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<7"־־״ תימהונים חבורת
שנות בראשית ההיא, בתקופה הנאצית. פלוגת״הסער

 ותימהונים. בריונים כחבורת הנאצים נחשבו ',20ה״
 הגרמני, העם על שישתלטו דעתו על העלה לא איש

והוגי״הדיעות". המשוררים כ״עם עצמו את שהגדיר

)19 מעמוד (המשך
 מעין חדש, מסוג ראדאר דרוש אכן.,.
כוונות־ומהות. מגלה — מכ״ם מכשיר

 כמו אמיתית, מהפכנית תנועה
 להופיע יכולה אינה למשל, הקומוניזם,

 את להכיר אפשר אחד. בלבוש אלא
 דומה הוא כי מקום, בכל הקומוניזם

 באמונותיו אחר, קומוניזם לכל
 בסיגנונו. ואף בשיטותיו היסודיות,

 הרקע משוני הנובע הבדל קיים
 על גם בהכרח המשפיע הלאומי,
בינלאומי. ברעיון הדוגלים

קומו מנסים אף קרובות לעיתים
 סימני־ההיכר את להסתיר ניסטים

 איר־ הקמת לצורר שלהם, הבולטים
 היא זו שיטה אפילו אולם גוני־הסוואה.

להכירה. וקל אחידה,
 חדש לנין מחר יקום שאם מכאן,

 מאו או בפאראגואי, חדש טיטו בספרד,
 ספק כל יהיה לא בתאילאנד, חדש
זהותו. לגבי

 תנועה אינו הנאציזם אולם
 קשור הוא אין זה. מסוג מהפכנית

 אחד להיפך, מסויימת. באידיאולוגיה
 כי הוא שלו העיקריים מסימני־ההיכר

 אידיאולוגיה, לכל נפשו בעומק בז הוא
תעמולתי מכשיר אלא בה רואה ולא
 פי על ורק אר הנבחן מכשיר —

 ההיטלריס מנסים לרוב יעילותו.
 באצטלה להתעטף והקטנים הגדולים

 ל״פיטפו־ הבזים ״אנשי־מעשה״, של
 ״כבלים השוברים אידיאולוגיים״, טים

רעיוניים״.
 להופיע רק לא להם מאפשר הדבר

 המסוגלים כחברה׳מנים ההמון בעיני
 הוא מהבוץ"; המדינה את ״להוציא

 הרעיונית, אי־יכולתם על מחפה^גם
קיצוני כושר־תימרון להם מאפשר
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היותר־מטומטמות. לשכבות ומחניף
 סימן־ההיכר את לחפש שאין מכאן

 רעיונית במיסגרת הנאציזם של
 דגל הגרמני הנאציזם מסויימת.

 בגרמניה שגובשה כפי בתורת־הגזע,
 בארץ אחרת, בתקופה הקודם. בדור

 — עצמה בגרמניה ואפילו — אחרת
 באדרת להופיע חדש נאציזם עלול

 לדגול ואף הפוכה, אידיאולוגית
 במה כן, אם קיצונית. באנטי־גזענות

להכירו? אפשר

♦..בפירותיהם
תכירו□

 בשעתו, אמר, הנצרתי שוע ^
 מכיוון תכירום!" ״בפירותיהם

 החדש שהנאציזם עד לחכות שאסור
 יש המורעל, פיריו את להניב יספיק

 יותר. מוקדמים בסימני־היכר להיאחז
 שהיא סימני־היכר, של הבאה הרשימה

 יכולה ופשטנית שיטתית בהכרח
הכללי: הכיוון על לפחות להצביע

 בסממנים משתמש נאציזם כל •
 האמת בעל להיות מתיימר הוא דתיים.
 בלהט להאמין יש שבה והיחידה, האחת
 העומד אליל, יוצר הוא כן על קנאי.
 הפרט מן והתובע לפרט, מעל

 יכול האליל לחלוטין. לו להשתעבד
 או ״הגזע׳/ או ״המדינה״, להיות

 דמיוני. או קיים מיבנה כל או ״האומה",
 שהוא רק חשוב חשובה. אינה מהותו
 שאין הגיונית, ביקורת לכל מעל עומד

 אלא האדם, את לשרת כדי קיים הוא
אותו. לשרת חייב שהאדם

 המנהיג. לפולחן זקוק נאציזם כל •
 אפורים אנשים כמה של ועדה כי יתכן

ביתר המדינה ענייני את לנהל מסוגלת

 המוכה יחיד, מנהיג מאשר יעילות
 יכולה אינה ועדה אולם שיגעון־גדלות.

 (או לנצל יכולה היא ואין להלהיב,
 הצורך את באבא, הצורך את לספק)

 הקיים וחזק, גדול מישהו עם בהזדהות
 מי עם. וכל אדם כל של בתת־הכרתם

 להיות יכול הוא כלל. כל איו המנהיג?
 או היטלר, כמו במדים, טוראי־ראשון

 פרופסור אפילו או בדימום, גנרל
 הפורטוגלי. סאלאזאר כמו לכלכלה

 יכול בלוי מיפלגתי עסקן אפילו
 אלוהי, למנהיג הזמן במרוצת להיפר
לו. לסגוד חייב שהעם
 את מדגדג נאציזם כל •

 הוא שאותו ההמון של רגש־העליונות
 מגדיר הוא כיצד חשוב לא משעבד.

 עליון. כגזע או נבחר כעם — זה המון
 המדוכא לפרט נותן הוא כי רק חשוב

 להזדהות האפשרות את וחסר־הישע
 שופע־כוח. מזהיר, גדול, דבר עם

 עצמו את מפקיר הוא רגע באותו
ומשעבד. מדכא מישטר של לשרירותו

 מיעוט לדכא חייב נאציזם כל •
 שלו, היהודים היו להיטלר מסויים.

 יותר אידיאלית מטרה לתאר וקשה
האנטי כי שינאת־ההמון. לשילהוב

 חזקים שורשים בעלת היא שמיות
 אולם המערב. בתרבות ועתיקים

 מיעוט לכל להיטפל יכול אחר נאציזם
 ג׳ינג׳ים, או שחורי־עור — אחר

 אינו המיעוט באהאיים. או קומוניסטים
 מפני נרדף הוא עצמו. בשל נרדף

 למטרה זקוק הנאצי במישטר שהרוב
 מיעוט ולהתעללות, לשינאה ברורה

 כל עם אותו לזהות אפשר אשר כלשהו,
 תסביך־נחיתות בעל אשר המיגרעות

 היו ״לולא עצמו. בתוך בקיומן מרגיש
ממציא היטלר היה יהודים, קיימים
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 אינה זו שגורה אימרה — אותם״
 אחת של הגדרה אלא הלצה,

הנאציזם. של מתכונות״היסוד
 שיש לסיסמות זקוק נאציזם כל •
 להט קיצונית, התלהבות לעורר בכוחן
 אינו הסיסמות תוכן המוני. שיכרון דתי,

 למות שאפשר רק חשוב — חשוב
 למען למות שש אינו אדם בעדן.

 לייצור סובסידיה למען או תוספת־יוקר
 למען למות שש הוא אולם — חלב

 — שיוויון — ״חופש שלישי״, ״רייך
 מדינה — חופשית ״עליה או אחווה״

 יותר רחוקה שהסיסמה ככל עברית!"
 כוחה גדל כן האפורים, היום־יום מחיי

זה. מסוג קיצונית התמסרות לעורר
 השלום לאוייב. זקוק נאציזם כל •

איו בשלום כי לנאציזם, מוות הוא

 הופעה של עניין אינו זה הבדל
מהותי. הוא בלבד. חיצונית

 מוסרית, בתפיסה הדוגלת תנועה
 ביצוע אחרי גם עצמה, את לתקן יכולה

 ליצור יכולה היא חמורים. פשעים
 מראש הדוגלת תנועה אך ולבנות.
 מוכרחה בלתי־מוסרית, בתפיסה
 הפשע. אל אכזרית בעיקביות להוביל

מאומה. לבנות יכולה היא אין
 בראשית העולם זאת הבין אילו

 פירסום אחרי לפחות או הנאציזם, צעדי
 לנקוט היה יכול קאמפף, מיין הספר

מוצד שהם האכזריים באמצעי־הדיכוי
כזה. במיקרה והכרחיים קים

 כל כי הקובע, בינלאומי חוק יש
 -ק להורג ולהוציא לדון רשאית מדינה

פעל לא אפילו לידה, שנפל שודד־ים

 את לשאור חייב ד■ישוא נר
 הבאה הנאצית השואה האם עצמו:
 הקורבנות, בדמות רא אותנו תמצא
המדכאים? שר בדמותם ארא

 הפרט, מן קיצוניים קורבנות לדרוש
 לקיים אין גבוה, מתח לקיים איו

 וטרור חוקי־חירום מישטר־חירום,
 ״הזומם אוייב דרוש לכן פנימי.

 כביכול המעמיד אויב לכלותנו״,
 ואם — הלאומי הקיום עצם את בסכנה
 נטיה ושלום, חס מראה, זה אוייב

 אותו לדרבן יש להתפשר, כלשהי
 פן תמיד פחד היטלר המאבק. להחרפת

 בעין ראה והוא לפייסו, אוייביו ינסו
 הצ׳כו־ כניעת את אפילו זועמת

 המנסה אוייב כי במינכן. סלובקים
 המישטר מן נוטל שלום, ולכרות לפייס

 מתירוצי־הקיום אחד את הפאשיסטי
הבא: הסממן מכאן שלו. העיקריים

 של פולחן מטפח נאציזם כל •
 הוא הוורמאכט הביטחון״. ״מערכת

 הריהו ביקורת, עליו המותח כל קדוש.
 בכבוד הפוגע לחסלו. שיש שפל בוגד

 זה צבא כי מתועב. פושע הוא הצבא
 עצמית להגנה תועלתי מכשיר אינו

 אלא התקפת־אוייב, של במקרה
 הדת של אידיאולוגי עמוד־תווך
השלטת. הפוליטית

 בכל קיים האלה התכונות מן חלק
 דרוש אפילו ואולי מהפכנית, תנועה

 את משבר, בעיתות לחולל, כדי
הקיצו והחברתיים המדיניים השינויים

 האנושות להצעדת הדרושים ניים
 האלה התכונות כל קיום אולם קדימה.
 הוא ואופיינית, מסויימת במזיגה יחדיו,
התנועה. של הנאצית המהות את היוצר

 למעשה אין כי הטענה כוזבת לכן
 — והקומוניזם הנאציזם בין הבדל
 בארצות־ מהלכים לה שקנתה טענה

 זו רמו אומנם התנועות שתי המערב.
 בייחוד חשובות, תכונות בכמה לזו

 זה אולם סטיאלין. של הטרור בתקופת
 להתנגד אדם יכול מטעה. דימיון

 הוא שבה חריפות באותה לקומוניזם
 הוא חייב אך — לנאציזם מתנגד
השניים. בין המהותי בשוני להכיר

 באידיאלים נושא הקומוניזם
 אומנם אם כאן חשוב (ולא מוסריים
 או — חותר הוא לאו). או אותם הגשים

 שבו מצב, לקראת — לחתור מתיימר
 בחברה יותר, טוב הפרט גורל יהיה

הדיקט לאחר שתקום אל־מעמדית
 אלא האדם, מן מתעלם הוא אין טורה.
 חדש, עולם ליצור שאיפתו כל כי טוען
 נעשו אפילו האדם. גורל ישפר שבו

 הרי זה, אידיאל בשם נוראים מעשים
אנוש. צלם איבד לא

 בגלוי דגל זאת, לעומת הנאציזם,
 ובלתי־אנושי בלתי־מוסרי ברעיון

 של זכות״הקיום את שלל הוא בתכלית.
 הטיף הוא הגרמני. היחיד של גם היהיר,

 זכותו כי בטענה גלוי, לרצח־עמים
 החלש, את להשמיד החזק של וחובתו
 הברירה חוק על הסתמכות מתוף

 דארווין. צ׳ארלס של הטיבעית
 נחבא לא הנאציזם של מוסר־הג׳ונגל

 מאחורי הסתתר לא הכלים, אל
 עיקרון הפך אלא הפוכה, אידיאולוגיה

מקודש.

שלה. אוניותיה נגר השודד
 כל אוייב הוא שודד־הים כי

 אנושי מוסד כל וחובת האנושות,
 עיקרון אותו הוא. באשר להשמידו

 המטיפים כל על לחול חייב מוסרי
 חייבת ממשלה כל גיזעית: לשינאה
 יעילותם, את ולחסל נגדם לפעול
 אותם של המורעל החץ היה לא אפילו

נגדה. דווקא מופנה מטיפים
 יתכן ,1923ב־ זו אמת הובנה אילו

 בשואה שאבדו מיליונים ניצלים שהיו
 יתכן ,1961 ב־ תובן אם הנאצית.
 שואה של קרבנות מיליונים שתציל
 ארץ בכל להיות יכול שמקורה עתידה,

העולם. מארצות

ת־ספר •  בי
לדיקטטורים

א ף*  הנאציזם, של ימי־הזוהר שי
סינק־ האמריקאי הסופר פירסם

 בארצו. רב הד שעורר ספר לואיס לייר
 יכול לא זה נהור, סגי בלשון היה, שמו

 יכול זה כיצר תיאר הוא כאן! לקרות
 עולה כיצד — בארצות־הברית לקרות

 שילטון־ ומקים אמריקאי דיקטטור
 חוקית בדרן־ הכל בארצו, אימים

 לואיס החוקה. את להפר ומבלי בהחלט
 יכול זה האנושות: את להזהיר ביקש

 בדמוקרטיה אפילו מקום, בכל לקרות
ביותר. החופשית
 האנטי- על־ידי בוטא רעיון אותו

 איגנא־ המבריק, האיטלקי פאשיסט
 בשם מאוד שנון בספר סילונה, ציו

 זה היה לדיקטטורים. בית־הספר
 בצורת שנכתב למדי מעמיק מחקר

 לבין אמריקאי נאצי מנהיג ביו רו־שיח
 הנושא: לפאשיזם. אירופי מומחה

 כדי בהן להשתמש שיש השיטות
באמריקה. הנאציזם את להשליט
 את הזכיר האמריקאי הנאצי
 ואת מוסוליני של לרומא" ״המיצעד

 ושאל, בגרמניה, הרייכסטאג שריפת
 באמריקה יכשיר דרמאתי מאורע איזה

נאצית. להפיכה הרקע את
 אפשרויות: שתי הציע המומחה

 לגנוב או החרות, אנדרטת את לפוצץ
 במיקרה האלמוני. החייל של האפר את

 הקומו־-ן כי הדיקטטור יטעו הראשון
 ואחרי התועבה, את ביצעו ניסטים
 יוכל האנטי״קומוניסטית ההפיכה

 את ולהנציח מחדש הפסל את לבנות
 החרות". כ״מחזיר הבולים על עצמו

 מיצעד לארגן יוכל השני במיקרה
 לעיר האפר להחזרת חגיגי ארצי

 ביצוע לצורך זה מיצעד ולנצל הבירה,
ההפיכה.

 המחיש זו הומוריסטית בצורה
 העיקריות- התכונות אחת את סילונה

 ההתבססות — הנאצית הטכניקה של
 וניצולם קיימים, סנטימנטים על

 הגמור. היפוכם שהינה מטרה לצורך
 כי לדיקטאטורה, הטיף הגרמני היטלר

עדייו מטיבעו(ואולי נטה הגרמני העם


