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הו לבית הרחוקה מאוסטרליה ביניבשתית
 בתואר!״ זכיתי ״אמא׳ שבירושלים. ריה

 יותר מאושר אדם היה לא הרגע באותו
 שהוכרה שחרחורת דוגמנית אל, משולה

אלמליח. הקודם: מישפחתח בשם בארץ
 הראשונה הישראלית להיות זכתה היא

אוסטרל- של השנה ל״דוגמנית שנבחרה

אותם.״ להגשים ולשאוף חדשים גרים
 שמתקפל טיפוס אינה שולה ואמנם,

 התואר אל דרכה קשיים. לנוכח בקלות
בשו סוגה היתד, לא השנה״ ״דוגמנית

 ואחר־כך בלך־ושוב נידחתה היא שנים.
דוג סוכנות על־ידי כבלתי־מתאימה נדחתה
הש שלבסוף עד באוסטרליה. גדולה מניות
 הישראלית הצעירה כי אחד, סוכן תכנע

 אכזוטי יופי בעלת יוצא־דופן, טיפוס היא
הצלחה. שמבטיח

 מדי מינית שאני תחילה חשבו ״הם
 לאט לאט ״אבל שולה, הסבירה ומרתיעה,״

 לגמרי שונה משהו, בי יש כי השתכנעו
ה האוסטרלית הדוגמנית של מהטיפוס

ממוצעת.״
 ועדה קובעת דוגמנית־השנה התואר את

 האופנה, בענף מיקצוע אנשי של מייוחדת
 עיתונאים, צלמים, פירסומאים, ביניהם
מוע לכל עצמם. האופנאים — וכמובן

 במשך עבודתה את המסכם תיק יש מדת
 ובתצלומי- אופנה בתצוגות שלמה, שנה

 לא שלעולם חווייה היתד, ״זו פירסומת.
 בפני בהופעתה שולה נזכרה אותה,״ אשכח

ובטל ברדיו בחדשות, עלי ״דיברו הוועדה.
 בצה״ל. שירותי ועל חיי על וסיפרו וויזיה,

 הרגע, באותו אחד דבר על רק הצטערתי
 עימי להתחלק כדי איתי היו לא שהורי

ה אחרי מייד אבל הזו. המרגשת בחוריה
 כדי לירושלים, אליהם, טילפנתי זכייה
הצלחתי.״ על להם לבשר

ההצלחה

ל
מסנוורת ה

 שולה הגיעה הרחוקה אוסטרליה
מיסעדה שם שמנהל אחיה, בעיקבות
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מוכנה, היא בה היחידה המיסגרת הוא אל שולה שלהביקור כרטיס
בעי מצטלמת לא לעולם ״אני להתערטל. לדבריה,

 עירום צילום להורי שיגיע לי וחסר דתית ממישפחה אני ״כי אומרת. היא רום,״
שלה, השינה חדר את בהן ומקשטת לעצמה שומרת היא הנועזות תמונותיה את שלי.״

 ריווח בו למחזיקה המבטיח תואר — יה״
ה היבשת ברחבי ותהילה פירסום כספי,

חמישית.
הפופולא כי שנראה, בשעה דווקא אך
 בקו נמצאת הישראלית הצעירה של ריות

 ולבחור כיוון לשנות מיהרה היא עלייה,
 דרך לעצמה לפלס חדש: אתגר לעצמה

 כבור- הידוע חנידיורקי, הדוגמניות בשוק
 בורסה בעולם. ביותר האכזרית היופי סת
 בדוגמניות מוצפת במנהטן, השוכנת זו,

 אר- רחבי מכל אליה הזורמות יפהפיות,
 ברחבי מרוחקים וממקומות צות־הברית

איך אחד: בדבר רק הוזות וכולן תבל.

 פירסום של האמריקאי החלום את לממש
ה פיסגת אל להעפיל איך והתעשרות,

הצלחה.
 בגורד- בדירת־פאר, כיום מתגוררת שולה
 של היוקרה באיזור המצוי שחקים
בלי ניריורק נראית ביתה מחלון מנהטן.

מרצ אורות של אינסופי באוקיינוס לה
 על זוהר. ובלבן באדום בכחול, — דים

 תמונות־ענק תלויות האורחים חדר קירות
 היא הדירה שבעלת הרגשה המשרות שלה,
פרצופים. אלף בעלת אשד.
לבו כשהיא מקבלת היא אורחיה את

ה הצבע שהוא שחור, מכסי בחלוק שה

 קלאוה מייד מוזגת היא ביותר. עליה אהוב
להא כדי ומתפנה דה־רוקם, און חלב, עם
 הראיון את להשיב. כדי — ואחר־כך זין,
שו באנגלית ניהלה הזה העולם כתב עם

שהספי בעיברית פה־ושם המתובלת טפת,
להשתבש. כבר קה

 ״שאני שולה, סיפרה לי,״ אמרו ״כולם
 את עוזבת כשאני חיי טעות את עושה

 באוסטרליה לנידיורק. ועוברת אוסטרליה
 לזה,. שקוראים כפי סיפור־הצלחה, הייתי
 מחדש, הכל ומתחילה עוזבת אני והנה,
 אני שלי. האופי זה — לעשות מה אבל

 לכן למקום. ממקום לנדוד לנסוע, אוהבת
 אני כך דוגמנות. כמו במיקצוע בחרתי
יו אני בעולם. מקום בכל לעבור יכולה

 אני אבל קשה, מטרה לעצמי שהצבתי דעת
את־ להציב תמיד צריך נכנעת. לא לעולם

הס נסיעתה לפני אולם משגשגת, ספרדית
 *י תחילה הצבאי, שירותה את לסיים פיקה

 בחיל כסמלת מכן ולאחר חיב״ה כחיילת
השידיון.
הדוג סיפרה מח״ט,״ של פקידה ״הייתי

 בבחינת היה הצבאי השירות ״גם מנית.
 ב־ לשרת שאפתי תמיד שהתגשם. חלום

 כימעט מלהיב. וזה אקשן יש שם שיריון,
 טיסה כרטיס הגיע אז אבל קבע, וחתמתי

 אבל הרבה, התלבטתי אחי. לי ששלח
 הזמן שזה למסקנה הגעתי דבר של בסופו

 שלי גוסף חלום ולהגשים לנסוע לד,תחיל
 ולטייל לשני אחד משדה־תעופה לעבור —

 ספר-זיכרונות אפילו לי יש ארצות. בהרבה
 שהחלום כתבתי בו העממי, בית־הספר מימי
 שמי את לשנות דוגמנית, להיות הוא שלי

בעולם.״ הרבה ולנסוע אל לשולה
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