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 מעל אך קנוניה. הוא פרובוקציה. הוא—£
תקדים. ללא חוצפה הוא לכל

 הפרטי ביתו אינה זו מדינה בי
 זו מדינה פרס. שמעון אחד של

 אחד כל של שלנו, ביתנו היא
מאיתנו.

 דמי- את משלמים ו נ א בה. חיים ו נ א
 את ונשפוך שפכנו ו נ א שלה. ההחזקה

צרה; בעת מיפתנה, על דמנו
 בעלי ואשה, איש מיליון שני — ו נ א

בעלי־הבית. ו נ א והכרה. רגשות
 הבית לתוך ה, ז ה הבית לתוך והנה,
, ו נ ל  הרודן את המתנשא הצעיר מזמין ש
הדורסני. הגס, השמן, הטבטוני

ה ריח רק לא — ריחו ידבק בביתנו
 אלא הגרמניים, ור,נקניקים הבווארית בירה

 כיב־ של ריח נשכח, כמעט אחר, ריח גם
וזיעת־אימה. ודם רחוקים שנים

 בורגני־ של קולו — קולו יהדהד בביתנו
 וד,כנער,־עצמית, חנופה שופע גרמני, זעיר

 קריאות של רחוק הד תמיד מצטלצל בו
ומחר. אתמול של שאגות־הקרב זיג־הייל,

 שאיננו אורח לביתנו להכניס אפשר האם
מראהו? מעצם סולדת שנפשנו בו, רוצים

 בחדרינו, כזה אדם יתהלך האם
שול על יסעד מיטתנו, על ירבץ
? הצד מן נעמוד ואנו - חננו
 היינו כאילו בביתנו בנו ינהגו האם

 של בחסדו תלויים עלובים, דיירי־מישנה
הפירחח? ובנו סנילי בעל־בית

 בהזמנה ביותר המחפיר הצד זהו אכן,
 כי המזמין של בטחונו בה משתקף זו.

 היא כולה שהמדינה בעל־הבית, לבדו הוא
 הננו המיליונים, שני כל אנו, וכי אחוזתו,
 אף או לשאלו, צורך שאין מיקרי אספסוף

ברגשותיו. להתחשב
כ מביתנו גירשו סובלן כפרשת

להעניק שרצינו נרדף, אדם כוח
כפרשת אנושית. זכות־מי׳קלט לו

האטומי. במחקר לנו עזרו — העולם זעות
מחיר. יש דבר לבל יקר. מיסחר

 האומר: משלו, הגיון זה סחר למ יש
 ככל בנאציזם, יותר חשוד שהגרמני ככל

 מב־ שמגמותיו ככל יותר, מפוקפק שעברו
 ב־ שלו הצורך גדל כן — ביותר עיתות

ישראלית. תעודת־הכשר
 הוא יותר, מלוכלך שהגרמני ככל משמע:

לממשלתנו. יותר לשלם מוכן
כ המלוכלכים הגרמנים :משמע

 הטיכעייס כעלי־הכרית הם יותר
 ישראל. לממשלת כיותר

★ ★ ★
 המבוצעת החדשה, העיסקה ך ^
 על עולה ובביתנו, בשמנו זה ברגע ^

ביותר. ומבחילה צינית היא קודמותיה. כל
 את לראות מעוניין אינו שטראוס הר
 רצה אילו עמודי־שלמה. ואת תל־חי פסל

מצויירות. גלויות לו לשלוח יכולנו בכך,
 רצוי אינו בי יודע שטראוס הר
זאת. יודע פרס והר כאן,

 החליטו הם אשליות. כל אין לשניהם
 שהוא מפני זאת, בכל הדבר את לבצע
לשלם. מוכן ומישהו מסויימת, למטרה דרוש

מטרה? איזו
 הר את להעלות זאת: מטרה

בגרמני כם־הממשלה על שטראום

 — מערומיו בכל שטראוס נתגלה לפתע
חדשה. לדיקטטורה השואף ניאו־נאצי רודן

 גרמניה המוני :הפלא קרה ואז
 שלא כפי מועד, כעוד התקוממו
הצעיר. היטלר נגד התקוממו
הפג נזדעקה, העתונות נפלה, הממשלה

 סנילי עקשן וגם — ברחובות סערו נות
 סולק. הוא להחזיקו. יכול לא אדנואר כמו

★ ★ ★ בתול נקודת־מיפנה היווה זה לוק ך•
 הראשונה בפעם החדשה. גרמניה דות ^

 קמה אמנם כי התקוזה, בעולם נתעוררה
 זו — אחרת״ ״גרמניה חדשה״, ״גרמניה
 את ר,יודה הסילוק שטראוס. את שסילקה

למ — אדנואר תקופת של האמיתי הסיום
המזבח. בקרני עדיין נאחז שהזקן רות

 וה־ הנאצים במידת־מה. טוהרה, האווירה
 נדחקו הבאה, המלחמה גיבורי מיליטריסטים,

 הסוצי־ המפלגה של מניותיה לפינה. זמנית
 הטהורה בגרמניה היחידה אל־דמוקראטית,

 שנצחונה כך כדי עד עלו הנאצי, הכתם מן
ודאי. כמעט ניראה הבאות בבחירות

תמו חלה עצמו אדנואר של במפלגתו גם
להו בכוח, ממש הוכרח, הזקן יסודית. רה

 הקרוב. בסתיו הסתלקותו על ת■ סופ דיע
ה בכל קצף, בשצף לכך שהתנגד למרות

 לוד־ ,שר־ד,בלבלר כיורשו מונה אמצעים,
הרפתקנות. מכל הרחוק ארהארט, וזיג

 ככוח לביתנו מכניסים שטראוס
 גועל-נפש. בנו המעורר אדם

★ ★ ★
 ״ידיד הוא הזה האיש :לנו ומרים
אל״. ר ש  גלויים בשטחים לנו עזר הוא בי

מוסרי. חוב לו חבים אנו וסמויים.
אותנו! יצחיקו שלא

מבו אדנואר ממשלת עם ממשלתנו יחסי
 הצינית אולי — צינית עיסקה על ססים

 (האורח אייכמן אדולף הציע מאז ביותר
 בואו עד במדינה, ביותר החשוב הגרמני

 של העיסקה את בראנד ליואל שטראוס) של
דם״. תמורת ״סחורות

מכר עזרה. קיבלנו בסף. קיבלנו
תעודות-הבשר. נו

נאמר: בהן בלתי־כתובות, תעודות מכרנו
 היהודים, מדינת. אנחנו, — דבעי מאן ״לכל

 סמל אושוויץ, ניצולי הנאצים, קורבנות
 — בעולם וסוציאליזם קידמה של מדופלם
 נאצי, איננו כבר מוכ״ז כי בזה מאשרים

 להתקבל שזכותו בתכלית, חדש גרמני ׳אלא
קידמה.״ אנשי של הגונה חברה בכל

 בסיטונות אלה תעודות מכרנו
 כמחיר, המרבה לבל ובקמעונות,

 מברה הקאתולית שהכנסייה בשם
מחטאים. מחילה פעם

 מסויים, למישטר שלמה, לאומה מכרנו
מסויימים. לאישים מסויימת, לממשלה

 על מיסחרי, בקור־רוח בוצעו העסקות
סיטוני: לוח־מחירים פי

 כדי למשפחת־העמים, לחזור רצו הגרמנים
חוזר,־ו■,שילומים. הושג — לנאט״ו להיכנס
 עוזים כמה קנו — חדש צבא להקים רצו

מדים. והזמינו עלובים
ל כדי אדנואר־בן־גוריון, בפגישה רצו
 בארצות־הברית מסע־נצחון לקאנצלר אפשר

קיימו). לא (אך מילווה־ענק הבטיחו —
הזדע־ למרות גרעיני בנשק להצטייד רצו
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 בוחל הגרמני שהעם למרות יה,
 המערב אותו, שונא המזרח בו,

ממנו. להיפטר רוצה
 לא נאצי. בשטראוס רואר, הגרמני העם

 בשל לא ההווה. בגלל אלא העבר, בשל
 השלישי, הרייך של בוורמאכט כסגן שרותו

 בממשלת שר היותו בעת מעשיו בגלל אלא
הפדרלית. הרפובליקה
ה הגדול המחנה מנהיג הפך שטראום

 מחדש, גרמניה איחוד כי (בחשאי) טוען
 לברית־המועצות, שסופחו השטחים והחזרת
 מלחמת־ מצדיקים ולצ׳כוסלובקיה, לפולין

 האטומי לחימושו חותר הוא חדשה. עולם
 לפתוח יוכל שזה כדי הגרמני, הצבא של
 מתוך — יזומה במלחמה עצמו דעת על

 להצטרף יצטרך כולו המערב כי חשבון
שפרצה. אחרי למלחמה

 יורשו. יהיה זה איש כי רצה אדנואר
 — הגשמתה לסף עד זו שאיפה הביא הוא

 אחרי הסאה. את שטדאוס הגדיש כאשר
 את גילה בגרמניה המסויים שד,שבועון
 שטראוס אירגן האישית, שחיתותו שערוריות

לחיסולו. השפל המיבצע את

זדו חבלה זוהי נכון: הגמור ההיפך אך
 פומבית סטירת־לחי גרמניה, בד,בראת נית
מל ללחום המנסים הגרמניים היסודות לכל
הרביעי. הרייך בניצני נואשת חמה

 אדנו־ הר מוכן כזה שרות עבור
 במשרד־ הקטן והעסקן לשלם. אר

 השרות, את להגיש מובן הבטחון
הטבוחים. מיליוני שישה בשם
 זו, קנוניה להפר יכול אחד דבר ורק
 לטובת האנושות, לטובת גרמניה, לטובת
 המדינה המוני של התקוממות — ישראל

הבזוי. האורח נגד הזה, הבית בעלי הזו,
ש בעולם, שתהדהד התקוממות

 כדור-הארץ, סביב סנסציה תהפוך
 עם :עדים מיליון כשישה שתעיד
ו ישראל נ י  תעודת• לו מעניק א
!הבשר

★ ★ ★  שמץ יש אם במוזמן, לטפל יש ך 4*
לטפל יש איך בלבנו.כבוד־עצמי של
במזמין?
 הלך לחינם לא :אמרנו כבר
הזרזיר. אצל העורב

 מעלה היד, לא פרס שימעון כמו איש גם
 כזאת, מלוכלכת בקנונייה להשתתף דעתו על

ידי לאיש, סמויה זיקה בלבו הרגיש לולא
ההש האופי, בזהות שמקורה אישית דות

והשאיפות. קפות
 מאשר יותר מתאים זוג נמצא היכן ואכן,

 הישראלי והבטחוניסט הגרמני המיליטריסט
 שניהם זקנים? שני של מלחכי־הפינכה —

 על שהמרו חסרי־מעצורים, קארייריסטים
 של מושבעים חובבים שניהם המלחמה. קלף

 פוטנציאליים, רודנים שניהם עיסקי־חושך.
מל והמנהלים האזרחיות, לחרויות הבזים
מסויימים. בשבועונים חמות

 ופראנץ־יוזף שטראום שמעון
 מן זוג והנעימים, הנאהבים פרס,

היטמיים.
★ ★ ★

 אחוות־ של זה אמיתי רקע עומת 1•
המ התירוצים כל מחווירים רודנים, /

 הוא אולם — מפלה נחל הרביעי ד,רייך
התקפת־הנגד. את זמם הוא ניכנע. לא

 בישראל שטראום של ביקורו
זו. התקפה לפתוח נועד

 וראש־ היהודים נשיא בחברת יצטלם האיש
 ילדי מוקף היהודי, הצבא במחנות ממשלתם,
גר ברחבי יופצו אלה תמונות היהודים.

 היהודים אם יצרחו: רמקולים אלפי מניה.
 להיות יכול הוא איך אותו, מעריצים האלה
מחרחר־מלחמה? להיות יכול הוא איך נאצי?
 לסלק אדנואר מתכונן האחרון, ברגע כך,

 ולמסור עליו, שכפו הבלתי־רצוי היורש את
לשטיראוס. כס־השלטון את

 עם שלנו. הדגל תחת בעזרתנו.
מארץ־הקודש. זר-פרחים

 דרש לבדו שטראוס לא הקנוניה. זוהי
 אדנו־ מצד באה הורישה הזה. הביקור את
ה מצד הגרמני, משרד־הבטחון מצד אר,

 הלא־חדשה, גרמניה של האטומי מיליטריזם
האדרת. בשינוי גברת אותה שהיא

 שטראום הזמנת כי טוענת ישראל ממשלת
 את לעודד מדיניותה המשך אלא אינה

 עמה ולקשור האחרת, החדשה, גרמניה
קשרים.

הערמומיים־כביכול. האוויליים, גומגמים,
 כך על־ידי גרמניה לב את רוכשים אין

 ביותר השנוא העסקן את נס על שמעלים
 מפלגת־היעזלטון לב את רוכשים אין בה.

 לסלק שוקע לקאנצלר שעוזרים כך על־ידי
 מעמדה את מחזקים אין בחיר־המפלגה. את
 רימום על־ידי הבינלאומית בזירה ישראל של

 היום עד המסרבת בממשלה שהשתתף אדם
ישראל. עם דיפלומטיים יחסים לקשור

 ברצינות לרגע, מקבלים היינו אפילו אך
 — ושות׳ פרס של הרישמיות הטענות את
 להיפך: הקנוניה. את מצדיק הדבר היה לא

 אחרת, טענה מכל יותר הרישמי, התירוץ
 לבטחון הסכנה את מבהילה בצורה מבהיר

הבטחוניסטית. בגישה הטמונה המדינה
ב עזר שטראוס היא: הרישמית הטענה

 המדינה לחימוש בעתיד, לעזור ו$כול עבר,
 לבטחון ביקורו חיוני כן על מכריע. בשטח

ה מכל חשוב הבטחון והרי — המדינה
סנטימנטים.
 מנוונת, אשליה זו האין ? האמנם
ככסילותה? מזעזעת קטלנית,

 קנוניה על־ידי נשק לרכוש כדאי האמנם
 מוחלטת, דימוראליזציה למדינה המכניסה

 ד,ממאיסה עצמה, בעיני כבודה את המשפילה
ההגונים? אזרחיה על המדינה את

 אינו כעולם כיותר הטוב הנשק
 כידי נמצא אינו אם מאומה, שווה

במדי הגאים זקופי-ראש, אזרחים
למענה. למות המוכנים נתם,
 ארצו בני קראו פעם' המכריע. הנימוק זהו
שטראוס: של ודורו
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