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התחיל נפש! על הקרב הסתיים. גופו על הקרב

 שייצא ציפיתי המטוס, דלת נפתחה אשר ^
וקנאי. קשוח אדם ממנה *■

 וכל־ נוקשה במישטר מאבק שנות תריסר
 כדי — בצינוק ימים 400 בכלא, שנים תשע יכול,

 חזקים למניעים אדם זקוק אלה בכל לעמוד
ומי אידיאולוגית קנאות אישית, קשיחות מאוד.

 מסוג לגיבור מתאימים עצמי ביטחון של רבה דה ד
זה.

 היה המטוס מן שיצא האיש אך
 פתוח, כאדם נראה הוא הגמור. ההיפך

מאוד. מאוד סימפאטי בעל־הומור,
 אנאטולי את לאהוב שלא היה אי־אפשר

 שלא היה אי־אפשר הראשון. המבט מן שצ׳רנסקי
גבורתו. הערצת על נוסף כבן־אדם, אותו לאהוב
 כאן, שלומו לשלומו. מתפלל אני לכן

והלאה. מעכשיו

בברית שצ׳רנסקי מילא מעצרו, פני ^
 תפקיד דיוק: ליתר תפקידים. שני המועצות /

פנים. שתי לו שהיו אחד,
 שני מצד עליה״. ״פעיל היה אחד מצד י

למישטר. מתנגד — ״דיסידנט״ היה
 ובעיקר היהודים, זכויות על לחם כפעיל־עליה

 ולעלות הלאומית תרבותם על לשמור זכותם על
לישראל.

הלסינ ״קבוצת חבר היה כמתנגד־למישטר
 זכויות־ הפרת של מיקרים על חומר שאספה קי״,

 באשר ארם כל זכויות — בברית־המועצות האדם
חופשי. באופן להגר הזכות ובכללן אדם, הוא

ועי בשעתו נערכה פינלנד, בירת (בהלסינקי,
 היוזם הבינלאומי. המתח להפגת בינלאומית דה

 בוועידה ברז׳נייב. ליאוניד דווקא היה העיקרי
 זכויות־ על לשמור כללית התחייבות התקבלה

 את עצמם על העלו וחבריו שצ׳רנסקי האדם.
 התעקשותם בגלל הסובייטי השילטון חמת

 הזאת ההתחייבות אל להתייחס הבלתי־מובנת
ברצינות.)
 ארוכה תקופה הן שנות־מאסר תשע

 סיפקו בצינוק ולילות ימים 400 מאוד.
למחשבה. מאוד רב זמן

מהו? — אלינו שבא הזה האיש
 הומאניסט? גא? יהודי אזרח־העולם?

חילוני? דתי? לאומן?
וגסה: פשוטה בצורה זאת לבטא וכדי

 הישראלית הבימה על יופיע האם
 ישראל למען הלוחמים הכוחות לצד

 חילונית, הומאניסטית, פתוחה, שפויה,
 לצד או — ושוחרת־צדק שוחרת־שלום

 קנאית, ישראל למען הלוחמים הכוחות
 שוחרת־כיבו־ דתית, לאומנית, חשוכה,

ומדכאת? שים

 שאנא־ מקווה אני אופטימיות, של רגע ף*
 הטובה הדרך אל יפנה שצ׳רנסקי טולי *■

(בעיניי).
מחייך. שהוא מפני כל, קודם

 זה אין הלב. מן שבא חיוך אמיתי, חיוך זהו
מחייכים. אינם קנאים קנאי. של חיוך

הכי את והדביקו לנמהל־התעופה הגיע כאשר
 שיכול הראשון ברגע אותה הסיר הוא לראשו, פה

 לפגוע מבלי מנומסת, בצורה זאת לעשות היה
, איש. של ברגשות

 בנמל־ לכבודו שנערכה בהפגנה
 —גוש-אמונים של הפגנה—התעופה

 יכלה אשר אחת סיסמה אך השמיע לא
זו. במגמה כתמיכה להתפרש

 פוליטית, הצהרה למסור עליו שלחץ מי לכל
 על די יודע שאינו דיפלומטי בחיוך השיב

 המאורעות, מן רב זמן מנותק שהיה ישראל,
ולחשוב. ללמוד שעליו

 אמורה המתמטיקה מתמטיקאי. הוא האיש
 הגיונית. אובייקטיבית, למחשבה אדם להרגיל

 המפעילים מתמטיקאים יש תמיד. עוזר זה אין
והנתפסים — במיקצועם ההגיון מכשירי כל את

 המיקצוע. לתחום מחוץ גמורה לאנטי־רציונליות
 — חזק אך ראשון, רושם וזהו — נדמה אבל

 ישראל בעיות על לחשוב מנסה ששצ׳רנסקי
ברגש. רק ולא בשכל, להשתמש הגיוני: באופן

 כבר בארץ השלישי או השני ביום
לל רוצה שהוא לאיש־הטלוויזיה אמר
לש זקוקה שישראל מפני ערבית, מוד
 הגיונית מסקנה זוהי הערבים. עם לום
הידיעה. בה״א ההגיונית המסקנה —

 מאוד מוצקות סיבות גם יש אלה כל נגד ך*
לחשש. ₪0

 ארץ־ אדמת על רגלו שדרכה ברגע
עליו. התקפת־מחץ החלה ישראל,

 את לרכוש כדי מראש נערכו כוחות־השחור
 בנמל־ הגדולה ההפגנה את אירגנו הם נפשו.

 האחרים?) היו היכן הם? (מדוע התעופה.
נטש שלא משמר-ראש, לו סידרו הם

אלה? שניים בין עכשיו יקרה מה
■ ■ ■

אנא של ידו חיפשה הפסטיבל שלבי כל ף*
אביטל. של ידה את טולי *■

 מיוחדת, אהבה אמיתית. אהבה זוהי
המיוחדות. הנסיבות בגלל

 מופקר הוא כאשר במאסר, נתון אדם כאשר
 וקשוחי־לב, עויינים סוהרים בידי ולחסד לשבט
 וחודשים ושבועות ימים במשך נמק הוא כאשר

 לו, דואג שמישהו לדעת צריך הוא בצינוק,
למענו. פועל שמישהו

 היתה זה ״מישהו״ אנאטולי, בשביל
אביטל.

 עם שלו הקשר היתה היא נפשית, מבחינה
שפיות־הדעת. עם הנורמליים, החיים עם העולם,

 ניתוק, של שנים אחרי ארצה, הגיע כאשר
 המתח אחרי חוסר־שינה, של ולילות ימים אחרי

לו. המתינה אביטל — והדרך הציפיה של

 כי נדמה היה לרגעים לרגע. אותו
חדש. בשבי נלכד המשוחרר השבוי

 בנמל־ עוד השמיעה אביטל אביטל. ובעיקר:
 השלמה. ארץ־ישראל בזכות הצהרה התעופה
הלאו הקנאית אביטל הדתית־החדשה. אביטל
מנית.

 בטיב עתה תלוי יהיה מאוד הרבה
 בני-זוג שני בין שיתפתחו היחסים

אלה. מופלאים

 אישיות ספק, בלי היא, שצדנסקי ביטל̂ 
ועצמאית. חזקה

 מ־ שיצאה לפני יום לאנאטולי נישאה היא
ברית־המועצות.

 היתה, כזה במצב אשה של הטיבעית הנטיה
 לסעוד כדי החדש, בעלה לצד להישאר ספק, בלי

הצפויים. במיבחנים אותו
 היא פוליטית. אשה היא אביטל אולם
 להילחם שליחות: למלא כדי גם נישאה

 פעילי־העליה כל למען אנאטולי, למען
היהודיים. ומסורבי-העליה

 — ״דיסידנטית" מעולם היתה לא אביטל
 האדם. לכל יחסו בגלל הסובייטי במישטר לוחמת

 בנקודה הראשון, הרגע מן מרוכזת, היתה היא
בלבד. היהודית
 את והיווה חייה, את הזה המאבק מילא מאז
 יותר הקצינה המאבק במהלך היחידי. תוכנם
 כמו שערותיה את כיסתה בתשובה, חזרה ויותר,
הלאו למחנה הצטרפה האיית־אללה, של חסידה

בישראל. ביותר הקיצוני מני

 בעולם נחיתה של דיס־אוריינטציה, של במצב
 היחידי• הקשר היתה אביטל ובלתי־ידוע, אחר
 היא לצידו, עמדה היא החדש. העולם אל שלו

 ואת השפה את היודעת היא בידו, החזיקה
המציאות.

 את רק מחפשת אינה המגששת היד
 את גם אלא האנושי, המגע את האהבה,

החדש. העולם עם הקשר
 אנאטולי על כעת משפיעה שאביטל ספק אין

 אל אותו למשוך עלולה היא מאוד. חזקה השפעה
 המחנה — הקנאית הדתית הלאומנות מחנה
בו. בחרה עצמה שהיא

 שצדנסקי אנאטולי יגלה כן אם אלא
 לו הקרובים אל ביחסיו וגם בישראל, גם

 עצמאות, של מידה אותה את ביותר,
 ועוז־רוח צלולה מחשבה קשיות-עורף,

 בברית־ שהפכה למה אותו שהפכה
המועצות.

 אחד ולכל — לשניהם האמיתי מיבחן ^
 ביותר הבסיסי במישור יהיה — לחוד מהם \ 1

החיים. של
 אביטל היתה שנים תריסר במשך

בינלאומית. אישיות שצדנסקי
 פולי־ לדמות אותה הפך בעלה למען מאבקה

 מלכים, אצל ויצאה נכנסה היא טית־תיקשורתית.
 הופיעה היא ושרים. ראשי־ממשלות נשיאים,

 ובעמודים בראיונות־הרדיו בתוכניות־הטלוויזיה,
 הפך שמה בעולם. העיתונים גדולי של הראשונים
(צם־דבר.

 כדי פרטיים, לחיים עתה תעבור אם
ייפתח המשוחרר, לבעלה להתמסר:

ההת אחרי בחייה. גדול ריק חלל לפתע
האפרו תתחיל רבת־השנים, רגשות

היוס־יום. של ריות
 תריסר במשך עצמו. אנאטולי לגבי הדין הוא
 של טעם רגע, לכל טעם היה שבהם חיים חי שנים
 עושה, הוא מה ידע הוא ועימות. והתמסרות מאבק

 הוא קיפלינג: רודיארד של שירו כדיברי ומדוע.
 היתה זאת מירוץ. של דקות 60ב־ שעה כל מילא

 שני של בצינוק ישיבה תוך ריצת־מאראתון,
מטר. על מטרים

הכותרות, את לראות היה יכול לא אנאטולי
 שנערכו ההפגנות את שידורי־הטלוויזיה, את

 הוא אותם. חש הוא אבל העולם. רחבי בכל למענו
שישנם. ידע

 אם הוא גם להחליט יצטרך ועכשיו
 לחיים לחזור אלה, בל על לוותר

חדש. בתוכן חייו את ולמלא נורמליים

המ בני־הזוג לשני קשה החלטה זאת היה ךן
האלה. *יוחדים ו

 את להחליט יוכלו מזל, להם יהיה אם
 אחד כל יצטרך אחרת ביחד. ההחלטה

לחוד. להחליט מהם
 אחרי לפניהם לארץ שהגיעו חבריהם, גם

 זוגות היו המיבחן. באותו עמדו מאבקי״גבורה,
 סילווה שנפרדו. זוגות היו ביחד, שנשארו
 היא קוזנצוב. אדוארד מבעלה, התגרשה זלמנסון
 עבר הוא המניין. מן אזרחית והפכה בארץ נשארה

אנטי־סובייטי. מאבק שם ומנהל לגרמניה
 היום־יום את הסערה, שנות אחרי שהעדיפו היו
 שניסו היו פוליטיים. מאבקים פני על האפור

 ויש והתייאשו. הישראלית, בפוליטיקה להשתלב
במאבק. להמשיך המנסים

 לעבור יצטרכו ואביטל אנאטולי
 לא קשה שיהיה הזה, המיבחן את עתה

 יעמדו אולי קודמים. ממיבחנים פחות
ולא. י י גם אולי ביחד. בו

 שצ׳רנסקי, אנאטולי יצטרך דבר של סופו ך•
 את לשאול בברית־המועצות, המאבק גיבור ^

והבסיסית: הפשוטה השאלה את עצמו
נאבקתי? מה על

 אחד שהוא הצדק, למען לחמתי האם
 הצדק למען שלחמתי או — לכל ושווה

בלבד? ליהודים
 מאי־צדק שסבלו ליהודים, כי מאמין אני האם

 אותו את לעשות עתה מותר בברית־המועצות,
אחרים? לעמים הדבר

 — לכל זכויות־האדם למען לחמתי האם
 או אחרת לארץ להגר אדם כל של לזכותו ובכללן
 עצמית להגדרה הזכות מולדתו, באדמת לדבוק

 כל להניף אדם כל של זכותו ואנושית, לאומית
לו? הרצויה הנהגה בכל לבחור לליבו, הקרוב דגל

 לוחם־ הוא שצ׳רנסקי אנאטולי האם בקיצור:
 חרות בשורת היא שלו והבשורה כל־עולמי, חרות
 של הבדל בלי שם, הוא באשר אדם לכל וצדק
 של בשורה שהיא או — ועדה וגזע ודת לאום

 לשלול ליהודים המתירה בלבד, יהודית לאומיות
אחרים? עמים מבני האלה הזכויות את

 הסובייטי במישטר לחם הוא האם
 או כיהודי, זכותו את שלל שהוא מפני

בבן־אדס? זכותו את
 חדש, טוטאליטרי מישטר כאן מבקש הוא האם

 הסובייטי מהמישטר שונה שיהיה ומדכא, קנאי
 יהיו ואנשי־הקג״ב והשוטרים שהסוהרים בכך רק

 מבקש שהוא או חובשי־כיפות? כשרים, יהודים
פלו דמוקרטית, חופשית, במדינת־ישראל לחיות

רליסטית?
 אשר האמיתיות השאלות הן אלה

 להשיב יצטרך שצדנסקי אנאטולי
הרא ההלם שיחלוף אחרי לעצמו, עליהן

הדורות. של שון

 חבל. כן, אם החליטה. כבר שאביטל תכן ^
 זו. ויפה וחזקה מוכשרת אשה על חבל
 עדיין. החליט לא שאנאטולי יתכן
ההחל את יחליט שהוא ליבי בכל מקווה אני

הנכונה. טה
אנאטולי! אחינו לך, זקוקים אנחנו
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