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המוסד - מנגלה שהה עדיין בארגנטינה, ונהג לנ-
סוע מרי פעם לפאראגוואי. זמוש, אם כן, נדרש

להמשיך ולחפש בארצות האלה.
ב61Î', התבקש זמוש לאמת מידע שהגיע מג-
רמניה: כלב הבוקסר של מנגלה נמצא אצל מכר
Îהמשפחה, בעל מוסר באוליבוס, אחר מפרברי בוא

נוס איירס.
זמוש: "ההוראה שקיבלתי הייתה למצוא תירוץ
ולקחת את הכלב. איש הקשר שלי חשב שאם ייע-
צר מנגלה, יהיה לנו קל יותר לזהות אותו, אם
הכלב יהיה בידינו. אני, מצירי, חששתי שיזהו אר
תי, ואשרף בגלל הפעולה הזאת - מה שבאמת

קרה בסופו של דבר.
"בכל אופן, באותו בוקר לקחתי את א', חתיכה
דנית שעברה איתנו והייתה גם חברה שלי. היא
נראתה כמו ייקית קלאסית. סיפרתי לה שאנחנו
יוצאים לטיול בפרבר נחמד. נסענו באוטובוס,
טיילנו ברגל עד למוסר, ואז שלפתי את השפן.
היה לי בכיס פתק שבו זייפתי את כתב ידה של
אשתו של מנגלה, שחיה עדיין בגרמניה. בפתק
היא כתבה לבעל המוסך שאני יריד המשפחה,
ושמעכשיו אטפל בככלב, לא נראה לי באותו רגע

שבעל המוסר חושד במשהו".
וזמוש, ידו האחת כרוכה סביב מותניה של א'
וירו השנייה אוחזת ברצועת הבוקסר, צער לאיטו
אל תחנת האוטובוס הקרובה. אולם לרוע המזל,
כעבור 20 רקות של המתנה לאוטובוס, הגיע בעל -
המוסך, הפעם מלווה באשתו ובאחר מבניו, וביקש
בתוקף את הכלב בחזרה. מה בדיוק גרם לו להתח-

רט, לא ברור. אבל מבחינתו של זמוש, האירוע
כולו היה מיותר.

בשלב זה היו מפקדיו של זמוש נעולים על
ההנחה שמנגלה מסתתר איÎשם בפאראגוואי. ואמ-
נם, הרבה מתנועותיו של הפושע הנאצי הובילו
למשולש המדינות ארגנטינה, פאראגוואי וברזיל.
ב62Î, טס זמוש לפאראגוואי 11 פעמים. לפי
המידע, הסתתר מנגלה באחת החוות הענקיות של
פאראגוואי, כשהוא נהנה מחסותם של שכיריÎחרב

מקומיים וגולים נאצים.
זמוש: .בנסיעות האלה הייתה לי הזדמנות
להפגין את כשרון המשחק שלי. בכל פעם הייתי
מישהו אחר, רמות אחרת. ובכל פעם גם רכבתי על

סוסים כרי להגיע למקומות הכי נידחים. אחרי .;
חוויות פאראגוואי, לא רציתי לשמוע על סוסים'.
פעם הגיע כארכיאולוג, פעם כצייר, פעם כסתם
תמהוני. בעקבות הביקורים האלה התחוור לו סר
פית כי מנגלה אמנם כיקר בארץ הזו פעמים מס-
פר, אבל לא השתקע בה. זמוש האמין כי מנגלה
נכנס ויצא פעמים רבות לפאראגוואי ולאורוגוואי
- ואף השאיר סימנים בולטים - כדי להטעות את

רודפיו.
: Îזמוש: "סברתי, על סמך מאות שיחות עם אנ

שים שהכירו אותו, שמנגלה יעדיף להיבלע בעיר
גדולה כמו סאן פאולו, מאשר להסתתר בחווה בפ-
אראגוואי. חשבתי אז ואני עדיין משוכנע, שלו
קיבלו את רעתי, והיינו מתחילים לחפש אותו
בברזיל - אפשר היה לעלות על עקבותיו עד שנת
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ב63Î, אחרי ששוחרר רשמית ממשימת מנגלה,

נסע זמוש לברזיל כאדם פרטי. הוא פיתח מאוד
את תחביב הציור שלו, והפך אותו לעיסוק העיק-
רי. מתוך הרגל, המשיר להציג את עצמו כטיטו
זמוס, יווני ממוצא גרמני, ולקשור קשרים עם גרמ-

נים מקומיים.
אלא שהמרדף אחרי מנגלה המשיך להעסיק או-
תו. בכל מקום שאל, בירר, ריחרח. מהר מאוד גילה
אנשים רבים שראו את מנגלה בסאן פאולו ובערי

הלוויין שלה.
[3 0 0

שם, בסאן פאולו, באחת מתערוכות הציור שה-
ציג, פגש זמוש את אשתו השניה, אווה, אם בתו

מיכל.
אחרי שנה בעיר הגדולה הוא חזר איתה למצפה
רמון, והקים את מסערת מפגש הנבטים, על המצוק
במעלה עקרבים. הוא ניהל כמקביל את חברת
Îהפיתוח של העיירה, ואת מפעל .אבן וסיד". ב
76', אחרי גירושין שניים, הוא נטל שוב את מקל
הנדודים ונסע לשווייץ. ללמוד מלונאות ולהשת-

תף בכמה תערוכות ציור.
בכל אותן שנים, המשיך חיידק מנגלה לרדוף
אותו. ב78Î', כשהוא פנוי מהתחייבויות משפחתי-
ות, שב לסאן פאולו, כדי לעבור בענף המלונאות.
אבל שוב, כמו רובוט מתוכנת, עבר זמוש ממ-
סעדה למסעדה בעקבות הפושע. גם בסיבוב הזה
התברר לו בכל מקום, שמנגלה נהג אמנם להופיע
- אבל מאמצע שנות ה70Î ועד 77. בשלב מסויים
עבר מנגלה לברטיוגה. מאוחר יותר התברר ששם,

ב79Î, בחוף הים, הוא מצא את מותו.
משיחות עם בעלי בתי הקפה ומספר נשים שה-
כירו את מנגלה, הלכה והתבררה רמותו של האיש.
זמוש: "הוא נהג לבלות כערבים כשהוא לבוש ז'קט
משבצות אנגלי. הוא היה יושב בגפו, ואוכל באי-
טיות. במקומות שבהם בילה לעתים קרובות, נהג

לקשור יחסי ידידות עם בעלי הבית.

"בשנים האחרונות הוא סבל מצליעה. השפם
העבות שטיפה נועד, לרעתי, להסוות חריץ בולם

שהיה בשיניו, חריץ שהיה מקל על זיהויו".
אחת הנשים שהכירו את מנגלה הייתÎ אירמה
בילפלד, מלצרית במסעדה ברחוב סאנפה מארו,
שבה הירבה מנגלה לסעוד. מנגלה התיידד איתה,

.76Îוהשניים נפגשו לעתים קרובות ב
כילפלד סיפרה בי מנגלה נהג כבורגני, פדנט,
ודי משעמם. בילפלד, שהייתה גרושה עם ילד,
חיפשה תומך. "אבל כשהייתי צריכה כסף", סיפרה,
"הייתי חייבת לבקש כמה פעמים". אגב, פרט מע-
ניין שחזר אצל כל הנשים שעימן שוהה זמוש:
מנגלה לא ניסה ולא ביקש לשכב עם אף אחת

מהן.
המשך המעקב הוניל את זמוש לעיר החוף
גואורוג'ה, שיש בה ריכוז גבוה של יהודים. למרבה
הפלא, התברר לזמוש שמנגלה הירבה לבקר בכמה
מועדוני פנויים פנויות, שבהם בילו אלמנות ודור
קות יהודיות. ככלל, טוען זמוש, מנגלה מעולם לא
חיפש את קרבתם של גולים נאצים, לא התרועע

יהברתם של גרמנים - ואולי אפילו להיפר.
באיזור הנקרא אלדורארו, התיידד מנגלה עם
אנה זיידל, שניהלה פנסיון קטן. הוא נהג לבקר

אותה מדי שנוע, במשך שנה תמימה.
"הוא הירבה להתלונן כמה הגורל התאכזר
אליו", סיפרה זיידל לזמוש. "הוא סיפר לי שהוא
פנסיונר גרמני, ושבמלחמה שירת כרופא. הוא הע-
דיף שלא לשוחח על העבר. הוא דיבר כל הזמן על
ברזיל. הוא גם סיפר על איזו אשה שנטשה אותו.
הוא אהב לקרוא ספרים בגרמנית, והיה מסוגל לש-

קוע שעות בקריאת ספר".
במוסר ידעו על החיפושים שערך זמוש באופן
פרטי. הוא גם נהג לעדכן את המוסד על אנשים
שפגש מידי פעם. בשלב מסויים, באמצע 83, הוא
הפסיק את החיפושים, אחרי שנואש מהסיכוי למ-

צוא אותו.
ב85Î, כשניהל מלון באיזור סאן פאולו, פורסמה
בברזיל היריעה על מציאת גופתו של יוזף מנגלה
באימבו, שם נקבר לאחר שטבע ב79Î בברטיוגה.
זמוש ניצל את קשריו הטובים, נפגש עם קציני
משטרה ברזילאים בכירים, והם אימתו את המידע.
זמוש השתכנע שהאיש שהוצא מהקבר כאימבו,

הוא אכן יוזף מנגלה.
ב88Î הוא שב למצפה דמון. הסיוט הפסיק לר-

דוף אותו.
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ם מאת ^ב? אלוש
גרטה, המלצרית שעבדה במסעדה הגרמנית
''טרנסילבניה", בסו פאולו שבברזיל, הייתה המר
מה: .וולפאנג היה רוצח? הרי הוא לא מסוגל לפ-
גוע בזבוב". זה היה אחרי שזמוש, לשעבר איש
המוסר, שהמשיך גם אחרי פרישתו לחפש מידע
על הפושע הנאצי, גילה לה מי באמת היה וולפגא-
נג גרהארר. .הוא נקרא מלאך המוות של אושוויץ?

וולפגאנג היה יוזף מנגלה?"
ואכן, גרטה לא ירעה שהאיש עגום הפנים,
שלא חדל לרטון על מר גורלו, על היותו בודד,

ועל איזו מחלת בטן מיסתורית שהציקה לו - אינו
אלא הסיוט החי במוחם של מאות הניצולים ממח-

נה ההשמדה.
אבל כשהתנהלה השיחה הזו בין זמוש לגרטה,
ב79Î, מנגלה כבר לא היה כנראה בחיים. וזמוש

עוד לא ידע את זה.

Îבשבוע שעבר התפרסמה הורעה במשרדי המ
שפטים של ישראל וגרמניה, לפיה גם הבדיקות
הגנטיות המתוחכמות ביותר, מאמתות את הסברה
Îשהגופה שנמשחה מהמים בברטיוגה, ברזיל, ב

1979, היא גופתו של מנגלה.
אפשר לצפות שהודעה כזאת תביא לסגירתו
של תיק מנגלה במשמרות העולם, כמכון ויזנטל
ואצל המוסרות והפעילים היהודים שעסקו שנים

ברדיפה האובסטיבית אחריו.
.אני לא בטוח בזה", טוען היום זמוש, האיש
Îשנשלח לפני יותר משני עשורים, לחפש את מנג
לה בדרום אמריקה. הוא משוכנע שעוד יצוצו אנ-
שים מכובדים בעולם היהודי, שלא יניחו לסיפור

הרדיפה הזה לדעוך.
זמוש: .הם הלא עשו מיליונים מתרומות של
ניצולי שואה, שביקשו לממן את החיפושים ואת
הכופר ללכידת מנגלה. אז עכשיו הם יוותרו על

זה?"
110

זמוש, שמואל גלעד, 75, מתגורר במצפהÎרמון
כבר למעלה מ30Î שנה. מכירים אותו שם כמי
שעסוק בהגשמת חלוט ישן שלו ושל יגאל אלון
המנוח: הקמת מוזיאון אמנות מפואר על שפת

המכתש.
אבל רק מעטים מבין התושבים בעיירה מכירים
את הצר האחר בחייו: את פעילויותיו החשאיות.
מרי פעם זמוש היה מוזעק לגיחות ממושכות, בשי-

רות המוסד. ההתמחות העיקרית שלו הייתה הנר
שא הגרמני. מבטאו הגרמניÎפרוסי, המראה שלו,
וילדותו בדנציג - עשו אותו מוכשר ומתאים

לתפקיד המתחזה הגרמני, האקסÎנאצי.
באביב 1960, במהלך חופשה כניריורק, הוזעק
זמוש ארצה לפגישה עם שלמה כהךאברבנאל
(אחיו של השופט חיים כהן), איש הקשר שלו במר
סד. שלמה לקח אותו לפגישה עם איסר הראל,
שהודיע לו על הכוונה לחפש, למצוא ולהביא אר-
צה את יוזף מנגלה. בארץ, אגב, התנהל כבר משפ-

טו של אדולף אייכמן.
במשך חודשיים ישב זמוש כארכיון המוסד וק-
רא כל מה שנכתב על מנגלה. כל פיסת מידע, כל
שמועה שזרמה מכל מקום בעולם. מיד לאחר מכן
טס לבואנוס איירס, שכר רירה בפרבר בשם פלר-

מו, והתחיל לעבור.
זמוש: .זו היתה עבורה שחורה. היינו מסתובבים
מבית קפה לבית קפה, ממועדון למועדון. את
העקכות של מנגלה גילינו בהרבה מקומות, אבל

את האיש עצמו לא זכינו לראות".
בכל מקום אליו הגיעו זמוש ואנשיו, נאמר להם
כי האיש שנראה כמו מנגלה, נעלם מהשטח כמה
חודשים לפני. אז, לא ידע זמוש מה שהיום ידוע
לכל: מנגלה נמלט מארגנטינה מיד לאחר לכידתו

של אייכמן.
מהמידע שהצטבר בידיו הצטייר מנגלה של סוף
שנות ה50Î, תחילת ה60Î, כאיש מטופח, לבוש
היטב, שאהב לחיות טוב, ולבלות במסעדות הנכר
Îנות. בשלב מסויים הוא היה שותף בהקמת מעבדה
לתרופות, כשהשותף שלו היה יהודי, שלא ירע על

זהותו האמיתית של הנאצי.
ו@1

מהר מאוד התחוור לזמוש שמנגלה ככר לא
בארגנטינה, אלא בברזיל. אלא שאיש הקשר הח-
דש שלו, לא הסכים איתו. לפי המירע שהיה בירי

,1זמפע*ל*0
שלי הורו לי

למצוא
תירוץ

ולקהת את
כלב הבוקסר

של מנגלה.
איש הקשר
שלי השנ

עצו שאם יי
מנגלה, יהיה
לנו קל יותר
לזהות אותו
באמצעות

הכלב"
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המוסד - מנגלה שהה עדיין בארגנטינה, ונהג לנ-
סוע מרי פעם לפאראגוואי. זמוש, אם כן, נדרש

להמשיך ולחפש בארצות האלה.
ב61Î', התבקש זמוש לאמת מידע שהגיע מג-
רמניה: כלב הבוקסר של מנגלה נמצא אצל מכר
Îהמשפחה, בעל מוסר באוליבוס, אחר מפרברי בוא

נוס איירס.
זמוש: "ההוראה שקיבלתי הייתה למצוא תירוץ
ולקחת את הכלב. איש הקשר שלי חשב שאם ייע-
צר מנגלה, יהיה לנו קל יותר לזהות אותו, אם
הכלב יהיה בידינו. אני, מצירי, חששתי שיזהו אר
תי, ואשרף בגלל הפעולה הזאת - מה שבאמת

קרה בסופו של דבר.
"בכל אופן, באותו בוקר לקחתי את א', חתיכה
דנית שעברה איתנו והייתה גם חברה שלי. היא
נראתה כמו ייקית קלאסית. סיפרתי לה שאנחנו
יוצאים לטיול בפרבר נחמד. נסענו באוטובוס,
טיילנו ברגל עד למוסר, ואז שלפתי את השפן.
היה לי בכיס פתק שבו זייפתי את כתב ידה של
אשתו של מנגלה, שחיה עדיין בגרמניה. בפתק
היא כתבה לבעל המוסך שאני יריד המשפחה,
ושמעכשיו אטפל בככלב, לא נראה לי באותו רגע

שבעל המוסר חושד במשהו".
וזמוש, ידו האחת כרוכה סביב מותניה של א'
וירו השנייה אוחזת ברצועת הבוקסר, צער לאיטו
אל תחנת האוטובוס הקרובה. אולם לרוע המזל,
כעבור 20 רקות של המתנה לאוטובוס, הגיע בעל -
המוסך, הפעם מלווה באשתו ובאחר מבניו, וביקש
בתוקף את הכלב בחזרה. מה בדיוק גרם לו להתח-

רט, לא ברור. אבל מבחינתו של זמוש, האירוע
כולו היה מיותר.

בשלב זה היו מפקדיו של זמוש נעולים על
ההנחה שמנגלה מסתתר איÎשם בפאראגוואי. ואמ-
נם, הרבה מתנועותיו של הפושע הנאצי הובילו
למשולש המדינות ארגנטינה, פאראגוואי וברזיל.
ב62Î, טס זמוש לפאראגוואי 11 פעמים. לפי
המידע, הסתתר מנגלה באחת החוות הענקיות של
פאראגוואי, כשהוא נהנה מחסותם של שכיריÎחרב

מקומיים וגולים נאצים.
זמוש: .בנסיעות האלה הייתה לי הזדמנות
להפגין את כשרון המשחק שלי. בכל פעם הייתי
מישהו אחר, רמות אחרת. ובכל פעם גם רכבתי על

סוסים כרי להגיע למקומות הכי נידחים. אחרי .;
חוויות פאראגוואי, לא רציתי לשמוע על סוסים'.
פעם הגיע כארכיאולוג, פעם כצייר, פעם כסתם
תמהוני. בעקבות הביקורים האלה התחוור לו סר
פית כי מנגלה אמנם כיקר בארץ הזו פעמים מס-
פר, אבל לא השתקע בה. זמוש האמין כי מנגלה
נכנס ויצא פעמים רבות לפאראגוואי ולאורוגוואי
- ואף השאיר סימנים בולטים - כדי להטעות את

רודפיו.
: Îזמוש: "סברתי, על סמך מאות שיחות עם אנ

שים שהכירו אותו, שמנגלה יעדיף להיבלע בעיר
גדולה כמו סאן פאולו, מאשר להסתתר בחווה בפ-
אראגוואי. חשבתי אז ואני עדיין משוכנע, שלו
קיבלו את רעתי, והיינו מתחילים לחפש אותו
בברזיל - אפשר היה לעלות על עקבותיו עד שנת
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ב63Î, אחרי ששוחרר רשמית ממשימת מנגלה,

נסע זמוש לברזיל כאדם פרטי. הוא פיתח מאוד
את תחביב הציור שלו, והפך אותו לעיסוק העיק-
רי. מתוך הרגל, המשיר להציג את עצמו כטיטו
זמוס, יווני ממוצא גרמני, ולקשור קשרים עם גרמ-

נים מקומיים.
אלא שהמרדף אחרי מנגלה המשיך להעסיק או-
תו. בכל מקום שאל, בירר, ריחרח. מהר מאוד גילה
אנשים רבים שראו את מנגלה בסאן פאולו ובערי

הלוויין שלה.
[3 0 0

שם, בסאן פאולו, באחת מתערוכות הציור שה-
ציג, פגש זמוש את אשתו השניה, אווה, אם בתו

מיכל.
אחרי שנה בעיר הגדולה הוא חזר איתה למצפה
רמון, והקים את מסערת מפגש הנבטים, על המצוק
במעלה עקרבים. הוא ניהל כמקביל את חברת
Îהפיתוח של העיירה, ואת מפעל .אבן וסיד". ב
76', אחרי גירושין שניים, הוא נטל שוב את מקל
הנדודים ונסע לשווייץ. ללמוד מלונאות ולהשת-

תף בכמה תערוכות ציור.
בכל אותן שנים, המשיך חיידק מנגלה לרדוף
אותו. ב78Î', כשהוא פנוי מהתחייבויות משפחתי-
ות, שב לסאן פאולו, כדי לעבור בענף המלונאות.
אבל שוב, כמו רובוט מתוכנת, עבר זמוש ממ-
סעדה למסעדה בעקבות הפושע. גם בסיבוב הזה
התברר לו בכל מקום, שמנגלה נהג אמנם להופיע
- אבל מאמצע שנות ה70Î ועד 77. בשלב מסויים
עבר מנגלה לברטיוגה. מאוחר יותר התברר ששם,

ב79Î, בחוף הים, הוא מצא את מותו.
משיחות עם בעלי בתי הקפה ומספר נשים שה-
כירו את מנגלה, הלכה והתבררה רמותו של האיש.
זמוש: "הוא נהג לבלות כערבים כשהוא לבוש ז'קט
משבצות אנגלי. הוא היה יושב בגפו, ואוכל באי-
טיות. במקומות שבהם בילה לעתים קרובות, נהג

לקשור יחסי ידידות עם בעלי הבית.

"בשנים האחרונות הוא סבל מצליעה. השפם
העבות שטיפה נועד, לרעתי, להסוות חריץ בולם

שהיה בשיניו, חריץ שהיה מקל על זיהויו".
אחת הנשים שהכירו את מנגלה הייתÎ אירמה
בילפלד, מלצרית במסעדה ברחוב סאנפה מארו,
שבה הירבה מנגלה לסעוד. מנגלה התיידד איתה,

.76Îוהשניים נפגשו לעתים קרובות ב
כילפלד סיפרה בי מנגלה נהג כבורגני, פדנט,
ודי משעמם. בילפלד, שהייתה גרושה עם ילד,
חיפשה תומך. "אבל כשהייתי צריכה כסף", סיפרה,
"הייתי חייבת לבקש כמה פעמים". אגב, פרט מע-
ניין שחזר אצל כל הנשים שעימן שוהה זמוש:
מנגלה לא ניסה ולא ביקש לשכב עם אף אחת

מהן.
המשך המעקב הוניל את זמוש לעיר החוף
גואורוג'ה, שיש בה ריכוז גבוה של יהודים. למרבה
הפלא, התברר לזמוש שמנגלה הירבה לבקר בכמה
מועדוני פנויים פנויות, שבהם בילו אלמנות ודור
קות יהודיות. ככלל, טוען זמוש, מנגלה מעולם לא
חיפש את קרבתם של גולים נאצים, לא התרועע

יהברתם של גרמנים - ואולי אפילו להיפר.
באיזור הנקרא אלדורארו, התיידד מנגלה עם
אנה זיידל, שניהלה פנסיון קטן. הוא נהג לבקר

אותה מדי שנוע, במשך שנה תמימה.
"הוא הירבה להתלונן כמה הגורל התאכזר
אליו", סיפרה זיידל לזמוש. "הוא סיפר לי שהוא
פנסיונר גרמני, ושבמלחמה שירת כרופא. הוא הע-
דיף שלא לשוחח על העבר. הוא דיבר כל הזמן על
ברזיל. הוא גם סיפר על איזו אשה שנטשה אותו.
הוא אהב לקרוא ספרים בגרמנית, והיה מסוגל לש-

קוע שעות בקריאת ספר".
במוסר ידעו על החיפושים שערך זמוש באופן
פרטי. הוא גם נהג לעדכן את המוסד על אנשים
שפגש מידי פעם. בשלב מסויים, באמצע 83, הוא
הפסיק את החיפושים, אחרי שנואש מהסיכוי למ-

צוא אותו.
ב85Î, כשניהל מלון באיזור סאן פאולו, פורסמה
בברזיל היריעה על מציאת גופתו של יוזף מנגלה
באימבו, שם נקבר לאחר שטבע ב79Î בברטיוגה.
זמוש ניצל את קשריו הטובים, נפגש עם קציני
משטרה ברזילאים בכירים, והם אימתו את המידע.
זמוש השתכנע שהאיש שהוצא מהקבר כאימבו,

הוא אכן יוזף מנגלה.
ב88Î הוא שב למצפה דמון. הסיוט הפסיק לר-

דוף אותו.
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ם מאת ^ב? אלוש
גרטה, המלצרית שעבדה במסעדה הגרמנית
''טרנסילבניה", בסו פאולו שבברזיל, הייתה המר
מה: .וולפאנג היה רוצח? הרי הוא לא מסוגל לפ-
גוע בזבוב". זה היה אחרי שזמוש, לשעבר איש
המוסר, שהמשיך גם אחרי פרישתו לחפש מידע
על הפושע הנאצי, גילה לה מי באמת היה וולפגא-
נג גרהארר. .הוא נקרא מלאך המוות של אושוויץ?

וולפגאנג היה יוזף מנגלה?"
ואכן, גרטה לא ירעה שהאיש עגום הפנים,
שלא חדל לרטון על מר גורלו, על היותו בודד,

ועל איזו מחלת בטן מיסתורית שהציקה לו - אינו
אלא הסיוט החי במוחם של מאות הניצולים ממח-

נה ההשמדה.
אבל כשהתנהלה השיחה הזו בין זמוש לגרטה,
ב79Î, מנגלה כבר לא היה כנראה בחיים. וזמוש

עוד לא ידע את זה.

Îבשבוע שעבר התפרסמה הורעה במשרדי המ
שפטים של ישראל וגרמניה, לפיה גם הבדיקות
הגנטיות המתוחכמות ביותר, מאמתות את הסברה
Îשהגופה שנמשחה מהמים בברטיוגה, ברזיל, ב

1979, היא גופתו של מנגלה.
אפשר לצפות שהודעה כזאת תביא לסגירתו
של תיק מנגלה במשמרות העולם, כמכון ויזנטל
ואצל המוסרות והפעילים היהודים שעסקו שנים

ברדיפה האובסטיבית אחריו.
.אני לא בטוח בזה", טוען היום זמוש, האיש
Îשנשלח לפני יותר משני עשורים, לחפש את מנג
לה בדרום אמריקה. הוא משוכנע שעוד יצוצו אנ-
שים מכובדים בעולם היהודי, שלא יניחו לסיפור

הרדיפה הזה לדעוך.
זמוש: .הם הלא עשו מיליונים מתרומות של
ניצולי שואה, שביקשו לממן את החיפושים ואת
הכופר ללכידת מנגלה. אז עכשיו הם יוותרו על

זה?"
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זמוש, שמואל גלעד, 75, מתגורר במצפהÎרמון
כבר למעלה מ30Î שנה. מכירים אותו שם כמי
שעסוק בהגשמת חלוט ישן שלו ושל יגאל אלון
המנוח: הקמת מוזיאון אמנות מפואר על שפת

המכתש.
אבל רק מעטים מבין התושבים בעיירה מכירים
את הצר האחר בחייו: את פעילויותיו החשאיות.
מרי פעם זמוש היה מוזעק לגיחות ממושכות, בשי-

רות המוסד. ההתמחות העיקרית שלו הייתה הנר
שא הגרמני. מבטאו הגרמניÎפרוסי, המראה שלו,
וילדותו בדנציג - עשו אותו מוכשר ומתאים

לתפקיד המתחזה הגרמני, האקסÎנאצי.
באביב 1960, במהלך חופשה כניריורק, הוזעק
זמוש ארצה לפגישה עם שלמה כהךאברבנאל
(אחיו של השופט חיים כהן), איש הקשר שלו במר
סד. שלמה לקח אותו לפגישה עם איסר הראל,
שהודיע לו על הכוונה לחפש, למצוא ולהביא אר-
צה את יוזף מנגלה. בארץ, אגב, התנהל כבר משפ-

טו של אדולף אייכמן.
במשך חודשיים ישב זמוש כארכיון המוסד וק-
רא כל מה שנכתב על מנגלה. כל פיסת מידע, כל
שמועה שזרמה מכל מקום בעולם. מיד לאחר מכן
טס לבואנוס איירס, שכר רירה בפרבר בשם פלר-

מו, והתחיל לעבור.
זמוש: .זו היתה עבורה שחורה. היינו מסתובבים
מבית קפה לבית קפה, ממועדון למועדון. את
העקכות של מנגלה גילינו בהרבה מקומות, אבל

את האיש עצמו לא זכינו לראות".
בכל מקום אליו הגיעו זמוש ואנשיו, נאמר להם
כי האיש שנראה כמו מנגלה, נעלם מהשטח כמה
חודשים לפני. אז, לא ידע זמוש מה שהיום ידוע
לכל: מנגלה נמלט מארגנטינה מיד לאחר לכידתו

של אייכמן.
מהמידע שהצטבר בידיו הצטייר מנגלה של סוף
שנות ה50Î, תחילת ה60Î, כאיש מטופח, לבוש
היטב, שאהב לחיות טוב, ולבלות במסעדות הנכר
Îנות. בשלב מסויים הוא היה שותף בהקמת מעבדה
לתרופות, כשהשותף שלו היה יהודי, שלא ירע על

זהותו האמיתית של הנאצי.
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מהר מאוד התחוור לזמוש שמנגלה ככר לא
בארגנטינה, אלא בברזיל. אלא שאיש הקשר הח-
דש שלו, לא הסכים איתו. לפי המירע שהיה בירי

,1זמפע*ל*0
שלי הורו לי

למצוא
תירוץ

ולקהת את
כלב הבוקסר

של מנגלה.
איש הקשר
שלי השנ

עצו שאם יי
מנגלה, יהיה
לנו קל יותר
לזהות אותו
באמצעות

הכלב"


