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שמיר יצחק עם
סכסך שופעת כולי שליל כסו נוף עם באשה לחשוק ■מלה אני .איך

סימון ברי רקדנית־בטן
כתובח־ ואין תאריך אין .לחתונה

 הקאר־ החלה וכך הזה, בהעולם עליה
שלה. יירה

לסבית? שהיא עליה אומרים מדוע
שמועות? באותן האמת מה

ברי: סיפרה
 שמעתי המרושעות השמועות את

 ותמיד אליהן, התייחסתי לא לא־פעם.
בצחוק. לזה התייחסתי
שאומרים לי סיפרו וחברים חברות

ניסים והבן רוזנבלום פנינה עם
ביר חושק שהוא כפי בדיוק בגבר חושקת .אני

 הרף, בלא מצלצלים הטלפונים שני
 במשך אותה שמטרידים לי אומרת וברי

 בעיתון שהופיעה מאז והלילה, היום כל
 היא נשים. אוהבת היא כאילו השמועה

 אך הזמן, עם יירגעו הטרדנים כי חשבה
 מתכוננת היא קרה לא והדבר מאחר

שלה. מיספר־הטלפון את להחליף

 בן־שימעון ברוריה בשם נולדה ברי
 15 בגיל מארוקאי. ממוצא היא בחיפה.
 ושם להוליד, איתו נסעה לשכן, נישאה

 ריקודי־בטן. למדה גם שם נהרג. הוא
 בהופעות בחיפה הופיעה שובה אחרי

 ל* עברה שנים חמש ולפני מזדמנות,
לפ כשהופיעה אותה גיליתי תל־אביב.

כתבתי שיחרורו, עם ברנס עמוס ני

 לי. איכפת היה לא נשים. עם חיה שאני
 לבן גבי על שחור כתבו עכשיו אבל

 גילו וחקירה בדיקה שלאחר בעיתון
 גם לי ואמרו מישהי, עם רומאן לי שיש

 לנערת־זוהר, היתה בעיתון שהכוונה
 לא בכלל אני כפצצת־מין. הנחשבת

הזה. הקטע את מבינה
 נחמדה היא זו שאשה יודעת אני
 יש עצמה. את המוכיחה בחורה מאוד,

 אוהבת והיא שנים, הרבה כבר חבר לה
 את סיפרו מדוע יודעת לא אני אותו.

 הי־ והיא חברות, היינו לא פעם אף זה,
 של בבר־מיצווה אורחת הכל בסך תה
שלי. הבן

 הבחורות מי יודעת לא אפילו אני
לי. שהדביקו

 המפור־ רקדנית־הבטן סימון, די ך•
 שאבוא וביקשה אלי טילפנה סמת,

בדחיפות. אליה
 מהבוקר מוטרדת היא מנוחה. לה אין

אנוני שיחות־טלפון על״ידי הערב עד
לס שהיא בעיתון שפורסם מאז מיות,
בית.

 בחור הנהג, את שלחה שעה כעבור
שי כדי מקום, לכל אותה המסיע צעיר

אליה. אותי ביא
מפו בדירה מתגוררת סימון ברי

בשיכון״בבלי. ארת
יושבת כשהיא פני את קיבלה היא

 כי לי והסבירה קצף, של באמבטיה
 בערב. הופעתה לקראת להתרענן עליה

ושוחחנו. בסלון ישבנו אחר־כך

/ י  עס ידידות ץ
פצצת־מין

 לי סיפרה אמידה, אשה כיום רי, ך*
 שנים, חמש במשך קשה שעבדה ₪1
 רקדנית־בטן של למעמד שהגיעה עד

מכובדת.
שטיחים בדירה. שולט הוורוד הצבע

הצ באותו וכלי־חרסינה ורודים סיניים
תמו כורסות־קטיפה. עתיק, ריהוט בע.
 סימון וברי מוגרו מרילין של רבות נות

הקירות. על תלויות
 משמש מראות, שכולו מיוחד, חדר

שמ תלויות גם שם לאימונים. ברי את
 צבעים. בשלל ונוצצות מפוארות לות
בהופ ברי לובשת האלה השמלות את

עותיה.

ממנו שנפרדה מידיד במתנה שקיבלה ציור ליד בביתה
להר שיהיו חצה היתה אשה שכל המעלות כל לי .יש

הכר את ומסבירה אומות, היא גנון, רא זה אבדיס. ער נשים ן

,וזוגית! וא .אני
מעדינה היא נאיר! שמושת, עריה מפיצים מושת. סימון בו■


