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  דדקינד פרידריך

  

  

 כל לתועלת, ההליכות פשטות על – ְּגרֹוִּביָאנּוס' מתוך
 'הקרתנית הגסות אוהבי

  

  

 –ַא. ִּתְזַנח ַהֵּׁשָנה ֶאת ֵעיֵני' , ְּדַבר ַמֲאָכל ִּכי יַֻּגׁש

 .ַאל ִּתְׁשַּכח, ְּתַבע ֹזאת ִמָּיד: ֹזאת ָעֶלי' ִלְדֹרש  

 ,ֹחֶפן ְּבֹאֶכלַמֵּלא ֶאת ַה, ַא. יּוָבא ַהָּמזֹון

 .ָּכ. ֶׁשִּיַּזל ֹרב ֻׁשָּמן ַעל ֶאְצְּבעֹות ַּכף־ַהָּיד  

 : אֹו־ָאז ִּתְׁשַּתֵּמׁש ְּבַפת־ֶלֶחם–ֵעת ֻּתַּגׁש ֲארּוָחה 

 .ְּכִלי ְמַסֵּפק ִהיא ַעָּתה, ְּכמֹות ֶׁשִהיא, ָיד ֵעֻרָּמה  

 –ֵאי. ְּבֵעת ֲארּוָחה נֹוֲהִגים ְוֵכיַצד ִיְזְללּוָה 

 .ֶּתֶכף ַעל ָּכ. ִתָּוַדע, את ִמֵּקץ ֶרַגע ַאְסִּבירֹז  

 ,ְּתִחָּלה ְרצֹוִני ְּדָבִרים ֲאָחִדים ְלַלְּמֶדָּך, ֶאֶפס

 .ַעד ְמֵהָרה ֲאַסֵּים, ?א ַאֲאִרי. ִּבְדָבַרי  

 ,ֲאָבֶרי', ֵאי. ִּתְנַהג ְּבגּוְפ', ָמה ֲאֶרֶׁשת ִּתְלַּבׁש

 .ף אֹוֶרה ְל' ֹזאתֶּתֶכ, ֹזאת ִּבְמֵהָרה ֲאַלֵּמד  

 ,ָּגֵרׁש ֲעָנָוה ְמיֶֻּתֶרת:  ִהָּזֵהר–ֹראׁש ְוִראׁשֹון 

 .זּו ַלַחִּיים ַהּטֹוִבים ֶנֶגף ִהָּנּה ּוִמְכׁשֹול  

 :ֵמְיִׁשיר ַעִין ֶאל ַעִין, ַאל ִּתְתּבֹוֵנן ְּבָאָדם ְּבָפָניו

 .ַרק ְּבַמָּבט ַעְקָמִני ַעל ָּכל ָאָדם ִהְסַּתֵּכל  

 ,ֵהב ֲעָנָוה ָיֶאה ַהַּמָּבט ַהָּצנּוַעַרק ְלאֹו

 .ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ִעְנָיָנם ֶׁשַבח ִּבְׂשַכר טּוב ִמּדֹות  

 : ְלׁשֹוֵטט ֲהִניֶחּנּו–ֵאי ַיְחֹּפץ ַמָּבְט' ְלׁשֹוֵטט 

 .ִּכי ָּבֶזה ֶיֶתר ַּפְׁשטּות ְיִׁשיָרה, ָּכָכה ִּתְנַהג  

 :ט ֻחְמָרה ְמַאֶּיֶמת מּוָטב ֶׁשִּיְהֶיה ִמְצֲח' ְקמּו–ָהְלָאה 

 ,ֶאֶלף ְקָמִטים ֲחמּוִרים לּו ַּפְרצּוְפ' ַיְחְרׁשּו  

 ,ְּכמֹו ַּפְרצּופֹו ֶׁשל ַהּׁשֹור ַהּנֹוֵׂשא ַעל ַּגּבֹו ֹעל ַמְחֶרֶׁשת

 .ֵעת ּבֹו ַמְצִליף ְּבִלי ַרֵחם ׁשֹוט ַהִּנָּת. ַעל ֵּגוֹו  

 ְבַזַעםאֹו ְּכמֹו ַּפר ֶנֱעָר. ְלִתְגָרה ְּבָיִריב ּו
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 .?א ֵיַדע ֵיֶצר ַהַּכַעס ִלְכֹּבש, ַעז ִיְתַרַּתח  

 ,ָּבחּור־ַחִיל, ֶזה ַהְּקַלְסֵּתר ָהָּיֶאה ְלֶבן־ַמֲעָלה

 .ִאם ְרצֹונֹו ֶׁשֵּיֵצא ְׁשמֹו ִלְתִהָּלה ַּכִּגּבֹור  

  –ָמה ַמֲעָלה ְמֻרָּבה ְּבֶקֶרב ָחְז' ִמְסַּתֶּתֶרת 

 . ֶׁשִּיְבַחן ַּפְרצּוְפ'ֹזאת ְּבָפֶני' ַיִּכיר ָּכל  

 ,ֵיׁש ֶׁשַּדְרָּכם ְלַקֵּׁשט ֶאת ָהַאף ַּבֲעִדי ָּפז ָוֶכֶתם

 ).ֹהּדּו ָּבֶהן ֲעִׁשיָרה(אֹו ְלַקְּׁשטֹו ַאְבֵני־ֵחן   

 :ֹעֶשר ָּכֶזה ֵמֵאַלת ַהַּמָּזל ַהְּקפּוָצה ?א ִקַּבְלָּת

 .הּוא ְיַקֵּׁשט ָחְטְמ', ִאם ֵּכן, ִטיף ַהַּנֶּזֶלת  

 : ֲעִדי ְמַיֶּפה ְנִחיַרִים–ַנֶּזֶלת נֹוֶטֶפת , ָּכ.

 .ֶזה ַהַּתְכִׁשיט ְלחֹוֵבב ֶּדֶר. ִטּפּוַח ַּפְׁשטּות  

 : ִּבְמִחיר ֶׁשל ?א־ְכלּום ִּתְרְּכֶׁשּנּו–ֶזה ַהִּקׁשּוט ַהָּנֶאה 

 .ֵחן ַעל ָּפֶני' ּתֹוִסיף, ּבֹו ִתְתַיֶּפה ְלַהְפִליא  

 ;ְלָׁשְמָרּה ְּבָכל ַס. ִעְנָיֵנינּו,  ִמָּדהֵיׁש ְלַהְקִּפיד ַעל

 :ַהִּמָּדה ָּבּה ִּבְדָרֶכי' ִּתְצַלח, ִאם־ֵּכן, זֹוִהי  

 –ַעל ְׂשָפֶתי' , ְלַבּסֹוף, ִאם ַהַּנֶּזֶלת ִּתַּזל ְוִתֹּטף

 .ֶזהּו ִסָּמן ִּכי ָמְלָאה ֵעת ִלְמחֹוָתן ְלַאְלַּתר  

 ?ּוס ִמי ִיְצַלח עֹוד ָּכמֹו' ְּבִנימ–ִאם ִּתְמֶחה ַּבַּמְרֵּפק 

 .ָאז ִּתְנַחל ַא. ַאָּתה הֹוד ְּתִהָּלה ּוְׁשָבִחים  

 ,ְּבַׁשְרוּול ַהֻּכֹּתֶנת, ִאם ַּבִּכָּפה ְלֹראְׁש' ִּתְׁשַּתֵּמׁש

 .ַּגם ָאז ֵּתָחֵׁשב ִאיׁש ַהַּפְׁשטּות ַהְּברּוָכה; ִניָחא  

  

[...] 

  

 :ֵּפף ִּבְמלֹוא ְנִחיֶרי'ְלַנְׁש, ַאל־ָנא ִּתְׁשַּכח ְלַנְחֵרר

 .ַלִּנימּוִסים ַהּטֹוִבים ֵאין ַהָּדָבר ְמנָֻּגד  

 :ַהְפֵנה ַלָּׁשֵכן ֶאת ָּפֶני', ִאם ִּתְתַאֶּוה ְלִעּטּוׁש

 .ָּכָכה ָראּוי ַלֲעׂשֹות, ֶזהּו ַהּנֹוַח ִמֹּכל  

 :ִּכי ֲהֵרי ְּבָפָניו ִהְתַעַּטְׁשָּת,  לּו ְּבִריאּות ְיַאֵחל–הּוא 

 .ִּכי ָהִעּטּוׁש ַיְזִּכירֹו, ֹזאת ?א ִיְׁשַּכח ְלַאֵחל  

 :ַאל ַּתְסִמיק ִאם ִלְפֹעל ֲהֵרעֹוָת, ַאל ְּתַגֶּלה ָּכל ּבּוָׁשה

 .הּוא לּו ַיְסִמיק ְּכֶחְפצֹו, ֶזה ֲאֶׁשר ּבֹוׁש ְּבֶחְטאֹו  
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 :ִהָּזֵהָרה, ִאם ִּדּבּוִרים ְמִביִׁשים ִיָּׁשְמעּו ְלָיְד'

 .ַיְסִּגיר ִרְגזֹוְנ' ֹסֶמק ֲעֵלי ֶלְחְי'ַאל־ָנא   

 ,ַאל־ָנא ִּתְׁשַּכח ְלַׁשֵּלב ְּדָבִרים ְמֻגִּנים ִּבְדָבֶרי'

 .ֶּפן ֲחַדל־ֹּכַח ִּתְדֶמה, ֶּפן ַיְחְׁשבּו' ְלבּור  

  

[...] 

  

 ,ִאם ְיַסֵּפר ַּפְלמֹוִני ֲחָדָׁשה ֶׁשְּכמֹוָתּה ?א ָׁשַמְעָּת

 ,' ֵאין ְל' ָּכאן ְלהֹוִסיףאֹו ֶׁשָּדָבר ִמֶּׁשְּל  

 ,ְּכמֹו ָאַמְרָּת ִלְלֹּכד ְזבּוִבים ֶהָעִפים ִּבְבִלי־ַדַעת, ָאז

 .ֶאל מּולֹוְמֹאד ְׁשַמע ֶאת ְּדָבָריו ְוַהְרֵחב ִּפי'   

 –ִאם ֶנֱאַמר ְּדַבר־ָמה ֶׁשְּצחֹוק ְיעֹוֵרר ַּבּׁשֹוֵמַע 

 .א־ִּפי' ְצחֹוק ָרםְצַחק ִּבְמלֹו, ְצַחק־ָנא ַאָּתה ָהִראׁשֹון  

 ,ָּכָכה ְצַחק ֶׁשָּכל ִאיׁש ָּבְרחֹוב ִיְק?ט ִּכי ָצַחְקָּת

 . ֶׁשִּיְׁשַמע–ֵּבין ִאם עֹוֵבר ֵּבין ִאם ָׁשב ָׁשם ָּבְרחֹוב   

 , ֶאת ַהֶּפה ַהְרֵחב־ָנא ַעד ְׁשֵּתי ָהָאְזַנִים–ֵעת ִּתְצַחק 

 ,־ֵּגִהיֹּנםַעד ִיְדֶמה ַהָּגרֹון ֶּדֶר. ִלְתהֹום, ְּפַער  

 ,ָּכ. ֶׁשִּיְראּו ַהְּׁשֵכִנים ֶאת ָּכל זֲֻהַמת ַהִּשַּׁנִים

 .ָּכָכה יֹודּו' ִּבְזכּות ֶּפֶרץ ַהְּצחֹוק ֶהָחִביב  

 :ָּכ. ִלְנֹהג ַהֶּטַבע ַעְצמֹו ְמַלְּמֵדנּו; ָּכָכה ִּתְנַהג

 .ֵהן ֹרב ִׁשַּנים נֹוְׁשכֹות ֵיׁש ַלְּכָלִבים ְּב?ָעם  

 ?ה ֹאַרח ָנכֹון ַּבַחִּיים ?א ִּתְלַמד ִמן ַהֶּכֶלבָלָּמה ֶז

 .?א ַלָּׁשְוא, ִאָּמא־ֶטַבע ָּבְרָאה ֹזאת ְּבָחְכָמהֵהן   

 –ְוַאָּתה ַאֲחַרי ִהְצַטַחְקָּת , ִאם ָחַדְלִּתי ִמְּצחֹוק

 .ָאז ֵהן ָיִבינּו ֻּכָּלם ִּכי ֲחַסר־ֵׂשֶכל ִהְּנ'  

 –ִלי ִסָּבה ִּתְתַּפֵּקַע ִאם ְלֶפַתע ִּפְתֹאם ִמְּצחֹוק ְּב

 .ָאז ַצֵּפה ִּכי ְלֹרב ֶׁשַבח ִּתְזֶּכה ִמן ַהֹּכל  

 ,ָלֶהם ִהְתַאֵּניָת, ָּכ. ִיְסְּברּו ִּכי ָלֶהם ָצַחְקָּת

 .ְּכָבר הּוא ֻמָּנח ְּבֵחיְק', ְּפָרס ּבֹו ָזַמְמָּת ִלְזּכֹות  

 ,ר ֶׁשֶקרִאם ְּבָלׁשֹון ְמַכֶּזֶבת ִּתְרֶצה ְלַהִּביַע ְּדַב

 )ַאל־ָנא ַּתְרֶּבה ְלַהִּגיד ֹקֶשט־ֱאֶמת ַלּׁשֹוְמִעים(  

 ,ִאם ַאַחת ְוִאם ְׁשַּתִים, ִהְׁשַּתֵעל, ַא. ֹּתאַמר ְׁשֵּתי ִמִּלים
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 .נֹוַח ְמאֹוד ַּבִּדּבּור, ֶזהּו ִמְנָהג ְמֻצָּין  

 ,אם ְּבעֹוְד' ְמַלֵהג ִחַּסְרָּת ִמָּלה ִּבְדָבֶרי'

 .ֶּתֶכף ִּתְמָצא ָמה לֹוַמר, יך ַּבִּׁשעּולַעד ֶׁשַּתְמִׁש  

 :ִאיׁש ?א יּוַכל ְלַהְבִחין ִּכי ֶׁשֶקר ָּכָזב ַעל ְׂשָפֶתי'

 .ִאיׁש ?א ֵנַחן ִּבְתבּוַנת ֵׂשֶכל ַרָּבה ֶׁשָּכֹזאת  

  

[...] 

  

 ? ָמה ִּתְטַרח ְלָעְצָרּה ַּבֵּמַעִים–ִאם ַּתֲעֶלה ְנִפיָחה 

 !ַרַעם ָּגדֹול לּו ִיְתַרע, לּו ֵּתֵצא, ְקָרא־ָנא ָלּה ְּדרֹור  

 ,?א ְּבַקּלּות ֵּתָעֵצר ִאם ִהיא ִמְתָּפֶרֶצת ַהחּוָצה

 .ֵנֶזק ָּתִמיט ַעל ֹראְׁש', ִאם ֹזאת ְּבכֹוַח ִּתְמַנע  

 ,ִאם ִּתָּכֵבׁש ְנִפיָחה ְוִאם ִּתְכְלֶאָּנה ַּבֶּבֶטן

 :ֹחִלי ָּגדֹול ְוָאסֹון ַעל ֲאָבֶרי' ָּתִמיט  

 ;ַּתְחֹּדר ֶאל ָּכל ֲאָבֶרי', ִהיא ֶאל ָהֹראׁש ַּתֲעֶלה

 !ָמה ְמֻסָּכן ַהְּמִחיר,  ָמה ָּגדֹול–ִאם ִּתְתַּבֵּיׁש   

 ,ֵריַח ַמְצִחין ּוַמְבִאיׁש ֶאת ְּכַלל ֲאָבֶרי' ַיְסִריַח

 .ָּכל ּגּוְפ' ַיֲעֶלה ַמק ַצֲחָנה ְמִביָׁשה  

 ,ַּתְרִעיל ֵראֹוֶתי' – ֵאיֶנִּני יֹוֵדַע ֵּכיַצד –רּוַח 

 .ֵריַח ַמְסִריַח ַּתִּדיף, ֶהֶבל ִּפי' ַיְצִחין  

 :ִמָּצָרה ֶׁשָּכֹזאת ִהְתַחֵּמק־ָנא, ְׁשֹמר ַנְפְׁש' ִמָּכֹזאת

   . ֵּתן ָלּה ִלְפֹרץ ְּכֶחְפָצּה–ְנִפיָחה : ַאל ִּתְתַאֵּמץ

  

• • • 

  
הוא השתלם . 1598ֶנבורג בשנת  ומת בלּו1525פרידריך ֶדֶדִקיְנד נולד בנוישַטדט בשנת 

שם התוודע להומניסט המפורסם פיליפ ֶמַלְנְכתֹון , בתיאולוגיה במארבורג ובוויטנברג

 מונה לפאסטור ולמשגיח כנסיה 1575 הוכתר בתואר מגיסטר וב־1550ב־. וזכה בחסותו

 . שם התגורר עד מותו, בלונבורג

  

 Grobianus, sive de morum simplicitateשמו של דדקינד יצא להתהילה בזכות יצירתו 

 דו־טורים 1352שיר ארוך שהחזיק , בשני ספרים) 'או על פשטות ההליכות, ְגרֹוִּביַאנּוס'(

הספר . נימוסים והליכות, גרוביאנוס הקדוש, אלגיים ובו מלמד פטרונם של גסי הרוח
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ומאז , ִּביַאָנהְּגרֹו,  הוסיף לו דדקינד ספר שלישי ובו דמות נשית1552ב־. 1549נדפס ב־

שפירושה , ביניימית- בגרמניתgrobשמו של הקדוש נגזר מן המלה . נדפס בצורתו זאת

' גרוביאנוס'תרגם את ) Scheit(המשורר קספר שייט , ידידו של דדקינד. 'גס רוח'

עשרה נדפס - ועד שלהי המאה השמונה, הספר ניתרגם לאנגלית ולשפות אחרות. לגרמנית

כתב , "הספרות הלטינית של הרנסאנס"בספרו הצרפתי . עשרה פעם-מקורו הלטיני כשבע

השיר מציג עצמו ברצינות גמורה כמדריך ולהליכות ): "Van Tieghem(פול ואן־טיגם 

; אבל למעשה הוא מלמד מה אין לעשות. ולנימוסים טובים לתועלתם של אנשים צעירים

פנינו סאטירה צוננת וחריפה עומדת ל; והאירוניה אינה נפסקת, לשון הסגי־נהור שיטתית

. [...] הגם שארכני וחדגוני מעט, ההליך הספרותי משעשע. כלפי הליכות הזמן ההוא

שבראשה , יצירתו של דדקינד שייכת למסורת ארוכה של חיבורים שעניינים נימוסים

מסורת שרבתה , מן המאה הרביעית לספירה) Disticha Catonis" (דו־טוריו של ַקאטו"

הדגם הספרותי שעמד לנגד ." ליה ואחר־כך גם בצרפת ובמקומות אחריםמאוד באיט

כשם שלבש הוא דמות של מורה הלכות אהבה : עיניו של דדקינד היה זה של אובידיוס

כן התאמר דדקינד להיות מורה מרצין של הילכות ', רפואות האהבה'וב' אמנות האהבה'ב

 .נימוסים

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )דיקמן  עמינדב:והעיר מלטינית תרגם(


