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לבטן תפילה
״החצוצרה״, בכינויו המפורסם

 מכבי הכדורסל קבוצת של הנודע המעריץ ורקשטל, גדי
 גדי, הרקדנית. של שיפולי־ביטנה לפני כורע תל־אביב,

למחול. הצטרף בסישחקי־הקבוצה, בחצוצרה תקיעתו בגלל

משברים. של שורה אחרי מאריאן, לחברתו
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 תוחב שלי, אשתו, בחברת

 מבקש הוא סיני. אוכל של כמויות לפיו
שלו. חנויות־הספורט בין גשר להקים

טבורם
חטטים

 כקפיץ, דרוך ישב במועדון הקד,ל
 עם הכניסה. לעבר מופנות היו הכל עיני

 המוסיקה של הראשונים הצלילים השמע
צעי רחבת־הריקודים אל זינקה המזרחית

ביט את עוטפת שרשת קצרצר, בבקיני רה
ביטנה. שרירי את מנענעת והחלה נה,

 אבל המומים, היו התל-אביבים הצעירים
 ניגשת הרקדנית העסק. התחמם לאט־לאט

 אותה, שמקיפים הצעירים הגברים אחד אל
ביטנה. את ומנענעת עיניים, עושה

 לקסמיה אדישים נשארים אינם החבר׳ה
 שקלים מאות של שטרות הרקדנית. של

בד יודעים אינם הצעירים לעברה. נזרקים
הכסף. את שמים היכן יוק

חז לתוך שקלים 100 תוחב אחד גברתן
תו זה אחר בזה לבאים. אות וזהו ייתה,
 לתוך מרשרשים שטרות הגברים חבים

 על אותם מדביקים אחרים צופים חזייתה.
הרקדנית. של ביטנה
 התל- קיסר מועדון כאשר התחיל הכל
ש מסיבה לחבר׳ה לערוך החליט אביבי
 הבאים פני את המיזרח. טהרת על כולה

ה מנהלי כשראו מיזרחית. מוסיקה קידמה
 שינו רוקדים, אינם הצעירים כי מועדון

 ודיסקו צ׳ה־צ׳ה-צ׳ה וצלילי הקצב, את מייד
 האטרקציה, המיזרחית. במוסיקה התערבבו

 בארי הישראלית רקדנית־הבטן היתד. כמובן,
 היא האחרון שבזמן החיפאית, בארי סימון.

 להופעו־ הרב הביקוש בשל עבודה עמוסת
 ממצריים. עתה זה ״חזרתי סיפרה: תיה,
 הזמין במצרים ואנדום קאזינו מועדון בעל

 וחזרתי נסעתי, במועדונו. לרקוד אותי
 נגד במצרים העויין המצב בגלל מייד,

ב בלבנון. המילחמה בעיקבות הישראלים,
 ושרון בגין :לי וצעקו אותי התקיפו מלון

סי המלון של פקיד־הקבלה פאשיסטים!
המצ של ההרגשה לישראל. קו לי לתת רב

הא את והרגנו בהם בגדנו כי היא, רים
 נעימה הרגשה אותה כבר אין שלהם. חים

חוזה־השלום. חתימת לאחר שהיתה
 אותם כל את להפתיע מתכונן והוא טית,

בעברית. אותו למכור שמנסים
 הכמעט- היה במיסעדד. השיחה נושא

כש לכן, קודם יום לקבוצה שאירע הפסד
חולון. הפועל נגד שיחקה מכבי

 שבעוד והתוודה, לבדו הגיע פרי אולסי
 אשת מברי, וביקש לשחק, יפסיק שנתיים

למ לו לעזור המועדון, של יחסי־הציבור
 חנות רוצה ״אני ברמת־גן. חנות־ספורט צוא

 שרוצה מי אמר. ביאליק,״ רחוב באיזוד
שי כזאת, חנות למצוא פרי לאולסי לעזור

טלפון. אליו רים
לב מתכוון שהוא אמר, ברקוביץ׳ מיקי

 לו לעזור להט, שלמה העיריה, מראש קש
 את שיקשר דיזנגוף, ברחוב גשר לבנות

 צידי משני הממוקמות שלו, החנויות שתי
הכביש. את לעבור יאלץ שלא כדי המדרכה,

 לא ברוך-השם בישראל גם דבר, ״אין
ב אטרקציה להיות הפכתי עבודה. חסרה

 שהקיבוצניקים איך לתאר קשה קיבוצים.
לבו באים הם ריקודי־בטן. על משוגעים

 רק ארוכות. בגאלביות שלי להופעה שים
 פשוט הם כי בחזיה, לי שמים לא הם כסף
בכים. כסף עם מסתובבים לא

 לרק- עושים שבמצריים לך, ״שתדעי
 כמו כבוד — טובה היא אם — דנית־בטן

 לריקודי־בטן, זול שם יצא בארץ לנשיא.
 לכבוד זה. מה בדיוק יודעים לא אנשים כי

 לפני מופיעה אני כאשר זוכה אני הכי־גדול
הס אגודת נשיא אינטליגנטיים. סטודנטים

להופיע. אותי הזמין טודנטים
משת ואני מתנה, לי העניק ״אלוהים

בה.״ משת
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 מיקצוע זה בדם. זה אצלי לריקודי־בטן, בנויה אני ונישרון־ריקוד. טוב גוף במתנה:
עצמה, על העידה מהמוח,״ באה השרירים על השליטה שבו רב, אימון ודורש קשה
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ילמדו.״ הס בעסק, חדשים עוד הם דבר, אין ״אבל לחזיתה. כסף די תחבו לא במסיבה

־־ גל זירה


