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בגרמניה הטובים בחיים רצה הוא
מיסתוריות. בנסיבות שם מת ובנו

ניאו־ י על־יד׳ נרצח א1ה עז:1ט האב
ליהם1 1 מחפה והמישטרר! נאצים,
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עזרא־אוסק

פ״נקונן האב
היו לא סיינקוכן הנריק ^
 מן שניצל אחרי גדולים. חלומות /

 מישטר תחת שנים 25 ואחרי השואה,
 קצת ביקש בסך־הכל, הוא, קומוניסטי,

 ולבנם קתרינה, לאשתו לו, טובים חיים
עזרא־אוסקר. היחיד,

הבר־מיצווה אחרי אחדים חודשים

 לא עוד כל תעודת־מסע ניתנה לא
 שקיבל מה כל על חובותיו, את שילם

כעולה־חדש. הסוכנות מן
 חודשים, שמונה לפיינקוכן לקח זה

 למיש־ סוף־סוף הצטרף 1973 ובקיץ
 במחנה־פליטים, לו שחיכתה פחתו,

הגרמנית. לפרנקפורט דרומית
 את שיכנע ,46 בן אז פיינקוכן,

 אשר הרומנית אראד יליד שהוא, עצמו
 באזור למעשה, נולד, הונגריה, בגבול
 הסעיף לפי זכאי ולכן גרמנית תרבות

 לאזרחות הגרמנית, בחוקה המתאים
 יוכל זאת, אזרחות יקבל אך גרמנית.
חלומותיו. כל את להגשים

 פעל היהודי־רומני רופא־הבהמות
 לשני אחת ובעונה בעת ופנה במרץ

 לתעסוקת הלישכה אל מוסדות:
 עבודה מקום למציאת — אקדמאים

הגרמניים הפליטים רשות ואל
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לסיבת־ הסבר כל ללא מודיעה, בבאווריה
 החודשים, וארבעה השנים 27 בן היהודי הרופא של מותו על המוות,
מביתו. קילומטר 90 של במרחק שומם, בשדה מכוניתו, בתוך מת שנמצא

 להגשמת הפתח נפתח הבן של
 יציאה רשיון קיבל הוא חלומותיו.
 בנו ואת אשתו את לקח מרומניה,

לישראל. 1970 בסתיו והגיע
 פנים האיר לא המזל אולם

 האב, בארץ. פיינקוכן למישפחת
אמ במיקצועו, רופא־וטרינאר הנריק,

 בשר־עוף, לעיבוד במיפעל נקלט נם
 הקליטה. הצלחת הסתיימה בזה אבל

 נראו לא ורוד, עתיד מכונית, דירה,
באופק.

 בציון־לשבח פיינקוכן זכה כאשר
 עבד שבו למיפעל להכניס שהצליח על
 בשר־עוף לייצוא הדרושים התקנים את

 לצאת, הגואל: הרעיון לו בא לאירופה,
 שם לאירופה, מישפחתו, עם בעצמו,

חלומותיו. את להגשים יוכל אולי

של צוס
היטלי אדולף

 עשה. שפיינקוכן מה בדיוק זה ף
 הוא הארץ. מן לרדת החליט הוא 1

לו כי בנו, ואת אשתו את ושלח הקדים

 ובנו חדשה מכונית נאה, דירה מבוקשו:
 את בהצטיינות סיים גם היחידי

 זכה אפילו הוא לימודי־הרפואה.
הגרמנית. באזרחות
הלך האלה השנים עשר במשך

 והשליש כלל העניין הזיז לא השני
 נאצי. — שהיה כמו נשאר השלישי
 מזלו, לרוע כנראה, ניקלע, פיינקוכן

דווקא. הזה השליש אל
בסכסוניה שם־דבר הפך מהרה עד
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פיינקוכ קורבו

נקייה בקרוב תהיה זאת ״עיר האומר השלט פרובוקציה
בכיכר• יהודי עיתונאי על־ידי נתלה מיהודים"

דין להסב, ביקש הוא בנורדהורן. השוק  תשומת״לב את זאת, ב
פרובוקציה. בנך שראה פיינקוכן, אחרי לרדיפות אמצעי־התיקשורת

 החי האספקה, שר התחתית,
 העבודה רשיון את והיערות,

וטרינאר. כרופא־
 כל־כך הפעיל פיינקוכן

 ו הרבה בכל־כך ופתח עורכי־דין
 שפרשתו עד מישפטיים,
 וגם גרמניה, ברחבי להתפרסם

 י ההולנדית הטלוויזיה לגבול.
 1 מעשה על מיוחד מישדר

 המערב־ג הטלוויזיה מנורדהורן.
 העיו טובי בעיקבותיה. הלכה
 פי הגיע כיצר בהרחבה כתבו

לחיסול־הקיום' עד מ״רצח־אופי
 שאי ברור היה כבר עתה

 היתז סתמיים. צירופי־מיקרים
 אנטי־שמית, נאצית, רדיפה

1 ההצקות המילה. מובן

 נרדף ללא־מוצא. קפקאי למכור ונדחף
 נאצים ועל־ידי ניאו־נאצים על־ידי

 הגיע פרנסתו, את איבד ותיקים,
 שיקום על שוב נלחם לפת־לחם,

 מתאגרף, וכמו זמנית, הצליח מעמדו,
 לקרשים, נפל — חזרה דרך לו שאין

 לקרשים, נפל הוכה, היכה, התרומם,
 חלילה, וחוזר שוב התרומם ובשיכור

הסופי. לנוק־אוט עד
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 לו תנפיק שזאת כדי, ממיזרח־אירופה,
(פליט). עקור תעודת

 לעיירת־הגבול אותו היפנו בלישכה
 גרמניה בצפון־מערב אשר נורדהורן,
 קיבל שם ההולנדי). הגבול (בקירבת

 המקומי. בבית־המיטבחיים עבודה
 הביורוקרטיה טחנות לתעודות, ואשר

לטחון. התחילו
 התשובה הגיעה רבים חודשים אחר

 לראות אין לפליטים: הרשות מן
 לא ובוודאי גרמני, פליט בפיינקוכן

 גילה ואז הנוגע. החוק סעיפי לפי
 בצו מדובר כי לתדהמתו, פיינקוכן,
 נכבשו עת היטלר, אדולף שהוציא
 מילחמת־ בראשית אירופה, ארצות
 ההגדרות נקבעו ובו השניה, העולם

הגרמני. לעם להשתייכות
 בני את הכליל שהיטלר ברור

 בצ׳כיה, שישבו הגרמניים המיעוטים
 הוא, אבל בהונגריה, ברומניה, בפולין,
 יהודים. בצו הכליל לא כמובן,

 פתח נמוג, חלומו את שראה פיינקוכן,
 עתידו. על עשר־שנים במילחמת

את אמנם השיג אלה שנים במשך

שלישס
נאצי נשאר

 על נלחם פיינקוכן הנריק יהודי
 המוסד של התשובה במיכתב שלו. 1 1

 בדרום- גרמנים לרישום המרכזי
 מופיע הוא אין כי צויין מיזרח־אירופה,

 עוד באראד. הגרמני העם בני ברשימת
 1ה־ הקובע, ביום כי שם כתוב היה

 פרוץ (יום 1939 בספטמבר
 באראד היו השניה) מילחמת־העולם

 גרמנים 6,130 מהם תושבים, 77,181
 לומר שאפשר ״כך יהודים, 7,057ו־

 לאומי מיעוט למעשה, היו, שהיהודים
 לא שלפיינקוכן עוד ומה עצמו״ בפני
 הגרמני העם לבני כמו בילדותו, היתה

 רומניות בעיירות־ספר האחרים
 עצמו והוא גרמנית, מטפלת מסויימות,

 בתנועת־צופים חבר היה לא אפילו
 מיכתב את פיינקוכן כשקרא גרמנית.
 יש מה ועם מי עם מנחש החל התשובה

עסק. לו
 אחרי כי תיאוריה, לו היתה אז כבר
 הם כי להוכיח הגרמנים ביקשו השואה

 שליש ואכן מעשיהם על מתחרטים
לשליש בתשובה, בחזרתו כן היה מהם
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1 1 1 היחידים. היהודים שלושת פיינקובן 11 1111 1
הם התלמיד של דתו את למקובל, בניגוד ציינה, התיכון בית״הספר

 שבה הגרמנית המדינה התחתית,
 עירעור הגיש הוא גורדהורן. מצוייה

 דחיית־ על ועירעור הדחייה, על
 המחוזי, לבית־המישפט פנה העירעור,

 המיש־ לבית־ המינהלי, לבית־המישפט
הבונ ולבית־הנבחריס התחוקתי פט

דסטאג.
 ייצא שצידקו כך על עמד פיינקוכן

 הסתבך — יותר שהצליח וכמה לאור.
 הורו הגבוהות הערכאות כאשר יותר.
 החליטה האזרחות, מתן את לבצע

 •אותו לפטר המקומית העירייה
 לעבודה בית־הדין כאשר מעבודתו;

 השר שלל לעבודה, אותו להחזיר הורה
סכסוניה במדינת לכך, האחראי

 שז אחרי פסקו. לא הטירטורים
 קיצנ על התקיים רבים

 פרוטס כוהנים של מתת־יום
 מפרא — אומות־העולם חסידי

 בחוות־ה סייר שבה פרטית,
 בדי׳ ערך הגבול, לאורך

 נלחם עדרים: חיסן לחזירים;
 פ הצליח עוד והטלפיים, הפה

 חלומוח את לחיות אלה בשנים
 ובנו אשתו עם גר הוא
 חריע בבית חדרים ארבעה

 וירוק חדשה באופל־אסקונה
 עש עזרא־אוסקר, בבת־עיניו,
 תעודת קיבל בלימודים.

בעני (המשך


