
תי את גרמניה. לא סבלתי מהיעדר הצעות נדיבות. 
עוד בימי כיבוש צ'כוסלובקיה הוצע לי להימלט מה־
מלחמה המאיימת ולנסוע למדינה קרובה יחד עם בני 
ביתיות  של  חיים  לי  מצפים  שבו  למקום  משפחתי, 
נעימה, תנאי עבודה הכי טובים, ובו אוכל להתאזרח 
מיד. ושוב, חרף כל חוויותיי השליליות מאז 1933, 
נת־ ביצירתי,  שהוגבלתי  פי  על  אף  "לא";  אמרתי 

מסוג  אזרח  של  ליחס  זכיתי  מתמדת,  באיבה  קלתי 
ב' ואוימתי על ידי צילה של מלחמה בלתי נמנעת 
אמרתי "לא", העדפתי להפקיר את עצמי, את אשתי 
וילדיי לכל הסכנות, על פני עזיבת המולדת, משום 
בגאווה  זאת  אומר  אני  היום  אפילו  גרמני.  שאני 
ובעצב - אני אוהב את גרמניה, אינני רוצה לחיות 
בגרמ־ רק  אלא  בעולם,  אחר  מקום  בשום  ולעבוד 

ניה. כנראה לא הייתי מסוגל לכך בשום מקום אחר 
בעולם. איזה מין גרמני הייתי אילו הסתלקתי מכאן 
בשעות של מצוקה והשפלה ונמלטתי אל החיים הק־

לעולם  שהעניק  הזה,  העם  את  אוהב  אני  כן,  לים? 
צלילים אלמותיים ועוד ימשיך להעניקם. כאן שרים 
שירים כפי שלא שרים בשום ארץ בעולם, כאן בג־
רמניה נשמעים צלילים שלא יישמעו שוב אם העם 
הזה ייכחד! כל כך נאמן, כל כך סבלני, כל כך יציב 
הוא העם הזה - וכל כך נוח להתפתות! מפני שהוא 

כל כך מאמין - הוא מאמין לכל נוכל.
הג־ לא  הסתייגות:  כל  ללא  כאן  אומר  ואני 
לנאצים;  הדרך  את  ראשונים  שסללו  הם  רמנים 
 1918 מאז  זאת.  שעשו  הם  והאנגלים  הצרפתים 
טובות  כוונות  בעלות  ממשלות  אצלנו  שלטו 
לשיתוף פעולה - אבל מעולם לא נתנו להן הז־

דמנות. שוב ושוב שכחו שהן אינן רק המבצעות 
של פעולות כוחניות זרות, אלא גם הנציגות של 
עם מורעב ומרושש שאותו אהבו! הם דחפו אותנו 

לתהום, לגיהנום שבו אנו חיים היום!
כן, אני נשארתי, ואיתי נשארו רבים אחרים. הע־

בגרמניה, ואני  למשהו  ונהפכנו  לזה,  אומץ זה  נקנו 
אומר זאת ללא כל התנשאות, כן, במלוא הצניעות: 
ואווילי.  אטום  נעשה  הכל  לא  הארץ,  מלח  נשארנו 
בסביבתי  ההכרה  את  למנוע  היה  אפשר  אי  הלוא 
אומרים  לא  מעולם  שבביתי  שחורה,  כבשה  שאני 
של  אוזניהם  התחדדו  השנים  ועם  היטלר",  "הייל 
לדברים  דווקא  מדהימה  במידה  בגרמניה  האנשים 
מסוג זה. לעיתים דיבר איתי מאן דהוא וסיפר לי את 
מה שמציק לו, וזה העניק לשנינו כוח להמשיך ול־
שרוד. לא עשינו דברים מגוחכים כמו קשירת קשר 
או תכנון הפיכות, כפי שציפו מאיתנו בחוץ לארץ, 
החמור.  המצב  של  לחלוטין  שגויה  הערכה  מתוך 
מועיל  היה  לא  שמותם  מתאבדים  היינו  לא  שהרי 
לאיש, אבל היינו מלח הארץ - שהרי אם המלח היה 

נהפך למטופש במה היה אפשר להמליח? [...]
נכון  פעלתי  אם  היום  עצמי  את  שואל  וכשאני 
או לא כשבחרתי להישאר בגרמניה אני עדיין אומר 
נגדי,  שטענו  למה  בניגוד  נכון!"  "פעלתי  היום: 
באמת לא נשארתי מתוך פחד לגורל הרכוש שלי או 
מתוך מורך לב. בחו"ל יכולתי להרוויח יותר וביתר 
קלות, חיי היו בטוחים יותר. חיי כאן היו הרבה יותר 
ראיתי  במקלט,  רבות  שעות  ישבתי  בברלין  קשים; 
פשוטה,  בשפה  ואומר  בדם,  מתכסים  החלונות  את 
כהוגן.  פחדתי  קרובות  לעיתים  וסרק,  כחל  ללא 

מא־ לא  שנה  זה  הזמן,  כל  איום  תחת  מצוי  רכושי 
אני  האלה  השורות  ואת   - לספריי  נייר  לי  שרים 
־ בׁשְ הסוהר  בבית  בתלייה  מוות  איומי  תחת  כותב 
הודות   -  1944 בספטמבר  אושפזתי  שבו  ְטֵרליץ, 
לטוב ליבו של התובע הכללי - כ"חולה נפש מסוכן 
לציבור". כל עשר דקות לערך נכנס הסוהר לתאי, 
מביט בסקרנות בשרבוטים שלי ושואל אותי מה אני 
כותב. אני אומר: "סיפור לילדים", וממשיך לכתוב. 
אני מסלק כל מחשבה על מה שעלול לקרות לי אם 
לכתוב  חייב  אני  האלה.  השורות  את  יקרא  מישהו 
אותן. אני חש את סופה הקרב של המלחמה, ולפני 
כן אני רוצה להבטיח שכל מה שחוויתי יועלה על 
מוטב  לא,  זאת.  יעשו  מאות  המלחמה  אחרי  הכתב: 
עכשיו - אפילו תחת איום על חיי. אני מתגורר יחד 
נפש  חולי  שמרביתם  גברים  וארבעה  שמונים  עם 
ללא תקנה, שכמעט כולם כלואים כרוצחים, גנבים 
ועברייני מין. אבל אפילו בנסיבות אלה אני אומר: 
ואני  גרמני  אני  בגרמניה.  שנשארתי  נכון  "נהגתי 
המבורכים־אומללים  העם  בני  ִעם  להיכחד  מעדיף 

האלה במקום ליהנות מאושר כוזב בניכר!"

5 באוקטובר, 1944. 
ללכת  לי  שיּותר  סיכוי  יש  מתרגש,  די  אני   [...]
הביתה לכמה שעות כדי להביא משם מסמכים אח־
הדבר  אבל  אותי,  יעביר  שסוהר  מאליו  מובן  דים; 
לא ימנע ממני להבריח את כתב היד הזה מתוך בית 
המתים ולהחביאו בבית. אולי עוד הערב אשמע על 
כך. אני לא מאמין באמת שאשמע "כן", אבל אם כן 
תהיה זו ישועה! החששות המלווים אותי יום אחר יום 
בשעת הכתיבה הזאת, הנעשית תחת עינם הפקוחה 
של מרגלים רבים כל כך, מונעים ממני את חדוות 
היצירה, מפריעים את שנתי החלשה בלאו הכי בלי־
וכה  כה  בין  חי  אני  שהרי  לעצמי,  חושש  אינני  לה. 
כאסיר בין הסורגים, והרבה לא ישתנה בחיי מבחינה 
גופנית עד לשעתי האחרונה, שאני מקווה לעמוד בה 
כגבר. אבל כל האחרים שיהיו מעורבים בכך! בגללם 
אני רועד מפחד. הייתי קל דעת במידה שלא תיאמן 
כשהתחלתי בכתיבה הזאת כאן. ובכל זאת לא יכול־
תי לנהוג אחרת, ואף על פי כן אני ממשיך לכתוב! 

לכמה  למלנדורף  לנסוע  לי  יורשה  אם  והיה 
שעות אקח איתי את כתב היד הזה, אקטע את הכ־
תיבה בנקודה שאליה הגעתי, גם אם עדיין לא כת־

הפרק   - ביותר  החשוב  אולי  שהוא  הפרק  את  בתי 

להפ־ איאלץ  אם  אפילו  אצטער  לא  המלחמה.  על 
סיק את הכתיבה. כשהתחלתי במלאכה הזאת הייתי 
שכל  לי  נדמה  מאוכזב.  אני  כעת  אך  תקווה,  מלא 
החוויות שלי אינן אלא מריבות קטנוניות העשויות 
לשעמם כל אחד. בשעה שחוויתי אותן חשתי זעם, 
מרירות ולעיתים גם פחד. עכשיו, לאחר שהעליתי 
איך  כך,  אם  עוד.  זאת  חשתי  לא  הכתב,  על  אותן 
זעם,  של  האלה  התחושות  את  לקלוט  הקורא  יוכל 
הק־ בשעת  שיממון  ירגיש  רק  הוא  ופחד?  מרירות 
ריאה! ובכל זאת אני אומר לעצמי: מה הייתי יכול 
לכתוב אחרת? הרי לא עמדתי במרכז ההתרחשויות, 
אינני  וגנרלים,  שרים  של  אינטימי  חבר  הייתי  לא 
יכול להתפאר בגילויים גדולים. חייתי את חיי כפי 
הקט־ האנשים  של  חייהם  חייהם -  את  חיו  שכולם 
נים, ההמונים. ואכן, החיים שלנו, של אלה שלא היו 
חברי מפלגה ברייך השלישי, היו חיים של מריבות, 
של מאבקים קטנים שנאלצנו להתמודד איתם כדי 
לשמור על הקיום שלנו. מעבר לכך לא התרחש שום 
לא  כבר  לאור  שמוציא  כפי  בדיוק  משמעותי.  דבר 
לנהל  נאלץ  אלא  לאור,  ספרים  להוציא  יכול  היה 
התכתבות מטופשת עבור כל דבר של מה בכך, כך 
סופר לא היה יכול להקדיש את עצמו לעבודתו ללא 
הפרעה; כל הזמן עמדו בדרכו חיכוכים, התרגזויות 
והפרעות. וכמה נאלצתי אני להיות סתגלן בכתיבת 
כתי־ על  אפילו  לחשוב  יכולתי  לא  שלי!  הספרים 
דמויות  תיאור של  כל  לליבי.  הקרובים  בת ספרים 
חייב  הייתי  האיסור.  בתכלית  עליי  נאסר  אפלות 
בתקופה  דווקא  וזאת  חיים,  אוהב  אופטימי,  להיות 
של רדיפות, עינויים והוצאות להורג שנטלו מהחיים 
'זאב  מאז  כתבתי  לא  כך  משום  המשמעות.  כל  את 
בין זאבים' שום דבר שהיה קרוב לליבי. שקעתי אל 
תוך הבידור הרדוד. אכן, ספרי הזכרונות שלי הסבו 
אמצעי  אלא  היו  לא  הם  אבל  לקוראים,  רבה  הנאה 
מילוט. באמת איני מרגיש זקן עד כדי כך שארצה 
יפה  יותר  הרבה  היה  חיי.  תולדות  מכתיבת  לחיות 
שנה  עשרים  או  עשר  זאת  לעשות  לי  ניתן  אילו 
מאוחר יותר. אך זו הייתה דרכם - הם הרחיקו אותנו 
באופן שיטתי מהייעוד שלנו, לא יכלו לסבול שני־

הייתה  בשבילם  ליבנו.  מתוך  שבאה  לקריאה  ענה 
כי  מפיהם,  שנשמעה  זו   - אחת  קריאה  רק  קיימת 
מהאינדיבידואליות,  מהאינדיבידואום,  פוחדים  הם 
ההמונים,  את  מעוצב,  הבלתי  הגוש  את  רוצים  הם 
ואכן  שלהם.  הססמאות  את  לשפוך  יוכלו  שלתוכם 
בתקופת  עכשיו  בייחוד  להפליא,  בכך  הצליחו  הם 
המלחמה. הם הנהיגו את עבודת הכפייה, הם אוסרים 
בעבודה  לעסוק  כבדים,  איומים  תחת  אחד,  כל  על 
האהובה עליו, שלמענה נולד. הם הורסים כל אדם, 

והבובות שנותרו אחר כך אכן קלות להפעלה. 
כיצד תיראה גרמניה אחרי המלחמה הזאת? איזה 
מין גרמנים יהיו אלה שאיתם ניאלץ לחיות? מחשבה 
מחרידה! מה מעטים יהיו השרידים שיצליחו לשמר 
לא  אפילו  והם  שלהם!  האמיתי  ה"אני"  מן  משהו 
יגידו: "כאלה  הם  בתוכם!  שהתרחש  בשינוי  ירגישו 

היינו תמיד!" 
ובכן, אינני שבע רצון ממה שכתבתי, אף על פי 
אני  אחרת.  זאת  לכתוב  יכולתי  איך  יודע  שאינני 
ממשיך להתקדם, בעקשנות כמו פרד, אך אם אצליח 
חרטה  ללא  אפסיק  שעות  לכמה  למלנדורף  להגיע 
מה  בשל  עליי  מר  ליבי  זאת  בכל  אולי  צער.  וללא 
שכתבתי עד כה? אינני יודע. אבל אהיה מאושר אם 
אסתדר  היד  כתב  הברחת  עם  הערב.  "כן"  אשמע 
לבטח, למרות הסוהר השומר עליי! ואז איזו תחושת 
הקלה תהיה לי: מרבית החומר שרציָת לכתוב נמצא 
במקום בטוח, במלנדורף! שוב אוכל לישון בשלווה. 

עוד משימה שהושלמה. †
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כשאני שואל את עצמי היום 
אם פעלתי נכון או לא כשבחרתי 

להישאר בגרמניה אני עדיין 
אומר: "פעלתי נכון!" אני מתגורר 
יחד עם שמונים וארבעה גברים 
שמרביתם חולי נפש ללא תקנה, 
שכמעט כולם כלואים כרוצחים, 
גנבים ועברייני מין. אבל אפילו 

בנסיבות אלה אני אומר: 
"נהגתי נכון שנשארתי בגרמניה. 
אני גרמני ואני מעדיף להיכחד 

ִעם בני העם המבורכים�
אומללים האלה במקום ליהנות 

מאושר כוזב בניכר!"

איור: ירמי פינקוס
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23 בספטמבר 1944. 
חברי  ישבנו,  שנת 1933  של  ינואר  מימי  באחד 
המו"ל ֶארנסט רֹובֹולט ואנוכי, במסעדה "שליכטרס 
בנות  עליזה.  ערב  בארוחת  ברלין,  ליד  ן"  טּוּבְ ַוייְנְשׁ
הזוג שלנו וכמה בקבוקים של יין משובח אירחו לנו 
לחברה. היינו, כפי שנהוג לומר במקומותינו, מלאים 
בכל  לטובה.  עלינו  השפיע  הוא  והפעם  הטוב,  ביין 
הנוגע לי, זה לא תמיד היה כך. לא היה אפשר לחזות 
מראש איזו השפעה תהיה לו עליי, אך במרבית המ־
קרים הוא גרם לי להיות וכחן, מתנצח ורברבן. בערב 
עליז  רוח  מצב  עליי  השרה  היין  קרה.  לא  זה  ההוא 
וקצת לגלגני שדחף אותי להתלוצץ על חשבון החבר 
שלי, ולכן סיפקתי לרובולט בן לוויה מעולה, ביודעי 
שהאלכוהול הופך אותו תמיד לתינוק מגודל במש־
כשהאלכוהול  השולחן  קילו. הוא ישב ליד  קל מאה 
בהמי  כיצור  ונראה  בעורו  הנקבוביות  מכל  נודף 
משקיע  אני  בעוד  ומרוצה,  שבע  אבל  פנים,  אדום 
משעשעים,  ובסיפורים  בהלצות  מאמציי  מיטב  את 
פי  על  אף  הלב,  מכל  צחקה  הנאמנה  אשתי  ואפילו 
שכבר שמעה את הסיפורים האלה לפחות מאה פעם. 
רובולט הגיע למצב שמצפונו הורה לו לפעמים לת־

רום תרומה משלו לבידור של הנוכחים: בהזדמנויות 
כאלה נהג להזמין גביע שמפניה מהמלצר והיה גורס 
אותו בשיניו רסיס אחר רסיס - פרט לרגל - ובולע 
את כולם, דבר שזיעזע את הגברות, שלא חדלו לה־

תפעל מהעובדה שלא נפצע אפילו קצת. [...] 
אבל בערב ההוא לא הגענו לזלילת זכוכית וגם 
לא לעשיית עסקים. בערב ההוא שרר מצב רוח נינוח 
של שובע. כבר סיימנו את אכילת הסלטים הנהדרים 
הפילה  את  ז,  הּבּוָיאּבֶ את  ליְכֶטר,  ׁשְ של  המקוררים 
שלו,  המיושנת  ההולנדית  הגבינה  ואת  סטרוגנוף 
שאין לה מתחרה; מדי פעם חיממנו את הקיבה ביין 
מחוזק במעט ברנדי פטל והתבוננו בשלהבות הקטנ־

טנות של הכוהל מתחת לארבע מכונות הקפה שלנו 
פעם  מדי  לגמנו  בינתיים  המוקה;  את  לנו  שחיממו 
בשלווה ובהנאה יין מלוא פינו. ואכן היו לנו סיבות 
שלנו.  ומההישגים  מעצמנו  מרוצים  להיות  טובות 
לאן?'   - קטן  'איש  של  העולמית"  "ההצלחה  אמנם 
כבר הייתה מאחורינו - וכפי שקורה לכל ההצלחות 
העולמיות תפסה את מקומה 'האדמה הטובה' של פרל 
בק או אולי 'חלף עם הרוח' של מיטשל, אינני זוכר 
 Wir hatten mal ein' בדיוק. מאז כבר כתבתי את
Kind' (פעם היה לנו ילד) שלא מצא חן בעיני הב־

ריות, אף על פי שמצא חן מאוד בעיני הסופר, וכעת 
ישבתי וכתבתי את 'Blechnapf' (צלחת הפח). אולי 
גם זו לא תהפוך להצלחה עולמית - יש עוד זמן לכך 

בעולם  - "לכל זמן ועת לכל חפץ". הדבר הכי קל 
בזה.  לרצות  רק  צריך  עולמית,  הצלחה  להשיג  הוא 
אותי  שעניינו  אחרים  בדברים  עסוק  הייתי  כרגע 
עולמית  בהצלחה  מעוניין  אהיה  פעם  אי  אם  מאוד; 

אגשים גם את זה ללא קושי. 
אוטו־ כמעט  ראש  נענועי  תוך  הקשיב  רובולט 
יותר  שכרות  מתוך  שנאמרו  האלה  לדברים  מטיים 
במשפטים אגביים,  ברצינות - ואישר אותם  מאשר 
לנ־ אבא'לה".  לחלוטין,  צודק  "אתה  או  זה"  "ככה 
שותינו המסורות נמאס כבר להאזין בדחילו ורחימו 
לדבריהם של הסופר המפורסם ושל המו"ל המפורסם 
שלו, שנחשבו להתגלמות החוכמה, ולכן עברו לדיון 
בענייני משק בית וחינוך ילדים והתלחששו בקולות 
המוקה  טיפות  השולחן.  של  האחר  בצידו  מונמכים 
הספלונים  אל  באיטיות  לטפטף  החלו  הראשונות 
שהוצבו מתחת לזרבוביות כשהן מדיפות ניחוח עז... 
אל תוך השאננות הזאת התפרץ לפתע מלצר נסער 
המסודר  הפרטי,  לעולמנו  שמחוץ  לנו  שהזכיר   -
בו  גדול,  יותר  הרבה  חיצוני,  עולם  קיים  והמאורגן, 
"הרייכסטאג  וקרא,  רץ  המלצר  ורוגש.  גועש  הכל 
הבעירו  הקומוניסטים  בוער!  הרייכסטאג  בוער! 
לה־ והצליח  המסעדה  ברחבי  לאולם  מאולם  אותו!" 

פיח בנו רוח חיים. זינקנו ממקומותינו, הסתכלנו זה 
בזה בעיניים מלאות הבנה וקראנו למלצר. 

"ָגניֶמד", צעקנו למשרת הזה של לּוקּולּוס, "תשיג 
לנו מונית! אנחנו רוצים להגיע לרייכסטאג! רוצים 
לעזור לֶגִריְנג לשחק באש!" נשותינו הטובות החווירו 
מרוב בהלה. גרינג באמת היה חבר בממשלה רק כמה 
ימים ומחנות הריכוז עדיין לא הופיעו באופק, אבל 
שמם של האדונים שתפסו את ההגה בגרמניה הלך 
דווקא  אותם  הציגו  לא  שלהם  והמוניטין  לפניהם, 
את  עיניי  לנגד  רואה  עדיין  אני  תמימות.  כשיות 
המצב המבולבל, המפחיד והמגוחך כאחד: שנינו חדו־
רי רוח קרב אמיתית, לוטשים עיניים זה בזה וצווחים 
בקול שאנחנו פשוט חייבים לקחת חלק במשחק באש; 
נשותינו החיוורות מרוב בהלה מנסות להרגיע אותנו 
ורוצות בכל מחיר להוציא אותנו מן המסעדה הזאת 
שעליה הילכו שמועות שהיא אוהדת נאצים, ומלצר 
הניצב בדלת רושם משהו בחיפזון בפנקס החשבונות 
שלו, שאנו בעליצותנו חשבנו שהוא כותב את תמ־
צית נאומי הגבריות שלנו. בסופו של דבר בכל זאת 
הצליחו נשותינו להוציא אותנו דרך הדלת, כנראה 
בתואנה שרצונן לראות את הרייכסטאג הבוער יחד 
איתנו, אבל לא נסענו יחד לשם, אלא הורדנו קודם 
המו־ יצאה  מכן  ולאחר  בביתם,  ואשתו  רובולט  את 
שבו  מקום  מזרח,  לכיוון  הארוכה  לדרכה  שלנו  נית 

גרתי אז עם אשתי ובני, שהיה עדיין בן יחיד, בכפר 
ֵריי. דבריה של אשתי הצליחו בי־ ּפְ קטן ליד הנהר ׁשְ

חלפנו  שכאשר  כזאת,  במידה  אותי  להרגיע  נתיים 
ליד הלהבות של כיפת הרייכסטאג הבוערת יכולתי 
זה  היה  להציתו.  תשוקה  לחוש  בלי  בחיזיון  להביט 
הרייך  אל  הדרך  בתחילת  שהופיע  המחריד  הלפיד 
השלישי. מה טוב שבאותו ערב נשותינו היו איתנו, 
שאם לא כן הייתה הפעילּות שלנו, ואיתה כנראה גם 
 ,1933 ינואר  של  יום  באותו  לקיצם  מגיעים  חיינו, 
והספר הזה לעולם לא היה נכתב. גם המלצר הראשי 
שרשם בחריצות רבה כל כך, והמשיך להפחיד אותנו 
כרוח רפאים עוד כמה ימים, לא השמיע קול: כנראה 
האורחים  של  החשבונות  את  לרשום  הזדרז  שפשוט 

שנטשו יחד את המקום. 

24 בספטמבר, 1944. 
לדווח  צורך  אין  שלי  החטאים  רשימת  על   [...]
עד  לקרוא  יהיה  אפשר  הבאים  בדפים  בפרוטרוט. 
כמה אהבו אותי, באיזו מסירות קידמו את עבודתי 
ואילו שנים מאושרות עברו עליי ועל בני משפחתי 
המובי־ שה"נציגים"  שאזכיר  בכך  די   .1933 מאז 

לים בעיתונים ובכתבי העת הנאציים תיארו אותי 
ָרֶדה־גֹוי" - גוי ייצוגי - "של כל יהוֵדי קּוְרִפי־ כ"ּפָ
ְרְסֶטְנָדם", כינו אותי "הּפורנוגרף הידוע לשמצה" 
לכתוב  זכותי  על  עירערו  האחרונים  לימים  ועד 

ולהתקיים בגרמניה. 
על  בטענות  אליי  ובאו  בי  חשדו  השני  הצד  מן 
היחס  מן  המתבקשות  המסקנות  את  הסקתי  שלא 
העוין הזה ועל שבניגוד למהגרים אחרים - לא עזב־

אוי ארצי

מאיר ויזלטיר לומד הונגרית עם שאנדור מאראי } יוני ליבנה לוכד פרפרים עם רחל חלפי }   

הנס פאלאדה, מחבר רב המכר 'לבד בברלין', נכלא לקראת סוף ימיו בבית סוהר 
לפושעים חולי נפש. מאחורי גבם של הסוהרים כתב בחשאי את זכרונותיו מהתקופה 

הנאצית ותיאר את חייו כסופר נרדף. שלושה קטעים מתוך 'בארצי הזרה לי', 
יומן בית הכלא של פאלאדה, שיראה אור בעברית בעוד שבוע
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בספטמבר 1944 אושפז הנס פאלאדה 
�להסתכלות במוסד הממלכתי נֹויְשטר ִליץ

שטרליץ, בית כלא המיועד ל"פושעים חולי 
נפש", אחרי שהואשם שאיים על גרושתו 

ברצח. מצבו הפיזי והנפשי רעוע, הוא מכור 
לאלכוהול, אבל מחליט לנצל את תקופת 

המאסר להתנקּות מרעלים וליצירה 
ספרותית. פאלאדה מבקש חומרי כתיבה 
ומקבל 92 דפים. לצד שורה של סיפורים 

 23�קצרים הוא כותב את ספרו 'השתיין', וב
בספטמבר מתחיל לכתוב את זכרונותיו 

מהתקופה הנאצית. לצורך הסוואה מפני 
הסוהרים, וכדי לחסוך בנייר, הוא משתמש 

בקיצורים ובקודים, כותב בכתב זעיר 
במרווחים בין השורות, הופך ומסובב את 
הדפים - מין כתב סתרים שרק בקושי רב 

ניתן היה לפענח בעזרת זכוכית מגדלת. 
ב�8 באוקטובר 1944 מקבל הנס פאלאדה 

חופשה של יום אחד מבית הסוהר ומבריח 
מתחת לכותונתו את הכתבים הסודיים. 
הספר 'בארצי הזרה לי: יומן בית הכלא, 

1944', בתרגום לעברית של יוסיפיה סימון, 
יראה אור בעוד שבוע בהוצאת פן וידיעות 

ספרים.


