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 לחיילים ברורות הוראות מוציא אצי
ל ולא מעשה־ביזה, מכל להימנע :שלי
 אני הפולנים. האזרחים עם במגע בוא
 הזוועות העולם. מילחמת את שוב זוכר

 החגורה. את מתיר כשהמפקד מתחילות
 החייל של טוהר־הנשק על לשמור צריך

!הגרמני
1939 בספטמבר, 5

 קולם, המחוז לעיר נכנס שלנו הטור
של רובעים יומיים. לפני כבר שנכבשה

שול כבר אס-אס ואנשי הרוסים, מים
 רואה אני המרכזית בכיכר בעיר. טים

אזר של מאוד ארוך טור מעניין. מחזה
 נקודת-הביקו- לעבר לאיטו, מתקדם חים
 אס״ של קצינים כמה עומדים שם רת.
הפעו למשתפי משתפי״הפעולה. עם אס,
 לובשים אינם הם אבל מדים, נתנו לה

ה על מצביעים משתפי״הפעולה דרגות.
 למקום אחד כל נדחפים, ואלה אזרחים.

אחר.
 יורד לעצור, שלי לפלדוובל מורה אני

 הגבוה הקצין את ושואל מהשיריונית,
 שיש לי מסביר הוא מתרחש. מה במקום
 יהם האזרחים, בין פולניים חיילים

ה למחנות ועוברים בירוק, מסומנים
ב שמסומנים אנטי-נאצים יש שבויים.

יהו ויש הסגר, למחנות ועוברים חום,
ו ביהודים, עושים מה שואל אני דים.
ברור. הרמז צווארו. על מראה הוא

ש פלדר לאוברסט־לוייטננט אומר אני
 במהירות. העיר דרך הרגימנט את יעביר

 למורל תזיק הזאת שהתמונה חושש אני
שלי. החיילים של

מ עיתונים למצוא אפשר כבר בקולם
 אנחנו כמה שם כותבים כולם המולדת.
המרוש בפולנים מכים אנו ואיך גיבורים,

 ב- וצולפים בהגינות נלחמים שאינם עים,
רשי כבר יש הבניינים. מחלונות חיילינו

 למען ״שנפלו הרוגים של ארוכות מות
 בן־דוד שם מזהה אני הנצחי״. הרייך
 בבריגדת ששירת מיור מקלן, שלי, רחוק

 פון־רונדשטדט. גנרל של בארמיה הטנקים
 הדיר ואביו אדוק, סוציאליסט היה הוא

 למען מת הוא עכשיו הירושה. מן אותו
היטלר. של הנצחי״ ״הרייך
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 העיירות בכל לוורשה. מתקרבים אנחנו

 שלמים רובעים :דומה התמונה שבדרך
 רק אזרחים. של ארוכים טורים הרוסים,

 שלי הפנצרים בכביש. עובר החטיבה מטה
ה על לאט מתקדמים חיל-הרגלים עם

אח במצוד עסוקים הם שמסביב. גבעות
 הללו, המטורפים הפולניים הפרשים רי

 שלופות. בחרבות הטנקים על שמסתערים
 ארטילריה. רעמי שומעים אנחנו באגפים

הדיווי את לתקוף. מנסים הפולנים שם
 ממש. לקרב מכניסים לא עדיין שלנו זיה

הבירה. על הקרב לקראת עלינו שומרים
 הויסטו- ליד בז׳אודה, הקטנה בעיירה

ב לקבוצת-פקודות נקראים אנחנו לה,
 לא- חסרים כבר פון־קלוגה. של מטה
ו בקרבות, ונפצעו שנהרגו קצינים מעט
 מקושטים כשהם מופיעים קצינים במה

בתחבושות.
תיג לא שהמילחמה אומר פון־קלוגה

 הכריזו וצרפת אנגליה כל״כך. מחר מר
 יקח הזה המחורבן ״והעסק מילחמה,

 אס-אס כשקצין אומר, הוא כך שנים,״
 פון־קלוגה נדהם. מבט בו נועץ שלידו
 מסתכנים שהקצינים אומר הוא כועס.
ו אחד״אחד, תמותו ״אתם מדי, יותר
״הפיקוד את הקורפורלים יקחו בסוף ! 
מחוויר. מאס־אס והקצין אומר, הוא

ה המהלכים את מסביר פון־קלוגה
 לשאלות. זמן מניח הוא ולבסוף באים,

 ושואל קם מחיל־הרגלים אחד מיור־גנרל
 רוצחים שהם טוען הוא אס־אס. למעשי

ל משפיע והדבר שלל, ושוללים אזרחים
 פון־קלוגה שלו. החיילים מורל על רעה

 מפקד יש ולאס־אס שלוורמאכט משיב
 יכולים הווארמאכט וחיילי אחד, עליון

 אוברסט ישנים. כשאינם גם עיניים לעצום
 לוחש שלנו, הבריגדה ממטה פון־קנצלר,

סרסו לשעבר, פושעים מלא שאס־אס לי
הפטריו היו תמיד ״שהם וגנבים, רים
הכי־גדולים.״ טים

הפוליטיקאים. כבר לנו מחכים בחוץ
 של שלמה כנופייה עם לכאן מגיעים הם

 מצלמות- גבלס. של מהחבורה עיתונאים
ב רושמים והעטים מטרטרות הקולנוע
 להתקרב מנסים הפוליטיקאים מהירות.

 ידיים איתנו לוחצים הם פון־קלוגה, אל
ה גבורתנו. על קצרים נאומים ונואמים

מהפוליטיק כמה הם ביותר מצחיקים
מתקו מדיהם את מהארון ששלפו אים,

אקדחים. וחוגרים ,1914 מילחמת פת
 מחכה עדיין לרגימנט. חוזרים אנחנו

ש טוען פון־קלוגה ורשה. על הקרב לנו
ל הצליח הפולנים מהחיילים גדול חלק
 לנו ומחכה הכיתור, למרות לשם הגיע
קשה. קרב
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 האר- במטה אחרונה קבוצת-פקודות

 גייסו חם בשייסטל. פון־קלוגה, של מיה
ל ועלי העיירה, של הקולנוע בית את

 רבים קצינים ראיתי לא שמעולם הודות
 בדרגות לא — על-כל-פנים ביחד, כל-כך
 פחות שהוא אחד שם היה לא כאלה.

מאוברסט־לוייטננט.**
 ח- לספק. מקום משאיר לא פון־קלוגה

 מוצא זח אם מחר, מתחילה מילחמה
 הוא בדיוק (כך לא או בעינינו, חן

ב קראנו מה אותו מעניין לא !).אמר
 המטרת חושבים. אנחנו ומה עיתונים,

כ הפולני הצבא את להשמיד היא שלנו
 עד ולהגיע ורשה, את לכבוש לוחם, כוח
 ״ח- יקבעו שאותו במיזרח מסויים לקו

 כבר מאיתנו אחד בל מברלין״. אדונים
 ה- את תירגלנו לעשות. עליו מה יודע

ל בבקשה רבות. פעמים הזאת מילחמה
 אומר אדונים, שלכם, לרגימנטים חזור

 מהר, המלאכה את ולעשות פון״קלוגה,
 וודקח שבועיים בעוד לשתות שנוכל כדי

 שיביא — שנאפס שרוצה מי בוורשה.
איתו.

 האוברסט- שלי, לרגימנט בחזרה בדרך
 פלד- שלנו, והנהג פלדר, שלי, לוייטננט

 קריאות הרף ללא משמיעים שונק, וובל
 צבא כוחות כמה רואים כשהם התפעלות
 והמשאיות הפנצרים בסביבה. מפוזרים
אבל לרשתות-ההסוואה, מתחת רובצים

 גרמני קצין של סיפרו על מבוסס *
 (אלוף־ אוברסט השניה, העולם במילחמת

 מפקד שהיה פורקלר, היינריף מישנה)
 גינטר אובדסם־גנרל של בארמיה זזטיבת

שנפ פון־קלר, לפולין. בפלישה פון־קלוגה
 קשר ממשתתפי היה שניס, כמה לפני טר

 אך למוות, ונידון היטלר, נגד הגנרלים
 היגר הוא לפועל. הוצא לא נגדו גזר־הדין

 והת־ השניה העולם מילחמת אחרי לצרפת
שם. אזרח
 — רגיימנט :הצבאיים למונחים הסבר **

 אוברסט־ אוגדות. קבוצת ארמיה: חטיבה.
 רב־סרן, — מיור אלוף. סגן — לוייטננט
 סגן, — אובר־לוייטננט סרן, — האופטמן
גר טנק — פנצר רב־סמל, — פלדוובל

מני.

 להתחמם. כדי מדורות מדליקים החיילים
 את ושואל העולם במילחמת נזכר אני

 יצאתי אני מחר. ימותו מהם כמה עצמי
 תחיה לא שזאו* מקווה אני בנס. אז

 חיל־הפר־ עם הפולנים, עולם. מילחמת
במיו קשה מטרה נראים לא שלהם, שים
חד.
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שומ אנחנו בבוקר. מוקדם לדרך זזים

 מייד מעלינו חולפות השטוקות את עים
 ה- השמיים. את קצת מאירה כשהשמש

אח הכביש. על מהר זוחלים שלי פנצרים
מ הרבה נשאר לא עוברים, שהם רי

עוב נסיעה, של שעה חצי כעבור הכביש.
 פולני רואים לא בינתיים הגבול. את רים

ה היעד אחת. יריה שומעים ולא אחד,
 בדרך דיישצ׳ין, בשם עיירה :שלנו ראשון
 לנתק עומד שלנו הכוח לקולם. המלך

 המפריד שלחם, בפרוזדור .הפולנים את
והמיזרחית. המערבית פרוסית בין

ל ממול גיבעח, על עולה סל* החלוץ
פקו- מקבל אני סעוו-צחריים. כבר עיירה.

 בבוקר 5.45 משעת שלנו. הטריטוריה על
 בהחלטתי איתן אני באש. משיבים אנו

ה שאלת ואת דנציג שאלת את לפתור
ביח שינוי שיהיה לבך ולדאוג פרוזדור,

 אשר שינוי פולין, ובין גרמניה שבין סים
המדי שתי בין בשלום דו-קיום יבטיח

!״ נות
 הוא מריע. של האוברסט-לוייטננט

 שונק פלדוובל מילחמה. ראה לא עדיין
יותר. עצור

 אנחנו הצהריים אחרי מאוחרת בשעה
 לא פנימה. להיכנס פקודה מקבלים

 גם הרבה נשאר לא מהעיר. הרבה נשאר
 אש עלינו יורים הם הפולנים. מהחיילים

 אני העיר. בצפון גבוה מרובע מפוזרת
 ושתי פנצרים, של אחת פלוגה לשם שולח

 צריך זה ממונע. חיל-רגלים של פלוגות
להספיק.

 עם ראש־העיר לי מחכה העירית בבית
 וזה שוטפת, גרמנית מדבר הוא לבן. דגל
 גם הוא שלנו. חיה זה פעם פלא. לא

ו פרוסי, ממוצא הוא שבעצם לי אומר
לו שאין לו אומר אג* רחמים. מבקש

 במכשיר- למטוסים. ולהמתין לעצור דה
 מבשר פון״קלוגח את שומע אני הקשר

 הפולני שחיל־חאוויר הבריגדה למפקד
 כמה לקבל יכולים ואנחנו הושמד, כבר

לריכוך. רוצים שאנחנו משוסים
ומת הגיבעה, על לחלוץ מצטרף אני

 מה לשם להבין לי קשה בעיירה. בונן
 לכל אחד גדוד שם יש מטוסים. צריך

 הגיעו הם פולני. חיל-רגלים של היותר
 המילח- על כששמעו הבוקר, רק כנראה

 בתוך להתחפר. הספיקו לא ואפילו מה,
 איתם. לגמור יכול שלי הרגימנט שעה
מחכה. אני פקודה. היא פקודה אבל

ב צוללות השטוקות באים. המטוסים
 פיטריות- הפצצות. את ומשחררות זוגות

 אחרי שריפה העיר. מן עולות גדולות עשן
אזר לראות יכול אני במישקפת שריפה.

 השני העבר מן לברוח המתחילים חים
חיי גם יש — טועה איני אם העיר. של

שבורחים. לים
 של נאומו את הרדיו מעביר בינתיים

:ברייכסטאג היטלר
סדירים פולנים חיילים ירו ״הלילה

גרמ היה הוא ואילו רחמים, לבקש צורך
 אינו חוורמאכש איש זאת. יודע היה ני,

 אותי שואל ראש״העיריח באזרחים. פוגע
ה החיילים במציאת עזרה צריך אני אם

 על חושב אני בעיר. שמסתתרים פולנים
אלי מכוון שרובה לאנשים שקורה מה

הם.
 שואל אני העבודה. נגמרה שעה תוך
ה בדרך. להמשיך יכול אני אם בקשר

העור לכוח להמתין עלי שלילית. תשובה
 את מידי לקחת שיבוא אס-אס, של פי,

בה. להחזיק כדי העיר
ברייכס היטלר של נאום עוד בינתיים

 ב- שומע כבר אני הזה הנאום את טאג.
 במכשיר-רדיו ראש״העיר, של מישרדו

לשמו: ראוי
 שלום הסדר דחתה הפולנית ״המדינה

ב ואחזה שאפתי, שאליו היחסים, של
 בלתי- שהן הסגות־גבול של שורה נשק.

 מוכנה אינה פולין כי מוכיחה נסבלות
ל קץ לשים כדי הרייך. גבול את לכבד

 להציב אלא ברירה לי אין זה, טירוף
״כוח מול כוח מעתה !
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