
 הופך שלי הגוף שבעל־כורוזי, זה עם
 עכשיו רק להתבגר. צריכה ואני לנשי,

 לא אני הפיסי. השינוי עם השלמתי
 שנים מספיק לי יש גברת. להיות רוצה

 בת יותר אהיה לא לעולם זה. בשביל
לעו עכשיו כבר לקפוץ לי למה אז ,17
המבוגרים?" לם

העתי ביפו ביתה, בסלון מהחלונות
 ים יפו, סימטות יפהפה, נוף נפרש קה,

יו כנה, אינטליגנטית, אוריאנה כחול.
 במיקצועה, פסלת והרה, אמה ליה שבת

 מסתירה לא ״אני בשרשרת. ומעשנת
 בגילי אחרות ילרות כלום. מאמא

 הכי חברות ואמא אני בסתר, מעשנות
לה מספרת אני המין על גם טובות.

בלי
איפור שכבות

בתה השתתפה היא שבוע פני
 זכתה, לא .80ה־ של החנמנית רות /

 הקלישאות את מוכרת אינה היא אבל
 היא בתחרויות. מפסירות של המוכרות

 ״כל בזה: מורה והיא התאכזבה, רווקא
 להצליח, רוצה לתחרות שהולכת מי

 הפיה־ בגלל גם לזכיה ציפיות לי היו
שקיבלתי." בקים
 גם שונה, נראתה היא הבימה על
שלה. הטיבעי הישראלי היופי בגלל

 עבות שכבות בלי הבימה על היחירה
 שונה נראתה בעיקר אבל איפור. של

 המתמוררות שאר ההליכה. בגלל
 מתג־ כמצופה וצערו בערינות עיכסו
 גרולים בצערים קפצה אוריאנה מניות.

 נראה היה חייך. הקהל הבימה. על
, לשם. שייכת לא שהיא

 מה בימה. על ללכת נולרתי ״לא
 לא חזרות, שעשיתי כמה לעשות,
 לא אני שצריך. כמו ללכת הצלחתי

 לאופי לא זה צביעות. מרגישה יכולה,
 לא הזו וההליכה גברת, לא אני שלי.

 היא האמת שלי. האופי עם מסתררת
 הבימתי שהצר יורעת הייתי שאם

 לא בתחרות חשוב כל־כך חלק יתפוס
 שהעיקר חשבתי בה. משתתפת הייתי

הצילומים. הם
 לא־ תחרויות־יופי נגד בכלל ״אני

 חשבתי שוק־בשר. כמו זה מיקצועיות.
 את מציג שפסל כמו יהיה שזה

התבדיתי. אבל שלו, העבודות
 הבימה על בבגד־ים ״כשעמדתי

 מולי שהיה מזל בנוח. לא הרגשתי
 בחוף־ אותי. שסינוור ענק פרוז׳קטור

 הים בבגד ללכת מעיזה הייתי לא הים
 זה הבימה על אבל איתו, שהופעתי
הצגה." זו כי לגיטימי,

 שוב מדגישה היא הדוגמנות, עבודת
בכלל זה איך מיקצוע. רק היא ושוב,

ביתה בחצר אוריאנה
בדוגמנות!' ל׳ להדק יכולות הפוליטיות ,הריעות

זה עם השלמתי

השמיניסטים!״ מיכתב על שחתמתי לפני התלבטויות ל׳ ,היו

 קטנה ילדה להיות וחוזרת מהפנים, פור
כרגיל.

 אם גם אלך לא למשל, ״למסיבות,
 על אוותר לא למיקצוע. יעזור זה

 גבול יש העבודה. בשביל אוריאנה
 גם אני מעצמי. לתת מוכנה שאני למה

 ברחוב. כמעט אותי מזהים שלא מרוצה
 רוצה לא ואני אני■שונה, בצילומים

 באוטובוס ישבתי אחת פעם שיזהו.
מישהו ופתאום שלי, לפוסטר מתחת

 שאוריאנה מספרת ורדה אמא התחיל?
 ״רק יפה. שהיא חשבה לא מעולם

 לא בכיתה זה. את לי אמרו המבוגרים
ליפה." פעם אף נחשבתי
 ישבו שנה, לפני גשום, חורף ביום

 ״הסתכלנו הבית. בסלון ואמה אוריאנה
 לאו־ אמרתי ופתאום ציבעוני בירחון
 כמו אותך שאאפר דעתך ,מה ריאנה:

אי העיתון?׳ בשער שמצולמת הבחורה
התו את צילמתי ואחר־כך אותה פרתי

 הצעתי משגע. יצאו התמונות צאות.
מיקצועי." לצלם ללכת לה

השי אבל סירבה. אוריאנה בתחילה
 של בסופו אותה, שיכנע הכלכלי קול

 הכסף נורא. בזבזנית ״אני לנסות. דבר,
חשב איך. לדעת בלי מהידיים לי נוזל

 הרבה כל־כך לבקש הוגן לא שזה תי
 הב־ אבל לעבוד, ורציתי מאמא, כסף
 מה עקומות. ידיים זוג לי שיש עייה
 הולכת הייתי אם נופל. מחזיקה שאני

שה האנשים מיסכנים מלצרית, להיות
אותם. משרתת ייתי

 קלה דרך לי נראתה ״הדוגמנות
 הראשון המיפגש כסף.״ להרוויח ונוחה
נוס מיפגשים הוליד הצלם, עם שלה
 לפירסומות, להצטלם החלה היא פים.

 מבוקשת לדוגמנית הפכה מאוד ומהר
ויקרה.

 לי נראה זה בחיים יחידי דבר ״בתור
 מעריכה לא גם אני וחסר־תוכן. ריקני

 שיש מה כל שזה 40 בנות דוגמניות
 כשאני עבודה. זו בשבילי בחיים. להן

האי־ את שוטפת אני להצטלם, גומרת

 הרגשתי מהפוסטר,׳ זאת ,הנה אמר
מוזרעיבנבוכה.״ נורא
 על השפיע לא אומרת, היא יופי, ^

 לזה. התייחסתי לא ״בכלל חייה. \ 1
 הייתי לא מוזר. עוף הייתי ילדה בתור

 מרצון. בודדה הייתי בחברה, מעורה
 אחד כל הראשון ביום לתיכון כשהגענו

 על ולספר לקום צריך היה בכיתה
 תנסו ,אל ואמרתי: קמתי אני עצמו.
המסי את רוצה לא קשר. איתי ליצור

 לא שלכם, החברה את לא שלכם, בות
 מעניינים לא אתם שלכם. הספרים את

אותי.׳
 וקראתי בפינה ישבתי ״בהפסקה

 את גמרתי תולעת־ספרים. הייתי ספר.
 של השמות כל את לדעת בלי השנה

בכיתה." התלמידים
לבדלנות? האם תגובת היתה ומה

כד־פ, •טי
₪ דסד, אלי עילם:
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הכלב עם
השלם!״ אח ח11לש חולמת ״אני


