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דו. בפרסומת גאה אף והיא הישראלית. בעיתונות שפורסמו במודעות ביותר החשוף

 לא היא טעות. למשהו תהיה שלא אבל
זה. עם להפסיק חושבת

 ב־ ,דירה י לנו יש איתו. לגור עברתי אז
 בשביל מבשל אברהם ועוזרת. דיזנגוף,

 ממני. טוב יותר מבשל הוא כי שנינו,
כי והיא: אחת בעייה רק לנו יש

 מי שכל וידוע עקרב, במזל נולדנו שנינו
ש להראות תמיד רוצה הזה במזל שנולד

 כי הזמן, כל רבים אנחנו אז הבום, הוא
לי.״ מקני הוא

★ ★ ★
 חברה קודם היתה לאברהם ם ץ
 לא זה לסמדר אבל נאמן, ברכה אחרת, ^

■ היה. — שהיה מה איכפת.
 אותו, כשהכרתי הכל. בשבילי ״הוא

 לא כלום, לי היה לא ענייה. נורא הייתי
 לא לאכול. מה לי היה בקושי עבדתי,
 לעולם אותי הוציא הוא אחד. אף הכרתי
קשרים. לו יש כי הרחב,

 שהחברים בחורות רואה אני ״היום
 לשני. מאחד עוברות והן אותן, עזבו שלהן

 אותי והציל אדרדר שלא עלי שמר הוא
 שלו. הלארז׳יות 1בגל־ בו התאהבתי מזה.

ש ואגיד בחנות שמלה שאראה היה מספיק
 שלי. תהיה היא שלמחרת כדי יפה, היא
כ שלו העיינים את לתת מוכן היה הוא

 פירסומאים המון לי הכיר גם הוא שבילי.
 שיעורי לקחת התחלתי אפילו וצלמים,

מאושרת.״ או$י עשה הוא נהיגה.
הכלה. נאום
 תקיפה להיות החליטה היא בסוף אבל
 הודיעה היא בידיים. העניינים את ולקחת
 יודעים? אתם ומה הדירה. את עוזבת שהיא

להתחתן. הסכים הוא עזר. זה
 השבוע, התרחשה שלהם החתונה אז
 אנשים. אלף איזה שם והיו מנדי׳ס. במיני

 פיר־ דוגמניות, אמרגנים, הבוהימה, כל
 אריק הרצוג, פיטר עיתונאים, סומאים,

 אורי מימי, ליאורה, הגששים, איינשטיין,
לחגוג. באו כולם אלה. וכל זוהר

 כבר שלה חלומות הרבה שכל־כך וכיוון
 ללדת אחד: חלום רק לה נשאר התגשמו,

 ובגלל ילדים. על מתה היא ילדים. ארבעה
 מילדים חוץ אז אמביציה, הרבה לה שיש
ול הקולנוע לעולם להיכנס גם רוצה היא
לצמרת. עד טפס

ה שמלת שבטוח־בטוח. מה בינתיים,
שקופה, היתד, לא אמנם שלה כלולות
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הבוס...״ שהוא להראות רוצה אחד שכל משום הזמן כל רבים ושנינו קנאי, קצת שהוא ,רק

 פעם עובדה, עוגה. על לוותר, מוכנה לא
יצא האטרקציה: הייתי ואני מסיבה, היתד,

 מודבקים פרחים שני עם העוגה מתוף תי
.״,השתגעו כולם החזה. על

★ ★ ★
ש- שבע-עשרה, כת שהייתי **

 אני ומאז חברה, עם דירה כרתי
״נהיי בוזידוי. סמדר ממשיכה בתל־אביב,״

 לצייר דיגמנתי מפורסמת. די דוגמנית תי
 מודל־עירום בתור אותי שבחר ארבל, נחום
 שהופכת ׳מהתנ״ך זאת לוט, אשת של לפסל

ה את גם דיגמנתי מזה חוץ לנציב־מלח.
 שאני אפילו נועזים, הכי והלבנים בגדים

ל מה לי יש אם כי מסורתית, ממשפחה
 אפילו לי יצא פעם שאתבייש? למה הראות,

ל שקופים, לבנים עם בסקאלה להסתובב
 כש־ התביישתי. שלא בטח כולם. עיני

 גמור.״ בסדר זה אז יפה הוא העירום
 גם הופיעה היא תלבושת באותה בערך

סרטים. כמה ובעוד אשה,,\ מקרה בסרט
 בגודל הזאת הסמדר בכל שזכה האיש

 הבארמן (ארביב), רביב אברהם הוא טבעי
המאושר. החתן במנדי׳ס,
 מזהירה אריק״ היה שלי הראשון ״החבר

 יצאתי דוגמן. היה ״הוא מאי־הבנות, סמדר
 אברהם. את לי שהכיר הוא זה שנה. איתו

 התחלתי ואני לגרמניה, נסע הוא אחר־כך
 אותו.״ ושכחתי אברהם, עם לצאת

בו, התאהבתי אברהם, את ״כשהכרתי

 אברהם של כפיו על סמדר נישאת השבוע, נישאה 1־
 י״ להתחתן עלי לחצה ״ומשפחתי סמדר, סיפרה דתית,״
זה. עם להפסיק חושבת לא היא טעות: תהיה שלא

ח ת  שלה. החופה בשמלת סמדר ¥11|
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הבד.״ לעולם ולהיכנס ילדים ארבעה ,ללדת
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