
,״״ ? יווו1 לעשות מה
או ועובדת בתל־אביב לבדה שגרה הפאלאשית

 אתמול, לעשות מה ובעיקר היום לעשות
 הנערה את המטרידות הנצח שאלות

לה. המיזדמנת עבודה בכל עובדת לא

בטן רקדנית
כרקדנית דינה הופיעה

 נערה של מחייבים והבלתי החביבים העיסוקים אחד הוא
 לאחרונה בנון. לה יש זאת לעומת אבל מקצוע לה שאין

הארץ. ברחבי שונים ובמועדוני־לילה ערביות בחתונות בטן

צעירה שוקו- דינה
אדיס פאלאש׳ת.בת

כל וחביבת ז אבבו
:מדינה 1 בלונדי גבר

יריב זיוה מאת
 הפאלאשיות ולכן אחינו, הם הפאלשאים

 לא, או תירצו אם כן, ועל אחיותינו. הן
 אחותנו, היא דינה בכלל, אתכם שואל ומי
פאלאשית. היא כי

 רקדנית אינה כשהיאהצבע׳ח
 להיות יכולה היא בטן

ה בחדרה למשל, צבעית אחר. דבר כל
זר. פועל לשכור כסף לה אין כי קטן.

כ ירושלים, בנות ונאווה, היא שחורה
 וחמוקי שן, כמגדל צווארה שלמה. יריעות
 ובטנה, אמן. ידי מעשה חלאים כמו ירכיה
 בשושנים סוגה חיטים כערימת בטינה, אהה
 נעשה מה אבל בטן. רקדנית שהיא פלא ואין

 הוא המצב כי בה? שידובר ביום לאחותנו
 דווקא ושדיים קטנה, לנו אחות כי פשוט. לא
!! לה יש

 הסיפור. מתחיל רבותי, זה, ובמקום
 ועל באדיס־אבבה, אי־שם על סיפור
 ילדה ועל הנגוס, ארמון מול דל צריף

 תימ־ ואמא פאלאשי לאבא שזופה שנולדה
 ארוכות חצאיות שש לבשה האמא ניה.
 השישי לרובד ומתחת השניה, על אחת
ב תקנאו ואל ארוכות, מכנסיים זוג עוד
לאבא. נהיה שהוא עד אבא

ארו שנים אחרי סוף־סוף, קרה, וכשזה
 גדלה, היא שוקר. דינה לבת קראו כות,

 אותה לימדו ובבית־הספר צימח, שערה
 כי תיגראי ובדיאלקט טהורה באמהארית

 והמלך שבא מלכת של ישר צאצא היא
בדי שבא מלכת סיפרה פעם וכי שלמה,

 כל נולד צחוק ומרוב שלמה, למלך חות
הפאלאשי. העם
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1מ היא מוה חוץ המיקצועית. וגישתה טבעיותה בגלל

ה וקול בארץ ניראו הניצנים אחד ויום
וה הצהוב הכחול, בנילוס נישמע תור

 תאומי־ עופריה ושני גדלה והנערה סגול,
 אבל הסיפור, מתחיל רבותי, וכאן, צביה,
באמת. הפעם

★ ★ ★
הברונדיים האלופים

 רקדנית ונהייתה לישראל עלתה יא *״■>
 נערה לעשות יכולה עוד מה כי בטן. ז 1

שוקולד? ועור שני־עופרים עם
 שני עם נערה יכולה זמן כמה אבל

 רקדנית־בטן!? להיות שוקולד ועור עופרים
 כן, ועל וחצי. שנה טוב, שנה. שנה. חצי
 השכם, בבוקר אחד, יום עוד בא שוב

 להחליף החליטה ודינה פגיה, חנטה והתאנה
מיקצוע.

 עוד מה כי כלום. להיות החליטה היא
 ועור עופרים שני עם נערה להיות יכולה

 באמת מה רבותי, קצת חישבו שוקולד?
להיות! יכולה היא

 לה יש ומאושרת. כלום היא ועכשיו
 יום וכל והסביבה, בתל־אביב קטן חדר
 דוגמנית־ היא אחד יום אחר. כלום היא

 אבל ידועי־שם. לציירים ידועת־שם ציור
 ציירת היא אחרי־הצהרים יום באותו עוד

 צבעים. ומתיזה הסולם על ועולה בעצמה
 ומת־ לכפר־המכביה הולכת היא למחרת
ה וכל מהומות ועושה בבריכה רחצת

שחו־ היא כי מסתכלים. הבלונדים אלופים
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