
 דולא־ קרי: בואלוטה(זרה. במטותא, לקנות,
לאשתי. והשנייה לן־ האחת פרוות. שתי ריס)

 תצייץ וככה תחזור הבולשוי קופאי ואל
 הוד־כבודו את אבקש היקר, אדוני באוזניו:
 להוד 10 כרטיסים. 11 הנאמן לעבדו למכור
 בזאת המשתטה לעבדו בודד 1ו־ מעלתו

 אל — האלה הדברים כל ואחר רגליו. באבק
 בקבוק ובידו תלך שלנו לנין של משכן־העד

 בידיו הבקבוק את ונתת משובח. סקוטי ויסקי
 את תראה וראה המישמר על אשר הקצין של

אז. יקרה אשר
 המוס־ ידידו את האמריקאי תיירנו שואל

ותראה. נסה הלה: לו משיב יעזור? וזה קוואי:
 הקפיטאליסטי האנושי המוצר איפוא הולך

שנצ מה את שם ואומר הפרוות מימכר לבית
 חמודות כשפרוות המקום מן ויוצא לומר טווה

 וא־ לה. דומה פרווה ראתה לא עין — בידיו
״הג שפירושו לבולשוי, הולך הוא חר־כך
 הכרטיס ובידו הקופה מאצל חוזר והוא דול",
ערב. לאותו ממש ביקש. שאותו הקטן האחד

 בטוחים בצעדים הולך אותו ראו ועכשיו
 בידו הגדול. לנין שם שעל המאוזוליאום אל

פניו. על אמון והבעת ויסקי בקבוק
 ופניו הפתוח הקבר לשערי מגיע הוא והנה
 זה מה אבל קצין. מהלך הכניסה לפני נופלות.

אמי טקצ׳נקו גובהו, ועשרה מטר שני קצין:
 עור בחגורת אימה, עד מגוהצים במדים תי,

 שחור זהב מעוטר ובכובע ומצוחצחת •מהודרת
 האם חלפי. אברהם של בשירו כמו ממש —
 או בי. ך. בקבוק להציע אפשר ולשכמותו לזה

 בליבו. אומר ידידנו גומר לא, עלובי! בלנט״ן
יותר. נכבדה תשורה נחוצה כבר כאן

 קרטון וקונה עיקבותיו על איפוא סב הוא
 *! גם כי אם עכשיו, ויסקי. בקבוקי של שלם

 למקום שב הוא ייראה, במעט עדיין עכשיו
 לקצין הבקבוקים עשרת בן הקרטון את ומציע

האימתני.
לדעתכם? זה, לו משיב ומה
 כלום כבודו, לי ״יגיד אחד: מישפט רק
 שלנו הנעלה החנוט את לראות הוא מבקש

למלון?!״ לנין את לו אביא שמא או כאן,
בד מאמינה אינה מוסקווה שאמרנו: הוא
מעות.

 זה בשם הנקרא שהסרט ידעתם האם אגב,
 ״ לי ארנבורג. איליה של סיפורו על מבוסס
ממש. אלה בימים רק הדבר נודע עצמי

 זה לפנות נוהגים הרוסים אחד: אגב ועוד
 האיש של הפרטי שמו בציון נימוס בלשון לזה

 שם שלו(כלומר, וה״פאטרונים" פונים שאליו
 פונים היו כך אחידה). סיומת בתוספת האב
 ואילו גריגורוביץ׳ איליה בשם ארנבורג אל
ליאונידוביץ׳. בוריס בשם פסטרנאק אל

 על או נורבסוביץ׳ נתן על דעתכם מה אז
אהרונוביץ? אורי

 בורשט של אווירה קצת מכניס מה. רע, לא
רוסי.

טעות תיקון
פור דקת לא נודלמן, יורי ד״ר ידידי, לא,

פרוטה! דקת ולא תא
 דר 200 ״לוקחת" אינה במוסקווה יצאנית

 כי הנעלה, בסיפורן־ שכתבת כפי ללילה, לר
 בלבד. השחור) בשער רובל 500(דולר 50 אם

ארבע! לקבל תוכל דולר 200ב־ כלומר,

 אף פרוות, אין במוסקווה אצלנו במוסקווה??זך נתן
הכל הלא ונבלות. עורות פושטי כמה יש כי
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נשמע מה אז
 מפוזר .נרגז, — אבן־שושן את שוב מצטט

 נאה ציטוט אפילו במילון שם ויש ברוחו".
 שפירושו ״מרזח, שבתלמוד: כתובות ממסכת

וזח." מר
 ההבדל מן התעלמו מה, יודעים אתם
 לא משהו. בזה יש להודות: מוכרחים בכתיב.

 מודה כבר עצמי אני אם משהו. אבל — הכל
בכר

 — זה זח מר ונרגז, מר מה? רע, לא מרזח! י
בבית־המרזח. ועוד

ת־ סיבות לי יש זאת. רק אומר להגנתי

בקפריסין?
זאת. יודעים

 ולאן בפחי־נפש האמריקאי תיירנו לו יוצא
 כמובן. לבולשוי — רגליו? אותו מוליכות

 דשופרא. באלט להני בתור לו ועומד עומד
 את ומשמיע לקופה על־יד־על־יד וכשמגיע
השבץ. שאחזו כמי הקופאי דומה מבוקשו,

 עתה־זה שחזר המהולל לבאלט כרטיסים
כמו יודעים הכל לא בישראל מישראל(אגב,

 במדינת שביקר זה הוא ודבולשוי שלא בן
 אחת כלומר, הבולשויים, אחר אם כי היהודים,
הג להקת־העל של — הזוטרות — הלהקות

 עתה אומר תייר, מר לא, והמהוללת). דולה
 רק יהיו לבולשוי כרטיסים לידידנו, הקופאי

שנים. ג׳ בעוד
 כנאמר וזח, מר המאוכזב, תיירנו לו נפנה

— רחוק לא — והולך ובתלמוד, שושן באבן

 בחזרה — ומוצלחת טובה בשעה ובכן,
 של שבועיים חלפרתמו ישראלי. סתיו בארץ.

 משובח גרוזיני קוניאק גרועה, וודקה קוויאר,
 אם שם, המכונה שומן ונוטף מבחיל ודבר־מה

 קייב״. ״קציצות מטעני, אינו הקצר זיכרוני
במ קייב יליד — אורלנד יעקב אם מעניין

כאלה. קציצות בילדותו אכל — קורו
 מסעות של שבועיים עוד גם תמו־חלפו

 הפעם, הענק. יבשת פני על ארוכי־טווח
 ה־ פנינת סמרקאנד לאוזבקיסתאן: ממוסקווה

הישר הסופרים מישלחת טאשיןנט. מיזרח,
בהי שהוזמנה, הראשונה והפלסטינים אלים

 ראשון רישמי לביקור חברים), 11( כזה קף
בגרוזיה... ולא בברית־המועצות.

 פגישות עשרות — לאל השבח — וחלפו
 ה־ וחברי ופוליטיקאים וסופרים עורכים עם

 או הצירים' •מועצת העליון(עכשיו סובייט
העם"). .מועצת
 אינפורמטיבי, גבול, בלי מעניין — הכל
 אינטליגנטיים אנשים אופקים. מרחיב חשוב,

 הנעים ומצבי־רוח השקפות בעלי ורגישים,
 סטנדאל. אצל כמו לא לא, לשחור. אדום בין

כאן. שבמלונות הקוויאר ציבעי שני כמו
 מכל אחת. מלה לא אף — אלה כל על
 של ששמו לומר די זאת. במיסגרת לא מקום,

הפו והפלסטינים, הישראלים היוצרים ועד
 ישראלים יושבים שבו בישראל היחיד רום

 בצוותא הכבושים השטחים מן ופלסטינים
 שמו — כמובן), בתי־כלא, כמה חרא(להוציא

 לא שבה בעולם היחידה הארץ לפניו. הולך
 שיתוף־ על שמעו אבל עוז, עמוס על שמעו

 בני בין זה בעיות נטול תמיד ולא מוזר פעולה
 קמה שכבר זו המדינות: שתי בני העמים, שני

אינ תקום. שעוד וזו זוכרים?) שנה, 41 (לפני
שאללה.

פולי לא וכוונתי: מלה". לא ״אף אמרתי
זוטות. רק טיקה.

בדיחה א: זוטא
פי את יודע מכם מי הבדיחה. לפני אבל

שי למי זט״ה? העבריים ראשי־התיבות רוש
 של הפרסים במיפעלי להשתתף מומלץ דע

וחדשות. מעריב אחרשת, ידיעות
 מוטב, או הפירוש, יודע: שאינו למי אבל

מא אינכם העיר. שוני ז׳ הוא הקיצור פשר
 נתקלתי אבן־שושן. במילון בידקו מינים?
אחרת. מלה חיפוש אגב זה בזש״ה

 יכולים אתם האלה? העיר טובי ז׳ מיהם
 אחר- וטוביה. עירו איש־איש, למנות. תמיד

 בחוץ, ומי בפנים מי הוויכוח. כמובן יתחיל כך
 שמואל עם מה אלה. בימים שאומרים כמו

 הציבורית ההחתמה האם למשל? וילוז׳ני,
 אוטר לו, מקנה הסינדול כנגד מארגן שהוא

תל־אביב?! של זט״ה בין מקום מאטית,
יוד כבר אתם זח זה ומה עניין. ובאותו

 בעוונותי זן, על רק ידעתי היום עד עים?
אני — הוא שזח לי נתברר עכשיו הרבים.

הייתנזז כנר ובסמרקאנד

יו שאבן־שושן חושבים אתם מקלות. סיבות
הכל? דע

 מר הענקי, שולחני ליד איפוא, יושב, אני
 המילון, לפי שהוראתו, ״מוזח", גם ובעצם וזח

 מתחת שמוטים ״מכנסיו וציטוטו ומוזז מוסר
 ובמצב וכך פדחתו". אל מוזח וכובעו לירכיו...

אלה. זוטות כותב הוא זה
 מלה עוד לר (הא הדיגרסיה על סליחה

י איתן!). רב לועזית,

בדיחה... א: חטא
 בימים במוסקווה ביותר הנפוצה הבדיחה

אלה:
 לבירת שהגיע אמריקאי בתייר מעשה

 וצ־י בירה? באותה עושים מה ברית־המועצות.
למ כשרה עברית פרקמטיה(מלה לקנות אין

אומר. עגנוננו שהיה כמו הדרין),
 מדוד־מדוד תייר, אותו איפוא לו הולך

 ומבקש פרוות מימכר לבית ושקול־שקול,
 המוכרת בו מסתכלת לזוגתו. פרווה לקנות
 מה פרווה, לו: ואומרת ומזוגג כחול במבט

אצלנו פרוות? מר, דעתך, על עלתה זאת

 לראווה לו נח שבו לנין, שם על למאוזוליאום
 עד — בהיסטוריה ביותר המפורסם החנוט

 מקיב־ והחנוטים המתים כל יקומו שבו ליום
 זה ראה אבל, קריב. בזמן בעגלא רותיהם,

 למי עד בעצלתיים לו המשתרך התור פלא,
 גם מוסקווה תורי כל כמו ארוך — אוזוליאום

לחוד. הגלות, כמו או יחד,
סיפורנו, גיבור איפוא פונה כי־רב בייאושו

 וקובל ניסיון בעל מוסקוואי לידיד תייר, מר
 בא בעצם, מה, לשם מישבתו. על באוזניו

 — לבולשוי כרטיסים אין, פרוות למוסקווה?
 שום אין — למאוזוליאום ואשר פרח. עורבא
 אפילו הגדול, המידבר מת את לראות סיכוי
 ניתן החנוטים הפרעונים כל חניטה(את במצב

 של ובזה הבריטי במוזיאון אחד ביום לראות
התור. לעין הנראה בעתיד קאהיר)

 כל לישנא: כהאי רוסי ידיד אותו לו משיב
 אמרו כבר עשית! כהלכה שלא שעשית, מה

 כרומאי נהג — ברומא כשאתה קדמונים:
 לך אומר הנה כמוסקוואי. נהג — ובמוסקווה

 לה ואמור הפחון אל שנית חזור תעשה: מה
רצוני הנאווה, גבירתי זבנית: ריבה לאותה


