
 אוחינינה, שולה

 כמלכת שנבתוה

 של העולות הזוב•

 החושיס־אילסים

 היהודיים,

 בשפתה מסיכות

 וכהה כיצד

מכסו בתואר

 אוחנינה שולד. עם גישה מ(
■  הדברים עוצמת חוויה. הינה י

 החרשת־ הנערה על־ידי הנאמרים
 של קולם מעוצמת גדולה אילמת
 ושמיעה דיבור כושר בעלי אנשים

נורמליים.
 מזמן לא לה שמלאו הנערה,

 לפני זכתה שנים, ואחת עשרים
בתח היופי מלכת בתואר כחודש

 קונגרס במיסגרת שנערכה רות
 העולמי, היהודיים החרשים־איילמים

בירושלים. בבנייני־האומה שהתקיים
מרו יוצאי להורים בת שולה,

 העולם לאוויר בצאתה ירשה קו,
 מאז אימה. של ליקוי־השמיעה את
חוויית עם להתמודד עליה היה

מנ לא זו מיגבלה השומע. העולם
 ללמוד הרצון את משולה עה

האדם. ככל ולהתפתח

 אהבה
ראשונה ^

 את לבטא מסוגלת ולה ***
ב מהומהם, בדיבור עצמה

 יכול אינו רגיל שאדם הברות
ב נערכת עימד. השיחה להבינן.
 לתרגם המסוגלים ידידים, אמצעות

 יכולה עצמה שולה דבריה. ■את
 היא כאשר השאלות את להבין

השפתיים. בתנועת מתבוננת

 אני ״לפעמים שולה: אומרת
 כשאני בעיקר — יפה שאני חושבת

חמו רק ולפעמים יפה. מתלבשת
 ורגישה, עדינה נערה שולה, דה.״

התחי החיצונית, לחזותה הדואגת
 והופעתה לבושה את לעצב לה

 היה טבעי אך ולכן אישי, באופן
 העל־יסודיים, לימודיה סיום שעם

 להתמחות מיקצוע 'לבחור בבואה
 אותה המעניין לתחום פנתה בו,

 ״האמת אופנה. עיצוב — במיוחד
 כמו להתלבש אוהבת שאני היא

 להיות יכולה לא אני אבל דוגמנית,
 לא שלי שהגובה מפני דוגמנית
דוג להיות רוצה הייתי מתאים,

אני אבל ופידסומת, צילום מנית

הבחירה נשף1
בנ

שול, נבחרה שבו
 ב נערך כנזלכת־היופי,

התקייו האירוע חודש. לפני בירושלים האומה יני

יהו חרשים־אילמים של העולמי הקונגרס במיסגרת
 החרשים־איל־ שנים. בארבע פעם שמתקיים דיים,
אחד. פה בשולה בחרו העולם, רחבי מכל שבאו מים

 שברעננה, בביתה דמתי, אמנון וחברה שולה *|8 ^1(0 ,*י!!*'
/1 י יי־> חרש, רקדן אמנון, אוהבים. זוג היו כשעדיין ־3£^
חרשים־אילמים. בעיקר הם חבריה אשר ודממה, קול בלהקת רוקד

 צלם.״ למצוא איפה יודעת לא
הגי החרשים של היופי לתחרות

 סיפרו חברים במיקרה. כמעט עה
להש עליה ולחצו התחרות על לה

 ,13 היה בתחרות מיספרה תתף•
 הקשורות האמונות כל למרות אך

בתואר. היא זכתה זה במיספר
■לר החלה שנים כשלוש לפני

 להקת של בסטודיו כחובבת קוד
 זנחה אולם ודממה, קול החרשים

 ש״הלימודים משום זה תחביב
 מעצבת להיות לי, חשובים יותר

 אופנה.״ למגמת מורה או אופנה
 מי את שולה הכירה בסטודיו

 הראשונה, אהבתה להיות שעתיד
 שלוש של לאורכן התמשכה אשר

מדרי דמתי, אמנון הרקדן שנים,
 ״אני :שולה מספרת לריקודים. כה

 אולם היום, עד אמנון את אוהבת
 טובים ידידים רק אנחנו עכשיו
 מתראים.״ ועדיין

 מנוצל שולה של הפנוי זמנה
במיקצועה. והתמחות טיפוח לצורך

 — ספרים קריאת הוא תחביבה
 שולה פסיכולוגיה. סיפרי בעיקר
בעי לצייר ומרבה לרקום אוהבת

אופנה. ציור קר
 למיגבלו־ מודעת שהיא למרות

נחי רגשי כל חשה היא אין תיה,
 והמדבר: השומע העולם כלפי תות
 שאני למרות בסדר, מרגישה ״אני

 חיבבו כולם תמיד כולם, כמו לא
 לבחור עליה כאשר אולם אותי.״

 אצל הנערות ריקודים מסיבת בין
רי מסיבת ובין בתל-אביב חברים
 הרי חרשים, אצל הנערכת קודים

 האפשרות היא האישית שהעדפתה
 של שבמסיבות ״מכיוון השנייה,
 לי יש משתעממת. אני שומעים

 אותי, ורוצה רציני שהוא בחור
 לא ואני שומע בחור הוא אבל

 לי אין כי שומע, בחור עם רוצה
 לא שאולי חששות לי יש ביטחון.

 שבטח או אלי, סבלנות לו תהיה
 ידברו והם שומעים חברים לו יהיו
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