
ספרים

בליהשואה
מיסטיפיקציה

 :באואריהודה
-"השואה
היבטים

 ;היסטוריים"
 ;פועליםספרית

1982 . 
היסטוריים"היבטים-השראה"ספרה

ביטויההמוצאת .אחדרתיתתפיסהמשקף

דרכיבבחירתוהןהרעיוניתבתשתיתהןי
כיהקונספציה.מונחתהספרביסוד .המבע

 .היסטוריתתופעהכאלהשראהאללהתייחסיש
היאשכןחידוש.משרםאיןכשלעצמהזרבקביעה
 .ר(כדוגמתוהרגי-דעותהיסטוריוניםי"עבעברנידונה
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וסגורברדדפרק .איכרהשנייההעולםבמלחמת
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אירועיםבסירותארבאירועהטיפולמאשריותרהרבה

ספציפיים.
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תנועותשלסקירהתוךוזאת .ישראלמדינתשלהקמתה

 1982אוגוסטיוני·

הסעיפיםבמיוחד(מענייניםאנטישמיותותופעות

לאחרמידרופהיבאאנטישמיותבתופעותהדנים
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בסוףכברכגלדיהישגילותופעה,שליותרקיצוניכשלב
נוצרייםבסמליםהשימושאתמדגישהוא .ן-9ההמאה
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ואפילו .ישראלמדינתלהקמתוהמאבקהשראה
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 .היוםשלכאירופהנאצית
הספרמחברכי ,משאלהלהביעאלאניתןלא .לפיכך
והומוגניתרחבהאחתמסכתיצירתשללמשימהיתמסר

כידרמה, .ההיבטיםמירבעלהשראהנושאנתיבחשל
בארארשלהטיעוןשגוברככלגוברהמשימהנטל

עלהאירועיםהצגתשהרי-מיסטיפיקציהכללהעדר
החוקרעלמוטלת-והמשמעויותההסבריםמערכת
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יכולהכאן"ו "ישראלהר"הקבציםניש
יורגןשללהתקיים"השיחההיתה

מחשובי .)ן-929ב(נולדברנדטגרסטבה
בהשראתנכתבו ,נירםדנמרקמשוררי

רבות.פעמיםביקרשבה 'ישראל
הנ"להספריםשנימתוךמבחרשהואהאבן""אדרות
עלשיריםשללצידםהמשורר,משירתנוספיםושירים

שיריםגםבקובץישנםאחריםמקומרתרעלירושלים
ברנדט.שירתכללאתהמאפיינים

מוכרהואבדנמרק ;מגווניםברנדטשליצירתותחומי
שירתו .קרפנהאגןהעירעלשירידבשלבעיקר

הנוסחידיעלמאופיינתהמשוררשלהמאוחרת
דופקהואשירתומרקדכאשרפרוזאי'כמעט .דיבוריה

רובםשייכיםזהבקובץהמדכאיםהשירים .הלשון
המאפיין .שלדהמאוחרתהכתיבהלתקופתכנדלם
מכרכרבעולםהקיוםכמהרתהעיסוקהואאלהשירים
אלהבכרשאיםברנדטשלהטיפולדרךמשמעות.וחסר
ברגאיםשהדניםמושג ,"הדנית"האירוניהדרךעלהיא

אירוני,ספקשהואאמירהסגנון-ומשמעותרמאד,

דרךמסעברנדטערשהדורות""בשיררציני.ספק

רהארטרפירתהחלומותלצדמגלההואשם ,ההיסטוריה
לבתימחוץכאפלההגדלותהנרצחיםערמותאת

התקופותלכלשהמסעותלמסקנהומגיע .השעשועים
ברנדטשלהדרך .ראררפאייםאחידיםהםההיסטוריות

הואולכןהפאתרס,שבירתי"עהיאהדבריםאתלומר
ספקבאירוניהספק ,""דורותהשירבתחילתאומר

לשרן :המבדלמאזדורותשלההיכרסימני"כי ,ברצינות
של Jרמרסיקליתתחושהדקת ,מיוחדתהמעטה/
 ".מפסידים
ואוליטיפוסיתדניתהיאזרמעיןשאמירהלומראפשר
לראותאפשרהדורות,היכרסימנישללמשמעותמעבר
 .הדניתהשפהאתכמאפיינתזרשררה

אלמסעראתברנדטמסכםכאשרדורות","השירבסוף
 :מוסיףהוא .ראררפאייםכאחידיםהשוניםהדורות

בדנמרק ."השישיםכשכרתוההתחלההדרךאתהבנתי"
זר .הזהב"כ"שנרתהשישיםשכרתאתלכנרתנוהגים

וחברתיתתרבותית ,כלכליתפריחהשלתקופההיתה
לעתיד.גדולותתקרותשלתקופהגםולכן .בדנמרק
אתיוצרהשישיםשכרתעםלשאולמסעשלהצירוף
 .הלשוןדופקואתהאירוניהמתח

מביעומכרכרמשמערתחסרעולםנגדמחאתואת
ולארוס.לחלדםהפניהעםבאניהתכנסותתוךהמשורר

במרפסת"לשבת .הטבעי"מצביבשיראומרהוארכך
ומגשים ......שלדדופקעםהזאתבכקדרה .שליבמסלולי

ממששזיע ,שלםמוחלט,כגישושלשלמותיעודיאת
מצריהאדםבניבערלם"שומכירדן .הזה"הנעולבעולם
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