
ת ב: וינו תל־אבי

ל שתחת הקצוצות, ד,ציפורניים בבעלות
 ושיוף וטיפול גידול על ארוכות שעות טרוח

 ויוצאות ורעה אולי אל הולכות וטיפוח,
 מה אחת. -שעה תוך תוצאה אותה עם

 ובאות ציפורניהן, את גוזזות ז אלה עושות
 ציפורניים רוצות בדרישה: השתיים אל

 או לעיניים י שיתאים בצבע מלאכותיות
ולבעל. לטבעת שיתאים באורך לשימלה,

בחדוות־ כולן את מקבלות ורעה אולי
 קפה מחלקות ■פורצלנים, מורחות יצירה,

 הקטן מכונן בעיצומה. והשימחד, וסופגניות,
 נוהרות בוקר שמדי חברי מקום־מיפגש הפך
ל לעבוד נאלצות שאינן אלה כל אליו

 מבשלות, רוקמות, שהן והנשבעות מחייתן,
 שורטות ׳ואפילו כלים מדיחות סורגות,
 ומי שלהן. התותבות הציפורניים בעזרת

ברק, שימעון את שישאל מאמין, שלא
 שוקולד משלישיית הולצימן שליחתי בעלה
מסטיק. מנטה

 לשלישייה חברותיה עם יחד רותי,
 ביקשו לופטין, ולאה ארזי ירדנה
 בצבע החדשות ציפורניהן את להן לצבוע
הזמר. בפסטיבל שלבשו ד,שימלח כגון סגול,
 כוססת היא כי עצמה על מעידה רותי

קבוע. באופן בפה אצבע המחזיקה כרונית,
מש ״אנשים :ואומרת מאושרת, היא כעת

 עם שאני מאמינים לא ממש תגעים!
ה לביטחון הוסיף הזה העסק ציפורניים.

החיצונית.״ הופעתי ולכל שלי, עצמי
לציפור כבוד לי ״יש ׳מספרת: וירדנה

 נשברות קלציום, חסרות הן אבל שלי, ניים
החי הופעתי לגדלן. הצלחתי לא ומעולם

 שציפורני והעובדה מאד, לי חשובה צונית
 אני כעת נורא. לי הפריעה תמיד פגומות

יראו.״ שאנשים הידיים, עם מדברת הזמן כל
 היא לביא, אירית לשעבר, נערת־ישראל ,11■

 היא לשניים. ואם מסורה עקרת־בית כיום [יי
איפ לא שעבודוודחבית עצימה על ■מעידה ןת
שהיא ומכיוון ציפורניים, לגדל לה שרו ת.

שלמדה צור, רעההמושיעה
בניית שיטת את

או והביאה בארצות־הברית הציפורניים
לווין. כציפי מטפלת לישראל, תה

 סבורות כך ציפורניה. על גם אם כי האשה, תחיה לבדוהיופי על לא
 ונערת־הזוהר (למעלה), לביא אירית לשעבר נערת־ישראל

 בעיק־ ציפורניים החלו־לכסוס כי טוענות השתיים לווין(משמאל). ציפי אשת־עסקים שהפכה
בעיותיהן. כל נפתרו כעת ידיים, וללחוץ להצטלם התביישו הבית, ועבודות אימהותן בות
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מימין מסטיק. מנטה שוקולד לבנות
 לופטין לאה ארזי, ירדנה :לשמאל

הופעתן על מייוחד באופן המקפידות השלוש, הולצמן־ברק. ורותי

 מתהדרת היא עכשיו כססה. לכססנות, ■נוטה
 משוחות ארוכות-ארוכות, ציפורניים בעשר
כדם. אדומה בלכה
 את איבדה לווין ציפי נערת־הזוהר גם

 הכס־ ציפי, אימהותה. בעיקבות ציפורניה.
 לגדל סוף־סוף הצליחה מטיבעה, ■סנית

 וכדי ■ניל, בנה נולד אז אולם ציפורניים,
 כססה מאז לגזרן. נאלצה אותו לשרוט שלא

ציפור לעצמה שאימצה עד שיטתי, באופן
תותבות. ניים

 ללא היא, שבחבורה המאושרת אולם
 תת־אלוף של גרושתו שומרון, מירי ספק,

 מירי התורן. הבינלאומי הגיבור שומרון, דן
 לבשר״, ״עד תמיד שכססד, עצמה על מעידה

 תראה אי-פעם כי האמינה לא ומעולם
ב מתהדרת היא היום אצבעותיה. ציפורן

ורודה. בלכה צבועות ארוכות, ציפורניים
 אומרת ? הבעל-לשעבר כך על אומר ומה
 נשים אוהב הוא ,פיחס׳. אמר ״הוא :מירי
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