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_ מגעילן״ לא זה ״שמן _
 )29 מעמוד (המשך

 אחר־כך חוזרים מסויימת, תקופה לילה
מוגבר. במרץ לזלול

ל כדי כל־כך לסבול לי שווה ״לא
 רוצה שהייתי ברור יותר. טוב היראות
 לי יש פעמים הרבה יותר. רזה להיות

 אולי רזה. בבוקר קמה שאני פנטאזיות
 שאופנת לפנטז לי כדאי יותר בעצם
ה יגיע בכלל אז תחזור, יפה׳ זה ,שמן

מו ומייד צוחקת, היא לצרותיי,״ קץ
 לא הזאת שהאופנה יודעת ״אני סיפה;

 שלא זה רוצה באמת שאני מה תחזור.
 אנשים כאל שמנים אנשים אל יתייחסו
דוחים.

 שככה למרות מגעיל, לא זה ״שמן
 מכירה אני אליהם. מתייחסת החברה
וחטובים.״ רזים שהם דוחים אנשים

לפחות

♦'♦'4*4

להשתזףס
 פעמים שהרבה מספרת יאת ן■
מתב לא היא אם אותה שואלים /

בבגד לבושה כשהיא לים ללכת יישת
גופה. את החושף ים

אמ לא אני שאתבייש? פיתאום ״מה
 זה בגלל תענוגות־החיים את מעצמי נע

נר לא שאני יודעת אני שמנה. שאני
 אז דוגמנית־צמרת. כמו בבגד־ים אית
 אותם שמצחיק אנשים יש אם מה?

 את שיסובבו בבגד־ים, שמנה לראות
יסו שלא בעצם, יסתכלו. ולא הפנים

שיצחקו!" הפנים. את בבו
 היא שלא־פעם מספרת גם ליאת

 בחוף: מאנשים מעליבות הערות סופגת
 תמיד אני אותי, להעליב ״כשמנסים

 שלו לחבר אמר אחד נער פעם מחזירה.
 מייד הזאת!׳ השמנה את ,תראה בקול:
 חשבון על אוכלת אני יש, מה לו: עניתי

מייד. השתתק כמובן הוא שלך? אבא
שמת שמנות נערות מכירה ״אני
 הייתי פעם בבגד־ים. להיראות ביישות

לבריכה, כשהלכנו בקיבוץ. בקייטנה

אומ בית־הספר. של הפסיכולוגית לי
 מקום הרבה הכתפיים על לי שיש רים

לבכות."
התוס־ הרפואה, התפתחות עם כיום,

במישקל. להורדה רבות שיטות פו
 מחטים בעזרת דיאטה ניסיתי ״פעם
 ב־ האסון קרה תקופה באותה סיניים.

 בית״ באותו למדתי אני צומת־הבונים.
 קשה, נורא העניין את ולקחתי הספר,

הדיאטה. את הפסקתי אז
 לא אני הקיבה לקיצור ניתוח ״על
עו המנתח שקר. לי נראה זה חושבת,

לר רוצה שבאמת מי הדיאטה? את שה
 כוח״ בעזרת לבד, זה את שיעשה זות

 יכול כזה שניתוח גם שמעתי רצון.
לסיבוכים.״ לגרום

 ליאת השתתפה האחרונים בחודשים
בא מסוגה ראשונה טיפולית בקבוצה

 שמנים בני־נוער נפגשו בקבוצה רץ.
 סיפרו הם ותזונאיות. פסיכולוגים עם
 נתקלים. הם שבהן חברתיות בעיות על

נשק הנערים היו פגישה כל בתחילת
 - במיש־ שינויים אחרי לעקוב כדי לים,
הקבוצתי. מהטיפול כתוצאה קל

כ במישקל ירדתי לא בכלל ״פייר?
 כי לקבוצה הלכתי מהקבוצה. תוצאה

חבר מבחינה ממני. ביקש נורא אבא
 שמן לנוער בקבוצה. נהניתי מאוד תית,

שא משותפים, שיחה נושאי המון יש
בהם.״ מתעניינים לא רזים נשים

 ושרה, מנגנת ליאת בשעות־הפנאי
 היא שלה ביותר הגדולה האהבה אבל

 בקבוצת־תיאט־ משחקת היא המשחק.
מקומי. נוער של רון

 תפקיד את מקבלת אני תמיד ״כן.
 יודעת אני אותי. מעליב לא זה השמנה.

 והחתיכה, הרזה בתפקיד אשחק שאם
מגוחך." ייראה זה

להתע אי־אפשר איתה, כשמדברים
עיר ראש של בתו היותה מעובדת לם
 בתו להיות נורא ״זה פתח־תיקווה. יית
 ״אנשים אומרת. היא איש־ציבור,״ של

של בהחלטות אותי מאשימים בעיר

 תה״ תחי, ..אם אומרים: של■ החברס
 חושבים הם בית־הסבה״ של המסית

שו חצים, שאם מ״ד לחות אנ
 למיס. ורצתי הבגדים את הורדתי מייד
 שישבה שמנה, ילדה עוד שם היתה
 נמשך זה הבגדים. את הורידה ולא בצד
 אליה שניגשתי עד ימים, כמה ככה

 מפריע כל־כך אם תראי, לה: ואמרתי
מ חוץ דיאטה. תעשי שמנה, שאת לך
 ממה אותך. מבינה לא ממש שאני זה,
 מה יודעים כולנו הרי מתביישת? את

שלד...״ הגוף של הגודל
 מודעות שלא שמנות יש שני, ״מצד

להת מנסות אבל מודעות, שהן או לכך
 כשאני מזלזלת. אני בהן גם מכך. עלם
הח ומתוך מיני, בחצאית שמנה רואה
 שמנמנות, רגליים זוג מבצבצות צאית

 צריך אחד כל עליה. מרחמת ממש אני
 ולהתנהג שלו, המיגבלות מה לדעת

בהתאם."
 מנסיונה שמנים, של נוספת בעיה

 להת־ קשה הספורט. ״בעיית ליאת: של
 קלוגרמים עשרות עם בקלילות נוענע

מ המורה בשעורי־התעמלות עודפים.
 תרגילים שאעשה פעמים הרבה בקשת
 שזה פעם בכל לעשות. יכולה לא שאני
 תרגיל לך אין לה: אומרת אני קורה,

 הכי אני הזה בספורט הלסת? להפעלת
טובה...״

 מהרהרת היא שוב מרצינה, כשהיא
 רזה. להיות פוחדת אני ״לפעמים בקול:

 ואולי שאני, כמו ככה, לחיות התרגלתי
למ במה? להשתנות. אצטרך ארזה אם
 נשית יותר, עדינה להיות אצטרך של

 להיות זה מה יודעת לא אני היום יותר.
כיף.״ יש בזה גם בטח טוב נו, נשית.

כלב
י ״ רב גגד ?

 החסרונות, ושאר הסבל מרות ^
לשמ מסויימים יתרונות גם יש /

גדו כל־כך נראית שאני ״מכיוון נים.
 ב־ כולם סמכותיות. מקרינה אני לה,

 לבוא יכולים שהם יודעים בית־הספר
קוראים שלהם. הבעיות על לי ולספר

 המי־ למה ,היי, ברחוב: לי צועקים אבא.
 האנשים פסיכים הם מה, יקרים?׳ סים

 עם משתתפת שאני חושבים הם האלה?
בהחלטות?״ אבא

 בהפגנות־השבת. כמובן, היה, השיא
בג לדתיים. אסלח לא פעם אף ״אני
שנ תמימות. שנתיים לי נהרסו ללם
א תקופות מתמיד. בפחד חייתי תיים

האיו בגלל שומר, לי הצמידו רוכות
להת ואפילו פרטיות, לי היתה לא מים.
ה כי יכולתי, לא שלי חבר עם נשק

הסתכל, שומר
ושו הביתה אליי מתקשרים ״היו
 אותה רוצה נמצאת? הזונה ,ליאת אלים:

שלה׳. הסרסור
 באמצע אותנו העירו פעמים ״המון

פצצה. בבית שיש בהודעה הלילה,
 וקבוצת ברחוב, הלכתי אחת ״פעם

רדפ אבנים. עליי זרקה קטנים ילדים
 כאלה, מכות להם ונתתי אחריהם תי

לקח. שילמדו
 של הראשי הרב סלומון, הרב ״את

 שאר־ה־ בין מתעבת. אני פתח־תיקווה,
 כל מגיע היה הוא לנו: גרם שהוא צרות

 עדת־חסידיו עם שלנו לבית שישי יום
 היה לא כשאבא אבא. את לראות ודורש
 בפתח חסרת״אונים עומדת הייתי בבית,

 איימתי פעם לעשות. מה ידעתי ולא
 הוא אם שלי הכלב את בו שאשסה עליו

עזר." באמת זה יסתלק. לא
 הטרידו הממוסדים, הדתיים מלבד

 בגלל כהנא. ביריוני גם אביה את
 לאחד האב שהפליק סטירת־לחי

 של קנס השבוע עליו נגזר הבריונים,
ש״ח. 2,500

 מעט ״עוד המימדים: לעניין ובחזרה
ב לעבוד מתכננת אני הגדול. החופש
כש שלי. המישקל על חזק־חזק חופש
 הבאה השנה בתחילת לבית־הספר אגיע

 מה ,ליאת — ישאלו שכולם רוצה אני
כל־כך?׳ רזית איך קרה.

 שזה הלוואי תכנון. רק זה ״בינתיים
באמת!" יהיה
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