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ההיסטוריה

אתלכדה

ההיסטוריון
חוקרשללהירצחםשנהשמוניםלמלאואלהבימים

עלייתעםמשפחתו.ובניכהןויליד"רהבינייםלמי

נגליתודרכויומן,לכתובכהןהחללשלטוןהנאצים

התהוםשפתעלהיסטוריוןשלמבטונקודתלעינינו

לוטןשלמה//ההיסטורית

גרמניהיהדותבחייחשובהקופה

רביםיהודיםלקצה.עתהמגיעה

I?לכלשניםשבעזהמכאןיוצאים

נהפךכברהווה,עתהרקשהיהמהתבל.חלקי

ואולילתעודותנהפךשהיהממהחלקלעבר.

שאיפתו...למחקרכמקורבארכיוניםיישמר

להוריד...היאאלהזיכרונותכותבשל

לזכורשחשובמהאתקשיםבזמניםמהלב

כהןוילישליומנוהשלישיהרייך)׳בציפורני

.(1עמ׳גזית,כהןתמרבעריכת׳1941־1933

במרחשוןבכ"זנקטעלידינושהגיעהיומן

לפניימיםארבעה,(17.11.1941)תש"ב

רעייתועםשבשלזיהמברסלאושגורש

ותמרהסוזנהובנותיהם)טרודי(גרטרוד

מאותעםנרצחושםשבליטא,לקובנה

ומווינהשבגרמניהמשלזיהנוספיםיהודים

שכנראההאחרונההמחברתשבאוסטריה.

שרדה.לאלכתובהתחיל

מתמשךמשבר
יהודיםשלדורותמייצגכהןשלחייוסיפור

נאמניםאזרחיםלהיותיוכלוכישהאמינו

זהותםעלשמירהתוךגרמניהבמולדתם

בכתבעמודים4,600שבהםהיומנים,היהודית.

משקפיםשנים,שמונהפניעלהמתפרסיםיד
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כהןוילי

בשלממנונשללהרמהאקדמיתלמשרהדרכו//

לחקורמלהמשיךאותוהרתיעלאהדבריהדותו.
//ומאמריםספריםולפרסם

הבולטותמהדמויותהיהכהן
הקונסרבטיבי,הכנסתבבית
ביתבתורה.וקראשיעוריםהעביר

בברסלאקהיוםהחדשהכנסת
ה־91מהמאהתחריטבפולין,

שלהיומיוםחייאתבהרחבהומתאריםזואמונה

מוזכריםוהתבדתה.הלכההיאשבהןבשניםכהן

שנכתבו,מאמריםהרצאות,מפגשיביומנים

ביתבחיישוניםואירועיםבעיתוניםכתבות

היסטוריוןשלהאישייםובחייווהקהילההכנסת
שלהאישיותהגורלתהפוכותאתלתעדשרצה

שחווהמשבראתגםאךהקרובה,משפחתו

העתים.בצוקבגרמניההיהודיותהקהילותחברי

נמשךגרמניהיהדותעלשעברהמשבר

לשלטוןהיטלרעלייתמאזכבררב.זמן
המשטרעםלהתעמתהיהודיםנאלצוב־3391

התכופותהגזרותועםהגזעחוקיעםהאנטישמי,

בגרמניההזכויותאובדןעליהם.שהוטלו

שחוומזהיותרממושךוהיהבהדרגההתרחש

לתחוםבפתאומיותשנקלעויהודיותקהילות

העולמית.המלחמהבעקבותהשלישיהרייך
נגדעובמהלכושכןבמיוחד,כואבתהליךזההיה

השתלבושבתוכההנוצריתהחברהעםהקשרים

סברולפחותכךאושנים,מאותבמשךהיהודים

הקהילה.חברימרבית
ברסלאומהעירההיסטוריוןשלדמותו

יהדותשלמורכבותהאתמייצגתשבשלזיה

היהודיתלדתברורהזיקהלהשהייתהגרמניה

הצבאבשורותרבבאומץלחםכהןולמסורתה.

ולמדהראשונההעולםבמלחמתהגרמני

אקדמיתלמשרההדרךאךהגרמנית,באקדמיה
הרתיעלאהדבריהדותו.בשלבפניונחסמהרמה

ומאמריםספריםולפרסםלחקורמלהמשיךאותו

שלטוןבנושאהתמחההואהיסטוריים.עתבכתבי
שלבדרכובמיוחדוהתמקדהגרמנים,הקיסרים
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בניליהודיםביחסוהשניפרידריךהאימפרטור

המסדרחברינאמניועםהענפיםובקשריוחסותו

לצדה־31.במאהאיטליהבדרוםהטבטוניהצבאי

בפעילותגםכהןד"רעסקהמדעיתפעילותו

הגרמנית,החברהפנילשיפורופוליטיתחברתית

תמךואףהסוציאליסטיתבמפלגהחברהיה

הציונית.בתנועהבהתלהבות

הללקלםגורל
הצליחוהמפוארתגרמניהיהדותמבנירבים

רביםאךהשלישי,הרייךמציפורנילהימלט

לכודיםנותרוומשפחתו,כהןויליובהםאחרים,

ב־9391.השנייההעולםמלחמתבפרוץבגרמניה

בגרמניהשנותרומינשלחודברשלבסופו

ועוזריהם.הנאציםידיעלנרצחושםמזרחה,

בגרמניהשנותרוהיהודיםשלגורלםתיאור

ערךיקרהואביומןהאחרוןבפרקהמסופר

אתהמתאריםרביםמקורותאיןשכןבמיוחד,

נוספיםיהודיםאלףכמושנים.באותןקורותיהם

כינכתבשבהדוארגלויתכהןקיבלבברסלאו

בלימהעיר,המשפחהתישלחנובמברבסוף

בידייומניואתלהפקידדאגכןועלידוע,יעד

שגורש.קודםמברליןיהודילאמשפחהקרוב

שרדו,היומניםברליןשספגהההפגזותאףעל

המשפחהקרוביידיעלהועברוהמלחמהולאחר

שלבנולידיב־0691הגיעווממנהלבריטניה,

חייםמעוזקיבוץחברכהן,)ארנסט(אברהםוילי

כולוהיומןאתתרגםהבןשאן.ביתשבעמק

היהודיהעםלתולדותלארכיוןאותווהעביר

בירושלים.

לצאתהצליחוכהןשלמילדיושלושה

)וולפגנג(לואיסהבניםמועדמבעודמגרמניה
ורות,הראשונים,מנישואיו)ארנסט(ואברהם

עזבושלושתםהשניים.מנישואיוהבכורהבתו

בעזרתהשלושיםשנותבמהלךגרמניהאת

כתבהגזית,כהןתמרד"רהנכדה,הנוער.עליית

החייםעלדוקטורעבודתחיפהבאוניברסיטת

ולאורארכיוןתעודותלאורהנאציהשלטוןבצל

ויומניוהדורותמעגלהושלםוכךסבה,שליומניו

רחבולפרסוםמחקריתלבחינהזכוכהןד"רשל

היקף.

ההווהמולהיסטוריון
המחקרית,עבודתועללספרכהןמרבהביומנו

לספריותשהגישהלמרותשהשיגספריםעל

לכתובשהספיקמאמריםועלבפניונחסמה
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המלחמהלפרוץהסמוכהבתקופהולתרגם.

היהודיםשלבהיסטוריהבעיקרעסקהוא

יודאיקה׳.׳גרמניהכינהשאותהבגרמניה
בפיוטלעיוןנמשךלחייוהאחרונותבשנתיים

כתבכאשרתולדותיו.אתובחןתוקף׳'ונתנה

הבינייםימישלההיסטוריהעלוהערותסיכומים

מידרמטיתהיסטוריהעיניולנגדהתרחשה

ימות.ומייחיה

לאןלראותמאחריםמיטיבהיסטוריוןהאם
כיעולהכהןוילישלמיומנוההיסטוריה?הולכת

סףעלהיומיוםלח"נדירההצצה
הקרוב.לעתידשמעברהתהום
כהןויל׳שליומנוממחברות

היהודיהעםלתולדותהארכיוןבאדיבות

הערה




אתממנוהסתירההאופטימיות

כהןויל׳ההיסטוריה.ניוון

השכלהשלמרכזהייתהברסלאו

המדרשביתמבנהיהודית.

המוסדוחותמתלרבנים

הראשוןביוםלטוב.בציפייהלהיאחזניסההוא
מכשירימיהודיםהוחרמושבו,1939שנתשל

כתב:הטלפון,

לאכברלפחותטלפון.יותרלנואיןמהיום

נעימותלאטלפוןשיחותעללהתרגזנצטרך

.(537)עט׳

כהןניסהיהודיםעלשהוטלהלילהבעוצרגם
להדחיקהצליחלאאךהחיובי,הצדאתלמצוא
להוכיחלאפשרותייחלהואהקושי.אתלחלוטין

כיהודי:לגרמניהנאמנותואת

אחרילצאתהיהודים,עלינו,נאסרמהערב

יהיהלאכךכך.מוטבאולישמונה.השעה

בחסותמשהועשושהיהודיםלומראפשר

זהלובכבוד.פוגעזהזה,למרותאךהחשכה.

עצמיאתמעמידהייתילאחריםמתאיםהיה

לי.נזקקתהייתההיאאםגרמניה,לרשות

)עט׳הכללמרותצודקשעניינהבדעהאני

646).
גימהמרריצ

צרגזלי'לדגנים
מטענההסתייגותועלביומנוכותבהוא

ידעלפוליןכיבוששלפיהבעיתוןשפורסמה

יהדותעבורביותרהקשההמכההואהנאצים

מצור,
ומורה
אור

זרתריד
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לאחדותיתרוםדווקאהכיבושלדעתוהעולם.

אתרואיםהגרמניבצדכימודההואהיהודית.

מוסיף:אבליהודית,אנטיכמלחמההמלחמה

שאינםואלהבפולין,אלהאירועיםישיגואולי

ההפךאתדווקאהצבא,בידימבוצעים
הכרחיהיהזהכלהאםאךהאנושיות.אחדות

האצילייםהחלקיםעלחבלזההאיןשיקרה?

אינםבוודאיהרחביםשחוגיוהגרמני,העםשל

אליהם?נמשכיםושעכשיואלהבדבריםרוצים

נמצאיםהנציונל־סוציאליזםבתוךהרי...

)עמ׳אותימשכושתמידאצילייםכוחותגם

670).

עשרותשלהריגתםעלידיעותשהגיעולאחר

הגירה,עלהדיבוריםהתרבובבוכנוולדאנשים

להיפרדכוחותבתוכומצאלאכהןאולם

ומהתחושהלגרמניה,שלוהשייכותמתחושת

לויזכהשלאמעמדלוהעניקהזושייכותכי

הבלתימאמציולמרותיהגר.שאליואחרבמקום

אשרתמשפחתוועבורעבורולהשיגפוסקים

עצמואתרואהאינוהואישראל,לארץהגירה

אחר:למקוםמהגר

שיקוםועלהגירהעלכעתמדבריםהיהודיםכל
קשוראניהכללמרותמאוד.עייףאנימחדש.
רוצהאיננישנים.50בהשחייתילגרמניהמאוד

...׳תודה׳ולומרלשנוררבעולם,בחוץ,להיהפך

הערה
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ההיסטוריה?הולכתלאןלראותמאחריםמיטיבהיסטוריוןהאם//

//לטובבציפייהלהיאחזניסההואכיעולהכהןוילישלמיומנו

איננימאוד.קשהזהכמונירוחניאדםבשביל

.(514)עמ׳בזהשאצליחמאמין

נלהבציוני
יחד1937באביבישראלבארץביקרכהןויליד"ר

פסח.בערבארצההגיעוהםטרודי.רעייתועם

להשיגניסיוןמעשיתמטרההייתהלביקור

בהרחבהמתארוהואבירושליםאקדמיתמשרה

לולסייעשיכלווחבריםעמיתיםעםמפגשיואת

מפורטתיאורביומןמופיעאלהניסיונותלצדבכך.

ושללחיפההגעתושלהתיכון,ביםמסעושל

מהעיר:התרשמותו

שלהאחוריבחלקלבדילגמרייושבאני

היםמתוךבעוצמהמתרומםהכרמל...האנייה

עירהריזאתחיפה!היאאדירדבראיזה...

קרוב...חדשיםלחייםאוליהכניסהענקית!

הריאלי.הספרוביתהטכניוןנמצאאלינומאוד

מהמרפסתכעתמסתכלכשאנייהודים.רק

שהולכיםאנשיםמאודהרבהלמטהרואהאני

הערה
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אשתועםלבסוףהגיעכהןויל׳

למבצרמבנותיהםושתייםטרוד׳

שםקובנה,שלידהתשיעיהפורט

מבנהיהודים.אלףכ־51נרצחו

במבצרהכלא

AndriusVanagasצילום:

בזמןכהןטרוד׳מהילדים.נחת

בגבעתאברהםבנםאצלהביקור

1937ברנר,

לכאן,"הנסיעה//
לפה,הייתהלמעלה,

היפההדברמאוד...לפה

כאןביותרוהמרשים
שובממנושמתרגשלם

הרבהנוערהואושוב

//זה"כלאתשהקים

$TS1$-$TS1$

$DN2$-$DN2$

גגי.

)שם,ובמחזורבטליתמצוידיםהכנסתלבית

.(345עמ׳

והתארחובירושליםאביבבתלגםביקרכהןהזוג

בנובחייכהןד"רצפהשםברנר,גבעתבקיבוץ

)ארנסט(:אברהםהחלוץ

מאושרבעצםואניבאוהליושבאניעכשיו

נסיעתי.למטרתלהגיעשהצלחתיגבולללא

יפהיפה,הייתהלמעלה,לכאן,הנסיעה

הדבר...נפלאריחמפיציםהפרדסיםמאוד.

ממנושמתרגשיםכאןביותרוהמרשיםהיפה

כלאתשהקיםהרבהנוערהואושובשוב

ענייןזהבאוהל.מאודטובישנוהלילהזה.

ככהביליתילאהמלחמהמאזרומנטי.קצת

עמ׳)שם,למדיוטובחםכאןהיהאךלילה,

.(350־349

מגילויהכהןד"רהתלהבבירושליםביקורםבעת

בעירגרמניהיוצאישליהודיתקהילהשל

ההגירה:קשייאתשהקלה

.(Siedner)זידנרשללקונדיטוריההלכנו
בברסלאו.גםלנושישהקונדיטוריהאותהזו

יהודיתאווירההייתהשםהקטניםבחדרים

לארץגעגועייעברית!מלהאףגרמנית.

הערה




דרךהליכתנוידיעלרופאוהיהודיתישראל

.(367עמ׳)שם,הישןהיישובשלהשוק

כתב:הצופיםבהרהעבריתבאוניברסיטהביקורועל

לזהירושלים,לעברהצופיםמהרהמבט

ובית,ביתכלמכיריםשלאגםהתגעגעתי.

הסלעכיפתהנפש,ציפורתמונה.מקבלים

)שם,עמנושלהעתיקההתפארתהבית,בהר

.(368עט׳

רשמיםכהןבד"רהותירישראלבארץהביקור

ניסיונותיוצלחולאאלהכללמרותאךרבים,

במחקר.אובהוראהמשרהלהשיג

כהןהזוגבנישבוהביקורתוםעם
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