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היה..ודיסiריו נטע וו",· ,םמ .נמו הנאצים
זר'ן . ,שב'ם.,טבר בלא.צל.,בניית תמינת
הט~ .בספייר הרי-מני ליל,י,סעסעובר'
ספר'ית ארפקJ'.נ  402עט'

ענ'ין מיוחר:.הסרפ מזים

אחרת .:אפשר לומר ,כי

הספ~''.• ., ~~~nר+ W

 .ומציק :באיזה מחיר הגיעו הגרמנ.יס
מוצלח ומהיר כל'
.

קורפוס המחקר כו.לל  74טפריםשז.כו~פר~;ם הקרון האטום ,המצחין והמלא יאוש .אטטרטגיה

ספרות"ם ,מתוך הנחה שבהם ניתןהניט"י·רןנ;וכ'

':גן.ספת.היא פ~רiוק"של מסגרוזiחזמן והרמחב ,הצט1

נו יודעים עליה.
תמונת עהבר העולה מתוך טפדות ה,לדיס

לשלטון הנאצי.ההתנגדות היא פסיבית או אקטי'
בית והיא כוללת ומקיפה את מידב האוכלוסיה

הגרמנתי ,שמה דגש על הסבל הגרמני במלחמה
וממעטת לעטוק בטבל היהורי לאא כבמשהו שולי.

הרגמנית .מאכן ,שיש התנערות מן הרחאיות על
מעשי הנאצים ,וכל האטסרטגיות המתוראות בפי'

האי מנתקת את הרגמנים מהנאצי.ם הנאצים

רומ משכנע מו:ג'לות,למןו;יה ,אל שאלת האשמה

הק של האליטה התרבותית בנוגע ,למה 'יו~ך'pז :מצמות אל מקרם' מוגבלif ,יוצר אוניברסליזציה
ו'נכון' בחברה :הגרמנים ,טוענת שביט ,יצרו'בט' P,ייםל הסכל ומשטטש תאקזזי;'iJז.ךיתא 'iההיסטוריים
דות הילריס שלהם תמונת'עבר אדהת ש~הראך הברור;iב ,הנןגר''''םiג'הןדק,ור:ג' iבiר' המקרבן.
תבוך כך עולה תמונה של התנגרות סוחתפ
עים במלחמת העולם השנייה .אחדת ממה שאנח'

מופיעים בהיסטוריה הגרמנית כ'דחאיס  ,נטע רז
שהגיע ויצא מגרמניה ,ואשר בעקבותיו עבר העם
הרגמני טבל רב ונענש על'ירי 'בנות הברית:
T

שביט טוענת ,שכבר כמה עשרות שבים ,באופו

הגרמנית ,רפח\~:~~:ח,::,כ~~:קל,וקה 9ית~ ,-האnר~ין,ת
הגרמנית נשאות i.מי)Iןמ  rnTi;iiךת מוטלת 'על

קבוצה קטנה שו~נאצ,ם;!\ן:מצטמצמת לשאלת,
.
ההמכהמ הפסיב~ת שבשתי.קה, .:

מודע ושיטתי ,על~פי דרישות של ההיסטוךיונים

אחר הגילךי?ס המאלפים' נספר הוא הזיהוי

'נאותה' קפיטליסטית ,רמו'
כך? איך
קרטית,ןרגישה לסביבהו

הגרמנית בתקר~.ת מלחמת העולם .השניה ,התםי-

מרנישה כי הכוונות הגלריות של הספרות הקאנו·

חמחברת'מלציחה ליצור מתחהרפעלעל הקרוא

בתרבות הכללית; 'ןא ~:iמת אינהנן .ספרות היל'
רים היא ספרות ,מכוננת .ש.ל זירמיים'.וסמלים

רח .ועם זאת ,תמונת העבך אינה חלדה להביע
עםרה טטריאוטיפתי כלפי היהוד,םי גם אם הא"

רפק קטז.:א  jךנ:כזימתייחםבקצרה.אל דדך

זדותם ,היהורים' מתוארים כלא' 'שייכי!ב לרגמניה.-
כיוון שגם הנצאיסאינם שייכים ,מזוהים ה'  ryוריס

ין.נביא אותו לחוסר מנוחה תממ,ד.,מכוישתעלה
במפורש את שאלת המוסר אל.א בזנשפט'.הסיום,

כאשרהדקע והעוצמה .של • .מחקךהחוא למעשה
שאלה מו.רסית גרלוה. ,לא :רקשל גרמניה לגבי

גרמ.גיח  iאלאשו.כל עם לגב' עצמוi!.ביזה אופן

עםמתזיחס לא עבךו,איך הוא מעצב ארתו ומה הוא
מורלחזיכרון הקיבוצי שאותו האר מראגן?
חסרפ א;ינו עןסק בשאלת השראח מצירה היהו-
רי,אלא מתזנקד באופן מוחלט בצר הגרמני של
ה.בת השוא:דוהצל שהוטל אולא הוטל ממנה על
גרנןביח המאוחדתבחמ' IIIים השנים  '.שעברו מאז,
rמ  Iשאjי,ט צו שלא ילךגשמש' ,אומרה ·;?!.יצה.

טה ,שכהשראתה נוצך שם הספר ,יש בה ,אולי,
משהו פשטנ יבמקצת המאיים להקט)' את מורכ'
ב.ות המחקר שערכה שביט .ואכן ,סכנה של פשט'

נות מאיימת על הספר בולו ,אל 'בשל מעיוט
המחקד אלא בשל האמירות החר'משמעיות שהוא

מעלה .אלו הן אמירות חמורות עו מאר על התר'
~ות הגרמנ'ת ,המחזיקהעצמה כבאורה וכלא"גזע'

והפול,טיקאים ,יש סילוף מכוון של תמונת העבר
נה העולה,מסיפו;'~,לריiנהיא  iלכ~ורה"שולית

r

המופנמיםב~,>;,,צ ירוזiסהופכןםלקסד.של
הזיכרון ההיסטוכי רשל -,הידע ההיסטורי"' ~.

הזיכרון רהשיכhח~ 'שכה;~,,רצרת:,תמןנת:,~.:העבד,
והנחת העבוןהשעל''hמ~ב t1,ס .קמחקרi:ז'  ;iiבי
הזיכדוןדא,.ש"riמ'יי 'משובץ מוולים של זיכרון

קולקטיבי• .

.

בספררת הילרים.הגךמניתיש יותר מאשר

התפתחותנאיבית:זבלתימכוונתשלתמותנ
העבך;'שביט'1ןנאה i.א  J,האסרטסג' lת .השונות

שטפרדה \iב:.ןהב"~~מתiIז~',,;:i:,קןצון~:ת אותה

תמונה ,שבה המוות ,למשל ,האר מנת חלקס של

o

הח rוני וקהיבו,צ' .שבין הנאצ'ם' והיהורים .שביט
נתי לילרים אינן ,בשום פני,ס אנטישמיות בהכ'

מהפכת את התכונות השלי.ל,ות .בבו מקדה ,בשל

עם הנאצים כמי שהם א'תר' ובונדיה"ך.בח ,עכלי';
תבונות משותפו.ת הכוללותףאזימj ,זפיםי ••....
לשם הרגשת השיiו

הה'סטוריהלשוט ןנצ'גה .

שביט כמה יצירות המבילות .סרפות אלטרנט"
בית .אלו הן יצירות ספורות;.אחת מהז ח';' IIל"
כוכבים; לקט טיפורים שנבתכל;ז"ייי ס,1רפת
יהוריה ממוצא הולנרי ואש'ותןרגם:וגרמניה

בשנות החמישיס,בטרם שעובצ השיח.ההיסטורי .

השליט .האחרות הן ארבע יצירות ,שננתבו

הגרמנים יתרר משל כל עם רחא ,לעומת הצנעת
המוות של היהורים .כלכל ,מתקיים בדוב הטיפו'

בשנותהתשעים .היצירה האלטרנטיבית מרגיהש
את האפשרותלהציג אחרת את תמונת העבר;

ריס מה שהמחברת מכנה 'מיקום מזטה של
האלמנטים' המ;;כריס .בתזן 'השית ההי.סטורי
השליט יש העת~הLI .זל הס~ל זנהיהוריםלטבל

רומה ,כי תמונת עהרכ 'החינ1כית' הגרמנית
מנסה להעביר ,דרך המלחמה החיוז',מ'סר אוניב-
רסלי שותיקוןז/ארם .תוך כך היאמתעלמת'

הנרמבי .חוויית קרונות הרכבת ,שכהם העבי.רו

כנוחיות ,התעלמות .צורמת ומטרירה ,תמקופת

ניתבעלי.ל• המחברתמ!ימודרת עם ה ryזקלכות  .הגרמבם':אתקורבבזנריהם .מהארצ) l1הכנושו~אל ·.שגה איריאולוגיה של רשע חניעה עם שלם ומריי ...
הע)לותממהקךה תון בניוה iכצ.ייינת של .הדברים מחנi1ךההסגרומהנות ה;זשמרה" Iriנןקרנו ..הב)נ? 'ה:שלמה ,להתנ)iג'\נאכזריות.. ,שהאנשןונר·ל~.,
 jח~.גה:i,הילה1קלתןמלא 'IR Jjך lגמא.ןת.מאלפות • ט,וכ( ·.זנ1עכוI.ן~.ךן'!IזנIן·· ?~ גרJ~13םך j,ה?ry;.:,;t?~;;,qךרה ~'.iר 7-, tiרI '.iןזכךl.ר])I 1,ז,ד!' ~~,.ע ' iP~ .

;מtנפרות' זריו-וים' הגדמב,י;··'""';;>'"ii
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'יישנישע'ים' ברפכ.ת): '-ידם" אלה' שעיבדיס·'את 'חו~יית'; -
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'"יימאהרחיות ,לזי-כ'רחד"ההיסט,ר~ הזה.
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