
הניוד סגן שד להורג הוצאתו סוד את תגרה ׳ חזה .העולם

בורמן מאוטין
 בידי אייכמן אדולף תפיסת על בן־גוריון דויד הודיע בו הראשון, הרגע מן כמעט
 בורמן. מארטין אחר: נאצי פושע של שמו והופיע עלה הישראליים, הביטחון שירותי

 אחת היתה תפיסתו סנסציית כי לאייכמן, מוקדשות היו העולם ברחבי הראשיות הכותרות
 התפרסמו קטנות, במסגרות אלה, לכותרות מתחת אולם החשובות. הבינלאומיות החדשות
בורמן. של גורלו על ניחושים עיקשת בהתמדה

 וישנם חי בורמזי מארטיו שהתפרסמח: ביותר הסנסציונית הידיעה
עקבותיו. על המתחקים גורמים
 אפילו מקום לעצמה לכבוש שיכלה עד ומרעישה, חשובה כה היתד, זו קצרה ידיעה
 בורמן מארטין תפס הנאצי המעמדות בסולם כי אייכמן. לכידת על שסיפרו הדחוסים בעתונים

 בורמן הרשמיות, העדויות כל לפי אייכמן. משמיד־היהודים של מזה ערוך לאין גבוה מקום
בחיים. שנותר ביותר הרם המעמד בעל הנאצי הינו

 עדויות, שלוש הגיש סניגורו בנוכחותו. שלא בורמן מארטין נשפט נירגברג במשפטי
 היטל,- של התאבדותו אחרי יום ,1945 במאי 1ב־ מת בורמן כי להסיק היה ניתן לפיהן

 היטלר של סגנו שהיה מי את ודן במהימנות העדויות את קיבל לא בית־המשפט בברילן.
למיתה,

 גזר• את לפועל ולהוציא בורמן את למצוא כיצד :השאלה התעוררה
 ועקבותיו המבוקש הנאצי נעלם במאי 1ה־ של ערב מאותו כי הדין?

עוד. נתגלו לא
 של הריכוז במחנות שנים כמה שבילה ידוע, אנטי־גאצי גרמני סופר לינאו, היינריך

 ביוני 27ב־ לדבריו, זה, היה מועד. אותו אחרי בחיים בורמן את ראה כי נשבע היטלר,
גרמניה. בצפון ברכבת־משא נסע בורמן כאשר ,1945

 עוד סנטאנדר. סילבאנו ד״ר הארגנטיני, הסינטור השבוע הכריז בארגנטינה,״ מת ״בורמן
 סוכני־חרש מחפשים לפיה ידיעה בלימה, המופיע לה־פרנסה, העתון פירסם יום באותו

 של החקירות מחלקת מנהל הודעת את אחריה גררה זו ידיעה בפרו. בורמן את ישראליים
 אם לחטפו... וינסו בפרו בורמן את יתפסו אם ייעצרו הישראליים ״סוכני־החרש פרו:
לאינטרפול.״ מעבירו אותו נעצור בורמן, את נמצא

מתי חיי בארגנטינה? בפרו, באירופה, בורמן: מארטין נמצא כן, אם היכן,
★ ★ ★

 מהימנים יהודיים מקורות על המסתמן• מיוחד, כתב
 ששיגר כדו״וז התשובות, את מספק ככואנוס־איירם,

הזה": ״העולם למערכת השבוע
 עם יחד שנים, לעשר קרוב לפני לארגנטינה הגיע בורמן מארטין

 או מזוייפות תעודות בעזרת מאירופה שנימלטו אחרים, נאצים אלפי
 עצמם את זיהו הנאצים מרבית אמיתיות. גרמניות תעודות בעזרת

 חואן הגנראל של משטרו בימי ארגנטינה, של החשאי השרות בפני
 פרון על־ידי נצטוו ארגנטינה משטרת של מקומיים מפקדים פרון.

בדויים. שמות תחת מקומיות, תעודות־זהות אלה לנאצים
קלמנט, ריקארדו על־שם בתעודת־זהות אייכמן אדולף צוייד כך

 אך דומה. בתעודה צוייד בורמן מארטין טוקומאן. במחוז שהוצאה
הוצאה. שבו והמקום בה הנקוב השם את זה, בשלב לפרסם, אין שונים מטעמים
 הרייך יתמוטט בו היום לקראת מדוקדקות הכנות בורמן מארטין עשה כאייכמן, שלא

 הון ברשותו היה מזוייפות, תעודות־מסע מלבד נפשו. על להימלט עליו ויהיה השלישי
לשם. בורמן הגיע בטרם עוד בארגנטינה לו חיכה ממנו שחלק שדוד,

 נזקק ולא בואנוס־איירם מפרברי באחד מהודר בית לעצמו בורמן רכש זה כסף בעזרת
 חי ומהכנסותיו במניות, השקיע מכספו חלק להתפרנס. כדי שהיא עבודה בכל לעבוד

 הגרמניים באנ׳ץ מרצדס במפעלי פשוט כשרטט לעבוד נאלץ זאת, לעומת אייכמן, ברווחה.
בארגנטינה.
 מעל כמצחו, צלקת כולט: גופני סימן כורמן את הדאיג זה כשלם

 היתה לנאצים שאהדתו מכואנום־איירס, גרמני רופא הימנית. לעין
הצלקת לחלוטין נעלמה וכך - פלאסטי ניתוח סו ביצע לכל, ידועה

★ ★ ★
 נאצים של מצומצם מספר ידע בורמן של הנכונה זהותו על
 ניתן וכך בעולם, שמו נשכח אט־אט היטב. נשמר הסוד אך גולים,

 של במקרהו כמו אך והולך. גובר בביטחון חייו את לחיות לו
 את ממחבואו. והוציאו בורמן עם גם שלו את הטבע עשה אייכמן,
 להתקשר אותו שדחפה טבעית, חולשה בגלל ה־ש.ב. גילה אייכמן

אליו. ולהביאה אשתו עם
 את נתן הטבע באשר התגלו כורמן של עקבותיו

 לפני לפנות אותו ואילץ המזדקן כנאצי אותותיו
רפואי. טיפול לקבלת מקומי, לרופא אחדים חודשים

השלישי, הרייך התמוטט כאשר .1900 ביוני 17ב־ נולד בורמן
 שעמדו ביותר הצעירים הצמרת מאנשי אחד — בלבד 45 בן היה

בימי בורמן נזקק לא כיום, שידוע, כמה עד הנאצי. המישטר בראש

מן לא כיום, שידוע, כמה עד הנאצי. המישטר בראש קק^ר רפו לטיפול צעירותו בימי נז
 מ־ כתוצאה נגרמה הצלקת שופעות־בריאות. רחבות פנים מוצק, מיבנה בעל היה הוא אי.

לשילטון. היטלר עליית לפני נאצי, אירגון של חבר בהיותו קטטה,
 מאז הראשונה בפעם זה. בגיל הרגילות ממחלות־לב, סובל החל זיקנה, לגיל בהגיעו רק
 בעל־שם, גרמני ברופא בחר הוא רופא. של לעזרתו נזקק הפלאסטי, הניתוח את עבר

מבואנוס־איירס.
 וצילומי רבות יסודיות בדיקות הצריך במקצת, ממושך היה בורמן במארטין הטיפול

 של הרפואית ההיסטוריה את היטב ללמוד הרופא על היה הטיפול הצלחת לשם רנטגן.
ך׳ לקוחו.

 הגיע■ כאשר מוצא. גיל, שם, השיגרתיים: הפרטים את ורשם כרטים־חולה נטל הרופא
 לחקור, המשיך הרופא חולה. היה לא מעולם כי בורמן השיב קודמות״, ״מחלות לסעיף

שהוא. סוג מכל רפואי טיפול קיבל לקוחו אם
הפלאס הניתוח על סיפר הוא :הראשונה טעותו את פורמן עשה באן

במצחו. טי
 של לאלפית לבו פסק זו ידיעה בשמעו כי חיצוני סימן כל נתן לא הוא הגיב. לא הרופא

 רופא, איזה בידי ניתוח, איזה לקוחו: את לחקור המשיך קר מקצועי בקול מלחלום. שניה
בוצע? מתי

 העוין העולם אם ואפילו ישן, עניין היה ממצחו הצלקת מחיקת ברצון. דיבר בורמן
 את לשכוח הנאצי יכול בלבן, הלבוש הרופא מול הצחורה, שבמרפאה הרי אותו, מחפש
בחוץ. האורבת הסכנה

 כי הבין הוא אולם המקורי. הגרמני שמו מה באמת, מיהו האיש את לשאול רצה הרופא
רפואי. בטיפול הצדקה כל לה שאין בלתי־מקצועית, סקרנות בכך יגלה

 העולם מלחמת מימי גרמניים, במקורות ולחפש לחקור אותו דחפה הרופא של סקרנותו
 היה לא מידיו טיפול המקבל החולה הראשונים: חשדותיו את אישרה קצרה חקירה השנייה.

היטלר. של המבוקש סגנו בורמן, מארטין אלא
יהודי! ממוצא היה זה גרמני רופא יותר: עוד חשוב פרט

★ ★ ★

מקומי. יהודי אירגון עם התקשר ולבסוף רב, זמן התלבט הרופא
זו, שפנייה ייתכן לו. לייעץ מה תחילה ידעו לא האירגון מנהיגי

אחדים, אנשים של לידיעתם בורמן גילוי על הידיעה את שהביאה
 שאלתו העולם. בעתונות בורמן על השמועות להפצת שגרמה היא
בורמן? עם לעשות מה כאחת: ומעשית מצפונית היתר, הרופא של

 רשמי גורם אם בה. התלבט רופא אותו רק שלא בעיה זו היתד,
בעייד, באותה מתלבט היה בורמן, את ללכוד מצליח היה כלשהו

לדין, להביא היד, אי־אפשר בורמן את כי הרופא. מן פחות לא
 העם ונגד האנושות נגד פשעיו על למוות ונידון נשפט כבר שהרי

 היה האינטרפול כי טעם. היד, לא — לאינטרפול להסגירו היהודי.
 את לפועל להוציא אי־אפשר ובגרמניה — גרמניה לידי מיד מעבירו

שם. בוטל שעונש־המוזת מאחר פסק־הדין,
המש היתר, היותר לכל תועלת. כל מביאה היתד, לא ארגנטינה לשילטונות הודעה גם
 מחדש. ולהסתתר לברוח לבורמן מאפשרת פורמאלית, בחקירה פותחת המקומית טרה

 שהייה וכל בורמן, את להבהיל עלולה מצידו בלתי־זהירה פעולה כל כי גם הבין הרופא
 כן על גילויו. על השמועות לבורמן שיגיעו האפשרות את מגדילה היתר, פיתרון במציאת

הנחיות. לו לתת אירגון אותו הנהלת על לחץ

 הוצאה אלא אינו הדרוש הצעד ברור: היה אחד דבר מקום, מכל
 כ* המלחמה לפושעי הבינלאומי בית־המשפט של גזר־הדין של לפועל

 מאר־ - למוות שנידון המלחמה פושע המתת :אחרות כמלים נירנברג.
גורמן. טין

 קיומו, שיתגלה ברגע בורמן סביב שיתעורר הסבו כי ובהבינם מאיש, אישור לבקש מבלי
 תפקיד עצמה על ליטול האירגון הנהלת החליטה גזר־הדין, מביצוע להתחמק לו יאפשר רק

נוראה: היסטורית משמעות בעל
 פסק־הדין את לבצע הרופא על בי החליטו נוקבים, דיונים אחרי
 מתן על־ידי :ההמתה צורת לידיו. הסגירו שהגורל הבינלאומי, כפושע
הרופא. עשה וכך הדרגתיות. זריקות

 מוות מת האיש בי תעודת־המוות, על הרופא חתם הצורר, מת באשר
הבדוי. שמו תחת נקבר והוא טבעי,
 בפיקוד ורבו אדונו להורג הוצא ר,־ש.ב., בידי נלכד אייכמן שאדולף לפני ימים יחודש וכך,
 החייבים המבוקשים, מרשימת נמחק בורמן מארטין של שמו יהודיים. מתנדבים על־ידי הנאצי

 השילטון בתקופת באירופה, שבוצע הנורא הפשע על ולהיסטוריה לאנושות דין לתת
הנאצי.

 של לשאיפותיו־,שלטון סכנר, היוזה לא ולכן
בחיים. להישאר שהתכוון בורמן,
 קרב־רחוב. של בעקביות התקרב הסוף
 קטן, מטוס פעם מדי הסתנן עוד ■תחילת
טב אך לבונקר. מעל הראשי ברחוב שנחת

 וד,בונקר זו אפשרות גם חיסלה הרוסים עת
מצ כשיושביו חסר־אונים, נשאר היטלר של
הראשון. הרוסי החייל להופעת רגע בכל פים

 אדולף ערך האלים, שקיעת של זו באווירה
 סופו. לקראת האחרונות הכנותיו את היטלר
 שנוכחותו מי כל המקום מן שילח תחילה

 את ערך אחר־כך חיונית. לו נראתה לא
 הטכס בראון. אווה ידידתו עם טכס־גשואיו

 שניהם כי הכריזו ואווה היטלר הצר: היד.
תורש ממחלות ונקיים טהור ארי ממוצא
 הנשואין תעודת על חתמו אחר־כך תיות.
שני היטלר. אתה להיות הפכה בראון ואתר,

 ו־ גבלס יוזף זה: למעמד היחידים העדים
בורמן. מארטין
מ כמד, עוד אליהם הצטרפו הטכס אחרי

 שתתה החבורה כל למסיבה. החצר נאמני
 על דיבר היטלר זכרונות; והעלתה שמפניה

מת הפירר היד, פעם מדי להתאבד. כתנתו
 הכתיב שם הסמוך, בחדר מזכירתו עם בודד

 מארבעת אחד היה בורמן צוואתו. את לד.
 יכול לא הוא זו. צוואה על שחתמו העדים

 באחד שעיין שעד, האכזבה את להסתיר היד,
יור כי נאמר שם שלה: הראשונים הסעיפים

 קרל האדמירל הוא כפירר, היטלר, של שו
 נחמה: זאת בכל נמצאה אחר בסעיף דניץ.

 החדשה, הממשלה הרכב למיץ הציע היטלר
ה המפלגה כמזכיר בורמן מארטין את כלל

מיועד.
הפוליטית בצתאתו האחרונה ד,פיסקה את

יור את הוא ציתה ליהודים. היטלר הקדיש
 בכל הגזע חוקי את קיימו לכל, ״מעל שיו:

ה במרעיל ללא־רחמים והילחמו חומרתם
 הבינלאומית.״ ביהדות העמים, כל של עולמי

★ ★ ★
ביותר...״ הנאמן ״חברי

ת וואתו •1* טי ר ע  ,,׳תה ״׳ט/, ש/ ה
 רכושו כל את הוריש ובה יותר, קצרה

 הגרמני. לעם משהו״) שווה שהוא (״במידה
ל לייחד ביקש הפרטיים ציוריו אוסף את

באוסט מולדתו, לינץ בעיר מוזיאון הקמת
ל האחרונה הבעת־תודתו באה כאן ריה.

 של לפועל ״כמוציא בורמן: הנאמן עוזרו
ה חברי־למפלגה את ממנה הריני צוזאתי,

 לידיו ומוסר בורמן, מארטין ביותר, נאמן
ה החלטה כל להחליט מלאה חוקית זכות

 כל לקרובי למסור רשאי הוא לו. נראית
 דבר כל או כמזכרת ערך לו שיש דבר

 הזעיר־בורגנית; רמת־מחייתם להבטחת חשוב
״אשתי של לאמה במיוחד . . .
 להתאבד, בהכנותיו עסק שהיטלר שעה
 מברלין. להימלט הכנותיו את בורמן השלים

 דניץ, אדמירל של למטהו להגיע קימה הוא
 אצל כה עד שמילא התפקיד את שם למלא

ה הפירר ליד כי האמין אף הוא היטלר.
 דניץ שהרי יותר, רב כוח בידו ירכז חדש,

לו. שייעץ מנוסה למדינאי זקוק יהיה ד,ימאי
בור־ מארטין היטלר. התאבד היום למחרת

 ההעתקים משלושת אחד לכיסו הכניס מן
תעלו השאיר אחריו ונעלם. — צוואתו של
פת את המוצאת תעלומה — מושלמת מה

 של אלד, דפים מעל הראשונה בפעם רונה
הזה. העולם
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