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 הנרגשת לפגישה אותה הכין המועדון,
צפויה.
 אסו־ היית שאת אחד ישראלי כאן ״יש

 מחכה ״הוא לה. סיפר במשפחתו,״ פית
לך.״

יהו משפחה בשום אסופית הייתי ״לא
 על יודעת ״אינני הרקדנית, אמרה דית!״

מדבר!״ אתה מה
 עם הרקדנית את הפגיש קצין־הבטחון

 ״את מיד. אותה זיהה נחמיאס נחמיאם.
שאל. אותי?״ זוכרת לא

 ״אינני החלטית, הרקדנית השיבה !״״לא
אתה!״ מי יודעת
 את לעורר נחמיאס של מאמציו כל

 פרט כל הכחישה היא בתוהו. עלו זיכרונה
חדר־ההלבשה. אל והסתלקה בסיפורו
המ נחמיאס ריקוד. כדי תוך ורד
 של בהופעתה לחזות במועדון נשאר אוכזב

 להתנועע והחלה לבמה עלתה היא האסופית.
המזרחית. המנגינה לקצב

הרף. ללא בה ננעצו נחמיאס של עיניו
 כל עין ממנו הורידה לא הרקדנית גם
 לעברו זרקה אף הריקוד בסוף המחול. זמן

 את הביע שהצטלב עיניהם מבט רק ורד.
לשני. האחד לומר באמת להם היה אשר

 ונחמיאס הרקדנית הסתלקה הריקוד בתום
עוד. אותה פגש לא

 להסיר יכלה לא המיפגש שמחת גם
 יתגלה פן החשש את הצמרת מרקדנית

שלה. החברתי הרקע ברבים

 מעור מחניות בז׳, בצבע יתחרה, כעין
 מעוטרות חמה, אורלון ביטנת עם דסקרנה
 יסריג,- עור שילובי ׳בשרוכים, או בריקימה

ו חצאית (ז׳קט, חליסוית־שלושה־חלקים
 ו־ בז׳ בצבעי מפיג־סקין, עשויות מתנקה)
 דסקרנה, מעוד ברמודה מיסנסי קוניאק,
 פרוות- מעוטרים צווארונים עם מעילים

 שחור זהב, ירוק, בצבעי מעילי־גשם שועל,
 במיציעד — תואמים ארנקים עם ׳ולבן,

מרהיבים. דגמים שיל אינסופי
 המטופחת, תלם זיווה האשד!־נשית.

 סממ־ נכבד מעמד על באחרונה שוויתרה
 ■של כהונה לטובת רבלון ישל ליכת־היופי

 לעודד ניסתה עור, בבגד יחסי־ציבור אשת
ש ״׳ניכיון הגילים. כל בניות הצופות, את

 אבל הדוגמניות, של גופן על יפים הדגמים
הת וכולן זיווה. הכריזה עליהן,״ רק ■לא

■לה. להאמין אמצו
 הישראלית שהאשה הסתבר מדיברי!תלם

 להירגע יכולה עתה, עד ■שקופחה המסכנה,
 תגענה המיפעיל של החדשות הקולקציות —

 תגענה ישבו הזמן באותו בדיוק אליה
 סבל עוד לא ׳ולארצוית־ד,בריית. לאירופה

■שבציפייה.
 ביגדי-העור ׳תלם, לזיווה להאמין אם

 ■נשיית, בהם נראית האישה :לכולם מחניפים
 אחד, ישכל הבטיחה עוד גברי. — והגבר

 הדגם את לעצמו למצוא יכול גיל, בכיל
 שילה: הצנועה המישאילה לו. המתאים

 לפחות אחד אדם ייהנה בישראל ביית שבכל
שבמיג־ במיפעל המיוצרים החברה, מבגדי

מעור* ברמודה מיכנסי כדגם צופות דיין ויעל רחל
בנזועדון־הכבוד חברות

אופנה
ת עור ח עור ת

 חמיפעז של מישאלתו
 פריט לביגוד־עור:

כשדינה בית בכל משלו
ה בכל באשר ■שעבר, השלישי ביום
 דיין, משה שר־החוץ את חיפשו מדינה

 במייוחד. מוטרדת רחל, ׳אשתו, נראתה לא
 עור, בגד של המהודר בבוטיק יישבה היא

 יעל בחברת בתל־אביב, בכיכר־אתרים
 אחרים, נכבדים מתמנים עם ויחד דיין,

 בעניין צפתה ׳וצלמים, עייתונאיות־אופנה
 דגמי-העור את שהציגו ובדוגמן בדוגמניות
׳.78 לחורף החדישים

 חצאיות למראה מחוריהן יצאו העיניים
 טוניקה חולצות רך, ■נאפה מעור מכווצות

ומחורר, דקיק מעור חולצות אנטי־לום, מעור

וייסברג. מירי הדוגמנית מדגימה *

 ער מעצבים על־ידי והמתוכננים דל־העמק
• מן־השורה־הראשונה למיים,

 ריותי וייסברג, מירי שהדוגמניות אחרי
 והדוגמן פלאיו נורית מאירה, ורד ירוו,

 בענף המילה־האחרונה את הדגימו אזן דני
 זיווה העניקה ופופ, דיסקו לצלילי העור,

 !מועדון־ כרטיסי יאת לנבחרוית־בעם תלם
 בכבוד: שזפו ׳אלה עור. בגד ■של הכיבוד
ה ׳הדוגמנית ■שר-יהחוץ, של ׳וביתו אשתו

 שוורץ, לאה שעדיידנראית־סוב וותיקה
תאומי. עודד השחקן שיל אשתו וחווה,

אמו ׳•שהיו וכאלה מועידודהביבוד, חברות
ב נכחו לא יאך הכרטיס את לקבל רות

כ הידועה למשל, רבץ לאה כמו אירוע,
 זכאיות תהיינה החברה, של נאמנה לקוחה
שתו לפני החדשות הקולקציות את לריאות

בפומבי. צגנה
 שהן להבטיח יכולה לא אני שעה ״לפי

והו תלם, זיווה אמרה הנחות,״ תקבלנה
 מועדון־ חפרות הזמן.״ עם ״אולי סיפה:
 שהרי במייוחד. מודאגות ניראו לא הכבוד

 ללא גם בגד־עור לרכוש מסוגלות הן
הנחה.

------- — -------- — -

וש מקינט
 הולנד תוצרת ממיטב אופנתיים מכנסיים

 ואלגנטיים ספורטיב״ם דגמים
רבות לשנים הנשמרים ואיכות טיב

שה בחנויות להשיג המובחרות ההלב
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