
בהיסטוריה? ביותר הגדול החשמדח־ההמונית מיבצע על למנצח אוסטרית מעיירה

 לפני עוד בגרמניה, לשלטון היטלר הגיע אחרי הראשונים ביסיםברלין יהודי
 הוכרח אשר יהודי־גומני בתמונה: ההמוני. הרצח מכונת שנוצרה

היהודים. של חלקם מנחת היו זה, מסוג תעלולים נוצריה!״ נערה ״חיללתי שלט ברחוב לשאת

 כל כמעט אוסטרי. היה היטלר באוסטריה. דודקא גדל שאייכמן מקרה זה ין
 הנאציזם על האוסטרית ההשפעה דרומיים. גרמנים היו החשובים הנאציים המנהיגים ^

מכרעת. היתד,
 ששנאת־ בעוד בצפון. הגרמנים מן יותר חריפים שונאי־יהודים תמיד היו האוסטרים

 גרמני איש־רוח כמעט (ואין הרוח ואנשי האצולה מחוגי מלמעלה, באה בפרוסיה היהודים
 מלמטה, באה באוסטריה שנאת־היהודים הרי אנטישמיות), הערות אי־פעם השמיע שלא

והסמרטוטרים. הזעירה הבורגנות מחוגי
 תוכנית סמך על לגדולה פוליטיקאי עלה בה באירופה הראשונה המדינה היתד, אוסטריה

 המפלגה מייסד לוגאר, קארל בשם אוסטרי דמאגוג העיקרי. סעיפה היתד, ששנאת־היהודים
 זה בתפקיד וכיהן האנטישמיות דגל תחת בוינה ראש־העיר לכהונת הגיע הנוצרית־סוציאלית,

אייכמן. של וילדותו היטלר של נעוריו בימי
 גאליציה היתה הראשונה מלחמת־העולם סוף עד זו. לאנטישמיות עיקריים גורמים שני היו
 ולא מתבוללים, היהודים היו ובהאמבורג שבברלין בעוד האוסטרית. לקיסרות שייכת
 בשטריימל יהודים הסתובבו וינה ברחובות הרי־ נוצרים, מגרמנים בחיצוניותם נבדלו

הנוצרים. בעיני וחשודים זרים — ובקאפוטה
 הונגרים, יוגוסלבים, גרמנים, — גזעים של גדולה תערובת היתד. האוסטרית הקיסרות

 גזענית תחושה הגרמנים בקרב פיתחה הגזעים של המתמדת התחככותם ועוד. צ׳כים
 הגזעית, בעליונותם האמונה בצפון, הגרמנים מן גרמנים יותר להיות השאיפה — מופרזת

האחרים. העמים בני על־ידי הצפתם מפני הפחד
 מה בחיים. להסתדר הצליחו שלא לא־יוצלחים, צעירים על במיוחד השפיעו אלה רגשות

 לעלות מוכשרים גרמנים בעד המונע הוא היהודים שלטון כי להאמין מאשר יותר קל היה
היהודי? החנווני על האשמה את מלגולל יותר נוח מה להם? המגיע המקום את ולתפוס

 בבתינות״הקבלה שנכשל אחרי הראשונה, מלחמת־העולם ערב לגרמניה הגר היטלר
 בן היה באוסטריה, שגדל הגרמני אייכמן, היהודים. כמובן, שלטו, בה — לאמנות לאקדמיה

 בעלת ועלובה, קטנה באוסטריה התבגר הוא האוסטרית. הקיסרות התמוטטה כאשר 12
 — יהודיה חורגת אם לו היתד, אף אחת, שמועה לפי גאליצאים. יהודים של ניכר מיעוט
הכללית. שנאתו מקור על משהו להסביר היכול אישית, לשנאה נוסף גורם

היהודים שונאת וינה,

על־ידה. והונחה פיה על פעל זו, מטורפת בתורה האמיןאייכמן ועד מהיטלר
★ ★ ★

לרוזנברג מגיעים ציון זקני
י ר ף ה חזו ״ מי  (שנתלה הנאצית תורת־הגזע של האידיאולוג רוזנברג, אלפרד סיפר שלו י

 הניח זר, אדם נכנס במוסקבה, בחדר ביושבו ,1917 בשנת כי בנירנברג), מכן **לאחר
ציון. זקני של הפרוטזקולים היה הספר שם ונעלם. ספר לפניו
 את רבה במידה קבע הוא הנאצי. הדור על רבה כה במידה שהשפיע שני ספר אין

מהתלה. כמעט היתה לידתו אך טראגיות, היו תוצאותיו אייכמן. כמו אנשים של השקפת־העולם
 הקיסר צרפת׳ שליט נגד סאטירה ז׳ולי מורים בשם צרפתי עורך־דין כתב שנד, 96 לפני

 השם את נשאה החוברת באירופה. הפאשיסטיים הדיקטאטורים ראשון השלישי, נאפוליאון
 בנואה נזאקיאוולי של הפוליטיקה או תותטסקיו, מאקיאוולי בין בניהנום ״דו־שיח הארוך

 כן, לפני שנה 150כ־ מתקדם הוגה־דעות היה דה־מונטסקיו שארל בךזנוננו״. מאת ,19ה־
במדיניות. הכחש תורת לאבי נחשב מאקיאוולי ואילו

 תורת — המודרנית הדיקטאטורה חורת את הרע מאקיאוולי בפי ז׳ולי שם זז בחובחת
 כולו, העולם על להשתלטות מפורטת תכנית זאת היתה והשנאה. הנקם והכזב, האלימות

ותעמולה. טרור של המודרנית הטכניקה ניצול תוך
 על־ידי וחצי שנה במשך ונכלא זאת בכל נאסר אך יצירתו, על חתם לא ז׳ולי
 דורות, שני כעבור לגמרי, מקרית בצורה שהגיעה עד נשכחו, וחוברתו הוא הרודן. משטרת

 הגנראל המחלקה, ראש האוכראנה. הרוסי, שרות־ד,בטחון של הצרפתית המחלקה לידי
חדשה. מטרה למען זה בחומר להשתמש שאפשר הבין ראצ׳קובסקי,
 הריאקציה למען המונית תמיכה לגייס שתעזור פוליטית תנועה לפתח רצתה האוכראנה

 התנועה הצאר. משטר את להפיל שביקשו למיניהן, הסוציאליסטיות המחתרות נגד הרוסית,
 לרעיון זקוק היה הוא בוטמי. בשם אדם הועמד ובראשה השחורות, המאות בשם נקראה

הצאר. לאויבי נוראה שנאה בלבם וינטע ההמונים את שילהיב מפוצץ,
 מתוכה העתיקו הם הנשכח. הצרפתי של התמימה הסאטירה את לקחו האוכראנה מומחי

 בצורה ז׳ולי ייחס אותה הזאת, התכנית את העולם. על להשתלטות השטנית התכנית את
 שני, ספר גם לקחו הם ליהודים. החדשים המחברים עתה ייחסו השלישי, לנאפוליאון מוסוזית

 12 של דמיונית פגישה ושתאר גידשה, הרמן הגרמני בידי שנכתב ביאריץ, בשם רומאן
האנושות. נגד קשר תיכננו שם פראג, של בבית־הקברות העולם מכל רבנים

 פגישה של ״פרוטוקול״ בצורת גיבשו התוצאה את יחד. זה כל עירבבו האוכראנה אנשי
 תת ז׳ולי. על־ידי שפורטו בדרכים העולם על ההשתלטות את שתיכננה סודית, יהודית

 בבאזל. הראשון הציוני הקונגרס לאולם פראג של מבית־ד,קברות המחברים העבירו הפגישה
הנוראה. מזימתם את כביכול, ציון״, ״זקני תיכננו שם

 העולם יהודי כי הרעיון במאומה. הועיל לא הדבר פעמים. עשרות הזיוף הוכח מאז
 קנה וטרור, מירמה בדרכי ולשעבדן האומות כל את להשתית כדי ביניהם קשר קשרו

 ראשי את במיוחד שיכנע בפרוטוקולים המובע הרעיון הדור. במוחות איתנה אחיזה לו
 שהנאצים לשיטות נמרץ בדיוק התאימו שם, שתוארו כפי היהודים, ששיטות מפני הנאצים,

 השלישי, נאפוליאון על־ידי גולמי באופן שהומצאו השיטות — בהם השתמשו עצמם
והסרוריסט. הדמאגוג

 יהודי כי בראנד ליואל ברצינות להציע אייכמן אדולף היה יכול לא זו, אמונה בלי
. בלעדיה חיים. אנשים מיליון תמורת משאיות אלף מאה המלחמה באמצע לו יספקו העולם . . . . .

ץ1 גדולי עם משא־ומתן לנהל כדי לתורכיה הבלתי־ידוע בראנד את לשלוח היה יכול לא יין  ג
*■״* *" שהם אדירה, עולמית מעצמה הם היהודים אכן כי לחלוטין משוכנע היה אייכמן העולם.

 חסר־הישע בראנד עם דיבר כאשר יחד. גם ובברית־המועצות בארצות־הברית שולטים
 הנושא הנאצית המעצמה כנציג זאת עשה שוזר״ אל כשתה בבודפשט, ד,־ס.ס. במפקדת

היהודית. המעצמה נציג עם ונותן
 הם אף נובעים לכידתו, עם המהירה השלמתו כיום, אייכמן של הנכנע יחסו כי יתכן
, להם. להתנגד טעם ואין הכל־יכולים, הם היהודים כי מאמין עדיין הוא כי יתכן מקור. מאותו

ארץ בכל להשתלט יכול היה — היהודים ושנאת העליון הגזע תורת — הנאצי הרעיון
סגולה״. ״?ים היא רי המסוסנת האמונה מפני ד,מחוסנת בזוולם אומד. איו הווולם. מארצות

 הגזעים. שאר את לרמוס והחובה הזכות לה שיש היסטוריה, או אלוהים על־ידי שנבחר גזע
בישראל. ואף בדרום־אפריקה, זו באמונה הדוגלים אנשים עוד ישנם הנאצים זתעות אחרי

 רוסים, אוקראינים, פולנים, אחת. לאומה מוגבלת היתד, לא היא גם היהודים שנאת
 על עלתה לא הגרמנית שנאת־ד,יהודים הגרמנים. מן יותר בה הצטיינו אלה כל — רומנים

ובארצות־הברית. בצרפת שוררת) (ועדיין ששררה זו
 בגרמניה דוזקא נאציזם ששמה הקולקטיבית מחלת־הרוח דבקה זאת בכל מדוע אך

אמריקאי? או צרפתי רוסי, ולא — באוסטריה שגדל גרמני הינו אייכמן מדוע ובאוסטריה?
 תנאים דרושים מסויימת, ארץ על ישתלט — מטורף או בריא — מסויים שרעיון כדי

 חברתיות שכבות של הימצאותן דרושה עמוק, סוציאלי משבר דרוש מסייעים. חיצוניים
 ופוליטיים. רוחניים כלכליים, תנאים דרושים אותו, לקלוט המוכנות

מושלמת. בצורה קיימים האלה התנאים כל היו מלחמות־העולם שתי בין אשר בגרמניה

מאוחר רק

 החוקית ממשלתה פקודוון על־פי שפעל בצדק לטעון יוכל איינמן
.19ג3ב־ דמוקראטיות בבחירות לרוב זנו הנאצים גרמניה. של

זו. בתמונה כנראה עסקני־מפלגה, של לאסיפה הרייכסטאג את הפכו ותר

 גוף כל וכי אפיינית־גרמנית היא זו מחלת־רוח כי באמונה להתנחם הרוצים אנשים יש
 אל שהובילו מיוחדות תכונות הגרמנית בנשמה יש זו, אמונה לפי בפניה. מחוסן בעולם אחר

 קוי־אופי בכמה באמת מצוייד הגרמני העם כי יתכן כוזבת. אמונה זו אולם הנאציזם.
 לא אולם לשבדיה. או לאנגליה בהשוואה זו למחלה נוח קורבן אותו ההופכים שליליים,
 התמוטטות של במקרה זו. מחלת־רוח מפני מחוסנות ישראל ולא שבדיה לא אנגליה,

 זו. במחלה להידבק אלה ארצות יכולות רוחנית, והתערערות כלכלי משבר חברתית,
 האייכמנים ובלי הימלרים בלי היטלרים, בלי ארץ ואין — מקום בכל קיימים החיידקים

הנכונים. לתנאים מחכים רק הם שלה.
 שקרה, מה בגרמניה קרה לולא בכך. להח־כח כדי אייכמן אדולף באסיר שוב להסתכל די
 אייכמן. השם את שומע היה לא והעולם קטן מהנדם־מכונות בתור חייו את מסיים היה

 מן זה אין בגרמניה, ששררו לאלה הדומים תנאים בישראל אי־פעם יוזצרו אם ולהיפך:
 קצינים צבעי־דירות, עובדי־טכסטיל, — ברחוב בהם נתקלים שאנו אנשים הרבה כי הנמנע

משלנו. ולגרינגים להיטלרים לאייכמנים, יהפכו — משוחררים


