
 ההוראה אח עזבה להולנד, המהגוים בת האינדונסיוז,
להשתקע רוצה היא שבה בישראל, דוגמנית והננה

 ,גנו, בגרר רא להתחתן, נדי רא
יהודיה להיות כדי סתם אלא

ברודה
ה מ ר

להתנ״ר
 כשאר בתיכון שלמדה טובה, נערה
 בהולנדי פגשה אז אך גילה. בנות

 לחיות ורצינו ״התאהבנו יפה״תואר.
 שהיה ״חברי, ברנדה. מספרת יחד,״

 למד בשנתיים, ממני מבוגר
 ואז פרנסה, קשיי היו״לנו אלקטרוניקה.

 כדי בית־הספר, את לעזוב החלטתי
 בחברה ועבדתי אותנו, לפרנס

 חיינו שנים ארבע במשך למחשבים.
 היא שהיום פסקל, בתי נולדה ואז יחד,
.6 בת

 משותפות, חיים שנות אותן ״במשך
 הייתי לא זה. לא שזה חשתי כבר

 תקופה באותה ונפרדנו. איתו מאושרת
 מקום את עזבתי בשינוי. צורך הרגשתי
 כעוזרת עבודה ומצאתי עבודתי,
לגננת.

 הקטנה פסקל את ורשמה ברמת־גן
 כפי ״חולת־הים״, ברנדה, לבית־הספר.

 יום יום הלכה עצמה, על מעידה שהיא
לים.

 לי היה ולא יהודיה, לא תיירת, ״אני
 לעשות יכולתי עוד מה עבורה. אישור

הקיץ?״ בימי
 כי לנחש כדי להתאמץ צריך לא

 הנמרים יניחו לא כברנדה ליפהפיה
 ואכן בודדה. להישאר הישראלים

 כהן יוסי בה הבחין מיגדלו ממרומי
המציל.
 שיחת־חולין הפכו קצר זמן תוך

 _ סוער, אהבה לסיפור וארוחת־צהריים
משותפים. במגורים שהמשיך

 בקיץ מציל הוא ,29ה־ בן הנאה יוסי
מאוד ואני איתו לי ״טוב בחורף. וצייר

 מיטבח שומרת ״אני הגויה. ברנדה היא ח11ח¥1 רך|¥11111
 ולא בבית טרף אוכלת לא כשר, 11 1111/1 11 1/11111

מספרת. היא בפסח,״ מצות ואוכלת ביום־הכיפורים צמה אני במיסעדות.

האינדו־ סטיבנט ברנדה הם מאושרת מישפחהמחו״ל בת
פסקל, בתה מהולנד, הישר לארץ שהגיעה נסית,

בחוף־הים. ברנדה שפגשה המציל כהן, יוסי והחבר בהולנד, שנולדה
34

 נשים גם ברחוב, עוברת שהיא ^
 עליה. להסתכל שלא יכולות אינן ^
 האינדונסית, סטיבנס ברנדה זוהי

מושלם. ביופי שנתברכה
 ק״ג. 35 ומשקלה מ׳ 1.75 גובהה

 כעורב שחור שערה עגולות, פניה
 עיניה לאחוריה. מתחת עד וגולש

 קטן אפה מעט, מלוכסנות גדולות
 ושיניה חושניות שפתיה וסולד,

 המהמם יופיה למרות ויפות. צחורות
ונבוכה. ביישנית עדיין בתרה

 היא בארץ, דוגמנית שהפכה ברנדה,
עשיר. עבר בעלת אבל ,25 בת רק

 בעיירה בדרום־הולנד, נולדה היא
 גדלה ושם רמדונגספור, בשם קטנה

 — ואוולין וילי — הוריה והתחנכה.
 1953ב־ שהגיעו מהגרים הם

 הולנדית. מושבה שהיתה מאינדונסיה,
 עצמאותה את קיבלה אינדונסיה כאשר

 לגור להמשיך אם לבחור תושביה יכלו
בהולנד. או שם

 ואביה, תופרת ברנדה של אמה
בצבא. קצין היה פנסיונר, הוא שהיום
 של חייה מסלול התנהל 17 גיל עד
היתה היא למדי. רגיל באופן ברנדה

 ילדים עם עבדתי שנתיים ״במשך
 הקץ. בא לזה גם אך נהנתי, ומאוד

 בקיץ הגעתי, וכך עצמי, את חיפשתי
פסקל. בתי עם לישראל, שנה, לפני

 חודשים. חמישה בישראל ״שהייתי
 הים, ליד באשקלון דירה שכרתי
 כל את וחרשתי טיילתי נפשתי,
הארץ.״
 יהודיה שאינה לברנדה, ומה

 ליהודים,״ סימפטיה לי ״יש בישראל?
 נוצריה, אני ״אמנם אומרת. היא

 אבל הוריה, על־ידי בינקותה שהוטבלה
 לא צעיר בגיל כבר בנפשי. יהודיה אני

 לא והם הורי, עם לכנסיה ללכת רציתי
אותי.״ הכריחו

 לברנדה ונגמר הסתיו, כשהגיע
 בהולנד. להוריה לחזור החליטה הכסף,

 שם, מקומה את מצאה לא שוב אבל
לארץ. ולתמיד אחת לחזור והחליטה

 של המציל
ברנדה

 לעצמי תיארתי לא אותו. אוהבת
 אומרת מהר,״ כך כל במישהו שאתאהב

 והיא פסקל את אוהב יוסי ברנדה.
 את הכירה לא ״בתי עליו. מטורפת

 כשנפרדנו, קטנה היתה היא אביה.
 ״ לה. חסרה היתה מסתבר, האב, ודמות

 ועוזר אותה מפנק איתה, משחק יוסי
 שיחק המזל כי מסתבר בשעורים.״ לה

 ״לפני האהבה. בענייני רק לא לברנדה
 יפה, בשם בחורה פגשתי חודש

 ראש בבית־האופנה שעובדת
 את להוריד יכלה לא יפה אינדאני.

 את לי: ואמרה העזה ובסוף ממני, עיניה
 תבואי שלא למה ומיוחדת, יפה כך כל

בית? דוגמנית ותהיי אלינו
 להיות לא למה בעצם, — ״חשבתי

 נפגשתי להפסיד? לי יש מה דוגמנית?
 הוא בית־האופנה, בעל מזרחי ניסים עם

 אותי קיבל ומייד לטובה, ממני התרשם
 ומשמאלי מימיני ידעתי לא לעבודה.

 איך ידעתי לא הדוגמנות. בנושא
 את ולהדגים להסתובב איך ללכת,
והנכונה. הטובה בצורה הבגד

 לישראל, בשנית הגיעה ך ^
דירה שכרה היא שנה. חצי לפני

 דוגמנית־הבית סיבוני, ״אילנה
עמדה לשעבר, ומלכת־המים שלהם,

ע


