
 שתשובת שעה מראש. התרגום זאת מונע
 השהות לו יש לעברית, מתורגמת הנאשם
 תשובתו, על להרהר המכה, מן להחלים

 יש כן, אם למלכודת. ניכנס אם לבדוק
ולהת שני קו־הגנה לעצמו להכין פנאי לו

הבאה. בתשובה בו בסס
 של הליבראלי היחס הוא השניה המטפחת

 מסתכל, כולו העולם כי בידע־ בית־הדין. אב
אפש כל לאייכמן שיש כיח לה. חשוב וכי

 מפני יכולתו, כמיטב עצמו, על להגן רות
 לנדוי השופט נוהג לו, הצפוי עונש־המוות

 את מכריח הוא אין משורת־הדין. לפנים אף
 כפי ״לאו״, או ב״כן״ להצטמצם אייכמן
 לו מרשה א ה שתי־וערב. חוקר כל שרוצה
מפורט. הסבר תשובה לכל להוסיף

 הנסיבות פרי הוא השלישית המטפחת
 התביעה טענות כל זה. משפט של המיוחדות

 לכל שנה. שש־עשרה מזה לאייכמן ידועות
 איי־ הכין — עדות לכל מיסמך, לכל טענה,

חור בארבעה״עשר מתאימה. השובה כמן
 עורר־ עם והתייעצות חקירה מאסר, של שים
 של מסועפת מערכת להכין הספיק דינו,

לעומק. מבוצרים קוזי־הגנה

★ ★ ★
התר,פת־מצה ש? האיסטראטניח

• ך ל • ר ע ה מ  האוזנר גדעון הסתער ז
 ה־ במקום התקיף הוא בהתקפת־מצח. ^
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 הגישה של האיסטראטגיה פי על נהג לא
העקיפה.
 תחילה מתעמק אולי, היה, אחר חוקר

 לגלות כדי אייכמן, האיש של בפסיכולוגיה
 התפרים את החלשות, הנקודות את בה

 בשקם, דרכן להסתנן שיאפשר במערך־המגן
 אולם שלו. בבונקר האוייב את להפתיע כדי

 הנפשי במענהו מעולם הת<ניין לא הא!זנר
 מתעב ה,א כי הרושם מתקבל הנאשם. של

 מדי, ריגשי כלפיו יחסו וכי מדי, אוהו
 הוא כזאת. במחשבה לעסוק שיוכל מכדי

 כשם אייכמן, של בפסיכולוגיה התעניין לא
 המישטר של הפנימית במהות התעניין שלא

. הנאצי.
 בעיני קרובות לעיתים מסתכל לקרב, הדרוך אייכמן, בהתנהגותו. גם מתבטא הדבר
 במצלמת בצדדים, בשופטים, מסתכל האוזנר ואילו הבאה. למכה המחכה כמתאגרף האוזנר,

באייכמן. לא אך — בקהל אפילו הטלביזיה,
 הקצין של תפקידו את לשחק אוהב הוא יהיר. הוא רבות. ת־תורפה נקוד, לאייכמן יש

 דרישת לפי למעשיו. האחריות מן מתחמק שאינו העצמי, הכבוד בעל האמיץ, הגרמני
 גינוני ללא ושקטה, מפוכחת חקירה של לחץ תחת אך — זו עמדתו את שינה סניגורו,

 המעליל לאדם להיחשב רוצה אינו אייכמן כי ולנצלה. זו לפוזה להחזירו היה אפשר קירקס,
יהודים. על־ידי נשפט כשהוא בייחוד — החבל מן ראשו את להציל כדי חבריו על

 לא הוא אחת: קטלנית משגיאה נימנע היה חוקר אותו פסיכולוגי. חוקר נוהג היה כך
 כלשהו, מיסמך אייכמן בידי שנותנים ברגע כי מיסמכים. מאחורי להתבצר לאייכמן נותן היה
 עין ש,ם אשר פרטים רואה הוא במיסמכים כוחו. במיסמכים חדש. אדם הופך הוא

 שאינו מספר־תיוק בלתי־תקין, סימן לא־נכון, תאריך — אותם מגלה היתר, לא אחרת אנושית
במיסמך. לנגוע לו היה אסור בסדר.
 כך. על להגיב ממנו דרש ועדויות, מיסמכים בידיו נתן הוא האוזנר. עשה בדיוק זאת את

 האוזנר נתקל שנים, מזה על־פה אותם מכיר אייכמן אשר במיסמכים שהמדובר ומאחר
מראש. מוכנות נגדיות טענות של סמיך בסבך מיד

 אייכמן, על־ידי שנאמר הפסוק את החקירה, בראשית ד מ האוזנר, הזכיר כאשר היה כך
 פורסם זה פסוק במלחמה״. ניספו יהודים מיליון חמישה כי ״בידעו לקבר בשימחה שיקפוץ

 שהם ספק אין הסברים. של ם תילי־תיל סביבו בנה ואייכמן — שנה חמש־עשרה לפני
דרמאתיות. שאלות כמה על־ידי לערערם אי־אפשר אך — כוזבים

• •יי••**• •***^•י• יייויייו• ^ ^ ^ ק ח 113111 ז ג,*••י, מי-
ם ך* ו ש ת מ ח *ו ם עי ש  ובהתיד״ותו בדבריו ותר ומשוו!רר חופשי אייכמן היה הדקות, ת

ר ש א מ  כי מסתבר אך במיבחן. שעמד האמין כי ספק אין המשפט. של הראשון ביום ^
 בית־המשפט דן כאשר במקומו, בשקט ישב בבוקר הראשון ביום זאת: בכל נמרטו עצביו

 84 ארכה כולה הישיבה מנדודי־שינה. סבל הוא הצהריים. עד לישון לו לתת בבקשתו
עמוקה.״ שינה אייכמן ישן זה ״ברגע לעתונאים: המשטרה הודיעה שעה ר כעב׳ מילים.

 את האוזנר ישנה האם דרוכים. הכל היו שוב אחרי־הצהריים, הישיבה התחדשה כאשר
 עוקצניות, בהערות דבריו את מתבל החל הוא לרעה. אך — זאת עשה הוא שלו? הטאקטיקה

 אליו פנה בגרמנית, הנאשם דברי את חיקה פעמים כמה וסארקאזס. אירוניה של בנסיונות
במדוייק. תתורגם כזאת הערה שכל ודרש אובר־שטורמבאנד־פירר,״ ״הר עבה: באירוניה
 אייכמן של קו־ההגנה כי לב שם לא הוא נהנה. טובה, הצגה כאל האולם אל שבא הקהל,

 פעם מדי פרץ המשפטי, היועץ של הקולנועיים לגינוניו לב שם זאת תחת התערער. לא
 סבל הסתם שמן בית־הדין, אב על־ידי בזעם מיד שנבלם והסכמה, הנאה של רם בצחוק
מכאיבה. אי־נוחות של הרגשה הרגישו אשר העתונאים, מן פחות לא התובע מגינוני
 המוכן כאדם יפה, שחקנית בפוזה הקהל, אל אחורה, האוזנר פנה פעם אחרי פעם
 ורובינזון. בך בראור, עוזריו, ישבו שעה אותה לו. המגיעות מתיאות־הכפיים את לקצ׳ר

הנאה. של צחקוקים ביניהם החליפו
 את לייצג צריך שהיה למעמד ובלתי־נאה בלתי־מכובד משהו מעליב, משהו בכך היה

 ההערות הצחקוקים, הפוזות, הריגשיות, התרועות ישראל. מדינת של הממלכתיות הוד
 בוודאי אך הונאה, או גניבה של קטן למשפט אולי, התאימו, אלה כל — הסארקאסטיות

ההיסטוריה. של ביותר הגדול בפשע ישראל מדינת דנה בו למשפט לא
 המדינה, לסמל מתחת היושב האיש אל אוטומאטית הסובלת העין פנתה כאלה, ברגעים

 מכל יותר הוא, לנדוי. השופט והערכה: כבוד של יותר גדול צר א. ביומו יום מדי הרוכש
 צדק של מדינה — בה רוצים בקהל הטובים אשר המדינה את במשפט מייצג אחר, אדם
 שקטה מרות של רם כס על החוק שוכן בה ותקיפות, אנושיות של אובייקטיביות, ושל

 התביעה, של בפוזות הסתייגות של בהבעה בהביטו הקהל, תרועות את בבלמו ועניינית.
 לשבת יכול הוא ברע מרגיש הוא ושאם התירגום, בעת לשבת יכול שהוא לנאשם בהודיעו

לגדילתו. הראוייה הרוח את באולם השליט הוא — תשובותיו מתן בעת נם

כוזבות גירפות שתי
 ם י רג ו ה תיקו. של באווירה הכרעה, ללא הצולבת, החקירה נמשכת ינתיים ך■

שיד1 לשני. אחד מקו־הגנה להיסוג אייכמן נאלץ כאשר העליונה, על היתד, האוזנר _ר

 תזורז לא שאם לודנהרץ, הד״ר היהודים, נציג על איים כי לאייכמן הזכיר כאשר למשל:
 לתרץ העובדה, את לאשר נאלץ אייכמן ליל־ד,בדולח״. בנוסח ם ״פוגה שוב יערוך ההגירה,

בדיחה״. זאת ש״היתה והמבעית האווילי בתירוץ הדבר את
 הלם אף אלא ממלכודת, שיצא בלבד זו לא אייכמן — הפוך המצב היה אחרים ברגעים

 באמצעים הגירת־כפייה בווינה שניהל בכך האוזנר האשימו כאשר למשל: התביעה. בטענות
 ההפוכה. בהאשמה היום אותי מאשימים היו כך, עשיתי ״לולא — אייכמן השיב פסולים,

 בכל בכך להמשיך לי ניתן ושלא ההגירה, בזירוז יותר הרבה הצלחתי שלא מצטער אני
ד,מ,חמה!״ ימי

 לא כן ועל ההשמדה, תוכנית על עדיין אז ידע לא הרי שהוא האוזנר לו וכשהזכיר
 כבר ״אז בצדק־מה: אייכמן, השיב ממוות, היהודים את מצילה ההגירה כי לנחש היה יכול
ביותר.״ הקטנה הרעה היתד, ההגירה מערכות־החיים. מכל אותם והוציאו היהודים את רדפו
משור. כמו ר, וחז, הלוך הקרב תסס כך

 גירסות, שתי מתנגשות האוזנר ושל אייכמן של בדמותם כי העובדה לכך גרמה אולי
 שתי השלישי. ברייך ששררה האמיתית המציאות עם קשר כל להן אין כאחת ששתיהן
לחלוטין. כוזבות כאחת הגירסות
 צמרת על־ידי נעשה הכל וכי דבר, שום עשה לא עצמו הוא כי לטעון מנסה א־יכמן

 עש פעם לא הגובלת טענות, של ביותר מסועפת מערכת בנה זה לצורך המדינית. הרייך
 ולא מלאכת־מחשבת, היא אך והתחמקויות, שקרים מסכת שזו ספק אין תלמודי. פילפ׳ל

אותה. לערער קל
 פל את להטיל ניסה הוא יותר. עוד דמיונית שלו גירסתו כי בכך, הצליח לא האוזנר
 לא בלבד. אייכמן האיש של שכמו על השלישי, ברייך ליהודים קרר, אשר לכל האשמה,

 את יזם שכאילו כפרט, אייכמן אלא הרייך, של ור,מסועפת הגדולה במכונה כבורג אייכמן
 אתה — ברייך היהודיים לעניינים הנוגע בכל במשרדך קבעת ״אתה הכל. את ועשה הכל
עילאית. בעקשנות פעם אחרי פעם האוזנר חזר אחר!״ ולא

על מעידה היא הרייך, של למציאות לחלוטין זרה היא אבסורדית. גירסה שזו מובן
הפיררים״ ״עקרון השפעת ושל שלטונו מיבנה של הנאציזם, מהות של יסודית אי־הבנה

היטלר. של
את למנוע ישראל ממשלת של פוליטית כוונה על העידה כי יתכן מזה: גרוע ואולי

של ורבבות אלפים על הגרמני, העם כלל על השלישי, הרייך כלל על האחריות הטלת
 היתד, זו מציאות הבהרת כי הגרמנית. המדיניות את כיום קובעים עודם מהם שרבים פקידים,

 עוזרת שהיתר, מאחר ישראל־ארצות־הבריח, יחסי גם ואולי ישראל־גרמניה, יחסי את מקלקלת
המערבית. גרמניה חימוש ונגד ניאט״ו נגד הסובייטית לתעמולה

ד•7אייכמךהאוזנר-★ ★ ★
 בשם עצמם, לבין בינם לו, קוראים החלו הזרים העתונאים אשר הטאכק, נמעך ך ^

הצללים״. ״התאגרפות
 ינצח, כי לקוזת רק העזו הם בנוק־אאוט. ינצח האוזנר כי התקוות מן מזמן נואשו הם
 לשלוט מיטיב אייכמן אפופת־פסימיות. תקווה עדיין היתה זאת גם לם א נקודות. לפי בסוף,

 במזנון, עתונאים, כמה סיכמו הצולבת החקירה של השניה הישיבה בסוף מהאוזנר. בחומר
אייכמן. לטובת ,3 נגד 7 כלהלן: השני הסיבוב של הנקודות סיכום את

 גם ולו התביעה, בניצחון רוצים העתונאים כל כי זה. בסיכום מא־שרים היו לא הם
בחקירה. מצליח אייכמן כי לעתונו להבריק מעז אינו איש מיקצועיות. מסיבות

 בחקירה עוד כי במאומה. כימעט זה במשפט קובעת כולה החקירה אין המזל, למרבית
 האוזנר, של הצולבת החקירה התחלת לפני קלה שעה סניגורו, לשאלת בהשיבו הראשית,

 חלק כי ידעתי, גם לפקודה. בהתאם משלוחי־הגירוש, את לבצע עלי ״היד, אייכמן: הכריז
לאמת.״ בהתאם להודות, עלי בזאת במחנות. מומת האלה האנשים מן

בדין. אייכמן את להרשיע כדי מספיק זה
 שהחלים מי על רק לחול יכולה המשפטית האחריות ״אך להוסיף: אייכמן מיד,ר אומנם

אשמה.״ להיות יכולה לא הרי שם אחריות, שאין במקום המדינית. ההחלטה את
 הנאשמים. נגד — כפר־קאסם) במשפט (ואף נירנברג במשפט הוכרעה כבר זו שאלה
האשמה. מן משחררת אינה הפקודה

תזיק. לא לפחות הרי — תועיל לא הצולבת החקירה אם כן, על
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