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 נער על סיפור קראתי ילדותי ך*
הנסיון. מן ללמוד שהשתדל ביש־מזל,

 בראש־ תהלוכה. וראה ברחוב, הנער הלך
 זהב, מצופה יפה, מרכבה נסעה התהלוכה

 חשב ססגוניים. בפרחים מכוסה ארון ובה
בצחוק. ופרץ עליז, באירוע שהמדובר הנער

 והי־ ההלווייה משתתפי תפסוהו
נאמנות. מכות כוהו

 ונתקל ברחוב הנער הלך היום למחרת
 של קבוצה הלכה בראש בתהלוכה. שוב

 ב־ נערה שהובילו לבושי־שחורים, אנשים
 ופרץ הלקח, את הנער זכר לבנה. שימלה

מר. בבכי
 מסע־החתונה משתתפי תפסוהו
נרגזות. מהלומות עליו והנחיתו

 בתהלוכה. הנער נתקל שוב השלישי ביום
המחזי אשד, של ופסל דגלים, הרבה שם היו
 הלקח, את הנער זכר תינוק. בזרועותיה קה

עליז. בצחוק ופרץ
ה התהלוכה משתתפי תפסוהו

מכותיו. את והפליאו דתית,
אפי לדבר, דומה דבר אין מוסר־ההשכל:

נדמה. כשזה לו
 כדוק כבכי, תפרוץ כטרם או:

לווייה: זו אמנם אם
★ ★ ★

 אנשי בקרב פושטת אלה, ימים ^
 חסידי־ד,סיפוח ושאר השלמה ישראל ^

שניה״. ״מינכן על לדבר האופנה
 החיצוניים הסימנים בל ובאמת:

דומים.
 שהכתיבו מעצמות, ארבע היו במינכן

מעצ ארבע יש כיום לצ׳כוסלובקיה. כניעה
לנו. הסדר להכתיב המשתדלות מות,

 כיום היטלר. של איומיו נשמעו במינכן
שהתעמו עבד־אל־נאצר, של איומיו נשמעים

 כ״היטלר אותו מציגה שלנו הרשמית לה
התיכון״. המיזרח של

 אנחנו ונחמד. אמיץ קטן, עם היו הצ׳כים
ונהדר. אמיץ קטן, עם

 צ׳מברליין, הוא ניכסון המסקנות: מכאן
המטרייה. בעל האיש

 ־׳הצ כמו ננהג לא אנחנו אכל
 אנחנו ללא-קרב. שנכנעו בים,

 מצדה. גיבורי במו נילחם
★ ★ ★

 הגרמנים דרישות את לקבל הקטנה בריתם
 ״הסכם זהו חבל־הסודטים. על ולוותר
 על־ידי שנחתם הידוע־לשימצה, מינכן״

 צימברליין הגרמני, היטלר :ארבעת־ד,גדולים
הצרפ דאלאדייה האיטלקי, מוסוליני הבריטי,

הוזמן. לא הסובייטי סטאלין תי•
 הפר שנה חצי כעבור ידוע. ההמשך

 חלקי שאר את וכבש הבטחתו, את היטלר
 פלש נוספת חצי־שנה כעבור צ׳כוסלובקיה.

מלחמת־העולם. ופרצה לפולין,
 בשנה רק אותה עיכבה מינכן

אחת.
 צ׳מברליין חסידי זו? משנה הרוויח מי
 למדינות־המערב נתנה שנה אותה כי טענו

 למלחמה. להתכונן החיונית השהות את
שבאו ההיפך: את טענו צ׳מברליין מתנגדי

 של הצבאית העליונות דווקא גברה שנה תה
 צ׳מבר־ כניעת שלולא מאד יתכן הגרמנים.

 מלחמת־עולם 1938ב־ פורצת היתד, ליין
 עצמה שהמלחמה גם ויתכן יותר, קצרה
 הגנרלים התקוממות על־ידי נמנעת היתד,

היטלר. נגד הגרמניים
 ואין ״אילו״, של שאלות הין אלה כל

ודאיות. תשובות עליהם

 הצ׳בו■ לצבא אפיקו להשוות שר
והמשוכלל. הקטן סלובקי

 הדוגמה את להפוך כדי זו בעובדה די
לאבסורדית. כולה

 פסיכולוגית: הערה לכך לצרף (ואפשר
 הרגשת־הנחיתות מכרסמת כמד, עד מעניין

לכ המתעטפים, של בלבם דווקא הלאומית
לאומנית. בהרגשת־עליונות אורה,

היש השוביניסט את קצת גרד
 הגטו!) יהודי את ותגלה ראלי,

★ ★ ★
•  (ופחות מעניינת יותר שוואה ך

המע זו היא ראשון) במבט אבסורדית ) 1
 קא־ את לא דאז ברלין של במקומה מידה
היום. של מוסקבה את אלא היר,

במקו באה מאיר גולדה זה, תסריט (לפי
 את משחק ניכסון הצ׳כי, בנש של מו

 ו־ דאלאדייה, את משחק הית צ׳מברליין,
 של תפקידו את איכשהו, ממלא, פומפידו

 מקומם את רק ממלאים הערבים מוסוליני.
הסודטים.) בחבל הגרמנים של העלוב
כזה? למשל מקום יש האם

 לדאות בדי מופלג דימיון דרוש
בי שני וברז׳נייב, קופיגין את

 היום, של במציאות המרכזי הגורם זהו
:1938 של המרכזי הגורם מן הפוך והוא
 למנוע מדינות־המערב רצו אז

 ואילו מחיר, בבל בימעט מלחמה
ל פקוחות כעיניים חתר היטלר

תי רוצות כיום מלחמה.  מע- ש
 עולם מלחמת למנוע צמות־העל

ל ב מחיר. ב
★ ★ ★ 1

 בגלל למצריים חודר הסובייטי צבא ך*
 מול המצריים של הצבאית חולשתם | ן

צד,״ל.
 לצבא הסובייטים יעזרו שמחר מאד יתכן
להת עלולה לתעלה. מעבר לפלוש המצרי

 עלולה וזו ישראלית־סובייטית, מלחמה פתח
 פי- לעברי מעצמות־העל שתי את להביא

השלישית. מלחמת־העולם של פחת
האמריק זאת. יודעים הרוסים

 שאיפתם מכאן זאת. יודעים אים
 הסדר לידי להגיע המשותפת

כמרחב. כלשהו
 השבוע הוא אף הזכיר ניכסון הנשיא

 למינכן הגיע לא הוא היסטורית. דוגמה
 — 1914 של סאראייבו אלא ,1938 של

 סרבי צעיר התנקש שבה הבלקנית העיר
 למל־ בכך וגרם האוסטרי יורש־העצר בחיי

חמת־עולם.
עכ הוא התיכון ״המיזרח ניכסון: אמר

 לפני הבלקנים כמו זח מאד. מסוכן שיו
 מעצמות־ ושתי הראשונה, מלחמת־העולם

עלו וברית־המועצות, ארצות־הברית העל,
 אינת מהן אחת שאף לעימות. להגרר לות

בו.״ דוצה
 את להעמיד בדי זאת אמר הוא

 - המצב חומרת על הסובייטים
 ממשלת■ את להזהיר בדי גם אך

ב תסתבן לא שאמריקה ישראל
ה בעמדתה לתמוך בדי חורבן

נוקשה.
 הדברים אותם את בערך כי להניח אפשר

 לאורחם הקרמלין שליטי יום באותו אמרו
עבד־אל־נאצר. גמאל

★ ★ ★

 צ׳כוסלובקיה על כפה **/מברליין
חיו שהיו שטחים ממנה שקרע הסכם £
 גודל על עלה ושגודלם קיומה, לעצם ניים

כולה. מדינת־ישראל ן כ נ י ו , .• ־1938 ו י ג רי ו ג ג ו ז , נ ר ר ו ב , הי ה י י ד א ר א ץ ד י ר ר ב ז נ י צ
מתקר מינכן, בימי שנולדו ילדים ך*

 דור קם .32ה־ ליום־ד,ולדתם עתה בים ! (
את רק המכיר מינכן, את זוכר שאינו

זה. לשם שנקשרו האגדות
מה להזכיר אולי, בדאי, לכן
כאמת. שם קרה

 חמש תוך .1933ב־ לשלטון הגיע היטלר
 חתמה שעליו ,הסכם־ר,כניעה את ביטל שנים

העולם־ מלחמת בסוף המובסת גרמניה
 אדיר, גרמני צבא מחדש הקים הוא השניה.

 הצרפתי הגבול ליד המפורז האזור את חיסל
 כולה אוסטריה את סיפח הריין״), (״חבל

לארצו.
צ׳בו־ כיבוש היה הבא יעדו

סלובקיה.
 ־׳הצ מיליון 14 בצד חיו בצ׳כוסלובקיה

 אלה גרמנים. מיליון 3.2 והסלובקים, כים
 הסוד־ בחבל הגרמני, הגבול לאורך שכנו
 הם ישראל. ערביי כמצב היה מצבם טים.
עצ את הרגישו אך פורמלי, משוויון נהנו
 במדינה. חלק לו שאין מקופח, כמיעוט מם

לגבול. שמעבר אחיהם עם היה ליבם
 צ׳כוסלו־ את לשבור רצה שהיטלר למרות

 בכוונתו שאין פנים העמיד הוא כולה, בקיר,
 גדול חלק האלה. הגרמנים את לשחרר אלא

 ייחסם על שרגזה המערבית, מדעת־הקהל
 הלאומיים, למיעוטים הצ׳כים של הנוקשה

צודקת. זו שדרישה סברה
 לא שהיטלר אומרת, האגדה

 אילו כמלחמה, לפתוח מעז היה
 יילחמו. שהצ׳כים לו ברור היה

שנל הגרמניים, המיסמבים אולם
ב מוכיחים המלחמה, אחרי כדו

 עם וגמור מנוי שהיה וודאות
 ה־נ כיום כמלחמה לפתוח היטלר

.1938 באוקטובר
 הסכנה גמורות. היו למיבצע התוכניות כל

אותו. הרתיעה לא מלחמת־עולם שתפרוץ
 ממש, האחרון ברגע נמנעה זו מלחמה

בת־ את וצרפת בריטניה הכריחי כאשר

 שום אין אחד: דבר רק ודאי
מצ ובין אז של המצב בין דמיון

היום. שלנו בנו
★ ★ ★

 ״מינכן של הסיסמה את שמעלה י **
שירוש לומר מתכוון מיזרח־תיכונית״ 1*1

לברלין. וקאהיר לפראג, משולה לים
 הביקורת במיבחן עומד אינו זה משל

ביותר. השיטחית
 ערב־מינכן של במצב המרכזי הגורם

 הצבאית המכונה — הגרמני הוורמאכט היה
 מכן לאחר שכבשה והמשוכללת, האדירה

 ועד הוולגה מן העצום המרחב כל את
מבו ועד נורווגיה מצפון הבריטית, התעלה

אלכסנדריה. אות
 אך לא־מבוטל, צבא היה לצ׳כוסלובקיה

ללא־תיקווה. נחות
ומצריים? ישראל בין המצב זהו האם
 שהמצב נאמר אם נפריז לא
 הקיימים כיחסי-הכוחות :הפוך

 הוא צה״ל המרחב, מדינות בין
 הגרמני לצבא בעוצמתו הדומה

 - המוחלטת העליונות בעל דאז,
אי־אפ־ ערב צבאות שאת בעוד

בד וזהירים, אפורים רוקראטים
שגי ההיסטרי, היטלר של מותו

 הסימנים את מינכן כתקופת לה
טירוף. של הראשונים

 האישיים, הגורמים מן נתעלם אם גם אך
 הסובייטית המעצמה את להשוות אפשר האם
אז? של הנאצית למעצמה היום של

 שאף היטלר כי כיום יודעים אנחנו
לה תחילה שניסה למרות למלחמת־עולם,

 איומים, של בדרך ההישגים מירב את שיג
 היתה הסופית מטרתו שפיכת־דמים. ללא

הסלא הגזע את להשמיד רוסיה, את לכבוש
 -,חדש ״מרחב־ר,מחייה״ את ולהנחיל בי,

 רק היתד, מינכן הגרמני. עם־האדונים לבני
הכנה. של קטן שלב

 של ביותר המושבע השונא גם
 לא שינאתו אם ברית-המועצות,

 יכול אינו דעתו, על אותו העכירה
 לכרית־המו* באלה כוונות לייחס
עצות.

 להיות רוצה היתה מוסקבה בוודאי,
 על לכפות רוצה היתד, היא העולם. לבירת
 אין אבל שלה. הקומוניזם את העולם

 ברית־ של העליון ד,ייעד כי ספק של שמץ
 מלחמת־ מחיר בכל למנוע הוא המועצות

אויביה. עם יחד תושמד היא שבה עולם,

 לה ניתן לא זו, כניעה תמורת
 חסרת-ישע עמדה והיא - דבר
ש וצמא-הדם, האדיר הענק מול

 ל• אירופה. ^ת לדרוס התבונן
 של ארבה ניתנה צ׳בוסלוכקיה

ת במה ו ע ה את לפנות בדי ש
שטחים.

 מילימטר אף להוציא רוצה אינו ניכסון
 רוצה הוא ישראל. של משטחה אחד מרובע

 שיחולו (אחרי לגבולותיה תחזור שישראל
 אין בטחונה). לטובת קלים, שינויים בהם
 אלא לאלתר, השטחים פינוי את דורש הוא
 תמורת כולל, חסדר־שלום במיסגרת רק

הערבים. מצד מרחיקי־לכת ויתורים
 תוכנית־רוגירם את להשוות שרוצה מי

 ש• לעצמו לדמיין צריך מינכן, להסכם
 משפחה שביעית תחילה כבשה צ׳כוסלובקיה

 וחלקים אוסטריה, כל את גרמניה, של
 ושצ׳מברליין והונגריה, פולין של נכבדים

 להחזיר כדי המובסת, גרמניה לעזרת חש
הכבושים. שטחיה את לה

 את לשלול או לחייב אדם יבול
 שמשווה מי אך - תובנית־רוג׳רס

 מיטרייה משווה למינכן, אותה
 של למיטרייה ״פאנטומים״ של
בד.

★ ★ ★
 נמצ־ איננו כי בבכי, לפרוץ צורך ין 4̂•

 של בלווייה לא ובוודאי בלווייה, אים 1\
עצמנו.
 הן ההיסטוריות הדוגמאות בל

 אווילית מינכן ודוגמת אוויליות,
מרוכן. יותר
 פרשה מאותר ללמוד כדאי אחד דבר רק

 הכניסו דאז צ׳כוסלובקיה מנהיגי אומללה:
 לבחור רק להם נותר בו למצב עצמם את
כניעה. ובין מצדה בין

 עצמנו את נבנים שלא מוטב
בזה. למצב
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