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 מעותקי "יומנה של אנה פרנק" הושחתו265
בספריות ברחבי טוקיו

 ספריות בבירה היפנית נקרעו עמודים מתוך הספר המפורסם. לרשויות אכיפת החוק אין31ב-
קצה חוט מי עומד מאחורי המעשים

.יפן עותקים של הספר "יומנה של אנה פרנק" הושחתו בספריות ציבוריות ברחבי טוקיו, בירת 265
 ספרים בסך הכל, ובהם היומן המפורסם265גורמים רשמיים מסרו היום (שישי) כי דפים נקרעו מתוך 

שמתאר את התקופה שבה הסתתרה הנערה היהודיה יחד עם בני משפחתה במחבוא באמסטרדם
במהלך מלחמת העולם השנייה. לא ברור מי עומד מאחורי מעשי הוונדליזם.

יו"ר מועצת הספריות הציבוריות ביפן, סטומי מוראטה, אמר לסוכנות הידיעות הצרפתית כי עד כה
 ספריות. "איננו יודעים מדוע זה קרה ומי עשה את זה", אמר.31התגלו נזקים לעותקי הספר ב-

טושיהירו אוביאשי, נציג אחת הספריות שבמערב העיר, אמר כי בספריה שעליה הוא מופקד הושחתו
כל עותקי היומן שמופיעים באינדקס.

שימכון שמעון ויזנטל פרסם הודעת גינוי למעשים וקרא לרשויות ביפן לפתוח בחקירה. "העובדה שמע
החבלה בוצעו בכמה מקומות מלמדת על מאמץ מאורגן לפגוע בזכר הילדה המפורסמת ביותר מבין

ה מיליון הילדים שנרצחו על ידי הנאצים בשואה", אמר נציג הארגון בארה"ב, אברהם קופר. "יומנ1.5
ושל אנה פרנק נלמד ומוערך על ידי מיליוני יפנים. רק אנשים שמונעים משנאה וצרות אופקים ירצ

לפגוע במלים היסטוריות של אומץ, תקווה ואהבה".
 לרשימת המורשת העולמית של ארגון החינוך, המדע והתרבות2009יומנה של אנה פרנק התווסף ב–

 ליפנית ושנה לאחר מכן כבש את המקום הראשון1952של האו"ם (אונסק"ו). הספר תורגם ב–
ברשימת רבי המכר במדינה. פרופסור רותם קובנר, מומחה להיסטוריה ותרבות יפנית באוניברסיטת

לאחיפה, אמר לבי־בי־סי כי הספר זכה בזמנו לפופולריות גדולה מאוד בארץ השמש העולה. לדבריו, 
ידוע כמה עותקים מכר הספר, אולם "נראה שיפן שנייה רק לארה"ב במכירות של היומן".

 התקיימו ביפן תחרויות שבהן נדרשו נערים ונערות להביע את מחשבותיהם על60 וה–50בשנות ה–
חוויותיה ותובנותיה של אנה פרנק. "אלפי בני נוער שלחו את חיבוריהם לתחרויות כאלה", הוסיף
קובנר, "זהספר על טרגדיית המלחמה ועל האופן שבו חווה אותה הנוער. עבור יפנים רבים, הרס

העותקים יחשב במקרה טרגי במיוחד".
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