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 שחזה לראש לי הכניסו בבית אבל תמיד,
 ככה אצלנו, מישפחתית תופעה זאת גדול
 לא ההבטחות ובאמת, לדאוג. מה לי שאין

הכזיבו.״
 ילדה עדיין סגל נאווה היתד, 15 בגיל

כי בנות אצל שהחזה בעוד לא־מפותחת.
 חזה עם היא נשארה והלך, תפח תתה

 נפלה. לא נאווה של רוחה אך שטוח.
ואכן, לה. גם יקרה זה שלבסוף ידעה היא

 כמה תוך קרה. זה לגמרי, פיתאומי באופן
 עד לתפוח, נאווה של החזה החל חודשים

 בכיתה. הבנות כל של מאלה נפל שלא
 הרב הזמן על אותה לפצות כדי וכאילו

 שנאווה עד התהליך המשיך שהמתינה,
ממדים. אדיר בחזה זכתה

 יוצאת- תופעה אינו אומנם גדול חזה
במיו התבלט הוא נאווה אצל אולם דופן,

 כך לא־שמנה, גיזרה יש לנאווה שכן, חד.
 ביותר לעין הנראה האיבר הוא שהחזה
ועל ,26 בת כבר היא נאווה כיום בגופה.

בתחפו שמונה בגיל נאווהנזירה
 היתה כילדה פורים. שת

הטירונות. בתקופת :למטה בתמונה צנומה.

בטלוויזיה מזכירה
:בתמונה הצופים. של התשובה פיתקי את

מחפ בתוכנית השתתפה היא נאווה. היתה
 להטביר היה תפקידה המטמון. את שים

התוכניות. באחת אורגד אריה עם נאווה
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חייה גח ו ששינה
 מוכנה היא השופע לחזה בנוגע לבטיה
לספר.

 פיסית מפותחת לא שהייתי ״העובדה
 נאווה סיפרה נפשית,״ גם עלי השפיעה

 ילדה ״הייתי ירושלים. ותושבת ילידת סגל,
 היחידי שהדבר ומופנמת, צנומה נמוכה,
 אחד אף ארוכה. צמה היתה אצלה שבלט

 אמי, מזה. סבלתי ונורא אלי לב שם לא
ש לי הבטיחה שלי, הבעיה את שהבינה

שלה. כמו גדול חזה לי יהיה
 בבת- פתאום תפח שלי החזה ״כאשר

 המשיך כשהוא לפרוח. כולי התחלתי אחת,
 שוב הרגילים לממדים מעבר להתפתח

 מהר אליו התרגלתי אבל מודאגת. הייתי
 בעיני. חן למצוא התחיל דווקא וזה מאד

 הקינאה מבטי את כשראיתי נהנתי במיוחד
 התשובה היתד, זאת בכיתה.^ הבנות של

 לי לעגו שהן התקופה על שלי המוחצת
שטוחה. שהייתי מפני

המחז גם לבוא התחילו החזה עם ״יחד
 תמיד התלהבו שלי החברים כל רים.

 ואפשר לי החניף זה שלי. הגדול החזה מן
שלי.״ בחזה התאהבתי שדי להגיד

 השופע בחזה העצמית ההתעניינות מלבד
למו גם זמנה את נאווה הקדישה שלה,
 ופיתוח בגיטרה נגינה למדה היא סיקה.

ב השלימה המוסיקלית השכלתה את קול.
בירוש רחביה, בשכונת המוסיקלי תיכון
 לענף פנתה לצבא התגייסה כאשר לים.
ובידור. הווי

מל ס ה די ״ ח ס מי  ה

שלי״

 נאווה נדדה הצבאי שירותה משך ך•
 הווי בציוותי והופיעה הגיטרה עם ״

 שאליו מקום בכל חיילים. בפני שונים
ה את אדיר־הממדים החזה גנב הגיעה
ל שרה שאני הרגשתי ״לפעמים הצגה.

מרו היו ״החיילים נאווה. סיפרה קירות,״
 לא כי לי, הפריע זה שלי. בחזה כזים

 כשראיתי אבל סטרפטיז, לעשות באתי
 לי היה לא המורל את מרים זה שגם

איכפת.
 להשוות אפשרות לי היתר, גם ״בצבא

 חזה עם שלי החזה את הראשונה בפעם
 הבנות כל התרחצנו בטירונות אחרות. של

 שלי שהחזה כמד, הבנתי רק ואז ביחד,
 תמיד שומעת הייתי במיקלחת באמת. גדול

 כאלה גם היו שלי. לחזה מסביב ליחשושים
לי. ולעגו שקינאו

 הזמן במשך אבל התעלמתי. ״בהתחלה
 שונה שאני חשבתי לי. להציק התחיל זה

 להיות רציתי שלי. החזה בגלל מאחרות
 על חשבתי מסויימת בתקופה כולן. כמו

הגע לבסוף החזה. להקטנת פלסטי ניתוח
 גדול. חזה עם טוב שהכי למסקנה תי
 לי. שיש בולט והכי גדול הכי האיבר זה

 עצמי את שכנעתי י עליו שאוותר למה
 מאושרת. אני ומאז יפה, הוא גדול שחזה
שלי.״ המיסחרי הסמל הוא שלי החזה

דר כישרון גם נאווה גילתה בילדותה
והש בתיאטרון־ילדים שיחקה היא מתי.

 השתחררה כאשר ברדיו. בתסכיתים תתפה
מישחק של בכיוון להמשיך חשבה מהצבא


