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ד,שלמון. לפיסגת אותו שהביאה לדרכי, יצא
 אדולף חזר זה סיפור על והכל. קין
 הביוגראסים כל רבות. פעמים עצמו היטלר

 כאמת הירהור, ללא אותו קיבלו שלו
 גרמני ספר החודש, שהופיע, עד מוכחת.

מדוק מחקר על המבוסס היטלר, על חדש
 מחברו, של המסקנה הרודן. נעורי של דק

וכזב. שקר כולו הסיפור מאזר: ורנר
 הממשלה פקיד היה היטלר של אביו

 מותו עם האוסטרית. הקיסרית־המלכותית
 קיצבה היטלר, קלארה אלמנתו, קיבלה

 המשפחה של הכלכלי המצב נאה. חודשית
 מכרה האם כי האב. מות עם השתפר אף
 הכסף את השקיעה בית־ד,משפחה׳ את

ב חיתה היא ילדיה. ולמען עצמה למען
ההון. ומריבית הקיצבה מן נוחות
 לעבור הצעיר לאדולף אי׳פשר זה מצב
הוא לציור. באקדמיה ללמוד כדי לווינה,

►

הצעיר* היטלר
ומפונק עצלן עריק,

 נכשל כאשר נדהם הרב, בכשרונו האמין
 הנושאים בין בבחינות־הקבלה. חרוץ כשלון

הבל. את הורג קין הבחינה: של
להתק היטלר ביקש הבוחן, המלצת לפי

 נכשל שם גם לאדריכלות. בבית־ספר בל
 את לצייר נתבקש הוא בבחינת־הקבלה.

 חדר- לחלון מבעד שנראו כפי וינה, גגות
 העיקר: חסר היטלר של בציורו הבחינות.

הפרספקטיבה.
 אמו, חלתה בינתיים רצפות• שוטף

את ניהל הרודן־לעתיד אליה. חזר והוא
את בישל הרצפות, את שטף משק־הבית,

 היטלר נותרו האם, מתה כאשר הארוחות.
יחידים. וכיורשים כיתומים ואחותו

ביקש לא הוא .18 בן אז היה אדולף
 הוא כי לכך. זקוק היה לא וגם לעבוד,

 בסכום אביו מירושת חודשית הכנסה קיבל
ב מורה או דוור של שכרו על העולה

ההם. ימים
 לאחר אך ומרווח. שכור בחדר גר תחילה

 המקום זהו לגברים״. ל״מעון עבר מכן
 למחוסרי כבית־תמחוי היטלר על־ידי שתואר

 למעשה אך לעלובי־החיים. מהסה קורת־גג,
 ביותר מודרני המוני בית־מלון זד, היה
 של ברמה בערך ההם, הימים מושגי לפי
 קטנים חדרים עם הירושלמי, ימק״א בית

יפה. מרוהטים וחדשים,
 בכל מדוע, השאלה: נשארת נאה. לא
 תחת כזה, במעון דווקא היטלר בחר זאת,

 הביוגראף נותן כך על משלו? בדירה לחיות
 רצה הוא מוחצת: תשובה החדש הגרמני

הצבא. מן להשתמט
 השתוקק שלא בספרו רמז עצמו היטלר

 רא: בו האוסטרו־הונגרי, בצבא לשרת
 הו: אך ואנטי־לאומי. אנטי־גרמני מכשיר

 ומשתמו עריק היה כי לגלות העז לא
 :למ כי בכתובות־ארעי. למעשה שהתחבא
 ן ול׳י הצבא לעליונות המטיף פאשיכטי,

ביות!, נאה תפקיד זה אין המלחמה, שת
 בית־' על האגדה את היטלר המציא לכן

ל שזכתה בה, הכרוך כל עם התמחוי,
הפסיכולו יצטרכו מעתה רב. כה אימון

 הרודן. של ניתוח־אופיו את לשנות גים
 שהתמלא ומרוד, עני נער היד, שלא מסתבר
 שהיה בלבד זה לא העולם. כל על מרירות

 שחי אלא ושונא־עבודה, מפונק צעיר רק
 — ובטלה עצלות תוך רבה, ברווחה גם
מלחמת־העולם. ערב לגרמניה, שעבר עד

מיס באותס שצוייר כפי חבר. בידי חי
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