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 ביותר. יוצא־דופן בזיווג נולדה היא

מל תקופת את בילה יהודי, לרמר, אבא
 גרמני. במחנה־ריכוז השניה העולם חמת

 הנאצים. על־ידי הושמדה הראשונה אשתו
 ברוסיה שנים שבע היה המלחמה אחרי
 בדרכו משם והמשיך לפולין שחזר לפני
 חדש. עולה היה הוא 1952ב־ לישראל. ישר
 מחנה־הרי- לימי זכר הנכות, הסתדר. לא

 חודשים כמה אחרי עליו. היקשתה כה,
לפולין. חזר

 את שאיבד היהודי התחתן בפולין שם,
 אשד, עם בשואה, בריאותו ואת אשתו

 עצם עד חיה שאמה ■ נוצריה, גרמניה,
 רחוקים משפחה וקרובי בברלין, היום
מחנדדהריכוז. סוהרי בין היו אולי שלה

שפיוסמוה הפיוסומת ממודעות באחת ׳110 הציפור: אל
 אלה. מנשואין נולדה וסמי
הנ קומוניסטית, במדינה גדלה היא
לם־ בה, ושהחיים כלכלית, במצוקה תונה

זב לרמר סוזי היתד, שנתיים פני ^
ב קוסמטיים למוצרים בדוכן נית /

 נע־ להיות חלומות המון עם שלום, כלבו
היא מלכת־יופי. אפילו אולי רת־זוהר,

סלא פנים עם בלונדית, ,16 בת אז היתד,
מובהק. פולני ומיבטא ביים

 את סמי ארזה כאשר שעבר, בשבוע
הכי למסע להמריא והתכוונה מזוודותיה

 עוד היתד• לא היא באירופה, שלה בושים
התפר טרם שמה אולי אלמונית. זבנית

המוכ לפנים הפכו פניה אבל ברבים, סם
נש הן בישראל. ביותר והנפוצות רות

 פירסומת מודעת מכל כמעט כיום קפות
ה משלטים צבעוניים, מלוחות־קיר שניה,

 אופנה מצילומי אוטובוסים, על תלויים
ל קשה אפילו לפעמים הנשים. בעתוני
 מכל הנשקפת נערה אותה שזו האמין

 תיסרוקת שתשנה לה די הללו. התמונות
אחרת. מישהי כמו נראית והיא תנוחה או

 בכל אותי ״רואים סמי, אמרה ״כן,״
 כבר היום אני ממני. להיפטר קשה מקום.

 קצת מדינת־ישראל.״ של מהצורה חלק
 שנים ארבע לפני שעוד נערה לגבי מצחיק י

 שבחלומותיה אלא כאן, היתד, שלא רק לא
 אי־פעם שתהיה חלמה לא ביותר הטובים

הישראלי. מהנוף חלק
 מדוגמניות לאחת כשהפכה עכשיו, אבל
כש בישראל, ביותר מבוקשות הצילום
ב הישראלי עולבדהזוהר לצמרת טיפסה
 עוזבת. היא בלבד, אחת שנה של מעוף

 רחוק. התגלגלו שלה הפירסומת תמונות
עבו לה הציעו אירופיים בתי-אופנה כמה
 את לכבוש נסעה היא כדוגמנית. דה

צי יופיעו מעט עוד מינכן. ואת פאריס
 של הנפוצים האופנה בעתוני שלה לומים

 האופנה עתון למשל, בבורדה, אירופה.
 הבטיחו כבר גרמניה, של ביותר הנפוץ

צילומי־נסיון. לה
 שלום להגיד שאפשר שחשב למי אבל
 פה, אותה יראו לא שיותר מפני לסתי,

 שלא ״מה אזהרה: מילות כמה לה היו
ל חוזרת אני — אגיע שלא ולאן יהיה
 שאיני לפה משיכה איזו לי יש ארץ.

ל נמאס שזה נכון אותה. להסביר יכולה
מת מיד שעוזבים אחרי אבל זמן, כמה

להתגעגע.״ חילים

 זוהרת ילדות
ת טי ס מוני קו ו

 דוגמנית לסוזי לקרוא אפשר 0
במקרה. רק זה ישראלית,

באחת נדנדה
התייקרו. הדוגמניות של המחירים

 תל־ מפרברי באחד משחקים בגן משתעשעת מתי
 גס ״אד מהי, אומרת התייקר,״ בארץ ״הכל אביב.

צילום. ליום ל״י 500 לרמר מתי קיבלה לאחרונה ״


