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  מבט על גרמניה של היום

 
 סופר יליד קולומבוס אוהיו המתגורר בגרמניה. / מאת ויליאם א. גרים

 
   

 אינני יהודי. אף אחד מבני משפחתי לא נרצח בשואה. בשבילי אנטישמיות תמיד היתה תעלומה
 כמו טבח ברואנדה או כל דבר איום שקורה למישהו אחר. .שאיננה תופסת את תשומת ליבי כל כך

   
בל אני מתגורר בעיירה קטנה מחוץ לעיר מינכן, ברחוב שהיה נקרא רחוב אדולף היטלר עד ששמו א

ווארי אשקיסמה הב ,אני עובד במינכן, מטרופולין נעים של יותר ממיליון תושבים .1945שונה במאי 
 שזאת עיר הולדתה ובירתה של התנועה הנאצית. נוטה לעמעם את העובדה

   
 ינים שבהם הוחלט על השמדתםיהיטלר התגורר, בנ ןאני חולף ליד דירות שבהכל יום בדרכי לעבודה 

 ואנשים הוצאו  צעדו חילי האס.אס. שםשרפו ספרים,  ןשל מיליוני חפים מפשע, כיכרות שבה
רשע יש נטיה להטות את תשומת הלב ולתת הרגשה של מציאות פיזית של כל ה לאלהורג. לקירבה 

 הם.יהנאצים ומסייע יביד הכתוב על הזוועות שבוצעו
   

  שבמשך הזמן מתווספים למשהו מאד מרושע.   ואז מתחילים לקרות כל מיני דברים קטנים,
  

עטיפה בבאוטובוס ואז אני רואה תלמיד תיכון מראה לחברו ספר של סבא שלו, מיין קמפף  אני נוסע
ויץ) ווידאו (תוצרת ש קול", אז מוציא התלמיד קלטת ,כשחברו אומר "וואו  מהודרת עם סרט עור אדום.

 של "מבחר נאומיו המהוללים של יוזף גבלס".
ארבע שבועות אחר כך אני בפגישה עיסקית עם ארבעה צעירים גרמנים, מאד מחונכים, נעימים 

השיחה עוברת לדבר על עסקים עם אדם מניו יורק בשם רובינשטיין, הם  בדיבורם ונימוסיים. כאשר
ואני מצטט: "הבעיה באמריקה היא שהיהודים מחזיקים בכל  אחד מהם אומר, האף.  מעקמים את

 ."כפת ממנו זה כסףיכן, כל מה שליהודים א" אומר:  הכסף". הם מתחילים לצחוק ואז אחד אחר
   

מהר  ,לי עסקים והגרמנים שאיתם הי אצלכפי שהוא בא לידי ביטוי  ,גיליתי שסוג זה של אנטישמיות
. בפגישות מוטיב מרכזיעל ידי אנטישמי, ריכרד וגנר) כלומר  (מושג שהומצא" ליטמוטיף"מאד נהיה 

בבונקר   שהם נכחדו שחשבנוומגלים דעות אישיות   פרטיות עם גרמנים הם היו משתחררים קצת
 (יום התאבדותו של היטלר). 1945   במאי 30- ברלין בב
   

או יכול  ,י אחד מהםאולי זה בגלל שאני בלונדיני ושם משפחתי הוא גרמני, אז הגרמנים חושבים שאנ
 זה מראה עד כמה הם לא מבינים מה זה להיות אמריקני. להיות אחד מהם.

 
  משום מה, השיחה מסתכמת בדרך כלל בטענות הבאות:

 
במלחמת העולם השניה, כי האויב האמיתי היה  זו בזו. היה זה ביש מזל שאמריקה וגרמניה נלחמו 1

 בעצם רוסיה.
   
דברים נוראים קורים במלחמות, ובכל אופן, המימד של השואה נופח  הנאצים הגזימו, אבל ,. כן2

 קנית שנשלטת על ידי היהודים.ייותר מדי על ידי התקשורת האמר הרבה
   
"פלסטיני" (כן אני יודע שזה נשמע מוזר, אבל  קנים והוא אנטיייהודים אמר בידיאן נשלט - אן-. סי3
ימת אמונה כוללת יהדוברים אנגלית שוטפת, ק ההמחונכים ביותר, אפילו אל בקרב הגרמנים גם

ין פונדה, היא חזית יטרנר, שהיה נשוי לג'  פידל קסטרו, טד  החדשות שהוקמה על יד חברו של  שרשת
 .)ישראלית-לפרופוגנדה פרו

   
גדו לרייך השלישי וכולם לא ידעו על השמדת היהודים. אבל נכמעט כל הגרמנים התש. 4

 שואה.ל בעצמם היו אחראים  היהודים
   
יעת לישראל י. אריאל שרון היה יותר גרוע מהיטלר והישראלים הם נאצים. אמריקה מס5

 נשלטת על ידי יהודים. שממשלתה והתקשורת שלה בגלל
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אבל  מת בכל מקום,יברור, אנטישמיות קי תי מודע לאנטישמיות בגרמניה.ינהי בפעם הראשונה בחיי
   כמו בגרמניה. קשות ךאות כל כלאנטישמיות תוצ ובשום מקום בעולם לא הי

  
בתי  בתי כנסת הוצתו, היתה שנת זוהר לאנטישמיות בגרמניה. 2002שנת  קטיבי ביותר,יבמבט אובי

רומן דק המכיל  "מותו של מבקר", ספרו של מרטין ולסר הרב המכר מספר אחד הי קברות חוללו,
 יהשה רניקי,–מרסל רייך מניה,התקפות אנטישמיות ארסיות נגד מבקר הספרות החשוב ביותר של גר

 ויץ.ואוש הניצול גטו ורשה ומחנה ההשמד בעצמו
 

ים כדי למשוך קולות מהקהילה הגדולה יהמפלגה החופשית הדמוקטית השתמשה בביטוים אנטישמ
  המוסלמים בגרמניה. של

 
נים גרמנים החלו להעריך מחדש את תפקידה של גרמניה במלחמת העולם השניה לא והיסטורי
נגד  כמלחמה וקרבות מוקדמים (עם תוצאות טרגיות אך מובנות) נגד האנושות אלא כפשע

 הקומוניזם.
   

לא ללבוש שום דבר שיזהה אותם  (מוזהרים) שיהודים בגרמניה מעודדים המצב הוא כל כך קשה,
 אפשר לערוב לבטחונם.  כיהודים כי אי

   
היכן  נים ללא שואה או פוגרום,ש 60האין זאת "גרמניה החדשה" שעברה  איך זה יכול להיות?

ה שהיא הרמת חיים גבו והדרך הגרמנית מתגברים על הכל ויוצרים הצלחה כלכלית, הצדק, שהאמת,
דתם או  וחוקה שמבטיחה חופש לכולם ללא קשר לגזעם, מושא לקינאה מצד שכנותיה של גרמניה,

בזמן שאין לגרמניה  טה.התיאוריה שלי היא די פשו שום דבר. התשובה היא: מה השתנה? לאומם?
ם של ים קיצונייובזמן שביטוי האידיאולוגיה הגזענית של הנאצים, ח הצבאי כדי לממש אתואת הכ

 כלומר הגישות ותפיסת העולם וההנחות התרבותיות ,המצב הפנימי לחוק, נאציזם נמצאים מחוץ
 הבסיס לזהות הגרמנית.וים את ומכיוון שהן מה מיםיין קייעד ית המפלגה הנאצית,יאשר הובילו לעל

אולי הנאציזם  ים.יהמרכז המרכיבי לע תזה היה ליכוד הנפש הגרמני הנאציזם לא היתה סטיה,
 ימת כישות פוליטית.ים כל עוד גרמניה קינאציזם פנימי תמיד יתקי ,1945במאי  30- נכחד ב החיצוני

   
 גרמניה היא אנטישמית כמואתה לא יכול לטעון ש אני שומע הרבה אנשים אומרים, עכשיו חכה רגע,
 מה ששונה הוא שבגלל הפסדה הגמור זה נכון שגרמניה שונה, .1945-ל 1933שהיתה פעם בין 
אחרת זה לא טוב  שר איתה קו,יבת לייגרמניה כיום היא מדינת ברית לאמריקה וחי לבעלות הברית,

יה הוא הצליח הדבר הנוסף שהשתנה הוא שלמרות שהיטלר הפסיד במלחמת העולם השנ לעסקים.
- הם באמת יודן ,ורוב מדינות אירופה ה כיום,יגרמנ יוצאת דופן לממש את האידיאולוגיה שלו. בצורה
ניתן לאמר שהנאציזם הוא  בעצם, בגלל הקנאות להשמדת יהודי אירופה. מיהודים) ות(נקי ריין

יותר  ,קצר ביותרזמן בו ומטרותי א השיג את רובוה מהמוצלחות בתוכניות הפוליטיות בכל הזמנים.
 של כמה יבשות. הפוליטי הבנימהם ויושינה לגמרי את אופי ,מכל תנועה פוליטית אחרת

   
ישנו מיעוט קטן  נכון, נקיה מיהודים. ובהרבה בחינות בורגנית ללא לאות, יציבה, גרמניה היא עשירה,

אך  יגרו אל גרמניה,ה מברית המועצות לשעבר םונכון שכמה יהודי מרוכז בעיקר בברלין, של יהודים,
 גרמנית.- ועושים מעט מאד כדי ליצור זהות יהודית ים,ירובם הגדול אינם יהודים דת

   
 הנות מהפירות שזרעה המדיניותיים ליהתוצאה של כל זה היא שכיום גרמנים מרגישים חופש

 כך פריץ הצעיר לא צריך להיות כל בים לזכור".יי"ח האנטישמית של היטלר ולשלם מס שפתיים של
 עוד מספיק   פשוט אין בגלל שהדור של סבא שלו עשה עבודה כל כך טובה בשואה.  אנטישמי

לממש את  הערבים, ותיקים,והם הייש לגרמנים את ידיד וחוץ מזה, יהודים בגרמניה לשנוא אותם,
 נגד היהודים בשבילם. השנאה

   
 תמיכה הגדולה של ממשלת גרמניה ב"פלסטינים" כאנטישמיות דרך פרוקסי.אפשר לקרוא ל

 גזל, ישב תביעות על רצח,יממשלת גרמניה שילמה לממשלת ישראל וליהודים פרטיים כדי ל
אתה תגלה  אם תדבר עם רוב הגרמנים, וטבח עם. מאסר ללא משפט, יה,יעבדות בכפ ים,יעינו

השבה של חלק קטן ממה שגנבו  שהוא, איך ודים יושב.במהרה שלדעתם החשבון בין גרמניה ליה
 יהודים. הגרמנים מהיהודים זה פיצוי הוגן לטבח המכוון של מיליוני

   
מעולם לא  תחשוב שוב. -  אם אתה חושב שהגרמנים באמת מצטערים על מה שהם עשו ליהודים

 מנעיכדי לה ,על ידי הגרמנים לקורבנות השואה וצאצאיהם   יד" רישמיתיהוצעה "טור מיר ל
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גרמניה שילמה ופיצתה כל מי שתבע אותה מבלי להודות באחריות, ממש כמו  הודאה באשמה.מ
 זה הכל כדי להמנע מאחריות. שחברת הרכב פורד מטפלת בתלונות,

   
 יצג בעצםיושזה מ ישראלים,בנתי את תמיכתם הרבה יותר של הגרמנים ב"פלסטינים" מאשר יכבר צי

אבל האמת , בגלל שהם "מדוכאים"  מנים טוענים שהם תומכים ב"פלסטינים"הגר אנטישמיות עקיפה.
יש היסטוריה  את אותם ערכים כמו לנאצים.יש ערבים להיא שהם תומכים בהם ובערבים בגלל ש

ירושלים " היטלר הבטיח למופתי של 1942-ב; ף פעולה בין הגרמנים לערביםוארוכה של שית
 שהיו אז תחת המנדט יושמדו יהודי פלשתינה ריטניה,גרמניה תנצח את בשיד כישמ" הקדושה

 שנוהל בידי בריטניה.
   

והיו לכך כמה  נו אותו בגרמניה.נבספטמבר תיכ 11- יש גם לזכור שהערבים שתיכננו את הטבח ב
 יד ימין לא יודעת מה עושה יד שמאל. השב ,הראשונה היא שהבירוקרטיה הגרמנית היא כאוס סיבות.

 קניתיגם גרמנים שחולקים באותה אידאולוגיה אנטי אמר כולליםערבים הסטים השניה היא שהטרורי
חילי אס אס לשעבר ותומכיהם הניאו נאצים התכנסו במינכן והכריזו על אוסמה בין  ואנטי יהודית.

 כגיבור ארי אחרי הטבח בתאומים. לאדן
   
באמת אין הבדל בין ו .ב"של ארה ודיה,"ידידתה"עמכר בעולם הערבי בעיקר בס- ף הוא רבפן קמימי

   פתח וחיזבללה. חמאס, ם לכאורה של אל קעידה,יקריאותיו של היטלר לבין המנהיגים הרוחני
  

ואר ואבותיו הליברלים נאוקונרד אד לר השמיד את היהודים,טהי הערבים גם חבים טובה לגרמנים.
שטורקיה היא חברה למרות  אבל הם מוסלמים. הטורקים אינם ערבים, כן, החליפו אותם בטורקים.

ין יטורקיה היא עד ם חבריה לדת המוסלמית.עהיא מזדהה  ישראל, עלת קשרים עםבבנאטו ו
אותה קח יותר מדי כדי להפיל ילא י .20אר בשנות הימווגרמניה של  דמוקרטיה שברירית כמו שהיתה

 לצד האפל של איסלם קיצוני.
   

 הגירה המוסלמית לגרמניה הוכפלה.ההתוצאה היא ש
  ליברליות וחופש ורב גוניות. אחדזה נותן לגרמניה להפגין מצד  .1
 שלרובם דעות זהות לנאצים, הנרצחים והשדודים במוסלמים, על ידי החלפת היהודים .2

חסרי משמעות מבחינה  הםיהודים שנשארו בגרמניה הגם מעט  הגרמנים יצרו בציניות מצב שבו
 פוליטית.

  
מו יין העליה באנטישמיות היא נקודה שהרבה יסכית בענהנקודה האחרונה שאני רוצה להעלו

 אני מציע לבחון את טענותי בכובד ראש. ,כן ואף תרחיב את גבולות השכל הישר. ליהע
  

זה נכון שהרבה גרמנים נהרגו . גרמניה התחמקה מעונש על פשעיה בשואה בהרבה מובנים,
עוגיה שוב שטורף  דילמה? לדו הדברלמה אך  בארצם, נגרםרב  והרס במלחמת העולם השניה

נאכלה  כבראבל העוגה  ,אם יענישו אותו אולי הוא יקבל מכה על ידו. מהתנור מגש שרק יצאמ
ם קיבלו גרמניה את הפשעים הנוראים ביותר בהיסטוריה של האנושות, ביצעואחרי ש ונעלמה.

של התשתית שלהם שוקמה בעזרת נדיבותם  שנים, 10בחזרה את הריבונות שלהם אחרי 
גם אלו שנשפטו ו הובאו למשפט על פשעיהם המחרידים, יםמעטיחסית רק גרמנים  האמריקנים,

היחידות  לים באינזצגרופן,יחי לדוגמא, ו שקיבלו חנינה כללית אחר כך.אקיבלו עונשים קצרים 
 5קיבלו עונשי מאסר של  ההשמדה, הריכוז ומחנות ותשהוציאו להורג יהודים לפני שנבנו מחנ

נשלטת  רמניה היתה מאבדת את עצמאותה והיתהגאם היה צדק אמיתי בעולם הזה  שנים.
 הברית. ותלמשך זמן ארוך על ידי בנ

   
 היה זה חוסר מזל היסטורי שהמלחמה הקרה התחילה אחרי שגרמניה נקראה לשלם על פשעיה

היא  התוצאה הטרגית טיפול בגרמניה.ההטיפול בברית המועצות קיבל עדיפות על  ויעים.והמז
 לכלית,כנפלו לעשרות שנים של דעיכה  ,כמו פולין וצ'כיה ,הירמנג שבזמן שקורבנותיה של

נהנתה מעשרות שנים של  מיהודים, נקיהה ותנית,והגא המרוצה מעצמה, ה השמנה,יגרמנ
 שיגשוג כלכלי שלא הגיע לה.

   
אך ישנם  ,אפשר להחזיר את השעון אחורה כדי למנוע את הפשעים שנעשו בידי הגרמנים יא

 לעשות על מנת למנוע מגרמניה להיות ביכולת שבה היא יכולה לאיים על מספר דברים שניתן
ים אבל יש נטיה אנטישמית מייש להכיר שאמנם לא כל הגרמנים אנטישכל קודם  העולם.

 קנים אוהבים חופש,יממש כמו שהאמר מרטין לותר. בתרבות הגרמנית המגיעה עוד מימיו של
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לא  .םמחדל התרבותית של הגרמניהברירת  היואנטשמיות ז אנטישמים. הםככה הגרמנים 
 בת להיות מוכנהיאמריקה חי לכן, הגרמנים תמיד יתמכו באויביה של מדינת ישראל. משנה מה,

 פוליטית להתערב בגרמניה אם היא רואה שגרמניה נוטה לאנטישמיות.
  

יש למנוע שליטה גרמנית  .את פירוקוולעודד  אמריקה צריכה להתנגד לאיחוד האירופי כמו כן,
 בגלל העליה באנטישמיות בגרמניה .)לא הצליח היטלר ברייך השלישיתכנן ומה ש( באירופה

  בעלו המעודד ותומך באנטישמיות איחוד אירופי חזק הנשלט על יד גרמניה,, צרפת גם כן)ב(ו
איום גדול  וגם השלישי,מהווה את האיום הגדול ביותר ליהודים מאז הרייך  ברית עם הערבים,

   ב."על ארה
  

ונכריז  ,קניםייהודים ואמר ,נתאחד כולנו ההב ב."אויביה של ישראל הם גם אויביה של ארה
 לעולם לא תקרה שוב. שהשואה

  
  
  

  .הקטע הבא הוא תגובה של יהודי למאמר

 
 אשר מצליחה לתאר בדיוק רב התמונה הראשונה של גרמניה אחרי השואה שראיתי, איה זאת
 נאצי של גרמניה אחרי השואה.האופיה  את

 במשך שנים כתבתי על איחוד שני הגרמניות וטענתי שהיתה זאת מהטעויות הגדולות
כדי שלעולם לא  ובמקום זה נאצילנד היתה צריכה להיות מחולקת לארבעה חלקים, בהסטוריה,

  . תוכל לקום ולהתעלל בשכניה ובעולם כולו
 טעות גדולה!

קות להבין בזמן ביקורי בארץ הולדתי ששום דבר לא השתנה מאז שבני לקח לי רק כמה ד
לפני ששערי  ממש דקה לפני חצות, בני מזל והיו היהודים האחרונים לעזוב, משפחתי היו

 איש מבני משפחתי. 50כולל  דנים את הנשארים מאחור למוות, נום יציר האדם נסגרו,יהגה
   

בידיעה שכנראה לא נתראה  לאו כדי להיפרד ממנו ,אני נזכר במילותיו של סבי כשבאנו לברס
 בידיעה שחתם את גורלו וגורל בנו יחידו הוא רץ לאורך הרכבת העוצרת ועלה עליה,. לעולם שוב

אחרי הכל הוא שירת את מדינתו ואת  גם אז הוא אמר שהכל יהיה בסדר, ושאר בני משפחתו.
 ינו אזרחים טובים.יותמיד ה יזר כקצין,יהק

   
יתו הברורה ולהודות לו על מה ימכיר את מר גרים אך אני רוצה להצדיע לו על רא אינני

 יחס לזה ברצינות.יאף אחד לא היה מאמין לזה או מת כי אם יהודי היה כותב את זה, שכתב,
 ל."בבקשה הפיצו את המסמך הנ

   
 אירוין מיסלוין.

 


