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והתגר ילדה נישאה, שנים לפני הקרים. במים ורה משתעשעתרובין בנבי 1
כיהודיה. ומתחנכת ליהודי הנשואה דודתה אצל נמצאת בתה שה•

חייו אדנאצו עבד

י ל ב
 ה־ צוקי על בזריזות טיפס שחור וף ך

ות הרך בחול התגלגל עירום גוף חוף.
קריאות־חדווה. השמיע מים, התיז חם,

 יכול מקום, בקירבת מישהו עבר אם
הוע לא אם ולתמוה עיניו את לשפשף היה
אפריקה. ללב במיקרה, בר,

 לא ״אב״) עם (מתחרז לב ורה אולם
ה קארוליינה ילידת היא מאפריקה. באה

 אבות־אבותיה שבארצות־הברית. צפונית
 והסבתא מניגריה, כעבדים הובאו אומנם

 אך — הסודאהילי בשפת דיברה עדיין שלה
ב עוד ורה סירבה מובהקת כאמריקאית

זו. בשפה לשוחח ילדותה
 שום לה אין נודיסטית. אינה גם זרה

ל אוהבת היא מדוע זה. בעניין עקרונות
 משיכת־ שפת־הים? על עירומה השתולל
 — בישראל נעים שזה מפני סתם, כתפיים:

 בהן בארצות אפשרי היה לא שזה ומפני
האחרונה. בשנה שהתה
 סעודיה, — למשל נו, ארצות? אילו
לבנון. מצרים, סוריה, עיראק,

הקכיס לא קאסס★ ★ ★
 סימפאטי. מאד אדם ? אל־נאצר כד *4

 אף לו יש כי בו, מתאהבת הייתי ״לא #
 הוא אבל עצום. אף ממש מדי. גדול

 הפוך. קפה כמו נהדר, עור לו יש גבוה,
 מקסים.״ שלו והחיוך
הוז כאשר רע״ם נשיא את הכירה היא

ה באחת בפניו לשיר כדי לביתו מנה
 עתר, זה באה כי שמע הוא מסיבות.
ב חן מוצאת מי באדיבות ושאל מגאנה,

 מצרים? או גאנה — יותר עיניה
 ״גאנה!" היסוס: בלי ענתה ורה

 אבל יפות, נשים יש ״במצרים מדוע?
יפים." לא הגברים

ה החיוך בעל המצרי הגבר השיב מה
לחייך. הוסיף הוא כלום. לא מקסים?

 ,היה זאת, לעומת קאסם, אל־כרים עבד
ש במסיבה שרה, בפניו גם נחמד. פחות

 משרד־ בבניין שלו, בדירת־השרד נערכה
 דיבר לא כימעט הוא בבגדאד. הבטחון

אותו. שהרגו חבל מסוגר. אדם בכלל.
חשב חום! ״איזה איומה. בגדאד בכלל,

 האחרון. בקייץ שם הייתי מתה! שאני תי
להשתגע!״ אפשר יבש. חם,

החוף. צוקי על ורה מטפסתחווה בלבוש
 את ורה ניצלה לא כה עד

תכן אן לאמנותה. גופה ע שבפראנקפורט י פי בססריפ־טיז. תו
להיטו ישראלי. במועדון־לילה ורה הופיעההדד בלבוש

ת שמלות •אחרי תה ת יפו בעוב־ היתוד ויקרו
ת זמנית. נסיעתה את עיכבה לדין, אותה תבעה תל־אביבית חנו

אותה, שמע קאסס אליה,

בחברת גימין) ושניה ורה בקאהיר:
 שם אין בכלל, חם. היה בסעודיה גם
 לא למכה וחול. וחול חול רק כלום,
 להם להגיד (״יכולתי להיכנס. לה נתנו

או אבל שחור, מוסלמי הוא שלי שהדוד

שעו ע היאור בשפת
0 שעוררה אלבומה. למען ורה הצטלמה בקהיר מפואר


