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 והמשעממת, התפלה מערבת־הבחירות ך*
בולט. חריג מהווים הם ^

 של קטנה קבוצה הארץ: רחבי בכל קורה זה
 מסע־ עורכת עצמו, המנהיג ובראשם ״כך״, אנשי

 בכיכר או בשוק — מרכזי במקום תמיד הופעה.
המרכזית.

סבי הבריונים משהו, צורח המנהיג
 רואים הם כאשר כהד. אחריו עונים בו

 עליהם מתנפלים הם ערבים, של קבוצה
 של בגילוי נתקלים הם באשר במכות.

 כנ״ל. יהודים, מצד מילולית התנגדות
 מיקרית תופעת־לוואי אינה האלימות

מרכזו. היא המופע. של
 אלה כאשר הכהניסטים. על שומרת המישטרה

 עוצרים במפגיני־נגד, רחוקות, לעיתים נתקלים,
 המישטרה המתנגדים. את כלל, בדרך השוטרים,

ייפגע. לא מאנשי־כהנא שאיש לכך דואגת
 שקרא מישהו על מתנפלים הכהניסטים כאשר

 התרסה נגדם שהתרים או למנהיגם, קריאת־גנאי
 ונערות נערים מתערבת. המישטרה אין כלשהי,
 צעדים עשרה של במרחק מכות־רצח סופגים

אדישים. נשארים ואלה מקבוצת־שוטרים,
 מאנשי״כהנא, אחד את מלעצור מנוס אין אם

עצמית. בערבות שעות כמה כעבור משוחרר הוא
 הבריונים אחד מגיע זאת בכל אם

 השופט אליו מתייחס לבית־המישפט,
 לכל זעיר. קנם עדינה. נזיפה בסלחנות.

חמו ובמיקרים מאסר־על־תנאי. היותר
עבודות-חוץ. ביותר: רים

 מה של כעניין נראה זה במדינה רבים ^
 נובחים, כהנא כלבי שולית. תופעה בכך. /

 הישראלית הדמוקרטיה של הגדולה והשיירה
בדרכה. ממשיכה

 אם מה אז רעש? עושים בריונים כמה אם מה אז
 כמה אם מה אז חסות? להם מעניקים שוטרים כמה

 מה אז בחיבה? אליהם מתייחסים קציני־מישטרה
בסלחנות? בהם מטפלים השופטים אם

מהם, יתעלמו אם מהם. להתעלם בכלל כדאי
ייעלמו. הם

מזו. חמורה טעות ואין
 על טוב ספר לקרוא לו כדאי כך, שחושב מי כל
 אירגון של תולדותיו ועל היטלר, אדולף של דרכו

 ״פלוגות־ של (ראשי־התיבות 8/1 בשם שנודע
ס בגרמנית). סער"

 על להגן כדי פלוגות־הסער הוקמו באורה ^
סוציא קומוניסטים, מפני הנאצים אסיפות )

 הפאשיסטית שהמיפלגה אחרים, ויריבים ליסטים
בעיניהם. חן מצאה לא הקטנה

העיקרי. תפקידן היה זה לא אולם
 שיטות־ על מחשבותיו את רשם היטלר אדולף
 עשו וכך רבים, במיסמכים תנועתו של הפעולה
 אלה מיסמכים נודעו לא הצער למרבה אנשיו.

תשומת־לב. עוררו שלא או בשעתו,
 ממושמעים, גברים קבוצת של ״המראה

 רושם עושה חד־משמעית, רוח־קרב החדורים
הס״א מפקד כתב גרמני,״ כל על ביותר עמוק

 אל מדבר ״זה זה, מוקדם בשלב מפקודותיו, באחת
 מאשר מושכת ויותר משכנעת יותר בשפה ליבו
וההגיון.״ והנאום הכתב־ שפת

מעשי־האלימות פשוטות: במילים
 מעשיות, מטרות להשיג רק נועדו לא

של הלבבות את לכבוש כל קודם אלא

 רק פלוגות־הסער את מכירים האנשים וב ^
מהסרטים. 1

 לובשי של גדודים־גדודים נראים שם
 גדול צבא החרדל). (כצבע החומות החולצות
ותיזמורות. דגלים של ים אחרי הצועד ומאורגן,

 התמונה זוהי דיוק: ליתר כוזבת. תמונה זוהי
 לשילטון, הגיעו כבר שהנאצים אחרי שהיתה כפי

 הסתיים כבר הס״א של הממשי כשתפקידה
 ,1934 ביוני 30ב־ מכן, לאחר זמן־מה למעשה.

 אותה והפך הס״א צמרת כל את היטלר רצח
 ליל־ מהלר (את המישטר. של חסר־ערך לקישוט

 בסרט ימים, כמה לפני לראות, היה ניתן הרצח
הישראלית.). בטלוויזיה שהוקרן הארורים,
 של האמיתי התפקיד את אבל

 בתקופה לחפש יש פלוגות-הסער
 רק היתה תנועת־היטלר כאשר קודמת,
 תנועת־ כמו ושולית, קטנה תנועה
כיום. בהנא
מאוד. חשוב תפקיד פלוגות־הסער מילאו אז

 האלימות, שפת הציבור. מן גדול חלק
 הזדהות רבים בלב מעוררת ״הבאסה״,

תת־הכרתית.
להתפרץ, השואפת אלימות, חבויה אדם בכל

 יש בלתי־אפשרי. שזה למד הוא מתסכל. וזה
 אותם. להפר אסור מוסריים. כללים יש חוקים.

 פורעי־חוק של קבוצה לפניו רואה הוא כאשר אבל
 להכות, להתנפל, עת בכל המוכנים אלימים,
 התשוקות את בו מעורר זה ולנפץ, לשבור

אינסטינקטיבית. והזדהות המודחקות,
 עין" ״העלים לא הוא היטב. זאת הבין היטלר

נדמה, שהיה כפי אנשיו, של ממעשי־הבריונות

 מישפחתו, היו פלוגות-הסער גונו.
ה התוכן היו הן שלו. הבילוי עבודתו,

 ה־ התוכן ולפעמים חייו, של מרכזי
 ורבים המיפלגה, למען חי הוא בילעדי.

למענה. מתו גם
 הרגשת־ מדים, דגל, לו נתנה המיפלגה

 ערכו־העצמי. הרגשת הרגשת־כוח, שייכות,
 ורועי־ מובטלים הרחוב מן אספו פלוגות־הסער

 זונה עם שחי וסל, הורסט ״הגיבור" (כמו זונות
 נקרא שמו על קומוניסט. עם בקטטה ושנהרג
 אליהן משכו הפלוגות פלוגות־הסער.) הימנון

 מתבזבזים חייהם כי שחשו זעירים, בורגנים
 מתבגרים נערים חנות, של הדלפק מאחורי
 החושבים למיניהם עקומים חיי־גבורה, על שחלמו

 הסוגים מכל סוטים אותם, דחתה שהחברה
 להוכיח שרצו מהגרים דפוקים, שהם החושבים

עצמם. הגרמנים מאשר גרמנים יותר שהם
האחרות במיפלגות מצאו לא אלה בל

ועקומים מובטלים תיגרת־רחוב: אחרי פלוגות־הסער חברי
 פלוגות־הסער את עודד הוא להיפך: אלא

 עוד מעשיהן את להקצין הזדמנות, בכל להתפרע
 כל את למשוך הסביבה, על אימה להטיל ועוד,

בחברה. והאלימים הפרימיטיביים היסודות
 הנאצים בין העיקרי ההבדל היה זה
בגרמניה. המיפלגות שאר כל ובין

 לאומניות תנועות בגרמניה אז חסרו לא
 מן בהרבה שונה היה לא שלהן שהמסר קיצוניות,

 המסר בין גדול הבדל שאין הנאצי(כשם המסר
 אבל כהנא). של המסר ובין וגאולה גנרי רפול, של
 של העצום כוח־המשיכה את הבינו לא הם

השיטתית. הבריונות
 אלימים אירגוני־מאבק גם בגרמניה היום
 קרבות־ שניהלו הקומוניסטים, של כמו אחרים,

 אירגונים אבל ותקפו. התגוננו הנאצים, עם רחוב
 צמודים והיו ברורות, למטרות שימשו אלה

 באלימות עסקו לא הם הגיוניות. לאידיאולוגיות
, לשמה.

 האלימות את הפכו הנאצים ואילו
המ למבשיר-התעמולה לאידיאולוגיה,

שלהם. רכזי

 בחייהם. החסר את שימלא דבר
ה את להם העניקו פלוגות־הסער

תשובה.

 שוב לחזור כדאי הכהנאצים, את להבין די ך*
 עצמו כהנא כי המקוריים. הנאצים אל ושוב

שם. תורתו את למד
 מצביעים, היו בגרמניה המיפלגות לכל

 עצמם את הטריחו המצביעים חברים. אוהדים,
 במישטר ממושמעים כאזרחים והצביעו לקלפי

 ובמקו־ בסלונים התווכחו האוהדים הדמוקרטי.
 את שמשך המצע את והסבירו מות־העבורה,

 שקטה לאסיפה פעם מדי הלכו החברים אהדתם.
דמי־חבר. ושילמו
 החיים בשולי התנהלו האלה הפעילויות כל

 עיסוקים ואחד אלף לו היו האזרח. של הנורמליים
 עבודה, מישפחה, — יותר וחשובים אחרים

היה הפוליטי העיסוק ועוד. ועוד בילויים
מישני. מצומצם.

באיר־ חי פלוגות־הסער איש ואילו

 השמאליות המיקצועיות לאגודות
 יצאו לא מדוע חברים. מיליוני היו

 קץ לשים כדי מועד בעוד לרחוב
המתמשכת? להתפרעות

 כוחות־מישטרה קיימים היו גרמניה רחבי בכל
 חלקי ברוב גרמנית. במישמעת חדורים גדולים,
 לממשלות כפופה המישטרה היתה גרמניה
 שהיוותה בפרוסיה, כך סוציאליסטיות; מחוזיות

 המישטרה גרמניה. של שיטחה רוב את אז
ביעילותה. מפורסמת היתה הפרוסית
 הס״א פעלו האלה השנים כל במשך אולם

 האירגון הוצא אמנם פעם מדי באין־מפריע. כמעט
 איסור שהוטל או אחר, או זה במחוז לחוק מחוץ אל
 היטלר על שנאסר או בפומבי, מדים לבישת על

 ברפובליקה קרה זה גם (כן, בציבור. לנאום
 קרה לא כזה דבר שום המושמצת. הוויימארית

בישראל!) עדיין
 זמניות תגובות היו אלה כל אך

ה מעולם היתה לא למעשה ושוליות.
הנא לחבורה ויעילה תקיפה תנגדות

 קבוצת-שוליים כשהיתה גם צית,
קטנה.

 כבר אז מדי. מאוחר היה זה לשילטון כשהגיעה
 הושלך שהתנגד מי מסוכנת. ההתנגדות היתה

 בן־לילה שהפכו הס״א, של למרתפי־העינויים
 כולה במדינה ושהשליטו ל״מישטרת־עזר״,

מישטר־אימים.
 מהן אחת התגובה. לריפיון רבות סיבות יש
 נדבקה עצמה המישטרה כי ספק, בלי היתה,

 עם בליבם הזדהו רבים שוטרים הנאצי. בחיידק
 רבים ושופטים היטלר, של האלימים הבחורים

 הצורה באותה להתייחס שאין בליבם חשבו
 השמאלניים, ולמתנגדיהם הפטריוטיים לבריונים

עוכרי־גרמניה.
 ההתנכלות המאורגנת, האלימות
 האגרו־ לבני־מיעוטים, הברוטאלית

 לא משכו אלה כל — הפטריוטית פנות
 הגרמני, בשוק מוכרי-החמוצים את רק

 במוסדות רבים של ליבם את גם אלא
השילטון.

 הגרמנית הרפובליקה פרחה שבהן שנים ך*
 פלוגות־ היו ופוליטית, כלכלית מבחינה ^

למדי. שולי אירגון הסער
ו הכלכלי, המשבר פרץ כאשר אך

 ממקומות- הושלכו גרמנים מיליוני
בן־ כמעט זה מצב השתנה העבודה,

וב הגדולות הערים של בשכונות־המצוקה
 השכונתי המועדון הפך מוכות־האבטלה עיירות

מוקד־משיכה. פלוגות־הסער של
 כל את לבלות המובטל הצעיר היה יכול שם
 כמוהו, אנשים בחברת לילו) גם יומו(ואולי שעות

 אוכל קיבל שם ושייכות. רעות של חמה באווירה
 שאינו לא־יוצלח, אפס סתם שאינו חש שם חם.

 גיבור, אלא יקיריו, ואת עצמו את לקיים מסוגל
המולדת. את המציל אדם לוחם,
 פי על פעם, מדי החבריא •זינקה המועדון מן

 ועשתה שמאלני מועדון על התנפלה היא פקודה.
 יהודית. חזות בעלי עוברי־אורח על או שמות. בו
פטריוטית. די היתה שלא הצגת־תיאטרון על או

 הכאסח, האלימות, חשוב. היה לא עצמו היעד
חשובים. שהיו הם — והנחישות הנוכחות הפגנת

 אלה לעצמם: אמרו בציבור רבים
 מדברים, רק האחרים לעניין. חבר׳ה

 הם אולי משהו. עושים אלה אבל
 במקום נמצא ליבם אבל קצת, מגזימים

 וציניות, רקובות המיפלגות כל הנכון.
במשהו! מאמינים לפחות אלה אבל

 הן הס״א כי מכן לאחר אמר עצמו יטלר ך■*
הגרמני. הרחוב את למענו שכבשו 1 1

 הנתיחה־ נערכה כאשר מכן, שלאחר בשנים
 שוב נשאלה הנאצית, התנועה של שלאחר־המוות

מנגד? האחרים עמדו מדוע השאלה: ושוב

 של בנוסח לא בישראל. כיום קיים זה ל
 אלא ״הלאומי", המהפך ערב ,1932 גרמניה ^

 הכלכלי המשבר לפני ,1928 גרמניה של בנוסח
הגדול.

 פלוגות-הסער של היתרונות אחד
 מאוד, מעטים באנשים שדי בכך טמון
מאוד. גדול רעש לעשות כדי

 למישרד־פירסום. זקוק אינו מעשה־אלימות
 אוטומטית מתפרסם הוא עצמו". את ״מוכר הוא

 יכולים, מאוד מעטים אנשים בכלי־התיקשורת.
 יותר גדולה המולה לעורר ישראל, כמו במדינה
 מגוייסי־ עשרות בכמה רי אוהדים. רבבות מאשר

שכירים. קבע
 אינו לחום־חרדל (הדמיון הצהובות החולצות

 האלימות, הגיחות סיגנון הדגלים, מיקרי),
 כל — ובכיכרות ברחובות המאולתרות האסיפות

 היעדים אותם את בישראל להשיג נועדו אלה
בגרמניה. בשעתו שהשיגו

 אחד ואף הגזענות, נגד חוקים חוקקו בישראל
 יתכן ואנשיו. כהנא נגד מעולם הופעל לא מהם

מדוע. ישאלו הימים שבאחד
 היכן גם ישאלו הימים שבאחד יתכן

 כאשר ומישמר-הגבול המישטרה היו
 הבחורים רבבות היו והיכן הדברים. קרו

 הקיבוצים, בני והבריאים, הצעירים
בצה״ל. המובחרות היחידות יוצאי

 (כאן הסוציאליסטי שר־המישטרה היו והיכן
 ואירגוני־ ומיפלגת־העבודה. שם). אז כמו עכשיו

 שומרי־החוק, הטובים, האזרחים וכל השמאל.
 וההוגן, ההגיוני הוויכוח שוחרי הבלתי־אלימים,

היפה. ארץ־ישראל אנשי
 של האלימות מול חסר־אונים עומד יחיד
 להעמיד יש חסרת־מעצורים. אך קטנה קבוצה
 להשליט המוכנה נחושה, מאורגנת, קבוצה מולה
 אינה או מוכנה אינה המישטרה כאשר סדר,

לכך. מסוגלת
 מיפלגה שהם נאמר אנשי־כהנא. מעטים כיום
 שתצמח, כרי אחד במשבר די אך בהחלט. שולית.

 ותגרוף גדולה, לתנועת־המונים ממש, בן־לילה
 ושאר גנרי רפול, התחייה, הישגי כל את

החובבנים.
 וסל, הורסט של בשירו שנאמר כפי

 הרחוב את ״פנו המתבקשים: בשינויים
 את פנו / הצהובות! החולצות ללובשי /

כך!...״ תנועת לאיש / הרחוב
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