
 מה להגיד יכולתי לא שרציתי, לאן ללכת
 לא שרציתי. מה לעשות שרציתי, מה

 שזה סגור, כל־כך הכל עצמי. את מצאתי
מחניק.״

 לתקופה סוזי, ויתרה מההסגר לצאת כדי
 כל־כד שהיא עולם־ד,דוגמנות על קצרה,

 לצאת אסור בהונגריה לדוגמניות אוהבת.
 קומוניסטיות לארצות רק אלא המדינה, את

 בבית- מישרה וקיבלה ביקשה היא אחרות.
מ ונשלחה לאלקטרוניקה, גדול חרושת

 לעודד כדי לווינה, פעמים מיספר טעמו
 הללו הפעמים באחת המיפעל. מכירות את

 את ושמעה הישראלי פולום את פגשה
הצעותיו.

 בעיות
ישראליות

ו הונגריה את לעזוב לה היה קל א
 התגרשה שממנו בעלה, למערב. לערוק /

 לקחת לה להתיר סירב קודם־לכן, שנה
 המשותפת, ביתם את החדשה לדרכה איתר.

 יציקו השילטונות כי חששה היא נאטאלי.
 אחרי בהונגריה, שנישאת הזקנים להוריד.

בריחתה.
 היה באפה, שעלה החופש ניחוח אד

 את לשכנע הצליחה היא אלה. מכל חזק
 שלא והתפללה נאטאלי, על לוותר בעלה
 ותיק- מיזוודות שתי עם להוריה. יבולע

לישראל. הגיעה יד
 בהבטחותיו. עמד בגד־עוו, מנהל פולופ,

באזל במלון בילתה שאותם יומיים כעבור
לשמש התמכרות

המקסימים ובמעיליה בפרוות־השועל

הישראלית. בשמש ממש התאהבה רבני סוזי
 בארץ להשתמש יכלה שלא הוא לה שהפריע מה

הארץ? את עזבה זה בגלל האם עימה. שהביאה

כדוגמנית־ לעבוד מחי החלה לישראל, הגיעה עם מיידקש שר כונו!
צלמי־העיתונות, ״בגד־עור״. בית־החרושת של בית

לאו לדמות מיספר ימים תוך אותה הפכו ״בגד־עור״, של יחסי־הציבור אנשי של בעידודם
לישראל. ועלייתה עריקתה על אותה ומברכים ברחוב אותה עוצרים היו אנשים ממש. מית

 הלכה, שאליו מקום לכל תצוגה, לכל שלה,
משתעממת. החלה נאטאלי אך

 נעלמה מדוע ברור לא בארץ, לאיש,
 שב- הפיתאומיות שנעלמה. כפי סוזי,

והסו מאיש, להיפרד מבלי הסתלקותה,
 מהארץ, נסיעתה את שאפפה הרבה דיות

 ומאוכזבים. משתוממים ידידיה את הותירו
 לחלוטין ברור בגד־עור שלאנשי למרות
 עדיין הם לצמיתות, הארץ את עזבה שסוזי
ו אחד, יום תתחרט היא שאולי מקווים
ה את לה נזכיר לא ״אנחנו לארץ. תשוב

 בפעם כמו כאן אותה ונקבל שלה, בריחה
 המיפעל, מעובדות אחת ציינה הראשונה״

סחי. את שהכירה
 ברור. אינו סוזי של נסיעתה יעד גם
 נסעה אולי או להונגריה? חזרה האם

 מביקוריה ידידים כמה לה יש שם לווינה,
 נסעה שמא או הוואלסים, בעיר הקודמים

? בארצות־הברית המתגוררת אחותה, אל
בישר שעולם־האופנה הוא, שברור מה

 וה- היפות מדוגמניותיז אחת הפסיד אל
 ברוכה שאינה והארץ, ביותר מיקצועיות
ל רק יכולה כזו, רמה בעלות בדוגמניות

כך. על הצטער
ממזוו פרקה היא לארץ, סוזי כשהגיעה

ובי חורפיים, פריטי־לבוש מיספר דותיה
 וכבדה. יפהפייה פרוות־שועל אף ניהם
 אלה כל את ללבוש הזדמנות לי תהיה ״לא

 ייתכן בחיוך. אז התלוננה החמה,״ בישראל
דוו טמון הסתלקותה לתעלומת שהפיתרון

 סוזי שלה. האהובה בפרווודהשועל קא
אותה. ללבוש הזדמנות עוד חיפשה פשוט
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 בדירה להתגורר עברה היא בתל־אביב׳
 דירה ברמת-גן, החשמונאים ברחוב מרווחת
 התחילה בקשתה פי על לבגד־עור. השייכת

 אחרי שעות 48 והשתתפה, מייד לעבוד
 בתצוגות־אופנה בארץ, כף־רגלה שדרכה

ובקולקציות.
 הוסיפו בגד־עור של יחסי־הציבור אנשי

 אשד. בן־לילה אותה הפכו לאושרה, הם אף
ב עליה מצביעים היו אנשים מפורסמת.

 הונגריה ויוצאי עוברת, כשהיתה רחוב
 בשפתה אליה פנו אותה, מזהים שהיו

אותה. ובירכו
 תמיד מגיבה סוזי היתד, אלה כל על

 פעם בכל בבכי ופורצת רבה, בהתרגשות
ברחוב. חמה בקבלת־פנים שזכתה

 דברים. שני עליה העיקו זאת בכל אך
ה ,32ר.־ בת סוזי השפה. בעיית האחד:
 יכלה לא ורוסית, הונגרית רק דוברת
ו בני־גילה, הישראלים עם קשר ליצור
 על־ידי לה שהוענק הרב הטיפול למרות

בודדה. רבות פעמים עצמה מצאה מעסיקיה,

 ללבוש הזדמנות
הפרווה את

 לנאטא- נאטאלי. היתה השנייה עייתה ך*
 מצאה לא היא קשיי־הסתגלות. היו לי ■4

 היתה סוזי הונגרית. דוברי בני־גילה ילדים
פגישה לכל נאטאלי את לקחת מקפידה

 בהונגריה הזקנים הוריה את שהשאירה למרותחונש״ם מים
 הארץ את להשמיץ סוזי היססה לא מאחוריה,

 התחרטה האם בארץ. סיפרה היא שם,״ נחנקתי ממש חופש, שם לי היה ״לא הקומוניסטית.
הוריה? עם להיות כדי להונגריה רבה, הסתכנות תוך וחזרה, למערב עריקתה על סוזי
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 צריך שצד,״ל יודע אני להועיל. יכול גם

 מוכן. טייס מקבל היה הוא וכאן טייסים,
 ישראל בין הסכם שיש לי הסבירו אבל
 אף לגייס תוכל לא שישראל האו״ם לבין
 כך ומשום באו״ם, אי־פעם ששירת אחד
אותי. לקחת הסכימו לא

 ארבע עד הוא לז׳נט הצפוי ״העונש
 אני קנס. לירות 5000ו־ מאסר, שנות

 נעבוד שנינו אנחנו ■מהכסף. חושש לא
 אבל האחרונה. הלירה עד ונשלם קשה
 בבית־סוהר, תשב שז׳נט רוצה לא אני
 עשתה היותר לכל היא לה. מגיע לא זה

 בסדר שהכל לי שהאמינה בזה שטות,
ל עומד אני לקונייטרה. לנסיעה בקשר
שהשופ יודע ואני שלה, במישפט העיד

 אולי ומשכילים. תרבותיים אנשים הם טים
 האמת, את להם להסביר תצליח לא ז׳נט
 ולא ישמעו, הם שלי בטוח אני אבל

_לכלא._^ יכניסו_אותה
אי לקחה שז׳נט יודעים ג'ם* ״השופטים

 חצאיות שתי שלה, בתיק לקונייטרה, תר׳
 ואת שלה החיילת תעודת־ את צבאיות,

 היא אם פינקם־שבוי. קוראים שאתם מה
לארץ־אוייב, נוסעת שהיא יודעת היתד,

כ
שרית האחות

מיסכנו!״ ,דנט

 כדי זה, כל את לוקחת היתד, ,לא היא
 אמר ישראלית,״ חיילת שהיא יגלו שלא

ארנסט. השבוע
כש במכונית, התחבאה לא גם ״ז׳נט

 על־ידי, ישבה היא הגבול. את עברנו
 היא אם אותה. לראות היה יכול אחד וכל

 אסור, למקום נכנסת שהיא יודעת היתד,
 יתפסו שלא כדי מסתתרת, היתד, בוודאי

להיכנס. תצליח שהיא וכדי אותה
 לשבת כבר מוכרח מאיתנו מישהו ״ואם

 אני. יהיה שזה מוכן אני בבית־סוהר,
 רק לי, שיגידו זמן לכמה להיכנס מוכן אני

 לכלא אותי שיקחו ז׳נט. את יאסרו שלא
במקומה.״

 ״הם כלל. מהכלא מתרגשת אינה ז׳נט
רו שהם זמן לכמה אותי להכניס יכולים

בטו ואני מהכלא, אצא אני בסוף צים•
אש שאני עד לי יחכה שארנסט חה־

 הצבא ״כל בביטחון• אומרת היא תחרר,״
ה את לקלקל יכולים לא המדינה וכל

גדו מדי יותר אהבה זו — שלנו אהבה
זמנית.״ פרידה בגלל תיפסק לא והיא לה,
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