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בארץביקורובעתראשונהפעם-פעמייםפגשתיבלהיינוידאת

זרחיתהלמעשה,קלן.בעיראשרבביתושגייהופעם ;שניםשלרשלפני

קשהליהיה jבגרמניהבזוכילעברוליגומהאשובלשלהזמנתו

אנמוי /ואשתובלהייגוידלישעוכרהפגיםקבלת .זרבארץלעבדולהחליט

לימיועדהיהלאזהשיחסמרבן,ממילאהמשוער.מעללבביתחיתהבל,

בעתואשתוהסופראתפגשתיכאשוכבובכלל.לישראלאלאבמיוח,ד

 sב-הראשוןלביקורוארצהלהגיעבלצוידהיהכלמעשהבאוץביקורם
התעניינותוניכ,ןעלעמדתימרבנות)מסיבותנדחהזהוביקרו , 1967ליוני

רמסנימוסיםשללגבולותמעבובהונהחורגתבישראלבגעשהבלשל

ועדייןלי-שהיומנירוןאפתעה,בבחינתבשביליאזהיההדנושפתיים.

ליהודיםשנרעדהפאסיבירתטהרתעלשנולוהתפקידעלהשגות-לייש

התעניינותווצינותמלואעלאולםבל.היינוידשלהספרותיתביצירתו

אתרלשוחחהתכוונתילמעשה,בביתו.ביקוריבשעתרקעמדתיבישראל

בכורסותכן,כלהאירופאיהאורחיםבחזואן ;הספרותיתיצירתועל

-בלממשפחתניכוחלקובחבותמהבילה,תהנוסעלהעמוקות,
כהיפישנואההזרגשלהבניםמשלרשתאחדבל,אנמויבל,היינויד

החדשלמעוןהקודםהביתמןשלוהסלבתרןשהגיעהחתולרכןדנולכל

עלוההערותהשאלותאחות.קצתהשיחהנתגלגלה-המשפחהשל

אחואהדהומתוןהבנה.מתוןעוקבבלניהעידו,בישראלהנעשה

עשוגםהשנייםבעלה.מדעותלהונהשותפתבלאנמויבאוץ.המתרחש

אשתושלבפגיהלהבחיןאפשרבלשלבנתביושדנות.תרגוםעבודותיחד

שבספריוהנשיםמונית ;סימפאטיותגיבורותמתאוהואלחינםלא-

אחת.אשהדמותהן

וההרהוריםהשלוםסיכוייעלהמחשבותישראל,עלהשאלותמלבד

הספ-יצירתו :אחדמרכזינושאעודבשיחהועלהצףבעתדי,הצפויעל
סול-שללנתיבתווהערצההעונהמעלההיהבלסדלז'ניצין.שלודתית

סרלז'גצייןיזכהשיחתנולאחושנהכיאז,לדעתיכולנו(לאז'גיצין.

הרוסי).הסופרלאחושנתייםבפוסיזכהשיחיאישרנינובל,בפוס

חרבהחשהואהראשון"."המדורעלבלשלקצרהושימהחיתהמאלפת
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סרלז'ניציןמתאראותרבמשטושהעוולההגרמנילקרואלהזכירמוסדית
לגרמניםלהםאלכיומדגיש,חרזובלהגרמנים.אתלטהרכדיבהאין

לפשפשלהםמוטב jהסטליניזםפשעילמיקראניצחוןהרגשתלהרגיש
שלהם.בעברםהיטב

הדרםקלן.העידעלדקגשםטפטףבל,ממשפחתבפרדתיכאשר
למרחרק.עדנראהבספריו,כןכלרבותפעמיםאליוחוזרבלאשרהעצום,

הרכבתתחנתהתחתית.הרכבתחפירותעלקרשיםמעבריהיוברחובות
בעיתונותהדיין.נהרעלהפלדהגשרעלטסורכבותאדם.מרובהמתה

לבניומדוןריבאישבל,עלהתקפותכמההשאר,ביןהופיעו,המקומית
עמו.

ובשיטתו.בסגנונובדעותיו,עקביהואבלהיינרידהספרותיתביצירתו

היהבכתיבה,דרכואתהחלכאשרהקרוב.העבדאתמתארהואביצירתו
התמוטטותשלאחרהסבלשברתבאראחר-כןהמלחמה.זהקרובעבר

התדח·אחרעוקבבלהכלכלי.הבסבאואחר-כןהשנים.אלףבןהרייך
מןפחותלאבעיניוחשובהמוסריהצדבעיותיה.ואחרהתקופהשרירת
כתיבההיאכתיבתוהשן.במגדלבהסתגרותדוגלאיברהואהאמנותי.הצד

כפריה,חציוניתתעמולהלאכלומד,המילה,שלהטובבמרבן"מגמתית"
לושיאמנםהעולם.שלאינטגראליתמדאייההנובעתברורההשקפהאלא
מעדישהואוכפימאמין,קאתרליהוא :משלווהתחבטויותבעירתלבל
שלומצפרןנוצרישלמצפרן-מצפרןשלמיניםשנילוישעצמו,על

האמבותעלבלשלדעתותמי.דחופפיםאינםהללוהמצפוניםושביאמן,
חראכאשראמן,להיותפוסקהאמן :מתפשרתבלתיהיאהאמןותפקיד
מחוץבלשלהפרפולארירתמןשחלקספק,איןלהסתכן.לחשושמתחיל

בלהייבריןמובהק.אנטי-נאצישהואהעובדה,מןנובעתארצולגבולות

ערדשלמדמספורהראואדריכל,פסלבל,ויקטרושלהשמיניבברהוא
הראשונההעולםמלחמתנגדזיכובלויקטוררלמזרייף.לרעלהתנגדמאביר
פסלאתהקטןלכנרהראהפעםהקיסרי.הליצןהשנילררילהלםוקרא

עדייןממשירהוא"כאן :לילדוהסבירהאביר,סרסרעלוכרבהקיסר
שבהולנד".כדררןעציםחוטבחראשבמציאותשעהמערבה,סרסעללדהור

התבטאהלאההיטלדיסטילמשטובלהיינרידשלהפנימיתהתנגדותו
עםלחזיתנלקחעב,דבהספרים,למימכרהחכרתמןשבפועל.בהתנגדות

הראשוניםמספריואחדהמד.הסוףעדנשארהואובחזיתהמלחמה.פרוץ
יודע","אבי .) 1 ) 1951 ( " 1בן-אדםהיית,"היכןמלחמה,ורמאןחראבלשל

לעזאזלשעירכולםהמשמשיםשבספר,הקטניםהחייליםמןאחדאומר
"אביבירתו.המסוכןלמקוםמפקדועל-ידיתמדיוהנשלחיותר,לגדולים
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בשנהמתחילהספרהחלוץ."חילנקראהיהזהפעםהמאסף.בחילאהיה

המפסי.דהצדאתמתארהואהראשוןהרגעזלמןהמלחמה,שלהאחרונה

מחורבנת?מלחמה"מהיבדעתם.החייליםמאוחדיםמחורבנת",מלחמה"זוהי

שהמלחמהיודעהמחבראולםהחיילים,אומריםכךבה."שמפסידיםמלחמה

לאשלדהצדכיהמפסי.דהצדהואשלושהצדמשוםרקלארעההיא

שלדהצד :האמריקאיםהרוסים,האנגלים,כנגדמפסידשהואנלכדזז

אזפחדתשהוא,פיינהלז,החיילעצמם.הגרמניםכלפיבעיקר,מפסי,ד

ביתסףעלמתומתגלגלרימוןע"ינפגעשנספר,המרכזיתהדמותיותר,

ורימון ;הארורההחזיתמןהביתהסזף·סזףמגיעשהואברגעבזהזריז,

ואינםהסמוךבכפרחזניםכנרהאמריקאיםהוא.ה"אזינ"שללאזה

גרמנימוצבעדייןקיים-גרמניהואהרימוןלא,באיש.לרעהפוגעים

שלכפרזאנשיאתלענזשמבקשהמוצבומפקדמקדם,בקרבתנודד

לצבאאותהבתים,חזיתותעללבניםדגליםתלדשהתושביםמניזוןפיינהלז,

דגלעםצועדהואכאשרמותזאתמוצאאחרחיילהמתקרב.האמריקאי

אנשיבמקדםשהטמינומוקשעל,ןדזרך-הרוסייםהטנקיםלקראתלבן

נשלנזמןפונהלאפשוטהמוקשהונגריים.מזרדיםכנגדאס.אס.יחידת

אוזנהשרשרתהתיאורים,נמשכיםזכךהכללית.הידואוזלתאי-הסדר

מטרה,חוסרמשמעזת,חוסר :אחתזהותניניהםשיששזנים,גזולותשל

אישייםלאומיים,כשלזנותכשלזנות.רצףהיאהמלחמהמושלם.אבסורד

שהשתוללשעהבמלחמה.הידעצמו,בלכמדהאנטי·גינזרים,ומוסריים.

העריצות.למעןנוספותארצותלכבושהםיצאובגרמניההנאציהמשטר

מןאותםפוטרתאינהזנהרגז,סבלושהםבמלחמה,הידשהםהעובדה

אותם.לפטורהסופרשלבדעתוואין-שנעשהלמההאחריות

בל ."?נן·אדםהיית,"היכןברזמאןמופיעהיהודיםהשמדתבדשא

ומזבלתאחרים,יהודיםעםיחדנלכדת,אילזנההיהזדיה.אילזנהעלמספר

זה,מסעעלקוראיםשאבדשעהריכוז.למחנהסגורהמשאבמכונית

הנהגים,שנינלכ.דהעליוניםהמפקדיםאתמאשיםאיבדבלכילנד,מתברר

האנושי.הצלםאתאיבדוהםאףשלה,ליעדהמכוניתאתהמובילים

דחוקיםהמכוניתנתזךעומדיםלהשמדההמיועדיםשהקרבנותנשעה

ניניהםהנהגיםמשוחחים-לנשימה,זאזזירמיםמזדן,ללאולחוצים,

שזניםשיריםהםמזמריםלסירוגיןהמכונית.שלזחסרזנזתיהמעלותיהעל

פעמיםמספרעוצריםזהםאוזנה,הדרךהזמן.אתלעצמםלקצרכדי

בזרגהמהודיםהגרמניים,הנהגיםשלנפשםשזזיזןלינם.אתלסעודכדי

הבהמיות.לעברחרוגההשמדה,במכונת

פילזקייט,לפניומדכאתהריכוזלמחנהאילרנהמגיעהבההסצינה,
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-נפש,חולהבספר,המופיעיםבהכרההנאציםכלכמדשהוא,המפק,ד
היחידהמוותהואאילונהשלמותהשבסיפור.השיאנקודתאוליהיא
הגרמניםויופי.גדולהבושישהמיתות,כךכלרבותברהספר,בכל

גרק,ד"רהסגן,הטראגיות.עלהעליבותבהןשרבהבמסיבותנהרגים

השופכיןומישופכין,בורלידצרכיואתעושההואכאשרנהרגלמשל,
מתיםשכולםשעהשירה.תוךמתההיהודיהאילונהבמרתו.אותרמכסים
כאשרלגאולה,נואשתצפיהתוךהמחנהכלמשתתק-לב,שםאיברואיש

"כלתפילתאתשרהוהיא ,לשירעליהמצורהפילזקייטשרה.לרנהאי
שלמהשקפתואנימסתייגתלומר,ישזר,בנקודההקאתרלית.הקדושים"

ציידשלהם,האבסורדיותבכלוהרצחהרדיפהאתלהבליטברצונובל.
נטייהאיןכיהודים,הקאתרלית.לדתבנטייההמקסימההאשהזמרתאת

ספרראתכתבבלאולם,הרצח.ממעשילהסתייגעל-מנתלנודרושהזו
גרמנישלהשקפהנקודתומתוך-היהודיםלמעןולאהגרמניםלמען

נקודתמתוךלצאתממנולדורשיכוליםאבראיןגםממילאקאתרלי.

היהודית.ההשקפה

 , 1917יליד .נוחרבמלואעדייןהעומדפורה,סופרהואבלנויךהיי

שבקבוצתהבולטיםהסופריםאחדהיההואהעולם.מלחמתאחרלפרסםהחל
נתפרסמוהשניםמשךלה.ומחוצהבגרמניהתהודהמידמצאהכתיבתו . 47

רומאנים,סיפורים,בעיקרכתבהואספרים.ואףספרראיןמאמריםעליו

השק·לעיקרינרגעהענייןכאשרחריף,פרלמסןהואבלומסרת.תסכיתים,

שלהקאתרלירתשמאלני.והוא ;קאתרליהואציינתי,שכברכפיפרתיר.
שפתיים,רמסחיצונייםטקסיםשעיקרהפורמאליסטית,אמונהאינהבל

הפרובלמטיקההאדם.שלאופיואתהמעצבתפנימית,אמונהאםכי

רחצי"בתשע"ביליארדלמשלכךמיצירותיו,בהרבהבולטתהקאתרלית

בתשעב"ביליארדלעברית.תורגםאשר ) 3 ) 1963 (ו"המרקירן" ) 2 ) 1959 (

הכבשעלמדברהסופרסמלי.לכרשלרעטובביןהמאבקלובשרחצי"
ואתהסרבליםאתהרע,ואתהטובאתלסמלבאיםאלהשניהשור.רעל

בדימוייםהטמאים.ואתהטהוריםאתהזוממים,ואתהתמימיםאתהמענים,

סיפרוהואוחצי"בתשע"ביליארדכולו.הספרלארוךבלמשתמשאלה
הכ-נצררתבנריאיברהספרדורות.שלרשהמשךמשפחה,שלתולדותיה

איברהנושאיםביןהגישורלענין,מעבידקופץהתיאורהמסורתית.רוניקה

העם,כתולדותהןהמשפחהתולדותרעיונית.קירבהאלאהזמןהמשכיות
במקצועו)(אדריכלהמשפחהאבישלהחייםעבודתחליפות.והרסבניין
עםהמינזרכמרימזדהיםלשלטוןהנאציםבעלותאדיר.מינזרבניידהוא

למעןהופךהאבשבנההמינזרבנעשה.לבבכלותומכיםהחדשה,הרוח
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מוצאחראהנסיגה,בזמןבצבא,זיררתר zבוהמושחתת.גרמניהסמלהבן
נקםפעולת-רב-הרושםהבנייןאתעוזריוחברעםלפוצץאפשרות
מתחילהמלחמה,לאחרשניםבניה.אתהטורפתאבותיובארץסמלית
השיקום.בעבודתשרבהנכד

חירם.שלבגרמניהגםטמוןהרעשזרעקורנות,לעיתיםמדגישהסופר
לעמודיהפכוהנאציזם,בתקופתמפתחעמדותבעלישהיורבים,אנשים
איןשעדייןהחדשים,שהפוליטיקאיםאלאער,דולאהרפובליקה.שלתורך
בדרךלקרואזוהשקפתואתממחישבליותר.טוביםאינםעבר,להם

אשה"הכבשים",מןאחתהמשפחה,אם :עצמההעלילהבמהלךמיוחדת,
מבליברבים,דעותיהאתמשמיעהורתיעה,ויתורללאבעקרונותיההדבקה

בעיקרלחולי-רוח,למוסדארתהמכניסיםהמלחמהבזמןבסינרן.התחיזz.ברת
השניםבמשךהשלטונות.עםתסתבךשלאעצמה,בפניעליהלשמורכדי
להשלטתאחראיהיהאשרבאדם,ולירותורבהלהשיג :אחדרעיוןבהבשל

מפרוש,איברהעלילה,מתרחשתבההעיר,(שםבעיר.ההיטלריסטיהטרור
שניםבל).שלמגוריוומקרםהולדתועירקלן,שלנרפהבהניכראך

בארנקה.חבריכשאקדח-המוסדמןמשתחררתהאםהמלחמהלאחר
באחדדווקאאלאבחיים,עדייןשהואהגםאדם,נאותרלא-יורהוהיא

שכברהעברמןיותרמסוכניםעתהלההנראיםהחדשים,השלטוןמאנשי
מעמדתו.בטל

בית-ספררילדיאתהרואההבן,הדברים.בשוליקיימתהיהודיתהבעיה
(אמנםנרדף.כן,רעליהודי,הואילדאותרהאם-שואלבחבר,מתעללים

לתחנתללכתמבקשתהמשפחהאם .)"שבכ"אםכייהודי,איברהחבר
אפיזודותהןאלהאךיזרע.בלתיליעדהיהודיםעםיחדולהישלחהרכבת
בודדות.

המרבעתההשקפהאתלקבללנרשקשהלינראהוכישראלים,כיהודים
אנואחת.לקלחתהקטנים,עםהגדוליםהחוטאים,כלאתהמטילהבספר,
שלאחרבגרמניההצבועיםהפוליטיקאיםשרביםלבל,להאמיןמוכנים

שהזדהופוליטיקאיםעםאחדדיןאותםלזרןיכוליםאנואיןאךהמלחמה,
כיולציין,לחזוררוצהאניאי-הבנה,למנועכדיהנאצית.התנועהעם

לאכלומר, , 1959בשנתלראשונהלאוריצאוחצי"בתשע"ביליארד
בר.תרמךבלאשרבראנדט,רריליהקאנצלרשלשלטונועלכאןמדובר

לאחרחדשותדרכיםאחרלגששהחלוגרמניהואמניסופריכאשר
דרשםתחתשבהםהרובעמדבמלחמה,מולדתםשלהנוראההמפלה

אזניקשררביםסופריםהשלישי.הרייךשלהטרורושלטוןהמלחמה
דרכישניקשרמהםהיו ;מוסריותמסקנותלהוציאהעבר,עםלהתמודד
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לאאשרחדשדרוקם ;היםאלרביםמיםזומרכברבינתייםתשרנה.
הואבלהיינריד ;אותרמטרידיםאינםשרבאבותיווחטאייוסףאתידע

הזרועה,בצלכולועדייןעומדאשרבגרמניה,המעטיםהסרפדיםאחדנירם
שמרביתאומרת,זאתאיןברואים.ימיםאותםאלושרבשרבחרזווהוא

בן·היית,"היכןהואמלחמהורמאןהמלחמה.רקעעלנכתבהיצירתו
 ) 4 "· ••לספאתבראאם"הלך,הסיפוריםבקובץ ;הזכרנושכבר " 1אדם

מידשבאוהטרטאליתההתמוטטותימיעלוסיפוריםמלחמהסיפורייש
 ;מלחמה""סיפורישנקראמהאינןברובןבלשליצירותיושאראחריה.

נמצאיםאחריהשלוהימיםהמלחמהתקופתההיטלריסטי,המשטראך
רתםוהתפתחאופייםעלהשלכותלהםויש ,בלמספריספרכלברקע
כמהעלמספר ) 5 ) 1954 (שומר"ללא"ביתהררמאןלמשל,הגיבורים.של

עלזכררנרתכדיתוך-בחלקןשנפלוהעלוביםוהחייםמלחמהאלמנות
"ולאבררמאןהתוחלת.חסרההורהניצניאתבהכרחבקוברשטמךהעבר

להרסוכסיבהקשה,כטראומההמלחמהנזכרת ) 6 ) 1953 (מילה"אףהגה

הררמאןגםהספר.במרכזהעומדיםרהאשההגברשלוהנפשיהכלכלי

הוא·בררמאניםהעבר.אתבאובמעלהלעברית,תורגםאשר"המוקיון",
בתקופתאשראנשיםהסרפד,שלגילובניהםהגיבוריםבלשלשונים

"המוקיון",גיבורלחזית.זגזייסרשלהםהעשריםבשנותהיוהמלחמה
לזעתרנשאללאהמלחמה,בזמןילדהיההואיותר.צעירהואשניר,הנס

וחייועתידוהרייל,דעדייןשהיהלמורתאולםבה.נלחםשלאוכמרבן
הירתםבשלהתהווההרריולביןביברהעמוקהקרעימים.באותםנהרסו
הרייך.שלאחרבימיםומושחתיםוצבועיםהדיירבימינלהביםנאצים

הנאציהמשטרבזמן"להסתדר"שדיעוהנבלים ,בלשלספריוכבכל
והגיעוהרייךמפלתאחר"להסתדר"ידעואשראלהגםהםבר,ותמכו

אינםהאמיתייםהפושעיםלכסף.לכוח,לעמדה,ומרת,למשרותבשנית
התמטיקהנשברים.-והמוסרייםהטוביםהאנשיםעונשם.עלבאים

קרריהשוניםלגיבוריוגם ;השניםבמשךנשתנתהלאבלשלהיסודית

הםבההחברהכנגדאחרת,ארזרבצררהמתמרדים,הםדבררכםקירבה,

גםהןדרמותהצביעות.היאבההשולטההיכרסימןאשרחברהחיים,

ואתבלהיינרידאתשפגשמיאותן.אוהביםבלשלגיבוריואשרהנשים
לכלראשונההשראהששימשההאשהאתלחפשירחיקלאאנמריאשתו

אותרמצילהומתארכמספרבלשלכשרונורקהללו.הנשיםומרירת
שוניםהםוהעלילההרקעאןזהה,תמטיקהאמנםלספריויתר.מחזרות

החייבהמוקיון :בספרותמקובלדימויבלבחרב"מרקירן"ליצירה.מיצירה
המסכהמאחוריהמסתתרהפנטומימהאיש ;שבררליבוכאשרלשעשע
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עלחולםאינובלשלהמוקיוןחסרונותיו.אתכבראי,לקהל,ומראה
שאינובכךסיפוקמוצאאפילוהואהגדולה.וההצלחהוהפירסוםהתהילה
לבטאלונוחכךכיזהבמדיוםבחדפשוטהוא .המקובלבמובןמצליח

הנוסחמוקיון".של"השקפותיוקרויבמקוררהספרואכןהשקפותיו.את
אתולאההשקפותאתלהדגישביקשהסופראך"המוקיון",קרויהעברי
ההתבשמותהנרקיסיות,מןמאוםשנירבהנסבראיןהמוקיונית.ההוויה

הדרושותתכונות-הקהלשללטעמווהמחושבתהקרהוהחתירההעצמית
יצורהואבלהיינריךשלהמוקיוןהאםהיאאחרתשאלהמצליח.לשחקן

הבמה.קרשיעליסתובבזהמסוגשאדםבכללייתכןהאם ;מציאותי
הקאתן·לפרובלמטיקהנרחבמקוםהוקצהמוקיון"שלב"השקפותיו

באהואובשלהקאתולית,אהובתואך ;קאתוליאינוהסיפורגיבורלית.
זהבספרופנהבלההשפעה.רביהשליטיםהקאתולייםהחוגיםעםבמגע

הקאתן·והחוגיםהבירהלנוןמספריו,לרביםרקעהמשמשתקלן,העירמן
ניתןהקאתוליתבצמרתדמויותכמהכיטוענים,דברמבינישבה.ליים

הקאתוליתהדתכנגדיצאבלכישטענו,היוהספרהופעתעםלזהות.
הסתאבותםכנגדהקאתולי,המימסדנגדיצאבלמזה.מוטעהדבראיןוהרי

נרגעהענייןאשרדתי,כאדםזאתעשהוהואהמנהיגים.שלוצביעותם
שלו.הנפשבציפור
לו.החשובותבבעיותעמדהמנקיטתנרתעראינובתקופתוחיבל

הליריותמןישבנפשו.רומאנטיקןהריהושבכתיבתו,הריאליזםכלעם
בספריוהשליליותהדמויותרקוסובלים.רגשנייםגיבוריובספריו.ז 1רהעדינו

באהבו-שבלא·איכפתיות.לציניזםמגיעדתהמרכזיות)הדמויותאינן(שהן
האסכולהמןרומאנטיקניםהםגיבוריוביותרהאינטימייםוביחסיהםתיחם

שושנים,גניכאןאין ;מודרנייםהםהחיצונייםהאביזריםכלומר,הישנה.
הםזולים.מלוןבבתילניםהאוהביםתהילה.עטוריוגיבוריםסרנדות
אתהורסתהדלותלעיתיםהמפות.עלכתמיםעםדלותבמסעדותאוכלים
כתפי·אהבהכלומר,רומאנטית,אהבההיאאהבתםאךהמשותפים.חייהם
האהבהאףהיאכזאתוהיטהרות.התעלותלידיהמביאהכיישותשתה
יכולשאינומשוםנהדסשנירוהנס ;ב"מוקיון"ומרישנירהנסשבין
והסביבה.החברהשלהמוסכמותלכלבניגודשהיאאהבתועללהגן

לתוכן.הולםביט·יימצועצע,בלתיבהיר,הואבלשלסגנונו
ב"משא",שפירסמתימאמרמתוךמשפטיםבכמהלסייםלעצמיארשה

עלשנתפרסםהראשוןהמאמרוהוא , 1963שנתלינוארוחמישהבעשרים
 :העבריתבשפהבלהיינריך

 ).א.ג-המאמרכתיבת(בעתוחמשארבעיםבןנירםבל,"היינריך
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ומחוצהמולדתובגבולותבירתו,האהודהגרמניהסופראוליהוא

רבותלשפותתורגמוהם ;במזרחוגםבמערבנקראיםספריולה.

פעמיםבשמוקראוגרמניים.רקלאשונים,ספרותייםלפרסיםוזכו

הגרמניהסופריהיהשחראמאודוייתכןנובל,לפרסכמועמדאחדות

והנידוי."החרםתקופתבתוםזהבפרסשיזכההראשון
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