עצמאות  / 59ישראל השנייה
בית הכנסת בבירוביג׳אן.
"זו לא הייתה אלטרנטיבה
לארץ ישראל ,זו הייתה
ארץ ישראל"

קצת פחות מזל ,וכולנו היינו
עכשיו בבירוביגאן ,שהוכרזה
כמדינת היהודים ב1927
וגם הפכה לכזו עד שהתברר
שמינוס שלושים מעלות על גבול
רוסיהסין ,זה לא טוב ליהודים.
אז שלחנו את כתבנו הרכרוכי
לארבעה ימים בבירוביגאן,
שבסופם הוא הואשם בריגול
ונלקח לחקירת ק.ג.ב .סיפור
אמיתי .ביידיש זה יותר מצחיק

<

עומר ברק

"מהגבעה ועד תחנת הרכבת ,אין פקקי תנועה /פקק
יש רק על השולחן /נייט? נייט" )מתוך הדיסק הפופו־
לרי "שירי בירוביג׳אן" ,רצועה מספר .(8

איזה כיף ,בבירוביג׳אן באמת אין פקקים .כתוצאה
מכך ,אין גם הדר מרקס וגלגל"צ על הבוקר .תענוג.
מצד שני ,לתופעה המלבבת אחראיות שתי סיבות עי־
קריות :הטמפרטורות באזור מגיעות עד למינוס 30
מעלות צלזיוס ,מה שאומר שבכ־ 360מתוך  365ימים
בשנה המכוניות לא יכולות כלל להתניע .השנייה ,זו
שהמשורר הדגול לא טרח להזכיר ,היא שהמרחק מהגב־
עה ועד תחנת הרכבת הוא בסך הכל רבע שעה .ברגל.
בכלל ,בירידה בתחנת הרכבת בבירוביג׳אן ,קל
לשכוח שאתה ברוסיה .שלט ענק הנושא את המילה
"ביראבידזשאנער" מקדם את פניך ,כמו גם הריח הנ־
פלא של קיוסק ה"בורעקאס" .ביציאה ,רק כדי להסיר
ספק ,יש פסל גדול של טוביה החולב עם כיתוב ביידיש
ומנורה ענקית שבהחלט מצמצמת את האפשרויות :או
שהגעת לבירוביג׳אן — חבל הארץ שייעד סטלין להק־
מת אוטונומיה יהודית ,שכשליש מהאוכלוסיה בו היום
היא יהודית — או שהגעת לכנס הזוי במיוחד של אוהדי
בית"ר ירושלים.
האמת היא ,שאיזה ארקדי קטן לא היה מזיק לעיר
הבירה של בירוביג׳אן ,הלוא היא בירוביג׳אן .רוב הזמן
היא מכוסה בשלג שיכול להגיע עד המותניים ,אבל


א יידישע

כשהתושבים פותחים את היום בתחביב האהוב עליהם
— להעביר את השלג מצד אחד של המדרכה לצד השני
— מתגלים כמה סדקים במדרכה .ואז עוד קצת .ואז מג־
לים שהכביש הוא בעצם לא ממש כביש ,אלא יותר דרך
בוץ וחצץ.
בכלל ,להסתובב בבירוביג׳אן זה קצת כמו לבקר
בסנט־פטרסבורג ובקובה ביחד .מצד אחד מעט מכו־
ניות פאר ,מצד שני מכוניות שגם לוחית הרישוי "רכב
אספנות" לא מתחילה אפילו לתאר אותן .התחבורה
הציבורית — או השירות הציבורי בכלל ,אם להחשיב
את הגרוטאות שמכונות כאן ניידות משטרה — במצב
זוועתי .עיר של ניגודים ,שמצד אחד מנסה להוציא את
עצמה מהבוץ אבל מצד שני עושה רושם שלא משקיעה
בדברים הנכונים .בקיצור ,כמו שכבר נכתב ,קל מאוד
להרגיש פה בבית.
אבל עזבו שטויות ,מה זה חשוב .זיימר גזונט לכל
משכימי הקום .האביב הגיע ,הציפורים מצייצות ,השמש
זורחת ,אפשר לפתוח את החלון ,להתמכר לאוויר הנקי
ואז לסגור מהר בחזרה ,כי אביב פירושו כאן טמפרטורה
של מינוס  12מעלות .קדימה ,נערו את עצמכם מהמיטה,
קפצו למקלחת ואז זנקו בחזרה החוצה ,כי אין שום סיכוי
שיהיו לכם מים חמים .התעטפו טוב טוב בשכבות ,עד
שתיראו כמו דובון אנושי קטן וחמוד ,וצאו החו־
צה ,לפתוח את היום עם עותק אישי של הגאזטה
המקומית "ביראבידזשאנער )שמה ביידיש של

<

לאנד*

* ארץ היהודים
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רשת הסופרים
"צימעס" .אם לא תאכלו
— באמת יבוא שוטר

א-יידישע לאנד*
בירוביג׳אן — ע.ב( שטערנ" .שם תוכלו לקרוא
שבישראל מנהלים חקירה כנגד נשיא המדינה
בחשד לאונס ,ונגד שר האוצר בחשד לגניבה .אוי
גוואעלד ,איזה מזל שאנחנו לא גרים שם.
בתום המעבר על הכותרות אתם מוזמנים לתת
א־ביסעלה קפיצה ל"צימעס" ,רשת הסופרמרק־
טים המקומית והיחידה ,שם תוכלו לרכוש את אחת
מהוודקות היהודיות הכשרות — "שבתניה" הלא
רעה" ,רבינוביץ׳" הבסדר גמור ,או "דודה סוניה",
המעט מאכזבת .פייר ,המלצה בלתי משוחדת? לכו
על וודקה "פריילעס" או על וודקה "עיבריסקי שטו־
סקי" ,שזה "שטויות עבריות" ביידיש ,וסביר להניח
ש"שטויות ביידיש" בעברית.
לא רק יידיש יש כאן ,גם עברית .אפילו השתתפתי
בשיעור עברית שנערך במרכז הקהילתי ,בניצוחה של
המורה מרינה ,שהוקדש ככל הנראה לתחום הבריאות.
הנה המשפטים שהופיעו על הלוח" :אצל אישה הזאת
כמה מחלות ,את רוצה לדעת יותר מדי"" ,עד שלא
מצאו וירוס שפעת לא במעבדה מצאו חיידק חדש,
לא ידוע עד היום" והמשפט האלמותי ,שכולי תקווה
שמתייחס לאקמול )השגיאות במקור(" :לכולם :לבלוע

<

שלט ענק הנושא
את המילה
"ביראבידזשאנער"
מקדם את פניך ,כמו
גם הריח הנפלא של
קיוסק ה"בורעקאס".
ביציאה יש מנורה
ענקית שמצמצמת
את האפשרויות :או
שהגעת לבירוביג׳אן
או לכנס הזוי
במיוחד של אוהדי
בית"ר ירושלים

בירוביגאן ,המספרים:
גיאוגרפיה :גובלת במחוז חבארוסק
מצפון וממזרח ,בנהר האמור ,שמפריד
בין רוסיה לסין ,במערב ובסין בדרום.
אוכלוסיה 77 :אלף תושבים ,אין
נתונים רשמיים על כמה יהודים מתו־
כם ,משהו בין שליש לחצי .נתון מעניין
נוסף הוא שאוכלוסיית העיר קטנה ,ויש
אחוז ילודה שלילי )כלומר ,אחוז התמו־
תה עולה על אחוז הילודה( .לפני עשר
שנים 84 :אלף תושבים.
עיר בירה :בירוביג׳אן.
איך מגיעים :טיסה עם חברת
 NOINURIAממוסקבה 8 ,שעות טיסה
עד לשדה התעופה חבארוסק ,ומשם טרמפ של שלוש וחצי שעות עם הרכבת
הטראנס־סיבירית .ניתן גם לתפוס את הרכבת הטראנס־סיבירית כבר מרוסיה,
ואחרי שבוע ויום ,אם לא איבדתם את ההכרה ,תגיעו למחוז חפצכם.
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לעטים קרובות ,לקבל לעטים רחוקות".
אם השיעור בבריאות עשה לכם חשק לפאסט־פוד,
תיאלצו לשכוח ממקדונלד׳ס ,כי למסעדת ההמבור־
גרים היחידה בכל בירוביג׳אן קוראים "קאקאדו" .אם
זה מנחם מישהו אפשר לפחות לקפוץ ל"זארה" ,רק
כדי לגלות שכאן מדובר בחנות כלבו גדולה ,המצי־
עה מוצרי מזון וכלי בית ,שהספצליאטה שלה הוא
ייצור חמוצים מיובשים.
הצלחתם לא לטבוע בשלג כל הדרך הביתה
חזרה מהעבודה? ברכות .כעת עומדת בפניכם אחת
משתי אופציות מסעירות לבילוי של ערב — אפשר
ללכת לבאולינג ,ואפשר להעביר ערב נעים במרכז
הקהילתי היהודי "פרייד" .אם התמזל מזלכם ,אולי
אפילו יש ריקודים הלילה.
לא ,לא ממש טראנסים או טכנו .למעשה ,אם אתם
כבר כאן ,הנה ריקוד שאתם חייבים ללמוד :אגודל
שמאלה .עכשיו ימינה .ושוב ,פעמיים אגודל לש־
מאל ,ושני צעדים שמאלה בו זמנית .יופי ,אותה קו־
נסטרוקציה ,רק לכיוון השני .תוסיפו ארבעה צעדים
תימניים שמאלה ,ארבעה דילוגים ימינה ,סיבוב במ־
קום וקפיצה תוך כדי פרישת ידיים באוויר .עכשיו,
כשאתם יודעים לרקוד את "הנה מה טוב ומה נעים",
תוכלו להיכנס בקלות לגרוב ולקנח בהורה אל תוך
השעות השעות הקטנות של הבוקר — עם כל חברי
הקהילה ,ילדים ומבוגרים כאחד .והיי ,לתשומת לב
חברי קהילת הדוכיפות הבינלאומית ,גם כאן שומ־
עים את שלמה ארצי.
לא מרגיע ,מה?

ישראלי ,דבר יידיש
 70שנה בדיוק לפני שהפך חבל בירוביג׳אן למחוז
היחיד בעולם שעדיין מקשיבים בו ליהורם גאון ,היה
מדובר בחלום של ממש .הכל התחיל ב־ ,1917עשור
לפני ההקמה הרשמית ,כשבריזה משכרת של קומו־
ניזם גרמה ככל הנראה ללנין להכריז שלכל מיעוט
יש את הזכות להגדרה עצמית ולשטח .ב־ ,1927מש־
לחת בראשותו של אחד ,פרופ׳ ברוק ,והרבה הרבה
וודקה ,גרמו לסטלין להכריז על בירוביג׳אן כמדינת
היהודים.
"בירוביג׳אן לא היתה ארץ מעבר" ,מספר לב
טויטמן ,ראש הקהילה שעלה לבירוביג׳אן מאוקראינה
בגיל ינקות" .פלסטינה היתה בשליטה של הבריטים,
וכל יהודי שהגיע לכאן הרגיש שהגיע לארץ המוב־
טחת .זו לא היתה אלטרנטיבה לארץ ישראל .זו היתה
ארץ ישראל".
יהודים מכל ברית המועצות ,שרובם סבלו מרעב
ומפרעות יומיומיות ,שלחו את עצמם אל חבל הארץ

המובטחת .בירוביג׳אן עשתה לעצמה כנפיים ,בעיקר
על ידי מטוסים שזרקו פלאיירים מהאוויר ,ויהודים
נלהבים מפרו ,ארגנטינה ,ברזיל ,אמריקה ,אקוודור
ועוד החלו לעלות ארצה .כאילו ,לבירוביג׳אן.
מחלום אוגנדה של הרצל ועד הצעת קימבר־
לי האוסטרלית ,מארגון ניי יהודה שהציע ליישב
יהודים באלסקה ,דרך ההצעה של ממשלת אקוודור
לאכלס יהודים בתחומה ועד הברון הירש ,שקנה
אדמות בארגנטינה כדי ליישב בהן את העם הנבחר,
הייתה רק תוכנית אחת שבאמת קרמה עור וגידים.
חבל ארץ אחד ,שאם לא שתי מלחמות — מלחמת
העולם השנייה וה"שואה השנייה" של סטלין — יכול
מאוד להיות שגם אנחנו היינו מכירים בשם "בית".
זה היה חלום ,חלום של דור שלם של צעירים,
לראות מדינה יהודית ראשונה .החלום של סטלין,
לעומת זאת ,בטוחים עד היום יהודי בירוביג׳אן ,היה
לכנס את היהודים יחד כדי לבצע בהם בנוחות שואה
יהודית משלו .וכמו תמיד ,כששני חלומות מתנג־
שים ,נשארת המציאות .בבירוביג׳אן של היום מע־
ריצים את לנין ,שפסל עצום בדמותו ניצב בכיכר
המרכזית ובטוחים שאלמלא סטלין" ,היית טס היום
לפלסטינה" ,אומרת לי לודמילה" ,כדי לכתוב משם
על ארץ ישראל השנייה".
"זיימר גזונט" ,מברך אותי יוסף בקרמן ,אחד מק־
שישי הקהילה ,בבית הכנסת ,ורותח מזעם כשאני
לא עונה לו בחזרה" .אם באים לבירוביג׳אן" ,צועק
בקרמן ביידיש" ,נא לדעת רוסית או יידיש .מה
עשו להם בארץ ישראל?" ,הוא פונה אל הרב מוטי,
שעלה מירושלים לחזק את הקהילה שנשארה כאן,
ונזעק כדי להפריד בין הניצים שבוודאי היו נכנסים
לוויכוח מילולי כלשהו ,אם הם היו דוברים את אותה
שפה" .איזה חינוך הם מקבלים שם?".
ארץ ישראל ,אגב ,היא לא בדיוק איזה חלום רטוב
כאן .למען האמת ,החברות של לודמילה לחוג הסרי־
גה ביקרו בארץ ולא מבינות על מה כל הרעש" .אני
מאוכזבת מכל צעיר שעולה לישראל" ,אומרת לוז׳ה
"עד שנות ה־ 80היו כאן המון אנשים שדיברו יידיש
ברחוב ,אבל הצעירים שיש לנו עכשיו לא טובים".
יידיש היא סוג של סלע מחלוקת בבירוביג׳אן,
ממש כמו סלנג אמריקאי בארץ .רק לפני  70שנה,
יידיש היתה השפה הרשמית של המחוז .בעצם ,היא
עדיין השפה הרשמית ,שהרי בית העירייה ,בית
המשפט ,ובעצם כל מקום רשמי כאן מצוין ביידיש.
אפשר עדיין לשמוע אותה פה ושם ברחוב ,אבל האוזן
הבלתי מיומנת תשמע בעיקר רוסית.
"מלחמת העולם השנייה לא הצליחה לחסל את
היהודים" ,מסבירה אלנה שרשבסקייה ,עורכת העמוד
היהודי ב"ביראבידזשאנער שטערנ" ,שלכיתת
היידיש שלה נרשמו  20תלמידים בלבד" .אבל
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מתחתנים.
שלוש נשים
על כל גבר

קיוסק בתחנת
הרכבת .ולנו יש
"בורעקאס"

וודקה כשרה.
לכל פועל

הרב מוטי.
אפשר גם בלי
כיפה

א-יידישע לאנד*
"זיימר גזונט",
מברך יוסף בקרמן,
ורותח מזעם כשאני
לא עונה" .אם
באים לבירוביג׳אן",
צועק בקרמן ביידיש,
"נא לדעת רוסית או
יידיש .מה עשו
להם בארץ ישראל?
איזה חינוך הם
מקבלים שם?"

היא כן הצליחה לחסל את השפה .ועכשיו ,במקום
להחיות אותה ,הדור הוותיק רואה את הדור הצעיר
מוודא הריגה .השפה זו גם התרבות של המקום ,ואם
השפה תמות ,לא בטוח שהמקום ,כאוטונומיה יהודית,
יחזיק הרבה אחריה".
בכלל ,ממש כמו בארץ ,הצעירים חוטפים כאן
על הראש מכל כיוון .הם לא מספיק יהודים ,הם
מתעניינים בעולם שבחוץ ,הם הכניסו את תפל־
צות הסלולרי ואימות האינטרנט ,הם רוצים לעלות
לארץ ,הם עולים לארץ ,הם חוזרים מהארץ" .אנחנו
מרגישים את הביקורת הזו כל הזמן" ,אומר בשקט
בעברית אחד הצעירים ששמו שמור במערכת בגלל
הסיכוי הקטן שמישהו מחברי בירוביג׳אן ייתקל בכ־
תבה ויסקול אותו" ,אבל שיסתכלו רגע מסביב ,ויגי־
דו לנו :איזה מין חלום זה ,לכל הרוחות?".

<

הבאנו שלום
עליכם.
פסל מקומי
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איזה מין חלום זה? גם אחרי ארבעה ימים בבירוביג׳אן,
קשה להחליט .מצד אחד נדמה שחזרת במנהרת הזמן
לשנות ה־ ,70עם פולקסווגן מודל 74׳ כאופציה המוטו־
רית המועדפת ,מודל של הכותל בסלון כאמירה עיצו־
בית ובלי טלוויזיה בבית .או מים זורמים.
מצד שני ,מי אנחנו שנשפוט? אחרי הכל ,בי־
שראל נהרגים  7אנשים ,בממוצע ,מדי שבוע
בתאונות דרכים ,ושלושה צעירים ,בממוצע,
נפצעים או נהרגים בקטטות בכל סוף שבוע.
אנחנו נמצאים במלחמת מתמדת ,ולמרות
שזה גם נורא מצחיק וגם נורא מפתה ,מר־
גיש קצת טיפשי לגחך עליהם בגלל
מעגלי ההורה קהילתיים בכל
יום ראשון.
"אנחנו משוגעים?",
ספק תוהה ספק נעלב
שמואל פולישוק ,שנ־
מצא על הקו ישראל־
בירוביג'אן" .אנחנו?
אתה יודע מה ,הייתי
בארץ בשנות ה־
 80היה משחק של
ישראל נגד צפון
אירלנד באיצטדיון
רמת גן ,ופתאום
נכבה האור ל־45
דקות ,וזה עבר

כאילו כלום .על דבר כזה מישהו בברית המועצות
היה משלם בחייו .אחר כך מישהו נעמד מול מישהו
אחר וביקש ממנו לזוז ,והם התחילו ללכת מכות! על
כלום! אז אתה בא לפה ,ועוד באמת מנסה לטעון
שאנחנו משוגעים?".
יש כאן איזו תמימות שדי קל להתמכר לה ,אפילו
מוטי הרב מכריז ש"כאן אתה לא חייב להיות יהודי,
רק להכיר את המסורת" .אפשר עם כיפה ,אפשר
בלי .אפשר לשמור כשרות ,אפשר לא .אפשר ללכת
צנוע ,אפשר לוותר .אפשר להניח תפילין ,ואפשר,

סוכנות ללא גבולות
הדרך היעילה ביותר לשמור על קשר עם
בירוביג׳אן היא באמצעות הסוכנות היהודית,
שמתמקדת בעידוד העלייה לישראל ובחי־
זוק הקשר עם המדינה ,בעיקר בקרב צעירים
בקהילה .לצד תוכניות לעידוד העלייה ,מצי־
עים לצעירים לבקר בישראל ולהצטרף לתוכ־
ניות לימודים או התנדבות.
למרות מיקומה המרוחק ,הסוכנות היהודית
פועלת להביא את ישראל גם לתושבים
היהודים של האוטונומיה היהודית בירובי־
ג'אן .הסוכנות מקיימת גם אירועים לציון
החגים היהודיים והלאומיים ומפעילה מגוון
פרויקטים חינוכיים כמו אולפנים ללימוד
עברית ,סמינרים בנושא ישראל והתפוצות
ובתי ספר יום א׳.

כמו שאומר הרב" ,לשמור את זה להזדמנות אחרת.
זה כמו פלאפון לאלוהים ,ואולי אין לך מה להגיד
לו עכשיו".
אה ,ולא הזכרנו את מרינה ,שמצקצקת בלשון ומ־
זכירה ש"יש כאן כל כך הרבה בנות יפות ,ואין מס־
פיק בנים שיעשו איתן משהו" .בן אחד לשלוש בנות,
זה היחס כאן .מה שגורם לבירוביג׳אן ,על אף השם
המעאפן ,לשים את הפיק־אפ בארים של תל אביב
בכיס הקטן .עוד לפני שהן שואלות איך קוראים לך,
הן כבר שואלות אם אתה נשוי .כשאתה משיב בשלי־
לה ,העיניים נדלקות ,וטלפונים ואי־מיילים מחול־
קים כאן כאילו אין מחר .באמת שקשה למצוא מילים
רעות ,אבל זה כמו לחיות עם  70אמהות פולניות.
כולן דואגות שאכלת ,כולן מביאות אוכל ,כולן נע־
לבות כשאתה לא אוכל .יש שבע הזמנות לארוחת
בוקר ו־ 12לצהריים.
לכן ,אגב ,אין פלא שמהשעה שש בערב אני מוצא
את עצמי מתחבא מתחת למיטה ברחוב שלום עליכם

 ,1מתחנן מהפלאפון שיפסיק כבר לצלצל .דווקא אז
אתה מגלה שהקלישאה היהודית ,אם לא תאכל —
יבוא שוטר — מתבררת כלא־מדויקת .בבירוביג׳אן,
כך מתברר ,שידרגו אותה .לא תאכל ,יבואו שלושה.

האיש שלנו בבירוביג'אן
אני לא יודע מי התקשר לשירות החשאי ,אני לא
יודע למה ,אני כן יודע שיש שני דברים מפחידים
במפגש עם שלושה סוכני ק.ג.ב .האחד — זו המילה
היחידה שאתה מבין בליל המילים שזורקים עליך
לפני שמכניסים אותך לניידת .השנייה — ריח הווד־
קה החריף והברור כל כך בכניסה לחדר שבו יושבים
האנשים שאמורים לחקור אותך.
אלבינה ,עורכת הדין והמתורגמנית שלי ,מנסה
להרגיע ומסבירה שאלה לא הק.ג.ב .כבר לא ,זאת
אומרת .עכשיו אלה "כוח אלפא" ,והם מתעסקים רק
בטרור ובריגול .אה ,יופי ,עכשיו אני באמת הרבה יותר
רגוע .איכשהו ,באנגלית רצוצה ורוסית רצוצה עוד
יותר ,מסבירים לי שעברתי על החוק.
הסעיף ,13.21 :האשמה" :איסוף חומר עיתונאי
בצורה לא חוקית" .כשמנסים לקצר את זה למילה
אחת ,זה יוצא "ריגול" .אחד החוקרים שלי ,והיי ,היו
שמונה ,שואל אם בצבא הישראלי שירתתי בחיל
המודיעין ,ואני משתדל שלא להתפקע מצחוק ולה־
סביר לו שרק בגלל רצף פוקסים לא מוסבר הצלחתי
לשרוד שלוש שנים בחיל החינוך.
החקירה לא ממש סימפטית ,אני נאלץ לחתום על
הצהרה שבה ,מבחינתי ,היה יכול להיות כתוב שאני
תורם את האף שלי לבירוביג׳אן ,מכיוון שהיא הייתה
ברוסית .באופן די יעיל ,אני מובהל למשפט בזק בבית
משפט השלום ,שם פוסקת השופטת מקסימנקו שאני
זכאי בגלל שהיא התרשמה שאין לי כוונה לפרסם את
התמונות מכאן בעיתון .אז אם היא שואלת ,התמונות
לא שלי.
"עכשיו באמת רואים שאתה יהודי" ,מחייכת אל־
בינה .לעזאזל ,ואני חשבתי שהאף לא מסגיר אותי.
"הצרות פשוט הולכות אחריכם" .ואולי ,מי יודע ,זה
באמת גורל .אחרי הכל ,אולי מישהו צחק איתנו לגבי
היותנו העם הנבחר ,ואנחנו כבר  5,000שנה לא קול־
טים את הבדיחה.
בלי להגיד שלום  -והנה נתון שיעשה לכמה סב־
תות בירובג׳ניות התקף לב — גם בלי לאכול שום
דבר ,אני מזנק אל הרכבת הטראנס־סיבירת הקרובה
עם מזוודה פתוחה ,בדרך הבלתי סלולה חזרה אל ארץ
הקודש 23 .שעות אחר כך אני נוחת אל נתב"ג ריק
ודי שומם מעובדים ,עם שני שלטים שרק מעצר נוסח
בירוביג׳אן גורם לך להתגעגע אליהם" :כאן שביתה",
וממש מתחתיו "ישראל! אין כמו בבית!"† .
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