
בצחות שחיתות
 שהתגרו המימסדית, כצמית השחיתות מיקרי
 פרי חדש, בספר ישראלית. המצאה אינם לאחרונה,

 מיקרי־שחי־ לחשוף מחבריו מנפים שנים, שד מהקר
 את שניצלו בולטות, היסטוריות דמויות שד תות

בני־עמן. השבון על האישי, לקידומן מעמדן
 16ב־ עוסק עויינת״,״ בחצר בודד ״זאב הספר

 פטר דיפו, דניאל :מפורסמות היסטוריות דמויות
 החשמן טאלייראן, נאפוליאון, הגדול, פטר רובנס, פאול

 ראספוטין, ,14ה־ לואי ערב, איש לורנם רישלייה,
ה דה-פומפאדור, מאדאם הגדוד, אלפרד מקיאוולי,

שייק■ וויליאם בומארשה, פייר השני, צ׳ארלס מק*

 להוכיח מנסים המחברים קאזאנוכה. וג׳אקומו ספיר
ורי ריגלו מושחתים, היו אלה אישים כי בסיפרם

בני־עמם. את מו
 הדר ארנון מסדה, קיבוץ יוצא הספר, מחברי

 תירוש כונה נח״ל״, ״כמחנה עודד שהיה ומי )31(
 טוענים והס סיפרי-היסטוריה, עשרות על עברו ),29(

 פירטי-העלי- למרות אותנטיים, בספר כי.הסיפורים
הקריאה. שטף לשם שהוסיפו, הדימיוניים לה

 מאפשר השחיתות, נושא שד האקטואליות בגלל
 עד השגותיהם את לפרסם לשניים הזה״ ״העולם

:בסיפרס המופיעות הדמויות מן חלק

מקיאחר־ ניקודו
)1527—1469(

 מקיאוולי ניקולו מחסידי כמה מעניין
 כתב המהולל, הנסיך של שמחברו יודעים

 כדי מאונס, — שלו יצירת־המופת את
 ממישרתו, שפוטר אחרי בשיעמום להילחם

 את ולקבל לחזור ניסיונותיו ובמיסגרת
פירנצה. עירו, של כסוכדנוסע תפקידו

 לכל מקיאוולי הורץ שנים 10 במשך
 הביתה ושלח ריחרח איטליה, פינות

לפע שקדן. כאספן־אינפורמציה דו״חות,
 מדוייקים נתונים והשיג — הצליח מים

 הצרפתי חיילות־המצב של גודלם לגבי
בוורונה. חנו אשר והגרמני

 היה למסור שיכול מה כל לפעמים,
ש האפיפיורית במישלחת הסוסים מיספר
 פשוט, — גרמניה קיסר את לפגוש יצאה
 כלל הצליח לא הוא אחרים שנתונים מפני

להשיג.

סאזאמבת סקומו
)179$—1725(

אי של והריגול שירותי־הביטחון ראשי
 וחרשים עיוורים להיות היו צריכים רופה

 הריגולי הפוטנציאל את לגלות לא כדי
 האביר ההרפתקן, במאהב, טמון שהיד.
 כרטיס-ביקור היוו ופירסומו שיופיו וכר,

 האצולה ובתי החצרות לכל וכניסה־חינם
היבשת. של

 תקופה משך מילא, קאזאנובה ואכן,
צר עבור סודיות שליחויות כמה מסויימת,

 דנקירק, בעיר־הנמל מאד, מוזרה (אחת פת
 עבור עצומה חשיבות בעלת — ושנייה
בהולנד). — צרפת
 כסוכן־חרש שימש הוא אחר־כך שנה 20

 — בתפקיד הוונציאנית, האינקוויזיציה של
מלשין...

ביאושה ״ו3
)1796—1732(
 לשלוח שאיימה מהדהדת, פרשת־שוחד

 אוגוסטין פייר את הביאה לבסטיליה, אותו
 הספר של מחברם — דה־בומארשה קארון

כ לקבל פיגארו נישואי ושל נזסוויליה
להצ ,15ה־ לואי של הצעתו את שימחה

 המלכותיים, החשאיים הסוכנים לרשת טרף
 מילא הוא תחילה המלך״. ״סוד שכונתה

 יצא כאשר ״סיפרותיות׳/ שליחויות כמה
 שאיימו סחטנים של פיותיהם את לסתום
 של עברן על פיקאנטיים פרטים לפרסם
המלך. פילגשי

 כאיש־קשר בומארשה שימש בהמשך,
 האמריקניות, המושבות נציגי עם ראשי

 לא עדיין הרישמית צרפת שבה בתקופה
המוש במרד בגלוי לתמוך אם החליטה

 הקים כך לשם לעצמאות. ובמילחמתן בות,
ספרדית! מיסחר... חברת בומארשה

דודטמסשד מאדאם
)1763—1721(

 שהם מה שעושים חשאיים סוכנים יש
 מתוך זאת העושים יש כסף. עבור עושים

 דה־ מאדאם אידיאולוגיות. ו/או אידיאלים
בהיס ביותר הידועה הפילגש פומפאדור,

 צרפת, מלך 15ה־ לואי של אהובתו טוריה,
האוסט לקיסרות מצויינים שירותים עשתה

יחס. — בגלל אך־ורק רית,
 בליבה מקום באיזה שנשארה הדוכסית,

מח לנוכח נמסה קטנה, בורגנית חייה כל

 איורים: פלג, הוצאת עמודים, 212 י
כץ. אבנר

אמי קיסרית עליה שהשפיעה וות־הידידות
 האוסטרית. מאריה־תרזה מבית־טוב, תית

 את 15ה־ לואי חולל הפילגש, בהשפעת
 — הדיפלומטית״ ״המהפיכה שכונתה מה

צר של במדיניות־החוץ דרמאתית תפנית
 מבעלת־ עורה, את צרפת הפכה שבה פת

 — אוסטריה ואוייבת פרוסיה של בריתה
פרוסיה. ואוייבת לאוסטריה בעלת־ברית

 רשת הפומפאדורית אירגנה לכך, נוסף
 לסכל היה שמתפקידם חשאיים, סוכנים של
 כדי בה היה אשר המלך של יוזמה כל

האוסטריים. באינטרסים לפגוע

דוחס נאור ניסו
)1640—1577(

 איננו בלבד, כצייר ידוע שרובנם זה
 הוא — אחר דבר בשום עסק שלא בגלל
 מעבידים של ושליח־סתד סוכן־חשאי היה

 אלא — שנים 25מ־ למעלה משך שונים
 מוצלח. יותר קצת היה שכצייר, מפני פשוט

הארכת את להשיג נשלח הוא למשל, כך,

רוכנס
סתר שליח

לדנ הספרדית הולנד בין שביתת־הנשק
 של דיוקנו ציור — הוא כשהתירוץ מרק,
המשי — הצליח הדיוקן פולני. נסיך איזה

לא. מה
 ספר־ להתקרבות להביא ניסה אחר־כך

 צ׳ארלס עם אישית נפגש דית־בריטית,
 — אותו ושיכנע אנגליה, מלך הראשון

שב בתועלת — אמנות על שיחות תוך
 להסכים, נטד, כבר האנגלי הזאת. ברית
 הספרדי מעבידו החליט שעה שאותה אלא
 עם אנטי־בריטית ברית לכרות רובנס של

 בך על להודיע טרח לא ואיש צרפת׳
לסוכן-הצייר.

 כאשר לאלוהים הודה שהוא הפלא מה
 הביתה לשוב והורשה מתפקידו, שוחרר
בשקט? ולצייר

תשני ציאודס חסלו
)1685—1624(

סיס היתד. אנגליה, מלך השני, לצ׳ארלם
 בעין יביט לא ״אלוהים בחיים: אחת מה

 טובים חיים לחיות שמנסה מי על רעה
 זה בכיוון השקיע עצמו צ׳ארלס בעולמו.״

 כל את גם אלא מירצו, כל את רק לא
 הפרלמנט על-ידי לו שניתנה ההקצבה

המדינה. ענייני לניהול
 מסעות־הצייד, המישתאות, הפילגשים,

 הרבה אז) (גם עלו — הפאר הארמונות,
 של שאורח־חייו והפרלמנט, כסף מאד

 חסר־ אותו השאיר לו, ניראה לא המלך
 ,14ה־ לואי לו הציע אז כימעט. פרוטה

 מעולם הוצעה שלא עיסקה צרפת, מלך
ותמורת צרפתי, סוכן להפוך — מלך לשום

 את ״לתאם״ השוטפות, הוצאותיו כיסוי
צרפת. של זו עם אנגליה של מדיניוודהחוץ

 הזאת והמחוצפת המפתה ההצעה את
 — הנרייטה אחותו׳ צ׳ארלס בפני העלתה
 שזו וכיוון לואי. של גיסתו גם שהיתה

 ״שי (או: ״מחזיק־מפתחות״ בצירוף באה
 דה־קאראוואל מאדמואזל בשם נהדר חינם״)

פעמיים. לחשוב בלי צ׳ארלס אותה קיבל —
 הקאתולית לצרפת אנגליה הצטרפה כך

 ב- הפרוטסטנטית, הולנד נגד במילחמתה
 האנגלי הלאומי האינטרס שבה מילחמה

 של לצידה התייצבות ברור, באופן חייב,
דווקא. הולנד

טאו״ואן שאוו
)1838—1754(

ה שר־החוץ טאלייראן, שארל כשמת
 את שאלה צרפת, בתולדות ביותר מפורסם

 מדוע מאד, ״מעניין כולה: אירופה עצמה
ה שבקריירה מפני זה?״ את עשה הוא

 בעל כאיש טאלייראן התגלה שלו, ארוכה
 אשר בלתי־רגילה, בצורה גמיש מצפון

 מאד), רבים היו (ואלה אדוניו בכל בגד
 סתם. דברים מעולם, עשה, לא ואשר

 סכו- מהאנגלים קיבל כשר־החזץ, בשמשו
 הסעיפים גילוי תמורת עצומים מי-כסף

 בהסכם כמובן) (הסודיים, האנטי-בריטיים
גי ובאיפורט לרוסיה צרפת שבין טילזיט

 נאפולי- של קלפיו את אלכסנדר לצאר לה
 שירותי־,1 של לחוטמם מתחת ממש און

הצרפתיים. הביטחון
 לקוחותיו, חוג את הרחיב הזמן במשך

 לאוסט־ גם צרפת סודות את מוכר והחל
 בוגד טאלייראן כי שידע נאפוליון, רים.
 אבל בגרבי־משי״׳ ״צואה אותו כינה בו,
ו שירותיו, על לוותר מעולם הסכים לא

הרבות. התפטרויותיו את לקבל סירב

ויכו דניאל
)1731—1660(

 של המפורסם שמחברו יודעים מעטים
ב היה, קרוזו רובינזון ספר־ההרפתקאות

מתוסכל. סוחר חייו, כל עצם,
 לשיגעון־המיסחר תודות הזמן, במשך

ש כלכלי, תיאורטיקן דיפו הפך — שלו
 שכל אבל בגי־דורו. את בהרבה הקדים
 לו עזר לא הדבר לחוד. ומזל — לחוד

 שוב־ הרגל את פשט שבו המעשה, בתחום
ו במישפטים, אותו רדפו נושיו ושוב.
 דיפו נגדו עורר — בכך די לא כאילו

פמ פירסם כאשר כבד, במישקל אויבים
ל הושלך הוא חריף. אנטי־כנסייתי פלט
 שם נשאר והיה דיבה, הוצאת על כלא
 שבזכותו מבריק, רעיון הגה לולא רב זמן

ימיו. סוף עד ממשלתית מחסינות נהנה
לה הארלו, לראש-הממשלה׳ הציע הוא

 תקיף אשר חשאיים, סוכנים של רשת קים
שכנות. ארצות גם אלא אנגליה, את רק לא

 והוא בפעולתו, חופשית יד קיבל דיפו
 טובות. שנים כמה הזו הרשה באירגון עסק
 של הלא־צפויות הלוואי מתוצאות אחת

 מעולה מדריך־תיירים — החשאיים נדודיו
מפרי־עטו. הגדולה, בבריטניה למסייר

ש״ססניו ודליאס
)1616—1564(

 לא שייקספיר וויליאם להגזים. צריך לא
 אם אבל — סוכן־חשאי ולא מרגל לא היה
 היה, — מארלו כריסטופר הרי לא, הוא

איך! ועוד
 של בשליחותה מארלו יצא 1587 בקיץ
 בריימס הקאתולי לסמינר הגדולה אליזבת
הקשרים כל על לה לדווח כדי (צרפת),

שב הקאתולים, אויביה נגדה שקושרים
 שלא הטענה נכונה אם — ובכן יבשת.

הנוש המחזות את חיבר שייקספיר־השחקן
 כפי מארלו, כריסטופר אלא שמו׳ את אים

 שמחבר מסתבר — רבים סבורים שעדיין
חשאי! סוכן היה אכן המלט
 במה, רק לא העולם ישכל המוכיח דבר

זירת־ריגול. גם אלא

שיר,ספיר
ריגול זירת העולם כל

השני צ׳ארלס
צרפתי סוכן

טאלייראן
גמיש מצפון

דיפו דניאל
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