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הקדמה

הגיליון הזה אינו מבקש "לסכם את ברכט", אלא להציע להמשיך ולקרוא בו. 
מרבית תרגומי השירה הם מן השירים פוליטיים שנכתבו בשנים שקדמו למלחמת 
העולם השניה, בשנות הגלות הראשונות, שנות הייאוש. ברכט נמלט מגרמניה 
כבר בפברואר 1933, עוד לפני שהגירת האינטלקטואלים והאמנים הפכה לציווי 
פוליטי של השמאל ושל הליברלים )כדי לא להעניק להיטלר לגיטימציה בעולם, 
שנטה אז לקבלו כתשובה הולמת ל"אי הסדר הפוליטי" בגרמניה(. השיר הפותח 
את הגיליון נכתב מיד אחרי הבריחה, כאשר היה ברכט בן 35. עדות לרגש העז 
של מבוכה, נוכח בריחתו, אפשר לקרוא גם בשיר אחר שנכתב באותו זמן, מיד 

אחרי המנוסה, ומתחיל בשורות הבאות: 

דֹול ֵמֲעִזיָבה. ע ּגָ ׁשַ ֵאין ּפֶ
יֶהם. ַמה ּתּוַכל ִלְסֹמְך ַעל ֲחֵבֶריָך? ֹלא ַעל ַמֲעׂשֵ ּבְ

ם. זֹו ְרּכָ ֵאין ָלַדַעת ַמה ַיֲעׂשּו. ֹלא ַעל ּדַ
ָבר ֶאָחד: ֵהם ֹלא ַיַעְזבּו. ּנֹות. ַרק ַעל ּדָ ּתַ ְיכֹוָלה ְלִהׁשְ

ַרת ְיִציָאה  ׁש לֹו ַאׁשְ ּיֵ ֵאר. ִמי ׁשֶ ָ ֹכל ַלֲעזֹב, ֹלא ָיֹכל ְלִהּשׁ ּיָ ִמי ׁשֶ
ְתָקָפה? ָיֹכל ִלְהיֹות ְתִחיל ַהּמִ ּתַ ׁשֶ ֵאר ּכְ ָ יס — ִיּשׁ ּכִ ּבַ

ר  ֵאר. ְוַכֲאׁשֶ ָ ְך, אּוַלי ִיּשׁ ּבֵ ֵאר. ֲאָבל ִאם ֶאְסּתַ ָ ּלֹא ִיּשׁ ׁשֶ
ְך, אּוַלי ַיֲעזֹב.  ּבֵ ִיְסּתַ

ְתָקָפה ר ַהּמִ ֲאׁשֶ ים. ֵהם ֹלא ְיכֹוִלים ַלֲעזֹב. ּכַ ֱאָבִקים ֵהם ֲעִנּיִ ַהּנֶ
ַמְתִחיָלה, ֵהם ֹלא ְיכֹוִלים ַלֲעזֹב. ]...[

שוב ושוב הוא מתעקש לכתוב על פי אמונתו הישנה, המרקסיסטית, והניתוח 
שלו למתרחש נראה קלוש, לפחות במבט לאחור. הנה כך הוא מסיים את החיזיון 
בינג־ ליאורה  של  היפהפה  בתרגומה  הנוצרים(",  לספירת   1938( "הפולמוס 

היידקר: 

יִנים  ָעה ָאֲחזּו ַסּכִ ל ָהַאְרּבָ ָעה ָצֲעקּו. ּכָ ָבעֹות ְוָכל ָהַאְרּבָ ע ּגְ ִבים ַעל ַאְרּבַ ָרִאיִתי אֹוָתם ִנּצָ
ִביָלם! ֶאת ֶזה ְצִריָכה  ׁשְ ַעְבדּו ּבִ ּתַ ם ִמּמּול רֹוִצים ׁשֶ ה ׁשָ ַדִים ְוָאְמרּו ִלְצִמיֵתיֶהם: 'ֵאּלֶ ּיָ ּבַ

ְלָחָמה ְלַהְכִריַע'." )עמ' 16( ַהּמִ
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"הניתוח  בחרנו להביא את שירתו הפוליטית של ברכט מהשנים ההן, למרות 
הכושל", כמו שמציינת חנה ארנדט במסת הביקורת המרתקת שלה בגיליון זה. 
יומניו של ברכט, את אלה  לכן גם בחרנו להביא, בין מגוון התרגומים, מתוך 
שנכתבו עם תחילת מלחמת העולם השניה. על הפרק עמדה אז המבוכה נוכח 
מה שהתברר בדיעבד כהסכם מפורש בין סטאלין להיטלר. ברכט אינו מאמין 
אינו מאמין למערב, כאילו בכוונתו באמת להילחם  גם  הוא  כזה.  שיש הסכם 
נגד היטלר. הוא אינו צופה את מה שעתיד לקרות ליהודים. יש לו רעיונות איך 
בהמשך  מובא  זה  בעניין  שלו  מפורסם  )מאמר  הקשיים  חרף  האמת  את  לומר 

האנתולוגיה(.
מצאנו לנחוץ להביא לצד יומניו של ברכט מחודשי המלחמה הראשונים, 
הגם  בינג־היידקר,  של  בתרגומה  בעיקר  הזאת,  הפוליטית  השירה  את  דווקא 
המשוררים  גלות  המופלא,  הכרך  של  הרחבה  תפוצתו  את  בחשבון  שהבאנו 
)1977(, בתרגומו של בנימין הרשב )מעטים המשוררים העברים שנמכרו בכל 
כך הרבה רבבות עותקים כמו ברכט בעברית, בכרך זה(. השתדלנו להביא בעיקר 
שיריות  ואמירות  סיטואציות  להציב  ברכט  של  נטייתו  תורגמו.  שירים שטרם 
הדומיננטיים,  הדימויים  על  השלטת,  האידיאולוגיה  על  לערער  ובאמצעותן 
יכולה לשמש מדריך לכתיבה נשכנית. עד כמה רעננה יכולה להיות ההתכתבות 

עם ברכט, יעיד שירו של מאיר ויזלטיר, "החייל הוותיק" )עמ' 113(. 
רוב  שעשו  )כמו  גרמניה  למזרח  שיבתו  על  גם  ברכט  את  תוקפת  ארנדט 
האמנים והאינטלקטואלים הגרמנים, אחרי המלחמה(. לכן בחרנו לכלול, בתרגומו 
הרהוט של דניאל רוזנברג, חלקים מהיומן, הנוגעים לשיבה זו. פרדריק ג'יימסון 
בעבודתו העצומה משכיל להקיף גם את הרגע ההיסטורי ההוא, בתוך הצלחתו 
להדוף את המתקפה על ברכט, שהיה לה רגע שיא עם קריסת הקומוניזם. שני 
של  השערתו  את  מוכיחים  אלבו,  דן  של  בתרגומו  בארת,  רולאן  של  חיבורים 
ג'יימסון על המידה שבה הושפע בארת מברכט. האנטי־הומניזם של ברכט דיבר 
מאוד אל הפילוסוף של הביקורת על ההומניזם, לואי אלתוסר, שהקדיש לברכט 
שני חיבורים, שניהם מובאים כאן בתרגומו המדויק של שירן בק. גד קינר נותן 
ביטוי לכעס על האנטי־הומניזם של ברכט. ספק אם אפשר לכתוב על תיאטרון 

של מחזאי קומוניסט אחרי סטאלין בלי לשאול את השאלות של קינר. 
הרבה  מאוד,  גדולים  שניהם  היו  הזה  הספר  של  הכספי  והמחיר  המאמץ 
מעבר להפקת גיליון אחד. על העזרה המסורה אני חייב תודה בעיקר לשתיים 
מחברות המערכת, קרן דותן, שהערותיה הביקורתיות, וסיועּה בעריכה היו לי 
לעזר רב, ולדפנה כרמלי, נציגת השכל הישר בעבודת מִטַּעַם משך כל השנה, 
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מבקש  אני  מכל,  יותר  להצלחתו.  ערובה  היתה  הזה  הספר  לקראת  שעבודתה 
עומדים  ברכט  משירת  שתרגומיה  בינג־היידקר,  ליאורה  למשוררת  להודות 

במרכז האוסף הזה.
בעת שעבדנו על הגיליון הזה, הלכה לעולמה אמו של המשורר דן אלבו. 

הוא ביקש להקדיש לזכרה את תרגומיו לחיבוריו של רולאן בארת. 

י.ל


