
 הגברים ומרפא• גרוטסקי בגעגוע תפקים
 גם וכף התרפסות, שמץ עם קידה, קדים

 קולות פולטים האלה היצורים הנשים...
 עם קלארה, עם לשיר ומנסים שימחה

 צווחניים קולות להם יש ואתי. לוטה
 והם שיר־לכת מנגנת והתיזמורת חדים.

רג ונקישות במחיאות־כפיים אותו מלווים
בחמי ונורא מציאותי לא משהו יש ליים.
 טבעות, המכוסות הקטנות, הידיים שים

 ברגליים הזרועות, על המקישים וצמידים
 שוב האם בקרקע. הרוקעות הקטנטנות

שו אני חיה, אני לא, בהזיה? נתקפתי
 תנועה, ללא בפינה, רואה... אני מעת,
 רוחות־ קהל השמש, של הלוהט בחום

 עמוק שקועות עיניים מפוספסים, רפאים
ב מתבוננים ממוות, מפחדים בחוריהן,

להבין...״ בלי המטורף מחזה
 מובא והמשכו המטורף הקונצרט תיאור

 הצחוק, צוחקים. ה־אס־אם ״אנשי :להלן
 הזה ׳המסכות ונשף הגמדים המוסיקה״

רוע שהבנות ■מחריד, כל-כן־ למחזה הועד
ב נבלעים שלנו הצירצורים מפחד. דות

 מנגלה צועק דיי מטורף... אדיר, צחוק
 ל־ הופד צחוק צונחת, זרוע נעצר. והכל

 מסתלקת המלאכותית השימחה העוויה,
 יש האם מפוחדים. שנעשים הפרצופים מן

 דיו, צחק האדון לא, טענות? ^גדון
כע תטה... החגיגה לאחרים. הנאה הגרם
 חוצה הנאה הרופא נראה זמן־מה בור
ה הגמדים עם ובעקבותיו המחנה, את

 לחלום היה יכול מי שלו. והמאושר צרחני
ה אלה, קטנים יצורים של השמדתם על

 צוחק מנגלה דבר? מכל משתעשעים
 — הוא מאוד, משועשע נראה הוא איתם,
 כף. כל בקטנים השולט כד, כל הגדול

ה קבוצתו את בעצמו הדביל אחד יום
 הקומדיה לגזים. — והבוטחת עליזה

 הגמדים שאחרי לי, סיפרה מארי תמה...
 תאומים לאסוף כדי בתאומים. עניין גילה
 שהגיעו בעת ונבח הצוענים במחנה עבר

 בבדי חיוניים, היו התאומים מישלוחים.
ה ועל התורשה על במחקריו לחמשיר

 שונים. ניסויים ? בהם עושה הוא מה גזע.
ב זמן, באותו שניים ממית הוא למשל,
 ורושם גופותיהם, את מנתח צורה, אותה

תצפיותיו...״ את בקפידה
 מיסמך כאמור, הוא, תנאי על תיזנזורת

 מרגש סרט לפיו נעשה שבאחרונה מחריד,
 המעולה הבריטית השחקנית של בכיכובה
 תמיכתה בשל כנראה רדגרייג. ואנסה

 הגיע לא הפלסטיני במאבק השחקנית של
וחבל. לישראל, הסרט

תיעוד

שפאר
• •

 של בצמרת התמוהות הדמויות אחת
 שפאר. אלכרט הוא השלישי הרייך

 שימשה שהמפלגה זה, צעיר נאצי אדריכל
 מייצג כשרונותיו, למיצוי נרחב כר לו

 עם הנאצית. שבהנהגה הצעיר הדור את
 על־ידי מונה העולמית המילחמה פרוץ

 המילחמתי, והייצור החימוש לשר היטלר
 אירגוני כושר כבעל התגלה שבה מישרה

המילחמה. את להאריך שהצליח נדיר,
 בשורת שפאר הועמד המילחמה אחרי

 במישפטי־נירנברג. הראשונה הנאשמים
 אם כי מניח ״אני :השאר בין אמר, שם
ה הוא אני ידיד, אי־פעם להיטלר היה

 ה־ האחריות את עצמו על וקיבל איש״
ב השלישי• הרייך לזוועות מניסטריאלית

זוו נתאפשרו כיצד נשאל המישפט תום
 הראשונה הפעם ״זו :והשיב אלה עות

 כזה, מוגבל בלתי עצום שכוח בהיסטוריה,
 החדישות הטכנולוגיות ההמצאות עם יחד

יחיד.״ אדם בידי מרוכזים היו ביותר,
כ שפנדאו בכלא שפאר ישב שנים 21

 ספר את חיבר עת באותה מילחמה. פושע
ספר *. השלישי הרייך בתוככי זכרונותיו

ה הרייד בתוככי — שפאר אלברט *
 רנ־1ק עדנה :עברית !זכרונות / שלישי

 (כריכה ענז׳ 565 ;בוסתן הוצאת ;פלד
תצלומים). + רכה

 ובעל מחד, צביעות עמוסי תיאורים רצוף
 בכוחו שיש מאידך, אותנטית עוצמה
 בראש שניצבו האנשים סוד את לפענח
הנאצי. הזוועות מנגנון

 ל־ הזקוקים אנשים מאותם הוא שפאר
 לא והוא מנחה, לדמות יתומים״, ״אורים

 בקטעי כבר זאת. להסתיר אפילו טורח
 שהשלמתי ״אחרי :מספר הוא הפתיחה

 של כאסיסטנט התקבלתי בחינותי, את
 ה,קאט־ את בו מצאתי טסאנוב. פרופסור
מקץ אשר, עד — שלי הראשון ליזטור׳

שפאר חימוש שר־
האיש״ הוא אני ידיד להיטלר היה ״אם

 אחר, אדם מקומו את תפס שנים, שבע
הרא פגישתו ואת ממנו...״ רב־עוצמה

 שפאר מתאר אחר״ ״אדם אותו עם שונה
 ונרתע הוא נבוך כאילו היה ״נראה : כך

כא זו. סוערת קבלת־פנים נוכח במיקצת
 ובביישנות־ בהיסוס חרישי, בקול פתת שר
 אם כי להבות חוצב נ׳אום נ*טא לא מה,

 התרשמותי היתה היסטורית, הרצאה מעין
 ״ימים :והתוצאה למדי...״ חיובית ממנו

 ניגשתי ,1931 בינואר לאחר־מכן, אחדים
 לשורותיה. להצטרף כדי המיפלגה לסניף

.״474481 מם׳ בחבר התקבלתי
ה בצמרת שלו הקאריירה ראשית את

 מישרדו כאדריכל שפאר החל נאצית
ס, יוזף שר־ד־,תעמולה של החדש ל ב  ג

 שהעלו ,1933 מארם של הבחירות למחרת
 הגיע מהרה עד לשילטון. היטלר את

 כשבידו הפיהרר, עם ראשונה לפגישה
 בני־ המיפלגה בכינוס לתפאורה תוכנית
 רק פגישה באותה אמר היטלר רנברג.

 שפאר את שהפכה ״מסכים״, אחת, מילה
 של כאדריכל ״מעמדי למלכות. מקורב
 שבו צורך־חיים, במהרה לגבי הפך דיטלר
 לי מלאו בטרם מאודי. בבל דבקתי

 הסיכויים את לפני ראיתי שנה שלושים
 לחלום יכול שאדריכל היותר־מסעירים

להו היה סיכויים מאותם אחד עליהם...״
ה לבניין ההיסטורית המירפסת את סיף

 נוח לי היה לא ש״חלון מפני קנצלר,
 מכל אותי לראות היה אפ*טר אי דיו,

 לשכב יכול אינני הכל, ככלות הצדדים.
 בחוץ...״ גופי כשמחצית החלון אדן על

היטלר. כדברי
אפ שפאר של זכרונותיו שברי מבין

 היט־ שיל מתכונותיו כמה על לעמוד שר
 של ׳לעיצובה,־מחדש :תוכניותיו על לר.

 שדרות של ״רוחבן :' אמר'הפיהרר ברלין
 נס־ אנו מטר. 100ל־ מגיע אליזה שאנס

ב יותר רחבות שלנו השדרות את לול
 היט־ של המנוחה בית על מטר.״ עשרים

 איפוא לו ישב ״כך :שפאר כותב לר
מת חלונו כשמול שבוי־מרצון, הפיהרר,

 כי מספרת שהאגדה האונטרסברג, נשא
 שקוע בתוכו, שוכן הגדול קארל הקיסר

 ויכונן יקום שבו ליום ומצפה בתרדמה
 היטלר תיפארתו. במלוא הרייך את מחדש

אקטו סמלית משמעות זו לאגדה ייחס
 אישיותו־ על השלכות בה ומצא אלית,

 זז־ את ? ממול שם רואה ,אתה :הוא
נמ שמישכני מקרה זה אין אונטרסברג.

הכס משאביו ועל מולו!׳...״ בדיוק צא
 החזקת את שאיפשרו היטלר, של פיים
 פיר־ כי הרעיון, ״גובש :המנוחה בית
 בולים גבי על היטלר של דיוקנו סום

 בול מכל חלקו בתמלוגים. אותו יזכה
הו שדיוקנו מאחר אך ביותר, זעיר היה
 מיליונים זרמו הבולים, סדרות ככל פיע

 מופקד היה שבורמאן הפרטית, לקופתו
"עליה . . .

משו היטלר של הפרטיים חייו בתיאור
 ״הרבה במו: וידוי, קטעי כמה בצים
 נשוי. שאינני מפני אותי מעריצות נשים

בתקו מיוחדת חשיבות היתה זו ׳לתופעה
 :קולנוע שחקו אצל כמו זה המאבק. פת

 חלק מאבד הוא מתחתן, שהוא ברגע
 בו הרואות הנשים, כעיני מקיסמו ניכר

 :שפאר ומוסיף היטלר. כאן עד אלילן.״
 בהשפעה ניחן כי בטוח היה ״היטלר

 בתחום גם אולם נשים. על חזקה איחטית
 נהג הוא וסייגים; חשדות מלא היה זה

 אשה אם יודע הוא אין מעולם כי לומר,
 בתור אחרים גברים על־פני אותו .מעדיפה

 היטלר; אדולף בתור או רייכסקאנצלר
אינטלי נשים והדגיש, חזר מקום, מכל

 בקיר־ סובל הוא אין ומבריקות גנטיות
"בתו . . .

 הרייך לישכת את במהירות הקים שפאר
 ״מבין :היטלר לו אמר עליה החדשה,

בהח מסתפק הייתי כשלעצמי אני אתה,
 יש בברלין. לגמרי ופשוט קטן בבית לט
 צורך כל לי אין ויוקרה. כוח די לי

 שיבואו אלה :לי האמן אבל כזה. בפאר
ייצו למיסגרת מאוד זקוקים יהיו אחרי

 כאלה ביניהם יהיו כזאת• מפוארת גית
 יהיו זה מסוג לאמצעי־עזר תודות* שרק

 ה־ ומעמדם כוחם על לשמור מסוגלים
"שילטוני . . .

 העולמית המילחמה פרוץ אחרי מעט
מהרה ועד .החימוש, לשר שפאר מונה

נ״ו״ ע!ל ״!מך

ליום־השואר,

 הצמרת של המפתח מדמויות אחת הפך
 בני ושאר היהודים השמדת נושא הנאצית•
 מוזכר. שאינו כימעט הנחותים הגזעים
 את שפאר ומתאר מסביר לאקוני ביובש

 את המילחמה, של הלוגיסטיים המהלכים
 נוגע שאינו מה כל ואת האירגון שאלות

האנושית. לשחיקה
 הוא שפאר של בסיפרו הגדול החידוש
 בסיטואציות היטלר של הרבים בתיאורים

 בפני רווחה, ושל לחץ של — שונות
הצי בפרק מצומצמות. ובמיסגרות המון

מת (אינו ״השואה״ שכותרתו מכולם, ני
ל אלא אירופה יהודי של לשואה כוון
 השלישי), הרייך בתולדות האחרון פרק

 שחזה כפי היטלר, של סופו סיפור מובא
 ארך השנים אלף בן הרייך המחבר. בו
:שנים תריסר רק

 הקמתי שאותו הרייך, לישכת ״בניין
האר בטווח נמצא כבר שנים, שבע לפני

 אך האדום. הצבא של הכבדה טילריה
נמו עדיין היתח בו הפגיעות תדירות

 הסובייטיים הפגזים בו שגרמו ההרס כה.
ש השמות לעומת בלתי־משמעותי נראה
 שלי, הארכיטקטונית ביצירה כה, עשו

 אמריקאים... מטוסים האחרונים בשבועות
 לראות רוצה ,הפיהרר :והודיע חזר שאוב

האח השנים 12ב־ פעמים כמה אותך׳.
 שפתחה זו, קכועה נוסחה שמעתי רונות
היטלר! של חדרו אל הדלת את לפני

 שירדתי בשעה חשבתי זאת על לא אולם
 מעמקי אל לערך המדרגות חמישים את

 ,שמע :היטלר שאלני לפתע הבונקר...
להי — לעשות עלי לדעתך, מה, שפאר,

 יודל לברכטסגאדן? לטוס או כאן שאר
 יהיה אפשר מחר עד שרק לי הודיע
 להישאר לו יעצתי דרומה.׳ מכאן לצאת

 ? לברכטסגאדג לטוס לו מה לשים בברלין.
שתי ברגע כי ברי, הרי ? שם יעשה מה
 כולה המערכה בלאו־הכי ברלין פול

 סכור הוספתי, זה, ובמצב לקיצה. תגיע
 מוטב מכך, מנוס אין אומנם שאם אני

 בברלין, באן, כפיהרר חייך את שתסיים
"שלך סוף־השבוע במעון כפליט ולא . . .

 היטלר שאמר האחרונים הדברים בין
 גדולה להילחם. בדעתי ״אין לשפאר:

 בידי חי ואפול אפצע שרק הסכנה, מדי
 שאוייבי למנוע רוצה הייתי גם הרוסים•
 שישרפו פקדתי כן על בגופתי• יתעללו
 מן להסתלק חפצה כראון העלמה אותה.
 יי בלונדי ואת עמי, יחד הזה העולם
 שפאר, לי, האמן בירייה. קודם־לכן אמית

 ואני קצר רגע לחיי. קץ לשים לי קל
 רב־יסו־ מקיום נגאל הכל, מן משוחרר

.זה ריס . ״ .
 גבלס, גם מצוי היטלר שיל בבונקר

 ״גבלס :מספר ושפאר שר־התעמולה,
 השתכנו ילדיו וששת אשתו כי לי פיפר
 על־ היטלר, שלי כאורחים בבונקר, כאן,
 את לסיים — שהתבטא בפי — מנת

 ל־ בניגוד זה. היסטורי במישבן חייהם
 ניכר לא היטב. ברגשותיו שלט היטלר,

 כל דין ואת עצמו דין את חרץ כי בו
״ מישפחתו . . ת. ו ו מ ל
 של לחיים חברתו עם אחרונה פגישה

 לחצות ״קרוב נכראון אווה היטלר,
המשר אחד על-ידי לי נמסר הלילה

 בראון אווה כי האם־אס, מאנשי תים,
 בקיטון מצאתיה אליה. שאסור מבקשת

 ששימש הבונקר, חדרי ברוב צר־מידות,
 ומאחר באחד. ושינה מגורים חדר לה

יכול תנומה, לחטוף לחדרו פרש והיטלר
 אווה ובגילוי־לב. באין־מפריע לשוחח נו

 למות המיועדים מבין היחידה היתה בדאון
 שלוות־נפש על ששמרה הזה, בבונקר
 פא־ הפגין גבלס בעוד להתפעלות. ראוייה

 אחר בקדחתנות תר כורמאן הרואי, תום
 בעודו והפך דעך היטלר פתח־הצלה,

 גבלס ומיאגדה חיות, נטול לצל בחיים
 והתמוטטה שיברון־ליכה נטל תחת כרעה
 תועה, בדאון אווה את מצאתי כליל
 ורוח בנועם גורלה עם שהשלימה כמי

לכ שמפניה בקבוק על דעתך ,מה טובה.
 בשעה בחיוך... שאלה הפרידה?׳ בוד

 ושוב היטלר התעורר לפנות־בוקר שלוש
בר כי לו, למסור ביקשתי ממיטתו• קם

ומאו זה ארוך יום ממנו. להיפרד צוני
 מבחינה לחלוטין תשוש חותירוגי רעותיו
 בי שחששתי כך כאחד, ונפשית גופנית

 בפגישית־פרידה ברוחי למשול אוכל לא
 לפני עמדתי האחרונה הפעם זו והנה, זו.

 שתים־עשרה הקדשתי לו אשר האדם,
 שידיו מכורסם ישיש והוא חיי, משנות
ומבול נרגש הייתי כבוי. ומבטו רועדות

 גילה לא מולי, בעומדו הוא, ואילו בל.
ש של זיק לא אף  דבריו נימת כלשהו. ת

 אמר נוסע׳, אתה ,ובכן, :צוננת היתה
 עלה כיצד מספר שפאר צוננת...״ בנימה

 מתבונן הוא הנצורה. העיר אל מהבונקר
 :ומהרהר הרייך, לישכת על לאחור,
 צעיר אדריכל אותה, בניתי שנים ״לפני

 ואילו משום־מה... עימו, היטיב שהגורל
 הבניין של מעיי-הימפולת נפרדתי עתה

 בשנות הטובות ושל לתיפארת, שהקמתי
״ ...יחד גם חיי

 נירנ- מישפטי ואת בשבי נפילתו את
 אפולוגטים בתיאורים שפאר מציג ברג

הקו בעיני חן למצוא כדי חנפנים, ומעט
מנוש לחלוטין מתעלם הוא המערבי. רא
מיל של השמדתם כולל ההשמדה, אי

 למרותו נתונים שהיו עובדי־כפייה, יוני
הזכרונות. בעל של

 לא בעברית שההוצאה מאוד, מצער
 הספר העריכה. ועל ההגהות על הקפידה

 פגמים אך ברשלנות. עשוי הדוכנים שעל
 החווייה ממדי את מצמצמים אינם אלה

לקורא. המצפה המזעזעת

היטלו. של האהוב כלבו היה בלונדי ♦


