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  נס ו'גדיוויד 

  

  

  'במאמר מוסגר'מתוך 
  
  

 ָהִייִתי ִעם ֶהֶבל ְּכֶׁשָאִחיו ְמָצאֹו

 .ִמַּתַחת ָלֵעץ ַהָּיֹרק

  1ָּבִניִתי ַמְחֵרָאה ְלַאְרַּתְחַשְׁשָּׂתא

 ָהִייִתי ַהֲחִנית ְּבָידֹו ֶׁשל ָּבאִלין 

          ֶׁשֵחְרָבה ֶאת ַאְדמֹות ַהֶּמֶלM ֵּפָלאם           

 ָלַקְחִּתי ַחּלּוֵקי־ֲאָבִנים ִמן ַהַּנַחל

 ָׁשִהיִתי ִעם ָׁשאּול

 .ִׂשַחְקִּתי ְלָפָניו

  2.ְרִאיִתיו ֲחגּור ְּכֵלי־ַזִין ְּכמֹו ֶדְרֶפל ָגאֶטֶרן

 ֲאִני ִהיא ֵאׁש־ַהּׁשּוָעִלים 

  ;ת ְּברּוָצּה ָּגִדיׁש ְוָקָמה                    ַהְּמַבֶעֶר

                                                           

ראה למשל את השיחה הבאה שתועדה באזורי ] כל ההערות הן של המחבר [  1

יש לך חתיכת עבודה , יי אווןה: "אמרתי. הוא סחב שני דליי־שירותים מלאים: החזית

אמרתי שזו לא בדיוק " ?למה אתה מתכוון? עבודה מחורבנת: "הוא אמר". מחורבנת

,  עבודה מחורבנת בהחלט–עבודה מחורבנת : הוא אמר. העבודה שהייתי רוצה לעצמי

 ." בגלל סניטציה גרועהוחרב הצבא של ארתחששתא התחרבן לגמרי 
אשר , ")דרפל האדיר "–Derfel Gatheren, Derfel Gadarn ( דרפל גאטרן   2

, ניצב בעבר בכנסייה שבלנדרפל, רכוב על סוס וחמוש כלי זין, תבליטֹו הפלאי

. היה זה אחד ממוקדי הפולחן המרכזיים של ימי הביניים המאוחרים. שייר'מריונת

ויתרו על הדקדקנות התיאולוגית , מתוך אופטימיות שובת־לב וגאווה מקומית, הוולשים

וגרסו כי יש בכוחן של תחינותיו והשתדלויותיו של דרפל כדי להושיע נשמות מארץ 

במסגרת האיקונוקלזם שהנהיג תומאס קרומוול שימש התבליט כחומר־בערה . נשייה

. פילד' על המוקד בסמית–'  הנזיר הפרנציסקני מגריניץ–ון פורסט 'במות הקדושים של ג

 Davy Derfel Gatheren / As sayeth the Welshmen :האנגלים חיברו עליו את השיר הבא

/ Brought him outlawes out of hell / Now is com with spear and shield / For to bren 

in Smithfield / For in Wales he may not dwell. אני מצטט מהזיכרון ואפשר שאיני 

 ".רןגאד"במקום " גאטרן"אבל זה מסביר מדוע השתמשתי ב, מדייק
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 ּוֵבין ִׁשּבֹוֵלי ַהִחָּטה ַהְּזקּוִרים ֶׁשל ַקְנְטיּום ִנִּסיִתי ַּכָּמה ְּפָעִמים 

 –ִליֹצר 

[...] 

 , ְוַרְגַלי, 62ִמְסָּפר־ִאיִׁשי , ֲאִני סֹוְקָרֶטס

 ,ַעל ִמְדֶרֶכת ָהֵעץ ַהּפֹוִטיֵדִאית ַהּזֹו

  3.ָקרֹות ִמֶּׁשִּנְדֶמה ָלֶכם

  4ֲאִני ַהֶּפֶתן ֶׁשַּבִּׂשיַח ַהָּקָטן

 ֶׁשָּפַרם

 ,ֶאת ִקָּצּה ֶׁשל ַּתְרֵּדַמת־ַהֹחֶרף

 :ֶׁשָּפַרע ֶאת ֶׁשֻהַּׂשג ְּבֶיַזע

ostium fiuminisְּב־
5  

 regione Linnuisְּבַאְרַּבע ַהַּמֲעָרכֹות ְּב־

 .  ֵאֶצל ַהַּמִים ַהְּׁשֹחִרים    

 . ִּבְצִליַחת ַהָּבָסאס

  .ְיט ֵקִלידֹוןְּבָקט קֹו

 .ֵהיָכן ֶׁשָּנָׂשא ֶאת ַהֶּצֶלם, ְּבִמְבַצר ְגִויְניֹון

 .urbe Legionisַּב־

 ַּבֶּׁשֶפM ַהּׁשֹוֵצף , ְּבִמְפַּגׁש ַהְּגבּולֹות, ֵאֶצל חֹוַמת ַאְנטֹוִנינּוס

 . ּוַבֶּזֶרם ַהּגֹוֵעׁש ֶׁשְּׁשמֹו ְטִריְּברּוט

 .ַעל ַיד ַהר ַאְגֶנד

 .ֵהיָכן ֶׁשָּנָׂשא ֶאת ָהֵעץ, ַעל ֵּתל ָּבאדֹון

  6.ֲאִני ַהִּלְגיֹונֹות ַהְּמֻׁשְרָיִנים  

 !ֶהֶלָנה ִמָקאמּולֹודּונּום ְּבָיֵדינּו

                                                           

 ". נאומו של אלקיביאדס"', המשתה, 'ראה אפלטון  3
 .4, 21ספר ', מות ארתור, 'ראה תומאס מלורי  4
אלו הם שנים עשר הקרבות של ארתור " על תל באדון ... ostium fiuminisב־"  5

ניניוס מספר כי בקרב שנערך במבצר . 'היסטוריה בריטונום'כפי שמונה אותם ניניוס ב

 Annales,'ספר־השנים של ווילס'וב; ו ארתור את צלמה של מריהגוויניון נשא עימ

Cambria , ובו נשא ארתור על כתפיו את הצלב של , קרב באדון: "נכתב, 516תחת שנת

 ".והבריטונים ניצחו, אדוננו ישוע הצלוב שלושה ימים ושלושה לילות
מאיים  כך כונו הצבאות הרו–) Loricated Legions( "הלגיונות המשוריינים"  6

 ".צבאות משוריינים"מסופר על כך שארתור הוביל ; במסורת הוולשית
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[...]  

 ִעְרַּבְבִּתי ֶאת ַהִּטיט ַהְּמַקֵּבר

 –ֵהם ִלְּמדּוִני ֵהיֵטב ֶאת ַהַּיַחס 

 ַּכָּמה ַמִים

 ַּכָּמה חֹול

 .ַּכָּמה ֶמֶלט־ִסיד

 –ְמַחת ַהֶּקֶבר ִחִּפיִתי ֶאת ֻּג

  7ָהֻאָּמִנים ַהְּמסּוִרים ָיְדעּו ֵהיֵטב ֵאיM ְלַׁשֵּמר

 ֶאת ֹראׁש ַהֶּמֶלM ְלַׁשֵּמר 

 . ֶאת ָהָאֶרץ ְׁשֵלָמה

  

 .ַּגֲאָותֹו הּוא ִנֵּתץ אֹותֹו ְּבַרַהב ְׂשָרָרתֹו ּוְבֹרב: ַהֹּדב ֶׁשל ָהִאי

 .ַהְּדָרקֹון ֶׁשל ָהִאי

 .ַהּׁשֹור ֶׁשל ַהְּקָרב

  8)ְוֶזהּו ַהִּגּלּוי ַהְּמַצֵער ַהְּׁשִליִׁשי(  

  ָהִניחּו–ָהִניחּו ַלְּמָלִכים ַהְּטבּוִחים ָלנּוַח 

 הֹו ָהִניחּו ָלֹראׁש ַהּׁשֹוֵמר

 ,  ֶאת ִמְפְרֵׂשי ַהְּפָרִאים–ַלֲהֹּדף 

 ,ְלַבֵּצר ֶאת חֹוַמת ַהָּמֵגן

 . ְלָהִזין ֶאת ַהְּזָרִעים

  

  9ֻּדָּכס ַהִּמְלָחָמה

                                                           

 :בתוך( Triad xcii הרעיון לקוח מ־–" האומנים המסורים... הם לימדוני "  7

Trioedd Ynys Prydein ,Triads of the Island of Britain" .(" כאשר כתבתי את הקטע

 ולם לא הייתי מודע באופן מלאא, הזה הייתי מודע לטבעו המפוקפק של המקור שלי

 .  לאופיו המלאכותי
של המלך הקבור , הרעיון המרכזי והכללי. יש כאן שילוב של מספר תמות  8

 ובמיוחד ישנה כאן התייחסות לראשו של בראן –המסייע לפריון הארץ ומגונן עליה 

 ידי המבורך שנטמן מתחת למגדל הלבן בלונדון ולגילויו של הראש והוצאתו ממקומו על

ביזתה של הארץ פעם אחר פעם . אשר רק הוא לבדו בכוחו שלו יגן על הארץ, ארתור

בידי כוחות זרים ומשלחות צבאיות שמעבר לתעלה הוא נושא שחוזר על עצמו במסורת 

 .    הוולשית
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 –ְּמַנֵּצַח ַעל ַהְּלִחיָמה ַה

Mֵּפֵרק ְלגֹוְרִמים ֶאת ָהֹרֶגם , הּוא ָּפַרץ ֶאת ַהַּתְכִרי 

 ּוְבֶׁשל ָּכM צֹוֲעדֹות ַרְגַלִים ָרעֹות (

 ֲאָנִׁשים נְֻקִׁשים עֹוִלים 

 ) ָעֵלינּו ְּכֵדי ְלַכּלֹות

  ׁשֹוֵכב ַּתְחַּתִיbrân M הֹו –! הֹו ֶאֶרץ

 ֹוָפה ְלָצְרַפתֵעין ָהִעְנָּבר ַהּצ

 ַהְּמגֹוֶנֶנת ִמְּלַמָּטה

 ַהּׁשֹוֶמֶרת ָעֵלינּו

 ַהּנֹוֶתֶנת ָלנּו ֶאת ְּפִרי־ַהֶּפֶרא ְּבִעּתֹו

 ׁשֹוֶמֶרת ָעֵלינּו, ַהּׁשֹוֶמֶרת ַעל ָהָאֶרץ

 .ׁשֹוֶמֶרת ֶאת ָהִאִּיים ַיְחָּדו

  

 ֲעבּור, ִׁשִּׁשים ֶאֶלף ְועֹוד ֶאֶלף ָצֲעדּו, ָצַעְדִּתי

  10ֲעבּור ׁשֹוֵמר ַהְבָטָחתֹו, ּה ֶׁשל ְפלּורַזּכּוָת

 )יֹוֵתר 9א ָּבאנּו               (

 ֶׁשִהְכִרית ֶאת ָהִאי

  [...] 

 9א ֵמִתים ְלעֹוָלם 9א ֵמִתים ְלעֹוָלם

 לא ֵמִתים ְלעֹוָלם 9א ֵמִתים ְלעֹוָלם

 ַחָּיִלים ְזֵקִנים 9א ֵמִתים ְלעֹוָלם

 ים ְלעֹוָלם9א ֵמִתים ְלעֹוָלם 9א ֵמִת

 ַחָּיִלים ְזֵקִנים 9א ֵמִתים ְלעֹוָלם ֵהם 9א ֵמִתים ְלעֹוָלם

 9א ֵמִתים ְלעֹוָלם

 ַחָּיִלים ְזֵקִנים 9א ֵמִתים ְלעֹוָלם ֵהם

 .ָּפׁשּוט ּדֹוֲעִכים

  )יהודה ויזן :אנגליתמ(
                                                                                                                         

 –" דוכס המלחמה", "השור של הקרב", "הדרקון של האי", "הדוב של האי"  9

 .כינויים שניתם לייחסם לארתור
האגדה מספרת כי הוביל משלחת לוחמים .  קסיוולאנאונוס–" שומר הבטחתו"  10

אחד " כTriadsהוא מתואר ב־. לגאליה כדי להילחם ברומאים ולהשיב נסיכה ששמה פלור

 ".משלושת הנאמנים לאי הבריטי


