
 של ובייצור בציור העוסקת אמה, של בסטודיוהציירת
במב־ ידה את נ׳וליה גס שולחת מתנת, אביזר'

העדינים. והיפאני הסיני הציור בסיגנוני לצייר מנסה כשהיא חול,
 את גחליה נוטלת לשבוע אחתהמיסיון במוסד

הכנ מפנימיית 9ה־ בן אחיה
דיפלומטים. ילדי בחברת לומד הוא שם ביפו, הסקוטית סייה

 העובדה בשל אלא כלשהם, דתיים בוים
 סכנה היתד, בשכונה המקומי שבבית־הספר

ה וחסר־חינוך. בלתי־ממושמע כילד שיגדל
אירו נימוסים לבנם להעניק שרצו הורים,

 לפנימיה אותו שלחו שפות, וידיעת פיים
ביפו. הסקוטית

 ג׳וליד, הפכה בהן ומשהו, השנים שש
 אחת׳ שנה מהן — דבר לכל לישראלית

 בגליל השומר־הצעיר של שמיר בקבוץ
 נימוסיה את עדיין השחיתו לא — העליון

 להרתיחה המסוגל דבר יש אם האירופיים.
 מפנה שאינו צעיר מראה זה הרי היום, עוד
 היא באוטובוס. ממנו למבוגר מקומו את
עלבון את ולתבוע לו להעיר אז תהסס לא

מאישיותה. חלק הפכו ד,נימוסים כי. השיבה.
ושפות דוגמנות★ ★ ★

 היא בדוגמנות. ׳וליה ג 1ןןוסקו יום ך•
 לסריגים מפעלים מספר עם קשורה ^

 במכירות מוצריהם את מציגה ובגדי־ים,
 בצילומי־פרסומת ,בבית־ד,חרושת ללקוחות

 בדיוק אינה היא אולם אופנה. ובתצוגות
 פניה מאחורי למצוא מצפה שאדם מה

דוגמנית. של הזוהרים
מקרה. בדרך זה למקצוע הגיעה היא

 — אחד יום חיים. חלום היה לא זה
עבו־ סכסוך בשל שנטשה, אחרי קצר זמן
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עסוקים. ממים נזהרת עוז, שוחה אינה מאז הכרה. מחוסרת מהים נמשתה לטבוע, היא אף

 הועסקה בו כלי־חרסינה לייצור מפעל דה,
 ממפעלי אחד מנהל את הכירה — כציירת

 עברה היא למקצוע. אותה שהכניס האופנה,
 ועלתה בראון נדיר, אצל קצר דוגמנות קורס

המסלול. על
 עבורה. מנשוא קשה המקצוע היה תחילה

 על סחרחורות קיבלה מאנמיה, סבלה היא
 עצמה את להחזיק יכלה ובקושי המסלול

 חזרה שפתיה, את נשכר, היא אבל יציבה.
 והחזיקה ליפול!״ לי *אסור לעצמה: ולחשה
מעמד.
 לכך להגיע לה עזר ניחנה, בו הרצון כוח
 בתריסר כבר מתמצאת היא 19 שבגיל
 לומדת היא אותה סינית, ביניהם שפות,

בהונג־קנוג. רב זמן ששהה רוסי ידיד, מפי
 אוהבת חיים, אוהבת מטבעה, עליזה היא
להש קצת לפעמים ואפילו לשיר לרקוד,

 נהנית היא מכל יותר אך בחברה. תולל
 המרוהטת והצרה, הקטנה בפינתה להסתגר

 לשמיע טובה, ספרות לקרוא בפשטות,
 אבל בנאלי, קצת ולכתוב. קלאסית מוסיקה

כנה.
 הם שלמים. ספרים סיפורים. כותבת היא

 זר, עמודים. מאות על לפעמים משתרעים
 בעקבות כמעט, ילדה עוד כשד,יתד, לה בא

 לאהבת נושא שלה, ידיד טראגית. אהבה
 ומת בצבא בתאונה נפצע ממושכת, נעורים

 שבועות למשך בהלם הוכתה היא מפצעיו.
שחורים. בבגדים הלכה שנתיים אחדים.

 כשר,יתר, נוספים. אסונות באו אחר־כך
 בידי שלה אחר חבר נהרג בגליל, בקיבוץ
 רומן הסתיים הקיבוץ את כשעזבה הסורים.

 קיבוץ בן חברה, טראגית. בצורה שלה נוסף
 לה יצא מאז לדעת. עצמו את איבד שכן,

 בה המתאהב שכל פאטאל, פאם של שם
 מסוגלת אינה עצמה ושהיא למות, סופו

לאהוב.
 היא ג׳וליר, החיצונית לקליפתה מעבר אך
 את להביע מעדיפה היא רגישה. נערה

ליל אגדה כתבה היא בכתיבה. רגשותיה
 בפסל התאהב ביער, שתעה נסיך על דים,
 להעניק כדי ליבו את והוציא נערה של
 אן• לחיות, החל הנערה פסל חיים. לה

ש בזה להגיד ״רציתי לאבן. הפך הנסיך
אחד.״ לב רק מספיק לא לאהבה
 בהשפעת כתבה אותו שלה, אחר רומן

ל בנידון עוסק הנעורים, אהוב של מותו
 בהכרה לכלא חוזר מכלאו, הבורח מוות

כדאיים. אינם נמלט למענם שהחיים
 לא עצמה, למען רק כותבת היא אבל

כסו שאצליח חושבת לא ״אני לפירסום.
 הסיפורים אם ״אפילו אומרת. היא פרת,״
 אני קודם כלום. עדיין אומר לא זה יפים,
 ולהכיר ארצות לראות הרבה, לנסוע רוצה

 הזמן. בל ללמוד להמשיך רוצה אנשים.
 זה המון, לי נותן לומדת שאני דבר כל
 אני כך אבל זה, את להגיד מקורי לא

 אני יותר, לומדת שאני ככל מרגישה:
מקנאה אני יודעת. איני כמד. רק מרגישה

גובסבר נערת

קילר כריסטין

□1 1 1 1 7 1 1 1 ל 1  ר פ בתמונת ה גו
1 1 ת 1 מ ו ס | ה אחז עבור |

מעיל־עור. מדגימה מועסקת, היא בהם מפעלים

 אני מצטערת, איני אבל שיודעים, באלה
לזה.״ אגיע אני שגם יודעת

★ ★ ★
אשליית כלי

כהן, ג׳סי בשיכון הדלה סכיבתה
ל,) מו  על־ הנכבשות החוף דיונות מרחבי ^

 ומקסמי־ אשליות לג׳וליה אין הבטון, ידי
 גם כוכבת, להיות רוצה אינה היא שוא.

 חושבת לא (״בכלל למיליונר. להינשא לא
 זמן.״) המון עוד לי יש להתחתן, עוד

לאופ האזנה מלבד שלה, הפרטי התחביב
 מוזרות שפות ולימוד בחיות טיפול רות,

 מונגולית״) היא אצלי בתור הבאה (״השפה
 מודרני. בסגנון בניינים ותכנון ציור הוא

לל להתחיל הוא שלה ביותר הגדול החלום
ב בטכניון ארכיטקטורה הבאה בשנה מוד

חיפה.
מעובדות. רק מאשליות, חיה לא ״אני

 טוב רואים. שלא דבר בשום מאמינה לא
 לי יש דבר. שום לי חסר לא ככה. לי

מהחיים.״ לדרוש יכול שאדם מה כל הכול,

מתוך אגגורה, חתולת היא גייפס׳
תוכים. וצמד פרינסס בשם כלבה גם הכולל
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