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חיפה... בנפל צלב־הקרס הונך באשר

הדגזל בןהבוית
*  לא גם להדהים. כדי נכתבים אינם הגאים דברים ך

 לא אף מוסר. להטיף או לקטרג להרגיז, להקניט, כדי 1 1
בידיזני. במדע להשתעשע כדי

- דימיון. של תרגיל מחשבה. של כתרגיל נכתבים הם
חשכון־נפש. של תרגיל — תרצו אם
הפו מתחום בהרבה החורגות לשאלות נוגעים הם

האידיאולוגית. ההתנצחות היומיומית, ליטיקה
המדינה. למהות נוגעים הם

¥ בעינינו היא מה ¥ אותה הקמנו מה לשם
■ ■ ! ■ !

:לתרגיל כבסיס כאן המוצג הדימיוני, המצם הרי ך
 בערך קיימת, כנר ישראל מדינת .1938 היא השנה •

הנוכחיות. נעיותיח על הנוכחית, במתכונתה
אנ הוא אין חיטלר. אדולף הפירר, שולט בגרמניה

 מופנה המטורף זעמו היהודים. נגד דבר לו אין טישמי.
 והבונים־החופשיים. הצוענים הקומוניסטים, נגד רק !

 להוכיח נאה למישטר, מוסד יסוד שהיא תורת־חגזע,
 ללא״ נחות גזע תת־אדם, חם הסלאוויים העמים כי

 כדי נחלתם, את ולרשת להשמידם היא שמיצווה תקנה,
העליון. הגרמני הגזע לבני מרחב־מיחייה לרכוש

 נוראים. דברים מתרחשים בגרמניה כי יודע העולם
 של ומחנות־הריכוז מרתפי״חעינויים על סיפורי״זוועה

 השלישי. הריין לגבולות מחוץ אל הסתננו הגסטאפו
 אף סולד האדם אשר בעינויים נרצחים קומוניסטים

 מוצאים- וחולי־הנפש הצוענים בדימיונו. להעלותם
בתאי״גאזים. להורג

מע רק ההיטלראי. במישטר פורחים גרמניה יהודי
 הנאצי. במישטר בכירות מישרות תופסים מחם טים

 נדרך־כלל אולם לאמריקה. או לישראל היגרו אחדים
 העסקים החדש. הסדר מן הגרמנית היהדות מרוצה

 אין קומוניסטית, הסתת אין שביתות, אין פורחים.
 בחיי- כל״כך הבולטים היהודים, לעובדים. העלאת־שכר

 נדיבה ניד תורמים חם והולכים. מתעשרים המיסחר,
 תפקידם את וממלאים המאוחדת, היהודית למגבית

העולמית. הציונית בהסתדרות
 הגזעני. הרייך על חרם הטילה מישפחת״העמים

 המיסחר את ואסר סנקציות נגדו נקט חבר-הלאומים
 הם הרייך. שליטי את מרתיע אינו הדבר אך עימו.
ממדי וכמה כמור עם עזים אן נסתרים קשרים קשרו

העולם. נות
----------ישראל של בידידותה נמייוחד מעונייגים תם
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*  על נודע כאשר פרץ בישראל הגדול וויכוח ף

הגר שר-התעופה גריגק הרמן של הקרוב ביקורו | 1
בישראל. מני,

 הוגשו בכנסת קול־מחאה. הרימו השמאל אירגוני
מאמ כמה נתפרסמו בעיתונות לסדר־היום. הצעות כמו
ואנשי־ ליברליים פרופסורים שיל פרי־עטם נזעמים, רים

יוצאי־דופן. ציבור
שקול. קו נקטה האחראית העיתונות אולם >

• יפי־ מקהלת במדינה נשמעת ״...שוב מעריב: ,
 כל לעזרת לחוש המוכנים והשמאלנים, הצבועים הנפש,

ומו עמם שגורל אך מופקר, וצועני נירדף קומוניסט
כהוא״זה• אותם מעניין אינו לדתם

 הזוממים אכזריים אויבים המוקפת ...מדמת־ישראל,
 איס־ במישחקי־מוסר להשתעשע יכולה אינה להשמידנו,

 מצביע והוא לכל, קודם הלאומי האינטרס טניסיים.
 של סדירה אספקה לעצמת להבטיח החיוני הצורך על

 של במחסניו בשפע המצוי הסוג ימן מתוחכם, נשק
היטלר..." אדולף

 להעמיד צורך ״...אין אחרונות: ידיעות ;•
 מדינת־ בין ומוקמת ההולכת הברית כאילו פנים

 מעשיים אינטרסים על מבוססת הגרמני והרייך היהודים
 של מוצק בסיס על כל, קודם מושתתת, היא בילבד. י

 פה שונות דרכי־יישומם אם גם משותפים, אידיאלים
ושם...

 עמוקה הבנה רוחש נבחר, עם שהוא היהודי, העם
 המגלח והרענן, הצעיר הגרמני המישטר של לאידיאלים

 לנו יש יודע, מי ואולי, חגיזעי. ייחודו את מחדש
הטב בארץ שהונהג החדש הסדר מן ללמוד מה

 בוגדים בלפי חזקה יד למחבלים, עונש־מוות טונים.
 והמרושע העלוב חבר־הלאומים על ציפצוף ושמאלנים,

 מאד שכדאי שיעור לנו נותן שהיטלר נדמה אכן, —
 וחקוס־ התבוסנים של י׳ללת־התנים למרות היטב, לבחנו

מופוליטיים...״
* • ץ ! ר א ליברלי אדם אין אחד, ״...מצד :ה

 היותר־ חסממנים מן וכמה כמה עם להשלים יכול
 היטלר הר של החדש הסדר את המציינים מפוקפקים

זו הסתייגות צריכה האם שני, מצד אולם ועוזריו.

 שתי של מפוכחת להתקרבות בדרך כמיבשול לעמוד
ז הממשלות

 מחוות לעשות אלון למר אחד, מצד מייעצים, אנו אין
 אך גרינג, הר האורח, כלפי ידידות של מרחיקות־לכת

 יחס ההפוך. בכיוון להפריד צורך גם אין שני מצד
ומאוזן...״ שקול קורקטי,
 הרמן ירד כאשר זו. עצה על-פי נהג אלון יגאל

 לשר״החוץ והצדיע המטוס, מן המפוארים במדיו גרינג,
״,היטלר ״הייל בבירכת הישראלי  יד הרמת תוך !

 מיש־ ובכמה חמה בלחיצת־יד אלון מר הסתפק ימינו,
 מראש. על־פה למד שאותם הגרמנית, בשפה פטי־ברכה
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במהירות, השתפרו המדינות שתי ביו יחסים

ובין ישראל בין היחסים הצטננו מהירות ובאותה | (

גרינג הרמן השר הדגול: האורח
 שהוסיפו והמיזרחי, המערבי בעולם מאוהדיה כמה

הגזעני. הנאצי למישטר בסלידה להתייחס
 של מסע ניהלו הקומוניסטיים שופרות־התעמולה

 ירושלים״—ברלין ״ציר על דיברו ישראל, נגד השמצות
 להצעה״לסדר־היום בתשובה בינלאומית״. ״קנוניה ועל
 של שלוחות־הרסן ״ההתקפות על כהן גאולה ח״כ של

 היש־ ברית־המגן על הפושעת, הקומוניסטית העריצות
 ש״אנו בכנסת ראש־הממשלה אמר ראלית־גרמנית״,

 בשיקולים זרות ממשלות התערבות ובזעם בתוקף דוחים
 רבין מר הריבונית.״ מדינת-ישראל של המדיניים

 מאנשי־הציבור במה גם נתפסו הצער, ״למרבה כי ציין,
 מטרתו שכל והשקרים, הסילופים למסע במדינות־המערב

אנטי של חזק ושריח מדינת־היהודים, שם את להכפיש
ממנו.״ נודף שמיות

 ידיעות גוברת, בתכיפות התפרסמו, בעיתוני־העולם
 שקציני״צה״ל בהן נאמר המדינות. שתי בין היחסים על

 הבליץ- בשיטות הגרמני הוורמאכט במיתקני מתאמנים
 בישראל מקבלת קציני־אס.אס. של קבוצה וכי קריג,

בטרור. בלוחמה הדרכה
 בין הדוק אך סמוי שיתוף־פעולה על דובר במיוחד

ביותר. מתוחכם מדעי נשק בפיתוח וישראל, גרמניה
 הוכחשו ולא אושרו שלא אלה, שמועות לעומת

 שתי אספקת על בהרחבה פורסם ישראל, ממשלת על־ידי
 לקריגס־ בחיפה, ישראל״ ״מספנות תוצרת טרפדות,
 התלהבות עוררה הידיעה הגרמני. (חיל־הים) מארינה

 בטכס״ שנכח ישראל, שידורי של הצבאי הפרשן רבה.
פועם היהודי ״הלב כי דיווח הספינות, של ההפלגה

 נמצאה שלנו הצעירה תעשיית־הנשק בגאווה. היום
ב והמפואר המשוכלל לצבא מתוצרתה לספק ראוייה

 הדגל עלה כאשר אכן, מעודו... העולם שידע יותר
הס תמי על וצלב־הקרס, האדום הרקע בעל המרהיב

 והמלהיב, העליז וסל״ ״הורסט שיר לצלילי פינות,
 הלוואי למדינת־היהודים. הוא גדול יום :לעצמנו אמרנו

 לקיסר ידו את בשעתו שהושיט עצמו, הרצל שתיאודור
 הזה...״ במחזה לראות זוכה היה ירושלים, בשערי הגרמני
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• ן נן ץ ט  תקרית אירעה כאשר היחסים על העיב ק
במינכן. מצערת 2

 פעילים שהיו ישראליים, שליחים שיבעה של קבוצה
 על-ידי בלילה נעצרו בגרמניה, הציונית בתנועת־הנוער

 הגסטאפו. למיפקדת והובלו אס.אס. אנשי של חולייה
 בחדרי״ עמוקה. דאגה בישראל שררה ימים כמה במשך

 שקרה כפי לנצח, נעלמו השיבעה כי החשש הובע חדרים
עיקבות. השאירו שלא אנטי-נאציים, גרמנים לרבבות

 ראש- למישרד פרצו השליחים של קרובי״המישפחה
 הם יקיריהם. לשיחרור מיידית פעולת ותבעו הממשלה,

 מכלא ושלם חי לצאת יכול אינו אדם שום כי טענו
 אולם עינויים. של ארוכים ימים אחרי הגסטאפו,

 בבקשה סודית הנחייה לעיתונים הוציא מישרד-החוץ
התקרית. מערך להפחית
הרא דאגתנו ״כי זו, בהנחייה נאמר נשכח,״ ״אל

 גרמניה. יהודי למאות-אלפי נתונה להיות צריכה שונה
 עלולה מדינת־ישראל של ובלתי־שקולה נחפזת פעולה כל

 להטיל ואף לכולנו, היקרה הגרמנית היהדות את להביך
הגרמניים.״ השילטונות עם המצויינים יחסיה על צל

 הם השיבעה. שוחררו שקטה פעולה אחרי ואכן,
 במגע לבוא עליהם נאסר בשווייץ. לנופש מייד הוטסו

 על וחצי־דבר דבר לגלות או להצטלם, ישראלים, עם
מעצרם. בתקופת להם שקרה מה

 כדי מגידרם יצאו הרייך שילטונות כי לציין יש
 ביקרה מייוחדת כמחווה התקרית. רישמי את לטשטש

 תנועות- ההיטלר״יוגנד, מדריכי של גדולה מישלחת בארץ
 מלא בפה והביעו בקיבוצים, ביקרו הם הנאצית. הנועד

העובדת. ההתיישבות מן התפעלות
 מעשי־ידיכם,״ מול ומשתאים נפעמים עומדים ״אנו

 אובר״שטור־ בדרגת אס.אס. קצין ראש״המישלחת, אמר
הג ״אתם רייכמן. ארנסט בשם (סגן־אלוף) מבאן־פירר

 של הנושן הגרמני החלום את שלבם, בגבול שמתם,
 האנטי-אנושיים לקולחוזים בניגוד (כפר־מגן). וור״דורף

 אפשר בי בקיבוציכם הוכחתם הסלאבית, החלאה של
 טוהר על המבוססת בריאה, שיתופית חברה לבנות
 לפירר נדווח הביתה, שובנו עם לאומית. וגאווה הגזע
הנהדר.״ מיפעלכם על עצמו

 לא ״ישראל כי פרס שימעון מר ציין בדיברי־תשובתו
 האוייב פני מול ידידיה. בבחירת זר תכתיב שום תקבל

 ערך יש הבולשביקיים, ובעלי־בריתו לכלותנו, הזומם
 המשגשגת הגרמנית המדינה עם הטובים ליחסינו חיוני

 עזרתה על לגרמניה מודים אנו שלה. ומערכת־הביטחון
 ניכר שחלק שלנו, והכלכלי הביטחוני למאמץ הרבה
 על הנאבקת אומה לפירסום. ניתן אינו עדיין ממנו

 אידיאולוגי.״ בפילפול לעסוק יכולה אינה קיומה
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*  להש־ כדאי מוסר־ההשכל את התרגיל. כאן ד *
עצמו. לקורא איר ^

 שתואר המצב לאור כי שיטענו רבים יימצאו בוודאי
 הממשלה של זו מסויימת התנהגות היתד, הסיפור, בראש

 ולא ביהודים, פגע לא היטלר אם בהחלט. לגיטימית
 צורך כל למדינת־ישראל היה לא באנטי־שמיות, עסק

 ולוותר מוסר לה להטיף גרמניה, של בענייניה להתערב
ישראל. לביטחון עצומה תועלת להביא שיכלו עיסקות עס

 את ממנה להסיק חייב זו, כריעה שדוגל מי
 לכוא והלאה, מעתה לו, אל הכנה. המסקנה
 כחיכוק־ שישכו העולם, אומות אל כטענות

 וכאשר כדאכאו, הרצח השתולל כאשר ידיים
להת לו אל אושוויץ. מארוכות העשן היתמר

 מנגד״ שעמד ״העולם על כדברו בזעם מוגג
 התרכותית האנושות של ״קשר־השתיקה ועל

השואה.״ נובח
 אחת שכל ממדינות, מורכבת היתד, אנושות אותה

אנ והרבה,־הרבה שלה. המפוכח החשבון את עשתה מהן
 מעשי על ש״ד,שמועות בכך עצמם את ניחמו טובים שים

 כל־כך,״ נורא אינו ש״השד מוגזמות,״ בוודאי הנאצים
הכושים.״ כמו לזה, רגילים ש״היהודים

 מדינת■ הווה. יש עכשיו כעבר. קרה זה
 וב- בדימיון. רק ולא כמציאות, קיימת ישראל

 הכדל שום שאין מדינה קיימת דרום־אפריקה
 לבין כינה — באחד ומעשי רעיוני — מהותי
השלישי. הרייך

 היו, דרום-אפריקה של הנוכחיים ראשיה מזה: יותר
 ובעלי- היטלר אדולף של גלויים מעריצים ההם, בימים
 'בימי במאסר והוחזקו נעצרו כך ובשל בפועל, בריתו

הגורלית. מילחמת־העולם
השאלה: זוהי כן, כי הנד,
ז מדינה כלפי להתנהג ישראל צריכה איר ו  ז

 היא מה מדינתנו׳־ דמות מהי לה: ומעכר
׳ אותה הקמנו מה לשם כעינינוץ
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