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ד"ר אדגר )יוסף( פויכטוונגר 
 ,6 בן  בקושי  ילד  היה 
הזה  המשפט  את  כששמע 
בחלב  זמני  מחסור  מאמו. 
יכול להתרחש לפעמים, ואין 
סיבה שהוא יטביע חותם כה עמוק על זכרונות ילדותו של 
אי-מי. אבל בזכרונו של אדגר הקטן נחרת היטב ההסבר 
שהשמיע החלבן באוזני אומנתו, רוזי. הוא סיפר לה שלחלק 
מדיירי רחוב גרילפרצר לא נותר מספיק חלב על אף שהזמינו 
את הכמות הקבועה, משום שהדייר החדש שעבר מדירתו 

־הצנועה במרכז מינכן לדירה המפוארת במורד הרחוב, בפרי
16, הזמין כמות ענקית  נצרנגנטן פלאץ )ככר הנסיך רגנט( 
של חלב. השנה היתה תר"צ )1930(, והדייר החדש ענה לשם 

אדולף היטלר. שר"י.
משפחת פויכטוונגר, משפחה יהודית נודעת בחוגי התרבות 
בגרמניה, התגוררה במרחק של כ-100 מטר משם, בגרילפרצר 
שטראסה 38. מחלונות ביתה בקומה השנייה ניתן היה לראות 
את ביתו של הדייר החדש, האיש שעתיד היה להפוך את 
כל עולמם. באותה שנה הם כבר ידעו היטב שהוא מסוכן, 
אבל עדיין קיוו שהאיש ששנא יהודים בצורה כה עזה, יהפוך 
לאפיזודה, ענן חולף בהיסטוריה. המעבר שלו לשכונת היוקרה 
שבה התגוררו לודוויג וארנה פויכטוונגר עם בנם, היה אפיזודה 
בפני עצמה: מתנגדיו במפלגה הסוציאל דמוקרטית דיברו על 
כך שהיטלר מספר לכולם כי הוא ידידו של מעמד העובדים, 
אך בו זמנית עבר להתגורר בדירת 9 חדרים מפוארת באזור 

יוקרתי במינכן.
"אני לא יודע אם אכן היו שם תשעה חדרים בתוך הדירה", 
ה-92,  הולדתו  ליום  שמתקרב  פויכטוונגר,  השבוע  אמר 
בשיחה ראשונה לתקשורת הישראלית עם 'משפחה' מביתו 
שבאנגליה, "אבל זו אכן הייתה דירה גדולה מאוד בחלק עשיר 

מאוד של העיר".
משפחת פויכטוונגר התגוררה באזור הזה משום שהייתה 
אמידה. האב, לודוויג, נולד למשפחה אורתודוכסית של יצרני 
מרגרינה, השני מבין תשעה ילדים. עם השנים, הוא עזב את 
דרך היהדות המקורית והפך לרפורמי, וזה היה החינוך שקיבל 
בנו, אדגר. לודוויג עצמו היה במשך שנים רבות מנהל בית 
הוצאה לאור 'דנקר והמבלוט', עד שהוכרח לעזוב את עבודתו 
בתרצ"ו לאחר עליית הנאצים לשלטון. עסקי המשפחה פרנסו 

היטב ואדגר הצעיר בילה את ילדותו כשהוא תחת חסותה 
של אומנתו, רוזי.

פויכטוונגר מציין זאת רק בעקיפין, בהמשך הסיפור, אך 
לאותה אומנת הייתה השפעה מכרעת על עתידו. "צריך לזכור 
שהאומנות והמשרתות בבתים היהודים בתקופה ההיא כולן 
היו בנות קתוליות מהצד הכפרי של בוואריה, שבאו למצוא 

עבודה, כך גם רוזי". 
הקתולים לא היו אהודים על ידי משטרו של היטלר, ונרדפו 
על ידו כשעלה לשלטון. אבל בינתיים, כל מה שרוזי ואדגר 
ידעו על השכן מבניין מס' 16 זה שהוא איש חשוב מאוד, עד 
כדי כך שהחלבן ראה לנכון לציית להזמנה המופרזת שלו על 

חשבון השכנים, ושמתנהלת פעילות רבה סביבו.
"אני זוכר שהלכתי לטייל עם רוזי, ובדיוק כשחלפתי לפני 
דלתו של היטלר, הוא יצא החוצה", פורט פויכטוונגר את 
זיכרונותיו המוקדמים מהשכן המאיים. "הסתכלתי עליו והוא 
הסתכל עלי. הוא לא ידע כמובן מי הייתי, אם הוא היה יודע 
לא הייתי מדבר אליך עכשיו... הוא היה לובש מעיל גשם 
'מקינטוש' ומגבעת ואנשים רגילים שהלכו ברחוב היו צועקים 
'הייל היטלר' אבל הוא לא הצדיע בחזרה, רק הרים את ידו 

ונכנס לרכב".
העובדה שהיטלר לא ידע מיהם שכניו הקרובים הייתה 
גורלית מאוד: היטלר ראה בליאון פויכטוונגר, דודו של אדגר 
וסופר יהודי-גרמני מפורסם מאוד, את אויבו האישי, ולא 
בכדי. "דודי היה בעל פרסום בין-לאומי וסופר מפורסם", 
מסביר פויכטוונגר. "בתרפ"ט )1929( הוא כתב את הספר 
'הצלחה - שלוש שנות היסטוריה של פרובינציה', והספר 
יצא לאור בתר"צ )1930(. הספר תיאר את מאורעות מהפכת 
כשהגיבור,   ,)1923( בתרפ"ג  במינכן  הבירה'  מרתף  'פוטש 
העונה לשם רופרט קוצנר, נהיה פוליטיקאי במפלגת 'הגרמנים 
האמיתיים'. לכל בר דעת היה ברור שמדובר בסאטירה על 
באותה  לחולל  ביקש  שאותה  הנאצית  והמפלגה  היטלר 
מהפכה, וכמובן שהסאטירה הזו העלתה את חמתו של היטלר 

עד לשמים".
המפלגה  של  אמיץ  מבקר  אכן  היה  פויכטוונגר  ליאון 
הנאצית, שכפי שאדגר מציין בתר"צ )1930( הוא התייחס 
אליה בלשון עבר, בלי לדעת את העתיד האיום שמצפה ממנה. 
העובדה שהוא היה סופר בעל מוניטין בין-לאומי העניקה 

לספרו תהודה רבה. 

חמש שנים לפני כן כתב את הספר 'היהודי זיס', 
על חייו של 'יהודי החצר' זיס אופנהיימר, שבערוב 
ונרצח,  ימיו, בטרם הועמד למשפט בלתי צודק 
חזר בתשובה ומת כיהודי גאה, כשסרב להתנצר 
ולהינצל. הספר הזה הפך לפופולרי מאוד בגרמניה, 
ואת כותבו למפורסם. לכן, כשליאון החליט לכתוב 
'פוטש מרתף הבירה', גם כאן זכה לפרסום.  על 
מהפכה זו הייתה, במבט לאחור, המהפכה שנתנה 
לכך  לגרום  אז  ניסה  היטלר  כוחו.  את  להיטלר 

ויימאר  מרפובליקת  חלק  בוואריה,  שמדינת 
הגרמנית, תמרוד בגרמניה על רקע החלטתו של 
הקנצלר הגרמני לשוב ולשלם את הפיצויים שבהם 
חויבה גרמניה לאחר מלחמת העולם הראשונה. 
כנגד החלטה  היטלר הסתמך על הכעס העממי 
זו, וביחד עם חבריו חברי המפלגה הנאצית ניסה 
מדינת  הראשיים של  הפוליטיקאים  את  לשכנע 
בוואריה ליצור הפיכה. לילה אחד, בעת שהתקיים 
כינוס פוליטי במרתף בירה, הוא הודיע שהמקום 

מוקף חיילים וכל מי שמנסה לצאת יירה - דבר 
שכבר אז הראה על נטיותיו הרצחניות ואי היסוסו 
דבר  של  בסופו  בדרכו.  שיעמוד  מי  כל  לרצוח 
הועמד  והיטלר  ההפיכה  נכשלה  היום  למחרת 
לדין, קיבל חמש שנות מאסר ומתוכן ישב תשעה 
חודשים. בתשעת החודשים הללו כתב את ספרו 
- 'מיין קאמפף', ובדיעבד התברר שהמשפט הזה 
הבין-לאומי  הזרקורים  אור  את  אליו  הפנה  גם 
ואפשר לו להפוך ממהפכן אלמוני למנהיג מוכר. 
פויכטוונגר החליט להוציא את העוקץ מדמותו 
של האיש הצווחני, והכתיבה העוקצנית שלו הפכה 

אותו בהמשך למבוקש על ידי היטלר.
"זו הייתה הדרך שלו להזהיר אנשים מהיטלר", 
מספר אדגר על דודו. "הוא תפס היטב מה הולך 
לקרות, אם כי כמובן גם הוא לא היה יכול לדעת 

שזה הולך להיות כל כך גרוע בהמשך הדרך".
'היהודי זיס', אגב, עוות בהמשך על ידי הנאצים, 
והפך על ידם לתשדיר תעמולה אנטישמי. צחוק 
הוא  זה  אנטישמי  תשדיר  שדווקא  הוא,  הגורל 
המזוהה ביותר עם השם 'היהודי זיס', ולא הספר 
המקורי. אולי הייתה זו דרכו של היטלר להתנקם 

באיש שהגחיך את דמותו.

רוצח בגינה
היטלר לשלטון. מחלון  עלה   )1933( בתרצ"ג 
חדרו ראה אדגר בן ה-8 איך המדרכה שלפני בניין 
16 מתמלאת באנשי אס.אס, 'פלוגת המגן'  מספר 
של היטלר, שבהמשך נטלה גם חלק פעיל ברצח 
יהודים. "עכשיו כבר לא יכולתי לעבור ליד הדלת 
שלו, והיה עלינו לעבור את קטע הרחוב הזה בצד 

השני של הכביש", אומר פויכטוונגר.
עכשיו גם הפך בניין מספר 16 למפקדה נאצית. 
בקומה שמתחת דירתו הרחבה של היטלר התמקמה 
יחידת שומרי הראש שלו - האס. אס. "כעת הייתה 
לו מרצדס ארוכה ורהבתנית שבה היה נוסע, והרבה 
פעמים ראיתי אותו עוזב את ביתו, אבל כעת לא כל 

כך מקרוב, אלא מהצד השני של הכביש".

"לא קיבלנו 
היום מספיק 

חלב מהחלבן".

"אני זוכר שהלכתי לטייל עם רוזי, ובדיוק 
כשחלפתי לפני דלתו של היטלר, הוא יצא 

החוצה", פורט פויכטוונגר את זיכרונותיו 
המוקדמים מהשכן המאיים. "הסתכלתי 

עליו והוא הסתכל עלי. הוא לא ידע כמובן 
מי הייתי, אם הוא היה יודע לא הייתי מדבר 

אליך עכשיו... הוא היה לובש מעיל גשם 
'מקינטוש' ומגבעת ואנשים רגילים שהלכו 

ברחוב היו צועקים 'הייל היטלר' אבל הוא לא 
הצדיע בחזרה, רק הרים את ידו ונכנס לרכב"

פלוגות הסער השתלטו על הרחוב. חייל אס.אס צועדים 

הייתי שכנו של היטלר. הריאיון הראשון
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קולה של ההיסטוריה נעשה כעת מוחשי וקולני 
מאוד - מגפיהם הממוסמרים של אנשי האס.אס. 
הרעישו בכל פעם שצעדו לפני הבית, כשנכנסו או 
יצאו ממנו וכשליוו את היטלר. זו היתה ה'מנגינה' 
שליוותה את שכנו היהודי של היטלר מאותו יום.

כמי שלמד בבית ספר גרמני ציבורי ולא בבית 
ספר יהודי, מצא את עצמו הילד היהודי בסיטואציה 
מצד  נאצית  מוח  שטיפת  של  אפשרית  הבלתי 
המורים, כשהוא נדרש לשתף פעולה עם האג'נדה 
הנאצית. "דיברו עליו בבית הספר כל הזמן", אומר 
'הייתי שכנו של היטלר', אשר  פוכטוונגר. בספרו 
יצא לאור לאחרונה בתרגום אנגלי, מופיעות תמונות 
מתוך מחברותיו מבית הספר, שאותן שמר עד עצם 
היום הזה. "עדיין בבית הספר היסודי, הייתה לי 
מורה שהייתה נאצית נלהבת. עדיין שמורות עמי 
חוברות העבודה שלי, שבה היא הכתיבה לנו, בני 

השמונה, את השורות הרשמיות על 
כך שגרמניה נאבקה מאבק הירואי 
במלחמת העולם הראשונה, נבגדה 
תחת  מחדש  נולדה  ואז  והובסה, 
ה'פיהרר' הנערץ.  היא הכריחה אותי 

לצייר צלבי קרס".
בציור שמתוארך בכתב יד ילדותי 
ניתן לראות את   ,1933 ל-1 במאי 
צייר  שאותם  העיפרון  שרבוטי 
הגרסה  את  מציגים  כשהם  אדגר, 
במקום  הפועלים:  ליום  הנאצית 
פטיש  ציירו  הם  והמגל,  הפטיש 
נדחפתי  "בהחלט  קרס.  צלב  עם 
לתוך זה", הוא אומר. "ידעתי שזה 
משהו מאוד רע לי ולמשפחתי, אבל 
ידעתי שצריך לעשות מה שהמורה 

אומרת".
התרחשה  הנאצית  ההתרחשות 
כמובן  "היינו  הרף.  ללא  סביבם 
במרכז של כל זה. כשהלכתי לבית 
הספר, עברתי ליד הבית של היינריך 

הופמן שהיה המעסיק של אווה בראון, מי שהייתה 
בהמשך אשתו של היטלר. ביתה נבנה בהמשך והיא 
גרה שם, ליד בן דוד של אבי. היה לי חבר בבית 
הספר שגר ליד הופמן, ומביתו היינו מציצים - 
יכולנו לראות חברים נאצים ולפעמים ראינו את 
במרכז  לחלוטין  היינו  הסמוכה.  בגינה  היטלר 

העניינים".
מי שעוד התגורר לא רחוק מהמקום היה ארנסט 
הסער'.(  'פלוגות   -S.A( האס.אה   ראש  רוהם, 
ביותר  החזק  האיש  תקופה  באותה  היה  רוהם 
ברייך השלישי אחרי היטלר. בעוד הצבא הגרמני 
היה צבא של בני אצולה, רוהם גיבש סביבו צבא של 
אספסוף, בריונים ופושעים קטנים שתפקידם היה 
בעיקר להטיל אימה על הציבור, לחולל מהומות 
ולפזר אסיפות. רוהם גם היה האיש היחיד שראה 
עצמו שווה ערך להיטלר; בעוד רוב הכפופים לו 
פנו להיטלר באופן הגרמני המנומס, בגוף שלישי, 
או פשוט בכינוי 'מיין פיהרר', רוהם היה פונה אליו 

בכינוי 'דו' - אתה.
היטלר חשש מעליית כוחו של רוהם, והחליט 
לעשות לזה סוף. את הפרנויות שלו הזינו הרמן 
יוזף גבלס והיינריך הימלר, שסיפרו לו כי  גרינג, 
רוהם מתכוון להשתלט על הצבא, משהו שכנראה 
היה פרי דמיונם. בשביל היטלר זו הייתה הזדמנות 

מצוינת לסלק מעמדתו את מי שראה בו איום.

בתמוז  י"ז  שבת,  של  מוקדמת  בוקר  בשעת 
1934(, העיר רעש אימים את  תרצ"ד )30 ביוני 
מכוניות  נטרקות,  דלתות  פויכטוונגר.  משפחת 
אדגר  היה  יכול  לחרכים,  מבעד  מציץ  רועמות. 
לראות את שיירתו של היטלר נוסעת. בהמשך הוא 
גילה שהיה עד להיסטוריה: היטלר נסע למקום 
מושבו של רוהם, וצווה לכנס את ראשי ואנשי 
וגם  הסער'  'פלוגות  מאנשי  כשרבים  האס.אה. 
מפקד משטרת מינכן מואשמים בבגידה, היטלר 
ציווה, ללא משפט, להרוג את כולם. בזה אחר זה 
הוצאו להורג, במרחץ דמים אדיר, 85 אנשי אס.אה, 
והיטלר חש כי סוף-סוף אין עליו עוד איום מבית. 

ביומיים הבאים המשיך מרחץ הדמים והתבצעו 
הוצאות להורג נוספות, וכל האירוע זכה לשם 'ליל 

הסכינים הארוכות'.
עכשיו כבר לא היה מקום לדמיון: היטלר הוכיח 
עצמו כדמות רצחנית, וכמי שלא יהסס לעשות 
מאומה כדי לחסל את הנקרה בדרכו. אבל בינתיים, 
השכנים היהודיים במעלה הרחוב המשיכו לחיות 

את חייהם, למרות המתח ההולך וגובר.
באותו קיץ, נזכר אדגר, הם יצאו לנופש באגם 
שטרנברג, בסמוך למינכן. "בכפר שבו נפשנו אני 
זוכר שהיו שני ילדים בני שמונה או תשע, שכולם 
ידעו שהם יתומי 'ליל הסכינים הארוכות' - אבל 

"אבא שלי חשב שהוא יוכל לחיות כך. הוא 
חשב שהכי גרוע שיכול להיות זה שתהיה 
חזרה לחיים שהמשפחות שלנו הכירו לפני 
האמנציפציה - חיים בגטאות יהודיים. זה 
היה הדבר הגרוע ביותר שחלמו עליו - 
לא חלמו שיהיה מצב של רצח המוני"

"היטלר עצר להסתכל עליי". אדגר על רקע בית היטלר )בידיו תמונת ילדות שצולמה באותו רחוב( זיכרון מאוחר. כריכת הספר
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אף אחד לא העז להסתכל עליהם או לומר להם 
משהו. אני לא זוכר במדויק מי הם היו, אבל אני 
חושב שאחד היה בנו של הגנרל פון ברדאו, עוזרו 
של קודמו של היטלר בתפקיד הקנצלר, והגנרל פון 
שלייכר, שנרצח גם הוא עם אשתו. יום אחד הלכתי 
עם אמי לקנות ממתקים בחנות קטנה בכפר, ושני 
הילדים היו שם עם אישה שכנראה הייתה האומנת 
הדלפק  שמאחורי  האישה  עזבו,  כשהם  שלהם. 

פלטה: 'ילדים מסכנים', ולא יספה".
אבל   - בכל  שלט  כבר  ברור,  היה  כך  הפחד, 
אנשים המשיכו לחיות את חייהם. בתרצ"ה חגגו 
יצאו לאור כסדרם  העיתונים היהודיים שעדיין 
המוציא  של  ה-50  הולדתו  יום  את  בגרמניה 
לאור והסופר הידוע - לודוויג פויכטוונגר, אביו 
יימשכו כרגיל  של אדגר. עסקים, כך קיוו כולם, 
למרות הלחצים השונים. אבל בשנה הבאה אולץ 
פויכטוונגר להתפטר ממקום עבודתו זה שנים, בשל 

היותו יהודי.

דיקטטור נולד
מה  לדעת  יכול  היה  לא  שאיש  יודעת  אני   [
יהיה, אבל ממרחק של שנים, מדהים שחזיתם 
במאורע אחרי מאורע המתרחשים מול עיניכם, 
ועדיין נשארתם לגור בגרמניה העוינת. איך זה 

ייתכן?
"כמו שאמרת", אומר פויכטוונגר, "אנשים לא 
דמיינו את השואה העתידה לבוא - היטלר היה 
צריך לכבוש את רוב אירופה לפני שעשה זאת. 
צריך לזכור שאף אחד לא ציפה שזה יגיע לכאלה 
רמות מטורפות, לאף אחד, בדמיון הכי מטורף, לא 

עלה החזיון של אושוויץ. לא ראו את זה מגיע".
היטלר, מזכיר פויכטוונגר, ניסה בשנים הסמוכות 
יותר לפרוץ מלחמת העולם השנייה להפחיד את 
היהודים ולגרום לעזוב את גרמניה - בטרם החליט 
'הפתרון הסופי'. "אבי גם הוא לא חזה זאת.  על 
אנחנו מדברים על שש השנים הראשונות של הרייך 
השלישי, כאשר להיטלר עדיין לא הייתה ההזדמנות 
להשמדה. הוא כמובן דיבר כנגד היהודים בפאתוס 
חולני ומאיים, אבל לא חשבו שיהיה כל כך גרוע. 
עם זאת, ברור היה שבאופן הולך וגובר כל העולם 

היה בהמתנה מפני האיש שגר במורד הרחוב".
מלבד זאת, הייתה גם הבעיה הפרקטית: איך 
ארץ  ברור:  היה  הכיוון  לכאורה,  ולאן.  עוזבים, 

ישראל, שכונתה אז פלשתינה.
"שתיים מאחיותיו של אבי עזבו לפלשתינה כבר 
בשנות ה-20 של המאה ה-20. אלה היו אחיותיו 
הנרייטה, שכונתה הני, והצעירה ביותר במשפחה, 
מיידי. בנקודה הזו, גם אבי חשב לעבור לשם, אבל 
להגיע,  יוכל  שבכלל  לדעת  קשה  מאוד  היה  זה 
האם יקבל אשרת כניסה לפלשתינה תחת המנדט 
שבגרמניה  אחרי  להתפרנס  יוכל  ואיך  הבריטי, 

התפרנס בכבוד", מסביר פויכטוונגר.
זה היה בתרצ"ה. בשנה לאחר מכן, הוא איבד 
את מקום עבודתו, אבל נותר עמוק בתוך החיים 
היהודיים. לודוויג החל להרצות בכל רחבי גרמניה 
על תרבות יהודית. "כשהוא היה מוציא לאור, הוא 
היה מאחורי הקלעים, ופתאום הוא ניצב בחזית. 
במקביל, הוא ערך את העיתון היהודי 'באיירישה 
עיתון  )בעברית:  גמיינדצייטונג'  איזראליטישה 
בירת  היא  מינכן  בבוואריה.  היהודית  הקהילה 
בוואריה, מא"ש(. הוא היה דמות ידועה, והוא חשב 

שאיכשהו יוכל להמשיך. אתה חי את חייך ולא יכול 
לדמיין שמשהו כה נורא יקרה - וזה קרה".

בתקופה הזו, אדגר שכבר החל את בית הספר 
התיכון, חלם רבות על 'גיבורי התרבות היהודיים': 
משה רבינו, יוסף הצדיק, דוד המלך. העיסוק הנרחב 
של אביו בהם באותם ימים הביא להיכרותו עמם. 
אדגר בגר בינתיים, וכמי שכמעט מעולם לא נכנס 
לבית כנסת - אפילו לא בגרסתו הרפורמית - הגיע 
לכך לראשונה בחייו בתרצ"ז, כאשר חגג את בר 

המצווה שלו.
בלהבות  עלה  הזה  המקום  כך,  אחר  "וכשנה 

השמימה בליל הבדולח", מציין אדגר.
"אבא שלי חשב שהוא יוכל לחיות כך. הוא חשב 
שהכי גרוע שיכול להיות זה שתהיה חזרה לחיים 
 - האמנציפציה  לפני  הכירו  שלנו  שהמשפחות 
חיים בגטאות יהודיים. זה היה הדבר הגרוע ביותר 
שחלמו עליו - לא חלמו שיהיה מצב של רצח 

המוני", הוא מסביר.
באוזני  להרעיש  המשיכו  ההיסטוריה  כנפי 
השכנים היהודיים. באביב של שנת תרח"ץ, כשהוא 
בן 13.5, תפסה יום אחד את עינו של אדגר שיירה 
גג  ארוכה של לימוזינות מרצדס כסופות בעלות 
פתוח, באחת מהן ישב השכן המאיים, קנצלר 'הרייך 
השלישי'. היטלר יצא אז בדרכו אל ארץ הולדתו 
של  סיפוחה  על  מקרוב  לפקח  כדי  אוסטריה, 
אוסטריה לגרמניה, הידוע בשם הגרמני 'אנשלוס'.

"כמה ימים לאחר מכן, כשהוא חזר מאוסטריה, 
ראיתיו כמו שלא ראיתיהו מעולם - לפתע הוא 
עמד ברכב, נוסע בין ההמונים המריעים, ומצדיע 
יד כלפיהם. כל זה קרה לפני ביתנו", חי  במועל 

אדגר את הרגעים ההיסטוריים.
התעניין  גם  עיתון  של  לעורכו  שכבן  אדגר, 
זיהה את צדודיתו של המנהיג שנכנס  בחדשות, 
מכן,  לאחר  השנה  מחצית  'הפיהרר'  של  לביתו 
זה  היה  שנים.   14 מלאו  לאדגר  כאשר  בדיוק 
מנהיגה הפאשיסטי של איטליה, מוסוליני, שהופיע 
בלוויית שיירה ארוכה. מה שאדגר לא ראה אך 
קרא בעיתון יום למחרת, היתה כניסתו לבית של 
נוויל צ'מברליין, ראש ממשלת בריטניה. צ'מברליין 
חתם שם על המסמך המתועב, שבו נפנף עם שובו 
שהשיג  לכך  כעדות  התייחס  ושאליו  לבריטניה 
'שלום בזמננו'. פחות משנה חלפה בטרם הפך אותו 

שלום למלחמה שהכריזה בריטניה על גרמניה.
אלה היו הימים האחרונים בהחלט של הרוגע 
המדומה שחווה בן ה-14 ביחד עם בני משפחתו. 
הבדולח,  ליל  התרחש  מכן  לאחר  וחצי  חודש 

והחיים בגרמניה לעולם לא שבו עוד להיות מה 
למחנה  אבי  נלקח   1938 בנובמבר  "ב-10  שהיו. 
דכאו, כשאמי ואני צופים בו כשנלקח, ולא יודעים 
אם ישוב אי פעם. דכאו היה מחנה הריכוז הראשון 
שנוסד על ידי הימלר, ואבי ואחיו ליאון, כשהלכו 
המאה  בסוף  כן  לפני  שנים  הרבה  הספר  לבית 
התשע עשרה, למדו אצל המורה הימלר - אביו 
של היינריך. הוא היה מורה בתיכון חשוב מאוד. מי 
ידע שבנו יצא כך? במשך שישה שבועות הוא שהה 
שם, ואז הוא חזר, חבול ומוכה. באותו הזמן דכאו 
שימש כמחנה הפחדה לעזיבת היהודים, ובקשר 

אלינו - המטרה בהחלט הושגה".
למזלו של לודוויג פויכטוונגר, למרות שמו, איש 
לא זיהה את קשרי המשפחה שלו. "החלק המצחיק 
של הסיפור הוא שהם מעולם לא גילו שהוא היה 
אח של ליאון פויכטוונגר, כי אם זה היה קורה, 
כמו שכבר אמרתי - לא הייתי מדבר אתך עכשיו. 
הם היו כנראה לוכדים אותנו כדי להפעיל לחץ 
על ליאון, משום שהוא כתב ספרים על גרמניה 

הנאצית", מסביר אדגר.
שבו  ביום  הברית  בארצות  עצמו שהה  ליאון 
יום הוא היה אורח  היטלר עלה לשלטון. באותו 
הגרמני  השגריר  בבית  שנערכה  בארוחה  כבוד 
פרידריך וילהלם פון פריטוויץ אונד גפרון. השגריר 
היה ידידו של הסופר היהודי, ומתנגד חריף לנאצים. 
מיד למחרת הוא מיהר להתפטר מתפקידו כשגריר 
- ולהמליץ המלצה חמה לפויכטוונגר שלא ישוב 
לביתו בגרמניה "משום שהנאצים יקרעו אותו, איבר 

אחר איבר", מתאר אדגר.

להתגורר  עבר  לאירופה  לשוב  שרצה  ליאון 
עם אשתו בצרפת, שם, כשכבשו אותה הגרמנים 
בת"ש, הם מצאו עצמם במחנה ריכוז. אך בסופו 
מקלט  ומצא  להשתחרר,  הצליח  הוא  דבר  של 

בארצות הברית, שבה חי עד סוף ימיו.

אימפריית רשע
עכשיו כבר היה הכרח לעזוב את גרמניה, והכרח 
קיצוני להרחיק ממנה לפחות את אדגר הצעיר, 
שלו הושגה אשרה במהירות רבה יותר. כמו ילדי 
ה'קינדר טרנספורט', גם אדגר נסע לאנגליה, אבל 
היום שעזב  לבדו. את  את המסע ברכבת עשה 
את גרמניה אדגר זוכר היטב, באופן 'מאוד בהיר', 

כדבריו.
"נסעתי עם אבי ברכבת ממינכן והוא בא אתי עד 
לגבול ההולנדי, שם עלה על הרכבת איש אס.אס, 
שהפריד בינינו. ידעתי כי הורי מתכננים להגיע 
בהמשך - ואני חציתי את הגבול להולנד, כשזו 
הייתה הפעם הראשונה שהייתי מחוץ לגרמניה. 
חשבתי לעצמי שאני עוזב את אימפריית הרשע, 
רייגן עדיין לא טבע את המושג הזה אבל אני זוכר 

היטב שזה מה שהרגשתי".
לחוויה העזה הזו גם יש ריח - ריחו העז של 
"זו הייתה פעם ראשונה שראיתי את הים.  הים. 
כשהגעתי להולנד לא ראיתי אותו כי היה לילה 
את  חציתי  בהמשך  אותו.  הרחתי  אבל  וחשוך, 

התעלה ללונדון. ונשלחתי למשפחה בקורנוול".
משפחות אנגליות רבות היו מוכנות לקלוט את 

ילדי הפליטים מגרמניה, וכך גם המשפחה הנוצרית 
שאליה נשלח. עם זאת, הוא לא חש אבוד. "לא 
הייתי ילד יהודי נורמלי, כולם ידעו שאני אחיין 
של ליאון, לא סתם ילד רגיל פליט, וזה אמר הרבה. 

ליאון היה מפורסם באנגליה".
על התאחדותו עם הוריו מעט יותר מחודשיים 
לאחר מכן, אחראית דודתו שהייתה בארץ ישראל, 
שביחד עם בעלה יעקב רייס, השלישה סכום אדיר 
ב-)1939(",  עצום  "סכום   - ליש"ט   1,000 של 
לבוא  כדי שיותר למשפחתו  אדגר,  כפי שמציין 
לאנגליה. ערכו של הסכום הזה בימינו, אגב, שווה 

לכ-59,000 ליש"ט.
באנגליה, החל לודוויג בחיים חדשים, שונים 
לגמרי ממה שידע בגרמניה. הוא לא היה יכול לשוב 
לעסקי ההוצאה לאור, והחל שולח ידיו בתחומים 
שונים, כמו הנהלת חשבונות. בסוף המלחמה שב 
גם  ושם  האמריקני,  לצבא  כמתורגמן  לגרמניה 
כתב מכתבים ארוכים לליאון שיצאו לאחר מכן 
לאור. עד היום שמור בידיו של אדגר ארגז עמוס 
כתבים שהותיר אחריו אביו. "אפשר למצוא דברים 
כמו גלויות שאבי שלח ממחנה הריכוז דכאו. הם 
מיוחדים,  כרטיסים  לשלוח  לאסירים  אפשרו 

מודפסים, ומצאתי אותם בין כתביו".
הוא  לודוויג.  על  קשים  היו  באנגליה  החיים 
המלחמה,  לאחר  לגרמניה  בחזרה  הרהר  אפילו 
בידיעה שכאיש תרבות מוכר הוא יהיה בעל מעמד 
בה. "משפחתנו הייתה בעלת קשרים אין-סופיים 
- ומזל שהנאצים לא ידעו, כי אחרת היו הורגים 

אותנו", מציין אדגר.

נפטר  הוא  המלחמה  לאחר  שנתיים  אבל 
בבריטניה, כשהוא רק בן 61. "כל מה שקרה בדכאו 
גבה, בסופו של דבר, את מחירו ממנו", אומר הבן.

ניצחון עצוב
והפך  היסטוריה  לימודי  למד  גדל,  אדגר 
להיסטוריון של אנגליה שלימד במשך שנים רבות 
באוניברסיטאות בה, ובהמשך גם בגרמניה. בתשי"ז 
חזר לראשונה לגרמניה, ביחד עם אמו, ובהמשך 

שב אליה מדי פעם. 
פתאום, בתשנ"ה, הוא חש שעליו לכתוב את 
הדברים, כשזיכרונו עדיין בהיר, ולספר את סיפורו 
כשכנו היהודי של היטלר. הסיפור הופיע לראשונה 
ב'אינדיפנדנט' הבריטי. מאז, הוא סיפר זאת בבמות 
שונות, עד שעיתונאי צרפתי שכנע אותו שעל כל 
רשימת ספריו המקצועיים, העוסקים בהיסטוריה, 
עליו גם להוסיף את סיפורו האישי. הספר יצא 
גם  לאחרונה,  וכעת,  בצרפתית  לראשונה  לאור 
באנגלית. לרגל המאורע, פויכטוונגר טס לארצות 

הברית.
יורק  לניו  וטסתי   ,92 בן  91, כמעט  בן  "אני 
גיל כבר לא רוצים  נגד רצוני. בכזה  במידה רבה 
לטוס טיסה טרנס-אטלנטית. אבל חשוב לשתף 

פעולה, כדי להפיץ את הסיפור.
"בסופו של דבר", מסכם פויכטוונגר את הניצחון 
היהודי שלו, "היטלר מת ואני עדיין כאן, ואני עדיין 
יכול  יכול לחשוב ולדבר בפני קהל, לא כל אחד 
לעשות זאת בכמעט גיל 92".                        ]
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קיצו של החלום. הפלישה הנאצית לוינה
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