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   ונס'דיוויד ג

  

  

  'החומה'מתוך 
  
  

 ,ַהְּכִניסֹות ְוַהְּיִציאֹות 9א ְידּועֹות ָלנּו

 ?ֵּכיַצד נּוַכל ָלַדַעת? ֵּכיַצד ֵנַדע

 מֹוB 9א ְיַהְרֲהרּומּוָטב ֶׁשֲאָנִׁשים ָּכמֹוִני ְוָכ

 ֶׁש9א ְיַנֲחׁשּו ֵּכיַצד ַהּפֹוְנִטיֶפְקס, ְּבִעְנְיֵני ִׁשְלטֹון

 ְמַכְלֵּכל ַּבֵּסֶתר ַמֲעָׂשיו

 ֵמַעל ַהּסֹוְלָלה ַהֶהֵּקִפית  

 .ֵמַעל ַהִּבּצּוִרים ֶׁשל ַהחֹוָמה  

 ֲאָבל ְּבַצֲעַדת ַחִּיים ְּכמֹו ֶׁשָּלנּו

 םרֹוִאים ָּדָבר אֹו ְׁשַנִי  

 ,ְלַיד ַמְצֵּפן־ַהִּמְגָנִנים  

 ֶעְׂשִרים ְׁשנֹות ַלְיָלה ִּבְצִעיָדה

 ָהלֹוM ָוׁשֹוב, ָסִביב ָסִביב  

 .ַעל ַהחֹומֹות ַהְּמִכילֹות ֶאת ָהעֹוָלם

 

 , חֹוְׁשִבים ָּדָבר אֹו ְׁשַנִים, רֹוִאים ָּדָבר אֹו ְׁשַנִים

 יֹוָמם , נֹות ְצִעיָדהֶעְׂשִרים ְׁש, ְּבַצֲעַדת ַחִּיים ְּכמֹו ֶׁשָּלנּו

 ְּכֶׁשְּמַפְטְרִלים ַעל ַהחֹומֹות ַהְּמַקְּימֹות , ָוַלְיָלה

  .ֶאת ָהעֹוָלם
  

[...] 
 

 ַהִאם ֵהם, ֲחצֹוְצרֹוֵתינּו ַהָרמֹות, ַהּפֹוְנִטיֶפְקס

 נֹוְׂשִאים ְּדָבִרים ָלִעיר ְוָלעֹוָלם ּוְמַזְּמִנים ְׁשָבִטים

 ,ּוְקיֹון ַעל ֵּכס ֶעְליֹוןְלהֹוִׁשיב מ, ְלָסטּוְרַנְלָיה

 ?ִלְכֹרM ֶסֶרט ְמנֶֻּדה ְלֹראׁש ֶמֶלM־ַהְּׁשעּוִעית

 ָקֶׁשה ְלִהְתַהֵּלM ָּבֶזה        
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 ֵמַעל ַהִּבּצּוִרים, ֵמַעל ַהּסֹוְלָלה ַהֶהֵּקִפית

 ,ְּכֶׁשַּמְמִּתיִנים ְלסֹוף ַאְׁשֹמֶרת ַאְחרֹוָנה, ֶׁשל ַהחֹוָמה

 ל ֵּבית ִמְׁשָמר ֶׁשּבֹו ָיִנידּוְמַיֲחִלים ָלֹחם ַהַּלח ֶׁש

 ,ְיִדיִדים ָּבֹראׁש  

  ֶׁשּבֹו קּוְמקּום ַהַּפח ַהְּמֻפָּיח מֹוֵזג ִמְרַקַחת ַלְיָלה

    Mָקָרה ָּכל ָּכ ,Mֵקָהה ָּכל ָּכ 

 ְּדרּוָכה ָּכל ָּכM, ִמְקִרית ָּכל ָּכM ַהֲהָבָנה ְּבחּוׁש, ִהיא ַהְּתבּוָנה

 ּלּו ֵמִאָּתנּו ַההֹוְלִכים ַּבֹחֶׁשMְלֵא, ִהיא ַהְּתִפיָסה

 ְּבֵצל ַהָּלִּביִריְנת, ְּבֵצל ַהּסֹוְלָלה

 ֶׁשל ַהִּקירֹות ַהּׁשֹוְדִדים, ֶׁשל ָהעֹוָלם, ֶׁשל ַהחֹוָמה

 .ַהִּמְתַהְּלִכים ְּבַלְיָלה ַמְקרֹו־קֹוְסִמי, ֶׁשל ִעיר־עֹוָלם

 יִריְנתַּבָּלִּב, או ֶׁשָּמא ַּגם ַּבַּלְיָלה ַהְּפִניִמי

 ִמַּתַחת, ֲאֶׁשר ַּגם ּבֹו ׂשֹוֵרר ַהַּלְיָלה, ֶׁשִּמִּבְפִנים

 ִמַּתַחת? ַצב־ֻּגְלָּגְלּתֹו ֶׁשל ָּכל ָאָדם צֹוֵעד

 ַקְסַּדת ָהַרֲעָמה, ֻּגַּלת ַהַּבְרֶזל ֶׁשל ִלְגיֹוֶנר

 ַהּקֹוַבע ַהֻּמְזָהב ְוַהִּנְכָּבד ֶׁשל, ֶׁשל ַהְּטִריּבּון

 ?ְצמֹוַהֵּלָגאטּוס ְּבַע

 ,ַהְּכִניסֹות ְוַהְּיִציאֹות 9א ְידּועֹות ָלנּו    

 ?ֵּכיַצד נּוַכל ָלַדַעת? ֵּכיַצד ֵנַדע

 

 ָמה ָאְמרּו ָלֶהן? ָמה ָסחּו ָלנּו ִאּמֹוֵתינּו

 ?ָמה ִאָּמא־ֲאָדָמה ָאְמָרה ָלֶהן? ִאּמֹוֵתיֶהן

 ?  ַאM ָמה ָאְמָרה ָלזֹו ַהֵאם ֶׁשָּבָרִקיַע

  
  

 חג – סטורנליה. מׂשרת הכהונה הדתית הרמה ביותר ברומא העתיקה – פונטיפקס *

 – סרט מנודה. ובו היטשטשו הגבולות שבין המעמדות, רומאי שנחוג באמצע החורף

 מלך־השעועית. סרט של צמר גס שהיה נכרך על בעלי החיים המוקרבים בפולחן הרומאי

. ט־עם למלך היתולי גרסה ימי־ביניימית של המנהג מימי הסטורנליה למנות פשו–

במסגרת גרסה זו היו מטמינים פול שעועית בעוגה המוגשת בחג המולד ומכתירים את 

הטריבונים .  פקיד רם־דרג בממשל הרומאי– טריבון". מלך"הסועד שמצא אותו ל

 . מפקד לגיון– לגאטוס. הצבאיים היו קצינים בכירים הכפופים למפקדי הלגיונות
  

  )תם בנשלוםיו :אנגלית והעירמתרגם (


