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,זהירותו״ סורא השלם ליד שעו בראנדנבורג ,ליד הגבול החואה את בריין .דתיי עמוד* השוור :חייל־ המזרון
הטיפו למלחמת־נקם ,לחיסול ״חוזה־החרסה של ורסיי,״ לתחיית הרייך הראשון או השני,
או להקמת רייך שלישי .היטלר לא המציא סיסמה זו .הוא מצא אותה מוכנה.
חשוב מזה — גרמניה של אז היתד ,אחוזה בולמוס של מדים .לכל מפלגה היה אירגון
כמעט־צבאי ,מצוייד במדים ,בדגלים ,בתזמורות־לכת ,בסמלים .הגרמנים צעדו — בכבישים
וברחובות ,במגפיים או בנעלי־עבודה גבוהות .בבתי־הספר שלט פולחן הגיבורים ,הקיסרים
והמצביאים של ימים עברו ,נחוגו נצחונות הנשק הגרמני בקרבות המאות הקודמות.
לכל זה אין כיום זכר בגרמניה .העם בורח מן המדים .הצבא אינו פופולארי ,אינו דומה
גם בחיצוניותו לצבאות גרמניה הקודמת ,הנוער אינו רוצה לשמוע על ההיסטוריה של
עמו .מיצעדים הזוכים לתשומת־לב רבה בחוץ־לארץ — כגון מיפגני נוער־הפליטים ,כינוסי
ותיקי הס״ס־הקרבי ,ובו׳ — הן תופעות שליליות ,שהנוער בכללותו מגיב עליהן במשיכת־
כתפיים זלזלנית.
ניבנסתי לחנות־תקליטים בקורפירסטן־דאם בברלין ,ביקשתי תקליט של שירי הוזרמאכט,
כאילו היה זה דבר רגיל .ציפיתי לתגובה .ואומנם ,נמצא תקליט כזה — על מדף צדדי,
באחת הפינות .אך מכל שאר הדוכנים והמדפים חייכו פרצופיהם האוזיליים של אלביס
פרסלי וחבריו ,אמריקאים וגרמנים .הכוזיסט תפס את מקום המארש.
מבחינה זו צדק בן־שיחי .גרמניה של היום אינה ויימאר שניה .הצעיר הגרמני הממוצע,
הרואה בסרט תעודתי את אדולף הגדול צורח בקולו ההיסטרי ,כשהוא מנופף בזרועותיו,
מנפח את לחייו ומנענע את שפמו המגוחך — שואל את עצמו. :איך יכלו הורי להתלהב
מן הטיפוס הזה?״
אך האם מהווה כל זה ערובה מספקת לכך שלא יקום היטלר הדש?

ברלין אי\1ז ירושליס
•ץ יל* הייתי היטלר ,ואילו ביקשתי להשתלט על גרמניה של היום ,לא הייתי צועק:
״יהודה ,התפגרי!״ ,לא הייתי מנופף בדגלי צלב־הקרס .הייתי קורא :״מחית לבולשבי
קים!״ ומדבר על מסע־צלב של התרבות המערבית לשיחרור האחים המדוכאים מאחורי
החומה.
כי זהו עקב־אכילס של גרמניה דהיום :השינאה לקומוניזם.
בישראל קיימת שינאה רבה למק״י ,שמקורה בזיכרונות היסטוריים .האמריקאים שונאים

הבטיחו שהם ואנשים כמוהם יעמדו על המישמר ויחניקו כל נסיון כזה באיבו .אחרים
התקוממו נגד עצם הרעיון.
״מה אתם רוצים מאיתנו?״ קרא בהתרגשות צעיר אחד ,כבן  ,18אחרי אחת מהרצאותי,
״למה אתם מחפשים דברים כאלה דחיקא אצלנו מה שהיה היה! זה לא יחזור! העם הגרמני
מחוסן מפני תחיית הנאציזם יותר מכל עם אחר בעולם ,כי הוא יודע לאן זה הוביל — לא
רק מבחינת סבל היהודים ,אלא גם מבחינת סבל הגרמנים עצמם .רק מטורף יאמין כי זה
יכול לקרות כאן שנית!״
השבתי לו :״אולי אתה צודק .אולי המחלה הנאצית ,כמו מחלת הטיפוס ,משאירה אחריה
היסון טיבעי .אבל זה לא בטוח .חולה־נפש שנרפא — בכל זאת עוקבים הבריות אחרי
תנועותיו בדאכה מתמדת ,מחשש פן תחזור המחלה שנית .אחרי מה שקרה בגרמניה,
טיבעי שהעולם כולו עוקב אחרי כל סימן ,בוחן כל ידיעה .אתם חייבים להשלים עם
מצב זה .זהו חלק מן המחיר שאתם משלמים עבור מעשי הוריכם.״
אולם ההגינית מחייבת לציין כי הסימפטומים לחידוש המחלה אינם בולטים כיום במיוחד
בתמינה הגרמנית .ישנה )וגם זה טיבעי( חד־צדדיות משוועת בדיווח על גרמניה ,בישראל
ובעולם כולו .כל סימן רע זוכה — בצדק — לתשומת־לב עולמית ,הופך לידיעה מרעישה.
דברים חיוביים המתרחשים בגרמניה אינם מהווים ״ידיעות״ ,אינם נזכרים .כך מתקבלת
תמונה חלקית ,מעוותת ,בלתי־מאוזנת.
הרבה דברים שליליים קורים בגרמניה .אבל הם ,בעיקרם ,שרידים של האתמול הזוועתי:
שיכיר קשיש המשבח את אושוויץ בבית־מרזח ,געגועים לימים הטובים של היטלר ,נאצים
המסתננים לעמדות השלטון ,פסקי־דין מגוחכים לרוצחי־המונים שהורשעו בדין .חלק
מסויים של הדור הקודם לא שכח ,לא למד .אבל אין סימנים רבים לכך שהוא הצליח
להנחיל את מחלת־הרוח שלו לבאים אחריו .ואין גם סימנים רבים לכך שהנוער מוכן
ליטול לידיו יוזמה תוקפנית לשיחרור ה״אזור״.״
״כל אחד יגיד לך שצריכים לאחד את גרמניה מחדש,״ אמר לי עתמאי ידוע ,״אבל אם
תכריז מחר שכל גרמני צעיר צריך להקריב את הפולקסואגן שלו למען מסע־השיחרור —
ישכחו מזה מהר מאוד!״
ואכן ,זהו הרושם המתקבל .ה״וידר־פראייניגונג״ )״איחוד מחדש״( הוא היעד העליון בפי
כל — לא רק בפי הפוליטיקאים מכל המפלגות ,אלא גם בפי אנשים פשוטים ,בשיחות
פרטיות .אבל הדבר היפר יותר ויותר למסרה מיסטית רחוקה ,״חזון״ בלשוננו — בדומה
ל״קיבוץ גלויות״ שלנו.
המאורע הדראמתי ביותר שאירע בגרמניה החדשה לא זכה להערכה הראויה לו בעולם

גרמג״ה ה״אחרת״
את הקומוניסטים ,מפני שאלה מסוגלים לשים קץ לקיומם הפיסי ,ועוד זכורים היטב ימי
ההיסטריה החולנית של מק־קארתי .אולם כל השינאות האלה משולות ל״ברוגז״ של
ילדים — בהשוואה לשינאה הלוהטת ,השורשית ,הקיימת בגרמניה המערבית כלפי המישטר
הקומוניסטי בגרמניה המזרחית.
בגרמניה המערבית חיים קרוב ל־ 20מיליון פליטים — אנשים שנמלטו משטחי המזרח.
רובם השלימו עם מצבם החדש ,התבססו ומשגשגים .ספק רב הוא אם רבים מהם היו
מוכנים לנטוש את הדירות החדשות שלהם ולצאת למלחמה כדי לחזור לבתיהם הנשכחים.
אך יש להם קרובים ובני־משפחה מעבר לגבול .מחסומי־התיל הממוקשים חוצים בין אח
לאח ,בין הורים ובנים.
לשוזא מזכירים לגרמנים כי הם עצמם גרמו למצב כזה .תנועת־השלום הדביקה ברחבי
גרמניה פלאקאטים שהכריזו :״צבאות היטלר הם שיצרו את המדינה הקומוניסטית בגרמניה
המזרחית!״ כל זה אינו יכול להשכיח את מציאות המחיצה — ואת הידיעה כי הרוב
המכריע של בני גרמניה המזרחית שונאים את המישטר השולט בהם ,והיו רוצים לעבור
מערבה .לולא כן ,הרי לא היה צורך בחומה ובמוקשים.
רגילים לד,שתת את ברלין לירושלים .שם ,כמו כאן ,עיר חצוייה ,חומה גבוהה ,חיילים
היורים איש ברעהו ובכל הנע בשטח־ההפקר .אולם הדימיון הוא חיצוני בלבד) .ולמעשה
גם לא חיצוני :אי־אפשר להשוות את חומות ירושלים המרהיבות ,לכיעור המיפלצתי של
החומה הברלינית ,המזכירה מחנות־ריכוז וגטאות(.
ההבדל היסודי הוא :חומת ירושלים חוצה בין שני עמים .חומת ברלין חוצה בין שני
חלקים של אומה אחת .איך היה מרגיש האזרח הישראלי אילו גרו בירושלים העתיקה ,תחת
שלטון הלגיון ,חמישים אלף יהודים ,ביניהם אחים ודודנים?
כיום אין בן ברלין המערבית יכול אף לבקר בחלק המזרחי של עירו .כשישבתי בסלון
עדן וסיפרתי על חוויותי בברלין המזרחית ,בה ביקרתי באותו יום ,הקשיבו הגרמנים
לדברי באותה הכעת־פנים ,בה רגיל אני עצמי להקשיב בתל־אביב לסיפורי ידידי הדיפלו
מטים ,המספרים לי על טיולי־הנופש שלהם לעיר העתיקה יליריחו.
לא חשוב ,בהקשר זה ,איזו משתי הגרמניות סוכה יותר או סימפאטית יותר ,איזו מהן
מדכאת את שרידי הנאציזם ,וכו׳ .חשוב שזוהי המציאות הסובייקטיבית :הגרמני הממוצע
במערב מאמין כי במזרח שולטת רודנות מיפלצתית ,בעזרת כידונים סובייטיים ,וכי חובה
קדושה היא לשחרר את האחים המדוכאים מעול העריצים.
אמונה זו — ריח של אבק־שריפה נודף ממנה .זוהי קרקע־ר,צמיחה לשטראוסים.

כאשר רנודה האתז 1ז
ך* אס יכולה קרקע זו להצמיח גם היטלרים? במילים אחרות :האם תיתכן עלייתה של
| | מפלגה לאומנית־מיליטריסטית ,בעלת מגמה טוטאליטארית־דיקסטורית ,שתטיף לאיחוד
גרמניה בדם ואש ,ותנופף מעליה דגל של שינאה ורצח־עם?
היצגתי שאלה זו בשיחות עם נוער גרמני .אחדים מבני־שיחי הסכימו שהאפשרות קיימת,

ובארץ .כוונתי לביקורו של ג׳ון קנדי בברלין .באתי לעיר כשבועיים אחריו ,ועדיין חשתי
באוויר את החשמל של אירוע היסטורי .חצי מיליון ברלינאים נהרו לקראתו ,הריעו לכבודו
בסצנה שגבלה עם היסטריה המונית .כאשר השמיע אח המילים :״איך בין איין ברלינר!״
)״איש ברלין אנוכי!״( רעדה האדמה מרוב התלהבות.
כך לא נתקבל שום אדם אחר ,גרמני או זר ,מאז ימי אדולף .לעומת מיפגן אדיר זה
החווירה קבלת־הפנים שנערכה קודם לכן לשארל דה־גול בבון .שום פיברוק ,שום מתן
חופשות לפועלים ,שום אירגון מלמעלה — אינם יכולים להסביר קבלת־פנים זו.
״מה הפלא? אנחנו הגרמנים זקוקים תמיד לפירר,״ אמרה לי בתמימות נערה ברללנית
צהובת־תלתלים .אבל גם בכך אין הסבר מספיק .גם לא ברגש־ההקלה שהרגישו בני ברלין
המנותקת ,בבוא אליהם מנהיג העולם המערבי ,ובפיו הבטחה שלא ינטוש אותם לעולם.
ג׳ון קנדי — בניגוד לקאנצלר אדנואר ,בניגוד לשסראוס ,בניגוד לדה־גול — מסמל את
קו השלום ,את הוזיתור על כל חלום מלחמתי ,את התקיזה לתקן את המצב בדרכי הסכם
והבנה .כל אדם מבין זאת ,גם בברלין .ואם ברלין קיבלה את פניו בצורה ז ו  ,הרי מעיד
הדבר יותר מאלף מאמרים על האקלים הנוכחי בגרמניה.
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ל זה מוביל אותי למסקנה ,שהתגבשה בי בעת ביקורי זה :שגרמניה הנוכחית אינה
נאצית .עלייתו של נאציזם חדש בגרמניה ,בצורה חדשה ,אינה בלתי־אפשרית .אולם
עד כמה שאפשר לדון כיום ,אין הסיכויים לכך רבים.
מה נובע מכך לגבינו ,כישראלים ,לגבי יחסי  .ישראל־גרמניה ,לגבי התנהגות ממשלתנו
בעניינים גרמניים ,לגבי התנהגותנו כפרטים
ברצוני להביע להלן את דעתי על כך — ביודעי היטב שתעורר הסתייגות בחוגים רבים.
אולי כדאי ,קודם כל ,לברר את נקודות־המוצא של הבירור .את הנקודה הריגשית ,ואת
הנקודה ההגיונית.
יש אנשים האומרים :בעניינים כאלה יש לנהוג על פי הרגש ,ועל פי הרגש בלבד .אחרים
אומרים :לעזאזל הרגשות! צריכים לנהל מדיניות בלי סנטימנטים.
אני שולל את שתי הגישות גם יחד .לדעתי ,כאשר יש סתירה מהותית בין הרגש
וההיגיון ,משהו אינו בסדר .משהו לקוי — או הרגש ,או ההיגיון ,או שניהם יחד .חייב
אדם להתמודד עם עצמו ,להתלבט וללבן את הדברים ,עד שעולה בידו ליצור את הסינטזה
ההארמונית בין הרגש וההיגיון .הוא הדין לגבי אומה שלמה .מדיניות נכונה חייבת לספק
את הרגש וההיגיון כאחד .ולהיפך :כאשר מדיניות מסויימת היא גם מוסרית וגם מציאותית,
משמע שהיא נכונה.
)המשך בעמוד (10
♦ מביתן שהגרמנים המערביים אינם רוצים להכיר בקיומה של ״הרפובליקה הדמו-
קראסית הגרמנית* )דד״ר( ,הס רגילים לקרוא לגרמניה המזרחית בשם ״אזור הכיבוש
הסובייטי״ ,או בקיצור ,בפי העם ,״די צונה״ )״האזור״(.
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