
 ממש מרוויחה בארץ הדוגמנית בחוץ־לארץ,
 יותר הרבה הוא הזה המעט אומנם, מעט.
יכו ודוגמנית פקידה, של ממשכורת טוב
 ברמודמחייה לחיות לעצמה להרשות לה

 שהיא אומר לא עדיין זה אבל גבוהה, יותר
 קוסמטיקה, של ההוצאות עם הון. גורפת

 לא מסביב, והכיל דירה בגדים, מספרה,
הרבה. לה נשאר

הת יש עונות. של עניין זה דוגמנות
 ואז עבודה, הרפה יש שאז עונות, חלת

 אץ שבהם חודשים הרבה על מכסה זה
בכלל. עבודה

 בעיתוני פירסוס
המיליונים

חו ,שיבער איזה של תקופה יתזז ך*
 הייתי בצבא. שירתתי שבהם דשים, 1 ו

 רוצה לא אני אבל היל־האוויר, בלהקת
על מהצבא אותי שיחררו זה. על לדבר

 חשבתי שהשתחררתי ואחרי בקשתי, פי
 וכשחק- כזמרת בארץ, עצמי את לבנות

גית.
ה שנתיים במשך הייתי בבית־הספר

 הנתונים לי ויש המקהלה, של סולנית
 רוצה הייתי אילו הדרושים, המוסיקליים

 שלי התוכניות אבל הזה. בשטח להתפתח
להת לא זח בשלב והחלטתי השתנו, קצת
ושירה. מישחק של בשטה מקד

ה את לעזוב לי יצא לא השבוע עד
ש אחרי אבל מדי. עסוקה הייתי ארץ.

 גדולה כתבה פירסם )1924( הזה העולם
״שיח הכותרת תחת מצה״ל, שיחרורי על

 המון התחילו סקס״, בגלל מצה׳׳ל דור
 לקחו בי. להתעניין בחוץ־לארץ עיתונים

 אותו ופירסמו הזה, מהעולם הסיפור את
 ביניהם בעולם, ביותר הגדולים בעיתונים
 כמו מיליונים של תפוצה בעלי עיתונים

 ובילד־ציי־ קוויק האנגלי, סאנדיי־מירור
 וחשבתי, עצמי עם ישבתי הגרמניים. טונג

 ו־ לשירה עצמי את אכניס שאני שלפני
 את לראות שאסע כדאי בארץ, פה מישחק
לע אנסה אופקים, ארחיב אלמד, העולם,

ולהצליח. בוד
הג מסוכנוודהדוגטניות הצעה קיבלתי

הז לי שלחו הם בגרמניה. ביותר דולה
אצ לעבוד מצורף, כרטיס־טיסה עם מנה
 צילומים של סידרה שאעשה וביקשו לם׳
 כרטיס־ביקור. עבורי להכין כדי בארץ, פה
 לשלוח רוצים הם הזה כרטים־הביקור את

 ב- הזאת לסוכנות שיש לקוחות לאלפיים
 ברגע כי התחייבתי, מצידי אני אירופה.
 כדוגמנית, אותי יזמין מהלקוחות שמישהו

אשהה מהעבודה, חוץ ושם, לגרמניה אבוא

ק י ו ו  המצוייר הגרמני השבועוןק
 במדור פנינה את פירסם

 ״הרבה :הכותרת תחת שלו, ״תשקיף'
 הסיפורים כל למדים.' יפה מדי יותר

הת העולם, בעיתוני שפורסמו האלה
הזה. העולם של כתבת־השער על בססו

חד לקוחות להכיר כדי שמעות שלושה
 כדי טלפונית, אלי צילצלו גם הם שים.

מסודר. שהכל לוודא
 סידרת־צילומים עכשיו עשיתי מזה חוץ

 והם אמריקאית, חברה בשביל בגדי-ים של
 לעמד אותי והזמינו מאוד מרוצים היו

באמ מחברה הגיעה הצעה ועוד אצלם.
ל כדוגימנית־בית אצלם לעמד ריקה,

שמלות.
 קרוב- על-ידי מוזמנת אני זה, עם יחד

 את לשפר רוצה אני באמריקה. מישפחה
 ייתכן כדוגמנית. ולעבוד שלי האנגלית

הק את שם. מישחק ללמוד שאכנס גם
ה אני שלי, שרים מכאן. כבר לי מנ

 רק מועדונים. אוהבת ולא בבית. לשבת
 למנדי׳ס ללכת אוהבת אני רחוקות לעיתים

מסו סרטים, על משוגעת אני פיאנו־בר.
ב רצופים סרטים שלושה לראות גלת
אחד. ערב

 להיות זה חשוב הכי בשבילי בכלל,
 בר־ דברי עם מזדהה בהחלט אני אשה.

ליי להיות צריכה שאשר. שאמר שד, נרד
ב וזונה במיטבח, עקרת־בית בסלון, די

מיטה.
 מאמרים מיני וכל שירים, כותפת אני

 אוהבת נורא גם אני נושאים. מיני בכל
חו אני המון. זה על קוראת פוליטיקה,

שום ולא הפלסטיני הנושא שלא שבת
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 אני לי שיש הפנוי הזמן את בינתיים,
 ולבישול. הבית לניקד לקריאה, מקדישה

 שלי והספציאליטה לבשל, אוהבת נורא אני
 עם ושניצל טעמים, מיני בכל אומלטים זה

 נורא אוהבת אני וחמאה. שמנת פיטרייות,
ל חברים מזמינה אני ומדי-פעם לארח,

מבשלת. שאני ארוחות

 עקרת- ליידי,
וזונה בית

 הסדר זה אצלי ראשון דגר כל
ן אוהבת אני חשוב. הכי זה והנקיון. ץ

 כמו בעולם׳ היום חשובים אחר נושא
 הכי הבעייה זוהי הנפט. בעיית שחשובה

זה. על עומד העולם וכל חמורה,
 מקום יהיה אז תיפתר, הזו הבעייה אם

הכס ההון אחרות. בעיות ולפתור לפנות
 ה־ זאת מדינות־ערב אצל שמצטבר פי

 חמורה יותר הרבה והיא היום, בעייה
 על השתלטות כי הפלסטינית. מהבעייה

 השתלטות אבל קטנה, בעייה זו ישראל
חמורה. בעייד. זו העולם כל על

הר היה ישראל שלמדינת חושבת אני
 שלה, הבעיות את לפתור קל יותר בה
 משתפר, היה והכלכלי החברתי המצב אם

יהד של גדולה יותר עלייה היתד. ואם
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 באירו־ ביותר הנפוץ העיתון "1 ״111*1
 לפנינה. שלם עמוד הקדיש פה 1 # ■1

 עיניים בלונדי, שיער שנים, 19״ :הכותרת
זו נערה — חשק ושפתי חומות

\" ווזודזרו־וז • ■היווזו־ג<לי ריטיו־סו רזז־ר ותה

וחז איתנה ישראל העולם. מתפוצות דים
 לנצח. לה יהיה שקל ישראל היא קה

בעיותיה. את ולפתור
 מכיוון חמורה, היא הפלסטינית המנייה

 הפלסטיני העם בראש שעומד אדם שאין
מתאח היו הם אם בדיעותיו. המפולג

 בראשם עומד שהיה מישהו והיה דים,
 בטוחה אני אז מסמים, מצע להם והיה

 ול- למשא־ומתן איתם מגיעים שהיינו
 החזרת בעד ויתורים, בעד אני הסדר.

יש גבולות את מסכן לא זה אם שטחים,
ראל.

להח הגיוני יהיה שזה חושבת לא אני
 איס־ שמבחינה כיוון שטחים, לסורים זיר

 מצד מדינת־ישראל. את מסכן זה טרטגית
 היום הלוחמה לחשוב, מנסה אני אם שני,
 אין לשטחים ולכן מתוחכמת, יותר היא

 נשק ועם מתוחכם נשק יש כי משמעות,
 אבל מקום. לכל להגיע אפשר מתוחכם

 הנשק עם יגיעו שהם במידה שני, מצד
 ד שלנו בערים ויפגעו שלהם המתוחכם

 לשני ישתלם לא זה בשלהם, נפגע אנחנו
 את לדעת חייבים אנחנו לכן הצדדים.

שטחים. על בוויתורים הגבול

ם חכ תו מ
 מ- פוליטיקה, נורא אוהבת ני ^

או זאת מתוחכם. ליכלוך שזה כיוון
 וצביעות ליכלוך יש בפוליטיקה מרת,

 ומישחקי־ מישחק חוכמה, המון עם שבאים
מילים.
 מההצלחה מאושרת הכי לא שלי אמא

 תהיה היא נשואה, כשאהיה רק שלי.
 קוסמטיקאית. היא שלי אמא מאושרת.

 את עזבתי לבד. חיה והיא לבד, חיה אני
 לא שאמי אף־על־פי שנה, לפני הבית
 אופי עם אדם אני אבל זה. את רצתה
 ואת השקט את אוהבת אני עצמאי, מאוד

 שתהיה לי וחשוב שלי, הפרטיים החיים
 אלי, באה היא לפעמים משלי. פינה לי

 שיש פעם ובכל אליה, נוסעת אני לפעמים
כספית. מבחינה לה עוזרת אני צורך,
 חושבת ואני בגורל, מאמינה נורא אני
 שיתגשם. מה זד. לבן־אדם, שכתוב שמה
 דוגמנית, מלהיות שחוץ גם חושבת אני

ש נושאים הרבה יש זמרת, או שחקנית
 כתיבה כמו בהם׳ לעסוק אותי מעניין היה
צילום. או

לנ יכולה אני שבו בגיל אני כיום
 הגדול שהעולם יודעת אני להצליח. סות
 ולכן קטנה, היא ישראל ישראל. לא זה
 הרבה הכל בחוץ־לארץ בה. להצליח קל

 וצריך מזל, צריך להצליח כדי גדול. יותר
 רוצה לא שאני כיוון מנסה, אני לנסות.
ניסיתי. שלא אצטער שבו לגיל להגיע

 רק דבר, שום מפסידים לא מניסיץ
לומדים.
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