
שסיסמו בהלסינקי, הדמוקרט׳ הנוער פסטיבל על מדווח הישראלית המשלחת חבר השל□ מכד ב. ש.
הו 8 ש  מאה שמסע חושב מהחברה מי

ה של הידידות לפסטיבאל הישראלים
 מסע־תע־ היה בהלסינקי והסטודנטים נוער

 אינו כי לשמוע אולי יתפלא בלבד, גות נ
טועה. אלא

 אמר אחד יום בארץ. עוד התחילו הצרות
 מערבית, ארץ של ה הקונסול׳ מפקידי אחד

 שעד ויזות, בסידורי עמוסים כל־כך הם כי
 הוא הפססיבאל. יסתיים כבר תורנו שיגיע

 בכלל הקומוניסטים כי ורמז הוסיף עוד
 ש־ לפסטיבאלים ההולכים אותם וכל —

 טיפוסים אינם — מארגנים קומוניסטים
ביותר. רצויים

עש כמה המיסכן לבחור לשלם נאלצנו
 של (בשער טובות ישראליות לירות רות

 לילות שיעשר. כדי הדולר) ל״י שלוש
 שלנו, בדרכונים הויזות את ויטביע כימים

ה ושאר ריקודי־בטן על לחלום במקום
מו של במועדוני־הלילה זכה להן תענוגות

לדתו.
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בתורכיה וגנבים שוטרים
 אחת משלחות, שתי היינו עוד •לוד

ברא־ אשר חלוצית, ואחת .קומוניסטית

 בלילה מלון על כסף להוציא רצינו לא
 שטנו זאת תחת סטנבול. בא שלנו הראשון

 כלבים קור היה הלילה. כל רום הבוסם על
 הספינה סיפון על לרקוד התחילו והחברה

השאר. וכל טוויסט הורה,
 את להכיר גם זכינו התורכית ברכבת

 הצעירים אחד התורכית. המשטרה אופי
 ש״ בתחנת־רכבת קפץ שבמשלחת הערביים
 שרצה מפני מהחלון, היווני הגבול בקירבת
 ניצב פתאום לחברה. ם מ להביא להספיק

 של בדמות תורכי שוטר זה חלון ליד
ב צעיר אותו של פניו את וליטף פיל,
הקומו אחד מובהק. אימפריאליסטי נוסח

״התור זאת: הגדיר תיכף במשלחת ניסטים
 תקופת מהשפעת סובלים עוד האלה כים

 כולם ירדו מאז פנים, כל על הסולטן!״
בטוח. שבטוח, מה הדלתות. מבעד רק

 הפסטי־ לרכבת שנעבור חשבנו בסופיה
 צריכה שהיתר. השימחה רכבת היא באל,

 מהמרחב משלחות־הנוער כל את להוביל
 מיד לעלות הוראה שקיבלנו אלא לפסטיבאל.

 אחר־כך, בדרך. ולהמשיך הרגילה לרכבת
 מפני בא זה כל כי לנו סיפרו בהלסינקי,

 ברגע העיראקית, מהמשלחת חלק שאסרו
 ומפני עיראק, גבולות את לעזוב שעמדה

רצו שבכלל ומפני הגיעו, לא שהמצרים

רוסית כתחנת־רבבת רוקדת הישראלית המשלחת
גניבה מרבה עטים אחוות

 ואחדות־ר,עבודה. מפ״ם חלוצי עמדו שה
 התחיל כבר לתורכיה, שהגענו אחרי אבל

היוצרות. ונתערבבו הבלאגן
 של מנמל־התעופה לילה באישון נסענו

 כדי העיר, של לתחנת־הרכבת איסטנבול
משו במחסן שלנו המימען את שם לאכסן

שתו הרכבת בוא עד המשלחות, לשתי תף
 קטן, מחסן קיבלנו לבולגריה. אותנו ביל
 מורידים היו החברה המזוודות הוכנסו בו
 נעזרים כשהם מהאוטובוס, החבילות את

מאד. חרוצים תורכים על־ידי
 שתירכי איך החברה אחד ראה פתאום

 לצעוד במקום פשיט, טועה. ויפר, צעיר
שגי עד הפוך. בכיוזן צעד המחסן, לעבר

 במרחק הברנש היה כבר העניין, את לינו
 בשלוזת־נפש לו הלך הוא מטרים. עשרות
 החזיר בעצמו והוא אחריו, רדפנו גמורה.

חוזרת. לעולם טעות למחסן. המזוודה את
 הכי הסוחרים ישנם ה שבתורכ ידוע

 שבעולם. פקחיים הכי והגנבים ממולחים
כנר עמדו, לא עוד האלה שהתורכים אלא
 פורקים אנו עוד הישראלים. סיב על אה,
 הישראלים אחד הצליח שלנו, המיטען את

 על תורכי סיגריות סוחר בפני להרצות
 היתד, ההרצאה הישראליות. הסיגריות טיב
 החליף הממולח שד,תורכי עד משכנעת כר.
 לםיגריו־< הישראלי־ת הדפנה קוסות את

ה דולר חצי ביותר, מובחרות ת-רכיות
שהיש כדי מהמקום, ברח ומייד קופסה,

העיפקה. על יתחרט לא ה״מרומד.״ ראלי

 מהר שיותר מה ; ונגיע נתמהמה, שלא
המש ראשי טוב, לא או טוב לפסטיבאל.

ש בסופיה משוכנעים היו החלוצית לחת
 ומפני ישראלים, שאנחנו מפני אותנו, דפקו
 אבל הערבים. עם יחד שניסע רצו שלא

 כנראה שזה והבינו בהם, חזרו אחר־כך
ככה. לא

היש לנו, שיש לנו אמר הרוסים אחד
 אתם תתווכח לך שגעון־הרדיפה. ראלים,

פסיכולוגיה. על
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פוחד אחד כל
 אחד ערבים. פגשנו מסופיה *■רכבת

 אחד מלבנון, אחד מירדן, היד. **מהם
ממצריים. ואחדים מסוריה .אחד מעיראק,

פו ״בלי אמרנו: עמם. לשוחח התחלנו
 ולהכיר להבין מנת על שיחה סתם ליטיקה,

 של לפסטיבאל נוסעים סוף־סוף זה. את זה
סירבו. הם ידידות.״

 ואמר: זה אחרי אלינו ניגש מהם אחד
 אתכם, להידבר רוצים היינו תבינו. ״דחילק,

 עמכם לבוא שאסור הוראות לנו יש אולם
 אותנו יחקרו למולדתנו, כשנחזור במגע.

יאשי אתכם, דיברנו למה שירותי־הבטחון
 לאוייב. אינפורמציה במסירת אותנו מו
 אנחנו כי מהשני, פוחד מאיתנו אחד כל
 שרותי בשביל עובד מאתנו מי יודעים לא

הבטחון..״
להתחרות אחת פעם ניסו הללו הערבים

התאחד!
 תחנת־רכבת בכל ככה. היה זה עמנו.
 כדי ורקדו, שרו הישראלים, ירדו גדולה

 עם עסק כאן להם שיש ידעו שכולם
רו לעשות גם־כן רצו הערבים ישראלים.

 לא אבל ולרקוד, לשיר התחילו הם שם.
ב והסתלקו קהל, מצאו לא הם להם. הלך

רוגז.
 שהלך היווני, דיאוגנס של הסיפור ידוע
ש ברגע ביד. נר עם האמת את לחפש
 לנו אז הנר. את לו גנבו לרומניה, הגיע
 לא שעברנו התחנות בכל דומה. משהו קרה

מ אולי חוץ דבר, מאתנו לגנוב הצליחו
 שקיבלו סמלים מהשני אחד שסחבו החברה,
 תיק־עור גנבו שברומניה ביאסי במתנה.

 חשבו לבטח הגנבים למה? ועבה. יפה
שלנו. הכסף כל ששם

 אלה היו מוסיקאית. יותר היתה האמת
 את ליוותה אשר התזמורת, של התווים

 שירים אלה היו החלוצית. לה,קת־ר,ריקודים
 דבקה־אוריה הודה, כמו מובהקים, ציוניים

 למכור יוכלו לא אפילו שהגנבים כך ,,וכו
 להסתכן מבלי בוקארשט, לרדיו התווים את

 כל על ציוניים. תועמלנים בתור שייאסרו
 כל במשך לנגן נאלצה התזמורת פנים,

מז היה הנגנים כשאחד על־פה. הופעותיה
 האחראי היימן, (״נחשצ׳ה״) נחום היה ייף,

הספיק. זה ״יאסי!״ מנהם לתזמורת,
רו בגבול סובייטית עיירת־גבול באונגי,

זכי סובייטיות, לרכבות־שינה עברנו מניה,
 וב־ ,הרוסי הקומסומול מטעם במלווים נו

מאחדות רוזוליו דני רשמית. קבלת־פנים

ש המסעדה, בקרון המגישות מאד. ביים
 כאילו אלינו התייחסו העמידה, בגיל היו

 לא מאתנו אחד ואם שלהם, ילדים היינו
שאם ואמרו כעסו, ממש האוכל, את גמר
אפילו אחת כוח. לנו יהיה לא נאכל, לא

יפה, תאכל לא ״אם לעברי: הפליטה
ש מפני צודקת, היא אולי תגדל!״ לא

וחמש. ששים מטר רק באמת שלי הגובה
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רובינא שד במבטא משמיץ
ט •84 ע ל מ כ  כקטנה, גדולה תחנת־רכבת כ

פגש מוסקבה, לעבר בדרכנו עברנו בה
 כמה של ממרחק באו לעיתים יהודים. נו

 לפגוש כדי ורק אך ברכבת, נסיעה שעות
ישראלים.
 הרכבת כי מאד. חטופות היו ת הפגיש

 מאתנו ק־בלו הם ספורות. לדקות נעצרה
לו להם חילקה החלוצית והמשלחת סמלים,

 על פרטים כמה היו ששם דתיים, שנה חות
 בסיוע ד,ניבנה שלום, לצרכי האטומי הכור

גד של נאום־ד,תביעה את ארצות־הברית,
 על וחוברת אייכמן, במשפט זנר הא עון

 י בישראל. החלוציות תנועות־הנוער
ה את עיניין זה חומר אם לדעת קשה
 ידיים, לחצו הם במיוחד. הרוסיים יהודים

 הם התרגשות. מרוב בבכי פרצו פעם ולא
 דבר, סיפרו לא או להם, רע לא כי םיפןו

 או בישראל, נעשה מה לשמוע רצו סתם
יהודים. שהם לנו לומר רצו רק אפילו

רוסית כתחנת־רככת לרקוד מנסים ערכית משלחת חברי
ריקוד מרבה פסים קינאת

 זה ישראל. משלחת בשם נאם העבודה
 ו־ הקומוניסטים על־ידי שחובר נאום היד,

 את מאד. ארוך והיה ביחד, החלוצים
ה מק״י, חברת סטודנטית תירגמה הנאום
 ה־ עם מוסקבה. של באוניברסיטה לומדת
 לא ארוך. יותר עוד הנאים היד. תירגים
 כף, ומחאו מנומסים היו הרוסים חשוב,
 ה־ של . הופעת־ד,בכורה זאת היתר, כאילו
גאגארין. יורי חללן
 חיי״ ברכבת שלנו החיים היו רוסיה עד

 מים היו לא קרונות־שינה, היו לא כלבים.
הרו ברכבת חם. והיד, דוחק ה ה לרחצה,

 חמישים בבית־הבראה. כמו הרגשנו סית
 הרגשת נוצרה אחד. בקרון היו מיטות
 אפילו הבנות, כולל והחברה, הדדית, אחווה
לב־ אנשים הרוסים בכלל, בפיג׳מות. ישגו

 או אידיש מלה ידעו לא כבר מהם רבים
יהו שהם שכחו לא ואף־על־פי־כן, עברית,

 רבים. צעירים גם היו הבאים בין דים.
 שרצה ביניהם מי היה אם לדעת קשה

 לחיים כמיהה איזושהי אך ארצה, לעלות
ב יודעים אינם אפילו בהם, יש יהודיים

 אחרת כי זו, כמיהה לבטא כיצד עצמם
 לראות להיטות אותה להסביר נוכל כיצד
ספו לדקות ולו ישראלי, של ידו ץ וללח
בלבד? רות

 עשרות כמה על־ידי לקבלת־פנים נוסף
במוסק לנו חיכה רוסיים, ״פיונרים״ ילדי
 לשעבר, צעיר אותו לויטה, אדיארד בה

 ואחר־כך ירד, ארצה, שבא בנק״י, חבר
 ישראל. את הסובייטית בעיתונות השמיץ

כידוע אבל השמיץ, שלא בפני טען הוא


