
דוזגאשמילי
 מאד. סימפאטי אום היה המלך איל (♦ץ

א הו *  ומצניע- אמ׳ץ־לב יפה־תואר, היה /
 וירוצו הכלי* אל נחבא הוא ״הנה לכת.

 ויגבה העם׳ בתוך ויתיצב מש* ויקחוהו
 אל שמואל ויאמר ומעל* משכמו העם מכל
 אדוני? בו בחר אשר הראיתם העם: כל
 העם כל ויריעו העם! בכל כמוהו אין כי

המלך!* יחי ויאמרו:
 ככל אולם וכבש. שיחרר שלט, שאול
 הוא חנו. ירד כן שלטונו, תקופת שארכה

 לא על להרגו, וניסה דויד בנצחונות קינא
ולב והשתבשה, נעכרה רוחו בכפו. עוול
נורא* צבאית מפלה מדינתו על הביא סוף

 במשוא־פני* כתוב התנ״כי התיאור אמג*
ה הדתית המפלגה מנהיגי התנ״ך, עורכי

 שושלת את האפשר ככל לפאר ניסו יהודית,
 שמואל את גם לרומם שעה ובאותה דויד,

 בכללו התיאור מעורר זאת בכל הנביא.
 בכל הידועה תופעה מסמל הוא כי אימון.

האומות. ובכל התקופות,
ה השלטון משחית. *השלטון

 מוחלט!״ כאופן משחית מוחלט
ההיס אקטץ, הלורד פעם קבע

 מנוס שאין נדמה הבריטי. טוריון
 המאריך אדם זה: אנושי מגורל
 לרודן, ליהסך סוסו כשלטץ, ימים
 שיווי- של הדרגתי איבוד תוך

הנפשי. נדטקלו
★ ★ ★

 היא זו לתופעה הקלאסית דוגמה ך*
ש האיש קלאודיו* הקיסר של דמותו 1 1

הרו האימפריה של למחוז יהודה את הפך
מאית.

 מאד. אהוד גבר היה לשלטון בעלותו
 בטירופו שהעלה קאלינולה, לקודמו, בניגוד

 קלאודיוס הפקיד קונסול, לדרגת סוסו את
 יול־ כמו מוכשרי* יועצים בידי עצמו את
 לעמים מאד. ליברלי איש היה קיסר, יוס

האז מברכות ליהנות נתן רבים כבושים
 שלטון את צימצם הוא הרומאית. רחות

 מעבירי־מי* ובנה ביצות ייבש האצילים,
היסטוריות. יצירות כמה אפילו כתב הוא

 לקלאודיום. קרה משהו אולם
 עליו. השתלט שלו משמר-החצר

 כהדרגה הוחלפו הטובים יועציו
הפר שגעונותיו חנפנים. בעדת
ה לחוק הפבו ורבו, גברו טיים

 הד השלישית אשתו את מדינה.
 תהתה לשאת כדי להורג, ציא
הר כאשר אגריפינה. קרובתו את

 זו, חמודה קרובה אותו עילה
 רכים היו לא קיסר, נירון של אמו

כף. על שהצטערו
★ ★ ★

אלה כגון היסטוריות דוגמות ם ^
 בחיינו זכינו הרי במקצת, מעורפלות

 ויסאריו* יוסף של בדמותו מצויינת, לדוגמה
 הגיאורגי בן־ד,סנדלר דז׳וגאשווילי, נוביץ

סטאלין. בשם בעולם שנודע
 דזץגא- היה צעדיו שבראשית ספק אין

 אף אולי — נורמלי אדם שזזילי־סטאלין
 באידיאלים האמין הוא נורמלי. מדי יזתר

 ל־ הלך במחתרת, חייו את סיכן מסויימים,
 הגדירו לנין בסיביר. ולגלות בית־הסוהר

 לא אך וכחורש־מזימות, כגם־רוח בצוואתו
 לנין מות אחרי חייו. למפעל סכנה בו ראה

 שנים 25כ־ סטאלין שלט מתחריו, וסילוק
מצרים. ללא שלטון
 של מדיניותו על לויכוח המקום כאן לא

הקומו של היסודיות המגרעות ועל ססאלין,
 הפעם להסתפק נוכל הטוטאליטארי. ניזם

 הנציחוהו עצמם שיורשיו כסי האיש בתיאור
האנצי של האחרונה ובמהדורה בנאומיהם,

הסובייטית. קלופדיה
 סטא• הפך זה, רשמי תיאור לפי

 יועציו למפלצת. ימיו בסון) לין
 לבקרו שהלכו כיותר, הקרובים
 לעולם בטוחים היו לא בקרמלין,

 היה סטאלין כחיים. יחזרו אם
אתה מדוע ושואל: בהם מביט

 הפריסה כעיני? להסתכל פוחד
 את שולחת היתח וחולפת קטנה
שי כשהיה למותם. המדינה גדולי
 ממשלתו חברי את הכריח כור,

חצר. כליצני לפניו לרקוד
 — שחיסל ססאלין האנטי־שמי, סטאלין זהו
 ללא שלמים עמים — כרושצ׳וב כדברי

 כל את כמעט להורג שהוציא הצדקה, כל
המד על שציוזה אוקטובר, מהפכת מחוללי

לצייר. כיצד הציירים ועל לחשוב מה ענים
★ ★ ★

 סטא- של זה תיאור על בעיון עוכר ^
לין 1  בעל־כורחו נזכר כרושצ׳וב, בסי ו

ה בסי היטלר של מאד דומים בתיאורים
הגרמניי* גנרלים

 בעזרת מלחמת־העולם את ניהל סטאלין
 אלפי למאות וגרם בית־ספר, של גלובוס
צבא בספה הסתפק היטלר מיותמת. אבירות

 של הקרבות במהלך והתערב פשוט* ית
 גרם האישי טירופו בחזית. וגדודים חטיבות
סטאלינגראד. של זו כמו אגדתיות, לשואות

 עצמו את היסלר חשב סטאלין, כמו
 סטאלין שכמו אף בטחון, בעניני לגאון

 סטא־ כמו בחזית. אחת פעם אף ביקר לא
 את להורג להוציא ימיו בסוף ציווה לין,

 סטאלין, כמו ביותר. הקרובים שותפיו
להר הזוממים אויבים מפני רגע כל חשש
 לא שמבטם אנשים חיסל סטאלין, כמו עילו.
בעיניו. חן מצא

 נתקף היטלר היה סטאלין, כמו
גי נוכח מטורפות, כהתקפות־זעם

 כיותר. הזעירים ההתנגדות לויי
 אף סביבו סכל לא סטאלין, כמו
עצמית. דיעה כעל אחד אדם

★ ★ ★
ך, ***אול ל מ  דז׳וגא־ קיסר, קלאודיום ה

לי ד *ו *  אנשים — היטלרהפיהרר המזכיר, /
 מאד. שונים משטרים שונות, תקופות שונים,

מש השלטון זהה: האנושית התופעה אולם
מוח באופן משחית המוחלט השלטון חית,
לט•

 באינסטינקט בכך הבחינו רבים עמים
 לגרש נהגו אתונה בני ההמון. של הבריא
אחרי סיד המגצחי* הגנרלים את מארצם

 מן סילקו הבמטים לעיר. ישועה שהביאו
 שמיגר ברגע צ׳רצ׳יל וינסמון את השלטון

 מפלגת־ נחלה שעברה ובשנה הנאצי* את
 בבחירות, איומה מסלה הקאנאדית השלטון

הח הקאגאדים נראית־לעין. סיבה שום בלי
 קצת לשבת לטובתה, ל* שכדאי פשוט ליטו

באופוזיצי*
 לכת. הרחיקו אף האמריקאים

ל תיקון קיבלו שנים שבע לפני
 לא אדם ״שום בי שקבע חוקתם
מפע יותר נשיא למשרת ייבחר

 אדם אץ בי שסברו נראה מיים."
 ראש-ממשלה להיות יכול נורמלי׳

שנים. משמונח למעלה טוב
 מן גירשו מכן לאתר מעסים חדשים
שהח .הדמוקראטית, המפלגה את השלטון

רצו שנים עשרים במשך בבית־הלבן זיקה
 היתה: המנצחת הסיסמה ורבות־הצלחה. פות

דמו־ במשטר גם כי לשינויו* העת .הגיעה

 של ממושך שלטון הופך מובהק, קראטי
אישית. לרודנות בנקל אחד אדם

★ ★ ★
ה מהו השלטץ? משחית **דוע
ל ע ר  הרצון בעל האידיאליסט את ההופך מו

 שגעון־גדלות? החדור נקמני, לרודן הטוב
השלטון. של מהותו בעצם טמון זה רעל

 כלוא הוא מאד. עסוק אדם הוא השליט
 או במרכבה למקום ממקום ממהר במשרדו,

 שנהג אל־ראשיד, הארון הכאליף בקאדילאק.
 יוצא היה העם, אל לרדת כדי להתחפש

 זמן כעבור חדל הרגיל השליט הכלל. מן
 באוטובוס מלנסוע או בסורו* להסתובב מה
אגד. של

 גובר כן לשלוט, האיש שמאריך ככל
 מאד. עתך, יקרים חייו העם. מן ניתוקו

 לבטחון החוששים שומרי־ראש, מוקף הוא
להצ יכול הוא זמנו. לביזבוז או מנהיגם,

 קטנה ילדה לנשק המוניות, בפוזות טלם
 ב־ כסנדק להופיע אף מצלמת־היומן, לעיני

בל מיבצעי־פרסומת אלה אולם ברית־מילה.
 להתבודד. אותו מאלצים השלטון עניני בד.
 הקרובים לעוזריו ומצטמק הולך מכריו חוג

ביותר.
 שומע הוא אין לאינפורמצי* זקוק חשליס

 לקרוא יכול הוא אין ברחו* מדברים מה
 המכתבים כל את או העתוני* כל את

תפקיד להפקיד נאלץ הוא אליו. הבאים

 ראשי מזכירים, — הקרובים עוזריו בידי זה
 אנשים מתחילים אט־אט שרותי־מודיעין.

 בשלטון. מאד מרכזי תפקיד למלא אלה
 לשלים מספקים שהם האינפורמציה סוג כי

החלטותיו. מהות את מראש קובע
 למנהיג מסביב נוצרת כהדרגה

 אד אינו איש קנוניה״של־השתקה.
משתד עוזריו האמת. את לו מר
בידי רוחו את להעכיר שלא לים
 טיב* על-ידי לו. כלתי־רצויות עות
 הזריזה, ועריכתו החומר של הר
 מצב למנהיג להציג מצליחים הם

 כך לרצונו. כדיוק המתאים דמיוני
מ רק לא המנהיג ומתרחק הולך

המציאות. מן גם אלא עמו, המוני
 לסטא־ בה.רח• ומחמיר הולך זה תהליך

ב המציאות על מושג לבסוף היה לא לין
 יותר פאטתית תמונה יש והאם מדינתו.

 על המנצח שלו, בבונקר הפיהרר של מזו
מ מומן שחדלו קרביים למטות פקודות

להתקיים?
★ ★ ★

 יכול תחילה חנופה. אוהב אדם ל ^
* משכר סם בפני להתגונן שכלו ז

 מסי ש,מע האיש ואין עוברות, שנים אולם
 של נלהבים תיאורים אלא מקורביו כל

 מתחיל הוא אט־אט השטחי* בכל גאוניותו
בעצמו. בכך להאמין
 כי לשכוח נוטה הוא במלחמה. ניצח הוא
 הוא וכי אומה, של מלחמה זאת היתד,
 המי* פני שעל הפקק אלא היה לא עצמו
 להנציח היה יכול טולסטוי כמו סופר
 ושלום. נזלחמח של נהדר בפרק זו אמת
ה אלכסנדר והצאר עצמו, קוטוזוב אולם

אחרת. הסתם מן חשבו ראשון,
 ברור גאון. שהוא המנהיג יודע עכשיו

 של הבטחון עניני בהנהלת כמוהו שאין לו
 יוזן. חכמי בהבנת המדע, בהכוזנת המדינה,
ה המדעיות שהתיאוריות החליט סטאלין

 לא ואיש נכונות, הן ליסנקו של מפוקפקות
 בעצמו שירטט היטלר אחרת• לטעון העז
החשו ד,בנינים כל של הבניה תוכניות את
 י מ־ אחד כל ממשלתו. בימי שהוקמו בים

 של הוגי־הדעות גדול שהוא האמין שניהם
נל ביותר הנדושים פטפוטיהם .20ה־ המאה

באוניברסיטות. מדו
 המחזיק גאון, הוא המנהיג אם
המת ב? הרי עמו, גורל את בידו
 שפל, בוגר ממילא הוא לו נגד

 לחסלו. היא לאומית הוכה אשר
 מי גם - ממש המתנגדים רק ולא

 הקפריסות לאחת במקרה שמפריע
 שונה דיעח לו שיש מי גם שלו,
 פירוש על אם - שהוא שטח ככל

אפלטון. תורת על ואם לנין דברי
 פולחן של חנופה, של כזאת באוזירה
 חסרת-אתריות, הרפתקנות ושל האישיות

 וחזקי* חופשיים לאישים מקום אין שוב
 אחרי במהרה. מסולקים מצליחים אלופים גם

 מתחיל מתחריו, ואת קודמיו את שחיסל
האפשריים. יורשיו את גם לסלק המנהיג

 נתפם שרי־־המדינה של *״,ומם
 חורשי קטנים, כנכנאים על־ידי

 מנגנוך־חושך. ראשי מזימות־סתר,
ב כחשיבה הפועלים סוחרי-נשק

 מומחים השגרירים. כמקום אים
 את מנהלים פצצות למשלוח

 הפרי- הגווארדיה זוהי המדיניות.
 משמר־החצר הוא - טוריאנית
 ועל הקיסר, על ששלט המפורסם

כולה. הרומאית האימפריה
 אם התנגדות. לשום מקום עוד אין

 מי כל הרי חדש, בבטאון רוצה המנהיג
 הוא הצעצוע את לו לספק ממהר שאינו
 ממהר למחזה, רעיון בלבו עולה אם בוגד.

 המנהיג מגדל אם להציגו. הלאומי התיאטרון
מצ שסם מגדלת המדינה כל מצחיק, שפם
 כל הראש, על עומד הוא ואם חיק•

הראש. על עומדת המדינה
 קראו כך — העמים* שמש בדורו, ״אחד

לדז׳וגאשזזילי.


