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רוזנ נשאר והקצר, הנוח ממאסרו היטלר

 (פלקי־ המיפלגה של הביטאון עורך ברג
שלה. המוכר והאידיאולוג ביאובאכטר), שר

 כי והלכה, גברה היטלר על השפעתו
 לקה לא הנאציים המנהיגים לשאר בניגוד

 בחיי־הוללות עסק לא אישית, בשחיתות
מת בודד, היד, הוא להתעשר. השתדל ולא
 היטלר התיאורטי. בעולמו וסגור רחק
גאון. שהוא חשב

 של המיתוס רוזנברג, של הגדול סיפרו
 של לסיפרו גלוי חיקוי היה ,20ה־ המאה

 צ׳מ־ סטוארט הוסטון הבריטי אחר, גזען
 המודרנית, האנטי־שמיות מאבות ברליין,

 צ׳מבר־ זאגנר. רוכארד המלחין של חתנו
 בה ו,9ה־ המאה יסודות את חיבר ליין

 זה ובכלל הדורות, כל שגאוני ״הוכיח״
 היו הנוצרי, וישו ה״אדמוני״ המלך דויד

 ו־ נחות גזע תמיד היו היהודים אריים.

 הוסיף •שוב, זאת ״הוכיח״ רוזנברג טפילי.
הנוצ הדת נגד קיצונית תעמולה כך על

 בחשיבותו השני לספר הפך סיפרו רית•
 (״מאבקי״) קאמפף מיין אחרי התנועה, של
 הוא היטלר, של סיפרו כמו היטלר. של

ביותר. משעמם
 הרבה השפעתו למרות השטחים. *טר

 לגדולה. רוזנברג עלה לא היטלר, על
 ולא הכנסייה, עם לריב רצה לא היטלר

 שר- של המיוחלת המישרה את לו נתן
שר־החינוך. או החוץ

 כיבוש עם באה והנוראה הגדולה ׳שעתו
ב תמיד דגל הוא ברית־המועצות. מערב

 שטח ובהגדלת הסובייטית, המדינה הריסת
למו אותו מינה היטלר הגרמנית. המולדת

 בברית־המועצות, המוחזקים השטחים של
המוחז השטחים ״שר •של תואר לו העניק

ל השטחים למסור החליט רוזנברג ** קים.
 צורך היה ראשון כשלב גרמנית. התנחלות
הסלאבית. האוכלוסיה את להשמיד

 להשמיד הנאצים התכוונו התוכנית לפי
עש מכן ולאחר היהודים, כל את תחילה

 הורחבו כך משום סלאבים. מיליוני רות
 היהודים שהשמדת אחרי אושוויץ מיתקני

 פת ״הממלכה אולם לסיומה. התקרבה כבר
מדי את הנאצים שכינו כפי השנים״, אלף
כן. לפני התמוטטה נתם,

 בין בנירנברג, לדין הועמד רוזנברג
ב אשם נמצא הוא העיקריים. המנהיגים

האנושות נגד בפשעים השלום, נגד שעיםפ

רוזנברג
יהודי? מיהו

פע כמה •שמחה העובדה ובפשעי־מילחמה.
 הקיצוניים המעשים נגד רפה בקול מים

והו למוות נידון הוא לו. עמדה לא ביותר
להורג. צא

 נשכח כימעט מאז שעברו השנים 27ב־
בארודי. על־ידי לתחייה •שהוחזר .עד—

עיתונות
המק^רקסת ה^ילכה

 שד מסעה בתחיית חרןיריןס,
 היה — השנייה״ אדיזבת ״קווין

 הקירקס ?עומת ובאפס בעין
בסיומו שר־התחבורה •מערד

שר־התחבורה :מרהיב־עין מחזה זה היה

 לברית־המו־ הפלישה ערב ,1941 ביולי *
 בה בהתייעצות, רוזנברג השתתף עצות,
 את ״לחלק הוא שהתפקיד היטלר הכריז
 שנוכל כדי נוחה, בצורה הענקית העוגה

 אותה לנהל שנית בה, לשלוט ראשית
אותה.״ לנצל ושלישית

 תיזוחת
ונו! גבית

ה של בצערם שהשתתפו רבבות, ך*  לא — שבועות שלושה לפני שניים, ) י
 מזל- נבון לבני״הזוג מגיע שבעצם ידעו
:טוב

 אימצו נישואיו, שנות כתשע לאחר
בת. ויצחק אופירה להם

ההש וטלפוני מכתבי מיברקי, אלפי
 הביעו — בעל־פה למילים בנוסף תתפות,

 על ברחבי״הארץ המונים של צערם את
 מועמדותו הוכשלה שבה העגומה הצורה

המדינה. לנשיאות נבון יצחק של

 ה׳ התינוקת היתה חשובה יותר הרבה
* זעירה.

 הסיח הנשיאות על שהקרב מרות ^
/  כיום הריהי תשומת־הלב, את קצת ׳

ה האב נבון. הזוג בני של עולמם במרכז
 האחרונים, בשבועות קשות, התלבט טרי
השלי את עצמו על לקבל שהחליט לפני
 לאירופה, שעבר בשבוע יצא שבה חות

העלמה של שמה זה — נירה את השאיר

 לבין אופירה בין תמיד נוצרת היתהראשון ממבט אהבה
או : זה בתצלום עבדה. שאיתם ילדים

בחמי מקשיבה לימדה, אותם הכיתה לילדי מסיבת־חנוכה. בעת כחיילת־מורה, פירה
משלה. לילדה אופירה זכתה אלה, בימים עטורת־נר. תלמידה של מפיה נלהב לסיפור מות

 יישב לא נבון לבית שהזוג המחשבה,
לרבים. כאבה — הנשיא בארמון

 פחות הרבה — להם כאבה היא אך
בעצמם. נבון לבני־הזוג מאשר

הנשי הכשלת גרמה נבון ליצחק נכון,
 — לאשתו וחריף. עמוק תיסכול אות

 כה שהיה ההישג, לנוכח עוגמת־נפש
ונמוג. — בעלה עיני לנגד לרגע, קרוב,
 הקרב כל היה יחד גם לשניהם אך

מש בעל שבעקבותיו, וההפסד הסוער,
:למדי מוגבלת מעות

ח (העולם לאופירה לא בכתבה *
 נבון, אופירה הושוותה שבו )1856 זה

 המדינה, לאשת־נשיא הופכת היחה לוא
ה פירסם — הישראלית קנדי לדקלין

כש קנדי, ז׳קלין של תמונה הזה עולם
תינו את לטבילה בזרועותיה נושאת היא
 אוסרים הסודיים האימוץ הליכי ג׳ון. קה

עת. בטרס תינוק אימוץ על פרטים גילוי

עריסתה. מעל אב חיוך בלא — הצעירה
 וחלילה. חס בודדה, נשארה שהיא לא
 ללא מעליה המרחפת לאופירה, נוסף
בירו הנבונים בבית עתה נמצאית הרף,
 במקום הגרה מטפלת, אחות גם שלים

להי לאופירה עוזרת ביממה, שעות 24
לעניינים. כנס

 הסוד גילוי עם השבוע, יציף אשר ך*
 מכתבי מיברקי, של חדש גל ברבים,

 מן — הנבונים בית את וטלפוני־ברכה
 שימחתם, להביע המברכים יבקשו הסתם

הפופו בני-הזוג של באושרם להשתתף
לאריים.
 באותו יחשבו, מהם רבים אם ספק

 בני־הזוג משני שנדרש אומץ־הלב על רגע,
זו. החלטתם את לקבל על-מנת
חו תהליך רק איננו ילד אימוץ שכן

 האב- כאשר אפילו — ומסובך ארוך קי
והאם- הכנסת יו״ר סגן הוא המאמץ

במטבח הבוס
ה לפני צולמה זו תמונה במטבח. פעיל

 ב־ הנוכחי מסיורו יחזור כאשר אימוץ.
נוספים, ביתיים מקצועות גם ילמד חו״ל,

מקצו פסיכולוגית-ילדים היא המאמצת
עית.

 מתחיל יותר והמסובך הארוך התהליך
כא — האימוץ בקשת הגשת לפני עוד
ם בני־הזוג שר י ט י ל ח ה עשיית על מ

הזה. צעד
לג רצונם לילד, אהבתם כי מחליטים

 גדולים — מישפחה להקים תינוק, דל
 הקדום, האטאטביסטי, מהפחד וחזקים

 שגם ידוע, לא זר, ילד של קבלתו מפני
לעי אין המודרניים המדע עזרי כל עם

יגדל. למה לדעת תים
 ויצחק אופירה החליטו ,52ו- 37 בגיל

ואימ — מפחדם גדולה אהבתם כי נבון
ה השבועות בת התינוקת את להם צו

ספורים.

 אהבתה היתה לפחות, אופירה, צל ^
 מכל ומתמיד. מאז גלוייה לילדים ^
דוו להתמחות בחרה הפסיכולוגיה, ענפי
 מאז עבדה, שיקום, של בפסיכולוגיה קא

 המשותקים אילן ילדי עם לימודיה, סיום
 להקל ניסתה החרשים־אילמים, ומיח״א

עולמם. על
 איננה זרים לילדים האהבה אולם

 משלך. לילד הכמיהה את להרגיע יכולה
 מי סיפוקה. על עתה באה זו כמיהה
ה בין אלה, בימים אופירה, את שרואה

 הצעצועים הסרוגים, והבגדים חיתולים
הכבי וערימות המוצצים ובקבוקי־החלב,

 היא כיצד בדיוק יודע — הענקיות סה
מרגישה.

 בפיה כף־כסף עם נולדה הקטנה נירה
 שיישארו ואב לאם בת חסר־השיניים.

 ואב לאם זכתה לגביה, לנצח אלמונים
 תמונתה תתפרסם שבועות, תוך חדשים.

בזרועו נישאת כשהיא העולם, ברחבי
 — ישראל של האח״מים כל של תיהם
 יצחק של הגדול ידידו בן־גוריון, מדויד

ומטה. נבון,
הפיקנ השטויות מכל חשובה אולם

שיעני עוצמת־האהבה היא הללו, טיות
 לילדם שזכו מבוגר, בגיל הורים לה קו

של מרצונם חופשית, בבחירה הראשון,
הם.

 כעני־ והתווכח, עמד ממשלת־ישראל •של
 כאשר האנייה. של רב־החובל עם בפתה,
 בתקיפות דחה, ורב־החובל מאמציו, נכשלו

 את הילידים, כלפי אופיינית בריטית
מגוחכת. בפשרה השר הסתפק — הבקשה

 למסעה הולם קירקסי סיום זה היה
 קווין הבריטית ספינת־הפאר של הקירקסי
השנייה. אליזבת

 הדקה, הדממה קול עולמי. ;יפוח
 במיקצת. מביך היה הגדול, הרעש לאחר

 מסעה את שהפכה העולמית, העיתונות
 מפוארת, לסאגה השנייה אליזבת קווין של

 הספינה הגיעה כאשר טיפשית קצת נראתה
 נסיון של שמץ ללא אשדוד׳ לנמל השבוע

בה. לפגוע השחור ספטמבר אנשי מצד

על־ידי שנופחו בטלניים, איומים כמה

 האנייה את הפכו לממדי־ענק, העיתונות
 בריטיים אנשי־ביטחון אפוף למיבצר־שט,

 כל של רצינותה על בבירור הצביעו —
הפרשה.

 כתריסר הספינה פני את קיבלו באשדוד,
 ובביטחה. בשקט וביטחון, משטרה אנשי

ברחבי לסיוריהם להם התפזרו הנוסעים 300
)26 בעמוד (המשך


