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מאלף־האריות. כשהנרי נודה לקירקם דמו

 הקיר־ אם ברור, היה לא לעיתים
המדי המטרה את לשרת בא קם

ה המטרה שמא להיפך, או נית,
 לשרת כדי אלא באה, לא מדינית

הקירקס. את
 הנרי של שיטתו כי אז, כבר שטענו זזיו

 כשירד. שאינה בעייה, כל להזנחת מביאה
שאפ בעייה, כל :כלומר פסטיבל. לעריכת

י מועד, בעוד אותה לפתור שר נ פ  ל
 פשוט דדמאתי, מצב־חירום בה שנוצר

 הדראמה. שנוצרה עד בצד, הושארה
 על־ידי שהוזנחה אפריקה, בעיית :למשל

לחדי עד רבות, שנים במשך האמריקאים
שקצ ברית־המועצות, של המפתיעה רה
ההזנחה. קציר את רה

 הסו■ מהנרי נהנה העולם אכל
 ההי• הנרי המעופף, הנרי פרמז,
דראמה, אוהבת העיתונות רואי.

עושה. אני אשר את הבנתי לא לטעון:
 התגבשו קיסינג׳ר של כהונתו בתקופת

 יציב כולל, להסכם הדרושים התנאים כל
 קיימים היו כבר הם השמי. במרחב ואיתן
 קיסינג׳ר הגיע כאשר ,׳60ה־ שנות בסוף

 בשלים היו והם הלבן, בבית לשילטון
יום־הכיפורים. מילחמת אחרי לחלוטין
 המיר־ על־פי לשלום, מושלמים תנאים

 :פירושם הפרופסור, קיסינג׳ר של שם
מצי ליצור לסיכסוך הצדדים כל נכונות

הבסי האינטרסים את שתספק חדשה אות
 מעצמות־העל שתי ונכונות כולם, של סיים

כזה. בהסדר לתמוך
אמרי מדיניות־חוץ רק דרושה היתד,

 של הדרושה המידה בתוספת נבונה, קאית
זאת. להשיג כדי הצדדים, על עדין לחץ

 כדיוק עשה קיסינג׳ר הנרי ואילו
ההיפר. את

שלגבי פוליטיים, חטאים שגי חטא הוא

אגדה של סופה :כסופרמו הגדול הנרי

הד .מולטי-מיליונר לקנות יכול ה  י
הכל? כבר לו שיש די־אמריקאי, ■ז

 יש. ? וילה עוד לו. יש ? מרצדס עוד
 את עברי הוא ן חדשה כאשד, נערת־זוהר

 יש הנוכחית? לאשר, מעיל-פרווה הגיל.
ממחלת־ים. סובל הוא יאכטה? לה.

 הוא :העליון סמל-המעמד נותר
 קי־ הנרי של הרצאה לקנות יכול

 היהודי המוסד כנס למען סינג׳ר
עליו. החביב

 כיום עולה הגדול הנרי של אחת הרצאה
 שווה היא אבל לירות. אלפי מאות כמה

סנט. כל
המע של היוקרה העצומה. הפירסומת

 וחוץ האינטלקטואלי. הקרניבל אווירת מד.
 כמה שיגיד ד,נרי על לסמוך אפשר מזה

 וזה קארטר. ג׳ימי על גם כדורבנות מילים
יהודי. לב כל מחמם

מם׳ הפוליטי הבדרן הפך קיסינג׳ר הנרי
 פעם שהיה אדם לגבי ארצות־הברית. של 1

 מכן לאחר ושהחזיק רציני, הוגזדדיעות
 מעמד זה אין בידיו, עמים של גורלות
ביותר. מחמיא

 קי־ הנרי אין השלישי, כגילגולו
מז הוא העין. את מרהיב סינג׳ר

של הישנה האימרה את שוב כיר

מוחלט.״■
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 הפרופסור היה הראשון, ף*גילגולו

 סיפרו רציני. מדיני מדען קיסינג׳ר ■יי
אי על לקדמותו, שהוחזר עולם העיקרי,

 נכבדה תרומה היה נפוליון, שלאחר רופה
המדינית. למחשבה

 של מאוצר־המחשבות לקלוט אדם יכול
בחי כל ביותר. לו נראה אשר את זולתו

 לי סובייקטיווית. בהכרח, היא, כזאת רה
 ספר באותו העיקרית התיזה כי נראה

: היא ו ז
 אם בעל־ערך, יהיה לא שלום בל
הצ אחד שד מקיומו מתעלם הוא

כסיכסוך. החשוכים דדים
 של כאינטרסים הפוגע שלום,

 הפועלים החשוכים הכוחות אחד
 שהרי מעמד, יחזיק לא כשטח,

 כדי יכולתו, כמיטב יפעל כוח אותו
קוו. הסטאטוס את להרוס

 זו, גם נראית חשובה, אמת כל כמו
שבו מי אולם מובנת־מאליה. היא כאילו

תקו של הגדולים הסכמי־השלום את דק
 כי ימצא, קודמות, תקופות של או פתנו,

 המדינאים התעלמו המיקרים בכל כימעט
זה. פשוט מכלל
 ורסיי, של בהסכם־השלום להיזכר די

 הוא הראשונה. מילחמת־העולם את שסיים
 הבסיסיים האינטרסים מן לחלוטין התעלם

 וברית- גרמניה — חשובות מדינות שתי של
 זרע את בחובו נשא כן ועל — המועצות
השנייה. מילחמודהעולם של הפורענות

 כיועץ ונתמנה פרופסור אותו זכה כאשר
 מכן ולאחר לענייני־ביטחון־לאומי, הנשיא

 לרווחה. לנשום היה אפשר כשר־החוץ, גם
 של לעמדה חכם איש הגיע סוף־סוף הנה

אפלטון. שחזה כפי אמיתי, פילוסוף שררה,
 השררה אבלה הצער, למרבה

 חזה לא זאת ואת הפילוסופיה. את
אפלטון.

■ י■ ! ■
 כמדינאי הנרי של קופת־כהונתו ^

 ובינלאומי לאומי פסטיבל כולה היתד, 4 1
רצוף.

 אהב הנרי דראמה. אהב הנרי
 הרגשת־ את אהב הנרי פירסומת.
 החיצוניים הסממנים ואת השילטון

השדרה. של
 שגדל הנאצית, מגרמניה הנער־הפליט

 היה חדשה, מולדת של המתנכרת באווירה
שובע. ידע לא זה ורעב להכרה, רעב

 קיסינג׳י, של הגדולים ממיבצעיו כמה
שלנו, במרחב שלו מסעי־הדילוגים כגון

המלך. כיד אותה סיפק והנרי
 אסימונים. של בערימות שולם המחיר

_ גווייה. היד, אסימון כל
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ד,יסטור ישפוט חשבון, של סופו ף*
 על-פי קיסינג׳ר, ד,נרי את העתיד יון ■■

ת: בשתי ומחדליו מעשיו רו  ויאט־נאם זי
שלנו. והזירה

היד, סופר־נץ. קיסינג׳ר היה בהודו־סין
 את כל־כך תאם שלא מדיני, מירשם לו

 הרבה, להפציץ הוגה־דיעות: של דמותו
ולעומק. לרוחב לאורך, יותר, להפציץ

 של התועבה את ירש קיסינג׳ר אומנם,
 ג׳ונסון. ומלעדון קנדי מג׳ון ויאט־נאם

 יאת משך הוא מייד, ממנה לפרוש תחת אך
 שנים חמש פני על חסרת־השחר המילחמה

עצום. ולהרס סיטוני למוות גרם נוספות,
 כבר האמריקאית שדעת־הקהל בשעה

 המתמשכת, הזוועה נגד מתקוממת החלה
בני — בה להמשיך קיסינג׳ר השתדל עוד
 בסיפ- עצמו הוא שקבע לעיקרון חותך גוד
 תצלח, לא מדיניות־חוץ ששום :רו

הפנימית. דעודהקהל תמיכת ללא
 בהתמוטטות נסתיימה זו פרשה

 אחריה השאירה היא טוטאלית.
 לשלום פרם־נוכל :אנדרטות שתי

הרעו וספינות-הפליטים לקיסינג׳ר
 של ימה כלב כיום הנטרפות עות,

אסיה. דרום־מיזרח
■ ■י ■1

 בחומרה ישפוט שההיסטוריון תכן ^
 של ומחדליו מעשיו את יותר עוד רבה

אסיה. בדרום־מערב קיסינג׳ר
 ברגל הגדול הנרי דרס כאן כי

 שהוא עקרונות־היסוד את גאווה
במישנתו. קבע

יוכל לא ההיסטוריה, של ביודהדיו לפני

המפור אימרתו את ההיסטוריון יצטט הם
 גרוע ״זה דה־לה־מרת: בוליי של סמת

שגיאה!״ זו — מפשע
ה מאחד לחלוטין התעלם הוא

 בסיב־ כיותר החשוכים גורמים
הפלסטיני. העם :סוף

 לסלק בדי הבל, את עשה והוא
 כרית־המוע־ את ממאמצי־השלום

צות.
לדעת, צריך היה הפרופסור קיסינג׳ר

 — שלם עם אם לשלום, ערך כל אין כי
 כוח־וטו לו ושיש המרחב, ברחבי המפוזר

 סכנה בשלום יראה — הערבי בעולם אדיר
קיומו. לעצם

המצי כי לדעת, צריך היה בוודאי והוא
 מעצ- אם מעמד, תחזיק לא החדשה אות

תה ברית־המועצות כמו חשובה מת־על
מחיר. בכל אותה לפוצץ מעוניינת יה

1■ !61 ■  תו־ מול תוהה יעמוד היסטוריון ך*
 של בגידתו בה יראה הוא זו. פעה 1 י

לשררה. שנתפס אינטלקטואל
 שלום להשגת המאמץ את פסל הנרי

 במדיניות ובחר בהישג־יד, שהיה כולל,
 שנועדה מדיניות — צעד״ אחר ״צעד של

לעו קצר־רואי, אמריקאי אינטרס לשרת
 ארצות־הב־ של ארוך־הטווח האינטרס מת

־ כולו. והעולם רית
 דרמא- מיבצע באמצעות — להשיג כדי

הסכם־ד,בי את — הנודד הקירקס של תי
 התחייבות על חתם הוא ,1975 של ניים

אש״ף. עם משא־ומתן לנהל שלא אמריקאית
 העם לפני הדלת את כסוגרו כף,

אפ כל מראש מנע הפלסטיני,
כולל. שלום של שרות

 שנתיים — כיום רואים אנו התוצאות את
 השיל- מן קיסינג׳ר של סילוקו אחרי בלבד

אל־סא- אנוור של ההיסטורית יוזמתו טון.

שהונ מוקשים, של בשדה מתרוצצת דאת
קיסינג׳ר. בתקופת כולם חו

 לאל־סאדאת היה ניתן אילו
 ל• אש״ף את מלכתחילה להביא

 נחתם השלום היה שולחן־הדיונים,
 ותוך התלהבות של כרוח מזמן,

והכוחות. הצדדים בל שיתוף
■ !3 ■ ;

 בסוף מת הוגה־הדיעות יסינג׳ר ^
ה אל הגדול הגרי הגיע כאשר ,1968 >\

 ,1976 בסוף מת המדינאי קיסינג׳ר שררה.
 קאר־ ג׳ימי לידי הלבן הבית נמסר כאשר

 השלישי לגילגול עדים אנחנו עכשיו טר.
הגדול. ד,נרי של

 שהוא ונדמה כצד, יושב הוא
 הקיר־ והתמרמרות. קינאה אכול

 סימני־השילטון כלי אך נמשך, קם
 כימעט למדי, עלוב נראה הוא

פאתטי.
 הוגה־ ולהיות לחזור היה יכול ד,נרי
 זו. דרך אל פנה לא הוא אך רציני. דיעות

 ולתקוף שגיאותיו, את להצדיק עליו היה
הש השילטץ טעם כי וייתכן׳ יורשיו. את

מסו אינו ששוב כך, כדי עד אותו חית
י בכתיבת־ספרים. התהילה את לחפש גל

 סכומי- תמורת — נואם הוא
 לרוב, משלמות, הסכומים את עתק.

היהו הלובי של השונות השלוחות
 בימעט, הפך, הגדול הנרי די.

היהודי. ״,ימסד ה של שכיר
ואפ קינטור, של לדרגה ירדו נאומיו

 את מאשים הוא קיטור. של :לומר גם שר
 שציינו שגיאות באותן דווקא יורשיו

 סיוד האמיתיות, הבעיות העלמת — אותו
ה מעורפלות, נוסחות באמצעות הסדקים

 על־חש־ הרעשנית הפירסומת אחר רדיפה
הרצינית. העבודה בון

 דעת- נוצרת שבהם המצומצמים, בחוגים
 מכבר זה חדלו בעולם, הרצינית הקהל

 היקרות- להתבטאויות ברצינות להתייחם
 נורא: דבר לו קרה הגדול. הנרי של מפז
 התיש- כאל דבריו, אל מתייחסים כיום

ה מן פוליטיקאי של המילולית פוכת
מניין.

 האינטלקטואלי התוכן את והרי
 — המצוי הפוליטיקאי נאומי של
כו בעולם אלא בארצנו, רק לא
 באמצעות רק לגלות אפשר — לו

אלקטרוני. מיקרוסקופ
 הגילגול את מבייש השלישי הגילגול

 אף מבייש הוא האינטלקטואלי. הראשון,
 המעשים לצד שהרי השני. הגילגול את

 קי־ הנרי יועץ־הביטחון של הרי־האסון
 הרי-האסון והמחדלים בהודו־סין, סינג׳ר

 יש שלנו, במרחב קיסינג׳ר שר־החוץ של
 פריצת- כגון החיוביים, מעשיו את לציין
 וההתקרבות פקין לעבר ההיסטורית הדרך

 לקי- ומוסקבה. וושינגטון בין המוגבלת
גדולה. של רגעים היו המדינאי סינג׳ר

■ ! ■ ! ■
גילגול לעבר כעת פוזל שהנרי תכן

 את במידת־מה מסביר ושזה — רביעי
הנוכחי. הגילגול

ה שמועות צצות לפעם מפעם
 רוצה היה הגדול הנרי כי אומרות,

סנאטור. להיות
ית מכהונתו, יעבץ יעקוב יפרוש אם

 של הרפובליקאי הסנאטור של מושבו פנה
 צריך זה, בכסא שחושק מי ניו־יורק.
היהו הקהילה בעיני חן למצוא מאד־מאד

בעולם. ביותר הגדולה דית
 של הדוגמה עומדת קיסינג׳ר עיני מול

 את שניצל מויניהאן, פאט פקודו־לשעבר,
 ביל- באופן כימעט באו״ם כהונתו תקופת

 לרכב ניו־יורק, ליהודי להתחנף כדי עדי,
 במכנה ולהשתלב הקדומות דיעותיהם על

 עזר לא הוא שלהם. ביותר הנמוך המשותף
 לאינטרסים לא ובוודאי לארצות־הברית,

 אבל ישראל, של ארוכי־הטווח, האמיתיים,
בסנאט. בכסא זכה היוא

 קיסינג׳ר, של האחרונים מדבריו כמה
 מצלצלים העילגת, בשיטחיותם המדהימים

 ללכת מגרמניה, הפליט הנרי, רצה כאילו
 מאירלנד. בן־ד,מהגרים פאט, של בדרכו

 לא מויניהאן פאט כי עגום, חיזיון וזהו
 מדינאי או רציני הוגה־דיעות מעולם היה

 סביבו המפריח דמגוג אך אלא אחראי,
מילים. של ציבעוניים בלונים

עצוב. סיפור הכל, כסך


