
בושוויץ.אולריך
בקשההביע
מותוערבמיוחדת
בקליאומכוןצילום

חלקהצלתיואפילוהכללמרותחופשי"אני

שבויאניעצה.מוצאאינניזאתובכלמרכושי

היאכולהגרמניהיהודיבשבילהכל.למרות

"הנוסע"מתוךגדול"אחדריכוזמחנה

דראתשמפלסלדוורמפריעאינובר

המדעלהמתגודדתהאנשיםבקבוצתכו

הוהנצולרנדאםברחובלבנייןסמוךרכה

בזמניחביניהםעוברהואברלין.שבמערב18

לביתשבכניסההדוארבתאיהמעטפותאתותרי

ברהאופנייםרוכביגםכמוהוהלאה.וממשיך

אףהקבוצהלידנעצריםאינםהידייםרחבחוב

חבריהמביןלאלהלצפורלעתיםנאלציםהםכי

לשבילמשיםמבלישפלשוכמובןישראלים

הרכיבה.

באמצעקיציתשבתשלבוקרשעת

לשלושהצנועיכרוןטקסמתקייםובמקוםהשנה

בושמשפחתבניהבנייןשלהקודמיםמדייריו

הנאעלייתלאחרקצרמןמכאןשנמלטווויץ

ממוצאהסופרמהםאחדב-3391.לשלטוןצים

בשנתייםוכהבושוויץאלכסנדראולריךיהודי

בעקבותבגרמניהרבהלהתעניינותהאחרונות

מברליןאחרונהרכבת
ביצירותיהםשתיארומהראשוניםהיהיהודיממוצאסופרבושוויץאולריך

שצוללתלאחראבלהבדולח.לילאחריגרמניהיהודשלגורלםאת
איךלטמיון.יצירתוגםירדהנסעשבההאונייהאתהטביעהגרמנית
שלוהרומןהפךוכיצדלתודעהלהחזירוהישראליםמשפחתובניהצליחו

ברליןשפיראאבנר בגרמניהחשובהספרותיתלתגלית"הנוסע"

הבאבעמודהמשך



שלוהיחידיםהרומניםשנישלמחדשהגילוי

לאחרשנהוכ-57שחוברולאחרשנהכ-08

במלחמתימיבאסון72בגילנספהעצמושהוא

השנייה.העולם

שרלוטנבורגוילמרסרובעעיריית

וכמובטקסהבנייןנמצאשבו

אתשפותחדמניגגונטרהגרמניהאמןגםתו

בגרמניתנגף"בחקיקתהאירוע

והמוזההקטנותההנצחהלוחיותרשטיינ

המעלקובעהנאציזםנרדפילזכר

ובמדיבגרמניהמגוריהםמקומותלידדרכות

גורשו.אונמלטושמהןבאירופהאחרותנות

שהחלדמניגשלהמרשיםההנצחהפרויקט

עו09שנותבראשיתשלופרטיתכיוזמה

ממומןוכיוםתאוצהצברמחלוקותפעםלארר

ותורמיםמוסדותמגווןבשיתוףומאורגן

עדבעולםהגדולההמבוזרתלאנדרטהנחשב

לזכררובןנגף""אבניאלףמ-07יותרנחנכוכה

שנרדפואחרותקבוצותבנילזכרוהשאריהודים

מצליחהפרויקטבעתבההשלישי.הרייךבימי

לאמונומנטלימונומנטלהיותפרדוקסליבאופן

זעירותזיכרוןמנקודותמורכבשהואמפניהן

עלנוכחותןאתכופותואינןבקרקעהמשוקעות

מנציחהמהןאחתשכלמאחרוהןהמתבוננים

בלבד.אחדאינדיבידואליקורבן

עבודהמלאותדמניגשלידיומקרהבכל

לשלושתהזיכרוןאבניאתשיצקלאחרומיד

הגדולהאחותוהסופרבושוויץמשפחתבני

בושוויץמרתהואמםזלצברגבושוויץקלריסה

לושהמתינודומיםטקסיםלשנימיהרהוא

האמןשלבהעדרוגםאבלבברלין.בוקרבאותו

ביןהמסויםבדמיוןלהרהרשלאהיהקשה

ספרו"הנוסע"וביןהנגף""אבנישמאחוריעיון

פרעותלאחרקצרזמןשנכתבבושוויץשלהשני

תלאותיואתומגולל8391בנובמברהבדולחליל

זיאוטוהעסקיםאישמברליןאחדיהודי

ממולדתו.לברוחומנסהמביתוהנמלטלברמן

שלהאישיבסיפורולהתמקדותהודותדווקא

ברחבילרכבתמרכבתהעובריהודיפליטאותו

המעצמגללחמוקכדיימיםכמהבמשךגרמניה

מצטיירתהפוגרוםלאחריהודיםרבבותשלרים

גרמניהיהודישלהןקבוצתיתתמונהגםברומן

סמוךוהרדיפההנידוימהחרפתהסובלים

רבעלהגרמניתהחברהוהןהמלחמהרוץ

הגיבורשלממפגשיומשתקפתשהיאכפידיה

מנוסתו.בעתאחריםגרמניםעם

מסעעבראבלבגרמניתנכתבאמנם"הנוסע"

ואףזובשפהאורלראותשזכהעדומפותלארוך

פורסםהואמאוחרת.בתהילהמחברואתזיכה

ובלאנגליתבתרגוםבושוויץחייובימיעוד

הדים.עוררלאאבלבצרפתיתגםהמלחמהתום

לאחרעזבונועלששמרהבושוויץשלאחותו

רעואלהלבתהאותוהעבירהלארץעלייתה

גרספרותלחוקרלימיםאותומסרהשחף.

בתורואותוהעבירוהואהבריתמארצותמנית

אצלהששמרהשחףיורק.בניובקליאולמכון

האמינה"הנוסע"שללאנגליתהתרגוםשלעותק

והמהישירהמבטבשלהספרבפוטנציאל

באותוהיהודיםמצוקותאלמפנהשהואדוקדק

העוהנאציזםבתולדותמכריעזמן

בושוויץשלחוויותיהםעלבחלקושהתבססבדה

בולענייןניסתההיאלעתמעתמשפחתו.וקרובי

האנואבלבישראלומתרגמיםעורכיםמו"לים

הגרמניהידכתבשלוהעדרוהסופרשלנימיות

בעברית.ולפרסמולתרגמוהאפשרותעלהקשו

בעליתפניתחלהשניםארבעלפניואולם

קראהשחףנאותגילוייופיעמידזהירות

"החב"הארץ"שפורסמהמקלדתיפריכתבה

הנשכחהגרמניהסופרשלספרומברלין"בורה

הרומןב-2391.במקורשהופיעהאפנרארנסט

הגרמניתבבירהענייםרחובבנעריהעוסק

המו"לידיעלשניםעשרותבחלוףמחדשגלה

לשפותותורגםהצלחהנחלגראףפטרהגרמני

אתוביקשהאליפנתהשחףעברית.בהןרבות

בכתבהשרואייןגראףקשרביצירתעזרתי

ואולידודהשלבסיפורויתענייןשהואבתקווה

הנמתהומותספרוואתאותולגאולירצה

למתרגמתכךעלסיפרתימקריבאופןשייה.

הסופרעלמידעחיפשהוזוקולנועהמגרמנית

כתבשלכתיבהבמכונתמודפסעותקכיוגילתה

הגכתביבארכיוןמצוי"הנוסע"הגרמניהיד

הידכתבבפרנקפורט.הלאומיתשבספרייהלות

הסופרשלאמוידיעלשנמסרלאחרלשםהגיע

ללאארכיוניםכמהביןוהתגלגלאחרלמוסד

האחרים.המשפחהבנישלידיעתם

סקרנותהביעהואלגראףכךעלכשסיפרתי

כדילפרנקפורטנסעימיםכמהוכעבוררבה

מהמרותקהיהכימספרהואהיד.כתברוא

המוהספרותיהתיאורהנראהככלשהואטקסט

לאחרגרמניהיהודיבגורלהמתרכזביותרקדם

נעלאהידכתבכיהביןגםהבדולח

הואערוך.לאיןלשפרותוכלעריכהכיוסבררך

לעבדהמשיךעצמושבושוויץמכךעידודשאב

בשפותהראשוניפרסומולאחרגםהספראת

מוערבמאמוהסופרמבקשתווכןאחרות

כךלשםותיעזרמחדשהספראתתוציאכיתו

משהושישמאמיןבאמת"אנילספרות.במומחה

כתבלהצלחה"אותולהפוךשיכולהזהבספר

.2491באוגוסטלאמובמכתבבושוויץ

ערךשגראףאחרילהצלחהנהפךאכןהספר

בפברוארattoC-ttelKבהוצאתאותוופירסם

וביקורותכתבותבשורתסוקרהואאשתקד

ספרוכתגליתהוגדרהגרמניתבעיתונותבחות

בולטותליצירותהושווהמשמעותרבת

המכררביברשימותנכללהנאציהעידןעלרות

כעתעברית.לרבותשפותל-61לתרגוםונמכר

לילאחרישנה18בדיוקהשבוענסגרהמעגל

בהוצאתבישראללאוריוצא"הנוסע"הבדולח

נועהשלוהקולחהיפהבתרגומהביתאחוזת

האבוד.הידכתבאתכאמורשאיתרהמיקול

גםבושוויץשלהישראליםקרוביובשביל

מעגלסגירתהיהבקיץגרמניהבבירתהביקור

לברלין"ל"שיבההצטרפומהםכ-02מרגשת.

נמשמהםולביתלעירהמסעכינושהםכפי

אותולאכברהואהביתאםגםקרוביהםלטו

העולםבמלחמתבהפצצותשניזוקמאחרהבית

אתשינתהברליןוגםאחריהושופץהשנייה

שחףשחלפו.בעשוריםאחתמפעםיותרפניה

שלמותולאחרכחודששנולדהמרעננה77בת

"אבניהנחתלטקסהרצאהכתבהבושוויץ

מקיבוץ17בןזלצברגדורוןהצעירואחיהגף"

כשהשתנקוכמעטהדבריםהקריאעינת

שנה68"לפניהמשפחה.בניקורותאתתיאר

ארץאללבדההזההביתאתשלנואמאעזבה

לדרמכאןיצאה"היאאמר.הואנודעת"

אנוהנההניכרמןוחששותפחדיםמלאת

וניניהנכדיהילדיהצאצאיהפה

הביתה".בשובהאותהווים

האנלידזיכרוןנרותהודלקוהטקסבתום

ההימנוניםאתשרווהנוכחיםהטריותדרטאות

להתפזרכשהחלובדיוקוגרמניה.ישראלשל

משפחתחייתהשבוהבנייןדלתלפתענפתחה

הנוכחיותהדיירותאחתיצאהוממנהבושוויץ

לידאותווהניחהפרחיםזרבידהאחזההיאבו.

הנגף"."אבנישלוש

הטובעתלספינהמהרכבות
נוסעאניעכשיולעד.ימשיךזהככה"ואולי

הארץ.אתעזבתיכברלמעשהנצחי.נוסעאני

הגרמני.הרייךשלהרכבותלחברתהיגרתי

שנוסעותברכבותאניבגרמניה.לאכבראני

שםבגרמניה"

בחמתרחשאינובושוויץמחדשהגילוי

חלגרמניםסופריםלכמהמצטרףהואריק

הספרותייםצעדיהםאתשעשויהודיממוצאקם

בשחראוויימאררפובליקתבשלהיהראשונים

ובשניונשכחונרדפוהנאציהשלטוןימיו

הציבוריתלתודעההוחזרוהאחרוניםהעשורים

היאביותרהבולטתהדוגמהנרחבת.להכרהוזכו

האפנראתגםלצייןאפשרולצדופאלאדההנס

וכמוקוין.ואירמגרדקיילסוןהנסלעילשהוזכר

שחונוספיםכתביםגםהיו"הנוסע"במקרה

עלנוקבותעדויותומסרוהנאציתבתקופהברו

לראשוופורסמוהתגלואךבהשהתחולל

נמעמםשנים.עשרותבחלוףרקבגרמנית

בדיוניםפעםלאשהוזכרוספריםשנילמשלנים

3391-גרמנישלבושוויץשלספרו

הפסבסטיאןוהעיתונאיההיסטוריוןמאת"4191

"3391-5491ו"יומניםב-9391שנכתב

קלמפרר.ויקטורהספרותוחוקרהבלשן

ספראינו"הנוסע"האחרוניםלשניבניגוד

מתבהואאבלבדיוני.רומןאלאתיעודעדות

שבוהזמןרוחאתלוכדאותנטיותחוויותעלסס

באותהיותרמאוחרלהיכתבהיהיכולולאנוצר

אתשמשמשהעיקריהמוטיבלמשלכךצורה.

הגרמניותהרכבותבספרובושוויץ

ובעזרתןבנדודיוושובשובמחליףזילברמןבור

דורטמואאכןלהמבורגמברליןמיטלטל

הרכבותאלהאיןאבלברליןושובדרזדןנד

שלאחרהקולקטיביהזיכרוןבמרחביהשועטות

וההשהריכוזלמחנותבהכרחומובילותהשואה

משמב"הנוסע"הרכבותמסויםבמובןמדה.

לפעיןלתקווהופתחבריחהכנתיב

המההיסטוריהשלהכבדבמשאהשהוטענו

ה-04.שנותשלהראשונההמחציתשלדממת

בתזילברמןששומעהאמירהלכךבדומה

ארישהואהחושבמלצרשלמפיוהרומןחילת

להתפרשעשויהיהודיםלזהותהקושיעלומלין

"יהיההספר.כתיבתבזמןשהיתהמכפיאחרת

צהובסרטלשיםהיהודיםאתיחייבואםעדיף

בלבול"שוםיהיהלאלפחותככההזרוע.סביב

אולצופוליןשיהודילפניכשנההמלצרמציע

יהודישגםלפנישניםוכשלושצהובטלאילענוד

ההיסטורייםשורשיוכיאףבכךחויבוגרמניה

הביניים.בימיעודנטועיםהזההקלוןאותשל

בושזילברמןדמיונויצירכמו

יותרמוקדםבשלבגרמניהאתלעזובהצליחוויץ

למשפחהבןהואאףהיהכמוהוב-5391.עוד

נולדהואיהודי.בעצמוראהולאומכובדתאמידה

הקודםמהעמודהמשך

הבאבעמודהמשך

למחרתבמונסבךהכנסתביתשלתוכנושריפת
לכדבושוויץ.8391נובמברהבדולחליל

egatireH/segamI צילוםהזמןרוחאתבמדויק
ytteG segamI



הקודםמהעמודהמשך

חוד־כמהממחלהשמתאביו,ב-5191.בברלין

שים

$TS1$חודשים$TS1$

$DN2$חודשים$DN2$מו־יהודיעסקיםואישרופאהיהכן,לפני

מר,

$TS1$,מומר$TS1$

$DN2$,מומר$DN2$ציירתמרתה,האםסוחרים.שללמשפחהבן

מהעירותיאולוגיםסנאטחברילמשפחתונצר

קל־הגדולההבתואתאולריךאתגידלהליבק,
ריסה

$TS1$קלריסה$TS1$
$DN2$קלריסה$DN2$פרוטס־נוצריחינוךלהםוהעניקהלבדה

טנטי.

$TS1$.פרוטסטנטי$TS1$

$DN2$.פרוטסטנטי$DN2$אתלנהלעליהקיבלההיאהאבמותאחרי

לציור.הקדישהזמנהיתרתואתהמשפחהעסקי

סוציאלית,ועבודהרפואהשלמדהקלריסה,
תחילהב-3391,עודמגרמניהוברחההתגיירה

נמ־ואחיהואמהלפלשתינה,ובהמשךלשווייץ

לטו
$TS1$נמלטו$TS1$

$DN2$נמלטו$DN2$ניר־חוקיבעקבותעזבו"הםשנתיים.כעבור

נברג,

$TS1$,נירנברג$TS1$

$DN2$,נירנברג$DN2$אפ־אתומיסדו1935בספטמברשהונהגו

ליית
$TS1$אפליית$TS1$

$DN2$אפליית$DN2$,"שסיבהנראה"אבלשחף,אומרתהיהודים

השופטמרתה,שלאחיהרצחהיתהיותרישירה

שהכ־לאחרברחובנרצחהואוולגסט.אלכסנדר

ריז

$TS1$שהכריז$TS1$

$DN2$שהכריז$DN2$אינםהנאציהמשטרשלהחדשיםהחוקיםכי

הביתאתמאחורהשאירוהםמבחינתו.תקפים

נורווגיה,דרךנדודיםבמסעוהחלוהרכושואת

וצרפת".בלגיהלוקסמבורג,שוודיה,

פרו־לכתובבושוויץהחלהללוהגלותבשנות

זה

$TS1$פרוזה$TS1$

$DN2$פרוזה$DN2$7391-אנ־שלו,הראשוןהרומןאתפירסםוב"

שים

$TS1$אנשים"$TS1$

$DN2$אנשים"$DN2$החברתיתבמצוקההמתמקדהחיים",ליד

הואה־03.שנותתחילתשלבברליןוהכלכלית

רקאלאאמובשפתהספראתלהוציאהצליחלא
בשטוקהולם.לאורבהוצאהלשוודית,בתרגום
קצרגריין,ג׳וןהעטבשםעליוחתםשהואהספר,
השוודית.בעיתונותתשבחות

המשיךבושוויץבלונדון,השתקעהאמובעוד
למדשםבפריז,מקלטמצאמהולזמןבנדודיו
ב-9391סורבון.באוניברסיטתסמסטריםכמה

בת־"הנוסע"פורסםשנהובאותהלאמוהצטרף

רגום

$TS1$בתרגום$TS1$

$DN2$בתרגום$DN2$,בא־ובהמשךבבריטניהתחילהלאנגלית

רצות

$TS1$בארצות$TS1$

$DN2$בארצות$DN2$.העטשםתחתהופיעזהספרגםהברית

שנסע"האישהיואזלושניתנווהכותרותגריין

המתוחההפוליטיתבאווירהו"הנמלט".ברכבות"

לפ־סמוךתקופה,אותהשלהבינלאומיתבזירה

רוץ

$TS1$לפרוץ$TS1$

$DN2$לפרוץ$DN2$,מינו־היתההרומןשלההתקבלותהמלחמה

רית

$TS1$מינורית$TS1$

$DN2$מינורית$DN2$,באיכויותיו:שהבחינומיגםהיואבללמדי

"סאטרדייהאמריקאיבמגזיןשפורסמהביקורת

האמין,התיאורעללוהחמיאהב-0491ריביו"
תחתהחייםשלהסנטימנטליותונטולהפשוט

הנאצי.המשטר

בלו־לאמוחברשבושוויץלאחרקצרזמן

נדון

$TS1$בלונדון$TS1$

$DN2$בלונדון$DN2$התבררמבטחים,חוףמצאכיוחשב

המלחמהפרוץעםתמה:לאשלושהאודיסיאה

"נתיניהיותםבגללמעצרבמחנהשניהםהושמו

שנמלטוהגרמניםלמרביתבדומהאויב"מדינת

המש־מתנגדיאויהודיםהיואםגםלאנגליה,

טר

$TS1$המשטר$TS1$

$DN2$המשטר$DN2$.מעצרלמחנהבושוויץנשלחב-0491הנאצי
"דונירה",האונייהשלסיפונהעלבאוסטרליה
פלי־ברובםהיושכמותואדםבניכ-005,2לצד
טים

$TS1$פליטים$TS1$
$DN2$פליטים$DN2$הת־האונייהואוסטריה.מגרמניהשנמלטו

פרסמה

$TS1$התפרסמה$TS1$

$DN2$התפרסמה$DN2$וההתעללויותהתלאותמסכתבעקבות
ההפ־נמשכהשבהםבחודשייםהמגורשיםשחוו

לגה,
$TS1$,ההפלגה$TS1$

$DN2$,ההפלגה$DN2$הסגל,מאנשיחלקלדיןהועמדוולימים
הס־עלהתנצלוצ׳רצ׳יללפליטיםפיצויהוענק

בל
$TS1$הסבל$TS1$

$DN2$הסבל$DN2$אתבזזהאונייהצוותהשאר,ביןלהם.שנגרם

מחפ־חלקלמיםוהשליךהפליטיםשלרכושם

ציהם,

$TS1$,מחפציהם$TS1$

$DN2$,מחפציהם$DN2$ידכתבגםבושוויץשלבמקרהשכללו

שהשלים.חדשספרשל
המ־באוסטרליהבמחנהששההבשנתיים

שיך

$TS1$המשיך$TS1$

$DN2$המשיך$DN2$לע־החלוגםהרףללאלכתובבושוויץ
בד

$TS1$לעבד$TS1$
$DN2$לעבד$DN2$הפליטיםכששוחררו"הנוסע".אתמחדש

אמורוהיהלאירופהלחזורביקשהואב-2491

:Ml-

נעדרלדודגעגועיםטוזף.רעואלההאחיינית

אפלבאוםתומרצילום:

הואהבריטי.הצבאשלהמודיעיןלחיללהתגייס

לאנג־שהפליגהאבוסו,הנוסעיםלאונייתעלה
ליה.

$TS1$.לאנגליה$TS1$
$DN2$.לאנגליה$DN2$חנניההאמןאתואמהשחףפגשולימים

מ־עםיחדעצורשהיהגב,עיןמקיבוץפינר

שוויץ

$TS1$משוויץ$TS1$

$DN2$משוויץ$DN2$להןסיפרזהעמו.והתיידדבאוסטרליה
כרךולכןההפלגהלפנימאודחששבושוויץכי
במחנה,שחיברספרשלהידכתבאתגופוסביב

לה־יצליחאוליהאונייהתוטבעאםכיבתקווה
ציל

$TS1$להציל$TS1$
$DN2$להציל$DN2$נפגעה1942באוקטוברב-92היצירה.את

פצצותמשתיהאזורייםהאייםבאזורהאונייה

מנוס־ו-263גרמניתצוללתששיגרהטורפדו

עיה

$TS1$מנוסעיה$TS1$

$DN2$מנוסעיה$DN2$בושוויץ.בהםלמוות,טבעו

בהע־מאודנוכחדודבשבילנוהיה"אולריך

דרו,

$TS1$,בהעדרו$TS1$

$DN2$,בהעדרו$DN2$במ־שחף.אומרתלהכיר",זכינושלאדוד"

שך

$TS1$במשך"$TS1$

$DN2$במשך"$DN2$הדיוקןציוראותיליווהונעוריילדותיכל

ששמורציורלאמי,ושלחהציירהשסבתאשלו,

מו־עםלהשליםהתקשתהסבתאהיום.עדעמי

תו

$TS1$מותו$TS1$

$DN2$מותו$DN2$בודד,איעלוחיניצלהואשאוליוהאמינה
שנמצאופינטזתיזאתדמיינתיכילדהאניוגם

אחד".יוםאותו

ידועסוףעםמותחן

זילבר־חשבברכבת,יהודיםמדייותר"יש

מן.

$TS1$.זילברמן$TS1$

$DN2$.זילברמן$DN2$הכל,אחריבסכנה.כולנואתמעמידזה
הייתם,אילולאכעת.מצביאתחבאנילכם
שאתםמאחראךבשלום...לחיותיכולהייתי

איןולמעשהאיתכם.יחדאותייכחידוקיימים,
מגונהמחשבההיתהזאתבינינו!קשרשום

)שם(אותה"חשבזאתבכלהואאבלבעיניו,

ואש־זילברמןהגיבורכאשרנפתח"הנוסע"

תו

$TS1$ואשתו$TS1$

$DN2$ואשתו$DN2$הנ־מבנם,עדכוניםלקבלמצפיםהנוצרייה

מצא

$TS1$הנמצא$TS1$

$DN2$הנמצא$DN2$כניסה.אשרותלהםלהשיגומנסהבפריז

העולםבמלחמתהגרמניבצבאשלחםזילברמן
הקיםאחיו,אתבהאיבדבה,נפצעהראשונה,

גרמניפטריוטבעצמוראהותמידמשגשגעסק

למ־מנסיםהזוגבניממעמדו.שנושללפתעחש
כור

$TS1$למכור$TS1$
$DN2$למכור$DN2$הרוכש,ידיעלונסחטיםבברליןדירתםאת

גסטפואנשישלדפיקותנשמעותכאשרבדיוק

האח־ברגעלהימלטמצליחוזילברמןבדלת

רון.

$TS1$.האחרון$TS1$

$DN2$.האחרון$DN2$וח־העסקישותפועםנפגשהואמכןלאחר

ברו

$TS1$וחברו$TS1$

$DN2$וחברו$DN2$אתמנצלזהגםכילגלותומתאכזבשניםזה

במ־בעסקחלקואתממנולקנותומסכיםמצבו

חיר

$TS1$במחיר$TS1$

$DN2$במחיר$DN2$.במ־רבכסףמשיגהואזאת,ובכלמגוחך

זומן

$TS1$במזומן$TS1$

$DN2$במזומן$DN2$סדקלמצואשיצליחבתקווהלדרכו,ויוצא

להיחלץ.יוכלשמבעדו
שבומסועף,הרפתקאותסיפורמתחילכך

ארעיכביתלזילברמןמשמשיםהרכבתקרונות

לג־כדירקלמקוםממקוםמדלגהואובעזרתם
לות

$TS1$לגלות$TS1$
$DN2$לגלות$DN2$הדרךלאורךאחר.ליעדלהמשיךעליוכי
בעלשהואוהעובדהדמויותלמגווןמתוודעהוא
להודלומאפשרתרבממוןוברשותואריתחזות
לרומןשצירףדברבאחריתיחסית.בבטחהנייד

הספרטלבפוטנציאלהאמיןגראף.פטרהמו"ל

"מש־זילברמןשלדמותוכיגראףהמו"למציין

קפת

$TS1$משקפת"$TS1$

$DN2$משקפת"$DN2$שזי־רקלאבושוויץ.שלבנפשוהקרעאת

לברמן
$TS1$שזילברמן$TS1$

$DN2$שזילברמן$DN2$לפרקיםבמיוחדחביבאדםאינועצמו
כללאשגםאלאלצרהמאחיוסולדאפילוהוא
אנשיםהםבריחתובמהלךפוגששהואהגרמנים

בחב־טיפוסיםשלרחבהקשתפוגשהוארעים.

רה

$TS1$בחברה$TS1$

$DN2$בחברה$DN2$:באופןברדיפהשמשתתפיםאלההגרמנית

גרמ־לפשע,שותפיםפשעים,ומבצעיםפעיל

נים

$TS1$גרמנים$TS1$

$DN2$גרמנים$DN2$וגרמ־מהפשעים,מבטשמסביםמפוחדים

נים

$TS1$וגרמנים$TS1$

$DN2$וגרמנים$DN2$לנ־עזרהשמגישיםחמלהומלאיאמיצים

רדפים.

$TS1$.לנרדפים$TS1$

$DN2$.לנרדפים$DN2$שהואהאנשיםועלהארץעלמבטוזהו

אליהם".שייךמרגישעוד

זיל־שבהבסצינהמיוחדענייןמוצאתשחף

ברמן

$TS1$זילברמן$TS1$

$DN2$זילברמן$DN2$ברכ־לידוהיושביםנאציםלשנימקשיב

בת

$TS1$ברכבת$TS1$

$DN2$ברכבת$DN2$המ־אתשיחליףחדשמושגלמצואומנסים

לה
$TS1$המלה$TS1$

$DN2$המלה$DN2$,"שאינואירופיכמונחלהםהנראית"תרבות

"תההזילברמןהחדשה.הגרמניתהרוחאתהולם

שמ־חושבהאדוןל׳תרבות׳חדשהמלהאיזובלבו

צא...

$TS1$...שמצא$TS1$

$DN2$...שמצא$DN2$כדי׳תרבות׳המושגאתהשמיטפשוטאולי

מעירהושחףבספר,נכתבמהמבוכה",להיחלץ

לבושוויץ,בדומהזילברמן,כי
הערכיםבקריסתמבשרוחוזה

האירו־התרבותשלוהמושגים

פית

$TS1$האירופית$TS1$

$DN2$האירופית$DN2$ובהמר־חונךברכיהשעל

תה

$TS1$ובהמרתה$TS1$

$DN2$ובהמרתה$DN2$וגזענית.לאומניתבתרבות

גראףמוסיףעמובשיחה
"הנו־שלהמאוחרהגילויכי

סע"

$TS1$"הנוסע"$TS1$

$DN2$"הנוסע"$DN2$למציאתבעיניומשול
לפנישנשלחבבקבוקמסר
אותושהופך"מהשנה:כ-08

העוב־דווקאהואמיוחדלכה

דה

$TS1$העובדה$TS1$

$DN2$העובדה$DN2$בצורהאותוחיברשבושוויץ

ב-8391הפוגרוםאחריהזאת

במ־בקדחתנותאותוכתבהוא

שך

$TS1$במשך$TS1$

$DN2$במשך$DN2$הש־לפניעדייןאבלחודש

מדת

$TS1$השמדת$TS1$

$DN2$השמדת$DN2$.בספרמתארהואהיהודים

שלהאכזריהתהליךתחילתאת
גםזהאבלהשיטתית,והרדיפההפיזיתהאלימות

הגרמניתהחברהשלהדה־הומניזציהשבוהרגע

סי־דרךלפרוץ.מתחילהוהברבריותמתעצבת

פורו

$TS1$סיפורו$TS1$

$DN2$סיפורו$DN2$האירועיםכיצדרואיםאנחנוזילברמןשל

מכובדאזרחוכיצדהוודאויותכלאתעירערו

מניפסטבספררואהאניומנודה.לנחותנהפך

שלפירושומהמלמדשהואמכיווןאנושיותשל
פי־ומהכבודשלפירושומהאדם,להיותדבר

רושה

$TS1$פירושה$TS1$

$DN2$פירושה$DN2$קו־שגםממנוללמודאפשראשמה.של

רבנות

$TS1$קורבנות$TS1$

$DN2$קורבנות$DN2$ולהיפךאשמים,להיותלעתיםיכולים
אתלשמראדםיכולשנאהשלבאווירהגםכיצד

שלד.האמפתיות
שכת־מהמבקריםרביםגםלגראף,בדומה

בו

$TS1$שכתבו$TS1$

$DN2$שכתבו$DN2$מפיחהואשבומהאופןהתפעלוהספרעל

שלבפניהםלהכותלהוגורםבהיסטוריהחיים

והסבלהאימהאתמעביר"׳הנוסע׳הקוראים.

הספ־הבדיוןשלהחופשיהמרחבאלההמוניים

רותי

$TS1$הספרותי$TS1$

$DN2$הספרותי$DN2$ההיסטורייםהפולרואידחומריביןוממוג

הסו־בידיהנעשהארוכהבחשיפההצילוםובין

פר",

$TS1$,"הסופר$TS1$

$DN2$,"הסופר$DN2$צייטונג",אלגמיינהב"פרנקפורטרנכתב
שבהמרגשתכיצירההספרתוארשפיגל"וב"דר

הגרמניםשלמרשימהפנורמהמפתח"בושוויץ

שלהקצבאתשיבחונוספיםמבקריםזמנו".בני

כא־רב־תפניותמותחןכמוהמתנהלתהעלילה

שר

$TS1$כאשר$TS1$

$DN2$כאשר$DN2$זמ־בניהקוראיםכמושלאוגיבוריו,הסופר

ננו,

$TS1$,זמננו$TS1$

$DN2$,זמננו$DN2$שא־היעדואתהסיפורסוףאתיודעיםאינם

ליו
$TS1$שאליו$TS1$

$DN2$שאליו$DN2$היהודים.לסילוקבמסעםהנאציםהרחיקו

הישראליםמשפחתוקרובישלביקורםבעת

לכבודואירועגםהתקייםבברליןבושוויץשל
בגרמניתקראו,שחקניםשניבעיר.הספרותבבית

זי־שבומהספרפרקלעברית,בתרגוםכךואחר

לברמן
$TS1$זילברמן$TS1$

$DN2$זילברמן$DN2$באחתפוגששהואאחריהודיעםמסתודד

בחי־פעולהעמולשתףיוכלאםובוחןהנסיעות

פוש

$TS1$בחיפוש$TS1$

$DN2$בחיפוש$DN2$הדרךעללקהלסיפרגראףבריחה.שביל

בפרנקפורטהידכתבגילוימאז"הנוסע"שעבר

בי־עיבודלרבותלה,שזכהוהתהודהפרסומוועד

מתי

$TS1$בימתי$TS1$

$DN2$בימתי$DN2$בצי־שאושפילהאוסבתיאטרוןשהוצגשלו

ריך

$TS1$בציריך$TS1$

$DN2$בציריך$DN2$מה־לדבריו,ובפולין.בגרמניהגםויועלה

חומרים

$TS1$מהחומרים$TS1$

$DN2$מהחומרים$DN2$כתבלצדהגלותכתביבארכיוןשגילה

ניסיונותשנינעשוהמלחמהאחריכיעולההיד

דחוהוצאותשתיאךבגרמניה,לאורלהוציאו

מעידבארכיוןגראףשמצאמכתבהרעיון.את

במערבהבולטיםהסופריםאחדבל,היינריךכי

נובלפרסחתןולימיםהמלחמהלאחרגרמניה

למ־נפשותועשהה-06בשנותהתערבלספרות,

ען

$TS1$למען$TS1$

$DN2$למען$DN2$הועילה.לאהמלצתוגםאך"הנוסע",פרסום
הראשוןהרומןמתוךקטעהוקראגםבאירוע

לאהואשאףהחיים",ליד"אנשיםבושוויץ,של
נשמרשלוהידכתבאךחייובימיבגרמניתיצא

הח־"הנוסע"הצלחתבעקבותהמשפחה.בידי

ליט
$TS1$החליט$TS1$

$DN2$החליט$DN2$גםולפרסםלערוךגראף

משולידמויותשבמרכזוזה,ספר

רפוב־שלהישלבברליןהחברה

ליקת
$TS1$רפובליקת$TS1$

$DN2$רפובליקת$DN2$,בגרמ־הופץוהואויימאר

ניה

$TS1$בגרמניה$TS1$

$DN2$בגרמניה$DN2$אור־רומן"זהכחודש.לפני

בני

$TS1$אורבני$TS1$

$DN2$אורבני$DN2$חייעלאורהשופךמבריק

הסו־בתחתיתשנמצאיםהעניים

לם
$TS1$הסולם$TS1$

$DN2$הסולם$DN2$הכ־המשברבזמןהחברתי

לכלי
$TS1$הכלכלי$TS1$

$DN2$הכלכלי$DN2$ב-9291",שפרץהעולמי
נמניםגיבוריו"עםגראף.אמר

קב־רחוב,נערתמלחמה,פצוע

צן

$TS1$קבצן$TS1$

$DN2$קבצן$DN2$מוכ־שאינהואשהביתחסר

נה

$TS1$מוכנה$TS1$

$DN2$מוכנה$DN2$חס־וכלמתשבעלהלהאמין

כונותיהם

$TS1$חסכונותיהם$TS1$

$DN2$חסכונותיהם$DN2$.שמת־רומןזהואבדו

רחש

$TS1$שמתרחש$TS1$

$DN2$שמתרחש$DN2$,זהוהכלמעלאבלבברלין

מאוד".גרמניספר

בושוויץשלידכתבישני

הפלג־בעתהאחדהים,במעמקיאפואשקעו
תו

$TS1$הפלגתו$TS1$
$DN2$הפלגתו$DN2$בדרכוכשהיהוהשנילאוסטרליהמאנגליה

רומניםשניאבלהוטבעה,ואונייתומשםחזרה

בש־התפרסמוהשכחה,ממצולותנדלוזאתבכל

פת

$TS1$בשפת$TS1$

$DN2$בשפת$DN2$ממולדתולהימלטשנאלץהסופרשלהאם

הגרמ־הספרותמדפיעלמקוםלבסוףלווהקנו

נית

$TS1$הגרמנית$TS1$

$DN2$הגרמנית$DN2$בגרמ־הושווה"׳הנוסע׳שעברה.המאהשל

ניה

$TS1$בגרמניה$TS1$

$DN2$בגרמניה$DN2$זג־אנהכמומרכזייםסופריםשלליצירות

רס,

$TS1$,זגרס$TS1$

$DN2$,זגרס$DN2$׳אנשיםואילוקרטס,ואימרהקנטיאליאס

שלספריםעםאחתבכפיפההוזכרהחיים׳ליד

גראף.מסכםדבלין",ואלפרדרותיוזףפאלאדה,

מוכשרכמהעדמראותהללוההקבלות"בעיני,

וממשיךבחייםנשארהיהואילובושוויץ,היה
יצירותמחברהיהכיייתכןכתיבתו,אתלפתח

הרומ־בשנימהישגיובהרבההחורגותנוספות

נים

$TS1$הרומנים$TS1$

$DN2$הרומנים$DN2$שהשלים".היחידים

viiuii אזורו

הוצאתצילום:"הנוסע"עטיפת

ביתאחוזת


