
 דוגמנית נאשו
 מוחה עיוומה

ואת שדיה את
בכחול ביטנה

 גם מהן. ילדיו ארבעת ואת — ויהודיה
 מסיביר, אודמורקית הרביעית, אשתו
רק מאחור. נשארו המשותפת, ובתם

 לחברת• המציעה תוכנית־מחשב, הכנת
 את למלא כיצד הלאומית התעופה
 אמא־רוסיה את יעזבו שלא כך מטוסיה,

 התוכנית, כשנשלמה למחצה. ריקים
ש וביקשו מהמיפלגה אליו התקשרו

פנו מקומות עשרה מטוס בכל ישאיר
לחברי־המיפלגה. יים

 מיקצועו את נטש הזועם טולסטי
 באוניברסיטת אמנות ללמוד והתחיל

 כמשקם עבד שנים 11 במשך מוסקווה;
 וגם מוסקוואי, במכון יצירות־אמנות

מ רהיטים בשיקום העוסק ספר כתב
בע המיפלגה התערבה ושוב סוגננים.

מסיפרו. ארוכים קטעים ופסלה בודתו,
כל- רב טולסטי של כעסו היה הפעם

 בעיק־ השתיים הגיעו אחר־כך שנתיים
לצרפת. בותיו

 כן, לפני קצת כבר ואולי בפאריס,
 האמיתית. האמנות זרעי בטולסטי נבטו

 חשוב לא דבר ששום הבנתי .פיתאום
 הוא המרדנית,״ החדשנית, ה;צירה כמו

צחו לקול השטיח, על ומתגלגל אומר
חבריו. של קם

 לכבודו התקבצו ירושלמית בדירה
 רוסיה מימי חברים שישה טולסטי של

 ויסקי, בקבוקי השולחן על הרחוקים.
 טולסטי, סיגריות, של ושפע וודקה
 ילד עיני בעל מקריח, שמן, גבוה,
 דבריו, את החדר. במרכז ניצב תמים,

מתובלת ברוסית צועק הוא שאותם

צווארו. על צלב עוד ולתלות כפול צלב גופו על לצייר לו מפריעה אינה
ברית־ את לעזוב החליט שהוא עד כך,

 מדמה בלי . המיעצות
ביצים עם -

לפא טולסטי הגיע 1979 מרם ^
 שלוש את השאיר במוסקווה ריס. *■

אוקראינית רוסית, — לשעבר נשותיו

בחייו: המיטה

ה היא זאתכותונת ללא נסים
החוש צורה

בפא קטנים בתיאטרונים טולסטי מופיע שבה פנית

 ועד מכף־רגל בפסים צבוע נראה הוא בתצלום ריס.
 נצבע. הוא שבהן הדוגמות משלל אחת רק וזו ראש,

מים. של בסיס על הם האמן מתקשט בהם הצבעים

 מחוות בעזרת מדגים הוא בצרפתית,
 מוגזמות תנועות־ידיים תיאטרליות,

והעוויות״פנים.
ביצי לעסוק לטולסטי לאפשר כדי

 צופים לקהל זוכה שאינה חדשנית, רה
וב חדרי־מדרגות אשתו מנקה רחב,

 שמעוניין מי לכל בגדים ותופרת תים,
לקנות.
 שהייתי יבינו שנים מאה בעוד .רק

 כדי מיליונים ישלמו ואז גדול, אמן
 ילקטו ואספנים תמונותיי, את לרכוש

אומר בכתב־ידי,׳׳ שנכתב פתק כל

 להתפרנס צריך בינתיים .אבל טולסטי,
 מסביר ספק מתנצל, ספק הוא ממשהו,״

למענו. עמלה האשה מדוע
 עובד הוא פנוי, זמן קצת לו כשיש
 לאור ומוציא כטבח, פאריסית במסעדה

מולטה. בשם ירחון
טולס־ לפתע קורא צדק,״ זה .אמת

בפא הרוסים שהגולים רוצה ״ואני טי,
 רק יקראו הם אם האמת. את יידעו ריס
 אכסל על־ידי שממומן קונטיננט, את

 הרוסית המחשבה ואת שפרינגר,
 כיתבי־ שהם — הסי־איי־אי שמוציא

 הרוסית בשפה ביותר החשובים העת
הגו ימשיכו — במערב לאור היוצאים

 גרוע, עם הוא הרוסי שהעם לחשוב לים
 הוא הסובייטית לבעיה ושהפיתרון

 היא האמת ברית״המועצות. של חלוקה
 ובלי מצויין, עם הוא הרוסי העם אחרת.

זה.״ את יידע לא אחד אף שלי מולטה
 לאור יצאו מולטה של גליונות שני

 עותקים. 700ב* מופץ גליון כל כה. עד
 טולסטי קורא הירחון עמורי בעשרות
 לכל להתנגד בפאריס הרוסיים לגולים

 כבוד־ למען ולהילחם מישטר של סוג
האדם.

 יודע אינו בעצמו שטולסטי דומה
 לשוב או לדבריו ברצינות להתייחס אם

כב בצערי־דוב מיכנסיו. את ולהפשיל
 ומנשק מחבק בחדר, פוסע הוא דים

וודקה. של כוסית עוד לוגם חבר,
 מכריז. הוא העולם,״ של אזרח .אני

 נע אני אזרחות. לי אין דרכון. לי .אין
 פד פליט של זמני דרכון בעזרת ונד

 את לחשוף לי שנותנת מדינה ליטי.
 האמיתית המדינה היא שלי הביצים
שלי,״

ץ בי בז ■ לי


