
אדולף של וידויו גילה מה
*  קאסט־ רודולף ישראל ד״ר על אייכמן אדולף אמר ה *

 מר ולוויכוח ארוכים למשפטים נושא ששימש האיש נר,
 עד סתומות שנשארו בנסיבות לבסוף ושנרצח בישראל,

היום?
 נכתב לייף, בשבועון עתה שפורסם אייכמן, של וידויו

 ספק נשאר לא הראשונה, הבדיקה אחרי שנים. חמש לפני
 שהוסיף המשפטים, רק לא זאת מוכיחים אוטנטי. שהוא

 דמותו גם זאת מוכיחה המודפס. לחומר בכתב־ידו אייכמן
 הכתוב. מתוך משתקפת שהיא כפי עצמו, אייכמן של

איש להמציא היה יכול לא ביותר הגאוני הסופר גם

תש״ד השגה איש
— רבבות הצלת

 חנפן אדיר, בינלאומי מנגנון לראש שהפך קטן פקיד כזה:
 בתיזמורת שני כינור שניגן המוסיקאי־החובב וגאזזתן,
 נהגו על שציוזה המפקד ראשון), כינור היה (סמלו משרדית

 על כעונש ברלין עד מדרזדן קילומטרים מאות ברגל ללכת
 סטר כאשר בפומבי שהתנצל הנאצי הנהיגה, בשעת נרדם כי

יהודי. אסיר של לחיו על ריתחה של ברגע
 הווידוי, דברי מכל כי ברור היה הראשון הרגע מן

 קאסט־ על הדברים מכל, יותר הישראלי הציבור את יעניינו
 העתונים מלאו לייף, בשבועון זה חלק הופעת למחרת נר.

 פסוקים, רק שלח כתב שכל מאחר תוכנו. על מיברקים
 יצר שלהם, הטבעי ההקשר מתוך שרירותי באופן שנקרעו

 בעתון שניתנה הדמות את שסתרה מסולפת, דמות עתון כל
השני.
 בלבד קטן חלק שפירסם מודה עצמו לייף כן, על יתר

 מי שפירסם. החלקים את ערך כי מתוודה החומר, מן
 הפשוטה: התשובה ולעריכה? להשמטות ההנחיות את נתן

 עסקך גולדמן, להארי החומר את הראה לייף ישראל. ממשלת
הישראלית. לשגרירות אותו שהראה יהודי, עתונאי

 להאמין קשה אך — גולדמן טען התערבה, לא השגרירות
 של הקאריירה לגבי חיונית חשיבות זה לחומר כי לזאת.

 במדינה. הפנימי הפוליטי המאבק ולגבי ישראל מנהיגי
 משהו לפרסם לעולם מעז היה לא ל״ף כמו עתון ואילו

 שליחי כי בידעו — ישראל ממשלת לרצון בניגוד חשוב כה
לייף*. של היהודיים הקוראים אלפי מאות על שולטים ישראל
של דמותו מה אלה, מיגבלות של בחשבון הבאתן אחרי

 העיק־ במהדורתו רק החומר את שיפרסם הודיע לייף *
 הדו־ הבינלאומית במהדורתו לא אך האמריקאית, רית,

לישראל. המגיעה שבועית,

המדינה את שהסעירה הפושה לגבי ב״לייף״ אייכמן,
 מצדיק האם אייכמן? בווידוי משתקפת שהיא כפי קאסטנר,

 בפסק־ תומך הוא האם יריביו? את או קאסטנר את אייכמן
 לשטן״) נשמתו את מכר (״הוא הלוי בנימין הד״ר של דינו

אותו? סותר או
★ ★ ★

התגנדות? או רבבות
 של בסופו תלויה, היא חד־משמעית. אינה תשוכה ך■*

הקורא. של בנקודת־ההשקפה דבר, | (
ה לאומץ־לבו שבחים (בתוספת אייכמן שמצייר הדמות

 דמותו היא קאסטנר), של קור־רוחו הלאומית, גאוותו אישי,
 כדי מיליונים להקריב המובן אדם — אכזר״ ״ציוני של

 בזאת לישראל. ולהביאו החלוצי הנוער רבבות את להציל
 אין עד אכזריים בתנאים כי אם למעשה, קאסטנר, המשיך
שתי בין הציונית התנועה של הרשמי הקוד את יותר, שיעור

אייכמן
על

קסטנר
 סלקטיבית״), (״עליה החלוצים את להציל מלחמות־העולם:

השאר. את להפקיר
 עם פעולה לשתף מעולם היססו לא האכזריים״ ״הציונים
 היהודים אותם עליית על להקל כדי קיצוניים, אנטי־שמים

 לכת הרחיק שקאסטנר נראה בהם. מעוניינים היו שהם
הקוו. את שינה לא אך — זו בדרך

 בכך לנאצים עזרו אומנם וחבריו קאסטנר אייכמן: טוען
 דאגו הם ההונגריים*. היהודים מעיני השואה את שהעלימו

 לאושוויץ יסעו אלא הנאצים, נגד יתמרדו לא היהודים כי
להם. צפוי מה לדעת מבלי בשקט,
 במשפט קאסטנר נגד העיקריות הטענות אחת היתד, זאת

 משלוח להציל כדי זאת עשה כי טענו מאשימיו גרינוולד.
 משפחתו. בני ביניהם מכובדים, יהודים מאות כמה של אחד

 המשא־והמתן תקופת כל במשך אחרת: תשובה יש לאייכמן
 יהודים רבבות להבריח לקאסטנר אייכמן נתן קאסטנר, עם

 אייכמן). לדברי יותר, או אלף, 20 (לפחות לגבול מעבר
 את לבנות המוכשרים הצעירים את (וקיבל) ביקש קאסטנר

 את גם להציל כדי זו בהזדמנות השתמש ארץ־ישראל,
משפחתו.
 מזדקרת לאייכמן קאסטנר בין שיתוף־הפעולה בסיכום

 ללא לגירושים, יהודית התנגדות עדיף, היה מה אחת: שאלה
 מתוך רבבות הצלת או — מעשית להצלה תיקווה שום

 הרבבות, את להציל היה מותר האם אחרת: בלשון המיליון?
לגירושים? התנגדות על ויתור במחיר

★ ★ ★
רציגית! היתה ההצעה

ת א חו  על צלה את שהטילה אחרת, שאלה חשובה פ
 ברצינות אייכמן התכוזן האומנם קאסטנר: משפטי כל /

 בא האם משאיות? רבבת תמורת יהודים מיליון למכור
 טכסיס רק היה שהדבר או אמת, בשליחות לתורכיה בראנד

היהודים? את להרדים המכודן אייכמן, של
 היתה לא ההצעה קסטנר: את בהרשיעו הלוי, השופט קבע

 שרת, ברצינות. מעולם אליה התכוזן לא אייכמן מעשית.
בסדר. היו לבריטים, בראנד את שהסגירו ושות׳, אבריאל
פנים: לשתי משתמעת שאינה בלשון אייכמן, עתה קובע

•  להציל היה אפשר לחלוטין. רצינית היתד, ההצעה י
לעצמו אז ערך כבר עצמו ואייכמן — יהודים מיליון

 שקיבלה בארץ־ישראל, הציונית ההנהגה מעיני לא אך *
השואה. התקדמות על רצופים דו״חים ובראנד מקאסטנר

 ! מהונגריה (התשובה: המיליון את לקחת מניין חישובים
 ההשמדה, זמנית הופסקה זה לצורך וממחנות־ד,השמדה).

למכור. מי שיהיה כדי הימלר, בפקודת
עצמו. מהימלר אלא מאייכמן, באה לא היוזמה •
 כדי יהודים בהצלת להשתמש התכונן באמת הימלר ס

 לכלל עמן להגיע כדי מעצמות־המערב, עם במגע לפתוח
 ימים ,1945 באפריל עוד לאייכמן אמר (הוא נפרד שלום

 נוצות, כמה נאבד הסכם. נשיג ״אנחנו הסוף: ■לפני מעטים
טוב.״) הסכם נשיג אבל
נעוץ היה הימלר להצעת העיקרי הגורם אולם #

תשי״ד השנה איש
המיליון? מרד או —

 הימלר במשאיות. ד,ס.ס. של דיביזיות שתי לצייד העז ברצונו
 החונות היחידות על צבאי, פיקוד הראשונה בפעם אז קיבל

 הכל, את להקריב מוכן היה והוא הבית״), (״צבא בגרמניה
הצב הצלחתו מיזבח על היהודים, להשמדת שאיפתו כולל
אית.
 הסכם הושג כי והודיע להונגריה בראנד חזר אילו ס

 תוך יהודים, אלף 20 ״לשלוח מוכן אייכמן היה עקרוני,
 לספרד.״ צרפת דרך או לארץ־ישראל, רומניה דרך יומיים,
 קאסטנר, את רבה במידה מצדיקה זו אחרונה טענה
 לחזור לו ניתן שאילו בראנד: דעתו.של צידקת את מאשרת

 עקרונית הסכמה על כוזבת הודעה כשבפיו אפילו להונגריה,
 מיליון חצי להציל היה אפשר ההצעה, על משא־ומתן לנהל

 מחרידה אחריות מטילה זה בעניין אייכמן קביעת יהודים.
 לידי בראנד להסגרת האחראים הציוניים, המנהיגים על

להונגריה. שובו ולמניעת הבריטים
 קאסטנר, את רבה במידה מצדיקה זו אחרונה טענה
 לחזור לו ניתן שאילו בראנד: של דעתו צידקת את מאשרת

עקרו הסכמה על כוזבת הודעה כשבפיו אפילו להונגריה,
 חצי להציל היה אפשר ההצעה, על . משא־ומתן לנהל נית

 אחריות מטילה זה בעניין אייכמן קביעת יהודים. מיליון
 בראנד להסגרת האחראים הציוניים, המנהיגים על מחרידה

להונגריה. שובו ולמניעת הבריטים לידי
 שנאצי הוא אייכמן של הווידוי בכל ביותר הטראגי הדבר
 ״העובדה רשם: כאשר למטרה, בדיוק קלע זה מתועב

 מוכן שהיה בעולם מקום שום היה לא כי היא הפשוטה
 הזה!״ האחד המיליון את לא אפילו יהודים, לקבל
 שסגרו האנגלים, לא לכך. מוכנה היתה לא ארץ־ישראל גם

 היהודים, לא וגם להצלה. המועמדים בפני הארץ שערי את
 נגד אחד כאיש לקום להם קראו לא מנהיגיהם אשר

מועד. בעוד השערים לפתיחת להביא כדי השלטון,

 לדרוש משימתו: הממשלה. לישיבת חזר בוע
 נסים. רבנות של תקופת־הכהונה הארכת את

שדריש סיכוי כל אין כי שפירא ידע אומנם
 לנסים להוכיח רצה לפחות אך תתקבל, תו

כארי. לחם כי ולאור,דיו
 שריד,דואר אחר: ארי הקדימו מזלו, לרוע
 במוחו. גם עלה רעיון שאותו מינץ, בנימין

 הזכיר ,ישיבת־ד,ממשלה נפתחה משאך לכן,
האר את דרש שעבר בשבוע כבר כי מינץ

 עצור: בזעם שפירא, השיב הכהונה. כת
קודם. עוד הדבר את הציע בורג יוסף חברו
 אם להצביע אלא לממשלה נשאר לא

 באופי היום. סדר על העניין את להעמיד
 העלאתו. בעד רוב בהצבעה נתגלה מפתיע

 לב שם הוא התייאש: לא בן־גוריון אולם
 לא מאיר, וגולדה דיץ משה שרים, ששני
שנייה. הצבעה דרש ההצבעה, בשעת נוכחו

 לפתע, בן־גוריון קם לכך, מוכן היה כשהכל
והלך. הישיבה את סגר עייף, שהוא הודיע

 מכן לאחר שעות ,כמה מ״סיני". תורה
 הגדולה התקפת־הנגד את נסים יצחק ערך

 הרעש היה דל, היה המעשי שערכה אף שלו.
גאונית. היתה יחסייציבור, כמיבצע גדול.

 מעל על סיני אולם התמלא בתל־אביב
 גולשים. וזקנים מתנופפות בפיאות לגדותיו

 מכהנים רבנים היו הנוכחים מן 150 רק
 הרב מגוייסי תל־אביביים, 100 (מהם ממש

 מתוך הארץ, חלקי משאר 50ו־ אונטרמן,
 אך מכהנים). רבנים 450 של כולל מספר

 מילאו למיניהם, והעסקנים האחרים, הרבנים
החסר. את

 הפתח- הרב בלטו עצמו נסים של בצדו
 התל־ הראשי והרב )85( כץ ראובן תיקוואי,

להיות המבקש ),78( אונטרמן איסר אביבי,

האוטו עמדה מאחוריהם אשכנזי. רב־ראשי
 הירושלמי, הראשי הרב של הכבדה ריטה

ב תומך הוא שגם ),90( פראנק פסח צבי
הכינוס: החליט הרבנות. הארכת

ממ לאישור זקוק אינו נסים שהרב #
 לו באה האמיתית שסמכותו מאחר לכתי,
ישראל. מרבני
 לפני לבחירות, לגשת לכל'רב שאסור #

ה הרבנות על־ידי תוכשר הבחירות שוועדת
ראשית.
 של הכרזת־עצמאות למעשה זאת היתד,

 של הקמתה — הממשלה כנגד הראשי הרב
ה בלתי־ממלכתית, חדשה, ראשית רבנות
בלבד. הרבנים על נשענת

ן כו ש ל. ח הת נסים זקני נגד אולם ד״
 מימון, לייב יהודה הרב אחר: זקן ייצב

שנה. 85 רשמית) (לפחות השבוע לו שמלאו

 ואם תבוצענה, הבחירות מיימון: הבטיח
 ״סגולה בעיניו זה הרי חרם, עליו יוטל

ימים״. לאריכות
 הרבנים על לסמוך היה יכול מיימון

 הופיעו שלא — הצעירים ובעיקר — הרבים
 להיות היה יכול גם הוא נסים. של לכינוס

 קמעה, המהסס גורן, שלמה הרב כי בטוח
 דרך־נסיגה לו אין שוב לכת. הרחיק כבר
לאו. ואם בכך ירצה אם להיבחר, יצטרך הוא

 ליצור מבטיחים נסים אנשי אז? יקרה מה
 זמן במשך ששרר לזה דומה שיהיה מצב

 התחרו כאשר ,ימי־ד,ביניים של באירופה רב
 בתמי־ שנבחר אחד אפיפיורים: שני ביניהם

 זוג מול יריבו. שהיה ואחד ■הקיסר מיכת
 הקיסר ידי על שייבחרו ממלכתיים, רבנים

נסים. יתייצב בן־גוריון,
)11 בעמוד (המשך
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