
רה את מריץ מה י נה הצע יב מ
המצריחנות שיא את להשיג המאיימת

ש רציתי אבל שיגעון, הלך ״׳הבוטיק
יוצאי־דופן. דברים בו שיהיו מיוחד, יהיה

בגדים לייבא לחו״ל לנסוע התחלתי לכן :
ב העניבה במישפחתי נעזרתי מיוחדים.

 דואה* שהוא מורים, באחי ובמיוחד פאריס
 יותר שייבאתי ככל שם• מצליח חשבון
 יודעת אני הדרישה. גברה כן מחו״ל, בגדים
 אבל יקרים, במחירים בגדים מופרת שאני

כסף, יש לאנשים אותי. מפחיד לא זה
 נדהמת אני פעם וכל מאיפה מושג לי אין

מחדש.
 אפילו הן לבוטיק, בחורות אלי ״נכנסות

 סכום. בכל קונות המחיר. על מתווכחות לא
 כגובה הוא שימלח של מחירה לפעמים

ועוב משלמות הן אבל שלהן, המשכורת
 או אחת שימלה בשביל החודש כל דות

שתיים.
שימ כל בשביל מאד קשה עובדת ״אני

 ייסורי־מצפון לי אין לכן מוכרת. שאני לח
 משלמת גם אני הגבוהים. המחירים בעניין
 אצלי מייבאת. שאני מה על מכס הרפה

ויש לירות, 5000בד שימלה למצוא אפשר 1

 לערוך בו־זמנית יוכלו ברובע לבלות באים
 לי קמו וכבר שיגעון, הולד זה קניות. גם

 איכפת לא זה אבל בסביבה. מחקים כמה
ליליים, בוטיקים שיותר כמה להיפך, לי.

טוב.״ יותר
ת מו או  ת

צ׳יסטה במקום
 ה־ פתיחת לבין דירת־הגג קניית ין ך!
 עברה הקטנה״ ״תל-אביב באיזיור בוטיק *1
 ״הכרתי מישפחתית. טרגדיה ז׳קילין על

 היא פלדמן,״ משה בשם יפה־תואר צעיר
 תל־ באוניברסיטת קולנוע ״*שלמד מספרת,

ה רע. הרגשתי פיתאום יחד. גרנו אביב.
 שיש החליטו בדיקות לי שערכו רופאים

והתו הריון, בדיקת עשיתי צ׳יסטה. לי
 שלא מאד, ידוע רופא שלילית. היתד, צאה

 קבע הקרייה, מבית־החולים בשמו, אנקוב
ב מילון של בגודל צ׳יסטה לי שיש
משולחן־הניתו־ ברחתי ■לנתח. וצריך בטן

—

 מות אחרי שקנתה באגי הביץ׳ מכונית גבי על משתזפת ז׳אקליןהמכונית
 אותה קנתה היא אך לירות. אלף 100 לה עלתה המכונית תאומותיה.

מפורסמת. אותה שהפכה מהמכונה, לה נמאס כעת עצמה■ את לפנק בצורך הרגישה היא כי

 למצוא ■ואפשר אותה. שקונה מי השם ברוך
חול מוכרת אני לירות. 500ב־ שימלה גם

 חולצה יש אבל האחת, לירות 700ב־ צות
 למצוא אפשר שאצלי ומובן .150ב־ גם

 ,1200ב־ וסנדלים לידות 1000ב־ תיקים
 עוד נחטפת הסחורה מתלוננת. לא אני אפל
 כי מהמכס, אותה משחררת שאני לפני

מראש. אותה מוכרת אני בדרך־כלל
 דירת־גג קניתי שעברה שנד, ״בספטמבר

 דיברה העיר וכל למ״ד, בתוכנית משגעת
סיפו מיני כל עלי להמציא התחילו עלי.
 לא הם כסף. לי יש מאיפה הבינו לא רים,
 ■הכסף בשביל מאד קשה עובדת שאני ידעו
 שהכנסתי היה ידעו לא עוד שהם מד, הזה.
ה ומאז בעסקי, כשותף טורים אחי את

 יכולתי גם כך לשנינו. משותף שלי רכוש
ה תל־אביב באיזור נוסף, בוטיק לפתוח
קטנה.

 של בבוטיק עסוקה אני שביום ״מאחר
 יהיה השני שהבוטיק החלטתי דיזנגוף,

ש שאלה כדי הלילה בשעות רק פתוח

 החלטתי בית־ד,חולים. של חלוק עם חים
 שולחן על מאשר הזמן במשך למות שמוטב

 קורה היה מד, יודעת לא אני הניתוחים.
 הניתוח, את בי מבצעים היו באמת אם
 לי הודיע ביקרתי שאצלו נוסף רופא כי

ל הרביעי החודש בסוף שאני חגיגית
הריוני.
ב שאני בגלל לבכות אם ידעתי ״לא
 שאין בגלל לצחוק או נשואה, ולא הריון

 לא לגמרי. מבולבלת הייתי צ׳יסטה. לי
 שאי-אפשר לי הסבירו לעשות. מה ידעתי
 למדות להתחתן, רציתי ■לא הפלה. בי לבצע

 ככה הרופא. וגם עלי לחץ שלי שהחבר
 כשאני לעבור, חודש ועוד לחודש הנחתי

 לא. או להתחתן אם להחליט מסוגלת לא
נישו בלי הילד את ללדת החלטתי כשכבר

 חטפתי ואז רנטגן לצילום נלקחתי אין,
תאומים. לי שיש הסתבר נוסף. שוק

 של הוריו יותר. עוד מבולבלת ״הייתי
 אבי אל נסעתי להתחתן. עלי לחצו החבר

את ,אם לי: אמר והוא איתו, להתייעץ

־- <

 שהיא ,29ה־ בת הצעירה לדקלין, יש החיים על ומפוכחחוש מבט
ומכו דירות שתי בוטיקיס, שני בעלת ממולחת אשת־עסקיס

 נושאת הבוהמה, בחוגי והמפורסמת הזוהרת התדמית בעלת ז׳קלין יוצאת־דופן. יקרה נית
שלה. בעסקים ולהצליח לנצח, להתגבר, החליטה היא אך קשה, טראגדיה עימה

 חושבת את אם התחתני. משה, את אוהבת
 אהיה אני תתחתני. אל טוב, לך יהיה שלא

■ טוב.׳ וסבא טוב אבא לילדים
 איך ידעתי לא מבוהלת. הייתי אני ״אבל
 שמצבי למרות ילדים, שני עם אסתדר
ה החודש בסוף כשהייתי איתן. הכלכלי

 למרות ברבנות, ■בשקט התחתנתי שישי
 שלי. בפנטהאוז חתונת־פאר רצה שבעלי
 אני מאד. קשה עבדתי ההריון כל במשך

 הכל היד, עובדת הייתי לא שאם מאמינה
מת היה ■שלי העסק אז אבל בטוב, נגמר

 שלא בעלי על לסמוך יכולתי לא כי מוטט,
 ממנו מבקשת הייתי ללמוד. והפסיק עבד

 הולך היה והוא בבוקר, העסק את לפתוח
 והן תאומות, ילדתי האסון. אירע כך לים•

מישקל. מחוסר שנולדו, אחרי יום נפטרו
 חדד־שינה

קבר כמו
 לא בעלי נורא. כמשבר ייתי ף*

/  נלקח שהכל הרגשתי התבטל, עבד, 1 י /
 יום, בגיל מתו שהתאומות למרות ממני.

 הייתי שלי׳. ,הילדות להן קוראת אני
 בשם בחור הכרתי אחד יום לחלוטין. הרוסה
 את מחדש ולגלות לצאת התחלתי ליאור,
ו נוהג, כמינהגו שעולם ראיתי החיים.

׳להתגרש. החלטתי
 מכונית לי רכשתי עצמי את לפנק ״כדי

ב כמוה עוד שאין יפהפייה ביץ׳־באגי
 לירות אלף 100 לי עלתה המכונית ארץ.
 נמאס שקצת למרות לי, מגיעה היא אבל

 הגיע כשאחי מדי. פולטת היא כי ממנה לי
הפנט את לו נתתי וילדיו אשתו עם ארצה
 שלושה בת קטנה דירה לי ורכשתי האוז,

■אוה שאני כמו זרוק אותה ׳ריהטתי חדרים.
 עם קבר דמוי חדר־שינה לי ובניתי בת,

 המיטה, עברי ■מכל ושחורות גבוהות דפנות
 לי עלה התענוג במדרגות. אליה שיורדים

 לי נדמה מרוצה, אני כעת לירות. אלף 22
 עובדת אני חיי, את לשקם שהצלחתי

להתפנק. אוכל שבו יום יבוא אך קשה,

ש בעיר אנשים הרבה שיש יודעת אני
בי. צרה עינם

 לי: אמרו השני הבוטיק את ״כשפתחתי
 מה יודעת אני ?׳ הכסף כל עם תעשי ,■מה
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