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והבתולהגרמניהיהודי·הספר,·תיהטרדן
התלתלזהובת

גלזמןלאח
עמ' 120רשפים;הוצאתטנאי;שלמהעברית: ;חורףאגדת-גרמניהחיינה;חיינריך

פהגרמניהעתידאתתראה
עוליםיורדיםכתעתועים

 1התהמתוךאםתתחלחלואל

ך~לים"~דיעלה

 ) 95עמ'חורףאגדת-ניה(גרמ

המופנההטרקלינייםמשיריואחד-
השיראוליאנג'ליק,בשםנערהאל

המוסווהבעולםהראשוןהפוליטי
~:;כיר iJ~לםס ,"ה;יהיינה:אומראהבה,כשיר

פהח.ךקת rj~קליחליןה 1הףאש~ך~~יל"נ
עלא;שאריעלתחשביכילפהידנכלל;

-אףכל",לאשאת.סנה:;שכי ;~,ב
שלהמתבקשהמשכןאלא'אינה ·ז,ת.ה.תבטאו
מפורסמות,פחותולאיותרמוקדמותשורות
למחצה,אי·הבנהמתוךנצחיות,למעיןשזכו

גרמניה"עלמוסבות:הןעליהבארץאפילו
נה"* wעודאדעלאאזבלילה~אחשבכי

טנאישלמהשלהחדשהעבריתרגומו
חורף"אגדת-"גרמניההשיריםלמחזור
 )-1844בבהמבורג,לאורלראשונה(שיצא

אחרלעקובהעבריתקוראילקהלמאפשר
אלהגעגועיםמחלוםהתפכחותתהליך
המושלם"אולישלהנכספתמולדתו

היווניםמאזכולוהעולםשלבליריקנים
ברומנטיקניםהגדולאוליהגדולים,

ומיכולו"העולםשלהריאליסטים·מרירים
הספרותיתלדמותשלובארצושנחשב
גיתה.שלאחרבתקופהביותרהמרכזית
חלקהואהנאציתגרמניהשסינדרוםהקורא,

שוללילךלא ,ההיסטוריומזכרונומתודעתו
המסוגנןהלירישבמעטההשובההקסםאחר

הבולטים ,המעודןהתרבותיוהליטוש
"המשוררשלהשיריםבקובץ ,כל·כך

נשמתובמעוף ,כעדותוהגאה,הגרמני",

 .) 97עמ' , 33<עמ'"הגרמנית".

הןאףהחריזהומצלוליותהריתמוסקלילות
ןה qל"rושמתחתהעובדה,את~סרותאינן
יומלותשליתוהלוטפנהרכהית" ~ה;ל
להשלףהנכוניםזקנף~ים""r:זציםיים.חבו

 .) J 7עמ'"<עתבכלולדקור

אינה,עוטה,שהוא ,הכבשים""פרוות

יטעה,~ל ,חיצונילבוש .לזא:-א ,כעדותו
~הב"ל:;גית"ה"ן~המשורריתלמהותו

בתופעותהמתבוננתזו ,) 49<עמ' " ryובזקני

וריחוק,אינטימיותמתוךהאדםובבני

כאחת.ובמחוץמבפנים

שכתבבמועדיו","הבודדהמשוררהיינה,

האהובההגרמניתהשירהאתבחוצפתו

 ,וכמסתברהרומנטית,התקופהשלביותר
עלביותרהנוקביםהביקורתדבריאתגם

(חוצפה, 19ה·במאההפרוסיהאבסולוטיזם
הגרמניםעל·ידירבותשניםלונסלחהשלא

שלפנינובקובץעצמורואההלאומנים),
דינהאתבמחשבתוהפוסקכ"הוגה·שופט",

העולםושל ,מתבונןהואבההחברה,של
 .) 32<עמ'בכללותו

 ,דברמקדשתשאינה ,אבחנתועל·פיהעולם
מפתחביטויי-ו"אווילי"מטופשהוא

והתרבותבשירים,ומופיעיםהחוזרים

לאומשיחיה,נביאיהעל·נוצרית,היהודית
לקרבואףאוגאולה,לולהעניקהשכילה

זוקשהבדיאגנוזהתופסמרכזימקוםאליה.

הצלוב, ,"לל??~סהד;ד ן~"עםהדיאלוג
מןציפיותיושכןקורבן·שווא,היהשקורבנו

שחלומותיוכשםנאיביות,היוהאנושיהמין
על·כןכאוויליים.הסתברוגאולתועל

מגואלהיינה,שלבראייתוהוא"~תכווץ"
ותו·לא.ן~נ;שףת"ןה ry~ןל"א;תומושיע

 .) 51 • 50 , 49 , 32 • 29 , 24עמ'<עיין

ולחציהחמורההפרוסיתהצנזורהיראתלצד
דרך ,כפויעצמומצאשחיינההמול"ים,

ומכאןהמאיים,בכוחםלהתחשבקבע,
לעתיםוהחומקניתהדו·משמעיתהעמימות

משתקפתבקובץ,מסוימותהתבטאויותשל
זיקתושלהעמוקההבעייתיותמכליותרבו

ודווקאמולדתו:גרמניה,אלהמורכבת
 ,ר g~נ"ששמו ,בינוהאימננטיהגורליהקשר
שפת.הגרמנית,חשפהלביןגרמניה"בכל

הוא ,גדלעליהוהתרבותהמולדתחבית,
 .זוגורלזיקתשלמורכבותהאתהמחריף
מכאבהמן~ם"ל.ב iJ "מסוגרביםדימויים

"אהבתכגוןצירופים"הטיפשי",הגעגוע

רףrבךק~ר~י~ה ,ב~~"כמוושורותהמולדת
בלירועדותעךית;רגלי~ד~יים 7ע;

<עייןגרמנית"אדמהעל/לדרוךסבלנות
כשלעצמם,הניתנים ,) 88 , 13 , 12עמ'

מיניהשלוביםשונים,בכיווניםלהתפרש
חורגיםשמסריהןכוסות,בשורותוביה

 ,בדיעבדמעוררת,ותהודתןמהקשרם,
הקלייר·וויאנטית,באיכותהחלחלה

הנבואית.

התרבויות,שתיגבעלגבוליתעמידה
רביםכידוע,אפיינה,והיהודית,הגרמנית

הדוברהעולםשל GRENZYUDENה·מן
זואףוהיאהיינה,שלמסוגוגרמנית,
מסוגהיחידהתצפיתנקודתלהםשהעניקה

והחברתיהתרבותיהנוףאתממנהלסקור
מורכבת·הפניםזיקתואם·כילכן,באירופה.

היינה,היהודי·גרמני"הספרותי"הטרדןשל

 הן~~" ,"ה:ד~ר~.rין.rיל iJןף~ת~תףןה [i "אל
מעוררתשהיא ) 56<עמ'הטעם"ונפלאת

בנסיבותיה,זההאינהכאחת,וסל;דהאימה
להתחבטותוהנפשייםובתכניהבעיתויה
ביןצלאןפאולשליותרוהמאוחרתהטרגית

שערה"ל"אפרגריסהמרשלשערה""זהב
שניביןהאנלוגיההרישולמית,של

בהכרח.כאןמתבקשתהמשוררים

בשיריםהמופיעותאירוניותאמירות

גרמנים"אנוכמואחדותבווריאציות

"ממזגעלהכרזותאו ,) 46<עמ'נשארנו"
 ,) 66<עמ'מ;ןך~י"רקקוג;,rוי~רףףשל

מאד"מרשימים. ",;םמ;~יםלביטוייםבדומה
 ,) 44<עמ';'בל;נדיניים"ושבטים ) 70<עמ'

תמימותואתדברשלבסופוחושפים
בהגיגיועצמוהיינהשלואיוולתו

של"הפטרוןהמוקדמים:המפורסמים
שכונה,כפיזכויות",לשיווישזכוהיהודים,
העמףקה""הקך~הברעיוןבהםמשתעשע

המוסריותהאומות"שתיביןהשוררת
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 f1י'ימ:

נועדויחדאשרוהגרמנים,היהודיםהאלה",
 ,חדשה"ירושליםבגרמניהלברוא

כ·"מולדתשתקוםחדשה,ארץ·ישראל
ומצודתהנבואהמחצבתהפילוסופיה,

הצרופה",הרוחניות

במחזורהמתועד ,במולדתוהיינהשלמסעו
משקל<עלחורף""גרמניה·אגדתהשירים
אינושייקספיר),שלקיץ"ליל"חלום
ספרילסדרתשגרתיהמשךאיפוא,מהווה,
עםנמנהשאיננווודאי ,עצמושלוהמסע
כשםהימים,עתיקתהמסעותספרותסוגת

מסעותלספריבאופיודומהאינושגם
שלטקסטעודזהאין .לתקופתוהקרובים
היסטוריים,ברשמיםבזכרונות,התבשמות

ובחוויותותרבותיים·חברתייםגיאוגרפיים

אלה.בכלרוויהואכיאםמענגות,יום·יום
המופלאהנסית gהךנה~ר;ךי~:הגםכך

באיןומתבטאתהמחזורבשיריהמשוקעת

ו"ציטוטים"מזיםארספור

בהמצאותמתובליםהיסטוריים·תרבותיים,
הממזריבהומורלעתיםהמפתיעיםלשוניות

 CACATUMהלטיניתהאמרה<מסוגשלהן
1 NO EST PICTUM 7האוry ח.ם

2 <ARISTOKRA עיקראיננההיאאף

בשירים.ייןהעב

השיריםמחזורשלהעיקריתחשיבותו
בנאמנותוהיאליריקהשלכמופתשלפנינו
האישיתלחווייתוהיינהשלהטוטלית
גיתהבשעתושתבע<כפיעצמיותוולהבעת
שניומצדצעירים"),משורריםעלב"דבר
פוליטיתשירהשלמושלםדגםבהיותו

החד·ממדיות,זקיות, pהפלללאמובהקת,
בדרך·כללהמאפייניםוהחספוסהרדידות

הזמנים.בכלפוליטיתשירה
 ,בקול"לחשובהיינהשלהמטריד""הרגלו
 ,לבואלשיתןבלי ,ממשהושהתרשםברגע

שלושיםבגילהביאולו",מקשיבשהעולם
אלכמעט(במקוםפויסאלושלוש
אתעשהבהבגרמניה),·הסוהרבית

-לחייוהאחרונותהשניםעשרים·ושש
ומלשוןמקהל-קוראיוגולה ,עקורכמשורר

אמו.

צרפתית,אזרחותלקבלהיינהסירבכידוע,
מקופתושנתיתתמיכהלקבלנאותאף·כי

לואי·פיליפ.הצרפתיהמלךשלהסודית
שלהחופשתחושתמתוךדווקאאולם

חולההגרמניו"לבוהגרמנית""נשמתו
ביקורלופשר )tמ ,) 33 , 11<עמ'הגעגועים
נגעיאתבמסעולחשוףהנכסףהמולדת

מעולם.נטשושלא;ךר~ל,אותומכוחארצו
הןפעםשלאמושחזות,ושנינהבספקנות
עםחשבוןבאהוא ,עצמוכלפיגםמופנות
נכבדותאינסטיטוציותשלארוכהשורה

כאחד:ודתיותחילוניותצבוריות,ורשויות
והשלטונותהצנזורהוהכנסייה,הכמורה

הצבאוהפקידות,המוכסים ,"םיר~-פ~ה"

"העם"ו"החבורה","הגיבור"הפרוסי

בכללותם.
~םומוסכמות,מקודשיםמיתוסיםמנפץהוא

ביטוייםלכןשמות.תחליפיאחרלתורבלי
ובלשוננוטינופת,<זוהמה, DREKכגון

 , 44<עמ'"לגיטימיים"ביטוייםהם"חרא")

המעודנת.התרבותיתבכתיבתו ) 46

אגירתשלאורגיאסטיבמסעשזוריםאלהכל
האפשריות.החושיםהנאותכל
למששלהריח,לשמוע,לראות,נכסףהוא

מאפהומינימתבשיליםהכול:ולטעום
ועדהמקומיהייןוארומתטיפוסייםגרמניים

עממייםלחניםהארובות,ועשןלהבל·הטבק
"אוירהנושםוכלנערות,אחוריערש:ושירי

כיסופיו .) 88 • 87 , 2עמ'<עייןגרמני"

דרכיהול"נוץ" ) 38 'ע(המולדת"ל"זקנ;~ת
געגועיםלבעיקר~תנקןים ) 69 .<עמ'

אלוילדותייםבסיסייםעזים,"קולינריים"
הקדוש",הגרמני"התפריטמרכיביכל

לגעגועילחלוטיןדומיםאלהקיבהכיסופי
לובשיםהםשאף ,אבותיואמונתאלהיינה

-ובפרוזהבשירההאחרותביצירותיו-
שלדתית,דוקאולאוקולינרית,צורה

יהודייםמאכליםאלקבעוניגעגוע
חום,צימוקיםברוטבהקרפיוןמסורתיים:

הבשרכופתאותמתים,המעוררתהחזרת

בשקיקההמתואריםבמרק,הצפותהמרנינות

לתאווהאובייקטיםהםמבכרך",ב"רבי
מק~זקיםם ryשחןקיהחזירים,ל"ראשיבדומה
ברסק ·הצלויים,"הקיכליםאו ,"ה~~דנזרי

המליחים ,הכבושבהנדר ,תפוחים"

עמ'<עייןכל·כך.הגרמנייםוהנקניקיות
היינהשלוהנאתנותוגרגרנותו ,) 42 • 41

גםאך ,בחושניותןסוחפותאלהבתיאורים
זהותנומקורותבדברמחשבותמעוררות

 ...ומרכיביההרוחנית
 ,) 14<עמ'גרמניתאדמהעלהדריכהריגוש

אווירהעלמוגבללזמןשוויתרמישל
פויסשלבדרך·כלל"ו"הנוחהחופשי
ועל ) 12<עמ'והמענגת""השמחה

שהחלו ,) 11<עמ'צרפתיתשל"עליזותם"
מהווהאינו ,) 87<עמ'"ולהחניקו""ל~נקו"

וצמיחההתחיותחוויתשלראשיתהכלל
מחדשאישורשלמסעפותחאלאמחדש,
 , 11ו"המרונעותהטפשותומדאיב:אכזרי

התהילה,ורברבנותהגינוניםגיחוך
ה"פטריוטיות""הקדמה" 11"החרותסיסמאות

"השעמום"היהירה,הקפיאהוה"פופולריות",
ממצאיהםהמזויפתוהרומנטיקהל";נגגוהח

המחודשת:והבדיקהההזכרותתהליך
הינםהשירהודעיכתכליון·האידיאלים

 • 18עמ'<עיין:שבהםוהכואביםהעצובים

19 , 43 • 44 , 92-98 (, 

שהמשורריםפסיכו·היסטורית,בתובנה

ההיסטוריונים,מןיותרלרובבה"לוקים"
שמתחתהעומקרבדיאתהיינהחושף

 .לעיןהנגליםהמראותלקליפת
תיאור ,למשל ,הופךזהקילוף·שכבות nבכ;

מימי·הבינייםאפליםאירועיםשל"היסטורי"
מוכריםאימיםמחזותעלמטרימהלווריאציה

יותר:מאוחריםמזמניםהיטב

ספריםעלבכאן;הביאוהמ;קד"להב;ת
פעמונים;צלצולאותםוו 7:;כןי;ן;וו~ןם
 .) 23<עמי "ן; o : 7 ~:ה ..קריושירת

המענגיםהה;_ןה""~ןפ;תולאהדיין:ין.לא

~
il 
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"אתותודעתוב;מדמיךלהשכיח ,יוכלו

ry עתידry ~;צירופישכן ) 97<עמ' "לכ
 ) 23<עמ'~ס;ים"מ.rי~ים iJ "והזדוןהטיפשות

מאלצים ) 24<עמ'והטירוףהאווילותו;ליל
מ;לןת" [i"משאבעלהמתענגהמשורראת

 ,) 33 .<עמ'נפריסגלףת" [i"לילותלאחר
 "ל~אל"המזדקרותהכנסיותאתלראות

 ,) !-רףח"(כ"בסטילי;ת ,י;ת"ףשטנכ"שחורות

הגרמ-נית" '"התבו~הנה·,,~נשבכלאן
 .) 23<עמ'לתהומותלרדתהמהוללת

מןאףלעגוחיציאתחוסךאינוהיינה
ידועיםצרפתייםומאישיםכ"עם"הצרפתים

ומוסדותהשלום""עליובונפרטהכקיסר
בפרט;לשמצה","ידועיםצרפתיים

נפרדשירכןעלמקדישהואלגיליוטינה
 .) 40-38 , 28-27עמ'<עיין

שמקורוהשנים"אלףבןהמשפחתי"הפגע
אשר *היינה,שלכהגדרתו ,היאורב~מק
טבילתולמרות ,למוצאוהתכחשלאמעולם
מניבלאירופה,כניסה"כ"כרטיסלנצרות
לאב~רמזיםשימוש ,השארביןבשירים,
~לףזיותלצדהיהדות,ממקורותמעטים

לרובמקושריםאלההנצרות.ממקורות
זמנובנותמפורסמותיהודיותלדמויות
שאףבכללותה,בגרמניההיהודיתולחברה

היא,אופיינית .עוקציואתהיינהמשלחבה
המלחיןעלהסרקסטיתהערתו ,למשל
אברהםשלבנם ,מנדלסוןברתולדיפליקס
ההשכלה,תנועתאבימשה,שלונכדוולאה
בעולםהרבההשיג"הואשהתנצר:צאצא

כבר",הואתזמורתהנוצרי/מנצח

בנשימהנזכרתהמבורגיהודישלקמצנותם
הנוצרים,שכניהםשל"יקירתם"עםאחת

אלגםהיינהמתייחסנימהובאותה
מחנות":ל"שניהעיריהודיהתפלגות
אלה ,כלשונוהאריסט;גרדת,-"הישנים"
ולעומתם S Y N ... A G O Gב~הדבקים

ל-הפוניםה"דמוקרטים","החדשים"
TEMPEL , אתומפגיניםחזיר"אוכלים

 .) 93 , 82 , 80 , 61-60 , 34עמ'<עייןהנגד"

" iJ המפעמת ) 82(עמ'האדם"לאהבתנר:,ה
מפנידבראיפוא,מחסנת,אינהבמשורר

<עמ'לשתוק"יודע"שאינומישללש;נך
וחלומותש_י;כיפףת-הנפש ,לונהיראך ,) 92

 ,נשרו ,"קמלו ...ה~שניםהזמניםשלבהקיץ
נמחקוואףהגסות"הגורלברגלינדרסו

 , 92עמ'<עייןהחדשה""גרמניהבתוכני

של(שם)הבאים"הזמנים"תמונת ;) 84

בבהירותמשתקפתמולדתוארץעתיד
המבורג,אלתשלהפלאבראיאכזרית
אינה ) 95<עמ'"לשת.ק"הבטחתוהמ;ניה;
מספריאימתלמרות ,במבחן ,על-כןעומדת,
<עמ'החי"בבשרישר"החות~יםהצנזורה

98 (. 

גרמניה"ריחהכבוש,הכרובכריחשלא
שלואי;ם""נ;ראריחהואהעתיד"בימי
 tלשאת; Tגלמסוהואשאין ,)םש(וצחנהרקב

צוואתמעיןמהווהבמחזורהשיריםאחרון

בצמיחתאמונהמתוךהבא.לדורמשורר

לוערגהחופשית,לוש"מחשבהחדש""גזע
וכבודהמשוררללבו"המביןפשית".חך

בחגיגיותהיינהמשמיע ,) 99<עמ'השיר"

לכבדלשליטיםבקשתואתלמדימאיימת
אלהאלולשמורהמתים"הפייטנים"את

שלאומניפוטנטיתכוחתחושתחדורהחיים.
מפנימזהירהוא ,הלשוןהואשנשקומי

אועתיק, ,אלששום ,)םש(הפייטןהעלבת
להציל"יוכל"לאוקדושגואלושםחדש,

<עייןהמזמרותלהבותיושלה" 9 ~-1מ"ת~ת
 .) 102-101עמ'

במשימהבכבודעומדטנאישלמההמתרגם
היינהאת"להחזירעצמועלשנטלהחשובה
מרץבגליוןבסרי.עםראיון(מתוךהביתה"

 ,)"-77"עתוןשל 1993

ו"אחריתגרפיותהניריוהערות ,הסבריו

מהוויםהיצירה,לתרגוםשצירףדבר",
רקלאוחינם ,הטקסטעםאחדמכלול

המילוליתלהבנתונחוציםאףאלאמאלפים,
עקביתבקפדנותמשמרתרגומווהרעיונית.

שבמקור:החריזהאתמלאהוכמעט
השבייההשורותחורזותיםהבתבכל

ב"השמעותו"הדיןהואוהרביעית.

הדומיננטילמשקלהכלליתהמוסיקלית
זוגימשקלשלשילובשהואהמחזור,בשירי
~נ~סט)ו/או<~זק;כי;ךךושליש;ני );קץ~<

"רגל"כללפתוחבדרך-כללהיאכשהנטייה
מוטעמת.לאבהברה

מודרניתהיאהמקורלשוןכיהעובדה
ומליציותבסרבוללוקהואינהובהירה
הקלה,והאלוזיות,"הציטוטים"גודשלמרות
היצירההרקתאתהמתרגםעלהנראה,ככל
העברית.אלהגרמניתמן

הקשים,האמנותייםהכבליםלמרות ,ואכן
קולחתקריאה,לרובהיאהתרגוםלשון

ומהנה.

~ין"ל"רו;כאעתבכלנזקקתחברהכל
 .) 67<עמ'לע,;קיס,זו;לףלים"יר 9 :"ש

חשובמפגשמאפשרטנאישלמהשלתרגומו
"~~קיח.ימגדוליאחדעםמסוגוויחיד

בספרותהחופשיתהמחשבהואנשיהעיניים"

פחותהלאבמידה-שיהדותוהעולם,
 •.יצירת,ממקורותאחדחיתה-מגרמניותו

 ) 46<עמ'ן~יירלאזהלr:דךנן .ו

 > sס<עמ';ךןת-ט; oארי . 2

בלי"נביאיםעפ"יהםלקובץשמחוץמיצירות*הציטוטים

עם-אפקיםספרייתו~רינפלד:פרדריקמאתכבוד"

אמיראחרוןתרגום:עובד,

חציוסומקרוני

 ~ג'נינגסאליזבת "ו
 :rרייכרסרפימאנגלית:

הרועדהעולם

זה.ל'לכ~נכזבת
אלימףת.ישנה

· ci ~ 9 ;אi ; מo/ ,זקקל;ת-מ~:רמ1;ימףנ;ת,לסנ;ת~
זזים.זזים,כלם

~יז~ים~וןם. ל~~ןה._~תלךא;ת T:כ;ל T~;נך•
והינש;ת.הזרמיםעם

~נ:יק;זקט;ת>י;~יםזקז:ייהףאלנף w<מזל;ם ם;~,~נ.ף ryא,גם·~
 . ,~;ע~ינ;ן~רשףם 'ר~-ןושףם,

הנישאהבפסגת;נףדהיסטינזיר
 T • -T T : • :כחי~ל:ה~י;ז.יר

הףא.גםמףזז

~יב. Q~יב Qא;ת;נ;~~יםע,~ק:ים ryסע;ןם ~.ל i~ד
ק;~ים Qלה;ר;יקףם.ם~תלקשרינף Q~י

לכ;~ב. ב~;·כ~יןךרים' ryגכ Q ~~ע;ךנף

העולםאתלקשורמנסה ) 1926ילידתאנגליה,(משוררתג'נינגסאליזבת

בלימה.עלתלוייםהתמימותובתוליכעקרב,עוקץהאלימותמזללהורוסקופ.
הזה.הרעדשלהסייסמוגרףהואשלההנפלאוהשיר ,רועדהעולם
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