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 ימות רוב בלנינגראד, קר ודא ף
 ברחובות, הולכים האנשים ^*השנה.

בגדים. של שכבות בהרבה עטופים
ל נולדה הקטנה פיצ׳רסקי אלינה

 ילדותה שנות ואת הזה, הכפור תוך
 מעילי־פר־ מיכנסי־צמר, בתוך בילתה

הפנים. חצי את המכסים וכובעים ווה
 העתיד היה כבר ,5 בת כשהיתה

 ותהיה בלנינגראד תגור היא לה. ברור
 או הוריה, שני כמו טכנאית־שיניים,

 צ׳־יפ גדליה הסבא, כמו רופאת־שיניים
ש לנינגראד, יהודי קהילת ראש רסקי,
 שנות־מאסר, שבע זמן באותו ריצה
 לארץ־יש־ לעלות התעקשותו בגלל
ראל.

 לגן־ ללכת אלינה התחילה 5 בגיל
 היתה גו־הילדים של הקיר על הילדים.

 וב־ לנין, החבר של ענקית תמונת־שמן
1—2 .........................י 1■ י 8

 לילדים מספרת המורה היתה בוקר כל
 ועל הנעלה״, ״אביהם על הקטנים

 במולדת תורתו את להגשים הדרך
הסובייטית.

 כמו מאושרת, ילדה היתה אלינה
 .5ה־ בנות המאושרות חברותיה שאר
 מבית- הסבא שוחרר אחד, בוקר ואז,

 מהקצה החיים את לה ושינה הסוהר
לקצה.

 ראש ^
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 בוקר מאותו שנים כמה רק ברו
 אלינה גרה היום בלניגגראד. קר 1

 שטופת־השמש, בתל־אביב פיצדסקי
 שלה, החבר עם ביחד שכורה, בדירה

לובשת היא בבוקר לוי. יקי המתופף
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 ובערב, וחולצות־טריקו, מכנסי־ג׳ינס
 על עוטה היא לעבודה, יוצאת כשהיא
 רקומה וחזיה מבריקה חצאית עצמה

 הצעירה, פיצ׳רסקי הגברת כי בחרוזים,
 רקדנית־ היא הקרה, לנינגראד ילידת

בטן.
 אלינה של אביה נשר ארצה, בררו

פ נותקו מאז, לארצות־הברית. ונסע
 לבתו, האב בין היחסים יותר או חות

ההת אמה. עם רק עלתה ואלינה
 ק־ היתה 6ה־ בת הילדה של אקלמות

 בעיניה. חן מצא מזג־האוויר לה־יחסית.
וב תפוזים היום כל לאכול היה אפשר
 די היו הישראלים הילדים אפילו ננות.

 קצת הזאת החדשה השפה רק נחמדים.
אותה. עיצבנה

 נשמע בעברית מישפט כל איכשהו,
 קללה כמו הקטנות הרוסיות לאוזניה

 על להכות נהוג וברוסיה עסיסית, מאוד
 הילדים לכל הרביצה אלינה קללות.
למ פשוט ואחר־כך ימים, חודש במשך

שפת־הקללות. את בעצמה דה
ישר זר, מיבטא כלל לה אץ היום
דבר. לכל אלית

 פית- ״קיבלתי החדשה, בארץ כאן,
 אלינה. אומרת ארטיסטי,״ ראש אום
לפ קצת, לכתוב לצייר, התחילה היא
 כמו לחלום, וגם קרמיקה, לעשות סל,
שיעורי״בלט. על החברות, כל

הצי נדחק טכנאות־השיניים סיפור
ל אלינה נרשמה הלימודים אחרי דה.

 הריקוד כשפרץ ואז, ריקודי־ג׳אז, קורס
 בו התאהבה היא לישראל, האירובי

 נהנתה היא אפשרי. חוג בכל והשתתפה
 הזמן כל הרגישה זאת ובכל מאוד,

בעניין. לה מפריע שמשהו

 כל־כך שהריקוד הבינה אחד יום
 סו־ להיות רוצה שהיא לה, חשוב

 רק שיבחינו אותה, רק שיראו ליסטית.
בה.

 של הערבי הסרט דרך הזמן, באותו
גילתה היא אחרי־הצהריים, שישי יום

ריקוד־הבטן. את
 ויום אותה, תפס העסק לאט־לאט

 ■ שהיא מה בריוק שזה החליטה היא אחד
 לה שאין העובדה ריקודי־בטן. רוצה.
 הציקה קצת גדולים ושדיים רחב ישבן

עמדה לנסות. החליטה זאת ובכל לה,

״אוף״ הרוסי העיתון את קוראת אלינה
המעצבנת החדשה השפה

בבית־ובתסקיד אלינה:
גדולים ושדיים רחב ישבן בלי
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