


































































































































































































































































































סטיפאן מרטין 146

 של לזה דומה הד המערב בארצות היום עוד מעלה שמה, את זו שינתה תיים

ההם. הימים מן הנאצי הגיסטאפו
 גוט־ של שלטונם בימי אומנה בצ׳כוסלובאקיה, המדינית משטרת־הבטחון ,8׳18ה־

 הצ׳כוסלובאקיים אנשי־הבטחון הנקו״ד. דוגמת על־פי ונובוטני זאפוטוצקי וואלד,
 אחד יום רק בלבד, קצר זמן בשיטותיהם, חזיתי מבשרי מהירי־תפיסה. תלמידים הם

הציוני". "מרכז־הקושרים נגד המשפט אחרי מעטים ימים—אחד ולילה
 גוטוואלד־נובוטני, של שלטון־האימים של ביותר והגדול הראשון הזה במשפט־הראןה

 העיקרי, הנאשם ובראשם ה״קושרים", של רוב־רובם ובאמצען, 50ה־ שנות בראשית
 ממוצא הם סלאנסקי, רודולף הקומוניסטית, המפלגה של המזכיר־הראשון מי־שהיה

 הקצין אותי, דווקה אז של העתונות לשכת ראש שולח הזה המשפט לסיקור יהודי.
 הצ׳כוסלובאקי, הצבא של המרכזי בעתון לדווח—סגל־הקצינים וזקן—היחיד היהודי

לידו"." "אובראנה
 לקחתני, באו בחצות־לילה הסט״ב. מסוכני שנים חקרוני המשפט אחרי אחדים ימים

 —לאן בדיוק יודע איני היום עד—אי־לאן מוולנים, שחלונותיה במכינית הוליכוני
 בחקירה. הוחל ומיד כיסאות, ושני שולחן ריהוטו שכל בלתי־מוסק, לחדר הובאתי
 ברוסיה, סבובודה הגנרל עם לי היו יחסים מה לדעת ממני הם מבקשים בתחילה

 והיכן אימתי המרובות, שאלותיהם על לענות אני נדרש במולדת.—המלחמה ולאחר
 בצבא־ קצין שהיה מי במשפט־סלאנסקי, הראשיים הנאשמים אחד אל התוודעתי
 עמו. שוחחתי מה ועל פעמים כמה רייצין, בדז׳יך הגנרל הצ׳כוסלובאקי, השיחרור

 אחד שיסעני בבוזולוק, בבית־הספר־לקצינים רייצין עם יחד שלמדתי להם כשאמרתי

:ושאל החוקרים
היטב?" רייצין את הכרת כן, "אם
היטב". אותו הכרתי "כן,

ז" הייתם "ידידים
חברים". "היינו
יחסי־ידידות". אתו לך שהיו אפוא, מודה, "אתה

היטב". רייצין את שהכרתי אומר רק "אני מחיתי. דבר", בשום מודה "אינני
 הנאשמים אחד־עשר שאר עם שנה. חצי זה בחיים אז עוד היה לא רייצין הגנרל

 עמו לי שהיו "הודאה" ונתלה. למיתה נדון הציוני" "מרכז־הקושרים של הראשיים
 כשסירבתי ולמשפחתי. לי בל־תשוערנה תוצאות לגרור עלולה ידידותיים. יחסים

 ונעלו החדר מן החוקרים יצאו נוסח־ההודאה, את שכלל פרטיכל־החקירה, על לחתום
חקירתם. את חידשו ומיד חזרו, בלילה מאוחרת בשעה אחריהם. הדלת את

?״ גמינדר בדז׳יך את גם ״הכרת
 במשפט־סלאנסקי. והומתו שנשפטו הקומוניסטית, במפלגה מפעילי־הצמרת הוא אף

 אחיו עם מיודדות, היו משפחותינו בית. באותו נולדנו מאוסטראבה. כמוצאי מוצאו
 זמן שנים. במספר ממני היה קשיש בדז׳יך לבית־הספר. הלכתי זיגפריד, ממנו, הצעיר

 לגרמניה, תחילה הלך הריפובליקה, את עזב הראשונה מלחמת־העולם אחרי קצר













































ספרים

השביעי הלילה

 זיע׳ 1968 באוגוסט לצ׳כוסלובקיה הפלישה
 שהברוטליות המערב, עולם את רק לא זעה

 מכבר, לו מוכרות הסובייטים של והציניות
וכ נלהבים קומוניסטים אותם בעיקר אלא
 שברה״ט באמת"ובתמים האמינו כה שעד נים,
 החברתית המהפכה של והאם המולדת היא

מכ האדם את לשחרר העתידה זו הגדולה,
 הסלו" הסופר היה מהם אחד הנצחיים. בליו

 מגיל ראה שלו עדותו שלפי מניאצ׳קו, באקי
היחי אויביו את ובפאשיזם בבורגנות 14

 קודם־ עוד התערערה בברה״מ אמונתו דים.
 של למאבקה מעט הצונן יחסה עקב לכן,
 בהכנות חלקה עקב ובעיקר ׳וייטנאם צפון

 במחאה כזכור, מדינת-ישראל. של להשמדתה
 לפני לישראל הקומוניסטי הגוש יחס על

 לארצנו, מניאצ׳קו בא ולאחריה, מלחמת-יוני
 לצ׳כוסלו הפלישה ובעת הגורל רצה אולם
שלו. בארצו שהה בקיה

 הימים, שבעת את לתאר בא השביעי" "הלילה
 עד הכבושה, בצ׳כוסלובקיה מניאצ׳קו שעשה

 ׳אל מונית, עצרתי הפניקה, בי "אחזה אשר
 עיקר אולם (.185 )ע׳ האוסטרי׳״ הגבול
 של שנותיה עשרים ניתוח אלא אינו הספר

 ה ותיאור קומוניסטית, כמדינה צ׳כוסלובקיה
 שאינו ספח כאן הוא האקטואליים מאורעות

 זה בניתוח מניאצ׳קו של מטרתו ביותר. חשוב
 לשני משתמעת שאיננה בקורת לבקר היא

שהש משטר״הבובות ואת ברה״מ את פנים
זו. לעיר האביב שבא עד בפראג ליטה

 מניאצ׳קו, מתוודה יבואו, לא שהרוסים חשבנו
או (.13) כך״ כדי עד גרועים הם אין ״שהרי

 )חש־ השביעי הלילה :מניאצ׳קו לאדיסלאב
 תרגום: קומוניסט(! של וקיטרוג בון-נפש

 עט׳. 185 ! 1969 שוקן, הוצאת !קורנפלד עדנה

הסוביי הטנקים של ונוכחותם באו, הם לם
 סימלה כבמדברי־סיני, בצ׳כוסלובקיה, טים
 אינטרסים בשם—ולהחניק "למחוץ התאנה את

 חסר- קטן עם של חירותו את—יותר- נעלים
 הרס צ׳כוסלובקיה כיבוש (.16) לכאורה״ מגן
העי את פקח לברה״מ, הידידות אשליית את

 את ברה״מ ניצלה הזמן שכל לעובדה ניים
 האנוכיים האינטרסים למען האינטרנאציונליזם

 של ׳התפשטות שאיפות אותה מניעות וכי שלה
"רגילה". מעצמה
 של שלטון גם בצ׳כוסלובקיה השליטה ברה״ט
 מתוך מתארו ומניאצ׳קו ופחד, טירור דיכוי,
המדי דמות עולה זה מתיאור האישי. נסיוני

מב מיוחדת״במינה כתופעה הקומוניסטית נה
 להתקדמות הבוחן מדע״המדינה. של חינתו

 פועלי. מוצא אלא אישיים כישורים איננו בה
 מעמדי, במוסר התחלף הכללי האישי המוסר

 של מזה ענשה גדול מדינית עבירה ולכן
הקומו לטובי משפטי-ראוה פלילית. עבירה
 וסלף. תרמית של מלאכת־מחשבת הם ניסטים

 לא מדיניים, שיקולים לפי מתנהלת התעשיה
 אך נבערים אנשים בה ושולטים כלכליים,

 חבורה מורכבת הצמרת המפלגה. על נאמנים
 שעשו ואכזריים, ־שררה תאבי לא"יצלחים, של

 היה למשל, גובוטני, שלהם. כבתוך במדינה
 אחד יום אשר עד המרכזי, בוועד זוטר פקיד
 מקומו. את למלא פתאום גוטואלד מינהו
 הפעילות ירדה בכל, ידו שולה השלטון ובעוד

לאפס. עד האזרח של הציבורית

 עצמה, הסובייטית הפלישה לתיאורי בהגיעו
 שניה פעם שזו העובדה את מניאצ׳קו כואב

 מבקשי- נגד הצ׳כים קמו לא שנה בשלושים
שגי בעוז-הרוח הוא מתגאה זאת ועם רעתם,

 לא אמנם אוגוסט. של הפלישה לנוכח העם לה
הת היתה אך לפולשים פעילה התנגדות היתה
 הסיסמה משתפי-־פעולה. היו ולא סבילה נגדות
 (.30) לפולשים״ אחת טיפת״מים ״אף היתה:

 ראדירנגד־ "מלחמת אותה של גדולתה
האז של במשמעת״העצמית טמונה טנקים"

 כל לעצמו, ממשלה שימש אחד "כל—רחים
 עצמו על הטיל הודאות, לעצמו נתן אחד

הפ של אוטונומיה באותה (.40) משימות״
הת הקודם, המשטר בעת דיכויו לעומת רט,

המאורעות. של האמיתית הגדולה בטאה
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 ”ימרזז-טל "מבצע
 טתולר

 נפלא פינוי
לזממבפרס!

 כסרבן, תזכה "*יתרון•*: בחשבון כסף הפקדת
 , החסכון תקופת בתום הקרן בהכפלת רק לא
 במזומן בפרס לזכרה נפלא בסיכוי גס אלא

שהפקדת. הסכר□ בגובה

 מסניפי לאחד סנה - נוספים פרסים לקבלת
הארץ. ברחבי דיסקוגס בנק

דימקונט בנק
•ריר־ 0) הוא - בוק רק לא .הזא

 בחו־ו
 בתערוכה
הוזתמזת

מבעדי 34 טד
־11□

99 בן־ימודה רח* בת״א״
 בתצוגה

 החל כור מפעלי מוצרי פאר
 על מושלם אמבטיה מחדר

 חשמל, מוצרי ועד אביזריו כל
סני קרמיקה אלקטרוניקה,

 מוצרי עץ, ואמנותית, טרית
 ופלסטיקה• מתכת

 8*00מ־ פתוחה התערוכה
אחה״צ• 4*30 עד בבוקר

 וזספיזכים
•00)101נזולכידגבוכיגע
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