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לאוריצחק

הלא-מוסלמים)כל(שלשלנוהיאהשואה

העברשלכגילוי-מחדשוהשואהאושוויץשלהקסםסוד

המאוחדהאירופי

ביד-רשם"השתניתי"אני

סרקרזיניקרלאצרפת,נשיא

הרריומצרפת.גורשאביפולנים.למהגריםבןאניאבלבפאריס,נולדתי"אני

לשנאהראויההזאתהארץלצרפת.מאושוויץחזראבי .באושוויץונרצחוגורשו

לאפריקאים.שעשתהממהיותרהרבהאליםהיהלהרריעשתהשהיאמהשלנר:

העבירההיאשליאבאאתטוב.רקעשתההיא ?לאפריקאיםעשתההיאמה

שלהשנאהוהיום,לשנאה.חונכתילאומעולםשנים.חמשבמשךגיהינום

הערבים."אצלמאשרגדולהיותראפילושחורים

 18.11.2005"הארץ",מוסףפינקלקרארט,אלןמוסלמים",הםמסכנים,לא"הם

במלחמתהמנצחיםבידיהאו"םשנוסדאחרישנהששים , 2005בנובמבר-1ב

 , 2006בינואר-27המןהחל ,לצייןהכלליתהעצרתהחליטההשנייה,העולם

בריטניהלאו"םקדמועולמי.כללזיכרוןכיוםאושוויץשחרוריוםאת

ליוםהזההיוםאתלהפוך-1996מהגרמניתההחלטהאתשאימצוואיטליה,

אלאשלהן'אשמתןלזכרדווקאלאוליהודיהן'דווקאלאושלהן'השואה
הגרמנים.בידיהיהודיםהשמדתלזכרהשואהיוםבכלל,

הםאוכלוסיהן jהקולוניאלימעברןמשוחררותמדינותהןבאו"םהחברות

באמריקהבאסיה,באפריקה,ממשיים,ג'נוסיידיםשחוולעמיםוצאצאיםבנים

מיליוניבזכריפגעהשואהשזכרלכךסיבהשוםאיןלכאורהנכון'הלטינית.

המערבמןהיבשותכובשיבידינטבחואשרהאינדיאניםאוהאפריקאים

צריכיםהתרבויותבנישכלבין-לאומי'יוםשאיןהיאעובדהזאת,ובכל .הנאור
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לציוןאוהאינדיאניםשלההשמדהלציוןאודותיו,נאומיםולשמועללמוד

הלבןהאדםלעצמושהרשהלמהבין-לאומייוםאין ;המאורגןהעבדיםסחר

יוםאפריקאים.הודים,אמריקה,ילידי :שונהגזעיממוצאלאנשיםלעולל

אירופה.יהודישואתלזכררקישכזהבין-לארמי

היהודילעם :נעימהלאודירווחתבשגיאהלדוןמבקשאניכאןואולם,

חדשה","פילושמיותשלזהלהתקףקשרכמעטאיןישראללמדינתואפילו

הנאציםשלהעברבפשעינלאהבלתיעיסוקאותופרו-ישראליות,אותה

ישבה.מלאה-נירםהמערביתאירופהשלהרשמיתשהתרבותועוזריהם

כל-כךלאמחוקריםפעםמדיהניזונהאצלנו'הטלוויזיוניתלחדווהלהניח

מומחיםגםכמריקירה,יוחנןפילוסוף,אותוארפרדת,דינהכמרמבריקים,

המשברלעומקיורדיםאינםבאמתאלהושראה.אנטישמיותלענייניאחרים

לבלשיםיותרחשובתפקיד.ברעכשיוממלאיםוזכרהשהשואההאירופי

הפשעיםמעצםלבדהזה,העברעלבאירופהנשאלותאינןרבותשאלותלכך:

להסתבךלאכדיהללוהשאלותאתעוקףהרווחוהסיפורהיהודי'העםנגד

מןבחלקלפחותהפרק,מעלירדכךמשוםממשפוליטיות.במחלוקות

הקהילהשלחלקיםאיזהכמרשאלות,בכמההפוליטיהדירןהללו,הארצות

אוהפאשיסטי,העברבעליגריסומתיהנאצים,עםפעולהשיתפוהפוליטית

מידאחראי,היהמיהמלחמה,אחריהמחודשתהמדינהלמנגנוןהקרריזלינגי,

איזהעתה"),"רקנחשףשמשרם-מההעבר(זההעברלשחזורהמלחמה,אחרי

שכרתראשיתעדכלומר"אחרי-המלחמה",שלבתרבותהשראהתפסהמקום

באופןהתמרנההשתנתהמדועעכשיו,תופסתשהיאהמקוםלערמתהתשעים,

השאלותשלהזהבהקשרלצייןמכלוחשובהתשעים,נשכרתרקקיצוניכל-כך

שאלותמשנידונותפחותערדנידונותגרמניות""שאלות :נשאלותאינןאשר

שדווקאבשאלהלהתמצותיכולהתשובותשלועיקרןכולה,באירופהאלו

המערבהמדינהנבנתהפוליטייםיסודותמאילו :ממנהלהתעלםנהגובישראל

ממדינתמחילהכללפנישקיבלההמדינהזרהמלחמה,אחרישלגרמנית

 ?הרשמיתישראל

כהכרהאירופהשלהזאתהזיכרוןתרבותאתלראותמדיקלמקום,מכל

היסטורימצדקחלקזמן",ה"אררךתהליךמיןבעוול,מאוחרתבין-לארמית

נאותהתשובהמיןבו",מכיריםסוף"סוףועכשיולהתגשם",זמןלוש"לקח

אשמה"רגשעלדיבורלערבבמדיקלבזמננו.ולמכחישיםבזמנםלמשמידים

אשמה""רגשצומחכיצדהשאלהמןולהתחמקחדש","דוררעלקיבוצי"

לפזרקלהפשעים.עםדברוחצידברלושאיןהחדש","הדוראצלדווקא

קולקטיבית"."פסיכולוגיהאוקולקטיבי","ידעעלאר"טראומה",עלדיבורים

שפירא,אניטהשלבהשראתהאביב,תלבאוניברסיטתהגמוריםהשוטיםאוסף
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ובכלהזה,מהסוגאקדמיותבררשרררתמיניכללהפיקמסרגליםפורת,דינהאר

כמרכל-כךפשוטהתשובהלהןשאיןבעירתלהבהירמבקשיםאנחנוזאת,

"מאוחרת".אר"פתאומית",רעודקולקטיבית","תודעה

שפתאם'זה'איךהשאלהעל

שםחיתהכאילוהמערביתבתרבותעכשיומופיעההשראה-כארניברסל

בתבל,הגדולההסיפוריםמספרתהוליווד,אפילואבלהתרחשה.מאזכסיפור,

בעיקרשםיוצגההעולםמלחמתרבות.שניםבמשךהשראהאתהזכירהלא

וגבורה,אהבהסרטי-משתנותארפנרתשלגליםבכמהגבורה,סרטיבאמצעות

הםאףהשקט,בארקיאנרסהמלחמהסרטישבויים,מחנותסרטיקרבות,סרטי

הסדרההשבעים).שנות(למןקרמיותטלוויזיהסדרותוכמרבןגלים,בכמה

סרטיאתרבהבמידהשירשההראשונהחיתה ) 1979 ("שראה"ההוליוודית

הוחלטבמקבילממשאודותיה.הטלוויזיהסדרותואתהשנייההעולםמלחמת

כלבמשךהשראההסתתרהאיפה .בוושינגטוןהשראהמוזיאוןבנייתעל

ושלנאציםאנטישליהודים,שלחלקםנחלתהזיכרוןהיהשבהןהללו,השנים

המלחמה,שאחריהשניםבעשרותבמערב,השראה ?בלבדאחריםקררבנרת

-המלחמהבזמןערדלההקצרהעולםמלחמתשמנצחיבמקרםנמצאה
 :הילברגואדלזאתתיארכךבשוליים.

לאהיהודיםהצלתהברית,וארצותהגדולהבריטניההמועצות,בריתבשביל

במלחמה,עסוקותהיוהשלושכל-1945ל 1941ביןראשונה.בעדיפותחיתה

אחריהתואמיםההשפעהובאזוריבקרבותוהישגיהןאבדותיהןזהובכלל

כסבךכלקודםנתפסההאויבלקווישמעברהטריטוריהכל ...גרמניהכניעת

שלהתעניינותןאתגירהלכךמעברמאודמעטואספקה.תעבורהייצור,של

לגרמניההמשועבדותבאוכלוסיותהשונותההרגרמותהברית.בעלות

שלהתעמולהפעילויותאתגםאיפייןאינטרסיםביןכזההבדל ...ושותפותיה

המוגבלתלנועזותפומביתחשיפהיותרהעניקההמועצותבריתהברית.בעלות

מאשרהחזיתלקומעברהגרמניםאתשהטרידושלההמזויניםהפרטיזניםשל

הבריתבעלותהגרמני.בשביהסובייטיםהמלחמהשבויישלההמונילמוות

לשוואשהלמההפולניתהמחתרתעלאהדהיותרוהרעיפוהתרגשוהמערביות

שנורוהפולניםהגבריםהמוניעלמאשר ,-1944בוארשהאתלשחררבניסיון

 1 •הריכוזבמחנותשגוועואוכגמול

הזאת.להתפתחותעורףלפנותרצובסיסי"באופןהמערביות,הבריתבעלות

מפורטדר"ח , 1944"בתחילתוהעיקר, .) 253(עמ'בכך"להתעסקרצולאהן

השירותיםבמשרדהופץהפולנית,המחתרתבידיהועבראשרמאושוויץ'

האומרתשלמלחמהלפשעיוהורעדההמלחמהמיניסטריוןהאסטרטגיים,

~~ .u 11ם 
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 ?מדוע .) 254(עמ'השלושה."כלבידינקברהואהמאוחדות.

אוכלוסיותיהןאצלתיתפסשהמלחמהרצולאהמערביותהבריתבעלות

חייליכאילוממנושמשתמערמזשוםנשמעלאהיהודים.להצלתכמאמץ

למריקשההיהכךגם .היהודיהענייןשלחרבשכיריהםהבריתבעלות

"עולםעלהרגשכלעםבאירופה.נלחמיםמרועלאמריקאיאולבריטילהסביר

מורעהיההממוצעהבריטיבור,ראיאיננוארםשוםכיהתוכחהעלאואחר"

 •-1940בקצרהתקופהלמשךאםגםבסכנה,שנמצאאיאי,עלשרוילהיותו

לחמולכך,בהתאםלאוקיאנוס.מעבדנמצאבהרבה,גדולאיעלהאמריקאי,

אבירותיהםאתצמצמומבוקרת,מלחמהבזהירות,הבריתוארצותבריטניה

היהיכוליהודיםשלכלשהוושחדורעמדתםחיתהכזומלרחיהם.אתופישטו

 ) 25 5(עמ' .ניצחוןשלתוצר-לוואידקלהיות

העיקרציבורי.בשיחגםרב,זמןאצלנובהםעסקוידועים.הללוהעניינים

יהודיםאצלגםואוליאצלנו,הציבוריהשיחהללו:הדבריםלצורךבשבילי

אתעתה)גם(ומדחיקשהדחיקהמערבי,השיחאתתאםלאלישראל,מחוץ

במשךהמלחמה,לפניהיהודיםלפליטיםהיחסעלהנוקבותהשאלות

לפליטיםוהאדישותההשמדה,של ) marginalization (המירגוןעלהמלחמה,

השואהשלהישראליתהגרסההתמזגהבובאופןשמטרידמההמלחמה.אחרי

לטובתהשואהשלבגיוסהרקטמוןאינובמערבהשואהשלהשיחבתוך

מתגלהבהןהללו,המסובכותהשאלותשלההדחקהאלאוצרכיה,המדינה

לפניהיהודים,כלפיביחסהדווקאכיעורהבמלואלמשל,הברית,ארצות

מלחמהפושעילהמונילמשל'שהעניקה,ההיתרלעומתואחריה,המלחמה

 2לתחומיה.להגר

כאילוהמערביתבתרבותעכשיומופיעההשואה-כאוניברסלכאמור,והנה,

זאתלמרותאבלאין'מתוךכמעטצומחהזההישהתרחשה.מאזשםחיתה

אודותיו.שתקולאפעםאףכאילותמיד,ס~~רכאילוכמעין-רצף,מתוארהוא

שואהלהםישש'פתאוםבכךמודיםאיןבשינוי'מודיםאיןבשבר'מודיםאין

היא-אידיאולוגיהכלשלטיבהכמובן,זו,שואה'.לנויש'פתאוםאושלנו',

הואכיהודים,מבחינתנו,שמטריד,מהרצף.לטובתהשבריםאתמסתירה

מסופרשבוהאופןלביןהיהודיהסיפורשלהרצףביןוהזרותהמתחמחיקת

נמשךהנאציזם,בעלייתהמתחילכלל-עולמי'רצףשלכסיפורהסיפורעכשיו

מה(היהודים).לקורבנותיוהזיכרוןבכינוןומסתייםבנאציזם,המלחמהעם

גםאלאליהודים,ביחסרקלאמהשלם,חלקיםלהסתירהניסיוןהואשמטריד

השתלבשבולאופןביחסהפעולה,לשיתוףביחסהפעולה,למשתפיביחס

הששוןהואפחותמטרידהמערב.שלבאידיאולוגיההשואהסיפורפתאם

בקריירההענייןקשורמהחוגגיםחלקםאצלזו.למגמהביחסהישראלי
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מתקבליםהישראליתמהאוניברסיטהלשואהמומחים :פשוטהאקדמית

שהעולםחושביםפשוטמהחוגגיםחלקמוסד.להטיףכדיאפילובשמחה

בתוךמסוימתבנוחותמשתלביםפשוטחלקםלצידנו".עכשיו"יהיה

נשמעווכבדהכיבלאוהישראליתהתשוקהזוהיכיהמערבית,האידיאולוגיה

עכשיואותומצייניםשבויוםבאותוהשואהיוםאתלצייןקולותאצלנו

 3אושוויץ.שחדוריוםכלומדבעולם,

הליברליתשאירופהמהלכלהתשלילכתמונתמופיעהבאירופהשואה

חלקהסובלנות,מאיחלקמהדיקטטורה,חלקהיאהשואהעכשיו:איננה

אלאעצמם,עליודעיםשהאירופיםמהאיננההיאלישראל.מהשנאה

מההיסטוריהחלקלאמאירופה,ההפךהיאהשואהמהם,ההפךבאמצעות

סטייה.מעיןאלא

יסדקוזיניקולאשלמהכרזתוזה"ל"מהפךיותרמובהקתדוגמהאין

-14ב ,הימיןמפלגתמטעםהמועמדותקבלתבנאוםצדפת,נשיאכבדבינתיים

הזההשינויעלוזיסדקהודיעלמהושם'."ב'ידהשתניתי"אני : 2007בינואר

דווקאהזהלשינויהפליטיםבןזקוקהיהמדוע ? 2007שלהבחירותלקראתדק

מדוע ?צדפתשל 1מספרשוטרלהיותוהזאתההכרזהקשורהלמה ?ושםביד

אפלייתםנגדהאפריקאיםהמפגיניםכישהכריזהואדווקאלשואהזקוקהיה

נגדבמאבקשהחלאחדיהזהלתיאורנזקקמדוע ?"חלאה"הםהגזעית

לאושםבידביקורולפניאוהכרזתולפניהאם ?מוסלמיםנגדובעיקרמהגרים

דקהתשעים,בשנותדקשלמדלמהעדמהונגריהיהודימהגרשלבןאותוהיה

 ?ושםבידבביקור

לאמדוע ?כל-כךחשובלמוקדהזיכרוןהופךעכשיודווקאלמהכלומדי

חיתהשקודםזהאיך ?הוקםהאו"םוארגוןנוצחוהנאציםכאשדאי-אזי

לנציגתההפכהועכשיוהמנצחים,ביןהוסכםעליהםהייצוגיםאחדדקהשואה

הטלוויזיוני,הקולנועי,ברפרטואר-השנייההעולםמלחמתשלהבלעדית

שלהרשמיבתיאורךאפילוהלימודים,בתכניותהפוליטיקאים,שלבקלישאות

 ?מדינות

האירופיתהזהותבבנייתחשובחלקממלאיםוהיהודיםהשואהיובכן

שלוהאידיאולוגיהפוליטיההקשרזהואירופה"."איחודבשנותהחדשה

אשמהל"דגשאולשואהקשרכלאיןשלסיבותיהחדשה,אוריינטציהאותה

מיהזאת).החדשההפוליטיקהבאמצעותהנוצרהדגש(זההיהודים"כלפי

(בתרבותאירופהשלהטלוויזיונייםהערוציםשלהרפרטואראתשיסקור

הרפרטואראתאוציבורי,במימוןשםהמופקיםהסרטיםאתאוהרשמית),

להיט".היא"אושוויץכייגלההשנייה,העולםבמלחמתהעוסקהספרותי

נדאה"שאינוכזדליהודיהאירופיהסובייקטהתנכרשבהחריצותבאותה
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"נראהכברשהואמשוםכלקודםיאותולאהובעכשיויכולהואכמונו",

בינינו"."איננושכברמשוםושניתכמונו",

אפסשכתחיתהלא

שללבנייתהאותוותרמהעברהשלביותרהאפלהאתראתבחרהגרמניה

עברלנוישאירופים,אנחנו :כךעכשיוהמסתכמתהחדשההאירופיתהזהות

השניםשלהנרטיביתהתנועהזוהיהודי.הואשלנווה'אחר'יאושוויץנורא,

זיכרוןליוםשהפךהזה,השואהיוםשללתיאורוחשובהגרמניההאחרונות.

עודבולטתשכאןמשוםאלאבהחלטה,ראשונהשחיתהמשוםלאלאומי,בין

יהזיכרוןשלהמזוויעטיבויותרעודבולט jלזיכרוןהנלוויתחשיבתהיותר

זיכרוןכיוםלשלטוןהיטלרשלעלותוביוםבחרהלאגרמניהבהשכחה.הכרוך

באופןמציינתאינההיאיהיהודיםנגדהגזעחוקיקבלתביוםלאאףרשמיי

לאיחודשקדמובשניםזיכרוןיוםמעיןשהיההבדולח","לילאתרשמי

מלחמתשלתחילתהכיוםלפוליןהפלישהיוםאתמזכירהאינהוהיאגרמניה,

איננהאףוהיאיזיכרוןליוםראויהאיננהואנדהועידתגם jהשנייההעולם

אםמדועלמאי.-9באובמאי, sב-השלישיהרייךשלהכניעהיוםאתמציינת

השואהכיוםאושוויץשלהשחרוריוםאתדווקאלצייןגרמניהבחרהכן

אפילואבלנניח. ?באושוויץשהתגלמההברבריףתקיצוניותבגללרק ?שלה

בעיקר ?חלקגםמכסהאוהכל,מזכירהאושוויץשלהזוועההאםהדבר,כך

מורכב,זיכרוןכיוםבנובמבר-9השלנטישתורקעעלהזההתאריךבולט

 4העבר.מןמחלוקותמיניכלעלשכיסה

שלדורותהמאפיינתלעבריביחסהמשונההבףרףתאתלנתקאפשרותאין

מתארכךהנהעצמה.תולדותאתשכתבההחדשההמדינהמןצעירים,גרמנים

 :ההיסטוריהשלהיעלמותהלהבנתהחשובהשלבאתהיצ'קוקויליאם

שלהכיבוששלטונותהכריזובשאלונים,שימושתוךנרחבת,חקירהלאחר

פעולותיהםעללענישהמיועדיםגרמניםמיליוןכשלושהכיהברית,ארצות

בבתיבממשל,בכלכלה,השפעהשלבמשרותהחזיקומרביתםהמלחמה.בזמן

העניק 1946באוגוסטהחופשיים.המקצועותובקרבובאוניברסיטאות,הספר

הצעירשהדורבנימוק , 1919בינואר 1לאחרשנולדמילכלחנינהקלייגנרל

שלמזונופלתהנאציםלמעשהאחריותוולפיכךלהתרשם,נוחהיהיותר

בעליאתשטיהרהנוספת,חנינההוכרזה 1946בדצמבר .יותרהבוגרים

מהמדיניותכלשהיתועלתלהפיקיכלולאשהםבנימוקהנמוכות,ההכנסות

גרמניםמיליוןכשניכותרוכןפיעלאףאךהנאצים.שלהגזלניתהכלכלית

 1946ביוניהמלחמה.בתקופתפעילותםעללדיןלהעמידםצורךשהיה

לידילדה-כאציפיקציההאחריותאתהאמריקנייםהכיבוששלטונותהעבירו
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חשיבותלויוחסהאךמחלוקת,מעוררצעד-הגרמניתהמשפטמערכת

גרמניהשלהדה-נאציפיקציההישגיזה,רעםהגרמני.העצמיהממשלבטיפוח

רקומאלהלדין'הובאומיליוןרקהחשודים,מיליוןשנימכלל :גדוליםהיולא
 , s,סס-000כבהרבה,גדולמספרחמורים.פשעיםשביצעוכמינמצאו 1,549
 5קצרים.זמןלפרקילמאסרנשלחואוקנסותקיבלו

שהיצ'קוקהמשפט,מערכתגםאפס".מ"שנתהחלהלאהמערביתגרמניה

פעם),לאאמרגראסשגינטר(כפיחיתהסמלי,מפנהכמיןדווקאמזכיר

לאהזאתהמערכתובעצםהנאצי'המנגנוןמןמשפטניםבהמונימאוכלסת

עלהחדשההמדינהבמנגנוןלשירותהפסילהמאנטי-נאצים.פעםאףהורכבה

פורמליענייןלהיותהפךהנאציתבמפלגהפעילהחברותשלהקריטריוןפי

למזכירגלובקההאנסשלמינויוהאמריקאי.הכיבושבזמןעודומגוחך

בתפקידולהשאירואדנאוארשלוהתעקשותואדנאואר,קונרדבידיהמדינה,

ידעלכנטולתכשהיאהחדשה,גרמניהאתבנהבהןשניםאותןכלבמשך

שרוצהמיכל 6 •הנכוןבאורההןהשניםאתלהאירצריךר'בעהיבגל

היהודילסיפורהמערביהסיפורביןהסתירותאתאוהנגףאבניאתלחפש

גוריוןשבןזה,גלובקהדוגמתהמכאיבים,הזרים,המקומותעללהתעכבצריך

מ"גרמניהחלקהיההואכילהזכירו,לאאייכמןבמשפטלתובעהורה

האחרת".

גזלייצוראחראישהיההענקקונצרן , G. Farben .1שלמבניפיצוללהוציא

החברותכלבעליה,אתהענישולאהחברהאתפירקשלאפיצול , Bהציקלון

שהיו , Siemensכוללקרופ,קונצרןכוללהנאצית,בגרמניהשפעלוהכלכליות

שהשתתפומו"ליםכוללוההשמדה,המלחמהבמכונותורגלייםידייםלה

והפכוהמערבית,בגרמניהלפעולהמשיכוכולםההיטלריסטית,בתעמולה

אליטה.אותהנשארההכלכליתהאליטההאזרחית.החברהשלהשדרהלעמוד

שילמהשלאבעבר,כלללעסוקלאשהעדיפהישראל,ידידתהמדינה,חיתהזו

ששירתולמיפנסיהשילמהזאתולעומתהנאצימהצבאלעריקיםגמלאות

היהודיםשואתלהיותהעברהפךהתשעים,בשנותכך,משוםבדיוק . ssב-

אלפיכולל , 1945אחרימידכלומר ,כךאחרשאירעמהעלדיוןכלבלא

נגמר,העבר . G. Farben .1אוגלובקהשלתפקידואו , ssה-שלפנסיונרים

העברתורגםהטובבמקרהבסדר.ינראההכלמזהוחוץ-נעלמוהנאצים

לנוישעכשיודיקטטורה,לנוחיתה 1945'לפני :מקיףליברלימנרטיבלחלק

ביןהגלויהאוrזמובלעתההשוואהאתגםהיטבמכסהכזה(סיפורדמוקרטיה'

לליברללשמוענעיםלאאונעיםממנהיגיה,שחלקגרמניה,למזרחהנאצים

הגסטפו).במרתפיעונואוריכוזבמחנותהמלחמהבזמןישבוהגרמני,

את"לספרשמאל,ארגונימצדוהשבעים,הששיםבשנותאזאיהתביעה,
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גרמנית.המערבהמדינהמצדממששללמענהזכתהלאהעבר",עלהאמת

מדינתביןגדוליםבהבדליםבעצלתיים,התנהלולשעברנאציםנגדהמשפטים

השמוניםשנותלמןכך,שאחרגרמניהאותהחיתהזואבלמחוז.למדינתמחוז

השותפיםכאשרבהדרגה,העבר,עלהאמתתובעיעםהתפשרהואילך,

מהזירה.להסתלקהחלולפשעהמלאים

כלהכל'הפיכתבזכותדווקאעכשיונעלמותהללוהפנימיותהסתירותכל

הטוטאליתהאשמהקבלת :היהודיםלשואתהנאצית,גרמניהשלהנוראהעבר

למתנגדים,פעולהמשתפיביןההבחנהאיאשמים"),הגרמנים,כל("כולנו,

לקרואגורף,הכמעטהסירוב,-אוליוהעיקר"קורבנות",עלהתכוףהדיבור

גרמניםהנאצים,בידילהורגהוצאואשרגרמנים,שלשמםעלואתריםרחובות

סתם.הגוניםאנשיםגםאלאשמאל,אנשירקלאכאנטי-נאצים,למותשהלכו

קשורוהואאשמים")("כולנוהצדקניתהזיכרוןבמלאכתנעזרהזההסירוב

לחילופיךאוהנאציזם,שלהעברהזה,העברמכלמשהולפתוחהיכולתלאי

היכולתאיפוליטי.לדיון-הנאציזםאחריגרמניהשלמהבנייה-מחדשמשהו

הכל.עלהמכסהכסיפורלשואה,נזקקתהזאת

באירופה"בטוחההחשהזוגרמניה,איחודאחרישלהגרמניתהמדינה

כזכראושוויץזכרואתהנאציזםכזכרהשואהזכראתשהנהיגהזוהמאוחדת",

במלחמתהעבר.זיכרוןהתארגןשבוהאופןאתיותרעודהדחיקההשואה,

המיליונים 16.9יתרסובייטים.חייליםמיליון 8.6נהרגוהשנייההעולם

חלקובלרוס,מאוקראינההגדולרובםאזרחים,היוהמועצותבריתששכלה

הבלתיהמספרבתוךהנזכריםשנרצח,עמנובניאלה-יהודיםהיומהםגדול

מי ?אותםיזכורמי ?האחריםעלמהזאתובכלהמיליונים.ששתנתפס,

כן' ?אושוויץשלהשחרורביוםנבלעיםהםהאם ?אותםיזכורבגרמניה

במיליונים,שנרצחויהודיםהלאבה.נבלעהכל .הזיכרוןמעתההיאאושוויץ

היומינאצים,אנטיהיומי-פוליטיתיאורלושישהמסובך'הגרמניהעבר

באבלהתעטפותבאותהעכשיונבלעזהכלנאצים.פרוהיומינאצים,

המרושע.העברעלהיומיומי

נזכרונשכחמח

 ?כןלפניולא-1996ברקלשואהזיכרוןיוםעלגרמניההכריזהמדוע ,ובכן

באושוויץ'בחרהמדוע ?הנאציםפשעילכלגרמניזיכרוןיוםקבעהלאמדוע

עלכולםלמשל,בוכנוואלד,אודכאו,אוכלזן,בכדגןולאבמזרח",שם"אי

היקףבגללרק ?משטרומתנגדיויהודיםאדםבנינרצחובכולםגרמניה,אדמת

שלסימבוליזציהבאותהנוסףמשהויששמאאו ?אושוויץשלהזוועה
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כמוהעשרים,במאההזוועותשלהמיצויהואאושוויץאםוגם ?אושוויץ

איןכלוםבה,התגלמההגרמניתהזוועהכלאםוגםלומד,נוהגיםשעכשיו

להדחיק-עשושהנאציםמהאתבעצםלעשותמסייעהזההאתרשלריחוקו

 ?ל"היימאט"מחוץאלם" W"להזוועהאת

ביותרהגדולההגרמניתשהאנדרטההיהנכוןאםולשאוללהוסיףואפשר

אתדקתזכירבברלין,-2004בשנחנכהזוהשנייה,העולםמלחמתלזכר

גםופדופודציונאליתמכובדתבדדךיזכרושהגרמניםחשובשמאאוהשואה,

אותונגדזובמלחמהנהרגואשדהלא-יהודיםשלהמיליוניםעשרותאת

דיבורלאואפילוכאן'ישהאי-צדקכמותעלאוצדקעלשאלהלא .משטר

האירופי,הגרמני,הזיכרוןשלטיבועלשאלהאלאהאחדים,הקודבנותבשם

לביןגרמניהשלהתוקפניתהמלחמהחלליביןמהמשוםהמבחיןזההמערבי,

ההשמדה.מכונתקרבנות

האם :ילדינושלפוליןסיודיבדברשאלותלהוסיףכמובן'אפשר'כאן

האם ?כלזןלנרגןאולדכאו'שכאלהמסעותמארגנתישראלממשלתחיתה

הגרמניםמצדהתנגדותהאם ?הללוהאורחיםאתלקבלמסכימיםהגרמניםהיו

 ?מתקבלתחיתה-המחנותלצדהעדיםשוכנישלנניח,-הללולביקורים

קשרשוםבלילפולנים,מהכבודגדוללגרמניםאצלנוהכבודלנחש.דקאפשר

הנעריםשלהללוההטסותזאת,גםוייאמדבמלחמה.האחרוניםשללסבלם

במזרחשםאיל'אושוויץ',אירופה,שלהשולייםאלהשואהאתמדחיקות

מערבהיסטוריההשואה,שלמההיסטוריהאותהמדחיקותובעיקראירופה

בעיקרה.אירופית

מוסולינישלצלו

איטליהממשלתראשהגןלעיראק,האנגלו-אמדיקאיתהפלישהלפניקצרזמן

ההתנגדותחדףבמלחמה,תמיכתועלעיתונאי,בראיוןבדלוסקוני,סילביו

ביןמוסדיתבהבחנהאזהשתמשמדיניותו'עלהגנהלצורךבאיטליה.העצומה

היהלא-דאזאיטליהממשלתראשאמד-מוסוליני .חרסייךלסדאםמוסוליני

בעקבות sוכו').לפלישהלהפצצות,הצדקהיש(ולכןרוצחסדאםואילורוצח,

איוולתו.עללהתנצלנחפזהממשלהוראששערודיה,כמובןפרצההתבטאותו

אחדיובצדק.איטליה.שלהיהודיתהקהילהלפני ?התנצלמילפני

נגדמפליםגזעחוקינחקקודקלאמוסולינישלהמשטרתחתככלות-הכל'

בדלוסקונישלההתנצלותואולם,יהדותם.בשלנרצחושיהודיםאלאהיהודים,

שלוהתרבותיתהפוליטיתבקהילההזיכרוןמלחמתעלמשהוהעידה

אשדאיטלקים,המונינמחקוהיטב,מודעתאחת,פוליטיתבג'סטההאיטלקים.
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הפאשיסטיים.הכלאבבתימתוואשרהפאשיזםנגדבמלחמהונרצחועונו

במשותףהקימואותהסאלו,שלהרפובליקהמזוועותהתעלםברלוסקוני

שלמהפלישההתעלםובעיקרהגרמנים,והנאציםמוסולינישלהנסוגיםאנשיו

בגז.האתיופיםהמוניומטבח ,-1935בלאתיופיהאיטליה

העולםמלחמתאחריהסדרהתמוטטמאזהתשעים,שנותראשיתמאז

) a חdopo-gue , האירועיםארגוןהרגלאתפשטאיטליה),בתרבותמפתחמושג

העולםמלחמתתוםמאזאותובנתהבאיטליההפוליטיתשהקהילהכמו

סולקולאיטליה,גרמניהביןהעצומיםההבדליםלמרותכאן,גםהשנייה.

שלהחיהזיכרוןעלהמכסההשואה","זכרבעזרתהעברשלהקונפליקטים

שהקולנועאיטליהלקתולים,קומוניסטיםביןשנקרעהאיטליהזואיטליה,

המאבקעלרוסלינישלבסרטהמודרניסטיבקולנועתקופהפתחשלההצעיר

לוקינוהשבעיםשבשנותאיטליהזופוזות",עיר"רומאהגרמני'הכיבושנגד

רפייךהלילה""שועראת-ורטמולרלינה"הארורים",אתבהיצרויסקונטי

שלהימיםמאה-"סאלואתכךואחרחזירים""דיראת-פאזוליניפאולו

במידעמחסורהיהלאכאןהנאצית).ההוויהפשראחרהתחקו(כולםסדום"

גםהגרמנים.עםאיטלקיםשלהפעולהשיתוףמידתעללאוגםהאמתעל

השואהמוראותעלכתבוזובאיטליההריהודחק.ולאקופחלאהיהודיהעניין

פרימווכמובןקונטיני")פינצישל("הגןבאסאניג'ורג'והיהודיםהסופרים

כדרךאשמה","רגשיאורגשיות","בעיותלההיולאזו,איטליהלוי.

פסיכולוגיהבאמצעותואידיאולוגיותפוליטיותתנודותתמידשמסבירים

לשלטוןלא-פרו-פלסטיניתלהיותרגשיות""בעיותלההיולאהמונית.

לקומוניסטיםולאערב,ארצותעםעניפהעסקיםמערכתשניהלהקתולי

התשעים,שנותתחילתמאזואולם,הכיבוש.נגדהפלסטיניבענייןשתמכו

מתורגמת,עבריתספרותולחובבתישראלית"ל"פרושהפכהרקלאזואיטליה

ותירגמהבתרבותה-שלה,יסודאבןהשנייה,העולםמלחמתאתנטלהאףאלא

סגןלתפקידהמינויאתלהוסיףצריךלאהזהלהקשר(האםל"שראה".אותה

שראתההפאשיסטית,התנועהמנהיגפיני,ג'אנפראנקושלהממשלהראש

 .)?בישראלכבודברובכברביקראשרמוסליני,שלדרכוממשיכתבעצמה

שללאופקהשראההפכהשבההזה,השינויהתרחששבההפוליטיתהזירה

שלהפוליטיהעולםחדש.פוליטיסדרשלזירהחיתהוהרע","הטוב

לסוציאלהאירופייםהקומוניסטיםביןהיריבויות-"אחרי-המלחמה"

הללוהיריבויותכל-הדמו-נוצרילמרכזהשמאלביןהיריבותדמוקרטים,

הגמורההטרנספורמציהעםהקומוניזם,נפילתעםאירופה,איחודעםשקעו.
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אופציהשלהאופקמןהסתלקותהעםוהמערב,אירופהכלכלתשל

 .א-פרליטידדוקטיבייחדשייוםסדרנולדסוציאליסטית,
עצמומשל'ןע'הפוליטיתבמערכתצדלכלהיההתשעיםשנותתחילתעד

הקומוניזם-הימין-מרכזאצלבן-זמנו,הקפיטליזםזההיההשמאל(אצל

מןנלקחהישןהרעאבלהשראה.-משותףרע-מוסריישעכשיובן-זמנו).

הוא"יתרונו"בהורה.ערדמתרחששאינושנגמר,רועהיאהשראהההורה.

העםאתלרצוח(היה)שאסורמסכימיםהכלבמחלוקת.שנריהואשאין

רקלאהחדש,העולמיהסדרשלכינונועםנידונה,ההיסטוריההיהודי.

למיתיזציה.גםאלאלרה-פוליטיזציה

מערבייהלאהעולםמןלמהגריםהאיבהואקום.בתרךמתרחשאינוזהרכל

מארצותהמהגריםלגליכתגובההאירופית"הזהרת"ארכוןנוכחההיסטריה

האסלאםמן"הפחדשלההיסטריהכךואחרובאסיה,באפריקההרעב

עלהממשי.הקונקרטי,לאr,זרהשנאהמשתרבבתשברהמקוםזההפוליטי",

נגדל"מאבק"גםאירופהזקוקהאירופית,קסנופוביהשלזהרקע

כדיה"עבר",אתלשכפלכדיבה,להילחםכדיחדשה","האנטישמיות

השנאהבאמצעותהאr,זר,אתולמחוק ,"רז.rאה"כלפיבסובלנותלהתעסק

שלוגוברההולךהזיהויבאמצעותובעיקרהמוסלמי",ל"פרנדמנטליזם

חדשה".כ"אנטישמירתוהציונותישראלנגדהביקורת

הפאוסטיתהעסקה

שקורארמיהשראה,ניצולישללמולדתםחיתהישראלהזה,ההקשרבתרך

כךעלכתבבישראלהיהודי.העםשלהשמדתולסוכנימצטרףישראלעלתיגר

לפרופסורהיאהגמורהבררותמתוךבירושלים,לפילוסופיהחרגראשאפילו

מןגדולשחלקנכרןאחרים.דבריםעלדבררשוםאחדדברעלהכלהיודע

לישראלהתנגדותביןכאלה,השוואותלעררךעדייןמתביישיםהישראלים

התעמולהשלומתגבשתההולכתהרטוריקהזראבלהשראה,והכחשת

כאילונראההשראה,עלקיביה,טבחאחריגוריון,בןדיברכאשרהישראלית.

עצמם.הישראליםמןלבדברצינות,הזאתהרטוריקהאתלקחלאבעולםאיש

רגםהאירופים,שלהגואההפרו-ישראליותבבסיסהעובדהרציונלזהראבל

מבקשאניבהורה.אירופיותפוליטיותלבעירתפתרוןהזההייצוגמשמשכאן

("רגשהפסיכולוגיהפירושרווחשכאןמשרםדווקאהגרמנית,בזירהלהתמקד

לואיןהפסיכולוגיהפירושכאילוישראל",אתלבקרהיכולתל"איאשמה")

יותר.קונקרטיפוליטיהקשר
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 105הלא-מוסלמים)כל(שלשלנוהיאהשואה

הברלינאיהטבלואידשלהראשיבעמודהתפרסמה ,-11.9.2004הבשבת,

כותרתהשבוע".לסוףטיפיםועוד !בברלין"ישו :הכותרתצייטונג""בדלינו

בלשוןלדווחידעההאירוע,לפניכמובןשנדפסההפנימיים,בעמודיםהגג

מתחתבדנדנבודג."בשערהיוםמתפלליםנוצרים so,oooמ-"יותר :הווה

(ברוחבגדולהצבעוניתארכיוןתמונתהתנוססההטורים)תשעת(בתלכותרת

והעיקר, ;מתלהביםידיים,מנופפיםכשהםהמוניםנראוובהטורים),ארבעה

"ישוהכתובתועליוגרמניהדגל :דגליםשניהתנוססוגס,במונטאז'במרכז'

מתחתהכיתוב .לבןכחולישראל'דגליותר'מתוחיותר'גדולולידו'כאן",
לברלין,ליום-ישו,באיםהיוםבתפילה.מתאחדים"נוצריםאמד:לתמונה

כולו."בעולםלשלוםלהתפללמאמינים, 50,000

בספטמברישראל'שדגלמשוםדקלאבמונטאז',מגוחךהישראליהדגל

למשהוסימפטומטישהואמשוםאלאלשלום",הכמיהה"דגלאיננו , 2004

שפדינגדדשתעללדברשלאהצהובונים,כוללהגרמנית,התקשורתאחד:

שישראלזוהחדשה,גרמניהמערבאתמכלטובששיקפההעיתונות(דשת

בלי"גרמניה"עללחשובלעצמהמדשהאינההעבד),שרץאתלהטיהרה

התרבותלסוחרייותרנוחמה"האחד".שלההומניהביטוחאתלחפש

ירוקיםלליברלים,דווקאאוטובים,נוצריםשלבמחלצותהגרמנית,

מוסלמיםיותרבהשחייםובעיר ,-11.9ביותר,נוחמהוסוציאל-דמוקדטים,

נגדנאציתביארתעמולהבהומשתוללתבאירופה,אחרתעירמבכלכמעט

הישראלית,כלומדהיהודית","האחדףתמןיותרבהנוחמההמוסלמים,

גםעצמועלשחזרגס,פשוט,גדאפיבצעד ?נוצריכנסלקראתודווקא

אורבין,יצחקרחובכמוהישראלי,הדגלהפךיותר,מתוחכמיםבמקומות

הגרמנית".ב"זהותעיסוקשללמוקדישראלי'סרטכלאוגוריון'בןרחוב

"אחדשלהזאתהתאוותניתהצריכהשלאחדפןדקהואהחדשהישראלי

(אשכנזי).יהודיפולקלורשלשונותבגרסאותמלאהגרמניהמדומה".

מוצפתברליןאורתודוקסים.יהודיםשללדמויותמוקדשותבהתערוכות

ביןנפתחה,המהודרקאנטברחובאפילוו"חסידות".כלייזמעדיםבמופעי

בביתדקישכשדאוכלכשד.לאוכלילא"כשדיה",אחדות,יוקרהמסעדות

בילויבתורכשדלאכוללו"ש"באלמימיועדתה"כשדיה"היהודי.הכנסת

שטופיםהםכמובן.אחדים,מאירופיםבכךשוניםהגרמנים"האחד".אצל

הואהמערב-אירופיםלכלשמשותףמהואולם,מביכה.פילושמיותבאיזו

ניסח(ובעקבותיואותנולימדהגלה"זהות".בתחומיהזההקדחתניהעיסוק

אליו.מתוודעשהואלפניעודל"אחד",זקוקהסובייקטכילאקאן)זאת

הרקעזההדמיוני.ל"אחד"ההתמכרותמאחודינחבאתהאחדנגדהאלימות

מהזיכרוןמאודדחוקבקולנוע,בטלוויזיה,בספרות,הזיכרוןשללאינפלציה
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ביןהזיווגהשבר.אתהחייםובנותיהםמבניהםהחיים,מהקורבנותהממשי,

אלאלוואיןדברלשוםאחראישלאהבנים","דורבאמצעותלקורכןהתליין

העבראתמייצגמילכולנו"."משותףמרוחק,כענייןהעברשלאובייקטיבציה

גרמניה,מערבממשלתעםהשילומיםהסכםמאז •ובכן ?באירופהשם

בעולםכלשהימדינההעזהבטרםעודהיהודי,העםנציגיהםהישראלים

"אנחנו"לשוןעללחשובקשהגרמניה.עםהיטיבזההזאת.בייצוגיותלהכיר

יהודיםעלמריחהאיזובליהגרמניתהמדינהשלהממוסדיםבתחומיה

שלוםעלדיבורקצתתקציבים,ישראלי","שבועתערוכה,מוזיאון,-ושואה

אפילוממש.שלפוליטיתמחויבותעםדברושוםלפלשתינאים,ישראלבין

שונהאינוהמערב-גרמני,השמאלשלהאחרוןהשריד , TAZה-הירוקים,עיתון

הזאת.מהבחינהבהרבה

אחריבשואה,משלה,בעברמצוידתוהיאמאוחדתכשגרמניהעכשיו,

דימוילהעניק :"שלנו"התפקידמגיע •בערפללוטעברההיהשניםשבמשך

מסוגליםאינםעדייןהגרמניתהרשמיתהתרבותבתוךוהמושגיםשהלשוןלמה

בענייןהגרמנים,באוזניקניוקשלמדבריוטובמההנאצי.העברלעשות:

זהעלמתיםהגרמניםחתנו.שלהאמאעלעוזעמוסשלהנאוםאושלו,הסבא

לאאתם :נחתמההעסקהלהווה.ביחסשאלהשוםכאןשאיןמפניבדיוק

האזרחותחוקיעלאוהכבושים,בשטחיםהאפרטהיידעלדעתכםאתמחווים

עלמהצוענים.שמנעתםהקטןהכסףאתאפילולכםנזכירלאואנחנו •שלנו

נצטרףאנחנוגםלהפך,מדברים,איננוהאסלאםשנאתשלהקואליציה

לשיחנניחשלאובלבדרע",אסלאםוישטוב,אסלאם"ישהליברליתלמקהלה

הישראליםולשתיקתלאסלאםלאיבהמעלהיום.מסדרלרדת"האסלאם"של

כמומודרכים,להיותהמוסלמיםעל :נאמרשאינומהמהבהב(החילונים),

הסכמהזוהיאירופי.כמוכלומראדם",בן"כמולהיראותהיהודים,

היהודים.מןגםהמערבית,האירופית,הגרמנית,לתביעהבדיעבד,שבשתיקה,

דוגמאות.דורשתאיננההקתוליובמרכזהגרמניבימיןלאסלאםהשנאהתפוצת

למוסלמיםלהציעהשמאלשלאינטלקטואליםאצים-רציםשבההמהירותאבל

בלי •סבינושלהפיאותגזיזתעללחשובבלי •אפילולרעודבלי"להתבולל",

איננההנאורות,בשםהזאת,המהירות •הורינודורשלהזרשנאתעללחשוב

"שלנו".מהתפקידמנותקת

אושוויץלמה

הנאורההעמדהשל"אושוויץ"סקשראתולראותלאחורלשובצריךכאן

בבונדסטאגמתקדמיםהכיהגורמיםאיךלהסביראפשראי •למשלהזאת.
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 107הלא-מוסלמים)כל(שלשלנוהיאהשואה

שלגמורהשתיקה(תוךהצועניתהשואהלקררבנותפיצוייםמתןנגדהצביעו

בגאווההכחול-לבןממלאתפקידאיזהלהביןבלי-אצלנו)השואהעסקני

באמצעיהקיבוציתנזהרתהגרמניהעיסוקהשחור-זהוב-אדום.שלהמחודשת

נוח"אחר"ואיןלאחר",הומניל"יחסזקוקהממוסדת,בתרבותהתקשורת,

"יורשיומדבריםשבמקומושנשרף,כבר,קייםשאינומה"אחר"יותר

שניסיתיזה ,לעברביחסהגרמני blackoutשה-המקוםזהההיסטוריים".

רוציםולאשיודעיםמיביןכפשרהשלו,ברדוקציהפוגשמאפייניו,עללעמוד

הממשיתהאיבהלדירןנכנסתכאןלהצטמצם.ומוכניםיודעיםשלאלמילפרט

לתרבותל"היסטרריה",ל"מררשת",שייכיםשאינםמיכלומרל"לא-איררפים",

באירופה.הרווחתהאיבהזרלמהגרים,האיבהלמוסלמים,האיבההנוצרית,

הקשרנוצרשברהמקוםהואלפחות,יהודיתמבחינהיביותרהמזוויעהמקום

העסקהבתרךהיהודים,הלא-מערבי.לאחרהממשיתלשנאההשואה""זכרבין

מדוחים)ולאחרדיםלא(כלומר"מודרכים"אוישראלים,הםאםהזאת,

תיקוןהמערב.שלהאקסלוסיביהמועדוןלתוךשלםבלבעכשיומתקבלים

 ".עכשיולפחות .בסדרדווקאאתם"ארררפס,טעות.
שלהפארסהואכןמארקס,כתבפארסה,היאעצמהעלהחוזרתההיסטוריה

החדשים""הפילוסופיםאצלהמתגלמתזרהיאהאירופיתהאנטישמיות

בראיוןפינקלקרארט,הפילוסוףהאחרוןהסתיומהומותעלאמרכךבצרפת.

"הן :"הארץ"במוסףסמרטרייזואודליהמשענידרורלעיתונאיםשנתן

אירופית.כארץצרפתנגדלשעבר,קולוניאליתכמעצמהצרפתנגדמכוונות

הפילוסוףאמרועודשלה".היהרדו-נוצריתארהנוצריתהמסורתעםצרפתנגד

 : )?הזאתבמסורתאושוויץ(איפההיהרדר-נרצריתהמסורתעל

ככהעבדלאזהלי'.תנולי,ו'תנומוזנח,אתהשבצרפתלעצמךלומרמפתה

נשלשלובשיחלהילחםבמקוםבצרפת, ....לעבוד"יכוללאזהאחד.לאף

ההיסטוריההוראתאתמשניםמבקש:שהואמהאתעושיםדווקאהאפריקאי],

אתכיוםשםמלמדיםהספר.בבתיהעבדותשלוההיסטוריההקולוניאלית

יותרמלמדיםלאאנחנו .בלבדשליליתכהיסטוריההקולוניאליתההיסטוריה

מדבריםלפראים.התרבותאתלהביאלחנך,גםביקשהקולוניאלישהפרויקט

עלהעבדותואתהשואהאתשמיםאם ...ולביזהלשליטהלניצול,ניסיוןעלרק

נגדפשעהיהלאוזהשואה.חיתהלאזוכילשקר.מוכרחיםאזאחד,מישור

למעשה, ....אמביוולנטימשהוהיהזהפשע.רקהיהלאשזהמכיווןהאנושות,

ביטולביטולה.דווקאהואלעבדותשקשורמהבכלהמערבשלהייחוד

ואמריקאי.אירופאיענייןהואהעבדות

ועיתונאים,פוליטיקאיםואצלאחרים,פילוסופיםאצלגםיכאןבדיוקיכאן

יהדותוולזכרם.לקורבנרתיהקשרשרםבלישלה,התפקידאתהשראהממלאת
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להוסיף,יכולהואאומר.שהואלמהטריוויאליתכמעטפינקלקראוטשל

שלעיקרואבלהרריו'שלהביוגרפיהאתהשטן'כפרקליטיכיהודים,לחרפתנו

האדונים,שבהםבמקומרתבדיוקמתלהםשמרני,ביארהואהזההטקסט

משרםהרע.אתלייצגכדילשואהזקוקיםבעולם,הנוכחיהכלכליבמשבר

המקוםזהבדיוקהסתיימו.טרםאחריםתחלואים ;והסתיימהחיתהשהשראה

והעבדות,הקולוניאליזםקורבנותאתלהכילצריכהכארניברסלהשראהשבר

שהםמשרםדווקאלהכרה.לאאףאלאלפיצוי,זכרשלארקלאאשרקורבנרת

ארכיבושתחתרעבות,שעדייןבשכונותבחמסות,שעדייןבארצותיושבים

שהיאבכךהואאלינו,קשרבליהשראה,יתרוןמעולם.הסתיימושלאשליטה

 :מוסיףפינקלקראוטשחלף.כסיוטאותהלחגוגואפשרהסתיימה

לאטלאטהופךבגזענות''המלחמהשלהנדיבשהרעיוןחושבאני

המאהעבורתהיהוהאנטי-גזענותמפלצתי.באופןשקרניתלאידיאולוגיה

יהודיםהיוםלאלימות.מקור .-20ההמאהעבורהיהשהקומוניזםמה-21ה

אותוגזענות'.היא'הציונותההפרדה,גדראנטי-גזעני:שיחבשםמותקפים

'האנטי-גזענות'.שלמהאידיאולוגיהלהיזהרצריךבצרפת.דבר

מאתמסה"שלם"הרצאתפירסמההזההשערורייתיהראיוןפרסוםלפנישנה

על"הרהורים :חיתהשלההמשנהכותרתהאחר"."בשםששמהפינקלקראוט

ביןזר,במסה .)-2003בהמסההתפרסמה(במקורשבפתח"האנטישמיות

 ?אושוויץ""מדועלשאלהפינקלקרארטנדרשהיתר'

נצרב.הואהוא,נהפוך jהזמןחלוףעםכרסוםכלחללאאושוויץבזיכרון

בולטמקום"תפסהפירה,פרנסואהכתבהזה,השםאתהנושאתההתרחשות

הרוע,כהתגלמותהדמוקרטי'המצפוןשלהשליליהלוויהכבןויותריותר

הטבחמעשיכלולאאושוויץמדועהשואהדווקאמדועהשלילה".מיצוי

 9 ?אחריםשטנהמפעלילאמדועאידיאולוגיה,שלמכוחהשהונעוהאחרים

"נצרב",המטאפורהשלכמקרמהנרחבדירןלבראכמרבןהיהצריךהזהבמקום

הדמוקרטי".המצפוןשלהשליליהלוויה"בןשלהקלושהאידיאליזםבמקום

הביןלאשלו,העצמייםהרחמיםבחסרתפינקלקרארטחותרלאןהביןשלאמי

מערביתדמוקרטיהעומדתאחדמצד :בוקראההימניתשלםשהוצאתמהאת

דרכהממשיכיאחרומצדהמגבילה),פרשנותועל(אושוויץהאחדעברהעל

שלתשובתוהנההיום.שלבעולםהלא-דמוקרטיםכלכלומראושוויץ'של

 :פינקלקרארט

שהונעוהאחריםהטבחמעשיכלולאאושוויץמדועהשואה,דווקאמדוע
שהאדםמפני ?אחריםשטנהמפעלילאמדועאידיאולוגיה,שלמכוחה

האדםהואאדם,הואבאשראדםכלהואהאדם,זכויותאישהדמוקרטי,
החברתי'לעוגןאולמוצאורלוונטיותכלשאיןארםבדרך'נקרהאשרהראשון
הצטרפותהמעצםרקולאדווקא,זומסיבה ] ... [שלוהגזעיאוהלאומי,
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 109הלא-מוסלמים)כל(שלשלנוהיאהשואה

בהשוואהכללנפגעהשלאאמריקה,לעצמההרשתהבנאציזם,למלחמה
אותרולהפוךהשראהלזכרמוזיאוןבירתהבלבלבנותהחרבה,לאירופה
 ) 16-14(עמ'לארמית.התייחסותלנקודת

שלבאוניברסליזציהבעיהישכייודעפינקלקראוטמלים.להשחיתחבל

ואףאחרות,שואותפניעלאחתשואהמעדיףהמערבכימביןוהואהשואה,

לשיטתו:אפילוהיחידה,השאלהאתומסתירהמוחאתמבלבלהואכן,פיעל

שלהפרויקט •כןכיהנה ?כל-כךמאוחרדווקאמדוע •כל-כךמאוחרמדוע

השאלותכלקוטר.שלנשיאותותקופתבסוףהחלבוושינגטוןהשואהמוזיאון

שלבגבבהשישמהאחת.פשוטהלתשובהזוכותאינןהזאתבמסהששאלנו

ניירהםועברםהיהודיםלפיוחדש,נרטיבשלביסוסהואפינקלקראוט

מיליוניעלמה ?הפלסטיניםעלמההאנושית.החירותשלהיחידהלקמוס

 :עמודבאותואומרהואכךהנה ?הדמוקרטיתהבריתארצותשלקורבנותיה
השואההנצחתממפעלשואבותהדמוקרטיתואירופההדמוקרטית"אמריקה

להאשיםפתוחההדרך •כמובן •מכאןהמשותפים."לעקרונותיהןחיזוק

הכחדתעלארה"ב,אתאוישראל,אתשתוקפיםמיאתחדשה"ב"אנטישמיות

בביצוראלאהשואה,בזיכרוןבאמתמדוברלאנטעה,בלהפלסטיני.העם

הםהאחרים,בפנים.כברהיהודים,אנחנו,עכשיוהדרה.שלחדשאידיאולוגי

ריחכברהמריחיםאלהיהימיןאנשיהםביותרהטוביםידידנו .בחוץיישארו

ההכשר.אתלהם.ייתןאושוויץלניצוליבןפינקלקראוט,גירוש.של

. 249 . Raul Hilberg, Perpetrators, Victims, Bystanders, HarperCollins, 1992, p 
הולנדזאת.דרשושלהשהאינטרסיםפעםבכלמיםפיהלמלאמוכנהחיתההרשמיתישראל 2

שלביותרהגבוה(האחודיהודיםשלההמוניתההסגרהמחטאשוחררההפרו-ישראלית
ישראל'.'כ"ידידתתמידונתפסהאירופה)מערבבארצותשהוסגרויהודים

"שלהם",ודו"שלנו"דוהשואות,שתינפגשותשבוהפוליטיהמקוםאתלעצמושמבקשמי 3
ביןהכרהלקבלהשלטתהאליטהושלישראלמדינתשלהנחרצתבתביעהאותןלמצואיכול

שלהחדשיםהמאפייניםאחדדהו-שנרצחהיהודיהעםיורשתהמדינהבהיותלאומית

אתלנוציוותהישראלשמדינתאחדידקמהאידיאולוגיהחלקלהיותשהפכןכאלההציונות,
גרמני,משורדאלא"שלנו",איננוצלאן(פאולהחייםשללאהמתים,שלהזאתהירושה
ממנהיגישהיהאףמהסיפוריחלקאיננומןאדלמאדק ;לושהציעואףילכאןבאשלאמשום
והיהמהיהדות,דחוקשהיהשולץ,בדונואבלבפולין.לחיותשהתעקשמשוםוארשה,גטו

כמובןחשובבשואה.שמתמשוםדק"שלנו",הואבעיירתו,הגרמניםבידינרצחפולני,סופד
דדטלשעדיתכמוהיורש,עמדתאתהמקלקליםחיים,ניצוליםיהודיםשלהללומהפרדוקסים

המערביתגרמניהעםישראלשחתמההשילומיםהסכםהואמזהחשובבהרחבה,בועסקה
נציגתהיאישראלמדינתפיהעלהקדושההמורשתשלראשיתהדוהיהחמישים.בשנות
הללו.השואות""שתיביןמפרידהתהוםיכןפיעלואףניצוליה.נציגתלאהשואה,קרבנות

להדגיש.חשובזהאת

-2הוילהלםהקיסרהראשונה,העולםכמלחתלאויבותיהגרמניהנכנעה 1918בנובמבר-9ב 4

עלהכריזשיידמןוהסוציאליסטממשלה,כראשהתמנה טך~;:~הסוציאליסטכתדר,עלויתר
שלהרפובליקהשנותכלמשךהדה,ביוםשנה,מדילנשיאה.והיההרפובליקה,הקמת

המתנגדיםמחנההרפובליקה.שלחגהבנובמבר-9בצוין ,-1933בנפילתהעדויימאר,
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בתוךבהיטלר,התומכיםלמחנהכךאחרהיה-ריאקציונריםקתולים,שמרנים,-הרחב
המדינה 1945אחריהוקמההזההמחנהמקרבבדיוקאבללה.מחוצהאוהנאציתהמפלגה
"איעכשיוהאפופותהשניםמןמאז,ההוא,הרפובליקהליוםשהתנכרהגרמנית,המערב
שהםמהאתהנאציםביצעובו,-10לבנובמבר-9השביןבלילה ,-1938במקום,מכלסדר".
הגרמניהשואהליוםאושוויץשחרוריוםשלהפיכתועדוכ.ךהבדולח"."לילכינובעצמם

לשואה,זיכרוןיוםלמעיןבמחלוקת",ה"שנויהרפובליקהיוםבמקוםלנובמבר,-10ההיה
רקצויןוהוארשמי,יוםהיהלאזההנאצית.גרמניהאדמתעלהראשוניםהפוגרומיםלזכר

התמוטטהלגמריאירוניבאורחורדיו.טלוויזיהבתכניותבכנסיות,מסוימים,באזורים
מצויןלאהאיחודשיוםומובן , 1989בנובמבר-9בברליןחלקישניביןשהפרידההחומה
שלאההיא,הרפובליקהבגללהזה,התאריךמןהפחדגדולכךכדיעדהזה.בתאריך
היום.עדהתעכלה

 • 42עמ' , 2006עובד,עםהוצאתאירופה",על"המאבקהיצ'קוק,ויליאם 5

השלט-הסמכויותאתלהיטלרשהעניקוהחירוםחוקיאת-1933בהכיןגלובקההדיןעורך 6
הפרשנותאתוכתבנירנברג,חוקישלהטיוטותבהכנתהשתתף-1935בהמוחלטות,וגירת

גרמניהיהודיכלעלשכפההחוקאתהכיןיותרמאוחרשהתקבלו.לאחרהללו,לחוקים
הריכוז.למחנותהנשלחיםשלרכושםאתולהפקיעו'שרה','ישראל'השמותאתלשאת
משוםהכבושים.בשטחיםהללוהחוקיםאתלאכוףהימלרלהיינריךסייעהמלחמהבמשך
המפלגהשלבפוליטיקהחשובהלדמותהפךהנאצית,במפלגהחברהיהלאפעםשאף

הזה.הסוגמןרביםפונקציונריםשלבעזרתםמערב-גרמניהאתשהקימההזמו-נוצרית,

במערב-גרמניה,קולניתמחאהולמרותהמדינה,למזכיראדנאוארקונרדאותומינה-1953ב
להותירוישראל,עםהיחסיםלהידוקבמקבילהקנצלר,התעקשלה,מחוצהיותרועוד

שמת.לפניעשורפרש,אז , 1963עדהבכיריםבתפקידיו

המפלגהעםנמנושלאמיכלשלהנקיבעברההכרהלמערב-גרמניהחשובהחיתהכמהעד 7
שלהראשוןלשגרירפאולסבפרןהשחצניתהבחירהמןללמודאפשרוארגוניה,הנאצית
ידו.אתהמזרחיתבחזיתשאיבדקציןמלחמה,נכההיהפאולספרןישראל.במדינתגרמניה
הואמהידעאדנאוארנאצי.אנטישל"סמלית"דמותלישראללשלוחטרחהלאגרמניה

העבר.אלשלוהקשרוביטוללהווה:לגיטימציההכסף""תמורתמישראלדורש
 .) The Spectator (11.9.2003האנגליהעתבכתבהתפרסםהראיון 8

 • 15עמ' , 2004ירושלים,שלם,הוצאתהאחר","בשםפינקלקראוט,אלן 9
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