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הישר במציאות נאת־מידבר מעין הוא נשיאי־ישראל מישבן

 לנשיא. מנשיא משתנה שאינה מיוחדת. אווירה בו שוררת אלית,
מקודמו. כמובן, שונה, נשיא כל אך

 של כהונתם בימי לו) שקדם במישכן(ובצריף לבקר לי הזדמן
נשיאים. ארבעה

 למסור כדי הנשיא כבוד אל הוזמנתי כאשר הראשונה, בפעם
 הממשלה הרכבת על חדש כוח — הזה העולם סיעת של דעתה את

 הנשיא פניי את קיבל החדשה,
 ארוכות אותי חקר הוא שזר. זלמן
המקורי, מישפחתי שם־ לגבי

 היהודית בהיסטוריה וחיפש
 ארבע כעבור למוצאו. עיקבות

 ואז שנית, אליו הוזמנתי שנים
 את להטיל הצעתי על התווכחנו
 הממשלה הרכבת־ של התפקיד

 היה (זה רבין. יצחק על
 לא שרבין מפני בלתי־אפשרי,

 זה אבל חבר־כנסת. כלל אז היה
 גולדה נגד כהפגנה לי שימש
 יחסים שררו וביני שבינה מאיר,

צרוף.) הדדי תיעוב של
 על הרבה זוכר איני

 למישכן הכניס נבון יצחק קציר. אפריים של תקופת־כהונתו
 האהובה המיזרחית התרבות גינוני עם ספרדית נינוחות של אווירה
משלה. מיוחד גופך כמובן, כך, על הוסיפה אופירה עליי.

 וגם במשותף הבחנתי הרצוג, חיים אל השבוע הוזמנתי כאשר
 ובגישה בחוסר־פורמליות מצטיין הרצוג של הסיגנון בשונה.

 בחיצוניותו, רק לא — בריטי קצין תמיר לי מזכיר הוא עניינית.
 הוא מבריק(ואם להיות שואף אינו בריטי קצין באופיו. גם אלא
 על לשמור הוגן, להיות אלא זאת) להסתיר מאוד משתדל הוא כזה,
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 הטילו כשהנסיבות האחרונים, בימים התנהג שהרצוג סבור אני
 בהומור, באומץ־לב, בטאקט, ובלתי־צפוי, מסובך תפקיד עליו

 והכרעותיו הערכותיו כל עם להסכים חייב איני ובתבונה. בהגינות
במישכן. יושב הוא זו שבתקופה מאוד שמח אני אך

 לנו הסביר סיומה לפני כי בפגישה, דובר מה לספר יכול איני
 אתם ״בצאתכם, כלשונו: המישחק. כללי את עדין, בחיוך הנשיא,
 מה וגם שאמרתם, מה כל בחוץ המחכים לעיתונאים למסור יכולים

אמרתי." שאני מה לא אבל אמרתם. שלא

האש מקו המרחק
 כהנא מאיר שקיבל הגבוה־יחסית שהאחוז מקום באיזה קראתי

 מעט, קיבל ביחידות־העילית היחידות: סוג לפי שונה בצבא
הרבה. קיבל ביחידות־השרותים

 במילחמת־הלבנון נסיוני סמך על כלל. אותי הפתיע לא זה
מוחלט. בביטחון זאת לנחש יכולתי

 בלבנון, מביקורי באחד לי שהיתה חוויה בזיכרוני חרוטה
 לאורך סיירתי בביירות. ערפאת יאסר עם פגישתי אחרי זמן־מה

 שונות. קרביות יחידות תריסר אצל והתארחתי בביירות קו־האש
 בנמל־ (מתת־אלוף קצינים על־ידי בשימחה התקבלתי בכולן

 אז שהיתה המוסיאון, עמדת על שפיקד הסרן ועד התעופה
 מן רשמיי על בסקרנות אותי ששאלו וטוראים, ביותר) הקידמית

קפה. עימם לשתות אותי ושהזמינו השני הצד
 ושם צידון, בלב הרגיל בפקק־הענק נתקעתי חזרה בדרך

 הם באוטובוס. ממול שבאה ג׳ובניקים של יחידה אותי גילתה
 המכונית את לנענע התחילו כאשר מישפט־לינץ׳. לי ערכו כמעט

 קרביים חיילים של קבוצה על־ידי סולקו עליה, ולדפוק שלי
למקום. שהזדמנו

הפט כדורים. שורקים שבו במקום משגשג אינו הפאשיזם
 ביותר חזק הוא מחזית־האש. המרחק כגודל גדל הרעשני ריוטיזם

 גוייסו שלא ואחרים, פסיכים האש: מריח בכלל שמשוחרר מי אצל
 שאין ברוטאליות על־ידי גבריותם את להוכיח והחייבים מעולם,

סכנה. בה
 בידידיי לפגוע מבלי אצלנו. גם זה וכך הצבאות, בכל זה כך
 נפשות לעשות כהנא למאיר יותר קל כי בטוח אני השק״ם, אנשי

צנחנים. בין מאשר ביניהם

איפה? התיקווה, איפה
 באלופת־שחיה מסתכל הטלוויזיה, מירקע מול יושב אני

 ושואל מדינתו, הימנון את חרישית׳ השר ובאצן באושר מתנשפת
לעזאזל? אנחנו, היכן ושוב: שוב עצמי את

 מדוע האולימפית? המפה על קיימים שאיננו לכך הסיבה מהי
והולנד? רומניה כמו מדינות מול להתבייש צריכים אנחנו
 בית־הספר מיתקנים. חסרים תקציב. אין תירוצים. מיני כל יש

זה. מסוג חנטריש דיברי ועוד מקדם. אינו
 היה הצורך, מורגש היה ואילו בארץ. טובים מיתקנים די יש
 היתר, ואילו אריאל. להתנחלות שנמצא כפי התקציב, גם נמצא
 לחינוך נערך המר זבולון היה אמיתית, ציבורית דרישה לכך

התלמוד. ללימוד כמו ספורטאי
 היא האולימפית שהרוח מפני אולימפית, מדינה אינה ישראל

 השאיפה לשלמות, בלתי־נלאית חתירה הסוף, עד התחרות של רוח
 ולא בספורט לא בישראל. קיים אינו זה כל להצטיינות. האישית

אחר. שטח בשום
 בכל מסחררת כהצלחה נחשב 90.־? של הישג בישראל,

 נעשה אינו דבר שום .50ב־* גם מסתפקים והרוב השטחים,
 גם ואכן, — באוניברסיטה לא בצבא, לא במוסך, לא — בשלמות

 בתיקשורת. לא
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 גם יפה להצליח אפשר שאצלנו היא לכך הסיבות שאחת יתכן
 המכילים פסוקים חמישה לחבר שמצליח מי מינימלי. במאמץ

 את בגאווה וחותם מדופלם, עיתונאי הוא שגיאות מחמש פחות
 לה ממתינים בחו׳׳ל שעיתונאים זכות — כתבותיו תחת שמו

 הוא ברגליו להסתבך מבלי לרקוד שיודע מי רבות. שנים במשך
 אפשר פרש. הוא ממנו ליפול מבלי סוס על לשבת שיכול מי רקדן,
 אם קלוש. הישג ואחרי קצר זמן תוך מיקצוע בכל לשיא להגיע

 את לפתח השרירים, אחרון את למתוח להתמסר, לעמול, למה כן,
הכישרון? מירב

 בעת בפירנצה גרו כאשר המדינה. גודל עם קשר שום לזה אין
 ממעלות־ קטנה העיר היתה גאונים, תריסר חצי אחת ובעונה

תרשיחא.
 לי, אמר ידיד־מדען אך המדע. בשטח שונה שזה אומרים

 באווירת שם, בחו״ל, כשהם רק מצטיינים ישראל שמדעני
 הישגיהם. את משיגים הם ואם־איי־טי, הרווארד של התחרות

 לגיחה עד בינוניות, של בביצה שוקעים הם לארץ, חוזרים כשהם
הבאה.

 לספורט הפכה המילחמה בצה״ל. שונה שזה פעם סברנו
 אחרי זאת יאמר לא איש מצטיינים. אנחנו ובה שלנו, הלאומי

 רמת ירדה ושבה רפול, כמו מישהו ניצח שעליה מילחמת־לבנון,
חסר־תקדים. לשפל ההישגים

 חבורה ליצירת מתייחסות ש״ס האותיות הדתי, בשטח גם
חדש. תלמוד ליצירת ולא סחטנים, פוליטיקאים של חדשה

די די או בנ *

 הלאומיים משאבי־הכוח דילדול החם? האקלים לכך? גורם מה
לאומניות? בסיסמות והחלפתם האמיתיים,

 הושמעה לא שבאולימפיאדה רק יודע אני יודע. איני
התיקווה.

נה1הראש הפריחה אסרי
 אשה שפלונית, קרובות לעתים לקרוא אפשר ישראל בעיתוני

.75 בת והיא לשודדים, קורבן נפלה מבוגרת,
זה. שפל למעשה קורבן נפלה העברית השפה שגם חוששני

 ובוא הילדות מתקופת ״יציאה היא בגרות גור, מילון לפי
 75 בת אשה אב." מידי מוציאה ״בגרות שנאמר: האיש.״ לתקופת

 ביותר האדיב הצרפתי גם הזה. השלב מן מעט התרחקה בוודאי
 (אני הראשונים. שלבי־הפריחה את עברה שהיא להודות יצטרך
גבר.) לגבי גם נכון שזה הרע, עין מפני להוסיף, ממהר
 רבים אצל האחרונות בשנים שהשתרש המינהג מניין כן, אם

 כשהכוונה ״מבוגר״ על לדבר ובכלי־התיקשורת, ברחוב וטובים,
ל״ישיש״? ואף ל״זקן" ל״קשיש״, בגיל־העמידה, לאיש היא

 אלה, במלים להשתמש באי־הרצון נעוצה שהסיבה לי נדמה
 נעים לא הקבר. סף על אנושיות גרוטאות עינינו לנגד המעלות

 שהיא המהוללת השחקנית ועל ״זקן", שהוא השר כבוד על לומר
״ישיש". שהוא המנהיג־בדימוס על ואף ״קשישה",

 קצת זאת בכל שזה לי נדמה אבל יודע. אינני עושים? מה
 שהם )87(יערי מאיר או )78(בן־אהרון יצחק על להגיד מצחיק

״מבוגרים".

הינדנבורג
 לנשיא טילפן אורבך אפריים שהפרופסור ברדיו שמעתי

 מאיר את לפגישה לקבל שלא ממנו וביקש הרצוג, חיים המדינה,
הינדנבורג. אחת: מילה לנשיא הפרופסור אמר השיחה בסוף כהנא.

 הינדנבורג שהשם למאזיניו, מירע כך על הוסיף הרריו פרשן
 נשיא היה הסביר, הוא פון־הינדנבורג, פאול להם. נהיר אינו

 לו למסור הינרנבורג סירב בבחירות, ניצח שהיטלר אחרי גרמניה.
 ומסר יועציו על־ידי שוכנע לבסוף אך ראש־הממשלה, תפקיד את
הנאצי. למנהיג התפקיד את

 בכלי־ בימינו המתפרסמים דברים הרבה כמו מדוייק זה
התיקשורת.
כלהלן: הן העובדות

 לשיאו. בגרמניה והכלכלי הפוליטי המשבר הגיע 1933 בינואר
 שניתן רוב היה לא ובפרלמנט יציבה, ממשלה היתה לא במדינה

 85ה־ בן הנשיא הטיל אחרת, אפשרות בהעדר עליו. לסמוך היה
ואלה אליו. מקורבים שהיו אנשים על ראש־הממשלה תפקיד את

הנשיא. בחסות לשעת־חירום, צווים באמצעות משלו
 ממשלה להקים ושיש להימשך, יכול אינו זה שמצב הבינו הכל
הפיתרון. לגבי שונות ריעות היו אך יציבה.

 אך הנאצית, המיפלגה היתה במדינה ביותר הגדולה המיפלגה
 בפעם חלה 1932 נובמבר של בבחירות להיפך, רוב. לה היה לא

 קולות, מיליון שני איבדו הם הנאצים. של בכוחם ירידה הראשונה
 זכו שבהם כן, לפני חודשים ארבעה רק שנערכו הבחירות לעומת

הקולות. של 3791ב־<
 להגיע הצליח שלא מפני להיטלר, עורף פונה החל הציבור
 גיבור זקן, גרמני אציל פון־הינדנבורג, הפלד־מארשאל לשילטון.

 רק והסכים ליבו, מעומק להיטלר בז הראשונה, מילחמת־העולם
 לכל אתן הזה הצ׳כי ״לטוראי־הראשון פניו. את לקבל בקושי
 אוסטרי. אלא צ׳כי, היה לא (היטלר אמר. הדואר!״ תיק את היותר

 גדול. הבדל בכך היה לא יהיר, פרוסי אציל של מבחינתו אך
 במילחמת־העולם המערבית בחזית טוראי־ראשון היה אכן הפיהרר

הראשונה.)
 שני הנשיא. סביב תככים של מישחק החל המכריעים ברגעים

 (ראש־ הקאנצלר תפקיד את חליפות להם מסר שהוא מקורביו,
 והגנרל פון־פאפן פראנץ השמרני־הדתי העסקן היו הממשלה),

 התנועה את לפלג תוכנית הגה שלייכר פון־שלייכר. קורט
 מעין ולהקים במיפלגה היטלר של מתחריו עם להתקשר הנאצית,

 המחנה מן בכירים אישים בהשתתפות ממשלת־אחדות־לאומית
 פוך מתחרהו, היטלר. בלי והנאצים, המרכז הסוציאל־דמוקרטי,

 את להפקיד הפוכה: הצעה הציע למעמדו, סכנה בכך שראה פאפן,
 התפקידים כל את למסור אך היטלר, בידי הקאנצלר תפקיד

 כך, חסידי־הנשיא. לא־נאציים, ימניים לאישים בממשלה הבכירים
 השילטון את לו למסור היטלר, את ״לאלף״ אפשר חשב,

 מקורבי קבוצת בידי יישאר הממשי שהכוח בעוד למראית־עין
הנשיא.

 בחירות שום בלי להיטלר נמסר התפקיד התקבלה. זו תוכנית
 נערכו ראש־הממשלה ללישכת שנכנס אחרי חודשיים רק חדשות.
 והפעילו הרייכסטאג בניין את הנאצים שרפו בינתיים בחירות.

 העסקנים ומשמאל. מימין מתנגדיהם כל נגד מאסיבי טרור
 זאת: ובכל במחנות־ריכוז. עצמם את מצאו אותו ״לאלף״ שביקשו

 ונאלץ מוחלט, ברוב היטלר זכה לא 1933 מארס של בבחירות גם
השמרנים. עם הקואליציה את לקיים

 את גם זוכר אני היטב. הדברים את זוכר ואני ,9 בן אז הייתי
הזקן. הנשיא על בגרמניה אז שרווחו הרבות הבדיחות

 בטעות והשאיר סאנדוויץ׳ אכל לישכת־הנשיא ראש למשל:
 של שולחנו על נייר־העטיפה את

 הנייר את לאסוף כשבא הנשיא.
 כבר הנשיא מדי: מאוחר היה ,זה

עליו. חתם
 היטלר של ניצחונו ביום או:
 תהלוכת־לפידים הנאצים ערכו

 מתחת עברה וזו בברלין, אדירה
 כשראה הנשיא. של לחלונו

 המוני את פון־הינדנבורג
החומים, המדים לובשי הצועדים,

 לכדו ״היכן מזכירו: את שאל
 שבויים הרבה כל־כך שוב

רוסיים?"
 לשילטון הנאצים עליית אך

 על הביאה היא בדיחה. היתה לא
 באווירה קרה לא שהדבר לזכור חשוב יתוארו. שלא זוועות העולם

 של עלובים תככים של באוירה אלא היסטורית, דראמה של
ג׳. מסוג עסקנים

כחוד־עיניים גבר
 תמיר, יפה־תואר, גבר הוליוודי. בסרט ס״ס לקצין דמה הוא

ס״ס. קצין היה אכן והוא כחולות. עיניים בעל
 מאז הראשונה בפעם לאירופה חזרתי .50ה־ שנות בסוף היה זה

 ידעתי מאוד. אותי העסיקה הנאצית התופעה כילד. שנטשתיה
 כדי הנאציזם, עליית על ספר לכתוב איאלץ הימים שבאחד

הזאת. המועקה מן להשתחרר
 לי שיסביר ודם, בשר נורמלי, אחד, אדם נאצי. עם לדבר רציתי

ומדוע. נאצי, הפך כיצד
 אף קיים היה לא שמעולם לי הסתבר נאצי. מצאתי לא אבל

 הצטרפו הכל בסתר־ליבם. לנאצים התנגדו הכל אחד. נאצי
פקודות. רק מילאו הכל אונס. מתוך הנאצית למיפלגה

 את והעליתי צעירה, ידידה בחברת בגרמניה ישבתי פעם
שאלה. בס״ס?" בכיר קצין שהיה אדם עם לדבר ״רוצה הבעייה.

השבתי. איך!״ ״ועוד
 ״אבא, ואמרה: חייגה הטלפון, שפופרת את הרימה הצעירה

 שהיה אדם עם לדבר רוצה היה הוא מישראל. ידיד פה אצלי יושב
בקפה..." שעה בעוד אז יופי, איתו?... להיפגש מוכן אתה בס״ס.

כחול־העיניים. הגבר מול ביחידות ישבתי שעה, כעבור וכך,
 הרגיש מה בכנות. פשוטות, במלים סיפורו את לי סיפר הוא

 בדמוקרטיה מאס איך מובטלים, של בים מובטל, צעיר כשהיה
 להתקבל שמח כיצד כגואל, לו נראה היטלר איך הבלתי־יעילה,

 דיעותיו השתנו כיצד קאריירה, בו ולעשות רב־היוקרה לס״ס
 על לו נודע כיצד במילחמה, מפסידה שגרמניה לרעת נוכח כאשר

היהודים. השמדת
 סתומים שהיו דברים הרבה הבינותי מרתקת. שיחה זאת היתה

 בתום האמריקאים על־ירי נאסר כיצד סיפר האיש אז. עד בעיניי
 כשהסתבר לבסוף, שוחרר וכיצד ארוכות נחקר כיצד המילחמה,

בפישעי־מילחמה. קשור היה שלא
 היה ושומר־חוק. שקט כאזרח נפטר, שהאיש שמעתי השבוע

כהנא. מאיר על חושב הוא מה לדעת מעניין

הינדנבורג


