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 באלבומים קיים הכל — בשפות מצאותן
אלה.

לר ניתן שפגשתי יפות נשים הרבה אצל
מז תותבות שיניים מחייכות, הן כאשר אות,
 נחפף לא שהשיער להבחין אפשר מקרוב הב.

 סבון של למגע זכה לא והגוף טוב בשמפו
נעים. ריח בעל

 התנהלו השולחן סביב חברים עם שיחות
אידיאו על — ועקרוניים גדולים דברים על

 השינויים על העולם, התפתחות על לוגיה,
 כמו כולו. ובעולם בישראל בברית־המועצות,

 שקראו, ספרים על ומכרים חברים דיברו אז, י
 אז, כמו שביקרו. הצגות ועל שראו סרטים על

 התיאטראות קופות ליד ארוכים תורים ראיתי
 שבה חנות מול יותר עוד ארוך תור ובמקביל,

תוצרת־חוץ. נעליים מכרו
 שבכל לי התברר כאשר לטובה הופתעתי

הציבו״ הטלפונים עובדים מוסקווה של פינה

 כולם כולם, את מבקרים כולם דקאדנס. של
 עמים כולם. נגד כולם כולם, עם מתווכחים

 נגד וביחד אחרים קטנים עמים נגד קטנים
 הקטנים העמים נגד הרוסי העם הרוסי. העם
הל הרוסים כמו הסלאביים, האחים נגד וגם

והאוקראינים. בנים
הע על בביקורת מלאים עיתונים עשרות

 במקומון פורסם למשל, כך, ההווה. ועל בר
 מאמר זנאמיה, קראסניר, טומסק, של האיזורי

בהי השני הארם — ליגאצ׳וב יאגור נגד
 היה יכול זה מתי ברית־המועצות. של רארכיה
 את מרים מקומון בזמני! שלא ודאי להיות?

הכל־יכול? האיש של ראשו על החרב
 די פורחת. הרחוב אמנות בדקארנס, וכמו

 לטייל איזמאילוב, בפארק ראשון ביום לבקר
אלפי את ולראות הפארק לאורר קילומטרים

 יוד■ חזו שנה 18 אחו׳
 ונוית־המועצות■ נודומו

 המהננו־ו נואית איו
 שו.יורד נעינייס

 מרומן, ואופוזיציונר?
 טונות סיבות שנע שנותן

 מאמין הקומוניזם, לכישלון
 ניוקמת באמת שאורי

חדשה התחלה נאן

מגי אז שכמו הופתעתי תקינה. בצורה ריים
 45ו־ דקה כל לתחנה התחתית רכבות עות

 קודמות, שנים לעומת שעון. כמו — שניות
מכו אלפי מוסקווה בכבישי עכשיו נוסעות

 שלמרות אינטנסיבית, כל־כך התנועה ניות.
 לנהוג. לי היה קשה ותיק, מוסקוואי נהג היותי

 המכוניות במיספר כל־כר המהירה הצמיחה
 בתחנות דלק חסר שבגללה הסיבה אולי היא

 חאפ־״ אצל לא־חוקית בצורה לקנותו וחייבים
למיניהם. רים"

הפרחים
ולר חברים לבקר קאשירה לעיר סעתי *

ת או  25 לפני עבדתי שבו בית־החולים את מ
 בכביש עשיתי הקילומטרים 100 את שנה.

 שלוש הנסיעה ארכה בכל־זאת אך משופר,
 בכביש. ותיקונים פקקים בגלל בעיקר שעות,
 זקנות כפריות נשים עמדו הכביש צירי משני
 והרבה־הרבה תפוחי־אדמה תפוחי־עץ, ומכרו
שנה. 20 לפני היה לא זה — פרחים

השרים
בפגי גדושים היו הביקור ימי שרת **
^ ה במישרדים אנשים עם ובשיחות שות /

ארבאט ברחוב אנטי־שמי שיר שר צמד
במכנס״ם!״ ועשה בערבי להילחם הלך הישראלי ״החייל

 של וחיוניותן חוקיותן על מתווכחים עצות.
השביתות.

 מעט, מדברים ארבאט ברחוב יהודים על
 קולות ויותר יותר בציבור ששומעים למרות

 הקואופרטיבים. על היהודים השתלטות על
למ נותנים, האלה שהקואופרטיבים טוענים

 יהודים לספקולנטים וכיסוי לגיטימציה עשה,
שחור. כסף להלבנת

להס יכול ברית־המועצות את שמכיר מי
האמת. מן מעט לא יש האלה שבתואנות כים

עמ אמנים עומדים ארבאט רחוב בפינת
 שירים ומחברים ואקורדיון גיטרה עם מיים

 ותנועות־מחאה. מחתרת לשירי הדומים
 את ללעג השם אנטי־שמי שיר שם שמעתי
 החייל נגד להילחם שהלך הישראלי החייל
 במיכנסיים. ועשה בתחת קיבל בסיני, הערבי

 עוד שמעתי יהודים על השירים אותם את
היו המילים השנייה. מילחמת־העולם בשנות

המשכילים. הרוסים גם מינים
ישר עם בקשרים רוצים שרובם הרגשתי

 במידה הם, שהיהודים האמונה בגלל אולי אל.
 שקיימתי משיחות העולם. שליטי מסויימת,
 את שעזבו היהודים כלפי שהיחס הרגשתי

השתנה. 1971־1970 בשנים ברית־המועצות
הרא ״אתם בעקיפין: או במישרין לי אמרו

 של השילטון רקוב כמה עד שהבנתם שונים
שלמ על לכם להודות יכולים ואנו ברז׳נייב,

בהז בשילטון." השינויים את התחלתם עשה
 היהודים ש״אתם שמעתי אף אחרת דמנות

 הפרסטרוי־ של ההתחלה הייתם הלאומניים
קה.׳׳

ש הדקאדנס החד
 דומה כיום ברית־המועצות כי לי דמה ך

ה סי רו ל שנים — 1914־1912 השנים של ו

 את הפארק, של הטיילת צירי משני הציורים
העממיים. התכשיטים את היפות, הבובות

הדיקטטור
 וללא רותחת נסערת, רית־המועצות ^
 מהפכה של תקופה עכשיו עוברת ספק ^

השו הפלגים בין המתנהל הוויכוח, אמיתית.
 איננו כולו, ובציבור בשילטון במיפלגה, נים

 ראריקליים שינויים של לנחיצותם מתייחס
ה האימפריה של ובמיבנה בחברה בכלכלה,

 קיים אלה בשינויים הצורך לגבי סובייטית.
לאומי. קונסנזוס

 דרך באיזו השאלה סביב מתנהל הוויכוח
 או אבולוציונית בדרך השינויים. את לערוך
 מלמע־ חזקה הנהגה על־ידי מהפכנית: בדרך

)12 בעמוד (המשך

י7----------------------------------------- י ־ .

נכשלו?
 קשרים קשירת לצורך ביקרתי שבהם שונים

 אר־ ברחוב הסתובבתי שעות במשך כלכליים.
 מוס־ של הייד־פארק למין היום שהפך באט,
שהת אנשים, כמה עמדו מ׳ 15־10 כל קווה.

לנאומים. והקשיבו נאמו כעסו, ווכחו,
 העמים של ההשתלטות נגר נואם אחד

 הלאטבים האסטונים, הגרוזים, כמו הקטנים,
הק העמים את ומאשים רוסיה על והליטאים,

כלכלי. כישלון רוסיה על שהמיטו בכך טנים
 לכנסייה זכויות החזרת אחר דורש לידו
דיק להנהיג בצורך דנים מה במרחק היוונית.

בברית־המו־ סדר להשליט כדי חזקה, טטורה

 התוכן אך שונה, קצת היתה הצורה אחרות,
התוכן. אותו היה

השליטים
אינטלקטוא עם בשיחות אך ברחוב, ך ^
 מופגנת רישמיים, תפקידים ובעלי לים ל■

 בעולם שולטים שהיהודים הרווחת, ההרגשה
 היהודים על שולטת ושמדינת־ישראל כולו
 הרגשה של שורשה כי לי נדמה העולם. בכל

 — 19ה־ המאה סוף של ספר מאותו בא זו
מא־ שבסיכומיו ן,1זיקני־צי של לים1ק1הפחט

___


