
 של הרעה הרוח באירופה, אימים מהלכת רעה
הקומוניזם.״

 זקוקה רוסיה ^
לדיקטטור! ״

ב זינובייב מצייר האלה הרוחות ת
*  בלתי־ ספרותית בצורה המזהיר, העתיד י

 יש המובנים. בכל רומאן הוא זה ספר רגילה.
 עצמו, לזינובייב הדומה אמיתי, גיבור בו

 האירועים: מתרחשים היכן במפורש ונאמר
במוסקווה.

 דיכוי על בנוי הקומוניזם אבסורד. הוא דיכוי
המונים.

כחב היא דיכוי ללא הקומוניסטית החברה
המוסף. הערר ללא קפיטליסטית רה

 על החי הסרטני, הגוש כמו הוא קומוניזם
המערבית. החברה חשבון
 ועוד משבר, עובר שהקומוניזם שחושב מי
 הוא מתמיד גרעון טועה. — יתפרק מעט

 אינו הקומוניזם משבר. ולא הנכון, המושג
 שללא מפני העולם, כל את לכבוש מעוניין
להתקיים. יוכל לא הוא החופשי העולם

מברית־ לפחד ממה למערב אין הזה, במובן

 של בתקופתו קומסומול כחבר שלו בקאריירה
 בשילטון אפרטצ׳יק של ידע רכש סטאלין,

 ראש על מקובל והיה וברז׳נייב, חרושצ׳וב של
אנדרופוב. ברית־המועצות ומנהיג הקג״ב

 על־ידי יוסדה גורבאצ׳וב של הפוליטיקה
סטאלין. של הנאמן תלמידו שהיה אנדרופוב,

 גורבא־ את הסובבים כל את מכיר זינובייב
 יסד זינובייב תלמידיו. היו מהם חלק צ׳וב.

 ללוגיקה הקתדרה כראש במחתרת, כמעט
 שלו, האסכולה את מוסקווה, באוניברסיטת

קלאסית". שאינה ״לוגיקה בשם לה שקרא
לתאו־ מנוגד היום של הקומוניזם לדבריו

 לנצל יודעים פשוט הם זה, את תיכננו לא סים
ההיסטו האירועים את לעכב המתרחש, את

 העוזבים והקבוצות, האנשים את ולחלוב ריים
כמתנגריה. אף ברית־המועצות את

וע הרוסית, למהפכה רבות תרמו היהודים
 זינו־ את האשימו בפומבי זו עובדה קביעת קב

באנטי־שמיות. בייב
 ״אני זינובייב, אומר אנטי־שמי,״ ״אינני

 לתכונותיו ער אני היהודי, העם את אוהב
 היהודי העם שלו. הבלתי־רגילה ולדינמיקה

 גרם גם הוא אף הרוסית, לתרבות רבות תרם
המהפכה." אחרי שהתרחש למה לא־במעט

ר ד סו כ ל טי(למעלה), המישטר של 1 מסי הרוסי האוייב זינוב״ב, א ביי הסו
ר ק ב שקט בארץ מ ח ומשמיע ב ר באחו׳ החריגות דיעותיו א מן יולי הדי ל נוז־

 על עצמו, על מספר הוא הזה ברומאן
 תיקוותיו, שאיפותיו, על לשילטון, כניעותיו
 והריא־ האמיתית הראייה ואובדן אכזבותיו
 מעשה בתיאור הספר את מסיים הוא ליסטית.

 ״יחי סיסמה: ובה כרזה שהורידו חוליגנים, של
 הרעיון את מסמל זה מעשה הקומוניזם!"

זינובייב. של יצירותיו בכל המקורי
 על סיפור הוא הסזוזיר העתיד הרומאן
 חברה, בתוך החי אדם על אישית. טראגדיה

 וששול- נשחקו, ההומניסטיים שעקרונותיה
 ואידיאולוגיה מצפון חסרי אנשים בה טים

 זינובייב של ספריו כל הזה, במובן כלשהי.
 רבות למדינות גם מתאימים שלו והתיאוריות

 זינו- ובעמים. בחברות השוני למרות אחרות,
 ופילוסופית־ לוגית בצורה מצליח בייב

התפת של מודל לבנות עמוקה סוציולוגית
 - קומוגי<ם״ בזמננו. החברה חות

העולם" ״סרטן
 מתריע ביזם,1מרבאצי האחרון, סיפרו ^
 כיום הקיימות לתיקוות בניגוד זינובייב, ₪1

 עמוק משהו לשנות חוסר־היכולת על בעולם,
ללא שקומוניזם טוען הוא הסובייטית. בחברה

 חזקה ברית־המועצות במילחמות, המועצות.
 לכבוש מעוניינת אינה היא אך המערב, מן

 בברית־המועצות גורבאצ׳וב בונה כיום אותו.
 באמת הוא הישן. השמרני במקום חדש מנגנון
 מישטר שוב לבסס כדי פרסטרויקה, עושה

דיקטטורי. סטאליניסטי,
 חופשיות־ בבחירות התחיל סטאלין גם

השי מתנגד: בשמרנים, ובמילחמה כביכול
 של מותו לאחר בראשונה למעשה, נויים.

 בברית־המועצות, אנשים קבוצת סטאלין,
 בצורה פועלת גורבאצ׳וב, מיכאיל שבראשם

 ומחזירה ,30ה־ בשנות סטאלין פעל שבה
 ימים תוך בעם. השליטה את לאפרטצ׳יקים

 הפרסט- מפתיחות להפוך הכל יכול אחדים
המערב. לפני ברית־המועצות לסגירת רויקה

מוכיח. הרחוקה בסין כיום והמתרחש
 גורבאצ׳וב ^

האמיתי
קבו על 60ה־ בשנות השקיך ינובייב *
 יחד שצמחו הצעירים, האפרטצ׳יקים צת (

 אנד־ של המישטר בעומקי גורבאצ׳וב עם
רופוב.

החל הוא מהירח. נפל לא גורבאצ׳וב

מרכס. של ריה
 ייסודו אחרי מרכס, של לתיאוריה בהתאם

 פני מעל יימחק סוציאליזם־קומוניזם, של
והקומו הסוציאליזם המדינה. מנגנון העולם

 — ההיפך את עשו ברית־המועצות של ניזם
הזה. המנגנון את חיזקו הם

 כחבר זינובייב נבחר 70ה־ שנות בתחילת
פינל של המדעית האקדמיה של מן־המניין

 כחבר־האקדמיה בבחירתו כישלון נחל אך נד,
 מהשי־ ביקש הוא עצמה. ברית־המועצות של

 פילוסופי לסמינר לצאת הסובייטיים לטונות
 אשתו עם יחד אישור״יציאה וקיבל במינכן,

 ברית־ גבולות את שחצה אחרי ובתו.
 את ברז׳נייב לאוניד ממנו שלל המועצות,
 במינכן זינובייב חי מאז הסובייטית. האזרחות

 ברחבי ומרצה ספרים כותב שבגרמניה,
המ ספרים, לכתוב ממשיך הוא העולם.
הקומו רעיון עצם נגד תאוריותיו את עמיקים

ניזם.
 היתר בין ישראלי, קהל לפני בהופעותיו

ש זינובייב טוען ברחובות, !״צנון במכון
 מהווה, מברית־המועצות האחרונה ההגירה

 בכל המועצות ברית־ של הלובי את למעשה,
הרו־ במדינת־ישראל. וגם בעולם, המדינות

 כותב גיבורו. במות מסתיים הראשון סיפרו
 מרגישים אינם שהמתים יודע ״אני המחבר:

 דקירות- להם אין בושה. מרגישים ואינם כאב
שומ לא המתים — חשוב שיותר ומה מצפון,

בחיים." לנשארים הקורה את רואים ולא עים
 כמוות. רבים רוסים בעיני נחשבת ״הגלות

 ארגיש לא לעולם במערב. זר מרגיש ״אני
זינובייב. אומר בבית," כמו במערב
 ממשיך הוא ממולדתו, שהוגלה למרות אך

 המצב עת לנתח לראות, לשמוע, המרץ בכל
 הצפויה סכנה נגד ולהתריע לכתוב הפוליטי,

 מהשילטון הנובעת סכנה כולו, לעולם
 מזהיר הוא ברית־המועצות. של הקומוניסטי

 ומפני טוטאלית, כניעה מפני העולם את
 יכולים הסובייטי השילטון שפני אשליות

להשתנות.
 גורב- של מהחיוך כיום מוקסם ״העולם

 את יראה והוא זמן הרבה יעבור לא אך צ׳וב,
 כך — טורפת" חיה של השיניים חשיפת
 גורבאצ׳ר האחרון סיפרו את זינובייב מסיים
ביזם״.

 בן־ זינובייב, אלכסנדר מסויים, במובן
 מיכאיל מול עומד בצפון־רוסיה, שנולד איכר

בדרום־רוסיה. שנולד בן־איכר גורבאצ׳וב,
- 45 ............—״


