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כיהקונספציה.מונחתהספרביסוד .המבע

 .היסטוריתתופעהכאלהשראהאללהתייחסיש
היאשכןחידוש.משרםאיןכשלעצמהזרבקביעה
 .ר(כדוגמתוהרגי-דעותהיסטוריוניםי"עבעברנידונה

מהצגתנרבעהחידוש .עצמו)רבארארטלמרן .י ,מרקוזה
 .השראהבכדשאמיסטיפיקציהכלהשוללתתפיסה
אפשרייםהידראםאפשריים.שהםמפניקדרים"דברים

זרתפיסה .) 76 '(עמבעתיד"שרבאפשרייםהםבעבר

גםאלאהעבר.לחקרבסיסרקלאבהישהשראהשל
השראהכי ,נגיד"אםשכןלעתיד","אזהרהמשרם

בפנינפתחתבכךהריאחר,כרכב-לכתעלהתרחשה
מהמציאות,בריחהע"יממנהלהתחמקדרךהאנושות
ולארחוקמסתדרי,אידם,כדברתיראההיאזהובמקרה

ובראשונהבראשהיאהבעייהבעינינואםלנר.נרגע
לנראיןאזי-השטןשלארהאלשלהתערבותובעיית
האחריות .היסטוריתהבנהאחריבחיפושיםצררךיותר

 ,על-טבעיכוחעלאלאהנאציםעללאאזתיפול
 .) 82(עמ'לבאטדםמסתדרי,

השראהאירועיאלוהתייחסותמיסטיפיקציה,כלהסרת
המחקרבשיטותלהסברהניתנתמאורעות,סידרתכאל

אירועיםעםהתמודדותמחייבת-עלינוהמקובלות
-העולמיתבהיסטוריהתקדיםלהםהיהשלא

שיתיימראחדספרליצורנוטההמחבראיןולפיכך'
מסתפקאלאההיסטוריים,ההיבטיםכלאתלהקיף

 ,חשוביםארמרכזייםלדהנראיםהיבטיםמספרבבחינת
 .המכנה-המשותףהדגשתתוך

המוצאכקודרתאתבארארמשרטטלספרבהקדמה
ההנחהבספרר.שכללהשונים,למאמריםהמשותפות
כמאורענתפסתהשראהכיהיא,הראשונההמשותפת

האחרונותהשניםבמאדתהיהודיהעםבתולדותהמרכזי
מפגשנקודתמהדרההיאיתר-על-כן' .לפניהןאףואולי

האחרים.העמיםותולדותהיהודיתההיסטוריהבין
של-עדיין,ייחודיקיצוניכ"מקרהנתפסתהשראה
עלאקטואליותהשלכותלהדיש ,כללית"תופעה

שלמצבםרעלחייםאכדברבעולםהשוררתהאלימות
הגיעהנאציזםהמחבר,תפיסתלפי 'שכן .היהודים
איררפאייםולעמיםלנצררתלאיבההיהודיםמתקיפת

 .יחידיםבעיניהיוםלהדגישחייבים .לפיכך .רבים
היהודיםעלמחודשתמיתקפהכי-רעמיםגרפים

האנושיתהתרבותלתקיפתהקדמהלהיותעלולה
היהודיםגורלכי ,מכאן .) 9 '(עמבכללההמתקדמת
וסגורברדדפרק .איכרהשנייההעולםבמלחמת

משמערתיפרקאלאהקרוב.העברשלבהיסטוריה
 .העתידואתההדרהאללהתייחסותביותר
מהם-מאמריםשמרנהיחדירצורפושלפנינובספר

 'הראשוןהמאמרכדוגמתביותרומקיפיםכלליים
ממצבהיהודיהעםשליציאתו" :הכותרתאתהנושא

בבעייההמטפליםומהםמדיני",אדניםאיןשל
שליחותו" :כגרן-תרםעדנחקרהשטרםספציפית,

להעלאהנוחרעיקרהראשוןהסוג .כרכר"יואלשל
 ,בהירהכלשרןוזאתהקיים,המחקרשלמסכמת

למרותואשררמעירפרל,יתרמתמציתיותהמתרחקת
 .אקדמי"ניפרח"לנוטהאינהבה,המשוקעהרבהידע
מיקר,-"המחברע"ישמכרנהבמהמטפלהשניהסוג

 ,פרשיותחדשבאדרלהאירמנסהוהוא ,"היסטוריה
 ,כאןאף ,אולם .המפורשעלמררנהבהןשהסתום

כללייםבהיבטיםלהתברננרתהקוראאתהמחברמרכיל
אירועיםבסירותארבאירועהטיפולמאשריותרהרבה

ספציפיים.

אדניםאיןשלממצבהיהודיהעםשל"יציאתוהמאמר
היהודיתהלאומיותשלעלייתהאתסוקר-מדיני"

רעדהאמנציפציהמימי-המודרניותבצורותיה

תנועותשלסקירהתוךוזאת .ישראלמדינתשלהקמתה

 1982אוגוסטיוני·

הסעיפיםבמיוחד(מענייניםאנטישמיותותופעות

לאחרמידרופהיבאאנטישמיותבתופעותהדנים
החשובותהמסקנותאחת .השנייה)העולםמלחמת

כוחבסיסשלויצירתוישראלמדינתהקמתכיהיא.
הודרתרבהבמידהנתאפשרההיהודיהעםבשביל
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שלבהקמתהלראותישהאם-אחרתמעניינתשאלה
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ומפורטיןימענהמאמר ?ומדועהמר"מאתיזםהנאצית
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גיםיהנצדרךשתובילטובהמערבממשלותאל
המאמררםיבס .) 182 '(עמ "החפשיבעולםהיהודיים

העולםאלא ,נכשלכרכרלאכי ,התפיסהמועלית-
מ"מרלנהלהיהיכולשכןשנכשל'הואהדמוקרטי
שלחיסולםאתבכךולדחות ,הנאציםעםמתמשך
המחברמעלהזהמעיןלכסירןדרגמא .רביםיהודים
מאירסא"לביןהמר"מ-הספראתהחותםבמאמר
 ,ן 944-5 .ס.הסלנציגי

גישההמשקף .מאמריםקובץלפנינו-לסינרם
רכבמוה ,כפסיפסבנריהיותרלמרותואשר .אחדרתית
 .אחדרתיתכמעטמסכתזאתהרי-שדניםמחלקים

הברור-ומהניסיון .הספרשלמהמבנהנתעלםאם .לכן
אףדל(המוצאאחתכמקשההחומראתלעררךלא-

הרי- )המ:::~ואשלהפתיחהבמשפטיהצדקהדברי
הסיכות ;שלםנושאשלסגורהכמעטמערכתלפנינו

צורות .הסופירוןכפיתשלביםהנאצית,לאנטישמיות
ביןהקשרוגויים,יהודייחסיהיהודים,שלההתנגדות

ואפילו .ישראלמדינתלהקמתוהמאבקהשראה

כיוםולפשרםואהשהלאירועישניתנתמעותשהמ
הניא,-ההתעוררותבדיקתתוך-לעיןהנראהדיוכעת

 .היוםשלכאירופהנאצית
הספרמחברכי ,משאלהלהביעאלאניתןלא .לפיכך
והומוגניתרחבהאחתמסכתיצירתשללמשימהיתמסר

כידרמה, .ההיבטיםמירבעלהשראהנושאנתיבחשל
בארארשלהטיעוןשגוברככלגוברהמשימהנטל

עלהאירועיםהצגתשהרי-מיסטיפיקציהכללהעדר
החוקרעלמוטלת-והמשמעויותההסבריםמערכת

דווקאאולם .מסתייעהואבהםהמחקריםועלעצמו
פרטיקולרייםמחקריםשלכימיםהיקפית.התמודדות

והחברהשהתרבותהמשימההיא-השראהככדשא

 • .להזקוקיםהישראלית
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אורות :ברנדט

זמורההוצ' ;האבן

 ; 1982מוזן;ביתן
 :מדניתתרגום
 ;וינטריהודית
 .הויאולריק :מבוא

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
 68 ~ארביקטאלברנדטפרכה "נכונותהלאבידייםהכוח
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(המשך)מאיריםאינםהאבן"אורות 65
החיים/י\תכמרת;להיותלעולםתני"/יאד:כר-=-~-
 .בזרות)יר :.t י:: 1 /.-::---:-·

עלאלאמלאהכרצינותנאמריםהדבריםךאי- ::י.::··

 .האירוניהלכיןהרצינותכין :t 'הדק י~=~-

המשוררממשיךולארוסלחלוםהפניה·ב.םד .rי
:: r. ז::י· t.: משמעותחסרכעולםאחיזהנקודתאחריר. 

שכסוףהשיריםקבוצתאתלהכיןאפשרזהר :.t::הקי

כרנדטאצלאין .יםאלהאחרכחיפושהעוסקים .דקר::·ך
 .מוכרתדתיתלתפיסהאומסויימתלאלהרת:-::-ייחסרת

 .דתי""ריאליזםזהכנושאשיריואתמכנהצמר 1 · נtד:-::
היאאלהכשיריםשלוהביטויצורתדווקאאך

 .הפיכחוןכיןתמידיריחוףקייםכאשר:זריאליסטית
וכתוךלקראתמיסטי "מרככהמסע"כעיןהחלום, iי::י

לכיןהמציאותכיןריחוףאותודווקא .האלוהי:-:אור
 .כרנדטשלהדתיתהריאליההואהואהחלום

לראותאפשרהקובץאתהחותם "הכרית"ארון ךי:,;•::
ה-כתכניתבחרהואהמיסטית.תפיסתוסיכוםאת

CREDO הקודשוכרוחרככןכאבמאמין(אניהנוצרי

מאמין/"אני :להלןהמרכאלתוכןאירוניכניגוד ) ..וכר:
הםהדבריםכלחושב,אני .הסמויוכאורוהסמוי;::אל

אנירואההזמן,אתרואהשאני ,ככלתקפותו :tה'
בהירה"כשלהבתערלהשיחכלפניםאלפניםאלוהים

והתאמתאדלשטייןאסתרשלכתרגומההואהשיר,גרף

 ).א.מ-שליהואלמקררהפיסוק
עםקשרישהמשוררשלהדתייםלהפרשיוכי ,להניח .ז::י

אהבת .ירושליםכנושאוכעיקרישראלכנושא•ז.:יריר

שאנוכפי .הזוהשיריםקבוצתאתמאפיינתייז.:ראל

נחסכתאינההביקורתשגםהריאמת.מאוהבמצפים

שלהמרגשהאופיזושיריםלקבוצתאפייניכן .:כאתנר
עלהארץ-ישראליהנוףעםהקרהצפוןכןשלהמפגש
 .המירנוועלהאורועלהחרם

שלראותמנקודתשנכתבוארצנועלשיריםלקרואב.יםינ
 ,יותרמוכנתנעשיתהביקורתאף .סקנדינביררר ,il' ',יכ

היאכאשרהדעת,עללאאםהלב,עליותרמתקבלת
 .הצפוןכןשלהשיריכהקשרנאמרת

 "החומותסימטת"השירמקבלמיוחדתמעות :t 'כ:
כיןוהגבולותרותחתהארץ(כאשרכיוםדווקא

אתמכנהכרנדטמטושטשים).והדמיוןהמציאות

ואת ,"קודשחסרות"חרמותהעתיקההעירחומרת

ויחדוקודרים",מסתוריים"חייםהחרמותשכיןהחיים

צלליאתלהכחידהרצלשלכסירנואתמכנהזאת 01 '
כמסתכל .הגירן"שלחלום"כוהערניהקדרותהעליבות,

שלל"חלוםמקוםשאיןכרנדטלנראומרהצד,מן

מסביבך.המרחביםאינושהחופש .זו rכאר·" "הגירן

 .""'ראשךמעלהניצבכעומקלמעלה, ,שםהראאלא
הואאצלנו .זהמעיןטעוןעללהתווכחשאפשר::מרבן
ובטוריכלויאוריהרבשלכרכתםאתיקבל::וודאי
 .קרתא

כר ,"הלכתי"השירהואכקובץהמרגשיםירים ,.iZהיאחד
עםהארץ-ישראליהנוףלהטשלנפלאתארותמזגים,יכ

מחנותאתשרואיםתייריםהאוחזיםוהתימהוןהכילכרל

 :אומרהואוכך .ליריחומחוץהעזוביםהפליטים
נוראה;שמששלכאורהשדרה;מחעלהלכתי"

התקרה;כמר ;רחוקהמשתרעתעדייןמואב---

סירם ."-העשירההעניה;כארץ, ;יומית-םוהי

 :אומרהואכאשרפחותלאאמביוולנטיהואיר :tהי
אוחיל;כמווצמאתי; ;צבעמראות;ממנימנעהאור"

 ."-::ליט

המתרגמת ""גיוונהמדועלהכיןקשה 'הפעמוןצלצול
אפילו .השניבכית "דפיקה"להראשוןכבית "מ"צלצרל
צלצול"כין;לתרגםהיהראויהמצלולמבחינת

פיוטיתהצדקהשאיןכךעללדברשלאלצלצול",
תורםאינוהצירוףכאשר "הפעמוןכ"דפיקתלשימוש
שצוטטהכרית",ארון"כשיר .כשירנוסףרובדלהכנת

כמלהוינטרבחרהאחרת,מתרגמתשלכתרגוםלעיל
כבחירת .שיח""כמלההמשוררהשתמ'שכאשר"סנה"
המקראיתהקונוטציהאתהמתרגמתכופה ""סנההמלה
כפירושכותבשהמשוררכעוד , 2 'גפרק ""שמותשל
כמלההשימוש ."בהירהכשלהבתעולחשיח;"כל

המשוררשמביעהדתיתלהשקפהכסתירהעומדסנה""

משמעיחדהקשרכל .לכןקודםשנרמזכפי .זהכשיר
 .כרנדטשלשיריולרוחכניגודעומדיהודי,אונוצרי
הואשגם .הויאולריקשלכמבוא ;שירכאותוועוד

השורהמתורגמתוינטר,יהודיתע"י ,כנראה .תורגם

 ,"בהירהכשלהבתכוערסנהכל" :השירשלהאחרונה
כלהבהכאשכוערסנהכל"נאמרהספרכגוףואילו

כקשרכנ"ל ?נבחרהנוסחיםמשניכאיזהבהירה".
התרגוםכפי ,"לשמייםמתחת"השירלכותרת

"תחתכשםהשירהוכתרהספרוכגוףשכמבוא,

 .כספרעורכתידשחסרהספקןיא ."השמיים

שליטהמחוסרהנובעותהרכותשהטעויותדומני
כעיקרהטעויות,רכותכה .העבריתכשפהמספקת

אתלהכיןלעתיםניתןשלאעדהתחבירי,כתחום
אצלנו(וכמהכמקורשנעזריםלפניהעבריהטקסט

 . ) ! ?שכדניתקורכמלהעדרויוכל

גטיהלעוררעשויהיהטובתרגוםשכןהוא,שכךוחבל
זהמשוררמיצירתנוספיםתרגומיםומעודדלמקור,עזה

 • .אחריםסקנדינבייםמשורריםשלומיצירתם

איתןמרים

אתפגוש

ן~ iנuנתו
בת''אהספרשבועבדוכן

וייו
ע•ן·כרtנל&קל·קר

I ~ in carm ~ kal-kar 
Tel: 04 - :רט 942171

:: t זהכשירגם . "מצדה"הואכקובץפחותלאחשוביר

 .הציוניהחלוםכלפיהמשוררשלאמביוולנטיותמצויה
ועםהיהודי,הגורלעםהזדהותמביעהואאחתימה :t::ני

אוליאושלנו,מצדהתסביךכפניעמוקהחרדהזאת
לפתרוןאותנולדחוףשלאהעולםלאומותאזהרה
 .פתרוניםכרנדטגוסטכהל ·:·מצדה

ומענייןחשובלמשוררהיהראוי :תרגוםלך ,,uיכא

 .לכותשומתאחידותכיתרמתורגםלהיותככרנדט

מהעדכמלאכתולחדורהמתרגםמחרייכשאמרגיחה

טיבהעלעומדיהאכךמתוך :מתורגםלהיותןניתלא :tי
 .הזרהוהלשוןהזרההאומה ל.:.ז·

 .רעתורגםלתרגום,שניתןמהגםשלפנינוכתרגום
 :וינטריהודיתמתרגמת "הגבעותעלכחוללילה"יר ~tכי
 "מרחףדקצלצולשמנגד/ ,במגדלמצלצלוןמעהפ"

צליל '.,, :מתרגמתהיאשיראותולשני ~tיההכני

דפיקהכין;הנשמע;אךלאדם;ברורהלא ;טשקמ;:ז
המשוררמשתמשכמקור +"שמנגדכמגדל ;לדפיקה
עלמדברהואכאשרמשמעותוכאותההמלהכאותה

מוקצףפוליסטירןמוצרי
בידדואריזות,קמפינג,חקלאות,לבניה'
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