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.""דמותו של האדם מעוצבת על ידי המשימה העיקרית שהוא לוקח על עצמו
.מיוחס לפילוסוף קרל יאספרס
הקדמה
אני משוכנע שמן הראוי להביא את הקורא בסוד התפתחות המאבק של התנועה היהודית הלאומית
 התחייה הלאומית של יהדות ברית המועצות. מסר לדורות, להערכתי, משום שיש בו,בברית המועצות
.היא בעיניי מעין חזון העצמות היבשות בזעיר אנפין
הספר אינו מתיימר לתאר את מלוא מכלול האירועים ההם או להציג את תרומתם של פעילי התנועה
 אין זה נובע, אם לא הקדשתי למי מהם את ההתייחסות הראויה.היהודית בצורה ממצה ואובייקטיבית
 קריטריון הבחירה היה הַ ְתאָ ַמת החומר. ממפעלו של מישהו, חלילה,מחוסר כבוד או מתוך רצון להמעיט
.לעלילת הספר ומידת יכולתי לתת לו אופי קריא
:1 הרשו לי להזכיר כמה שמות. דאג ונאבק, עזר, הטריח עצמו,תודתי מקרב הלב נתונה לכל מי שהזדהה
*deceased
George Shultz, Secretary of State, US.
*Lawrence Eagleburger, Undersecretary of State for Political Affairs, US
Lionel H.Olmer, Under Secretary for International Trade, Department of Commerce, US
S.Bruce Smart, Under Secretary for International Trade, Department of Commerce, US
Richard Schifter, Assistant Secretary of State, US
*Edward Kennedy, Senator, US
Rudy Boschwitz, Senator, US
Carl Levin, Senator, US

*Russell B. Long, Senator, US
*Dante Fascell, Congressman, US

Pat Williams, Congressman and Carol Williams, US
Stephen J. Solarz, Congressman, US
Barney Frank, Congressman, US
Edward Markey, Congressman, US
Stewart B. McKinney, Congressman, US
Constance A. Morella, Member of Congress, US
Esterban E. Torres, Congressman, US
*Tom Lantos, Congressman, US
Dean A. Gallo, Congressman, US
Michael R. Steed, National Director, National Committee of the Democratic Party, US
Hon. John F. White, Jr., Philadelphia Councilman, US

*Margaret Thatcher, Prime Minister, UK
*Beatrice Seear (Baroness Seear), Leader of the Liberal Partly in the House of Lords, UK
Rt. Hon. Roy Mayson, MP, UK
Ivan Lawrence, MP, UK

(1988-1984 , )רוב התארים והתפקידים מתייחסים לתקופת התרחשות האירועים1
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*Sir Martin Gilbert, historian and writer, UK
Rita Eker, 35s groups, UK

Bob Hawke, Prime Minister, Australia
William C. Attewell, MP, Canada
Howard D. McCurdy, MP, Canada
Jerry Goodman, National Conference on Soviet Jewry, (NCSJ), US

*Lynn Singer, Executive Director of the Long Island Committee for Soviet Jewry, US

Pamela Cohen, Union of Councils for Soviet Jews, US
Micah Naftalin, Union of Councils for Soviet Jews, US
Glenn Richter, Student Struggle for Soviet Jewry, US
*Stuart Wurtman, past president of Union of Councils for Soviet Jewry, US/Israel
Enid Wurtman, US and Israel
*Sam Mirkin, US
Lois Fox, US
Rabbi Haskel Lookstein, US
Rabbi David Goldstein and Mrs. Shanni Goldstein, US
Lawyers:
Irving Kagan, Senior VP and General Counsel, The Hertz Corporation, US
Melvin Stein, US

 נציג ישראל באו"ם,בנימין נתניהו
 ח"כ,הרב חיים דרוקמן
 ח"כ,דן מרידור
 ח"כ,הרב מנחם הכהן
הרב מיכאל מלכיאור
אורה נמיר ח"כ
 ראש המועצה הציבורית למען יהדות ברה"מ,חיים צ'סלר
 שחוללה פלאים במאבק לשחרורי,דורית הופר
:חבריי היקרים מישראל שהקימו חצי מדינה על הרגליים
( שמוליק דרורי )קיבוץ ראש צורים, אריה וגאולה לנדא,רבקה ויואב ברזילי
שאר החברים מקיבוץ ראש צורים ש"אימץ" אותי
(שרה המל ז"ל )קיבוץ סעד
(אריה ואורה רוטנברג )אלון שבות
(איצ'י פוקס )קיבוץ טירת צבי
ד"ר חסיה בושביץ
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פרופ' ישעיהו גפני
יורי שטרן ז"ל והרב יוסף מנדלביץ'
מינה פנטון ותנועת "אמונה"
פליקס )הרב אשר( קושניר
משפחת רייחל
חבריי למאבק מברה"מ לשעבר
אחי מישה ורעייתו אוקסנה
רעייתי אניה

אני מודה לכל אחד מכם וגם לכל מי שלא הזכרתי .דעו לכם שעזרתכם ,מפעלכם ,אהבתכם ותפילותיכם
היו יקרים לאין שיעור ,ואלמלא אתם – ספק אם המאבק שלנו היה יכול להצליח.
תודה מיוחדת לאיזי ליבלר ולפדרציה היהודית של מוסקבה על התמיכה בכתיבה ועל ההוצאה לאור של
הגרסה הרוסית.
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פרק 1
כשאני מתבונן בנבכי הזמן ,מתהווה מול עיניי שרשרת אירועים השזורים זה בזה בצורה כה מתוחכמת
ומתמיהה .נדמה כי בשונה מדרכו של עולם ,נפל בחלקי לחיות לא מסכת חיים אחת – כי אם קטעים של
מסכות חיים שונות שנועדו לאנשים שונים לחלוטין ,הנבדלים זה מזה ברגשותיהם ובאופיים ,בתחומי
העניין שלהם ובשאיפותיהם .עם זאת ,כבר בימי נעוריי המוקדמים ,עוד לפני שהתחלתי לחשוב על
משמעות החיים ,הייתה בי תחושת ביטחון בכך שכל מה שנעשה אתי – אין הוא מקרי ,אלא משרת מטרה
כלשהי ,מוביל לכיוון כלשהו וככל הנראה מלמד משהו .טמונה פה תעלומה מופלאה ,מושכת ,מסקרנת
ומגרה.
מסכת חיי הראשונה החלה בשנת  .1950נולדתי במוסקבה להוריי ,רוזה וגריגורי )גרישה( חולמיאנסקי.
נקראתי בשם ניטרלי – אלכסנדר )סשה( .משפחתנו ,שכללה את הוריי ,את אחי הגדול מיכאל )מישה(
ואותי ,הייתה דומה במידת מה להרבה משפחות יהודיות משכילות באותם הימים .רובן ככולן כלל לא
שמרו על המסורת היהודית ,אבל חוג הידידים הקרובים היה מורכב בעיקר מיהודים.
הוריי ,ככל ההורים ,רצו לעשות ככל יכולתם כדי לגונן עלינו מפני צרות ולהאריך לנו את תקופת הילדות
המאושרת" :הם עוד יספיקו להכיר את הצרות"...
העיקרית בצרות אלו ,כנראה ,הייתה עובדת היותנו יהודים .הוריי הסתירו זאת ממני ולא ידעתי על כך
כלל.

עם ההורים ואחי הגדול

הלכתי לגן ילדים במרכז מוסקבה .על יהודים שמעתי שם לא מעט .מי הם בדיוק היהודים לא ידעתי ,אך
ידעתי שלהיות יהודי זהו דבר מחפיר :הם נוראיים ,מגעילים ,קמצנים ,חמדנים ,זוחלים ברפש ,יצורים .כך
גדלתי בחוסר ידיעה מאושר ,אך ככל שבגרתי ,להוריי היה קשה יותר להסתיר ממני את הסוד .ייתכן כי
הם כבר חשבו על דרך לגלות לי את זה בצורה עדינה וחכמה מבלי לגרום לי טראומה ,אבל לא הספיקו.
הייתי בן תשע כאשר ערב אחד נשמע צלצול בדלת.
-

מי זה?
סוקרת מפקד האוכלוסין.
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אל הבית נכנסה אישה עם שאלונים .היא החלה לשאול שאלות שגרתיות :מה הרכב המשפחה ,כתובת,
מצב משפחתי וכדומה .גם אני הסתובבתי שם במטבח.
-

לאום?
יהודים.

התקוממתי:
-

מי יהודים? אנחנו יהודים? אנחנו הרי כמו כולם – זאת אומרת ,רוסים .בעצם ,אתם אם אתם
רוצים להיות יהודים – בבקשה .אבל אני בוודאי רוסי.

הסוקרת הסתכלה בי בציפייה ,אפילו באהדת מה.
-

תרשמי "יהודים" ,הוא לא מבין – אמרה אמא.

הסוקרת עזבה ,וסערת הרגשות אחזה בי:
-

נו ,אתם ,אני לא יודע ,אבל מה רע אני עשיתי?

נחנקתי מדמעות .אמא ,אבא ואחי הגדול מישה פתחו בשיחת נפש ,אבל אני סירבתי להירגע ,סירבתי
לקבל .מיהרתי לצאת מהחדר וברחתי לחדר אחר ,שם ישבתי זמן רב .עולמי חרב ,הרגשתי נחות ,בזוי,
פגום .בכיתה התבוננתי בדריכות בילדים אחרים :הם כבר יודעים? הסוד כבר התגלה? כמה הייתי רוצה
להיות כמו כולם!
השנים חלפו .כשהייתי בן שתים-עשרה כבר מצא חן בעיניי הרעיון שאני לא כמו כולם ,שאני שונה ,מיוחד.
היה בזה משהו קסום ,מסתורי ,בלתי-נתפס :אולי אני רואה דברים מאיזו זווית מיוחדת? רואה צדדים
שמשום מה אינם גלויים לאחרים? אולי בשונוּת מהאחרים אין רק חסרונות?
ייתכן שלאומות העולם ,כמו לאנשים ,יש כישורים שונים .היהודים ,למשל ,מוכשרים מאוד במדעים – זאת
עובדה אובייקטיבית .בספורט ,לעומת זאת ,יש הרבה פחות יהודים .עמים אחרים חזקים בדברים אחרים.
בכלי התקשורת אולי היו מכנים גישה זו "גזענות" ,אבל בכנות – למה בעצם צריך לצפות שכל העמים יהיו
זהים?
בגיל ארבע-עשרה לקחתי מחברת והתחלתי לרשום בה את שמות היהודים שהגיעו לגדולה במדעים
ובאמנות .ההשוואה עם עמים אחרים הביאה לתוצאה מרשימה ביותר.
הוריי לא היו מרוצים מרמת לימודי המתמטיקה בבית הספר שלי .הם החליטו "להדק את החגורה" ומימנו
לי מורה פרטי ,וכל השנה למדתי ברצינות ובהתמדה .לאט לאט התחלתי לגלות עניין במתמטיקה.
החלטתי לעבור בית ספר ,עברתי בחינות קבלה ...והנה איזו הצלחה – התקבלתי לבית הספר למחוננים
הנחשב והיוקרתי! כמה מאושר הייתי :אהיה בעולם חדש עם הטובים שבטובים – גם בכישורים וגם
במוטיבציה! ודאי יהיה שם מאוד מעניין ומאתגר ,חשבתי ,אבל האם אצליח להחזיק מעמד?
האחד בספטמבר הגיע .בדחילו ורחימו ,אך עם תקווה בלב ,נכנסתי לכיתתי .החדר התמלא .כולנו הבטנו
זה בזה .מכל הכיוונים נשקפו אליי תווי פנים יהודיים ,כמו שלי .איזו הפתעה ,איזו פליאה ,כמה הם! יותר
ממחצית הכיתה ,בוודאי! הרי אנחנו מעולם ,מעולם לא היינו יחד בכמות כזאת! תחושת "שיכרון" שלא
ידעתי קודם אפפה אותי .היכן שהוא ,במדינות אחרות ,כך אומרים ,יש שכונות יהודיות ,קהילות יהודיות,
בתי ספר יהודיים ,מסגרות אחרות ...אנשים נפגשים עם דומיהם ,רעים מתרועעים כאוות נפשם ,ומה
אצלנו?
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המורה נכנס וקרא את שמות התלמידים מיומן הכיתה .הסתובבתי אנה ואנה בניסיון לראות אילו פנים
מתאימות לכל אחד משמות המשפחה היהודיים המובהקים האלה .כמה נעים להיות בקרב אנשים משלנו.
לו תמיד היה כך! הרגשתי כאילו השתחרר בתוכי איזה קפיץ מתוח ,ותחושה של התרוממות רוח הציפה
אותי.
כמה שונה היה בית הספר הזה ,כאילו לא כפוף למשטר הסובייטי .איזו אווירה פתוחה להפליא ,באיזו
נינוחות מדברים המורים עם התלמידים .אין נושא אסור ,על הכול אפשר לדון בחופשיות .גם על מה
שכותבים בעיתון ,גם על מה שאפשר לקרוא בין השיטין .וכיצד הוויכוחים שם התנהלו – איזו רמה ,אילו
דיונים מלומדים! איזה גיוון והיקף של כישרונות .בהפסקה אחת בין שיעורים היה אפשר לשמוע דיון גם
על מתמטיקה ,גם על היסטוריה וגם על ספרות.
שוב ושוב דנו בבעיות היהודיות .כיצד זה שיש כל כך הרבה יהודים בכיתה? נניח שזה בגלל כישרונות
במתמטיקה ,אבל למה היו כל כך הרבה יהודים בין הקומוניסטים שהובילו את המהפכה? ועכשיו בכל
העולם ,בכל מקום שבו מתחוללות מהומות ,היכן שלא תסתכל – בצרפת ,בדרום אמריקה – כל כך הרבה
יהודים .מדוע הם אינם שוקטים? מדוע אינם יכולים לשבת בנחת? למה בכלל אכפת להם? מה מעורר
ומניע אותם? ובכלל ,איך הצלחנו לשרוד? האם יש עוד עם שכֹּ ה עינו ,רדפו ,השמיצו ,השפילו ,השמידו?
ועל מה כל כך שונאים אותנו? נו ,על מה ,הגידו נא? אנחנו גרועים מהאחרים? פגומים במשהו? יש בנו
תכונות מגעילות ,מרתיעות ,בלתי-נסבלות? כל העמים בסדר חוץ מאתנו? לא .חבוי כאן משהו הרבה
יותר עמוק .אנחנו פשוט שונים מכולם .גם הם ,כמובן ,שונים זה מזה ,אבל אנחנו נבדלים מהם כולם.
אנחנו מיוחדים ,נושאים בקרבנו איזו ייחודיות ,סמל ,חותם מיוחד .ואת אלה שלא דומים לאחרים – תמיד
רודפים!
הגיע האביב של  .1967סוד הייחודיות של עם ישראל ממשיך לרתק אותי .לפתע ,הבליחה בי מחשבה
כואבת ,חלום ,תמונה רגעית .תחילה דחוקה ,לכודה ,כבושה ,ואחר כך כאילו מתפרצת ,פורשת כנפיים:
הוי ,הלוואי ויום אחד אסע מכאן ,אסע לארצות החופש ,למקום שבו לא צריך לחשוש בכל רגע מפריצה
לבית ומחיפושים בו ,ושאוכל לכתוב בו ככל העולה על רוחי ולדבר בלי מחסום פה .לרגע כאילו דמיינתי
את עצמי שם ,מעבר למסך הברזל הזה .מיד נוצרה בי הרגשה קלילה ומתוקה של פריקת עול ,של
שחרור ,של נשימה חופשית! החוויה החטופה הזאת חוללה בי שינוי עמוק .התחושה החדשה – התשוקה
לחירות – השתרשה בי עמוק-עמוק ולא נטשה אותי .היא קיננה בלבי כמעין מטמון של ידע נסתר ,מצפן
סודי .ואז "נפל האסימון" – פתאום הרגשתי :לא אוכל לחיות כמו קודם ,נתקבלה החלטה גורלית!
אוי ,נו באמת ,איזו החלטה? איזו הגירה?
שוב החלו העיתונים לברבר על ישראל – "מזימות הציונות ,מדיניות תוקפנית ,מעבירים את מי הירדן
לשטחם" .אני יושב מול האטלס הגיאוגרפי :הנה מפת ישראל – פיסת אדמה קטנטונת שכולם חומדים,
כולם לוטשים אליה עיניים .במפה רגילה היא אפילו לא נראית ,אלא מסומנת במספר עם הערת שוליים,
ובאטלס הסובייטי היא בכלל משורטטת לפי גבולות  ,'48כמובן .האם יש פה קטע ,קטן ככל שיהיה ,שלא
נמצא בטווח ירייה מכל הצדדים? אולי באר שבע .ואיך הם חיים שם בכלל? אנשים אמיצים שכמותם ,ללא
כל ספק!
נו ,ואני ארוץ לאמריקה לחפש שם נוחות ושלווה? האומנם צודקים האנטישמים באומרם" :מולדתו ליהודי
– זה כל מקום שנוח לו שם ?"2הנה היא ארצי הקטנטונת ,ורק בה היהודים אדונים לגורלם ,רק היא ביתם
של היהודים ,משמע – ביתי שלי!

 2במקור פתגם לטיני שכלל לא קשור ליהודים.ubi bene, ibi patria :
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והעיתונים צווחו כמו מטורפים .היה זה חודש וחצי לפני מלחמת ששת הימים .השנאה הכלל-עולמית
והמתח הלחיצו גם אותנו .על אף שמבחני הגמר קרבו ובאו ,השיחות שלנו החלו לגלוש יותר ויותר
מנושאי לימודים לנושא ישראל .באחת השיחות חשפתי את משאלת לבי בפני חבריי הקרובים ביותר
בכיתה :אני חולם לעלות לישראל.
-

לעלות?!

אבוי! נראה שכאן אנחנו לא מבינים זה את זה .בעיניהם דבר שטות פלטתי .אני קולט מבט אירוני נשלח
לעברי .הן איך זה אפשרי ,להגר מכאן?
-

חברים ,אני לא יודע מה ואיך ,אבל לו הייתה מזדמנת לי ההזדמנות הקטנה ביותר ,הייתי נוסע.

-

נו ,בסדר ,אבל למה דווקא לישראל? למה לא מוצאת חן בעיניך אמריקה ,למשל?

-

הרי היא זרה לי ,אמריקה .אני משתוקק לתחושת הבית! כל יום בעוברי ברחוב אני רוצה לראות
פנים כאלה כמו שלך וכמו שלך וכמו שלי .רוצה לחיות במקום שבו אני שייך ,זה מאוד חשוב לי,
זו תחושה אחרת! זאת ועוד – חשובה לי המטרה שלה אני מקדיש את חיי .הנה אני הולך יום-יום
לעבודה ,ומי קוטף את פירות עמלי? מה יהיה התוצר המסכם של כל מפעל החיים שלי? אתה
יודע ,מאוד אכפת לי .אני לא רוצה בשום פנים ואופן לחזק בעמלי את המדינה "הכי צודקת"
הזאת ,אבל גם לא את "הדוד סאם" – זר הוא לי.

לא ,לא הייתי מסוגל לשכנע את חבריי ,חודש לפני מלחמת ששת הימים .טרם הגיע הזמן .בבוא העת,
דווקא בית הספר שלנו יהיה לאחד החלוצים בעלייה במוסקבה ,ואף יכונה "קן הציונות" וייענש.
הגיעה עת מבחני הגמר ,סיכום של כל תקופת הלימודים .חודש שלם של מתח ,התרגשות ,עבודת פרך.
יום אחד מואר בחודש יוני ,החמישה בו ,הוא יום הולדתי .ביום זה הייתי בן שבע-עשרה .פריחת הנעורים.
כבר לא ילדוּת ,לא אצפה למתנות ,נכון?
ובכל זאת קיבלתי מתנה מושלמת ,אם כי בלתי-צפויה .כבר מהבוקר החל הרדיו לצווח בטירוף" :תוקפנות
ישראלית ברברית ,מתקפה מפירת אמון ,התוקפן נושא באבדות כבדות ,המצרים הפילו המון מטוסים
ישראליים .כל האנושות המתקדמת מגנה את ישראל בחמת זעם ".היה צריך לשמוע את הטון הזה,
שהשנאה בו מעורבת בשחצנות ובחוצפה! בצהרי היום נעשה טון הידיעות ברדיו הסובייטי אף יותר
היסטרי" :עשרות מטוסים ישראליים מיורטים ,מיטב חיל האוויר מובס".
אולי ננסה לקלוט שידורי "קול ישראל" ברוסית .הפעלתי את מכשיר הרדיו" :ווּ...ווּ...ווּ...וּוּ "...יללה רצופה.
השלטונות הפעילו מערכת שיבושים ואי-אפשר להבין מילה .כמה חבל .לו רק יכולתי לדעת מה קורה
שם ...רגע ,למה בעצם הם הפעילו את השיבושים? מדוע מתאמצים למנוע מאתנו לשמוע את השידורים
מישראל אם המצב שם כה גרוע? מה הם מסתירים? בטח יש סיבה .אולי לא הכול גרוע וכה חסר תקווה?
רק כעבור זמן ,באמצעות מקלט רדיו מיוחד ,הצלחנו להתגבר על שיבושי השידורים .סוף סוף הבנו מה
קרה .איזה ניצחון כביר! ניצחון מהדהד ,מדהים .ניצחון היסטורי בקנה מידה עולמי! איזו מתנה ליום
ההולדת! איזה אושר! ירושלים כולה בידינו :הר הבית ,הכותל ,השטחים ההיסטוריים של ממלכות
יהודיות .ניצחון בלתי-ייאמן ,חסר תקדים! הייתכן והנס הזה אירע מול עינינו? לו רק הייתי שםִ ,אתם!
מה?! מאשימים אותנו בתוקפנות?! האין זו מצרים שהפרה את ההתחייבויות הבין-לאומיות? וכיצד בדיוק
הגיעו חילות מצרים לסיני ולעזה? וההפגזה הסורית על אזורי הצפון שלנו? חסימת מצרי טירן ומניעת
השיט לאילת – זו לא הכרזת מלחמה? ומה לגבי איומי נאצר ,שליט מצרים? הרי ידוע בוודאות שהתכוון
לתקוף תוך ימים ספורים .כלום? אף פעולה צבאית שלהם אינה נחשבת לתוקפנות? לצורך השוואה ,מה
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הייתה אומרת אנגליה אילו היו צרים על נמל ליברפול? איך הייתה מגיבה צרפת אם מדינה אחרת הייתה
חוסמת את נמל מרסיי? ורוסיה? ...הן ודאי היו משתמשות בכוח הזרוע כדי להדוף את האויב .מתקפת
המנע הישראלית הזו מוצדקת לכל דבר ועניין .כמה טוב שהחיינו וקיימנו והגיענו לניצחון הזה! אחרי כל
כך הרבה דורות של רדיפות והשפלות הפכנו את הקערה על פיה והוכחנו :אנו חזקים ומסוגלים להגן על
עצמנו!
הזעזוע המהדהד מהניצחון הכביר הדהים ועורר עד היסודות את כל יהדות העולם וגרם למהפך בלתי-
הפיך בקרב יהדות רוסיה .כאילו נקרעו חבלי הברזל ,והיהודים המורגלים להשפלות ,להשמצות ולמעמד
נחות ,הזדקפו לראשונה ,הרימו ראש והתחילו להסתכל זה בזה בעיניים אחרות .רובדי אוכלוסייה ענקיים,
שלא העזו עד אז לחשוב לא על יהדות ולא על ישראל ,חוו פתאום חוויה עזה .מאות אלפי יהודים שחשבו
שהפתרון לבעיה היהודית הוא בהסתגלות ובהתבוללות ,עברו לפתע תזוזה נפשית עמוקה עד היסוד.
לראשונה הם טעמו טעמהּ של גאווה לאומית :כן ,גם לנו יש מדינה .זה לא מושג מופשט ,לא רק מספר על
המפה .זוהי מדינה ממשית ,ואף על פי שאנו רחוקים ממנה ,יש לנו זיקה אליה .זה נהדר – להיות יהודי!
כלי התקשורת הוצפו בזרם מצחין של תעמולה אנטישמית .מעניין ,רק כחמש-עשרה שנה קודם לכן,
בשלהי תקופתו של סטלין ,האשימו את היהודים שהם ,כביכול ,קוסמופוליטיים מחוסרי מולדת .עכשיו
התהפכו היוצרות – מאשימים אותנו בלאומניות ...מילא ,לפי ממדי ההיסטריה של כלי התקשורת ,ברור
כמה חורה לשלטונות שישראל חוללה מהפך גיאו-פוליטי.
***
הלימודים בבית הספר נגמרו .לאן פניי? צריך להיבחן לקבלה לאוניברסיטה .חלמתי על פיזיקה ,אבל לשם
היה קשה להתקבל ,ובמיוחד ליהודים .אבוי – אני לא מצליח ,והאכזבה גדולה מאוד .עכשיו כבר לא אכפת
מה אלמד .לבסוף נכנעתי לשידולים ונבחנתי לפקולטה להנדסת אלקטרוניקה ומחשבים שמכשירה
מומחים למרכז החלל .לצורך הסוואה ,צורפה הפקולטה למכון לעיבוד חומרי יער הסמוך למרכז החלל.
לפקולטה התקבלתי בקלות .לפחות ארכוש מקצוע שימושי ,מהנדס מחשבים .זאת הנחמה היחידה שלי.
זאת ועוד – חיש מהר התברר שהפקולטה כלל לא דומה לבית הספר למחוננים :ציבור התלמידים לא
באותה הרמה ,ויש שם הרבה פחות יהודים .לאמתו של דבר ,אין עם מי לדבר .הכול נראה לי אפור ,חסר
טעם ,תפל .קרן האור היחידה – החגים היהודיים.
לאוכלוסייה היהודית במוסקבה ,שמנתה חצי מיליון איש ,נשארו רק שני בתי כנסת :אחד גדול )מרכזי(
ואחד קטן .כל השאר נסגרו על ידי השלטונות .לא פעם הייתי ליד בית הכנסת המרכזי ,שנמצא ברחוב
שבו עלייה תלולה באורך של כשלוש מאות מטר .בגלל העלייה הזו זכה בית הכנסת לכינוי "הגבעה" .בימי
חול היה הרחוב שומם מאיש ,רק מכוניות אדישות חלפו בו .עכשיו לעומת זאת ,בחג שמחת התורה ,עוד
לא הספקתי לצאת מהרכבת התחתית וכבר ראיתי זרמים של יהודים המתאספים מכל הכיוונים לנחלים
אנושיים שנשפכים אל "הגבעה" .איזה מחזה :הרחוב כולו מלא וגדוש .מלמטה ,נדמה הרחוב לים אנושי.
ודאי יש כאן עשרות אלפי אנשים ,עשרות רבות ,ובעיקר צעירים .אני משתחל בקהל .האנשים מנגנים,
שרים ,צוהלים .אי-אפשר לעבור לבית הכנסת .ראיתי זרם אחד של אנשים חודר באטיות פנימה ,לתוך
בית הכנסת ,ובאותה האטיות נשפך זרם אחר בחזרה אל הרחוב .יהודים באו לחגוג את החג שלהם.
חמישים שנה של שלטון סובייטי לא עקרו לחלוטין את התודעה היהודית ,את תחושת ההשתייכות לעמך.
מלחמת ששת הימים עוררה את כולנו ואנחנו שוב כאן!
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החג נגמר ,ושבו ימי החול המאוסים .הסתגרתי בתוך עצמי בלימודים ,ואילו ישראל וכל הקשור אליה הלכו
ונסוגו בהדרגה ,התכסו בכיסויים והתחבאו בעולמי הפנימי .כן ,זה חלק מנשמתי ,שמרתי עליו כעל בבת
עיני .חלק מחלום כמוס שהסתרתי מכולם ,כדי שלא ילכלכו אותו היעדר האמונה וטרחות היום-יום.
כך חלפו שלוש שנים ,והנה הקיץ של שנת  1970הביא סנסציה ,כמו סופת חול ,כמו הוריקן :כאות מחאה
נגד מניעת העלייה לישראל ,ניסתה קבוצת יהודים צעירים לחטוף מטוס ולברוח באמצעותו מברית
המועצות! האם אפשר לדמיין? לטוס לחו"ל ,להשתחרר מהידיים המלוכלכות של השלטון הסובייטי! הם
נאסרו ,ועל שניים מהם ריחף איום של גזר דין מוות .במתח ובדריכות נוראיים עקבנו אחר התפתחות
העניינים .שוב קמפיין חסר תקדים בכלי התקשורת :מאלצים יהודים להופיע בטלוויזיה – אנשי תרבות
דגולים עם גינויים חריפים .בעולם ,לעומת זאת ,התפשט קמפיין ההזדהות .לחץ דעת הקהל העולמי על
ברית המועצות הלך וגבר .האם יש בו כדי להציל? הייתכן שהאנשים האמיצים האלה יוצאו להורג? מה
יכול לעצור את השלטון הסובייטי? איזה כוח?
ולפתע – נס! מושל ספרד ,הגנרל פרנקו ,ביטל גזר דין מוות לטרוריסטים הבאסקים .הסובייטים ,כמובן,
לא יכלו להרשות לעצמם להיראות צמאי דם יותר מהרודן פרנקו .הגיבורים שלנו ניצלו! ניצחון! אך זה עוד
לא הכול .אלפי יהודים הציפו את משרדי ההגירה .בליטא ,בלטביה ,במולדובה ,באוקראינה המערבית,
בגרוזיה" :גם אנחנו יהודים ,גם אנחנו רוצים לעלות לישראל ,לארצנו!" ועוד נס – לא ייאמן ,מי מילל? אילו
מומחים ידעו לנבא את זה? – נפתחים השערים הכבדים של ברית המועצות ,נפרץ מסך הברזל ,מתחילה
עלייה המונית!
זרם של יהודים נע לישראל .הוא מתחזק ,מתרחב ,צובר כוח ותאוצה .רק לפני שלוש שנים ידידיי בבית
הספר צחקו על חלומותיי לעלות לישראל ,אך הנה – אלו התגשמו מול עינינו .מעצמת-העל שאינה פוחדת
מכלום ,הבזה לכולם ולכול ,שבה המילה "הגירה" נחשבה תמיד למילת גנאי – המדינה שהתייחסה
ליהודים כאל מﬠֵ ין משאב טבע שנועד לניצול למשק הקולקטיבי – המדינה הזאת פתאום נסוגה ופתחה
את שעריה .כדי להבין את מלוא גודל הנס הזה ,היה צריך לחוות את המחסום לעלייה ,להיתקע שוב ושוב
ב"מסך הברזל" ולחוש את עצמתו האדישה והאטומה .מה הכריח את הענק הזה ,את המפלצת הבלתי-
אנושית ,לנהוג בניגוד לאינטרסים המוצהרים שלה? מה הסוד הטמון פה? האם אי פעם נבין? כך או
אחרת ,העובדות בשטח היו מדהימות :כן ,נפתחו השערים! אולי הגיע הזמן ,לאחר שרבים כבר הגשימו
את חלומם ,לנסות להגשים אותו גם בעבור עצמי?
אבל לא ,בדרך לעלייה עתידה משפחתי להיתקל במכשולים בלי סוף .המכשול הכי מפחיד – הסודיות.
זוהי ההמצאה הגאונית הזדונית של הקג"ב :לסווג בסיווג בטחוני כל מה שזז ,כל מה שיש לו זיקה ,ולו
רופפת ביותר ,למדע וטכנולוגיה .איזו שליטה אדירה על אנשים זה נותן .הסיווג מונע יציאה מהמדינה
שלאמתו של דבר לא עסקו בשום דבר סודי ,באופן פורמלי – היו בעלי
ִ
אפילו לנופש .כך ,המוני אנשים –
סיווג ביטחוני .ומי מחליט אם אתה באמת יודע סודות או לא? הקג"ב כמובן ,באופן מוחלט וללא עוררין!
כך גם אבא ואמא .למעשה ,הם לא היו קשורים לשום סודיות ,אבל לך תוכיח! גם עם מישה אחי לא היה
כל כך פשוט .הוא עבד במקום מצוין עם מדענים דגולים ,והיכן ימצא עוד מקום כזה? ומשפחתה של
אשתו ,אוקסנה – הם לא רצו לנסוע.
מה עליי לעשות? לעלות לבדי? להיפרד מכולם? האם אראה אותם עוד? עלתה גם השאלה – האם אוכל
למצוא חברים בישראל? מי יודע? תהיה זו קלות דעת להניח שכך יהיה .סביר להניח שלאנשים שם יש
מנטליות שונה לגמרי .הם גדלו בסביבה שונה ,יש להם בעיות משלהם ,שייתכן שלא מובנות לנו .גם את
הבעיות שלנו ספק אם יבינו .מחד – המדינה ,ככלל ,מעוניינת בעלייה ,אך מאידך – כל אזרח בה הוא
אינדיבידואל ,ולא ניתן לדעת מה יהיה יחסו ,כפרט ,לעולה.
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מה הפתרון? צריך לבוא מוכן היטב .לרכוש מקצוע טוב ,ללמוד היטב אנגלית ,אולי גם לעשות דוקטורט,
להתחתן .כל זה לא יקרה מהר .צריך להתאזר בסבלנות .עברה עוד שנה וחצי ,והתקבלתי לעבודה במכון
מחקר יישומי – אולי המוסד הכי פחות מסווג – לאחת המחלקות הנחשבות ביותר .ללמוד ,לקלוט מידע,
לרכוש מיומנויות ,להפוך למומחה של ממש – גם בחלק הרעיוני ,שהיה הקל יותר בשבילי ,וגם בחלק
הטכנולוגי המעשי ,שהיה לי קשה יותר .שם הרי לעתים תכופות עושה המהנדס עבודה של טכנאי ואף של
פועל .אין דבר ,צריך ללמוד גם את הדברים שמסביב כדי לא להיות תלוי באף אחד .זה יעזור לי מאוד
בישראל.
בהדרגה הסתגלתי יותר ויותר .מנהל המחלקה התחיל להזמין אותי לישיבות הנחשבות אצל המנכ"ל.
אבל כל זה אינו קידום אמתי ,אלא סתם – משחק בחתול ועכבר .העובדה שאני יהודי בלמה את הקידום
שלי .מנהל המחלקה דיבר על זה בלי בושה .גם הניסיונות שלי להתקבל ללימודי תואר שלישי נחסמו .בד
בבד ,התחילו לנצל אותי יותר ויותר .גם האווירה הלכה ונעשתה יותר ויותר דוחה .לכולם היה ברור
ָגוֹרנִ י .מפעם לפעם הוא נכנס לחדר והתחיל לעשות פרובוקציות – פותח
שבמחלקה יש מלשין – אנדריי נ ְ
בשאלות תמימות לכאורה ופתאום מצהיר" :גרוע שם אצל הקפיטליסטים ,במערב המרקיב ,אבל יש
נוכלים ,מנוולים ,כאלה שנוסעים לשם ,נכון?" – ונועץ בך מבט בוחן לראות איך אתה מגיב .אם חלף
בעיניך צל של מחאה ,מיד דיווח לקג"ב – אתה חשוד ,לא מהימן .לכן היה צריך לעמוד על המשמר יום
יום.
כבר שלוש שנים הייתי עובד בחברה ,והגעתי לרמה מקצועית טובה למדי .אך אבוי ,גם שם התחילו
בעיות של סיווג .לחצו עליי שאחתום על דרגת סיווג מתקדמת יותר" :עם הסיווג המינימלי שיש לך כיום,
אנחנו לא יכולים לנצל אותך כמו שצריך בעבודה .לשליחויות למפעלים המסווגים אינך יכול לנסוע ,ואת
המסמכים המסווגים אתה מנוע מלקבל .זה עתה נפתח פרויקט חדש ,תכננו לשבץ אותך לשם ואף לקדם
אותך לראש צוות ,אבל אי-אפשר! אתה נקלעת בגלל זה למבוי סתום! ובעצם מדוע כולם חותמים ואתה
לא?" ונעצו בי מבט חשדני ובוחן – אולי לישראל אתה סולל את הדרך? יהודון שכמוך! סביבת העבודה
מכבידה עליי.
ובינתיים יש אנשים שחיים את חייהם מלאי המשמעות .לפעמים הצלחתי לקלוט את שידורי ישראל,
וגיליתי שקיימת מסגרת של חיים יהודיים במוסקבה .מסגרת שופעת חיים ,ויש גם הוראת עברית .לא
ייאמן ,עברית מדוברת אמתית! ואילו אני כמו באי בודד ,תקוע ...שממה מסביב .הכול נמאס ,איבד את
הטעם .הזמן חולףְ ,מחוּסר משמעות ,לאבדון .והנה הרגשתי שהבשילה והתגבשה בתוכי החלטה סופית.
די! אין למה לחכות .כבר רכשתי מקצוע ,למדתי אנגלית .נשאר רק ללמוד עברית על מנת להשלים את
ההכשרה לעלייה .הרגשתי כמיהה לאנשי שלומנו ,נפשי יוצאת אליהם! הגיע הזמן! ועוד דבר לא קטן –
אולי אפגוש שם אותה ,שטרם הכרתי ...בעלת שער ארוך וחיוך ביישני ומעט נבוך? כמה זמן אפשר
להישאר לבד?
אבל איך ,גלו לי בטובכם ,איך אמצא אותם? "קול ישראל" ,כמובן ,לא מגלה את הדרך למורים לעברית.
משוכה משמעותית .לבית הכנסת לא אלך – הרי כל הפעילות שם תחת אוזן קשבת של הקג”ב .פעם
הבאתי לבית הכנסת סידורים מרופטים לגניזה .בדיוק נכנס יהודי צעיר ושאל את הזקנים שישבו שם" :אני
רוצה ללמוד עברית .עזרו נא לי למצוא מורה ".איך שהם נבהלו – "לא יודעים ,לא מכירים!"
לא ,צריך לחפש את המורה בסודיות מוחלטת .מוקדם מדי להיחשף לשלטונות .אשאל בשקט את
החברים הנאמנים .נלך בשיטת "מפה לאוזן".
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רק כעבור חודשים מספר מצאתי מורה לעברית .היה זה חברי מבית הספר ,ליובה )לוי( אולנובסקי .והנה
התחלתי אט אט להיכנס לחיים החדשים .השיעור היה השיא של כל השבוע :ארוך ,אינטנסיבי ומתיש,
באורך שלוש-ארבע שעות עם הפסקת תה קצרה .כמובן ,היה מוטב אילו יכולנו ללמוד פעמיים או שלוש
בשבוע ,אבל בגלל המרחקים של מוסקבה לא היה זה מעשי .קצב הלימוד היה מהיר ,אבל לא נורא –
כולם אנשים צעירים וגם אני מספיק .הרכב הקבוצות לרוב מתחיל בשבעה-שמונה תלמידים ,אך חלקם
נושרים בדרך ,ולבסוף קבוצה ממוצעת מונה כחמישה תלמידים.
את שיטת ההוראה של ליובה בחנתי בביקורתיות מסוימת וחשבתי על עצמי :איך הייתי אני עושה זאת.
לא שאני מתכוון להיות אי פעם מורה לעברית ,אלא עצם תהליך ההוראה ומסתורין הלימוד הקסימו אותי.
למדתי בהתלהבות ובחדווה ,מחכה בכליון עיניים לשיעור הבא .הלימוד האיר את כל החיים שלי באור
חדש .חשתי תחושה ביתית ,אינטימית ,כאילו אני נוגע במשהו פנימי ,קרוב וחביב ונכנס לעולם שלי .סוף
סוף ,אחרי שנות נדודים כה רבות ,שנים של ניכור רוחני ,אני מרגיש שאני במקום שנועד לי ,בבית ,שייך.
נמשל לפריט ,לחלק בלתי-נפרד במכונה ,במנגנון.
מכורח הנסיבות ההיסטוריות החלק היה לא במקום שלו ,וכשניסו להכניס אותו – לא! לא מתאים שם ,לא
נכנס ,לא במידות ולא במרקם .והנה ,סוף סוף אני במקום שנועד לי מלכתחילה ,מתחבר ומשתלב בלי כל
מאמץ ,כמו סכין בחמאה .כמה נעים להיות במקום הנכון :אני חלק מהפעולה המשותפת ,פועל בצוותא עם
אחרים .אני חלק ממכונה גדולה ,ובלעדיי היא פגומה .רק אני הייתי חסר בה כל הזמן ,ואף אחד אחר לא
היה יכול להחליף אותי – אני ייחודי ואין לי תחליף ,כשם שאני לא יכול להחליף יהודי אחר.
חוויתי תערובת רגשות מאוד מיוחדת :שמחה חדה ומשכרת של גילוי התגלית ,המשתלבת באופן מסתורי
ומופלא עם תחושה בלתי-צפויה ,מבהילה אפילו ,שאת המילים האלה – המילים החדשות בשיעור החדש
שאני מתחיל ללמוד – כבר שמעתי אי פעם בדורות עברו ,בגלגולים הקודמים ...חשתי מעין ישות חבויה
עמוק-עמוק בתוכי ,מכוסה בשכבות של חיצוניות ,שנענית לצלילי המילים האלו כמו למשהו מוכר ומזמן,
מובנה ,פנימי ,נסתר .הייתה זו תחושה קסומה של רוגע ושלווה ,התרחקות מחיי ההבל שמסביב .נגיעה
עדינה במשהו בר קיימא ,נצחי .ההשראה וההתלהבות שלי הדביקו את הוריי ,את אחי ואת אשתו,
אוקסנה .כולם התחילו ללמוד עברית .הייתי מאושר – לראשונה התכניות שלי מתחילות לקרום עור
וגידים.
***
הגיע האביב .לצערי ,סוד לימודי העברית שלי נחשף בעבודה .הנה בא מישהו מאגף הסודיות ונעץ בי
מבט כבד ועוין .קודם לכן הוא פשוט "לא ראה" אותי ,כאילו אני שקוף .אבל עכשיו ...אני מרגיש איום
במבטו .והנה מנהל מחלקה אחרת מסתכל עליי בניכור ובאיבה ,וגם מנהל המחלקה שלנו מתחיל לחקור.
בתחילה התחמקתי ,אבל לא ,הוא לא הרפה .למחרת נקראתי אליו לשיחה אחרי העבודה .שיחה כזאת
מבשרת רעות .במכון כבר התהלכה שמועה .ממש הרגשתי איך היא מתפשטת בקרב תשע מאות עובדי
המכון ,כל שעה יותר ויותר ,כמו גל הידבקות ,כמו שרפה ביער יבש .איך אפשר לעצור שמועה? להתרוצץ
לכל עבר ולהכחיש? זה רק יגביר אותה ...ממש יכולתי לראות היכן עובר קו פרשת המים – הנה זה עוד
לא יודע ,מברך אותי לשלום באדיבות .והנה הוא – בטח יודע – מסתכל עליי במבט זועף ,או בכלל לא
אומר מילה ,מסנן משהו.
מה לעשות? רגע ,ומה אם...
למחרת בבוקר מצאתי הזדמנות לפתוח בשיחה תמימה עם הרכלנית הכי גדולה של המחלקה שלנו.
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הי ,טניה ,מה העניינים?
הכול בסדר ,רק משלמים מעט.
באמת ,נכון! אבל מה לעשות? אפשר כמובן להתפטר ,אבל בכל מקום יש הקשיים שלו .לא,
התפטרות היא לא הפתרון .צריך לחפש חלטורה.
איזו?
נדמה לי שגיליתי .מי שיודע יפנית ,לוקח עבודות תרגום וגורף ערמות של כסף.
באמת? נו ,אז למה אתה לא לומד יפנית?
אני בדיוק התחלתי ,אבל זה סוד ,רק בינינו .אל תגלי לאף אחד.

דומה ,שמגיעה בו-זמנית עם הראשונה,
ָ
מה יכול לעצור התפשטות של שמועה? רק שמועה אחרת,
מכסה אותה ,ו ...הכול מתבלבל .אגף הסיווגים כנראה לא אמר למנהל המחלקה שלי על איזו שפה בדיוק
מדובר ,ואני תליתי הכול ביפנית .תוך יומיים ,אנשים שבקושי הכרתי החלו עוצרים אותי במסדרון ושואלים
איך ההתקדמות שלי ביפנית .מה עצום כוחה של שמועה!
***
עברית רהוטה במוסקבה זו ללא ספק תופעה מדהימה .צריך לזכור שבמהלך שישים שנות השלטון
הסובייטי ,כל דבר שהיו בו סממנים יהודיים – אם זו לאומיות ,תרבות או דת – נסגר ,נהרס או נאסר.
לפתע פתאום ,מאי שם ,מופיעים אנשים צעירים – חבורה שלמה שמדברת עברית שוטפת ,ישראלית
אמתית! כיצד כל זה קרה? פניתי אל ליובה .הוא בזמנו ,כמו רבים אחרים ,למד אצל זאב שכנובסקי.
-

ליובה ,ואצל מי למד שכנובסקי עצמו? איך כל זה התחיל במוסקבה? האם היה מישהו אחד,
ראשון?
כן ,במובן מסוים היה מורה ראשון – משה פלחן .הוא עלה כבר מזמן .מעטים יודעים עליו.

הייתי מאוד סקרן לשמוע את הסיפור מפיו של משה עצמו ...ואכן ,כעבור אחת-עשרה שנה ,בישראל,
הלכתי עם אחי לבקר את משה פלחן .משה ,אדם צנוע ,שעשה כל כך הרבה ויודעים עליו כל כך מעט ,לא
רגיל להתראיין.
 ובכל זאת ,משה ,אנא ,זה פרק חשוב בהיסטוריה שלנו.משה פלחן
הוריי נולדו באוקראינה .משפחותיהם נמלטו לארץ ישראל מפני הפוגרומים כאשר הם
עוד היו ילדים .הרעיונות הקומוניסטיים היו אז מאוד פופולריים ,והם הקסימו גם את
הוריי .האנגלים ,ששלטו בארץ באותה התקופה ,לא התלהבו במיוחד – לא מהרעיונות
הקומוניסטיים ולא מהציונות – וכל מי שנחשד בעיני שירותי הבולשת הבריטית ,פשוט
גורש לארץ המוצא .כך גורשו הוריי לברית המועצות .גורלם של היהודים המגורשים –
בדומה לגורלם של היהודים הקומוניסטים שהיגרו בפרץ אידיאליסטיות לבנות חברה
נאורה וצודקת בברית המועצות – ידוע .רק מעטים מאוד מהם ניצלו .כיצד הוריי לא
נאסרו ,אף אחד לא יודע בוודאות .אפשר רק לנחש .עולות בדעתי שתי סיבות אפשריות:
ראשית ,הם היו בסך הכול ילדים כשמשפחתם עלתה לארץ .שנית ,וזה אולי חשוב יותר,
הם כל הזמן שמרו על קשר הדוק עם יתר המשפחה בארץ ישראל .כלומר ,אם משהו
היה קורה להם ,הדבר היה מתפרסם.
כעבור שמונה שנים עברו הוריי למוסקבה .אחי ואני נולדנו כבר במוסקבה ,ובעצם חוץ
מההתכתבות הזאת עם המשפחה בישראל ,שאר הקשרים עם היהדות נותקו .בילדותי
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ובנעוריי לא שמעתי מילה בעברית .לעתים רחוקות משהו ביידיש .כך גדלנו באווירת
האידיאולוגיה הקומוניסטית ,ובאופן טבעי ספגתי אותה גם אני.
בשנת  ,1956שלוש שנים לאחר מותו של סטלין ,כשהחלה ליברליזציה בתקופתו של
חרושוב ,ביקשה אמא שירשו לה לבקר את משפחתה בישראל ,ואכן הרשו לה .היא
הגיעה לכאן ,וכך באופן רשמי הפכה לתיירת הראשונה שהגיעה מברית המועצות
לישראל.
הרשמים שקיבלה מהביקור הזה היו שונים מאוד מהרשמים שזכרה מנעוריה .המדינה
היהודית ,שלא הייתה קיימת בנעוריה ,הדהימה אותה :הנה שוב יש לנו ,ליהודים ,מדינה
משלנו ,שעלינו לפתח ולבנות ,ומתוך כך להיבנות בעצמנו .היא חזרה מישראל כאדם
אחר ,מלאת התלהבות ושכנוע ששם מקומנו .אך אמונתי שלי לא השתנתה כלל .אפילו
צל של ניכור נמשך בינינו .איך אפשר לנטוש את המולדת ,שנתנה לנו הכול ,שדואגת לנו
ומגִ נה עלינו? את המדינה שבונה חברה של צדק ,שבה כל אחד יכול לממש את כישוריו
באופן אופטימלי? זה פשוט גובל בבגידה! להגר למדינה בורגנית? אי-אפשר אפילו
לתאר דבר כזה!
רק דבר אחד מצא חן בעיניי – התקליטים עם השירים שאמא הביאה .הקשבתי להם
שוב ושוב .השירים האלה ,כך הרגשתי ,נוגעים באי אילו מיתרים כמוסים בלבי ומעוררים
מנגינה עתיקה ולא ידועה .התרגלתי יותר ויותר להקשיב לתקליטים האלה ,וההאזנה
הזו נהייתה לאחת השמחות הקטנות שלי ,משהו כזה שאתה רוצה לומר עליו" :זה
תואם לצלילי נשמתי!" בהדרגה התעורר בי רצון להבין את משמעות המילים השכיחות
ביותר .אחר כך עוד ועוד .ובמהרה ,בעקבות המוזיקה המיוחדת ,גם השפה המיוחדת
כבשה את לבי.
בשנת  1963התחלתי ללמוד עברית פחות או יותר בעקביות .באותה התקופה ההורים
דיברו עברית ,ומלבדם היו כמה אנשים זקנים שידעו עברית אשכנזית ,והיו עוד כמה
חוקרי לשון .השלטונות עדיין לא חשו בסכנה ,ובספריות ציבוריות אפילו היה אפשר
להכין עותקים מספר לימוד עצמי .כמובן ,אספתי את כל החומר האפשרי ,ובכל זאת היה
מאוד קשה בלי מורה .אבל אף אחד מיודעי העברית לא ידע איך ללמד את השפה .כך
הייתי צריך להתמודד עם שתי משימות :ללמוד לשון בעצמי ממשבצות הידע הזמין,
ולפתח שיטת הוראה .התקדמתי לאט ,אבל לא הרפיתי.
השנים עברו ,ואחרי הניצחון של מלחמת ששת הימים חל מהפך אדיר בקרב יהודי ברית
המועצות .אנשים פתאום היו רעבים לעברית .אני ועוד קומץ של מורים התחלנו ללמד.
כך לימדתי עד שנת  ,1971שבה עליתי לישראל .אני ,כאמור ,לא הייתי מורה יחיד ,אבל
כנראה הייתי ייחודי בכך שהצלחתי להכשיר מורים נוספים שהתחילו ללמד בעצמם.
כולם חוץ משכנובסקי עלו לארץ די מהר ,ואילו הוא קיבל סירוב ונשאר במוסקבה .הוא
לימד שנים רבות והעמיד דור שלם של מורים לעברית .מבחינה זו הוא היה אבי הוראת
הלשון במוסקבה.
נס ופלא – מעז יצא מתוק!
***
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בסוף שנות השבעים ,למרות העלייה הרציפה של המורים לישראל ,נוצר מצב שבו היו במוסקבה
כשלושים-ארבעים מורים לעברית וכשלוש מאות עד ארבע מאות תלמידים .נפתחה האפשרות להקים
מסגרת ל"טבילה בשפה" – מפגשים סדירים שבהם המשתתפים מדברים עברית בלבד באווירה טבעית
ונינוחה .אבל היה קשה למצוא את המארח למפגשים הללו ,שכן כל פעולה ציבורית עוררה את לחץ
הקג"ב.
הגיע האביב של  .1978באחד השיעורים הודיע לנו ליובה" :בעוד כשבועיים פורים .בפורים קוראים את
מגילת אסתר .בואו נתכונן מעט ".המילים קשות ,אך ליובה תרגם והסביר .בקושי רב אנו מפלסים את
דרכנו בטקסט הסבוך ,והנה הוא נעשה קל יותר .פתאום הבנתי שזה מוצא חן בעיניי ,ואפילו מאוד .איזו
תחושה נפלאה ,סיפוק ,כוח ,עצמה – כאילו צמחו לי כנפיים! הנה אני לראשונה עושה את מה שעשו
אבותיי ואבותיהם ואבות אבותיהם...
לראשונה ,חג יהודי נעשה חג במלוא משמעות המילה .לראשונה הבנתי מה נעשה שם .מי היה חושב
שחבוי פה עומק כזה! בדמיוני ראיתי דרך סלולה עתיקה – דורות של יהודים עברו בה לפניי .זו דרך
המסורת המקשרת אותנו לאורך ציר הזמן ,חוליה-חוליה ,לעם אחד .הנה ,לראשונה ,הטבעתי עליה גם
את עקבות צעדיי .בינתיים אמנם חותמי מוטבע חלש ,אבל התחלתי את דרכי בביעור הבערות.
-

היית כבר בפורים שפיל? – שואלים אותי.
בפורים שפיל? לא ...איך מגיעים לשם?
ביום ראשון הבא יהיה .אם אתה רוצה ,נלך ביחד.

לא העזתי להודות שאיני יודע מה זה פורים שפיל .הסבר חלקי קיבלתי אצל הוריי ,אבל הם סיפרו לי מה
היה אז ושם ,בילדותם .ומה זה אצלנו פה ועכשיו?
בחוסר סבלנות חיכיתי ליום ראשון .הגענו לאיזו דירה פרטית .כמה אנשים! מפוצץ! אין מקום אפילו בגרם
המדרגות .קבוצת אנשים עם כלי נגינה נדחסת בקושי ומפלסת את דרכה .אלה כנראה השחקנים שלנו.
החדר מלא אנשים עד אפס מקום ,במסדרון ובחדר הסמוך גם מצטופפים המבקרים.
-

מי אלה? – אני שואל בשקט.
זה איגור גורביץ' ,נראה שהוא המארגן .וזה ג'ניה פינקלברג עם גיטרה ,וזאת קלרה.

ההצגה התחילה .על הבמה גיבורי סיפור הפורים – אסתר ומרדכי ,אחשוורוש וכמובן המן .דו-שיחים
קצרים ,כאילו מספרים לנו על האירועים ההם ,אך לאמתו של דבר – על האירועים שלנו ,עלינו ,יהודי
מוסקבה וברית המועצות ...על השמחות שלנו ועל הצרות שלנו ,גדולות כקטנות .באיזה אומץ שמים ללעג
את השלטון ,את מעצמת-העל .איך צוחקים עליהם – בשנינות ,בטוב טעם .כל החדר מתגלגל מצחוק,
מתפרץ בתשואות .השיחות הקצרות מתחלפות בשירים בעברית ,ביידיש ,ושוב שטף של שנינויות .אנחנו
לא שמים לב איך חולפות ארבעים וחמש דקות של ההופעה .חג אמתי! תודה לכם ,ידידים יקרים,
שחקנים ,מחברים .תודה מקרב הלב! נהדר.
-

מעניין ,חבר'ה ,לא נוגעים בכם?
את גורביץ' זימנו לקג"ב ,הזהירו ,אבל הוא לא ויתר .בינתיים לא עשו לו צרות.
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אכן ,השתנו היהודים בזמן האחרון .לא מתחבאים ,לא מפחדים להופיע ,יישר כוח! מעניין מי המחבר של
כל הטקסט הנהדר הזה – את זה שומרים בסוד .רק לאחר שנים רבות נודע לי שאת הטקסטים לקבוצתו
של גורביץ' חיברה רוזה פינקלברג ז"ל.

השתנו היהודים ,השתנו .השתניתי גם אני .במובן מסוים התנתקתי מהסביבה .לפעמים היה קורה
שאנטישמי באוטובוס אמר לי משהו מעליב .בעבר יכולתי להשתלהב ,להיעלב ,ואילו עכשיו – כאילו איזה
שריון נוצר לי .זה פשוט לא פוגע בי ולא נוגע לי .הסתכלתי עליו במבט אקדמי ,מנותק כזה .אתה לא אוהב
יהודים? אז מה ,זה עניין אישי שלך ,אתה יכול לאהוב ,יכול לא לאהוב .זה לא ענייני ,אין לי מה לחלוק
אתך בעצם .לא כאן הבית שלי .יש לי הכול משלי – מדינה ,תרבות ,שפה.
סוף סוף ,אחרי כל כך הרבה עיכובים ,הגיעה ההזמנה מישראל ,שבלעדיה אי-אפשר להגיש בקשה
לעלייה .הנה היא ,המעטפה הארוכה עם החלונית ,שכה ייחלתי לה ,שציפיתי לה זמן כה רב .עכשיו,
קדימה – לאסוף את המסמכים הדרושים ולהגיש .המסמך הבעייתי היחיד שעליי להשיג – תעודה
מהעבודה על כך שאין להם כלפיי תביעות כספיות .בעצם יש עוד תעודה בעייתית – ממקום המגורים.
לשם מה ,הייתי שואל ,היא נחוצה במדינה משטרתית ,שבה הכול כתוב בדרכון הפנימי של כל אחד?
פשוט מאוד – המטרה היא ליידע את כל השכנים .הנה אתה ניגש לכניסה לבניין ,וכנהוג יושבות שם
זקנות על הספסל ונועצות בך מבט נחשי" :לישראל בורח ,ציוני ,יהודון שכמוך!" ומי שמקבל סירוב – כך
הוא חי ,משנה לשנה .והילדים צריכים לשחק בחצר .לא קל ,ממש לא.
לי עוד לא היו ילדים .עדיין גרתי עם הורים ,והם אלה שיצטרכו ,לאחר שאעלה ,לספוג את המבטים
העוינים של השכנים .אבל הבעיה המרכזית – התעודה מהעבודה ,ועליי להגיד בכנות – המהלך הזה די
מפחיד .ככה לקום ,ובמו ידיי לנפץ לרסיסים את כל סביבת העבודה שבה חייתי שש שנים ,גם אם בדוחק
ובלחץ .זה כמו לצאת מהמחסה ולהיחשף למטח של חצי אויב .את המחסה החדש טרם מצאתי ואת הישן
כבר איבדתי.
באתי לפגישה אצל המנכ"ל ,סוּלים .לאחר המתנה ארוכה נפתחה סוף סוף הדלת .נכנסתי .משרד ענק –
אני הולך והולך ...עד שהגעתי לשולחנו .הכול נועד ליצור אצל המבקר תחושה שהוא קטן ,פחוּת-ערך,
אפס .הושטתי לו את בקשתי בכתב .מבלי להרים עיניים הוא קרא אותה ,כאילו מעביר אותה דרך
תודעתו ,פעם ,ועוד פעם .איזו שליטה עצמית – אף שריר לא זע בפניו המאובנות .נדמה שכבר הכול
ברור ,אך הוא ממשיך להסתכל ולהסתכל ,כאילו פשר המילים אינו מתיישב בראשו בשום אופן ,לא
מסתדר במשפט בעל משמעות .לבסוף ,בתנועה חדה ,הוא הרים את ראשו ,כמו במאמץ ניתק אותו
מהקריאה ,וסינן מבלי להסתכל עליי" :נמציא את התעודה על פי דרישות כל דין .תפנה לסגניְ ,ס ִמ ְירנוֹב".
יצאתי ממשרדו כמעט בריצה ,בתחושת הקלה עצומה .כאילו נולדתי מחדש אדם חופשי ,השתחררתי
מעבדות רוחנית .אני כבר לעולם ,לעולם ,לא אצטרך להעמיד פנים שאני לא מי שאני באמת .כאילו איזה
חבל תלייה נפל ושחרר את צווארי .אף אחד כבר לא יציע לי לקבל כאן סיווג ביטחוני .כבר לא צריך
להתחמק ,להמציא תירוצים .איזה תענוג להיות אתה עצמך .כן ,אני יהודי ,רוצה לישראל .את הצעד
הראשון והקשה ביותר זה עתה עשיתי .עכשיו הכול יהיה בגלוי – אני מוכן לספוג מכות בגלוי!
למחרת קיבלתי זימון לסמירנוב:
-

קיבלנו את בקשתך ,חולמיאנסקי .יש לי כמה שאלות אליך .אתה בכלל מודע למשמעות הדבר,
שעבדת ושאתה ממשיך לעבוד במוסד מסווג? אתה מודע למגבלות ההגירה מפאת הסודיות?
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-

עד כמה שידוע לי ,רק ידיעת מידע חסוי יכולה ליצור מגבלה כזאת .אני ,כפי שאתה בטח יודע,
קיבלתי סיווג של דרגה שלוש בלבד .דרגה כזאת יש כאן לכל עובדת ניקיון .זאת ועוד ,הסיווג
מקנה זכות גישה למידע חסוי ,אבל לא חובה לקבל את המידע הזה .אני מעולם לא קיבלתי מידע
חסוי ,בחיים לא כתבתי דו"ח חסוי ,לא נסעתי באף שליחות למפעל מסווג ,אין אף חתימה שלי על
מסמך מסווג.

-

אתה מהנדס בכיר ,אחד מן המפתחים המובילים שלנו .מומחה כמוך ,רק משמיעת קטעי שיחה
של העמיתים במסדרון יכול להפיק מידע חסוי.

עברו שעות ספורות וכל המכון המה :סנסציה! חולמיאנסקי רוצה להגיש בקשה לעלייה לישראל! כאילו
פצצה התפוצצה .רוב העובדים במחלקה שלנו בכל זאת דיברו אתי איכשהו ,אם כי בחוסר רצון .אבל אף
אחד כבר לא הושיט לי את היד .העובדים מהמחלקות האחרות העמידו פנים שאינם רואים אותי ,הסתכלו
דרכי כאילו אני שקוף .הנה מישהו במסדרון נרתע אחורה כאילו אני מצורע ומתחיל לבהות בקיר .כעבור
יומיים-שלושה מצאתי את עצמי כאילו על אי בודד .חרם מוחלט כמעט .האווירה מתלהטת יותר ויותר.
התחלתי לקלוט מבטי שנאה ,זעם ,בוז...
הגיע עוד זימון לסמירנוב .אבל הפעם קיבל אותי במקומו איזה פקיד זוטר:
 בדקנו את בקשתך ,הוחלט :לא נענה לבקשתך. מה זאת אומרת? הרי המנכ"ל הבטיח לי! זאת ההחלטה שהתקבלה .אם אתה לא מרוצה ,לך להתלונן .אתה משוחרר!והמבט כזה חצוף ,לעגני.
רצתי כמטורף להגיש תלונות לערכאות .פעם אחר פעם נתקלתי בסירוב .עבר חודש ועוד חודש ,ואין
התקדמות – אין שום גורם שמוכן להתערב לטובתי .והרדיפות בעבודה נמשכות ביתר שאת .עוד חודש
עבר ,ואני במבוי סתום .נשארה לי אפשרות אחת בלבד – לשלוח את המסמכים ישירות ל ְבּ ֵרזְ נֶב ,ראש
המפלגה הקומוניסטית השולטת במדינה .ידעתי שהשלטונות לא אוהבים פניות כאלה ,אבל לא היה לי
מנוס.
בעשרים ושלושה בנובמבר יצאתי מהבית .רוח עזה הצליפה בפניי .שלג רטוב הכה בי כאומר" :אל תלך,
אל תלך ".הגעתי לדואר המרכזי .בידיים רועדות דחסתי את כל המסמכים למעטפה גדולה – תיעוד של
ההתכתבות עם הערכאות" ,דברי הימים" של שלושה וחצי חודשי מאבק .אני מושיט את המעטפה לחלון
הדלפק .זהו! זאת הגשת הבקשה לעלייה שלי! כמה טוב לאלה שמגישים בצורה אנושית ,נורמלית .אני,
לעומתם ,לא אדע אפילו אם הגיעו המסמכים שלי למשרדי ההגירה ,אם לא אבדו ,אם קיבלו אותם...
כעבור חודש ימים ,נדמה לי שבכל זאת קיבלתי אישור בעקיפין שהמסמכים שלי אכן התקבלו .יום אחד
יצאתי מהעבודה ועליתי לאוטובוס .נתיבי התחבורה הקרובים היו חסומים ,והאוטובוס פנה לפתע היישר
למרכז הרחוב הרחב ,מול בניין המכון .כשהבטתי על הבניין ,הופתעתי לראות את משרד המנכ"ל מואר
באור בוהק ,ואת המנכ"ל עצמו עומד עם גבו לחלון .נראו עוד אנשים בתוך המשרד.
המנכ"ל עמד ליד החלון המואר ,כמו על שפת הבמה ,ובתנועה מלאת רגש של שחקן-טרגיקן גאוני הושיט
את ידיו .כל כך הרבה להט ,זעם ותדהמה נחשפו בתנועה הנמלצת הזאת ,כאילו אמר בה שהוא מתקשה
לקלוט את העובדה שגורם שעליו הוא כל כך סמך ,נטש אותו ואף הכשילוֹ.
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שנייה חלפה ,האוטובוס זז – והחיזיון נעלם .אבל אני ,נתון עדיין תחת הרושם של הגילוי שנפל בחלקי
באופן מופלא ,חווה שוב ושוב את התקרית הזאת .פתאום אחז בי ביטחון מוזר – הרי בגללי כל האירוע
הזה .סימן שהגיעו המסמכים שלי .אולי הסרבנות של סולים גרמה לפקיד הבכיר שאליו הגיעו המסמכים
שלי טרחה מיותרת ,וסולים "קיבל חזק על הראש" .שמחת ניצחון חמה ומרגשת אפפה אותי.
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פרק 2
כל הקלחת הזאת של הגשת המסמכים דחקה את לימודי העברית הצדה .אין פלא ,הרי היה בלתי‐אפשרי
להתרכז במשהו חיובי .אבל עכשיו ירד הלחץ קמעה ואני מתחיל להתאושש :שוב מדפדף במחברות,
בחוברות ,בחומרי הלימוד .כמו לאחר מחלה קשה – כל הרובד הזה נדחף כל כך רחוק .כמה זמן ייקח לי
לחזור למסלול? ...אבל עוברים ימים ספורים בלבד ואני כבר מרגיש שהכול משתקם מהר ובמרץ רב.
כמו גווע מרעב המתנפל על האוכל ,כך אני קופץ אל ים המילים ,השורשים ,הביטויים והניבים .יושב שעות
על גבי שעות בקריאה לעומק ,מנסה לגלות גוני משמעות ,קישורים סמויים בין המילים .זה כל כך מסקרן,
כל כך סוחף .נוצרת בי תחושה מסתורית של מגע עם משהו מקורי ,ייחודי ,נצחי :הנה יהודים קראו את
המילים האלה לפני מאה שנה ולפני אלף שנה ולפני שלושת אלפים שנה ,קוראים אותן גם כיום וימשיכו
לקרוא עד סוף הדורות .אני הוגה את המילים האלה בקול רם וצלילן מרגיע ,מנער מהראש את כל הצרות.
המילים האלה כאילו הגיעו מקלף של כתב יד עתיק ,ולכל אחת שמור מקום בנשמתי.
התחלתי לזרום .יום-יום אני חוזר הביתה מהעבודה ,מתנתק מהסביבה העוינת ושוקע בלימודי הלשון.
כבר הדבקתי את הקבוצה ואני דוהר קדימה ,לא נותן לעצמי להרפות גם בשיעור – את כל משבצת הזמן
משתדל לנצל במלואה .ואכן רואים :המורה המכונס שלי מרוצה .לעולם לא יגיד מילת מחמאה ,אבל לפי
החיוך המיוחד שלו ,לפי הבעת הפנים ,אפשר לנחש .החיים שלי נכנסו לתלם סביר למדי.
פעם ,בדצמבר  ,1978במהלך השיעור ,נשמעה פתאום דפיקה בדלת .בן רגע נעלמים מהשולחן ספרי
הלימוד והקלטות ,ובמקומם צצות כוסות תה .ליובה הלך לפתוח את הדלת .אנחנו מחכים בדריכות...
משטרה? קג"ב? מחדר המדרגות נשמע קולו המוכר של ארי וולוובסקי.

ארי וולוובסקי

-

סליחה על ההפרעה .יש לי ידיעה קצרה בשבילכם .בקרוב ימלאו מאה שנה להוצאתו לאור של
המילון העברי מאת אליעזר בן יהודה .האירוע הזה סימן נקודת מפנה בתחיית הלשון העברית
כלשון מדוברת .במדינות רבות מתכוננים לציין אירוע זה .גם אנחנו במוסקבה החלטנו לערוך
שבוע של עברית .במשך שבעה ימים יתקיימו הרצאות על כל נושא אפשרי הקשור לעברית.
כרגע אני מחפש מתנדבים להעביר הרצאות כאלה .אפשר ברוסית ,ואם מישהו מסוגל כבר
בעברית – מה טוב .נו ,מי מוכן להתנדב?

ארי סקר את הקבוצה.
-

נו ,אתה ,למשל – הוא נועץ בי מבט מחייך.
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משכתי בכתפיי ,מהסס.
-

אין מה להתלבט ,אנחנו נעזור לך עם החומרים – מעודד ארי – אז איזה נושא אתה בוחר?
אולי משהו על יהודה הלוי ,שירי ציון?

אני מעיין בספר בהדרת כבוד .הספר – חדש ,אבל השירים בו מלפני שמונה מאות שנה! ואני מבין ,אמנם
קצת ,אבל מבין כבר את השפה הזאת ...ואת האיש הזה שחי לפני כל כך הרבה דורות! כמובן ,הלשון שלו
מורכבת מאוד ,אבל אני מבין קטעים מספיק גדולים כדי לקלוט את הרגש .איזו נשמה טהורה! איך הוא
כותב" :לבי במזרח ואנוכי בסוף מערב" – כל כך משקף את ההרגשה שלי! והנה אני יושב ומתכונן
להרצאות שלי שוב ושוב.
ההרצאה שלי בעברית פתחה את השבוע .אני נרגש מאוד :זו בעצם ההופעה הראשונה שלי בחוגי
העלייה ,וכל כך הרבה אנשים הגיעו להרצאה .והנה אני פותח ...לא ,לא טורפים אותי ,להפך – מקשיבים
בתשומת לב ,גם המורים וגם התלמידים.
ההרצאה השנייה שלי ,הפעם ברוסית ,הוקלטה וזכתה לפופולריות רבה .היא נעה ונדה ממשפחה
למשפחה ,עד שנעלמה בסופו של דבר באיזה חיפוש בית.
שבוע העברית נחל הצלחה גדולה – כמה מאות אנשים ביקרו בהרצאות ,והשלטונות לא עשו כלום .לאחר
השבוע הרגשתי סימנים ראשונים של ביטחון עצמי.
באחד מן השיעורים הגיעו פתאום שלושה נציגים של אוניברסיטת ניו יורק .הם הניחו על השולחן ערמה
של טפסים ואמרו שהם מומחים לעברית ורוצים לערוך לנו בחינה במקום .לאחר היסוס-מה החלטנו
להתנסות .המבחן נערך לפי שיטה אמריקנית ,ובסך הכול היו בו מאה ושש שאלות .הציון המקסימלי היה
 72נקודות ,וציון עובר –  .48אני קיבלתי  .64גם יתר תלמידי הקבוצה עברו ,וגם ליובה עצמו .אחרי
המבחן הם ערכו טקס הענקת תעודות סיום של קורס העברית של אוניברסיטת ניו יורק – תעודה מועילה
בהחלט בנסיבות הללו!
התקשר אליי אהרון גוגל:
-

שמע ,יש אישה אחת שלומדת עברית בקבוצה .היא חלתה והפסידה חומר .עכשיו היא רוצה
להדביק את הקבוצה .היית מוכן ללמד אותה באופן פרטי?
אני חושש שזה מוקדם בשבילי ,לא פיתחתי שיטת הוראה סדורה ואני שונא חובבנות.
עזוב ,הרמה שלך מספיקה מעל הראש.

באמת ,ההצעה מפתה .בוודאי קורצת לי האפשרות לקבל מעמד יוקרתי של מורה לעברית .אבל לאמתו
של דבר ,העניין הוא לא במעמד .צורבת אותי המחשבה שעד כה הייתי על תקן צרכן בלבד – נהניתי
מפירות עמלם של אחרים ותו לא .אלו הם שארגנו לימודי עברית" ,מפגשי טבילה" ,פורים שפילים,
הצגות .לא תרמתי ,רק לקחתי .חורה לי! אז אולי זו בדיוק ההזדמנות להתחיל משהו משמעותי? רק צריך
להגיד לתלמידה בגלוי שאני מורה טירון ושהיא תשמש כמעין שפן ניסיונות לפיתוח שיטת ההוראה.
התלמידה הסכימה ואנחנו התחלנו .התברר שהיא כבר רכשה שתי שפות זרות ,ויש לה מה לומר על
השיטה החדשה שאני מפתח .חיש מהר היא הפכה לשותפה בבדיקת השיטה ובשיפורה .כנראה
המתכונת הזאת התאימה לה יותר ,כי היא כבר לא חזרה לקבוצתה הקודמת .כך למדנו שלושה חודשים,
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עד שהתחתנה ונעלמה מהאופק ,אבל שלושת החודשים האלה הספיקו לי כדי לפתח את עיקרי השיטה
ולקבל ביטחון עצמי.
***
ליובה אולנובסקי קיבל היתר עלייה .זו באמת חדשה מרעישה .ליובה – אחד מוותיקי המסורבים ,בין
המורים המובילים במוסקבה ,חברו ומקורבו של אנטולי שרנסקי .לאחר מאסרו של שרנסקי הוא לקח על
עצמו תפקיד חיוני ומסוכן – קיום קשרים עם כתבי חוץ במוסקבה.
בשבילי זה גם עניין אישי מאוד .הרי הוא המורה היחיד שלי ,ואת כל עולם העלייה הכרתי דרכו .העולם
שהפכתי לחלק ממנו .הוא הקנה לי את יסודות הלשון ,והנה עכשיו נהייתי מורה בעצמי .זה כמו התבגרות
פתאומית :כבר אין על מי לסמוך ,עם מי להתייעץ...
***
הארבעה בספטמבר הגיע .חלפה כבר שנה מאז פניתי לסוּלים וביקשתי אישור מהעבודה .שנה שהרגישה
כמו עשור :כל הזמן בלשו אחריי עיניים עוינות ,כולם נרתעו ממני כשעברתי במסדרון .שנה של חרם
מוחלט ,שנה ארוכה ומתישה .האם עוד יש טעם להמשיך להיאבק על מנת להישאר בעבודה ולא
להתפטר? אולי כבר לא .אם ברצוני להפגין לקג"ב את הנחישות שלי לעלות לישראל ,הרי לשם כך יש
דרכים הרבה יותר יעילות – למשל ,לקחת עוד קבוצות של תלמידים .אמנם חבל לאבד מקצוע ,אבל
בפועל הרי גם ככה חסמו אותי בעבודה ולא נתנו לי לעבוד בצורה משמעותית .החלטתי שאני מתפטר.
בימים ההם התקיימה פגישה מורחבת של המורים במוסקבה .גם אני כבר קיבלתי הזמנה .החדר היה
מלא עד אפס מקום .יש כל כך הרבה דברים שצריך להעלות לדיון :שיטות הוראה חדשות ,אספקת חומרי
לימוד ,החלפת תלמידים – למי יש עודף ,למי יש מחסור ועוד ועוד .הדיון נמשך עד שעת לילה מאוחרת.
לאחר פגישת המורים קיבלתי הזמנה מוולדימיר פרסטין – אחד ממסורבי העלייה הוותיקים ביותר ,ואחד
המנהיגים של "תנועת התרבות"" .תרבות היא מסלול ההמראה לישראל" – כך סברו מצדדי התנועה
הזאת" .האנשים שיכירו את נשמתו של העם שלהם ,שיכירו את התרבות ,את הלשון והמורשת – יתחולל
אצלם מהפך .המהפך הזה יעורר אותם וידרבן אותם לעזוב את ברית המועצות ולעלות לישראל ,ולא
להגר לארצות הברית .אפילו אלה שלא יוכלו לעלות בקרוב – יתחיל בקרבם תהליך שישנה את הערכים
שלהם ,את זהותם .הם ירגישו יהודים ויתחילו לגדל ולחנך את הילדים שלהם ברוח הזאת".
מה שחשוב – אומר לי ולדימיר – לפעול תמיד במסגרת החוק ,שלא יחנקו אותנו כבר בצעדים הראשונים,
ולהתרחק מהדיסידנטים – מתנגדי המשטר הסובייטי.
לא מעט חלקו על "תנועת התרבות":
-

"תרבות זה חשוב ,אבל זה לא הפתרון ליהדות ברית המועצות .הרי אין עתיד ליהודים פה – לא
לאלה שרוצים התבוללות ולא לאלה שרוצים לחיות כמו יהודים .אין פה עתיד .נקודה! קודם כול,
ליהודים מסוכן פה .כל הידרדרות ביחסים בין המעצמות פוגעת ביהודים .בתקופת המלחמה
הקרה המחיצה שמגנה עלינו מפני פוגרומים נעשית דקה מאוד .חוץ מזה ,כמה אנשים אנחנו
יכולים לעורר ,להשכיל ולעניין לחפש זהות יהודית? מאות? אלפים ספורים? מה זה נותן במדינה
שבה מחצית הנישואים הם נישואי תערובת ועשרות אלפי יהודים מתבוללים ונעלמים מדי שנה
בשנה?
"ועוד שיקול :כאשר אנחנו פונים לדעת הקהל העולמית ,לראשי המדינות ,אנחנו חייבים להיות
ממוקדים בדרישה אחת .אם נבקש כמה דברים במקביל – או שלא ניענה בכלל או שברית
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המועצות תוותר על מה שהכי פחות כואב לה .ואז נקבל תרבות במקום עלייה .אבל עלייה – זה
דבר ממשי .בן אדם עלה וכבר לא מרחף עליו השלטון השטני של הקג"ב .זכות לתרבות ,לעומת
זאת ,תמיד יכולים לבטל ,ואז נישאר גם בלי עלייה וגם בלי תרבות".
בסוף השיחה חושף ולדימיר את הפתעתו – עשרים חוברות ברוסית על חגי ישראל .אנחנו נכנסים לכניסת
הבית הסמוך – הרחק מהעיניים הבלתי-רצויות .ולדימיר מעביר לי חוברות עבות :כל דף – תמונה
שצולמה במצלמה .הרי אין מכונות שכפול זמינות לאזרח – הכול תחת פיקוח של הקג"ב!
ככה "משכפלים" היהודים – מצלמים דף-דף ,ואחר כך יש תהליך של "פיתוח" על נייר צילום מיוחד .דרך
אחרת – הקלדה ידנית במכונת כתיבה – עבודת פרך! אבל אנשים עלומי שם שוקדים ועובדים ללא לאות.
וכך מופצים בדרך לא דרך חוברות ,דפים וספרונים .מפעל שלם של ספרות חופשית ללא צנזורה של
המשטר.
מלבד החוברות "יצאו לאור" אפילו כתבי עת ספרותיים אמתיים .בפעם הראשונה שראיתי כתב עת כזה
נדהמתי .אני מדפדף דף-דף – מאתיים דפים .כמה עמל ויזע הושקעו בזה – באיסוף החומר ,בעריכתו,
וכמובן – בהדפסתו במכונת הכתיבה .כמה לילות ללא שינה עמלו אנשים בעבודה התנדבותית מסוכנת זו.
אבל מעבר לזה נדהמתי למצוא את שם העורך ,המופיע שחור על גבי לבן בדף השער .לא ייאמן! איך הם
לא מפחדים ,איך הם לא מסתתרים – הרי זו פשוט הזמנה לקג”ב ,ובעצם לכל שוחרי פוגרום! אמיצי הלב!
לחשוף לעיני כולם שאתה יוצר ומפיץ מה שמכונה בלשון השלטונות "פרופגנדה חתרנית" – תעמולה.
עילה נוחה להפללה!
מצד שני ,האומץ דרוש דווקא כדי לעשות את כל זה ,ואם כבר עושים – אי-אפשר להסתיר מי עומד
מאחרי המעשה .במוקדם או במאוחר הקג”ב יאתר את היזמים .מבחינה זו עדיף לחשוף את כל מה שלא
ניתן להסתיר .אבל לקורא ,שאף הוא מסתכן ,יש פה מסר מכריע :אם העורך לא פוחד ,אל תפחד גם
אתה ,הרי הוא מסתכן הרבה יותר! הנה אני פותח דפי שער של כתבי עת שונים ומוצא שמות מוכרים:
פבל אברמוביץ' ,דינה זיסרמן ,ויקטור פולמחט ,אלכסנדר בולשוי ,איליה אסאס ,ולדימיר גודלין ,מישה
נודלר .התוכן של כתבי העת עשיר ומגוון :כתבות על חיפוש הזהות ,על תחיית הלשון ,על שפות יהודיות
אחרות ויחסי גומלין ביניהן ,על שמות יהודיים ...ממש "אוניברסיטה פתוחה".
פעם אמרתי למורה שלי:
-

ליובה ,חסכתי קצת כסף לצדקה ,רציתי להעביר אותו דרכך לאיזו משפחה של מסורבי עלייה.
הרי אנשים נקלעו למצוקה רצינית בשנות הסירוב.
על איזה סכום מדובר?
הסכום צנוע ,בערך מחצית המשכורת החודשית.
שמע ,סכום כזה ,חשוב ככל שיהיה ,לא יפתור בעיית פרנסה של משפחה שלמה ,אבל יש מעשה
טוב אחר שניתן וכדאי לעשות בכסף הזה .אילו היית מוכן להשתמש בכסף הזה ולנסוע בשליחות
לאיזו עיר אחרת ללמד שם עברית ,נגיד חודש ימים ,זאת הייתה תרומה בעלת ערך רב ושימוש
יעיל בכסף .כל ההוצאות יהיו על הכרטיס ,ולגבי השאר – אנשים מקומיים ישמחו מאוד לארח
אותך .בערי שדה כמעט ואין מורים ,ואילו תלמידים פוטנציאליים דווקא יש .לא הרבה ,אבל
ישנם .הרי יש שרוצים לעלות ,משמע – יש שרוצים ללמוד עברית .אבל צריך להיזהר :הקג”ב לא
שש לראות פעילי עלייה חדשים בערים נוספות ,ומאוד מקפיד למנוע קשרים בין מוסקבה לערי
הפריפריה .הם כמובן מעדיפים לראות את היהודים מפולגים ומפוחדים ,כל אחד בפינתו ,בארבע
האמות שלו.
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הבעיה של ערי השדה הקפיצה אותי והציתה בלבי להבה .קודם לא הייתי מודע למצב ,אבל עכשיו הוא
ממלא את כל המרחב המנטלי שלי .כעבור שבועיים נכחתי בשיחה בין ליובה לבין שני צעירים מהעיר
צ'רנוביץ שבמערב אוקראינה:
-

אין לנו כלום ,שממה .אולי תוכלו לתת לנו ספרי לימוד ,משהו ללימוד עצמי?
יש לכם שם מורים?
איזה מורים? סתם ,כמה זקנים שנשארו – מלמדים מעט את בני המשפחה שלהם בלבד ,וגם זה
בסתר .פוחדים מהצל של עצמם.

איזה מצב עגום! סוף סוף התגבשה בי הבנה של המצב :אנחנו פה במוסקבה ובלנינגרד כל כך טרודים
בפעילות שלנו ,נתקלים בקשיים כל הזמן ,ונדמה לנו שאלה הן הבעיות העיקריות של כל יהדות ברית
המועצות .גם פה כמובן לא קל ,חסרים מורים טובים ,חומרי לימוד ...אבל היהודים הרי מפוזרים בעשרות
ערי שדה במרחקים של מאות ואלפי קילומטרים ממוסקבה .בעיר כזאת יכולה להיות אוכלוסייה של מיליון
איש ,ומתוכם  20אלף יהודים ,לדוגמה.
המצב בערי השדה גרוע מזה שבמוסקבה עשרות מונים! ודווקא שם מתגוררת שלושת רבעי האוכלוסייה
היהודית! הם כולם מופקרים ,ואף אחד לא מטפל בזה בצורה יסודית .אבל אסור שזה יימשך ככה! מישהו
צריך לקחת את זה כפרויקט ,להתרכז ,להתמחות רק בזה .מבחינתי ,שלא יתעסק בשום דבר אחר .צריך
לשחרר אותו מכל הטרחות של הפעילות במוסקבה .זו משימה אדירה! אתגר שאיש לא ניסה להתמודד
עמו!
***
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מוקד פעילות
יהודית

מוקד פעילות
יהודית

מפת ברית המועצות ,החלק המערבי

פעם ביקר אצלי תייר בלתי-רגיל בשם ג'ים בֶּ ְל ַמן.
-

חשוב לנו מאוד לקבל את ההתייחסות שלך לנושא ה"נשירה" .3להתייחסויות של מנהיגי יהדות
בברית המועצות יש משקל רב ,הרבה יותר משל מנהיגי יהדות ארצות הברית .הרי מה בעצם
אומרים יהודים אמריקניים? "האבות שלנו עזבו את רוסיה בזמן ,ואילו האבות של היהודים
הסובייטיים ,מסיבות אלה או אחרות ,לא עשו את זה .זה כל ההבדל בינינו .אז מה ,אנחנו לא
ניתן להם הזדמנות לתקן את הטעויות של הדור הקודם? איזו זכות יש לנו ,הגרים בארצות
הברית ,להגיד ליהודים אחרים' :לא ,אל תבואו לאמריקה ,אלא סעו דווקא לישראל'?" אבל אף
אחד לא יכול להתעלם מהדעה של פעילי יהדות ברית המועצות .אם תסכים להתראיין ,אוכל
להפיץ את הריאיון אתך בקרב כל הקהילות היהודיות בארצות הברית.

 3ברית המועצות ניתקה יחסים דיפלומטיים עם ישראל עקב ניצחונה במלחמת ששת הימים ,ואסרה טיסות ישירות לישראל .לכן
העלייה התבצעה דרך וינה ,שבה פעלו ארגונים יהודיים מארצות הברית שעזרו למי שרצה להגר לשם ,ואף סייעו לו לקבל מעמד
של "פליט" למרות היותו בעל אשרת כניסה לישראל .מעולם לא קמה בברית המועצות תנועה למען חופש הגירה למערב.

27
-

ואיך אתה מתכוון להעביר את הקלטת עם הריאיון דרך הגבול?
אני לא חושש מזה .פה אין שום דבר מעניין לקג”ב.
אולי ,אבל בכל מקרה הייתי מעדיף לא לספק להם חומר ,אפילו אם על פניו הוא ניטרלי.
אם כך ,יש לי "צינור" ואני אשתמש בו.

ג'ים בלמן מדליק טייפ .אני שומע קולות מוכרים ,ובהם קולו של יולי קושרובסקי – מורה ותיק ופעיל עלייה
חשוב .טוב ,אם אנשים מנוסים כמותו מוכנים להתראיין ,אולי זה לא דבר חריג .מתברר שג'ים עיתונאי
טוב :הוא שאל שאלות מדויקות ונבונות על מנת שאבהיר את עמדתי מכל הצדדים .לבסוף הוסיף" :ועכשיו
אני צריך להציג אותך למאזינים שלנו ",ואמר" :אלכסנדר חולמיאנסקי ,אחד ממנהיגי תנועת המורים
לעברית בברית המועצות ".אני צחקקתי ,וכך נפרדנו .לאמתו של דבר ,מיד שכחתי את האפיזודה הזאת.
הנושא של הפקרת ערי השדה לא נותן לי מנוח .כשאני מהרהר בזה נעשה לי שחור בעיניים .תסכול
ומרירות נפש אוחזים בי .בכל העולם יש מסגרות לחיים יהודיים :בתי כנסת ,בתי ספר של יום ראשון,
חוגים ...יש מקומות לסוציאליזציה ,לילדים ,לנוער ,למבוגרים .יש קהילה .כאן אין כלום – לא רבעים
יהודיים ,לא קהילות ,לא בתי ספר .היהדות נעלמת מול עינינו .היהודים – מפוזרים ,אבודים .ממש יהדות
הדממה שנגזרת לאבדון!
נניח שהתחשק לאדם לעלות לישראל – לאן ילך? ואולי ברחוב הסמוך מתגורר עוד תמהוני כמוהו? הרי
אין דרך שיכירו איש את רעהו ...כמו יתומים ,מופקרים ...רק לתאר לעצמי שבאיזו פינה נידחת יושב יהודי
כמוני ...הרי הוא תקוע שם כמו באי בודד .אם אפילו פה ,במוסקבה ,חיפשתי מורה לעברית במשך חצי
שנה ,מה הייתי עושה שם? זה פשוט פשע לשבת פה בחיבוק ידיים ולהתעלם מהם! הם חייבים לעבור
לראש סדר העדיפויות שלנו!
על מנת לאחד אנשים ולגבש תנועה ,חייבת להיות פעילות וחוויה משותפת ,וכמו כן מטרה משותפת.
עברית מתאימה לשם כך כמו כפפה .אנשים שלומדים עברית נפגשים כל שבוע ,נוצרות אצלם בעיות
משותפות ,אתגרים משותפים ,מטרות משותפות .ככה מתגבש גרעין של קהילה .כבר אפשר לדבר על
חגי ישראל ביחד ...יש כמובן גורם נוסף התורם לגיבוש חזק עוד יותר – דת ומסורת ,ולמי שמעוניין – הרי
זה משובח .אבל הציבור שלנו ברובו אינו דתי.
לכן ,דווקא לימודי העברית הם הבסיס המיטבי ליצירת תנועה רחבה ,חזקה ,איכותית ומגובשת .זהו חוד
החנית של המאבק של כל תנועת העלייה! זהו מנוף בעל פוטנציאל ליצור מסה קריטית של משתתפים.
הכוח של האולפן הקטן הביתי הוכח בשתי הערים המרכזיות – במוסקבה ובלנינגרד.
אין שום ספק שבקג”ב מבינים לא פחות מאתנו את הפוטנציאל הגלום ברשת לימודי עברית – לכאורה,
דבר כה ניטרלי ומובן מאליו .זה אומר שהם עוקבים בשבע עיניים אחר כל מה שמתרחש בערי השדה,
ויעמדו על הרגליים האחוריות כדי למנוע את התפשטות ה"מגפה" לשם.
אולי הפעילות במוסקבה ובלנינגרד אפילו לא כל כך מטרידה אותם .לפחות לא בממדים הנוכחיים שלה.
הרי המחלקה היהודית של הקג”ב צריכה איכשהו להצדיק את הצורך בקיומה ...אבל אם הפעילות תגלוש
ותתפשט – תהיה זו עדות מחפירה לכישלונם בתפקיד העיקרי!
כך אמורה להיות האסטרטגיה הכללית שלנו :לאתר את החוליה החלשה אצל האויב ולהתמקד בה,
להלום בה ורק בה בכל הכוח ,עד שתישבר! החוליה החלשה שלהם – האיסור ללמוד וללמד עברית .קשה
להם להגן על העמדה הזאת .היא נראית מגוחכת ,וזה מאפשר לנו לחשוף לעיני כולם שאפילו זכות כה
בסיסית נשללת פה! לכן העימות עם הקג”ב יתנהל בעניין הוראת עברית בערי השדה! זה אומר
ש"פרויקט הערים" חייב להיות פרויקט מחתרתי לכל דבר ועניין!
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חייבים להקים קבוצה קטנה של אנשים מסורים שיתחילו לפעול בסתר וביעילות ,על מנת לחולל מהפך
כאשר הנסיבות יאפשרו .אני מוכן לעזור להם בנאמנות ובמסירות .אני אפילו יכול להיות חלק מקבוצה
עילית זו ,לקחת על עצמי תפקיד מוגדר .נו ,ומי עוד חוץ ממני? הרי מעטים בלבד יתאימו .זאת הפעילות
הכי מסוכנת שיש .ידוע בוודאות שהקג”ב מתנגד בתוקף להתפשטות הפעילות הציונית מעבר לשתי
הערים המרכזיות.
כן ,להיכנס לצוות כזה שעושה בדיוק את מה שהקג”ב לא רוצה שיקרה – מסוכן ביותר .זה כמו ללכת על
חבל דק ,תמיד ,בכל יום ,כל שעה ...וביום מן הימים זה עלול להיגמר רע מאוד ...אלא אם כן הם יעדיפו
לתת לי היתר עלייה לפני שתגיע התפתחות דרמטית ...אבל אסור לבנות על זה .תחושה של סכנת חיים
מבהילה מפלחת אותי .פתאום הרגשתי כאילו אני פצוע ,שותת דם ...מאבד כוח ...הדם זורם מתוך
הפה...
נרגעתי קמעה .אין אדם עלי אדמות שיודע איך להרים פרויקט כזה .איך למצוא אנשים נכונים ולהכשיר
אותם ,מהיכן להשיג חומרי לימוד ,איך להפיץ ולמי ...זה מקצוע שלם שלא מלמדים בשום מוסד .מדע
שלם ,או אולי אמנות? אני לא חייב להיות בצוות בתפקיד מרכזי ,אבל להישאר לגמרי בצד ולא להשתתף
בפעילות כל כך חיונית – ספק אם אוכל ,חרף הסכנות.
בחנוכה ,באמצע דצמבר  ,1979ניצלתי הזדמנות :כאשר קושרובסקי הלך לבד ,ניגשתי אליו ושיתפתי
אותו ברעיון .קושרובסקי קפץ במקום מרוב ההתלהבות.
-

רעיון מבריק! יזמה מבורכת! בוא נשב ו"נבשל" את הרעיון הלאה.

יולי ואינה קושרובסקי

כעבור כמה ימים אנחנו נפגשים לדיון ראשוני .כאשר אדם נורמלי שחי בעולם המתוקן שומע את המילה
"דיון" ,הוא ודאי מתאר לעצמו שני אנשים יושבים יחד ומחליפים רעיונות ,מתווכחים ,משוחחים .אבל
אצלנו כל זה מתבצע בכתב .רק קריאות ביניים או מילים חסרות חשיבות נאמרות בעל-פה .כל דבר
מהותי – אך ורק בכתב .דירתו של יוליק מצוידת ללא ספק במכשירי האזנת סתר.
משאלת לבנו – לשכפל לערי השדה מסגרות חיים יהודיות שקיימות במוסקבה או בלנינגרד .פעילות
תרבות ,דת ומורשת ,כולל חגים ,הוצאת ספרים וכתבי עת ,ביקורי משלחות מחו"ל ...וכמובן עברית.
עברית אמורה להיות הציר המרכזי ,עמוד השדרה של כל הפעילות .עברית היא פתח לכל הציביליזציה
היהודית .היא מסלול ההמראה לישראל ,לתודעה הלאומית ולמורשת .זה המכנה המשותף ליהודים בכל
קשת השקפות העולם.
בהתחלה לא כדאי להתקדם מהר ,אלא לאט לאט ובמשנה זהירות .תפסת מרובה – לא תפסת .קודם כול
יש לאסוף מידע ,לבדוק איך מתבצעים הקשרים הספורדיים שיש עכשיו עם הערים .לדבר עם המורים
שיש להם קשרים אישיים בערים מבלי לגלות להם את מהות הפרויקט .לאמץ אולי קשרים מסוימים מהם,
או לחלופין לשבץ אותם בצוות המרכזי.

29
הדבר הראשון על הפרק הוא ,כמובן ,הרכבת אותו צוות מרכזי שייקח על עצמו את כל המעמסה ,את כל
הכובד של יישום הפרויקט הלכה למעשה .את כל האחריות ואת כל הסיכון.
– נו ,קודם כול זה אנחנו שנינו – אומר יוליק – בטח גם מישה אחיך .ומה אתה חושב על יולי
אדלשטיין?

יולי אדלשטיין

מישה  -משמאל ,אוקסנה  -מימין ,ומקס בנם  -במרכז

– הוא בחור רציני ,רק צעיר מאוד וחברמן .אתה בטוח שהוא מתאים לפעילות מחתרתית? מוכן
לקחת עליו אחריות?
– אולי ,כן.
– אני עדיין חושב שיותר מתאימה לו פעילות גלויה מאשר מחתרתית ,אבל ניחא ,נמצא לו
משימה לרוחו גם בפרויקט הערים .דבר אתו ואני אדבר עם אחי .נקבע פגישה מורחבת של כל
הצוות המרכזי ,נגיד ,בעוד שבועיים.
אבל כעבור שבועיים ,כוחות של ברית המועצות פלשו באופן פתאומי לאפגניסטן .הפלישה גורמת לזעזוע
פוליטי חובק עולם .כפעולת תגמול ,מפסיקה ארצות הברית את המשא ומתן על ריסון מרוץ החימוש
האסטרטגי ) ,(SALTוכך ,בן רגע ,מסתיימת תקופה של פירוק לחצים בין המעצמות ) .(Détenteאנחנו מיד
ניחשנו מי יהיה הקרבן של העימות החדש בין המעצמות .כמובן – אנחנו ,היהודים ,פעילי העלייה .כמו
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תמיד במקרים כאלה ,הקג”ב מקבל חופש פעולה נוסף .קשה למצוא עיתוי פחות מתאים לפרויקט
מחתרתי כה גדול.
את פגישת הצוות המרכזי דחינו לפברואר .מצאתי דירת מסתור שאפשר לדבר בה בגלוי ולא להתכתב.
הדיון עבר בלהט ,העלינו כל נושא אפשרי ,ניסינו לא לשכוח דבר .מי יודע מתי ובאיזה הרכב ניפגש שוב.
כבר מהרגע הראשון השתדלנו לעבוד כמו צוות .לא פשוט להגיע להסכמות בנושאים כה סבוכים .קשה
מאוד להקים צוות שיפעל בתזמון מושלם .כעבור כמה שעות של עבודה נמרצת הגענו לסיכום המקובל על
כולם:
תחומי הפעילות מחולקים ככה :קושרובסקי – תיאום עם הגופים הרלוונטיים בישראל והקהילות היהודיות
הגדולות בעולם ,אחריות על הברחת חומרי לימוד ואביזרי למידה מחו"ל וכמו כן קבלת מימון לפרויקט;
מישה – אחריות על לנינגרד ,ליטא ,לטביה ואסטוניה והכשרת מורים מתחילים בלנינגרד בשיטות הוראה
מודרניות; יולי אדלשטיין – אחריות על שתי ערי המפתח ,מינסק וחרקוב ,תוך כוונה להתרחב לכל בלרוס.
אני קיבלתי את נתח הארי – מולדובה ,דרום אוקראינה ,כולל אודסה ,קווקז ואסיה המרכזית .סוכם
שהיקף הפעילות שלי בתוך הפרויקט יהיה הכי גדול מכולם .סיכמנו שכל אחד ישתדל להמשיך את
הפעילות השוטפת שלו במוסקבה בהיקף הנוכחי ,וכך יש סיכוי שלקג”ב לא תהיה סיבה לחשוש שנוצר
פרויקט רציני חדש תחת אפם .ככה ,במקום לקבל תפקיד מוגדר בצוות ,קיבלתי למעשה את התפקיד
המרכזי .ואולי זה טבעי?
אני ,מישה ויולי אדלשטיין מתחילים להתכונן לנסיעות ההיכרות באזורים שלנו .נראה את הדברים מקרוב.
נעדרתי ממוסקבה רק שבועיים ,וכבר רואים שחל בעיר שינוי דרסטי לרעה .הקג”ב לוחץ על פעילי העלייה
לעזוב את מוסקבה בזמן המשחקים האולימפיים בקיץ ,כדי למנוע מגעים שלהם עם מבקרי האולימפיאדה
מחו"ל .ההתנהגות של אנשי הקג”ב השתנתה מאוד – הם מדברים בביטחון מלא ,בגסות ,בתוקפנות.
בטח קיבלו סמכויות נוספות .כמעט כל הפעילים כבר זומנו ל"שיחות" עם הקג”ב .אחד הבודדים שלא זומן
משום מה ,הייתי אני.
כאשר המצב מתחיל להתדרדר ,השמחות האישיות הקטנות שלנו נעשות יקרות כפליים .יום הולדת,
למשל ,הוא מעבר לשליטה של הקג”ב .והשנה זה לא סתם יום הולדת רגיל ,אלא יובל של שלושים שנה.
ביום הזה אני רוצה להתנתק מכל העולם החיצוני – העולם של הצרות .אני לא זמין לאף אחד .זה החג
האישי שלי ,אחגוג אותו בחיק המשפחה והחברים הקרובים.
צלצול טלפון בלתי-צפוי מעיר אותי מוקדם בבוקר .מה זה? אפילו ביום ההולדת לא נותנים לישון! אני קם
וניגש לטלפון – שקט .מוזר .לא עוברות חמש דקות – צלצול בדלת .אני פותח .בפתח עומד אדם צעיר.
הוא מציג תעודה של הקג”ב.
-

השם שלי איוונוב .יש לנו טענות קשות כלפיך .תצטרך לנסוע אתנו ולהסביר את התנהגותך.
ניידת המשטרה מחכה לך.

הגענו למשרד אזורי של הקג”ב .ליד שולחן המנהלים ישב בתנוחה סמכותית אדם בגיל העמידה.
-

אלכסנדר ,בריאיון לג'ים בלמן אמרת שבמוסקבה יש כחמישים מורים לעברית וכחמש מאות
תלמידים .מאין הנתונים האלה? אני ,לדוגמה ,שומע על זה בפעם הראשונה.

-

אלה לא נתונים ,אלא הערכה גסה בלבד .ידוע שלמורה ממוצע יש כעשרה תלמידים .ישנם כמה
עשרות מורים .אין בהערכה הזאת כל חידוש.
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-

אתה אומר "כמה עשרות מורים" .יש להניח שמתוכם יש מורים יותר חשובים ויש פחות חשובים.
למשל ,אלה שיש להם יותר תלמידים – מן הסתם יותר חשובים .כך או אחרת ,נרקמת מערכת
יחסים ביניהם .מה ידוע לך על זה?

-

אין מערכת יחסים פורמלית בין המורים .אין שום דבר דומה לארגון .אין ממונים ואין כפופים .יש
יחסים של עמיתים.

-

אתה יכול לתת דוגמה של יחסים כאלה?

-

עמיתים זה עמיתים ,אין מה להוסיף.

-

אלכסנדר ,אתה הזכרת שאתה מלמד עברית .נשאלת השאלה ,מי נתן לך רשות לעסוק
בהוראה? מה ,יש לך רישיון? דיפלומה רלוונטית?

-

כן ,יש לי דיפלומה של אוניברסיטה אמריקנית .צוות פדגוגי מהאוניברסיטה הזאת ביקר
במוסקבה ,הם ערכו בחינות .אני הצלחתי לעבור .מה שנוגע לרישיון הוראה – הרי זו בעיה ידועה
היטב – לא קיים גוף שמוסמך לתת רישיונות כאלה! עד כה אף אחד לא הצליח לקבל.

-

נו ,אלכסנדר ,באמת ,מה אתה שח .אצלנו בכמה אוניברסיטאות לומדים ומלמדים עברית!

-

אבל הרי אמרנו שהבעיה היא לא בדיפלומות ,אלא ברישיונות הוראה!

-

אלכסנדר ,בוא נדבר בגלוי .נאספו נגדך ראיות רציניות .אתה מלמד עברית ללא רישיון ,ולא די
בכך – במסווה של הוראת הלשון אתה עוסק בהסתה להגירה ומעורר הלך רוח של לאומנות!

-

רגע ,אתה רוצה להגיד שאסור ללמד עברית?

-

מה זה אסור? הרי אמרנו לך על האוניברסיטאות.

-

תגיד לי ,מדוע לא תפתחו קורסים עירוניים ללימודי עברית בדומה ללימודי אנגלית ,ספרדית
ושפות אחרות? אתם הרי לא חוששים שלימודי אנגלית יעודדו אנשים להגר לארצות הברית ,אז
למה מפלים את העברית לרעה? וגם יהיה לכם יותר נוח לפקח על התכנים ועל התכנים ועל
המורים...

המנהל קופץ משולחנו ,איוונוב מסמיק.
-

אלכסנדר – מתרעם המנהל – אתה עוסק באופן פעיל בתעמולה אנטי-סובייטית! אתה מפיץ
דיבה על המשטר הסובייטי ,כאילו מדכאים אצלנו תרבות יהודית! אנחנו יודעים הכול על
המפגשים שלך עם בני הנוער .אתה משחית את הנוער ,מנסה להטיל בהם את הזוהמה
האידיאולוגית שלך! ועכשיו מהריאיון שלך ,ששליח הציונות ג'ים בלמן ניסה להבריח למערב,
עולה כי אתה משתדל לגרום לכך שכל היהודים המהגרים מברית המועצות ייסעו דווקא לישראל.
במילים אחרות ,אתה פועל להתחזקות צבאית וכלכלית של התוקפן הציוני ,של מדינה שאין לנו
אפילו יחסים דיפלומטיים אתה!
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אנחנו עוקבים אחריך כבר יותר משנה .מחכים ומחכים שתתעשת .אבל החוצפה שלך לא יודעת
גבולות! דע לך ,שלסבלנות שלנו יש גבול .הדרך שבה אתה הולך תוביל אותך בדיוק לאותו
המקום שאליו נקלע שרנסקי.
-

סליחה ,אולי אני לא מעודכן ,אבל לא חשבתי שהוא נאסר על הוראת עברית.

-

אלכסנדר ,אנחנו מזהירים אותך ,כל עוד לא מאוחר מדי .אתה חושב שלא הזהרנו את שרנסקי?
אילו היה קשוב לעצות שלנו ,היה יושב כרגע בשקט ובשלווה בבית עם אשתו .היא שם מתייסרת
לבדה והוא מבזבז את מיטב שנותיו מאחורי סורג ובריח.

-

אתם מאיימים עליי?

-

מה פתאום ,אלכסנדר ,אנחנו רק מזהירים אותך .קודם כול ,זה יהיה לטובתך אם תתעשת .על
מי אתה קורא תיגר? עלינו? א-ו-ת-נ-ו החלטת להביס?!
אני אגיד לך ,אלכסנדר ,בדיוק על מה אתה חושב ברגע זה .שאולי תקבל היתר עלייה ובקרוב
תיסע מפה .שלא יהיו לך אשליות .בקרוב אתה תקבל לא רישיון אלא סירוב! אתה פה אתנו
לשנים רבות ...ואני ממליץ לך מאוד להתעניין בכמה מהסעיפים החמורים בחוק העונשין ,ובפרט
בסעיפים  70 ,64ו .190-הסעיפים האלה מתייחסים בדיוק למעשים שלך .תחשוב ,תחשוב
ברצינות!

פתאום הרגשתי מחנק בגרון .אני מתחיל להשתנק .נעשה לי שחור בעניים ,החדר ...האנשים ...הכול
התחיל להסתובב ,לרקוד מול עיניי ...אני משתלט בקושי על הסחרחורת ומזיז שפתיים יבשות:
-

אני ...אני אקח בחשבון את כל מה שנאמר כאן.

-

מה ,זה כל מה שיש לך לומר?
לצערי ,כן.

השיחה הסתיימה ,אני יוצא למסדרון .איוונוב מיד קופץ עליי.
-

אלכסנדר ,תאמין לי ,חשבתי שאתה אדם יותר חכם.

אני מושך בכתפיים ויוצא החוצה .הלב פועם כמטורף ,מכה בגרוני כמו לאחר ריצה רצינית .הראש כאילו
מלא עופרת ,כבד ,סתום .הכול לוחץ ,הפנים שלי בוערות .אפילו כפות הידיים מכוסות זיעה .לא אסע
באוטובוס ,אלך ברגל ,אפילו שזה רחוק .תוך כדי הליכה קל יותר להירגע ,להתרכז מחדש ,להפיק
לקחים ...קשה ,קשה להתרכז ...קטעי שיחות ,מחשבות ,סצנות ...מסתובבים מול העיניים שלי .אני חווה
שוב ושוב את מה שהתרחש.
כן ,ספגתי מכה קשה .עליי לחשוב מחדש מה הם אמרוְ ,למה רמזו ואיך התנהגתי .זאת לא הייתה
"שיחה" שגרתית .זה היה מעשה שתוכנן מראש ,ניסיון רציני לשבור אותי .עכשיו הם יעקבו אחרי בשבע
עיניים .חשוב להם לגלות איך אני מתנהג לאחר שספגתי את המכה ,באיזו צורה ובאיזה קצב אני
מתאושש ,אם אני עושה צעדים נחפזים מתוך לחץ ,אם יש לי נטייה להיסטריה או לפטפטת .כל זה יעזור
להם להרכיב את הדיוקן הפסיכולוגי שלי.
"לעקוב בשבע עיניים" ,משמעו לעתים "להאזין בשבע אוזניים" .כלומר ,להתקין מכשירי האזנת סתר
בדירה ,שיעבדו מסביב לשעון .אחת ולתמיד ,אני חייב לאסור על עצמי לחשוב בקול רם! להרגיל את עצמי
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וגם את כל בני המשפחה לסנן את כל השיחות בבית .ללמוד לדבר כך שאף מידע חשוב לא ייחשף ,אף
לא במילה או ברמז ,ובמיוחד לא על פרויקט הערים .להתרגל להרגיש תמיד על במה ,שמסתכלים עליי.
להרגיש כאילו קצין הקג”ב התנחל באופן קבוע אצלי בבית!
דבר נוסף שמקבל משנה חשיבות הוא קו ההתנהגות בתשאולים .האם קיימת אסטרטגיה מוכחת של
התנהגות בתשאולים ,העשויה לצמצם את הפגיעות שלנו ושכדאי לאמץ? היו לא מעט אנשים שטענו
שאסטרטגיה כזאת אכן קיימת .אפשר לציין אולי שתי אסכולות:
הראשונה – המיוחסת לדיסידנט המפורסם ולדימיר אלברכט – גורסת שהמפתח נעוץ בניתוח מדוקדק
של השאלות הנשאלות על ידי החוקרים .הדבר מאפשר הבחנה בין שאלות הקשורות במישרין לנושא
התשאול לבין שאר השאלות .חוקרי הקג”ב מתחילים בשאלות ניטרליות לכאורה וגולשים במיומנות רבה
לנושאים אחרים .הם מצליחים לערב את הנחקר בדברים שאינם קשורים כלל ועיקר לנושא התשאול .הם
מלומדים להוליך את הנחקר לכיוון הרצוי להם ,לשאלות הפרובוקטיביות ,וכך טומנים לו פח .בסופו של
דבר הם מצליחים לבלבל ולהפחיד אותו ,ובד בבד לדלות ממנו מידע חיוני .אם נסרב לענות לשאלות הלא
רלוונטיות כלל ,ובכל פעם נדגיש שהקצין סוטה מהנושא ,אולי נצליח להימנע מצרות רבות ואף לצמצם את
התיאבון שלהם לזימון לתשאולים נוספים.
אלברכט פרסם בהוצאה חצי-מחתרתית חוברת בשם "איך להיות עד?" ,והיא קיבלה הערכה רבה גם
בחוגי מתנגדי המשטר וגם בחוגי פעילי העלייה .קראתיה גם אני ,והיא מאוד עודדה אותי .באיזו צורה
ברורה ומשכנעת מוסבר בה כי לא צריך לאבד את העשתונות אפילו אם מזמנים אותך לתשאול .זו צרה,
אבל לא אסון .גם בתשאול אפשר וחשוב לחשוב ולהתנגד ,ולפעול בשכל.
אבל לאמתו של דבר ,תפקיד של עד הוא תפקיד נדיר למדי .לרוב ,המגע עם הקג”ב מתבצע במסגרת של
"שיחה" .על אף שאין ,כמובן ,מעמד משפטי ל"שיחה" ,פגישה כזאת מחויבת המציאות ואי-אפשר
להתחמק ממנה .שיטתו של אלברכט למסגרת של "שיחה" מתאימה אולי פחות ,אבל מקרב פעילי העלייה
היו דמויות מכובדות ,כמו למשל פשה אברמביץ' ,שתמכו בה.
היו גם כאלה שחלקו עליה .למשל ,גנה ונטשה חסין .האסכולה שלהם ממליצה שבמהלך ה"שיחות"
והתשאולים לא צריך לדאוג להיגיון שבתשובות .עדיף לדבר כמה שפחות ,כלומר ,לשתוק ככל האפשר ,או
להגיד משהו לא קשור וחסר משמעות ,או לחזור על אותם המשפטים שוב ושוב .העיקר – שלא יצליחו
לדלות ממך מידע כלשהו .חשוב שהם יבינו :ה"שיחה" אתך לא נותנת דבר ,לא מניבה שום פירות .אז
קיים יותר סיכוי שלא יזמינו אותך בפעם הבאה .אין סיכוי להצליח בהתמודדות מול המומחים של הקג”ב.
אולי יש אנשים מעטים בעלי כישרונות ייחודיים שמסוגלים לזה ,אבל כשיטה זה לא יעיל.
אבל גם פה יש הסתייגות .כך אמרו גנה ונטשה" :זו לא תורה מסיני ".לא פחות חשוב להתנהג באופן
טבעי בתשאול .אם אתה מרגיש שהשתיקה ה"רועמת" שלך מלחיצה אותך יותר מדי ,או שהאווירה
מגיעה לסף התפוצצות – תמצא דרך להגיד משהו .אין פה כלל בל-יעבור ,שום שיטה לא מביאים
לקיצוניות.
***

לבּ ֵרזְ נֶב .שנה וחצי ,כן! פרק זמן מלא וגדוש עד אפס
חלפה כבר שנה וחצי מאז שלחתי את המסמכים שלי ְ
מקום בפעילות ,אבל גם שנה וחצי של המתנה דרוכה .שנה וחצי על המזוודות ...כל יום אנחנו בודקים אם
כבר יש תשובה .גם עכשיו אמא הולכת לבדוק.
דפיקה קלה בדלת – אמא נכנסת ,דמעות זולגות מעיניה ,ומושיטה לי את התשובה.
 -סירוב ,סירוב – היא חוזרת על המילה השנואה הזאת – סירוב!
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אמא ,אלפי אנשים עברו את זה ,נעבור גם אנחנו.
אבל זה יכול להימשך שנים ,ומה יהיה עם המקצוע שלך?
אבל בסופו של דבר אנחנו לא היחידים כך!
יש מסורבי עלייה ויש מסורבי עלייה .רובם יושבים בשקט ,מחכים אולי "יעבור זעם" .אבל אתה
הרי לא יושב בשקט ,ועם הקג”ב לא משחקים!

לאחר ניתוח מעמיק החלטנו כי לא נבון להתעלם מההתראה של הקג”ב .מן הראוי לעשות מחווה כלשהי,
לתת להם להבין שאנחנו מתייחסים להתראה שלהם ,מתחשבים בהם .לעשות תמרון ,למנוע התנגשות
חזיתית .לשנות צורה ,לוותר על משהו טפל על מנת לשמור על העיקר .אולי לצמצם את קצב הפעילות,
את העומס ,להעביר חלק מהתפקידים לאנשים אחרים ...אך עם זאת אסור להגזים ,שלא ייווצר רושם
אצל הקג”ב שמספיק להגיד לי "נו-נו-נו" ואני כבר נכנע ,חס ושלום ...צריך לשמור על כבוד עצמי ,על איזון,
על התנהגות סולידית.
דוּשׁנְ בֶּ ה .התקשר רומן זאירוב וביקש מורה דחוף .טען
ַ
בדיוק בימים האלה התקשרו לקושרובסקי מהעיר
שיש תלמידים ,הם מחכים ...חבל שהתקשר ככה בגלוי ,אבל בכל זאת אסע .איפה זה בעצם? יותר
משלושת אלפים קילומטר ממוסקבה? ממש פינה נידחת.
ב 20-ביוני  1980אני עוזב את מוסקבה לכל תקופת הקיץ .התחנה הראשונה והעיקרית שלי – דושנבה.
תהליך קצר של התארגנות ,והנה כעבור שבועיים אני כבר מלמד שתי קבוצות באופן קבוע .לומדים כמעט
מדי יום .הערבים הפנויים המעטים שלי מוקדשים לאין-ספור מפגשים עם הנוער היהודי ,שאותו אני מנסה
לﬠניין לימוד העברית ולעלייה.
לעורר ִ
אורח החיים של הקהילה הבוכרית המקומית שונה בתכלית השינוי מחיי היהודים במוסקבה .קודם כול,
קצב החיים :לעומת הריצה המטורפת במוסקבה ,כאן הכול נראה כאילו נרדם ,נעצר ,בקושי זז .כאן אף
אחד לא ממהר לשום מקום .אם זה בגלל עומס החום הבלתי-נסבל או אם זה כי כך מקובל במדינות
המזרחיות – איני יודע .ההבדל השני – המסורת היהודית .כולם עושים קבלת שבת וסעודה חגיגית ואף
אחד לא מתבייש שהוא יהודי ולא מנסה להסתיר את יהדותו.
הזמן חולף אבל ההתקדמות של הקבוצות שלי לא משביעת רצון .בינתיים אני לא מרים ידיים .אולי אני
מלמד בשיטה שלא מתאימה להם פה? אילו רק הייתי מצליח להכשיר מתוכם אחד או שניים לרמה של
מורה מתחיל .בקהילה מגובשת כמו שלהם זו הייתה יכולה להיות התחלה טובה ,כמו גפרור הנזרק על
מצע של מחטי אורן יבשים.
באמצע יולי אנחנו עורכים ביקור היכרות עם רומן זאירוב בעיר סָ ָמ ְר ַקנְ ד .העיר – אחד ממרכזי האסלאם
המפורסמים עוד מימי הביניים .מכל קצות תבל נוהרים לכאן תיירים להתרשם מיצירות המופת של
האדריכלות האסלאמית .ובכל מקום שיש בו תיירי חוץ ,הקג”ב מיוצג בצורה מכובדת .יש עוד סיבה
לערנות הקג”ב – בעיר העתיקה יש שכונה יהודית גדולה הנקראת "מחלה" )אולי מלשון "נחלה"( .שם
בסמיכות מתגוררים למעלה מ 20-אלף יהודים בוכריים .לעומת דושנבה והאזורים החדשים של סמרקנד,
במחלה שומרים על המסורת לעומק ויש גם אנשים דתיים .הקג”ב כמובן עוקב אחר המתרחש במחלה
בקפידה רבה .בשבילי יש כאן עוד מכשול :תושבי מחלה לא מבינים איך אפשר ללמוד עברית כשפה
לאומית .בשבילם זו לשון הקודש ,חלק בלתי-נפרד ממכלול לימודי קודש .השיקולים הלאומיים,
שבמוסקבה הם כל כך חשובים ,כלל לא חשובים פה.
בלב כבד אני טס לעיר טַ ְשׁ ֶקנְ ט .מה אם גם פה לא אצליח? בעיר הזאת יש לנו מורה – נחמיה רוזנהאוז –
אבל אין תלמידים ...איזה מזל ביש – במקום שיש מורה ,אין תלמידים; במקום שיש תלמידים ,אין מורים.
בעיר כשמונים אלף יהודים .בהם הרבה אנשים משכילים ,אינטליגנטיים .אחוז היהודים מסך כל
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האוכלוסייה הוא בערך כמו במוסקבה ,אך במוסקבה יש חיים יהודיים תוססים ,ואילו כאן צריך לבנות הכול
מהתחלה .נחמיה מארגן לי פגישות ואני עובר מקבוצה לקבוצה ,משכנע ,מתווכח עד השעות המאוחרות
של הלילה ,עד אפיסת כוחות ,עד אבדן הקול .אולי מהזרעים שאני זורע יצמח במרוצת הזמן משהו
ממשי? השבוע בטשקנט חלף ואני טס לאודסה.
אודסה – השם הזה מעורר צרור מחשבות ואסוציאציות .עיר מיוחדת במינה שאין שנייה לה .בית גידול
לכישרונות .פה פעלו התנועות ביל"ו וחובבי ציון ,מפה צמחו ז'בוטינסקי ,אחד העם ,דיזנגוף ,דובנוב,
ביאליק ,טשרניחובסקי ,שלום עליכם ...עיר בעלת מורשת יהודית מפוארת ,הומור ייחודי ,פולקלור מקורי.
זה הפן החיובי .כנגד ,שמענו גם על החיכוכים המקומיים ולא מעט על רכילויות ומריבות.
הציגו אותי בפני חוג הנוער היהודי .בחוג בולטת בחורה בשם יהודית )עידה( ניפומניאשי.

יהודית ניפומניאשי

היא מציפה אותי בשאלות על עברית ועל ישראל ועל החיים במוסקבה .מקשיבה בקשב רב ,קולטת כל
מילה בצימאון נפש ,פניה קורנות .נשמה טהורה! ההתלהבות שלה מדביקה גם אותי ,ובפעם הראשונה
במהלך החודשים האחרונים חוזרת אליי התרוממות הרוח .יהודית מציגה אותי להוריה ,מאיר וחנה –
אילו אנשים הגונים ונעימי הליכות .משפחת ניפומניאשי מציגה אותי לשעיה גיסר ,המבוגר מיהודית
בשנתיים ,ולאמו אלה.
נראה לי ששתי המשפחות האלה יכולות להפוך לגרעין פעילות באודסה .לאט לאט ,ברמזים ,אני נותן
להם להבין שקיימת תכנית סיוע לכמה ערים ושאני אחראי על אודסה .כולם מגיבים לבשורה הזאת
בהתלהבות מרובה .אין פלא – החל מעכשיו יהיה להם ערוץ למרכז ,למוסקבה .הם יוכלו לקבל חומרי
לימוד ,ספרים ...הרי זה כל כך חסר פה! אבל אני מנסה לצנן את הלהט שלהם :אל תמהרו ,צריך לשקול
כל צעד בצורה יסודית ושפויה .ללמוד לפעול בצורה נסתרת .זמנים קשים מגיעים ,ומי יודע מה אורב לנו
מעבר לפינה .די מהר נתגלו בינינו חילוקי דעות .התברר שהם לא מוכנים לפעילות חשאית .מקסימום
באופן חלקי.
-

על מי אנו יכולים לעבוד? הקג”ב מכיר אותנו לפני ולפנים .אין להם כל כך מה לעשות בעיר בכלל.
פה יש קומץ פעילים בלבד .מה אנחנו יכולים להסתיר? אם לאחר שהם הכירו את הכול נתחיל
להסתיר דברים בצורה החובבנית שלנו ,רק נרגיז אותם עוד יותר!

הוויכוח קשה לי .מצד אחד הם צודקים – תמיד צריך להבחין בין מה שניתן להסתיר למה שלא ניתן .מצד
שני ,את הדברים החדשים הלא ידועים לשלטונות ,כמו למשל היקף שיתוף הפעולה אתנו ,חובה להסתיר.
וחוץ מזה הרי החברים החדשים לא מודעים לממדי הפרויקט המתוכנן ,רק את המשבצת שלהם הם
רואים ותו לא .ואם כל הערים יתחילו ככה? לא נספיק להכות שורש כשיהרסו אותנו כליל .אז לא כדאי
אפילו להתחיל .מבחינה אחרת גם לכפות עליהם אני לא רשאי – הסיכון הוא של כולנו.
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בסדר ,תמשיכו את הפעילות הגלויה במתכונת הנוכחית ,אבל אל תגלו להם דברים חדשים .ודעו
לכם שהיכולת שלנו להגן עליכם ממוסקבה היא מאוד מאוד מוגבלת ,לצערי.

אני חוזר למוסקבה .עכשיו ניצבת לפניי סוגיה אחרת לא פשוטה – חיפוש עבודה .כידוע ,כל אזרח סובייטי
חייב לעבוד .במדינה "הכי צודקת" הזאת לא קיים המושג "אבטלה" .מי שלא עובד מפר חוק של טפילות –
עברה פלילית! אבל לאן ללכת? איזו עבודה זמינה לאדם במצבי? אולי שמירה? אבל זו עבודה במשמרות
– בכל שבוע עובדים בשעות אחרות ,וככה לא אוכל להמשיך ללמד .מנקה רחובות? מעמד משפיל .אבל
קושרובסקי דווקא מנסה לשכנע ,אומר שהוא בעצמו עובד כמנקה בגן ילדים.
-

רק תדמיין :עבודה בחוץ ,נושם אוויר צח .יורד שלג רך ,אתה מסיר אותו ומסדר בערמות .יש
עומס פיזי סביר ,עוזר להפיג מתחים נפשיים ,לשמור על הכושר.

לא ששים ,אבל קולטים אותי בתפקיד החיוני הזה .בסתיו ,נכון ,יש מעט עבודה .נראה מה יביא החורף –
הרי את השלג צריך לפנות ידנית.
הסתיו תמיד עשיר באירועים .בין האהובים עליי ביותר – כמובן ,תחרות השירה שמתקיימת ביער
אוֹב ַרזְ ִ'קי ,ליד מוסקבה .מספרים שבסוף שנות השבעים וולבווסקי ונודלר פנו לאנטולי שוורצמן ,שהכיר
ְ
את כל סביבת מוסקבה על בורייה ,והוא מצא את המקום :יער שבו קרחת יער גדולה ורחבה.
חנוכת המקום נערכה בשנת  ,1978ואני הגעתי לשם לראשונה באביב של  .1979התאספו אז כשישים
איש .וולוובסקי ,במרץ הטבעי שלו ,גלגל בולי עץ לכל עבר ,ככה שלכל אחד היה מקום .בהתלהבות
המידבקת שלו נאם נאום על יום העצמאות של ישראל ,וכולם התפצלו לקבוצות קטנות לשיחות רעים
ולמשחקי ספורט.
בפעם השנייה הגעתי לל"ג בעומר .ביער כבר התאספו כמאה וחמישים איש .בהתאם ,בדרך מתחנת
הרכבת ועד לקרחת היער ,פגשנו את הניידות של הקג”ב שלוש פעמים .פה ושם הם עומדים לידינו
בקבוצות קטנות .לאט לאט הם מתקרבים אל החבורה שלנו ומקיפים אותנו .עכשיו הם משתדלים להסתנן
אל תוך קבוצות היהודים.
מתערבים בשיחה ,מנסים לעורר ויכוח ,נטפלים בהערות מגרות ,מעליבות ...אחד מהבחורים שלנו נופל
בפח :נכנס לוויכוח ,מתחיל להגיב לעלבונות בלהט יתר – מחזיר להם דברים קשים ,מתלהט יותר ויותר...
עוד מעט ויעצרו אותו ...ברגע זה ניגש וולוובסקי ,הבין מיד פשר הדברים ,ואמר ברוגע אבל בתקיפות:
"לא משוחחים עם הזרים!" – וכאילו הפסיק את הזרם .הבחור התעשת ,הפסיק להגיב לפרובוקציות,
שתק כאילו הוא חירש אילם ...והוויכוח נעצר .כל הכבוד לארי וולוובסקי – אדם בעל שיעור קומה .רק
משפט אחד אמר והציל את הבחור!
הפופולריות של אוברז'קי הולכת וגדלה .לכל מפגש מגיעים יותר ויותר יהודים ,מדובר כבר במאות אנשים!
אפילו מערים אחרות התחילו להגיע .אין פלא – הרי זה המקום היחיד להתכנסות יהודים בכל המדינה,
פרט ל"גבעה" שליד בית הכנסת.
פעם ,כאשר היהודים הגיעו לקרחת היער ,הם גילו שם טרקטור עובד ומרעיש במלוא העצמה .בתא
הטרקטור לא היה איש .הרעש היה כזה שלא רק לשיר ,אלא אפילו לדבר היה בלתי-אפשרי .ניסו היהודים
לכבות את המנוע – אנשי הקג”ב לא נתנו להתקרב .עמדו ליד הטרקטור ,מגחכים ,מבסוטים – כמה יפה
הרסו ליהודים את החגיגה .מה לעשות? לוותר? לחזור הביתה? אז בפעם הבאה הם יביאו עשרה
טרקטורים וזה יהיה הסוף...
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פתאום גאולה ,הבת הקטנה של ברוך צ'רנובילסקי ,הסתערה בצעקה על הטרקטור .ברוך רץ אחריה.
אנשי הקג”ב הופתעו .רגע קט ,וברוך בתוך תא הטרקטור .חיש מהר כיבה את המנוע ,לקח את גאולה ורץ
בחזרה אל תוך הקבוצה של היהודים .אנשי הקג”ב ניסו בזעם לתפוס את הגיבור ,אבל היהודים הקיפו
אותו מכל הצדדים במעגל ולא נתנו להם להיכנס .לו רק יכלו – היו עוצרים את כולנו .אבל הם לא קיבלו
הוראה כזאת .ככה הצלנו את ברוך ,אך לצערי ,רק לזמן מה .נקמת הקג”ב הגיעה בסוף שנת  :1981ברוך
נאסר ונשלח לשנה לסיביר.
כן ,הפופולריות של אוברז'קי פרצה גבולות ,אבל עכשיו ,בסתיו  ,1980קורה משהו החורג מגדר הרגיל:
כל אדם שאני מדבר אתו אומר שהוא מתכוון להגיע לשם לתחרות השירים .לא זכור לי דבר כזה ...הנה
מגיע היום המיוחל .איזה מחזה אדיר! משהו בלתי-נשכח .בכל היער זרמים של יהודים ,הולכים
ומתחזקים ככל שמתקרבים לקרחת היער .ממרחק אני רואה כתם כהה ,כתם גדול ...הייתכן שכל אלה...
אנשים? נו ,זה כבר לא מאות בודדות ,זה אולי יותר מאלף וחמש מאות איש!
כל קרחת היער הומה אדם .בקושי מוצא לעצמי מקום לשבת .וכמה חדשים! להקות שירה מחליפות זו את
זו .אני מסתכל מסביב :האנשים ממשיכים להגיע ...בטח כבר למעלה מאלפיים איש פה! לאחרונים לא רק
שאין מקום לשבת – אין אפילו מקום לעמוד .כן ,האירוע הזה היה אירוע היסטורי .במצב רוח מרומם
אנשים חוזרים הביתה .איזה כוח הפגנו! וכמה זה חשוב דווקא עכשיו ,כשכל חודש נותנים פחות ופחות
היתרי עלייה .מעניין מה יהיה בפעם הבאה.
אבל בפעם הבאה הרכבת פשוט לא עצרה בתחנת אוברז'קי ,ולא עצרה גם בתחנה הבאה .יתרה מזאת –
כל הרציפים בתחנות היו מלאים בחיילים שתפסו את כל המקום ,עד קצה הרציף .גם אם הרכבת הייתה
פותחת בטעות את הדלתות – לא היה מקום להניח את כף הרגל .העקשנים המעטים שירדו בתחנה
השלישית וניסו בכל זאת להגיע לקרחת היער ,נתקלו בשורה נוספת של חיילים ...ככה חנקו את אוברז'קי.
***
באודסה הקג”ב פתח בגל של רדיפות .כמעט כל יהודי שהיה "אשם" בפעילות כלשהי ,ולו הקטנה ביותר,
זומן לתשאולים ארוכים ,רבי-שעות ,מתישים ומחרידים .בסוף התשאול נדרש לחתום על עדות שקר כלפי
הפעילים האחרים .מי שסירב – איימו עליו" :לא תצא מפה עד שתחתום!" אחר כך הגיע זרם עלבונות,
איומים ,לפעמים אף מכות ...ואם חס ושלום גילה חולשה וחתם – סוף פסוק! המסמך בידיים של הקג”ב
והוא יעשה בו כל שימוש שיעלה על רוחו .הלחץ על הפעילים האחרים יגבר ,והחותם עצמו יהיה מעכשיו
"על הכוונת" – הם כבר יודעים שהוא לא עומד בלחץ ,והוא יזומן לתשאולים שוב ושוב .נפתחת סדרה של
חיפושי בית אצל גיסר ,קופמןֵ ,מש ,יעקב לוין ...חיש מהר הופכת אודסה לבירה של רדיפות .מרוב
התסכול ,החברים מאודסה מתחילים להתקשר אליי ישירות בטלפון .זה חושף את התפקיד שלי ,מסכן
את כל הפרויקט! אבל אין מנוס – אי-אפשר להפקיר אותם בשטח לחסדי הקג”ב האכזרי .צלצול ,עוד
צלצול .מתקשרת יהודית בקול מלא מתח" :הם הולמים בדלת ,דורשים שאפתח .תגיד מה לעשות ,לפתוח
או לא לפתוח?"
-

תשאלי לפחות אם יש להם צו חיפוש בבית.
הם צווחים שיפרצו פנימה ,ואני לבד בבית!

בכל פעם שאני שומע את הצליל המיוחד של השיחה הבין-עירונית אני מתחלחל – סימן של צרה! כמו
צפירה ...עוברים עוד כמה ימים ושוב צלצול מיהודית" :עצרו את שעיה גיסר .הוא קיבל חמישה-עשר ימים
של מעצר אדמיניסטרטיבי .מכריחים אותו לסחוב דליים כבדים של מלט ,ועמוד השדרה שלו לא תקין".
חיות ,בני בליעל! מענים את בחור! הלוואי שלא יטמנו לו פח ,עוד פרובוקציה ...אני קופץ למונית ונוסע
למשפחת חסין .הפעילות שלהם ענפה .גנה – מורה לעברית ידוע במוסקבה .נטשה לקחה על עצמה
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תפקיד חשוב ומסוכן – עזרה לאסירי ציון בכלא .דרכה עובר מידע עדכני על מצבם .דרכה גם נשלחים
לאסירים בגדים ,חפצים ותרופות .בעצם ,היא מנהלת קבוצה שלמה שמבצעת משימה קדושה זו .מלבד
זה גנה ונטשה תמיד מנסים לעזור בעצה טובה לכל מי שבצרה .אני מעדכן אותם על המצב באודסה.
-

לא להיכנס לפאניקה – אומרת נטשה ,אנחנו ניידע את כתבי חוץ .תמשיך לעדכן אותנו על
הנעשה שם.

גנה מיד נוסע לפרופסור אלכסנדר לרנר .פרופסור לרנר – מדען דגול – קנה לעצמו שם בין-לאומי ומוניטין
רב בדעת הקהל העולמי בקשר למאסרו של שרנסקי ,לאחר שהושמץ בכלי התקשורת הסובייטיים .מאז
יש לו קשרים טובים עם כתבי החוץ במוסקבה.
המאמצים שלנו הניבו פירות ,אם כי צנועים – לפחות הפסיקו להכריח את שעיה לסחוב דליים כבדים של
מלט.
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פרק 3
למרות הסתייגותי ,יוליק קושרובסקי מקיים מחנה קיץ פתוח לכולם ,גם לאנשים מערי השדה .החשדות
שלי התאמתו :במהלך המחנה יוליק נעצר ונידון לשלושה-עשר ימי מאסר אדמיניסטרטיבי .לאחר שהוא
משתחרר ומתאושש ,אנחנו מקיימים ישיבה של ארבעתנו .הנושא העיקרי – הלקחים מפרשת המחנה.
אנו יושבים ומנתחים בפרטי פרטים את התנהגות השלטונות בבית המשפט ,את הטון שלהם ,את
הרמזים .לצערנו ,המסקנה חד-משמעית :השלטונות הבהירו שיסכלו כל ניסיון התפשטות של לימוד
עברית לערים אחרות ,כלומר המשך הפעילות בערים חייב להיות חשאי לגמרי .לא להיחפז ,יש להתקדם
באטיות ,ולא לקחת על עצמנו ערים נוספות כמו אודסה ,שבה הפעילים רוצים לפעול בגלוי.
בנוגע לקושרובסקי עצמו ,הוחלט שהוא יפרוש לגמרי מפרויקט הערים ,אבל ימשיך לקיים את הקשר שלנו
עם לשכת הקשר 4במימון הפרויקט ,ויטפל באספקה של ציוד וחומרי לימוד .בעיני השלטונות זה אמור
להיראות כאילו דווקא קושרובסקי היה האדם שניסה לטפל בערים במסגרת מחנות הקיץ ,אבל כאשר
הבין שזה לא מקובל על השלטונות – הפסיק את העניין.
אני חוזר הביתה מדוכא למדי .עוד לא התחלנו וכבר אנו סופגים אבדות .יש הבדל משמעותי בין שלושה
חברים לארבעה חברים בפרויקט .אני גם קיוויתי שקושרובסקי ייקח על עצמו אזורים מסוימים ,למשל עיר
לוֹב ְסק .עכשיו הם יישארו מופקרים ...יוליק קושרובסקי ,עם המרץ שלו ועם כושר
מולדתו – ְסבֵ ְר ְד ְ
השכנוע ,מתאים דווקא לפעילות המעשית בשטח ,ואילו בתחום התכנון – ספק אם יוכל לעזור .הרי אין
איש עלי אדמות שיודע איך לבנות את פרויקט הערים .לא מלמדים מקצוע כזה בשום מוסד .אנחנו נִ למד
את זה תוך כדי עשייה .מי שלא יעבור אתנו את כל הדרך הזאת ,מי שלא ינשום את זה יומם וליל – לא
יבין את הפרויקט מבפנים די הצורך ,ולא יוכל לתת ייעוץ ממשי.
כל הזמן אני שובר את הראש איך לארגן את הפרויקט בצורה המיטבית .קודם כול ,אילו תפקידים נחוצים
לאיוש? ועוד לפני זה ,כיצד ליצור ערוץ תקשורת עם הערים?
והיכן ניתן למצוא את האנשים המתאימים ִ
אבל אולי יש לגשת לעניין מהקצה השני ,ובשלב הראשון להסתמך על מצבת כוח אדם הזמינה לפרויקט –
כל אדם כזה לא יסולא בפז – ורק אז לבחון אילו משימות כל אחד מסוגל לבצע .ובכל זאת ,לא – ישנם
צרכים חיוניים שאותם חייבים לספק ,בלעדיהם אין פרויקט .אנשי המפתח – מבצעי הפרויקט – יצטרכו
להסתגל ולהתאים את עצמם אליהם.
אנשי מפתח אלה חייבים להיות אמינים ,אמיצים ,לא פטפטנים חס ושלום ולא מוכרים כל כך לקג”ב .מתוך
יחידי סגולה כאלה יש להרכיב גרעין ,צוות מרכזי ,מנגנון שייקח על כתפיו את מלוא האחריות על פרויקט
הערים .במידת האפשר צריך להכשיר את אנשי הגרעין לבצע גם חלק מתפקידי הזולת – שתיווצר חפיפה
חיונית לרגע האמת .כאלה יכולים להיות רק התלמידים ,כי הרי רק אותם אפשר להכיר מבית ומחוץ,
לבדוק את טיבם מקרוב ולאורך זמן .רק ִאתם נוצרת הבנה מעמיקה בלי מילים מיותרות ,מעין ערוץ
תקשורת אישי ,פנימי .גם את התיאום והעברת המידע אפשר לבצע ִאתם בנקל – הרי ממילא נפגשים
פעם בשבוע בשיעור .מה המסקנה? לקלוט בתור התלמידים החדשים שלי רק את אלה העונים על
קריטריון ההתאמה לפרויקט הערים!
צעד אחר צעד הולכת ונבנית רשת לאיתור אנשים מתאימים מערי השדה המבקרים במוסקבה .הראשונה
ש"נלכדת" ברשת היא בלה רבינוביץ' – רופאה מהעיר אוּפָ ה .אישה שקטה ומכונסת שמורגשים בה כוחות
נפשיים רבים ,מוטיבציה ועומק .אני מזמין את בלה לבקר בשיעורים שלי .כך אני מרוויח זמן ומקבל
הזדמנות נוספת לבחון אותה .הרי המפגשים עם המבקרים כל כך חטופים ,ותוך פרק זמן קצר חייבים
 4ארגון ממלכתי ישראלי שהיה אמון על סיוע לפעילות ציונית בברית המועצות.
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להחליט אם לגלות להם את הסוד ולצרפם לפרויקט .זה כרוך בסיכון מרבי ,אסור לטעות .לקראת סוף
השבוע מגיע למוסקבה גם נחמיה רוזנהאוז ,וכולנו ביחד הולכים לקבלת שבת עם קבוצה של דתיים .אני
אדם חילוני ,אבל שבת – זה לא רק של דתיים ,זה משהו מיוחד ,דבר פנימי ,שורשי ,אמתי ,משותף
לכולנו .אני אוהב את האווירה המקסימה והנינוחה של קבלת השבת – רוגע ושלווה ,התרוממות רוח,
רגשות מעודנים וניתוק מטרחות היום-יום...
***
התחיל החורף ואתו השלגים .מיד התגלה שיש לי פחות מזל מאשר לקושרובסקי .החלקה שלי די גדולה,
ולא פחות חשוב – בעלת צורה לא נוחה .כאשר יש שביל או מדרכה ,אפשר לפנות שלג לשני הצדדים,
תנועה אחת לכל כיוון ,אבל אם יש שטח מרובע גדול כמו אצלי ,צריך לדחוף ולגרוף הרבה לכיוון אחד.
ותוך כדי כך השלג מצטבר ונערם ,ואז כבר צריך לדחוף ערמה שלמה .וכאשר סוף סוף מגיעים לקצה
החלקה ,צריך להרים ולזרוק את השלג על הערמה ,שלפעמים היא גבוהה יותר מגובה של בן אדם .כשזה
שלג יבש ,שזה עתה ירד – הדבר עדיין סביר .אבל אם השלג רטוב ונדבק לאת – זה כבר לא נחשב
"עומס סביר".

החורף השנה – חורפי ממש .אחרי שיורד השלג בא גל של קור והשלג מתקשה .עוד יותר "נחמד" אם
בצהריים יש כמה שעות של הפשרה והשלג נמס ,ואז בלילה מגיע גל קור והכול הופך לקרח ,שאותו צריך
לשבור בבוקר .אבל ה"תענוג" המיוחד הוא סערות שלג – כאשר משבי רוח מעיפים את השלג מהערמות
בחזרה לחלק שזה עתה פינית במאמץ רב.
פעם הייתי עייף במיוחד מפינוי השלג שהגיע לי עד הברכיים .לפתע ,משב רוח חזק ביותר העיף לי את כל
השלג שהיה על האת ישר לפנים .קפוא ,מכוסה כולי בשלג ,פרצתי פתאום בצחוק – סוף סוף הבנתי מי
אני! אני – איש השלג! עכשיו הבינותי מדוע כשלו הניסיונות למצוא אותו בהרים הרמים! הפסיקו ,אנשי
המדע ,את הדיונים המלומדים שלכם אם ישנו איש השלג אם אין .אליי תשלחו את המשלחות שלכם,
אנשי המדע .רק תסתכלו עליי – נו ,יש לכם עדיין ספקות? יופי של תוספת על העבודה הזו!
***
כאילו מישהו קרא את מה שיש לי בלב והחליט שהגיע הזמן לעודד אותי .מתחילים להגיע אליי מכתבים
מישראל .כותבת לי אישה צעירה בשם רבקה ברזילי מקיבוץ ראש צורים.
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רבקה ברזילי

היא – אמא לשני ילדים קטנים – למרות עיסוקיה הרבים מוצאת בשבילי זמן כדי לעזור ,לעודד ,לפרגן .זה
עושה לי טוב על הנשמה .אבל מה אני אכתוב לה? אני הרי חי ונושם את הפרויקט המחתרתי ,ועל זה לא
ניתן לכתוב .ובכלל ,על מה אכתוב? אני נולדתי ,גדלתי וחייתי בעיר ענקית ,והיא בקיבוץ קטנטן .מה אני
מבין בחקלאות? אבל רבקה מתעקשת .הגיעו כבר ארבעה מכתבים ממנה .לא נעים .אני עונה בכמה
שורות יבשות ,לצאת ידי חובתי .מיד מגיעה התשובה .היא כותבת בהתלהבות ,בשמחה .במרוצת הזמן
אני מגלה להפתעתי שתוכן המכתבים שלה מתחיל לעניין אותי .האנשים האלה הם לא סתם חקלאים –
הרי הם מעבדים את האדמה שלנו! אותה האדמה שממנה גורשנו לפני אלפיים שנה ,אותה האדמה
שחזרנו אליה .זו משימה לאומית ממדרגה ראשונה!
ההתכתבות עם ישראל הולכת ומתרחבת .מתחילים להגיע מכתבים מיהודית )דורית הופר( מירושלים –
היא כותבת ומרחיבה את האופקים שלי בהיסטוריה .ועוד מכתבים משרה המל מקיבוץ סעד – היא היא
שארגנה את ההתכתבות עם פעילי העלייה .יעבור זמן ,ורבקה ודורית עתידות לעשות בעבורנו שורה
ארוכה של דברים נפלאים!

דורית הופר

בינתיים מתקפת הקג”ב הולכת וצוברת תאוצה .רוב המורים החדשים לעברית כבר זומנו לתשאולים.
מאיימים עליהם בהפללה על פי הסעיף של הפצת תעמולה אנטי-סובייטית – עד שלוש שנות מאסר.
במיוחד גובר הלחץ על פעילי ההוצאה לאור היהודית שלנו .כולם על הכוונת :כתבים ,עורכים ,מפיצים...
יש להדגיש שבפרסומים האלה תמיד נעשתה צנזורה עצמית שמנעה כל ביקורת על המשטר הסובייטי.
זה עוזר חלקית – ההוצאה לאור היהודית עדיין סובלת מרדיפות באופן קבוע :בתקופות ליברליות –
פחות ,בתקופות הדיכוי – יותר.
הכי פופולרי היה ,כנראה ,כתב העת "תרבות" .הוא נוסד ביזמתו של ולדימיר פרסטין והחזיק מעמד כמה
שנים טובות .העורכים הראשיים בתקופות השונות היו :פליקס דיקטור ,בנימין פיין ,אלכסנדר בולשוי,
איליה אסאס .פעילי עלייה רבים התייחסו לכתבי העת כאל המשימה המשותפת של כל התנועה והרגישו
מחויבות לתרום כתבות .כך קראנו כתבות של אברמוביץ' ,אסטרונוב ופולמחט ,וכמובן של דינה זיסרמן.
בנוסף ל"תרבות" הופיעו מדי פעם גם כתבי עת אחרים .הקג”ב התעניין כמובן בכל תהליך ההוצאה לאור,
ובייחוד בשכפול ובהפצה .כתב העת "תרבות" היה עבה למדי והודפס במכונות כתיבה ידניות על גבי נייר
דק ביותר .היקף העבודה העיד שהיו מעורבות בתהליך קלדניות מקצועיות ,והקג”ב חיפש אותן בנרות.
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עצם הקיום של העיתונות היהודית החופשית היה סימן עידוד משמעותי לכל תנועת העלייה .זאת הייתה
העדות לכך שחרף סיום תקופת הדטאנט )פירוק הלחצים בין המעצמות( ,טרם התחיל "עידן הקרח"...
אבל עכשיו הלחץ גבר עד כדי כך שההוצאה לאור של "תרבות" הופסקה .מדיניות "היד הקשה" חוגגת.
השלטונות כנראה קיבלו החלטה אסטרטגית :לדכא את כל צורות הפעילות היהודית ומסגרותיה .את
המכה הראשונה סופגות הפעילויות שנועדו לציבור הרחב :אוברז'קי ו"תרבות".
לאחר הפסקה של כמה חודשים ,דינה זיסרמן ופבל אברמוביץ' ניסו להוציא לאור כתב עת חדש" ,העברית
שלנו" ,על טהרת ענייני הלשון וההוראה .יצאו לאור רק כמה גיליונות עד שהקג”ב סגר גם אותו .זמן לא
רב לאחר מכן הם ניסו ,יחד עם ויקטור פולמחט ,להוציא לאור את כתב העת "מגיד" .הפעם יצא לאור
גיליון אחד בלבד ,ופבל קיבל התראה רשמית מהתובע הממלכתי לבל ימשיך את הפעילות .כעבור זמן
ניסו גם פעילי העלייה בלנינגרד את מזלם .שם הנחיתו עליהם השלטונות פחות מכות :ילקוט "לאה"
החזיק מעמד תקופה ממושכת בהרבה .העיתונות היהודית החופשית – זו פעילות בלתי-רשמית ,אבל
בכל זאת לא ממש מחתרתית .כיום היא הופסקה .מי בתור? פרויקט הערים? הנה "עידן הקרח" בפתח!
אנחנו מידרדרים ונופלים לתהום...
***
את שיטת מחנות הקיץ ניתן לאמץ לפרויקט הערים רק במתכונת של סודיות מוחלטת .ההשלכות של
מגבלה זו מרחיקות לכת .צריך להכין הכול בצורה מדוקדקת ,ומוקדם בהרבה מהרגיל .גם ההכנות עצמן
יימשכו זמן רב יותר .משמע ,צריך להתחיל כבר עכשיו – הרי אין לנו ערוצי תקשורת עם הערים ואין
אפשרות ליידע את המשתתפים היכן ומתי המחנה אמור להתקיים .חייבים לקיים פגישת הכשרה אישית
עם כל מועמד ,שתכלול תדרוך "ביטחוני" :כיצד לפעול בצורה נסתרת ,איך להתנהג במצבי חירום כמו
מעצר פתאומי או "שיחה" בקג”ב ,והנחיות כלליות איך לא לנדב מידע שעלול להגיע לאוזניים בלתי-
רצויות ,וגם טיפים לתלמיד ,כמו איך "להיעלם" מהעיר שלו ואיך להגיע ליעד.
לא נעשה מחנה גדול .שמונה עד עשרה אנשים לכל היותר ,ואותם יש לבחור בקפידה רבה :רק אנשי
מפתח – מורים ומנהיגים מקומיים ,ורק כאלה שאפשר לסמוך עליהם .כל אחד צריך להפנים את
חשיבותה של הפעילות הנסתרת .אני אוכל לפגוש חלק מהמועמדים במהלך הביקורים שלהם במוסקבה,
ולאחרים אצטרך לנסוע במיוחד .המבחר בעצם קטן מאוד :בלה רבינוביץ' ,נחמיה ,יהודית ושעיה .זה כל
מה שיש לנו בינתיים בערי השדה.
***
פעם הפגיש אותי קושרובסקי עם בחורה ג'ינג'ית.
 תכיר ,זאת גולדה אחיעזר ,המורה הצעירה שלנו .היא מתכננת לעזוב אותנו ולעבור לטביליסי ,אבלבינתיים היא אתנו ,ואולי יהיה לכם מעניין להכיר זה את זה.
ואכן ,מתברר שגולדה היא אדם יוצא דופן :בוגרת ,אמיצה ,תכליתית .היא הזכירה לי את יהודית מאודסה.
כל עוד היא במוסקבה אני מזמין אותה להצטרף לקבוצה הבוגרת שלי .בקבוצה הזאת" ,קבוצת המורים",
אנחנו שמים דגש על שיטות ההוראה .ההסתכלות על גולדה מקרוב משכנעת אותי סופית – אני מזמין
אותה להצטרף לפרויקט.
לאחר חגי תשרי אני מרכיב קבוצת מתחילים ומתחיל ללמד בה .הלימודים מתקיימים בדירתו של ויטלי
דגטיאריוב )ראובן בן שלום( .ראובן לומד בשקידה אדירה ו"חורש" כאילו מדובר בעניין של חיים ומוות .אי-
אפשר שלא להבחין במוטיבציה שלו .הוא גם נראה לי אדם הגון .אבל אני לא מצרף אנשים לפרויקט מבלי
לערוך בדיקת שתי וערב.
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ראובן בן שלום

פעם ביקש ממני קושרובסקי לפנות בדחיפות כמות גדולה של חומרי לימוד והסברה המיועדים לערים.
בדירה שבה הם מאוחסנים התחילו לחשוש מחיפוש בית .אני נוסע לשם ,בהול ,ולוקח שני קרטונים
כבדים .לאן להביא אותם? אני פונה לראובן .בלי שום היסוס ,בקלות ובצורה כל כך טבעית הוא מסכים.
אפשר לחשוב שהוא אטום לסכנות .ברגע זה הרגשתי – חומר אנושי מעולה .עם אחד כזה אני לא פוחד
לקחת סיכון משותף! שייקח על עצמו את אחסון חומרי הלימוד וההסברה ויתחיל לחפש מקומות אחסון
נוספים.
לקראת סוף דצמבר הלחץ באודסה קטן והחלטתי לבקר שם שוב .יש צורך לעשות הערכת מצב לאחר גל
הלחץ ואולי ליידע אותם על מחנה הקיץ .אבל איך להופיע שם בצורה נסתרת לאחר כל אותן שיחות
הטלפון שקיימנו בגלוי? לאחר כל הבקשות שלהם לעזרה ,וכל המאמצים שלנו לחלץ אותם? אם הקג”ב
יֵדע מבעוד מועד על ביקורי המתכונן ,הם עלולים להיערך לפרובוקציה או לכל הפחות למנוע שיחות שלנו.
ואם ...כן ,אם אני אסע לשם ב 31-בדצמבר? בלילה הזה כל העם חוגג את בואה של השנה החדשה,
יושב עד שעות הבוקר ליד הטלוויזיה ומרים "לחיים" בצורה בלתי-מבוקרת .למחרת – האחד בינואר – יום
חופש .גם יהודים בדרך כלל מקבלים את פניה של השנה החדשה בצורה פעילה .זה אומר שאין לאנשי
הקג”ב הרבה סיבות להתייצב לעבודה ביום הזה ,משמע :יתייצבו מעטים בלבד .וגם אלה יהיו עם כאב
ראש ,מוטיבציה אפסית והנגאובר לאחר השתייה המופרזת ,כדרכם.
מבלי לגלות לאיש אני יוצא בצורה פתאומית לאודסה .מוקדם בבוקר ,באחד בינואר ,אני מגיע בהפתעה
לדירה של יהודית והוריה .הרעיון הצליח במלואו! אודסה נראית כמו עיר רפאים – התושבים רובם ככולם
עדיין ישנים ,פה ושם משוטטים שיכורים וחבורות נערים הוללים .עד לצהריים אין שום סימנים לקג”ב,
ולראשונה אנחנו יכולים לדבר ולא להתכתב עם יהודית ושעיה .הפעם אני מגלה להם הרבה יותר על
פרויקט הערים ומזמין אותם למחנה הקיץ .בשעות הבוקר הספקנו לסיים את כל החלק המעשי של
ביקורי.
כיצד ,כיצד למצוא קשרים בערי שדה? המחשבה הזאת לא מניחה לי .איפה קצה החוט? ושוב אני חוזר
לרעיון הישן שכבר פסלנו בעבר :לחפש קשרים דרך פעילי עלייה במוסקבה שהם ילידי ערי השדה .הרי
בתקופת הצאר מוסקבה הייתה מעבר ל"תחום המושב" וליהודים היה אסור להתיישב בה .כלומר ,רוב
האוכלוסייה היהודית הנוכחית היא תוצאה של הגירה פנימית שנמשכת עד עצם היום הזה .אני יוצא
למבצע חיפושים – דרך חברים ,מכרים ותלמידים ,מפעיל בזהירות את כל הקשרים ...אבוי! היבול –
מזערי .מתברר שכל הקשרים של פעילי העלייה הם קשרי משפחה בלבד.
כמעט התייאשתי למצוא קשרים חדשים .רק בעיר באקוּ נמצאו פתאום כמה כתובות – פוטנציאל מסוים,
אבל ...כל הכתובות האלה הן בערים שמעבר לתחומי הפעילות שלנו :זפורוז'ה ,סברדלובסק ,קייב,
נובוסיבירסק .הכתובות האלה נשארות ללא מענה ,ללא טיפול ,ללא התייחסות .מה ,עלינו להתעלם
מהאזורים האלה? ואם הכתובות האלה הן פתח לתלמידים חדשים ,קבוצות נוער? איזה מין דבר חלמאי
אנו עושים? הרי רק בקייב יש יותר יהודים מאשר בלנינגרד! אי-אפשר להפקיר את כל האזורים האלה רק
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משום שלא מצאנו מי שמוכן להיות אחראי עליהם! אלא מה ,להגדיל את העומס עלינו? על שלושת
הפעילים המובילים בפרויקט?
מישה ממשיך לעבוד במקצוע .מעיקים עליו שם אבל לא מפטרים ,והוא מחזיק מעמד .הוא מופקד על
לנינגרד ועל האזור הבלטי – אזורים פעילים מאוד .הוא גם מעין מהנדס ראשי של כל תנועת העלייה –
מטפל במכשור ,בציוד ,באביזרי למידה .במוסקבה הוא גם יזם הכנת חומר לימוד ייחודי .הוא עמוס מעל
הראש.
יולי אדלשטיין התחתן לא מזמן עם טניה פרייברט ,המורה שלנו בעיר חרקוב .אין לו רשות מגורים
במוסקבה – מגבלה קשה מאוד .חוץ מזה ,יש לו פעילות הוראה נמרצת במוסקבה עצמה.
מי נשאר? אני! אבל אני חושש להציע את עצמי .גם אני עמוס מאוד .מנין אמצא עוד ועוד זמן? ועוד
כוחות ,גם פיזיים וגם נפשיים? הרי מדובר באזורים ענקיים – מרביתה של אוקראינה ,אורל ,סיביר! אם
אקח על עצמי את האזורים האלה ,אהיה אחראי על  90%משטחה של רוסיה הענקית ועל 80%
מהאוכלוסייה היהודית שלה! גם לפי החלוקה הראשונה השטח שלי היה גדול יותר משני השטחים
האחרים גם יחד ,אבל כאן יהיה שינוי לא רק כמותי אלא גם איכותי ,קפיצת מדרגה .התפקיד שלי מתחיל
להיות קשה מנשוא ,עומס רצחני ,והסיכון ...אפילו לא אמצא מילה מתאימה!
אני ממשיך להתלבט ,ודוחה את ההחלטה .בינתיים ,כאילו על מנת לגרות אותי ,ממשיכות להגיע כתובות
דווקא מהאזורים האלה .והנה אני יושב בפינה שקטה ומדפדף שוב ושוב בפתקי הכתובות האלה ,מנסה
לדמיין את דמויות האנשים שם .הם כמו יתומים ,חסרי ישע ,מופקרים ...הרי נאמר" :ככלות כוחנו אל
תעזבנו" – כמו גוועים מרעב ופורס אין ...כמה אפשר להתעלם מהם? צובט לי בלב ...כן ,אבל האתגר
הוא אדיר!
והנה הרגשתי פתאום שמשהו השתנה בתוך תוכי .כאילו תהליך נסתר שאני לא מודע לו בכלל הושלם.
משהו כאילו התפוצץ ,הקליפה נפרצה ונחשף הפרי .הוא הבשיל ,כלומר הבשילה ההחלטה הפנימית...
כלפי חוץ אני יכול להמשיך לנהוג כרגיל ,להעמיד פנים כאילו כלום לא קרה ,אבל עמוק בפנים אני כבר
יודע .בדומה לנחש שמחליף עורו – העור החדש כבר קיים בפנים ,גם אם הנחש טרם השיל את הישן.
"אני ...אני ...לוקח את כל זה על עצמי" – התגבשה בראשי מחשבה ברורה .ומיד אני חש הקלה ...כאילו
שומע צליל ערב לאוזן ,אמתי ,לא מזויף" .זה אומר שקיבלתי את ההחלטה הנכונה" – חלפה בלבי
מחשבה מהירה.
בפגישת הצמרת הצעתי שאקח על עצמי גם את כל החלק הנותר של המדינה.
-

אני כמובן לא אוכל להעניק תשומת לב זהה לכל האזורים  -יש צורך בקביעת סדר עדיפויות
בהתאם למצב ולהיקף הצרכים.

הצעתי מתקבלת פה אחד .אבל עם אנחה כבדה.
-

גם את קייב אתה מוכן לקחת על עצמך?  -שואל קושרובסקי.

כאשר קיבל תשובה חיובית נד בראשו .כן ,קייב זה עניין מסובך .אם מבחינת כמות האוכלוסייה היהודית
היא שנייה במדינה אחרי מוסקבה ,במושגים של אנטישמיות היא ,סביר להניח ,אלופה.
מתקרב פורים ,והפעם פותח הקג”ב במכבש לחצים על חברי להקת הפורים שפיל .כולם זומנו לשיחות
איומים ,ואיגור גורביץ' היה במוקד הלחצים .הסגנון השתנה – לעומת השנה שעברה ,הלחץ וגסות
האיומים גברו מאוד .אבל איגור – יישר כוח – מחזיק מעמד ,לא מתקפל – ממשיכים את הפורים שפיל!
בד בבד פרץ גל של רדיפות בעיר חרקוב .הן החלו בחיסולה של ה"אוניברסיטה היהודית" הבלתי-רשמית
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של אלכסנדר פריצקי והתפשטו לכל הפעילות היהודית .כל העיר משותקת .יולי אדלשטיין מאבד מחצית
מאזור הפעילות שלו .אולי הוא יוכל עכשיו לקחת על עצמו אזורים אחרים באוקראינה ובכך לעזור לי?
לאחרונה אני מתחיל להרגיש שהתיאום בינינו ,השלושה שעוסקים בפרויקט ,לוקה בחסר .העניין הוא
שהאזור שלי הוא כה גדול לעומת האזורים של עמיתיי ,ולכן אני נאלץ לפעול בשיטות שונות משלהם :מה
שמישה ויולי אדלשטיין מנסים לבצע במישרין בצורה "ידנית" ,אני מנסה לבצע באמצעות צוותים
מאורגנים ,מנגנון שלם .יש הבדלים מהותיים .לאמתו של דבר ,המנגנון שמסוגל לתת מענה ל80%-
מהאוכלוסייה היהודית מסוגל לטפל גם ב 100%-של האוכלוסייה ,ולכן קשה למנוע אי-יעילות וכפילויות.
לדוגמה ,אני צריך מורה נע ונד שיבקר בערים בזו אחר זו ,ובכל עיר ייתן קורס אינטנסיבי; אני צריך
אחראי על התקשורת עם הערים ,וצוות טיפול באלה שמגיעים בחשאי למוסקבה מערי השדה ללימוד
אינטנסיבי .זה כולל למעשה כמה תפקידים :הרי צריך למצוא או לשכור דירת קלט למגורי המבקרים,
לספק להם חומרי לימוד בשביל הערים שלהם ,לתאם עם המורה שילמד אותם באופן פרטני – כל זה אם
וכאשר האיש עשוי לשמש גם את מישה וגם את יולי .היה יותר נכון ויותר יעיל אם הפעילות שלהם הייתה
מתוכננת לשימוש במנגנונים האלה והייתה מוטמעת בפעילות שלי.
מלבד זה ,אופי הפעילות באמצעות המנגנונים האלה יוצר יכולת הישרדות הרבה יותר גבוהה מזו של
אדם בודד .המסקנה ברורה :בפועל אני כבר נושא באחריות על כל פרויקט הערים כולו .זו הדרך היחידה
אם אנחנו רוצים להצליח .היכן נשמע שלפרויקט כלשהו יש שלושה מנהלים? במתכונת כזו אפשר
להתחיל ,אבל אי-אפשר לעבוד לאורך זמן .זו דרך סלולה לכישלון .אם כן ,אולי נכון להציע שאני באמת
אקח על עצמי את הניהול הכולל על כל פרויקט הערים? הרי אני הוא זה שהגיתי את הרעיון ויזמתי אותו,
וחלקי תמיד גדול משל כולם .הפרויקט הוא "בן טיפוחיי".
לטובת העניין זה אולי טוב ,אבל הסיכון גדל מעל ומעבר .בעיני הקג”ב ההבדל הוא מהותי ,זו עוד קפיצת
מדרגה .רעד מטורף ,פחד אימים אוחז בי .כאילו אני יושב בעגלה והסוסים דוהרים לתהום ...לקפוץ ממנה
כל עוד נפשי בי ...לא ,אני לא חושב שעליי לעשות את זה – אני אומר לעצמי – שיימשך כפי שהוא.
אמרתי ,וכאילו נשמע לי הצליל מסולף.
זכור – אני ממשיך את הדיון עם עצמי – זה בינך לבין ריבונו של עולם .הכול יישאר בסוד בחדרי חדרים.
אתה לא תשמע הבעת התפעלות ,לא תקבל צל"ש ,לא פרסים ולא תארים ...אולי היסטוריון בדורות
הבאים יבין את המעשה ,או יותר סביר – ארכיאולוג .גל קור מקפיא מפלח אותי ,כאילו מלאך המוות עומד
לידי ...אבל לא! אם אני לא אקום ואעשה מעשה ,זה פשוט לא ייעשה .אף על פי שזה חיוני להצלחת
הפרויקט! אולי זה הדבר החשוב ביותר במהלך החיים שלי ,תכלית החיים .אולי בשביל זה באתי לעולם!
אני הולך להיוועץ במישה.
-

זה בעצם אישוש פורמלי של העובדות בשטח – אני אומר.
טוב ,כל דבר דורש התמקצעות – אומר אחי – רק אל תגזים!

אנו מכנסים ישיבת צמרת .הוחלט :אני אעמוד בראש הפרויקט כולו .כל הפעילות שלי במוסקבה תעבור
לאחרים .קושרובסקי ימשיך להיות אחראי על מימון הפרויקט ועל הקשרים עם הממסד הישראלי ועם
הקהילות היהודיות במערב .אדלשטיין ייקח על עצמו את קיום מחנה הקיץ הנייד במסגרת טיול בטבע.
בתפקידו של מישה לא יחול שינוי.
-

רק תפעל במשנה זהירות – אומר קושרובסקי.
בהצלחה ,ושהקדוש ברוך הוא ישמור עליך – אמרו שלושתם כאחד.
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מתוקף תפקידי החדש אני מתחיל לקיים פגישות נפרדות עם מישה ועם יולי אדלשטיין .הפגישות
מאורגנות באופן כזה שכאילו נפגשים באקראי ,ובתוך אלף דברים זוטרים מדברים כלאחר יד על העיקר.
אנו מחליטים לאחד את כל המידע :כל הרשימות על הערים יתמזגו לרשימה אחת מאוחדת ,כך שלכל
אחד משלושתנו תהיה גישה אליה וכל אחד ידאג לעדכנה .כל אחד מאתנו יארגן מחנה קיץ אחד :מישה
באזור הבלטי ,אני בדרום ויולי ,כאמור ,יארגן מחנה נייד .מסגרת של מחנה נייד מאפשרת ליצור אווירה
של ניתוק מסביבה דוברת רוסית ו"טבילה" בעברית .לשם נפנה את התלמידים שכבר יש להם יכולת
לתקשר בעברית .טוב ,אנחנו בתחילת אפריל – זמן סביר להתחיל בהכנות.
בינתיים אני מלמד במוסקבה כבר שלוש קבוצות .מהקבוצה הבכירה שלי אני מצרף לפרויקט את
אלכסנדר בייבסקי ואת מרק זולוטרבסקי .לאחר התלבטויות רבות החלטנו לקיים מחנה קיץ דרומי בעיר
סוּחוּמי שבגרוזיה .העיר – אתר נופש מפורסם שמגיעים אליו עשרות או מאות אלפי תיירים מכל קצות
ִ
המדינה הענקית – עיר ססגונית ושוקקת חיים .במקום כזה קבוצת יהודים תבלוט הרבה פחות .בייבסקי
ייסע בחשאי לשכור שם דירה.
בינתיים אני מתחיל גישושים אצל יבגני גורביץ' ,ידידי הטוב עוד מהתקופה שלמדנו ביחד אצל אולנובסקי.
יבגני התחתן לא מזמן ועכשיו הם מצפים לילד .פירוש הדבר – הוא נראה שקוע בענייני המשפחה ולא
יעורר חשדות אצל הקג”ב ,וכך יוכל ללמד בביתו קורס אינטנסיבי למבקרים מערי שדה .התפקיד מחייב
כוננות מתמדת :לעתים ,בגלל היעדר קשר סדיר עם הערים ,המבקרים מגיעים ללא תיאום מראש .כאשר
התלמיד אכן מגיע ,כל דקה מוקדשת ללימודו .אין כבר פנאי.
בסוף אפריל אני יוצא לביקור היכרות בקייב .המצב בעיר קשה ,ולא רק בגלל הקג”ב מפולגים פעילי
העלייה בעיר .את משפחת ברנשטיין הכרתי עוד במוסקבה ,ובסמינר של המורים הופיע מדי פעם גם לב
אלברט .הוא מוכר לשלטונות בתור מורה לעברית ,ואף על פי שהוא מלמד בחוג מצומצם מאוד ,הקג”ב
לא נותן לו מנוח .לעומתו ,יוסף ברנשטיין מוכר לקג”ב בתור פעיל עלייה ,וההתעניינות שלו בעברית
כנראה לא ידועה לשלטונות .פירוש הדבר – המגעים צריכים להתחיל ממנו.
בתקופת חגי תשרי ,מוסקבה היהודית מושכת אנשים רבים .בין היתר מגיעה קלרה שוורצמן ,ילידת
קישינב .קלרה למדה במוסקבה .רעיונות הציונות הלהיבו אותה ,ולמרות הסכנות הכרוכות בכך היא
התחילה ללמוד עברית אצל לנה ,אשתו של זאב שכנובסקי .כך קיבלה קלרה הכשרה טובה וחזרה
לקישינב .שאפתי מאוד להכיר אותה – איזה מזל לקבל מורה כמעט מוכנה בעיר כה חשובה כמו קישינב!

קלרה שוורצמן

-

את הקשר בינינו אפשר לקיים דרך החברה שלי ממוסקבה ,אניה ירוחימוביץ' – אומרת קלרה –
היא גם נוסעת אליי מדי פעם ,ודרכה תוכל לשלוח חומרי לימוד .היא לא מתכוונת לעלות בעתיד
הקרוב ,וסביר להניח שלא עוקבים אחריה.
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מתחיל מחנה הקיץ שלנו בעיר סוחומי .הנה הגענו כולנו בלי הפרעות :גולדה ,אלכס בייבסקי ונחמיה
רוזנהאוז מטשקנט ,ליליה ולדימירסקי מנובוצ'רקסק ,אדיק מוסין מאוּפָ ה ,יהודית ושעיה מאודסה.
בדירתנו שני חדרים .אבל אסור ללמוד בבית – הקירות דקים – שומעים דרכם כל דבר .במרחק רבע
שעה הליכה מהבית ישנן שתי גבעות ,רואים שם שיחים ,עצים ,אפילו חורש קטן .מן הדרך לא יראו אותנו
ולא ישמעו .מצוין! יש מקום לשתי קבוצות ללמוד בלי להפריע זו לזו ,ועם זאת אפשר לשמור על קשר עין
ליתר ביטחון .משבצים תלמידים ,מחלקים חומרי למידה ו ...מתחילים .בעבור רבים זוהי עיר נופש ,אבל
לא לנו .את הנופש שלנו אנו נופשים באופן מקורי.
גולדה ְתלמד קבוצת מתחילים ,ואני אעביר את שיעורי הדקדוק בשתי הקבוצות .הרי כל אחד שהגיע לפה
– מורה מתחיל .הם גם צריכים להבין הכול בפרוטרוט וגם לדעת איך ללמד .את הדקדוק צריך להשכיל
ללמד באופן כזה שהוא לא ירתיע את התלמידים ,ובמיוחד לא את המתחילים .מלבד הדקדוק ,המשימה
הגדולה בקבוצה הבוגרת היא לדובב את התלמידים .השיטה הטובה לשם כך – שיחות מונחות עם
המורה ועם תלמידים אחרים .בקבוצה הבכירה שלי במוסקבה נבדקו כתריסר נושאים – עלילות שיְגרו את
התלמידים להגיב ,להביע משוב רגשי ,למעורבות .ככל שהקבוצה חזקה יותר ,כך עולה היעילות של
השיטה.
והנה כולם כבר שכחו שאנחנו בשיעור ,שיעור חשאי ,וכולם מעורבים בדיון לוהט .כל אחד רוצה להוסיף
משהו ,לקטוע אחרים ,להוכיח ,לשכנע ,לחלוק ...לפעמים אני מתערב כדי לתקן טעויות ,מכוון את הדיון
אם הוא נקלע למבוי סתום .חשוב לעודד אותם "לזרום" ...הזמן חולף ואני כבר רואה את הסימנים
הראשונים :ביטחון עצמי שמופיע ,חופשיות בדיבור .האוזן אף קולטת קטעי שיחה המתקיימים ביניהם
בעברית.
אני מרגיש סיפוק מקצועי ואישי גם יחד .כמה קשה היה לארגן את כל זה ,לתאם ,לחבר קצוות .וכל זה
בחשאי בלי אמצעי תקשורת ועם תקציב זעום .כל זה על מנת לתת להם את מה שלא יקבלו בדרך אחרת:
תחושה של השתייכות לדבר גדול ,חוויה משותפת בלימודים ,בהעצמה ,מורה צמוד שמתקן טעויות ועונה
על עשרות שאלות שהצטברו ...כן ,אדם לא יכול להתקיים בבידוד לאורך זמן .כמו אוויר לנשימה אנשים
זקוקים לסוציאליזציה ,להתרועע עם הרעים .הם חייבים לראות אחרים מאותו הזן הנדיר ,שבשבילם
עברית ונושאים יהודיים הם דבר כה יקר שלמענו הם מקריבים את חופשתם השנתית ואף לוקחים סיכון
משמעותי.
השינויים נראים כמעט מדי יום ביומו .קשה להאמין! רואים כבר רהיטות בדיבור ,וגם דפוסי ההתנהגות
משתנים :מופיעים סממנים של אדם חופשי ,גאה ,אדם תכליתי שיודע שהוא מבצע משימה חשובה בחיים
ועושה את זה טוב .מתחילים להריח ריח של הצלחה! גם אני נהנה ,אף על פי שהדאגה לא פוסקת.
הקג”ב יכול להופיע ברגע האחרון ,אולי הם מחכים שנהיה שאננים כדי להפתיע ולעשות את המכה שלהם
עוד יותר כואבת? ו ...נכון ,לקראת הסוף הסקרנות של בעלי הבית הגרוזינים גוברת מאוד .מתברר
שאפילו בנוף הססגוני ביותר של סוחומי אנחנו בכל זאת בולטים ,לא דומים לקבוצות נוער :שקטים ,לא
משתכרים ,אין הוללות ,אבל משהו אנחנו כן עושים בערבים ביחד .מוזר...
הבעלים מתחילים להציק בשאלות:
-

מי אתם? סטודנטים? מדענים? ובאיזו שפה אתם מדברים?
ידידים אנחנו ,מדברים בשפה היהודית .אתם הגרוזינים מדברים בשפה שלכם ,וגם אנחנו
מדברים בשפה שלנו.
עד כמה שאנחנו מכירים ,ליהודים אין שפה משלהם .הם מדברים או ברוסית או בגרוזינית ,אם
הם יהודים גרוזיניים .אתם אומרים משהו לא נכון!
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-

זה נכון שיהודים רבים לא יודעים את השפה שלהם ,אבל אנחנו דווקא כן.
לא ,אתם מסתירים משהו .עדיף שתגידו מיד או שאנחנו נדווח לקג"ב!

מה עושים? להציע להם עכשיו תשלום נוסף של שכר הדירה – משמע להודות באשמה! ואז הם גם ייקחו
את הכסף וגם ילשינו לקג”ב ועוד יגידו שהצענו שוחד! לא לתת כסף? גם לא טוב ,מסוכן .התמקחנו,
ובסופו של דבר הגענו לתוספת תשלום סבירה.
המחנה הגיע לקצו .המשתתפים ,שבעי רצון ומלאי סיפוק ,חוזרים לבתיהם .ברוך השם ,הפעם הצלחה!
גם אני חוזר הביתה .יומיים של נסיעה למוסקבה ברכבת ,ויומיים שאני מנסה להשתחרר מהדאגות .לו
יכולתי לדעת איך הלך אצל מישה ,אצל יולי! מיד כשנכנסתי לבית ואמרתי שלום להורים ,קפצתי לטלפון –
להתקשר למישה .בטלפון לא אשאל את השאלה העיקרית ,אבל לפי הטון של מישה הכול מובן בלאו הכי.
הכול בסדר .בפגישה אני מקבל פרטים :מישה קיים מחנה מוצלח בכפר נופש בלטי ,הוא ואוקסנה לימדו.
יולי אדלשטיין קיים מחנה סיור בסירות ,ובלה רבינוביץ' השתתפה בו .שלושה מחנות – שלוש הצלחות!
ספטמבר מתחיל ואתו העונה החדשה .מוסקבה היהודית מתעוררת .קבוצות חדשות נפתחות ,ופה ושם
חוזרות ללמוד גם קבוצות ישנות .נראה שגם בקג”ב מתחילה העונה החדשה :שוב גל רדיפות באודסה,
שוב צלצולים נואשים משם אליי הביתה ,שוב חקירות ,תשאולים ואיומים גסים .לפני שנה זה היה מכוון
כלפי הפעילים ,ועכשיו זה מופנה כלפי המתחילים ,נגד כל אחד שהגיע לשדה הראייה של הקג”ב.
ההסלמה נמשכת ...אין גבול ...אנשי הקג"ב ,כמו כרישים שהריחו דם ,מאבדים את הראש .חייבים
לעשות משהו ,להגיב ,למחות .מישה ואני מחברים כמה מכתבי תלונה ושולחים לערכאות ,וגם שולחים
מסרים ללשכת הקשר ולקהילות היהודיות בחו"ל.
תמוהה היא השתלשלות המאורעות .הרי מלכתחילה היה ברור שצריך להפריד הפרדה מוחלטת בין
הפעילות הסודית בערים לבין הפעילות הגלויה ואף ההפגנתית בהגנה ובמחאה .כיצד אני אמור לבצע
פעילות מחתרתית ביד ימין אם ביד שמאל אני עוסק בפעילות הפגנתית? לדאבוני ,כל זה בגדר משאלת
לב .הלכה למעשה ,לא קיימת כלל מערכת הגנה ,ובמיוחד לא בפעילות בערים!
כל מה שיש – זה קומץ של אנשים פרטיים שמוכנים למסור מידע לכתבי חוץ ולחו"ל .גם זה חשוב מאוד,
אבל ...לא מספיק! לא הקמנו מנגנון של הגנה או של מחאה מאורגנת ,וככל הנראה גם לא ניתן להקים –
זה מסוכן מדי! אבל ההשלכה היא מצמררת – מערכת הפעילות שאנחנו מנסים להקים בערים בכלל לא
מוגנת! חשופה לרדיפות! ולשאלה הטבעית ,שכל מורה או פעיל בערים שואל – "מה לעשות כאשר יגיע
הקג"ב?" – אין לי תשובה.
כל פעם אני מרגיש בושה וכלימה כאשר אני מחפש פתרון חלקי לבעיה פרטנית .החולשה העיקרית – אני
מערב אנשים בפעילות מסוכנת ,וברגע האמת ,כאשר הקג”ב מפעיל לחץ ומתחיל לערוף להם את הראש,
אין לי דרך להגן עליהם! כמה מן הערים הגדולות אני מעביר לטיפול אישי של ותיקים בעלי קשרים בין-
לאומיים ענפים .אבל אני באופן אישי ,מבחינת ההגנה ,מה אני יכול לקחת על עצמי? הרי אני מעמיד
בסכנה את כל פרויקט הערים הענקי! מאידך ,הייתכן לעזוב ולהפקיר חברים בשעת סכנה? ככה חיים
בניגוד לכל היגיון .כל מורה בכל עיר יודע שאם לא יקבל סיוע בדרכים אחרות ,מונח לפניו מספר הטלפון
שלי כאמצעי האחרון ,הכפתור האדום.
בכל פעם שאני שומע את צלצול השיחה הבין-עירונית אני נרעד .כאילו בכוונה נתנו לשיחות האלה צלילים
כאלה – צורמים ,חפוזים ,מדאיגים .כמו צפירה! סימן שקרה משהו ,מישהו נקלע לצרות ,לוחץ על הכפתור
האדום .והכמות של הצלצולים האלה הולכת וגדלה .מתקשרים מוקדם בבוקר ומאוחר בערב .איזו תחושה
מגעילה של חוסר אונים מול נחשול הרשע!
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אני מרים את השפופרת .מקשיב בנשימה עצורה .להתרכז ,לשמוע את הדיווח העצבני ,לעשות בו סדר,
לזכור כל דבר ,כל פרט ,לא לבלבל כלום .לא לקחת ללב ,לפעול כמו רופא ,כמו מנתח .לנסות להרגיע,
לעודד ,להציע חלופות ,להבטיח שיינקטו האמצעים ...אני מניח את השפופרת ,ושוב הרגשה מגעילה של
חוסר אונים אופפת אותי .למסור לחו"ל ולכתבי חוץ אני כן יכול ...השאלה עד כמה זה יעזור .איך להגן על
האנשים מבלי להרוס במקביל את כל הפעילות?
הצלצולים מאודסה באים בזה אחר זה .אמא מתחילה לדאוג:
-

אולי נחשוב שאתה לא בבית בכל פעם .הם מפילים הכול עליך כי הם לא מודעים להיקף
הפרויקט ולהשלכות שעלולות להיות עליך.
הם במצוקה ,וזו קריאת "הצילו"!
אבל אתה לא יכול להיות המלאך הטוב של כל המדינה .כך גם אותם לא תציל וגם בעצמך תטבע
חלילה ,וגם את הפרויקט תהרוס.
כן ,אמא ,הכול נכון ,אבל אני לא יכול להפקיר אותם .פיזית לא יכול .גם את לא היית יכולה!

אני מתרוצץ במוסקבה ומשתדל להעביר את המידע בצורה הכי יעילה ,לערב את השחקנים המתאימים
ביותר ...ובד בבד מנסה להבין מדוע העולם בנוי כך שאני נאלץ לעשות דברים המנוגדים לכל עקרונות
הפעולה בפרויקט שאני התוויתי .המכתב למען פעילי אודסה נשלח גם לחו"ל וגם לערכאות ו ...הלחץ
ירד .מה הסיבה? בגלל המכתב שלנו? קשה להאמין .אולי פשוט הקג”ב כבר מצצו דם יהודי די הצורך
ועכשיו הם מעכלים?
הטלפון מצלצל.
-

אלכסנדר ,כאן איוונוב מן "הוועד" )הקג”ב( ,ה"מפקח" שלך .היינו מאוד מעוניינים לשוחח אתך.
לשוחח? על מה?
זה לא לטלפון ,אלכסנדר .אתה מבין ,אתה צריך לבקר אותנו.
למה לא לטלפון? ממה אתה חושש? יכולים לצותת?
מי מצותת לך ,אלכסנדר?
בימינו נהוג לפתור בעיות בשיחת טלפון .אפילו ראשי ממשלות משוחחים ככה .מדוע אנחנו לא
יכולים? הרי אתם דווקא לשוחח רציתם!
אלכסנדר ,בבקשה בלי ליצנות .אם אתה לא רוצה ברוח טובה ,נשלח ניידת משטרה.
זו כבר לא נראית שיחה אם גוררים אליה בכוח.
אלכסנדר ,אני שוב מציע לך ברוח טובה ,ההתנהגות שלך תשפיע גם על תוכן השיחה.

אין ברירה ,אצטרך ללכת .לאמתו של דבר כבר מזמן לא קיבלתי זימונים לקג”ב .אולי זה סימן שאני
מתנהג בצורה נבונה? או שמא יש להם משהו רציני בצנרת? בטח על הערים רוצים "לשוחח" .יתאמצו
לדלות ממני מידע .עליי לדבר לאט ומעט – כך ארוויח זמן לחשוב על כל שאלה ,להתגבר על הפתעות,
להפיג לחץ פסיכולוגי של התשאול .להרפות ,להרפות ,לא לפחד ...נעבור גם את זה...
אני נכנס .אותו החדר מהתשאול הקודם ,אבל איוונוב משום מה יושב לבד .מוזר ,לאחרונה את כל
התשאולים הרציניים ניהלו שניים-שלושה אנשי קג”ב.
-

אלכסנדר ,איך קרה שאתה מארגן מכתבי דיבה המשמיצים את הארגון שלנו?

-

מה?! – אני מתאמץ בכל הכוח להבין לאן הוא חותר.
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בסגנון אטי סולידי ובהבעת פנים קודרת הוא מושיט לי שני דפים .גם אני מושיט יד באטיות ולוקח את
הדפים .מה?! הרי זה המכתב שלנו למען הפעילים באודסה .אני קורא שוב בעיון .המכתב כתוב בצורה
חריפה ובו בזמן אדיבה .נראה לי מכתב טוב ...לא ,בטח המכתב הוא רק פתיח ,ועכשיו הוא יגלוש
לנושאים אחרים ,כפי שהם יודעים לעשות בצורה מצוינת .התחלנו מאודסה – תכף נעבור לערים אחרות!
איך למנוע את זה? איך לתפוס יזמה? צריך להוציא אותו מהכלים ,לגרום לו לאבד שליטה ,שיצעק,
שיתרעם ...ואז אני אוכל לטחון מים ,ללכת סחור-סחור מסביב למכתב .אני רגוע וקר ,קר כמו קרח...
-

-

המכתב אינו מכתב השמצות ודיבה .זהו מכתב תלונה .הוא מותח ביקורת על המעשים של אנשי
הקג”ב באודסה .אבל אין טעם להעלות אותו לדיון כאן .הוא הגיע לידיים שלך בצורה בלתי-
חוקית ,ולכן כל השימוש בו על ידכם גם הוא בלתי-חוקי.
למה בלתי-חוקי?
לפי החוק ,אסור להעביר תלונה לאותו הארגון שנגדו מוגשת הקבילה .המכתב שלנו הרי מוען
לפרקליטות המדינה .הפרקליטות הייתה חייבת לנקוט צעדים משפטיים נגד האשמים וליידע
אותנו על כך .במקום זה ,ובניגוד לחוק ,היא העבירה את המכתב אליכם .כלומר ,מתבצע ניסיון
לדכא את הביקורת!

איוונוב הסמיק וקפץ על הרגליים.
-

אתה חייב להבין חד-משמעית ,אלכסנדר ,שדיבה זו דיבה ,וזה לא משנה באיזו דרך בדיוק
קיבלנו את המכתב .המעשה שלך – ארגון מכתב דיבה קולקטיבי לגוף רשמי .למעשה ,השמצה
והכפשה של ארגון ממלכתי הן הרי הוצאת דיבה על המדינה עצמה! המכתב שמוען לגוף רשמי
עובר באופן אוטומטי לנחלת הכלל – דהיינו ,ביצעת הפצת דיבה בנסיבות מחמירות ,כי המכתב
הוא קולקטיבי .אם החקירה תאשש את עניין הפצת הדיבה – ואין לי ספק בכך – ייפתח תיק לפי
סעיף  ,190עד שלוש שנות מאסר.
אתה צריך את זה ,אלכסנדר? תחשוב על ההורים המבוגרים שלך ,מה יהיה להם .הרי אתם
רוצים להגר לישראל ,נכון? תתנהג בצורה אחראית – תקבל אישור בקרוב .אם לא ,אתה עלול
לנסוע לכיוון אחר לגמרי ,ולהרבה זמן .תקשיב טוב ,תבטל את המכתב .היום ,כאן ועכשיו ...מחר
זה כבר עלול להיות מאוחר מדי!

-

במילים אחרות ,אתה מאיים שתפתח נגדי תיק פלילי בגלל הביקורת שלי .הדבר בלתי-חוקי
בעליל! זאת ועוד ,החוק קובע שרק הפצה של מידע שהוא בוודאות שקרי ומטעה היא דיבה .זה
בדיוק מה שמתחילים לעשות לגביי! אתה הרי יודע בוודאות שכל מה שכתוב במכתב הזה –
אמת! ובחוק העונשין קיים סעיף  ,130אולי לא כל כך מפורסם כמן סעיף  ,190אבל מכובד לא
פחות :דיבה נגד אנשים פרטיים .העונש הקבוע על כך בחוק ,גם הוא עד שלוש שנים.

איוונוב קופץ מהשולחן ומתחיל לפסוע אנה ואנה מרוב עצבנות.
-

-

ומאין אתה יודע ,אלכסנדר ,מה בדיוק התרחש באודסה? הרי אתה בעצמך לא היית שם .מי
מסר לך את המידע?
כלומר ,אתה מכיר בעובדה שקיבלתי מידע דרך צד ג' .זה מוכיח שהמידע שבמכתבי לא יכול
להיות שקרי בוודאות! לכן ,להאשמה בדיבה אין שחר ,ומאיימים עליי בגלל שחשפתי הפרת חוק
סובייטי!
מה ,אתה רוצה ללמד אותי מה זה חוק סובייטי?
ואתה מעמיד את עצמך מעל לחוק?
עזוב את זה ,אלכסנדר ,אני רואה שאתה כל הזמן מנסה להטות את השיחה .זה לא יעזור לך.
זה עוד לא עזר לאף אחד .הנה לך דף נייר .אני עוזב לרבע שעה .עדיף שתכתוב כמה שורות
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בצורה ברורה .למשל "קיבלתי מידע לא נכון ואין לפרש את מכתבי באופן מילולי" ...זה עשוי
לפתור את הבעיה גם בשבילך וגם בשביל החברים שלך.
איוונוב עוזב .מוזר ,בכל זאת .בעצם – שני דברים מוזרים .קודם כול ,למה מכתב התלונה שלנו
לפרקליטות בכלל מעסיק את הקג"ב? מה יש? מדוע לא לזרוק אותו לפח האשפה? מי יכול להפריע להם,
במיוחד עכשיו בתקופה של מתיחות בין המעצמות? מצד שני ,הקג”ב והפרקליטות אינם מקשה אחת .יש
בפנים לא מעט סדקים .מכתב כזה נותן לפקיד בכיר נשק במאבקי כוח פנים-ארגוניים .הם כמובן תמימי
דעים לגבי מה שצריך לגרום ליהודים ,אבל צריך לעשות את זה בצורה מקצועית ,יפה .מי שלא יודע – לא
כשיר לתפקיד .מוציא להורג טוב הוא זה שהקרבן אצלו לא צווח! אם זה נכון ,יש ערך למכתבי התלונה
שלנו.
עוד יותר מוזר – מדוע לא עלה הנושא של ערי השדה? הרי זה העיקר .במקום דברים חשובים באמת,
מדברים על דברים טפלים .או שמא יש לזה סיבה כלשהי? הרי הוא יודע מראש שאני לא אכתוב כלום.
אולי משגיחים מהצד ,מצלמים ,רוצים לבדוק איך אני מגיב ,אם אני במתח .כאשר אדם מתרכז ולא מודע
שמשגיחים עליו ,כנראה נחשף בהבעת הפנים שלו משהו חשוב על מצבו הנפשי.
איוונוב חוזר .הוא נועץ עיניו בדף הריק ופורץ בצעקות .זרם של איומים .אני שותק .הוא ממשיך וממשיך
להתרעם ...פתאום מפסיק ,ובלחישת נחש מסנן" :חשבתי שאתה יותר חכם!"
הלחץ באודסה שוב מתגבר ...כמה חבל.
יריד הספרים הבין-לאומי הוא אולי המקום היחיד שבו יכול יהודי סובייטי לבטא את המילה "ישראל" ללא
חשש ,להיפגש עם ישראלים ,לשאול שאלות ...כצפוי ,ההתעניינות של היהודים בביתן הישראלי עצומה.
כך גם של הקג”ב .כמו כלב גישוש ,אני מחפש פעילים פוטנציאליים בין המון המבקרים מערי השדה.
כמובן לא אבוא עמם ישירות במגע ,אבל אפנה למישהו מאנשי שלומנו .מחפש ומחפש ...אילו הייתי מוצא
אחד טוב ,כבר הייתי מאושר ...אבל המציאה מצאה אותנו בכוחות עצמה.
-

תכיר ,זה פליקס – מציג לי קושרובסקי אדם חביב באחת מפגישות הערב עם המשלחת
הישראלית.

פליקס קושניר

טוֹמ ְסק .יש לו קרובים בישראל והוא
קובעים פגישה .פליקס קושניר נולד במולדובה ,בוגר אוניברסיטת ְ
רוצה ללמוד עברית .הוא שמע שהמורים לעברית מתכנסים ליד בית הכנסת ב"גבעה" ,ניגש למישהו ואמר
שהוא רוצה ללמוד עברית .כעבור חמש דקות הביאו אותו לקושרובסקי וכך נפגשנו .פליקס אדם צנוע ,לא
מרבה לדבר על עצמו ,אבל מתוך דבריו המעטים משתקף אדם משכמו ומעלה ,מסור ,בעל אחריות ובעל
מוטיבציה .צירוף נדיר! מעניין אם סוכני הקג”ב הספיקו לשים עליו עין ולהצמיד לו "זנב" .בשבת רגילה זה
היה קורה בלי ספק ,אבל עכשיו ,בגלל יריד הספרים ,הייתה ב"גבעה" המולה כזאת שאנשי הקג”ב ודאי
התמקדו קודם כול באלה שנפגשו עם הישראלים .יש סיכוי שהם פספסו את פליקס.
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בכל ימי היריד אנו מרבים להיפגש עם פליקס .אני עוקב בקפדנות אחרי התגובות שלו :הערות ,משוב,
חיוך – הכול בעל חשיבות כשמנסים לבנות דיוקן פסיכולוגי של בן אדם .לפעמים אני בעצמי ,בדרך לא
דרך ,שואל שאלות מנחות ,מגרות ,פרובוקטיביות .נראה לי שפליקס מתאים לתפקידים מרכזיים
בפרויקט ,אבל איך לחשוף את הכול בפני אדם שאני מכיר בקושי שבוע? איזה סיכון אדיר! אבל להחמיץ
את ההזדמנות החד-פעמית?
אנחנו נפגשים ברחוב שומם ,וצעד אחר צעד – תחילה ברמזים ואחר כך יותר ויותר בפירוט – אני חושף
בפניו את הסוד הכמוס .פליקס מקשיב בתשומת לב מוחלטת מבלי לקטוע אותי .אין ספק שהוא נדהם.
שותק .התגובה הראשונה יוצאת לו תוך מאמץ:
-

-

כן ,אני מוכן לסיכון .אבל ...איך אני אוכל ללמד כשאני בעצמי לא יודע בכלל עברית? ואיך אפשר
לשתף פעולה כאשר אני נמצא במולדובה ואתה במוסקבה?
השאלות לא פשוטות ,נכון .אבל בוא נסגור עניין עקרוני :האם אתה מוכן ,בכפוף להכשרה שאני
אספק ,לתפקיד של מורה נודד ומגשש? זה תפקיד קשה ,סודי ביותר ומסוכן מאוד ,שכל
התמורה עליו...
מסכים!
מעולה! האם תוכל להתארגן ולהגיע למוסקבה בעוד כחודשיים? אארגן לך קורס אינטנסיבי
ראשון.
***

קלרה שוורצמן מבקשת חומרי לימוד .אני יוצר קשר עם חברתה אניה ירוחימוביץ' .אנחנו נפגשים ברכבת
התחתית ואני מוסר לה את החבילה ,אבל פתאום אני מרגיש כאילו נופל האסימון ,כאילו נוצרה בי זיקה
מוזרה כלפיה :בחורה אנטליגנטית ,חביבה ,נשית ...עם שיער ארוך וחיוך ביישני ...אנחנו נפרדים ,אבל
אני משום מה הולך אחריה ...היכרות ייחודית.
***
ואתם טרחות החג .גם אצל הקג”ב נוספות הטרחות .הרי תקופת החגים היא תקופת
מתחילים חגי תשרי ִ
ההרכבה של מרבית הקבוצות .אני מנצל את הזמן שתשומת הלב של הקג”ב ממוקדת במוסקבה ,וחומק
לטביליסי במסווה של ביקור לכבוד יום ההולדת של גולדה.
גולדה ,מיד עם הגעתה לעיר ,פתחה בה בפעילות נמרצת .היא הכירה המון יהודים ,גם אשכנזים וגם
יהודים גרוזינים ,והנה התחילה כבר ללמד .איך יגיבו בקג”ב להצלחתה המסחררת?
גולדה אחיעזר
כשעברתי לטביליסי התחלתי ללמד די מהר .תלמידיי ,רובם ככולם ,היו סטודנטים.
כשקראתי להם לנהוג בזהירות ולגלות ערנות הם הגיבו בהומור ,וכל פעם הסבירו לי
שגרוזיה היא לא רוסיה ,ושכאן אף פעם לא הייתה ולא יכולה להיות אנטישמיות.
התחלנו להתקדם די מהר .סיפרתי להם לא מעט על המסורת ,על ההיסטוריה .בחגים
היינו הולכים ביחד לבית הכנסת .הפכנו לידידים טובים .כל השלווה הזאת נמשכה כחצי
שנה.
אחר כך התחילו צרות .תחילה כל הסטודנטים זומנו לקג”ב ,שם איימו עליהם שיגורשו
מהאוניברסיטה .חלקם נשרו מיד ,חלקם המשיכו למרות הכול .קצת יותר מאוחר מצאתי
את עצמי על הכוונת .יש לציין שכל חומרי ההוראה וכן ספרים רבים שהבאתי ממוסקבה
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להפצה היו בדירה ששכרתי ,פשוט כי לא היה מקום אחר .במקרה של חיפוש בית יכלו
בקלות להגדיר את כל זה כ"ספרות אנטי-סובייטית" ,לא משנה מה אטען כנגד .פעם,
כאשר חזרתי לדירה בשעת ערב מאוחרת ,הבעלים אמרו לי שהיה ביקור של שוטר ולכן
הם לא רוצים להמשיך את השכירות שלי .כך מצאתי את עצמי בחצות הלילה ברחוב,
עם החפצים המעטים שלי ועם מזוודה מלאת ספרים.
אחרי האירוע הזה התחילו לעקוב אחריי בגלוי בכל מקום ובכל שעה ,אפילו בתחבורה
הציבורית .אף פעם לא היה ברור אם אלה חוליגנים אמתיים – שזה כשלעצמו לא נעים
– או שאלה חוליגנים "ממלכתיים" – שזה עוד פחות נעים .הנשק הפסיכולוגי הזה
הופעל נגדי באופן קבוע.
שכרתי דירה חדשה .פעם ,כשחזרתי הביתה בערב ,הבחנתי פתאום באור בחלוני.
האור מיד כבה .מה זה? כאשר עליתי לדירה גיליתי שכל חוטי החשמל נחתכו .בדירה
שרר חושך מוחלט .לאט לאט ,כשהעיניים הסתגלו לחשכה ,גיליתי שכל חומרי ההוראה
נגנבו ,וגם כל הכסף שלי .היה ברור מי עשה את זה .הייתי חייבת לעזוב את הדירה
מיד .מצאתי נרות ,הדלקתי אותם והתחלתי לארוז לאורם .אז דפקו בדלת .הגיעו שני
שוטרים .אחד אמר:
-

אני רוצה לעשות חיפוש בדירה הזאת.
כבר עשו פה חיפוש ,וכל מה שרק היה אפשר לקחת כבר לקחו...
בבית הזה בוצע רצח!
אם באתם לחפש כאן את הגופה – טעות בידכם .אין פה גופה ,בוודאות!

שוב שכרתי דירה אחרת .בתחילה הכול היה רגוע ,אבל כעבור זמן אמרה לי בעלת
הבית" :היה פה שוטר ,אמר לנו שגנבת כסף מבעלך ושאין לי רשות להשכיר לך דירה".
הסיפור הזה חזר על עצמו פעם אחר פעם.
בשלב זה הסבלנות שלי פקעה .החלטתי ללכת למשרד ההגירה ,לבדוק היכן עומדים
הדברים בקשר לבקשה לעלייה שלי .כאשר הגעתי ,גיליתי שמחכה לי לא פקיד ,אלא
איש קג”ב .הוא אמר:
-

-

כבר מזמן רציתי לשוחח אתך ,לקבל מידע גם עלייך וגם על הסטודנטים שלך.
דעי לך ,אם את רוצה לקבל היתר עלייה את חייבת לספק לנו מידע על כל אדם
שיבוא ללמוד אצלך ,ובכלל לענות על השאלות שלנו .אם לאו – לעולם לא תצאי
מפה!
אם כן ,אז לא אצא מפה – אמרתי.
אם את לא רוצה לשתף אתנו פעולה ,אני חייב להזהיר אותך :טביליסי אינה
בטוחה .יש כאן עבריינים ,יכולים לשדוד ,לאנוס ,להרוג אותך!
עם העבריינות כבר צברתי ניסיון מסוים ,אולי אתה יודע לאן נעלמו החפצים
שלי והכסף שלי מהדירה ששכרתי ברחוב נוּטזיבידזֶה?
לא יודע על מה את מדברת.

הוא המשיך את התשאול .סירבתי לענות .רק אמרתי" :הגעתי לפה לקבל עדכון
בעניין היתר העלייה .היות ואין לך מה לחדש לי ,ברצוני לסיים את השיחה ".האיש
שינה את הטקטיקה ואמר:
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-

אם את מתעקשת כל כך ,אנחנו נפטר את ההורים שלך מהעבודה ויהיו להם
צרות צרורות בגללך.

נדהמתי .ההורים שלי מזמן חששו שיפטרו אותם בגלל הפעילות שלי ,שלא היה
להם מושג מה הממדים האמתיים שלה .היה להם מה לאבד .זאת הייתה מכה
בלתי-צפויה .לקחתי פסק זמן .האינטואיציה הנסתרת שמתעוררת ברגעים
הקריטיים עזרה לי למצוא את הפתרון.
-

הקריירה של ההורים לא מעניינת אותי בגרוש! מזמן אין לי שום קשר ִאתם .אם
הם מוכנים להמשיך לחיות במדינה שמתעללת כך בבת שלהם ומשפילה את
אזרחיה – אני לא יכולה לעזור להם!

זה היה כמובן שקר ,אבל תחושת הסכנה חידדה את החושים ,גייסה את הכוחות
ונסכה ביטחון בטון שלי .גילמתי את התפקיד בצורה משכנעת .הוא נטש את הנושא
ורק אמר:
 נו ,לקראת הסוף רציתי לברר אתך עוד כמה דברים קטנים .בואי ניסע ביחדונדבר תוך כדי הנסיעה.
לא יודעת למה הסכמתי .כנראה מרוב לחץ ועייפות לא שלטתי בעצמי די הצורך.
הוא הסיע אותי אל מחוץ לגבולות העיר ואמר:
-

נשב פה עד שתחתמי לי על נייר שאת מוכנה לשתף פעולה אתנו.
אם כך ,נשב פה.
טביליסי היא עיר כזאת שאם יאנסו או יהרגו אותך איש לא יתפלא!
גם אתם אל תתפלאו אם בשידורים בתחנות רדיו זרות ישדרו שחוליגנים אנסו
והרגו אותי ושגופתי נמצאה ביער .לכולם יהיה ברור מי הם ה"חוליגנים" האלה.

הוא הבין שנקלע למבוי סתום .הרגשתי שהוא נבוך ולא יודע מה לעשות .למרבה
הפלא ,אחרי המתנה ממושכת הוא נכנע בסופו של דבר והחזיר אותי למרכז העיר.
מאז לא ראיתי אותו מעולם ,אבל היה ברור שבטביליסי לא אוכל לשרוד .בשנת
 1982חזרתי לזמן מה למוסקבה ,ושם הכרתי את ג'ניה פלאנקר מעיר ירוואן
שבארמניה .משפחתה הייתה מסורבת עלייה וקיימה "בית פתוח" .ג'ניה הזמינה
אותי ועברתי לעירהּ.
יולי אדלשטיין על הכוונת! ללא ספק ,השלטונות גמרו אומר להוציא אותו מכלל פעילות .שללו ממנו את
זכות המגורים במוסקבה ,ועכשיו הוא נאלץ להתגורר בחרקוב ,בדירה של אשתו טניה .מנסים לגייס אותו
לצבא .יולי לא מוותר ,מחפש כל הזדמנות להמשיך את הפעילות .אבל הלחץ הולך וגובר ...נעשה בלתי-
נסבל ...הגיע הרגע שבו הבנו שהוא לא יוכל להמשיך בפעילות שוטפת במסגרת פרויקט הערים .הדבר
היחיד שהוא בר ביצוע זה המשך קיום מחנות הקיץ הניידים ,שבהם הוא מתמחה.
"חייבים להכיר בעובדה שבפועל הוא פורש מהפעילות ",אמרתי בישיבת הצמרת )מישה ,קושרובסקי
ואני( .אם ניקח בחשבון שקושרובסקי אינו מעורב בפרויקט עצמו אלא רק מטפל בקשרי החוץ שלנו,
פירוש הדבר הוא שבשטח נשארנו שניים :אני ואחי!
הגיע זמנו של בייבסקי לערוך מסע לסמרקנד .כבר שנה חלפה מאז ביקור הגישושים שלי .בייבסקי כבר
ערך ביקור הכנה ,והנה הוא נוסע לחודש שלם ,מקריב את החופשה השנתית שלו .בגלל המרחק חרגנו
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מכללי המחתרת שלנו :הוא יטוס ולא ייסע ברכבת ,ובמטען שלו יהיו חומרי לימוד וספרות הסברתית על
ישראל ,על תרבות ועל מסורת .לא נראה אותו חודש ימים ולא יהיה שום קשר .מה נשאר לנו במפקדה?
רק לדאוג .ברובע היהודי בעיר עוקבים בשבע עיניים .בבית הכנסת אנשים מתפללים אוטומטית מבלי
להבין את פירוש המילים – מי שיעז להסביר" ,יחטוף" מהקג”ב.
איזה צירוף נסיבות! באותה העת נוסעת לאסיה המרכזית דורית הופר ,ישראלית ילידת שוויץ ,בשליחות
לשכת הקשר .אמנם לא יוצא לנו להשתתף עם תיירי חוץ בתכנון המסע שלהם ,והעיקר ,אנחנו אף פעם
לא יודעים על התוצאות .אבל דורית – אדם מיוחד – הצליחה אחר כך ,בדרך לא דרך ,להעביר לנו את
הדו"ח על המצב בכמה ערים באסיה המרכזית ,ממש בזמן .עברו שנים רבות עד שנודע לי שדורית היא
שאתה אני מתכתב באופן קבוע.
אותה "יהודית" מירושלים ִ
ביקורי השליחים מחו"ל הפכו בשנים האחרונות לחלק בלתי-נפרד מאורח החיים של פעילי העלייה .כמעט
מדי שבוע מגיע אלינו מישהו :מרצים שמופיעים בפני הציבור ,מדענים שמשתתפים בישיבות של חוג
המדענים מסורבי העלייה ,רבנים שמעבירים שיעורים ,סטודנטים ,אנשים מכל תחומי החיים .הם מביאים
חדשות – הרי אנו צמאים לדעת מה מתרחש בעולם ביחס למאבק על חופש העלייה .הם מבריחים ספרים
להוראת עברית ,אביזרי עזר וספרי הסברה על ישראל .הם מביאים ספרי קודש וחפצי קודש .הם מביאים
מתנות שוות ערך לתמיכה במשפחות מסורבי עלייה הנמצאות במצוקה .הם מביאים תרופות לחולים,
ומשפחת אוספנסקי דואגת לחלק אותן .פעולתם אינה פשוטה בגלל המעקב המתמיד של הקג”ב אחר
פעילי העלייה ,אבל היא חשובה .הם באים לאסוף מידע על מצב היהודים ,לעודד ולהושיט יד לאנשים
שמוחזקים שנים רבות מאחורי מסך הברזל ,כאומרים :כן ,הזדהות יהודית קיימת .זה דבר אמתי ,ממשי!
רק לחשוב על אלפי האנשים הללו ,שתרמו מזמנם ונסעו בהתנדבות לרוסיה העוינת תוך לקיחת סיכון
אישי .אנשים ללא כל ניסיון במגע עם הקג”ב .ראויים לשבח עובדי לשכת הקשר ,שמאתרים את האנשים
האלה ,מדריכים אותם ,עוקבים אחר כל נסיעה ,דואגים ושמחים על שובו של כל שליח ושליח בשלום.
אחרי החגים מתחילים הלימודים בקבוצה השנייה שלי בהרכב המחודש .לראובן – היחיד שנשאר
מההרכב הקודם – הצטרפו אלה סוד ,לב טוקצ'ינסקי ועד שניים נוספים .חיש מהר אני מגלה שהקבוצה
יצאה מוצלחת ומגובשת מאוד ,לומדת בסקרנות ובהתלהבות .המאמצים של כולנו עולים יפה ותחושת
ההצלחה סוחפת את כולנו .הקבוצה הזאת מתחילה להיות חביבה עליי במיוחד .עוברים שבועות ספורים
ואפשר לקבוע עובדה :הנה עוד קבוצה חזקה שלי קורמת עור וגידים.
לאט לאט אני מתחיל לערב את תלמידי הקבוצה בפעילות בפרויקט הערים .אלה הסכימה לאחסן בדירתה
חומרי לימוד וספרי הסברה ,ומאוחר יותר היא ובעלה אף הפכו את דירתם לדירת קלט של המבקרים
מהערים .בדירתם ,שהיא קרובה לדירתי – ותודות לכך המעמד המיוחד שלה – מתנהלות פגישות
סודיות .בפועל היא הופכת למפקדה .בנוסף אני רואה עתיד רציני לאלה עצמה בתור מורה סודית
למבקרים מהערים ,בדומה לייבגני גוריביץ' ומרק זולוטרבסקי.
אני מתחיל לקיים בקבוצה זו שיעורים פתוחים למבקרים מהערים .האווירה בלימודים כל כך נעימה,
עליזה ומרוממת ,והקבוצה משמשת דוגמה מוחשית כיצד הופכים לימוד אינטנסיבי לחגיגה .בתום השיעור
אנחנו כאילו נפרדים והולכים הביתה ,אבל בפועל אנחנו רק יוצאים מהדירה ,שאין לדבר בתוכה ,ובחוץ
מנהלים את הדיונים על כל מה שקשור לפרויקט הערים .לעתים יש כל כך הרבה ענייני דיומא ,שהדיונים
נמשכים שעות שלמות .רק לקראת חצות אני חוזר הביתה מותש לחלוטין ,אוכל בצורה חטופה את ארוחת
הערב ומיד הולך לישון .הרי אני משכים קום לעבודה שלי בניקיון גן הילדים.
בינתיים הפעילות שלנו הולכת ומתרחבת .כל הזמן מתגלים שמות חדשים ,גם בערים המוכרות וגם
בערים החדשות .אחסון ושמירה של המידע הרגיש הזה הופך לבעיה של ממש .המידע הוא רב :קודם
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שﬠמם היה או מתוכנן מגע .צריך לדעת את
כול ,יש כמה עשרות פעילים בערים ,ועוד כמאתיים אנשים ִ
הטלפון והכתובת של כל אחד מהם ,לדעת במה הוא עוסק כיום במסגרת הפרויקט ,במה יהיה מעוניין
להתעסק בעתיד – אם באחסון חומרי הוראה וספרות הסברתית ,אם בשיחות הסברה ,אם בהוראה ,אם
בהובלה של חומרים ממקום למקום ,או שמא הוא מוכן להיות איש הקשר ומדי פעם להגיע למוסקבה
לקבל עדכוני מידע ,וכן הלאה.
חייבים גם לדעת מי מהם עבר את התדרוך הפסיכולוגי שלנו שמסביר איך להתנהג בתשאולים ובמצבי
לחץ .חיוני לדעת מי זומן לתשאולים ואיזה סוג איום או התראה קיבל .צריך לדעת מה בדיוק ,מבחינת
חומרי לימוד והסברה ,נמצא בכל עיר ואצל מי ,ולמנוע כפילויות .מלבד כל זה ,צריך לדעת את מי להזמין
למוסקבה לקורס אינטנסיבי ,או להפך – מי מזמין מורה להוראה בעיר ספציפית ,מי מוזמן להשתתף
במחנה קיץ – בקשות ספציפיות של כל אחד .סיכומי פגישות.
את כל זה אי-אפשר לשמור בראש .רצוי מחשב .אבל מחשב פרטי כעת – דבר יקר למדי ולא נפוץ בבתים
פרטיים .הימצאות מחשב היא סימן לקיום פרויקט רציני רווי מידע ,ה"קורא" לחיפוש בית .ואז הם בנקל
יקבלו את כל המידע על מגש של כסף .משמע – צריך לאמץ שיטות ישנות של עט ונייר ,אבל הארגון של
מערך האחסון חייב להיות מודרני .האתגר העיקרי :לקבל מערכת שזמן הגישה למידע בה הוא קטן ,בעוד
המידע עצמו מבוזר או שמור במקום מסתור של ממש.
אין דבר רגיש יותר וחשוב יותר מהמידע על האנשים שלנו בערים .זהו לב לבו של כל הפרויקט! אבל אם
אי-אפשר לקבל את המידע ברגע שהוא נחוץ – ערכו יורד פלאים .הדרישות לאופרטיביות הן קשות מאוד:
אנשים מהערים מגיעים כבר בזרם .בגלל היעדר תקשורת הם מגיעים במפתיע ,בלי התראה .בגלל חוסר
תיאום ,לפעמים מגיעים למוסקבה כמה אנשים מערים שונות בו זמנית .והרי בעבור כל אחד מהם ,ביקור
בבירה – זה אירוע!
כל אחד מהם מצפה לתשומת הלב הראויה ,מצפה שהמידע שהוא מוסר ייקלט כיאות ,יופנם ויישמר תוך
נקיטת אמצעי זהירות מרביים .בדרך כלל גם הוא בעצמו זקוק למידע כלשהו :איזושהי כתובת בעיר שלו
או מידע על הספרים או על אביזרי הלמידה שנשלחו לעיר שלו .המבקרים כמובן לא מודעים לממדי
הפעילות שלנו בערים ,ולא מבינים מדוע אנחנו מתקשים לשרת כל אחד כאילו היה המבקר היחידי...
נבנה מערכת אחסון מידע בעלת שלוש רמות :הרמה הראשונה תאפשר מהירות גישה מרבית אל היקפי
המידע המצומצמים .הרמה השלישית – להפך – תיישם את הגישה הבטוחה ביותר ,קרי :האטית ביותר,
אל היקפי המידע המרביים .הרמה השנייה – בינונית .אמרנו – עשינו .לרמה השלישית בחרתי כמה
משפחות שהכרתי מימים ימימה ,עוד בתקופת טרום הפעילות .המשפחות לא היו מעורבות בשום פעילות
עד כה ולא הסבו את תשומת הלב של הקג”ב.
לאחסון הזה העתקתי במו ידיי את כל הנתונים בכתב זעיר ושמתי בתוך מעטפה גדולה" .כאן הכתובות
של החברים שלנו בערים אחרות ,ה'ארכיון' ",אמרתי למשפחה שאמורה לשמור" .אנא ,תשמרו חודש
ימים ,אחר כך אני אעביר מפה .אין כאן משהו מסוכן עבורכם ,אבל בכל זאת – אם פתאום יהיו לכם
חששות מפני חיפוש בית או אם חס ושלום קורה לי משהו ,פשוט תשמידו וזהו ".אחת לחודש העברתי את
המעטפה ממקום למקום ,ואת התחנות בחרתי לפי הגורל .למקרה חירום ,לארכיון הנודד יצרתי העתק,
ואותו שמרתי במקום הכי בטוח שמצאתי .הגעתי לשם רק אחת לכמה חודשים כדי לעדכן את הגרסה.
הרמה השנייה כללה רק נתונים של הפעילים ,כתובים על נייר דק מאוד .כל המידע נדחס לדפים ספורים
בלבד ,אף הוא באותיות "טל ומטר" .אמא לקחה על עצמה את ניהול המערכת הזאת .האחסון היה
במקום מסתור זמין יותר ,שזמן הגישה אליו היה שעתיים בלבד .במקרה הצורך אמא נסעה להביא לי את
הרשימות לעדכון ,ובהזדמנות הראשונה הייתה מחזירה אותן למקום .מעורבותה הייתה צעד נבון ובלתי-

57
שגרתי .הוריי הפעילים לרוב לא השתתפו בפעילות של ילדיהם ,וודאי שלא לקחו על עצמם תפקידים כל
כך קריטיים .זה היה צעד חסר תקדים .אין מה להגיד – הרמה הנעלה של אמא נתנה את אותותיה!
הפתענו את הקג”ב ,ובמשך זמן רב אמא יכלה לפעול בחופשיות ,באין מפריע ,ללא חשש מחשיפת מקום
המסתור.
הרמה הראשונה הייתה פתק קטן כתוב בצופן מסוים .שם היו רק הנתונים שעל פי הערכתי אזדקק להם
בקרוב .בבית שמרתי את הפתק בין דפיו של ספר בארון הספרים הגדול בחדרי .בחיפוש בית ,הסיכוי
למצוא את הפתק היה קלוש .על מנת לקחת את הפתק אתי ,היו תפורים לי בבגד כיסים מיוחדים .אפילו
במישוש הכיסים לא היה אפשר להרגיש אותו .בעצם ,קיוויתי שבמקרה של מעצר אספיק לבלוע אותו .את
הפתק לקחתי לפגישות עם המבקרים מערי השדה ,ועליו כתבתי את כל העדכונים שהם מסרו .לקח לי
כמה שבועות כדי להקים ולהריץ את המערכת ,אבל כאשר הבנתי שהיא התחילה לפעול הרגשתי הקלה
עצומה.
אין זמן לנוח על זרי הדפנה .בעיה אחרת ,לא פחות חריפה ,מציקה :אחסון ואספקת חומרי הלמידה
והספרות ההסברתית .מאחר שאנשים מגיעים מהערים בצורה בלתי-צפויה ,חייב להיות לנו מחסן
אופרטיבי .עד כה הכול היה מאוחסן בביתו של ראובן ,אבל ברוך השם היקף הפעילות שלנו הולך וגדל.
דירתו הפכה כבר למחסן של ממש – מסוכן! נקודת תורפה לפרויקט ,סכנה גדולה לראובן .חייבים להקים
מערכת אחסון ואספקה יעילה ובטוחה ככל האפשר .ראובן ימשיך לנהל אותה ,אבל לבנות ולהריץ אותה –
זו ללא ספק משימתי.
ברור שחייבים שתי רמות :אחסון אופרטיבי קטן ונגיש ואחסון גדול לטווח ארוך .דווקא האחסון לטווח
הארוך הוא הבעיה המרכזית .הרי צריך לחלק את החומר בין כמה שיותר מחסנים ,כדי שלקג"ב יהיה
קשה יותר לגלות אותם .זה גם פחות מסוכן לבעלי הדירה ,וייגרם פחות נזק במקרה שיחרימו את החומר.
אבל זה כעת בגדר משאת נפש .משום מה לא ראיתי שפע בעלי בתים שמוכנים לאחסן אצלם .לדאבוני,
המצב בדיוק הפוך .אני מוציא הוראת שעה ,וכל המערכת מתגייסת לחיפוש דירות אחסון .בקושי רב
מצליחים למצוא שלוש דירות ,ואת שאר החומר "דוחפים" לזמן מה לידידים .את דירתו של ראובן חייבים
לפנות לפרק זמן ממושך – אני חושש שאורב לנו שם חיפוש בית.
טוב שעלה בידינו להפעיל מערכת אחסון ,אבל אין טעם למלא מערכת אחסון סודית ממקור גלוי לקג”ב.
עד כה ,את כל חומרי הלמידה קיבלנו דרך איגור גורביץ' ,שהוא אגרן ומנהל מערכת שכפול של חומרי
הוראת העברית במוסקבה ,והדבר בוודאי נודע לקג”ב .על אף שבינתיים לא עשו להם צרות ,זה לא
מתאים לפרויקט שלנו .את הספרות ההסברתית על ישראל ,החגים והתרבות ברוסית )"קינוח" ,בעגה
שלנו( קיבלנו דרך המערכת של ויקטור פולמחט .ויקטור ,מסורב עלייה ותיק – אדם חברותי ביותר –
הצליח ליצור תדמית של אדם שלא מתאים כלל וכלל לפעילות מחתרתית .במסווה התדמית הזו הוא
הצליח להקים ולהפעיל מערכת חשאית חשובה ביותר ולשמור בסוד את תפקידו בה .רק קומץ של אנשים
ידע על כך ,וקיוויתי שבניגוד למערכת של גורביץ' ,הקג”ב טרם גילה את זה.
הלכה למעשה ,בשלב הראשון אנו חייבים לבנות מערכת מקבילה לזו של גורביץ' ,ולהמשיך לעת עתה
להשתמש במערכת של פולמחט .ייצור עצמאי של חומרי לימוד נותן לנו עוד ערך מוסף – אנחנו נוכל
לתכנן לטווח הארוך את קצב הייצור על פי הביקושים בערים .כלומר ,לא נסבול יותר מהתנודתיות של
האספקה במוסקבה – בכל פעם בתחילת שנת הלימודים קופץ הביקוש ונוצרים עיכובים באספקה.
שכפול חומרי הלימוד ,כמו כל ההוצאה לאור שלנו ,מתבצע על ידי צלמים .הקג”ב משגיח על כל מכונת
שכפול בדיוק כדי למנוע הפצת ספרות בלתי-רשמית .זה מחייב צלם מקצועי ,שאינו מוכר לשלטונות,
שמוכן להקדיש לזה זמן רב ומסוגל לארגן מעבדת צילום מחתרתית בביתו ,כולל פיתוח התמונות וכיוצא
בזאת .אדם אמיץ המסוגל להקפיד על שמירת סודיות מוחלטת של העסק .כולנו התגייסנו שוב ופתחנו
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בחיפושים נמרצים אך זהירים ,והנה איזה מזל – נמצא אדם מתאים .זהו גרישה דנוביץ' )שהוא למעשה
פיזיקאי רציני(.
ראובן ימשיך לשמש כראש המדור .נחבר ביחד את הייצור והאחסון של החומרים .ראובן לא יבוא במגע
עם הצלם .כל תוצרת הצלם תגיע למחסן המעבר .זה יהיה תפקידם של הצלם ושל עוזרו .ממחסן
המעבר ,יפנו ראובן ואנשיו את החומרים למחסנים לטווח ארוך בהזדמנויות הנוחות להם ,כאשר לא
עוקבים וכאשר אין לחץ לאספקה למבקרים מהערים .אוריגינלים של כל החומרים נשמרים במקום מיוחד
שרק למישה יש גישה אליו .לצורכי השכפול ,מישה הכין במו ידיו אוריגינל ִמ ְשׁנֶה של כל החומר .ברגע
שהם הגיעו לרשותנו ,הפעילות התחילה בהילוך גבוה .כעבור זמן מה קיבלנו אוריגינלים משניים גם של
ה"קינוח".
פולמחט לא רק הוציא לאור ספרות ,אלא גם חיפש פרסומים חדשים שיוכלו לשמש אותנו בעתיד ,ניתח
אותם ,יזם ואסף חוות דעת וביקורות של קוראים .את המגע אתו לא היה אפשר לנתק .לפעמים אפילו
המשכנו להזמין אצלו הדפסת חומר ,כאשר היה לנו מחסור בגלל קפיצת הביקוש ואצלו היו עודפים .מישה
הכין גם אוריגינלים משניים של כל הקלטות ,גם לימודיות וגם מוזיקליות .עכשיו לראשונה כבר היה אפשר
להרכיב "ערכת עיר" שכוללת את החומרים הלימודיים וההסברתיים ,הן בדפוס הן בקלטות .את הערכות
אנחנו מכינים ואורזים מבעוד מועד ,וכאשר מופיע אדם מעיר חדשה הוא מקבל מיידית את הערכה.
במקביל יצרנו ואחסנו גם את המרכיבים העיקריים של הערכה ,למקרה שצריך להשלים למישהו את
החומר הקיים ,וכמובן תוספות חדשות .כעבור כמה חודשים שוב הפעלנו את דירתו של ראובן והפכנו
אותה למחסן אופרטיבי .התהליך שעליו מופקד ראובן דורש צוות שלם ,אבל בפועל יש לא מעט מקרים
שבהם הוא נאלץ לפעול לבד .אזי כולנו מתגייסים לעזרתו ,וזה כולל גם אותי.
הרבה פגישות חשובות אני מקיים בחוץ ,כדי לצמצם דליפת מידע דרך האזנת סתר בדירה .לאחרונה ,חוץ
מהאורחים המוזמנים מגיעים גם הבלתי-מוזמנים .אני התרגלתי כבר לסרוק כל פעם את כל הסביבה.
יותר ויותר אני מבחין ביצורים שיושבים בקרבת מקום על ספסל ,או מסתננים איכשהו לקרבתי כדי להאזין
ולקלוט בטייפ נסתר את השיחות שלי .בכל פעם אני מרגיש צביטה בלב – אלה הם! כך אני נאלץ לפתח
כושר זיהוי סוכנים .כעבור זמן מה נראה לי שרכשתי מיומנות חדשה .אני מצליח לזהות אותם סתם בתוך
המון סואן ברחוב :מבט מנותק ,חסר הבעה – המראה בלתי-נשכח .בכל פעם ,מרוב מיאוס ,סלידה ופחד,
אני נרתע מהם כאילו נתקלתי בעקרב .אני רואה אותם יותר ויותר – בילוש ומעקב מקיף הופכים לתופעה
קבועה ,חלק בלתי-נפרד משגרת החיים...
פליקס מגיע למוסקבה .הכול כבר מוכן לביקורו .הוא יגור לסירוגין אצל משפחות סוד וגורביץ' וילמד מפי
יבגני גוריביץ' .תוך שבועיים הם יצטרכו ללמוד חומר בהיקף אדיר .סוף סוף יש לנו הזדמנות לשוחח,
להגדיר לפליקס את תפקידו ולהתחיל להכשיר אותו לפעילויות נוספות מלבד הנחלת הלשון .פליקס,
כאמור ,יהיה "נע ונד" .הוא יבדוק את הקשרים החדשים שלנו בערים .תוך כדי ההיכרות יהיה עליו קודם
כול לנסות לגלות את סוכני הקג”ב ולפסול אותם .בין היתר ,יהיה עליו להכין "דיוקן" של אנשי מפתח,
להבין מאיזה חומר אנושי הם עשויים ואם הם עונים על קריטריונים של אמינות ,לבדוק באיזו מידה אפשר
לשתף אותם בפרויקט ומה רמת המוטיבציה שלהם ,ולהחליט לאיזה תפקיד יתאימו במסגרת הפרויקט.
הוא יצטרך לתת עידוד במקרה הצורך ,ולהתחיל ללמד אם יהיו תנאים לכך .עליו גם להביא לשם את
ערכת הערים ,וכן להפוך לאיש הקשר בינם לבין המרכז .להספיק את כל אלה – זוהי משימה כמעט על-
אנושית .הרי כבר עכשיו יש בידיי יותר ממאה כתובות ביותר מחמש-עשרה ערים!
בינתיים המצאתי שיטה לארגון הפגישות בין שנינו בכל פעם שהוא מגיע למוסקבה .נניח שהוא מתקשר
ואומר לי בטלפון:
-

אחי ,תבוא מחר בערב?
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-

כן ,התכוונתי.
ובאיזו שעה?
עוד לא יודע ,אולי בשמונה-תשע ,מה שיסתדר.
נו ,בסדר ,אני דווקא רציתי לבוא מוקדם יותר ,לא משנה ,אין שום דבר דחוף.

הפשר :ניפגש במקום שנקבע מראש בשעה חמש .אנחנו קובעים מראש כמה מקומות מפגש וממספרים
אותם .אם בטלפון קובעים פגישה במקום מסוים ,בפועל ניפגש במקום של המספר הבא.
פליקס גם יטפל בהכנת מחנות קיץ .כבר הגיע הזמן להתחיל להכין מחנה לקיץ הבא ,אף על פי שעכשיו
רק דצמבר .צריך לסייר ,למצוא ולשכור מקום שקט זמן רב לפני תחילת העונה .השנה יש עוד רעיון –
לקיים מחנה קיץ נוסף ,קטן ,לאחר תום העונה .הקג”ב יראה שחזרתי למוסקבה ויפסיק לחפש מחנות ,ואז
בדיוק ,תחת אפם ,נקיים עוד אחד .הלוואי!
הפרויקט שלנו כבר צבר תאוצה רבה ,כאילו הוא גלגל תנופה ענק המסתובב בקצב מסחרר ...כאילו הוא
רכבת משא כבדה הדוהרת קדימה ...והוא גורר אותי מאחוריו בלי רחמים ...אטום לכול ...מתעלם
מהיכולת שלי להחזיק מעמד בקצב הרצחני...
מגיע ויקטור איזקסון מהעיר רוסטוב .להפתעתי ,אני מיד מרגיש "כימיה" כלפיו .ויקטור – אדם אינטליגנטי
כבן ארבעים ,כולו מקרין אצילות נפש וטובת לב .מתמטיקאי רציני וספורטאי .ויקטור חושף בפניי את
העולם הפנימי שלו :הדרך העקלקלה של חיפוש עצמי ,חיפוש זהות ,מאבק נפשי ,התלבטויות שהביאו
אותו בסופו של דבר לתשוקה לרוחניות היהודית .לא ,סיפור כזה לא ממציאים בקג”ב ,אני אומר לעצמי,
זהו חומר אנושי משובח .ויקטור מצטרף לפרויקט בהתלהבות ומיד מציע את עזרתו בארגון מחנות הקיץ.
הוא ,תייר ותיק ,יעשה את זה בשמחה .לו היו לנו עשרה בחורים כמונו ,היינו הופכים את כל המדינה!
לקראת סוף ינואר  ,1982השלטונות פתחו בקמפיין חדש נגדי .אחד אחרי השני מתחילים להגיע זימונים
למשטרה .אני מתעלם .סביר להניח שלא המשטרה מחפשת אותי .השיטה ידועה :אדם מגיע על פי זימון
למשטרה ,ושם בהפתעה מוצא את עצמו מול אנשי הקג”ב ...אבל הם מתעקשים :גלויות זימון מובאות על
ידי שליחים .כבר נשלח אליי קצין משטרה בליווי שניים מהמשמר האזרחי .פעם כאשר חזרתי הביתה
מצאתי את הוריי מודאגים מאוד.
-

אני חוששת שזה יותר רציני ממה שחשבנו – אומרת אמא .תסתכל מה הם הביאו היום.

אני נועץ את מבטי בגלויות הזימון .כן ,זה משהו חדש ולא נעים .זימון בתור עד בתיק פלילי .טיפין טיפין
מתגנבת ללב דאגה .הרי בזימונים הקודמים היה כתוב סתם "העניין במקום" ,ועכשיו – עד בתיק פלילי.
אם לא אבוא ,יפלילו אותי בסירוב לתת עדות .אבל באיזה תיק פלילי אני אמור להעיד? שום כלום!
ופתאום הברקה!
-

רגע ,הרי השם של הנאשם ומספר התיק ודאי חייבים להיות מצוינים בגלוית הזימון! אם הם
אינם ,משמע ,הזימון הוא אינו אלא פיקציה – אין שום תיק פלילי ,אין שום עדויות .הם פשוט
רוצים להבהיל אותי ולגרום לי לבוא במרמה! ומי הביא את התוצר הגאוני הזה?

-

את גלוית הזימון הביא לא פחות ולא יותר מאשר מייג'ור של המשטרה.
במושגים של מדרג משטרתי זו דרגה בכירה מאוד .מעולם לא שמעתי שקצין בכיר כל כך הולך
כמו נער שליח להביא זימונים...

-

זה בכלל היה ביקור תמוה מאוד – אומרת אמא – הייתי בבית לבד .צלצול בדלת .אני פותחת.
נכנס קצין גבה קומה בדרגה של מייג'ור .הוא נראה נרגש ונבוך" :אני  ...הבאתי זימון לבן שלך"
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– מרוב מתיחות הוא לא הצליח להגות את שם המשפחה – "נא לחתום על קבלת הזימון– ".
"בני לא נמצא ואני לא אחתום ,אם אתה רוצה ,שים את הגלויה פה" – ".לא ,את חייבת לחתום",
הוא הרים עליי את הקול" .למה אתה לוחץ?" – אני מרגישה שזעם אוחז בי – "ובכלל ,הביקור
שלך נראה לי חריג מכול וכול .מדוע מטילים הבאת זימונים על קצין בדרגה כזאת?" פתאום
התעקם פרצופו ,כמרוב כאב ,והוא אמר" :למה את גורמת לי סבל?" השתוממתי לשמע דברים
כאלה מקצין גברתן שבקושי נדחף למסדרון הקטן שלנו – "זה אתה שגורם סבל לאחרים.
תסתכל איזו נבלות הבאת לו!"
מוּרשׁוֹב .איזה כבוד .לאילו דרגים בכירים
נו ,בואו נראה איזו דמות הזויה שולחת לי זימון .לוטננט קולונל ָ
זומנתי!
למחרת אני מגיע לתחנת המשטרה האזורית .להפתעתי אכן מופיע מורשוב בכבודו ובעצמו – מפקד
המחלקה למניעת ה"טפילות" .אנחנו נכנסים פנימה ומורשוב פותח מיד בצעקות" :איפה אתה עובד?
אתה בטח לא עובד .אתה טפיל ,זו עברה פלילית ,אתה תלך לכלא!"
הצעקן פחות מדאיג אותי .אני מסתובב לכל עבר ומחפש את הדלת הסמויה שתיפתח ברגע הקריטי
וממנה יבואו אנשי הקג”ב ,אבל למרבה הפלא אני לא רואה שום דלת נוספת .אני מתקשה להבין את פשר
הדברים .השלטונות רדפו אחריי שבועיים ושלחו קצין בכיר להביא לי זימון רק כדי לדבר על איפה אני
עובד? קשה להאמין! אז לשם מה כל ההצגה? בעצם ,אולי אפשר לדמיין מצב שהם לא נכנסים לזירה
במישרין אלא רק עוקבים ובוחנים איך מתנהל העימות עם מורשוב ,איך אני מתנהג אתו ,כדי להתעדכן
במצב הפסיכולוגי שלי וביכולת עמידתי בלחצים .כך או אחרת ,אני עכשיו חייב לשחק עם מורשוב בצורה
חכמה ואלגנטית.
רגע אחד ,להירגע ,להתרכז ,אני נכנס למשחק.
-

תגיד בבקשה האם יש פסיקת בית משפט להוציא כנגדי צו פיקוח ומעקב של המשטרה? אם כן,
מאיזה תאריך הוא ומה מספרו? אולי צו כזה קיים ואני לא מודע לו? הרי כידוע ,רק צו פיקוח
מחייב אזרח לחשוף למשטרה את מקום עבודתו!

מורשוב מופתע ,מסמיק ומתחיל לנשום בכבדות .כנראה פגעתי בנקודה ,בול! איזו עצה טובה נתנה לי
משפחת חסין.
-

בעצם אני יכול להסביר לך למה אני לא מגלה מה מקום עבודתי .הסיבה היא שהתקלקלו היחסים
שלי עם הקג”ב.

מורשוב נרתע אחורה מרוב חוצפתי .לקרוא לגוף ה"מקודש" הזה סתם "הקג”ב" זה כבר בגדר "חילול
הקודש" ,ולהגיד "התקלקלו היחסים" – זו חוצפה שאין כדוגמתה!
-

הרי אם אני אגלה לך את מקום עבודתי ,אתה תמסור את זה לקג”ב ויפטרו אותי מהעבודה.
ועבודה לא כל כך פשוט למצוא.
איזה קשר לקג”ב? – שואל מורשוב בקול שנעשה פתאום צרוד – למה שאמסור לקג”ב?
נו ,תשמע ,אנחנו הרי לא ילדים .אתה קצין ,וקצין חייב לבצע פקודות .תקבל פקודה למסור
ותמסור!

פניו של מורשוב החווירו ואני ממשיך:
-

אבל אני טרם הבנתי באיזה עניין זומנתי לכאן .הרי קיבלתי זימון להתייצב בתור עד בתיק פלילי.
תגיד לי בבקשה את שם הנאשם ,באיזה סעיף של חוק העונשין הוא נאשם ומה מספר התיק.
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-

מה? – מתפרץ מורשוב – איך אתה מדבר? אתה שכחת איפה אתה נמצא?
אבל חוק זה חוק! הרי דווקא החוק מקנה לכם סמכויות להעניש טפילים!
זה לא קשור .לא היו ברגע זה טפסים אחרים ,קיבלת זימון על גבי הטופס שהיה זמין.
לא ,זה עניין עקרוני! זומנתי בתור עד ,אני מוכן לתת עדות .ועל הנושאים שלא קשורים לעניין
העדות אני לא חייב לדבר ולא אדבר.
תפסיק עם התירוצים שלך! או שעכשיו ,ברגע זה ,תגיד איפה אתה עובד ,או שאני מעביר את
המסמכים למשרד התובע לפתיחת תיק פלילי נגדך! – ובשצף קצף מורשוב פורץ מהחדר.

בהקלה ניכרת אני חוזר הביתה .נדמה לי שהתנהגתי לא רע .אבל עכשיו צריך להשקיע מחשבה בצעד
הבא .מורשוב בלי ספק יעביר את המסמכים לתובע .משם יזמנו אותי לשיחה נוספת ,ואז יכול להופיע
בזירה הקג”ב ולמפרע לחבר אותי לאיזה תיק פלילי .מה קשה להם? זה לא טוב .אסור לי להגיע למשרד
התובע .אבל לא ללכת זו אפשרות – רק אם אצליח לתפוס את היזמה ,להקדים אותם ,לאלץ אותם להגיב
לתלונה שלי .הרי זומנתי בצורה בלתי-תקינה .אבל איך לנסח את התלונה? ספק אם סיטואציה כזאת
מפורטת בחוק העונשין .ואם אני אשאל שאלה? יהודים ,כידוע ,אוהבים לשאול שאלות .ואני כותב מכתב
קצר למשרד התובע ובו שאלה אחת בלבד :האם זומנתי למשטרה באופן חוקי? בקושי הספקתי לחתום
את המכתב ,וכבר מגיע שליח עם זימון ממשרד התובע.
איזה קטע! גם הזימון החדש מגיע על גבי טופס משטרתי זהה .מה ,גם אצל התובע קיים מחסור
בטפסים? והטופס חתום על ידי ...מורשוב! מה זה אומר? התובע כנראה אינו טיפש .הוא הבין מיד שאין
לו מה לחפש במשחק הזה ולא כל כך שש להשתתף בו .אחרת הוא היה חותם בעצמו ,ועל גבי הטופס
שלו .זה סימן חיובי .ניתן להסיק מכך שהתובע ינצל את ההזדמנות הראשונה לצאת מן הפרשה .למראית
עין ,התובע משתדל לפעול במסגרת החוק.
למשרד התובע אני לא אגיע ,אלא אשלח את מכתבי .הוא יגיע לשם בדיוק למועד הפגישה שאני מזומן
לה .מורשוב ודאי יגיע ,אבל במקומי יגיע מכתבי ,שהוא לא נוח ולא נעים לתובע .לפי החוק הוא חייב
לענות לי .אבל מה הוא יכול לענות? לטעון שהזימון היה חוקי הוא לא יכול ,כי זה טומן בחובו צרות
בשבילו אישית .לענות שהזימון היה בלתי-חוקי הוא גם לא יכול ,כי הרי אז הוא צריך להעניש את מורשוב.
סביר להניח שהוא יתחמק ,ואילו מורשוב – שבמקום לטפל במשימות שלו בשקט גורם טרחה מיותרת
ומצב בלתי-נעים לתובע – בטח "יחטוף".
אכן ,כעבור כמה ימים מגיע מכתב הזמנה ממשרד התובע לשיחה בעניין תלונתי .מעולה ,היזמה בידינו!
אילצנו אותם לנטוש את הנושא העיקרי המאיים – העניין של מקום עבודתי! אני כבר לא מזומן בכפייה
אלא מוזמן בכבוד לשיחה .ולהזמנה אני רשאי לא להתייצב .עכשיו צריך לסיים את הפרשה בצורה
אלגנטית .יש לכתוב לתובע מכתב מסכם שלא יצריך את תגובתו .ואני כותב" :במכתבי הקודם העליתי
שאלה אחת :האם זומנתי למשטרה באופן חוקי? מאז קיבלתי ייעוץ משפטי ,לפיו צורת הזימון הייתה
בלתי-תקינה .היות והמטרה היחידה של פנייתי אליך הייתה לדווח על המעשה הבלתי-תקין של
המשטרה ,הרי לדעתי הטיפול בנדון תם ונשלם".
מאז לא שמעתי על מורשוב .גם הזימונים הופסקו.
כמה אנשים מערי השדה כבר הגיעו לרמה כזאת שהם יכולים ללמד גם מחוץ לערים שלהם .מי אמר
שהצוות המוביל חייב להיות מורכב רק מתושבי מוסקבה? הרי כבר מזמן חלמתי לקיים מחנות קיץ
נוספים ש"סגל ההוראה" בהם הוא המורים מערי השדה .בלה רבינוביץ' ,למשל .יתרה מזו ,עצם ההכוונה
שלה להוראה במחנה – זה תמריץ מעולה להתקדמות האישית שלה .נפתיע את הקג”ב!
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פליקס שוב מגיע למוסקבה .הפעם אני כמעט ולא רואה אותו – הוא שקוע כולו בלימודים .עוד מעט נסיעת
הבכורה שלו – נסיעת גישוש – עדינה ומסובכת.
המבקרים מהערים באים ובאים בזה אחר זה .והרי אלה אנחנו שהערנו אותם ,הפכנו את הקערה על פיה,
הזזנו את האבן הגדלה הזאת ,והמפולת התחילה ...הקצב צובר תאוצה ...מהר ,מהר יותר ...עוד יותר
מהר ...אני כבר לא עומד בקצב הרצחני הזה .כמו פועל העובד על סרט נע .אבל הסרט נע יותר ויותר
מהר ,ואין לי שליטה על הקצב ...ואני מרותק אליו ונאלץ להסתובב אתו לפי הקצב שלו .יום-יום העסק
מתרחב ,העומס הולך וגדל .לפעמים מרוב לחץ אני לא מסוגל להירדם בלילות .במוח הלהוט מסתובבים
שוב ושוב קטעי שיחות ומחזות שחוויתי ביום הארוך.
שנתיים חלפו מתחילת הפרויקט .למעשה ,זה לא כל כך הרבה זמן .אבל כמה דברים קרו ,כמה פעילויות
נעשו ,כמה חווינו! ולעומת זאת ,כמה עוד לפנינו? האם אוכל להמשיך לשאת בעול הזה לאורך זמן? איפה
עובר גבול היכולת שלי ,הפיזית והנפשית? אולי נכון לפרוש? אני מדמיין את תוצאת פרישתי ...למי אעביר
את השרביט? הכול יתמוטט ,כל מה שיזמתי ,גידלתי וטיפחתי .מהיכן יימצא אדם שימשיך את דרכי –
מסור ,צעיר ,מנוסה ,מכיר את הפרויקט שתי וערב? התשובה פשוטה :אנשים כאלה לא יופיעו יש מאין –
אני צריך לגדל עוזרים לעצמי ...אלה שגם יוכלו להחליף אותי אם חלילה יקרה לי משהו.
אני יושב בקדקוד של רשת המידע ,של "קורי העכביש" ,ומכל עברי המדינה רחבת הידיים זורמים אליי
פלגים ונחלים של צרות ומצוקות של אנשי הפרויקט :זה זומן לתשאול ,אצל זה היה חיפוש בית ,את זה
מגרשים מהעבודה ועל זה מאיימים במאסר ...ואני האדם היחיד עלי אדמות שיודע את כל הפרטים
האלה ...קורע לב!
בסוף האביב של  1982הקג”ב שוב מגביר את הלחץ עליי .הפעם השיטה אחרת :איומים בטלפון בעילום
שם .צלצול .אני מרים את השפופרת .שומע בבירור נשימה כבדה של מישהו" :אתה עוד תשחק ,תשחק
אתנו .תחטוף ,תחטוף ממנו!" אומר קול מחוספס ומנתק .שוב צלצול" :עדיף שלא תחזור הביתה מאוחר.
לך זה מסוכן!" מנתקים .ושוב צלצול :קללות ,חירופים וגידופים .צלצול נוסף :איום ...וככה שלושה שבועות
ברציפות! בהתחלה אני מתעלם והימים ממשיכים לזרום כתיקונם ,אבל לאט לאט אני מתחיל להרגיש
מתח נפשי הולך ומצטבר .התפקוד נעשה יותר ויותר קשה .כאילו מישהו בלתי-נראה מוצץ לי את הדם,
מכרסם את יכולת העמידה והמרץ .מעין "שטף דם פנימי" ברמה של כוחות הנפש...
צלצול .אישה באנגלית רהוטה ,עם מבטא רוסי קל ביותר ,מבקשת את מיסטר חולמיאנסקי לטלפון.
הפרובוקציה הזאת הדאיגה את אמא ברצינות.
-

אולי הם ישלחו ככה סוכן קג”ב?
בהחלט יכול להיות.

ובעצם מבחינתם הרעיון טוב מאוד .הם מקווים שאהיה גלוי יתר על המידה עם המבקרים ההזויים מחו"ל,
ותוך כדי שיחה אחשוף מידע רגיש .טוב ,צריך להיות ערני ומוכן גם לכך .אבל לאמתו של דבר ,בלאו הכי
אני לא מגלה מידע חסוי לאורחים שלנו מחו"ל ,פרט לאותם האורחים המיוחדים – השליחים של לשכת
הקשר ,שעל בואם אני מקבל הודעה מראש .חוץ מזה קשה להאמין שאני לא אזהה מבטא רוסי ,גם אם
יהיה קלוש ביותר .אפילו אם ישלחו אליי סוכנים דוברי אנגלית ,ספק אם יוכלו להתחזות למבקרים שלנו
ולזייף את ההבנה הכנה ,את האהדה העמוקה ,את ההזדהות ואת הנכונות לעזור שמקרינים חברינו,
המבקרים האמתיים מחו"ל.
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פרק 4
הקיץ קרב ובא .מסתיימות ההכנות האחרונות למחנה הקיץ .פליקס טרח לא מעט ,ובסופו של דבר מצא
לוּפּ ָקה שבחצי האי ְק ִרים .מגיעים .במרחק מה רואים גבעה גבוהה ועליה
מקום שקט בעיירת הנופש אָ ְ
חורשה .לא קל לטפס לשם בחום שכזה ,אבל שם יש פחות סיכוי שיטרידו אותנו .נראה שיש מקום לשתי
קבוצות ללמוד במקביל מבלי להפריע זו לזו ,תוך שמירת קשר עין .בשום פנים ואופן לא נלמד בתוך
הבית .את הלקח הזה הפקנו לאחר המחנה בסוחומי.
כבר למחרת מתחילים הלימודים .אני מלמד בקבוצה הבוגרת ,גולדה – בקבוצת המתחילים .אם לספור
גם את גולדה עצמה ,יש לנו כאן נציגים משמונה ערים :פליקס )עיירה במולדובה( ,גולדה )ירוואן( ,קלרה
שוורצמן )קישינב( ,חיה ברנשטיין )קייב( ,אסתר פוטוריאנסקי )קמרובו( ,שמוליק )אודסה( ,סשה כוגן
)קישינב( ,ולרי )נובוסיבירסק( ,פולינה גרין )טירספול( – כמות שיא!
הפעם לא הזמנו את שעיה וגם לא את יהודית מאודסה .החלטנו שכך יהיה פחות מסוכן ,גם להם וגם
למחנה ,מאחר שהם בלטו מאוד במשך השנה .במקומם הזמנתי את שמוליק ,חבר בקבוצה של יעקב מש
– הקבוצה השנייה הפועלת בעיר .זאת מעין מחווה של רצון טוב לשיפור היחסים בין שתי הקבוצות.
קבוצתו של יעקב מש עוסקת בסיוע לאסירי ציון וכן לעצורים האדמיניסטרטיביים בעיר עצמה – פעילות
מבורכת! לעומת זאת ,העברית וכל הקשור בה נראים להם דברים שוליים וחסרי סיכון ,ואם כך ,למה להם
לפעול במשנה זהירות?
מיד עם בואו למחנה ,מתחיל שמוליק להפגין יחס מזלזל כלפי שיטות הזהירות שלי וכלפי המנהיגות שלי
באופן כללי .בשבילי זו הפתעה גמורה! מתוך צער אני מתחיל להבין לאיזה מצב בעייתי נקלענו .הרי
באודסה הכול חשוף ,עוקבים אחרי כל מה שזז.
-

מה ,נסעת מאודסה למחנה בצורה גלויה לגמרי?
ומה רצית ,שאני אפחד מהצל של עצמי? הקג”ב מצפצף על העברית שלכם! איזה גיבורים
גדולים ,מצאו עסק מסוכן! אתה מחשיב את עצמך יותר מדי!
אבל הרי היה סיכום חד-משמעי עם יעקב מש שהנסיעה שלך תתבצע בתנאי זהירות מחמירים!
נראה לי שפיתחת שיגעון גדלות על בסיס העברית שלך!

מה עליי לעשות עכשיו? לשלוח אותו בחזרה הביתה? אז הוא מיד יפיץ שמועות לכל עבר .את עצמו יציג
כקרבן ואותי כרודן בעל שיגעון גדלות ,ובוודאי יחשוף את מיקום המחנה .היחסים בין שתי הקבוצות בעיר,
שממילא אינם פשוטים ,יידרדרו עוד יותר .לעומת זאת – להשאיר אותו פה? גם מסוכן .במחנה ,משמעת
היא חיונית .מהו הרע במיעוטו? בכל מקרה ,בגלל הרשלנות שלו ,הקג”ב כבר יודע את מיקומנו .לסגור
את המחנה? להעתיקו למקום אחר? היכן נמצא מקום חדש בשיא העונה? קשה לי לסגור ,ממילא כבר
נוצרה לי תדמית של חשדן יתר ...טוב ,נחכה יום-יומיים ,אם נראה סימנים ראשונים של סכנה – נסגור את
המחנה ,וכולם יחזרו לערים שלהם.
הלימודים ,לעומת זאת ,נכנסו מיד למסלול הצלחה .הקבוצה הבוגרת "בלעה" את הנושאים המגרים
שהכנתי כמו דג שבולע פיתיון שמן .והנה הם מתווכחים בלהט אם צריך להקים בית ספר מיוחד להכשרת
מנהיגות מדינית ,ומה היה קורה אם האו"ם לא היה מקבל החלטה על הקמת מדינה יהודית ,ואם צריך
לשנות את שיטת החינוך בישראל ,ואם לאפשר תחבורה ציבורית בשבת...
אני משתדל לא לתפוס צד בדיונים .אני מכוון ,מתווה ,מוסיף נושאים כמו עצים למדורה .לפעמים מתערב
כדי לחדד את הבדלי העמדות ,מוסיף נימוקים בעד כל אחת מהאלטרנטיבות ונסוג .מקשיב ושמח בלבי
כאשר עם כל יום שחולף הדיונים מתנהלים יותר ויותר בזריזות.
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כעבור שבוע הגיע פליקס .הוא הביא מתנה ,נקניקים – מצרך נדיר ב ְק ִרים – ומיד שבה את לבו של בעל
הבית.
-

-

ראית משהו חשוד בדרך? – אני שואל את פליקס.
תגיד לי ,מכונת הבנייה הזאת עם המגדלון מלמעלה עומדת מזמן שם בצומת? – שואל פליקס.
אולי יומיים ,ורק במהלך היום ,לא בלילה.
ראית אי פעם אנשים לצדה?
אנשים לא ראיתי ,אבל נשמעים משם קולות של פצפוצים ורחשי רקע ,כאילו מווסתים את הרדיו.
ואת המעקב ראית?
מעקב גלוי לא ראיתי ,אבל מסתובבים טיפוסים חשודים ...אני חש שאלה הם אנשי הקג”ב.
השאלה היא רק אם אנחנו המטרה שלהם .מה שבאמת גרוע זה שאילצו אותנו להירשם .כולם
נרשמו חוץ ממני.
מה פתאום להירשם? הרי סיכמנו עם בעל הבית שאנו לא נרשמים .זה היה תנאי הסף של
השכירות!
זה בדיוק מה שאמרנו לו ,אבל הוא טוען שהמצב השתנה ושעכשיו בכל העיירה באים שוטרים
מדי יומיים ובודקים מי גר ללא רישום .הבדיקה הבאה צפויה מחר.

בערב חשתי פתאום ברע ,עלה לי החום .וירוס השבית אותי בזמן מאוד לא מתאים .ולרי ופליקס יצאו
באמצע הלילה כדי שכמות הנרשמים תתאים לכמות הנמצאים .אני התעטפתי בשמיכה ונרדמתי ,ושקעתי
בשינה עמוקה של חולה .המשטרה הגיעה ב 5:30-בבוקר .לקחו את כל הדרכונים ,5ספרו את הראשים,
ספרו עוד פעם .חיפשו בצורה קפדנית .בדקו בכל פינה ,הסתכלו מתחת לכל מיטה .אין ספק שחיפשו
מישהו אחר .כיוון שלא מצאו ,עזבו מבלי להחזיר את הדרכונים.
ואז נעלם בעל הבית .לא חוזר שעה ...שעתיים ...שלוש .פליקס רץ אנה ואנה ...איננו ...והרי צריך להחזיר
את הדרכונים .מתחילים להרגיש דריכות באוויר .והנה סוף סוף מופיע בעל הבית .הוא בקושי גורר את
עצמו ,חיוור כולו כמו מת .פליקס רץ לקראתו .מה קרה? הוא לא עונה ,רק מנענע בראשו .מה ,מה קרה?
– ממשיך פליקס .בעל הבית מביט סביב מפוחד ואומר בקול מחרחר" :בוא פנימה ,נדבר ".בבית הוא נועל
את כל הדלתות בידיים רועדות ואומר בהיסטריה:
-

זומנתי לקג”ב .אמרו לי" :נתת מקלט לקבוצה של ציונים ,יהיו לך צרות צרורות .נבדוק אם בנית
את הבית באופן חוקי ,נבדוק מאיפה השגת את הכסף .שפה סודית הם לומדים ".תצטרכו לעזוב
לאלתר.

פליקס קופץ אליי.
-

קום מהר! צרה צפויה בכל רגע! עכשיו לא הזמן לחלות .קום ,חייבים לצאת החוצה לדבר ,דחוף!

אני קם בקושי ויוצא החוצה רועד מרוב חולשה .דרך הפשפש האחורי אנו יוצאים לרחבה שליד בית
הספר ,המכוסה שיחים ,קוצים ודרדרים .פליקס מספר לי את כל מה ששמע מבעל הבית .ברגע זה יוצא
מבניין בית הספר אדם סולידי למראה בגיל העמידה ,עושה כמה צעדים לאורך השביל ופתאום פונה
היישר אלינו דרך סבך השיחים והקוצים .רוצה לצותת? המחלה שלי נתרפאה בן רגע .אנחנו רצים הביתה
נדהמים.
בדחיפות מתכנסים כולנו להתייעצות.
 5הכוונה לדרכונים פנימיים ששימשו כתעודות זהות בברית המועצות.
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אני:

חייבים לסגור את המחנה לאלתר .אין לפרש את מה שקרה כתקרית מקומית.

פליקס:

נודיע לבעל הבית שאנו מתחילים לארוז ושנעזוב מחר בבוקר ,ואילו בפועל נעזוב
באמצע הלילה .הרי המכונה עם המגדלון מופיעה רק בשעות היום.

גולדה:

אני לא חושבת שזה יעזור לנו .להערכתי עלינו להתפצל מיד .סשה ופליקס חייבים
להיעלם לאלתר! הרי הם לא נרשמו .שילכו בלי החפצים ,כאילו לחוף הים .בלעדיהם
הקבוצה שלנו לא מהווה כל עניין לשלטונות ,והרי אותם מחפשים בתור יזמים ומנהיגים.
אם יהיה חיפוש בית ויתפסו אותם – תהיה זו מכה לכולנו .הנוכחות שלהם לא תגן עלינו,
אלא רק תחמיר את מצבנו .בלעדיהם אנחנו סתם קבוצה של נופשיםִ ,אתם – אנחנו
"הקשר הציוני".

אני:

לעזוב את הקבוצה בשעת סכנה? להפקיר את האנשים?

קלרה:

אבל תשמע ,כך באמת יותר טוב ,גם לכל אחד מאתנו וגם לפרויקט הערים .אם יעצרו
אותך עכשיו אף אחד לא ירוויח מזה.

אסתר:

ההיעדרות שלך היא בבחינת כּ ִַלּיא בָּ ָרק.

פולינה:

החכמה לפעמים מחייבת נסיגה ,אם זה נחוץ כדי לשמור על הצבא.

שמוליק:

רגע ,רגע ,חשבתי שרב החובל הוא האחרון שעוזב את ספינתו הטובעת!

קלרה:

אתם יודעים מה? בואו נצביע.

אסתר:

כולם בעד חוץ משמוליק.

גולדה:

לך כבר!

אני מסתכל על פליקס .מה הוא יגיד?
-

נראה לי שהם צודקים .אתה לא יכול להרשות לעצמך את הלוקסוס לשרוף את כל הפרויקט.

אני מציע פשרה :נתפצל וננסה להימלט מפה קבוצות קבוצות .אני ופליקס עוזבים כרגע ,אתם – לפנות
בוקר .ניפגש מחר בסימייז בשעה עשר בבוקר.
מבלי לבזבז זמן יקר פליקס קם ויוצא לכיוון חוף הים .כעבור חצי שעה אני יוצא בעקבותיו .כמה שונה
בחוץ – ניגוד מוחלט לאווירה הדרוכה של השעות האחרונות .הטבע הנהדר נינוח ורגוע .הכול שלֵ ו ושקט.
חם ,אבל רוח קלה מהים מנדנדת מעט את ענפי העצים ומרעננת את פניי החמות .הרחובות שוממים.
נעלמו גם הסוכנים ,כאילו רק דמיינו אותם .אבל לא ...להתרחק מהמקום הארור הזה ,מהר לעיר יאלטה,
להתמזג בקהל בעיר גדולה .לראות את פליקס ,לוודא שהכול בסדר אתו.
הנה יאלטה .לא יכולנו למצוא מקום פחות מתאים לפגישה! הנוכחות של הקג"ב כאן חורגת בהרבה מגדר
הרגיל .מה קורה פה? העיר שופעת סוכנים .כמות הקג"ב כמו קניידלך במרק! די רק להסתכל על
המכוניות השחורות עם האנטנות המסתובבות בכל מקום .והנה פליקס במקום המפגש ,בריא ושלם.
לוּשׁטָ ה ,מכאן אפשר לשוט בספינה לסימייז .זה עניין של שעה
בהולים אנו עוזבים את המקום ומגיעים לאָ ְ
וחצי .העיקר לא להופיע לא ביאלטה ולא באלופקה ,שם עלולים לארוב לנו.
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השיט הקצר הזה נעים .סוף סוף אפשר ,לשעה וחצי ,להשתחרר קצת מהלחץ ,לנשום אוויר צח .אבל
כשעוברים את יאלטה פורצת סערה .עבים שחורים מכסים את השמים .הגלים העליזים ,שעד לפני רבע
שעה ליטפו את דופן הספינה ,הופכים לגלים תוקפניים ומאיימים שהולמים בכוח הרסני בגוף הספינה.
הספינה בקושי זזה .מה יהיה? כך אנחנו נאחר לפגישה עם החבורה .מי היה יכול לצפות סערה כזאת
באמצע הקיץ?

Alupka
קרים Crimea -

-

אנחנו מבקשים סליחה מציבור השטים – נשמעת הודעה ברמקול – בשל תנאי מזג האוויר
הקשים השיִט יופסק .הספינה תגיע רק עד אלופקה .

איזו צרה! זה בדיוק מה שרצינו למנוע .העלינו חרס בידינו! יורדים למזח .מהר ,מהר ככל האפשר .מתחיל
לרדת גשם כשאנחנו מטפסים בשביל התלול .סוף סוף עלינו לכביש .מבקשים טרמפ .הפעם נתמזל מזלנו
– לוקחים אותנו .עשרים דקות נסיעה ואנחנו בסימייז .החבורה שלנו כבר במקום המפגש ,אבל לידם שתי
מכוניות של הקג”ב ,ו...איך אפשר בלעדיה – מכונת הבנייה עם המגדלון .אנחנו חייבים להתייעץ ולהחליט
מה עושים לפני שיהיה מאוחר מדי .אנחנו מנסים להתרחק מהאוזן האלקטרונית והולכים לפארק הסמוך.
לשווא! רק התיישבנו על הספסל ומיד מופיע על הספסל הסמוך בחור ואתו נער .אנו עוברים לספסל אחר,
עוברים גם הם .עוד פעם עוברים – הם עוקבים אחרינו כאילו קשורים אלינו בחוט בלתי-נראה .והרי כמעט
כל הספסלים ריקים! הבחור ,תוך צחקוק ,מספר משהו לנער.
כן ,נקלענו לבעיה רצינית .אבל בכל מקרה חייבים להיפגש ולתכנן את ההמשך! בלחישה קובעים פגישה
נוספת – הפעם ביאלטה בשעה שמונה בערב .נפרדים.
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מגיע הערב .כבר  ,20:00אבל הם לא הגיעו .פליקס ואני מחכים בדריכות .הזמן חולף והם אינם .הם
אינם ...אבל המקום שורץ באנשי קג”ב .כל הזמן קולטים את המבטים החקרניים שלהם.
-

תראה ,הוא כבר הולך – מרוב התרגשות פליקס לוחץ את ידי בחזקה.
מי?
הנכה ההוא! לפני חצי שעה ראיתי אותו בפינה ההיא ,הוא התחזה לחצי משותק ואסף נדבות.

 – 20:30הם אינם – 21:00 ...הם אינם – 21:30 ...הם עדיין אינם! בפעם הראשונה אני מתחיל לאבד
שליטה עצמית .מחשבה קודרת מפלחת אותי – קרה להם משהו! ק-ר-ה! השארנו אותם חסרי ישע,
הפקרנו אותם לחסדי חיות האדם! אימה נופלת עליי .איפה לחפש אותם? איך לחלץ? אין טעם לעמוד
פה ,אנחנו רק מושכים את תשומת הלב אלינו .בלית ברירה ניסע בחזרה לסימייז .אולי הם התפצלו או
השאירו לנו איזה סימן ,קצה חוט.
פליקס יצא ראשון .אחריו ,תוך שמירת מרחק מקסימלי המאפשר קשר עין ,יוצא גם אני .רחובות עיר
הנופש סואנים ,לפעמים קשה לעבור .תוך דקות ספורות התחיל להחשיך .אני מנסה לצמצם את הפער
ולהתקרב לפליקס ,אבל פתאום מפריד בינינו רמזור אדום .אני עומד "על קוצים" ,אבל מה אעשה? סוף
סוף הרמזור ירוק .בקפיצה אני חוצה את הרחוב...
אבל איפה הוא? כבר נהיה חשוך לגמרי .אני מאמץ את העיניים וסוקר את זרם העוברים והשבים .הוא
איננו ,נעלמו עקבותיו! כמעט בריצה אני מתקדם קדימה .רחוב ,עוד רחוב ,ימינה ,שמאלה ...לאן? לאן
לרוץ? ופתאום אוחז בי פחד – פחד של אדם בודד שאבד במדבר .רועד כמו בקדחת ,אני מסתובב וגורר
את עצמי בחזרה .אני הולך בהיסח הדעת והדמיון מצייר מחזות זוועה...
סשה! – אני מסתובב ולא מאמין למראה העיניים :הרי זה פליקס! תוך צעקה אילמת אני קופץ אליו .בן
רגע כל העולם השתנה .האוזן שומעת מנגינה עליזה והמתח הנפשי מתחיל להתפוגג.
מבלי לאבד עוד דקה אנחנו רצים לאוטובוס .ממש בזמן – רגע אחד והאוטובוס יוצא .כעבור חצי שעה
מגיעים לסימייז .אוי ואבוי ,במקום המפגש אין כלום ,לא אדם ולא סימן כלשהו .אני מרגיש כאילו משהו
נשבר ,נקרע בתוכי .בתסכול עמוק אנחנו חוזרים ליאלטה .הולכים אוטומטית מבלי להסתכל לאן ,חסרי
תכלית .הנה שוב מקום המפגש – פה היינו אמורים להיפגש לפני שלוש שעות .כל כך מזמן! איפה הם
עכשיו? מה קרה להם? התחושה המעיקה הזאת של חוסר האונים .הרגליים מוליכות אותנו שוב לאחד
הרחובות המרכזיים .מולי מעבר חצייה תת-קרקעי .לחצות? בעצם ,בשביל מה? פתאום מופיעה ממעבר
החצייה בלורית ג'ינג'ית .המום אני מסתכל בפנים של הבחורה.
גולדה! – היא נדהמת ופונה אליי.
-

זה אתה? אתם בחיים ,חופשיים? איפה הייתם? היינו בטוחים שעצרו אתכם!
רגע ,רגע ,ואיפה כל החבורה ,מה קרה להם?
כולם בסדר.
אבל למה לא הגעתם לפגישה ב?20:00-
אנחנו דווקא הגענו ,אלה אתם שלא הגעתם!
רגע ,רגע ,ואיפה חיכיתם לנו?
איפה? איפה? בסימייז.
אה ,זה העניין! הרי אנחנו חיכינו לכם ביאלטה ...זו תקלה בתקשורת – הרי בבוקר ,בשיחת
הלחש על קביעת המקום לפגישה בערב ,לא שמענו זה את זה טוב די הצורך ...אבל ,בעצם ,זה
כבר לא חשוב .העיקר – כולם בחיים וחופשיים! אבל תקשיבי ,הרי זה נס ופלא שנפגשנו ככה
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-

בעיר גדולה ,בלילה ,בצורה אקראית בלי תיאום מראש .מדהים ,הרי נמצאנו שנינו באותו הרגע
באותו המקום בדיוק .מה ההסתברות שאירוע כזה יקרה?
היא עוד יותר קטנה ממה שנראה לך .אתה לא תאמין :בדרך ולרי נתקל בידידה שלו .הם התחילו
לפטפט ו...פספסנו את האוטובוס .כמה כעסתי עליו!
לא ייאמן! אבל ספרי מה עשיתם במשך כל היום.
אתמול ,לאחר שאתה ופליקס הלכתם ,משום מה יצאו מהבית גם סשה ושמוליק .נשארו הנשים
בלבד .וברגע הזה הכול התחיל .פתאום צצו שוטרים והמשמר האזרחי .הם זינקו לכיווננו תוך
צעקות" :כאן גרים אנשים לא רשומים ,מיד תכינו את הדירה לחיפוש!" )כמה טוב שאתה ופליקס
לא הייתם שם!( .הנשים שלנו פעלו בקור רוח – חסמו את הכניסה לדירה ודרשו להציג צו חיפוש
בבית .מה? – צעקו השוטרים – צו חיפוש? אולי אשרה לישראל להציג לכם?
אחוזי תזזית ,תוך מחוות מאיימות ,חירופים וגידופים ,התקרבו השוטרים אל הדלת .נראה שהם
איבדו שליטה עצמית לחלוטין .עוד רגע קט ויטרפו אותנו! אסתר הצילה את המצב .היא פתאום
פרצה בצעקה בקולי קולות" :תקראו לקג"ב ,דחוף תקראו לקג"ב!" השוטרים נדהמו ונעצרו
נבוכים .הכול השתבש אצלם בראש .למה היא קוראת לקג"ב כאשר דווקא הקג"ב שלח אותם?
אבל כנראה לא הייתה הוראה מפורטת למקרה כזה והם עזבו .במקומם הגיע איש הקג"ב ופתח
בתשאול .כדרכם – עשרות שאלות בצורות שונות על אותו העניין :מי הם שהגיעו ממוסקבה
ושכרו את הדירה? לאחר שהבין שאין לו סיכוי לקבל תשובות ,החזיר את הדרכונים ועזב.
ארזנו בלילה ,בתקווה שנוכל להימלט לקראת שחר .אבל לשווא .המקום כבר שרץ אנשי קג”ב.
אז החלטנו לנסוע בגלוי באוטובוס .בנסיעה ,מכונית אחת של הקג”ב נסעה לפני האוטובוס שלנו,
והמכונית השנייה מאחוריו – ממש פמליה רשמית! כאשר הגענו לסימייז ,מכונת הבנייה עם
המגדלון כבר חנתה במקום וחיכתה לנו .אז הגעת אתה עם פליקס .לאחר הפגישה החטופה
ִאתכם נסענו ליאלטה .בנמל ניגשו אנשים לפולינה ואמרו" :עדיף שתסתלקו מפה!"
מהנמל הלכנו לבית קפה .מהרגע שנכנסנו ,כל מי שישב שם ,כמו בפקודה ,פנה אלינו .כאילו
בתנועת מקל של מנצח סמוי ,האנשים שעד לפני רגע ישבו להם בצורה שקטה ליד השולחנות,
השתנו לפתע מקצה לקצה והפכו לבני בליעל .הם זינקו אלינו ,הקיפו אותנו והתחילו לחרף ולגדף
בהיסטריה ,לצעוק איומים ,לעשות תנועות מאיימות בידיים" :היטלר מת מוקדם מדי! תתחילו סוף
סוף לענוד טלאי צהוב!"
היינו המומים .תזמורת התעתועים הזאת ,כאילו לקוחה מסרטי אימה ,זעזעה אותנו .עוד לא
חוויתי התקפה פסיכולוגית רבת-עצמה כזאת .סצנה סוחפת ,מרובת משתתפים ,שבה עשרות
אנשים רגילים הופכים בן רגע לאויבים בנפש ואלימים ,הייתה בגבול טירוף הדעת...
קשה היה לדמיין הפגנת נוכחות וכוח מרשימה יותר.
עזבנו את בית הקפה .בכל מקום נתקלנו ב"נכים" שסיננו קללות .לאחר מכן ראינו אותם מהלכים
בקלות .לקראת הערב התחלנו לחפש מקום ללון .במעון סשה הכיר בחורה ובלילה היא עזרה לנו
להיכנס פנימה .בקושי הספקנו להיכנס ,וכבר בעד החלון נראו מכוניות של הקג"ב .נאלצנו לברוח.
הבחורה הכירה את אנשי הקג"ב ואמרה לנו אחר כך" :חבר'ה ,מה עוללתם פה? הקג"ב של כל
קרים הוקפץ .בוטלו אפילו חופשות! כולם מטפלים רק בכם!"
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-

טוב ,גולדה .אין מנוס .חייבים לסגור את המחנה ולחזור לבתינו .בואי נרגיע את כל החבורה.
הנחמה היחידה היא שלמרות כל הלחץ הפסיכולוגי וכל האיומים ,בינתיים לא קרה דבר ממשי.

עם סגירת המחנה ,הקג”ב נרגע והפסיק לחפש מחנות נוספים .בספטמבר הצלחנו ליישם תכנית חשובה:
קיום מחנות קטנים המנוהלים על ידי מורים חדשים .בעיר ֶק ְרץ' קיימנו באין מפריע שני מחנות בהנהגתם
של בלה רבינוביץ' ,בוריס דוברובסקי ,גולדה ופליקס.
***
ההרגשה המשפילה שלאחר הריסת מחנה הקיץ באלופקה עדיין צורבת כמו סטירה .אבל אני לא נשבר.
עוברים ימים ספורים ואני יוצא לסיור חדש ,הפעם לאזור הקווקז ,עם רשי אבייב .רשי – אדם מיוחד ,בן
למשפחה דתית של יהודי קווקז ,מוהל ושוחט .הוא עבר לגרוזיה והסתגל שם בהצלחה .לאחרונה הוא
עבר ללנינגרד ,הסתגל גם לאורח החיים האשכנזי ואפילו למד יידיש .אני רוצה לנצל את הקשרים שלו גם
בקרב יהודי גרוזיה וגם בקרב היהודים הקווקזיים .והנה אנחנו בקווקז .סיורים ,פגישות אין-ספור .פה ושם
אנחנו מוצאים קצות חוט שצריך לטפל בהם.
אני נפרד מרשי ועובר לעיר בָּ אקוּ .כאן יש הרבה יהודים ,גם אשכנזים וגם קווקזים .יש לי נקודות אחיזה
בקרב האשכנזים וגם יש איש קשר לקווקזים – גם לו קוראים רשי .אני נפגש עם פרופ' מיכאל פרבר ,עם
אחיו הצעיר זאב ועם מיכאל זילברשטיין – הכוכב העולה שלנו .מיכאל הוא בעל פוטנציאל ומוטיבציה
כאחד .יש לי הרבה ציפיות ממנו .אדם נעים הליכות ,משאיר רושם בלתי-נשכח.
רשי מציע לי היכרות עם משפחת רב העיר" :הוא רב אמתי ,לא 'רב מטעם' של הקג”ב" – לוחש לי רשי.
אבל הוא חייב לנהוג במשנה זהירות ,ואין סיכוי שהוא יהיה מוכן להשתתף בפעילות המסוכנת המכוונת
ממוסקבה .אבל בתו מרים ,אולי כדאי לדבר אתה .אנחנו מנהלים שיחת גישושים זהירה עם מרים.
הבחורה מאוד פיקחית:
-

אתם עושים דבר חשוב וצר לי שלא אוכל ליטול בו חלק .אבל יש דבר שרציתי להעיר .כפי הנראה
קיים חיסרון במתכונת העבודה שלך .אתה עובד כמו מטורף ,נותן את הנשמה ,תרתי משמע!
אתה משתעבד למשימה ,לכן לא נותן לאישיותך להתפתח .כתוב בתורה שהאדם נברא בצלם
אלוקים .בלימת התפתחות האישיות מצמצמת את צלם האלוקים הטמון בנשמתך!

מדהים ומפתיע! אכן ,יש באמירה הזאת זרע של אמת .אבל באופן פרדוקסלי אני לא מרגיש צער .אם
כבר ,אז יותר סיפוק ואף גאווה .כן ,אני משלם מחיר כבד .מבחינה מסוימת זה גובל בהקרבה עצמית.
הקרבה חשאית ,נסתרת .מגוונים הם בני האדם .רבים מוצאים הנאה בכך שנעשים מפורסמים ,אבל יש
כאלה ,כמוני ,שבשבילם ידיעת הסוד חשובה יותר .אני בוודאי פועל על חשבון התפתחות האישיות שלי.
מה ,יהודים לא הקריבו יותר מזה לקידוש שם שמים?
אני חוזר למוסקבה .מגיע סתיו  .1982אני רוצה לנסות לעבור לעבודה אחרת הזמינה למסורבי עלייה –
לדגמן לציירים .די להיאבק בשלג .במכללה לציירים קולטים אותי בשמחה .הציירים מוצאים בי דמיון ל...
ישו .אולי באמת יש בזה משהו ,לפחות מבחינת הגיל – אני בן שלושים ושתיים .ומאז מציירים את הדיוקן
שלי בעשרות סגנונות שונים .די משעשע.
אני פותח קבוצת מתחילים – הקבוצה השלישית שלי .שני תלמידים חשובים – ליאוניד שפיץ ומיכאל
גולדגובר מצטרפים לקבוצה.
נובמבר  .1982ליאוניד ברז'נב ,ראש המפלגה הקומוניסטית השולטת במדינה ,מת .מי הוא יורש העצר?
מתנהל קרב ירושה חשאי בין שני המועמדים :צ'רננקו ואנדרופּוב .שניהם בגיל הפנסיה .אולי ,בכל זאת,
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צ'רננקו? אוי ואבוי – אנדרופוב ראש הקג”ב! זו הפעם הראשונה שהקג”ב תופס שלטון בגלוי .איזו תקופה
שחורה מתחילה! חיש מהר נראים לעין אותותיו של משטר הרודנות :השוטרים תופסים עוברים ושבים
ברחוב ,בודקים למה הם לא נמצאים במקום העבודה .אם אין סיבה מוצדקת – מודיעים לעבודה .נדמה לי
שכך לא היה אפילו בימי סטלין! מה יהיה?
בקייב נערך חיפוש בית אצל משפחת ברנשטיין .במוסקבה – מעקב גלוי אחריי .אני רק יוצא החוצה וכבר
נצמדת אליי מכונית שחורה מרובת אנטנות ,עוקבת אחריי צמוד כאילו רומזת" :אנחנו בינתיים ממתינים
לרגע המתאים ,לרגע הכושר שיבוא ".כעבור שבועיים המכונית נעלמת כלעומת שבאה .אבל אני שומר על
ערנות .המבט המאומן שלי מחפש כל הזמן סוכנים סמויים מסביבי .מעולם לא קיבלנו הכשרה לזה ,אבל
נדמה לי שפיתחנו כושר גילוי סוכנים טוב למדי.
פעם נעמדו לפתע ארבעה אנשים היישר מאחוריי .הולכים אחריי ,צמודים אליי ,הולכים בצורה הפגנתית
במרחק קטן של עשרה עד חמישה-עשר מטרים בלבד .אני עוצר ליד חלון הראווה ,הם עוצרים לידי .אני
נכנס לחנות – הם ממתינים ליד הכניסה .עוקבים בעקשנות ,לא מרפים ,הרבה זמן .אין מה להגיד – די
מלחיץ .אבל לא זה העיקר .אילו פרצופים! קווי פנים "שחוקים" שאם אצטרך לתאר – אתקשה .איפה הם
מוצאים טיפוסים כאלה? לאמתו של דבר ,לא הייתי חושד באף אחד מהם כסוכן קג”ב .מה המטרה?
בוודאי ,קודם כול להלחיץ אותי ולסמן שהם תמיד עוקבים ,אם אני מודע לזה ואם לאו .הפרצופים האלה
חסרי הבעה ,דמויי רובוטים חסרי רחמים ,נועדו להפחיד .אין מה להגיד – מתקפה פסיכולוגית מקצועית
לכל דבר!
עובר שבוע .אני הולך ברחוב .פתאום צצים שניים לפניי ,מציגים תעודות של בולשת משטרתית.
מתבוננים ארוכות בדרכון שלי כאילו מנסים לדלות ממנו מידע חסוי .אני ממתין בסבלנות .סוף סוף
מחזירים לי את הדרכון ומסננים:
-

אתה דומה מאוד לעבריין מבוקש! עוד נחזור אליך.

יוסף ביגון נאסר ,זו כבר הפעם השלישית .אצל יולי קושרובסקי נערך חיפוש בית ,ומזמנים אותו לחקירה
בתור עד בתיק פלילי בעיר מולדתו .הלחץ עליו גבר מאוד .אין מנוס ,אנחנו ממליצים לו לצמצם את היקף
הפעילות .והנה הסמינר למורים לעברית עובר לפיקודו של ליובה גורודצקי .ההשלכות לגבי פרויקט
הערים הן חמורות :מעכשיו גם כל עניין המימון ,שהיה בפיקוחו של קושרובסקי ,רובץ עליי .ריכוז סמכויות
בידי איש אחד הוא מוגזם ומסוכן ביותר .בסך הכול רק אחי ואני נשארנו בצמרת הפרויקט! חייבים לחפש
ולהכשיר אנשים נוספים כדי לפצל סמכויות ,אחרת הכול עלול לקרוס.
מעכשיו גם השליחים המיוחדים של "לשכת הקשר" מישראל יגיעו אליי במקום אל קושרובסקי.
-

איך אני אזהה אותם ,יוליק? הם בטח ירצו לקבל מידע רגיש על הפרויקט ,אסור לטעות.
אל דאגה ,יש סימן היכר מתוחכם ,ומדי פעם הם מחליפים אותו – והוא מראה לי את סימן
ההיכר.

זאב ֵגייזל ,אדם מבריק ,מתחיל ללמוד אצלי .איש רב-מעש .זאב תמיד במרכז הפעילות .מעלה פורים
שפילים מצוינים ,עורך סדרי פסח הפתוחים למשתתפים רבים ,נפגש עם בני נוער .הוא אוהב להיות בולט
ומוקף באנשים .קשה לדמיין אדם פחות מתאים לפעילות מחתרתית ,וחבל :זאב אדם מסור ובנוי מחומר
אנושי מעולה .ואם ...ואם אעשה צעד בלתי-שגרתי ובכל זאת אציע לו להצטרף? הרי גם ה"מפקחים"
שלנו מהקג”ב ודאי יגיעו למסקנה שהוא לא מתאים! כלומר ,הוא יהיה מחוץ לחשדות שלהם מבחינת
הפרויקט .זאת אומרת ,כמה דברים הוא יוכל לקחת על עצמו תוך סיכון מינימלי ,אם ירצה.
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אני מציע – הוא מסכים בהתלהבות .מצוין! זה יאפשר לנו להוריד את הפרופיל של ראובן – לאחרונה הוא
הפך למוקד של יותר מדי פעילויות .בתור התחלה ,גייזל ישמש כחוליה המקשרת עם הצלמים במערכת
השכפול של חומרי הלימוד והספרות ההסברתית.

זאב גייזל

בינתיים השלטונות פותחים במסכת לחצים חדשה נגדנו – התלמידים של מישה ושל אוקסנה מקבלים
בזה אחר זה זימונים ל"שיחות" בקג”ב .ב"שיחות" – מאיימים עליי ועל מישה.
במוסקבה ,דירתם של אלה וליובה סוד הופכת למוקד פיקוד כלל ארצי .הפרויקט דוהר קדימה .אנחנו
ממהרים .יש לי תחושה מעיקה שהזמן העומד לרשותנו הולך ואוזל!
***
רק זה היה חסר לנו – לעיר באקו הגיעו מבקרים מחו"ל וביקרו אצל כמה פעילי העלייה .הקג”ב המקומי
הגיב בחריפות :כל הפעילים קיבלו זימונים לקג”ב ,ומאיימים עליהם בשצף קצף .למישהו הרביצו ,אצל
מישהו היה חיפוש בית .רשי דורש ממני בתוקף להפסיק את הביקורים של אנשי חו"ל בעיר .אני מעביר
את הדרישה ללשכת הקשר – שום התייחסות .שוב ביקור בלתי-רצוי של אנשי חו"ל בבאקו ושוב צרות
צרורות לפעילים בעיר.
רשי שוב פונה אליי ,והפעם מביע תרעומת כלפיי – הוא סבור שאני הוא זה שהתרשל והמשיך לשלוח
אליו את אנשי חו"ל .הוא מסרב לקבל את ההסברים שלי .נוצר מצב עגום ואבסורדי – הלשכה מבזבזת
המון כסף על פעילות שגורמת רק נזק .אני שוב מעביר את בקשתו ללשכה ומצרף גם את בקשתי לא
לשלוח מבקרים לערים כאלה ,משום שעל דעת הפעילים המקומיים זה לא מביא תועלת.
שוב אין משוב מהלשכה .לתדהמתי אני מגלה דרך רשת המודיעין של הפרויקט שלשכת הקשר מאוד לא
מרוצה ממני .משום מה הם הגיעו למסקנה שלא בכדי אני מנסה לחסום הגעת אנשי חוץ לערים מסוימות
ורוֹסטוֹב .הסיבה האמתית היא שכביכול אין שם פעילות ,ושאני מעביר לישראל דו"חות
ְ
כמו באקו
מנופחים! זאת ועוד ,אני "מתנהג כמו רודן ,בונה אימפריה ומונע בדיקה אובייקטיבית של היקפי
הפעילות" ,ואת הכסף שאני מקבל עבור הפרויקט אני מפקיד בחשבון החשאי שלי בשוויץ! לא פחות ולא
יותר! – הלשכה מתחילה לחפש לי מחליף.
להגיד שאני מזועזע – זה לא להגיד כלום .בזמן שאני הולך על חבל דק ,פועל בחירוף נפש כשכל כך קשה
ומסוכן ואולי אף התחילה הספירה לאחור ,וכאשר התמיכה והעזרה כל כך חשובה ...איזה פקיד חלמאי!
רק לדמיין! לפתוח חשבון בשוויץ? איזו תת-רמה! ואגב ,ה"מומחה" הזה לא יודע שאזרח סובייטי לא יכול
לפתוח חשבון בחו"ל?
להחליף אותי ...אפשר לחשוב שאני מקבל שכר או טובות הנאה על הפעילות .חברים יקרים ,אולי
שכחתם שהכול מתבצע בהתנדבות! המימון הזעום שאנחנו מקבלים מכם – צחוק אמתי – הכול הולך
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לנסיעות ולאספקת החומר .יתרה מזו ,חלקו הנכבד של הפרויקט ממומן כעת מכספי הצדקה של שתי
משפחות – שלי עם ההורים ושל אחי!
אתם רוצים להחליף אותי בתקופה שבה אני בקושי מצליח למצוא עוזרים לפרויקט! איזה חוסר הבנה של
המציאות .אבל אני ,לעומתכם ,יכול להסתדר יפה בלי פקידי הלשכה .הרי לא פעם קיבלתי הצעות מימון
נדיבות מקהילות יהודיות עשירות בארצות המערב .בחרתי לעבוד עם גורם ישראלי מטעמי ציונות בלבד,
אין שום צורך אחר .אני מרגיש שנפגעתי קשות.
אני אומר ללשכה שאינני פקיד שלהם ולא "יס מן" ,ומבקש שיכבדו את חופש הפעולה שלי .נמשל אולי
למפקד של כוחות המשימה הבריטיים שנשלחו להילחם על איי פוקלנד על יד ארגנטינה .אני ומישה
מבקשים שישלחו אלינו נציג לשכה רם-דרג כדי לפתור את הבעיה .יולי קושרובסקי תומך בנו.
צריך להירגע ,אני אומר לעצמי ,ולהבין איך פועל גוף ממסדי בירוקרטי .אני רואה בהם מעין סייענים שלנו,
אבל שם ,כנראה ,יושב פקיד ששואף לתת פקודות .ואולי הוא מנסה להציג את הפרויקט כפרי טיפוחו
וכהישג שלו ,ואותנו כמבצעי הפקודות המקומיים .כאילו הוא מושך בחוטים ואנחנו כמו בובות נעים
בהתאם .ופתאום ,למרבה הרוגז ,החוט העיקרי – אני – מפסיק לנוע .הרי זה מקומם ,נכון?
והוא יודע "למכור" את המודל לממונים .ואכן ,כעבור שנים רבות נודע לי שאותו הפקיד שהכי הפריע לנו
קיבל פרס ישראל על קידום הפעילות בברית המועצות .הכול לפי האנקדוטה על פעילות הממסד :ליצור
אחיזת עיניים של פעילות נמרצת ,להעניש את החפים מפשע ולהעניק פרס להנהלה!
אבל ברגע האחרון הלשכה עצרה את המלחמה ,וכעבור זמן מה שלחו את השליחים המיוחדים ,ברי
הסמכא :יעקב לוינגר ומוטי רוס .יעקב ומוטי נכנסו בעובי הקורה והבינו היטב את פני הדברים ,ובעקבות
המלצותיהם אני זוכה לאמון מוחלט ולתמיכת הלשכה .מאז אנחנו פועלים בתיאום מלא .כל הבקשות שלי
ממולאות בזריזות ובמדויק.
אמא
פעם התקלקל לנו טלפון .התקשרנו לחברה הטלפונית )הממלכתית( והזמנו טכנאי.
הטכנאי הגיע ,טיפל במכשיר הטלפון בשקידה הראויה ,אבל הרגשתי שהוא לא טכנאי
רגיל ועקבתי אחרי הידיים שלו כאשר הוא חיטט במכשיר .הוא לא התקין שום דבר
בתוך המכשיר ,כנראה האזנת הסתר פעלה בדרך אחרת .שמתי לב שבאחת האצבעות
שלו יש פרק אחד בלבד.
פעם סשה שכח בבית את התיק שלו .נסענו לחפש אותו .לאחר שמסרנו לו את התיק
חזרנו לתחנת הרכבת התחתית .פתאום ,ממש בחוש שישי ,הרגשתי נוכחות של סוכן.
הסתובבתי והבחנתי באדם העומד צמוד אלינו ונשען על הקיר .הפנים שלו נראו לי
מוכרות .הרכבת הגיעה ,כולם נכנסו חוץ מאתנו ומהאיש .הגיעה הרכבת הבאה ,גרישה
אמר "בואי ניסע" וקם.
גם האדם התחיל מיד לנוע בכיוון הרכבת .ברגע האחרון ,כאשר הדלת התחילה
להיסגר ,עצרתי את גרישה ,בעוד הסוכן נכנס ונסגר בתוך הקרון .הרכבת התחילה
לנסוע ,והדבר האחרון שראיתי היו פניו הזועמות וכף היד שלו על זכוכית הדלת ...עם
פרק אצבע אחד בלבד.
המעקב אחר בני המשפחה שלנו צובר תאוצה .עוקבים אחרינו כל הזמן" .מלווים" אותנו
מגוון שלם של טיפוסים :בחורים ,מטרונות שמנות עם תיקי קניות ,בחורות בוטות,
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אדונים מכובדים ...לעתים קרובות קבענו פגישות עם מישה בתחנת רכבת תחתית:
למסור לו מוצרי מזון או חפצים ,או סתם להתראות – לא היה לו רגע של פנאי .תמיד
היה מגיע עוד מישהו ,מסתובב שם בסביבה ונועץ עיניים בזמן שאנחנו פותחים את
התיקים למסור משהו זה לזה.
בַּ בַּ ִית המעקב לבש צורה של פעולה "מתועשת" .הסוכנים – השכן ולרי ואמו – נרתמו
לעניין .האם פעלה בצורה די פרימיטיבית – היא הייתה מתיישבת על שרפרף ליד הדלת
הפתוחה ומסתכלת בגלוי מי נכנס אלינו .הבן היה עומד בחדר המדרגות שעות על גבי
שעות עם סיגריה או מעמיד פנים שקורא בעיתון.
פעם הבנו איך ולרי תמיד מצליח לשלוח סוכן מעקב כאשר סשה יוצא מהבית .אני תמיד
ליוויתי את סשה דרך עינית הדלת ואחר כך מבעד החלון שלנו שבקומה השתים-עשרה.
לפעמים הייתי רואה בבירור שסוכן ממהר אחריו .פעם סשה יצא כאשר ולרי עמד
בעמדתו ליד המעלית .הדלת של המעלית בקושי נסגרה וולרי קפץ לדירתו ,וכעבור
שניות ספורות חזר רגוע ללא כל חיפזון .כנראה הוא פשוט לחץ על לחצן מיוחד המותקן
בדירתו.
הקג”ב לא התקמצן מבחינת כמות מכשור האזנות הסתר שהותקן אצלנו .פעם נשמעו
לפתע קולות שיפוצים וקידוחים אצל כל השכנים מסביב .פעם אחרת עלתה בצעדים
כבדים חבורה שלמה של גברים על הסולם שמוביל לעליית הגג .יצאתי החוצה ושאלתי
מה קרה.
-

עדיין כלום – ענו לי בלעג.

הם בטח התקינו מיקרופונים בעליית הגג ליד רשתות האוורור .כך היינו מוקפים
במכשירי האזנה מכל הצדדים .הם יכלו לשמוע את הקולות שלנו בתלת-ממד.
***
בשנת  ,1980בעצירה הפתאומית של זרם העלייה הגדול ,יצרו השלטונות מציאות חדשה חסרת תקדים:
ציבור רחב מאוד של מסורבי עלייה .עשרות אלפי אנשים שרעיון העלייה או ההגירה עורר והניע אותם,
כלל לא שיערו ששערי ברית המועצות עלולים להיסגר במכה .והנה זה קרה .כל התכניות שלהם מעלות
חרס .דבר אחד – לשרוד פרק זמן מוגבל קשה וממושך ככל שיהיה :רבים נאלצו לעזוב את מקום
העבודה ,להוציא את הילדים ממסגרות החינוך ,לנתק קשרים מקצועיים וחברתיים ,ודבר אחר – להיתקע
בחוסר ודאות מוחלט ...עכשיו ,לפתע ,כל ההמון הזה מוצא את עצמו לכוד לשנים רבות ,אם לא לַ נצח .בלי
אמצעי מחיה ,בלי חמצן .כמו דגים שנזרקו ליבשה...
בכל רחבי המדינה הענקית מכריזים השלטונות בתקיפות" :אכן ,בעבר נתנו היתרי עלייה .המדיניות הזאת
הייתה שגויה וגרמה ל'בריחת מוחות' מהמדינה .לשם מה לנו לחזק את המדינות האימפריאליסטיות?" –
האמירה הזאת נשמעת שוב ושוב ,והטון נעשה יותר ויותר נחרץ ותקיף .מרוב ייאוש ,רבים מתחילים
למשוך בחזרה את בקשות העלייה ,במיוחד באוקראינה .התקווה להשתחרר מהמדינה המאוסה נוטשת
יותר ויותר אנשים .המוני מסורבי העלייה משתדלים לחבור מחדש ולהסתגל לאותן המסגרות שעזבו .שוב
מחפשים עבודה – אבל הפעם לא עבודות מזדמנות כמו בעבר ,בתקופת הסירוב ,אלא עבודות קבועות,
לשקם את כל מה שהיה פעם" .לעזוב את המדינה? כן ,הייתה תקווה כזאת .לדאבוננו היא לא
התממשה".
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ואולם בחוגי פעילי העלייה הלך הרוח שונה לחלוטין .כאן מחפשים את פשר המהפך בהקשר לאומי-
היסטורי רחב .אולי לא במקרה הופסקה העלייה? אולי יש משמעות בשהייתנו כאן פרק זמן נוסף? אולי
יש משהו ייחודי רק כאן שעלינו לעשות ,להבין ,להפנים? כמו פטריות אחר הגשם צצים חוגים ללימודי
היסטוריה .רבים ,ובמיוחד הצעירים ,פונים גם ללימודי מורשת ישראל .מהי המורשת שלנו? הרי בלהט
העשייה לא התפנינו להעמיק בה! מה זה בעצם להיות יהודי? אולי פה טמון תירוץ הקושיה? אולי פה
נמצא תחליף לחלל הרוחני שפקד את המדינה?
קבוצות דתיות ,שעד כה היו מצומצמות ובשולי הפעילות ,מתחילות לפרוח בעצמה .חלק מהתלמידים שלי
מתחילים לבקר בשיעורי תורה .נראים מעודדים ,כאילו הרגישו פתאום רוח גבית ,סקרנים ליותר" .אולי
נאלצנו להישאר בברית המועצות בעל כורחנו על מנת שנתחיל ללמוד תורה? לא ידענו כלום ,היינו
בבחינת 'תינוק שנשבה' .עכשיו אנו מרגישים שנפקחות עינינו ,רואים קרן אור"...
כמעט בכל קבוצה שלי תלמידים מתקיפים אותי בשאלות הקשורות לתורה ,למורשת .משום מה הם
סבורים שאם אני המורה ,עליי להיות בקי לא רק בענייני הלשון אלא גם בענייני מורשת ישראל .אבל פה
אני בור ועם הארץ ,מהיכן יכולתי לדעת? אני מתחיל לחפש תשובות לבד ,לפנות למורים אחרים ,ואבוי,
יותר ויותר אני מרגיש שהתשובות שלי הן חובבנות לשמה – חסר לי ידע בסיסי! צריך ללכת לשיעורי
תורה אצל אנשים דתיים ולהתחיל ללמוד בצורה מסודרת.
כמה מהזקנים האגדיים האלה עודם בחיים – בעיקר אנשי חב"ד ,ששמרו על אוצר הידע התורני בתקופת
הרדיפות של סטליןֵ .רבּ אברהם מילרֵ ,רּב גיצ'הֵ ,רבּ מוטלֵ ,רבּ ליפה .ועכשיו – מי מילל – הם זכו
לתלמידים ולהוקרה .לידם – אליהו אסאס ,האב המייסד של התחייה הדתית במישור הליטאי-חרדי.
בתחילת שנות ה 80-הפכה קבוצתו של אסאס לכוח בולט ודומיננטי ברחוב הדתי .מתוך הקבוצה הזאת
התפלגה קבוצה בעלת תפיסה דתית לאומית שעתידה להיקרא "מחניים" .דווקא אתם רקמתי יחסי ידידות
והבנה משותפת ,ולכן אני מחליט ללמוד תורה בשיעורים של פינחס פולונסקי.
הנה אני בשיעור תורה .מתרכז בטקסט ,משתדל להבין את רש"י .לא פשוט .אני מתאמץ ...שקוע בריכוז
עמוק ,שום דבר לא מסיח את הדעת ...פתאום ,בהפתעה מוחלטת ,אני חש בזרם אנרגיה הנוהר אליי
מלמעלה! אנרגיה מעוררת ,מזינה ,עוטפת! השתוממתי מהתגלית הזאת ,ואני כבר לא שומע את הסברי
המורה .כולי אחוז התפעלות של מגלה תגלית :במהלך לימודי התורה יורדת אלינו אנרגיה! זה אחד
הסממנים של השכינה? מי יכול להסביר לי?
מגיע זמן תפילת מעריב .כולם לוקחים סידורים ומתחילים להתפלל .יש שיודעים ויש שלא כל כך .זו הפעם
הראשונה שגם אני מנסה .החדר נעשה שקט ,האוזן קולטת רק לחישה מעומעמת של מילות תפילה .אני
מתרכז ,ושוב אני חש את זרם האנרגיה ,אבל הפעם מסוג אחר .הזרם כאילו שוטף אותי ,מסלק "לכלוך",
מסיר "אבנית" .ההרגשה כאילו ניקו זכוכית מלוכלכת .עד מהרה אני מרגיש ששטף האנרגיה מציף ,מרענן
אותי ,מפרק תחושת מתח נפשי ,מפיח רוח חיים ,חיוּת...
פעם חשבתי בביקורתיות על רעיון התפילה האחידה .הרי התפילה חייבת להיווצר במעמקי הלב ,הייתכן
שהיא תהיה זהה לכולם? אבל עכשיו נדמה לי שאם הלבבות מכוונים בכוונה משותפת והתפילות יוצאות
באחידות ,הן חוברות אישה לאחותה ,מתעצמות כמו גלים באותה הפאזה ...אולי כך פועלת גם מנטרה
ביוגה.
בסתיו של שנת  1982הכרתי בחורה יהודייה בשם גליה – מומחית לטיפול אנרגטי .הצעתי לה להכיר את
החגים שלנו .קבענו להיפגש וללכת ביחד לאירועי ראש השנה .אני מגיע למקום המפגש אך היא מאחרת.
בלית ברירה אני עומד וממתין לה .פתאום אני מתחיל להרגיש התעוררות מיוחדת ,התרוממות רוח ...סוף
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סוף מופיעה גליה .אנחנו הולכים ברגל ,כבר די מאוחר .לפתע ,לתדהמתי ,אני חש כאילו נוגה נפתח
מלמעלה והאוויר מתחיל לנצנץ .זרם "סגול" יורד ממרום ועוטף אותנו.
-

תשמעי ,את מרגישה משהו?
כן ,אולי כן ,אני מהססת ...כן ,עכשיו מרגישה ...אבל ...אבל מה זה?
אני חושב שאני יודע – נכנס כבר חג ,ראש השנה ...ונראה שעם כניסת החג משתנה הנוף
האנרגטי! מדהים!

המומים אנחנו ממשיכים את דרכנו בשקט מוחלט.
מעניין ,גם עם כניסת השבת משתנה הנוף האנרגטי? לקראת כניסת השבת הבאה אני מסיים את כל
הפעילות מבעוד מועד ומנסה להתרכז .האומנם אשמע? לא? אכן ,אני שומע .אבל משום מה יותר חלש,
ושונה לגמרי ממה שהרגשתי בראש השנה .אין מילים באוצר המילים הדל שלנו לתאר את התחושה.
למה נתנו לי להציץ אל תוך הרזים האלה? לחוות חוויה עמוקה ובלתי-נשכחת? בוודאי על מנת שאפנים
ואיישם! מעכשיו אני מתחיל לשמור שבת ומועד ,לאט לאט אחרי נדודי דורות אני חוזר ...יפה אמר הנביא:
"והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם" )מלאכי ג' ,כב-כד(.
כנראה הדרך שלי היא שילוב של שליחות לאומית ושליחות דתית .מתברר שלא רק אני מרגיש ככה –
תנועת בעלי התשובה פורצת גבולות .עובדה – יותר ויותר מורים לעברית חובשים כיפה ,וכל שכן מובילי
פרויקט הערים.
ומעניינים שברומו של עולם למציאות של פרויקט הערים.
על דב קונטורר אני יודע מזמן" .רשת הביון" שלי מסרה לי שהוא מבצע סיורים חשאיים ברחבי המדינה
בשביל שמעון ינטובסקי ,במימון של חב"ד .שמעון ,יהודי יקר ,לקח על עצמו משימה לא פשוטה בגילו –
לסרוק ולצלם את כל בתי הכנסת שהשלטון הסובייטי הרס .אבל מקומו של דב אצלנו – הרי פרויקט
הערים חשוב יותר לאין ערוך.

דב קונטורר

דב קונטורר
הכרנו בסוף שנת  .1982לא ידעתי אז במה אתה עוסק .נראית אדם רציני ,תכליתי
ואפוף סודיות .היה בך משהו מהותי ומשכנע .לא גילית לי אז שום מידע משלך אבל
מאוד התעניינת מה אני יכול להביא מהנסיעה הבאה שלי .לאחר הנסיעה נפגשנו שוב
ואז ...גילית לי את הסוד.
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בפרויקט היו כבר כללי משחק ברורים השונים בתכלית השינוי מכל מה שהכרתי
בפעילות היהודית במוסקבה .התכונה הכי בולטת הייתה חשאיות .האנשים שלימדו
עברית בשנים האלה במוסקבה לא פרסמו את זה בריש גלי ,אבל בסך הכול זאת הייתה
קהילייה פתוחה .היו לה "פתחי כניסה" שאדם שלא עורר חשדות יכול היה להיכנס
דרכם .כך גם לקבוצות דתיות.
לעומת זאת ,פרויקט הערים היה בגדר סוד .רק מעטים מאוד מלבד משתתפיו ידעו על
עצם קיומו ,ואלה שידעו ,ידעו מעט מאוד .לא היו "שערי כניסה" לפרויקט ,כי רק אתה,
ואחר כך אנחנו ,בחרנו את המשתתפים .חברי הצוות במוסקבה פעלו לפי כללים
קשוחים מאוד של מחתרת .הסוד נשמר בקפדנות אפילו מאנשי שלומנו .כשאתה הצעת
לי לעבור לפרויקט הערים לא ירדתי מיד לסוף דעתך ,וכש"נפל האסימון" נדהמתי .הרי
הייתי בסך הכול בן תשע-עשרה ,וכאן פרויקט מחתרתי גדול ממדים ,עסק רציני!
שמחתי בכל לבי – כל כך התחשק לי להיות חלק מהדבר הזה.
כך התחיל שיתוף הפעולה האינטנסיבי שלנו .התחלתי לבצע משימות רגישות הכרוכות
בנסיעות .נסעתי אז הרבה מאוד :לרוב פעם בחודש לשבוע ימים ,אבל מכורח הנסיבות
נסעתי אף פעמיים בחודש .אהבתי לנסוע .תמיד היה לי חשק להכיר מקומות חדשים,
לגוון.
אבל אפילו בשבילי קצב הנסיעות בשנים  1984-1983היה מטורף לגמרי .גם לאחר מכן
נסעתי הרבה ,אבל כבר לא בקצב כזה .את ההיכרות שלנו שמרנו בסוד די הרבה זמן,
אבל אני מאוד רציתי ללמוד אצלך עברית מודרנית ודקדוק .כבר קראתי טקסטים רבים
מהמקורות ,ידעתי הרבה מילים ושורשים ,אבל מאוד חסרה לי שיטה .חשקתי להצטרף
לקבוצה החזקה שלך ,אבל כל הקבוצה הייתה מעורבת בפרויקט הערים ולא רצית שכך
ייחשף התפקיד שלי .בשנת הלימודים הראשונה עמדת על כך שהקשר שלנו יישמר
בסוד כמוס.
לקראת שנת הלימודים השנייה ,בסתיו של  ,1983הצלחתי לשבור את ההתנגדות שלך,
וצירפת אותי לקבוצה הזאת שבה למדו זאב גייזל ,אלכס בייבסקי ,ראובן בן שלום ואלה
סוד .הלימודים התקיימו אצלך בדירתך המצותתת ,לכן לזמן השיעור נתת לי שם בדוי –
"צבי" .אלה ,שלא הכירה אותי מקודם ,לא ידעה מי אני עד סוף שנת הלימודים!
שנה של לימודים אצלך תרמה לי רבות .זאת הייתה קפיצת מדרגה גם בדקדוק ,גם
בהבנת הנשמע וגם בהבנת הנקרא .כבר יכולתי בקלות לשמוע שידורי "קול ישראל"
בעברית ולקרוא ספרים מודרניים.
האנשים שאמורים להיות מעורבים בפרויקט ,מלבד המוטיבציה היהודית ,חייבים לענות
על קריטריונים מסוימים :להיות מחומר אנושי מעולה ,להיות חברותיים אך עם זאת
שומרי סודיות ,יודעי עברית ובעלי כישורי הוראה.
תפקידי בפרויקט כלל שלושה מרכיבים :הוראה ,הפצת ספרות הסברתית וקיום הקשר.
הוראה בערים הייתה לפעמים פרטנית ,אם בעיר מסוימת היה מופיע אדם בעל
פוטנציאל להפוך למורה מצליח – בתנאי שהוא היה צעיר למדי ,כישרוני ,נמרץ ולא
פחדן .אז ההשקעה שלנו הייתה מוצדקת .יצא לי ללמד במחנות קיץ הרבה קבוצות של
מורים חדשים מערים שונות.
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בהדרגה פיתחנו שיטת הוראה ייחודית ,המאפשרת במסגרת אילוצי הזמן "לדחוס"
לתלמיד מידע רב מאוד ,באופן כזה שלאחר שובו הוא היה ממשיך לקלוט ולהפנים אותו.
נניח שבשבועיים של לימוד אינטנסיבי ביותר הוא היה ממלא בכתב זעיר כמה חוברות
עבות כרס.
שאפשר לו בד בבד גם ללמד וגם להתקדם
המידע היה מובנה מבחינה פדגוגית ,כך ִ
בעצמו במשך שנה תמימה .החדשנות שלנו יצרה מצב שכל אדם שעבר את ההכשרה
שלנו היה הופך למורה מתחיל המסוגל ללמד את יסודות השפה .כך הסרנו משוכה של
חוסר ידע וניסיון ויצרנו שיטה של הוראה טוטאלית! יצרנו מערכת המשכפלת את עצמה,
בעלת יכולת הישרדות שאין כמותה!
לא היינו מודעים לכך שאנו מצליחים לפתור בעיה פדגוגית מסובכת ביותר .התמודדנו
עם הצרכים האמתיים מהשטח .לא עמדו לרשותנו ניסיון פדגוגי עשיר או ידע מיוחד
בטכנולוגיות של הקניית ידע .יצרנו רעיונות מקוריים ,בדקנו ,שיפרנו ,בררנו ,פסלנו...
והנה השיטה קרמה עור וגידים .הרי ליעילות של שיטת הנחלת הלשון יש חשיבות
מכרעת בהצלחה של כל הפרויקט .רק כעבור שנים רבות יכולתי להעריך כיאות את
מידת הייחודיות והחדשנות של השיטה הזאת.
אספקת הספרות והפצתה הייתה מתבצעת במקביל להנחלת הלשון .איתרנו אנשים
מקומיים להפצה .הבאנו עשרות ספרים על היסטוריה יהודית עתיקה ומודרנית,
תרגומים מ"ארון הספרים היהודי" ,ספרות יפה ,כתבי עת ישראליים ועוד .ערכת ספרות
מילאה תרמיל גדול עד אפס מקום .לא יסופר כמה תרמילים כאלה הפצנו לערים
השונות של ברית המועצות! גם אני בעצמי הבאתי תיקים מסוכנים כאלה עשרות
פעמים.
מה בעצם הייתה נסיעה כזאת? נניח שהעיר ממוקמת במרחק של נסיעת לילה
ממוסקבה ,לדוגמה באזור וולגה .בבוקר ,עם ההגעה לעיר ,אני משאיר את הכבודה
בלוקר בתחנת הרכבת ונוסע ליעד .האדם ,שכמובן לא קיבל שום התראה ,לרוב לא
נמצא בבית .במקרה הטוב ,כמו אצל ולדימיר פריימן בעיר פנזה ,אפשר להגיע אליו
לעבודה בבית הספר.
אבל כרגיל אין מנוס אלא להסתובב בעיר עד הערב )ולאדם ששומר כשרות כמוני יש
"הנאה" נוספת – חוסר אפשרות לאכול במסעדות( .סוף סוף בערב אני מוצא את איש
היעד בבית ומיד מנסה להרגיע את התפרצות ההתרגשות שלו מביקור הפתע )אולי יש
האזנה בבית( .יוצאים החוצה לדבר שלא יצותתו .מאוחר בלילה אני אוכל משהו ,ולישון
– מחר הנסיעה הבאה.
המשימה השלישית שהייתי אמון עליה הייתה קיום קווי תקשורת .אנחנו לא השתמשנו
בטלפון וגם לא במכתבים .זה אומר שכל העברת מידע דרשה נסיעה .לדוגמה ,אם היינו
מתכננים מחנה קיץ באזור עיר א' ,בדרך כלל היה צריך לנסוע לעיר הזאת כמה פעמים
כדי להדריך איש מקומי שלקח על עצמו את ארגון המחנה .כמו כן היה צריך לנסוע
לערים ב' ,ג' ו-ד' שמהן יגיעו התלמידים.
קורה שהמרחקים מהערים האלה הם אלפי קילומטרים ,כי הרי אנחנו משבצים תלמידים
למחנות לפי רמת הידע שלהם ולאו דווקא על בסיס הקרבה הגיאוגרפית .ברור ששיטת
התקשורת הזאת הייתה מאוד בזבזנית וטרחנית ,אבל היא צמצמה עד למינימום את
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גורם הסיכון .אין ספק שהקג”ב עקב אחרינו בחלק מהנסיעות ,אבל אני סמוך ובטוח
שהם הצליחו לגלות אולי עשירית מהפעילות שלנו לכל היותר.
האנשים בערי השדה ,שהיו במגע אתנו ,היו מורגלים לכך שאצלם בבית היה יכול
להופיע מבקר ממוסקבה בלי כל התראה מראש .אנחנו מצדנו היינו מוכנים לכך
שלפעמים נסיעה של אלפי קילומטרים לא תניב כלום ,כי האדם המרכזי לא נמצא בעיר
אלא למשל בשליחות העבודה .לרוב ,בביקורים שלנו לא הסתפקנו בצד הפורמלי ,אם
זה הבאת ספרים ,חומרי למידה ,הוראה או מסירת מידע.
הביקורים האלה נתנו לאנשים המקומיים הרגשה של יחס ,של תשומת לב ,של
השתייכות לחוג נבחר ,של שותפות גורל .הצורך בקשר האנושי היה כמובן הרבה יותר
גדול מאשר במוסקבה ,שבה הייתה כבר קהילה לא קטנה .לאנשים בערים היה חשוב
ביותר שמישהו נוסע אליהם ,מקיים ִאתם קשר שוטף ,מעדכן אותם ,מציע להם
הזדמנויות שונות של התקדמות בלשון ,עוזר להם במסע ההסברה בערים שלהם.
פיתחנו משמעת פנימית מחמירה והקפדנו על חשאיות .זה ִאפשר לנו לצבור "נקודות
עונשין" מהשלטונות בקצב הרבה יותר אטי .ההורים שלי ,למשל ,אף פעם לא ידעו לאן
בדיוק אני נוסע .המחתרתיות אפשרה לנו לעבוד שנים רבות במלוא העצמה ,תוך
אבדות קטנות יחסית .אילו בשנים  1984-1983היו השלטונות מודעים לממדים
האמתיים של הפרויקט ,בוודאי היינו משלמים מחיר כבד של מאסרים רבים!
לא הרשינו לעצמנו את הלוקסוס לטוס במטוסים ,חוץ מבמקרים מיוחדים .הרי בשביל
לרכוש כרטיס טיסה היה צורך להציג את הדרכון – פתח למעקב .לכן בדרך כלל נסענו
ברכבות .החרגנו רק יעדים באסיה המרכזית כמו טשקנט ,בוכרה וסמרקנד ,שהנסיעה
אליהם ברכבת הייתה לוקחת שלוש יממות .ברור ששיטת הפעילות הזאת גרמה
לטרחה רבה ולהוצאות רבות ,אבל היא צמצמה את הסיכון למינימום .לפי הסימנים היה
ברור שחלק מהנסיעות נודעו לקג”ב ,אבל אני משוכנע שהם גילו לא יותר מעשירית
ממה שעשינו .אחרת ,אתה לא היית נשאר חופשי כל כך הרבה זמן ,אנחנו עם זאב
גייזל היינו נאסרים ומספר המאסרים בערי השדה היה עוד הרבה מעבר לזה.
הפרישׂה הגיאוגרפית של הנסיעות שלי הייתה רחבה ביותר :האזור הבלטי ,בלארוס,
אוקראינה ,מולדובה ,אזור וולגה ,דרום רוסיה ,אסיה המרכזית ,אורל ,סיביר .לשם
ההמחשה הנה רשימה חלקית:
רוֹב ְסק ,זאפורז'ה,
טאלין ,וילניוס ,מינסק ,בוריסוב ,ברסט ,קייב ,חרקוב ,אומןְ ,דנ ְֵפּרוֹפֶּ ְט ְ
נובוצ'רקסק ,קישינב ,סָ ָמרה ,פֶּ נְ זָה ,סָ ָרטוב,
ַ
חמלניצקי ,לוצק ,לבוב ,אודסה ,טָ גָנרוֹג,
דוּשׁנְ בֶּ ה ,אלמה-אטה ,נובוסיבירסק,
ָ
רוסטוב ,אורנבורג ,טשקנט ,סמרקנד ,בוכרה,
אירקוצק ,צ'יטה.
כמובן ,ההצלחה הייתה תלויה בראש ובראשונה באנשים ובתנאים המקומיים .לפעמים
הפעילות הייתה מתפתחת בקלות הודות לאנרגיות ולכישרונות שלהם .כך היה בסמרה,
שבה נוצרה קבוצה יהודית מצוינת סביב יוסף צצקין ,אליה ליבנשטיין והלנה
קונסטנטינובסקי )רימון( .את הדרך לשם פרצה לנו משפחת נטורה שעלתה אחר כך
לישראל.
בדומה התפתחה בהצלחה פעילות יהודית בעיר פּנזה ,סביב ולדימיר פריימן ,מיכאל
ואולגה גינזבורג ,גנדי רייש ואולגה ז'יליצקי .בטאלין אנשי הקשר שלי היו משפחת רייחל,
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אידה בליכמן ,אבי מידזביצקי ,סרגיי קוצ'רסקי והאחיות סימונה ואירנה וייסברג; ברוסטוב
– ויקטור איזקסון ,בנובוצ'רקסק – ליליה ולדימירסקי ,בקייב – משפחת ברנשטיין,
בקישינב – קלרה שוורצמן ואלכסנדר קוגן ,בטשקנט – נחמיה רוזנהואוז ושבע רוור,
בווילניוס – אלה פל ואליק ברלוביץ' ,במינסק – ויקה איידם וחנוך פלדמן .בנובוסיבירסק
כיכב אליה צסרסקי ,אדם מאוד מוכשר ,שבאמצעות ספר לימוד עצמי הגיע לרמה
מכובדת מאוד .אבל היה שהסתערנו על עיר מסוימת הרבה מאוד זמן – ללא הועיל.
הדוגמה הבולטת – העיר דנפרופטרובסק ,שעד היום הזה יש בה אוכלוסייה יהודית
גדולה.

מאי  .1983מישה ,אוקסנה ומקסים בנם נופשים באודסה .צלצול טלפון מאוקסנה" :מישה נעצר ,קיבל
חמישה-עשר ימים מעצר אדמיניסטרטיבי ".מה אפשר לעשות? אני מתקשר ,מתייעץ עם מסורבי עלייה
ותיקים .כולם אומרים פה אחד – אין מה לעשות .אבל נטשה חסין נותנת עצה מקורית:
-

לכו ללשכת קבלת הקהל המרכזית של הקג”ב .הלשכה היא מקום מיוחד במינו ,הקצין התורן שם
הוא תמיד קצין בכיר .עצם העובדה שבאתם לבד – זו מעין מחווה כלפיהם .לכו ,אין לכם מה
להפסיד ,אולי תמנעו השלכות שליליות של המעצר.

גם אני וגם אמא אוהבים רעיונות מקוריים .והנה נפתחת הדלת הענקית של הלשכה .הכל כאן בנוי ומעוצב
כדי להטיל אימה על המבקר ולגרום לו להרגיש קטן ,פחוּת ערך ,אפס מאופס ,חסר אונים מול הארגון
הכול-יכול .המזכירה מציעה לנו לשבת .אנחנו מתיישבים על הספה ,הזמן עובר אבל לא מקבלים אותנו.
לא מקבלים הרבה זמן .חצי שעה ,שעה ...בטח מצלמים אותנו במצלמה נסתרת – חלפה בראשי מחשבה
– בודקים איך אנחנו מגיבים למתח נפשי.
אולי חוסר השינה המצטבר ,העומס הבלתי-אנושי ,הריצה המטורפת ...ופתאום עצירה מוחלטת .אני
מתחיל להרגיש מעין הרפיה ...כאילו אני לא שייך למציאות הזאת ...אני מעל למציאות ...כל מה שמסביב
אינו אלא תפאורה ...משחק ...ואני נרדם וישן שינה עמוקה .לא ידוע כמה זמן עבר ,אמא מעירה אותי
והמזכירה מכריזה" :היכנסו ,הוא יקבל אתכם".
ובאמת מקבל אותנו אדון ,כנראה בכיר מאוד ,לפי דפוסי ההתנהגות שלו .הוא מסתכל עליי בהתעניינות
כנה ,במבט של אדם שיודע הרבה פרטים גם על אחי וגם עליי .הוא יודע מראש מה אני הולך להגיד לו.
גם אני נועץ בו מבט – אולי אוכל לגלות משהו משמעותי .אנחנו ממשיכים לדבר ,למחות .נראה לי שהוא
לא מקשיב .הוא ממשיך לסקור את הפנים שלי ,את סגנון הדיבור שלי ,את שפת הגוף שלי .פתאום ,לפי
איזו הבעת פנים חולפת ,אני מבין שמבחינה מסוימת הוא אפילו מכבד אותי ,עד כמה שהוא מסוגל לכבד
את האויב ...זאת ועוד ,עצם העובדה שנרדמתי אצלם בחדר ההמתנה במקום לרעוד מפחד – מוסיפה
כנראה נקודה לטובתי ...אנו חוזרים הביתה עם הרגשה מוזרה של משחק שניצחנו "למחצה".
מישה
החל מהאחד במאי נפשנו אני ,אשתי ובני באודסה .התארחתי בדירה של משפחת
ניפומניאשי .בארבעה במאי חזרנו בערב מהאופרה .בדירה נערך חיפוש בית .בתום
החיפוש ,בשעה אחת בלילה ,הוחזרו הדרכונים לכולם חוץ מאשר לי .קצין המשטרה,
גוֹנְ גָלוֹ ,דרש שאסע אתו לתחנת המשטרה .בשעה שתיים וחצי בלילה זומנתי לחדר שבו
היה קצין בכיר של הקג”ב בשם קרסנוב ,וגם גונגלו .את ה"שיחה" ניהל בעיקר קרסנוב.
סגנון הדיבור שלו השתנה מידידותי – כמו "מישה היקר" – לקללות גסות ,חירופים
וגידופים .נשאלתי שאלות רבות ,וכאשר ניסיתי לברר אם מדובר בתשאול נעניתי שזו
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"שיחה ידידותית" .מלבד השאלות נאלצתי לספוג הרבה איומים ועלבונות .שום
פרוטוקול לא נרשם ולא הוצג לי בתום האירוע.
למחרת הובאתי לחדר ללא ֶשלֶ ט .בחדר ישבו גבר ושלוש נשים .אף אחד מהם לא הציג
את עצמו ,ולא ניתן לי כל הסבר על המתרחש .הגבר התחיל לשאול אותי שאלות על
מקום המגורים ועל מקום העבודה שלי .רק אז ניחשתי שהוא שופט .השופט אמר לי
שיש הצהרה בכתב שבתחנת המשטרה צעקתי וקיללתי ומה יש לי להגיד בנדון .אמרתי
שאין שחר לטיעון הזה" .טוב ",אמר השופט" ,תשב חמישה-עשר ימים ".בזה המשפט
נגמר .לא זומנו שום עדים ,לא התקיים שום דיון .גם הפעם לא קיבלתי שום מסמך – אם
זה פרוטוקול או החלטה .אפילו שמו של השופט נודע לנו במקרה .מיותר לציין כי לא
הרמתי קול בתחנת המשטרה חרף העלבונות שספגתי.
מבית המשפט הובאתי למתקן כליאה שבו ישבתי חמישה-עשר ימים .שחרורי מהמעצר
היה אירוע בלתי-שגרתי .ארבעים וחמש דקות לפני תום המעצר הגיעו אליי גם קרסנוב
וגם גונגלו ,הוציאו אותי מהבניין והושיבו אותי במכונית שבה חיכה לנו נהג .חשבתי
שתשומת הלב והכבוד שאני מקבל בתור עבריין זוטר מוגזמים במקצת .המכונית הסיעה
אותנו לשדה התעופה .בדברי הפרידה קרסנוב אמר לנו שלא נעז לחזור לאודסה" .אבל
איך זה מתיישב עם זכות חופש התנועה של האזרח?" – שאלה אוקסנה" .אה זה ,זה
שם ,בישראל" – ענה קרסנוב.
***
במשך כל השנים האלה חשבתי רבות על שיטות ההתנהגות בתשאולים .עם הזמן התגבשה אצלי שיטה
משלי שמביאה בחשבון גם את גישתו של אלברכט וגם את גישתם של בני משפחת חסין .בניגוד לשיטה
של אלברכט ,המלצתי לדבר כמה שפחות ,ובהתאם לשיטתו להקפיד "לסכל" את כל ניסיונות החוקרים
להטות את ה"שיחה" מנושא התשאול ולגלוש לנושאים אחרים כדרכם .אבל בניגוד לגישתם של חסין –
לא לשתוק .לא .מהניסיון אני יודע – זה בלתי-אפשרי .מה שכן – צריך לדבר באמצעות דפוסים ,רצוי
לחזור על אותו דבר פעמים רבות ,לא לחפש גיוון.
אין גם כל צורך לדאוג שהמשפטים שאתה אומר יהיו מחוברים בצורה הגיונית כלשהי או להיות רלוונטיים
לשאלות של החוקר .כמה שיותר מגוחך ,מטופש ,חסר משמעות – יותר טוב! לדוגמה ,אם מדובר באישה,
יהיה מצוין אם במהלך התשאול היא פתאום תיעלב" :אנשים הגונים לא מדברים ככה אל אישה!"
מוטב להגיד להם" :אני מפחד מכם ,אתם מאיימים עליי ,אתם מבהילים אותי!" החוקרים ,כשהם שומעים
את המילים "אני מפחד מכם" ,לרוב מצטערים מאוד ומתאכזבים .הרי הם יודעים היטב שאדם שבאמת
מפחד פחד מוות ,מאבד שליטה עצמית ונמצא על סף שבירה – אינו מודע למה שקורה לו .הפחד שלו
נמצא בתת-הכרה ומשם מושל באדם .אבל אדם שמודע לפחד הוא למעשה אינו מבוהל דיו ,אינו מאבד
שליטה עצמית .הפחד שלו יצא מתת-ההכרה להכרה .הוא מודע למה שמתרחש אתו ולא בקלות הולך
להישבר .אגב ,לפי חוק העונשין ,אסור לאיים על הנשאל ולהבהיל אותו .לכן כאשר אומרים להם "אתם
מפחידים אותי" הם מתחילים להתכחש.
***
פליקס מגיע למוסקבה .באופן פתאומי הוא קיבל היתר עלייה .הוא עוזב אותנו ,הגיע להיפרד .אנחנו
מתחבקים .אני שמח מקרב לב .הוא עשה עבודה מצוינת במסגרת הפרויקט ,יש לו זכויות רבות .התפקיד
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שלו יעבור לדב קונטורר .פליקס עולה לישראל ,ואילו אנחנו נשארים פה – עם הקג”ב ,התשאולים ,חיפושי
הבית ,המאסרים...
השנה ) (1983אני רוצה לקיים מחנה קיץ במתכונת מצומצמת ,שלא יחזור ה"פוגרום" של השנה
הקודמת .אני אקח רק ארבעה משתתפים :קלרה שוורצמן ואלכסנדר קוגן מקישינב ,אולגה מושון
מרוסטוב וחיה ברנשטיין מקייב .כמו בשנים הקודמות ,את המחנה הנייד יקיים יולי אדלשטיין .מדי שנה
אני שולח אליו תלמידים ברמה מתקדמת ,כי הרי במחנה הנייד הם מדברים עברית בלבד .חוץ מזה נפעיל
כבר בקנה מידה רציני מחנות קטנים המנוהלים על ידי מורים מתחילים ,ובהם המורים מערי השדה.
המתכונת הזאת נבחנה בשנה הקודמת ונחלה הצלחה .אני תולה בה לא מעט תקוות .נראה שהקג”ב
טרם גילה את המסגרת הזאת!
אני עורך היכרות עם פרידה נטורה ושני בניה מהעיר סמרה .אנשים נהדרים! צריך לארגן להם בדחיפות
לימוד והכשרה ,ולעיר – אספקת חומרים .פרידה אישה נמרצת ,אבל איפה אשלב אותה?
בלחץ מכבשו של הקג”ב הפעילות באודסה נפסקת .אולי בכל זאת אפשר ליזום משהו חדשני ,בלתי-
שגרתי? הברקה – נקים סיירת אימהות! אמרנו ועשינו .אני נוסע בחשאי לאודסה .והנה אחרי הכשרה
נוספת ,אלה – אמא של שעיה גיסר – נוסעת לעיר זפורוז'יה ,חנה ניפומניאשי – לערים אחרות
באוקראינה .פרידה נטורה צריכה לעבור הכשרה יותר יסודית .אחר כך תיסע אף היא .סיירת האימהות
תהיה חלק מהמערך החדש של הפעילות :הפעלת צוותים מערים שיש בהן חסמים בערים אחרות.
מתכונת פעילות זו נחלה הצלחה לא מעטה.
אבל תעבור עוד שנה בערך ...ושלושה מתוך האנשים הקשורים לפרויקט ייאסרו :מאיר ניפומניאשי ויעקב
לוין באודסה ,יוסף ברנשטיין בקייב...

יעקב לוין

מאיר ניפומניאשי

***
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המאבק הבין-לאומי על חופש ההגירה תופס תפקיד מרכזי יותר ויותר במאבק הכללי על זכויות האדם
בברית המועצות .לעומת שאיפות מתנגדי המשטר לשנות את טיבו ,נתפס חופש ההגירה כדבר בר-
השגה ,מה גם שהוא מתייחס לאוכלוסיות רחבות .היות ורדיפות היהודים לא חסרות בברית המועצות,
תנועת העלייה מספקת באופן רציף חומר לכלי תקשורת במערב וזוכה לסיקור תקשורתי אוהד .זה ממקם
אותנו באופן טבעי במוקד העניין הציבורי הבין-לאומי.
העניין הציבורי מעורר ומעודד דמויות פוליטיות ליטול חלק במאבק ,מה גם שאיסור ההגירה נתפס במערב
כהפרה של אחת מזכויות האדם הבסיסיות ביותר .בתוך המאבק על חופש ההגירה ,תנועת העלייה
מככבת לבדה ,שכן מחפשי הגירה למדינות המערב מעולם לא הקימו תנועה משלהם.
ארגוני היהודים במערב כגון:
Student Struggle for , Union of Councils for Soviet Jews National Conference on Soviet Jewry,
35s groups UK Soviet Jewry,

ואחרים מצליחים להכניס את הנושא לשיח ציבורי רחב במדינות המערב ,ואף להצית שלהבת הזדהות
רגשית בקשת רחבה של קבוצות פוליטיות וארגונים ציבוריים.
והנה יותר ויותר דמויות פוליטיות יוצרות אתנו קשר ואף מגיעות למוסקבה לבקר ולראיין אותנו .ביניהם
בכירי ממשל ,סנאטורים וחברי פרלמנט בארצות הברית ,דמויות בולטות באנגליה .מי פילל שהמאבק
הלאומי שלנו יהפוך למעין חוד החנית של המאבק על זכויות האדם? יש לי תחושה שאנחנו ,קומץ
"המשוגעים לדבר" ,מצליחים במידה ניכרת להרעיד את המפלצת הזאת ,ברית המועצות.
***
המחשבה שלי חוזרת שוב ושוב לאניה ירוחימוביץ' .הרי נפגשנו גם בעבר ,אבל אז ...אלה היו פגישות של
ידידות גרידא .כעת לעומת זאת ,כאשר נפגשנו אחרי הפסקה ,הכול פתאום השתנה ...כאילו התבגרתי
לפתע ונפקחו עיניי ,והכול נראה לי אחרת ...הקסם המופלא של המפגשים האלה ...משחקי הגוונים
המעודנים של הרגשות  ...אוושת הרוח ,חריקת הענף תחת הצעדים הקלים ביער ...נצנוץ נעלי הבדולח
שבאגדה...
קדחת המאבק ,העומס המכביד ,הקצב הרצחני ,הדאגות – הכול נעלם בפגישות שלנו ...אני מרגיש משהו
שמחמם את הלב ,מרפא את פצעי המאבק הכואבים שלי .אני יורד לרובדי הנשמה הפנימיים ביותר.
מישהו נגע במיתרים הנסתרים ונשמעת מוזיקה על-אנושית ...אפילו אחרי שאנחנו נפרדים ,שובל של
הרגשה עדינה מופלאה מלווה אותי לאורך זמן.
נדמה לי שהפגישות האלה נעשו חשובות לשנינו ...הייתכן שסוף סוף ,הדבר שחיכיתי לו כל כך הרבה
שנים? החלק המשלים שלי? הנשמה שמלכתחילה נועדה לי? העזר כנגדי? חבל שזה קרה כל כך
מאוחר ,הרי אני עכשיו הולך על חבל דק ולא יודע מה יבשר לי יום המחרת ,והיא ...היא לא יכולה לעלות.
אולי אי פעם בעתיד הרחוק .אבא שלה עובד במקום מסווג ,ומבחינה זו כלום לא עוזר ,אף על פי שהיא
אחיינית של אלכסנדר ואינה יופה – מסורבי עלייה ידועים .למרות זאת אנחנו כבר לא יכולים להיפרד...
היא תישאר מחוץ לפרויקט ,כמובן ,אבל אני חייב לגלות לה שאני עוסק בדבר מסוכן.
צעד מפתיע :אניה מתחילה ללמוד עברית .אמנם לא אצלי ,אלא אצל מרק דרצ'ינסקי – מורה "שקט"
הרבה יותר .מה זה אמור להביע?
***
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אני פותח עוד קבוצת מתחילים במוסקבה ,שבה ילמדו שלושה אנשים שנראים לי בעלי פוטנציאל רציני:
ולנטין )בני( לידסקי ,מיכאל וולקוב ובוריס סלוצקי .הפרויקט בינתיים הולך ומתרחב ,היקפי הפעילות
גדלים .בתקופה קשה כזאת ,תחת אפם של הקג”ב ,אנחנו עורכים ניסיונות בכחמישים ערים ,ובעשרים
מתוכן כבר יש הצלחות – קבוצות לימוד עברית סדירות ,לפחות אחת לעיר .מעבר לזה ,גם בכמה
מהערים מחוץ לעשרים האלה יש פעילויות מזדמנות .הן הגרעין ,ואם לכלול עוד סביבן – מעורבים
בפעילות שלנו אולי כמה מאות אנשים.
לאחר תקופה ארוכה אני חוזר לפעול גם במוסקבה עצמה .אני מרגיש בשיא יכולת השכנוע וההשפעה.
אף פעם לא הרגשתי כוח כזה .ניצוצות יוצאים ממני ,אנשים נמשכים אליי.
דב קונטורר
לקראת שנת  1984ולנטין )בני( לידסקי ומיכאל וולקוב הופכים לעוזרים העיקריים שלי.
התמיכה הטכנית שהפרויקט מקבל היא מגריגורי לוויצקי ואיגור מירוביץ'" .עבודות
הדפוס" עוברות לידי גריגורי דנוביץ' ומרק זרחין.

ולנטין )בני( לידסקי

בכוונה תחילה לא נתנו לפרויקט שם ,וכך פעלנו כל השנים .פעילות נמרצת ,ענפה,
חובקת מדינה ענקית ,עשרות ערים ,נסיעות ,מחנות ...כל זה – ללא שם .קראנו לזה
סתם "ערים" .הקג”ב ,כמו כל מנגנון בירוקרטי ,לא יכול לפעול נגד משהו שאין לו שם.
תחילה הם חיפשו את השם שלנו ,וכאשר התייאשו ניסו להמציא משהו סביר .השם
שהם נתנו" ,אולפן כלל-ארצי" ,צץ פתאום ממקומות שונים במוסקבה וחיש מהר תפס
מקום מרכזי בתשאולים.
בפברואר  1984מת אנדרופוב ,ראש המפלגה הקומוניסטית ,איש הקג”ב לשעבר,
והוחלף בצ'רננקו .נראית הקלה ,סימנים של ליברליזציה? לא ,המורשת של אנדרופוב
נשארה בעינה.
באביב  1984הנושא של "האולפן הכלל-ארצי" עלה בתשאולים יותר ויותר ,ובכל פעם
הקג”ב נקב בשם "חולמיאנסקי" בצורה של איום גלוי .נעשה ברור לחלוטין שאתה על
הכוונת ומרחפת מעליך סכנה חמורה ומידית! אני זוכר איך אתה בעצמך יזמת את
השיחה הגורלית ונתת הנחיות מה לעשות אם "יקרה לך משהו" ...הוחלט שאת
התפקיד שלך אנחנו וזאב גייזל נפצל בינינו .עד אז צברנו ניסיון רב בפרויקט.
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עוקבים אחריי בגלוי ,לא מרפים .מכונית שחורה של הקג”ב צמודה אליי יום ולילה .שוב סדרה של
תשאולים אצל תלמידיי .אבל הפעם החוקרים כבר לא מדברים על "האולפן הכלל-ארצי" .הם אומרים דבר
חד-משמעי :אני הבא בתור ברשימה של האסירים העתידיים .כבר שנה חלפה מאז מאסרו של יוסף ביגון.
אני הבא בתור למשפט ראווה!
גם המצב הכללי במערכת הולך ומחמיר .חדשות קשות מערים שונות זורמות אליי בזרם בלתי-פוסק.
מתיחות נפשית פוקדת אותי.
אחרי פסח בשנת  1984אני מרגיש שנעשה לי קשה להתפלל .בדרך כלל במהלך התפילה יש לי תחושה
נפלאה שמשהו נפתח מלמעלה וזרם מהודר של אנרגיה יורד אליי .אבל עכשיו כאילו ניתקו ,חנקו אותי –
תפילתי כבר לא עוברת ולא מתקבלת ,הופסק זרם האנרגיה .תחושה מבהילה של איום מהדהדת בראשי.
לא ,אני לא נכנע ,אני אופטימי ,אני ממשיך להיאבק ...אבל איך מתגברים על התחושה המצמררת ששם
למעלה הפסיקו לשמוע אותי?
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פרק 5
במאי  1984כל ניסיונותיי לארגן מחנה קיץ כיאות העלו חרס .כל הבעיות שהיו עלולות להיווצר אכן נוצרו.
והרי כל כך חשקתי לעשות הכול כמיטב יכולתי – להרכיב קבוצה של טירונים מבטיחים ולהקנות להם את
כל הידע ,השיטות ,הטיפים – את כל הניסיון העשיר שצברתי במשך ארבע שנות הפרויקט .מי יודע ,אולי
המחנה הזה הוא "שירת הברבור" שלי?

Võru

מפת אסטוניה

אנחנו נוסעים ברכבת לכיוון טאלין ,בירת אסטוניה .התחנה הראשונה – קאלינין .אין טעם להסתתר –
רואים בבירור שעוקבים אחרינו .בתחנה הגדולה אני יוצא בגלוי לרציף ,לשלוח מכתב להורים .על הרציף
רץ במהירות אדם מבוגר ,לבוש מדים של עובד רכבת .הוא כמעט נתקל בי כאשר בישר למישהו בקול רם
ובהתרגשות רבה" :הם מגיעים ,מגיעים!" הסתכלתי על בן שיחו – בוודאי ,סוכן הקג”ב .הנה הבעת הפנים
המיוחדת שלהם .אני משלשל את מכתבי לתיבת הדואר וחוזר לקרון ,ופתאום "נופל האסימון" :אלינו הוא
התכוון ,אלינו! סימן התרעה רציני! אנחנו מתכנסים להתייעצות .לבטל את המחנה? לא ,נעשה ניסיון
לחמוק מהמעקב – נרד בחמש בבוקר – ארבע שעות לפני ההגעה לתחנה שאליה קנינו כרטיסים.
חמש בבוקר – הרכבת עוצרת כאן רק לשתי דקות ואין הורדת נוסעים .אנחנו פותחים את דלת הקרון על
דעת עצמנו ובן רגע כולנו בחוץ .עוד דקה והרכבת מתחילה לנוע .מאחורי גבינו שומעים רעש ,טריקת
דלתות ,המולה .הרכבת נעלמת ואנחנו נשארים .בחוץ חושך מוחלט .בשעה כזאת הרציף ריק מאיש.
בהולים אנחנו נעלמים אל תוך הלילה .ככל שנתרחק יותר – הסיכוי לחמוק גדול יותר .הבוקר אור
ובינתיים אין סימני מעקב .אחרי נסיעה מייגעת מגיעים לעיירה ורוּ ) (Võruבדרום אסטוניה ומשם לאתר
הנופש אחיירווה ) .(Ähijärveאיזו פינה נידחת! כמה בקתות עץ על שפת אגם גדול .מסביב יער ...נהדר!
מתארגנים ומתחילים את הלימודים .אני מיד נכנס ל"הילוך גבוה" ,עובד בהתלהבות .במחנות קיץ ,למורה
אין פנאי – משתדלים לנצל כל דקה ,כל משבצת זמן .אחרי השיעור בקבוצה יש רצף של לימודים פרטניים
– הרי כל אחד נמצא ברמה אחרת .הקבוצה נפגשת לראשונה ,בלי שום גיבוש קודם .לכל אחד קשיים
משלו ,בעיות משלו ...יש ליצור אווירה של תקשורת בעברית בלבד ,לעשות מאמץ אדיר לגשר על
הפערים ולקדם את כולם במהירות הבזק! לחולל את המהפך!
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בלהט העשייה אני לא שם לב לזמן .כעבור ימים ספורים אני כבר מתחיל להרגיש את השינוי :רואים
שהתלמידים קולטים ומפנימים את החומר ,מתחילים לדבר ברצף ,מרגישים שהדברים זזים .עוד מעט
ומופיע ברק בעיניים .מוסיפים חומש עם רש"י .מנהלים שיחות מגרות על ערכי תרבות ועל חגי ישראל ,על
מדינת ישראל ועל חיי היהודים ברוסיה .אני כדרכי מתווה את הדיונים ,ומתערב רק אם הם נתקעים או
בשביל לתקן טעות.
בי"ז בתמוז ) 16ביולי( מתחילה תקופת בין המצרים .לאמתו של דבר ,בעבר לא ייחסתי לה חשיבות
מיוחדת .הפעם זה קצת אחרת :השנה – שנת ה'תשמ"ד )" .(1984תהיה שנת השמד" ,חס ושלום? או
לכל הפחות אורבות לנו סכנות מידיות? בלילה שבין יום חמישי לשישי בתשעה-עשר ביולי חלמתי חלום
בלהות :אני במוסקבה ,נוסע לפגישה חשובה ,ופתאום צצים לפניי שני שוטרים ומתחילים לחטט בתיק
שלי .לאחרונה התרבו מקרים כאלה במוסקבה .והנה תוך תחושת חוסר הישע ,כפי שזה קורה בחלומות,
אני רואה שהם מצאו את פנקס הכתובות שלי ,ובהנאה סדיסטית יתרה מדפדפים בו.
הם נועצים בי מבט מגעיל ,בהמי ,כאילו מנסים להגיד" :מצאנו ,חשפנו את כל הסודות שלך ,עכשיו נהרוס,
נמוטט ,נשמיד!" ואף על פי שאפילו בחלום אני יודע שאין בפנקס שלי ואף פעם לא היו כתובות מהערים,
בכל זאת אופפת אותי תחושה מגעילה שהסוד הכמוס ששמרתי כל אותן השנים כבבת עיני נחשף! קרה
אסון ,זה סופי ולא ניתן לכפר או לתקן דבר .עכשיו נגזרתי!
אני מתעורר .בוקר שקט ונהדר .הציפורים מצייצות ,רוח קלה ונעימה מנשבת .הכול שלֵ ו ,הכול רגוע.
אנחנו רחוקים ממוסקבה כאלף קילומטרים ,והנה החברים שלי ישנים סביבי ...אבל הזעזוע שחוויתי
בסיוט לא מרפה .ההלם עודנו מהדהד בראשי .מעולם לא חלמתי חלום מציאותי כל כך! מקננת בלבי
תחושה של מתח ודאגה .רק עיוור לא יבין שזה סימן התרעה מלמעלה! אבל כיצד לפענח אותו? כולם
מתעוררים ואני משתף אותם בחווייתי .בקפידה רבה ,כולם בודקים את הפנקסים ,את כל החפצים .אבל
אין כלום .הרי מלכתחילה לא לקחנו שום חומר בעייתי למחנה .למרות הדאגה חוזרים ללימודים.
ביום ראשון הלימודים שלנו היו מוצלחים במיוחד .סיימנו לקראת השעה שבע בערב .פתאום אני שומע
צעקה נרגשת של חיה ברנשטיין" :קצין משטרה בתפקיד!" אני מציץ החוצה – קצין משטרה בליווי שני
אנשים בבגדים אזרחיים ממהרים לקראתנו .מיד פותחים בחיפוש בית ובתשאולים .רק בארבע לפנות
בוקר החיפוש נגמר .כל היום למחרת נמשכים התשאולים בתחנת המשטרה בעיירה ורו .רק לקראת ערב
אנחנו חוזרים לכפר הנופש שלנו ,מותשים לגמרי.
לא עברה חצי שעה וצצים עוד שני שוטרים .הבכיר פונה אליי בנימוס:
-

סליחה שאנחנו שוב מטרידים אותך ואתה עייף ,אבל התגלה שבמסמכים שלך נמצאו אי-דיוקים.
חייבים לתקן דחוף על מנת לסגור את הפרשה .מפקד תחנת המשטרה שלח אותנו להביא אותך
דחוף .הוא עכשיו יושב ומחכה לך .יום העבודה נגמר מזמן אבל הוא יושב ומחכה לך באופן
מיוחד .אנא בטובך!

אנחנו מגיעים לוורו .אני מרגיש אפיסת כוחות ואדישות מוחלטת .נכנסים לתחנת המשטרה .המלווים שלי
פתאום נעלמים .אין זכר למפקד המשטרה .אף אחד לא מחכה לי ,אף אחד לא מתייחס אלי ...פתאום
ניגש אליי שוטר גברתן ,מחבק אותי ומתחיל לגרור אותי לחדר הסמוך .אני מוחה ,מנסה להשתחרר.
כהרף עין ,בתנועה זריזה ומיומנת ,הוא חוטף ומוציא את החגורה מהמכנסיים שלי .רגע קט – ומאדם
חופשי אני הופך לעצור שנאלץ להחזיק את המכנסיים שלו בידיים.
-

איזו נבזות ,זה מקומם ,הרי הגעתי לפי הזמנה של המפקד!
איזה מפקד בשעה שמונה וחצי? מחר יהיה המפקד ,מחר תברר את העניינים שלך ,ובינתיים
בוא לפה.
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נפתחת דלת ברזל ודוחפים אותי בכוח לתוך תא המעצר .כעבור רגע הדלת נסגרת בחריקה אדישה .זהו!
נתפסתי! אני עומד המום כולי ,מזועזע ,לא מסוגל לעכל את מה שקרה...
אלוקים אדירים ,איזו צחנה ,איזו טינופת בחושך הזה! סתמתי את האף – אי-אפשר לנשום פה! זוועה! רק
בחלום בלהות יכול להיות דבר כזה .בא לי להקיא ,אני נחנק .פתאום ,אחוז זעם ,אני מתחיל להלום
בדלת .מה יהיה? אני אשאר בצחנה הזאת? בהדרגה העיניים מתרגלות לחושך .אני מבחין בשתי דמויות
השוכבות למרגלותיי .אני סוקר את התא :בפינה אחת שלולית של שתן ,ולידה – ערמה של צואה .איך
האנשים יכולים לשכב במקום כזה?
אין ספק – זה מעצר אדמיניסטרטיבי .הייתכן שעליי לשהות בגיהינום הזה חמישה-עשר ימים? בחיים לא
ראיתי שום דבר שמתאים יותר למושג הזה!
-

תפסיק מיד לקונן ולהרגיש מסכן – אני גוער בעצמי – זה לא גיהינום .אנשים צדיקים בעלי זכויות
רבות התנסו בניסיונות קשים מזה .בסדר ,הקג”ב נותן מכה ,יש להיערך להמשך .אפשר לסבול.
ברגע זה הנוכחי לא מענים אותי ,לא רוצחים אותי .כן ,מגעיל ,דוחה ,אבל לא מסוכן .תיגש לדלת
הברזל ,תנסה להישען עליה .אי-אפשר לעמוד כל הלילה? תעמוד כל עוד אתה יכול .אולי זה
התא הגרוע מכולם .העיקר עכשיו – להחזיק מעמד עד הבוקר.

אני נשען על הדלת ומשתדל להירדם .זמן מה אני עומד ,אחר כך מתחיל להתנדנד .משנה תנוחה ומחזיק
מעמד עוד זמן מה .הראש נוטה למטה בעקשנות – היישר לשלולית .לא ,אין מנוס ,ככה אני רק מייסר את
עצמי .בפינה הכי רחוקה מהשלולית אני נשכב על הרצפה ומקפל את הגוף כדי לתפוס כמה שפחות
מקום .כנראה נרדמתי בתנוחה הבלתי-אפשרית הזאת ...הנה הבוקר ,אני קם .מהמסדרון נשמעים קולות,
אבל לא באים אליי.
חלף אולי חצי יום ,וסוף סוף נפתחת הדלת .כהרף עין אני עף למסדרון .איזו הקלה .איזה תענוג לא
להריח את הצחנה האיומה הזאת! מחזירים אותי לחדר ההמתנה .הנה כאן כל החברים שלי – עומדים
עייפים ,מודאגים .ואני ...בקושי מתאושש .נראה לי שבן לילה הזדקנתי בעשר שנים .הם משתדלים לעודד
אותי – הגישו כבר תלונות והביעו מחאות נמרצות מול כל גורם אפשרי .אנשים אמיצים וחברים אמתיים.
אבל כבר נפער הפער בינינו .הם נשארים ואני הולך...
-

לא ,ידידיי – אני אומר להם – יש במדינה הזאת כלל בל יעבור :אם אדם כבר נמצא מאחורי סורג
ובריח הוא לא ישוחרר סתם .גם אם משכו אותי לפה במרמה .זה בוודאי מעצר אדמיניסטרטיבי
– עד חמישה-עשר ימים .אני אחזיק מעמד ,אין לנו ברירה.

כל הגוף מגרד ,הידיים מכוסות כתמים שחורים מגעילים .מה זה ,נדבקתי בתא במחלת עור? מה יהיה?
הזמן חולף ולא קורה כלום .ממשיכים לשבת בתחנת המשטרה .המפקד לא נראה לעין .ברגע זה אנשי
הקג"ב במוסקבה בטח יושבים ומתדיינים מה לעשות בי.
-

בואו לא נבזבז זמן – אני אומר לחברים – בואו נמשיך ללמוד .איפה הפסקנו?

אנחנו חוזרים ללמוד .אני עובר עם אחד התלמידים לחדר סמוך ואנו מתחילים בשיעור הדקדוק .איש לא
מפריע לי .במשך כעשר דקות התלמיד מקשיב ,ואחר כך אומר לי:
-

תשמע ,איך אתה יכול ...במקום כזה ...בנסיבות כאלה?
חייבים להשכיל לחיות כך .ברגע זה לא קורה כלום? – משמע שזה הרגע שלי ,למה שאפסיד
אותו? בוא ,נמשיך.
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בשעה שתיים מביאים אותי לבית משפט .בחדר יושב אדם ,ובזיעת אפיו חותם על מסמכים בזה אחר זה.
כל כך ממהר ,משתדל לגמור את כל הערמה .מעניין ,אגב ,על מה הוא חותם – פסקי דין? בינתיים
נשמעים מאחורי הדלת קולותיהם של חבריי – הם מצאו את המקום ,כל הכבוד! מנסים להיכנס ,אך בטח
לא מכניסים אותם.
סוף סוף השופט מוצא את משבצת הזמן בשבילי .הוא מזדקף בכורסתו ובוהה בי .איזו שנאה אני קורא
במבטו .בטון יבש הוא מצהיר" :אתה מואשם בהסתת הקבוצה להתנגדות לשלטונות .נא להסביר את
נסיבות העניין ".בקושי הספקתי להגיד משפטים אחדים ,ולפתע השופט קוטע אותי ומתרעם עליי.
שמעתי רבות על צעקות והכאות במהלך החקירה ,אבל שופט בדרך כלל מתנהג בצורה מכובדת.
-

אני מבקש שיזמנו את עדי הראייה שמחכים מאחורי הדלת.
איזה עדים? החברים שלך? לא זימנתי שום עדים .הם גם לא רשאים להעיד.
מדוע?
כי הם בעצמם מואשמים בהפרת החוק .בשם החוק אני מרשיע אותך בביצוע העברה הזו וגוזר
עליך מעצר אדמיניסטרטיבי של עשרה ימים!

שוב אותה תחנת המשטרה .מה השעה עכשיו? אולי ארבע .הייתכן שרק אתמול בשמונה הביאו אותי
הנה? לא עברה יממה ונראה לי שחלף כבר נצח .שוב לפניי אותה דלת עם סורגים המובילה למסדרון
המסריח .ושוב הצחנה הבלתי-נסבלת ליד תא מספר אחת...
אבל לא ,הפעם לא לשם .מוליכים אותי הלאה במסדרון לתא מספר חמש .זה עכשיו מקום מגוריי ,מקומי
בעולם .הדלת נסגרת בחריקה .התא ננעל מבחוץ במנעול ובעוד שני בריחים .אני מסתכל מסביב .זה
הרבה יותר טוב מהתא הקודם ,זה לא גיהינום .התא יותר מרווח ,יש דרגש לשינה ואפילו שירותים .קודם
הייתי אומר שמלוכלך כאן מאוד ,אבל הניסיון בתא מספר אחת מלמד אותי שכאן יחסית נקי .אפשר אפילו
ללכת קצת .אני עושה סיבובים .כנראה את כולם הם שמים בתא המסריח ליממה הראשונה ,מעין טקס
קבלת פנים .טוב שקיבלתי עשרה ימים במקום חמישה-עשר ,אבל אין הרבה סיבות לשמוח .קשה להאמין
שהחשבון שלי עם הקג”ב נמדד במושגים של ימים .קרוב לוודאי שהם זוממים משהו.
אני מתיישב על הדרגש ומרכין ראש .גם עשרה ימים ככה ,בציפייה דרוכה לאסון ...בלי ספרים ,נייר ועט.
באיזו צורה דרסטית השתנו החיים שלי .שנים של קצב מטורף ,מאמץ אדיר להספיק ,לעמוד בזמנים,
לפעול לפי הסרט הנע של האירועים ,לא לאבד שליטה .ופתאום עצירה מוחלטת .יש לי זמן בשפע ,יותר
מדי .עד לפני יומיים כל כך הרבה היה תלוי בי ,בתובנה שלי ,במהירות וביעילות של תהליך קבלת
ההחלטות ,בזריזות שלי .והנה מעכשיו ואילך אני מחוץ למשחק ,מחוץ לתחום .עד לפני יומיים הייתי אדם
חופשי שניהל פרויקט חיוני ומסוכן ,מוקף חברים וידידים ,ועכשיו אני עצור ,והעולם החופשי בקושי קיים
בשבילי .כיצר אדע שיש משהו מעבר לקירות העבים? כל היקום שלי – התא הזה.
זמן מנחה .צריך לקום לתפילה ,אבל כל הגוף שלי כאילו זר ...כאילו עשוי צמר גפן .הראש ריק ,רק
הגולגולת שם ,אבל התוכן נעלם .מעניין מה כאן הכיוון לירושלים? ואיך אפשר בכלל במקום הטמא הזה
להגות את המילה "ירושלים"? שני קטבים ,התא הזה וירושלים ,דבר והיפוכו! לא לקונן ,אסור .בעצם ,טוב
שהייתי בתא המצחין ,יש בסיס להשוואה .אני מאלץ את עצמי לקום .בהליכה מסורבלת ,כאילו על קביים,
אני מתקרב לחלון .האור מחוויר ,פנה היום .אני ניגש לקיר שנראה לי הכי פחות מלוכלך.
נורא ,השפתיים שלי יבשות כאילו מוכות חום .אני אומר את מילות התפילה בקול רם .הקול שלי נשמע
חלול ,מנותק ,מנוכר ,זר .האם זה הקול שלי? ככה לא בסדר ,אני מתחיל את התפילה מחדש .עוד יותר
גרוע .פתאום נעצר באמצע התפילה ולא מסוגל להיזכר בהמשך .מנסה שוב ושוב – הכול מתבלבל.
פתאום מפלחת אותי מחשבה .תחילה בשוליים של המרחב המנטלי ,ולאט לאט יותר ויותר בולטת :אבל
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בעצם מדוע אני בכלל צריך להתפלל? הרי הוא לא עזר ,לא חשף את עצמו! ואפילו אם בכל זאת
להתפלל ,אני ודאי חייב רק את המינימום – אולי "שמע" ו"עמידה"...
הראש שלי כבד ,כאילו מלא עופרת.
התחושה נוראית – אני בבידוד מוחלט ,אין תפילתי בפי ,לבי דווי ...נאלמתי דום .ראשי כבד" .אבל מדוע
כל זה קרה? מדוע נתת לזה לקרות? הרי פעלתי בכל כוחי להיטיב עם עמך ישראל!" אין לי תשובה ...אני
מפסיק את ספק התפילה ספק החד-שיח עם הבורא .אבל גם לעזוב את המגע-לא-מגע אתו אני לא
מסוגל .כאילו איזה כוח מסתורי מאלץ אותי לעמוד ליד הקיר עוד הרבה הרבה זמן ...מותש לחלוטין אני
חוזר ונשכב על הדרגש .מעריב אני כבר לא מתפלל.
אני מתעורר בבוקר .התא מלא עשן ,האוויר דחוס – השכן כנראה עישן .ומה זה כל העקיצות האלה?
כינים? פרעושים? אבל באילו ממדים – אולי פי שלושה גדולים מאלה שבעולם החופשי! הם מסוגלים
לעקוץ דרך ג'ינס ודרך גרביים .אי-אפשר לישון עם הידיים על הדרגש ,רק להחזיק אותן בין הברכיים.
לא מוציאים אותי לעבודה כדרך העצורים האדמיניסטרטיביים – מגלים "יחס" ,אבל ככה הזמן עובר עוד
יותר לאט ...בעצם ,הימים האלה – הם לא זהים .בטח הראשון והאחרון הם הכי קשים ,ואלה שבאמצע,
בשגרה ,יותר קלים .לא ,ככה זה אצל חוליגן מן המניין שיודע בוודאות שישוחרר בתום המעצר .אני
לעומת זאת ...אני יכול רק לקוות ולייחל .מאידך ,לא זכור לי אף מקרה שמישהו מאנשי שלומנו לא שוחרר
אחרי מעצר אדמיניסטרטיבי .אבל תמיד יכולה להיות פעם ראשונה.
אין דבר גרוע יותר מהציפייה לרעה .מי אמר "אין שום דבר מפחיד מהפחד ,והציפייה לרעה גרועה יותר
מהרעה עצמה"? הזמן עובר לאטו ,כאילו נעצר כמעט .שלושה ימים עברו .ביום הרביעי סוף סוף לא
הביאו לאכול בשר חזיר אלא מרק חלב ,וזו הפעם הראשונה שאכלתי .איזה תענוג! אני בולע את המנה בן
רגע ומנגב בלחם את השארית מן הקערה .תראו ,מביאים לי עוד מנה – מישהו ויתר ,בטח אוהב בשר.
בשבילי זו סעודת מלכים!
הזמן כמעט עצר .זה לא אותו זמן "נוזלי" הזורם בעולם החופשי .הוא צמיג כמו גומי ,דביק ,סמיך...
תערובת של זמן ומחשבות ,ספק מציאות ,ספק חלומות ...אני צף על פני משהו שנע לאט לאט וסוחף
אותי ,כאילו מסתכל בעד החלון בנסיעה ארוכה ...ספק ער ספק רדום ,מטושטש.
רק הקולות מהחצר מחזירים אותי מדי פעם למציאות .הקולות האלה הם האסמכתא היחידה לכך
שהעולם החיצוני קיים ,שהוא ממשיך להתנהל בדרכו ,אם כי אני כבר לא שותף בו .עולם הקולות זה כל
מה שזמין לי .מכל החושים נשארה לי השמיעה בלבד ,כל היתר מנותקים .כמה הם מגוונים הקולות
האלה! לפעמים יש פשוטים – אמירה של מישהו ,צעקה ,איזה משפט מעומעם ,הנה טרטור המכונית .ויש
קולות מוזרים שבקושי ניתן לפענח אותם .יש קולות מפחידים ,יש צורמי אוזן ,ויש שטמונה בהם
התרעה ...או שמא התראה?
אני קופץ על רגליי ומתחיל לפסוע בתא הלוך ושוב .מהר ,יותר מהר ,עוד יותר מהר ...אולי בדיוק ברגעים
האלה מתכנני הקג”ב יושבים על המדוכה ורוקמים מזימות איך להוליך אותי ,את כולנו ,לאבדון! כמה
הייתי נותן רק על מנת לדעת איזה מוקש הם הטמינו ...ושוב קולות של מכוניות .לפי הקולות ,היום יש
פעילות חריגה .כל הזמן מישהו מגיע ,מישהו נוסע .מאוד לא נעים .תחושה מסעירה.
כבר חמישה ימים חלפו ועוד חמישה נותרו .ככל שמתקרב הסוף – נעשה קשה יותר .המתח הולך וגובר.
אילו רק היה ניתן להסיח את הדעת ויהי מה .אם באמצעות ספר ,סרט ,מוזיקה ...אבל לא ,אי-אפשר .כאן
אתה לבד ,פנים אל פנים עם הדאגות שלך ,החששות שלך ,המתח הנפשי .הכול תלוי ועומד .הזמן לא
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בביצה .נדמה לי שאני "רואה" את המהלך האדיש שלו" ,שומע" כשהוא מטפטף לו באטיות,
זע ,כמו מים ִ
טיפה טיפה ,ומרווח הזמן בין הטיפות הולך וגדל.
פתאום אני מרגיש כאילו איזה חבל ריתוק נקרע .אני משתחרר וקופץ על רגליי בפרץ של התלהבות.
סערת רגשות פוקדת אותי ,כאילו אבנים כבדות מתגלגלות מנפשי ואני נושם לרווחה .נהר גועש הודף את
התסכול .גל של התרוממות רוח מעלה אותי כלפי מרום .אני שופך את נשמתי בתפילה לוהטת:
-

אנא ,סלח נא על שהייתי כמו גולם כל הימים האלה ,על שלא דיברתי אתך ,שלא התפללתי,
שהייתי כמו זר .הרי גם כלפי עצמי הייתי מנוכר ממש! סלח נא שמרדתי ,שלא קיבלתי את גזר
דינך ,כי אמרתי בלבי שלא מגיע לי עונש ...תודה שהחזרת אותי אליך ,שאני שוב מרגיש את
ערוץ הקשר אתך ,שלא ניתקת אותו .תודה שאתה נותן לי לדבר אתך ולדעת שתפילתי נשמעת,
אפילו אם לא מתקבלת .אני מרגיש שאין מחיצה בינינו!

אני מתפלל שעה ארוכה .המתח בנפשי מתמוגג והולך ,מתרחק ,מתנתק .אני מרגיש חיוך מחמם לב
המופנה אליי ממרום .הוא יורד לעומק לבי ,מעודד ,מבין ,תומך .אני יודע שאני יכול להישען עליו .משהו
מוחשי ,עוטף ומגן" ,צינת האבירים" ,כאילו עוטף אותי מכל הצדדים ,מבודד מהצרות ,מגן ,מונע פגיעה
בי .האיום נשאר בחוץ – הוא חיצוני ולא מאיים על סוד הקיום ,על הפנימיות ,על האישיות שלי .אני מרגיש
ש"חבל הטבור" של האיום נקרע .אני משוחרר .קרן בוהקת יורדת מלמעלה .אני משוחרר ...לא פוחד
מכלום כל עוד אתה עמדי ...אל תשליכני לעת צרה ...אל תעזבני ...אני צריך את המבט הכול-מבין שלך,
את החיוך שלך ,את זרם האנרגיה שנובע ממרום .אם כל אחד מקבל את מה שהוא מסוגל לשאת ,אזי תן
לי כוח להחזיק מעמד בעת צרה ,תן לי רוח לא להישבר ...אל תיתן לשונאי ישראל לגבור עלינו!
מישהו מסובב מפתח במנעול .הדלת נפתחת .אני הולך בכבדות ,הלב הולם .מעניין מה מרגיש אדם
שמוליכים אותו לגרדום.
בחדר – שני אנשים .אחד מקליד משהו בחיפזון במכונת כתיבה .הוא מסיים ופונה אליי:
-

תבדוק ,בבקשה ,אם אין כאן טעויות.
אבל מה זה? – אני אומר בקול חנוק.
מה? זה? – הוא שואל כלאחר יד – זהו כתב האישום בעברה הפלילית .קרא ,קרא.

אני נועץ עיניים בטקסט ולא מסוגל להבין מה כתוב בו .הרי זה עליי ,הרי אותי מאשימים! השורות
קופצות ,שחור בעיניים .בקושי מזהה את השם שלי .מילים :עברה פלילית ,מעשה בריונות פלילית .אני
מסתכל סביב ,הכול בוער בתוכי ,השפתיים יבשו ,הגרון חנוק ,הלשון בקושי נעה .על פניהם של שני
האנשים חיוכים מאולצים .נראה לי שהם מדברים אתי אבל אני שומע אותם בצורה מעומעמת.
פתאום אני מרגיש כמו מפולת :אבנים גדולות מידרדרות למטה כמו ברעידת אדמה .בניינים מתמוטטים.
אי-אפשר להישען על שום דבר .לא נשאר בעולם שום דבר יציב ...הכול – כמו חולות טובעניים...
-

אתה קראת ,אלכסנדר? – אני שומע כאילו מבעד הערפל את קולו של אחד מהם – תבדוק אם
הכול כתוב נכון ,במיוחד השם שלך .בכל זאת ,מסמך .תחתום פה.
על מה לחתום? – אני שומע את הקול המחרחר שלי.
נו ,שקיבלת כתב אישום .אתה רואה ,היום  -יום שישי ,וזה כבר סופו של יום עבודה .אם נזדרז
אולי אספיק עוד היום לקבל את חתימתו של התובע ,ואז מניין ימי המאסר יתחיל כבר מהיום,
שניים באוגוסט  .1984אחרת ,מתחיל סוף שבוע – הכול יידחה ליום שני.
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איזה נימוק מטופש! אבל בעצם לא משנה אם אחתום אם לאו .כל כך חששתי מזה ,והנה זה קרה! הם
פתחו במלחמת חרמה נגדי!
-

כאן ,כאן תחתום ותעיד את העדות הראשונה שלך בקצרה.

אני חותם שקיבלתי כתב אישום ושאני מתנגד בתוקף ומוחה בצורה נחרצת נגד מאסרי הבלתי-חוקי.
מחזירים אותי לתא .באפיסת כוחות מוחלטת אני מתמוטט על הדרגש .אני – אפר שרפה ,גחל ,ערמת
חצץ ,הריסות ...אני רק קליפה חיצונית ,כל מה שבפנים הרוס ,שרוף ,נמחץ ...כל עמלי של ארבע השנים
שהשקעתי בפרויקט ,בשבילי – הכול נגמר ...החיים ממשיכים שם בחוץ ,ואילו אני כלוא פה .הרכבת
נסעה ,ואני נשארתי זרוק על השוליים.
אתה לא נענית לתפילתי ,אבל הפעם אני מקבל את גזר דינך ,את הניסיון שלך .תן לי ,תן לי רק ברכה
לשרוד .תהפוך מספדנו למחול לנו...
התא הזה ,שרק לפני שעה קלה היה כל כך מאוס בעיניי ,הפך פתאום לחביב עליי .הרי הוא השריד
האחרון של מציאות שהולכת ונעלמת .כל עוד אני פה ,זה כאילו סימן לכך שהמציאות ההיא לא נעלמה
כליל ,המצב עדיין הפיך .הרי אלה אותם הקירות שהיו אתמול ואותה הדלת ,אותה החזית .הנשמה שלי
דבקה בחזית הזאת כאילו ישנו גם הבית מאחוריה .אני שוכב המום על הדרגש ומנסה לעכל את מה
שקרה לי .הרי זה היה כל כך צפוי ,ובכל זאת אני לא מסוגל לעכל.
בוקר שקט של שבת .הלוואי שלא ייאלצו אותי לנסוע בשבת ,שייתנו לי מעט זמן להתאושש ...האשליה
מתנפצת – צעדים כבדים נשמעים במסדרון .אני לוקח את החפצים שלי ושולח מבט חטוף לתא .לא,
המקום הזה אינו חביב עליי עוד .פה עינו אותי באי-ודאות מתמשכת ,בציפייה לרעה הבלתי-נמנעת.
הימים שהייתי פה אפילו לא נספרים במניין ימי המאסר.
טרנספורט האסירים – חלק בלתי-נפרד ממערכת הענישה הסובייטית .כל מי שקרא זיכרונות של אסירים
מפורסמים יודע איזו חוויה קשה היא ,במיוחד לאסיר טירון .אבל אני לא אמור לסבול הרבה ,הטרנספורט
שלי קצר – נסיעה של לילה אחד לעיר טאלין ,בירת אסטוניה.
עם שחר מגיעים לטאלין .רכב הסעת האסירים מלא וגדוש ,בקושי נדחסתי .אחד מן האסירים הוותיקים
מתאר את הדרך שלנו בפרוטרוט – רחוב כזה ,פנייה לרחוב כזה ,עכשיו רחוב  ...כאילו הוא לא יושב
ברכב הסגור אלא בתא הנהג .כמה פעמים הוא כבר עבר את המסלול הזה? פנייה חדה ,תמרונים...
"הגענו!" – מכריז קול קודר .מביאים אותנו למבנה גדול ,ישן ואפל .אומרים שהוא נבנה כמבצר לפני
כמאתיים שנה ,עם קירות בעובי של שני מטרים ,ואחר כך הפך לבית סוהר .מערכת כליאה – הרי היא
אחד מעמודי התווך של המשטר הרוסי הסובייטי.
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בית הסוהר בטאלין

והנה אני לראשונה בין אסירים אמתיים .כולם הגיעו בטרנספורט של הבוקר .רובם כבר בבגדי אסירים,
מגולחים .איזה מראה דוחה! איזה סירחון! גן חיות! נכנסים לגרם מדרגות .המדרגות שחוקות! מיד עולה
בזיכרוני תיאור של סולג'ניצין של המדרגות השחוקות בכלא לפורטובו של הקג”ב במוסקבה .כן ,גם
במדרגות האלה עברו אין-ספור אנשים ושחקו כך את מדרגות האבן! אני עולה בקושי ,כאילו מעמסה
כבדה רובצת עליי.

מדרגות שחוקות בבית הכלא של טאלין

תא המעבר לאסירי הטרנספורט – זו תופעה חדשה בחיים שלי .המראה – לא לחלשים .תא ענק ,בעצם
אולם שלם .שתי שורות של מיטות קומתיים .אפשר לשכן פה לא פחות ממאה אסירים .הקירות מכוסים
בלכלוך של דורות .לפעמים העובי של הלכלוך הוא כה גדול ,שאפשר לכתוב עליו באצבע והכתוב נראה
כאילו חרוט באבן .התקרה מכוסה פיח ,מ ִתמרות עשן הסיגריות שעולות אליה .בקצה התא – פינת
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השירותים ,שם כבר משתרך תור ארוך .בתור סדר מיוחד :את הטירונים ואת החלשים דוחפים החוצה –
דע את מקומך!

תאי המעבר

תאי המעבר
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העבריינים מתחילים לגשת אליי .המראה שלי כל כך שונה משלהם ,ודאי מעורר סקרנות .וכי אין אדם דר
עם נחש בכפיפה אחת .חבל דק מפריד בין שאלות לאלימות ...אבל לא עוברות עשר דקות ,ודלת התא
נפתחת.
-

חולמיאנסקי ,עם החפצים – מכריזה הסוהרת.

אני יוצא אתה ,ואנחנו חוצים רחבה קטנה .סביב הרחבה מוצבים ארגזי עץ מוזרים .אנחנו ניגשים לאחד
מהם .הסוהרת פותחת את הדלת ומצווה עליי:
-

היכנס ,מהר ,אל תעמוד.

אני נכנס בקושי .תוך שנייה ,להפתעתי ,הדלת נסגרת וננעלת בבריח מבחוץ .מלכודת? מה ,אפשר לשים
אדם חי בתוך ארגז? לא תרנגולת ולא חזיר – אדם! זה מקומם! מנוולים ,פראי אדם! איזו התעללות! אני
מנסה לזוז ימינה ושמאלה – אין מקום ,הברכיים שלי נתקלות בדלת .מעניין איך מרגיש אדם גבוה בתוך
ארגז כזה .אני מרים את הראש ומבחין בשורה של חורים קטנים ליד תקרת הארגז .ברור – זה כדי שלא
ניחנק פה .בדיוק כמו בהובלת בעלי חיים .כמה חמצן מסוגל להיכנס דרך החורים האלה? מספיק אולי
לתרנגול!
טוב ,עכשיו להירגע ,לקחת את עצמך בידיים ,להתרכז .צריך להבין מה פשר המעשה .דבר אחד ברור –
זה סוג של עונש .אדם מבודד ,חסר אפשרות לזוז ואפילו לנשום בצורה סבירה ,אבל לא נותנים לו למות.
בטח מישהו קיבל פרס על הצעת הייעול!
מצד שמאל אני שומע רחשים .דומני שבארגז הסמוך גם יושב מישהו .אני מחכה לרגע שלא שומעים
סוהרים בסביבה ובזהירות משמיע את קולי.
-

היי ,הארגזים ,יש כאן מישהו?
היי ,אחי ,מתי הגעת? בטרנספורט של הבוקר?
כן .למה הושיבו אותך בארגז?
ניסיתי להבריח פתק לחופש.
נתפסת?
נתפסתי!
ולכמה זמן מושיבים לפה?
לפי הכללים שלהם ,עד ארבע שעות .אבל הם לא מתייחסים לכללים .פעם שכחו אותי פה .כמעט
יממה שלמה ישבתי...

-

תפסיקו לברבר ,תכף תקבלו עונש – נשמע קול של סוהר ברחבה.

להירגע .מה בעצם קרה? סוף העולם טרם הגיע! ברגע נתון זה אף אחד לא מענה אותי .הרי רק חלמתי
לבוא כמה שפחות במגע עם העבריינים .רגע ,אולי זאת הסיבה – הקג”ב רצה לבודד אותי מהעבריינים
האלימים? יש בכך היגיון – עכשיו מוקדם בבוקר ,אין מנהלים ,אין מי שיחליט מה לעשות אתי ,ולזמן מה
החליטו לבודד אותי פה .זה בעצם לטובתי .כך או אחרת ,אין סיבה לדאוג .דיה לצרה בשעתה! עכשיו יש
לי זמן להתפלל שחרית ללא חיפזון וללא הפרעה.
לעומת השכן בארגזים ,אותי לא שכחו .כעבור כשעתיים מוציאים אותי מהארגז ומתחילים את תהליך
הקליטה בבית הכלא .התחנה הראשונה – חיפוש אישי .בחדר גדול שני שולחנות הערוכים לאורכו .ליד
אחד מהם יושב סוהר בגיל העמידה עם פרצוף טיפוסי של איכר אוקראיני .לידו מסתובבים עוד שני
אנשים .לשלושתם חיוך מעוות.
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-

מה זה אצלך על הראש?
החוק היהודי מחייב לכסות את הראש.
אז אתה יהודי ,חבוב?

מתחיל חיפוש גופני .מגיעים לטלית קטן.
-

ומה זה? חל איסור מוחלט על אביזרי פולחן דתי בכלא! תוריד מיד!
מה הקשר לאביזרי פולחן? זהו בגד יהודי מסורתי.
אני אראה לך בגד מסורתי!

שלושתם קופצים אליי ,כל אחד תופס בכנף הטלית .אני מנסה להשתחרר אבל הם מחזיקים חזק .ביד
הסוהר מופיעים מספריים .ארבע תנועות זריזות – כל הציציות אצלו באגרוף .בלעג הוא מרים את האגרוף
עם הציציות ישר מול הפנים שלי.
-

אני אראה לך ,יהודון ,דת בבית הכלא!

הציציות נזרקות לפח אשפה ,ואני מקרב ללבי את שרידי הטלית ונדמה לי שכל פינה שותתת דם.
עכשיו מוליכים אותי לבית מרחץ .מסדרונות ,מסדרונות ,רחבות – כמו רחבות וכיכרות בעולם החופשי.
סוהרים באים הלוך ושוב ,לפעמים לבד ,לפעמים כשהם מלווים קבוצות אסירים .אסור להתקרב לאסירים
אחרים – שמא השותפים לתיק הפלילי יחליפו מידע לתיאום עמדות .האסירים לרוב נראים ממורמרים,
מנוכרים ,מתוסכלים .הנה אחד בקושי גורר את עצמו ,על פניו הבעת ייאוש .גם אלה הולכים אוטומטית
כמו רובוטים ,כאילו משהו גורר אותם .אמנם יש גם חריגים – מרגישים כמו בבית ,הולכים בזקיפות קומה,
עם מבט אכזרי – חיות אדם של העולם התחתון...
-

נו ,תתעורר ,תתחיל לזוז – מתרעמת עליי הסוהרת – פה לא תיאטרון ,פה בית סוהר!

פתאום אני מרגיש המום .כן ,בית סוהר – הדבר הכי מפחיד שיכול להיות בחיים ,התגלמות הזוועה,
האיום האולטימטיבי ...והנה זה קרה ,נלכדתי! בית הסוהר – המילה מפלחת אותי ,מהדהדת בכל גופי!
סוף כל סוף מגיעים לבית מרחץ .הנה מביאים מעין מתלה נייד שנע על פסים .כל האסירים מתפשטים
בחיפזון ותולים את הבגדים על המתלה .מה זה? – אני שואל .זה מתלה ליבון – משיבים לי .יכניסו את
המתלה לתנור ,ושם כל הכינים ,הפשפשים והפרעושים ימותו בזמן שאנחנו מתקלחים .כמה מחשבה
הושקעה במערכת הענישה הסובייטית!
לרחיצה נותנים דקות ספורות .המים בינתיים קרים .קוראים לחייל שאמור לווסת את מים .החייל לא אוהב
שמטרידים אותו ,אז אחת מהשתיים :או שהוא לא מגיב כלל ,או שבמקום מים קרים מקבלים מים
רותחים .אבל כולם איכשהו מסתדרים .גם אני .המים זורמים על הגוף המלוכלך והעקוץ שלי .איזה תענוג!
איזו הרגשה נפלאה! אני נהנה כאילו הלכלוך יורד לא רק מהגוף אלא גם מהנשמה .כמה מעט בן אדם
צריך לאושרו .לכלוא אותו ,לא לתת לו להתרחץ זמן רב ולאחר מכן להביאו לרגע קט לבית המרחץ .זה כל
הסוד!
התחנה האחרונה ,שיבוץ לתא ,היא התחנה העיקרית .כל כך הרבה תלוי במי יהיו השכנים שלי .אולי,
בעצם ,הקג”ב כבר תכנן גם את זה? אנחנו הולכים במסדרונות ,ובכל צעד אני שומע שקשוק מפתחות
בצרור הענק שהסוהרת סוחבת .כמה אנשים נעולים על ידי המפתחות האלה! עולים לקומה הרביעית,
עוד מסדרון ...עוצרים על יד דלת של איזה תא .מכה ברגל – הבריח התחתון נפתח ,מכה ביד – הבריח
העליון ,מנעול ...ואני בפנים .הדלת נטרקת.
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אני עומד ומסתכל סביב .התא קטן מאוד – ממש היפוכו של תא הטרנספורט .על יד הדלת מצד שמאל
שלוש מיטות ,מצד ימין פינת השירותים .די מסריח אבל לא נורא .באמצע התא – שולחן קטן מחובר
לרצפה .לידו יושבים שני אנשים ואוכלים .אחד – גבר כבן ארבעים ,מבנה גופו חסון ,פניו פיקחיות
ואכזריות .השני – יהודי ללא כל ספק .בדיוק באותו הרגע היהודי לוקח חתיכת שומן חזיר ומקרב אותה
לפה .אני נרתע לאחור.
-

נו ,נתחיל את ההיכרות – אומר הראשון ,אני יבגני פסטוב וזה מרק ,ומי אתה?

אני מציג את עצמי.
-

שב אתנו ,תאכל.
תודה רבה ,אבל אני יהודי דתי ,אני לא יכול לאכול את מה שאתם אוכלים.
למה? מרק גם כן יהודי .הוא אוכל .למה אתה לא יכול?
כי הוא לא דתי.

פסטוב מתחיל לספר על התיק הפלילי שלו ומיד חושף פרטים רגישים למדי :מה ידוע לחוקר שלו ומה לא
ידוע .הקשבתי לנאום שלו בחצי אוזן – העייפות גברה .רק מתוך הרגל פזלתי לרשת האוורור כאשר
פסטוב סיפר מה בדיוק הוא הסתיר מהחוקר .אין ספק שבתא מותקן ציוד להאזנת סתר .לא הייתי ממליץ
לאף אחד לגלות פה סודות .למחרת בבוקר החליפו אותנו פתאום עם יושבי התא ממול .התאים זהים.
לשם מה ההחלפה? סביר להניח שמכשור ההאזנה לא תקין בתא ההוא ,אין סיבה אחרת!
מיד כשהוציאו אותנו ל"טיול האסירים" היומי ,שיתפתי את פסטוב בהשערות שלי.
-

אולי לא כדאי לדבר בתא בגלוי ,יבגני .הם עלולים לנצל את המידע נגדך.
לא אכפת לי מהם.

או הו הו! תהא הרפתקן ככל שתהא – אם אתה יודע בוודאות שהחוקר שלך יגלה מה הסתרת ממנו
ואיפה שיקרת לו ,תעדיף לשתוק ...ואין איש שלא מבין את זה או שיכול להתעלם מזה! פשר הדבר –
אתה ,חבוב ,אינך אלא סוכן סמוי ,ולא במקרה שמו אותי אתך .באמצעות חשיפת סודות שלך אתה מנסה
לדובב אותי ולגרום לי לחשוף מידע חשוב לקג”ב.
התחילה השגרה .קמים בשעה שש .פתיחת תשדירי הרדיו משמשת לנו כשעון מעורר .התשדירים –
תוצר תעמולתי מושקע :בקול בטוח ופסקני מספר הקריין על ההישגים הבדויים של החקלאים ,על
היבולים שוברי השיאים ,על מפעלי ענק בקנה מידה עולמי ,על "הצלחות" בבניית חברה על בסיס צדק
חברתי ...אין וַסָ ת ,אין דרך להנמיך את הווליום – מכשיר הרדיו מוצב במקום גבוה ,אי-אפשר להגיע אליו.
התעמולה נמשכת שעות על גבי שעות.
חוץ מתעמולה ,דלתות וסורגים ,אין בבית הסוהר שום דבר קבוע .אף פעם אין לדעת מה מבשר יום .מרק
נלקח מהתא לבית המשפט ,ובמקומו הובא בחור אסטוני גבה קומה בשם ַק ְלם .הוא עסק בגניבת מכוניות
של המדינה ,זיוף לוחיות הזיהוי שלהן ומכירתן .הוא ,כמו השותף שלו ,צפוי לקבל אחת-עשרה שנות
מאסר .פסטוב וקלם גילו הרבה אינטרסים משותפים .שניהם חיו חיי הוללות .גם פה הם מפטפטים עד
השעות הקטנות של הלילה ובבוקר ישנים שינה עמוקה.
בוקר .אני קם בחיפזון ,ולאחר סידורי הבוקר מתחיל להתפלל .קשה להתרכז על רקע תשדירי הרדיו
הצעקניים .אני סותם את האוזניים בחזקה ,עד כאב ...אבל בכל זאת לא ניתן להיאטם כליל ,ו"החקלאים
המצטיינים והמפעלים שוברי השיאים" נוכחים גם הם בתפילתי.

97
כעבור רבע שעה מגיעים אלינו מחלקי אוכל .הם פותחים אשנב בדלת ומושיטים לי שלוש מנות לחם
ושלוש כפיות סוכר .אני ,מבלי להפסיק את תפילתי ,נותן להם שלושה ספלי אלומיניום ומקבל אותם
מלאים בנוזל הנקרא "תה" .למעשה הוא נודף ריח של ברום .בתוך עשרים הדקות הבאות אני משתדל
לסיים את התפילה .אז מגיעים מחלקי האוכל פעם נוספת ונותנים לי שלוש קערות של דייסה .בשלב הזה
פסטוב וקלם מתעוררים – בכל זאת ארוחת בוקר .המנה אמנם עלובה – קטנה ,לא טעימה ומהולה במים,
אבל זה מה יש...

אשנב סגור ,רואים יד של סוהר

אשנב פתוח ,רואים חלק מהתא

באיזה אופן רצוי לאכול אוכל של בית סוהר? קיימות שתי אסכולות :אחת גורסת לאכול מיד – אז אתה גם
אוכל חם ,ולפחות לזמן מה אתה חש תחושה של בטן מלאה )לא לבלבל עם תחושת שובע!(; האסכולה
השנייה אומרת למשוך את התענוג ככל האפשר ,ואז גם המזון מתעכל יותר טוב .פסטוב בולע את המנה
שלו בן רגע ,ואילו אני אוכל לאט לאט ומשתדל להפיק את מלוא התועלת מכל טיפה.
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לאחר ארוחת הבוקר פסטוב וקלם פורשים לישון .מכיוון שבכלא האסירים נחקרים 6ולא עובדים ,אין להם
במה להתעסק חוץ מאשר לדאוג ולהיות בלחץ ,כך שהמאבק עם הזמן הופך לעיסוק העיקרי .הזמן הופך
ממושג מופשט לאויב ממשי ומוחשי ,ובמאבק מולו כל אחד משתמש בכל תכסיסי המלחמה .יכולת של
שינה ארוכה בכלא – זו מיומנות חשובה ביותר .ככל שאתה ישן יותר ככה עובר הזמן מהר יותר .ישנם
מומחים שמסוגלים לישון שתים-עשרה שעות ביום ואף יותר! כל משאלות לבו של האסיר – להירדם עד
תום המאסר ,כמו היפהפייה הנרדמת.
השעה תשע .שומעים את הסוהרת עוברת במסדרונות וצועקת" :להתכונן לטיול ".היציאה החוצה היא
הרגע שחולמים עליו כל היום .הנה מוציאים אותנו לחצר .לוואן-גוך יש תמונה מפורסמת" :חצר בית
הסוהר" .מצוירת בו חצר של בית סוהר ,וכל האסירים ,כארבעים איש ,מתהלכים בטור עורפי בזה אחר
זה ...איזה צחוק! אילו חיים היו אז! בבית הכלא שלנו יש כ 1,400-אסירים והם "מטיילים" לפי תאים.
כלומר ,כל החצר מחולקת למדורים באורך חמישה-שישה מטרים וברוחב שניים-שלושה מטרים,
והאסירים של תא מסוים מועברים למדור מסוים .מוקפים מכל עבר בקירות בטון ומעליהם רשתות – משם
מפקחים הסוהרים שאסירים ממדורים שונים לא ידברו זה עם זה ולא יזרקו פתקים.

מדורים ל"טיול" אסירים

"מסיימים את הטיול" – מכריזה הסוהרת ,הרי כל מה שנותנים זה רק ארבעים וחמש דקות! והנה אנחנו
כבר "בבית" .הדלת של התא שלנו נפתחת ,וכבר מן הסף נודף הסירחון של השירותים ,של עשן
הסיגריות הזולות ,של הזיעה והלכלוך" .טוב לאנשים עם חוש ריח פגום ",אני אומר בלבי ,נושם מלוא
הריאות אוויר "צח" ונכנס פנימה .השכנים מיד נשכבים להמשיך לישון.

6

האסירים לרוב מוחזקים בכלא במהלך החקירה ,ולאחר המשפט הם נשלחים למחנה כפייה.
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אדם לא יכול להשלים עם הגזרה שהוא כאילו מוקפא בתא הקפאה ויפסיק לחיות למשך שנים .בחוץ,
בחופש ,נמשכים החיים ,ואילו הוא כמו דג מעושן ,מזדקן ללא כל תועלת בתא .הניסיון למדוד את השנים
שהוא עוד עלול לשהות בכלא ...זה ניסיון שווא ,כמו לדלות את הים בכפית ...והזמן כמעט ולא זז ,כמו
מים בביצה שעומדים ללא ניע...
מלמטה אני שומע קשקוש קערות .מתחילים לחלק את המרק הדליל שלנו ,מה שנקרא "סקילי".
זה אומר שעוד שעה יגיעו אלינו ועוד לא הספקתי לעשות את תרגילי הנשימה שלי .חייב להספיק לפני
שהשכנים שלי יתעוררו ויתחילו לעשן .לקראת הצהריים השקשוק מתחיל להישמע קרוב מאוד ,ואז
מתעוררים השכנים .נו ,איזה מרק יהיה היום? כולם מלאי ציפיות – רגע נדיר של הרמוניה בתא .פסטוב
וקלם מרוצים – הם ישנו הרבה והזמן חלף מהר .גם אני מרוצה – למרות צעקות הרדיו הצלחתי להתפלל
בכוונה ,הטיול היה בסדר ,והנה הספקתי גם את תרגילי הנשימה.
האשנב שלנו נפתח – שלוש מנות לחם ושלוש קערות .חבל ,שוב בשר חזיר .אני בולע ריר ומושיט את
הקערה שלי לפסטוב .הוא מתחיל את "סעודת המלכים" שלו – שתי מנות של מרק דליל עם עור חזיר
בתוספת לחם .מבחינת הכמות ,נותנים לא מעט לחם ,אבל הוא כל כך חמוץ – בכלל לא דומה ללחם
בעולם החופשי .אם אוכלים אותו הרבה ,תוך כמה ימים מתחילים להרגיש כאבים בבטן .בעיקרון ,יש
פתרון – להשחיז ידית של כף )הרי בכלא לא נותנים סכין( ולהשתדל לפרוס את הלחם .את הפרוסות
אפשר לייבש על הרדיאטור הקטן בפינה ולקבל צנימים .הם לא יוצרים צרבת ואין אחריהם כאבי בטן.
בזמן שפסטוב וקלם זוללים את הסקילי שלהם ,אני משכנע את עצמי שגם אני משתתף בארוחה ,ובינתיים
מכניס את פירורי הלחם לפה לאט לאט ...מנה ראשונה נגמרה ,קלם ואני מצפים להמשך :בעוד ארבעים
דקות יביאו דייסה .פסטוב לא אוכל דייסה בארוחת צהריים .יצרתי אתו מעין סימביוזה :הוא מקבל שתי
מנות מרק ,ואני – שתי מנות דייסה .דייסת הבוקר ודייסת הצהריים – זה בעצם התפריט היומי שלי .אין
מותרות ...אבל אומרים שהתפריט הזה ,שנקרא " ,"9Aהוא "עשיר ומגוון" לעומת התפריט " "9Bהנהוג
בצינוקים.
לפי השמועות ,במחנות העבודה מאכילים את האסירים יותר טוב על מנת שיוכלו לעבוד .מי שטרם הבחין
ביחס ההומני השורר בחברת הצדק הסוציאליסטית ,אינו יכול שלא להבחין בכך כאן" .לאסירים מתייחסים
לא פחות טוב מאשר לבהמות משק הבית" – אמר פעם אלכסיי מהריק ,אף הוא אסיר ציון .אני בטוח
שנערכו מחקרים מקיפים על מנת לכמת את יחסי הגומלין בין תפריט האסיר לפריון עבודתו.
ארוחת הצהריים נגמרה .שוב נשמעת חריקת המזרנים .הפעם גם אני נשכב .בשעה הזאת הרדיו כבר לא
פועל – כנראה כבר קיבלנו את מנת התעמולה להיום .אני מסתובב מצד אל צד ,מתקשה להירדם .הבטן
מלאה אבל שובע אין .השעה שלוש .יום העבודה הולך להיגמר אבל לחקירה שוב לא זומנתי .מצד אחד –
נחמד ,ברגע זה לא מייסרים אותי ,אבל האי-ודאות ,כאמור ,קשה .הם לא שכחו אותי .חוסר פעילות הוא
סימן להתנכלות .הרי התיק הפלילי שהם תפרו לי עד כה נראה עלוב ,וגם החקירה בתיק כזה לוקחת
בדרך כלל שבועיים-שלושה לכל היותר ...אני חושש שהם זוממים נגדי משהו רציני ...אולי מתלבטים?
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מורה לעברית צפוי למאסר במחנה כפייה

פסטוב קוטע את זרם המחשבות שלי .הוא התעורר ומשתעמם .רוצה להעביר זמן בשיחות אתי .הוא
פותח בקורס מזורז על חיי הכלא :מספר באריכות ובהתלהבות על הנורמות של החברה העבריינית ,על
מעמדות ,תפקידים ,על "קבלת פנים" שעושים לאסיר טירון ,על האסירים ה"כבדים" ,על הקריירה
העבריינית ,על הקבוצות הסמכותיות ששולטות באופן כמעט טוטלי ,על השפה ,על מלכודות ,על דרכי
ההסתגלות ומה לא ...ברגע זה הוא נשמע לא כמו אסיר אומלל עם שמונה שנות מאסר לפניו ,אלא כמו
מרצה דגול המעביר כיתת אומן לתלמידיו.
בתמורה ,פסטוב מעוניין לשמוע את הסיפור שלי .אני מתחמק .אין לי חשק .חוץ מזה אני חושש
שהאינטונציה שלי תחשוף את המתח הנפשי שבו אני שרוי .הרי יש אוזניים לכותל.
כיבוי אורות בשעה עשר ,ואני מיד פורש לישון – אני הרי משכים קום .לא כן השכנים שלי .הם נשכבים רק
לרגע כאשר הסוהר התורן מסתכל מבעד העינית של הדלת ,ומיד אחרי כן קמים .הם ישנו מספיק במהלך
היום ,ועכשיו אצלם שיא הפעילות .כל התא מתמלא בתמרות עשן .קשה לנשום .זה חלק מאותה החירות
שאני משולל – לנשום אוויר ולא עשן .בינתיים השכנים מעלים זיכרונות .הם שוב שקועים בחיי ההוללות.
המציאות הקשה שבה הם נתונים מתרחקת והולכת ,ובמקומה מופיעה מציאות מרתקת של הזדמנויות
גדולות ,כסף ,תענוגות.
בחלוף הזמן אני מרגיש שנעשה לי קשה להתבודד ולשמור על שתיקה .כנראה לבן אדם יש נטייה טבעית
לסוציאליזציה ,אפילו עם פסטוב .בעצם ,גם אם הם סוכני הקג”ב אני יכול לספר להם את כל מה שממילא
ידוע לארגון הזה .כך ,בצורה מבוקרת ,אני מספר להם שאני רוצה לעלות לישראל ,שלשם כך למדתי
עברית ומלמד אותה לאחרים שגם רוצים לעלות ,ושזה שורש כל הבעיות שלי משום שמאחורי הקלעים
פועל הקג”ב ,אפילו אם לא רואים אותו .יתרה מזו ,הוא עלול לנסות איזו פרובוקציה רצינית – לזייף משהו,
להטמין משהו...
-

נו ,באמת ,פרובוקציה נגדך? – פסטוב מושך בכתפיו – אל תגזים.
במקרים רציניים הם כן עושים דברים כאלה.
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-

אולי ,במקרים רציניים! וגם מה תעשה אם כן?
יש לזה מענה אחד בלבד – שביתת רעב!
שמע ,חביבי ,נראה לי שיש לך שיגעון גדלות ,פשוטו כמשמעו .כאן בכלא כל הזמן נתקלים
באנשים היושבים על תיקים קטנים שמוכרים לך לוקשן ,כאילו בחופש הם היו חשובים ,בעלי
תפקידים ,ושהם נרדפים על ידי הקג”ב.
אמא
אני זוכרת היטב כל דקה של היום הזה – עשרים ותשעה באוגוסט  .1984נפגשנו עם
מישה ואוקסנה במרכז מוסקבה והלכנו לפארק ציבורי ,לחשוב ביחד על מה שקורה
ולהחליט מה לעשות הלאה .היה יום סגרירי ,בפארק היה רטוב וקר .אבל ברגע שפינינו
עלי שלכת מהספסל והתיישבנו עליו ,צץ מיד אדם צעיר והתיישב על הספסל הרטוב
לידינו .הוא פתח ספר ותקע בו את עיניו ,ובד בבד עשה אוזנו כאפרכסת .קמנו לשוחח
תוך כדי הליכה – מיד הופיעו כמה מטיילים ונצמדו אלינו .מראה מיוחד במינו – הפארק
ריק ,וכל מי שנמצא בו מסתובב סביבנו .לא היה ניתן לדבר ונאלצנו לחזור הביתה.
החלטתי ללכת לחנות ולקנות קצת אוכל .גרישה הלך לבד הביתה .כאשר חזרתי הביתה
צלצלתי בדלת .גרישה פתח לי ואמר" :אל תיבהלי ,אצלנו – חיפוש בית!"

גם הפעם לא זומנתי לטרנספורט לוורו לחקירה ,ולאט לאט אני מתחיל להירגע .כנראה קיימים אצל בני
האדם מנגנוני הגנה שמופעלים כאשר תקופות מתח קיצוני נעשות ארוכות מדי .ושוב חולפים הימים ,וכל
אחד מהם דומה למשנהו .הכאב של המאסר מיטשטש בהדרגה ונעשה פחות חד .נדמה לי שלאחרונה
אני מצליח יותר להחזיק את עצמי בידיים .בתפילה זכיתי לריכוז ולכוונה מיוחדת שלא הכרתי לפני כן...
כנראה הפנים שלי מקרינות משהו מיוחד ,כי פסטוב עוקץ אותי לא פעם ולא פעמיים" :אתה חושב
שהאלוקים שלך יעזור לך?" אני רק מחייך בתשובה.
מתקרב יום רביעי ,היום של הטרנספורטים לוורו .אני מתכונן לחקירה ,אבל שוב – לא קורה כלום.
השכנים שלי ,לעומת זאת ,כל הזמן נחקרים ,כל הזמן במתח ...עבר חודש מאז שקיבלתי משלוח מזון
מהבית ,ואני זכאי כבר למשלוח הבא .והנה שוב ,כמו בפעם הקודמת ,נפתח האשנב ,ופירות יבשים
נהדרים מהעולם החופשי נשפכים על שולחני .רגע של שמחה אמתית בכלא!
במסדרון נשמעים צעדים חפוזים ,הדלת נפתחת לרווחה .נו ,את מי הפעם ,את פסטוב או את קלם?
-

חולמיאנסקי ,לחוקר!

אני קם בהיסוס.
-

לאיזה חוקר? הרי החוקר שלי נמצא בוורו! אולי לטרנספורט?
לא ,כתוב לחוקר – אומרת הסוהרת – כן ,כך כתוב ,לחוקר.

אני מושך בכתפיים והולך אחריה .הדאגה והמתח גוברים עם כל צעד ושעל .מה פשר הדבר? הייתכן
שהחוקר שלי בעצמו הגיע לכאן? אולי הם עושים נסיעות בשליחות? אנחנו יורדים למטה .שם פוסע הלוך
ושוב אדם נשוא פנים.
-

חולמיאנסקי? – שואל הוא את הסוהרת.
כן.
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הוא מסתובב וניגש אליי .אדם בגיל העמידה ,מקרין ביטחון עצמי ,לבוש חליפה מחויטת להפליא ,מדיף
ריח של בושם יקר .מבט סקרן ,קר וחד.
-

'יק ֶרנְ קוֹ ממוסקבה – החוקר למקרים חשובים
אלכסנדר ,אני החוקר החדש שלך ,קולונל צִ ָ
במיוחד ,והנה עמיתי – הממונה על המקרים החשובים במיוחד – מייג'ור...

נדהם ומופתע ,אני מנסה נואשות להרוויח זמן כדי להבין את פשר הדבר .מדוע לפתע החליפו את
החוקר? מדוע במקום הקפטן הצנוע מוורו ,התיק שלי הועבר פתאום לאדון היהיר הזה?
איך התיק הצנוע הזה הפך לחשוב במיוחד? איזו חשיבות חריגה הם מייחסים לתיק אם שיגרו ממוסקבה
חוקרים כל כך בכירים? הייתכן שהדבר שכל כך חששתי ממנו אכן אירע?
-

אבל יש לי כבר חוקר בוורו!
התיק שלך הועבר לטיפולנו .זה לא אמור להפתיע אותך כל כך ,אלכסנדר .זוהי שיטה נפוצה
ומקובלת כאשר אנחנו לוקחים תיקים מסוימים מהפריפריה אלינו.

ואנחנו ירדנו למרתף החקירות.
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פרק 6
-

'יק ֶרנְ קוֹ – יש לנו הודעה חשובה בשבילך .בעשרים ותשעה באוגוסט
אלכסנדר – פונה אלי צִ ָ
נערך חיפוש בדירתך במוסקבה .במהלך החיפוש נמצאו אקדח ,תחמושת וספרות אנטי-
סובייטית .מי מסר לך את הפריטים האלה ,ולאיזו מטרה שמרת אותם בסליק בדירתך?

מרוב זעזוע ,פשרן של המילים הפשוטות האלו אינו חודר לתודעתי ,כאילו מחליק על פני הגוף .הגוף
כאילו קפוא ,אטום ,אינו מסוגל לקלוט מידע .פתאום זרם של משהו חם אופף אותי .קשה לנשום ,הידיים
רועדות.
הנה אירעה אותה הפרובוקציה שכל כך חששתי ממנה! זאת העילה שהכינו כדי לכלוא אותי מאחורי סורג
ובריח .רק שלא יגלו עד כמה נבהלתי .אני מתחיל לרשום את העדות שלי בפרוטוקול:
"אני טוען ומצהיר שלא החזקתי בביתי לא אקדח ולא תחמושת ולא ספרות אנטי-סובייטית".
כיצד להשתלט על העט שלא "ירקוד" בידיים שלי? איך להסתיר מהם את המתח האיום שבו אני שרוי?
-

תסביר ,בבקשה ,אלכסנדר ,מדוע כל אלה שנפשו אתך היו דווקא מערים שונות וכולם ממוצא
יהודי? אולי מישהו מהם מסר לך את הנשק והתחמושת? במה עסקתם במשך הנופש?
אתה בטח למדת היטב את חוק העונשין ,אתה מודע לעונש הצפוי על החזקת נשק בלתי-
חוקית – ממשיך צ’יקרנקו בלעג – עד חמש שנות מאסר .זה עוד לפני שלוקחים בחשבון את
הספרות האנטי-סובייטית .אני ממליץ לך לשתף פעולה עם החקירה .אם תתחיל להתכחש –
אל תצפה לשום דבר טוב! בקרוב נמשיך את השיחות שלנו.

הסוהרת נכנסת ומוליכה אותי בחזרה לקומה הרביעית .המום ומזועזע ,אני בקושי מסוגל לגרור את עצמי.
הכול מכוסה באפלה .אין אף מחשבה בראש ,רק הכובד ,רק הכאב .כאילו הפכתי לאבן – מחוסר כל
יכולת לחשוב ולהרגיש.
דלת התא נפתחת בחריקה ,אני בפנים .מתמוטט על המיטה של קלם מבלי יכולת להוציא מילה מהפה.
אפילו פסטוב וקלם נדהמו למראה עיניהם.
-

נו ,מה? מה היה? מדרבן אותי פסטוב חסר הסבלנות.
נשק ,נשק .אקדח ותחמושת ,ספרות אנטי-סובייטית .תפרו האשמה חמורה – עניתי
בקול חנוק ומחורחר כשאני בקושי מניע את שפתיי.
אהה – התפלא פסטוב – איזו פרובוקציה כבירה ,השתילו לך נשק! אולי באמת צדקת.
אתה יודע כבר כמה תקבל? עד חמש?
עוד מקודם איימו עליי שאקבל שבע פלוס חמש גירוש – אמרתי באפיסת כוחות.
נו ,מה עכשיו – פסטוב לא מרפה – תתחיל שביתת רעב כפי שהבטחת? אולי זה גדול
עליך?
אולי – אני עונה בהיסוס .בדיוק קיבלתי משלוח מזון מן הבית.
שביתת רעב ,חוויה משעשעת – אומר פסטוב כמצפה לבידור – בבוקר תעביר מכתב
הצהרה על שביתת הרעב למחלק המזון ,ועוד מעט תתחיל ההמולה שתחבוק את כל
בית הכלא .לאחר מכן תילקח מפה ,הרי שובתי רעב מוחזקים בבידוד.
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אמא
 "אל תיבהלי ,יש אצלנו חיפוש בית" – אמר גרישה.נכנסתי לדירה – אף אחד מהם לא יצא לקראתי – חמקתי לשירותים בזריזות .בארנק
שלי היו דפים עם הנתונים והכתובות של האנשים בערי השדה .בשעת חירום הייתי
אמורה להשמיד אותם .עכשיו – בדיוק שעת חירום .איש לא מנע ממני לעשות זאת,
ובכלל אף אחד לא התייחס אליי.
בסך הכול נכנסו לדירה שישה אנשים :חוקר בשם בריקסין ,שהיה היחיד שהציג את
עצמו ,ואתו עוד שני "עדים" ועוד שלושה – ללא ספק אנשי קג"ב .בכיסא של סשה ישב
אדם צעיר וצנום ,ואדם נוסף מבוגר יותר פסע הלוך ושוב בחדר עם הבעת פנים של
מרות – ודאי המפקד .תנועותיו היו נמרצות ועצבניות בו בזמן.
התיישבתי לצד שולחן הכתיבה .בראשי הייתה הרגשה של לחץ ,כובד ומתח .היה קשה
להתרכז ולחשוב .אמרתי לעצמי" :אולי משהו בכל זאת תלוי בי" והתחלתי להתעשת
מעט .ממש ברגע זה נכנס אחד מאנשי הקג”ב האחרים" ,השמן" ,עם מקל בידו .כהרף
עין עבר המקל לידיו של המפקד .כל אנשי הקג”ב התגודדו ליד ארון ספרים גדול וכאילו
ניסו להטות אותו .המפקד התכופף והתחיל לגשש באמצעות המקל במרווח מתחת
לארון הספרים .לפתע הוא שלף ,כאילו מתחת לארון ,חבילה מכוסה אבק.
וזה ,מה זה עושה פה?! – "השתומם" המפקד.
הוא פתח את החבילה והוציא ממנה אקדח שעליו היה כתוב "וולטר" .את השם הזה
שמעתי פעמים רבות במלחמת העולם השנייה .חשתי ברע ,הקולות התחילו להישמע
כאילו מרחוק .במאמץ רב החזרתי את עצמי למציאות הנוראית .ראיתי שהמפקד סופר
כדורים.
 אקדח ותחמושת .ממש לא ציפיתי לדבר כזה .והנה עוד עותקים של ספרים" :עלייה שלשנות ה "70-וחוברת "בקצה הגיאוגרפיה" מאת מרקמן.
זעקתי" :זה זיוף ראיות ,פברוק! אתם הטמנתם את הדברים האלה!"
המפקד נראה כלהטוטן מקצועי ,מיומן בטכניקות של זיופים והטמנות.
 מה? מה את אומרת? – צעק הוא לעברי באיום – את תישאי באחריות על זה!איש לא התייחס עוד למחאות שלי ,והמפקד רץ לטלפון והתחיל לדווח לצד השני בטון
מרוצה ונרגש .אחר כך הוא התחיל למשש נמרצות את האקדח – כנראה רצה שטביעות
האצבעות שלו יופיעו על האקדח רק ברגע זה ,ואז הם אמרו" :עכשיו נתחיל לחפש
בצורה יסודית ",ו ...עשו בדיוק ההפך .היה ברור ששום דבר כבר לא מעניין אותם
בדירה .לאחר שהם הטמינו את מה שהכינו ,הם המשיכו את החיפוש כלאחר יד.
***

105
סוף סוף הכול נעשה ברור .חוסר הוודאות והאיום המרחף כל כך עינו אותי ,ועכשיו הכול ברור ,לצערי
ברור מדי .ברור למה הטמינו נשק – הרי מנסים להדביק לנו תדמית של עבריינים ,טרוריסטים ,שבמסווה
של לימוד עברית ,תרבות ומסורת צוברים ושומרים בסתר נשק ותחמושת .את האנשים האלה ,כמובן,
חייבים לבודד.
בני בליעל! אסור להיכנע למתקפה הפסיכולוגית! הרי השיטות הפסיכולוגיות המתוחכמות שלהם מיועדות
לזרוע ספק בחפות אפילו אצל הנאשם עצמו ,לערער את הביטחון העצמי של האדם .לא אתן להם! עליי
לשמור על כבוד עצמי ,לומר לעצמי ולחזור שוב ושוב כמו מנטרה :אני אגוז קשה! לא אפחד מהם! אני בז
לכם!
בני עוולה ,הם סימנו אותי כמטרה ,ולא רק אותי אישית – הם מתנכלים לכל הפרויקט ,פרי טיפוחנו ,פרי
מאמץ כביר של ארבע שנות חירוף נפש .הם בלי ספק מתכננים לערוך משפט ראווה .הם מקיימים את
אותו האיום מהתשאול הראשון שלי ,לפני ארבע שנים וחצי.
הכול ברור – הם רוצים לשבור אותי ,לרמוס ולהשתמש בי ככלי הפחדה – הטלת אימה על כולם .כל
פעילי התנועה יחשבו" :מה שהם עשו לחולמיאנסקי הם עלולים לעשות לכל אחד מאתנו ".הסיכון
שאנשים ייכנעו ויוותרו יגבר מאוד ,ואז כל הפרויקט ,ובכלל כל הפעילות ,תתמוטט ותתפורר .הקג”ב לא
יסתפק בפעולה שקטה לדיכוי פעילי העלייה ,אלא יפיק שידור טלוויזיוני של "הפעילים המתחרטים" .מה
יישאר אז מהתנועה?
עכשיו הוא הרגע הגורלי – חובה להפגין את עצמת הרוח שלנו .הלוא מורדי גטו ורשה ,אף שגורלם נחרץ
מלכתחילה ,בכל זאת קמו ועשו מעשה ,ולנו לעומתם יש סיכוי! הרי יש רק דרך אחת ויחידה לבטא את
עצמת המחאה שלי מעל לכל ספק – וזוהי שביתת רעב! תשומת הלב של כל העולם היהודי ממוקדת
כרגע בי ,אני בחוד החנית! אני שונא אותם ,שונא בנפש .זו לא רק מחאה ,זהו נשק ,חרב .כן ,אני יודע ,זו
חרב פיפיות .אבל היא חותכת לא רק אותי ,אלא גם אותם! כן ,אני ...אני מוכן.
כל אותו הלילה אני יושב שקוע במחשבות ,ואט אט לועס את דברי האוכל ממשלוח המזון ומנסה לקלוט
את כל האהבה שהשקיעו בו קרובי המשפחה .כל הלילה אני ער ,וחוזר שוב ושוב לאותה ההחלטה
הגורלית שקיבלתי .זו דרך חד-סטרית .אם אני אודיע בבוקר – כבר אין דרך חזרה.
נרדמתי רק לפנות בוקר .צעדיהם הכבדים של מחלקי האוכל העירו אותי למציאות המרה .כרגיל נפתח
האשנב והוכנסו שלוש קערות של דייסה .אני לוקח שתיים – ומושיט פתק – מסרב לקבל אוכל ,מחאה נגד
ההאשמה המפוברקת .עוברות שעה ,שעתיים – שום תגובה .הגיע זמן ארוחת הצהריים .שוב מגיע מחלק
האוכל ,שוב נפתח האשנב ושוב מוכנסות שלוש מנות .הפעם פסטוב מתפרץ :למה אתה מביא לו אוכל?
עוד בבוקר הגיש הודעה על שביתת רעב!
-

לא יודע – משך המחלק בכתפיו – לא אמרו לי.

והנה ארוחת הערב .כאילו לא קרה כלום ,מגיע המחלק עם שלוש מנות והסיפור חוזר על עצמו .פסטוב
צועק – ושוב אין תגובה.
גם בלילה הזה אני לא מסוגל לעצום עיניים .מדוע הם מתעלמים? מדוע לא אכפת להם? ואם הם ימשיכו
להתעלם ולא אכפת להם ,ושביתת הרעב תהיה לריק ואני אמות סתם?
ושוב בוקר ,ושוב שלוש מנות אוכל .אני מסרב לקבל ומושיט הצהרה שנייה .עוברות שעה ,שעתיים.
נשמעים צעדים נמרצים מהמסדרון .הדלת נפתחת בחזקה.
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 חולמיאנסקי ,לסגן מנהל הכלא.אהה ,אומר אני בלבי ,סוף סוף נפל האסימון.
קוֹלק ,אדם יהיר ,צנום ונמוך קומה ,מתרעם עליי.
מייג'ור ְ
-

מה ,שביתת רעב ,מחאות ,הצגות תביים לנו פה? ראינו כאלה ,ראינו! אתה בטח מחשיב את
עצמך מאוד ,חכם בעיניך ,אבל דברים פשוטים אתה לא קולט .מפה פוליטית אתה לא קורא.
עוד לא הבנת מי היום בשלטון? הזמן לא משחק לטובתכם .הנה לך דוגמה פשוטה :באחד
באפריל השנה ,1984 ,התקבלה הנחיה שסירוב לקבל אוכל ללא סיבות מוצדקות נחשב
להפרה חמורה של המשמעת הפנימית ,ואחת דתו – לצינוק .לצמיתות!
מתקשה להבין? אסביר אחרת :אסיר שתוקף סוהר – עונשו עד חמישה-עשר ימים בצינוק,
ואילו אתה תשב שם באופן קבוע כל עוד תמשיך בשביתת הרעב .או שתפסיק את שביתת
הרעב או שתמות בצינוק .אחד מן השניים .אני נותן לך יממה לחשוב ,עד מחר בבוקר.
***

-

נו ,נו ,נו מה? – שואלים בקוצר רוח פסטוב וקלם – מה הוא אמר?
נתן לי יממה לחזור בי ,ואם לא – לצינוק ממחר בבוקר.
ומה אתה מחליט?
אז אלך לצינוק ,מה עוד?

למחרת בבוקר אני שוב אצל קולק.
-

נו ,נרגעת ,חוזר בך?
לא ,שביתת רעב זהו כלי הנשק היחיד שיש לאסיר.
ההאשמה לא בסדר ,כולם פה לא בסדר ,רק אתה בסדר? עוף לצינוק ,תשב קצת ,אולי
בסוף תרד מהעץ שטיפסת עליו.

שוב מסע ארוך בפרוזדורים של בית הסוהר .הנה נתגלה פרוזדור צדדי – בכל צד שש דלתות.
 הנה הצינוק שלך – אומר הסוהר – זה לא סוכר פה ,אבל גם פה אנשים חיים.הסוהר מרים דרגש מיטה ערום ממצעים ומצמיד אותו אל הקיר ,מן המסדרון הוא מכניס מוט והדרגש
מוצמד חזק את הקיר ,אפילו להזיז אותו קלות אי-אפשר.
-

-

קדימה ,תוריד ,תוריד בגדים – אומר הסוהר – ולמרבה הפלא מושיט לי סט מדי אסיר
מפוספסים ,בדיוק כמו במחנות ההשמדה הנאציים .נעלי בית דקות מבד – והרגליים מיד
מתחילות להרגיש קור.
טוב ,תתחיל להסתדר.

הדלת נסגרת בטריקה .אני לכוד במלכודת בטון יצוק .הנה הצינוק המפורסם – העונש החמור ביותר
לאסירים הבלתי-ממושמעים .דרגות העונש מעל זה – רק עינויים והוצאה להורג.

107
המקום זעיר – בערך מטר וחצי על שניים וחצי ,מואר .שני עמודים קצרים ,עשויים מתכת – משענת
לדרגש הננעל אל הקיר ,שאותו משחררים רק בלילה ומותר לשכב עליו רק מאחת-עשרה בלילה עד חמש
בבוקר .בין העמודים נמצא פריט מוזר – משהו שדומה לשרפרף מתכת אבל קטן מאוד – שנים-עשר על
שנים-עשר סנטימטרים ,עם קצוות חדים .אדם מבוגר אינו מסוגל בשום פנים ואופן להתיישב על זה.
בפינה – שירותים המופרדים בקיר בגובה מטר ,מעליהם – ברז מים .הרצפה – רצפת בטון .מלוכלך.
מחניק .ודאי לא ִאווררו פה מבריאת העולם .די קר ,ועכשיו רק תחילת ספטמבר ,מה יהיה בחורף?
והנה נס קטן – גיליתי סמרטוט בפינה .אתחיל לשטוף ולנקות בצורה יסודית .אם לא יהיה בצינוק ניקיון
למופת – לא אוכל לשרוד בו .כן ,עכשיו יפה ,נקי .כל כך נקי בוודאי לא היה כאן מעולם .זה בעצם הגיוני –
אף אחד לא התכוון להפוך את הצינוק לדירת קבע!
הכול עניין של השוואה .לעומת הארגז ,שלא היה אפשר לזוז בו ולו קצת ,כאן בוודאי יותר טוב.
שני צעדים הלוך ושני צעדים חזור – זה כל הטיול הקטן שלי .עייפות ברגליים ,אני רוצה לשכב ,לפחות
לשבת ,אבל איפה? על מה? עייפות אופפת אותי .שביתת רעב – לא דבר של מה בכך ,והימים הראשונים
לרוב הכי קשים.
אני משתדל איכשהו להישען על המשענת של הדרגש ,אבל שום תנוחה לא עוזרת .מנסה על ה"שרפרף"
– גם לשווא .איזה מין דבר גאוני זה – בטח המצאה או הצעת ייעול של הממציא עלום השם של מערכת
הענישה .לא ראיתי דבר כזה בעולם החופשי.
איך למשוך זמן עד הערב? רק לא לשכב על רצפת הבטון .האסירים הזהירו אותי שלא אשכב בשום פנים
ואופן על רצפת הבטון – הדרך משם לשחפת קצרה ,חיש מהר! לא לשכב – זו החלטה נחרצת!
הזמן נמשך באטיות ,כאילו עשוי גומי .אין כאן שעון ,אין זימונים לחקירה .צריך להתחיל כבר להתפלל,
אבל אני לא מסוגל לגייס לכך כוחות .בטח כבר זמן מנחה ,אין לדחות את התפילה עוד יותר.
אם אין על מה לשבת ,אולי אפשר לעמוד מעט על הברכיים? איך למשוך זמן? טוב ,אני אתחיל לספר
לעצמי את הסיפורים שקראתי אי פעם .נתחיל מצ'כוב.
לאט לאט התגנב הערב .צעדים כבדים נשמעים בפרוזדור ,מגיע סוהר תורן ומשחרר את הדרגשים לדיירי
הצינוקים .הנה התור שלי .הוא פותח את הדלת ומראה לי איך לתפוס את הדרגש .סוף סוף המיטה שלי
שחלמתי עליה כל כך הרבה שעות .הנכס שלי ,מהו? מסגרת מתכת עם פס רוחב באמצע ,שבתוכה
קרשים בלתי-מהוקצעים עם מגרעות רבות .אין מצעים ,כרית או שמיכה .קר ,אני נשכב ,מקפל את
הרגליים בתנוחת עובר .כל כך מתחשק לי להתכסות בשמיכה ,אבל אין מצעים .אני מוריד את חולצת
הבד שלי ונשאר בגופייה ,ומכסה את הכתפיים בחולצה – היא תהיה השמיכה המאולתרת שלי.
נדמה לי שזה עתה נשכבתי ,וכבר השכמה – מגיע הסוהר ומעיף אותי מהמיטה – חמש בבוקר .אני לא
מצליח להסתדר עם הידיים והרגליים .רועד מקור .השינה היא בעצם פרק הזמן הטוב היחיד שיש פה.
התחושה היא שבמשך השינה אני כביכול מוגן .רק בה אני יכול להרשות לעצמי להרפות ,לא להיות במצב
של כוננות מתמדת נגד כל המזימות וההתנכלויות שלהם .אני כאילו בקליפת מגן ,בשריון של צב .והנה
הוא פלש לתוך השינה שלי ,שיבש ,קלקל .אוי ,כמה קשה הבוקר בצינוק.
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חולמיאנסקי ואדלשטיין שניהם בבית סוהר צפויים להישפט

מתחיל היום השני שלי .בהדרגה מתעוררים גם האסירים בצינוקים הסמוכים .נשמעים קולות .ברגע
שהסוהר מתרחק מתחילים לצעוק זה לזה אף על פי שאסור .כדי שישמעו זה את זה צריך לצעוק בקולי
קולות – הרי הקול צריך לחדור שתי דלתות מתכת .אני ניגש לדלת – כך שומעים יותר טוב .הנה אני
מגלה דברים חשובים .מתברר שבצינוק מושיבים רק לימים בודדים ,לעתים רחוקות – לעשרה ימים.
החוק מאפשר עד חמישה-עשר יום.
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מאכילים פה לסירוגין :ביום ה"אוכל" – בבוקר כוס מים רותחים ופרוסת לחם ,וביום למחרת – כלום .בגלל
הרעב והבידוד ,קשים הימים הספורים האלה לאסירים כמו ייסורים .התא הרגיל נראה כמעט כמו בית.
מדי פעם מישהו מאבד סבלנות ועושה תרגיל כדי שיעבירו אותו לבית החולים הפנימי של הכלא .התרגיל
– לחבל בבריאות של עצמו ,כגון לחתוך לעצמו את הוורידים או לאכול חלודה ולגרום זיהום בגוף.
עכשיו אני מצטרף לשיחה:
-

אחים ,תגידו ,קורה ששמים בצינוק ליותר מחמישה-עשר יום?
כאשר רוצים לשבור איזה אגוז קשה נותנים לו חמישה-עשר ,מחזירים לתא שלו ,וכעבור
כמה שעות שוב שמים בצינוק – עונה אחד מן הוותיקים.
ויותר משלושים יום ישב מישהו פעם? שמעתם דבר כזה?
לא ...יותר משלושים יום? אין דבר כזה.

ליתר דיוק ,נגיד שלא היה דבר כזה .עכשיו כנראה יהיה .כנראה ,אם מקובל להושיב בצינוק לימים ספורים
בלבד ,יש להניח שההנהלה מצפה שאני אשבר כבר בימים הראשונים.
הזמן עובר לאט לאט .הוא סמיך ,כמעט לא "נוזלי" .אני שומע שמישהו ניגש אל הדלת ומציץ דרך העינית.
נכנס סוהר חדש.
-

על מה אתה יושב פה?
אני שובת רעב.
אהה ,זה אתה ,שמעתי עליך .בטח מרגיש חולשה? אפתח לך את הדרגש ,אבל אל תגיד
מילה לאיש.

למרבה הפלא ,הסוהר טוב הלב מוציא את המוט ואפילו עוזר לי להוריד את הדרגש הכבד .אלוקים
אדירים ,איזו הנאה ,אין צורך לעמוד ,אפשר לשכב .לא שמתי לב ,וכבר הגיע ערב ,אולי לילה .הדלת
נפתחת בחריקה.
-

מה זה? מי שחרר לך את הדרגש?
אני מושך בכתפיים.

אני שוב נשכב ,שוב מכסה בחולצת הבד שלי את הכתפיים המתקררות .הלוואי שאישן שוב.
למחרת בבוקר – זימון לקולק .מה חפץ הפעם "הוד צינוקו"?
-

התייעצנו פה והחלטנו שלא נכון להתייחס להצהרת שביתת הרעב שלך כאל החלטה גורפת.
לא תופסים אדם במילה ברגע של מצוקת נפשו! אתה טמנת פח לעצמך ואינך יכול להיחלץ
ממנו .בוא נלך בדרך אחרת .הימים של שביתת הרעב שעברו – כבר עברו .אין מה לעשות.
לגבי העתיד ,בוא נחליט כל יום מחדש אם אתה ממשיך את שביתת הרעב או לא .נתייחס
לכל יום בנפרד .אפילו לכל ארוחה בנפרד.
אנחנו נלך לקראתך – אתה תקבל אוכל לא לפי התפריט של הצינוק אלא לפי התפריט
העשיר יותר של תא רגיל ,כאילו לא קרה כלום ,כאילו אתה עדיין יושב בתא שלך .שלוש
פעמים ביום יביאו לך את המנה שלך .תרצה – תאכל ,לא תרצה – אל תאכל .בכל מקרה
היא תישאר אצלך עד שיביאו מנה חדשה.
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אהה ,אתם לא אדישים לשביתת הרעב שלי ,אכפת לכם ,מפריע לכם! אתם רוצים שאני אפסיק! צהלה
אוחזת בי.
-

המילה שלי – זו מילה ,אדוני המייג'ור ,אמרתי שביתת רעב אין-סופית – אז אין-סופית.
למה התכוונת ב"אין-סופית"? הרי לכל דבר יש סוף!
אני הכרזתי על שביתת רעב במחאה על זיוף ,סילוף ופברוק .תשחררו אותי מהכלא ,אז
יהיה סוף לכל הפרשה.
היית מת! בחיי ,אתה תמות פה! להשתחרר הוא רוצה!

עם תחושת חגיגה בלב אני חוזר לצינוק .בקושי הספקתי להיכנס ושוב נפתחת הדלת .מגישים לי את
"ארוחת הבוקר" שלי .אני מסרב לקבל" :שימו על הרצפה!"
ככה באמת יותר קשה .כאשר אדם רעב מאוד ,הריח של האוכל – אפילו אוכל קלוקל של כלא – מגרה,
מפתה ,מושך .עכשיו הם בטח יבדקו בשבע עיניים אם לקחתי משהו ,אפילו קמעא .לא אתן להם תענוג
כזה ,לא!
בינתיים השכנים שלי בצינוקים הסמוכים התלהטו מאוד .הצרחות האלה מרגיזות ,מתישות .שובת רעב
זקוק לשקט ולמנוחה .כל צעקה כאילו חודרת דרך קליפת המגן הדקה שלי .איך אפשר להשתיק אותם?
אזור הצינוקים הוא אולי המקום היחיד בכלא שבו גברים ונשים נמצאים קרוב .לראות זה את זה לא ניתן,
אבל לשמוע – כן ,בשפע .וכל מה שיש להם לומר נאמר בקול רם ,ללא כל היסוס או בושה .מתחילים
מחיזורים וירטואליים ,אחר כך פורצים לשיחות ארוטיות לוהטות ,חושניות ,מפורטות .בחורות וולגריות
בוטות עונות באותו הסגנון ובאותו הטון .הם זורמים ביחד בלי סוף ואנחנו נאלצים לשמוע .תחושה
מגעילה ומבזה אוחזת בי .זה מתחיל להיות בלתי-נסבל .לאן לברוח? לאן להימלט? סתמתי את האוזניים,
אבל כמה זמן אפשר להחזיק ככה מעמד? בלית ברירה פותח .מתברר שזו הייתה רק ההתחלה .חסרי
תקנה!
הרגשה דוחה .כאילו זרקו עליי טינופת ללכלך אותי מבית ומחוץ .אני מרגיש טומאה .מתי הם כבר
ישתקו? אבל לא .עוד ועוד ,עשרות פעמים ,חוזרים שוב ושוב על אותם הדברים המביכים ואותם הצלילים
החושניים .אני מרגיש סלידה.
סוף סוף אחת מן הבחורות התעייפה והחליטה קצת לנקות בצינוק שלה.
-

"תורן ",התחילה היא לצרוח בקולי קולות" ,תורן ,אין מגב בצינוק".
"תורן ",הצטרפו קולות נוספים" ,אנחנו לא יכולים לנקות!"
"תורן ליטווינוב ,תביא מגב!" הם צווחים כל כך חזק ,שאוטוטו יעופו דלתות הברזל!
" ליטווינוב ,ליטווינוב!" מתפרצים כאחת בצווחה אדירה של עשרה פיות ,כאילו גורלם
ושחרורם תלויים במגב הזה!

רק לקראת ערב נרגעו השכנים העליזים .תחילה השתרר שקט מוחלט ,ולאחר מכן אחת הבנות פצחה
בשיר אסירים מסורתי .פתאום אני מרגיש מחנק בגרון בעודי מקונן על גורלי ועל גורלם של עשרות מיליוני
האסירים שהשמידה רוסיה ב 200-300-השנים האחרונות.
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***
הפקודה של קולק מתבצעת בצורה קפדנית – שלוש פעמים ביום מביאים לי את המנה הבאה ומסלקים
את המנה הקודמת שלא נגעתי בה .לעתים קרובות הדרגש נשאר למטה ,ועכשיו נדמה לי שאין הדבר
מקרי אלא אף הוא נעשה לפי פקודה ישירה של קולק – הרי כשאני שוכב האוכל נמצא קרוב יותר לפרצוף
שלי ומגרה יותר .אני שוכב עם הגב כלפי האוכל ואומר לעצמי שוב ושוב" :זה בלתי-אכיל ,בלתי-אכיל כמו
עץ".
אבל את הקיוסק 7משום מה לא ביטלו לי ,אף על פי שזה בדרך כלל העונש הראשון לאסירי הצינוק .אולי
מקווים שלא אוכל להתאפק ואקנה אוכל ,ואז ...הם יתפסו אותי על חם .תקוות שווא! מהקיוסק רכשתי
גלויות יפות עם פרחים ,נייר ועט .למרבה הפלא הביאו לי את כל אלה ,על אף שכמובן למפרי משמעת
הנענשים בצינוק לא מרשים לא נייר ולא עט .את אלה נותנים רק אם האסיר מבקש לכתוב תלונה .מעניין,
אגב ,לאן מגיעות התלונות האלה אחר כך? עד למפקד הכלא ַמא ְיבּוֹרוֹ ָדה? עד קולק? או היישר לפח
האשפה? או ,מי יודע ,אולי מטיילות בדרכיהן הנסתרות הלאה לאנשהו?
אמא
אוקסנה הפכה לשותפה העיקרית שלי בהשתדלויות שלנו ובפנייה למשרדים ולגופים
שונים .כשהגענו בפעם הראשונה ללשכת קבלת הקהל של הוועד המרכזי של המפלגה
הקומוניסטית ,שתינו היינו במתח נוראי .ראינו הרבה אנשים שניסו להירשם לקבלת
הקהל .אנשים קודרי פנים ,מותשים ,חלקם עם ילדים קטנים .ליד הקיר שממול הייתה
מוצבת שורה של תאים עם טלפונים פנימיים .היה מותר להיכנס לתא ולהתקשר לפקיד
הבכיר הרלוונטי .נטשה חסין המליצה לנסות לפנות למנהל הגופים האדמיניסטרטיביים,
סָ ִבינְ ִקין.
נכנסתי לתא .התרגשתי עד סף איבוד ההכרה ,תרתי משמע .למרבה הפלא הוא ענה
מיידית .זאת ועוד – הוא הקשיב בתשומת לב ,ואף נוצר הרושם שהוא מנסה להבין
ולהתעמק בנושא .הוא הציע שנכתוב מכתב פנייה ושנשוב כעבור שבוע .יצאנו ממנו לא
עם תקווה ,אבל בכל זאת עם הרגשת הקלה מסוימת .אך כאשר חזרנו כעבור שבוע הוא
לא ענה .המזכירה הסבירה שהוא נסע לחופש ויחזור רק בעוד חודש וחצי .עכשיו היה
ברור למה הוא קבע לנו מועד בעוד שבוע.
במשרד התובע הכללי לא היה קל יותר .ישבה שם מזכירה שעיקר תפקידה היה לבלום
מבקרים ,והיא ביצעה את תפקידה נאמנה .למרות זאת ,סוף כל סוף התקבלנו על ידי
ֵגוֹדה ,תודות לתכנית המתוחכמת שלנו :יותר מארבעים פעילי עלייה
סגן התובע הכללי ,נ ָ
הגיעו ללשכה והגישו בו זמנית בקשות פרטיות ,התובעות שפקיד בכיר יקבל את קרובי
המשפחה של הנאסרים חולמיאנסקי ואדלשטיין .הפעילים הגישו ונשארו עומדים דום
בדממה מוחלטת .המעמד היה מרשים מאוד.
מנהלי הלשכה הופתעו ונלחצו .תופעה כזאת טרם ראו שם .סתם לגרש כל כך הרבה
אנשים? – לא פשוט ,הרי לכאורה משרד התובע אמור לייצג את החוק .הם נלחצו והחלו
להתרוצץ .כידוע ,בברית המועצות פוחדים מהפגנות מכל הסוגים ולכן מענישים על כך
בחומרה .אבל כאן היה קשה למצוא עילה לענישה .בסופו של דבר ,מנהלי הלשכה
העדיפו לוותר .באדיבות ביקשו מכולם להתפזר ,תוך הבטחה שיקבלו אותנו בדרג
הבכיר.
7

אפשר להזמין מהקיוסק כלי כתיבה ואוכל ,שאותם מביאים לתא .השירות לא ניתן לנענשים בצינוק.
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נגודה ,אדם בעל מראה מכובד ,ישב ליד שולחן מסיבי ללא שום ניירות ,ללא כל סימן
שהוא מכיר את התיק .והרי שלחנו לתובע הכללי הרבה מאוד פניות ותלונות ,כולל
תיאור של חיפוש הבית .לא היה כל ספק שהוא מכיר את הסוגיה היטב .שיטה פשוטה
וקלה לסחבת.
הוא הציע שאספר הכול מבראשית .סיפרתי בפרוטרוט .הוא ישב והקשיב .לעתים
רחוקות שאל שאלות ,אפילו יצר רושם של סימפטיה מסוימת .רק לקראת הסוף הבעת
הפנים שלו השתנתה ונעשתה צוננת .אמרתי לו בטון חריף" :זו בושה שמנסים להפליל
אדם חף מפשע תוך זיוף ראיות ,והתובע הכללי מגבה את העברה!" הוא לא הגיב ,רק
אמר שאת הטיפול בתיק ימשיך סגנו ,הפרקליט סָ ְלנִ יקוֹב.
סלניקוב אמר לנו שהוא נוסע לשליחות חשובה ושיתחיל לטפל בנו כאשר יחזור בעוד
שבועיים .חשדנו שהוא בדיוק נוסע לטאלין לפגישה עם צ’יקרנקו ,ולא טעינו .כשהוא
קיבל אותנו בשובו מטאלין ,כאילו היה אדם אחר .הוא בעצמו פתח בהאשמות ,דיבר
בביטויים של צ’יקרנקו .היה ברור שהתובע הכללי אכן מגבה את הזיוף.
הכול היה בתכתיב של הקג”ב .פעם אמרו לנו את זה בצורה חד-משמעית במשרד
התובע של רוסיה .8גם שם ביקשנו שיקבל אותנו פקיד בכיר.
 לא יקבלו אתכם ,לא – אמר מנהל לשכת קבלת הקהל. למה לא יקבלו? קודם כול ,התיק שלכם לא אצלנו .חוץ מזה ,התיק באחריותם של הפקידים הבכירים שלהקג”ב – הוא אמר.
***
שבת מתקרבת ובאה .איך אני אמור פה ,במקום הזה ,להפריד שבת מימי חול? הברקה! חילקתי את
הגלויות שלי לשתי קבוצות – את שלוש הגלויות הכי יפות השארתי לשבת ,ושמתי אותן על הקיר שמפריד
בין ה"סלון" לשירותים .לשבת תהיה לי תפאורה מיוחדת .שוב שטפתי את הצינוק ,הוא מצוחצח .היום
שקט ,השכנים לא צווחים .לא מזמנים אותי לשום מקום .פתאום הרגשתי כוח נפשי לקבל את השבת
כיאות .אתם שרתם ,שכנים יקרים ,עכשיו אני אשיר.
נדמה לי שזו הפעם הראשונה מאז תחילת שביתת הרעב שאני מרגיש התרוממות רוח כזאת .אני שר לפי
זיכרוני קטעים מקבלת שבת שאני יודע בעל-פה .זו השבת הראשונה – לא רק בצינוק ,אלא בכל תקופת
המאסר – שאני פתאום מרגיש כי כל המרחב מעל ראשי נפתח עד רומו של עולם ,עד מקור הקדושה,
ונוהר משם כלפי מטה זרם של אנרגיה עוטפת ,מעודדת ,תומכת ,מזינה ,מעניקת תקווה .בפעם
הראשונה במשך כל כך הרבה זמן התפילה הצליחה!
בשבת בעיקרון אסור להתענות ,אבל אני באמת מרגיש יותר טוב ,קל לי יותר .אולי זה אות ששם במרום
מסתכלים על זה בהבנה ומרשים לי לשבות רעב גם בשבת .אולי זה סימן של ברכה ,אישור שאכן בחרתי
בדרך הנכונה .זה כמו במלחמה ,כמו בקרב ,מדובר פה על הצלת חיים .אמנם לא שלי ,אבל של כל אלה
שסמכו עליי והלכו אחריי בדרך המסוכנת הזאת.

 8יש להבחין בין התובע הכללי )פרקליט המדינה( לבין פרקליטויות של רפובליקות המרכיבות את ברית המועצות.
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חלף הזמן הכסוף של השבת ,חלף גם יום ראשון .ביום שני בבוקר – זימון .הפעם למפקד הכלא
מאיבורודה .מעניין כמה מאסירי הצינוקים מקבלים זימונים כאלה .ריבונו של עולם ,כמה חשוב לקבל
סימנים מעודדים כאלה שעוזרים לי להחזיק מעמד בסיוט הזה .זימון כזה פירושו שיש למפקד הכלא בעיה
עם שביתת הרעב שלי – מפריע לו ,יוצר לו צרות ,מציק לו .כל שעה שאני מקיים את שביתת הרעב היא
מכה ועוד מכה ועוד...
בניגוד לקולק ,מאיבורודה אדם גבוה ושמן ,יפה תואר ,מדבר בטון בטוח ,סמכותי .בטח לא רגיל שפועלים
על אפו ועל חמתו.
-

אלכסנדר ,מה אתה משתדל להשיג? הרי אתה רק מערער את המצב הבריאותי שלך .אתה
חושב שאתה הראשון כך? תאמין לי שיש לנו ניסיון ,יודעים איך לטפל בזה .למות לא ניתן
לך ,אל תבנה על זה .החל מהיום השישה-עשר של שביתת הרעב ,מתחילים בהזנה בכפייה.
הדרמטיות של הפרשה הזאת תדעך ולא תשיג דבר ,מלבד פגיעה קשה בבריאות שלך .הרי
אתה אדם בוגר ,מה זאת ההתנהגות הילדותית הזאת? תחשוב על ההורים המבוגרים שלך,
מה שהם מרגישים ,אתה מסוגל להבין?

-

ההורים כבר יודעים?

-

ידעו בקרוב .שים לב ,אני באופן רשמי מזהיר אותך כי אתה תחמיר את המצב שלך בתור
נאשם .התנהגותו של הנאשם בתקופת החקירה משפיעה מאוד ותמיד נלקחת בחשבון על
ידי בית המשפט בקביעת מידת העונש .התוצאה של התנהגות כזאת תהיה כפולה :גם את
הבריאות שלך תהרוס ,וגם תקבל את העונש המחמיר!

איזו דאגה מרגשת! תמשיך ,תמשיך להתאמץ ,המילים שלך – כמו תרופת פלא לפצעים שלי .ככל שגרוע
לכם ,לאויביי בנפש ,כך טוב לי! וחיוך של שלווה האיר את פניי.
אני שוב בצינוק .אז ההורים עוד לא יודעים .איך השלטונות מצליחים להסתיר את זה? איך אני איידע את
העולם מתוך הבידוד המוחלט הזה? איך?
דפיקה קלה בדלת ,לא דומה לסוהר .אני ניגש.
-

היי ,אתה רוצה לשלוח מכתב לחופש?
ודאי שכן!

לפני הדלת עומד איזשהו אסיר ,אני בקושי רואה אותו דרך העינית.
-

אבל איך?
מה ,אתה לא רואה? יש סדק בפינה בצד ימין מלמעלה ,מעל הדלת.
איזה סדק? אין שם כלום.
לא רואים מלמטה ,אבל אם תמשש ביד – תמצא .אפשר להשחיל פתק.
ומה יהיה עם הפתק שלי הלאה?
אמסור לחופש.
איך? איך? תסביר!
עוד מעט יצא טרנספורט של נשים ,נעביר דרכן .בדרך כלל לא עושים חיפוש גוף לנשים.
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ביד רועדת אני תופס עט וכותב פתק לכתובת הביתית שלי" :אני שובת רעב ,יושב בצינוק" .כמה טוב שלא
ביטלו לי את הקיוסק ולכן יש לי עט – מה שאין כמובן לכל שאר דיירי הצינוקים .כמה טוב שלא היה פה
חיפוש ולא החרימו לי אותו .תוך דקה הפתק מוכן .אבל אני לא מצליח להשחיל אותו דרך הסדק – הידיים
רועדות מרוב ההתרגשות.
 תזדרז ,קדימה!עוד שנייה והפתק שלי בחוץ .בדיוק כמו בקבוק שהיו זורקים לים שורדי האניות הטובעות.
***
השמועה על שביתת הרעב שלי מתפשטת בכל רחבי הכלא .אף אחד לא מאמין בהצלחתה ,ובמיוחד לא
האסירים הוותיקים והממולחים .הם מסובבים את האצבע ליד הרקה כדי לסמל כמה אני לא נורמלי .אחד
מהם ניצל את הרגע כאשר העבירו אותי לידו ולחש:
-

יצאת מדעתך? נגד מי אתה נאבק? על מי אתה רוצה להתגבר ,על מעצמת-על?
הם פשוט יתנו לך זריקה – ולמחרת בבקר יגידו :הלב לא עמד בעומס וזהו .עזוב את זה
מיד ,לפני שיהיה מאוחר מדי.

מתברר שהאסירים שהמשטר גזר עליהם תקופות מאסר של שנים רבות ,אינם הופכים למתנגדי המשטר.
בעיניהם אני דווקא כן מזוהה עם מתנגדי המשטר ,והם לא אוהבים את זה .עם זאת ,עצם הפעולה
הנועזת מעוררת אצלם אהדה רבה והזדהות .בדרך לא דרך מגיעים לצינוק שלי ְסחבות ,סמרטוטים,
עיתונים ישנים .יש להם עכשיו ערך רב .הרי בלילות נעשה יותר ויותר קר ,וכשאני נוגע תוך כדי שינה
במסגרת או בפס המעבר העשוי מתכת של הדרגש ,אני מרגיש כאילו נכוויתי מקור .מעכשיו אני ממלא
בעיתונים מקומטים את כל המגרעות שבקרשי הדרגש ,ואת חלקי המתכת מכסה בסמרטוטים .הנה,
עכשיו זה אחרת לגמרי!
גם עם הסוהרים התורנים יש לי מזל .לעתים קרובות מורידים לי את הדרגש .פה ושם אני מרוויח כמה
שעות קריטיות כאשר הרגליים כבר מסרבות להחזיק אותי .מי היה יכול להאמין שבקרב הסוהרים אני
אמצא הבנה .נראה שלא רק חיות אדם יש פה .יש גם כאלה שלא איבדו את צלם האלוקים ,אולי הם
עובדים חדשים בכלא .את הסמרטוטים ואת כלי הכתיבה מחרימים לעתים רחוקות.
הנה אני נשכב על הדרגש ,מצמיד את הלחי לשטח הפנים של הקרשים הבלתי-מהוקצעים ומהרהר...
היבוא יום שכל הסיוט הזה ייגמר? היבוא יום ולא בקרשים האלה תיגע הלחי שלי אלא בכרית?
***
פקודותיו של קולק מבוצעות כמו קודם ,בקפידה .שלוש פעמים ביום מביאים לי אוכל רק כדי לקחת את
המנה הקודמת שלא נגעתי בה .כנראה ,שביתת הרעב כבר נתנה את אותותיה במראה שלי .בכל פעם
שמוציאים אותי לשיחת הנפש הבאה עם קולק ,כל אסירי הצינוקים לוטשים בי עיניים מבעד העיניות ואני
שומע קריאות בצינוקים :איזה רזה הוא ,איך הנשמה לא פורחת מהגוף?
תחושת הרעב בינתיים נטשה אותי .מבחינה מסוימת המצב לא כל כך גרוע .את מקומה תפסה הרגשה
של כוח .קודם ישבתי חסר אונים ,נרדף ,בציפייה דרוכה לעוד מזימה ,לעוד פח שטומנים לי .עכשיו
תפסתי יזמה .שהם ֵישבו בדריכות ובמתח ויחפשו דרכים לשכנע אותי להפסיק את שביתת הרעב .לא קל
להחזיק מעמד ככה ,אבל אי-אפשר להשוות את זה למצב הקודם שבו ישבתי בציפייה פסיבית לרעה
המרחפת מעל ראשי ,ואז כל מה שנותר לעשות זה להרהר באיזו דרך בדיוק יבחרו חיות האדם לבלוע
אותך ולהחריב את היקר לך ,את מה שיצרת יש מאין וטיפחת בכל אותן השנים.
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***
אמא :יום אחד שלי  ,9יום טיפוסי24.09.84 ,
 .9:00מתקשר צ’יקרנקו.
-

בכעס משולב באיום :איפה הייתם? ביקרתי אצלכם.
אחר כך בצורה ידידותית :אנחנו צריכים לשוחח.

-

על מה לשוחח?
על האקדח.
מה ,אתה לא קורא את כל התלונות שהגשתי לכל הגופים הרלוונטיים?
את התלונות לא מצרפים לתיק.

אחרי שיחת הטלפון הזאת נסעתי לוועד המרכזי של המפלגה הקומוניסטית .התקשרתי
 88-32ליבגני קוּבָּ נְ קוֹב .הופניתי למוּ ָרנוֹב ,הוא אמור לפקח על אסטוניה.

 .17:00התקשרתי לסגן ְמ ַנ ֵהל ִמנְ ַהל החקירות של אסטוניהָ ,מאוּ ֵרר.
-

למה צ’יקרנקו רוצה לדבר על האקדח? מה ,נפתח תיק חדש? האשמה חדשה?
עדיין לא ,אבל חייבים לחקור .הרי אסור להחזיק נשק!
להחזיק אסור ולהטמין מותר?
את שואלת שאלות פרובוקטיביות!
***

הגיע היום השישה-עשר של שביתת הרעב .צעדים כבדים בפרוזדור .הדלת נפתחת תוך חריקת בריחים.
סוהר תורן" :לרופא ".נכנסים לחדר הרופא .שם יושבים אחות וקצין .הקצין פונה אליי בטון רשמי:
-

יש הוראה :החל מהיום השישה-עשר של שביתת הרעב יש לבצע הזנה בכפייה .פעם נוספת
אני מציע לך להפסיק את שביתת הרעב ,ואם לא ,הנה תסתכל!

הסתכלתי ונדהמתי .מערך שלם של כלים – אולי עשרה או חמישה-עשר כלים שונים להזנה בכוח.
-

9

זוהי זונדה – מסביר הקצין – זהו צבת לפתיחת לסתות ,זהו התקן לדחיפת הלשון כלפי
מטה וקיבועה שם ,וזהו משפך שמכניסים לתוך הגרון והזונדה עוברת דרכו ...לפי ההוראה
ישימו לך אזיקים ,יפתחו לך את הפה בכוח ויכניסו זונדה שמגיעה עד לקיבה ,שלא תוכל
להקיא .דרך הזונדה ימזגו לקיבה תערובת מזינה .ככה לא ייתנו לך למות וזה כבר לא ייראה
כשביתת רעב של ממש! את המעמד וההילה של אדם הסובל בעד עקרונותיו תאבד במערב
חיש מהר .מה יישאר מכל הסיפור בסוף? הייסורים שגזרת על עצמך!

רמז לספרו המפורסם של אלכסנדר סולג'ניצין" ,יום אחד של איוון דניסוביץ'" ,המספר על מחנות בתקופה של סטלין.
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-

אני הפסקתי לאכול ,זו החלטתי .להתנגד פיזית לכפייה ,לאלימות שלכם ,אני לא יכול .זו
החלטה שלכם שאתם כופים עליי .הזנה בכפייה – משמעה בכפייה .כלומר ,זה לא משנה
את הסטטוס של שביתת הרעב .להפך ,המצב מחמיר – נוסף עוד עינוי .גם אם תפסיקו,
אמשיך את שביתת הרעב.

בגסות ,תוך גרימת כאב ,הכניסו את הזונדה .אלוקים אדירים ,כמה ארוכה היא! נדמה לי שהיא תישאר בי
לנצח ,איך יוציאו אותה? במכה ,תוך גרימת כאב הוציאו את הזונדה .פגעו במשהו ,פצעו ,כואב בגרון,
כואב ...מה יהיה מחר? יוסיפו כאב לכאב? ובכל זאת ,יכול היה להיות עוד יותר גרוע .עדיין ,זה לא כלי
שנועד לעינוי של ממש .סתם זונדה .זה לא מוט ברזל לוהט ולא מחטים מתחת הציפורניים...
בפעם הבאה ,לא הקצין ולא האחות הגיעו .במקומם באה אחות אחרת ,אישה זקנה ,לבד .הסתכלה עליי:
-

-

הה ,חמודי ,שביתת רעב ,כמה כאלה ראיתי במשך עשרים שנה .שמע ,אני אלמד אותך מה
עושים .שב ככה ,לא ,לא ,תרפה ,אל תמתח את הפה ואת הצוואר – ובתנועה זריזה ומיומנת
אחת הכניסה את הזונדה כך שכמעט לא הרגשתי כאב .וכפי שהכניסה כך גם הוציאה .פלא
פלאים!
כך תזכור ותנהג ואז תציל את הגרון שלך .אבל הכי טוב – תפסיק את זה .כמה שובתי רעב
ראיתי פה .זה לא עוזר .תפסיק ,אחרת לא תצא מפה!

ובאמת למדתי ממנה ,מהפיה טובת הלב הזאת .כאילו הצליחה להקנות לי ידע סודי הפתוח רק לאנשי
סוד .איך קלטתי ,איך הפנמתי את זה ,אין לי מושג .אבל מאז הצלחתי לרוב למצוא תנוחה מתאימה,
ויותר לא פצעו הזונדות את הגרון שלי.

מורה לעברית מואכל בכפיה בכלא סובייטי

עכשיו לפחות הפסיקו להביא לי את המנות שלוש פעמים ביום ולשימן מתחת לאפי .ברוך ה' ,אתה נתת
לי כוח ,הצלחתי להחזיק מעמד ,לא נגעתי באוכל .אני ממשיך לנקות שוב ושוב את הצינוק שלי.
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נדמה לי שכבר אין פינה שלא צחצחתי .אילו הייתה נערכת תחרות ניקיון בין הצינוקים ,שלי בקלות היה
זוכה במקום הראשון.
החל היום העשרים של שביתת הרעב .מטרידה אותי המחשבה איך להודיע על שביתת הרעב לעולם
החופשי .האם הגיע אותו המכתב שהעברתי עם הטרנספורט של הנשים? אני חייב להמציא משהו דחוף.
הזמן והכוח שלי מוגבלים .אבל איך אבריח מכתבים ולמי לכתוב? אולי עוקבים אחרי המכתבים שלי
ותופסים אותם כבר במוסקבה? צריך לכתוב לכל הכתובות שאני זוכר בעל-פה :הכתובת שלי ,של מישה,
של משפחת סוד ,של אניה ירוחימוביץ' .והנה צצה ממעמקי זיכרוני גם הכתובת של אינה ברוכינה .טוב
שהזיכרון לא נכשל למרות שביתת הרעב.
אם כך ,לעזאזל עם הזהירות ,מי יודע כמה זמן עומד לרשותי .לאמתו של דבר ,בימים האחרונים אני
מרגיש הרבה יותר גרוע מקודם .זה שאני צלול למדי – גם זה נס .אפילו אם יתפסו מכתב או שניים – לא
סוף העולם .שיקראו להנאתם .עכשיו כבר אין סודות מהם ,הכול גלוי .מתנהל קרב פנים אל פנים .ושידעו
להם שכל עוד אני שולט בעצמי ,כל עוד לא התחיל תהליך של פירוק האישיות ,אני אמשיך להיאבק ,ובכל
מחיר! זו לא פוזה ,לא נחישות .זו שנאה שבוערת בי .לא אתן להם לשמוח! אתם עוד תצטערו על היום
שבו הרמתם עלינו יד! אני יודע בוודאות – המנצח הוא מי שמוכן ללכת עד הסוף!
יקרים שלי,
אני עדיין בבידוד מוחלט .אין לי מושג מה קורה בעולם .אין פה לא עיתונים ולא רדיו .אני בצינוק ,גודלו
מטר וחצי על שני מטרים וחצי .ב 13-באוקטובר ימלא חודש לשביתת הרעב .החל מהיום השישה-עשר
מכניסים לי מזון בכפייה דרך זונדה .בינתיים אני מרגיש די בסדר .לחץ דם  ,90/60דופק ,100-80
חולשה .ראשי צלול ,עדיין מסוגל ללכת.
במשך תקופה ארוכה היו מביאים ושמים לי אוכל "מתחת לאף" כדי לגרות אותי .כשראו שהמאמצים
לשווא ,הפסיקו .מצב רוחי מרומם ,הם לא הצליחו לשבור את האמונה שלי .אני יודע שיש לי הרבה מאוד
חברים .אני נחוש בדעתי להחזיק מעמד עד הסוף .חש עצמי כחייל לפני המערכה .אם פצע – אז פצע ,אם
מוות – אז מוות! הרעיון של קידוש השם מושך אותי!
שפכתי על הנייר את אשר על לבי .הרגשתי הקלה ניכרת.
 חבר'ה ,אני צועק לשכנים שלי – איך מבריחים מכתב לחופש? אני רוצה לספר על שביתתהרעב שלי.
 טוב – עונה קול אחד – אני עובר לבית החולים של הכלא .אם אוכל ,אקח ואעביר.הכנסתי את המכתב למעטפה .רשמתי את הכתובת של אינה ברוכינה .בקושי הספקתי להכין ,והוא כבר
דופק :מהר!
שוב בידיים רועדות אני מנסה כמה פעמים לשווא ,וסוף סוף מצליח להשחיל את המכתב דרך הסדק.
הלוואי שיגיע הפעם!

אמא ,שיחת טלפון לחו"ל )לאנשי קמפיין התמיכה(07.10.84 ,
בימים האחרונים – הארבעה עד השבעה באוקטובר ,היו שני חיפושי בית ושני
תשאולים:
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 .1במוסקבה אצל מיכאיל רטנר .מצאו אצלו המון ספרים .בהתחלה הוא אמר
שאלה ספרים של סשה ,לאחר מכן שהם שלו.
 .2בקישינב אצל אלכסנדר קוגן .החרימו חומרי לימוד וספרות דתית .הוא קיבל
התראה רשמית לפי סעיף  190של חוק העונשין )כביכול אוסף אספות ומסיח
את הדעת של ציבור העובדים מהפעילות הציבורית .פירושים לתנ"ך נרשמו
כספרות אנטי-סובייטית( .בתשאול שאלו אותו" :באילו נסיבות הכרת את
חולמיאנסקי? אילו ספרים למדתם ביחד? מי ארגן את הפגישות שלכם ואת
מחנות הקיץ?" נאמר לו שחולמיאנסקי נאסר ויושב בגין ארגון "האולפן הכלל
ארצי".
***
אמא
בינתיים החברים שהיו עם סשה באסטוניה החלו לקבל זימונים לתשאולים .מישה רטנר,
התלמיד של סשה ממוסקבה ,סיפר שזומן לתחנת המשטרה ,לחוקר פשעים חמורים.
לאחר התשאול ,הציע לו החוקר לעבור לחדר אחר .שם איש קג”ב בשם אלכסייב אמר
לו שסשה מוחזק בתא עם פושע אלים שמרביץ לו מכות רצח ,שמכריחים אותו לישון על
הרצפה ליד דלי של שתן שעליו לרוקן מדי יום ,ושהוא כל הזמן מתפלל ובוכה.
מישה שלנו ואוקסנה החליטו שחייבים לספר על זה לי ולאבא ,אבל אנחנו הזדעזענו רק
לרגע ולא האמנו כלל .התיאור הזוועתי הזה הדיף ריח של גוזמה פרימיטיבית .כדי
להבהיל את בני הנוער זה אולי היה מתאים ,אולי מקסימום לבלבל אותנו .איוולת! אם
דברים כאלה קורים באמת ,השלטונות מעדיפים להסתיר אותם .אין סיבה להתרברב...
וגם" ...בוכה"? אי-אפשר לזהות את סשה בדמות כזאת .החלטנו שאם הם הציגו לנו
סיפור כזה בתור אמת אנו ננצל אותו נגדם!
החוקר צ’יקרנקו ממשיך שוב ושוב להתקשר ולזמן אותנו "לשוחח" .אנחנו חוששים
שהוא יטמין לנו פח ונגרום ,חס ושלום ,נזק לסשה .ברור לגמרי שהקג”ב מנהל את
ה"חקירה" ושהם יעמדו בתוקף ויגבו את הזיוף.
החלטנו לנסוע לטאלין .כתבנו הצהרות שאנו מסרבים לתת עדות לחקירה בגלל הזיוף.
חוץ מזה כתבנו פנייה למנהל הכלא ,ובה סיפרנו בפרוטרוט על השיחה בין רטנר
לאלכסייב .כאן הכול היה ברור ,קונקרטי וניתן לבדיקה ,כאן לא היה ניתן "למרוח".
באחד-עשר באוקטובר התקבלנו אצל מנהל הכלא .הגשנו לו את הפנייה .הוא אמר:
-

שטויות ,ממש שטויות .אתמול בנכם היה אצלי ,ישב בדיוק באותו המקום
שבו אתם יושבים כרגע .הנה המכתב שהוא הגיש :מתלונן שלא נותנים לו
עיתון ,מבקש לחדש את הטיולים בחצר ואפילו מציין את הזמן הנוח לו.
אילו הדברים שאתם מדברים עליהם היו נכונים ,הרי הוא לא היה מתלונן
על זוטות כאלו.

והוא מושיט לנו שני פתקים הכתובים בכתב ידו של סשה.
-

אני מבין שקיבלו מכם את משלוח המזון בשביל הבן?
קיבלו – עניתי אוטומטית.
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-

-

אבל הוא לא צריך אותו.
איך? למה לא צריך?
הלב שלי נפל .מבלי להבין את פשר הדברים אני מעבירה מבט ממנהל
הכלא לרופאה שהוא הזמין ,שוב למנהל הכלא ...למה לא צריך?
הוא סירב לקבל אוכל ,אנו נאלצנו לבודד אותו.

יצאנו לחצר .לא יכולתי להתאפק עוד .ידעתי בחיים שלי לא מעט צער ,אבל בשום מצב
לא בכיתי בקול רם ...ועכשיו לא יכולתי לעצור.
-

"הוא לא אוכל ,לא אוכל ,רעב ,בצינוק!" – מלמלתי בלי סוף.

מרוב בכי מר התחלתי להיחנק .גרישה הלך מסביב ,התחנן שאפסיק וניסה להרגיע
אותי בכל דרך אפשרית .בכיתי בלי סוף .הפסקתי רק באפיסת כוחות מוחלטת.
התקשרנו למישה.
-

נו ,מה שם? – שאל בקוצר רוח.
הוא לא אוכל ,לא אוכל! – בכיתי אל תוך השפופרת.
מה? הכריז על שביתת רעב? כל הכבוד לו ,יישר כוח! אנחנו ניידע מיד את
כל העולם!
***

מיכאל חולמיאנסקי ,שיחת טלפון לחו"ל14.10.84 ,
בעיר קאלינין ) ְטבֶ ר( נערכה אספת ציבור רחבה .באספה נאמר שבוריס יארמולינסקי,
תושב העיר ,הוא שותפו של חולמיאנסקי – עבריין מסוכן ,איש אנטי-סובייטי שאצלו
נמצאו נשק ,תחמושת וספרות אנטי-סובייטית .במסווה של לימודי עברית ,קבוצתו של
חולמיאנסקי שמרה נשק בלתי-חוקי והתאמנה בו.
זה המקרה הראשון מסוגו .כולם כאן מודאגים מאוד .כנראה ,בלון ניסוי .השלטונות
רוצים לבדוק אם תהיה תגובה מחו"ל .צריך להגיב מהר ובחריפות למען יראו וייראו!
מיד אחרי החגים ,פעילי העלייה במוסקבה ובערים האחרות פותחים בשרשרת של
שביתות רעב כאות ההזדהות עם סשה .כבר נאספו ארבעים)!( חתימות על מכתב
המחאה שנשלח למשרד התובע הכללי .במכתב הם מודיעים על שביתת רעב של
הזדהות ותובעים לנקוט אמצעים דחופים על מנת לסגור לאלתר את התיק המפוברק.
מכתבים דומים נשלחו לכל הגופים הרלוונטיים ,כולל לצמרת המפלגה הקומוניסטית.
***
שוב זימון לקולק.
כמה הוא השתנה! נעשה אדיב .איפה האיומים המסורתיים שלו?

120
-

אלכסנדר ,החלטנו לתת לך סיכוי נוסף לחזור בך .התנאים בצינוק קשים מאוד .אנחנו לא
רוצים שזה יפגע בבריאות הנפש שלך .אנחנו נרשה לך להשתמש בדרגש גם בשעות היום
וניתן לך מצעים.

ריבונו של עולם! אני לא מאמין למשמע אוזניי .זהו – ניצחון ,הניצחון הראשון שלנו! הם ירדו מהעץ ,הבינו
שאין תועלת באיומים שלהם .ובכן ,אין ממש באיומים האלה .איך עוד הם יכולים להרע? איך עוד ניתן
להעניש אסיר בצינוק בשביתת רעב? הרי אין לו מה להפסיד.
אהה ,ועכשיו ייתנו לי את מה שאפשר אחר כך לקחת .יהיה לי מה להפסיד .כן ,יחרימו ,בטח .אבל זה
יהיה אחר כך .ועכשיו אני פורש סדין על הדרגש .כמה מוזר הוא נראה על הקרשים האלה .הנה הסדין
השני ,השמיכה .רגע קט – וכהרף עין אני מזנק פנימה.
אלוקים אדירים! אם מישהו יגיד לכם שלא יכול להיות גן עדן בשביתת רעב בצינוק – אל תאמינו
לו! יכול ,ועוד איך יכול – אני יודע!
מופיע סוהר אחראי חדש בעל פרצוף בלתי-שגרתי .עורך ביקורים בכל הצינוקים.
-

למה הדרגש פתוח באמצע היום?
קולק הרשה ,בכבודו ובעצמו .כן ,כן .הרי בגלל שביתת רעב אני פה .מוחה אני נגד השתלת
נשק בביתי.
שובת רעב? השתילו נשק? לא יכול להיות .אלך לבדוק את זה.

הבדיקה הייתה קצרה מאוד והביאה לתוצאות מפתיעות :הסוהר מביא אותי לחדרו של האחראי.
-

אתה בטח רוצה למסור מכתב לקרובים?
???
בוא ,שמע מה שאני אגיד לך ומיד תשכח .אני יהודי ארמני .אנחנו מעטים מאוד ולא יודעים
עלינו כל כך ,אבל כאשר אנחנו יכולים ,עוזרים ליהודים .עוד שעה אני אכנס לצינוק שלך
כאילו לעשות חיפוש .שהמכתב יהיה מוכן עד אז!

כעבור שעה הוא באמת נכנס לצינוק שלי.
-

איפה המכתב? לא ,ככה לא ילך .את הכתובת תרשום פה על פתק נפרד .על המעטפה אל
תכתוב כלום ,אני ארשום את הכתובת בכתב היד שלי.

תוך רגע קט המכתבים שלי לאניה ירוחימוביץ' נעלמים בכיס הפנימי של ז'קט המדים שלו .פלא פלאים!
אניה ירוחימוביץ'
נסעתי לחברה שלי ,קלרה שוורצמן ,לקישינב .בדירתי לא הייתי במשך כשבוע ,וגם
כאשר חזרתי ,נסעתי ישר מהרכבת לעבודה .שם שמעתי את החדשות שברוכינה
קיבלה ממך מכתב תמוה ,ושהיא מספרת לכל מי שסביבה שהיו לך מעין יחסים מיוחדים
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ִאתה ,ועכשיו רק היא יודעת כל מה שקורה לך .הספקתי לחשוב" :מטומטם שכמוך,
היית כותב לי!"
עדיין שקועה במחשבה זו ,חזרתי הביתה ופתחתי את תיבת הדואר .שם – שלושה
מכתבים ממך :לי ,להורים שלך ולמישה .זמן מה ישבתי המומה מרוב הפתעה .אחר כך
התעשתּי ואמרתי לעצמי" :אם את רוצה לעשות משהו – עשי ,הרי השעה כבר .23:00
התקשרתי להורים – אין תשובה .עם מישה זה יותר מסובך .הרי מעולם לא ראיתי אותו
והוא לא יודע על עצם קיומי .השעה מאוחרת והמצב במשפחה קשה ביותר.
אני מגיעה למישה כבר לקראת חצות ומיד מושיטה לו את שלושת המכתבים .מופתע,
המום ,הוא מיד נועץ עיניו במכתבים.
-

-

כתב היד דומה .אבל האם יש ודאות שדווקא סשה כתב אותם?
חד-משמעית! תראה ,הוא רומז לביקורו אצלי .הגשתי אז צנימים לקינוח כי
לא היה בבית שום דבר אחר .אנחנו עוד צחקנו אז על הסמליות העצובה
של הצנימים.10
עוד מישהו היה נוכח בפגישה?
כן ,נחמיה ,חברו ותלמידו של סשה ,אבל אין חושדים בו .סשה בכוונה
מביא את האפיזודה במכתבו כי למעשה היא ידועה רק לשנינו.
נראה לי שהצדק אתך.

פעם כשהייתי בעבודה זומנתי פתאום לחדרו של המהנדס הראשי .שם חיכו לי שני
אנשים .אחד מבוגר יותר והשני – בחור יפה תואר .הם פתחו בתשאול .בשלב מסוים
המבוגר אומר:
-

את אומרת כל הזמן "לא זוכרת ,לא יודעת" ,והרי עכשיו אנחנו נצטרך
לתעד את מה שאמרת ,ובמסמך חייבים להביא עובדות במקום ה"לא
יודעת" שלך.

ואז התעשתי והבנתי שכנראה התנהגתי לא נכון ,אם הם הגיעו למסקנה שאהיה מוכנה
לחתום על משהו .נזכרתי בשיעורים שלך על התנהגות בתשאול ושיניתי את הטון ואת
סגנון הדיבור שלי מקצה ועד קצהו .שאלתי אם יש צו לתשאול ואמרתי:
-

מה ,אתם חושבים שאני אחתום על משהו? אני אדם חף מפשע והגעתם
אליי ,לפי דבריכם ,לשיחה .אני אמנם משוחחת אתכם ,אבל לחתום – זה
עניין אחר לגמרי!

-

ככה את מדברת? – הופתע המבוגר – רואים שעברת הכשרה .אנשי
דרצ'ינסקי לא יכולים לדבר ככה .כך יכולים לדבר רק אנשי חולמיאנסקי.
אנחנו מבינים שאת מאוהבת בו ומחכה לו ,אבל את צריכה להבין שהוא
יקבל חמש שנות מאסר.

 10צנימים משמשים לעתים כמשלוח מזון לאסירים ,כי הם לא מתקלקלים מהר.
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בית המשפט יחליט כמה ייתנו לו ,בינתיים עוד לא נתנו כלום.

שניהם הסתכלו עליי ופרצו בצחוק.
-

את בחורה נבונה ,ובעומק הלב את מבינה שאין מה לחכות לו ,הרי חמש
שנים ,חמש השנים הטובות – זה הרבה מאוד לאישה!
***

השינויים הדרמטיים בצינוק והיהודי הארמני הזה – אלה הם שני נסים של ממש ,שגם באו בזה אחר זה.
אז יש השגחה פרטית אמתית ומוחשית .או שמא זו תקופת החסד שעלולה להיגמר ,אז חבל יהיה אם לא
אנצל אותה עד הסוף ,עד הרגע האחרון! בו ביום הצלחתי להעביר גם את המכתב השלישי:
יקריי,
אני מרגיש טוב .צלול לגמרי .חלש כמובן )לחץ דם  (90/60אבל לא מרגיש רעב או ייסורים או אפילו קיפוח
כלשהו .הסתגלתי לגמרי לאורח החיים הזה והוא לא מכביד .אני מניח שאני יכול להמשיך ככה לאורך זמן.
אני נמצא תחת פיקוח רפואי קבוע.
אחת לכמה זמן אני מקבל זימונים מהרופאה הראשית של בית החולים של הכלא והיא משכנעת אותי
להפסיק את שביתת הרעב .אני בינתיים עושה התעמלות לשמירה על כושר.
מצב הרוח שלי כרגיל מרומם .אין לי ספק שכל יום של שביתת רעב מביא תועלת גלובלית ניכרת .אני
בטוח שבסופו של דבר הכול יסתדר לטובתנו ואני יודע שעושים בשבילי את המיטב.
היאזרו בסבלנות ,יקיריי ,עוד יבוא יום השחרור!
ברכות ואיחולים לחג הסוכות הקרב ובא.

אוקסנה חולמיאנסקי ,שיחת טלפון לחו"ל03.11.84 ,
התובע הכללי דוחה על הסף את הטיעונים שלנו שהאקדח הושתל .הם כביכול בדקו את
העניין ולא מצאו שום הפרת חוק" .העובדה ששלושת האנשים שערכו את החיפוש לא
נרשמו בפרוטוקול החיפוש אינה מהווה פגם" – זה דבר רגיל ,לדברי התובע ,אם כי
סעיף  141של פקודת סדר הדין הפלילי קובע אחרת...
אנחנו חוששים שהפרשה לא תסתיים באקדח ,ושהם מזידים דברים חמורים עוד יותר.
הם עלולים לשקול לערוך משפט ראווה גדול .לא מן הנמנע שהם ינסו להפליל לפי סעיף
 70הקשה .כל הסממנים מראים שהם מוכנים לזה!
לעומת זאת ,הודות לשביתת הרעב ,הם רוצים לגמור את הפרשה מהר ככל האפשר,
אף על פי שהם טוענים שלא אכפת להם ממנה .פקיד בכיר במשרד התובע סלניקוב
אמר לאמא של סשה" :נתנו הוראה להפסיק את שביתת הרעב ".לשאלה באיזו דרך
בדיוק ,הוא ענה" :בדרך רפואית .הרופאים יודעים לעשות את זה ".זה מאוד הדאיג את

123
כולנו .אנחנו לא יכולים לתאר לעצמנו באיזה אופן הרופאים יכולים לאלץ את סשה
להפסיק את שביתת הרעב .אנחנו חוששים מאוד משימוש בחומרים פסיכואקטיביים!
אמא
בביקור הזה בטאלין נחלנו הצלחה – הצלחנו לחשוף את הטלפון של הרופאה הראשית
של בית החולים של הכלא ,אותה אישה יהודייה שנכחה בפגישה עם מנהל הכלא
כשנודע לנו על שביתת רעב .חשבתי שאישה יהודייה ,בטח בעצמה אמא וסבתא ,לא
יכולה שלא לגלות רחמים .היא לא תגיד דבר שעלול לפגוע במעמד שלה ,אבל אולי בכל
זאת נוכל לקבל פירורי מידע .אבל הטלפון שלה היה חסוי ,כמובן.
הפעם גרישה גילה יזמה .במשך שנים של עבודה בתפקידים בכירים בתעשייה הוא
פיתח סגנון דיבור וטון מיוחד לשיחות רשמיות – בטוח ,סמכותי ,פיקודי .הוא התקשר
למזכירות וביקש את הטלפון של הרופאה הראשית.
– מי מבקש? – שאל חייל תורן.
– אנדרייב! – שמעתי את התשובה של גרישה בטון תקיף ופיקודי .בטון הדיבור שלו
מורגש זעם על כך שלא מזהים אותו :כביכול מפקד בכיר ,לפי הקול ,ומאלצים אותו
להזדהות!
כששמעתי "אנדרייב" ,וכשראיתי שהוא רושם את מספר הטלפון ,פרצתי בצחוק!
פעמים רבות לאחר מכן שאלו אותנו איך השגנו את המספר החסוי ,אבל לא גילינו.
התקשרנו לאישה הזאת .היא הופתעה מאוד ,אבל אחר כך הקרח קצת הפשיר והיא
התחילה לענות על השאלות שלנו בטבעיות .היא סיפרה לנו איך היא משתדלת לשכנע
את סשה להפסיק את שביתת הרעב ומה הוא עונה לנימוקים שלה .התשובות האלה,
שזורות הומור ,באמת היו בהתאם לסגנון הדיבור של סשה ,ואנחנו כאילו שמענו את
קולו שלו .בהזדמנויות אחרות היא לרוב התחמקה מהשיחות אתנו ,ובכל זאת לעתים
רחוקות יצא לנו לדבר.
הקג”ב כמובן עקב אחרינו בטאלין .ערב אחד ,כאשר התארחנו אצל משפחת רייחל,
נשמע צלצול בדלת.
 תגידו ,גר אצלכם זוג מבוגר? אני נהג מונית ,הסעתי אותם היום והנהמצאתי ארנק במכונית .אולי אפשר לקרוא להם שיסתכלו?
ברגע זה עמדתי בחדר מאחורי דלתיים סגורות ובידי הארנק היחיד שלי ,ובכל זאת
יצאתי אליו אינסטינקטיבית.
-

לא ,זה לא שלי – אמרתי ,כשאני מחזיקה בידי את הארנק שלי האמתי.

ואז נפל האסימון והבנתי שזהו סוכן .הישרתי מבט אל פניו וגם הוא הסתכל עליי
בתשומת לב .הוא לא הספיק לצאת מהדירה וג'ניה רייחל זינקה אל החלונות" :אין שום
מונית ,לא ברחוב ולא בחצר!"
אבל את פשר הדברים לא הבנו .מדוע היה להם כל כך חשוב לוודא שהלילה אנחנו
נמצאים בטאלין?
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פעם דרשתי משהו מסלניקוב ,אבל הוא ביקש שאתקשר למחרת .כאשר התקשרתי
למחרת הוא שוב ביקש שאתקשר מחר ,כי החוקרים מטאלין טרם הגיעו למוסקבה והם
רוצים לשוחח אתנו .לא אמרתי לו שאנחנו בעצמנו נוסעים הלילה לטאלין .חשבתי:
"להתקשר אני יכולה גם משם ,ובלי 'שיחות' עם החוקרים אנחנו בהחלט רק נרוויח".
התקשרתי לסלניקוב.
-

איפה אתם? מאיפה את מדברת?
אני מדברת מטאלין.
אבל למה נסעתם? למה? – הוא צעק בהיסטריה.
למה שלא ניסע? אמרת להתקשר ,הנה אני מתקשרת .למה אתה מתרגז?

אבל הוא נהיה ממש בלתי-שפוי .הבנו שהנסיעה שלנו גרמה לו צרות צרורות .הוא
כנראה "הבטיח אותנו" לחוקרים מטאלין ,כלומר לצ’יקרנקו ושותפיו .מתברר שאנשי
הקג”ב האלה הרבה יותר חשובים מסלניקוב ,שהוא פרקליט בכיר במשרד התובע
הכללי .סביר להניח שהחוקרים זעמו כשגילו ששוב חמקנו מהם.
אנשי הקג”ב הגיעו למישה לעבודה ולקחו אותו לתשאול .בבוקר הגיעו השוטרים גם
אלינו ,וגם אותנו לקחו לתשאול .החוקר דרש שגרישה ייכנס לבד .התיישבתי ליד הדלת
שאוכל לשמוע משהו .תחילה נשמעו קולות שקטים ורגועים ,אחר כך שמעתי שגרישה
הרים את הקול וצעק עליהם בשצף קצף.
אז מהחדר הסמוך יצא אדם צעיר ,ובצעדים בטוחים ונמרצים התקדם לחדר התשאול.
הוא נראה איש קג”ב כל כך טיפוסי ,שחשבתי שמקומו בדפים של המקראה העתידית
בהיסטוריה ,במאמר על הקג”ב .במהלך התשאול הוא יצא ונכנס לחדר לא פחות מחמש
פעמים .זו שיטה ליצור לחץ פסיכולוגי על גרישה ועליי .ואני ישבתי וחשבתי למה כל
עובדי המחלקה היהודית של הקג”ב נראים כל כך מפוטמים – בגלל הדם היהודי שמצצו
לרוויה?
דאגתי כששמעתי את קולו של גרישה .הוא לא היה אמור לתת עדות ,אבל טוב שהוא
צועק עליהם .החזיקו אותו שם הרבה זמן .כשנכנסתי לחדר גיליתי להפתעתי :החוקר
נראה מותש לגמרי וטיפות זיעה גדולות זלגו ממצחו.
חזרנו למוסקבה .בערב הגיעו אלינו אוקסנה וטניה אדלשטיין .רציתי לספר להן על
קורותינו בטאלין .נכנסתי לחדרו של סשה ,התכופפתי כדי לפתוח מזוודה ונדהמתי –
הבחנתי ברצפה בגומה עמוקה מרגלית ארון הספרים! היה ברור שבהעדרנו נכנסו
לדירה אנשים זרים והזיזו את הארון! חיש מהר מצאנו מתחת לארון יתדות ,שלפני כן
היו מוכנסות מתחת לרגליות כדי שהארון יהיה מוצמד לתקרה מלמעלה.
סוף סוף התמונה התבהרה – הרי הם משתוקקים "להוכיח" שהאקדח היה מתחת לארון
טרם החיפוש ושלא ייתכן שהטמינו אותו שם במהלך החיפוש ,כי הרווח בין תחתית
הארון לרצפה כביכול קטן מדי .יתרה מזאת ,אנחנו דרשנו בתוקף לבצע שחזור על מנת
להוכיח שהדבר אכן אפשרי .לכן הם החליטו להיכנס לדירה כשהיא ריקה ולהוציא את
היתדות ,על מנת שהארון ישקע והרווח מתחתיו יצטמצם .בשביל זה הם שלחו נהג
מונית שקר בטאלין ,לוודא שנשארנו שם ושאפשר לפעול בבטחה בדירתנו.
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מיכאל חולמיאנסקי ,שיחת טלפון לחו"ל12.11.84 ,
נכתבו כמה מכתבים:
לעוזר התובע הכללי .המשפחה דורשת לפתוח תיק פלילי לפי סעיף  176נגד האנשים
האשמים במאסר בלתי-חוקי של אלכסנדר תוך בידוי ראיות האשמה .המשפחה דורשת
שחזור של תהליך חיפוש הבית על מנת לבחון אם ניתן להטות את ארון הספרים כך
שיהיה אפשר להוציא מתחתיו אקדח.
נודע לנו כי נשיא ארצות הברית ,רונלד רייגן ,נענה לדרישותיהם של מיטש שניידר
וחבריו על מנת שיפסיקו את שביתת הרעב שלהם .אנו תקווה שהנהגת המפלגה
הקומוניסטית של ברית המועצות תגלה לא פחות רחמים.
לא לפי עובדות ,אלא לפי התחושות ,נראה לנו שבימים הקרובים ממש יתקבלו
ההחלטות הגורליות .כך שאם ניתן להשפיע על משהו ,אזי רק בימים הקרובים .אחרי כן
עלול להיות מאוחר מדי.
בקרוב כל המשפחה ועורך הדין יהיו בטאלין – יקבלו אפשרות לעיין בתיק הפלילי.
כעבור עשרה ימים התיק יועבר לבית המשפט.

אוקסנה חולמיאנסקי ,שיחת טלפון לחו"ל18.11.84 ,
בשבוע שעבר הגיעו למוסקבה חוקרים מטאלין לתשאולים נוספים .עכשיו כבר מופיעים
בתיק אקדח ותחמושת ,והתשאולים ממוקדים בנושא הזה .החוקרים טוענים כי החקירה
תסתיים בשבוע הבא.
כשההורים היו בטאלין ,מנהל הכלא הלך לשאול את סשה אם הוא מתכוון להמשיך את
שביתת הרעב ,וקיבל תשובה חיובית.
השלטונות התנהגו כלפי ההורים בצורה גסה וחצופה .העירו אותם בטאלין ב6:30-
בבוקר ולקחו לחקירה .הם סירבו לתת עדות ,אבל השלטונות לא ויתרו .ביום שישי ,כבר
במוסקבה ,שוב הגיעו אליהם ולקחו לחקירה נוספת .היחס היה גס ביותר .איימו עליהם,
אבל בכל זאת הם שוב לא הסכימו לתת עדות .בין היתר נאמר לאמא שאם הם לא ישנו
את קו ההתנהגות )כלומר יוסיפו לטעון שהאקדח הושתל ולא יפסיקו להקים "רעש בין-
לאומי"( ,היא עלולה לאבד גם את הבן השני!
גם במשרד התובע הכללי הורע היחס להורים .לא רוצים לדבר בכלל .אבל אמא
התקשרה לווסַ ְדנִ יקוֹב ,ה"מפקח" על התיק .הוא אמר ברוגז" :יש לנו ראיות
שחולמיאנסקי ידע שיש לו שם אקדח ".המשפחה מאוד מודאגת וחוששת שהקג”ב
הכשירו עוד עדי שקר.
בשביתת רעב לאות הזדהות עם חולמיאנסקי ,אדלשטיין וברנשטיין – שלושת האסירים
החדשים – השתתפו מאתיים ושניים איש משלוש-עשרה ערים!
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יוסף ברנשטיין

זימון לקולק.
-

נודע לנו שהברחת מכתבים מהצינוק .זו הפרת משמעת חמורה ביותר .מה ,אתה לא מבין
למה אתה נמצא בבידוד? כדי שלא תפריע להתנהלות החקירה כתיקונה .הלכנו לקראתך –
הרשינו לך לשכב בשעות היום ונתנו מצעים .את כל זה אני מבטל עכשיו .מהצינוק המטופח
שלך ,מספר חמש ,תועבר לצינוק מספר ארבע ,ובחמש נתחיל שיפוצים.

-

שיפוצים? הכול שם תקין.
תקין? קודמיך לצינוק פרצו סדקים בדלת ,וגם בין הצינוקים עשו .נשים לזה קץ! בתוך הצינוק
נתקין דפנות מברזל!

אין מנוס ,הלוא מלכתחילה היה ברור כי כל המותרות האלה ניתנו לי על מנת שיהיה מה לבטל אחר כך.
מצב הבריאות שלי הידרדר באחת ,ירדתי מדרגה .כל הזמן אני מרגיש איך הדופק המואץ פועם ומהדהד
בראשי .קשה להתרכז .אולי הגזמתי בהערכת היכולות שלי? אולי הסוף הרבה יותר קרוב ממה שציפיתי?
אבל גם הם ישלמו ביוקר.
מעבירים אותי לצינוק ארבע הקר .מזמן לא הרגשתי כפור מקפיא כזה .בדופן המתכת אי-אפשר לגעת.
גם אין אף סדק ,ולו הכי קטן .אבל לא אשלים עם זה ,אמשיך לחפש סדקים בדלת .עכשיו אתחיל בניקיון
מחדש .קר ,קר בצורה קיצונית ,שום התעמלות לא עוזרת .כאילו אני יושב במקרר ,במקפיא ...מה יהיה
בלילה? השיניים נוקשות ,וגם מחניק ,אין אוויר .בצינוק הרגיל הבטון כאילו נושם במקצת ,מעט אוויר עוד
מחלחל דרך הנקבוביות .אבל כאן כמו בתוך שקית פלסטיק ,מתקן מוות .לכתוב ,מהר לכתוב מכתב ,אולי
יקרה נס.
הדלת נפתחת .היהודי הארמני בפתח.
-

אמות פה בקרוב בצינוק הזה – אני אומר ,ותוך כדי כך מושיט לו מכתב לאניה .הפעם הוא
לא שש במיוחד אבל בכל זאת לוקח.

לא חולפת שעה – נס! – נפתחת הדלת ,והיישר אל תוך ידיי אני מקבל דובון חדש ,שחור.
-

זה משלוח מההורים – אומרים לי וסוגרים את הדלת.
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כהרף עין אני לובש את הדובון .מישהו שמע אי פעם שלאסיר בצינוק יש דובון? ולא סתם ,יופי של דובון.
לאט לאט אני מתאושש .אני לא מאמין שזה קרה לי .בדיוק ברגע שהתחלתי להישבר .חשבתי שהגעתי
כבר לסוף דרכי ,גורלי נחרץ ,זהו! והנה אתה מושיע אותי ממש ברגע הקריטי .זה אומר שיש השגחה.
שהמאבק שלי מקובל עליך ,הוא לא לריק!
שלושה ימים נהניתי מהדובון עד שהגיע ליטווינוב.
 אתה עובר לצינוק שלוש .מה? מה זה אצלך? מי הרשה?מחרימים את הדובון.
-

ליטווינוב ,אתה מודע לכך ששם המשפחה שלך יהודי .הייתכן שאתה קשור ליהודים?
תודה לאל ,לא! רק הסבא שלי היה יהודי שהתנצר.
באמת תודה לאל!

ליטווינוב פותח את הדלת לצינוק מספר שלוש .אני ניגש ,ונעשה לי שחור בעיניים :בצינוק ערמה של
צואה ,טינופת שלא תתואר! נשמע זמזום של זבובי זבל צואתיים.
-

לזה לא אכנס!
מה ,אתה מסרב פקודה? – ליטווינוב מתחיל להתרגז.
אמות ולא אכנס! בוא תקרא לקולק.

ליטווינוב מתעצבן באחת ,ודאי הוא לא רגיל שאסיר מתנגד לו .אבל הנחישות שלי הפתיעה וריסנה אותו
במקצת .לרגע הוא התלבט ,אבל הוא לא מרביץ .את העצבים שלו הוא מוציא על עובד תורן של משק
הבית .העובד נדהם ,וכמו חץ מקשת מזנק להביא אסירים עובדי משק .תוך שתי דקות הם מגיעים בריצה
ומתחילים לנקות את הצינוק כמו מטורפים .אבל אני מתעקש ומכריח לצחצח את הצינוק שוב ושוב .יותר
טוב ,כנראה ,אי-אפשר לעשות .אני נכנס ,אבל הסירחון נודף שם עוד הרבה זמן...
מה זה היה? הגחמות הפרטית של ליטווינוב? או שזה נעשה על דעת הממונים? אולי בודקים אם יש לי
עוד כוחות נפשיים לעימותים? אם כן ,יצאתי מזה בכבוד.
מוציאים אותי להזנה .היום יש אחות חדשה .היא הכניסה את הזונדה בגסות ופגעה במשהו .אני חש
שחלק גדול מהברך מאבד רגישות ,כאילו נרדם ,כאילו התנוון .האזור הזה מתרחב ,אפילו דקירות אני
כבר לא מרגיש .תחושה מגעילה ,כאילו אני מאבד חלק מהגוף שלי .בעצם ,מי יודע כמה בכלל נשאר לי...
כעבור יומיים בצינוק המסריח מעבירים אותי לצינוק מספר שבע .איזה חום ,מחניק ,אין אוויר לנשימה!
למה הם מעבירים אותי כל הזמן? ההסתגלות לצינוק החדש מתחילה להיות קשה ואף מענה .לכאורה,
אפשר לחשוב :מה הבדל? אבל כנראה כאשר נוצר דלדול במשאבי האנרגיה הנפשית עקב שביתת רעב
ממושכת ומתח נפשי קיצוני ,ההסתגלות לסביבה המשתנה נעשית מעיקה ומכבידה .מעניין ,הם מודעים
לכך ועושים את זה במזיד ,או שזה יוצא ככה באקראי?
לוקחים אותי לרופא ובדרך אני מבחין בסוהרת חדשה ,אישה צעירה עם ילדה המחזיקה בובה קרוב
לחזה .כשראיתי את הילדה הרגשתי גל חמימות עולה ממעמקי לבי וממלא את כולי .אלוקים אדירים,
בעולם קיימים לא רק צינוקים ,בתי כלא וחקירות ,אלא גם ילדים ,בובות ...ועוד מחשבה חטופה חלפה
בראשי – הסוהרת הזו נראית כמו בן אדם ,היא תסכים למסור את מכתבי .כשהיא נכנסה אליי לצינוק
הושטתי לה את המכתב מבלי להגיד מילה .ברגע הראשון לא הבינה ,אחר כך נרתעה ,הסמיקה,
התלבטה ...ולקחה!
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מישה יקירי 24 ,באוקטובר 1984
אנא שמור על עצמך ,ייתכן שהם זוממים פרובוקציות גם נגדך .קשר המכתבים ,כמובן ,בעייתי מאוד .אני
לא יודע אם תהיה לי עוד הזדמנות .נראה לי שמיציתי את כל האפשרויות ,כך שאל תדאגו.
ביום הארבעים ושניים של שביתת הרעב אני מרגיש הרבה יותר טוב מהמצופה .הכאבים בחזה חלפו,
הקפיצות בלחץ הדם הצטמצמו .לחץ הדם הממוצע מתקרב לנורמה )לפני כן היה יורד עד  .(85/60הדופק
המואץ נשאר .אני מרגיש כאבים בגרון ,בוושט ובקיבה – כל המסלול של הזונדה .את הפרוצדורה הזאת
לא תמיד עושים בצורה תקינה .אני צלול לגמרי ,וגם מבחינה פסיכולוגית בסדר.
ללא ספק הם מרגישים לחץ מבחוץ .אני נחוש בדעתי להמשיך את שביתת הרעב ,גם אם מצב בריאותי
יורע .מעקב הבריאות פה – צמוד ,אפילו "צמוד מדי" .אני בטוח שנעמוד בכל הלחצים ונצא יותר חזקים
ממה שהיינו! יש לי הרגשה שאני נוטל חלק במעשה גדול .אל תדאגו.

בדיוק הגיע התור שלי ללכת לבית המרחץ .מהתא הרגיל מוציאים את האסירים פעם בשבוע ,מהצינוק –
פעם בעשרה ימים .לכאורה ,אפשר לחשוב :מה הם כבר שלושת הימים הנוספים האלה? סוף העולם?
אבל למעשה כל מערכת הענישה בברית המועצות מחושבת עד הפרט האחרון .שבעה ימים – זה בדיוק
הגבול ,כל מה שמעבר – מוסיף קושי בצורה ניכרת .כל הגוף מגרד ,נוצרת תחושה של לכלוך ,מיאוס,
סלידה.
להתרחץ – פעולה פשוטה אצל אדם בריא – הופכת למשימה .סחרחורות ,קשה לי לשמור על שיווי
משקל ,אני פוחד שאפול .רזיתי מאוד ,ואני מתחיל להיראות כמו אסיר ממחנות ההשמדה הנאציים.
ה"מקלחת" היא למעשה חור בתקרה שממנו זורמים מים .כרגע רק מים חמים .איפה הפושרים? את
המקומות האלה כבר תפסו אסירים זריזים וחזקים .סבון? רק חתיכות קטנות שקשה להחזיק ביד .הזמן
שנותנים להתרחץ – במשורה .בקושי נכנסתי – כבר מזרזים אותי שאצא .ובכל זאת ,לאחר שניגבתי את
הגוף והתלבשתי – איזה כיף ,כאילו זה עתה נולדתי מחדש!
נדמה לי שאני עדיין מסוגל לראות את עצמי מן הצד .ניסוי ייחודי .מעטים שבתו רעב זמן כה רב ,ומעטים
עוד יותר עשו זאת בצינוק .איך בן אדם מסתגל למצבים כאלה? אילו רזרבות פנימיות טמונות בו? איך
הוא מרכז ומגייס את כוחותיו?
אבל השינה שלי מצוינת .למרות הקור וחוסר הנוחות .כמו בימים הראשונים ,אני מכסה את הכתפיים
בחולצה הדקה ,בתור שמיכה מאולתרת .אמנם ליישר את הרגלים אני לא יכול ,לצערי – באמצע הדרגש
שבצינוק החדש יש פס רוחב עשוי מתכת .כשנוגעים בו מרגישים כמו כוויית קור ,ואני נאלץ לשכב בתנוחה
מעוותת שלא נותנת מנוחה – ובכל זאת אני נרדם וישן שינה עמוקה כשל תינוק ,ושום סיוטים לא
מפריעים לי .אפילו אסיר רגיל לא נהנה משינה משובחת כמוני .ישועה של ממש!
הקואורדינציה הולכת ומידרדרת .ההליכה נהייתה למשימה מכבידה – מרוב חולשה אני בקושי גורר את
עצמי .ועוד תופעה לא נעימה – העיניים דומעות בלי כל סיבה הגיונית .אדם נורמלי יכול להזיל דמעה
כשיש משהו מרגש ,אבל ככה כל הזמן? כנראה יש איזה וסת פנימי או בלמים שנפגמו והפסיקו לתפקד.
בפגישות הרבות עם קולק ומאיבורודה הם מסתכלים על זה בפליאה" .מה זה?" ודאי שואלים את עצמם,
"סממן חולשה? הוא על סף פירוק האישיות? קרוב לשבירה? אז צריך להגביר את הלחץ!" והם לוחצים
עוד ועוד ,ואני רק מחייך בתגובה.
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השכנים התחילו ויכוח צעקני ,אם אני נוהג בחכמה בשביתת הרעב .אחד צעק שזה מעשה מטופש וחסר
כל סיכוי ,אבל זה שלידי התחיל משום מה לתמוך בעמדתי .פתאום הרגשתי גל חם של הכרת תודה אופף
אותי" :אדם יקר ,כל כך מבין ,מזדהה .כמו אח כמעט ".נשאתי את ההרגשה הזו יום שלם ,אולי יומיים.
אחר כך התחלתי להירגע – איפה הפרופורציה ,לכל הרוחות?
אבל איך לשלוט בעצמי? וההעברות האלה מצינוק לצינוק .הרי הם כל כך דומים .לך תסביר למישהו שזה
הפך כמעט לעינוי .כל פעם אני בלחץ אם אמצא סדק בדלת.
***
אני זוכר שבלימודי ההנדסה למדנו על אלסטיות של חומרים .הסבירו לנו שלכל חומר קיים גבול ליכולת
העמידה בלחץ .כל עוד הלחץ מתחת לגבול הזה ,הגברת הלחץ גורמת לשינויים אלסטיים ,הפיכים.
כלומר ,החומר עומד בלחץ ,וכאשר מסירים את הלחץ – החומר חוזר לצורתו הקודמת .לעומת זאת ,אם
הלחץ עובר את הגבול הזה ,אז אפילו תוספת לחץ קטנה גורמת לשינויי צורה מרחיקי לכת – החומר עובר
למצב פלסטי ,ולאחר הסרת הלחץ הוא אינו חוזר לקדמותו – נשארת דפורמציה בלתי-הפיכה.
כך בנוי גם האדם .עם לחץ פסיכולוגי מתון הוא מסתדר – עומד בלחץ ,התנהגותו משתנה בצורה
רלוונטית בהתאם למידת הלחץ .במילים אחרות – כל עוד הלחץ לא עובר את גבול יכולת העמידה של
האדם ,הוא מסוגל לשאת את העומס הפסיכולוגי ,ואם הלחץ ייעלם ,התנהגותו תחזור לתקינה .לעומת
זאת ,אם הלחץ או האיום עוברים את גבול יכולת העמידה – התנהגותו משתנה בצורה מהותית ,התגובות
מתחילות להיות בלתי-מאוזנות ,הוא מתחיל "להישבר" ,לאבד שליטה עצמית .גם לאחר היעלמות הלחץ,
לתקנהּ .הדפורמציה נשארת.
ההתנהגות לא תחזור ִ
דוגמה חשובה למודל זה – תגובה להפחדה ,לאיום .אם הקג”ב מצליח לזרוע פחד בלב של בן אדם,
כלומר לגרום לחציית גבול יכולת העמידה ולמעבר לתחום הפלסטי – איום קל או אפילו רמז של איום
יספיקו כדי לגרום לכניעה .על העיקרון הזה מושתתת כל שיטה של הפחדה – למצוא נקודת תורפה אצל
האדם ולהשכין בו פחד ,ואז בעת הצורך מספיק רק לאיים עליו קלות .זה כמו מחלה ,כמו וירוס שלא נעלם
לגמרי אלא מתפרץ מחדש בכל פעם שהגוף נחלש .אבל אם אדם הצליח להחזיק מעמד ולהישאר ללא
"ריקבון" – הרבה יותר קשה להשתלט עליו.
השמיעה שלי מידרדרת .אם יש רעש ברקע ,אני בקושי שומע .גם הראייה נחלשת .אבל השיניים לא
מפריעות ,בינתיים.
התפילה היא המקלט ,מנוס אמתי .היא משיבת נפש ,פשוטו כמשמעו .קשה לי לעמוד .בדרך כלל אני
מתפלל כשאני נשען אל הקיר .בהדרגה הצלחתי להשיג כזו התעמקות ,כאלה ריכוז וכוונה בתפילה,
שכשהייתי חופשי לא חלמתי עליהם .חבל רק שאין פה לוח עברי ואני לא יודע מתי חלים החגים.
-

ליטווינוב! ליטווינוב!

הצעקות מהצינוק הסמוך קוטעות את זרם המחשבה שלי.
-

ליטווינוב! ליטווינוב!

שוב נשמעות צווחות.
-

נו ,מה לכם? מופיע ליטווינוב ,עצבני.
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-

ליטווינוב – צועקת אחת הבחורות – הרי כולנו בסוף נלך מפה ,אבל אתה תישאר פה לתמיד ,ל-
ת-מ-י-ד!

כמה היא צודקת! הוא באמת הושיב את עצמו בכלא לכל החיים ...הניבוי של הבחורה התאמת חיש מהר.
כל היום שלמחרת ,החמישה בנובמבר ,נשמעים בפרוזדור צעדים וחריקות בריחים .לקראת הערב כבר
שורר שקט מוחלט .כנראה לקראת החגים )יום המהפכה הקומוניסטית( שחררו את האסירים לתאים
שלהם – מעין "חנינה פנימית" .דומני שאני היחיד בצינוקים .כמה אני נהנה מהשקט! כל כך טוב לי בלי
הצעקות הגסות של חיות האדם האלה .אולי עכשיו ניתן להגיע לאותה רמה של התעלות ,כאשר שום
טינופת לא נדבקת אליי .נראה לי שבשלב הזה אני עדיין די רחוק מגבול יכולת העמידה!
לא הספקתי להחמיא לעצמי ,ולפתע התקף של ייאוש פוקד אותי" .מכבש" כבד מדכדך אותי ,הכול
מסתובב מול העיניים ,מחנק ויובש בגרון ,אני מידרדר לתהום שחורה ...אין כוח ,אין תקווה .מיד ,מיד
להיחלץ מהצינוק הארור הזה ,מהמלכודת הזאת ,לעזאזל .לא לשבת כאן בחיבוק ידיים .לקום ,לעשות
מעשה – להטיח את הראש בקיר ,להרוס את הקיר ,לשבור אותו ולהשתחרר! בכוחות בלתי-אנושיים אני
אוחז בדרגש הננעל אל הקיר ומנסה לשחרר אותו .הדם זורם מכף היד .אני הולם בבטון המחוספס שוב
ושוב .האדישות של הקיר ,האטום לרגשות אנושיים ,מחרידה .להכות שוב – שהכאב הפיזי ישכך את
הכאב הנפשי!
ומשבר אותו לחלקים
לאן? לאן להימלט? אני ממשש את גופי .מה יש עליי? מסרק .אני מוציא את המסרק ְ
קטנים ,מוציא מהמחבוא גפרורים ומצית אותו .עשן מגעיל ומחניק ממלא את כל הצינוק ,סירחון דוחה
משתלט ונשאר שם זמן רב .התקף הייאוש חולף ,ובאפיסת כוחות מוחלטת אני נעמד בתנוחה בלתי-
טבעית ,עד שמתחילים הכאבים בכל הגוף.
למחרת מגיעה להזנה רק אחות .הסוהרים לא נראים בכלל .כנראה בחגים הם עובדים במתכונת
מצומצמת .האחות סוגרת את הדלת ולפתע מעמידה לפניי צלחת עם תערובת ההזנה שאני אמור לקבל
דרך הזונדה.
 תאכל – היא אומרת לי בטון של מהפנט – תאכל!אני מסתכל עליה בתימהון .מרוב הפתעה איבדתי את יכולת הדיבור.
-

אם אתה פוחד ממני ,אני אלך .אל תפחד ,לא אגלה לאיש ,תאכל מהר!

אני מפתיע את עצמי ,וכהרף עין תופס את הצלחת ובולע את הכול בבת אחת .חום נעים מתפשט בכל
הגוף .הרגשה של סיפוק ושל שובע ,שכבר שכחתי לחלוטין ,אופפת אותי .רק להגיע מהר לצינוק ולשכב.
הלוואי שהיום לא ירימו לי את הדרגש .איזה שינוי מקצה לקצה לעומת מצב הרוח של אתמול! אני נרדם
בהרגשה של הנאה עילאית.
אני מתעורר בחצות הלילה .חרדה מפלחת את הלב .איזו בושה ,ריבונו של עולם! איזו חולשה! לא עמדתי
בניסיון! ואם היא תרשום בתיק הרפואי שלי שהתחלתי לקבל מזון לבד? כל שביתת הרעב שלי תימחק?
איזה כישלון מחריד! תחושה של התמרמרות וייאוש שוב אופפת אותי.
מיד אחרי החגים זימון לצ’יקרנקו:
-

עליי ליידע אותך כי במסגרת החקירה בוצעו שתי בדיקות :בדיקה בליסטית ובדיקה של זיהוי
פלילי .הבדיקה של הזיהוי הפלילי קבעה כי "אין על האקדח טביעות אצבעות המאפשרות זיהוי
פלילי אמין".
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זאת הבשורה! כל הזמן ציפיתי שיבואו ויגידו" :הנה מצאנו" .ציפיתי שיזייפו בלי כל היסוס ,בקלי קלות .זה
אומר שאף אחד מאנשי הקג”ב לא העז לזייף או אפילו לחפות על הזיוף! ואם הם פוחדים לזייף ,אז למה
מלכתחילה הטמינו את האקדח?? זה מוכיח שכיום הם לא מסוגלים ליישם את המתוכנן .אין ספק שהם
השתוקקו "להוכיח" שיש טביעות אצבעות שלי ו ...נכשלו! זה מוכיח שבזירת המאבק הופיעו גורמים שלא
הובאו בחשבון בתכנון המקורי .אפשר לנחש מה הם :שביתת הרעב והלחץ הבין-לאומי!
-

הבדיקה הבליסטית – קוטע צ’יקרנקו את זרם מחשבותיי – קבעה כי האקדח תקין .מתוך
ארבעים ואחד כדורים ,שלושים ותשעה נמצאו תקינים .מהאקדח ירו ,אבל אין אפשרות לקבוע
מתי הייתה הפעם האחרונה.

אני מבין לאן אתם חותרים .אתם רוצים להגיד שהאקדח הזה שימש לשורה של עברות שונות ,ובכל אלה
רציתם להפליל אותי! הרעיון – מבריק ,אבל ספק אם ישׂים ,לפחות בשלב הזה של המאבק .אם פחדתם
לזייף את טביעות האצבעות שלי ,תתקשו עכשיו לשייך את האקדח אליי ,ועל אחת כמה וכמה "להוכיח"
שיריתי ממנו על ימין ועל שמאל .נראה שאני באמת תפסתי יזמה – שביתת הרעב עובדת!
לעומת זאת ,אם הם נכשלו בטביעות האצבעות ,הם ודאי ישתדלו לפצות על זה במשהו אחר .יש להניח
שעכשיו מכבש הלחצים מופעל במלוא עצמתו נגד חבריי ובני משפחתי .אני יכול להרגיש אותו כמעט
פיזית ...איך הוא שובר ,מוחץ ,מדכא! מייסרים אותם ,מאיימים עליהם .הקג”ב משתדל לאלץ אותם בכל
מחיר שייתנו את העדויות הרצויות לו .הליך החקירה הגיע לשיאו.
הלוואי שאצליח להחזיק מעמד די הצורך .לצערי ,דומני שאני כבר על סף גבול יכולת העמידה .כבר כמה
פעמים בעבר נראה לי שכוחותיי אזלו ,אני לא מסוגל עוד .אבל כל פעם קרה משהו שנתן לי זריקת עידוד
ותוספת כוח .לפעמים זה היה אחרי אין-ספור הזימונים לקולק ולמאיבורודה ,כאשר נעשה ברור מעל לכל
ספק עד כמה מפריעה להם שביתת רעב; לפעמים הזדמנות בלתי-צפויה להעביר מכתב; לפעמים קבלת
משהו במפתיע מהאסירים האחרים ...אני יודע שכבר הרבה הרבה פעמים עזרו לי מלמעלה .לבד לא
הייתי מסוגל .אני יודע שהשלב המתקדם בשביתת הרעב שהצלחתי להגיע אליו ,גבוה עשרות מונים
מהיכולת הפיזית והרוחנית שלי .זה לא הישג שלי .אני מקבל את העזרה בהודיה ,בהוקרה .כבר אמר
פרויד" :אנשים – הנם חזקים כל עוד הם מזדהים עם רעיון חזק".
אמא
סלניקוב התקשר .הוא כל כך האשים אותי .שמעתי כאלה תלונות ,כאלה צעקות .היה
מוזר לשמוע סגנון התבטאות כזה מפקיד כל כך בכיר .חרה לו ,הוא נהיה כמעט בלתי-
שפוי .הוא הורגל לחרוץ גורלות של אנשים ,אבל עכשיו ...לספוג מכות בגלל אלה שהיו
אמורים להיות הקרבנות שלו? כנראה הקריירה שלו נפגעה קשות בגללנו .התיק שלנו
הועבר לתובע אחר בשם ָזמוֹזְ ִ'קין – אפס מאופס של ממש .את סלניקוב ראינו שוב
כעבור כמה חודשים – הזִ קנה קפצה עליו .הוא הלך בכתפיים שפופות ועם גב כפוף.

משום מה קשה לי מאוד לפקוח עיניים .ואם פקחתי ,קשה להחזיק אותן פקוחות .בפגישות האלה עם
קולק ומאיבורודה אני יושב עם עיניים עצומות .אור חזק מטריד אותי .קשה להתרכז ,המחשבות מתפזרות
ובורחות .אני ספק ער ספק מנומנם .מחזות חווייתיים ממלאים את כל המרחב המנטלי שלי .אני חולם
בהקיץ וחווה הזיות של אכילה .אני רואה בבירור את המאכלים ,מריח ,נוגס קמעה ,לועס לאט לאט.
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מאריך ומתענג באכילה אטית .כל פירור ,חתיכה – מלאי טעם משובח ושלל גוונים .עכשיו אני מתנפל על
האוכל בלי ריסון ,זולל ובולע הכול באחת .מי היה מאמין שיש תענוג לא רק באכילה ממשית ,אלא אפילו
בחלום ,באכילת דמה ...פעם אחר פעם אני מדמיין את האכילה ,ותחושה מוזרה של סיפוק ,מעין שובע
מדומה ,משככת לזמן מה את הייסורים.
זרם של מחשבות יוצר דמויות של נשים יפהפיות .בזו אחר זו נוגעות בי נגיעה קלה ונעלמות .אני לא צריך
את כולן לעינוג הדדי .תמונות מחשמלות מהחיים האינטימיים אוחזות בי ,ואני צף על אוקיינוס של ריגושים
חושניים...
אני חווה הזיה כאילו אני דוד המלך ,המצביא והמשורר כאחת .שעות ארוכות אני מנהל את המלחמות
שלו ומחבר פרקי תהילים .ועכשיו אני אלכסנדר מוקדון ,כובש העמים ובונה האימפריה .עוד מעט ואני
נפוליאון ,העומד בסערת רגשות לפני קרב ווטרלו ...ריבונו של עולם – הפנטזיה הפרועה שלי הביאה אותי
כל כך רחוק מהמציאות ,ורוב תודות לה .הרי במציאות ,כל שעה נוספת שאני שובת רעב היא ניצחון קטן.
ככה עולים להר המתנשא – צעד קטן ,עוד צעד...
העולם הפנימי שלנו בנוי כך שלפעמים הציפייה לתענוג לא פחות חשובה מהתענוג עצמו .כשאדם חולם
על משהו זמן רב ,הוא מנסה לדמיין איך תיראה הגשמת החלום הלכה למעשה .אבל במציאות ,כאשר
סוף סוף הוא מקבל את הדבר המיוחל ,כמה מהר חולפות תחושת הסיפוק וחדוות ההישג .כמה מהר
יורדת עצמת הריגוש ,כמה מהר הופכת פסגת החלומות לשגרה.
לפעמים הציפייה לדבר מה חשובה יותר ואף עצמתית יותר מהדבר הגשמי עצמו! התענוג שבציפייה –
עצמתו כמעט משתווה לדבר עצמו ,ועם זאת הוא יותר מעודן ,נשגב ,טהור .ואני בהחלט יכול להסתפק
בזה .לכל הפחות לתקופה ממושכת .כמו שכתב מלבי"ם" :לפני הגירוש מגן עדן אדם הזדהה עם הרוח
שלו ,לאחר גירושו – עם הגוף".
)איום ,למשל(
אפשר להמשיך את הרעיון לכיוון הנגדי .אמנם הצרה גורמת סבל ,אבל גם הציפייה לצרה ִ
גורמת סבל ,ולפעמים הוא גדול מהסבל שנגרם מהצרה עצמה.
מעניין לעקוב איך מתנוונים הרצונות .אתה "מייבש" את עצמך ,מקריב .אבל לא בפרץ פתאומי של אומץ –
וככה אולי קל יותר – אלא קמעה קמעה ,כמו עינוי סיני .הקרבה כזאת היא נעלה יותר .בעבור רבים היא
אינה בת-השגה.
לא הייתה לי ברירה .הייתי חייב לתפוס יזמה .אפילו אם יקברו אותי כאן ,אפילו אם לא אראה עוד אור
יום .כן ,אני מוכן להקרבה עצמית .לא אתן להם להפחיד אנשים ,לא אתן להם לטעון שבמסווה של לימודי
עברית ומסורת הכשרנו עבריינים וטרוריסטים ,החזקנו נשק והתאמנו בו .את זה צריך לסכל אחת
ולתמיד ,לעקור מן השורש .לא אתן להם לערוך משפט ראווה! לא תזכו להנאה כזאת .תתחרטו שהרמתם
יד עליי ועל הפרויקט שלי!
מי ייתן ואחזיק מעמד עוד שעה .הרי כל שעה שלא נשברתי – זהו ניצחון .ברוך ה' ,גידלתי והכשרתי
עוזרים מעולים :דב קונטורר וזאב ֵגייזל .יש בידם כל הידע הדרוש ,ניסיון ואומץ לב להחליף אותי
בהצלחה .המערכת הכי טובה היא זו שמסוגלת לפעול כאשר המנהיג איננו!
זימון לקולק.
-

מדוע עניין הלאומיות היהודית תופס אצלך מקום כל כך מרכזי? גישה כזאת לא נראית לי בכלל.
אני בעד נישואי תערובת .והנה לך דוגמה :אני – אסטוני ,נשוי לאוקראינית .חיים ביחד כזוג יונים.
התרגלתי למאכלים אוקראיניים.
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אני רק מחייך בתשובה .גישתך ,מיסטר קולק ,לא חדשה .גם בקרב יהודים בכל הדורות היו תומכי
התבוללות ,פיזית או רוחנית .זה גם מאוד אופייני לתפיסת העולם הסובייטית ששואפת לאחידות בקרב
בני האדם .שכולם יתנהגו בצורה אחידה ,יחשבו בצורה אחידה ,ייראו דומים ,ובסופו של דבר יהפכו להיות
זהים .איך להסביר למצדדי ההתבוללות שכל הקסם הוא בכך שאנשים הם שונים זה מזה? כולנו ,כמובן,
בסופו של דבר מורכבים מאותן המולקולות ,אבל אם נרד לרמה של מולקולות אנחנו נחמיץ גדולה רוחנית,
השראה ,אמונה ,אהבה ושנאה .זה כמו לקחת יצירת מופת – אמפורה יוונית ,לדוגמה ,ולשבור אותה
לרסיסים ,לטחון .המולקולות יישארו ,ואילו היצירה תיעלם! או לקחת יהלום ולהפוך אותו לפחמן – מרכיבו
העיקרי.
ככה גם העמים – שונים הם ,וכל אחד מביא לעולם משהו ייחודי .את הייחודיות הזאת אנחנו מוקירים,
ודווקא היא חשובה וראויה לשימור ולטיפוח .מה גם שהעם היהודי אינו דומה לשום עם עלי אדמות .אילו
היה דומה לעמים אחרים ,לא היה נשאר ממנו שריד ופליט! לא פעם נראה שנסתם עלינו הגולל ,אבל
אנחנו שרדנו .רק הזיכרון של שניים-שלושה הדורות האחרונים שומר תיעוד של נסים שלא ניתנים להסבר
רציונלי .לדוגמה ,איך קרה שחלק נכבד מהעם חזר לשפה שלא הייתה מדוברת במשך אלפיים שנה? היה
פעם דבר כזה בין אומות העולם? ואיך אחרי אלפיים שנות גלות קמה לתחייה מדינה שכל מדינות ערב
העשירות ,ובעצם כל העולם המוסלמי ,מנסה להרוס ולא מצליח?
וכבר בשנים האחרונות העפילו אנשי "חטיפת המטוס" – מנדלביץ' וחבריו .והרי בעקבות זאת נפתחו
שערי ברית המועצות לעלייה ,וקומץ של אנשים נועזים אלה אילץ מעצמת-על לעשות את הדבר הכי שנוא
עליה – לעשות טוב ליהודים ולישראל! זה לא נס? מי ייתן ותקופת הנסים תימשך!
לאחרונה ,הזימונים לרופאים החלו להגיע לעתים קרובות יותר .לרופא הכלאָ ,מ ָק ִריצֶ 'ב )שלא נראה כחכם
הדור( ,הצטרפה גברת מבוגרת בשם וילנסקי – ללא ספק יהודייה – בדרגת קולונל .היא מנסה לרכך את
עמדתי:
-

אלכסנדר ,אתה מערער את מצב בריאותך .לחץ הדם שלך הולך ויורד .מתפתחת אי-ספיקת לב.
אתה על סף מצב בלתי-הפיך .אחר כך – דיסטרופיה וכן הלאה .תדמיין לך מצב )אמנם ,לא כל
כך סביר( שייענו לדרישותיך ,אם זה במלואן או במקצתן .הרי אתה תשתחרר במצב של נכות.
שווה לך?

צ’יקרנקו:
-

אלכסנדר ,היית צריך כבר להבין ששביתת הרעב שלך חסרת סיכוי ,היא רק מחמירה עוד יותר
את המצב ,שהוא ממילא חמור למדי .הרי בוודאי גילית כבר בחוק העונשין מהו העונש המוטל על
המורשעים לפי הסעיפים הפליליים האלה .חמש-שבע שנים בקלות ,וזאת מבלי להביא בחשבון
את שנות הגירוש! מן הראוי להתחיל לשתף פעולה עם החקירה – אז יופיעו הסיכויים .ואם
תמשיך ככה ...הרי אתה בעצמך אמור להבין .אתה אדם בולט מאוד בחוגים היהודיים .בהתאם,
גם המשפט שלך יהיה בולט מאוד .הייתי אפילו אומר משפט ראווה .עדיף שתסיק מסקנות!

-

אני משוכנע ששביתת הרעב היא המענה הבלעדי לאיומיך .אתה קצין בדרגה כל כך גבוהה ,בעל
תפקיד כל כך בכיר ,ללא ספק אדם בעל ניסיון רב .כבר היית צריך להיווכח שזמנם של האיומים
חלף!

134
זימון למאיבורודה .היום קשה לי מהרגיל לגרור את רגליי דרך כל בית הסוהר .אני נושם בכבדות .העלייה
במדרגות נראית לי משימה בלתי-אפשרית כמעט .ובכל זאת הגעתי .בחדר – מאיבורודה ,קולק ועוד
ארבעה אנשים לא מוכרים .חבורה רצינית התאספה לפגישה אתי .שניים מן החדשים מחזיקים את עצמם
כאנשים חשובים מאוד .בטח – דרגות גבוהות.
מאיבורודה מתחיל את נאומו ,ותוך כדי כך אחד מן המבקרים נועץ בי מבט חודרני – כאילו "אוכל" אותי
בעיניים .כנראה פסיכולוג או משהו כזה .העיניים שלי נפקחות בקושי ודומעות בלי הפוגה ,לא נעים .האדם
השישי ,כנראה רופא ,ניגש אליי קרוב כדי לרחרח אם נודף מהפה שלי הריח האופייני לשובתי רעב.
כשהריח את הריח ,התרחק ולא השתתף בשיחה.
מאיבורודה:
-

אלכסנדר ,מתי תתעשת סוף סוף? תאמין לי ,חשבתי שאתה יותר חכם .הרי אתה רק מחמיר את
מצבך .אנחנו מצדנו הסברנו לך לא פעם :התנהגותו של הנאשם משפיעה רבות על קביעת גזר
הדין .ואילו אתה מתעקש וממשיך בהפרת המשמעת החמורה .אין אצלך אפילו סממנים ראשונים
של חרטה .אתה מתנהג בצורה פרובוקטיבית ,קורא תיגר! אתה מבין למה זה יגרום? אתה
תקבל את העונשים המקסימליים בכל הסעיפים! תרחם על ההורים המבוגרים שלך! הרי אפילו
פגישה אתך לא אישרו להם בגללך.

אני פוקח עיניים ,כולם מסתכלים עליי .כמה לא נעים שאני לא מסוגל לעצור את הדמעות שזולגות בלי
הפוגה .הם בטח חושבים שזה סימן בולט של חולשה וחוסר שליטה עצמית.
-

אל תהיה כזה נאיבי .אתה לא שובת הרעב הראשון פה ואפילו לא העשירי .בית הסוהר הזה
עומד עוד מתקופתה של המלכה יקטרינה – מאתיים שנה! אתה מתאר לעצמך כמה ניסיונות של
שביתות רעב היו פה? ואף אחד לא השיג כלום .ההישג היחיד שאתה עלול להשיג – זה להביא
את עצמך לקבר .ואם אתה תמשיך ככה ,זאת תהיה התוצאה היחידה ,והיא ודאית .אפילו השם
שלך לא יופיע על הקבר – רק מספר .אתה לא מרחם על ההורים שלך?
איזה אדם אנוכי אתה ,הרי אתה הורג אותם במו ידיך! אפילו אם אתה חושב שנעשה לך עוול,
אתה רשאי למחות ,להתלונן .תקבל כלי כתיבה – יש דרגים בכירים ,יש מפקח על מתקני כליאה.
אבל צריך לפעול בדרכים המקובלות של האדם הנאור – הרי רק בית המשפט מוסמך לקבל
החלטות .תקשיב לעצתי – אנחנו נכתוב לך המלצה.

אני ממשיך לחייך מבלי לומר מילה .נדמה לי שהחיוך השקט שלי משגע אותם יותר מכל הצעקות.
***
לילה ,אני בצינוק .פתאום אני מרגיש התקף של ייאוש .תסבירו לי ,לכל הרוחות ,למה בכל פעם אחרי פרק
זמן רגוע יחסית ,כאשר מתפתחת תחושה שאני מסוגל להמשיך עוד קצת ,תמיד בא פתאום משבר
המנפץ את האשליה לרסיסים?
אני עולה על הדרגש בקושי רב .שוב משתדל להסתדר כך שהרגליים לא ייגעו בברזל של פס הרוחב
בדרגש .כל הברזלים הצוננים כל כך מפריעים .אני מתכסה בחולצה ,רועד מרוב קור ,מצמיד שוב את לחיי
לקרשים הבלתי-מהוקצעים של הדרגש ושואל את עצמי בפעם המי-ידע-כמה :הייתכן שכל הסיוט הזה
ייגמר אי פעם ,ובמקום הקרשים אני אגע במצעים של מיטתי?
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מאוד מרגיז אותי האור הקבוע בצינוק ,שלא מכובה לא ביום ולא בלילה .טוב שלפחות יש לי ממחטה רוב
הזמן .כאשר אחת מוחרמת ,מביאים לי האסירים עוד אחת ,בדרך לא דרך .אני מקפל אותה ומכסה את
העיניים – המגן שלי נגד האור החודרני .מיד נופלת עליי תרדמה .מי היה מאמין – אין חלומות בלהה או
אפילו דאגה טבעית לגורלי.
היקיצה וההשכמה נעשות יותר ויותר קשות .חמש בבוקר ,נראה כמו אמצע הלילה .אני חוזר באחת
לאותה המציאות הנוראית שממנה זה עתה חמקתי .מתחיל להרגיש את הגוף הקפוא .אין לי כוח להרים
את הראש .סוף סוף ,תוך מאמץ רב ,אני יורד מהדרגש ,כפוף .נושם בכבדות ,משתדל למצוא איכשהו
תנוחה סבירה על "השרפרף" המטופש הזה.
האור הבלתי-פוסק הזה – היום הוא מרגיז אותי במיוחד .כאילו פולש לתוך משבצת פנימית ,כוך קטן של
פרטיות ,שאין בו כניסה לזרים .שהוא מעבר לתחום .אבל כאן הוא חודר וחושף את הבטנה ,את החלק
הפנימי .מאירים אותך יום ולילה כדי שלסוהרים יהיה נוח להביט בייסורים שלך .אור בוהק ,חזק.
ולפתע – חושך! ועוד איזה חושך .זה לא אותו החושך שאני זוכר מהחיים החופשיים ,שבהם אפילו בלילה
החשוך ביותר יש איזשהו אור – פנסים ,ירח ,כוכבים .כאן – חושך מוחלט ,חושך מצרים .אני לא רואה את
היד שלי .איזה תענוג ,איזו מתנה! אני פוקח עיניים – עכשיו אני לבד עם עצמי ,איש לא רואה אותי!
איזה תענוג קיבלתי .בעצם ,מה זה בכלל תענוג? למה לפעמים מקבלים יותר תענוג ולפעמים פחות?
במה זה תלוי? כמובן ,אם קיבלת משהו מהנה – יש הנאה .אבל מעבר לזה הרבה תלוי ברמת הציפיות,
ביחס בין מה שקיבלת למה שציפית .אם ציפית למשהו חיובי וקיבלת פחות – נוצר מצב של אכזבה .אם
גדל ככל שהיחס בין
קיבלת מה שציפית – אין תענוג ,ואם ציפית לרע וקיבלת טוב – יש תענוג ,והוא ֵ
גדל.
הציפייה לקבלה ֵ
ושוב המחשבה מחזירה אותי לאניה ירוחימוביץ' .הדמות שלה עם השיער הארוך עולה לעתים קרובות
ממעמקי הלב ,מתת-ההכרה .והרי לא דיברנו על שום דבר רציני לפני צאתי למסע .אבל כאשר פסטוב
שאל אם יש לי בחורה עניתי מיד "כן" ,בלי כל היסוס .גם בשני המכתבים ששלחתי לה מהצינוק אין מילה
ולא חצי מילה על דבר מעבר לבעיות שלי .ובעצם מי אני כיום? אדם עם אולי רגל אחת בעולם האמת.
מכל מקום ,עם תקופת מאסר ארוכה בסוף מסכת ייסורים ממושכת ,עדיף לדחות את הדמות הזאת –
ככה יהיה טוב יותר גם לה וגם לי...
כן ,אני מחזיק מעמד בצורה מכובדת ,זה עימות חזיתי עם הקג”ב .הם לא יוכלו להתכחש ולהגיד
שהיהודים הם פחדנים .הפרשה הזאת ,אני מקווה ,תיכנס להיסטוריה של עם ישראל .אבל אם לדבר
בכנות ,אני שואב את הכוח מהשנאה כלפיהם שבוערת בי .אני פשוט לא מסוגל לתת להם את התענוג
להרוס את הפרויקט" ,בן טיפוחיי" ,שהקמתי וטיפחתי במשך ארבע שנים ארוכות .אני לא אתן להם להלך
אימים ,לזרוע פחד .אני אחראי לגורלם של אנשים!
כמובן ,את כוח העמידה שלי אני מקבל ממך ,ריבונו של עולם! אבל מדוע עצרת אותי בעיצומו של
הפרויקט? הרי פעלתי למענך ,למען אותם הערכים שאתה הנחלת! למה לא נתת לי להביא את הפרויקט
לשלב היציבות ,שבו הערים יכולות להתקיים בלי העזרה שלנו?
המחשבות שוב מתפזרות ,כל כך קשה להתרכז .ערפול חושים .כן ,אני מוכן לקידוש השם .מוכן שעל
עצמותיי הכול יצמח .ואפילו אם אף אחד לא יזכור אותי ,אפילו אם אֶ ָשּ ַכח בארץ הנשייה ...העיקר שהוא
שיודע הכול ורואה הכול יודע בדיוק מה המחיר ששילמתי .אני לא הראשון – כל כך הרבה יהודים לפניי
קידשו שם שמים בעילום שם במשך הדורות .רק הלוואי שההקרבה שלי לא תהיה לשווא!
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אבל מי ייתן וגם השלטונות ישלמו את מלוא המחיר .תקללָ ,תאור את ברית המועצות מכול וכול .תגמול
להם בהתאם למעלליהם ,כנגד כל הייסורים שלנו .תאור אותם ,השלך אותם מכס השלטון לעפר ,תבטל
את כוחם שלא יוכלו להזיק ליהודים ולאיים על ישראל עוד .תפרק אותם לחלקים חלקים! תגמול להם
מידה כנגד מידה!
אנא ,ה' ,שמע את זעקתי! פתח שערי מדינה זו לרווחה והוצא את עמך בהמוניו מ"מצרים האדומה"
)הגימטרייה של "ססס"ר" – ברית המועצות ברוסית – שווה לגימטרייה של "מצרים"( .קיים נא ,סוף סוף,
את נבואת ירמיהו" :הנני מביא אותם מארץ צפון וקיבצתים מירכתי-ארץ בם עיוור ופיסח הרה ויולדת
יחדיו ,קהל גדול ישובו הנה ...כי הייתי לישראל לאב ואפרים בכורי) "...ירמיה ,לא(.
אנא פתח את שערי ברית המועצות לרווחה ,כפי שעוד לא קרה בהיסטוריה ,עשה נס ותכניע את מעצמת-
העל .החזר את הרוח היהודית ללבבות בני עמך והוצא אותם כמו שהוצאת את אבותינו ממצרים .אם
אשרוד אוסיף לעצמי עוד שם – אפרים – השם שמוזכר בנבואת ירמיהו וגם כינו ָים של עשרת השבטים
האבודים .הרי גם אנחנו – יהודי ברית המועצות ,יהדות הדממה – נחשבנו כאבודים.
***
מופיע סוהר ומוליך אותי למטה ,למרתף החקירות .אבל במקום צ’יקרנקו יוצא לקראתי אדם חביב
ומסתכל עליי בסקרנות רבה.
-

אסק ,אני עורך הדין שלך .באתי להגן עליך.
קוראים לי ַמ ְרט ָר ְ

להגן? המילה צורמת אוזן .לא עלה בדעתי שיבוא לפה מישהו להגן עליי .שם ,מעבר לקירות העבים,
בעולם החופשי – כן .אבל שם – עולם אחר ,כאילו אמתי ,ובכל זאת קצת דמיוני .אבל פה ,ממש פה? זרם
של חמימות אוחז בי ,דמעות זולגות מעיניי.
אנחנו מתיישבים .ראסק מבין כמוני שכאן מצותתים לכל מילה .תוך כדי שיחת חולין הוא מושיט לי פתק
ומכתב ממישה .בפתק מישה כתב שאכן האדם הזה מייצג אותנו .זו לא פרובוקציה .אני מספר לו על מצב
בריאותי ,על החקירה ועל התשאולים ,והוא סוקר אותי שוב ושוב ,כאילו "מצלם" את דמותי בזיכרונו .אין
פלא ,הרי הוא העד היחיד שראה אותי במצב הזה והוא אמור להעביר את ההתרשמויות שלו למשפחה
ולכל העולם ,ובעיקר למסור להם שאני חי ,לא שבור ,ממשיך להיאבק.
-

לצערי ,לא הספקנו היום הרבה דברים ,התיק שלך די מסובך .אצטרך לבוא מחר להמשך הדיון –
אומר ראסק בקול רם כשהוא נותן לי סימן שאכין למחר מכתב ,שהוא – בניגוד לכל הכללים –
יעביר למשפחתי.

במצב קרוב לאופוריה אני חוזר לצינוק ,והנה אני קורא מכתב הכתוב בכתב ידו של מישה .דמעות זולגות
מעיניי בלי הפוגה .ברוך אתה ה' מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה! אני לוקח עט וכותב
תשובה מפורטת:
אין לי מילים להביע את שמחתי שהבידוד ,המצור ,נפרץ סוף סוף .ציפיתי לגל רדיפות במדינה ולקמפיין
הזדהות ותמיכה בחו"ל .מתברר ששניהם היו מעבר למצופה .התרגשתי מאוד כשנודעו לי היקפי התמיכה
במאבק שלי בעולם .זלגו לי דמעות כשקראתי על שביתות רעב רבות של הזדהות ומחאה ועל כך שיש לי
כבר דירה בישראל.
אני מקווה שהמאבק שלנו יעזור להשיג כמה מטרות:
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 .1לגרום ליהודי ארצות המערב וישראל להתעניין ולהזדהות )ולו לפרק זמן קצר( עם הבעיות הכלל-
יהודיות .אולי מישהו יגלה עניין בקיום אורח חיים יהודי ,את מישהו נציל מהתבוללות ,מישהו אחר
נעודד לעזור ועוד מישהו נעודד לעלות לישראל .הסיפור הזה – יש בו מכנה משותף ויכולת
השפעה ,תרומתו לא פחותה אולי מאשר כל הפעילות שלנו עד כה.
 .2עלייה מברית המועצות והקלה במגבלות על אורח החיים היהודי בתוך המדינה .רצוי שהמאבק
הבין-לאומי יתמקד לא רק באסירי ציון ספציפיים ,אלא באופן כללי .רצוי שנושא הרדיפות יוצג
כחלק מתמונה רחבה יותר .חייבים ללחוץ חזק ככל האפשר על פתיחת השערים.
 .3השחרור הפרטי .אין ספק שאשתחרר אם אשבות רעב מספיק זמן.
הרי כל זה בגדר נס .רק עיוור לא יראה שמתרחש משהו בלתי-אפשרי ,בל-ייאמן .אנחנו תפסנו את היזמה
בצורה מוחלטת ומכים אותם חזק וכואב .הם ודאי כבר התחרטו מזמן על שהרימו עלינו יד .ובעצם מי זה
"הם"? מעצמת-על המשתרעת על שטחים אדירים ,בעלת כל אוצרות הטבע האפשריים וﬠַ ם צייתן .סביר
להניח שהיא לא פוחדת משום דבר .אני נמצא תחת ידם ,אצלם בצינוק ,ועל פי ההיגיון הם יכולים לעשות
בי ככל העולה על רוחם .והנה תסתכלו מה קורה במציאות .זה לא נס?

יקיריי ,אני די בסדר ,כל המערכות כולל הלב ומערכת העיכול מתפקדות כראוי ,אם כי רזיתי מאוד ולחץ
הדם שלי נמוך .אין לי תחושת רעב כלל .את שביתת הרעב אני מתכוון להמשיך עוד הרבה זמן .רק היא
נותנת לנו סיכויים לשינוי .כל יום של שביתת רעב הוא בעל משמעות אדירה בעבורנו .נראה לי שאף פעם
בחיים לא יהיו הזדמנויות כאלה להכות באויב הנפש .אין ספק שהפסקת שביתת הרעב תגרום לאבדן
העניין בבעיות שלנו במהירות ובאופן סופי .אני אופטימי ומאמין בנסים!
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עצרת תמיכה המונית ביהדות ברית המועצות – ניו יורק
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ניו יורק ,עצרת הזדהות :הבמה – פרודיה על מבנה הקבורה של לנין שעליו הכיתוב "חירות" – מסמלת את
החירות שנקברה בברית המועצות

מיכאל חולמיאנסקי ,שיחת טלפון לחו"ל02.12.84 ,
תקופת החקירה הוארכה שוב ,הפעם עד הארבעה-עשר בדצמבר .אנחנו חושבים שזה
סימן טוב המעיד על התערבותו של הדרג הבכיר בשלטון .אמא קיבלה מכתב מפרקליט
בכיר מאוד בשם ֵנגוֹ ָדה ,ממשרד התובע הכללי .בתוכן המכתב אין חדש ,אבל לעצם
קבלת המכתב יש משמעות חיובית.
מצב בריאותו של סשה מדאיג מאוד ,כי הם שינו את סגנון התשובות .בעבר אמרו:
"מצבו סביר" ,עכשיו אומרים – "לא נשקפת סכנה לחייו".

140

כומר אנגלי תומך ביהודי האסיר

141

זימון לצ’יקרנקו.
-

אני מוסמך ליידע אותך ,אלכסנדר ,שהחקירה הסתיימה .על פי החוק אתה רשאי לעיין בתיק
הפלילי שלך במשך שבוע ימים .העיון יתבצע פה ,בחדר הזה .יביאו אותך לפה יום-יום ותשב פה
כמה זמן שאתה צריך .אחר כך יוגש לך כתב האישום ולאחר מכן התיק יועבר לבית משפט .גם
לעורך הדין שלך ניתנה הזדמנות לעיין בתיק.

שני כרכים עבי כרס של התיק שלי מונחים לפניי .תוך חלחלה לא מעטה אני פותח .אחד-עשר איש – כל
אלה שהיו אתי במחנה הקיץ – נחקרו .הם נשאלו אם ראו אצלי נשק ותחמושת ואם אני מתמצא בדברים
האלה .כולם שללו כל קשר ביני לבין הנשק .אני מתאר לעצמי איזה מכבש לחצים הופעל נגדם .ברור –
הם לא זומנו לחקירה על מנת לעזור להגנה .והנה עדותם של שכניי לתא לשעבר ,פסטוב וקלם.
פסטוב:
חולמיאנסקי ִהרבה לדבר על נושא הנשק ,במיוחד בקשר למאורעות בלבנון .הוא גילה בקיאות,
המון מידע הוא ידע בעל-פה .השווה עוזי עם קלצ'ניקוב ,אמר שצריך להרשות החזקת נשק בבית
כמו שזה מקובל בארצות הברית .התעניין בעונשים הקבועים בחוק על החזקת נשק.
קלם:
חולמיאנסקי בעצמו הודה וגילה שהוא מתנגד לשלטון הסובייטי.
מושתלים שכמותכם! סוכני הקג”ב! הרי סיננתי כל מילה .ידעתי מי אתם ,ידעתי .ובכל זאת תחושה של
מפח נפש אחזה בי.
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ייטקוֹ ופּוֹפּוֹב:
עדים לחיפוש הביתֵ ,דו ִו ְ
 .1בין הרצפה לתחתית ארון הספרים יש מרווח קטן של שני סנטימטרים בלבד לכל אורכו.
בריקסין מדד בסרגל.
 .2כאשר הטו את הארון – המרווח שמתחתיו גדל.
מה גדל? אני לא מבין .קודם כול ,לא ניתן להטות אותו כי הוא מוצמד הדוק לתקרה .גם אם נדמיין שלא
היה מוצמד ושהיה ניתן להטות אותו – כל הספרים היו נופלים! ובכל מקרה ,המרווח מתחתיו היה קטֵ ן ולא
גדל! זיעה קרה כיסתה את פניי .כנראה בגלל שביתת הרעב נפגמה היכולת השכלית שלי .הרי העדים
ֵ
לחיפוש – שניהם סטודנטים לפיזיקה ,הם לא יכולים לטעות ככה בפשטות .משהו לא בסדר אתי ,איך אגן
על עצמי במשפט?
רק למחרת התעשתּי .קראתי את העדויות פעם נוספת .איזו איוולת ,אבסורד! בוודאי הכריחו אותם להגיד
את השטות הזאת כי ההורים חלקו עליה והאשימו אותם בשיתוף פעולה בהשתלת הנשק והתחמושת.
לא ,השכל שלי עדיין בסדר .מדהים שהקג”ב בונה את ההאשמה על עדויות כאלה – משענת קנה רצוץ.
אני קורא הלאה .אחד מהם "זכר" את שתי הספרות הראשונות של מספר האקדח ,והשני – את שתי
הספרות האחרונות .תיאטרון – הם מתחזים לעדים אמתיים ומשתדלים ליצור רושם שהכול טבעי ,שלא
ייראה כזדון מתוכנן מראש .אבל משתמע מכך שיש עוד שתי ספרות אמצעיות שאף אחד מהם לא "זכר".
זה לטובתי – הרי יש מאה אקדחים כאלה ,איזה מהם "נמצא" בחיפוש הבית?
הנתונים של הבדיקות הבליסטיות :האקדח כמובן תקין וכך גם רוב הכדורים .אבל למרות החשש שלי ,הם
לא ניסו להפליל אותי בפשעים נוספים שכביכול נעשו באמצעות האקדח הזה .אין ספק שהרעיון הזה עלה
בראשם כשם שעלה בראשי .בדיקת טביעות האצבעות לא השתנתה – הם לא העזו לזייף .מכל זה עולה
שלמרות כל המאמצים האדירים ומכבש הלחצים ,הקג”ב לא הצליח להכין ראיות מוצקות!
רגע ...ומה זה? "על פי ההחלטה מתאריך  03.12.84כל 'הספרות האנטי-סובייטית' שנמצאה בחיפושי
הבית אצל חולמיאנסקי ,רטנר ,שפיץ ,גולדגובר ודגטיארוב הופרדה להליך משפטי נפרד והועברה לטיפולו
של הקג”ב לצורך קביעה אם יש בה ראיות לעברה פלילית לפי סעיפים  70ו ".190-מה פשר הדבר?
מכשירים את הקרקע לסעיף  70החמור )הסתה ותעמולה אנטי-סובייטית חתרנית – עד שבע שנות
מאסר(?
הסנגור מראה לי את צילומי ארון הספרים כשלידו קופסת גפרורים כקנה מידה .רואים בבירור שהמרווח
מתחת הארון גדול למדי כך שהיה אפשר להכניס לשם אקדח במהלך החיפוש ,אבל החקירה מסרבת
בתוקף לצרף את הצילום למסמכי התיק .עוד פרט מעניין – בתיק חסר הפרוטוקול המקורי של חיפוש
הבית שלי ,המסמך העיקרי .הוא נעלם ,יש רק העתק.
איך שהכול אצלם תפור בתפירות גסות! הארגון האדיר בכוחו המחריד ,המטיל אימה על כולם ,שהציב
מטרה לערוך משפט ראווה ,ודאי רצה שהכול ייראה מקצועי ,נקי .הם גייסו אנשי מקצוע מהמדרגה
הראשונה ,כמו צ’יקרנקו .אין ספק שכל מהלך החקירה היה בפיקוח צמוד של גורמי הקג”ב הבכירים .הם
השתדלו בכל מאודם ו ...לא הצליחו .זה אומר שהיה כוח עליון שחסם אותם ,אותו הכוח שנתן לעם
ישראל יכולת הישרדות מופלאה כאשר עמי ֶקדם נכחדו.
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יקיריי,
קראתי בתדהמה את בקשתכם שאפסיק בשביתת הרעב .אני מבין שכלי התקשורת מאבדים עניין בנושא
שלנו ,אבל ההתעניינות יכולה להתחדש .זה בדרך כלל לובש צורת גל .חייבים להמשיך עד הגל הבא.
אפילו עכשיו ,כאשר עניין התקשורת נפוג ,הפחד של השלטונות נשאר! מי שהובהל פעם אחת ייבהל שוב
בנקל .סף ההיבהלות שלו ירד מאוד .חבל לא לנצל את זה .סימני ההיכר של הפחד שלהם אולי לא נראים
מבחוץ ,אבל מבפנים הם נראים היטב.
הגוף שלי הסתגל ,ולהמשיך בשביתת הרעב לא כל כך קשה .אבל אם אפסיק ,יהיה קשה ביותר לחדש
אותה .שביתת רעב מרתיעה ,מונעת ניסיונות הפללה נוספים .חייבים להמשיך אותה מספיק זמן על מנת
שהפסקתה לא תתפרש כחולשה .בכל מקרה יש להחזיק מעמד עד פגישת הפסגה צ'רננקו-רייגן.
אני מתחנן בפני אמא לא לדרוש ממני להפסיק .אני מכיר את היכולות של הגוף שלי וגם את הגבולות.
לכן העיקרון "המאבד נפש אחת "...לא מתאים פה .צריך להיות ברור שגזר הדין יוכן במוסקבה ויהיה תלוי
בהמשך שביתת הרעב ולא בפארסה של המשפט.

בעשרים ושישה בדצמבר נחתם והוצג לי כתב אישום .בדריכות רבה אני פותח .אין הרבה תקוות ,אבל
אולי בכל זאת שביתת הרעב בת השלושה חודשים וחצי והלחץ של דעת הקהל העולמי הביאו לריכוך
עמדתם? עדיין מתכננים משפט ראווה?
אבוי ,כלום לא השתנה – אותו סגנון חצוף וקשוח ,אותם טיעונים חסרי שחר .סוף פסוק ,צריך להיות מוכן
לתרחיש הכי פסימי ,ובנוסף ,תכנית המגרה שלהם – סעיף  70שיהיה תלוי מעל ראשי כמו חרב דמוקלס.
מה ,כל המאבק שלנו היה לשווא?

מיכאל חולמיאנסקי ,שיחת טלפון לחו"ל29.12.84 ,
לממשלת ישראל,
מכובדיי,
אנחנו רואים את הסימנים הראשונים לכך שממשלת ישראל מתחילה לפעול כראוי למען
הצלת אסירי ציון .אנחנו מעריכים ומוקירים זאת .ברצוננו להדגיש שחשוב לדבר על
אסירי ציון לא באופן כללי ,אלא באופן ספציפי על כל אחד ואחד .רצינו להזכיר את גורלו
של אלכסנדר חולמיאנסקי השובת רעב זה זמן רב ,החל מהשלושה-עשר בספטמבר.
הוא מוחה נגד הפרה בוטה של החוק .בשלב כזה של שביתת הרעב נשקפת סכנה
ממשית לחייו.
בטרם ייגזר דינו ,ניתן לעשות למענו הרבה יותר מאשר לאחר גזר הדין .אנחנו מבקשים
לפעול לאלתר ובמלוא התוקף על מנת לעצור את גל הרדיפות של האסירים ולהראות
ליהודי ברית המועצות כי ממשלת ישראל לוקחת על עצמה אחריות לגורלם.
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אוקסנה חולמיאנסקי ,שיחת טלפון לחו"ל29.12.84 ,
אנו מאוד מודאגים בעקבות השמועות העיקשות על כך שבפגישת שרי החוץ שולץ
וגרומיקו לא יעלה עניינו של סשה .הרי לא מזמן הבטיח סגן מזכיר המדינה ,לורנס
איגלברגר ,שהעניין יעלה במגעים בכל דרג .אכזבה מרה!

שלושה בינואר .עוד לא התעוררתי לגמרי – וכבר שומע צעדים כבדים במסדרון .הלב מתחיל לפעום
בכבדות .הדלת נפתחת.
-

צא עם החפצים ,לך לצינוק אחר.

לאסיר בצינוק ,חפצים כמעט ואין .תוך שתי דקות אני מוכן .מוציאים אותי מהמסדרון של הצינוקים
ומוליכים לאורך פרוזדורים אין קץ .נראה לי שהדרך ארוכה מדי בשבילי .אני גורר את עצמי לאט לאט.
באגף הרחוק הזה של הכלא עוד לא הייתי .והנה הצינוק.
הצינוק החדש גדול ,אולי שבעה מטרים .אפשר ללכת פה .בכלל לא דומה לאלה שישבתי בהם קודם .אבל
איזה קור נורא שורר פה ,קפוא .הקור אופף את הגוף מיד ,חודר לתוכו ,ממלא את כל הפנימיות .בלתי-
נסבל .מה הטמפרטורה פה ,במקרר הזה? באמצע עומד דרגש קבוע ,הוא לא ננעל אל תוך הקיר ,ועליו
שוכב אדם.
-

-

מוֹד ְיליָאן .אני יודע שאתה שובת רעב.
שלום – אומר האדם במבטא אסטוני כבד – קוראים לי יוּלוֹ ִ
אני בין אלה שנאבקים על עצמאותה של אסטוניה .גם אני שובת רעב .בפרקליטות תפרו לי תיק,
הרשיעו אותי ברצח! ומה אתך ,כבר נגזר דינך?
עוד לא – לרגע ההפתעה והסקרנות גוברות על הרגשת הקור – ואתה שובת רעב לאחר
ההרשעה? יש לזה סיכוי? יש בזה טעם?
אני חושב שכן – עונה יולו בקול צרוד ועייף.

מעניין ,זה אומר ששוב מושיבים אותי בתא עם אסיר מורשע .שוב הפרה בוטה של החוק – הרי נאשם
אמור לשבת עם נאשמים בלבד .יולו ,כנראה ,גם מושתל כמו פסטוב וקלם .העדויות שלהם חלשות,
חיפוש הבית העלה חרס ,והנה עכשיו יהיה כנראה עוד עד זומם.
בצינוק – כפור .קור האימים חודר ומגיע עד העצמות וממלא את כל הגוף מבפנים.
-

אומרים שהצינוק ממילא קר מאוד ,והחורף השנה חורפי להפליא .אבל שים לב ,המפקח על בתי
הסוהר לא נכנס לצינוקים!

בקור הזה ,לעמוד או לשבת ללא תנועה ממש אי-אפשר – הגוף קופא .אני נאלץ ללכת כל הזמן לאורך
הצינוק או להתנועע .ככה ,תוך נענועים אין-סוף ,אני מתחיל להתפלל שחרית.
ברור שהגענו לקו הסיום ,לשיא העימות לפני המשפט .כעת הם יעשה מאמץ עילאי לשבור אותי ולהכריח
אותי להפסיק את שביתת הרעב .מה עוד נשאר באשפת החצים שלי? מה אני עוד יכול לעשות כדי
להוסיף לחץ מהצד שלי? – להפסיק לשתות ,לעבור לצום ללא שתייה .אבל לא מיד .קודם – לאיים .הרי
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אי-אפשר לצום ללא מים זמן רב ,זה עניין של ימים ספורים .אכריז על צום שיתחיל בשלושה-עשר בינואר
– לציון ארבעה חודשים לשביתת הרעב.

אסיר ציון מחמיר את שביתת הרעב שלו בת הארבעה חודשים

בינתיים מוציאים אותי להכנסת זונדה ,ל"אכילה" .מגיעה אליי אחות לא מוכרת .כנראה באגף הזה משרת
סגל אחר.
-

נו ,מהר ,מהר – מזרזת אותי בגסות האחות החדשה – אין לי זמן בשבילך!

בדרך צריך לעלות במדרגות – משימה קשה מאוד במצבי.
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-

מה אתה נאחז במעקות ,מנוון שכמוך – צועקת האחות – אל תגרור רגליים ,תזדרז!

בתנועה מהירה ורשלנית היא שופכת החוצה חצי מתערובת התזונה ,בגסות ובכוח מכניסה את הזונדה.

אני שוב בצינוק .אלוקים אדירים ,איזה כפור!
-

בוא נשכב ככה ,גב אל גב ונחמם זה את זה – אני מציע ליולו.

ואמנם ,לרגעים קצרים השינה גוברת על הקור ,אבל לקראת הבוקר הקור מביס אותה לגמרי.
אני כותב הצהרה על תחילת הצום:
"אני מוחה נגד :השתלת נשק ותחמושת ,האשמות שווא ,החזקה קבועה בצינוק ,העברה לצינוק מיוחד
שבו שורר קור אימים ויש רוח פרצים .נגד עינויים באמצעות קור ,ובעקיפין על ידי הפרעת שינה והגברת
תחושת הרעב הנגרמים על ידי הקור .אני מדגיש שתנאי החזקתי עומדים בסתירה לאמנה על מניעת
עינויים ותנאים בלתי-אנושיים ומשפילים בבתי כלא ,שהתקבלה פה אחד בעצרת האו"ם באחד-עשר
בדצמבר  1984ונחתמה גם על ידי ברית המועצות".
בצהריים שוב מביאים אותי לאחות החדשה .שוב היא מכניסה לי את הזונדה בגסות .ברגע זה מישהי
נכנסת ו ...איזה פלא ,פתאום האחות לא ממהרת ומתחילה לשוחח עם חברתה ,באטיות ובנעימים ,על
היכולת השכלית שלי ) – די ירודה ,לדעתה(.
אני נאלץ לשבת עם זונדה תקועה בגרוני מבלי יכולת להגיד מילה .כעבור זמן השיחה דועכת ,היא סוף
סוף פונה אליי ,מוציאה את הזונדה בתנועה חדה תוך גרימת כאבים .ביום השלישי היא הכניסה תערובת
הזנה שהתקררה לגמרי – אולי כמה שעות לאחר שהוכנה .שעות רבות אני סובל מכאבים חזקים בבטן,
מרגיש פעימות לב מואצות מאוד.
למחרת:
-

אתמול נתת לי תערובת קרה לגמרי ,סבלתי מכאבי בטן יום שלם.
שתוק ועשה מה שאומרים לך.

מה ,גם היום התערובת קרה? – אני בודק ביד את הסיר עם התערובת .קרה כמו אתמול .אם ככה
זה יימשך ,היא תהרוג אותי פה עוד לפני המשפט!
-

אני מסרב לקבל תערובת קרה כזאת!
מה?! מ-ס-ר-ב? – מתרעמת האחות – תכף אקרא לסוהר ,נביא אזיקים וצבת!
תעשי כרצונך!

למרות קריאת התיגר שלי ,לא הגיע סוהר עם אזיקים ,והחזירו אותי לצינוק בלי הזנה .מעניין מה פשר
הפרשה .האם זהו "מסע צלב" פרטי של בת בלייעל זו ,או שזה חלק מהמזימה המתוחכמת של
השלטונות?
***
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מרוב קור קשה לי להתרכז .כל הזמן אני "רואה" תמונות הזויות של עגלון רוסי הקופא למוות בשלג הכבד
ובקור העז של החורף הרוסי ...הכי גרוע בלילות – קופאות הרגליים .אנחנו מחממים את הגב ,אבל
הרגליים נשארות חשופות...
יולו" :אפשר לעזור – יש לי שקיות פלסטיק .צריך לעטוף כל רגל בשקית נפרדת ויהיה יותר חם".
האומנם? אני עושה כדרכו – הצלת נפשות! יולו מספר לי באריכות סיפורים על מאבקם של הפעילים
למען עצמאות אסטוניה ,על רדיפות הקג”ב ...הסיפורים נשמעים הגיוניים ומשכנעים .הוא יושב לידי יום-
יום ולא אוכל .פעם ביום מוציאים אותו מהצינוק ל"תזונה" .מעניין ,גם אותו "מאכילים" דרך זונדה ,או
שהוא אוכל בצורה רגילה? אם הוא מושתל ,אז הוא שחקן במה משכמו ומעלה .לפי ההתנהגות שלו לא
הייתי חושד בו .אבל בכל זאת ,איך לבדוק?
 יולו – אני אומר – בטח יש לך הרבה מכרים בכלא .תבקש שיביאו לנו מעט אוכל בלילה.אבל אדון יולו לא בולע את הפיתיון.
-

זה מסוכן .אפילו אם לא יראו אותנו ,הרי יש דרכים לגלות שאדם הפסיק שביתת רעב.

אני עושה לו פרובוקציות שוב ושוב ,מסוגים שונים .אבל יולו מתנהג ללא דופי.
***
שמונה בינואר ,היום החמישי בצינוק הקר .זימון למאיבורודה.
-

התלוננת על התנאים הקשים בצינוק הקר .נענינו לבקשתך .התקבלה החלטה להעביר אותך
לצינוק אחר .אבל אני רוצה להבהיר לך כי שיכנּו אותך בצינוק הקר בעצם לטובתך! בכלא
התפרצה מגפה של דיזנטריה ,וכל הצינוקים החמים מתפקדים כתאי בידוד לחולים.

מה זה ,אורוול? שמים חולים בצינוק – איזה מוסד רפואי מופלא! ואיך המגפה הסתיימה בדרך פלא תוך
חמישה ימים?
-

אם אתה דואג למצב בריאותי ,תסלקו את האחות הסדיסטית לפני שהיא תהפוך אותי לנכה.
אתה בוודאי קיבלת את המחאה שלי.
אין כאן סדיסטים ,אלכסנדר .הסגל הרפואי עובד בהתאם להנחיות.
היא בזדון ניסתה להאכיל אותי בתערובת קרה ,אני אומר לך .אתמול לא נתתי לה להכניס לי
זונדה.

פניו של מאיבורודה נפלו.
-

אנחנו נבדוק – אמר בקול חנוק – בינתיים נעביר אותך ואת השכן שלך לצינוק יותר חם .המהלך
הזה לא קשור לאיום הצום שלך.

אני מחייך מבלי לומר מילה .בצינוק החדש באמת יותר טוב ,גם כן קר מאוד ,ובכל זאת הרבה יותר טוב.
את הסדיסטית החליפו .הצוות הרפואי הקודם חזר לטפל בי – ניצחון חשוב מאוד!
בשנים-עשר בינואר תזכורת למאיבורודה :מחר תחילת הצום.
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החששות שלי על אודות יולו נפוגו לאט ,אם כי על פי ההיגיון ,ביחס כלפיי לא יכול להיות שום דבר מקרי
כאן בכלא .ביום מן הימים יולו אומר לי" :אני צריך את עזרתך – להעביר מכתב לחבריי שבעולם החופשי.
אתה יכול לעזור?"
רגשות מעורבים אוחזים בי .מצד אחד – זה חשוד מאוד .מצד שני – קשה לי לסרב .שביתת הרעב או
לחץ נפשי ממושך טשטשו כנראה את תחושת הביקורת שלי ואת יכולתי לסרב .יתרה מזאת ,כלפי כל
אחד שמגלה מידה זו או אחרת של הזדהות או הבנה אני מרגיש פתאום תחושה חזקה של אהדה.
הנשמה כנראה צמאה לחברות ולרעוּת ,ולא מסוגלת להבחין בין יחס אמתי למתחזה.
טוב – אני אומר ליולו – תכתוב את המכתב שלך ,ואני אשתדל להעביר אותו דרך עורך הדין שלי.
יולו כותב משהו באסטונית ואני מעביר את זה לראסק .ראסק קורא ומתרגש מאוד" :זאת ללא ספק
פרובוקציה .הוא בוודאי סוכן של הקג”ב!" – זה אומר שהייתי קרוב מאוד לצרה נוספת.
הגיע השלושה-עשר בינואר – יום תחילת הצום .אבל השלטונות הקדימו תרופה למכה .שמתי לב שסיר
תערובת התזונה שלי גדל משמעותית .זה אומר שהם מכניסים לי הרבה יותר נוזלים וכך מצמצמים
השפעתה של הפסקת השתייה .פשוט וחכם ,אין מה להגיד!
מישה היקר,
הם מכניסים הרבה נוזלים על מנת לבטל את השפעת הצום .המשפט קרב ובא .תדע מראש :המראה
החיצוני שלי "על הפנים" .אני נראה בערך כמו אסיר במחנה ריכוז נאצי ,אם כי מרגיש יחסית די בסדר.
תנסה להכין את אמא שלא תיבהל .גזר הדין בוודאי יהיה מוכן מראש ולא תלוי בנאומים שלנו .אני מתכוון
לדבר בצורה חריפה ולקרוא לילד בשמו – לא להיבהל!
יש לי עוד רעיון ,לנסות לבטל אזרחות סובייטית .השלטונות לא יאפשרו ביטול ביזמתי ,אבל אם יהיה
אפשר לקבל אזרחות זרה כלשהי – אזי האזרחות הסובייטית מתבטלת אוטומטית ,כי ברית המועצות לא
מכירה באזרחות כפולה .בכל מקרה ,זו דרך נוספת להגביר לחץ עליהם .ועוד רעיון – חרם .להפסיק כל
תקשורת אתם – לדבר ,לקרוא מסמכים ,להגיב כמן חירש-אילם .נכון לשישה-עשר בינואר המשקל שלי
הוא  47.5קילוגרם.
מה קורה ,האם יש השפעה כלשהי של שביתת הרעב על המצב? האם הרדיפות נמשכות?
נראה לי ששביתת הרעב שלי גורמת להם צרות צרורות .הם כל הזמן מנסים לשכנע אותי להפסיק .בפעם
האחרונה – צוות שלם של כמה אנשים .פעם הם איימו עליי שאם לא אפסיק – אקבל את העונש הכי
חמור – חמש שנים לפחות .אני רק מחייך בתגובה.
אסירים בכלא מסרו לי ש"קול אמריקה" שידר על שביתת הרעב שלי .אפילו ליצור בידוד מהעולם הם לא
הצליחו .אני בטוח שאפילו בתקופה של אבדן עניין מכלי התקשורת ,הקהילות היהודיות לא יכולות
להתעלם משביתת הרעב .זה מבטיח רמה מסוימת של לחץ על השלטונות .אם אני אפסיק ,הלחץ ידעך,
ואיזו שמחה תהיה בקג”ב!
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אוקסנה חולמיאנסקי ,שיחת טלפון לחו"ל17.01.85 ,
ברשות בתי הסוהר נאמר לנו כי מנהל הכלא והמפקח על בתי הסוהר עתידים להיפגש
עם סשה ולהבהיר לו כי שביתת הרעב לא תועיל לו .אנחנו מרגישים שסשה נחוש
בדעתו להמשיך בכל מחיר .יתרה מזו ,הוא אף הפסיק לשתות החל מהשלושה-עשר
בינואר ,בציון "יובל" של ארבעה חודשים מתחילת שביתת הרעב .הוא מגלה אומץ לב
מדהים! על אף שהחקירה תמה ונשלמה ,מרחפת סכנה של האשמה נוספת לפי סעיף
.70

אוקסנה חולמיאנסקי ,שיחת טלפון לחו"ל24.01.85 ,
מי שולט פה ,בברית המועצות? הרושם הוא שהנהגת המפלגה הקומוניסטית לא
מסוגלת לרסן את הקג”ב ולשים קץ למחול השדים של האנטישמיות!

מכתב של אסירי ציון לממשלת ישראל
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אף על פי שהצינוק החדש קר פחות ,הוא בכל זאת קר מאוד .אולי גם משום שהחורף השנה קר באופן
חריג ,כך אומרים .השמחה היחידה פה – הרדיאטור .לחמם את הצינוק הוא לא מסוגל ,אבל אם מצמידים
אליו את הגב – הקלה! יש בו צלעות יותר חמות ,יש פחות חמות ויש בכלל קרות .אני משתדל למצוא
תנוחה כזאת שרוב הגב שלי ייגע בצלעות היותר חמות .אחר כך מסתובב ומחמם את החזה ,ובינתיים
מתקרר הגב .רק בצמוד לרדיאטור האצבעות לא קופאות ואפשר לשבת ולכתוב .אני חייב להכין את
הנאום שלי – את "המילה האחרונה" שלי.
הדילמה המרכזית של כל אסיר פוליטי היא בחירת קו התנהגות במשפט .אחת מן השתיים :או להשתדל
להתרפס ,כלומר להודות באשמה בתקווה לריכוך גזר הדין ,או לשאת נאום חריף המאשים את השלטונות
בזיוף ופברוק ויהי מה .זו החלטה גורלית שיש בה כדי לקבוע כמה שנים תהיה מאחורי סורג ובריח )גדר
תיל( ,ובקלות ייתכן שזו המילה האחרונה שלך ,תרתי משמע .הקו שלי ברור לגמרי ,הלוואי רק שיהיה לי
כוח לבצע.
באזיקים ,בליל קור עז ,מביאים אותי לטרנספורט – רכבת טאלין-ורו.
הפעם אני נוסע בתא לינה מיוחד שנועד לחולים קשים או למוציאים להורג .לעומת קור האימים השורר
בחוץ ,בתא די חמים .לא זה בלבד משמח אותי ,אלא האוויר הצח שפורץ אליי מהחלון במסדרון .הוא
זורם אליי ,מרענן ,כמעט מזין .חודשים רבים שאני בצינוק ולא נשמתי אוויר צח!
בהדרגה אני מתחיל להרגיש שהקרון חם דיו ,והחום לאט לאט מחלחל לתוך גופי .השכבות הפנימיות של
הגוף מתחילות "להפשיר" .תחושת הנעימות שנוצרת תודות לחום ולאוויר הצח יוצרת מצב רוח מרומם
שלא מתאים כלל וכלל למציאות .אבל כרגע אני מנותק מהמציאות ,הכול מתחיל להיטשטש .כרגע לא
קיימים לא עבר ולא עתיד .קיימים אני ועכשיו בלבד ...יש רגע נתון ,משבצת זמן שנגזרה מהמציאות
המתמשכת .פה אפשר סוף סוף לשבת כמו בן אדם ,אין צורך להתנועע כל הזמן כדי להתחמם .תחושה
ייחודית של התאוששות אוחזת בי .מוקדם בבוקר ,בשלושים ואחד בינואר  ,1985אנחנו מגיעים לוורו
לבית המשפט.
אניה ירוחימוביץ'
כאשר נודע תאריך המשפט לא יכולתי לתאר לעצמי שלא אסע .בתנאי ,כמובן ,שאוכל
לברוח מהעבודה – הרפתקה של ממש .סיפרתי הכול לדודה שלי ,אינה יופה ,שבמקרה
חירום ,חלילה ,היא לפחות תדע היכן אני .אינה בעצמה פעילת עלייה ידועה המעורה
היטב בחיי התנועה .בשבילה זו הייתה הפתעה מוחלטת .היא ידעה שאני לומדת
עברית ,אבל בין זה לרומן עם אחת הדמויות הדומיננטיות בתנועה – פער לא קטן .עד
הרגע האחרון לא ידעתי אם אצליח לברוח .והנה – כאשר נשארה שעה בלבד לרגע
היציאה ואני יושבת בדריכות רבה עם התיק הארוז – נפתחת הדלת ומופיע איש הקג”ב
הצעיר מהתשאול הראשון ואומר" :בפגישה הראשונה השארת רושם לא חיובי במיוחד,
עכשיו צריך לשפר אותו!"
עניתי לו כלאחר יד ,מודאגת שמא אפספס את הרכבת .הוא הבין שאני אטומה לפניות
שלו ועזב .בן רגע תפסתי את התיק וברחתי דרך יציאת החירום .נכנסתי לקרון ברגע
האחרון ,ורק אז הבנתי שכולי רועדת .לקחתי כדור הרגעה .אחרי זה אני לא זוכרת
כלום ,מלבד השיחה של השכנים" :באיזו תחנה עומדים?" – "אגמי פסקוב" – תחנת
היעד שלי! מתוך שינה קפצתי מהקרון ,והרכבת מיד התחילה לנסוע .אני עומדת חצי
רדומה על רציף ריק ,חושך מוחלט ,קור כלבים ...כעבור דקות מספר העיניים הסתגלו
לחושך והבחנתי בעוד כמה אנשים שירדו מהרכבת .כולם הלכו לכיוון הפנס .הצטרפתי
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גם אני .כאשר התקרבנו לפנס ,התגלה לידו ביתן – תחנת האוטובוס .ואכן ,האוטובוס
הגיע לוורו.
נכנסתי והתיישבתי בשורה השנייה .לפניי התיישב אדם במעיל פרווה וכובע פרווה ומיד
נרדם .נרדמתי גם אני .כשהתעוררתי מצאתי על הברכיים שלי כובע פרווה וכיפה .האדם
שישב לפניי הסתובב מצד לצד וחיפש משהו .אמרתי לו:
-

אתה מחפש את הכובע? הנה הוא.
אולי עוד משהו נפל? – הוא שאל.
נכון ,הנה גם הכיפה שלך.

המילה "כיפה" צרמה את האוזן בכפר האסטוני הנידח .האדם הסתובב והתבונן עליי:
-

גם את נוסעת לשם?

ככה הכרנו .זה היה ליובה טוקצ'ינסקי.

אני יושב בכוך סמוך לאולם בית המשפט ושומע איך לאט לאט מתמלא האולם .בשעה עשר בבוקר שוטרי
הליווי מכניסים אותי לאולם ומושיבים אותי על ספסל הנאשמים .נראה לי שאיבדתי את תחושת הכאב ,חל
טשטוש חושים .האולם מלא וגדוש באסטונים המקומיים שמסתכלים עליי בעוינות גלויה.
מתחיל שלב תשאול העדים .העדים לחיפוש הבית ,פופוב ודווייטקו ,חוזרים על גרסתם הישנה :האחד
טוען שהאקדח שבידי החקירה הוא אותו האקדח שנמצא בחיפוש הבית ושמספרו מתחיל בספרות .24
השני טוען כי מספרו מסתיים ב .99K-במהלך החיפוש ארון הספרים הוטה ,המרווח מתחתיו גדל ,ומשם
הוצאה חבילת חפצים שבתוכה אקדח ,תחמושת וספרות אנטי-סובייטית.
ראסק:
-

-

תקשיבו ,אתם הרי סטודנטים לפיזיקה במכון מכובד להשכלה גבוהה .מה אתם מדברים? אילו
בכלל היה ניתן להטות את ארון הספרים מבלי שהספרים ייפלו ,אזי המרווח מתחתיו היה
בוודאות קטן! הנה אני מציג את המודל להמחשה.
לא ,המרווח גדל – מתעקשים פופוב ודווייטקו שנפלו בפח.

האבסורד מתחיל להיות ברור אפילו לאסטונים הפשוטים היושבים באולם.
מכניסים את פסטוב ואת קלם .הם מגולחים ,במדי אסיר ,היישר ממחנה העבודה .עיניהם אטומות,
הבעות פניהם אכזריות .המראה נוראי.
פסטוב בטון פסקני:
-

חולמיאנסקי היה מומחה בעניין החימוש ,ניהל שיחות על מרוץ החימוש בין ברית המועצות
וארצות הברית ,גילה ידע עצום בתחום הנשק ,סיפר על מלחמת לבנון ,הביא הרבה מאוד ידיעות
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בעל פה ,השווה בין כלי ירי .הוא התעניין בעונש הקבוע בחוק על החזקת נשק בלתי-חוקי עוד
בטרם נודעו לו תוצאות חיפוש הבית אצלו במוסקבה .יש להניח ששמר נשק בעצמו.
-

תשמעו – אני קוטע אותו – יש לי שאלה לעד פסטוב .על פי ההיגיון שלך ,הדבר שהאדם מדבר
עליו חייב להימצא אצלו בבית .אז אולי גם מטוס קרב נמצא אצלי בסליק בבית?

באולם נשמעו התפרצויות צחוק .שוטרי הליווי ניגשים אל פסטוב וקלם ומוציאים אותם מהאולם.
הוריי ומישה נקראים בתור עדים .הם מוסרים עדות בפעם הראשונה מתחילת החקירה .איזה צעד פקחי
זה היה – סירוב להעיד כמחאה נגד הפברוק .שלושתם טוענים פה אחד – היה זיוף ,בידוי ראיות.
לא ניתן להטות את ארון הספרים שעומד על יתדות ומוצמד לתקרה ,ואילו היה ניתן – הספרים היו
נופלים .ואף אילו זה היה ניתן לביצוע ,על כל פנים ,המרווח מתחת לארון היה קטֵ ן!
מישה:
-

בשישה באוגוסט  ,1984כאשר אחי ,אלכסנדר חולמיאנסקי ,כבר היה בכלא ,הגעתי למוסקבה
מנופש ליד הים הבלטי .מטרת הביקור הייתה בדיקת הדירה של אחי והוריי .ציפיתי לחיפוש
בדירה הזו ,חששתי מזיוף ומהשתלת חפצים מפלילים.
בערך מהשעה שמונה ועד השעה עשר בערב בדקתי בצורה יסודית את חדרו של אחי ,יחד עם
אלכסנדר בייבסקי .בפרט בדקנו את המרווח תחת ארון הספרים אשר ממנו כביכול הוציאו
אקדח ,תחמושת וספרות ,בחיפוש בעשרים ותשעה באוגוסט .שנינו ראינו במו עינינו שבמרווח
הזה לא היו שום חפצים .הרצפה תחת הארון הייתה מכוסה בשכבת אבק אחידה) .ההורים עזבו
את הדירה בשלושה עשר ביולי ,לאחר שסידרו וניקו את הבית .אחי עזב עוד לפני כן(.
לאחר סיום הנופש חזרתי למוסקבה בעשרים ושישה באוגוסט ,ואז נודע לנו על סדרת חיפושי
הבית במוסקבה ,כולל החיפוש אצל אדלשטיין שבמהלכו הוטמנו לו סמים .תופעה זו שוב עוררה
את החששות שלנו ,ולכן בעשרים ושבעה באוגוסט בדקתי עם אמא פעם נוספת את כל הדירה,
ובאופן קפדני במיוחד – את חדרו של אחי .שוב וידאנו שלא היה שום דבר תחת ארון הספרים.
חיפוש הבית נערך בעשרים ותשעה באוגוסט על ידי שלושה אנשים עלומי שם ,שלא נרשמו
בפרוטוקול .אחד מהם ישב כל הזמן עם אבא )בן השבעים וחמש( בחדר אחר .בזמן הזה היה
אפשר להטמין בחדרו של אחי את הפריטים ,שלא היו שם בשישה ובעשרים ושבעה באוגוסט.
סביר להניח כי לאנשי הקג”ב לא היה צורך ממשי להשחיל פיזית את החבילה אל מתחת הארון
כדי לרשום אחר כך בפרוטוקול שהאקדח והתחמושת "נמצאו" שם .יש לציין כי לאחר שהאקדח
והתחמושת "נמצאו" והוצגו ,חיפוש הבית הופסק מבלי לבדוק את יתר המקומות בדירה .הם ידעו
שאין מה לחפש.

השופט מכריז על הפסקה וכולם יוצאים מן האולם .בדרך לשירותים אני גורר את עצמי בקושי ,נתמך על
ידי שוטר הליווי .אנחנו עוברים ליד הקרובים שלי .אמא מסתכלת עליי מקרוב – המראה שלי די מפחיד –
נאנחת בכבדות ומנידה בראשה .נפנפתי בידי לעידוד.
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אחרי ההפסקה מופיעים באולם אוקסנה ,אניה ירוחימוביץ' וליובה טוקצ'ינסקי .רק עכשיו אני מתחיל להבין
עד כמה חשובה התמיכה של החברים באולם .נוצרת תחושה שהכוחות בצד שלנו גדלו .ולא די בזה –
לקראת הערב ,האסטונים ,כנראה עובדים של המפעלים המקומיים ,מתחילים פתאום לעזוב את האולם.
מה ,מעצמת-העל לא מצליחה להבטיח נוכחות של האנשים הנחוצים לה עד תום ישיבת בית המשפט?
עשר בערב .אני שוב בבית המעצר .היום הראשון של המשפט תם ונשלם .אני מותש ,עייף עד מוות,
הראש כאילו מלא עופרת .הפעם אני לא באותו התא שבו ישבתי עשרה ימים במעצר אדמיניסטרטיבי.
כאן אנחנו שמונה)!( אנשים בתא קטן ...כולם בלחץ ,מתוחים ,עצבניים ,מעשנים בלי הרף .אני מחפש
פינה לשבת ולקרוא את המכתב מהבית שהבריח ראסק ומיד לכתוב את התשובה:
יקיריי,
התראינו כולנו – תענוג אדיר והרגעה עמוקה .כאילו ביקרתי בבית.
המצב ממשיך להשתנות לטובתנו .הסימן :לא היה שום חיפוש אישי לפני הטרנספורט לבית המשפט .הם
על הקרשים ,סר צִ לָּ ם!
אני מאוד שמח שהבעיה מוצגת בהקשר הרחב :אסירים ,יהודי ברית המועצות בכללותם .בדיוק על
הגישה הזאת חלמתי .בהקשר הרחב גם הבעיות האישיות ימצאו פתרון .לגורלי אני משום מה לא דואג
במיוחד .אני מרגיש ביטחון שהעניין שלי יסתדר בצורה הכי טובה ,ואת שביתת הרעב אמשיך .זהו טיפול
שורש ,כלי לשבירת חומות – מכה ,הפוגה ועוד מכה .אין לצפות שאת החומות האלה נוכל להרוס במכה
אחת .אין לשלטונות מנוס – הם יצטרכו לעשות משהו גם אתי וגם עם הבעיה היהודית בכללותה.
תודה רבה לכולכם.

כבר מאוחר ,האנשים מתחילים להסתדר לשינה על הדרגש .שמונה אנשים בצפיפות נוראית .כדי
להסתובב מצד לצד צריכים להסתובב כולם ביחד .דאגה עמומה מטרידה אותי ...לאט לאט יורדת עליי
תרדמה עמוקה וכבדה.
בוקר אור .הגרון צרוד מענני העשן שעמדו בתא כל הלילה .לא הספקתי לקום וכבר הגיעו לקחת אותי
לבית המשפט .מישה הצליח ללחוש לי" :הם ניתקו את הקשר הטלפוני של העיר מכל העולם! זה ההפך
הגמור ממשפט ראווה!"
בזעם ובתקיפות נואם הקטגור באריכות .באותה הקשיחות מטיח בי דברים קשים .לצערי אין שום שינוי
לעומת הסגנון של כתב האישום .הייתכן ששביתת הרעב הנואשת שלי והקמפיין ְלהזדהות חובקת עולם
לא ערערו את הכוח האטום הזה? מכונת רדיפות של בני בלייעל! אוטוטו יגיד את המילים הארורות:
"שבע שנות מאסר וחמש שנות גירוש"...
אבל רגע ...לא ...אם הם ניתקו את התקשורת של העיר מכל העולם – זה לא נראה כמשפט הראווה
המיוחל שהם זממו לערוך .נדמה לי שנהפוך הוא – הם מנסים למנוע מהאחרים לדעת מה מתרחש פה...
בינתיים הקטגור מגיע לשיא בנאומו" :אני תובע להרשיע את הנאשם ולהעניש אותו על פי מלוא חומרת
הדין ,ולגזור עליו שנתיים וחמישה חודשי מאסר בפועל!"
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כולנו משתוממים .קריאות התפעלות ותדהמה נשמעות בו זמנית מספסלי הקרובים והידידים ומעומק לבי.
שמחה פראית בלתי-מרוסנת אופפת אותי .אלוקים אדירים! זו התביעה של הפרקליט?! אני לא יכול
להאמין למשמע אוזניי ,כוח טמון מקפיץ אותי ממקומי .אני מסתכל על הפרקליט ועל השופט ...כן ,הכול
נכון .על פניו של הפרקליט אכזבה ומורת רוח ,על פניו של השופט – מסכת אדישות .הספרות האנטי-
סובייטית אפילו לא הוזכרה כלל.
מכריזים על הפסקת צהריים .אחרי ההפסקה ,שוטרי הליווי מביאים אותי בטעות לחדר הסמוך לאולם בית
המשפט .לפניי טייפ גדול מהסוג המשמש באולפני הקלטת קול מקצועיים ,ועוד ציוד היקפי ...הנה ,הנה
המקום שבו מקליטים אנשי הקג”ב את מהלך המשפט.
עכשיו "המילה האחרונה" שלי – גולת הכותרת של כל התהליך ,החקירה והמשפט .יהי רצון שאצליח
להחזיק מעמד ,לא להיבהל ברגע האחרון ,לקרוא לילד בשמו ,לעשות משפט ראווה הפוך על הפוך ויהי
מה!
השופט מסמן לי להתחיל – רק תגביר את הקול – הוא מוסיף פתאום .הוא נדרש להבטיח איכות הקלטה
סבירה – אני אומר בלבי.
יש לי שאלה רטורית לבית המשפט :מה הוא הגוף שגרם למאסר שלי ולאיזו מטרה? התשובה
ברורה להערכתי :גוף רלוונטי ידוע שעומד מאחורי זה ָשאף לבודד אותי ,להרחיקני מקרב
היהודים ,למנוע ממני אפשרות להנחיל להם את הלשון העברית ואת היסודות של תרבות ישראל.
הרבה התברר כבר מהשורות הראשונות של כתב האישום ,המדגישות את העובדה שבמחנה
שלנו נפשו יהודים מערים שונות .החקירה כנראה סברה שעצם העובדה שיהודים נופשים ביחד
היא תופעה מסוכנת הרת אסון .מה זה אם לא ביטוי חד-משמעי של אנטישמיות?
המאסר שלי ,המבוסס על האשמות שווא ,וה"חקירה" נתנו תירוץ לגל רדיפות של יהודים
במוסקבה ,ובפרט לשני מקרי זיוף ופברוק ראיות בחיפושי בית ,אחד מהם בדירתי בעשרים
ותשעה באוגוסט .כתוצאה מכך הואשמתי בהחזקת נשק ותחמושת בצורה בלתי-חוקית – דבר
שהוא שקר ביסודו.
הזיוף ללא ספק נעשה במהלך חיפוש הבית ,וההוכחות לכך כדלהלן:
 .1עזבתי את דירתי בתחילת חודש יולי – כמעט חודשיים לפני החיפוש ,ומאז לא חזרתי
לשם .והרי החל מהעשרים וארבעה ביולי אני נמצא מאחורי סורג ובריח.
 .2כפי שעולה מחומר החקירה ,נערכו שתי בדיקות בחדרי ,ובפרט במרווח תחת ארון
הספרים שמתוכו כביכול הוציאו אקדח ותחמושת במהלך חיפוש הבית .בשתיהן הוכח כי
לא היה דבר מתחת לארון הספרים .חשוב להדגיש כי הבדיקות נערכו כאשר מזמן הייתי
במאסר ,והאחרונה שבהן – רק יומיים לפני חיפוש הבית.




חיפוש הבית נערך תוך הפרות בוטות של נורמות משפטיות ובפרט:
מספר האקדח ומספר סדרת הכדורים לא נרשמו בפרוטוקול.
גם האקדח וגם הכדורים הוצאו מהדירה שלא בתוך אריזה סגורה ומוחתמת.
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כתוצאה מכך ,לא ברור איזה אקדח בדיוק ואילו כדורים נלקחו בחיפוש .אם מדובר באלה
המיוחסים לי או באחרים .אין ספק ש"ראיות" כאלה אינן קבילות בבית משפט .לדוגמה ,לא ידוע
אם האקדח שנלקח בחיפוש היה תקין אם לאו.
יש להדגיש שבתור עדים לחיפוש ,לא הוזמנו אנשים אקראיים על מנת לשמש צופים בלתי-תלויים
ועדים נאמנים של תקינות הפרוצדורה של החיפוש ,כפי שהחוק קובע .לרוב למטרה זו מוזמנים
שכנים או אנשים אחרים שגרים סמוך למקום החיפוש ,או עוברי אורח .לא היה שום קושי לאתר
אנשים כאלה .רק בבניין הענק שלנו מתגוררים יותר מאלף אנשים ,וכך גם בבניין הסמוך .ואולם,
אף אחד מהם לא זומן בתור עד ,אלא רק אנשים מיוחדים ,הסטודנטים פופוב ודווייטקו – לכאורה
עדים אובייקטיביים ולמעשה משת"פים של החקירה.
יש לציין שהחוקר בריקסין נסע בעצמו פעמיים הלוך ושוב כדי להביא אותם לחיפוש ,כי בפעם
הראשונה בדירתנו לא היה אף אחד .הדבר מוכיח שהיה לו צורך שדווקא האנשים הספציפיים
האלה ישתתפו בחיפוש .פורמלית – בתור עדים ,בפועל – בתור עדים זוממים וסייענים לזיוף
ולבידוי ראיות.
יש לשים לב לעובדה שהאקדח שמספרו  ,243199Kשהחזקתו מיוחסת לי ,אינו אקדח מצוי כלל
וכלל .קודם כול ,הוא אינו רשום במרשם הכלל-ארצי של כלי הירי .העובדה הזאת היא חשובה עד
כדי כך ,שלדעתו של מנהל מחלקת החקירות של משרד הפנים של אסטוניה ,יש צורך מחייב
לגלות למי היה שייך האקדח הזה בעבר ,מתי ולאיזו מטרה נרכש )עמוד  122בתיק( .הוא פנה
למנהל ִמנהל החקירות הפליליות במשרד הפנים הכלל-ארצי .כלומר ,מנהל מחלקת
בנדון ְ
החקירות סבר שאין לחקירה ראיות מוצקות די הצורך ,ובתוך כך "מציאת" אקדח )הזה או אחר(
בחיפוש הבית .אולם ,הבדיקה האופרטיבית שבוצעה לא הצליחה לתרץ את הקושיות הללו )עמוד
 123בתיק(.
בדיקת טביעות האצבעות על האקדח  243199Kלא מצאה את טביעות האצבעות כשירות לזיהוי
פלילי .נשאלת השאלה – לאן נעלמו טביעות האצבעות של כל האנשים שהחזיקו את האקדח
במהלך חיפוש הבית?
על כל פנים ,האקדח  243199Kהוא אקדח מיוחד במינו .הוא לא מופיע במרשמים הרשמיים ,לא
ידוע עליו כלום .אם הוא-הוא האקדח שהושתל אצלי במהלך החיפוש ,אזי הוא נלקח ממחסן
מסווג שאין אליו גישה אפילו לפקידים הבכירים של משרד הפנים הכלל-ארצי.
יש להזכיר שאקדח מסוג וולטר היה מיוצר בין השנים  1931ל 1941-לגסטפו – המשטרה
החשאית הממלכתית של גרמניה הנאצית .יש להניח שבאמצעות האקדח שמייחסים לי נרצחו לא
מעט יהודים חפים מפשע .עצם העובדה שדווקא האקדח הזה הושתל אצלי אינה אלא ביזוי
זכרם!
בהיעדר ראיות ,החקירה לא בחלה באמצעים ופנתה אפילו לעבריינים מורשעים .כך בתור "עדים"
מופיעים שכניי לתא לשעבר ,פסטוב וקלם .פסטוב נידון לשמונה שנות מאסר על גזילת רכוש
מדינה בנסיבות מחמירות ,וקלם נידון על עשרים)!( מקרי גזל של רכוש המדינה.
בניגוד לחוק ,שניהם הוחזקו זמן רב לאחר הרשעתם בתא של נאשמים .סביר להניח שהייתה
לכך סיבה .הסיבה הסבירה ביותר – שניהם הושתלו אצלי כמדובבים על מנת לשמש בעתיד
כעדים זוממים .לכן ברור מה מהימנותה של העדות שלהם .דוגמה בולטת :פסטוב טוען ששאלתי
אותו מה העונש הקבוע בחוק על החזקת נשק עוד בטרם נודעו לי התוצאות של חיפוש הבית.
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אכן ,חששתי לפרובוקציות מסוג זה ועובדה היא שצדקתי .מכל מקום אין בשיחת חולין מופשטת
כדי לאשש את טענת החקירה על החזקת נשק.
המגמתיות הקיצונית של החקירה נחשפת גם בכך שגורמי החקירה סירבו להשתמש ולצרף לתיק
שרטוט או צילום של ארון הספרים שמתחתיו הוציאו ,כביכול ,אקדח ותחמושת – דבר החיוני
לחקירה אובייקטיבית .זאת ועוד ,החקירה דחתה את בקשת ההורים לצרף לתיק צילום של ארון
הספרים שהם הכינו ביזמתם .החקירה דחתה גם את בקשת סנגורי לביצוע שחזור של החיפוש
על מנת לקבוע אם ניתן להטות את הארון כך שהמרווח תחתיו יגדל במידה שיהיה אפשר להוציא
משם פריט בגודל האקדח.
כל הנאמר לעיל ,וכן התבוננות בשאר חומרי החקירה ,לא משאירים צל של ספק כי הנשק
והתחמושת הושתלו נגדי בזדון במהלך חיפוש הבית ,ושהחקירה היא שותפה פעילה לעברה
הזאת .אי לכך ,אני פונה בזאת לבית המשפט בבקשה נמרצת לסגור לאלתר את התיק המפוברק
שלי ולהעמיד לדין את כל אלה שפעלו לבידוי הראיות ,לעידוד זדון העבריינים ולמתן עדות שקר.
אין לי ספק שהתיק הזה ,המפוברק מראשיתו ועד סופו ,אינו אלא חוליה נוספת במסכת הרדיפות
של עם ישראל במשך אלפי שנות ההיסטוריה .יהיה גזר דיני אשר יהיה ,אני אשא אותו בראש
מורם ובהרגשת שליחות.
באולם – הלם מוחלט .מה יהיה? פניו של השופט הסמיקו והתפשטה עליהן ארשת מבוכה .בית המשפט
יוצא לדיון .לבי הולם בחוזקה .זהו ,עשיתי את כל מה שיכולתי.
הם לא חוזרים ...כמה זמן לוקח להם להחליט? הזמן נמשך כנצח ...ערפול חושים ...אני התאבנתי ...לא
מרגיש כאב ...מתי זה ייגמר כבר? עכשיו אשמע כמה משנות חיי ייגזרו .ולא רק לסבול את השנים
הארוכות האלה – הן לא יחזרו לעולם .עינוי דין – משמע עינוי!
בית המשפט נכנס לאולם בחזרה .כולם קמים .השופט מכריז את גזר הדין:
"שנה ושישה חודשים של מאסר בפועל".
זיק של שמחה הציף אותי .כל האולם נראה לי צוהל .השמחה מרקיעה שחקים! אפילו האסטונים
המקומיים שנשלחו מהמפעלים הסמוכים ,כל כך עוינים בהתחלה ,שותפים בשמחתנו .הנה לך "משפט
ראווה"! הנה לכם שבע שנות מאסר בכלא פלוס חמש שנות גלות!
מישה מצליח להתקרב אליי ואני מספיק להגיד לו" :איזה ניצחון! ניצחון כביר! ובכל זאת לא שלם .אני
ממשיך בשביתת הרעב עד לניצחון המוחלט!"
אניה
להתפעלות האדירה והפראית שלנו לא היו גבולות .אנחנו התחבקנו ,התנשקנו בלי סוף.
אחר כך ,לאט לאט ,עברנו לטרקלין של בית המלון .השבת כבר התחילה מזמן .ליובה
טוקצ'ינסקי שלף בקבוק:
-

חבר'ה ,יש לי כאן משהו לקידוש.

ואנחנו ...את הבקבוק הזה ...לכבוד השבת ולכבוד הניצחון ...היין נראה לנו משובח
ביותר .שיכורים היינו כבר בלאו הכי ,בלי טיפה של יין.
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פרק 7
שוב אני בבית המעצר ,שקוע כולי בסערת הרגשות שלי .עדיין חווה את הדרמה שהתחוללה בבית
המשפט .אני בוהה מבלי לעשות כלום ,מרגיש עטוף בחום ובאהבה של קרוביי וידידיי.
לפניי דף נייר ריק .לכתוב בקשה לפגישה עם הכלה? מישה לחש לי שאם אניה כבר פה ,אפשר לנסות.
איזו מילה יפה" ,כלה"! האפשר להעלות על הדעת שיש לי ,יכולה להיות לי ,כלה? נכון ,קיבלתי גזר דין קל
יחסית ,קל הרבה מעבר למצופה .הרי במקרים רציניים לא גוזרים פחות משלוש שנים .אבל אני עדיין
ממשיך את שביתת הרעב .יתרה מזו ,בכל רגע בני הבלייעל האלה מסוגלים להתנכל לי ,לזייף ,לפברק
עוד .הרי בעימות הזה שבו ניצחנו ניצחון מבריק – הם נחלו תבוסה מחפירה .תבוסה של ארגון אדיר כוח
שלא רגיל אלא להצלחות ...הייתכן שהם לא ינסו לנקום?
בפגישה הייתי אומר לה את זה ישירות ,אבל הסיכוי לפגישה קלוש .ובכל זאת ,אני רוצה להגיד לה את
זה ,כאן ועכשיו ...הצעת נישואים – במכתב? כן ,יש דבר כזה! אמסור את המכתב דרך עורך הדין .אני
מתיישב ומתחיל לכתוב.
שוב טרנספורט לילי לטאלין ,ואני יושב בכוך שלי כשברקע שקשוק גלגלי הפלדה .אופוריה של ניצחון כביר
אופפת ומלטפת אותי .לו רק היה ניתן לדחות את בואו של המחר לנצח" .מחר" ,שבו נמשכת שביתת
הרעב והצינוק .אמנם שנת המאסר שנותרה היא כלום לעומת מה שהיה עלול ליפול בגורלי ,אבל כך או
אחרת ,זו שנה תמימה של ייסורים.

מיכאל חולמיאנסקי ,שיחת טלפון לחו"ל08.02.85 ,
לא נותנים לנו להיפגש עם סשה .הוא ממשיך לשבות רעב והם ממשיכים להחזיק אותו
בצינוק .אפילו אם אסיר נענש והושם בצינוק ,הם רשאים לבטל רק פגישה רגילה ,אבל
לא כזו שמגיעה לו אחרי המשפט.
בבקשה מכולם ,אל תרפו אחרי קבלת גזר הדין הקל יחסית .חייבים להמשיך לדבר עליו
בכל מסגרת ,בכל פורום .הוא ממשיך לשבת בצינוק .אין מה לאבד! מה גם שמרחפת
מעל ראשו סכנה של פתיחת תיק פלילי נוסף על "ספרות אנטי-סובייטית".
המאבק לשחרורו של אלכסנדר חולמיאנסקי טרם הסתיים .עכשיו הכול תלוי בנו ,שוחרי
החירות במערב ,בממשלות ובבתי הנבחרים של המדינות החופשיות.
שחררו את אלכסנדר חולמיאנסקי!

מופיע עורך הדין שלי ,מרט ראסק .לפנינו קושיה :האם להגיש ערעור? גזר הדין מנוסח בצורה כל כך
מגוחכת :כל ההאשמות נגדי הקשורות לאקדח בוטלו ,אבל נשארו ההאשמות על הכדורים .כלומר ,אותם
הנימוקים שבית המשפט קיבל לגבי האקדח ,הוא דחה לגבי הכדורים! זאת על אף שהמצב זהה לחלוטין
– כמו עם האקדח ,גם מספר הסדרה של הכדורים לא נרשם בפרוטוקול ,וגם הם ,כמו האקדח ,נלקחו
לאחר חיפוש הבית ללא אריזה וחותמת .לפי ההיגיון יש סיכוי רב לערעור ,רק צריך להדגיש בו ֶשמה
שתקף לגבי האקדח תקף גם לגבי הכדורים.
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חולמיאנסקי מורשע ,שרנסקי חולה

-

אני חושב שהגשת הערעור היא צעד נכון בנסיבות הללו – אומר ראסק – אני אכין אותו ואביא
אליך לחתימה.

כעבור עשרה ימים שוב מופיע ראסק .הוא נראה מאוד מתוח ונרגש .המבטא האסטוני שלו ,שהוא קל
בדרך כלל ,נשמע עכשיו כבד.
-

אינני ממליץ להגיש ערעור כלל.
אבל רק לפני עשרה ימים העלינו את הנושא לדיון פרטני והמלצת להגיש ערעור.
אני רוצה להסביר משהו .אם אתה לא מגיש ערעור ,גזר הדין נכנס לתוקף כעבור חודש ימים.
קשה להגיד את זה – עליך לשבת עוד שנה תמימה במאסר ,אבל מאידך זו שנה בלבד ולא יותר.
הרי אנחנו יודעים טוב מאוד שזה הרבה פחות ממה שהיה עלול להיות ,ואפילו לגופים בעלי
השפעה יהיה קשה לשנות את השתלשלות האירועים הזאת .אבל ברגע שאתה מגיש בקשת
ערעור ,אתה למעשה מבטל את כל תהליך השיפוט וגם את גזר הדין .כאן אורבת סכנה גדולה
שגופים שלא כל כך מרוצים מגזר דינך יעשו כמיטב יכולתם כדי להחמיר את גזר הדין .אתה
פותח תיבת פנדורה!

אני מתבונן על ראסק בתשומת לב רבה .הוא מאוד השתנה בימים הספורים האלה .כנראה קיבל מידע
חדש שהדאיג אותו מאוד .אבל הוא לא מוכן בשום פנים ואופן לחשוף את מקור המידע.
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כשנודע לשלטונות על ההחלטה שלא אגיש ערעור ,כאילו אחזה בהם תזזית .שוב זימון למאיבורודה.
במהלך השיחה הוא מקבל טלפון .מישהו בצד השני מתחיל לתת לו הוראות .בן רגע הבעת פניו והתנוחה
שלו משתנות ללא היכר .עכשיו הוא מלא כל כולו רגשי נחיתות ,כניעה .כעבד שמדבר לרבו .ודאי מדבר
עם דרג בכיר מאוד .הקג”ב מאוד אוהב לתת הנחיות ככה ,בעל-פה ,שלא יישארו אחר כך שום מסמכים,
שום אסמכתאות.
לאחר השיחה ,כבר במסדרון ,מביאים אותי לאדם זר .אף הוא ,בהתלהבות רבה ,אומר לי:
-

אתה מבין שאי-הגשת ערעור משמעה הכרה באשמה? אתה מכיר באשמה?
לא ,חס ושלום ,אני לא מודה באשמה המיוחסת לי ,אבל אין לזה קשר לערעור .הערעור – זו
הזכות שהחוק העניק לי .יש לי יד חופשית להחליט אם אני מנצל את הזכות הזאת או לא.

זימון לפסיכולוג של בית הכלא .שעות ארוכות הוא מנסה "לפצח" אותי ,למצוא פתח ,ערוץ השפעה עליי.
אף הוא משתדל לשכנע אותי להגיש ערעור .דומני שראסק צדק .בטח מישהו מאוד מקורב לדרג הבכיר
בקג”ב הזהיר אותו .לפי כל הסימנים ,הם באמת הטמינו לי פח ,והסירוב שלי להגיש ערעור משבש להם
את כל התכנית! לכן יש להניח שהם ינסו לנקום בדרך אחרת .חייבים למנוע את זה! שוב אני צריך לתפוס
יזמה .אולי שוב אנסה להפסיק לשתות ולעבור לצוֹם?
פעם נוספת זימון למאיבורודה .הוא כבר בקושי שולט בעצמו .זועם ,משתולל.
-

-

חבל שעניין הערעור כל כך מעסיק אותך .יש דברים יותר חשובים על הפרק .רציתי ליידע אותך
כי החל ממחר אני מפסיק גם לשתות.
מה ,שוב צום? הרי אנחנו עושים לך טובה שמאכילים אותך .מזמן היית מתפגר כאן .איזו עזות
מצח!
ה"האכלה" הזאת ,לפי דבריך ,רק מאטה את התהליכים הבלתי-הפיכים בגוף .היא גם לא על
דעתי .זו האכלה בכפייה .איימו עליי באזיקים ,צבת לפתיחת הפה ועוד כלים דומים שיש לכם
בשפע .אתם יכולים להפסיק את ה"האכלה" בכל רגע.
ככה? נפסיק כרגע .לא רוצה למות לאט? רוצה מהר? מצוין! לצינוק!

שוב אני בצינוק הקטן .לא השתנה פה דבר .לזמן אין שליטה על המקום הזה .אותו הדרגש הנעול אל
הקיר ,אותם הקירות המדיפים ריח של לחות וריקבון ,אותה הפינה של השירותים שבה ברז – כן ,ברז.
אפשר לפתוח – אז זורמים מים .אפשר לפתוח שוב – ושוב זורמים מים .אפשר להחזיק אותו פתוח – אז
יזרמו מים בלי הפסקה .מים ...לכל אדם אלה סתם מים ,אבל לא בשבילי .אני בצום מחאה .בשבילי אלו
לא מי שתייה ,לא ניתן לשתות אותם .כאילו היו מי ים ָמרים .לפניי ים אדיר ממדים ,יש מים בלי סוף – עד
האופק ומעבר לו .אבל אי-אפשר לשתות ...מעל ראשי יוקדת שמש ,מאיימת להמיס אותי כמו דונג ,כמו
שעווה .הייתי דולה קצת מים ...אבל ...לא .הם מרים.
המים זורמים מהברז .אני מרטיב את הפנים שלי .לא .לא אשתה .הם בטח חשבו שזה מעין משחק –
הכרזת הצום .הרי אין מעקב ,מי יודע אם אני שותה במקצת מדי פעם .שוב לא העריכו די את הנחישות
שלי .טוב שאין הרגשה של רעב ,אבל הצימאון ...העור על הרגליים ועל הידיים מתחיל להתקלף .הלשון
התייבשה כולה לגמרי .נדבקה לחכי כמו ספוג מחוספס .אני מנסה ללקק את השפתיים המיובשות.
רפלקסיבית בא לי לבלוע ,להרטיב בריר את הלשון היבשה ...לשווא.
הנה הם המים מולי .אני רואה אותם בבירור מוחלט .זרם של מי מעיין .אני עולה למעלה לאורך הנחל –
מעיינות לרוב מכל הצדדים .מים זכים ,מפכפכים ,מרשרשים ,זורמים – באטיות – על מי מנוחות .אני
מתכופף כדי לדלות בכף היד ו ...אני שוב בצינוק.
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אני פותח את הברז ומתבונן במים ,מרטיב את כפות הידיים ,מסתכל איך המים מטפטפים מכפות הידיים.
בקג”ב חשבו שאני לא אוכל להתגבר על עצמי .הם שגו!
הנה אלה הם המים מהנחל הקסום .אני כורע ברך ,שותה ,בולע ,מלקק .ממלא מלוא הפה מים ...הם
מרעננים ,מרווים ...ו ...אני שוב בצינוק.
אני לוחץ את ידיי בכל הכוח אל הקיר המחוספס ,לוחץ עד כאב ,משפשף אותן על הקיר בחזקה .לוחץ את
העורף אל הקיר ,לגרום לעצמי כאב ,לשכך בכאב הזה את כאב הצמא!
כמה ימים חלפו? קרוב לשלושה ,נראה לי .הלוואי שאתעלף .מה ,הם החליטו לנקום? להשחית אותי,
בשלב הזה ,אחרי המשפט? אולי הם לא יודעים כמה זמן בן אדם מסוגל לשרוד בלי מים? אם ישאלו
אותי ,אגיד להם – שבעה ימים .כן ,שבעה .לא ,ספק אם הם מזידים להרוג אותי .הם פשוט לא מאמינים
שיש לאל ידי לעמוד בפיתוי ,להחזיק מעמד כל כך הרבה זמן בתוך שביתת רעב כה ארוכה .זה אומר
שכאשר הם יבואו יהיה מאוחר מדי...
ביום הרביעי לצום אני בהכרה חלקית .קטעי מחשבות מסורבלות ...אני הולך לעולמי ...אני הולך ,אבל
הולך מנצח .הם רצו להפחיד אותנו – לא הצליח להם .רצו לקיים משפט ראווה ונכשלו כישלון חרוץ! אני
הולך ,אבל הולך בכבוד .אני יודע בוודאות :רק מי שמוכן ללכת עד הסוף – מנצח בסוף!
זה היום החמישי לצום .אני בהכרה .הלשון תפחה לחלוטין .השפתיים סדוקות ומדממות .גם מהאף זולג
דם .כנראה התפקעו הנימים .אבל להתפלל אני יכול .כן .יתרה מזו ,יש לי היום תחושה חזקה שהוא
מקשיב ,שהוא שומע את תפילתי ,מזדהה ,מעודד .הוא אומר לי" :דע לך ,אתה הולך בדרך הנכונה ,הסבל
– לא לשווא" .כמו שהוא אמר לרחל אמנו" :יש שכר לפעולתך ,ושבו בנים לגבולם!"
אני במדבר ,אין נפש חיה מסביב .אין קול ואין עונה .דממה מוחלטת ...אבל למה זורם דם מהאף? זה
טוב ,ככה יותר מהר ,ככה פחות מייסר ...אי שם יש עולם גדול ,שבו אנשים שותים ברגע שמתחשק להם.
שותים בלי הגבלה ,לרוויה .יש נהרות ,נחלים ואגמים ...אגמים שלמים של מים .האנשים האלה לא
מעריכים ,לא מסוגלים להבין מה הוא החופש לשתות כשצמאים!
אני רואה תמונות הזויות .הנה שיירת גמלים הולכת במדבר .הגמלים יודעים לאן ללכת – לכיוון המים...
בחריקה פתאומית נפתחת הדלת ,ומשלחת שלמה – ארבעה אנשים ,אולי אף יותר – מצטופפים בכניסה
לצינוק .הראשון – אדם נמוך קומה ,המפקח על בתי הסוהר ששמו ִדימוֹב ,נכנס לצינוק .למאיבורודה ,גבה
הקומה ,כבר אין בפנים מקום .דימוב מסתכל עליי ומזדעזע .מדוע הדם? – הוא שואל בקול חנוק .מיד
מסתובב וצועק על מאיבורודה ,אבל אני כבר מטושטש ולא קולט את פשר המילים ...אני רק רואה
ששניים רצים לקראתי בריצה מטורפת עם אלונקה .משכיבים אותי על האלונקה ונושאים בהליכה מואצת.
אני שוכב כמו גולם ,בלי יכולת לזוז .מגיעים לבית החולים של הכלא.
אני מושכב במיטה של בית החולים .כאילו מתוך ערפל אני רואה ...מסביבי עומדים כמה אנשים ומנידים
בראשם .אני בטח נראה עם רגל אחת בעולם האמת .האחות מנסה למצוא וריד בידי כדי להכניס עירוי,
אך לשווא – הוורידים התכווצו ,היא לא מסוגלת למצוא אותם .בייאוש היא דוקרת את היד פעם אחר
פעם .תנועה כושלת ,כאב חזק ואני מתעלף.

מיכאל חולמיאנסקי ,שיחת טלפון לחו"ל10.03.85 ,
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נודע לנו שלפני כשלושה שבועות הפסיקו להזין אותו .משקלו ירד עד ל 42.5-קילו
כשגובהו מטר שבעים ושניים .היה לו דימום והוא אושפז .כאשר מצבו ישתפר הוא
יועבר למחנה .נא לשלוח מכתב לג'ורג' שולץ ולראשי המשלחות בשיחות בז'נבה.

אני חוזר להכרה ,סוקר את החדר .עשר מיטות ,כולן תפוסות .בחלון – סורגים כמו בתא .אבל הדלת...
הדלת כמו בחדר רגיל בעולם החופשי ,בלי סורגים .מזמן ,מזמן לא ראיתי כאלה .הנה הדלת נפתחת
ונחשף חלק מהמסדרון .מעניין ,החולים שמסוגלים ללכת לבד רשאים לצאת למסדרון?
האחות הבחינה שחזרתי להכרה ,וניגשת אליי למדוד לחץ דם וחום ולשקול אותי.
-

אתה ירדת עד הקו התחתון ,הקו האדום ממש ,עד גבול סיבולת הגוף .המצב קריטי – אומרת
האחות ונדה בראשה – תקבל הזנה דרך הווריד בתוספת ויטמינים.

שוב פרוצדורה מייסרת של איתור וריד .בגלל שביתת הרעב והיעדר הנוזלים ,כל הוורידים התכווצו לגמרי.
לילה .אני מתעורר .מתברר שאני נמצא היישר מול נורה חזקה ,המאירה כמובן גם בלילה .אני מכסה את
עיניי בממחטה המקופלת ,שבדרך נס לא הוחרמה בחיפושים הרבים ,ו ...מידרדר לתהום...
נראה שהם החליטו ברצינות "לשפץ" אותי .בלי הפוגה מכניסים מזון ונוזלים דרך הוורידים .עובר יום ,עוד
יום ,חולף שבוע ועוד שבוע ...כעבור שבועיים מודיעים לי:
-

הוצאנו אותך מהמצב הקריטי ,משקלך עלה לארבעים ושישה קילוגרם .אבל דע לך ,אם תמשיך
את שביתת הרעב תידרדר למצב כזה ועוד גרוע ממנו ,בוודאות .זה רק עניין של זמן!

לאט לאט אני כבר מסוגל לקום מהמיטה .לקראת אמצע השבוע השלישי אני מרגיש יותר חזק ומעז
לעשות כמה צעדים במסדרון.
-

הי שם ,קרבן הנאצים – קוראת לי מנקה בחיוך.
מה? אני לא נראה יפה?
לקבורה מביאים יפים ממך.
מוקדם לי לקבורה.
מוקדם ,לא מוקדם ,רגל אחת אתה כבר שם.
אולי ,אבל יש לי כושר הישרדות גבוה.
בן כמה אתה ,הישרדות?
שלושים וארבע ,בקרוב שלושים וחמש.
אישה? ילדים?
רווק עדיין.
מזמן היית צריך להתחתן .בחורה לפחות יש לך?
בחורה יש ,מחכה לי .כשאחזור – נתחתן.
אם תמשיך בשביתת הרעב ...לא תתחתן!

יש חדשות חשובות :נפטר ראש המפלגה הקומוניסטית צ'רננקו .מי יהיה תחתיו? כל המדינה מחכה
בנשימה עצורה לראות מי יעמוד בראש ועדת הקבורה" .האח הגדול" ממש! כדי להתמנות לראש
המפלגה חייבים קודם להתמנות לראשות ועדת הקבורה .גורבצ'וב מקבל את התפקיד.
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מיכאל חולמיאנסקי ,שיחת טלפון לחו"ל12.03.85 ,
מחר תתקיים בקרמלין קבלת פנים לאחר קבורתו של צ'רננקו .מי יכול להציג את נושא
יהדות ברית המועצות ואסירי ציון? בראש ובראשונה אנגליה?

ההורים ,שיחת טלפון לחו"ל12.03.85 ,
ידידינו היקרים!
מחר ,בשלושה-עשר במרס ,תמלא חצי שנה לשביתת הרעב של הבן שלנו ,אלכסנדר
חולמיאנסקי ,בבית הכלא .הוא מוחה נגד מאסרו הבלתי-חוקי ,נגד חקירה מפוברקת
ונגד גזר דין בלתי-מוצדק ובלתי-הוגן .הוא הכריז שיסיים את שביתת הרעב שלו ביום
הראשון לשחרורו .הוא נאבק לא רק למען עצמו ,אלא למען כל יהודי ברית המועצות
החפצים לעלות לישראל.
לאורך כל תקופת מעצרו אתם מפיצים מידע עליו ועל מאבקו ,בקרב עם ישראל ובעולם
כולו .המידע הזה הגיע לראשם וללבם של אנשים רבים והביא לתמיכה ולהזדהות
חסרות תקדים בישראל ,במדינות אירופה ובאמריקה .אנחנו מעריכים מאוד את
המאמצים שלכם.
כיום ,עקב שביתת רעב כה ממושכת ,מצב בריאותו הידרדר כל כך עד שנשקפת סכנה
לחייו .אנא מכם ,הוסיפו לפרסם עוד ועוד את מעשה הגבורה שלו ואת הסכנה הקיומית
שהוא נתון בה .אנא ,תזעקו לממשלת ישראל ,אל הציבור בארץ ,לקהילות יהודיות
במערב ,שיירתמו לפעילות נמרצת כדי להציל אותו!

בשמונה-עשר במרס בלילה מוציאים אותי לטרנספורט .שוב אני בתא הקטנטן לחולים קשים .מולי
במסדרון עומדים כל הזמן שומרים שמתחלפים במשמרות .לאט לאט אני מתחיל להבין – זכיתי למשמר
ליווי אישי – סימן של כבוד! אבל לאן נוסעים? אין תשובה.

מיכאל חולמיאנסקי ,שיחת טלפון לחו"ל24.03.85 ,
נודע לנו שבשבעה באפריל מגיעה למוסקבה משלחת סנאטורים שבראשה הדובר תומס
או'ניל ,וכעבור יומיים עוד משלחת שבתוכה מר כהן ממדינת מיין )לא יהודי( וקרל לוין
ממדינת מישיגן .בבקשה ,צור עמם קשר באמצעות ארגונים יהודיים בארצות הברית
וקבע בעבורם פגישות במוסקבה עם פעילי תנועת העלייה .בעניין של סשה רצויה עכשיו
דיפלומטיה שקטה .עוד בקשה :נא לפנות בעניין זה לכל המשלחות ולכל האישים בעלי
ההשפעה שעתידים לבקר במוסקבה.
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לא הצלחנו להעביר לאלכסנדר משלוח של בגדים חמים והוא נשלח לטרנספורט עם
בגדי הקיץ שבהם נעצר בקיץ שעבר .עמדת המשפחה – לדרוש שחרורו בגין מצב
בריאותו.
***
מגיעים ל ְסבֵ ְר ְדלוֹ ְב ְסק .הנה בית הכלא המפורסם אדיר הממדים – הצומת של כל זרמי האסירים לכיוון
סיביר .תחילה כמה ימים של בידוד רפואי ,ואז שוב מעבירים אותי לבית החולים של הכלא .שוב עירויים
בלתי-פוסקים .הידיים שלי ,שתיהן ,הפכו לחבורה גדולה מכף היד ועד למרפק ,בגלל ניסיונות אין-ספור
לאתר ורידים .אני נבדק על ידי שורה של רופאים .דומני שהם הגדילו ,ובהרבה ,את כמות הנוזל שהם
מכניסים לי דרך הזונדה .הימים חולפים להם ,דומים זה לזה כמו שתי טיפות מים .הזמן כאילו הוקפא.
חולף שבוע ,ועוד שבוע .אני כבר משוטט בחדר די בקלות ולעתים יוצא למסדרון .המשקל שלי עלה ל48-
קילוגרם.
בימים האחרונים הופיע חובש חדש ,והוא מכניס לי את הזונדה .לעומת האחיות שקדמו לו ,החובש מרבה
לדבר אתי – שואל אותי משהו ,מספר בעצמו משהו – על מי מנוחות ,בלי פרובוקציות .מאוד ידידותי .אולי
יותר מדי ידידותי בשביל עובד הכלא.
בשמונה באפריל ,כאשר שומר הליווי הביא אותי להזנה ,התערובת עוד לא הייתה מוכנה .החובש שחרר
את השומר ואמר לי" :חכה פה כל עוד אני מבשל ,אני צריך עוד כמה דקות ".הוא בישל משהו דומה
לדייסת סולת ,ישר מול עיניי .אני יושב ושומע את השיחה שלו בחצי אוזן .לפתע ,במקום להכניס לי זונדה
כמדי יום ביומו ,הוא מניח לפניי צלחת עם דייסה ועוד מוסיף חתיכה נכבדת של חמאה.
-

תאכל ,תאכל – אומר לי בלחש ,בקול ידידותי – אין כאן איש ואני לא אגלה לאף אחד!

מרוב הפתעה איבדתי לרגע שליטה עצמית .ריח המזון מגרה לאין שיעור .מול העיניים שלי קוביית
החמאה לאט לאט מתמוססת בתוך צלחת הדייסה .גל של תאווה עזה אפף אותי .הפה התמלא ריר.
במצב הקרוב לטירוף חושים אני חוטף את הכף ,ובן רגע גומר את הדייסה!
-

יישר כוח! – אומר לי החובש בחיוך אבהי – קח רק מפית לנגב את השפתיים.

אני מנגב את השפתיים והוא מזמן את שומר הליווי.
בתחושה של אושר מוחלט שלא יתואר אני נשכב על המיטה .כל הגוף שלי מלא וגדוש בהרגשת עונג גן
עדן .אני שוקע בתנומה שלווה כשל תינוקות.
למחרת החובש שוב משחרר את שומר הליווי ומניח לפניי צלחת דייסה.
-

לא ,לא ,מה זה? יוצא שאני הפסקתי את שביתת הרעב!
עזוב ,שטויות ,איש לא ידע .הרי אמרתי לך שלא אגלה! מה ,אתה לא סומך עליי? יצא שגם
תאכל וגם יחשבו שאתה ממשיך בשביתת הרעב!
מה זה יחשבו? אין שום בעיה לגלות שאדם הפסיק שביתת רעב!
מה אתה מתלבט כל כך? ממה אתה חושש? הרי אתמול אכלת לבד ולא קרה כלום ,נכון? בוא,
אחי ,אני כבר הכנתי ,הנה הגשתי ..זבנג ...וגמרנו! לגבי מחר נדבר אחר כך...

ושוב אני לא מצליח להתגבר על הפיתוי .כמו אתמול אני בולע את הדייסה בן רגע! ושוב הרגשה של
תענוג אדיר ,צהלה פנימית של הגוף ממלאת אותי .אני מתנתק מהעולם ,שקוע כולי בתחושות של הגוף –
שלווה עילאית ,הרפיה מוחלטת ,תענוג גן העדן...

164
ביום השלישי מגיע רופא ראשי של בית החולים.
-

שהתעשתּ והתחלת סוף סוף לקבל אוכל .תאמין לי ,אתה לעולם לא
ָ
אני שמח ,חולמיאנסקי,
תתחרט על כך!

אני מרגיש שסומק מכסה את פניי .ריבונו של עולם ,לא החזקתי מעמד ,נשברתי .בערמומיות מתוחכמת
הם הצליחו להשיג את מה שלא הצליחו במתקפה חזיתית .נקיפות מצפון עינו אותי כל הלילה .לא עצמתי
עיניים אף לרגע קט .רק הבוקר הביא אתו מנוחת מה.
אבל בעצם ,למה אני צריך להרגיש בושה וכלימה? איזו עברה עברתי? מה ,אני רימיתי מישהו? הבטחתי
ולא קיימתי? אלוקים אדירים ,שהיתי בצינוקים בסך הכול חמישה חודשים ברצף! אולי שברתי שיא גינס.
אני שובת רעב החל מהשלושה-עשר בספטמבר .כמה זה יוצא? קשה לספור .אני לוקח פיסת נייר ,יושב
ומחשב .זה יוצא מאתיים ושבעה ימים!
זאת ועוד ,שום דבר לא מפריע לי לחדש את שביתת הרעב .אני יכול להמשיך לחיות עם ראש מורם.
בינתיים אני אמשיך לאכול לבד את תערובת ההזנה הזאת .אם קרה מה שקרה ,אני חייב להשתדל
להשתקם במקצת .הרי הקג”ב לא מרוצה מגזר הדין שלי .פרובוקציה חדשה – אם זה נשק ,ספרות אנטי-
סובייטית או כל דבר אחר – מרחפת מעל ראשי מדי יום .אני חייב להיות לפחות בכושר מינימלי על מנת
לחדש את שביתת הרעב .על מנת לאיים שאחדש...
הוכחתי את יכולת העמידה שלי .הוכחתי שאני מסוגל להחזיק שביתת רעב לאורך זמן רב .בנסיבות
כאלה ,האיום שאני אפתח בשביתה נוספת – עשוי להרתיע ,למנוע פרובוקציה חדשה .ובכלל ,ידוע
שבמקרים רבים האיום יעיל יותר מאשר מימושו .אם כן ,יש לי נשק ביד .חשוב לא להרגיש חלש ,לא
לפעול מתוך הרגשת נחיתות.
מעניין מה פשרו של המספר מאתיים ושבע .אני יושב במשך כמה ימים ומחפש מילים בעלות גימטרייה
של  .207זה "אור" ,יש! למה לא הבנתי את זה מיד? התגלית הזאת החזירה לי במידה רבה את הרוגע
ואת שלוות הנפש.
בינתיים ,חבריי לַ נשק היקרים ממשיכים את פרויקט הערים תוך סכנות רבות .איך הולך להם שם?

דב קונטורר:
יצא לנו להרים את ה"משואה" עם זאב ֵגייזל בנסיבות הקשות ביותר ,כלומר לאחר שני
מאסרים מפורסמים )שלך ושל יולי אדלשטיין(ַ ,הרשעת יוסף ברנשטיין בקייב ,שורה
ארוכה של חיפושי בית ,החרמת חומרים ,התראות רשמיות ועוד ועוד ,בכל רחבי ברית
המועצות .לזמן מה ,הפעילות במסגרת הפרויקט הושבתה .אנחנו עם גייזל ועם כל יתר
משתתפי הפרויקט היינו מרותקים לתהליכים המשפטיים שלכם ,עקבנו אחר שביתת
הרעב שלך ועסקנו בפעילות במוסקבה .אחר כך התחלנו בהערכת היקף הנזק שגרם
המאסר שלך ובחלוקת המשימות בינינו .בסך הכול ההפוגה הייתה קצרה לאור
הנסיבות ,ובסתיו של שנת  1984חודשה הפעילות בפרויקט .חלוקת התפקידים הייתה
לא פורמלית ,לעתים קרובות גיבינו האחד את השני ופעלנו בלא חיכוכים ,מאבקי יוקרה
וכדומה.
בראש ובראשונה היה צורך בהערכת מצב מקיפה .היה צריך להבין אילו קשרים שרדו.
לא רק במובן של מי לא נאסר )את זה ידענו( ,אלא במובן ההישרדות הנפשית .כלומר,
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שמירת מוכנות ויכולת להמשיך בפעילות .מרבית משתתפי הפרויקט הכירו אותך באופן
אישי ,ומאסרך הותיר כמובן רושם כבד.
ואז יצאתי לסיור הראשון לאחר המאסר שלך – סיור הערכת מצב .בתחילה לערים
שלאורך נהר הוולגה ,אחר כך לאסיה המרכזית ובסוף לאזורים הבלטיים .נדמה לי
שדווקא אז ,בעיר פֶּ נְ ָזה ,קרה לי מקרה שאני מייחס לקטגוריה של הנסים הקטנים
שאירעו לי לעתים באותן השנים ,שנתנו לי תחושה חדה שלפעילות שלנו ניתנה ברכה
והשגחה פרטית.
יש להסביר שמימון הפרויקט התבצע באמצעות מכירת דברי ערך שהובאו במיוחד לשם
כך מחו"ל .לפעמים אלה היו מצלמות יפניות חדישות .אנחנו ,כמובן ,השתדלנו מאוד
להפריד בין פונקציות מימון לפעילויות של הפרויקט גרידא – כלומר יהיו שליחים שיביאו
מצלמות לדילרים ושליחים אחרים שיביאו ספרים לפעילי הפרויקט .אבל זה במצב
האידיאלי .הלכה למעשה ,מספר השליחים היה מצומצם למדי ולפעמים נאלצנו ל ַגבות
זה את זה .עוד יותר חשוב היה לא להביא גם את המצלמות וגם את הספרים באמצעות
אדם אחד בנסיעה אחת ,כי אז הסכנה גברה עשרות מונים .במצבי חירום אפילו את
העיקרון הזה הפרנו לפעמים .זה בדיוק מה שקרה כאשר הייתי צריך להביא לעיר
סָ ָרטוֹב גם חומרי לימוד וגם מצלמות ,כי אזל הכסף למימון הפרויקט.
נסעתי כאשר בתרמילי שתי מצלמות יפניות יקרות ערך ועוד עשרים וחמישה קילו של
ספרים וציוד למורים .לא היו לי כמובן קבלות על קניית המצלמות ,ובשעת צרה לא הייתי
יכול להוכיח ,למשל ,שלא גנבתי אותן .התחנה הראשונה במסלול שלי הייתה העיר
פנזה ,שם התכוונתי לשהות יום-יומיים ולהוריד חלק מכבודת הספרים.
כשירדתי מהרכבת השארתי את התרמיל בלוקר בתחנה ויצאתי לעיר .בערב מצאתי את
גינה רייש – איש הקשר שלנו בעיר ,ושנינו ביחד חזרנו לתחנת הרכבת לקחת את
התרמיל .אני מקיש את הקוד ,אבל הדלת של הלוקר לא נפתחת ...אז הבנתי שנקלעתי
לצרה רצינית .על פי כל היגיון ,היה עליי להשאיר את התרמיל בתא ולעזוב את העיר
מיד .הסיכוי לחלץ את התרמיל היה קלוש ,ואילו סיכויים להיאסר היו בשפע .אילו
סימנים הייתי נותן לסדרן על מנת להשיב את האבדה? שיש בתרמיל עשרים וחמישה
קילו של חפצים שהקג”ב צד אחריהם?
אילו שליח שאני הייתי שולח היה שואל אותי מה עושים בנסיבות האלה ,הייתי עונה לו
בצורה חד-משמעית ונחרצת – לעזוב הכול ולהימלט .הכי גרוע להיתפס "על חם" עם
חפצים כאלה .את כל הנימוקים האלה אמרתי לעצמי פעם אחר פעם ,אך תוך כדי שכנוע
עצמי הבנתי שאני לא מסוגל לעזוב את הדברים .כמה השקענו בארגון הנסיעה הזאת,
כמה טרחנו ,כמה ציפינו להשיג ממנה! שלחתי את גינה ליציאה מהתחנה ואמרתי לו
שאם תוך שעה אני לא מופיע – עליו להתקשר למוסקבה ולהגיד משפט מסוים שפירושו
"נעצרתי עם הכבודה".
חזרתי ללוקר ,הבחנתי שתחנת המשטרה נמצאת קרוב והבנתי סופית שהסיכוי של
תכנית החילוץ שלי הוא אפסי .בכל זאת לקחתי טופס השבת אבדות והתחלתי למלא
אותו :נתונים אישיים ,תאריך הגעה לעיר ,מטרת הביקור ,תכולת הלוקר ...עם המסמך
המטורף הזה ,שהוא אינו אלא כרטיס כניסה למעצר ,עמדתי בצד והתפללתי חצי שעה
בכוונה עצומה.
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אחר כך הלכתי לאורך כל השורות של הלוקרים לחפש את הסדרן .מצאתי אותו
והושטתי לו את המסמך המטורף שלי .הוא לקח אותו ולפתע הבחנתי במספר הלוקר
מאחורי גבו – 435-B :מספר הלוקר שלי! בן רגע נפל לי האסימון – הרי טעיתי במספר
הסדרה של הלוקרים ,חיפשתי ב!435-A-
כהרף עין חטפתי מידו של הסדרן את הטופס ,מלמלתי שטויות כמו" :שכחתי להוסיף
שתי חולצות וצנצנת ריבה ",הלכתי לשירותים ,קרעתי את המסמך לחלקים קטנים
והשמדתי .חיכיתי עד שהסדרן התרחק ,חזרתי ללוקר ובלי כל בעיה פתחתי אותו.
כעבור דקה יצאתי להרגיע את גינה המודאג.
החל מחורף  1985-1984חודשה הפעילות במסגרת פרויקט הערים במלוא עצמתה.
בהדרגה שיקמנו את מה שהיה ואף עברנו את שיא הפעילות שהייתה בתקופת הכהונה
שלך – עשרים ערים שבהן פעילות קבועה כמו קבוצת לימוד עברית .בשיא הפעילות
בתקופה שלנו הגענו לכשלושים ערים.
גם תפוקת מערכת שכפול החומרים של הפרויקט גדלה עד כדי כך שמדי פעם לקחנו על
עצמנו אספקה לצרכים של מוסקבה .בקיץ בשנת  '86יצא לי לנהל מחנה קיץ גדול
ומוצלח ,סמוך לעיר סמרה .למרות המצב והסודיות קיבצנו לשם מורים חדשים מערים
מאזור הוולגה ומהאזורים הבלטיים .קיימנו גם מחנות קטנים יותר .ולנטין לידסקי
ומיכאל וולקוב היו מעורבים בפרויקט ביתר שאת.

מיכאל חולמיאנסקי ,שיחת טלפון לחו"ל17.04.85 ,
במגעים עם השלטונות ,מאוד עזר להורים סגן שר המסחר האמריקני ,ליונל אולמר.
הם מודים לו מקרב לב ומבקשים את המשך מעורבותו .בעשרים וארבעה באפריל
פורסמה הצהרה על חנינה כלל-ארצית .אף אחד מאסירי ציון לא ישוחרר!

בעשרים ושלושה באפריל ,בשעת לילה מאוחרת ,מוציאים אותי מבית החולים ומביאים לתא המעבר
בהמתנה לטרנספורט ,בדרך למחנה הכפייה .אני יושב בדריכות .מחנה – זה עולם שונה לחלוטין מהכלא,
הכול אצטרך ללמוד מחדש .שם לא אהיה בבידוד ,אלא בצריף גדול משותף עם עוד מאה-מאתיים
עבריינים פליליים .צריך למצוא דרך לקבוע את המעמד שלי ממש מההתחלה ,לבחור טון נכון ,לתפוס
יזמה .אבל איך?
לקראת בוקר מגיעים ל ָק ֵמנְ ְסק-אוּ ָר ְל ְס ִקי ,עיר בגבול בין אורל לסיביר המערבית .הרושם הראשון שאעשה
במחנה הוא בבחינת "הטבעת חותם" .הוא יקבע במידה רבה את המעמד שלי ואת כל אורח החיים שלי
פה ,יכריע ...והנה אני גורר את עצמי לאורך המחנה בליווי שומר .המחנה די גדול ,נמצאים כאן כמה אלפי
אסירים .בחוץ כבר שורר האביב במלוא עצמתו .בין העננים נשקפת השמש ,וציפורים חסרות דאגה ,שאף
במחנה כפייה הן בנות חורין ,מצייצות בעליזות.
הצריפים בנויים בצורה יסודית .החצר הסמוכה לכל צריף סגורה ומבודדת באמצעות גדר רשת גבוהה.
אסור לאסיר לצאת מהחצר הסגורה על דעת עצמו .העונש למפר האיסור – כליאה בבית הכלא של
המחנה או אפילו בצינוק .רק אסירים בקבוצות מאורגנות ובליווי שומרים רשאים לצאת החוצה לעבודה,
לחדר האוכל או לבית המרחץ.
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מצד שמאל רואים בניין מנהלי שנקרא "מטה" .בתוך הבניין יש שער ודרכו מגיעים אסירים חדשים .בתוך
הבניין יש גם דלת מיוחדת – שאליה נושאים כל האסירים את עיניהם – דרכה עוברים המשתחררים!
אנחנו ממשיכים הלאה .רואים מבנה נמוך רחב – חדר האוכל.
"הנה הצריף שלך ",אומר שומר הליווי שלי .נכנסים .הצריף גדול ,מלא במיטות קומתיים עד אפס מקום.
בתוך הצריף נמצאים כרגע כמאה וארבעים איש .כל היתר הלכו כנראה לעבודה.
"הנה החדש ",מכריז התורן ,ומאה וארבעים זוגות עיניים פונים ובוהים בי...
-

אני יהודי ,דתי ,חייב להתפלל .מה הכיוון לירושלים? – אני מצהיר בקול רם וברור.

כולם קפאו במקום בפה פעור ,מוכי תדהמה .אילמים ,מבלי יכולת להגיד מילה ,בוהים בי.
נו ,בוודאי" .יהודי" במושגים של רוסי מצוי ,המתבסס על מנה נכבדת של אנטישמיות ,הוא יצור אומלל,
פחדני ,המנסה בכל כוחו להסתיר את יהדותו .כי הרי להיות יהודי זה בושה ,קלון ...וכל הכיף הוא דווקא
לחשוף את יהדותו ובכך להשפיל אותו ,להעמיד במקומו .ואילו זה צועק – כמו חבטה – אני יהודי...
להתפלל ...ירושלים...
-

נו ,גברים ,אז מה הכיוון לירושלים? – אני חוזר על השאלה.

כמה מהאסירים יוצאים מהקיפאון ,ניגשים אליי ומצביעים לכיוונים שונים.
-

נו ,דרום ,דרום ,איפה?

לאחר התלבטות מסוימת הם מחליטים ברוב קולות מהו כיוון דרום ומניחים לי לעת התפילה הקצרה .מיד
בסיום התפילה מקיפים אותי מכל הצדדים ומנחיתים עליי זרם שאלות :מי אתה? איזה סעיף פלילי יש
לך? – שואלים אותי תוך גילוי יחס כבוד והתעניינות אמתית של שכנים לעתיד.
-

סעיף  ,218החזקת נשק – אני מכריז ,ובכך מוסיף לעצמי עוד מנה של כבוד.
איזה נשק היה לך?
לא היה לי נשק ,כלום .השתילו אצלי את הנשק בחיפוש הבית.
מי השתיל?
הקג”ב השתיל.
למה?
הם מתנכלים לי.
חס ושלום – ממלמלים העבריינים בקול חלוש.
***

זימון למנהל מחנה הכפייה ,זִ ָירנוֹב.
-

אלכסנדר ,אתה שבתת רעב זמן רב בכלא .לקראת הסוף הפסקת ,ועכשיו במחנה משום מה
חידשת שוב .אני רוצה להסביר לך כמה דברים עקרוניים:
אתה חייב להבין ששביתת הרעב מיצתה את עצמה .אני לא אתייחס לתקופה שלפני המשפט,
אם היא השפיעה על גזר הדין או לא ,ואם כן לאיזה כיוון .עכשיו ,כאשר גזר הדין שלך נכנס
לתוקף ,אין שום כוח שיבטל אותו .אתה ְת ַרצֶּ ה את כולו ,חד וחלק .בשלב הזה ,המשך שביתת
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הרעב אינו אלא עקשנות לא נבונה .היא תחמיר את מצב הבריאות שלך ,המעורער בלאו הכי.
ועוד נקודה .מסגרת החיים במחנה לא דומה כלל וכלל לזו של הכלא – כאן כולם חייבים לעבוד.
אם תמשיך את שביתת הרעב ,פירוש הדבר – לא תוכל לעבוד.
זוהי עברת משמעת חמורה ביותר .מי שמסרב לעבוד – אחד דינו – לצינוק .וזה אפילו לא תלוי
בי .זאת הוראה שהונחתה על הנהלת המחנות .והנימוק האחרון – אתה הרי קיבלת גזר דין קל
למדי .כבר חלפה מחצית מתקופת המאסר שלך .זה מקנה לך זכויות רבות :פגישה עם קרובים,
קבלת משלוחים ,רכישת מזון מהקיוסק הפנימי .שביתת רעב מבטלת אוטומטית את כל הזכויות
האלה.
תחזור לצריף ,יש לך זמן עד מחר לקבל החלטה .אני שוב פונה אליך בקריאה להפעיל את שיקול
הדעת .אם לא תסיים את שביתת הרעב לאלתר – תחזור לצינוק לאלתר .הנה אני בנוכחותך
כותב וחותם על ההוראה לשים ולהחזיק אותך בצינוק החל ממחר.
אני חוזר לצריף שקוע במחשבה .הוא צודק ,כמובן ,ודאי ששביתת הרעב מיצתה את עצמה .יתרה מזו,
עליי לחשוש מפרובוקציות נוספות .מי יודע אם ישחררו אותי בתום תקופת המאסר או חלילה ישתילו עוד
משהו? למקרה כזה אני חייב להיות בכושר על מנת לחדש את שביתת הרעב .כאמור ,איום בשביתת רעב
הוא גם נשק ,לא פחות יעיל משביתת הרעב עצמה .זה אומר שצריך לעשות שינוי מדיניות מקצה ועד
קצה – להשתדל להשתלב טוב בחיי המחנה .ובכל זאת אני לא מסוגל להגיד בכוחות עצמי שאני מפסיק
את שביתת הרעב...

למחרת אני בצינוק .ממשיך להתלבט .כעבר כמה ימים שוב זימון לזירנוב.
-

אלכסנדר ,הנה ההורים שלך הגיעו ,עשו את כל הדרך ממוסקבה על מנת לראות אותך .למה
אתה מונע מהם את זה? הנה המכתב של אמא שלך ,היא מפצירה בך לסיים מידית את שביתת
הרעב .אין ספק שאמא רוצה את טובתך! הנה ,קרא!

הפנייה של אמא מרגשת עד דמעות .לא ניתן לעמוד בעצמת השכנוע ,כל שכן כשאני בעצמי קרוב
להפסקת שביתת הרעב.
-

-

טוב ,אני נענה לבקשתה של אמא ומפסיק את שביתת הרעב .אבל יש לי תנאים!
אתה מפסיק?! – קריאת צהלה נמלטה מפיו של זירנוב.
בהזדמנות הזאת אני רוצה להגיד בפה מלא :אני חושש מפרובוקציות נוספות .יש גורמים שלא
מרוצים מגזר הדין שקיבלתי .אם תהיה פרובוקציה נוספת ,כגון השתלת נשק או דבר אחר ,אני
אחדש את שביתת הרעב ויהי מה! ועכשיו אני רוצה להשתקם מהר ככל האפשר .לכן אני צריך
לפחות שבועיים בבית החולים הפנימי ועוד חודש של תפריט מיוחד למחלימים.
מקובל עליי .אבל גם לי יש תנאים.
בבקשה.
אתה חייב לחתום באופן רשמי על הצהרה של הפסקת שביתת הרעב ולהתחיל לאכול בנוכחות
שני עדים.
סגרנו!

מיכאל חולמיאנסקי ,שיחת טלפון לחו"ל30.05.85 ,
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בעשרים ושישה במאי התקיימה פגישה של סשה עם ההורים ועם אניה ,כלתו ,במחנה.
אמא מספרת שהוא נראה יותר טוב מאשר בבית המשפט – הרי חלף כבר שבוע מאז
שהתחיל לאכול .בכל זאת השיקום יארך חודשים רבים .הוא שהה עוד עשרה ימים
בצינוק .בסך הכול כמעט חמישה חודשים וחצי בצינוק!
בבקשה לא להפסיק להחזיק את עניינו בפוקוס ,לפחות עד יום ההולדת שלו ,בחמישה
ביוני .אחר כך ,אם לא יהיו צרות נוספות ,אפשר להנמיך .אבל חייבים להיות בכוננות
לפתוח את הקמפיין מחדש במקרה של פרובוקציות נוספות .ברצוני למסור תודה רבה
לקהילה של ניו אורלינס ,ובפרט לרב דייוויד גולדשטיין ולרעייתו שני.

אניה ירוחימוביץ'
הייתה נפיחות נוראית בפנים שלך .אני – חולת כליות לשעבר – מיד הבחנתי שיש ליקוי
בתפקוד הכליות .כל המראה שלך היה מראה קלאסי של אסיר במחנה כפייה.

זירנוב מקיים את הבטחתו ,ובשלושים במאי מכניסים אותי לשבועיים לבית החולים הפנימי של המחנה.
עכשיו אני כל כולי מכונס בתוך עצמי ,שקוע בתחושות הפנימיות שלי ,תחושות מערכת העיכול .כל כף של
דייסה או מרק אני חש כאילו מחלחלת לשכבות השורשיות ביותר .כאילו היא חיונית לקיומי .אני טועם,
מוצץ ,אוכל ,סופג ,מזין את עצמי ,קולט ,זולל ומעכל ...כל היתר נדחק רחוק ,איבד מחיוּתו ומחשיבותו,
נעשה דהוי ,בלוי ,חורג מעבר לתחום .אני מרוכז כולי ברגשות הגוף ,חולם בהקיץ.

30.05.85
אנצ'קה שלום,
אצלי הכול בסדר .אני אוכל כבר די הרבה .גומר כבר את קופסת המזון לתינוקות שמסרתם לי .היום
בפעם הראשונה ערכתי ניסוי עם קוביות מרק .תוצאות הניסוי חיוביות – זללתי הכול כהרף עין .גם את
ארוחת הבוקר לרוב אני כבר מסוגל לאכול .ניסיתי גם חלקים מארוחת הצהריים .כאן אין הרבה
התקדמות.
אפשר לומר שהכול מתנהל כשורה ,השיקום הוא רק עניין של זמן .מוזר ,אבל אני מרגיש בערך כמו קודם,
אין הרבה שיפור ,אבל גם אין החמרה במצב .השיפור בא יותר לאט מהרצוי ,נמתין בסבלנות .לעומת
זאת ,כל הרופאים אמרו פה אחד שתהליך השיקום הוא עניין של חודשים רבים ולא של שבועות בודדים.
חל שיפור ביכולת התנועה שלי – אפילו במדרגות אני עולה לבד ,חופשי.

אני מאוד שמח שמצאת שפה משותפת עם ההורים שלי .התחושה שלי היא שבאת ונכנסת למקום
שמלכתחילה נועד לך .לכן הכול מתאים ,תואם ונוח .הלוואי שכך גם יימשך!
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התיאבון חוזר אליי ובגדול! לאחר שאני גומר מנה אחת אני נשאר רעב לגמרי .תוך חריקת שיניים אני
קורע את עצמי משולחן האוכל .טוב שהם קבעו שיעור לגודל המנה ,אחרת אני לא יודע אם הייתי מסוגל
לרסן את עצמי .לא עוברת שעה מסיום האוכל ואני כבר מתחיל לחלום על המנה הבאה .מחשבות
חווייתיות של אוכל חולשות על כל המרחב המנטלי שלי .מראות של עשרות מאכלים שונים חולפים
בזיכרון .אני מדמיין את עצמי אוכל ואוכל ,ושוב אוכל ללא שובע ...הימים חולפים לאט לאט .בינתיים
השיקום מתקדם בקושי ,ולא לינארית .לפעמים אני אפילו מרגיש גרוע מקודם .אולי רק ביכולת ההליכה
שלי יש שיפור ניכר .לעומת זאת ,לפעמים איזו תחושה של דכדוך מענה עוטפת אותי ולא מרפה ממני זמן
רב .איזה מזל שהצלחתי לפחות לקבל את השבועיים האלה בבית החולים.

חגיגת יום ההולדת שלי בקיבוץ ראש צורים )עוגת יום ההולדת – בצורת מילון עברי-רוסי(

09.06.85
יקיריי,
קיבלתי ים של ברכות ואיחולים לרגל יום ההולדת שלי .מרגש עד דמעות! אין אפשרות ,כמובן ,לענות
לכולם ,ואולי גם אין צורך .אני לא רגיל לעשות חגיגה מיום ההולדת ,אבל כאן בנסיבות האלה זה שונה...
היקף תשומת הלב שזכיתי לה וההתייחסות שקיבלתי אפילו מבישים במקצת.
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קשה להאמין ,אני כבר בן שלושים וחמש .לאחרונה דווקא מרגיש צעיר יותר .עוטפת אותי תחושה מוזרה
שמתקרב משהו חדש ...רגשות של עדנה ,רעננות ,רגשות של התחלות חדשות הקרבות ובאות!

מצב הבריאות בינתיים משתפר ,אם כי לאט מאוד ובצורה לא יציבה .אבל ללא ספק יש הישגים .אני כבר
מסוגל לאכול מזון יותר גס והרבה יותר מגוון ,ולא כל כך מוגבל בכמות .אני אוכל די הרבה ,אבל לא הרבה
מדי .המשקל שלי עולה בקצב של כשני קילוגרמים לשבוע .אם אני אמשיך בקצב כזה – אשמין כל כך עד
שלא אוכל להיכנס לדירתנו ,בדומה לפו הדוב! הרופאים אומרים שמשכו הצפוי של תהליך השיקום הוא
כשלושה חודשים .בינתיים עבר יחסית מעט זמן .אני משום מה עובר שורה ארוכה של מצבי ביניים ,כאילו
משוטט במבוך סבוך עד שאחזור לנורמה .הרבה זמן שרוי במצב ספק ערנות ספק תנומה .אולי זה נחוץ
לגוף.

בחמישה-עשר ביוני מחזירים אותי לצריף .מעכשיו אצטרך לעבוד כמו כולם .מהפך בחיים שלי .איך
אסתגל? מאין אגייס את הכוח? אין לצפות להקלות מיוחדות .כל אסירי הצריף מתחלקים לשלושה צוותים
גדולים :האחד עובד בבית מלאכה ,השני סורג שקי רשת ,והשלישי – המעמד העליון – אלה עובדים מחוץ
למחנה ללא שמירה" ,משוחררי שמירה" .ואכן הם עובדים יחד עם החופשיים ,באים אתם במגע ללא
מגבלה .גם כסף ,שבעיקרון אסור במחנה – להם יש.
לאן ישבצו אותי?
אני משובץ לסריגה .הצוות סורג שקים גדולים – כמעט מטר אורכם .איזו עבודה מטופשת – לסרוג ידנית
בעידן התיעוש? בעצם ,מה אכפת לי? ברוך ה' ,לא עבודה בחוץ ,בקור ,לא חטיבת עצים .מאמץ פיזי צנוע
למדי...
מאמץ פיזי צנוע אולי ,אבל העבודה דורשת זריזות מרובה ומיומנות שחסרה לי ,כמובן .יתרה מזו ,מתברר
שנפגעה לי הקואורדינציה ,המוטוריקה העדינה .האצבעות נעות לאט ובצורה מסורבלת .צריך לעמוד
במכסה של חמישה שקים ביום .בימים הראשונים אני לא מצליח לסרוג אפילו חצי שק ביום! נועצים בי
מבטי זלזול .ראש הצוות לא מרוצה – פריון העבודה הממוצע בצוות יורד בגללי .לא נורא ,זה בכל זאת לא
עידן סטלין .שלא כמו בתקופת סטלין ,גודל המנה של האסיר לא תלוי בפריון עבודתו .בעיקרון ,העובדים
הכושלים עלולים להיענש עד לשליחה לצינוק ,אבל מבחינה זו אני לא דואג .לאחר כל מה שהיה לא יזרקו
אותי לצינוק בגלל התפוקה הירודה.
עם זאת ,לי יש עניין לשפר את פריון העבודה .לצינוק לא יזרקו ,אבל בקלות יכולים לבטל פגישה עם
הקרובים ,זכות לקבלת משלוחים מהבית ,זכות קנייה בקיוסק .גם המשלוחים והקיוסק – זה מזון.
בתפריט הדל של המחנה קשה מאוד להשתקם .לתוספת המזון חשיבות מכרעת בתהליך השיקום .בכלל,
להתנהג לפי הכללים – זו מדיניות נבונה לשלב הזה .במיוחד לאחר שחשפתי שיניים חדות והם מבינים
מעל לכל ספק שאם חלילה יקרה משהו – אחשוף שוב! כלומר ,עכשיו כדי לשרוד ,עליי ללמוד את כל
המיומנויות .הנה הבחנתי שכולם חוץ ממני סורגים באמצעות התקן מיוחד ,הנקרא בעגת התופרים
"בּוּכְ ָיר" ) .(sewing shuttleאני לא בקי בענייני תפירה כלל וכלל .את השם שמעתי ,אבל מה זה בדיוק
ואיך משתמשים בו אינני יודע .עם זאת ,ברור שבלעדיו אי-אפשר להסתדר.
-

חבר'ה ,איפה משיגים את הבוכייר? – אני שואל את השכנים.
אני יכול להשיג ,אבל הוא עולה כסף – עונה לי נערון כחוש ,יוצא "אסירים צעירים" )נאסר בהיותו
נער(.
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-

מאיפה הכסף לאסיר במחנה?
יש כאלה שיש להם!

רגע ,אבל יש לי משהו אחר שווה כסף ,מעין "מטבע חוץ עובר לסוחר" במחנה .הרי במשלוח האחרון
שקיבלתי מהבית יש גלויות יפות עם תמונות תלת-ממדיות .כשמטים את הגלויה מופיעה בה תמונה
אחרת מרהיבה .אני מראה אחת לבחור הכחוש.
-

זה ילך במקום כסף?
יופי! אשיג לך בוכייר.

כעבור יומיים אכן הביא לי בוכייר .אבל איך לסרוג באמצעותו? ניסיתי ככה ואחרת ...כשהוא ראה את
הניסיונות העלובים ואת הבעת הפנים המטופשת שלי פרץ בצחוק.
-

בוא ,אני אלמד אותך ,זה לא קשה.

והבחור התחיל ללמד אותי את אומנות הסריגה .הוא בעצמו ,כמו כמה בחורים בגילו" ,זרם" עם הסריגה
ומילא את מכסת השקים הנדרשת בעבודה נינוחה .לאחר כמה ימים של הכשרה ,אפילו אני עם
הקואורדינציה הפגומה והתנועות המסורבלות הגעתי לקצב של שק וחצי ליום.
עזרתו של הבחור הכחוש עוררה את חיבתי כלפיו .הוא ,אומלל ,כנראה נטול תשומת לב ויחס אוהד
מילדותו ,גמל לי בידידות אמתית.
-

למה אתה רזה כל כך? – אני שואל אותו.
חולה אני ,נכה .יש לי אי-ספיקת לב מילדות.

עכשיו התבוננתי בו בתשומת לב .באמת הוא נראה לא רק כחוש וחלשלוש ,אלא חולני – השפתיים שלו
עם גוון כחלחל .ממש מסכן!
-

הגעת מ"אסירים צעירים" ישר לפה?
ישר לפה.
מה עם בית הספר? מה הספקת ללמוד?
צחוק ,מה שהספקתי!
היית רוצה ללמוד עוד?
כן ,אפילו ספרי לימוד השגתי .יש לי פה .אבל שכחתי לגמרי אפילו את המעט שלמדתי.
בוא ,תביא את ספרי הלימוד שלך ,נשתדל להתמודד עם זה.

התפעלות מעורבת בספקנות האירה את הפנים הרזות שלו .כבר למחרת הוא הביא את ספרי הלימוד,
ובמשך כארבעים דקות לימדתי אותו והסתדרתי יפה .נראה לי שלמרות שביתת הרעב ,הצינוקים ,בתי
המשפט וכל הלחצים האין-סופיים שנפלו בחלקי ,הראש שלי מתפקד פחות או יותר בסדר .נכון ,אני חושב
לאט ,אבל מבחינת בריאות הנפש אין על מה להתלונן :לא יצאתי מדעתי ,לא ירדתי מהפסים ולא איבדתי
את עצמי .האישיות שלי לא נפגמה .כן ,אני נפגעתי מבחינה פיזית :השמיעה ,הראייה ,קשה לי ללכת,
מאמץ פיזי קטן – ואני כבר נושם בכבדות .אבל מה זה לעומת התהום שבה כבר הייתי עם רגל אחת,
שהקדוש ברוך הוא חילץ אותי ממנה?
הידידות שלי עם הכחוש ממשיכה להתגבש .הצוות שלנו ,של סורגי השקים ,פוצל לכמה קבוצות ,ושנינו
שובצנו לקבוצה אחת .אני מתחיל לעבוד ראשון ומסיים אחרון ,ואף על פי שהאצבעות פועלות יותר
בזריזות ,למרות כל המאמץ ,לא מצליח לסרוג יותר משני שקים ביום.
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-

שמע ,מה אתה מתאמץ כל כך בשביל השקים האלה? – אמר הבחור פעם – רוצה שאני אסרוג
שק ביום בשבילך? אף אחד לא ישים לב .אני נכה – המכסה שלי נמוכה ,אבל אני ממילא סורג
את חמשת השקים כבר עד הצהריים .אחר כך אין לי מה לעשות ,סתם משתעמם .הרי הם לא
משחררים אותי לצריף – כל אחד חייב לשבת במקום העבודה שלו ויהי מה!

מתנה נהדרת! בלי מילים מיותרות אני לוחץ לו את היד לחיצה ממושכת.
לפעמים תוך סריגה מונוטונית אני זורם עם המחשבות שלי .לעתים רחוקות מצליח אף להתנתק
מהסביבה ,אטום לקולות ולרעשים .כך אפשר גם להתפלל בכוונה ראויה.
מעבירים את קבוצתנו לסרוג בחוץ .כאילו מישהו בלתי-נראה מסדר בשקט דברים לטובתי – הרי אחרי
חודשים של צינוקים אני כל כך זקוק לאוויר לנשימה! אנחנו מוצאים מקום בצל .אפשר לחיות ולנשום
לרווחה? לא! צרה חדשה .נטפל אליי אנטישמי מהקבוצה .לא מרפה.
-

בגללכם ,היהודים ,אין מה לאכול ברוסיה .אתם יושבים שם קרוב לצלחת ,אתם גורמים
לאלכוהוליזם של העם הפשוט .במלחמה הרי פחדתם ,הסתתרתם מאחורי הגב של אחרים!
מעט מדי חיסל אתכם היטלר .מוקדם נפטר ,מוקדם מדי!

אני מקשיב ומתאפק .הוא ממשיך .ביום המחרת אני מרגיש שדמי מתחיל לרתוח .מסתכל על האחרים
בקבוצה – הם נהנים מהמופע .בילוי בשבילם זה תמיד דבר רצוי בשעמום של שגרת הסריגה .אולי זו
פרובוקציה .הוא מגרה אותי לקטטה ,תגרת ידיים .עילה לפתוח תיק חדש? להפליל? אני מסתכל עליו –
לא ,לא דומה לפרובוקציה .זה לא מבוים .פניו מביעות אנטישמיות פראית ,בהמית – הוא כולו בשליטת
היצרים .לא ,זה לא מבוים ,הוא לא ְמשחק ,הוא פשוט כזה! אני ממשיך להבליג .בלית התנגדות הוא
מתלהט יותר ויותר.
-

אתם ,יהודונים ,מקור כל הרע ,כולכם כאלה .כל עוד אתם קיימים לא יהיה מנוח לאף אחד!

הדם עלה לי לראש .זעם אדיר אוחז בי .אחוז תזזית ,אני חוטף את הבוכייר כמו נשק ונע לקראת
האנטישמי בנחישות מוחלטת – אגמור את המנוול מיד! צעד אחר צעד ,צעדים כבדים ...צעדי ברזל ...אני
מניף את היד בחזקה כדי לתת לו מכת רצח ...ופתאום ...במקום להקדים אותי במכת פתע הוא מרפה,
נסוג ,נרתע.
-

מה ,מה לך? – התחיל למלמל.
עזוב אותו ,זה סתם ,הוא סתם ברבר ,אין דבר – נשמעו קולות של חברי הקבוצה.
שקול מילים ,לפני שתצטרך לספור שיניים – אני צועק וחוזר למקומי ,נושם בכבדות.

ריבונו של עולם ,אתה הענקת לי ניצחון! אולי ניצחון קטן ,אבל חשוב ביותר .האנטישמי יסתום את הפה
לפחות לזמן מה ,והמעמד שלי בצריף יתחזק מאוד .כמה טוב שזו לא הייתה פרובוקציה של השלטונות,
הרי איבדתי שליטה עצמית ,איבדתי לגמרי! הייתי מחסל אותו במקום ,פשוטו כמשמעו .הם ראו בעיניים
שלי שגמרתי בלבי לחסל אותו.
ואכן ,המעמד שלי התחזק פלאים .אסירים "כבדים" מתחילים להזמין אותי לטקס שתייה של "חליטה
שנייה" – זה סימן של כבוד רב .יש להם כמובן שפע תה ,האסור במחנה .הם חולטים קופסת תה )100
גרם( בחצי ליטר מים .יוצא ריכוז נוראי .זה נקרא "חליטה ראשונה" ,וזה מה שהם שותים בעצמם .מנה
שנייה של מים רותחים יוצרת "חליטה שנייה" ,ולטקס השתייה שלה מוזמנים האורחים הנכבדים ביותר.
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חליטה כזאת דומה בעצם לסם .אני מסרב פעם אחת ,אין דבר .מקבל הזמנה נוספת .זה מתחיל להיות
עניין עדין ,דיפלומטי ,חשוב לא להעליב.
-

חבר'ה ,עמכם הסליחה ,אחרי שביתת הרעב הלב שלי לא מסוגל להתמודד עם חליטה חזקה.

בסדר ,ההסבר מתקבל .נפרדים יפה ,בכבוד.
אוקסנה חולמיאנסקי ,שיחת טלפון לחו"ל04.08.85 ,
בכתבה באנגלית בקשר לפרשה של דימה דובקין ,פורסמה האשמה נגד סשה .כתב של
הביטאון הסובייטי הרשמי תיאר קבוצת אנשים העוסקים בפעילות חתרנית .נקבו
בשמות של כעשרה אנשים ובתוכם האחים חולמיאנסקי! זה ממש בלתי-נסבל להיות
מוחזקים פה ,במדינה הזאת!
אייזמן נשבר בבית המשפט והעליל על כולם ,כולל על מישה )שקיבל ממנו חומר לימוד(
ועל טניה אדלשטיין )שקיבצה קבוצות לימוד( .הזכיר את פולמכט ,את יוליק .נקב באותם
השמות כמו דימה דובקין .אלוקים אדירים ,מה עוד הם מזידים שם?

זמן ארוחת צהריים .כל צריף משובץ לשעה מסוימת .לפני הכניסה לחדר האוכל משתרך תור ארוך .עכשיו
קיץ ,לא קר .אני מתאר לעצמי כמה "נעים" לחכות פה בחורף ,בקור! סמוך לכניסה – עץ חצי נבול ,וכל
הזמן שאנחנו עומדים שם בתור ,בחוסר מעש ,אני מסתכל עליו .שלוש פעמים ביום .הבטן מקרקרת...
אבל לא – תעמוד ,תחכה ...כמה אסירים מצריף אחר מנסים להידחף בלי תור .מתחילים צעקות ,חירופים
וגידופים.
סוף סוף אנחנו בפנים .על שולחן מלוכלך נזרקות עשר קערות .הקערות מכוסות שומן ,מקומטות ,עם
מגרעות .אפילו אם תרצה לא תוכל לשטוף אותן עד הסוף .בכל שולחן יש אחראי .הוא מוזג מרק דליל
לתוך הקערות .לקערה שלי נופלת חתיכה מגעילה :שיירי בשר חזיר ,שומן ,עור מכוסה זיפים .גל מיאוס
עולה מתוך תוכי.
-

אכול ,אכול – אני אומר לעצמי – אתה חייב להשתקם .הרי אמא מסרה לך ְפסק הלכה של רבנים
חד-משמעי בעבורך – לאכול מכל דבר ,כולל בשר חזיר!

אני שם שיירי בשר על הכף ,עוצם עיניים ומכניס לפה .לשתות אני יכול בקצב סביר ,גם את הנוזל
שבמרק .הבעיה היא ללעוס בקצב .כולם חיסלו את כל האוכל אחת ושתיים ,ואני תמיד נשאר האחרון
מאנשי הצריף שלנו וממשיך ללעוס כשהאנשים מהצריף הבא כבר נכנסים .בכל פעם מאיצים בי ומעירים
לי ,אך אין מה לעשות – אני אוכל מאוד לאט ...אחרי האוכל ,במצב שלי ,מן הראוי היה לשכב לנוח .אבל
אין מנוס ואני גורר את עצמי למקום העבודה בתקווה לא להיתקל בשומרים המסתובבים ליד חדר האוכל.
הרי לאסיר אסור ללכת לבד.
לאחר ארוחת הצהריים אף אחד בצוות לא מדבר .כולם סורגים אוטומטית ,שקועים במחשבות ...הנה אני
רואה שהאצבעות שלי מתחילות לסרוג יותר בזריזות .הלוואי שהאצבעות ילמדו לבצע את כל העבודה
לבד ,אזי רק הן יהיו בשעבוד ,רק הגוף במאסר .הקג”ב לא יוכלו לשעבד לא את הרוח ולא את השכל.
בתחילת יולי נותנים לי לחודש ימים מזון לפי תפריט ההבראה שהובטח על ידי זירנוב .לא נחפש פה
אצילות נפש – הסיבה לקיום ההבטחה נעוצה ,ודאי ,באורח החיים השקט שאני מקיים כעת .זה כנראה
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מתאים להם .כך או אחרת – הדבר מאוד נחוץ .כל הזמן אני רעב כמו זאב ,ואף על פי שיש לי יותר כוח,
הבריאות רחוקה מהנורמה כרחוק מזרח ממערב.
אוקסנה חולמיאנסקי ,שיחת טלפון לחו"ל06.07.85 ,
ההורים סוף סוף קיבלו פגישה אישית עם סשה .שלושה ימים הם היו ביחד .עדיין אין
פרטים ,אבל נראה שהם מרוצים .אילצו אותם לחכות שבועיים בקמנסק-אורלסקי
בתירוץ שיש חשש למגפה במחנה .למעשה ,הקג”ב רצה להרחיק אותם ממוסקבה
לתקופת הפסטיבל הבין-לאומי .סשה קיבל המון מכתבי תמיכה מצרפת .מנהל המחנה
נזף בו בגלל זה.

ערב .בצריף די שקט .הערב לא נשמעים קולות המריבות ,החירופים והגידופים .בַּ שוּרה של משוחררי
השמירה שותים חליטת תה .בפינה הרחוקה של הצריף מישהו פורט בגיטרה ומקהלה חובבנית מזמזמת
שירי אסירים מסורתיים ,עצובים ונוגעים ללב .שתי שורות ממני התיישבו שוחרי תשבצים .אני בדיוק
שאלתי ספר מאת דוסטויבסקי ופתחתי בקריאה.
-

פרופסור ,בוא נא ,יש פה מילה קשה ,אולי אתה יודע.
חבר'ה ,אני לא פרופסור ולא מומחה לתשבצים ,בדיוק רציתי לקרוא .נו,טוב ,תראו לי.

פתרתי נכון .הם הניפו ידיים כסימן של תודה ועידוד וחזרו לתשבץ ,ואני חזרתי לקריאה .לא חלפו חמש
דקות ושוב קוראים לי.
-

היי ,פרופסור בוא נא שוב ,עוד מילה קשה.

גם הפעם הצלחתי לפתור .רק התיישבתי לקרוא ,ושוב.
-

נו ,פרופסור ,בוא ,בוא ,יוצא לך טוב!

אני ניגש אליהם.
-

הפעם אני לא יודע .ובכלל ,חבר'ה ,עזבו ,אני רוצה לקרוא.

לזמן מה עזבו אותי .אבל אין רע בלי טוב – פשטה שמועה טובה בצריף – הצלחתי שתי הגדרות מתוך
שלוש .והנה בא המשך בלתי-צפוי :פונה אליי משוחרר השמירה.
-

שמע ,פרופסור ,תעזור לי לכתוב מכתב לבחורה?
לאיזו בחורה?
נו ,מה אתה לא מבין? אני משתחרר בקרוב.
טוב ,ומה הקשר?
אבל אין לי אף אחד שם.
אז לאיזו בחורה?

בקושי הבנתי את הבעיה .מתברר שהחברות ובנות הזוג של האסירים לעתים קרובות עוזבות אותם
לאחר המאסר .לעומת זאת ,יש אחרות שדווקא מחכות לשחרור האסירים .הרשימות של הבחורות
הפנויות האלה מופצות בקרב האסירים שקרובים לשחרור ,ואפשר ,בעיקרון ,לכתוב לבחורה כזאת
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ו"להתחיל" ִאתה .מי יודע ,אולי תהיה חברה חדשה .אבל איך לכתוב יפה כדי שיהיה המשך? האסירים
לרוב לא התנסו בחיבור מכתבי אהבה .הם מתביישים לכתוב ,לא יודעים ממה להתחיל .משוכה רצינית!
-

אז אני צריך לכתוב כאילו בשמך? – סוף סוף נפל האסימון.
כן ,כן!
תביא ניירות ועט.

אני מתיישב על המיטה של סוֹפר ה ֶד ֶמה ומסתכל עליו .איך אגלם תפקיד כזה? איך להתלהב ,למצוא
השראה? המצב משעשע .טוב ,אני לא צריך לתאר רגשות נשגבים ,שאינם ...וגם לא חשיבה מעודנת.
צריך להיות סביר .בסופו של דבר אני מצליח להתרכז ויוצא לי מכתב קצר .אני בודק אותו – בכלל לא רע
– ומושיט אותו ללקוח .הלקוח מתמוגג מאושר!
-

רוצה – ...והוא עוקב אחר המבט שלי – את זה? – ומושיט לי ראש בצל גדול ויפה.

חטפתי את הבצל – הרי ויטמינים אין – ואני לא מוצא מילים להביע את תודתי .מריח אותו שוב ושוב
והפה מלא ריר .אני לא יודע אם מכתב האהבה ,פרי עטי ,השיג את המטרה המיוחלת ,אבל מתחילים
לפנות אליי לקוחות חדשים .וכל פעם אני משיג מזון נוסף .זרם הפניות נמשך כשלושה שבועות ואחר כך
התחיל לדעוך .ואז מגיע אסיר ומבקש שאכתוב לו מכתב תלונה נבון .אחריו עוד אסיר ועוד .והנה אירע נס
קטן – אחד ממכתבי התלונה שלי עזר! עכשיו מתחילים להגיע לקוחות בזה אחר זה .כן ,בתחום הזה אני
שוחה ,כמה פניות חיברתי במשך שנות חיי כפעיל עלייה! המעמד שלי בצריף ממשיך להתחזק.
לאט לאט ירד הערב .אחרי יום עבודה מפרך אני מרגיש סחוט ,העיניים צורבות .הרי לרוב אני מגיע
לעבודה ראשון ועוזב אחרון ,לאחר שסרגתי שק נוסף לשבת .לעתים רחוקות מאוד אני מצליח לקנות שק
נוסף תמורת אותן הגלויות התלת-ממדיות .פנאי כמעט לא קיים ,אני כל הזמן עסוק במשהו – או להחביא
שוב ושוב את השקים שהכנתי לשבת ,או לעזור לבחוּר הכחוש בלימודים ,או לכתוב מכתב הביתה .יש
עוד דאגות :הגיע הזמן לתיקונים של הבוכייר ,להשיג עוד אוכל...
ברוך ה' ,יש לי עוד כמה גלויות תלת-ממדיות – "מטבע החוץ" שלי .ואיך מתקיימים אלה הרבים שאין
להם? אפילו עם "מטבע החוץ" אני נאלץ כל הזמן להיכנס לקומבינות מסובכות – להמיר ,להחליף ועוד.
מאמץ ִשכלי כזה – זה הדבר האחרון שציפיתי למצוא במחנה כפייה.
קוראים לארוחת ערב .המזון של ארוחת הערב הוא בעיה .בבקרים נותנים דייסה .אני מסתדר יפה ,קל
ללעוס ,מה גם שהכול מהול במים .אבל בערב – הדג החצי רקוב – זה עינוי .יהרגו אותי ולא אוכל לגעת.
אבל רוב האסירים מתנפלים על הדג ברעבתנות ,זוללים תוך השמעת קולות גריסה! לא ייאמן.
***
החצרות הצמודות לצריפים מוקפות בגדר גבוהה ,כחמישה מטרים ,וכך מבודדות משאר שטח המחנה.
לחצר מותר לצאת לבד בשעת הפנאי ולטייל בה .החצר שלנו – כשלושים מטר אורכה וכעשרה מטרים
רוחבה – גובלת בחצר דומה של הצריף הסמוך .פעם ביום ראשון ,יום המנוחה היחיד שלנו ,הוציאו את כל
האסירים לחצרות .פתאום בחצר הסמוכה אני מבחין באדם אינטליגנטי בעל מראה לא רוסי .אני קורא לו
ואנחנו עורכים היכרות .לא ,הוא לא יהודי .חצי ארמני חצי רוסי .אסיר פוליטי שהופלל לפי סעיף פלילי,
בדיוק כמוני .נראה מבוגר ממני בכעשרים שנה ,ולא רק מבוגר ממני אלא די חולני ,על פניו .קבענו
להיפגש ליד גדר הפרדת החצרות .הוא הסתגל לסביבת חיי המחנה הרבה פחות טוב ממני ,ואין לו לא
תמיכה בין-לאומית ,לא קרובים וחברים מסורים ולא מטרה נשגבת שבעבורה הוא נאבק .רק הוא ואשתו,
זה הכול.
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התחלתי לחפש דרכים להעביר לו בגדים ואוכל .כמה מעניין בנוי האדם :ברגע שנמצא מישהו חלש ממך
שזקוק לעזרתך ,אתה מרגיש דחף לטפל בו ,ומיד כאילו צומחות לך כנפיים ,פתאום מרגיש חזק פי
עשרה ,יותר נמרץ משהיית עשר דקות לפני כן .חיש מהר נרקמה בינינו ידידות עמוקה .החברות עם
הידיד החדש האירה את כל החיים שלי במחנה .אני מרגיש כאילו הטעינו אותי באנרגיות מחודשות.
ואולם תקופת האושר נמשכה רק חודש-חודש וחצי .פתאום ,באחד הימים ,כל אסירי הצריף שלו הועברו
למקום חדש בקצה האחר של המחנה .המום ,אני יושב בחוסר מעש ,לא מסוגל להשלים עם האבדה .זה
לא מקרי ,כמובן ,וללא ספק מכוון נגדי .ודאי מסרו למנהל שמצאתי חבר ושטוב לי .אין ספק שעוקבים
אחריי ומסתכלים עליי בשבע עיניים ,אפילו אם אין לכך השלכות מידיות .אין שום סיבה בעולם להחליף בין
שתי קבוצות של אסירים ,חוץ מכדי להציק לי.
מה עליי לעשות? הוא חולני ,זקוק לאוכל .אני אמסור לו את כל האוכל שיש לי .בסך הכול נותרו לי במאסר
פחות מחמישה חודשים – אבל הוא ֵישב עוד יותר משנה .כמובן ,לא אוּכל לארגן לו אספקת אוכל סדירה,
אבל לפחות פעם אחת אני אעז להפר את כללי המשמעת ואלך אליו .אם הם חושבים שאני שכחתי
לעשות מעשה ,מוטב להם לפזר אשליות .אם אקבל עוד צינוק – אז עוד צינוק.
כעבור שבוע ,בין ארוחת הערב למסדר הלילה ,אני הולך דרך כל המחנה לחבר שלי .רק לא להיתקל
בשומרים המסתובבים בכל פינה – הרי מיד יחרימו את כל האוכל .למזלי הגעתי לצריף שלו ללא הפרעות.
אני נכנס לצריף ,כל האסירים מיד פונים אליי.
-

איפה ,איפה הוא?

לפי הבעות הפנים המזלזלות של האסירים ,ברור שאין לו מעמד בצריף .לא נראה שהוא רגיל לקבל
מבקרים עם חבילות שלמות של אוכל .אני מתקרב .החבר שלי נראה עוד יותר חלש ומדוכדך .אנחנו
מתחבקים .אני מנסה לעודד אותו בכל דרך אפשרית .מי יודע אם עוד יצא לנו להתראות...
אני עוזב אותו עם הרגשה טובה בלב .בכל זאת ,עשיתי מה שיכולתי .התרומה שלי אפסית לעומת מה
שצפוי לו ,ואולי אף לי יהיו צרות בגללה ,ובכל זאת תמיד פועלים לפי השיטה :השתדלות שלנו בעולם
הגשמי ,בתקווה שהקדוש ברוך הוא ישלים את המעשים שלנו ברומו של עולם.
כבר למחרת זימון לזירנוב.
 מה זה ,אלכסנדר? אתה התנהגת כל כך טוב ,למופת ,ופתאום מחדל כזה ,הפרה בוטה שלהמשמעת הפנימית .אתה יודע מה זה גורר? ביטול של כל הזכויות :קיוסק ,פגישות עם קרובים ,משלוחי
מזון .בגין עברה כה חמורה בדרך כלל כולאים בצינוק .מה ,התגעגעת לצינוק? מעט מדי שהית שם?
מדוע עשיתי זאת? לפחות אתה יכול להסביר את המניעים שלך?
 כן ,אדוני המנהל .רציתי לעזור לאדם חולני שסובל סבל רב בקרב עבריינים פליליים .אני תמידחשבתי שהכי חשוב בכל הנסיבות  -להיות בן אדם .זהו עיקרון מנחה.
 על עקרונות יש לדעת לשלם. הוכחתי שאני אכן יודע לשלם על העקרונות שלי! לֵ ! – קטע אותי זירנוב בכעס.מבחינתי ,הפרשה הניבה פירות טובים .שלא יהיו להם אשליות כאילו תמיד אהיה שקט וממושמע.
שיפנימו היטב – אני כמו קפיץ מתוח ,בכל רגע יכול להשתחרר ולהכות!
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מעכבים אותנו זמן רב ליד הכניסה לחדר האוכל .רוח סתווית קרה נושבת לפרקים .משבי רוח חזקים
מרעידים את העלים האחרונים שעוד לא נשרו מהעץ הקמול למחצה שעומד ליד הכניסה .כן ,הסתיו הגיע.
בבקרים עולה ועוטף אותנו ערפל כבד מן הביצה הגדולה הסמוכה למחנה .בשמים נישאים עננים כבדים.
הם מסתכלים עלינו מהמרום באדישות ,במבט מנוכר ומתנשא.
בתחילת אוקטובר התחלף אצלי שכן .השכן החדש – רתך ,משוחרר שמירה .עורכים היכרות.
-

אחי – הוא אומר – איך להשיג יותר סיגריות?
למה לך עוד? הרי אתה עובד מחוץ למחנה ,תקנה בחוץ אצל החופשיים.
אני מעשן הרבה ,לא מספיק לי מה שאני יכול לקנות בחוץ.
11
בסדר ,אני מוכן לעזור .אקנה בשבילך בקיוסק ,רוצה? ואתה ,אחי ,אולי תתחלק אתי בחלב?
חלב? קח את הכול ,אני לא שותה חלב!

מי מילל! לא חלמתי לקבל חלב!
-

סגרנו עניין ,אתה תקבל סיגריות ,אני אקבל חלב!

כבר מהמנה הראשונה של החלב הרגשתי שמשהו חיוני נכנס לי לגוף ,ומתחיל השלב הבא של השיקום.
בינתיים הקיוסק הפך לעניין די בעייתי .לאחרונה ,בדרך מהקיוסק ,עבריינים כבדים עוצרים את האסירים.
פעם שלושה כאלה עצרו אותי בזה אחר זה בדרך לצריף – ואני חייב להתחלק עם כל אחד .גם בצריף יש
צורך לכבד אנשים .מה נשאר? פחות מחצי! מה אפשר לעשות? ללכת בשעות אסורות ולקחת סיכון של
עונשים ,ואפילו של צינוק .ככה זה ,החיים במחנה כפייה.
האיומים של זירנוב נותרו בגדר איומים .לא קיבלתי שום עונש והכול ממשיך כשגרתו.
החלק ה"אפל" ביותר של היום הוא שעת מסדר הערב .עד ארוחת הערב יש המון טרדות וטרחות.
כשחוזרים לצריף אחרי ארוחת הערב ,השעה כבר שמונה ויש בסך הכול שעה אחת – זמן פרטי ,אישי,
שלי :לכתוב מכתב הביתה ,לקרוא בספר ...בתשע כבר נכנס התורן ומתחיל לגרש החוצה לחצר ,לקור.
המסדר נערך רק בתשע וחצי .חצי שעה בחוץ .בגדי חורף עוד לא קיבלנו ,אבל בחוץ ,במיוחד בערבים,
קר ממש .ככה אני מסתובב לאורך החצר הלוך ושוב כמו חיה בכלוב ,ממש מתחשק לי ליילל לירח כמו
זאב! על הלב רובצת עצבות עמוקה.
מתחיל המסדר .התורן מקריא שמות משפחה בזה אחר זה ,וכל אסיר ששומע את שמו אמור להשיב
בקול רם את שמו הפרטי ,את מספר הסעיף הפלילי ואת תאריך השחרור .לומר את תאריך השחרור –
פעולה כל כך פשוטה לאחרים – זהו עינוי בשבילי .הרי כל אסיר יודע בוודאות שבתאריך הזה הוא באמת
ֵיצא לחופשי .רק אני היחיד שלא יודע אם ישחררו אותי או אם חלילה תהיה פרובוקציה נוספת .כאשר
מגיע התור שלי להשיב בתאריך השחרור ,המילים נתקעות לי בגרון! אבל אם אתעלם מהתרחיש הפסימי,
היום נשארים לי שלושה חודשים בדיוק עד תום המאסר.
ערב אחד הגיע אליי פתאום אסיר צעיר משוחרר שמירה ,התיישב על מיטתי וביקש לשמוע על החיים
במוסקבה ולשוחח על החיים במחנה .גם למחרת הוא הגיע ,ובמרוצת הזמן הפך את ביקוריו לשגרה.
ביום מן הימים הוא ניצל רגע שלא היו אנשים קרוב אלינו ,התכופף אליי ולחש:
-

11

שמע ,אני עובד עכשיו בבית החולים הפנימי .יש לי גישה למסמכים הרפואיים .רוצה שאגנוב
משם את התיק הרפואי שלך? אחרת ,איך תוכיח ששבתת רעב?

רתכים קיבלו תוספת חלב על כך שעבדו בעבודה מזיקה.
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פרובוקציה! אותה הפרובוקציה שציפיתי לה! אם יתפסו אותי על דבר כזה יכולים להפליל אותי בקלות.
אבל הרעיון מבריק – בטח לא הבחור המטופש הזה הגה אותו! יש בזה פיתוי ממשי ,באמת יהיה מסקרן
לקבל את התיק הרפואי שלי .אבל בעצם אין בו הרבה תועלת .למי אני צריך להוכיח ששבתתי רעב? מי
יטיל בכך ספק? מאידך ,למי אכפת מה בדיוק כתבו בתיק שלי האחיות הכפופות למרוּת הקג”ב? בתכתיב
הקג”ב זה מקור מהימן? מי מפריע להם לכתוב שכביכול אכלתי לבד ,כאילו לא הייתה שביתת רעב?
אשאיר להם את התיק הרפואי שלי בתור מזכרת .ממילא לא בקלות ישכחו אותי! יום-יום ,לא מרפה ממני
המבקר הבלתי-מוזמן .פעם אחר פעם מנסה לשכנע אותי לקבל את עצתו .רק כעבור שבועיים הבין שאין
לכך סיכוי ונעלם.
בכל יום ראשון אחר הצהריים יש לנו שלוש שעות של פנאי .בחמש מפסיקים את המנוחה שלנו ומרכזים
את כולנו בחדר מיוחד .מגיע קצין ומעביר שיחת תעמולה סובייטית – "מסביר" לנו על קפיטליזם ,על
מדינות המערב וכמה גרוע שם .אחרי שטיפת מוח מילולית מגיעה שטיפת מוח טלוויזיונית .הטלוויזיה
נמצאת פה בתוך ארונית ברזל ,והיא סגורה במחיצה ננעלת .בנוכחות הקצין פותחים את המחיצה
ומקרינים סרט "כשר" מבחינה אידיאולוגית.
ביום ראשון אחד משום מה התקלקל המנעול והמחיצה לא נפתחה .ניסו כך ואחרת – שום דבר לא עזר.
האסירים חיכו זמן מה ,ולאחר מכן התפזרו מאוכזבים .אבל בצריפים האחרים המחיצות נפתחו וכולם ראו
תכנית .ובהחלט היה מה לראות:
בשידור ממוסקבה ,המשודר לכל רחבי ברית המועצות ,הופיע אדם בשם דימה דוֹבקין וחשף קבוצת
יהודים ממתנגדי השלטון הסובייטי .הוא נקב בשמות של עשרה או חמישה-עשר איש ,ובתוכם האחים
חולמיאנסקי! בצריפים הרחוקים – מעטים הכירו אותי ,אבל בצריף הסמוך הכירו אותי בוודאות – הרי
השם שלי כתוב על מדי האסיר .והנה חשש נוראי החל מקנן בלבם :אולי אני הוא אותו חולמיאנסקי
שדיברו עליו בתוכנית! בהשפעת התוכנית הארסית ,שלושה גברים קפצו על רגליהם ורצו לחפש אותי
ולערוך "בית דין שדה'' .הגיעו לצריף שלנו.
-

זה אצלכם כזה חולמובסקי?
חולמיאנסקי ,אולי .הנה ,שם יושב.

כעבור רגע קט שלושה גברתנים רותחים מזעם מקיפים אותי באיום.
-

זה אתה אויב השלטון? אויב העם?

קול רם וטון אגרסיבי מעוררים את כולם .אנשי הצריף שלנו מתחילים להתקרב ולהקיף אותנו מכל
הצדדים .אף אחד לא אוהב כאשר יורדים על "אחד משלנו" ,מה גם שהמעמד שלי מכובד למדי .מגיע גם
השכן שלי – הרתך.
-

שבו ,חבר'ה ,כמה דקות .בואו נברר את העניין – הוא מנסה להרגיע את הרוחות.

מסביב התאספו כבר כעשרים אנשים מהצריף שלנו .מגיע גם אחד מה"כבדים":
-

מה קורה פה ,מה הסערה הזאת? – שואל "הכבד" בקול סמכותי של בעל הבית.

בטון מעט פחות תוקפני ,אבל תוך ביטחון ב"צדקת הדרך" ,עונים הגברתנים:
-

מה ,לא ראיתם את התכנית? הופיע בטלוויזיה יהודון אחד ,חשף את הכנופייה שלהם ,של
האנטי-סובייטיים האלה .חשף את השמות .גם את השם שלו הזכיר!
אולי יש חולמיאנסקי אחר – מנסה להגן עליי מישהו מהצריף שלנו.
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-

-

ל-א-א ,בטח שלא ,זה שם משפחה נדיר – ממשיכים לתקוף ה"אורחים".
תשמעו – אני מתערב בשיחה – מה ,אתם לא יודעים איזה סעיף פלילי יש לי? סעיף ,218
החזקת נשק .מה הקשר לפעילות אנטי-סובייטית? ואילו הייתי כל כך מפורסם ,לא הייתי כלוא
יחד אתכם .הייתי יושב עם אסירים פוליטיים .הרי הפוליטיים יושבים עם פוליטיים.
זה נכון – מגבה אותי ה"כבד" שלנו – אם כבר מדברים עליהם בטלוויזיה ,זה אומר שמזמן תפסו
אותם והכול עליהם גלוי וידוע .בטח הם כבר מאחורי הסורגים ,ואם עדיין לא כלואים ,אז בקרוב.
וכמובן ,אסירים פוליטיים מפורסמים לא יושבים אתנו פה.

לגברתנים לא נשאר אלא לסגת ,והם חזרו כלעומת שבאו.
ריבונו של עולם ,מה פשרהּ של הפרשה? סכנה של פתיחת תיק פלילי נוסף מרחפת עליי? סכנה גם
למישה? או אולי זו עוד פרובוקציה – רצו להרוג אותי באמצעות העבריינים הפליליים ולגלגל עליהם את
האחריות על המעשה? תכנית הטלוויזיה כנראה הייתה מאוד מרשימה ,מאוד עצמתית ,אמוציונלית,
והלהיטה את הרוחות עד לב השמים .אחרת הגברתנים לא היו יוצאים מגדרם על מנת להגיע ולערוך
"משפט שדה" באמצע צריף אחר – דבר שכלל אינו מקובל במחנה ,ואף די מסוכן.
ואילו הארונית הייתה נפתחת וכל הצריף שלנו היה רואה את התכנית? בדיוק אותם האנשים שבאו להגן
עליי היו מתנפלים עליי בלי רחמים וטורפים אותי ,היו מבצעים בי לינץ'! ומהי ,אם מותר לשאול,
ההסתברות שדווקא ביום שידור התכנית הארונית לא תיפתח? ניצלתי בנס ,פשוטו כמשמעו! זהו נס גלוי!
ורק אני היחיד שמבין את זה .במשך כל התקופה הזאת היו כמה פעמים שניצלתי ,אבל בכל פעם שזה
קרה ...קשה לעכל ,אפילו שזה קרה מול העיניים שלי .מעניין אם הארונית תיפתח ביום ראשון הבא.
ביום ראשון הבא ,וכן בכל ימי ראשון שלאחר מכן ,כל עוד הייתי במחנה ,הארונית נפתחה ללא כל בעיה.

בעשרים וארבעה בדצמבר אני מקבל זימון למייג'ור ,סגן מנהל המחנה בעניינים פוליטיים .ודאי מתחילים
להפליל אותי על סמך הפרשה של דימה דובקין – חושב אני בלבי .בדיוק כפי שחשבתי ,לקראת סוף
תקופת המאסר.
-

שמע ,פרופסור – ,אומר לי סגן המנהל – קיבלנו הנחיה להפסיק את סריגת השקים .כל הצוות
שלכם יפוצל .לימים הקרובים אתה משובץ אליי .תעמוד לעזרי.

אני עומד המום.
 אני חייב להכין בדחיפות דו"ח על נושא החינוך והקניית הערכים לאסירים ,אלא שאני עמוסבפעילות אופרטיבית .הנה החומר ,הנה מקום העבודה שלך לשלושת הימים הבאים .שב ותכין לי את
הדו"ח.
תהפוכות הגורל הן מעבר לכל הדמיון .איך מאויב המשטר נהייתי מחנך? כעבור שלושה ימים סגן המנהל
הופיע שוב ,קרא את פרי עטי ואמר:
-

מעולה ,אני רואה שיש לך כישורי כתיבה .אולי היית מגיע רחוק .מדוע בחרת בדרך כזאת?
חבל – ...והוא התבונן בי בהתעניינות כנה.

אני משובץ לעבודה בבית המלאכה.
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פנייה של שני חברי הפרלמנט האמריקני ושני חברי הפרלמנט הבריטי לגורבצ'וב

05.01.86
אניה ,יקירתי,
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ערב ערב אני מסתכל על הירח ושמח לראות שהמגל נעשה יותר ויותר צר .זה סימן שמתקרב ראש חודש
שבט .אני ממתין לו בכיליון עיניים .אבל את הימים הנותרים לא סופר ,לא מרשה לעצמי!
נשארו לי שלושה שבועות ...שבועיים ...עשרה ימים ...התחיל השבוע האחרון .וככל שנשאר פחות זמן כך
המתח גובר .אני מרגיש כאילו איזה קפיץ פנימי נמתח עד הסוף! הייתכן שהם פשוט ישחררו אותי? ומה
על השנים הארוכות של המאסר והגירוש שהיו מייחלים להטיל עליי? או שמא הפרובוקציות של דימה
דובקין ושל ההוא שהציע לגנוב את התיק הרפואי שלי ממצות את כל התכנון הזדוני שלהם?
שלושה ימים לפני תום המאסר ,כל אסיר מוזמן להצטלם .הצילום יופיע על גבי תעודת השחרור ,ועל מנת
שייראה יותר נורמלי ,נותנים לו להצטלם בחתיכה עליונה של חולצה ,עם עניבה שנתפרה אליה .הרי אין
זה יאוּת אם אדם חופשי ייראה בבגדי אסיר של מחנה כפייה .איזו קריקטורה יוצאת דופן על כל המשטר
– אומר אני בלבי – ממש "זאב בבגדי כבש" .כלפי חוץ המשטר הסובייטי מתחפש ומתחזה לכבש ,כלומר
למשטר מתון ונאור – מתגנדר בחולצה מחויטת יפה ,אבל מתחתיה – עורו של הזאב – משטר ברברי
ואכזרי.
התמונה המגוחכת הצחיקה אותי ,ולרגע נרפה המתח של ההמתנה הדרוכה לפרובוקציה האורבת לי.
מגיעה השבת – הבוקר האחרון שלי במחנה .יש לי מעט מאוד זמן לשחרית של שבת .אלוקים אדירים!
כמה קשה להתרכז ,להתפלל מתוך כוונה מלאה .אני מסוגל להתרכז רק לרגע קט .זרם של מחשבות
מסיחות את הדעת ...אבל לא! דווקא עכשיו הכוונה היא קריטית ,אני חייב תפילה שלמה ,איכותית,
אמתית .זהו כמו יום כיפור קטן ואישי שלי .היום יוחלט ,יוכרע גורלי .היום ייגזר אם אשתחרר או אם
חלילה לא! אני חייב להתפלל מתוך כוונה מוחלטת ,תוך ריכוז מרבי ,ברוגע ,לא לחשוב על הזמן .נראה
אותך מצליח לא לחשוב על הזמן...
אני מסיים את התפילה שתי דקות לפני השעה תשע .בדיוק בתשע אמור להישמע הצלצול המיוחל
מהמטֶ ה .פעמים רבות סיפרו האסירים עד כמה מדייקים שם במטה מבחינת שעת השחרור .הזמן זז לאט
ַ
לאט ,כבד כמו עופרת .תשע ורבע .אולי עיכוב טכני ,מי יודע .תשע ועשרים ...תשע וחצי ...נו ,מה ,לא
משחררים? אני מתחיל להתפלל בלהט ובאדיקות .מתפלל כמו מטורף .אני מתנתק מהמציאות ,מתרומם,
שוכח הכול ,אני כולי באחדות עם השמים ...הייתכן שהתפילה הכנה והלוהטת שלי לא תישמע? לא
תיענה? מתי תיקח מידי את כוס התרעלה )ישעיהו ,נ"א(? עוד לא מיציתי את שיעור הסבל שלי?
לא נגזר עליי להשתחרר? אין כבר כוח ,לא נשארו שום כוחות נפשיים!
 .9:45אני שותק .כבר לא חרדה ,אלא מכבש של ייאוש דוחס אותי אל תוך האדמה .אני יושב בפינה של
מיטתי ,תקוע ,אוחז באצבעות הקרות את התיק הקטן שלי .קשה לי לנשום .הלב פועם בחזקה בפעימות
כבדות .כל פעימה כמו מכה .עוד רגע ויפוצץ אותי .נעשה לי שחור בעיניים ,שחור .השעון מצפצף ,השעה
עשר.
-

מה ,אתה עדיין פה? – אני שומע את קולו של התורן – חשבתי שמזמן השתחררת.
לא מזמנים משום מה – אני משתדל לדבר ברוגע ועם שליטה עצמית – תגיד ,קורה שהם
מאחרים?
לא זכור לי דבר כזה ...טוב ,שב ,חכה.

אני ממשיך לחכות .נושך לעצמי את היד .יותר חזק ,עוד יותר חזק ...אוי ...מרפה ...אני כבר לא מסוגל
לשבת במקום .לא מסוגל ...לא ...מסוגל! אני הולך אנה ואנה כמו חיה בכלוב!
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 .10:15התורן מציץ אליי ומתבדח על חשבוני:
-

נראה לי שלא משחררים אותך .אולי החליטו להשאיר אותך כאן עוד קצת?

למחול לנו!
אב הרחמים ,שמע קולנו! הפוך מספדנו ָ
 .10:30חורה לי ...הכול מובן ,הכול – .תירגע .הדאגה שלך והלחץ הנפשי לא עוזרים .להפך ,הם
מפריעים! עכשיו צריך לגייס את כל הכוחות ולהתכונן לפרובוקציה החדשה .אני יודע איך הם עושים
אותה .קודם כול לא משחררים בזמן ...ואחר כך ,למפרע" ,מסבירים" מדוע .הייתכן שהם החליטו לפתוח
תיבת פנדורה ולהתחיל את כל הפרשה מחדש? גל של חום אוחז בי ,אני מרגיש כאילו אני רוקד על
מחבת .אנא ,בורא עולם ,תקצר את עינוי הדין!
 .10:50אני כבר לא שולט בעצמי .בדחף אדיר אני חוטף את השקית ופורץ החוצה.
-

לאן ,לאן אתה? – שואל התורן.
להשתחרר ,ויהי מה!

שומר שער החצר שואל אף הוא:
-

סיימת? הולך להשתחרר?

האמירה ההזויה הזאת מפי אדם זר כבר לא נשמעת לי כל כך מגוחכת .אולי באמת יש לה משמעות?
המחנה ריק – בשעה כזאת כולם בעבודה .אני פוסע בכבדות ,כאילו הרגליים שלי עשויות עופרת .הנה
הכניסה לחדר האוכל .אין איש .כמה פעמים עמדנו פה וחיכינו .כמה פעמים פרצנו פנימה רעבים עד מוות
וחטפנו קערות מלוכלכות עם מרק דל של אסירים? אני ממשיך הלאה .מתנשם בכבדות ,אבל הולך .מפה
עד המטה – כשלוש מאות מטר .פתאום צץ לפניי אותו מייג'ור ,סגן מנהל המחנה לעניינים אידיאולוגיים.
-

לאן אתה?
ריציתי את המאסר ,אני הולך להשתחרר.

אני עוקב אחר הבעת פניו כמו מרותק.
-

להשתחרר? – לרגע קט ניצוץ האיר את פניו הדהויים – טוב ,אל תיתפס יותר – אמר באדישות
והמשיך בדרכו.

גל חם של תקווה עטף אותי .הוא בוודאי היה יודע על פרובוקציה ,לו הייתה מתוכננת .הבעת הפנים שלו
הייתה מגלה זאת .עוד לא אבדה תקוותנו! פתאום ,כאילו צמחו לי כנפיים ,אני רץ למטה.
-

מי הקצין התורן? – אני שואל בצורה נחושה ודרשנית – אתם יודעים מה השעה? למה לא
משחררים? זהו ,ריציתי את המאסר .אתם מחזיקים אדם חופשי מאחורי הסורגים! זו עברה
פלילית!

המזכירה קפצה מהמקום ,מבוהלת ,והתחילה לצלצל בעצבנות גלויה .אני מתיישב על הספה בתנוחה של
אדם חופשי וממשיך לחוות את סערת הרוחות – תערובת מוזרה של תקווה וחרדה...
קצין תורן נכנס בריצה.
-

מדוע מחזיקים אדם חופשי אחרי תום המאסר? זו עברה פלילית!
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-

מה ,לא הזמינו את המשתחררים עדיין? – שואל הקצין בתמיהה – מי עוד משתחרר חוץ ממנו?
עוד שלושה? תזמינו את כולם.

הוא נעלם לרגע וחוזר בזריזות עם צרור מפתחות בידו .פותח את הכספת ,מוציא משם שלושה תיקים,
מדפדף במהירות.
-

אבל ...התיק שלך לא נמצא – הוא התחיל לגמגם מרוב מתח – התיק שלך לא בתוך הכספת.
מישהו לקח אותו ...ואין אפילו פתק מי לקח .עכשיו אנחנו לא יכולים לשחרר לא אותך ולא את
אלה השלושה .גם הם מחכים משעות הבוקר.

הנה ,זה התחיל! אנא ,ריבונו של עולם ,השמד את ממלכת הרשע הזאת ,תשבר אותם לרסיסים ,תבטל
את כוחם! בוודאי לקחו את התיק שלי לפי הוראה של הקג”ב .הקצין התורן ,כמובן ,לא בעניינים .קרה
אסון – הכינו פרובוקציה חדשה!
אני לוקח דף נייר וכותב הצהרה לזירנוב:
"אם לא ישחררו אותי כעת ,כמחויב על פי חוק ,אני שוב אפתח בשביתת רעב בלתי-מוגבלת בזמן ואטיל
את מלוא האחריות על השלכותיה עליך באופן אישי!"
המזכירה לוקחת את ההצהרה ונעלמת .שקט ...אני רק שומע בראשי את פעימות הלב המתוחות
והמואצות .חולפת עוד חצי שעה .מביאים עוד שלושה אסירים שגם אמורים להשתחרר היום .אני יושב לי
לראשונה במקום רשמי על הספה כמו אדם חופשי ,ולא בשפיפה כדרך האסירים .ככה ורק ככה אשב
בעתיד – אומר אני לעצמי בהדגשה יתרה – כמו אדם חופשי! אני מנסה להתרכז בתפילת הלחש.
אנשים נכנסים ויוצאים כל הזמן ,הרגשה מעיקה ,הרגשה שדרמה של ממש מתחוללת מאחורי הקלעים.
המתח באוויר מגיע לשיא וההמולה נמשכת ונמשכת...
-

מה השעה? – שואל מישהו.
כבר  – 12:20אומר הקצין התורן ,משום מה בטון מלא טינה.

ברגע זה מתפרץ לחדר קצין בכיר יותר .שערו פרוע ,פניו אדומות ,מצחו מכוסה זיעה .מתנשף בכבדות.
בידיו תיק.
-

זה לא קשור אליי ,לא קשור אליי – אומר הוא בזריזות – התיק זומן על ידי הדרג הבכיר.

אני קם המום.
-

בוא ,עקוב אחריי – הוא פונה אליי – וגם אתם ,שלושתכם ,לכו אחריו .הולכים להשתחרר.

אנחנו הולכים לאורך מסדרון צר .מצד שמאל למטה רואים את שערי הכניסה והיציאה של המחנה .דרכם
מגיעים טרנספורטים של אסירים .אנו פונים לעבר הפינה .מטרים ספורים לפנינו יש מחסום ועמדת
ביקורת .מאחורי המחסום אני כבר רואה את אמא ואת אבא .הקצין מעביר את התיק שלי לשומר בעמדת
הביקורת .השומר לא ממהר .באטיות הוא בודק כל אות בתעודת השחרור שלי .ברגע זה אמא דוחפת
הצדה את החייל שעומד בצד החיצוני של עמדת הביקורת ונכנסת פנימה" .תפסיק לבזבז את הזמן" –
היא פוקדת בתקיפות על השומר .השומר נרתע ומושיט לי את תעודת השחרור.
אני לוקח אותה ו ...יוצא לחופשי!

185
אנחנו עוזבים את המחנה .קור עז שורר בחוץ ,הכול מושלג מסביב ...אנחנו הולכים בדומייה מוחלטת.
המילים נטשו אותנו .שומעים רק קולות חריקה של שלג תחת רגלינו .השמש מאירה ממרום את
התהלוכה החגיגית שלנו .אנו מתרחקים יותר ויותר מהמחנה ,ואני עדיין שקוע בסערת הרוחות וחווה שוב
ושוב את מאורעות היום הזה.
שמחה אדירה ,פראית ,מתפרצת מעומק לבי :הרי בסופו של דבר השתחררתי למרות הכול! הקג”ב לא
הצליח "לתפור" לי עוד תיק פלילי .עכשיו אני חופשי! יכול ללכת לאן שארצה ,לעשות כל מה שיתחשק לי.
אין סוהרים ואין שומרים! זהו רגע ההכרעה של כל המאבק .זהו ניצחון אדיר! אנחנו ,קומץ של יהודים,
הצלחנו לאלץ את מעצמת-העל לעשות את מה שהיא לא רצתה לעשות! הם לא שברו אותנו ,ולא הצליחו
לקיים משפט ראווה .הם כבר לא יוכלו לצעוק שבמסווה של לימודי עברית יהודים הקימו ארגון מחתרתי
טרוריסטי ומתאמנים בנשק.
אני אדם מאושר .מעטים מאוד זוכים במסכת חייהם לניצחון כל כך כביר! ריבונו של עולם ,אני מודה לך.
ההודיה שלי היא כנה ,היא אמתית ,היא שופעת מקרב הלב .אני יודע שזה אתה עשית את הנס ,שזה
אתה שהענקת לי כוח וסיבולת להתמודד עם מה שעולה עשרת מונים על הכוחות הצנועים שלי .זה
הניצחון שלך! ואני חייב לפרסם אותו ברבים.
אנחנו מגיעים לעיר ְסבֵ ְר ְדלוֹ ְב ְסק ועולים לרכבת למוסקבה .זמן הנסיעה – יממה .אני מנותק מכל מה
שהיה במחנה ,בכלא ,בצינוק .כל העולם הזה נשאר מאחור ,שייך לעבר .הרכבת דוהרת קדימה לעתיד.
נסתיימה עוד מסכת חיים שנפלה בחלקי ,ולפניי מסכת חדשה וכל כך שונה.
אני אוהב את הרגעים האלה של "בין לבין" ,כשאני כבר לא שייך לפרק החיים הקודם וטרם שייך לפרק
הבא .רגע אשר קיים רק כאן ועכשיו .אנחנו תמיד חיים למען העתיד ומרבים לחשוב על העבר .לעתים כל
כך רחוקות אנחנו מרגישים את ההווה ,אבל עכשיו דווקא קיים הווה ורק הווה.
נחשול רגשות סוחף אותי .הנשמה שלי ,שמרוב צער ועגמת נפש כאילו הפכה לקרח ,מתחילה אט אט
להתרכך ולהפשיר .הקפיץ הפנימי המתוח של המתח הנפשי מתחיל סוף סוף להשתחרר .אפשר
להרפות .אני כבר לא חייב להיות כל רגע בכוננות ,בנכונות מתמדת להגיב בחריפות למזימות ,לאיומים,
לפרובוקציות .אני מרגיש גודש בגרון .דמעות של שחרור ושל היטהרות זולגות מעיניי.
אנחנו מתקרבים ,הרכבת מגיעה לרציף באטיות ונעצרת .רק בני המשפחה שלנו – מישה ,אוקסנה,
מקסים ואניה – מקבלים את פנינו .מנהיגי תנועת העלייה ביקשו לערוך קבלת פנים גרנדיוזית :למלא את
כל הרציף במקבלי פנים ,להזמין כתבי חוץ ,צלמים ...אבל המשפחה החליטה שלא כדאי .אין צל של ספק
שהרבה מאוד אנשים היו שמחים לקבל את פנינו ולברך אותי .אבל התקופה קשה ומסוכנת .קבלות פנים
מפוארות כמו שעשו לאידה נודל ולנדיה פרדקובה גרמו להן צרות מיותרות.
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במוסקבה .זה עתה הגענו )אני שלישי מימין(

עם מישה אחי )אני הימני(
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אניה
נראית עדיין ממש כמו אסיר .הנפיחות בפנים אולי ירדה מעט ,אבל העיניים שלך נעו
אנה ואנה חסרות מנוח .היה ברור שאתה עדיין שרוי במתח נוראי .המתח הזה הדביק
גם אותי.

דב קונטורר
אני זוכר את הפגישה הראשונה בחוג שלנו לאחר שהשתחררת .אמרת אז משפט
בלתי-נשכח" :לא ראיתי בכלא דבר מחריד עד כדי כך שבגללו היינו צריכים ,חלילה,
לוותר על עקרונותינו פה ".זאת הייתה אמירה חזקה מפי אדם שרואים עליו שהוא
השאיר בכלא חלק ניכר מבריאותו ...לפרויקט ,מטבע הדברים ,לא יכולת לחזור .הוא
נשאר תחת הניהול שלי ושל זאב גייזל.
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פרק 8
הטלפון מצלצל בלי הפוגה – מאות אנשים ממהרים לברך אותי .מנהיגי תנועת העלייה מבקשים פעם
אחר פעם שאערוך אירוע קבלת פנים לקהל .אבל אני לא מסוגל לקיים מגע אנושי ,שיג ושיח כלשהו –
סוציאליזציה גורמת לי כמעט כאב פיזי .אני מותש לחלוטין ,לא נשאר בי ולו קומץ של כוח ואנרגיה.
תחושת האופוריה הפכה לתחושת חוסר אונים ,חולשה ,עייפות אין קץ ,תשישות .הכול לוּט בערפל .אני
מרגיש כאילו הפשיטו את כל העור מבשרי ,ועכשיו כל מגע ,אפילו קלוש שבקלושים ,גורם לי כאב חריף
ומענה ...אבל חוסר הסבלנות של האנשים כל כך גדול ,שמבלי לחכות לאירוע פומבי הם מגיעים לביתי
בקבוצות קטנות ,בזה אחר זה ,ללא הזמנה...
אין מנוס ,נערוך אירוע פומבי .כל המי ומי של תנועת העלייה נדחסים לדירתנו .אני מספר על חוויות
המאסר ,החקירות ,האיומים ,ההתמודדות ,ההתגייסות הפנימית ,מאמץ אין-סופי ...הישרדות ותקווה...
וכמובן על הנסים שחוויתי על בשרי .אני מדבר בלי סוף ,ללא מעצורים ,עד שעת לילה מאוחרת .ותוך כדי
דיבור אני מתחיל להרגיש שחלק מהמתח הפנימי "נשפך" החוצה ומשחרר אותי מאחיזת זרועותיו .כן ,אני
מתחיל להרגיש שחרור.

בנימין נתניהו ,שגריר ישראל באו"ם
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עובר שבוע ,ועוד שבוע .אני נכנס לתהליך של ריפוי אינטנסיבי וממושך .כעבור שבועות מספר אני מבחין
בתחילת השינוי .אני מרגיש כאילו שכבה דקה של קרום צומחת על הפצע הנפשי .אולי אני כבר יכול
לחשוב על מגע עם אנשים מבלי להירתע...
חולפים ארבעה חודשים משחרורי ,והרופאים אומרים שחל שיפור משמעותי במצב בריאותי .אפשר כבר
להתחיל בהכנות לחתונה .מן הראוי לערוך חופה בבית הכנסת ,אבל לא ...משום מה אנחנו נתקלים
בסירוב מוחלט .כנראה גם לאחר שחרורי אני נשאר דמות כל כך מסוכנת ,שהנהלת בית הכנסת מפחדת
לאפשר לי טקס כל כך טבעי .ברור שבעיני השלטונות אני לא אדם פרטי ,לכן גם החופה שלי אינה עניין
פרטי .זהו אירוע ציבורי – ניצחון של תנועת העלייה! "רק המספר בבית הקברות של הכלא יישאר ממך" –
הרי ככה איים עליי מאיבורודה!
אי-אפשר בבית הכנסת? אין דבר .נצטופף בדירתנו הקטנה במוסקבה .בעזרת החברים דירתנו משנה את
פניה ללא היכר .כל הרהיטים נדחסים בחדר אחד .מורידים את כל הדלתות והופכים אותן לשולחנות.
מגיע הרגע החגיגיֵ .רבּ ליפּה – אחד מזקני קהילת בית הכנסת – לא פוחד לערוך את הנישואים .הטלית
מתנוססת מעל ראשינו ֵורב ליפה קורא ברכות .דמעות זולגות מעיניה של אמא .אפשר להגיד שהחיינו!
דלת הכניסה פתוחה לרווחה ,אנשים נכנסים ויוצאים בזרם בלתי-פוסק!

אניה
כולם היו במצב רוח מרומם ,חגיגי .האנשים צהלו! כולם הרגישו שזו לא חגיגה
משפחתית בלבד .זהו רגע של אהבה ורעות של כל הציבור .זהו סמל לניצחון על כוחות
הרשע .יש חיים לאחר המוות!
לאחר החתונה מצב בריאותי השתפר פלאים .אני מרגיש יותר מרץ ,יותר עניין .מופיע החשק לפעול.
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יש תחושה של שינויים באוויר .לפי כל הסימנים ,אנחנו על סף תקופת ליברליזציה רצינית .לא ידוע כמה
זמן היא תימשך ,אבל זה פותח לנו חלון הזדמנויות ליצור "אמצעי לחימה" חדשים וכמובן להגביר את
הפעילויות הקיימות .יש לי שלושה רעיונות:
הראשון – להקים ארגון של אסירי ציון בברית המועצות .כמה מהאסירים כבר השתחררו ועוד כמה צפויים
להשתחרר בקרוב .האנשים האלה לא פוחדים מהקג”ב ,השמות שלהם מוכרים לכולם ,ואם הם ידברו
בקול אחד – הוא יישמע! לעמדה שלהם ולאמירה המשותפת שלהם יש משקל .המשימה שלהם ברורה:
להיאבק למען שחרור האסירים הנותרים ,פתיחת שערים ועלייה המונית ,ונגד כל צורה של רדיפות
יהודים .זה אמור להיות הגוף המגן המיוחל שעליו חלמתי בכל שנות הפעילות של פרויקט הערים – אותו
הגוף שאפשר לפנות אליו בעת רדיפות .והנה נראה לי שבפעם הראשונה זה עשוי להתגשם.
השני – להקים קבוצת נשים .הרי קיימים ארגוני נשים בין-לאומיים בעלי השפעה רבה .רדיפות נשים
מעוררות תגובה הרבה יותר חריפה ,הרבה יותר אמוציונלית .לדוגמה – יותר בעייתי לפזר הפגנת נשים,
להרביץ להן...
השלישי – לפעול בנושא השואה .דווקא מהנושא הזה צריך להתחיל פעילות ציבורית רבת משתתפים.
הרי גם קבוצת מורים לעברית ,גם ארגון אסירי ציון וגם קבוצת נשים – חשובות ככל שיהיו ,אלה עדיין
קבוצות קטנות ,סלקטיביות .חייבת להיות מסגרת נוספת ,ציבורית ,שעשויה למשוך קשת רחבה של
משתתפים ,שהשלטונות יתקשו לדכא אותה אפילו בשלבים הראשונים של הליברליזציה .אשמח לפתח
אסטרטגיה בתחום הזה .אני רוצה לקיים אירוע המוני ראשון במוסקבה כבר באביב הבא ,ביום השואה
והגבורה.
***
-

אנחנו מצפים לילד – מבשרת לי אניה.

הבשורה הזאת מחוללת פלאים במשפחה .בן רגע אמא נראתה צעירה בעשר שנים ,ואני פתאום חש
שהזיקה האחרונה שחיברה אותי למחנה ,לכלא ,לכל הזוועות של העבר ,נותקה אחת ולתמיד! במקום
הכחדה ,ירידה לאבדון – פעימת הלב של החיים החדשים.
***
ליזמה שלי להקמת ארגון אסירי ציון נענים בהתלהבות ולדימיר קיסליק ,ברוך צ'רנובילסקי ,ולדימיר סליפק
ואלכסנדר יקיר .יוסף ביגון משתחרר ומיד מחדש את הפעילות הציבורית שלו .לאחר המאסר השלישי
הוא הופך לסלבריטי .דירתו "מפוצצת" בצלמים ובכתבי חוץ של סוכנויות החדשות המובילות בעולם .ללא
היסוס הוא מצטרף לקבוצתנו ובכך מוסיף לה משקל משמעותי .מיד לאחר שחרורם מצטרפים אלינו גם
רואלד זיליצ'ונוק וולדימיר ליפשיץ.
ארגון אסירי ציון מתחיל לפעול מיד לאחר חגי תשרי .ראשית כול – השדולה למען האסירים הנותרים
שעוד בכלא :אדלשטיין ,ברנשטיין ,וולוובסקי ומהריק .אנחנו מארגנים מפגשים של נשות האסירים עם
כתבי חוץ ,דיפלומטים ואח"מים פוליטיים ממדינות המערב המבקרים במוסקבה .קמפיין נפרד מתנהל
למען אידה נודל וקורא לאפשר לה מגורים במוסקבה.
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אסירי ציון ופעילי עלייה )משמאל לימין( :ברוך צ'רנובילסקי ,אלכסנדר יקיר ,ולדימיר סליפק ,ולדימיר קיסליק,
מיכאל חולמיאנסקי ,לב אובסישר ויקטור בריילובסקי

אסירי ציון ופעילי עלייה )משמאל לימין( :ברוך צ'רנובילסקי ,אני עם תיק אדום ,לב אלברט ,יוסף בגון
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יחד עם יוסף ביגון אנו מארגנים שורה של הפגנות .התופעה מתחילה לעניין את כתבי החוץ במוסקבה.
אנו זוכים ליותר ויותר סיקור תקשורתי .הקשרים הכי טובים נוצרים עם דומיניק דוֹ ְמ ְבּר ,כתב העיתון "לה
מונד" ,ועם פיטר אָ ְר ֶנט ,כתב של ה .CNN-אבל העניין מעורר תגובה של הקג”ב – למרות התחלת
התקופה הליברלית הם תופסים אותי פעם אחר פעם בדרכי להפגנה – בכל פעם מעצר אדמיניסטרטיבי
בן כמה שעות.
במקביל אני עוסק בהקמת קבוצת נשים .הוחלט שהקבוצה תהיה קטנה – לא יותר מחמש-עשרה נשים –
בעיקר אימהות ונשים של מסורבי עלייה ידועי שם :ילנה דוביאנסקי ,אוקסנה חולמיאנסקי ,אינה יופה,
רוזה יופה ,מרה אברמוביץ' ,ויקה חסין ,אידה טרטוטה ,רימה יקיר ,עדה לבובסקי ,ויקה ליפשיץ ואלונה
קריצי'בסקי .הקבוצה נקראת "נשים יהודיות נגד סירוב" ) .(Jewish Women Against Refusalהחלטנו
שלא נבחר מנהיגה לקבוצה אלא שהיא תפעל על בסיס החלטות קולקטיביות .ילנה דוביאנסקי הופכת
לרכזת הפעילות ,ואני ,בתור המייסד והאידיאולוג ,פועל מאחורי הקלעים.

ארגון הנשים )משמאל לימין( :השורה התחתונה  -נעמי ליבלר )אורחת מאוסטרליה( ,ויקה ליפשיץ ,אינה יופה-אוספנסקי,
רוזה יופה ,אלונה קריצ'בסקי ,יוליה לוריה ,ויקה חסין השורה העליונה – עדה לבובסקי ,מרה אברמוביץ' ,הלנה דוביאנסקי,
רימה יקיר ,גניה לוקצקי

הפעילות הבין-לאומית מתחילה בשיתוף פעולה עם ארגון הנשים המפורסם " "35s Groupsמאנגליה
בראשות ריטה אֶ ֶקר – ארגון מקצועי ,פעיל ויעיל להפליא .לאחר מכן ,בכל המגעים הבין-לאומיים
שמזדמנים לנו ,אנחנו מתחילים לחפש בשיטתיות גישה ,או לפחות קצה חוט שיוביל אותנו לנשים
בעמדות מפתח בממשלות ובפרלמנטים ברחבי העולם .די מהר אנחנו מגלים שהמודל שלנו אכן יעיל:
נרקמים קשרים עם ארגוני נשים חזקים שדווקא מחפשים תחומים נוספים להפגין בהם את כוחם .המאבק
למען חופש ההגירה מברית המועצות נראה להם הוגן ובעל סיכויי הצלחה רבים.
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חומר אנושי משובח ושיטת הניהול הקולקטיבי מנעו חיכוכים וקנאה בקרב חברות הקבוצה .כאשר הקג”ב
הבין שנוצר כלי מאבק חדש רב עצמה ,הוא הפעיל חרושת שמועות על מנת לגרום לסכסוכים ...אך נכשל!
דב קונטורר
כנראה ,לקראת סוף שנת  ,1986גם אני וגם זאב גייזל צברנו יותר מדי "נקודות עונשין"
אצל הקג”ב .השמות שלנו עולים יותר ויותר בתשאולים בערים השונות ,וגם האיומים
כלפינו לובשים צורה יותר ויותר קונקרטית .אבל דווקא אז ,בחורף של ,1987-1986
נעשה ברור שהמצב הכללי במדינה משתנה בצורה דרמטית ,ושהגורל שלנו כבר לא
תלוי בכמות "נקודות העונשין" אלא במידת הריסון של הקג”ב במסגרת "הפרסטרויקה"
– המדיניות החדשה של הפתיחות והליברליות שהכריז גורבצ'וב.

עם כניסת שנת  1987אני פונה לעניין השואה .השלטון הסובייטי השתדל מאוד שנושא טבח העם היהודי
והסבל הנוראי יימחק ככל האפשר מהתודעה של האוכלוסייה הכללית ,ובפרט מהתודעה היהודית.
המדיניות אוסרת הנצחה וקיום אירועי זיכרון באתרי רצח המוני של יהודים – אם זה בבאבי יאר בקייב,
בפונאר ,בפורט התשיעי בליטא או ברומבולה בלטביה .בחלק ממקומות הטבח אמנם הוקמו אנדרטאות,
אבל באף מקום לא מוזכר שנרצחו דווקא יהודים .תמיד משהו מעורפל כמו "אזרחים סובייטיים" .ואם
אסור לזכור את הנרצחים ,על אחת כמה וכמה אסור לדבר על ההתגייסות המסיבית של היהודים לצבא
הסובייטי )חצי מיליון איש!( ,על הגבורה האדירה ועל המחיר שהם שילמו למען הניצחון על הנאצים –
למעלה מ 140-אלף חללים בשדה הקרב ,לא כולל הפרטיזנים!
עד כה השלטונות מנעו קיום אירועי זיכרון ,אפילו מעוטי משתתפים .אבל הפעם אני מנסה לתכנן דווקא
אירוע גדול ,רב משתתפים ,ראשון מסוגו בעידן ה"פרסטרויקה" .ואם גם הפעם ינסו לפזר ולדכא אותנו,
אנחנו ערוכים היטב להעלות את העניין לכותרות בכלי התקשורת העולמיים.
אבל היכן נקיים את האירוע? בשטחה של מוסקבה אין סיכוי לקבל אישור לאירוע כזה .ואפילו אם ייתנו
אישור ,הרי שינסו להפוך את האירוע לפארסה – הנואמים של הקג”ב ישתלטו על הדוכן ולא ייתנו
לנואמים שלנו לדבר .צריך למצוא מקום מחוץ לעיר אבל קרוב ,כזה שהשלטונות לא יוכלו למנוע בו את
קיום האירוע ,אפילו ללא אישור שלהם .הברקה! בית הקברות היהודי! איך השלטונות ימנעו הגעת אנשים
לבית הקברות? נערוך את האירוע לא בבית הקברות עצמו ,אלא בסמוך לו .תהיה להם בעיה לפזר
הפגנה כזאת!
אני מקים צוות מארגן ויוצא לגישוש עם כמה מחבריו .אכן ,יש מקום מתאים לא רחוק מהכניסה .בשלב
ההתחלתי שומרים הכול בסוד .שבועיים לפני האירוע עורכים מסיבת עיתונאים גדולה לכתבי חוץ.
השלטונות מופתעים ולא יודעים מה לעשות.
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אני באמצע ,לידי לב אובסישר .למטה ,חבוש כיפה ,יוסף ביגון

והנה יום האירוע .מאות אנשים נוהרים להפגנה .מנגד עומדים עשרות שוטרים וקבוצה גדולה – בטח
אנשי הקג”ב – בבגדים אזרחיים .אבל לעצור אותנו הם לא מצליחים הפעם .אנשים עולים לדוכן בזה אחר
זה ,מסירים את המסכות ,ובריש גלי מדברים בזעם ובחריפות על כך שהשלטונות מנסים להשכיח,
למחות את זכר הקורבנות הקדושים ,לשכתב את ההיסטוריה!
אנשי הקג”ב והשוטרים לא יודעים מה מותר ומה אסור להם עכשיו ,בתקופה של הליברליזציה .הם
מסתובבים חסרי אונים ,עם הבעת פנים של רוע ,עוינות ושנאה ,אבל לא מתערבים.
ההפגנה נחלה ניצחון מזהיר .לא פחות מחמש מאות או שש מאות איש השתתפו בה .אירוע המוני ראשון
לאחר כל כך הרבה שנים! כולם הרגישו תוספת כוח וביטחון עצמי.
***
במשך כל תקופת ההיריון ,החיוך המאושר לא עוזב את פנינו .מתחיל השבוע האחרון של ההיריון ...והנה
– יש! מהפך אדיר בחיים – נולדה לי בת! קפיצת תהום למציאות חדשה ,לממד חדש .כל הבית מתמלא
אור!
המשך בשרשרת הדורות שהם כל כך רצו לקרוע ...יש המשך של אור ,אותו הניצוץ הקסום שהם לא
הצליחו לדכא ,לעקור! נצר של "יהדות הדממה" ,שעל פי כל היגיון נגזרה להכחדה .אבל קרה נס .בדיוק
נדמה היה שכבר אבדה תקוותנו – נהפכה הקערה על פיה והתחיל תהליך הגאולה! הבת שלי
ֶ
אז ,כאשר
– זה אחד הביטויים שלה!
יהיו לה ללא ספק קשיים בחיים ,אבל אני מקווה שלא תצטרך להיאבק על החירות שלה .זה יהיה דור של
חירות ,דור של דרור .לכן ,נקרא לילדה בשם דורה ,ולאו דווקא כשם הנוסטלגי הערב לאוזן ,אלא כסמל –
דור החירות!
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אבא שלי עם דורה

***
מאז ניתוק היחסים הדיפלומטיים עם ישראל ,ישראלים לא מורשים להיכנס לברית המועצות ,אלא רק
לאירועים בין-לאומיים כגון ירידי ספרים וכנסים .יריד הספר מתקיים במוסקבה בכל שנה אי-זוגית .בפעם
האחרונה ביקרתי בו בשנת  ,1983שהרי ב 1985-הייתי במאסר .מעניין איך היריד ייראה עכשיו ,לאחר
הכרזת המדיניות החדשה של הפתיחות והליברליות )ה"פרסטרויקה"( על ידי גורבצ'וב.
אני מגיע ליריד .כבר מרחוק אני מבחין בתור ענק לביתן הישראלי .מעניין ,אין תור לביתן של אף מדינה
אחרת .עוברי אורח המגיעים לביתנים אחרים מביטים בנו בתהייה .כולם רואים :יהודים מוכנים לעמוד
שעות רבות בתור כדי להגיע לביתן הישראלי .איזו כמות עצומה של אנשים הגיעה! איזה מפגן כוח!
בקרוב תחגוג המדינה שישים שנה למהפכה הבולשביקית ,שישים שנה של מאמצים ללא לאות להשכיח
מהיהודים את זהותם – ומה התוצאה?
בכניסה לביתן מתנוסס דגל ישראל – חיזיון כזה לא רואים במוסקבה כל יום .גם בפנים הביתן הומה אדם.
צפוף .אני שומע קטעי שיחה – אנשים הגיעו מכל רחבי המדינה ,אפילו ממקומות מרוחקים מאוד .יש המון
צעירים .אני רואה בעיקר פנים לא מוכרות .אלה אינם מחוגי הפעילים – זה סימן מובהק להתעוררות
הלאומית שחלה לאחרונה ,לחיפוש זהות עצמית מחודש.
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המבקרים ניגשים ,מתיישבים ושוקעים בקריאה וכלל לא ממהרים לעזוב .יתרה מכך ,לא רק לקרוא הם
באו ,אלא לספוג את האווירה של ישראל שאפפה את הביתן .יש לציבור חשק "לגעת" בכל דבר הקשור
לישראל .המבקרים מפנים לישראלים זרם של שאלות .יש התעניינות אמתית ,התשובות חשובות .שימו
לב ,פה ושם המבקרים מדברים עברית! ההתרגשות עצומה .מצב רוח מרומם משתקף במבטים של
המבקרים.
והקג"ב? הם כמובן פה .מפגינים נוכחות מוגברת וערנות .נעמדים בעמדות הגבוהות החולשות על השטח
ומצלמים את המבקרים .הדבר אמור להרתיע ,אבל הוא לא ...הסוכנים מסתננים אל תוך חוגי השואלים
ליד הדוכנים ומנסים להציק בשאלות ,להתריס כנגד הישראלים .מנסים גם לצותת לשיחות של המבקרים.
מחפשים כל דרך ליצור פרובוקציה.
הנה סיפוריהם של שני ישראלים ממשתתפי המשלחת:
ד"ר צבי צמרת
זכינו לקבלת פנים מדהימה :מחד ,מעקב צמוד של אנשי הקג"ב ,אשר עקבו אחרי כל צעד ושעל
שלנו והתאמצו לצלם כל מפגש שלנו .אני עצמי "זכיתי" להתנפלות של שלושה אנשי קג"ב בשעה
ששהיתי בשירותים .הובלתי לחקירה בחשד שמסרתי כמה ספרים "באופן לא חוקי" ליהודי )שלא
הכרתי( .החקירה הסתיימה רק אחרי שהאמריקנים איימו על השלטונות הסובייטים שינטשו את
יריד הספרים .מאידך ,הוצפנו באהבה של יהודים שהגיעו לראותנו מכל חלקי ברית המועצות .היו
שטסו במיוחד שמונה ואף עשר שעות כדי לזכות לראות אותנו ,את דוכן הספרים ואת המיצג
הטלוויזיוני שהכנו במוסקבה .היו שעמדו בתור יום שלם – כיוון שהסובייטים הורו לאלפי פועלים
לא-יהודים "להציף" את התור לדוכן היהודי .זכיתי להבין מהו העם היהודי .ראיתי במו עיניי כי כל
ניסיון ,של כל מכבש ,לא יכול לו .ראיתי את עצמת הקיום היהודי.
רות אלון ,קיבוץ בית השיטה
יריד הספרים היה חלון הזדמנות בן שבועיים ,שבו היה אפשר להכניס ספרים בעברית ולהציג אותם
באופן רשמי לכל דורש .המשלחת הורכבה ברובה מחברי קיבוצים ,ולכל אחד מאתנו היה תפקיד
מעבר להצגת הספרים :אחד היה מומחה לשואה ,אחר מומחה ליהדות ועוד .התפקיד שלי היה
לקשר בין אנשים למורים לעברית שלימדו במחתרת .היום קשה לקלוט איך בתנאים הללו התקיים
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לימוד עברית בכל עיר בברית המועצות .לפעמים ,המורה היה ילד בן חמש-עשרה ,שהצליח ללמוד
כמה מילים והתנדב לעזור לאחרים.
גרתי לבד בחדר ,כי הבחורה שהייתה אמורה לצאת אתי לא הגיעה ,והרוסים חשבו שאני ראש
המשלחת .כל לילה היו שולחים אליי חשמלאים ,שרברבים ואנשי שירות ,סתם בשביל להטריד
ולהפריע לי לישון .גם את חוטי החשמל בביתן שלנו הם היו חותכים ,אבל היו לנו במשלחת בעלי
מקצוע שידעו לתקן את זה.
אני מוצא לעצמי פינה ומסתכל על האירוע בעיניים של משקיף מהצד .מדהים! זרם בלתי-פוסק של אנשים
פוקד את הביתן .כאילו נפרץ איזה סכר ,כאילו השתחרר קפיץ .אנשים מסתכלים על דומיהם במבט מרוצה,
אפילו צוהל .הם הגיעו מלאי ציפיות ויוצאים מעודדים .כן ,נפל דבר :התגבר הרגש הלאומי ,התגבש הרצון
לעלות .הלחץ על השלטונות הולך וגובר.
***
בינתיים ארגונים יהודיים בעלי השפעה – וכן היסטוריון בריטי מפורסם ,סר מרטין גילברט – פועלים ללא
לאות למען השגת היתר עלייה למשפחתנו .דורית הופר עושה פלאים ,ולמרות כל החסמים מגיעה
למנהיגים פוליטיים ולאישים בעלי השפעה בין-לאומית ,על מנת לערב אותם בפעילות .המקרה שלנו מקבל
מעמד בין-לאומי חשוב ,ומשפחתנו נכללת ברשימה סלקטיבית של הסנאטור אדוארד קנדי .מזכיר המדינה
האמריקני ,ג'ורג' שולץ ,מעלה את עניין היתר העלייה שלנו בפגישה עם שר החוץ הסובייטיֶ ,שׁבַ ְר ְד ַנ ְד ֶזה.
והנה ֶשׁבַ ְר ְד ַנ ְד ֶזה אומר לשולץ שהעניין שלנו נפתר – על כך מודיעים לנו מלשכתו של הסנאטור קנדי וגם
מההנהלה של ) ,National Conference (NCSJהארגון המוביל של השדולה היהודית בארצות הברית.
אבל ממדור ההגירה שוב מגיע סירוב עלייה.
הגיע הזמן לעשות משהו גם למען העלייה של עצמנו .אנחנו מגישים בקשה להפגנת מחאה מול בניין משרד
החוץ .גם לבקשת ההפגנה מתקבל סירוב – כצפוי.
בסוף אוגוסט  1987משפחתו של אחי מקבלת סוף סוף את היתר העלייה המיוחל .עם הגעתו לישראל,
במקום לעסוק בטרחות הקליטה ,מישה מתמסר לעזור לנו .הקמפיין למעננו תופס תאוצה.
למרות הסירוב אנחנו מחליטים לקיים את ההפגנה בארבעה-עשר בספטמבר ומודיעים על כך לכתבי חוץ
במוסקבה.
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בניין משרד החוץ של ברית המועצות

באותה השעה בדיוק מתכננים הפגנה מקבילה בתל אביב.
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בערב שלפני ההפגנה אניה כותבת על ציפיות לכריות ,באותיות קידוש לבנה" :שר החוץ ,קיים את
הבטחתך!" בציפיות אנו חותכים פתחים לראש ולידיים )פטנט של משפחת סליפק( .לשימוש בציפיות יש
יתרון ברור על פני שלטי הפגנה – לאנשי הקג”ב ,שמתנפלים כדרכם על המפגינים ,קשה יותר להוריד
אותן!
והנה אנחנו מול הבניין הענק של משרד החוץ .הבניין המתנשא לגובה רב מקרין מה שאופייני למדינה –
עצמה אטומה .די קריר בחוץ ויורד גשם קל .ברחבה שלפני הבניין ,שהיא בדרך כלל שוממה ,מצטופפים
עכשיו כמה עשרות אנשים – בוודאי הם מחכים לנו .אנחנו יוצאים לרחבה :אני ,לידי אבא ,אחר כך אמא...
אניה עם העגלה עומדת יותר בצד .בתנועה מואצת אני לובש את הציפית ועוזר גם לאבא ולאמא ללבוש.
כהרף עין ,כעשרה מאנשי הקג”ב וקצין משטרה מזנקים עלינו .אנשי הקג”ב מקיפים אותנו מכל עבר,
קורעים את הציפיות ,צורחים בהיסטריה בשצף קצף ,מחרפים ומגדפים .מבצעים תנועות ידיים מאיימות
מול פנינו .דוחפים אותי וגם את אבא – תחילה קלוֹת ,אחר כך יותר ויותר בחזקה .אני לא מגיב ,מוכן לכל
פרובוקציה ,לא נע ולא זע ,רק מתנדנד במקום .קצין המשטרה קופץ קדימה.
-

אתם מפרים את החוק! הפגנה בלתי-חוקית!
מדוע אתם מפחדים כל כך מהפגנה משפחתית קטנה? פוחדים לשמוע מילת אמת?
אתם תיענשו על כך .אתם מפריעים למעבר עוברי אורח!
איזה עוברי אורח? מה ,אתם לא רואים שאנחנו ברחבה מבודדת? אין כאן עוברי אורח!

ברגע זה מישהו מאנשי הקג”ב דחף את אמא .אבא ,שלמרות גילו נותר בו כוח פיזי רציני ,תפס אותו
ודחף דחיפה חזקה הצדה .קצין המשטרה קפץ מיד על אבא:
-

אתה עצור! עקוב אחריי!

גל אנשי הקג”ב נסוג ,אבל במהירות הבזק צצות כעשרים נשים ,לבושות כמו פועלות בניין .הן מביימות
את "זעם העם" האותנטי .המטרונות נעות אלינו תוך תנועות מאיימות .מנופפות בשפכטלים מול פנינו
כאילו מנסות להכות ,לחבוט בנו בכל הכוח .נשמעות צרחות ,קללות והעלבות:
-

בוגדים במולדת שכמותכם! בורחים מהקשיים ,פחדנים! את לחמנו אכלתם!

המתקפה הפסיכולוגית נמשכת כל עוד אנחנו ממשיכים את ההפגנה .בתום ההפגנה המטרונות נרגעות
בן רגע ,כאילו מישהו בלתי-נראה העביר את המתג .רגועות ושפויות הן התקרבו לאיש הקג”ב ,והוא
הוציא מכיסו רשימת שמות וערך מפקד נוכחות" .זעם העם" שכך.
למחרת בתשדירי הרדיו בתחנות זרות נמסר כי במהלך הפגנה משפחתית נעצר גריגורי חולמיאנסקי בן
השבעים ושמונה בגין "הפרת סדר" .איזה צחוק עושים מעצמם השלטונות!
"איזְ בֵ ְס ְט ָיה" – השני בתפוצה
אבל השלטונות לא נרתעים .כבר בשמונה-עשר בספטמבר ,בעיתון המרכזי ִ
אב ָדה" )המופץ בעשרות מיליוני עותקים!( – מתפרסמת כתבת הכפשות בשם
"פּ ַר ְ
בברית המועצות אחרי ְ
"למי הפרסטרויקה )מדיניות השינויים( שלנו לא נותנת מנוח" .הזוג חולמיאנסקי מוזכר כאחד מאלה ש"אין
להם מנוח" .בתקופה של סטלין ,אפילו אזכור בעיתון כזה היה מספיק כדי שבן אדם ייעלם במרתפי
הקג”ב .עכשיו ,כנראה ,זה רק מהלך במתקפה הפסיכולוגית נגדנו .ובכל זאת נוצרת דאגה עמומה.
אנו מתחילים להתכונן לאירוע בבאבי יאר בקייב .ארגון אסירי ציון מפרסם מכתב גלוי על תכניותינו לקיים
טקס אזכרה באתר הזיכרון ,ושולח הזמנה לחתן פרס נובל ,אלי ויזל – סופר העוסק בשואה וניצול שואה
בעצמו – ליטול חלק באירוע.
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ליהודים מערים אחרות היה אסור ,הלכה למעשה ,להופיע באתר הזיכרון ,במיוחד בקבוצות .יחידים היו
מגיעים לפה מדי פעם לטקסי אזכרה צנועים .את כולם היו עוצרים למעצר אדמיניסטרטיבי .אבל הפעם יש
"פרסטרויקה" ,ויש לנו גם ארגון אסירי ציון וגם ארגון נשים – תנאים אידיאליים לפרוץ את המחסום .סביר
להניח שידי הקג”ב יהיו כבולות למדי.
עשרים ושמונה בספטמבר  .1987המשלחת שלנו ,המונה שישה-עשר אנשים ,יוצאת לקייב ברכבת על
מנת לציין למחרת את יום השנה לרצח עשרות אלפי יהודים .במשך הנסיעה ברכבת ,אנשי הקג”ב
מנהלים מתקפה פסיכולוגית של ממש .הם כל הזמן חולפים על פנינו ,מצלמים אותנו בלי סוף ,לוחשים
לחישה מאיימת לדיילים בעודם נועצים בנו מבטי שנאה ארסית ,נעמדים צמוד אלינו ובוהים בנו ממרחק
אפס ...מתקפה מקצועית לכל דבר! לא נעים ...אבל אף אחד מאתנו לא מוותר .אנחנו נגיע לשם ונערוך
את טקס האזכרה על אפם ועל חמתם!
בקייב מצטרפים אלינו עוד כשלושים יהודים מקומיים ,בעיקר אנשים מבוגרים .אנו מגיעים לבאבי יאר,
וכבר מרחוק רואים קבוצה של אנשי קג”ב שמחכה לנו .לידם – אוטובוס עם שוטרים .אנחנו עולים לגבעה,
לאנדרטה .אנשי הקג”ב עוקבים אחרינו .מגיעים לראש הגבעה .הנשים מניחות זר פרחים שעליו כתוב:
"לדור של סבל מדור של תקווה" .הגברים עונדים סרטי אבל ,מדליקים נרות נשמה ואומרים קדיש.

באבי יאר .לידי אמא ,מצד שני אלקסי לורנצסון .רואים איש קג”ב מאחור ,נושך שפתיים

אני:
בפסח ,חייב כל יהודי לחוות את יציאת מצרים באופן אישי .כמדומני ,גם את הטרגדיה של באבי
יאר חייב כל יהודי להרגיש באופן אישי .כאילו אותו ,דווקא אותו ,רצחו פה! עד עצם היום הזה לא
צוין על האנדרטה כי רוב הנרצחים פה היו יהודים .הניסיון של השלטונות להשכיח את הטרגדיה
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היהודית אינו מקרי אלא מדיניות מכוונת – למחות את זכר היהדות! אז – רצחו את אחינו ,עכשיו –
שוללים מאתנו אפילו את הזכות לזכור .אפילו את הכאב מנסים לגנוב לנו!
לורנצסון:
הגעתי לקייב לפני שש שנים ,לערוך אזכרה לציון ארבעים שנה לטבח .הספקתי לצעוד צעדים
ספורים ברציף תחנת הרכבת ,וכבר נעצרתי על "חוליגניות" .קיבלתי חמישה-עשר ימים של מעצר
אדמיניסטרטיבי .במעצר הכרתי שני בחורים מלנינגרד שהגיעו לקייב במטרה דומה .בתום המעצר,
"הדמות הראשית" ליוותה אותי בחזרה לתחנת הרכבת .ברגע הפרידה הדמות אמרה לי" :תמסור
לחברים שלך שלא יבואו לקייב עם זרי פרחים!"
אישה מבוגרת עם משקפיים:
בכל שנה הייתי מגיעה לפה .קודם ,כאשר עוד לא הייתה אנדרטה ,התאספנו ליד "האבן" .אבל
אחר כך אסרו את הכול .אני זוכרת ...היו מגיעים בחורים מחרקוב ומנובוסיבירסק ומעוד ערים
אחרות .איך הפריעו להם – דחפו אותם ,חטפו להם נרות מהידיים ,אחר כך עצרו אותם ...איזה
אושר שהגעתם אלינו .מעכשיו תגיעו כל שנה?

באבי יאר

אדם צעיר שהציג את עצמו בשם א' ְשׁבֵ ץ:
גם אני יהודי .אבל אני מתפלא מדוע כאשר אתם מדברים על הקרבנות ,אתם כל הזמן מדגישים
שנרצחו דווקא היהודים .הרי לא רצחו אותם משום שהיו יהודים ,אלא משום שהיו אנשים
סובייטיים! כאן לא המקום להפגנות ,היה עדיף להסתפק בדקת דומייה!
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אישה מבוגרת אחרת:
מדוע אתה מדבר ככה? זה לא נכון! הרי הצו של הנאצים היה שיתאספו דווקא היהודים!
דב קונטורר:
אומרים לנו שלא חשוב שהנרצחים היו היהודים ,אבל למרצחים זה היה חשוב .גם לאלה שבמשך
ארבעים שנה ניסו להסתיר את זהותם ,בוודאי זה היה חשוב .מכך עולה שהיהדות אינה עניין
שולי וחסר משמעות ,אם רק בגלל ההשתייכות לעם הזה טובחים במיליוני אנשים חפים מפשע,
אם במשך עשרות בשנים עושים מאמצים כדי למחוק את זכרם! וככל שהדבר הזה שנוא על
אויבינו ,כך הוא חייב להיות יקר ללבנו!
אדון גבוה מקריח:
גם אני יהודי ,וזה מה שאני אומר :מה שאתם עושים – זה ביזיון לזכרם! צריך לבכות פה ,לא
לערוך הפגנות!

עוד שתי נשים התקרבו ופרצו בבכי:
מאיפה אתם? ממוסקבה? איזה מזל ,איזה אושר שהגעתם! באיזו שעה לבוא בשנה הבאה?
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בנימין נתניהו ,שגריר ישראל באו"ם
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מכתבו של הסנטור קנדי

"טרוּד" כתבת הכפשות נוספת בשם "ואם לדבר בכנות?" ,שבה
בשישה בדצמבר התפרסמה בעיתון ְ
נוקבים בשם שלנו.
למרות זאת ,כעבור ימים ספורים ,פתאום "התעורר" הקיר שבין דירתנו לבין שכננו ולרי .נשמעו קולות של
קרצוף ועלו ריחות של צבע טרי .תחילה חשבנו שהם משפצים ושנצטרך לנשום את הצבע זמן רב .אבל
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טעינו .ה"שיפוצים" נסתיימו תוך שעות ספורות ו ...בו ביום התחילו עבודות אצל כל השכנים מכל הצדדים.
מעבר לכל קיר שבהיקף דירתנו שמענו קולות קדיחה וקרצוף .אפילו מעל התקרה עשו משהו ...ופתאום
נפל לי האסימון" :ריבונו של עולם! הרי הם מפרקים את מערכות הציתות!"
-

בקרוב נקבל את היתר העלייה המיוחל! – אני מצהיר בביטחון בפני בני המשפחה.

אמא סיפרה שבמהלך תקופת המאסר שלי ביקר אצלם מומחה למערכות האזנת סתר מדנמרק .כנראה
מהנדס מבריק .הוא הצליח להבריח לברית המועצות מכשיר מיוחד שלו ,במצב מפורק .בחדרו במלון
"רוסיה" שבמוסקבה הוא הרכיב והפעיל אותו .כבר בחדרו השתעשע לגלות את ציוד הציתות שהיה
מותקן שם .אחר כך התחיל לערוך ביקורים בדירות מסורבי העלייה וגילה בהן המון דברים מעניינים .הוא
הגיע גם לדירתנו ,ערך בדיקה יסודית ואמר להוריי" :השלטונות התייחסו אליכם מאוד ברצינות .אילו
הייתם יכולים לקבל את שווי מכשירי הציתות שהותקנו פה ,הייתם מסודרים עד סוף הימים!"
ועכשיו הם מפרקים את הציוד הזה .ודאי לכל פריט ופריט יש מישהו שאחראי עליו .ואכן ,כעבור שלושה
ימים אנו מקבלים טלפון ממדור ההגירה .בטון חסר סבלנות ואף מרוגז הפקידה אומרת" :מדוע אתם לא
באים לקחת את היתר העלייה שלכם?"
כך נחתם העשור של המאבק שלנו.

כתבה מתוך "מעריב"
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דב קונטורר
עלינו לישראל אני וגייזל ,כמעט בו זמנית .אני התעכבתי שלושה שבועות כדי להעביר
את התפקיד בצורה מסודרת לבני לידסקי ולמיכאל וולקוב .היה לי נדמה שלמרות
תחושת האופוריה מהחירות ששוררת במדינה ,פרויקט הערים חייב להשתמר כפרויקט
מחתרתי ביסודו .זאת – ליתר ביטחון ,שאם ה"פרסטרויקה" תיגמר ויחודשו הרדיפות,
תהיה לנו מסגרת בדוקה שהוכיחה את יעילותה .אבל הליברליזציה התרחבה ,ובשנת
 1988מחנות קיץ התקיימו לראשונה בצורה גלויה .הפרויקט יצא מהמחתרת!

עשרים וחמישה בינואר  .1988אנחנו מגיעים לשדה התעופה .כמה שנים חלמתי על הרגע הזה .כמה
אנשים ליוויתי לפה ...מכמה נפרדתי ...האם אני לא חולם בהקיץ? הייתכן שאמנם הגיע התור שלי? ולא
יורידו אותי ברגע האחרון מהמטוס? ולא יחזירו את המטוס ,כפי שעשו למשפחת סטולר?
בעשרים ושמונה בינואר  ,1988בשתיים בלילה ,לאחר נחיתת ביניים בבוקרשט ,אנחנו מגיעים לנתב"ג.
ברוך אתה ה' שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה! לתוך המטוס "מתפרץ" נציג של לשכת הקשר וקורא לנו
בשמותינו .מוציאים אותנו ראשונים מהמטוס .מכונית מגיעה היישר לכבש .ממנה יוצא חבר הכנסת דן
מרידור ,שאימץ אותנו לאחרונה .אנחנו מתחבקים .כעבור דקות מעטות המכונית מביאה אותנו לדלת
הכניסה ,שעליה כתוב בשפות רבות" :ברוכים הבאים לישראל!" הדלת נפתחת – אולם מקבלי הפנים
לפנינו .אף שהשעה היא שתיים בלילה ,באולם יותר ממאה אנשים ,וביניהם הרב חיים דרוקמן ,מנהל
לשכת הקשר ,יורי שטרן ,דורית הופר ,רבקה ויואב ברזילי ,אריה לנדא ,שרה המל ,אריה רוטנברג ,מישה
ואוקסנה" ,חבריי לנשק" מפרויקט הערים ועוד רבים אחרים.
עם דורה התינוקת בידיים אני יוצא במחול .דמעות זולגות מעיניי .כל כך הרבה מצבים קיצוניים נפלו
בחלקי! דריכה במקום ודריכוּת אין-סוף ,רגעי ייאוש ,כאב וסבל לרוב .מי מילל שאזכה לשמחה ַמבקיעת
שמים כזאת!

שתיים בלילה ,קבלת פנים בנתב"ג
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למחרת אני מופיע בתכנית חדשות הערב בטלוויזיה .המנחה החייכנית מתפלאת במקצת על שהיא יכולה
לדבר בעברית שוטפת של צברים עם אדם שרק אתמול עלה לארץ.
-

אתה הגעת בשעה טובה למדינה שעליה חלמת כל כך הרבה שנים .המדינה שעבור זכות
העלייה אליה נאבקת בחירוף נפש ,סבלת רבות .האם אתה לא פוחד מהמפגש עם המציאות?
אתה לא פוחד שהחלום יתרסק בהיתקלות עם המציאות?

-

את נוגעת בנושא חשוב מאוד בשבילי .אני מודע שהמציאות לא יכולה להיות דומה לחלום .ועדיין,
איך אדם יכול לחיות ללא משאלות לב? מה עושה אדם מאושר ומסכן בו זמנית שהחלום שלו
התגשם? אני חושב שהחלום – זו דמות אידיאלית ,כעין אהבת נעורים החייבת להשתמר בלב,
עמוק במקום מסתור ,כדי שהטרחות והדאגות של היום-יום לא יגרמו לשחיקתה ,לא יכבו אותה!
***

אנחנו מגיעים לקיבוץ ראש צורים .קהילייה ייחודית קטנטונת שאימצה אותי ,ביזמתם של רבקה ברזילי,
אריה לנדא ושמוליק דרורי .קיבוץ קטן שהעז ליזום קמפיין תמיכה אדיר ממדים :שביתות רעב ומשמרות
הזדהות ,קמפיין בכלי התקשורת ,שדולה בכנסת .קומץ של אנשים שידעו לסחוף במאבק את כל התנועה
הקיבוצית ואת מחצית המדינה...

קבלת פנים בקיבוץ ראש צורים
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חגיגת הניצחון ,קיבוץ ראש צורים

חגיגת הניצחון ,קיבוץ ראש צורים
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ועכשיו ,כמובן ,הכותל – הדבר הכי קדוש לאחר חורבן הבית .בדחילו ורחימו ,צעד אחר צעד ,אני מתקרב
אל הכותל .זוהי נקודת השיא ,פסגת החלומות .הרגע שדמיינתי לעצמי פעמים כה רבות .אני ניגש יותר
ויותר קרוב .עמוד האנרגיה יורד אליי ממרום במלוא עצמתו .אני מושיט את ידיי קדימה ,עומד עכשיו קרוב
מאוד .עוד צעד ,והלחי שלי נוגעת בפני הקיר המחוספס ...והרי בכלל לא מזמן הלחי נגעה בקרשים של
דרגש הצינוק ...אני עומד שם זמן רב ומשפשף את הלחי בכותל שוב ושוב ,כאילו אלה פניו של אדם אהוב
שאיני מסוגל להיפרד ממנו.
ריבונו של עולם! כמה ראו האבנים הכבדות האלה! ים של סבל ,ים של תקוות שווא וחלומות שלא
התגשמו .לכאן חלם להגיע ולהשתחוות ר' יהודה הלוי ,אדיר הרוח .לא עלה בידו לעשות כן ,כפי שלא
עלה בידם של צדיקים רבים ואיתני רוח .הדור שלנו זכה להרבה יותר .ואני באופן אישי זכיתי לנס אמתי
במלוא מובן המילה .אפילו לא נס אחד ,אלא שרשרת של נסים! נס של ישועה והישרדות ,נס של ניצחון,
נס של התגשמות החלום .האם אוכל לספר על זה במלוא העצמה? להעביר לאנשים את המסר? לי זה
נראה דבר כל כך פנימי ,פרטי ,עדין .כל כך עדין ופגיע ,שעלול להתקלקל כאשר חושפים אותו...
אני שוב ניגש לכותל .גל חם של תחושת הודיה עוטף אותי .זרם גועש של אנרגיה חודר בתוכי לפנימיות
של הנשמה .נדמה לי שאני שומע נגינה אלוקית .ופתאום ממעמקי נשמתי כאילו מתפרצת "מנגינת
גומלין" ,משוב מוזיקלי .תחילה בשקט ,כאילו בלב ,בלחישה לאוזן ,אחר כך יותר ויותר בקול ,והנה עכשיו
בבירור מוחלט...

אלוקים אדירים ,מה זה? "קול דממה דקה"? זו כנראה שירת הנשמה שלי שפרצה סוף סוף החוצה
ומתמזגת עכשיו עם השירה הנצחית של הכותל .הם מתחילת הימים חיכו וציפו לי כאן ,כי הרי במקהלה
הכוללת הייתה חסרה דווקא שירתי!
הנה נסתיימה עוד מסכת חיים מתוך אלו הרבות שנפלו בחלקי .זוהי פרשת דרכים ,כאן ועכשיו .מתחילה
מסכת חיים חדשה ,עם צרות משלה ושמחות משלה .תישמע מנגינה חדשה – שירה של מסכת חיים
חדשה .אני יודע – המנגינה לא תהיה לי קלה ,לעתים אף אשתנק ,אבל אשתדל כמיטב יכולתי לשיר
אותה ללא דופי ,ללא כל זיוף.
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נספח :היהודים והשלטון הקומוניסטי בברית המועצות
תיאור סכמתי
תולדות יהדות רוסיה שופעות רדיפות ,פוגרומים ועלילות דם .התנאים הבלתי-אנושיים האלה גרמו
להגירה של כשני מיליון יהודים מרוסיה למערב ולארץ ישראל בין השנים .1914-1881

בשנים  1917-1791נאסר על היהודים להתגורר באזורי "רוסיה הקדושה" אלא רק באזורי "תחום המושב"

חוקי "תחום המושב" וכן יתר המגבלות על היהודים )וגם על עמים אחרים( בוטלו בעקבות מהפכת
פברואר  .1917הקומוניסטים )בולשביקים( תפסו את השלטון לאחר חצי שנה – במהפכה של אוקטובר
 .1917בעקבות זאת פרצה במדינה מלחמת אזרחים ,בה נטבחו כ 75-אלף יהודים .כינון השלטון
הקומוניסטי בתחילת שנות ה 20-שם קץ לפוגרומים ,וזאת אולי הסיבה העיקרית להזדהותם של יהודים
רבים עם הקומוניסטים.
עם סיום מלחמת האזרחים ,הייתה המדינה שרויה במשבר כלכלי עמוק :הרס ,רעב ,מגפות .השלטון ראה
צורך חיוני לשקם את כלכלת המדינה ובד בבד לבנות בה ”חברה צודקת"" ,הכי צודקת בעולם" .בפני
היהודים נפתחו דרכים רבות ,ורבים מהם זינקו בהתלהבות אדירה ליטול חלק בעשייה .היו לא מעטים
שראו בכך משימה שהיא מעין תיקון עולם...
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לעומת זאת ,היו כמה מיעוטים חשובים שהסתייגו מכך .ביניהם הציונים ,שראו את העתיד בעלייה לארץ
ישראל; תנועת הבוּנד שהתנגדה לציונות ושאפה לבנות תנועת פועלים יהודית על בסיס יידיש ותרבות
חילונית; ואוכלוסייה שהשתדלה להמשיך לחיות באורח חיים מסורתי עד כמה שהדבר מתאפשר.
הקומוניסטים התנגדו אידיאולוגית לשימור ולטיפוח כל צביון יהודי ,ובעצם לכל סממן של יזמה לאומית
עצמאית .בעיני רוחם הם ראו עתיד מזהיר ,שבו כל האומות מתמזגות וכל המעמדות מתבטלים .פירוש
הדבר – על היהודים להתבולל ,וכל דבר שעלול לעכב זאת הוא ריאקציוני .יתר על כן ,סטלין הגדיר
"לאום" רק כ"אוכלוסייה בעלת רצף טריטוריאלי" .היות וליהודים בפזורה אין רצף כזה ,הם אינם לאום .לכן
אין מקום לעברית ,שלא רק שהיא שפה של עם שאינו קיים ,היא גם שפה של ציונים ושל דת.
החלו רדיפות נגד הציונים .השפה העברית נאסרה בפועל והפכה לנחלתה של קבוצת חוקרים מצומצמת.
למרות האידיאולוגיה ,מסיבות פרגמטיות ,היחס לתרבות החילונית-פרולטרית ביידיש היה סובלני ואף
מעודד ,עד למלחמת העולם השנייה.
הטרור נגד היריבים הפוליטיים התחיל עוד בתקופתו של לנין ,אך בשנות השלושים הפך אותו סטלין
לטרור המוני .אנשי המשטרה החשאית )לעתיד הקג"ב( היו מגיעים בלילות לבתים לאסור אנשים .רבים
עונו ונידונו לתקופות מאסר של עשרים וחמש שנה ,ורבים אחרים הוצאו להורג.
למרבה הפלא ,בד בבד עם התגברות הטרור ,נתפס סטלין יותר ויותר כמנהיג נערץ בעיני רבים
באוכלוסייה הכללית ,ופולחן האישיות סביבו התפתח במהירות.
למרות הטרור וההרס של המסגרות הלאומיות ,מרבית היהודים המשיכו לפעול בהתלהבות יתרה למען
המדינה ,וככל שחלף הזמן השתקעו יותר ויותר בתרבות הרוסית .בהדרגה ,זהותם כיהודים התחילה
להיטשטש ולהיעלם .רובם ככולם הפכו חילונים והחלו לראות את עצמם כחלק אינטגרלי מהעם הסובייטי
)הרוסי(.
התמסרות מדהימה של המוני האוכלוסייה לעבודה ,למרות הטרור והעוני המחפיר ,בשילוב עבודה ללא
שכר של מיליוני האסירים בתקופת הטרור הגדול – גרמו למהפך :תוך עשרים שנה ,ערב מלחמת העולם
השנייה ,הפכה המדינה למעצמה עולמית בתחומי מדע וטכנולוגיה רבים ,ובפרט בתעשייה הצבאית.
היהודים השתלבו בצורה מדהימה בכל המערכות.
במהלך מלחמת העולם השנייה התגייסו היהודים בהמוניהם למלחמה בנאצים .בסך הכול נלחמו בנאצים
בשורות הצבא האדום כחצי מיליון יהודים – אחוז גבוה מבין כל עמי ברית המועצות .הם נלחמו למופת,
תוך גילוי מעשי גבורה ,וזכו לעיטורים על אומץ לב ,עוז והצטיינות .לפחות  140אלף יהודים שילמו
בחייהם על הניצחון במלחמה .גם בשורות הפרטיזנים נלחמו יהודים רבים.
למרות ההתגייסות ומעשי הגבורה ,החלו לפרוח במדינה שמועות כי היהודים כביכול התחבאו מהקרבות
הרחק מהחזית ,שהם פחדנים .האנטישמיות החלה להתפרץ מחדש ,במיוחד באזורים שבהם שלטו
הנאצים .זרעי התעמולה הארסית של הנאצים נפלו על קרקע פורייה.
התקדמות הכיבוש הנאצי יצרה בברית המועצות כורח לפַ נות את התושבים מהאזורים הסמוכים לחזית.
כתוצאה מכך פוזרו היהודים בערים רבות בכל רחבי המדינה.
לאחר מלחמת העולם השנייה חזרו היהודים הניצולים למקומות מגוריהם .במקרים רבים גילו שבתיהם
נתפסו ורכושם נשדד ,ואף נתקלו באנטישמיות גלויה .לא פעם נשמעו התבטאויות המאשימות את
היהודים עצמם ברדיפות.
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השואה והאנטישמיות הגואה התחילו לתת את אותותיהן בדימוי העצמי של היהודים .רבים החלו להרגיש
שונים משאר האוכלוסייה ,אבל לא באופן חיובי ,לא כגאווה לאומית ,אלא כמעין קללה שאין ממנה מנוס.
בתום המלחמה החלו השלטונות לשכתב את ההיסטוריה .בגרסה הרשמית אין אזכור של הטבח ביהודים,
אין עדויות לשיתוף הפעולה של האוכלוסיות המקומיות בטבח ,וקל וחומר שאין אזכור של מעשי הגבורה
של החיילים היהודים והפרטיזנים .אף נאסר על היהודים לערוך אירועי אזכרה במקומות הטבח.
ככל שגבר הלחץ על היהודים ,גברה גם ההתמסרות שלהם להצלחה בעבודה ובלימודים .הרצון העז
לשרוד הניע מאמץ להצטיין בכל תחום אפשרי .אחרת יעדיפו את הגוי ,כברירת מחדל .היהודים הפכו
לכוח אדם מקצועי ביותר ונמרץ ביותר.
ערב הקמת מדינת ישראל ) ,(1947נתן סטלין הוראה להכיר במדינה היהודית מתוך כוונה להחליש את
בריטניה .כעבור זמן קצר התברר לו שמדינת ישראל לא תהיה מדינת חסות של ברית המועצות,
והאנטישמיות קפצה מדרגה.
בשנת  1948הגיעה גולדה מאיר ,השגרירה הראשונה של ישראל ,למוסקבה .יהודי מוסקבה התאספו
בהמוניהם ליד בית הכנסת המרכזי וקיבלו את פניה במפגן אדיר של הזדהות .סטלין הופתע וזעם :מי היה
יכול לצפות לכך אחרי שלושים שנות שלטון סובייטי ,שפעל בכל עצמתו למחוק לחלוטין את התודעה
הלאומית של היהודים?
סטלין פתח בקמפיין אנטישמי חסר תקדים .בתעמולה הסובייטית הואשמו היהודים כי הם "קוסמופוליטים
מחוסרי מולדת" .לפי פקודה של סטלין נרצח שלמה מיכואלס – יושב ראש הוועד היהודי האנטי-פשיסטי
שקם בשנות המלחמה באישורו של סטלין .מיטב המשוררים והסופרים ביידיש נאסרו ,עונו והוצאו להורג.

שלמה מיכואלס )במרכז( וחברי הוועד היהודי האנטי-פשיסטי

בשנת  1952נערכו בפראג משפטי ראווה ,בהוראת סטלין .ארבעה-עשר נאשמים הועמדו לדין במשפט
העיקרי ,ובהם אחד-עשר יהודים .הבולט שבהם היה רודולף סלנסקי ,מזכיר המפלגה הקומוניסטית של
צ'כוסלובקיה .המשפטים נוהלו באווירה אנטישמית ואנטי-ישראלית .בעשרים ושבעה בנובמבר ,1952
אחד-עשר מהנאשמים ,ובכללם סלנסקי ,נידונו למוות.
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רודולף סלנסקי במשפטי פראג

בשנת  1953הגיעו רדיפות היהודים לשיא .רופאים יהודים ידועי שם בברית המועצות הואשמו שכביכול
תכננו להרעיל את מנהיגי המפלגה במסווה של טיפול רפואי .בכל המדינה אנשים סירבו להתרפא אצל
רופאים יהודים .ולא די בכך – לפי העדויות ,בהמשך לעלילות הדם על הרופאים ,תכנן סטלין גירוש יהודים
המוני ,למען "הצלתם" מפני "זעם העם".
רק המוות המסתורי של סטלין ,בפורים של שנת  ,1953שם קץ לתכניות זדון אלה .חודש לאחר מותו
בוטלה עלילת הדם על הרופאים והם שוחררו מהכלא.
בשנת  ,1956חשף ניקיטה חרושצ'וב ,מנהיג המפלגה החדש ,את פשעי הטרור של סטלין 12ושחרר את
מרבית האסירים הפוליטיים ממחנות העבודה הכפויה .הצעדים הדרמטיים האלה הפיחו תקוות רבות
סאמיזְ ָדאט" )הוצאה
לליברליזציה .בתקופת "ההפשרה" החל הלחץ של הקג"ב להצטמצם ,והופיעה " ִ
עצמית לאור( – הדפסה והפצה של ספרות שנאסרה על ידי השלטון .הוקם תיאטרון המותח ביקורת על
השלטון ,החלו להתאסף משוררים ליד האנדרטה של מאיאקובסקי במוסקבה ולהקריא שירים חדשים
ברוח החירות...
חירות הפרט אכן גדלה ,אך במישור הלאומי לא חל שינוי .חרושצ'וב לא גינה את הקמפיינים האנטישמיים
של סטלין ,התעמולה האנטישמית האנטי-ציונית נשארה בעינה ,והאיסור על הגירה ועל תרבות יהודית
נמשכו.
למרות כל הלחץ ,היהודים הפכו לאליטה מאוד בולטת וככל הנראה מאוד מרגיזה .השלטון ראה ביהודים
מעין משאב אסטרטגי של המדינה ,שצריך לנצל לטובת המשק הסוציאליסטי.
בשנת  1965ביקר ברוסיה הסופר המפורסם אלי ויזל ,שצפה את שעלול לקרות ליהדות ברית המועצות –
על פי כל הסימנים ,נגזרה עליה הכחדה לאומית מוחלטת – וכתב בשנת  1966ספר בשם "יהדות
הדממה" .ואכן ,לא נשמע קולם של המעטים בעלי הכמיהה לעלייה .הרוב המכריע היה רחוק מרגשות
כאלה .רובם איבדו כבר את הזיקה לשורשים ,רחוקים גם מהתודעה הלאומית וגם מהדת .במקרים רבים
היהדות נתפסה כדבר שלילי ,כדבר מיושן שאבד עליו הכלח.
בכל זאת ,כבר הייתה מנשבת במדינה רוח אחרת .רוח השחרור מהכבלים האידיאולוגיים ,רוח
ההתחדשות .הייתה לה השפעה מרחיקת לכת על היהודים .לכאורה מתרחשים השינויים בלי סיבה
נראית לעין ...נוצרה גם מגמה של חיפוש זהות ,חיפוש ביטוי לאומי כלשהו .זמרים ביידיש ,כמו נחמה
ליפשיץ ,זכו לפופולריות הולכת וגדלה .במופעים של אמנים כמו עמנואל קמינקה ,שהקריא סיפורים
 12חרושצ'וב נאם נאום סודי בפני מושב סגור של הוועידה ה 20-של המפלגה הקומוניסטית של ברית המועצות .הנאום הוברח
למערב על ידי ה"מוסד".
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ביידיש של הסופר "שלום עליכם" ,היו האולמות במוסקבה מלאים עד אפס מקום .ספריו של הסופר
היהודי-גרמני ליון פויכטוונגר ,שתורגמו לרוסית ,נקראו לרוב והוסיפו לרגש הלאומי.
ערב מלחמת ששת הימים ,שנת  ,1967האוכלוסייה היהודית בברית המועצות מנתה כשני מיליון איש –
כמות הדומה לכלל האוכלוסייה היהודית במדינת ישראל! כלומר ,ישנה עוד ישראל שלמה הלכודה בברית
המועצות ואשר נגזרו עליה התבוללות והיעלמות טוטלית מאחורי מסך הברזל.
המפץ הגדול של הניצחון במלחמת ששת הימים הצית את הלהבות בקרב היהודים ויצר תהודה חובקת
עולם .סערת רגשות אדירה שלא הייתה כדוגמתה פקדה את יהדות ברית המועצות ושינתה את פניה
בשידוד מערכות היסטורי .התודעה הלאומית שנראתה מחוקה כמעט כליל חזרה לעדנה .התחיל מאבק
עיקש על העלייה .תג המחיר שלו – שני מיליון יהודים! בהם מדענים דגולים ,אנשי תרבות ואמנות ,אנשי
מקצוע רבים – בעלי הכשרה ,ידע ומוטיבציה!
המאבק הזה נגד הכוח האדיר של מעצמת-העל ,שבו השתתפו מצד אחד יהודי ברית המועצות ומצד שני
מדינת ישראל ויהודי המערב ,הביא בסופו של דבר לניצחון מרשים – עלייה )והגירה( המונית של יהודי
ברית המועצות – תופעה שגרמה לשינויים גיאופוליטיים מרחיקי לכת במזרח התיכון .אחד מן הסיפורים
המרתקים הממחישים את המאבק מובא בספרי" ,קול הדממה".
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קול הדממה – זהו קולם של "יהודי הדממה" ) ,(Jews of Silenceכפי שקרא הסופר אלי ויזל ליהודי
ברית המועצות בשנות ה.60-
הספר מרים את פרגוד הסודיות מעל הפרויקט היהודי המחתרתי הגדול ביותר
בהיסטוריה של ברית המועצות ומספר על אנשים שהפכו את הפרויקט הזה למציאות ,על רדיפות הקג"ב
ועל המאסרים.
הסיפור על תקופת המאסר חושף בחינות פסיכולוגיות של מתח קיצוני ,נותן לקורא אפשרות להציץ
לעולמו הפנימי של המחבר ולעבור יחד אתו את דרך המאבק נגד השלטונות ,הסבל ,הספקות ,התקווה
וחדוות הניצחון.

