
מִּטַּעַם 27

 246

ברטולט ברכט

הספרות כל־כולה תיחקר

למרטין אנדרסן נקסה

1
ְסאֹות ָזָהב ִלְכּתֹוב ִבים ַעל ּכִ ר יֹוׁשְ ה ֲאׁשֶ ֵאּלֶ

ר ֶ ה ֲאּשׁ ֲאלּו ַעל ֵאּלֶ ָ ִיּשׁ
ִלימֹות.  ָאְרגּו ָלֶהם ֶאת ַהּגְ
בֹות ַנֲעלֹות  ֹלא ַעל ַמְחׁשָ

ֵיָחְקרּו ָלֹעֶמק ִסְפֵריֶהם;
ר ַמְסָקנֹות הּו, ַהְמַאְפׁשֵ ְלׁשֶ ב ּכָ ט־ַאּגַ ּפַ ִמׁשְ

ִלימֹות ר ָאְרגּו ּגְ ה ֲאׁשֶ ל ֵאּלֶ ַעל ִיחּוד־ַמה ׁשֶ
ִאְפיּון ר ּבֹו ּבְ ֻדּבָ ּמְ ר ׁשֶ ִעְנָין — ֶאְפׁשָ ֵרא ּבְ ִיּקָ

ֲאבֹוֵתינּו. ל ַהּנֹוָדִעים ּבַ ׁשֶ

ֵלמֹות ִסְפֻרּיֹות ׁשְ
ֶרת ָסה ְמֻהּדֶ ַהְדּפָ ּבְ

ִחּפּוׂש ַאַחר ִסיָמִנים ְרקּו ּבְ ִיּסָ
ּכּוי.  ָמקֹום ּבֹו ָהָיה ּדִ ם ּבְ ַחְתָרִנים ָחיּו ּגַ ְלָכְך ׁשֶ

ֵני ַאְלָמֶות  ל ּבְ ַתְדָלִנית ׁשֶ ְקִריָאה ׁשְ
ֵני ְתמּוָתה.  ב ּבְ בּו ַעל ּגַ ֵני ְתמּוָתה ָיׁשְ י ּבְ ּתֹוִכיַח ּכִ

ְמסֹור ַרק ים ּתִ ל ִמּלִ ְנִגיָנה ְמרֹוֶמֶמת ׁשֶ
ם ֹאֶכל.  ים ֹלא ָהָיה ׁשָ ַרּבִ ּלְ ׁשֶ
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לּו  ֲאָבל ָלֵעת ַהִהיא ְיַהּלְ

ה ִלְכּתֹוב בּו ַעל ַקְרַקע ֵעיֻרּמָ ר ָיׁשְ ה ֲאׁשֶ ֶאת ֵאּלֶ
ִאים ְדּכָ ין ַהּנִ בּו ּבֵ ר ָיׁשְ ה ֲאׁשֶ ֶאת ֵאּלֶ

בּו ִעם ַהּלֹוֲחִמים.  ר ָיׁשְ ה ֲאׁשֶ ֶאת ֵאּלֶ

ִאים ְדּכָ ר ָמְסרּו ַעל ִסְבלֹות ַהּנִ ה ֲאׁשֶ ֶאת ֵאּלֶ
י ַהּלֹוֲחִמים ר ָמְסרּו ַעל ַמֲעׂשֵ ה ֲאׁשֶ ֶאת ֵאּלֶ

ָפה ֶנֱאֶצֶלת  אֹוָתּה ׂשָ ַיד ֳאָמן. ּבְ ּבְ
מּוָרה ָהְיָתה ָפִנים ׁשְ ּלְ ׁשֶ

ְלַהֲאָדַרת ְמָלִכים. 

ֻלּיֹות ְוַהּקֹולֹות ַהּקֹוְרִאים ּוּוִחים ַעל ַהִהְתַעּלְ ַהּדִ
ָעם אּו ֶאת ְטִביעֹות ֶאְצּבָ עֹוד ִיּשְׂ

ִאים. ֲהֵרי ָלֶהם ְדּכָ ל ַהּנִ ׁשֶ
ר ִנְמְסרּו, ֵהם ֲאׁשֶ

ַעת ַחת ֻחְלָצָתם ַהְמֻיּזַ אּום ּתַ ְנׂשָ
ֹוְטִרים  ֶרְך ֲאִזיֵקי ַהּשׁ ּדֶ

ֶאל ֲאֵחיֶהם ְלַמֲאָבק.

בֹוא  ן, עֹוד ֵעת ּתָ ּכֵ
ים, ְוַעל אֹוָתם ֲחָכִמים ְיִדידּוִתּיִ

ים,  ִטיִמּיִ ַעל אֹוָתם זֹוֲעִמים אֹוּפְ
ה ִלְכּתֹוב, ְרַקע ָהֵעיֻרּמָ בּו ַעל ַהּקַ ר ָיׁשְ ֲאׁשֶ

ִאים ְולֹוֲחִמים, ִפים ִנְדּכָ ֻמּקָ
ל. ָגלּוי ֹיאְמרּו ַהּלֵ ֲעֵליֶהם ּבְ
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