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׳83 שואה
 בתי-הקפה יינעלו בערב הראשון ביום

האלקט כלי־התיקשורת ובתי־השעשועים.
 ויזכית שלפה יספה בפשך יתפקדו רוניים

 ה־ הכותרת תחת השואה׳ את ושוב שוב
 כיום זה יום הסכנה פפלכתית־פגפתית׳

 השנים כפינהג כאשר והגבורה. השואה
 לפילה גבורה הפילה תוקדם האחרונות

שואה.
 יוצא פועל היא לשואה הגבורה הקדפת

 את הפעוותת הפסלכתיות־הישראלית, של
 להשפדת שהוליכה ההיסטורית העובדה

 פתה־ התעלפות תוך יהודים, פיליון שישה
ב הגרפנית. האופה של ההתבהפות ליד

 היהודי הפיפסד של חלקו נעלם לא שואה
 להתרגש שעפד לכל באטיפותו והנהגתו

 היהדות לב שהיתה אירופה, יהדות על
בעולם.
ל שהוליכו הפעוותים, הסיפנים אותם

 באי- היהודי העם של ניכר חלק של שפד
 ישראל בחוצות אלה ביפים נראים רומן,

 ״הפיתרון מול הטבעית* ,הברירה (ראה:
 הטו- היפץ של לשילטון עלייתו הסופי*).
 וד התגברות הסובלנות, שקיעת פוליסטי,

 אנשי- של פעסדם והידרדרות פיליטאר׳־זם
 פעי- אלה כל — הישראלית בחברה הרוח

ש הפסוכן התהליך על עדים כאלף דים
הישר החברה 1983 באביב עוברת אותו

 ההיסטורי למוסר־ההשכל האסופה אלית׳
השואה. של

 פרע בישראל התפתח האהרונות בשנים
 תאים שנה פדי השואה. יליפוד בחינת

 להת- הפנסים ופחקרים ספרים עשרות אור
 אלא פפירסופיס לכפה השואה. עם מודד

נייר. טל נזר נ תוקדש

חרגו□
שה שנייה פגי

ד ר פן פ ל  בשסוטגארס, 1901ב- נולד או
ת שבדחם-פערב וירטפברג חבל בירת  ג
 ב- פולדתו את לגטוש נאלץ הוא פניה.
 שבה באנגליה, להתגורר עבר הוא .1933
 פירסם 1960ב־ כצייר. פירסופו את לו קנה
 שהוא שנייה*, פגישה הראשון סיפרו את

לפחצה. אוטוביוגראפיה
 על שנייה בפגישה פספר הפספר־גיבור
 בן ובין בינו הנקשרת ידידות־נעורים

 שאילן-היוחסין גרפנית, לפישפחת־אצילים
ו ליפי עד פגיע שלה י ר ד י ר ־ פ ב י או  ב

על עם נתקת הפופלאה הידידות רוסה♦
ף של ייתו ל ל אדו ט  כאשר לשילטון, ר הי

ש היהודי, לידידו מגלה הצעיר הגרמני
 כאה אמי״( קיצונית אנטי־שמית היא אמו

 מן־ שנמנתה מיוחסת, פולנית ממישסחה
 יהודים. שונאת והיא המלוכה, בית עם בר

קיי היהודים היו לא שנים מאות בטשד
 העבדים, מן פחותים היו הם לדידם, מים

 מיאוס. מחמת מוקצים האדמה, חלאת
 מהם, פוחדת היא יהודים. מתעבת היא
 נספה אילו יהודי. פגשה לא מימיה כי אף

 להצילה, יכול היה לא אביר מלבד ואיש
 אל אותו מזעיקה שהיתה בטוח אינני

ביתה...״)

 עברית: שנייה! פגישה—אולמן פרד *
 עמודים 78 אדם; הוצאת גולדין; איליה

קשה). (כריכה
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־ הופר הנאציזם, התגברות עם ד א נ  קו
 לא (״אתה היטלר של אוהדו עצמו דין

 תיקווה כל מאה אינני אולם איתי, תסכים
 כין היתה שלנו הברירה לגרמניה. אחרת

 היטלר. את מעדיף ואני והיטלר, סטאלין
 מבפי יותר אותי הרשימו וכנותו אישיותו
 אותו פגשתי אי־פעם. לשער שיכולתי

 אמי. עם כמינכן כשהייתי טככר לא
 משאיר שאינו קטן איש הוא בחיצוניותו

מק רק כשאתה אולם רושם, שום עליד
 דבקותו אדומ שבי הולד אתה לו שיב

 עוצמתו שלו, הברזל רצון המוחלטת,
מח הרמונית  היונה כשיצאנו שלו. החזה ו

 מלחזור חדלה ולא דמעות שטופת אמי
אלינו׳...״) אותו שלח לאלוהים ולומר:

משר שהוא לזפן מעבר שנייה, פגישה
 נהדרת ידידות של סיפורה את מביא טט,
 שניפים ידידות צעירים, חברים שני בין

 רד באווירה בה שזורים הופו־סכסואליים
פנטית-אפלטונית.

 קונאר־ מתאכזב הנובילה סיום לקראת
 המיל- את ניהל בו ומהאופן מהיטלר דין

קצינים אותם אל מצטרף והוא חמה.

 בפרק הפיהרר. את לרצוח קשר שקשרו
 המילחמה־העול־ אחרי המתרחש הסיום

 חוברת המספר של לידיו מגיעה מית,
 בגרמניה, עירו בני תלאות על המספרת

 חברו של לשמו ומתחת המילחמה, במהלך
 קונארדין, הוחנפלס, ״פון :מוצא הוא

 הוצא היטלר. את לרצוח כקשר שותף
להורג״.
מעו נובילה הוא אולפן פרד של סיפרו

 פיפי פעט לקורא להביא המצליחה דנת,
שתי שבין רחוק עולם אותו של השקיעה

 תרגר גם שנעלם. עולם העולם, פילחמות
ה של פה לי ן אי די ל  למעט פרבב, נקי גי

שית לעברית התרגום הבאת ד־ של פ ל  הו
 של בתרגופה צהובים אגסים בשלל רלין
ה א ס של תרגומו גולדברג♦ ל ח נ  פי
ה עדיף. היה זה לשיר שד

ה׳שואול׳ת החזויה

הטבעית״ ״הברירה
מול

הסופי״ ״הפתרון
היש החברה פני על מהלכת רוח־רפאים

 פנחם של לשילטון עלייתו מאז ראלית
הרוח היא זו רוח-רפאים .1977ב־ בגין

 מיום ומתרחב ההולך בינעדתי, קרע של
 של היווצרותן להביא העשוייה רוח ליום,
הזאת. בארץ היהודים בין אומות שתי

 לאחד עד הייתי שבועות כמה לפני
 ש־ הפגנה, במהלך זו, רוח של מגילוייה
ל נרצח שבסופה ההפגנה את שיחזרה מי  א

ג. י צווי רינ  ציון מכיכר שיצאה ההפגנה ג
 פישרד-ראש-ה- לעבר ופסעה בירושלים

 למרות כאשר החלה בקריה, ממשלה
המפ על יסובכו שגוננו השוטרים מאות
מוס צעירים מאות בשוליה ניצבו גינים,

 השוטרים, לשורות מעבר התרכזו הם תים.
 פחמים שהם תוך הפפגינים, לעבר קראו

 ,,לכו :הפגנה אותה של נחיצותה את בי
/לאש״ף וחצטרפו ׳  ״יופי ״בוגדים׳/ !
קריאות־גגאי. ושאר שרידים׳׳

 לא המוסת האספסוף של אלה קריאות
 במעלה אבל זה. כהוא אותי הפחידו

 בנוסח קריאות החלו בן־יהודה רחוב
״יהו ״דנקנרים׳/ ״אשכנאציב״, חדש:
 טעם בי שעוררו וכו׳ ״קומוניסטים״ דים׳/
 כאשר אבי, הסתם מן חש אותו מריר,
 בגלל ״הגדולה״, מגרמניה לברוח החליט

 צלב־ פרגול שליחי לעברו שקראו כינויים
הקרס.

 ראיתי שאותו תצלום הצטרף זו לתמונה
 התמונה ירושלים. ל1ק במקומון באחרונה

דלת על שנמרחה כתובת־צבע תיארה
 בירוש־ וברגן־בלזן אושוויץ אסירי אירגוז

 אשכי לשלט: נוספה אחת מילה לים.
 לזכור בעמדת יהיו שהניצולים כדי נאצים.

לשכוח! ולא
 שעל והכתובת מחד האספסוף קריאות

 מסר הלך־רוח על מעידים מאידך, הדלת
 הישראלית, בחברה אלה בימים הרווח יים,

 רוח- מאותה בהרבה שונה שאינו הלך־רוח
 מרגע אירופה על אימים שהילכה רפאים
שור שאת רוח — לשילטון היטלר עליית

 שנעשו בעוולות רק לא לחפש יש שיה
ההת תהליך במהלך המיזרח, עדות לבני

 גם אלא שנה׳ מאה של הציונית נחלות
להת שהחלה פסוייפת, תרבותית במציאות

 זה תהליך האחרונים. המערך בימי פשט
 הברירה תיססונת בשם לכנות נוהג אני

הסיבמית.
 ־**י הסמן שהיא הסבעית, הברירה להקת

בצירוף החלה תהליך׳ אותו של הימני
 מוסיקה עם סיזרחית מוסיקה של מופלא

 במוסיקה, עצמאי ישראלי כז׳אנר מערבית,
ה פאושיות לאחת להתפתח עשוי שהיה

 נקטה שהלהקה אלא הישראלית. תרבות
שניתקה תוך מוצהרת, עמדה טהרה עד
של האמיתית התרבותית מהעשייה עצמה

 תיס־ של לדגל והפכה הישראלית, החברה
מאבות שהיא שלילית, תרבותית פוגת

ה כינויי ושאר האשכנאצים של החטא
חיבה.

האח בשנים נוקטים השילטון מוסדות
 תהליך של לעידודו ברורות עמדות רונות
 הברירה את המעדיף הזה. התרבותי הסחף

ג על המבעית דווי כן ון לו חו פו  או כ
ד ד רנו ג. א ר ב ״י מישרד־התינודוהתר- שנ

ת  סירסומם לשם כספים סוף אין מזרים מ
 ומרובים, משונים שונים, כתבי-עת של

 יהודי של התרבות טיפוח היא שמטרתם
 זה, אנטי־תרבותי תהליך המיזרח. עדות

 שבין הגבול את יודעים אינם שמכווניו
 לחיסול להביא עשוי לתרבות, פולקלור

 הישראלית. התרבות נדבכי של הסופי
 יהודי של התרבותית* ״המורשת שהרי

 של סכום לשום זוכה אינה צ׳כוסלובקיה
 ש״המורשת בעוד שימורה, לשם כסף

 כל או כורדיסתאן, יהודי של התרבותית*
בסכומי-עתק. זוכה אחרת, מיזרחית עדה
ש הישראלית, בחברה היה הראוי מן

 באותו לפחות תזכה צ׳כוסלובקיה, יהדות
 לשם כורדיסתאן יהדות זוכה שבו הסכום
 שהרי, — התרבותית* ״מורשתה שימור
 להישאר המדינה עשוייה הנוכחית, בדרך
 אפילו ואולי תרבות בלא מורשת, בלא
מולדת. בלא

 מערכות בידי המוכתב זה׳ מעוות תהליך
ב מעמת הממשלתיות, והתרבות החינוך
 הברירה תרבות בין פנים־אל־פנים עמדת

ש הנאצי, הסופי הפיתרון לבין הטבסית
 את להגשים אירופה יהודי את אילץ

 חריגים כמה למעט בסיזרח. כאן, עצמם
 הסום־ של בדמותם זה, לתהליך תרבותיים

מי ריס ל ס א כ עון מי מ ש ס, ו ל  י שניהם ב
האח- הרוח שאנשי הרי — מיזרחית מעדה

ה מגן־דויד ל מי ה ״ ו די הו אי ״י ל ט ב כ הו צ ה
לשכוח!* ולא ״לזכור מול ״אשכנאצים*


