
 אחד!״ אף אותנו לראות בא לא
 ,במקצועם שלא עבודה, ימי מספר אחרי
 את למכור החלו לעבודה. ללכת הפסיקו

הח ארצה. שהביאו המועטים התכשיטים
ל דרך למצוא ולנסות בגדים למכור לו

זעיר. מסחר
 את להבין דיים בישראל וחצי ״חודש
ה קונה הכסף בה מדינה הזאת. המדינה

 לא אנחנו קאפיטאליזם. של מדינה כל.
 על לנו שהבטיחו מה את לקנות מוכנים

 הבטיחו אם לישראל! אותנו להעלות מנת
 יכולים לא אנחנו !לקיים צריכים היו —

ה !רמת־חיים או מקצוע פתאום לשנות
 רוסיה ליהודי יפות אולי עמידר של דירות

 בתים! לנו שהיו — לנו לא אך העניים,
שחיינו. כפי טוב ונחיה לשם נחזור אנחנו

שנש שלנו למשפחות מכתבים ״כתבנו
 אותם הזהרנו בקולאשי. שם, עדיין ארו

 לא אחד אף לשקרים. להאמין להפסיק
 ישקרו לא אחד אף את לכאן! יותר יעלה
 !לרעה יפלו לא מאתנו אחד אף את !יותר

 אך מהגרוזינים 5ס/0 רק נמצאים ״בארץ
 על עכשיו לחלום יכול ישראל מדינת
 הקהילה!״ שאר כל עליית

יש מדינת של ביכולתה מה כשנשאל
 להשארותם לגרום מנת על לעשות ראל

 אלי- אלישע השיב תנאיהם, והטבת בארץ
 נחושה. ההחלטה דבר. ״שום קאשוילי:

!״שלנו מההחלטות אותנו יזיז לא דבר

הודים  יוצרים ״הי
שמיות!״ אנטי

 שהתגלה המטבע שד אחד צד ה ץ
שבועיים. לפני באשדוד (

 אלישע בדירת השבוע, ראשון ביום
ה השיחה התנהלה באשדוד, אליקאשוילי

ה>
זח 1ש
הרוסיס
סוכן

ם? בין לי עו ה
וה הדיבורים כל י הכל זה ג שאלה
 תשומת־לב לצורך היו אז של האשמות

 לטובה? מה דבר השתנה האם בלבדי
 לא ודבר חוזרים שאתם טוען הרי אלישע
י השתנה

 אני כלום. יודע אינו אלישע :אהרון
 לומר מה לנו אין ומחליט. הקובע כאן

הפשו מהעובדה חוץ הישראלית לעתונות
האנ את היוצרים הם הם שהיהודים טה

! טישמיות
הגרו־ השפה קאשוילי. ננה נכנס לחדר

:אלישע לבין הזה העולם כתבת בין באה,
 משהו התחדש האם אלישע, :שאלה

 אתה האם שבועיים? לפני דברנו מאז
לגרוזיה? לחזור בהחלטתך עומד עדיין

 אשר כל נשתנה. לאי דבר :אלייטע
 נחזור. כולנו אנחנו תופס. — אז אמרתי

 מדינת עם דבר וחצי דבר רוצים אנו אין
ישראל.

? קבלתם כבר משם תשובה :שאלה
 תגיע. ודאי היא אך לא, :אלישע,

שם. שלנו המשפחות לכל מכתבים שלחנו
 אם תעשו מה ? תחזרו איך : שאלה

תגיע? לא תשובה
 טובה, אינה שלי הרוסית :ייטע ד א

 לך יסביר והוא לאהרון לקרוא צריך
הכל.

 לך אין טובה. שלך הרוסית : •טאלה
במתורגמן? צורך

 יותר. להגיד מה לי אין :אלישע
 הקודמת, בפעם לי שהיד, כל את אמרתי

 שלי, (בן סינוצ׳יק לאהרון. לקרוא צריך
לאהרון... קרא לך לבנו) פונח הוא

 להצטלם עקרונית התנגדות אין הפעם
מא האם מתאספים. אלישע משפחת ובני
 נכנס הזקן האב ומחייכת. נכדה, את כילה

 אהרון הרעוע. הכסא על הגה ללא ומתישב
 ,16ה־ בת אשתו בלווית מגיע מיששוילי

דב פרץ חמורים. פניו שנה. בן לילד אם
 מפיו. בשטף פורץ הגרודת בשפה רים

אלי: פונה אהרון
 יותר צריו לא עכשיו? ומה אהרון:

ה בעתונות מאמינים לא אנחנו עתונות!
 אחד באף מאמינים לא אנחנו ישראלית!

 קצת לעשות נועד אז שאמרנו מה כל !כאן
תשומת־הלב. את אלינו להביא רעש,

שולטת. עדיין זית
 מהר? כך כל הדעה את משנים : ׳טאלה

 ? גרוזינית מבינה את (בציניות) :ננה
 שלי הרוסית גם לא, לא, :שאלה

 לגרוזיה חוזר אתה ננה, ואתה, שחוקה.
כאן? נשאר או

ה  התשובה. את שמעת כבר את :ננ
 שום לנו ואין בסדר הכל נשארים. כולנו

כו לגבי תופס אהרון שאמר כל טענות.
לנו.

 כש- אוזני אותי הטעו האם :׳טאלה
 הוא כי אהרון שנכנס לפני אמר אלישע

לחזור? בדעתו איתן
רון ה דבר. כאן אמר לא אחד אף :א

 מה לנו אין דבר. אמרנו לא פעם אף
לדבר. זקוקים אנו ואין להגיד

 האם — נשארים אתם אם :שאלה
 ממשרד ותמיכה עזרה לקבל הספקתם
והסוכנות? הקליטה

ק ״שגולדה סי פ  ת
״להשמיץ !

 זורמות והתשובות נדלקים כולם ני ך*
 הקליטה ממשרד ״עזרה מהיר: בקילוח
 לא דבר שום מהם? עזרה והסוכנות?

 את כשיש שהיה. כפי הכל — השתנה
 מה — ראש־ממשלה בתור הנבלה גולדה

להשתנות? יכול כבר
 חיוכים, מבטים, חילופי בחדר. שקט

 הזקן אביו בגרוזינית. שקטים דיבורים
מתרכ אהרון של פניו נרדם. אלישע של

כים.
 הצהרה? למסור רוצה שאלה:

חייבת ישראל ממשלת ראש :אהרון

 כל ברית־המועצות. את להשמיץ להפסיק
 כל מהשמצותיה. לה צומחת אינה טובה
 — מרוסיה ארצה לעלות רוצה אשר יהודי
אנטיש של השמצות בלעדי גם יעלה
האנטי את המעוררים הם היהודים מיות.

 אדם ישראל במדינת עצמם. כלפי שמיות
 הגדולה הנבלה היא וגולדה זאב לאדם

בכולם.
ה ובחדר איתנו יוצאים ואשתו אהרון
 שבוע ״בעוד :בלחש אומר הוא מדרגות

 עדיין ההצגה שוב... לבוא לכם כדאי יהיה
להת עומדים חדשים דברים נגמרה... לא

מאד...״ בקרוב רחש
ח ״משהו מסרי

״3 ! ! א

 יפול מיששוילי אהרון פי על אם **
דבר? } 1

 ידי על מוסת אליקאשוילי אלישע האם
 ננה של תפקידו ומה מיששוילי? אהרון

? קאשוילי
 לקבל אפשר אלה לשאלות התשובה את

 אחרים עולים שוכנו שם בקרית־מלאכי,
 טטרואשוילי חיים הגרודת. העדה מבני

 החוט: את כליל מסבך
ש ,שתולים׳ בינינו יש כי חשד ״יש

 הוחדרו הם כי חשד יש להסתה. גורמים
 מעולם כשלעצמי אני הסובייטים. ידי על
 השלושה שמות את בגרוזיה שמעתי לא

היחיד. שאיני והסתבר ביררתי מאשדוד,
טובים. ויהודים ישרים אנשים ״אנחנו

 בממשלת ידבר גרוזי יהודי כי יתכן לא
 כאן משהו יתכן. לא פשוט סרה. ישראל
 סבו־ ויוצר בחוטים מושך מישהו מסריח.

מכת שלחנו כבר חוקרים. אנחנו טאד.
 דלות תשובות הגיעו בינתיים לגרוזיה. בים
 בעבר מצטיין אינו מהאשדודים אחד אף אך

 יודעים אנו מה לגלות יכול איני נקי.
 ברור אך — מספקת ערובה אין עוד כל
 ככה.״ מדברים היו לא — ,משלנו׳ כי לנו

ו הגדול הדברן הוא מיששוילי ״אהרון
 אותו?״ מכיר אתה האם שבהם. הנועז

חלי מכים מוציא טטרואשוילי חיים
 בפתק רשומים בו. ומציץ זעיר פתק פתו

בגרוזינית. — שמות ארבעה
 מסוכן. הפחות הוא מיששוילי ״אהרון
 דבר.״ אודותיו נתגלה לא בינתיים

 הוא אהרון המסוכן? מי האחרים? ״מי
!״הדברן
 — ,שתול׳ ויש צודקים אנו אבן ״אם

 דיבור ידי על עצמו יגלה לא בודאי הוא
ביו השקט הוא ביניהם המסוכן מיותר!

תר״.
 אליקאשוילי?״ אלישע על לך ידוע ״מה

 שלי... השמות בין מופיע אינו ״הוא
 לא, חשוד. בקרית־מלאכי, כאן, גם קיים
 לא עוד כל שמו את לגלות יכול איני

שתו יש כי חושדים אנו פרטים. אספנו
 עורו משנה שאדם אחת לא קורה לים.
 מרוצה, ארצה מגיע :ימים מספר תוך
 ימים מספר ותוך — ואמונה תקוה מלא
מאשדוד.״ אלה כמו ממורמר הופך

_ שם ״לחמתי
ם ח פה!״ אל

ל אב ,38 בן טטרואשוילי, יים ך*
 ב־ בכיר מנהל היה הוא בנות. שלוש ! !

שבגרו- בקוטאיסי לדיקטים ביודחרושת

הדפוק :אל־קאשווילי

החנו :מיששוו־ל■
 הראשון הקשר את הוא יצר לדבריו זיה.
 המכתב את ששלח והוא ישראל מדינת עם

 שבארצו למרות מאיר. לגולדה הראשון
 180 בגודל דירה שלרשותו ״גביר״ היה

 רמת עם להשלים מוכן הוא — ממ״ר
 57 של בדירה נפשות 6( הנמוכה החיים

מט״ר).
החד אחד קיר יש: זאת בכל תלונות

 השרו־ חדר קיר מים, ודולף סדוק רים
 ועורך שותק אינו חיים מתפורר. תים

 לשלם ״הפסקתי משלו: פרטית מלחמה
 אעמוד כי והודעתי דירה שכר לשזידד

הקירות!״ שיתוקנו עד במריי
 — אי־תשלום של חודשים מספר אחרי

לביודמשפט. צו קיבל
 נלחמתי מתמיד ואנצח. אלחם ״אני

אלחם.״ כאן וגם הצדק על
 היא הגישה אנושי. יחם ״אין תלונות?

 הלוואות לקחתי ופוגעת. ביורוקראטית
 את מוציא אני ממנו אוטו לקנות מנת של

 עד מצוואר שקוע אני המשפחה. פרבנזת
לאו גיוס צו שולח והצבא בחובות והאש
זאת. על גם אלחם אני טו!

במא אחת לא ישבתי ,״בברית־המועצות
 אני וכאן — לישראל העליה למען סר

 הקליטה משרד ויושר. צדק בחיי רוצה
 אישית, גישה ללמוד חייבים והסוכנות

 מלחמה ידי על הבנתם את להשיג .יאפשר
האח כל את לסזדוב בלא ושקטה, פרטית

 ובמאמץ קשה, התחלה כל למרד. דים
 הזהב. שביל את למצוא אפשר ׳משותף

 המטרה ארס. שופע לדיבור להתפש אסור
 — ישר>(ל במדינת לחיות היא העיקרית

בטוח.״ אני הזמן, עם יסתדר היתר וכל
 קוניאק כוסיות מוזג טטרואשוילי חיים

 מביאה והחייכנית, הדוממת הזקנה, ואמו
השול על גרוזיניים. מאפה מעשי לשולחן

 אי־ על לביודמשפט הזמנה מונחת חן
 נעים והאיש לעמידר שכר-דירה תשלום

 ״אנחנו ואומר: היין על מברך ההליכות
הגרו החוט את שסיבך זה את נגלה עוד
!״ זיני ... ..... * 25 ...




