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 נפלו. בניה מירע) (או מיסב הוחרבו, עריה פורקו, תעשיותיה חרבות. עיי של ים גרמניה היתה שנים תשע לפניחמאה וגם תותחים גם
 מטייל מימין בתמונה הנראה ארהארט, לודוויג שר־הכלכלה הוא זה עושר המסמל האיש וגאה. עשירה תוססת, מעצמה

(תמונה במינכן הישן בית־המרזח ביותר אופייני אן בעולם. שוב העולות והקולנוע התיאטרון מכונבות אחת ניהאוז, רות

 משרדים הרבה ישנם גרמניה, בירת בבון,
״מש חיים. שוקקת למדינה כנאה מפוארים,

 פאר. כל בו אין מהם. אחד אינו בלאנק״ רד
 על פשוט נקרא הוא מפוצץ. שם אפילו לו אין
בלאנק הר מנהלו, שם

 או חשיבות מחוסר נובע אינו הפאר חוסר
 ארד הוא בלאנק משרד להיפך. עיסוק. חוסר

 כל משך בארץ. ביותר העסוקים המשרדים
 נחפזים, אנשים בו מתרוצצים היום שעות

 כולם כמעט והמצטיינים נמוך בקול המדברים
 בחליפ״ת העטופות במיוחד, זקופות בקומות
 בלאנק משרד כי שהוא. איך מתאימות, שאינן

 של והמטכ״ל הבלתי־רשמי משרד־הבטחון הוא
רגי היו מבקריו כל וכמעט קיים, שא-נו צבא
 וב־ מבריקים במגפיים להתהלך פעם לים

כובעי־מצחיה.
 להיפך, מיליטריסם. איננו בלאנק תיאודור

 האגודות תנועת וכוותיק מובהק כאנטי־נאצי
 את למנוע כדי במיוחד נבחר המקצועיות

 קל אולם נושאי־המונוקלים. היונקרים תקומת
קו בבקבוק מרעילים גאזים להחזיק יותר
מב המסורת יורשי את להחזיק מאשר ניאק

 ידיו תחת הקיסרי הצבא של קת־המדליות רי
 שהחצוצרה ברגע שקט. ״ציבילי״ איש של

 כמו העקבים ידפקו למיסדר, תריע הראשונה
 הגון גרמני בשכל ביותר, המזהירים בימים

ה הפס את מרחוק בראותו בחרדת־קודש רעד
גנרל. של מכנסיו על הרחב אדום

 בטעות״ לשכוח, היה יכול המקרי המבקר
מת במסדרונות קיים. אינו הגרמני שהצבא
 במגירות מרשלי־אויד, עם אדמירלים נגשים

נשק לייצור מפעלים של תכניות מונחות

 — האתמול אלילי של שמותיהם אטומי.
 הם — קסלרינג רונדשטט, גודריאן, רומל,
שימוש. מילות

 המטכ״ל כי מדי. גדולה היתד, לא הטעות
 הותנע. שלו שהמנוע לטאנק דומה הגרמני

 דיה דושת־הבנזין על ביותר הקטן הלחץ
 תד־ ,קדימה תדהר המשוריינת שהמכונה כדי
בדרכה. האחרונים המכשולים את רוס

נלחצה לא היד
ר השמידו המעופפות שהפצצות בימים

האז צפירות לקול בלונדון, שלמים חובות
 שם־עולב, בעל בריטי הוגה־דעות ישב עקה,

ש עמו לבני והזכיר לידל־הארט, הקפטן
 המצב את המלחמה בהתלהבות לשכוח אין

 שגר־ אחרי הגלוי": הרמז למחרתה. שיקום
ברי של יריבתה רוסיה תהיה תנוצח, מנה
 בימי עוד לדאוג בריטניה על לכן טניה.

לצידה. גרמניה את למשוך המלחמה
 לתורה להקשיב קשה היה לאנגלים אפילו

בח יום בכל בריטים אלפי גססו עוד כל זו
 והרושם המלחמה, התלהבות צרפת. זיתות

 של הנוראים פשעי־המלחמה של הראשון
 לחסל המערב מנהיגי את המריצו הנאצים,
 הם הגרמנית. הצבאית המכונה את לחלוטין

המת הגנרלים עם משא־ומתן לנהל ס־רבו
 היטלי את להרוג בסוד שהציעו מרדים,
 הסיסמה שלום־מוסכם. של הבטחה תמורת
 אייזנהואר הגנרל כניעה־ללא־תנאי. :היתד,
רא הנכנעים. המרשלים ידי את ללחוץ סירב

 ר,ושמי או להורג הוצאו הגרמני הצבא שי
בכלא.

 אלף משך בודד. אי אינה שגרמניה אלא
 לבין אירופה ■מערב בין החיץ היתד, שנים
ה את הביאה החיץ שבירת הרוסי. הענק

 נזכרו במאוחר המערבי. העולם ללב רוסים
ל ניגשו לידל־הארט, בדברי האמריקאים

 חפזון באותו כמעט מחדש גרמניה את זיין
נשקה. את עתה זה שפירקו

כבש עם זאב ו־צעד
גר של קרבנותיה קל. דבר זה היה לא
 מן שתיהן חששו וצרפת, בריטניה מניה,
מפ כמו מידה באותה כמעט הגרמני המגף

שיש פתרון דרוש היה הרוסי. החיבוק ני
 מדינאי המציא אחד בהיר ביום ר,צרפתי,

 הכבש את לסכן מבלי הגרמני הזאב אח ביע
 מדינאי המציא אחד בהיר ביום הצרפתי,

 והכבש הזאב : המושלם הפתרון את צרפתי
באו ביניהם יסכימו אחד, באוהל יחד יגורו

אחד. מרועה פקודות שיקבלו חגיגי פן
״שות של המפורסמת התכנית זאת היתד,

 דיביזיות : תוכנה האירופאית״. ההגנה פות
אי לצבא יצורפו מפקדיהן, על גרמניות

 לא־גרמנים. יהיו שמפקדיו כללי, רופאי
 יוכל לא אך ויבריא, יתחזק הגרמני הזאב

הכבש. הסכמת בלי דבר לעשות
 הרועד, על־ידי ברצון נתקבלה התכנית
 הצרפתים אולם הגרמני. והזאב האמריקאי

שהס מצאו בדבר, שנית מהרהרים החלו עצמם
 שיניים מפני מפוקפקת הגנה הוא בכתב כם

 סופית קברו היססו, התמהמהו, הם חדות•
 את בבחרם שעבר, בחודש כולה התכנית את

כראש־ממשלתם. המושבעים מאויביה אחד

 זה נמאסה צרפת בהרבה. הועיל לא זה
מ אומה בה הרואים האמריקאים, על מלבר
 והולכים מתרחקים האנגלים ובטלנית. נוונת

 את רבה במידה איבדו האמריקאים, מן
הש עצמם האמריקאים השסעתם-בתאשינגטון.

ו חזק נאגלן, אחד בן־ברית רק כי תכנעו
ה האדום המבול מול לימינם עומד בריא

 של המובטלים הגנרלים מולדת : מפחיד
ההח נולד. הרביעי הרייך השליש-. הרייך
 הגרמני הצבא הקמת על הרשמית לטה

 שבועית של ענין אלא אינה שוב העצמאי
ספורים.

הסנדקיס שני
הג שלב שהיא הבלתי״נמנעת, ההחלטה

הע השלישית, מלחמת״העולם להכנת יוני
המערבי. בגוף רטט של גלים־גלים בירה
 את שראו אנשים של פחדם רק זה היה לא

 הרייך של המשרפות וארובות הריכוז מחנות
 פחית <א העתיד מסיכויי נבע הוא השלישי.

העבר. מזכרונות מאשר
 השלישי, הרייך לידת עם שנה, 20 לפני

 שכל יריבים, סנדקים שני עריסתו ליד עמדו
 גרמנית מסורת של יורש היה מהם אחד

ה פרצופו את נשא האחד הסנדק עתיקה.
לאח שחזר הוותיק, איש־ר,תככים של ,שועל
 פון• פראנץ הישנה, למלאכתו שוב רונה

 גרמניה בין ברית לכרות :תכניתו פאפן.
לכ רוסיה, נגד למלחמה לצאת והמערב,

 שעשו כפי הרוסי׳ מרחב״המחיה את בוש
ה של הטבטוני המיסדר אבירי לפניו זאת
 ומצביאי פרוסיה, את שיסדו הראשון, רייך

הצאר. ממלכת את ששברו השני, הרייך
היס אסמכתות הוא גם מצא השני הסנדק
 ה״נאצי״בולשבי" מהנה זה זה היה טוריות.

הפו חזית על שחלמו הצבא וקציני קים״
חש המערב. נגד גרמנית־רוסית ברית : כה

 המעצמות שתי של המשותף הכוח : בונם
 האחות תהיה גרמניה העולם. לכיבוש יספןק

ההיסטור הדוגמות יותר. החזקה הבכורה,
מרו את שהטילו הראשון הרייך קיסרי : יות
 השני, הרייך מייסד ;אירופה מערב על תם

 וכרת צרפת קיסרות את שהשמיד ביסמארק,
הרוסי. הצאר עם ברית־איתנים

 ליד שוב עומדים יחד גם הסנדקים שני
 ובפאריס בלונדון הרביעי. הרייך עריסת

 ד מפח משניהם מי להחליט יודעים אין
יותר.

להרבתקות הדלילה נשמה
הקומוניס מלבד בעולם, אחד גרמני אין
המז גרמניה שטחי על בלבו שוויתר טים,

 והפולנים הרוסים על־ידי נתפסו אשר רחית,
 צ׳ר־ בהסכמת למדינותיהם רשמית וצורפו

 משטחי־המזרח פלט-ים מליון שמונה צ׳יל.
 לשיבה מחכים המערב, אדמת על מצטופפים

 פלשתין פליטי כמו בדיוק נקמה וזוממים
ישראל. גבולות על

 את בשמעו פועם גרמני ילד כל של לבו
 שבע שלחם הגדול, פרידריך המלך שם

 כיום — שלזיה את לכבוש כדי אכזריות שנים
 נכתבו בלתי־ספורים ספרים פולני. מחוז

הטב האבירים ארץ המזרחית׳ פרוסיה על
סובייטי. מחוז כיום — טוניים
 מדי הגרמני. בלב מנוחה אין כיום כבר

 להפגנות־ענק, צעירים רבבות מתכנסים פעם
ברמה, הקרועים המחוזות שמות את נושאים




