
צבעים
 בכלל שהם ידעתי לא אז — לאולסי

התחתנו. לא
 כשפורסם מכעס שרתחתי כמובן

 לא אני בטלפונים. אותם מטרידה שאני
 היא בהתחלה בכלל. אליהם צילצלתי
 מטרידה שאני אמרה שהיא הכחישה

אול־ לי סיפר יותר מאוחר אבל אותם.
הסי את שהמציאה הודתה שהיא סי.

במועדון. שנפגשנו השניה בפעם פור.
 עם מולי נעמדה אליי. ניגשה היא

 מאוד ובצורה המותניים, על הידיים
 למסיבת אותי הזמינה פרובוקטיבית

ש אולסי. למענה שערך יום־ההולדת
הלכתי. לא במקום. יותר. מאוחר בוע
— ושנית תצוגה לי היתה ראשית כי
שלהי וליום־ההולדת לי מה

בן־עמי. תמי של דבריה כאן עד
 לחדור אניבה שהצליחה אחרי מייד

 גירעון של באמצעותו לעולם־האופנה
 העיתונות את הציפה היא אוברזון.

בראיונות. הישראלית
לח התאים ״אולסי אניבה: סיפרה

 הנפלא האיש זה גבר. על שלי לום
 שהיינו חודש אחרי כבר בעולם. ביותר
 לחיות יכולים לא שאנחנו הבנו ביחד.
 לצפון־קרולינה. טסנו השני. בלי האחד
 לשיקאגו, ומשם הוריו. את להכיר
 היו שלי החברים הוריי. את להכיר

מדעתי. שיצאתי בטוחים
 שלי העניינים כל את ״חיסלתי

 שאני ידעתי שבועיים. תוך באמריקה
— כלום אותי מעניין ושלא מאוהבת,

ליום־ שלי. הגבר אחרי הולכת אני
 יהלומים עגילי אולסי לי הביא הולדתי י

לאוזניים.
 כמה בת לנו להיות חייבת ״ילדים?

 בנים שני לנו יש עכשיו מהר. שיותר
 הצהרת אחרי שלו." ואחד שלי אחד —

 כולם נדהמו הזאת, הנרגשת האהבה
 מריבה אחרי לאניבה. הודיע כשאולסי

נגמר. ביניהם שהכל סוערת.

 פשוט זו״
עבודה״

הסופר באותו הקונים שכנים ^
 מוכנים היו למד שבתוכנית מרקט 1 (

 כששריטות אולסי את שראו להישבע
אולי. דימיון? גופו. על

 של בביתו להתגורר עברה אניבה
 תל־אביב הפועל של הכדורסלן מרסר,

 בן בנה עם יחד סנטימטרים), 210(
 פעמיים נראתה היא מאז ראשיד. ,11ה־

בעלי מרקדת כשהיא בלילות־שישי,
 יאנג. רוי הזמר עם קיסר, במועדון זות

 לביקור שבא אולסי של ידידו שהוא
בארץ.

 לחזות אולסי בא החמישי ביום
בנו. על־ידי מלווה כשהוא במישחק,
 מחכים השחקן של המרובים אוהדיו

 החמישי ביום יקרה באמת מה לראות
 בנקו בין המישחק ייערך אז הקרוב.
 מכבי לבין אירופה. אלופת רומא,

 לכל אניבה באה היום עד תל־אביב.
 עוררה היא אולסי. של המישחקיס
 להופיע כשדאגה רבה. התרגשות

 בתכשיטים ועדויה מיוחדים בבגדים
הפעם? גם תופיע היא האם הולמים.

 בן־עמי תמי שנתנה חושפני בראיון
 בכנות: אמרה היא הזה, להעולם
 לארץ. כשהגיע אולסי את ״היכרתי

 ממבט בי התאהב שהוא אומר אולסי
 שלו הטלפון את לי נתן הוא ראשון.
 אז היה הוא איתו. שאתקשר וביקש
 לא־ידוע. היה ועדיין בארץ שבוע

ממנו. שכחתי
 עזרה שלי חברה דירה. ״כשעברתי

 במיס־ ונתקלה הניירת, על לעבור לי
ושא קפצה היא אולסי. של פר־הטלפון

 אמרתי: אותו?׳ מכירה ׳את אותי: לה
 איכפת אם אותי שאלה היא ואז בקושי.

 לא? למה אמרתי: אליו. שנצלצל לי
התקשרה. היא

 אות־. זכר אבל אותה. זכר לא ״הוא
 חודשים. כמה אותי מחפש שהוא אמר

בבית... אצלי היה הוא דקות חמש בתוך
 בא היה אולסי חודשים כמה ״וכך.

ידע עליו, ריהמת־ קבוע. באופן אליי
הפריע. לא זה ולי חברים לו שאין תי

 בינינו התחיל שנה חצי ״אחרי
 זה לאהבה. מידידות התפתח זה הרומן.
 ציבעוני. שהוא לי מפריע לא בכלל

הצבע.״ את רואה לא ואני בן־אדם, הוא
 האחד וחזרו נפרדו ואולסי תמי

 חורשים כמה לפני פעמים. כמה לשני
 לארצות־ אולסי נסע אז שוב. נפרדו

 היפהפיה אניבה. את פגש שם הברית.
השחורה.

 היו לארץ אז שהגיעו השמועות
 חדשה אשה מצא אולסי מסעירות:

 כמו בהלם. היתה תמי איתה. והתחתן
באיפוק. הגיבה אן כולם.

״אש אניבה. עם לארץ חזר אולסי
 באירועים איתה להופיע והתחיל תו״,

״כשפ בעדינות: הגיבה תמי חברתיים.
 בבירכת אותם בירכתי אותם. גשתי

 אכבד שלא למה לחתונתם. מזל־טוב
 אולסי. של אשתו כיום היא הרי אותם?

 העובדה את משנים לא הנישואין
 ותמיד ביותר, הטוב ידידי היה שאולסי

 מצלצל הוא עכשיו גם כזה. יישאר
קבוע." באופן אליי

 הפרק. מעל ירד לא הנושא אך
 נכנסה והיא בשתיקה. עברה לא אניבה

 היא תמי. שולטת שבו לתחום ישר
וב אופנה בתצוגות להופיע התחילה
 תשומת־לב מושכת כשהיא מסיבות.

 ורגליה החטוב גופה גובהה. בגלל רבה
 לאנשים לספר טרחה גם היא הארוכות.

 ומצלצלת אותה מטרידה שתמי סביבה
 כמובן. תמי, יום. בכל הביתה אליהם

זאת. הכחישה
 כי היה ונראה שבועות, כמה עברו

 קנתה תמי לשיגרה. נכנסים העניינים
 עסוקה והיתה חדשה דירה לעצמה

כדי רבות, בתצוגות ובעיקר בשיפוצים.

החדשה. דירתה על החובות את לשלם
 סמוכה. בדירה גרו ואניבה אולסי

ילדיהם. בשני עסוקים והיו
 רחוקות. לעיתים נפגשה השלישיה

 היא היתה לארץ. אניבה שבאה מרגע
 תל־אביב, מכבי מישחקי את שקישטה

 לא זמן יושבת תמי היתה שבו במקום
כן. לפני רב

להו תמי נתבקשה שבועיים לפני
 גרא, עודד האופנאי של בתצוגה פיע

 באותה תופיע אניבה גם כי לה והסתבר
עש והתלבטה. התלבטה תמי התצוגה.

 ושאלו אליה התקשרו עיתונאים רות
 ״בהתחלה אניבה. עם ביחד תופיע אם

 אמרה. אלך." לא פשוט שאני החלטתי
 שלי העבודה פשוט שזו החלטתי ״בסוף

והלכתי.
המ אניבה להופיע, המשיכה תמי

 בער דרך לעצמה לפרוץ לנסות שיכה
שעב אנשים הישראלי. לס־הדוגמנות

 היא לעיתים כי סיפרו. במחיצתה דו
ובתוקפנות. בגסות מתנהגת
הראשו בפעם אניבה שהופיעה מאז

 אחרי הכל עקבו המסלול, על נה
 להרכיב נוהגת תמי תמי. של תגובותיה

 את שהגביר דבר כהים, מישקפיים
 וסובלת מדוכאת היא כאילו הרושם

חר אשה יש שלאהובה־לשעבר מכך

סייר בן
סמוי כושי נוסע

שה.
 לשאלה הכל חזרו שוב עכשיו

ואולסי? תמי יתחתנו האם הישנה:

 אניבה -אשה״
בעולם!״ ביותר הנפלא ,.האיש
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