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בהקדמה לספרו ","The Remnants of Auschwitz
מצטט הפילוסוף האיטלקי ג'ורג'יו אגמבן דברים שכתב
זלמן לוונטל ,חבר בזונדר קומנדו באושוויץ ,בדפי עדות
שאותם הטמין באדמה מתחת לקרמטוריום  .3הדפים
התגלו  17שנה לאחר שחרור אושוויץ .בין היתר כתב
לוונטל" :בדיוק כשם שהאירועים שהתרחשו כאן הם מעבר
לכוח הדמיון של בני אדם ,כך בלתי ניתן לדמיין שמישהו
יוכל לשחזר את החוויות שלנו".
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תחושה זו ,שאירועי השואה הם "מעבר ליכולת הדמיון";
תחושתם של העדים שמה שחוו במחנות אינו דומה למה שמסוגל לו הדמיון האנושי ,היא זו
שהולידה את האמירה הידועה של ק .צטניק מעל דוכן העדים במשפט אייכמן על ה"פלנטה
האחרת" .ביטוי שנוי במחלוקת ,בשל העובדה שהוא שם את השואה מחוץ למושגים
האנושיים ,בעוד שהשואה היתה תוצר מעשיהם של בני אדם ,שחיו כאן ,בפלנטה הזאת.
ההתנגדות לביטוי נובעת מהחשש שהתייחסות לשואה כאל "פלנטה אחרת" מקלה גם עם
מחוללי השואה וגם עם מי שמעדיפים מיסטיפיקציה על פני הבנה ,ערפול על פני בירור
ולימוד.
בין שתי התפישות מציב אגמבן את מה שהוא מכנה "הבעת הספק של הידע ההיסטורי",
אותו קשר חמקמק בין העובדות לבין האמת ,בין אימות לבין הבנה .יש מי שרוצים ,ממשיך
אגמבן ,להבין יותר מדי ומהר מדי ,יש להם הסבר לכל דבר; ויש מי שמסרבים להבין כלל,
הם מציעים רק מיסטיפיקציות זולות .לתפישתו ,הדרך היחידה האפשרית להתמיד
ולהתקדם בהתמודדות עם זיכרון השואה מונחת בין שני קטבים אלה  -בהמשך של לימוד,
חקירה ,הבנה.

הצעות מיוחדות

עוד בדעות
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מיסטיפיקציות זולות הן הדבר שאליו שואפים פוליטיקאים שעושים שימוש בשואה
לצורכיהם .ככל שנדע פחות על השואה ,ככל שנתרחק מהבנתה העמוקה ,כך ניתן יהיה
להשתמש בה כבכתב פלסתר לכל אינטרס שבו הם תומכים באותו זמן .מיסטיפיקציה זולה
איפשרה להשוות את ערפאת להיטלר ,את פיגועי הטרור להשמדת יהודים על ידי הנאצים,
את התעקשותו של יצחק רבין לקדם את הסכמי השלום ל"דחיפתנו לגבולות אושוויץ".
רק מיסטיפיקציה זולה יכולה לאפשר היום ליהודים לענוד טלאי כתום על בגדם כמחאה על
מה שהם מכנים "החוק לגירוש יהודים מביתם" ,ובתהליך הידרדרות ידוע מראש ,לאפשר
לח"כ צבי הנדל לטעון מעל בימת הכנסת שהשוטרים במשטרת ישראל גרועים מקלגסי
המשטרים החשוכים ביותר :אולי ,כך אמר ,בכלל בטעות הוצאנו להורג את אייכמן כי גם הוא
רק מילא פקודות.
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נזקי היד הנעלמה
אני מבינה אותה
מדוע אני נבהל מ"צבע אדום"

במיסטיפיקציה הזולה הזאת ישנה סתירה פנימית :מצד אחד היא מבקשת להעניק הצדקה
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מוסרית ,בשל זוועות השואה ,כמעט לכל דבר שיעשו היהודים; מצד שני היא עצמה מהווה
סוג של הכחשה של אותן זוועות עצמן .ההצדקה המוסרית מתבססת על היסוד הריאלי
שאכן התקיים בשואה ,של קיומה של תוכנית מכוונת להשמדת היהודים ,ועל העצמתו של
יסוד זה עד כדי כך שהוא מושלך על כל אירוע שבו ישנו איום ,ריאלי או מדומה ,לא רק על
חייהם של יהודים אלא אף על רצונותיהם או על האינטרסים שלהם ,בין אם אלה מוצדקים
ובין אם לאו .בראייה זו השואה מוצגת אכן כ"פלנטה אחרת" ,שאין צורך או יכולת להבין את
היקפה או את האופן בו התאפשרה והתחוללה .נותרת רק האמונה שהאיום בהישנותה
שריר וקיים ללא קשר להתפתחויות ההיסטוריות.

פרסם כאן

טיפולי שיניים
השוואה

היסוד של הכחשת השואה בהשוואות החוזרות ונשנות אליה ,נובע מיצירתו של רובד חדש
בזיכרון הקולקטיווי .זהו רובד ,שבו השואה נתפשת כאוסף של מעשי עוול ברמות שונות
כחלק ממאבקים לאומיים וטריטוריאליים .כאלה התרחשו ומתרחשים אין ספור על פני
הגלובוס לאורך כל ההיסטוריה האנושית .זוהי בדיוק מטרתם של מכחישי השואה .צמצומה
של השואה על ידי היהודים עצמם לממדים של סכסוך "רגיל" ,מחזק את עמדתם .שהרי
מלכתחילה הם עירערו על עצם קיומם של מחנות הריכוז וההשמדה וטענו שיהודים שנספו
בשואה מתו מרעב וממחלות ,תוצאת לוואי של כל מלחמה.

מלאו טופס קצר
וקבלו עד  4הצעות
מחיר.
חסכו עד 60%

מאליו מובן ,שצמצומה של השואה לממדים כאלה ,שומט גם את הקרקע מתחת לטענת
ההצדקה הגורפת למעשי היהודים ,שאותה מבקשים לקדם יוצרי המיסטיפיקציה עצמם.

MSP- Investment
Group

כאבם האישי של המתנחלים ,למרות היותו כבד ואמיתי ,אינו נותן לגיטימציה לגיוס השואה
למאבקם .יצירת משוואה שבה המתנחלים הם קורבנות שואה יהודים ואילו הצבא,
המשטרה והממשלה של מדינת היהודים הם קלגסים נאציים ,הוא מעשה תפל ומקומם
שתוצאתו היא בומרנג :הקטנת השואה בזיכרון הקולקטיווי  -הן האוניוורסלי והן היהודי -
מממדים של השמדת עם לממדים של אובדן אדמה ,כואב ככל שיהיה .תהליך זה ,אם יימשך
הקו של ח"כ צבי הנדל ,עלול אף להביא לניקוים מאשמה של אדולף אייכמן ושכמותו .אכן,
"פלנטה אחרת".
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הד"ר קינן מאוניברסיטת חיפה היא היסטוריונית ומחברת הספר "לא נרגע הרעב" ,על ניצולי
השואה במחנות העקורים בגרמניה ומפגשם עם שליחי היישוב הארצישראלי בשנים 1945-
1948
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