
שובבות -

 אהבה, :המשחק את אהבתי מהריקוד יותר
 האמיתי.״ כשרוני היה זה — תאווה שנאה,

פג באיטליה גי...״ קינאו ״הנערות
מיש וביהודים יהודיים בפליטים דליה שה

 החלטתה היהודי. מוצאה את זכרה היא ראל•
לישראל. לעלות עליה : וקלה מהירה היתר,

 חשוך ובליל עולים אניית על עלתה דליה
 של האור קרני את לראשונה ראתה אחד

ב דליה פגשה בתל״אביב חיפה. נמל זרקור
 למלחמת כמתנדב ארצה, שבא יוסף, אחיה

 להערים כנראה, שהצליחה, אמה׳ העצמאות.
 היא אף היתה המלכותיים, השליחים על גם

 כאשר האב! גם בא ולבסוף בתל״אביב.
 שהכלה״לעתיד ראתה המלכותית המשפחה

 האב נגד זעמה את הפנתה נעלמה, בנם של
 למצרים, ברח הוא שלו• התכשיטים וחנות
ארצה. עלה ומשם

 לה לחכות תצטרך הבמה כי החליטה דליה
 לאחות. הפכה היא ישראל. לוחמת עוד כל

 בית״חולים בריח לעמוד יכלה לא היא אבל
 שלמדה חובבים ללהקת הצטרפה היא וברחה.

 ואצל בתל״אביב ארבטובה מיה אצל ריקוד
בירושלים. ניקובה רינה

 כדיעה היו לא דליה של החדשים מוריה
 מזרחית ללהקה התגעגעה ודליה מסאבני

 להשאר יכולתי לא — מזה ״וחוץ אמיתית.
 קינאו הנערות ״כל דליה, אומרת בסטודיו,״

עזבתי.״ לכן לי. והפריעו בי
 סביבה ריכזה דליה כערב. מאוחר עד

רי להקת והקימה צעירים כשרונות כמה
 לעיר, מעיר סובבה דליה מזרחית• קודים

 תמיד למעברה. וממעברה למושבה ממושבה
 לה היה בהתלהבות. נתקבלה מקום ובכל

ההצגה. בתום מהבמה לרדת אחד: קושי רק
 הכירו בלבד המרחב ארצות עולי לא כי

 לכפרים גם יצא שמה דליה. את והעריכו
חגי נערכה שעבר, בחודש וכאשר, הערביים

 גוש, אבו שייך של בביתו מילה ברית גת
 להופיע. דליה הוזמנה ירושלים, ליד בכפרו

 בא הכפר כל נצחון. הופעת היתד, הופעתה
רי הרוקדת היהודית הרקדנית את לראות
ל לדליה נתנו לא הכפריים ערביים. קודים
בערב. מאוחר עד סיים

 היא דליה ? לקאהיר לשלוח למה
 בישראל. הבטן רקדניות תריסר מחצי אחת

 ובכפר ביפו בבתי־הקפה רוקדות האחרות
וער המזרח עדות בני של קהל לפני שלם׳
 שריקוד היום על חולמות הן אולם בים.

 מכובדת, אומנות בארץ ויהיה יחזור הבטן
האירופי. הריקוד בצד מקומו את יתפוס
 בשטח לפעול שניסה אחד, אמרגן אמר

 יש מה תיירים. אלפי אלינו ״באים : זה
הריקו כל דבר, שום ? להם להראות לנו
 לא למה בעולם. מקום בכל רואים שהם דים

 תייר יוכל שבו אחד מועדון בארץ יהיה
 האם י המזרח עולם לתוך באמת להציןן
 ולביי־ לקאהיר אותו לשלוח צריכים אנחנו

?״ שונה משהו שיראה כדי רות
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הבטן מריקודי פחות לא הצופים את מהפנטות פות


