
ה קור ** ס  למדינה, בא חדש הכנ
 בשלושים תקדים לו היה שלא מקור ז ■י

 גורלי יום לאותו עד הראשונות, השנים
 הנשיא בן־גוריוו לנמל־התעופה הגיע שבו

 נשיא הגיע מאז כי אל־סאדאת. אנוואר
תק יותר שנמכרו בלבד זו לא מצריים,

התקלי בחנויות אום־כולתום של ליטים
 הצופים מיספר שעלה לבד זו ולא טים,

 בלילוודשבת, בטלוויזיה המצריים בסרטים
 לרקדניות- הביקוש גבר שבמיוחד אלא
בטן.

 ברקד־ המחסור על שעמדו הראשונים
 מסיבה בכל פופולאריות שהפכו ניות־בטן,

 חגיגי מישפחתי אירוע ובכל השלום לכבוד
 דג׳אני, וגבריאל אמסיל יוסף היו גדול,
אריאנה. היווני מועדון־הלילה של בעליו

 □,אוהב ..בישואד
 נסענו אן חוץ, חוצות

!״והבאנו ואיסשנול
 שהתגלתה חלפון, בריקי הסתפקו לא הם

 וגם שלהם, במועדון הטלוויזיה על־ידי
 וליילה שוש להלובה, שחרזדה, בעזיזה, לא

קיומו. שנות במשך במועדונם שהופיעו
ה על עלו מיטלטליהם, את ארזו הם
בחי הרחוקה, לתורכיה עד והגיעו מטוס
 אורחיו על שינעימו רקדניות אחר פוש

 שהותם את אריאנת מועדון של הנאמנים
בו.

 ״הקהל המגודל: אמסיל יוסף מספר
 אוהב שהוא כמה רקדניות־בטן. אוהב הכי

 מוסיקה אוהב שהוא כמה יוונית, מוסיקה
 זה הראש את לו שממלא מה תורכית,

 לתורכי או ליווני תתן הרקדניות־בטן.
 ולשים הבטן את מנענעת רקדנית לראות

 מבסוט והוא הגוף, על הרצלים כמה לה
חאלס.

 כבר בארץ פה לנו שיש ״הרקדניות
מהן. והתעייף אותן מכיר הקהל שרופות.
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 אז תוצרת־חוץ. אוהבים בישראל, פה,
 תיזמורת גם והבאנו לאיסטנבול, נסענו

 מה מקבל הקהל עכשיו רקדניות. וגם
שלו.״ הכסף בשביל רוצה, שהוא

הס לא הצעיר, ושותפו שאמסיל אלא
 מופיעות שלהן שהרקדניות בעובדה תפקו

 ימי להוציא לילה מדי אריאנה במועדון
 מיוחד חוזה על־פי בצהריים. ובשבת א׳,
ומו להשכרה, הרקדניות את מציעים הם

 ההיענות בעיתונים. פורסמו זו ברוח דעות
 הפונים כל לא מפתיעה. היתה למודעות

 וכי רצינית, בעיסקה מדובר כי הבינו
 ריקודי-בטן לצורך מושכרות הבחורות

 אך מגונות, בהצעות פנו רבים בלבד.
טעותם. על מייד העמידום ושותפו אמסיל

רציניות בהצעות אליהם שפנו לאלה

 בתורכיה ״רקחיות־בטו
בבות הן

טובות״ הכי למישפחות
 ולהקה רקדניות, שתי ד-משכירים הציעו

 הרקדניות של מחירן נגנים. ארבעה בת
 כשה- לערב. לירות 2000—4000 בין נע

 מתבקש מתי לפרט מתבקשים שוכרים
 יותר הנמוך ומתי יותר, הגבוה המחיר

מש המחיר כי וטוענים לפרט, מסרבים הם
ויכול השוכר של לעקשנותו בהתאם תנה

המקח. על לעמוד תו
 מאז מושכרות, להיות הספיקו הרקדניות

פר למסיבות לחתונות, המודעה, פורסמה
 שערך חגיגית לארוחת־צהריים ואף טיות
 תקופה תחילת לרגל לעובדיו מכובד מוסד

ישראל. עם של בהיסטוריה חדשה
 מניכסי-צאן־ברזל הוא אריאנה מועדון

 יפו.—תל-אביב של חיי-הלילה הווי של
 ושוכן שנה, כשלושים מזה קיים המקום
 שבכיכר יפו, של תחנת־המישטרה מאחרי
 אותו מכר שנים שלוש לפני השעון.
וליוסף. לגבריאל ברזילי, שמואל מייסדו,


