

 לא היטב. מאורגנת בדדך־כלל היא גם
 פשוט זה — כך זה את מתכננים שהם

 הסיסמה. זו — רבותי מיקריות, קורה.
 במיקרה, כל-כך פה נעשים הדברים כל

בזה. להאמין מתחילה כבר שאני
מיוד הוא היום שלי המאורגן האמרגן

 חודשים מזה המנהל צח, שלמה ענו
 נאה פסיכולוגית עם ממושך רומן ארוכים

ה מסיימת פלה צדרכאום. פלה בשם

 בפסיכולוגיה שלה התואר לימודי את שנה
ומש בירושלים, העיברית באוניברסיטה

רודי. דוקטור של במכון בינתיים תלמת
 גם היא במכון, סופגת שהיא ממה חוץ

 שהאמרגן לי והאמינו צח, אצל משתלמת
 שהיא מה בכל השתלמויות לה לספק יכול

 בהרצליה, יפה קוטג׳ יש לו רוצה. רק
 ברמת- פחות לא יפה פנטהאוז יש ולה

 יוצא שתמיד כך לה, קנו שהוריה השרון,
 ריק. עומד האלה המקומות משני שאחד

 היא שלמיה, של בקוטג׳ נמצאת ובשפלה
 הכלבים בשני אהבה בהמון מטפלת גם

לה מפריע לא מצידו, הוא, ואילו שלו.

מכילה ז
יופי של ריח

 מ- לאגקיי. מחכה דק סטלמך עכשיו
 של כזה שפע עלינו ינחת ואז אכסודוס,
 קורה מה שנדע לפני שעוד זמבילות,

 ללמוד עירומים, להסתובב נתחיל איתנו
צמות. ולקלוע סוואהילית

 זה בגדים, לתכנן מתחילה כשדוגמנית
 ובאותו עניין. באותו לעניין מעניין נקרא
 הדוגמנית על לכם לספר רוצה אני עניין

היא הלא זה, את תעשה ועוד שעושה,

בץ דגה
שלה אבל — בגדים

בול משתתפת שהיתר■ מי היפה, כץ דנה
אח שנים לפני מלכת־המים בתחרות טת
עצמה. בזכות מצליחה דוגמנית וכיום דות

 היא שאם החליטה פשוט דנה ככה, אז
ותדג קשה שתעבוד למה אז דוגמנית, כבר

לדגמן יכולה היא אם אחרים, של בגדים מן

־* ואילנית פלה צה, שלמה
פסיכולוגיה של עניין
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