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 לנחלת־אהיט, חזרה היא מחוץ־לארץ, ישר
 שקיבלה, החוץ־לארצית התרבות כל ועם
כלים. לשטוף לאמה לעזור שוכחת לא היא

 כמה מבצעת גם היא מזה חוץ אבל
מהעולם, חזרה מאז כי לבדה: עבודות

הנערה בערך שהיא כולם פתאום גילו
שהגיעה, מאז ולכן בארץ. ביותר היפה

 מסיבות, מיני לכל מוזמנת הזמן כל היא
 אחרים. אירועים מיני ולכל ולארוחות,

להיות הצעות ויותר יותר מקבלת והיא
ושחקנית. וכוכבנית דוגמנית,

 בכל תצליח שכנראה יפה, כך כל והיא
מזה. למעלה לא אם יחד, גם האלה ד,דברים

׳:;״ שאריה ז־אק עם
 למרות ביתו. בחצר בארדו, בריז׳יט של

שנה לו אמרה זאת, ביותר. החלטי ״לא״ שו

 היתה הגדול לעולם שנסעהלפני
 שיער עם צברית נערה שושנה

גבריים. ספורטיביים, ובגדים ומתנופף ארוך

אמרה אגדה,״ זו אין תרצו 0 ^
 היא אם אותה שאלו כהן. שושנר, ^

 והיא מדינת־ר,יהודים את להקים מתכוננת
 לחוץ־ לצאת מתכוננת היא שלא. ענתה
ולהתגלות. לגלות בכים, פרוטה ללא לארץ,
היתד. שושנה שנתיים. לפני היה זה

 שנתיים, עברו ושלוש. עשרים בת אז
 שבאמת והתברר ארצה, חזרה שושנה

העולם. חצי את ראתה היא אגדה: זו אין

הדוגמנית
סייס.

שושנה, היא (מימין)
חליפת־מכנ־ מדגימה

אליה. לזרום ממשיכות רבות כשהצעות

ו יפה צעירה, היתד, היא שנתיים לפני
 ג׳ינם במכנסי תמיד כמעט לבושה שובבה,

ארו בשמלות או וגדולים, עבים וסוודרים
 היא עכשיו ידיה. מעשה נפלאות, גות

 ידי על המבוקשת ואלגנטית, הדורה צעירה
 פסלים, צלמי־קולנוע, בתי־האופנה, מיטב

רודפי־שמלות. מיני כל וסתם ציירים,
 פשוט ר,זאתי האגדה כל לה קרתה איך
ל לצאת החליטה שהיא לאחר מאוד.
 על עלתה מידידים, כסף לוותה היא עולם
ללונדון. לה ונטעה אניה,

בלימודיה, שם להמשיך התכוונה היא
 בצלאל בוגרת מוסמכת, אורגת היא כי

 נסעה היא שנות־לימוד. ארבע סיימה שם
 בירת כידוע, שהיא, ללונדון, להשתלמות

 מה לשם, כשהגיעה ואז, החדשה. האפנה
 של בר־מצווה למסיבת הוזמנה היא קרה?
במקום. היהודיות המשפחות אחת

 מלאות מזוודות המנצחים: שלל את איתה מביאה כשהיאהניתד■ בחזרה
 בארצות :כמעט העולם, בכל שנאספו ומזכרות בגדים,

ת הלבבי אופיה : השתנה לא אחד דבר רק ואמריקה. אסיה אירופה, הליכותיה. ופשטו

 אמיד, יהודי פגשה היא המסיבה באותה
 הבר־ מיוחד. באופן בה שהתעניין וצעיר
 המשיך העשיר האיש אבל נגמרה, מצווה

שלו. מזכירה ממנה ועשה להתעניין,
 בכל המסתובב עסקים, איש והוא והיות

 לקח הוא אירופה, ובכל אמריקה בכל אסיה,
כ עבדה שהיא והעובדה איתו. מזכירתו את

 על־ מחוזרת להיות לה הפריעה לא מזכירה
העולם. של הדון־ז׳ואנים מיטב ידי

שרייה, ז׳ק אחריה חיזר למשל, בפאריס,
 אבל בארדו, בריז׳יט של בעלה שהיה זה
 ״הסבר־ ממשי. דבר שום מזה להם יצא לא
 חתולת לא ״שאני מכפרת, היא לו,״ תי

זה.״ את הבין הוא מין.
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 הירושלמית השכונה את שכחה לא /
ועכשיו, גדלה. ושבסמטאותיה נולדה בה
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