
פווסקי?״ ״גבויטי
סח (משמאל) יות קשר עימה שקשר היחיד לחגורה. להידחק מנ

 רפי לא שהוא למרות שאולי, כרפי עצמו שהציג אחד היה רופף
ה למרות לגן). סוודר (לבוש שאולי תי סיונו לק הנואשים נ

טין. דיזנגוף של יפי״הצורה ממנה התעלמו שיחה, שיי לחלו

 ד,יא ד׳ לחיפה ולנסוע לקום סתם, ״כך
להאמין. עדיין מסרבת
ש במה ברכבת, באוטובוס, סתם. ״כך

 המחר, בלבוש הקטנה, העולה לך.״ מתחשק
התחנה. מן ויוצאת משתכנעת

 אליו, פונה היא צלם. לה מצפה בפתח
 בעברית ושואלת צברי בצחוק מתפרצת
היה?״ איך ״נו, רהוטה:

 שלא מה באידיש, גם שימוש לעשות
 אזדקק לידע־שפתי נוסף כי הוא אז ידעתי

והעזה. אומץ־לב של רבה למידה גם
 בביקור הכרת־העלייה יום את פתחתי
 לתיסרוקתי להעניק היתד, הכוונה במספרה.

 תיס־ כמו משהו קולחוזאי. נופך המתבדרת
באירקוטסק. סבתי של רוקתה

המו ^בגדי התיסרוקות לסלון נכנסתי

 שלום, כלבד בממדי כשמגן־דויד, זרים׳
המפ מישפט את וזרקתי חזי, על מתנוסס

 מדברים כלומר: פרוסקיד׳ ״גבריטי תח:
? רוסית

מ עסיסי ל״דה״ מייד זכיתי להפתעתי
 נתקשרה .60 כבת אשד, הספריות, אחת

מ- שעלתה לספרית הסברתי בה שיחה,
)36 בעמוד (המשך

 עתה מתפתלים האזרחית ולבוש היומנאי
מת פניה נבוכה, ניצבת העולה בצוותא.
 בבכי. תפרוץ מעט עוד כמו ארכים,

 מצבה על לפתע עומד האזרחית לבוש
 ואומר: אחת בבת לצחוק מפסיק הקשה,

 ברשיונות. צורך אין גבירתי, ״כאן,
 לאן נוסע אחד כל חופשית. מדינה פה

 יהודים. הם השוטרים גם פה לו. שמתחשק
 אחד.״ מאף לפחוד צריכה לא את

 וב- בחוסר-אמון, בו מביטה היא רגע
מתחייכת. היא מישנהו
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 לה הניחו מרוסיה, היא כי כשגילו מרקט.
לקופה. לפניהן להיכנס נבוכה בדומיה

 המע- מישיבות באחת שהוחלט ך*
קשיי על מקרוב ולעמוד לנסות רכת
 הישראלי, ברחוב רוסיה עולי של ה,קליטה

 שליטתי עלי. תוטל המשימה כי ידעתי
יכולה אני צורך ולעת מלאה, היא ברוסית
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בהם. משופעים שהעולים ההנאה וטובות הלבנים המיספרים על בשיחה פתחו אחרים

 חלונותיו רקע על העולח״החדשה בהתגלמותה. הבדידותהסבר תוו
ת פניין של האינסופיים כנו ה בתל-אביב. הסו מימין, בתמונ

ה בקרב העולה־הכתבת יושבת וברית-המועצות. מגרוזיה (אמיתיים) עולים לגורל, אחי
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