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 אולם כד• על לשקוד מופ״ר צריכה ובראש־וראשונה כולו, בעולם הקומוניסטים של
 התורכים הקומוניסטים של התערבותם עקב פתאום הבעיה נסתבכה כך בתוך

 חריף מאבק התגלע 1921ב־ שכבר לי התברר מחלקת־המזרח כמנהל במוסקבה.
 יוצאי־תורכיד, הקומוניסטים של לדעתם התורכית. הקומוניסטית המפלגה בתוך

 מיס בתורכיה. המפלגה בקרב שרשים ה״טרוצקיזם" הכה במוסקבה, אז ששהו
 של קגי־המידה לפי המפלגה. קו את הנוגדת ובהתנהגות בכך במיוחד הואשם חיכמת

 היתח כאלה ב״חוטאים" תמיכה וכל המפלגה נגד פשע נחשב הדבר היה ההוא הזמן

סטאסובה. לידי הועבר הענין ב״טרוצקיזם". לתמיכה
 נפגשתי שוב סטאלין, של ובמחנות בבתי-הכלא שנה כעשרים שעשיתי אחרי ,1957ב*
 ועתזז בתורכיה, בבתי־הכלא שנה 18 בילה הוא גם בוורשה. והפעם חיכמת, גזים עם

 בראשיח לכליאתו, הראשונות בשנים עוד בהם. ששררו הנוראים התנאים על לי סיפר
 וחבילוח כסף לקבל שהחל עד מוחלטת, תשישות של למצב נזים הגיע ,30ה־ שנות
 כן על שהחליטה סטאסובה, על־ידי שאורגנה העזרה זאת היתה "ידידים". מאת
 ידז! לא חיכמת ל״קו". בניגוד המפלגתיות, להוראות בניגוד פעלה היא הבנתה. לפי
גדול. רושם עליו עשה כך על סיפורי הללו. הקשות בשנים לו עזר מי

 המדובו מסובכות. מדיניות לבעיות סטאסובה של לגישתה נוספת דוגמה אביא לסיום,
 שבמחיצתו לציין יש האנטי־ציונית. ולתעמולה היהודית לבעיה בהתיחסותה הוא

 התמצאווע בשפות, בקיאותם בגלל במיוחד אותם העריכה והיא רבים יהודים נמצאו
השונים. הבינלאומיים וקשריהם הבינלאומית המהפכנית התנועה בבעיות

 בעקבוו ידועה במידה האנטי-ציונית, התעמולה גברה 30ה־ שנות בראשית
 הקוטר המפלגה ובהמלצת תקופה, באותה בארץ־ישראל. 1929 שנת של המאורעות

 אגטי־ציוניו חוברת נשלחה הקומינטרן, של ומחלקת־המזרח הפלשתינאית ניסטית

 מ מסוימות בפרשיות דנה החוברת סטאסובה. של לאישורה "גדל" בשם חריפה
 היתו והתכנית בברלין, בגרמנית הופיעו ממנה קטעים הארצישראלי. הסיכסוך

ורוסית. צרפתית אנגלית, גרמנית,—שפות בארבע להוציאה
 סטאסוס מאת שמי על שנתקבל במכתב כאשר כמעט הושלמו כבר לכך ההכנות

 ומשק יפה כתוב שהספר טענה היא ברוסית. הספר הוצאת נגד האחרונה זו מיחתה
 ובצרפתיו באנגלית הספר הוצאת על לחלוק בלי אך המדינית, המציאות את היטב

 ש מהלכי־הרוחות להתעלם שאסור גרסה היא ברוסית. להוצאתו בתוקף התנגדה
 אנטישמיו תעמולה של להשפעתה עשרות־בשנים נתונים שהיו הרוסים, המוני

 בכלל היהודים נגד כמכוון הרחבים בהמונים מתקבל זה ממין ספר היה לדעתה,

 היטיב לשעבר, בעלת־אחוזה סטאסובה, נרדמות. דעות־קדומות לעורר עלול והיה
 ז נודע לימים הזרים. הקומינטרן מפעילי מהרבה יותר הרוסי העם את להכיר

 שהי שמו, המבורג הפועליים", "הציונים מקבוצת אחד עם זה בענין שהתיעצה
 הסס הוצאת על שוויתרו בכך נסתיים הענין אלו. מעין "עדינות" בשאלות יועצה

ובאנגלית. בצרפתית גם
הריהביליטצ׳ כשהחלה אך פעילה. סטאסובה היתה לא שוב האישיות" "פולחן בימי
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 בהתלהבות נכנסה לשעבר, חברי־המפלגה של במיוחד הסטאליניזם, קרבנות של
 ואת ה״פולחן" תקופת את ברותחים דנה לפחות פרטיות בשיחות זו. לפעולה

 טובה. בשיבה 1966ב־ נפטרה היא לסטאליניזם. האחרונות השנים של האנטישמיות
 בחיים להתעניין הוסיפה ימיה אחרית שעד ציינו האחרונות בשנותיה שביקרוה אלה

החברתיים.

ליסט נחמן
 ברגר־ברזילי. יוסף חברי, של מזו שונה סטאסובה דמיטרייבנה מיילינה התרשמותי

 של רושם בי השאירה עוזריה, עם בהתנהגותה וכן ליהודים, ובהתיחסותה באפיה
בכיפה. מושלת נוקשה, תקיפה, אשה

 לנו הידועה הקומוניסטית האנטישמיות מן זו בהתיחסות היה שלא ואומר אקדים
 יהודים, של מסוים לקומץ נגעה יהודים, כלפי בחשדנות בעיקר התבטאה היא ;כיום 1

 להוסיף עלי אך המפלגתי. ובמיגזר מצומצם גיאוגרפי בשטח דווקה, קומוניסטים
ממאבקו שצמחה יותר הרחבה באנטישמיות ספק, שום בלי התמזגה, זו שחשדגות.

שממוצא קומוניסטיים מנהיגים ושאר קאמינייב זינובייב, טרוצקי, נגד סטאלין של!

 מלחמת־ אחרי הקוסמופוליטיזם נגד הז׳דאנובית במערכה מכך יותר ועוד יהודי,
 כרושצ׳וב ניקיטה של ורבינוביצ׳ים" אברמוביצ׳ים מדי ל״יותר ועד השניה, העולם
 מלחמה של באיצטלה המתכסה ימינו, של הפרועה לאנטישמיות ועד ,1956ב־ בפולין

בציונות.
 מהבדל אלא אחרת מאופטיקה אפוא נובע אינו מסטאסובה בהתרשמותי ההבדל

 בין היחסים כשעמדו ,1925ב־ לערך אתה נפגש יוסף חברי ובמסיבות. בתקופה
 הכנה והסולידאריות האחןה בסימן מחו״ל חבריהם ובין הרוסים הקומוניסטים

 פק״פ, נהנתה בה ביותר( )הקצרה בתקופה גם הדבר היה מהפכת־אוקטובר. שחוללה

 במזרח ויחידה ראשונה קומוניסטית מפלגה של מיוחס ממעמד ייצג, אותה אשר
 התיחס עדיין אך יהודים, חבריה שרוב העובדה צל עליה העיב אמנם אז כבר הקרוב.

 אלו, למסיבות נודע רב ערך המהיר. לתיקונה בתקוה בסלחנות, הקומיגטרן לכך

 פגישה סטאסובה, עם יוסף של הראשונה פגישתו זו שהיתה לעובדה חשיבות ויש

הבאות. בפגישות גם היה ניכר שרישומה
 במחנות למעניו טינה הוא שומר אם ספק לבריות. נוח אדם הריהו יוסף לכך, נוסף

 8ת1עז'זס6^ מספרו זאת ללמוד יכול אישית אותו מכיר שאינו מי שנה. 22 במשך
 לפניו פותחים הסובייטית החברה חוגי מכל אסירים דפיו שעל ,01 3 £0מ6ז311מס
 של במשטר זאת עשו אם בכולם עמוק רגש־אמון לעורר האיש היה חייב לבם. את

ונוקמנות. הלשנה ריגול,
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 חבריו יוסף של אלו מתכונותיו אני רחוק אבל מרושע, רשע אינני לפחות, בעיני,
 פשוש[ סטאסובה. החברה עלי שעשתה ברושם האשמות הן שמגרעותי סבור ואינני

 "ערביזציהן למען הקומינטרן של הלחץ כשהיה ,1928 בקיץ אתה לפגישה נקלעתי
| אחרת. אז היתה במוסקבה האווירה גם זאת, מלבד בעיצומו. הפק״פ של

 ל>^ רבה, בחמימות 1925ב־ יוסף נתקבל בה הקומינטרן, של מחלקת־המזרח באותה
 התנועי על להשתלט מבקשים היהודים שהקומוניסטים החשד השתרש תיאורו,

 המפלגה[ שורות אל הערבים למשיכת די עושים ואינם הקרוב במזרח הקומוניסטית
 הרחום אל לחדור לקומוניזם מפריעה המפלגה של מנהיגיה שהם העובדה עצם

 להטילן היה קל זו, לחדירה האובייקטיביים הקשיים שם היו ידועים אם גם הערבי.
 לרדו| כדי אינטלקטואלי מאמץ לעשות בלי האשמה את היהודים הקומוניסטים על
 דווקז| היא למדינת־ישראל כשהאיבה הזה, היום עד הקיימת התופעה, שרשי אל

| לקומוניזם. המושכת
 פוע״ק של המהפכני חזונם את שהכירו כאלה היו המחלקה בראש העומדים בין

 המזרן[ בזירת בארץ־ישראל היהודים הפועלים של האוואנגארדי התפקיד בדבר שמאל
 היו[ ומנהיגה, הפק״פ מיסד תאג׳ר(, אבו־זיאם, )דניאל, אוורבוך וולף כולו. הקרוב

 אחס ותמצאו בחבר־פק״ם "גרדו להתבדח: אהבו ובמחלקת־המזרח מהם, אחד
 מחריפות[ ולהאשמות לחשדות הבדיחה התפתחה 1928ב־ לעורו". מתחת פוע״צ

 שן המוכר הנציג שמלי, פואד של התנהגותו היתה לכך בולט סימן והולכות.
 הקומינטרט של בקונגרס להשתתף בא האיש ההם. בימים ובלבנון בסוריה הקומוניזם

 ערם קומוניסט לצרף שמחה מתוך פתוחות, בזרועות אותו קיבלנו ואני "דניאל"
 העדין שמלי פואד אותנו. נטש כבר היום למחרת אך הקרוב, המזרח של למשלחת
1 עצמו. דעת על זאת עשה שלא ספק אין צרפתית. למשלחת להצטרף

 אעבו[ בטרם אך העניינים". "בתוך שהיתה סטאסובה, עם נפגשתי זו באווירה
 במוסקבה אז ששררה הכללית האווירה לתיאור קווים כמה אעלה הפגישה, לסיפור

 הפוליטיוה שהמסיבות כך כדי עד פוליטי יצור כידוע, הוא, הפעיל הקומוניסט
 6בע והנה סטאסובה. היתד. וכזאת בני־משפחתו, לרבות לזולת, יחסו על משפיעות

 הין המזון חנויות :דווקה נוחה במוסקבה הכללית האווירה היתד. ,1928 בקיץ ההיא,
 והאוקראינים הרוסיים הנקניקים מיני את שוב לאכול נהניתי ואני זן, אל מזן מלאות

 עדי[ סטאלין שונה. היתד. הפוליטית האווירה אבל ונעורי. ילדותי בימי אהבתי אשר
 וא[ זינובייב בעזרת טרוצקי את הכניע הוא המפלגה. על שליטתו את כליל ביסס לא

 א[ להכניע עמל ממש זה וברגע בוכארין, בעזרת המאוחדת( )האופוזיציה זינובייב
| האחרון. זה

 מ ריננו הקומינטרן של הששי הקונגרס נערך שבו אולם־העמודים של במסדרונות
 בוכאר[ השמועות. את חיזקה הקונגרס את כמעט החרים שסטאלין והעובדה כך,
 ותפקים התקופה אופי על דבריו את בצמא שתו הקונגרס צירי זהרו. בשיא אז היה

 ממ| וביקשו רבים בני־נוער צבאו לקונגרס בכניסה הקומוניסטית. התנועה
 לשמועוו הכחשה הפוליטביורו פירסם כך משום אולי אלילם. אז היה הוא אוטוגרפים.
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