
 - נדהם הממשלה ואש
 - הארץ את הציבו שרים

עמו החגורה נר במוס

המנהיג. אמר איוואנוניץ.״ א־וואן ״שב,
 בחדר לבום היו השניים חרש. נסגרה הדלת

 הגבר — הקרמלין של העליונה בקומה הקטן
שהז המפורסמת הצלקת בעל והמוצק, הנמוך
 השניה, העולם במלחמת שרותו את כירה

 שנות ששים את גילו לא העירניות שעיניו
 הצעירים שאר לכל שדמה הצעיר והגבר חייו,

 מגולח היטב, לבוש — במדינה והמצטיינים
 שנאבק אדם של הבולט הסנטר בעל למשעי,

שהגיע. עד קשה
להס השתדל דימיטרוב איוואנוביץ איוואן

 ממשרדו נקרא מה לשם מבוכתו. את תיר
ובעצ בכבודו הגדול האדם אל רקוטסק, בא
 ה־ של לבו תשומת את משך במה ? מו

 רוונקו סטפן שנקרא כפי השני״, ״סטאלין
 לערפל מבעד כמו ? ומעריציו אויביו בפי
 כיצד ילדותו, ימי של הסיפורים כל את זכר
 ומאלנקוב ז׳דאנוב את הראשון סטאלין בחר

 זה הנשיה. מתהום אותם והעלה בישי־המזל
 ללידתו סמוך זמן, הרבה הרבה, לפני היה
כי... היתכן איוואן. של

 ?״ איוואנוביץ איוואן אתה, עם איזה ״בן
 הנמוך בקולו מחשבותיו את המנהיג שיסע

והחודר.

איוואן. ג־מגם !״ סיביריאק אני ״אני...

לרא שהבחין הוא זה היה חייך. המנהיג
הקומוניס העולם מרכז היא סיביר כי שונה

 לצדקת הודות העתיד. ארץ אסיה, של לבה טי,
ב מתחריו על להתגבר בידו עלה זו הנחה
 אירופה לעבר פזלו שעוד הסובייטית, צמרת

השוקעת.
המפ של השלישי המזכיר שאתה יודע ״אני

 בסבלנות, אמר הסיבירית,״ הקומוניסטית לגה
 מהו :מתכוון ״אני פיונרים. באסיפת כמדריך
*״ הלאומי מוצאך

 ״אם לרגע• התקדר איוואנוביץ של מבטו
יהו ממוצא היה שאבי להזכיר מתכוון אתה
 לרוסי עצמי את חשבתי תמיד אני אבל די...

 חסרי־האלוהים. בארגון פעיל אני ולסיביריאק.
ה של בפניו נתקל מבטו היהודית...״ הדת

המשפט. את המשיך לא והוא מנהיג,
 במוצאך, בהתביישך מאד טועה ״אר.ה

חמו הסטאלין בו נזף איוואנוביץ,״ איוואן
 התנ״ך ומפואר. עתיק עם הם ״היהודים רות•

הקומו התורה ניצני את מכיל כבר היהודי
 וכך יהודי, היה הגדול מארכם קארל ניסטית.

 שחלקו לנין, של ידידו טרוצקי, ליאון היה
 משך נשכח האדום הצבא בהקמת הגדול

 הבינלאומית הבורגנות בצדק. שלא זמן־מה
היהו העם של לאומיותו את לטשטש ביקשה

(ב סטאלין אולם יהודית. לעדה ולהפכה די
 הגדול השם אר. איוואן שמע הראשונה פעם

 היה כאילו מיוחדת, הטעמה כל ללא מבוטא
ה בעולם דווקא כי אותנו לימד רגיל) שם

 לאומיותו את לפתח עם כל זכאי קומוניסטי
מפריע.״ באין

מכ הציונות... אבל... ״אבל... נדהם. איוואן
מחרחר־מל־ שוביניזם אימפריאליסטי... שיר

//חמה..,

״״טימטום סב ללא הפעם המנהיג, רעם !
 אותו לשכוח שעליך מוחלט, ״טימוטום לנות•

 של השמאלניות הסטיות אחת זוהי ! מיד
שהסת הבוגדים קבוצת

ה המפלגה לצמרת ננו
 הסובייטית קומוניסטית

ל סוף־סוף ושהצלחנו
האח- בשבועות חסלה


