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זיכרון אחד לכולם
בתגובה לכתבה "מחוץ לגדר"
(”ידיעות אחרונות” 20.4): אני דודו של
עפר שטייר, שבנו אסף נרצח בפיגוע
במסעדת מקסים. בפיגוע נרצחו גם סבו
וסבתו של אסף, זאב ורותי, דודו מושיק
ובןַײדודו תומר. אשתו של עפר, גלית,
אמו של אסף, נפצעה קשה. בןַײדודו של
אסף, אורן, התעוור. כן נפצעו עדי,

אחותו של אורן, ואורלי, אמם.
ַײעשרות מחבריי נהרגו בעת שירו

תם הצבאי, ואני זוכר וכואב כל אחד
מהם. אך האם אזרח שנהרג בפיגוע
ַײטרור "שווה פחות" מחייל שנהרג בפי

גוע (לעיתים אותו פיגוע) או בתאונת
דרכים?

האבל על כל חייל ואזרח שנהרג
משותף לכולנו. החייל אמנם נפל בעת
שירותו אך האזרח נהרג אף הוא עקב
התנגדותם של אויבינו לעצם קיומנו.
יום הזיכרון אחד הוא, הזיכרון אחד
הוא, וראוי שנזכור את כולם בין אם היו

במדים ובין אם בלעדיהם.
נתניהאבי בןַײאור,

רצים לדרכון הגרמני
ַײהיום חל יום השואה והגבורה. בטק

סי הזיכרון שוב יוכרז: "נזכור ולעולם
לא נשכח". והנה דווקא השבוע לכדה
ַײעיני מספר מודעות בעיתונים של עו
ַײרכיַײדין המציגים עצמם כמומחים לה

שגת אזרחות גרמנית.
מודעות אלה מתפרסמות זה זמן
ַײבעיתונות ומשקפות תופעה נפוצה: יש
ַײראלים המבקשים אזרחות גרמנית. אז
ַײרחות כזו עשויה להעניק לבעליה הט
ַײבות באירופה, בעיקר אם המבקש מעו

ניין לעבוד או להתגורר באחת מארצות
אירופה. אך האם התועלת הכלכלית
ַײעומדת מעל כל ערך אחר? הריצה המ

בישה אחרי הדרכון הגרמני מעידה על
אובדן דרך מוסרי.

שעריַײתקוהאדוה נוה,

שכחו את ויזנטל
בהלוויתו של שמעון ויזנטל לא נכח
אף אחד משרי ממשלת ישראל. עכשיו,
חודשים אחרי מותו של האיש, שהביא
ַײללכידתם של מאות נאצים, קברו בהר
ַײצליה עדיין בלי מצבה ורק שלט קטן וע

לוב מציין את שמו.
איש מהשרים והח”כים שהיום, יום
השואה, יופיעו בטלוויזיה בארשת פנים
רצינית וישמיעו נאומים נבובים, לא מצא

לנכון לדאוג למצבה. מדובר בביזיון.
הרצליהיחיאל ספרא,

ומה שיהיהמה שהיה
הפרסומים על הממשלה המנופחת
שמסדר לנו ראש הממשלה אולמרט
מראים ששום דבר לא השתנה. מה
שהיה הוא שיהיה. די מהר פרחו באוויר
כל ההבטחות שניתנו לבוחרים עלַײידי

כל המפלגות.
27 שרים, מספר לא ידוע (עדיין)
של סגני שרים, ועוד עשרות עוזרים,
מזכירים, נהגים, יועצים וסתם אוכלי
חינם, שיהיו סמוכים על שולחננו הדל
ַײויבזזו את התקציבים שהובטחו למט

רות חברתיות.
כנראה האזרחים שלא מימשו את
זכותם להצביע צדקו. אין בשביל מה.
כולם אותו דבר. התירוץ הקבוע כאילו
זהו מחיר הדמוקרטיה ושצריך ממשלה
יציבה וקואליציה רחבה הם פטפוטים,
ַײשרק נועדו להסתיר את המגמה האמי
תית: שלטון בכל מחיר, ועל חשבוננו.

תלַײאביבחיים הופמן, 

לשאול עלַײמנת לעשות≈אלעזר שטרן 

רגע, אמא, הרמטכ"ל רוצה לדבר איתך
ַײבשנה שעברה הצטרפתי לרמטכ"ל הקודם למשל

חת "עדים במדים". כשהגענו לבירקנאו, שם שהתה
ַײאמי מספר חודשים בַײ1944, סיפרתי על ביקורי הרא

שון במקום עם הוריי. תוך כדי הליכה במחנה אמר לי
ַײהרמטכ"ל: "בוא נלך לצריף של אמא שלך". הגענו לה

ריסותיו, משטח בטון, בלוקים מפוזרים ושרידי ארובה.
סיפרתי שם את סיפורה של אמי. 

אחד המשתתפים במסע, גיבור ישראל, אל"מ
ַײ(במיל') אלוש נוי, הושיט לי טלפון ואמר: "תתקשר לא

מא". התקשרתי. "שלום אמא", אמרתי. "איפה אתה?".
"בַײ21 צהַײלאגר", עניתי. היה שקט על הקו, ואז אמרה
אמא: "אני לא מאמינה. השערות שלי סומרות". "אמא",

הוספתי, "רק רגע, הרמטכ"ל רוצה לדבר איתך”...
ַײזה היה רגע פרטי של תחושה שטרם מצאתי לה מי
ַײלה מתאימה. דווקא בצריף הזה, בו נחוו שיאים של עי

נוי והשפלה, שם בבירקנאו, עומד מפקד צבאו של העם
היהודי, צבא גאה של מדינה עצמאית, ומשוחח עם
ַײאמא שלי. הוא לבוש מדי צה"ל, באותו צריף בבירק

נאו, והיא בביתה שבמדינת ישראל.

ַײשנתיים קודם הזמינו הפולנים את חיל האוויר הי
שראלי להשתתף בתערוכה לציון "60 שנים לניצחון
על הנאצים". נשאלתי עלַײידי עמיתיי בחיל האוויר,
אם נוכל לחבר בין משלחת צה"ל על הקרקע ומטס
מעל. שמחתי. לאחר מספר שבועות נתקלנו בסירוב.
נאמר לנו, כי מאז מלחמת העולם השנייה אין להכניס
כלי מלחמה לאושוויץ — לא על האדמה ולא באוויר.
ביקשתי מעמיתיי בחיל האוויר לומר לפולנים שמטוס
אףַײ15 ישראלי מעל אדמת אושוויץ הוא כלי שלום
ולא כלי מלחמה. בערבו של יום אושר המטס, ושלושה
מטוסי קרב ישראליים חתכו את שמי אושוויץ. ניצחון

פרטי וניצחון לאומי.
ַײלמחרת, במפגש עם עיתונאים, נשאל מפקד המש

לחת האם זו הפגנת כוח. הוא השיב: ”לא באנו להפגין
ַײכוח, אלא רק זיכרון והזדהות”. התערבתי ואמרתי שאי

נני יודע אם לאנשים שנרצחו ועונו כאן לפני 60 שנה
היה חלום. אני אפילו לא יודע אם היה להם זמן לחלום.
אני גם לא יודע אם לפשע שהתרחש כאן יש נקמה —
אבל אם היה להם חלום ואם יש נקמה, שלושה מטוסי

ַײקרב של חיל האוויר הישראלי בשמיים ומאתיים קצי
נים של צה"ל על הקרקע — אלה גם חלום וגם נקמה.

כדור שני לשואה, כ"ניצול" אושוויץ, חייל ואדם
מאמין, אני חש שבכל דור ודור חייב כל אדם לראות
ַײעצמו כאילו הוא יצא מאושוויץ. כך בחיי היומיום, בי

חסנו למדינתנו היהודיתַײדמוקרטית וביחסנו לצבאנו,
ַײכך בהתנהגותנו עם קרובינו, עם שכנינו, עם בני עמ
ַײנו, גם כאשר עמדותינו שונות, כך עם הזר הגר בתוכ

óְחים לעד בערךנו וגם עם אויבינו. עלינו להיות מּונ
הברזל של כבוד האדם.

ַײכך הוא גם בעומדנו בפני אתגר נוסף, אתגר הזיכ
רון, אותו איני מציע לראות כעניין פתור ומפוצח אלא
כאתגר פתוח. עלינו ללמוד ולעצב את הזיכרון לא רק
כתיאור של "איך" נחרב, אלא גם להעמיק בשאלת

"מה" נחרב ומה חסר היום עם ישראל.
שהרי מהשואה למדנו: אין דבר המובן מאליו. גם
לא קיומנו כעם. על כן יש להוסיף ולשאול. לא רק
עלַײמנת לשאול. לא רק עלַײמנת ללמוד. לא רק

עלַײמנת ללמד. נשאל עלַײמנת לעשות.
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כאשר נולדתי, היה אבי ניצול צעיר וטרי יחסית
ממחנה אושוויץ. גופו נשא פגעים וצלקות, רוחו עוד
היטלטלה בסיוטי לילה. הקיץ הישראלי, המכתיב
ַײחולצות קצרות שרוול, חשף תדיר את הקעקוע הכ

חול על זרועו שחיבקה אותי. 
במה שונים חייו של אדם בנו של אדם אשר היה
ַײשם על הפלנטה האחרת, ובלי סיבה נתפסת, הגיו

נית, נראית לעין, שרד את השריפה סביבו? 
כמעט בכל.

ַײהלחם של הילדּות הזאת אינו מובן מאליו. שול
ַײחן הארוחה עמוס בכל טוב, אך מעליו מרחפת באו

פן קבוע מחשבת רעב, מצוקת הבטן הריקה הכואבת.
הפרוסה לעולם אינה רק פרוסה, שהרי לפני זמן לא
רב היא הייתה ההבדל בין כליה לבין עוד יום של
ַײקיום. היא מלוטפת, היא נחשבת, כל אחד ואחד מפי

רוריה נאסף בכל הכבוד הראוי.
ַײהמחר של הילדּות הזאת אינו בטוח. שגרת הי
ַײמים יכולה להיות גם מלכודת. כך הייתה. בני המ

שפחה כולם, שהותירו רק שמות, נלקחו מתוך
ַײהיוםַײיום. אהבו, צחקו, חלו והבריאו, התפרנסו ויצ

רו, חלקו חג ואבל בסיפורי הזיכרונות מן הימים
óֵי. אחרַײכך הם אינם, ורק ההפתעה המרהשלפנ

שלהם טרם התפוגגה.
בחוויות הילדות הזאת מחנה השמדה אינו מקבץ
דמוני, רחוק, בלתי אפשרי למישוש. הוא אינספור
פרטים נגישים. בלוק מס' 10. מסדרי בוקר. עונשים
ַײגופניים. שמות ודרגות בגרמנית. טרנספורטים בש

פות שונות באים ברכבת והולכים בעשן. עבודות
ַײפרך משחררות. קור, מחלות, פחד, גדרות תיל מחו

שמלות הגואלות מסבל. כולם המתקבצים לתמונה
אחת ממשית בגלל העיניים של המספר, שראו כל

זאת והן כעת ממול.
שנות ההתבגרות, האמורות להתפרע, כבולות
בסייגים משל עצמן. מרד נעורים? במי? התנסות
ַײבמחשבות על ”רצח אב”? נו באמת! כל שלב התפת
ַײחות טבעי שכזה, אנושי עלַײפי ניסיון המומחים לד
ַײבר, לא יכול לצאת לדרך. הפסיכולוגיה של אנר

גיות הנעורים לא לקחה בחשבון כי הצד השני של
מתרס ההזדהות שהתגבש, במקרה הזה, הוא הצד של

הנאצי. אין לאן לברוח.
המסע הראשון לאירופה לעולם לא יהיה תיירות
ונופש. בהלה ומשיכה משמשים בערבוביה, והבטן
מתהפכת. הרכבת היא לא רק רכבת. היערות לא רק
ַײעצים. הנופים זרים לעין וקרובים כלַײכך ללב. והא

נשים, מה אומר הגיל החרוץ על פניהם? הם היו שם?
עדים? משתתפים?

השנים חולפות ללא חלומות לילה. מבוא השינה
ועד ליקיצה עובר אך רגע אחד שחור ללא רישומי
ַײזיכרון. התגוננות טבעית מפני הסיוטים. בימים נו

צרות משפחות חדשות, אך ההורות היא בהכרח גם
סוג של תצפית מתמדת, מיוחדת, מחפשת בחשש
ַײסימנים מוכרים בבני הדור השלישי. האם הם מות
ַײחים הלאה בגופם את קו רדיוס הנזק של חום השרי
ַײפה ההיא? נראה שכן, אך בדרך אחרת מאוד. הם יד

ברו על כך בזמנם שיבוא.

ַײהיסטוריונים מעריכים שכַײ100 מיליון ספרים יהו
דיים הושמדו בשואה. כמה עשרות מהם היו עותקיו של

ספר שכתב אבא של אבא שלי.
סבי היה מנהל בית ספר יהודי קטן בביאליסטוק,
בית ספר ששילב לימודי קודש ולימודי חול, ונרכשה
ַײבו גם השפה העברית. במשך כשלושים שנה הוא "קי
ַײנא לפעמים לעטו", ופירסם רשימות בביטאונים המ

קורבים ל"אגודה". בַײ1938 כינס 14 מהרשימות לספר
צנום, שם בו שערים: "מאמרים והרהורים", "סיפורים

וציורים", "קווים ושרטוטים", וקרא לספר "כתבים".
על מאמריו העיד: "ברובם משתקפים מעשי בני
אדם, הליכותיהם ומחשבותיהם בימים ההם, ימים של
מהומה ומבוכה, בלבול הדעות והמחשבות, ימים של
שלטון הרעב וממשלת המוות, שרישומם עדיין ניכר
היטב גם בימינו אלה, ותוצאותיהם שבר ברוח, ייאוש

ושוויון נפש לכל הנעשה מסביב".
באחת הרשימות יצא חוצץ כנגד הציונים, האומרים
ַײ"הנה לנו מרכז רוחני שישמור עלינו מכיליון". ברשי

מה אחרת פנה ברכות לאלה הרואים את "אחד מאחיהם
מובל לקברות ובדגלים אדומים מוקף ארונו", וקרא
ַײלהם: "קללה לא תצא מפיכם. כאבלים התאבלו על עצ

מכם, כי לא חנכתם הדור כראוי".
כמה מהרשימות הינן ציורים של דמויות מהעיירה:
ַײ"מזהיר השבת" ש"הופעתו לבדה, ברחוב היהודים... דיה לע
ַײשות את הרושם הדרוש שיהיו מניחים את עסקיהם". הש

מש, איש פשוט ומסור, "המקשיב להד קול הניגונים הנוגים
ַײשל בחורי הישיבה העומדים בבית ד' בלילות", מתאמץ לל

מוד בעצמו, אך אינו מבין דבר ופורץ בבכי קורע לב.
מוציאו לאור של הספר היה המחבר עצמו. קל לי
ַײלדמיין את סבי מגיה את גיליונות הדפוס. מקפיד להו

סיף לספר דף של תיקוני טעויות. מחזיק בעותקים
שקיבל מהכורך. מביא אותם לחבריו. נושא אותם לבית

הדואר. שולח עותקים בודדים לשני בניו בירושלים.
ַײממען בכתב ידו את המעטפות שישאו עותקים של הס

פר לכמה ספריות יהודיות בפולין.
ַײלפני מספר חודשים הזדמנתי לספרייה יהודית בניוַײיו
ַײרק, בבית הסמוך למקום שבו שהיתי. בספרייה יש עדיין קט

לוג כרטיסיות מהסוג הישן. עילעלתי בכרטיסיות בסביבת
ַײשם משפחתי, עד שנתקלתי בספרו של י.מ. רובינשטיין. בי
ַײקשתי מהספרן להביא את הספר, ואחרי שעה קלה הניח בפ

ניי מעטפה ירוקה, וממנה שלפתי את ספרו של סבי.
ַײתמהתי. הרי אין להעלות על הדעת שהוא שלח עו
ַײתק מספרו לאמריקה הרחוקה, ועל שום מה תרכוש ספ
ַײרייה בניוַײיורק הגדולה קונטרס צנוע שכזה. שתי חו

תמות בספר הסגירו את גלגולו. חותמת בפולנית, של
הספרייה שליד בית הכנסת הגדול בוורשה, מעידה

שהספרייה קיבלה את הספר בשנת 1939. 
החותמת השנייה הייתה "אופנבך". אופנבך היה
ַײמעין "מחנה ריכוז" של ספרים יהודיים. הנאצים שיל

חו לשם ספרים ששדדו מספריות יהודיות. באופנבך
היו הספרים עוברים סלקציה, והנותרים היו אמורים

לשמש בשירות חוקרי תרבות העם היהודי האבוד. 
ַײחלק מהספרים הוחזרו אחרי המלחמה עלַײידי האמ
ַײריקאים לארצות מוצאם, והאחרים הופקדו בידי ארגו

נים יהודיים, שהוגדרו כיורשי אוצר הספר היהודי. כך
הגיע ספר זה מידיו של סבא שלי בביאליסטוק לידיי

שלי בספרייה בניוַײיורק.
השבתי בעדינות את הספר הפרום למעטפה הירוקה.
הרגשתי כמי שחוזר ועוטף את הספר בתכריכיו. ספק אם
יימצא איַײפעם מישהו שיוציאו שוב ממקום מנוחתו.
ַײנתתי את המעטפה בידי הספרן, יהודי מזוקן, לא עדין מי

דות, שבאותו רגע היה ציורו בעיניי כשל קברן. פתאום
רציתי לומר קדיש. אבל לא הייתי בטוח שזה מותר. אז

הלכתי מהמקום, ורשימה זו היא ה"קדיש ספר" שלי.

עשיתי 
את אושוויץ

בשלושת רבעי
שעה
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ציפורה פלר נולדה בפולין בַײ1929. ”ראיתי בתקופת השואה מראות כלַײכך קשים, שהשפיעו על חיי עד היום. אני זוכרת את שרה שפשביץ יושבת עלניצולי התופת.
מדרגות ביתה עם התינוק על הידיים, כשקבוצת גרמנים עברה לידה. אחד מהם תפס את הילד ברגליים, הניף אותו, ופוצץ את ראשו על הרצפה”. ציפורה (כאן בתמונה
רוקדת עם ידיד בתלַײאביב) עלתה לארץ בַײ1947, התחתנה עם חיים, ונולדו להם שלושה ילדים, תשעה נכדים וארבעה נינים. ”אבל הפחד לא הרפה לעולם. פחדתי להחזיק

את ילדיי על הידיים, שלא יקחו לי אותם”.

אלדד רפאליישראלים ∂∞∞≥   ˇˇˇ  

דתיות מחודשת≈אפרים מאיר 

היכן היה האדם?
לעתים קרובות נשמעת השאלה: "היכן היה
אלוהים בזמן השואה?". שאלה זו מרחיקה אותנו

משאלה יותר חשובה: "היכן היה האדם?". 
עבור מי שתפיסתו אינה של אלוהים המושך
בחוטי ההיסטוריה, השאלה המתעוררת בעקבות
השואה היא שאלת האחריות האנושית. שהרי כוח
החיים של המסורת היהודית הוא בפתיחות כלפי

אחרים וברדיפת צדק חסרת פשרות.
פעמים רבות במהלך המאה שעברה גבר כוחו של
ַײהחזק ביותר, באופן סוציאלַײדארוויניסטי. היום ני

תנת זכות הדיבור לאלה שההיסטוריה אנסה אותם
ַײלשתוק: יאנוש קורצ'אק, שצעד אל המוות עם היל

דים ”שלו”; מלך דנמרק, שסירב למסור את היהודים
ַײ"שלו"; דיטריך בונהפר, שהיה מעורב בקשר נגד הי

טלר; אברהם יהושע השל, שהפגין סולידריות עם
השחורים בארה”ב; ריגוברטה מנצ'ו מגוואטמלה,
שלחמה למען האינדיאנים משוללי הזכויות של
ַײשבט המאיה; הלדר קמרה, שפתח את ארמונו הבי
ַײשופי לחסרי בית; אמא תרזה, עם עבודתה הסוציא

לית בכלכותה; הצדיק הירושלמי, הרב אריה לוין,
שהיה רבם של האסירים ואיש חסד של אמת.

קולם נשמע, גם כשגזרו עליהם שתיקה. הם
אנשי מופת, גם אם ההיסטוריה הדוהרת קדימה
ַײמחשיבה אותם נאיביים. הם, וכל האחרים הפוע

לים לקראת אלוהים דרך מסירות נעלה לאדם
אחר, תופסים מקום מרכזי בתפיסה המתחדשת

ַײבלטינית משמïִreligareיגיה (של הדת, של הֶרל
עותה לקשור או לחבר). החיבור שלהם עם אחרים
הוא חיבור אמיתי עם אלוהים. חיבור זה מנוגד
לאידיאולוגיה כלשהי, והוא מכוון כלפי הזולת,

שיש לכבדו ולעשות עימו חסד.
ַײהומניזם ודתיות קשורים קשר הדוק: ביחס עם הא

חר מתרחש היחס עם המציאות הנשגבת. הפילוסופים
של הדיאלוג — הרמן כהן, מרטין בובר, אברהם יהושע
השל, פרנץ רוזנצווייג ועמנואל לוינס — הדגישו, איש
בדרכו, שאין אהבת אלוהים ללא אהבת אדם. יכול
אדם, למראה סבלו של האחר, לחלוף על פניו בצער
ולשוב לענייניו, אך לא זו ההתנהגות האנושית ביותר. 

ַײ”עבד השם” הסובל של הנביא ישעיהו, בכני
עותו הענווה לאחר, עודנו מופת לכל אדם הנושא
על כתפיו את סבלם ודאגותיהם של אחרים כמין
ַײאטלס רוחני. אלפי הילדים המאופרים, המשו
ַײטטים בלילות ברחובות מקסיקו סיטי, האם הם יי

שארו "אטרקציה תיירותית"? גופה השדוף של
אישה, ברכבת התחתית במוסקבה, האם יעורר רק
ַײזעזוע חולף? קיומם של עניים, נכים וזקנים במ
ַײדינתנו, האם יעמוד על תרומתם של קומץ נדב

נים בלבד?
ַײלוינס כתב, שהאדישות אפשרית מבחינה אונ

טולוגית, אך לא מבחינה אתית. האכפתיות כלפי
האחר, שהיא היפוכה של אדישות, היא המשמרת
גם את שונותו של האחר מן האני וגם את זהותו

העמוקה של האני. האחר, בהיותו שונה, גורם
לשינוי דרמטי באני, והופך אותו לאחראי. 

אחרי אושוויץ, כל אדישות היא בלתי אנושית.
ַײאחרי זוועות השואה ישנו צורך דחוף בתפיסה מחו

דשת של אלוהים. קיימת אפשרות לדבר על אלוהים
ַײלא כיש עליון או כעין הרואה את הכל, אלא כמש

מעות או צו שפוגשים אותם בפנים של האחר. דיבור
זה מאפשר להצביע גם על האדם הנפגש במשמעות

ומסוגל ליטול אחריות מלאה למתרחש בעולם.
ַײברגישות הדתית הישנהַײחדשה, דאגות תיאו
ַײלוגיות אינן מסיחות את הדעת מבעייתיות אנו
ַײשית וחברתית. היפוכו של דבר: הבעייתיות הזו זו

כה למלוא תשומת הלב. בדתיות המחודשת זכויות
האדם הן הקשר עם האל. במרכז דתיות זו עומד

הצו "לא תרצח", באופן חיובי: כבד את הזולת.
התוכן המהותי של הזיכרון שלנו לשואה הוא
שמירה על שוויון בין כולם, בלי ביטול ההבדלים.
ַײביום השואה הזה לא די בזכירת מה שאירע באו

פן היסטורי, אלא בזכירה של כל ריקבון שמוביל
ַײלהתרת הרקמה העדינה של החברה. מעשה זיכ
ַײרון בא לידי ביטוי במעשים אנושיים ובפוליטי

קה, המובילים לשוויון בין בני אדם ולבניית
ציוויליזציה.

פרופ' אפרים מאיר, תיאולוג נוצרי שהתגייר,
מלמד פילוסופיה יהודית של העת החדשה

באוניברסיטת ברַײאילן

המכחישים והמשכיחים
זיכרון השואה לא דועך, על אף המאמצים של

מכחישי השואה ומשכיחי השואה.
ַײהראשונים נתפסו עד לא מזמן כחבורה תימהו
ַײנית של אנטישמים מוסווים וגלויים, הנוברים בפ

חי האשפה של מחקר היסטורי. אפשר להתווכח אם
ראוי היה להעמידם לדין באשמת הפצת השקרים,
ַײאך הפעילות שלהם לא הזיקה. להפך: האמת ההי
ַײסטורית על השואה יצאה נשכרת ומחוזקת ממכ

חישי השואה ה"מקצועיים", שהם כבר חיזיון הולך
ונעלם. את מקומם תופסת קבוצה קולנית אחרת,
ַײמסוכנת בהרבה: מכחישי השואה המוסלמים, שמ

טרותיהם פוליטיות ואידיאולוגיות.
מרבית המוסלמים משוכנעים ששואת העם
היהודי לא התרחשה כלל, או שממדיה נופחו
עלַײידי קונספירציה יהודיתַײמערבית (כך, למשל,
ַײנטען באמנת החמאס), כדי לשמש כמכשיר הסבר

תי של הציונים. כאשר על קרקע פורייה זו נופלים
דבריו של נשיא איראן, הכורך את הכחשת השואה
עם חיסולה של ישראל, הם נספגים היטב בתודעה
העממית ומשתרשים במהירות בשיח היומיומי. זו
כבר לא בושה בעולם המוסלמי להכחיש את
השואה. זו אפילו זכות: מותר לזעוק בפרהסיה
ַײשהיהודים זייפו את ההיסטוריה והמציאו את זוו

עות השואה, כדי לגזול אדמה ערבית.
השמאל ההזוי מגייס כיום אף הוא את השואה
לביקורת על ישראל. הסופר הפורטוגלי הנערץ
ַײז'וזה סאראמאגו השווה את רמאללה בימי האינ
ַײתיפאדה לאושוויץ. זהו גלגול נוסף של המסע הא
ַײנטיַײציוני שהתנהל בעבר בגוש הסובייטי: אף שה

קומוניסטים דאז לא הכחישו את ממדי הרצח של
העם היהודי, הם כן הכחישו את ייחודו ואת מניעו
הגזעניים, וניסו להטמיע את שואת היהודים בתוך
"קורבנות האימפריאליזם הנאצי". מטרתם הייתה
פוליטית — לשלול משארית הפליטה היהודית את

לאומיותה, ולהציגה כמיעוט תרבותי בלבד.
ַײמטרות פוליטיות מנחות כיום לא רק את מכ
ַײחישי השואה אלא גם את משכיחי השואה. האחרו

נים רבים יותר וערמומיים יותר. לתפיסתם, הרצח
ההמוני של העם היהודי היה רק סטייה חולפת
מתוואי הנאורות האירופית. השואה מוצגת
עלַײידם כמעשה חריג וברַײחלוף, שלא תואם את
ַײהמהות הנקייה והמתורבתת של אירופה ושל המ

ערב. לכן מותר ואף חובה לשכוח אותה.
זהו שקר היסטורי גס: השואה הייתה חלק בלתי
ַײנפרד מהציוויליזציה האירופית של המאה העש

רים. חוללו אותה אזרחי אירופה למופת: גרמנים
רגילים לגמרי, לא משובטים גנטית, לא מטורפים
קלינית. גרמנים שאהבו מוזיקה, טבע וחיות בית,
ורצחו מיליונים לא עלַײמנת להרוויח כסף ולא כדי
ַײלשרת קפיטליסטים רודפי בצע, אלא בגלל שנא
ַײתם לאדם היהודי באשר הוא. הם לא הושפעו מה

טלוויזיה ולא השתמשו בהייטק — הם רק נשמעו
לקריאות מנהיגיהם לטהר את אירופה מהיהודים

ולהמליך עליה את הגזע הארי.
ַײבהקשר זה רצוי שממשלת ישראל תתמוך תמי

כה מלאה בבקשתה של פולין מאונסק"ו, לשנות
ַײאת כינויו של המחנה באושוויץ ל"מחנה מוות נא

צי גרמני". כי כזה הוא היה: מחנה נאצי גרמני, שבו
הושמדו יותר ממיליון יהודים ונרצחו כמאה אלף

בני לאומים אחרים. 
ַײהמוני ישראלים צעירים — צעירים מאוד — נו

סעים לפולין כדי לפגוש שם פנים אל פנים את
זכר השואה. אצל לא מעטים מהם נוצר טשטוש בין
המקום הגיאוגרפי שבו השואה התחוללה לבין מי
ַײשחוללו אותה בידיהם. יש בטשטוש הזה משום הש

כחת האמת על השואה ועיוותה.
שואה היא לא ספרות אימה בדיונית ולא אירוע
קוסמי. היא קרתה לא מזמן, לפני 65 שנים בסך הכל
— וקרוב מאוד לכאן. האנשים שעברו את השואה
עדיין חיים בינינו, עדיין מהלכים — ישרי גב אך
לעתים קרובות חסרי פרוטה — בתוכנו. נסייע להם
ַײלעבור את שארית חייהם בכבוד גדול. זו תהיה תשו

בתנו החומרית למכחישים ולמשכיחים.
סבר פלוצקר
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