
פון־אותתנבוג הנס
לו שאיכפת אציל
נאה שפם בעל לשעבר

 6ב־ שנערכו לרייכסטאג, ״בבחירות
 המיפלגה עבור הצבעתי ,1933 בנובמבר

טרו בגרמניה המצב חנאציונלית. טס ק
ם פאלי• טי מוניס  ברחובות, השתוללו הקו
תבסס הלך ומולם ה  האוסטרי הטר״ש ו

ת מיפלגה רק הפסיכופאט.  היתה אח
 ״גרמניה של הימים את להחזיר מסוגלת
 זו והיתה והטובה, הישנה גרמניה חיפה״,

הנאציונלית. המיפלגה
 לשילטון הקיסרות, לימי השיבה ״רק
ו יעיל צבא על הנשען רב־כוח, מרכזי

 יוזמה בעלת אצולה ועל היטב מאומן
להב יביאו והתעשייה, הכלכלה בתחומי

 מחדל על להתגבר ויאפשרו המשק ראת
ורסאי.

ש לנשיאות בבחירות כי הוא ״נכון
 מיפלגתי קראה אשתקד במארס נערכו

מון ת  הנאציונל- של מועמדם בהיטלר, ל
 חוסר־יכולתו לאור וזאת סוציאליסטים,

הי להשיג דיסטרברג, שלנו, המועמד של
 שגיאה כי קיוויתי אולם — ממש של שג
 המגוחך הליצן שכן שוב, תחזור לא זו

 למלא המסוגל כאדם נראה אינו הזה
העתיד. בבניית כלשהו ממשי תפקיד

 שנציגי העובדה ולאור זאת, ״למרות
היטלר עם פעולה לשתף המשיכו מיפלגתי

 הרפובליקה כי משוכנע הייתי השנים כל
 עוד מיגרעותיה, כל אף על ויימאר, של

 חבלי- הם אלה המלך. דרך על תעלה
ת, דמוקראטיה של לידתה תי  נהגתי אמי

 ש־ ובמאמרים שקיימתי בהרצאות לומר
בעיתונות. פירסמתי

 מעיני להעלים יכולתי לא זאת ״עם
ה שהולידה החמורים העיוותים כל את

 באחרונה ברינינג. ממשלת של אנארכיה
 ממש, בלתי-נסבלים להיות העניינים החלו

תי לשינוי הסיכוי כי לי ונראה ב מהו
 מתוך לצמוח יוכל לא הציבורית אווירה

ת, המיפלגות ת הקיימו תאבו והול המס
כ עדיין, הצבעתי בנובמבר 6ב־ כות.

 הסוציאל-דמוקראטית, למיפלגה הרגלי,
המכאי התוצאות מן התאכזבתי אולם
 דם והקיזה כוח איבדה מיפלגתי בות.

ם, לטובת מוניסטי קו. שהלכו הקו תחז ה ו ו
ת הסכנה נגד מוניסטי ל יכולתי לא הקו

 מעוניינים, איננו שכן שווה-נפש, הישאר
ה הפרולטריון, של בדיקטטורה חלילה,
ת מקבלת ממוסקבה. הישר תכתיביה א

 5ב־ הבחירות נערכו כאשר ״אי־לכך,
 מיפלגתו עבור להצביע החלטתי במארס,
 הנוכחי, הקאנצלר של והדינאמית החדשה

 פעילות על־ידי רק כי ידעתי חיטלר. מר
 הנאציונל־סוציא- המיפלגה בתוך ממש של

 הנוק- עמדותיה את למתן אוכל ליסטית,
 ומאהבת- מנסיוני ולתרום במיקצת שית

 המרץ ולהסבת לשפיות־הדעת שבי האדם
ם הזה הרב  אשיג בכך חיוביים. לאפיקי

 לשנות הכוח את והן האמצעים את הן
 החזרתי היטלר של ניצחונו אחר׳ מבפנים.

 ונרשמתי לס״ד, שלי פינקס״החבר את
 נכון הנאצית. במיפלגה המניין מן כחבר

 ושיטותיו, היטלר מר איי בזמנו שתקפתי
 ב- אח״כ שפירסמתי במאמרים גם אך

ה מעקרונותי סטיתי לא ״ביאובכטר״
יסודיים.

 עלתה לא תוכניתי כי לומר לי ״צר
 שלו זה בדיוק היה לא והשינוי יפה,

 במחנה־ריכוז אני יושב היום שציפיתי.
 ותיס- ייאוש מרוב הנאה זקני את ומורט

 אחרת. בכלל נראה אני זקן בלי כול.
שהשגתי.״ היחידי השינוי זהו לצערי,

 הסביר גם הוא המפואר. בצבאה לשרת
 טוב, הכי העם הוא בעצם שלנו שהעם

ם ורק טי ס מוני ם הקו  המחורבנים והיהודי
תו. לנו הורסים או

 הצבעתי 1933 במארס 5ב־ ״בבחירות
 והיום שלו, והחברים היטלר אדון בשביל

 הרוסית. בחזית נעלמו שלי הבנים שני
 ושעשיתי אותנו, סידר שהוא חושבת אני

 מרוב בעצמך, תראה הנה, גדולה. שטות
ת אכלתי דאגה  הרי הציפורניים. כל א
מזה.״ חוץ לאכול מה שאין יודע אתה

ת, הבלתי-יציבות האחרות,  וחלא־אחראיו
 מאז- הגרמני. הציבור בקרב שפעלו

ת דיגלנו על חרטנו ומתמיד ה ערכי א
ם טוהר־המידות ואת נצרות סי ח  שבין בי

לארצו. אדם ובין לרעהו אדם
 1932 ביולי 31ב״ גם הצבעתי ״כהרגלי

ה מיפלגת-המרכז, עבור קוו תי  תשמש, כי ב
ת המיפלגות עם יחד ת, המתונו  האחרו

חזקה, יציבה לממשלה תשתית  ברוח ו
גרמניה״סבתא.

 עם ברית טיפלגתי כרתה הרב ״לצערי
 בחירת לצורך הנאציונל-סוציאליסטים

ל שהביא דבר הרייכסטאג, כנשיא גרינג
 בנובמבר, 6ה״ ולבחירות פון-פאפן הפלת
ת שעשו ק לאיש היטלר המהגר א ב החז

מדינה.
ם כי הוכיח היטלר ״אותו מנ  אינו או

ת, גס״רוח צבעי אלא  אשר וחסר-תרבו
ת הפך ם ערכינו א רי אלי דת למין הטהו
 אכזבה מרוב סובלתה. הדעת שאין לית

ת זה־עתה בלעתי האחרו מישקפי זוג א
ת ויש נים, ט בכך לראו ק ״ של א מחאה.

תו ה!ף1י1זו ו
ט ס מוני קו

בשר-ודם גוף בעל לשעבר
 בלי היתח, ויימאר של הגדולה ״הבעייה

 הסמרטו- הסוציאל־דמוקראטים. ספק,
 יכול זה איך גבול. כל עברה שהם טיות

סוציא לעצמם הקוראים שאנשים להיות
ם  פון־הינדנבורג בפלד־מרשל יתמכו ליסטי
ת! כמועמד שיאו  שה- אבסורד, איזה לנ

 אבי־אבות הזה, הסנילי הפרוסי גנראל
ם על״ידי ייתמך הריאקציה, ת המתיימ או

צי בגידה זוהי ! העמלים את לייצג רים
 שה־ ובשליחות כולו, במעמד-הפועלים נית

לייצג. אמורה הזאת מיפלגה
 אילצו שהסוציאל״דמוקראטים ״למרות

 הרי לנשיאות, בבחירות לבד לרוץ אותנו
 )13מ-* (יותר שלנו טלמאן של ההישג
הסו- העכברים בלי שגם לכולם הראה

תפס ג ט ו רב ה
 בן־אצילים תעשיין

 מטופח, זקנקן נאה, שפם בעל
 ומישקפי היטב עשויות ציפורניים

פולארויד. שמש
היה הוא היטלר. הר בשביל ״הצבעתי

ב ר ם י ו ת י ו ס ו ס ם • כ י מ פ ם ש י ט ו ר מ

ם י נ ק ם ז י ש ו ל ם • ת י י פ ק ש ס מ ו ג ם נ י
ו הולכת ההידרדרות כי ומשראיתי זה,

סר גוברת,  ל• זו מיפלגה בין הכרעה מחו
 בבחירות להצביע החלטתי אחרת, מיפלגה

 עבור 1933 במארס 5ה- של הכלליות
 וזאת מיפלגתו, ועבור היטלר הקאנצלר

 כלפיו. שחשתי האישית הבחילה למרות
 הכוח את היטלר הקאנצלר קיבל ואכן

ם הדרוש הקי  דוב על הנשענת ממשלה ו
ב שהורכב רוב ברייכסטאג, קואליציוני

 הנאציו- לשעבר, מיפלגתי מנציגי חלקו
נלים.

ת רואה כשאני ״היום,  עשה אשר א
 שפמי את מורט אני לגרמניה, היטלר
ב חלקי על שערה, אחר שערה מזעם,

 זו שהיתה חושב אני לשילטון. עלייתו
 עבור להצביע ומטופשת נמהרת שטות

 את גם איבדתי עובדה, הזה. הכישלון
השפם.״ את וגם גרמניה

ג נ ד ח ף ח פ ו ק נ צ ו פ
איש־רוח,

אל־דמוקראט צי בנשמתו סו
מטופח זקנקן בעל לשעבר
סוציאל-דמוקראט. הייתי ומתמיד ״מאז

אבטונג רד ג לד י ה
 גאה עקרת־בית

 עשויות ציפורניים בעלת לשעבר
היטב
 אבל בפוליטיקה, הרבה מבינה לא ״אני
 להחליף שצריך בטוח, אחד דבר ידעתי

ו איומה שחיתות היתה השילטון. את
 היתה והאינפלציה מושחתת ביורוקרטיה

ם, תגידו נוראית. ממש ת  אפשר איך א
ו ביד מארק מאה עם לחנות להיכנס

דבר! שום עם לצאת
 מאדון מאד חיובי באופן ״התרשמתי

 באסיפה פעם אותו ראיתי אשר היטלר,
ת וגם בשכונה, אצלנו  שקרא גבלס, אדון א

 היפים. לימים ולשוב השמחה את להחזיר
 האינפלאציה בלימת על דיבר היטלר אדון

 הוא ישלוט. באשר לנו שצפוי השפע ועל
 חינוך למען רבות שיעשה הבטיח גם

 ל- לנו, יארגן ודרך־ארץ, לתורה הילדים
 אדון וטיולים. מחנות-קיץ עקרות־הבית,

 שלנו היפים שהילדים הבטיח היטלר
יוכלו וגם המולדת, מן הבל לקבל יובלו

מוניס לנו, יש עוד ציאל־דמוקראטים לקו
הזאת. במדינה לומר מה טים,

ת קידמנו דבר של שבסופו ״זה  א
ת משעצרנו יותר היטלר  זה הינדנבורג, א

 שה- אשמתנו לא גם זה אשמתנו. לא
 לפון־פאפן נכנעו בפרוסיה סוציאליסטים

שה אשמתנו לא גם זה בצ׳יק־צ׳אק.
 אי-האמון בהצבעת אלינו הצטרפו נאצים

ל היטלר את עשו וככה פון־פאפן, נגד
 אי- אלינו בסדר. היינו אנחנו קאנצלר.

 הסוציאל- עובדה, בטענות. לבוא אפשר
בשילטון. אינם דמוקראטים

 בעליית גם נחמה למצוא אפשר ״אבל
 העם יבין ישלטו, כשהם לשלטון. הנאצים

 יפנה למי צרה ובעת שעשה, השגיאה את
!״ הא אלינו. לא אם

 שרק מהנאציונלים, רציני יותר הרבה
ת כלום. עשו ולא ודיברו דיברו מ א  היא ה

 המיפ- מפעולות נכבד חלק לו שמימנתי
ת הביא הוא לגה.  ושאכט שאבט, ד״ר א
 העניינים רצינית. כלכלה זה מה הבין

 כשהר פלאים, השתפרו במיפעלים אצלנו
 הוא במדינה. סדר לעשות התחיל היטלר

ת בשבילנו חיסל גם ם כל א טי  הקונקורנ
 היה לא בזול. פועלים והביא היהודים,

להתלונן. מה
ה, שלא ומי — כשנפל ״גם ס  לא מנ

ם די כבר היינו — נופל קי  לא כדי חז
טט. האמ שנכנסנו אחרי שבוע להתמו

 לשיקום. מענקים לקבל התחלנו ריקאים
ם היום גם  טוב אבל רעים, לא העסקי

 פעם. אף יהיה לא היטלר הר אצל כמו
ת היה הוא אמ טוב.״ בחור ב

טמבל ש ג ו או גי
לי כומר תו א ק
אופטיים מישקפיים בעל לשעבר

 מיפלגת־המרכז בעד הצבעתי הפעם ״גם
ת,  מאז־ומתמיד היוותה אשר הקאתולי
המיפלגות לכל ערכים של אלטרנטיבה


