
הוריה, ומבית מישפחתה מבני הכלה
 בדירתו סמי עם התגוררה יהודית בעלה.

■ זכרוני דרורה צילומים: חברותם■
 הזה העולם על־ידי שנים ,זמש לפני

 יהודית כוכבה. דרו ומאז המים, כמלכת
 ולאם ברסקו מנופאי לאבא בת מיהוד,

 כספרית דרכה את התחילה עקרת־בית,
 הימים באחד אנטה. כמספרת צעירה
 לאה בשם ותיקה לקוחה אליה ניגשה

 זמנך את מבזבזת את לה: ואמרה פלטשר,
דוגמנות. אצלי ללמוד בואי כאן,

 לה היה ולא 19 בת אז היתה יהודית
 פוטנציאל בה שראתה פלטשר, לאה כסף.
 לפנים הסכימה לדוגמנית, ומתאים טוב

 הקורם עבור תשלם שיהודית הדין משורת
 לקבל התחלתי הקורס ,אחרי בתשלומים.

 גם אז ובתצוגות־אופנה. בצילומים עבודות
 אינדאני. מראש מיזרחי גיסים את הכרתי
 שדחף זה והוא כדוגמנית־בית אצלו עבדתי
 שבה המים, מלכת לתחרות אותי ושלח

נבחרתי.'
יהודית נסעה היבחרה אחרי

 מלאה מארוחת״ערב ונהנו ישבו יין, וכוסות אדומות מפות על והמודרני,
 מודרנית כלה שמלת יהודית לבשה האורנים בגן למנה. דולר 20 לזוג שעלתה
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המצוחצח האורנים בגן למחרת, הבוקר. אור עד ורקדו וטחינה, חומוס פיתות,

 חחינר טקס זח היה לאנדי הדוגמניות. אחת על״ידי
ורקד. ידיו את צבע יפה, השתלב הוא בחייו. הראשון

י 37

 ואנדי התימניה יהודית
לחינגה שהוזמן השוודי,

 טיילה, ולארצות־הברית, לאירופה
 וחצי שנה לפני עולם. וראתה עבדה
 בחורף היה ,זה סם. את פגשה

 חברים. אצל אותו פגשתי בנידיורק.
 כלום. קרה ולא שלום־שלום אמרנו

 לארץ. חזרתי מכן לאחר ימים כמה
 ישבתי בצהריים השישי מימי באחד
 הוא סם! מופיע? ומי אקסודוס בקפה

 ואמר פתוחות בידיים לעברי התקרב
 אותה לראות שמח כך כל אני לי:

 מתגוררים אנחנו הששי יום ,מאותו
 אחרי תל־אביב. שבצפון בדירתו
 הוא שנתחתן. ידעתי חודשים שלושה
 הבחינות. מכל שחיפשתי, מה בדיוק
 לי ונותן מפנק ג׳נטלמן, נחמד, אוהב,

ולדגמן.' להמשיר
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 יוקדות שחורות עיניו ומתולתל, שחור
 התגורר סם בארץ. חמישי דור והוא

 דנית, לאשה נשוי והיה בדנמרק
 .15 בן היום שהוא בן, לו נולד שממנה

 לארץ ומגיע אמו עם בדנמרק חי בנו
 שנה. 13 מזה גרוש סם הגדול. בחופש

 לארץ שובו ועם היהלומים, עסק הוא
 אליו מדבר האופנה ששטח החליט

 שבו נשים, לבגדי בוטיק ופתח יותר
 מתאים עסק ,רציתי צרפתי. ייבוא רק

 בשטח ,יהודית סם. אומר לשנינו,'
 נוסעת והיא טוב, טעם לה יש האופנה,
 הסחורה' את לקנות לפאריס

 יהודית מתכננת מאוד בקרוב
 היא תאומים,' רוצה .הייתי ילדים.
 גם אשמח יילד לא אם .אבל אומרת,

בעניץ ומה בנפרד.' ילדים שני עם

 הלידה אחרי לי ישאר הדוגמנות?,אם
 אבל אחזור. היום, כמו הגוף אותו

 העדיפויות סדר כי יותר, מתונה בצורה
 הבעל, קודם השתנה כבר היום שלי

 הדוגמנות,' אחר־כד והחנות, הבית
 והשזופה הטמפרמנטית יהודית אומרת
 ממסיבת להנות ממשיכה כשהיא
 בין הגדולה בחצר הנערכת החינה

 הברווזים הריחן, הנענע עצי־הפרי,
והריקודים וההילולה והתרנגולות,

הלילה תוך אל נמשכים
 בגן בערב, ראשון ביום למחרת,

 — האחרת יהודית נראתה אורנים,
 כלה בשימלת האירופית, האופנתית,

 כמתנה עבורה במיוחד שנתפרה לבנה
 פורטונה מעצבת־שמלות־כלה על־ידי

פרץ.
 יהודית בחרה השימלה את

 מרלין בסיגנון צרפתי מירחון־אופנה
בצבע סטן מבד שימלת־מחור מונרו.

 קצר בלייזר ומעליו בוהק, לבן־כסף
 הצניעות למען נפוחים ששרווליו

והרבי.
 על היו שרובם המוזמנים, מאות בין
 והספרדית, התימנית המישפחה טהרת
 מארגני דוגמניות, אופנה אנשי נראו

 כולם מנחות, וכמה תצוגות־אופנה
 האופנה של האחרונה במילה לבושים

 את חשבון בלי זללו מהדוגמניות כמה
והמשמין, הערב האוכל




