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שנה 15 דנני שצולמה נכי הבס דיצה

 אלגנטית, להיותה בנוסף דיצה,
 173 גובהה אמיתית. יפהפיה היא

 קילוגרם. 54 ומישקלה סנטימטרים,
 נשואה ילדים, לשלושה אמא היא
 ברוך לאיש־העסקים שנה 20 מזה

 להצטלם לא הדואגת דיצה, הבס.
 ה־ אחד את העניקה ולהתראיין,

הזה. עולם לה הבודדים ראיונות
דיצה: מספרת

לד צריך אלגנטית להיות כדי
ובעל. — פנים גוף, גובה, עתי

 בתצוגות להשתתף משתדלת אני
 השנה עונות פתיחת של הגדולות
 שליטה יש אלה בתצוגות בפאריס.
רוכ פשוט הן לערביות. מוחלטת

 הראשונים המיספרים בל את שות
 טורחות לא הן לפעמים בתצוגה.

 בטלפון מודיעות אלא לבוא, אפילו
הדג כל את מסוים למלון לשלוח

וזהו. בתצוגה, הראשונים מים
 שור- היו כי ליפהפיות הפכו הן
ב האכסלוסיבית בחוות־היופי צות

 רזות, להיות ולמדו בעולם, יותר
ולרצון. לכסף גבול אין בי

 בשלו- מתלבשת אני בדרך־כלל
 לבן, שחור, צבעים: שה־ארבעה

אורך. אותו תמיד כהה. וכחול בז׳
אופ שיגעון שום רוכשת איני

 שטוחים, הם שלי הבגדים נתי.
 בלי וצמר, משי ליינן, טיבעיים,

מיוחדות. הדפסות שום
 בית- שום של לקוחה לא אני
 שגירעון למרות בארץ. אופנה

האלגנ האשד. שאני טוען אוברזון
 לי הפריע לא בארץ, ביותר טית

שלו. תצוגה באמצע לצאת
ה את לשזף לא משתדלת אני
 בתדירות קרמים מחליפה פנים,

ולהתעמל. לשחות ומרבה גבוהה
 תכשיט עם לצאת אוהבת אני
הטב השיער בצבע והולכת בודד

כהה. חום — שלי עי
המתכ־ אצל רוכשת אני נעליים
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בארץ. חברתיים באירועים נראית היא אין בדרך־כלל תמיר. יוסף לשעבר

 אירית של סיפורה באן עד
לנדאו.

 פגים גוף; ^
ובעל ^
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האלגנ הנשים של אחרת, ברשימה
 על אומרת בצרפת. ביותר טיות

ב קומפלימנט ״זהו אירית: כך
ה אחת היא חבס דיצה שבילי.

 מכירה.״ שאני ביותר היפות נשים
 ליום־הולדתה קיבלה חבם, דיצה

 הוכתרה היא :מקורית מתנה 40ה־
 כאחת ווג היוקרה ירחון על־ידי

ב ביותר האלגנטיות הנשים 10מ־
 לצד ,1982 בשנת בצרפת יותר

מפו ושמות אצולה תארי בעלות
צצים.

צרפ — ארנקים האיטלקיים. ננים
 כבר אני אם בדרן־־כלל, תיים.

 כריס- אצל זה אז בגדים, רוכשת
ה הוא ולנטינו השנה דיור. טיאן

 ממש היה זה עלי. האהוב מתכנן
לצר עבר שהוא לאיטלקים הפסד

 את לי שהשאיל זה גם הוא פת.
 היחידות,.שאותן הארוכות השמלות

 הצלב־האדום בנשפי לובשת אני
 לי אין בקאן. יולי בסוף הנערכים

אחרות. ארוכות שמלות
 וקונה פעם מדי שבאה אשה יש

מקו דבר זהו הישנים. בגדיי את
 שם בניו־יורק, חנות ישנה בל.

ה בגדיה את לרכוש שאפשר ידוע
 ושל קנדי. ג׳קלין של ישנים

אחרות.
 מתלבשת איני לעולם — בכלל

ל רק מתלבשת אני נשים. למען
גברים. מען

■ יריב שולמית
וייס ג

האלגנטיים.

 הלבושות הנשים ברשימת רבות פעמים נכללה ממונאקו
 בבגדיה ידועה היתה היא בעולם. ביותר הטובה בצורה

גבריות. וחולצות ג׳ינם מיכנסי אוהבת זאת, לעומת אירית,

 חבס דיצה טס יחד נבחרה הרוזנת
 האלע־ הנשיס כאחת הישראלית,

בצרפת. ׳82 לשנת ביותר מוות
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המקוריים בבגדיה ידועה קאסו,

ה במשך הופכות הישראליות
 אותן שהורם מה מוזנחות. שנים

הק והחיים מזג-האוויר גם זהו
 להתלבש בכלל אפשר איך שים.
 בחום וגם גרביים, בלי גם י בארץ

!כזאת ובלחות
 בגדיי את שנה מדי שולחת אני
מח ואמי לארץ הילדות בגדי ואת
צדקה. למטרות אותם לקת

ג ר ב טנ ס ו פי
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