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)15 מעמוד (המשך

 תהיה לא וילי.בראנה כשיבוא השבוע,
 שונאי־גרמניה גם רצינית. הפגנה שום

 ליבם, בסתר השלימו, מאתמול המושבעים
 :מכל נוראה פעם להם שנראתה המילה עם

״נורמליזציה״.
 השכל, עושה שלא מה לגולדה. לקח

(ה השכל פעלו הפעם אבל הזמן. עושה
יחד. גם והזמן גרמני)

 היתד, הישראלית—הגרמנית ההשלמה
 מפוכח, מדיני תיכנון של מלאכת־מדדשבת

 אותה ילמדו עוד המדיניות שתלמידי
 החליט שבו הרגע מן רבות. שנים במשך

 מדיני־פסיכולוגי- במיבצע לפתוח אדנואר
ל הישראלית האיבה חיסול לשם כלכלי

 בראנד וילי של לביקורו ועד גרמניה,
 מחושבים, השלבים כל היו בישראל,

ומבוקרים. מתוכננים
רב. לאופטימיזם מקום נותן זה לקח

 האיבה את לחסל הגרמנים הצליחו אם
 במעשה־ שמקורה בעולם, ביותר הנוראה
ה העת בתולדות ביותר הגדול הזוועה
יזו במיבצעים לחסל ניתן בוודאי חדשה,

 לישראל, הערבית האיבה את גם מים
פחות. ומושרשים עמוקים שמקורותיה

 כד על לא אולם המחתרת. לוחם
 הקאנצלר• עם אבן ואבא מאיר גולדה ידברו

ותמיכה. כסף על ידברו הם הגרמני.
 הדמויות אחת שהוא אדם מולם יעמוד

 בזירה ביותר והמעמיקות הסימפאטיות
להצטיי זכה לחינם לא העולמית. המדינית

 הענקת מדינאי: לגבי בלתי־רגילה נות
לשלום. פרס־נובל

ש עד ארוכה דרך עבר בראנד וילי
 בלתי- כילד בגרמניה נולד הוא לכך. הגיע
 כרוך זה מעמד היה שבה בתקופה חוקי,
 היגר בצעירותו מורעלת. ובילדות בסבל

 קיצוני, לאנטי־נאצי שם הפך לנורבגיה,
 בנשק, מולדתו נגד ולחם למחתרת הצטרף

 דין־מוות אוטומטית עליו גוזר שהיה דבר
נתפס. אילו

 הצטרף לגרמניה, חזר המילחמה אחרי
ב־ השתקע הסוציאל־דמוקרטית, למיפלגה

בראנד קאנצלר
מדמיע גאז בלי דמעות, בלי

 שלה. לראש־העירייה והפך השסועה, ברלין
ו אלכוהולי, משבר עבר תקופה באותה

 במאמץ אולם גמור. שהוא סברו רבים
 מונה המלך, לדרך חזר התגברות של עליון

 ל- והמזדקנת הוותיקה מיפלגתו על־ידי
 שני אחרי — לראשות־הממשלה מועמדת

הימין. שילטוו של דורות
 ל־ נתן בראנד לגולדה. לקח עוד

 ובלתי- רעננה חדשה, תדמית מיפלגתו
ה הסיסמאות את זרק הוא דוקטרינדית.

 ראש־הממשלה של תוארו — קאנצלר *
 תיר־ עתיק. גרמני מושג הוא הגרמני,

הלישכה. ראש :המילולי גומו
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