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עות אדם

לרחוב ,היא לובשת שמלות מבד כותנה,
האהובות עליה וד,מתאימות לאקלים הארץ.
״אינני אוהבת לשחק את הגברת האלגנטית
בבוקר ,כפי שנהוג לאחרונה בארץ.״ בשעות
אחר־ר,צהרים היא נוהגת ללבוש חליפה
ואילו בערב היא מתאימה את תלבושתה
בהתאם למאורע המתרחש בו.
אין במלתחתה פרוזת ובין התכשיטים היא
מעדיפה חרוזים צבעוניים .בדרך כלל היא
תופרת לעצמה שמלה אחת או חליפה ל
עונה ,מקבלת את מרבית דבריה מאמה ב־
ארצות־הברית .הצבעים האהובים עליה הם
טורקיז ,לבן ושחור. .העיקר אינו הבגד,״
 .היא אומרת ,״אלא כיצד הוא מונח .אנ־
משתדלת להסתיר בעזרתו פגמים שבי ול
הבליט את הצדדים היפים.״
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ע 8מלתחה וגלעמח
**לע כמעט הפוכה לצלע הראשונה
 £במשולש האלגנטי ,ה־א האשה האלגנ
טית של הבוהימה התל־אביבית — שותפתו
של הצייר שלמה צפריר במועדון־הלילה
עומאר־כייאם — זהבה ברלינסקי.
התיאוריה של זהבה היפה ) ,(32אודות
מלתחתה של אשד ,אלגנטית ,שונה לחלוטין
מזו של הגברת רובין. .לאשר ,האלגנטית

אשת הצ״ו

אסתר ראובן ובעלה ,הצייר הידוע ראובן ראובן ,על רקע
ציוריו .אסתר ,הנושאת מזה שנים את כתר האשה האלגנ
טית של תל־אביב ,ביכרה ,בשל שנותיה ,שלא להדגים את תלבושותיה השונות בצילומים.

הכשרון של חייה שבוזבז — תכנון אופנה.
היא עצמה מתכננת את חלבשות ה קצת
מזה וקצת מזה — קצת לפי דרישות
האופנה האחרונה וקצת לפי הרעיונות ה
צצים בה.
היא אינה דווקא חסידה של תפירה מעו
לה• .לעיתים קרובות אני הולכת בדברים
שבכלל אינם תפורים טוב .אני שונאת
את המושג הזה של ,תפירה גבוהה׳ .זה
לא מעניין אותי .בשמלות שלי אפשר למצוא
הרבה שגיאות תפירה .אבל העיקר בהן הוא
הרעיון.״
לפעמים עולים בראשה של זהבה רעיונות
שאנשים מן הישוב נוהגים לכנותם בשם
.רעיונות משוגעים״ .במקרים כאלה היא
משתמשת בבגדיה רק כדי להסתובב בין
המטבח לסלון וחדר־השינה בדירתה ש
ברחוב רמב״ם בתל־אביב.
מחזה רגיל הוא לראותה ברחוב ,כש
מאחוריה תלויים עשרות זוגות עיניים,
הננעצות במבט של הפתעה ותמהון בתל-
בושותיה. .אשד ,אחת,״ מתוודה זהבה,
,עיצבנה אותי פעם עד כדי כך במבטה,
עד שהייתי מוכרחה להוציא לד .לשון.
ההצלה שלי הוא המועדון .לשם אני יכולה
להרשות לעצמי להתלבש ככל העולה על
רוחי.״
אין לה תקציב קבוע להלבשה ,אבל
היא מוציאה כ־ 500ל״י בחודש על בגדים.

״לפעמים אני יכולה ללכת ברחוב ילקנות
חליפה ב־ 400ל״י ,רק מפני שהכפתורים
שלה מצאו חן בעיני.״ אביזר הלבוש היקר
ביותר במלתחתה — עליה אינה מוותרת
למרות הכל — היא שמלה רקומה פג נים
אמיתיות ,שנעשתה מצעיף אותו הביא לה
בעלה ,השחקן זאב ברלינסקי ,מג׳אמייקה.
בכלל ,מלתחתו של הבעל משמשת ב
יותר .לפני שנה ,כשזאב שהה בחו״ל ,נטלה
זהבה שתיים מחליפותיו ההדורות ,הפכה
אותם לחליפות עבורה .אבל לאלה היא
מוסיפה כמעט תמ ד תכשיטים ופרוות.
״לפרודת שלימות אני עדיין צעירה,״ מטעי
מה זהבה ,״ולעת עתה אני מסתפקת ב
הוספת חלקי פרוות לשמלות וחליפות ,אכל
בתכשיטים אין פשרות .לעולם לא אלך
עם תכשיטים מזוייפים .אני סבורה שתכשי
טים שאשר ,לובשת חייבים להיות אמיתיים.״
היא עצמה מעדיפה יהלומים.
אביזר נוסף בהופעתה של זהבה היא
פיאה נוכרית בצורת צמה ,אותה היא מוסי
פה לעיתים לתסרוקתה .זוהי צמה שנגזרה
בשעתו משערותיה ועליה היא שומרת.
בסגנון דומה לסגנון הלבוש שלה ,ריהטה
זהבה את דירתה ,שאינה הדורה כשם שה א
מעניינת ומשרה אווירה .לצד רהיטים ש
נקנו בשוק הפישסשים ביפו ,מוצבים רהי
טים שנקנו בחנויות היקרות ביותר בפאריס,
)המשך בעמוד (21

ליד חלון־ראווה תל־אביבי ,נראית זהבה ברלינסקי בתלבושת אופיינית
לה :חליפה בגיזרה כמעט גברית ,אותה תפרה מחליפתו של בעלה ,עם
!רווה מנומרת ,אשר מחירם כמאה לירות .על ראשה כובע ס יךולי ירוק ,חלק בלתי־נפרז מתלבושתה.

:ה מן הבוור

ז בלבוש הרבה זמן ,זה חוור באופנה.״ כהוכחה היא
ארנק שניתן לד ,במתנה עוד ביום חתונתה ובו היא
שת עד היום.
י אוהבת דברים ישנים .כשאני מקבלת לבוש חדש ,אני
ר .אותו קצת לפני שאשתמש בו .הרבה יותר מעניין
משהו לכבוד מאורע מסויים ,מאשר סתם להציג את
ם שבמלתחה .יש לי תמיד זמן ואני יודעת שזמנו של כל
יגיע .לכן לא הזדרזתי לקצר את השמלה הארוכה מלפני
אני יודעת שיגיע זמנה כשאזדקק לשמלה ארוכה.״
ר מעדיפה את הקודים הקלאסיים .בבוקר היא מעדיפה
מכנסיים ,אבל לעולם לא מחוץ לבית .בצאתה ביום

כיום אין מלתחה בכלל .היא קונה שמלה,
לובשת אותה פעם או פעמיים ואחר־כן היא
זורקת אותה ,או נותנת אותה לעוזרת.
זאת היתד ,אחת ההפתעות הגדולות שלי
כשביקרתי לאחרונה בצרפת ואיטליה .גילי
תי שלנשים האלגנטיות ביותר ,אין במלתח־
תן יותר מאשר שתי חליפות ושתי שמלות,
אותן הן מחליפות בקביעות .לכן הן נראות
תמיד אלגנטיות״
זהבה מתיחסת אל אופנת הנשים כאל
שאיפה שדוכאה בקרבה .זה היה לדעתה

תלבושתצופים^״ רבן ושחוו

בה במעיל אלגנטי ובכובע צופות מבריטניה.

הם צבעי התל
בושת הבוהמית,
שחולצתה עשויח מחולצת פראק של בעלה.
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