
היורדת במציאות? ואו
מתקשה בנעות־זוהו,

 ולהם שנים, 15ב־ ממנה המבוגר בעל,
 לנו ״יש :בתיה כותבת ילדים. שלושה

 בית וגם בארץ, דירה בניו־יורק, דירה
ניר־ של החמישית בשדה קומות חמש בן

ביד* והיקר המפואר לרחוב שנחשב יורק,
 מציעים בולו. בעולם ואולי בניז־ייורק ׳!זר
דולר. מיליון שלושה עכשיו עליו לי

ניו־יורק. של הגבוהה בחברה ״אנחנו
אלכ־ ,14ה־ בן סקאטי — ילדינו שלושת
הול 9ה־ בת ואנדריאה 12ה־ בת סנדרה

 שלי הבנות פרטיים. לבתי־ספר כולם כים
ובתצוגות, יבאלט מופיעות דוגמניות, הן

 כילדת נבחרה אנדריאה שלי. בדחיפה לא
ארצות־הברית. של 200ה־ חג לכבוד 1976

 סוסים על רוכבות כוכבות, הן בנותי
 מאוד בהן גאה אני טניס. ומשחקות

עבודה.״ של תוצאה זו וגם
רבה, באהדה בתיה מדברת בעלה על

 ביחד הישארותם סיבת את ומסבירה
נר שתמיד ז׳למרות י :השנים 18 במשך
 לומר אפשר גילי, מכפי מבוגרת איתי

 החזיקו נישואי נישואין. כדי תוך שגדלתי
 היה תמיד כי האלה השנים כל מעמד

 שאני מה כל לעשות הגמור החופש לי
 בעלי שרציתי. ביוון בכל ולהתפתח רוצה
מישענת. לי ונתן בכך לי עזר תמיד

 בהצגה תפקיד קיבלתי בזמנו ״למשל,
ונש בעסקים, להצליח איך גודיק, של

 ממה יותר ארוכה תקופה בארץ ארתי
הצ אני אבל נכשלה, ׳ההצגה שתוכנן.

 הנישואין חיי את הרס לא זה• גם לחתי•
 אפשר בתחילתם. היה שזה למרות שלנו,
 השני את האחד משלימים שאנחנו לומר

 אני מצב. מכל המכסימום את ומוציאים
לי.״ משעמם לא מאושרת. אשה

זאזא
רוזגבלוס

 הלכה דרכה שבתחילת מודה תיה ף*
 העולם שכל וחשבה גבוה האף עם •

 מחוסר כנראה נבע ״הכל לה. מגיע
 סדרי השתנו השנים עם עצמי. ביטחון

 שיופי חשבתי בהתחלה ׳שלי. העדיפויות
 היום קאריירה. לעשות בשביל מספיק זה

 את גיבשתי מספיק. לא שזה יודעת אני
התפתחתי. שלי, האישיות
 את שאם בשיטה דוגלת אני ״היום

 צריכה שאת מה כל הפרח, את רוצה
 זו קוצים׳ יש אם אותו. לקטוף זה >

 אני להסתדר. ידעתי תמיד שלך. הבעיה
מזל, של עניין זה שהחיים חושבת לא

 על ולעבוד רוצים מה להחליט צריך
בעולם ׳שקיים חושבת איני כמוני. זה,

 מאוחר שנבחרה גור, עליזה מלכת״המים סגנית ומשמאל בינדר
 התואר מהמועמדות. שתיים למטה ישראל. של היופי למלכת יותר
היום. עד ממשיכה היא שאותם לחיי־הזוהר, דחיפה לבתיה נתן
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זיווה החים מלכת במרכז מימין). (למעלה שניה כסגנית נבחרה

 ומה לעשות מה לי לומר שיוכל אדם
משוחררת. הייתי תמיד לא.

 קודם מסתכלים את, מי שיודעים ״לפני
 לראות פעם ניסית שלך. ההופעה על כל
 לבושה כשאת — בחנות ההבדל את

 הבדל יש היטב. לבושה או ברישול
 הבגדים לכן כלפיך. ההתנהגות בצורת
ממני.״ חלק להיות הפכו היפים

 פנינה על שמעה אם בתיה כשנשאלה
היא ,,פנינה :מייד השיבה רוזנבלום,

 היא רוזנבלום פנינה בשבילי. תחרות לא
 בארצות־הברית הישראלית. גאבור זאזא

 היא לכן פנינה, כמו בחורות אלפי יש
 כאן. מספרת שהיא כפי שם הצליחה לא

 הזאת בבחורה שטמון ספק אין אבל
גדול.״ פוטנציאל

 הצעות הרבה לה שהיו מודה בתיה
 חיי־ של לרדץ ליהפך למשל כמו בארץ,
 סירבה. היא אך תל־אביב. של הלילה

היא יורדת, היא אם אותה כששואלים

 או ארבע מגיעה שהיא .להזכיר ממהרת
בארץ. לביקורים בשנה פעמים חמש

 ״אני :דמותה את בכתב מסכמת בתיה
 מזל אני עולמות. שני ' של קומבינציה

 שתיים לא שאני הושבת אני אבל תאומים,
 ■שאני מה וכל שונות, דמויות עשר אלא

 את ללבוש ואיפה מתי, לדעת זה צריכה
 תהיה מה לשאלה המתאימה.״ הדמות

 ״זקנה מייד: עונה היא ,60 בת כשתהיה
■ גד נירה יפה.״
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אני אחת, דמות לי איו תאומים.

 הזוהר משנות אופייניות תמונות 3ב־ בנדיקט בתיה
 מזל לבת כיאה עולמות, שני של קומבינציה ״אני שלה.

מתי לדעת זה צריכה שאני מה כל שונות. דמויות 10

 אליך ומתייחסים מסתכלים מטופחת נראית כשאת המתאימה. הדמות את ללבוש ואיפה
 מיקצוע זה דוגמנות דוגמנית. לעצמה קוראת הופעה, קצת לה שיש אחת כל ודוס אחרת.
כדוגמנית.״ להצליח יכולה יפה נערה כל לא ועבודה. ידע הרבה הדורש רציני,
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