
 מבחינה והן מקצועית מבחינה הן פתח,
ב להיעצר רוצה ואיעי אינטלקטואלית,

דרכי.״ תחילת
 לגבר והערגה הכמוסות התשוקות את

ב בערבית. שירים בכתיבת מבטאת היא
 מסע־תענוגות מתארת היא משיריה אחי

 ורגש מגע של פרט כל צרפת. ברחבי
 לפתע נפסק התיאור אך בשיר, מתואר
פתאום.

 שקט / שקט בי אחז אז נדיה: כותבת
 אמת של אימה / אפלטונית אהבה של

 / יפו. אחר, בית אחרת, עיר / ומציאות
 / אהבה שבמילה העייפות אל חוזרת אני
 וקשר נשיקה חיבוק, כי לדעת חוזךת אני
 ללא לך, מצפה אני / מתעתע. דמיון הם

הסו עולם מאותו אותי שתוציא / קיום
אפל אהבה אותה בשל רק / עלי גר

טונית.
תשוקו את למצות יכולה אינה נדיה

 אותה דוחפת אינה זו עובדה אד תיה׳
 שאני העובדה אף ״על פשרות. לעשות
 יוצאת ואיני המסורת, כללי על שומרת

 לאותו ואחכה בבית אשב גברים, עם
 ובעיקר הבחינות, מכל לי שיתאים אהד

נדיח. אומרת המתקדמת,״ עולמי להשקפת

עמה. בנות לשאר שלה הידע את ביר
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לקורס. חברותיה כשאר הדוגמנות בשטח מקומה את תמצא הקורס מצחקקות היו ״הן מיוחדת. לב תשומת הקורס תחילת עם נדיח

 אותי יקנה אחד שאותו גם מוכנה ״איני
ל העומדת פרה אני, מה מוהר. תמורת

 ואהיה שאוהב בתנאי רק אנשא מכירה?
אהובה.״

 נדיר, מצליחה כיצד להבין קשה קצת
 ולשמור זכויותיה על רב כד, בתוקף לעמוד

הער בחברה יוצאת־הדופן חייה דרך על
 מסבירה. היא אבא,״ בזכות ״הכל בית.
 היום שעות רוב ונמצא כגנן עובד ״הוא

 החיים על מביט הוא יהודים. של בחברה
 אני שבה פרספקטיבה באותה העולם ועל

 מעוות קוראת אני למה מבין אבא מביטה.
 במיל- איתן לעמוד לי עוזר הוא ושמרני.

 לא אמא לצערי אך נגדי. שמנהלים חמה
 שכל עקרת-בית קטנה, אשד, היא מבינה.
מס אני והמישפחה. המסורת הוא עולמה
או ולפתח אותה ללמד מנסה לה, בירה

 הטיעונים כל עם — בשלה היא אך תה,
 אותי.״ וירצחו בי שיפגעו הטיפשיים

הדוגמנות. בלימודי הסתפקה לא נדיר,
קוסמטי גם למדה דוגמנות עם בבד בד
 קוסמטיקאית תהפוך זמן־מה ובעוד קה,

מדופלמת.
 אותי העשירו הקוסמטיקה ״לימודי

שגי הבורות ״כל מספרת. היא רבות,״
ולטי נשית להופעה הקשור בכל ליתי,
לה מתכוננת אני שוב. לבלי חלפה פוח,
 שאני אותן בין שרכשתי הידע את פיץ

אח רבות לנשים לעזור ואשמח מכירה,
רות.

 יהודיות, צעירות בחברת לומדת נדיה
ביחס או בשינאה נתקלה לא מעולם אך

__ מתנשא.
שמחתי הלימודים את ״כשהתחלתי

ה היהודיות, הבחורות בחברת להימצא
 היו אותי. הכובלים הכבלים מן חופשיות

 גם פעם ולא גבי, מאחורי ליחשושים
שיי שאינה מילה כשאמרתי ציחקוקים,

 מעולם התעלמתי. תמיד אך לעניין. כת
 או רגישה שאני לכך לב שם לא איש

מאחו שנעשתה ההתרחשות את שהבנתי
 קשרים לי אין נעלם. זה וכך גבי, רי

הלומ נערות אותן עם הדוקים חברתיים
 במיס־ חמה בידידות אנו אך איתי, דות
הלימודים. גרת

 מסר דברים אצלי שינו קשרים ״אותם
ב הטעם אצלי השתנה בעיקר יימים.
 ביפו. הקניות כל את ערכתי בעבר לבוש.

בגדים רק אך פחות, אמנם קונה אני היום
 של או פירוצ׳י של בגדים כמו סטייל, עם

סלחה.״ פיליפ

53־^2 המודח של נדיה
היום.״ לי עוזרת ׳אמנם שלי המזרחית ״ההופעה רחי.

הפשפשים בשוק
חיי.״ של שונות מתקופות עירי בני חברים לראות לה

 נדיה שלובשתהסקסית
 המצלמה מול

הדוגמנות. בגדי את פושטת שהיא לאחר סיד ותחלפת
1־613 _


