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 בתמונה הדר. לו שהוסיף נזה בלבן, כולו מכוסה היההאריות שעו
 לכנסייה בלכתו בשלג מבוסס כשהוא נוצרי דת איש נראה

שלה. לעובדים העירייה הנפיקה אשר מייוחדים מדי־שלג לבוש (מימין)׳ עירוני ופועל
 להגיע. עומד שהוא ידעו וותיקים ^

 עז, קור כך. על העידו שונים סימנים \ 1
 הריח ובעיקר בגשם, פיתאומית הפסקה

כ דקות, תוך ואכן, באוויר. המייוחד
 לבנים, פתיתים בסערת מלא כולו שהאוויר

בשלג. ירושלים כוסתה
 ב- שלג ״ראינו אמרו: התל־אביבים

 את שהטריח מי אבל ״1 מה אז שווייץ,
להס או ברכבת, לירושלים לנסוע עצמו
 במראה שוב חזה במכונית, ולנסוע' תכן

בלבן. מכוסה ירושלים המרהיב:

בו ואפילו ותמימה, זכה נראתה הכנסת
 עמק הלבן. המישטח מתוך ומתפרצת לטת

 שלא ערפילים בתוך נתון היה המצלבה
 הר־ הבוהק. הלובן את להסתיר הצליחו

 כשרק שלג, של עבה בשיכבה כוסה הבית
 שהיו בצבעים ממנו בולטות הכיפות שתי
 המערבי הכותל והכסוף. הזהב — זרים

 ענפי הלבן. המעטה מתוך כאילו התפרץ
 נאנקו בסערה, נפלו שלא אותם העצים,

 של מכוניותיהם השלג. גושי כובד תחת
הבדל ללא לזו, זו דמו האמיצים הנהגים

 שד במעטה ׳!־ושרינו נוסתה דקות תוך
הבירה על הגדול המצוד והחל ־ לובן
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שנתקעו. המכוניות, בעלי לקינאת ירושלים במרכז סקי לעשות יוכל שהצעיר כדי

רגליו שכיתת אחרי רק

 הצרים ברחובות משונום ממאה־שערים קשיש יהודי
 השלג. בגלל סגור שהיה השכונה, של השוק של

שקית־חלב. למצוא הצליח ארוכים, מרחקים

גו מכוסות היו כולן יצור, שנת או דגם
 המגבים כשרק שלג, של גדולים שים

ה שמשת את מגלים בחריקה העובדים
מכונית.

 במצור. לעיר ירושלים הפכי! דקות תוך
 שניסו נהגים, נחסם. לתל-אביב הכביש

 שבת שבין בלילה לבירה להגיע זאת בכל
 הקסטל, במעלה תקועים נותרו לראשון,

לאו משונות, בזוויות חונות כשמכוניותיהם
 היוזמה בעלי כמה הכביש. ולרוחב רך

 בבוקר כשבאו מדורות. הדליקו. שביניהם
 שלא ירושלמים מצאו הם מכוניות-החילו^

 רוח מצב עם אך חביתה, להגיע הצליחו
מרומם.

 שלג גלמי
טרי ולחם

 חצה- לקראת נפתחו. דא חנויות ך*
 העירייה של כשמנוניות-הפינוי ריים, י י

 לפרוץ הצליחו צה״ל של זח״למים בעזרת
 תושבים מהן. כמה נפתחו בכבישים, דרך

 הנאת את לשלב החליטו לטייל שיצאו
פע ושמו התועלת, עם כשלג ההתבוססות

 למאפיית הרחוקה, לגבעודשאול מיהם
 שקיות־ניילון עמוסי לחזור בדי אנג׳ל,
המכו חנויות טריים. לחם בככרות מלאות

 של משאיות שהביאו החלב את סיפקו לת
 שרשרות- הרכיבו גלגליהם שעל תנובה,
ברזל.

הקמח טחנת נעלמו. ירושלים כיכרות


