
ייבגרמניה קינן עמוס
גרמנים. נגד גרמנים יילחמו בו רגע, יבוא
סכ משום מחולקת בגרמניה אין האם : ש

 שגיאות על חזרה כאן אין האם ? לשלום נה
? וורסיי

החז הגרורה היא המערבית גרמניה : ת
מ גרמניה באירופה• אמריקה של ביותר קה
אמ של חזקה יותר עוד גרורה תהיה חדתא

ל סכנה משום בזה יש אם באירופה. ריקה
לדמיונך. משאיר אני זאת — עולם
והבהי הקיצור על לאדוני מודה אני : ש
התשובות. של רות

י

*

 סיסמתה זוהי - !״נחיה מחר כי - ורקוד שתה ״אכול,

 לחזור טעם אין כי החליטו שתושביה גרמניה, של החדשה

 לב את לכבוש אפשר אם בצבא, שנים על שנים ולשרת

זה. בלי גם האטלאנטית בחברה ולהצליח אמריקה

לעזאזל. מקום, בכל יש טובים שבחורים לף
 בלוויית לגרמניה הגעתי שמחים. כולם לא
אנ גרמני, סופר איש, אותו מאד. עצוב איש

 היה ריכוז, במחנות שבילה מובהק נ:צי טי
לצר אשרת־כניסה שקיבל הראשון הגרמני

 פא־ ידידים בחוג הכרתיו ־׳:״.חמה. אחר פת
קוסמופו אינטלקטואל של פוס ט — ריסאי
שספ צרפת, תרבות של נלהב חו-כב ליטי,

רבה. להצלחה זכו צרפת על ריו
 בעצם לפאריס להגיע עצמו את הטריח הוא
האח בפעם אותה לראות כדי הנורא, הקור
ב ספורים. שימיו אמרו הרופאים כי רונה.

 כמה חריץ־גבינה, יין, בקבוק קנה פאריס
 דרכו את עשה אחר תקליטים. וכמה ספרים

 אמר הוא הביתה. מפאריס כנראה, האחרונה,
 קומוניזם או שפאשיזם למדו שהגרמנים לי

 הוא. גם ידע לא הפתרון, מהו פתרון. אינם
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צועד שאינו הגבר
כן ת ^ נ ביפו הברית בנות הפציצו מי
 לתלפיות, היום בנוייה היא כן על דיות, ^
ה כללי לפי ומרווחת, עשירה מודרנית, עיר

ביותר. האחרונים ארכיטקטורה
ב הקרניבאל משתולל במינכן שגם מובן

 ו־ בבתי־הקפה וברחובות, בבתים עוזו, כל
 מין אינו שאדנואר מפני במועדוני־הלילה.

 בשווא־ ישמח. שהעם רוצה הוא שכזה, נאצי
מתכ מינכן, של הרובע־הלטיני מעין בינג,
 וסל־ שמנו אכסקלוסיבי במועדון־לילה נסת

ממבו. רוקדים שם מינכן. של הנוער של תו
וה הקולעת הניצחית, התשובה הוא ממבו

 ו־ לנאציזם הגרמני הנוער של ביותר, חזקה
 הבאה טמטום, של ארשת יחד. גם לקומוניזם

 שפוכה גומי־לעס, של ממושכת לעיסה לאחר
 פריסאי, במרתף כמו בדיוק פרצוף, כל על

 ב־ עצומה התקדמות וזוהי רומאי. לונדוני,
 משוגע איזה הוורוד. העתיד אל דרך־המלך

? ממבו לרקוד אפשר כאשר להילחם ילך
 אומלל אותו גם ככה. סבור אני רק לא

 הקא־ הוא ה״צוויבל״ כך. סביר מה״צוויבל״
 ובו מינכן, של ביותר הטוב הסאטירי ברט

 אמיץ, חזק, סאטירי רביו לתדהמתי ראיתי
בכשרון. ומבוצע גבוהה רמה בעל

נזנזבו־ג׳וזבו. היה האחרון השיר
מ טוב הוא — הלהקה הסבירה — ממבו

להת שהוא למי יגידו פתאום שאס מפני אד.
ש מפני לצעוד, ירצה לא אולי לצעוד, חיל

 בשביל טוב גם וממבו במסבו. עסוק יהיה
 פנוי אינו ממבו שרוקד שמי מפני אדנאור,
בבון. אדנאור אותו בעצם עושה מה לשאול

 אנטי־מיליט־ שיר היה ביותר החזק השיר
 ודיברה־שרה הבמה, על הופיעה נערה ריסטי.

גבר. בשם להיקרא הראוי הגבר על
ידה. את ומנשק שושנים, לנערה מביא הוא

להתפנק. קצת אוהבת נערה כי
 מפיקות מגפיים כי מגפיים, נועל אינו הוא
זולות. ובדיחות קסרקטין עור, של סרחון
מדים. לובש אינו הוא

אח אלף לעוד הדומים מאלה אינו הוא כי
רים.

אישיות. לו יש אחרים אלף בין בהיותו גם

פאשיזם סתם
 וסיפר ליצן הבמה על עלה עמיים ך*
 שפל- הפלדפבל* של נוראות אניקדוטות ^

 כל של לחייה שירד שמן חזיר אותו ייסר,
 בשלייסר לנקום נשבע הוא בוורמכט. הפלוגה

 ב־ הרגע• הגיע ואמנם לידיו. שיזדמן ביום
המע גרמניה של החדש לצבא לשכת־הגיוס

ב עומד מי רבית,
 פלד־ לא אם כניסה

? שלייסר פבל
מכי איננו ״האם

מ מאיזשהו רים
 הפלד־ שואל קום?״
פבל.

פלדם־ הרר ״יה,
 הליצן קופץ !״בל

 אולי ומצדיע. לדום
ה אחרי בו יתנקם

הבאה. מלחמה
ני ההצגה לאחד

ה השחקן אל גשתי
 אותו ושאלתי ראשי

ה את הידר מי
ה גם הוא טקסט.
 בעל גם הוא במאי,
 אותו שאלתי העסק.

ש כמו סאטירה אם
 או כאן, מקובלת לו

 לאומץ־ נחשב שזה
 לי השיב הוא לב.

 העסק, בעל בתור
 ההולך האיש הוא

והמש לבית־הסוהר
לא הקנסות את לם
 לא הצגה. כל חר

 כמה אותו שאלתי
ל חושב הוא זמן

כך. המשיך
 פא־ מדינה היא היום של שגרמניה מפני

 בשיחות ספק ללא לי התברר זאת שיסטית.
תוכ עורכי עתונאים, במאים, סופרים, עם

אנשים• וסתם וטלויזיה, ראדיו ניות
 רק נאצית. אינה היום של שגרמניה מובן

 שאין מפני למשל, אמריקה, כמו פאשיסטית.
משובח• הכלכלי המצב בנאציזם. צורך

להרפת לצאת רוצה אינו איש פורח. הכל
 אפילו רמת־החיים, בהורדת ולהסתכן קות
המל לקח הספיק זאת ומבחינה אחד. ליום
 שמוטב היום מסכימים הגרמנים רוב חמה.

ל מאשר חזירים כמו ולהתפטם טוב לאכול
כאמור. ממבו, לרקוד וגם העולם. את כבוש

בכ להוט אינו שאיש הוא ביותר המפליא
 הם הלהוטים היחידים גרמניה. לאיחוד לל

 שכל והמוסרי הנאצל הנימוק האמריקאים.
 אינם שהגרמנים הוא לאמור מוכן גרמני
כמו שקר, זה אך מדי. חזקים להיות רוצים

בן■
פרוטס היא גרמניה שמזרח היא האמת

ל לא בהחלט מוכנים אדנאיר ואנשי טנטית,
השל את להשמיט שלא ובלבד אתם התאחד

ה הוא השני והנימוק הקאתולים. מידי טון

רב־סמל. *

 גרמניה במזרח כי הקומוניזם. מפני פחד
 קומוניזם, של אמיתית עממית תנועה קיימת

 אתם ודווקא כאחד. ופועלים משכיל נוער של
גרמניה. את לאחד וגמור מנוי
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 מספיר וופלגנג מר
מ^יכ^מזומניפללדבר גרמנים ך*

 רק שבעולם. נושא כל על בגילוי־לב ) 5
או לצטט לא — מבקשים הם קטן אחד דבר
 וגלוי, אמיץ להיות מאד שנעים מפני תם•
י מחר יהיה מה אבל

 משני אחד של עורכו א, וולפגנג אדון גם
 שייך גרמניה, של ביותר הגדולים העתונים

 ביקש אך השאלות, לכל ענה הוא זה. לסוג
 שהוא העובדה את רק להזכיר נמרץ באופן
 ואופן פנים ובשום גדול, עתון של עורכו

שמו. את
 של בלוק העתון, במשרד אותי קיבל הוא
תשובו מופתית. באדיבות קומות, שמונה

מאד. עד ומדוייקות בהירות קצרות, היו תיו
 אינטרס המערבית לגרמניה יש האם : ש

? מהו — ישנו ואם ? התיכון במזרח

גר כלכלי. וראשונה בראש אינטרס. יש :ת.
 המזרח מדינות כל עם לסחור מעוניינת מניה

מצרים. עם במיוחד התיכון,
ה אם גרמניה של תגובתה תהיה מה : ש

השי בהפסקת מסחריים יחסים יתנו מצרים
 המסחריים היחסים והפסקת לישראל, לומים
1 איתר,
מוח ובלאו שלילית, תהיה התשובה : ת
 ואדנאור. הויס בשלטון יושבים עוד כל לט,
ב הקיימת — לישראל אהדה בשל רק ולא

 בשל אלא — אלה שני אצל ובתמים אמת
יס לא אדנאור בכך. הכרוך הפרסטיז׳ה עניין
 שאינני מובן תנאים. לשום פנים בשום כים

 התעשיינים חוגי על דבר אותו לומר יכול
 הם כי תנאי, כל לקבל מוכנים יהיו הם —

בלבד. ברווח מעוניינים כמובן
? גרמניה באיחוד הגרמנים רוצים האם : ש
לא. :ת
? מדוע : ש
רמת־החיים. את להוריד רצון אין כי : ת
 להיות עלולה מחולקת גרמניה האם : ש

? סכנה
ו־ ייתכן מאד כי לגרמניה. סכנה כן, : ת

מ צנועה, גאווה של הדק מן דק (חיוך : ת
דיפלומ הצהרות לתת אוהב אחד שכל פני

מדיניות־החוץ). על טיות
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נשק ועד כפן! על
*  ל־ צ מר ביקש הראיון," תם טרם .

״אנח :משלו קטנה אחת הצהרה הוסיף ■2
חז ניאונאצית תנוער, שקיימת יפה יודעים נו

הכרו הסכנה את יודעים אנחנו בגרמניה. קה
 לגרמניה מחוץ שידעו רוצים אנחנו בכך. כה

 הכל העושים רבים אנשים בגרמניה שישנם
 מרובים אלה ואנשים בסכנה, להילחם כדי

 לארץ.״ בחוץ שסבורים ממה יותר
ב שולט שאדנאור מפני שקר, קצת וזה

 סתם היא דמוקרטית. אופוזיציה ללא גרמניה
 כסף נתן ואדנאור קיימת. אינה פשוט ככה

 קרום. מפעלי שיקום למען לקרוס אמריקאי
 היטלר את שהעלו הגרמניים, התעשייה ואילי

 העומד הכוח הם בראשם, וקרום לשלטון,
אדנאור. מאחורי כיום

ה צבא למען נשק לייצר יתחילו וכאשר
שידעו עליהם לסמוך אפשר האטלנטית, אמנה

יא אם לצבא, הגרמני הנוער את לגייס כיצד
ב למכשול עומד הממבו רק ימאן. ואם בה

מו משרד־החוץ, של הגבוהה והפקידות דרך.
לשעבר. פעילים מנאצים 64/״0ב־ רכבת
יוד ובלא במקרר, לשם הסתננו לא והם

ומכ ברורה בכוונה לשם הוכנסו אלא עים,
מהמל כלום למדה לא שגרמניה מפני וונת.
הש הרייך למען הנוער את שגייס ומי חמה
 ללא רק נאט״ו. למען מחר זאת יעשה לישי

באופנה. אינן ששוב גזעיות, סיסמאות
 הקטנות, השעות עד פתוחים בתיהקפה

 הבירה ובמרתפי בפאריס. מאשר יותר עוד
אוס המשטרה אבל הורסט־ווסל♦, את שרים

שעה. לפי אותם, רת
 כדי כסף, הרבה לאדנאור תן אייזנהאור,

 שמנים ומאד שבעים מאד יהיו שהגרמנים
ה את תן אבל העולם. את לכבוש ירצו ולא
 הדימוקרטיה למען יילחמו שהם בתנאי כסף

ה הממזרים והאיטלקים, הצרפתים כמו לא
מקללים. עוד כך ואחר כסף שלוקחים אלה

שנה ברליני זונות רועה וסל, הורסט *
ו הנאצית, התנועה לגיבור הפן בקטטה, רג

?היטנונה. הפן שירו


