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הסוכנות. על־ידי
 מיובאים רוסיים עיתונים שישה

 סלובו רוסקה נובויה מחוץ־לארץ:
 בניו־ יוצא החדשה״) הרוסית (״המילה

 מיסל רוסקיה :1922 מאז יורק
 מאז בפאריס יוצא הרוסית״) (״המחשבה

 ספרותי שבועון והזמן, אנחנו ;1940
 מלוס־ מיובא פנורמה, ניו־יורקי;

והאמריקאי התרנגול, אנג׳לס:
ניו־יורקים. עיתונים החדש,

 כלל זקוקים אינם חובבי־טלוויזיה
 הישראלית. הטלוויזיה של לשירותיה

 לערוץ אותם מקשרות צלחות־לוויין
הממלכתית הטלוויזיה של הראשון

עו שאתה כמו אף־אחד להצחיק תוכל
ברוסית. זה את שה

 הרבה והיכרתי זאת בכל ״באתי
 יצרתי לא אף־פעם אבל ישראלים,

 היו לא ישראלים. עם עמוקים קשרים
 אני רוסיה. אשתי ישראליות. חברות לי

 בני שבו מצב להיווצר יכול שלא טוען
 זו לזרועות זה יפלו שונים עמים

 כל־כך שלנו המנטליות ויתאהבו.
 אותנו, תבינו לא לעולם אתם שונה.

אתכם. להבין נצליח לא ואנחנו
 שטחיים, חיים לי חייתי ״וככה
 שהשארתי הרוסים לחברים מתגעגע

במסי יחלפו חיי שכל בטוח הייתי שם.
 ערימה בתוך עלובות, ימי־שישי בות
והייתי בטלות. ושיחות פיצוחים של

שצ׳רבקוגה* ציירת
הקרח על החלקה הרבה

 יש כאלה צלחות 200כ־ הסובייטית.
 60כ־ מחוברות צלחת כל אל בארץ,

מישפחות.
 בבוקר, 6 בשעה נפתחים השידורים

 3ב־ ומסתיימים ישראל, שעון על״פי
קונ מגוונות: התוכניות בוקר. לפנות

 הצגות־תיאטרון, מופעי־בלט, צרטים,
 מנהלי־קולחוזים, עם ראיונות סרטים,

רח מכל סופרים סטודנטים, מלחינים,
החל הרבה ספורט, ברית־המועצות, בי
הקרח. על קה

1

אגשים
עצובים

 שנים 14 כבר בארץ נמצא ני ^
* > /  העיקרית הבעיה היא והשפה /
 ״בעברית מוסאייב. גיאורג אומר שלי,״
 הסוף, עד עצמי את להסביר לי קשה
 כוונתי. בדיוק מה להבהיר לי קשה

 רע. ממש מרגיש אני שוגה, כשאני
 כדי רק לשתוק, מעדיף אני לפעמים

לשגות. לא
ממח גרוע יותר ומטריד. מציק ״וזה

 שבקרוב יודע אני חולה כשאני לה.
 אינו לעולם השפה עם הקושי אבריא.
 והולך בבוקר זה עם קם אני נרפא.
בלילה. זה עם לישון

 אנשים הם מהגרים כך משום ״אולי
 הם ביותר העצובים השירים עצובים.
 נודדים, שתמיד הצוענים, של השירים

 שירים שלהם, ממש אינו מקום ושום
י מהגרים. ושל אסירים של

בטל לצפות אוהב כל־כך אני ״לכן
 כל מבין אני סוף־סוף הרוסית. וויזיה
 השורות. בין שנאמר מה את וגם מילה

 דקים הכי הרמזים מייד-את קולט אני
 טובה, כך כל להרגשה לי גורם וזה

מהני שעות, לכמה ולו אותי, ומוציא
הישראלי. כור

 קליטה שעבר למי נחשב ״ואני
 ישראל בקול להציג כשרצו מוצלחת.
 הביאו — טוב שנקלט עולה ברוסית

 אבל כלום. לי חסר לא כדוגמה. אותי
הרבה. לי חסר

 ממש להיות אוכל לא ״אף־פעם
 ליהנות תוכלו לא לעולם מכם. חלק
 לפני מכם. ליהנות אוכל לא ואני ממני

 בני־מיש־ לי אמרו ריגה את שעזבתי
לא בעברית הרי לשם. תיסע אל פחה:

הישרא אלה לעצמי: אמרתי לזה. מוכן
זה. את לקבל צריך ואתה לים

 חבורה שהיכרתי לי קרה ״ופתאום,
 שלי החיים ומאז בני־גילי, רוסים, של

 איתם משוחח איתם, מבלה אני השתנו.
 אותי מבינים הם שבעולם, נושא כל על

לי. וטוב אותם ואני
 מדינה זו ברורה. שלי ״המסקנה

 מאוד רע אבל — בה להיוולד שטוב
 סס (<זהאליה.״ עלהגי

שלנו״ החיים 1
מק מוסאייב, ג׳ורקה כמו בים, ך*

 הרוסי, הקשר את לשמר פידים !
 יקר פרח היה כאילו אותו מטפחים

יבול. שלא כדי הכל לעשות שיש
 מתכנסים השכונתיים במועדונים

 בו טובלים תה, שותים קשישי־העולים,
 ברוסית ומשוחחים יבשים ביסקוויטים

 ישוב במקומות ההם. הימים על גאה
 בשבועיים פעם מוקרנים הומי־רוסים

רוסיים. סרטים
 קולנוע וגשום. קר בערב, שישי יום

 דוברי־הרו־ את מזמין בקריית־ים ניצן
 (״נושא״). חיימה הסרט להקרנת סית

 להקרנה נאסר שהסרט כתוב במודעות
 שנים. שש במשך בברית־המועצות

 כמה בו שמצולמים נמסר, לאוזן מפה
עולים.

 יש חיפה, בפאתי עיירה בקריית־ים,
 הם מתוכם 6213 תושבים. אלף 30כ״

ז ,21 באחוזים: ברית־המועצות. ילידי
 של בארץ ביותר הגדול השיעור הו

אחד. בישוב מברית־המועצות עולים
באולם־הכני־ הרמקול בערב. שבע

לאו מחוץ רוסיים. שירים משמיע סח
 ברוסית. ספרים בחורים שני מוכרים לם

תפו הקולנוע אולם של המקומות 800
 הם במעברים. עומדים צופים כמה סים.

זק צעירים, הצפון. איזור מכל הגיעו
 מעילי־ ,חליפות עוטי מבוגרים, נים,

נוצצות. ושמלות פרווה
 אי- זה ״בלי כאן. הם שבועיים כל

 החיים סם ״זה הסדרן, אומר אפשר,״
שלנו.״

 מציד מעוטרות ציפורניים בעלת *
ריס.
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