
שלו, עויד־הדין למישרד צועד רוזנטל חיים הציירבתיק סייס מנקד
משמאל: הימלר. מאוסף חלק ובה מיזוודח כשבידו

לרוסיה. הפלישה לפני ימים שלושה ,1941 ביוני 19 ב שצולמו בפי גורדו!, ובתו הימלר

 חיים התל־אביני הצייר שקיבל הטלפון שיחת
 עיק־ על .עלינו ביותר. קצרה היתה רוזנטל
 אחריו נוסעים .ואנחנו הקול, אמר בותיו,׳׳

לארגנטינה.״
 ידע רוזנטל להזדהות. צריך היה לא המטלפן

 המקדישה אמריקאית, קבוצה מדובר. במה בדיוק
 הודיעה מנגלה, יחף הד״ר אחרי למירדף זמנה את
מניו־יורק. ישירה בשיחה צעדיה על

לרוזנטל? מרוע אך
 הפך ונעים־ההליכות הקומה ממוצע הגבר

 מידע למרכז ברצונו, שלא האחרונות, בשנים
 את החוקרים אספנים נאצים, ציידי של בינלאומי
 המתעניינים תמהונים וסתם הנאצית התקופה

 מכשיר השניה. העולם מילחמת במאורעות
 שרק מיסתוריות, בשיחות עמוס בביתו הטלפון

במה מבינים הקו של השני מעברו והחבר הוא
דד־־ד
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 רב. חומר אליו העבירו הם הנאצים ראשי על חומר מרכז שהוא אנסי״נאציים לפעילים שנודע
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 תל־אביב׳, צ״ו
 במיקוח שערה

 המנהיג ■ומני ער
 מחבש הנאצי,
 לזכויות רסוהות

ם 1 ס ר י פ ה

 בימה, עיצוב על תל־אביב באוניברסיטת הירצה
 בשגרירות נספח־תרבות היה הוא וחצי שנתיים
 בהיסטוריה בקי הוא בארצות־הברית. ישראל

ובאמנות.
 במינו מיוחד מיסמכים באוסף מחזיק הוא היום

 ומיסמכים מישפחתו, ובני הימלר היינריו של
מנגלה. בר״ר הקשורים רשמיים אמריקאיים

 בך בעיקבות בחייו שחל המהפך על
הזה־: להעולם רוזנטל סיפר

 תערוכה הוצגה שנים משש יותר קצת לפני
 למקום נכנס הפתיחה אחרי יום בבריסל. שלי

 אוסף לראות מעוניין אני אם אותי ושאל פלמי,
 לי נתן הוא ואז בראשי הנהנתי שלו. פרטי

 כוס לשתות לביתו כשבאתי שלו. כרטיס־ביקור
 נאציים, בדגלים מלא היה המקום נדהמתי. יין,

 תקופה. מאותה אחרים ובמוצגים בכלי־נשק
 משהו לו יש אם לדעת ביקשתי סקרנות מתוך
 שלו איש־קשר על לי סיפר הוא נוסף.

 של מיכתב השאר, בין לו, שהביא בארגנטינה,
גודרון. לביתו שנשלח הימלר היינריך
 לשוב עומד שאני לו אמרתי השיחה בתום

 לתערוכה לאנטוורפן, חודשים שישה כעבור
שמוכן מי שיש יודיע הוא אם ושאשמח נוספת,

מדובר.
 הנאצית התקופה לחוקר הצייר הפך איך

שלא־מרצונוי
 מזה בתל־אביב וחי ברומניה נולד )45(רוזנטל

 חיה, ותמירה, נאה לאשה נשוי הוא שנה. 33
 וציוריו מצייר הוא שנה 25 ילדים. שני ולבני־הזוג

הוא שנים חמש במשד ביתו. קירות את מעטרים

השלישי. הרייך תקופת על חומר לקנות
 שלושה לי הראה הוא שוב, נפגשנו כאשר
הימלר. הופיע מהם שבשניים צילומים,

 צחקו והם למומחים פניתי גברה. סקרנותי
 לשרוף פקודה שהוציא הימלר זה היה ממני,

 שנשאר יתכן לא ולטענתם אישיים, מיסמכים
תקופה. מאותה הימלר של חומר


