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ב שוש׳ ה ־ז בן א

■!״□ שטן שד ע
 העיניים צבע מה בדיוק לדעת אי־אפשר

 צהוב, של תערובת כמו נראות הן שלה.
 עיני של הצבע בדיוק ״זה ואפור. ירוק

אנ לספר. אבן־זהב שושי יודעת השטן,״
 אבל זאת. לה אומרים גם שיודעים, שים

ה ״עיני על שידברו יותר מעדיפה היא \
 שלה. השטן״ ״עיני מאשר חתול״ !
 קומתה, של ״מ0ה 170ל־ שהגיעה עד 1
ב להיוולד זהובת־השיער שושי הספיקה 1
 על הרבה להחליק בהדמיס, ללמוד חיפה, ו

 ללמוד שם, להיפצע ואף בשווייץ השלג
בצה״ל. ולשרת וצילום גראפיקה

גראפיקאית. להיות !נורא רצתה היא
 לעירוני הלכה כך משום צלמת. גם אולי
 שבו מיקצועי בית־ספר בתל־אביב, י״ד

 ארבע במשך וצילום. גראפיקה לומדים
מא שמרוב עד לימודיה, על שקדה שנים

 ידעה כשסיימה קיצרת־רואי. הפכה מץ
ל יכלה לא אבל ולצלם, לצייר אומנם
שלה. קוצר־הרואי ביגלל עשות,

לצלם, או לשרטט יכולה אינה אם אז
 עכשיו העדשה. של השני לצד עברה היא ן

 בתחום הראשונים צעדיה את עושה היא
 שכבר ואלה והמסלול, הצילום דוגמנות

הזה. בשטח עתיד לה מנבאים אותה, דאו
 שאולי יודעת אבל לצחוק, אוהבת היא

 מבחוץ שצוחק הליצן ״כמו מסכה, רק זאת
 החיים כל לעשות? מה מבפנים. ובוכה

 סיפור כבר זה אבל מצחיקים." היו שלי
ולחש־ לצחוק, ממשיכה היא בינתיים אחר. 1
 אם בפוליטיקה. להתעניין ואפילו תזף. י

 להפגנה הולכת אפילו היתה כוח, לה היה
 אותה שמרגיז מה בקדום. ההתנחלות נגד

שמכ־ בארץ, המישטר צורת הוא במיוחד
 היא לדעתה אבל דמוקרטיה, אותה .נים

 כפולות. במרכאות דמוקרטיה בסך־הכל
 בטלוויזיה, ניקוי־ראש כמו תוכנית הנה,
 את ראיתי ״בזה אהבה. נורא שהיא דבר

לה. שקרה מה תראו אבל הביטוי,״ חופש
ה ״הצבר רגישה. נורא היא בעצם
 מחוספס, נורא ״הוא אומרת, היא טיפוסי,״
 נושאים צברי. אופי לי אין זאת, מבחינה

נורא.״ לי חשובים ונימוסים טאקט כמו
לשושי. נימוס קצת בבקשה, אז

 התגובה היא באודו,״ בריג׳יט של כוו פה לך ״ישבאודו של פה
 בה שפוגש מי נזבל לשמוע רגילה אבן־זהב ששושי

 לפני שסיימה המועמדת, לכוכבת. להידמות מאמץ כל עושה אינה היא־עצמה לראשונה.
הואשוניס׳כדוגמנית. צעדיה את עושה מקוצר, שירות אחרי בצה״ל, שירותה את לא־רב זמן
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 שהי־ חשה היא לפעמים פוליטיים, בנושאים גם מתעניינת היא
לזה.״ כוח לי אין ״אבל פוליטית, להפגנה להצטרף יכולה תה

והתחנ־ בארץ, שנולדה למרותלא־צבוי אופי
 שהוא הדסים, הנוער במוסד כה

 אופי לה שיש עצמה על שושי מעידה צברייס, לטיפוסים בית־יוצר
ונימוסים.״ כטאקט לנושאים ״רגישה עצמה חשה היא ״לא־צברי.״
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