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המותג "הוגו בוס" ,אחד המותגים המפורסמים בעולם ,ייצר את המדים של הימלר והיטלר ,אלה של האס אס וגם את אלה של הנוער הנאצי.
קשה להאמין ,וקשה עוד יותר לעיכול בסמוך לחגים ,שמאחורי המותג "הוגו בוס" ,אחד המותגים המפורסמים בעולם ,מסתתר הפרופיל הפלילי של צלב הקרס.
זה שכל כך אהב את הוגו פרדיננד בוס ,המעצב שייצר את המדים של הימלר והיטלר ,אלה של האס אס וגם את אלה של הנוער הנאצי .וקודם כל ,אלה של ה :SA -החולצות
החומות של ארנסט רהם.
כדי לנהל את חוזי המיליונרים לחולצות ,ז'קטים ,מכנסיים ומעילים ,אשר מנהיגי הוורמאכט ,האס אס וההיטלרוגוגנד הזמינו אותו בקצב הולך וגובר ,הר הוגו בוס לא היסס
לפנות לעבודות עבדים ,שבמשך שנים זה אפשר לשימוש של לפחות  140עובדים פולנים וארבעים צרפתים ,בעיקר נשים.
ואז ,כשהכל הסתיים ,אפילו הבוס של מצינגן ,העיירה באדן-וירטמברג ,בשנת  ,1924החל הר הוגו את עסקיו כיצרן של בגדים מסורתיים ,גם הוא ,כמו הכספים שלו במגפיים,
מחולק וצלבי קרס על הזרוע  ,הוא ניסה לשקוע באנונימיות שאינה יכולה להיות אנונימית יותר ,אך דאג לשמור על ביצת הקן שהצליח להניח בצד כמעט שלוש עשרה שנה.
אך עברו כ"פעיל ,תומך ומיטיב "של הלאום-סוציאליזם לא נמנע מקנס כבד ,ומשלילת זכות הבחירה ויכולת ניהול עסק .אך בזמנים של תקופות טובות ,כאשר בגרמניה של
אדנאואר ובאיטליה של טוגליאטי ניתן היה להחביא את הפשעים בבטחה בארון המרתף ,אפילו הר הוגו הצליח לערער על גזר דין שהאמין שהוא לא צודק .הפשע בו הואשם
נרשם כפחות נורא שהתפרש כ"עוקב "פשוט ,עם כל הכבוד לעובדי העבדים ולאלה שענדו את אותם מדים שחורים שייצרה חברת הוגו בוס  ,המדים שהנספים ראו כשנכנסו
לתא גז.
הוגו בוס ,אמרגן הטקסטיל של מצינגן שהלביש את עינויי אושוויץ ,בוכנוולד ,דכאו ומאות מחנות ריכוז אחרים ,נפטר בשנת  1948בגיל  .63ממנו ,מהסיפור ההוא ספוג בדם
ובושה ,נותר רק שם אחד .שם שעבר – כמו הרבה דברים אחרים מאותו עבר חשוך מחצות הלילה – מוטציה .מוטציה גנטית ,שהמילה  BOSSמהדהדת טוב יותר מכל הסבר
משעמם.
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