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הגרמני. ההימנון צלילי את מנגנת צה״ל תיזמורת

 אינה במוחי מעורר שהוא האסוסיאציה שיר. סתם זה אין לגביי, -
 גם הוא מסויימת. בתקופה גרמניה של הלאומי ההימנון מופשטת:

הנאצית. גרמניה על הוליוודיים סרטים רק לי מזכיר אינו
 אישיים בזיכרונות האלה הצלילים קשורים אצלי
לגמרי.

 נערים אלף בין רגליו על עומד ,9 בן נער עצמי, את רואה אני
 גימנסיה של בלאטינית) (.אאולה״, באולם־הכינוסים גרמניים
 בהצדעה הימניות זרועותיהם את מרימים האלף כל גרמנית.
 ״רויטשלאנד, — הזה השיר את בחדווה שרים האלף כל הנאצית.

 שיר הנאצי, השיר את אחריו ומייד אלס,..״, איבר דויטשלאנד
, , , וסל. הורסט

 הגדול האולם בכל היחידי היהודי קטן, נער ואני,
לגופו. זרועותיו את ומצמיד ושותק עומד הזה,

מזה. וגרוע בריסוק־עצמות, האיומים מכן ולאחר -
 קל ולא הלב. מן הנמחקים זיכרונות אלה אץ

בשיוויון־נפש. אלה צלילים אל כמס להתייחס

אשם. אינו שהשיר כמובן, מדע, ני
 לכלי־ שהגיע עד מאוד, רבים גילגולים עבר הוא
צדדל. תיזמורת ׳טל הנשיפה

 אז שנים. 143 לפני פון־פאלרסלבן הופמן המשורר אותו כתב
 ונסיכויות, ממלכות עשרות בין ומפוצלת מחולקת גרמניה היתה

 בן המשורר ודיכוי. עריצות של מישטרים שררו בכולן שכמעט
 שייך אז (שהיה גרמניה חוף מול הלגולנד באי ישב 43ה־

 חופשית מאוחדת, תהיה שגרמניה חלום: וחלם לבריטניה)
ודמוקרטית.

 מעל / לכל, מעל גרמניה .גרמניה, כתב: כאשר התכוון לכך
א / ולהגן לשמור העת בבוא / בעולם, לכל  כאיש עומדת הי

 / ממל, הנהר ועד מאס מהנהר / אחיף; באחוות אחד,
 / לכל, מעל גרמניה גרמניה, / בלט: מיצר ועד אטש ־־מהנהר

בעולם.־ לכל מעל
 לכל מעל לומר: התכוון הוא לכל׳׳, כתב.מעל כאשר
 כי והקטנים. הגדולים העריצים והמלכים, הנסיכים

 הדמוקרטים נחלת אז היה איחוד־גרמניה רעיץ
 שנים, כמה כעבור בו דגלו הסוציאליסטים וגם דווקא,
בגרמניה. פשטו כאשר
 השלישי: הבית את המשורר כתב לגמרי, ברור יהיה שזה כדי

 נשאף הבה / הגרמנית! המולדת למען / וחרות וחוק .אחדות
 וחרות וחוק אחדות / וביד! בלב באחוות־אחים, / כולנו לכך

 / הזה, האושר בזוהר פירחי־נא / לאושר: הערובה הם /
גרמנית!־ מולדת פירחי,

חרי  שגרמניה עד שנים, 77 עברו הזה השיר חיבור <\
 את והקימה והנסיכים המלכים מן נפטרה המאוחדת

 שלה, החוקה נוסחה שבה העיר שם על שנודעה, הרפובליקה
 נחלה שגרמניה אחרי ,1918ב־ היה זה ויימאר׳׳. של .הרפובליקה

הראשונה. במילחמת־העולם ניצחת תבוסה
 אברט, פרידריך הסוציאל־דמוקראטי הנשיא הכריז 1922ב־

 כשהוא הימנון־המדינה, כעל הזה השיר על בעל״מלאכה, לשעבר
 (פרט היידן. יוזף האוסטרי המלחין של צליליו פי על מושר

 המנגינה את כתב היידן יותר: עוד הסיפור את המסבך פיקאנטי,
 והיא הקיסר״, על אלוהים .ישמור־נא האוסטרי, ההימנון למען

האוסטרית.) הקיסרות נפילת אחרי התפנתה
 את ביטל לא הוא ,1933ב־ לשילטון היטלר אדולף הגיע כאשר
 את כהימנון־מישנה, לו, הוסיף רק אלא הרפובליקה, של ההימנון

 משורר על־ידי שנכתבו שהמילים קרא כך מיפלגתו. שיר
 .גרמניה חדשה. לגמרי משמעות לפתע קיבלו מתקדם דמוקרטי

 שירים עם והעולמית הגרמנית בתודעה התקשרו לכל״ מעל
 הכל כאשר לצעוד נמשיך .אנחנו שהכריז: זה כגון אחרים, נאציים
 העולם ומחר / גרמניה, לנו שייכת היום כי / לרסיסים יתנפץ
כולו!״

 ההימנץ הפך השלישי הרייך שבשנות ספק אץ
 לשאיפת להשמדה, לדיכוי־עמים, סמל הגרמני
כולי. העולם על להשתלט הנאצית גרמניה
 .הדייך כעל עליו הכריזו השלישי(שהנאצים שהרייך אחרי

 במילחמת־העולם תבוסתו בעיקבות התמוטט השנים") אלף של
 החליטו משום־מה אך להיקבר. הזה השיר גם היה יכול השניה,

 ההימנון את לעצמם לאמץ החדשה הפדרלית הרפובליקה ראשי
 הבית תחת המושרות: המלים את להחליף החליטו רק הם הזה.

 הבית את כיום שרים והנאצים, ויימאר בימי שהושר הראשון,
וחרות״. שוק על.אחדות המדבר זה השלישי,
 אשם ואינו דמוקרטי, היה השיר כי טענו הם זאת? עשו מדוע

 רציפות על לשמור גם רצו אולי הנאצים. לו שעוללו 'במה
 הפטריוטי. הימין את לפייס או היסטורית,

צעירים גרמנים מעולם שמעתי לא פנים, כל על

 את שרים הירוקים או השמאל לום,שממהגודה
ההימנון.

■ ■ ■
 ירד כאשר בנמל־התעופה נוגן אשר השיר כן, אם הו ¥
 של צלב־הברזל את נשא אשר המטוס מן הגרמני הקאנצלר 1

אישי). יומן ה.לופטוואפה״(ראה
 ניגנה, צה״ל תיזמורת ישראל, דיגלי את בידרה הקלה הרוח

 מישמר־ לאורך הקאנצלר את והוביל הצדיע מזוקן קצין־צודל
 הישראלי. הכבוד

מוזר. מראה
 הרגעים באותם התרוצצו רבים־רבים, של בליבם כמו בליבי,
וסותרות. שונות מחשבות

 אשר השיר, את תנגן תיזמורת־צה״ל כי היתכן
 הרייך במיסדרי אותו ניגנו הוורמאכט תיזמורות
 והצדיע עמד היטלר אדולך כאשר השלישי,

במועל־יד?
 רבים שכה ישראל, אדמת על יתקבל גרמני קאנצלר כי היתכן
אחרי בלבד שנים 39 וזה — השואה מוראות את עברו מאזרחיה

מיו של נקממו בנמל־התעופה: הקאנצלר
 עשרות ניספו שבה המילחמה, בלהבות עלתה הנאצית שהממלכה

חפים־מפשע? בני־אדם מיליוני
 בשנים, מאות במשך ספרד את היהודים החרימו לא האם
 לעומת וכאפס כאין היו האינקוויזיציה מוראות שכל למרות
 עשה אשר את ״זכור כתוב לא האם וטרבלינקה? אושוויץ זוועות

עמלק״? לך
 פה בכנסת. תפלה הצגה ערך פלוני הפגינו. קנאים של קומץ

 אבן. זרק אף ומישהו כרזות, הונפו ושם
לגמרי. טעו שהם סבור אני לכולם, הכבוד כל עם

 מעלה, של בגיהינום אי־שם נמק היטלר שאדולף לרגע ניח ¥
בנמל־התעופה. הזה במעמד ^וצפה
שמע? הוא מה ראה? הוא מה
 מדינה בפלשתינה הקימו הארורים היהודים כי ראה הוא
 ומעצמה המאוחדות האומות באירגון חברה שהיא משלהם,
התיכון. במיזרח איזורית
 על־ידי מנוגן כשהוא שלו, ההימנון צלילי את שמע הוא

 היהודים של ההימנון צלילי עם יחד יהודית, צבאית תיזמורת
, , , עצמם•

 של הקאנצלר — שלו יורשו את ראה הוא
 ההימנון לצלילי דום עומד — הגרמנית המדינה
 הגזע סמל מגן־דויד, דגל לפני ומשתחווה הציוני,
היהודי. התת־אדם של הנחות

 מזו. גדולה זוועה הדעת על להעלות קשה היטלר, של מבחינתו
 מעל היהודי הגזע את למחוק הבטחתו את להגשים הצליח לא הוא
 מחדש, היהודים קמו יהודים, מיליוני שהשמיד אחרי האדמה. פני

 כי עתה וטוענים מילחמות בשבע לחמו משלהם, מדינה הקימו
הגרמני. הצבא לפני אף בעולם, בכוחו הרביעי הוא צבאם

 התגשמו הנה כי לדמות היה יכול היטלר
ציוך. זיקני של .הפרוטוקולים

 ניצחון את מסמל אינו בן־גוריון בנמל״התעופה המעמד
לרבים. שנדמה כפי הגרמנים,
 המוחלט כישלונו את ההיפך: את דווקא מסמל הוא

היהודי. כודדהחיים ניצחון את היטלר, אדולך של

הוא היטלר ואומרים: לכת המרחיקים בעולם רבים ש ^
 תיאודור של חלומו לא מדינת־היהודים. את בעצם, שהקים,

 הם האוסטרי היטלר אדולף של מעשיו אלא האוסטרי, הרצל
המדינה. להקמת שהביאו
 בו יש אך הגזמה. של רבה מידה זה בטיעון יש
אמת. של גרעץ

 המייסדים, של חלומם לולא קמה היתה לא מדינת־ישראל
 מאבק הציונית, התנועה של עקשנותה החלוצים, של מעשיהם

צה״ל. ומילחמת המחתרות
 המדינה קמה היתה האם לשאול: גם אפשר אך

 אדולך עלה לולא בכלל, קמה היתה האם ,1948ב־
לשילטון? היטלר
 היהודית העליה שלולא כמובן) להוכיח, לא לטעון(אך ניתן

 לא הנאצי, האיום בגלל ',30ה־ בשנות לארץ שהגיעה מאירופה,
 הלחץ שלולא לטעון אפשר צורכו. רי מתחזק היישוב היה

 מחנות־ההשמדה, גילוי בעיקבות שנוצר העצום הפסיכולוגי
 של קיומם ולולא העמים, של ותחושת־האשמה רגשות־הזוועה

 הבינלאומית האווירה נוצרת היתה לא שרידי־השואה, אלפי מאות
המדינה. הקמת את שאיפשרה

 מלהיות חדלה הציונות היתה האם וזוועותיו, היטלר לולא
 לולא לרוב־רובו? ביטוי והופכת היהודי בעם קטנה תנועת־מיעוט

 המוזרה, השותפות נוצרת היתה האם הבינלאומי, הלחץ
 הקמת למען וברית־המועצות ארצות־הברית בין היחידה־במינה,

 בארצות ההתעוררות באה היתה האם אלה, כל ובלי המדינה?
המיזרחיים? היהודים אלפי מאות את ארצה שהביאה הערביות,

 ששולם, המחיר לטעון: יכול אכזרית״ ב״ציונות דוגל שאינו מי
 בוודאי התוצאות מדי. גבוה קורבנות, מיליוני שישה של מחיר
אשמה. של שבקורטוב קורטוב אף הגרמני העם מן מורידות אינן

 אש מתוך הזה במעמד הסתכל היטלר אם אך
כך. על גם לחשוב היה יכול הגיהינום,

 עשר שנפטר הגל, פרידריך וילהלם גאורג הגרמני הפילוסוף
 התבונה" .עורמת על דיבר הגרמני, ההימנון כתיבת לפני שנים

 שבהן הערמומיות״לכאורה, העקלקלות, המיסתוריות, הדרכים —
 רצוף היהודי״גרמני, הקשר מבוקשה. את ההיסטוריה מגשימה
 הגרמני הקאנצלר זה. רעיון להמחיש יכול והתהפוכות, הזוועות
 ולתמיד, אחת כולם היהודים את להשמיד שביקש היטלר, אדולף

 מאז הראשונה היהודית המדינה להקמת שלו הזוועות בעצם תרם
החשמונאים. ימי

 חגיגי מעמד באותו מקופל היה זה כל
בנמל־התעופה.

■ ■ ■
 היה לא הביקור האלה, הסימליות המשמעויות לכל עבר *¥

ב שו ח במיוחד. ^/
 וההיסטוריה המניין, מן מיפלגתי עסקן הוא קול הלמוט
 ביסמארק הוא אין הגדולים. מנהיגיה עם אותו תמנה לא הגרמנית

חדש.
 והמרי־ מוות, עד משעממים היו בארץ נאומיו
 ראש־ ,מארחו של נאומיו כמו בדיוק משמעות,
שמיר. יצחק הממשלה

 שיש החשיבות כל עם מיוחדות. בעיות אין המדינות שתי בין
 נשק לספק הגרמנית ההבטחה עניין לעסקות־נשק, לייחס

 מפני קרה שזה יתכן סבירה. מידה לכל מעבר נופח לסעודיה
בו. לענות אחר נושא היה לא שפשוט

 — מקום בכל נשק לקנות אפשר ובכסף כסף, יש (לסעודים
 בברית־המועצות. ואף בארצות־הברית, בבריטניה, בצרפת,
לפאשיסטים נשק כשימחה המוכרת ישראלית, ממשלה

 יכולה אינה בוודאי הלאטינית, באמריקה ולעריצים
 ריח אין אם אחרות. מדינות מדריך המוסר אותו כאשר להתלונן

 וחוץ הממשלות. כל על זה כלל חל — רם של ריח לא וגם לכסף,
 של לגל שנה״שנתיים תוך יהיה לסעודיה שיסופק נשק כל מזה,

גרוטאות.)
 לכל מעל הצליחה וגרמניה ישראל בין ה״נורמליזציה״

ניצח. זו, בנורמליזציה שדגל בן־גוריון, דויד המשוער.
 על־ידי ינוגן הגרמני שההימנון צודק אך זה היה

 בנמל-התעופה בן־טיפוחיו, צה״ל, של תיזמורת
שמו. את הנושא
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