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בי גרמניה. עם מלאים דיפלומטיים יחסים
 אחרי מיד יתגשם רמה כך השאיפה, צוע

 הצד מן שהוצבו מסויימים מכשולים סילוק
דוזקא. הגרמני
הות הפוליטית הבמה של הקצוות בשני

הממ נאמני בין גם קשות. זו הודעה קפה
שלי דעה אישית המביעים רבים יש שלה
 מעשה שזה הסבורים יש כך. על מאד לית

מעשה־בגידה. אפילו אולי ייעשה, לא אשר
 מר של סליחתו את מראש מבקש אני

 עתה. להגיד עומד שאני הדבר על בן־גוריון
 את אגלה אם עלי, יכעס שלא מקווה אני

ברבים: דעתי
צודק. שהוא חושב אני ובכן,

★ ★ ★

 פורמליים בנימוקים לנמק פשר
נור יחסים בכינון הצורך את יבשים

 קהילית־הב־ לבין מדינת־ישראל בין מליים
 של הנכון התרגום אגב, (.זהו, הגרמנית רית
 בשתי להיעזר צורך כל ואין המדינה, שם

הפדרלית״). ״הרפובליקה כמו לאטיניות מלים
 אהדה של הבעה אינם דיפלומטיים יחסים

 של מקרים מלאה ההיסטוריה ידידות. או
יח ביניהן שקיימו ואויבות עוינות מדינות

שגרירים. ביניהן והחליפו רשמיים סים
של עת המק־סטאליניזם, של השיא בימי

 וטייסים בעולם, ומק־קארתי סטאלין טו
 בשמי בזה זה ירו וסובייטיים אמריקאיים

 דיפלומטיים יחסים קיימים היו קוריאה,
המדינות. שתי בין מלאים

 לשנוא יכולים פרטיים אנשים
 יכולים עמים רעהו. את איש

 ממשלות אולם זה. את זה לתעב
 להשתחרר חייבות מדינות של

 את לנהל עליהן לוהטים. מרגשות
 וכצלילות־דעת. בקור־רוח עניניהן

 מגע, לקיים לסחור, חייבות הן
היריב. על ידיעות לאסוף

 חסר־ אדם — השגריר דרוש אלה לכל
וחד״עין. צונן עדינה, כפלדה גמיש רגש,

★ ★ ★

 עולמית. מעצמה והפכה חזרה רמניה ך
 וגובר. הולך והמדיני הכלכלי כוחה ^

 ראשונה־ מעצמה תהיה שוב מאד בקרוב
הש תהיה לנציגיה השמי. במרחב במעלה

וכבגדאד. בריאד ובדמשק, בקאהיר פעה
 גרמניה של מעשיה כל לרעה׳ או לטובה

 עלינו. ומשפיעים בנו נוגעים יהיו במרחב
 כלכלית, יציבות לכונן לעזור תוכל היא

 תוכל היא הלוחמים. בין לתווך אפילו ואולי
 הכוח את ולהאדיר המתיחות את להגביר
נגדנו. הערבי
 במדינה, למדינה, לה אסור לכן
 הקוראת קטנה בילדה לנהוג

 שולם, - לעולם ברוגז ״ברוגז,
פ׳ם!" אף שולם

★ ★ ★

השליט, והוא הקר, השכלי השיקול הו * הישר המדינית הצמרת בחוגי כנראה, י
עצמם. הגרמנים גם אותו מבינים כך אלית•

 מדינאים לי גילו בגרמניה השנה בהיותי
 לכונן בתוקף תובעת ישראל כי בכירים

 ורק אך התעכב הדבר וכי היחסים, את
בג אומרים) הם כך הגרמנים, של (לצערם

 על איימו ערב ממשלות זמנית. תקלה לל
ירוש עם יחסים תכונן שאם בון ממשלת

הע בקהיליה רשמית הערבים יכירו לים,
 כמעשה־תג־ (הקומוניסטית) הגרמנית ממית
מול.

ב זאת למנוע רוצים המערביים הגרמנים
 זהו אולם העיכוב. בא ומכאן מחיר, כל

 יכירו שהערבים או — בלבד זמני מכשול
פת שיימצא או ממילא, המזרחית בגרמניה

גרמניה. של הפיצול לבעיית שהוא כל רון
 הימים, שבאחד ספק אין לבן

 יקרא מחר, להיות יכול וזה
 בי בעתון־הבוקר הישראלי האזרח
ממשלת ליד ישראלי ציר נתמנה

בארץ. יופיע גרמני נציג ובי בון,
 יכולתי בלבד, שכלית הבעיה היתד, אילו
מ בכך יהיה אולם דברי. את בזה לסיים
 אינה הבעיה כי פחדנית. התחמקות שום

 עמוקה. יותר הרבה היא בעיקרה. מדינית
ורוחנית. רגשית היא

במק מלהתווכח, פטור מאתנו איש ואין
הרגש. עם זה, רה

★ ★ ★
 בעד לחדור אנחנו חייבים הבל, פני ^
 שאין יתכן המתחסדת. הצביעות מסך /

 סמיך מסך מאחורי המתחבא בארץ נושא
ה הנושא כמו ואי־יושר פחדנות של כזה

גרמני.
 הוד־ הודיע בלבד שבועות כמה לפני

ה מן קטעים כמה שחתך הצנזור, מעלתו,
גראף קרבית־הכיס אודות על הבריטי סרט

מוג כוזבים חשבונות באמצעות הגרמניים,
ש הגרמנים, בהחלט. רגיל דבר הוא זמים,
 מסבירים אנטי־שמיים׳ להיראות רוצים אינם

״באלקאני״. מנהג שזהו באדיבות
תמו הי ז — שפיי והגראף אירס״ו תיק

 עוד החלה היא המתחסדת. הצביעות נת
הת לא אז השילומים. הסכם חתימת לפני

 שההסכם לטעון רציניים מנהיגים ביישו
 לעזור בא שלא בגרמניה; הכרה כולל אינו

 ״להוציא רק אלא שמם, את לטהר לגרמנים
המרצחים.״ מידי הגזילה את

 מגע יחייב שההסכם להוסיף שכחו הם
 המדינות, שתי נציגי בין וידידותי יומיומי
(ה גרמניים מחים מ עשרות לארץ שיביא

הגר הפיכת ושעצם בשקט), בינינו פועלים
 הארץ לבנין העיקרי למקור־המימון מנים

בין היחסים את בהכרח ישנה (ומפלגותיה)

 בריטיים קצינים הראו אלה קטעים שפיי.
ה יחסו על הגרמני לרב־החובל המודים

 הצנזור לדעת שבויי־מלחמה. כלפי הוגן
ה ברגשות לפגוע אלה קטעים היו יכולים
 למראה מזדעזעים שהיו בישראל, אזרחים

סימפאטי. גרמני קצין
ה הזדעזע לא עצמו זמן באותו אולם

ב מסויים גילוי למשמע הישראלי ציבור
סוח כי הוכח שם בן־גוריון. עמוס משפט

 עם אחת יד עשו ידועי־שם ישראליים רים
 הסוכנות את לרמות כדי גרמניים יצרנים

כוזבים. חשבונות בעזרת דית היה.
 משפט על מלים מיליוני נכתבו

נכ שלא דומני אולם זה. אומלל
 תופעה עצם על מלה אף תבה

 ישראלית־גרמנית, קנוניה של זו
ה את לרמות היתה שמטרתה

 היהודי, העם את המייצג מוסד
 אשר כספי־השילומים עם בקשר

 יהודי. דם הוא שלהם הכיסוי
מכו נשארו זאת שעשו הסוחרים

 מידידותם ליהנות והוסיפו בדים
המדינה. גדולי של

 במינה. יחידה היתר, לא אירס״ו פרשת
 על־ידי, קומיסיון קבלת כי מספרים בגרמניה
הספקים עם קנוניה תוך יהודיים, סוחרים

העמים. שני
 בבעליה. מתנקמת צביעות כל

גב של בדמם המהולה צביעות
 שבעתיים. ארורה וטף, נשים רים,
 ננסה לפחות, שאנו, מוטב לבן

 מה עצמנו. כלפי ישרים להיות
שלנו? הרגש אומר

★ ★ ★
רי ז חו  פעמים נשאלתי מגרמניה, ל

איך פרטיות: בשיחות בלתי־ספורות
 הרגשית תגובתך היתד, מה שם? הרגשת
חוס משפחתו שרוב כאיש כישראלי, כאדם,

הנאצים? בידי לה
 כשהתהלכתי זו שאלה עצמי את שאלתי
 ברחוב קלן, של ברינג — גרמניה ברחובות
במע פוססדאם ברחוב בהאמבורג, מקלברג

במזרחה. סטאלין ובשדרת ברלין רב
 לא הגרמנית פשוטה: הגבתי היתד, כאדם,

 חסרי- הם כללי באופן בעיני. חן מצאו
מתוסב שקועים..בעצמם, קולניים, הומור,

שהוא. חן כל משוללי כים,
 מי לרגע אף לשכוח יכולתי לא כישראלי,

 גרמנים עם בשיחות אפילו הם. ומי אני
 לא ולהעריכם, ש,1לכבד שיכולתי סימפאטיים,

 הסיוט מן להתעלם' מאתנו איש היה יכול
ה הפשעים של הסיוט — בינינו שריחף
ב גרמנית ממשלה על־ידי שבוצעו נוראים

הגרמני. העם שם
 האם היא: האמיתית השאלה

שבוצ פשעים על לכפר עם יבול
 קולקטיבי פושע היבול בשמו? עו

 למוטב שחוזר בפי למוטב, לחזור
 להתיחם עלינו האם פרטי? פושע

 בפושעים היום של הגרמנים אל
 או - בפרה להם שאין מועדים,
עונ את שקיבלו לקבוע שעלינו

 יש ושוב חרטתם, את והביעו שם
 בל - העמים בחברת מקום להם
 הפשע? לדרך יחזרו לא עוד

★ ★ ★
רי חו א  מתחבאת אלה, שאלות ל

 הנאציזם היה האם יותר: נוקבת {■זשאלה
 הנובעון תופעה מובהקת, .גרמנית תופעה

 עליכן העתידה המיוחד, הגרמני האופי מן
 שהיתר, או — בהכרח ולד,ישנות לחזור

במקרה? בגרמנים שפגעה מחלה זאת
 מאד. לנו נוחה תהיה הראשונה התשובה

 קרובה שהשניה היא הפרטית דעתי אולם
לאמת. יותר

אי קולקטיבית. מחלת־רוח הוא הפאשיזם
ה הנשמה מן דווקא נובע שהוא מאמין ני

 מלחמת־ בימי התועמלנים כדברי גרמנית,
 מחוייב־ שלב שהוא גם מאמין איני העולם.

 כדברי הקאפיטליזם, בתולדות המציאות
מארכם. חסידי

מח הוא שהפאשיזם מאמין אני
במח עם, כל לתקוף היכולה לה

 עם בל ובי והשחפת, הסרטן לות
 נסיבות חיידקיו. את כגופו נושא

 בלבליות היסטוריות, - מיוחדות
ה שהעם לבך גרמו - ורוחניות

להתפת כמיוחד נוטה היה גרמני
 מאמין איני אולם זו. מחלה חות
 המחוסן בעולם אחד עם אף שיש

בפניה.
 כדי לא האלה, הדברים את להגיד חשוב

 את להגביר כדי אלא הגרמנים, את לטהר
 הרוחנית וההיגיינה המונעת הרפואה אמצעי

 הפא־ חיידקי את נושאים אנו עצמנו. כלפי
 לא קיימים הם הלאומי. בגופנו גם שיזם

ה מגיבשים בחוגים מרוכזת, בצורה רק
 מסו־ נטיות בצורת רק ולא לעין, בולטים

 ב־ מסתובבים הם שונות. במפלגות יימות
 כרעיונות מוסודים שלנו, הרוחני מחזור־הדם
בריאים. פטריוטיים

 הפחות המעשים וכל כפר־קאסם, מעשה
 סימנים רק הם לפרסומת, זכו שלא ידועים
 — אזהרה אותות הם בגופנו. החיידק לקיום

מאמצעי־מנע. נחדל לבל בסכנד״ נזלזל לבל
 נפלן׳ וכך בסימפטומים, זילזלו הגרמנים

 שגרמה מחלה — הנוראה למחלה קרבן
 גם אך :היהודי, לעם כולו, לעולם אסון

■ ׳■:ז עצמה. לגרמניה
̂ו ףל ז

 לחולד,־נפש הגרמני העם דומה יום **
מבית־ד,משו ושוחרר שהבריא מסוכן ^

ל נרפאה לא שהמחלה להיות 7יכו געים.
 רבות שנים יעברו מחר. שתחזור או גמרי,
 לא שוב כי לקבוע יוכלו שהרופאים לפני

 אולם הפאציינט. מן סכנה שום נשקפת
 חיים לחיות הזדמנות לו ניחנה בינתיים

נורמליים.
 את לקבוע צריכים אנו אלה נתונים לאור

 הכל, ״להבין אמר: הצרפתי אליהם. יחסנו
 נכון. תמיד זה אין הכל!״ לסלוח פירושו

 לסלוח מבלי הכל, להבין שאפשר יתכן
הכ הסכנה את להבין צריכים אולם דבר.
 מוצדקת, אפילו ,עיוורת שנאה בדבר. רוכה
מד,שנוא. יותר השונא את להרעיל יכולה
 על שניפול מחייב אינו זה כל

 זולגות בשעינינו הגרמנים, צואר
 זה ונכטיח התרגשות, של דמעות

מאפ הוא אולם אהכת־עולם. לזה
הממלכ ידנו את להושיט לנו שר

 אדיבה קרירה, ללחיצת-יד תית
ומסוייגת.

 כינון של האמיתי התוכן בדיוק וזה
דיפלומטיים, יחסים


