
כזרועהאחורההבם

בןהרייךאפר.שלובגליםלהברתשלביםשקעההנאציתגרמניה
קצרהתקופהאמנםבלב.דשגהשתים-עשרהאחרנתפוררהשניםאלף

 ;הזמןלמשךפרופורציהלכלמחוץאדם,קרבנותבמיליוניעלתהזר
כפרתעלנשקולאםבירתו,הכבדיםהיוהיהודיהעםשלוקררבנרתיר
אולםוהדיכוי.הפחדהסבל,תמציתאתגםאלאמספרים,רקלאהמאזניים

אלכברמראנג,שבו,מסביב,העולםאלגרמניהששיגרהההרס,שליחי
התאב.דמנאמניוכמהעםהפיהררהריסות.גלחיתהגרמניהמוצאם.מקרם

מדינית-מסמכותלמשנהואחדמיוםהפכובחיים,נשארואשרהמנהיגים
(אותהבנירנברגלדיןהועמדואשרנאלחים,לפושעיםעליונהמוסרית

מהםואחדיםהנאצית)לתנועהראשוןקפיצהקרששימשהאשרנירנברג,
והבסוןוהאבןהעץמיבנירקלאבלב.דחומריהיהלאההריסותגלניתלר.
אי-רצירנא·משולהבות,פראזותעלהמבוססתהרמה,האידיארלוגיהבהרסו.
האנשיםהפוליטי.הכשלוןעםוהתפוררההמציאות,במיבחןעמדהלאלירת,
הפיקחיתהתעמולהמאחוריהמתיםהשלדיםאתגילולחשוב,רצואשר
לאחרשבאההמדהימהוהמפלההמלחמהסירםאחרואכן,גבלס.של

הגרמניתבספרותהאווירהנשתנתה-כולוהעולםכיבוששלהביטחון
ובהתפתחויותשרביםסופריםדרדרתביןכאןלהבחיןישהקצה.אלהקצהמן

להלםבזקקולאאשרגרמניה,סופרימגדולירביביהםסופרים,היושוברת.
ההיטלריסטי.המישטרשלהאמיתיפרצופואתלראותכדיהמפלה,של
סופריםבגרמניה.חופשיתלספרותמקרםהיהלא 1945-1933השביםביד

היגררבררכםהרש,מיים,לצוריםלהיכנעיכלולאאשרמצפרן,בעלי
 :מאדרמפורסמיםשמותומכילהאורכההיאהגוליםרשימתממולדתם.

רמארק,מדהיאריוברכט,ברטרלטהמחזאימאן,רהיינרידתומסהאחים
שטרבהיים,קולהזבקלבר,ראלטרסולר,אונסםדבלין,אלפרדקסטן,חרמן
השמותמןחלק jרררפלפרנץזק"ש,בליררלפסקל,קוללסקר-שילד,אלזה
בגולהגרמניםלסרפדיםנצטרפרמספרשניםלאחריהודיים.הםהללו

כמרהאוסטרים,הסרפדיםגדוליבמצאואלהביןבגולה.אוסטריםסרפדים
פניאתשקבעוהווינאייםהסופריםמןרביםבררן.וחרמןמוזילרובוט

מאוסטרהיבמלטואשריהודים,היוהשורשיםשברתשלהאוסטריתהספרות
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מתוןשנייםזהבהקשרלהזכיראפשרבררןמלנדה"אנשלרס".לאחר
פאסיבייםמתנגדיםהיוכמר-כןצרוייג.רסטפןרוטיוסףארוכה,רשימה

שלאמהם,אלהמאונס.ראםמרצוןאםלכתוב,הפסיקואשרלמשטר,
מביקרותפנואחריםשרבהושמדו.ובחלקםנאסור,מזלם,להםנתמזל

(הנספלדההנסארקסטנר,אריוכמרמסוכנים,בלתילנושאיםסוציאלית
אגב,אלה,שנישלגורלםדיצן).רודרלףשלהספרותישמרהואפלדה
תהפוכותיובכלהתלויטוטאליטארי,משטרשלהעקביותלחוסרהוכחההוא

עקביהיההשלישיהרייךאחד).מטורף(אואחדאדםשלליבובשרירות
שלטלשארבנוגעיהודים.להשמדתשנוגענמהרקהאחוזיםבמאת

בשנתעודנשרפולמשל,קסטנר,אריושלספריוהמקרה.קרובותלעיתים
היהעצמוגבלסבברלין.האופרהביתלפניבכיכררושם,רבבטקס 1933
רקשלאמונןהספונטאנית.ההמוניםהתלהבותאתשהגבירמהנוכח,

גרמנייםסרפדיםוארבעהעשריםהזדמנות.באותהנשרפוקסטנרשלספריו
העשריםמניןהיחידהיהקסטנרומשרנות.שונותמסיבותזה,לכברדזכר

השחורותלנבואותבניגודהאזהרות.למורתכשריפה,לחזרתשנאוארבעה,
השניםכל.משןולאהזדמנות,נאותהלא-רעכללוארעלאידידיו,של

פיוסם,לאמקום,מכלארכתב,לאששובמובן,ממילאמכן.שלאחר
נמלטהואבפומבי.שרףגבלסשמרסוגמאותרסאטיריים-פוליטייםחורזים

שילמורביםמדיניות.אר.סוציאליותהשלכותכלחסרתסתמית,לכתיבה
השלטונותבעיניכשריםהיולאחיבוריהםארשכתניהםכן,עלבחייהם
ולאחרבברלין,ובשלווהבשקטלוישבכאמור,קסטנר,ואילו-הנאציים

העלהגנלסאשרהספריםכלאתמחדשלארדהוציאהנאציהמשטרמיגור
עלמשןבתחילהאשרפלדה,הנסגםכןקסטנר,אריוכמרלארטודפה.

שלספריוהוטר.דולאסבללאהשלטונות,שלהזועמתעינםאתענl:מר
עלהמוסרינערכוהערלההקטן,האדםשלאידיאליזציההםפלדההנס

ונשחקההולךהקטן,האדם ;ההמוןמעריץאותם"הגדולים",האנשים

לגררפלדהעברהשלטונות,מןנזיפהשקיבללאחרהשלטון.גלגלינין
הדברים ;יתרהלבתשומתעצמועללמשוךלאכדיקטנה,כפריתבאחוזה
המלחמהאחרפוליטית.אסוציאציהמכלרחוקיםהיושנים,באותןשפיוסם
אחר ,) 1לעצמר"מתאחד"כלחריף,אנטי-נאציורמאןהסופרפיוסם

ולאכמעטמהמשרםאשראנטי-נאצים,גרמניהמלאהניזרע,המלחמה,
השנים.אלףבןהדיירשברת-12נבההורגשו

שצמחההחדשה,הגרמניתהספרותפניאתקבעואשרהסרפדים,אולם
אלהצעירים.היוהמכריעבדרנםהמלחמה,שלאחרנשניםוהתפתחה

רקולאחשדות.דרכיםלפלסמכדיהיוקשישיםחזור,אשרהגולים,מנין

36 



בזררעהאחורההבט

אמנםחזקה.רוחמורתשלהרגשהשלטהאלהלסופריםביחסבלב.דזר
אתמולשלהעםגיבוריהקצה.אלהקצהמןנהפכההרשמיתההשקפה

הנאציונאל·התנועהעלהמקובליםהסופריםהיום.שלהפושעיםהיו
אינטלקטואליתחברהבכלוכתביהם,הםמברזים,מעתההיוסוציאליסטית

עללנוסנאלצובלבדמעטותשניםלפניאשרסופרים,אותםמתקדמת.
לשובבחיים)היושעוד(במידהעתה,הוזמנוכל,ובחרסובעיורםנפשם,
באורןהראשוןהמדףאלהושכרונשופר,נרדדאשרספריהם,גדול.בכברד

המגש·החדשותלרוחותהםזריםכיההרגשה,שלטהזאת,ובכלהספרים.
וחרובן,מפלהשלהקשותבשעותיהמגרמניהוחרקיםהידהםבספרות.כרת
אשרהוותיקים,הסרפדיםואילולהם.נסלחולאלהםנשכחלאזהודבר

שהזדההמיהכשר.תעודתקיבלולאברובםאלהגם-בגרמניהבשאור
נשכחושחלפוהשנים(במשךממילאפסולהיהההיטלריסטי,המשטרעם

לעולםהסובבהעולםמןשברחמי ;הפוליטיים)ערובותיהםסרפדיםלכמה

דעות,לפרסםהחלולפתעשניםששתקמירגם ;זזווחרקהיהדמיוני,
חרסועלהיהחשוד-סכנהבהןחיתהערדכללהביעןהעזלאאשר
בסינרםזה.מכלליוצאיםגםשהידכמרבןרארפררטרניזם.פחדנותכנרת,
אךאשרחדשים,לנוחרתלצעירים,פנויהיההספרותיתהפעילותשטח

הספרותשלהראשוןבגלהסרפדיםשלורבםשמם.אתידעלאאישאתמול
שלהם.השלושיםנשברתאלאמאר,דצעיריםהיולאהחדשה,הגרמנית
אפשרות ;זנררארתיההמלחמהרקעעלאיטית,חיתההרוחניתצמיחתם
כמראנשיםהידכאלהמארחו.יחסית,להם,ניתנהרהפירסרםהכתיבה
רעוד ;נרסאקאריוהנסאנדרש,אלפרדוינטר,זרדנוהנסבל,היינריו
אליהם.נחזור

שדווקאהדבר,אופייניהמערבית.לגרמניהביחסאמוריםאלהדברים
שמרתהספרות.פניאתקבעוהחוזריםהגדליםהסופריםהמזרחיתבגרמניה
זגרס,אנהברכט,ברטרלטכמר-היטבלנרידועיםשבהםהחשובים
סופרים-מסרייםמסוגסרפדיםאלההיובכר.ו.ירהאנסצררייג,ארנרלד
השלושיםשנדתארהעשריםנשברתערדהקומוניסטיתבמפלגהחבריםשהיד

למפלגה.קרוביםאוהדיםלפחותהיוחברים,היולאראם ;המוקדמות
מזהמהדתיותנקודותבשתישרנהאלהגדליםסרפדיםשלשדינםמכאן,
הפאשיס·מפנילנוסהיומוכרחיםמפלגהכחברי :במערבעמיתיהםשל

"הידמפלגהוכחברי ;למרתדינםהיהאחדהנאציתבגרמניהשהריטים,
לביןביניהםחריפהניתוקתחושתחיתהולאכשחזור,העניינים"בתרך

התופעותאחתהמערבית.בגרמניההדברשקרהכפיהצעירים,עמיתיהם
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ר fאבינגיסה

 1947כשנתשקמה ," 47"קבוצתהיאהצעירההגרמניתכספורתהחיוניות

הכררנתכעיקרהןכספורתשזכרירתירוינטר,רונוהנסשלנהנוג.תו

הכשורנרתמןכמה 11"נתגלר " 47"קבוצתשלכפגישותחדשים.כשורנרת
 ,כלהיינויד-המלחמהשלאחוהגרמניתהספרותשלכירתוהבולטים

דרלזו.מוטיןירנסרן,ארנהככמן,אינגנרוגאייכינגו,אילזהגואס,גינתו
מחדש.הכללהתחילהדרישהיצאהכורחם,לההקורניםרמןזר,מקבוצה
הפואזיאדלרגיהכנגדיצאוהרחב,נצינרוידועיםכלתיחשדים,סרפדים
ההזדהותכנגדתעמולתי,כסגנוןהנפוחההכתיבהכנגרהרייך,נימיהומה

גרמנייםשסרפדיםהתופעה,מוזרהאכןרודני.משטועםהמסוכנתהפוליטית
 ,דנולכלנואש.דניםעצמםואראורכה,ספרותיתמסרותיורשיצעירים,
כסגנונםזועם.צלעליהםהטילהקרובהעכרנודעת.כלתינאוץכחלוצים
הזו.והמשפילההמפחידההמרושתמןלהתרחקניסומחשכתםונדון

בעיההעכר.עםההתמודדותנעיתמהםוניםנפניעמדהזאתעםיחד

הוגשתחיתהשונים.מיסודותמרוכנתרהיתהשרנותצרורתלכשהזר
העכר,אתלעוורצרוךהיההשלמהלדיילהגיערבדיהעכר,כלפיאשמה
נפנילהרתעיוכריהעוול,עללפיצוימשהרלתווםמנתעל-לתארו
אבותי·חטאהיההחטאאשוצעירים,סופריםאפילושקרה.מהעלחזרה
יהיהשאפשרכדי-הפשעיםאתלמרקכצווןחשוהם,חטאםולאהם

מידלהעירכרצונימוטעה,ורשםלעררולאכדיחדשים.כחייםלהתחיל
ישכי jחטאעלכהכאההעכרעםההתמודדותהתבטאהתמידלאכי

סופו jוכלמכלאותםמטרידאינוהגרמניהעכראשוצעיריםסופרים
גרמניה,חלוקתשלכבעיההעולםמצפרןאתלעוורמכקשירנסוןכארנה
כמילים-והמוסריהרוחניכעולמוכללנכלליםאינםהמלחמהופשעי
שפעלההעוולמןכמהפיכעיניוגורלנירםלגרמניהשנעשההערדלאחוזת,
לימיםכהסתרהמתגעגעיםוותיקים,סרפדיםשיכןהרייך.נימיגרמניה
להגרתשהעזמיכלנקלותלחסלהיהאפשרנהםוהמסעירים,הטונים
הסופריםורבכילנרבואהזאת,נבלהרשמי.נתקןנכללושלאמחשכות
שרבמתחבטיםלזמן.ומזמןבזוועה,אחווהמתכונניםהחדשיםהגרמנים

שרבלקורת.יכולהיהזהמדועאפשרי,זהכלהיהכיצד-בשאלהושרב
נספק,מוטלתשאינהכנרתםלמורת :נוספתהסתייגותכאןלהכניסעלינו

הרייךשלהיהודיתהבעיהאתבאמתתופשיםבורכם,הללו,הסופריםאיד
בימיהיהודיםשלהברואבגורלםמנגיעהמתחמקיםאינםהםהשלשיי.
שורצםימכיווןאלאהיהדוים,עלהםשמרחמיםמשרםלאאןהיטלו.

קיוםחסומד·פשעיםמיןאלאאינםהיהודיםלגרמנים.תקנהלמצואהם
לתתארולרעים,לטוביםהגרמניםאתלסורגהיאמטרתושכלעצמי,
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במוניתבאמרו,כן,האחדת".ל"גדמניההחדשה",ל"גדמניהדהביליטציה
עצמם.לסרפדיםבהגעינוהדחנהביתדבזאתונדרןהמקדים,

כתיב:דלסגנוןהביאההמחשבהולבהירותחדשהלהתחלהזושאיפה
משמעתופתהמסויימתתקופהלאחדדקיבש.אףלעיתיםדיאליסטי,

הגרמניםהסרפדיםבידלגיטימי.ומעמדמקרםניתןשוברלדימיוןזוכתיבה
מאחדומנקדים.משודדיםדומאניסטאנים,מספריםלמצואניתןהחדשים

כימציינים,אנוהדיהיהודית","הנקודהאתלשכוחנוטיםאנושאין
שנים,שלושחידיין-דניצקי,מדסל , 47שבקבוצתהבולטיםהמנקדיםאחד
הגיטומןלהימלטהצליח 1943בשנת ;וורשהבגיסו , 1943ועד 1940מ"

בשפהברודשה,התחילספרותכמנקדזוכואת ;העידשלהאוילצד
אגב,זה,איןהמערבית.לגרמניהמפוליןהיגד 1958בשנת jהפולנית
כיום.הגרמניתהספרותשלבפלנטריוםמופיעשמראשדהיחי,דהיהודי

מאורעותאת.משקפיםבזרזיראשדהילדסהיימד,רולפגאנגלמשל,הנה,
היגדהשלושיםנשברתבהמבורג. 1916ב"נולדהילדסהיימד :התקופה

כקציןשידתמהזמן jרבאדץ·ישדאלבאנגליהשהההואמגרמניה.
חזוהמלחמהאחדשניםכמהבאדץ·ישדאל.הבריטיבצבאמודיעין

הגרמניתלספרותתרומתו(המערבית).לגרמניההילדסהיימרורלפגאנג
גםישהגרוטסקי·דימיוני.היסודבולטבהםבתסכיתים,בעיקרמתבטאת

חזולמשל,כן, ;אוסטריהאולגרמניהשחזרויהודייםסופרים-גולים
הוכיחמסתבר,השפה,קשוהמלחמה.אחרלאוסטריהטררברגפריזריו

שבאווההשפלההעלבונותזכרמאשריותרכחזקמקריםבכמהעצמו
חיסופדשכןבסוף.ההמוניוהרצחהעינויים,ההתעללות,וזכותחילה,

וממנותינטללכשזריעשהמההשפה.למעןהשפה,נתוןהשפה,עם
גלרתר,בימיאףהיהומכרבדעשיראישצווייג.סטפןאתאגרוזוכרים

אחדרירםמעולם.סבללאפיזיבאופןאחרים.דניםרביםלגוליםבניגוד
משפתהדחקלחיותיכולהיהלא ;אשחרעםיחדלדעת,עצמואיבד

סופרתמשתייכתספררתלאיזו-אחרתשאלהמתעוררתכאןמולדתו.
להרריםבתזק"ש,בלי l'סלןפארלכגוןסרפדמשתיירארזק"ש,בליכגון

שלהאישיתלהתערבותההודרת . 1891בשנתבברליןנולדהיהודיים,
הזקנה,אמהעםיחדזק"ש,בליהצליחהלגרלוףסלמההקשישההסופרת
רבהזדמנרירתבשטוקהולם,זק"שגלימתגוררתהיוםעד jלשוודיהלהימלט
הרדיפותעקבמקלט.להנתנהאשרלארץ,אהבתהעלהצהירהשרנות

לפנינכתבואשדזק"ש,בלישלהמוקדמיםוכתביהמשיריההרבההושמדו

המלחמה,לאחרדקזק"שבליהגיעההגדוללפידסרמההשלושים.שברת
הזרא·רבפואימותבשירהיישראל.עםסבל.דתעלשיריהנתפרסמוכאשד
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אבינררגיסה

סיסטמהבתוךהמשרפותארובותואתאושוויץאתמשבצתהיאמטירת

מןשחלקלמורת .ישראלעםשלקיומועצםאתהמקיפהגדולה,אחת
וחורגתסמלי,תהיאהמשמעותהרילזיהוי,וניתןריאליסטיהואהתיאורים

המשוררותלאחתזק"שנלינחשבתנירםוהתקופה.המקוםלגבולותמעבר
לומרבאמתנרכלהאם-בתקופתנוהגרמניתבשפהבירתוהגדולות
ארתה ?הגרמניתהספרותשלאינטגרליחלקהיאזק"שבלישלשיצירתה

סלן.פארלשלמשיותר)חלק(ארלשירתובקשרגםמתעוררתשאלה
אחתזק"ש,בלישירתשלבצידההיא,סלןלפארל ) 2המרות""פוגת

פארלהשראה.נושאעםלהתמודדשהצליחוהמעטרתהספרותיותהיצירות
ברומניה.עבודהבמחנהאסרוהיה 1942/3בשניםנצ'רנרניץ.נולדסלן

 1948רנ"ורינה,בוקרשטדרךענוהוארנרניץ. 1צאתעזב 1945בשנת

צרפתיאזרחהואנירםובלשנות.גרמניסטיקהלמדשםלפאריז.הגיע
ספררתעלאנתולוגיהבכל ,) 3הגרמניתנשפהוכותבנפאריזהמתגורר
גרמניתספררתעלהביקורתוספריהסקירותוברובמרזרביתגרמנית
גרמניים,ספרותייםנפרסיםזכההואשמר.אתלמצואאפשרמרזרבית

כיצד-השאלהעללחזוריכוליםאלאאברואין .) 1960 (נכנופרסכגרן
שזוהידרמה, 1סלןפארלשלהספרותיתהשתייכותואתלהגדיראפשר

ולומר,הקבלהלמתרהאפשרותאףכאןואיןפתרון.עמהשאיןשאלה
עלשעברמהכלעליהםשעברסופריםגרמניה.אתאהבלמשל,
דק.הנדלוזהרהגרמנית,השפהאתהיותר,לכלאוהבים,סלן,פארל

בצעדיהאברעומדיםענייננו.לעצםשייכתראינהדיגרסיהזוהיאך
והמפלההמלחמהסירםשלאחרנשניםהגרמניתהספרותשלהראש.רבים
בגרמניההתסכיתאמנותהתפתחותהיאמעניינתהתפתחותהגדולה.

!~השירהגנרלעלספררתימדירםהואשהתסכיתלומראפשרהמערבית.

לחרשפונהמחזהלתסכית.המחזהשניןההבדלאתלהדגישישוהמחזה.
.זרעובדהכלנ.דהשמעחרשאלפונההתסכית ;השמעולחרשהראיה
החשיבותבדרגתהנבדליםלתסכית,המחזהניןהנדליםוכמהכמהמתנה
מאשרבתסכיתיותרגדולההנאמרתהמליםחשיבותמזה.זהשלהם
שכמההוא,מקרהלאבסרט.מאשרבמחזהיותרוגדולה-במחזה
ננותבפררזאיקנים.ולא-משרוויםהםהתסכיתיםכרתנימהשרבי
גינתואתובראשונהנואשלהזכירישהחדשההגרמניתבספורתתסכיתים

המוקדמות,השלושיםנשנותערדנפירסרמי.רהחלהוא . 1907ילידאיי,ך
 . soה·נשברתהגדולותהספרותיותהצלחותיואתוקצרזרםנאלםאח"נ

שלנשמרקשורההגרמניתבספורתהתסכיתשלהחשובהההתפתחות

הרואיםיששירה.בעיקראיידגינתוכתבתסכיתים,מלנדאייך.גינתו
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בזרועהאחווההבט

איידשלבתסכיתיוהמיסתררין.מחזרתשלמודרניכגלגולתסכיתיואת
זהרת,חילופיישהטבע.לגדרשמחוץמאורעותרבים,מוזריםמקריםיש

היושלאשוניםבסממניםבתסכיתיומשתמשהסופרוזמן.מקוםחילופי
לבמהגםהמתאיםתסכית(למעשה,התיאטרון.במתעללביצועניתנים

פושטותדמויותיו ;המסכותמשחקיאתאוהבאיידאמיתי).תסכיתאינו

משחקגובללעיתיםעורו.אתהמשילכנחשחדשה,יישרתולובשותיישרת
נמרעלשומעיםאנויוסוף"."הנמרבתסכיתכןבאבסורדי.התחפושות

לזמריו-מתגלגלהוא ;ומשונותשונותמטמורפוזותהעובריוסוף,הקרקס
אותםטורףשהואמשוםאם-זה,אחרבזההמשתתפים,שארשלתיחם

מפתחבהפארסה,היאיוסוף""הנמרקיצוניות.פחותסיבותבשלואם
התסכיתיםמרחפיםתמידאןפאנטאסטית.להגזמהעדשיטתואתאייד
תופשהתחפושותומשתקוהדימיון,המציאותגבולעלאיידגינתושל
 ,) 41סטובאל'שלהים"משבריהואשבתסכיתיוהיפיםאחדמרכזי.מקוםבהם

בנעוריהשחיתההמזקינה,דה-אטיידהקטרינהדונהעלמסופרכאן

קמואז,המשוררקמואז.זהלואיזהגדולהפורטוגליהמשוררשלאהובתו
שוניםוסיפוריםאגדית,לדמותהספרותיתבמסורתהפן ,-16הבמאהשחי

ההרפתקה..ומןהרומאנטיקהמןחייובתולדותהיהאכןלשמו.נקשרו
-המוזרלמשוררהקשורהנוספתאגדההיאסטובאל"שלהים"משברי
מאהובותיו.אחתשלאלאקמואז,שלזואינההמרכזיתהדמותהפעם
קטרינהלדונה :זוהיאפרקים,בראשיבאל",סטושלהים"משבריעלילת
היאשבליסבון.הגדולההדברבמגיפתמתאהובהכישנים,לפניסופר,
האשהמחליטההימיםבאחדבחיים.עדייןשהואסבורההיאמאמינה.אינה

בצאתההאבו.דאהובהעקבותאחרולחפשהבירהלליסבוןלצאתהמזקינה
בליסבון.דברמגפתמשתוללתשובכייודעת,אינהעדייןהיאלדרכה,

שעללסטובאלמליסבוןחוזרתהיאקמואז.אתמוצאתאינהקטרינהדונה

אחרעתה,רקספורים.ימיהבדרן.בהמתגליםהדברסימניהים.שפת
המוות.בפנימיפלטאיןכיקטרינה,דונהיודעתאשליות,שלשנים

הנמרעלבסיפורכמונשמות,גלגולאיןסטובאל"שלהיםב"משברי
אחרהחיפושלמציאות.דימיוןשביןגבולהשגתאותהקיימתאןיוסוף.

מנסהקטרינהדונההמיסתורין.מעולםמאקאבריחיזיוןהואהמתהמשורר

 ;והזיקנההמוותאתלשלולמנסההיא ;בהלכפורהמציאות,מןלהימלט
האמתמןהבריחהאותה.ומכניעעליההמוותמשתלטדברשלבסופראן

באמת.מתקמואזעתההועילה.לאהעובדתית

"הנערותהואהדיבוראתעליולייחדשברצוננואיידשלהתסכית
בולטותגםכאן ;מספרהשגותלנרישזהתסכיתלגבי .) 5מוויטרבו"
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ו 1אבינגיסה

בתגבריאלהביןבשיחהמתחילהתסכיתהתחפושות.שבמשחקהסכנות
באנאליתבצררהמתחילההשיחהגרלדשמיט.,ד oה·בןסבהלביד ,-11ה

עלעומדיםאברהדבריםבהמשךרקכביכול.יומיוםענייניעללמדי,
כן,שגרתית.מילהלכלוקודרתשרנהמשמערתלפתעהנותנתעובדה,
העתידלגבימוקדמתתחושהבנרלנטועהיהחייבכברגרלדשמיטהשם

ארקטרברחראהזמןיהודים.הםהצעירהונכדתוגרלדשמיטלהתרחש.
ברלין.בעירטובת-לב,אשהאצלבהיחבאמתגורריםוהשניים , 1943
טעוןחדש,בארוהשגרתיתהשיחהמתגלהלנר,מסתברזהשענייןלאחר
אלה,צעדיםכמדוגרת.ערליםצעדיםשומעתגבריאלהאימה.דרוריפחדים
עלוליםהמיוחדת,לכנרתשומתאתמערודיםאינםהראש.רןברגעאשר
נחרץ,מתרחשמהלדעתהרצוןהקץ.שלאימתנייםמבשריםלהיותעתה

התייסרותאלאמה-בכך,שלסקרנותאיברשרב-בעולםבעיר,נוחרב,
להעבירכדיהמעיקים.הקירותאותםביןשניםהכלואיםאנשיםשלעצמית

לשחקהצעירהונכדתוהזקןגרלדשמיטמתחיליםהזמן,אתשחראאיד
השניים.שלבוראםאייך,עלבירתוהחביבהמשחקחראזה.משחקבמשחק,

בממלכתאחרים.באנשיםריאינקרנאציהעלבדימירנרתמשתקעיםהם
וגברי·ברטארי,פייטרראיטלקילמורהגרלדשמיטחרפךרהחלרמרתההזיות

שש·בגילנער.דתכיתתכיתתו,עםיצאברטאריאנטרניה.לתלמידתואלה
ביקרןשםלרומא.לטיולרריטרברמגוריהםמעיירתשבע-עשרה,עשרה,

המחילותכלביןהיציאהדרךאתמצארולאבדרכםתערבקאטאקרמברת,
אחתחיתההעלילה,בהמשךשמתבררכפיהמתפתלות.התת·קרקעירת

רוחמתוךספק.מררה-הדרך,מאחוריסטתההיאבדבר.אשמההנערות

בסבךכולההקבוצהנלכדהרכךהרפתקאות.יצרמתוךספקשרבבות,

המט· 1זהנשמרתלגלגולוגבריאלהגרלדשמיטהגיעוכיצדמוצא.ללא
המקרהעלקראוכילנכדתומזכירגרלדשמיט jשרירותיתאינהמררפרזה

לספקנוהגתהביתשבעלתהישנים,המצרייריםבעיתוניםמהזמןלפני
אשרבגבריאלה,אכזבההסבשלהראצירנאליההסברמעררותחילהלהם.
מתחיליםשרבהפסקת-מהלאחראולם ;המיסתרריןסףעללדרוךחשבה

.מתארעיםמעתההדקים.האלגנטייםהדימירןקרריאתלטוותהשניים
סיכוישכןשבניגו.דהקבלהעללדבריותרנכרןואוליבמקביל.הדברים
ראילר jלמוצאםימהרוכיהואבקאטאקרמברתלתועיםהנשקףההצלה
ימצאולאנאםרקובזמןבמקרםעמםבנימגורליינצלוונכדתןהסב

תשישות,נשלאיטימרותצפרתשלהןולמורהמרריטרברלנעורתאותם.
מרעד.בערדאליהםיגיעולאהמציליםחוליותאםמים,וחרסומזרןחרסו

הישדעה,אתאתםמביאיםאינםונכדתוהסבאחרהמחפשיםאלהדאילר
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בזרעותאחזרההבס

 iבתסכית-בתרך-התסכית-קודנהההצלהנראיתלרגעהאבדרן.אתאלא

גדלדשמיטמתערבזדבנקודהאזלםהאדבדת.הכיתהאתלמצדאעדמדים
לכלטובסידםשדיודתיבאדפןהמציאההיאכילנכדתד,דמעירהזקן

ההצלהאמיתי.שיהיהכדישנית,הסיפדראתולספרלחזדרישהפרשה.
פתחלמצדאדרדצהבחייםדבקהעדייןשגבריאלהמכירדןמלאגדתית,היא

הסבאתאךהנעורת.שלהדימידניתההצלהבדרך-לעצמה,תקדדה
חייבתהיאטעדתה.עלנכדתואתמעמידדהדאשולל'להדליואידהזקן

גדולה.לקראתמזנבהלחידתכדי-אפשריתבלתיהיאההצלהכילהבין,
למבשרדנחמה,בריחהבאמצעיאדתדהעלדשהשנייםהחלדם,מתפתחזכך
הטראגי.הקץ

כבדיםצעדיםוהרמזים.הסימניםכלשמחייביםכפימסתייםהתסכית
להימלטדרךאידמדבבים.השנייםהדלת.פריצתדדפיקדת.צלצדלבמגפיים.

רתיעה.ללאהגדולאתלקבלרקאפשר-
הסתייגדידתשלנד.ההסתייגדידת-דהלאהמכאזהתסכית.כאזעד

הנדשאיםמושלמת.בצדדהבנויהתסכיתהאמנדתי.המישורעלאינןאלה
הסגנדןשירית,היאהשפהבקפדנדת.בזהזהדארדגיםשזרדיםחשדנים

אלאאסתטיים,מפגמיםנדבעתאינהחשיםשאבדהנדחותאימהוקצע.
האיטיתהגסיסהאמנותי.לשעשדעהיהדדיתוריפדתשלהנדשאמהפיכת

דהנכדההסבלסיפדרההקבלהאךטראגי.מאדרעהיאצעירדתנעורתשל
אשולצדןמקרהבשלבדרכןתעדהנעורתבמקדמה.שלאהקבלההיא
הפךהנעורתאחתשלהלא-נכדןבכירדןהראשדןהצעדלטראגדיה.הפך

לאהרייךבימיהיהודיםהשמדתדאילרבד.שליטהלאדםשאידלאסרן,
שהגזהםאנשיםלשנרתד.אדםבידיעדךשאידאימפרסדנאלי,אסרןחיתה
נרדפיםיהדדיםסיפרוביןההקבלהאדתד.שביצעדהםדאנשיםהרעידןאת

אתטשטשתמתת-קרקעידתבמחילדתתדעדתנעורתשלסיפדרןלבין
מתדראלאוע,מוצרןלאהנדבעזה,אשמהדטשטדשהאשמה.מדמנטאת

גרמנייםסרפדיםאצלחרזו-הנרדףעםהשלמהההזדהדתשלאי·היכדלת
המלחמה.אחררבים

המלחמה,שלאחרהגרמניתבספורתהתסכיתהתפתחדתעלבדברנו
הילדסהיימודדלפגאנג ,דדייראדךדרלפגאנג .מספרשמדתעדרלהזכירעלינד
כל-בכמןאינגבדרגאייכינגר,אילזהאחר),בהקשרהזכרנדכבר(אדתד
הידוע ,בלהיינריואחודת.ספרדתידתצרודתבצדתסכיתים,כתבואלה

ביחסמעניינתתסכיתים.שלמבדטללאמספרכתבכרדמאניסטן,בעיקר
דלרדי·למלחמההחדשים""הגרמניםשלההתייחסדתשלנר,המרכזילנדשא

בדרכרטדדלפגאנגשליצירתדהיאהימנה,אינטגרליכחלקהיהדדיםפת
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אשו"מחזה,מחברהע"ישכונתהיצירהזוהי ,) 6הדלת"לפני"בחוץ

קודרתנבואהבו".לחזותשייאותקהלואידלהציגושייאותתיאטרוןאיד
שודרההכתיבהלאחרחודשיםכמהשכןועיקר,כללנתקיימהלאאשר

-מכןולאחר jכמחזההוצגהגםשנהבאותהעודכתסכית,היצירה
הדלת".לפני"בחוץבהצלחתלחזותזכהלאבורכרטוולפגאנגהוסרטה.

דרךבורכרטעברהקצריםבחייו . 26בגיל , 1947בנובמברנפטרהוא
החזיתמן-20הבןהצעירהחיילשלמכתביווהכלא.החזיתביןייסורים
למוות.ונידוןבכלאנכלאובורכרטהצנזורה,בעיניחןמצאולאהביתה

אחרלהתייקר.החלהאדםכוחכילחזית,שובונשלחבחנינהזכההוא
המלחמהסיוםעםבדיחות.בשלאלאמכתביםבשללאנוספת,פעםנכלא
הקצריםחייותולדותלאורנפטר.שנתייםאחראנוש,חולהבורכוטהיה

זאת,עםהפאשיסטי.למשטריתרהבאהדהבבורכרטלחשודאידוהמרים,
לפניב"בחוץמעט.תמוהותנקודותכמההדלת"לפני"בחוץבמחזהיש

הםאליו.לחזורמקוםלהםשאיןהמשוחררים,החייליםעלמסופרהדלת"
בעירוםוחולים,מוםבעליוברוחם,בגופםשבוריםהחזית,מןחוזרים

החיילעומדהיצירהבמרכזהדלת.לפניבחוץעומדיםוהם-כלובחוסר

אותו.המייחדותתכונותבואידהרוסית.החזיתמןנכה,חוזר,הואנקמן.

ידיעלשרומואנשיםאותםכלסובל.אפרורי,גדול,קהללסמלבאהוא
שלשגיאותיהםעבורבחייהםששילמובחזיתהחייליםכלהפוליטיקאים,

כאשרהמלחמה,אחרקצרהתקופהנכתבהמחזהכילזכור,ישאחרים.
נשתנתההמפורסםהכלכלי""הנסאחרוההרס.המפלהטעםהיהחזקיד 1ע

נפטרציינו,שכברכפיאולם,המרירות.שלטעמהופגהראות,נקודת
בורכרט,אפילוהכלכלי.בנסלחזותכן,אםזכה,ולא 1947כשנתכורכרט
מסוגלהיהלאהפאשיסטי,המשטרשלהעוולמןחלקבשרועלשטעם

כלכןעל-מטהרהסבלמולדתו.חורבןלמראהאובייקטיביתלעמידה
החייליםכלבעיניו.מפשעחפיםקרבנותהיוסובליםגרמניםהמוניאותם

הרוסביתםאתמצאוהנפסדתהמלחמהושבתוםלחזית,שהלכוהאפורים,
אחרים.רביםגרמניםסופריםובעיניבורכרט,שלבעיניוהםקרבנות-
אידכמובן,לנו,האשם.בהם-הפוליטיקאיםהמנהיגים,המפקדים,רק
הגרמניםכלאתלהאשיםשאידשברור,כשםזו.השקפהלקבלאפשרותכל

באותםנולדולאשעדייןהצעיריםהגרמניםאתכוללהנאצים,בפשעיכולם
האחריותכלאתלצמצםגםאידכןהרי-קטניםילדיםשהיואוימים,
לאהמשטרנרחבתעממיתתמיכהללאמנהיגות.שלדקהלשכבהכולה
לזהותואיןאמנםהוורמכט,הגרמני,לצבאשנוגעומה jמעמדמחזיקהיה

המוכיחות-מיבצעים,רשימותדו"חות,תעודות,קיימותאולם ,.ס.ס·העם
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היראירופה,במזרחשנלחמואלהבפרטרבים,גדודיםביספקלכלמעבר
החזית.בקרויבלחימהרקלא-והשמדהרצחבמעשימעורבים

נכה,נקמן,החיילבמיוח.דמתמיהבורכרטשלבמחזהואחדמשפט

"קרמו",השלטעתהנמצאלתמהונו,הדלת,עלהוריו.לביתמגיעמנוצח,
עלתהמהלוודאכדיבדלת.מצלצלהואזאתבכל"נקמן".השלטבמקרם
"נקמן"השלטהיהשניםהרבהכההריהזה.השינויפשרומהלהרריו
הזקנים,הנקמניםכן,פותחת.קרמוהגברתשנה.שלרשיםבדלת,קבוע
לעיר.שמחוץהקברותבביתעתהמשכנםמקרםכאן,גריםלאכברהם

עםמדיאקטיביתבצררההזדהוקומר,גבראומרתהזקנים,הנקמנים

יכולהיהלאפשוטהזקןנקמןכן,היהודים,נושאובמיוחדהשלישי.הדייר

וכשנגמרלפלסטינה.כולםאתגרשלרצהידיובמוהיהודים.אתלסבול
פתחרוהםהזקנים,הנקמניםשלזמנםגםעברהחומות,החולצותשלטון

ימים.שבועזהבגאזלבשלהיהאפשרשכזה,בזבוזחבל,הגאז.ברזאת
גרמניזוגשלהאכזריגורלםעלללב,ממשהנרגעזה,קטעולאחר

לפלסטינהיהודיםכמהלגרשרצהורקלאיש,רעהעשהשלאוטובזקן
דלתו-עלקבועיםהיולאמגורשים,יהודיםאותםשלהדירהשלטי(אגב,
המקרה(כנראהכןכלטראגיתבצררהרשמת )?ויותרשנהשלושיםתיחם

מלחמתבזמןגאזמהרעלתמתואשראנשיםשללבררכרט,הידועהיחי,ד
נקמןשלבפירהמחברשםבוביותר,פאטתיקטעישולאחריה)העולם

מתאבליםלאכברכיוםכן,להם.והדומיםהוריוגורלעללהטמלאנקרולוג
בזבוזעלמתלונניםרקזקנים.אנשיםשנימותעלכששומעיםכלל,
מתיםלב.שםאינוואישבמיליונים,אנשיםמתים !ציניותאיזר-הגאז

מתיםבקרח,קופאיםבים,טובעיםמרעב,מפצצות,מכדורים,מרימונים,

מתיםעלבורכרט,שלרשימתוזוהינעדרים.לאיבו,דהולכיםמייאוש,
מדבראינולהורגהמוניותבהוצאותמתיםועלריכוזובמחנותכלאבבתי

אינםהנאציםפשעיהרוסה,גרמניה , 1946היאהשנהלו.ידועלאזה-
החוזרגרמני,חיילמפיהזעקהבררכרט.כמרלאנטי·פאשיסטאפילוידועים

-קרבנותמספריסופראינוששרבהעולםשלאטימותועלהחזית,מן
היאלה.נתכווןשבורכרטמזולגמרישונהבצורהאןאותנו,מזעזעת
גבוהות,במיליםלהשתמשאוהבתאינימאקאברית.כפארודיהלנונראית

הקודש.חילול-לומראפילושאפשרלינדמהאבל
למחזהעובריםאנוהמחזה,שלמודרניתואריאציהשהואהתסכית,מן

המערביתבגרמניהנכתבוהאחרונותבשניםהחדשה.הגרמניתבספרות

עוררואשרמחזותכמה(והוצגו)נכתבוחשיבות.בעלימחזותמעט
 ) 7המקום""ממלאאתהראשוןבמקוםכאןלהזכירויש ,סוערפולמוס
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ורציחתו"רדיפתוררייס,פטרשלמחזותיואתמכן,ולאחרהרכהרט,לדולף
מבודדותתופעותהיואלהאך ,) 9ר"החקירה" ) sמארא"פארלז'אןשל

ביותר,המפורסםהגרמנישהמחזאיהעובדה,מןלהתעלםואיד iכמעט
תוכרתאתרבהבמידהקבעהרכתיאררטיקןכבמאיכמחזאי,שהשפעתו

כמרבןחכורנהגרמניה.במזרחדווקאישב , 20ה·המאהבמחציתהבמה

תופעה.הואנובטברטרלט ;מחזאיאיברנובטברטרלטנובט.לברטרלט
המפורסמתהתיארריה iכרימוןסתירהמלאותהיוהפוליטיותהשקפותיו

אינההתיאטררןשלוהלימודיתהחינוכיתהמטרהרעל"הניכור"עלשלו
המודרני,המחזהשלההתפתחותרכל-חראבמחזותיואפילומתגשמת

אבסורדי,ארפסיכולוגיסוציאלי,ס.רריאליסטי,ריאליססי,הואאםביד
מפורסםהיהנובטזו.גדולהבימתיתדמותשלהשפעתהתחתעומדת

חרםהוטלהמשטרשיבריעםאולםלשלטון.היטלרשלעלייתולפניכבר
מרביתןשאתגלותו,בשנותמרות.סכנתתוךנמלטעצמווהואכתביועל

אוהדיםלומצאהואביצירתו.נובטהמשיראמנםבארצרת·הברית,בילה
גלילאו.דמותאתלרטוןצ'ארלסשלביצועומפורסםבמיוחד-ותומכים

עלבהיותוהמלחמה,לאחררקהמולדת.קהללכרכסלוההיחסראולם
ניתנהברלין,במזרחאנסמבל"ה"ברלינראתניהלכאשרהזיקנה,סף
וזמרתוהאמנותיים-חברתיים.רעיונותיואתלהגשיםהאפשרותלכרכסלו

להשפעההנתונותהארצותרכלאירופה,במרתעלהיוםעדחולשת
אירופאית.

למחזאיישהמודרניוהקולנועהבמהעיזצבעלמאודגדולההשפעה
דירנמט.פריזריו :שרויצריאלאגרמניאיברוהואגרמנית,הכותב

השוריצריתהספרותשלהבולטיםנציגיההםפרישומקסדירנמטפריזריו
הגרמניתהספרותשלאורגאניחלקמהוויםשניהםכיום.הגרמניתבשפה

הבולטהקשרהואהשפהקשרבספרות,בשעתו.קלדגרטפרידכמר-
לכתובאפשר.דתכלכןעלאידגבולות.למעברמשתרעוכוחה ,ביותר
רפריש.דירנמטאתלהזכירמבליכיוםהגרמניתהספרותעלסקירה
סגנוןמסורתעלאחת,שפהעלרקכאןמדוברשלאהוא,ומענייןומרזו

שלהעולםתמרנתשלאינטגרליחלקהיאהתמטיקהגם iוסטרוקטורה
התייחסותאחריו,עוקביםאנואשרהנושאכיום.הגרמניתהספרות

ותולדותיההמלחמהאתהמוסרישיפוטםהקרוב,לעברםהגרמנים
נושא-האנטי·הרמאניזםכסמלהיהודיםרדיפותנושאעםהיאבקותם

לא·מברטלמספראצל(ואףשהזכרנוהשוויצריםהסופריםאצלנמצאזה
המחזההיטבזכורהישראלילקהלהיריעה).מקוצרהזכרנו,שלאאלהשל

אלמנטמעטלאכללאצלנו"אנדורה"פיוסוםפרוד::.למקס ) 10"אנדורה"
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ובוודאי,בוודאישרריצרי.סופרשללתגובהחיכינולא-פתיעהשל
הכיבושבשטחיהיהודיםלגורלהמלחמהבזמןהכלל-אירופאיתשהאטימות

גםלנרידועהיהודים?)במיליוןנעשהמה :מוין(הלורדלנר.יד.רעה
פליטיםשלהחזרתםהשרריצרים,ע"יהקפדניתהגבולותסגירתעובדת
אירופה,עמישארשכלברוראולםבטוח.מרותלקראתלגבול,מעבר
האבדוןבמחולמשנייםסטאטיסטיםרקהיווהאוסטרים,הגרמניםמלבד

והחרטההאשמהבנושאהגרמניםשלהתלבטותםאםכן,עלהמאקאברי.
הכשרתעודתלעצמםהוציאו(האוסטריםמאליהכמרננתלנרנראית

רעודאייכמן,היטלר,שלהמפוארהאוסטרימוצאםבגללכנראהמוסרית,
העצמיובביטחונםהנאצית,התנועהשלפררמיננטייםמנהיגיםוכמהכמה

שיראלמדינתכוללכפיהם,כביקירןהעולםכלאתלשכנעהצליחוהעצום
מצפיםאנואיןהריבהשקפותיה)עקביתיותרקצתלהיותחיתהשחייבת
אנדורההנקראתהארץואילואחרים.עמיםמבנידרמהנפשלחשבון
בתיהאשרהמסודרת,החביבה,הקטנה,הארץפריש,מקסשלבמחזהו
ואנשיהסופר.שלמולדתושדריצריה,ספקללאהיא-ומצוחצחיםלבנים

אתעצמםעלמקבליםכשהםמוסרי,אשםעצמםעלמעמיסיםאנדורה
הטמונההמח•זzבהשורשילגנרל.שמעברהשחורההארץאנשישלשיפוטם
מאמצעפריש,שלהמוקדמיםבמחזותיוכברניכרים"אנדורה"ביסוד
 ,) 11שרים"הם"ושרבהמחזהאתפרישכתב 1945בשנתהארבעים.שברת

הם"ושרבלהספד"."ניסיוןלוקוראשהמחברסרריאליסטימלחמהמחזה
קרוייםאפילוהגרמניםהשביח.העולםלמלחמתבבירורמכרוןשרים"

גםרכןמוגדרת,אינהשנפגעמטוסצררתשלשלאומיותושעהגרמנים,
המחזה.תחילתלפניבדיוקלהורגהמוצאיםערובה,בנישללאומיותם

מסבךמוצאולמצואהאשמה,בעייתאתלבררמנסהשרים"הם"ושדב
המעדיהעובדהלמחזה,פתיחהמילותכמההוסיףפרישההדדית.השנאה

בהקדמהלכוונתו.יירדהצופהארשהקוראלכך,חשיבותייחסהואכי
למאורעות.במישריןאי-השתייכותובנקודתפרישנרגעאףזר

וישבעינינו,במציאות)שקרה(מהזאתראינולאאף"אנו
אוליאשרהיחידה,העובדההדיבור.בכלללנריאההאםלשאול,
הדבריםאתחזינושלאשאנו,בכך,טמונהלעדות,אותנומכשירה
קיים".זאתבכלהספקנקמה.שלפיתוימכלמשוחרריםמבשרנו,

כבןהתנצלות,שלמיליםכמהלשלבלנחרץמוצאכ,ןאםפריש,
מאי-ההשתתפות,הנובעתהאובייקטיביות,אתמביאהואבריטואלית.לארץ

שאברמשרםספק.דברינמחזאתבכלמשמיעחראזאתעםיחד ;כמעלה
 'ב.ז\ח'פנייcבנ.דבלחדבח,ריייcב vח'lויחבפיג'lויםחייב'שאברומשום
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מזכירפרישמקסאשראובייקטיביותאותה ;שהיהבמהושובשוב

יכוליםאנואיןזאת,עם ;הדבריםמטבעבנולהיותיכולהאינהארתה,
מכשירדווקאהאומהסבלכילנרונראהפריש,שלדעתועםלהזדהות

כמרשלאזה,במחזהואגב,האחרים.אתמאשריותרלעדות,אותנו

ומגןהמתהיהודיצירו ;היהודיםאתכללפרישמזכירלאב"אנדררה",
היה(לראבלב.דסמליחראזדרקאמפשבהרצאתהספרכריכתשעלהדוד

אתלהגדילנועדהכריכהשצידוהיינוסבוריםבארץשיצאספרזה
התפוצה).

"אנדורה".כעלילתרבמתחבעלתאומרוכזתאינההמחזהשלעלילתו
שנועדוהדיאלוגיםהמחבר.אתהמטרידההמוסריתלבעיהמשניתהעלילה
להגיעכדיהעיקר.הםהםמחשבה,ודרכישונותאידיאולוגיותלשקף

והוא ;הצדדיםשניאתפרישמדובבשאפשר,כמהעדכוללניתלהשקפה
מכבלימסויימת,במידהשנשתחררו,לאחרמותם,לאחרדווקאאותםמפ.כיש

השיחהבמשךגרמניים.וקציןחיילשלבהופעתםפותחהמחזההגשמיות.
עשריםשלבקבוצההקצין,בפקודתעתה,זהירהשהחיילמתברר,שביניהם

שלמצפונווילדים.נשיםזקנים,אלההיוערובה.כבניששימשואיש,ואחד
הכומר,אתגםלהרוגעליומצווההקציןוכאשרמעשה,אחרנתעוררהחייל
מגיעקארל,החייל,כעריק.נמלטהוא-פקודהלפיקבר,לקרבנותשחפר
לנו,(כידועהברית.צבאותמטוסיע"יהרףבליהמופצצתמולדתו,לעיר

רבהכהעוצמהבעלתהפצצהדרזדן,העירהפצצתעלהגרמניםמסתמכים
כעל-אש,שלגלכגוןאז,עדמוכרותבלתיתופעותאליהשנתלוועד

שלאמוהנאציים).המלחמהמפשעינופלשאינוהמלחמה,מפשעיאחד
אינוקארללו.מצפיםעדייןהתינוקעםאשתובהפצצה,נהרגהקארל
זאתלעומתעיניים.בכיליוןציפהלהפגישהאשתו,עםפגישהלידימגיע
שלהופעתולפניכבדות.האשמותזהשלבפניוומטיחבאביופוגשהוא
בהפצצותיהםאשרהארייב,צבאותהגרמנים.בצדקתהאבבטוחהבן,

חייל.נהירתולקחלמדהבןואילובעיניו.השטןצבאותהםאשתו,נהרגה
בכלבגדהפרטייםבחייוכיעלבמקצועו,מורהאביו,אתמאשיםהוא

מתאב,דקארלבכיתה.רושםברובלהטיףידעלהםנעלים,אידיאליםאותם
בעוולתאותושינבעהבןמרתאשרהאב, ;עריקבתורלהיתפסשלאכדי

הבןאשת ;לשעברהמצטיידתלמידוע"יבירייה,להורגמוצאהמשטר,
נוספת.בהפצצהנהרגיםוהתינוק

הברית.צבאותשלמפציץשלצוותבצורתמופיע,שכנגדהצדגם
כלכולו.המחזהשלהיסודיתלבעיהמגיעיםאנוועתהנפגע.המפציץ
הכומרהערובה.בנילהורגהוצאובררם ":jמבארתויח,דמזדמניםהמתים

48 



בזרועהאחורההבט

המתיםהחדשים.האורחיםאתמקבל-הקבריםאתשכרהלאחרשבררה-
ההדורים.אתמיישרכשהכומרמשותפת,להבנההדרךאתביניהםמוצאים

פתחהמחזההצדדים.שנישלמעשיהםאתואיברשכברכאן,לזכרויש
מפשע.חפיםקררבנרתשללהרוגהאכזריתההרצאהלאחרהחיילבהתמרדות

לאחרהמחזה).שלשמרוממנהברקע,נשמעתאלהמתיםשל(שירתם
החייל.שלעמדבניהשלווים,האזרחיםנגדהמכוונתבהפצצהחזינומכן

לעברקצתנוסההנטלגםאםהאשמה,בכרבדמכריעאיברעצמוהסופר
 :המתהסייסיםלמפקדאומרהכומראךהגרמנים.

סרבים."אנשיםשהיינואומרתזאתאיןכקררבנרת,מתנואם"גם

עונה,הכומר-הפשעיםאתביצעואשראלה,עלמהשואלהמפקד
שהואדבר,שלפירושוהאםעצמו.שלולחטאיולדאוגואישאישכלשעל
שאינוערבה,הכנסיהאישואילולדעת.המפקדמבקש- ?לרוצחיוסולח
הכומר ?המתיםשלבקיומםהטעםומהולסלוח.ולאלשפוטלארשאי

משיב:

שיכולנוהחייםאתשנכירעדכאן,נמצאיםשכולנו"סבורני,

והגאולה."הקללההחוסה,זרכאן.נהיהאזעדיחדיו,לחיות
החייונואילוהנכונה.הדרךאתלמצואמתחיליםניניהם,המתים,

להתערבהמתיםשלניסיונםמחדש.השגיאותכלעללחזורעומדיםעדיין
אתרואיםאינםהחיים-לכישלוןמראשנדיוןהחייםבארצותבמתרחש
מהאתלהביןיכוליםואינםיודעים\ןינםהם ;נהםחשיםאינםהמתים,
לחיים.שמעברבמציאותלהכירמתחיליםשהמתים
טרםכאשרהמחזה,כתיבתבשעתסברושהיהאר-סברופרישהאם

למתוחישכי-המלחמהבזמןשנתרחשמהעלמדוייקיםפרסיםנודעו
עלהמחשבה-להיותצריכההשאיפהעיקרכי ;העברחשבוןתחתקו

מרנניםאידאםיותר,סרבלעתידלהגיעאפשרותאידרכי jיותרסרבעתיד
להסכיםאפשרהאם-אולםהוא.שכךהנראהכפי ?ולסלוחלשכוח
שקררבנרתירלרוצח,פררתאהצדקהמשוםבכךישלמשל,האם, ?לזאת
האם-אחרותובמילים ?גמוריםצדיקיםכולםהיולאהםאף

והןהפושעלגביהןלהאחדשקנה·מידההאבסולוטית,האובייקטיביות
איברזרבדרךהפיתררןהאם ?העליוןהמוסריהצרבאמתהיאהסובל,לגבי

 ?מדיוברחקל

העולםמלחמתשנושאלהדגישעלינומוטעה,ורשםלעוררלאכדי
בכללותה.פרישמקסביצירתהמרכזיהנושאאופן,נשוםאינו,חשביה
עוסקיםשאברבנושאנרגעשהואמכיווןהנזכר,המחזהאתכדוגמההבאנו

ספריוזר.לתמסיקהנזקקשוריצרישסופרהעובדה,מפתיעהוכאמור, ;נו
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-המרדרניהאדםשלהמירחדרתבבעירתירערסקיםכרלםפריש.מקסשל
מןאחדזה.מרכזינרשאשלהאספקטיםאחדאלאאיברהקררברהעבר

בערלםהפרטאתהמתאר ,) 12פאבר""הרמרהראשלרהמענייניםהררמאנים

טכנרקראטי.

ומחזאי.ררמאניסטןהרא jבמחזהאיברפרישמקסשליצירתןעיקר
הירכהגם(דירנמטמחזאי.ראשרןבקרהראזאת,לערמתדירנמט,פריזריו

דירנמטשלהשפעתורבהציינו,שכברכפיותסריטים).תסכיתיםלכתוב

הגברתשל"ביקורה-שבמחזרתירהמפורסמים.מןהמודרנית.הבמהעל

שומרדירנמט ,)ג s"הפיזיקאים"מיסיסיפי,"מרשל"נישראירהזקנה",
"אבסטרקטי"·בסגנרןכותבאיברחרא jהמסורתיתהצרדהעלבמחזרתיר

ערלם,מלחמרתשתישראתה ,-20ההמאהשלהרוחהלךשלר,המודרניות
איןלערלםבצררה.ולאבתרכןאצלרמתבטאיםאטום,ופצצתהמרביטבח
סארקאסטי,הואזהצחוקאךצוחק,שהואישמבדר.ארעליזסיוםאצלו

דירנמט,שלהמדהיםהסארקאזםלעומתהאנושות.חשבוןעלהיאוהבדיחה
ובלתיתמימיםשעשועיםהןרויליאמסטנסיכגוןמחזאישלהפרברסיותהרי

משכנעים.

"ממלאהמחזההואהמודרניתהגרמניתבספרותמברדדהעומדמחזה

חריף.ופולמוסרוחותסערתעורראשרמחזההרכהוט,לדולףהמקרם"
השניםשלספרותיתיצירהששרםלמימדים,הגיעהבפרשהההתעניינות
אלהקצהמןמנרגזותהירהמחזהעלהוערתלעררו.זכתהלאהאחרונות

היהודים,השמדתשלהברואהפשעסביבהסרבבמחזהשכתבהרכהרט,הקצה.

הצירעלהסרערהוויכוחבשלדרוקא.באנטישמיותהשאר,ביןהראשם,-

אתמלכתחילהביטלררביםזרית.לקרןהאמנותיתההערכהנדחקההרעיוני
שאינהגישה-הרעיוניהנרשאחשיברתבשלהמחזה,שלהאמנותיעוכר

קרארלאבירתוהנלהביםהמתררכחיםמבידשרביםכך,עלנרסיףהרגנת.
עלכישהושמעה,האשמהאתלהסביראפשרבזאתרק jהמחזהאתכלל
מאשמה.הגרמניהעםאתלבקרתהרכהרטמנסההאפיפיורהאשמתידי

ראשאומרת,עליהאלוהיםשלמקרמרממלאהראהמקרם""ממלא
שבמרצאבידיו,מסרריםפטררססנטשמפתחותהאישהקאתרלית,הכנסיה

המחזהבררמא.הירשבהאפיפיורמאמינים,מיליונישלגררלםתלריפיהר
המלחמהבזמןאשרהשנים-עשר,פירסעלוחריפהעזההתקפההוא

אלאהאמונה,לצולאהפוליטיקה,לצראלאהמוסר,לצרלאהאזיןהגדולה
אינוהאפיפיורכילהדגיש,ישבחול.אלאבקרוש,עסקרלאהכרח,לצר

הגרמניים,המפקדיםהגרמנים.הםהפושעים,הרשעים,המחזה.של"הרשע"
קנה-מידהכלאיבדוהםכררברטים.רובםפרעליםההשמדה,מחנותמארגני
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משרדיתעבודהזרחיתהכאילוההשמדהבמלאכתועוסקיםלרע,טובביד
בהחלטנורמלייםשאנשיםכ,ןעלהמחברחרזופעםמידירגילה.יומיומית

המלחמהלאחרחזוראנשיםאותםבירתו.הברואיםהפשעיםאתביצעו
לאחותמת.בהםהשאירלאהעבר ;מסודרתבחברההנהרגחייםלאורח

המפחידהאספקטזהר ;רגיליםאנשיםאלא-מטרופיםלאמלידה,פושעים
מתוךידיעה,מתוךהחוטאהיחידחרא"הדוקטור".חראמאלהשרנהביותר.
כאלוהיםאושוויץ.מחנהשלהמרותמלאךחראזה"דוקטור"ברורה.הכרה

 ;לחסדארלשבטהתמרתהבניאתשופטאדמותעליהדוקטורכןבשמים,
-הנוראיםחטאיוואתשמים,כלפיכאתגרקידמואתוראההדוקטור
על-ידילאיבחרןניתןאיברהמוחלטהרעהאל.לאי-קירםחותכתכהוכחה
קררבנרתיר ;מטופחנאה,גברהואהדוקטור :להיפרחיצוני.כיערו

לכן, ;אנושיתחולשהרכלרגשכלבראיןאמרן.ברנוטיםהמהופנטים
זאתגרשטיידאתהטוב,נציגיאתבקלותחראמכריעדבר,שלבסופר

כלירת.מוסרוללארחמיםללאריקודו,
לדעתהמלמדנרקוריוז,עללהעירישהדרקטרר,שללזמרתונקשר

שלנסופר :הקרובלעברםביחסאטומיםעדייןהגרמניםורבמידהבאיזו
בארםקאמפס,ה.חרמןמאתנאום,שלקטעישררברלט,בהרצאתהספר,

בראםהרכהרט.לדולף )!(הארפטמןגרהרדטפרסחלוקתלרגלישהושמע
גרמניםכילהניח,ישכ"סרפר-גנלס'.'הדוקטורזמרתאתמגדירזהנכבד

כאשראךנארשרריץ,נהרגיםשהידבסדריםבדיוקהתעניינומעטים

 ...המדוברנמהזאתבכללדעתרצדיספררתי,פרסחלוקתלטקסמתכוננים
אלאאינההרכהרטשלהפרובלמטיקהכיאותנו,מלמדלאזהפרטהאם

שלהשטניםכוחלערמתעצמו.המחזהאלנאבחזרואך ?המעטיםנחלת
הואגרשטיידהגרמניהקציןמפלה.שסופםהטוב,כדחותעומדיםהדוקטור

המחזהאזלםדמיונית,זמרתהואפרנטאנהריקודוהכומרהיסטורית.זמרת
שנפחדומהםהנאצי,למשטרשהתנגדוכמריםכמהשללזכרםמוקדשנדלו
ריכוז.במחנותנפשם

הללו,הקטניםשנינידעומדהאלוהים,שלהמקדםממלאהאפיפיור,
הואהטוב.עםמזדההראינוהרעעםמזדההאיברחראוהרע.הטובניד

כוחלאבעיניוהואהכנסיהשלונדחההכנסיה,שלנדחהבשמירתמעוניין
הנוקטהיחי,דאיברהאפיפיוראיתן.פיננסיוכוחמדיניתהשפעהאלארוחני,

שלאואישים,עמיםהידהגרמנים.שלהאימיםמעשימדלפאסיניתבעמדה
לכךנדרשוכאשרעוזרת,ידהושיטוולאהיהודים,השמדתעלכללהגינו
ההשמדה).למחברתמפציציםלשלוחהבריטיםשלהעקשניסירובםלנר(זכור
פטררסכסנגדדווקאשלדהפרלמיקהאתהרכהרטמכורןכן,אםמדוע,
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בעליכלמאשריותררמהבעמדהנמצאשהאפיפיורהיא,הסיבהזהקד.רש

מבחינותיותר.גדולותהמוסריותרחובותיו ;החילונייםוההשפעההכרח
המקדם"."ממלאשלמשמערתומלואאתלקלוטלנרדווקאקשהמסריימרת

הקאתרלית,הכבסיהשלהעצוםכוחהאתלהעריךמסרגליםאיננואוליאברכי
ברובנו,אבר,כולו.הנוצריבעולםהאפיפיורשלהאדירההשפעתוואת

אמיתית.דתיתלסמכותכפופיםואיננושלנר,העולםבתפישתמארדחילוניים
הוואתיקך.עלהוכהוטשלהתקפתומסמלתמהלהשיג,לבוקשהכךעל

נהירלאחילונית,סמכותעלבעינינועולהאינהדתיתשסמכותמכיורן
העולם.שלהמוסריתהרגללפשיטתכסמלבאפיפיורהסופרבחרמדועלבר
מקרית·היאהמקום"ב"ממלאהפוליטיקהכיולחשובלשגותעלוליםאבר

כך.הדברואיד ;שרירותית

הטענה,הושמעההרכהוטכבגדנוספת.נקודהעלכאךלהתעכביש
מופרכתזרטענההאפיפיור.אתבהאשימוהגרמנים,אתלטהרמבקששהוא

 ;גרשטייזהואהמחזהבמשךהמופיעוהיחידהאחדהטוב""הגרמנימעיקרה.
כבאמופיעאיברעצמוגרשטייזקודרים.בצבעיםמצוייריםהגרמניםשאר

היחדיבריתובך :עמובביבידבמאבקוברדדהוא ;אחריםרביםשלכרחם
גרמני,בכרמומלבחורבמבעהוכהרט(אגב, ;האיטלקיהכומרריקודו,הוא
המשטרכבגדשמחוגרמנייםכמריםהיושכך-זאתלעשותהיהשיכולהגם

באושוויץ,למותלגרשטייזברתךרהרכהוט ;ריכוז)במחברתבאכזריותוברצחו
שלסופו :שובההבראה,כפיההיסטורית,(האמתגרמניים.תלייניםבדיי

הברית).חיילותמדיימותראתמצאשחראוייתכןבערפל,לוטהגרשטייז
אתמחייבתרקהיא-הגרמניםאתמטהרתאינההאפיפיורשלשתיקתו

לפעול.במקוםהצ,דמןעמדואשראלה,
על·העוסקהמודרני,המחזהמןאפית.במתכונתבנויהמקדם""ממלא

מחזהלעברחדהבתפניתפוניםאבוובבעיותיו.בתסביכיובפרט,פי-ורב
בירתוהקשותהבעיותהךהמרכזיותושבעיותיוהכלל,בגדולהעוסקזה,

המוסריתהאחריותבעיתהאדם,שבלבהרעבעית :האדםבפניהעומדות
כאחת.והחילוניתהדתיתהאמונהערעורבעיתאח,דכלעלהמוטלת
כיובהאמינוהכנסיה,לעמדתגדולכהערךבייחסוהרכהרט,צדקהאם
תיזהזההיסטוריהמהלךאתמשבהחיתההאפיפיורמצדישירההתערבות

המקום"ש"ממלאבדבר,ספקאידאולםלהוכחה.ניתבתאיבהכמרבךזו,
המוסרי.מאזנםאתמחדשולעררךמשלוותםלהתעוררמאודרביםהכריח

המקום",מ"ממלאלגמרישונהמחזהבכתבאושוויץמשפטיבעקבות
הואוריספטרוריס.פטרמאת"החקירה"למחזההכוונהנושאאותועל

וריספטרגםכךזק"ש,בליכמרמגרמניה.להגרבאלץ-1934ביהודי.ממוצא
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הספרותעלובסקירותבאגתרלרגי.רתהואמופיעכמרה,שורדי.לאזרחהפן
 1גרמניסופראיזהוהמדרייקת-ההגדרהשאלתאתערודנוכברהגרמנית.

העםבזשלמחזהכילגרנראהמקרם,מכלתשרנה.מצאנולאלשאלה
עצמם.הגרמניםשלהרוחהלןעללהעידיכולאינואושוויץעלהיהודי

במאתגרמניהדעות,לכלשהוא,הונהרט,שלשמחזהולומראיזגםאגב,
ורבאפילוארהגרמנים,ורבשלהודחהלןאתמשקףבאמתהאחוזים,

בספורתהנפוצההגישההריכה,עדשראינונפיהגרמניים.האינטלקטואלים

המשטראתשולליםהכלגםאם-הרכהרטשלמגישתורבהבמידהשרנה
שיורת.-11בנאררטרריה"החקירה"אתמגדירוריסמוסרית.שלילההנאצי

השוברתבעדריותהשתמשוריספטר . 1965בשנתלאוריצאהמחזה
כביכולהדבריםאתלמסרו-המחברשלשאיפתובמשפט.שהושמעו

בחרמותכללמרדיםאינםהמואשמיםעמדה.נקיטהללאבאובייקטיביות,
האחרונההמילההנאשמים.שלסניגורםגםכןביצעו.אשרהפשעים
טעםאין-לגרהיזרעותהטענותעלחוזריםוהםלנאשמים.דווקאניתנת

אתמילאורקבמלחמה jשהיהמהשל.ושרב,שובמחודשת,בהעלאה
לדין,אותםהתובעיםואלה jכןבשלולהאשימםלבואעתהואיןחובתם,

טענוונברפוליטיים.אינטרסיםעקבאלאהצדק,למעןזאתעושיםאינם
ולאלה,שנתנווןמזוהפוכהתוצאהביצירתומשיגשהואהמחבר,ננגד
קורבנותעםולאאושוויץ,פושעיעםלהזדהותעלוליםהמאזיניםמביןמעט

הפושעים,עםלהסכיםשמסוגלמינילהשיב,רקאפשרזרלטענהאושוויץ.

נלשהיא.ספרותיתיצירהע"ימשתכנעהיהלאממילא
שנתבהמחזהעםאלא ,) 9"החקירה"עםלאוריספטרהגיעלפירסום

המשונההשםבעלהמחזההואהלוא . 48בןנברבהיותוכן,לפנישנה
השחקניםקבוצתעל-ידימוצגתמארא,פארלי'אןשלורציחתו"רדיפתו

וריס,פטר ,) 8סאד"זההאדוןשלבהדרכתובשארנטרןהמחסהביתשל
הספרותיתזוכראתמצאלאמנות,ומאמנותלארץמארץנרדדפליט,מהגר,
"אבסורדי"·ולא"מטרוף"אינוזרותו,למר.דתהנדיון,המחזהמאוחר.בגיל
להדגשהזוכהשבוהעגומההחברתיתהבשורהפוליטי-סוציאלי.מחזהזהר

במוסדאותםנלאהשהחברהנפשחוליע"ימושמעתכשהיאמיוחדת,

סגור.

הסופריםואלהוומאן,אללבסוףמגיעיםאנווהמחזההתסכיתמן

מןהאחרונות.השניםשלבירתווהמוכריםבירתוהמפורסמיםהגרמניים
לגבולותמחוץבירתוהמוכריםומןבימינו,הגרמנייםבמספריםהבולטים
ניכרתהדתיתואמונתוקאתרלי,סופרהואבל .בלהיינריןהואמולדתם,
עלהאדם,אתמחפשבלדוגמתית.נוקשה,אמונהזראיןאולםבנתיבתו.
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ר 1אנינגיסה

החררהמניבשיקוףהסרפדשלחובתואתוראההואהמוסריות.חרבותיו
בלהיינרידשלהבירגראפיהאקטואליות.מוסריותבעירתלפתרוןוכבסירן
עבדבצעירותו . 1917בשנתבקלן,נולדהואהדרו.תולדותאתמשקפת
גרייסקצרזמןלאחראולםגרמניסטיקה,ללמודהחללספרים.מסחרבבית
פעמיםארבע . 1945-1939המלחמה,ימיכלמשךבצבאשרתהואלצבא.
ועבדבלימודיוהמשירשחזרלאחרוהאמריקני.האנגליבשביהיהנפצע,
חירםעדבלב.דבכתיבהעוסקחראשנתפרסםמאזאחיו.שלבנגריה
שלבכתיבתומשתקפיםהללוהפרטיםכלקלן.מולדתו,בעירבלמתגורר
חראספריו,במרביתהרקע,יצירתו.במרכזעומדתקלןהעירבל.היינריך

דתיסמלבאופק,בבהירותמסתמןהמפורסםכשהדרםקלן,העירברף
בגילרקבכתיבהלהתחילבלהיהיכולגילו,בניכשארכאח.דוחילוני
חופשהרוחאנשיולשארלרניתןהמלחמהסירםלאחררקיחסית.מארחו
פרסקבלתעםלובאהראשוןפירסרמר . 28בןאזהיהבלהיינריו ;הביטוי
 ;חותמתעליוהטביעבצבאהממושךשיוותר . 1951בשנת , 47קבוצת

משקפיםהראשוניםספריובכוח.השימושאתומתעבאנטי-מיליטריסטחרא
מאוחריםספרים ) 14 "?בן-אדםהיית,"היכןהררמאןכמרהמלחמה,את

אנשים,שלההורסיםבחייהםמטפלים ) 15מילה"אףהגה"ולאכגרןיותר,
ללא"ביתתוצאותיה.ארהמלחמהמאורעותעללהתגבריכלולאאשר

"ביליארדהעלובה.חלקןומנתהמלחמהאלמנותעלמספר ) 16שומר"
הרחוקכן(רעלבלשלספריומביןבירתוהקאתרליהוא ) 17רחצי"בתשע

בדרךהמציאותאתלפרשבלמבקשכאןעולמו).בתפישתבירתולנר
ל"נסלועגבלשלהסאטירייםמסיפוריוחלקדתית.מיסטיפיקציהשל

המחודשת.שבגרמניההכלכלי"
מחוץבירתוהידועיםהגרמנייםהסרפדיםאחדחראבלהיינריך

נובעת,שלוהפרפרלארירתלשוברת.להרבהניתרגמרספריוארצם.לגבולות
בן-אדם?"היית,"היכןהררמאןמובהק.אנטי-נאצימהיותרגםכמרבן,

בלמביאהספרבראשהמלחמה.שלהשחרחסרתהאכזריותאתמתאר
הוא,מקרהלא(ובוודאיאכסרפריסךרהאנטראןמדברילקרחהציטטה
שכנג,דהצדלמעןונפלשלחםסופר,שלדבריואתלצטטבוחרשבל

 :מספר)חראעליהעצמהמלחמהבאותה
הסהרה,כיבושדואר,קרריכינון ;בהרפתקאותזכיתי"פעם

רקהיאאמיתית.הרפתקהאינההמלחמהאך-דורם-אמריקה
להרפתקה.תחליף

הטיפוס."כמרמחלה.היאהמלחמה
שהשתוללשעהבמלחמה.היועצמו,בלכמרבל,שלהאנטי-גיבורים
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העריצות.למעןנוספותארצותלכבושהםיצאובגרמניההנאציהמשטר
מןאותםפוטרתאיבהובהרגו,סבלושהםבמלחמה,היושהםהעובדה
בלמביאאכסרפריסךזהאבטראןשלדבריומלבדשבעשה.למההאחריות
הקר,תיארדררשלמיומניולקרחהזרציטטהספרר.בראשנוספתציטטה
משןאשרההיטלריסטי,לשלטוןבסתרמתנגדגרמני,דעות,הרגהקאתרלי

 :ארצולבביהאשמותרצוףיומןבסתרניהלהמלחמהשברתכל
בפניתירוץלמציאתגםרבים.שימושיםעולמית"לשואה

העולם."במלחמתהייתי-בן-אדם'?היית,היכןהאלוהים.
חרסושבה,המרנןחוסרהואבל,שלבספררשבמלחמה,הברוא
במזיד.וטעויותבשוגגטעויותטעויות,שלרצףהואהכלהמשמעות.

אםגיבורים,אנטי·(ארהגיבוריםמןוכמהכמהשלשמותםהוא,אופייני

החייליםאחדעצמם.שלהםהצדבאשמתהואיותר)קולעבמינוחלהשתמש
המוקשאותרהתפוצצותאותר.הטמינועצמםשהגרמניםמוקש,עלדורן

לעברבאשעוניםהםכןרעלעליהם,י.רריםכילחשוב,לרוסיםגורמת
הקטן,החייללהילחם.ולאלהיכנע,המבקשיםפצועים,שלאחרונהקבוצה
להעמיסלנחרץמצאשמפקדומשרםמרתו,אתמוצאפינקוהנפחדהחולה
הפוצעיםהםהבקבוקיםרסיסיאמיתי.טרקאיייןבקבוקימלאהתיבהעליו

הרריו.ביתסףעלמרתואתמוצאפייבהלזהחיילמורת.פצעיהצעיראת
בכנעשהואמשרםהכפר,לעברפגזיםיורהנודדתגרמניתעמדה

-עצמםבאמריקאיםמלקלועהיטב,נזהרתעמדהארתהלאמריקאים.
חוששת.היאהאחרוניםבאלהמהתגרות

פגישהיהודיה,נערהעםגרמניחיילפגישתהיאבר.רמאןהשיאנקודת

לפררבלמאטיקהרבההבנהלבללואיואמנםמתפורר.בעולםתקורהחסרת
מרתהאתמתארשהואמחשבתו,להלןהדברואופייניהמיוחדת.היהודית

זמירותשרהכשהיא-במחנההרצחנילמפקדמעלהמתבשאהאילרנה,של
הואאילרנה,שלמרתהאתמתארהיהישראלישאםברורקאתרלית.כנסיה
לכך.בדרמהמשהראר"התקררה"אתאחרונהכזמרהבפיהשםהיה

רצונם,למרותהנוראהלמערבולותהנקלעיםחיילים,אותםמלבד
האשמיםכאלה,גםהנזכרבספררבלמתארבלב.דפאסיביתהיאואשמתם
בנפשם,המופרעיםהפושעים,אתמאשריותרערדרבהובמידהבמעשים.

אתמתארהואכןהלואנורמליים"."אנשיםשלאטימותםאתמאשיםהוא

בטוחמרותלקראתיהודיםמשאבמכוניתהמסיעיםנהגים,שלהתנהגותם
 :ריכוזבמחנה

כלשהובמקרםועצר.ופיהקו,הגבריםהכביש.נתרוקן"לבסוף
הצדיהתיקיאתפרקוהםלנפרש.מנתעלצדדי,ברחובבכפר
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דקרתפחקופסאותפתחוהמימיות,מןוחריףחםקפהגמעושלהם,
רבאיטירתבנחתלעצמםומרחושוקול,דמתוכןוהוציאוועגולות
מרחובתוכנן,הריחוהחמאה,קופסאותאתפתחוהםכריכים.

נקניקעיגולישהוסיפולפניהלחםעלחמאהשלעבותשכברת
אכלוהגבריםפלפל.גרגירישזרואדום,היההנקניקגדולים.

בשלווה."
אתלקוראלהמחישבאהנהגיםסעודתשלכןכלהמפורטהתיאור

הגדולה.ההשמדהבמכונתבורגמהרריםהגרמנייםהנהגיםבל.שלכוונתו
כלואיםידםשעלשעהוהשתייה,האכילהמןשלמההנאהנהניםהם

למוותומיועדיםאווירוחוסר.וצמארעבבתנאימוחזקיםבמכונית,אנשים
מכללאותםמוציאההזולתלסבלהנהגיםשלאטימותםחטא.לאעלנורא
משרכביכמהחותכיםבתאווה,אוכליםשהנהגיםשעהאשמים.שאינםאלה,

מתחיליםהקולחים,הדםבזרמיהמתחלקיםאחרים, ;עורקיהםאתהמכונית
מרשלןמידהמכונה.דופןעל·המקלעתתבקתמכההנהגיםאחדרק.לזע
 :כןהדפיקותאתמגדירהבהירהרריהאילרנההס.

הדפיקות-המשמרדפיקותלקוללזעוק,הפסיקוכולם"אבל
יכולהיהלאאנושבצלםאדםבן ;רע.ומכשררתמאיימותנשמעו
 "• ..האנושיתהחברהמתחומייצאומזמןכבר ;כןלדפוק

המפורסמיםהגרמנייםהסופריםשניגרמניהלגבולותשמחוץדומה
זהצירוףגראס.וגינתובלהיינריןהםהמלחמהשלאחרהדורמןביותר
לזהזהיותרמנוגדיםסופריםשנילתאראיןשכןבירתו,שרירותיהוא

הררמאןבמסורתכותבבלהללו.הסופריםשנימאשרהאמנותיתבדרכם
ייעודבספרותרואהוהוא ;מודרניתהיאשלוהתמטיקהכיאםהקלאסי,
עשירה,בשפהג'ריס.לגייימסכתיבתובדרןקרובגראסגינתומוסרי.
משרבים,ברשאיםעלגראסכותבתיאור,שלמדהימהבאמנותאפי,נורחב
כשהרגששלאחריה,הימיםרעלהמלחמהעלמספרהואודוחים.מוזרים
אלאבל,שלכבכתיבתורגש,איןבכתיבתוגועל.שלרגשהואהעיקרי
מולדתו.עירעללכתובמרבהגראסגינתוגםכןבל,היינריןכמרלגלוג.
שהתמסרלפניגרמנים-פולנים.להוריםבןדנציג,העירילידהואגראס

כתבהואתפאורות.ציירצייר,פסל,אבנים,סתתכחקלאי,עבדלכתיבה
הרומאןעםרחבים.בחוגיםנתפרסמולאאשרושירים,מחזרתתחילה
בידזכה,הספרבינלאומי.לפירסרםהגיע ,) 18הפח""תוףשלו,הראשון

ביותר".הטובהלועזיל"ספרהמיועדהצרפתיבפרסהשאר,
מולדתו.עירלדנציגזיכרוןמצבתגראסמציבשל.והפרוזהבכתבי

רחיוגררבהעירהמלחמה,שלפניונציגשלהמיוחדההוריעלמספרהוא
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רעלהמלחמה,בזמןהעידעלמספוהואזה.בצדזהשדניםלאומיםבני
כןב"ידליסס",דבליןהעידאתג'דיסג'יימסשהנציחכשםהורסי.הכיבוש
ימיםאדתםשלדנציגהפח".ב"תדףדנציגהעידאתגואסגינתוהנציח

המנחילהעובדה-ההיסטוריתההתפתחותבתוקףקיימת,אינהיזtדב
תעודתי.מימןגואסשללספוד

גואסשלספוידשייכיםהביטויוכדשוהצורניהמיבגהמבחינת
הואהלשוניהעדשוהאחרונות.בשניםשנכתבוביותוהמרשימותליצירות

מבחינתמחושב.צורניכמיבנהזאת,בכלהנתון,שפעכמעט;בלתי·מוגבל
בירתו.פרובלמטייםחםגואסגינתושלספריווהתמטיקה,הנושאים
מקוםנרעדמבחיליםגופנייםלפרטיםהזרחה.מןמעטלאישבכתיבתו

הואגואס-מיניתהזדווגותלתיאורידקדווקאלאווכאזהכוונהנכב.ד
שלסופהתיארואתיזכרוהפח""תוףאתשקראמיכל .בירתוגדרניוב·

כולםמגיעיםראשוןיוםשלמשפחתיבטיולהגמד.אדסקושלאמראגגס,
הראשמןזה,אחובזהצלופחים,המוציאדייגחםדואיםשם jהיםלחרף

המחזה,מןלטירוףעדהנגעלתאגנס,הים.מןשלהאותומת,סרסשלהשלדי
בכמויותסרדיניםבחמאה,שמניםצלופחיםיומיוםלזלוללפתעמתחילה
מחו·קצוזמןכענדומתחהיאומעושנים.מטוגניםדגיםשמן,שלאדירות

שובלהקיאמתכוונתהיאהמתיםבאווןשעודבדמהרלאוסקוקיבה,עלת
שאיןהחודשים,שלרשתבןהעדנואתוהןוהצלופחיםהדגיםאתהןד·ז~רב,
עצמי,עלאנימעידההמאהב.ואםהבעלאםאביר,מיהובניודולדעת
לאכולמסוגלתהייתילאהפח""תוףמיקואלאחושלמהשבהשעוד

עם :אגנסשלנעלהמאצואט,שלמרתותיארואחו,תיארווישסרדינים.
שלו,הקרסצלבסמלאתלבלועמאצואטמנסחלדבציגהורסיםכגיסת

בירתו.מושכתבלתינצווהכך,כדיתוךבחבקוחראפתוחה,כשהסיבה
הפח""תוףגיבורמעוותות.עצמןהדמויותאלאהסיטואציות,דקלא

 ;חראמוצרנוגדוללשחדלעצמועלמעידואוסק •אדסקוהגמדחרא
אתאוסקושלואייתומשונה.למפלצתוגילמילדחפןחופשיתמבחיות
יודעיםאנואין,ולעולם jמקובלתבלתיואייהמזויתבהכרחהיאהעולם

ועכבו""חתולהנובלהגםגיבורו.השקפותעםהסרפדמזדההכמהעד
הערלהענקית,פיקהזהלגיבורמרזו.גיבורשלקורותיועלמספות
שנכרתותהחתולעצמאיים.חייםלהניתבוכאילווקופצת,נעהזיוודת,

החריג.אתלהכניעהעתידההחברה,סמלהוא
וגשמפגיןאינוהואמבותקת.-סאטיויתהיאגואסשלגישתו

באותהלגלוג,באותומתואריםהמשטריםכלהדברםי.במהלןמשתתףואינו
המשטרגואסשלשבספוירכ,ןעלעמדורכבווגועל.הסתייגותשלמידה
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זרבגישהישומאיים.כבפשערלארמגרחך,קטברביכעלוב,משתקףהנאצי
ל"אגדרתגמרוהרסכאןישאח,דמצדכאחד.השלילהומןהחיובמן

מאידךימים.אותםעלהזכורברתסביבלהתרקםשרבהמתחילותהגיבורים"
קלה.עבירהלביןכבדחטאבידהמבחיןמוסריקבה-מידהכאןאידגיסא,

שלהמגוחךהברווזיםהילוךאתלברהמראהההיסטורית,הפרספקטיבה
המניירותהבוווזי,שההילוךלשכוח,אידאולם jמצחיקההגרמני,הצבא

לבלתי-מסוכנים.הצועדיםאתהפכולא-טעם,לחרסועדהמגוחכות
מאוטיןשלבורמאביםישהיוםשלגרמניהעלחריפהחברתיתביקרות

"הבסמסתמןכבוכאד ,) 19חצרי"ו"זמןבפיליפסברוג""נישואיםזרלזו,

גרמנייםסופריםכהונהבעקבותיו.הבאההלבואטימותהמפורסם,הכלכלי"
העבר,אתשוכחאיברההורה,עלבדוברררלזו,גםכןאחרים,צעירים
הואהמיוחדתההורהלמציאותרוקאךבתרןהעוול.עקבותאתברומבקש
 1959ב"גרמניה.שבמזרחבפרמוןנולדירבסרן . 1934ילידירבסרן,ארבה

ירבסרןארבהפיוסםכהעדהמערבית.לגרמניההמזרחיתמגרמניהעבו
אכים",אודותהשלישי"הספריעקב",על"השערותררמאבים,שלרשה
 :ויחידאחדנושאעלדניםהללוהספריםשלרשה .) 20השקפות"ר"שתי

הואבלבד.פוליטי~יברזהגבולהגרמניות.שתיביןהעוברהגבולעל
מזרחבידביכרוקייםאנשים.ביןאףאלאמדיבות,ביןרקלאמפריד
להדגישאוהבירבסרןארבההאנשים.בידקומוניקציהחרסויש ;למערב

להיותמנסההוא"במלט".ולאלגרמניה,מגרמניה"עבו"הואכי
להשיגשואףשירבסרןהאובייקטיביותהגרמניות.שתיכלפיאובייקטיבי

להישארהמודגשרצונוסימפאטית.אובייקטיביותכך,לומראפשראםאיבה,
חסוהמוחלט,וביטחונובוררה,והשקפהעמדהעללהגןלאלדברים,מעבו

התנשאות.לידימביאים-כותבשהואמילהבכלוהדידקטי,ההומור
התרבותיתהמרושתכלעםשגראס,כשםמארד"גרמני"הואירבסרן

חמודוניהאדםשלהביכורבעיתכלקוסמופוליטי.הואשלו,הגרמנית
המרכזיתהבעיהזוהי jהגרמניותשתילבעייתירבסרןאצלמצטמצמת

מסתפקהואכןעל jמדרייקמדעי,להיותמבקשירבסרןכולו.בעולם
ואיברכמעטהוא jהחיצוניותותגובותיהןדמויותיושלמעשיהןבתיאור
חיות.חסרותהןהדמויותכןעלודגשיהן.מחשבותיהןלסבךלחדרומתיימר

הבעיהשלמיוחדאספקטבתיאורולתפושלעיתים,ירבסרן,מיטיבזאתבכל
מעוב-גומבי,עיתונאישלהתרשמויותיועלמספרהואכךכותב.הואעליה
באותהמדברשהואשלמרותלתדהמתו,שם,מגלהוהואלמזרח,הנוסע
הוקעעםהמילים,מרבןאיד-אותרהסובביםהאנשיםכמרשפה,

זהה.שלהן,האסוציאטיבי
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המייצגיםמשוררים,כמהשלשמותיהםאתלהזכירערדהראוימן
אצבסברגר,מגברםהבסהואידועהגרמנית.בשירההצעירהדוראת

שבתילידהר~אבצבסברגרשירים.מלבדומסרת,ביקורתדבריגםהכותב
טהרתעלהםשידיר ;אבצבסברגרשלגילובןהוארימקררףפטר . 1929

אתמררגבשטרן.כריסטיאןסגנוןשלהי.ררשהרא ;הפאררדיסטיהסגנון
אחר.בהקשרהזכרנו,כברסלןפארל

שמאארהגרמנית.בספורתמתמזגתהיוםשלהאוסטריתהספרות
שניה,מדרגהסרפדיםבידיבשארתהרגירבאליתהאוסטריתהספרות :נאמר
היאהיוםשלוריבהכאילוכמעטהכותבלרבט-הרלביה,אלכסנדרכגרן

אילזהכגרןחשרברתסופררתואילוההבסבררגית.האימפריהבירתעדיין
הגרמנית.הספרותשלהראשילזרםשייכרתבכמןראיבגבררגאייכיבגר
"ארית"אינהאייכינגראילזהבאוסטריה.כי.רםמתגוררותאינןשתיהן
אתמתארתהיאהפאשיסטי.המשטרבזמןמרדיפותסבלהכןעלטהורה,
איברזהספר ,) 21יותר"הגדולה"התקררהבספרהמלחמהבזמןנעוריה

היאאייכינגראילזהגםרהדימירן.המציאותגבולעלנעהואריאליסטי.
כיאםשירה,בעיקרכותבתבכמןאינגבררג ." 47"קבוצתשלתגלית

נרגעתבכמןאינגבררגגםותסכיתים.פורזהסיפוריכמהגםפירסמה

"ביןבסיפורכןההורה.לגביזהעברומשמעדתהנאציהעברבנושא
המלחמה.אחרשביםמעשרלמעלהבדדינה,"אבד .) 22ומטרופים""רוצחים

בביתנפגשתידידיםקבוצתשלנד".הזמןחשבוןזהר-המלחמהאחר
מלפניהואהידידיםחרגשיגרתית.פגישהזוהישלהם.המסורתיהקפה

וסבלושבשאורמהםוחזור,שהיגורמהםיהודים,ביניהםישהמלחמה.
שעברםכאלהגםוישלעזרו,שניסראריםישנרצחו,ומשפחותיהם

אח.דשולחןאליחדנדלםשרביושביםהםעתהנקי.איברכללהפוליטי

ולרעים,לטוביםנחלקהעולםכיאני,גםהייתי,סברו , 45אחרי"אז,

אפשרראיכמעטומשתנה.הולכתהחלוקהעכשיואבלבמוחלט.
מערוכיםשדבאברעתהנראה.בלתיתהליךהיהזהבדבר,לחדשהיה
 "· ..בזהזה

תקופתשלקרבןהיהאביהכל.זהקרבנות.הם"הקרבנות
אבלהיטלר,שלקרבנואחיהמרנארכיה,שלקרבןסבידרלפרס,

מתנורן?"אנילמהמבין,אתהלי,עוזרלאזה
מזמן"קאמראדים"מיפגשקפהאותרשלבמרתףמתקייםזמןנאותר

מרזו,אלמוני,אדםההם.הטוביםהזמניםמןשיריםשריםאלה ;המלחמה
המשולהביםהאנשים ;זעתראתלהםאומרשהואכנראהלשם,ניגש
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הואאליו,ניגשיםנוכחו,בפגישתוהחוג,מןשנייםכאשואותר.רוצחים
מת.כבו

הדם.אתידיכףעלואיתי---הביתהבבוקר"כשחזותי
מפנילאעלי,מגןהדםכאילוהדנו,עליהיהדרמהחרדתי.לא

ירכלולא,והזעם,הנקם,שאיפתהיאוש,שרגשותכדיאלאפציעה,
לא."לעולםערדלאלעזבני.שוב

עםנפתליםשם,בעליהסופריםודווקאהגרמניים,הסרפדים :ספקאין
רובשלגישתולגביסימפטרמאטיתגישתםהאםוהאשם.העבדמורשת

זהההגרמנייםהסופריםגישתהאםלדעת.יכוליםאנואיןזאת 1העם
הדנוהיהאילוהיה,.ומרזולא,המקריםשבמרביתכמובן- 1לגישתנו
המקויםבמרבית ?היוםשלגרמניהכלפיגישתנובעצם,ומהי,אחרת.

ניסוחשלפירושוזההלוא jהספריםאתודוחיםהכסףאתנוטליםאנו
תוכרת.יחסילאאךמסחר,יחסי-כגון

סלןפאולכותבשולמית,אפו,שעדותיומרגריטה,זהב,שערותיו
שלו.המוות"ב"פוגת

(ונבצרהגרמניהעםשלמסרייםחלקמטרידהללוהאפרשעוותזכו
העורכםיאלההויהעולם,וכדוןקטן).ארגדולחלקאםלדעתמאתנו

-לשגותלבראלושוב,האשמים.אלהכללאינםהנפשחשבוןאת
אלאהיהודית","הבעיהמןנובעיםאינםהנפשחשבוןלעוינתהנימוקים

בעיניהם,החשובהואהיהודיםשלגורלםלא jהגרמנית""הבעיהמן
שאיןעובדההגרמנית.המוסדיתוהוהביליטציההמוסריתאשמתםאלא
והגיעובמלחמהסבלואשויהודים,תולדותלתאולמשל,מעוניינים,הם

זהו-אחרבמקרםואםבישראלאםמחודש,קיוםשללאפשרותלבסוף
יותר,טעםחסרתשאלהואיןהדבר.וטבעיעליו,כותביםשאגרנושא

גרמניה"האם-הישישהקאנצלוכלפיבאוץכאןשכורנההשאלהמאשו
שזוהילומר,אפילואפשרישראל?"מדינתקירםלגביבאחוי.ותנושאת
המשונההרוחניהאקליםעלהמעידהשאלההצעד,ולמרבה jמבישהשאלה
לעומתלוע.ואםלטובאםלקיומנו,באחריותנושאיםעצמנואברשלבר.
הגרמנים,טובימביןרביםשאמורכפיהיא,היהודיםהשמדתשאלתזאת,

חשיםהגרמניםמביןהמצפוןבעלי jיהודיתשאלהולאגרמניתשאלה
התוצאותאתיותר.טובעתידלנכרתכדיהעבד,הבנתלדיילהגיעבצורך

רכלאחריותרכלחלקכללנראיןזרגרמניתבדילמהכיום.לדעתאיד
הדםכתמיאת ;שלנוכולושולמיתשלהאפרשעוותעלהאבלתפקדי.

עצמם.בנוחרתלטהרהגרמניםעלמרגריטהשלהזהובותבשערותיה
 1967מאי-ירני,
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