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שבועות,1935דצמבר
ניר־שחוקיאחריאחדים

נברג

$TS1$נירנברג$TS1$

$DN2$נירנברג$DN2$החללתוקף,נכנסו

ללמודקלמפררויקטור
לפ־החליטהואנהיגה.

רוע

$TS1$לפרוע$TS1$

$DN2$לפרוע$DN2$החייםמביטוחכסף

החלטההייתהזומכונית.ולקנותשלו
שקלמפררהעובדהלנוכחמאודמוזרה
יהודי־גר־ובשלןספרותחוקרה־45,בן

מני

$TS1$יהודיגרמני$TS1$

$DN2$יהודיגרמני$DN2$,עזותכלכליותמהלומותספגמומר
הסבירשניהלאישיביומןימים.באותם

לנהוגלהתחילהרעיוןמאחוריעמדמה

ביותרהנייחתכ"שנהשסיכםבשנה

ואתחייםמעטלנותחזיר"מכוניתשלנו":

מבחןאתעברהוא1936בינוארהעולם".

על"ניצחוןלדבריו,היה,והדברהנהיגה,
כמוהו".מאיןחשובוענייןשלי...הטבע

וחו־הרסכשברקעמכן,לאחרשניםתשע

רבן

$TS1$וחורבן$TS1$

$DN2$וחורבן$DN2$מיליונים,שלורצחשלמותעריםשל
הםהגדוליםהדברים"לאביומנו:כתב

הרודנות,תחתהיומיוםאלאהחשובים,
גרו־יתושעקיצותאלףשיישכח.שהוא

עות

$TS1$גרועות$TS1$

$DN2$גרועות$DN2$מתבונןאניהראש.עלאחתממכה

אותן".ורושםהיתושבעקיצות
מופיעיםקלמפררשלמיומנוקטעים

הנא־בגרמניהיהודי"להיותהחדשבספר

צית

$TS1$הנאצית$TS1$

$DN2$הנאצית$DN2$מרכזמאגנס,)הוצאתוזמן"מרחב

שבוושם(,וידגרמניתלהיסטוריהקבנר

יומ־באמצעותמירון,גיאפרופ׳משרטט

נים

$TS1$יומנים$TS1$

$DN2$יומנים$DN2$,ומש־אישיותהתכתבויותאישיים

פחתיות

$TS1$ומשפחתיות$TS1$

$DN2$ומשפחתיות$DN2$בעיקרגרמנים,יהודיםשניהלו

מגרמ־שהיגרוקרוביםמשפחהבניעם

ניה,

$TS1$,מגרמניה$TS1$

$DN2$,מגרמניה$DN2$שלחייואתשאיתר,עיתונותוקטעי
סמיךערפלשכולהבתקופההיחידהאדם
שבחרופרטייםאנשיםחשיכה:כךואחר

שאחרתבידיעהדוקומנטריסטים,להיות

החייםעולאתלשאתלהמשיךיוכלולא

מתאריםהללובקטעיםעליהם.שנכפו

הנישולעםהתמודדותםאתהכותבים
המחודשתהפנייהאתהציבורי,מהמרחב

ומרכזיכנסתבתיכמויהודייםלמרחבים

ההסתגרותאתחוושבוהאופןאתקהילה,

ששולבוהשנהלמעגליחסםאתבבתיהם,
המ־הענייןואתרבים,נאצייםמועדיםבו

חודש

$TS1$המחודש$TS1$

$DN2$המחודש$DN2$ברקע,היהודי.השנהבלוחשלהם

למ־מהשגרההחדהמעברבולטכמובן,
ציאות

$TS1$למציאות$TS1$
$DN2$למציאות$DN2$לקראתוהמתנהודאותחוסרשל
נודע.הלא

חמןמרחב
נפלא...אווירמזגהפיהרר.מגיע"היום
היוםנמצאאניהענייןמכללהתחמקכדי

בביתרצוייםבאמתיהודיםשבובמקום

לשוחחלשובכדילוההברחובהקברות

ביומנוכתבמילים",ללאשיחהאביעם

התיאור93במרץכהןויליההיסטוריון

הרבהל"מהומהמוחלטבניגודעומדהזה

הדב־בהמשךתיארשאותהברחובות",

רים

$TS1$הדברים$TS1$

$DN2$הדברים$DN2$הנאציהמנהיגשללביקורוכמתלווה

)ורוצלב(.בברסלאו
שגויסהפרוינד,אליזבתהכלכלניתגם

במכ־כפייהלעבודת1941באפריל

בסה

$TS1$במכבסה$TS1$

$DN2$במכבסה$DN2$בברלין,נשקבמפעלמכןולאחר
הח־אתהאישיותברשימותיהתיארה

לטתה
$TS1$החלטתה$TS1$

$DN2$החלטתה$DN2$להשתמשהיהודיתהקהילהשל

לי־ולימודמשחקכאתריהקברותבבתי
לדים.

$TS1$.לילדים$TS1$
$DN2$.לילדים$DN2$למעו־לכניסה,נאסרו"הפארקים
נות

$TS1$למעונות$TS1$
$DN2$למעונות$DN2$חצר,הייתהלאאפילויהודייםיום
להם,הייתהואםגינה,עללדברשלא
השכ־בגללבהלשחקהורשולאהילדים

נים

$TS1$השכנים$TS1$

$DN2$השכנים$DN2$בסו־כתבה.הרעש",עלשהתלוננו"

פו

$TS1$בסופו"$TS1$

$DN2$בסופו"$DN2$פת־היהודיתהקהילהמצאהדברשל

רון

$TS1$פתרון$TS1$

$DN2$פתרון$DN2$הקברותבבתיפנוימרחבכלוהפכה
חולארגזיעםמשחקיםלמגרשהיהודיים
יותרהגדוליםהילדיםהקטנים.לילדים

העשביםאתלנכשחויבושלהםוהכיתות
טוב.במצבעליהםולשמורהקבריםסביב

באווירבחוץ,עסוקיםהילדיםנותרוכך

כךכדיעדנקיים...נשמרווהקבריםהצח,

היוהקברותבתיבגרמניההדברים:הגיעו

הבאיםשלהאחרוןמנוחתםמקוםרקלא

עבורהיחידהמשחקמקוםגםאלאבימים,
הילדים".

האנטי־יהודיתהמדיניותהסלמתעם

פוגרוםלאחרבעיקרה־03,שנותבשלהי

בנובמ־ל־01שביןבלילההבדולח,ליל

בר

$TS1$בנובמבר$TS1$

$DN2$בנובמבר$DN2$הסכנההתגברהבדיוק,שנה83לפני

הנטייהואיתההציבורי,במרחבליהודים

משנהמירון,פרופ׳בבית.להסתגרות

וראשהפתוחההאוניברסיטהלנשיאת

ושם,בידבגרמניההשואהלחקרהמרכז
שאלתהואבספרעניינושעיקרמסביר
וכיצדהגבלות,עםהפרטשלהתמודדותו

לאחיזהחדשותדרכיםפעםבכלהמציא

ביהודיםשמדוברלעובדה"מעברבמרחב:

בשאלהעוסקאניהנאצי,המשטרתחת
הםוכיצדקיצוןבמצבלאנשיםקורהמה

הכיהדרכיםהםוהמרחבהזמןמגיבים.

מתערע־החייםכיזה,אתלבדוקטובות
רים.

$TS1$.מתערערים$TS1$
$DN2$.מתערערים$DN2$׳יוז־הואאותישהעסיקהשניהדבר

מה

$TS1$׳יוזמה$TS1$

$DN2$׳יוזמה$DN2$:תחתנמצאיםשאנשיםככלפעילה׳

לי־מנסהאצלםמשהועמוק,יותרדיכוי

זום,

$TS1$,ליזום$TS1$

$DN2$,ליזום$DN2$,תחתחייהםאתמחדשלארגןלשנות

נמצאיםשהםאפשריותהבלתיהמגבלות

בעיניי".מדהיםדברזהבתוכן.

מי־פרופ׳נסמךשעליהםהמקורות

רון,

$TS1$,מירון$TS1$

$DN2$,מירון$DN2$,ועי־מכתביםיומנים,הםכאמור
תונות.

$TS1$.ועיתונות$TS1$
$DN2$.ועיתונות$DN2$הםכהןוויליקלמפרר"רקטור

מבוגריםשניהםבספר.מרכזיותדמויות

"הבעיהמירון.אומרביניים",ממעמד
אחדוצעירים.נשיםלמצואהייתהשלי

הערה




בימיםלאוריוצא,1938בנובמברל־01שביןבלילהשהתרחשהבדולח,לילאחרישנה83
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השאלות,נחשפיםדרכםשנים.באותןשחיויהודיםשכתבועיתונותוקטעימכתביםיומנים,
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הפנימייםשבדפיםהואשגיליתיהדברים

מדוריבגרמניה,היהודיתהעיתונותשל

וב־מרכזיים,מאודלהיותהפכוהנשים

עיקר

$TS1$ובעיקר$TS1$

$DN2$ובעיקר$DN2$מתוךלחפצים,שלנוהיחסשאלת
הואביתשמגדיריםהדבריםשאחדהבנה

הזיכ־בירושה,שקיבלתימהששלי׳:׳מה

רונות

$TS1$הזיכרונות$TS1$

$DN2$הזיכרונות$DN2$.כול־אתשמעסיקהשאלהזושלי
נו:

$TS1$:כולנו$TS1$
$DN2$:כולנו$DN2$ויששריפהפורצתשלךשבביתנניח

במ־תיקח?מהלהתפנות.דקותשתילך

דורים

$TS1$במדורים$TS1$

$DN2$במדורים$DN2$התקייםהיהודיתבעיתונותהאלה

קשורזהשונות.תשובותונתנוערדיון
מהשאלותבסיסיותיותרהרבהלשאלות
לצאתמנסהאניבגרמניה.היהודיםשל
רחבהלשיחההשואהחקרשלמהגטו

קיומהעצםבספרי,שכתבתיכפייותר.
הנא־המשטרתחתיהודיתעיתונותשל

צי,

$TS1$,הנאצי$TS1$

$DN2$,הנאצי$DN2$הראשונותשבשנותיוהעובדהגםכמו

בסי־ותפוצתהפעילותההיוהמשטרשל

מן

$TS1$בסימן$TS1$

$DN2$בסימן$DN2$,מא־מובניםמלהיותרחוקיםעלייה

המשטרנטייתשלתוצאההייתהזוליהם.

היהודיםשללבידודםלפעולשניםבאותן

בהלהםולאפשרהפנים־קהילתיבעולמם

מסוים,פעולהחופשעםלהתקייםבעת
המשטר".שלפיקוחותחת

שהופיעמאמרהיתר,ביןמובא,בספר
בי־, ביDer Morgenבירחון1934במאי

טאונה

$TS1$ביטאונה$TS1$

$DN2$ביטאונה$DN2$הלי־היהודיתהאינטליגנציהשל
ברלית

$TS1$הליברלית$TS1$
$DN2$הליברלית$DN2$,והפ־הגננתמנתחתובובגרמניה

עילה
$TS1$והפעילה$TS1$

$DN2$והפעילה$DN2$זמזוןמטההברלינאיתהחברתית
"משפחותהתקופה.שלהאתגריםאת

דירו־עלכיוםמוותרותרבותיהודיות

תיהן

$TS1$דירותיהן$TS1$

$DN2$דירותיהן$DN2$לפחותמרוהט׳׳חדרלשכורכדי

עבודהלמציאתעדקצרה,זמןלתקופת

כותבת.היאמוגבל",בלתילזמןאוחדשה,

הוויתורחיצוני.משינוייותרהרבה"זה

שוברהזוההחלטהעםשבאהרכושעל

הגר־אתוההרגשה,החשיבהדרךאתגם

עין

$TS1$הגרעין$TS1$

$DN2$הגרעין$DN2$החייםקליפתנארגתשסביבוהפנימי

החיצוניים".

בספרשמובאמאמרהמעבר",ב"לפני

האגו־ביטאוןשלהנשיםבמוסףופורסם

דה

$TS1$האגודה$TS1$

$DN2$האגודה$DN2$המרכזיתCV Zeitung1934במרץ,

תיגרקוראתבמברגרהטההציבורפעילת

בח־רקלבחורשישהמקובלתהגישהעל

פצים

$TS1$בחפצים$TS1$

$DN2$בחפצים$DN2$"למ־ההכנותבמהלך"שימושיים

עבר

$TS1$למעבר$TS1$

$DN2$למעבר$DN2$מגירהמתארתבמברגרלהגירה.או

שהייתהסבתה,שלהישןהעבודהבשולחן

שימושייםבלתיאישייםבחפציםמלאה

בזיכרון.טעוניםאךלכאורה,

כמובן,הזמן,גםהמציאות,שינויעם
"ביןבמאמרהמוכרת.צורתואתאיבד
והתפר־בספרשמובאלפסחא",הפסח

סם

$TS1$והתפרסם$TS1$

$DN2$והתפרסם$DN2$באפרילהמרכזיתהאגודהבביטאון

מאנשיהירשברג,אלפרדכותב,1935

"תנו־בגרמניה:הליברליהיהודיהמחנה

עת

$TS1$תנועת"$TS1$

$DN2$תנועת"$DN2$,פיעלמביניםאנושאותההכוכבים

זרהוניוטון,קופרניקוסשלהתיאוריות

הקרהבהרמוניהלאיבודהולכיםואנולנו,
הזמןאתלהטעיןכדיבהאיןיוצרת.שהיא
הזההאתגרלנוכחובמשמעות".בסדר

התרבותיתהמסורתעלהירשברגמצביע

לילעלובעיקרישראל,חגיועלהיהודית

לעריכתביותרהמתאיםכמקורהסדר,
אלשלהםובמחשבותהיהודיםבחייסדר
הפסחא.ימימול

אורמעט

ספ־מאזשניהלמברלין,מאנספיליפ

טמבר

$TS1$ספטמבר$TS1$

$DN2$ספטמבר$DN2$1939במה־עסקמלחמה","יומן

לך
$TS1$במהלך$TS1$

$DN2$במהלך$DN2$בתיעודהראשונההמלחמהשנת
בספטמברוהמשפחתי.האישיעברושל

הכרו־שלכתיבתהאתסייםכאשר,1940

ניקה

$TS1$הכרוניקה$TS1$

$DN2$הכרוניקה$DN2$ביומנומאנסתיארלנושא,שהקדיש

לדורותשלוהזיכרוןהעברתחשיבותאת
הכ־סיוםחווייתביןהשווהמאנסהבאים.

תיבה

$TS1$הכתיבה$TS1$

$DN2$הכתיבה$DN2$שלהמסורתיתהחגיגהוביןשלו

שלבעולמםתורהספרשלכתיבתוסיום
מנעוריו.היטבשזכרחוויהדתיים,יהודים
כפייה,לעבודותגויסכאשר,1942במאי

מא־ילדותותמונותזיכרונותאצלועלו

זור

$TS1$מאזור$TS1$

$DN2$מאזור$DN2$,והיההתגורראליושבסמוךהמפעל

מתבו־אניבוקר"בכלהוריו.עםמטייל

נן

$TS1$מתבונן$TS1$

$DN2$מתבונן$DN2$בר־ברחובבביתהקטנההמרפסתאל

נדנבורג,
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