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 לצרכן, משביר בשק״ם. להשיג
 בל־בושלום
 ובתמרוקיות
המובחרות.
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 ולהתנחל,״ — להילחם עלינו ״במיזרח
 שלוש ביומנו, מתוסכל צעיר פעם כתב

ה במילחמה הובסה שארצו אחרי שנים
כמו מיואש שהיה ובן־גילו, חברו נוראה.

 ועל השטחים כיבוש על הוא גם חלם הו,
טהורי-דם. מתנחלים באמצעות יישובם

ב הפך שמו, הימלר היינריך הראשון,
 אדולף של הקרוב לעוזרו הימים רבות

 ה־ של הרוצחים על פקד הוא היטלר.
 של השמדתם על אחראי והיה אס־אס
 הפך דארה, ואלטר השני, אירופה. יהודי

הנאצי. במישטר שר־החקלאות
אח רבים ועוד אלה, היסטוריים פרטים

 פרי מדעי, במאמר באחרונה פורסמו רים,
 המאמר, טל. אוריאל הפרופסור של עטו

ב ומרחב ״שטחים הכותרת את הנושא
 החודש אור ראה הנאצית״, אידיאולוגיה

 קופרד שהוא זמנים, בשם חדש בריבעון
באוני להיסטוריה בית־הספר של דוקציה

 זמורה, הספרים והוצאת תל־אביב ברסיטת
*. מודן ביתן,

וה הרוחות הלוך על חזק. מנהיג
 שבין בתקופה בגרמניה שרווחו ריעות

 ההיסטוריון כותב מילחמות־העולם שתי
 התחנכו שבה ״בתקופה כך: התל־אביבי

 שיב־ ובכללם הנאציזם, ראשי והתבגרו
 נתפרסמה האס־אם, בשירות הקצונה בות

עיונית ספרות — ומגוונת עשירה ספרות

פול דברי מסות, שירה, פוליטית, וספרות
בת מחקרים וכן ביוגרפית, וספרות מוס
 ביטוי ובה — מדעי־הרוח־והחברה חום

 עבר אל זו ערגה הצמיח אשר לרקע מפורט
להיכבש. היו שעתידים המרחב שטחי

לת ביטוי משום זו בערגה בה ״היה
 של ונפשית, חברתית מצוקה של חושה
והתפו שקיעה של ורוחני, כלכלי מחנק
הש היחיד. וברשות הרבים ברשות ררות
 הקמאי, הטבע עבר אל מרחב, אל , איפה

ה החיים מקורות עבר אל עדיין, הפראי
 לגאולה, המצפה הבתולה בקרקע גנוזים

נא כך קדומים, וביערות מים במעיינות
 ביטוי הינה זו שאיפה הדור, בספרות מר

 הדור של כולל אכזיסטנציאלי למשבר
 מילחמות־העו־ שתי שבין בשנים גדל אשר

לם.
 באירגו־ וחברים סטודנטים ,׳בני־נוער,

 ה- הריפובליקה בימי צבאייס-למחצה נים
 לאחר מקומם את מצאו אשר וויימארית,

 הנאצית במיפלגה גבוהות בעמדות מכן
 ביטאו האס־אס, דוגמת ובשירותי״ביטחון

ויי תיסכול של זה כולל הלך־רוח היטב
גאו שכינו למה ציפית ושל מכאן, אוש
 זקיפות- ממלכתית, רוממות פוליטית, לי■

מכאן.״ וגזעית לאומית קומה
הנא- הפורענות זרעי נבטו שבח הקרקע

 שאול הפרופסורים הם זמנים עורכי
שקד. וחיים פרידלנדר

דוה אינפלציה :כהלכה מדושנת היתד, צית
 אזלת־ עם יחד חברו המונית ואבטלה רת
 להוליד כדי המדינית, הצמרת של יד

 מפני ופחד ושינאה הדמוקרטיה מן ייאוש
זרים.

 ״כי חזק, למנהיג ציפו רבים גרמנים
 ושללו להושיע,״ יוכל חזק מנהיג רק

 אגואיזם חומרנות,. מתירנות, כמו תופעות
 את ״מנוונים אלה כי לנוחיות, ושאיפה

הגרמני״. העם של חפץ־הקיום
האכז הקיום במילחמת כי גרסו, הם
 בכל, הכל מילחמת למעשה שהיא רית,

 סיכוי אין כולו, ובטבע האנושית בחברה
 במילחמה ולתבוסתנים. לכנועים לנרפים,

לאו באידיאליזם שדבק מי רק ינצח זו
 בלב עצמו את להקריב מוכן ואשר מי

הרייך. למען חפצה ובנפש שלם
 יש כי בינתיים, גילו מתוסכלים גרמנים

וה הפחד השינאה, מיטען את לפרוק דרך
ה יתחיל בטרם עוד בתוכם, שקינן ייאוש

 בשנת טל: כותב מיזרחה. הגדול מסע
 ארץ־המיזרח מחבורות חברים פתחו 1924

 הפולנים הפועלים גירוש למען במערכה
 על לשמור כדי וזאת המיזרחית, מפרוסיה

 של הגרמני אופיה ועל גרמנית עבודה
הגבול. באיזור האוכלוסיה

״התנח כמו מושגים מכורה. ארץ
 הימים באותם הפכו נחלה״ ו״ארץ לות״

 בל־ הנאצית. באידיאולוגיה מושגי־מפתח
 היטלר של בממשלתו שר שיראק, פון דור
הנא הנוער תנועת על ממונה שהיה ומי

 בפיו שנקרא במה אלה מושגים כלל צית,
המיפלגה״. של ״עיקרי־האמונה

 — אחר מושג היה מהם חשוב אולם
 לא להיחשב זכה הוא מחיה״. ״מרחב

 עיקר אלא מעיקרי־האמונה, אחד סתם
 תל־ מאוניברסיטת ההיסטוריון העיקרים.

 למשל, גרים הנס הסופר כי מציין, אביב
כך אחר שהפכו מאלה רבים על שהשפיע

 הנאצית, המוות במכונת חשובים ברגים
 שתפקידה כטריטוריה, המרחב את הגדיר

 לקיים הארי ולגזע הגרמני לעם לאפשר
 הפולי־ המיסגרת בחירה. כעם מעמדם את

 השלישי, הרייך היא זה מרחב של טית
 גרמנים ״מלכות הוא ״רייך״ המושג ואילו

מקודשת״.
של השקפתם לפי מובטחת, הרייך קרקע

טד היסטוריון
וזקיפות־קומה ממלכתית רוממות

אס.אס. קציני של הדרכה חוברת מתוך *

* בהתנחלות איכרים חוות של דגם
ולטהר ליישב לכבוש,
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