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אמיתית.
 טריקו בחולצת לבושה מגיעה היא

 מאיפור. נקיות הפנים ומיכנסי־ג׳ינס.
דוגמנית־צמרת. של מזה רחוק מראה

 .כשאני אומרת: היא יותר מאוחר
 להיות מפסיקה אני מהבימה, יורדת

 גנזי, סמדר להיות חחרת אני דוגמנית.
 הדוגמנות בעולם .פוזה'. שום בלי

 משחק. מאוד .פחה' של הזה העניץ
אני!' פשוט טיבעית, אני כזאת. לא אני

מצלי דוגמניות בארץ למצוא קשה
 עצמן. בכוחות להצלחה שהגיעו חות

סנס איזה לפחות או תואר־יופי, .צריך
 אין .לי אומרת. היא משפחתית,' ציה

 בשתי לבד, שהגעתי לאן הגעתי כאלה.
ומאמץ.' קשה עבודה הרבה עם ידיי,

 רחוק מתחיל סמדר של הסיפור
 בקריית־ נולדה היא הזרקורים. מאורות
ילדותה. עליה עברה גם שם מוצקין,

 בולטות שעיים עם ילדה .הייתי
 היא כזו,' ינשופית ילדה ומשקפיים.

ב בחברה מקובלת הייתי .לא צוחקת.
הילדים כשכל יורמית. הייתי כלל,

דזמ

 טיפשה ״■פה, היא ווגמניו! האם
 סמדר אומות רא, וזדט בה ?״ ושחצנית

החדש מהדור דוגמנית־צמדת גנזי,

קשה עבודה נאד לדוגמנות מתייחסת בעצמה, מאוהבת אינה מעשית, גדושה, היא
 פחדתי כי בצד, עמדתי בכדור, שיחקו

 הבנים המישקפיים. את לי שישברו
שמש הביריוניות, הבנות את אז אהבו
 עליי מכות. והולכות בכדורגל חקות

הסתכלו. לא
 אני איפה חשבתי. לא דוגמנות .על
 כל את השקעתי בימה... ואיפה הייתי
 מורה להיות ורציתי בלימודים, זמני

להתעמלות.״
 התיכון. בסוף אירע החזותי השינוי

וזהו!״,אניאת מורידה שאני החלטתי אחד .יום
 עדשות־מגע. ומרכיבה המישקפיים

 התיסרוקת. את שיניתי גם זה עם יחד
 פיתאום מהמראה. הביטה חדשה דמות

במי משתמשת לא סמדר טוב!" נראיתי
חוש לא .אני בה. כשמדובר .יפה' לה
 כמה ואומרת חוזרת היא יפה,״ שאני בת

פעמים.
מתע היא יפה, שהיא לה כשאומרים

 פוסקת, היא וזהו,' יפה, לא .אני קשת:
 עוברים־ לדעת אגב, גמור, בניגוד
בה. מלהביט מפסיקים שאינם ושבים

ללימודי־עתו־ נרשמה התיכון אחרי
וס מחול במגמת וינגייט במכון דה

ללימו הראשונות השנתיים את פורט.
בחיי״. יפות כ.הכי מגדירה היא דיה

 היתה הכיתה כל נהדר. היה .זה
 אני צבאי. שרות אחרי ממני, מבוגרת

 מהר התבגרתי .18 בת צוציקית הייתי
 בת היתה שלי טובה הכי החברה מאוד.

לפרוח.' התחלתי שם .23
 שבקצה ההוד ^

הסרגל
ה פדן* ף* שנ  הכיתה יצאה השניה ה

.באחד בטבריה. בן־שבוע לטיול

 שפת־הכינרת על ישבתי הטיול מימי
 על יפהפה בחור ראיתי לפתע ידיד. עם

 נעצרה שניה באותה סירת־מירוץ.
 שזוף, בסרטים! כמו נראה הוא נשימתי.

 לידיד אמרתי מהמם! ממש מהמם, חסון,
 אתחתן!״ הזה הבחור .עם לידי: שהיה

 אותו של לסירה לעלות .ביקשתי
 אלוף של שמו(אחיו גנזי עופר בחור,

 יצאנו ערב באותו מים). בסקי ישראל
 הרגשתי ואני בטבריה, יחד לבלות

א7בעננים.
 הכנתי מהטיול, הביתה ,כשחזרתי

 שיותר לכך רבה באכזבה — עצמי את
הת עופר הרבה, להפתעתי אראה. לא

 לגור עברתי שבוע ואחרי למחרת, קשר
מטורפת. אהבה היתה זו בדירה. אצלו

 את עשיתי שהכרנו, אחרי שנה ,חצי
 החתד אחרי איתי. התחתנתי חיי. טעות

 שבקצה החור בעפולה, לגור עברנו נה
 שם יש עופר של למישפחתו הסרגל.

מיפעלים.״
 הרע הפרק התחיל החתונה אחרי

 כעתיד שנראה מה סמדר. של בחייה
שחור. להווה מאוד מהר הפך ורוד,

 את שנאתי נוראה. תקופה היתה ,זו
 גרה, אני היכן אותי כששאלו עפולה.
 גם בעפולה׳. חיים ,נקברתי עניתי:

 את תליתי אז יפה. עלו לא הנישואין
 שגם יודעת אני היום במקום. האשמה

 מפוארת בווילה גרים היינו אילו
 אני הולך. היה לא זה בבוורלי־הילס,

לזה. זה התאמנו לא ועופר
 שמבחינת חושבת, אני ,לפעמים

אידי בעל הוא עופר יבשים, נתונים
 משלוש היום, ועשיר. חכם יפה, אלי:

 החוכמה. רק לי חשובה הללו, התכונות
לי. מזיזים לא ויופי כסף

 גם הצליחה לא הנישואץ ,למה
 שני שליטים. היינו אני וגם עופר

 בתרגילי־ הזמן כל שיחקנו זאבים.
 שונים היינו מי. על שולט מי מנהיגות,

מדי. יותר מהשני האחד
 זוג בני בין שוני שלפעמים ,נכון

 היה זה אצלנו אך מעניין, להיות יכול
 היינו בכלום. הסתדרנו לא קיצוני.

קטן. דבר כל על רבים

הרעו ליחסים כפיתרון ילדים ,על
 לדעתי טיפשי חשבתי. לא בינינו עים

 מביאים ביניהם מסתדרים שלא שזוגות
 צריך ילד מצבם. את לשפר ילד, לעולם
 קרקע על ולא פוריה קרקע על לגדל

חולה.'
 בווינ־ הלימודים הסתיימו בינתיים

 ,הגיוס לצבא. התגייסה וסמדר גייט
 ולכן בחיי, ביותר הגרועה בתקופה היה
 רע. מאוד לי היה הצבאי בשרות גם

הייתי נוראה... תקופה היתה זו אלוהים!

■פח,
 לי שיחכה ובמקום מהצבא, הביתה באה
ומ צעקות לי חיכו ואוהב, מחבק בעל

שלמ הוא, העניין בכל המוזר ריבות.
הס לא השני את אחד שאהבנו רות

תדרנו.
הפ גם אחת נישואין שנת ״אחרי

להס יודעת לא עופר. את לאהוב סקתי
 מסביב המצב שכל כנראה למה, ביר
 ואעזוב, אקום שאני החלטתי לכך. גרם
 זאת. לעשות האומץ לי היה לא אבל

זמן. הרבה עבר הביצוע עד מההחלטה
 להתמו־ הגעתי שלא חושבת ״אני

 עשויה שהייתי מפני רק טטות־עצבים
מזה. רחוקה הייתי לא אבל מברזל,
 במילואים, היה כשעופר אחד, ,יום

 עוד יכולה לא אני זה. שזהו החלטתי
לאמא. הביתה לחזור רוצה אני לסבול.

 לאבא והתקשרתי מיזוודה ,ארזתי
אותי. לקחת שיבוא בקריית־מוצקין,

 הדרך כל לאורך מייד. הגיע ,אבא
 גיבוי נתנו המון. לי עזרו ואבא אמא

 ביחסים אבל גרושים, הם גם ותמיכה.

הרבה. ונפגשים מתראים נהדרים.
מעדי ואני עופר, עם קשר אין .לי

 מפחדת, עליו. דעתי מה להגיד לא פה
איתו.״ להסתבר רוצה לא

 מיקצוע ^
מטומטם)

ה על מצטערת אינה סמדר יום ך*
 היוו הכושלים ״הנישואין פרשה. ״■

 חישלו לחיים, נהדר בית״ספר לגביי
 כל רבים. דברים אותי ולימדו אותי

הש־ ומישפחה אהבה על שלי הריעות
במסיבה ארדיטי) יהודית סמדר(עם

לאי־ למה .עירום!


