
 באותה להתלהב מסוגלת היא מריקוד. רק
ל מסטייבסקי, ספרים. מקריאת גם מידה
 סקרנית,״ נורא ״אני טולסטוי. או משל,
ספ של סוג כל קוראת ״אני אומרת, היא
ב לי כשעצוב אבל מחזות• במיוחד רים,
 ליד לוקחת אני עצובה, נורא ואני אמת
 לי נעשה ואז דוסטייבסקי של האידיוט את
 אותי.״ מרגיע זה הנשמה. על טוב

שבו כמה לרקוד לדורית היה מספיק
 של הזאבים שכל כדי גו־גו כנערת עות

 אפילו סביבה. לרחרח יתחילו תל־אביב
השעשועים ונער הנצחי הרווק הירש, פוקה

ו ו ד א 1|1|1ר ד בשעת דורית ז1 קו  ר
1■ \1| /1 1 4 דגו בנערת 11 11 במוע נ

 לתפקיד הגיעה היא בתל־אביב. הקינגס דון
או ראה טיפאניס מבעלי שאחד אחרי זה

הבמה. על לרקוד לה והציע רוקדת תה

 במיוחד בא תל־אביב, של והקשיש ־העליז
 מ־ השראה לקבל כדי בשבוע פעמים כמה

 ב־ לרקוד גם לה הציעו גופה. ■פיתולי
 מיובאות. גו־גו נערות של לצידם ■טיפאניס,

 בקינגס. יחידה לרקוד העדיפה דורית :אבל
 בבודעינם. כעל עליה שומרים המקום :בעלי
 ש־ ברגע אבל בה, להסתכל מותר אחד ■לכל

 חשים עמה, ולהתרועע להתקרב ■מנסים
למקום. מיד •שומרי־הראש

 ״ואת מחמאות. לה לחלק זה שמותר מה
 אחד. מכושי קיבלתי ביותר היפה ;המחמאה

 לי; אמר הוא רוקדת אותי שראה :אחרי
 שלך במשפחה מישהו לבנה. לא בטח .,את
 לך שיש שלך בריקוד רואים שחור. :היה

שחורה.׳״ ;נשמה

 דורית: היא פרנסה, כמקור לה משמש שהריקוד הישראליתהגש נעות
קלאב- קינגס במועדון עתה המופיעה וחצי 17ה־ בת סליצקי

גו־ מנערת לדרוש אפשר ככר ה
 הוא לעשות צריכה שהיא מה כל גו?
 להתפתל בדיסקוטק, קטנה במה על לעמוד

 גם להלהיב נסיון תוך בריקוד ולהתעוות
ה של באקסטזה להסחף הרוקדים שאר את

בוה? חיובי להיות יכול כבר מה ריקוד.
 תלמידת פלוצקי, דורית חשבה גם כך
 עם שעלתה בחולון, קוגל בבית־ספר תיכון
 ורקדה שלוש בת כשהיתה מפולין הוריה
 הי־ בני־זוג. עם אבל בהתלהבות, תמיד

 גו־גו,״ נערות על שלילית דיעה לי תה
 זול.״ מושג שזה ״חשבתי דורית, אומרת

מקצו גו־גו נערת בעצמה היא דורית כיום
ה הראשונה הישראלית הנערה אולי עית,

 היא לראוה. ברקודי־קצב ומשתכרת עובדת
לל ממשיכה התיכון, בית־הספר את נטשה

 בלימודים; הבגרות בחינות לקראת מוד
 הבמה על עולה היא ערב ומדי חיצוניים,

 קלאב: בקינגס׳ למענה שהותקנה הקטנה
 בקצב ולהתפתל להתנועע כדי בתל־אביב
והרוקנ׳רול. השייקים

 דורית אומרת הרגשה!״ של עניין ״זה
 ל־ בית־מסחר לבעל בת וחצי, 17ה־ בת

 אוניברסיטת ובוגר משכיל איש קונפקציה,
 באוניברסיטה.. לתיאטרון לסטודנטית ואחות

ש עד רוקדת אני סיפוק. לי גורם ״זה
 אני• לפעמים מהנה. עייפות מרגישה אני

ש יודעת אני אבל התלהבות. מרוב בוכה
 בשביל גם אלא בשבילי רק לא רוקדת אני

ה כל מרגישה אני עלי. שמסתכל הקהל
אותו.״ לאכזב לי שאסור זמן

שמתלהבח״ כזאת אותה תראו אל אבל
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קלאב, הקינגם מועדון מנהל של בחברתו בתמונה הנראית דורית, ;,של

 והוותי־ יקצועיים
 ביותר העיקביים

תורג׳מן. מרקו
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 להת־ עליה נאסר עבודתה במקום ?לריקוד.
 הזמן כל נתונה והיא המחזרים ■אל דחבר
״המשגיחים״. מצד קפדנית שמירה תזחת
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תלמי־ פלוצקי, דוריתדורית
ספרותית. בהשראה גו־גו רוקדת דת־תיכוו,

ב


