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קריאהבסימן

א.

השראהרעלריזלאלדעלמאמריםאסרפת

למוסד;חיהכברדיזלאלי
זרקורילאורבציבורמוארתאישיותו

העיתונים.חט!כביזיה·-רכותרות

דיזללאלילחזורטובכךמשום
דברואין-עצמהולכתיבתוהסופר

מאשרהסופרשללליבוהקרוב
וחו;ןן;;~רכתיבתוכסופר,תדמיתו

בה.הגלום
הופיעבכךלנוהמסייעהספר

חוקריבעריכתנח wו;נלמעלהלפני
גרינברג(ארווינג)יצחקהשואה

קובץינו ijהספר .)*רוזנפלדואלווין
הגדולבחלקםהעוסקיםמאמרים

בשואה.ובחלקםוכתיבתודיזלבאלי
חשובינמצאיםהמשתתפיםבין

השואהבנושאהמטפליםהחוקרים
פאקנחיים,כאמילהשואה,ובסיפרות

רדידס-פרס,טרנסלאנגר,ורנס

כמובן'נעדרים,ואחריםאקארדט,

כאןשאיןאחרים,חשוביםסופרים

לפודטם.המקום

עלהעורכיםעומדיםבהקדמתם
השואה-בתיעודהעיקריתחבעייח

אנוששפתשלאוזלת-ידהבעיית
זכירתההשואה,למסירתכמדיום

בשאלהדןרוזנפלדפרופיוהנצחתה.
הכתיבהבאומנותהשימוששלזו

השואה.ניסיוןאתלהביעחסיפרותית
הפיוטיותחאנאלוגיותלסברתו'

" Alvin Rosenfeld & Irving 
Greenberg, editors. Confronting 
the Holocaust: The lmpact of Elie 
Wiese/, Indiana University Press: 
Bloomington & London, 1978, 239 
pp. Selected bibliography & notes. 

רעידת-אדמה),(סערה,למזג-האדיר

עוצמתח.אתלהקנותבכוחןאין
האחרותחאנאלוגיותואילו

ולקידוש-השםלאיובלעקדה,
חוסר-יכולתןאתחןאףמעידות
הואמשמעותה.מלואאתלבטא

כשםלשואהמיטאפורחשאיןמסיק,
וכשםלאושוויץמיטאפורחשאין

לשמשיכולה,אינהשאושוויץ
אחרתתופעהלאיזומיטאפורח

דיזלשלבניסיונומוצאהמחברשהיא.
-ביטויכאמצעיחמידרשאללחזור
מבטיח.סיכוי

עלספרשחיברלאנגר,לורנס
הואגםחסיפרותי,וחדימיוןהשואה

הביטויאפשרותבשאלתעוסק
בכללהשואהשלחאומנותי
לאנגרבפרט.דיזלאלישלובכתיבתו

מוצאאךלאיוב,דיזלאתמשווה
שאיובבעודהדמויות:שתיביןהבדל

אינוהמודרנידיזללתשובה,מצפה
לתשובה.כללמצפה

בהיבטיםדניםאחריםחוקרים

דס-דיזל.אלישלבכתיבתומידדשיים
עלספרחיברהואשאף-פרס

אתמדגים-השואהשרידי

בכתביהשואהאתכמצינתהשתיקה

דיזל.
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בפרקעצמו'השואהסופראך

השאלה:עלעונההספר,שלהסיום

דיזל:מסבירכותב·:אני"מריע
פילוסוף,לחיותאמרתילא"מעולם

שחיפשתיהיחידהייעודתיאולוג.או

אחרובמקום '.'דעשל"עדוחיהלי
אניואםמבין,אינני"לא,מוסיף:הוא
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ב.

בהרנגאריה:*העבריתלשירהאנתרלרגיה-כנרסעת

היצירהעלמאורמעטננתבבהער
מטפליםבללבררךבהונגריה.העברית

סגולהביחידילאביאף-ביחידיםבהם
שלל"מיטת-סדרם"מוכנסיםכשהם-

יוסףשלבחלוקתוהשנייההתקופה
בסיפורתגאליציהתקופת-קלרזנר

העברית.ההשכלה
הכינוסבמעשהמרובהברכהרעל-כן

ברלראותשישנרמלי,משהפרופישל
בהונגריה.העבריתהשירהגאולתמעין

ויש-זהבמיבחרהשיריםאסופת

-לפנינומצומצםמיבחרכילהדגיש
סופריביןפנימיותזיקותעלמעידה

הזרמיםלביןומשורריההונגריה
לדורותיה.העבריתשבסיפורתהכלליים

נרמלי:שלהחשובהתרומתומכאן
הקיים,סביבהיש,סביבמיסגרתקביעת

ממנהלהתעלםיהיהאי-אפשרשמעתה
העברית.הסיפורתבתולדות

בשיריעוברים-ושביםלכשאנו
הי"ט,במאההונגריממוצאהמשוררים

רצוןמגדרחורגיםאינםשרובםלנר,ברור
 ,חוויותיואתלנ.טאהכותבשלכן

אךהשיר.בלשוןושאיפותיוהרגשותיו
פירטי,לכישרוןערובהאינובלבדכןרצון

מעברלנסיקהאריוצרתלמקוריות
הזמן.לגבולות
חיקוייםאלאאינםהשיריםמןכמה

ימי-הבינייםביצירתוהחולהקודשלשירי
חשוביםרבניםבידינכתבוהםואכן-

שיריהםאחריםובנר.סופרכהחת"ם

אתהממשיכיםולשרים,למלכיםשבח
ב"המאסף"שנדפסוהאלההשיריםסרג

הירץנפתליעל-ידיהעתים"רב"בכררי
כותברכךבעיקברתיר.וההולכיםוייזל

ושמעקארלשר"קרםרינקלר:ליביהודה
שררארצענבערגשרקרםנעמו!כיאמרי

המשוררים("ילקוטאמרתי!"האזינrז
הקירבה .) 89עמ·מהונגאריה",העבריים

דבררה)כשירתהתבניתהניצחוןלשירת
לעין.גלריה

המשוררים•לקרטרייגכרגר-כרמלי,•משה
תל-אניב,עקד,הרצאתמהרנגאד•ה,העבריים
תשל"ח.

עלאנולמדיםאלהמשיריםאם
הרימגוריהם,לארץהיהודיםשלזיקתם

ההנחותאתמחזקיםאחריםששירים

זיקתםבדברהאחרונותבשניםשהועלו
לחיבת-צירןהונגריהיהודישל
המאהשלהראשונהבתקופה"ציונות"ול

הי"ט.

המקיף,במבוארמראהאכןנרמלי
השירהשלובנושאיםבמוטיביםהעוסק

לשיוריון-השאיפהכיבהונגריה,העברית
הנושאיםאחדהייתהבארצםזכריות

שרוזאת,עםהמשוררים.שלהראשיים
שלהירודמצבםרעלישראלשנאתעלגם

קיננההגאולהשאיפתבגולה.היהודים
שאיפהמבטאיםשכתבוציוןושיריבהם,

זו.

השאיפהביןמתחקייםהיהאכן,

הגאולה.תיקורתלביןלשיוויון-זכויות
נטונק,יוסףהרבדבריאתמביאנרמלי

עלבהצביעולאמנציפציהשהתנגד
נעלמהלאישראלששנאתהעובדה,
זכויות.היהודיםקיבלושבהןבארצות
ישראל",בארץהיא ...ישראל"מולדת

כתב.

ווה. pלתיסמלהופךהמערביהכותל
"כתל-גלמודן:-573בשוררברגליוסף
הערב,רחוקהיום,גדולאבניך!החזק
הואגםהודךוזיועתך,לבואקרובהאולי

קיימתאך .) 79עמ•כילקוט",ירב"כן
הגאולהלמהותבאשראמביוואלנטיות

שיריאלוהית.אוארציתהיאאם-
למהויותנדרשיםבקובץהפזוריםהמשיח

מיסטית-ואידיומאטיקהמיטאפיזיות

מרמזיםהםכינראהלעיתיםכיאףדתית
הרצל.שלאישיותועל

"rיקיצהבסיגנוןלתקומה,וקריאה
שנה:בשיריו·:פ-איותהאנומוצאיםעמי",

שארביןוהעירה!עתהעמי,נא,"קום
ממךנכרעדיכלוהרימה!נסךלאמים
הקימה"שפתךמכוןעלנסאןהסירה,

 .) 80כעמי

שבקובץהרביםעברשפתשירי

לסיפורתזוסיפורתזיקתעלמעידים

להתרותעל-מנתזההדיכותב,

תשובתויבין".לאהואשאףבקורא
כותב?אני"מדועריזל:שלהסופית

הללוהקרדבנרתאתלהרצארעל-מנת
להביסלמתיםלסייעהנשייה.מתהום

מרתם"."את
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סרר

לבבייםטובמזלאיחולי
היקרלידידנו

ליףחייםפררפ'
חרהרלרעיחר
הנכדהלהולדת

יעקרבהורוית

עדהלבתםבת

וארזיך(אלן>ערזורלבעלה.ד"ר';שכר
לירכתןואחרת

וירוולתפארת,תגדל
ממנהוהרריההם

הימיםכלועונגנחתרוב

ארפאמיכאל
גררדרןהרצלכורש
וינטרצבינפתלי
וכסלורות
ררדבסקידוד

אוניברסיטהניר-יורק

חברנואתמברכיםאנחנו

חרהרועיתרליףחיים ,",

נכדתםלהולדת

יעקובהדורית

והרריהממנהירוו

וארזיןוערהאלן ,",

קץאיןואושרנחתרוב

"בצררן"מערכתחברי

* * 

גםלקוראינומגישיםאנחנוהקשיםההדפסהתנאיבגלל

כפולותחוברותשלרשלכןיקבלומגויינוכפולה.חוברתהפעם

בשניםחוברותששכנגדשקוליםבהןהעמודיםמספרהשנה.

אנחנובשנה.פעמיםארבעהה"בצררן"יופיעמעתההקודמות.

קוראינושלהשתדלותםאתנוקירהקיץ.חוברתאתכעתמתקינים

אתלהגדילבמאמצינולהשתתףשלנר,לכתב-העתנאמנותשגילו

והופעתוה"בצררן"שלעתידואתבכןולהבטיחהמנוייםמספר

הסדירה.

המערכת

האביבשיריואילובגרמניה,ההשכלה
הסיפורתהשפעתעל ,) 7Z, 70, ZS(עמ•

אותנומחזיריםאלוגםאלוהאירופית.
"המאסף"משוררישללמרטיבים
שלשיריתרשימהלמשל,ראה,וסרפדיו.
ך·ב"המאסף","האביב",הנובר,ירמיה

קצ"ה-קצ"ט.••עמ·תקמ"ט,ניסן

תכניםעלנרמלי,שלהמענייןדירנו
בפואטיקהלעסוקמתפנהאינוומרטיבים,

ואפשרבהונגריה,העבריתהשירהשל
נפרדת.עכורהלכךתוקדש

החשובמאמרואתלהזכירראויזה··בהקשר
האביב,שיריעלז"להאפרתייוסףפופ•של

ב"הספרות".שנדפס
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