
 מדי־ לובשת היא הבוקר שעות ^
 נעליים מגוהצים. לבנים, אחות *1

קל. איפור סולירית. הופעה נוחות.
 וגמיש, נשי גוף חושפת היא בערב

 מקושטת מוזהבת, בחזיה -לבושה
 על חגורה נוצצים, ובחרוזים בפאייטים

 שסע בעלת דק, מבד וחצאית הירכיים
 מבד הידיים, על צמידים המון גדול.

מודגשות הכחולות העיניים וממתכת.

 אדום. בשפתון — השפתיים באיפור,
 מעכסת, בארוטיות, מתנועעת היא

וכל חזה ירכיים, בטן. מותניים, מנדנדת

חשיפה ־בגוף אפשרי חלק

 ,37 בת יפה אשה אופיר, ניאל ^
עולם באחרונה, במיקרה, גילתה 1

 אין בבית־החודם
 שהאחות ■ווע איש

 היא אוביו וניאר
 וקונית־בטן גם

הערב בשעות
 את לי נתן .וזה מהקהל, חיובי פיד־בק

 הרבה יש להופיע. להמשיך הרצון
ש יפה, שרוקדות בחורות  כל להן וי

 כל לא אבל לריקורי־בטן, הכישורים
 מול החשיפה עם להתמודד יכולה אחת

 ביטחון אומץ, צריך כך קהללשם
 עם עצמית שלמות של והרגשה עצמי

 עם טוב מרגישה אני עושה. שאת מה
 עושה הייתי לא הללו,אחרת הריקודים

זאת.
 הם משערת, אני ״ריקודי״הבטן,

 כל על העבר, על התרסה מעין לגביי
 לי יש הריקודים עם שעברתי. מה

 חופש ממוסכמות, שיחדור של הרגשה
 שלא דבר רוצה, שאני מה לעשות
בעבר." לעשות יכולתי
 שיער מטופחת, הופעה בעלת היא

ציפורניים חום־אדמדם, בגוון מתולתל,

 במקום, אנשים להעמיד יודעת
 אדם אני ביום ניגודים: בי יש בעדינות.

 ובערב בבית־חוליס, אחות רציני, מאוד
 אותי, שמכירים אחרי רק רקדנית.

 מאמינה אני באמת. אני מי מגלים
 ככה עצמך. את מציגה שאת שכמו

 אגב, בבית־החולים, אלייך. מתייחסים
שלי. הנוסף העיסוק על יודעים לא

אופי בגלל חשופות, ״רקדניות־בטן

 מיני מכל זולות להצעות הריקוד,
 הופעה לתת סירבתי לא־פעם טרדנים.

 הופעות נותנת לא אני לגבר. פרטית
 מישהו כאשר ,לא גט וזהו. פרטיות,

 מוכן שהוא — לי שקרה כפי — אומר
 שהזמין אחד היה מחיד. ,כל לשלם

 בנו. של ■ בבר־מיצווה להופיע אותי
 הוא הפרטים, כל את שסיכמנו אחרי
שלי ההופעה שגם מקווה שהוא אמר

הדדורס ■בטן ויחוד•
 מתקדם בגיל והפכה לגביה, חדש

מיקצועית. לרקדנית־בטן יחסית
 של במועדון בילתה היא שנה לפני

 רקדנית־ באילת. מפואר בית־מלון
 ראתה במקום, שהופיעה ברברה, הבטן

 לה אמרה דיסקו. רוקדת דניאל את
 לריקודי־בטן טיבעיים נתונים לה שיש

 להתנועע יכולת גמישות. נשי, גוף —
 ללמד והציעה — חוש־קצב בחן,

 מאז לרקוד שאהבה דניאל, אותה.
 והחלה הרעיון, על נדלקה ומתמיד,

 חצי כעבור פרטיים. שיעורים לקחת
 לפני לרקוד בשלה שהיא הרגישה שנה

קהל.
 פיק־ לי היה הראשונה ״בהופעה

 כל־ ״התרגשתי מספרת. היא ברכיים.״
 המוסיקה מתי שמעתי שבקושי עד כך.

קיבלתי אבל נגמרה. ומתי התחילה

 1.60 אדום, בלאק משוחות ארוכות
 בלי מישקל, קילו 55ו־ גובה מטר

 לאכול, אוהבת דווקא היא דיאטה.
 המרץ ועם וצרפתי, סיני אוכל בעיקר
 להרשות יכולה היא מוציאה, שהיא

 ממלא חזה להשמנה. חשש בלי לעצמה.
 לא והיא חזיית־ההופעה, את היטב

 רקדניות, כמה יש לריפוד. נזקקת
זאת. העושות לדבריה,

 של מכובדת הלא־תמיד התדמית
 דניאל: אותה. מטרידה המיקצוע
 טיבעי, באופן אוהבים. ״אנשים
 שומעים גברים תוויות. להדביק

 אסוסיאציה להם ויש ,רקדנית־בטן',
סקס. על מיידית
 מאחרי האישיות על חושבים לא הם

 גולשת לא פעם אף ״אני המיקצוע.
אני ובשעת־הצורך זולה, להתנהגות
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הילדים. שני עם הדוק קשר על שומרת האם אבל בחיפה, האב, אותם


