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הרוסי,הנשיאאתשניםתוקףהוא

החודששנחקראחרירקאבל

לפגועשאיימושוטריםידיעל

צ׳רנישוב,דמיטריהביןבילדיו,
ברוסיה,המשפיעיםמהבלוגרים

ממולדתומיידלצאתלושכדאי

אשתועםבישראלכשהואכעת,

אתצ׳רנישובהשיקהיהודייה,

והפךהרוסיתההתנגדות""תנועת
ברוסיההראשונההציבוריתלדמות

בנשקהמשטרלהפלתשקוראת
בגסיסה"נמצאכבר"המשטר

הערה




??-*יי־;,,י:

׳*ז;־

)*ן

אי.אף.פיצי7ום:

הבולשביקיתהמהפכהשאחריידיים,רחבותפרטיות
הבעליםבמקוםרבות,משפחותבהןשוכנווההלאמה
תור־אחד,בחדרנפשותשמונההמקוריים(.הבורגנים

נות

$TS1$תורנות$TS1$

$DN2$תורנות$DN2$,מביאהשאותםלאסלהנפרדיםמושביםלמקלחת

המשותף.השירותיםלחדרמשפחהכל
בביתהתחנךהואהעתיד,שיראהכפיהמזל,למרבה

עו־אתשהפךהאירועאבלספרדית,לימודיעםספר

למו
$TS1$עולמו$TS1$

$DN2$עולמו$DN2$אותוולקחבהונגריהלעבורנסעאביוכאשרהיה

ומיידבבודפשטשניםשלושגרתי,13בן"הייתיעימו.

היהשבהמוסקבה,אתעזבתיאנטי־סובייטי.נעשיתי

וחש־גבינה,לקנותכדיבתורשעתייםלעמודצריך

בתי

$TS1$וחשבתי$TS1$

$DN2$וחשבתי$DN2$:חייםהאלהשהאנשיםלהיותיכולאיךלעצמי

כך,עלנוסףהוגן.לאזהמאיתנו?טוביותראלףפי
וקראתישרציתי,ספרלכלגישהליהיתהבהונגריה
בבריה"ט".אזאסורשהיהמיכלואתבולגקובאת

שלהתעופהלמכוןהתקבללבריה"מ,שחזראחרי

לקוסמונאוטיקה,היוקרתיתבמחלקהולמדמוסקבה
כךאחרזה".לאש"זהלדבריו,גילה,כיפרשאבל

מאותןפרש,משםוגםגיאופיזיקה,ללימודיהתקבל
בצבאשנתייםבמשךשירתהואלביןביןסיבות.

שבהבתקופהבדיוקבאוקראינה,והוצבהנחתים,בחיל

היחידהאת"העבירוב־6891.צ׳רנובילאסוןהתרחש

לידוגרנושנהחציובמשךהכור,אתלאבטחשלנו

משחזר.הואבאוהלים",

הצי־גילויהיהמשםשלוביותרהבולטהזיכרון

ניות

$TS1$הציניות$TS1$

$DN2$הציניות$DN2$מטעמיאחד,"מצדבצבא.והברדקהסובייטית

ולהחמיץפירותלקטוףשאסורלנוהסבירובטיחות
תתבזבז,לאחינםשקרינהכדיומנגד,מלפפונים.
כי־באירועיםלטיפולהמיוחדהכוחגדודאתשלחו

מיים

$TS1$כימיים$TS1$

$DN2$כימיים$DN2$מוגברת.קרינהשלבתנאיםצליחה,לתרגיל

אכפת".היהלאבפיקודאחדלאף

מכליותראבלוכנהג,כשומרעבדשחרורואחרי

"זוספרים.בחנותכסבלהעבודהחייועלהשפיעה

נתקלתי",שבהביותרהאינטלקטואליתהחבורההיתה
פורטייןשותיםשסבליםבטוח"הייתימשחזר.הוא

בי־שעלההראשוןהשיחהנושאאבלמהבקבוק,ישר

נינו

$TS1$בינינו$TS1$

$DN2$בינינו$DN2$ציביליזציותעםמגעיםעקבותעלהתיאוריההיה

כ־000,5שלעצומהספרייהאספתיבתנ"ך.חוצניות

כשעזבתי".הכלנטשתיאבלכרכים,

מתו־המצחיקות":"אחתהיתהשלוהבאההעבודה

רגמן

$TS1$מתורגמן$TS1$

$DN2$מתורגמן$DN2$ברונימיניכלעם"הסתובבתיציד.במסעות

תרגמתיואנידובים,וצדוברוסיהשהסתובבוסמים

מטורקמניסטןלשעבר,בריה"מכלאתחרשתילהם.

אבלתתואר,שלאברמהמרתקהיהזהצ׳וקוטקה.ועד

התנגדה".אשתי

הזההראיוןבמקרה,לגמרילא

התחילצ׳רנישובדמיטריעם

ביפו.המשאלות"ב"גשר

סמלי.מאודשםעםאתר

משאלה?עלחשבתכבר

והיאאחת,משאלהלי"יש

מיהו".לנחשקשהולאימות,מסויםשאדם

והמרצההסופרהבלוגר,התכווןלמילהביןקשהלא

הרוסיתההתנגדותתנועתמייסדגםשהואצ׳רנישוב,

הציבוריתהדמותולמעשהפוטין,להפלתשקוראת

נשקעםגםזאתלעשותשקוראתברוסיההראשונה

צורך.בכךיהיהאםבידיים,

התנועה,מניפסטאתפרסםאחדיםימיםלפנירק
ההתנגדות"תנועתלמרד.חד־משמעיתקריאהשבו

נפתחהנפשע",השלטוןלהפלתהכנהעלמודיעה

החברתיותברשתותגדולהלתהודהשזכההמניפסט,

העםבזכותלרבותהשיטות,בכל"נשתמשברוסיה.

האזרחים,שללערעורניתנתבלתיזכותזוהילמרד.

זכויותיהםעלמזוין,מאבקלרבותדרך,בכללהגן

השתמשנובכוח.השלטוןתופסימפניוחירויותיהם

פוזרו:והןהפגנותארגנוהרגילים:האמצעיםבכל

מא־ניהלנונאסרו:והםישריםתקשורתכליהקמנו

בקים

$TS1$מאבקים$TS1$

$DN2$מאבקים$DN2$כלאו,רצחו,האופוזיציונריםואתפוליטיים
להרעיל.ניסואוגירשו

אףמחוסלות.ברוסיההאזרחיםזכויותכל"היום
קיצו־צנזורהפועלתעובד.החוקהשלאחדסעיףלא
נית.

$TS1$.קיצונית$TS1$
$DN2$.קיצונית$DN2$הצגתבגיןלשלום.קריאותבגיןאנשיםאוסרים

הוקמהבמדינהריק.נייררףבגללתרצח׳.׳לאהדיבר

מלחמהנפתחהמכלוהנוראמשטרתית.דיקטטורה

קוראתההתנגדותתנועתאוקראינה.נגדנפשעת
הפנימיים,התככיםאתלהפסיקהמשטרמתנגדילכל
לכולם".זקוקיםאנוכעתהרודנות.להפלתולהתלכד

כברצ׳רנישובפרסםאורכו,וחציכעמודהמנשר,את

בחקירה,אחתאמירהבגלללכאן?הגיעלמהמישראל.
החודש.בתחילתנחטףלומרשלאהוזמןשאליה

אמרוברחוב,אלמוניםשלושהאליוניגשואחדערב

אותוולקחואיתנו"בואואלכסנדרוביץ;"דמיטרי

עצמם,אתלהציגטרחולאהםהמשטרה.לתחנת
עללומשלםמיוערב:שתיבחקירתהחלומיידאבל
המולדת?אתמכרבכמההאנטי־מלחמתיים?הפוסטים

שאלוכחוק?",שנבחרהנשיאאתמעליבאתה"למה

"ברוסיהאופיינית:תשובהמצ׳רנישובושמעואותו,

הסמ־כלכחוק.שנבחרנשיאאין

כויות

$TS1$הסמכויות$TS1$

$DN2$הסמכויות$DN2$ב־8002.הסתיימופוטיןשל

לפיהרר,אמוניםנשבעובאס.אסרק
ואםהחוקה.עללהגןצריכיםאתם

יכולהואכלשהו,מפוסטנפגעפוטין

למשפט".אותילתבוע

נמש־החקירהצ׳רנישוב,לדברי

כה

$TS1$נמשכה$TS1$

$DN2$נמשכה$DN2$ממשולאשעות,כשלושזוברוח

הואהכל,ככלותרושם.עליועשתה

ריצהואףאחת,לאבעברנחקרכבר

הפו־פעילותובגללמעצריםכמה

ליטית.

$TS1$.הפוליטית$TS1$

$DN2$.הפוליטית$DN2$אתהחוקריםשלפואזאבל

להבליג.היהיכוללאשעליוהקלף

הגו־עלאלכסנדרוביץ׳.דמיטריילדים,לךיש"הרי

רל

$TS1$הגורל$TS1$

$DN2$הגורל$DN2$לע־יכוליםאנחנומהיודעאתהחשבת?שלהם
שות

$TS1$לעשות$TS1$
$DN2$לעשות$DN2$."?איתם

הת־עלוחתםנשברהואצ׳רנישוב,מודהכאן,

חייבות

$TS1$התחייבות$TS1$

$DN2$התחייבות$DN2$החוקלפיאחרת,ברשת.פעילותואתלהפסיק

בוודאותכמעטנזרקהיוהרוסי,בפרלמנטשהתקבל

בכלא.מאסרשנותל־51

הפ־ואזברשתימיםלכמהנאלםאכןצ׳רנישוב

ציע

$TS1$הפציע$TS1$

$DN2$הפציע$DN2$,המערביהעולםכלכמעטכיהשארביןבישראל

לאיסטנבול,להגיע"ניסינומרוסיה.לטיסותסגורהיה
הכלאתמוכראתההטיסות.אתביטלוהטורקיםאבל

העיראתעוזבהחברים.אתנוטשגרושים.תמורת

ולתפיסהאחתלמזוודהנכנסיםהחייםכלהאהובה.

מבראשית".להתחילדולרים.שלדקה

במציאות"שקורהממהדברמבין7אשהואנאמר"בוארוסים.גנר7יםעםפוטין

צ׳רנישובש7אופייניפוסט

שא־משוםהשארביןאביב,בתלעצמואתמצאוכך

שתו

$TS1$שאשתו$TS1$

$DN2$שאשתו$DN2$ועו־צלמתהיאאנה,הרעיה,יהודיות.הקטנהובתו

רכת

$TS1$ועורכת$TS1$

$DN2$ועורכת$DN2$מכאן,תלמידה.ה־31בתוסאשהבמקצועה,תוכן
ההתנגדות.תנועתאתהשיקגםביפו,חבריםמדירת

רוסיהאתשעזבתעלאותךשמבקריםאנשיםיש

מבחוץ?למרדקוראושאתה
ואות־לישראל,חמקת׳נבהלת,ליכותבים"בוודאי,

נו

$TS1$ואותנו$TS1$

$DN2$ואותנו$DN2$במשךפחדתילאאבלזינזאנות׳.לשרוףמדיחאתה
אםמעקב.תחתנמצאכבראנישבהןהשניםשמונה

זהאזחודש,חציכלואשהייתיאחריהשתתקתילא

מועילשאהיהחושבאניאבלפחדנות.שלענייןלא
הטענהמהותאתמביןאניהסוהר.ביתמתוךפחות

כלפילטעוןכמוזהיודע,אתהאבלאותה,ומקבל

מכ־היונשארלוצרפת.אתעזבהואלמהגולדה

ניסים

$TS1$מכניסים$TS1$

$DN2$מכניסים$DN2$עשההואלצרפתומחוץריכוז,למחנהאותו

יותר".הרבהלמענה

למרטי־מקוםכאןשהיהחושבלאאתהכלומר,

ריות.

$TS1$.למרטיריות$TS1$

$DN2$.למרטיריות$DN2$פרגמטי.באופןהדבריםאתבחנת

ייתנואםידעתישלאמכיוון"לא.

ביניהחלטתירוסיה,אתלעזובלי

לצאתליייתנואםכך:עצמילבין

לאאםאחרת.ממדינהבזהאעסוק

אגורלמחתרת,ארדאזליייתנו

במו־מסתורדירתבאיזוחבריםאצל

סקבה,

$TS1$,במוסקבה$TS1$

$DN2$,במוסקבה$DN2$ל־אתחברמהחדר,אצאלא

vpn,

$1ST$לvpn,$1ST$

$2ND$לvpn,$2ND$אותי.למצואקליהיהלאוכך

לעזוב".ליאפשרואבל
להגיעשינסוחוששלאאתה
סאן?אליך

להגיעשינסוחושששאני"מובן
במ־מדוברכמהעדבהביניאבלאלי,

ערכת

$TS1$במערכת$TS1$

$DN2$במערכת$DN2$,בכללשצריכהועצלה,ביורוקרטיתמסורבלת

מבצ־ואזתקציביםלמצואכךאחרבאיום,להבחין

עים,

$TS1$,מבצעים$TS1$

$DN2$,מבצעים$DN2$וטיהוריםכושלתמלחמהשלרקעעלזהוכל

המשטרשכלמניחאניתקווה.ישאזבשורותיה

יספיקולאשהםכךשבועות,כמהבתוךיקרוסהזה

אלי".להגיע

סמיםלברובימתורגמן
משהוישאםבישראל,אובמוסקבה,מסתורבדירת

יודעשהאישזהצ׳רנישובעלבבירורלומרשאפשר

נולדהואאיפה.משנהולאמחדשעצמואתלהמציא

ולאבבחנותמוכרתלאםבמוסקבה,שנה56לפני

)דירותקומונליתבדירהעשהילדותואתכנהג.שעבד

אותישאלו"השוטרים

מעליבאנילמהבחקירה
כחוק.שנבחרהנשיאאת
איןשברוסיהלהםעניתי
כלכחוק.שנבחרנשיא

הסתיימופוטיןסמכויות

באס.אסורקב־8002,

לפיהרר.אמוניםנשבעו

פוטיןשאםלהםאמרתי
הואשלימפוסטנפגע

אותי"לתבועיבול

פשטבפוטיו
Sm

DN2$$*'**^?!ךTS1$$DN2$$*'**^?!ךTS1$$^?!ך־*־'**־
לפוטין,וגםאדם,"לכל
בוודאילהזיות.זכותיש

מדמנציה.סובלהואאם

מיוחדת׳?׳דרךרוצההוא

ולממשיביולונקצה

שבובמורדוביהשטח

החליפותאתלבנותיוכלו

יפריעלאאיששלהם.

לבריאות.במשימה.להם

הראשוניםיהיוהםאבל

הרגל"אתלפשוט

lt;e

הערה




הת־הואבמדיה:היתהצ׳רנישובשלהבאההתחנה

חיל

$TS1$התחיל$TS1$

$DN2$התחיל$DN2$לארט־דירקטור,התקדםעיצוב,למדדפוס,כסדר
במשרדהקריאייטיבכמנהלעבדשניםבמשךואז

השתכרסוף־סוףבתחום.הטוביםאחדונחשבפרסום,

נשבר.הואמסויםברגעאבלהיטב,

לאנשיםלגרוםכדיחייאתמבזבזשאני"הבנתי

הכל,עזבתיהפרסום.מהותזובעצםהריזבל.לקנות
אנשיםאיךאותי:סקרןשמאודנושאלחקורופניתי

עובד".זהאיךלהביןרציתירעיונות?הוגים
ספרהוציאולבסוףבתחום,ספריםחרשצ׳רנישוב

לתשעלדבריושזכהחושבים",אנשים"איךמשלו,
פור־פרויקטיםגםלוהביאהייחודיותוהדפסות.

צי

$TS1$פורצי$TS1$

$DN2$פורצי$DN2$,הספרלביתיצירתיתבחשיבהקורסכמודרך

היוקרתייםהאקדמיים)מהמוסדותלכלכלההגבוה
מיקרוסו־כמובחברותסדנאותוגםברוסיה(,ביותר

פט,

$TS1$,מיקרוסופט$TS1$

$DN2$,מיקרוסופט$DN2$אחרים.וגופיםבנקדויטשה

להרצאותזירהישיר"ב"דיבורלימדלאחרונה

לקו־מחוץבחשיבהקורסיםהעבירשבהפומביות,
פסה

$TS1$לקופסה$TS1$
$DN2$לקופסה$DN2$ספרואתהוציאשבותחוםבחינוך,וברפורמות

אותי"(.סקרןנוראזהבנות,ארבעלי)"ישהשלישי

במקום.נשארלאלתחום,מתחוםעוכראתה

באופייך?מרדן
לאמשהואםאבלמרדן,שאניאומרהייתי"לא

חייבאניבכסף.אותילהחזיקאפשראיאותי,מעניין

מש־איזוהשראה,שיעניקכלשהורעיוןלישיהיה

מעות.

$TS1$.משמעות$TS1$

$DN2$.משמעות$DN2$רוצהאניכן,אזהרבה,לחיותלינשארלא

ליאומרותשלישהבנותלינעיםמאודמשמעות.

שזהחושבאנישותק.לאשאניגאותבי,גאותשהן

עצמו.אתמכבדשאדםנורמלי

יודע,אתהאחרינו.יישארמהיודעיםלא"אנחנו
השאירהואשמו.מילרפיודורה־91,במאהמשוררהיה

שייכנסבטוחוהיהושירה,סיפוריםשלכרכיםשישה

מהיודעאתההרוסית.הספרותשלההיסטוריהלדפי

שלוש,שתיים,׳אחת,היום?לושזוכריםהיחידהדבר
ד"ב(.פופולרי;ילדים)שירלמסיבה׳יצאהארנבארבע,

מאודמשהועושיםשאנחנוחושביםאנחנולפעמים

שטויותהיהבכללזהשכלמתברראזאבלחשוב,

במיץ".

פרובוקציה"ליצור"ינסו
כפ־בלוגצ׳רנישובפתחעיסוקיו,לשללבמקביל

לטפורמה

$TS1$כפלטפורמה$TS1$

$DN2$כפלטפורמה$DN2$הפךשניםכמהוכעבורבולטת,רוסית
במדינה.ביותרהנקראיםהבלוגריםמעשרתלאחד

שהציבההפצצהאתב־4102פרסםגםהזהבבלוג

הרשויות.מולבעימותאותו

המב־קרים","החזרתעלהחגיגותימיהיוהימים

צע

$TS1$המבצע$TS1$

$DN2$המבצע$DN2$האיחציעלאחתירייהבלירוסיההשתלטהשבו

אתהיללוברוסיהלשטחה.אותווסיפחההאוקראיני

פוסטחיברצ׳רנישובאבלנסק,שלוהרייטינגפוטין,

סיפוחשל)שמו"האנשלוס"הזועקתהכותרתתחת

ב־8391(.הנאציתגרמניהבידיאוסטריה

אלאלאוקראינה,לאיקרהמהלכםשאספר"רוצים

בטלוויזיה.יפהתמונהתהיה"תחילהכתב,לרוסיה?",

לגלגלים.מתחתפרחיםיזרקונשיםשריון.טורייהיו

ילדהתגיחההמוןמתוךוהדר.הודרבמצעדיהיה

רוסיה.דגליהיהחלוןבכלטנק.עלאותהויסיעו

יקר׳.בן׳תודה,נבוךלחיילתודהדומעתקשישה
זיקוקים.ויהיו

עקץמהפשיזם?"קריםאתתשחררושכך"חושבים
"לא,ימים.באותםהרוסיתהתעמולהאתצ׳רנישוב
ההתחלה.רקשזומכיווןלרוסיה.ייכנסהפשיזםכך

תוכניותיראוכךאחרכך?אחריהיהמהיודעים

האוק־התוקפניםאכזריותעלהממלכתייםבערוצים
ראינים.

$TS1$.האוקראינים$TS1$
$DN2$.האוקראינים$DN2$מא־עלבדיחותימציאובתשלוםקומיקאים

כלים

$TS1$מאכלים$TS1$

$DN2$מאכלים$DN2$.בלבוב.רוסיםמשפיליםאיךיספרואוקראיניים

פשוטיםטרקטוריסטיםשלמכתביםידפיסובעיתונים

פי־יהיהכךאחרבמקום...ולהעמידלהגיבשקוראים

גוע,

$TS1$,פיגוע$TS1$

$DN2$,פיגוע$DN2$יקרוס.הרובלבעדו.שילםומיארגןמישברור

רויטרסצילום:בצבא"השרויתותעללפוטיןמודה"אניבאוקראינה.פגועיםרוסייםטנקים

DN2$$ד"-TS1$$DN2$$ד"-TS1$$ד־"־

yj*?fjCya
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מאיתנו.שמפחדהמערב,הכלשזהיספרובטלוויזיה

גיוס.יהיהקוזאקים.שלפטרוליםיופיעוברחובות

בגילצעיריםשלבפניםיירקופטריוטיותצעירות

יתחילובצבאבעורף?כאןשאתםייתכןאיךהגיוס

תי־השלטוןעלביקורתכליום.מדיתפילותלשאת

חשב

$TS1$תיחשב$TS1$

$DN2$תיחשב$DN2$.הלימודספרהכופרים.אתלצודיתחילובגידה

תתחילראווה.משפטייתחילוישוכתב.בהיסטוריה

מוצרים...להיעלםיתחילומהחנויותהיפר־אינפלציה.

רוסיה".אלהפשיזםמגיעכךולראות:להביטחשוב

שלהנבואההתגשמהשבומהדיוקלהמעיטקשה

תעמולהועדהאופוזיציונריםמרדיפתצ׳רנישוב
המ־הפיצוץ)ראופיצוציםמהמחזתאנטי־אוקראינית,

בוים

$TS1$המבוים$TS1$

$DN2$המבוים$DN2$וערלאוקראינה(הפלישהלפנישבועבדונייצק

הסנקציות(,)בעקבותמהחנויותהמוצריםהיעלמות
להאשמתועדהרוחניותעלהממלכתיתמהפטפטת

לנאוםלהאזיןדיאוצרותינו".את"שחומדהמערב

שברו־להיווכחכדישבוע,לפניפוטיןשלהאחרון

סיה

$TS1$שברוסיה$TS1$

$DN2$שברוסיה$DN2$אבלהדמוקרטית,החזותנשמרתעדייןאמנם

המדינה.עללגמריהשתלטמסויםמזןניאו־פשיזם

הקצרשבטווחחושבאניכיפסימי,אני"טקטית
"אסט־צ׳רנישוב.אומריותר",גרוערקיהיהברוסיה

רטגית

$TS1$אסטרטגית"$TS1$

$DN2$אסטרטגית"$DN2$מהציביליזציהחלקהיארוסיהאופטימי.אני

אוהמיוחדת,הרוחניותעלהאגדותוכלהאירופית,

גמורים".שקריםהןהמיוחדת,הדרך

חלקולפחותשפוטין,נראהאכלשקרים,
הזו.בדרךמאמיניםשסכיכו,מהאליטה

הואאםבוודאימשלו.להזיותזכותישאדם"לכל

רוצההואואין־אונות.בסמיםשימושמדמנציה,סובל

במור־שטחולממשיכיולונקצהאזמיוחדת׳?׳דרך

דוביה

$TS1$במורדוביה$TS1$

$DN2$במורדוביה$DN2$שבוד"ב(,הרוסית;הפדרציהבתוך)רפובליקה

הנהשלהם.הפרבוסלביתהחליפותאתלבנותיוכלו

יפריעלאאישצעד!וקדימה,התופיםהנההדגל,

הראשוניםיהיוהםאבללבריאות.במשימה.להם

הרגל".אתלפשוט

הטון.אתנותניםהםשבינתיים,רק
זובדבר.שולטיםלאהםהטון,אתנותניםלא"הם

אונייתכמוחודשים.כמהשלענייןזהלדעתי,גסיסה.

במ־שהוטבעהיפניתקרב)אוניית׳ימאטו׳המערכה

לחמת

$TS1$במלחמת$TS1$

$DN2$במלחמת$DN2$הספינהאבוד.המקרהד"ב(,השנייה;העולם

אתלפוצץרקיכולהוהיאושוקעת,צידהעלנוטה

גסיסה".זוזהו,עצמה.

שפוטיןלשרוד?יצליחשהשלטוןהסיכוימה
דבר?כללדכאיצליחוואנשיו

ליצורשינסולהניחמאודסבירינסו.שהם"ברור

במתקןפיצוץאפילואוליפרובוקציה.איזושהיכעת

מיוחד,׳מבצעכללי.לגיוסהצדקהחייביםהםגרעיני.

׳נבהלת,לי"כותבים

ואותנולישראלחמקת

לשרוףמדיחאתה
לאאבלזינזאנות׳.

השניםבשמונהפחדתי

אםבמעקב.אנישבהן

אחריהשתתקתילא

שבועיים,כלואשהייתי
פחדנות.שלענייןלאזה

פחותמועילאהיהאני

הסוהר"ביתמתוך

011פ£בשטז
HUSK,-"

בתלאביר
שינסוחושששאני"מובן

בהביניאבלאלי,להגיע

במערכתמדוברכמהעד

ביורוקרטיתמסורבלת,
למצואשצריכהועצלה,

שלרקעעלתקציבים

וטיהוריםכושלתמלחמה

תקווה.ישבשורותיה
הזהשהמשטרמניחאני

כךשבועות,בתוךיקרוס
-!77בילפגועיספיקושלא

גיוסמניחאינובאוקראינה,המלחמהאתשמכניםכפי

קיימיםאינםכבררוסיהמצבאאחוזים40אבלכללי,
מוח־מפוררותיחידותאבירות,אחוזי20ישפיזית.

זרות

$TS1$מוחזרות$TS1$

$DN2$מוחזרות$DN2$האדם.כוחמצבתאתמחדשלמלאכדילעורף

ללוחמה.כשירותיחידותלאאלה

החמרתומלבדבעומס.עומדתלאכבר"רוסיה

המדי־ואז?דבר.שוםלשלטוןנשארלאהדיכוי,

נה

$TS1$המדינה$TS1$

$DN2$המדינה$DN2$יוכלולאהמטוסיםאפילוה־91.למאהתיזרק

יתחילהכלדבר.שוםמייצריםלאברוסיהכילטוס,

שכבתלאמפחידהפוטיןואתמהר.מאודלהתפרק

שמפחידמההרקובים׳;והאינטליגנטים׳הליברלים

לאלאנשיםכאשרהריקים,הסיריםמצעדיהואאותו

רבבספקאנישלהם.הילדיםאתלהאכילבמהיהיה

זהאחרתבאמותיהם.יירוהלאומיהמשמראנשיאם

הלחם,באספקתמחסורבגלל:1917פטרוגרדיהיה
התפרק.הכל

כתבתיבאוקראינההמלחמהתחילתלפני"תראה,

מב־התאבדות.תהיההמלחמהפוליטיתשמבחינה

חינה

$TS1$מבחינה$TS1$

$DN2$מבחינה$DN2$כן.גםצבאיתמבחינההתאבדות.כלכלית
שכבראחדפקטורישאבללמלחמה,יוביללאאיש

וזהשפוי,לאאדםהואפוטיןבשליטה:נמצאלא

הכל".עלמאפיל

מדי?פשטניתיאורלא

במ־שקורהממהדברמביןלאשפוטיןנאמר"בוא

ציאות.

$TS1$.במציאות$TS1$

$DN2$.במציאות$DN2$ערוציכלאתניתקהואכךכלרבזמןבמשך

להיזוןהאפשרויותעצםאתהעולם,עםהתקשורת
סביבונותרושליליתברירהשלשכתוצאהעדחוזר,

לשמוע.רוצהשהואמהאתלושאומריםאנשיםרק
)אחדסולוביובולדימירשללתוכניתמקשיב"הוא

מהלכלומאמיןד"ב(,ברוסיה;הבולטיםהתועמלנים

בהםהאמינוואזתעמולה,מסרייצרוהםאומר.שהוא

עלרקאפשר׳להישעןשאומרטובמשפטישבעצמם.
הקיףהאישכאןקונטרה׳.שנותןמהלך,שמתנגדמה

איש.עללהישעןיכולאינוולכןוגמיש,רךבחראעצמו

דבר".לעשותיכוליםלאאבלהן,לואומריםכולם

באוקראינההרוסיהצבאשללקטסטרופהגם

שכלהרושםנוצרהאחרוןכחודשאחראי?פוטין

פוטיומקין""כפרתפאורה,מעיןהואהרוסיהצבא
ענק.אחד

עללפוטיןמודהאניאבלזאת,לומראותי"מפחיד
נבלנילאלכסיירוחששאניהכבודכלעםהשחיתות.

ניסיוןששרדבעולם,המפורסםהרוסי)האופוזיציונר

ד"ב(ברוסיה;עונשיןבמושבתמוחזקוכעתהתנקשות

מהלחשובאותימפחידאישיתמכיריםאנחנו

ברוסיה,השחיתותאתמביסהיההואאםקורההיה
ולשיפורלחימושבאמתהולכיםהיוהטריליוניםוכל

הערה




;tg\
הצי־הכלגנבוהמדושניםשהגנרליםהעובדההצבא.

לה

$TS1$הצילה$TS1$

$DN2$הצילה$DN2$אוקראינה.את
המפרץלמלחמתהזוהמלחמהאתנשווה"ובוא

האמריקניםכווית.אתכבשחוסייןכשסדאםב־0991,

מהאווירכתשולעיראק,שפלשולפניבריתם,ובעלי

במשךהעיראקייםהנ"מומערכותהאווירחילאת
דבר:עשהלאפוטין,הזה,האידיוטשבועות.שלושה

משוםאוקראינה,לתוךשלוהחייליםאתהשליך

בפרחים.אותםשיקבלושחשב

הבלתיהאומץאתלהוסיףצריךהאלה"ולשגיאות

אוק־בדיוני.מדעפשוטזההאוקראינים.שלנתפס
ראינה

$TS1$אוקראינה$TS1$
$DN2$אוקראינה$DN2$היאנאט"ו:לעשותצריךשהיהמהאתעשתה

רוציםאוקראינהאתהרוסי.הצבאכלאתכתשהלבדה

וזהיקבלו,שגםלהניחוסבירהאירופי,לאיחודלקבל

שכשמד־מביניםכולםכעתלאיחוד.גדולכבודיהיו

ברים

$TS1$שכשמדברים$TS1$

$DN2$שכשמדברים$DN2$לפוטין".הכוונהאיןהחדש,הגדולולדימירעל
קוראאתהקודם.הזכרתשאותולנבלני,נחזור

ברוסיה?להתנגדותישאופקאיזהאבללמרד,

מדו־לדבר.בר־השוואהאינושלוהמעשה"נבלני...

בר

$TS1$מדובר$TS1$

$DN2$מדובר$DN2$עמוקה.הערכהשמעוררעצום,הקרבהבמעשה
מוצאהייתיאםיודעלאאנינכון.הכלעשההוא

מעריץאניאבלכמוהו,לנהוגמספקתגבורהבעצמי
שלו".המעשהאת

דבר.שינולאהןאבלשחרורו,בעדהפגנותהיו

הואאבלנבלני,עלביקורתחלילהבכךתראה"אל

פרויקטעלחושביםושותפייאניהשחיתות.אתתקף
ממוצעאזרחלאותולהראותשמטרתוחדשה',׳מדינה

להיותיכולהנהדרתכמהלהיות,יכולנפלאכמה

לשרטטצריךלדעתי,לבנות.יכוליםשאנחנוהמדינה

שאדםלחיות.ירצוהאנשיםשבההמדינהדימויאת

אחרת.אפשרוואלה,להגיד:יוכל

הכל.עלהאפילהבשחיתותנבלנישל"המלחמה

אנחנוממהרקלאלאנשיםלהראותצריךחיסרון.זה

להתקרב.רוציםאנחנולמהגםאלאלהתרחק,רוצים
הרוסי)בצבאחוזהתחתנמצאיםהחייליםעכשיוכי

בת־ממשיכיםוהשארחובהשירותשנהמשרתים

שלום,
$TS1$,בתשלום$TS1$

$DN2$,בתשלום$DN2$עבורלהילחםונוסעיםד"ב(מקצועי;כצבא

אותם.צריךלאאישכישרון,חסריהםהמשכנתא.

קיבללומאבטח?בתורלעבוד?ילךכזהצעירלאן
טובהעבודהלעצמומוצאהיההואטובה,השכלה

בצבא.מהשירותיותר

ממערכתמתחילותהרוסיתהחברהבעיות"כל

קיצוני.באופןמוכשריםאנשיםברוסיהישהחינוך...
בנקאים,לאמתכנתים,לאאצלנוהיולאה־09בשנות
שנהבמשךאנגלית.ידעובקושישיווקאנשילא

בלישמתחרה,Yandexאתויצרוהכללמדואנשים

לעתידבאשראסטרטגיחששכלליאיןבגוגל.בעיה
שכלכךלכיווננוהעולםאתלהטותאפשררוסיה.

אסטוניה,אואירלנדאתתראהאלינו.יבואהכסף
תנאיםנכיןאםלהשקעה.מעוליםמקומותשהפכו

אלינו".יבואוהםנוחים,

האח־בשניםברוסיההמחאהתולדותאתתראה

רונות.

$TS1$.האחרונות$TS1$

$DN2$.האחרונות$DN2$לרחובות.יוצאיםמיליוניםרואהלאאתה

מה?אונרכש,אוניםחוברזה

גחליליות.עםקופסאותאיתםנשאוסינים"בעבר,

התיאבון.אתואיבדוברע,חשוהקטניםהיצוריםבשבי,
אותםלהקפיץצריךהיהלמסלול,אותםלהחזירכדי

אנ־גםכךכנפיים.להםמעניקהיההמעוףבאוויר.

חנו:

$TS1$:אנחנו$TS1$

$DN2$:אנחנו$DN2$התרופהזוזאת.עושיםהישגכלהצלחה,כל

שלנו.האוניםלחוסרהיחידה

תועפותהוןהשקיעהלאמדינהאחרים,"במקומות

לאזההאומה.אתולפצללהשחיתלהונות,כדיכזה

דיקטטורהקיבלושהםאומרזהרעים.שהרוסיםאומר
ול־קייבלתושבישליההערכהכלעםיותר.אכזרית

מיידן

$TS1$ולמיידן$TS1$

$DN2$ולמיידן$DN2$בקייבהעצמאותבכיכרהאזרחית)ההתקוממות

ינוקוביץ׳שהנשיאגדולמזללהםהיהד"ב(,ב־4102;
היוהםלוקשנקו,אופוטיןבמקומוהיולוחלש.היה

דם.שלבנהרותכולםאתמטביעים

ייצאומהאוכלוסייהאחוזים3.5שאםתיאוריה"יש

HP
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יוסףיהושעצילום:בפניות"מקוםאפסעדעמוסהש7יהדואר"תיבתהשבוע.ביפו,צ׳רנישוב

בלארום:אתתראהאבלשלטון.כלידיחוהםלרחובות,

התעמרואותם,היכואחוזים.מ־5.3יותרהרבהשםיצאו

כמואנשיםאחרירדפולוקשנקושלוהצורריםבהם,

פייסנית".בהתקוממותדילאמסוים,בשלבבספארי.

שלאבבלארום?המחאהשלהטעותהיתהזו

לידיים?נשקלקחו

אבללנצח.יכוליםהיוהםזאת,עושיםהיולו"כן.

מאחוריכילנצח,יותרקשהגםהיהלבלארוסים

איש.עומדלאפוטיןמאחוריפוטין.עמדלוקשנקו

מאשרלהעיףיותרקליהיהפוטיןאתדווקאלכן

לוקשנקו.את
עלשיחותאוהבלאמאודאנימשהו:עוד"ואגיד
שהרו־אומריםוצמיתות.עבדים׳׳תודעתמנטליות,

סים

$TS1$שהרוסים$TS1$

$DN2$שהרוסים$DN2$כמהשמע,מה?אזשנים.מאותכברכךחיים

שאסורשאמרוכאלהגםהיובגלות?חיויהודיםשנים

בשפתלהשתמששאסורשחשבוהיומדינה,להקים

שבה׳אלטנוילנד,אתוכתבהרצלבאואזהקודש.

שאפשר,ותיארהעתידיתהיהודיםמדינתאתתיאר
קמה".המדינהוהנה

ששמההעיראביב,בתלעכשיויושביםאנחנו

לעברית.הרצלשלהספרשםתרגוםהוא
היאשלנוהתנועהשלהמטרותאחתרואה?"אתה

רו־אזרחישבההמדינהאתלתארדומה:ספרלחבר

סיה

$TS1$רוסיה$TS1$

$DN2$רוסיה$DN2$לחיות".ירצו

מהגרילה.מלחמתלהםמציעאתהבינתיים,

ממוצע?רוביהתושבלעשותהיוםיכול
שב־טושים,דף,מידע.להפיץובראשונה"בראש

לונה.

$TS1$.שבלונה$TS1$

$DN2$.שבלונה$DN2$:עוני׳.שווהפוטיןמלחמה,שווה׳פוטיןלכתוב
חוץרחוב.פינתמכללצעוקצריכיםהאלההמסרים

המ־אתעטה׳קודםנהדר:משפטבמטוסיםישמזה,

סיבה

$TS1$המסיבה$TS1$

$DN2$המסיבה$DN2$אגואיסטי,זהנכון,הילד.עלאזורקעצמך,על
ביטחון.רשתלאיזולדאוגנכוןכןאבל

מסו־אתהביטחון,רשתכשישהנוכחי:במצב"וכך

גל

$TS1$מסוגל$TS1$

$DN2$מסוגל$DN2$.לפעולותלעבוראפשראותה,משהשגתליותר
המשמרמכוניותאתלשרוףלמשל,יותרתקיפות

רשימהשלוהפייסבוקלדףהעלה)צ׳רנישובהלאומי

ממנה;לבחוריכולאחדשכלמחאה,פעולות198של

לאשפשוטמשהוזהעכשיולהפגנותלהתכנסד"ב(.

וחו־מגיעיםלאןמראשמודיעיםאנחנוכייעבוד,

טפים

$TS1$וחוטפים$TS1$

$DN2$וחוטפים$DN2$.מכות

הפגנהעלמכריזיםיוםמדילך:דמיין"עכשיו

מהלךתאראחר.למקוםבאיםאואליה.באיםולא

ישבבוקרלהם:קשהכמההביטחון,למנגנוניקורה

פעם:עודכךאחרביטול.והופהכנותמסדר,להם

להתפרקיתחיל"הכל
אתמהר.מאודברוסיה

שכבתלאמפחידהפוטין

הרקובים׳;׳הליברלים
אותושמפחידמה

הסיריםמצעדיהוא

כשלאנשיםהריקים,

להאכילבמהיהיהלא

בספקאניילדיהם.את
המשמראנשיאםרב

באמותיהם"יירוהלאומי

[1?lOltSEE?
ך-ך1ך1

להישארמתכוון"אני

שלושהלפחותבישראל

תלויהכלחודשים.

כאןלמצואאצליחאם
אניבינתייםעבודה.

סדנאותלהעבירנערך

לילדיםיצירתיתבחשיבה

מגעיםוישולמבוגרים,

ת"אאוניברסיטתעם

גםאוליהרצאות.לסדרת

אזרחות"לקבלאנסה

מרימיםהםכלשהובשלבביטול.הכנותמסדר,

מתכנסים.אנחנוואזידיים,

שוטריעםגדולאוטובוסלחסוםאחתשפעם"או

הםבכוח.שימושללאמנשקםאותםולפרוקמהומות,

להיותיכולכזהלאירועהליכות.ונעימילרכיםיהפכו

ית־ליצורצריךהצדדים.כלעלמאודגדולאימפקט

רון

$TS1$יתרון$TS1$

$DN2$יתרון$DN2$,חכמיםלהיותכלליובאופןעליו,לחזורנקודתי

המהומות".משטרתמאשריותרוזריזים

אליך?פוניםכמה
בפניות,מקוםאפםעדעמוסהשליהדואר"תיבת

מכלארגוניםגםשפוניםהואבמיוחדשנעיםומה

מדוברבינתייםאשליות:לטפחרוצהלאאניהעולם.

יעלהשמספרםמקווהאניאבלאנשים,במאותרק
במהירות".

באר1!"עבודה"אחפש
אתשלוהפייסבוקלדףצ׳רנישובהוסיףלאחרונה

הרו־מחאתעםמזוההשנעשההלבן־תכלת־לבן,הדגל

סים

$TS1$הרוסים$TS1$

$DN2$הרוסים$DN2$מדוברלרוסיה.מחוץבעיקרכיאםפוטין,נגד

אמורוהואמורובוב־שיינר,מיטיהבידישעוצבבדגל

העתיד".שלהנפלאה"רוסיהאתלייצג
העתידשלברוסיההדגל,יוצרישלהמניפסטלפי

שטחיםלכיבושימקוםאיןלאוטוריטריות,מקוםאין

מהמדינותטריטוריאליתתביעהכלונשללתחדשים,

מלח־פולחןללא"רוסיהלהיותאמורהזוהשכנות.

מה",

$TS1$,"מלחמה$TS1$

$DN2$,"מלחמה$DN2$,הצבעעלהחדשהדגלמוותרבולט,באופןולכן

הנוכ־רוסיהדגלשלהתחתוןבפסשמופיעהאדום

חי.

$TS1$.הנוכחי$TS1$

$DN2$.הנוכחי$DN2$:והמלחמה".הדםצבעהואהאדום"הצבעהסיבה

מחיקתשלהרעיוןאתאוהבמאוד"אניצ׳רנישוב:
החזיקוהאדומיםהבולשביקיםהרימהרגל.האדום

שו־רעב,בלבד.והאכזריותהכוחנותבזכותבשלטון

ברי

$TS1$שוברי$TS1$

$DN2$שוברי$DN2$,שלאחשבוב־1991דרקונית.ענישהמערכתמזון

האלמנטיםאתהרחיקוולאהחברה,אתלטלטלצריך

הביא.זהלמהרואהאתההקומוניסטיים.

כוח.הרבהכךכללהיותצריךלאבעתיד"לאיש

אנשיםידיעלהומצאהרשויותהפרדתשלהרעיון

הדרךוזולהתפשר,צריכיםכולםכלל;טיפשיםלא
לוישחזק׳׳שלטוןאצלנושמכניםמהכיהיחידה.

זהחוק.כלעללירוקיכולשהשלטוןאחת:משמעות

אדם".כללשבוראפשרהחזק:הרוסיהשלטון

ובמדי־ברוסיהקולותישהאחרונים,בשבועות

נות

$TS1$ובמדינות$TS1$

$DN2$ובמדינות$DN2$שתתרחשמצפים,ואולישמעריכים,המערב

רביםאזרחיםשגםלהניחאפשרבקרמלין.הפיכה

להם?לומרלךישמהזה.עלבוניםברוסיה

בעצמך.דברלעשותלאכדיזולההצדקה"שזו
אתתראהלמאבק.תתגייסשהאומהחיונימאודזה

נשיאוכלמיידן,מהפכתאתעשוהםהאוקראינים:

כמואותוידיחומהמסלוליסטהשאםיודעחדש

האירועמחשיבותלהפחיתדרךאיןינוקוביץ׳.את

עתידי".נשיאלכלמעלתמידיתשמונפתחרבזוהזה.
הנוכחיבשלבכעת,רוביהזקוקהלמרדרקאז

שלה?ההיסטוריהשל

צעיריםקציניםקבוצתאיזותהיהשאולי"מובן

אבלהסנקציות,אתשיבטלוובלבדבפוטין,שיירו

שטעיתי".לגלותאשמחאותם.רואהלאאני
לפ־בישראללהישארמתכווןצ׳רנישובשעה,לפי

חות

$TS1$לפחות$TS1$

$DN2$לפחות$DN2$למצואאצליחבאםתלוי"הכלחודשים.שלושה

בח־סדנאותלהעבירנערךאניבינתייםעבודה.כאן

שיבה

$TS1$בחשיבה$TS1$

$DN2$בחשיבה$DN2$עםמגעיםוישולמבוגרים,לילדיםיצירתית

מןלאהרצאות.סדרתלקיוםאביבתלאוניברסיטת

אזרחות".לקבלשאנסההנמנע

ב-5202?רואהאתהרוסיהאיזו

למדינהתהפוךשהיאאואופציות:שתירק"יש

לאפשוטהיאמלהתקיים.תחדלשהיאאונורמלית,

השנהאתאפילותשרודלאהיא.2025עדתשרוד

שבלימכההןוהסנקציותהזוהמלחמהכיהנוכחית,

תקומה".ממנהאיןשינוי

davidb@israelhayom.co.il

הערה



