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דיזנגוף. ברחוב החנות על קידיה,
 משהו עושים אורה של הבגדים

 אורה אותם. הלובשות לנשים מיוחד
 הבגדים בגלל כל־כך לא שזה טוענת
 הנינוחה, ההרגשה בגלל אלא עצמם,

אותה. שלובש מי על משרה שהקטיפה
 פתיחת על מודעות פירסמה לא היא
 הבגדים על השמועה שלה. החנות

 חברות כנפיים. לה עשתה המיוחדים
 חברותיהן. את ושלחו לאוון מפה סיפרו
 ברחוב שתלך די כי מספרת אורה

ש כרי משימלותיה, באחת לבושה
 אותה תעצורנה נשים שלוש או שתים

 את רכשה היכן לדעת ותבקשנה
המיוחדים. הבגדים

למפוד
תרנגולת

 החנות את פתחה שאורה ^
לה אמרה כשנה, לפני הקטנה ^

 לפני אז, ללא־הכר. ושופצו גרוטאות,
 שם לרכוש היה אפשר עוד שנה, 20

 העתיקה הספה בחינם. כמעט מציאות
עד האקזוטיות הטובעניות והכורסות

השניים. של הדירה את מקשטות יין
 סירי־ בארון היום עד יש לאורה

 הזוג של הבית כי ענקיים. בישול
 היום שעות בכל חברים אז המה הבוהמי
 לפעמים כציירת, ״עבדתי והלילה.
 לא," ולפעמים תמונה למכור הצלחתי

 חשבנו לא פעם אף ״אבל אורה, נזכרת
 אוכל מכינה הייתי יום בכל המחר. על
 חברים 20 איזה ולעוד למורי, לי,

חתולים. וחמישה
 של קומונה מין איזו אצלי ״נוצרה

 חלומות, עם אנשים אנשי־רוח, אמנים,
יום־יומיים.״ טיפוסים וגם שחקנים
 היא באסטרולוגיה. גם עסקה אורה

 היא שאסטרולוגיה לדיעה מסכימה לא
 מסוגלים שאינם אותם של מיפלטם

ומעדיפים בידיהם, גורלם את לקחת

•י
 פיתאום? מה סוחרת? ״את שלה: האמא
 ידעת לא פעם אף את תרנגולת אפילו

למכור!״
 בכפר־ ,במושב נולדה אורה כי

 שממנו הבית את מגדירה היא סירקין.
הדג ירדו שבו מפמ״ניקי, כ״בית באה
 מת.״ כשסטאלין לחצי־התורן לים

 לעיר ועברה הבית את עזבה היא כאשר
 היא שנה, 20 לפני תל-אביב, הגדולה,
 היא כמיקצוע. בציור, לעסוק התחילה

לחיים. חברה מורי, את גם פגשה
 בגיל לארץ עלה צ׳כי. ממוצא הוא

 שלו. הסנדק היה ז׳בוטינסקי זאב .3
 ידוע״שם מומחה הוא זה, לכל ובנוסף

 בין- ברידג׳ ואלוף פרסיים לשטיחים
לאומי.

 הם יחד, לגור עברו ואורה כשמורי
 יפהפיים, ברהיטים הבית את ריהטו
כ־ ביפו, בשוק״הפישפשים שנקנו

 את להם יקבעו שהכוכבים להאמין
 של גדול חוג נוצר אורה סביב עתידם.
 מפה לעשות שבאו וחברות, חברים

 ״לכולנו יהיה. מה ולדעת אסטרולוגית
 היא אדיר,״ יצירתי פוטנציאל היה

 איכשהו לפחות, אני, ״אבל קובעת,
 לאותה לי התאים זה הזמן. את מיזמזתי
תקופה.״

 לגהל
מיסעדה

 גם לאורה היו תקופה אותה ^
 די־מוצלחות. ציור תערוכות כמה

 העתידניים, ציוריה את אהב הקהל
 נדף בידיוני מדע של חזק שריח ציורים

 של יצירותיו את מעט ושהזכירו מהם
דין. רוג׳ר צייר־הפופ

זוהרת קטיפה
חזות בצד מלטף מגע עדותו, לפי ללובשות, ניקים

 שצוו־ שימלת־ערב מוצגת מימין: וזוהרת. עשירה
בע שימלה מוצגת משמאל: בתכשיטים, רקום ארונה

היפות. מהשמלות שתיים רק אלה ענקי. שובל לת

 במצורף מיסעדה. ניהלה גם היא
הלך. לא זה אבל ברידג', למועדון
 סטוקליסקי שאורה להיות יכול

 רעה, לא כציירת חייה את גומרת היתה
 מקיצבת־זיקנה וחיה חברים, הרבה עם
 את פגשה אלמלא הלאומי, הביטוח של

 בצביעה שהתמחתה גולדברג, אילנה
קטיפה. של •

 לבושה אחותי את ראיתי אחד ״יום
 משחזרת עשתה,״ שאילנה בשימלה

 הרגשתי לי. נעצרה ״והנשימה אורה,
 היה הבגד בוכס. לי נתן שמישהו כאילו
 אילנה, את לי הכירה היא מהמם. פשוט

 לה לארגן דעתי מה אותי ששאלה
 הרבה לך ,יש בבית: אצלי באזאר

 נצליח ,אולי אמרה,לי, היא חברות,׳
משהו.׳ למכור

 פיתאום:
ביד כסף

 שכל־ מהרעיון התלהב לא ורי **
ך כ  לו יסתובבו זרים אנשים הרבה ^/

 מתחרויות לאחת לחו״ל, כשנסע בבית.
 הבא־ את אורה אירגנה שלו, הברידג׳

 גם אורה חגיגת־נשים. זו היתה זאר.
 שקנו הגברות את וקישטה איפרה

 מדהימה, היתה ההצלחה מהשמלות.
 חזרו ואילנה אורה נחטפו. הבגדים וכל
עבד. וזה העניין. על פעמים כמה

 כסף עם עצמי את מצאתי ״פיתאום
 כמה ״אחרי אורה, מספרת ביד,״

 חנות שנפתח הרעיון עלה חודשים
 מאות כמה לנו היו בדיזנגוף. קטנה

 החנות את מכלום. התחלנו דולארים.
 שנשאר מה בעצמנו. ושיפצנו צבענו

וצבעים." בדים לקניית הלך מהכסף
 עשר אורה מכרה הראשון בשבוע

 היא וגדל. הלך הקונים וזרם שמלות,
 סיפרי־ לה שסיפרו למה האמינה לא

 לעבוד התחילו ואילנה היא החשבונות.
 של הקטנות לשעות ועד בבוקר 8מ־

הלילה.
 קטן מיפעל הקימה גם אילנה

 שליד עומר, במושב לה, השייך במשק,
 בדי־ את קונות ואורה היא באר־שבע.

 יותר עבים שונים: סוגים יש הקטיפה.
 רכים ועמומים, מבריקים פחות, ועבים

מעצ ואורה אילנה אחר״כו ונוקשים.
 כל צובעת ואילנה הבגדים את בות
 אורה. מציירת שאותו בדגם־צבע, בגד

 אילנה. על־ידי פותח הצביעה תהליך
 הסודי התהליך על שומרות ואורה היא
 המיפעל אל יקרב לא זר מישמר. מכל

הקטן.

 האחורי בצד ממוקמת עצמה החנות
 בחוץ דיזנגוף. ברחוב גדול בניין של
 גם יש חתולים. והרבה עציצים יש

 ציבעוניים חרוזים מלאה ענקית, תיבה
 בצבעים תכשירי־איפור ומין, סוג מכל

 ומה צמידים ענקים, חגורות. שונים,
לא.

 אלא בגדים, רק לא מוכרת אורה
 יוצאת שבסופה פינוק, של שעה פשוט

ב כשבגד־קטיפה רק לא הלקוחה
של ענקית מחרוזת גם אלא רשותה,

 ססגוני ואיפור נוצצים חרוזי־פלסטיק
הפנים. על

 מישהי לחנות באה חודש לפני
 לעבור לאורה והציעה מניו־יורק

 היצירות את לייצא כדי המוני, לייצור
 אורה לאמריקאיות. גם האופנתיות

 נם ודחתה בשלילה, בינתיים השיבה
ש הכבדה המרשרשים חבילת את

האורחת. הציעה .
לאט. לגדול רוצה היא זמן. לה יש
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