-----------הרבח---------------------------------------------------------------

הגרמנים כול ה"אהרים"  -היהורים והנאצים
עבר בלא צל
כניינו נומותכ העבר ב"םיפור" הגרמני לילדים
והר שנ'ט .ספר"ח א ופק'ם  ,הוצאח עם עונ,ד  402עם;  72שקל ' ם

'ש לצ"ז שה בחנ ו ת מסוג זה ,על הנט"ה הגרמנ'ת להתמורד עם עהבר

ב'ס מאתנו גרלו על ס'פור' 'לר 'ס שמקורס בתרבו'תו שונות ב ת-נ
ל'ת משלהם .א'ז ספק שךכ רה בר ב'שראל ,שבה רב'ס במ 'mר ספר'
ה'לר'ם המתו ר גמ 'ם  ,לא רק כגלל הקשר' לייצר "קלא ס'קה " עב ר' ת,
אלא גם ב של רצונם של רורתו קרומ'ס של הור ' ם ומחנכ ' ס לחשףו את

'לר 'ר o.לס 'פ ור 'ס שעמם צמחו בנרכ .מ' ש'לר ' ו גרל 'ם ב ארץ שונה מזו
שבה עברה 'לרותו מורע לתחשרת הנ'כור המלווה את המפגש עם ספרתו
'לד'ם שונה )המעורדת ז ' כרו נ ות 'לד ות אצל הור'ס ארח'ם( .עס זאת ,גם
כארה"ב קוראים ילדים אגדות  -עם גרמניות ואוקראינ' ,mסיפורי הרפת -

קאתו והאכה רכ ' ט"ם ו צרפ ת' ,Dואף ע'בוד'ם של על'לות מאפד'קה,
רת .רכ ות שאליה מועבך הסיפרו :האח י ס גריס לא היו מזהים את הגרסה
ההלו'ודו'ת של " כת ה'ם הקטנה; ו" נס'ך מצר'ס" לא ' שמש הקדמה
ראו'ה לסרר פסח .למרות זאת ,הס'פור'ם )וכמו ב ז הסדט (ם' המסופד'ם
ל'לד 'נו א'נם אך ורק אספקלר'ח של חה בהר המקומ'ת אלא  -כ מ'טכס
 הם מניאיס עמם תובנות וערכיס אוניוךרסל ייס מסוימ י ם רבה נ עתעשו"ם לאפשר ל'לר'ס ול כנ"חנ עור'ם לחצ'ץ לתוך עלומות זר'ם,
לגלתו כחם את חמוכ ר וללמוד לחער'ך ולכבר את חזר והמוזר.
ספרח חחרש של זהר שכ 'ט רז כה' כט אח ר אך רבח-ש'בות של חז'קח
כ'ז ספרתו ' לר'ם לר~"ה עצמ'ת לש חכהר ותר כ ות .כגרמנ'ה שלרתא
 1945קשה ה י ה לטעון שכעני יני ציבור ,תרבות ,או ח יב וך נ יתן לקייס הפר
רח מוחלתט כ'ז העבר הנאצ' לד  tוח הדמוקרט' של הרפוכל'קה חפררל'ת.
"ש עת האפס"' הירועה לא יכלה למחוק את מסלול החייס הפרטייס ,המוס-
רית הביורוקרטיים והע רכים והאמונית שבמתחן מתקופה אחת לאח.m
כמו בתתומים רבים אחריס ,גם ספרית הילדים החרשה שהחלה להר
פיע בגרמניה המערבית נמנעה בתחילה מהתמדורות ישירה ע ם הנאצר

השמm

הידיירים .אך ב הררגה ,ו ב מיוחר מאז ש נ ות

השבעים והשמונים ,אנו עדי ם לעיסוק גובר כעכר .רא עקא ,גם ספרות
חרשה זו חושפת אז; קשייה לש הח כח iהגרמנ ית ל,ךז:מדד iישידתו וב:-כ
נות עם פשע'

צ ונ "ם לח ברה הגדמנ'ת ,בבח'תב "אחר'ם" שא'ז לחם כל ז'קה לגרמנ'ה
ח "אמ'ת'ת :מכאז ששב'ס מהזה דמ'וז מסו'ם ב'ז קורב Uת'הם הע'רק"ם
של הנ אצ'ם והנא צ'ם עצמם כפ' שהם מצט"ר'ם בספרות ה'לד ' ם :הם
זך~ם ,אירתם"' ,כיהם'" ומא יימים.

עמר ברטוב

זם  ,ובמיוחך עם

של מחרכ'ס גר מנ'ס לא רק לעצב תרמ'ת ח'וב'ת של העבד ה ג רמנ ',אלא
גם להצ'ג את הגרמנ' ם כקורבנתו הע'רק"ם של מוארות המלח מ ה ו הנ"א
צידם לושיטם את ר מות הנאצים מחר גיסא והיה וד ים מאירך גיסא כחי-

חעבר.

באמצעות סק'דה מק'פה וממצה של ספר 'לד'ם ונוער שראו אדו
בגרמנ'ה לאורך כל התקופה הנדונה מראה ש ב'ט בא'זו מ'דה עלה ב'דס

ב אופז שמצ'ג את הגרמנ'ס עצמס כקורכנ ות'ו הע' ק ר"ס ארת קו רכנתו'הס

לש הגדמ נ 'ס כ אשמ'ס א'כשהו בסבלס של ר ו רפ'הם א'נז ח ר שתו לחלר
ט'ז .כב ר נתבב לא מעט על ג'לו"ה לש נט"ה זו הז כת חוס הה'סטור'ר
רגפ'ה ,דה ב ספרתו למ בורג ,ם' דה ב קולנוע והז כר טור'קה פול'ס 'ת
וא'נטלקטואל .ת' ד' לזהכ'ר כא ז את נאו מו המצטרק'מנג ח של הסופר

האירוניה היא שמפר שרז באי-היכורת
הנרמנית רהתבונז נכוחה בעבר ר pוח
באי  -יכורת רומה רהביז את ה Pושי שר
כר חברה ,כורר בישראר ,ררמר את
ירריה ער פשעי או מחררי אבותיהם

אפשר גם ש'רבלתם לש צע'ר'ם גךמנ'ם לזהדהות עס סבלם של

אחר'ם במקום לרא ו ת בו בע'קרו של רכר מרול לסבלם הם התגכר עם
שה'נו"ם ה חל 'ם ברגמנ 'ה ה'ום ומספדם הגרל של " זר "ם' ב על ' זר  tת
ו חזות שונתו .אך בררך כלל לא נ'תז לה'מנע מז המסקנה שםמש כ ש ם
שקשה לגרמנ'ה להק'ם אנדרטה לקורבנתו'הס של הגרמנ'ם ,כך גס קהש
לגדמנ'ם להזדהות עם אלה שלפנ' םחצ ' ת חמאה הוקאו החוצה מקר כם
הוו כרז ו כבלתיש-ייכים.
זו הס'כה ש'ומ נ' ו של ו 'ק טור קלמפרר ז כ ו להצלחה כח רבה ,ש כ ז אף
שהמשט ר הנאצי ק בע שהוא יהדוי  ,האו המשיך לראות את עצמו כגר מ ני
אר'פש ר לקואר הגרמנ' לזהרהות עמו ללא נ'כ ור וד'חוק .כ מו ב ז זה ,שורש
ה רע ה וא עריין ב זוועה ה נאצי ת ,וני סי ונותיהם של מח כ ריס גרמנים לתה-
מודד עם אותה מורשת נרונו מל כת ח'לה להצלחה חלק'ת בלבד ו לע'וות
מובנה סל העבר כ גלל ע'קומה של מצ'אות העכר עצםה.
מ כ אז שעל אף שש כ'ט מצ'גה לפ נ'נ ו חומר מרתק ומ נ ת  mאותו
בקפ'דה ובהת אם לפרשנו'ות של תחומ'ם אחר'ם כ גרמ נ 'ה שלאחד חמר
חמה ' ,ש נ'מה םוקצנת ותוקפנ'ת םעט כספרה  ,שגדועת

ר וו'קk

מעוצמת

רת' .זח .נוסף על כ,ך ארגוז וחהמר מח"כ חזרות לא מעטות ,אופז צ'ט וט
המקורות בג וף הטקסט מסרכל ומקשח על הקר'אה שהוטפת,
עושה לעת'ס ש 'משר כ ז'רגוז םקצוע ' ללא צורך.
הא'רונ'ה ה'א ,שספר שח בא'ה'-כולת הגרםנ'ת להתכונז נכוהח
בעכר לוקה כא'~כולת רומה להכ'! את הקוש' לש כל חרכה ,כולל

והמחכ m

מרס'! ואלזר כשנה שע כרה ,את ספרו לש ברנהרד של'נק "נער קר'אה;
את סרטו של אלכסנרר קלוגה ה"פטר'וט'ת; את נא ומו של נ"שאח לשךו
כר של רגמנ'ח רומז ר.צוג בע'ר דרזרז ב  995-ו ,ועו ד כחנה ו כהנה דוג '
מאות להסטת הקורכז והאשמה מצר אחר למשנהו ,שזכו לס'קור נרחב
ולב'קדות נוקבת לפוחת מאז תח'לת שנות רת.שע .ם' אך מה שמ"חד את
ספרה של שב'ט הוא ההתרכזות כספרות 'לר'ם והטענה )המוב לעת (?

'ש ראל  ,ללמד את 'לד'ח על פשע' אכות'הם או מחרל'חם  .וכז  ,שספר
שעוסק כספר ות 'ל ' ,ם מענ'ק לקורא רק על קצה המזלג מספרות זו
עצמה ,ומשום כך א'נו מצל'ח להס ב 'ר מרוע ספר ות זו וכתה לקורא'ס
רב'ס כל כך לא רק בגרמנ'ת אלא גם ב ארצות ארחות ,כולל 'שראל.

שספרתו זו לא רק שש'קפה את מגמתו ההרחקה וההצטדקות כגרמנ'ה,

יש גם כמה סתירות פנימיות בספר  ,שערי כה קפדנית י ותר היתה

אלא גם ע'צ ב ה את עולם המושג'ם של הרור ו ת הצע'ר'ם ,אלה שלא 'דעו

מונעת .כ,ך למשל ,כ מקו ם אחר כ ותכת שב'ט הש'הור'ס בספר' ח'לר'ם

את ה'לטר והםלחמר"
א'ז ל' ספק שספר זה 'םצא את מקומו כמחקר כס'ס ' הז ב תחו ם ספרות
ה'לד'ס והז בנ'תוח חהכרה הגרמנ'ת שלארח ' . 1945ש לקו ות השספר 'תר
רגם במהרה הז לרגנ' נ'ת וה  jלאנ:לת'  .ו' כ וה שהתנ: Iל ב' ז שכ ' ט למבקר
הספרות הגרםנ' הרטמוס פוז הנט'ג בעקבתו מאםר שפ 'רסמה על הנו שא
כרגמנ'ה מע'ר על הפוטנצ'לא של םחרק הז ל עורר סעהר רבת' כ רגמנ'ה.
למרות זאת ראו' לצ"ז ,אשם שכ'ט קורעת צוהר חדש לשאלת הזהות

בנ ....

הגרמנית ,בה ב עת היא גם חושפת את מערתכ הציפיתו הישראלית ,שלא
ספח לש פררפ' עדמ סרנינ "צבא ו של "הסלד האר דאר רבתא nלדגןכ'} מ'לtוס

מספקת כמה דוגמאות לאופז שבו ארו' ואפשר לרעתה להצ'ג תרמ'ת עבר
שו נה ל'לד' ג רמנ'ה  ,שבה 'זה ו את ה'הרו'ם כלא שונ'ם מהם ו 'למרו
לדעת שהנאצ'ס לא הג'עו מז החלל הח'צוז אלא באו מקרב ח וג'ס " נור
מליים" לחלוס'ז.

נ'תז ל מלאז לחלוט'ז ,לדת.מודדות גר מנ ' ת ע ם העבר .נכ וז הדכר שש ב'ט

הרגמנים מרברים גרמנית רדייטה עדר ירתר מן הגרמנים ומצט יינים

ק'וז ע'לא ',אך במקוס אחר ה'א טוענת שה' ה רו'ם מוצג' ס כ"םלוכלכ'ס,
מחנהים ,מתובקים מהחיים ודב\ Iים כ ערי תמ סרמט רטי ם  '",וכי הם מוצגים
דז )',עס הנאצ'ס( כ"משבש' חשפ ה הג ר מנ'ת ה'טהורה'" )עם'
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(. 232,233
למרות הסת"גו'ות אלה ,ר או' כ החלט לרקוא את ספרח של שכ ' ט,
ו'ש ל ש בח אותה על מחרק מק'ף ,מםצה וחשוב ,שבע 'ק רו של רבר מ"צג
נאםנה את הא ופז שבו נ'סתה גרמנ'ה לגדל ר ור חרש של ' לר'ס ש'ולכו
להפ' ק לקח'ס ח'וב"ס מ"ס'פדו" ש ל רשע וזוועה .

