רודני□ בשר ודם
)המשך מעמוד (21
הותיר חושם רב יעל מבקריו ,היתד .האיכות
שיל עיניו .מבטו היה מאלץ !ואפילו היפ
נוטי• !הגנרלים שעבדו במחיצתו נחלקו
בדיעותיהם .בעוד ׳שאחד מהם הגדיר את
מבטו ״מיימי דחלשלש״ ,התייחס אחר אל
עיניו כ״יגדולות ,כחולות ומימיות ,אולי
בגלל השימוש ׳המתמיד בסמי־המרץ״.
׳אדווארד דאל,אדייה ,חאש־ממשלת צד
פת בין ׳השנים  ,1937—1940מספק תיאור
חי בעל ■אופי קליני .היתר ,לו הזדמנות
לבחון את היטלר מקרוב ׳בעת ועידת מינכן
ב־ 1938והוא מתאריו :״■בעיניו הכחולות
העמומות היה מבט מוזר וקשה ובעת ה
ברכות הקצרות ׳שהושמעו הן הופנו ולפתע
כלפי מעלה.״

תיבת ה תרופות
של צ׳רצ׳יל
ך* תיאור הראשון של המחלה ה 
י  1מכונה • ■בלשון פופולארית ״ומחלת־
השינה״)אנצפליטיס לתרגיקה ,בלשון רפו
אית( פורסם לראשונה בידי פון אקוניומו,
בשנת  . 1917באותה ■תקופה ׳אופיינה ה
מחלה :בחומרתה ובמהירות התפשטותה,
אולם במרוצת השנים השתנתה תמונה זו.
הסימפטומים המוקדמים החריפים של ה
מתלה הם ושקטים יותר או שאין הם !מופי
עים כלל .ההשפעות הניכרות של המחלה
מופיעות רק ■אחרי תקופת סביון ממושכת
של  20או  30שינה .בעברו הרפואי •שןל
היטלו־ יש הרבה מן הסתום ,אבל העובדה
שבמילחמת העולם הראשונה הוא נחשף
לגז מרעיל בחזית המערבית — שאחת
התוצאות ישלו היא ׳עיוורון היסטרי —
התקבלה כמוכחת.
במילחמת העולם ,הראשונה היו בתי־
החולים !מלאים ■בקורבנות של התקפות־
גז וזיהומים נילווים הוסתרו כתוצאה מ
השפעת האדים המרעילים .ליקר הראייה
של היטלר יכול היה להתפתח בתוצאה
מהתקפה יבלתי־מאובחנת של וירוס ״מח־
לת־השינה״ באותה תקופה ,שהמשיך להס
תתר במערכת העצבים המרכזית שלו וגרם,
כעבור  20שינה ויותר ,לניוון השכלי ,להפ
רעות ׳המוטוריות ולצורה המוזרה של עיניו.
רופאיו של היטלר החלו להיות מודאגים
ממצב בריאותו ב־ .1937הם חשדו כי לקה
בעגבת !של מערכת העצבים .אך היתל,
זיו בדיוק התקופה שבה ניתן היה לצפות
להופעת התוצאות הנראות־לעין שיל ״מח 
לת השינה״ זןהעיוורון ׳ההיסטרי ■בהם נפגע
היטלר ד,־ 20ישנה קודם לכן.
רופאו של היטלר ,הפרופסור תיאודור
מורל ,זכה לביקורת קשה מפי היסטוריונים
בלתי־מומחים ׳והוגדר בידי כמה מהם כ 
נוכל .נבון שהוא השתמש במחסן שלם ושל
תרופות שנלקחו דרך הפה או באמצעות
זריקות .הניסיון המעשי מלמד את הרופא
שלא ניתן למנוע מהחולה העלוב ביותר
את בקבוק התרופות ׳המסורתי ,וכי גם
פאצי״נטים מרמה חברתית ואינטלקטואלית
גבוהה יותר אינם מסתפקים רק בהסברים
הגיוניים .שנים קודם לכן הפך ■ראש ממ
שלת בריטניה ,לדוד ג׳ורג׳ ,לחסיד ההור־
מונים והוויטמינים שמודל רשם להיטלר.
וינסטון צ׳רצ׳ול — למתת שיזכה בייעוץ
רפואי מתוחכם יותר — נשא עמו תיבת
תרופות גדושה בגלולות ,מושחות ושיקויי־
מרפא שונים.

כו סי ת של
נוזל צבעוני

> וסיף ויסאריונוכיץ׳ דז׳וגאשודלי
נולד בשנת  ,1879והשתמש בכינוי
סטאלין כאשר היה מעורב בפעילות מוז־
תדתית נגיד מישטר הצאר הרוסי .כדי
להנציח את שמו הוא השאילו לערים,
רחובות ומיפעלי תעשייה .למתת הפופו
לאריות שבד ,זכר■ ,ברחבי העולם החופשי,
בימי מילחמת העולם השניה ,משמש שמו
כיום בשם נירדף לעריצות ,שלטון־אימים
ודיכוי.
■ההיסטוריה הרפואית של שנותיו המוק
דמות של סטאלין אינה דרמתית .נכון ש
נפגע לכל ימי חייו בצלקות של מחלת
האבעבועות .נכון גם שכתוצאה׳ מזיהום
או פציעה בידו השמאלית הוד ,צורך ל־
קצרה .אך הוא לא היד ,המנהיג היחידי
שנעזר בפיסת מתכת ושכל תפנית באופיו
או בהתנהגותו יוחסה לפציעה שנפצע ב
ילדותו .פציעת־לידד ,׳בכתף וביד שמאל
נחשבה כסיסת ההתפרצויות הנרגשות של
הקיסר וילהלם השני ,למרות שמחקרים
מאוחרים יותר מצאו שפגם זד ,לא הביכו
ולא השפיע עליו פלל .יתר על כן׳ קיימות
דוגמות רמ ת של פציעות־לידה שאינן
מותירות סל צלקת יאו מום אחר באישיות.

הלורד האליפנס ,מי שכיהן כשר־החוץ ה
בריטי ׳בוושינגטון בימי מ״לחמת העולם ה
שניה ,זכה להערכה כללית כאדם ישר ו
מכובד .האצילות והשלווה של מזגו לא
עוררו כל מקום לחשד שהוא נולד ללא
יד שמאל.
׳במהלך מיליחמת העולם השניה עירך
סטאלין את ועידת יאלטה ,אליה הזמין
את טנהקגי ׳ומדינאי מעצמות המערב .אלה
חלקו סביויד ■והערצה ליעילותו ,לתפיסתו
יוצאת־הדופן בנושאים צבאיים ,טכניים ו
פוליטיים ,ולכושר ׳המיקוח שלו על חיי
אדם ■ועל גורל אומות פחות חזקות.
הוא ינהג באורחיו כאילו היו תלמידים
סארהחית־פוחזים ,אולץ אותם לשתות אינ
סוף שיל כוסיות ״לחיים״ ,למרות שאחוז
האלכוהול בנוזל הצבעוני שבו מילאו את
כוס״ותיו שלו לא נבדק מעולם .בתוצאה
מכך היד ,ציורך לשאת במה מאורחיו ה־
בבודים באותה סעודה הגיגית מעם השול
חן — אבל השעות הרבות ,הדיונים ה־

הזיות וחשדותישווא מאפיינים מציב פסי-
בוטי זה.
בביקורו האחרון אציל סטאלין ,בשנת
 ,1948׳נדהם דז׳ילאס למראה הסימנים
הברורים של הסניליוית .הצלילות המה־
שבתית נעלמה ■וסטאלין חיה חשדן יוד,ית 
רעם על כל אי-יהסבימח עמו .דז׳ילאס הופ־
תע לגלות ,שדיונים חשובים בענייני מדי
נה הופרעו בצורה שלא ניתן לחסבירח,
בסיבובים אינסופיים של שתית ואכילה.
היה עוד ■טיהור ■אחרון אחיד לפני הסוף,
שנחשב בעיני האנשים ׳הנפחדים בקרמלין
וה״קחמלינולוגים״ של המערב ,פאוית סב־
שר־רעות של סיבוב גידול נוסף של פחד,
חשד ורצח .ב־ 3בפברואר  1953הואשמו
תשעה פרופסורים לרפואה ,׳כולם בעלי
קשרים מיקצזעיים עם אנשי הקרמלין,
בכך שהיו למעשה סוכנים של מעצמות
זרות וקשרו קשר לרצוח מנהיגי מפליגה
ומנהיגים צבאיים של ברות־המהעצוח.
מיישיפטם של התשעה זכה לתהודה בינ
לאומית וכונה בשם ״מישפט הרופאים״.
׳חיסר ׳אמון באחרים וחשדנות מתמדת
הם תופעות מוכרות במישטרים אוטוקרא-
טיים; הם מהותיים ליצורך התיגונניות־עצ־
מית .אבל גורמים אחרים הם שהולידו את
הפחד והתשתיות ששלטו בסיטאלין בשנו 
תיו האחרונות .עודף אלכוהול והשינויים
הטבעיים ׳שיל הסתיידות עורקים ,הברוכים
בזיקנה ,מובילים לחשדוותחשווא המגיעים
למצב פאתולדגי .האפשרות שמצבו הנפשי
של סטאלין הושפע על־יידי השינויים ה־
פסיכולוגיים הכרוכים במחילת המיקסוידמה
חייבת אף היא להילקח בחשבון.

ה מנהיגי ם
שהלכו ב שנתם

סטאדין
מיסטר־ג׳קיל ודוקטור־הייד
ליליים וסעודות הזלילה לא השפיעו בלל
על עיריניותו וצלילותו של סטאלין.
אומנם נפוצו שסועות ■על ״בעיות לב״
שפקדו את סיטאלין ,אולם את אלד ,נוטים
לייחס לת״תץ־מעורר-חערצה שהעניק ל־
סטאלין סיבה טובה להימנע מטיסה או
מיציאת אל מחוץ לגבולות בריית־המועצות,
וכך אילץ את צ^רצ׳יל ■ורוזוולט ,שגם לחם
חייו ״בעיות לב״ ,להתיזש את עצמם ב
מסעות מסוכנים ומעייפים בדרך אליו.

כ ת מי ם אדו מי ם
בלחיי ס ט אלין
•ן• רצ׳יד ורוזוולט היו .בכל הנראה,
כיד ,מבולבלים מסטאלין ומהופעוית
מיסטר־ג׳קיל-ודוקטור־חייד ישלו ,עד שלא
הותירו אחריתם כל תמונה סשסנעית מ־
התרשמותם מטנו .תפקיד זח נפל בחלקו
של מילוסאן דדילאס ,שליחו של המרשל
טיטו ,שהצליח לשרטט ׳תמונה מאלפת של
סטאלין ׳ולעקוב אתרי השקיעה הפיסית
והנפשית שלו במהלך שלושת ביקוריו
בברה״מ בשנים  1945 ,1944ו־.1948
׳אחרים ציינו בהתרשמויותיהם את גופו
המגושם של סטאלין ואת ידו השמאלית
הקצרה והקשוחה ,אבל דז׳ילאם צייר ביר־
אמן את פניו וכפה על קוראיו לדמיין
לעצמם דמוית של בשר וידם ,חיד ,יותר
מאשר ■תמונות של שיחור־לבן.
כתב דז׳ילאס :״הייתה לו כרס גדולה
למדי ושערו היה דליל ,למרות שקרקפתו
לא ד,יתד ,קרחת לגמרי .פניו היו לבנות,
עם לחיים אדמדמות ...אפילו השפם שלו
לא ד,יד ,עבד ,ומוצק.״
דדילאס הגיח ששחיית ממושכת בחד
רים שחוממו מדי והוארו באור מלאכותי,
העניקה לסטאלין את מה שכונה ״מראה
הקרמלין״ .פקיד בריטי ציין שצבע פניו
של סטאלין יהיה בעל גוון ירקרק ולא
אפור ,כפי שציפה לראות .אף על פי כן
גוון צהבהב של עור הפנים עם כתמים
אדומים בלחיים — בהתאם לתיאורו של
דז׳״לאס — יוצרים את מיראה ״׳תות-השדד,
בקצפת״ ,שאותו ניתן למצוא באנשים
הלוקים במחילה של בלוטת־המגן המכונה
מיקסודמיה.
השינדים הנפשיים שגורמת מחלד ,זו
תלויים באישיות ,והם יבולים להובי׳ל גם
למצב המוכר בשם ״שיגעון מיקסודמטי״.

ן* ודשיים אחרי ״קשר הרופאים״
יי • נקראה בתו של סיטאלין למימת־חול־
יו ,אחדי שןשטף־ידם גרם לשיתוק כל החליק
הימני של גופו ■והותירו חסר-יכולת לדביר.
צוות חידש של רופאים עשה מעט ככל
שאיפשרו הנסיבות ,שיכלו לסכן את מע 
מדם ואף את חייהם של אנשיו .מאמציהם
היו לשווא ,ואחרי שבץ נוסף מת סטאלין
ב־ 5במארס  ! 1953לא לפני שהפחיד את
הסובבים אותו ,פשיהתעיורר מתרדמה עמו
קה ,נעץ בהם את מבטו ,תוך הרמת ידו
השמאלית בתנועה מאיימת.
הטיפול הרפואי שקיבל סטאלין משקף
את הפיגור וחמודחנייזציד״ את הפרימיטי-
ווייות והתיחסום המאפיייגים עדיין את אורח
החיים הרוסי .חררחזחיולים שלו חיה גדוש
ברופאים וטכנאים ,שערבו לו ■בדיקות
אלקטרויקרדיוגרם וצילומי רנטגן של החזה,
למרות שאיש מהם לא יבול היה להפעיל
את מכשיר ההנשמה המלאכותית ; ובתווך,
בין אביזרי הציוד הרפואי המשוכלל ש 
הובא אל החדיר ,ייבול יהיה אחיד הרופאים
— כנראה מהדיור הישן — להצמיד עלו
קות לראשו ולצווארו של סטאלין.
בעיני מבקריהם ממדינות הדמוקרטיה
נראים הדיקטטוריים כקריקטורות גרוטס
קיות .אבל אין ספק שהמבקרים מהציר
בדלין־רופא מצאו הרבה מוזרויות אצל
מדינאי המדינות הדמוקרטיות .אם נזנח את
ההיבטים הדפואיים ,נובל לגלות כמה אים־
יונים משותפים בהיסטוריה האישית של
מנהיגים משתי שיטות המישטר המנו
גדות.
יגם רוזוולט וגם היטליר נהגו ללכת ב
שנתם .אתאתורב הוגדר כשתיין מופלג,
אך גם צ׳דצ׳יל וגם סטאלין לא התנזרו
מאלכוהול ,כפי שינהגו ר׳יטלר ומוסולייני.
בדומה לצץיצ׳״ל ,גברה חיוניותו של היט־
לר בשעות הערב וחמונולוגים שלו הושמעו
באוזני אורחיו עד לשעות הקטנות של
הלילה.
שחקנים מיקצועיים הם הראשונים להו 
דות ,שאין יאלח הדברים שאדם אומד או
הצורר ,שהוא אומר אותם ד,כובשים אח
קהל השומעים .מד ,שקובע הוא האדם
המשמיע את הדברים .ההומור של צ׳רצ׳יל
היד ,מגושם .הרבה מהחידוידים של רוז־
וולט חיו ■ברמה של תלמיד בית־ספר ,ולא
חייו מעילים .אפילו חיוך אילו הושמעו
על־ידי אחרים .היטלר ,לעומת זאת ,היד,
בעל חוש הומור מתוחכם יותר.
לרוב המנהיגים יש ני׳צנוצי הומור ,אלא
שתופעה אנושית מעין זו אל לה להסתיר
את הצדדים האפלים יותר של אופיים והת
נהגותם .בדיחותיו של איש־מעלה נראות
תמיד משעשעות באופן יוציא מהכלל; ב
אותה מידה של הגזמה עלולות תכונותיו
הרעות וזעפו ■להשפיע בצורה חסרת פח־
פורציה .ההתרגשות יכולה להיות ספונטא
נית או מתוכננת ,ראציונ׳אלית או בלתי-
ראציונאלית — אבל תמיד היא במזיגת
נשק ,שהמנהיג אינו מתעלם ממינו.

במדינה
הכנסת
הח״ב עובד על קיבתו

א ? 8א יימצא מפעיל
למיזכון הבגסת ,יצטרכו
הח״בים להביא שקיות מהבית
המוסד החשוב ביותר בכנסת  .ישראל
הוא מיזנון חברי הכנסת .אחוז הישיבה
של חברי הכנסת והשרים במיזנון ,עולה
עשרות מונים על אחוז ישיבתם באולם
המליאה ובחדרי־הוועדות .מיזנון חברי
הכנסת הפך מועדון אכסלוסיבי של ה
שרים ,חברי־הכנסת ,עוזרי השרים ,עי
תונאים ופקידים בכירים ,מעין מקוכדמיס־
גש שבועי ,שבו נופלות מחיצות המחלו
קות הפוליטיות ובו אפשר לראות שני
חברי-כנסת שחירפו וגידפו זה את זה
כמה דקות קודם־לכן ,לעיני מצלמות ה 
טלוויזיה בתוך אולם המליאה ,כשהם שו
תים קפה או סועדים צהריים ליד אותו
שולחן כחברים מילדות.
עם תחילת מושב החורף ,בעוד שלושה
חודשים ,צפוי חיסולו של מוסד נכבד זה.
מי שהפעיל משך שנים רבות את המיז־
נון ,אשר הוברט ,שהפך מוסד חשוב אפי 
לו יותר מחברי־הכנסת עצמם ,אינו רוצה
להמשיך להפעיל את מחנון הכנסת .לדיב
רי הוברט  :״אני לא מרוויח עכשיו כמ
עט כלום .המחירים נקבעים על-ידי ועדה
של חברי־כנסת ,והם נמוכים ביותר ,חוץ
מזה ,לעבוד עם כמה מחברי־הכנסת ,זו
ממש עבודד ,קשה .אין לי כוח יותר .אני
לא ממשיך.״
מי צריך צרות ז ב־ 15בחודש זה
ייפתח מיכרז שפירסם קצין־הכנסת ,לגבי
הפעלת המיזנון החדש .חוברט לא ניגש
שוב למיכרז ,ובינתיים לא ניגש אליו גם
כל בעל מיסעדות אחר .ברגע האחרון
נקרא לכנסת ישראל רוזנפלד ,אביו של
צלם־הטלוויזיח אריח רוזנפלד ,שהיה דד
מיסעדן של הכנסת לפני חוברט ,עוד ב
בניין הכנסת הישן שבבית פ חמין .רוזנ
פלד התבקש להגיש את מועמדותו למיב־
רז ,אך השיב :״בשום פנים ואופן לא!
בשביל מה אני צריך את הצירות האלה.״
אם לא יימצא בעתיד הקרוב מישהו ש
יהיה מוכן להפעיל את מיזנון הכנסת ,לא
תהיה ברירה אלא שחברי הכנסת ילמדו
מנהגיהם של השר חיים לנדאו וח״כ שלמה
גרוס ,הנוהגים להביא איתם ,גם היום,
קפה בתרמוס וסירי אוכל מהבית.

קיבוצים
חפצי 3ה  -לא ס

אהבת מטיב מסעירה
קיבוץ; שהבריו מגיבים
כשמרגיס ?בז דבר♦
״לפעמים היתר ,עוזבת הכל ובורחת.
איש לא ידע מד ,עשתה והיכן חיתה .היתד,
חוזרת עם תיק שמוט על כתפר ,ובידה
חבילה ארוזה — ספרים בוודאי .כולם
שתקו...״
קטע זה ,מתוך רשימה קצרה בת 350
מילים ,שהוכתרה בשם ״הבקשה״ ,הת
פרסם בתחילת החודש בבקיבוץ ,השבועון
הפנימי של הקיבוץ המאוחד .הוא נכתב
על-ידי תרז ,חברת קיבוץ חפצי־בח ,של 
מרגלות הגילבוע .גיבורת הרשימה :קי
בוצניקית צעירה ,מוזרה ותימהונית.
עוד קווים ,לתיאור דמות חגיבורח עלו־
מתח־,שם ,הוסיפה תרז בהמשך הרשימה:
״היא פוסעת על קצר ,המדרכה לבדח,
לבושה מכנסי ג׳ינס מרופטים וחולצת
טריקו רפויה .לא אומרת דבר ,לא מרימה
ראש ,תמיד חושבת ,מהרהרת .נהגו לומר
עליה שהיא לא אדם ,אולי היא גוף מרחף
שנפלט מהעולם החיצון .מבטיה משתהים
בתמימות ואינם אומרים דבר .רגילה לע
שות מה שלא עושים אחרים ,כאילו לא
היתר.,״
״תמיד יש היתחדה.״ תגובת חברי
הקיבוץ ,למראה חברתם חתימחונית ,נער,
בין שתיקח לבין גיחוך .היו שאמרו כי
היא ״נערה מיסכנה.״ אחרים הביעו תיק
ווה כי ״עוד שנה־שנתיים תתבגר ותחיה
כמו כולם.״ אך משעברו חמש שנים ,וה
נערה חתימהונית הפכה אשד ,תימחונית,
ה עו ל ם הז ה 2137

