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            מרליסמרליסמרליסמרליס    הופהופהופהופ
        

 פריזפריזפריזפריז    

        
        
A  

NOTRE DAME DE PARIS 
 EN RECONNAISANCE 

 DES GRACES ACCORDEES1 

  

  

  2ֲאִני רֹוָצה הֹולֹוְפָרָזה

  

NORD-SUD 
  

ZAG-ZIG 
LION NOIR 
CACAO BLOOKER3  

  

  4ַּכִּדים ְׁשֹחֵרי ְּדֻמּיֹות ְּבתֹו ְקָבִרים ֶאְטרּוְסִקִּיים

  

)DUBONNET(RUE DU BAC  

                                                         

 "רב־תודות על החסדים שהענקת, לגברתנו מפריז"   1
 .)holophrasis: יוונית(המתייחס למשפט המובע במלה אחת לשוני  מונח   2
מסילת הרכבת התחתית המחברת בין ): דרום-צפון: מילולית( דסו- נור  3

זה שמו של כתב עת דאדאיסטי שערך פייר רברדי היה , כמו כן. מונפרנאס למונמארטר

 היה ZIG-ZAG: ס מתארת כאן כרזות שהיא רואה בתחנת הרכבתימרל; 1917-1918-ב

 הוא Dubonnet-או ו קק- Cacao Blooker,  משחת נעליים- Lion Noir, מותג של סיגריות

 .אפריטיף ארומטי ומתקתק
מתייחס אל סגנון ציור שהיה נהוג בקדרות היוונית " שחורהההדמות " הכינוי   4

והפרטים , ביצירות בסגנון זה נצבעו הדמויות בצבע שחור. ס" לפנה7בראשית המאה ה־

 .נחרתו בצבע לפני השרפה באמצעות החסרה של צבע
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)DUBONNET(SOLFERINO  
 CHAMBRE DES DEPUTE5                                

              
 ַלֵּסןָאנּו עֹוְבִרים ִמַּתַחת    6ְּבֵרֵקֵקֵקְקס קֹוַאְקס קֹוַאְקס

DUBONNET 
  

 ּוַמֲחִריָׁשה ֶאת ָאְזֵני יֹוָחָנן ַהָּקדֹוׁש BYRRHָּבֶבל ַהְּגדֹוָלה ּפֹוֶרֶצת ִּבְצָעָקה 

  7ְּבַּפְטמֹוס

  

vous descendez madame?8 

 

QUI SOUVENT SE PESE BIEN SE CONNAIT 
QUI BIEN SE CONNAIT BIEN SE PORTE9  

  

CONCORDE10  

  

 ֵאיִני ְיכֹוָלה
 ְכָרָחה ִלְצֹעד ְלַאטֲאִני מֻ 

  

   ִלְטַרְנס    ִנְכְנסּו   ְטִויֵלִרי       ַּגֵּני   
                                                         

 .שמות של תחנות רכבת   5
 Brekekekek: לאריסטופנס' הצפרדעים'הקול שמשמיעות הצפרדעים במחזה    6

coax coax. 
על .  בבל הגדולה היא דמות אלגורית מספר חזון יוחנן של הברית החדשה  7

בבל לובשת בגדי ". אם הזונות ותועבות האדמה, בבל הגדולה"מצחה כתוב שמה המלא 

היא מחזיקה בידה גביע זהב המלא . ניםאבנים יקרות ופני, ומעוטרת בזהב, ארגמן ושני

,  אי קטן בים האגאי הואפטמוס; טיף צרפתי ידועי אפר– BYRRH; בחטאים ובזימה

 . נכתב חזון יוחנן,על פי המסורת, המקום שבו
 "?את יורדת כאן גברתי"   8
 מוטו שהופיע על מכשירי השקילה שהועמדו לרשות הציבור בתחנות המטרו   9

מי שמכיר את ; מכיר את עצמו היטב, ל את עצמו לעיתים תכופותמי ששוק: "1919של 

 ."עצמו היטב נשאר בריא
 .תחנת רכבת בקרבת הלובר   10
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   ָּבֶהם         ָּבהּו        ֶׁשַהַּצָּיִרים  ִמּׁשּום  
   ְזַמן    ַהְרֵּבה            ָּכ          ָּכל

  

ֵהן ְּכמֹו ָעֶליָה , ִקיםִמִּמְׂשחָ  ְּדִביקֹות, ְיָלִדים ְקַטִּנים ְּבַסְרָּבִלים ְׁשֹחִרים ֶׁשְיֵדיֶהם

ְּדַהר ֵהם סֹוְבִבים ַעל סּוֵסי־ֵעץ רּוצּו-ְּדַהרּורּוצ 11ַהְמנִֻּצים ֶׁשל ַעְרמֹוִנית־ַהּסּוִסים

  .ַעד ֶׁשִּמְסּתֹוֵבב ָלֶהם ָהֹראׁש

  

 יֹוִנים יֹוְׁשבֹות ַעל ְּפָסִלים      
 ּוִמְתַאְּבנֹות

  

Le départ pour Cythère.12  

  

 לּו ֵאיָנן ַמִּזיקֹותַהִּניְמפֹות ַהּלָ     
 –ַאל ִּתיָרא ֶאת ָהֹר ֶׁשל ִּפיֶהן     
  ֵאיֶזה ַּפְסֶטר ֶאָחד ִחֵּסן ֶאת ַהָּגאִלים  

 .ַהֵּבט . . . 13ִמְּפֵני ְנִׁשיַכת ַהִּניְמָפה    
  

 ַּגְמֵּבָטה
  ַהַּתְחּתֹוָנה ֶׁשל ְמִעיל ַהְפָראק ֶׁשּלוֹ ִאְבָקהִסָּכה ֲאֻדָּמה ּבָ 

 ֶּנֱאָלח ֶׁשל ַהּזּוגֹות ַהְּנׂשּוִאיםהַ   Tutoimentַה־
14Mais c’est logique. 

                                                         

 .נשיר גדול היא מין עץ) Aesculus hippocastanum( ערמונית הסוסים   11
 הוא שמו של ציור מאת הצייר הצרפתי אנטואן ואטו "עלייה לרגל לקיתרה "  12

)1684-1721.( 
לס קושרת כאן בין תרופה כנגד כלבת שפיתח הכימאי הנודע לואי פסטר יר מ  13

 nymphaeיש לציין כי . "ואגינה דנטטה"ומכוונת אותנו למוטיב ה, "נשיכת הנימפה"ובין 

שפתיו של אבר המין , כלומר, "השפתיים הפנימיות ("labia minoraהוא שם נוסף ל־

 ).הנשי
רפתי ששימש כנשיא האספה הלאומית מדינאי צ, )1838-1882( לאון גמבטה   14

ס מתארת כאן את פסל הברונזה בדמותו של גמבטה שניצב ימרל. וראש ממשלת צרפת

בראשה של אנדרטה ענקית שעמדה באותם ימים בקרבת הלובר והתנשאה לגובה של 
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 רֹוֶכֶנת ְלֶעְברוֹ Esprit Français ַה־
  15לֹוֶחֶׁשת

  

 סֹודֹות
 ַרֵּבי ַמְׁשָמעּות  ְמֻעָּדִנים  

 ְּפַלְסִטִּיים    ֲעמּוִמים 
  

  16ַעל אֹודֹות ַהֻּדָּכִסית ַהְּׁשלֹוׁש ֶעְׂשֵרה ֵמַאְלָּבה

 ֲאֻרּכֹות ְּכמֹו ָהַאְיֶפלָׁשעֹות ֲאֻרּכֹות־
  17ָפתֹוִמים ַרִּבים ְּבַמֲעַמֵּקי ֶהָחִׁשיׁש

 ְּבֶאְצַּבע ָרָפה ּוַמְטִריָפה
 ַמְדִריָכה ַאְמּגּוׁש ִנְסָּתר

  18:ְלֵעֶבר ֶּכֶלב ַמְלֶטִזי ָקָטן ְוָלָבן

  

 ָהֶרַקע ָאֹפר ְוָיֹרק־ַזִית
 ...19la Seine, ַהּלּוְבר, le Midiְּכמֹו 

  

ְלִליִסיְסְטָרָטה ָהָיה  ,ַאְרֵיה ָחרּוט ַעל ַהִּנָּצב, ַסִּכיֵני ִמְכָּתִבים ִמֶּׁשְנָהבַעל אֹודֹות 

 ...ַא זֹוִהי ֻאָּמנּוָתּה ֶׁשל ָהִאיְמֶּפְרָיה, ֶאָחד
  

 . . .ַעל אֹודֹות   
  

                                                                                                                       

,  אופן פנייה אינטימי– Tutoiment; 1941הפסל הותך על ידי שלטון וישי ב־.  מטרים27כ־

 ".אבל זה הגיוני "– Mais c’est logique; שכיח בקרב זוגות נשואים, יבגוף שנ
 "הרוח הצרפתית"   15
הדוכסית השלוש עשרה מאלבה היא הדמות המופיעה בציורו המפורסם של    16

 ).1795( 'הדוכסית הלבנה 'פרנסיסקו דה גויה
היחידה משמשת בעיקר למדוד . חידת מידה השווה לשישה רגל י–פתום    17

 .של מיםעומק 
ומכאן יוצא , "שלושת האמגושים"כב, Magiס משתמשת כאן במילה ירלמ   18

 . הוא בעצם ישו התינוק, תחת עננת החשיש, שהכלב המלטזי הקטן
19   le Midiכינוי לדרום צרפת הוא ; la Seine  נהר הסןהוא.  
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  Arc de Triomphe20ֲאִני רֹוָאה ֶאת ַה־

  21ֵקיָסרְמֻרָּבע ְוַאְפלּוִלי ַּכֲחלֹומֹוָתיו ֶׁשל יּוְליּוס 
 , ְלֻחֵּקי ַהְנָּדַסת ַהֶּמְרָחב ָּבָזה

  Salle Caillebotte22ְּבֹעז־רּוַח ֶאְלּתֹו חֹוַמת ה־ ְוצֹוֶעֶדת

 . . .ְוֵכן ָהְלָאה ְוֵכן ָהְלָאה 
  

 Etoileֲאִני ְמַתֶעֶבת ֶאת ַה־  
 23:ְמַׁשֲעֵמם אֹוִתיBois ַה־  

  

 ן ַצִּבים ִעם ִׁשְריֹונֹות ְמֻׁשָּבִצים ַאְבֵני חֵ   
 ֶיֶלד רֹוָמִאי ׁשֹוֵלף קֹוץ ִמַּכף ַרְגלוֹ 

  ְיֵחפֹותMadame Recamiérsֶעֶדר ֶׁשל   
  de nos jours24 ָׁשטֹוְּבִריָאןֶנֱאָנחֹות ַּבֲעבּור הַ   

 ָקרֹוב ְלַמַּדי. . .   ּוְבָכל ֹזאת     
  

  25ָהַעִּתיק rue Saint-Honoré ְמׁשֹוֵטט לֹו     

  ִמְּבֵרָטאןGrand Seigneur26ֶזה ְּכמֹו ֵאי, ְמֻרָּפט ְוָאִדיׁש  

                                                         

  שער הניצחון  20
 . ס" לפנה52-יוליוס קיסר כבש את פריז ב   21
 הפריזאי שבו מוצגות "מוזיאון לוקסמבורג"הוא חדר ב  Salle Caillebotteה־   22

 . יצירות של ציירים אימפרסיוניסטים
הכיכר נמצאת . כיום כיכר שארל דה גול, ")כיכר הכוכב(" כיכר האטואל   23

 Boisה־ .ובמרכזה ניצב שער הניצחון, )אקס היסטוריק(במרכז הציר ההיסטורי של פריז 

)Bois de Boulogne(,16 הוא פארק ציבורי בקצהו המערבי של הרובע ה־, בולון יער.  
מתאר כיצד , "להפך"בספרו , וריס־קרל הויסמנס'ז –' וכו" צבים עם שריונות"   24

ילד רומאי שולף "; צב נופח את נשמתו בגין משקלם הרב של התכשיטים שהועמסו עליו

פוליאון והושב מאוחר  הוא שמו של פסל ברונזה רומאי שהוחרם על ידי נ"קוץ מכף רגלו

ולייט רקמייה הייתה 'ז; הפסל השפיע רבות על אמנות הרנסאנס באיטליה. יותר לרומא

גם , בין היתר, בסלונה נהג להתארח. 19אשת חברה בולטת בצרפת בראשית המאה ה־

של  –  de nos jours; פרנסואה רנה דה שאטובריאן, הסופר ואבי הרומנטיציזם הצרפתי

 .זמננו
 .שאטובריאן שם התגורר.  המקביל לנהר הסן רחוב  25
 בעל בעמיו   26
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 ָּכל ָהֵרי אֹוֶבְרן ְּבָכל, ִאיׁש ֵמאֹוֶבְרן
  27. . .ַעְרמֹון ֶׁשהּוא מֹוֵכר 

  

 ָּפִריז ִהיא ִאָּכר ָעצּום ְוחֹוֵלה ַּגֲעּגּוַע ַלַּבִית  
 .הּוא נֹוֵׂשא ְּבִלּבֹו ֶאֶלף ְּכָפִרים  

  

 – ֲחֵצרֹות ִנְסָּתרֹות
 ֶׁשַּמְׁשִּתיִנים ֵּבין לֹוטּוִסים, ים ֶׁשל ָפאּוִניםִעם ַּתְבִליִטים ְׁשטּוִח 

 – ּוְמַטְּפִסים צֹוְמִחים ַעל ַהְּסָבכֹות
 .ֵהן ֲעָמִקים ֲחָׁשִאִּיים ָׁשם נֹוָלִדים ֵאִלים ְקַטִּנים

  

 ְּתכּופֹות ׁשֹוְמִעים ָׁשם ַּתְרְנגֹול
  28ּדֹו ּדֹו ּדֹו ִמ י י י

  

 –ים הּוא ֵאינֹו ָיכֹול ָלִׁשיר ַעל ָעִר 
 רּוחֹו ֶׁשל ֶהְסיֹודֹוס ַהָּזֵקן ִעם ְּפַנאי ְלִעָּצבֹון

 ְּבֵלב ַהַּבָּטָלה ָהַעל־ְזַמִּנית ֶׁשל ָאֵכרֹון
 !ַהְסֵּכת" . . . ֲעבֹודֹות ְוָיִמים"ְמַׁשֵּוַע לַ 

  29רּוַח ַהָּׁשָנה ַהִּנְפָלָאה

 נְֻקָׁשה ְוׁשֹוְמָמה
  

 ת חּוִמיםְּפרּוָׂשה ַעל ִקילֹוֶמְטִרים ֶׁשל ָׂשדוֹ   
   ִריֶכיָה ָהַאְרָכִאִּייםכְ ֶׁשל ּתַ ְוַהַחִּדים ַקֵּויֶהם ַהְּנִקִּיים 

                                                         

 . חבל ארץ הררי במרכז צרפת–אוברן ;  חצי אי בצפון־מערב צרפת– ברטאן   27
, כמו כן. התווים אשר לקריאת התרנגול) לדעת המשוררת(הם " דו דו דו מי"   28

 .כי התרנגול הוא סימלה של צרפת, יש לציין
, אכרון; ס"שחי במאה השמינית לפנה, פי יווני מוקדם ֵהִסיֹודֹוס היה משורר א  29

הוא " עבודות וימים" ;הוא נהר הכאב ואחד מחמשת נהרות השאול, במיתולוגיה היוונית

 שורות ובו מנחה הסיודוס את אחיו 800שיר דידקטי־אנתרופולוגי מאת הסיודוס בן כ־

 Hera is(תאריה של הרה הוא אחד מ" רוח השנה";  מוסרת ומטיף לווֵּפְרֵסס ברזי החקלא

Yār-a, the year( ,האמונה גם על מתן הפרי , אשתו ואחותו של זאוס, מלכת האולימפוס

 .בעונתו
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 ...      ֻסְּתתּו ֵהיֵטב ִּביֵדי ַהֶּדֶבר
  

 –ְוֶיְׁשָנם ְּדָבִרים ָיִפים 
 ְיָלִדים עֹוִדים ְקֵמעֹות

  Pigeon vole,30ְמַׂשֲחִקים ְּב־

 ַּגּגֹות ֲאֻדִּמים     
 ,יםִסיָנִרים ְּכֻחּלִ      

 . . .ּוְקדֹוִׁשים צֹוֲהִלים
  

AU 
BON MARCHE 

ACTUELLEMENT 
                       TOILETTES 

PRINTANIERES31  

  

  jeunesse dorée32ֶׁשל ַהִּׁשְקִמים . 
 ֵיׁשּוַע ְוַהְּקדֹוִׁשים , ִּביֵמי ַהַּתֲעִנית, ַּבְּכֵנִסּיֹות

  33ֶנֱעָטִפים ְּבַבד ָסֹגל

  

  ַּגִּניםַהְרֵחק ִמָּׁשם ְּבתוֹ 
 ,ַּכְרֻּכִּמים

  34,ְנִסיָכה ִמּתֹו ַאָּגָדה ֶסְרִּבית, ִכּיֹונֹודֹוְקָסה

 ְוָאז
  35, ֶׁשל ַהּצֹוֵרףchef d’oeuvre ַה־– ׁשֹוַׁשַּנת ָהֲעָמִקים

                                                         

 ".הרצל אמר"מעין גרסא צרפתית למשחק , "יונה עפה"   30
 . הכוונה כאן לחנות הכלבו". מרשה-עכשיו בבון, בגדים לאביב"   31
 .צעירים בעלי מעמד, "נוער הזהב"   32
 היא התקופה –) Lent –" לנט" ("התענית"הלך השבועיים האחרונים של  במ  33

 –שבין יום רביעי של האפר לבין יום שבת הקדוש שלפני יום ראשון בו חל חג הפסחא 

לאורך . הפסלים והצלבים, לכסות בבדים סגולים את האיקונות, בכנסיה הקתולית, נוהגים

 .ה המשוררת שוב ושוב את הגוון הסגולמזכיר, שנכתבה במהלך ימים אלה, היצירה כולה
34   Chionodoxa) פרח סגלגל ממשפחת היקינתוניים) "תפארת השלג: "מילולית. 
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 ּוְבָקרֹוב
 ְּבִכְרָּכרֹות ְוַצְלָיִנים,  ִיְנֲעצּו ַמָּבט ְּבצֹוֲעִנים36ַוְרֵדי־ְּכָלִבים

 ָּכל ַהְּזַמן
 ִדים ְלא ִניחֹוַח ִמִּליֹוןְוָר 

 ַקְרִחִּיים
 ְּפַלְסִטִּיים

 . . .ְקרּוִיים ַעל ְׁשָמן ֶׁשל ַרְעיֹות ָראֵׁשי ָעִרים 
  

  37?ְקָמאר ַאְנְדֶרה'זַ ם אָד אַהִאם ֶאְנְגר ִצֵּיר ְּדיֹוָקן ֶׁשל מָ 

 ַּבּלּוְבר
 ,ַהְּפֶיָטה ֶׁשל ָאִביְניֹון

L’Olympe, 

Giles, 

 ם ֶׁשל ַמְנֶטְנָיהִׁשְבַעת ַהֲחָטִאי
  38;ְוַהַּׁשְרֶּדִנים

  

                                                                                                                       

35   chef d’oeuvre –" שושנת העמקים מיוחסת במסורת הנוצרית ; "יצירת מופת

 ".דמעותיה של מריה"ויש המכנים את הפרח . למריה הקדושה
36   Rosa canina –שיח ורדים קוצני . 
היה צייר צרפתי נודע שהרבה לצייר ) 1780-1867(אן־אוגוסט־דומיניק אנגר ' ז  37

הייתה בת אצולה ) 1841-1912(קמאר אנדרה 'מאדאם ז; דיוקנאות עירום של נשים

 אנגר לא צייר דיוקן .לא: התשובה היא, סיולשאלתה של מרל; ציירת ואספנית, פריזאית

 .קמאר'של מאדאם ז
לאחר , ישו, המתאבלת על בנה,  דמותה של מריה–" וןהפייטה של אביני "  38

, L’Olympe; )1410-1466(הציור מיוחס לצייר הצרפתי אנגרן שרונטון . צליבתו

-1823(אדואר מאנה , אבי האימפרסיוניזם, הוא ציור של הצייר הצרפתי, "אולימפיה"

ה מבט אל ציור זה מתאר זונה שכובה בתנוחה קלאסית של אלה רומאית שמישיר). 1883

-אן' הוא ציור מאת זGiles as Poirrot; אולימפיה הייתה זונה מאוד ידועה בפריז. הצופים

צן העצוב מן הקומדיה הלי, המציג את דמותו של פיירו, )1648-1721(אנטואן ואטו 

מינרווה מגרשת את " הוא כפי הנראה הציור Mantegna’s Seven Deadly Sins; ארטה'דל

של הצייר האיטלקי אנדראה מנטניה " חורש של המידות הטובותהמידות הרעות מן ה

בטיסט סימאון שארדן -אן'הכוונה היא ליצירותיו של ז, "השארדנים"; )1430-1506(

 .18מגדולי אמני הרוקוקו של המאה ה־, )1699-1779(



 194194 

 ֶזה ַאַחר ֶזה, ְׁשֵלִוים ְוַעִּזים, ֵהם ָקִמים  
  39.ִמֵּׁשָנה ַּתת־ַקְרָקִעית ַּבת ָחֵמׁש ָׁשִנים ֲאֻרּכֹות  

  

  40.ַּגם ֵהם ָיְׁשנּו ָעֹמק, ְּכמֹו ַּדְנֶקן

  

 ֲחֵביַהָּנִׂשיא ִויְלסֹון ְמַחֵּי ְּכמֹו ֶּכֶלב ּוִמְתרֹוֵצץ ְּבַר   
  ְמַרְחֵרַח ְּבֶחְדָוה ַּתָּמה ֶאת ִׁשְטפֹון ַהֶּׁשֶתן ֶׁשל , ָהִעיר  

  41.ַּגְרַּגְנטּוָאה  

 ;    ִנָּצֵני ַהַּצְפָצָפה ֵהם ְּגָלִמים ְזֻהִּבים
 ָּבֶלט ֶׁשל ַּפְרָּפִרים ְיֻרִּקים

 . ְּבָקרֹובָיֵחל  
  

 42ֹוִלּיּותַהַּמְחזֹוִרי ֶׁשל ַהָּקת  Grand Guignolְּבַמֲהַל ַה־
  ,ְצָוחֹות      

 ,ְוִׁשּסּוִפים      
 –ְוַדְמִזיַע       
                    .Le petit Jésus fait pipi43  

  

ִליָל 
  44.ָׁשַדִים ֵאין ָלּה; ֲאחֹות ְׁשֹמה ַהְּקַטָּנה הּוא ָהָאִביב

  

                                                         

 הציורים המוזכרים לעיל אוכסנו במהלך מלחמת העולם הראשונה במקום   39

 .1919ושבו ללובר ב־וה, מסתור תת־קרקעי
 .'מקבת'דאנקן הוא המלך שנרצח בשנתו ב   40
ביקר באותם ,  של ארצות הברית28נשיאה ה־, )1856-1924( וודרו וילסון   41

גרגנטואה הוא אחד מצמד הענקים ביצירת המופת ; 'ועידת השלום'הימים בפריז לרגל 

 .'גרגנטואה ופנטגרואל ')1494-1553 (בלהאשל פרנסואה ר
,  תיאטרון פריזאי שהיה ידוע במופעיו הסנסציוניים– אנד גוויגנולגרה   42

 . האלימים והמדממים
 "ישו התינוק עשה פיפי "  43
; ְוָׁשַדִים ֵאין ָלּה, ָאחֹות ָלנּו ְקַטָּנה": 8' פס' פרק ח, שיר השיריםעל פי    44

 ." ַּבּיֹום ֶׁשְּיֻדַּבר־ָּבּה, ַמה־ַּנֲעֶׂשה ַלֲאֹחֵתנּו
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LAIT SUPERIEUR 

 DE LA 

 FERME DE RAMBOUILLET 

 

ICI ON CONSULTE 

 LE BOTTIN 

    

CHARCUTERIE 

COMESTIBLES DE Ire CHOIX 

 

APERITIFS  

 

ALIMENTS DIABETIQUES 

DEUIL EN 24 HEURES 

  

Messieursetdames45                     
 ;ִמְקְּדֵׁשי־ְמַעט ְלֶמְרקּוִרי       

 ֶׁשָּלֶהם templumֶהֵּקפֹו ֶׁשל ַה־
 ,חּוׁש טֹוב ִלְקֵנה ִמָּדה     

  46 ,ל ַהְרָּפגֹוןִטָּפה ְזֻהָּבה ִמָּדמֹו ׁשֶ 

 . ַּתִּציל ִמן ַהִהְתַרֲחבּות ַהְּמֻׁשֶּמֶדת                    
  

 47 .ַּבְקּבּוֵקי־ּבֹוק ְוַטָּבק, ֶוְרמּוט, ְצרֹורֹות ִליָל ַאִּדיִרים ֵּבין ִסּפּוִנים
  

Messieursetdames                  

                                                         

; "כאן ניתן לעיין במדריך העסקים"; "תי מחוות ַרְמּבּוֶיהחלב איכו "  45

charcuterieאבלים "; אפרטיפים ומזון לחוליי סכרת; "נקניקים מובחרים";  היא מעדנייה

 . גבירותיְורבותי– Messieursetdames;  הייתה חנות לבגדי אבלים–"  שעות24
בזיליקת 'בת שם כיום ניצ.  מקדש למרקורי ניצב בעבר על גבעת מונמארטר  46

הידוע הרפגון הוא הקמצן ממחזהו ; מקום קדוש:  לאטינית– templum'; הלב הקדוש

 .המתייחס לכספו כאל דמו, של מולייר
47   Bock –בירה גרמנית . 
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NE FERMEZ PAS LA PORTE 

 S.V.P. 

LE PRIMUS S’EN CHARGERA48 

  

 :ּפֹוֲעִלים ַּבֲחִליפֹות ִּפְׁשָּתן ּכֻחּלֹות ְיׁשּוִבים ְלֻׁשְלֲחנֹות ַׁשִיׁש ּוִמְתַּדְּיִנים
 La journée de huit heures   

 ,ַהִאם ַלְנְּדרּו הּוא ָסִדיְסט             
 Nouveau Cirqueֶּכֶלב ַהָּים ַהְּמֻאָּלף ְּב־             
  49. . .ין קֹוִט                    

  

 50.ָהֵהִדים ֶׁשל ּבֹוסּוָאה ְמַזְּמִרים ְמָלכֹות ֵמתֹות
méticuleux 

belligerents 

hebdomadaire 
51immonde 

  
 ַהִּלְגיֹונֹות ָהרֹוָמִאִּיים    
 ׁשֹוֲעִטים        
  ִּבְלִּתי ִנְרִאים        

                                                         

 "הפרימוס ידאג לכך, נא לא לסגור את הדלת"   48
. היה שאיפתם של אירגוני עובדים רבים" יום עבודה בן שמונה שעות "  49

 הביאה לכך שספרד הייתה המדינה הראשונה 1919ה הכללית בברצלונה בשנת השבית

, הנרי לאנדרו היה רוצח סידרתי צרפתי; בה הושגה הסכמה ליום עבודה בן שמונה שעות

שאותן הכיר באמצעות מודעות שפרסם ,  לעשר נשים שונות1915-1919שנישא ב־

 והוצא 1919הוא נתפס ב־. תילאנדרו שרף את גופות קורבנותיו בתנורו הבי. בעיתון

, בין היתר,  היה קרקס שהתמחה– Nouveau Cirque; 1922ב־, בגיליוטינה, להורג

אמיל קוטין היה אנרכיסט שניסה להתנקש ; במופעים ראוותניים בכיכובן של חיות־ים

 .קלמנסו' ורז'ז" ועידת השלום"ר " בראש ממשלת צרפת דאז ויו19.2.1919ב־
נודע בהספדים . תאולוג ומטיף צרפתי, )1627-1704( ה אק־בנין בוסוא' ז  50

אלמנתו של , ועל מותה של הנרייטה מריה, בין היתר על מותה של אן מאוסטריה, שנשא

 .ארלס השני מלכי אנגליה'ארלס הראשון ואמו של צ'צ
כפי הנראה הצצות חטופות בכותרות ". בזוי"; "ישבוע"; "תוקפני"; "קפדני "  51

 .במקרה של הנרי לאנדרוהעיתונים שעסקו 
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  52.ִנְלָחִמים ֶאת ַהְּקָרב ָהַאֲחרֹון ֶׁשָּלֶהם ְּבַגאְלָיה    

  

 ֵּפר ָלֵׁשזְרָפִאים ֶׁשל רּוַח הָ 
 ְמַהֵּל ָּבְרחֹובֹות

 הּוא ֲעטּוי ִּכּסּוי ָׁשֹחר ֶׁשַעל ַּגּבֹו ְרקּוָמה 
  53',ָהאֹות ה        

 .הּוא ְמֻעָּטר ִּפְרֵחי ְנָיר
  הּוא ָיֶפה ְוהּוא נֹוָרא ְוהּוא ָחֵבר נֹוָרא ָקרֹוב 

  Douane.54ַהָּפִקיד ֶׁשל ַה־, ֶׁשל רּוסוֹ               

  

 ,ָהַאְחֻדּיֹות נְֻּתצּו    
 . . . .ַהָּבָמה ֲעמּוָסה ְּגִוּיֹות     

gaillards55 ֲאִדיִבים ּוְנבֹוִנים  

  

  56 ֶׁשָּלֶהם ְנתּוָנה ְּבִמְסָּגרֹות ַמֲחִרידֹותeidolaַה־
 :ַהְּכֹתֶבת, ְּבאֹוִתּיֹות ְּפִליז, ּוָבֶהן

  

MORT AU CHAMP D’HONNEUR57 

                                                         

) ס" לפנהBellum Gallicum;  50 -58: בלטינית" (מלחמת גאליה" במהלך   52

 . הצליח יוליוס קיסר לכבוש את כל שטחה של גאליה
היה הכומר המוודה של המלך לואי ) 1624-1709( האב פרנסואה דה לה שז   53

בין היתר . נקרא על שמובמקום בו התגורר בצפון פריז הוקם אחר כך בית קברות ש. 14ה־

, איב מונטאן, ים מוריסון'ג, ת פיאףיאד. אוסקר ויילד,  פרדריק שופן כיוםקבורים בו

 ashאותה יש לבטא בצרפתית כ־, Hבמקור " 'האות ה"; הרוטשילדים ועוד רבים אחרים

)ash  ֵאֶפר"באנגלית הוא".( 
רוסו ", סבשל עבודתו כפקיד־מכ, המכונה גם) 1844-1910( אנרי רוסו   54

מחלוצי סגנון , היה צייר צרפתי פוסט אימפרסיוניסט) Le Douanier) Rousseau "המוכס

 ".הציור הנאיבי"
וכן לזוועות מלחמת העולם , גראנד גוויגנולשוב תזכורת לזוועת תיאטרון ה   55

 .'גברים חזקים וכו, בני חיל,  גברברים– gaillards; הראשונה
56   idolae –היה זה מנהג שכיח באותם הימים לתלות , כמו כן. נפש, רוח,  צלם

  .את דיוקנו הממוסגר של המת על גבי המצבה
 " בעת מילוי תפקידו]גבורהב[נפל  "  57
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 חֹותְוַאְלָמנֹות ְקַטּנֹות ֶנֱאנָ 
Le pauvre grand! 

Le pauvre grand58!  

  
ּוְזֵעיר־ּבּוְרָּגִנים ִעם ְׂשָפַתִים ְקפּוצֹות ְוקֹולֹות צֹוְרָמִנִּיים סֹוְפִרים ֶאת ַהֶּכֶסף 

 ּוְלָבבֹוֵתיֶהם ֵהם ָחְרבֹוָתיו ֶׁשל ֶחֶבל Messieursetdamesַהָּקָטן ְואֹוְמִרים 

  59. . .ִּפיַקְרִדי 

  

 קֹוְבִרים ֶאת ֲחֵבֵרינּו ֵאיְנְספֹור ְּפָעִמים, ְּכֵׁשִדים ִמַּׁשַחת, ּו ֲאֶׁשרֵהם ֵאיָנם ָּכמֹונ
 עֹוד ִלְפֵני ֶׁשֵהם ֵמִתים ַא– 

 ׁשּוב א ִיְזֹרם ַהַּמאְרן
  60ֵּבין ָּגדֹות רֹוְננֹות

  

  – Grands Boulevards61ַּכָּמה ָנִעים ָלֶׁשֶבת ַּב־
 ֵהן ְמִריחֹות ִמ 

    

      Cloacae 
 ִמיִגים ֲחרּוִכיםצְ           

      Poudre de riz62  

                                                         

 "האומלל"   58
 18- ביולי ל1בין , במלחמת העולם הראשונה" הקרב על הסום"שם נערך    59

הגרמנים במחוז ניסו כוחות מדינות ההסכמה לפרוץ את קווי בקרב זה . 1916בנובמבר 

במחיר של יותר , מ"בסוף הקרב הצליחו הכוחות להתקדם כעשרה ק. סום שבצפון צרפת

 .ממיליון נפגעים לשני הצדדים
הקרב הראשון  נערך 1914 בספטמבר בשנת 12 ל־5 על גדות נהר המארן בין   60

שהביא  הקרב הסתיים בניצחון צרפתי־בריטי .)הֵּנס על המארן: ידוע גם בשם(על הַמאְרן 

ובכך חיסל את הסיכויים לניצחון גרמני , להדיפת הצבא הגרמני ומניעת כיבושה של פריז

 . במהלך הקרב נהרגו כחצי מיליון חיילים.מהיר במלחמה
 2,3,8כולל את רבעים ) Les Grands Boulevards( רובע השדרות הגדולות   61

אשר ) Place de la Madeleine(הוא מתחיל פחות או יותר מכיכר דה לה מדלן . 11ו־

, 11ברובע ה־ ) Place de la Bastille( וממשיך לכיוון כיכר הבסטיליה 8ברובע ה־

 .שנמצאת באזור הקניות העיקרי במרכז פריז
62   Cloacae –ביוב  ;Poudre de riz –פודרה . 
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  יִרי'ַטָּבק ַאְלגִ          

Monsieur Jourdainְּבָכֹחל ְוָאֹדם ֶׁשל ַמֵּדי ַהּזֹוָאִבים  
 ballet turque ְּב־premier danseurהּוא   

Ya bon! 

Mamamouchi63 

 " ִּכי ַּפַעם ְּבָאֶלּפוֹ –, ְועֹוד ָאְמרּו "– ֶיְנִקיםֶיְנִקיםֶיְנִקיםֶיְנִקים
 carême prenant ְו־Mardi Grasְוַהְרֵּבה 

  64;ֶׁשל ַקְרָנָבל ַהָּׁשלֹום

 ִהינּומֹות ִמְּנַיר ְקֶרּפ
 :ִּפּיֹות ְקפּוִצים ּוְמׁשּוֵחי־ְׂשָפתֹון ֶׁשְּכמֹו ָאְמרּו ֶזה ַעָּתה

Cho - co - lat . . .  

"Elles se balancent sur les hanches".65 

  

 ֵעיֵני־ְלָטָאה
 ,ְזָקִנים ֲאׁשּוִרִּיים

 – ַּבד ַמְּגֵפי
 

                                                         

לוקח חלק ', גם הוא באצילים'גיבור הקומדיה הידועה של וולטר , ורדן'מר ז   63

מידי השגריר ) מעין תואר אבירות" (מאמאמושי"י בתקווה לזכות בתואר הבריקוד טורק

שמוצאם היה , "לוחמה רגלית קלה"היה שמם של לוחמי ) Zouaves(זואבים ; הטורקי

מדיהם היו . במסגרת הצבא הצרפתי" צבא אפריקה"בצפון אפריקה ושהשתייכו ל

גרם לכך שהיו למטרות  מה ש,ולא פעם הם חבשו כובעים ססגוניים, כחולים ואדומים

דרגה ( רקדן ראשון – premier danseur;  הם הוכרחו לעבור למדי חאקי1915ב־. קלות

 . זה טוב– !Ya bon; )בבלט
נתן : תרגום, לשייקספיר' אותלו' מתוך - " כי פעם באלפו–, ועוד אמרו "  64

והגים נהיו , על פי מסורות שקדמו לנצרות, Mardi Gras ,Carême Prenant; אלתרמן

 מגיע ו שולב בדת הנוצרית ושיאה זמנהג.  בתקופה זאת של השנהפסטיבליםלקיים 

מילה שמשמעותה המילולית היא (הקרנבל . "מרדי גרא"הא הו" יום שלישי השמן"ב

ס ימרל. מציין במקור את סיום הזמן שבו מותר לאכול בשר לפני התענית") סילוק בשר"

 . ועידת השלוםסביב" רנבלק" לים הדתייםקושרת כאן בין הקרנבל
 ניתן להניח שהן -" נשים מטלטלות עצמן קדימה ואחורה על מותניהן"   65

 ". מענטזות"
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ֹאָהֶליָה ָהָיה ֶאָחד ִמְׁשֶׁשת , ָהַעְרִביםְּכַמֲאַמר ,  ֲאֶׁשר ֹמחוֹ ַהֶּגַזע ַהָּקָטן ְוֶהָחִריף

  66ֶׁשל רּוַח ָהֱאִהים

 Ouiouioui, c’esi passionnant – on en a pour son argent. 

 Le fromage n’est pas un plat logique 

 

 A a a a a oui c’est un délicieux garcon.  

 Il me semble que tout femme sincere doit se retrouver 

 en Anna Karénine.67 

  

 ַרק א ַהִּׁשּתּוק ַהֶּטְבטֹוִני 
 ְּבֵאיֶזה ְזַמן

 ַּתת־ַיִּמי      
 ָּתא ֶאת ָּתא      
 חֹוֶוה      
 ַאט־ַאט      
 הּוא ִמְתַהֶּוה      
  ָעצּום– ָאֹים –ִלְכֵדי ָּדָבר ָיֶפה     
 . . .     ֶאל ַהֱהיֹות     
 . הּוא ִקְלָלָתם ֶׁשל ְמַמֵּדי ֲעָנק–מֹוָצא ְׂשָפַתִים ְמֻעְרָּפל ּוְמֻהָּסס   

  

 ָהֶאָחד ְּבַמאי
 אֵ 
 י
 ן
 ׁש
 ּו
 ם

                                                         

 שהיו –יש מי שמשער כי הכוונה כאן היא אל הארמנים . שורה סתומה למדי   66

 .'ועידת השלום' ששלחו משלחת מיוחדת ל–עוד נטבחים באותה העת 
; ."גבינה איננה מנה סבירה. את הכסף שלך זה שווה –זה לוהט , כןכןכן"   67

נדמה לי שכל אישה הגונה מוכרחה לראות את עצמה . הוא עלם חמודות, כן, אההה"

 ."באנה קרנינה
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  ׁש

 וֹ 
 ׁשַ 
 ּנַ 
 ת
 עֲ 
 מָ 
 ִק 
 י
  68   ם

  

 ְׁשֵּתי ְּבתּולֹות ָלֲחמּו ִּבְקַרב־ֻּפְלָחן
 ָנה ָמִרָּיה ְוַהְּלבָ –ַעל ּגּוָפּה ַהָּמתֹוק 

  

 ַהְּלָבָנה ָהַאְכָזִרית ֶׁשל ֶיַרח ַאְּפִריל
  la grève69ַהְּדָמָמה ֶׁשל 

  

 ֶּגֶׁשם
  

 ַהּלּוְבר ָנֵמס ָּבֲעָרֶפל
 ְּבָקרֹוב הּוא ִיְהֶיה ָׁשקּוף

 ּוַבֲעדֹו ְיַנְצְנצּו ִאֵּיי־ַהַּגִּנים ַהִּמְסּתֹוִרִּיים
  Place du Carrousel70ֶׁשַּב־

                                                         

התקיימה שביתה של ארגוני העובדים בצרפת , 1919 בתאריך האחד במאי   68

ך השורה הכתובה במאונ. ובגינה לא הוצעה למכירה באותו היום שום שושנת עמקים

 .מבקשת לדמות את צורתו של טור השובתים הצועדים
69   la grève –זהו משחק מילים שאמור להדהד את המילה האנגלית  grave ,

וכבר ציינו את מניין ההורגים על " (גדה"אולם בצרפתית פירוש המילה הוא , "קבר"

 .שבעטייה העיר דוממה, "שביתה"וגם , )גדות המארן
 במרכז מוזיאון –נמצאת ברובע הראשון של פריז  כיכר קרוסל היא כיכר ה  70

: הכיכר נקראת על שם הקרוסל. שער הניצחון של קרוסלעומד במרכז הכיכר . הלובר
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 ִמְתַּפֵּתל ְּבַׁשְלָוה, ֶאגֹוִאיְסט ָזֵקן, ַהֵּסן
 , ְלֵעֶבר ַהָּים                               

 . . . הֹוֶגה ַּבֲעָׂשִבים ְוֶגֶׁשם 
  ִאם ֵמִעם ֵמיָמיו ָהֲעֵצִלים עֹוִלים ַהֲחלֹומֹות  

 .ֲאַזי ַהָּללּו ֵהן רּוחֹוֵתיֶהם ַהְּכַחְלַחּלֹות ֶׁשל ַׁשְלָּדִגים    
  

 ־ְמַמִּדיִמְּגַדל ַאְיֶפל הּוא ּדּו
  .ָחרּוט ַעל ַּגֵּבי ְנָיר ָלָבן ְוָעֶבה

 
Poilus ִּבְכַחְלַחל־ֲאַפְרָּפר ִעם ֲחִבילֹות ְּבֶצַבע Terre de Sienne חֹוִנים ָסִביב 

ֵהם ִנְדִמים ְּכִאּלּו ַצַּיר־ְקָרבֹות ָרַׁשם ֶאת ְּדמּוָתם . ַלְּסִפיְנְקס ָהָאֹפר ֶׁשל ְטִויֵלִרי

  Rue Des Pyramides.71 ְפַרְנק ַלֲחִתיָכה ְּב־10ָמְכָרּה ְּב־ְּכֵדי לְ , ְּבִגיִרים
  

Désoeuvrement 
 ֲחָׁשׁשֹות

 ְורֹוְנְסִקי ְוָאָנה
 ַמְתִחיִלים ְּבִמּטֹות ִנְפָרדֹות ּוְבֵזָעה ָקָרה

 ְמַזִהים ֻּפְרָענּות ְּבאֹותֹו ַהֲחלֹום
  72. . .יק ַמִּזיק ַוֲעָנק '    ַעל מּוזִ 

  
 :יֹום ֶאָחד ֶזה ֵיָרֶאה ָיֶפה, ֶיהִיְהֶיה ֲאֶׁשר ִיהְ 

 ְקֵלאֹו ִהיא ַצֶּיֶרת ָצְרפִתָּיה ְּגדֹוָלה    
 .ִהיא ּפֹוַסַעת ַעל ַהַּמִים ְוַהָּללּו ּדֹוְמִמים      

 ְּבא ִניעַ , ְּפַלְסִטִּיים,  עֹוְמִדיםַׁשְדַר ֵמיַׁש ַוֲעֵבד ְנגוֹ 
  73.              ְּבֵלב ַהֶּלָהבֹות      

                                                                                                                       

המצעדים הצבאיים שנערכו בה בעת שארמון הלובר שימש את בית המלוכה כבית 

 .מגורים
71   Poilus –אנשי שעירים: מילולית.  חיילים ;Terre de Sienne –מתי צבע אד ,

 רחוב בקרבת גני – Rue Des Pyramides ;"סיינה"נקרא לעתים בעברית . חום־צהבהב

 .     טווילרי
72   Désoeuvrement –אנה קרנינה' זוג הנואפים ב–ורונסקי ואנה ;  עצלנות '

מופיע  , מזוקן ונושא שק,  אדם שכזה.אדם נבער וגס,  איכר רוסי–יק 'מוז; לטולסטוי

 .יהם של השנייםבמהלך הרומן בחלומות
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 ,ֶׁשל ָמאֶנה  Massacres des Jours de Juinַה־
 ֶׁשל ָּדִוד  Prise de la Bastille־הַ 

 ֶׁשל ּפּוֶסן  Fronde־הַ 
  74.ְּתלּוִיים ְּבָגֶלְרָיה ְׁשֵקָטה

  

 ;ָּכל ַהְּזַמן ַהֶּזה ַהּבְ ּתּוָלה א ִהְתַעְצָלה
 Les Galeries Lafayette ,Le Bon Marchéַהַחּלֹונֹות ֶׁשל 

                           La Samaritaine,            

  

 נֹוְצִרים ִּפָּתיֹון ָקדֹוׁש
  75;ֲעקּודֹות ִּבְכסּוָתּה, ְּבִהינּומֹות ְלָבנֹות, ַּפְנּדֹורֹות ַׁשֲעָוה

  

Catéchisme de Persévérance 
 ֶׁשַבע ַהְּוִעידֹות ָהֶאקּוֶמִנּיֹות ָהִראׁשֹונֹותַצֵּויֶהן ֶׁשל   
 ,Bibliothèque Roseְנָתּה ֶׁשל ַה־ֻּתְקְּתקּו ְלַמְתּכֻ   

Première Communion 

 )ְּפרֹוֵמֵתאּוס ָּבַלע ֶאת ַהִּפָּתיֹון(
Petits Lycéens, 

                                                                                                                       

בשמותיהם ( מישאל ועזריה ,חנניה;  המוזה הממונה על ההיסטוריה– קליאו   73

הם . הם דמויות מקראיות הנזכרות בספר דניאל) מישך ועבד נגו, שדרך: הארמיים

וניצלים ממוות על , מושלכים על ידי נבוכדנצר לכבשן בשל סירובם לעבוד עבודה זרה

 .ידי אלוהים
זוועות ואירועים אלימים ם המתארים כאן לכאורה לציוריס מפנה י מרל  74

 –' הפרונד'נפילת הבסטיליה ו, 1832הטבח במהלך המרד הרפובליקני בפריז של יוני (

נגד שלטון  1648-1653סדרת מרידות ומלחמת אזרחים שהתחוללו בצרפת בשנים 

דויד ואדואר מאנה אק־לואי 'ז, ניקולא פוסןציירים ידועי־שם כגון מאת , )הקרדינל מזראן

 קיימים קיים והמשוררת רק מדמה שהםאינו אף אחד מן הציורים הללו ,  בפועל–

 .תלויים בלוברו
החלונות ']: "המופיעות בסיום[כפי שמבארת המשוררת בהערותיה ליצירה    75

 –במהלך ימי התענית בובות שעווה בגודל אנושי . ' וכו'Les Galeries Lafayetteשל 

 מוצגות בחלונות הראווה של חנויות –ניכי טקס לחם הקודש הראשון לבושות כמו ח

למעשה היו אלה בובות התצוגה ,  היה שמן של בובות־תצוגה–פנדורה ; ".גדולות

 . 18שהחלו נפוצות באירופה החל מאמצע המאה ה־, הראשונות
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Por-no-gra-phie 

 ַּכּלֹות ַנָּנִסּיֹות ְמַלְּבבֹות
  –נֹוֵקם , ָהעֹוָלל ַהָּקדֹוׁש, יּו

  

        76....ַהְּיָלִדים אֹוְכִלים ֶאת ַהְּיהּוִדיַהְּיָלִדים אֹוְכִלים ֶאת ַהְּיהּוִדיַהְּיָלִדים אֹוְכִלים ֶאת ַהְּיהּוִדיַהְּיָלִדים אֹוְכִלים ֶאת ַהְּיהּוִדי

        

PHOTO MIDGET77 

  

 !י הוֹ הֵ 
 –ֲאִני טֹוֶבֶלת ַּבֲחלֹומֹות ַעד ַהִּבְרַּכִים 

 ּפֹוַסַעת־ַאט ַמֲעַדּנֹות                  
 78Périgordְּכחֹוָצה ְׂשֵדה־ָחִציר ְּב־

  
                                                         

אן 'מאת התיאולוג הקתולי זדתי פופולרי  חיבור –" הקטכיזם של ההתמדה "  76

אשר , שגרס כי החולאים של התקופה מקורם בתרבות הרנסאנס, )1802-1879( גום וזף'ז

ועידה אקומנית היא מעין כנס של בישופים שבמסגרתו ;  לניאו־פגאניזם,לדידו, ובילהה

) כלל־עולמי, היינו, "אקומני"ומכאן השם (מתכנסים בישופים מכל רחבי העולם הנוצרי 

; 787–325ע הועידות הראשונות התקיימו בשנים שב. כדי לדון בנושאי אמונה ופולחן

ל הפריזאי לואי השט "היה שמה של סדרת ספרים שפרסם המו" הספרייה הוורודה"

בהוצאה . היה נערות מתבגרות" הספרייה הוורודה"קהל היעד של . 19במהלך המאה ה־

א  הוPremière Communionה־; שיועדה לנערים" הספרייה הירוקה"ראתה אור גם סדרת 

: מילולית(פרומתאוס ; 12בדרך כלל בגיל , טקס אכילת לחם הקודש בפעם הראשונה

לא ברור למה מתכוונת המשוררת בכך שהוא . מסר לאדם את האש, )החושב לפני מעשה

ויש , אפשר שמדובר כאן בלחם הקודש שמופיע מיד אחר כך. בלע את הפיתיון

שהזהיר  (פרומתאוס י זאוס לאחישניתנה לאישה ביד, שמשערים שהפיתיון היא פנדורה

כעונש על , ")החושב לאחר מעשה("אפימתּאוס , )את אחיו לבל יקבל מתנות מהאלים

״סר יו או בת ;  תלמידות קטנות– Petits Lycéens; חורבןל ,בסקרנותה, מעשיו והביאה

. עלילת לינקולן היא האחרונה בעלילות הדם באנגליה והמפורסמת מכולן, היהודי״

הבישוף של העיר בשנים , להבדילו מיו הקדוש של לינקולן( של ״יו הקטן״ סיפורו

בחלק מהגרסאות הלה נאכל על ( לבור־שפכים שנרצח בידי יהודים והושלך, )1200-1186

'; סיפורה של אם המנזר'וסר ב' לצ'סיפורי קנטרברי'תוך סיפורו מופיע גם ב. )'וכו... ידם

 .כלומר את ישו,  את לחם הקודש כלומר–" הילדים אוכלים את היהודי"
 . סטודיו לצילום שפעל בפריז באותם הימים  77
 . חבל ארץ בדרום מערב צרפת–פריגור    78
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 Palais-Royalַה־, ָהִריץ, ַהּלּוְבר
Hôtel de ville 

 ַאְוִריִרִּיים ְוַׁשְבִריִרִּיים
 ִּביָתֵני ַּתֲענּוגֹות ִמֶּגֶבס

 ְקמּו ְּכֵדי ְלָׁשֵרת ֶאת ֲעֶׂשֶרת ְיֵמי ַהִּמְׁשֶּתההּו
 ֶאְזָרִחים ְּבַבְרָּדִסים ּוַמֵּסכֹות־ֶנֶׁשף

A l’occasion du marriage de Monseigneur le Dauphin79  

  

 , ָיָׁשןHôtelִמן ַהְּקֹוָמה ָהֶעְליֹוָנה ֶׁשל 
 ,ֲאִני ִּבְטַרְנס

  80.רַהּצַ  Rue de Beauneַמִּביָטה ַמָּטה ְּב־

 רֹוְכִלים ְמַפְּיִטים ֶאת ַמְרָּכְלָּתם 
 ָנִׁשים ְּגלּוּיֹות ֹראׁש ִּבְרִדיִדים ְׁשֹחִרים

  81 ְמֻחָּתלֹות ְּבַבדְטִריְּפטֹוֶלמֹוס          נֹוְׂשאֹות ִּכְּכרֹות־    

 :ּפֹוֲעִלים ְּבָכֹחל ִחֵּור
 :ְמִריצֹות ִעם ְיָרקֹות

 :ְּכָלִבים ִמְתרֹוְצִצים  
 ם ְוהֹוְלִכיםֵהם ָּבִאי  
 .ֵהם ָּכל ָּכ ְקַטִּנים  

  

 ...ִסּפּוִרים  
  

         ָהרֹוַמְנָסה ָהֲאבּוָדה  
 ִהְׁשַּתְעְּבדּות ְּכפּוָיה, ֶׁשָּכַתב ֵאיֶזה אֹוִביְדיּוס  

 ,ְּבֶאֶרץ ַהֵפיֹות

                                                         

לדעת החוקרים מדובר כאן ]". יורש העצר[לרגל נישואי הוד מעלותו הדופן  "  79

כתוצאה ממופע הזיקוקים שנערך לרגל .  ומארי אנטואנט16 ה־על חתונתם של לואי

 . אנשים123הרגו חתונתם נ
 Hôtelברחוב זה עמד בשעתו . המסתיים ברציף וולטר, רחוב סמוך לנהר הסן   80

de L’Elysee ,בית המלון שבו התגוררה המשוררת. 
 – אשר באמצעותו נפוץ גידול החיטה, גיבור אלוסיס,  טריפטולמוס הנער  81

 . בני האדם בין– דמטר יעל ידלאחר שזו נמסרה לו 
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 ;ִאיׁש ֵאינֹו יֹוֵדַע ֶאת ְׁשָמּה
 .יַטְלִקיםִרים ָהאִ ָהָיה ֶזה סֹוָדּה ֶׁשל ִּגיְלַּדת ַהַּצּיָ   
 . . .ֵהם ִּכּלּו ֶאת ְיֵמיֶהם ְּבִנָּסיֹון ְלַהְמִחיָׁשּה  

  

 ַהְּכָפר ַהִּסיִני ְּבֵעיֵני רּוחֹו ֶׁשל ַהָּגאֹון
  

 .ְּדָבִרים ְקַטִּנים ּוְמֻׁשִּנים ִמְתַרֲחִׁשים ְלא ֶהְפֵסק
  

  Place des Vosges82ְּב־, Rue Saint-Antoineְּב־, Ile Saint-Louisְּב־

 ...ּגֹוֶסֶסת, ָאה ַהְּׁשַבע־ֶעְׂשֵרה ְמֻפְרֶקֶדת ְלַהְפִליאַהּמֵ 
  

 ַה ְס ְס ס 
  

  

  

  

  

                                                                                                                  
83  

  

 ִּבְכֵנִסַּית ּתֹוַמס ַאְקִויַנס ֶיְׁשנוֹ 
  l’impasse des Deux Anges.84ה ָמבֹוי ֶׁשְּמֻכּנֶ   

  

 ָּבִתים ִעם ׁשּורֹות ֶׁשל ַחּלֹונֹות ְּדמּוִמים
 ֵהם ְּכמֹו ְּכָלִבים סּוִמים

                                                         

82   Ile Saint-Louis – איל סן לואי הוא האי הקטן מבין שני האיים הטבעיים 

 Place;  אחד הרחובות שמובילים לכיכר הבסטיליה– Rue Saint-Antoine; שבנהר הסן

des Vosges –היא הכיכר העתיקה ביותר בפריז'  פלאס דה וֹוז. 
הניחו : "מילות הליברית לקטע הזה. של הנדל" רינדלו" מתוך האופרה תווים   83

 "חירותילמען  הניחו לי להיאנח ,י להתייפח על מר גורליל
84   l’impasse des Deux Anges –או המבוי הסתום של שני ,  רחוב שני המלאכים

 .הוא רחוב ללא מוצא השוכן בסמוך לבית המלון שבו התגוררה המשוררת, המלאכים
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 .ֵאיָנם ְיכֹוִלים ִלְראֹות ָּדָבר ִמְלַבד רּוחֹות ְרָפִאים
 ּכֹוִרים ָאְזֵניֶהם ְלקֹול ָיֵבׁש ְוָחלּוׁש

 ֶרת ִמיסֹותְּכקֹוָלּה ֶׁשל ְנִזיָרה ְיִׁשיָׁשה ַהְּמַזּמֶ 
  85. . .ֵסַבְסטֹוּפֹולְלִעּלּוי ִנְׁשַמת ָאח ֶׁשֶּנֱהַרג ּבְ 

 

MOLIERE 

EST MORT 

DANS CETTE MAISON 

LE 17, FEVRIER 1673 

 

VOLTAIRE 

EST MORT 

DANS CETTE MAISON 

LE 30 MAI 1778 

 

CHATEAUBRIAND  

EST MORT 

DANS CETTE MAISON 

LE 4 JUILLET 184886 

  

 ,א ַהֹּכלְוֶזה עֹוד   
 ַּגן ָהֵעֶדן א ָיכֹול ְלָהִכיל עֹוד ְזַמן ַרב ֶאת ָּכל ַהֵּמִתים ַהְּמֻפְרָסִמים   

 . . .  ֶׁשל ָּפִריז                                       
  les Champs Elysees!87ֶיְׁשָנם 

                                                         

התרכזו מרבית הפעולות המלחמתיות ) 1853-1856( במהלך מלחמת קרים   85

ובקרבות , הנמל העיקרי של הצי הרוסי בים השחור, במצור על עיר הנמל סבסטופול

 חודשים במצור שהטילו עליה הצבאות 11סבסטופול עמדה במשך . שהובילו אליו

 .עד שנכבשה בידי כוחות צרפתים ובריטיים, היריבים
טר וול,  לוחיות הזיכרון שנתלו על בתיהם של מולייר–' וכו" בבית זה נפטר"   86

 . שאטובריאןו
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Sainte-Beuve , ֲֹעבּור ָמָדם , ֵזר ְּפָרִחים ָלפּות ְּבַכף־ָידו 
 ,ר הּוגוֹ ִויְקטוֹ           

 רֹוְׁשפּוקוֹ ֶּדה ָלה ַהֻּדָּכס  Pont- Neufחֹוֵלף ַעל ַה־
 ְּבִהּלּו ִנּנֹוַח ְלֵעָּלא    
  salon d’automneעֹוֶׂשה ֶאת ַּדְרּכֹו ַל־    
  88; ָמָדם ֶּדה ָלה ָפאֶיטֶׁשל    

 .ֵהם ֵאיָנם ְיכֹוִלים ִלְראֹות ֶזה ֶאת ֶזה    
  

Il fait Lourd89 

 . ַעד ָמְתַניַהֲחלֹומֹות ִהִּגיעּו
  

 ,Notre-Dame-des-Champsָהַלְכנּו ִלְתִפָּלה ְּב־
 .םיִמ ְׁש ִזְמזּומַ  . . .םיִמ ְׁש ִזְמזּומַ  . . .ים ִמ ְׁש ִזְמזּומַ 

 ;ַהְּבתּוָלה יֹוֶׁשֶבת ְּבַגָּנּה
 ִהיא עֹוָטה ֶאת ַהְּגִליָמה ַהְּתֻכָּלה ְוֶאת ִּכּסּוי ָהֹראׁש ַהְּמֻכָּנף 

 Saint Vincent de Paul ְּב־ֲאֶׁשר ַלְּנִזירֹות
 .הֹוָמה רּוַח ַהֹּקֶדׁש, ַּבּׁשֹוָב ֲאֶׁשר ָלּה

  90,ֶׁשַבע ַהַּתֲחנֹות ֶׁשל ֶּדֶר ַהִּיסּוִרים ֲחרּוטֹות ְּבֵעץ

                                                                                                                       

מקור השם הוא . אחת השדרות המרכזיות של פריז היא שאנז אליזהה   87

אליו הגיעו האנשים ,  אזור מסוים בעולם הבאזהו ,שדות אליסיום ,במיתולוגיה היוונית

 . גבורה נשגבתשהוכיחו יושר־לב ו, ההגונים
מגדולי , סופר ומבקר ספרות צרפתי) 1804-1863( שארל־אוגוסטן סנט־ֶּבב   88

הגשר  "– Pont-Neuf; ניהל רומן עם אשתו של ויקטור הוגו. 19המבקרים של המאה ה־

חוצה את נהר , )1478-1607נבנה בשנים (הגשר העתיק ביותר בפריז , נף־פון, "החדש

מחברו של ספר , סופר וסטיריקן צרפתי, )1613-1680(פרנסואה דה לה רֹוְׁשפּוקֹו ; הסן

הייתה תערוכה שנערכה לראשונה בפריז , "סלון הסתיו", salon d’automne; "אמרות"ה

הרשמית השמרנית " סלון"כתגובה של אמנים עצמאיים לתערוכת ה, 1903בשנת 

הייתה ) 1634-1693(מאדאם דה לה פאייט ; שנוהלה על ידי האקדמיה לאמנויות היפות

לה פאייט . אן רסין'סופרת צרפתייה וידידתם הקרובה של פרנסואה דה לה רושפקו וז

 .נהגה לארח מפגשים ספרותיים בביתה
 .לח והביל, סגרירי, מעיק, מזג אוויר חם   89
90   Notre-Dame-des-Champs – אחת הכנסיות , "גברתנו של השדות" כנסיית

שוכנת ברובע , "הקדוש ונסן דה פול" כנסיית – Saint Vincent de Paul; העתיקות בפריז
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 ,ָיֹרק ּוָוֹרד, ָּכֹחל, ֲחַבָּצלֹות ּפֹוְרחֹות
 . ִמְנַחת ֹקֶדׁש ִמַּיָּפִני מּוָמר–ְּפָקעֹוֵתיֶהן 

 ֵמיִמי ְמׁשֹוֵרר ֶאת ִׁשיֵריְטרּוָּבדּור ְׁש 
  91.ְּבֵני ַהַּכָּפָרהֲחָטֶאיָה 

  ְצָרעֹות ֵאיָנן נֹוְגסֹות ַעל חֹוָמָתם ֶׁשל ְׁשֵמי־ְׁשִקיָעה
 .ִּבְׁשִזיָפיו ֶׁשל ַּגן ָהֵעֶדן

  

La Liberté La Presse! 

La Liberté La Presse! 

 

 le Petit-Palaisַהֶּׁשֶמׁש ׁשֹוַקַעת ֵמֲאחֹוֵרי 
  92.יִרי ֵהם צֹוֲעִקים ֶאת ַהּקּוְרָאן'ָּבר ָהַאְלגִ ַּבִּמְד 

  

La Liberté La Presse! 

  
 ;ַהָּׁשַמִים ִמְׁשְמִׁשִּיים

 חֹוְלִפים, ְּכֶנְגָדם, ְוָׁשם
   Pont Solférino93ְלָאְרּכֹו ֶׁשל 

 .ְׁשֹחִרים ֻּכָּלם, ֲאָנִׁשים ְקַטִּנים ְוִכְרָּכרֹות
  

 –ֵמׁש ַהְּׁשֵמיִמי ְזבּוִבים ְמַכְרְסִמים ַּבִּמְׁש 
 ֶזה ִעם ַהּכֹוַבע ְרַחב ַהּׁשּוַלִים ּוְמִעיל־ַהִּׁשְכִמָּיה

 .                                    הּוא ְּבַוַּדאי ֹּכֶמר

                                                                                                                       

 המתאר את שבע התחנות )שנפוץ למדי בכנסיות (חריטתכפי הנראה ; שירי של פריזעה

 .כיום נהוג למנות ארבע עשרה תחנות. שעבר ישו ביום הצליבה
היה צייר יפאני שפעל בפריז בתחילת המאה ) 1886-1968(יטה ' טסוגוהרו פוג  91

, רבים משירי הטרובדורים נקשרו לפולחן מריה; המיר את דתו לנצרות קתולית. העשרים

 ).May day(במהלך חגיגות האביב , בידי הקתולים, רים בדרך כללוהללו מוש
92   La Libertéו־ La Presse –יר'הפניה לכיבוש אלג;  יומיים שמות של עיתונים .

אזרחות צרפתית ניתנה . 1848- והכריזה על סיפוחה ב1830צרפת השתלטה על הארץ ב־

 .המואזיןהמשוררת מתארת כאן את קריאות ). וליהודים(רק לאירופים 
93   Pont Solférino –1960 גשר שהקים נפוליאון השלישי ושפורק ב־. 
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 ֵהם ְׁשֹחִרים ְודּו־ְמַמִּדִּיים ְוֵהם ּדֹוִמים
  .לּוִאי ִפיִליּפְצָלִלּיֹות ֶׁשל ְנִתיֵני לַ 

 
 ּוִקיִניְסִטים סֹוְגִרים ֶאתּב Quaisְּבמֹוַרד ַה־

  94.ֵּתבֹוֵתיֶהם ַהְּיֻרּקֹות

  

 95VIIme arrondissementִמן ַה־
 ַלְיָלה ְּכמֹו ַעְרָּפד

 .מֹוֵצץ ָּכל ְצִליל ָוֶצַבע
  

  96;ָהרּוחֹות ָנמֹות ִּבְמָעָרָתן ַהִהיֶּפְרּבֹוֵרִאית  

 ;םָהְרחֹובֹות ַהָּצִרים ִמְתַעְּקִלים ְּבָגאֹון ֶאל ַהּכֹוָכִבי  
 .ֵמֵעת ְלֵעת הֹוָמה מֹוִנית ְּכַיְנׁשּוף  

  

  97ַא ֵמֵעֶבר ְלִבּצּוָריו ֶׁשל ַהּלּוְבר  

 , ִחּיּוכֹו נֹוָרִאי, ְפרֹוְיד חֹוֵפר ֶאת ַהָּנָהר
 הּוא ְמנֹוֵפף ַּבֶּזֶבל ֶׁשּלֹו ְלאֹור ַהַחְׁשַמל  

  

 ,מֹוִנּיֹות
 ,מֹוִנּיֹות
 ,מֹוִנּיֹות

 ֶנֱאָנחֹות חֹוְרקֹות וְ , ֵהן צֹוְוחֹות
 .ְּכמֹו ֶאֶלף ֲחתּוִלים ְמיָֻחִמים

                                                         

רבים תלו בבתיהם דיוקנאות ) 1773-1850( בימי שלטון המלך לואי־פיליפ   94

על גבי ;  רציפים– Quais; שהיו אז באופנה, סילואטים, נייר שחור העשויים גזרי

המפורסמים של ) פרים יד שנייהמוכרי ס(הרציפים של נהר הסן פורשים הבוקיניסטים 

 .ירוקבצבע  בדרך כלל – וקופסאות ארגזים, המסודרת בתיבות, םפריז את מרכולת
 . שם גם ניצב מגדל אייפל. הרובע השביעי   95
 נית שממוקמת הרחקו שמה של ארץ אגדית במיתולוגיה היו– היפרבוריה   96

 ."רוח הצפון" מעבר ל,בצפון
 הוקמה בידי פיליפ זו,  כמצודה בתחילהשימש) בגלגולו הראשון( הלובר   97

 .1190בשנת ) 1165-1223(אוגוסט 
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 :ְלַבֵּקׁש ֵמֵאל ַמֲאָכָלן, זֹונֹות ִּכְכִפיִרים ׁשֹוֲאגֹות ַלֶּטֶרף
  Moulin Rouge98ֹּכֶמר ַאְנְּגִלי ִנְלָחם ַּב־

 , ֹראׁש ּכּוִׁשי ְּבֹראׁש ָּכל ָּתו, ִרְבֵעי ָּתִוים ּוְׁשִמיִנּיֹות
 :ה ִנְתֶעֶבתִמְתַּפְּתִלים ְּבִסיְנקֹוּפָ 

Toutes les cartes marchent avec une allumette! 

 ִׁשְבַעת ֶחְטֵאי ַהָּמֶותֵמָאה ֲעָדׁשֹות ְמַׁשְּברֹות ֶאת ֶחְזיֹון 
 :ֲעבּור ָהַאְסִטיְגַמְצָיה ָהָאֵמִריָקִאית

  ."ים ֵהן אֹוֲהבֹות ָנִׁש –ָּבחּורֹות ֶׁשל מֹוֲעדֹוֵני ַהַּלְיָלה 'ֲאִני א אֹוֶהֶבת ּתַ "
  

Toutes les cartes marchent avec une allumette!99  
  

 ַׁשַחרַׁשַחרַׁשַחרַׁשַחר
        

 ַאְלִכיְמָיה. . . ְׁשַעת ַהֵּׁשָנה ֶׁשל ֶוְרֵלן 
 ,ַאְּבִסיְנת

  100 ,יִרי'ַטַּבק ַאְלגִ 

 ִּדּבּור, ִּדּבּור, ִּדּבּור
 . ְמַזֵּבל ֶאת ִסָּגִלּיֹוֶתיָה ַהְלָבנֹות ֶׁשל ַהְּלָבָנה

                                                         

; כא, תהילים קד." ַהְּכִפיִרים ֹׁשֲאִגים ַלָּטֶרף ּוְלַבֵּקׁש ֵמֵאל ָאְכָלם" לפי הפסוק   98

הוא )  ועל גגו של המבנה אכן ניצבת טחנה שכזו– "טחנת הרוח האדומה("' המולן רוז

המועדון הוקם . בפריז ובו מוצגים מופעי קברט צרפתי מסורתיהמועדון המפורסם ביותר 

 המשוררת משתמשת .נלחם בטחנת הרוח האדומה, כמעין דון קישוט, הכומר. 1889ב־

 .Tilting at windmillsהמזוהה עם מטבע הלשון , Tiltsכאן בפועל 
99  " Toutes les cartes marchent avec une allumette"!  -כפי ,  משפט סתום

משה רון היקר . שלא עלה גם בידי מחברי הקומנטרים לפענחו, נראה סלנג מקומי מאודה

אין קלף ": "תרגום מילולי שמתקבל על הדעת, בשיחה אישית, ורב־הניסיון הציע

בעברית צריך לבחור באחד משלל משמעיה של "ציין רון כי , כמו כן. "שגפרור לא שורף

שבעת חטאי "; ").ב"תפריט וכיו, מפה,  קלף,כרטיס(וגם זה לא פשוט , carteהמילה 

השיריים ביצירתו האפית של ) 4שיר , 1ספר ( הוא שמו של אחד הקטעים "המוות

ס מתארת כיצד אותם אמריקאים ימרל. 'מלכת הפיות ')1552-1599(אדמונד ספנסר 

בשל , )או משקפיים(צופים במופע בעד משקפות " ועידת השלום"שהגיעו לעיר לרגל 

כלומר חמישים , מאה עדשות הן חמישים זוגות עיניים. שלהם") צילנדר("מציה האסטיג

 . אנשים
 .שימש בעיקר את בני המעמד הנמוך, טבק זול   100
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3 Rue de 
Beaune 

 פריז
1919אביב   

 ,יָקה ׁשֹוֵכב ַּבִּמָּטה ְלַצד ִאְׁשּתוֹ ְנִׂשיא ָהֶרּפּוְּבלִ 
 . . . ְוִיָּתֵכן ֶׁשֶּזה קֹוֶרה ַמָּמׁש ַעְכָׁשו

 , נֹוָלִדים ִּתינֹוקֹותPort-Royalַּבִּמְנָזר ֶׁשל 
 ּוִמיֶׁשהּו ֶׁשא ִנְרַּדם אּוַלי קֹוֵרא ַעְכָׁשו ֶאת

     le Crime et le Châtiment101    
       
 תַהֶּׁשֶמׁש זֹוַרחַ         
  ִיָּפַתחles Halles     ְּבָקרֹוב       

  Notre-Dame102ּוֵמֲאחֹוֵרי ְׁשֵני ַהְּצִריִחים ֲאֶׁשר ְל־

 .ָׁשַמִים ְּבֶצַבע ְזַעְפָרן        
  

JE VOUS SALUE PARIS PLEIN DE GRACE103  

  

 

 

 

 

 
104  

                                                         

, היה ראש ממשלת צרפת במשך שלוש קדנציות) 1860-1934( ֵרמון פואנקרה   101

 דתנגה. 1913-1920ונשיא צרפת בשנים , 1926-1929 ו־1922-1924, 1912-1913שנים ב

 והיה קשור בזרם 1626 נבנה ב־Port-Royalמנזר ; "ועידת השלום"להבנות שהושגו ב

במהלך המהפכה ). זרם של המחשבה הקתולית המדגיש את החטא הקדמון(היאנסניזם 

 – le Crime et le Châtiment; ולאחר מכן כבית יולדות, הצרפתית שימש המקום ככלא

 ".החטא ועונשו"
102   les Halles –שכן שם שוק בעבר .  אל הוא אזור ברובע הראשון של פריז לה

,  תחתיו נבנה מתחם קניות תת־קרקעי מודרני– 1971 ב־נהרסש, סיטונאי גדול ומרכזי

 גותית בפריז ומקום מושבו של קתדראלה נוטרדאם היא קתדרלת; לפורום דה א

והסתיימה ,  תחת שלטון לואי השביעי,1163בנייתה החלה ב־. הארכיבישוף של פריז

 . שני צריחים לקתדרלה.1345ב־
  "מלאת החן, השבח לפריז"   103
הסימן בעל שבע הכוכביות המופיע בסיום השיר הוא בעצם מערך הכוכבים    104

  ". הדובה הגדולה"של 
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 הערות המחברתהערות המחברתהערות המחברתהערות המחברת

    

    

NORD-SUD * ,אחת ממסילות הרכבת התחתית של פריז .ZAG-ZIG, 

LION NOIR, CACAO BLOOKERהן כרזות  .Rue du bacהם שמות '  וכו

 .של תחנות רכבת
  

קללתם של ממדי  "– 13' עד עמ" grands boulevardsמה נעים להסב ב־* "

  .grands boulevardsזהו תיאור של ה־." הענק

  

,  Moise de Marie,  באחד במאי–" יםקהאחד במאי אין שום שושנת עמ* "

, 1919אך באחד במאי ; ברחבי פריז, דרך כללב, נמכרת שושנת העמקים

 .אף שושנת עמקים לא עמדה למכירה, היום של השביתה הכללית
  

ישנה השפעה , כך מניחים, la lune rousse, ללבנה של חודש אפריל* 

 .מזיקה על הצמחייה
  

במהלך ימי התענית בובות . 'וכו" Les Galeries Lafayetteהחלונות של * "
 – לבושות כמו חניכי טקס לחם הקודש הראשון –ושי שעווה בגודל אנ

 .מוצגות בחלונות הראווה של חנויות גדולות
  

 . משמש כיום כבית־יולדותPort-Royalהמנזר של * 
  


