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ה לכשרונו כר הפעם לו בחר
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נאצי של ולידתו
)9 מעמוד (המשך
 באותם שהציעה כפי יהודית, מדינה בארץ־ישראל תקום כי רצו לא הם קיצוניים. ציונים
 קטן בחלק אפילו ״הודית, עצמאית מדינה פיל. הלורד בראשות המלכותית הוזעדה הימים

 ובחבר־ העמים במשפחת מובהק אנטי־גרמני גורם בהכרח מחוזה היתה מארץ־ישראל,
 את לרכוש משרד־החוץ רצה מזה חוץ ודיפלומטי. תעמולתי כושר בעל גורם הלאומים,

הערבים. אהדת
 לקו בגלוי להתנגד היה יכול לא אחד מצד דו־משמעית. היתה .0יהס. עמדת כי נראה

 היטלר שנקט השלילי הקו מן להתעלם היה יכול לא גם הוא בינלאומי. בעניין משרד־החוץ
 הקנוניות לניהול בסיס ראה בא היהודית, המדינה רעיון נגד קיאמפף, מיין בספרו, עצמו

 ביקורו על אייכמן דו״ח של הקיצוני האנטי־ציוני ׳הנוסח מכאן היהדות. של הבינלאומיות
 הישגים להראות כדי האמצעים, ובכל מחיר בכל בהגירה מעוניין הס.ם. היה מאידך, בארץ.

הציונים. עם שיתוף־פעולה תוך רק אפשרי היה וזה — ממש של

קרניים״ כעלי ״טבטונים * * *
 תחילה בגרמניה. בעיית־היהודים בפיתרון רצו ואנשיו היידריך — ברור אחד בר

 בעיניהם, היו, האלה הדרכים כל בהשמדה. ולבסוף בגירוש, מכן לאחר בהגירה, דגלו |
 אך היהודים, נגד שהטיפו האידיאולוגיים, לאנטי־שמים בזו הם כאנשי־ביצוע, ״מעשיות״.

פיתרון. שום הציעו לא
 בו העמוק לבוז וגם שטרייכר, יוליוס לבין היידריך בין הממושך לםכםוך הרקע היה כזה
 זה למעשה אנטי־שמי. היה לא שהוא מוכיח זה כי טוען אייכמן שטרייכר. על אייכמן מדבר
הפורנוגראפי, לפטפטן היהודים, מגרשי ״אנשי־המעשה״, שרחשו הבוז את רק מוכיח

וקוו קייטל הגנרל בחבות הימרו(שמאס
 בחוצות גרמניה נערה בהובלת סיפוק מצא שטרייכר למיקצוע. שינאת־היהודים את שהפך

 את ״לנקות רצה זאת, לעומת היידריך, יהודי״. עם ״שכבתי שלט: נושאת כשהיא נירנברג,
מיהודים״. גרמניה

 וביקשו שטרייכר, של עתונו שטירמר, זר אנשי אליו באו כיצד אייכמן מספר בעדותו
 זמן אחרת. פעם בבוז. אותם דחה הוא שרות־הבטחון. של היהודית למחלקה חומר לספק
 של הגדול השנתי בכינוס שטרייכר של אורחו היה אומנם לארץ־ישראל, הנסיעה לפני קצר

 כך על מדבר הוא אך גאו־לייטר. בתור שטרייכר כיהן בה העיר בנירנברג, המפלגה
 לפי אך המפלגה, בכינוס אורחו להיות שטרייכר על־ידי שוב הוזמן זמן־מה כעבור בזילזול.

 ומצטער.״ ״חולה הוא כי הודיע היידריך של המפורשות הוראותיו
 בניגוד שטירמר, דר של הקו על־ידי ארוכה, תקופה במשך לפחות הושפע, עצמו ״הימלר

 הבלתי־מציאותית׳. הכסילים ל,חוכמת סגד לא היידריך היידריך. שלו, שרות־הבנוחון למפקד רב
. שהתבטא כפי . .  זח כמו בדיוק היה שטרייכר של השטירמר לקו היידריך של יחסו פעם

 לבשו שכאילו חברי־המפלגה מצד להשפעות נכנע הלה הימלר. של יחסו היה כן לא שלי.
 להשתמש אצלנו נהגו כי כך, מתבטא אני הקדמוניים. הטבטונים כדרך ועורות, קרניים
חברי־המפלגח.״ של מאוד מסוייס סוג של אופיים את לציין כדי אלה, במלים קרובות לעתים

?בקשיש״ פשוטה הערבי ״יד
*  — 2־112 במחלקה קטן פקיד היותו תקופת — אייכמן חיי של זה פרק לסיום רוב ך

 המנהיגים ההגנה. קיום על בהיינט אייכמן קרא לדבריו, לארץ־ישראל. הנסיעה באד,
 כי לאייכמן נאמר קצר זמן כעבור אך האירגון, קיום את הכחישו בגרמניה הציוניים י

 כאורח בארץ־ישראל, לבקר הוזמן אייכמן עמו. לשוחח ומוכן לגרמניה, הגיע ההגנה שליח
ההגנה.
 אליהם הגיע הראשונה בפעם המחלקה. של הקטנים הפקידים בחיי גדול מאורע זה היה
 מפקדו השני. המקום על הכל לחמו אנשים, שני שהוזמנו מאחר בינלאומית. רוח של משב

 לקנות כד־ מיוחד תקציב ביקש אייכמן לעצמו. הג׳וב את נטל האגן, רב־סמל אייכמן, של
הגונות. אזרחיות חליפות לו היו לא עדיין מתאימים. בגדים

 לא אייכמן לעתונאי התיירים. מי ידע כבר האנגלי המודיעין כי יתכן נכשלה. הנסיעה
 הצליחו זאת בכל חיפה. בנמל אונייתו עגנה בהן המעטות בשעות אלא בארץ לשהות ניתן

 הישגים הושגו וכי לחינם, היתה לא הנסיעה כי להוכיח שבא ארוך, דו״ח לחבר השניים
 (ואולי אנציקלופדיה בכל המצוי הסוג מן ביותר, שטחית אינפורמציה מלבד אך חשובים.

 יהודי לדוגמה: אנטי־ציוניים. דברי־בלע זולת מאומה מכיל הדו״ח אין משם), הועתקה אף
 הגרוע המצב בגלל למחנות־הריכוז, ואף לגרמניה, לחזור מוכנים לארץ, שבאו גרמניה,

לרמותו. שאפשר אחר מישהו כאן להם שאין מאחר זה, את זה מרמים בארץ היהודים בארץ.
 עצמו הוא וכי לנסיעה, וחברו מפקדו האגן, על־ידי חובר הדו״ח כי אייכמן טען בעדותו

.לערבים לא ליהודים, נתונות היו שלי ״הסימפאטיות היהודים. ידיד דרדקא היה . .  גס .
.יהודי נהג אלא הכרמל, הר על לעלות כדי בחיפה, ערבי נהג־סונית לקחתי ליא .  באותם .

 רק יהודים, עם לסחור כדאי שבארץ־ישראל פעמים, 100 או 50 אולי תמיד, אמרתי הימים
 ידידו.״ זה האחרון, הגרוש את לתוכה שזורק ומי קעורה, יד יש לערבי כי יהודים, עם

 מן אייכמן ביקש העדות, לסיום קרוב בעדותו, אלה מלים שאמר אחרי שבועות כמה
 ״אני לעדות. משהו להוסיף רגע, באותו שנידון הנושא עם קשר ללא פיתאום, לס, הפקד
 בראשית מזמן. לתקן שרציתי אבל לגמרי, בלתי־חשוב אומנם שהוא משהו, להגיד רוצה

הפשו עקומה יד להם שיש לערבים, ביחס משהו, ניסחתי משהו, פעם אמרתי שלי העדות
.לבקשיש טה .  את יקרא אי־פעם מישהו אם רוצה, הייתי לא אבל לא־חשוב, אומנם זה .

 אלא הערבים, לכלל כמובן התכוונתי לא כהלכה. שלא זה את שיפרש האלה, הדברים
.״ בישראל שלי והאחרון הראשון לביקור הראשון, לביקור רק התייחסתי . .  

 שהיתר, עובדה — גזעניים אייכמן של והגדרותיו מושגיו נשארו שנד. 25 אחרי גם
 מסתפקים היו הנאצים כי כיום עצמם את המשלים ערבים, של בלבם מחשבה לעורר צריכה
 הערבי החלק עם ומתיידדים השמית, המשפחה של היהודי החלק בהשמדת ניצחונם אחרי
לשני. אחד שמי בין הבדל היה לא הנאצית בתפיסה שלה.

 באי- המתין והוא — .ס.0ה של ותיק פקיד אייכמן רב־סמל היה כבר מחיפה, כשחזר
כ״איש־ביצוע״. עצמו את להוכיח להזדמנות והולכת גוברת סבלנות
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