
זזובוגת

 ן״טשנגטח לש ומוגמיג :ן״טשפרש ימע־ןב
 ,וירבדל ,ומצע ןייטשנגטיו .תעדל ומצע תא דביא ןייטשנגטיו לש ויחאמ דחא תוחפל
 קשח וב םק תובורק םיתעל .רתויב הנכסמ םירוענ־תפוקתו הללמוא תודלי ול התיה
 ורדחמ ותאצבש עידומו לסאר דנארטרב לצא רקבמ היה ׳גירבמקב ותויהב .דבאתהל
 תויחא םינש ךשמ יכ הדוותה ,טנסניפ דוד ,ורבח ינפל .ושפנב די חלשי לסאר לש
, .ותוא ליצה לסאר לש היפוסוליפה דומילש אלא ,תודבאתה לע םוי לכב טעמכ בשח

. .
 היהתש הזמ עורג רבד ןיא לבא .ךלש ךירוציב לע תורעתסה דימת איה תודבאתה
.ךמצע תא עיתפהל יופכ
״! הנומא יל ןיאש הדבועב םכתסמ הז לכ ,ןבומ״
ל א בתכ ,"ילוא" .ותדובע לע םג ומצע וילע םג לח ןייטשנגטיו לש הנומאה־רסוח
 לכוא ךיא לבא ;ימצע לע בושחל יליבשב הז אוה ןמז־זובזיבש בשוח התא״ ,לסאר
 ."רוהט תושעיהל בייח ינא רחא רכד לכ ינפל !שיא ינניא ןיידע םא ןקיגול תויהל
, םלועה ןמ קתניהל ומצע תא דדוע וינמויב .רהוט ילבו תורבג ילב הקיגול ןיא ,המוד
 ,דחפה ןמ ררחתשהל ךכו ,הווהב םא יכ ןמזב אל תויחלו ,הטילש ול .דתיה אל וילעש
 .תוומה דחפמ וליפא
 ונממ הלטינש ןנולתה תובורק םיתעל .ךרוצה־יד הליעוה אל תופסלפתהה לבא
ו ב םיאור םיברש רוביח ,תויפוסוליפ תוריקחל אובמב .תיפוסוליפ הבישחל תלוכיה
ק פס ליטהל דוסי לכ ןיא .בוט רפס הז ןיאש רמוא אוה ,ולש תפומה־תריצי תא
 ויתוחוכ תא ושיתה ןה .ויה תוער ,שיגרה ךכ ,ויתואצרה .וז הטיפש לש התונכב
ן מ ררחתשהל הסינ דימו ,"ומצעמו רמאש הממ הדלס ושפנ" .סואימ וב וררועו

א ל הרומכ םג .עונלוק טרסב תועקתשה ידי־לע ותוא וניעש תויפוסוליפה תובשחמה
ו יתואצרה יכ ואצמיש וידימלת תא ריהזמ היה הנש לכ תליחתב .ומצעמ הצורמ היה
א ל ותרות יכ היה רובס רבכ ולש הרדיתקה ןמ רטפתי םרטב .ןוצר־תועיבשמ ןניא
.שדח ןוגר׳זמ ץוח רבד םוש וירחא חינת
. וגזמ תא םלה םגזמש הלא ,ןבומכ ,ויה ןייטשנגטיו ךירעה םתואש תועדה־יגוה
ה בריק שח אוה לבא .גנועב ארק ןוטלפא תא .והשמ ול ונתנ םויו טנאק ,הזוניפש
ו טוא תא ץירעה אוה .יוטסלוטו יקסביוטסוד ,רוגקריק ,שודקה סוניטסוגוא לא
 תאו רגדייה תא םג ךירעה אוה .דיורפ לש דימלתכ ומצע גיצה המ־ןמזו ,רגניגייו

ל ש ותורעתסה איה תודבאתההש ומכ יכ היה רובס .ןושלה תולובג לע ויתופקתה
ה ירוציב לע תורעתסה איה הקיזיפאטימה וא הקיתאה ךכ ,ולש וירוציב לע םדא
.ןושלה לש
ותשיג יכ ויה םימודמ וחקל יעמושמ המכ .הקיזומל הזע הבהא הגה ןייטשנגטיו

ל ש ורמאמ תובקעב ונועיגהש תובוגת רפסמ ךותמ םיתש ןה ,הירחא האבה ןכו ,וז המישר *
.אנ "תשק״ב ספדנש ,ןייטשנגטיו לש ותנשמ לע ןדרי הימחנ
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ו לש שומישב רבדה ףקתשנש יפכ ,הרקיעב תיטתסא איה תויפוסוליפ תויעבל
, ראואהנפוש לש ותרמימ לע הבורמ השגדהב רזח אוה .םיקזח ,םירזומ םייומידב
 ,תיטסימ תולגתה הקיזומב הארש ,ראואהנפוש ןכא ."ומצע ינפב םלוע איה הקיזומה"
ל ש וינמוי .ןייטשנגטיו לש וייחב הנושארה הלודגה תיפוסוליפה העפשהה היה
, םייראוהנפוש תונויער לש םיפד המכ םיליכמ 16—1914 םינשה ןמ ןייטשנגטיו
ם נמא םעפ־יאש חוטב ינניא .ולש םוטאטקרטב ,אלמ אל םג םא ,דה םהל םיאצומה
י וטיבל תנתינ הניאש הנומא םהב תוארל ףידעה יכ ףא ,הלאה תונויערה תא חנז
.הריסמל אל ףא
ם ניאש םירבד תניחב חסופ אוה ךא ,רמאיהל ןתינש המב זכרתמ סוטאטקרטה
. םייתימא ךרע וא תועמשמ תוושל לוכי וא ןתונש המ לכ לע רמאיהל םינתינ
ת א קלחמ אוה—וינפל םייתד תועד־יגוה הברה הכ ושעש המ השוע ןייטשנגטיו
ת נתינ הניאש "תימינפ" תואיצמלו הער וא הקיר "תינוציח" תואיצמל םלועה
י כ ףא" .הלודגה ולש ותויכרע־וד לש לדגומ יומיד היה הזה קולחה םלועה .רואיתל
ת ישונאה תומימחה ."םהב לודג ךרוצ יל שי" ,רמא ,"הביח ישגר תתל לוכי ינניא
ה טנ תאז םע .תונדמל וא תוחקיפמ רתוי הברה ויניעב הבושח התיה הטושפה
ת ונויערה תוכזב אלא ומצע תוכזב אל ותוא םיבבחמ וידידיש היה ששוחו ,תונדשחל
ת ויכרעה ־וד יכ קיסה פאגראק ףוסוליפה .ונממ לבקל םייושע םהש םייפוסוליפה
, ןייטשנגטיו לש ודידי .רתוי יסיסב ימינפ דוגינל האובב איה ולש תיפוסוליפה
:רמא ,םלוקלמ
ת ושירד ותא החיש הדימעהש יד אל .ותציחמב תויהל ץמאמ הז היה דימת"
ן ניאש ויתוטיפש ,ותרמוח םג ךכ לע ופסותנש אלא דאמ תולודג תוילאוטקלטניא
ת ודחא תועש יתיליבש תמיא־לכ .ונואכדו ,הנונש תרוקבל ותייטנ ,םחר תועדוי
י תשגרה .םיבצע־טורמו שושת וינפלמ אצוי יתייה 47—1946 ףרוחב ותציחמב
."בוש ותוארל דוע לכוא אל םידחא םימיש התיה תיסופיטה
ת או ויתושגר תא ,ולש טקלטניאה תא לצנל ןויסנ התיה ןייטשנגטיו לש תופסלפתהה
: ותוא םיזחוא הדיל־יריצ וליאכ היה המוד .ולש תויכרעה־וד לע רבגתהל ידכ ופוג
ם יתעל ונשח ,תיפיצפס תיפוסוליפ היעב וזיא לע ותפקשה תא חסנל ליחתה רשאכ"
ל דתשה ותועצמאבש קבאמ ,שממ עגר ותוא וב ללוחתהש ימינפה קבאמב תובורק
, ףוסבלשכ .העבהה־יזע וינפב רכינ היהש ,ריבכו זע חתימב הרואל הכישחמ רודחל
ו נינפל ולש הרימאה הבצינ ,ותבושת האב ,עגימו ךשוממ ץמאמ רחאל םימעפ
."תיהולא תולגתה ומכ וא הארבנ הז־התעש תונמא־תריציכ
ו ילותפנשכ ואסיכ לע בשי ןייטשנגטיו .הזמ הברה לפונ וניאש ץמאמ התיה הארוהה
ו יעמוש .הרומח וינפ־תעבה ,תועז וידי ,זכורמו ךורד ,שירחמ היה אוה .לילעב םיארנ
ל ש תופתתשה ,םיקתרמ םילותפנה ויהש יד אל .םידחפנו םימסקומ ויה םינמאנה
ל וכיש םשכ ,וחיע־ישנא םע דירחמ חור־רצוק גוהנל היה לוכי םגש אלא ,וחורב ופוג
.בילעמו ןטלתש ,ררוש ,רזכא תויהל היה
. הליחתב הכיבמ התיה םג הלש תויביסנטניאה ןמ דבל ,ןייטשנגטיו לש ותארוה
ן מ עבנ תואצרהה ירחא בוקיעב רכינה ישוקה ...וז יבג לע וז תומרענ ויה תומגוד"
ם יתעלש ,הלאה םיישחומה םיטרפה לכ םיכילומ ןאל תוארל היה השקש הדבועה
ך יאו תומגודה ןיב ימינפה רשקה המ—םומעישל דע םמצע לע םירזוח ויה תובורק
."םיטשפומ םיחנומב ךמצעל גיצהל תלגרוהש היעבל רשקתמ הז לכ
ת וריקחל אובמב .ןייטשנגטיו לש ותטישלו וכרדל רבעו טשפ םלועה לש וקוסיר
. תומלש הזיא ידכל ויתורעה תא דחאל החלצה ילב הסינ יכ בתוכ אוה תויפוסוליפ
הזיא ןהילע תופכל יתיסינ םא םומ־תולעב ושענ הרהמ־דע" ,בתוכ אוה ,"יתובשחמ"
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* ש העבט םצעב רושק היה ,ןבומכ ,הז רבדו—תיעבטה ןתייטנל דוגינב דחא ןוויכ
[.״הריקחה  
; מסינ ךכ־רחאו רתוי וא תוחפ תורשוקמ תורעה בתכה לע הלעה טושפ ןייטשנגטיו
 !ןוה םימוד תונויער לש םיבורמה םיפוליחבו םיפוריצב .תחא תינבת ללכל ןפרצל
; יוטיב ידיל האב אלש תימינפ היעב לע הבוגתב תיתייפכ הרזח לש השגרה ררועמ
 'יורקה ורפסל םיכרועה תמדקה ךותמ דומעל ונא םילוכי ולש הביתכה תטיש לע
* :(״קתפ״) לטצ ,תוטשפב
. קוית זגראב וחינהו ומצע ןייטשנגטיו ןיכהש םיעטק לש ףסוא ןאכ םימסרפמ ונא"
ם יעטקה בור לש תורוקמה ורתואש רחאל ...ולש םיבחרנ די־יבתכ דיתמ ורזגנ םבורב
 ,תוירוקמה םהיתורוצ םע םתאוושה ךותמ רוריבב חכוה ,הביתכ־תנוכמב םיספדומה
ם ג אלא ׳ילאה םיעטקה לע רמש קר אל ןייטשנגטיו יכ ,םייזיפ םיווק המכ םע דחי
ז גראהש הנקסמ ללכל ונעגה ךכיפל ...םקותינב םשטילו םתוא הניש ,םהילע דבע
ר וזשל ותנווכב היהשו דחוימב תוליעומ ןייטשנגטיוול ול וארנש תורעה ליכה הזה
."ןליבשב תומוקמ ועיפוי םא תרמגומה ותדובע תכסמב ןתוא
ז כרתה תאז תחתו ,רתוי תויללכה ,תומדוקה ויתוטשפה תא ןייטשנגטיו שטנ התע
ה מל יוטיבל־ןתינה ןיבש קספהב שח ןכל־םדוק .םימיוסמ תואידיאב וא םישומישב
ן הש תואידיא ןיב עגמב אוה ישוקה וליאכ היה הארנ וישכע .יוטיב־רב ונניאש
ן ושל ידי־לע ומצע לא רבדל לוכיבכ םדא לוכיש שיחכה אוה .הרואכל תוינרצמ
: רחא שיא לש םיימינפה תושגרה תא סופתל לכונ ךיא תוארל השקתה אוה .תיטרפ
, ולש ובאכ תנוכתמ יפ־לע רחא שיא לש ובאכ תא ונוימדב ול רייצל םדא ךירצ םא"
י פ־לע שח ינניאש באכ ינוימדב יל רייצל ילע ירהש !ותושעל ידמ לק רבד הז ןיא
־ הנשב ותביתכ לע היה דקושש ,תואדווה לע ורוביחב ."שח ינאש באכה תנוכתמ
ם ינקיטסימו םינקפס לש םייסאלקה םיקופקיפל ספתנ ,וייח ימיל תונורחאה יצחו
.והשמב חוטב תויהל ללכב םדא לוכי ךיא םיהותה
, העבש עדת אלש תדרפומ הייהת לש השגרה ררועמ ולוכ־לכ רחואמה ןייטשנגטיו

ב תכ ,"לבס אוה" .םגמיג ןכא םיוסמ ןמז ־קרפב ,ןיינעמ .םוגמיגכ הצוצר הבישח
ה יה אוה .ןמז רובעכ םלעב םוקמ־לכמש ,רובידב לק יוקילמ" ,ןמלגנא לואפ ,ודידי

י דמל תובורק םיתעל .החנה וזיא חסנל דאמ לדתשמ היהשכ דוחייב ,םילמב עגיתמ
. בשח הילעש החנהה תא ימצעב יתעבהש ידי ־לע תונוכנה םילמה תא אוצמל יתלוכי
. רמול שקיבש המל השיגר הנבה יב התיה תמאבש ינפמ תאז תושעל יתלוכי
ת ולעהל חילצמ ינניא םא' ,החוורה ךותמ םעפ אל ארוק היה ולאכ תויונמדזהב
."׳יכותמ התוא רקועו ולש םייחקלמב ןמלגנא ול אב ,החנה
־ םוגמיג ליבקה ,דימת וב ורמתשנ ונממ םידירשש ,ןייטשנגטיו לש ומוגמיגל
ב יבאב .ץפנ־רמוח ןועט ,ינססה ,יארפ שופיחל ןווכתמ ינא תאזבו ,ולש תואידיאה

 חתימב יורש היה דימת .תובושת אצמי טנפוהמ ותויהבש הוקתב ,הזונפיה רבע 1913
ר שאמ ,סיא© ףלוו ,וידימלתמ דחא .הנבהל עיגהל ומצע םע לתפנ אוהש ךות לודג
קלטניא םוגמיג ןיעמ ,יתשמתשה ןהבש םילמב ,התיה ןייטשנגטיו לש ותארוה יכ
, תוינחור תומיסח תובורק םיתעל ול ויה תומישרב שמתשה אלו ליאוה" :ילאוט
ה יה הארנ ןכא ...תוכיבמ תוקיתש ויה זאו ,תונויערהו םילמה ןייעמ וב ברח רשאכ
."וינפוא לע רובד רבד תניחבב היהתש האצרה ודי תחתמ איצוהל השקתה וליאכ
ו קיסעהב .תישונאה ותייעב תא עגרל ול הרתפ ןייטשנגטיו לצא הארוהה יכ יל הארנ
, עיגהל ךכבו םהמ ץלחיהל ול ורזעיש ידכ םתוא קיסעה ולש םיישקב וידימלת תא
ם וטאטקארטה תא ןיבהל והשימ לכוי יכ ןימאה אל אוה .שגר־תבריקל ,לק עגרל
עיגיש והשימ אצמיי םימיה דחאב יכ הויק אוה לבא ,ותאירק ידי־לע טושפ ולש
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א ובמה .ןייטשנגטיו לש ורפסב קוידב תועבומ ןתוא אוצמל חמשיו תובשחמ ןתואל
 רחא שופיח ויה וירפס יכ המוד .וזל המוד הוקתל יוטיב ןתונ תויפוסוליפ תוריקחל
.ינחור עגמ םג תאז םע דבב־דב היהש תמאה
א וה .ולש הזעה תויכרעה־וד אוה ןייטשנגטיו לש םוגמיגה רבד לש ופוסב ,ןכ םא
א טבמ אוה .םהיפלכ הביאל םדא־ינבב ךרוצה ןיב םיפוליחה תא וא חתימה תא אטבמ
ד צמ ,ןומאו תומימת ןיבל ,דחא דצמ ,קפסו םשא ןיב םיפוליחה תא וא חתימה תא
ת ואידיא אוצמל הוקתהו שואייה ןיב םיפוליחה תא וא חתימה תא אטבמ אוה .ינש
ל ע תורעתסהל קיפסהל לכותש הדימב תוחפל וא ,והשלכ לאוג חוכ םהב שיש
.העידיל ןתינה לש ויתולובג
ט הול ץג לע רומשל ,םייחב ראשיהל ןייטשנגטיו לש ץמאמה ,אוה םוגמיגה ,לכה לע
. "םלועב תויחל תוכז ול ןיא" יכ םעפ רמא אוה .ותושי לש םידגונמה םיבטקה ןיב
ם ייקתהל ףיסוהל ומכו בושחה םלועה תא לטבלו קלחל הליחת הסינ וז השגרה ךותמ
ת שר רוציל הסינ ןכ־ירחא .םויק־תוכז ול הרמשנ ודבל וב קרש דירש־םלוע ותואב
א וה .ןבומ־יתלב טעמכ ךא בכרומ םדופילש םיינושל םיסחי וא םיקחשמ לש הבולש
ה ב הצובק לש הנמיסכ ול שרפתנש ,"יתחפשמ ןוימד" לש גשומב שמתשהל לחה
ו ק םוש היהי אל רשפא הבש אלא ,ףתושמ דחא וק תוחפל םהל שי םירבח ינש לכ
ר שאכ שונא־תוחפשמל ,חינהל רשפאש יפכ ,היה ןווכמ םא .הירבח לכל ףתושמה
ו תחפשמ תא םלהו ליאוה ויניעב ןח אצמש רשפא ,הנושארל הזה חנומב שמתשה
ם יבר־דחאו בזוכ־יתימא ,קוחר־בורק ,רזכא־םוחר לש םגמוגמה ומלוע .ולש השקה
ם יפוסוליפ הברה .תובורק הכ םיתעל ומצע לע םייא ובש ,תוומל ותבושת היה
ן מ והשמ םהל וקינעה ולש תופסלפתהה חרואו ויתונחבה יכ וישכע םידיעמ
.ותבושת לש תוינויחה
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תיזיפוכיספה היעבה :יורק השמ
רחואמה וייקשנגטיו לש ותביתכב
, תויזפוימס תויעבב ןייטשנגטיו קסע ,"הינשה ותפוקת״מ ויבתכ לש עירכמה םבורב
ה יעבה לש הגוסמ ,תויסאלק תויפוסוליפ תויעבל .ןושלה לש הירואיתב תויעב
א ל ,(שפנה לש הביטו הדמעמ תייעבו ,שפנל ףוג ןיב הקיזה תייעב) תיזיפוכיספה
א יה תרכזומה היעבה יכ ןעטיש ונממ תופצל ןתינש אלא דוע אלו .שרופמב קקזנ
."הפשב הערל־שומיש״ב הרוקמש ,"המודמ היעב"
:תואבה תורעשהה תא הז רמאמ תרגסמב עיצהל יתנווכב ,תאז םע

ה תקיז ,שפנה לש הביטו הדמעמ תייעב יבגל תעלבומ הדמע טקנ ןייטשנגטיו
ר ומא .ולש "םלועה־תנומת״מ קלח התיה וז הדמע .תינוציחה תוגהנתהלו ףוגל
.ותביתכל רשפ תתל רשפא וז הדמעל סחיב קר :ןאכמ

ה חד אוה .המימת תיטסילארטאמ התיה הנודנה היעבב ןייטשנגטיו לש ותדמע
ה סינו—םמויק תחנהב ךרוצה תא וא—"םיימינפ" םיישפנ םיכילהת לש םמויק תא
" םיישפנ םיכילהת" לש תוירוגיטקב לילכמ רשיה לכשהש המ לכ שדחמ ראתל
.םייזיפ םיכילהת לש םיחנומב

ה מר לכב ,הפשב שומיש לש םיכילהת ןיבהל ויתונויסנ ומייתסנ ךכמ האצותכ
.תועלבומ וא תושרופמ ,תוידרוסבא תואצותב ,הנבה לש איהש
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