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 המחבר ניסה שבו הקרס״, ״צלב אבנרי, אורי של סיפרו הופיע 1960 בשנת
 גרמניה במו שבמדינת־תרבות לקרות היה יבול איד בארץ שגדל לדור להסביר

 אייכמן אדולף חסיפת הנאצית. המיפלגה במו מיפלצתית תנועה לשילסון תגיע
 שרוב בעוד אולם השלישי. הריין בתולדות מחודש עניין בארץ אז עוררה

 חמישסר של האחרונות בשנים שאירעה היהודית, בשואה התרבזו הבותבים
 שקדמו השנים את להבין דווקא חשוב הישראלי לציבור בי אבנרי סבר הנאצי,
 של האחרון בפרק בשילסון. הראשונות שנותיו ואת לשילשון היטלר לעליית

 מועתק זה פרק בישראל. נאצית תנועה לקום יבולה אם לבדוק אבנרי ניסה הספר
ותוספות. בשינויים צורן אין שנים. 24 לפני שפורסם כפי וכלשונו, במלואו כאן

 על־ידי פעם שנשדדה זקנה, שה
 מתחת הסתתר אשר פורץ,
 מבלי לישון תשכב לא שוב למיטתה,
 נדמה למיטה. מתחת תחילה להסתכל

 הוא גם לבחור מוכרח נוסף פורץ כי לה
 דעתה על יעלה לא לעולם זה. במחבוא

 דווקא להתחבא עלול הבא הגנב כי
הדלת. מאחורי או בארון,
 לזכור כראי אותה הדוגמה זאת

 השאלה את לשאול כשניגשים
 תולדות למיקרא לב בכל המנקרת
 היקום שנית? יקרה זה האם הנאציזם:
חדש? אייכמן אי־פעם

 לאומית. מחלת־רוח הוא הנאציזם
 הוא אין אולם שנית. לקרות יכול הוא

 מקום באותו שנית להופיע חייב
 בפעם נתגלה שבהם צורה ובאותה
 גם כי הקובע חוק כל אין שעברה.
 שיניף או גרמני, יהיה הבא הנאציזם

דווקא. צלב־הקרס דגל את ברמה
 לזקנה. דומה עדיין האנושות

למיטה. מתחת המסתכלת
 אומר גרמני פסיכופאט כאשר

היהודים את לשרוף יש כי בבית־מרזח

 את דבריו מרעידים בחיים, שנותרו
 כאשר האנושות. של מיתרי־הזיכרון

 מיבצע מארגנות ניאו״נאציות קבוצות
 בעזרת צלבי־קרס, ציור של עולמי

 ופירסומת, פורקן המחפשים גברברים
 ברחבי־ אזהרה של אדום אור נדלק

העולם.
 ניאו־ בקבוצות לזלזל אסור אומנם,

 אינטרנציונל מהוות הן אלה. נאציות
 בעשרות שלוחות בעל היטב, מאורגן
 היטלר כמו — מנסות והן ארצות,

 הסוס את לרתום — עצמו
 כאשר לעגלתן. האנטי״קומוניסטי

 רוקוול בשם אמריקאי פסיכופאט
 בווא־ אנטי־שמיים נאומים משמיע

 מיפלגת של בריונים וכאשר שינגטון,
 כושי, מדינאי בבריטניה מכים מוסליי

 כאילו היום, לסדר כך על לעבור אין
ילדים. של הלצה זאת היתה
 אדולף של הראשונים מעשיו גם

 אלא בשעתו נראו לא היטלר
ילדותיים. בתעלולים

 מגוחכות לדמויות לתת אסור אולם
כל את לרתק אלה ומבהילות

 עלובים חיקויים רק אלה תשומת־הלב.
 ואילו חדשים. היטלרים לא היטלר, של

 עת, בכל לקום יכול החדש ההיטלר
 מכשיר כמו צורה. בכל ארץ, בכל

 360 של במעגל המסתובב ראדאר,
 העשוי אוייב לגלות כדי מעלות
 העירנות חייבת כן עבר, מכל להופיע

 להיות האנושות של האנטי־נאצית
 במקום חדש היטלר להופעת דרוכה

בלתי־צפוי.
 תהיה מה דמותו? תהיה מה

 ואיזה ישמיע רעיונות איזה לאומיותו?
 שום תיתכן לא מראש, יניף? דגל

 קרוב אחת: זולת כך, על תשובה
 לו יהיה לא עין למראית כי לוודאי,

הראשון. להיטלר דמיון שום
 דפוסים אחרי שולל ללכת אין לכן

 בין להבדיל היודע רק חיצוניים.
 של החד־פעמי החיצוני המעטה

 הפנימית המהות לבין הגרמני, הנאציזם
 להבחין מסוגל יהיה שלו, האמיתית

 כאשר החדש, בהיטלר מועד בעוד
שונה. חיצוני במעטה יופיע

! )20 בעמוד (המשך

 2ב־ שנים, 29 לפני הזה״ ב״העולם הופיע הצעיר בק שמואל של זה ציור - בכנסת״ ״מהומה
 נאצית סיעה נכנסת כיצד תיאר שבו אבנרי, אורי של עתידני סיפור ליווה הוא .1955 ביוני

 שהיתה זו, עתידנית עלילה ולתיגרות־ידיים. למהומות מייד בה וגורמת לכנסת יהודית
.1984 של בישראל להתגשם עתה עלולה ,1975ב״ להתרחש המקורי הסיפור לפי אמורה


