
־ חשיפה י
או על תלמידותיי עם יחד מופיעה

 נותן זה מוצלחות. והן מסלול תו
גדול. הכי הסיפוק את לי

 התואר לך התנסו־ •
 לדעתך הדוגמניות״. ״מלכת

צודק? הוא
 האחרון בזמן תארים. נגד אני

 איד תלוי פופולרי. מאוד הפך זה
 מלכת־הדוגמניות. לניסוי מתייחסים

 מקוממת מלכה המילה על־פי־רוב,
 היא מה למיקצוע. חברותיי את

 הן — הזאת הקארין לה חושבת
אומרות.

 אם הזה, התואר את מקבלת אני
 עיק- מיקצועיות, בחובו סומן הוא

 למיקצוע. ואהבה מוסריות ביות,
 תפקידים אין — במישחק כמו זה

 קטנים. שחקנים רק יש קטנים,
ת שמם •_לפגי_ כו צילם ר

מאוד חיקוי נסיו! י 1 י 11 ץ
י י ! ■י טוויגי, של מוצלח י

 בש־ שהיתה האנגליה ־•דוגמנית
בעולם. 1 ,מס דוגמנית 60ה־ ות

ספניך?־ הוששים נכרים •
 גבר מדוגמניות• פוחדים גברים

 עצמאית, מדי יותר אשה אוהב א
 ובמיסעדה אותה מכירים !וכולם
 זה מסויים במובן אותה. וזהים
 לידה קטן מרגיש הוא אותו. זסרס

 צרי־ לא דוגמנית מיותר. אפילו
 לחוץ־לארץ. לנסוע כדי גבר :ה

כל ומבחינה כסף, יש דוגמנית
 עצמה. ברשות עומדת היא לית

 דוגמנית עם לצאת שרוצה גבר
 בעצמו מאוד בטוח להיות ריך
 עצמה. בפני אישיות להיות עליו

 עורך־דין או רופא לא הוא !ם
 מצליח, כדורסל שחקן או דוע.

 ב־ פעמיים בעיתון עליו זקוראים
 וזאת סובל, הוא מיסכן. הוא נבוע,

 לגבר. נעימה לא !רגשה
 זה מפורסמת דוגמנית עם לצאת

 מפורסמת, שחקנית עם לצאת מו
 שהוא בכך יודה לא גבר אף זך

תודה. כן אשה פוחד. או וושש
 ל־ לאשה מותר לדעתך •
 בל־ שזה אד נכר, אחרי זזר

;י־נשיז־
 ה־ היום של המתירנות בעולם

 שרק קבע מי אז לגבר, שווה ושה
 להיות צריו הוא למה מחזר, !גבר
 אילו האשה? את שמדובב נסיך
 איני בעיני, שמוצא־חן גבר איתי
 כי זאת, עושה הייתי איך •דעת

 מנסה הייתי אבל בכך, התנסתי א
דיסקרטית. בצורה אליו הגיע
 ? מיניים צרכים דך יש •

 כמו אגי גבר, אוהבת כשאני
 מינית. שאני כמה תתפלאי תולה,

 בפרס חשוב, מאוד דבר זה ין
הצדדים. לשני שטוב

 לי אין אוהב, גבר לי כשאין
 אני חיה. לא אני מיניים. רכים

 סכסואלית. מבחינה לגבר זקוקה א
 הוא אם גם גבר לאהוב יכולה ני
 םונ־0 לא אני כגבר. מתפקד א

באהבה זנית
משי לך שיש אומרים ,•
 צעירות לנשים מינית נה

יפות.
 ש- ידעתי תמיד מכחישה. אני

 נשים עם כשעובדים בי. ושדים
 זה ועדינות, נשיות יפות, עירות,

 כך, ידברו שאנשים סיבעי, אוד
 מאוד. מקובל זה שהיום •יחוד

 הייתי לא כאלה, נטיות לי היו לו
 שום לי היה לא בהן. תביישת

 גרו- הכי בחלומות נשים• עם זיון
 תרצי אם ורודים, הכי או — ים

אנ כאלה. חלומות לי היו לא -
 על אותם מעבירה שהקינאה יס,

 אלה הם מפרגנים, ושאינם נתם
המ להמציא בטוב־ליבם :!נסים

 רק וחסרות־שחר. פתטיות אות
שכזה. דבר להציא יכול מעוות יח

 מקג־ שקארין אומרים •
 מקדר מה כתדסידותיה. >ה

? !שסועה
בתלמידותי. מקנאה הייתי אילו

ב ללמד. ממשיכה הייתי לא ־י
 שסיימה תלמידה כל טיבעי, פן
 וב* — עובדת אצלי, לימודיה 1

 אחת בעבודתי. נוגס זה ןיפין
כשאני היא שלי הנאווה זחושות

 אמו תמונת את לו יראו הילדים
 יש דבר לכל לכך, נוסף בעירום.

ב היום אצטלם אם זמן. ויש גיל
 הטובות הנפשות כל יגידו עירום,

הז את אותה, תיראו :וד,מפרגנות
 לעצור בכוח נאחזת היא איך קנה,
 מה, שלו! את שעושה הזמן את

 בחיים? לעשות מה לה אין כבר
 השתגעה. פשוט היא שיגידו: או

 ובלתי- יפה שזה יחשוב לא איש
 היום שלי עירום צילום ולגארי.

 לא ואני בארץ, אדיר בום יעשה
לזה. זקוקה
 רצוי לדעתך, מתי, עד •

המס על תהיה שדוגמנית
לול?
 אישי. מאוד זה לפרישה. גיל אין
הב נראית. היא איך כמובן, תלוי,

ביותר הטוב קנה־המידה רומטר,

 וכי- הידע את ולשלב האסתטיקה,
 זאת עם יחד שלי. המיסחר שרון

ולהצטלם. לדגמן ממשיכה אני
קוסמ ניתוחים כמה •

 כפניך 3היו עד עברת טיים
? וכגופך

 מפני לא אף. ניתוח אחד. רק
 לכן, קודם יפה אף לי היה שלא
 יותר. יפה אף שרציתי מפני אלא

 דבר הוא כשלעצמו פלסטי׳ ניתוח
ה במיקצוע בייחוד חיובי, מאוד

 היום רואה •שאני. כפי דוגמנות.
 שלוש שעוד מניחה אני פני, את
 פייס אעשה שנים.'אני ארבע או

 ואולי עיניים יפנים), (מתיחת ליפט
לזה. זקוקה לא אני• היום צוואר.  שעות יש לדוגמנית גס •

? בודדה מרגישה היא שמהן
ד,נ־ הו שדוגמניות חושבת אני

הסכמת? מדוע
 את בי שגילה הצלם היה סמי

 כדוגמנית- שלי האדיר הפוטנציאל
 כל על ועניתי 20 בת הייתי צילום.

כצלם. דרישותיו
 אם גדולה. היתה עלי השפעתו

 קרחת, תעשי לי: אומר היה הוא
 אמין היה הוא קרחת. עושה הייתי
 היתד, טובתי. את רצה ותמיד מאוד
מו הייתי אבסולוטית. הבנה ביננו

 הוא הסוף• עד איתו ללכת כנה
ו שלי, הנערי הגוף את מאוד אהב
מעו בעירום. להצטלם הסכמתי לכן
 הוא כי מפניו. התביישתי לא לם
גבר. בעיני בי הביט לא

 מצט• היית היום גם •
בעירום?' למת
 סיבות. מכמה שלא, חושבת אני
 עושה הייתי ולא אם. אני היום
ו לבית־הספר שיבוא לבני, זאת

ל צריכה היא אותה, ואוהב רוצה
 עדיין שהקהל מרגישה אני הישאר.

 מחיאות- לפי וזאת אותי אוהב
 לא כשקהל מקבלת. שאני הכפים
 אכזרי, מאוד הוא מישהו, אוהב
זאת. ומפגין אנטי,

 לפרוש רציתי שנים שש לפני
מה ולרדת הדוגמנות מעולם בכלל
 מאנשים ששמעתי התגובות בימה.

 לא את היו: למיקצוע ומחברים
ו למה נורמלית,

 כשאת לפרוש נעים כי לי, ברור
 אך במיטבך, כשאת בצמרת, בטופ,

ואו קשורה מאוד אני שני מצד
 הוראתי היום העבודה. את הבת
 והתפניתי התצוגות קצב את קצת

קוס בחברת חדש באתגר להתנסות
 זה ראשית• כיועצת־יופי מטיקה,

 בעולם להישאר לי המאפשר עיסוק
ו־ היופי בעולם באופנה, האשד״

הע ושעות שלהן החיים צורת לל
דוג בין הבלתי־שיגרתיות. בודה

 לא קינאה, יש חברות, אין מניות
מפרגנים.

 היום פוגשת היית אם •
 היה והוא גבר־חייך, את

 את להפסיק ממך סכקש
מס .היית הדוגמגות, עבודת
כימה?
 בגין. כמו אני לא. אופן בשום

 מוקדמים. תנאים לקבל מוכנה איני
 זקוקה אני שאתביית. אשד, לא אני

 שזקוקה אשה אני שלי. לחופש
ולהצלחה. לפעילות

 להינשא רוצה היית •
 עם חייך את לחלק או שגית

? מסויים גכר
 חיי את לחלק רוצה הייתי כן.

 כלבבי, גבר עם היפים רגעי ואת
וקידושין! חופה בלי אבל

 שחוס עור בעל להיוולד שיש אמר מימשיח
דע־ קארין אפריקאית? להיראות כדי

והעיניים הלבן העור ובעלת שוודי ממוצא אשה סקי,

 פיאה טוב, מייק־אפ זו. קדומה דיעה מפריכה הירוקות
 יכולות מתאימה ועמידה הידיים על כפפות מתאימה,

הקרוב. לפורים טוב רעיון התדמית. בשינוי לעזור
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במדינה
חיים דרבי

ה חיל ב מ ל ר1הסנ-ג ב
 חויי־כ הסניגור
נאשם לייצג

וסלידה. תיעוב לו שגרם
 עצמו את מצא הוותיק הסניגור

במ בית־המישפט באולם לפתע
 נאשם ייצג הוא בלתי־אפשרי. צב

 אותו. שהחליא ברוטאלי, באונם
ה של עדותה את ושמע ישב הוא

סיפ אשר צעירה תיירת מתלוננת,
ה הדברים את משכנע בקול רה

 יחד הנאשם בה שביצע נוראים
הת כיצד סיפרה היא חבריו. עם

 הוא, אבל לה, שיניח לפניו חננה
 מלבד בה. התעלל נשק, באיומי
מע עוד בה ביצע עצמו האונס

המי ההזיות מאוצר שונים, שים
שלו. החולניות ניות

 כאשר מיקצועי. אומץ־לב
המתלו את לחקור הסניגור קם

 על להגן כדי נגדית, בחקירה ננת
 נהפכו מיעיו כיצד הרגיש מרשו,

 בל- עצמית בשליטה רק בקירבו.
עצ על להתגבר הצליח תי־רגילה

 ״אני קורבן-.התקיפה. את וחקר מו
מוצל חקירה זו היתה שלא יודע

 היתד, לא אבל כך. אחר אמר חת,"
ברירה. כל לסניגור
 באותו משמיים עליו נפל התיק

בבית השופטים אחד כאשר בוקר,
והס אליו ניגש המחוזי ר,מישפט

ליי על-ידו נבחר הוא כי לו, ביר
ה בוקר. באותו הנאשם את צג

המו בעל לסניגור הסביר שופט
 וכי מיוצג, אינו הנאשם כי ניטין

 את למחרת לעזוב עומדת התיירת
 בית־המישפט חייב לכן הארץ.
 מקר. באותו עדותה את לגבות

 השופט ביקש צדק, לעשות כדי
ב הנאשם על יגן כי מהסניגור

בית־המישפט. של מינוי
ל לסרב נעים לא כלל בדרך

הי לא אלה בתנאים אבל שופט,
 כבד בלב ברירה. כל לסניגור תד׳

ו בלתי-מוכן כשהוא לתיק נכנס
 בהפסקה. העדויות כל את קרא
 ידע הנאשם עם דיבר כאשר כבר

ה את מתעב בתיק, בוחל שהוא
 נקודה אפילו רואה ואינו נאשם
 מיק- באומץ־לב אבל לזכותו. אחת
 הסוף עד שלו את עשה צועי,
 שנות וכמה כמה של גזר־דין :המר

בפועל. מאסר

ל ז ׳ ה צ

!!?,זזשיוו א״פוה
 ?שעבר הדרוזי הכתב
 קורא ,,סמחגה״ של
להתפטר. אס״א לראש

 פרשת של בשיאה חודשיים, לפני
 שגם התברר בגלי־צה״ל, ההלשנות

 הדחות היו צד,״ל חיילי בעיתון
ה ).2348 הזוג (העולם פוליטיות

 הדרוזית, העדה בן הערבי כתב
 ממערכת הודח כי טען חסון, רפי

צעי עם שערך ראיון בגלל במתנה
גיוסם. ערב דרוזיים רים

 דליית־אל-כדמל, הכפר בן חסון,
 בצד,״ל, חוסר־השיוויון נגד לוחם
 הדרוזיים לחיילים שיאפשרו דורש

כי לפי שהוא, חיל לכל להתגייס
שוריהם.

ב ונשנות החוזרות פניותיו כל
 ולשר- לראש־הממשלה זה, עניין

הכר למרות נענו. לא הביטחון,
 הדרוזים כי הרמטכ״ל, של זותיו

 סגורים חיל, לכל להתגייסס יכולים
 מלבד צה״ל, חילות כל לפניהם

.300 יחידה
 גלוי במיכתב חסון פנה באחרונה

להתפטר. לו קרא אכ״א, לראש
חסון־: פתב

מיכ* את אליך לכתוב החלטתי
)50 בעמוד (תמשך


