
היילברונרעודד

מסוכןספרעדייןהואהיטלרשלקמפף""מייןהאם
לדוגמה.לגלות,כדיבמלואואותוצלחומעטיםורקאותוקראורביםלאפרדוקסליבאופןכיאםנרצה,לאאונרצהאםהעשרים,המאהשלהמשפיעיםהספריםלאחדנחשבקמפף"׳מיין

לעברית?במלואואותולתרגםהזמןהגיעלאהאםלשואה.מקדימיםרמזיםשוםבושאין

שלהרשמיתלהקמתהשנהמאהמלאושנהפנין—'
עדייןהיטלראדולףבגרמניה.הנאציתהמפלגה
הבול־ממנהיגיהאחרהיהאךבראשהעמדלא

טים.

$TS1$.הבולטים$TS1$
$DN2$.הבולטים$DN2$להתוודעכדישניםארבעעודלחכותהיהצריך
"מייןבספרוריכזשאותןותוכניותיו,מחשבותיואל
הספרשלהמקורישמו"מלחמתי"(.)בגרמנית:קמפף"

טיפשותשקרים,נגדמאבקשנותארבע"מלחמתי:היה

מחוד־ולהערכהלהתבוננותהזמןבשלהאםופחרנות".

שת

$TS1$מחודשת$TS1$

$DN2$מחודשת$DN2$הספר?של

הספריםאחדנהשבקמפף""מייןדברשללאמיתו

ובישראלרבותבארצותה-02.במאהביותרהמשפיעים
לה־זכהדווקאאחריםבמקומותאךלמסוכן,נחשבהוא

ערכה.

$TS1$.להערכה$TS1$

$DN2$.להערכה$DN2$רבות,לשפותתורגםה-03בשנותשכברלמרות
ונחשבמעולםלאוריצאלאהמלאהספרבעבריתהרי

על־שנכתבביביםשפתרוויכתב־שטנה"נגוע",לספר
ידי

$TS1$עלידי$TS1$
$DN2$עלידי$DN2$שלשורהכיאםמתוסכל,ואמןצעירפוליטיקאי

נקודתמציגיםהאחרונותבשניםשהתפרסמומחקרים
להשקפתקשורהשאינהעליוומפוכחתהדשהמבט
ימנית־קיצונית.אוניאו־נאציתעולם

20ב-2בגרמניההספרשלהמדעיתהמהדורההופעת

נטלושחלקםהחוקרים,כאשרבעיקרסערה,חוללה

קריאהעל־ידיהפרסוםאתלהצדיקניסובהוצאה,הלק
היטלרמ"גלחלקהיאזומהדורההספר.שללהיסטוריזציה

בעיקרהמחקר,עולםאתהאחרוןבעשורשפוקדהצעיר"
אתמחדשהבוחניםומאמריםחדשותביוגרפיותהגרמני:

הראשונההעולםמלחמתבעתהצעירהיטלרשלדרכו

.1924בסוףלנדסברגמכלאצאתוועד

מסורבלארוך,כספרלשמצהידועקמפף""מיין

המהדורותלעורכילמתרגמים,פרטלקריאה.וקשה

המהדו־עורכיכוללאקדמיים,ולחוקריםהמדעיות

רה

$TS1$המהדורה$TS1$

$DN2$המהדורה$DN2$רבותשניםלפנישפורסמההמקוצרתהעברית

ועודדצימרמןמשהעורכים:מאבקי",מתוך)"פרקים

הספראתקראומעטיםאקדמון(,הוצאתהיילברונר,

בהקדמהצייןעצמוהיטלררובו.אתאףאוכולו,
המפל־לנאמניאלאהרחבלקהלפונהאינושהספר
גה

$TS1$המפלגה$TS1$
$DN2$המפלגה$DN2$,וקצרי־רוהעצלניםהםהאנשיםושרובהנאצית
תואמיםאלהאםאלאספריםלקרואטורחיםשאינם

שלהמכריערובםהשלישיברייךגםציפיותיהם.את
במייןכבר"הריהאמירההספר.אתקראולאהגרמנים

המל־ובזמןבגרמניה,נפוצהש..."היטלרטעןקמפף
חמה

$TS1$המלחמה$TS1$
$DN2$המלחמה$DN2$טרחומהםמעטיםכאמוראךאויבותיה,אצלגם

כיוםצעיריםבניאו־נאציםגםכולו.הספראתלקרוא

ביותר.סלקטיביתשקריאתםלחשודיש

,1925בקיץהופיעקמפף""מייןשלהראשוןהכרך

נמצאההראשונותבשנותיהבמיוחד:סוערתבתקופה

לה־עומדתשהיאהיהונראהבמצוקהויימררפובליקת
תמוטט.

$TS1$.להתמוטט$TS1$
$DN2$.להתמוטט$DN2$הזעיריםהימניים־הקיצונייםמהגופיםאחד

הגרמניתהפועלים"מפלגתהיההרפובליקהאתששטם

שפעילותההיטלר,בראשותהנציונל־סוציאליסטית"
הכושלהפוטשניסיוןלאחרבוואריה.במדינתהתמקדה
חודשיכשמונההיטלרריצה1923בנובמברהמפלגהשל

שח־שלאחרשידענראהבבוואריה.לנדסברגבכלאמאסר

רורו

$TS1$שחרורו$TS1$

$DN2$שחרורו$DN2$כוחומקורשהיהדברקהל,לפנילנאוםעליוייאסר

גםנראהתחליף.לשמשנועדההפוליטיתהכתיבהאז.עד

לעבדלואיפשרהמהפוליטיקהעליושנגזרהש"המנוהה"
השק־לכלללפוטשקודםעודשראשיתםרעיונותמחדש
פת

$TS1$השקפת$TS1$
$DN2$השקפת$DN2$19ב-491התאבדותועדדגלשבהיחסית,מוצקהעולם

המפלגה,לשיקוםחדשהאסטרטגיהבנהזובתקופה
אט־אטהרפובליקה.אתתפילשבהוהדרךבתוכהמעמדו

גר־שלעתידי)"פיהרר"(כמנהיגעצמואתלראותהחל

מניה.

$TS1$.גרמניה$TS1$

$DN2$.גרמניה$DN2$הבהירותבמערכותתשתלבשהמפלגהתיכנןהוא

הממשלה.לראשותלמינויושיביאובגרמניה,השונות
הצ־כנגדכשיצאבפוטששעשההשגיאהאתהביןהוא

בא

$TS1$הצבא$TS1$

$DN2$הצבא$DN2$,בחרלבסוףפעולה.עמולשתףשאףומעתההגרמני

הקיצוני,הימיןמשארהמצומקתמפלגתואתלבדלהיטלר

אתולהדגישאחרותקבוצותעםפעולהמשיתוףלהימנע

הייחודיים.מאפייניה

הכרךנועדוהמדיניותהפוליטיותלשאלותבנוסף

דמו־סביבהמיתוסבכינוןלסייעהספרשלהראשון

תו

$TS1$דמותו$TS1$

$DN2$דמותו$DN2$כךנבנובכרךהאוטוביוגרפיםהחלקיםמחברו.של
מבטןואמןפוליטיקאיכאידיאולוג,היטלראתשיציגו
בימיגבורתוובמינכן,בווינהטרגיחייםסיפורולידה:

הפועליםל"מפלגתהשורהמןכחברוכניסתוהמלחמה
כאישלהציגוהיתר,ביןנועדו,אלוכלהגרמנית".

מר־שלאשנקלעמלחמהגיבוראינטליגנטי,אךפשוט

צונו

$TS1$מרצונו$TS1$

$DN2$מרצונו$DN2$גרמניהאתלהצילרצונווכלהפוליטייםלחיים

והקומוניסטים.היהודיםמידי

טלאים־טלאים.נכתבקמפף""מייןשלהראשוןהכרך
ולמיהםרודולףלמזכירובכלאהיטלרהכתיבחלקואת

ומאמריםנאומיםכולליםאחריםחלקיםאחרים.קורבים

המפלגהבשופרבעיקרהפוטש,לפניעודשנכתבוארוכים

אח־חלקיםכיטועןוברתומסהחוקרהעממי"."המשקיף

דים

$TS1$אחדים$TS1$

$DN2$אחדים$DN2$בשםשמרני־רדיקליעיתונאיעל־ידיב-3291נכתבו

ניסחאוהיטלרמפישכתב,(Koerber)קרברפוןויקטור

בעל־פה.לומסרשהיטלררעיונותבכתב
כשה־,1925בקיץלאורכאמוריצאהראשוןהכרך

מפלגה
$TS1$כשהמפלגה$TS1$

$DN2$כשהמפלגה$DN2$ולאכוחהבשפלנמצאההמתחדשתהנאצית
מרק,12היהמחירובגרמניה.רבהלבלתשומתזכתה
שחורלחםככרעתימים,באותםנכבדכסףסכום

ונ־מסחררתהצלחההיההואושלושים.מרקעלתה

מכר

$TS1$ונמכר$TS1$

$DN2$ונמכר$DN2$החיפזוןצאתו.עםמיהעותקיםאלפיםבעשרת
החפו־העריכהאתלהסבירעשויהספראתלהוציא

זה

$TS1$החפוזה$TS1$

$DN2$החפוזה$DN2$לאורךמנחהקוהעדרעריכה(,הוסרשיגיהו)יש
המק־המסורבליםוהניסוחיםהרבותהסתירותהספר,
שים

$TS1$המקשים$TS1$
$DN2$המקשים$DN2$פר־המאפייןהרפטיטיביהסגנוןבו.הקריאהעל

קים

$TS1$פרקים$TS1$

$DN2$פרקים$DN2$להחילהיטלרשלכניסיוןנראהבספרמסוימים
הכתובה.המלהעלהמדוברתהתעמולהעקרונותאת

ולהדגישלחזורישהיטלר,טעןמדוברת,בתעמולה
פעם.אחרפעםמפתהומשפטימלות

מסח־שנכשלהשניהכרךיצאכךאחרוחצישנה

רית.

$TS1$.מסחרית$TS1$

$DN2$.מסחרית$DN2$ברכטס־בעיירהבמעונו1925במהלךנכתבהוא

גאדן

$TS1$ברכטסגאדן$TS1$

$DN2$ברכטסגאדן$DN2$.כאמורשהציגהראשון,לכרךבניגורבבוואריה

תפישתהציגהשניהכרך)בדוי־למחצה(,חייםסיפור

שנשאנאומיםעשרותכוללהכרךפוליטית:עולם

תעמולהבחוברותושפורסמולכלאכניסתועדהיטלר
הראשון,בכרךלאווירשזרקרעיונותמפתחגםהואובו
קוהרנטיהשניהכרךהחוץ.מדיניותבתחוםמהםרבים
,(Eckart)אקרטדיטריךשלוהשפעתומהראשוןיותר
לוהקדישושהיטלרב-3291שמתהיטלרשלהמנטור
מפרקיו.ברביםניכרתהספר,את

בסכנההיטלרשלמנהיגותועדייןנמצאהשנהבאותה

מקו־היהלאהפולקיסטי־גזעניהמדיני־הברתיחזונווגם
בל

$TS1$מקובל$TS1$
$DN2$מקובל$DN2$שלמעמדהועוד:זאתותומכיה.המפלגהחבריכלעל

המועצותבריתעםהבריתהתייצב,הגרמניתהרפובליקה

כידידתההתגלתהוארה"במעמד,החזיקהרפלאו()הסכם

לנשיאהינדנבורגשלבחירתוהרפובליקה.שלהקרובה
הקיצוניהימיןועלהשמרניהימיןשלכוחואתהגבירה
היוקמפף""מייןכרכישנימחדש.עצמואתלהמציאהיה

הפעםהיטלר,שלמנהיגותואתשובלבססכן,אםאמורים,
כפוףשאינועליוןבחסדמנהיגכלומרחזון,בעלכפיהרר

אתהפולקיסטיהגרמניהימיןבפניולהציגסמכות,לאף

לאהרפובליקהשלהרעועוהחברתיהגזעיבסיסההאמת:
זמן.לאורךלהתקייםלהיאפשר

ארמיןשלמחקרומסוכן?ספרלפנינואכןהאם
מראהבגרמניה"השמרנית"המהפכה(Mohier)מולר

וחיבו־אוטוביוגרפיותמגלחלקבשעתוהיהשהספר

רים

$TS1$וחיבורים$TS1$

$DN2$וחיבורים$DN2$הימיןבגרמניה.המחנותכלפעילישלפוליטיים

אתשמסביריםספריםעשרותפירסםהגרמניהקיצוני

ואתלתיקוןהניתןאתלתבוסה,גרמניהשלדרכה

והרס־פוגעתבוטה,בשפהפעםלאלגאולה,הדרך

נית.

$TS1$.והרסנית$TS1$

$DN2$.והרסנית$DN2$כאלפיותיקיםנאציםשלספריהםלדוגמהכך
דינטרארתורבתלמוד"(,)"אי־מוסריותרוזנברגרד

(Dinter,הזמן"חטאי,)"רוונטלובארנסטאוהזה

(Reventlow,נוצריםשאינםאלוהנוצרים,"למען

והאנטי־נוצרים"(.

לנולתתיכולההספרשלנכונהקריאהועוד:זאת
היטלר.שלעולמוהשקפתשלוענייניתבהירהתמונה
פרש־ובהירהענייניתבצורהמציגיםבספרהלקיםכמה

נות

$TS1$פרשנות$TS1$

$DN2$פרשנות$DN2$המל־ההיסטוריות:ההתרחשויותשלימנית־קיצונית

חמה,

$TS1$,המלחמה$TS1$

$DN2$,המלחמה$DN2$כי)אםהיטבמנמקהואהרפובליקה.והקמתהתבוסה

בשנותהפופולריתלדרישההתנגדותואתבוטה(בלשון

על־סמךהמלחמהערבגרמניהלגבולותלחזורהעשרים
ההיסטו־בגבולותיהםהעמיםלכלהעצמיתההגדרהזכות

ריים.

$TS1$.ההיסטוריים$TS1$

$DN2$.ההיסטוריים$DN2$המלחמהלפרוץהמרכזיותהסיבותשביןברורהיום
שוניםשבאזוריםוהעובדההאירופיהלאומיהפיצולהיו

כאח־באלו.אלומעורבבותשונותלאומיותקבוצותהיו

רים

$TS1$כאחרים$TS1$

$DN2$כאחרים$DN2$זה.היסטורי"עוול"לתקןהיטלרהבטיחהגרמניבימין

מנומקתבאפריקההגרמנילקולוניאליזםהתנגדותוגם

שמצדיקיםרביםלהיסטוריוניםכיוםהמוכרותבטענות

גישתו.אתבעקיפין

והיסטוריתפוליטיתספרותשלכפייתיכקורא

מרקס,שלכתביהםאתהיתר,ביןהיטב,היטלרהכיר

כתביהםאתוכמובןלה־בון,וגוסטבלניןארלר,ויקטור

הוס־גובינוכרוזןהידועיםהאנטישמים־הגזענייםשל

טון

$TS1$הוסטון$TS1$

$DN2$הוסטון$DN2$,הרבהענייןאחרים.ורביםגונתרהנםצ׳מברלין

הןהושפעהרחובעלוהשתלטותהמוניםבגיוסשלו
הע־שאותו,(Lueger)לוגרקרלוינהעירייתמראש

ריץ

$TS1$העריץ$TS1$

$DN2$העריץ$DN2$שעמוהקומוניסטימהשמאלוהןבווינה,בימיו
המ־שלאחרבחודשיםבמינכן,קצררומןניהלכנראה

לחמה.
$TS1$.המלחמה$TS1$

$DN2$.המלחמה$DN2$המלה"משמעותאווארגון""תעמולההפרקים

עמוד 1



ולה־בוןלניןעל־ידינכתבוכאילונקראיםהמדוברת"

הנאציתהמפלגהשיקוםההמון").של(ב"פסיכולוגיה

פעולהכתוכניתהואאףמוצגהכושלהפוטשלאחר

גיוסבסיסיים:עקרונותשניבעלתובהירהמסודרת

פוליטיותתעמולהעצרותבאמצעותונאמניםתומכים

למשלל"בייס",המפלגהמנהיגיביןביחסיםושליטה

נאאתלעוררכדילתומכיםשיסופקהפוליטיהמידע

להנהגה.מנותם

הטועןקרשואיאןההיסטוריוןצודקהיהודי.ולנושא

היטלרנעשהמתילאואףמדועלבטחיודעים"איננוכי

קשהעצמוקמפף"ב"מייןוכפייתי".מטורףאנטישמי

שיעידוסימניםאוהשואהשלמקורותיהאתלמצוא

שהרעלטעוןאמנםנהגומפלגתווראשיהיטלרעליה.

בזמןבגזעברים"אלףחמישה־עשראו"שניים־עשרלת

גרמנים,מיליוןשלחייהםאתמצילההיתההמלחמה

המפורסם11פרקשונות.בצורותשפורשההתבטאות

עקבבחלחלהלעתיםנקראוגזע""עםהראשוןבכרך

יותרמאוחרשצוטטוהיהודים,שלהקשיםהתיאורים

אךהשחור","הקורפוסSS-הועיתוןגבלסיוזףעל־ידי

מסוימותשדרותבקרבמקובלותהיוכאלההתבטאויות

ייחודיותואינןתקופהבאותהוהאירופיהגרמניבציבור

להיטלר.

זכהלא,3391עדרבהובמידה,0391עדכאמור,

ככלוגדלהלךהקוראיםמספראךרבה,לאהדההספר

3391ועדהאלקטורלי,כוחהאתהגבירהשהמפלגה

עותמיליוןכרבעשלוהעממיתהמהדורהמןנמכרו

והיטלרקריא,אינושהספרבפירוששאמרוהיוקים.

הקוראים.עללהקלכדישינוייםכמהבוהכניסאף

כשגברהלשלטון,עלייתוערב,2391שלבמהדורה

העמיקהואבעולם,הנאציתבמפלגהההתעניינות

הדגישובעיקרחוץבמדיניותהעוסקיםהפרקיםאת

השכמובןהתמונהבריטניה.עםלבריתקריאתואת

הספריצאב-3391השלישי:הרייךהקמתעםתנתה

בהקדמהמלווהמקוצרת,אנגליתבמהדורהלראשונה

הכלל,מןיוצא"כאדםהיטלראתשתיארהאוהדת

אתושינומעצמהיצרוהנלהביםואמונתושהגותו

ב-8391,שיצאהאמריקאיתמהדורהההיסטוריה".פני

העורכיםפשרנית:גישהנקטההבדולח,ליללפני

האלימיםלרעיונותהתנגדותםאתלהדגישטרחו

אתתיארואךהגזע,לתורתבעיקרבספר,המוצגים

אתלעלותבקשצעירשמגילכ"פוליטיקאיהיטלר

הדגישוהםהמלך".דרךעלהמובסתהגרמניתהאומה

המרושהחזרותוטענוהספרשלהרגשי""האופיאת

כאדם.המחבראתמאפיינותבות

במבגרמניההספריצאהשלישיהרייךשנותבמהלך

אתלאמודהקושימאלף.למעלהמהדורות,שלרבספר

אהרהוצאתשפרסמההסותריםמהנתוניםנובעמספרן

(rehE),בראשותהנאציתהמפלגהשלהרשמיתההוצאה

להע־נועדואלה.(namAאמןמקסהיטלרשל"ידידו"

יצאההאחרונההמהדורההיטלר.אתוהןאמןאתהןשיר

הנאציהמשטרשלסופוכיברורהיהעת,4491בדצמבר

מיליוןמ-21למעלההשלישיברייךנמכרואזעדקרב.

העתקים.

הספרהפצתנאסרההשלישיהרייךנפילתעם

השוניםהכיבושכוחותעל־ידיראשיתבגרמניה,

הפרטי,הספריםשוקעלשמדוברככלומ-9491,

ספאךומערבה,גרמניהמזרחממשלותעל־ידיאף

הגללאהספראתרכשוואקדמיותציבוריותריות

לקנותאחדכליכולואוסטריהלגרמניהמחוץבלה.

בשלעדנההספרזכהובבריטניהבסקנדינביהאותו.

הקיצוניהימיןהתחזקותשבשלייתכןהשבעים,נות

שלהימיםקצרתאהדתואתלזכורכדאיוהפאשיסטי.

השבעים.שנותבאמצעולהיטלרלספרבואידייוויד

ספספרים,בחנויותהספראתלמצואאפשרכיום

ובקבוצותאינטרנטבאתריאקדמיים,מוסדותריות,

העולם.ברחבידיון

שנא־לאחרשנהמשבעיםלמעלה,6102החל

הספראתלמצואאפשרשובבגרמניה,לפרסוםסר

ביקורתית־מדעיתחדשה,מהדורההספרים.בחנויות

"המכוןעל־ידיפורסמהקמפף""מייןשלומבוארת

עמודיםכאלףוכוללתבמינכןבת־זמננו"להיסטוריה

ופרשביאוריםעמודיכאלףועודהמקוריהספרשל

המכון.חוקרישלנויות

במאלוותההחדשההגרמניתהמהדורההוצאת

משותףפרויקטהיתההיאומוסריים.פוליטייםבקים

המדינהוממשלתבת־זמננו"להיסטוריה"המכוןשל

הוענהספרעלהיוצריםשזכויותבוואריה,המחוזית

ששלטוהאמריקאייםהכיבוששלטונותעל־ידילהקו

הפסיקהשניםמספרלפניאךהמלחמה.בתוםבאזור

"מומסיבותבפרויקטתמיכתהאתבוואריהממשלת

במימוןבעבודתוהמשיךוהמכוןלטענתה,סריות",

בגרשוניםאקדמייםמגופיםתמיכותובעזרתעצמי

ולגרמניהבעקבותללכתהזמןהגיעלאהאםמניה.

לאפשרוכךבמלואוקמפף""מייןאתלעבריתתרגם

אלאמבינה,אוסלחניתקריאהלאבו?הקריאהאת

היסטורי.טקסטבספרהרואהקריאה

apd PFA/ecnaillA-erutciP:צילום באיטליהספריםבחנותקמפף""מיין

alobaraF egameeLPFA צילום: 3291היטלר,אדולף

אמוריםהיוקמפף""מייןכרכישני
שלמנהיגותואתשובלבסס
חזון,בעלכפיהררהפעםהיטלר,
שאינועליוןבחסדמנהיגכלומר
בפניולהציגסמכות,לאףכפוף
אתהפולקיסטיהגרמניהימין
והחברתיהגזעיבסיסההאמת:

לאהרפובליקהשלהרעוע
זמןלאורךלהתקייםלהיאפשר

עמוד 2


