
 השבוע שהתחוללה האדירה סערה ך*
 עם לראיון מסביב הישראלית, בעתונות 1 {

 הפאדינזאי בעונזן שפורסם כרושצ׳וב ניקיטה
 היה לולא במינה. מיוחדת היתד, פיגארו,
 מיליונים שלושה של גורלם בדבר מעורב
 להיות היה יכול זה בברית־המועצות, יהודים

קומדיה.
 וההגון האחראי להיות המתימר העתון

ה של כוזב נוסח פירסם בישראל, .ביותר
 ברית־זד ממשלת ראש בפי שם הוא ראיון.

 מן פרועות, אנטישמיות השמצות מועצות
 הנאצים. בכתבי רק כה עד שהופיע הסוג

 בין ביותר הקלוש הדמיון גם שלא מכיוזן
 אלה ציטטות לבין עצמו כרושצ׳וב דברי

 כאן שהיתר. להניח מאד קשה הארץ, של
מקרית. טעות

 שהעתונות הוא העיקר העיקר. זה לא אולם
 מבלי המציאה. על קפצה כולה הישראלית

 פעמיים, לחשוב מבלי הדברים, את לבדוק
 מטר האומלל הסובייטי המנהיג על שפכו

 במאמרים גם נדיר שהוא וגפרית אש של
ישראל. עתוני של הראשיים

 שיש רמז לכלי להאמין זו נכונות
שמיל החשש את להצדיק כדי כו

 מג!? של לחסדו נתונים יהודים יוני
מת מאד. חשודה היא חדש, נאצי
ת  אמרנו !״אהה של נימה כה נגנ

 מאזד הנאה משום כה יש לכם!״
 חכרי הם כעליה כאשר כיםטית.
 של והחברתית המדינית הצמרת
 מדאיגה. תופעה זוהי ישראל,

★ ★ ★
 היא והאוקראינים היהודים כין שנאה ך*

 לה יש וגזעית. עמוקה דם, של שנאה 1 1
מאד. טובות סיבות הצדדים משני

 נאנקו עת החלה היא האוקראיני, בצד
ה עול תחת האוקראינים הצמיתים המוני

 אותם ורמסו שעשקו הפולניים, פיאודלים
 כמנהלי שימשו רבים יהודים רחם• ללא

 הפולניים, והפאנים המלכים של האחוזות
 מיסיהס כגובי הכלכליים, כסוכניהם פעלו

 והגובה הפולני הפאן בריבית. ובמלווים
שוזה. במידה שנואים היו היהודי
בהנ האוקראינים, הכריזו שנה 310 לפני

בפו מלחמת־חורמה חמלניצקי, בוגדאן הגת
 הביא נצחונם וביהודים. בישועים לנים,

 כדוגמתו היה שלא שיטתי, סבה בעקבותיו
 — יהודים אלף 400 עד 200מ־ היטלר. ימי עד

נספו. — וילדים נשים גברים,
 סרק שכחו האוקראינים ולא היהודים לא

 פרץ שנים, 100 כעבור בתולדותיהם. זה
 (״ההיידאמאקים״) האוקראיניים הצמיתים מרד
 ״פולני, היתה: המורדים סיסמת הפולנים. נגד

אחיד.״ פולחן לשלושתם — וג״ד כלב
 ההדדית השנאה ככתה לא מאז

ת אי-שם לגמרי. מעולם תה  מ
ומ לוחשת. גחלת נשארה לאפר
 אוקראיני, הוא שכרושצ׳וכ כיוון
 מוכניס מזרח-אירופה יהודי הרי

הכל. את מראש עליו להאמין
 אך בכך. רע אין פרטי, ענין זה עוד כל

 מזרח־אירופה של הגטו מן סנטימנטים כאשר
בע גלויה בצורה — המדינה לקוד הופכים
 הרי — במדיניות מוסווית ובצורה יתונות,

מסוכן. זה
 אישי כאופן כרושצ׳וכ כי יתכן

ש יתכן היהודים. את אוהכ אינו
 האוקראינית הירושה מן משהו

 :כמוה אחד דכר אולם כו. גם דכק
ה את שעורר המסויים, כראיון
 דכר וחצי דכר היה לא סערה,
כאנטישמי. להתפרש היה שיכול

★ ★ ★
*  המראיין בעצם? כרושצ׳וכ, אמר ה *

 הנסיון גורל על אותו שאל *•והצרפתי
מענ היה הדבר בבירובידג׳אן. יהודים ליישב

 ובעיקר — בעולם ארצות בכמה כי יין,
מנ החלו — ובארצות־הברית בבריטניה

הקו המפלגה את נוטשים יהודיים היגים
הממ של יחסה נגד מחאה מתוך מוניסטית,

שלד״ היהודי למיעוט הסובייטית שלה

 בירו־ לאיזור בשיר־הלל פתח כרושצ׳וב
 לדבריו, והשמש. האדמה ברוך בידג׳אן,

 עזבו רובם אך בהמוניהם, לשם היהודים באו
 בדיוק יהודים כמה ידע לא הוא שנה. אחרי

 היה כולו שהענין הדגיש אך שם, נשארו
ל גרם מה מסביר כשהחל כשלון. בחזקת

 שסולפו הדברים את אמר זה, לכשלון דעתו
 קטע הנה הארץ• על־ידי מוזרה כה בצורה

במלואו: כרושצ׳וב מדברי זה
 הבלתי־נמימה התופעה את להסביר ״איך
 ההיסטוריים. התנאים על־ידי לדעתי הזאת?

 המלאכה את ומתמיד מאז העדיפו היהודים
יה או זכוכית עובדי חייטים, הם הזעירה.
 ברצון ועוסקים רוקחים, סוחרים, הם לומנים.

 .את או הבניה את קח אולם בנגרות. גם
 ההמונים. מקצועות שהם עבודת־המתכת,

 אף שם למצוא אי־אפשר יודע, שאני כמה עז
 העבודה את אוהבים הם אין אחד. יהודי

וטי מאז הקבוצה• משמעת את הקולקטיבית,

 רבות. דוגמות לצטט יכול הייתי קבועים■
 לא ואף היצירה, ברצון ללחום אי־אפשר

 בכל מסופק אני כן, טל השלילי. ברצון
 יהודיים.״ קיבוצים של לקביעותס הנוגע

★ ★ ★
 מקורית. או חדשה אינה זו יקורת ף*

 על־ בלתי־ספורות פעמלם הושמעה היא ■*4
 היא כאחד. וחובבי־יהודים אנטישמים ידי

 אחת שהרי הציונית. לתנועה יסוד שימשה
 שאין היתה הציונות של העיקריות ההנחות
 חברתיים חיים לחיות מסוגלים היהודים
 אחת בארץ כינוסם כן על בפזורה. בריאים

החברתי. מבנם להבראת מוקדם תנאי היא
 כרוש■ דכרי מפתיעים כף משום

 לא הוא דטוכה. ודווקא - צ׳וב
 במו־ דיכר הוא כקומוניסט. דיכר
לאומיים. ואפילו ציוניים, :חים

 מסו־ בחברה לומר: צריך היה כקומוניסט
הקו במשטר אולם כך. היהודים היו יימת

 התודעה מארכס, לפי אחרת. יהיו מוניסטי
 הסוצי־ במשטר היהודי ההודיה. על־ידי נקבעת
 היהודי מן לגמרי שונה להיות מוכרח אליפסי
הבורגני. במשק

 בפירוש. זאת מכחיש כרושצ׳וב
 יש ליהודים כי משתמע מדכריו

 המונעת מיוחדת, לאומית ישות
ככל אמתי יצרני יסוד להיות כעדם

אינדיבי הס מפוזרים. להיות העדיפו עולם
דואליסטים■

 החדשה, ממדינת־ישראל לרגע נתעלס ״אם
לח רצו לא שנים, אלפי מזה היהודים, הרי
 ושיווי חוסר ולשאוב עצמם, לבין בינם יות

מאחרים. בנפרד בלבד, עצמם מתוך משקל
 מעיקרם הם היהודים שניה: אופי ״תופעת

 עצמם את חושבים אינם לעולם רוח. אנשי
 אפשרות לחם יש רק אם הצורך• די מלומדים

 לאוניברסיטה, ללכת הם רוצים זאת, לעשות
יחיו. כאשר לכך הדרושים הקרבנות ויהיו

בבירובידג׳אן, עבריים בתי־ספר אין מדוע
 מפני (בברית־המועצות)? אחרים במקומות או

 לבתי־ ללכת היהודים את לאלץ שאי־אפשר
 מתענינים הם דבר של בסופו יהודיים. ספר

 מכדי מדי, ומנוגדים מדי מגוונים בדברים
 נפגשים בו באזור, סיפוקם על לבוא שיוכלו

רעהו. עם איש יתדיו, כולם הם
 יהודי קיבוץ בבלתי־יהודים. תלוי זה ״אין

 מאשר יותר בר־קיימא אינו אמיתי תרבותי
מת בכל, סתענינים היהודים פולחוי: קיבוץ
 ולבסוף הכל, על מתווכחים בכיל, עמקים
עמוקים. תרבותיים לחלוקי־דעגת מגיעים

 קטנים לאומים בברית־המועצות ״קיימים
היהו מן הנופלים ולאומים מהיהודים יותר
 בלתי־יהו־ לאומים אולם בכשרונותיהם. דים

משו חיים לארגון יותר מוכשרים אלה דיים
לאומיים מוסדות לחשל הצליחו לכן תפים.

 ״מדינודישראל מלכד שהיא חכרה
כפי זה מכלל וכהוציאו החדשה״.

 צעד עשה הוא ישראל, את רוש
 עשה לא קומוניסט ששום מכריע
כרכה. לו מגיעה כך עד לפניו.

★ ★ ★
 מדי- נגד כרושצ׳וב של ליון־האישום ך

 יש זה דבר גם לגמרי. שונה נת־ישראל
 ברית־המו־ ממשלת ראש נס: על להעלותו

 לגמרי באמת־מידה ישראל את מודד עצות
 סובלת ישראל כי רומז אמנם הוא אחרת.
 עיקר אך הידידות, של שליליות תכונות מכמה

 פוליטית. היא שלו התרעומת
 הזה: הקטע של המלא הנוסח הנה

בגו מאד משתתפים הקומוניסטים, ״אנו,
 המכתךיס לישרא,ל• שהיגרו היהודים של רלם

 במספרם ללב נוגעים מהם מקבלים שאנו
 אי־הסודג־ ,בדיור מחסור שם יש ובעצבותם.

 בין -הבנה של קשיים חקלאית, לעבודה לות
" ממקומות שבאו גולים . . ם. י נ .״ שו

 הללול היהודים כל שם, לעשות הלכו ״מה
 אבות־אבו־ למולדת חוזרים שהם חשבו הם

 אל מרפק לחיות כדי ממפיק אינו זה תיהם:
אמיתית. אומה ליצור כדי או מרפק,

 להביא בהן שיש בעמדות נקטה לא ישראל
הצביעה ברית־המועצות היהודי. לעס אושר

 היא המאוחדות. באומות ישראל למען בשעתו
 בצורה וזאת לידתה, בעת זו במדינה תמכה
 כפוית־ עצמה את הוכיחה ישראל מאד. יעילה
 זו מדינה עמדותיה. בבחירת ואומללה תודה

 אוייבת האימפריאליסטית, משחק את משחקת
 מישראל, קונים אנו אין הסוציאליזם. ארצות

 להסתדר יכולים אנחנו תפוזים. כמה אלא
בלעדיהם.

 הם האימפריאליסטים. הישראלים ״בסיכום,
 ה־ כמו בירובידג׳אן. על זוועות המספרים

 שמועות להפיץ הם מנסים קאפיטליסטים,
 בברית־המועצות, הלאומים זכויות על מבישות

ב יכולתו כמלוא לשגשג יכול עם כל בה
 אנמי־ תעמולה הכל זה הסוציאליסטי. חופש

״ זה נושא על בויכוח טעם אין סובייטית.
★ ★ ★

 ברית־המועצות, ממשלת ראש של כותו ץ
 למתוח בעולם, אחר מדינאי כל של כמו 1

ישראל. מדעת של המדיני הקו על ביקורת
ה בחלק צודק שכרושצ׳וב אפילו יתכן
 ות־ כס על בדברו זו, ביקורת! של אחרון
 בישראל מאתנו רבים ישראל. של הטובה

 חמור משגה שגתה ישראל ממשלת כי סבורים
 הגושים משני אחד על יד,בה את בהשליכה
ניטראליות. על לשמור תחת העולמיים,

 ברית של ד״וכחי שר־החוץ גרומיקו, אנדריי
 של הקמתה בעד באו״ם הצביע המועצות,

 שהכירה הראשונה היתד, ארצו מדינת־ישראל.
 הנפט משלוחי דה־יורה. החדשה בישראל

מאד. הועילו הסובייטי הגוש מן והנשק
 ישראל על דבריו של הראשון בקטע אולם

 היהודים אלף 100 לגמרי. כרושצ׳וב סועד.
 (ושלא ופה ממזרח־איו האחרונה בשנה שבאו
הת כרושצ׳וב אילו לבוא הסתם, מן יכלו,

החמו הבעיות בכל נתקלו אמנם לכך) נגד
 זה כל אולם אותן. מזכיר שכרושצ׳וב רות
שהושג. העצום ההישג לעומת וכאפס כאין

ה בגלל - יודע !נינו כרושצ׳וב
 יש- צמרת של הרשמית תעמולה

 כל על לשמ,-ר המתעקשת ר#ל,
 יכול איגו גם המוסכמים, השקרים

 יחידה נולדה זו כארץ כי - לדעת
 רוב לה שחסרות חדשה, לאומית

ה של והרעות הטוכות התכונות
יהודים.

 להבין מסוגל היה הסובייטי שהמנהיג יתכן
 שהאומר, בפירוש: לו נאמר אילו הדבר, את

 מיוחדת חדשה, אומר. היא בישראל העברית
 העולם, ליהודי עמוקה זיקה לה יש ונפרדת•

 היהודים מליו״י לגורל אדישה תהיה לא והיא
 חלק היא אין אולם כרושצ׳וב. של בארצו

היהודית, הפזורה של חוש
א אולם הי ^ ^ ^ סו הי ת־ ח  מ־ לקוחה הנ

 האומה .,כוזבת• ישראל, של מגילת־ד,עצמאות
 הפז,רד, עם ז|ר, אינה בארץ־ישראל׳ העברית
ה ^קה ד,7 יש העולמית. היהודית ק מו  ליהודי /
היהו לגורל אדישה תהיד, לא והיא העולם,

 מהווה היא כרושצ׳וב-יאולם של בארצו דים
נפרדת. חדשה לאומית יחידה
 ניקיטר, יבקר אם תיאוריה. איננה זאת

 להושיט כדאי ואולי — בישראל כרושצ׳וב
 עיניו במו יוזכח — לכך רשמית הזמנה לו
 שכם ״חיים בארץ העברית האומה בני כי
 זד. ״להתפרנס מסוגלים ואף שכם״, אל

קיבו ״עבודה של בתופעה ייתקל הוא מזה״.
מוג בצורה אפילו קיבוצית״, ומשמעת צית

 אנשי־ אינם הצברים כי יראה הוא זמת׳
 אנשי־ אינם המזל, לרוע ואולי, מוגזמים, רות
כלל. רוח

★ ★ ★
היסטוריו בפולמוס רכה תועלת ין

 ברית- ממשלת ראש עם ורגשני ני ן
 בקור־רוח לנתח יותר הרבה חשוב המועצות.

 משני אחד — כרושצ׳וב של גישתו את
 ולהסיק — בעולם ביותר החשובים האנשים

ל שאפשר סבורני מעשיות. מסקנזת ממנה
כך: אותן נסח

 ברצון להיפטר מוכן היד, כרושצ׳וב 9
 אם חלקם, או כולם ברית־המועצות, מיהודי

׳,'ארצו. להזיק מבלי זאת לעשות יכול היה
 ישראל תנהל אם רק אפשרי הדבר •

 ממישחק־ כליל ותצא ניטראדיסטית, מדיניות
העולמיים. הגושים שני של הכוחות
 יהודי את לקלוט מובנים אנו

 רוצה שאינו מי כרית־המועצות.
יצ יסוד הם שאין שפכור מי כהם,

ש להכרתו, רני  לשלחם מתבק
 על כרושצ׳וכ דברי ולשאר אלינו.

כ כריאה אומה לכונן אי־יכולתנו
 יורשה אכות־אבותינו, של מולדת

שטות לענות לנו ת: כפ  ובאדיבו
״״ניאט :


