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 להשתמר עלינו ככה, לו לנאוה כבוד לתת עלינו שהחובה כמו

 שקר נעשה אם כי. כבוד־אי איש לכבד לבלי משמר מכל

 וכל, שירים בשם ופגע נגע, ופרץ קרץ חרוזי כל לכנות בנפשנו

 לפני שוע יוכר אפוא הבמ – משוררים בשם רוחמו שור חורזי

 יבואו כולם כי אחרי, הבל שירי משורר לפני אמת משורר? דל

 לאלפים כאלה משוררים ימצאו ואז? בשווה שכרם על

 נאמין גם ואם. ושית שמיר היעל הליטעראטור וכרם. ולרבבות

 חייהם חרפו בחרוזיהם האלו המשוררים כי שלמה באמונה

 הטובה מחשבתם לצרף לנו אין אנו אז – םעמ ובתטל וכבודם

. רצוים אינם מעשיהם – רצויה כוונתם ואם, למעשה הזאת

 למחברים להראות באמת עמו אוהב כל על החובה, ואדרבה

. נבראו לכך ולא מלאכתם זו שלא עםיולהוד שגגותם את כאלו

 כי. לסופר יהי לא והתופר רעהו במלאכת איש יבוא לא למען

  . באיכותם א"כ ספריה בכמות ראטורהליטע כבוד אין

 )פפירנא יעקב אברהם(

  

Having only contempt for every existing political 

party, and profound hatred for democracy, I feel the 

blackest gloom. 

 )אליוט. ס.ת(
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   רבקה מרים

  

  

 שלושה שירים

  
  

 השבת ירדה לעיתים גם בימות השבוע

  

  

 ָּבת ָיְרָדה ְלִעִּתים ַּגם ִּבימֹות ַהָּׁשבּוַעַהַּׁש

 ַעל ַּגְלַּגל ּוְקָעָרה ּוִמְרֶצֶפת

 ַעל ְקִלַּפת ַמֲעֶטֶפת, ַעל ַהּתֹוA ַהָּכמּוס

 ַעל ַהָּנגּוַע ַּבּטֹוב ּוָבַרע ְוַעל ֶׁשֵאיֶנּנּו ָנגּוַע 

 ְוֵאֶּלה Gא ִהְבִחינּו ֶׁשֲעֵליֶהם ִהיא ׁשֹוָרה

Aְּבִלי ָמַתי, ִּכְבַאְקַראי, ׁשֹוָרה ָּכ 

 –ַּבֲחַׁשאי , ְּבִלי ַמּדּוַע, ְּבַמֲהַלA ַהָּׁשבּוַע

 ַרק ְזֵקִנים ֶׁשִּנַּטְׁשְטָׁשה ְרִאָּיָתם ּוְכָבר ֵהֵסּבּו ַמָּבט

 .ָחׁשּו ְּבַעְצמֹוָתם ֶׁשָּיְרָדה ַהַּׁשָּבת

  

  

  

  

 לשולחן הסב אבלם הכבד של הפילים

  

  
 ָלם ַהָּכֵבד ֶׁשל ַהִּפיִליםַלֻּׁשְלָחן ֵהֵסב ֶאְב

 ֵאֶבל ֶׁשֵאין ְּכמֹותֹו ְלֵאֶבל

 ֵאֶבל ַהִּפיִלים ֲאֶׁשר Gא ְיִכילּוהּו ֵּכִלים

 Gא ְּבֵנֶבל,  ְינַֻּגן ְּבַאּבּובֶׁשMאֶאְבָלם 

 ֵאֶבל ַהִּפיִלים ֶאל ַהֻּׁשְלָחן ֵהֵסב

 .ְוGא. ְמַבֵּקׁש ֶׁשֶאְכְּתֵבהּו

 .ם Gא ִיָּכֵתבֵאֶבל ַהִּפיִלים ְלעֹוָל
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 עשוי מהר, ראיתי, וההר
  

  

 ָעׂשּוי ֵמַהר, ָרִאיִתי, ְוָהָהר

 ְּכֵׁשם ֶׁשַהְּצָבת ֲעׂשּוָיה ִמן ַהְּצָבת

 ֲעׂשּוִיים ֵמָהֵריָה ֶׁשל ְצַפת, ָרִאיִתי, ְוַהְרֵרי ְירּוָׁשֵלם

 ְוָהֵרי ְצַפת ֲעׂשּוִיים ֵמָהֵרי ְירּוָׁשֵלם

 ְוַהֶחְלִקי ָעׂשּוי ֵמַהָּׁשֵלם, יְוַהָּׁשֵלם ֵמַהֶחְלִקי ָעׂשּו

 ְוֹגַבּה ַהְרֵרי ְצַפת ָעׂשּוי ֵמֹעֶמק ַהָּים

 ְוָהַאִין ָעׂשּוי ִמן ַהַּקָּים, ְוַהַּקָּים ֵמָהַאִין ָעׂשּוי

 ְוַהֹחל ִמן ַהַּׁשָּבת, ְוַהַּׁשָּבת ֲעׂשּוָיה ֵמַהֹחל

 טְוַהְּצִליל ִמן ַהַּמָּב, ְוַהַּמָּבט ֵמַהְּצִליל ָעׂשּוי

 ְוַהָּיִחיד ִמן ָהָעם, ְוָהָעם ֵמַהָּיִחיד ָעׂשּוי

 ֲעׂשּוָיה ֵמִרְבָקה, ֶׁשֲאִני ִהיא, ּוִמְרָים

 .ֲעׂשּוָיה ִמִּמְרָים, ֶׁשֲאִני ִהיא, ְוִרְבָקה
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   מאיר ויזלטיר

  

  

 שני שירים

  
  

 שני פסנתרנים זקנים מארגנטינה מנגנים שוברט בארבע ידיים

  

  
 ר ֵּבין ֲעֵלי ָהֵעֶׂשב ַעְכָׁשוְמַנֵּת

 ְמַקֵּפץ ָהַאְרָנב, ָהַאְרָנב ְמַקֵּפץ ַּבָּׂשֶדה

 ַהּמֹוִטיב ַהחֹוֵזר ַאֲחָריו

  

 ַעל ָּכל ֶׁשֶּנֱעַזב, ִקיָנה ַעל ַהֲחלֹוף, ִקיָנה ְמַזֶּמֶרת

 ְמַפַּלַחת ֶאת ַחְׁשַרת ָהָעב

  

 ְפַרְנץ ַהָּצִעיר הֹוֵפA ֶאת ַהַּדִּפים

 ַהַּנָּגִניםִלְׁשֵני 

  

  –ּבֹוא Gא ַנֲחֹׁשב ַעְכָׁשו 

 .ַלֲחִׁשיָבה ְּדרּוׁשֹות ַאְלֵפי ָׁשִנים

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 .נכתב בעקבות האזנות לפנטזיה של שוברט* 

 .2012עם אדוארדו ֶדְלָגּבֹו בדצמבר ' ביצוע של מרתה ַאְרֶחִריץ
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 מקועקעים

  

  

 ִנְקַלְעִּתי ְלעֹוָלם ׁשֹוֵרץ ְּפִליִטים

 ִלים ִּבְדָרִכים ְמֻׁשָּבׁשֹותִמַּטְלְט

 ַעל ֵקיָבה ֵריָקה ּוְצרֹור ָנקּוב

 ֲעטּוִפים ִּבְסַמְרטּוִטים ְמֻלָּקִטים

 ְזרֹועֹות ַּדּקֹות ְוַקֲעקּוַע ֹּפה ְוָׁשם

  –ְסָפרֹות ִחְּורֹות ְלֵדָראֹון , ַקֲעקּוַע ַּדל

 אֹוְמִרים ֶׁשָהיּו ָׁשם ַּגם ָנִׁשים

 –ן ְׁשֵדיֶהן  ֵּביHUREִעם ַקֲעקּוַע 

 .ֵהן ָהִייִתי ֶיֶלד. ֹזאת Gא ָרִאיִתי

  

 ֲאָבל ֶהֱאַרְכִּתי ָיִמים

 ,ִעָּדן ֶׁשל ִּפיָרִטים, ַעד ָהִעָּדן ַהֶּזה

 ְּגָבִרים ֲחסֹוִנים ְוָנִׁשים ְּבִמְׁשַטר ַהְרָזָיה

  –ְמֻקְעָקִעים ְלִתְפֶאֶרת 

  –ַּגב ְוַתַחת , ַּגַּפִים, ְׁשָכמֹות, ְזרֹועֹות

 ׁשֹוֲחֵרי ִעּנּוִגים, ָׂשִרים ֲענִֻּגיםְּב

 .ְּבִלי ִמִּלים, ְמַזְמְזִמים ִנּגּון ָקטּוַע
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   יונתן לוי

  

  

• 

  
  

 הֹוי ִיְללֹות ִּתינֹוק

 ְּבֵהיְכלֹות ָהָאב

 ִמְתַעּלֹות ַּבֲעַׁשן ָאָׁשם

  

 ?עֹוָלל, ָּבֶמה ְלִהְתַנּקֹות

 ָאְמָרה, ַׁשן. ָׁשַאל ָהָאב

  ְּכֶׁשֶאת ְׁשָמּה ָנַׁשם–ֵאין ָהֵאם ֶׁש

  

 ָּדַמם ֲעַׁשן־ַהְּמהּוָמה, ַהס

 ְּבֵהיְכלֹות ָהָאב

 .ַעד ְּדGא־ָיַׁשן
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   ציפורה שטשוילי

  

  

• 

  
  

 ְלָאִחי קֹוְרִאים ַאּלֹון

 ִלי ִצּפֹוָרה

 ּבֹוַסְסנּו ַּבַּמִים ֶׁשֵהִציף ִמֶּבֶרז ַרן

 ָאִחינּו ַהָּגדֹול 

 ף ֶאת ָהָרִהיִטים ָאְמָנםGא סֹוֵח

 ֲאָבל ַּכּפֹוֵתינּו 

 .ְרֻטּבֹות

  

 ְלַדְעִּתי ָהָיה ָים

 ֶמְרַחק ֲהִליָכה ִמֶּגֶדר ַהַּבְרֶזל ַהְּצֻהָּבה

 ָקֶשׁה ֶלֱאֹמד ְּבַדּקֹות

 – ֲאִני יֹוַדַעת –ְּבִריָצה 

 ְּכֶׁשַּכְלַּבת־ַהְּזֵאב־ִליְנָדה־ְּבִעְקבֹוַתי

 ,  ַהחֹוףֻהְפַּתְעִּתי ְלַמְרֶאה

 ,ׁשֹוֵבר ַהַּגִּלים

 ָיַשְׁבִּתי ָׁשם ָּכל עֹוד ָהֲאָבִנים 

 .ָהיּו ָקרֹות

  

 ַּדע ִּכי, ַּגְלַּגל ִמְתַחֵּפר

 ְצָבִעים ַרִּבים ְיַלְּבבּו ָלֲאָדָמה ַעד ֶׁשְּיַחְּלצּונּו

 ְלַמָּזֵלנּו ַמְעָין

 .ֻּדִּבים Gא ַיִּגיעּו ִלְׁשּתֹות
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   טינו מושקוביץ

  

  

  )מחזור בעבודה, 'לי" מטכ:מילת הקסם'מתוך (                    ני שיריםש
  
 

  

 בבונקר

  

  
 ַחָּיל ּבֹוֵדד ׁשֹוֵמר ַּבּבּוְנֶקר

 ְוהּוא ּבֹוֵדד ְּכֶׁשהּוא ׁשֹוֵמר

 ּבֹוֵדד לֹו ַּגם ִלְׁשֹמר ַּבּבּוְנֶקר

 ִמָּכל ְּבִחיָנה, ְוַגם ִּבְכָלל

 רָלֵכן ַּבּבּוְנֶק, ַאA הּוא ִטירֹון

 ַיִּציבּו ַאA ְוַרק אֹותֹו

 ְוהּוא ּבֹוֵדד ִּכי ַרק ַּבּבּוְדֶקה

 ַמִּכיר ִטירֹון ֶאת ְּבִדידּותֹו

 ָלֵכן ַאף ַּפַעם, ְוהּוא ׁשֹוֵמר

 הּוא Gא יּוַכל ְלִהָּׁשֵען

 אֹו ְלַחְרֵּבן ּוְלָהִסיַח

 ֶאת ַּדְעּתֹו ֵמַהְּבִדידּות

 ֲאָבל ָעִדיף ִלְהיֹות ַּבּבּוְנֶקר

 ,ּבֹוֵדד ְוGא ִנְׁשָען, ֵמרׁשֹו

 ְוGא ַּבֲעָמֵלק אֹו ְּפֶלֶׁשת

 ...ַנּבּוט, ַּגְרֶזן, ִעם ֵחץ ָּבֹראׁש

 ָעִדיף ָלמּות, ְּבֶעֶצם Gא
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 בטונדה

  

  

 ָקִצין עֹוֵמד ַעל ֶּבטֹוָנָדה

 ּוְמַצֶּוה ַעל ַסָּמִלים

 ִלְתֹּפס ִּפּקּוד ּוְלַרֵּסן ְּכָבר

 ָּידֶאת ָּכל ַהַחָּיִלים ִמ

 ִּכי ֵהם ִמְתַנֲהִגים ְּכִאּלּו

 ֵהם ֲחבּוָרה ֶׁשל ְּבֵני ֶעְׂשֵרה

 ,ְלחּוד אֹו ַיַחד, ּוְמָסְרִבים

 ְלֵהָהֵפA ְלָמה ֶׁשֵהם

 ְוזֹו ִּגיָׁשה Gא ְמֻקֶּבֶלת

 ֶזה ְמֻטָּפׁש ְוַיְלדּוִתי

 ְוַגם ָלַעם ַהָפַלְסִטיִני

 Gא ָּבא ִלְהיֹות ָּכל ָמה ֶׁשהּוא

 רֹוֶצה ְלִהְתָּפֵרַעהּוא ַרק 

 ְּכֵדי ִלְהיֹות ָמה ֶׁשֵאינֹו

 ַפֶּגֶרת'ְוזֹו ִהְתַנֲהלּות 

 ֶזה Gא הֹוֵגן ְוGא ָיֶפה

 ֲאָבל ֵמַעל ַהֶּבטֹוָנָדה

 ַהֹּכל ִנְׁשָמע ִרְׁשִמי יֹוֵתר

 ַהֹּכל ִנְׁשָמע ָּבהּול ְּכמֹו ַאְסְטָמה

 ַהּקֹול ִנְׁשָמע ִּבְלִּתי ַּגְׁשִמי

  – ֲהֵרי ָידּוַע ִּכי ַהָּדָבר

 ֵיׁש ָׁשם ִחּבּור ְלַהְגָּבָרה

 ,ְלַתּנּור ְסִּפיָרָלה, ְלטֹוְסֶטר

 'ּמֹוִביל'ְוַל' ִקְרָיה'ַל

 עֹוד ְלַמְעָלה, ְועֹוד ְלַמְעָלה

 יֹוֵתרת מֹוָרֶאל ֶעְרָּכאֹות 

 ,ָׂשֵרי ָׁשַמִים, ֶאל ַמְלָאִכים

 ... ֶאל ֵּכס ַהֶּמֶלA ָהֶאָחד
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 ָבל פֹוְרָמִליֲא, ִעֵּלג־ִעֵּלג

 ֲאָבל ֵמִבין, צֹוֵעק־צֹוֵעק

 ָׂשִעיר ְּכמֹו ַאָּבא, ֻמָּכר־ֻמָּכר

 ּוִמּלּוִאים' ְּברּוט'ְּבֵריַח 
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   אהרן שבתאי

  

  

  'כירה'ל פתיחה הערת
  
  

את . 'בגין'ו', כירה', 'ההרצאה הראשונה' נכתבו 1982-1985בין השנים 

שלושה טורים של קטעים מנוקדים (' כירה'הדפסתי את  הדפים שבהם 96

כתבתי עליו בלורד . הכנסתי לתיק קרטון סגול) וממוספרים בכל עמוד

חשבתי שלספר , ואז נמלכתי בדעתי". מוגש לעוזי שביט', כירה': "שחור

הפואמה 'החלטתי לסיים את רצף . וגנזתי אותו, הזה לא יהיה ביקוש

של " באותיות הגדולות"לבית " יות הקטנותבאות"במעבר מהבית ' הביתית

, עד שלאחרונה, במשך השנים שכחתי את הספר. מדרש על הבית הלאומי

חיפשתי על איצטבה עמוסה תיקי קרטון כמה מכתבים , לבקשת חוקר

. 'כירה'ומצאתי ביניהם את התיק המאובק ובו העותק היחיד של , ישנים

אפיין בקצרה את הפואטיקה יש טעם ל, כעבור למעלה משלושים שנה, כעת

 .הזה" האפוקריפי"ולמקם בה מחדש את הספר ', הפואמה הביתית'של 

שבו הלכתי , באמצע שנות השבעים בירושלים,    אני זוכר את הבוקר

, )מול המכולת של ויטלסון(ץ "עברתי את סימטת ש, ברחוב שמואל הנגיד

 :ואמרתי לעצמי
 

 אני כותב
 

  שירה
 

 נטולת
 דו משמעות

 

 הנושא שלי
 

 הוא
 

 נפש
  מכה שרשים

 

ורגליי מצאו את הקרקע המוצקה של , בבת אחת נפתחה לפניי הדרך
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מוצאים את החפצים , את הרצפה הנמוכה שעליה זוחלים והולכים, הביתי

, באותה תקופה נכתבו הרבה שירים נהדרים. ועושים כל מעשה, הנחוצים

השדה הרחב של מ, אך נראה היה לי שהשירה מתעלמת מהקרקע הזאת

 . 'אתוס'

ולעתים הוסיפה לשם !" תאכל עם לחם: "נהגה לומר, מאשה,    אמי

הפואמה 'ו' קיבוץ'ברוח זו גם נקודת המוצא של ." אתה בן פועלים: "חיזוק

: חיובי ומחייב, היתה הרצון להלל בשירה את מה שמטבעו פשוט' הביתית

, חדר אוכל,  אלפאהבנות של בית, חשמל, מלח בישול, כלי עבודה, כיסא

קר והמודעות לטוטאליות של האופק האתי ניעורה בב. הכיתה, החינוך

את , את האהבה, רציתי לומר בפה מלא שאני מחייב את הנאמנות. הזה

, אוסף את כל מה שעל הרצפה, והביתי מטבעו מתמיד להתרחב. הביתי

 :ומתגלה כרצף זרוק של דברים, מתפצל, מתפרט
 

 לחןועל הש
 ת פירותערבובי

 

 לעומת זאת
 על הרצפה

 

 חולצה מלוכלכת
 

לחזרה הזאת . הדברים והפעולות שעל הרצפה הם אלה שחוזרים ונשנים

, וכמו בחיים עצמם. השירה ממציאה הדהוד שמשתמע באמירות ובטעונים

 את –מגלה ומקבל כדבר מודע ואימננטי , ככל שהוא מתמשך, הרצף

, הסביל, את השלילי, ה והנמוךאת הגבו, האילתור, הטעות, ההיפוך

, את המקרי והמופרך, המצחיק, את המגומגם, את הפארודיה, והנדוש

כי אתוס . מרי המציאותובמושגי הפעילות ובח, ברגשות, שכרוכים בגוף

אינו מבחר ) 'הן בטבע והן כאופי וכמידות, מה שחוזר'מילה שמובנה (

שה ולימוד מתמשך אלא מע, אידיאליזציות ליריות, התרשמויות, רגעים

שמתחוורת , וזו תובנה למהות הרצף, שבו הביתי מקיף גם את האלביתי

 :'חרא מוות'ב
 

 )רשימת מטרות(
 לשעמם  

 ,את המעניין
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 ללמוד מסוס
 

 לאכול קש 
 

 :או
 

 על כתר  
 "המעניין"
 

 מתמודדים הביב
 

 ופח הזבל   
  

 :או
 

 דרך המלך
 עוברת  

 

 מן הפה  
 אל התחת    

 
 :או
 

 ם עשירהאד
 

 ככל  
 שיש בו  

 

 חורים  
 

-1976(נכתבו במשך עשור ' הפואמה הביתית'   שמונה הפואמות של 

, לאהבה, לבית,  ליוו את מעשיי ואת לבטיי ביחס לנישואיםןשבו ה) 1986

וזאת תוך כדי הכנת הרצאות והליכה בבקרים ללמד בקמפוס של , להורות

. קורא את המקרים של פרוידלפני שיעור הייתי יושב בקפיטריה ו. גבעת רם

,  המודחק האנאלי–אינטגרטיבי , כך השתלבו בשירים באופן מרחיב

באותן שנים גם מצאתי מקבילות ). האלביתי(והמאוים , היצר, התוקפנות

כגון ": פיידיאה"והשראה ברצפים רחבים דומים מבחינת העיסוק ב

או , )'טרסוןפ'(שירי ויליאם קרלוס ויליאמס ,  של עזרא פאונד'קנטוס'ה
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אבל ההשפעה הישירה והמיידית על ). 'שירי מקסימוס'(ארלס אולסון 'צ

באה מספסל הלימודים ומהבקרים בכיתה של החוג ' הפואמה הביתית'

התפוח של ניוטון נפל בשבילי . ליוונית בבניין לאוטרמן שבגבעת רם

הסיודוס מחבר שיר ארוך . מאת הסיודוס' עבודות וימים'כשקראנו את 

 שנלוויתכמה וובפרט לח, לצדק חלוקתי, לעבודתו, וקדש לחיי האיכרשמ

 : של הקיוםתהאלמנטאריתמיד למחסור ולמצוקה 

   

 ,ושור לחריש מצא לך קודם, שהיא, בית

 . אחת שתלך עם בקריך, אל תישאנה, קנה אותה

 

  :או

 

 ,ריךוולך בעירום בעקבות שו, זרע בעירום

 לאסוף אתאם רצונך במועד , ובעירום קצור

 וכדי שכל מה שזרעת, כל פעלי דמטר

 אחרת צפוי לך עוני. בעונתו ילבלב

 ... ותפשוט יד על מפתן אחרים בלי לזכות במאומה

 

פרקיה התגבשו זה . 'הפואמה הביתית'   בהשפעת הסגנון הזה נכתבה 

זו היתה פואטיקה . יחסו לנושאים מסוימיםיאחרי זה כרצפים שהת

ובהדרגה אימצה , חתה דימויים והתרשמויות רגעיותאובייקטיביסטית שד

בהקשר . את מה שמכונה הסגנון הגנומי, )'לוגוס'(יותר ויותר את האמירה 

לאמרות : זה נפתחתי גם למקורות אחרים שהשפיעו על המודרניזם

אופן . ואנג טסה'לסגנון הפרדוכסלי של לאו טסה וצ, לבאשו, קונפוציוס

, שהיא סדרה של שאלות ותשובות' חוט 'שיח זה ניכר במיוחד בפואמה

ולא , הסתייגה ממיסטיקה) אז כמו היום(החשיבה שלי . מעין קואן מאולתר

של , השימושית, אלא נשארה מושרשת במסורת המוצקה', נטתה לניו אייג

 . המחשבה היוונית

עדיין ניכר ) 1981(' חוט'ברצף של . 'כירה'   וכאן אני מגיע לפואמה 

משום שהחיים שואלים , השואל מתמיד לשאול. ן למסומןהפרוד בין מסמ

, מגחכות, טועות, מתחמקות, אלא שהתשובות חופשיות, והשירה שואלת

רק לעיתים ובאופן ארעי . משתחררות מהשאלה והופכות בעצמן לשאלה
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 :הן חוזרות כמו יונים לשובך שלהן
 

 הטעות  

 )לחפש תשובה אחת(
 

 באה  

 על תיקונה
 

 באמצעות  

  –ת אחרת טעו

  

  

 שהרי  

 שאלה ותשובה
 

 הן  

 כפל משמעות
 

 )ביטול המשמעות(
 

ומודגש העיסוק , מתמעט השעשוע) 1982(' הרצאה הראשונה'ואילו ב

מתוך ברירות קשות בחיי נתבקש הצורך המיידי ; יביבמידות כמה שמח

הגם שהוא מאולתר וחופשי בנושאי (וכך הרצף השירי . למצוא סייגים

אלא נאחז ונצמד לאופן הציווי , מתמקד לא בשאלות, )פרקיו השונים

 :שאותו הוא מחלץ מכל חפץ ומכל פועל
 

 ממחט  

 לא תשמע  
 

 "הוא תופר"
 

 אלא  

 !"תפור, קירנוס"
 

 :או  

 איני בטוח
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 )באוכל     (
 

 אלא בקול
 

 :האומר  

 !אכול, קירנוס

 

 :או  
 

 ,קירנוס  

 למד להתבונן
 

 יום יום  
 

 יםבתחתוניך המזוהמ
 

. קירנוס הוא הנמען ללקחים של מאהבו המבוגר באלגיות של תיאוגניס

קנה של משוררי במהלך ההרצאה הציוויים נשמעים ברוח חכמת הִז, ואכן

, הרקלייטוס, )ופיטאקוס, כילון, כסולון(חכמי יוון , האלגיה היוונית

 :כאנטיסתנס ודיוגנס הקיניקאי, ותלמידי סוקראטס
 

  גדל את עצמך
 

 שתחשובבכך 
 על כלב שנזקק

 

 לארוחה  
 ומעט כללים

 

האוזן קולטת קולות עמוקים וקרובים , לקראת הסיום, ואולם בהמשך

את קולות חכמי , מקרקע הבית והמקום, יותר שבאים מהקרקע של הלשון

רשיו של הציווי בעולם המשנאי והשיר מגלה את ש. המשנה והתלמוד

 . והומגיע לעיסוק במצו, והמדרשי של ההלכה

ומתוך הצורך להתמצא בנפשי ובמעשי ,    כביטוי לניסיון החיים

פרקים של שיר על החינוך -נכתבה איפוא כפרקים' הפואמה הביתית'

במגמה זו הרצף . "פיידיאה"על מה שעזרא פאונד מכנה , העצמי והלמידה
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ואת , את מקור סמכותו בחכמת האבות' כירה'עד שהוא מוצא ב, מעמיק

השיר ". אנטלכיה" מה שאריסטו מכנה –הפוטנציאל שלו ההלכה כמימוש 

, האני משתתק. 'שבת'במסכת ' זורם ומתמזג באופן שלם ורצוף עם פרק ג

ומסתפק בכך שכתלמיד וכקורא הוא נעשה לשותף ולמתווך בלימוד 

כמה תמיד ובמסורות הקלאסיות השונות הח. כמת הזקניםוובהקשבה לח

, בשיר השלישי(או , מפיו של נסטור ,'איליאדה'ב. נשמעת מפי הזקנים

 :יועצי פריאמוס, מפי הזקנים) 146-152

 

 ,פנתואוס ותימויטס: ואלה ישבו עם פריאמוס  

 ,צאצא ארס, היקטאון, קליטיוס, למפוס  

 .שניהם יועצים בשום שכל, אוקלגון ואנטנור  

 ,אלה זקני העם שישבו מעל שערי סקאיה  

 אך הפליאו, קנה הם חדלו להילחםעקב הִז  

 כעין צרצרים אשר בלב יער, כנואמים  

 .שופכים את קולם הענוג מעל ראש עץ  

 

על המותר והאסור (והדיון , אין הזקנים יועצים של מלך עשיר' כירה'ב

שבה מנגבים את , מתנהל במציאות של דלות והסתפקות במועט) בשבת

ים כעת הקולות מצרצר). 587-589" (אבנים מקורזלות"האחוריים ב

שגוער ברבי יצחק בר , של רבי, רב ושמואל, מפיותיהם של אביי ורבא

של רב הונא שאוכל דגים , אבדימי לאחר שזה מכניס לו לאמבטיה פך שמן

שמקלל את הנשים המייבשות בגדים , של רב מנא, כבושים מטוגנים בקמח

לתו המבושלת עד לזרא גורמת לרב ושתרנג, של רב אבא החולני, בשבת

של רב שמעון שמרשה לעשות חריץ , קיא ולרב יוסף לרקוקספרא לה

של רבי עקיבא ורבי אלעזר שמתרחצים ומזיעים בבני , בקרקע ברגל הספסל

של , ולדברי רבי זירא מקרב יד לזין, של רבי אבהו ששט באמבטיה, ברק

של רב אויא שמניח , רבי אליעזר שחושש שמא האוחז בזין חלילה יאונן

והשיח המקוטע עוסק בצרכים . ל מיטתו של רבארגל מטונפת בבוץ ע

, בשמן ובפשתן, בחול, באפר ובניצוצות, באש: החיוניים לקיום בצניעות

, בחומו של סודר(בביצים מצומקות ומגולגלות , במים חמים וקרים, במלח

, במיחם, בקערה, בקומקום, בתנור ובכופח, בקמין, בכירה, )או על גג לוהט

, בקורות הגג ובחביות, בכוס ובספל, רהבאילפס ובקדי, בקיתון
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שנופלת בחיפה על גלימתו , במנורה, בכוורות ובחלות דבש, במחצלאות

, ובמנורה הקטנה שריש לקיש מרשה להרימה בצידון, של רב אסי

בפגר אפרוח ובפגר עכבר , שמחוץ לחצר" המדבריות"בבהמות , בעששית

, מתייבשים על הגגבדבלים ובצימוקים ש, )באוצר הבשמים של רב אשי(

במת , במיטה שהניחו עליה מעות, בנר שרב יהודה מרשה להציבו על דקל

, בסוכה, כדי שניתן יהיה לפנותו בשבת, שמניחים עליו כיכר לחם או תינוק

ובמחתה , מלאה פירות שמאפשרים לטלטל בה אבן) סל גדול(בכלכלה 

 . שמסלקים בה אפר או רעי

 

הקורא אמור לבדוק . יתוח מפורטהערת פתיחה זו אינה המקום לנ

אסתפק בכך שאציין כי ניתן לומר שכל קטע וקטע בפרקי . ולהתרשם

מחפש ומוצא באופן כלשהו הד ומענה ברצף השיח ' הפואמה הביתית'

 םהענייני, ההדהוד ניכר בפואטיקה של החפצים. 'כירה'השופע והנפתל של 

טות הנלוות ללקח בהומור ובאנקדו, בעמדות המשתנות, בשיחה, והטענות

 . ולניסיון

הפואמה 'וי להעמיד את וובמבט עכש,    מה שנותר הוא לסכם בקיצור

השירים האלה . לאז ולהיום, במקומם ביחס לזמנים' כירה'ואת ' הביתית

כמת הזקנים של המסורת האתית שנתבטלה ונזנחה בתקופה ומייצגים את ח

ים אלה חוסלה מדינת בשנ. בשנות השמונים, שבה נחתם הרצף הפיוטי הזה

-בכלכלה ובפוליטיקה השתלטו הניאו. הרווחה שבה גדלו בני דורי

והדגש עבר מערך העבודה להאדרת ההון , ליברליזם והשוק החופשי

מודרניזם ביטל את האתוס המסורתי שנשען על -הפוסט. וההתעשרות

נוצרה חברה , האזרחים המאוגדים והפעילים התמעטו. המידות השיתופיות

שעסוקים , של אזרחים מבודדים, )'פרקארייט'(ה של עובדים ארעיים חדש

וקם דור של צעירים , כבליינים וכהיפסטרים, בעצמם ובגופם כמטופלים

העיסוק הצר בעצמי וההתרופפות של . שאינם מוצאים פרנסה ועתיד

מאז משבר הבנקים . ניכרים גם בפריחת סגנון סדנאות השירה' לוגוס'

התעצם בכל מקום , קע את האזרחים בחובות ובעוניישש, )2008בשנת (

בד בבד נחשף האסון . הפער בין המיעוט שמתעשר לרוב שמתרושש

, האקולוגי שמאיים על העולם ועל האנושות עקב הצמיחה הבלתי מרוסנת

ניתן לומר איפוא שכיום ". הקפיטליזם של האסונות"ו, הדחף לצרוך

ות אוזן לשיח של אתוס ויתכן ששוב יש מקום להט, מסתמנת תמורה
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ברוח זו פרנקו בררדי מסכם . 'כירה'כמת הזקנים שנשמע בוולצרצור ח

 :'אחרי העתיד'לאחרונה את ספרו 

וה שלאחר המלחמה עומדת מטלה ולפני הדור שגדל בעשורי התק"

עתה מוטל . 1968-שאינה פחותה מזו שיכולנו לבצע ב, תרבותית ענקית

ית את התנאים כדי ליזום באופן מודע עלינו ליצור עבור החברה האירופ

ולפרוע את החוב העצום שהחברה המערבית צברה , צמיחה-תהליך של אי

הדור המזדקן של אירופה אמור ... במשך חמש מאות שנים של קולוניאליזם

להיות נושאה של מהפכה תרבותית שתכין את החברה המערבית להסכמה 

) the) redistribution דששתתמיד לאורך זמן שיש לקיים את החלוקה מח

) critique(מהפכה תרבותית כזאת תפתח בביקורת . של העושר והמשאבים

שבה חדורה ) the energetic juvenilism (ביחס לרוח הנערות האנרגטית

האידיאולוגיה של צמיחה בלתי מוגבלת ופולחן . התרבות המודרנית

ם גם כלכלו וה; התחרות האגרסיבית הם התשתית להתפתחות הקפיטליזם

את האידיאולוגיות הרומנטיות והלאומניות שפעלו לגייס באופן תוקפני את 

 .החברה המערבית בדורות המודרניזם לאחרונה

זו , ולהפחתה בדחף הצרכני, צמיחה-זו שחותרת לאי, תרבות של זקנה

 עלי –נראית לי כיום , לחלוקה ולשיתוף, ששואפת להפעלת הסולידריות

במשך כמה עשורים בעבר אירופה ... אוד לא סבירה אפשרות מ–להודות 

כיום היא שוקעת לתוך נחשול . נראתה כיבשת של שלום ושל צדק חברתי

נראה שלאנשים הצעירים אין יכולת לשנות את התנאים . של עצבות וציניות

והם תועים בתוך מבוך של חברה שאין בה סולידריות או , החברתיים

אם הם , ה חדשהו להיות נושאיה של תקוהאנשים הזקנים יכולים. רגיעה

הם אלה שיכולים לגלות דבר . מסוגלים לקדם ברוח שלוה את הבלתי נמנע

את האיטיות , את האהבה למה שהזקין: מה שהאנושות מעולם לא ידעה

, כמהוהרגישה של אלה שאינם מצפים למשהו טוב יותר בחיים מאשר ח

 מתבוננים בכל דבר כמו אך, לא שכחו דבר, כמה של אלה שראו הרבהוהח

 ." בפעם הראשונה
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   אהרן שבתאי

  
  כירה

  
1.  

יקוּ ִהּסִ יָרה ֶשׁ   ָהּכִ

  

ָבָבא ַקׁש וַּבּגְ   ּּבַ

ב '( ְגָבּ   ַהּנִ

ֶדה   )'ִמן ַהׂשָּ

  

  נֹוְתִנין

יל ְבׁשִ   ָעֶליָה ּתַ

  

2.  

ּגֶֶפת וָּבֵעִצים     –ּבַ

  

ן   לֹא ִיֵתּ

ִיְגרֹף   ַּעד ׁשֶ

  

 אֹו(

ֵאֶפר   )ְיָכֶסה ָבּ

  

3.  

ַמאי ית ׁשַ   ֵּבּ

  :אֹוְמִרים  

  

ר ְבָחִמ   יןְּמֻדּבָ

ַמִים( ַהינוּ ְבּ   )ְדּ

  ְגֵּריָדא  

  

4. 

  ּוֵּבית ִהֵלל

  :אֹוְמִרים
  

יל   ַּחִמין ְוַתְבׁשִ
  

5.   

  )בית שמאי אומרים(
 

  נֹוְטִלים
  

  ְקֵדיָרה(

יָרה   )ֵמַעל ַהִכּ

  ֲאָבל
  

  לֹא ַמֲחִזיִרים

  

6.  

  ּוֵּבית ִהֵלל

  :אֹוְמִרים  

  

  ַאף ַמֲחִזיִרין

  

  אֹוָתּה ְקֵדיָרה(

  

  אֹו

  )אֹותֹו ֵמיָחם

  

7.  

ֵאָלה ֶאֶלת ַהׁשְּ   ְוִנׁשְ

ֲעיָא ְלהוּ(   ):ִאיַבּ

  

ן'   'לֹא ִיּתֵ

ָמע   ַמׁשְ

  

  לֹא יֲַחִזיר

  ?הוּא

8.  

  לֹא

ת ָבּ ׁשַ   יֲַחִזיר ְקֵדיָרה ְבּ
  

הֹות   ְַאך ְלַהׁשְ
  

  ַעל ָהֵאׁש(

ת ָבּ   )ֵמֵעֶרב ׁשַ
  

ִהין     ?ַמׁשְ
  

9.  

ִהים   ַמׁשְ

  ַעל ָהֵאׁש
  

יָרהַעל    – ַהִכּ
  

10.  

ִהין   ַמְשׁ

יַאף ַעל    ּפִ
  

ֵאינֹו ָגּרוּף   ֶשׁ

ְגָרפוָּה(     )ֶשׁ
  

11.  

  –ְוֵאינֶנוּ ָקטוּם 

  

לֹוַמר   ְכּ

  ן ֵאֶפרנַָתֶש'

  )ִקְטָמא(

  

  '?ַעל ַהֶגָּחִלים

  

12.  

ֲהֵרי   ֶשׁ
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  :ֲחַנְניָה אֹוֵמר
  

ל ְלֶמֱחָצה   ַּהְמֻבׁשָ
  

ַמֲאָכל'(   ּכְ

רֹוַסאי ן ְדּ   )'ּבֵ
  

13.  

ֶהה   ַהׁשְ

יָרה(   )ַעל ַהּכִ

  ַאף ַעל ִפי
  

ֵא     ינֶנוּׁשֶ
  

  ּגָרוּף ְוָקטוּם
  

14.  

יְלָמא   אֹו ּדִ

נַן הֹות ְתּ   ַלׁשְּ
  

  ְואוַּלי(

ן' ָמע ' ִיּתֵ ֶהה'ַמׁשְ   –' יַׁשְ
  

ֶהה   לֹא יַׁשְ

תֵמֵעֶרב ( ָבּ   )ׁשַ

  

15.  

  ְוִאי

  –ּגָרוּף ְוָקטוּם 
  

  ִאין  

  –ִאי ָלא 

      ָלא

  

ן ְלַהֲחִזיר ּכֵ   ְוָכל ׁשֶ

16.  

ֶהה   לֹא יְַשׁ
  

  ֶּאָלא

יָרה(   )ִאם ַהּכִ
  

  ְגּרוָּפה וְּקטוָּמה
  

17.  

  ְקִרי ִאם

ַפך     ׁשָ
  

  ֵאֶפר
  

  ַעל ַהּגֶָחִלים

  )אֹו ּגַָרף(

  

18.  

ַמע א ׁשְ   ,ּתָ
  

ָקָתנֵי   ִמְדּ

ַמְתִניִתין  ֵבי ּבְ ֵ ֵרי ָבּ   –ְתּ
  

  ַמה(

  )ָלַמְדנוּ ֵאפֹוא

  

19.  

ַמאי ית ׁשַ   ּּבֵ

  :אֹוְמִרים  
  

  ַּחִמין
  

יל ְבׁשִ   ֲאָבל לֹא ּתַ
  

20.  

  ּוֵּבית ִהֵלל

  :ְמִריםאֹו
  

יל   ַּחִמין ְוַתְבׁשִ
  

21.  

ַמאי ית ׁשַ   ּּבֵ

  :אֹוְמִרים
  

  נֹוְטִלין
  

  ֲאָבל לֹא ַמֲחִזיִרין

 

22.  

  וֵּבית

  :ִּהֵלל אֹוְמִרים

  

  ַאף ַמֲחִזיִרין

יל( ְבִשׁ   ַהּתַ

  

יָרהֶאל    )ַהּכִ

  

23.  

  ִאי

ָלָמא ׁשְ   ָאְמַרּתְ ּבִ
  

ַנן  הֹות ּתְ   –ַלׁשְ
  

  ָהִכי ָקַתנֵי

  

24.  

ָוּנָה ִאם ָאֵכן ַה(    –ּכַ
  

הֹות     ַלׁשְּ
  

  ָנִבין
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נָה ך ֶאת ַהִמׁשְ ּּכָ ְ:(  

  

25.  

יקוָּה ִהּסִ יָרה ֶשׁ   ּכִ

ַקׁש וַּבְגָּבָבא    –ְּבּ

  

ִהין   ַמׁשְ

יל   ָעֶליה ַתְבׁשִ

  

26.  

ֶגֶפת וְּבֵעִצים    –ּבַ

ֶהא   לֹא יְַשׁ

  

ִיְגרֹף   עד ֶשׁ

ן ֵאֶפר ִיּתֵ   אֹו ַעד ֶשׁ

  

27.  

ִהין   ?וָּמה ַמׁשְ

  

ית   ֵבּ

ַמאי אֹו   :ְמִריםׁשַ

  

  ַּחִמין

יל ְבׁשִ   ֲאָבל לֹא ּתַ

  

  :ּוֵּבית ִהֵלל אֹוְמִרים

  

יל   ַּחִמין ְוַתְבׁשִ

  

28.  

נֵי ָהִעְניִָנים   וִּבְשׁ

  –ֲחלוִּקים ֵהם 

  

  י ֵהיִכיִכוְ ִ

הֹות  ַלׁשְ ִליִגי ְבּ ּפְ   –ִדּ

  

ִליִגי   ּפְ

ְלַהֲחִזירֵמַנ   י ּבְ

  

29.  

ַמאי( ית ַשׁ ּבֵ   ּׁשֶ

  :אֹוְמִרים  

  

ל לֹא נֹוְטִלים ֲאָב

  ַמֲחִזיִרים
  

  ּוֵּבית ִהֵלל

  :אֹוְמִרים  

  

  ַאף ַמֲחִזיִרים

  

30.  

  

  ְלֻעַמת זֹאת

  ִאם ּתֹאַמר

  

נַן   ְלַהֲחִזיר ְתּ

  

ן'(   ='לֹא ִיֵתּ

  )לֹא יֲַחִזיר

  

31.  

  ָהִכי ָקָתנֵי

נֵה( ך ׁשְ   ):ּכָ

  

יָרה   ִכּ

  

ִהִסיקוָּה   ֶשׁ

ַקׁש וִּבְגָבָבא    –ּּבְ

  

32.  

  ַמֲחִזיִרין
ְבׁשִָע   ,ילֶליָה ַתּ

  

ֶגֶפת וְּבֵעִצים    –ְבּ

  

  לֹא יֲַחִזיר

ִיְגרֹף   ַעד ֶשׁ

ן ֵאֶפר(   )או ִיֵתּ

  

33.  

  ?וָּמה ַמֲחִזיִרים

  

ַמאי ית ׁשַ   ֵּבּ

  :אֹוְמִרים  

  

  ַּחִמין

  

יל ְבׁשִ   ֲאָבל לֹא ַתּ

  

34.  

  ּוֵּבית ִהֵלל אֹוְמִרים

יל   .ַּחִמין ְוַתְבׁשִ

  

ַמַאי ית ׁשַ   ֵּבּ

  :אֹוְמִרים  

  

35.  

  נֹוְטִלים

  , לֹא ַמֲחִזיִריםֲאָבל

  

  ּוֵּבית ִהֵלל
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  :אֹוְמִרים
  

  ַאף ַמֲחִזיִרין
  

36.  

ְסָקה   ְוֲהֵרי זֹו ּפִ

ֶרת     ְמיֶֻתּ
  

ִניָה (   –ַהׁשְּ

  )'וגו' וָּמה ַמֲחִזיִרים'
 

37.  

י ֵכן   ְוַאף ַעל ִפּ
  

ָוָנה     ְלַהֲחִזיר–ַהּכַ

ַנן(   )ְלַהֲחִזיר ְתּ
  

ַראַחְוַחסֹוֵרי ִמי   ְסּ
  

ִלים   יֵש ְלַהׁשְ

ִמ( ָנהּבַ   :ֶהַחֵסר) ׁשְ

  

38.  

יָרה   ּכִ
  

יקוָּה ִהּסִ   ֶשׁ

ַקׁש וִּבְגָבָבא    –ּבְ

  

  ַמֲחִזיִרין
יל ְבׁשִ   ָעֶליָה ַתּ

  

39.  

ֶגֶפת וְּבֵעִצים    –ּבְ
  

  לֹא יֲַחִזיר

ִיְגרֹף   ַעד ֶשׁ

  אֹו ַעד

ן ֶאת ָהֵאֶפר ִיּתֵ   ׁשֶ

  

40.  

  –ֲאָבל ַלְשהֹות 

  ,ַמְשִהין
  

  פ"אע

  

ֵאינֹו ּגָרוּף   ֶשׁ

  וּםְוֵאינֹו ָקט

  

41.  

ִהין   :וָּמה ֵהן ַמׁשְ

  

ַמאי ית ַשׁ   ֵּבּ

  :אֹוְמִרים  
  

  ַּחִמין

יל ְבׁשִ   ֲאָבל לֹא ַתּ

  

42.  

  ּוֵּבית ִהֵלל

  :אֹוְמִרים

  

יל   .ַּחִמין ְוַתְבׁשִ

  

  ְוִעְניַן ַהַהְחָזָרה

  ל"ַהָנּ  

  

43.  

  ִעְניַן ַהַהְחָזָרה

ם   ֵאינֹו ֻמְסָכּ

  ֶּאָלא ַמְחלֶֹקת

  

ֵאֶלה אֹוְמִרים    –ׁשֶ

  

44.  

ֵבית ַשַמאי   ֶּשׁ

  אֹוְמִרים  
  

  נֹוְטִלין ְולֹא ַמֲחִזיִרין
  

  ּוֵּבית ִהֵלל

  :אֹוְמִרים
  

  .ַאף ַמֲחִזיִרין
  

45.  

ַמע א ׁשְ   ,ּתָ
  

י ֶחְלּבֹו ָאַמר ַרּבִ   ּדְ

ר      ָאַמר ַרב ָחָמא ּבַ

  ּגוְּריָא                   
  

  ָאַמר ַרב
  

46.  

  ּבֹוא ְלַמד
  

ְלִדְבֵרי ַרב   ֶשׁ

נוּ     ׁשָ
  

ּהַע'   ל ַגּבָ

יָרה ל ַהּכִ   –) ׁשֶ
  

47.  

  ֲאָבל
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  'ְלתֹוָכּה ָאסוּר

  

ך   ְָכּ

  

ִאם   ֶשׁ

נַן   ְלַהֲחִזיר ְתּ

  

48.  

  ִאם

  

ֵטעוּן ָהִראׁשֹון(   )ּכַ

  

ן'   'ִיּתֵ

ָמע יֲַחִזיר    –ַמׁשְ

  

49.  

נֵי ׁשָ   ַהְינוּ ּדְ

  

ין ּתוָכּה   ּבֵ

ה    –ְלַעל ּגַּבָ

  

  יֵׁש

  

ַהְבָדָלה   ַטַעם ַבּ

  )ל"ַהַנּ(  

  

50.  

ין   ּבֵ

ה ּת   –ֹוָכה ְלֵבין ַגָּבּ

  

  ֵאין ְלַהֲחִזירֶׁש

  ְלתֹוך  

  

יָרה    )ַּהַחָמה(ַהִכּ

51.  

  ְדַהינוּ

ל  תְלַבּשֵ ָבּ ַשׁ   :ּבְ

  

  ָאז  
  

  ָהַנח

י–ַהְקֵדיָרה  ֵבּ   ! ַעל ּגַ

  

52.  

  

  ַמה

  

ֵאינֹו ַמֲעֶלה   ֶשׁ

  ְוֵאינֹו מֹוִריד

  

י ַהֵטעוּן   ַּעל ּפִ

ִני      –ַהׁשֵ

  

53.  

  ִאם

נַן הֹות ּתְ   ַלּשְ

  

  יַּמה ִל

  ּתֹוָכּה

  

  ַמה

ּה   !ִּלי ַגָבּ

  

54.  

  ֲּהֵרי ִמֵמיָלאְׁש

    

  ֵאין  

וּל  ׁשּ ש ִבּ   –ֲחׁשַ

יָרה ַהּכִ   ֶשׁ

ִהים(   )ָעֶליָה ַמׁשְ

  

  )הכירה (.55

  

ִהים ָעֶליָה ַמׁשְ   ֶשׁ

  

  ִאם ָאֵכן(

  

ן'   'ִיֵתּ

ָמע יְַשֶהה   )ַמְשׁ

  

רוָּפה וְּקטוָּמה   ּגְ

  

56.  

  אֹו

ִמֵלאָת  ּה(ֶשׁ   )ּבָ

  

  ְגָּבָבא, ַקׁש

  –ְלִמי נֱֶאַמר ַׁשוַבירוּ(

  

ְזֵרי ֲחָריֹות   ׁשִ

  

57.  

ְזֵרי ֲחָריֹות   ׁשִ

  

ים(   ִאם ְיֵבׁשִ

  )ִמְלַכְתִחיָלה  

  

  :ְוַלּגוֵרף נֱֶאַמר

  

  ָצִריך"
יָד ְּלַחֵטט ּבַ ּ"  
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58.  

ֲעיָא ְלהוּ   ִאיּבַ

ֶאֶלת ַהּשֵאָלה(   )ּכָאן ִנׁשְ

  

  ַמהוּ

ּה   ?ְִלְסמֹוך ּבָ

  

59.  

ְדַבר   ַמה ּבִ

  ְקֵדיָרה  

  

  ְמַקְרִבים ְלַדְפנֹותׁשֶ

יָרה     ַהּכִ

  

לֹא ּגַָרְפּתָ( ׁשֶ   ּכְ

  )ְולֹא ָקַטְמָתּ

  

60.  

  ְּלַחֵמם ֶאת

  

  ִזידָנַּה

  

  ֵאֶצל'

יָרה   '?ּדֶֹפן ַהִכּ

  

61.  

יָרה' ַהִכּ   ׁשֶ

  ִמַטְלֶטֶלת ִהיא

  

יִבים   וּמֹוׁשִ

  

  אֹוָתּה

י ַקְרַקע ֵבּ   'ַעל ּגַ

62.  

  :ּוְּבִמִלים ַאֵחרֹות

  

תֹוך   ּבְ
ֵבּ    ָאסוּר– יְוַעל ּגַ

  

ּה    –ְֲאָבל ִלְסמֹך ְלִצּדָ

  מוָּתר  

  

ֵמי( ּפיר ָדּ   ?)ׁשַ

  

63.  

ַהֵרי נֱֶאַמר   ְשׁ

א(   ַרְיָתּ ּבְ   ):ּבִ

  

ֵתי   ׁשְ

ירֹות ַהַמְתִאימֹות   ּכִ

  

לֹוַמר(   ּכְ

  )ז"ְצמוּדֹות זל

  

64.  

  ַאַחת

רוָּפה וְּקטוָּמה   ּגְ

  

  ְוַאַחת

רוָּפה ְוֵאינָה ֵאיָנה ּגְ   ֶשׁ

      –טוָּמה ְק                  

  

65.  

ִהין   ַמְשׁ

  

ֵבי   ַעל ּגַ

  ְגּרוָּפה וְּקטוָּמה

  

  פ"אע(

  

יָלה ִניָה ַמֲהִבּ ְ ַהּשׁ   )ֶשׁ

  

66.  

אן   ּמָכּ

ַגם ִלְסמֹך מוָּתר   ְֶשׁ

  

ִלי     ַהּכְ

  

יָרה ַהלֹוֶהֶטת   ַּלִכּ

  

67.  

  וֵּמִאיָדך

  

  ֵהן

א ָהֲאִויר וְּמַצּנֵן   ּבָ

  

  ֶאת

  ֶּקֶרתַדַהְקֵדיָרה ַהִמְז

  )ַהתַהמוְּגּבַ(

  

68.  

  ִנְמָצא

  

ֶלת ְקבֹּ ֵאין ַהִתּ   ֶשׁ

ֵלָמה     ְשׁ

  

  וַּלֵכן

ַמע א ְשׁ   ּתָ

ה( ְגָמה ֲחָדׁשָ   )ֻדּ
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69.  

ַמע א ְשׁ   ּתָ

  

ָאַמר   ְדּ

  ַרב ָסְפָרא

  

  ָאַמר

  :ַּרב ִחיָיא

  

70.  

יָרה(   –ְקָטָמּה ) ּכִ

  

ַפך     ְׁשָ

  

  –ָעֶליָה ֵאֶפר 

ָתה     ְוִנְתַלְבּ

  

71. 

ּה   ְוִהְתַלְקָחה ּבָ

  ָהֵאׁש  

  

ת ְבּ   ּבָ   –ׁשַ
  

  סֹוְמִכין ָלּה

  

72.  

  ל סֹוְמִכין"ר(

  )ְקֵדיָרה ְלַדְפנֹוֶתיָה

  

  ּוְּמַקְייִמין ָעֶליָה

  ְּונֹוְטִלים ִמֶמּנָה

  

  וַּמֲחִזיִרין ָלּה

73.  

  ִנְמָצא

ַאף ִלְסמֹך   ְֶשׁ

  

ְסמֹך     ְּתִ

  ַאך ְוַרק

  

יָרה ַהִכּ ׁשֶ    ְקטוָּמהְכּ

  

74.  

  :ְשַמע ִמינָּּה'(

  

  יֵמְִלְסמֹך ַנ

  

  , ִאין–ָטָמּה ְק

  –לֹא ְקָטָמּה 

  )'ָלא  

  

75.  

  –ְוֵּמִאיָדך 

  

  'ּנֹוְטִלים ִמֶמנָּה'

  

נֱֶאַמר   ָהִאם ִתְטַען ֶשׁ

וָּנָה(   ַהּכַ   )ֶשׁ

  

ן–ְקָטָמּה     ֵכּ

  –לֹא ְקָטָמּה 

  !?לֹא  

  

76.  

ָלֶבַטח   ֶשׁ

  ּמוָּתר ִלטֹול

יָרה   ֵמַעל ַהּכִ

  

  ֶשֵאיָנה ְגּרוָּפה

  ְוֵאיָנה ְקטוָּמה

  

77.  

נָהּאְ ֶָל ׁשָ   א ֶשׁ

  'נֹוְטִלין'  

  

וּם    'ַמֲחִזיִרין'ִמׁשּ

  

78.  

  ָאַמר נֹוְטִלים
    

  ְַאך  
  

ֵעֶצם וֵּן ּבְ   ִהְתּכַ

ִעָקר לֹוַמר    'ַמֲחִזיִרים'ְּבּ

 

79.  

  וּׁשוּב

  )יֵמַנָהָכא (

  

ָנה    'סֹוְמִכין'ָשׁ

ְלַואי   ּכִ

  

  'ְּמַקְייִמים'ִל

יָרה( ִלי ַעל ַהּכִ   )ַהּכְ

  

80.  

ָכך   ְְוֵאין ּבְ

  ֵדיּכְ
  

  ְלֱאסֹור
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  ִלְסמֹוך ְקֵדיָרה

  

ֶדֶרך ׁשֹוָנה   ּבְ

  

81.  

  ְוֵּמִאיָדך

  

ה יַצד ַאּתָ   ּכֵ

ֶוה     ַמׁשְ

  

א ( ָתּ   !)?ָהִכי ָהׁשְ

  

82.  

ֲהֵרי   ֶשׁ

  נֹוְטִלים וַּמֲחִזיִרים

  

ַחד     ּבְ

  ָמקֹום הוּא

  

  ֵמֵאֶצל(

יָרה   )ְפנֵי ַהּכִ

  

83.  

  ְְוָכך

נָא   ָאֵכן ְתּ

  

  נֹוְטִלין
וּם    ןַמֲחִזיִריִמּשׁ

  

84.  

  ֶּאָלא ָהָכא

  

  –סֹוְמִכין 

ַחד ָמקֹום הוּא   ּבְ

  

  –ּוְּמַקְייִמין 

ַחד ָמקֹום הוּא   ְבּ

  

85.  

  ֵאין ְגֵזיָרה

ָוה     ָשׁ

  

ין ַהְצָמִדים   ֵבּ

  ַּהָללוּ  

  

ְמַקְייִמים   ֶּשׁ

  ֶאת ַהְקֵדיָרה

  

86.  

  יִביםַּמִצֶשׁ

  ֶאת ַהְקֵדיָרה

  

ָמקֹום ֶאָחד   ּבְ

  

  –ְוסֹוְמִכים 

ָמקֹום ַאֵח   רּבְ

  

87.  

  ְּכָך

ֵאין ִאְזּכוּר   ֶשׁ

  'סֹוְמִכין'  

  

  ֶסַרח עֹוֶדף

  

ר( ּבֵ   וִּמְסּתַ

ֵאין ִלְסמֹוך   ְֶשׁ

    ֶּאָלא

ֶשִנְגרפוּ ַהֶגָּחִלים   )ּכְ

  

88.  

  וְּבָכל זֹאת

  ):ּתֹוֶסְפָתאּבַ(ּנֱֶאַמר 

  

יָרה   ּכִ

יקוּ ִהִסּ ֶגֶפת ָהֶשׁ     ְבּ

  וְּבֵעִצים            

  

  סֹוְמִכים ָלּה

  

89.  

עֹו   דּבְ

ֵאין ְלַקיֵים   ֶּשׁ

  

  ָעֶליָה(

  )ֵדיָרהְּקֶאת ַה

  

 ֶּאָלא ִאם

 ָת ְוָקַטְמּתְָפָגָּר

 

90.  

ָעְממוּ'   ,ֵּגָּחִלים ֶשׁ

  

נַָתן   אֹו ֶשׁ

  ָעֶליָה

  

  ְנעֶֹרת

ל  ן ֶשׁ ּתָ ְשׁ   ָּקהּדַּפִ

  

  ֲהֵרי ִהיא
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ְקטוָּמה   'ּכִ

  

91.  

ל ָמקֹום(   ִמּכָ

    

  ֵאין  

ך   ְִלְלמֹוד ִמָכּ

  

  ְִלְסמֹך

  ׁשָהֵאֵאֶצל 

  

92.  

אנֵי ָהָכא' ׁשָ   ּדְ

וּם     ִמׁשּ

  

יָרה   ֶשדֹוְפנֵי ַהִכּ

  

  ַמְפִסיִקין

ינֹו ְלֵבין ָהֵאׁש   )'ֵבּ

  

93.  

  ִיְצָחק' ּוְּמַצֵטט ר

ר ַנֲחָמִני(   )ּבַ

  

י   ִמּפִ

  :ַרב אֹוַשֲעיָא

  

94.  

  –ְקָטָמּה ְוהוְּבֲעָרה 

  

ִהין     ַמׁשְ

  

  )ָעֶליָה(

ן ל צְֹרָכּ הוַּחמוּ ָכּ ַּחִמין ֶשׁ ּ  

  

ילְוַתְב   ׁשִ

ל צְֹרּכֹו ל ּכָ ֵשּ ּבִ   ֶשׁ

  

95.  

  ַמְסָקָנה

ַמע ִמיּנָּה(   ):ׁשְ

  

  ִּמְצַטֵמק

  –ְויֶָפה לֹו 

ר     !מוָּתּ

  

96.  

יל(ִּמְצַטֵמק  ְבׁשִ   ַתּ

  )ַעל ָהֵאׁש

ַח  ַתֵבּ ָכך(וִּמׁשְ   )ְּבְ

  

  ְכגֹון(

  

רוּב'   ֲאפוִּנים, ַאְכּ

  

  וָּבָשׂר

ְקֵדָרה' ק ּבַ   'ֶּשִנְתַרֵסּ

  

97.  

  וְּלַדַעת

ר ִעיַלאיַרּבִ ְנחוּם ַבּ   י ּתַ

  

  ַאף    

  

י ְלָפתֹות   ראֵשׁ

  )ְוַקְפלֹוטֹות  

98.  

  ְַאך

ים ֵלב   :ׂשִ

  

אנֵי ָהָכא(   )ָשׁ

  

  ֶּשַהלֹא

  'ְקָטָמּה'נֱֶאַמר 

  

99.  

  ְוֵאין(

יל ְבׁשִ   ִסּכוּי ַלּתַ

  

ַח   ֵבּ ַתּ   ְלִהְשׁ

  

  )ֵמַעל ָהֵאֶפר

  

100.  

  ָאז ַמה ַטַעם

  ְלַצֵטט  

  

  ַהֲהָלָכה(

ר   ִאם ְמֻדּבָ

  

  ?)ִכיָרה ְקטוָּמהּבְ

  

101.  

  נֱֶאַמר

  –' ְקָטָמּה ְוהוְּבֲעָרה'

  

  ְקָטָמּה  

  

  ַאך
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  ִהְתַלְקָחה ָהֵאׁש

  

102.  

ך –  ְִאם ָכּ

  ָחְזָרה

  

יָרה(   )ַהּכִ
  ְלִדיָנּה ָהִראׁשֹון

  

  ֲהַדָרא ָלּה(

ְּלִמיְלָתא ַקַמְייָתא ּ(  

  

103.  

י יֹוָחנָן   ַאך ַרִבּ

ה     ַמְרֶשׁ

  

הֹות     ְלַהׁשְ

ְקָטָמּה(   ) ְוהוְּבֲעָרּהִמׁשֶ

  

  ַּוֲאִפלוּ

  ֶגָּחֵלי רֶֹתם
  

104.  

  ַמְסָקָנה

ַמע ִמיּנָּה(   ):ׁשְ

  

  ִּמְצַטֵמק  

  

  –ְויֶָפה לֹו 

  מוָּתר  

  

105.  

  ְוֵּמִאיָדך

אנֵי ָהָכא    –ׁשָ
  

  ִדְקָטָמּה  
  

  ז"וְּבכ

  ֲהֵרי ְקָטָמּה

  

106.  

  :ְוַהִחּדוּׁש

םֶגּבְ   ָחֵלי רֹּתֵ
  

  ַּהַחִמין'(

  ִמְשַאר ֶגָּחִלים
  

  ֵאיָנםְו

  )'ְמַמֲהִרים ִלְכּבֹות

  

107.  

י יֹוָחָנן   ְוׁשוּב ַרּבִ

ת( ׁשֶ   ):ְמַצטטֹו ַרב ֵשׁ

  

יָרה     ּכִ

יקוָּה ִהּסִ   ֶשׁ

ֶגֶפת וְּבֵעִצים    –ְבּ

  

108.  

ִהין   ַמְשׁ

  ַּעֶליָה ַחִמין
  

ן לֹא הוַּחמוּ ּכָל צְרָכּ   ֶּשׁ
  

יל   ְוַתְבׁשִ
  

ל יּשֵ לֹא ּבִ   ֶשׁ

ל צְֹרּכֹו   ּכָ

  

109.  

  – ָעַקר

  

  ַטל ָהִאיׁשָנ(

  ְקֵדָרתֹו  

  

יָרה   )ַמַעל ַהּכִ

  

  לֹא יֲַחִזיר

  

110.  

  לֹא יֲַחִזיר

  

  ֶּאָלא

  ִאם ִיְגרֹף

  

  ַהֶגָּחִלים

  

ֵאֶפר ה ּבְ   אֹו ְיַכּסֶ

  

111.  

  ּגַם(

  הוּא ָסַבר

  

נֵָתנוּ ִמׁשְ   ֶשׁ

ְלַהֲחִזירָדָנה    ,ִבּ

  

ִהים  הֹות ַמׁשְ   –וְּלַהׁשְ

  

112.  

ִהים   ַמׁשְ
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ִלי   ֶאת ַהְכּ

  

  ַגּם

יָרהִא   ם ֵאין ַהִכּ

  

רוָּפה וְּקטוָּמה   )ּגְ

  

113.  

  ְוָאַמר ָרָבא

  

ָבר     ּכְ

  

נֵי ָהִעְניִָנים ְשׁ   ָעַסְקנוּ ִבּ

נְָנִהי( ְרַוְיהוּ ְתּ   )ּתַ

  

114.  

ה(   ַמה ַאּתָ

  טֹוֵחן  

  

  ָלנוּ ּפֹה

  

  )ֶקַמח ָטחוּן

  

ִעְניַן ּבְ   ֶשׁ

הֹות נֱֶאַמר   :ְלַהׁשְ

  

115.  

  ֵאין נֹוְתִנים

ת   ֶאת ַהּפַ

  

ּתַ     ּנוּרּבַ

  

יָכה   ִעם ֲחׁשֵ

116.  

  ְולֹא ֲחָרָרה

טוָּחה(   )ֻעּגָה ְשׁ

  

י   ַעל ַגֵבּ

  ַהֶגָּחִלים  
  

ֵדי   ֶּאָלא ּכְ

נֵיָה ִיְקְרמוּ ּפָ   ׁשֶ

  

117.  

יֲַעֶלה   ֶשׁ

ֵצק ְקרוּם   ַהּבָ

  

  ִלְפֵני
ת ּבָ ִניַסת ַהׁשַ   ּכְ

  

  ְוִיְהיֵה  
  

ל ֶלֶמחָצה   ְמֻבָשׁ

  

118.  

  :אֹו

ל' יֵשׁ לֹא ִבּ   ֶשׁ

ל צְֹרּכֹו   'ּכָ
  

ַמֲאַכל(   ּכְ

רֹוַסאי ן ְדּ   ֵבּ
  

ר ָלֵעיל ִנְזַכּ   )ֶשׁ

הֹותֹו   וּמוָּתר ְלַהְשׁ
  

119.  

ַמֲאֶפה(   ּכְ

ְמַעט ְלַגְמֵרי   מוָּכן ִכּ

  

ִאם יֲַחֶתה'   ׁשֶ

ה ַהֶגָּחִלים(   )ְיַלֵבּ

  

  – 'יְַפִסיד אֹוָתן

  

  ְרפוָּּׂשִי

ת ְוַהֲחָרָרה  )ָהּפַ

  

120.  

ל(   – זֹאת  וָּכּ

  

ְגַלל   לֹא ְבּ

ק ִליםַּהִקְשׁ ּכֵ   וּׁש ַבּ

  

  ֶּאָלא  

  

  ִלְמנֹוַע

ֵאׁש   )ַהִעּסוּק ָבּ

  

121.  

  ,וְּבִעְניַן ְלַהֲחִזיר

  ֲהֵרי נֱֶאַמר

ָבר     ְכּ

  

י(   ִמּפִ

ית ִהֵלל   )ֵּבּ

  

  'ַאף ַמֲחִזיִרים'

 

122.  

  יֵַתר
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ן   ַעל ּכֵ
  

  מֹוִסיף(

י יֹוָחנָן   – )ַרִבּ
  

  – ַּאף ִמְצַטֵמק ְויֶָפה לֹו

  :מוָּתר  
  

123.  

ִה יָרה ֶשׁ יקוָּהּכִ   ּסִ

ֶגֶפת וָּבֵעִצים   ַבּ
  

ִהין   ַמְשׁ

ילַתָּעֶליָה    ְבִשׁ
  

ל יֵשּ ִבּ   ֶשׁ

ל צְֹרּכֹו   ָכּ

  

124.  

  ְּוַחִמין

  

הוַּחמוּ   ֶּשׁ

ן ל צְֹרּכָ   ּכָ

  ַּוֲאִפלוּ

  

  ִּמְצַטֵמק
  !ְויֶָפה לֹו

  

125.  

  ְּואֹוְמִרים ַלְמַצֵטט

  ְלַרב(

ר ְיהוָּדה מוֵּאל ּבַ   )ְשׁ
  

  אֹוֵמר

ִנים   :ֶאַחד ָהַרָבּ

  

126.  

  ֲהֵרי ָלַמְדנוּ

מוֵּאל   ִמַרב וּׁשְ

  

מוֵּאל   ָהא ַרב וְּשׁ

ָאְמִרי    :ְרַווְייהוּּתְַדּ

  

  ִּמְצַטֵמק

  ! ֲאסוּר–ְויֶָפה לֹו 

  

127.  

  ְוָאַמר

ן א ִמֵמיָשׁ   ַּרב עוְּקּבָ

  

י(   )ְלַרב ַאִשׁ

  

ם ַהְקרֹוִבים   ַאֶתּ

  

  ְמקֹוםִל

  –ַרב וְּשמוֵּאל 

  

128.  

ְמָקְרִביּתוּ(   ַאּתוּן ּדִ

מוֵּאל   )ְלַרב וְּשׁ

  

  ֲעׂשוּ

מוֵּאל ַרב וְּשׁ   ,ְכּ

  

  ְּוִאלוּ ֲאנוּ

ר   יֹוָחנָן' ִנְנַהג ּכְ

129.  

יֵי   :ְושֹוֵאל ַאַבּ

הֹות'   ?'ַמהוּ ְלַהׁשְ

  

  ֶאת ַרב יֹוֵסף

  

  :ְּוַהָלה עֹונֶה

  

130.  

ִהים   ֲהֵרי ַמׁשְ

   ְואֹוֵכל–ְלַרב ְיהוָּדה 

  

  )אֹוֵכלְוהוּא (

  

  עֹונֶה(' ֲעזֹוב'

יֵ     )יַאּבַ
  

131.  

  ֲעזֹוב

  – ֶאת ַרב ְיהוָּדה

  

ן הוּא ְמסוּּכָ   ְדֵכיָון ִדּ

  

  ָאָדם חֹוֶלה

אֹוֲחזֹו ַהּבוְּלמוּס   ֶשׁ

  

132.  

  ְוִנְזָקק

  ְלַמֲאָכל ַחם

  

  ְְוָצִריך ֶלֱאכֹול'(

  ַמֲאָכל

  – )'ָמתֹוק ְוטֹוב
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133.  

  ? ַמאי– ְִלי ְוָלך
  

  ַמה(

ך י ְוִאּתְ   )?ִָאּתִ
  

  טֹול

  –עֹוד דוְּגָמה 
  

  ):ה עֹונֶהַּהָל(

  

134.  

סוָּרא   ּבְ

ר  י ַנְחָמן ּבַ ִהים ְלַרִבּ   ַמׁשְ

  ִיְצָחק                         
  

הוּא   ֶשׁ

יו ַמֲעׂשָ   ְמַדְקֵדק ּבְ
  

  )ָמֵרי ְדעֹוָבָדא(

  

135.  

  וֵּמִעיד

י   :ַרב ַאׁשִ
  

  ַרב הוָּנא

  אֹוֵכל  
  

  ַגּם

ַהְרְסָנא ָסא ְדּ   ָכּ

ַמְשִהין לֹו(   )ֶשׁ
  

136.  

  ָפָניוָעַמְדִתי ְל

  )ָּקֵאיְמנָא ַקֵמיּה(

  

הוּ לֹו   ְוִהְשׁ

  )ְוָאַכל(  

  

  ָדִגים

ים( בוּׁשִ   ְמֻטָגִנים ) ְכּ

  ֶקַמחּבְ                 

  

137.  

  ַאך לֹא יַָדֲעִתי

  

  )ִאם ָאַכל(

ב ָחׁשַ וּם ֶשׁ   ִמׁשּ

  

  – ִמְצַטֵמק ְויֶָפה לֹו

ר   מוּּתָ

  

138.  

וּם   ּאֹו ִמׁשּ

יָון   ִמֵכּ   ֶשׁ

  

יל ְבׁשִ ּתַ ּבַ   )יֵׁש (ֶשׁ

  ֶקַמח  

  

  )ֲהֵרי הוּא(

  ִּמְצַטֵמק ְוַרע לֹו

  

139.  

  ָאַמר

  :ַרב ַנְחָמן

  

  – ִּמְצַטֵמק ְויֶָפה לֹו

הֹות(ָאסוּר    )ְלַהׁשְ
  

  – ִּמְצַטֵמק ְוַרע לֹו

  מוָּתר  
  

140.  

ָלל   :ְוַהְכּ

ּבֹו ֶקַמח   – ּכֹל ׁשֶ
  

  ִּמְצַטֵמק ְוַרע לֹו
  

  ְלַמֵעט

יל ֶלֶפת ְבׁשִ   – ּתַ

  

141.  

ְבִשׁ אַתּ   יל ְדִליְפּתָ

  

ַח(ַּהִמְצַטֵמק  ֵבּ ַתּ   )וִּמְשׁ

  ?ְוזֹאת ָלָמה
  

ר ׂשָ ְגַלל ַהּבָ   ּבְ

ָרא( ׂשְ יּה ִבּ   )ְדִאית ֵבּ

  

142.  

  ְוַגם

ך לֹו ּכָ ַבׁשְ   ְִאם ְתּ

  

ר( ׂשָ   )ִעם ּבָ

  

ר ָבּ ְמֻדּ ֶשׁ   ְכּ

ִתְקרֶֹבת ְלאֹוְרִחים   – ְבּ
  

143.  

  ֵאין הוּא ָראוּי
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  ְלאֹוְרִחים  

  

ִחינַת   ּבְ

  

  ,ק ְוַרע לֹוִּמְצַטֵמ

  

  – ְְוָכך

ְיָסא ְוַתְמֵרי, ָלְפָדא   :ַדּ

  

144.  

ֶהה ְשׁ ִאם ַתּ   ְבּ

  

  יֵַתר

  ַּעל ַהִמיָדה

  

ֵאִנים   ַדְיָסא וְּתָמִרים, ְתּ

  

ְקִדיַח   ּתַ

יל ְבׁשִ   ֶאת ַהּתַ

  

145.  

ַאל   ְוִנׁשְ

י ִחיָא   ַּרּבִ

א( ר ַאּבָ   ):ּבַ

  

ַכח ְקֵדָרה'   ׁשָ

יָרה( י ּכִ ֵבּ   )ַעל ּגַ

  

ָלה ְבּ תוִּבׁשְ ּבָ   – ׁשְ

  ?'ַמהוּ  

  

146.  

ַתק   ָשׁ

  נָהָעוְּלָמֳחָרת 
 

יק(   ּתֵ   ִאיׁשְ
  

  ְולֹא ֲאַמר ֵליּה

  ,ְוָלא ִמיֵדי

  

  ְלָמָחר

ַרׁש ְלהוּ   ):ְנַפק ְדּ

  

147.  

ל   ַהְמַבֵשׁ

ת( ּבָ ׁשַ שֹוֵגג)ְבּ   –  ּבְ

  ,יֵָאֵכל  

  

ֵמִזיד   – ּבְ

  ,לֹא יֵָאֵכל

  

  'ׁשֹונֶה'ְוֵאינֹו 

ֹוֵכַח( ֲאֶשר ַלׁשּ   )ּבַ

  

148.  

  ?ְוֵאינֹו ׁשֹונֶה

נָא(   )ְוָלא ׁשְ
  

  ַמה

ירוּׁש אֹותֹו   :ּפֵ
  

ָנא'   '?ָלא ׁשְ

  

149.  

ה ְוַרב יֹוֵסף   ַרּבָ

  

ָאְמִרי   ְדּ

ָרא  ְרַווְיהוּ ְלֶהיֵתּ   –ַתּ

  

ַהְיינוּ   ְדּ

ים זֹאת   ְמָפְרׁשִ

ר    ֶהיּתֵ   –ּכְ

  

150.  

  ִאם מוָּתר

ל   ִלְמַבֵשׁ

  

ה ה ַמֲעׂשֶ   ָהעֹוׂשֶ
  

  – ַקל ַוחֹוֶמר

ׁשֹוֵכ     ַחּבַ

  

ֵאינֹו(   ְשׁ

ע   )נֹוֵקף ֶאְצַבּ

  

151.  

  – 'ָלא ְשנָא'(

ירוּׁשֹו     ֵפּ

  

ׁשֹוְכִחים ְקֵדָרה ֶשׁ   ְכּ

  

  ֵאין ׁשֹוִני

ין ׁשֹוֵגג ְלֵמִזיד   )ּבֵ

  

152.  

  !ְְבִדיוּק ַהֵהֶפך

  טֹוֵען  

ר ִיְצָחק   ַרב ַנְחָמן ּבַ

  

ִדיוּק ַהֵהֶפך   ְְבּ
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  )'ָאַמר ְלִאיסוָּרא'(

 

153. 

ָנא'   'ָלא ְשׁ

ָמ   – עַמְשׁ
  

  !ָאסוּר  
  

ׁש עֹוְרָמה   – ֵמֲחׁשָ

  

154.  

ַהׁשֹוֵכַח   ֶשׁ

ל ְמַבּשֵׁ מֹוהוּ ּכִ   – ַכּ

  

א     ּבָ

ֵמִזיד הֹות ּבְ   ְלַהׁשְ
  

  ְואֹוֵמר

  'ׁשֹוֵגג ָהִייִתי'

  

155.  

ׁש(   ֵאין ֲחָשׁ

ל   ַהְמָבֵשּׁ   ֶשׁ

  

ל ְבֵמִזיד   ְמַבׁשֵּ
  

יֵׁש ם ֶשׁ ֶשׁ   ְכּ

ׁש     ֲחׁשָ
  

ַהׁשֹוֵכַח ַמֲעִרים   )ֶשׁ

  

156.  

ִנינוֵּמִא   יָדך ָשׁ

א(   ַרְיּתָ ְבּ   ):ּבִ

  ָשַכח ְקֵדָרה'
  

  ַעל

יָרה י ּכִ   ַגֵבּ
  

ָלּה   תוִּבׁשְ ּבָ ׁשַ   – ּבְ

  

157.  

שֹוֵגג    יֵָאֵכל– ּבְ

ִזיד(     ,)ַהָנּ
  

ֵמִזיד   – ּבְ

  .לֹא יֵָאֵכל
  

ֶמה   ּבַ

ָבִרים ֲאמוִּרים   – ּדְ
  

158.  

ר ֶמה ְמֻדּבָ   – ַבּ
  

ַחִמין     ּּבְ

  )ַמִים ְגֵּריָדא(
  

לֹא   ֶשׁ

ן ל צְֹרּכָ   הוַּחמוּ ָכּ
  

159.  

יל   וְּבַתְבִשׁ

ל יֵשׁ לֹא ִבּ   ׁשֶ

ל צְֹרּכֹו   ,ּכָ

  

  ֲּאָבל ַחִמין

  

הוַּחמוּ   ֶּשׁ

ן ל צְֹרּכָ   ּכָ

  

160.  

יל   ְוַתְבׁשִ

ל צְֹרּכֹו ל ָכּ יׁשֵ ִבּ   – ֶשׁ

  

שֹוֵגג ין ְבּ   ּבֵ

ֵמִזיד ין ּבְ   – ֵבּ

  

  יֵָאֵכל  

י ֵמִאיר(   )ִדְבֵרי ַרּבִ

  

161.  

י ְי   :הוָּדהְוחֹוֵלק ַרּבִ

  

  ַּחִמין

ן ל צְֹרּכָ הוַּחמוּ ָכּ   – ּׁשֶ

  

ִרין     ,מוּּתָ

  

נֵי   ִמְפּ

ִמְצַטֵמק ְוַרע לֹו   ֶּשׁ

  

162.  

יל) ְּלֻעַמת זֹאת( ְבׁשִ   ּתַ

ל צְֹרּכֹו יֵשל ָכּ ִבּ   – ֶשׁ

  

  ,ָאסוּר  

נֵי   ִמְפּ

ִמְצַטֵמק ְויֶָפה לֹו   ֶּשׁ

  

163.  

  וֵּמִביא ֻדְגָמה
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  ֶּלִמְצַטֵמק(

  ):ְויֶָפה לֹו

  

רוּ   ,ּפֹוִלים, בְכּ

ר ָטרוּף ׂשָ   ּבָ

  

164.  

  ְוֵּמִאיָדך ּכָל

  

  ַּהִמְצַטֵמק

  – ְוַרע לֹו

  

ר     מוָּתּ

  

  ַגּם(

ֵמִזיד ַכח ְבּ  !)ִאם ׁשָ

 

165. 

ַהֲהָלָכה   ֶּאָלא ֶשׁ

א( ַרְיּתָ   )אֹוָתה ּבְ

  

ָוָאה ַהׁשְ   ּבְ

ל ַרב ַנְחָמן   ְלִאיסוּרֹו ֶשׁ

  

  ִניְתָנה

  קֹוֶדם ְגֵזָרה

  

166.  

  ְוֵּמִאיָדך

ֵזָרהַלְמ(   )רֹות אֹוָתּה ּגְ

  ֲהֵרי  

  

ה ְוַרב יֹוֵסף   – ַרּבָ

יִרים      ַמּתִ

  

ָרא( ָאְמִרי ְלֶהיֵתּ   )ְדּ

  

167.  

ֵזָרה   :וַּמִהי ַהּגְ

  

ְתִחיָלה ּבִ   ֶשׁ

  הוַּתר ַלׁשֹוֵכַח

  

  ֶאת

שֹוֵגג   ְקֵדָרתֹו ּבְ

  

  ִלְטעֹום(

  )ִמן ַהּנִָזיד

  

168.  

ַרּבוּ ׁשֶ   ַאך ְכּ

  

ֵמִזיד ִהים ּבְ   ַהַמׁשְ

ַכְחנוּ'ִרים ְואֹוְמ   'ָשׁ

  

  נֱֶאַסר

ֹוֵכַח   ַעל ַהׁשּ

  

169.  

  וְּבָכל זֹאת

  

ר   ְמַסֵפּ

ר נָָתן מוֵּאל ּבַ   ְשׁ

  

ָשַמע(   ׁשֶ

  ):ֵמַרב ֲחִניָנא
  

170.  

ָהַלך ֶשׁ   ְְכּ

י יֹוֵסי ְלִצּפֹוִרי   ַרִבּ
  

ָצא ַחִמין   ַּמָ
  

י הוּ ַעל ַגֵבּ ִנְשַתּ   ֶשׁ

יָרה      – ּכִ
  

  ְולא ָאַסר

  ָעֵליֶהם  
  

171.  

  וָּמָצא
  

יִצים ְמֻצָמקֹות   ֵּבּ
  

הוּ ֲתּ ִנְשׁ   ֶשׁ

יָרה י ּכִ   – ַעל ַגֵבּ
  

  ְוָאַסר ָעֵליֶהם

  

172.  

  ְַאך(

תלֹא ְלאֹוָתּה  ּבָ   ׁשַ
  

  ֶּאָלא ָאַסר  
  

  ִמְלַכְתִחיָלה ְלַהְתִקינָן

ָאה ת ַהּבָ ָבּ   )ַלׁשַ

  

173.  

  ְַהִנְּלַמד ִמּכָך

יִצים     ֵבּ
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  ִמְצַטְמקֹות

  ?ְויֶָפה ָלֶהן

  

יִביםְמוּ   ןֵכּ: ׁשִ

  )ִאין(  

  

174.  

ך ֵמִעיד(ְוָאֶכן    ְָכּ

ר ֲחִנינָא   )ַרב ָחָמא ַבּ

  

  ִנְתָאַרְחנוּ'

ָמקֹום ֶאָחד   ְבּ

  

י ַוֲאִני(   )ַרִבּ

  

  ְוֵהִבאוּ ְלָפנֵינוּ

יִצים ְמֻצָמקֹות   ּּבֵ

  

175.  

יִצים   ּבֵ

עוְּזָרִדין   ְּמֻצָמקֹות ּכְ

  

ַנֲעׂשוּ("   ֶשׁ

עוְּזָרִדין קֹות ּכְ   ")ָדּ

  

  ְוָאַכְלנוּ

הֵמֶה   'ן ַהְרֵבּ

  

176.  

  ֲאִני': אֹו

א ָעִלינוּ   ְוַאּבָ

  

  ְלַחַמת ּגֵָדר

177. 

  ְוֵהִביאוּ ְלָפנֵינוּ

  

יִצים     ּבֵ

  

  ְקָטנֹות כְ ִּחוְּזָרִדין

  

  ְוַטֲעָמן

ְנְקִריִסין ּפַ   'יֶָפה ְכּ

  

178.  

ר ַלהחָזָרה   וַּבֲאׁשֶ

  

  ַהְחָזַרת(

יָרה ִלי ֶאל ַהִכּ   )ַהּכְ

  

  ָאַמר

ת ׁשֶ   :ַרב ׁשֵ

  

  יןַמֲחִזיִר
ת ַשּבָ  ֲּאִפלו ּבְ

  

179. 

ַעם ֲהֵרי ּפַ   ֶשׁ

ֲעיָא( י אֹוׁשַ ר ַרִבּ   )ְמַסֵפּ

  

  ֶהֱעֵלנוּ

ה י ִחיָא ַרּבָ   – ְּלַרִבּ

  

ְחתֹונָה   ִמן ַהקֹוָמה ַהַתּ

  

180.  

  ּקוְּמְקמֹוס ַחִמין

  וָּמַזְגנוּ

  לֹו ּכֹוס
  

  ְוֶהֱחַזְרנוּ

ִלי(   ִלְמקֹומֹו) ַהּכְ
  

  ְולֹא ָאַמר

ָבר   ָלנוּ ּדָ
  

181.  

  ַמרָא

י ְזִריָקא   ַרִבּ
  

  ָאַמר

א י ַאָבּ   ַרִבּ
  

  ָאַמר

אי ּדַ י ַתּ   :ַרִבּ
  

182.  

ִלי עֹוֶדנוּ ַהּכְ ֶשׁ   ּכְ

יָדֹו     – ּבְ

נוּ  יֲַחִזיר(ָשׁ   ,)ֶשׁ
  

יחֹו   ִהּנִ

  – ַּעל ַהַקְרַקע
  

  ָאסוּר

  )לֹא  יֲַחִזיֶרנוּ(

  

183.  

  :ָאַמר ַרב ַאִמי

  

אי' ּדַ   ַרב ּתַ
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ֲעַבד   – ּדַ
  

  ְלַגְרֵמיּה הוּא

  'ֲעַבדּדַ  
  

184.  

ִיְנַהג   ֶשׁ

ִיְנַהג ִפי ֶשׁ   ּכְ
  

  ְוֵאין

ּבר ְמַחיֵב   ַּהּדָ

  

185.  

ֲהֵרי   ֶשׁ

י ִחיָא   ָּאַמר ַרּבִ
  

  ָאַמר

י יֹוָחנָן   ַרּבִ
  

  ֲּאִפלוּ ִהּנְַחּתָ'
  

  ָהֵרם

יָרה   '!ְוַהֲחֵזר ַלִכּ

  

186.  

יִמי   ְוַרב ִדּ

  

  ַהִנְתֶלה(

י ֶאְלָעָזר ַרִבּ   ):ּבְ

  

  עֹוד

יָדֹו ִלי ְבּ   ,  מוָּתר– ַהּכְ

  

יחֹו   ִהּנִ

    ָאסוּר– ַעל ַקְרַקע

  

187.  

  ּוְלֻעָמתֹו

ר ְיהוָּדה מוֵּאל ּבַ   ַרב ְשׁ

  

  ְוַגם הוּא(

י    ִּמְסַתֵמך ַעל ַרִבּ

  ):ֶאְלָעָזר                 

  

י יַח ַעל ַגֵבּ   ִהּנִ

  – ַּהַקְרַקע  

  

ן מוָּתר   ּגַם ּכֵ

  

188. 

  ְּוָאַמר ִחְזִקיָה

יֵ( ל ַאּבַ מֹו ֶשׁ ְשׁ   ):יִבּ

  

  ָאֵכן

  

יָדֹו ִלי ּבְ   – עֹוד ַהּכְ

  מוָּתר  

  

189.  

  ְַאך לֹא ָאַמְרנוּ

  )זֹאת(  

  

  ֶּאָלא

ַדֲעתֹו  ֶשּבְ   ,ְלַהֲחִזירּכְ

  

  ְוִאם

יָנה    – ֲעתֹוַדׁשִ

  ָאסוּר  
  

190.  

ַדֲעתֹו   :ְִנְמַלך ּבְ
  

  ז"וּבכ'

  'ַאֲחִזיר ַהְכִלי
  

יָרה(   )ֶאל ַהִכּ
  

191.  

ל ֵאֶלה   וִּמָכּ

יק     ַנּסִ
  

ִמּכָ   ל ָמקֹוםֶשׁ
  

  ִאם

יַח ַעל ַהַקְרַקע   ִּהּנִ
  

  ַאל יֲַחִזיר

  

  )גרסה אחרת (.192

נֱֶאַמר ֶשׁ   ּכְ

י ַהַקְרַקע'   – ַּעל ַגֵבּ

  'ָאסוּר  

  

  לֹא נֱֶאַמר

ָבר     ַהָדּ

  

ֶשֵאין   ֶּאָלא ּכְ

ַדֲעתֹו ְלַהֲחִזיר   ּבְ

  

193.  

ִמְלַכְתִחיָלה ֶשׁ   ְַאך ּכְ
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ַדֲעתֹו ְלַהֲחִזיר   ּבְ
  

ִלי     – ַהּכְ
  

ָברמוָּתר    ַהּדָ
  

יִָרים(   ֶשׁ

  )ַהקוְּמקוּם ְויֲַחִזיר

  

194.  

ַתֵמַע  ל ֵאֶלה(ּוִּמְשׁ   )ִמּכָ

  

יָדֹו ִלי ּבְ ַהּכְ ֶשׁ   ְכּ

ל עֹוד(   )ּכָ

  

  ּגַם ִאם ֵאין

ַדֲעתֹו ְלַהֲחִזיר   ּבְ

  

  ָהְרׁשוּת ְנתוָּנה

  )ְלַהֲחִזיר(  
  

195.  

ה   ּוַּמְקׁשֶ

י ִיְרְמיָה   :ַרִבּ

  

  וַּמה

ַמֵקל ַלה ּבְ   ִּאם ּתָ

ִלי(     ?)ַהּכְ
  

יַח   אֹו ִהִנּ

י ִמָטה   ?ַּעל ַגּבֵ

  

196.  

  ְוֵאינֹו(

יָד ְולֹא   לֹא ַבּ

  

י   ַעל ַגֵבּ

  )ַּהַקְרַקע  

  

197.  

ה   וַּמְקֶשׁ

י   :ַרב ַאׁשִ

  

  וַּמה ִאם

  

כוָּלתֹו(ָמַזג    )ְתּ

  ִּמֵמיַחם ְלֵמיַחם

  

  ְוֵאין ֶזה(

ִלי   ?)אֹותֹו ּכְ

  

198.  

ר ֲאֶשׁ   וַּמה ַבּ

וּר     ?ְלַתּנְ

  

ִנינוּ   :ָשׁ

  

  ֲאִפלוּ ִהַסְקּתָ

ַקׁש וִּבְגָבָבא   ְבּ

  

ן   לֹא ִתֵתּ

תֹוכֹו     ּבְ

  

יו ָבּ   אֹו ַעל ּגַ

  

199.  

  ָפחֹוְֵמִאיָדך ּכ

יקוּהוּ ִהּסִ   ֶשׁ

ַקׁש וִּבְגָבָבא   ּבְ

  

  ֲהֵרי ֶזה

יַרִים   ּכִ   ּכַ

  

200.  

  ַאך ִאם

ְקּתָ     ִהּסָ

  

ֶגֶפת וְּבֵעִצים   – ּבְ

  

  ֲהֵרי הוּא

ּנוּר   ַתּ   ּכְ

  

201.  

ַאל   ְוָשְׁ

  ַרב ַאָחא

  

  ַמה

ל    ?ָפחֹוּכִטיבֹו ֶשׁ

  

  ָפחֹוּכַהאי (

ֵמי   )?ֵהיִכי ָדּ

  

202.  

  ִאם

יָרה ִכּ ב ּכְ   נְֶחׁשָ

  

ן ַגּם   ִנּתָ

ן   ּכֵ

  

  ְלַהִסיקֹו
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ֶגֶפת וְּבֵעִצים   ּבְ

  

203.  

ינֹו   ְוִאם ְדּ

ַתּנוּר     ּכְ

  

  ֵאין ְלַהִסיקֹו

  

  ַּוֲאִפלוּ לֹא

ַקׁש וִּבְגָבָבא   ּבְ

  

204.  

  ְוָעָנה לֹו

  :יַאׁשִ  

  

  ָנֵפיש ַהְבֵליּה

ִכיָרה     ִמְדּ

  

  ְוזוָּטר

ַתּנוּר   ַהְבֵליּה ִמְדּ

  

205.  

  ְּמַחֵמם

יָרה   יֹוֵתר ִמּכִ

  

  )ּכֹוָפחַה(  
  

  ּוְּמַחֵמם

ּנוּר חֹות ִמּתַ   ָפּ

  

206.  

ּנוּר ַעל ַהַתּ   ֶשׁ

יר(     )ַנְזִכּ

יד   ַמְקּפִ

ָרא ר ַקּפָ   :ַבּ

  

  ְֲאִפלוּ ִלְסמֹוך'

  '!לֹו ָאסוּר

  

207.  

  אְוַרב ָמָנ(

  ִקיֵלל  

  

ים   ָנׁשִ

ְגֵדיֶהן ְטחוּ ִבּ ָשׁ   ֶשׁ

ת( ּבָ ׁשַ   )ּבְ

ַתּנוָּרא'   )'ְלֲאִויָרא ְדּ

  

208.  

  – ָפחֹוּכֲאָבל ַה

  

י   ִנְשַאל ַרִבּ

ר ֲחִניָנא   – יֹוֵסי ּבַ

  

  ַמה

ל    ?ָפחֹוּכִטיבֹו ֶשׁ

  

209.  

  ָפחֹוּכַעל 

  

ּפֹות   ִתׁשְ

  ְקֵדָרה ַאַחת

  

יָרה   :ַעל ּכִ

ֵתי ְקֵדרֹות   ְשׁ

210.  

ֵד   י ְלַטֵהרּכְ

יָרה   ּכִ

  

יֵי   ְּמַלֵמד ַאּבַ

י ִיְרְמיָה(   )ְואוַּלי ַרּבִ

  

בֹור ָלאֹוֶרך   ְְשׁ

  

211.  

ִאם(   ֶשׁ

ַבְרּתָ ָלרֹוָחב   ׁשָ

  

  ִתְמָצא

  

ַבְרָתּ לֹא ָשׁ   ֶשׁ

  ֶּאָלא ִחיַלְקּתָ

  

212.  

  ֲאָבל ֶאת

  ָפחֹוּכַה

  

  ְתַטֵהר

ר ּבֵ   ִאם ְתׁשַ

  

ין ְלאֹוְרּכֹו   ּבֵ

ין ְלרְֹחּבֹו   ֵבּ

  

213.  

  ֵאין נֹוְתִנין

יָצה     ֵבּ

  

ַצד ַהֵמיַחם   ּּבְ
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ְתַגְּלֵגּל ּתִ ֵדי ֶשׁ   ּכְ

ל ְמָעט( ֵשׁ ְתּבַ   )ּתִ
  

214.  

  ַאל

ּסוָּדִרין ְפִקיֶעּנָה ּבַ   ַתּ
  

סוָּדר(    ְּתַחֵמם ּבְ

ֶמׁש ֶשׁ ִנְתַלֵהט ּבַ   )ֶשׁ
  

  ְַאך זֹאת(

יר י יֹוֵסי ַמִתּ   )ַרִבּ

  

215.  

  ַאף ֵאין

  ְלַהְטִמינָּה  
  

חֹול   ּבַ

  ָרִכיםּדְק וַּבֲאַב
  

ָצֶלה ּתִ ִביל ֶשׁ ְשׁ   ּּבִ
  

216.  

  ְלֻדְגָמה

י ְטֶבְריָה   ַאְנׁשֵ

  

  ֵּהִביאוּ ִסלֹון

ל צֹונֵן   ֶשׁ

  

  ְְלתֹוך

ל ַחִמין ַּאָמה ֶשׁ ּ  

  

217.  

לֹוַמר ֶהעִבירוּ(   ּכְ

  ִצנֹור ַמִים

  

ְתָעָלה     ּבִ

  

נֶחּפָרה   ֶשׁ

  )ִמַחֵמי ְטֶבְריָה

  

218.  

  ָאמרוּ

  :ָלֶהם ֲחָכִמים

  

ׁשִַאם  תְבּ   ּבָ

  

ם(   ַאּתֶ

ך ֵמיֵמיֶכםְּמְמַח   )ְִמים ּכָ

  

219.  

  – ֲּהֵרי ַהַמִים

  

ַחִמין   ּּכְ

הוַּחמוּ  תֶּשׁ ָבּ ַשׁ   ְבּ

  

  ַוֲאסוִּרים

ִתיָה ְרִחיָצה וִּבְשׁ   ּּבִ

  

220.  

ֶאלת אן ִנְשׁ   ָכּ

ֵאָלה     :ַהְשׁ

  

ֲעיָא ְלהוּ(   ):ִאּבַ

  

ִגְלּגֵל   ַנִניַח ֶשׁ

יָצה(   – )ָאָדם ּבֵ

  ?ִגְּלּגֵל ַמאי
  

221.  

  ָאַמר

  :ַרב יֹוֵסף
  

ְלּגֵל   – ּגִ

ַּחיָב ַחָטאת ּ.  
  

  ּוְּמַצֵטט

ָרִביָנא ֵריּה ְדּ   :ָמר ּבְ
  

222.  

  ּכֹל

ַחִמין א ּבְ ּבָ   ֶּשׁ
  

תִמִלְפנֵי  ּבָ   – ַהַשּׁ
  

  ׁשֹוִרין אֹותֹו

ַחִמין    – ּּבְ
  

ת ּבָ ׁשַ  ּבַ

 

223. 

לֹא ּבָא ל ֶשׁ   ְּוכֹּ

ַחִמין     ּּבְ

  

תִמִלְפנֵי  ּבָ   – ַהׁשַּ

  

   אֹותֹוְמִדיִחין

ת ּבָ ַשׁ ַחִמין ּבְ   ְּבּ

  

224.  

  ְלַמֵעט
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ן   ָמִליַח יָׁשָ

  

  ְוקֹוְליַס ְסָפָרִדי

  

ֲהָדָחָתן זֹו   ֶשׁ

ַמר ְמַלא ןְכִהיא ּגְ   ּתָ

  

225.  

  – ָהָבה ְנָבֵאר

  

א ּבָ   ּכֹל ֶשׁ

ַחִמין ְוגֹו     'ּּבְ

  

ָמע   :ַמְשׁ

ל ְלַגְמֵרי ֵשׁ ִנְתּבַ   ֶשׁ

  

ִריָתֹו(   ְוֵאין ׁשְ

יׁשוּל ֶחְזַקת ִבּ   )ּבְ

  

226.  

גֹון ַמה   ?ּכְ

  

  ָאַמר

  :ַרב ָסְפָרא

  

א ְרְנגֹוְלּתָ גֹון ּתַ   ּכְ

א י ַאּבָ ַרּבִ   ְדּ

  

227.  

ְרְנגֶֹלת( גֹון ּתַ   ּכְ

ל ר א' ֶשׁ   ַאּבָ

  

ל אֹוָתּה יׁשֵ ּבִ   ֶשׁ

ְתרוָּפה     ּכִ

  

  ְפַעִמים ַרּבֹות
  

  ַעד

ה ּפֶ ה ּבַ ָנַמָסִּ   ֶשׁ

  

228.  

  – ְוִהיא ַמְבִחיָלה
  

  ָאַמר  

  ַרב ָסְפָרא
  

  ַעד

  – ִקיאֵמָהִייִתי ֶשׁ

  

229.  

  ִאְלָמֵלא

א י ַאּבָ   ָמַזג ִלי ַרִבּ
  

  ִמיָד  
  

  ַחְמָרא

ָלָתא  ר ְתּ   ְרֵפיַטּבַ

  

לֹש( ן ָשׁ   )ּיִַין ּבֶ

  

230.  

י יֹוָחנָן   ַרּבִ
  

  ָהיָה יֹוֵרק

ר   ִנְזַכּ ֶשׁ   ְכּ
  

ְבִלי ּכוָּתח ַהּבַ   ַבּ

  )ִמן חוְּבָצה(

  

231.  

  ְּוִאלוּ ֲאנוּ

ְבִלִיים(            – )ַּהַבּ

  

  ָאַמר

  – ַרב יֹוֵסף

  

  יםרֹוְקִק  
  

א   ִמַתְרְנגֹוְלּתָ

א י ַאּבָ ַרִבּ   ּדְ

  

232.  

ה ָהיָה(   ָקֶשׁ

ֵעיָניו     ְבּ

  

ל   ַלֲעָגם ֶשׁ

נֵי א   י"ּבְ

  :ְוָאַמר  

  

  ַגּם ָלנוּ'

  )'!ּיֵׁש ִמָמה ִלירֹוק

  

233.  

ל ָמקֹום   ִמּכָ

  

  ִאם ָנׁשוּב

יָצה   ְלאוָתה ֵבּ

  

ְמַחְמִמים(   ֶשׁ
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תֹוך סוָּדר   ְּבְ

  

ֶמׁש ׁשֶ ִנְתַלֵהט ּבַ   )ֶשׁ

  

234.  

ל ָמקֹום   ִמָכּ

  :ַּהלֹא נֱֶאַמר

  

יל ְבׁשִ   נֹוְתִנים ּתַ

ּבֹור     ּבָ
  

ִביל ְשׁ   ּבִ

מוּר ִיְהיֶה ָשׁ   ֶשׁ

  

235.  

  ְּוֶאת ַהַמִים

  – ַּהיִָפים  

  

ָרִעים     ּבָ

  

נוּ( ְיַצּנְ ֵדי ֶשׁ   )ּּכְ

  – ְּוֶאת ַהצֹוְנִנים

  

ַחָמה     ּּבַ

ֵדי (   )ַּחמוּיֵֶשּׁכְ

  

236.  

  ֵאין ַאפֹואָה

  

  ְלָהִבין

י יֹוֵסי ַרּבִ   ּכְ

  

מוָּתר(   ֶשׁ

ּסוָּדִרין'   'ְלַהְפִקיֶענָּה ּבַ

  

יָצהֶאת (   ?)ַהֵבּ

  

237.  

  ַתּפוַּחּגַם 

רוָּמה ( ל ּתְ   )ֶשׁ
  

ק   ְמֻרָסּ
  

  ִמיץְחֵאינֹו ַמ

  – ֶאת ָהִעיָסה

  

238.  

י   אֹוֵמר ַרּבִ

  יֹוֵסי  
  

אוַּלי(   ֶשׁ

גוּפֹו'   'ְּמַחֵמץ ּבְ

  

  אְולֹא ַדְוָק

ֵמיָמיו'     )'ּבְ

ִמיץ(     )ּּבַ
  

239.  

ם  ֵשׁ   ׁשֵאין'וּּכְ

רוּר   'ִּחמוּצֹו ָבּ

  

ך הוּא ָאַמר(   )ְּכָ

  

  ָהָכא ֵאין
ילֹו   ְבִשׁ   ַתּ

  
רוּר יל ָבּ ְבִשׁ   ּתַ

240.  

  ֵאין ִחימוָּמה(

ל     ֶשׁ
  

יָצה     ַהֵבּ
  

ְדַבר ַמה   ּבְ

ֶמש ׁשֶ ִנְּתַלֵהט ּבַ   ֶשׁ

  )סוָּדר(  
  

רוּר' ׁשוּל ָבּ   )'ּבִ
 

241.  

  ר ָאַמ

  :ַרב ַנְחָמן
  

ם ַחָמה מוְּסּכָ   ּבַ

מוָּתר   ֶשׁ
  

ֲהֵרי– ְלַחֵמם(    ֶשׁ

  )ה ֵאׁשנֶנּ ֵָּאי
  

242.  

תֹוְלדֹות ָהאוּר   – ּבְ
  

לֹוַמר(   ּכְ

ֵאׁש ְתַחֵמם ָבּ ּנִ ַמה ֶשׁ   )ּּבְ
  

  ֵאין ַמֲחלֶֹקת

ָאסוּר     ֶשׁ
  

243.  

  ּכוֵּליּה ָעְלָמא(
  

  ָלא
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ֲאִסיר ִליִגי ְדּ   )ּפְ

  

ל   ְוַהְמַבׁשֵ

  

ְמַבֵשׁ ֵאׁשל  ּכְ   ּבָ

  

244.  

ִליִגי י ּפְ   ִכּ

ְתֹוְלדֹות ַהַחָמה   – ּּבְ

  

  )ֵהם(ֲחלוִּקים 

ר   ֲאֶשׁ   ּבָ

  

  ְלַמה

ֶמׁש ֶשׁ ִהְתַחֵמם ּבַ   ֶּשׁ

  

245.  

ֶזּה ָסבוּר   :ֶשׁ

  

  ֵמִאיסוּר

  ּתֹוְלדֹות ָהֵאש

  

  ִנְגָזר  

  

  ָהִאיסוּר ַעל

  ּתֹוְלדֹות ַהַחָמה

  

246.  

ִמי   ֶשׁ

  ִיְתַקע ְליֵַדנוּ

  

ִלי ְפּ ּכְ   לֹוִניֶשׁ

  

  לֹא

ֵאׁש ַדְוָקא   ִנְתַלֵהט ּבָ

  )ֶמׁשֶּׁשְולֹא ַבּ(

  

247.  

  ְּוִאלוּ ֶזה

י יֹוֵסי(   )ַרִבּ

  

  ָסַבר

  

ֵאין ִלְגזֹור   ֶשׁ

  )ָלא ָגְזִרינַן(

  

248.  

  ְדַהְינוּ

ֵאין ְלַלֵמד   ּׁשֶ

  

ִלי   ִמּכְ

ֵאׁש ִנְתַחֵמם ּבָ   ֶּשׁ

  

ִלי    ַעל ּכְ

ַחָמה ִנְתַחֵמם ַבּ ֶּשׁ ּ  

  

249.  

  וְּבָכל זֹאת

נֵָתנוּ(נֱֶאַמר  ִמׁשְ   )ּבְ

  

  ְֹולא'
חֹול   'יְַטִמיֶנּנָּה ּבַ

  

  חֹול(

ִנְתַחֵמם  ַחֶּשׁ   !)הָּמּבַ

  

250.  

יָצד ְיָתֵרץ זֹאת   ֵכּ

י יֹוֵסי   ?ַרִבּ

  

יָצד   ּכֵ

  ְיָתֵרץ זֹאת

  

י יֹוֵסי   ?ַרִבּ

  

251.  

ה ָאַמר   :ַרּבָ

  

  ְגֵּזיָרה'  

  

ָמא   ֶּשׁ

ֶרֶמץ   'יְַטִמין ּבָ

  

252.  

  ַהִתְקּבֶֹלת

  

  ין ּתֹולדֹותּבֵ(

  ָהאוּר  

  

  )ּתֹוְלדֹות ַהַחָמהְל

  ִהיא  

  

  ַעל

  ָמָנהְּטְֶדֶרך ַהַה

  

253.  

  ָאָדם

  ַמרֹוָעׂשוּי ל
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  ַמה'

  ִלי ֶרֶמץ
  

  ַמה

  'ִלי חֹול
 

254.  

  ְוֵּמִאיָדך

ְקּבֶֹלת ָחָלה   ֵאין ַהּתִ
  

ּסוָּדר   ַעל ַהֶ
  

ֶרך ֵאין ּדֶ   ֶשׁ

  ְלַחְממֹו

ִלי ְלָשְׂרפֹו(   )ִמּבְ

  

חֹול   ֶּאָלא ּבַ

  

255.  

  ָאַמר ֵאפֹוא

  :ַרב יֹוֵסף

  

ים   ַרב יֹוֵסי ַמְסִכּ

  

  ְולֹא'ְל(

חֹול   )'יְַטִמינֶּנָה ּבַ

  

256.  

נֵי ֶשֵמִזיז'   ִמּפְ

  .'ָעָפר ִמְמקֹומֹו

  – )ִנְשַאל(ְוֵּמִאיָדך 
  

  ַמה

ְדָבר ָעָפר ָתחוַּח   ?ּבִ

257.  

ָעָפר ּבְ   ֶשׁ

  ָתחוַּח ֵאין
  

  ;חֹוְפִרים ּגוָּמה
  

  ָאז אוַּלי

כ   ז"ּבְ
  

  ְגַללִב

ֶרֶמץְּטַהַה   ?ָמנָה ּבָ
  

258.  

ְמעֹון ן ׁשִ   ְוַרּבָ

  :אֹוֵמר  
  

יָצה ִלים ֵבּ   ְמַגְלּגְ
  

  ַעל ַגֵּבי

  ּגַג רֹוֵתַח

  

259.  

  ְוֵאין

יָצה ִלים ֵבּ   ְמַגְלּגְ

  

  ַעל ַגֵבי

  

  ִסיד רֹוֵתַח

  ְדהוּא ּתֹוְלדֹות'(

  )'ָהאוּר  

  

260.  

ִלים   ְמַגְלּגְ

  – ַעל ַהּגַג

ָכך   ְֵאין ְבּ

  ִדמיֹון  

  

ֶרֶמץ   ְלַהְטָמנָה ָבּ

  

261.  

  :ַהטֹוֵען

  

ֵמִזיז'   ִּמְפנֵי ֶשׁ

  ''ָעָפר ְוגֹו  

  

יָטתֹו   ָחיָב ְלׁשִ

  ְלָתֵרץ ַהֶהֵתר

  

  ְלַגלּגֵל

יָצה ַעל ַהּגַג   ֵבּ

  

262.  

  ,ֲאָבל

  ,ִּיְטַען ַהָלה

  

  ֲאָבל

ם ּגַג   ְסּתָ

  

  ֵלית

יּה ָעָפר   !ּבֵ

  

263.  

  ֵאין(

י   – ּכָאן קֹוׁשִ

  

ְמָצא י לֹא ִתּ   ּכִ

  )ָפר ַעל ּגָּגֹותָע
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  ְוהוּא

ַדֲעתֹו   ֵאיָתן ּבְ

  

264.  

ר  ְירוּׁשְלִמי(וְּמֻסּפָ   )ִבּ

  ַעל  

  

ּגָה   ּפַ

ֶתֶבן ִנְטְמָנה ַבּ   ֶשׁ

  

וּם שִ ְׁמְקָצָתה   וִּמׁשּ

  ְּמֻגָלה  

  

  ִניֶטֶלת

ת ּבָ ַשׁ   ִהיא ּבְ

 

265.  

  ִּנְזָהִרים ְלַגלֹות(

  

  ִמְקַצת

ּגָה   ִמן ַהּפַ

  

לֹא   ְּכֵדי ֶשׁ

  ְּלַחֵטט

  

ֶת   )ֶּבן ַהֻמְקֶצהּבַ

  

266.  

  ְַאך ַרִבי ָלעָזר

אי( ַדּ ר ַתּ   )ּבַ

  

ָכך   – ְְמַזְלֵזל ּבְ

267.  

ך ין ָכּ   ְֵבּ

ך   ְוֵּבין ּכָ

  

הוּ   ִמיֶשׁ

  ִיטֹול אֹוָתה

  

ין ְנִעיַצת ַסִכּ   ִבּ

ּפוּד(   )אֹו ׁשַ

  

268.  

ְמעֹון י ִשׁ   ְוַאף ַרּבִ

  

  ֵאינֹו ִנְזָהר

נַן( ַרּבָ   )ּכְ

  

  ְלַבל

ה ָחִריץ   יֲַעׂשֶ

  

ַק   ְרַקעַבּ

ְפָסל ֶרֶגל ַהּסַ   ּבְ

  

269.  

  ַּהָללוּ(

ים ַאך ְוַרק   ָמְרִשׁ

  

ֵסא   ִלְגרֹור ּכִ

  

ַרְגָליו   ֶשׁ

ִטיט   ,ְמׁשוָּקעֹות ּבְ

  

270.  

  – ֲעָגָלהאֹו 

ֵאיָנה נֵי ֶשׁ   ִמּפְ

  חֹוֶרֶצת  

  

  )ְמִזיָזה ָעָפר(

  

ת   )ֶּאָלא ּכֹוֶבׁשֶ

  

271.  

ְמעֹון י ִשׁ   ְוַרִבּ

יר     ַמּתִ

  

י ֵאין ָאָדם   ִכּ

ֵוּןּכָ   אן ִמְתּכַ

  

ָעָפר   ַלחרֹוץ ֶבּ

  

  אֹו

ֶבן ּתֶ   ַלֲעמֹול ּבַ

  

272.  

ִמִלים אֵחרֹות(   – ּּבְ

וּם   ִמׁשּ

  

ַהֲעבֹוָדה   ֶשׁ
  

  ֻמְגֶדֶרת ִמַצד

ָוָּנה     )ַהּכַ

  

273.  

  וַּמה ַגּם

ַהטֹוֵען     ֶּשׁ

  

ֵמִזיז'   ִּמְפנֵי ֶשׁ
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  'ָעָפר ִמְמקֹומֹו

  

ת ַדֲעתֹו   ָצִריך ַלֵתּ

  

  ַלִסיּפוּר

  י ְטֶבְריָהַעל ַאְנֵשׁ

  

274.  

ָעׂשוּ'(   ַמֲעֶשׂה ׁשֶ

י ְטֶבְריָה   ַאְנׁשֵ

  

  ְוֵהִביאוּ

ל צֹונֵן   ִסילֹון ׁשֶ

  

  ְְלתֹוך

ל ַחִמין ְוכוּ ַּאָמה ֶשׁ ּ''(  

  

275.  

ּפוּר ִמן ַהִסּ   ֶּשׁ

  

  יֹוֵצאת

  ְּמֻחֶזֶקת ַדְוָקא

  

ל   ַדֲעתֹו ֶשׁ

  :ַּהטֹוֵען  

  

ָמא'   ֶּשׁ

ֶרֶמץ   – 'יְַטִמין ּבָ

  

276.  

ַהְכנַָס(  תֶשׁ

ִּצנֹור ַהַמִים ַהצֹוְנִנים ּ  

  

תֹוך   ְבּ

  ַּהַמִים ַהַחִמים

  

ַהְטָמָנה מֹוָה ּכְ   )ַכּ

  

277.  

ִנים לֹא' ׁשוּם ּפָ   !"ּבְ

  ֲעׂשוּי הוּא

  ַלֲענֹות  

  

  ַּהטֹוֵען(

  

ֵמִזיז'   ִּמְפנֵי ֶשׁ

 )'ָעָפר ִמְמקֹומֹו

 

278. 

  אֹו

  – 'ְשַכח ִמֶזּה'

  

ּפוּר ּסִ י ַבּ   ִכּ

  )ַּעל ַהְטֶבְריִָנים(

  

  ׁשוָּבהֲח

א   ַדְוָקא ָהֵריׁשָ

  

279.  

  ִמי ָסְבַרת

ְריָא   ַמֲעֵשׂה ִטיּבֶ

  

יָפא ָקֵאי   ?ַאֵסּ

  

א ָקֵאי   !ַאֵריׁשָ

  

280.  

אֹותֹו נוּ ּבְ   ַדּ

  סוָּדר  

  

אֹוָתּה(   ּבְ

ּסוָּדר ּבַ יָצה ֶשׁ   )ֵבּ

  

  רוּ ֲחָכִמיםָאְמְו

  :ְלַרב יֹוֵסי

  

281.  

ה   ָהא ַמֲעׂשֶ

ְריָא י ִטּבֶ ַאְנֵשׁ   ְדּ

  

תֹוְלדֹו   תְדּ

  ַּחָמה הוּא

  

  ְוָאְסִרי

ַנן   !ְלהוּ ַרּבָ

  

282. 

  ִהנֵּה

  ּנֱֶאַסר ְלַחֵמם

  

ַמה   ּבְ

ֶמׁש ֶשׁ ִנְתַחֵמם ּבַ   ֶּשׁ

  

אֹותֹו סוָּדר(   )ּכְ

  

283.  

  ְוָעַמד

  :ַעל ַדֲעתֹו
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ְקּבֶֹלת ֻמְפֶרֶכת   ַהּתִ

  

ר   ֵאין ְמֻדּבָ

ָלל     ּכְ

  

  ּתֹוְלדֹות ַחָמהּבְ

  

284.  

  ַּהַמִים

  )ֲחֵמי ְטֶבְריָה(

  

  יָנםֵא

ַּחִמים ֶאָלא ּ  

  

  ְדָחְלִפי'

יְתָחא ְדֵגיִהּנָם   'ַאִפּ

  

285.  

  ְמקֹור חוַּמם

  

ִאׁשֹו   ּבְ

ל ֵגיִהנֹם   ֶשׁ

  

אן   ַעד ָכּ

  )אֹוֵמר הוּא(

  

ְבֵרי   ִדּ

י יֹוֵסי   ַרִבּ

  

286.  

  ָאַמר

א   ַרב ִחְסּדָ

  

  ֵמָאז אֹותֹו

  ִעְניָן  
  

י ְטֶבְריָה( ַאְנֵשׁ   )ּבְ
  

287.  

ְטָלה ַהַהְטָמנָה   ּבָ
  

  ָדָברּבְ

  ַהמֹוִסיף ֶהֶבל

יל(   ְבׁשִ   )ַלּתַ
  

  ַּוֲאִפלוּ

עֹוד יֹום   ִמּבְ
  

288.  

  :ָּאַמר עוָּלא
  

  ֲהָלָכה  

י ְטֶבְריָה ַאְנֵשׁ   ּכְ

  

ד(   ֲאִני ְמַצֵדּ

ַדֲעָתם     )ּבְ
  

289.  

  ְוָאָמר לֹו

  :ַרב ַנְחָמן

  

ְברוּ ָבר ׁשָ   ּכְ

י ְטֶבְריָה   ַאְנֵשׁ

  

  ֶאת

  אֹוָתם ִצינֹורֹות

  

290.  

ִדיָע   – ָבדְַאך ּבְ
  

ָעׂשוּ' ה ֶשׁ   ַמֲעׂשֶ

י ְטֶבְריָה   'ַאְנֵשׁ
  

  ?ַמאי ְרִחיָצה
  

291.  

  ַמה ִטיב

  ?ְרִחיָצה) אֹוָתּה(
  

  ַנִניַח
  

  ְרִחיַצת

ל ַהּגוּף   – ּכָ
  

292.  

  )ּכָָאמוּר(ַוֲאסוִּרים 

ת ּבָ ַשׁ הוַּחמוּ ּבְ ַּחִמין ֶשׁ ּ –    
  

  ָהִאם מוָּתִרים
  

  ַּחִמין

עֹוד יֹום הוַּחמוּ ִמּבְ   ?ֶּשׁ
  

293.  

ִנינוּ ֲהֵרי ָשׁ   :ֶשׁ
  

הוַּחמוּ ַּחִמין ֶשׁ ּ  

ת ּבָ   ,ֵמֶעֶרב ׁשַ
  

  ְלָמָחר

ֶהם   רֹוֵחץ ָבּ
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ָניו   ְוַרְגָליו, יָָדיו, ּפָ

  

294.  

  ֲֹאָבל לא
  

  ֶאת
ל ּגוּפֹו   ּכָ

  

  וְּבֵכן

  )ָאָדם ִיְרַחץ(

  

ָניו   ּפָ
 יָָדיו ְוַרְגָליו

 

295.  

  ְוִסיוָּמּה

ָנה ל אֹוָתה ִמְשׁ   :ֶשׁ

  

הוּ   ַּחמוַּּחִמין ֶשׁ

יֹום טֹוב   ּבְ

  

ֶהם ַתֵמׁש ַבּ ׁשְ   ַּאל ּתִ

  ִלְרִחיָצה

  

  ְַאך ֵהם

ִתיָהמוָּתִרים  ׁשְ   ִּבּ

  

296.  

ְמֻדֶמה(ַּמָמׁש    )ּּכְ

ַמאי ֵבית ׁשַ   :ּּכְ

  

  ַאל'

ַחֵמם ַמִים ְלַרְגֶליך ָּתְ ּ  

ן   ֶּאָלא ִאם ּכֵ

  'ְראוִּיים ִלְשִתיָה
  

297.  

  ּוֵּבית ִהֵלל

ך נֱֶאַמר(   )ּכָ
  

יִרין     :ַמּתִ
  

  ְַאך ַמה

יִרין     ַמִתּ
  

ית ִהֵלל   ?ֵּבּ

  

298.  

  ְלִדְבֵרי ַרב

  ִאיָקא  
  

ֵטף ַבֶהן ּתַ   ְּלִהׁשְ

  

ל ּגוּפֹו   ּכָ

  ָעְסִקינַן

  )ְלַהְבִדיל ִמִלְרחֹוץ(

 

299.  

ַהְינוּ   – ְדּ
  

  ָשׂם ְקָצת'

  ַמִים  
  

  ַעל ּגוּפֹו

ָטף     'ְוִנׁשְ
  

ִדְבֵרי ַרׁשִ(   )י"ּכְ

300.  

  ְוִעְניָן ֶזה

ַמֲח נוּי ּבְ   :לֶֹקתׁשָ

  

אֹוֵמר   ֶשׁ

י ֵמִאיר   :ַרִבּ

  

301.  

ֵטף ַתּ   ּלֹא ִיׁשְ

  ָאָדם  

  

ל גוּפֹו   ּכָ

  

ַחִמין ין ּבְ   ּּבֵ

צֹונֵן   וֵּבין ּבְ

  

302.  

ְמעֹון  י ׁשִ   –ַרִבּ

  ַמִתיר  

  

י ְיהוָּדה   ְוַרִבּ

  :אֹוֵמר  

  

ַחִמין '    ָאסוּר–ּּבְ

צֹונֵן ר– ּבְ   ' מוָּתּ

  

303.  

  ָאַמר

א   ַרב ִחְסּדָ

  

ְכ   ִליַמֲחלֶֹקת ִבּ

  

ַקְרַקע    –ֲאָבל ּבְ
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ר   מוָּתּ

  )ְלַדַעת ַהּכֹל(

  

304.  

ַמִים ֶשִבְכִלי   ּבְ

  

  יֵׁש

ׁש ָעֵביָרה   ֲחַשׁ

ת( ּבָ ׁשַ ׁשוּל ּבְ   )ּבִ

  

ַמִים   ְַאך לֹא ּבְ

ַעל ַהַקְרַקע   )ֶּשׁ

  

305.  

  ֲאָבל

י ְטֶבְריָה   ַאְנׁשֵ

  

  ִחיְממוּ

ַעל ַהָקְרַקע ַמִים ֶשׁ   ּּבְ

ְוָקא(     – )ַדּ

  

  ְוָאְסִרי

ַנןְלהוּ   ! ַרּבָ

 

306.  

  יֵׁש ֵאפֹוא

  :לֹוַמר  

  

ַקְרַקע –ַמֲחלֶֹקת    ּבְ

ְוָקא   ּדַ

  

ַמִים(   ּבְ

ל ַחֵמי ְטֶבְריָה ְלָמׁשָ   )ּּכְ

307.  

  ָאַמר

ר ָחנָה ר ּבַ ה ַבּ   ַרָבּ
  

  ָאַמר

י יֹוָחנָן   :ַרִבּ
  

  ַהָלָכה
י ְיהוָּדה ַרִבּ   ּכְ

  

308.  

לֹוַמר(   ,ּכְ

  :ּכָָאמוּר ַלֵעיל
  

ַחִמין    ָאסוּר– ּּבְ

ת( ַשּבָ ֵטף ּבְ   ,ִלִהָשׁ
  

ר צֹונֵן מוָּתּ   )ּבְ

  

309.  

  ְוָאַמר לֹו

  :ַרב יֹוֵסף
  

  ?ִָמַנִין ְלך

ַמעָת ֵפירוּׁש ָשׁ   ,ּבְ
  

  אֹו

ָלל   ?ַעל ְסַמך ַהּכְ

  

310.  

ָלל(   ַהּכְ

ל   :ַרבֵשׁ
  

  ֲהָלָכה

ִדְבֵרי ַהַמְכִריַע   ּּכְ
  

ין   ֵבּ

ַנִים ַהֲחלוִּקים   – ְשׁ

  

311.  

  חוּץ

ִּמקוֵּלי ַמְטָלִניֹו   – תּ

  

  ְדַהְינוּ

  ֵמאֹותֹו ִויּכוַּח
  

ימוּׁש   ַעל ַהׁשִּ

ְסַמְרטוּט     ּבִ
  

ְפִתיָלה   ּכִ

יֹום טֹוב   ּבְ
  

312.  

אע י"ֶשׁ ַרִבּ   פ ֶשׁ

  ֱאִליֶעֵזר ַמְחִמיר

ִעְניַן ֶזה(   )ּבְ
  

י   ְוַרִבּ

  ְיהֹֻשַע ֵמיֵקל
  

י   ְוַרִבּ

  – ֲעִקיָבא ַמְכִריַע
  

313.  

  ֵאין ֲהָלָכה

ִדְבֵרי ַהַמְכִריע   – ּּכְ

  

ית   ֵראׁשִ
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י ֲעִקיָבא ַרִבּ   ּדְ

  

  ַתְלִמיד הוּא

נֵי ֵאֶלה( ל ְשׁ     )ֶשׁ

  

ִנית   ְוֵשׁ

ָחַזר ּבֹו וּם ֶשׁ   ִמׁשּ

  

314.  

  ְוָעָנה לֹו

ר ָחָנה( ר ַבּ ה ּבַ   )ַרּבָ

  

ַמֲעִתי ֵפירוּׁש ָשׁ   ּבְ

  

ֵפירוּׁש(   ֲאנָא ּבְ

ִמיַע ִלי   )ְשׁ

  

315.  

ֵאָלה ֶאֶלת ַהׁשְּ   :ְוִנׁשְ

ַחִמין ֵאֵלה  ּּבְ

  

הוּ(   ַּחמוֶּשׁ

ת ּבָ  )ֵמֶעֶרב ַשׁ

  

יָצד ִנְתַרֵחץ   ?ּכֵ
  

316.  

  :ַרב ָאַמר

  

  ְלָמָחר'

ֶהן   רֹוֵחץ ּבָ

  

ל ּגוּפֹו   – ּכָ

  'ֵאֶבר ֵאֶבר

  

317.  

מוֵּאל   : ָאַמרוְּשׁ

  

  !לֹא

  ֵאין ְרׁשוּת

  ִלְרחֹץ  
  

ָניו   ֶּאָלא ּפָ

  יָָדיו ְוַרְגָליו

 

318.  

ים    –וַּמְקׁשִ

  

  ְוֲהֵרי נֱֶאַמר

  :)ָלֵעיל' ר(

  

  ל לֹאֲאָב'

  

  ֶאת

ל ּגוּפֹו   'ּכָ

  

319.  

  ֵאין ִלְרחֹץ

ת(   ּבָ ַשׁ   )ּבְ
  

  ֶּאָלא  
  

  ָפָניו

  יָָדיו ְוַרְגָליו

  

320.  

  – ֵָאיְנך ֵמִבין

  יֹאַמר

  – ַרבְָלך 

  

ָנה וָּ   לֹא :ַהּכַ

ַבת ַאַחת ל ּגוּפֹו ּבְ   ֶאת ּכָ

  

321.  

  לֹא

ַבת ַאַחת   ּבְ

  

ל   ֶאת ּכָ

  ַהּגוּף  
  

  ֶּאָלא

  ֵאֶבר ֵאֶבר

  

322.  

  'ַרבל ֲאָב'

  

  ִניָתן(

ְסעֹו וְּלַהְקׁשות   – )ְלַשׁ

  

  :נֱֶאַמר'

ָניו יָָדיו ְוַרְגָליו   'ּפָ

  

323.  

  הוּא: ְוָהָלה

ר ָאַמְרִתי   – ֲאׁשֶ

  

  ְרַחץ

  ֵאֶבר ֵאֶבר

  

  – וְּלדוְּגָמה
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ִנים     , ַּהיַָדִים, ַהּפָ

  ָהַרְגַלִים           

  'ְוכוּ     
  

324.  

  ז"וְּבכ

מוֵּאל ְשׁ   ֲהָלָכה ּכִ

  

ְשמוֵּאלנֹוֲה(   )ִגים ִכּ

הוַּחמוּ ַחִמין ֶשׁ ּּבְ ּ  

ע     :ׁש"ּבְ
  

325.  

  ְלָמָחר'

  רֹוֵחץ) ָאָדם(

  

ָניו יָָדיו ְוַרְגָליו   ּפָ

  

  ֲאָבל לֹא

ל ּגוּפֹו ֵאֶבר ֵאֶבר   'ּכָ

  

326.  

  וִּפילֹוסֹוף ֶאָחד

  

ַאל   ׁשָ

ָרא ר ַקּפָ   ֶאת ּבַ

  

  :ְואֹוְמִרים ּגַם(

  – ַאְבֵלט  

  – ַגם הוּא ִפילֹוסֹוף

  

ַא   לׁשָ

  ):ְלֶלִוי ְסִריָסא

  

327.  

תֹות'   ,מוָּתר ִלְשׁ

  ?'ְוָאסוּר ִלְרחֹץ
  

ר(   ְמֻדּבָ

הוַּחמוּ ַחִמין ׁשֶ ּּבְ ּ  
  

יֹום טֹוב  )ּבְ
  

328.  

  וַּמה'

ְרֵאה   'ִאם ּתִ

  )ָענָה לֹו(
  

  ָסִריס'

ֶתך ק ֶאת ִאְשׁ   ?'ַָהְמַחֵבּ
  

ֲהֵרי(   ֶשׁ

  )ְלַהִזִריַע ֵאינֹו יָכֹול
  

329.  

  )ַהִפילֹוסֹוף(ְוָהָלה 

  :ָאַמר
  

  מוָּטב'

ְתָפֵרץ לֹא ִתּ   'ֶשׁ
  

  ָאַמר ֵליּה
  

  ְוָהָכא'
ְרצוּ לא ִיְתּפָ  'ֶֹשׁ

  

330.  

ַהְינוּ   – ְדּ

  

ְיַרְסנוּ ֶאת    ֶשׁ

  ַעְצָמם  

  

לוּ( ָמא ִיְתַרּגְ   ֶּשׁ

  

  ְּלַחֵמם

ִלי סֹוף ַמִים   )ּבְ

 

331.  

ְתִחיָלה   ְוָאֵכן ִבּ

  

  ָסְתמוּ

  ֶאת ַהַקִמין

  )ש"ֵמע(

  

ּבָ ׁשַ   תְוָרְחצוּ ּבְ

  

332.  

נְֶחׁשדוּ   ַעד ֶשׁ

  

ֵהם ְמַמְלִאים   ֶשׁ

  אֹותֹו  
  

  ֵעִצים

ת ָבּ   ֵמֶעֶרב ַשׁ

  )וְּמַחְמִמים ְלָמֳחָרת(

  

333.  

  ְוָאְסרוּ ָלֶהם

  ְרִחיָצה  
  

ירוּ   ְוִהּתִ

  ָלֶהם ֵזָעה
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334.  

  ְלִהְסתֹוֵבב(

ֶמְרָחץ   ֵּערֹום ַבּ

  וְּלַהִזיַע  

  

נֹוֵתן לי ֶשׁ   ִמּבְ

  

 ַמִים

  ַעל ַגּבֹו

  

335.  

  מֹוּכְ

ן י ֶאְלָעָזר ֵבּ   ַרִבּ

  ֲעַזְריָה  

  

י ֲעִקיָבא   ְוַרִבּ

  

ֶמְרָחץ   ַבּ

ַרק נֵי ּבְ ל ּבְ   – ֶשׁ

  

336.  

  ֵהִזיעוּ ּבֹו'

  ְויְָצאוּ  

  

ְטפוּ ּתַ   ְּוִנְשׁ

ִית ַהִחצֹון ּבַ   )'ּּבַ

  

337.  

  נְֶחׁשדוּ

כ ֵהם ּבְ   ז ִמְתַרֲחִצים"ֶשׁ

  

תֹוָאָנה   :ּבְ

  ֵמִזיִעים ָהִיינוּ

  ְוָאְסרוּ

  ָעהֵזי) ַאף(

  

338.  

ם   ָהיוּ ׁשָ

ֶמְרָחץ(     )ּּבַ

  

ְטיֹות ֵתי ַאְמַבּ   ְשׁ

  

  ַאַחת

ל ְמתוִּקים   ֶשׁ

  

  ְוַאַחת

ל ְמלוִּחים   ֶשׁ

  

339.  

  ַּהְמלוִּחים( 

  ָהיוּ ַמִים

  

  )ִּמַחֵמי ְטֶבְריָה

  

  נְֶחׁשדוּ

ֵהם ְמַסְלִקים ֶאת   ֶשׁ

  

  – ַהְנָסִרין  

  

340.  

ים   אֹוָתם ְקָרׁשִ

יסוּ ֱהם ִכּ ּבָ   ֶשׁ

    

ׁשַ   תּבְ   ּבָ

  

  ֶאת

ְטיַת ַהַמִים    ַּאְמַבּ

  ַּהְמתוִּקים           

  

  ְוטֹוֲעִנים

ן(   ):ְלַאַחר ִמֵכּ

  

ְמלוִּחים ָרַחְצנוּ'   'ּבַ

 

341.  

  ָאְסרוּ ֵאפֹוא

  ָעֵליֶהם  

  

  ֶאת ַהּכֹל

  

ָלְמדוּ   ַעד ֶשׁ

ק     ְלִהְתַאּפֵ

  

342.  

  ְוֵהֵחלוּ

יר ָלֶהם   – ׁשוּב ְלַהּתִ

  

  ֵמי ְמָעָרה

  

  ְוַאף

  ֶבְריָהַּחֵמי ְט

  

343.  

י   ְוַרִבּ

ר ֲעִקיָבא   ֲחִניָנא ַבּ

  

יר     ִהּתִ

  

  ֲּאִפלו
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  ְלָהִביא לוְּנִטיֹות

  

344.  

  ְלַבל יָבֹואוּ(

  – ִליֵדי ְסִחיָטה

  

ִמקֹוֶדם     ֶשׁ

  

נֵי ָאָדם10    ּבְ

  ָהיוּ

  

ִגים ּפְ   ִמְסּתַ

ֲאלוְּנִטית ַאַחת   )ַבּ

  

345.  

ָהִאיסוּר   ֶּאָלא ֶשׁ

  ְלַהִזיַע  

  

  ֵמעֹוָלם לֹא ַחל

  ַעל  

  

ְטיָאֹות   ַאְמּבַ

ין ַרִכּ ל ּכְ   ֶשׁ

  

346.  

  :ְוָשַאל ָרָבא

ין ַרִכּ ַוָקא ּכְ   ּדְ

  

דֹולֹות(   )ָעִרים ּגְ

  

ְכָפִרים ָאסוּר   ?וּּבִ

  ?ַמּדוּע  

347.  

  :וֵּבֵאר

  

ְקָטִנים   ִבּ

  ַחם יֹוֵתר

  

זוְּטִרין( יָון ּדְ   ּכֵ

  ).ָנֵפיש ַהְבַלְיהוּ

  

348.  

ַנן יִדים ַרָבּ   :וַּמְקִפּ

  

  ם ָאָדםִּמְתַחֵמ

נֶֶגד ַהְמדוָּרה   ּּכְ

  

  ְויֹוֵצא  

  

צֹונֵן ֵטף ּבְ ּתַ   וִּמׁשְ

  

349.  

  

ְלַבד   וִּבּ

  

לֹא   ֶּשׁ

צֹונֵן ֵטף ּבְ ַתּ   ִּיְשׁ

  

  ְּוִיְתַחֵמם

נֶֶגד ַהְמדוָּרה   – ּּכְ

  

350.  

יר ַמְפׁשִ נֵי ׁשֶ   ִמְפּ

ָעָליו   ַמִים ֶשׁ

ה(     עֹוׂשֶ

  

ִרים   – אֹוָתם ּפֹוׁשְ

  )ְּמַחְמָמם ִקְמָעא

  

351.  

ֶטןוּ כֹוֶאֶבת ַהֶבּ   – ְכֶשׁ

  

  ַּחֵמם ֲאלוְּנִטית

  

  ְוֲהַנח

ִני ֵמֵעיך   ַָעל ּבְ

ת(   ּבָ ׁשַ   )ּבְ
  

352.  

  וִּבְלַבד

לֹא יִָביא   ֶשׁ

  

  ָאָדם

  )ְְלצֶֹרך ָהִעְניָן(

  

  קוְּמקוּם ַמִים

  ַּחִמים

  

353.  

ָמא(   ֶּשׁ

לוּ ַהַמִים   ִּיְפּ

  

  ַעל ַהֲאלוְּנִטית

  

  ְויָבֹוא

  )ִליֵדי ְסִחיָטה

  )ילָלֵע' ר(
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354.  

  ּגַם ֵמי

ִתיָה     ְשׁ

  

נַן( נוּ ַרּבָ   )ּתָ

  

  )ְּלַחֵמם(ֵאין 

  ֶּאָלא  

  

  – ְלַהִפיג ִצינָָתם

  

355.  

  ֵמִביא'(

   ִקיתֹון ַמִים– ָאָדם

  

יחֹו   וַּמּנִ

נֶֶגד ַהְמדוָּרה   ּּכְ

  

ִבילּבִלֹא    ׁשְ

יֵַחמוּ     ׁשֶ

  

ִביל ְשׁ   ֶּאָלא ִבּ

ָתפוּג ִציּנָָתם   )'ֶשׁ

  

356. 

  וַּמה

ר  ֲאֶשׁ ֶמןּבַ   ?ְלֶשׁ

  

י ְיהוָּדה   ַרִבּ

  ּגֹוֵזר  

  

  ִּמן ַהַמִים

ֶמן ּ  ַעל ַהֶשׁ

357.  

ה ֵמִביָאה'   ִאׁשָּ
  

ֶמן   ְַפך ֶשׁ

יָרה     וַּמְפׁשִ
  

  )אֹותֹו(

נֶֶגד ָהֵאׁש   'ּכְ

ֶלת(   !)לֹא ְמַבּשֶׁ
  

358.  

ְמעֹון ן ִשׁ   ְוַרּבָ

ן    :אֹוֵמר, ְמִליֵאלּגֵַבּ

  

ה'   ִאּשָׁ

  ָסָכה יָָדּה
  

ֶמן   ,ֶשׁ

  ּנֶֶגד ַהְמדוָּרהְּמַחֶמֶמת ּכְ
  

  ְוָסָכה ְלעֹוָלָלּה

ת ׁשֶ  'ְוֵאינֶָנה חֹוׁשֶ
  

359.  

ים   ְוְמַנִסּ

  ְלַהִגיַע ְלַהְכָרָעה

  

ֶמן( ּ ִעְניַן ַהֶשׁ   –) ּבְ

  

ה ְוַרב יֹוֵסף   ַרּבָ

ים נֵיֶהם ַמְרׁשִ   :ְשׁ

  

360.  

ֶמן אע   פ"ֶשׁ

ַהיָד   ֶּשׁ

  סֹוֶלֶדת ּבֹו
  

  –) ִנְרַתַעת ִמחוּמֹו(

ר     מוּּתָ
  

361.  

ָכךּכִ   ְי ֵאין ּבְ

וּל   ׁשּ   ּבִ
  

ֶמן(   ַהֶשּׁ
  

ָרטוָּרה ֶטְמּפְ ל ּבְ ֵשּׁ   ִיְתַבּ

בֹוָהה     )ּגְ
 

362.  

  ַרב ַנְחָמן

ר ִיְצָחק(   –) ַבּ
  

  :ִמְתַנֵגד  
  

ֶמן יֵׁש ּבֹו   ֶשׁ

וּל ּשׁ וּם ּבִ   ִמׁשּ

  

רֹו   ְוֶהְפׁשֵ

וּלֹו ׁשּ   ֶזהוּ ִבּ

  

363.  

ה   ַאּתָ

ֶמן   ְּמַחֵמם ְקָצת ֶשׁ

  

ֶמן     ְוַהֶשּׁ

  

לנְֶחׁשָ ָ ְמֻבּשׁ   ב ִכּ
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364.  

י ְיהוָּדה   ְַאך ַרִבּ

  :אֹוֵמר  

  

רֹו     ֶהְפֵשׁ

  

  לֹא

וּלֹו ּשׁ   ֶזהוּ ִבּ

  

365.  

ְמעֹון ן ׁשִ   ְוַרּבָ

ן ּגְַמִליֵאל   ֵבּ

יר ה ְלַהְפׁשִ   ַמְרֶשׁ

ֶמן     ֶשׁ

  

ֲעִקיִפין   ַרק ּבַ

  

366.  

ָהֵאם( ֶשׁ   ּכְ

  ָסָכה יָָדּה

  

  ּוְּמַחֶמֶמת

  ֶּאת ַהיָד

  

  ְוָסָכה

ָנּה   )ֶאת ּבְ

  

367.  

מוֵּאל   ְואֹוֵמר ְשׁ

  

י(   ִמּפִ

י ְיהוָּדה   )ַרִבּ

ָלל ֶאָחד   ּכְ

ֶמן וְּלַמִים   ְלֶשׁ

  

368.  

ָלל   ?וַּמהוּ ַהּכְ

  

  יָד

   ָאסוּר– סֹוֶלֶדת ּבֹו

ֶשהוּא(   ּכְ

  )ַּחם יֵָתר ַעל ַהִמיָדה

  

  ֵאין יָד

ר–סֹוֶלֶדת ּבֹו     מוּּתָ

  

369.  

ֵמי   ְוֵהיִכי ָדּ

  

  יָד

  ?סֹוֶלֶדת ּבֹו

  

  ַמִהי(

ְַמת ַהִמיָדה ְלָכךַא ּ(  

  

370.  

  :ָאַמר ַרֲחָבא

  

  ִאם

  ֲעׂשוּיָה ִלהיֹות ִנְכֵוית

ַמִים( ֶמן/ּבַ   )ַבֶשׁ

  

ֵריסֹו   ּכְ

ינֹוק ל ּתִ   ֶשׁ

371.  

יִמי ר ַאְבִדּ י ִיְצָחק ּבַ   ְוַרִבּ

  

  ִהְכִניס

ֶמן  ך ֶשׁ   ְָפּ

  

ְטיָה ַאְמּבַ   ּבַ

י ל ַרּבִ   ֶשׁ

  

372.  

  ָרָצה

  ְקָצת ְלַחממֹו

  

  )ְלִסיָכה(  

  

  ַמר לֹוְוָא

י(     )ַרִבּ
  

373.  

י(   ַרִבּ

ֶמְרָחץ ב ּבַ   ):יָׁשַ

  

  טֹול

ִני) ַמִים( ְכִלי ֵשׁ   ִבּ

  

ן   ְוּתֵ

ך(   )ְּבֹו ֶאת ַהּפַ

  

374.  

ַמע ִמיּנָּה   ְשׁ

ָלת     ּתְ

  

  ִמּכָאן(
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לׁש ַמְסָקנֹות   ):ׁשָ
  

ֶמן'. א   ֶשׁ

וּל ׁשּ וּם ִבּ   'יֵש ּבֹו ִמּשׁ

  

375.  

  ָלֵכן(

  ָאַסר ְלַהִניַח 

ַא           ְטיָהּבַ   )ְמַבּ
  

ִני. ב ִלי ֵשׁ   ּכְ

ל   ֵאינֹו ְמַבֵשּׁ

  

376.  

ית ִליׁשִ   :וַּמְסָקָנה ְשׁ
  

רֹו ֶשֶמן ֶהְפֵשׁ   ֶשׁ

  ִּחמוּם(
  

הוּא פֹוֵשר   )ַעד ֶשׁ

וּלֹו ּשׁ   ֶזהוּ ִבּ

  

377.  

  ְַאך

  :ּכָאן ׁשֹוֲאִלים
  

  ֵהיִכי

  ?ָעֵביד ָהִכי
  

ֵמִהים(   ּתְ

י   )ַעל ַרִבּ

  

378.  

ַהֵרי   ֶשׁ

ר ( ה ַבּ רָאַמר ַרּבָ   ּבַ

  – ָחנָה                   
  

  ָאַמר

י יֹוָחנָן   )ַרִבּ

  

379.  

ָכל ָמקֹום   ּבְ

ר ְלַהְרֵהר   מוּּתָ
  

ִדְבֵרי ּתֹוָרה(   )ּבְ

  חוּץ
  

ית ַהֶמְרָחץ   ִּמֵבּ

א ֵסּ   וֵּבית ַהִכּ

  

380.  

  ְוַגם ִאם

  ָאַמר לֹו
  

י(   ַרּבִ

ר  י ִיְצָחק ּבַ   ְלַרִבּ

  )ַאְבִדיִמי             
  

ְלׁשֹון חֹו   – לִבּ

  

381.  

  ַּהלֹא

יֵי   :ָלַמְדנוּ ֵמַאּבַ
  

ל ָבִרים ֶשׁ   ְדּ

  חֹול  
  

ר ְלאֹוְמָרן   מוּּתָ

ְלשֹון קֹוֶדש   ִבּ

  

382.  

ל קֹוֶדׁש   ֶשׁ

ָבִרים(     )ְדּ

  

  ָאסוּר  

  

  ְלאֹוְמָרן

ְמקֹום ַהִטּנֹוֶפת'(   'ּּבִ

  

  )ַּוֲאִפלוּ

ְלׁשֹון חֹול   ּבִ

  

383.  

  ְַאך

י(ּכָאן ָרָצה    )ַרּבִ

  

  :יסוּרְלַהְפִריׁשֹו ֵמִא

  

א  י ֵמִאיּסוָּרּ   –ַאְפרֹוֵשׁ

אנֵי     ׁשָ

384.  

  

  ְוִהנֵּה ְלדוְּגָמה

  

ה     ַמֲעׂשֶ

  

ַתְלִמידֹו   ּבְ

י ֵמִאיר ל ַרִבּ   ֶשׁ

  

ִנְכַנס ַאֲחָריו   ֶשׁ

  :ְּלֵבית ַהֶמְרָחץ
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385.  

יֵקׁש   ִבּ

  ְלָהִדיַח ַקְרַקע
  

  ְוָאַמר לֹו
  

י ֵמִאיר(   ):ַרִבּ

ת   ,ַשּבָ
  !ֵאין ְמִדיִחין

  

386.  

  ְךְוָלסוּ

  לֹו ַקְרַקע
  

  ָרַצה(

ְלִמיד   )אֹותֹו ַתּ
  

  ָאַמר לֹו

  ):ׁשוּב(  
  

  ֵאין ָסִכין
  

387.  

ר   וְּמַסּפֵ

י ֵזיָרא   ַרִבּ
  

  ָרִאיִתי  
  

  ֶאת

הוּ י ַאּבָ   ַרִבּ
  

ְטיָה ַאְמּבַ ט ַבּ   ׁשָ
  

388.  

ֵטי( ַאְמַבּ ט ָבּ   )ׁשָ

  ְַאך

  – לֹא יָָדֲעִתי
  

  ִאי ֲעַקר'
  

  ִאי

  'ָלא ֲעַקר
  

389.  

יָטא ִשׁ   ְפּ

  – ָלא ֲעַקרּדְ
  

לֹא ַעַקר אי ֶשׁ   ַּוּדַ

  ַרְגָליו  

  )אֹוְמִרים(  
  

ָחה   ְולֹא ׂשָ
  

390.  

  :וְּמַצְטִטים

  

  לֹא יָׁשוּט'

  ָאָדם  

  

ְבֵריָכה ְוגֹו   ''ִבּ

  

391.  

  ֶּאָלא

ר ַרק ְמֻדּבָ   ֶשׁ

  

ְבֵריָכה   ּבִ

  – ְנטוַּלת ְמִחיצֹות

  

ֵלית'   ּדְ

  'ֵליּה ִגיּדוֵּדי

  

392.  

ְבֵריָכה(   ּבִ

טוָּחה ֶשׁ זֹאתׁשְ   – ּכַ

  

  ֵמי ַאְפַסִים

  

ְרחך   ְָוַעל ּכָ

  ַתחּפֹור

ִטין ַקְרסוֶּליך ַבּ ּּבְ ָ(  

  

393.  

י   ַּהקֹוִשׁ

ֵטל ֵאפֹוא   ָבּ

  

יָא(   )ָלא ַקׁשְ

  

  ְַאך

י   :יֵש עֹוד קֹוׁשִ

  

394.  

ְמַסֵפר   ֶשׁ

י ֵזיָרא   – ַרִבּ

  

הוּ י ַאּבָ   ַרִבּ

ך ָרִאיִתי(   )ְּכָ

  

  ֵקֵרב

  יָד ַלַזִּין

  

395.  

יַח יָָד'(   יוִהּנִ
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  נֶֶגדּכְ  

  

ָניו   ּפָ

ל ַמָטה   )'ֶּשׁ

  

396.  

  – ְוָלא יַָדֲענָא

  

  ָהָלה  

טוַּח   – ֵאינֹו ּבָ

  

  ִאי נַָגע'

  

  ִאי

  'ָלא נַָגע

  

397.  

  ְַאך ַמה

ֵאָלה     ?ַהּשְׁ

  

  )אֹוְמִרים(

  

יָטא ׁשִ   ּפְ

ָלא ָנַגע   !ּדְ

  

398.  

ֲהֵרי ָאַמר   ֶשׁ

י ֱאִליֶעֶזר   :ַרִבּ

  

ַאָמה   ּּכֹל ָהאֹוֵחז ָבּ

יןוַּמׁשְ     ּתִ

  

ִאלוּ   ּּכְ

  ֵמִביא ַמּבוּל ָלעֹוָלם

  

399.  

ִאלוּ ֵמִביא   ּּכְ

  – ַמּבוּל  
  

וּם     ִמׁשּ
  

ִמְתַחֵמם'   ֶּשׁ

  ,וָּבא ִליֵדי ֶקִרי
  

  ְוזֹו ַקְלָקַלת(

  ')ּדֹור ַהַמּבוּל
  

400.  

  ְַאך

ְגדוּד ַחיָיִלים ֶשׁ   ּּכְ
  

  ִנְכנָס ָהִעיָרה

ַעת ִמְלָחָמה   בִּ ְְשׁ
  

ר ִלְטעֹום   מוּּתָ

ך( יֵיְּכָ   ) אֹוֵמר ַאַבּ

  ַאף

תוּחֹות   ֵמָחִביֹות ּפְ
  

401.  

ֲהֵרי ָאז ֵאין ָלֶהם   ֶשׁ

ָנאי) ַלּגֹוִיים(   ְפּ
  

ך ֶלֱאִליֵליֶהם   ְְלַנֵסּ

  – )יִַין(
  

  ְְוָכך

  – ַגּם ַהִמְתָרֵחץ

  

402.  

  יֵמָהַכא ַנ

ְבִעית יָון ִדּ   – ּכֵ

  

  ָלא

  ָאֵתי ְלַהְרהֹוֵרי

  

ַחד(   ֵמרֹוב ּפַ

  )ֵאינֹו ְמַהְרֵהר

  

403.  

  לֹא

  ,יָבֹוא ִליֵדי ֶקִרי

  

י   ּכִ

ַחד   – יֵׁש ּבֹו ּפַ

  

ַנֲהָרא' ְיֲעתוָּתא ְדּ   'ּבִ
  

404.  

  ֶּאָלא

הוּ י ַאּבָ ַרִבּ   ֶשׁ

  )ְִמּתֹוך ְצִניעוּת(

  

יֵקׁש     ּּבִ

  

  ְלַהֲאִהיל

ִין ַּ   ַעל ַהז

  

405.  

  ְוּגַם
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ָכך יֵׁש קֹוִשי   ְּבְ

  

ֲהֵרי   ֶשׁ

ן ה ּכֵ   ָהעֹוׂשֶ

  )ָאַמר ַרב(

  

ִאלוּ ּכֹו'   ֵפרּּכְ

  

ְבִריתֹו   ּבִ

ל ַאְבָרָהם   'ֶשׁ

  

406.  

  , אֹוְמִרים,ָאֵכן

יֹוֵרד  ׁשֶ   )ַלָנָּהר(ּכְ

  

  ְַאך לֹא

עֹוֶלה   ׁשֶ   – ּכְ

  

  ּגַם ָרָבא

ֲעִליָה(     )ּבַ

  

תֹוֵחַח   ָהיָה ִמׁשְ

  )ְִמּתֹוך ְצִניעוּת(

  

407.  

  ִאם(

יֵי י ַאַבּ   ּכִ

  

ה ַלִמְתיֵָרא   ַּמְרׁשֶ

  ְמאֹוד  

  

ין ּפִ   )ֶלֱאחֹוז ַבּ

  

408.  

  ְַאך

י ֵזיָרא   ַרּבִ

  

  ָהיָה

  עֹוֶלה ָזקוּף

  

  ְמַדְקֵדק(

ִדְבֵרי    )ַרבּבְ

  

409.  

  ְוֲחָכָמיו

י ל ַרב ַאִשׁ   ֶשׁ

  

  ָהיוּ

יִריָדה     ְזקוִּפים–ִבּ

  

  וַּבֲעִליָה

ְפנֵיֶהם ַהחוָּצה( ֶשׁ   )ּכְ

  

  .ָהיוּ ִמְתּכֹוְפִפים

  

410.  

י ֵזיָרא   ְוַרִבּ

  – ִהְשתֹוֵקק ַלֲעלֹות

  

ָבֵעי'     ּדְ

  

קְלֵמי   ּסַ

ָרֵאל ִיׂשְ   'ְלַאְרַעא ּדְ

  

411.  

  ְּוֶזה ִעָקר

  ָהִעָקִרים  
  

  ֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל
  

  ַּוֲאִפלוּ

  – ִהְשָתֵמט ֵמַרּבֹו

  

412.  

ָמא(   ֶּשׁ

  יֱֶאסֹר ָעָליו

  

ֲהֵרי ָאַמר   ֶשׁ

  ):ַרב ְיהוָּדה(

  

  נֱֶאַמר

ם ִיְהיוּ' ֶבָלה יוָּבאוּ ְוׁשָ   'ּבָ

  

413.  

  ְוָהעֹוֶלה

  

ֶבל   ִמּבָ

  ָרֵאלְלֶאֶרץ ִיׂשְ
  

  עֹוֵבר

ה ֲעׂשֵ   )ַאפֹוא ּבַ

  

414.  

  ָאַמר

י ֵזיָרא(   )ַרִבּ

  

  ֵאיִזיל

יּה ַמע ִמינֵּ   ְוֶאׁשְ

  ִּמיְלָתא  

  



 64

ק   – ְוֵאיִתי ְוֵאיּסַ

  

415.  

ַמע(   ֶאְשׁ

  ּעֹוד ִמָלה

  

י   ִמּפִ

  ַרב ְיהוָּדה

  

  )ְוָאז ֶאֱעֶלה

  

416.  

  ְמָצאֹו

ֶמְרַחץ   – עֹוֵמד ַבּ

  

  ְדָקֵאי

אנֵי י ַבּ   – ֵבּ

  

יו ְמָשׁ   ְּמַבֵקׁש ִמְמׁשַ

  

417.  

  ָהִביאוּ'

  ִלי נֶֶתר

  

  ָהִביאוּ

  ִלי ַמְסֵרק

  

418.  

ְתחוּ ּפוַּמְייכוּ   ּפִ

יקוּ ַהְבָלא   ְוַאֵפּ

  

ּתוּ     ְוִאׁשְ

  

ִּמַמיָא ּ  

אנֵי   'ּדבְ ֵי ּבַ

  

419.  

  ִאְלָמֵלא

אִתי   לֹא ּבָ

  

  ֶּאָלא  

  

ָבר מַֹע ּדָ   ִלְשׁ

  ֶזה  

  

י(   ַאַמר ַרִבּ

  – )ֵזיָרא

  

  ַּדִיי  

  

420.  

  ַרק

ְגַלל ֶזה   ּבִ

  

ַדאי   ּכְ

  – ָהיָה ָלבֹוא

  

  ?וַּמה ָלַמד

  

421.  

  – 'ָהִביאוּ נֶֶתר ְוכוּ

  

ְדָבִרים     ֶשׁ

  

ל חֹול   ֶשׁ

  מוָּתר  

  ְלאְֹמָרם

ְלׁשֹון קֹוֶדש   ִבּ

  

422.  

ְתחוּ ּפוַּמייכוּ   ּפִ

יקוּ ַהְבָלא   – ְוַאֵפּ

  

ה( ְתחוּ ּפֵ   ּפִ

  )ְוהֹוִציאוּ ֶהֶבל

  

מוֵּאל מֹו ְשׁ   ּכְ

  

423.  

מוֵּאל   ְשׁ

  :ַּהלֹא ָאַמר

  

  ַהְבָלא

  

  ַמֵפיק ַהְבָלא

  

424.  

ֶששֹוָאִפים   ּכְ

ה   ְמלֹא ַהּפֶ

  

  ֶהֶבל  

  

  ּפֹוְלִטים

ֵהנָה ְוָכֵהָנה   ּכַ

ֵזיָעה(     )ּבְ

  

425.  

ת   ּ ַמיָאוְַּאך ִאׁשְ

י ַבאנֵי   ְדֵבּ
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  ?ַמאי ַמַעְליוָּתא
  

ְתאֹום   – ַמה ּפִ
  

  ְשתוּ'

ית ַהֶמְרָחץ ל ּבֵ   'ַמִים ֶשׁ

  

426.  

ׁשוָּבה   – ְוַהְתּ

  ָאַכל: נֱֶאַמר
  

ָתה   – ְולֹא ָשׁ
  

ם   ֲאִכיָלתֹו ּדָ

  ְוֶזהוּ
  

ִחיַלת   ּתְ

  חֹוִלי ֵמַעִים

  

427.  

  ָאַכל

  ְְולֹא ָהַלך

ע ַאמֹות   – ַּאְרַבּ
  

  ֲאִכיָלתֹו ַמְרֶקֶבת
  

ִחיַלת   ְוֶזהוּ ּתְ

  ֵריַח ַרע

  

428.  

  ַמְתִחיל ְלַהְסִריַח(

  לֹו  
  

ה   ִמן ַהּפֶ

ְיָון   ּכֵ

לֹ לֶּשׁ   א ִאיֵכּ

  )ַכֲהָלָכה  
  

429.  

ְצָרך ִלְנָקָביו   ְַהִנּ

  – ְוָאַכל  
  

  ּדֹוֶמה ְלָתנוּר
  

יקוּהוּ ִהּסִ   ֶשׁ

י ֶא   רֹוְפַעל ַגֵבּ

  

430.  

ְמקֹום   ּבִ

  ְּלִהְתרֹוֵקן ִמצֹוָאתֹו
  

  עֹוֵמד

ִריך   – ְְונֹוֵגס ִמן ַהּכָ
  

ִחיַלת'   ְוזֹו ּתְ

  'ֵריַח זוֲּהָמא

  

431.  

ַחִמין   ָּרַחץ ּבְ
  

ִל   יִמּבְ

תֹות ֵמֵהן   – ִלְשׁ
  

  ּדֹוֶמה ְלָתנוּר

  – )ּגַם הוּא(

  

432.  

  ְלָתנוּר

חוּץ יקוּהוּ ִמָבּ ִהִסּ   ֶשׁ

  

  ְולֹא

ְפִנים יקוּהוּ ִמּבִ   ִהִסּ

  

433.  

ַחִמין   ָּרַחץ ּבְ

  

  ְולֹא

צֹונֵן ֵטף ּבְ ּתַ   – ִּנׁשְ

  

  ּדֹוֶמה ְלַבְרֶזל

ִהְכִניסוּהוּ ָלאוּר   ֶשׁ

  

  ְולֹא

  ִּהְכִניסוּהוּ ַלצֹונֵן

  

434.  

  ָרַחץ

  – ְְולֹא ָסך

  

  ּדֹוֶמה ְלַמים

  

  ַעל

י ָחִבית   ַגֵבּ

תֹוָכה(   )ְַאך לֹא ּבְ

  

435.  

  ְוָכאן

מוְּליָארָדִנים    ּבְ

  

  )ִמן ָסמֹוָבר(

  ִאם הוּא
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  – ָגּרוּף  

  

  ׁשֹוִתים

תִּמֶמנוּ  ּבָ ׁשַ   ּבְ

 

436. 

  ְַאך ַאְנִטיִכי

  וִּמיָד  

  

ר   ִיֻדּבַ

ְכִלי ֶזה   ,ִבּ

ְגרוָּפה"אע'   – פ ֶשׁ

  

  יןֵא

  'ׁשֹוִתים ֵהיֶמָנּה

  

437.  

  וַּמה

ל מוְּליָאר   ?ִטיבֹו ֶשׁ

  

ָנא   :ּתָ

  

ְפִנים   ַמִים ִמִבּ

חוּץ   – ְוֶגָחִלים ִמַבּ

  

438.  

  ַהֶגָּחִלים

ִלי ִחים ַלּכְ   ,ִנְסּפָ

  

ֲאֶשר ְלַאְנִטיִכי   ַבּ

  

  ּכָאן

  יֵש ַמְחלֶֹקת

439.  

ה ִהְגִדיָרּה   :ַרּבָ

  

יֵרי י ִכּ   ֵבּ

  ֲחָלל(  

  

ים עֹוׂשִ   ֶשׁ

יָרהּבְ   דֶֹפן ַהִכּ

  )ּגוָּפה  

  

440.  

  ְַאך ַרב ַנְחָמן

ר ִיְצָחק   ּבַ

  

  :טֹוֵען  

י ּדוֵּדי   ֵבּ

  

ּדוּד   ּבַ

ְחתֹון     ֶגָּחִלים–ַהּתַ

  

  ּ ַהַמִים–וָּבֶעְליֹון 

  

441.  

  ְוַדֲעתֹו(

ָלה לֹו ִנְתַקּבְ   )ֶּשׁ

  

ר  ֲאֶשׁ   – ְלֵמיַחםַבּ

  

  ֵאין

  ְּלַחֵמם ּבֹו

  

442.  

  :נֱֶאַמר

ִפ   – ָנּהוַּּהֵמיַחם ֶשׁ

  

  לֹא

  ְּיַחֵמם ּבֹו

  

  )ַמִים(

יָרם ֵדי ְלַהְפִשׁ   ֶּאָלא ּכְ

  

443.  

  וְּמָפֵרׁש

נָא ר ַמּתָ א ּבַ י ַאָדּ   :ַרִבּ

  

  ַאל

  ַתְכִניס ְקָצת ַמִים

  

ֵדי ֶשִיְתַחְממוּ   ּכְ

  

444.  

ים   ׂשִ

הּבֹו     ַמִיםַהְרֵבּ

  

יַרם ֵדי ְלַהְפׁשִ   ּכְ

  

ַהְינוּ(   ְדּ

  )ם ְמַעטְּמָמְלַח

  

445.  

יםוַּמְק   :ׁשִ

  '!ֲהלֹא ְמָצֵרף'

  

  ִאם(  

  

  ַתְכִניס
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  ַמִים ָקִרים

  

צֹוֵרף ְנַהג ּכְ   – ּתִ

  

446.  

יל   ַּהַמְטִבּ

ֶכת לֹוֶהֶטת   ַמֶתּ

  

אן(   ָכּ

יָת יּנִ ִפּ   )ַהֵמיַחם ֶשׁ

  

צֹוְנִנים   ּבְ

ֵדי ְלַחְסָמּה   ּכְ

  

447.  

ְתאֹם   ַמה ּפִ

  

  ,)ַנֲעָנה(

ַכְחּתָ ַתּ ָלל'ׁשָ   – ּכְ

  

ל ָללֹו ֶשׁ   ּכְ

י ִשׁ   ?ְמעֹוןַרִבּ

  

448.  

  ֲהֵרי

ֵון   לֹא ִנְתַכּ

  

  )ְלָצֵרף(  

  

  ְוָלֵכן

ָבר ר– ַהּדָ    מוּּתָ

  )272ָלֵעיל ' ר(

  

449.  

יֵי   :ּוִּמְסַתיֵג ַאַבּ

  

  ַמה

ְתאֹם   ֲאִני? ּפִ

  

יּנָהוּ'ֵמִבין    – 'ּפִ

  

  ְנָטלֹו

  ָהֵאׁשֵמַעל 

  

450.  

  ְנָטלֹו

  ֵמַעל ָהֵאׁש

  

  ְויֵׁש(

  – )ּּבֹו ַמִים ַחִמים

  

יר   יְַפִשׁ

  ּבֹו ַמִים

  

451.  

  וְּכֵדי

  ֶּשלֹא ְלַחֵמם

  

ר     ְמֻדּבָ

  

ַכמוּת   ְּבּ

ל ַמִים דֹוָלה ֶשׁ   ּגְ

  

452.  

  ְֵמִאיָדך ֵמיַחם

  

יָנה ּפִ   ֶשׁ

  – ִּמְמנוּ ַהַמִים

  

רֹוְקנֹו ַלֲחלוִּטין(   )ֶשׁ

  

453.  

ֶזה ֵמיַחם ָכּ   ּבְ

  לֹוֵהט(

  )ִמן ַהְסָתם

  

  ָאסוּר  

  

  ְלַהְכִניס

ל ִעָקר   ַּמִים ָכּ

ְמָצֵרףִמְפנֵי(   ) ֶשׁ

  

454.  

ֲהֵרי   ֶשׁ

י ְיהוָּדה   :ָקַבע ַרִבּ

  

  ַגּם  

  

וֵּן ֵאינֹו ִמְתַכּ ָבר ֶשׁ   – ּדָ

  

  ָאסוּר  
  

455.  

מוֵּאל   ֲאָבל ְשׁ

ה     :ַמְרֶשׁ

  

  ֲּאִפלוּ ְלָצֵרף'

רֵמַנ   'י מוּּתָ
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456.  

ָתם   ִמן ַהּסְ

ֵוּן     – ִמְתּכַ

  

ר   מוּּתָ

  

  ְלהֹוִסיף

  ְמָעט ַמִיםּגם 

  ְלאֹותֹו(

ִלי לֹו   )ֵהטּכְ

  

457.  

יעוּר ׁשִ   ּבְ

יֵׁש ּבֹו ָאֵכן   ֶשׁ

  

ֵדי ְלָצֵרף   ,ּכְ

ָבר ה ַהָדּ   – וּמוְּקֶשׁ

  

458.  

מוֵּאל ְשׁ   ְלֵמיְמָרא ִדּ

ְמעֹון י ִשׁ ַרִבּ   ּכְ

  

  ?ְסִביָרה ֵליּה

  

  ָהִאם

ְמעֹון ִשׁ   ?ָסבוּר ּכְ

  

459.  

  ְֵמִאיָדך ֲהלֹא 

ה     ִהְרָשׁ

  

  ְלַכּבֹות  

  

  ָגֶחֶלת

ֶכת ל ַמֶתּ   ֶשׁ

  

460.  

  ּ  ְלַסֵלק– וַּהְינ

  

  ִמְטָרד  

  

  ֲאַבל ָאַסר

  ְלַכּבֹות  

  

  ַגֶחֶלת ֵעץ

  

461.  

א'( ִאיסוָּרא ְדאֹוַרְיּתָ   ּדְ

  ִהיא  

  

  )'ְוָחיָב ְסִקיָלה

  

  וַּמּדוַּע ֵאפֹוא

ָכך     ְּבְ

  

ִשְמעֹון   ?ֵאינֹו נֹוֵהג ּכְ

  

462.  

ְמעֹון   ִשׁ

ה   ָאֵכן ִהְרׁשָ

  

זֹאת   – ְמָלאָכה ַכּ

  ְמָלאָכה  
  

ֵאיָנה   ֶשׁ
  ָכה ְלגוָּפהְצִרי

463.  

גֹון(   ּכְ

  ְּלַסֵלק קֹוץ

  

ים   ִמְרׁשוּת ָהַרִבּ

  

  אֹו

ן ְרֶזל ְמֻלּבָ   )ּבַ

  

464.  

מוֵּאל   ֲאָבל ְשׁ

  נֹוֵהג

ִעְניָן ֶזה(   )ּבְ

  

י ְיהוָּדה ַרִבּ   ּכְ

  ְוֵּמִאיָדך

  

ְמעֹון ִשׁ   נֹוֵהג ּכְ

  

ָדָבר   ּבְ

ֵוּן ֵאין ִמְתַכּ   ֶשׁ

  

465.  

גֹון   ּכְ

ם ה ׂשָ ַאָתּ ׁשֶ   ּכְ

  

  ִיםְקָצת ַמ

ֵמיַחם     ּבְ

  

  ְָוֵאיְנך נֹוֵתן

  ַָדֲעְתך  

  

  ְלִעְניַן ַהִחיסוּם
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466.  

  ְַאך

  ַנחזֹור ְלֶעֶצם

  

ָרה   ,ִעְניַן ַהַהְפׁשָ

  

  ַמה  

  

  נֹוְתִנים

יר( ֵדי ְלַהְפִשׁ   ?)ּכְ

  

467.  

  ַּחִמין

  ְּלתֹוך ַהצֹונֵן

  

  ְְולֹא ַהֵהֶפך

ַהְינוּ(   ּ  ַהצֹונֵן– ּדְ

  

ְּלתֹוך ַהַחִמין ְ (–  

ית "ע   ַּשַמאיפ ּבֵ

  

468.  

ם( ינוּ ּתַ   – וְּמָבֵאר ַרֵבּ

    

יָון     ִמֵכּ

  

ָרִגיל נֹוְתִנים ָבּ   ֶשׁ

  

  – ֶאת ַהְמַעט
ה   ְמֻרֶבּ   ּבַ

  

469.  

  י"ְַאך ַרִשׁ

  אֹוֵמר  

  

ַבר ָאה ּגְ ּתָ   – ּתַ

  

  ַהְינוּ(

ִמַתַחת   ַהּנֹוֵזל ֶשׁ

  

  יָדֹו

  )ַעל ָהֶעְליֹונָה

  

470.  

ית ִהֵלל ַּאך ֵבּ ְ  

  :אֹוְמִרים  

  

ים ַחִמ   יןּׂשִ

  ְּלתֹוך ַהצֹונֵן

  

ים צֹונֵן   ְוׂשִ

ְּלתֹוך ַהַחִמין ְ –  

  

471.  

ֵסֶדר   ֶזה ּבְ

  

ל עֹוד   ּכָ

ה     ַאּתָ

  

  ׁשֹוֶתה

כֹוס  ַמִים ּבְ

  

472.  

ֵמה   ּּבַ

ָבִרים ֲאמוִּרים   – ּדְ

  

כֹוס     ּבְ

  

  ַהֵמִכיָלה ְמַעט

  וַּמה ּגַם

  

ִהיא   ֶשׁ

ִלי  ִנּכְ   יֵשׁ
  

473.  

  ְדַהְינוּ

  

  לֹא

ִלי   אֹותֹו ּכְ

  

ִריןׁשֶ   ֵמיׁשָ   ּבְ

  

  ִנְתֲחְממוּ

  ּּבֹו ַהַמִים

  

474.  

ֱאַמר( נֶּ   )וְּכִפי ֶשׁ

  ַהּכֹל  

  

  מֹוִדים

ִני ְכִלי ֵשׁ   ִבּ
  

הוּא מוָּתר   ֶשׁ

  

475.  

  ְַאך ַמה

ֱאֶמ            תּבֶ
ין   ֵבּ

ִלי ִראׁשֹון   ּכְ
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ִני   ?ִלְכִלי ֵשׁ

  

476.  

י   ַעל ִפּ

  ִמיַדת ַהחֹם

  

  ָאַמר

י יֹוֵסי   ַרִבּ

  

477.  

ְלׁש   – ֹונֹואֹו ִכּ

  

  ּכָאן

  ַהיָד ׁשֹוֶלֶטת

  

  – ֵאינָה ִנְכֵוית(

  רּבְָמֻד  

  

ִני ֵ ִלי ַהּשׁ ּכְ   )ּבַ

  

478.  

  ְוָכאן ֵאין

  – ַהיָד ׁשֹוֶלֶטת

  

ִלי ָהִראׁשֹון   ַהּכְ

  )אֹוֵמר הוּא(

  

  ַמְכִריַח

  ַּהיָד ִלְברֹוַח

  

479.  

ְסָקנוּת ּפַ   וִּמְתַנֵגד ּבְ

י יֹוָנה   :ַרִבּ

  ּכָאן ְוָכאן

  

  ֵאין

  – ֹוֶלֶטתַהיָד ׁש

  

480.  

ִלי ֶאָחד   ּכְ

ֵאׁש   ָנַגע ּבָ

  

ִני     ַהֵשׁ

  

  לֹא 

ֵאש   ָנַגע ּבָ

  )ְוַגם הוּא לֹוֵהט(
  

481.  

ָעׂשוּ   ֶּאָלא ֶשׁ

  ֶהְרֵחק  
  

  ְלְכִלי ִראׁשֹון
  

  ְולֹא ָעׂשוּ

  ֶהְרֵחק  
  

ִני   ִלְכִלי ֵשׁ

  

482.  

ְקנוּ(   ִתּ

ָקנָה ִנים ּתַ   )ָהַרּבָ
  

ד   וְּמַצֵדּ

ֵדָעה זֹו   ּבְ
  

נֹו     ּבְ

י ָמָנא(   ):ַרִבּ

  

483.  

  ַהֵהן'

אֹוְרָזא יְנּכָא ּדְ   ּפִ
  

  ְמַסיֵָע

א   ֵליּה ְלַאָבּ
  

  ַהֵהן

ְגִריָסא יְנּכָא ּדְ   ּפִ
  

  ְמַסיֵע

א   'ֵליּה ְלַאּבָ
  

484.  

ל יְנּכָא ֶשׁ   ִפּ

  אֹוֶרז  
  

  אֹו

ִריִסים ת ּגְ יְנּכַ   ִפּ
  

ְמִרים חוָּמם(   ַהְמׁשָ
  

  ְוַאף

ִני ִלי ַהֵשּ ּכְ   )ּבַ

  

485.  

ית ִהֵלל   ֵּבּ
  

  ֵאיָנם

יִדים ֵאפֹוא   ַמְקִפּ
  

כֹוס ר ּבְ ְמֻדּבָ ֶשׁ   ּכְ
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486.  

ֵטי ַאְמַבּ   ֲאָבל ּבְ

  

ֵטי(   ,הֹוִאיל ְוַאְמַבּ

  הּנַָגם ִאם ֵאינֶ

ִלי ִראׁשֹון     ּכְ

  

  ֵמִכיָלה ַמִים

  )הּבֵַהְר(  

  )ְלַרַחָצה

  

487.  

ֵטי ַאְמַבּ   ֲאָבל ּבְ

ים     ַמְרׁשִ

  

ית ִהֵלל(   )ֵּבּ

  

  ַרק

ַּחִמין ְלתֹוך ַהצֹו ְ   נֵןּ

  )ְולֹא ַהֵהֶפך(

  

488.  

ן ְמַנְסיָא ְמעֹון ֶבּ   ְוַרִבי ׁשִ

  

  אֹוֵסר  

  

  ַאף(

ַּחִמין ְלתֹוך ַהצֹונֵן ּ(  

  

489.  

  ְוַסֶפל
  

  ִמן(

ִלי ּגָדֹול   )ּכְ
  

  ָסַבר ַרב

  :יֹוֵסף  
  

  ֲהֵרי

ֵטי ַאְמַבּ   הוּא ּכְ

  

490.  

יֵי    –ְואֹוֵמר ַאּבַ
  

  ָלַמְדנוּ

  :ִּמַרב ִחיָיא
  

  ֵסֶפל
ַאְמַבּ   ֵטיֵאינֹו ּכְ

  

491.  

  ְוִאם ָאֵכן
  

  ֲהָלָכה

ְמעֹון י ׁשִ ַרִבּ   ּכְ

  

ן ְמַנְסיָא   – ּבְ

  ְרִחיָצה
  

ַחִמין ת ּבְ ּבָ ׁשַ   ּּבְ

  ?ֵליּכָא  
  

492.  

  ֵאין ִסּכוּי( 

ִנְרַחץ     ֶשׁ

  

ת   ּבָ ׁשַ   ּבְ

  ֲּאִפלוּ

ִנים יַָדִים ְוַרְגַלִים   ָפּ

  

493.  

ַהָלה וּם ֶשׁ   ִמׁשּ
  

  אֹוֵסר  
  

  ַּוֲאִפלוּ

  )ת ַמִיםְלַהְפִשיר ְקָצ

  

494.  

  )ַלְמִקיִלים(וִּמְצָטֵרף 

נֹו     ּבְ
  

ל   ֶשׁ

  :ַרב ְיהֹֻשַע
  

  ָרָבאַגּם 

ֵעיַני(   )ַרִאיִתי ּבְ
  

יד   ֵאינֶנוּ ַמְקַפּ

  

495.  

ִחיוּך ב ּבְ   ְְמַעְרֵבּ
  

ְכִלי   ִבּ
  ,ֶזה אֹו ַאֵחר

  

  ,וְּבָכל ֵסֶדר

  ַּחִמין ְוצֹונֵן

  

496.  

י   ּכִ
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י ִחיָיא ָבר ַרִבּ   ּּכְ

  :ָאַמר  

  

   ָאָדםנֹוֵתן

  ִקיתֹון  

  

ל ַמִים   – ֶשׁ

  

497.  

  ָקִרים, ַּחִמים

  )לֹא ָחשוּב(

  

  ְְלתֹוך  

  

  ֵסֶפל ַמִים

  – ֶפלֵס(

ִלי ָגדֹול   )אֹותֹו ּכְ

  

498.  

  – ֶרַגע, ֶרַגע

  

  ָאַמר

  ַרב הוָּנא

  

י(   – )ְלַרב ַאִשׁ

  ָאַמְרּתָ

  '?נֹוֵתן ִקיתֹון'

  

499.  

  ָהִעְניָן ׁשֹונֵה

אנֵי ָהָתם(   )ׁשָ

  

ֲהֵרי     ֶשׁ

  ְפנֹותַדּ

ִלי ְמבֹוְדדֹות   ַהּכְ

  

ִלי( ְפנֹות ַהּכְ   ּדַ

ִלי תֹוך ַהּכְ ּבְ   )ֶשׁ

  

500.  

  ְוָעַנה לֹו

  ):ְוִתְקנֹו(  

  

  "ִאיְתַמר' ְמָעֶרה'"

  

  'ְמָעֶרה'נֱֶאַמר 

  )ִקיתֹון ַמִים(

  

501.  

  ְמָעֶרה ָאָדם

  

  ִקיתֹון

ל ַמִים   ֶשׁ

רֹוֶצה(   )ֵאיֶזה ֶשׁ

  

  ְוֵאינֹו

ל ּתַ   מַֹח'ְמַבְלֵבּ

  

502.  

ס ְוַהְקֵדיָרה   ְּוָהִאְלּפָ

  

  ִאם

  ֵהַרְמּתָ ֵמַעל ָהֵאׁש

  

ים  ֶהם(ֵאין ָלׂשִ   )ּבָ

ָבִלין     ּתְ

503.  

  ֵהם

ִלי ִראׁשֹון   ּכְ
  

  ְוֵאין  
  

ל  ּ   )ּכָָאמוּר(ְלַבֵשׁ

ְכִלי ִראׁשֹון   ִבּ

  

504.  

ְקָעָרה   ְַאך ּבִ

ְבֵלן     ּתַ
  

ָמה   ּּכַ

ַאָתה רֹוֶצה   – ֶשׁ

  

ַתְמחוּי   ְוַגם ּבְ

  

505.  

  ָעֶרהָאָדם ְמ(

  ְלַתְמחוּי  
  

  ֶאת  
  

  ְמלֹא

ס   )ּתֶֹכן ָהִאיְלּפָ

  

506.  

יֵג   וִּמְסּתַ

י ְיהוָּדה   :ַרִבּ
  

ְבֵלן     – ֶתַ
  

  ְַאך לֹא
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ְכִלי     ִבּ

  

  ִעם 

  חֶֹמץ ְוִציר

  

507.  

  ְותֹוִהים

ָוּנָה   ַמה ַהּכַ

  

  ַעל ַמה ָחל

יָג     ?ַהּסִ

  

ִלי   ַעל ּכְ

  ?ִראׁשֹון  

  

ִלי   ַעל ּכְ

ִני     ?ֵשׁ

  

508.  

  יםוְּמַצְטִט

י ְיהוָּדה(   )ֵמַרִבּ

  

  ְוָאז ִמְתַחֵור

  

ָהָלה   ֶשׁ

ֵון ְלַהֵקל   – ִהְתַכּ

  

509.  

ְבֵלן'   ּתַ

ְבִלין(   )ְזרֹק ּתַ

  

ס ָכל ִאְלּפָ   ּבְ

  וְּקֵדיָרה  

  'רֹוַתַחת  

  

510.  

לֹוָמר   ּכְ

ְפִריָקה ים ַפּ   ׂשִ

  

  ּגַם

ְכִלי ִראׁשֹון   ִבּ

  

  ְלהֹוִציא  

  

ִלי   ּכְ

  ִעם חֶֹמץ ְוִציר

ִגים(     )ּדָ

  

511.  

י יֹוֵסף   ְוַרִבּ

  ֵמִחיל  

  

ָלל     ַהּכְ

  

ָנה( ִמׁשְ ּבַ ָלל ֶשׁ   )ַהּכְ

  ּגם

  ַּהֶמַלחַעל 

  

512.  

ַהְינוּ   – ּדְ

  ֵאין ִלְבזֹק

  

  )ֶמַלח(  

  

  ֶּאָלא

ִני ִלי ַהֵשׁ ּכְ   ּבַ

513.  

   אֹוֵמר– ֲעזֹוב

יֵי     – ַאּבַ

  

נֵי   ּתָ

  :ַּרִבי ִחיָא

  

  ֶמַלח

ְתָבִלין   ֵאיָנּה ּכְ

  

514.  

ַתְבִלין   ֵאינֹו ּכְ

מוַּבן     ּבְ

  

  ֶזה  

  

ְכִלי ַגם  ּבִ   ֶשׁ

ִני     ֵשׁ

  

ִרין( ּפֹוׁשְ   )ּבְ

ל ֵשּׁ ן ִמְתַבּ   ּגַם ֵכּ

  

515.  

  ְֵמִאיָדך ִגיָסא

  

  ָטַען

  ַרב ַנְחָמן

  

ַהֶמַלח     ֶשׁ

  

  ָזקוּק

ך   ְְלִבׁשוּל ְממוָּשׁ
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516.  

  ְצִריָכא ִמיְלָחא

יׁשוָּלא     ִבּ

  

תֹוָרא ִבׂשָרא ְדּ   – ּכְ

  

ר ׁשֹור ְבׂשַ   ,ּכִ

  חֹותְולֹא ּפָ
  

517.  

  ְּויֵׁש ַהֵמִביִנים

  ִדְבֵרי  
  

יֵי     ַאַבּ
  

רוַּח   ּבְ

  – ַרב ַנְחָמן

  

518.  

  ֶמַלח'

ְתָבִלין   'ֵאיָנּה ִכּ
  

ך   ְּכָ
  

ַגם    ֶשׁ

ְכִלי ִראׁשֹון   ִבּ
  

ל ׁשֵּ   ֵאינֹו ִמְתַבּ
  

519.  

ֲהֵרי(   ֶשׁ

  פ ַרב ַנְחָמן"ע

  

  ְצִריָכא

יׁשוָּלא ְוגֹו   )'ִמיְלָחא ִבּ

  

520.  

  טֹול ֵאפֹוא

  ַלחֶמ  

  

  וְּבזֹק  
  

  ְּכָך(

  ֵמִביִנים ֵהם

  

יֵי   – )ִדְבֵרי ַאַבּ

  

521.  

  ֵאין ּדִֹפי

ַקְמצוּץ   ּבְ
  

  ֶמַלח  
  

ים   ִאם ָתׂשִ

  ְוַאף(

ס ָהרֹוֵתַח ִאְלּפָ   )ּבַ

  

522.  

  ֵאין נֹוְתִנים

ִלי     ּכְ
  

  ַתַחת ַהנֵּר
  

  ֶלֱאסֹוף

ֶמן   – ִטְפטוֵּפי ֶשׁ

  

523.  

  ַאל ַתְחלֹב

  ;ָנְֵרך  

  

  ְַאך ִאם

  ְנָתנוּּה

  

עֹוד יֹום   – ִמּבְ

  

524.  

  ִאם ִהַנְחּתָ

  ַּהְצלֹוִחית

  

עֹוד יֹום   ִמּבְ

תלֹא ( ּבָ ַשׁ   )ּבְ

  

ֵסֶדר   ֶזה ּבְ

  

525.  

  ְַאך ֵאין

  נֱֶהִנים  

  

  ֵמאֹותֹו

נֱֶאַגר ֶמן ֶשׁ   ֶשׁ

  

ֵאינֹו'   ְלִפי ֶשׁ

  'ִּמן ַהמוָּכן

  

526.  

  חֹוֵרג

  ִּמן ַהִמְכָסה

  

ִהְקַצְבּתָ     ֶשׁ

  

  ְלַהְדָלָקה(
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אֹוָתה  תּבְ ּבָ   )ׁשַ

  

527.  

  ְלַמה

ָבר דֹוֶמה   – ַהָדּ
  

  ְלִעְניַן
  

ְרְנגֶֹלת יָצה ְוַהּתַ   ַהֵבּ

  

528.  

  ֵָאיְנך

א(   )ָאַמר ַרב ִחְסּדָ
  

  נֹוֵתן

ִלי ַתַחת   ּכְ
  

  ַתְרְנגֶֹלת

יָצָתּה ל ֵבּ   ְלַקֵבּ

  

529.  

  ְלקְלָטה(

טוַּח ָמקֹום ָבּ   )ְבּ
  

  ְֵמִאיָדך  
  

ה ּכֹוֶפה   ַאּתָ

  ָעֶליָה
  

ִלי   ּכְ
לֹא ִתּ ֵברֶשׁ   ׁשָ

  

530.  

ה(   ְמַכֶסּ

ֵאיזֹו קוְּפָסה   ּבְ
  

  אֹו  
  

  ַצַלַחת

ִמְגָרׁש   )ַּהִמְתַגְלֶגֶלת ַבּ

  

531.  

ה   וְּמָפֵרׁש ַרּבָ
  

  ִטיב(  

  – )ַהַהְפָליָה ַהזֹּאת
  

  ּכָאן  

  ַּהַהָצָלה ְמצוּיָה

  

532.  

  ַתְרְנגֶֹלת

  ֲעׂשוּיָה ְלָהִטיל
  

ָפה   ַאׁשְ   ּבָ

  

הוּ   וִּמיֶשׁ

יָצה   ִיְרמֹוס ַהֵבּ

  םִא(

ָנה   )לֹא ְנַכֶסּ

  

533.  

ָנה(   ָאֵכן ְנַכּסֶ

  

  ְוַגם ִאם

יָצה     ַהֵבּ

  

ֵאינֹו ָבר ֶשׁ   ּדָ

ת ּבָ ׁשַ   )ִניָטל ּבְ
  

534.  

  ְוֵּמִאיָדך

  )אֹוֵמר הוּא(
  

  ּתְרְנּגֶֹלת  
  

  ּכ"ד

ִמְדרֹון   לֹא ָתִטיל ּבְ

  

535.  

  ְוזֹו ֵאפֹוא
  

  ַּהָצָלה
ֵאיָנה ְמצוּיָה   ׁשֶ

  

  ְואֹוָתּה

  – לֹא ִהִתירוּ

  

536.  

ק   ְלִהְתַעֵסּ

ָמֶשהוּ ָחִריג   – ּבְ

  

גֹון ִמְדרֹון'   'ּכְ

  ,י"אֹוֵמר ַרִש

  

  ְוִטְפטוּף'

ֶמן ְדַמְתִניִתין ֶשׁ   'ּדְ

  

537.  

יֵי   ְַאך ַאַבּ

  

  ֵמִטיל
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ֶעֶצם   ָסֵפק ּבְ

  

  ַהַהְבָדָלה

  – וַּמְרִחיק ֵעדוּתֹו

  

538.  

ָרה ּבְ   ִנְשׁ

  לֹו ָחִבית

  

  ֶטֶבל  

  

ג   ַעל ַהּגַ
  

539. 

  ִמְקֶרה(

ְלִת   )י ָמצוּיּבִ

  

  ז"וְּבכ  

  

ִלי   ֵמִביא ּכְ

ְחֶתיָה יַח ּתַ   וַּמּנִ

  

540.  

  ּגַם זֹו

  ַּהָצָלה ְמצוּיָה

  

  – )עֹוִנים לֹו(

  

  ָחִביֹות

ְקעֹות– ֲחָדׁשֹות    ִמְתַבּ

  

541.  

ר   – ְמֻדּבָ

גוְּלֵפי ַחְדֵתי   ּבְ

  

ָפְקִעי ִכיִחי ּדְ ְשׁ   ּדִ

  ְְוָכך  

  

יצֹוצֹות   ַגּם ַהּנְ

  

542.  

ִכיַח ָבר ָשׁ   – ָדּ

ֶמן   ִניצֹוצֹות ֶשׁ

  

יָתִזים   ַהִנּ

ִתיָלה   ִמן ַהּפְ

  

  ַּהָצָלהַהְו

   ְמצוּיָה–) ָאֵכן(

  

543.  

  ְּוָהָלה ִמְתַעֵקׁש

  

יֵי     – ַאַבּ

  

  ְּמַחֵטט

  וּמֹוֵצא ּדוְּגָמה

  

  ְּלַהָצָלה(

י ְמצוּיָה ְלִתּ   ִבּ

  )ז מוֶּתֶרת"וְּבכ

  

544.  

  ִהנֵּה

ִמים    ְקָעָרהׂשָ

  )ְקָעַרת ֶחֶרס(

  – ַעל ַהּנֵר

ְלַהְבּתֹו   ַשׁ   ֶשׁ

  

  לֹא

ַלֵחך ֶאת ַהקֹוָרה   ּּתְ

  

545.  

  ְוָעָנה לֹו

ִמקֹוֶדם(     )ּכְ

  

ה     ַרּבָ
  

ה יֹוֵדַע   ַאּתָ

  ֲהֵרי  

  

ְקרֹות ְנמוּכֹות ַהִתּ   ֶשׁ

  

546.  

ר ְמֻדּבָ   ֶשׁ

ִחינֵי י ּגְ ָבֵתּ   ּבְ

  

ִכיַח ׁשְ   ּדִ

ֵליָקה הוּ ּדְ   ּבְ

  

  ְוזֹו ָאֵכן(

  )ַּהָצָלה ְמצוּיָה

  

547.  

  ֲאָבל ַמה

  

ב(   ׁשָ

יֵי ה ַאַבּ   )וַּמְקֶשׁ
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ֶרת ֶבּ ַהקֹוָרה ִנְשׁ ׁשֶ   ,ּּכְ

  –קֹוַרת ַהּגַג 

  

548.  

ים   וַּמְרׁשִ

  ְִלְסמֹוך אותה

  

ְצַנח(   )ְלַבל ּתִ

ַסְפָסל   ֵהן ּבְ

  

  ְוֵהן

ֲארוּכֹות ַהִמָטה ּּבַ ּ  

  

549.  

  ְועֹוד ּדוְּגָמה

  ):מֹוִסיף(  

  

ִלי   נֹוְתִנים ּכְ

  

ַחת   ּתַ

ת ּבָ ַשׁ ֶלף ּבְ   ַהּדֶ

  

550.  

  ְועֹוִנים

ִמקֹוֶדם   ּלֹו ּכְ

  

  זֹו

  

  ַּהָצָלה ְמצוּיָה
  

551.  

ֲהֵרי   ֶשׁ

קֹורֹות ר ּבְ   ְמֻדּבָ

  ֲחָדׁשֹות  

  

  ְוֵאֶלה

ְקעֹות ְלֶפַתע   ִמְתּפַ

  

552.  

ֶלף  ר ַלֶדּ   –ְוֲאֶשׁ

  ֵָאיְנך  

  

  יֹוֵדַע

ִכיַח ֶלף ׁשָ ַהּדֶ   ֶשׁ

  

  ְוַדְוָקא

ִית ָחָדׁש ַהּבַ ׁשֶ   !?ּכְ

  

553.  

  ְַאך

  ַרב יֹוֵסף

  

  בׁשָ  

  

  ְלַהְבָדַלת

א    –ַרב ִחְסָדּ

  

554.  

  ַטְעָמא

א  ַרב ִחְסָדּ   –ּדְ

  

וּם     ִמׁשּ

  

  ְּמַבֵטל

ִלי ֵמֵהיֶכּנֹו   ּכְ

  

555.  

ה   ַאּתָ

ִלי   ֵמִכין ּכְ

ֵמׁש ּבֹו( ַתּ    , ְלִהׁשְ

  )ְלַטְלְטלֹו         

  

  ְוַאַחר  

  

  ְמַרְתקֹו

יָצה ָהָאסוָּרה   ַלֵבּ

  

556.  

ִלי   ּכְ

ָהיָה מוָּכן   ֶשׁ

  

  ה ְלַטְלְטלֹוִמְתִחיָל

  

ו   ְוַעְכׁשָ

  עֹוֶשהוּ מוְּקֶצה

  

557.  

ֶבת   יֹוֶשׁ

יָצה   ּבֹו ֵבּ

  

ֵאין   ֶשׁ

ת ּבָ ַשׁ   ְלָהִזיָזּה ּבְ

  

ך   ְוִּמּתֹוך ָכּ

ִלימוְּקֶצה    ַהּכְ

  

558.  

ה   ,ְוַאּתָ

  – י"אֹוֵמר ַרׁשִ
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ִאלוּ   ּּכְ

ִטיט ְרּתָ אֹותֹו ּבְ   ִחיּבַ

  

ָבר   ְוַהָדּ

  דֹוֶמה ִלְמָלאָכה

  

559.  

  ְָדךאֹו ֵמִאי

  

ִאלוּ   ּּכְ

ְצּתָ אֹותֹו   ִנּפַ

ִלי(   אֹותֹו ּכְ

  

יַטְלּתָ ֵמֵהיֶכּנֹו ִבּ   )ֶשׁ

  

  ְוַגם

  זֹו ְמָלאָכה

  

560.  

  ְוׁשוּב

יֵי ה ַאַבּ   :ַמְקׁשֶ

  

  ַמהְו

  – ִּעם ַהֶטֶבל

  

בוָּאה(   ּתְ

ַגם ִהיא מוְּקָצה   ֶשׁ

  

ִלי ֶקת ּכְ   ?)וְּמַרֶתּ

  

561.  

  וַּמה

ִלי   ִעם ַהּכְ

נֹוְתִנים   ֶשׁ

ַחת ַה   נֵּרּתַ

  

ל ִניצֹוצֹות   ?ְלַקּבֵ

  

562.  

  ְוֵכיָצד

ה ְמַבֵטל   ַּאּתָ
  

 ֵמֵהיֶכּנֹו  
 

ְפָסל   ֶאת ַהּסַ

ר( ּבָ ַהּגַג ִנׁשְ ׁשֶ   ?)ּכְ

  

563.  

  וַּמה ִעם

  אֹוָתּה  

  

  ְקָעָרה  

  

נַָתּתָ  ת(ֶשׁ ּבָ ׁשַ   )ּבְ

ֶלף ַחת ַהֶדּ   ?ַתּ

  

564.  

  ְְוֵאיך ֶזה

מוָּתר     ֶשׁ
  

  ְלָהִציב ַסל

ת(   ּבָ ׁשַ   )ּבְ
  

ַמְד   ?ֵרָגה ָלֶאְפרֹוִחיםּכְ
  

565.  

  ְּלַבֵטל

ִלי ֵמֵהיֶכּנֹו   ּכְ

  

  )ִלְכאֹוָרה(  

  

  ִמּשוּם

ֶאְפרֹוִחים ֵאין ְלַטְלֵטל   ֶשׁ

  

566.  

  ְָלַאט ְלך

יֵי     ,ַאּבַ

  

  הוּא עֹונֶה

  )ַרב יֹוֵסף(

  

  ָהָבה

ֶטֶבל   ַנְתִחיל ַבּ

  

567.  

  ַהְפֵרׁש ִמֶמנוּ

ר     ַהַמֲעׂשֵ

  

ת(   ּבָ ַשׁ   )ּבְ
  

  ְוִיְהיֵה

  ַלֲאִכיָלהָראוּי 

ִלי (   ) ְלִטְלטוּל–ְוַהּכְ

  

568.  

  וְּבִעְניַן ִניצֹוצֹות

  

  ַמה

ְכָלל ִניצֹוצֹות   ?ֶזה ִבּ

ְבֵרי(   ֵאֶלה ִדּ
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  ַרב הוָּנא
  

ֵריּה   ּבְ

ַרב ְיהֹֻשַע   – )ּדְ
  

569.  

  ּתוַּכל

ִלי   ְלַטְלֵטל ַהּכְ
  

ֲהֵרי     ֶשׁ

  ִניצֹוצֹות'
  

  ֵאין

ֶהם ַמָמש   '!ּּבָ
  

570.  

  – ִּמֵמיָלא

ך ִת ַכחְּכָ   ,וָּ
  

סֹופֹו   ּבְ

ָבר ל ָדּ   ֶשׁ

  

ֵאר ׁשָ   ִתּ

  ַהְקָעָרה ֵריָקה
  

571.  

  ְוַגם ֶאת

ְפָסל     ַהּסַ
  

י ַטְלִתּ   לֹא ִבּ

  )ַחס ַוֲחִליָלא(

  

572.  

  אוַּכל

ל ֶרַגע   ָכּ

  

  ְלַחְלצֹו  

  

  )ִאם ֶאְחּפֹץ(

ַחת   ִמַתּ

  ַלּגַג ָהרֹוֵפס

  

573.  

ר ַלֶדֶלף   – ְוֲאֶשׁ

  ַמה  

  

  ַרע

ם ֵמי ּגֶׁשֶ   ?ּבְ

  

574.  

  ְתָמֵלאִמ

ִלי   לֹו ֵאפֹוא ַהּכְ

  

  ְקָצת

ִתיָה   ֵמי ְשׁ

  

  וּמוָּתר

ַתֵמׁש   ְּלַטְלֵטל וְּלִהְשׁ

  

575.  

  ַּוֲאִפלוּ ַמְצִחיִנים

  ַּהַמִים  

  

  מוָּתר

ִלי   ְלַטְלֵטל ַהּכְ

ֵדי ְלׁשְפָכם(   – ּכְ

  

ְגָרף   ּכִ

ל ְרִעי   )ֶשׁ

  

576.  

ָדַלף   וְּכֶשׁ

יֵי   ֵאֶצל ַאּבַ

ית ָהֵריַחִים(   )ֵבּ

  

  ָאַמר

הלֹו   : ַרּבָ

  

  ְְמׁשֹוך
ךָׁשְל ָם ִמַטּתְ ּ  
  

577.  

  ְִזיל ַעְייֵליּה ְלפוְּריָך(

  )ְלָהָתם  

  

ָבר     ְוָאז ּכְ

  

ְשִליך   ְּתַ

  !ִּטנֹוֶפת ַהחוָּצה'ּתַ

  

578.  

ר ֵמת ַעְכּבָ   וְּכׁשֶ

  

אֹוַצר     ּבְ

  

ִמים ׂשָ   ַהּבְ

י ל ַרב ַאִשׁ   ֶשׁ

  

579.  

ַמר ָלֶהם   ָאַ
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ת( ּבָ   ):ְוָהיָה ַשׁ

  נְָקָטּה'  

  

צוּ   א"  ז– 'ִציָתהּבְ

  

ָזָנב ְפסוּ ּבַ   – ִתּ

ִליכוּ     !ְוַהׁשְ

  

580.  

  ְוַגם

ל תוַּכל   ַהּסַ

  

  ִליטֹול  

  

ה(   ַרק ַחֶכּ

ִיְסַתְלקוּ ָהֶאְפרֹוִחים   )ׁשֶ

  

581.  

  ֲאָבל

ֵאין ַמִנּיִחים ם ֶשׁ ֵשׁ   ּכְ

  

ִלי     ּכְ

  

ַחת ְלַתְרְנגֶֹלת   ִּמַתּ

יָצָתּה ל ֵבּ   – ְלַקֵבּ

  

582.  

  ָאַמר

  – ַרב ִיְצָחק

  

  ְךּכָ  

  

ִלי   ֵאין ּכֹוִפין ָעֶליָה ּכְ

ֵבר ָשׁ ִביל ֶשלֹא ּתִ ְשׁ   ּּבִ

  

583.  

  ֵָאיְנך

ְכָלל   ִמְתַעֵסק ִבּ

  

יָצה   ֵבּ   – ּבַ

  

  ִמְלַמעָלה

  אֹו ִמְלַמָטה

  

584.  

י   ִכּ

ִלי    ֵאין ּכְ

  

  ִּניָטל

  

  ֶּאָלא ְלָדָבר

ת ּבָ ׁשַ   ַּהִניָטל ּבְ

  

585.  

  ְַאך ַמה

  )ׁשֹואִלים(  

  

ְדַבר   ּבִ

  ָצלֹותאֹוָתן ַמְח

  

ּפֹוְרִסים   ֶשׁ

  ?על ַהֲאָבִנים

  

586.  

חֶֹרף(   ַבּ

  

ֵדי   ּכְ

ְהיֶָנה לֹא ּתִ   ֶּשׁ

  

  אֹוָתן ֲאָבִנים

ַמִים רוּיֹות ּבְ   )ׁשְ

  

587.  

ֲאָבִנים ַהָללוּ   ַּבּ

  ֲהֵרי  

  

  ֲאנוּ  

  

ת(ְמַנְגִבים  ּבָ ַשׁ   )ּבְ

  – ַתַחת'ַתּ  

 

588.  

  ְמָבֵאר

י ִיְצָחק   ַרִבּ

  

  – )ְוֵאינָן מוְּקצֹות(

  ִניםֲאָב'

  

ַחִזיָן   ְמקוְּרָזלֹות ּדְ

א ֵסּ   'ְלֵבית ַהִכּ

  

589.  

  ְמקוְּרָזלֹות

  ל ֲאָבִנים"ר

    

רֹאָשן'     ֶשׁ

  

  ַחד

  'וְּראוּיֹות ְלִקּנוַּח
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590.  

  ְַאך ּגַם ַעל 

  ְלֵבִנים  

  

ך   ְָכּ

  עֹוִנים לֹו

  

  ּפֹוְרִסים

ת ּבָ ַשׁ   ַמְחָצלֹות ּבְ

  

591.  

  :ְּוַהָלה

ְניָָנא' יוּר ִמִבּ ַתּ   – 'ְּדִאיְשׁ

  

ר   ְמֻדָבּ

ְניָן ֵאִריֹות ִמִבּ ְשׁ   ,ּּבִ

  

  ְוִנְלָקחֹות

  ְלִהָשֵען ֲעֵליֵהן

  

592.  

ים   – ַאך ּפֹוְרׂשִ

  

ך   ְָכּ

ים ֵהם   – ַמְקִשׁ

  

  ּגַם

וָּרֹות   ַעל ּכַ

  

593.  

ַחָמה'(   – ַּבּ

נֵי ַהַחָמה   ַּמּפְ

  

ִמים   – וַּבְגׁשָ

ָשִמים   ,ִמְפנֵי ַהּגְ

  

ְלָבד   וִּבּ

וֵּן ָלצוּד לֹא ִיְתַכּ   )'ֶּשׁ

  

594.  

  ְוֲהֵרי(

  ֵאין ְלָהִניח

  

ת   ּבָ ַשׁ ּבְ   ֶשׁ

  

  מוָּתר

ְדבֹוִרים   )ְלִהְתַעֵסק ִבּ

  

595.  

  ֵאיְנֶכם ֵמִביִנים

  ):הוּא עֹונֶה(

  

  ָהָכא

ַמאי ָעְסִקיַנן   – ּבְ

  

ִאיּכָא  ַבׁשּדְ   ּדְ

  

596.  

ַבׁש   ַהּדְ

  ,הוּא ָהּגֹוֵרם

  

  וִּמְתָעֵרב  

  

  ַרב

ן   – ּעוְּקָבא ִמֵמיׁשָ

  

597.  

   ֶאתׁשֹוֵאל(

י   )ַרב ַאׁשִ

  

ירוּץ   ַהֵתּ

  ּטֹוב ַלַקִיץ

  

ַבש( יֵׁש ּדְ ֶשׁ   ,)ּכְ

חֶֹרף   ?וַּמה ַבּ

  

598.  

ְצִדיק יָצד ַתּ   ֵכּ

ִלי   ִטְלטוּל ַהּכְ

  

  )ַמְחָצלֹות(  

  

חֶֹרף   ַבּ
ַבׁש( ֵאין ּדְ ֶשׁ   ?)ּכְ

  

599.  

  ֵהן ָאַמר(

ֵאין     ֶשׁ

  

ִלי   ּכְ

ִּניָטל ֶאָלא ּ  

  

  ְלָדָבר

תַהִנּיָטל  ּבָ ׁשַ   )ּבְ

  

600.  

 לֹא ִנְצְרָכא –

  ֶּאָלא
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  ְלאֹוָתן

י ַחלֹות ֵתּ   – ְּשׁ
  

ִאיִרים ַלְדבֹוִרים   ַמׁשְ

  ְּשֵתי ַחלֹות
  

חֶֹרף(   )ְלִמְחיָָתן ַבּ

  

601.  

  ְוָהא

  !מוְּקצֹות ִניְנהוּ
  

  ַּהַחלֹות  

ך עֹוִנים לֹו(   )ְָכּ

  

בֹוִריםְמיוָּעדֹות    ַלּדְ

  

602.  

  – ְוְּמִאיָדך

יב ֲעַלְיהוּ ָחֵשׁ   :ּדְ
  

ב     ָחׁשַ
  

  ֵליֶהןֲע

עֹוד יֹום   ִמּבְ

  

603.  

  ְוֵאינָן מוְּקצֹות

ִנְכְללוּ     ֶשׁ

  )הֹוִאיל ְוִנְכללוּ(
  

ְבּתֹו   ַמְחׁשַ   ּבְ

  

ַמֲעַגל  תּבְ ּבָ ּ   ַהַשׁ

604.  

ב   – ָחׁשַ

עֹוד יֹום(   ):ִמּבְ

  

  ,ִהנֵה'  

  

  ֶאְטַעם

ַבׁש   '!ָמָחר ִמן ַהּדְ

  

605.  

  ֵאינֹו אֹוֵמר

ה'     'ֶאְרֶדּ

  

ָבר ָאסוּר(   )ַהָדּ

  – ֶּאָלא  

  

  'ֶאְטַעם'  

  

ַבׁש( ַהּדְ   ֶשׁ

י ַהַחָלה   )ָּצף ַעל ַגֵבּ

  

606.  

  ְוִאם לֹא

ב   – ָחׁשַ

  

  ָאסוּר  
  

  ְלַטְלֵטל(

  )אֹוָתן ַמְחָצלֹות

  

607.  

  ְוִאם

ב    –ָאְמָנם ָחַשׁ

  ַאל יֲַעִרים

  

  ְוִיְלּכֹוד

בֹוִרים   לֹו ִמן ַהְדּ

  

608.  

  יֲַעֶשׂה

ִמים   ַעְצמֹו ּתָ

  

ַתֵמׁש     ְּוִיׁשְ

  

ַמְחַצְל   'ְמצוָּדה'תֹו ִכּּבְ

  

609.  

ֵאר   ַהׁשְ

  ָלֶהן ֶרַוח

  

בֹוִרים(     – )ַלּדְ

  

ּבֹוק ִליְשׁ   ְדּ

  ְלהוּ ַרְווָחא

  

  ְויְֵצאוּ(

י ִלי קִֹשׁ   )ּבְ

  

610.  

  ֲאָבל ְלכוּ

  ָאַמר(  

  

ת ֶשׁ   )ַאב ׁשֵ

  ָהִגידוּ לֹו

  

  ֵָאיְנך
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ָבר ׁש ּדָ   !ְמַחֵדּ

  

611.  

ָקַבעָת( ֶשׁ   ּכְ

  

ִלי   ֵאין ּכְ

  )'ִּניָטל ְוגֹו

  

ָכךָעָס   ק ּבְ

ָבֶבל(     )ּבְ
  

  ַרב הוָּנא

  

612.  

ָאַמר   ְדּ

  :ַרב הוָּנא

  

ים ְמִחיָצה   עֹוׂשִ

  ַּלֵמת  

  

ִביל ַחי ְשׁ   ִבּ

  

613.  

  ְַאך לֹא

  

ים ְמִחיָצה(   )עֹוׂשִ

  ַּלֵמת  

  

ִביל ֵמת ְשׁ   ּבִ

  

614.  

לֹוַמר(   ּכְ

  ֵָאיְנך ְמַטְלֵטל

  ֶּאָלא  
  

  – ְלָדָבר ַהִניָטל

  ּכָאן  
  

  ַהַחי
ֵאינֹו מוְּק   )ֶצהֶשׁ

  

615.  

ה ֶזה   ְוֲהָלָכה ְלַמֲעֶשׁ

ך       :ְּכָ
  

  ֵמת

ַחָמה ַּהמוָּטל ּבַ ּ  

  

  )ְוֲעׂשוּי ְלַהְסִריַח(

  

616.  

ַנִים ִאים ְשׁ   ָבּ

ִבים     וִּמְתיַׁשְ
  

  ,ְלִצּדֹו  
  

  ַחם

  ָּלֶהם ִמְלַמָטה

  

617.  

  ָאז

  ּא ֵמִביא ִמָטה"כ

  

ב ָעֶליָה ּ   וִּמְתיֵַשׁ

  ֶּאָלא  

  

ֶמש קֹוַפַחת ּ ַהֶשׁ   ֶשׁ

618.  

  ָאז

  

  ֵמִביִאים ַמְחֶצֶלת

  )ְלַהֵצל(

  

  ַמֲעִמיִדים  

  

  ֶּאת ַהִמטֹות

ן   ַעל ִצּדָ

  

619.  

  ִמנֵיּה וֵּביּה

  נֹוָצר  

  

  ֵמֵעין סֹוֵכך

  )'ְמִחיָצה'(  

  

ַנִים   ְוַהּשׁ

  ִמְסַתְלִקים ָלֶהם

  

620.  

  ֶּזה זֹוֵקף ִמָטתֹו(

ָמט     ְוִנׁשְ

  

  ְוהֹוֵלך לֹו

  

  ְוֶזה

  ב"ּזֹוֵקף ִמָטתֹו ְוַכיֹו

  

621.  

  וִּמנֵיּה וֵּביּה

  )ּכָָאמוּר(  
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  נֹוָצר אֹותֹו

  סֹוֵכך  

  

  ִנְמֵצאת ְמִחיָצה(

  )ֲעׂשוּיָה ֵמֵאֶליָה

  

622.  

ֲהֵרי   ֶשׁ

  ּי הַמְחָצלֹותֵתְשׁ

  

  ַגֶּגיֶהן  

  

  ז"ְסמוִּכים זל

  

623.  

מוֵּאל   ְַאך ְשׁ

  

  נֹוֵהג ַאֶחֶרת

ֵמת     ּבַ

  

ַחָמה( ַּהמוָּטל ַבּ ּ(  

  

624.  

  הֹוְפכֹו'

ִּמִמָטה ְל   'ִּמָטהּ

  

  ְמַגְלְגִלים  

  

ך   ְאֹותֹ ּכָ

  ַּלֵצל  
  

625.  

  ַרבְּוִאלוּ 

  ְּכָך(  

  

ר   ְמַסּפֵ

ר ְשָלִמיָה   )ַּרב ֲחִניָנא ַבּ

  

  :ָגַרס ַאֶחֶרת

  

626.  

  ַמִנּיִחים ֲעָליו

  ַעל(  

  אֹותֹו ֵמת

  

ר ּכָ   ּכִ

ינֹוק )ֶלֶחם(   אֹו ִתּ

  

627.  

  ַּהֵמת

  ַנֲעֶשׂה ָטֵפל

  

  ֵמֵעין ַמָגּׁש

    

  ְלהֹוִביל  

מוָּתר ְלִטְלטוּל(  )ַמה ֶשׁ

–  

  

628.  

  וִּמנֵיּה וֵּביּה

יּכָר(   ִכּ ֶשׁ   ,ּכְ

  

ינֹוק   ,אֹו ּתִ

  )ְשׂרוִּעים ָעָליו

  

  ִנְלָקח ִלְתעוָּדתֹו

629. 

ֶמן   ,  ַלנֵּר– וִּמֶשׁ

תוּב     :ּכָ
  

  ְמַטְלְטִלים

תְמַטְלְטִלים ( ּבָ ַשׁ   )ּבְ

  נֵר ָחָדׁש
  

  ֲאָבל

ן   לֹא יָׁשָ

  

630.  

ְַאך לֹא ּכָך ְ  

ְמעֹוןַר   י ִשׁ   :ִבּ
  

  ְמַטְלְטִלים וְּמַטְלְטִלים

ל נֵר(   ָכּ

  חוּץ  
  

  ִמֶזּה

תַהּדֹוֵלק  ּבָ ַשׁ   )ּבְ

  

631.  

  ְולֹא ָחׁשוּב

  לֹו  
  

  ִאם

  – ְַהנֵּר ְמלוְּכָלך

  

  ָהִעָקר

לֹא    ְלַכּבֹותֶּשׁ

  

632.  

  ְַאך ִאם
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ָבה     ָכּ
  

ְבָתה'(     ,)'ּכָ
  

ך הוּא אֹוֵמר   – ּכָ

  מוָּתר ְלַטְלֵטל

  

633.  

  ֲאָבל

  ֵאין ְלָהִזיז
  

ֵלי     ּכְ
  

אוָּרה   ְתּ

דֹוִלים יֹוֵתר   – ּגְ

  

634.  

  ּכֹוס

ית   ְקָעָרה ְוֲעׁשִשׁ
  

  לֹא  
  

  ְּיִזיֵזם ִמְמקֹוָמם

  

  וְּבנֹו

  ַמְרִחיק ֶלֶכת

  

635.  

י ֱאִליֶעֶזר(   )ַרִבּ

ַתֵמׁש     וִּמׁשְ

  

ֶמן ֶשּׁ   ּבַ

  

  ַּהָלקוַּח

  ַהּדֹוֵלקֵמַהנֵּר 

  

636.  

מוָּבן נֱֶהנֵה  ָאִב(ְוּכַ   )יוּכְ

ְמנֹו     ִמַשׁ

    

ל     ֶשׁ

  

ָבה ּכָ   ַהנֵּר ֶשׁ

  

637.  

ֶמן ֶזה   ,ֶשׁ

ך     ְּכָ

  

יר   ַמְסִבּ

  ַמר זוְּטָרא

  

ְבּתֹו ַמְחׁשַ   ִנְכָלל ּבְ

ת ּבָ ַמֲעַגל ַהּשַׁ   ּבְ

  

638.  

ב   ִמְלַכְתִחיָלה ָחׁשַ

ְמעֹון' ר(   ):ִשׁ

  

  ַהנֵּר ָקָטן'

ִאי     וַּוּדַ

  

ה   ִיְכֶבּ

ַתֵמׁש ּב   'ֹוְוֶאׁשְ

  

639.  

  ְַאך

  ְיַנֵחׁשִמי 

ָנה ִתְכֵבּ   ֶשׁ

ית ִשׁ   ְקָעָרה אֹו ֲעָשׁ

  אֹוָתם(  

  

ֵלי   ּכְ

אוָּרה ַהמִכיִלים   ּתְ

  

  )ֲהמֹון ֶשֶמן

  

640.  

ֶמן ֶזה הוּא   ְוֶשׁ

  ֵאפֹוא  

  

  מוְּקֶצה  

  

  –ְלִפיָכך 

לֹא ִהְכִניסֹו וּם ֶשׁ   ִּמּשׁ

  

ְבּתֹו( ַמְחַשׁ   )ְבּ

ת ּבָ ַ   ְלתֹוך ַהּשׁ
  

641.  

  ֶאָלא

ְמעֹון י ִשׁ ְלַרִבּ   ֶשׁ

  

  ין מוְּקֶצהֵא

  

  ּדֵלית'(

  )'ֵליּה מוְּקֶצה

  

642.  

  ּכָל

יקוִּלים   ַמֲעֶרֶכת ַהִשּׁ
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  ל"ַהָנ  

  )ָּאַמר עוָּלא(

  

  ִהיא

י ְיהוָּדה רוַּח ַרִבּ   ּבְ

  

643.  

ָקַבע   :הוּא ֶשׁ

  

  ְמַטְלְטִלים

  'נֵר ָחָדׁש ְוגֹו

  

  ְוָסִביר

יו ַה ִמּפִ   – 'ֲאָבל'ֶשׁ

  

644.  

  ֲאָבל'

  ּכֹוס וְּקָעָרה

  

ׁשִ     יתַוֲעׁשָ

  

  לֹא ִיִזיֵזם

  'ִּמְמקֹוָמם  

  

645.  

ֲהֵרי   ֶשׁ

ל ַהְמיוָּחד ְלִאיסוּר'   – ּכָ

  

  'ָאסוּר  

  

  וּמִביִאים ּדוְּגָמה

  ַרבִמִפי 

  

646.  

  ִּמָטהַגם 

  

  ִאם

  ִיֲחְדָתּה ְלָמעֹות

חֹול(     )ַבּ

  

  ָאסוּר ְלַטְלְטָלה

  

647.  

  ֵאין ְלַטְלְטָלה

ת(   ּבָ ׁשַ   )ּבְ

  

  ַוֲאִפלוּ  

  

י(   )ַתִיםְנֵבּ

  ּסוּלקוּ ַהָמעֹות

  

648.  

  –ִּמּכֹח ַהִיחוּד 

ְגַלל     ִבּ

  

ְבּתָ   ָחׁשַ   ֶשׁ
  

ַתֵמׁש'   ֶאׁשְ

ּה ְלָמעֹות   'ּבָ

  

ָתה מוְּקֵצית   נֶֶעׂשְ

  

649.  

אֹוָמה   ּוִּמָטה ּתְ

  ִאם  

  

  לֹא ִיַחְדּתָ

  ַּוֲאִפלוּ(  

ְמּתָ ָמעֹות   ׂשַ

  

ֵאיֶזה יֹום חֹול   )ּבְ

  ּהִניָתן ְלַטְלְטָל
  

650.  

י   ְַאך ַרִבּ

ְמעֹון     ׁשִ

  

  ְיַטְלֵטל

  מוְּכִני ַהֲעָגָלה
  

  ְוַגם  

  

  יֶַחדוּהִאם 

  )ְלאֹוָתה ַתְכִלית(

  

651.  

  ַּהָלה

פֹוַעלִמְתיֵַחס    ַלּבְ

  

  ְגֵּריָדא  

  

  ְולֹא ִיַמַנע

  ִמְלַטְלְטָלה

  

  ֶּאָלא

פֹוַעל ֶשַהַמְטּבעֹות ּבְ   ּכְ

  

652.  

  ַרבְּוִאלוּ 
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ה     ְיַנּדֶ
  

  ַהמוְּכִני  
  

י ְיהוָּדה( ַרִבּ   )ּכְ

ָמׁשֹות ְ ין ַהּשׁ   ִמֵבּ

  ש"ַעד ְלמֹוצ

  

653.  

  – ְוָהא ְרָאיָה
  

  נֵר  

  )הוּא אֹוֵמר(

  

  מוָּתר ְלָהִציב

ֶקל ת– ַעל ֶדּ ּבָ ׁשַ    ּבְ

  

654.  

ֵעיָניו   ַגּם ּבְ

ְבֵעינֵי(     ּכִ
  

י ְיהוָּדה   )ַרִבּ

  ,ַהנֵר מוְּקֶצה

  ְוִאיׁש  
  

ק  ְג(לֹא ִיְתַעֵסּ ) לֹוַלִבּ

ֶקל ֶדּ   ּבַ

  

655.  

  בוְּביֹום טֹו

  ָאַסר  
ה(   –) ֵמאֹוָתה ִסיָבּ
  

  ָאז  

  ֵאין

  ַהנֵּר מוְּקֶצה עֹוד

  

656.  

ִרים  ַרב(ִניּכָ   ,ּבְ

  )ֵאפֹוא  

  

  ִשיקוֵּלי

י ְיהוָּדה   ַרִבּ

  

ֲהֵרי   ֶשׁ

ְמעֹון י ׁשִ   – ַרִבּ

  

657.  

ֵאין לֹו   ֶשׁ

  מוְּקֶצה  

  

  :יֹאַמר  

  

  ַמה
ּנֶה   !ֶזה ְמַשׁ

  

658.  

ת ּבָ ַשׁ   ּבְ

ֶקֶפת ְביֹום טֹוב ִנְשׁ   ִכּ

  

ָנה   ּכָ   ַהַסּ

  

ֵאיֶזה ֵריָקא   ֶשׁ

  

ס   ְיַטֶפּ

ֶקל   ַעל ַהֶדּ

  

659.  

ַהנֵר( יָון ֶשׁ   ֵכּ

  ֵאינֹו  

  

  מוְּקֶצה  

  

ַתֵמׁש ּבֹו   ִּיׁשְ

ֲאַמְתָלה     ּכַ

  

  ִלגזֹום

  )אֹו ִלְזלֹול

  

660.  

  ְוֵּמִאיָדך

ִנְשַאל ַרב ֶשׁ   ּכְ

  

ָרָגא   ַמה ְלַטְלטֹוֵלי ׁשְ

ָתא   ֲחנוָּכּ   ּדַ

  

ִּמַקֵמי ּ  

ַשׁ ֵרי ּבְ ָתאַחּבָ   – ּבְ

  

661.  

  ָעָנה

ּפִ' ֵמיירַשׁ   – ' ּדָ

  

ה     ִהְרׁשָ

  

  ְלַטְלֵטל נֵר

  )ֲחנוּּכָה(  

  

ַעת ְרִדיפֹות ׁשְ   ּבְ
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662.  

ָחק'   'ְשַעת ּדְ

  )הוּא אֹוֵמר(

  

  ְוַלְמרֹות

י ְיהוָּדה   – ַרִבּ

  

ר ִלְסמֹוך ַגּם'   ְֶאְפׁשָ

ְמעֹון י ִשׁ   'ַעל ַרִבּ

  

663.  

  )ֶאְצלֹו(ְַאך ֵאיפֹה 

ִדיוּק     ִבּ

  

בוּל     ַהּגְ

  

  ּתֹוֶהה

  ֵריש ָלִקיׁש

  

664.  

  ִחִטים'

ַקְרַקע ָרָען ַבּ ְּ ז   ֶּשׁ

  

  וֵּביִצים  

  

ְרְנגֶֹלת  ַחת ַלּתַ   –ִמּתַ

  ?'ַמהוּ  

  

665.  

פַֹעל   ּבְ
ֵזּר ְזָרִעים   ִפּ

  

פַֹעל     ּבְ

יָצה   – ִהְדִגיר ֵבּ

  ְָהִאם ִמּתֹוך

ך     ְּכָ

  

ש   ִנְתַאֵשׁ

  ?ַהמוְּקֶצהַמֲעַגל 

  

666.  

י– ְואוַּלי   ַון  ֵכּ

ֶזּה לֹא ְמַשנֶּה לֹו     –ֶשׁ

  ַּהָלה                  

  

  ְּיַלֵקט

ָרִעים וְיַפֵצַח ְּ   ַהז

  

  וְּבֶחְדָוה

יָצתֹו   ִּיטֹול ֵבּ

  

ין   ִמֵבּ

ְרֵעי ַהּדֹוֶגֶרת   ?ַכּ

  

667.  

  ְועֹונֶה לֹו

ִקצוּר     ּּבְ

  

י יֹוָחנָן   :ַרִבּ

  

ָבר ַמְעּתָ ּכְ   – ׁשָ

  ֵאין  

  

  מוְּקֶצה

י ִשְמעֹון   ְלַרִבּ

  

668.  

ר ַרק   ְוִנְזּכָ

  אֹותֹו  

  

ֶמן   ׁשֶ
נֵר ַהּדֹוֵלק ַבּ   ֶשׁ

  

ְמעֹון י ִשׁ   ַרִבּ

  לֹא  

  

  – ִיּגַע ּבֹו

  

669.  

ָעה   וְּבׁשָ

הוְּקָצה ְלִמְצָוה   ֶשׁ

  

  ַהְינוּ(

תְלַהְדִליק  ּבָ ַשׁ   –) ּבְ

  

  הוְּקָצה ְלִאיסוּרֹו

  ֵאין(  

  

  ְלִהְתַעֵסק וְּלַכּבֹותֹו

יַד ּפֹוֶחֶזת   )ּבְ

  

670.  

  ,ז"וְּבכ

ים ֵהם   – ַמְקִשׁ

  

  ֵמֵעֶבר

הוּ ְלֶשׁ   – ְלִאיסוּר ּכָ

  

  ָהֵאין ַהִמְצָוה ַעְצָמה
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ת   ֶשׁ   ְמַאׁשֵּ

  

  ֶאת

  ?ַּהמוְּקֶצהַמֲעַגל 

  

671.  

ּסוּּכָה   ְלדוְּגָמה, ַבּ

  לֹא  

  

ְתִחיל     ּתַ

  

  ִלְזלֹול

ֵלי ֲעָנִבים ְרּכְ   ַאּפַ

  

672.  

  אֹו

ְלַפֵרק ִקיׁשוִּטים 

  )ֶליָהָעֵמ(

  

  ְוִלְלּבֹוׁש  

  

  ָּלאֶא

ִיָגֵמר ֶהָחג ׁשְ   ּכְ

  

673.  

  ִהְקֵציָת ְלִמְצָוה

  ָאז  

  

  ָגַּמְרנוּ  

  

  ֶּאָלא

  ִאם ִהְתנֵיָת

  ):ִמְלַכְתִחיָלה(

לֹוִני'   ִקיׁשוּט ּפְ

  )יַחּנִַנ(  

  

  ֶּאטֹול

  'ּגַם ִלְצָרַכי

  

674.  

י ִשְמעֹון   ְוַרִבּ

  ַאף  

  

יר     ַמּתִ

  

  ִליטֹול

  ֵעִצים ִמן ַהּסוּּכָה

  

675.  

  ְַאך ֵאין

  טֹולִלי  

  

  ָהֵעִצים  

  

ָחג    ּגוּפֹוּבֶ

  

ֶשָהִאיסוּר   ּכְ

  ַּלִמְצָוה) ָאֵכן(חֹוֵפף 

  

676.  

  ָאז ַהּסוּּכָה

אֹותֹו     ּכְ

  

  נֵר  
  

  )ּדֹוֵלק(

ְמנֹו ׁשַ ֵאין ַלַגַעת ּבְ   ֶשׁ

  

677.    

ָבה ּכָ ֶשׁ   ְַאך ּכְ

  ַהנֵּר  

  

  וּּנֵאינֶ  

  

  מוְּקֶצה עֹוד

ֵעיָניו     ּבְ

  

678.  

ְטָלה   ִּנְתַבּ

  האֹוָתה ֲחִפיָפ

  

ְטָלה     ּבָ

  

  ,ַּהִמְצָוה

ַטל ָהִאיסוּר   ּבָ

  

679.  

ָנְפָלה ַהּסוּּכָה   וִּמֶשׁ

ְטָלה     ּבָ

  

  ַּאף ַהִמְצָוה

  ְוָהָלה

  

  )ֲהֵרי(

  – מוְּקֶצהֵאין לֹו 

  

680.  

ֵלית   ּדְ

  ֵליּה מוְּקֶצה
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ה     וַּמְרֶשׁ

  

  ָלבֹוא

  ְוִליטֹול ִמן ָהֵעִצים

  

681.  

  – ְויֵׁש אֹוְמִרים(

  ֵאין  

ְכָל ֵאַלתּכָאן ִבּ   ל ְשׁ

  

  מוְּקֶצה  

  

ַהּסוּּכָה   ֶשׁ

ה   ִמְלַכְתִחיָלה ָהְיּתָ

  

  )מוֶּעֶדת ִלְנּפֹול

  

682.  

ל ָמקֹום   ִמּכָ

מוֵּאל(   – )ֵמִעיד ְשׁ

  

  ֵאין

  לֹו מוְּקֶצה

י ִשְמעֹון(   )ְלַרִבּ

  

  ֶּאָלא

רֹוְגרֹות ְוִצמוִּקים   ּּגְ

  

683.  

  ֵאֶלה(

  ַמְסִריִחים

  

ָלִבים   ְשׁ   ּבַ

  ָהִראׁשֹוִנים

ל ַה   )ִּיּבוּׁשֶשׁ

  

684.  

  נֱֶאַמר(ָאָדם 

א     )ּבּבַרְיּתָ

  

  אֹוֵכל  

  

ל   ּכָ

ירֹות   ִמינֵי ֵפּ

  ְּוַהִיְתָרה  

  

  זֹוֵרק

  ַעל ַהּגַג

  

685.  

  ׁשֹוֵטח

  ַעל ַהַגּג

    

ׁשוּ   ִיְתיַּבְ   ֶשׁ

  

י ְיהוָּדה   ְוַרִבּ

  – ַמְדִגיׁש  

  

ִרי ַהֶזּה מוְּקֶצה   – ַהּפְ

  

686.  

ה   ַאָתּ

ְתאֹם ְתָחֵרט ּפִ   לֹא ּתִ

  

  ְוַתְחִליט  

  

  ֶאֱעֶלה

  ַעל ַהַגּג

  )ֶלֱאכֹל ְקָצת(

  

687.  

ִרי ַהֶזּה   ַהְפּ

ָבר     ּכְ

  

יַָדִים' ִחיָת ַבּ   'ּּדָ
אי( ַוּדַ   וּּבְ

אי  ַוַדּ ּתֹוָדָעה–וּּבְ   ) ַבּ

  

688.  

יָון   ֵכּ

ֶהֱע   ן ַלּגַגַלּדְ

  

  ַאּסֹוֵחי  

  

ִחי   ַאּסְ

ְיהוּ   ְלַדֲעֵתיּה ִמיַנּ

  

689.  

יַח ַדֲעתֹו(   )ִהּסִ

  ְַאך לֹא

ך     ְּכַ

  

ְמעֹון י ִשׁ   – ַרִבּ

  

י   ְוִנְשַאל ַרִבּ

נֹו"ַע(   )י ּבְ

  

690.  

ָמָרה' ְצִעיֵלי ּתְ   ַפּ
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ְמעֹון ַמהוּ י ִשׁ   ?'ְלַרִבּ

  

ְמֵרי     ַתּ

  

ר   ּבֹּסֶ

ְשלֹות ֵמֲאֵליֶהן'   'ַהִמְתּבַ

תֹוך ָסִלים(   )ּבְ

  

691.  

  ֵאין לֹו'

  'מוְּקֶצה  

  

יב(   )ַּהָלה ֵמׁשִ

  ֶּאָלא'  

  

  )ּכָָאמוּר(

רֹוְגר   'ֹּות ְוִצמוִּקיםּגְ

 

692.  

ַאל  י(ְוִנְשׁ   )ַרִבּ

  

  וַּמה

ְדַבר  ִריֹות"ּבְ ַּהִמְדָבּ ּ"?  

  

ֵהמֹות(   אֹוָתן ּבְ

ֵאינָן     ֶשׁ

  

  ָלנֹות

חוּם תֹוך ַהּתְ   )ּבְ

  

693.  

  ּגַם אֹוָתן

ְמדוֶּמה     ִכּ

יַָדִים'   'ָדִחינוּ ּבַ

  ַהְרֵחק(

ֵדרֹות   ֶאל ַהּגְ

  

ָאחוּ ר ּבָ   )ֲאֶשׁ

  

694.  

  ְולֹא

  ְתאֹםִנתָחֵרט ּפִ

יֹום טֹוב(   )ּבְ

  

  ְונָרוּץ  

  

חֹט ַאַחת   ִלׁשְ

  ֵמֶהן  

  

695.  

  ְוֵהן ֵאפֹוא

  ּגַם  

  

ְגרֹוְגרֹות ְוִצמוִּקים   ּּכִ

  יֵמָהנֵי ַנ(

  

ְגרֹוְגרֹות ְוִצמוִּקים   ּּכִ

  ָדְמיָן  

  

696.  

אֹוָתם– ְדַהְינוּ     ּכְ

  

ֵאִנים ְוִצמוִּקים   ּּתְ

ָאַכְלּתָ   ֶשׁ

  

  ֵמֶהם ְוֵחֶלק

  הַנְחָת  

  

ׁשְלִה   ְתיַּבֵ

  )ַעל ַהַגּג

  

697.  

ה   ְוַרּבָ

ר ָחָנה ר ּבַ   ּבַ

  

  ִּמְסַתֵמך

י יֹוָחנָן   :ַעל ַרִבּ

  

  ֲהָלָכה
ְמעֹון י ִשׁ ַרִבּ   ּכְ

  

698.  

ַאל ִנׁשְ ֶשׁ   ְוֵּמִאיָדך ּכְ

י יֹוָחנָן(   )ַרִבּ

  

  י"ַע  

  

  אֹותֹו

  :ָסָבא ְקרוּיָה

  

  ְוָהִאם'

  ?'ְתַטְלֵטל לוּל

  

699.  

יֵקׁש   ִבּ

 ַּהָלה ָלַדַעת

 

  )רבי יוחנן(

  לוּםּכְ'  



 92

  ָעׂשוּי

  ?'ֶּאָלא ְלַתְרְנגֹוִלין

  

700.  

  וָּכאן

ַתֵק   )ִלְכאֹוָרה (ףִמׁשְ

  

ְו     אָקַדּ

  

יקוּלֹו   ִשׁ

י ְיהוָּדה   :ֶשל ַרִבּ

  

701.  

  ֶשֲהֵרי

  ֵאין ְלָאָדם ֵחֶפץ

  

ַתְרְנגֹוִלים     ּבְ

  

  :ְוִניָתן לֹוַמר

  ַּהלוּל מוְּקֶצה

  

702.  

וָּנָה ַהַכּ   ֶּאָלא ֶשׁ

ך(   – ) ְמַתְרִציםְּכָ

  

ִאית     ְדּ

  

יה   ֵבּ

  – ֶאְפרַֹח ֶמת

  

703.  

  מוָּטל

יָנה( ֵאיזֹו ִפּ   )ּבְ

  ּוִּמַמר  

  

ר ָאֵמיָמר   ַבּ

  ֲאנוּ ְלֵמִדים

  

704.  

  נֱֶאַמר לֹו(

י    ):ַרבִמּפִ

  

  ִשְמעֹון' ר
ת( ּבָ ַשׁ   )ּבְ

  

  לֹא ִיַגע

ַתְרְנגֶֹלת ֵמָתה   – ּבְ

  

705.  

  'ְמַחְתִכים'

  )הוּא ָאַמר(

  

  לוִּעיםֶאת ַהּדְ'

  

ֵהָמה   ִלְפנֵי ַהּבְ

ֵבָלה   – ְוֶאת ַהּנְ

  

ָלִבים   'ִלְפנֵי ַהּכְ

  

706.  

  – ְנֵבָלה

  

ִהיא   ֶשׁ

  'ִּמן ַהמוָּכן'

  

  ְַאך ָאַסר

  ַעל זֹו

ת ּבָ ׁשַ ִנְתַנְבָלה ּבְ   ֶשׁ

  

707.  

  ַאך יֵׁש

  :ַהְמַעְרעִרים

  

  ָחלוּק ָהיָה'

  ֲּאִפלוּ  

  

ַבע ֵמתוּ"ּבְ   ח ֶשׁ

ת(   ּבָ ׁשַ   – )ּבְ

  

ִריןֶשֵהן מוּ   'ּתָ

  

708.  

ה(   ִהְרׁשָ

ֶלב   ְלַהֲאִכיל ּכֶ

  

  יחּנִַנ  

  

ֶגר אֹותֹו ֶפּ   ּבְ

  )ֶאְפרַֹח  

  

709.  

  ַּהלוּל מוְּקֶצה

  ֵאפֹוא  

  

  וֶזה(

  – )ַרֲעיֹון ַאֵחר

  

ְדִאית   ִבּ

יָצה יה ֵבּ   ֵבּ
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710.  

  הוְּטָלה

יָצה ם ֵבּ   ׁשָ

 

יָצה    ֵבּ
  

  ֶּשלֹא

ֶחְשּבֹון   ִנְלְקָחה ּבְ

ת( ּבָ ֵעֶרב ׁשַ   )ּבְ

  

711.  

י ַנְחָמן   ַאּך ַרִבּ

  :ֵמִעיר  

  

ֵלית ֵליּה   ַמאן ּדְ

  – מוְּקֶצה  

  

  ֵלית

  !ֵליּה נֹוָלד

  

712.  

  ָאָדם

ֵאין לֹו מוְּקֶצה   – ֶשׁ

  

  ַמה

  ְמַעְניֵנֶת אֹותֹו

  

יָצה   ֵבּ

ת ּבָ ׁשַ נֹוְלָדה ּבְ   !ֶשׁ

  

713.  

יָצה   ,ֲאָבל ַהֵבּ

ך     ְּכָ

  אֹוְמִרים  

  

ה   יֵׁש ּבָ

  ֶאְפרַֹח  
  

714.  

ֹ ז ַכּ יָצה ֶשׁ   אתֵבּ

  ָאסוָּרה  

  

עֹות   – ְלָכל ַהֵדּ

  

ל ֶזה   ְוּכָ

ֵדי ְלהֹוִכיַח   ּכְ

  

715.  

ֵאַלת ְשׁ ּבִ   ֶשׁ

י יֹוָחנָן   ַרִבּ

  

ִעְניַן ַהלוּל(   )ּּבְ

ר     ִניּכָ

  

  ִשיקוּלֹו

ְמעֹון י ִשׁ ל ַרִבּ   ֶשׁ

 

716.  

  ז"וְּבכ

א ַרב ִיְצָחק   ּבָ

  

  )ֵמֶאֶרץ ִיְשָרֵאל(

ר     וִּביׂשֵ

  

י יֹוָחנָן י ַרִבּ   :ִמּפִ

  

  ָכהֲהָל
י ְיהוָּדה ַרִבּ   ּכְ

  

717.  

  ְוָהְרָאיָה

  ֶאת ָהְרָאיָה(

  

יֵי   )ֵמִביא ַאַבּ

  

  אֹותֹ ִסיּפוּר

י ַאִסי ַרִבּ   ְבּ

  

718.  

  ַּהָלה ִנְקַלע

א ְלִביקוּר(   )ּבָ

  

  ְלֵחיָפה  
  

  ְלִבית(

א י ַאּבָ   )ַרִבּ

  

719. 

א   וְּנַפל ְמַנְרּתָ

  ַעל  

  

  ְגִּליֵמיּה  

  

  ְולֹא ִטְלְטָלּה

  

720.  

  ִנְמַנע

  ִמְלַטְלֵטל ְמנֹוָרה
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ְתאֹם   ִפּ   ֶשׁ

  

  ָנְפָלה

  ַעל ְגִּליָמתֹו

  

721.  

  יִקיםַמּסִוִּמּכָאן 

י יֹוָחנָן ַרִבּ   ׁשֶ

ַהָלה ּתְלִמידֹו(   )ֶּשׁ

  

  ָסבוּר

י ְיהוָּדה ַרּבִ   – ּכְ

  

יֵׁש מוְּקֶצה   ֶשׁ
  

722.  

ְמנֹוָרה   – ֶּאָלא ֶשׁ

  אֹוֵמר  

  

  לֹו

  – ַרב יֹוֵסף

  

  ְמנֹוָרה

יֶֶכת ְל   ִעניָנֵנוֵּאיָנה ׁשָ

  

723.  

  ָאְמָנם

ה   ֵריׁש ָלִקיׁש ִהְרָשׁ

  

ִצדֹון     ּבְ

  

  ְלָהִרים

יַד ַאַחת   ְמנֹוָרה ּבְ

  ל ְמנֹוָרה"ר(

  )ָקָלה  

  

724.  

  ְַאך

  ִשְמעֹון' ּגַם ר

  

  לֹא

ה ְלַטְלֵטל   ִהְרָשׁ

  

ת( ּבָ ׁשַ   )ּבְ
  ֶּאָלא נֵר

  

725.  

  ְ  ַאך– נֵר

  לֹא  

  

  ְמנֹוָרה  

  

  :ְּוַהַטַעם

ְמקֹוָמה ָקבוּ   ַעֶשׁ

  

726.  

  ְוִנְמָצא( 

ֵאין ִלְלמֹוד   ֶשׁ

  

ָבר     ָדּ

  

  ֵמִהְתַנֲהגוּת

י ַאִסי   )ַרִבּ

  

727.  

  –ֶטה ֶטה ֶטה 

  ,"ְמקֹוָמה ָקבוַּע"
  

  עֹוֵמד

יֵי ַעל ַדֲעתֹו   :ַאַבּ
  

יַלת ֲחַתִנים   ִּכּ

  עֹוד  
  

דֹוָלה   יֹוֵתר ּגְ

  

728.  

  ְותֹוֶפֶסת

  ז"ָמקֹום וּבכ
  

ר     – מוּּתָ
  

  ֵהן ִלְנטֹוָתּה

ׁשַ(   תּבְ   )ּבָ
  

  ְוֵהן ְלָפָרָקּה

  

729.  

  ֶּאָלא

ְמנֹוָרה ַהְמִניָעה ִבּ   ֶשׁ

  

ֶשל ַהחוְּליֹות'   'ּבְ

ֵדי(     ּכְ

  

ֵרק ְלך ְתּפָ לֹא ִתּ ֶָשׁ ּ  

יַָדִים     ּּבַ

יב   )ְוַתְתִחיל ְלַהְרִכּ

  

730.  

  ְוֵריׁש ָלִקיׁש
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ה     ַמְרֶשׁ

  

ְמנֹוָרה     ִבּ

  

ה ֲחִריִצים יֵׁש ּבָ   ֶשׁ

ֵריָדא     ּגְ

ִאית(   ּדְ

יּה    )ִחיְדֵקיּבָ

  

731.  

  ְמנֹוָרה ְקָטנָה

  ַקל(  

  

  ּכָָאמוּר  

  

  ְלָהִריָמּה

יַד ַאַחת   )ּבְ

  

732.  

יָא   ְּוַרב ַמְלּכִ

  ִנְקַלע  

  

  ְלֵבית

י ִשְׂמַלאי   ַרִבּ

  

ָכך   ְְוִהְכִעיסו ּבְ

ִטיְלֵטל נֵר   – ֶשׁ

  

733.  

ָרָגא   ִטיְלֵטל ׁשְ

ד     ְוִאיְקּפַ

  

ְמַלאי י ׂשִ   ַרּבִ

  ְואֹותֹו

  ָדָבר ֵאיַרע

  

734.  

ֵבית   ּבְ

י יֹוֵסי   ַרִבּ

ר(   )ֲחִניָנא' ּבְ

  

  ׁשוּב  

  

א אֹוֵרַח   ּבָ

  וְּמנֵַקר  

  

  לֹו

  ֶאת ָהֵעיַנִים

  

735.  

הוּ י ַאּבָ   ְוַרּבִ

ִעְניַן     ּבְ

  

  ֶזה  

  

ְמָאֵרַח ב ַבּ   ִמְתַחֵשׁ

  

736.  

  – ְמַטְלֵטל(

  ,ְיהֹֻשע' ֵאֶצל ר

  

  ִנְמָנע  

  

  )ִמְלַטְלֵטל(

ֵבית ר   )יֹוָחנָן' ּבְ

 

737. 

  הוָּדהְוַרב ְי

  ְלַהְבִדיל(  

  

י ְיהוָּדה   )ֵמַרִבּ

ה     ַמְרֶשׁ

  

  ְלַטלֵטל

בוּי(נֵר    )ּכָ

  

738.  

ָחא ִמׁשְ ָרָגא ּדְ   ְשׁ

ֶמן(     )ֶשׁ

  

  ְַאך  

  

  לֹא

ַנְפָטא ָרָגא ּדְ   ְשׁ

  ִלְמנֹוַע(  

  )ִסְרחֹון נְֶפט

  

739.  

  ְֵמִאיָדך

ים ַמְרִשׁ   :יֵׁש ֶשׁ

  

  ִניָתן  

ל נְֶפט( נֵר ֶשׁ   )ּבְ

  

ַתֵמׁש   ְלִהְשׁ

ִמ   ְכֵסה ִלְכִליּכְ

  

740.  

  ְוַרב ָאְויָא
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  ִהִניַח  

  

  ֶרֶגל

בֹוץ   ְמֻטנֶֶפת ּבְ

  

  ַעל

ל ָרָבא   ִּמָטתֹו ֶשׁ

  

741.  

ב א ְוִהְתיֵַשׁ   ּבָ

  ִלְפנֵי(  

  

  )ָרָבא  

  

ַרְגָליו ֶשׁ   ּכְ

ִטיט   ְמלוְּכָלכֹות ּבְ

  

742.  

יֵקׁש ַהָלה   ִּבּ

  )ָרָבא(  

  

  ְלַבְיׁשֹו  

  

  וְּשָאלֹו

סוְּגיָה זֹו   ּבְ

  

743.  

  ַמה

יםּפִ   ְתאֹם ַמְרׁשִ

  

ה(   ַרּבָ

  )ְוַרב יֹוֵסף

  

  ְלַטְלֵטל

ל נְֶפט   ?נֵר ֶשׁ

  

744.  

  ָאְויָא

ל ְלֵבּ   :לֹא ִהְתַבּ
  

  הֹוִאיל  
  

  ְוַחְזיָא

ּה ָמָנא   ְלַכּסֹויֵי ָבּ

  

745.  

  ?ָאז ַמה

  ּכָאן(  
  

  )ָרָבא  
  

ל   ּכָ

ָחֵצר   ֶאֶבן ּבֶ

  

ַטְלֵטל   ּתְ

ת ּבָ ׁשַ אן ָוֵאיָלך ּבְ   ?ְִמָכּ

  

746.  

ִחיָנ   ה זֹוִמְבּ

  ֵאין  

  

  ַהֲאָבִנים ִנְבָדלֹות

  – )ֵמאֹותֹו נֵר(

ֵהן   ַגּם ָבּ

  

ה   ְתַכֶסּ

ִלי   ֵאיֶזה ּכְ

747.  

  ְַאך

ל נְֶפט   נֵר ֶשׁ

  

  )ָענָהוּ(  

  

יָך   ְָשׁ

לים   ְלעֹוַלם ַהֵכּ

  )ְוֵאינֹו מוְּקֶצה(

  

748.  

    ִאיָפא– ָהא

  

  ּתֹוַרת

ִלי ָעֶליָה   ּכְ

  

ִלי    )ִּמִטְבעֹו(ַהּכְ

  

  יֵׁש

  נוּתמוָּכּבֹו 

  

749.  

ִניגוּד   ּבְ

    ָהנֵי– ָלֶאֶבן

  

  ֵליּכָא  

  

  ּתֹוַרת

ִלי ָעֶליָה   ּכְ

  

750.  

  ְלדוְּגָמה' ְור

  )הֹוִסיף(  
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  ּכָל

יִטים ְכׁשִ   ִמנֵי ַתּ

  

גֹון ֶאְצָעדֹות(   )ּכְ

ָעֵליֶהם נֱֶאַמר   :ֶשׁ

  

751.  

יִרים   ַהׁשֵ

  )ַהְינוּ ָהֶאְצָעדֹות(

  

ָזִמים ְוכוּ               – 'ַהְנּ

  

  ןֲהֵרי ֵה

ִלים ָכל ַהֵכּ   ּכְ

  

ָחֵצר ָטִלים ֶבּ   ַּהּנִ
  

752.  

רוּך ה'(   ' 'ְּבָ

  

  ָאַמר  

  ַרב ַנְחָמן

  

לֹא ִהְצִליַח'   ֶּשׁ

  

ין   ְלַהְלִבּ

ָניו   )'ֶאת ּפָ

  

753.  

  ָרֵמי

יֵי   ֵּליה ַאּבַ

  

ה     ְלַרּבָ

  ִציֵטט(

ַרְיָתא   ):לֹו ִמן ַהּבְ

  

754.  

ֶמן ּ   מֹוַתר ַהֶשׁ

נֵּר   ַבּ   ,ֶשׁ

  

  ּוַּבְקָעָרה

  

ִה יתֶשׁ ִשׁ   – )יא ִמין ֲעׁשָ

  ָאסוּר  

  

755.  

י ִשְמעֹון   ְוַרִבּ

יר     ַמִתּ

  

  וִּמּכָאן  

ְמעֹון(   – )ְלַרִבי ׁשִ

  

  ֵלית
  ֵליּה מוְּקֶצה

  

756.  

   ְושוּב– ְוֵּמִאיָדך

  ְּמַצֵטט ִמֶמנוּ

  ):ִשְמעֹון' ֵמר(

  

ל   ּכָ

ר ֵאין מוּמֹו ִניּכָ   ֶשׁ

  ֵמֶעֶרב יֹום טֹוב

  

  ֵאין ֶזה

  ִּמן ַהמוָּכן

757.  

ר   ְמדוּּבָ

כֹור   ַעל ּבְ

  

ל     ֶשׁ

  

ֵהָמה ְטהֹוָרה   ְבּ

  )ַנִניח ֵעֶגל(

  

758.  

  ֵעֶגל

יֹום טֹוב( ּבְ   )ֶשׁ

  

  ָנַפל  

  

  ְלתֹוך ּבֹור

  ְוָשַבר ֶרֶגל

  

759.  

  ָנַפל

  ּבֹו מוּם

  

  ְוֵאינֶנוּ  

  

ר עֹוד ׁשֵ   ּכָ

  ִחיָטהְׁשֶּאָלא ִל

  

760.  

י ְיהוָּדה   ְוַרִבּ

  אֹוֵמר  

  

ָעיָה   – ַמה ַהּבְ

  יֵֵרד
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  ֶחה ְוִיְבדֹוקמוְּמ

  

761.  

  ִאם

  ַּהמוּם ָקבוַּע

  

  יֲַעֶלה  

  

  ֶאת

  ָהֵעֶגל ְוִיְשחֹט

יֹום(   )ּוּבֹו ּבַ

  

762.  

  ֶּאָלא

ְמעֹון י ִשׁ ַרִבּ   ֶשׁ

  

  :ִמְתַנֵגד  

  

  ַּהמוּם

  ְָצִריך ִלְהיֹות

  

ר   ִניּכָ

עֹוד יֹום   ִמּבְ

  

763.  

  מוָּכן –ל "ר

  ְוִלְכאֹוָרה  

  

יָון   ֵכּ

ר ַעל ְמדוּּבָ   )  מוָּכן– ֶשׁ

  

  יֵׁש

  מוְּקֶצהלֹו 

764.  

  ְוָעָנה

ה   לֹו ַרּבָ
  

יֵי(     )ְלַאּבַ
  

  ֵאין ּכָאן

ְכָלל     ִבּ
  

  :ָמקֹום ְלַהׁשָוָאה

  

765.  

  ָאָדם יָכֹול

  ְלַצּפֹות  
  

  ַלנֵּר  
  

ה( ִיְכֶבּ   )ֶשׁ

  ְַאך לֹא

  

ִיּפֹול   !ַּלמוּם ֶשׁ

  

766.  

ִחיָנה ַמֲעׂשית   ִמּבְ

  ,ַּהקִֹשי  
  

  ְולֹא  
  

  ִמּתֹוך ֵאיֶזה

ה מוְּקֶצ  

ּתֹוָדָעה( ּבַ   )ֶשׁ

  

767.  

ַהמוּם   ֶּשׁ

י ָצפוּי ְלִתּ   ִבּ

  

ר   וְּבִדיֲעַבד ֶאְפׁשָ

  

ֵאינֹו   ֶשׁ

  ָקבוַּע) ַּהמוּם(

  

768.  

ל ָמקֹום   וִּמּכָ

  ּגַם(  

  

  ִאם

  ַּהמוּם ָקבוַּע

  

  ְֵאיך

ְמָצא ָחָכם   ּתִ

  ִלְקּבֹוע ֶאת(

ָבר     )ַהּדָ

  

769.  

י(   ַרִבּ

ן ְמַנ ְמעֹון ֶבּ   יָאְסִשׁ

  אֹוֵמר  

  

  ֵאיןֶשׁ

ֵאֶלה   ִלְבדֹוק מוִּמים ּכָ

יֹום טֹוב(   )!)ּבְ

  

770.  

ִעְניַן ֶזה   ּבְ

ֵאין(     ׁשֶ

  

אוּת   ַוָדּ
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ִיַמֵצא ָחָכם   )ֶּשׁ
  

  נֱֶאָחז  
  

  ָרִמי

ר ָחָמא   – ּבַ

  

771.  

  נֹוֶדֶרת

ה נֶֶדר  ת(ִאָשּׁ ּבָ ַשׁ   )ּבְ
  

  – ַנִניַח  
  

לֹא   ֶּשׁ

  ּתֹאַכל ָמֶשהוּ

  

772.  

  ִמי ָעֵרב

ַעל   ַהַבּ   ֶשׁ
  

  יִָתיר

  נֶֶדר'ּה ּתַָל

  ִמי יֵיַמר(
  

ֵקק ִמְזַדּ   ּּדְ

ַעל   ?)ָלּה ּבַ

  

773.  

ִמְלַכְתִחָלה ך ֶשׁ   ְּכָ

  ָעֶליָה  
  

  ְלַהְקצֹות
  

ֲעָתּה   ִמּדַ

  אֹותֹו אֹוֶכל

  

774.  

ֶבת    ְלֹא ָלֶשׁ

  ְוֶלֱאכֹול  

  ֶּאת ַהמוְּקֶצה(

  

ה ֶמַצח ְנחוּׁשָ   )ּבְ

  ַּוֲאִפלוּ  
  

  הוַּתר ַהּנֶֶדר
  

775.  

ה ִאָשּׁ   – ֶּאָלא ֶשׁ

  ְמָבֲאִרים  

  

ָרָבא ֵמיּה ּדְ   – ִמׁשְּ

ל     ּכָ

  

  ְנָדֶריָה

ל ֵעָרבֹון מוְּגּבָ   ּבְ

  

776.  

לוִּיים   ּתְ

ַעל ַמת ַהַבּ ַהְסּכָ   ּבְ

  

  ִמְלַכְתִחיָלה  

  

  ּכ יֵָאֵמר"ְוע

לֹא     ֶּשׁ

  

  ִהְקְצָתה

  )ֶּאת ַהַמֲאָכל(ַלֲחלוִּטין 

777.  

  ְוֵּמִאיָדך

כֹור   ִעְניַן ַהּבְ

  

  ּתֹוֵבַע  

  

  ָחָכם ַהְכַרַעת

  וִּמי ּכָָאמוּר(

  

  יֹוֵדַע

  )ִאם ִיָמֵצא

  

778.  

  ְּוִאלוּ

יר ָלה   ְלַהּתִ

  

  נֶֶדר'ּתַ  

  

  ַדי'

  ' ֶהְדיֹוטֹות3ִבּ

  

779.  

יֵי   וִּמְתַעֵקׁש ַאַבּ

  ִלְמצֹוא  

    

  ְסִתירֹות  

  

  ֵאֶצל

י ִשְמעֹון   – ַרּבִ

  

780.  

  ַמה

  כ ִאיְכַפת לֹו"כ
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  )ִשְמעֹון' ְלר(

  

  ַהנֵּר  

  

ה( לֹא ִיְכֶבּ   )ֶשׁ

ָלאו ָהִכי   ֵהן ּבְ

  

781.  

ָלאו ָהִכי   ּבְ

ֵעיָניו     ּבְ

  

ָבר'     ּדָ

  

ֵוּן ֵאין ִמְתַכּ   – ֶשׁ

  'רּתָמוּ  

  

782.  

  ּגֹוֵרר ָאָדם(

  ֵאיֶזה  

  

  ָרִהיט  

  

לֹא   ּוִּבְלָבד ֶשׁ

וֵּן     ִיְתַכּ
  )ַלֲעׂשֹות ָחִריץ(

  

783.  

ַכְחּתָ יֵי ׁשָ   ַאַבּ

  )ְמָבֲאִרים(  

  

ִחיָנה   ִמּבְ   ֶשׁ

  

  זֹו

  – ליֵׁש ֶהְבֵד

  

784.  

ַר ְמעֹון' ֶשׁ   ׁשִ

  ָמְבִדיל  

  

ין   ֵבּ

אֹוַרְיָתא   ִאיסוָּרא ְדּ

  

נַן ַרּבָ   ְלִאיסוָּרא ּדְ

  

785.  

  ,ִהּנֵה ֶהָחִריץ

  ,ְלדוְּגָמה  

  

  נֱֶאַסר

ְבֵרי ֲחָכִמים   ,ִמּדִ

  

ְמעֹון י ִשׁ   ְוַרִבּ

ה ִמְלַכְתִחיָלה   ַמְרֶשׁ

  

786.  

וָָּנה( ֶשֵאין ַכּ   ּכְ

  )ּכָָאמוּר  

  

ּבְ   ִעְניַןֶּאָלא ֶשׁ

  ַהֵנּר  
  

  יֵׁש

  !ַהּתֹוָרהִאיסוּר ִמן 

  

787.  

  ֲאָבל

ְמעֹון י ׁשִ   ַרִבּ

  

  )ִמְתָעֵרב ָרָבא(

ָלל   ּכְ
  

ק   לֹא ְמַדְקֵדּ

  ַּהְבָדלֹות ַהָללוּּבַ

  

788.  

  ִהנֵּה

אֹוַרְיָתא   ִאיסוָּרא ּדְ
  

ֵאין     ׁשֶ
  

  ִלְלּבֹוש

ַעְטנֵז ְגֵדי ׁשַ   – ִבּ

  

789.  

  ז"וְּבכ

סוּת   מוְּכֵרי ּכְ
  

ןמֹו' ַדְרּכָ   'ְכִרים ּכְ

  ַהְינוּ(  
  

  לֹוְבִשים

ָגִדים   ֶאת ַהּבְ
  

  )וּמִציִגים ִלְרָאָוה
  

790.  

  פ"נֹוֲהִגים ע

  ֲהָלַכת  
  

ְמעֹון י ִשׁ   ַרִבּ
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  ְלהֹוִציא(  

  

  )ַּכָמה ַקְפָדִנים

  

791.  

  ַּהָללוּ

יִלים ֶאת    ֶגדּבֶַהַמְפׁשִ

  

  ְותֹוִלים

  ֵמָאחֹור ַעל ַמֵקל

  

792.  

יך ָרָבא    –ְוַּמְמִשׁ

  ַהמוְּקֶצה  

  

ֵעיָניו(   ּבְ

ְמעֹון י ׁשִ ל ַרִבּ   )ֶשׁ

  

  ָהיָה

ְלֶהֶבת ְוָקא ַהׁשַּ   ַדּ

ת( ּבָ ׁשַ   )ַהּבֹוֶעֶרת ּבְ

  

793.  

ָלל   ַהּנַח': ְוַהּכְ

ֶמן וְּפִתיָלה   – ְלנֵר ׁשֶ

  

  הֹוִאיל  

  

סיס ה ּבָ ַנֲעׂשָ   ּדְ

  'ְלָדָבר ָהָאסוּר

  

794.  

  לֹא ִעְניַן

  ּבוּיּכִַה
  

ֵחק ּכָאן   ְמׂשַ

  ֶּאָלא  
  

  ּכָָאמוּר

ְלֶהֶבת ַהמוְּקֵצית ַ   ַּהּשׁ

  

795.  

  וִּבְגָלָלה

ְלֶהֶבת( ַ ְגַלל ַהּשׁ   )ִבּ
  

  ּגַם  
  

  אֹוֵסר

  ְלַטְלֵטל ַהנֵּר

  

796.  

  ּוְּמַצֵטט

י ֵזיָרא   ַרִבּ
  

ְבֵרי   ּדִ

י רֹוָמנֹוס   ַרִבּ

ִהִגיעוּ ְלָאְזָניו(   ֶשׁ
  

י   ִמּפִ

י ַאִסי   ):ַרּבִ

  

797.  

  

  ִלי'

י יר ַרִבּ   'ִהּתִ
  

  ָאַמר(  

י רֹוָמנֹוס   )ַרִבּ

  ְלַטְלֵטל'

ֶאְפָרּה ה ּבְ   'ַמְחּתָ

  

798.  

ה   ַמְחּתָ

  – ִעם ֵאֶפר

  

  ׁשוּב  

  

ַבר ַמה   ּדְ

  מוְּקֶצה  

ְלֶהֶבת( אֹוָתה ׁשַ   )ּכְ

  

799.  

  ְוָתֵמּה

י ֵזיָרא   – ַרִבּ

  

  ֵהן  

  

ך ם ּכָ   ְלֵשׁ

  ִנְדָרׁש  

ֵדי ְלַטְלֵטל(   )ּכְ

  

ַבר ַמה   ּדְ

הוּא  רֶשׁ   מוּּתָ

  

800.  

ַבר ַמה   ְדּ

רמ   – וָּתּ

  

ְלעוָּמתֹו   ֶשׁ
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  ִּיְהיֵה ַהמוְּקֶצה

ים ִשׁ ׁשִ ֵטל ּבְ   :ּבָ

  

801.  

  ָאָדם ְלדוְּגָמה

  נֹוֵטל  

  

ת( ּבָ ַשׁ   )ּבְ
  ֶּאת ַהיֶֶלד

  

  ְוָהֶאֶבן

יָדֹו)ַּהמוְּקָצה(    ּבְ

  

802.  

יַד ַהיֶֶלד(   )ּּבְ

ין   ְוהוּא ַהִדּ
  

ָלה   ַכְלּכָ   ּבְ

  

  )ַסל(

תֹוָכה   ְוָהֶאֶבן ּבְ

  

803.  

  ְלֵטלְוֵאין ְלַט

  ֶּאָלא  

  

  ְּכָך(

י יֹוָחנָן   )ַמְדִגיׁש ַרִבּ

  

אֹותֹו ַסל ׁשֶ   ּכְ

  ָאֵכן  

  

ִרי   ָמֵלא ּפְ

804.  

ַהינוּ   – ּדְ

  

  ָמֵלא

ר   ִּמן ַהמוּּתָ

  

ִמּכֹחֹו(   ֶשׁ

ֵטל ַהמוְּקֶצה   )ּּבָ

  

805.  

ֵלָמה ָעה ְשׁ   ָשׁ

י ַאִסי   ַרִבּ

  

ַבר     ָשׁ

  

  רֹאׁש'ּתָ

יב ִנָסיֹון ְלָהׁשִ   – ּבְ

  

806.  

תֹוַמ'   םֶאׁשְ

ָעה ֲחָדא ׁשָ   'ּכְ

  

  ַעד  

  

ָמָצא   ֶשׁ

  :ֵאיֶזה ִצּדוּק

  

807. 

  – יֵמָהָכא ַנ

ִא     יתּדְ

  

ּה ְקָרִטין   – ּבָ

  

  ְקָצת

ירוֵּרי ְלבֹוָנה   – ֵפּ

  

808.  

ה אֹוָתּה ַמְחּתָ   ּבְ

  ְמֵלָאה  

  

  ֵאֶפר  

ר ַעֶליָה( ְמֻדּבָ   )ֶשׁ

  

  ַהיוּ

ירוֵּרי ְלבֹוָנה   ֵפּ

  

809.  

  וִּבְגָלָלם

י יר ַרִבּ   ִהּתִ

  

יר(     ִהּתִ

  

  ְלַטְלֵטל

ה   )אֹוָתה ַמְחּתָ

  

810.  

יֵי   – ְּוָתֵמּה ַאַבּ

  ַמה  

  

  ֶזה  

  

  ַקְמצוּץ ְלבֹוָנה

ִביל   ְשׁ   ִבּ

  

יר  יָעׁשִ ַרִבּ   ?ּכְ
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811.  

  ְקָרִטין

י י ַרִבּ   – ֵבּ

  

יִבי   ?ִמי ֲחׁשִ

  

  ֲהֵרי

ֵעיָניו   ֵהם ּבְ

  

ַאִין וְּכֶאֶפס   !ּכְ

  

812.  

ְתּבֹונֵן   ְוִאם ִתּ

ֵהם   ָבּ

  

ֵפירוּ(   )ִּרים ַהָללוַּבּ

  

ת   ִמְנֻקּדַ

ל ַהֲעִנִיים   – ְראוָּתם ֶשׁ

  

813.  

ִאלוּ ֶשְקָצת   ּּכְ

יֵָרי     ְשׁ

    

  ְלבֹוָנה  

  

  ֶזה

ָבר ּגָדֹול   ּדָ

  

814.  

יר ְלך   ַָנְזִכּ

יבוָּתם   ֲחִשׁ   ֶשׁ

  

ָבִרים  ל ַהּדְ   ֶשׁ

ַעת   ִנְקַבּ

  

אֹוֶפן יֲַחִסי   ּבְ

ִדינֵי( מֹו ּבְ   ּכְ

  )טוְּמָאה  

  

815.  

ַנף   ּכְ

  ֶהָעִניְמִעיל 

  

  ֵאינֶנָה  

  

ֶבת   נֶחֶשׁ

ְפַלג ְמִעילֹו   ּכִ

  

יר ל ֶהָעִשׁ   ֶשׁ

  

816.  

  ָעִני

ְבאֹוָצר   ִיְתַנֵחם ּכִ

  

   ְזָרתֹות3-ּבְ

  

עֹוד   ּבְ

יר ִיְתּפֹוס   ֶהָעׁשִ

  

   ְטָפִחים3

  )3ַעל (

  

817.  

  ְּכָך

ִעְניַן ַהְלבֹוָנה   ֶּשׁ

  ֵאינֶנוּ  

  

ירוּץ טֹוב   ,ּתֵ

יֵי   ָסבוּר ַאּבַ

  

818.  

  וְּלַדֲעתֹו

יֵי(   )ְלַדַעת ַאַבּ

  

ר     ְמדוָּבּ

  

  ְסָתם

ֶחְלָאה ֶשמֹוִציִאים    ּּבְ

  ֲהחוָּצה                  

  

819.  

ָבר   ְוַהָדּ

  – מוָּבן ֵמֵאָליו

  

ה   ַהַמְחּתָ   ֶּשׁ

  

מֹוָה   ָכּ

ל ְרִעי' ְגַרף ֶשׁ   'ּכִ

  

820.  

  ִּמסַתיֵג ָרָבאְו

  

ְתאֹום   !ַמה ִפּ

  

  ֵהן  

  

  ָהֵאֶפר ְלַמֲעֶשׂה

  ּכ"ין ּכֵאינֹו ַמְצִח
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מֹו ַהָחָרא(   )ּכְ
  

821.  

  ְוֵּמִאיָדך
  

ַהצֹוָאה ֲחׂשוָּפה עֹוד ֶשׁ   ּּבְ

ִלי   ְכּ   ַבּ
  

ה   ַלַמְחּתָ
  יֵׁש ִמְכֶסה

  

822.  

  וְּלַדֲעתֹו

ימוּׁש   יֵׁש ִשׁ
  

ֵאֶפר     ּבָ
  

  )ְוֵאינֹו מוְּקֶצה(

  ְוָהא ְרָאיָה

  

823.  

  ֵאֶצל

  ַרב ַנְחָמן
  

ָלַמְדנוּ   ׁשֶ   ּכְ
  

  ָהִיינוּ

הְמַטְלְטִלים    ַמְחּתָ

  

824.  

ה ִעם   ַמְחּתָ

  ֵאֶפר  
  

נוּנָא(   ָכּ

  )ַאּגַב ִקיְטָמא

  

  ְוָעֶליָה

ְבֵרי ֵעִצים   ִשׁ

  

825.  

  ֵאֶפר ְלַכּסֹות

  ּבֹו  
  

  זוֲּהָמה  
  

  ְוָלֵכן

ְטלוּ    אֹוָתם(ִנְתַבּ

  )ִשְבֵרי ֵעִצים

  

826.  

ר   ַּהמוּּתָ

  ּגַָבר ַעל
  

  ַּהמוְּקֶצה  
  

  ְוִטְלַטְלנוּ

ה   ֶּאת ַהַמְחּתָ

  

827.  

  ָּלאֶא

ר ַלנֵּר ֲאׁשֶ ַבּ   ֶשׁ

  

ָמה   יֵׁש ַהְסּכָ

  

ין(   ֵבּ

י ְיהוָּדה   ַרִבּ

  

ְמעֹון י ִשׁ   – )ְלַרִבּ

828.  

ִוין   ְוָשׁ

ּה ִאם יֵׁש ּבָ   ֶשׁ
  

נֵּר(     )ַבּ

  

ִתיָלה ְבֵרי ּפְ   – ׁשִ

ָאסוּר ְלַטְלֵטל   !ֶשׁ

  

829.  

ִתיָלה(  ְבֵרי ַהּפְ   ׁשִ

  ֵאיָנם  

  

ְטִלים     – ִמְתַבּ

  

  וַּמְקִצים

  )ֶאת ַהנֵּר

  

830.  

  – ּכָאן ִניּכָר

יֵי   – ָאַמר ַאַבּ

  

  ַּהָמקֹום  

  

נוּ( ּבֹו ָשׁ   ֶשׁ

א ַרְיּתָ   ):ֶאת ַהּבְ

  

831.  

נוּ' ְגִליָלא ׁשָ   'ִבּ

  יֵׁש  

  

  ָלֶהם  
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ִליִלִיים   ַּלּגְ

ֶמן זֹול   ֲהמֹון ׁשֶ

  

832.  

ֶמן ֵאינֹו ֶ   ְוַהּשׁ

  ָחׁשוּב  

  

ֵדי     ּכְ

  

ֵטל ִתְתַבּ   ֶּשׁ

ִתיָלה ְגָללֹו ַהּפְ   ִבּ

  

833.  

וּםְו( ְוָקא ִמׁשּ   אוַּלי ּדַ

ן   ּתָ ׁשְ ַהּפִ   ֶשׁ

  

  ?ָנִדיר  

  

  ֶּאָלא

ם נוּ ּתַ ְמַצֵטט ַרֵבּ   :ֶּשׁ

  

834.  

  לֹוְקִחין'

ים ִשׁ   ִמן ַהָנּ

  

ֵלי ֶצֶמר   – ּכְ

יהוָּדה     ִבּ
  

ן ָתּ ׁשְ   – וְּכֵלי ּפִ

ָגִּליל     'ּבַ

  

835.  

    – וַּמְפִתיָלה

  :ְלִניצֹוצֹוֶתיָה

  נֹוְתִנים  

  

ִלי   ּכְ

ַחת ַהנֵּר   ּתַ

  

ל ִניצֹוצֹות   ְלַקֵבּ

 

836. 

  ְַאך ַמה

  ִעם  

  

ִלי     ?ַהּכְ

  

  ָָהֵאיְנך

  ?ְמַבְטלֹו ֵמֵהיֶכּנֹו

  

837.  

  ְוָאַמר

  ַרב הוָּנא

ַרב ְיהֹוֻשַע ֵריּה ּדְ   ּבְ

  

  ִניצֹוצֹות  
  

  ֵאין
ֶהן ַמָמׁש   ָּבּ

  

838.  

ָרִפים   ֵהם ִנׂשְ

ִלי(     ִמּבְ

  

ִאיר ֲעֵקבֹות   )ְלַהׁשְ

  ְותוַּכל  

ִתְרֶצה   ִלְכׁשֶ

ִלי'ַּנֵצל ּתְַל   ּכְ

  

839.  

  – ְַאך ַמִים

  

  ַמִים  
  

ְכִניס   ַאל ּתַ

ְצלֹוִחית ַהזֹּאת   !ַבּ

  

840.  

  ּוַּבֶמה ָנעוּץ

  ?ָהִאיסוּר  

  

יּבוּי   ִכּ   ?ַבּ

  ַָוֲהֵרי ֵאיְנך(

ה  הְמַכֶבּ ַמֲעׂשֶ   )ּבְ

  

841.  

ָמא   ּאֹו ֶשׁ

  

  ַנֲחׁשֹוב  

י יֹוֵסי( ַרִבּ   ,ּכְ

ָאַמר     )ּדְ

  

  – ּגֹוֵרם ְלִכיּבוּי'

  '!סוּרָא  

  

842.  

ֵדי גֹון ַכּ   ּכְ

  )ְמֵלִאים ַמִים(ֶחֶרס 
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ִי     ּפֹוְצצוְּתֶשׁ

ֵליָקה( ְתַרֵחׁש ּדְ   )ִאם ִתּ

  

  ְוזֹו

  'ְמִחיָצה'ִנְקֵראת 

  

843.  

עֹוד(   ּבְ

ְלַהְרִטיב ָטִלית   ֶשׁ

  

  ּבֹוֶעֶרת  

  

ָקֶצה   ּּבַ

  – ַּהְמרוַּחק ִמן ָהֵאׁש

  

844.  

ָכּך   ֵאין ּבְ

  'ּגֹוֵרם ְלִכיּבוּי'

  

  ֶּאָלא            

  

  ְסיָג

טוּת ָהֵאׁש ְשׁ   )ְלִהְתּפַ

  

845.  

ֵאין   ֶּאָלא ֶשׁ

  ַהּדוְּגָמאֹות  

  

  ַּהָללוּ  

ֵליקֹות ַהּשֹונֹות(   )ַהּדְ

  

  ָאֶכן

יָכֹות ְלִעְניָנֵנוּ   ַשׁ

846.  

ק   ִאם ִמְתַחׁשֵ

יד     ְלַהְקּפִ

  

  אֹוֵמר

י   ַרב ַאִשׁ

  

ָכך ּבְ ע ֶשׁ   :ִנְקַבּ

יּבוּי   ְמַקְרִבים ֶאת ַהִכּ
  

847.  

  ַהִנּיצֹוצֹות(

רִיְכּבוּ    ְלַאְלּתָ

  

ִיְצְנחוּ   ׁשֶ   ּכְ

  

ֵמי   ּבְ

ִלי   )אֹותֹו ּכְ

  

848.  

  לֹא, ָאז ּבֹואוּ

ם   – ִנְתַחֵכּ

  

ָנה יֵָדינוּ ַבְשׁ   ּתִ

  

  ִאם

ה ֶאת      !ָהֵאׁשְנַכּבֶ

  
  
  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  ]1983אוגוסט [
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  אהרן שבתאי 

  

  

     באים הם מאין
  
  

 ,הציירים בקהילת הד בזמנו מצאה' הביתית הפואמה'

  חי תל' האמנות לבבפסטי להשתתף הוזמן שבתאי ואהרן

 שרה שאצרה 'החומר דלות' בתערוכה וכמרצה '80

 הם מאין 'המאמר. 1986-ב אביב תל במוזיאון ברייטברג

 ןאותב שנערכה קבוצתית תערוכה לרגל נכתב' באים

  .שנים

  

  " שאלתי גרזן וירדתי אל היער1845בשלהי מארס "      

  )הנרי דוד תורו(
  

  "בסרט אדום בראש סוס לבן, נאה היא העניות לבת יעקב      "

  )רבי עקיבא(

 

מאין באו אם כן גרשוני ". דע מאין באת: "החכם היהודי ידע לומר

 של בן גוריון התמונה הידועה. קופפרמן ואולמן, ניקל וקלזמר, ולביא

מתוך מכנסי , כל אחד בדרכו, הם באו: בפתח צריפו נותנת את התשובה

התשובה ? ומאין באו המכנסים של בן גוריון. החאקי הקצרים של בן גוריון

 HABITAT- ה–בתלמוד נפרש כל הנוף . היא שהם באו מן האתוס התלמודי

או , י לאונרדולפנ, ציורי הקיר בפומפיי.  כפי שנפרש לעיני צייר–והטבע 

, ההתדיינות(אלא שבטקסט שהעיקרון הסגולי שלו היא הסוגיה . ורמיר

המטרה אינה אפיפניה ואידיאליזציה של , )הבעת שתי דעות מנוגדות

החפץ אינו . תפרטות האפולוניהסגנון התלמודי צורם את עיקרון הִה. החפץ

, ידיאההיינו על הא, חודי שלוייכול להיות מונח כמונומנט על הכן הי

  .מכיוון שהחכם התלמודי מטמיע אותו בבעיה ובהקשר
 

 19שורה , 386שיר (בסיפור ההומרי הידוע על רחיצת רגלי אודיסאוס 

, ִהִּביַע ָּכָכה: "האפיפניה של כלי המים מתנשאת מעבר להקשר, )ואילך
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/ , ְּבֶׁשַפע ַמִים ָּבּה ִּתֹּצקַו ַרְגַלִים ִלְרִחיַצת ֲאֶׁשר  /ַהּנֹוְצָצה ַהַּנְטָלה ַהְּזֵקָנה ַוִּתַּקח

הם חלק , בכלי הזה, בדיעבד המים האלה..." רֹוְתִחים ַּגם ַוּתֹוֶסף, ָקִרים ַמִים

, שהי לא–ומניה וביה מחזיר את הערך , החוזר(מהאפיפניה של הגיבור 

 תמיד וייטמעמים בכלי רחצה תלמודי ). 'לכלים וכד, לשפחות, למיטה

נניח שיושב בהם אדם . תם הסמנטית והאסתטיתבבעיה ויאבדו את שקיפו

, אם המים שקופים: או תפילת ערב, בשעה שיש להשמיע תפילת בוקר

את השקיפות הזאת יש לבטל ". רואה את ערוותו", כפי שנאמר, "לבו"

מים , ומאידך. ולעכור את המים, )למען טהרת הכוונה שבתפילה(איפוא 

בשיעור (ויש למהול אותם , להאינם יפים לתפי, כשהם עכורים ומזוהמים

בסוגיה . במים טהורים כדי לעשותם צלולים) יפרופורציונאל, מסוים

, המסוימת הזאת בסופו של דבר מכריע לצד שקיפות המים נימוקו של רבא

, חזרנו אמנם למים השקופים". לא ניתנה התורה למלאכי השרת: "האומר

. מובנה את העכירות ומכילה באופן תפרובלמאטיאך השקיפות הזאת היא 

כשהקמדה מגישה באוהלו של נסטור את הספל עם , )11שיר (' איליאדה'ב

הספל והמשקה אדישים לעובדה שהנערה נכבשה לשפחה וניתנה , המשקה

בנרציה התלמודית . לאחר שאכילס החריב את עירה ואת בית אביה, לנסטור

בין אדם , הכלי עם המשקה מוצב בצומת של זיקות בין אדם לבין עצמו

שני אנשים ): איבוד הנפש(לבין המוות ) שימור הנפש(לחברו ובין החיים 

, הוא יגיע לישוב, אם ישתה אחד; לאחד מהם יש כד מים, הולכים במדבר

וחי "חכם אחד מצטט את הפסוק . ימותו שניהם, )יחלקו(אם ישתו השניים 

  .ך חייך קודמים לחיי חבר–משמע , )ו"ל, ה"כ, ויקרא" (אחיך עמך
 

החומרים והחפצים הם , )ואף החסידיות(באגדות התלמודיות 

סובסטנציה אתית שכדי לשמר את אמינותה יש הזדקקות לדמותו של 

, והן לקיומו של שיח אתי, הן לענייניות, העוני משמש כערובה. החכם העני

מכל נרקיסיזם (ומנוע מכל הפשטה ואידיאליזציה , שיח שהוא תמיד הקשרי

;  אצל היוונים ניכרת מודעות לדיאלקטיקה של הערךגם). אפלטוני

ומזהירה , )PENIA(מופיעה אלת העוני ', העושר'בקומדיה האריסטופנית 

וביטול האתוס של הצניעות ,  ביטול הצורך לעבוד וליצר–שעושר מוחלט 

אבל נקודת הראות שלה היא הדוניסטית .  משמע עוני מוחלט–והמאמץ 

בשיחה הידועה עם , רטני המודח דמרטוסאכן גם המלך הספ. ומעמדית

". יוון גדלה עם העוני"מציין ש, )102, ספר שביעי, הרודוטוס(מלך פרס 
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שהם גם ערכים , אבל העוני הזה נדחק ונוטרל על ידי ערכים מדיניים

בהן , בספרטה]) SYSSITIA[הסיסיטיה (גם הארוחות המשותפות . מעמדיים

אלא כדי ליצור תרבות של שליטה לא באו , "רוטב השחור"נטבל הלחם ב

בשורת הפתיחה של האודה הידועה , פינדרוס.  של האדרת האני–ואדנות 

הנעימה דומה לזו , !"הטוב שבדברים הם המים"מצהיר , ביותר שלו

' המדינה'המוכרת לנו מן המשלים האריסטוקראטיים של הישות החל מן 

  .וכלה בהיידגר
 

מניף לכאורה את , ל יווןהמרד של החכם היהודי כנגד רוחה ש

מבעד לכיעור המודגש ולאנאליות המותרסת של צייר . הדגלים של הכיעור

ם שניהלו דיאלוג עם החמר יש לראות שרשרת של חכמי, כמשה גרשוני

ומתוך כך כעשויים בסופו ,  לעצמי ולזולתתההתייחסו של MEDIA-כוהבוץ 

שהיה ( יהושע ידוע סיפור הפגישה בין רבי. של דבר תמיד מבשר ודם

כמה ובתו של הקיסר לא הבינה כיצד יכולה הח. לבין בתו של הקיסר) פחמי

והחכם העיר את תשומת לבה לעובדה שהיין , לשכון בגוף כה מכוער

כשהיא נענית לעצתו ופוקדת . במרתפי הקיסר נשמר בכדי חרס פלבאיים

 הקיסר שמזמין את רבי. היין מחמיץ, לשמר את היין בכלי כסף וזהב

ועונה לו , "?והרי יש נאים וחכמים: "מנסה לערער על תוקף המשל, יהושע

כמה הזאת והח".  היו מכוערים היו חכמים יותריאלמל: "רבי יהושע

שמדובר בה כאן נחשבת כמכוערת מכיוון שבטל בה במתכוון כל דיסטנס 

רבי יהושע היה בלתי מנוצח כשהתמודד עם . THEORIAשל ) אסתטי(

  :תונאיםהפילוסופים הא
 

  ?במה מולחין אותו, מלח שהסריח: הם שאלוהו
  

  .בשליה של פרדה: אמר להם

 ?האם יש לפרדה שליה –

 ?האם המלח מסריח –
 

 .תפור אותם, יש לנו ריחיים שבורים –

 .ואתפרם, הוציאו לי מהם חוטים –
 

 ?במה קוצרים אותה, ארוגה של סכינים –

 .בקרן של חמור –
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 של תרנגולת לבנה ואיזוהי איזוהי: אמרו לו. הביאו לו שתי ביצים

איזוהי של : ואמר להם, הביא הוא לפניהם שתי גבינות? של שחורה

  ?עז לבנה ואיזוהי של שחורה
  

 ?מהיכן הרוח יוצאת, אפרוח שמת בקליפתו –

  . בדרך שנכנסה יוצאת: אמר להם
 

שהגישה לו , שהיהא. תינוקת ותינוק, שהילעומת זאת הוא נוצח על ידי א

התינוקת , לימדה אותו פרק בהלכות אכילה,  פוליםבאכסניה נזיד של

גם אם מישהו קודם לכן שלא ברשות , לימדה אותו שאין הולכים בשדה

-קצרה עדיפה על דרך קצרה-מן התינוק למד שדרך ארוכה, כבש בו דרך

  .ארוכה
 

אין זה סגנון וולונטארי של מישהו ששואל גרזן ויורד לבנות לו 

, רבי עקיבא. יב למצות את החומרים שבידיואלא של אדם שחי, בקתה ביער

 חציה –היה מתקיים מחבילה אחת של עצים , שהיה רועה עד גיל ארבעים

הציעו לו , שהתלוננו על העשן, השכנים. ובחציה משתמש, הוא היה מוכר

אבל הוא העדיף את . למכור את אותה מחצית ולקנות לו שמן למאור

, בהם) לומד(שאני שונה , אחד. הרבה סיפוקים אני מסתפק בהם: "העצים

המיצוי האתי ". שאני יכול לישון עליהם, ואחד, שאני מתחמם כנגדם, ואחד

. בא לידי ביטוי גם באותו סיפור על רבי עקיבא שהיה יושב ובוכה בשבת

, ישעיהו" ('!וקראת לשבת עונג'לימדת אותנו , רבנו: "אמרו לו תלמידיו

  . "זה עונג שלי: "אמר להם) ג"י, ח"נ
 

  :בהקשר זה אני נזכר במשפט הידוע של אולסון
 

"I take SPACE to be the central fact to man born in America,  

from Folsom cave to now" 
 

השורות האלה מנסות איפוא לתאר סגנון שנוצר בהעדר אותה 

הסגנון הזה אכן גם . תוך מצוקה אתית, )לאחר חורבן הבית(תחושת מרחב 

מתוך המצוקה . לנו מאז ועד עצם היום הזה גורל של מצוקה אתיתהכתיב 

ומתוך אותה קרקע עליה התהלכו רבי יהושע ורבי (האתית המסוימת הזאת 

ששת הציירים המוצגים , נוצר העונג שמעניקים איש איש בדרכו, )עקיבא

  . בזה
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   יותם ראובני

  

  

• 
  
  

  ִתיַאף ַּפַעם Jא ָאַמְרִּתי ֶׁשHא ֵהַבְנֶּתם אֹו

  ָּתִמיד ָהִייִתי ָּפׁשּוט ּומּוָבן

  אּוַלי Jא ְלַגְמֵרי ָּפׁשּוט

  ְואּוַלי Jא ְלַגְמֵרי מּוָבן

  ֲאָבל ַאף ַּפַעם Jא ָאַמְרִּתי

  ַמְדִהים .ֶׁשHא ְמִביִנים אֹוִתי

  ַּכָּמה ֶׁשHא ָאַמְרִּתי ֶאת ֶזה

  ַּגם ַּבִּגיל ֶׁשֶּזה ִמְתַחֵּיב ִמֶּזה

   ֶׁשHא ֵהַבְנֶּתםJא ָאַמְרִּתי

 .ְוַגם Jא ֶׁשַאֶּתם ְמִביִנים

  ִלְפָעִמים .ֲאַנְחנּו הֹוְלִכים

  ְמאֹוד ְרחֹוִקים

  ִלְפָעִמים ָּפחֹות

  ֵריחֹות ִמְׁשַּתִּנים

  ַאֲהָבה ָּבָאה ְוחֹוֶלֶפת

 .ֲאָבל ַאף ַּפַעם Jא ָאַמְרִּתי ֶׁשHא ֵהַבְנֶּתם אֹוִתי
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   ערן הדס

  

  

 ני קומיקסאימדוע אינ

  
  

 ֲאהּוָבִתי

 ִסְלִחי ִלי

Pָחַׁשְבִּתי ֶׁשֵהַבְנִּתי ֶאת ַהּקֹוִמיְקס ֶׁשָּל 

  

 ָעַקְבִּתי ְפֵרְים ַאַחר ְפֵרְים

  

 ֹו ׁשֹוֶתה ָקֶפה'ג

 ַמִּגיָעה ַהַּׁשֶּלֶכת

 ֹו'ָעֶלה ִנְצָמד ְלָפָניו ֶׁשל ג

 ֹו לֹוֵגם ֵמַהָּקֶפה ְוָאז'ג

 ָעֶלה ֶׁשל ֶקֶצף ֶׁשל ָקֶפה, ת ָעֶלהֶקֶצף ַהָּקֶפה לֹוֵבׁש צּוַר

 ֹו ׁשֹוֶתה ָקֶפה'ג

  

 ָחַׁשְבִּתי ֶׁשֵהַבְנִּתי

 ָהעֹוָלם ּתֹוֵפר ָלנּו ֶאת ַהַּמֵּסכֹות ֶׁשֵּמֲאחֹוֵריֶהן ֲאַנְחנּו ִמְתַחְּבִאים

 ְּכֶׁשֲאַנְחנּו ּפֹוְגִעים ּבֹו ַּבֲחָזָרה

  

 ָקָראָת: ָאַמְרְּת ִלי

 ִמְּׂשֹמאל ְלָיִמין

 ל ֶזה קֹוִמיְקס ֶׁשָאמּור ִלְהיֹות ְּבִעְבִריתֲאָב

 ִמָּיִמין ִלְׂשֹמאל

  

 ֹו ׁשֹוֶתה ָקֶפה'ג

 ָעֶלה ֶׁשל ֶקֶצף ֶׁשל ָקֶפה, ֶקֶצף ַהָּקֶפה לֹוֵבׁש צּוַרת ָעֶלה

 ֹו לֹוֵגם ֵמַהָּקֶפה ְוָאז'ג

 ֹו'ָעֶלה ִנְצָמד ְלָפָניו ֶׁשל ג
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 ַמִּגיָעה ַהַּׁשֶּלֶכת

 ֹו ׁשֹוֶתה ָקֶפה'ג

  

Pֹו מֹוֶחה ֶאת ָהָעֶלה ֵמַעל ָּפָניו ַמִּגיָעה ַהַּׁשֶּלֶכת'ַרק ַאֲחֵרי ֶׁשּג, ַּבֵּסֶדר ֶׁשָּל 

 .ַרק ֶאְצִלי. ְוֵאין ֶאְצֵלP ִּבְכָלל ַמֵּסָכה, ַהֶּטַבע ִמְתַּגֶּלה ֶּדֶרP ַהִהְתַנֲהגּות

  

Pָחַׁשְבִּתי ֶׁשֵהַבְנִּתי ֶאת ַהּקֹוִמיְקס ֶׁשָּל 

 ִסְלִחי ִלי

 ֲאהּוָבִתי
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   יהודה ויזן

  

  

 שלושה שירים ופרולגומנה

  
  
• 

  

  

 ְּכָבר ָׁשִנים ֶׁשהּוא ָסגּור 

 ,ֵּבין ֲעֵרמֹות ְנָיר, ַּבֲחָדָריו

 ,הֹוֶגה ַּבְּיָעִדים ֶׁשHא ֻהְּׂשגּו

     .עֹוֶטה אֹוָתּה ַהָּמְתִנָיּה

 הּוא ִמְסַּתֶּוה ְּבֹדק ָאָבק

 ַּדֶּמה ָלָרִהיִטים ּוִמְת

 . ָּדרּוP ִלְקַראת ַהַּמֲאָבק

 ֲאִני זֹוֵכר ֶׁשְרִאיִתיו

 ,ַמִּזיל ִּדְמַעת־ַמֶּתֶכת

 ,קֹוֵרס ְלתֹוP ִזְכרֹונֹוָתיו

 ִנְרֶאה ָהָיה ִּכי ֶּתֶכף

 ,הּוא ִיְתַּגְלֵּגל ִמָּׂשב ְלַטף

Pַיְקִריב ֶאת ָּכל ִּכְבַרת ַהֶּדֶר 

 .בֹוָתיוְּכֵדי ָלׁשּוב ֶאל ִעְק
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•  

  

  

  נֹו־

  ִמי־

 נֹו

  
 ֶיֶלד ְמיָֻחד ְּבִמינֹו

  
 ֵיׁש לֹו ֹחר ִּבְמקֹום ַאף

 ְוָׂשָפה ְמֻרֶּטֶׁשת

 ְוַעִין ּפֹוֶזֶלת

 ְוָכל ַהַּנֶּזֶלת

 .ְמרּוָחה לֹו ַעל ָּכל ַהַּפְרצּוף

  
 ַאP נֹו־ִמי־נֹו

 ֵמיִטיב ָלרּוץ

 ְונֹו־ִמי־נֹו

 ּבֹוֵעט ָחָזק

 י־נֹוְּכֶׁשּנֹו־ִמ

 ִעם ַהַּכּדּור

 ַמְרֵאהּו ַּכָּבָזק

  
 ְוֵאין ֹחר־ַאף

 ְוJא ָׂשָפה

 ְוֵאין ׁשּום מּום

 ְּכֶׁשנֹו־ִמי־נֹו חֹוֵלף ִּביָעף

 ַעל ְּפֵני ָמֵגן ָהמּום

  
 ֵמִרים ְוָרץ ִלְנֹּגַח

 קֹוֵפץ ֵמַעל קֹוְפִצים

 נֹוֵעץ ַּכּדּור ָּבֶרֶׁשת

 –ַמְקִּפיץ ֶאת ַהּצֹוִפים 
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 ִצים ִלְנֹּגַעֻּכָּלם רֹו

 ִּפְתאֹום ִמי־נֹו ִנְפָלא

 ִּפְתאֹום ֻּכָּלם ָרִצים

 ַלֲחֹבק ֶאת ַהִּתְפָלץ

  
 ְונֹו־ִמי־נֹו ָׂשֵמַח 

 ְונֹו־ִמי־נֹו קֹוֵרן

 ְּתִחָּלה ִאיׁש Jא ׁשֹוֵמַע

 :ַאP ָאז ֶזה ׁשּוב קֹוֶרה

  
  ִמי־נֹו רֹוֶצה לֹוַמר

 ַלַּׂשְחָקִנים ֶׁשִּליִמינֹו

  ּתֹוָדהלֹוַמר ָלֶהם

 אּוָלם ִמּתֹוP ְּגרֹונֹו

  
 ִמן ַהְּנִחיר ֲאֶׁשר ִנְגַרע

 ִמְּלׁשֹונֹו ָהֲעֻקָּדה

 יֹוֵצא ַרק נֹו־ִמי־נֹו

  
 .ּוְצחֹוק ּכֹוֵבׁש ֶאת ַהִּמְגָרׁש
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•  

 למענדל

  

  

 ָהִייִתי ָמקֹום ְלִמְקִרים

  

 ֻמָּׂשא ִלְׂשָכִלים

  

 תְּתַפְסַּתִני ֲאִפיסּו

 מּו ִּבי ְּדָבִריםְוִנְתַּגְּׁש

  

 ְּבָיִמים ֲעקּוִלים

 ָמָצאִתי

  

 ִמִּלים ִּבְזָקִני ַהַּדִּקיק

  

 ָּכל ָזִקיק 

 ְּבֶעְרַות ַהָּפִנים 

  

 ִהְזַּדֵּקר ִלְזכּוִתי ְוֵהִליט

  

 ַעל ַהֶּיֶלד

  

 ִמן ַהֶּנֶפׁש ַהָּׁשָחה

   ִזְּנָקה ִלי ַאֶּיֶלת

 

 ַהַּׁשַחר 

 | ָּפַגׁש ִאיׁש מּוָכן 

  

 .ּדּוָכן    ַוֲעִׂשיִתיו     ִּתי ּבֹור ַעל ִּפיוָהַפְכ

  

 .ָיֹכְלִּתי ִלְנֹהג ַּגם ַאֶחֶרת            ַאJ Pא ָהִייִתי מּוָכן
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 פרולגומנה 
  

  

 ,ָּבּה ַיַעל ִאם ְּבָיִדי ָסֵפק ַאף, ְּבָיִדי ָעָלה ֶטֶרם

Pָחָלב־ֶׁשל־ִעְּקִׁשים ֱהִניַקְתִני – ִאִּמי ֶּבן ֲאִני ַא  . 

 – ַהֹּמֶרP ִּבי ִיְדַּבק ַּבל – ַמָּסַעי סֹוֵפי ֶאת חֶאְׁשַּכ

 .  ְלָפִנים ְּפָרצּון Jא, ַהְּׁשבּוׁשֹות ַּבְּדָרִכים ְוִלְתעֹות ָלׁשּוב ְּכֵדי

  

 . ֹּפה ֶׁשָּצְמחּו ָהִעִּיים ָּכל ֶאת: ֵציָדה ִלַּקְטִּתי ֹקֶדם

   ָוֵאַדע ִלִּבי ִיְּדַעִני ִּכי ְצרֹורֹות ָעַמְסִּתי

 – ֲאֵחרֹות ְּבִמִּלים ֲאֵחִרים ִמּלֹות ַעל ַלְחֹזר ַטַעם ֵאין

  ַּדי ִלְבִלי ֶׁשָּכְׁשלּו ַמְׂשִּכיִלים ִּדְבֵרי ַעל ּוִבְפָרט

 . P"ַהָּתָנ ִלְגדֹוֵלי ְירּוִדים ִּתְפָאָרה ְּבִׁשיֵרי

  

 , ם־ֶׁשָּלנּו"ִּבְלׁשֹון־ַעּכּו ַלְחֹטא ִאם, ִניצֹוצֹות ְמַעט ָמִציִתי

 , ּוַפְיְנְׁשֵטְין ְּבֹׁשַהם, ְדַדֲהָבא ַעָּמאְּב

 ,ִמּלֹוָתיו ְוִיְמֹׁשP ַיֲאִריP ָהִעְבִרי ֵּכיַצד ְוָרִאיִתי

 ּבֹו ַוַיַּעׂש ַהֵּיׁש ִמן ִּגּבֹור לֹו ָיֹבר

 .ֳחָמָריו ְלֵאיכּות ִמְׁשַּתֶּוה ֶׁשֵאינֹו ִּבְנָין

 ,  ִלי ָהיּו Jא ֹותִאָּמה ָּכאן ֶׁשֵּכן, ֲהלֹום ַעד ֲאבֹוַתי ָּכל

 ,ְלׁשֹוָנם ְּבִכְׁשרֹון ְמֹאד ַעד ֵמִעִּמי ַהְּגדֹוִלים

 ִהיא ְׁשמּוָרה – ַהִּמְכֶׁשֶלת זֹו ֹנַכח ִנְּגפּו

 – ְּבַאְרצֹו ְּבָיְׁשבֹו ֶׁשֵּכן ָּכל, ֲאֹדָני ְלַעם

 ְׂשַפת־ֵאין־ִמיתֹולֹוְגָיה, ֵעֶבר ִּבְׂשַפת ִלְכֹּתב

 .ְּבִסיַני ְנָתנֹו Jא םֶׁשַהֵּׁש ִעְבִרי ֶאּפֹוס

  

 ִלי ִיְנַעם Jא ַהֵּנָכר ִמְּלׁשֹונֹות ְוֶאְקָרא ֲאָסֵרס ֲאֶׁשר ָּכל

 ּוִמְגָּדל ִמִּלים ֶרֶכס ִּבְׂשָפִתי ֲעׂשֹות ִאִּויִתי

 ,ֶנְניּוס ֶׁשל ְּכֹזאִתי, ֲעָנִקית ֲעֵרָמה ְסָתם ַּגם ֶאֶפס

 .ֹראָׁשּה ַעל ְלַפֵּזז ְוָאִׂשיׂש ִּכְדָבֵעי ִלִּבי ֶאת ְּתַׂשַּמח

 ִּכי חֹוְלִמים ִעם ַעְצִמי ֶאת ֶאְמֶנה Jא ֵכן ִּפי ַעל ַאף

 ִהּנֹו ִהְנִני ּבֹו ַהִּמיׁשֹור, ָנכֹון ֶאל ָאנֹוִכי ֵאַדע
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 ,לֹו ַאּמֹות' י ַהָּפחֹות ֶׁשְּלָכל ָעֹמק ּבֹור ִרְצַּפת

 .ּתֹוָרה ֶׁשל ְּבאֹוָרּה ִּפְתחֹו ֶאת ּפֹוֵרף ַהֶּׁשֶמׁש

  

 לֹו ִהְתַּכֵחׁש ַהְּסָתם ִמן אּוַכל Jא ַמָּצִבי ֵאפֹוא ֶזהּו

 .ְּבַעְצִמי ְלַטֵּפס ָעַלי, ִמּבֹור ִיְפֵּדִני Jא ִיְׁשָמֵעאל

 – ֶׁשָחַמְדִּתי ַהּגֹוִיים ָחְכַמת ָּכל ִמָּכאן ְּתַמְּלֵטִני Jא

 , ֻסָּלם ּוְברֹוִמי ְּבָיָון ֶׁשִּׁשֵּמׁש ַהִּפְלִאי ַהִּנּגּון

 ,ַהְּפָרִאים ְלִׁשיַרת ְמֹמָרט ְּכִחּקּוי ִמְּגרֹוִני ִיְבַקע

 .ִּפְתרֹון ָמָצאִתי ֶטֶרם אּוָלם, ֵאַדע ֹזאת, ְּבעֹוְכַרי הּוא

  

  ְוֶיֶתר ְּבֶטְרִצינֹות ַּדְרִּכי ֶאת ַרֵּצף ָיֹכְלִּתי ִּכי ֱאֶמת

 .ִלי Jא ֱאJַה ֶׁשל ְּבחֹוָתם ַהְּטבּוִעים ִׁשּלּוִׁשים

 – ַהֶּדֶרP ָּכל ַהָּלָבן ֶהָחרּוז ַּכְנֵפי ַעל ַהְפֵלג ִּתיָיֹכְל

 .ַאְנְּגִלי ֲעָׂשָאִני ָאז ִּכי', ה ְרצֹון ֶזה ָהָיה לּו

  

 ,ְלִמיָנם עֹוֵטי־עֹור־ָנֵמר, ּפּוְׁשִקיןְו ָקֵלָולֹות ִמיֵני ָּכל

  – ְּבֹקִשי ָׂשַרְדִּתי 'ִמיְצֶקִביץ ֶאת – ַהֹּכל ָּגַמְעִּתי

 אּוָלם, זּוקֹוְפְסִקי ֶאת, ְוַחָּבׁש ָּפָרס ֶׁשל ַהְּמָלִכים יִסְפֵר ֶאת

 :ְלִחָּנם ֶׁשָּקָרא ְוִיְטַען ֶׁשָּקָרא ְּכָאָדם ֲאַכֵּזב Jא

 ,ֶאּפֹוס ַעל ְּבַאְסַּפְמָיא ְוחֹוֵלם ְּבֵביתֹו יֹוֵׁשב Jא ִאיׁש

 ,ֲעִליָלה ִמִּפיו ּובֹוַקַעת ָּבִהיר יֹום ֵנעֹור Jא ִאיׁש

 – לֹו ְוֵיׁש לֹו טֹוב ִאם ְלַמָּסע יֹוֵצא Jא ִאיׁש

 .ְּתִחָּלה ֲחָפרֹו Jא ֶׁשִאיׁש ּבֹור ֱאֵלי נֹוֵפל Jא ְוִאיׁש
  

– 
 

 , ַצְבִּתיהּוָמקֹום־Jא־ֲאִני־ֲח ֶׁשל קֹורֹות ֲאגֹוֵלָלה Jא

 .ְּכָרִכים ְׁשַלל ַּפְרֵנס ָיֹכְלִּתי, ְמדֹוָריו ָּכל ֶאת ָמִניִתי לּו

 :ִמֶּסַלע ִיְזַעק ֶרֶמׂש ָּכל, ְּבׂשֹוָרה ָּכאן ָּתִקיא ֶאֶבן ָּכל

 .ַהִּׁשִּׁשי ְּביֹום ִנְבֵראנּו, ָאִחי הּוא ַהַּקְדמֹון ָנָחׁש

  

 – ְּכֶדַמע ְּכָבר  ָמְלחּוֹּפה ֶׁשִּנְקוּו ַהִּטּפֹות ְמַעט

 .ַהַּמּבּול ֵמי ִעם ָזַרְמנּו, ִּתָּׁשַבְעָנה ֻּכָּלן ֶאֶפס
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 ,ַהַּטַחב ִמן ָוֶאְלֹחP ָרָעב ְיַיְּסֵרִני םַהָּיִמי ְּבֹרב

Pיִפ ֱאֵלי ֲחבּוָלה ְוִתְצַנח, ַחָּיה ָלּה ֶׁשִּתְתֶעה ֵיׁש ַא, 

 , אּוָכָלה Jא ִלְבֹחל – ִקּפֹוד אֹו ׁשּוָעל אֹו ְּגִדי ִאם

 . ְלַהְמִׁשיP ְּכֵדי ָזַנְחִּתי ַהַּכְׁשרּות ִּדְקּדּוֵקי ָּכל ֶאת

  

 – ְּבֶקַלע ָקַטְלִּתי ָלעּוף ֶׁשִהְנִמיכּו יםִצּפֹוִר ַּכָּמה

 ָאָדם ֶׁשל ַעְצמֹוָתיו ִמַּגל ֶׁשָּׁשִליִתי ָנֶאה ֵחֶפץ

 , ְּגִוָּיִתי ֵמֶאְגרֹוף ְיַחְּלצֹו ַאֲחַרי ַהָּבא(

 ,ֵמֶאֶבן ְּכֶחֶרב

 –) ִמָּים ְּכֶאֶבן

  

 ,ִלי ְּתַגל Jא ֻּגְלָּגְלּתֹו, ָלִאיׁש לֹו ֵאַרע ָמה ֵאַדע Jא

Pָיִדיד הּוא ְּבִדימֹוס ֱאנֹוׁש ַּגם ֶזה ְּכֵעין ְּבבֹור ַא. 

  – ְּכַהְמֶלט אֹו ְּכִהֵּלל ֵאפֹוא ֵאיֶנִּני

 .ֵמִתים ִעם ְּבִׂשיָחה ַהַּמְרֶּבה ָלִאיׁש לֹו ְואֹוי

  

 ,ַעְקַרִּבים ֲארֹוֵצץ ּוְבׁשֹוָקיו, ּוִמְׁשֶעֶנת ִּכֵּסא הּוא ֵמֵרִעי

 :ְמָׁשִלים ַהחֹול ַעל ִלְכֹּתב, ְלֶחֶרט ִּכַּתִּתיָה – ֶאְצָּבעֹו
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  בר משה מנחם תמר' ר

  

  

  ' שיר השירים'מתוך 
  
  

היו אמורים להיכלל , שהם בבחינת הצצה בלבד, הקטעים שלפניכם

) משה אבן חביב' ג ועד ר"מרס(באסופת הכתבים על אודות מלאכת השיר 

לאכה המרובה הכרוכה אולם פרסומם נדחה בשל המ', שפרסמנו בכרך ז

שמצויה בימים אלו ,  מלאכה שטרם נשלמה–בביאורם ובהתקנתם לדפוס 

לראשונה מאז הופעתו (בעיצומה ושבסופה יראה החיבור אור בשלמותו 

  . 'דרש'בספרון נאה בסדרת ) ז'במאה הט
  

נכדו של ר׳ זכריה כהן צדק ותלמידו של ר׳ שבתי , מנחם תמר בר משה' ר

היה מדקדק ופייטן שפעל בסלוניקי במחצית השנייה של , בן מלכיאל הכהן

ידוע כי גילה עניין רב בכתבי אבן עזרא וכי חיבר פירוש . 15המאה ה־

שאחדים , כן עולה מעיון בחיבוריו השונים. לפירושו של אבן עזרא לתורה

  .כי היה בעל ידיעות רחבות בתחומי הלוגיקה והמדעים, מהם טרם ראו אור
  

 בתורת המשקלים נדפס בסלוניקי במחצית הראשונה של ת"חיבורו של רמ

שיר  ',החלק הראשון. הספר כלל שלושה מחיבוריו של תמר. 16-המאה ה

,  החלק על משקלי השירה– הוא עיבוד מחורז של קטעים אחדים ,'השירים

חיבורו של אברהם אבן עזרא על הדקדוק  מ–וכמה מן החלקים שקדמו לו 

  : בגוף חיבורומעיד גם המחברך על כ .'ספר צחות', העברי
  

  ת נֹוָני ְריֵנל ִמָכים ְוִלָקְׁשִמְל/ ת נֹובּוְּתל ַה ָּכמּוְלה ָׁשֵּנִהְו

  ת נֹוָׁשת ְירֹוֹוּדִמר ּוֶבן ֵעֹוׁשְל/ ת נֹוֹוׁשְּלר ַהַחְבִמ ְּבאּור ָּבֶׁשֲא
  

  ם ָרהֹו ְונּום ָלָדְּמת ִלחֹוַצְּב/ ם ָרָכת ְזמֹוְכי ָחִבה ֲאָרְזֶע-נֹוְּב

  םָרְדִסה ְּכָּנ ֵהקּוְּתְעם ֶנָׁשִמּו/ ם ָרקֹות ְמיר ֶאִעֵהם ְוָטָּפְׁשִמְּכ

  

ג מצוות לחג "פיוט של תרי –' אזהרות ' של הספר הוא פיוטהחלק השני

 שיר דידקטי על –' תומולד': החלק השלישי. 1465- שחובר ב,השבועות

  . חישובי מולד הירח וקביעת לוח השנה
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שיר 'ב  כמה מן השירים ששילב מנחם תמרכללובקטעים שלפניכם נ

בעוד הטורים הדקדוקיים .  כדי להדגים את משקלי השירה השונים'השירים

את הדוגמאות שהובאו , ע"בחיבור הם עיבוד מחורז ושקול של דברי ראב

כיוון שישנו עדיין צורך . החליף מנחם תמר בשירים פרי עטו' ספר צחות'ב

שממילא יקשה  – 1 את הטורים הדקדוקייםהשמטנו בפרסום זה, בביאור

 והותרנו רק את –' ספר צחות'מאוד להבינם מבלי להשוותם לכתוב ב

לצד אלו נכלל כאן גם המקטע החותם . השירים שנכתבו כדי לשמש דוגמא

  .   'אזהרות'את הפיוט 
  

יהונתן ורדי שהביא לידיעתנו את דבר קיומו החכם האלוקי לגדולה תודה 

לאלי שטרן , בלתי רגילהרם מידיעותיו המופלגות בנדיבות של החיבור ות

 מן העותק המקורי ולשנהב ברטוב  והעתקתםשעמל על פענוח הדברים

  .  חדת העין על הערותיה המועילות

  
  

  'שיר השירים'מתוך 
  

 ָברָּד ָּכל  ְּבֵראִׁשית /  ִמִּׁשיִרי  ְואֹוְד_ /  ּוְבַׁשֲחִרי  ְּבַעְרִבי /  צּוִרי ֲארֹוִמְמ_

  ִנְׁשָּבר  רּוַח ְוהּוא /  ִזְבִחי  ְּבַהְקִריִבי /  ָאְרִחי ֶאת ְוַהְיַׁשר /  ִׂשיִחי ֶאת  ָנא ְרֵצה

  

  )'משקלו של דונש'(הארוך מקוצר : משקל

  ).יט, נא' תה(' ִזְבֵחי ֱאJִהים רּוַח ִנְשָׁבָּרה': פי על: זבחי והוא רוח נשבר

  

 ָחְכָמה ִיֵּתן/   יֹוֵאל ֹּפץַיְח /  ׁשֹוֵאל  ָהָרם /  ֵמֵאל ִלִּבי

  ָעְצָמה  ַיְרֶּבה/  אֹוִנים  ּוְלֵאין /  אֹוִנים  ַיְרִחיק  / ָּבִנים ַמְחִּכים

  

  )בחריזה פנימית בין הצלעיות(משקל התנועות : משקל

ֹנֵתן ַלָיֵּעף ֹכַּח ּוְלֵאין אֹוִנים ' : על פי:ולאין אונים ירבה עצמה.  ירחיק צער: ירחיק אונים

  ). כט, מ' יש ('ַיְרֶבּהָעְצָמה 

                                                           

ְולֹו ָיֵתד ֲאֶׁשר ׁשֹוֵכב // ְלִמיֶנהּו ְודֹוֶמה לֹו ְּבַמְחֶזה / ְוֵיׁש ִמְׁשָקל ְמֻרַּבע הּוא ְּכמֹו ֶזה : " כגון1

ְוֵכן ֵׁשִנית ְוַהָּיֵתד / ְוֵיׁש ִּבְׁשֵּתי ְּתנּועֹות ִעם ְיֵתָדם "או , "עּות ְּתנּועֹוָתיו ְוהּוא ֶזהְּבֶאְמָצ/ ְוהֹוֶזה 

 .'וכו" ְּבֵאֶּלה ִיְהֶיה ָּבנּוי ְיסֹוָדם/ ּוִבְׁשַּתִים ְּתנּועֹות עֹוד ְלַבָּדם  //ְּבִצָּדם 
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 ֵחיָלP ַרב  ִּכי ִּתְתַעַּנג ָּבּה  / ְכָמהָח  ָמָצא  ָאָדם ַאְׁשֵרי

  ָּלP  ָחַכְמָּת ָחַכְמָּת ִאם /  ִתָּנֵׂשא ָּבּה  רֹוָמםֵת ָּבּה

  

  )בלא חריזה פנימית(משקל התנועות : משקל

  . יב, ט' מש: אם חכמת חכמת לך

  

  ְׂשנּוִאים ַחי ְלֵאל/  ְוֵגָוּה ְוָגאֹון  / ָנאָוהְו ְמֻעָּלה  / ֲעָנָוה ִּכי ֱאֶמת

  ְיֵרִאים ֲעֶטֶרת/  ְרׁשּוָמה ִהיא ְוֵכן  / ְלָחְכָמה ְּבַמֲעָלה  / ְקדּוָמה ְוַעְנָוה

  

   המתקרב:משקל

עשת , חכמה עטרה לראשה] שעשתה [=תָׂשמה שָע: השווה: יראים... וענוה.   גאוה: גוה

. ''ֵראִׁשית ָחְכָמה ִיְרַאת ה': רשנאמ ,'כמה עטרה לראשהמה שעשת ח'. ענוה סנדל לעקבה

  ). ט, א, א, שיר השירים רבה (''ֵעֶקב ֲעָנָוה ִיְרַאת ה': שנאמר', עשת ענוה סנדל לעקבה'

  

  טֹוָבה ְוָכל ָּכבֹוד  / ָלP ְוַתִּׂשיג ִּתְקֶנה  / ּוִבְנָדָבה ֶׁשַבח  /ָיאֹות ְל_ ָנִדיב

  ָּבָבא ְוַגם ַּבֶּזה  / ָרצּוי ִּתְהֶיה ָּבּה  / ֵׂשיָבה ְוַעד ִזְקָנה  / ַעד ָּבּה ְּתִהי ָהדּור

  

  )נפעל מפועלים/ נפעל מפועלים (הארוך מקוצר : משקל

  . בעולם הזה ובעולם הבא: בזה וגם בבא

  

  ֶעְדיֹו ֶּבֱאֶמת ְוהּוא  / ָיְׁשרֹו – ֱאֶמת ִאיׁש ְּפִרי

  ָיְפיֹו םַּגְו ְוטּובֹו  / הּוא ַמֲעֵׂשהּו ְונֹוי

  ִנְׁשיֹו ְּבֵחן ְמַׁשֵּלם /  ַּגם ְּדָבָריו ְמַכְלֵּכל

  ִמְריֹו ֲעֵלי ְועֹוֵבר  / ֵריַע ָעֹון ְונֹוֵׂשא

  

  . הארוך: משקל

  . חובו: נשיו  . תכשיטו: עדיו

  

  ְנִתיָבתֹו ּגֹול ֵאל ֲעֵלי  / ְּבֻתָּמתֹו ָּתִמיםְגַבר 

  ְּבזּוָלתֹו ְׁשֶעהִי ְוJא  / ִעּתֹו ְּבָכל ּבֹו ְוִיְבַטח

  ְוִלָּבתֹו ַנְפׁשֹו ְּבָכל  / אֹותֹו ֶיֱאַהב ְוָתִמיד

  ְוִיְרָאתֹו ּבֹו ְלָדְבָקּה  / ְוַאָּותֹו ֶחְפצֹו ְוָכל
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  ְּבֶאְבָרתֹו הּוְיֻסֵּכ/   ִמְּמעֹוָנתֹו ְוֶעְליֹון

  ְלֶעְזָרתֹו לֹו ְיַצֶּוה  / ְוֶחְמָלתֹו ַחְסּדֹו ְוֶאת

  ְיִחיָדתֹו ֶאת ְוׁשֹוֵמר  / ָעתֹוְיׁשּו ָּתִמיד ְוהּוא

  ְּבַׁשְוָעתֹו ְלהֹוִׁשיעֹו  / ְׁשֵאָלתֹו ֶאת ְונֹוֵתן

  

  .המרנין: משקל

ולא   ).  ה,לז' תה(' ַּדְרְּכ_' ּגֹול ַעל ה'על פי : עלי אל גול נתיבתו   .כו, יח' תה: גבר תמים

ְבֶּאְבָרתֹו ָיֶסP ָלP ' פי לע, ויגן עליו בכנפי: יסכהו באברתו  . ולא יפנה לאחר: ישעה בזולתו

  . נפשו: יחידתו  ). ד, צא' תה ('ְוַתַחת ְכָּנָפיו ֶתְּחֶסה

  

  ּוַבֹּיֶׁשר ַּבֹּתם ְּבֵהָאְספּו / ֹעֶׁשר ְּדַבר ִנְכָּבד ְמֹאד ִּכי ְּדֵעה

  ֶנֶׁשר ְּכמֹו ָיעּוף ָהִכי Jא ְוִאם / ָּכֵׁשר ִהיְי ַּדִּלים ןֲחנֹוַּב ְוהּוא

  

  .)פעולים מפועלים מפועלים(וריאציה של הארוך : משקל

  

  ְיַבֶהְל_ ִאם ַּבֲחרֹונֹו ַּגם/   ְיַיֶּסְר_ ָיסֹור מן]ַהְּז[ ִאם

  ְוַנְפֶׁש_ ּגּוְפ_ ַּתֲאִביד ֶּפן  / ּוִמְתַקֵּצף ּכֹוֵעס ְּתִהי ָנא ַאל

  _ְיַנֶהְל ִאם ְמנּוחֹות ֵמי ַעל  / ְיַׁשֶּכְנ_ ֶׁשֶבת ְמרֹום ִאם ַּגם

  ְוֵחיֶל_ ָר_ ָעְׁש ְּבָרב ִּתְבַטח  / ַאל ְוָלֵכן ָּבP ְיַהֵּתל ִּכי ַּדע

  

  . המהיר: המשקל

   .ג, כג' על פי תה: על מי מנוחות אם ינהלך  . על פי עובדיה ג: מרום שבת  . הגורל: הזמן

  . ט, נב' תה: אל תבטח ברב עשרך

  

  ֶיַׁשע ּוַמְרִחיק מֹוֵקׁש ְלמֹו ְמָצאִנ  / ֶרַׁשע ְוַאְנֵׁשי ָסָכל ְּבֵחיק ַּכַעס

  ֶּפַׁשע ַעל ֲעֹבר ְוִתְפַאְרּתֹו ַאּפֹו  / ֶהֱאִריP ְּתבּונֹות ִאיׁש ְּבִׂשְכלֹו ָאְמָנם

  

  . השלם: המשקל

  . מכשול, מלכודת: מוקש.   ט, קהלת ז: כעס בחיק סכל

  

  יםַּבְּנִעיִמ ְּבִני ִּתְׂשַּבע  / ֲחָכִמים ְּבַדְלתֹות ִּבְׁשֹקוד

  ְּבָיִמים ְוִתְׂשַּבע ִּתְצַלח  / ְּבִלּמּוד ַּבְּׁשִקיָדה ַּגם
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  .הקטוע: המשקל

  

  ְוִתְכָלה ֵראִׁשית ְּבִלי ַּגם / ְוִנְפָלא ָרב ֵאל ֲהָללַמ

  ָהֱאJִהים ְלִיְרֵאי טֹוב / ְּתִהָּלה ְודּוִמָּיה הּוא

  ַהְּׁשֵאָלה ָׁשם ָּכְלָתה / ְּתִהָּלה ָּכל ַעל ֲעָלהַנ

   ֱאJִהים ָרָצה ְּכָבר ִּכי / ְוִעָּלה ִסָּבה ִליִמְּב

  ְלִׁשְכנֹו ְיָקְרֶבּנּו הּוא / ְמעֹונֹו ָּגַבּה ֲאֶׁשר יַח

  ֱאJִהים ִקְרַבת ַוֲאִני / ְרצֹונֹו ִיְבַחר ֱאנֹוׁש ָּכל

  ְּתִהּלֹות יֹוֵׁשב ְּפַתח יׁשִח/  ְּבגֹולֹות יֹוְׁשִבים ֲאָסרַמ

  ֱאJִהים ָלנּו ֲעֵׂשה ּוםק / ְּגדֹולֹות םֶדְּכִמֶק הֶז

  

  הקלוע: משקל

  . מנחם חזק: אקרוסטיכון

  . יב, קהלת ח: טוב ליראי האלהים  ). ב, סה' תה(' ְל_ ֻדִמָיּה ְתִהָלּה'על פי : ודומיה תהלה

אין ליקום כל סיבה : וכאן רוצה לומר, ז בשינוי הכוונה, קהלת ט: כי כבר רצה האלהים

ֶזה ֵאִלי 'על פי , כינוי לאלהים: זה  . כח, עג' תה: אני קרבת אלהיםו  . פרט לרצון האלהים

בשינוי , א, לב' שמ: קום עשה לנו אלהים  . והמדרשים עליו) ב, שמות טו ('ְוַאְנֵוהּו

, אלהים: וכאן זוהי פניה אל האל עצמו,  עגל הזהבתשם זו קריאת העם לבנות א(הכוונה 

  ).   קום עשה לנו גדולות

  

  

  ְוַדל ָעִני / ֱענּות ִּתְבֶזה / ְוJא ִּתְׁשֹּכן  /ֲאֶׁשר רֹוםָמ

  ְוַדל נֹוֵׂשא / ְל_ ֵעינֹו / ֲאֶׁשר ַרֵחם / ֵלָבב ְדֶּכהִנ

  ֹאֶזן ְּבַדל / ָהֲאִרי ִּפי / -ִמְכּ ַהֵּצל / ְּב_ ֹוִסיםח

  ִּתְגַּדל חָצ / ְוֶנ ִצּיֹון / ְּבֵני ּוְגַאל / ְּבֵנה עֹוןָמ

  

  . צרהמהיר מקו: משקל

  מנחם: אקרוסטיכון

ולא   ). טו, נז' יש ('ָמרֹום ְוָקדֹוׁש ֶאְשּׁכֹון ְוֶאת ַדָּכּא ּוְשַׁפל רּוַח'על פי : מרום אשר תשכן

 אזן כמפי הארי  ).  כה,כב' תה ('ִכּי Jא ָבָזה ְוJא ִשַׁקּץ ֱענּות ָעִני': על פי: תבזה ענות עני

בהיפוך , ) יב,עמוס ג('  ִמִפּי ָהֲאִרי ְשֵׁתּי ְכָרַעִים אֹו ְבַדל ֹאֶזןַכֲּאֶשׁר ַיִצּיל ָהֹרֶעה': על פי: בדל

  . בית המקדש: מעון   .הסמיכות למען החרוז
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  עֹוָלם ֲאדֹון ַאָּתה / ֱאֶמת ֱאJִהים ָּתהַא

  ֶנְעָלם ְּכִסיל ֵמֵעין / ְוִאם ְוִנְגֶלה ְמָצאִנ

  ֲאֶׁשר ְּכֶאָחד Jא ָנם / ְמָאְו ְמיֻוָחד ִחידָי

  ִׂשְכָלם ְוָצר יֹוְדִעים / ִיְתְמהּו ְלֹזאת נּויָמ

  ְוַאְּת ּגּוף ְּבמֹו ַחֹכ / ְוJא ּגּוף ְוJא ְׂשָּגבִנ  5

  ֻּכָּלם ַהִּנְמְצִאים / ְלָכל ְוַקְדמֹון ִסיןָח

   ֲאֶׁשר ֲעבֹוָדה ֵּתאֹות / ְלַבד ְלִׁשְמ_ רֹוםָמ

  ֻסָּלם ַמֲעלֹות ָמּה/ -ְוָׂש ִביִאיםְנ ֹוֵחרּב

  ְוהּוא ְנִביִאים ָּכל ַעל / ַנֲעָלה ְּבִחיר הֹמֶׁש

   ְוִהְנִחיָלם ּתֹוָרה / ַנֲחָלה ְלַעם ַתןָנ  10

  ְוJא ֶנֱאָמָנה ָמה / יִמְּת ֲאֹדָני דּותֵע

   ִׁשַּלם ֲאֶׁשר ֵאל ָּדת/  ַלףֻּתֲח ְוJא ַמרּוּת

  ֲעֵלי ְּפקּוחֹות ֵעיָניו / ֵלבְו ְּכָליֹות ֶפֹשֹח

  ּוִמְפָעָלם ָּבָדם / ּוַמְע ִאיׁש  ֵני]ְב [ַּדְרֵכי

   ְוָכל ְיֵיטיב ֹוִביםּט / ַלְו ְיׁשֹוֵדד ִדיםֵז  15

   ּוִמְפָעָלם ֵׂשיֶהם /  ְּכַמֲעְיַׁשֵּלם ִאיִׁשים

  ְוהּוא ְמִׁשיחֹו ִיְׁשַלח / ְּפדּות ְלַעּמֹו דֹוׁשָק

  ֶהְגָלם ֲאֶׁשר ִמָּׁשם / ֶיֱאֹסף חֹוִנְּד תֶא

  ְּבָכל ְיֹבַרP ּוְׁשמֹו/  יּוְחִי ֲאַזי ָתיוֵמ

  עֹוָלם ְוַעד  עֹוָלם /  ּוֵמְוֵתֵבל ץֶאֶר  20

  

  

  

  . המתפשט: המשקל

  ע תמר חזק אמץ"מנחם בן משה נ: אקרוסטיכון

   .ם" עיקרי האמונה של הרמבשלשה עשרפיוט על פי 

ְר_ ּוְדָב, ִכּי ַאָתּה ֱאJִהים ֱאֶמת: על פי תפילת מוסף של ראש השנה: אתה אלהים אמת 1

 העיקרים 13 בדבריו על ם"השווה דברי הרמב: לא כאחד אשר מנוי 3-4.   ֱאֶמת ְוַקָיּם ָלַעד

י על פ: ולא כח במו גוף 5.   'אחד באחדות שאין כמותה אחדות': )הקדמה לפרק חלק(

אולי הכוונה שהאל שם את : ושמה מעלות סלם.   'אינו גוף ולא כוח בגוף': ם"הרמב

אשר  12.    ח,יט' תה: עדות אדני תמימה.   ר בין האלוהי והאנושיהמקשהנבואה כסולם 

  . שעשאה מושלמת, אשר השלים: שלם
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  פיוט האזהרותמתוך 
  

  

  ְוֵתיָמָנה ְּבִמְזָרח / חּוצֹות ְּבָכל ְמַׂשְּנִאים[...]    1

  ָּדָתם ֲעֵלי ְימּותּון / ְּבָגלּוָתם ְוֵהָּמה

  ִּפָּנה ְוָכל ַצר ְּבָכל / אֹוָתם לֹוֲחִצים ֲאֶׁשר

  _ֲחָמֶת ְוַאֵּיה / ְּגבּוָרְת_ ְוַאֵּיה

  ַקָּנא ְוֵאל ְמרֹוָמם / _ִקְנָאֶת ְוֵאי  5

Pָּבם ְרָׁשִעים ְוִיְרּדּו / חֹוְבָבם ֶּתֱחַרׁש ְוֵאי  

   יֹוָנה ֲעֵלי ְיׂשּוׂשּון / עֹוְרָבם ְוַגם ְוִנְׁשָרם

   ּהּגֹוָח ֱאֵלי ְּתַׁשַּוע / רּוָחּה ְּבַצר ְויֹוָנה

   ְוֶהְגיֹוָנּה ְּבִפיָה / ֹּכָחּה ְלַבד ָלּה ְוֵאין

  ּוֹבִכָּיה ְלצּוָרּה / ְוהֹוִמָּיה ְוהֹוָגּה  10

   יֹוָנה ֲאֶׁשר ְוָהִעיר/  ִׁשְבָים ֲעֵלי ְלַרֵחם

  ִנְזֶרה  ֲאֶׁשר ַעם ֲעֵלי / ֶרהַיְע ֲהִכי ְורּוַח

   ְלִצּיֹוָנה ֵנס ְׂשאּו / קֹוֵרא ְלקֹול ַמעְׁשַיְו

  ַעְבּדֹו ְּדַבר ְוָיִקים / ַחְסּדֹו ְּבֹרב ְוֶהְפָּדה  

   ֲאִחיֶשָׁנּה ְבִּעָתּּה/  ]ְּבָיּה ֵעדֹו[ ְּבָאְמרֹו  15

   ָבִניםְוָהְא ֲעָפָרּה / חֹוְנִנים ֲאִבי  ְוָיֹחון

   ִּפָּנה ְלֹראׁש ְוָהיּו / ּבֹוִנים ָמֲאסּו ֲאֶׁשר

  ָּלּהִּת ֲעֵלי ְּבנֹוָתּה / ֶחְמָלה ְּבֹרב םָיָקְו

  ְלֹחֵנָנּה  ֵעת ְוִכי / ָלּה ֵחן ְּבֵחן ְּתׁשּואֹות  

  

 ַאָתּה ָתקּום ְתַּרֵחם ִצּיֹון ִכּי ֵעת ְלֶחְנָנּה ִכּי ָבא מֹוֵעד ]:ך[ככתוב בדברי קדש

  .)כט, לג' דב(ַאְשֶׁרי_ ִיְשָׂרֵאל ִמי ָכמֹו_  )יד, בק' תה(

  
   .הארוך: המשקל

 גוחה.   י נשר ועורב"הנרדף כמו ע, )יד,  שיר השירים בעל פי(עם ישראל כינוי ל: יונה 7

ל שביה "וצ, כך נדפס: שבים 11.   אלא: לבד 9.   י, כב' תה', ֹגִחי ִמָּבֶטן'על פי ,  יוצרה–

על  :ורוח הכי יערה 12   ).א, צפניה ג(' ִעיר ַהּיֹוָנה'י ל פע: והעיר אשר יונה   .בשל החרוז

 14  ). ג, מ' יש('' קֹול קֹוֵרא ַּבִּמְדָּבר ָּפנו ֶדֶרP ה': על פי: ראלקול קו 13.   טו, לב' פי יש

ובדפוס , ל"אולי כצ. 'באומרו בשם ה: ביה עדו באמרו 15.   ו, ד' יר: שאו נס לציונה
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 : עפרהחונניםויחן אבי  16.   כב, ס' יש: בעתה אחישנה.   והנוסח פגום, ביעידו: המקורי

והיו ...  והאבנים17.   )טו, קב' תהעל פי ( את עפרה של ציון יחון', אבי חוננים, 'ה"הקב

   .יח, ל' יר: בנותה עלי תלה 18.   כב, יחק' תה: לראש פנה
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  מאס טרהרןתו
Thomas Traherne  

)1637-1674(  

"An empty book is like an infant's soul, in 

which anything may be written. It is 

capable of all things, but containeth 

nothing."                                 (Centuries of Meditations) 
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   תומאס טרהרן 

 

 

 'לאומה והודיה תפילה 'מתוך
 

 ,יׁשּוָעֶת ָּפְקֵדִני ִּב, ִּבְרצֹון ַעֶּמ ' ָזְכֵרִני ה

 .ל ִעם ַנֲחָלֶת ְלִהְתַהֵּל, ִלְשֹׂמַח ְּבִשְׂמַחת ּגֹוֶי , ִלְראֹות ְּבטֹוַבת ְּבִחיֶרי 

 

 .י  ִמָּכל ֲעָבַריַסּבּוִני ֲחָסֶד, ֱאלֹוַהי' ה

 

 , ַהָּׂשדֹות ְוָהֲעָמִקים

 ,ִאם ִנְרֵאם ַלֲאׁשּוָרם

 ;רּוֵהם ַמְטמֹוִנים ַּבל ְיֹׁשָע

 ; ִׂשְמַחת ִּתְפָאָרה–ִיְפַעת ַהָּׁשַמִים 

 ,ְוֵהם ְּבֵעיָניו ְּכAא־ָּדָבר

 ,ַאB ֶאְתמֹול ִנְבְראּו

 ,ִנְלְקטּו ֵמָעָפר

 ,ַהּיֹום

 ,הָעִלְפֵני ַמֲחִצית ַהָּשׁ

 . ַאB ֶזה ָהֶרַגע

 ,ָּכִרים, ֲעֵצי־ָיּה, ַמְעָינֹות, ְנָהרֹות

 ,ְוֶעֶצם ַהַּיָּבָׁשה

 ,ָהאֹור ְוַהֶּגֶׁשם, ָהֲאִויר, ֶהָעִבים

 –ַהֶּׁשֶמׁש ְוַהּכֹוָכִבים 

 ,ִמְפָעלֹות ִנְפָלִאים ֵהָּמה

 ,ִּבְתרּוַעת ֲעָלִצים ְיַאְּׁשרּוִני

 . ְלָׁשְרֵתנּו ִנְבָראּו

 .ַעל ֲחמּודֹות ַּגן ֵעֶדן, ֱאלֹוַהי, ְל ֲאַהֶּל

 .ָמה ַרּבּו, ֱאֶמת

 ַאֲחַלי ֶאְתַהֵּלB ֵּבינֹוָתן ְּכָאָדם

 . ְולּו ֶטֶרם ָעַמד ַעל ַהַּדַעת
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 ַאB ַאָּתה ַסּבֹוַתִני

 ,ַמְטמֹוִנים ַּבל ִיָּמנּו

 ,ַרְבּגֹוִנִּיים ְלַתֲענּוג

 ,ְלֶעְרָּכם ֵאין ֵקֶצה

 .ֹוִנים ִמָּכל ַהֹחֶמר ַהִּנְבָראְּדגּוִלים ִרְבַבת מ

 ,ֵּתָבה ַלֲעָדִיים ִהיא ֵּתֵבל

 ,ָּבָמה ּדֹוֶמֶמת

 ִזיָרה ְלִמְפָעלֹות

 ,ֲעׂשּוָיה ְלַתְכִלּיֹות ֵאין ִמְסָּפר

 . ֻּכָּלן ְמַסְּפרֹות ָחְכָמְת  ָהֲאָבִהית

 ,ֵּתבֹות ֵריקֹות, ֵאל־ֱאלֹוַהי, ֲאָבל

 .   ָׁשְוא ֵהםַמְראֹות, ַאְרָּגִזים ְּפרּוִצים

 ַהַּמֲחזֹות ְוַהִּמְפָעלֹות, ֱאלֹוַהי, ָהֲעָדִיים

 ,ֵהם ַהַּמְטמֹוִנים ֲאֶׁשר נֹוִקיר ִמֹּכל

 ,ַהַּמְנַעִּמים ֲאֶׁשר ַיְחֹמד ִלֵּבנּו

 ,ֵנֶזר ָהֹעֶנג

 ,ִּכי ַּבֲעבּוָרם ַנֲעׂשּו ָהַאְרָּגִזים

 ,ָהָעְמדּו ַהָּבמֹות

 .ֶנֶעְרכּו ַהֵּתבֹות

 ; ַעל ַעְּמ ֲחֹמל, ָיּה

 !ֵאל־ֱאלֹוַהי, ֲחֹמל ַעל ַעְּמ 

 , ְּדמּויֹות ֵאּלּו ַעל ָּבָמְת , ַעל ֲעָדִיים ֵאֶּלה ְּבֵתָבְת 

 .ַהְמַמְלִאים ֶאת עֹוָלְמ  ִּפְלֵאי ִמְפָעלֹות

 .ְל  ְוָלֶהם, ֲעֵׂשִני ֹמֶׁשה

 .ְל  ְוָלֶהם, ְנֶחְמָיה

 .ְל  ְוָלֶהם, ָּדִוד, ֶעְזָרא

 ,ֵּבר ֶחְפִצילּו ִּד

 ,לּו ָיַדע ִלִּבי ָהֵבן ֹזאת

 ,לּו הֹוַקְרִּתי ִׂשְמחֹוַתי ְּכֶעְרָּכן

 ַּפְלֵגי ַמִים ָהיּו יֹוְרדֹות ֵעיַני יֹוָמם ָוַלְיָלה

 . ִלְבִלי ַהְרוֹות ֶאת ֶׁשֶבר ַעִּמי

 )ארליך צור: מאנגלית(
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 ' הברוכות חוקותיו על והודיה שבח שיר 'מתוך
 
 

 !ָיּה ֵאִלי ְוגֹוֲאִלי

 ַלְּמֵדִני ְלַהֵּלB ַעל ְּפֵני ָהָאֶרץ

 .ְּבַצְלֶמ  ִּכְדמּוֶת 

 

 .יָטה ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרֶת ַּגל ֵעיַני ְוַאִּב

 

 ָֹני ֻחּקֹוֶתי  ֲאד

 , ָּגְבהּו ִמָּׁשַמִים ָוָאֶרץ

 –ְת  ִלי  ָהאֹותֹות ַהְּגדֹוִלים ְלַאֲהָבֵהן

 ְרִאי ַהִּביָנהָּבן ָאׁשּור ִּב  

 ָּבן ָאׁשּור ִּביִפי ָהַאֲהָבה  

 ָּבן ָאׁשּור ַּבֲעֶטֶרת ִּתְפַאְרִּתי

 

 . ָמה ִּגַּדְלָּת ֲאֹדָני ֶאת ַעְבְּד 

 [...] 

 !ִּכי ִנֲחמּוִני ֻחּקֹוֶתי  ַהְּקדֹוׁשֹות, ִשְׁמ  ֲאָפֵאר ַוֲארֹוֵמם, אֹוֶדה ַלֲאֹדָני

 

 יְּכִאּלּו ָהִייִתי ֲאִני ְלַבִּד

 ָדם ְיִחיִדי ֶׁשַהֹּכלָא

 :ִנְבָרא ִלְכבֹודֹו

 , ַמְלָאִכים ְוָאָדם, ֻצּוּו ֻּכָּלם

 ֶלֱאֹהב ִלי

 ;ְוִלְדֹאג ִלי

 ;ֹּכל ִנְבָרא ְּכֵדי ְלָׁשְרֵתִניַה

 ,ְלַרּצֹוֵתִני ּוְלַעְּנֵגִני, ַהֹּכל ְלרֹוְמֵמִני
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Bַהֵּׁשם ִיְתָּבַר Bְּבעֹוֵדִני ַמִּביט ֵהיַא 

 ל ִּכְתֵפי ַמְלָאִכים ְוָאָדםִּטיל ַעַמ

 – ַרק ְּכֵדי ַלֲעׂשֹות ֲחָסָדיו ִעָּמִדי –ֶאת ָּכל חֹובֹות ָׁשַמִים ָוָאֶרץ 

 .ְוגֹוֵמל ָלֶהם ְּבַעד ַצְיָתנּוָתם ּבֹו־ַּבְּגמּול ֲאֶׁשר ְּגָמָלם ְּבַעד ַאֲהָבָתם

 [...] 

 ֶרְכ  ָאנֹוִכי ָּבֵרB ֲאָב

 ֹהב ִליִּכי ִצִּויָת ְלֻכָּלם ֶלֱא

 , ְלַהֵּלְל  ּוְלַׁשְּבֶח , B ַאְכִּביר ַוֲאַבֵּכר ְלָבֶרְכ ַא

 .  ִצִוּיָתִני ֶלֱאֹהב ְלֻכָּלםִּכי

 ,ֵאִלי ְוגֹוֲאִלי

 ֻחּקֹוֶתי  ֵאיָנן ַרק ָּגֵדר ְלַכְרֵמי ַׁשְלָוִתי

 ַעל ַּגָּבן ַאְעִּפיל ֶאל ֵּכִסי  ֲאֶשׁרַמֲעלֹות 

 ִּכי ִאם ְמאֹור ֵעיִני

 ֶרת ִּתְפַאְרִּתיֲעֶט

 ְרפּוָאה ְלִנְׁשָמִתי

 ְוַהְּכָלל ֲאֶׁשר ַעל ִּפיו

 . ִמְתַּגְלֵּגל ַצְלְמ  ַהְּׁשֵמיִמי ְּבַצְלִמי

 

 .ֵנר ְלַרְגַלי ְּדָבֶר  ְואֹור ִלְנִתיָבִתי

 

 ַהֶּׁשֶמׁש ִהיא ָמאֹור ַאִּדיר

 ְוַקְרֶניָה ְּברּוכֹות ִלְמֹאד  

 דְוַקְרֶניָה ְנחּוצֹות ִלְמֹא  

 ְוַקְרֶניָה מֹוִעילֹות ִלְמֹאד  

 .ִלי ְוִלְבֵני ָהָאָדם ֻּכָּלם

 

 ,ַאB ָמה ֶנֱאָדָרה ִהיא אֹוַרת ֻחּקֹוֶתי 

 ְלמּוָלּה ִּתְדֶמה ֶׁשֶמׁש ְּכֻגְמַרת־ַהַּלְיָלה

 נֹוַכח אֹוַרת ִּתְפַאְרֶּת 

 ְּבַחֵּיינּו ַּדְרֵּכנּוַהּמֹוָרה ֶאת 

 .ָּבָאֶרץ ּוַבָּׁשַמִים

 )ויזן יהודה: גליתמאנ(
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 במים צללים
 
 

 ,ּות ֵאיֶנָּנה ְמֻתְחֶּכֶמתַיְלד

 –ַרּבֹות ָּבּה ָטֻעּיֹות ַהֶחֶמד 

 ֲאָבל ֲעַדִין, ּכֹוְזבֹות ָאְמָנם

 ;עֹולֹות ַעל ַהִּנְגֶלה ָלַעִין

 ַּדְרָּכן ָאנּו חֹוִזים

 ְּבִמְסְּתֵרי ָרִזים

 ּוְבִׁשְפַעת ַּתֲעלּומֹות

 .בֹוְגִרים ִנְזֶּכה ִלְלֹמדֶׁשְּכ

 

 ְוָכB ָקָרה ֶׁשִּבְׁשלּוִלית

 ;עֹוָלם ַאֵחר ִּדִּמיִתי ִלי

 Bְּכֶׁשָהָרִקיַע ַהָּנמּו 

Bִהֵּתל ִּבי ִּבְתלֹותֹו ָהפּו 

 ָרִאיִתי זּוג ַרְגַלִים

 ;עֹולֹות ֵאַלי ַּבַּמִים

 ּוְכֶׁשָּטַבְלִּתי ָּבם ַרְגַלי

 .יעֹוָלם ַאֵחר ִנְגָלה ֵאַל

 

 ַּבַּמִים ֲאָנִׁשים ְׁשקּוִעים

 ,ִמַּתַחת ְרִקיִעים, ִנְראּו

 ָחְפִׁשים ָלנּוַע עֹוד ָועֹוד

 ;ְּבָכל ֲאֶׁשר ֹיאבּו ִלְצֹעד

 ַּבֹּזַהר ַהּדֹוֵמם

 ;ָרִאיִתי ֶאת ְּפֵניֶהם

 ְּכמֹוִתי ִמֹּבֶהן ְוַעד ֶזֶרת

 .ָּפְסעּו ְלאֹור ַחָּמה ֲאֶחֶרת
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 ּוָמה ָּדֵרי־ּד–ַּכָּמה מּוָזר 

 ;ְוקֹול ֵאינֹו ִנְׁשָמע, ָנִעים

 ּוְבִמְקֶוה ֶׁשּסּוס אֹו ׁשֹור

 ֶאת ִצְמאֹונֹו ּבֹו Aא ִיְׁשֹּבר 

 ,עֹוָלם ָׁשֵלם ִנְמָצא

 ;ַאB ָלנּו ֵאין ְּכִניָסה

 ַרק ַהּׁשֹוְכִנים ְּבתֹוB ַהּבֹור 

 .ֹחם ָוֹקר, יֹוְדִעים ּבֹו ַׁשַחר

 

 ,ַלָּׁשְוא ָּפִניִתי ֲאֵליֶהם

 ,ִׂשיֵחנּו ֶזה ָהָיה ִאֵּלם

 ּוְבָכל ֹזאת ָמָצאִתי ָּבם 

 :עֹוָלם ֵמֵעֶבר ָלעֹוָלם

 ֲאַנְחנּו ָּכאן ְּבעֹוד ֵהם

 , ּדֹוִמים ָלַאְנִטיּפֹוִדים

 ּוְגבּול ַּדִּקיק ּוִמְתנֹוֵצץ 

 .ֵּביֵנינּו ְלֵביָנם חֹוֵצץ

 

 ,ַעל ַרְגֵליֶהם ָּפַסְעִּתי ָׁשם

 .םֶשָּמא ַאְצִליַח ְלָפְגָׁש

 ,ֵּביָתם ָּדָמה ְלַאְׁשָלָיה

 :ּוְבָכל ֹזאת עֹוָלם ָהָיה

 ,ָׁשַמִים ַּתְחּתֹוִנים

 ְוֶאֶרץ ֲעָדִנים

 ֶׁשָּבּה ָּכל ֶרֶגל מּוָׁשָטה

 .ְּכֵדי ִלְפֹּגׁש ִּבְרעּוָתּה

 

 ַּבְּמחֹוזֹות ַהְּמֻאָּׁשִרים

 ֶׁשְּׁשֵמי ָמרֹום ָּבֶהם ׁשֹוִרים

 :ןֹת ֶנְהָדרֹות ֶיְׁשָנ ֶחְלקו

 .ִניֵרי ְׁשָחִקים ּוְׂשדֹות ָעָנן

 ַרִּבים ַלֲאָלִפים
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 ;ׁשֹוְכֵני אֹוָתם חֹוִפים

 ָרִמים ְּכׁשֹוַע ְוָנִגיד

 .ֵהם ְיִדיַדי ְלֶׁשָעִתיד

 

 ַאֶּתם ַהִּנְׁשָקִפים מּוִלי

 ,ִמַּבַעד ְלֶחְביֹון ְׁשלּוִלית

 , ֵאילּו ָּפִנים ֵעיַני ׁשֹוְזפֹות

 ?תֵאילּו ַרְגַלִים ְוגּופֹו

 ,ָאֵכן, ָּבֶכם ֶאְרֶאה

 .ַעְצִמי ַאֵחר, ֵרִעים

 ;ַאB ׁשֹוִנים, ְּכמֹוֵתנּו ָאנּו

 .ְצָלִלים ֶׁשֵהם ֲאִני ֵׁשִני

 

 ְראּו ְלֵאילּו ֶמְרַחִּקים

 !אֹוָתם ָהְרִקיִעים נֹוְׁשִקים

 ,הֹו ֲחֵבִרים, ַסְּפרּו ָנא ִלי

 ? ֵאילּו סֹודֹות ֵהם ַמְסִּתיִרים

 ָטהֲהֵעין ָׁשַמִים ָׁש

 ?ַעל עֹוַלְמֶכם ֶׁשל ַמָּטה

 ,ַהִאם ֵאיְנֶכם ֶאָּלא ִמְׂשָחק

 ?ִהְׁשַּתְקֻפּיֹות ִמן ַהֶּמְרָחק

 

 ֶאת ָּכל ֵרַעי ַהּצֹוֲהִלים

 ֲאִני רֹוֶאה ָּכאן ִּכְכִפיִלים

 ?ַאB ַמִהי ַהִּסָּבה. מּוִלי

 ִּבְׁשלּוִלית־ַרָּבה: ָּבִרי ִלי

 ְּפָלִאים ִמְתרֹוְנִנים

 ;ם ְלַמֲעִניְׁשמּוִרי

 ּוְכֶׁשְּגבּוָלּה ֶזה ִיָּקֵרַע

  .ֶאְזֶּכה ָלבֹוא ִּבְׁשָעֶריָה

 

 )בנשלום יותם: מאנגלית(
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 תום
 
 
 .א

 
 ֶזה ֶׁשֲהִכי, ַהַּמְתִמיֵהִני ְּביֹוֵתר

 ,ַמְגֵאִני ְלַׂשְּמִחי, ָיָקר ִלי ְּבָאְׁשִרי

 הּוא ֶׁשֶּקֶרב ֵלב, ה ֶׁשָאִׂשיׂש ּבֹוָמ

Aׁשּום ֶּכֶתם ְמַרֵּבב, א ַחְׁשִּתי ֵחְטא. 

 

 ,אֹו־ָאז עֹוד Aא ֵהִעיָבה ֲאֵפָלה

 ,ָטהֹור, ּוְבִקְרִּבי ָזַהר ַהֹּכל

 ,ֵאיָמה ִּבי Aא ָמְׁשָלה, ְוAא ִּדְּכָאה ַאְׁשָמה

 .ְוִנְׁשָמִתי ֻּכָּלּה ָמְלָאה ְּבאֹור

 

 ַאB ַהְרָּגָׁשה ְׂשֵמָחה ֶׁשל ֹּתם

 :ֶכֶרתַנְפִׁשי זֹו    

 ,ָפַפִני ֹחםְּבמֹו ַהֹחֶרף ֲא

 .ַאְפלּות־ֵליִלי ָהְיָתה מּוֶאֶרת

 

 .ב

 

 ּוַבֲהִגיג ָרִצין אֹו־ָאז ִנְמָלא

 ַוֲאפּוף ִּגיָלה, ִחי ִמֶּקֶרברּו

 ִמְּלַבד ֲחזֹון,  ְמאּום Aא ָחׁש ְּכמו

 .ֲאֶׁשר ָלַעִין הּוא ָמזֹון, ל ֵיׁשָּכ

 

 ָסִביבּוְבעֹוד רּוִחי אֹוָתם ֵיִׁשים 

 ,ַמְׂשִּגיב, ַמְגִּדיל, אֹוֵהב ּוַמֲעִריץ
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 ,ַהְּכמּוִסים ְּבִׂשיא ְּתִהָּלָתם, ֵהם

 ,ֶׁשר ִנְגַרַעת ַאB ִמּנֹוְכחּוָתםֲא

 

 ָּכל ַהָּׁשעֹות, סֹוד נֹוְכחּוָתם ָּכל יֹום

 –ְּבִגיִלי , ָרִאיִתי

 ּכֹוְמָסם ֵמְראֹות, ְוַהָּדָבר ַהַּמְסִּתיָרם

 .ֶהֱעִניָקם ַאB ִלי –ֵעין ֲאֵחִרים 

 
 .ג

 
 ְוAא ָהָיה ָּכל ֵחֶׁשק־ֵלב ִּבי ֶׁשָּׁשָעה

 ַנְפִׁשי ָּכְרָעה; ְלַחְמָדנּות אֹו ַּגֲאָוה

 ׁשּום ִריב אֹו ַמֲאַוי. ְמֹפָעָמה ָּכל יֹום

 .ָאז Aא ִהְכִּתים ְּבֵחְטא ֵאת ֵאב־ַחַּיי   

 

 ,ָמדֹון אֹו ֶׁשֶקר ִּבי Aא ִהְתַלֵּבט

 ;ְוׁשּום ִטיָנה, ְמַקֵּנאׁשּום ֹרַע 

 , ֲאַהְבִּתיהּו ֶּבֱאֶמת–ָּכל ֶׁשָרִאיִתי 

 .ְוַאB ִׂשְמָחה ְּבגֹוָרִלי ְוִגיל ִרָּנה

 

 ָמה ֶחְדָוה! ְּבִנְׁשָמִתי ֱהיּו ָׁשַמִים

 !ֻעַּנְגִּתי ָוֵאַדע   

 !הָּו ִריִשְׂפַּנָמה ַעז ָהֶעֶלס ֶׁש

 .ַעל־ֹזאת יֹום יֹום ֶאָּׂשא ּתֹוָדה

 
 .ד

 

 ,ְוִאם ַהֶּטַבע ֹּכה ָטהֹור ְוַתם

 אֹו ֶׁשָאְמָנם; ְוַרע ַאB ַהֶהְרֵּגל

 ,ֵאל ְּבֵנס ֶאת ַאְׁשָמִתי ָמָחהָה

 ,ּוְבַאֲהָבתֹו אֹוִתי ַנְפִׁשי ָׂשְמָחה   
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 או ֶׁשָּמא יֹום ֶאָחד; ֹּכה ְּבִאָּבּה

 ,ָמָצאִתי ֶאת ָאְׁשִרי ַהְּמׁשֹוֵבב

 ,יר ְוַחדֶׁשאֹור ֻעּזֹו ָּכל־ָּכB ָּבִה

 .ַעד ִּכי ִנְדֶמה ֶׁשַּגם ַעָּתה סֹוֵבב

 

Bאֹו ָּכ Bֲהֵרי ֶזה אֹור, ִאם ָּכ, 

  ֹּכה ִנְצִחיַמִּגיַּה   

 ד ֶׁשעֹוָלם ֶׁשל ַּתֲענּוג ָטהֹורַע

 .ְועֹוד הּוא ְּברּוִחי, ָרִאיִתי ָאז

 

 .ה

 

 ַהּיֹום ַהֶּזה, ְּפַתח ָׁשַמִים ֶהָחזֹון

 ֶדן ַקְדמֹוִני ֶּתֱחֶזהֲעֵׂשה ֶׁשאֹור ַּגן־ֵע

 ָהִייִתי ָׁשם ָאָדם: ְפִׁשי ֶׁשִּליַנ

 ְּבַמְעָּגָלם, ָאָדם ָקֹטן   

 

 חּוַׁשי ַהֻּמְקָסִמים! ֶׁשל ֲעָלִסים

 ,ְּבַגן־ָהֵעֶדן ִעּנּוִגים ִׂשְּמחּום

 ,ְוָׁשם ָחזּו ַּבֹּטַהר ַהָּתִמים

 .ֹּכל ָהָיה ִמְּבִלי ְמִחיר ּוְתחּוםַה

 

 !ֵאין ִלְכֹּפר, ֶדןְקַדם־ַטַעם ֵע

 !ְמAא־ֶחֶלד ִלי ָנַתן   

ל–ִמְּלַבר , ִמְּלֵגו  . ָהָיה ָטהֹור הַּכֹ

 .ַלי ָלׁשּוב ּוְלֵהָעׂשֹות ַהֶּיֶלד ַהָּקָטןָע

 
 
 
 
 

 )דיקמן עמינדב: מאנגלית(
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   תומאס טרהרן 

 

 

 'מאות פני על הגיונות 'מתוך
 
 

1. 

 
? מיימית ושגיאההרואים אתם את שורש הינקות ֶשְלאותה גדולה ש

 מאין כמותם –ואור הרקיעים שבו יּולדתי , התגלויות שבאו לי מרחם

במתת אל הקימוני אל העולם . לטוהר־בראשית עודי חוזה בהם את היקום

ואמנם אלה הכבירות שבמתנות בינתו . ובחסדו שאין ערוך לו אזכרם, הזה

תנות אלה ובאשר מ. כי אלמלא הן כל המתנות לריק תינֵתָּנה, המעתירה

כי בהן , שוועו להן בתפילותיכם. אַלְמֵדן מן הניסיון, נבצרות מן הספרים

ברי כי דעת עולמנו זה לא מתקה לאדם בגן . תהיו למלאכים כלילי שמיים

 .  עדן יותר משערבה לי בעודי ילד

 

2. 

 

הייתי זר קטן . ְיקר יפעה ומחמדים, בראשית נדמה הכל חדש עד תימהון

לגמתי משכלו של .  הרעיף עלי ריבוא מיני שמחהאשר, בשער העולם

לבי הורה לי באחת כל מה שמאז כפירתי ניטל עלי לשוב וללקוט . אלוהים

כל . ואת התום נחלתי בחסדה, בערותי היתה לי לברכה. בעמלה של תבונה

לא . ָרווי־אושר ויקרי־לב, והיו שלי לאין־קץ, הדברים רחצו בטוהר הדרם

עיניי לא ראו . רעת העוני ומרת התאווה לא חלמתיועל , ידעתי חטא וחוק

מאומה לא . הכל היה שרוי בנצח שאנן. דמעה והמלחמה נסתתרה מחזוני

חף מכל אלה . על כובד המסים ועינויי הפרנסה, ידעתי על מחלה ומוות

; ובמנוחת עדן ניוויתי תפארתו, עלצתי כמלאך בהוד מלאכותיו של אלוהים

ורינתם היתה נוגנת לי לא פחות , וראיהשמים והארץ שרו תהילת ב

. כל הזמנים היו נצח ועל כל הימים נמשכה השבת: משניגנה לאדם בשעתו

ויראה לטמירי־רזיו שאותם לא , שתינוק יירש עולם, כלום אין זה משונה

 ? יגוללו גם חיבורי המלומדים
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3. 
       

,  מזרעהדגן ִהְפנין על שיבולות־עד אשר לא נועדו לקציר כשם שלא עלו

, אבק הרחוב ואבני המדרכה יקרו מזהב. משל עמדו מעולם ועד עולם

כאשר חזיתי לראשונה מבעד לאחד השערים . והשערים היו קצהו של עולם

רוחי סערה עלי מאד ולבי כמעט עקר ממקומו ליופיים של , בעצים הירוקים

איך נפקחו עיניי לקלסתריהם ! בני אנוש: אותם יצירי פלא מוזרים

, והעלמים מלאכים מופזים!  כרובים חכמי־עד–י־היראה של הזקנים מהלכ

ילדים וילדות ! כנפות רננים של חיים ויופי, והעלמות בנות־שרף משונות

לא ידעתי כי נולדו . שמעדו ברחובות בלהט משחקם היו עדיים מתרוצצים

הנצח . באשר כל הדברים ָהוּו לעולם כי נקבעו במקומותיהם, וסופם למות

ומאחורי כל הדברים ריחף איזה דבר אחר ואינסופי , ש באור היוםהתמח

העיר כמו נכונה עלי . אשר דובב את חזונות רוחי ואת תשוקת לבי ליבה

האנשים היו , המקדש היה שלי, הרחובות היו שלי. בתיה ילּוֵדי־שמיים, עדן

, כשם שלי היו עיניהם הבורקות, מלבושם וזהבם וכספם היו שלי, שלי

וכך היו השמש והירח , השמיים היו שלי. צח ופניהם הסמוקיםעורם ה

. בודד בתאוֹות עיניי, ואני לו צופה יחיד; והעולם כולו שלי היה, והכוכבים

,  כל חלוקה וכל שלל שלי היו–לא ידעתי גסותם של קניינים וחלוקות שלל 

ִנשחְתִתי , וכך ַּברעש המצלצל טבעתי. כל הון ובעל הון נפלו אז בחלקי

שב , עכשיו אני הולך ּוְמָבֵער את תלמודי. ללמוד כל תחבולה שבעולם

 .       ונעשה לילד למען אבוא במלכות השמיים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )וולקשטיין עודד: מאנגלית(
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   תומאס טרהרן 

 

 

 'מאות פני על הגיונות 'מתוך
 
 

• 
 

אלא אם , הוא סבר כי עיקרים מפוארים הקבורים בתוך ספרים הם דבר בטל

וכי דבר בטל הוא להעתיקם מבלי להחיותם ואחר ; עתיקם לתוככי דעתוי

: יהא זה אם כן העיקר הראשון אשר תשים לנפשך. לרוממם בתרגול מתמיד

ודע כי הפילוסופים אינם . לא טוב היות בלא עיקרים ורע כמותו חיות בצדם

הללו אשר מדברים כי אם הללו הפועלים מעשים גדולים ונוראים ונפלאים 

 . אודמ

 

• 
 

פירושו להיות לאחת הבריות , נוצרי וכומר, הוא סבר כי להיות פילוסוף

, כי אם רק בכוח, אף אדם לא היה לאדם בפועל ממש; המהוללות בתבל

כי בכל אחד מן . מבלי שהיה לאחד מן השלושה או כל השלושה גם יחד

 –בנוצרי ;  הפילוסוף והנוצרי–בכומר : השלושה דרים גם שני האחרים

וכיוון שאדם אינו יכול .  הנוצרי והכומר–בפילוסוף ; הכומר והפילוסוף

ולא פילוסוף אמיתי מבלי , להיות אדם בפועל ממש מבלי להיות פילוסוף

אזי צריך לו לאדם , מבלי להיות כומר, ולא נוצרי מושלם, להיות נוצרי

 .    להמית עצמו באוהלה של הפילוסופיה השמימית

 

• 
 

כיצד . נות מן העולם הם שני דברים העומדים בסתירהלבוז לעולם וליה

למעשה ישנם שני ? נוכל אם כן לבוז לעולם שאליו נולדנו כדי ליהנות

והעולם אשר ברא .  האדם–את האחר , את האחד ברא אלוהים. עולמות

במעון ביתו , ובטרם גורש היה משיש בו אדם. אלוהים היה כביר ונדגל
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שפע : שר ברא האדם היה לבלבָלת בבלוהעולם א. ומקום משכן כבודו

) אמר תומאס א־קמפיס(תנו הכל . מעושה ורהב ויוהרה שהורתם בחטא

 .וותרו על האחד למען תוכלו ליהנות מן השני. למען הכל

 

• 
 

כי אם גם הללו המתרגלים את , פילוסופים אינם רק הללו ההוגים ָּבאושר

היכול , ושל בתשוקותיוהמ, איזהו פילוסוף הכובש את יצרו. המידה הטובה

שאינו נתון למרות חושיו ושאינו מכלכל את צעדיו על פי עולם , לחשקיו

מאוס ימאס בכיבודים אשר , מאוס ימאס בעושר אשר יוקיר האדם. ומנהגיו

 .  זנוח יזנח תענוגות אותם ירדוף האדם, יוקיר האדם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )ויזן יהודה: מאנגלית(



144 

 

   תומאס טרהרן 

 

 

 אמנות
 

 מקומה
 

. שכליות וכמה אלוהיות כמה, מוסריות הן כמה, הטובות המידות מבין

 הענווה, התשובה גם  וכך1,אלוהיות הן והאהבה התקווה, האמונה

 ואחת־עשרה הקרדינליות הארבע הן המוסריות הטובות המידות. והרחמים

 לקבוצה שייכות והמתינות הּבינה, האומץ, הצדק. פחות החשובות

, שפלות־הרוח, הצניעות, הנפש גדלות, האצילות, הנדיבות; ונההראש

 המידות. לשנייה – הלאה וכן קבלת־הדין, הטוהר, הפיכחות, התודה הכרת

 2.ואמנות בינה, חוכמה, השכלה, פיקחות. הן חמש – השכליות הטובות

 ללא יסודיים עיקרים תפיסת, הראשוני הידע היא) intelligence( הפיקחות

 דהיינו, הראשון מן הנובע ידע של שני סוג היא) science( שכלההה; לימוד

 ׂשכלי ֶהרגל היא) wisdom( החוכמה. להן הגורמים מתוך התוצאות הכרת

 שכלית היא כאשר, )prudence( בינה; הקודמים הסוגים משני המורכב

 אנו שבעזרתו, בהשראה המתקבל או הנלמד, ההבחנה כושר היא, בלבד

 המוסרית טהרתנו למען, התארעות בכל לעשות שי מה היטב יודעים

 .כדלקמן היא שהגדרתה, האמנות היא ואחרונה. מידותינו ושלמות

 

 טבעה
 

 הּבינה מן שונה מוסרית כמידה־טובה הּבינה כיצד לראות נפשכם את יש אם

 הבינה. מובלטת הזו ההבחנה שם, בהרגל התבוננו, גרידא השכלית

                                                           

 .14, ג"י, הקורינתים אל הראשונה האיגרת 1

 להקיף היכולה עברית המקביל אין, ars הלטינית במילה שמקורה, art האנגלית למילה 2

 היא, אמנות של המודרנית למשמעות נוסף. ההיסטורי ומטענה משמעויותיה שלל את

 גם מכאן. אלה כל של תוצריהן את וכן, תבונת־כפיים, עבודה, מלאכה גם מציינת

artificialאדם מעשה־ידי שהוא", "מלאכותי"  בהוראת ." 
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 וכן, נבון באופן לנהוג האדם את וונתהמכ זו היא מוסרית כמידה־טובה

 הוא האחרון זה; עיון באמצעות רק ולא במעשיו בינה בעל שיהיה; לחשוב

 אותו היא אמנות. אגב בדרך רק זה אבל. השכלי ההרגל של תפקידו לבדו

 באופן שהוא כל דבר בעשיית מיומן האדם שבו, האנושי השכל של הרגל

 היא. שלא ובין שנוצרה לאחר במקומה נשארת שהמלאכה בין, מלאכותי

; אלוהית מידה־טובה היא שאין משום, והאהבה התקווה, האמונה מן שונה

 מידה שהיא משום, סוג מאותו הטובות המידות ושאר המתינות, האומץ ומן

 שונה היא, עצמן השכליות הטובות המידות ובין. מוסרית ולא שכלית טובה

 או, לגמרי מחשבתיות שהללו משום וההשכלה החוכמה, הפיקחות מן

 הבחירה את כללי באופן קובעת אשר החוכמה היא כך( פנים כלפי מעשיות

 עוסקת המוסרית הבינה ואילו. ביותר ההולם ובאמצעי, העליונה בתכלית

 מתוך דרך־הפעולה של לפועל ובהוצאה, האמצעי של בגילויו, בפרטים

 ). זו את זו הסותרות התארעויות של ושיפור יישוב

 

 במושאה העיונית הבינה מן נבדלת והיא; חוץ כלפי פועלת נותהאמ

 רק כרוכות שהן משום, בלבד שכליות מידות־טובות שתיהן. ובתכליתה

 אבל. ממשית פועלת בתוצאה או בעבודה לא, ולעשות לחשוב ביכולת

 נעימות – האמנות של מטרתה, העליון האושר היא הבינה של מטרתה

 מובילה שזו במידה בה, האנושית הפעולה הוא הבינה של מּוׂשאה; ונוחות

 או, שעון או, נעל הוא האמנות של מושאה; )bliss( ברכת־האושר של למצב

 נבדלת האמנות. בסוגים העוסק בפרק שיפורט כפי, כלשהי דומה מלאכה

 כיצד לנו להורות הוא הבינה של תפקידה שכן. בתפקידה גם הבינה מן

 יכולה ההתארעויות בכל ואיך, מוסרית שלמות לידי לבוא יכולים החיים

 של תפקידה ואילו. כליל־מעלה או יופי מלא והמעשה ישרה להיות הנפש

 לאדם לו ואפשר, מיומן באופן כזה דבר ליצור או לעשות רק הוא האמנות

 כושר בעל שיהיה או, כפיים ברוך אמן יהיה ועדיין נבל או שפל שיהיה

 . הטובה המידה של טבעה את ובחיי פעם אף שיבין בלי מעולה המצאה

 

 אלא, המוסרית המידה־הטובה של בענייניה מתערבת אינה כן אם האמנות

 או, האחרים הידע לתחומי המסייעים מכשירים ליצור היא מטרתה כל

 לגרום הנועד) מוסרית מידה־טובה או בינה משום בו שאין( דבר־מה לעשות

 . נוחות או נעימות
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 סוֶגיה
 

 בכך. סוגים בכמה בה להבחין קל, האמנות של עהטב את שהבנו מרגע

, בדקדוק, ברטוריקה, בלוגיקה, באדריכלות וכללים שיטות מכוננים אנחנו

 כפי( האחרים המכאניים ובמדעים באמנויות או בריקוד, בציור, במוזיקה

 העבודה פרי לפעמים. פעולה כל לבצע שניטיב כדי) העם בפי קרויים שהם

 ההרגל של בכוחו לבצע מצווים אני שאותה ההעבוד שתמה לאחר נשאר

 כמו, התוצר את) make( יוצרים שאנו אומרים אנו כזה במקרה; הזה

 פרי לפעמים. הלאה וכן ספרים, מיטות, בתים, בגדים, נעליים של במקרה

 אנו כזה ובמקרה, ובמחול במוזיקה כמו, תמה כשהעבודה מפסיק העבודה

, נגמרת העבודה כאשר, מלאכותי פןבאו דבר) do( עושים אנו כי אומרים

 קל. אותו עושים אנו שבו לזמן מעבר להתקיים ממשיך אינו שהתוצר משום

 לשם נועדו, כללי באופן, האמנויות כל שהרי, זה בעניין ולפרט להרחיב

 היא הלוגיקה. שלמות לידי עצמן את להביא כדי רק ולא כלשהי מטרה

) predicaments(  והקטגוריות)predicables( המינים את היוצרת האמנות

, טענות: דברים על לנו שיש במושגים סדר להשליט להיטיב מנת על

 תחומי כל את משרתת היא ולפיכך, ְלדיון וסילוגיזמים חלוקות, הגדרות

 האמנות הוא דקדוק. הלאה וכן חלוקות, הגדרות, לטענות הזקוקים הדעת

 מהיר לימוד לשם, רהדיב חלקי ואת ושמות פעלים של הנטיות את המגלה

 פרקליטים של תכסיסיהם את אותנו מלמדת הרטוריקה. שפה כל של יותר

 כללים קובצי מלאכותי באופן בונה גם היא אלא, בלבד זו ולא, דין ועורכי

 בעת והאלגנטיות החן למען, לשכנע המיטיבים לשון ומטבעות לצירופים

 המתאים מכשיר מוטב או, כלי מרכיב והוא, אמנות הוא חשבון. השיחה

 הערך וחוק החיסור, החיבור, הכפל הם מה שהרי; מספרים של לסידורם

 Ars-ה? מהיר חישוב לשם האמנות שחיברה מכשירים לא אם המשולש

pictoria ,או המכחול את המכוונות האמנויות הם, והפיסול הציור כלומר 

, פיםהצו של עינם את שיצודו וגופים קווים, צורות להביע כדי האזמל את

 אלה ידי על שנוצרו העבודות וכל. היוצר על כבוד ויעטו עונג אותם ימלאו

 כיצד מלמדת מהן שהאחת, אמנויות הם והניגון הריקוד. כנן על נשארות –

 בצלילים האוזן את ללכוד כיצד והשנייה, גוף מחוות בעזרת העין את לצוד

 היא שירהה]. הביצוע בתום[ נפסקות שלהם העבודות. חן ומלאי מענגים

 גם כמו, הדמיון בפני ומלא־חיים חלק באופן דברים של הצגתם אמנות
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 אמנויות. כנה על להישאר עשויה שלה והעבודה, המוזיקלי הדיבור אמנות

 חופשיות אמנויות אינן, הלאה וכן הימי השיט, הארטילריה כגון, מכאניות

; האדם בחיי מאוד שימושיות הן זאת ועם, משועבדים מדעים אם כי

 הנאות של שלם יקום שהוא, לעולם קישוט להוסיף עשויות שכולן ומאחר

 . האדם בני לכל מתת כולן הן הרי, יודעיו לכל

 

 שימושיה
 

. כראוי בה משתמשים אם טעם בה אין כי מהן אחת אף על לומר יכול אינני

: בהן ללקות מּועדים, האמנויות לא אם, שהאמנים מחלות כמה יש אבל

 כשהם וגם, במצוינותם להתגאות, שלהם ובידע בכישרון להסתפק נטייתם

 האמצעים ואת העליונה התכלית את לזנוח, מחוכמים דברים עושים

 בכך ומה. והפקרות רשע של בחיים נשמתם יפי את להכתים; להשיגה

 ומוליד לאשתו מרביץ הוא אם, נאות תמונות ברישום לו רב ידו שהצייר

 הוא אם, שלו התווים מן למוזיקאי לו צומחת טובה מה? מעוותים ילדים

 במי מוחו את ומטביע הולך ואז, שעה במשך כשרונו ברוב מנגינות מסלסל

 או, לגיהנום ישר בהגיונותיו עצמו את המוליך הלוגיקן עם ומה? הִשְכָחה

 חי אבל, לזולת ולהחניף כתרים לקשור כיצד להסביר היודע האוָראטור

 לדברים כפופות ביותר הדקדקניות נויותהאמ גם?  ומטונפים מבישים חיים

 חכם אדם אבל. משהו עוד להשיג כדי למעט ערך בהן אין שכן, אחרים

 לעבר כולן את מכוון הוא. רוחני למזון אותן והופך האמנויות מכל ניזון

 כשרונותיהם מכל נהנה שהוא כך, שכל בׂשֹום ואוהב וחי, העליונה התכלית

 כל, ומתוצריהם ממטרותיהם, וממעשיהם שלהם האמנויות מן, האמנים של

 יותר עוד אבל, בפארו האנושי הטבע את מעריץ והוא; אחת בהנאה אלה

 . האדם לבני מעוצמתו שנתן מי של פארו את

 

 

  

  

  

 

 )שטיר אביעד: מאנגלית(
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  זנדבנק שמעון
 

 

 טרהרן תומאס על ראשי־פרקים
 

 
 וככל ונההראש הביקורתית ההתייחסות למעשה שהינם, הבאים הקטעים

, העברי התקציר מתוך לקוחים, העברית בלשון לטרהרן כה עד היחידה הנראה

 1964-ב זנדבנק שמעון שכתב הדוקטור עבודת של, "אבסטרקט"ה

 Henry Vaughan and Thomas Traherne : a study in:העברית באוניברסיטה

contrasting religious outlooks in seventeenth century English poetry .חיבור 

 Thomas Traherne on the Place of Man in הוא לטרהרן זנדבנק שהקדיש נוסף

the Universeהעת כתב  של17  בכרך1966-ב  שהופיע Hierosolymitana Scripta. 

 

 המעגלית הקוסמית התנועה) א

 
 מעגל" של המסורתי הסמל להיעלם מתחיל טרהרן של שבזמנו אף

 ואף, והסופי הסגור העולם גבולות את פורץ נומיההאסטרו ומדע" השלמות

 מבחינת והן התוכן מבחינת הן – מצטיינת עצמו טרהרן של שיצירתו

 בה הרי, תחומים פריצת של, דינאמית התפשטות של בתנועה – הריתמוס

 בהשפעת שמקורה רציונאלית סדירות הזאת התנועה את מציינת בשעה

 טרהרן. שבעולם המעגלית ההתנוע דבר על הניאו־אפלטונית התורה

 בין, והאנושי האלוהי שבין התהום גישור לשם הזאת בתורה משתמש

 ".טבע"וה" חסד"ה
 

 האדם שכל) ב
 

 לאדם הקונבנציונאלי הנוצרי היחס מן חורג לאדם טרהרן שרוכש הכבוד

 שמייחס המרכזי התפקיד מן בעיקר כנראה נובעת וקיצוניותו, הבריאה כנזר

 את שמחזיר כמי – המעגלית הקוסמית התנועה ךבתהלי לאדם טרהרן

, הרצון את מרומם הוא נוצרי בתור. ואהבה ידיעה על־ידי לאלוהים הבריאה

 המעגליות יסוד היא והאהבה, האינטלקט או, הידיעה פני על, האהבה או

 לנחות הנעלה ואהבת) לאלוהים האדם או( לנעלה תהנחּו אהבת: הקוסמית

 הוא השכל; בידיעה ותלויה תבונית היא אהבה םואול). לאדם האלוהים או(
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 הדעת ותשוקת האדם שכל של האינסופית הפוטנציה. הרצון את שקובע

 אחרים למשוררים ובניגוד, טרהרן של יצירתו במרכז עומדות האינסופית

 האנושי השכל התדרדרות על דעתו את לתת מרבה הוא אין תקופתו בני

 .הקדמון החטא בעקבות

 
 השכל של סבילותו) ג

 
 לחלוטין תלוי הוא הרי, האינסופי את להכיל עשוי האדם של ששכלו אף

 בבחינת הוא, לחלוטין ספונטניות חסר הוא – החוץ מן אובייקטים בייבוא

, מכאן. המושכל האובייקט מן צורתו את ומקבל טהורה פוטנציאליות

 משתמש טרהרן. ההכרה תהליך של כנקודת־מוצא החושים הערכת

 זו קונצפציה. השכל של הסביל האספקט את לבטא כדי" ראי"ה' באימאז

 של ביצירתו שתופשת הנכבד המקום את, לדעתי, שמסבירה היא השכל של

 התינוק של רוחו": הילד עין" בשם קורא שהוא מה, הילדות תקופת טרהרן

 הצד על העולם את לקלוט עשויה כך ומשום לחלוטין וטהורה ריקה הנולד

 ביכולתו יש, הראשונה בפעם הדברים את רואה שהוא מאחר. טוב היותר

 בזכות להיווכח וכך) הרגל מחמת הימים ברבות המיטשטש דבר( להעריכם

 אחדים. מאושר ולהיות, זה עולמנו תוך אל כשנולד בחלקו שנפלה הגדול

 של הראשונה שבראייה זו חוויה מתארים טרהרן של החשובים משיריו

 הלשון של הקונבנציות מן שכלו את טהרל המבוגר של תפקידו. הדברים

 טרהרן סבור זאת עם. ראשונית אינטואיציה אותה אל ולחזור והחברה

, ההכרה בתהליך ראשון שלב אלא אינה" הילד עין" של" ריקנות"שה

, התבונה באמצעות לילד שיש הידיעה את ולהשיג לחזור עשוי ושהמבוגר

 בחשבון עדיפה הבוגר השכל של פעילותו. יותר גבוהה רמה על כלומר

 .הילדותי השכל של סבילותו על אחרון

 

 השכל של פעילותו) ד

 
 מאידך הרי, באובייקט תלויה וצורתו האובייקט על־ידי נפעל שהשכל אף

 טרהרן של ביצירתו. למושכל והופכו האובייקט על פועל השכל גיסא

 באספקט. כאחד" מעיין"ו" ראי" שהוא – השכל של הפנים שני מתמזגים

 התורה עם האריסטוטלית" אקטואליות"ה מתאחדים הפעיל
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. לאידיאות חומריים אובייקטים כהפיכת השכל פעילות על הניאו־אפלטונית

: בפרוטרוט מנתחו שאני, )My spirit(' רוחי' השיר זה לעניין ביותר חשוב

 עולם הבורא השכל פעילות. יחד גם ופעיל כסביל כאן מופיע האדם כלׂש

 את בהשקפותיו מבשר שטרהרן, דעה לכלל מבקרים כמה הביאה רוחני

 לפי, האידיאליזם מן טרהרן רחוק דבר של שבסיכומו לזכור יש אך. ברקלי

 ואחר מקבלו הוא תחילה אלא, מאין העולם את בורא אינו אצלו שהשכל

 מביע ושוב שוב. אותו ואהבתו ידיעתו על־ידי הרוחני למקורו מחזירו כך

 ובתוכה למחשבה מחוץ העולם שבקיום" נס"ה ןמ התפעלותו את טרהרן

 מה של האובייקטיבי בקיומם ספק מטיל הוא שאין אף. אחת ובעונה בעת

" דברים"ה על נעלות" מחשבות"שה מדגיש הוא, "דברים"ה מכנה שהוא

 שרק ומפני האלוהי שבשכל לאידיאות יותר קרובות שהן מפני, הנחשבים

 מוטיב גם שייך לכאן. לקיומנו ונטיותרלו, כלומר, אותנו מפעילות בלבד הן

 מחוץ" אובייקטיביים" מקומות שאינם, והשאול השמיים של" הפנמה"ה

 .כיווני־מחשבה או הלכי־רוח הם אלא, למחשבה

 של הראות מנקודת" אותו שרואים כך על־ידי רוחני נעשה החומרי העולם

 זוהר עוטפים"ה השיבולת או החול גרגיר תיאור. מאלוהים כחלק, "הנצח

 שלו השירית בפרוזה ובעיקר, טרהרן בשירת העיקרי ההישג הוא" אינסופי

 את האדם" ַמְרִחין" הדברים של זו ראייה באמצעות). Centuries-ה(

 האדם הרי, עצמם" דברים"ה על נעלות" מחשבות"שה ומאחר, העולם

 יותר משובח עולם לאלוהים ולהחזיר העולם של ערכו את להגדיל מסוגל

, ינו'פיצ ממרסיליו כנראה שקיבל, הזה הרעיון את. מאלוהים יבלשק מזה

. שונים בהקשרים אצלו מופיע והוא, ביותר קיצונית צורה טרהרן מלביש

 אלוהים שמעניק" מתנות" הראשון שחציו, מעגל כדמות מצטייר העולם

, והאהבה הידיעה בכוח, האדם שמחזיר" שבחים" השני וחציו, לאדם

 אצל כמו, והרוחני הגופני בין יציר־ביניים רק אינו דםשהא מכאן. לאלוהים

 לדמותו הגופני העולם את לשחזר מסוגל הוא אלא, התקופה מסופרי רבים

 .מופלגת חשיבות של למעמד מגיע הוא ולפיכך, המקורית הרוחנית

 
 הטבע) ה

 

" הגלם חומר"כ טרהרן ביצירת מרכזי מקום תופש, הטבע, עצמו העולם

 הטבע אין זאת עם. האנושי השכל על־ידי אליו מוחזרו מאלוהים הנאצל
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; "מה דבר" אלא הוא אין שכזה בתור שהרי, טרהרן על נערץ שהוא כמות

 אחד כאן. האדם בשכל הרוחני בקיומו ורק אך היא חשיבותו אלא

 עליונות קרובות לעיתים הגורס, ווהן לבין טרהרן בין החשובים ההבדלים

 מייחס אינו, זאת לעומת, טרהרן. האדם על וירא־השמיים הצייתן הטבע של

 צרכי בסיפוק עיקר כל מזלזל שאינו אף. שהוא כמות לטבע וערך כוח שום

 בלוטי־אלון להעניק" הטבע של תפקידו עיקר הרי, הטבע על־ידי האדם גוף

 משהיא יותר הטבע" זוהר" את מביעה ויצירתו, "גופניים ולא, רוחניים

 שערי" הוא הוא אלא, לחסד מנוגד אינו הטבע. ממש מראהו את מתארת

 חווית את לתאר ומנסה, האדם בגוף רב יופי טרהרן מגלה כן". השמיים

 .הראשונה בפעם גופו אברי את המגלה הילד

 

 

 האדם והאלהת אלוהים על האדם ידיעת) ו

 
 הפילוסופים גם כמו, טרהרן מאמין הפלורנטינית האקדמיה בהשפעת

 השכל. והפילוסופיה התיאולוגיה באחדות, םאי'הקיימברידג האפלטוניים

. הסופי למושג בו קודם האינסוף ומושג האינסופי את להכיל עשוי האנושי

 אינה האלוהים ידיעת. מהותו מעצם לו נתונה אלוהים שידיעת מכאן

 בטבע טמונה היא אלא, חסד של על־טבעי אקט ואינה באכסטאזה מושגת

 מסוימת אדישות מכאן. למידה של הדרגתי בתהליך מושגת והיא האדם

 הטווח. טרהרן של בשירתו מבוטל מקום התופשות, ודוגמה הלכה כלפי

 אלוהים שבין התהום על ומגשר לאלוהים מקרבו האדם שכל של האינסופי

 חוזר והאדם הרוחני את בורא האלוהים: הרוחני את מכילים שניהם. והאדם

 באלוהים האדם של ותובתל מכיר שטרהרן אף, אומר הווה. ברוחו ובוראו

 של הכללי הכיוון הרי, "הומאניסטית" לשחצנות מגיע אינו ולעולם

 הכתבים מן המושפעת, האדם של מסוימת האלהה לכלל מביאו מחשבתו

 האדם האלהת לידי המביא המחשבה מהלך. ועוד ינו'מפיצ, ההרמטיים

 האדם שכל של האינסופית הפעילות, אחד מצד: אופנים בשני מתפתח

 באובייקט תלויה השכל שצורת כיוון, אחר מצד; לאלוהי אותו שהעו

 שכל לתיאור. אלוהי השכל נהיה אלוהים הוא כשהאובייקט הרי, המושכל

 לתיאור מסורתי באופן המשמשים ודימוים במונחים טרהרן משתמש האדם

 אינטרוספקציה של המוטיב גם קשור האדם נפש של באלוהותה. אלוהים
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 האלוהי לגילוי מביאה שהיא משום, האלוהים עתלידי הדרכים כאחת

 . שבקרבנו

 של אלוהיו: בחינות מכמה אנטי־פוריטאני הוא הזה המחשבה כיוון כל

 מהות; ואימה פחד של" נומינוזי" יסוד כל וחסר ומיטיב טוב הוא טרהרן

; ונמיכות־רוח חרטה לא, ושימחה הנאה היא ביצירתו המבוטאת האמונה

 ובעיקר; לחטאו ולא, האדם לגדולת ראיה משמש הצלוב ישו אפילו

 תפקיד ממלאים הקדמון והחטא הקאלוויניסטית" הטוטאלית השחיתות"

 .       טרהרן של במחשבתו מאוד פעוט

 

 אלוהים) ז

 
 רק לא מתבטאת לזה זה והאדם האלוהים את לקרב טרהרן של נטייתו

 לוהיושא בלבד זו לא. האלוהות" האנשת"ב אף אלא, האדם" האלהת"ב

 של" אחד"ל או אריסטו של" הבלתי־מונע מניע"ל הניגוד בתכלית מנוגד

 של תורתו בכוח אלא; הנצרות של" אישי"ה האלוהים והוא, פלוטינוס

, באדם האלוהים של" תלותו"ו האדם על־ידי העולם" שיפור" על טרהרן

 לא. המקובלת הנוצרית בתפישה מאשר יותר עוד" אנושי" הוא אלוהים הרי

 כתכלית־עצמו אלוהים של הסכולסטית הקונצפציה מן מתעלם הרןשטר

 זאת עם יחד אך. ביצירתו הרבה חוזרת זו קונצפציה, אדרבא; מושלם

 ולא, לעולם בהתייחסותו כלומר, פעיל כעקרון אלוהים אצלו מופיע

 מהותו מעצם ומכאן, האהבה היא האלוהים מהות. העולם מן במופרדותו

 שיש הצורך של המוטיב. אהוב אל – לו חוצהשמ משהו אל מתייחס הוא

 בצורות וחוזר ניכר לחידוד ביצירתו מגיע הנאהב באדם האוהב לאלוהים

 זהות על הסכולסטית התיאוריה מן: מקורות משני נובע זה מוטיב. שונות

" מחסור" של בכפילות טרהרן אצל המתבטאת( באלוהים לוהפוַע הכוח

 ומן). לאלוהים מייחס שהוא" כיםצר סיפוק"ו" צרכים" או, "קניין"ו

 במחסור קשורה האהבה": מחסור"כ האהבה של האפלטונית ההגדרה

 מתורת חלק היא באלוהים" קניין"ו" מחסור" של זו כפילות. מתמיד

 והוא האלוהים" קניין" הוא העולם: טרהרן של המעגלית הקוסמית התנועה

 אף לוהיםא זאת עם אך; המעגל" מתחיל" בה בנקודה לאדם מעניקו

 איפוא יש. המעגל" נגמר" בה כנקודה האדם מן ומקבלו לעולם" זקוק"

 ומכאן, והאדם אלוהים בין צרכים וסיפוק צרכים של נצחיים חילופים
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 האדם. טרהרן אותם שרואה כדרך ואלוהים אדם ביחסי המפתיעה ההדדיות

" אחד"ה אינו אלוהים. הנכנע עבדו ולא, אלוהים של" עמיתו" הוא

 אינסוף של הכל סך הוא אלא, והוויה תואר לכל שמעבר יניהפלוט

 . ההכרה של אובייקט והוא השונות התופעות

 

 טרהרן בכתבי אור של טרמינולוגיה: נספח
 

 של אובייקט בהיותו: טרהרן של האלוהים במושג" חושך" של יסוד אין

 טרנסצנדנטי ואינו העולם תוך אל גס נשפך ואורו, בלבד אור כולו, ההכרה

, וארץ שמיים בין וחושך אור של ניגודיות כאן אין, לווהן בניגוד. לעולם

 כן. האחד האור של בכוחו ומאוחד עצמו אור אותו מוצף כולו היקום אלא

 כי – הקוסמית המעגליות תורת ביטוי לצורך טרהרן אצל האור משמש

 סמל משמש זה ודבר, מראה על־ידי מוחזרות שהן האור קרני של דרכן

 בדמות לו ולהחזירן אלוהים" מתנות" את לקבל האדם של דולתפקי

" מתנות"ה מוחזרות באמצעותן אשר, והאהבה הידיעה". שבחים"

 מסמלת והִשנאה הבורות את ואילו, אור של במושגים מתוארות, לאלוהים

 .החשכה
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  "לאלוהים אהבה שיר"
  דוד' ואליזבת' וליה סמית'גשיחה עם 

  

  יהודה ויזן: ייןמרא

  
 

 

 

  
 

 

 

 

 
  דוד' אליזבת                                                                'וליה סמית'ג                            

  

  

 באוניברסיטת מרצה, ספרות חוקרת היא )Julia J. Smith(' סמית וליה'ג

 The Oxfordהמחקר קבוצת של העורכים בצוות וחברה אוקספורד

Traherne .את ערכה, טרהרן על רבים מאמרים חיברה' סמיתSelect 

Meditations )1997 (של הביוגרפיה כתיבת על שוקדת אלה ובימים 

   .המשורר

  

 לאסתטיקה ומרצה ספרות חוקרת היא)  Elizabeth S. Dodd (דוד' אליזבת

 Boundless Innocence in:ספריה בין. סולסברי', קולג בסארום ותיאולוגיה

Thomas Traherne's Poetic Theology) 2015(,Thomas Traherne and 

Seventeenth-Century Thought) 2016(  ועוד.  

  

 –ס אליוט .מתאר ת, )Mystic and politician as poet) 1930במאמרו 

על ". יותר מיסטיקן מאשר משורר"את טרהרן כ –שהיה בעצמו יוצר דתי 

יוצר אשר קשוב בכתיבתו "כי טרהרן היה , רולד בלוםדבריו הוסיף לימים ה

לאידיאולוגיה הפוליטית והדתית של תקופתו והדבר בא על חשבון הלשון 

כמי שמתמחות ביצירתו של טרהרן ומשמשות כמגנותיה הראשיות ". והצורה

  ? מהי השקפתכן בנוגע לטענות הללו, של מורשתו כיום



155 

 

ו שאיני מקבלת כלל ושגם טרהרן ישנן הנחות רבות בציטוטים הלל: 'סמית

! נדמה לי שאין די מקום במסגרת זאת כדי לסתור את כולן. לא היה מקבל

כפי שמלמד באופן ודאי העיון , קשוב לשפה ולצורה-טרהרן לא היה בלתי

הוא אינו רואה בצורה ', אמנות'אולם כפי שהוא טען בחיבורו . בטיוטותיו

למדי לגלות שניתן לתפוש את יש לשער שהיה מופתע . תכלית כשלעצמה

איני חושבת שבחירתו , יחד עם זאת. היסודות של חזונו הרוחני כחולשה

טרהרן בלא ספק היה . הולמתהיא בחירה " אידיאולוגיה"של בלום במילה 

אך הייתה חסרה לו , קשוב ורגיש לשיח הדתי והפוליטי של תקופתו

ות אינטלקטואלית לשמור על עקבי האכזריות שזקוק לה האידיאולוג כדי

הלך הרוח הזה אופייני ביותר . על חשבונה של החוויה האנושית המורכבת

חירות רוחנית מחד : הניסיון לאחוז בשני ניגודים ולאזנם, לטרהרן

החדש ; לאינסוףוהגדול לאינסוף הקטן ; וקונפורמיזם כנסייתי מאידך

רובו של אני חושבת שסי. ולא להיות לבד, על האדם להיות לבד; והנצחי

 ואולי טוב –א אחת המעלות של הישגו הספרותי וטרהרן לקטגוריזציה ה

      .יהיה אם מבקרי ספרות ילכו בעקבותיו

  

ברור לי לחלוטין שטרהרן כתב בעיקר מתוך תשוקה עזה לחלוק את : דוד

דוק לפועלו הובמובן הזה נדמה לי ששירתו קשורה קשר , חזונו הרוחני

נת שבשל כך הוא פחות משורר או שהדבר עושה אך לא הייתי טוע, ככומר

כוחה של שירת . את יצירתו לאידיאולוגית יותר משל כותבים אחרים

נובע מן החיּות הגדולה בה הוא מדמיין את ממלכת , לטעמי, טרהרן

חיות הבאה לידי ביטוי במטאפוריּות עשירה ולעיתים , האלוהים השמימית

סטיקן אז  י פחות מ היהי שאם הואועל כן נדמה ל. בסגנון אידיוסינקרטי

    . גם פחות משורר היההוא

 

ואף על (במהלך הקריאה בטרהרן קשה שלא לחשוב לעיתים על בלייק 

הופקינס וכל אותם משוררים ששילבו ביצירתם את החרוז החופשי , וויטמן

אווירה מסוימת של , נוכחותו של הטבע, הטמפרמנט הנבואי :)כי"התנ

בלייק מן הסתם לא . מוטיב התום, וכמובן, )'צללים במים'כמו בשיר (קדרות 

עשור הראשון של בשנתגלתה ופורסמה רק (קרא את שירתו של טרהרן 

האם . Thanksgivings-האולם היה באפשרותו לקרוא את , )המאה העשרים
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האם ניתן לראות בטרהרן מבשר של ? ידוע לכן על קשר כלשהו בין השניים

  ?על משוררים אחרים שהושפעו מטרהרןוהאם ידוע לכן ? בלייק
  

, אכן ניחן בטמפרמנט נבואי, בדומה לבלייק, אני מאמינה שטרהרן: 'סמית

אך ישנם גם הבדלים מהותיים '; בלתי נראה'וכן ביכולת לראות את ה

לא ידוע . ובמיוחד נטייתו של טרהרן לקונפורמיזם פוליטי וכנסייתי, ביניהם

לבלייק היו נגישים שלושת הכותרים . ים בן השנילי על קשר ישיר כלשהו

 Roman Forgeries,Christian :17-שפרסם טרהרן במהלך במאה ה

Ethicksו - Thanksgivings) בתקופתו של בלייק טרם נודע כי טרהרן הוא

אולם אילו אינן בהכרח היצירות שהיו . )Thanksgivings- של המחברה

בתחילת , בי היד של טרהרןמאז פרסום כת. משלהבות את דמיינו של בלייק

הושפעו , רד תומאס ועד שיימוס היני'מריצ, מגוון משוררים, 20-המאה ה

הוא חשוב במיוחד למשוררות כמו אן . או התכתבו עמו בשירתם, מטרהרן

אשר העידו כי נמשכו במידה שווה ליופי הלשוני , נינגס'ג' רידלר ואליזבת

   .ודיותשל שירתו כמו גם לתובנותיו הרוחניות הייח

  

וזהו גם אחד , זהו אחד הדברים המרתקים ביותר במחקר טרהרן :דוד

 העובדה שהוא היה כה –הדברים שעושים את דמותו למיסטית במקצת 

היד שלו במהלך העשור הראשון של -ידוע עד לרגע בו פורסמו כתבי-בלתי

תמיד סברתי שהדבר המקשר בין טרהרן ובלייק הוא נטייתם . 20-המאה ה

אך ניתן למצוא , זהו אילן יוחסין סבוך. אליזם או לאפלטוניזם מיסטילפרני

, 17-במאה ה –יים טרומנמשוררים המקורות השפעה משותפים לטרהרן ול

אשר זכו לתחייה מסוימת בשלהי (אצל האפלטוניסטים מקיימברידג׳ 

גישתו של טרהרן אינה קרובה רק , כשמדובר בתום, עם זאת). 18-המאה ה

כי אם גם לגישת הנצרות של ימי הביניים ולתיאולוגים , םינטילזו של הרומ

כמודל , לצד אדם,  במיוחד בכך שהוא מציב את ישו–הלטינים המוקדמים 

  .לתום

  

 –מקדיש טרהרן מאמר שלם לאמנות , Commentaries of Heavenבספרו 

האם ניתן לראות בטקסט הזה מעין . סוגיה ושימושיה, טבעה, מקומה

הוא היה נאמן ביצירתו לאופן בו לדעתכן האם ? תי של טרהרןמניפסט אמנו
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השירה היא אמנות הצגתם של דברים :"הגדיר בחיבור זה את אמנות השירה 

  ? "כמו גם אמנות הדיבור המוזיקלי, חיים בפני הדמיון- באופן חלק ומלא
  

תשומת הלב הרבה שהעניק לדיוק , הגדרתו של טרהרן את השירה: 'סמית

אנו :  העבודה שלופרקטיקתקפת גם במה שידוע לנו על משת, הלשוני

 Romanגם בכתבי היד שלו וגם בהיסטוריות ההדפסות של, יכולים לראות

Forgeries , את המאמצים המרובים שהשקיע בנסותו למצוא את הביטוי

אך אם להתייחס למאמר זה כאל .  ובניסוחהמדויק או לדייק בפיסוק

 הוא ודמה לי כי ההיבט החשוב ביותר בנ, המניפסט האמנותי של טרהרן

אשר בלעדיהן סבור , עבּודה של הצורה למטרות מוסריות ודידקטיותִש

להסתפק בכישרון "אמנים לא צריכים . טרהרן כי האמנות הינה חסרת ערך

, באופן כללי,  שהרי כל האמנויות [...]להתגאות במצוינות, ובידע שלהם

אין ." להביא את עצמן לידי שלמותנועדו לשם מטרה כלשהי ולא רק כדי 

  .ספק כי כך גם ראה את מטרת אמנותו שלו

  

' אמנות' הגדרתו של טרהרן לשירה כפי שהיא מופיעה במאמרו :דוד

 ככל הנראה – הושפע גם מאריסטו, מדגימה כי בצד השפעתו של אפלטון

, הרעיון לפיו שירה היא אמנות של ייצוג. בשל החינוך שקיבל באוקספורד

דוד המלך . של אריסטו' פואטיקה'מגיע היישר מן ה, אמנות מוסיקאליתאו 

וניתן לחוש בקול הזה בריתמוס , השר-למשוררמופת גם כן היווה עבורו 

, לטעמי. הסדירות המטרית של חלקם-חרף אי, הקשיח של שיריו הליריים

בשירו דווקא הגדרתו הטובה ביותר של טרהרן לשירה נמצאת 

Allurement , המתוך-Commentaries of Heaven ,ובשורה:"The 

Rhetorick of all the Worlds employd To Woo for him" . טרהרן מבטא

.  כשיר אהבה לאלוהים–כאן את האופן בו הוא תופש את העולם עצמו 

   .המשורר מצטרף לשיר הזה ומהללו-הכהן

  

ה מניע האם היה ז, Roman Forgeriesמה הניע את טרהרן לפרסם את ספרו 

  ?או אולי פוליטי, דתי
  

, יש לשער כי מניעיו של טרהרן היו תערובות של מניעים אישיים: 'סמית

הוא היה כומר : ההקשר המקומי חשוב מאוד. כמורתיים ופוליטיים
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היכן שרחשה מתחת לפני השטח נוכחות גדולה , אנגליקני בהרפורדשייר

י כמורה מקומיים ן היה אחד מכמה אנשרטרה. קתולית-של נצרות רומית

קתוליות באותה -שסברו כי ישנו צורך כנסייתי לפרסם יצירות אנטי

- ראה אור בRoman Forgeries-כש: ישנו גם ההקשר הלאומי. התקופה

, הרומית הייתה עניין מרכזי בפוליטיקה האנגלית-הקתוליתהנצרות , 1673

מון התזאז . הלשיא כלפי הקתוליות הגיעה בקרב העםתחושת העוינות ו

בהחלט מרמז על כך שטרהרן התכוון לתרום את חלקו לדיון הנוכחי 

, מן'ייתכן שגם קיווה שהקדשתו את היצירה לסר אורלנדו ברידג. הטעון

 בו אכן –תסייע לו לזכות בקידום ', שומר־החותם הגדול'ששימש בעברו כ

  . זכה

  

של הייתה עבודת התיזה Roman Forgeries - קודם כל חשוב לזכור ש:דוד

איני סבורה שניתן . כך שהיה לו עניין לקבע את מעמדו כמלומד, טרהרן

 אולם אכן נגלה לנו כאן צד ,להפריד בין פוליטיקה ודת באותה התקופה

איש הכמורה הקונפורמיסט ומגינה של ; בטרהרן שגלוי לנו פחות בשירתו

לאור העובדה שחזה בעצמו בזוועות . ה הלאומית של אנגליהייהכנס

למרות שעל , יחד עם זאת. קשה להבין מדוע נהג כך, האזרחיםמלחמת 

יש לזכור שביחס לפולמוסי התקופה , קתולי-פניו התוצאה היא חיבור אנטי

  . לשונו הייתה שגרתית למדי

  

ך "אולם נוכח ריבוי הציטוטים מן התנ, ייתכן שזוהי שאלה משונה במקצת

ולאחר , )א אחתוהוא אפילו חיבר הושענ(בשירתו כמו גם בהודיותיו 

נדמה לי שיש מקום ,  במאמרו על השפעת היהודים על אריסטוהאיהקר

  ? ליהדות, כומר במקצועו, טרהרן מה היה יחסו של: לברר

  

מעניין . אך נדמה לי שזו שאלה לגיטימית, אינני מומחית לנושא: 'סמית

פגש ושוחח למעשה עם אחד מן היהודים הגלויים נלציין כי טרהרן 

-התגוררו באנגליה של תקופת הרסטורציה לאחר גירושם בהבודדים ש

הוא , בהוכחות להיות ישו המשיחCommentaries -כשהוא דן ב. 1656

כפי שעשיתי , הדבר הקל ביותר בעולם הוא לשכנע ולהביך יהודי"כותב כי 

שכן הם מכבדים את , באמצעות טיעונים מן הברית הישנה, בעצמי

, מי היה אותו יהודי שטרהרן פגש". להאבותיהם בתשוקה ובמסירות גדו
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.  זוהי אחת מני תעלומות רבות בפאזל הביוגראפי שלו?היכן נפגשו וכיצד

 הטרהרן האמין כי עברית הייתה השפה ב, בדומה לרבים מבני תקופתו

העברית הייתה "ואלמלא הבלבול של בבל , דיברו אדם וחווה בגן עדן

וטען כי זו אחת , עט עבריתהוא עצמו ידע מ". של כל העולם/ ללשון 

בטרם יוכלו להכיר את החוכמה "השפות שמלומדים מוכרחים לרכוש 

- הוא גם גילה עניין רב ביצירה שפרסם ב". והיופי של האומות האחרות

 טען כי כל השפות הוב, )Gale( לערך הפרוטסטנט תיאופילוס גייל 1670

. התרבות העברית הן נגזרות מנוונות של ,הדתות והפילוסופיה, העתיקות

כמו למשל בחיבור על , טרהרן שילב קטעים מספרו של גייל גם בכתביו

השתדל לראות , בשונה מגייל,  למרות שטרהרן עצמו– אריסטו שהזכרת

לראות כיצד טרהרן מזדהה גם ניתן . את הפילוסופים הפגאנים באור חיובי

   :The Ceremonial Lawואף מדבר בקולם בשירו , עם בני ישראל
Three Days we travaild o’er Barren Sands 

And Squeezd the Clods for Water with our Hands 

Or suckt moist stones. 

  
כמו גם מן ,  שירתו של טרהרן בלא ספק מושפעת מאוד מתהילים:דוד

The כמו, במיוחד בשיריו המיסטיים יותר(הארוטיות של שיר השירים 

Rapture( .ך העברי "ולפיכך התנ, פלטון כמשה פגאניטרהרן ראה את א

היה עליון מבחינתו על הפילוסופיה הקלאסית אולם הוא גם קרא בו באופן 

הקולות הרמים ביותר שקראו לסובלנות דתית בתקופתו  .שיאשרר אותה

וטרהרן היה גאה , של טרהרן הגיעו מתנועות התנגדות כמו הבפטיסטים

 את עמדותיהם של בני מסורות מאוד ביכולתו להתדיין עימם ולהפריך

  . לרבות העם היהודי, ואמונות אחרות
   

, לא בדיוק משורר רומנטי? "נפל בין הכיסאות"האם אתן סבורות כי טרהרן 

לא בדיוק חלק מן הקאנון המובהק , ובאופן כללי, לא בדיוק משורר מטאפיזי

ידח הוא גם לא בדיוק משורר נשכח ונ, ויחד עם זאת. של השירה האנגלית

יכירו לבסוף , בין היתר בשל פועלכן, האם אתן מאמינות כי בעתיד. לגמרי

  ?17- בטרהרן כאחת הדמויות המרכזיות בשירה האנגלית של המאה ה
  

חשוב להדגיש עד כמה השפיע האופן בו נתגלו כתביו על : 'סמית

קוראים מגיבים בהתרגשות לסיפור . התקבלותם ועל היחס הפרשני לו זכו
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או במדמנה , ד לא ידועים שנתגלו בדוכן ספרים משומשיםעל כתבי י

מנותקים לגמרי מן , אך האופן בו הטקסטים הופיעו פתאום. ונגאלו, סרוחה

-הוביל למן הרגע הראשון לקריאה א, ההקשר ההיסטורי בו נוצרו

טרהרן לא היה בן זמנם של המשוררים המטאפיזיים . היסטורית בהם

הן מן הצד , אך הוא בהחלט היה, המאוחריםאו של הרומנטיים , המוקדמים

, מחבר מתקופת הרסטורציה, הכרונולוגי והן מן הצד האינטלקטואלי

שכתביו עוצבו באופן בלתי נמנע על ידי המהומה הפוליטית והאזרחית 

נדמה לי שהצעד הראשון . עשרה-שארעה באנגליה באמצע המאה השבע

ה של ההקשר הסוער לקראת הערכה מלאה של הישגו הספרותי הוא הבנ

יד ה-בדה שחלק ניכר מכתביוהע, במישור המעשי. שהוביל להיווצרותו

פגמה גם ביכולתנו לפרש ולהבין את , שנמצאו לא ראה אור במשך עשורים

 Centuries of- עד לא מזמן עיקר תשומת הלב הוענק לשיריו ול;טרהרן

Meditations דובל םשהיו הטקסטים הראשונים שפרס, שלו )Dobell .(

 Commentaries of-ו The Kingdom of Godכאשר יצירות כגון , עתה

Heaven אני מאמינה כי טרהרן יזכה בהדרגה למקום של , זמינות בדפוס

. ואני מקווה כי מהדורת אוקספורד שלנו תסייע לכך, קבע בקאנון הספרותי

ישנם , כשרק התחלתי לחקור את יצירתו, 80-אין ספק כי לעומת שנות ה

  . יום יותר אנשים שמכירים וקוראים את טרהרןכ

 

קשור , או יותר נכון היעדר מעמדו,  אני חושבת שמעמדו של טרהרן:דוד

טעם מסוים -ולכך שעבור בעלי, במידה רבה לחיות הנועזת שבנימת קולו

. אופטימית מדי או אפילו מוגזמת, היא עשויה להיראות היפרבולית מדי

לעודד ולהעניק , שירתו בהחלט יכולה לעורר, בעידן ציני כל כך, מצד שני

 ועל כן אני סבורה שמעמדו רק ילך –תקווה שיבואו זמנים טובים יותר 

בו מלא התשוקה  באופן –טרהרן מייצג לדעתי , פופולארי או לא. וישתפר

   . את קולו של מיעוט חשוב בקאנון של השירה האנגלית–ביטא את תקוותו 

  

 איזו? להקדיש את מחקרכן ופועלכן דווקא לטרהרןמה הביא אתכן , ולסיום

  ?מיצירותיו אהובה עליכן במיוחד

  

בת ה הדורהמיה את יבתחילת שנות השמונים רכשתי מחנות יד שנ :'סמית

מעט אחר . )Margoliouth(מרגליות  שערך שני הכרכים של כתבי טהרהן
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 Commentaries of  של כתב היד החתום שלו על גילוי-TLSכך קראתי ב

Heaven .והן מן העובדה שמדובר ה הוקסמתי הן מהיופי שבכתיב

התחלתי לכתוב . ביצירה שכמעט איש לא קרא, בטריטוריה לא נודעת

 אולם במהרה התחוור לי כי – שמעולם לא השלמתי –מאמר על טרהרן 

ידע על היקף , כגון עובדות ביוגרפיות, למחקר טרהרן חסרים יסודות רבים

 ועל השינויים שהוכנסו בהם  הכתבים התהליך בו נאספוומידע על, החומר

 וזה מה שאני –החלטתי לטפל בכל אלו באופן יסודי . בידי אנשים אחרים

 היא היצירה האהובה Commentaries of Heaven-נדמה לי ש! עושה מאז

והיא גם , )Centuries-כמו גם כמה מן הפסקאות הבלתי נשכחות מ(עלי 

בכך שהיא מרכזת את , ופדיה לטרהרן עצמומתפקדת כמעין אינציקל

שלל , האינסופיות של הנשמה, האינסוף של החלל: התמות המרכזיות שלו

 והכל – ' וכותענוגותיהם של אדם וחווה, חופשיהרצון ה, אוצרותה

    .המשלבות אוטוביוגרפיה ופולמוס דתי, בתערובת של שירה ופרוזה

  

לא כבריחה ילדותית : ת התום נשביתי במיוחד בתפישתו של טרהרן א:דוד

אלא כמניפסט המצווה על , אל הרחם או כנסיגה מן העולם הממשי

. זהו בעיני חזון רוחני בוגר ואמיץ. הבחירה בטוב על פני הרע ולמרות הרע

 ,How Like an Angel: השירים שקרובים ביותר ללבי הם, משום כך

Innocence, ו-An Infant-Ey . את השיר אך אני גם אוהבת מאוד

Allurementהוא מסתיים בתפילה הנפלאה הבאה,  שהזכרתי קודם לכן:  

His Soul, thy Soul, and all his Friends say Come: 

GOD is alone thy Glory and thy Home. 
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 הוא החלק השני בספר - ' מקום הכיפורים'קטע מתוך 
בתרגום הרופא שאול  ,לדנטה' מראות האלוהים'

   יני איש טריאסטה 'פורמיג

  

  
, לדנטה' הקומדיה האלוהית'הקטע הנדפס כאן לקוח מכתב־היד של תרגום 

טריאסטה (יִני 'מעשה ידיו של הרופא איש טריאסטה שאול מנחם פֹוְרִמיִג

פרסם באיטלקית ספר חקירות , יני היה כירורג'פורמיג). 1873, שם, 1807

', שלושה ימים בטריאסטה'(בתולדות הרפואה ומדריך טיולים בטריאסטה 

קריאה 'והיה מעורכי הירחון הטריאסטאי ) בחסות חברת לויד האוסטרית

מלבד זאת הוציא לאור חוברת של כתובות זיכרון פיוטיות . 'לכל המשפחה

, חלקו הראשון של התרגום העברי. אות להולדת דנטהלרגל יובל השש מ

, 1869יצא לאור בטריאסטה בשנת ', מראות אלוהים'שמחברו קראו בשם 

. ח"המחבר הקדיש את ספרו לחברת כי. בהוצאת חברת לויד האוסטרית

אשר , ובראותי כי אין גוי בארץ: "[...] במבוא העברי כתב כדברים אלה

של [שר לא תרגם בשפתו את ספר מראותיו א, רוח חכמה וטוב טעם בתוכו

מי יתן והיה הספר הנחמד הזה מתורגם אף : אמרתי בלבי.] ד. ע–דאנטה 

, וראו כל עמי הארץ כי יש לֵאל שפת אבותינו להוציא, בלשוננו הקדושה

בדברים אלה המשיך ". ולהטעים כל מחברת זרים למינה, ולהודיע

יהודה אלחריזי בפתח '  דבריו של ראת, ביודעין או בלא יודעין, יני'פורמיג

כדי להראות בגויים את , כעדות מחברו, שנכתב גם הוא', תחכמוני'ספרו 

יני 'הלאה מנה פורמיג. לכל עניין' ַמְסֶּפֶקת'כוח השפה העברית ואת היותה 

י "והיתה המלאכה למועיל ולעונג נפש לרוב אחינו ב: "טעם נוסף למלאכה

, אשר לא ידעו ולא יבינו לשונות מערב,  קדםוארצות, פולין, אשר ברוסלנד

[...]". ואינם יכולים לטעום נופת צופים אשר בשירי המשורר המרומם 

הבין אל נכון מה כבירה היתה המשימה , שלא היה משורר, יני'פורמיג

עד כי מלאני , והמחשבה הזאת דחפתני ימים רבים[...] ”: שעמס על שכמו

[...]  גם כי ידעתי ִכי ָכְבָדה היא ממני ,לבי לשלוח יד אל המלאכה הקשה

אך רחוקה היא , כי ידוע ידעתי כי בכל־ֹּכִחי עבדתי[...] ועתה אוציאנה לאור 

' תופת'תרגום ה!". עלה והצלח, ואתה הקורא קרא וסלח; מֹאד מן השלמות

יני עורר עליו ביקורת נוקבת מצדו של הרב החוקר הלל־ֵלִליֹו 'של פורמיג

שני מכתבים על דבר התרגום העברי "שפרסם , )1871–1805(דה לה טֹוֵרי 
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יני 'דה לה טורי מצא שתרגומו של פורמיג). 1871, פדובה(' תופת'של ה

וכן פסל פסילה נחרצת , מילולי לחלוטין ומחטיא בכך את המטרה מכל וכל

 . שבה מצא שגגות דקדוקיות עד כדי ברבריזמים ממש, את לשון התרגום

. יני לידי גמר במלאות לו שישים שנה' הביא פורמיג'תופת'את תרגום ה

' טור הטוהר'תרגום . כולה' קומדיה'כשנתיים אחר־כך השלים את תרגום ה

בימי מלחמת . נותר בכתב־יד) 'הפרדס'ו' מקום הכיפורים': בלשונו(' העדן'ו

שנכנס , העולם הראשונה ניצל מכליה ביד אחד מאנשי קהילת טריאסטה

היד והוציאו מידי החיילים שעמדו להסיק בדפים את לבית שבו היה כתב־

 . האח הכבויה

בעריכתם ' כרמל'יני עתיד לראות אור בהוצאת 'תרגומו המלא של פורמיג

שאינו מנוקד (התעתיק מכתב־היד . ר אריאל רטהאוז ועמינדב דיקמן"של ד

 .ר רונן סוניס"הוא מעשה ידו של ד) במקורו
 עמינדב דיקמן

  
  

  
 :חלק ׁשני

  
  

 קֹום ַהִּכּפּוִריםְמ

 ְלַכַּפַרת־ֶּפַׁשע

  

  

 ָקטֹוֵני ַהָּזֵקן: ִׁשיר ִראׁשֹון

  
  

 ַעָּתה ֵהִריָמה ֶאת ִנָּסּה ֳאִנַּית ִׂשְכִלי

 ָלֶרֶדת ְּבַמִים טֹוִבים  

 .ַהָּים ַהּסֹוֵער ֲאֶׁשר ָעַזָבּה ִמֵּמיֵמי  

 ,ּוֵמַהַּמְלכּות ַהֵּׁשִני ָאִׁשיָרה

  ָהָאָדםֲאֶׁשר ָּבּה ִתְטַהר רּוַח  

 .ְוִיּכֹון ַלֲעלֹות ַהָּׁשַמְיָמה  

 )ֶאְקָרא(ְּבנֹות ַהִּׁשיר  ֶאֵליֶכםְוַעָּתה 
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 ,ִּכי ַּתְלִמיְדֶכם ֲאִני, ֵמָתה ְלַהְחיֹות ְמִליָצתי ִּכי  

 ,)ֶאת קֹוָלּה(ָקִליֹוֵּפי ָּתִרים ִּכְמַעט ) ַבת ַהִּׁשיר(ּו  

 ַהְּנִגיָנהְּבקֹול , ְּבִהְתַהְּלָכּה ַאֲחֵרי ִׁשיָרִתי

 )ְּבנֹות ִּפיֵקיִריֹו(ֲאֶׁשר ָּבּה ִנְפְצעּו ַהִּפיֵקי ַהִּמְסֵּכנֹות   

 .)ִלְזדֹוָנן(ְוNא הֹוִחילּו ְסִליָחה   

 ,ָאז ֵהִחיל ְלִהְתַעֵּנג ֶאת ֵעיַני

 ,ְּכֵצאִתי חּוץ ִמַּמְאֵּפְלָיה  

 ,ֲאֶׁשר ֶהֱעִציָבה ֶאת ֵעיַני ְוֶאת ִלִּבי  

 ,יר ֶקֶדםֶצַבע ָנֶאה ְּכַסִּפ

 ַהִּנְרֶאה ַּבַּׁשַחק ַהַּצח ְוַהָּטהֹור  

 .)הּוא ַּגְלַּגל ַהְּלָבָנה(ֵמַהַּגְלָּגל ָהִראׁשֹון   

 ,ַהְּמעֹוֵרר ֶאת ַאֲהָבה) ֵהיֵליל ֶּבן ַׁשַחר(ַהּכֹוָכב ַהָּיֶפה 

 ,ִהְנִעים ְּבאֹורֹו ָּכל ַצד ִמְזָרח  

 .ר ָהָיה ִעּמֹוְוִכָּסה ְּבִזיוֹו ֶאת ַמַּזל ַהָּדִגים ֲאֶׁש  

 ְוִהְקַׁשְבִּתי, ֲאִני ָּפִניִתי ִליִמיִני

 ,ְוָרִאיִתי ַאְרָּבָעה ּכֹוָכִבים, ְלֹקֶטב ְּדרֹוִמי  

 .)ְּבַּגן ֵעֶדן(ִּכי ִאם ַלהֹוִרים ָהִראׁשֹוִנים , ֲאֶׁשר Nא ִנְראּו ֵמעֹוָלם  

 ,ַהָּׁשַמִים ִנְראּו ִּכְׂשֵמִחים ִמִּזיָום

 ,ִני ְּכַאְלָמן ִּתְהֶיההֹוי ַׁשַחק ְצפֹו  

 !ַיַען Nא ִנַּתן ְלT ְלַהִּביט ָּבֶהם  

 ,ִּבְפנֹוִתי ִּכְמַעט ֶאל ֹקֶטב ָצפֹון, ּוְכָנְסִעי ִמָּׁשם

 ,ְוNא ָרִאיִתי אֹוָתם עֹוד  

 ,ּוַמַּזל ַעִיׁש ְּכָבר ָהַלU לֹו ִמָּׁשם  

 ָרִאיִתי ֶאְצִלי ָזֵקן יֹוֵׁשב ָּבָדד

 ִּכי ֵאין ָּגדֹול ִמֶּמּנּו,  ָהָדרּוַמְרֵאהּו ְמNא  

 .ֲהַדר ְּפֵני ָאב ֶאל ְּבנֹו  

 ,ְזָקנֹו ָאֹרU ְוָלָבן

 ּוְקֻוּצֹוָתיו, ּוְׂשַער ֹראׁשֹו ָלָבן  

 .יֹוְרדֹות ִמֶּזה ּוִמֶּזה ַעל ֵחיקֹו  

 ָּפָניו הֹוִפיעּו ִמֹּזַהר

 ,ַאְרַּבַעת ַהְּמאֹורֹות ַהְּקדֹושֹות  

 .ר ָיִאיר ַהֶּׁשֶמׁש ָּבֶהםִּכי ָרִאיִתי ַּבֲאֶׁש  
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 :ְּבנּועֹו ֶאת ְזָקנֹו ַהְמֻהָּדר, ַוּיֹאֶמר ֵאֵלינּו

 ִמי ַאֶּתם ַהָּנִסים ֶנֶגד ֵמיֵמי ְנַהר ַמְאֵּפְלָיה

 ?ִמֹּסַהר עֹוָלם  

 ּוִמי ֵהִאיר ָלֶכם? ִמי ָנַהג ֶאְתֶכם

 ְּבֵצאְתֶכם ֵמֹאֶפל ָעֹמק  

 ?תֶפ ֶאת ֵּגיא ַהֹּתַהֹּׁשֵחר ָלעֹוָלם  

 ?ֲהֻהְפרּו ָּכָכה ּתֹורֹות ָהֲאַבּדֹון

 , ָׁשַמִים ָּכֹזאתאֹו ֶהְחִליָפה ֲעַצת  

 ?ָּבאֶתם ֶאל ְמָערֹוַתי, ִּכי ַאֶּתם ַהִּנְׁשָּפִטים ְלֹעֶנׁש עֹוָלם  

 ,ָאז ַאּלּוִפי ֶהְחִזיק ִּבי

 , ֵעיָניוּוְבֶקֶרץ, ּוְבָיָדיו, ְוהֹוָרה ֵאַלי ִּבְדָבָריו  

 ְּבָכְרִעי ַעל ִּבְרַּכי ּוְבִיְרַאת ֵעיַני, ֹוְלַכֵּבד אֹות  

 :Nא ִמִּלִּבי ָּבאִתי: ְוַאֲחֵרי ֵכן ָעָנה ֵאָליו

 ְוִחְלָּתה ֶאת ָּפַני, ִאָּׁשה ָיְרָדה ִמן ַהָּׁשַמִים  

 .ָלֶלֶכת ִעּמֹו ִלְהיֹות לֹו ְלֶעְזָרה  

 ַּבֲאֶׁשר ְרצֹוְנT ִּכי ֲאָבֵאר ֵהֵטיב, אּוָלם

 ,ָמה ֲאַנְחנּו  

  Tא אּוַכל ַּכֲחדֹו ִמְּמN. 

 :ָהִאיׁש ַהָּלֶזה Nא ֵמת עֹוד

 ַאU ְּבִאַּוְלּתֹו ָקרֹוב ָהָיה ָלמּות  

 .ְּבֵעת Nא ַרב  

 ,ֲאִני ֻׁשַּלְחִּתי ֵאָליו ִלְּתׁשּוָעתֹו

 ְוNא ָהָיה ָלֹזאת, ַּכֲאֶׁשר ָאַמְרִּתי  

 .י ּבֹוִּכי ִאם ָהֹאַרח ַהֶּזה ְלַבּדֹו ֲאֶׁשר ָהַלְכִּת  

 ,ֵאָליו ֶהְרֵאיִתיָּכל ַהֲחָטִאים 

 ְוַעָּתה הֹוַאְלִּתי ְלַהְראֹות ֵאָליו ֶאת ַהְּנָפׁשֹות  

  Tַהְּמֹטָהרֹות ֵמַחּטֹואָתם ַּתַחת ֶמְמַׁשְלְּת. 

 ;Nא ַאֲאִריU ֶאת ְּדָבַרי ֵלאֹמר ְלT ֵאיU ָנַהְגִּתי אֹותֹו

 ְועֹוֵזר ִלי, ֹּכַח ֶעְליֹון יֹוֵרד ִּבי  

 .ִלְראֹות אֹוְתT ְוִלְׁשֹמַע ֶאת קֹוְלT, ְלָהִביאֹו ֵהָּנה  

 :ְוַעָּתה ְרֵצה ָנא ְּבבֹואֹו

 ,ַהְּיָקָרה ֶאל ָהָאָדם, ֶאת ַהֻחְפָׁשה הּוא ְמַבֵּקׁש  
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 .ַּבֲאֶׁשר נֹוַדע ֶאל ָּכל ִמי ֲאֶׁשר ָיִׂשים ַנְפׁשֹו ְּבַכּפֹו ָעֶליָה  

 ָה Nא ָהְיָתה ְלT ָמָרה ַהָּמֶותֲאֶׁשר ָעֶלי, ְוַאָּתה ְיַדְעּתֹו

 ,ִּכי ָׁשם ָעַזְבָּת ֶאת ּגּוָפְתT, ָּבִעיר אּוִטיָקה  

 .)ְוַהּנֹוָרא(ֲאֶׁשר ִּתְהֶיה ְלT ְצִבי ִּתְפָאָרה ַּבּיֹום ַהָּגדֹול   

 ,Nא ָׁשְבתּו ּתֹורֹות עֹוָלם ַעל אֹודֹוֵתנּו

 ,ֹּפט אֹוִתיּוִמינֹוֵסי Nא ִיְׁש, הּוא ַחיִּכי ַהָּלֶזה   

 ֲאֶׁשר ּבֹו ֵעיֵני ַמְרִצָיה ִאְׁשְּתT, ִּכי ֲאִני ֵמַהַּגְלַּגל ַההּוא  

 ,ַהִּנְרֵאת ַּכֲאֶׁשר ָהְיָתה ְּבֵעת ֲאֶׁשר ִחְּלָתה ֶאת ָּפֶניT, ַהְּטהֹוִרים

 :ִלְהיֹות ְלT עֹוד ְלִאָּׁשה, ִאיׁש ָקדֹוש  

 , ַאֲהָבָתּהָלֵכן ַהֵּטה ָנא ָאְזֶניT ֵאֵלינּו ְלַמַען  

Tֵּתן ָלנּו ֶלֶכת ְּבִׁשְבַעת ַמְלכּוֶתי: 

  Tּוְתׁשּואֹות ֵחן ֵחן ֵאֵּתן ָלּה ִמְּמ, 

 .ִאם ִּתֵּתן ִרָּׁשיֹון ִּכי ִיָּזֵכר ִׁשְמT ָׁשם ְלַמָּטה  

  ֵחן ְּבֵעיַניַמְרִצָיה ָמְצָאה: ַוַּיַען ַוֹּיאֶמר

 ִּכי ָּכל ֲאֶׁשר, ִּבְהיֹוִתי ַעל ָהָאֶרץ  

 ;ָׁשֲאָלה ִמֶּמִּני ָנַתִּתי ָלּה  

 )ָאֵקירֹוְנֵטי(ַאU ֵמַעָּתה ֲאֶׁשר מֹוָׁשָבּה ֵמָהְלָאה ַלָּנָהר ַהַּמר 

 ַּבּתֹוָרה ֲאֶׁשר ִצְּוָתה, Nא ּתּוַכל עֹוְרֵרִני עֹוד  

 ;)ֶׁשZא ָנְתָנה ֶלֱאֹהב ֶאת ַהֶּנֱעָנִׁשים(ְּכֵצאִתי ִמָּׁשם   

 ָּׁשַמִים עֹוֶרֶרת אֹוְתTִאם ִאָּׁשה ִמן ַה, אּוָלם

  Tּומֹוֶשֶלת ְּב ,Tְלָהִסיֵתִני ִּבְדָבֶרי Tְל Uֵאין ָצִרי, 

 .ְוַדי ְלT ִאם ִּתְׁשַאל ִמֶּמִּני ִּבְׁשָמּה  

Uַוֲחֹגר אֹותֹו ְּבֵעץ ּגֹוֶמה ָחָלק, ָאֵכן ֵל, 

 ,ּוְרַחץ ֶאת ָּפָניו  

 ;ְלַטֵהר אֹותֹו ִמָּכל ֻטְמָאתֹו  

 ה ָלֶכם ְּבֵעיַנִיםִּכי Nא ָיֶא

 ְמֻכּסֹות ִמָּכל ִקיטֹור ִלְפֵני ַהּׁשֹוֵטר  

 .ִּכי הּוא ִמּיֹוְׁשֵבי ַהַּפְרֵּדס, ָהֶעְליֹון  

 ָסִביב ָלִאי ַהֶּזה ַהָּקָטן ִּתְמָצא

 ,ִמן ַהַּמִים ָהְׁשקּוֲאֶׁשר , ִּבְׂשָפָתיו  

 .ֲעֵצי ּגֹוֶמה ַעל ִטיט ַהָּיֵּון  

 , ָחָזק ֵמֶהםאֹו ֵעץ, ָּכל ֵעץ ָעֵנף
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 ,Nא ִיְפַרח ָׁשָּמה  

 .ִּכי Nא ְיכֹוֵפף ַמַּכת ִמְׁשְּבֵרי־ַמִים  

 ;ּוְבׁשּוְבֶכם ַאל ָּתׁשּובּו ָּבֶזה

 ,ַהּיֹוֵצא ְּכָבר ַעל ָהָאֶרץ, ַהֶּׁשֶמׁש  

 .)ִמֹּזאת(ָהָהָרה ְלכּו ַּבֲעִלָּיה ַקָּלה ) ;ֶאת ַהֶּדֶרU(יֹוֶרה ָלֶכם   

 ַוֲאִני ָעַמְדִּתי ַעל ַרְגַלי, ינּוָאז ִנְסַּתר ְלֵעיֵנ

 ,ְוִנְלַחְצִּתי ֶאל ַאּלּוִפי, ְּבִלי ַּדֵּבר ָּדָבר  

 .ְוָנָׂשאִתי ֵאָליו ֶאת ֵעיַני  

 ,ֹּבא ַאֲחַרי, ְּבִני: ְוהּוא ָעָנה ְוָאַמר ִלי

 ִּכי ַהִּמְדָּבר ַהֶּזה, ַוַּנְפֶנה את ָעְרֵּפנּו  

 .ִיְׁשַּפל ְמֹאד ֵהָּנה  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  
  



 168

 הקורנט של והמות האהבה שיר': גולדברג לאה
  חלקי תרגום -  רילקה מריה ריינר מאת 'רילקה כריסטוף

  
  ,הּוא הֹוֵלU ְויֹוֵצא ֶאל ַהְּכַרU ְּכִׁשיַרת ָהעּוָגב ֶאל ַהֶּמָּסה"

  .ְלַהִּתיר ֶאת ַסְנָּדל ֱאNָהיו ַהָּגֹבַּה ְוֹכה ֱאנֹוִׁשי

  ַהְּמֵלָאה ַעל ַּגּגֹות ַהֲחלֹום ִמְתנֹוֶסֶסתּוְׁשִתיַקת ֲחרּוָזיו 

  "ּוָפֹרֶכת ַהֶּׁשֶקט ָהָרם ִמְּמרֹוֶמיָה יֹוְרָדּה ֶאל ַנְפִׁשי

  ) 'כל השירים כרך א:  מתוך'מ רילקה.ר'. לאה גולדברג(

  

  שינברג-סמט יהושבע: הביאה לדפוס והקדימה מבוא

  

  .א
שיר האהבה והמות ') 1926-1875(יצירתו הנודעת של ריינר מריה רילקה 

נוסחו הראשון של  .כתובה בפרוזה שירית ,'של הקורנט כריסטוף רילקה

, המשורר. 1899נכתב בשנת , מיצירותיו המוקדמות של רילקה, הטקסט

הוא יצא . חזר ועיבד אותו שוב ושוב, וחטא נעורים, שראה בו יצירת בוסר

. 1906 בשנת, לאור לראשונה שבע שנים לאחר כתיבת הנוסח הראשון

, 1926בשנת . 'אינזל' ונדפס בהוצאת 1912הנוסח הסופי גובש בשנת 

  :במכתב אל ידידה צעירה העיד רילקה
  

; ליל סתו, היה מתנתו הבלתי צפויה של לילה יחיד" קורנט"ה

לאורם של שני נרות שהבהבו ברוח , הוא נרשם בהינף אחד

, חוללה אותו סיעת עננים ששטה וחלפה על פני הירח. הלילה

שהגיעוני בירושה , משפחה מסוימים-לאחר שהעיון בניירות

  המציאו לי את המניע הענייני , כמה שבועות קודם לכן

  )112עמוד '  כרך א'דרכו של משורר': בתוך. בתרגום עדה ברודסקי(         
  

חייל בצבא ההבסבורגי במאה , נושא הדגל כריסטוף רילקה, גיבור היצירה

בפתח היצירה הקדים . משפחתו הקדמון של המשוררהוא כביכול בן , ז"הי

רילקה פיסקה המוסרת בתמצית היסטורית את החומרים האקספוזיציונים 

  :המספקים לקורא נקודות אחיזה והתמצאות בפרטי הטקסט ובהקשריו
  

ביום עשרים וארבעה לנובמבר אלף שש מאות ששים ושלש ... 

גרינצי / ואשר על לנגנא/הופקד בלינדה אוטו לבית רילקה
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וציגרה על אחוזת לינדה נחלת אחיו כריסטוף שנפל חלל 

אשר לפיו / אולם הוטל עליו לערוך כתב פרוזבול; באונגארן

אשר (במקרה שאחיו כריסטוף / תהא חזקה זו בטלה ומבוטלת

לפי תעודת המיתה נפטר והוא קורנט בפלוגתו של האדון לבית 

יבוא ) הייסטרבגדוד האוסטרי הקיסרי של פרשי , פירובאנו

  ...חזרה

  )הקדמת המשורר בתרגומו של יצחק שנהר(                                       

   

מלמדת את קוראיה על , כמו גם היצירה כולה, הקדמתה של היצירה

 בית –דבקותו של המשורר באגדה שקשרה את משפחתו לבית רילקה 

ל רילקה לכונן אתוס היא מדגימה את ניסיונו ש. האצולה הסכסוני העתיק

  .  המדומייןיהאריסטוקרטתוך התרפקות על עברו , משפחתי

השיר בפרוזה על הקורנט כריסטוף רילקה מתאר את גלגוליו של החייל 

הוא מתמנה . הצעיר המגויס לקרבות עם פלישתם של התורכים להונגריה

 לנושא הדגל במלחמת –במהלך המלחמה על ידי הגנרל הגדול ְׁשּפֹוְרק 

  .תורכיה-וסטריהא

מהורהר וחולמני שלא מכבר מלאו לו , עלם אציל נפש, הקורנט רילקה

מתהלך בסביבתו הצבאית מתוך רגש געגוע לדבר שלא היה , שמונה עשרה

על סיפה של המלחמה הוא עובר . שהומתוך כוסף לאהוב ִא, לו מעולם

חוזה בזוועותיה של המלחמה ובאבדן צלם , תהליך מואץ של התבגרות

שעות אחדות לפני . ומכיר במשמעותה של אהבת אמת, אנוש הכרוך בהה

, מותו זוכה הקורנט רילקה לנועם ליל אהבים עם בעלת הארמון ששהה בו

הוא , כאשר פורצת מתקפת פתע של התורכים, אך תכף לסיומו של לילה זה

ומותו , נופל הקורנט בשטח מחנה האויב, פזור נפש ועלוב. נקרא לדגל

  . וות שאין בו כל סממן של גבורהמצטייר כמ

בקרב קהל הקוראים האירופאי הייתה חסרת ' קורנט'התקבלותו של ה

, להצלחה צנועה' קורנט'זכה אמנם ה, בגרסתו הראשונה, 1906-ב. תקדים

וזאת לתדהמתו ,  זכה להצלחה מסחררת1912אך עם פרסומו מחדש בשנת 

  . נטה לזלזל ביצירת נעוריו, שכאמור, של רילקה

 נמכרה בתוך שבועות אחדים 'אינזל' המהדורה הראשונה של הוצאת

בימי מלחמת העולם הראשונה נשאו את הספרון : ונדפסה שוב ושוב

וראו בו טקסט המשקף את , כשיצאו למערכה, בתרמיליהם, חיילים צעירים



 170

כאשר ערערו , גם לאחר המלחמה, למרבה הפלא. ערכי המלחמה הנעלים

, של רילקה רלוונטי' קורנט'נותר ה, ה והמיליטריזםרבים על אידיאל הגבור

גם , ושוב.  בעיני קוראיו הרבים כשיר הלל לנעורים ולאהבת החייםשונתפ

וליווה , לשקף את ערכי המלחמה' קורנט'בימי מלחמת העולם השניה שב ה

אולם הביטוי המובהק ביותר . את החיילים הגרמנים בצאתם לחזית

  .מו לעשרות לשונותלהתקבלותו הוא עובדת תרגו

  

  .ב
שיר 'זכתה יצירתו הנודעת של רילקה , כארבעים שנה לאחר כתיבתה

 לשני תרגומים שונים בקרית 'האהבה והמוות של הקורנט כריסטוף רילקה

  .הספר העברי

משא ') שנברג(ב יצא תרגומו של יצחק שנהר "בחודש אלול של שנת תש

יצירתו . 'תרשיש'צאת  בהו'אהבתו ומיתתו של הקורנט כריסטוף רילקה

המקורית של רילקה זכתה למעמד של בכורה בהיותה הספר הראשון 

סדרת הספרים שערך שטפן צווייג בהוצאת הספרים ', ספריית אינזל'ב

גם תרגומו של שנהר זכה לראות אור ככותר , בדומה לה. 'אינזל'הגרמנית 

משה ר "הוצאת ספרים מיסודו של הד, 'תרשיש'ראשון במערכת דפוסי 

ממיטב הספרות הקלאסית  שהוציאה תרגומי ספרות מופת, פיצרש

  . והצטיינה בטיפוגרפיה עילית, העולמית

ג "ראה אור בשנת תש, חודשים ספורים בלבד לאחר צאת תרגומו של שנהר

תרגומו של יעקב ֶרְטִויֶצר אשר ראה , של רילקה' קורנט'תרגום עברי נוסף ל

הדגל -עימת אהבתו ומותו של נושאנ' – תחת השם 'גזית' אור בהוצאת

הרבה לתרגם בראשית , משורר ומתרגם נשכח,  ֶרְטִויֶצר.'כריסטוף רילקה

, הוא תרגם משירתם של גתה. שנות הארבעים מן השירה הגרמנית

איתו עמד אז ,  לפי בקשתו של דב סדן,'גזית'הופמנסטאל ורילקה עבור 

חלק מפרוייקט תרגומיו נעשה כ' קורנט'תרגומו ל. בקשרי מכתבים הדוקים

  .זה

סמיכות הוצאת שני התרגומים בימי המלחמה עוררה עניין מחודש  

ואף זימנה , ביצירתו המוקדמת של רילקה גם בקרב קהל הקוראים העברי

  .השוואות בין שני הנוסחים העבריים שהעמידו שנהר וֶרְטִויֶצר

נברג ש; אך מתרחק מן הקצב והניגון שבמקור, רטויצר מדייק יותר"

כך , "אך חופשי יותר, גם עברי יותר, שירי יותר, לעומת זאת, הוא] שנהר[
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סיכם בקצרה את ההבדלים בין שני התרגומים הסופר עמנואל בן גוריון 

  .ג" בשנת תש'מאזניים'שנדפס ב' שנים תרגום'במאמרו 

  

  .ג
תרגומה של ', קורנט'מוגש כאן לראשונה לקורא העברי תרגום נוסף ל, עתה

זהו תרגום חלקי המכיל כמחצית הטקסט מתוך יצירתו . ולדברגלאה ג

 .  השלמה של רילקה

המות של הקורנט ]ו[שיר האהבה 'שכותרתו , כתב היד של תרגום זה

  . נמצא בספריה הלאומית באוסף לאה גולדברג',כריסטוף רילקה

העשויה גליונות נייר משובח המקופלים ,  עמודים11זוהי מחברת קטנה בת 

על צדם האחד כתבה גולדברג בדיו את טיוטת תרגומה . גבי זהזה על 

, כתב היד נמצא לאחר פטירתה של גולדברג דרך מקרה. ליצירתו של רילקה

  .בתוך אחד מספריה הפרטיים שנתרמו לאוספי הספרייה הלאומית

  

על יחסה המיוחד לשירת רילקה העידה גולדברג בחלוף השנים בכתב ובעל 

הן בציטוטיה , ברג נזכר שמו של רילקה פעמים רבותביומניה של גולד .פה

והן , המעידים ששירתו הייתה שגורה בפיה, ציטוטים תכופים, משיריו

  .בתיעוד פנייתה לתרגום אחדים משיריו בראשית שנות הארבעים

על  העידהבראיון זה ". ישראל-קול" התראיינה גולדברג ל1959בשנת 

  :השפעה מנוער, השפעתו של רילקה עליה
  

כשהייתי . שני משוררים, מחוץ לשירה העברית, בנעורי אהבתי

המשורר המקובל עלי ביותר היה אלכסנדר , בת חמש עשרה

כשהייתי בת שבע עשרה קראתי בפעם הראשונה את . בלוק

חוץ מן הספרות העברית , היה" העולם שלי. "שירי רילקה

דברים שלמדנו בבית הספר ושהיו קרובים , והתרבות העברית

  ... עולם של הזמן ושל השירה שאני חייתי בתוכו, לביל
  

, ספר הפרוזה הראשון של גולדברג, )1937 ('מכתבים מנסיעה מדומה'ב

כמי , רות, אפיינה גולדברג את גיבורת יצירתה ובת דמותה הספרותית

  ". המשורר שלי"אותו היא מכנה , שקשורה בעבותות לשירת רילקה

מקומו של תופס , של רות במכתביה בחטף המוזכרים בשונה מיוצרים רבים

, רות ייצרתמבמהלך רבים ממכתביה .  משמעותי נתחרילקה במכתבים אלה
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יצירות לומורכבת  זיקה אינטרטקסטואלית גלויה, בת דמותה של גולדברג

במחקרה על יצירתה . 'ספר השעות'שירי לובפרט , שונות של רילקה

הקרבה שחשה גולדברג  לצביעה גורדינסקי עהגולדברג  שלהמוקדמת 

  :כלפי יצירתו של רילקה

  

אלא , רילקה היה עבור לאה גולדברג לא רק שותף לדרך תרבותית

קורא שלא ... משורר שהכיר את נופי ילדותה, גם מעין שותף לסוד

הכיר את הביוגרפיה של גולדברג לא יכול היה לדעת כי כאשר 

היא , לונהרות נזכרת במכתביה בילדותה ובתמונות שנשקפו מח

  .למעשה כותבת על אותם המקומות בהם שהה רילקה

  )28' עמ, 'בשלשה נופים', נטשה גורדינסקי(

  

אשר , הקדישה גולדברג שיר לרילקה) 1940(' שבלת ירוקת העין'בספרה 

' מכתבים מנסיעה מדומה'בדומה ל". רילקה. מ.ר: "כותרתו נושאת את שמו

, "משורר השעות" שכינתה דווקא למי זה התייחסה גולדברג שירגם ב

  . המוקדם'ספר השעות'לרילקה של , כלומר

  

היו עבור גולדברג שירתו ומכתביו של רילקה , בעת מלחמת העולם השנייה

ועל היחס הראוי , מקור השראה ומפלט מתהיותיה על מעמדה כמשוררת

  .לסוגיות פואטיות ומוסריות שהעסיקו אותה

צעקת ' את רשימתה 'במשמר'רג ב פרסמה גולדב1944 במרץ של שנת 24-ב

. שם עט שהיה בגדר סוד ידוע לכל, "עדה גראנט"תחת הפסבדונים ' הטובע

וכך . רשימה זו הוקדשה לרילקה ולשאלת מקומו של המשורר בעת מלחמה

  :היא כותבת בשורות הפתיחה

  

עייפים מהדי המוות . לפתע היו הדברים כבדים שבעתיים

מבקשים אנו מעט מרגוע , הואהמגיע אלינו מן העבר ה, הגדול

לא , למן ראשיתה של המלחמה הזאת, כתמיד, והנה. ב ש י ר ה

  . הבלהות עצמו-אלא אותו חלום, מרגוע הוא

  . אפילו מ ש ת י ק ו ת י ה ם של המשוררים צועקת המלחמה

 כרך מכתבי –הספרים שלי -על איצטבת: וכך היה הדבר

 –נטלתיו לקרא . םוהאותיות מאירות עיני" זהב וחום"רילקה 
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בימי המלחמה , כי בימים ההם, כדי לשוב ולהיווכח, פשוט

.  היה משורר– זה הפרולוג הנורא לימינו שלנו -הקודמת 

אך במכתביו הוא , כמעט שלא כתב שירים בימים ההם: ידעתי

היפה , עולם אינטימי, היה מוסר את הגוון המיוחד של עולמו

משורר שלא . סוח כלשהועולם שהיה לו ני, אפילו בבלהותיו

  . אבל היה–כתב 

  

  .ד
גם כתב היד של , בדומה לכתבי יד רבים של גולדברג שנמצאו בעזבונה

או באשר , לא מכיל כל מידע באשר לשנת כתיבתו' קורנט'תרגום ה

 2.10בצידו העליון של העמוד הראשון מצוין התאריך . לנסיבות יצירתו

ת כי גם תרגומה הלא גמור של תאריך זה מעלה על הדע. ללא ציון השנה

  . ו יחידיהיה מתנתו הבלתי צפויה של ליל סת, כמקורו הגרמני, גולדברג

ניתן להעלות השערות שונות ביחס , אף על פי שלא מצוינת שנת התרגום

  .לשנת כתיבתו

בשנות הארבעים והחמישים ראו אור מספר תרגומים ומאספים בעריכתה 

 או מאסף 'לוח האוהבים'שירי ,  פטררקהוביניהם אוסף שירי, של גולדברג

שכינס את תרגומי גולדברג מן , לפיכך שיער טוביה ריבנר. משירת רוסיה

כי רוב תרגומי השירה , החיבורים האלה לצד כמה תרגומים מן העזבון

  .   נעשו במהלך שני עשורים אלה– גם הללו שלא פורסמו בחייה –שלה 

לעבוד בשותפות עם אברהם בראשית שנות הארבעים החלה גולדברג 

פרויקט שתוכנן להקיף ששה כרכי , 'ילקוט שירת העמים'שלונסקי על 

 כרך תרגומי -בפועל יצא מפרויקט שאפתני זה כרך אחד בלבד . תרגומים

אך בתקופה זו כבר ראתה גולדברג בעיני רוחה את הכרכים , שירת רוסיה

  . לתכנונם וקידומםואף פעלה , המאגדים תרגומים משירת אנגליה וגרמניה

מיומניה של גולדברג אנו למדים כי בראשית שנות הארבעים החלה , ואכן

 תארה גולדברג ביומנה פגישה 11.1.1941-ב: לתרגם את האלגיות לרילקה

בה דנו השניים בעניינים רבים הנוגעים ) אברהם בן יצחק. סונה(' עם ז

השניים דנו . תהדיון נסב על תרגומי שירה אנגלית וגרמני". ילקוט"ל

ובפגישה זו הציע בן יצחק , אורגהיטפן גשויס וב'יימס ג'במהלך שיחתם בג

  . לגולדברג לראשונה שתתרגם את האלגיות של רילקה
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עידה גולדברג שבן שיחה הבטיח כי ישלח לה את מבהמשך אותו התיאור 

על מנת שתוכל להכין עצמה לתרגום , ספרה של לו סלומה על רילקה

שמחתי על קשר מסויים : "כותבתת האופיינית לגולדברג היא בכנו. רילקה

 ". שזה קובע יותר מהספר עצמו

 העידה גולדברג ביומנה כי 1941 של שנת 16.1-חמישה ימים לאחר מכן ב

  .החלה בהכנות למלאכת התרגום של האלגיה השישית של רילקה

 נכללו חמישה תרגומים עבריים של 'קולות רחוקים וקרובים'בקובץ 

ובקרוב עתיד לצאת מאסף תרגומים זה מחדש , המשוררת לשירי רילקה

מהדורה זו תכלול גם את . ר גדעון טיקוצקי"במהדורה מורחבת על ידי הד

האמון , טיקוצקי. על תרגומה העידה גולדברג ביומניה, האלגיה השישית

בשנים האחרונות על הוצאת רבים מכתבי היד המצויים בעזבונה של 

, ך את ידיו על השערתו של ריבנר ביחס לתרגומי רילקהסומ, גולדברג

ומתארך אותם ביתר ספציפיות לשלהי שנות השלושים ועד לסוף שנות 

  . הארבעים

גם תרגום , כי כמו תרגומיה של גולדברג את שירת רילקה המאוחרת, אפשר

נעשה כחלק מהפרויקט הגדול של תרגומיה מן המחצית ' קורנט'ה

  .בעיםהראשונה של שנות האר

זר באופיו ומהותו , וזאי והארוךהפר' קורנט'נראה כי ה, אך מאידך

, ואולי מתקבל על הדעת,  שמטרתו איסוף תרגומי שירה קצרים"ילקוט"ל

בתקופה בה עסקה גולדברג בכתיבת פרוזה , שדווקא בשנות השלושים

ביקשה , 'מכתבים מנסיעה מדומה' כמו הרומן תואקספרימנטאליפיוטית 

  .  אנר ייחודי זה'כעין תרגול לז' קורנט' בתרגום הלה התנסות

  

  .ה

ומדוע גנזה את ' קורנט'מדוע הפסיקה גולדברג את מלאכת התרגום של ה

  ?מחצית התרגום שלה

יתכן כי עם התוודעותה של גולדברג לקיומו של תרגום משביע רצון 

חשה כי עבודתה , ואולי אף לקיומם של שני תרגומים כאלה, ואיכותי

שחוש הביקורת העצמית המפותח של , בפשטות, אך אפשר, תמיותר

כפי שמנע ממנה , הוא שגרם לה לגנוז את ראשיתו של התרגום, גולדברג

  .קודם לכן את השלמתו
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תרגומי השירה של גולדברג נטבעו בחותמה העמוק : כאן יש להעיר

קשב מוסיקלי ונאמנות מופתית , כמשוררת בעלת חוש לשוני וירטואוזי

, סדר החריזות וסוגיהן, המשקל, הן מבחינת מבנה הבית(המקור לטקסט 

שיר האהבה והמות של הקורנט כריסטוף 'תרגומו של ). והן מבחינה תכניו

הוא , בהיותו פרוזה שירית.  מצטיין גם הוא בנאמנות למקורו'רילקה

אך , אליטרציות המקוריות של רילקהה שימורו, מתנאה אמנם במוסיקליות

, ובודאי זה של שנהר שהיה בעל סגנון, תרגומו של רטויצר, במובנים רבים

ניתן להביא דוגמאות . עולים על תרגומה של גולדברג באיכותם הלשונית

רבות להעדפותיה הפרוזאיות המאופקות של גולדברג יחסית לתרגומיהם 

  . אך די לקרוא בפתיחה בלבד על מנת לחוש בהבדלים, של שנהר ורטויצר

על צורתן הארכאית , ה המפורסמות בתרגומו של שנהרהנה שורות הפתיח

  ":ֶּדֶרU ֵליל, ֶּדֶרU יֹום"וצירופיהן החגיגיים " ָרֹכב"

  .ֶּדֶרU יֹום, ֶּדֶרU ֵליל, ֶּדֶרU יֹום, ָרֹכב, ָרֹכב, ָרֹכב

  .ָרֹכב, ָרֹכב, ָרֹכב

  

  :והנה לעומתן שורות הפתיחה של גולדברג

  . ַּבָּיִמים, ַּבֵּלילֹות, יםַּבָּיִמ. ְּדַהר, ְּדַהר, ְּדַהר

  . ְּדַהר, ְּדַהר, ְּדַהר

  

  :בנוסח רטויצר, ובשורה השניה

  .ָּדָבר Nא ָיֵעז קּום. ְוֵעץ ָּכמֹוהּו ְכָאִין, ָהִרים ֵאין עֹוד

  

  :ובנוסח גולדברג

ְוָדָבר Nא ָיֵעז עֹוד ָלקּום . ְוִכְמַעט Nא ִאיָלן, ֵאין ָהִרים עֹוד

  .ְוִלְהיֹות

  

 הגם שתרגומה של גולדברג נוטה לפרוזאיות מדודה בבחירת ,אולם

, ובהימנעות מן השגב הלשוני המלאכותי, המשלב הלשוני הפשוט והטבעי

בחלקים . יצרה גולדברג איכויות שיריות לתרגומה באמצעות המשקל

  :נרחבים מן התרגום נוטה גולדברג לשקילה באנפסטים

  ֶלף| ֶאִמִּני | ָחד ֶאל ֶא, | ָחדֶרב ֶא| ֶע ֶאל ּתֹוU  | ִריםּדוֲה

  ֵהן | ָּתםְוִא | רֹותַהְּבִהי | ִּליםַהִּמ| רּו ַאU נֹוְת| ָקה ֶאל ְׁשִתי|  ִביםְוָׁש
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הרגישות המוסקילית הייחודית של גולדברג עומדת לה גם כאשר בשורות 

היא מצליחה להפיק אפקט מוסיקלי , לשון-על-נופל-המצטיינות בלשון

  :של עמיתהיותר מזה , מועצם

  )שנהר" (ָסמּוU ַלּסּוס ֶׁשּלֹו ִמְתַנֵּׂשא ַהְּגָראף. סֹוף סֹוף ִלְפֵני ְׁשֹּפְרק"

  )רטויצר" (ְלִצֵּדי סּוסֹו ַהָּלָבן ְמַתֵּמר ָהַאּלּוף. סֹוף סֹוף ִלְפֵני ְסּפֹוְרק"

  )גולדברג" (ְלַיד סּוסֹו ִמְתנֹוֵסס ָהרֹוֵזן. סֹוף סֹוף ִלְפֵני ְסּפֹוְרק"

  

מנחיתות מסויימת , בו סבלה גולדברג לכאורה, בתחום המשלב הלשוניגם 

נראה כי תרגומה של גולדברג מכיל מספר הכרעות , ביחס לעמיתיה לתרגום

הנה למשל סצנת . מרתקות ומבריקות ביחס לתרגומיהם של שנהר ורטויצר

סצנה המתארת את היצריות , המפגש בין הנערות ובין חיילי הגדוד

בתרגומו של . עד לקריעת בגדיהן, חיילים בנערותופסים הוהתשוקה בה ת

  :את הנערות" ּתֹוְפִסים ִּבְלִהיָטּה"שנהר החיילים 

ָּבִאים . ְמַרְּמזֹות. ָּבאֹות זֹונֹות ּוִמְּגָבעֹות ַאְרָּגָמן ַעל ַׁשֲעָרן ַהּׁשֹוֵפַע

Uָטּה ַּבזֹונֹות ַעד ִּכי ּתֹוְפִסים ִּבְלִהי. ַחָּיִלים ְׁשֹחֵרי ַּבְרֶזל ְּכַלִיל ְמַהֵּל

  .ִמְתָּפְרמֹות ִׂשְמלֹוֵתיֶהן

ואילו בתרגומה של גולדברג זוכה להט התשוקה של החיילים לצירוף 

  :"ְׁשַרב־ֲאִחיָזה"המחודד 

ּוָבִאים . ֵהן רֹוְמזֹות.  ֲענּודֹות ִמְגָּבעֹות ַאְרָּגָמן ְוׁשֹוְטָפן ְׂשָעָרןָּבחּורֹות 

אֹוֲחִזים ַהְּבתּולֹות . ְּכמֹו ַלְיָלה נֹוֵדד, רַּבַּבְרֶזל ַהָּׁשֹח[...] 

  .ַעד ֲאֶׁשר ִּתָּקַרע ִׂשְמָלָתן, ִּבְׁשַרב־ֲאִחיָזה

אין להמעיט בחשיבותה של נקודת המבט הנשית שמספקת גולדברג 

ובמובן זה (של רילקה ' זונות'בה הופכות ה, לקוראיה העבריים בפסקה זו

את המילה ! 'בתולות'ואפילו ל' ותבחור'ל) נאמן תרגומו של שנהר למקור

לציון , ותחתיה סימנה קו פתלתל, כתבה גולדברג בכתב קטן יותר' בחורות'

אך , הכרעה שאיננה נאמנה למקור הגרמני – הספק ביחס להכרעתה זו

להשפיע , נאמנה למצפונה שהורה לה בעת תרגום אותה סצנת אונס גדודית

  .ל הנשים האומללותעל שיפוטן המחמיר שהעדפותיה הלשוניות ב

נגנז עוד ' קורנט'אף על פי שתרגומה החלקי של גולדברג ל: כללו של דבר

וחרף העובדה שלפני הקורא , בטרם הבשיל ליצירה שלמה ואחדותית

ואולי גם שלמות יותר (העברי עמדו חלופות שלמות יותר בכמותן 

י זה נראה שיש בפרסומו של תרגום חלק, ליצירתו זו של רילקה) באיכותן
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הללו יהנו מזרימתו הטבעית . ערך ועניין עבור קוראיו העבריים של רילקה

ומתשומת לבו המוקפדת לצליליות של , מסגנונו המדוד, של התרגום

  . הטקסט

אלה המכירים בכוחו של כל פרסום חדש , גם עבור אוהביה של גולדברג

ום חלקי יהיה תרג, מתוך עיזבונה להאיר את דמותה ואת יצירתה באור נוסף

  .זה בעל משמעות

  

, טיוטת כתב היד של גולדברג מציגה לפני הקורא כתב יד משוחרר ונינוח

יש בו שגיאות כתיב אחדות , אך אף על פי כן, המעיד על שטף כתיבה

  .  ומחיקות רבות

הוא הנסיון לשמור ככל , העקרון המנחה על פיו הותקן תרגום זה לדפוס

ועל הרצף הסיפורי ושטף , לדברגהניתן על זרימת הטקסט שיצרה גו

לפיכך נמנעתי כמעט לגמרי מהערות . הקריאה שכה מאפיינים את תרגומה

במקומות המעטים בהן חסרונה של מילה . ותוספות בתוך הטקסט עצמו

התרתי לי חרות להשלים את המילה מתרגומי שנהר , פגע ברצף הטקסט

או שורות , המקורהשורות בהן שונה , כמקובל, בסיום מובאות. ורטויצר

  .שיש בהן מחיקה

  

, ר יהונתן ורדי על הערותיו החכמות שבכל עת"אני מודה מקרב לב לד

מתוך למדנות , ר גדעון טיקוצקי שנרתם במאור פנים ובנדיבות לענות"ולד

  . על כל שאלותי, גדולה
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  יסטוף רילקההמוות של הקורנט כר]ו[שיר האהבה 
  

  לאה גולדברג: מגרמנית

)2.10(  

 

  . ַּבָּיִמים, ַּבֵּלילֹות, ַּבָּיִמים. ְּדַהר, ְּדַהר, ְּדַהר

  . ְּדַהר, ְּדַהר, ְּדַהר

. ְוִכְמַעט Nא ִאיָלן, ֵאין ָהִרים עֹוד. ְוָהֹעז ֹּכה ִנְלֶאה ְוַרָּבה ַהְּכִמיָהה

  ָקתֹות ָזרֹות ַּבָּצָמא ִּתְרַּבְצָנה ֲעֵליְּב. ְוָדָבר Nא ָיֵעז עֹוד ָלקּום ְוִלְהיֹות

  . Nא ִמְגָּדל ְוNא ְצִריַח. ַהִּבָּצה] ֲעכּורֹות[ְּבֵארֹות   5 

ַרק ִלְפָרִקים ַּבַּלִיל . ְׁשֵּתי ֵעיַנִים ְלT ְלמֹוָתר. ְואֹוָתּה ַהְּתמּוָנה ַעד ְּבִלי ַּדי  

Uָלה חֹוְזִרים ָאנּו ַעל אֹוָתּה ִּכְבַרת ְואּוַלי ַּבַּלְי. ִּדִּמיָת ִּכי ֵּתַדע ַהֶּדֶר

ְּכֵבָדה . ִיָּתֵכן? ָהָאֶרץ ַעְצָמּה ֶׁשְּכַבְׁשנּוָה ְּבֹרב ֹטַרח ַּתַחת ֶׁשֶמׁש ָזָרה

   .ַאU ָנַטְלנּו ִּבְרַּכת ְּפִריָדֵתנּו ַּבַּקִיץ. ַהַחָּמה ְּכמֹו ֶאְצֵלנּו ְּבַקִיץ ָעֹמק

. ְוַעָּתה ִנְדַהר ֵעת ַרָּבה. ת ַהָּנִׁשים ִמּתֹוU הֶיֶרקֲאֻרּכֹות ִהְבִהירּו ִׂשְמלֹו   10

ַּבָּמקֹום ֶׁשּבֹו ָנִׁשים ֲעגּומֹות , ְלָפחֹות, ָׁשם.  ְסָתו הּוא–ּוִמָּכאן ֲהNא 

 .יֹוְדעֹות ָעֵלינּו

  

  "... יזֲאדֹוִני ַהַּמְרִק: "ָזע ַהִּצָּדה ְּבתֹוU ָהֻאָּכף, ִאיׁש ַלְנֶּגָנאּו, הּוא               

  ַעָּתה ֵאינֹו יֹוֵדַע . ִּדֵּבר ְוָצַחק ֶזה ְׁשNָׁשה ָיִמים, ַהָּצְרָפִתי ַהָּקט ְוָהָעִדין, ְׁשֵכנֹו

ָנח ָהָאָבק ַעל ַצְּוארֹונֹו ֶהָעֹנג . ָהרֹוֶצה ִליֹׁשן, ְּכמֹו ִּתינֹוק הּוא. עֹוד ָּדָבר   15

  . ַאט ָקֵמל הּוא ִּבְקִטיַפת ֻאָּכפֹוְל. ֵאין הּוא ַמְׁשִּגיַח ּבֹו. ֲעׂשּוי ַהַּתֲחִרים

. ֵעיֵניT ֻמְפָלאֹות ֲאדֹוִני ַהַּמְרִקיז: "ַאU ִאיׁש ל ַלְנֶּגָנאּו ְמַחֵּיU ְואֹוֵמר

Tַוַּדאי ְמֹאד ָּדִמיָת ְלִאְּמ "–   

   ּוְכמֹו ָחָדׁש. ְמַנֵער ֶאת ֲאַבק ַצְּוארֹונֹו. ַוֲאַזי ְמַלְבֵלב ַהָּקָטן ּופֹוֵרַח ֵׁשִנית  

 .הּוא   20

  

ְּבקֹול ָרם ּוְלַאט ְמַׁשֵּזר ֶאת . ֶּגְרָמִני, ַּכִּנְרֶאה. ֵאי־ִמי ְמַסֵּפר ַעל ִאּמֹו

, ֶּפַרח ֱאֵלי ֶּפַרח, ְּבֹרב ַמְחֶׁשֶבת, ְּכַנֲעָרה ֲאֶׁשר ִּתְׁשֹזר ְּפָרֶחיָה. ְּדָבָריו

. ַיֲעֹרU ֶאת ֲאָמָריו ָּכU –: ּבֹוֶדֶקת ַוֲעַדִין Nא ֵּתַדע ֵאיU ִיְצָטֵרף ַהֹּכל

  ִּכי ָּכל ָהֲאדֹוִנים . ְוַאף ַהְּיִריקֹות ָּפְסקּו. ַמֲאִזיִנים ַהֹּכל? ִלְכֵאב? ְלֹאֶׁשר
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ַוֲאֶׁשר Nא ֵיַדע ֶאת ְׂשַפת . יֹוְדִעים ֶאת ֲהִליכֹוָתיו ֶׁשל עֹוָלם, ַהָּללּו   25

  ֵמִבין אֹוָתּה  , ַאְׁשְּכַנז ַּבֲחבּוָרה ַהֹּזאת

 "..ָהִייִתי ָקָטן"...ְלֵעת ֶעֶרב: "ּוִמִּלים ְיִחידֹות ְנִהירֹות לֹו. ְלֶפַתע  

  

ַהָּבִאים ִמָּצְרַפת , ָּכל ַהֲאדֹוִנים ַהָּללּו, ְוִהֵּנה ֵהם ְקרֹוִבים ֶזה ָלֶזה

   ִמְּצִריֵחי ּבֹוֶהְמָיה, ֵמַאְרצֹות ַהְּׁשֵפָלה ּוִמֵּגיא־ֶקאֶרְנְטן, ּוִמּבּוְרגּוְנִדָּיה

, ִּכי ֶאת ֲאֶׁשר ִסֵּפר ָהֶאָחד ֵיְדעּו ַּגם ֵהם. ת ַהֵּקיָסר ֵלאֹוּפֹוְלדּוֵמֶא   30

 Uַאַחתְּכמֹו ָהְיָתה ַרק ֵאם .  ְּכמֹותֹו–יֹוְדִעים ָּכ. 

  

ְוָׁשִבים ֶאל . ֶאל ֶאָחד ִמִּני ֶאֶלף, ְוָכU ּדֹוֲהִרים ֶאל ּתֹוU ֶעֶרב ֶאָחד

ָאז ָיִסיר קֹוָבעֹו . ִהירֹות ְוִאָּתם ֵהןַאU נֹוְתרּו ַהִּמִּלים ַהְּב. ְׁשִתיָקה

  ּוַבֲהִרימֹו ֶאת ֹראׁשֹו ִנְמָּתִחים ַּתְלַּתָּליו ַעל , ַרU ְׂשָערֹו ַהֵּכֶהה. ַהַּמְרִקיז

ַהְרֵחק ִמְתנֹוֵסס ֵאי ָמה : ַעָּתה ַיִּכיר ַּגם ִאיׁש ַלְנֶּגָנאּו. ָעְרּפֹו ִּכְׂשַער ִאָּׁשה   35

. ַמֲחִציתֹו ָהרּוס, ַעּמּוד ּבֹוֵדד. ַמֶּׁשהּו ִמַּתֵּמר ְוָאֵפל, ֶאל ּתֹוU ַהֹּזַהר

 .ּוְלַאַחר ֶׁשָעְברּו ַעל ָּפָניו ִמְּזַמן הּוא ֵמִבין ִּכי ָהְיָתה ֹזאת ָמדֹוָנה

  

  ַאU ַהֹּכל ֹּכה . ְמַצִּפים ֶׁשָּיִׁשיר ֶאָחד. רֹוְבִצים ְסִביָבן ּוְמַחִּכים. ְמדּורֹות

  ְוזֹוֵחל ְועֹוֶלה . הּוא ָנח ַעל ֲאַבק ַנֲעַלִים. אֹור ָהָאֹדםָּכֵבד ָה. ֵלִאים  

  . ְׁשלּובֹות ַלִּבְרַּכִים ּוֵמִציץ ֶאל ָיַדִים   40

 ְלֶרַגע ָקט ּוְוַאף ַעל ִּפי ֵכן ָיִאיר. ַּפְרצּוֵפי ַהָּפִנים ֲאֵפִלים. ֵאין ְּכָנַפִים לֹו

. הּוא ָנַׁשק ׁשֹוַשָּנה ְקַטָּנה. ָּלֶהןֵעיָניו ֶׁשל ַהָּצְרָפִתי ַהָּקָטן ְּבאֹוָרן ֶׁש

ִאיׁש ַלְנֶּגָנאּו ָרָאה , הּוא. ְוַעָּתה ֻמָּתר ָלּה ְלַהְמִׁשיU ְקִמיָלָתּה ַעל ָחֵזהּו

  . ֵאין, ִלי ֵאין ׁשֹוַשָּנה: הּוא חֹוֵשב. ִּכי ָנְדָדה ְׁשָנתֹו, ֹזאת

ָּתֵׁשְרָנה ַּבַּבִית ַהְּנָערֹות ֲאֶׁשר , ְוֶזהּו ִׁשיר נֹוָשן ְוָעצּוב. ָאז ָיִׁשיר   45

 .ַהָּקִציר ִּבימֹות ַהְּסָתו ֵעת ִיֶכל, ַּבָּׂשדֹות

  

  " ?ָאדֹון, ַאָּתה ָצִעיר ְמֹאד: "אֹוֵמר ַהַּמְרִקיז ַהָּקָטן

 ְׁשמֹוֶנה: "ְוִאיש ַלְנֶּגָנאּו ַמֲחִציתֹו ִעָּצבֹון ּוַמֲחִציתֹו ַעּזּות־ָּפִנים

   ַּגם ְלT ֲארּוָסה: "ְוַאַחר ִיְׁשַאל ַהָּצְרָפִתי. ם ֵהָּמהֲאַזי ׁשֹוְתִקי". ֶעְׂשֵרה

  .ְיִׁשיֶבּנּו ִאיׁש ַלְנֶּגָנאּו" ?ְלT" "?ֲאדֹוִני ַהּיּוְנֶקר, ַּבַּבִית   50

  

  ." ָּכמֹוT, ְּבִהיַרת ֵׂשָער ִהיא"  
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  : ְוׁשֹוְתִקים ֵׁשִנית ַעד ֲאֶׁשר ִיְקָרא ַהֶּגְרָמִני

ה ֶזה ֵּתֵׁשב ָּבֻאָּכף ְוִתְדַהר ַעל ָהֲאָדָמה ָהַאְרִסית ָלָּמ, ָלרּוחֹות, ֲאָבל"

   ַהֹּזאת מּול ְּפֵני ַהְּכָלִבים

  ". ְּכֵדי ָלׁשּוב: "ַהַּמְרִקיז ְמַחֵּיU "?ַהֻּתְרִּכים   55

ִעָּמּה , הּוא חֹוֵשב ַעל ַיְלָּדה ְּבִהיַרת ֵׂשָער. ְוִאיׁש ַלְנֶּגָנאּו ֶנֱעָצב ֶאל ִלּבֹו

ַרק ִלְׁשַעת , ַרק ְלֶרַגע, ְוהּוא רֹוֶצה ַהַּבְיָתה. ִמְׂשְחֵקי ֶּפֶרא. ָפִניםִׂשֵחק ְל

  !" ִסְלִחי,  ִּכי ָּתִמיד ָּכU ָהִייִתי–ַמְגָּדֵליָנה : "ֲאֶׁשר ַּתְסִּפיק ְּכֵדי לֹוַמר

 Uְוֵהם ְרחֹוִקים. חֹוֵׁשב ָהָאדֹון ַהָּצִעיר?  ָהִייִתי–ֵאי. 

  

, ֲחמּוֵׁשי ַּבְרֶזל. ֲעָׂשָרה, ַאְרָּבָעה, ְועֹוד ֵׁשִני, מֹוִפיַע ָּפָרׁש, ַּבֹּבֶקר, ַּפַעם   60

  . ִהִּגיָעה ְׁשַעת ְּפִריָדה. ַהָּצָבא :ַאֲחֵריֶהם ְרָבָבה. ְּגדֹוִלים

  "Tְלֵביְת Tֲאדֹוִני ַהַּמְרִקיז, ִּתְצַלח ַּדְרְּכ "  

"Tֲאדֹוִני ַהּיּוְנֶקר. ָמִרָּיה ָּתֵגן ָעֶלי"! 

   עֹוד סֹוד ָלֶהם ְלַהְמִּתיקֹו. ַאִחים, ֲחֵבִרים ֵהם ְלֶפַתע... יָנם ְיכֹוִלים ְלְוֵא  

ּוְסִביָבם ַחְפזּות . ְמַהְּסִסים ֵהם. ִּכי יֹוְדִעים ֵהם ַהְרֵּבה ִאיׁש ַעל ָאִחיו   65

 הּוא. ָאז ָיִסיר ַהַּמְרִקיז ֶאת ְּכָסַית־ַיד־ְיִמינֹו ַהְּגדֹוָלה. ְוֹהֶלם־ַהְּפָרסֹות

  ְּכׁשֹוֵבר ֶלֶחם . מֹוִריד ֶאת ֲעֵלה־ַהּכֹוֶתֶרת, מֹוִציא ֶאת ַהּׁשֹוַשָּנה ַהְּקַטָּנה

   .ַהָּפִנים  

   ֵעת ַרָּבה ַיִּביט. ִאיׁש ַלְנֶּגָנאּו ָּתֵמַּה!" ֱהֵיה ָׁשלֹום. ֶזה ְיֵהא ְלT ְלָמֵגן"

70   Uֶאל ִמַּתַחת ְלַמָּדיוָאז ַיְכִניס ֶאת ֶהָעֶלה ַהָּזר . ֶאל ַהָּצְרָפִתי ַההֹוֵל .  

  . קֹול ְּתרּוָעה. ְוִהֵּנה ָצף הּוא ָעNה ְוָיֹרד ַעל ַּגֵּלי ְלָבבֹו

  .ִאָּׁשה ָזָרה לֹו ְלָמֵגן: ּוְמַחֵּיU נּוגֹות. ַהּיּוְנֶקר, הּוא ּדֹוֵהר ֶאל ְצָבאֹו

 

ֶהם  ָהָאֶרץ ֻהְּכָתה ֵמ–: ְצחֹוק, ְצָבִעים, ְקָללֹות. יֹום ְּבַעד ַהַּמֲחֶנה

  . ֵהָאְבקּות ּוְקִריאֹות. ְנָעִרים ַסְסּגֹוִנים ִּבְמרּוָצה ָיבֹואּו. ְּבַסְנֵוִרים

ּוָבִאים . ֵהן רֹוְמזֹות.  ֲענּודֹות ִמְגָּבעֹות ַאְרָּגָמן ְוׁשֹוְטָפן ְׂשָעָרןָּבחּורֹות   75

ַעד , ַרב־ֲאִחיָזהאֹוֲחִזים ַהְּבתּולֹות ִּבְׁש. ְּכמֹו ַלְיָלה נֹוֵדד, ַּבַּבְרֶזל ַהָּׁשֹחר

ּוְבֶפֶרא־ְּתנּוָפה ֶׁשל ָיַדִים . ִיְלֲחצּון ֶאל ְׂשַפת־ַהֹּתף. ֲאֶׁשר ִּתָּקַרע ִׂשְמָלָתן

ּוְלֵעת ֶעֶרב . ְיתֹוְפפּו ֵהם, ְּכַבֲחלֹום ְיתֹוְפפּו, ְזִריזֹות ָיִקיצּו ַהֻּתִּפים

  , ָּפָנִסים ַיִּגיׁשּו לֹו

ְוִכי ִמי ַיְבִחין ? אֹו ָּדם? ַיִין. קֹוְבֵעי ַּבְרֶזלַיִין ַמְבִהיק ְּב: מּוָזִרים   80

 ?ְּבֵאֶּלה
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ְלַיד סּוסֹו ִמְתנֹוֵסס ָהרֹוֵזן ְוִלְׂשָערֹו ָהָאֹרU . סֹוף סֹוף ִלְפֵני ְסּפֹוְרק  

 יֹוֵרד, ַמִּכיר ַּבַּמְצִּביא. Nא ָׁשַאל, ִאיׁש ַלְנֶּגָנאּו, הּוא. ְּבַרק־ַּבְרֶזל

  , ְּכָתב הּוא ֵמִביא. ֹו ּוִמְׁשַּתֲחֶוה ְּבתֹוU ַעב־ֲעַנן־ָהָאָבקִּבְקִפיָצה ִמּסּוס

  ". ְקָרא ִלי ֶאת ַהַּפְתֶׁשֶגן: "ַאU ַּדי לֹו ָלֶזה. ֶׁשַּיְמִליץ ָעָליו ִּבְפֵני ָהרֹוֵזן   85

ָאר ְוָכל ַהְּׁש. ַּדי ָלֶהן ִּבְקָללֹות ִּבְלַבד. Nא ְלָכU ִנְּתנּו לֹו. ּוְׂשָפָתיו Nא ָנעּו

  . סֹוף ָּפסּוק. ַּתִּגיד ְיִמינֹו

ֵאין הּוא יֹוֵדַע . ָהָאדֹון ַהָּצִעיר ָּגַמר ֶזה ִמְּכָבר ֲאָמָריו. ְוַהֵּכר ֻהַּכר ָּבּה

  ָאז ֹיאַמר. ַאף ַהָּׁשַמִים ָאְפסּו. ְסּפֹוְרק ִלְפֵני ֹּכל. עֹוד ֵהיָכן ַיֲעֹמד

 : ַהַּמְצִּביא ַהָּגדֹול, ְסּפֹוְרק   90

 ".ְרֶנטקֹו "–

 .ְוֶזהּו ַרב

  

. ְלַבּדֹו, רֹוֵכב ִאיׁש ַלְנֶּגָנאּו. ֲחלּוֵצי ַהַּמֲחֶנה ִמן ָהֵעֶבר ַההּוא ֶׁשל ָהַראּב

   .ָאז ַיֲעֶלה ַהָּיֵרַח. ַהִּׁשּבּוץ ֶׁשל ָהֻאָּכף ַיְבִהיק ְּבַעד ָהָאָבק. ְוֶעֶרב. ִמיֹׁשר

 .הּוא חֹוֵלם. הּוא רֹוֶאה ֹזאת ְּבָיָדיו   95

  

  ...][  

  

, ַאט ְיַצֵּיר ְּבאֹוִתּיֹות ְּגדֹולֹות. ֻּכּלֹו ִהְרהּוִרים, ּכֹוֵתב ִמְכָּתב ִאיׁש ַלְנֶּגָנאּו

 :ְזקּופֹות, ְזעּומֹות

 ִאִּמי ַהּטֹוָבה"

 ,ֲאִני נֹוֵׂשא ֶאת ַהֶּדֶגל: ֲהִיי ֵּגָאה     100

 ,ֲאִני נֹוֵׂשא ֶאת ַהֶּדֶגל: ֲהִיי ְּבNא ְּדָאָגה

   –" י נֹוֵׂשא ֶאת ַהֶּדֶגלֲאִנ: ֱאָהִביִני    

 

. ְלַיד ְטַרף־ַהֶּוֶרד, ֶאל ְמקֹום ִמְסּתֹוִרים, ָאז ָיַנח ֶאת ַהִּמְכָּתב ֶאל ַמָּדיו

   אּוַלי ַּפַעם ִיְמָצֶאּנּו: ְוחֹוֵשב. עֹוד ְמַעט ְוֶהֱעָלה ִניחֹוַח ִמֶּמּנּו: ְוחֹוֵשב

 .ִּכי ָהאֹוֵיב ָקרֹוב... : ְוחֹוֵׁשב... ֵאי־ִמי   105

  

•  •  •  
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  :תיקונים ושינויי נוסח, הערות* 
  

או מילים ששינו , ואילו שגיאות כתיב, המחיקות המצויות בטקסט סומנו בקו חוצה
מופיעות כאן בצורתן המקורית תוך , את תצורתן מסיבות של הנגשת הטקסט

  .הדגשתן
  

.  צריחלא מגדל ולאז יודבר לא יע.  וכמעט לא אילןאף וכ, אין הרים עוד: 3שורה 
  .כל העת, ואותה התמונה

  .עלי בארות ערוכי הביצה: 5שורה 
  . לך למותרניתנושתי עינים : 5שורה 
   הארץ עצמה קברת חוזרים אנו על אותה שביםואולי בלילה : 7שורה 
   ביוםשכבשנוה : 8שורה 
   .ארוכותועתה נדהר : 10שורה 
  . נשיםשלפחות במקום בו , שם: 11שורה 
  "...זכיאדוני המר: " זע הצדה בתוך האוכףמתנועע, אוגש לנגנאי, הוא: 13שורה 
  ה םפרחי :22 שורה

  .  יערוך את אמריוישזרכך : 23שורה 
  ] נוסף במקום מנהגו ללא מחיקה [=הליכותיויודעים את : 25שורה 
  לעת ערבב :28שורה 
   הם קרוביםכולםוהנה : 28שורה 
   קֵארנטן– ומגאי: 29שורה 
  .אחת כמו היתה רק אם כאילו.  כמותו–ים כך יודע, וכך: 31שורה 
   יסיריריםאז : 33שורה 
   האפל רך שערו .המרכיז: 34שורה 
  . ומשהו מתמר ואפל: 36שורה 
  .דונהא מבין כי היתה זאת מתופסהוא : 37שורה 
           . כה לאיםעיפים: 39שורה 
             ןלרגע קט: 41שורה 
,  תשירנה בבית הנערות בשדותאשת, ועצוב וזהו שיר נושן והשיר. אז ישיר: 45שורה 
  . הקצירויכולעת : 46שורה 
  )ללא סימן שאלה( "לך": 50שורה 
  לשערו הארוך. ליד סוסו מתנוסס הרוזן. לבסוף מול ספורק ?היית –איך : 59שורה 
  . גדולים,  חמושי ברזלכולם: 60שורה 
  .  רבבההאחריהם : 61שורה 
   המרכיז: 62שורה 
  הפרסות הולםו מכת: 65שורה 
  הכותרת- מוריד את עלהקורע: 67שורה 
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   עת רבה יביט זמן.  איש לאנגנאו תמההוא !היי שלום: 69שורה 
  .  המחנההצבאיום בעד  :73שורה 
    קו סימנה ותחתיה, יותר קטן בכתב גולדברג כתבה' בחורות 'המילה את: 75שורה 

  .זו להכרעתה ביחס הספק לציון, פתלתל                
  .רטויצר תרגום פ"ע השלמה. בברזל השחור]  מזוההמילה לא[ובאים : 76שורה 
   הרוזן הגרףליד סוסו מתנוסס : 82שורה 
  .ברזל- הארוך ברקברקולשערו : 83שורה 
  ". שגןטהפת: 85שורה 
  . השיבוץ של האוכףהריפוד: 94שורה 
      שהותירה כאן דילגה המתרגמת על תרגום חלומו של איש לנגנאו תוך: [96שורה 

  ].במחברת מקום ריק להשלמתו                
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  קספירייש ויליאם
  

  

  'לוקרציה אונס'מתוך 
  
  

של ' ו־י' שתרגומם התפרסם בגיליונות ט, החלקים הקודמים של הפואמה

בלוקרציה אשת , בן המלך הרומי, מתארים כיצד חשק טרקווין', דחק'

התגנב אל משכבה בלילה ותבע ממנה להיענות לו , תה כאורחסר לבי, רעהו

  .בתים אלו מתארים את המשך המעשה. באיומי חרב

  

]… [  

  

  ְּכקֹוַקְטִריס ֵמִגיַח ְלָרְצָחּה

  ; ּוַמְמִּתין, ַהֵּזד נֹוֵעץ ָּבּה ַעִין

  ַצֶּדֶקת ְוֶצָחה, ְוִאּלּו ִהיא

  ְּכַאָּיָלה ְּבַמְלְּתעֹות ַּתִּנין

  ,ְׁשָמָמה ֶׁשֵאין ָּבּה ִּדיןִּב, עֹוֶתֶרת

  ִלְפֵני ִמְפֶלֶצת ְנטּוַלת ִּביָנה

  .ַהְּמַצֶּיֶתת ְלַתֲאבֹוָנּה

  

  ַאU ְּכֶׁשָעָנן ָׁשֹחר ּוְמַאֵּים

  ,ּבֹוֵלַע ֶאת ָהָהר ְּבַעְרִּפָליו

  יֹוֵצאת ֶנְגּדֹו ָהֲאָדָמה־ָהֵאם

  ּוְמַׁשַּלַחת ֵמַרְחָמּה ַמָּׁשב

  ;ַמֲעָלָליוַהְּמַסֵּכל ֶאת ְׁשֹחר 

  ֶאת ֶרַׁשע־ַּפֲחזֹו עֹוְצִרים ְּדָבֶריָה

  ,ְּכֵׁשם ֶׁשְּפלּוטֹו ָנם ְּבֹרן אֹוְרֵפאּוס

  

  ְּכָחתּול ִנְתָעב; ַאU ַרק ְלֶרַגע

  ֶׁשָצד ַעְכָּבר ָקָטן ְּבבֹוא ַהַּלְיָלה

  ְוַרֲעדֹו ֶׁשל ַהִּנְלָּכד ַּבַּכף
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  ,ׁשְּלעֹוָלם Nא ַּדי ָלּה, ָזן ּבֹו ְּתׁשּוָקה

  .ְּכרּוָיה ָלּה, ְוNא ַנְפשֹו, ָאְזנֹו ִּבְלַבד

  ,ַּגם ֲאָבִנים ׁשֹוֵחק ָמָטר ּדֹוֵלף

  .ַאU ִּדְמעֹוֶתיָה ַמְקִׁשיחֹות ּבֹו ֵלב

  

  ֵעיֵניָה ַהִּמְתַחְּננֹות ָנחֹות

  ;ַעל ִׁשּפּוֵעי ָּפָניו ַהִּנְפָׁשִעים

  ,ִׂשיָחּה ָהַרU ָרוּוי ַּבֲאָנחֹות

  .ֶריָה ִמְתָנִאיםּוִמֹּכָחן ְּדָב

  ,ְּפִסיֵקיָה ּוְנֻקָּדָתּה ָנִעים

  ְוִהיא חֹוֶזֶרת ַעל ְּתִחַּלת ִמְׁשָּפט

  .ְּבֶטֶרם ְּתַבֵּטא ִמָּלה ַאַחת

  

  ,ִהיא ַמְׁשִּביָעה אֹותֹו ְּביּוִּפיֶטר

  ,ִּבְׁשַלל ִמּדֹות ָנאֹות ְוַנֲעלֹות

  ,ְּבֶדַמע ַעל ַסְנֵטר, ְּבַבֲעָלּה

  ִנְדֵרי ְּכלּולֹותְּבֹחק ֱאנֹוש ּוְב

  ּוְבֹכחֹו ֶׁשל ַהְּיקּום ֻּכּלֹו

  ָלׁשּוב ֶאל ִמָּטתֹו ֶׁשֲעַזָבּה

  .ּוְלַבֵּכר טֹוָבה ַעל ַּתֲאָוה

  

  ַעל ַהְכָנַסת אֹוְרִחים: "ִהיא ָסָחה לֹו

  ;ַאל ְּתַׁשֵּלם ִּבְגמּול ִּבְלִּתי ִנְסָלח

  ,ֶאת ָמה ֶׁשֵאין ִלְרֹּפא לֹו ַאל ַּתְׁשִחית

  ;ֶׁשָּדִליָת ַאל ִּתְדַלחּוַמִים 

  ;ַהְרֵּכן ִחְּצT ְּבֶטֶרם ִיָּׁשַלח

  ִּכי ַרק ִמי ֶׁשֵאינֹו ַצַּיד ֱאֶמת

  .ָיִמית ָעְפָרה ַרָּכה ְּבֶטֶרם ֵעת

  

  ; ֵהן ֵרֲעT ְּכָאח ִלי–ָעְזֵבִני ָנא "

  ; ַעל ֵּכן ַהְרֵּפה ִמֶּמִּני–ָחָזק ַאָּתה 

  ; ְלַמֲעְנT ָהַנח ִלי–ָרָפה ֲאִני 
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  . ַעל ֵּכן ַאל ְּתַרֵּמִני–ַמְרֶאT ֵּכן 

  :ִּכי ִיְפָחִתי ְּכרּוַח ַסַער ֵּכן ִהיא

Tִהיא ָּבָאה ַלֲהֹדף ֶאת ְרצֹוְנ  

  .ַּבֲאָנָחה, ְּבָיגֹון, ְּבֶדַמע

  

  ,ְּכַנְחׁשֹוֵלי ֵאיָתן, ְוִדְמעֹוַתי"

Tהֹוְלמֹות ְּבַצְוָּתא ִּבְמצּוק ִלְּב  

  :ָעָתןְלַמַען ְּתַרְּכֵכנּו ְּתנּו

  .ֶאת ֵמי ַהָּים ֵאין ֶאֶבן ֶׁשִּנְצָחה

  ,ִאם ָקֶׁשה ֵמֲאָבִנים ֵאיְנT, ָהּה

  !חּוס ְוַרֵחם ִעל ְּבִכי ִאָּׁשה נֹוֶאֶׁשת

  .ֶחְמָלה ַרָּכה ַּתְבִקיַע ַׁשַער ֶעֶׁשת

  

"Tְּכֶבן ְּדמּותֹו ֶׁשל ַטְרְקִוין ֵאַרְחִּתי;  

  ֲהַתֲעNב ּבֹו ְּבַתְחֹּפֶׂשת־ִּביׁש

  :ְּכַלֵּפי ָמרֹום ָאִטיָחה? ֶׁשר ָּכזֹוֲא

  .ֶאת ְׁשמֹו ֶׁשל ַהָּנִסיU ַאָּתה ַמְכִּפיׁש

  ָהִאיׁש; ֵאיְנT ִמי ֶׁשָּדִמיָת לֹו

  ;ֲאֶׁשר ּדֹוֶמה ְלֵאל ֵאינֹו ַאָּתה

  .ַיֲאָתה ְׁשִליָטה, ְלֶמֶלU, ְלֵאל

  

"Tֵּכיַצד ִיָּׂשא ַהֹחֶרף ֶחְרַּפְת  

  ְוִאם Nא? לִאם ֲאִביְבT הּוא ָעֶו

Tָּתסּור ִמן ָהָרָעה ִּבַבֲחרּוְת,  

UNִלְמ Tָמה ַּתֲעֶׂשה ְּבבֹוא יֹוְמ?  

  ַאל ִּתְׁשַּכח ֶׁשַּמֲעֶׂשה ָנלֹוז, הֹו

  ,ַיְכִּתים ָלַעד ַּגם ֲאָנִׁשים ְּפׁשּוִטים

  ?ּוִמי ַיְלִּבין ֶאת ֵחְטא ַהַּׁשִּליִטים

  

  ָּכU ֹיאֲהבּוT ַרק ִמּתֹוU ִיְרָאה"

  ;ְמקֹום ִליֹרא ֵמֹרב ַאֲהַבְתTִּב

  ,ֲעַבְרָיִנים ִיְראּו ְּבT ַמְרָאה
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  .ּוִבְדמּוְתT ָיִׂשימּו ִמְבָטָחם

Tֵהן ַּדי ָּבֵאֶּלה ְלָהִניֲא:  

  –ִּכי ַהָּנִסיU מֹוֵפת ָלֲאִריִסים 

  .ִמֶּמּנּו ֵהם רֹוִאים ְוֵכן עֹוִׂשים

  

  ?ַהִאם ִּתְהֶיה מֹוֵפת ֶׁשל ַּתֲאָוה"

  ?יT ֶזה ַהֶּלַקח ִיָּׁשַמעִמִּפ

  ַהִאם ִּתְהֶיה ַמְרָאה ַהְּמַהָּוה

  ,ֻּגְׁשַּפְנָקא ָלַאְׁשָמה, ִאּׁשּור ַלֵחְטא

   ְוֹזאת ִּבְׁשָמּה–ָּכבֹוד ְלִאי ָּכבֹוד 

  ֶׁשל ִעְּקׁשּותֹו ֶׁשל ַהְּמָסֵרב ִלְכֹּבׁש ֶאת

  ?ְוֶאת ֵּביתֹו עֹוֶׂשה ֵּבית ֹּבֶׁשת, ִיְצרֹו

  

  ֲעֵלה, ִאם ֵּכן? ד ַאָּתהַהְּמַפֵּק"

  ;ּוְפֹקד ַעל ְּתׁשּוקֹוֶתיT ַהּמֹוְרדֹות

  ַאל ְּתגֹוֵנן ַעל ַמֲעֶׂשה ִנְקֶלה

  .ְּבֶחֶרב ֶׁשּנֹוְלָדה ְלַהְׁשִמידֹו

  ֵאיU ִּתָּׁשֵאר ָאִציל ּוְטהֹור ִמּדֹות

  ִאם ְּבִגיְנT ַהֵחְטא ַעְצמֹו ַיְטִעים 

  ?ִאיםֶׁשַרק ִמְּמT ָלַמד ֵּכיַצד חֹוְט

  

  ֲחֹׁשב ַּכָּמה נֹוָרא ָהָיה ִלְראֹות

Tְּכרֹוָדן, ָנָבל נֹוֵהג ָּכמֹו:  

  ָאָדם ֵאינֹו ָׂשם ֵלב ָלֲעֵברֹות

  ,ְוהּוא קֹוֵבר אֹוָתן, ֶׁשּלֹו ַעְצמֹו

  .ַאU ֶאת ָאִחיו ַלֵחְטא ְלֹחֶמר ָּדן

  ַרִּבים ְׁשקּוִעים ְּבֶרַׁשע ַעד ַצָּואר

  .ָּתרַוֲעוֹוָנם ֵמֵעיֵניֶהם ִנְס

  

"Tַּתֲחנּוִני עֹוֶלה, מּוְל Tמּוְל,  

Tא מּול ַּפַחז ַּתַאְוָתנּוְתNְו ;  

  ,ָהֵׁשב ֶאת ֶּבן ַהֶּמֶלU ַהּגֹוֶלה
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  ;ָהַנח לֹו ְלַטֵהר ַהַּמְמָלָכה

  ְוהּוא ִיְמֶחה ֶאת ֹּדק ַהֲחֵׁשָכה

Tּתּוַכל אּוַלי; ִמְּׁשֵּתי ֵעיֶני Uָּכ  

  ."ַליִלְראֹות אֹוְתT ּוְלַרֵחם ָע

  

  ַאְּת ַמְסִעיָרה: "הּוא ָסח" ,ִחְדִלי ִמֶּזה"

  .ִּבְמקֹום ְלַׁשְּכָכם, ֶאת ַנְחׁשֹוַלי

  ַאU ַהְּמדּוָרה, ֵּגץ ָּגז ָּברּוַח

  ; רֹוֶחֶׁשת ִּבְגָלָלּה ְּבַלַהט ַחם

  ,ַהְּנָחִלים נֹוְׂשִאים ִמְנָחה ַלָּים

  ,ַוֲאדֹוָנם סֹוֵחף אֹוָתּה ִעּמֹו

  ."ְמַׁשֶּנה ֶאת ַטֲעמֹוַאU ֵאין הּוא 

  

  ,ָים ֲעטּור ְּבֶכֶתר", ִהיא ָסָחה" ,ַאָּתה"

  ַאU ִּבְמצּולֹוֶתיT ִמְׁשַּתְּקִעים

  ָקלֹון ּוֶפֶרץ ֵיֶצר, ְּכִלָּמה, ּבּוָׁשה

  .ַהַּמְׁשִחיִרים ְּבT ַמֲעַמִּקים

  ,ִאם ַיְׁשִחיתּוT ָּכל ַהַּמִּזיִקים

  ם ַרָּבהְּבתֹוU ְׁשלּוִלית ִּתּמֹוג ְּתהֹו

  .ְוNא נֹוַדע ִּכי ָּבָאה ֶאל ִקְרָּבּה

  

  ,ְּבִרְדְּתT ֵירֹום ַמֲעָמָדם"

Tְוֵהם ִיְגאּו ְּבֵׁשֶפל ָּבְׁשְּת;  

  ,ַאָּתה ִּתְהֶיה ַעְבָּדם, ֵהם ִיְמְלכּו

Tִיְחיּו ְוִיְקְּברּו אֹוְת Tְּב.  

  ?ָמה ְלָנִתין ַעל ֵּכס ַהְּמלּוָכה

  :ָהֵאזֹובָהֶאֶרז Nא ִיַּׁשח ֶאל 

  .הּוא ְיָׁשְרֶׁשּנּו ְוָיִׂשים לֹו סֹוף

  

"Tֲעָבִדים , ַעל ֵּכן ֶאת ִהְרהּוֶרי–"  

  ;הּוא ָסח" ,Nא ַאְקִׁשיב, ְּבֵׁשם ָׁשַמִים"

  ,ֵהיאֹוִתי ְלַמַּגע ַאֲהָבִתי"
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  ;ְּבִׂשְנָאִתי ֶאְקַרע אֹוָתU, ָוNא

  ,ַּכֻּמְבָטח, ְוֶאת ּגּוֵפU ַאִּניַח

   ֶׁשל ֶעֶבד ְמֻגֶּנהְּבִמְׁשָּכבֹו

Uֶׁשִּיְהֶיה ֻׁשָּתף ְלָאְבָדֵנ".  

  

  ,ֶאת ַהַּלִּפיד רֹוֵמס הּוא ְּבַרְגלֹו

  ;ִּכי ַּתֲאָוה מֹוֶאֶסת ְּבָמאֹור

  ִהיא ִמְתַעֶּטֶפת ְּבֶחְביֹון ֵלילֹות

  .ּוֵמיִטיָבה ִלְרּדֹות ִמן ַהִּמְסּתֹור

  ,ֶאת ַהֵּׂשָיה ָלַפת ְזֵאב ָׁשֹחר

  ְּבִגַּזת ְסִדיֶניָה; תְוִהיא זֹוֶעֶק

  ,הּוא ַמֲחִניק ֶאת ְּבִכי ַּתֲחנּוֶניָה

  

  ּוְבַמְחְלצֹוֶתיָה ַהְּקרּועֹות

  ;ּכֹוֵלא הּוא ֶאת קֹוָלּה ְּבֻגְלָּגְלָּתּה

  ֶאת ֹחם ָּפָניו ֵמֵצן הּוא ִּבְדָמעֹות

  .ֵׁשֵאין ְצנּועֹות ֵמֶהן ַּבֲעלֹוָתן

  !ֻמְכָּתם ַּבֲעָלָטה, ָיצּוַע ַצח

  ַרק ָׁשַטף ַהְּבִכי ֶאת ַהְּכָתִמיםלּו 

  .ָהְיָתה ּבֹוָכה ָעָליו ְלעֹוָלִמים

  

  ,ַאU ָאְבָדָנּה ָיָקר ָלּה ֵמַחֶּייָה

  :ְוַגם ַהּׁשֹוַע Nא ָיָצא ִנְׂשָּכר

  ,ַרק ֵסֶבל ִמִּזּוּוג ָּכֶזה נֹוֵבַע

  .ַמְכאֹוב ָאֹרU ִמַּתֲענּוג ָקָצר

  :רְּתׁשּוָקה ַחָּמה יֹוֶלֶדת ַלַעג ַק

  ִמֶׁשִּמְלָאה ֶאת ְסַאת ַּתֲאָוָתּה

  .ִהיא ַנֲעֵׂשית ֵריָקה ִמֶּׁשָהְיָתה

  

  

  
  

  )יותם בנשלום :תאנגלימ(
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  ֵּבָקֵדִלי אנטוניו

  

  

 שירים שני

  
  

 שיסור לבית בושת פלורנטיני, אל ספרו

  

Tִאם ֹּכה ָּתבּוז ַלֲעַצת ּכֹוְתְב ,Uְלִפיֶרְנֶצה, ְּבַרח, ֵל 

 .ֶאל חֹומֹוֶתיָה ַמֵהר, ַהָּקָטןִסְפִרי , נּוס־ָנא  

 ,ֲאַתר ַׁשֲעׁשּוַע, ַחְּפֵׂשהּו, ֵיׁש ָׁשם ַּבָּתֶוU ָמקֹום

  Tִסְפרֹוִני, ָּבם ָּתִּכירֹו, ָמה ִסיָמָניו ַאִּגיְד. 

  1,מֹוַׁשב ֶרָּפָרָטה, ְׁשַאל־ָנא ִלְמקֹום ָהַאְרמֹון ַהִּנָּׂשא

  2,ֵׂשא ֶאת ַהֶּׂשהַּבִית ַהּנֹו, אֹו ַהִּמְקָּדׁש ַהּזֹוֵהר  

 ,ְּפֵנה ָיִמיָנה ּוְצַעד ְקָצת ָקִדיָמה, ַאU ַּתִּגיַע ְלָׁשם

 .ִסְפִרי ֶׁשִּנְלָאה,  ְׁשַאל־ָנא3ֵאי ַהפֹורּום ֵמָאז  

T4,ֵּבית ַהֹּבֶשת, ָּכאן ֲאַתר ִעּנּוִגים; ֹּפה ַמְּטַרת ַמְסלּוְל  

 .ּדֹוֹּבֶׂשם ִניחֹוַח ַמְכִריז ֵאי הּוא ִנָּצב ַעל ָעְמ  

 ,ּוָבֵרU ִּבְׁשִמי ַסְרסּוִרית ְוַזְנֹזֶנת, ֵהָּנה ּבֹוא

  Tֵהן ְּבֵחיָקן ֶהָעֹנג ֶּתֶכף ַּתְחֹבְקָנה אֹוְת. 

 ,ָמִתיְלָדה, ֶּתֶכף ֵּתֵצאָנה ֵאֶליT ֵהֵלָנה ַהְּבלֹוְנָדה

 .ֹזאת ְוַאף ֹזאת ֲאמּוָנה ַעל ַטְלֵטַלת ֲעָגבֹות  

                                                           

אשר נהרסה בשנת , שבו היתה כנסיית רפרטה הקדושה, כוונה לדֹואֹומֹו של פירנצה 1

1375. 

 .ממול לדואומו, כנסיית יוחנן המטביל 2

בימיו של בקדלי היה . ם כיכר הרפובליקהבימינו מצויה ש; "הפורום העתיק: "מקור 3

 .המקום ידוע כרובע של בתי בושת

מהן ,  נשים76 נמנו בו 1436בשנת . בית הבושת שמדובר בו היה בחסות רשויות העיר 4

 . מגרמניה16 מארצות השפלה ו־26
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 ִלְוַית ַּכְלָּבָתּה ַהְּקַטְנֹטֶנתְּב, ַּגם ִאיַאֶנְקָטה ָּתבֹוא

 ,)ֹזאת ִּתְתַלֵּטף ִעם ְּגָבִרים, ֹזאת ִּתְתַלֵּטף ִעם ְּגִבְרָתּה(  

 ,ְמֻגִּלים ּוְצבּוִעים ְׁשֵני ָׁשֶדיָה, ֶּתֶכף ְקלֹוְדָיה ָּתבֹוא

 ,ַהֲחׁשּוָקה ִּכי ִלּטּוֶפיָה ָמְתקּו, ְקלֹוְדָיה  

  5)ִּכי ֻצַּיְדָּת ַּבְּׁשַנִים(ְתT ַעל ֵזיְנT אֹו ֹּפ, ָגָלה ָּתבֹוא

 ;ָיד ַּתִּניַח ְּבNא ֶׁשֶמץ ֶׁשל ֹסֶמק ְּכִלָּמה  

 ַאָּנה ֵאֶליT ָּתבֹוא ְוִׁשיר ֶּגְרָמִני ִּבְׂשָפֶתיָה

 )ַאָּנה ָּתִׁשיר ְוָתִפיץ ֵריַח ִּתירֹוש ַעל ְסִביָבּה(  

Tְׁשִנָּיה ָלּהַהְּמַעֶּכֶזת ֲאֶׁשר ֵאין , ִּפיתֹו ָּתבֹוא ִלְקָראְת, 

 . ֹעֶנג ֻקַּבת ַהְּבָׂשִרים–ּוְׁשֵּתיֶהן , אּוְרָסה ִעָּמּה  

Tֹרַבע ָׁשֵכן ְיַׁשֵּגר ֶאת ָּתִאיס ָלבֹוא ְלַקְּדֶמ 

  6).ְׁשמֹו ֶׁשל ָהֹרַבע ִּבְזכּות ַּפר ֶׁשִּנְׁשַחט ְלָקְרָּבן(  

Uַעתָּכל ֻמְמִחית ְּבִמְׁשָּגל ֶׁשָּבִעיר ַהּנֹוַד? ָמה ַאֲאִרי 

 .ּבֹוא ַּגם ָּתבֹוא ּוְצָבָאן ַעל ִּכי ִהַּגְעָּת ָיִׂשיׂש  

 ,ָּכאן ָּכל ָּדָבר ֶׁשל ִזָּמה ֻּתְרֶׁשה ְּבִדּבּור ִּכְבַמַעׂש

  Tא ִיְגֹרם ִּכי ַיֲאִדים ַּפְרצּוְפN ׁשּום ֵסרּוב. 

 – ֵהן ַאָּתה ְמֻסָּגל ְוָלֹזאת ֶזה ִמְּכָבר ִהְתַאֵּויָת –ֹּפה 

 . גם ְּתזַֻּין ִּכְרצֹוְנT, ִסְפרֹוִני, ֵּיןַּגם ְּתַז  

 ) 1, 2, הרמפרודיטוס(            

  

  

  

  

  

                                                           

 .גבר ואשה כאחת, הוא ֶהְרַמְפרֹוִדיטּוס) כשמו(גיבורו של הספר  5

  Buoiרובע, לרובע סמוך שהיה מפורסם בבתי הבושת שלו, כוןאל נ, קדלי מתכוון ב6

Chiasso dei ששוב אינו קיים בימינו . 
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 כתובת מצבה לִניִקיָנה בת פלנדריה

  

 ,ִאם ַּתֲעֹמד ְמַעט ָקט ְוָקָראָת ֶאת ַהָּכתּוב ֹּפה

 .ִּכי ִנְטְמָנה ֹּפה ְּפרּוָצה, ַהּקֹוֵרא, ַּדַעת ִּתְלַמד  

 ,ִמַּבִית ֶנְחַטְפִּתי, ֹדֶנתֲחמּו, עֹוד ִּביֵמי ַיְלדּוִתי"

 .ַּגם ְּתִחּנֹוָתיו ִּבי ָנְגעּו, ְּבִכי ֲאהּוִבי ִּבי ָנַגע  

 ,ְּבעֹוָלם ּוְמלֹואֹו ִהַּטְלַטְלנּו; ְפַלְנְדִרָּיה ּכּור־ַמְחַצְבִּתי

 .ָהִעיר ַהְּׁשֵלָוה, ַעד ֶׁשִּקְּדָמה ֶאת ָּפַני ְסֵיָנה  

 ֵּבית ֹּבֶשת ָהָיה ִלי;  ִניִקיָנה–!  ִהְתַּפְרֵסם ֶזה ַהֵּׁשם–ְׁשִמי 

 .ִהְזַהְרִּתי ֲאִני ֵּבין ַהּזֹונֹות ְּככֹוָכב; ַּבִית  

 ,יֹוֵתר ִמָּזָהב ִהְזַּדַהְרִּתי, ֵחן ִלי ְוֹיִפי ָהיּו

 .ַצח ַאף ִמֶּׁשֶלג ָצֹחר, ְּכִליל ֲאָבַרי ָהָיה ַצח  

  , א ָׁשְוָתה ִלי ַּגם ִהיא N–7ָּתִאיס ְּבֵבית ַהּזֹונֹות ֶׁשל ְסֶיָנה

 . ָּכN Uא ָיְדָעה ׁשּום ְּפרּוָצה–זּוג ֲעָגבֹות ְלַטְלֵטל   

 ,ְׁשַלל ְנִׁשיקֹות ִמְּגָבִרים ְּבָלׁשֹון ְמַרֶּטֶטת ָחַטְפִּתי

 .ְׁשַלל ְנִׁשיקֹות ִּפי ָחַלק ַּגם ַאֲחֵרי ַהִּמְׁשָּגל  

 ,צּוַעְׁשַלל ִּכּסּוִיים ְלָבִנים ָּפַרְׂשִּתי ַעל ַּגב ַהָּי

 .ֶאת ֶאְבֵריֶהם ֶׁשל קֹוַני ָיד ַקְּפָדִנית ָרֲחָצה  

 ,ּבֹו ָטַבְלִּתי, ִלי ָהָיה ְּבַחְדִרי ַאַּגן ַרֲחָצה 

 .ֶאת ְיֵרִכי ַהַּלָחה ְלׁשֹון ַּכְלָּבִתי ִלְקְלָקה  

 , ְוִצְבאֹות ֲעָלִמים ִהְתַיְּצבּו ּוִבְּקׁשּוִני– ַלְיָלה ִּכי ָּבא

 .ַאN Uא ָיַדְעִּתי ָׂשְבָעה, ִכיָּבאּו ֵמָאה ְלתֹו  

 –, ַמֲעַׂשי ֲהמֹוִנים ִהְרוּו ֹעֶנג, ַּגם ָיָפה, ַּגם ְמתּוָקה

 )30 ,2 ,הרמפרודיטוס (               .ִלי ְמאּום Nא ָמַתק ְּכִפי ֶׁשָּמַתק ָהֶאְתָנן  

                                                           
7
המוכשרת בפרוצות בית : כאן הכוונה.  פרוצה מפורסמת מן העת העתיקה–תאיס  

 .הבושת



 194

נולד בפלרמו , הַאְנטֹוִניּוס ָּפנֹוְרִמיָט, בשמו בלטינית, או, אנטוניו בקדלי: הערת המתרגם

. למשפחת סוחר ואיש ציבור) 'בן פלרמו', 'פרנורמיטה'מכאן כינויו  (1394בשנת 

 ביניהן, הוא נדד ולמד בערים שונות. אבל נמשך ללימודים, בנערותו עזר לאביו בעסקיו

, בקדלי השתלם במשפטים ובפילולוגיה. רומא וגנואה, בולוניה, פירנצה, פדואה, סיינה

 הצטרף 1434בשנת . סורת כתבי היד של הקומדיות של פלאוטוסוהשתקע בחקר מ

בשירותו . ונותר נאמן לו כל חייו, שליט נאפולי, לחצרו של אלפונסו החמישי מאראגון

שם התיידד . ועמד בראשה, "אקדמיה אנטוניאנה"ה, של מלך זה ובעידודו יסד אקדמיה

, מאז נודעה האקדמיה בשמו (שירש את מקומו לימים, ובאני ּפֹוְנַטאנֹו'עם המשורר ג

מהם חיבורים , הוא חיבר כתבים מרובים בפרוזה לטינית"). אקדמיה פונטאניאנה"ה

, "ֶהְרַמְפרֹוִדיטּוס"עיקר תהילתו כמשורר נבע מספרו . מהם קובצי אגרות, היסטוריים

שנכתבו ברוחם של קטולוס , בשני ספרים, קובץ אפיגרמות לטיניות מפולפלות ביותר

הקובץ עורר סקרנות גדולה בחוגי ההומניסטים . י'ליס והוקדשו לקוזימו דה מדיצומרטיא

מעורר המוזה הלטינית מתרדמתה "יֹו כינה את בקדלי 'ּפֹוִג(וזכה הן לשבחים מופלגים 

איים האפיפיור אוגניוס הרביעי בחרם על , לפי השמועה(הן לגינויים נחרצים , ")הארוכה

 פנורמיטה היה חלוץ החייאת האפיגרמה הלטינית הנועזת בקדלי, מכל מקום). כל קוראיו

שלתוכה יצק תכנים קומיים גם משירת ימי הביניים וגם מן השירה העממית , ברנסאנס

  .1471בקדלי מת בנאפולי בשנת . האיטלקית

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 )דיקמן  עמינדב:והעיר מלטינית תרגם( 
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   רוברט לואל

  

  

 1961סתיו 

  
  

 ָהלֹוU ָוׁשֹוב, ֹובָהלֹוU ָוׁש

 טּוק, טּוק, ִמְתנֹוֵעַע טּוק

 ָאטּום ְוַסְמכּוִתי, ָּכֹתם

 ַּפְרצּוף ַהָּיֵרַח

 .ַעל ְּפֵני ָהאֹוְרלֹוִגין ַהָּסב

  

 ִזְמזּוִמים צֹוְרִמים, ָּכל ַהְּסָתו ַהֶּזה

 ;ַעל ִמְלָחָמה ַּגְרִעיִנית

 .ֶאת ִחּסּוֵלנּו ִּפְטַּפְטנּו ַעד ָמֶות

 ֶחה ִלי ְּכָדִגיגֲאִני ׂשֹו

 .ֵמֵעֶבר ְלַחּלֹון ַהְּסטּוְדיֹו ֶׁשִּלי

  

 ,ִקֵּצנּו הֹוֵלU ְוָקֵרב

 ,ַהָּיֵרַח עֹוֶלה

 .קֹוֵרן ֵמֹרב ֵאיָמה

 ַהְּמִדיָנה

 .ִהיא צֹוְלָלן ְּבַפֲעמֹון ַהְּזכּוִכית

  

 ָאב Nא ִיְהֶיה ַהָּמֵגן

 .ְלַיְלּדֹו

 ֲאַנְחנּו ְּכמֹו ִּגּבּוב ָּפרּוַע

 ,ְכִביִׁשים ְמַצְּוִחים ְּבַצְוָּתאֶׁשל ַע

 .ַאU ְלNא ְּדָמעֹות

  

 .ַהֶּטַבע ַמִּציג ְרִאי מּול ָּפֵנינּו

 .ְסנּוִנית ַאַחת ְמַבֶּׂשֶרת ַקִיץ
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 ֵאין ַקל ֵמֲאֶׁשר ְלַתְקֵּתק

 ,ַּדּקֹות ָּבזֹו ַאַחר זֹו

 .ֲאָבל ַהְּמחֹוִגים ְּתקּוִעים

  

 !ָהלֹוU ָוׁשֹוב

 –ָהלֹוU ָוׁשֹוב , ָהלֹוU ָוׁשֹוב

 ֵאין ִלי ְנֻקַּדת ִמְׁשָען

 ֶאָּלא ַקן ִצּפֹור ִמְתַנְדֵנד

 ! ַזֲהָבן–ְּבָׁשֹחר ּוְבָצֹהב 

  
  
  
  
  
  

שלא פתחתי עשר שנים , )1977–1917(מבחר משירי רוברט לואל : הערת המתרגם

כ "ואח, קראתי. הסרתי את האבק ופתחתי בדף מקרי. נשר מאחד המדפים, לפחות

 ".1961סתיו " ותרגמתי את התיישבתי

 –שהתגברה בסתיו , 1961שיר זה נכתב בעקבות ההחרפה במלחמה הקרה בשנת 

ארלי בברלין החצויה בין מזרח 'באוקטובר היה עימות אמריקאי־סובייטי במחסום צ

 58באותו חודש ערכו הרוסים פיצוץ ניסויי של פצצת מימן בעוצמה של . למערב

בדצמבר . לווייטנאם" יועצים צבאיים" 18,000א קנדי בנובמבר שיגר הנשי. מגאטון

 קנדי שלח לסייגון כוח הליקופטרים –החלה המעורבות האמריקאית הרשמית בווייטנאם 

ולהתלקחות , בבירות המערב התעוררו חששות להידרדרות נוספת.  אנשי סגל400עם 

 הדימויים שלו אך עולם, שירו של לואל מתייחס לכל זה בעקיפין. מלחמת עולם שלישית

 .משפחת אצולה של ניו־אינגלנד, יוצא מן האורלוגין העתיק שעבר מדור לדור במשפחתו

חשבתי . באוניברסיטה העברית בירושלים החצויה'  הייתי סטודנט שנה א1961בסתיו 

. אך כעבור חודשיים עברתי מפילוסופיה להיסטוריה, שאלמד ספרות אנגלית ופילוסופיה

, דילן תומס, ייטס, פאונד,  לאחר קריאה די נרחבת בשירי אליוטלחוג לאנגלית באתי

בימים ארוכים שעשיתי .  בסוף התיכון ובמהלך השירות הצבאי המקוצר–קאמינגס 

, בספריה הפרטית של החוג לאנגלית נתקלתי במשוררים שבקושי ידעתי על עצם קיומם

קראתי אותו . ר אותםרק התחלתי להכי. אבל אז לא תרגמתי משיריו. בהם רוברט לואל

שראה בעצמו ( הגיע לואל 1969וב־. בלונדון,  שנים4–3מתוך הבנה טובה יותר כעבור 

הוא נפגש עם אנשים . לירושלים) בזכות סבא רבא מצד האב ומצד האם" שמינית יהודי"

 .אבל אני שוב הפלגתי אז ללונדון והחמצתי אותו, שהכרתי
  

 )מאיר ויזלטיר: תרגם מאנגלית והעיר(



 197

   קיפלינג רודיארד
  

  

                     החי מיני נקבת
  
  

  ְּכֶׁשִאָּכר ַּבִהיָמָלאָיה ִמְזַּדֵּמן מּול ֹּדב ַמְרִהיב

  .הּוא צֹוֵעק ְלַהְפִחידֹו ְוַהִּמְפָלץ ִנְמָנע ֵמִריב

  , אֹוי ְלגֹוָרלֹו ַאְכָזר–ָּבה ּפֹוֵגׁש הּוא ֻּדְּבַרם ִאם ַּב

  .  ִהיא ַקְטָלִנית ִמן ַהָּזָכרִּכי ְנֵקַבת ִמיֵני ַהַחי
  

  ְּכֶׁשַהּקֹוְּבָרה ָנאג ׁשֹוֵמַע ַצַעד ֶׁשל ָאָדם ָּפִזיז

  .הּוא ָּפׁשּוט ִנְפָּתל ַהִּצָּדה ְוִנְסָּתר ְּבֵאיֶזה ִזיז

  . Nא ִּתְבַרח ְוNא ִּתְזַחל. זּוָגתֹו ֵאיָנּה ָּכמֹוהּו

  .ָּזָכרִּכי ְנֵקַבת ִמיֵני ַהַחי ִהיא ַקְטָלִנית ִמן ַה
  

  ׁשֹוְקטֹו-ְּכֶׁשַהְּיׁשּוִעים ֵהִטיפּו ְלִׁשְבֵטי הּורֹון

  .ְלעֹוָלם Nא ְלִאְׁשּתֹו, ֵהם ָעׂשּו ֹזאת ַרק ַלֶּגֶבר

  ,Nא ׁשּום לֹוֵחם ֻמְבָחר, ֵהן. ַהָּנִׁשים אֹוָתם ִהְבִעיתּו

  .ִּכי ְנֵקַבת ִמיֵני ַהַחי ִהיא ַקְטָלִנית ִמן ַהָּזָכר
  

  א ֵלב ַהֶּגֶבר ּובֹוֵלם ִּדְבֵרי ָמדֹוןַּבְיָׁשִני הּו

  ;ִּכי ָקׁשּור הּוא ָּבִאָּׁשה ֲאֶׁשר ָנַתָּת ִעָּמדֹו

  ַאU ֹראׁשֹו ָיִניד ַהַּבַעל ְּבַסֵּפר ַצָּיד ִנָחר

  .ֶׁשְּנֵקַבת ִמיֵני ַהַחי ִהיא ַקְטָלִנית ִמן ַהָּזָכר
  

   –ב ִלְפָעִמים ּדֹוֶמה ְלֹד,  ִלְפָעִמים ּתֹוַלַעת–ֶּגֶבר 

  .ֶאְפָׁשִרי ַעל ְמלֹוא ַהּטֹוב, ַיֲעִדיף ּפֹוְׁשִרין ַעל ַלַהט

  ,Nא ָׁשִכיַח ֶׁשּיֹוִכיַח ְנקּוָדה ַעד ַהָּקֶצה

  .ֶׁשִּיְסֹחט ֶאת ָּכל ַהֶּצֶדק ַעד ֵיֵצא ִוְיֻמֶּצה
  

  ַּפַחד אֹו ִטְּפׁשּות ּגֹוְרִמים לֹו ַּגם ְּבַהְכִריעֹו ָרָׁשע

  .ד ֶּפַתח ִלְתׁשּוָבה ְוִלְפִריָׁשהְלַהְׁשִאיר ַלַּצר עֹו
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  ְוָסֵפק ְוַרֲחִמים; ְׁשטּות ַּגָּסה ַּתְׁשִּתיק ּבֹו ַּכַעס

  !ֵאיֶזה ִּבָּזיֹון ֶׁשל ִמין: ְיַׁשְּתקּוהּו ִמן ַהַּמַעׂש

  

   ְוָכל ֶעֶצם ָּבּה ָוִגיד –ַאU ִאָּׁשה ָהֵאל ָנַתן לֹו 

  ,ד ָיִחידַרק ָּדָבר ֶאָח, ַרק ָּדָבר ֶאָחד ַיִּגידּו

  ,ְּכלֹוַמר ְלַמַען ְׁשלֹום ַהּדֹור ֶׁשל ַהָּמָחר, ְוִלְׁשמֹו

  . ְנֵקַבת ִמיֵני ַהַחי ִהיא ַקְטָלִנית ִמן ַהָּזָכר

  

  ,ֶׁשֵאׁש ָּתִמיד ִנְׁשֶקֶפת ֶאל ַחֵּיי יֹוְנֵקי ַּדָּדּה, ִהיא

  .Nא ִּתְׁשֶעה ְּכֶדֶרU ֶּגֶבר ֶאל ְּבִדיָחה אֹו ֶאל ֻעְבָּדה

  :Nא ָּבֶהם ִיְׁשּכֹון ְּכבֹוָדּה,  Nא–ָהַרֲחִמים , קַהָּסֵפ

  . ֵאין ָמֵגן לֹו ִמְּלַבָּדּה, ֹחק ַחֵּיינּו ָהַאֵחר ִהיא

  

  :ַרק ִמְהיֹוָתּה ְׁשֵני ֵאֶּלה ֹּכַח ַחּיּוָתּה ָמזּוג

  . ְוָׂשָרתֹו ֶׁשל ֶּבן ַהּזּוג–הֹוָרתֹו ֶׁשל ַהִּתינֹוק 

  ִּבְפנֹוָתּה ְּפנּוָיה ִלֹּטל, ַּגם ְּבֵאין עֹוָלל ּוַבַעל

  .ֵאין ִּבְלּתֹו,  ַעל ֶזה ַהֶּצֶמד ִהיא עֹוֶמֶדת–ַׁשְרִביָטּה 

  

  ; ַרק ְּבֵאין ָלּה ֶקֶׁשר ָעב ֵמֵהן ָוָחם–ֱאמּונֹות ָלּה 

  . ַוֲאבֹוי ְלַמְפִריָכם.  ְיָלֶדיָה–ִטעּוֶניָה 

  ִּכי ֵעָרה ַוֲעִריָצה, Nא ְּבִעּיּוִנים ָּתִׁשיב לֹו

  . ֵקַבת ַהַחי ִּתְרַעץ ּבֹו ַעל ֶּבן זּוג ְוֶצֱאָצאְנ

  

  ;ִמְסָּתֶעֶרת ֹּכה ְּפָרִאית, ֻמְתֶקֶפת-ַּגם Nא, ַהֻּדָּבה

Uֶאֶרס ְמִסיָחה ַהּקֹוְּבָרִאית-ְּבִדָּבה ְוֶדֶר :  

  ,ִּכְנִתיַחת ַהַחי ַמְכֶאֶבת ּוְכֶחֶרב ִמּׂשֹוֵנא

  .ַהִּמיְסיֹוֵנרְּכַמַּכת ָהִאיְנִּדָיאִנית ַלְּיׁשּוִעי 

  

  ְּבַחְּפׂשֹו ֵעָצה ָוַצו, ַהֶּגֶבר-ְוַעל ֵּכן ַּפְחָּדן

  ,ְלֵמרֹוץ מּוַסר ַחֵּיינּו ִעם ֵרָעיו ְוַאִּמיָציו

  Nא ָיֵעז ָלֵתת ָמקֹום ָלּה ְּכֶׁשָּיָדיו ּתֹועֹות ְּפׁשּוטֹות

  .ֶאל ֻמָּׂשג ִנְׂשָּגב ֶׁשל ֶצֶדק ֲאֶׁשר Nא ַּתִּׂשיג ִאְׁשּתֹו
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  – ֵאין ָמה ִלְׁשאֹול ֹּפה –ְועֹוד ֵיַדע הּוא ֶׁשִאְׁשּתֹו .  ֵיַדעֹזאת

  . ַּתְׁשִקיקֹו ַאN Uא ִּתְמֹׁשל ּבֹו, ְּתַצּוֹו ַאN Uא ִּתְרֶּדה ּבֹו

  ַמְתָרה ּבֹו ִמֻּסְּבֵכי ֻעָּזּה ַהַחי, ְוַגם ִהיא ֵּתַדע

  . ֶׁשְּנֵקַבת ִמיֵני ַהַחי ִהיא ַקְטָלִנית ִמן ַהָּזָכר

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )צור ארליך: נוסח עברי (
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 פיליפ סידני

  

  

 שתי סונטות

  
  
• 

  
  

 ַהּמֹוִסיִפים ִלְסֹרק ָּכל ֶּפֶלג ְמַפְכֵּפU, ַאֶּתם

 ,ֶׁשִּמַּצְלעֹות ַהר־ַהַּפְרָנסּוס ַהָּיִׁשיׁש ִנָּגר

 ֶׁשְּבָסמּוU ָלָהר, ַּגם ִאם Nא ִיְמַּתק, ָּכל ֶּפַרח

 ,ִמֶּכם ַּבֲעַטְרּתֹו ּכֹוֵרU ל ֶאָחדָּכ, צֹוֵמַח

Uַאֶּתם ֶׁשְּבַדֵּפי ִמּלֹון ַּתְמִׁשיכּו ְלַהֵּפ, 

 ,ַלֲחרּוִזים ְמַטְרְטִרים ְסדּוִרים ְּבטּור ָיָׁשר

 ,ֶׁשָּגַוע ִמְּכָבר, ּוְבִׁשיֵריֶכם ְיגֹון ֶּפְטַרְרָקה

 ;עֹוֶדּנּו ְמַהֵּלU, ָּבָרק ָׁשגּור, ִּבְבִכי ָחָדׁש

 ,ַהְּדחּוִקים, ָהֲעָזִרים ַהָּללּו: גּוי ְׁשִביְלֶכםָׁש

 .ֵעִדים ִּכי ִמַּמָּגע ְּפִניִמי ֲחזֹוֵתיֶכם ֵריִקים

 :ְסחֹוָרה ְּגנּוָבה, ְּגלּוָיה, ֲהNא סֹוף־סֹוף ֵּתֵצא ָלאֹור

 ְּתׁשּוָקה ָּבֶכם עֹוָלה) ְלִכְׁשרֹון ּוְלַאֲהָבה(ִאם 

 ,ם ִמַּׁשד־ַהְּתִהָּלהִּכי ְמNא ֻלְגָמיו ִייַנק ִׁשְמֶכ

 .ַלְּכִתיָבה,  ָקִדיָמה–ַרק ָאז ; ִּבְסֶטָלה ִהְסַּתְּכלּו
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 63סונטה , "ַאְסְטרֹוֶפל ּוְסֵטָלה"

  

  

 ,ַעָּתה ַהְראּו ֻעְּזֶכם ִּבְמNא ָּגְדלֹו, ְּכָלֵלי ִּדְקּדּוק

 ,ֵעיָנם ְמֵלָאה ְרֵתת, עֹוד ְיָלִדים קֹוְרִאים ָּבֶכם

 ,ׂשּו ֶׁשּיֹוָנִתי ִּתְלַמד ָּבֶכם ֱאֶמתַעָּתה ֲע

 ;ְוֵתָעֵתר ִלי סֹוף ָּכל סֹוף ֵמְרצֹוָנּה ֻּכּלֹו

 ,ְּבֵלב ַמה־ָרם ּוְבַמָּבט ֲאֶׁשר ָעַמק ִׁשְפלֹו

 :ִהֵּנה ִאִּויִתי ֶאת ֲאֶׁשר ִלי ֵמֲאָנה ָלֵתת

 ,ִּבְׁשֵמי ֵונּוס ְּכָאמֹור זֹוֵרַח ְּבִהּלֹו, ִהיא

 ".Nא, Nא: "ָּכְפָלה ְּדָבָרּה,  ִּתָּׁשַמעֶּפן ְּבַאַחת Nא

 ,ִמְזמֹור ַהֵּלל ְלַאּפֹולֹון, ְּבנֹות־ִׁשיִרי, ַזֵּמְרָנה

 :ַאל־ָנא ִּתְתַקְּנאּו ִּכי ִלי ַהִּנָּצחֹון, ָׁשַמִים

 ,ַאְׁשֵרר ַעָּתה ִּכי ְּבֵחיִקי ָּכל־טּוב, ֹעז ַהִּדְקּדּוק

 )ִרי ַאף ַאְּת ִּכי ֵכןִאְמ(ִּכי ַהִּדְקּדּוק ַעָּתה ּפֹוֵסק 

 )ּוִמי לֹו ְיָמֵאן(ִּכי ַהִּדְקּדּוק ַעָּתה ּפֹוֵסק     

 . ִּכי ְׁשֵּתי ְׁשִלילֹות ְּבַמֲאָמר ֲהNא ְסכּוָמן ִחּיּוב    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 ) עמינדב דיקמן:מאנגלית(
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   חוסה סורייה

  

  

  המשורר
  
  

  :קורא יקר

  

אודות דמות על אומר בכתיבה - לבוארצה גורלי והטיל לפתחי הזדמנות

כיוון שניתן לבלבל בקלות בין דמות זו ובין שלל טיפוסים . המשורר

, החיים של החברה העכשווית-מפוקפקים אחרים המככבים בתיאטרון

מנת -אשתדל להפרידה מהם ולציירה בקווים ברורים ככל האפשר על

נגת אותי במיוחד מע. שתתואר בעיני הקורא הנבון באורה ובתפקידה הנכון

המשימה בהיותה מעניקה לי את האפשרות להקים מצבה הגונה וכנה לאלו 

 –מולדתנו  על אדמת, אר המשוררובת, לאורך הזמנים, אשר כובדו בזכות

פנה וה נאותה בכדי לקיים את צו האתהזדמנות מעין זו אין כמו. ספרד

י המאמרים אלו הקדמות פילוסופיות ארוכות כמנהגם של כותב-ולבוא באי

יכול , נבצר גם מרצוני-היות שדבר מעין זה לא; בכתבי העת העכשוויים

שלפני , הייתי לתור אחר מקורותיהם של המשוררים בזמנים הקדומים

או אפילו להפליג למעלה בקודש ולתאר את שירת ה׳הושענא׳ של , המבול

הם -השרפים תוך כדי הרעפת עיטורים ושבחים וקביעת העובדה שהם

… נודע-להיות-רים הראשונים על פני הקוסמוס הנודע והעתידהמשור

, בכנות ספרדית ישנה, בדרך אחרת ואפתח בשיחה ישירה, ברם, אנקוט לי

חלד דווקא במקום הזה נגזר עלי -הואיל ומבין כל המקומות עלי

ללא , על כן אתאר בפניכם את דמות המשורר הקיים בינינו כיום… להיוולד

ומבלי להידרש עוד למהות המשוררים בעבר ; בריםהקדמות נוספות או הס

על , כלומר,  אדבר על מה שהינם כיום–או למה שהיו אמורים להיות 

  .ההווה הנשקף במדינתנו למשורר

כשם שלא יהין איש להכחיש את עובדת היותנו כולנו , ללא עוררין: ובכן

א  כך לא יכחיש איש את עובדת היות הדור הנוכחי לשירה צאצ–בני אם 

משום כך ראיתי לנכון להקדים מספר מילים על ; למשוררי המאה שעברה

. מנת שנוכל להבין טוב יותר את המשוררים הנוכחיים-אלו האחרונים על
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אמונות ותחביבים שונים אשר בהכרח , אוריותיכל תקופה מאופיינת בת

המאה הקודמת עבדה את הפילוסופיה . משעבדים את האישים הפועלים בה

במאה ההיא היה על אדם להתפלסף .  הנוכחית משועבדת לשירהואילו זו

אינני יודע על מה מתבסס … ואילו עכשיו עליו לשורר, כדי להיות נחשב

אולם זו טענה , המחקר האומר כי הזהב והמדע אינם מרבים לצעוד בצוותא

דלפונים בערך כמו , אפוא, ״ העבר היוי״פילוסופ; שהעולם משוכנע בה

אנשי העבר נהנו לשורר . קיים הבדל ניכר ביניהםאולם . ״משוררי״ ההווה

בעוד , את דלפוניותם ולא חשו מבוישים לנצל את פזרנותם של העשירים

האדם כיום מכסים על מצבם בתעצומות ועוז ומתראים כלפי חוץ -שבני

תפנוקים ועידונים אליהם -זהו אחד מני אלף הרגלי. יותר מכפי שוויים

עברה הייתה משופעת במטבעות טובים המאה ששבעוד … נולדנו

] 18-מטבעות ספרדים וגושי זהב מן המאה ה[וה׳אונסים׳ וה׳דובלונים׳ 

-בימינו אך, מלכותו של קרלוס השלישי פיזזו מיד ליד-האיכותיים מבית

הפרנקים המזוינים שהצרפתים מואילים -בקושי מוצאים את מטבעות חמש

  .ל זאת מחויטים כולםובכ… לתת תמורת ה׳פזוס׳ המקסיקנים שלנו

 בחיפושי – שיחרו אל המוזה בבקרים 1800המשוררים שנולדו לפני 

בבקשת תמלוגים ובמצוד אחר פרסים ומענקים כשם שנוהגים היום , עבודה

יד -הדפוס ואנשי השכונה המבקשים מתת-מחלקי העיתונים או עובדי בתי

התאדרו , עהם שאבו הנאה מן ההגזמה בתיאור מצבם הר. לכבוד חג המולד

, בו ללא כל בושה והפליגו במעלת העוני המוחלט אף כי לא היו נתונים בו

ללעוג לעצמם ללא רחמים כדרך אותם , אפוא, תוך שהם לא פוחדים

קבצנים הפוצעים איברים כדי לעורר יותר את חמלת האחר בהצגת נכותם 

-משנית קישוטית אצל עורך-פעם הייתה השירה תכונה… כל-הבזויה לעין

 –שניצל את שאריות זמנו בכדי ליצור יצירות אהבה , דת-דין ורופא או איש

שה אליה כוונו יעל ידי הא, ללא כל ספק, שהיו אמנם מוערכות ביותר

אך דלוחות בעיני הקורא הביקורתי הנבון שלא היה מוצא בהן , הדברים

יותר משברי העתקות מלוקטות מכל שירי האהבה הנושנים שנכתבו מימות 

בדבריי את עבודותיו של  וכאן עלי להבהיר שאינני מכליל (ומאזראון קאאנ

או של רבים וטובים אחרים שגילו כישורים , חלילה, דון ניקולאס מוראטין

הכללי -הם היו נתונים להשפעת הטעם-אמיתיים כמשוררים למרות שגם

השירה היא קריירה ככל , לעומת זאת, היום; )הרע של התקופה בה פעלו

ת המובילה את האדם למעמד חברתי איתן או ליעדים לאומיים הקריירו
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 – היטב ואשר אף יש בכוחה לפרנסו במידה המספקת כדי לחיות, מכובדים

: פעם היה איש לוחש… חקואך גם לא בחיי ד, גדול-אמנם לא בחיי עושר

  .היום אדם מכריז בגאווה כי הינו עצמאי בזכות השירה. אני משורר אביון

 לכל ,או, אנשים אחרים-רחמים בלב-היה איש שעורר רגשיפעם משורר 

- איש המבוקש במשתאותיהם של אזרחים ממעמדות בינוניים על, היותר

היום משורר ; רותיו הוולגריות והשנונותימנת לשלהב את הקהל באמ

עמוקה -מעורר רגשות הערכה

קושי -ומתקבל ללא, כף-ומחיאת

יה הנוהגת בו יבכל שכבות האוכלוס

פעם משורר … עידון ואצולהמנהגי 

היותר לקבל משרה -שאף לכל

כמזכיר , כפקיד זוטר בביתו של שר

דפוס אם -במנזר או כלבלר בבית

ואילו בימינו ; יד יפה-בורך בכתב

כרך אחד של שירה או קומדיה 

טובה עשוי להוביל משורר למשרה 

 מקום המעשיר את –ממשלתי או לעבודה בספריה לאומית -מלאה במשרד

פעם … שרונותיוי מפרי עמלו וכקוצריקה שלו ואת יכולותיו בעודו הטכנ

וכי בכדי להיות , חיצונית ורשלנות הם מסימני הגאונות-האמינו כי הזנחה

-קצרי, יםנפילוסופים או משוררים בעלי השראה יש להיות ציניק, דעתנים

הצעירים המקדישים עצמם , א אדרב–ואילו בימינו ; רוח וגסים בהנהגה

מקיימים יחסים תקינים עם החברה ,  מתלבשים בהקפדה יתירהלשירה

… פומביות מרושלות-ואינם מביישים את חבריהם ומעריציהם בהופעות

פעם משוררים היו מתקוטטים זה עם זה בחימה שפוכה ומבקרים עבודות 

, של אחרים במילים נשכניות וקשות מבלי להעלים את רגשי התיעוב

הפקותיו המוצלחות של המשורר זוכות , ינובימ; הקנאה או הסלידה שלהם

פעם … מבוקרות ביושר קפדני ומתקבלות בנימוס מאופק, לתשואות רמות

ם היה נמנע מכל תנועה של הגנה על משוררים ימשורר שזכה למעמד מסו

בעוד כיום משורר שבורך במזל ; אחרים כיוון שהסתכל עליהם כעל אויבים

, מה שמורה, נות כידידים וותיקיםמציג את עמיתיו המשוררים בכל הזדמ

על התקדמות בתחום , באיכויות השירהשיפור  אם לא על –לכל הפחות 

  .החינוך האנושי ובהנחלת המידות הטובות

  

 )1817-1893(  חוסה סורייה    
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 לעיל הן מקור הסלידה המוצדקת שחשים ההורים המצוינותהנהגות העבר 

בהם אין הם רואים מאום מלבד , שלנו כלפי תנועות שירה ומחולליהן

הרע שהותרנו אנו -מכאן גם מקור הטעם. עוינות והתנהלות עצלה, תדלפונו

לזכותה לא אשר , יה הארורה הזו לשירהיבנו הנט-בפי הורינו בהיגלות

 הדוגמאותאך האמת היא כי רוב . בידם לחלץ אף דוגמא אחת נאותה-עלה

השליליות הללו נזקפות לא לחובת המשוררים האמיתיים עצמם כי אם 

שירה״ שאינו מחקה את המשורר -של ״מעריצים״ ו״חובבילחובת גל נבער 

נגרר בהתלהבות אחר ך שבעבודתו וביגיעתו העצומה א, הרציני בלימודיו

, קורא יקר, אם לדבר גלויות. כל המנהגים הרעים המיוחסים למשוררים

 לאחר בקשת סליחה מעדת ה״מעריצים״ –אהיה מחויב לסכם ולומר 

-מידי של אמנות ושירה הם כגלולת-להבים כי לדידי מעריצים נ–הכבודה 

בהיותם מחשיבים עצמם למבקרים , הערצתם עצמה-מוות נגד מושא

ולפרופסורים מבלי שידיעותיהם בתחום מתעלות על מדרגת החובבנות 

  … השטוחה

עשרה - אין הכוונה לאותו העלם בן השש–כשאומרים ״משורר״ , ובכן

לחפש השראה״ כי שמע ברורה ״-שברח מבית אביו למדריד במטרה לא

לאחר , טיפוס כזה… שביירון ווולטר סקוט עשו כן וזכו לתהילת עולם

 –ולאחר שיחזר על הפתחים , שיתעה מספר חודשים ללא דירה וללא כסף

- שטות רבים לאין-לעשות ולומר דברי, זמן קצר-בפרק, תוך שהוא מספיק

ק שיאספו משפחה רחו- סופו שימצא איזה קרוב–כדרכם של נערים , מספר

שם ימלמל לעצמו כמה מילים אודות המזל הרע המלווה , חזרה אל ביתו

ברבות הימים ייעשה נער זה לרופא או … את כל המוכשרים והמשוררים

היפה סופו שיהיה רופא -אמונים לתחום המילה-ובהיותו שומר, לעורך דין

, נכללטיפוס מעין זה .  חובבן גרוע לשירה–וביתר שאת , דין גרוע-או עורך

  . ולא בקטגוריית המשוררים, בקטגוריית החובבנים, אפוא

כשאומרים ״משורר״ אין מתכוונים לאותו טיפוס מפוקפק שבמקום , כמו כן

לשבת וללמוד את הדברים הבסיסיים מכלה את זמנו בכתיבת מזמוטים 

, ואשר בעודו דואג לגדל את שערו פרא, לעלמות המשרתות בבית השכנים

 הריהו מחבר – העבות ולעצב את חודו של זקנולחנוט את שפמו 

״קומדיות״ אודות חייהם והרפתקאותיהם של הפקידים הפשוטים בכנסיה 

המקומית ורץ להציגם בפני מפיקים ופקידי בתי תיאטרון תוך שהוא מוכן 

שאהבתו העצמית , הלה. להעניק את חייו למי שיקבל את ״עבודותיו״
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 סופו –קרירה בה יתקבלו פניותיו תוביל אותו להתאכזב מהרה מהרוח ה

ובעודו משכנע את עצמו שהעולם מקנא בידיעותיו , שיחזור זחוח לבקתתו

יגנוז בחיל וברעדה את , יגלח את זקנו, שרונותיו הוא יתנתק מחבריויוכ

עבודותיו הקומיות ויחזור אל מרעיו בהודעה חגיגית שמכאן והלאה הוא 

פשוטה הם מזמינים אותו לשורר בהיותו אמון על אנשי החברה ה. משורר

 או בשעת ברכת הורי החתן תבפניהם בעת הגשת הקינוח בחתונה צולע

, כן אינו נמנה בין המשוררים כי אם-ברי לכולם שטיפוס זה גם… והכלה

יה ינטאשר להם המלאכה הגרועים -בין קבוצת בעלי, לכל היותר

  .לרומנטיזציה

דים שונים עבור עורכי הזקן הממלא תפקי-משורר גם אינו העלם חסר

וכותב כל מה שהעורכים , )שלרוב גם אינם משלמים(הירחונים הספרותיים 

במלוא הכוונה וללא כל , הלה מצהיר במפורש. העיתון מורים לו-או בעלי

על נכונותו להיעשות ״מומחה לכול״ ולהנפיק מאמרים מנומקים , בושה

הוא . ה וכן הלאהעל השיר, אודות הביקורת, אודות האמנות: בכל תחום

פונה לאמרגני התיאטרון ומציע מיוזמתו את שירותיו המפוקפקים בתנאי 

הוא מוכן לתרגם נובלות . התצפית החדישה-שישלחו לו בחינם את משקפת

מקור אם הדבר -ידו להופכן לספרות-ואף יש לאל, מצרפתית לגסקונית

יתונים הריהו מציף את הע, כשהוא מצליח במטרותיו, טיפוס זה… יתבקש

, ומעניק לעצמו, )שאינם נקראים על ידי איש(במאמרים המבולבלים שלו 

את התואר , בחברת מרעיו בבתי הקפה או בשאר מקומות הבילוי

בהדרגה הריהו הולך ונעשה רגיש במיוחד למבקרים הנבונים ; ״משורר״

הביקורת -ותוך שהוא קורא באוזניהם את מאמרי, בעלי הרוח השנונה

וי צער וחמלה הריהו דואג להזכיר להם את הידידות שלהם בטון רו

״היום … העמוקה שיש לו עם כל אנשי השם הספרותיים הידועים בעיר

,  ״אחחח–… אגב בתמימות מעושה-הוא מפטיר כבדרך, אכלתי עם רובי״

אך גם רוקנו יחד , היו לנו כמה וויכוחים אמנם! איזה אדם נפלא, רובי

, מים מצטרפים אלינו מספר סופריםלפע… וקים של שמפניהבמספר בק

 El העורכים של, ווַאלַאדַאֶלס-דונֶזל ו. רוח טוב-משוררים ועיתונאים במצב

Laberinto ,מהוללים בעיני עצמם(רוח -ולפעמים עוד כמה אנשי, למשל( .

אלו , אחחח… בליינים ושתיינים ונותני דרור לרוח. כולם במצב רוח טוב

אלו נקראים חיים וכל השאר : אומר לךאני … אלו חיים, ידידי, חיים

רושם ומהלך לכיכר -הריהו נוטל את כובעו ברוב, בשיא נאומו, וכך. תפל״
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מנת לאכול בחברת -אך לא על, פרוספרו-סנטה אנה דרך פונקד בית

, לאורן של מנורות הרחוב, בסתר, מנת לבדוק- אם על-האישים שהזכיר כי

לבלוש ולהאזין לשיחתו מהם יושב בבתי המסעדות כך שיוכל -אם מי

טיפוס זה סופו להאמין לעצמו … ולספר למחרת בחברת מי סעד אמש

-הוא מסתובב בין אנשים ומספר את קורות. שהוא אכן חבר של כל משורר

תוך , חייהם של המשוררים כפי ששמע מפיות מפוקפקים לא פחות משלו

 שהוא דואג לייפות את השתלשלות הדברים כדי לגרום להם להישמע

אנשים שמקשיבים ומאמינים לו מגיעים בסופו של דבר . מרשימים יותר

שמעביר את ימיו ולילותיו , למסקנה שהמשוררים הם גזע מזיק ומוזר ביותר

. תייםבמריבות ובמאבקים שטו, במסיבות ובמסבאות ושעסוק בתחרויות

אינם מוכרים , ברובם, למטומטמים אלו נזקפת העובדה שהמשוררים

בזכות אישים אלו נופל בחלקם של , כן-כמו. כגיבורים תרבותיים

המשוררים התענוג המפוקפק שבהאזנה לסיפור חייהם עצמם כפי שהוא 

מגולל בידי אנשים שאפילו לא יודעים את מקום הולדתם ואת סגנון 

, איפוא, ״ מהסוג הנזכר אינם שייכיםתביםָּכ״… עיסוקם האמנותי

  .מיוחד בקטגוריית המטומטמים נראכי אם לז׳, לקטגוריית המשוררים

 המשוררים הטיפוס השרמנטי שתקוע כבר עשר שנים ם ע כאןעוד לא נמנה

,  עת נסע פעמיים לפריז וקנה לו דרך מיוחדת לדבר–בגיל עשרים וחמש 

 אינה הולמת במיוחד את דרכי דרך שגם אם; ללכת ולחיות, להתלבש

מדינת הולדתו ומקום מגוריו הנוכחיים הרי היא מספיקה דיה כדי לעשות 

מלאכותית וכן את -תאוניברסאלימפריז ייבא העלם השקפת עולם . רושם

, כמובן שהוא מכיר את אלכסנדר דיומא.  ״משורר״–התואר הנחשק בעיניו 

כאלף פעם עם ויקטור הוגו יצא לו לסעוד , מחליף מכתבים עם שאטובריאן

וגם , ״שגם האישה(עם אנדלוסים -שירי) של הוגו(והוא אף לימד את אשתו 

פעמים (הוא שתה ; )״…פעם לא הצליחו לקלוט- אף– הוגו –בעלה 

, ]ז׳ורז׳ סאנד[תה בחברתה הענוגה של מאדאדם דּוֶדבַאן -כוסות) רבות

,  שלו'ת השטןזכרונו' בנוגע לפרדריק סולייהלחילק עצות מועילות 

ונתבקש על ידי הנהלת התיאטרון של פריז שיקבע את מקומו שם כדי 

-הוא כותב בכל העיתונים בשל ידידות. לעזור בניהול האמנותי של המוסד

. אישית עם העורכים שמתכבדים בכך ששמו מופיע ברשימת הכתבים

עליהם הוא , את יומניהן, כולן, הנשים היפות במדריד מפקידות בידיו

הוא מפרסם . איל לחתום במסר אהבה כללי ״שיאחד בין כל השכבות״מו
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 במדריד ובשאר –מראש תאריכים מדויקים עם זמני מפגשיו הפומביים 

 מקרוב את כל התכשיטים ומכיר, אמנות״הנוגעים לענייני  ״–הערים 

את כל :  כלומר–התיאטרון המחוזיים -המאוכלסים במועדוני התרבות ובתי

 היו ואשר(כך בקומדיות המקומיות -ככבות יפה כלהנשים היפות המ

 מסיבות הקטנות ההפקות. הגדולים התיאטרון-בבתי רק להופיע אמורות

 בעוד זולות קומדיה כוכביות להיות אותן ומיעדות, נזק רק הללו לשחקניות

כך ייאמר כי מעולם לא ראינו עד כה אף - ואגב.מכך ליותר מסוגלות שהן

- מאחד מבתי). ות המוסדות התרבותיים הללולא אמן אחד שנוצר בזכ

והוא זה אשר , התיאטרון הללו מגיע הטיפוס הנווד עליו אני כותב כעת

ואשר , זיםולהנמפרסם בעיתונים מיני הילולים ושבחים על מופעיו 

לכדי עיסוק מאוס , לרוב, ה״מאמרים״ העמוקים שלו מגיעים בסוף

׳השיער המיוחד של אלמונית׳ , בעניינים כגון ׳עיניה היפות של פלונית׳

יתבררו לבסוף , לפי דעתי,  מחמאות אשר– היפה׳ xפנט של הו׳החיוך המ

בהתחשב בעובדה שהן , כהישגיהן הגדולים ביותר של השחקניות הללו

עם טיפוס זה אינו נמנה איפוא אף הוא . הלל כל הזמן-חשופות רק לדברי

״אמן״ , של חובבןאלא נכנס תחת הגדרה משולשת ומיוחדת , המשוררים

נחזור לתיאורו האמיתי של , הכזב-לאחר שנחשפנו לדמויות, ועתה. תטאופ

  .המשורר

משורר הינו דמות מיוחדת מקרב בני האנוש שתכונותיו מובילות אותו 

 יהא זה בעיר או –לראות את האור במקום בו גזר עליו אלוהים להיוולד 

ה או יעני, פשוטהכצאצא למשפחה אצילית או , ביבשה או בים, בכפר

גדל עם , משורר מתחנך בילדותו בחינוך שנותנים לו… עשירה וכן הלאה

אלא שבהיותו מחונן בלב , ונתון כמו כולם לכל השפעות העולם, אחיו

אט מתחיל הוא לראות - אט–הכלל -מן-מרגיש ובדמיון מבריק באופן יוצא

 כאשר גם… ולשפוט את מאורעות החיים באופן קצת שונה משאר האנשים

המשורר יתקדם , יפקידוהו מדריכיו והוריו תחת הנהגת טובי המורים

כאלו שאינם , באיטיות בלימודים הפורמאליים ויגלה עניין בספרים אחרים

עם הזמן קריאתו מחדירה בקרבו … נמנים על חומרי הלימוד דווקא

כתב מקצת מהגיגיו -תובנות חדשות עד שהוא מחליט יום אחד להביא עלי

…  שלוהדמיונות הילדותיים והמאוויים ,הרעיונות לתמצת את ולנסות

אוגרפיה וכן שאר הדברים שהוא למד יהג, קהירוהרט, ספרי ההיסטוריה

ומסייעים לו , הספר נחלצים לעזרתו בשלב זה-לבד או כחלק מתוכנית בית
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מה הוא יגלה כי רעיונותיו מסוגלים להביע -כעבור זמן. בתרגולי הכתיבה

הוא מגלה שהעושר ; ובאופן יפה ואלגנטי דווקא, הםעצמם מאלי-את

אימו מחוננת אותו באפשרות להתבטא -וההרמוניה הטבעית של שפת

שאינו דורש ממנו מאמצים מיותרים כיוון שהחושים , באופן קולח

והאינסטינקטים הטבעיים שלו מצליחים לגרום לו להביע מושגים בכל מיני 

לפי טביעת , לברור את הטוב מביניהםסוגים של משפטים וביכולתו לזהות ו

-מכאן והלאה התמסרותו… בהיותם מסודרים לפניו על הנייר, העין

גורמת לו לברור מודלים , שבשלב זה כבר מגובשת דיה, הראשונית לשירה

לתור אחר מחקרים ללמידה ולתרגל ניסויים פרקטיים במטרה , להערצה

בשלב זה הוא . תהיותיוכאן מתחילים גם ספקותיו ו. לבחון את השתפרותו

, בהזדמנויות שונות, ידו בעבר- לב כי רבים מרעיונותיו כבר בוטאו על-שם

גורמת לו , שאינה נותנת מנוח לליבו הישר, תגלית זו; כי באופן ילדותי-אם

 ות מעול– ותביטוי חדש-לשאוף להתקדם בדרך בה בחר ולתור אחר דרכי

בוחן כמה שיותר , ות בדרכוהוא קורא כמה שיותר יצירות הנקר. ותומשויפ

מקשיב כמה שיותר לאלו אשר , אסכולות אמנותיות מבין אלו הידועות לו

הוא מאמין כי ניחנו בחושים פואטים ואמנותיים ומתאמן באופן פרקטי על 

כל התיאוריות שהוכיחו את עצמן בעיניו ואשר התקבלו היטב על ידי הקהל 

  .המוכר לו

; עשר רגעים-ורר המתחיל אלא חמישההחל מרגע זה לא נדרשים לו למש

 הם –לב -חמישה עשר רגעים מוצלחים שאם מחפשים אחריהם בשימת

שה שממליצה יא, עמדה-חבר שמציג אותו בפני חבר בעל. תמיד נמצאים

 מעמידים אותו במצב בו ניתנת ,ועדה בתיאטרון וכו׳ וכו׳-עליו בפני חבר

ם את גאונותו לו הזדמנות ראשונית להציג בצניעות בפני העול

כפיים - אולי אף מוחאת–החברה מאזינה לו בעונג … האמנותית

ותיכף נמצא כבר סוכן שיהיה מוכן לשלם על היצירה ואף , בהתלהבות

מתקבע , חן בעיני הועדה-אמנותו מוצאת. להמליץ עליה בפני ועדה חשובה

והתלמיד ,  הילד לאישנעשהוכך …  מוכרנעשהשמו , לו מוניטין וסגנון

פסגת ; …יום זה מסמן עבורו תחילתה של תקופה חדשה. וררלמש

 כיוון שהיצירה –שאיפתו האמנותית של משורר בימינו נמצאת בתיאטרון 

 אנר'ז מנעדים של רגש ושל תועלת יותר מכל חובההדרמטית נושאת ב

ואילו הצעיר המתחיל שלנו כבר טמן את זרעיו העתידיים ונכונו לו , אחר

  .יצירה טובים-חיי
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 זה האדם המקדיש את חייו –כן דמותו של המשורר בן זמננו -לכם אם-ריה

. ואשר עבודתו האמנותית הינה גם העבודה המקצועית שלו, ליצירה

המשורר , טוב ולהכרה בגבולות המדינה בה הוא פועל-בשאיפה לשם

מהדיר את גיבוריו ביצירות , מטביע את רגשותיו בפואמות נלהבות

קומיות את -וחוגג או מבקר בסאטירות, ובותדרמאטיות חש-היסטורית

הקהל לעומתו משיב לו . יום בחברה הקרובה שלו-דרכי החיים ומנהגי היום

שמה -ואילו המדינה מודה לו על תרומותיו להידור, בתשואות ובהכרה

והגברת המורשת שלה ומונה את שמו בין האישים החשובים שהנחילו 

  .כבוד למדינה במהלך המאה

. זמננו שונה כלל משאר האנשים-  אין המשורר בן האחריםםכל המובניב

ואינם , מנהגיו תואמים את הנורמה המקובלת על שלל פרטיה ודקדוקיה

התאמה בין יצירותיו לבין -לכל היותר תתגלה אי. ממנה במאוםים חורג

 דווקא פעמיםכך של, )מנותדמה שקורה לעתים מז(שלו עצמו -אופיו

מידות טובות יבחר לשורר את סצנות על מוקפד וב, סבר-משורר חמור

ואילו יצירותיו של ידידו ההיתולי ; הבלבול והמבוכה של העולם, הכאוס

 אישים ןגורל בה-הדעת יתמלאו לפתע בסצנות מבעיתות והרות-וקל

  …חשובים ורציניים משחקים תפקידים ראשיים

 כששואלים אותו לעבודתו גם המשורר אינו נהנה, מקצוע-כמו כל איש

  . ושוב וגורמים לו לדבר עליה במקומות ובזמנים לא מתאימים-ובש

כי , מרעים פשוטה- מפגין את כישוריו הפואטיים בכל שיחתינומשורר א

שרונו כדי יהוא אינו משתמש בכ, כן-כמו.  הדורשות זאתבהזדמנויותאם 

  .להפגין עליונות וכוח או לשם קידום מטרות לא ראויות

-פרסים או את תארי הכבוד המוענקים לו עלמשורר מקבל בצניעות את ה

וחולק את כספו לעתים עם , תרבותיים וממשלתיים, ידי גופים שונים

  . האנשים הראויים בעיניו

  . משורר הוא תמיד משורר– לטוב ולרע, נמרץ או עצל, שמח או עצוב

בין אם חונך בידי הורים אוהבים , בין אם חייו ריקים ובין אם הם מלאים

 משורר הוא – בין אם מנהגיו אציליים ובין אם לאו, בידי מזניחיםובין אם 

  .תמיד משורר

דרכם של האנשים הנבערים לחשוב שהעובדה שהם מכירים אישיות גדולה 

החיים , כאילו יש בכוח עצם הסעודה עם גנרל; מציבה אותם בדרגה נעלית

ב הלב לצד נואם דגול או ההיכרות עם מוסיקאי מפורסם להחדיר דמיון בקר
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ססגונית בלב הפשוט -והרמוניהכמוש שפה נעלית אצל הלב ה, הצחיח

וזה גורלם של כל המתבלטים מעל , זהו טבעו של עולםאולם . והדל

  …וגם בזה לא נבדל מהם המשורר. האחרים בתחום מסוים

אעיר אפוא הערה . ארך יותר מדי אם לא אדע מתי לעצורמאמר זה ית

ידי הקהל בשלב זה או אחר - עלש נתפכמעט כל משוררשוהיא , אחרונה

מבוטלת של -במידה לא, פי רוב- על, הנחה זו ניחנת. פרא בטל והולל-כאיש

יותר מאשר על -כיוון שעבודת המשוררים מתבססת על השראה הרבה. צדק

ארוכים - ימים–נדירות - לעתים לא–יוצא להם לבלות , התמסרות והתמדה

 מצטיינים בהנהגה מופלגת של ימים אלו לא תמיד; מעש-בפגרה ובחוסר

 בידי אופיים –הכי - גם בלאו–המונחים , פרישות וטהרה מצד המשוררים

, למרות זאת… הנסחף והגוזמא התמידית שבמחשבותיהם ודמיונם

וישנן דוגמאות , בלבדתיאוריה אלא אודותם אינה יוצאת על ה זו יתיאור

  .רבות החורגות הימנה

 ידידי – כאשר את מבטחי אני שם בך דבריי על המשורר באים לסיומם

תקוותי היא , רצון מבחינתי-הואיל ומאמר זה איננו לגמרי משביע. הקורא

הפחות רעיון כללי בטרם הוגיעך מוחך -כי עלה בידי לשרטט בפניך לכל

אשר לשמות המשוררים החיים ופועלים בימינו אלו על אדמת … העייף

נא לקרוא את -ת אם יואילו ניתן לדלותם מבין השורו–ספרד המיוזעה 

זאת למנות כמה שמות ולומר באופן מוצהר כי -ברצוני בכל. דבריי בקפידא

 ,Guzman el Bueno :יוצרים ומשוררים שחיברו יצירות מופתיות כגון

Detras de la Cruz el Diablo  Los Amantes de Truel Don Álvaro o la, 

fuerza del sino No Ganamos para sustos, El Diablo Mundo, Simón, 

Bocanegra בלי קשר ,  ייחשבו לנצח כמשוררים אמיתיים– וכיוצא באלו

ולמרות שרבים משונאיהם ; לאופי חייהם ולפרשיות שנקשרו בהם

הם יעשו הכל כדי לרכוש לעצמם תארים נכבדים לומהסופרים המקנאים 

 עם  יחד–ויצירתם ומורשתם , שמם של הראשונים לא יישכח, דומים

כל עוד הם , כך שבמקודם או במאוחר,  יועברו לדורות הבאים–שמותיהם 

יהיו הם נחסרים הן בזרי פרחים - לא,יהיורס. זוכים לכבוש את ליבו של ח

הערצה שתופנה כלפיהם -שיונחו על מצבותיהם לאחר המוות והן בתהילת

  .בעודם חיים
  

  )זאיאנץ מענדל: מספרדית(

  ,    
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  ויקטור הוגו 

  

  

  שירה
  
  

ההגות : רו של החיבור הפואטי בשתי תופעות אינטלקטואליותמקו

כל בני האדם יכולים . ההשראה היא מתת, ההגות היא מיומנות. וההשראה

 Spiritus flat ubi vult .מעטים נחנו בהשראה; ברמה כזו או אחרת, להגות

כיוון ; היא מצייתת, בהשראה; בהגות הרוח פועלת.  הרוח נושבת כרצונה–

   .ואילו השנייה מוענקת לנו מלמעלה,  מצויה באדם עצמושהראשונה

  

שתי פעולות אלה של . מי שמעניק לנו את היכולת הזו חזק מאיתנו

המשורר מזמן את ההשראה . המחשבה כרוכות זו בזו בנפשו של המשורר

 באמצעות האקסטאזכשם שהנביאים מתעלים לכדי , באמצעות ההגות

על המשורר להשליך במובן מסוים , על מנת שהמוזה תתגלה לו. התפילה

עליו . אל תוך הְּדִמיָמה וההרהור, את כל קיומו החומרי אל תוך הרוגע

להיות מנותק מחיי החוץ כדי להפיק את מלוא העונג מאותם חיים פנימיים 

ואין העולם האידיאלי יכול להתגלות לו ; הצומחים בקרבו כמו יצור חדש

דומה שבהתרוממות הרוח . ו כלילאלא כאשר העולם הממשי נעלם מעיני

הולדת הגאון לא . הפואטית יש משהו נשגב מדי לטבעו של האדם הפשוט

תוכל להתממש אם הנפש לא היטהרה בראש וראשונה מכל עיסוקיה 

שכן המחשבה איננה יכולה ; הוולגריים הנשרכים אחרינו בדרכי החיים

השראה אינה אין ספק שמשום כך ה. להצמיח כנפיים בטרם נפטרה ממשאה

אותו עם שההיסטוריה שלו כה , אצל היהודים. באה אלא בעקבות ההגות

 הצית בו את – מקים המזבח –רק כאשר הכהן , עשירה בסמלים מסתוריים

  . יכולה הייתה קרן האור האלוהית לרדת מן השמיים, האש הארצית

  

, ואילו סיגלנו לנו את המנהג להתייחס לחיבורים ספרותיים מנקודת מבט ז

אם אמנם , שכן משורר אמיתי; ייתכן שהביקורת הייתה זוכה לתפנית חדשה

הגאונות שניחן בה ושאותה . לבטח איננו אדון להשראתו, הוא אדון להגותו

ויהא זה משונה אך אולי נכון ; שולטת בו על פי רוב, לא הוא הקנה לעצמו
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. אנשיםלא פעם כ  זרים לנו,לומר שהדברים שנכתבים על ידינו כמשוררים

עם זאת עולה ממנו .  במבט ראשוןיפרדוקסאלודאי נראה לנו ורעיון זה ב

  .  והשירה למשורר, באיזו מידה שייך השיר לקול, שאלת הידיעה

  

זהו , אשרי האיש החש במחשבתו את כפל עוצמתן של ההגות וההשראה

בין אם נולד , המדינה בה הוא חי, תהא אשר תהא המאה בה הוא חי! הגאון

 אל –או גרוע מכך , בין אם נזרק אל תקופת מהפכה, יק פורענות מביתאל ח

, כי בעוד ההווה שייך לאחרים; עליו להתמסר לעתיד, עידן של אדישות

, בבוא היום, הוא נמנה עם אותן בריות נבחרות שנועדו. העתיד שייך לו

שבע מחשבות ורווי , יום זה יבוא ואז, במוקדם או במאוחר. לגדולות

ולחזור על קריאתו , הוא יוכל לעמוד באומץ לנוכח ההמון, השראה

  : הנשגבת של המשורר

  

  !שאו עיניכם, עמים ולאומים; הנה הוא המזרח שלי

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) Littérature et philosophie mêlées) 1834מתוך * 

  
  )בינג־היידקר ליאורה :מצרפתית (
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   מיליי וינסנט סנט עדנה

  

  

  שירה תרגום על אחדות מילים
  
  
 ואין זה משנה עד כמה נאמן הוא למשמעות – תרגום שירה לפרוזה - 

לתרגם .  פירושו לבגוד בשיר–ובאיזו מידה של רגישות שועתקו המילים 

פירושו , חרוז חופשי לקופלטים חרוזים, בתים סדורים לחרוז חופשי

ר צורתו של השי, אצל רוב המשוררים. לעשות עוול של ממש למשורר הזר

כשדמותו . השיר לא יכול היה להיכתב באף צורה אחרת: אינה חיצונית לו

של השיר מגיחה לראשונה לנגד עיניו של האדם השליו והנסער עד למאוד 

הוא חרוז או ; צילה של תבניתו כבר משורטט במעומם, אשר כותב אותו

זהו שיר ; טטרמטר או פנטמטר, הוא כבר כתוב בטרימטר, שאינו חרוז

עבור משוררים . מחזה בחמש מערכות, אודה, אפוס, סונטה, חופשיבחרוז 

, המוסיקה שלו, חרוזיו, המשקל שלו, רבים מאפייניו הפיזיים של השיר

אינם נופלים בחשיבותם מן הדברים אותם , האופן בו הוא פרוש על הדף

   . עבור אחדים הם אף חשובים בהרבה; ביקשו לומר בשיר

  

פרחי ' שהוא מתרגם לאנגלית שירים אחדים מדילון כתב לי' ורג' כשג- 

ושהוא שומר בכל מקרה ומקרה על המשקל והצורה בהם השתמש ', הרע

מאז ומעולם סברתי שזו הדרך היחידה ; גיליתי עניין רב, בודלר במקור

אשר ממילא מתקשה להעביר , נכון שהמתרגם. לטפל במשימה מסוג זה

נוטל על עצמו כאן , ליךשיר משפה אחת לאחרת מבלי לחנוק אותו בתה

 –אך הוא מתוגמל לעילא כאשר הוא נוכח שתרגומו ; מעמסה נוספת

;  מהדהד את המקור–כשקוראים אותו בקול רם מיד לאחר קריאת המקור 

.  אותו השיר–למרות שמילותיו הן בשפה אחרת , באורח פלא, שהוא עדיין

אך האנטומיה , ייתכן שהשירה שבו זכתה לטיפול הגון פחות או יותר[...] 

איני מבקשת לרמוז על כך שאם המתרגם נצמד . שלו נותרה בשלמותה

או אז רשאי הוא להתיר לעצמו , החריזה שבמקור-למשקל ולסכימת

, חירויות יתרות בכל הנוגע להלך הרוח ולתוכן הממשי של המלים עצמן

ככל הנראה חסיד , עלינו להניח שהמתרגם הוא אדם רציני. לא. של המקור
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זוהי . או לכל הפחות מלא הערכה כלפיו, ול של השיר שאליו הוא ניגשגד

לשעתק את השיר הזה על כל מאפייניו באופן , כמו גם העונג שלו, חובתו

שהשיר שלו מתחיל , במהלך עבודתו, ההבנה. נאמן ככל שרק אפשר

מחזקת , ובצורה מסוימת אף מרמז על הצליל של המקור, להידמות למקור

  .   דדת אותו להמשיך במשימתו המפרכתאת רוחו ומעו

  

ולמעשה אינה יכולה להיתרגם ,  שירה אינה צריכה להיות מתורגמת- 

הדבר מורכב וסבוך כמתן ; אך לא די בכך; אלא בידי משוררים, כראוי

ספק רב אם משורר אנגלי כלשהו יכול לתרגם באותה מידה של . דם-עירוי

אלפרד דה מיסה ושארל , גוויקטור הו, הצטיינות את פייר דה רונסאר

עשוי ' ניתן להניח במידה מסוימת של בטחון כי וויליאם וורדסוורת. בודלר

אך אם טיפה אחת מדמו של ; היה לתרגם היטב את שיריו של ויקטור הוגו

בודלר .  התוצאה תהיה מוות מיידי,תחדור לעורקיו של בודלר' וורדסוורת

בעת , שלעיתים, אדגר אלן פועצמו היה כה מוכשר לתרגום יצירותיו של 

ישנה התחושה כי פו כתב את סיפוריו הן באנגלית והן , קריאת התרגום

באימיטציות , אך בודלר. וקשה להחליט באיזו שפה הם עדיפים, בצרפתית

, בלי קשר לשאלת המשקל. לא הצליח במיוחד, שלו לשיריו של לונגפלו

גישור בין המחשבה דומה כי כרויה הייתה תהום טבעית שאינה ניתנת ל

תוכלו למשל  .הצרפתי והאמריקאי, ונטיית הטעם של שני המשוררים

ניצב ... גיטשי־מניטו האדיר: "להבחין כי במקום בו לונגפלו כותב בפשטות

כביר , הוא ניצב זקוף, מושל בכל החלל ורחוץ באור: "בודלר כותב, "זקוף

  ".ומלכותי

  

לתרגם את יצירתו של , יתמן הבחינה הטכנ,  המשורר המתאים ביותר- 

שיש לו גם שליטה , הוא בעל מלאכה מוכשר וקפדן בשפתו שלו, משורר זר

אולם אם אין בו חיבה לשיר שאותו הוא . מקפת בשפה שממנה הוא מתרגם

דו להרגיש שהוא היה יכול לכתוב את יכל כישוריו לא יסייעו ב, מתרגם

ואף על ; משירתו שלוהשיר עשוי להיות שונה עד מאוד . השיר הזה בעצמו

 הזמן שבו הוא עובד על שךלכל הפחות במ, פי כן הוא מוכרח להרגיש

הוא מוכרח להיות . שהוא היה יכול לכתוב את השיר הזה בעצמו, התרגום

 אשר כמעט ונתרוקנו בשל הפצע –מסוגל למלא את עורקיו של השיר 

  . ולגרום לשיר לשוב ולנשום,  בדמו שלו–שגרם התרגום 
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לסלוח למשורר או . יתן לתרגם היטב משורר שאת מסתייגת ממנולא נ - 

.  שתיהן אפשרויות גסות רוח והרסניות גם יחד עבור המתרגם–לגנות אותו 

אם ?  האם הוא נשגב–?  האם הוא יפה–? האם הוא מעניין. השיר הוא דבר

  . הוא קיים כשלעצמו. אז איש לא כתבו, כן

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) 1936(' פרחי הרע'מתוך המבוא שחיברה מיליי לתרגום שלה ושל דילון ל* 
  
  

  )יהודה ויזן :מאנגלית(
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    רילייב קונדרטי

  

  

  מחשבות אחדות על שירה
  
  

 מנהיג מרד ,)1795-1826(רילייב ' קונדרטיי פיודורוביץ

נטל חלק מרכזי . והמשורר הידוע והמוערך שבהם הדקבריסטים

תקופה בדבר טבעה של אמנות השירה בפולמוס הלוהט של ה

 על  אחדותמחשבות'המאמר . והכיוון אליו ראוי להפנותה

הנמען הוא  (NN-מבוסס על קטע מתוך מכתב ל) 1825 ('שירה

ומהווה מעין תגובה לטיעוניו של פושקין עמו ) פושקין. ס.א

  . ניהל רילייב חליפת מכתבים

  

אשר מעסיק , ומנטיתהפולמוס על סגולותיהן של השירה הקלאסית והר

הלהט . נתעורר לא מכבר גם אצלנו, מזה זמן מה את אירופה הנאורה כולה

, אלא אף מתגבר, המאפיין את הפולמוס הזה לא רק שאינו פוחת עם הזמן

, לא מצדדי הרומנטיקה ולא ברי הפלוגתא שלהם, ולמרות כל זאת

שב אני חו. יכולים להתהדר עדיין בניצחון משכנע, הקלאסיציסטים

שני הצדדים מתמקדים בסמנטיקה ולא , שהסיבה לכך היא שבטיעוניהם

כאשר , ]השיריות[ומייחסים חשיבות מוגזמת לצורות , במהות העניין

כשם שלא קיימת גם שירה , שירה קלאסית כלל אינה קיימת, למעשה

היא , פעם ותהיה בעתיד-השירה היחידה שהייתה אי, תחת זאת; רומנטית

  . שחוקיה היו ונותרו בעינם, שירת אמת מקורית

  .ניגש לעניין

כאשר אורו הראשון של שחר הנאורות הפציע בשמי , בימי הביניים

ידם לשם -החלו מיני מלומדים לכנות את המחברים שנבחרו על, אירופה

כך זכו . מחברים מופתיים, קרי', מחברים קלאסיים'בשם , הצגה בכיתות

, יוס ואחריםאטהור, ורגיליוס, סופוקלס, משוררי העולם העתיק הומרוס

  . 'קלאסיקונים'בכינוי 

המורים והתלמידים האמינו בכל מאודם שרק דרך חיקוי צורתה ורוחה של 

ניתן להעפיל אל הפסגות אליהן העפילו אותם הקדמונים , שירת הקדמונים

, שהפכה ברבות השנים לנחלת הכלל, הדעה הקדומה האומללה הזו. עצמם
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. ותן של מרבית יצירותיהם של המשוררים החדשיםהייתה הסיבה לעליב

הכל לשמש כגורם מדרבן -שאמורות היו בסך, יצירות המופת הקדומות

. החליפו בעיניהם את האידיאלים הפואטיים עצמם, עבור משוררי ההווה

כמובן שאותם חקיינים לא הצליחו בשום אופן להשתוות למופתים אותם 

.  שללו מעצמם את כוחם וייחודםכאשר במו ידיהם ממש, ביקשו לחקות

היה זה באופן מקרי , כשעלה בידיהם בכל זאת ליצור איזה דבר מעולה

בעיקר , ורק כשנושאי היצירות שלהם ניטלו מן ההיסטוריה העתיקה, בלבד

, במעין תהליך המרה של החקר המאומץ של רוח הזמן, מזו היוונית

וגראפית של המקום אורחות החיים של התקופה והסביבה האזרחית והגיא

זוהי הסיבה לכך . בחיקוי, שבו התרחש המאורע אותו הם ביקשו לתאר

, וולטר-ו ייקורנ,  ויצירות נוספות של ראסין'מיתרידטס', 'אסתר', 'המרופ'ש

זוהי גם הסיבה לכך שכל יצירותיהם של מחברים אלה . הן יצירות מעולות

והולבשו בבגדי שנושאיהן נלקחו מן ההיסטוריה העכשווית , ואחרים

  . ככלל רחוקות מאוד משלמות, הדרמה העתיקה

למשוררים עתיקים רבים שיצירותיהם ' קלאסיקון'הענקה גורפת של התואר 

הזיקה מאוד לשירה החדשה ועד , נבדלות אלה מאלה מאוד בערכן הפואטי

היום מהווה את אחת הסיבות העיקריות לבלבול המושגי שלנו ביחס 

  . ים מסוימים בפרטלשירה בכלל ולמשורר

- הומרוס ו: תכופות אנו מציבים על אותה מדרגה משורר מקורי וחקיין

אנחנו מכוונים לרוב אל המטרה שהורתה לנו . וולטר-אייסכילוס ו, ורגיליוס

בידי אריסטו וממשיכיו חסרי הכישרון בעת שאנו כובלים את עצמינו 

ואטית בשלשלאות הדעות המשומשות וקוצצים את כנפי השכינה הפ

מי לפלס לעצמו דרך -רק לעתים נדירות הצליח אי. באמצעות החיקוי

ובעוקפו את המטרה עליה הורו לו , חדשה בכוח גאוניותו המופלאה

כאשר הופיעו כמה משוררים כאלה . עשה לו מופת משל עצמו, הנוקדנים

גמרו , אשר כפרו בחיקוי רוחה וצורותיה של השירה העתיקה ותחת זאת

וכך עלה בידם להעניק לתרבות (אך ורק לקול גאונותם אומר לשמוע 

עלה לפתע הצורך להבדיל בין השירה , )האירופית שלל יצירות מקוריות

והגרמנים החליטו לכנות את זו האחרונה בשם , הקלאסית לזו החדשה

, טאסו, דנטה. 'שירה חדשה'במקום לומר פשוט ', שירה רומנטית'

. 'משוררים רומנטיים'וגתה זכו לכינוי , רשיל, קלדרון, אריוסטו, שייקספיר

עצמה ניטלה מן הניב ששימש ' רומנטי'כי המילה , לכך יש להוסיף
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. לחיבורן של יצירותיהם הראשונות והמקוריות בהחלט של הטרובדורים

, משום שכבר אז, משוררים אלה לא חיקו ולא יכלו לחקות את העתיקים

בשפה היוונית ואילו השפה חל עיוות , בשל ערוב עם לשונות הברברים

ואילו הספרות של שתיהן הפכה לספרות , הלטינית התפצלה לכמה נתיבים

כך יצא שמה של השירה הרומנטית כמקורית . מתה עבור עמי אירופה

,  אייסכילוס,ניתן להחשיב גם את הומרוס, ובמובן הזה, ומיוחדת מאוד

, ם ביותראת כל המשוררים היווניים המעולי, ובקיצור, רוסאפינד

, כשם שיצירותיהם המעולות ביותר של המשוררים החדשים, לרומנטיקנים

שחוברו בהתאם לכללי השירה העתיקה אך נושאיהם לא נלקחו מן העולם 

אף שלא אלה ולא אלה נחשבים -הן יצירות רומנטיות במהותן על, העתיק

  . לכאלה

 הקלאסית האם לא יוצא מכל האמור לעיל כי הן השירה הרומנטית והן זו

מהותה ועקרונותיה של שירת האמת היו מאז ומתמיד ? כלל אינן קיימות

ההבדלים בין סוגיה השונים של השירה טמונים בנושאיה וצורותיה . זהים

מידת האוריינות והתנאים ומאשר מושפעים בזמנים שונים מרוח התקופה 

את השירה בכללותה ניתן לחלק .  של האזור שבו נוצרהםהגיאוגרפיי

. חלוקה כזו נראית לי מבוססת יותר. שירה עתיקה ושירה חדשה: לשניים

בשירה שלנו מושם עיקר המשקל על התוכן ולכן היא פחות חומרית 

זוהי הסיבה לכך שאצלנו יש יותר מחשבות ואצל העתיקים יותר . במהותה

  . אצלנו יותר הכללות ואצלם יותר פרטים; תמונות

בהתאם למינוח התקופתי ולרוח , ספותבשירה החדשה קיימות חלוקות נו

 של דנטה והכשפים Divina Comedia-הכזו היא . הזמן שבו הופיעו גאוניה

כאלה הם מילטון וקלופשטוק , ]'חררתוירושלים המש'[בפואמה של טאסו 

הפואמות והטרגדיות של , בזמננו, ולבסוף, במושגיהם האמוניים הנשגבים

רטטות בכישרון תשוקותיהם של בני בהן משו, גתה ובעיקר ביירון, שילר

כיסופיהם הכמוסים ומאבק התמיד בין התשוקות הללו לבין , האדם

  . דבר מה אינסופי, הכמיהה הנסתרת לדבר מה נשגב

זוהי סיבה .  לעניין הצורה השיריתהאנחנו מעניקים חשיבות יתר, כאמור

ים אלה המחשיב. חשובה נוספת לבלבול המושגי שחל ביחס לשירה בזמננו

דורשים חיקוי עיוור וטוענים כי כל חריגה מן , את עצמם לקלאסיקונים

כך . האידיאל הצורני הנחשב בעיניהם לקלאסי היא משגה בלתי נסלח

למשל כלל שלוש האחדויות של היצירה הדרמטית הוא עבורם בבחינת 
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הרומנטיקנים לעומת זאת דוחים את הכלל הזה בשל כך . ייהרג ובל יעבור

ומחשיבים את אחדות המטרה לתנאי , שרונםיל את חירות כשהוא מגבי

. במקרה הזה אכן יש בסיס לטענת הרומנטיקנים. מספיק עבור הדרמה

צורות הדרמה העתיקות אינן מתאימות למידותינו כשם שאינן מתאימות 

שלטון העם הטהור . למידותינו שיטות הממשל של הרפובליקות העתיקות

, והרפובליקות האחרות של העולם העתיקספרטה , התאים מאוד לאתונה

שיטת . משום שכל האזרחים ללא יוצא מן הכלל יכלו ליטול בו חלק

; אלא התגבשה בהתאם לטבע הדברים, הממשל הזו לא הופיעה יש מאין

. הפכה לצורך במצב העניינים המסוים שהשתרר אז בחברה האזרחית

ית ביצירות שלוש האחדויות של הדרמה היוונ, בדיוק באותו האופן

לא הומצאו סתם כך מתוך גחמה רגעית של כמה , השומרות עליהן

אלא נבעו באופן טבעי מתוך מהותן הנושאית של , משוררים עתיקים

; כל המעשים כמעט התרחשו אז בעיר אחת או במקום אחד. יצירותיהם

אוכלוסיותיהן ושטחן . עובדה זו בלבד קבעה את מהירות ואחדות הפעולה

, בנוסף; גדול לאין שיעור,  המדיניות החדשות לעומת זאתשל הישויות

כל התנאים הפיזיים , רוח הזמן ובקיצור,  של העמיםםאוריינותמידת 

והאתיים של העולם החדש הרחיבו מאוד הן את הזירה האמנותית והן את 

וגם אין , שלוש האחדויות של הדרמ כבר לא אמורות. זו הפוליטית

  מעשינובימתמשום ש, רנו כלל בל יעבור לשמש עבו,באפשרותן יותר

ובאופן כזה שמעשה המתחיל ,  מכרך יחיד למדינה מרובת עריםההתרחב

אין . ומסתיים במקום נוסף, מתגלגל ככלל אל מקום אחר, במקום אחד

בכוונתי לומר בכך שעלינו לכפור באופן מוחלט בשלוש האחדויות 

 לובש את צורת כאשר המאורע אותו מבקש המשורר לתאר. הדרמטיות

אזי כמובן ששלוש האחדויות לא רק , הדרמה הקדומה ללא כל מאמץ

העניין הוא שעיוותו של מאורע היסטורי . שאינן מיותרות אלא אף הכרחיות

  . פוגע מאוד באמינות התיאור, כך שיתאים למסגרת האחדויות המדוברת

תאם בה, יש לנו את מלוא החירות, כך-במסגרת חברותינו האזרחיות אם

לשמור על שלוש האחדויות או להסתפק באחת , לאופי הנושא כמובן

הגישה הזו משחררת אותנו מן . אחדות ההתרחשות או המטרה, קרי, בלבד

, שחירות זו, יש לציין אמנם. השלשלאות שבהן נכבלה השירה בידי אריסטו

מטילה עלינו חובות כבדות משקל אף מאלה ,  האזרחיתחירותנובדיוק כמו 

קשה לאין ערוך לחבר התרחשויות . ידי שלוש האחדויות-ו עלינו עלשנכפ
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 תנאי –שונות לכדי שלם כך שתיווצר הרמוניה של חתירה מגובשת למטרה 

, מאשר לחבר דרמה תוך שמירה על שלוש אחדויות, הכרחי לדרמה שלמה

  .  כמובן בהינתן תכנים מתאימים בשני המקרים

ונדמה לי שצודקים , ת להגדרתהנזק כבד גורמת לשירה הכמיהה הגשמי

איש לא הצליח , הרי עד כה. אלה הגורסים כי אין צורך להגדירה כלל

כל ההגדרות שהוצגו עד כה היו ספציפיות : למצוא עבורה הגדרה מספקת

בחברה , בהתייחסן לשירה מסוג מסוים שחוברה בתקופה מסוימת, מדי

ובות באותה מידה או כלליות מדי וט; ידי משורר מסוים-מסוימת או על

פרידרין [כזו היא הגדרתו של אנסיון . לכל סוגי האומנויות הלשוניות

, לטענתו].  פילוסוף והיסטוריון פרוסי–Ancillon,  1767-1837, אנסיון

או כוח חופשי להצגה , השירה היא הכוח לבטא רעיון באמצעים לשוניים"

המדברות בשפת לשונית של האינסופי באמצעות צורות סופיות ומוגדרות 

מתאימה באותה , הגדרה זו אם כך". הרגש בהרמוניה עם שיפוט ומסירה

. םמידה גם לפילוסופיה ולכל סוגי הידע האנושי המבוטאים באמצעות מילי

, )26' עמ, N 17, 1825, 'מודיע האירופי'ראה (רבים אף מגדילים לעשות 

תה של טוענים שמהו, ובהתאם לאסכולת הפילוסופיה הגרמנית החדשה

היא כמיהתה של הנפש ) שירת האמת, ובשפתנו(השירה הרומנטית 

כמיהה הכרחית הכובשת את רגשותיהם ; האנושית אל השלמות הכמוסה

האם לא מדובר במהותן של כל , אולם. של משוררי האמת של דורנו

  ?האמנויות כולן

כמו האידיאלים של כל התחומים האחרים אותם , האידיאל הפואטי

ולכן גם הגדרתה של , הוא אינסופי ובלתי מושג,  האדם להשיגמבקשת רוח

אילו ניתן . והשאיפה לכך היא אף חסרת טעם, השירה אינה אפשרית כלל

אולם מי ; ניתן אף היה להשיג את הנשגב הפואטי, היה להגדיר את השירה

מה היה קורה ? פעם השיג את הנשגב הזה כדי להותירו לדורות הבאים-אי

  ? perpetuum mobile-אז ל

עבודות גדולות ויצירות נפלאות של אחדים ממשוררי העולם העתיק 

אך בשום אופן לא הערצה , והעולם החדש צריכות לעורר בנו יראת כבוד

עושה את האדם , משום שהדבר נוגד את כללי המוסר הטהור, עיוורת

כעפרא דארעא ובו בזמן טומן בחובו איזה פחד שאינו מאפשר לו להעפיל 

הפסגות אליהן העפיל המשורר הנערץ ואף מסתיר מפניו את פגמיה של אל 

  . יצירתו
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נזנח כליל את הפולמוס ,  את השירה עצמה ולא את כהניהאם כןהבה נעריך 

נשתדל בכל מאודנו למגר את , חסר הערך בדבר הקלסיציזם והרומנטיקה

ע נשק, ובעודנו פונים אל מקורותיה של שירת האמת, רוח החיקוי הנרצע

המחשבות והאמיתות , את כל כוחותינו במימוש האידיאלים של הרגשות

ידו -הבלתי מפוענחות על, כך לאדם ועם זאת-המוכרות כל, הנשגבות

 . במידה מספקת

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

  
  
  
  
  

 

 

 

  )טינו מושקוביץ :רוסיתמ (
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   מרטיאליס

  

  

 אפיגרמות חמש

  
  
• 

  
 ְלעֹוָלם ִּדּבּוֶריT;  ִּתְחֶיה ּבֹו–יֹום ַהָּמָחר , ּפֹוְסטּומּוס

 ?יֹום ַהָּמָחר, ּפֹוְסטּומּוס, ֵאיָמַתי; ַעל ַהָּמָחר  

 ?ַאֵּיה ִנְמָצֶאּנּו? ַאֵּיהּו!  ֶמה ָאֹרU הּוא–ֶזה ַהָּמָחר 

 ?ֵּבין ָהַאְרֶמִנים ֶנְחָּבא, ֱאֹמר, ֵּבין ַהַּפְרִּתים הּוא  

 .ִריָאמּוס אֹו ֶנְסטֹורַרּבּו ְׁשנֹות ֶזה ַהָּמָחר ִּכְׁשנֹות ְּפ

 ?ָמה ְמִחירֹו ִּכי ִנְקֶנה, ָנא ַסֵּפר, ֶזה ַהָּמָחר  

 ! ְּכָבר ֵאַחְרָּת–ִאם ִּתְחֶיה עֹוד ַהּיֹום ?  ּבֹו ִּתְחֶיה–יֹום ַהָּמָחר 

 .ֶזה ֶׁשֶאְתמֹול ַחי ְּכָבר ָחָכם ִיָּקֵרא, ּפֹוְסטּומּוס  

 )58, ה  (                

  
  
  

• 

         

 .ֵיׁש ָלU ֵׂשֶכל. Nא ֶאְתַמּה. ְּפִריְסקּוס ָחַׁשְקְּת ְּכָחָתןִּב, ָּפאּוָלה

 !ֵׂשֶכל ַּגם לֹו ְּבֹראׁשֹו. ְּפִריְסקּוס ּפֹוְסֵלU ְּכַכָּלה  

 )6, ט (              

  
  
  

• 

  
 ;ּוַמְפִליא ַהָּדָבר ְּבֵעיֶניT, ַמְריּוס ָאְזנֹו ַמְצִחיָנה

 . ְּתַלֵחׁשִּכי ַעל ָאְזנֹו, ְּבT ָהָאָׁשם, ֶנְסטֹור  

 )28, ג (              
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• 

       

 :ַּגם ׁשֹוֵמַע, ִסְפֵרי ִׁשיָרִתי ְיַאְּׁשרּו ַּגם קֹוֵרא, ַאּולּוס

 .ַרק ִלְמׁשֹוֵרר ַּפְלמֹוִני ֵאין ִלּטּוָׁשם ְמַסֵּפק  

 ַאֲעִדיף ִּכי ְמנֹות ַהֵּכָרה ֶׁשֵהַכְנִּתי: ִלי Nא ִאְכַּפת

 .ן ַהַּטָּבחNא ָלָאדֹו, ַלְּמֻסִּבים ֶיֶעְרבּו  

 )31, ט (              

  

  

  

• 

  

Tְקִויְנטּוס, ֶאת ִסְפרֹוֵני ִׁשיָרִתי ִּתְתַעֵּקׁש ֶׁשֵאֵּתן ְל. 

 .ַאU ֵיׁש ַּבֲחנּות ְטִריפֹון מֹוֵכר ַהְּסָפִרים. ֵאין ִלי  

 !?ְּבֵדָעה ְצלּוָלה ֶאְרֹּכש זּוטֹוֶתיT ְּבֶכֶסף! ?ָמה"

 .ְיִדיִדי, ֲאִניַּגם Nא !". Nא ֶאְנַהג ְּכׁשֹוֶטה  

 )4, א(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 )דיקמן  עמינדב:מלטינית( 
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    לורינגהובן פרייטאג פון אלזה הברונית

  

  

  צמד נפיחות
  
  
• 
  

  

 ֵהם Nא ְמַׁשְחְרִרים ַאף ֹנאד

 ֵהם ֶנְחָנִקים ִמֹּנאִדים ֻמְדָחִקים

 .ַחְסַרת ַמְעצֹוִרים, ּוָיה ָאז ַרק ִמּתֹוU וּוְלָּגִרּיּות ְּבז–ְוִאם ֵהם ְּכָבר ּתֹוְקִעים 

 ֲאָבל ֵהם Nא ְמַׁשְחְרִרים 

 ְּבֵׁשם ָהרּוַח ַהָחְפִׁשית 

 ְוֵהם ֵאיָנם ּתֹוְפִׂשים

 –ֶאת ֹּגֶדל ָהֵארּוַע 

 .ּבֹו ֹחֶמר ִמְתַּגְלֵּגל ְוַנֲעֶׂשה ְלרּוַח
  
  
  

  

• 
  

  .'ג.'לג' יוליסס'בהשראת 

  

 ַהְפִליאְוָהֵאל ִּדֵּבר ֶאל ְלָבִבי ְוָהָיה ָרחּום ְל

 ֹּכה ְלַהְפִליא, ֹּכה ָרחּום ִּדֵּבר ֶאל ְלָבִבי

 "  ִהָּנU ַרָּׁשִאית ְלַהְפִליץ: "ַוֹּיאֶמר ֵאַלי ֵאִלי

 .ֹּכה ְלַהְפִליא, ֹּכה ָרחּום ִּדֵּבר ֶאל ְלָבִבי

  

 ְוָהֵאל ִּדֵּבר ֱאֵלי ְפלֹוִצי ְוָהָיה ָרחּום ְלַהְפִליא

 ֹּכה ְלַהְפִליא, יֹּכה ָרחּום ִּדֵּבר ֱאֵלי ְפלֹוִצ

 " ָּבאָת ִמן ַהֵּלב ַהַּמְפִליץ: "ַוֹּיאֶמר ֵאָליו ֵאִלי

 .ֹּכה ְלַהְפִליא, ֹּכה ָרחּום ִּדֵּבר ֱאֵלי ְפלֹוִצי
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 :ַוֹּיאֶמר ֱאNַהי

 ֲאִני ָּבָראִתי 

 ְלָפִנים ּוֵמָאחֹור

 ֲאִני ָּבָראִתי ֶאת ַהחֹור

 ַדעָּכל ְפלֹוץ ֶׁשָהעֹוָלם ָי

  ַמֲעֵׂשה ָיַדיהּוא, ָּכל ֵלב

 !ֲאִני הּוא ֵאל ַׁשַּדי! ֲאִני הּוא ַרב ָאָּמן

  

 :ַוֹּיאֶמר ֱאNַהי

 –ַאְי

 –ַאְי

 !ְיַא

  

 –ָעִׂשיִתי ֶׁשְּצָדפֹות ְּתַחְרֵּבָּנה ְּפִניִנים 

 –ָעִׂשיִתי ֶׁשָּבנֹות ְיזְֻּינּו ִּביֵדי ָּבִנים 

  

 . ֹּכה ָאַמר ָהֱאNִהים

  
  
  
  
  
  
  
  
 

שם , )Freytag Loringhoven ,1874-1927 (לורינגהובן פרייטאג פון אלזה הברונית* 

פרפורמרית ומשוררת דאדאיסטית ילידת ,  אמנית אוונגרד;)Plötz(העט של אלזה פלוץ 

בשנים האחרונות התעורר עניין . יורק בתחילת המאה העשרים-שפעלה בניו, גרמניה

 בכך שנהגה לאסוף  אשר הייתה ידועה בין היתר–" ברונית"מחודש ביצירתה של ה

 , ויש מי שטוענים שהיא העומדת–חפצים מן הרחוב ולהכריז שהם יצירות אמנות 

וזאת בהסתמך על ; מאחורי המזרקה המפורסמת של דושאן, במידה כזאת או אחרת

 הגברי בפסבדונים המשתמשת, מידידותי אחת": ובו כתב, מכתב ששלח האמן לאחותו

 ."פסל בתור מפורצלן משתנה שלחה, )Mutt (מוט רד'ריצ
  
 

  )יהודה ויזן :אנגליתמ(
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   דמיטרי פריגוב 

  

  

  שלושה שירים
  
  
• 

 

 

 ;ֶנֱהַרס הּוא .ָּגמּור ֶׁשִּלי ַהַּמְטֲאֵטא

 .ַטַעם ּבֹו ֵאין  ָאז,יֹוֵתר ָׁשִמיׁש Nא

  ַעְרס ֶאֶמּכ  ּכּוס,ֶּבָעָבר ְּכמֹו Nא

 !ַּפַעם ִטאֵטאִתי  ֵאיU...ַעםַּפ ְּכמֹו Nא

  

  ַּפַעם ִטאֵטאִתי ֲאִני  ֲהֵרי,ְּבַחַּיי

  ְוִהְזַּדֵהר ָּבַהק ְסִביִבי ֶׁשַהֹּכל ָּכָכה

  ְוקֹוֵדר ָרעּוַע ַהֹּכל ְוַעְכָׁשו

 .ַטַעם ׁשּום ֵאין ְּכָבר ָּדָבר ּוְבׁשּום

  .ָלמּות ִלי ּוָבא

  
• 

  

 

 ,ַּבְּכפֹור ,ַּבּתֹור ִלי עֹוֵמד

 :ְּבֹקִׁשי ,ַלְחֹׁשב ִלי יֹוֵצאְו

 ,ָלבֹוא ְלֶלְרמֹוְנטֹוב אֹוְמִרים ָהיּו ִאּלּו

 ,ְלֹפה ָהֻאְמָלל ּפּוְׁשִקין ֶאת ְוגֹוְרִרים

 ,ִלְקֹּפא ְלֹפה ָלבֹוא ְּבלֹוק ֶאת ּוְמַחְּיִבים

 ]ּפֹו ֶאֶלן ֶאְדַּגר ֶאת אֹו ִויְטַמן ֶאת ְוַגם[

  .ָהֹאֶׁשר לַע – ?ָאז ּכֹוְתִבים ָהיּו ַמה ַעל
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•  

 

 

 ,אֹוִביִדיּוס ִאּלּו

  ,ָהרֹוִמי ִמְפַלץ ַהִּפּיּוִטים

  ִמְׁשָּכִני ֶאת ּפֹוֵקד ָהָיה

  ַהְּמָקֵרר ֶאת ּפֹוֵתַח

  ִמֶּמּנּו ִנּזֹון ֶׁשֲאִני ֶאת ּוְמַגֶּלה

 :ֶהָעָבר ִמן זֹוֵעק ַוַּדַאי ָהָיה

  ֶׁשֲעבּורֹו ַהָּדָבר ֶזה ַהִאם"

 ,ִיּסּוִריםְּב ַחַּיי ֶאת ִקַּפְחִּתי

 ?מֹוְלַּדְבָיה ִּבְדרֹום ִנָּדח ֹחר ְּבֵאיֶזה

 ,ַהָּדָבר ֲהֶזהּו

 "?ָיָקר ָאדֹון

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  ) טינו מושקוביץ:מרוסית(
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   סטרטון'צ. ק.ג

  

  

  שירהה על
  
  

לאחרונה הופיעה בדפוס ביקורת הגיונית לעילא ומנומקת בנושא השירה 

תה לאחדות מהדוגמאות שהביאה מן שהיחס שגיל, אמנם, יתכן. המודרנית

שכן ; השירה המודרנית היה מעט רציני יותר מזה שאני מסוגל להעניק להן

אינם , אותם מודרניים המדברים על פיתויים שאין לעמוד בהם לאהבה

תמיד ערים לכך שהם עצמם מענים אותנו בפיתוי שאין לעמוד בו לפרוץ 

למצוא לעצמו צידוקים המבקר האמור היטיב , בסך הכל, אבל. בצחוק

לנוכח ) כמו שיאמרו הסינים(בהקפידו על ארשת רצינית ; ולשמור על איזון

; הוא לא הסתפק בבוז לעבר. שורות אחדות המוציאות מאיזון מעצם טבען

, זוהי. אלא הגדיל לעשות והצדיק את ההווה באמצעות הרשעת העבר

תקופה פואטית כאשר מקור ההשראה של : התיאוריה שלו, בקווים כלליים

הכרח הוא שחלוצי התקופה הבאה יסמנו את ראשיתה בצורות , כלשהי יבש

הוא ביסס טיעון סביר על סמך המקרה של . הבעה בוטות ואף נועזות

בהצביעו על כך שניסיונותיו הראשונים של המשורר למציאת , 'וורדסוורת

. ן מוחלטכחוסר סגנו, ולמעשה; סגנון טבעי יותר נתפסו כסגנון גס במיוחד

אם נקבל את ההנחה שבלתי אפשרי היה להמשיך ולכתוב בסגנונו , אמת

אז אין כל ספק שהופעתו של נוסח ; "ראש היה לו"על אף ש, של דריידן

  .     ישיר יותר ומליצי פחות נראתה גסה ומרושלת עד מאוד

 אכן הובנו בעיני התרבותיים ביותר שבקוראים 'יצירות אלה של וורדסוורת

. אלא כהיעלמם של נוסחים קיימים, מנו לא כהופעתו של נוסחבני ז

 היו הרבה פחות קלאסיות מהבלדות 'הבלדות החדשות של וורדסוורת

לא נמצאה " ככל שהוסיפו קרסוליו העבים להתנפח"בשורות כגון . הישנות

סיר פטריק ' או 'הציד בגבעות ֽשבי'גינות הטבעית שאפיינה בלדות כמו הה

ויש . מהגינות טבעית לאי הגינות טבעית: ן נראה כשינויהדבר אכ. 'ספנס

כי כיעורם של כמה מהשירים , אמת בתופעה שהמבקר הצביע עליה

אבל . המודרניים מותיר רושם זהה בקרב אנשי תרבות מהזן המסורתי

 לאביה מייסדה של התנועה 'אפשר שמוגזם להפוך את וורדסוורת
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, כתב בלדה ישנה אמיתית' רידגולבהתחשב בכך שידידו ק, הרומנטית כולה

חב למר "ובה שורה אחת בלבד אותה , 'שירת יורד הים הישיש'

וכן בדברים שברנס כבר כתב באותה עת ובכך שביירון לא , "'וורדסוורת

וכאן ניתן להצביע על המשגה הרובץ לפתח סיווגים . פיגר בהרבה אחריו

ווג את חלונותיו שלפיהם עלינו לס, "האסכולה הרומנטית"כוללניים כמו 

הכמעט משוללי אור , יחד עם אלה האטומים, הפתוחים והקורנים של קיטס

הטיעון עשוי מהשערה , בקיצור. יום של ראשונות הבלדות הליריות

אבל אין זו אלא נבואה . ובמובנים מסוימים מאוד משכנעת, מתוחכמת

הטוענת שכל המבקש לעורר לחיים את השירה , עגומה ומגונה למדי

כאחדים משיריו , נגלית מוכרח להתחיל בכתיבת שירים גרועים להחרידהא

  .   'הראשונים של וורדסוורת

לאחר שקראתי בכל אותם ניתוחים מדעיים בנושא , יחד עם זאת

או בנושא השירה , הצטמצמות השירה הקלאסית במאה השמונה עשרה

מאה הרי בדיוק בסוף ה. נמלאתי ספק נוסף, הרומנטית במאה התשע עשרה

והיתה זו תקופה שבה ; התשע עשרה נפתחו שנות החינוך שזכיתי להן

הפקפוק בדת הוליד לא מעט . אנשים דיברו רבות על אודות ספקות דתיים

כיום אנו נתונים בתקופה שבה העולם מתחלק באופן חד . דתות מפוקפקות

אך . וכבר חדל להשתעשע להנאתו בספקותיו, משמעי לביטול או לצידוק

שכן מעתה הוא , ראיתי אני שיש יתרון לאדם החדל לפקפק בדת, יבאשר ל

כל אלה שהטילו ספק בעולם הבא . פנוי הרבה יותר לפקפק בכל דבר אחר

הם קיבלו כל . במאה התשע עשרה היו חסידים שוטים של העולם הזה

, והרומנטיקנים המהפכנים; תופעה אופנתית כאילו היא חלוטה וקבועה

מעולם לא העלו בדעתם שיום יבוא וחזו , ץ הדתשחשבו שעוד יחזו בק

הם אימצו לעצמם הרגל כפייתי להציב , ומכיוון שכך. בקץ הרומנטיקה

וראו בניצחון הרומנטיקה על , סגנון או אסכולה אחת כנגד האחרת

כשסב הגלגל . הקלאסיקה את התגברותו האחרונה של האור על החושך

א היו נבוכים ומרוגזים יותר ל, והגיע ניצחון הריאליזם על הרומנטיקה

, דומני, בין אלה לאלה. מאותה מהפכה חדשה מאשר המהפכנים לשעבר

וכפי שסיווג , נוצרה מגמה מוגזמת לקבץ את הספרות לקבוצות ולסווגן

כך , וסיווג הקבוצה הרומנטית לא כל שכן, הקבוצה הקלאסית היה מוגזם

  .סוגהגם בימינו נוצרת הגזמה בקיבוץ השירה המודרנית ל



 232

אינו שירה מודרנית או שירה , מה שהעולם מחכה לו, מה שהעולם רוצה

הידוע , והספק הנורא. אלא שירה טובה, קלאסית או שירה ניאו קלאסית

נוגע לשאלה האם זה באמת משנה הרבה , המקונן בראשי הספקני, לשמצה

כל עוד הוא כותב , בכל תקופה שהיא, באיזה סגנון יבחר משורר לכתוב

מבקרים כזה שאני מבקר כאן שופעים תמיד בביטויים כמו .  טובהשירה

אקלים זמננו אוסר "או , "איננו יכולים להמשיך להשתמש בנוסח הרומנטי"

משוררים מודרניים "או , "עלינו לפנות אל מסורת המאה השמונה עשרה

אין , ובכן. וכיוצא באלה, "טיותירפאל-נדרשים להימנע מהשפעות פרה

, לפחות אני איני יכול, כולים לכתוב כמו קיטס או כמו רוזטיספק שאיננו י

, אך הספק השטני ממשיך לרדוף אותי. וישנו סיכוי קלוש שגם אתם לא

נניח שיש ביכולתו של אדם . שמא לא היינו כותבים כך גם לו יכולנו

באותו , 'קובלא חאן', הבה נאמר, ו פרגמנט דמיוני כמולהוציא תחת ידי

אל לנו , האם נגיד אז שאכן, 'קובלא חאן'ו פגשנו בסגנון לשוני שב

האם ? האם אין זה סביר שהכותב למצער יתפעל מיצירתו? להתפעל ממנו

שיש בהן דבר מה , כתבתי את השורות הללו, ובכן: "באמת יאמר לעצמו

יצרתי דימויים שנדמים מושכים בחבלי קסם ודחוסים ; טורד ומהדהד

'  שהיה עושה אותי גדול כמו קולרידגחיברתי דבר מה; במשמעות קורנת

אמהר כמובן להפקיד את , אבל. 'אם רק הייתי חי בזמנו של קולרידג, עצמו

לא אעלה בדעתי להוציא . 1936-7מכיוון שנוצרה בשנת , יצירתי ללהבות

. כי אווירת התקופה אוסרת עלי לכתוב שירה טובה בסגנון זה, אותה לאור

בתקווה שביום מן , ל לכתוב שירה גרועהולהתחי, חובתי להפנות לה עורף

  ?"הימים היא תשכיל להתפתח לסגנון האמיתי של המאה העשרים

. אבל הספק עוד נוקב בי לגבי האפשרות שאדם כלשהו אכן ינהג כך, צר לי

או אחרת , 'הגן של פרוסרפינה'שמישהו יחבר יצירה מלודית בנוסח נניח 

 אפילו כזאת ציורית בנוסח או, 'אגם האי אינספרי'נוגעת ללב בנוסח 

זניו לכל והאם באמת יוותר על כל חלומותיו ויאטום א, 'הגבירה משאלוט'

מקונן בי חשד קודר ? רפאליטי-מפחד שמישהו יכנה אותו פרה, רחשיו

וזאת משום , ומעיק שרוב המשוררים המודרנים לא התנגדו לפיתוי הזה

 אבל אם ההשראה .שלא זכו להשראה הדרושה לכתיבת יצירות מעין אלה

לאדם , מה אכפת לו, או מכל סוג שלא יהיה, היא השראה של אמת מסוגה

  ?  האוהב שירה אם המשוררים המודרנים כותבים במודרניות ראויה



 233

תנו דעתכם לכך שלא אמרתי בשום מקום שאל למשוררים חדשים 

אך אני מתנגד לעמדה השוללת נחרצות . להתנסות בסגנונות חדשים

, השבה ונשמעת, אני מטיל ספק בטענה העיקשת. ונות ישניםהתנסות בסגנ

שנעשו בלתי אפשריים עבור , כי ישנם דימויים או מקצבים או תפיסות

. מפני שאתרע מזלם לחיות בתקופה כזאת או אחרת בהיסטוריה, כותבים

ללקיחת , הדבר דומה בעיני להחרפת השתעבדותנו לתקופה או לאופנה

, שמקומו בהחלט מכירנו בשירה המודרניתחלק באותו פאטליזם קודר 

האין זה אירוני שאלה הנכונים . כי אם מודרני בלבד, אלא שאינו פיוטי

, כפי שנהוג היה לכנות זאת, ברוח האמנות לשם אמנות, לבודד את האמנות

בסופו של . המכורים ביותר לפילוסופיה בת זמנם, הם אלה השקועים ביותר

ואני חושד שכמה ; 'ליסידס'אינו טוב יותר מאשר  'לוסי גריי', גם כיום, דבר

לוק יישארו עמנו עד  וֶּב)Binyon (מהשורות הקלאסיות שכתבו ביניון

מה קורה לשירים חדשים כשהם כבר אינם . שכבר לא יהיו מיושנות

  ?      חדשים

           

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  )יהונתן דיין :מאנגלית(



 234

    'פרוקופוביץ פיאופן

  

  

  'השירה אמנות על' טרקטטה מתוך
  

  ובו שוטח המחבר בפני הקורא את העקרונות הכלליים, ספר ראשון

 המסייעים בהתגבשות דמותו של משורר

  

  עליונותה והתועלת שבה, מקורותיה של אמנות השירה: ראשוןפרק 
  

ניתן , הנהר המצרי הנהדר, את מה שמספרים לנו על מקורותיו של הנילוס

י כפ (אשוראת סתיר אומרים שהנילוס מ. ה של השירהלומר גם על מקורותי

II, מטאמורפוזות; שאנחנו קוראים אצל אובידיוס
משום שאין איש יודע , )1

אולם , ראשיתה של השירה אינה ידועה אף היא לאדם. היכן מצויה ראשיתו

אלא מפני שהיא , מצניעה לכת, החשובה מכולן, לא מפני שאמנות זו

שכל יוצר העולה ,  אל זמנים קדומים עד כדי כךמובילה את חוקרי מוצאה

  . חי בתקופה מאוחרת לאין שיעור, כמסתבר, על דעתנו

יובל בנו , שנים רבות לפני המבול ואך שנים מעטות לאחר בריאת העולם

, אולם תחילה. 2זמרה לצלילי הקתרוסשל למך מכונה בכתבי הקודש אבי ִה

. וכר וטבעי יותר מאשר הקתרוס כלי נגינה מ–צריך היה לשיר בקול אנושי 

פסוקים בעלי מספר צלילים , וי אומרוה, אולם זימרה נעדרת פסוקי שיר

מכאן שראשית . לא הייתה יכולה כלל להתקיים, קבוע המותאם לניגון

כך שאין ספק כלל שהשירה הופיעה , השירה עתיקה יותר אף מיובל עצמו

ף מניח שאם נתבונן על ואני א. אצל אדם הראשון מיד לאחר בריאת העולם

הוא -הוא, ניווכח בנקל שרגשו של האדם נוכח דמות אהבתו, הטבע לבדו

הרי האוהבים אחוזים הם בכמיהה אל החפץ . יוצרה הבראשיתי של השירה

בדיוק ברגעים מן הסוג הזה מתעוררת בבני . הנחשק או בחדוות השגתו

, עומת זאתלאחר השגת המבוקש ל. דנההאדם הערגה לאיזו תחינה עדְנ

                                                           

לשבעה נחלים . שם הוא מסתיר את ראשו / ארץ- פחד תקף את הנילוס וינס לירכתי "...1

,  מטאמורפוזות–אובידיוס ..." ( אין מים בהנה–ישימון יבשות הן - עותשבע בק:/התבקע

 ). שלמה דיקמן: תרגום. 254-256פסוקים , 2ספר 
 ).פסוק כא', פרק ד, בראשית (.ְועּוָגב ּנֹורִּכ ֵפׂשֹּת לָּכ ֲאִבי ָהָיה הּוא יּוָבל ָאִחיו ְוֵשׁם 2
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יהם ופורצים הם מאבדים את עשתונות; אוחזת בהם שמחה בלתי נשלטת

אולם ; כך ככל הנראה נולד השיר.  כאחוזי תזזיתבמחול וצוהלים ושרים

איזה , )כפי שמתברר לאחר בחינה מדוקדקת ומעמיקה(בשני המקרים 

, כך. זוהי האידיאה הפואטית במצבה העוברי; טירוף קונה לו שביתה בנפש

-טיפין, אט-אט, הלכה וצברה כוח, שירה שהופיעה בעריסת הטבע עצמוה

  .כפי שהדבר מתרחש על פי רוב, טיפין

 ובראשונה בראש טמונים הרב וערכה השירה של הגדולה חשיבותה, ובכן

המשוררים מחברים דברי שבח והלל לכבוד . עוסקת היא בהם בנושאים

בירים עבור הדורות ומשמרים כך את זיכרון מעשיהם הכ, נפילי האדם

משוררים רבים גילו לאנושות את רזי הטבע והציגו בפניה , בנוסף. הבאים

  .יםיאת התובנות שעלו מהתבוננות בתנועת גרמי השמ

שחוברו , אילו שירים מבישים-במשמעות כה כבירה לא יוכלו לפגוע גם אי

 תחשוף מדוקדקת התבוננות .בידי אנשים בעלי כשרון גדול אך נעדר בושה

 חרוזים חיבור לשם מדי גדולה מיומנות או רב כישרון נדרש שלא בנקל

אין בה שום דבר מיטיב ואף לא זכר לכשרון או , יתרה מזו; שכאלה גסים

 אהבהבים אין דבר בעוועיהרי עבור אדם שרפס כולו . מיומנות גבוהה

יובלים , פשוט מאשר להשתעשע במחשבות ודיבורים על גנים מוצלים

נערות זהובות שיער וכיוצא , לחיים סמוקות, רחים מלבלביםפ, מפכפכים

אחוז בלהט , ההמון הגס והנבער, נוסף על כך. באלה זוטות עדנדנות

אפילו אם , אולם הבלים שכאלה. מזמר בפראות בכל כיכר וצומת, החשק

אינם שירה אלא פזמוני זנונים של נשות , חוברו בידי אדם ברוך כישרון

ואני לא חושש כלל שמא יטענו . או משהו מעין זהדלת העם העוגבניות 

חיברו , הנחשבים לרוב למשוררים, נגדי כי גם מחברים קדומים אחדים

, אובידיוס, קאטולוס, כמו למשל פלאוטוס, לעתים יצירות בלתי הולמות

. כל אלה זכו בתואר משורר בזכות יצירותיהם האחרות. מרטיאליס ואחרים

וקף כי רשומים על שמם עוונות רבים כנגד אני טוען בכל ת, בכל אופן

משום שביצירותיהם הטמאות השחירו , האמנות לה הם הקדישו את עצמם

הרי הם פעלו בניגוד . את שם השירה ופגעו פגיעה מוסרית קשה באנושות

יוס טמון בהבאת תועלת או הסבת אטלפי הור, אשר, ליעודה של השירה

וכשאמר . חייו באמצעות שני אלהאו במתן סיוע לאדם בשגרת , עונג לאדם

התענגות בריאה , קרי, אמת-התכוון בוודאי להתענגות, "לענג"יוס אטהור

  .להבדיל מהתענגות משחתת
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לכך יש להוסיף כי המאור הגדול . אפילו בתוכן השירי לבדו טמון ערך רב

 נבראה בידי השירה או לכל הפחות ינקה – הפילוסופיה –של שכל האדם 

טוענים כי , לה אשר כתבו על אסכולות פילוסופיות למיניהןהרי א. משדיה

 כל כי, הוי אומר, הפילוסופיה הבראשיתית הקדומה ביותר הייתה פואטית

 הפלפול בדרך לאדם נתגלו אשר אמיתות אותן

 שירי בדמות זולתו אוזני אל הגיעו, הפילוסופי

   .ואגדות זמר

כל זה מעיד באופן מספק למדי על חשיבותה 

אך הדבר שעושה אותה , של השירההרבה 

למשמעותית אף יותר הוא התועלת הגדולה 

היצירות השיריות . שמפיק ממנה האדם

אזרחיות , חושפות בפנינו אורחות חיים שונות

נוטעים המשוררים בנפש , בד בבד. וצבאיות

משרשים מקרבה , האדם מיני מידות טובות

והופכים את האדם הנקי , את המומים

וכל זאת ; וי לכל כבוד ושבחלרא, מתאוות

 לאדם יםנעשה על ידם בקלות ובהצלחה רבה יותר ככל שהעונג שמסב

בהנאה , כך נקראים השירים בחפץ לב; המשקל וההרמוניה גדול יותר

  . משוננים ביתר קלות ונטמעים עמוק בנפשו של הקורא או המאזין, גדולה

וי וה, מחורזותטירות ומתקפות אר המפליא עוד יותר הוא שאפילו סהדב

 במעשייה ותעטויכשהן , מרפא מרים וחזקים לאין שיעור- שיקויי, אומר

קיקרו גרס שהשירה .  לפתע על הדעתותמתקבל, וחרוז כבדבש או נקטר

לשון מושלמת אינה -צחותוכי , מסייעת לרטוריקה בכבודה ובעצמה

  .אפשרית כלל ללא היכרות עם השירה

 

 

  

  
  
  
  
  

  )טינו מושקוביץ :רוסיתמ(

 )1681-1736( 'פרוקופוביץ. פ
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   ברנסטין רלס'צ

  

  

  קש ואנשי קשים שכושיִכ
  
  
אני מביט הישר אל תוך לבי וכותב בדיוק את המילים אשר באות  '. 1

דרכה שירה הופכת לשקית הפתעות של , תיאוריית הפרגמנטים. מבפנים

ארוזים יחד למשעי בדבק הקומפוזיציה המודעת לעצמה  –פריטים אהובים 

מֻהְמגנים לתערובת אחת בעזרת , אחרונהל, או, והאפית באופן מודע לעצמו

העין אינה פקוחה לרווחה . היא הסחה – יפרוגרמאתהמכונה של מבנה 

פראיים יותר משרטוטים של  – מבני פאר –ישנם מבנים . ביצירה שכזו

  '.ולא עיצוב של גן, אך הם נחרטים בעקבות פילוס של דרך, נהרות

  

  '.המילה עצמה צריכה להימחות מן השפה: טבעי'

  ?' לכל השדים האנושימהואך . . . '

  

שירה של : רון סילימן כתב בעקביות שירה עם גבולות נראים לעין . 2

בהציגן מגוון של , יצירותיו מחוברות במפורש תחת תנאים מגוונים. צורה

שירה כזו מדגישה את המדיום . הרכבי שפה אפשריים, עולמות אפשריים

ָתחום בכל מקום על ידי דקדוק , םנשלט בידי חוקי, שלה בהיותו בנוי

, מאורגן, מתוכנת, מלוקט, מתוחמן, מעוצב: אוצר מילים נבחר, ותחביר

ממוּכן , מיוצר, תוצרת בית, סוליפסיסטי, מלאכותי־מֹוָנִדי, ולכן תחבולה

  .רצוני: ונוסחאתי בנקודות מסוימות

  

 יצירה המתוארת כך עלולה לעורר אי־נחת אצל אלה המבקשים שירה  .3

הזורמת בחופשיות מן הפנים במילותיו של , שעיקרה בתקשורת אישית

האמונה כאן היא ששירה לא תיעשה על ש יתכן. יומיומי, קצב חיים טבעי

, ידי שיבוץ מילים בתבניות אלא על ידי הפעולה של פשוט־לתת־לזה־לקרות

ללא התייחסות להעברת ' אצור בפנים נשפך החוצה'כך שמה ש, לכתוב

מות להתקין בהן אהעניין אינו לייצר פרוגר.  גם לייצור צורהנקודה כמו

  . אלא לחסל הפרעות מטריחות שכאלה, מלים
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זה הוא הקידוש של דבר ) אחר(מקור השפעה ליצירה אשר נדמית מסוג 

, האותנטיות שלה, הישירות שלה, שנעשה מוכר בתור ההגינות שלה

; י האישי שבההביטו, הספונטניות שלה, הכנות שלה, התמימות שלה

כן  וכמו, כפי שהפסטורלי פעם היה הטבעי (שלה' הטבעיות, 'בקיצור

  .)הרומנטי

 של ברנדט מאייר בתור יצירה הנראית מושרשת 'כרוןיז'הייתי מצביע על 

באופן . כמו גם על הרבה מקרואק, האלו) הטבעיות(בכמה מן ההנחות 

שירה של פרנק ה, והמראה של היצירה הוא המדד לאיך וכמה שונה, שונה

ההישגים של שלושת המשוררים הללו כרוכים במידה . הרה רלוונטית'או

  .רבה באופן שבו היוו חזית להנחות אלה

  

תהיה מה שתהיה המשמעות של תיאורים , תכנים אישיים ותחביר שופע  .4

אם כי צריך לומר  (הם המפתח למראה הטבעי, אלה לכותב מסוים

ובן כלשהו של טבעי בשביל השראה שהמבחר של כתיבה הנשענת על מ

  .)הוא אינסופי, ושדה פעולה

  

עבור חלק הוא . יש במידה רבה את הסחיבה של הטבעי, למשל, למיני  .5

בשביל אחרים הוא הכוח המניע את . ניצב בתור התוכן האינטימי ביותר

  . המקור שלה, גם, או, כתיבתם

חלקיקים גבריים '. 'יןז'בתור ' מילה') בסקסיסטיות(אדוארד דהלברג מתאר 

משלהבים את הכתיבה הגדולה של , הוא אומר', תנועות של רצון', 'בוערים

הוא מוכיח את הספרות האמריקאית על כך שלא הייתה מקורקעת . העבר

' ֻאמנים איזוטריים'. א־אנושית וצוננת, מתאר אותה כסטגנטית, בבשר

מלוויל , ורן'הות, ורו'ת ,דיקינסון, ּפֹו –הכותבים שלנו ', טכנאים עמומים'ו

, שמים, השיר המשותף של עמל'הובילו הרחק מ –ואלה שלפני ואחרי 

  '.אהבה, שדה, כוכב

  

במושגים של ', חוויה ישירה'ישנה גם משיכה לחפש את הטבעי ב  .6

החיפוש אחר (הקלטה של האופן בו המציאות האובייקטיבית נתפסת 

  .הקלטה של ההכרהאו בהפיכת הכתיבה למכשיר , )האובייקטיבי

, ולא כהבניה, יצירה כזו אני חווה בתור מופע מן הפנטזיה והדמיון והראיה'

. היא משתקפת כמקשה אחת בפני. אני מרגיש משוקע בתוכה. של הכותב
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במקום מתרחשים , שינויים בטון. החוויה נוכחת בפני. אני נסחף יחד איתה

ום שהם מאפשרים מש, בלתי נמנע משום שהם לכידים: כרצף בלתי נמנע

  '.משום שנדמה שהם קורים, לי לחוות אותם

  

 כאילו ששירה אינה דורשת דיוק טכני, הם צורחים' תחבולה טכנית  '.7

אמנות שמוכרחה , עם אמצעים, אמנות עם טכניקה, ששירה היא אמנות'(

  .טכנאים של האנושי .)'שינוי מתמיד של אורחותיה, להימצא בשטף מתמיד

  

ייסד מקום , ודיותו של קטע כתוב הוא שהוא מכיל את עצמוסימן לייח  .8

. ורואים עולם, בוהים פנימה, אנחנו מתקרבים. ממצב עצמו לידנו, משלו

ריח , אור מסוים, הישנויות ניתנות ובלתי ניתנות להסבר, יש בו חלקים נעים

אך זה מגלה את . כן?' אבל אני יכול באמת לחוות את זה'. דחוס וכבד

, כך שאיני מרגיש חלק מזה. תרחשותו באותו הזמן שזה נחווההתנאים לה

לפתע פתאום כמה . כמובן לעתים אתה שוכח. . . . אלא במידה רבה מול זה

איך 'ואתה אומר לעצמך , מבזיקים מעליך מבלי שתבחין, שבוע, שעות

  '– הזמן חולף

  

 לא לידנו.  החוקים הנשגבים ביותר יוצאים לפועל ללא הרףידנול  '.9

אלא העובד שעבודתו , איתו אנו אוהבים כל כך לדבר, העובד אשר שכרנו

  ' .אנחנו

, זיכרונות, ערכים, ניצבים בפני העולם עם מערך מסוים של אמונות. ליד

לצד עצמנו באופן 'אולם אנו . שפה; מיתוגרפיה, דרך ראיה, תרבות; ציפיות

הסימנים  –. צדבאותו הזמן בתוך ול. כי מה שלצידנו גם הוא עצמנו' שפוי

שיום , 'הבניות גרידא, אינם הבניות מלאכותיות, של קטע כתוב, של השפה

בובות־דמה עבור , כסמלים בתוך צופן, דוממים, הם אינם יושבים' .גרידא

מה , לעצמנו, לעצמם, אלא הינם; דברים בטבע אותם הם מציינים

אשר , והמישור עצמ' .נוכחות' '.אקטואליות' '.חומר'. שלכשעצמו מספק

  .אשר באמצעותו העולם הנו, דרכו אנו ניצבים בפני העולם

  

  .שירה/ היא / על מה / שתי השקפות אלה / השווה   .10

אירוע מוגש / התנסות / פנטזיה / של מציאות ) הקלטה אולי(מופע , אחתַּב

  . לנו דרך הכתיבה
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/ התנסות / פנטזיה / הכתיבה עצמה נראית כמופע של מציאות , ובאחרת

  .אירוע

  

והורחב ' קול'הקידוש של הטבעי עולה במושגים של  . נוספתאדוגמ  .11

ישנה ההנחה ששירה , מצד אחד. ליאל־ידי גיחות שונות אל תחום האורע

שאפשר שאינו יותר מעקביות של סגנון ', קול אישי'מבשילה במציאה של 

ה הוא דרך קלה ליצור הקשר לשירה כך שתהי' קולו של המשורר'. והגשה

כמו להקשיב למישהו ) מחוברת אליו ללא אבחנה(פחות קשה להבנה 

להקשיב בכדי למצוא את האדם שמעבר או , ל"ר (מדבר בדרכו המובחנת

אולם המחזה כזו אינה בהכרח משרתת את השיר היחיד ויש ; )מתחת לשיר

. לה הנטייה להפחית את גוף היצירה של המשורר למעט יותר מאישיות

חקירת הדקדוק  –ווה עיסוק מרכזי בשירה אמריקאית בניגוד למה שמה(

, וגם, על־ידי טכניקה מסורתית של שירה, של הבעה בעל־פה, של דיבור

ישנו שימוש גובר בקול , מצד אחר.) על־ידי תמלול קלטות, לאחרונה

חלק מיצירות המיצג וההקלטה משתמשות בקול . במבחר של שירה פֹוֶנטית

-cut (ד בטכניקות כמו למשל גזירה־והדבקהבעיקר כאוצר מילים שיש לעב

up( ,בחפשן , אחרות. 'סימולטניות וכו, אינטונציה של תנועות ועיצורים

ובהשפעת , לית שאבדה לנואשל ליטורגיה אור' יות-עי-הטיב 'אחר

עושות שימוש , פרקטיקה שבטית ודתית וָּבאְרִדית־קהילתית־פואטית

ועוד  – chanting –  נעימהלמשל(בקֹוליות הקשורה בנשימה האנושית 

לא , קול הוא אפשרות עבור שירה –). מגוון סגנונות בעלי מצלול אורגני

  .מהותה

  

בין הפיכת , אין אבחנה שימושית לעשות כאן, איני מקיים אבחנה  .12

כן אין זה נחוץ לבחור בין החשק  כמו. השיר לסובייקט או לאובייקט

, לשדר תובנות, ך ראיהלשתף דר, לספר מה שנראה, האישי לתקשר

  . או פשוט לתת תחושה של טקסטורה, אירוניה

הדבר שאליו אני מבקש לקרוא את תשומת הלב הוא שלא קיים סגנון 

שההעדפה להתגלמויות המשוערות שלו אינה יותר מהעדפה ; כתיבה טבעי

שבדרך (של מראה מסוים לשירה ולעיתים קרובות של אוצר מילים מסוים 

בעקרה החלטה (שהעדפה זו ; )ת אישיותמויתכלל נתפס בתור 

) לית לעבוד בתוך תחום מסוים המתקדש לפולחן של שירהאפרוצדור
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העומדת , כפי הנראה, למעשה מטשטשת את ההבנה של היצירה שהיא

תן לזה 'ו' תביא את האישי'שהדיבור המתחסד של כובמיוחד ; הבבסיס

ה בעיות דוחקות אשר מכמ –על־ידי מיסטיפיקציה  –הוא התחמקות ' לזרום

  .'וכו, סגולה, אותנטיות, עצמי כוזב, הונאה, וידוי, חגות סביב דיבור אמת

  

הרה הוא מבנה של שירה אשר במידה רבה 'ההישג הניכר של פרנק או  .13

הרה 'שהמילה של או, עם זאת, ראוי לציין. נמצא בתוך השדה של האישי

 –א מכירה ביצירה כחזות של אדם נוסף הי'; ֶּפְרסֹוָנִליזם'אינה ' ֶּפְרסֹוִניזם'

 מציעההרה 'יצירתו של או. כמו גם טבע נוסף, אם תרצו, תודעה נוספת

שימושו . פועלת אותו במלואו,  אותומניחהולא פשוט , שדה של האישי

דרך השתובבות מהורהרת באותו , מאפשר, אלדוגמ, היוצא מן הכלל בקול

בתוך , עדיין, המוכלת,  מדמייןסוריאליסטפנטזיה פראית כפי שכל , הקול

  . גבולותיו המוצעים

  

זו טענה שהיו חייבים לטעון . אין דבר כזה כתיבה אוטומטית  .14

סקינר . פ.כתבה מוקדמת מאת ב (המשמיצים של המודרניזם שוב ושוב

וכעת חייבת להיטען פעם נוספת בכדי ) 'טייןשסודּה הקטן של 'תקפה את 

  . וח הנובע מאי־הבנה ואיבהלהימנע מלקבל בתור ערך נית

בהכרח תהיה יצירה שנראית , או האישי, או האורגני, לא שלחסידי הטבעי

אך נדמה לי שזו נמצאת בלב הטענה החזקה ביותר לכתיבה . אוטומטית

הדחף להקליט או לתמלל את התנועות והיצירים של  –ספונטנית טבעית 

באופן , שבפועלמה שחשוב לציין הוא . ההנחה המודרניסטית. ההכרה

דחף זה משרבב עצמו למשהו כמו חיפוש אחר מתודה של , השלכתי

הסדרת ההכרה אל תוך , כלומר', ההכרה) syntacticalizing(ִּתְחּבּור '

השפה והייתה  –שלצד  –כאילו שההכרה התקיימה באופן שקודם ; השפה

 –כאילו שההכרה אינה בעצמה תחבור ; לתוכה' מוכנסת'צריכה להיות 

  .בירופוניהתח

הם , שאני יוצר )juxtaposition(כל סמיכות , כל צירוף שאני כותב

מלאה באפשרויות של : התגלמות של שימוש במלוא הפה של השפה

מה שיוצא יוצא . אין מנוס. משמעות ובלתי־אפשרויות של משמעות

ותפיסות , התנסויות אישיות, בנסיבות של שלל נטיות פסיכולוגיות
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מיטב הכתיבה אשר מקבלת את השם . ים קודמיםועיסוקים ספרותי

  . אוטומטית נובעת מסדרה של בחירות שקולות ותבוניות ככל שניתן

  

משתמש באוצר מילים ותחביר , כל מה שנכתב נכתב בצורה מסוימת  .15

התחביר ואוצר , בין שהצורה. ומגוון של טכניקות נבחרות, מסוימים

לאורגני ) ת אידאולוגיתאו היאחזו(המילים הם תוצאה של משיכה 

לעתים . זו בחירה באותה המידה, ובין שלמראה אחר כלשהו, והספונטני

השפעתה של (תהליך זה מתרחש באופן אינטואיטיבי או בלתי מודע 

ההשראה נכנסת כאן משום שבמקום כלשהו באחורי התודעה ישנם מודלים 

, ו חלוםכמ, אוטומטי, ספונטני, מיסטי, קסום, אישי, למה נראה טבעי

אתה , בכל מקרה. לעתים זהו תהליך מודע ביותר). מדהים, דידקטי, וידויי

באופן ' טבעית'אינה , אלדוגמ, אסוציאציה חופשית. אחראי למה שעולה

' .אקראית'ובשום מובן גם לא : אינהרנטי יותר מאשר גזירה־והדבקה

טכניקה אחת שימושית מכיוון שנעשתה החלטה להשתמש בחומר בלתי 

אחרת שימושית כדי להגביל את אוצר המילים של השיר למילים . עמוד

שלל החלטות מבניות נעשות , בשני המקרים. שהכותב אינו מפיק בעצמו

  .והחלטות אלה נותנות צורה ליצירה

  

האם אפשר להמשיך תחת תנאים שנקבעו , בהינתן וזה נתון, ייאוק  .16

ובהסתערות ? כל רגעהוא החלטה חדשה ב, כל מופע, או שכל דבר? מראש

מה . או תחתיו, או מביט בו, פזיזה קדימה זה נראה כמעתיק משהו אחר

כאשר אין עוד דימויים לעומת עין הדמיון , קורה כאשר הדימויים חדלים

. ממשיכים להיות מופקים, העקבות הכתובות של הפעילות, ועדיין הסימנים

ת של ההכרה חקירה תחבירי. גם היא מוכרחה לחלוף. מוזיקה נשמעת

כה מוטמעת אפילו ַּבתוֶכן של , הופכת באופן מפורש ביותר להיות העניין

התוכן הוא . או שרק מטה, שהיא חֵדלה להיות, גבולות ועולמות אפשריים

הדקדקנות , קדנצות שונות, ומקבל ריתמוס, בפשטות כל מה שנמצא בפנים

, שרהאם אפ. הדחיפה של הפסיק, שבהקלדת כל אות כיחידה נפרדת

להישאר , טעויות הקלדה, להרשות לשגיאות טיפוגרפיות, אלדוגמ

זה הופך להיות חלק . ההקלדה עצמה נהפכת אז לתנאי? תאינטגראליו

או שמא זהו רק הפחד שלי שכאשר אקיש על מה שאני מוצא . מהפיתוי
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ק ואתעקש שהשריטות מוכרחות להיחשב בתור יבתוכי אמצא שהוא ר

  .משהו

  

ח מורכבת מחיבור של פיסות וחתיכות מרובות יחד כתיבה בהכר  .17

וזה מגיע לנקודה בה אתה מרגיש שכל קומפוזיציה היא . בדרכים שונות

שכל . יותר המראה כך הוא מטעה יותר' עי-טיב'וככל ש. תחבולה והטעיה

ראה (שימוש בשפה מחוץ לתפקודה כתקשורת בדיבור הוא מעשה כזבים 

הַמְּתָנה לנו בכל מקום את דרך  –פה עצמה שהש, או אפילו). לורה ריידינג

כאילו שישנו דבר כלשהו מחוץ (היא אשליה  –הראיה והמשמעות 

  !).לשפה

ליצור קשר עם  –לתת לזה לצאת  –אני רוצה רק לכתוב : או בדרך אחרת

, ללא הפרעה של מכונת כתיבה –מן המוח אל העט  –איזשהו תהליך טבעי 

ההכרח לשים  –ראות כאילו השפה עצמה וזה יכול להי. תפורמאליתבנית 

שפשוט יש . עומדת בדרכי – שלא תתקבע בה אבכל גרס –את זה במילים 

בלתי מותנה על־ידי הבחירות שעלי  –חרישית  –לי את הדבר הזה בתוכי 

אז זה כאילו . בין אם זה לכתוב את או לכתוב על –לעשות כשאני כותב 

התנועה , הזרימה הזו,  הזהשהשפה עצמה עומדת בדרכי לבטא את הדבר

  .הזו של ההכרה

מוגבלים , אנו רואים דרכה בכל מקום, אבל אין מחשבות שלא דרך השפה

מערכת של מילים : תנאיה תמיד מערבים את עצמם. אליה אבל לא על־ידה

, תחביר(דרך לעבד את המילים הללו , )אוצר מילים(לבחור מתוכה 

, רוח, זו אנרגיה, דוחף, שדופקמה . התנאים הטבעיים של השפה): דקדוק

, פרטים אלו: בתור צורה, יוצא תמיד במבנה: פנטזיה, חלום, ָאִניָמה

, מילים אלו –עכשיו ,  כאן–בהמהום הזמן הזה ' צבורים בקרקעיות חומר'

 – יפרוגרמאת, המראה של הטבעי בתור בנוי. תחביר ומקצב וצורה אלו

המורכבת או , אבסטרקטיתבתור היצירה ה' מילים שקרניות '–אמנותי 

  .המבנית ביותר

  

זה מה . נבחר, כל אלמנט הוא מכוון. אין מראה או צליל טבעיים לשיר  .18

אבל אפשר שיהיו מובנים , לא ניתן להתחמק ממודוסים. שהופך דבר לשיר

  .אפשר גם להתכוון אליהם. מאליהם
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, שפה, יצירה כמו של סילמן מכירה מפורשות בתנאים אלה של שירה

הכרה שהיא היא '; וכו, צורה, תחביר, על־ידי כוונה מפורשת לאוצר מילים

המשיכה אל הספונטני והאישי . להגינות, התנאי המקדים לאותנטיות

שלא ממש משעתקת את ): wordness (נחתכת כאן על־ידי עובדת הִמיִליּות

. חוסר תלות, אוטונומיות –כמו את התנאים של הטבע , המראה של הטבעי

 של מאייר יכולה להיראות משמעותית לא 'כרוןיז'יצירה כמו ,  הזהבאור

, בשל המראה הכמו־יומני שלה בלבד אלא גם בשל הסגנון המכוון לחלוטין

העניין המהותי הוא לבנות '. מוטמע, דחוס, כבד. המלאכותי שלה, המורכב

כולם אלמנטים של  –צורה , אוצר מילים, ספונטניות, אנרגיה ורגש' .עולם

  .זה טבעי שיש מודוסים אבל אין מודוס טבעי. ניין זהב

  
Stray Straws and Straw Men (1986) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )עמית בן עמי :מאנגלית(
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   אליס אוסוולדשיחה עם 
  

  

  יהודה ויזן: מראיין
  

מן המשוררות המרכזיות בשירה , משוררת בריטית –) Oswald ,1966(אליס אוסוולד 

 .2017 ופרס גריפין לשירה לשנת 2002 לשנת אליוט ס.ת פרסכלת . ינוהאנגלית של ימ

אחדים משיריה . אוסוולד למדה לימודים קלאסיים באוקספורד והתפרנסה מעבודות גינון

ושיר נוסף בתרגומה ) 2017, 15כרך ' הו' (יעקב- בן רעותראו אור בעברית בתרגומה של 

  ). 12.06.2017, ידיעות אחרונות'(של נוית בראל 
  

•  •  •  
  

השפעה , נשאלת בעבר לא פעם בנוגע להשפעתו של הומרוס על שירתך

מראשית , שמלווה אותך למן ההתחלה

לפני שנעסוק בשאלות . דרכך כמשוררת

 – Memorial-הנוגעות לפואטיקה שלך ול

או , תרגום האווירה"יצירה אותה הגדרת כ

  –" של האיליאדה, (ἐνέργεια)האנרגיה 

פילוסופית "תחיל בשאלה אני מבקש לה

ושל , יחסה של הספרות העברית". יותר

, לאורך הדורות, המסורת היהודית בכללה

ניחן לא פעם , כלפי הקלאסיקה היוונית

מן הפער הבלתי , כפי שסברו רבים וטובים, באמביוולנטיות ובחשד הנובעים

תהילה  בין ענווה ו,בין חכמים וגיבורים(ניתן לגישור בין אתונה וירושלים 

ועל ' האתיקה ההומרית'אשמח לשמוע את דעתך על מה שמכונה ) א) 'וכו

השפיעה התמסרותך , אם בכלל, באיזה אופן) ב. הרלוונטיות שלה לימינו

האם ניתן לדעתך ) ג? כאדם, להומרוס על תפישתך את העולם כמשוררת

מהם הכלים ) ד? להיות מושפע מן הצורה מבלי לספוג את האתיקה

כמו גם הכשרתך בתחום (הטכניים המרכזיים שהעניק לך הומרוס הפואטיים 

  ?   )הלימודים הקלאסיים
  

, כולו פשוט ומאוזן. כמו משורר של גיבוריםאף פעם הומרוס לא נשמע 

משפט , התחביר מרדני, המנגינה מתגלגלת, למשקל שלו יש שש פעימות
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-End (שהן בדרך כלל סגורות,  השורות;כמו ערמת חול, נערם על רעהו

stopped( , לא חשוב מה הדמויות עצמן –נמשכות עוד ועוד כמו גלים 

, )Biocratic(או שמא ביוקרטי , השיר עצמו נשמע לי דמוקרטי, אומרות

אני מתעניינת בהבדל שבין . שכן התכונה המובחנת ביותר שלו היא חיוניות

 בעוד ששיר חזק מציג את הדברים, )Power(ועוצמה ) Strength(חוזק 

. ך רוצה שנהיה טובים"התנ. השיר העוצמתי מנסה לשנותם, כמות שהם

למדתי וחקרתי את היצירות . לאיליאדה ולאודיסאה אין תוכניות בשבילנו

נתקלתי ,  ובכל זאת–לו כדי לגלות כיצד לראות את הדברים כמות שהם לה

  :כגוןקטעים שם גם ב
  

  .בנות זאוס כביר הכוח, כי יש אלות לתחינה

  .ופוזלות בשתי העיניים, וקמוטות, עותאלה צול

  .והן בעמל משתרכות בעקבי רוח ההרס

  ,והיא רצה, רגליה בטוחות, ורוח ההרס עזה

  ומקדימה בכל הארץ, משיגה אותן בהרבה

  .בעוד הן מרפאות אחריה, להרע לבני האדם

  ,וזה המכבד כשהן מתקרבות את בנות זאוס

  .ולתפילתו מטות אוזן, לו הן מרבות להועיל

  ,עורף-אך אם איש כופר בהן ומסרב בקשי

  הן הולכות ומתחננות לפני זאוס בן קרונוס

  )אהרן שבתאי: תרגום (    . שיכשל וישלם גמול, שרוח ההרס תדבק בו
  

. הלטינית העניקה לי את אהבת התחביר והומרוס את אהבת ההקסמטר

כשהחלטתי להתנסות ; במשך זמן רב חיברתי אך ורק בלדות וסונטות

אני . רוז חופשי גיליתי שהריתמוס האינסטינקטיבי שלי הוא ההקסמטרבח

ההולכים ומתמעטים בסופי השורות , מכורה במיוחד למקצבים הדועכים

שנשמעים לי כמעין הרפיה ) ארוך-ארוך-קצר-קצר-ארוך(של הומרוס 

ההברות המשתנות , שלא כמו בפנטמטר, בהקסמטר. כשחרור, מדבר מה

   .תמרון ואפשרות להימלא ולהיעשות שופעעניקות לנושא מרחב מ

 

 הייתה פעולה של Memorial-כנשאלת האם הפעולה הספרותית שהובילה ל

אני ניגשת לשירה , למעשה. גם וגם: "השבת, תרגום או של יצירה מקורית

אני פשוט משתדלת לתרגם , אני משתדלת שלא להמציא. שלי כמו מתרגמת
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כיצד מתרגמים אווירה מבלי ) א". את שפתו המשונה של העולם הטבעי

כיצד אם ) ב? האם האווירה אינה חלק מן התוכן ולהפך? לתרגם את התוכן

במקום , המבוססת על יצירה אחרת,  Memorial ביצירה כמו –כן מתרגמים 

מניין מגיע העולם ? "שפתו המשונה של העולם הטבעי" את –וזמן אחרים 

עד כמה חשוב ונוכח היה ? סמעולמנו או מעולמו של הומרו? הטבעי הזה

כשמתעמקים ) ג? הטקסט ההומרי בתהליך היצירה ומה היה תפקידו בפועל

חפירה ארכיאולוגית של "שכותרת המשנה שלה היא  ,Memorial-ב

ובמיוחד בדגש הרב שאת מעניקה , Excavation of the Iliad)" (האיליאדה

יצירתו האפית  קשה שלא להיזכר ב–איבדו את חייהם בטרויה שללוחמים 

ונס בין 'האם יהיה זה נכון לכלול את ג. In Parenthesesונס 'של דיוויד ג

  ?מקורות ההשפעה שלך
  

ישנם תרגומים לאיליאדה אשר מתמקדים בהעברת התוכן אך מפספסים את 

הוא ) Lattimore(מונד לטימור 'תרגומו של ריצ. האווירה שמעניקה הצורה

. את התחושה שמעביר ההקסמטריותר על הצד הטוב בזה שהצליח לשחזר 

את אותו איזון , אך אני חשבתי שניתן אולי לתרגם רק את התחושה הזאת

ששימשה אותי , פיתחתי פרקטיקה. בפועלבצורה מבלי להשתמש , מוחלט

כתבתי את הקטע ביוונית על חתיכת . במיוחד בכל מה שנוגע לדימויים

 הרעיון הוא להמתין עד .אותה נשאתי בכיסי במשך שיטוטיי בחוץ, נייר

אשר המילים תעוררנה בראשי תמונה חיה ואז לתרגם את אותה התמונה 

לאחרונה התחלתי ללמוד סינית קלאסית ומעניין היה לגלות . שנוצרה

המורה שלי אמרה לי לבהות במשך זמן . שפרקטיקה דומה מומלצת גם שם

ואז , ח ליביבכתב ידו של אמן קליגרפיה עד אשר הוא חקק את עצמו על לו

הוא משורר , מובןכ, ונס'אשר לדיוויד ג. להפנות את המבט ולהעתיקו

בשלל , In Parenthesis-ובמיוחד ב, משום שהוא מדבר חשוב מאוד עבורי

מעין מקבילה לריבוי , יכבר בתחילת דרכ, ראיתי ביצירה הזו. קולות

ה התגובה הראשונ. של השירה האפית) multiple authorship(המחברים 

  .Dartהייתה , In  Parenthesis-שלי ל

  

-  בבמהלך הקריאה. יש לך חיבה מיוחדת לחיים הפשוטים ולחוויות היומיום

Dart ,לחיות ולצמחים שבו , כמו גם לאנשים(הגדול שלך לנהר ' ההומאז

 'בריגפלאטס'מ, ויס'של ג' אנה ליוויה'צפו בי תמונות ושורות מ, )וסביבו
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מהי .  של הופ מרליס'פריז'מס ואפילו אלוס וילי של קר'פטרסון', לבנטינג

האם את ? והאם קשה יותר לכתוב נהר? לכתוב מקום, לשיטתך, הדרך

והאם ריבוי הצורות שבשיר , סבורה שהצלחת לתפוס את הנוזליות שלו

סייעו )  כולם יחדיו ותמיד מתחלפים–חרוז ומשקל , פרוזה, חרוז חופשי(

  ?בידיך להמחיש את אופיו
  

מילה שיש בה , נעשתה למילה אופנתית בשירה האנגלית' מקום 'המילה

 בנהרות הוא רהדבר הטוב ביות. היא מעודדת נוסטלגיה. משום נייחות

, כך שהם מצליחים להיות פוטוריסטים, שהם ממשיכים לנוע

שעה שהם גם מציעים נרטיב , מופשטים ובלתי נתפשים, יםיראגמנטרפ

אני נעה בלי , Dartתי לכל אורכו של הפרדוקס הזה משמש או. והתרעננות

  . יציבות-סוף בין יציבות לאי
  

מה ". משוררת טבע"מבקרים וחוקרים מתייגים אותך לעיתים תכופות כ

  ?דעתך על התווית הזו והאם את מקבלת אותה

 

אני אוהבת את חברתם של צמחים כי נראה שהם מאכלסים אזור זמן שונה 

אבל אני מעדיפה את . את השקט שלהםאני אוהבת ). סוג של הווה מורחב(

 כיוון שאני מתעניינת –' משוררת טבע'על פני ' משוררת מטאפיזית'התואר 

אשר גלוי יותר לעין בפרחים מאשר בבני , בעיקר בפער שבין היש לַאין

 .עירבעשה אני בדיוק עומדת לעבור לגור למ. אדם

 

 מבחרים  כחלק מסדרה שבמסגרתה משוררים עכשוויים ערכו– 2008- ב

למה . )Wyatt ( משירי תומאס וייאט בחרת לפרסם מבחר–למשוררי עבר 

  ? טייאדווקא ו

  
המשלב בין פשטות הדיבור , מאז ומעולם אהבתי את וייאט בשל הקול שלו

  :ובין היופי שבמנגינה
Process of time worketh such wonder 

That water which is of kind so soft 

Doth pierce the marble stone assunder 

By little drops falling from aloft 



 249

שהיא באופן , השורות הללו משפיעות עלי כמו המוסיקה של פרסל

הוא נראה היה .  כמו המים–גם חזקה וגם רכה , בעת ובעונה אחת, מסתורי

לי כמשורר מתבודד ומלא מודעות עצמית וזה עזר לי מאוד בשנות 

  .לילים של שיריו ליוו אותי תמידהצ-צורות. העשרים לחיי

  

. אז נזכיר גם את חיבתך הגדולה לצורת הסונטה, טאייואם כבר הזכרנו את ו

כיצד ? מה הם לדעתך היתרונות המרכזיים של הסונטה כצורה פואטית

לצורה הנוקשה , או את השראתך,  לאחר ששעבדת את שירך– לדעתך ניתן

האם את , כמו כן? ו מלאכותיתא,  להימנע מתוצאה כפויה–והמחמירה הזו 

דון , אם מביאים בחשבון את יצירתך לצד יצירתם של פול מלדון(סבורה 

  ? באנגליה" עושה קאמבק"שהסונטה ) ואחרים' סיימון ארמטיג, פטרסון

  

סונטה היא צורה משחררת משום שהיא עוקבת אחר צורת המחשבה 

 הארבורן ולעבר הטיול הרגלי האהוב עלי מביא אותי למורד נהר. במדויק

אני רואה את ההליכה . למקום בו הם מתמזגים וזורמים אל הים, הדארט

והיא תמיד מובילה אותי אל , הזאת כסילוגיזם או כצורתה של סונטה

 ון קלייר'יחד עם זאת אני גם אוהבת את הסונטות של ג. הפתרון לשאלותיי

)Clare( ,ניהם יאשר המרווחים שב, שפשוט מורכבות משבעה קופלטים

 .טעונים מאוד

 

 ,בשירתך, העקיפים, היבטים הפוליטיים הבודדות לךבאחת מהתייחסויותי

תפקידה של השירה אינו לקרוא " כי ,במידה לא מבוטלת של אומץ, טענת

האם את יכולה להרחיב ." תיגר על המערכת כי אם לשנות את האסתטיקה

  ?אופנתית הזו- קצת על ההצהרה החשובה והבלתי

  
ורש דרישות מוסריות משום שהוא למעשה דרך להבנת יצורים הדמיון ד

עליך להיפטר מן ) אשר מדבר בשקט(כדי לשמוע את הדמיון . אחרים

איני יכולה לכתוב שיר מבלי שאתקל בו באיזה מבחן או . הדעות שלך

 דרך נוספת לנסח זאת היא –התנסות לא פשוטה שניצבים בפני הדמות 

נפילתה ולכישלונה של הדמות מאשר לומר ששיר כושל קשור יותר ל

אני בוטחת בתהליך הזה באופן כה עמוק ומהותי . לכישלון לשוני כלשהו

אז אני לא . מהי באמת הדעה שלי, בנוגע לכל דבר, שכבר איני יודעת
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אבל כמובן ששיריו הפוליטיים של ברכט . כותבת שירים פוליטיים

  .מעוררי קנאה... נהדרים

  

להיות משוררת : " השבת– "?דבר להיות משוררתמה פירוש ה ":כשנשאלת

מחייב וטבעי מן המאמץ להיות הבן אדם הטוב ביותר , אינו פחות דורשני

להביע משהו היטב זה לא עניין של חינוך מעולה או . שאת יכולה להיות

 בסבך הפרטים ,האם לדעתך". העניין הוא לשים לב, הבנה בצורות פואטיות

 קשה יותר למשוררים לשים ,גיטלי בו אנו חייםושפע המידע של העידן הדי

  ? לב ולהיות קשובים

  
 הערות כיוון שכבר התחלתי להשתעמם מן ה,קניתי לאחרונה טלפון חכם

 –תשומת לבו של הומרוס מתרוצצת , למעשה! שלי על היעדר תשומת לב

ולכן הוא אף , תפישת הצבע שלו מבוססת על אור ולא על פיגמנט, למשל

הוא רואה את הזמירים ירוקים ואת הים אדמדם . ק להבהבפעם לא מפסי

עבדתי קשה . בהיר היא בכלל שם של נימפת ים-והמילה שלו עבור כחול

 כך שהאינסטגרם –  בוהקת ולא מאורגנת, שכזוכדי לפתח תשומת לב

משהו בין קליגרפיה , נייד-אני רואה את זה כפרפורמנס.  מסקרן אותידווקא

אבל לא לפני שאלמד , והייתי רוצה להתנסות בזה, סינית לשירה קונקרטית

  .סינית

  

המשורר , או צריך, לאן יכול? של המשוררים" הגביע הקדוש"מהו לדעתך 

והאם את מרגישה שמבחינתך ? מה יהיה ההישג האולטימטיבי שלו? לשאוף

  ?כבר הגעת לשם

  

התגנבתי פעם באמצע הלילה לגינה של אמילי דיקנסון והיא הייתה מלאה 

במיוחד על רקע דבריו של אפלטון על , זה הרשים אותי מאוד. בציקדות

  . אבל אני עדיין לא שם. משוררים מתים
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   פיליפ סידני

  

  

  'דיהקאר'מתוך 
  
  

 של ספינתם. 2. מאהובתם שרחקו האוהבים, וקלאיוס סטרפון של הרועים- קובלנת .1

  .פרידתם. 4- ו, פגישתם. 3, המוזרה הצלתם. שנית נטרפת ומוזידורוס פירוקלס

  

השנה שבה מתחילה הארץ ללבוש את מחלצותיה -היה זה בתקופת

- במהלכו המתון הופך לבורר נטולוהשמש, החדשות לקראת בוא אהובּה

או אז בא הרועה המיואש ְסְטֶרפֹון אל החולות ; פניות בין היום והלילה

ומעיף , נכאים-של-בהשקיפו על המקום בהנאה. אשר מול האי ִקיֶתַרה

הרועה , ידידו-הוא קרא אליו את יריבו, מבטו מפעם לפעם אל עבר האי

הקדורני עותק עגום של הדברים רוחו -לאחר שרשם תחילה בהלך, ְקָלאיּוס

לכאן הגענו כעת כדי ", אמר" ,קלאיוס שלי, הו: "שהוא מבקש לשאת

-הזיכרון חסר, לשלם את המס שֵמשית עלינו הזיכרון הָּפעיל יתר על המידה

אלא מבקש גם כי נשכח , התובע מאיתנו לא רק את התשלום הזה, המנוח

בשעה שבין , י צאננוכשהיינו בין עדר :שאול אשאל אותך. את עצמנו

היו , הרועים האחרים היו שהתרוצצו אחר הכבשים שתעו והרחיקו לכת

היו , שזנו את עיניהם במראה הצאן המכרסמות את העשב הקצר והמתוק

היו שתלו פעמון לצווארה של כבשה , שריפאו את רחלותיהם אשר חלו

ּכּוִכית ם לשחרור המציאו משחקים חדשי, ששעתם פנויה יותר, אחרים, ַמֹשְ

האם העניק לנו הזיכרון ולו רגע של , אותה שעה; עצמותיהם ולרענון רוחם

או אף כדי לאכול את המזון הנחוץ , לשם בילוי הזמן או לתפילה, הפוגה

בלי שיאלץ אותנו לחזור במחשבותינו , לנו או לעצום עין כדרכו של הטבע

 מרה אחריתה מה, אבוי(אל אותו המקום שבו שזפו עינינו בפעם האחרונה 

בלי שיקרא ? את יופייה העולה תמיד כפורח) '!אחרונה'של המילה 

האם עד כדי כך מבֹוְססות מחשבותיכם , נפש שפלים-עלובי, ָהּה': בתוכנו

בשאלה כמה רווח יניב לכם , הזה הרגילים-עולם-מכר של יצורי-בסחר

בּה כך שיחלוף בלי שתדעו את מצ-עד שתניחו לזמן רב כל, הצמר הדל הזה

עד שתניחו לנפשו  ?ובמיוחד בעונה זו של פורענות, לכל פרטיו ודקדוקיו
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 עד שתימנעו מַּנֵּׁשק  ?לחוף שממנו תוכלו לראות את האי שבו היא שוכנת

לשלום של היופי - וסימנה בם את לכתו1את עקבות הצעדים שטבעה אּוָרנָיה

מגלים שכפי וכאן אנו ; הזיכרון ציווה ואנו צייתנו: הנה כי כן?' כולו

כך מפיח המקום , שזכרוננו בא אלינו כשהוא לובש את צורת המקום הזה

, קלאיוס שלי, ממש שם. הזה להט חדש בקדחת זכרוננו המתייסר בחוליו

קונן על משאו שנגול ) כך חשבתי(שאפילו הוא , ירדה אּוָרניה מן הסוס

תי כיצד ראי, כשניגשת לסייע לה לרדת, קלאיוס האומלל, ואשר לך. מעליו

עד כדי כך שהסמקת ורעדת בעת ובעונה , אתה קרוע בין הערצה ותשוקה

שם היא . ובמקום לתמוך בה כמעט שנפלת בעצמך אפיים ארצה, אחת

שהפכה (משהואילה ברוב חסד לקבל לצורך זה את גלימתי , ישבה תחתיה

פנתה לאחור , היכן שהאדמה הולכת ומתגבהת, ושם). כך לשכיית חמדה

שאף , ובגלל הפרידה נשקף הצער מעיניה, ונה משכבר הימיםאל עבר מע

. על פי כן האירו בעליזות כה טבעית עד שנדמה כי אפילו הצער מחייך

, ּפוֶׂשֶקת את דובדבן שפתיה, הדרך ההוא היא דיברה אל כולנו-ובמפנה

וכאן היא ! גמעו אוזני את מתק המילים שאמרה, אלי הטוב, ובאיזו שקיקה

כמו ביקשה , כשראתה את הדמעות העולות בהן, על עיניךהניחה את ידה 

, שם, אבל אויה לי. להסתירן מעין זר ובה בשעה להשתתף איתך בצערך

ובו ברגע כאילו פיצלה את , פסעה ברגלה האחת אל תוך הספינה, שם

כלום לא , כשעלתה על הסיפון, אבל אתה! יופייה השמיימי בין הארץ והים

איך תפחו ,  וריקדו הימים מרוב אושרהבחנת כיצד שרקו הרוחות

ברכה , הו אּוָרניה? וכל זאת כי אּוָרניה היתה כעת שלהם, המפרשים בגאווה

ובמילים אלה לעו דבריו ..." יפת המתק ומתוקת היופי, על ראשך אּוָרניה

  . ולא יכול להוסיף ולדבר, בבכי

 הטעם מה", הוא אמר" ,ְסְטֶרפֹון שלי, אבוי" :וכך השיב לו ְקלאיוס

וכי יש ספק בכך ? בהתחשבנות הזו שאיננה מונה אלא את כל מה שהפסדנו

שאורו של המקום הזה ְמַזֵּמן את מחשבותינו להופיע בבית המשפט של 

כשם שכבשים ? הזיכרון, רחמים-המנוהל על ידי אותו מפקח חסר, הרגשות

כך איננו יכולים , אינן עשויות לשכוח לפחד כשהן רואות מרחוק זאב

הימנע מן הדמיונות הללו כשאנו רואים כל מקום שאותו חוננה במגע כף ל

היכן , לבחור שלא לחשוב היכן עמדה, לאחר שראה אותה, מי יוכל. רגליה

                                                           

 . זהו גם שמה של מוזת האסטרונומיה; "השמיימית" פירוש השם הוא 1
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אין זה , באמת ?אבל מה כל הדבר הזה ?היכן דיברה, היכן פנתה, הלכה

כך אותם , אלא שכפי שהמקום הזה גורם לנו לחשוב על הדברים ההם

שים לנו כמקומות המעלים בזיכרון עניינים נוספים הראויים דברים משמ

ונכיר , ונתבונן מתוך הכרה, הבה נחשוב מתוך התבוננות, לא, לא. לשבח

ונאהב מתוך הנאה גם בכל הצרות , ונעריץ מתוך אהבה, מתוך הערצה

 הבה נחשוב על כך שעינינו האומללות זכו בכך –אני מציע ; שפקדו אותנו

עלמה שיופייה הוא אמנם ) ארצי התעלה עד כדי כך שיאהבולבנו ה(שיראו 

אבל בה בעת הוא גם , הדבר העצום ביותר שיכול העולם להתפאר בו

כי הנה עפעפיה נחמדים למראה . הּפחּות מבין הדברים שראוי לשּבח בה

פארות כדי לרעות בענפיו -יותר משני גדיים צחורים המטפסים על עץ יפה

, שאורם בוהק גם ביום, ן וכאפס לעומת הכוכביםאבל הריהם כַאי, הרכים

כי הנה נשימתה מתוקה יותר מרוח ; המסתתרים מאחורי העפעפיים האלה

המערב המתגנבת מעל שדות פורחים ופלגים מוצלים בשיא חמתו -דרום

ובכל זאת הריהי כַאין וכאפס לעומת דבש המילים הניגר הנישא , של הקיץ

ומעת (את כל מה שעינינו רואות בה , הובה במיד. על כנפי אותה נשימה

!) כל דבר אחר שיראו אי פעם אינו אלא ֶׁשֶלף ִּתלתנים שָיָבש, שראו אותה

, הטובות הנשגבות מכל תיאור מילולי-אין להשוות כלל אל עדר המידות

 אבל כשם שניטיב להבין 2.אשר מסתופפות בתוך אותו דיר בנוי לתלפיות

ננות ברקמת הזהב שהיא ַמֲעָטה על המים את יופייה של השמש מתוך התבו

המזהירים יותר מכפי כוחן של , ועל ההרים מאשר אם נביט ישר בפניה

של [שאינו יכול לשאת את זוהרּה , כך אפשר שדמיוננו, עינינו החלושות

ייטיב לעמוד על טיבו מתוך פעולתו על , המאפיל על עין השמש] אּוָרניה

אשר הרגשנו , ייטיב להעיד על כך מאיתנו, אבוי, ומי. ברייה פחותה יותר

לרועי צאן , וכי לא עצם אהבתנו אותה גרמה לנו ?זאת על בשרנו ממש

לרומם את מחשבותינו אל מעל רמתו הרגילה של , בורים ועמי ארצות

וכי לא גרם לנו  ?עד שאפילו מלומדים דגולים לא יבוזו לשיחתנו, העולם

לשבת ולהתבונן , חרים יֵשניםבעוד הא, הרצון להיות ראויים בעיניה

כלום לא תפסנו , בעוד האחרים משחקים בתופסת ?במהלך כוכבי הרקיע

, וכשהאחרים ציינו סימן על גוף הכבשים ?בשכלנו את כתבי המלומדים

                                                           

חות במתכוון מעולמם של רועי לקו, ובמקומות רבים בהמשך,  המטאפורות במשפט זה2

 .הצאן
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את תאוותנו ] אּוָרניה[וכי לא אסרה ? כלום לא הצטיינו אנחנו בלימודנו

היכן קרה  ? קופידוןוכמו פקחה מחדש את עיניו של, במוסרות התבונה

, במשותף שמרו על חברותם כיריבים-ששני אוהבים, אם לא אצלה, מעולם

וכך " ?והיכן קרה שהיופי לימד את המביטים בו את תורת הטוהר הצנוע

וכך . עד שסטרפון ציווה עליו לעצור ולהביט, היה מפליג והולך בשבחים

ל יותר בזכות אב, מה צף ומתקרב יותר ויותר אל החוף-ראו שניהם דבר

זמן מה הם תהו מה זה . פעולתו המועילה של הים ולא מתוך מאמץ משלו

או אז הם ראו היטב שזהו . עד שהדבר נסחף והוטל בפניהם, יכול להיות

, שהיו(הם גילו כי כפות ידיו , כאשר רצו לעברו מחמת הרחמים. אדם

תות בחוזקה לופ) ידידֹות נאמנות יותר של חייו משהיתה הָּכָרתֹו, כמסתבר

מלבד זאת לא . שהיה מונח כולו תחת חזהו, את שוליו של ארגז קטן ורבוע

מתים -כך שהקופסה נראתה כאילו היא אלונקת, היה בו כל סימן חיים

, כשהפכו אותו נגלה בפניהם בחור צעיר. שנועדה להביא אותו אלי קבר

ווה עד שניתן היה לחשוב שהמוות מש, שהיה כה יפה תואר ונחמד למראה

. הנה ֵעירומו היה לו כבגד, ואף על פי שהיה ָערום; פנים מקסים-לו סבר

כיוון ; וחמלתם עוררה את דאגתם, המראה הזה הגביר עוד יותר את חמלתם

השכיבו , מלח רבים יצאו מפיו-עד שמי, שכך הם הניפו את רגליו באוויר

ליו ונחפזו לשפשף ולעסות אותו עד שהחזירו א, אותו על כמה מבגדיהם

עד שסוף כל סוף . ידיד החיים, ואת החֹום, משרתת החיים, את הנשימה

, שהיתה צליל עגום אך גם שיר ָערב, פקח את עיניו והשמיע אנקה גדולה

כיוון שכך . חיים-כיוון שמכך הבינו שיש בו לא רק חיים אלא גם כוח

בלי שהודה להם , עד ששבה אליו רוחו והוא, המשיכו במלאכתם המרפאת

ואז , סביב עד קצה האופק-הביט סביב, קם על רגליו,  על כל טרחתםכלל

:  ומיאן להינחם בשום פנים ואופן3,נשא בקול בוכים את השם ִּפירֹוְקֶלס

ובדברים אלו " ? לחיות בלי ּפירוקלס4יוכל מּוִזידֹורּוס", אמר, "איך ולמה"

  מחזה מוזר–ביקש לאבד עצמו לדעת ולהשליך את עצמו שוב אל הים 

, ירצה, אבל חייו ניצלו, שלא הבינו למה אדם שנראה כמת, בעיני הרועים

, אבל הם חשו אליו. להביא על עצמו שוב את מותו, לאחר ששב לחיים

ובחוזק יד ריסנו את , )הוא היה חלש מכדי שיתנגד להם(משכו אותו לאחור 

                                                           

 ". תהילת האש "3
 ".מתת המוזות "4
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, איזו חזקה יש לכם עלי, דרך-אנשים ישרי", אמר, "אנא מכם. "בהלתו

ומי נתן לכם זכות ? א תניחו לי לעולל לעצמי ככל העולה על רוחישל

בשומעם כי הוא מדבר יוונית " ?לעשות עמי חסד שבעיני הוא פשע

ומאחר שהבינו מתוך ; לבם התרכך כלפיו, )שהיתה להם שפתם הטבעית(

, קריאותיו ומבטיו כי אובדנו של איזה חבר יקר הוא הסיבה הגדולה לצערו

אנשים פשוטים אשר אנושיותם מחייבת אותם למנוע עוון אמרו לו כי הם 

אם הידיעה על מותו של מישהו מולידה , ושהם מבקשים ממנו, גדול כל כך

שהרי , שיתנחם במזל הטוב שפקד אותו עצמו, בו ייסורים נואשים כל כך

לא לי לצפות ", אמר, "לא, לא. "נחלץ זה עתה מן הסכנה הוודאית ביותר

אני מפציר בכם , אבל כיוון שאתם דואגים לי. לאושר מבורך שכזה

שתמצאו דרך כל שהיא להשיג איזו סירה שנוכל לצאת בה מן המפרץ 

הרבה יותר מדי לליבי -שהיא יקרה הרבה, ואולי נצליח למצוא את הגווייה

יש ", הוסיף ואמר, "וכדי לשלם את דמי הסירה. מכדי שתהיה למאכל דגים

ולאחר ,  מהרה הלך קלאיוס אל דייג אחדעד". עמי די והותר בזה הארגז

ואז עלה לסירה , הוא המציא איזה בגד לָזר הָערֹום, שהגיע להסכמה עמו

הם ראו במרחק מה בתוך הים , ומיד כשיצאו מתחום המפרץ. ואיתו הרועים

אבל . ופה ושם עשן וִגּצים מיתמרים ממנו, כעין כתם המשנה את צבע המים

החל לחבוט על חזו וקרא ששם נמצא , ברגע שראה זאת, העלם הצעיר

הוא אמר . והתחנן בפניהם שיתקרבו לשם ככל שיוכלו, מקום ראשית אסונו

שאילצה אותו ואת , להם כי העשן אינו אלא שריד קטן משריפה גדולה

חברו להפקיר את עצמם בידיו הקרות של הים כדי לחמוק מזדונּה הלוהט 

אם (במקום הזה , ו את האונייהאף על פי ששניהם נטש, ושלפיכך, של האש

הם כיוונו את הסירה כך , כיוון שכך. יוכלו אולי למצוא אותו )בכלל

אבל כשהתקרבו לשם עד שעיניהם ראו את ; שתתקרב לשם ככל שיכלו

 :נגלה להם חיזיון זר ומוזר ומעורר חמלה, החפץ על כל פרטיו דקדוקיו

, עצמות מן הגווייה הזואו מוטב כמה , או מוטב גווייתה של ספינה, ספינה

 המוות –חלקה טבועה , חלקה שרופה, חלקה רצוצה, הנסחפת בזרמי הים

 וסביבה צף שפע רב של –ירה בה יותר מֵחץ אחד כשהמיט עליה כיליון 

אי טמונים בהם אוצרות לא ועוד ארגזים רבים שבווד, דברי מותרות

שבדומה לכך העידו לא רק על , ובין כל חפצי החן היו כמה גופות. פחותים

אלא גם על כך שהפגיעה העיקרית , ]האש והמים[פגיעתם של שני היסודות 

שכן הגופות היו מלאות פצעים : אנושיים-באה מידם של אנשים לא
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עד כדי כך שנראה , יםודמן כמו מילא את הקמטים על פניו של ה, מחרידים

כדי שיעיד הדם על כך שלא תמיד , כי הים אינו יכול לשטוף את הדם משם

היתה זו מפלה , בקצרה. אשמתו של הים היא כשאנו מוקיעים את אכזריותו

ספינה טרופה ללא ; שבה המנוצחים שמרו גם על הנחלה וגם על השלל

  .ושממה של אש בלב המים; סופה וללא ׂשרטון

שקומתו הגאה היתה כעת שרועה ,  מה משם הם ראו את התורןאבל במרחק

ועל . כמו אלמנה שאיבדה את הבעל אשר בו תלתה את כל כבודה, פרקדן

עשרה -מראהו כבן שמונה, )אם אכן היה זה אדם(התורן הם ראו אדם צעיר 

שהיתה רקומה , שישב כרוכב על סוס ולא לבש דבר מלבד כותונתו, שנים

שכבר (אשר השמש , ולכן דמתה איכשהו לים עצמו, במשי כחול וחוטי זה

ׂשערו . אכן הטילה עליו כמה מקרניה )הלכה וקרבה אל ביתה במערב

התבדר מעלה ומטה ) העלמים הצעירים ביוון נהגו להאריך שערם מאוד(

בה במידה שהים נהנה לנשק , שנדמה כי היא נהנית להשתעשע בו, ברוח

א בלט עוד יותר בגלל מקום מושבו תוארו המפלי-יפי. את כפות רגליו

, שכן הוא נשא ראשו מעלה בהוד מלכות ללא חת; המוזר ותנועות גופו

ומנופף בה שוב ושוב סביב ראשו כמבקש , בעודו מניף חרב בידו הצחה

כשהתקרבו אליו , אבל הדייגים. להלך אימים על העולם גם במצוקתו הזו

 שיוכלו למשוך אותו במידה כזו שהגיעה העת להשליך אליו חבל כדי

מן (ותדהמתם הולידה אמונה טפלה , פשטותם הולידה תדהמה, אליהם

ואשר , הסתם הם חשבו שזהו איזה ֵאל שיצא מחלציהם של ונוס ונפטון

ולכן כשחלפו על פניו במפרשים נטויים ). הטבח הנורא-עולל את מעשה

פי אף על , כשראה זאת מוזידורוס. הם נשאו כפיהם השמיימה בתפילה

הוא זינק אל הסּפן , שהיה שטוף באושר כשם שהם היו שטופים בתדהמה

ונענה " ?ושלום לך, האמנם חי אתה"ובעודו אומר ; וחטף מידיו את החבל

זרק , !"שהרי רוב שלומי מסור בידיך, אתה מיטיב לדעת ממני"בתשובה 

א ומוזידורוס ל, אבל הסירה כבר חלפה על פני ִּפירֹוְקֶלס. את החבל אליו

היה יכול לעשות דבר אלא לשכנע את הספנים להפנות את הסירה שוב 

 – אמנם כליל המעלות כאל –אדם -ולהבטיחם כי אין זה אלא בן, לאחור

  . וכי יגמול להם בעין יפה על כל טרחתם

הבחין אחד הספנים מרחוק , והנה כאשר כבר החלו לסובב את הספינה

. הם במפרשיה ומשוטיהבספינת משוטים המישירה דרכה לרדוף אחרי

אשר צד לא רק סחורות אלא גם , ים מפורסם-והוא זיהה מיד כי זהו שודד
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כדי להשתמש בהם כעבדים על ספינתו או למכור , האדם גופם-את בני

וכשהבין זאת ראש המלחים הוא ציווה מיד . אותם לכל המרבה במחיר

 לגורלו ולהשאיר, לפרוס את כל המפרשים שניתן ולהימלט אל נמל הבית

? ומה לא אמר מוזידורוס. את פירוקלס האומלל שהיה קרוב כל כך להינצל

אבל הפחד עמד כשומר ? מה לא הציע כדי לשכנע אותם שיעזו להילחם

לכן לא היה לו דבר להעניק . בפתח אוזניהם והדף את כל דברי השכנוע

 כיוון. לב-ושום דרך לסייע לו מלבד משאלות, לפירוקלס מלבד את עיניו

ובהביטו למרחק באותו כיוון ראה כי ספינת , שכך התפלל בעבורו

ופונה תחת זאת לאסוף את שלל , המשוטים נוטשת את המרדף אחריהם

ולבסוף ראה כיצד הם מעלים אליהם את העלם ; האונייה הטרופה האחרת

יּוׂשם כעת , פירוקלס היקר, האם", הוא אמר לעצמו, "אויה לי. "הצעיר

האם יצטוו כעת , עטורות הניצחון,  וכפות ידיך הללו?גופך בנחושתיים

האם תהיה המידה הטובה שפחה לאנשים שהם  ?לעסוק בעבודות בזויות

 –מוטב היה לּו בא על ימיך הנאצלים קץ נאצל , אבוי ?עבדים לרשעּות

אבל מחשבות אלו פסקו עד " ?שהרי איזה מוות גרוע יותר מעבדּות נקלית

שהשיבה , שוטים מתנפלת על ספינה אחרתמהרה כשראה את ספינת המ

שכן אז הוא החל לחשוש מחדש לחייו של . מלחמה נועזת שעה ארוכה

פן ימות , הים שאותם שנא עד לפני רגע-ולייחל להצלחתם של שודדי, רעו

עד , אבל הדייגים נחפזו כל כך לשוב אל המפרץ. חברו אם יבולע להם

הוא לא , ע שנכנסו למפרץומרג. שנמנע מעיניו לראות את תוצאת הקרב

. לצאת באותה עת שוב אל הים, ולא שום מלח אחר, הצליח לשכנע אותם

באותה , מאחר שהיה אכול צער על שאין בידו לעשות דבר, כיוון שכך

. היה כאחוז חולי, המידה שלא היה לו שום מושג מה ניתן להיעשות

 חברי מאחר שבעצמם היו, אשר(הדרך סטרפון וקלאיוס -הרועים ישרי

שהרי , ייעצו לו שירפה מעט מיגונו) הבינו אל נכון כמה מוצדק צערו, אמת

ואילו כעת אין לו , מתחילה היה משוכנע במות חברו: מזלו השתנה לטובה

ואז נודע לו כי , כשם שרועה שהתאבל על מות כבשיו; סיבה לחשוש לחייו

איפה למצוא יעלוץ בכך הגם שבאותו רגע אין הוא יודע , הן רק תעו ואבדו

 . אותן
 

  

  )אביעד שטיר :אנגליתמ( 
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    פיזן דה כריסטין

  

  

   ראשון פרק -  הגברות עיר ספר
  
  

כאן מתחיל ספר עיר הגברות ובו הפרק הראשון המספר מדוע ולשם איזו 

  .  מטרה נכתב ספר זה

 

, מוקפת בכרכים רבים מסוגים שונים, יום אחד נמצאתי בחדר העבודה שלי

 לשגרת חיי ועל שום אותו נוהג שרכשתי לרדוף אחר מכוח ההרגל שהפך

כושר ההבנה שלי באותה שעה הלך ונחלש ; הידע הרב השוכן בספרים

בעודי נאבקת עם הכרכים כבדי המשקל של הסופרים שלמדתי את כתביהם 

אז הפניתי את פניי מהספר והחלטתי להניח לו בפעם זו ולחפש ; זה זמן רב

ולאחר שהסכנתי בלבי לעשות כן . ריםמעט הנאה בכתביהם של המשור

שאינו שייך , קפץ אל ידיי ספר משונה, והתחלתי לתור אחר ספרון כלשהו

פתחתי את . לספריי אלא הונח בערימה של ספרים שניתנו לי לשמירה

, חייכתי לעצמי. 1ומן הכותרות הבנתי כי הוא נכתב בידי מתאֹולּוס, הכרך

ר זה הלל את הנשים ושיערתי ספ, משום שבשונה מכתבים רבים אחרים

אך לא יכולתי לעיין בו זמן רב מכיוון שאמי . לעצמי שאהנה לעלעל בו

בידיעה , הטובה קראה לי לבוא לארוחת הערב ונאלצתי להניח לו לפי שעה

  . שאשוב אליו למחרת היום

  

, ישבתי בכיסאי כפי שאני רגילה, בבוקר למחרת שבתי לחדר העבודה שלי

הרמתי את הספר . וני לעלעל באותו ספר מאת מתאולוסולא שכחתי את רצ

אך מכיוון שתוכנו לא נראה בעיניי מהנה כלל . והמשכתי לקרוא בו מעט

וגם תוכנו לא , וכלל עבור אלו שאינם משתעשעים מדברי השמצה ולעז

, היה בו בכדי להציע מעלה מוסרית כלשהי במילותיו ובתכניו ההבלותיים

                                                           

איש כמורה ומשורר צרפתי בן , )Matheolus (מתאֹולּוס גם המכונה, בולון איש מתיו 1

 Liberינהמיזוג כתגובה לחיבורו ין היתרספרה של פיזן נכתב ב. 13-המאה ה

lamentationum Matheoluli )1295.(  
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ת סופו והחלטתי לשמור את הקריאה לספר בעל קראתי א, עלעלתי בו מעט

גם אם לא דימיתי , אך המפגש עם אותו ספר. סממנים טובים ומועילים יותר

והיא כיצד ייתכן , הוליד בי מחשבה חדשה, למצוא בו שום סמכות שהיא

ביטאו ועודם מבטאים , כמרים ואחרים, שגברים רבים ושונים כל כך

ואין מדובר בסופר . נגד נשים ודרכיהןבטבעיות רבה דברי הוקעה וגנאי 

שכתביו לא זכו להתייחסות רבה , וגם לא באותו מתאולוס, אחד או שניים

, המשוררים, אלא בנוהג הטבוע בכל הפילוסופים, או להצלחה יוצאת דופן

בכל אותם נושאי דרשות המתהדרים בריבוא תארים נדמה כי כולם ככולם 

 במסקנותיהם המשותפות המטילות מדברים באותה הלשון וכולם אחידים

  . דופי במידות המוסר הנשיות

  

והחלטתי לבחון את עצמי ואת מידותיי , הרהורים אלו נגעו בי עמוקות

דימיתי שאני משוחחת עם נשים אחרות , ובנוסף. כדוגמה להתנהגות נשית

נשים ממעמד , גבירות נכבדות, נסיכות לרוב: שאני פוגשת לעתים מזומנות

כל זאת , ינוני שברוב טובן חלקו עמי את מחשבותיהן הכמוסותנמוך או ב

האמנם יש אמת בדבריהם : על מנת לשפוט בעצמי ומבלי להטות את הכף

אך למרות הזמן הרב שהשקעתי . אלו ואחרים, של כל אותם גברים

לא הצלחתי לתפוש או לעמוד על , והמחשבות הרבות שהקדשתי לנושא

טענתי . ל המידות וההתנהגויות הנשיותהסיבות לאותה שפיטה לחומרה ש

 אין ספור –כי לא ייתכן שמספר כה רב של גברים בעלי שם , כנגד הנשים

בעלי ראייה צלולה לגבי , כמרים בכירים בעלי ידע והבנה יוצאים מהכלל

ובמקומות ,  כולם דיברו בגנות הנשים–כך אנו מאמינים , הדברים כולם

שנכתב בידי סופר כלשהו ,  כרך אחדרבים כל כך עד כי קשה למצוא ולו

שאין בו פרק או פסקות ספורות המשמיצות את , שמכתביו קראתי בעבר

ִעילה יחידה ופשוטה זו הובילה אותי להסיק שכושר הבנתי פשוט . הנשים

ודל מכדי להכיר במגרעותיי שלי וככל הנראה במגרעותיהן של נשים 

העדפתי לתת , וכך. ורועל אף שזו כנראה האמת וכך הדבר לאש, נוספות

, אמון רב יותר בשיפוטם של האחרים מאשר בכושר השיפוט שלי

  .  ברגשותיי ובידע שהיה ברשותי

 

מחשבות אלו טרדו את מנוחתי זמן רב כל כך עד כי נדמה היה שהפכתי 

שעלו בדעתי בזה , ניצבתי מול שטף עצום של כותבים; לאדם השרוי בהזיה
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ומכל זאת הסקתי כי . נובע מעומק המזרקהכמו זרם אינסופי ש, אחר זה

והתפלאתי כיצד יוצר כה , אלוהים ודאי ברא יצור זדוני כשברא את האישה

ראוי לשמו עיצב יצירה פגומה כל כך המכילה בתוכה את כל המידות 

נמלאתי חוסר , ולנוכח המחשבה העגומה הזו. הרעות וכל המגרעות כולן

משל היינו , ל מול המין הנשי כולונוחות ועצבות גדולה אל מול עצמי וא

  : אז עלו בי המילים וקראתי בקול. מפלצת של הטבע

  

אינני יכולה , אלא אם שגיתי באמונתי? כיצד זה ייתכן, אלוהים! הו"

לא יצרת את הדברים , בחוכמתך הרבה ובטובך הטהור, כיצד אתה, להבין

תכונות שמא לא אתה הוא שיצרת דמות אישה והענקת לה ? טובים כולם

ראה כיצד כולנו , כי על אף זאת? הייתכן שלא שגית בדבר? כראות עיניך

. אינני יכולה להבין את הסתירה הזו. נידונות ומוקצות מכל וכל, מואשמות

ואמת היא שהמין הנשי , ריבונו של עולם, ואם הדברים אמנם כפי שהם

תם של והרי אתה בעצמך אמרת שעדו, כפי שכה רבים העידו, עתיר פגימות

? מדוע שאפקפק שאין זו אמת, מספר אנשים מספיקה לשם האמונה בדבר

כך שתכונותיי , מדוע לא הולדת אותי כחלק מהמין הגברי, אלוהיי, אבוי

שלא אתעה ושאוכל לממש את , יתאימו לשרת אותך בצורה הטובה ביותר

אך ? כפי שההוויה הגברית מסוגלת להתממש, הוויתי בצורה המושלמת

, ונדיבותך איננה מנת חלקי כפי שהיא מנת חלקם של האחרים, שכךמכיוון 

ועל שלא אעשה כטוב , ריבון עולם, סלח על שאזניח את חובותיי בשירותך

משום שהמשרתת המקבלת תשורות פחותות יותר מידי אדונה . בעיניך

מילים אלו ואחרות שנבעו ". בהכרח מחויבת פחות לתפקידה לשרת

כי שיגעונות דעתי , תי באלוהים בקינתי הארוכהמהרהוריי העגומים הטח

.         גרמו לי לצער רב בחושבי כמה חסרת מזל אני על שקיבלתי גוף אישה

          

 
  

  

  

  

  

  )רותם עטר :צרפתיתמ (
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    פדלאן אבן אחמד

  

  

  פדלאן אבן מסע
  

  הרשקוביץ יהונתן :העיר והוסיף מבוא, תרגם מערבית

  
  

  מבוא
  

הן מבחינה ספרותית , קשה להמעיט בחשיבות ספרו של אחמד אבן פדלאן

תיעוד מסעו מבגדאד לממלכת בולגריה של הוולגה . והן מבחינה מחקרית

, של האסלאם ור הזהבמהווה דוגמא יוצאת דופן לספרות ערבית מתקופת ת

ושופך אור רב על עמים ושבטים במרכז אסיה במהלך המאה העשירית 

  . נ"לסה

תיאורי חוויותיו של אבן פדלאן זכו לפופולריות הן בעולם הערבי בעת 

הספר . פרסומם והן במערב מאז הופיעו לראשונה בראשית המאה הי״ט

. המתים׳ מאת מ׳אוכלי (ועובד לרומן הרפתקאות , תורגם לכתריסר שפות

  ). 1999, ׳13-׳הלוחם ה(וסרט ) 1976 ,קרייטון

סיפור מסעו של , אולם על אף הפופולריות הרבה של הספר בעת כתיבתו

ובמרוצת השנים , אבן פדלאן לא הוזכר במקורות היסטוריים בני התקופה

במיוחד יש לציין את דמותו המסתורית של המחבר . נשכח כמעט לחלוטין

מתי , לא ידוע דבר על האיש, באופן מפתיע למדי. ן פדלאןאחמד אב, עצמו

כל הידוע לנו מסתכם . במה עסק וכיצד מצא עצמו במסע אל הוולגה, נולד

בעדותו הלקונית שלו עצמו ובהערה קצרה של הגיאוגרף המוסלמי יאקות 

  ).البلدان معجم(מילון הארצות בספרו ) 1179-1229(חמאווי -אל

- כנראה ממוצא לא, ן עולה כי היה אדם משכילמתוך ספרו של אבן פדלא

שנטל חלק במשלחת , ֻמְקַתֵדר- ליף העבאסי ַאל'איש אמון של הח, ערבי

  . ליף לממלכת בולגריה של הוולגה'דיפלומטית ששיגר הח

על אף . מטרת השליחות והסיבות שגרמו לח׳ליף לשגרה לוטים בערפל

אן מתעלם כמעט אבן פדל, שמדובר בשליחות ייחודית ונדירה ביותר

המשלחת נתקלת בדרך במספר . לחלוטין מעיסוק בגורמים לשיגורה
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אך המחבר , מנהיגים מקומיים החושדים במניעיה ואף מנסים לעכבה

הוא . מצידו לא טורח להסביר לקוראיו מדוע נשלחה המשלחת מלכתחילה

מציין כבדרך אגב שמלך בולגריה שבדיוק התאסלם נאנק תחת עולו של 

לא , ר היהודי וכשזה האחרון ניסה לקחת בכוח את בתו לאשהמלך כוז

אולם נראה שהסיבות . נותרה בידו ברירה והוא כתב לח׳ליף שיסייע לו

לא ברור מדוע נענה הח׳ליף לבקשתו והסכים , ועל כל פנים, מורכבות יותר

העניין מפתיע בעיקר לאור העובדה . להוציא הון עתק על משלחת מסוג זה

הרחק מימי הזוהר של , עבאסית בתקופה זו היתה בשקיעהשהח׳ליפות ה

ליפותו הארוכות התמודד 'לאורך שנות ח. המאות השמינית והתשיעית

. ליפות העבאסית'מוקתדר עם היחלשותה המתמדת של הח-הח׳ליף אל

אחרים , חלקם מונו והודחו מספר פעמים, ווזירים התחלפו בזה אחר זה

מרידות מבית ומחוץ . כה והידלדלהליפות הל'הוצאו להורג וקופת הח

ליפות 'החלישו את השלטון המרכזי בבגדאד ושטחים נרחבים אבדו לח

ליף לשגר את 'חוקרים רבים העלו תהיות והשערות מה גרם לח. לבלי שוב

שהכיר היטב את כתבי , אף יאקות. המשלחת דווקא במצב לא מזהיר זה

  . אינו יודע להסביר את הגורמים למסע, אבן פדלאן

   :וטב יהיה להביא את דבריו כלשונםמ

הם . מקתדר באללה-מלך בולגריה ותושביה התאסלמו בימי אל

מקתדר על כך ולבקש ממנו -שלחו שליח לבגדאד לדווח לאל

לשלוח להם אנשים שילמדום להתפלל כדין ולהדריכם על פי 

 קראתי את ]אך[, אינני יודע מהי הסיבה להתאסלמותם. השריעה

חמד אבן פדלאן אבן עבאס אבן אסד אבן חמאד בן הדיווח של א

שבו , מקתדר באללה-שליח אל, חסותו של ֻמַחַּמד בן ֻסַלימאן

  .סיפר את אשר ראה מאז נפרד מבגדאד ועד ששב אליה

הבולגרים אמנם הכירו מוסלמים מבגדאד עוד לפני בואם של אבן פדלאן 

יצירת הקשר עם אך הנסיבות לקבלת האסלאם בידי המלך וחצרו ו, וחבריו

נראה כי בשלב מסוים יצר מלך בולגריה קשר . בגדאד עודם בלתי מובנים

ליף מינה 'הח. ליפות העבאסית והתעניין בכינון יחסים דיפלומטיים'עם הח

חרמי שינהל את המגעים המדיניים -יר אל'פקיד בכיר בחצרו בשם נד

יבות ומס, בשלב מסוים. והחלה חליפת מכתבים בין בגדאד ובולגריה

ליף לשגר לבולגריה משלחת של חכמי הלכה ומורי 'החליט הח, עלומות
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 921 ליוני 21-דת עם סכום עתק של ארבעת אלפים דינרים שיצאה לדרך ב

  . נ"לסה

חרמי לצאת בעצמו למסע ולכן שלח -לא יכול היה אל, בשל תפקידו הבכיר

ד רסי שעמד בראש המשלחת והיה מופקד על הצ-סאוסן א, נציג מטעמו

תפקידו . ליף מצידו מינה את אבן פדלאן כמשרת אמון שלו'הח. המדיני

להעביר את הכסף ולקרוא את המכתבים השונים , היה לפקח על אנשי הדת

שנשלחו מבגדאד למלך בולגריה ולשליטים מקומיים אחרים באזורים בהם 

  . עברה המשלחת

וזרים ישנם חוקרים הסבורים שהח׳ליף ניסה לערער את שליטתם של הכ

אך ספק רב אם , בעמים הנתונים למרותם וליצור קווי מסחר עם אלו

הח׳ליף שבקושי הצליח להתמודד עם מרידות מבית וזעזועים תכופים 

חשב לצאת להרפתקה מסוכנת מסוג זה ולהסתכן במלחמה בהיקף , בחצרו

  . משמעותי עם ממלכת כוזר החזקה

ה דרך הקווקז היישר המשלחת היתה צריכה לכאורה לפנות מבגדאד צפונ

אך הדבר לא התאפשר שכן הכוזרים שלטו באזור ולא היו , עד לוולגה

מאפשרים למשלחת מבגדאד להגיע לאחת הממלכות הווסליות הכפופות 

נאלצו אנשי המשלחת לבצע עיקוף ארוך ומסובך דרך איראן , לפיכך. להם

המסע המפרך מבגדאד . ומרכז אסיה שהאריך את דרכם משמעותית

זימן לאבן פדלאן הרפתקאות וחוויות יוצאות , ולגריה שארך כמעט שנהלב

  . דופן שאותן תיעד בספר שלפנינו

יש לספר חשיבות גדולה במחקר שכן זהו תיעוד , מלבד הערך הספרותי

. נדיר מימי הביניים של אזור הוולגה אשר נמסר מעד ראייה שביקר במקום

, אבן פדלאן עם הרּוסבעיקר נודעה חשיבות למפגש חסר תקדים של 

ותיאור לווית מת אצלם , שבטים ויקינגיים שבאו לאזור הוולגה לשם מסחר

  .  שבה נכח באופן אישי מהווה מקור חשוב להבנת מנהגי השבטים הללו

לא ידוע מתי כתב אבן פדלאן את ספרו והאם תיעד את האירועים כפי שהם 

צורת הכתיבה לא . או הוסיף מוטיבים ספרותיים לשעשע את קהל קוראיו

מאפשרת לקבוע בוודאות האם זהו יומן מסע שבו רשם לעצמו את חוויותיו 

נראה , מחד. או שמא ספר זיכרונות שכתב שנים רבות לאחר האירועים

חוזר כמה פעמים על , הוא עובר מנושא לנושא. שהכתיבה אינה סדורה

במחברת ורישומיו נראים כהערות , תיאור של עם פלוני או נהר אלמוני

הוא לא מדייק , מנגד. בלי קשר לפסקה שקדמה או לזו שאחריה, בזמן אמת
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ונראה שהדברים נכתבו , בפרטים פשוטים לכאורה או סותר את עצמו

ועל חלקם נמתחה ביקורת , אמינות התיאורים מוטלת בספק. ממרחק הזמן

מרבה לבקר , חמאווי-בראש ובראשונה יאקות אל. על ידי חוקרים שונים

אבן פדלאן ומציין לא אחת שזה האחרון מגזים ולעיתים אף מאשימו את 

במקרים רבים הוא מעיר לאחר ציטוט קטע מסוים שכך . בשקרים של ממש

מספר חוקרים , אף במחקר המודרני. אך אינו אחראי לאמינותו, ציטט

. הצביעו על קטעים שנראים תמוהים במיוחד וייתכן שהומצאו בידי המחבר

  .וישפוטיקרא הציבור 

 

מצטט יאקות , אנציקלופדיה גיאוגרפית רחבת היקף, מילון הארצותבספרו 

  –הוא כותב . קטעים ארוכים מתוך ספרו של אבן פדלאן

-סיפורו של אבן פדלאן ושליחותו במצוות הח׳ליף אל

ראיתי . ידוע ומפורסם בציבור, מקתדר לבולגריה כתוב

  .עותקים רבים ממנו

, במשך תקופה ארוכה. רונה אינה תקפה לימינוהערה זו האח, למרבה הצער

נחשב הספר לחיבור אבוד וכל הידוע עליו נלקח מציטוטיו של יאקות עצמו 

  . מילון הארצותב

שישה קטעים מספרו של אבן פדלאן העוסקים באזורים גיאוגרפיים שונים 

אולם . ויחדיו מהווים כמעט ספר בפני עצמו, מצוטטים בספרו של יאקות

. אלו בעייתיים למדי וספק אם נסמכו במדויק על המקור המשוערציטוטים 

מייחס בטעות יאקות חלק , שבו מתוארת ממלכת כוזר, לפחות בקטע אחד

אף על פי שהקטע נלקח מתוך ספרו של אסטח׳רי , גדול לאבן פדלאן

הקטע , מטבע הדברים. גיאוגרף פרסי בן המאה העשירית, )إصطخري(

  - את יאקות עמוקות והוא מציין העוסק בשבטי הרּוס הרשים

סיפרתי , בשל תדהמתי הרבה מתיאור זה

  את מה שהזכיר שם כפי שהוא 

הערה זו עשויה להצביע על כך ששאר הקטעים המצוטטים בספרו אינם 

, אך יש להיזהר בקביעה זו, בדיוק כפי שהופיעו בכתב היד שהיה ברשותו

  .ל אבן פדלאןשכן ברור כי הוא מייחס חשיבות גדולה לעדותו ש

הראשון שזיהה את החשיבות בתיאורי אבן פדלאן היה , בעת המודרנית

פרופסור ללשונות מזרחיות מאוניברסיטת קאזאן שנודע , ְפֵרן. כריסטיאן מ

ואף סילק את טולסטוי מהאוניברסיטה לאור (כפילולוג קפדן במיוחד 
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-פירסם בפרן קיבץ את הקטעים שמופיעים אצל יאקות ו). הישגיו הנמוכים

 עם תרגום לגרמנית שהציג לראשונה את סיפור מסעו של אבן פדלאן 1823

גילה החוקר והמהפכן , 1923בשנת , מאה שנים לאחר מכן. לקהל אירופי

 עמודים בספרייה במשהד שבאיראן 420טוגאן כתב יד בן . ו.ז.א, הבשקירי

. ששלושים עמודיו האחרונים מכילים חלק נכבד מספרו של אבן פדלאן

, רצוף שגיאות ומעל הכל, משובש בחלקו, 13-כתב היד שמתוארך למאה ה

כאמור על . נקטע באמצע ולא מאפשר לשחזר את היקפו המקורי של הספר

הספר מתאר במקורו את המסע של אבן פדלאן מצאתו , פי עדותו של יאקות

אין כל זכר למסע האודיסיאה של אבן , אך בכתב היד, ועד שובו לבגדד

  .חזרה לבגדאדפדלאן 

אך , )1939(טוגאן ערך את כתב היד ותירגם לגרמנית עם הערות מפורטות 

תוך , בשל הקשיים והשיבושים בחר להשלים חלקים מסוימים מיאקות

באותה השנה פורסם . שהוא מדגיש שחלקים אלו אינם מופיעים בכתב היד

 אינו שמו (קובלבסקי. פ.צילום כתב היד עם תרגום לרוסית שנערך בידי א

 המועצות בברית בבגידה הואשם תקופה שבאותה משום הכותר על מופיע

פרסם קובלבסקי תרגום חדש לרוסית , 1956-ב. )עבודה למחנה ונשלח

בשילוב קטעים מתוך יאקות וכמה ציטוטים נוספים שמופיעים בספריהם 

 عجائب (פלאי הבריותנג׳יב המאד׳אני בספרו , של שני גיאוגרפים פרסיים

 هفت(שבעה אקלימים בספרו , ואמין ראזי ,12-שפורסם במאה ה) وقاتالمخل

, הוסיף כמה הצעות לשיפורים ותיקונים, כמו כן. 16-שהופיע במאה ה) اقليم

על סמך ). 1942(ריטר עוד קודם לכן . בהמשך למאמר ביקורת שפירסם ה

 עם 1959-דהאן מהדורה חדשה ב. ערך ס, הצעות אלו והצעות נוספות

סזגין פרסם את כתב היד ממשהד במלואו . ואילו פ, חדשות רבותקריאות 

, מפאת העניין הרב שעורר ספרו של אבן פדלאן. 1987-ובאיכות גבוהה ב

מלבד התרגומים שנזכרו . הופיעו מספר רב של תרגומים לשפות שונות

ולאנגלית בעבודת דוקטורט ) 1958ַקַנר (תורגם הספר גם לצרפתית , לעיל

לאחרונה הופיעו שלושה תרגומים חדשים ). 1979(ן ' מקית.מקיפה של ג׳

  ). 2017 ומונטגומרי 2012ַלאן וסטון  ,2005 פריי(לאנגלית 

, )كتاب(אלא הוא נקרא בפשטות ׳ספר׳ , שם החיבור לא מופיע בכתב היד

טוגאן שגילה את כתב ). رسالة(בעוד יאקות מכנה את החיבור בשם ׳דיווח׳ 

משום הדמיון לספרות המסע , ) رحلة( ׳מסע׳ בחר לקרוא לחיבור, היד
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שרווחה מאות שנים לאחר מכן בכתביהם של נוסעים נודעים , המוסלמית

  . ַּביר ואבן ַּבטּוָטה'כגון אבן ֻג

בתרגום שלפניכם השתמשתי במהדורת דהאן תוך השוואה תכופה לזו של 

טוגאן וכן שילבתי קטעים מתוך ספרו של יאקות שפורסם במהדורה בת 

נעזרתי מדי , כמו כן). 1866-1873(ויסטנפלד . שבעה כרכים שהוציא פ

, בעיקר טוגאן, פעם בתרגומים וההצעות השונות של המתרגמים האחרים

, לפיכך. בחרתי לשים דגש על הפן הספרותי ולא המחקרי. ן'קנר ומקית

השתדלתי שלא להרבות בהערות פילולוגיות בגוף הטקסט ואלו ניתנו 

  . צורך בלבדבמשורה בעת ה

לא ציינתי את ההשלמות מספרו של , היות ואין המדובר במהדורה מדעית

ב כדי לשמור על רצף קריאה אחיד ולא "יאקות בסימני סוגריים וכיו

בחרתי להימנע מתעתיק כמה עיצורים ערביים . להלאות את הקורא

מפני שאלו עלולים להתפרש שלא כהלכה , שמקובלים במחקר המזרחני

הוספתי הערות והסברים על הנפשות . רא שאינו יודע ערביתבידי הקו

השמות הגיאוגרפיים ומונחים נוספים , האירועים ההיסטוריים, הפועלות

אך בו , השתדלתי להיצמד למקור הערבי. שאינם שגורים על הקורא העברי

בעת להימנע מתרגומים מילוליים מסורבלים לטובת תרגום חופשי 

  .גיאות מי יביןוש, שיאפשר קריאה קולחת

  

  יהונתן הרשקוביץ

  .2019פברואר , )מסצ׳וסטס(קיימברידג׳ 
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  מסע אבן פדלאן
  

  )1934-2016(מוקדש לזכר ישעיהו גולדפלד התרגום 

  

  

 1חסותו-בן, זהו ספר אחמד אבן פדלאן אבן עבאס אבן ראשד אבן חמאד

שבו הוא מספר , 3הְקִלָּב למלך הַס2ֻמְקַתֵדר-שליח ַאל, של ֻמַחַּמד בן ֻסַלימאן

שבטי הבשקירים , הרוס והסקלבה, הכוזרים, את אשר ראה בארץ התורכים

  . מצבם ורבים מענייניהם, מידע על מלכיהם, על מנהגיהם השונים, ואחרים

  

  : אמר אחמד אבן פדלאן

 מלך הסקלבה אל אמיר 4י ילטוארר הגיע מכתב ַאְלִמׁש בן ִׁשְלִּככאש

 אשר בו ביקש לשלוח לו משלחת של חכמי דת ,מקתדר-המאמינים אל

 שיטיף עליו 5ויבנה לו מסגד ויציב לו ִמְנָּבר, שילמדוהו את דיני האסלאם

וכן ביקש לבנות מבצר כדי שיתבצר בו מפני המלכים , בעירו ובארצו

  .נענתה בקשתו – היריבים לו

ב ואילו אני מוניתי לקרוא את המכת, 6חרמי-יר אל'השגריר אליו היה נד

ליף וכן לפקח על חכמי ההלכה 'אליו ולהעביר לו את מה שהעניק לו הח

הסיבה לכך היא משום הכסף הרב שנשלח לו לבניית מה . והמורים

                                                           

מציין מעמד של עבדים משוחררים בדרך כלל ממוצא לא ערבי , )مولى(בן חסות  1

 . הםהנתונים לחסותו של פטרון שעשוי להיות אדונם לשעבר אשר דואג לענייני
ליף 'ח, )מעתדד באללה- עפר אבן אל'פדל ג-אבו אל: שם מלא(מקתֵדר באללה - אל2

 . 929למעט תקופה קצרה בשנת , 908-932האימפריה העבאסית בשנים 
אך במקרה זה המדובר בבולגריה , ה קשורה אטימולוגית למילה ׳סלאבים׳המילה ַסְקִלָּב 3

 בולגריה המודרנית שבה שוכן עם אין לבלבל עם(שבה שכן עם תורכי , של הוולגה

נראה שאבן פדלאן משתמש במילה סקלבה לתאר באופן כללי שבטים פגאניים ). סלאבי

 .  ליפות העבאסית'שמצפון לח
 . תוארו של מלך וסל הכפוף למלך כוזר, רֶאְלֶטֶּב למילה ערבית הגייה 4
 . שישידרשת יום, ְטָּבה'דוכן במסגד שעליו עומד הדרשן ומקיים את הֻח 5
משרה , ליף'נראה שהיה הסריס הממונה על הרמון הח, ) הרמון–ַחַרם (על פי שמו  6

 .בכירה ביותר בח׳ליפות העבאסית
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ולשכר של חכמי ההלכה והמורים שנועד להיגבות מהאזור , שהזכרנו לעיל

 7.בחוות השייכות לאבן ֻפַראת, ווארזם'הידוע כארתחשמתין שבארץ ח

ְקַתֵדר משליט הסקלבה היה אדם בשם עבדאללה אבן ַּבְׁשּתֹו ֻמ-השליח לַאל

יר 'חסותו של נד-בן, רסי-ליף היה סאוסן א'ואילו השליח מצד הח, הכוזרי

 הצטרפו גם תכין התורכי ובארס הסקלבי ואני איתם כפי 8.חרמי-אל

אחיו , ילדיו, לאשתו, לו, ואכן העברתי לו את המתנות, שהזכרנו לעיל

  . יר וביקשן'כן את התרופות שכתב לפני כן לנדו, ומצביאיו

שנת , עשר לחודש ַצַפר-ליל האחד,  ביום חמישי9יצאנו לדרך מעיר השלום

 שהינו בנהרוואן יום אחד ויצאנו במהירות לדרך עד 10.שלוש מאות ותשע

מישירים דרכנו ללא , שהינו בה שלושה ימים ומיד יצאנו. שהגענו לדסכרה

, ממנה נסענו לקרמיסין. ְלַוואן ובה שהינו יומייםהשתהות עד שהגענו לֻח

שהינו בה יומיים ומיד יצאנו לדרך עד שהגענו להמדאן ובה שהינו שלושה 

ובה , בה שהינו יומיים וממנה אל ריי, שוב נסענו עד שהגענו לסאווה. ימים

משום שהוא , ממתינים לאחמד אבן עלי אחי ֻסְעלּוּכ, עשר ימים-שהינו אחד

  .ריי ובה שהינו שלושה ימים-וואר' שוב יצאנו לדרך לח11.ריי-ארוו'היה בח

בה נתקלנו באבן קאֵרן , אן'וממנה לדאמע, הפעם לסמנאן, יצאנו שוב לדרך

 נסענו במהירות 12.שהיה מאנשי ׳המטיף׳ והסתתרנו מפניו בתוך השיירה

, שם פגשנו את חמויה כוסא מפקד צבא ֻח׳ַראַסאן, עד שהגענו לנישפור

                                                           

באותה . ליפות'שימש שלוש פעמים ווזיר הח, )855-924(חסן עלי אבן פראת - אל- אבו 7

 אבן פדלאן וחבורתו היו אמורים לקבל כסף. תקופה הודח מתפקידו ורכושו הוחרם

 . שנגבה מהרכוש המוחרם שישמש להם במסע ולהעניק ממנו למלך הבולגרים
יר עצמו שניהל את המגעים עם אלמש מלך הבולגרים לא השתתף במסע שכן 'נד 8

 .מתוקף תפקידו נאלץ להישאר בבגדאד
  .כינויה של העיר בגדאד 9

 .  נ" לסה921 ביוני 21 10
ונודע בכינוי ׳אחי , י של ריי שבאיראן אחמד אבן עלי היה באותו הזמן המושל העבאס11

 . ֻסְעלּוּכ׳
מושל טבריסטן בן השושלת ) שרוין אבן רּוסתם אבן קארן( אבן קאֵרן הוא ַשְׁרִוין השני 12

שנודע בכינוי ׳המטיף ) 877-928(חסן אבן קאסם -ד אלבן בריתו של אבו ֻמַחַּמ, ְנִדיתהַּבַו

זיידי שנלחם - הנהיגו פלג שיעי) 844-917(ֻאטרּוׁש - ׳המטיף׳ וחמיו חסן אל. לאמת׳

בשושלת הסאמאנית ששלטה בח׳וראסאן באותה תקופה והיתה בת בריתה של הח׳ליפות 

 . העבאסית
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ממנה ,  שוב יצאנו לדרך אל סרחס13.ילה אבן נֻעַמאן כבר נהרגלאחר של

ושהינו בה שלושה , 14לֶמְרב וממנה אל ֻקְשַׁמַהן שהיא בקצה מדבר ַאֻמל

  . לפני הכניסה למדבר, נותנים מנוחה לגמלים, ימים

הפונדק ,  והגענו לאפריר15ייחון'עברנו את נהר הג, חצינו את מדבר ַאֻמל

. ולאחר מכן הגענו לבוכרה, אנו שוב לדרך אל ביכנדיצ. של ַטאֵהר אבן עלי

ייהאני שהיה מזכירו של אמיר ֻח׳ַראַסאן והיה ידוע 'ג-ניגשנו לאל

ומינה ,  הוא ציווה לתת לנו מגורים16".הראשי' השייח"בֻח׳ַראַסאן בתור 

, שהינו שם כמה ימים. אדם שיספק את צרכינו ויאפשר לנו כל מה שנרצה

 נכנסנו אליו והנה הוא עלם 17. אל נצר אבן אחמדואז הוא ביקש שניכנס

. בירכנוהו בכבוד לשלום והוא הורה לנו לשבת. צעיר שזקנו טרם צימח

  : בראשית הפגישה הוא פתח

, נפשו, יאריך אללה את ימיו, אמיר המאמינים, מה היה שלום אדוני"

  " ?לוחמיו וחבריו כאשר יצאתם לדרך

  . ״טוב״ השבנו

  .טוב״ אמר״יוסיף לו אללה כל 

- שעסק בלקיחת ארתחשמתין מאל, לאחר מכן הוקרא המכתב שנשלח אליו

ֻפַראת ומסירתה לאחמד אבן מוסא - פדל אבן מוסא הנוצרי סוכנו של אל

ווארזם 'וכן הוזכרו המכתב למושל הכפוף לו בח, בשליחותנו, ווארזמי'הח

והמכתב למפקד שער התורכים שיועד , שנועד למנוע כל מכשול מאיתנו

  . ללוותנו ולמנוע כל עיכוב

  .״ שאל?״והיכן אחמד אבן מוסא

  .הוא היה אמור לצאת חמישה ימים אחרינו״ ענינו. ״הותרנוהו בעיר השלום

יאריך אללה , אמיר המאמינים, ״אני שומע ומציית לכל מה שציווה אדוני

  .שנותיו״ אמר

                                                           

הובס . אוטרוש ואבן קאסם- לילה אבן נֻעַמאן היה קצין ממוצא דיילמי בצבאם של אל 13

 . והוצא להורג זמן קצר לפני בואו של אבן פדלאן
 .אקום שבטורקמניסטןמזוהה עם מדבר קאר 14
 .דרייה-נהר אמו 15
ווזיר האמירות של ח׳וראסאן שנודע , ייהאני'ג-ד אבן אחמד אלאבו עבדאללה ֻמַחַּמ 16

 . כמלומד בעל שם
 . אמיר ח׳וראסאן בן השושלת הסאמאנית, )906-943( נצר השני 17
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, יפדל אבן מוסא הנוצר-הידיעה הזו הגיעה לאל: אמר אחמד אבן פדלאן

הוא כתב . סוכנו של אבן פראת והוא רקם מזימה כנגד אחמד אבן מוסא

פקחו עיניים : "ממחוז סרחס ועד לביכנד, בדרך ֻח׳ַראַסאן לנציבי המשטרה

הוא אדם , אנים ובעמדות תצפית'בח, ווארזמי'על אחמד אבן מוסא הח

א הו. שיעצרו עד שיגיע אליו מכתבנו בנידון״ – מי שישיגו ,שנראה כך וכך

  . אכן נתפס בֶמְרב ונעצר

פדל אבן מוסא גם קשר -בינתיים אל. שהינו בבוכרה עשרים ושמונה ימים

אם נמשיך לשהות , עם עבדאללה אבן בשתו ואחרים מחבורתנו שאמרו

אשר לאחמד . יכה בנו החורף ונחמיץ את ההזדמנות להיכנס לח׳וורזם, כאן

  .עד שנגיע הוא כבר ידביק אותנו, אבן מוסא

ישנם דרהמים שנקראים . י שישנם סוגים שונים של דרהמים בבוכרהראית

לוקחים מהם כמה .  והם עשויים נחושת או נחושת קלל או ארד18ִע׳ְטִריפיים

  . מאה מהם שווים דרהם כסף אחד, בלי לשקול

פלוני בן פלוני נשא את פלונית בת : התנאים למוהר של נשותיהם הם כך

כך גם מכירת קרקעותיהם . טריפי' עפלוני תמורת כך וכך אלפי דרהם

יש להם דרהמים . הם לא מזכירים אף דרהם מלבד זה. ומכירת עבדיהם

 יש להם גם 19.ארבעים מהם שווים דאנק אחד, נוספים עשויים ארד בלבד

  . שישה מהם שווים דאנק אחד, "סמרקנדיים"דרהמי ארד שנקראים 

הזהירוני מפרוץ כאשר שמעתי את דברי עבדאללה אבן בשתו והאחרים ש

, ווארזם'שכרנו ספינה לח. וחזרנו אל הנהר, יצאנו לדרך מבוכרה, החורף

המרחק אליה מהמקום אשר בו שכרנו את הספינה היה מעל מאתיים 

נסענו רק בחלק מהיום משום הקור העז שלא אפשר לנו לנסוע כל . פרסאות

  . ווארזם'עד שהגענו לבסוף לח, היום

,  הוא כיבד אותנו20.שאה-ווארזם'ד אבן ִעראק חנכנסנו אל האמיר ֻמַחַּמ

זימן אותנו , לאחר שלושה ימים. הגיש לנו תקרובת ושיכן אותנו במגורים

  : הוא אמר. ודן איתנו בעניין הכניסה לארץ התורכים

                                                           

בימיו ש, )792-793(המושל העבאסי של בוכרה , כינדי-על שם ִע׳ְטִריף אבן עטא אל 18

  . נטבעו מטבעות אלו לראשונה
 . שישית דרהם 19
). אוזבקיסטן, כיום ברוני(ית שבירתה כאת׳ 'מושל ח׳ווארזם בן השושלת האפריע 20

 .   באותה תקופה מושלי ח׳ווארזם היו כפופים לאמיר ח׳וראסאן שישב בבוכרה
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אני יודע . לא ארשה לכם לעשות זאת ולא מקובל עליי שתסתכנו בדמכם"

שהיה אצלנו נפח , כלומר תכין, שזוהי מזימה שנהגתה על ידי המשרת הזה

יר 'הוא זה שפיתה את נד. ונעצר על סיר ברזל בארץ הכופרים, בעבר

. ושידלו לדבר עם אמיר המאמינים ולשלוח את המכתב למלך הסקלבה

היה המתאים ביותר לקיום הטפה , כלומר אמיר ח׳ראסאן, האמיר הנעלה

ביניכם ובין , אתמלבד ז. לו מצא זאת לנכון, לאמיר המאמינים בארץ ההיא

ליף 'זוהי הולכת הח. ישנם אלף שבטים כופרים, הארץ הזו שאתם מזכירים

אין מנוס אלא לשלוח מכתב אל האמיר ! אני מייעץ לכם נאמנה. שולל

אתם תשהו כאן לעת . יחזקו אללה, ליף'הנעלה כדי שיכתוב ויתייעץ עם הח

  ". עתה עד שתגיע התשובה

ולא חדלנו מלנהוג , אך לבסוף שבנו אליו, עוד באותו היום הסתלקנו משם

  . בו ברכות

מה טעם ההתייעצויות . כך ציווה אמיר המאמינים והנה מכתבו: "אמרנו לו

  "?בדבר

  . לבסוף נשמע לנו ויצאנו לדרך

חמישים , ווארזם'אשר בינה ובין ח, 21אִניה'ְרַג'ווארזם אל ֻג'ירדנו מח

  . פרסאות במים

הם . ים או עשויים עופרת וחיקויים וארדווארזם מזויפ'ראיתי שדרהמי ח

חלפנים אצלם . ומשקלו ארבעה דאנקים וחצי, ה'קוראים לדרהם טאזג

  . סביבונים ודרהמים, מוכרים קוביות

בטבעם ובשפתם שדומה משהו לצווחת , הם הפראים ביותר בבני אנוש

באותו אזור ישנו מקום ישוב במרחק יום שנקרא ארדכווה . הזרזירים

  .שפתם דומה משהו לקרקור צפרדעים. קראים כרדילייםואנשיו נ

, הם מתנערים מאמיר המאמינים עלי אבן אבי טאלב, בסיום כל תפילה

    22.ירצהו אללה

עובי , ייחון קפא מתחילתו ועד סופו'נהר ג. אניה כמה ימים'רג'שהינו בג

החמורים והעגלות היו , הסוסים והפרדות. עשר טפחים-הקרח היה שבעה

הנהר היה יציב ולא . עליו כאילו עוברים על דרכים סלולותעוברים 

                                                           

 .אוזבקיסטן, כיום אורגנץ 21
והאימאם הראשון , מותו של הנביא מוחמדליף הרביעי לאחר 'הח, עלי אבן אבי טאלב 22

 . על פי השיעה
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ראינו ארץ שהיינו בטוחים . ונותר כך במשך שלושה חודשים, התערער

אלא כשהוא מלווה ברוח עזה , שלג אינו יורד. ששערי הכפור נפתחו עלינו

  . סוערת

, כאשר אדם מאנשי המקום רוצה להעניק דבר טוב לחברו וחפץ בטובתו

כך עושה אם . יש אצלי אש נעימה, בוא אליי כדי שנשוחח: והוא אומר ל

היה אדיב , אלא שאללה יתעלה שמו. מפריז בטובתו ורוצה בחימומו

מטען של עגלת עצי . כלפיהם בעניין עצי ההסקה והוזיל להם את מחירם

 23.ְטלויש בה בערך שלושת אלפים ר, עולה שני דרהם מדרהמיהם' טאג

אלא נכנס לבית של ,  לא עומד מחוץ לדלתמנהג קבצניהם הוא שהקבצן

כלומר ! דְנֶּפֶּכ: ול האש ומתחמם ולבסוף אומראחד מהם ויושב זמן מה מ

  . הוא עוזב – ואם לא, הוא לוקח, אם נותנים לו משהו". לחם"

ב וכן 'ושהינו בה כמה ימים מחודש רג, אניה התארכה'רג'שהותנו בג

התארכה מפאת הקור  שהותנו 24.רמדאן ושוואל, בחודשים שעבאן

עשר גמלים כדי לשאת -נודע לי ששני אנשים הובילו שניים. ועוצמתו

ושכחו לקחת עמם צור וחומרי בערה , עליהם עצי הסקה מאחד היערות

  . הם והגמלים מתו מעוצמת הקור. ולפיכך לנו ללא אש

אניה מתרוקנים 'רג'השווקים והרחובות בג, ראיתי שבשל האקלים הקר

ם עשוי לשוטט במרבית הרחובות והשווקים ולא ימצא לגמרי עד שאד

וכאשר נכנסתי , יצאתי פעם מבית המרחץ, ואמנם. ואיש לא יפגוש בו, איש

הבטתי בזקני והנה הוא גוש אחד של קרח עד שנזקקתי לקרבו אל , הביתה

הייתי ישן בבית בתוך בית ובתוכו יורטת לבד תורכי ואני עטוף . האש

  . ין לעיתים נדבקה לחיי לכריתועדי, בבגדים ובפרוות

 שם מכוסים ביריעות של עורות צאן כדי שלא ייסדקו 25ראיתי שהבארות

ראיתי שהאדמה שאפה לתוכה ואדיות . אך זה לא הועיל כלל, ויישברו

  . ואף עץ עצום ועתיק נבקע לשני חצאים בשל כך, עצומים בשל הקור העז

החלה , 26ת ותשעשנת שלוש מאו, כאשר הגיע למחציתו חודש שוואל

ואילו אנו החלנו להצטייד בציוד , ייחון הפשיר'נהר ג. להשתנות העונה
                                                           

מפני שעגלה , יאקות טוען שאבן פדלאן מגזים. ) גרם453-כ(מידה מקבילה לליברה  23

 . מסוג זה יכולה להכיל אלף רטל לכל היותר
 . 922 לפברואר 921 בין נובמבר 24
  קנקני חרס: גרסה אחרת 25
 .922מחצית פברואר  26
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במהלך המסע השתמשנו גם . רכשנו גמלים תורכיים, ראשית. לשם המסע

בעורות גמלים לעבור את הנהרות אשר היינו צריכים לעבור בארץ 

אלו . הצטיידנו בלחם ודוחן ובשר משומר לשלושה חודשים. התורכים

נשי העיר שהתיידדנו עמם שם הנחו אותנו להצטייד בהרבה בגדים מא

היה , אך כאשר ראינו זאת, הם הפחידו אותנו והעצימו את העניין. חמים

 ומעליו 27כל אחד מאיתנו לבש ֻקְרַטק. הדבר כפל כפליים ממה שתואר לנו

 שלא ראו ממנו אלא את, ַכְפָּתן ומעליו יריעת עור ומעליה מעיל ֶלֶבד וברדס

מכנסי שרוואל פשוטים ומכנסיים נוספים מרופדים וחותלות , עיניו בלבד

איש , כאשר עלינו על הגמל.  ומעליהם מגפיים נוספים28ומגפי עור שגרין

  . מאתנו לא היה מסוגל לזוז מרוב הבגדים שהיו עלינו

 והמשרתים אשר יצאו עימנו מעיר השלום 29חכמי ההלכה והמורה

, השליח, לפיכך נסענו אני.  לארץ ההיאהתמהמהו בפחד מפני הכניסה

  . תכין ובארס,  ושני המשרתים30גיסו

  :אמרתי להם, כאשר הגיע היום שבו התכוונו לצאת לדרך

. משרת המלך נמצא אתכם והוא כבר עמד על עניינכם כולו! הו חבורה"

ליף אתכם ואין לי ספק שמוזכר בהם משלוח ארבעת אלפי 'מכתבי הח

 הוא ידרוש זאת --ערבי -אתם הולכים למלך לא. ליוהדינרים המוסיביים א

  ".מכם

הזהרתי אותם ". הוא לא ידרוש זאת מאתנו, אל תחשוש מכך: "הם אמרו

  . אך הם לא האמינו". אני יודע שהוא ידרוש מכם: "ואמרתי

עניין השיירה הסתדר היטב ואנו שכרנו מדריך שנקרא קלואס מאנשי 

אדיר והנשגב והעברנו את ענייננו  שמנו מבטחנו באללה ה31.אניה'רג'ג

  . לטיפולו

שנת שלוש , קעדה-ו אל'השני לחודש ד, אניה ביום שני'רג'יצאנו לדרך מג

אן שנמצאת בקרבת שער ' עצרנו באכסניה בשם זמג32.מאות ותשע

                                                           

 .בגד בסיסי לגברים שנלבש כיום בעיקר בהודו, ה הפרסית ׳קורטה׳גרסה ערבית למיל 27
 . סוג ייחודי של עור שעשוי מחלק אחורי של סוס28
  . יחיד  המורה מופיע29
 .רסי שלא הוזכר לפני כן-לא ידוע מיהו גיסו של השליח סאוסן א 30
 –  kilavuzלא ברור אם זהו שמו הפרטי או שמדובר בשיבוש של המילה התורכית 31

 .מדריך
  .922במרץ  4 32
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שלג כה כבד , ית'עצרנו במקום שנקרא ג. ויצאנו לדרך למחרת, התורכים

, שהינו במקום ההוא יומיים. לברכייםירד עלינו עד שהגמלים בוססו בו עד 

לא . לא מפנים ראשינו כלל, ושוב יצאנו והעמקנו לתוך ארץ התורכים

 רכבנו שם עשרה 33.פגשנו אף יצור אחד באזור צחיח זה שהיה חסר הרים

עד , השלגים נמשכו. מאמץ רב וקור עז, ימים והתמודדנו עם כאבים

שכחנו את כל מה שעבר . ווארזם היה כמו ימי קיץ'שלעומתם הקור בח

תכין הלך . באחד הימים הכה בנו קור עז במיוחד. והיינו על סף מוות, עלינו

, תכין צחק ואמר. לידי ולצדו איש מאנשי התורכים ודיבר איתו תורכית

הוא זה שהורג ? מה רוצה ריבונו של עולם מאיתנו, התורכי הזה אומר לך"

: אמרתי לו". יינו מעלים לו זאתה, לו ידענו מה הוא רוצה! אותנו בקור הזה

 –הוא צחק ואמר "! אין אלוה מלבד אללה"הוא רוצה שתאמרו , אמור לו

  ".היינו עושים זאת, לו ידענו"

אנשי השיירה . רבים ובו עצרנו' לאחר מכן הגענו למקום שבו היו עצי טאג

  . פשטו את בגדיהם ופרשום לייבוש, התחממו בה, הדליקו מדורה

ך והמשכנו לנסוע כל לילה מחצות הלילה ועד לשעות אחר שוב יצאנו לדר

הצהריים או הצהריים למחרת בנסיעה המהירה והנמרצת ביותר עד 

לאחר שנסענו חמש עשרה לילות הגענו להר עצום מרובה סלעים . שעצרנו

  . ובו מעיינות שזורמים דרכו וׁשּוָחה שבה נחים מים

הם . ידועים בשם האוע׳וזיםהגענו אל שבט מהתורכים ש, כאשר עברנו זאת

הם חונים במקום מסוים ולאחר מכן . נוודים ויש להם בתים עשויים שיער

ואחרים כמוהם במקום , תראה אצלם את הבתים בכל מקום. יוצאים לדרך

הם כמו . ובכך הם שרויים באומללות, אחר כדרך הנוודים ונדודיהם

פונים להיגיון ולא אינם , אינם מקבלים מרותו של אף אל, חמורים תועים

כאשר אחד מהם . סוגדים לשום דבר אלא רק קוראים לזקניהם ״ריבונים״

מה ! ריבון, הו: הוא אומר לו, מתייעץ עם ראש השבט שלו בעניין מסוים

אלא שכאשר  – 34ועניינם מוכרע בהתייעצות ביניהם – אעשה בעניין זה וזה

פל שבהם וסותר את בא הנבזה והש, הם מסכימים על עניין ומחליטים עליו

שמעתי שהם אומרים ״אין אלוה מלבד אללה . מה שבדיוק החליטו עליו

ומחמד הוא שליח אללה״ בבקשם להתקרב באמירה הזו אל אלו 

                                                           

 .מערב קזחסטן של ימינו- רמת אוסטיורט בדרום 33
 42:38 קוראן 34
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כאשר אחד . אך הם לא באמת מאמינים בזה, מהמוסלמים שעוברים אצלם

הוא מרים ראשו לשמיים ואומר , מהם נעשק או שקרה לו דבר שהוא שונא

שכן ביר בתורכית זה אחד , תנגרי״ שזה בתורכית ״אלוהים אחד״״ביר 

הם לא מתנקים לאחר צואה ולא לאחר . ותנגרי זה אלוהים בלשון התורכים

במיוחד ,  אין בינם ובין מים שום דבר35.שתן ולא רוחצים לאחר טומאה

  . בחורף

וכך לא מסתירה אישה , הנשים אצלם אינן מסתתרות מפני הגברים ומזרים

ישבנו ואשתו . יום אחד הגענו לבקר אחד מהם.  מגופה מאיש מהגבריםדבר

חשפה לפתע את מבושיה וגירדה , אתנו ובזמן שהיא מספרת לנו דבר מה

!" שיסלח אללה: "הפנינו את מבטינו ואמרנו. כשאנו מביטים בה, שם

היא חושפת אותו בנוכחותכם , אמור להם: "בעלה צחק ואמר למתורגמן

זה . אך היא שומרת עליו ואף אחד לא יבוא אליו, ם אותוואתם אמנם רואי

 ". עדיף מאשר שתכסה אותו ותאפשר לאחרים לבוא אליו

, מי שהבחינו אצלו משהו מסוג זה במעשיו. הם לא יודעים ניאוף מהו

מפגישים בין ענפים של שני : וכך הם עושים. משסעים אותו לשני חצאים

 זה שנקשר .משחררים את שני העצים קושרים אותו בחוזקה לענפים ו,עצים

  . אליהם נבקע לשניים

הוא ניגש ואמר . והעניין מצא חן בעיניו, אחד מהם שמע אותי קורא קוראן

יום אחד אמר לי אותו האיש !". אמור לו שלא יפסיק לקרוא: "למתורגמן

האם לריבונו של עולם האדיר , אמור לערבי הזה: "מפיו של המתורגמן

שיבחתי את אללה וביקשתי את , הזדעזעתי מכך" ?והנשגב יש אישה

: כך הוא מנהג התורכי. הוא גם שיבח וביקש סליחה כפי שעשיתי. סליחתו

  . הוא עושה כמוהו, כאשר הוא שומע מוסלמי משבח ומהלל

בין , מבקש אדם מחברו את ידה של אחת מנשותיו: מנהג נישואיהם הוא כך

.  תמורת כך וכך בגד ח׳ווארזמיאחותו או אחת שסמכותו עליה, אם זו בתו

המוהר הוא גמלים או סוסים , לעתים. הוא לוקח אותה אליו, אם מתאים לו

לא יבוא איש אל אשתו עד שישלם את המוהר שסיכם עם . וכיוצא בזה

נכנס למקום , הוא בא ללא בושה, כאשר שילם לו זאת. הפטרון שלה עליו

 ואחיה והם לא מונעים אוחז בה בנוכחות אביה ואמה, שבו היא נמצאת

                                                           

 .יחסי מין35 
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נושא אותה המבוגר שבבניו , כאשר מת אדם ויש לו אישה. אותו מכך

  .לאישה ובלבד שלא תהיה אמו

אינו יכול לרחוץ לאחר טומאה בנוכחותם , איש מהסוחרים או כל אחד אחר

זה : "זאת משום שהם כועסים ואומרים. אלא בלילה כאשר לא רואים אותו

  . והם קונסים אותו בכסף, " מתבונן במיםבא לכשף אותנו משום שהוא

איש מהמוסלמים אינו יכול לעבור בארצם אלא אם יתחבר עם אחד מהם 

הוא צריך להביא לו בגד מהארץ המוסלמית וכן צעיף . ויתארח אצלו

התורכי , כאשר מגיע לחברו. צימוקים ואגוזים, דוחן, לאשתו וקצת פלפל

כדי ) לפי חשיבותו: או(ולתו מקים לו יורטה ומביא לו מהצאן כפי יכ

וזאת משום שהתורכים לא , שהמוסלמי יקבל על עצמו את שחיטתם

  .אלא מכים על ראש הבהמה עד שתמות, שוחטים

כאשר אחד מהם חפץ לצאת למסע וכמה מגמליו או סוסיו לא זזים או 

הוא משאיר את הבהמות שלא זזות אצל חברו התורכי , שהוא נזקק לכסף

כאשר הוא חוזר . סוסיו וכספו כפי צורכו ויוצא לדרךולוקח מגמליו ו

כך גם אם . הוא מסדר את עניין כספו ומשיב לו את גמליו וסוסיו, ממסעו

אני חברך וחפץ לקחת : "ואומר לו, עובר אצל התורכי אדם שהוא לא מכיר

אם מת הסוחר . הוא נותן לו מה שהוא חפץ, "מגמליך וסוסיך ודרהמיך

היכן : "פוגש אותם התורכי ואומר, רת השיירהכאשר חוז, במסעו זה

ניגש לסוחר , הוא עוצר את השיירה, "הוא מת"אם הם אומרים " ?אורחי

פותח את חפציו לעיניו ולוקח , המכובד ביותר שהוא רואה ביניהם

, מדרהמיו סכום השווה לכספו שהיה אצל הסוחר שמת ולא גרגר אחד נוסף

דודך ואתה -איש זה הוא בן: "אומרוכן הוא לוקח גם מסוסיו ומגמליו ו

ואומר , הוא עושה כך גם כן, אם הסוחר נמלט". הראוי ביותר לשלם עליו

אם התורכי ". קח אתה ממנו מה שלקחתי ממך, המוסלמי הזה כמוך: "לו

, הוא שואל על ארצו היכן הוא, לא פוגש את אורחו המוסלמי על הדרך

 כדי למצוא אותו עד שמגיע הוא נוסע כמה ימים, וכאשר הוא מופנה אליו

  .אליו ואז לוקח את כספו וגם מה שהעניק לו

הוא שואל על , כאשר נכנס תורכי לג׳רג׳אנייה: וכך היא גם דרך התורכים

, אם מת התורכי אצל חברו המוסלמי. אורחו ומתאכסן אצלו עד שעוזב

״אתה הרגתו : הם הורגים אותו ואומרים, ועוברת השיירה ובה חברו

וכך גם אם השקהו . הוא לא היה מת״, אם לא היית אוסרו. אותובמאסרך 
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הם , אם הוא לא נמצא בשיירה. הם הורגים אותו, שיכר והוא נפל מהחומה

  . פונים אל המכובד ביותר שבה והורגים אותו

איש מאנשי ח׳ווארזם הגיע . מעשה סדום נחשב אצלם לעניין חמור ביותר

שהה פרק זמן אצל ו, מלך התורכיםלשבט הּכּוַד׳ְרִּכין שהוא משנה ל

, לתורכי היה בן שזקנו טרם צימח.  שלו לשם רכישת צאן36המארח

. והח׳ווארזמי לא חדל מלהחניף לו ולפתותו עד שהסכים למה שחפץ

התורכי העלה זאת בפני . התורכי הגיע ומצא את שניהם בשעת מעשה

  !" כנס את התורכים: "הכוד׳רכין ואמר לו

  : אמר לתורכי, סוכאשר התכנ. כינסם

  " ?התרצה שאשפוט על פי האמת או על פי השקר"

  " על פי האמת"

  " הבא את בנך"

  . הביאו

  ". שומה עליו ועל הסוחר למות יחד: "אמר הכוד׳רכין

  . ״לא אמסור את בני״: רגז התורכי על כך ואמר

  .״אם כך יפדה הסוחר את נפשו בכסף״ השיב הכוד׳רכין

שילם לכוד׳רכין , כי בצאן על המעשה בבנוהוא שילם לתור. וכך עשה

  .והסתלק מארץ התורכים, ארבע מאות שיות על ששחררו מעונש

הוא התאסלם . הראשון ממלכיהם וראשיהם שפגשנו היה ִיַנאל הצעיר

והוא חזר בו ,  לא תהיה ראשנו–אם התאסלמת , אך נאמר לו, בעבר

א ארשה לכם ל: "אמר, כאשר הגענו למקום אשר הוא בו. מהתאסלמותו

  ". זהו דבר שמעולם לא שמענו עליו ולא העלנו בדעתנו שיהיה. לעבור

נהגנו בו ברוך עד שהתרצה בכפתן ג׳רג׳אני השווה עשרה דרהמים וחתיכת 

. חופן צימוקים ומאה אגוזים, כמה כיכרות לחם שטוחות, 37ַּבאף-ַּפאי

 אדם כאשר אדם מכבד, זהו מנהגם. השתחווה לנו, כאשר מסרנו לו זאת

הייתי מביא , לולא היו אוהליי רחוקים מהדרך, משתחווה לו ואומר ,אחר

  . לכם צאן וחיטה

  .הוא הסתלק מעלינו ואנו נסענו
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עלוב למראה , מרופט בגדים, כעור גוף, למחרת פגשנו איש אחד מהתורכים

  . אמר!" עצרו. "ובדיוק תפס אותנו גשם עז, ובזוי אופי

  . ם סוסים וחמשת אלפים איש עצרההשיירה כולה ובה כשלושת אלפי

  .אמר האיש" איש מכם לא יעבור"

הוא פרץ . אמרנו לו" אנו חברי הכוד׳רכין. "עצרנו בצייתנות למשמע דבריו

״ ואז !נו של הכוד׳רכיןאני מחרבן על זק? ״מי זה הכוד׳רכין, בצחוק ואמר

. טוחהנתתי לו כיכר לחם ש. כלומר לחם בלשון ח׳ווארזם, "נדֶּפֶּכ"הוסיף 

  ". ריחמתי עליכם, עברו: "הוא לקחה ואמר

, כאשר אדם אצלם חולה ויש לו שפחות ועבדים: אמר אחמד אבן פדלאן

הם מקימים לו סוכה בנפרד . הם מטפלים בו ואיש מבני ביתו לא יקרב אליו

הם , אם הוא עבד או עני. מהאוהלים והוא נשאר בה עד שימות או יבריא

  .לקים ממנומשליכים אותו במדבר ומסת

, פונים אליו, חופרים לו חפירה גדולה בצורת אוהל, כאשר מת אצלם אדם

 שמים בידו ספל עץ ובו שיכר 38...חגורו וקשתו , מלבישים אותו בקורטקו

ומניחים לרגליו כלי עץ ובו שיכר ומביאים את כל רכושו ושמים עמו 

 האוהל מושיבים אותו בתוכו ומקרים מעליו את, לאחר מכן. באוהל הזה

ניגשים לסוסיו על פי מספרם והורגים מהם מאה או . במעין כיפה מטין

, הרגליים, מאתיים ראש או ראש אחד ואוכלים את בשרם מלבד הראש

אלו הם סוסיו : "הם אומרים. שאותם הם תולים על ווי עץ, העור והזנב

מגלפים דמויות מעץ , אם היה גיבור ואף הרג אדם". שירכב עליהם בגן עדן

אלו משרתיו : "שמים בקברו ואומרים, על פי מספר האנשים שהרג

  ". שישרתוהו בגן עדן

לפעמים הם מזניחים את הרג הסוסים ליום או יומיים ואז מאיץ בהם זקן 

 –בלילה ואמר לי , כלומר המת, ראיתי את פלוני: מחשוביהם ואומר

ני יכול תראני כשחבריי עזבוני ורגליי נסדקו ממרדפי אחריהם ואי! הבט"

או אז הם ניגשים לסוסיו והורגים אותם ותולים ". ונותרתי לבדי, להדביקם

ראיתי את  – בא אליהם הזקן ואומר, כאשר עובר יום או יומיים. על קברו

הדבקתי את אלו שהקדימוני , הודע למשפחתי ולחבריי", פלוני והוא אמר

  ".ונחתי מעמלי
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.  את זקנם מלבד שפמםהתורכים כולם מורטים: אמר אחמד אבן פדלאן

אך הותיר מעט תחת , לעתים הייתי רואה זקן ישיש אצלם שתלש את זקנו

היה בטוח שהוא , כאשר היתה עליו יריעת עור וראהו אדם ממרחק. סנטרו

  .תיש

כל מי שמולך . ע׳ֹו״ שהוא שם המנהיגלך התורכים האוע׳וזים נקרא ״ַיְּבמ

וכך כל משנה לראש , ַד׳ְרִּכיןמשנהו נקרא ּכּו. על השבט הזה נקרא בשם זה

  .שבט נקרא ״כוד׳רכין״

ֶרּכ אכסנו אצל מצביא צבאם שנקרא ֶאְּתהת, לאחר שנסענו מהאזור של אלה

נראה . הוא הקים לנו יורטות תורכיות ואיכסן אותנו בהן. ַקְטָע׳אן-אבן אל

הוא הביא לנו צאן והוביל . אפוא כי יש לו בית אב ופמליה ואוהלים גדולים

הוא הזמין קבוצה מבני . כדי שנשחט את הצאן ונרכב על הסוסים, סיםסו

, צימוקים, הענקנו לו מתנה בגדים. וטבח להם צאן רב, ביתו ובני דודו

לוקחת , שהיתה לפני כן אשת אביו, ראיתי את אשתו. פלפל ודוחן, אגוזים

בשר וחלב ומשהו ממה שהענקנו לו ויוצאת מחוץ לאזור האוהלים אל 

. חופרת חפירה וקוברת בה את מה שהיה איתה ואומרת דבר מה, המדבר

  " ?מה היא אומרת: "שאלתי את המתורגמן

  ". קטע׳אן אבי אתרכ שהעניקוה לו הערבים-היא אומרת שזו מתנה לאל"

היה . נכנסתי אני והמתורגמן אליו והוא יושב ביורטתו, כאשר הגיע הלילה

ווה עליו להתאסלם ומדרבנו חרמי שבו הוא מצ-איתנו מכתבו של נד׳יר אל

, שכמה מהם היו דינרים מוסייביים, הוא שלח לו חמישים דינר. לכך

בגדים ֶמְרביים שמהם , כמה עורות מעובדים,  מושק39ושלושה מת׳קאל

נתנו לו . בגד ברוקד וחמישה בגדי משי, מגפי עור, גזרנו לו שני קורטקים

 המכתב והוא אמר קראתי לו את. את מתנתו ולאשתו נתנו צעיף וטבעת

״לא אומר לכם דבר עד שתשובו ואז אכתוב לח׳ליף מה : למתורגמן

  . החלטתי״

הוא פשט את הברוקד שהיה עליו כדי ללבוש את גלימת הכבוד שהזכרנו 

שכן , שהתבלה מרוב שהיה מטונף, ראיתי את הקורטק שהיה תחתיו. לעיל

נשרו ממנו לא יסיר איש את הבגד שבסמוך לגופו עד שי – זהו מנהגם

  . נראה כמו סריסהיה הוא תלש את זקנו כולו ושפמו ו. חתיכות
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, יום אחד. שמעתי שהתורכים אומרים שהוא הפרש הטוב ביותר אצלם

הוא מתח . ראיתי לפתע אווז מעופף מעלינו, כשהיה רוכב איתנו על סוסו

  .ירה ופגע בו, דירבן את סוסו תחתיו, את קשתו

טרח׳אן : שלח למצביאים הכפופים לו והםהוא , לאחר שחלפו כמה ימים

והיה , טרח׳אן היה האצילי והמכובד שבהם. וינאל ובן אחיהם ואילע׳יז

אלו שליחי מלך הערבים : "אתרכ פנה אליהם ואמר. עיוור ומשותק, פיסח

  ". אינני יכול לשחררם אלא בעצתכם. לקרוב משפחתי אלמש בן שלכי

לא עבר אצלנו שליח .  ולא שמענודבר כזה מעולם לא ראינו: "טרח׳אן אמר

אין לי אלא לחשוד שהח׳ליף . של ח׳ליף כלשהו מאז ימינו אנו ואבותינו

יש לחתוך את . הגה מזימה ושלח את אלה לכוזר כדי לגייסם כנגדנו

  ". חצאים ולקחת את רכושם-השליחים הללו לחצאים

ממנו״ כי אם ניקח את רכושם ונותירם עירומים שישובו להיכן שבאו , ״לא

  . הציע אחר

נשלח את אלו ונפדה בהם את ההם״ . יש לנו אסירים אצל מלך כוזר, ״לא

  .יעץ שלישי

הם המשיכו להתייעץ ביניהם על העניינים הללו שבעה ימים כשאנו 

עד שהתקבלה החלטתם לשחררנו , בינתיים במצב של בין חיים למוות

, ַּבאף-כות ַּפאיהענקנו לטרח׳אן כפתן ֶמְרבי ושתי חתי. לדרכנו ושנלך

נתנו להם פלפל ודוחן . וכך גם לינאל, קורטק לכל אחד – ולפמלייתו

  .וכיכרות לחם עגולות והם עזבונו

 האנשים הוציאו את 40.יצאנו לדרך ורכבנו עד שהגענו לנהר יע׳נדי

הם לקחו את הרהיטים . סירותיהם שעשויות עורות גמלים ופרשום

ים ושמו אותם בגופן של הסירות עד מהגמלים התורכיים כיוון שהיו עגול

, וכשהיו מלאות, מילאו אותן בבגדים וחפצים, לאחר מכן. שנמתחו

. התיישבה בכל סירה קבוצה של חמישה או שישה או ארבעה פחות או יותר

כך המשיכו . הם לקחו בידם פיסות עץ ליבנה ועשו מהן מעין משוטים

. וב עד שעברנו כולנווהן חזרו שוב וש, המים נשאו את הסירות, לחתור

לא היה מנוס . הם צעקו להם ואלו עברו בשחיה, אשר לסוסים ולגמלים

, לפני שיעבור מישהו מהשיירה, מכך שתעבור קבוצה של לוחמים עם נשק

כיוון שראשוני האנשים פחדו מפני הבשקירים שיתנפלו על האנשים כשהם 
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חר מכן עברנו נהר לא. עברנו את היע׳נדי באופן שהזכרנו. עוברים את הנהר

ואז עברנו את ג׳אחש ואד׳יל וארדן ווורש ואח׳תי , בשם ג׳אם גם כן בסירות

  .וכל אלה נהרות גדולים, ווובנה

הגענו אל הפצ׳נגים והנה הם חונים על גוף מים שדומה לים אך , לאחר מכן

שכן , שלא כמו האוע׳וזים, הם עניים. הם כהים מאד וגלוחי זקן.  זורםינוא

צל האוע׳וזים מישהו שהיה בעלים של עשרת אלפים סוסים ומאה ראיתי א

מחפשים , הצאן שלהם רועים בין השלג, במידה רבה. אלף ראשים של צאן

הם מכרסמים את השלג , כאשר הם לא מוצאים. בטלפיהם לבקש עשב

. הם אוכלים עשב ומרזים, כאשר מגיע הקיץ. ומשמינים את מירב השומן

  . ם אחדחנינו אצל הפצ׳נגים יו

,  שהוא הנהר הגדול ביותר שראינו41נסענו וחנינו על נהר ג׳ייח, לאחר מכן

ואכן ראיתי סירה שהתהפכה בו ומי שהיה בתוכה . העצום והמהיר ביותר

לא . וכן טבעו מספר גמלים וסוסים, אנשים רבים מהשיירה מתו. טבע

ה נסענו יומיים ועברנו את נהר ג׳אח. עברנו את הנהר אלא במאמץ רב

ונהר ' ואחריו את נהר ארח׳ז ובאג׳אג וסמור וכנאל ולאחר מכן את נהר סוח

  .כנג׳לו

זאת , עצרנו בארץ של שבט תורכי שנקרא בשקירים שמהם פחדנו פחד רב

המזוהמים שבהם והנועזים שבהם בכל , משום שהם הרשעים שבתורכים

 את לוקחו ועוזב, הוא קורע את ראשו, כאשר אדם פוגש אדם. הנוגע להרג

עוקב אחד מהם אחר . הם מגלחים את זקנם ואוכלים את הכינים. הגוף

היה איתנו אחד מהם . התפר של קורטקו ומכרסם את הכינים בשיניו

מעך אותה בציפורניו , ראיתי שמצא כינה בבגדו. שהתאסלם ושירת אותנו

  !זה טוב: אמר, כשראה אותי. וליקק

. זכרי ותולה על צווארוכל אחד מהם מגלף פיסת עץ בצורת איבר מין 

סוגד לה , נושק לפיסת העץ, אויב כאשר עומד לצאת למסע או לפגוש

שאל אחד מהם , אמרתי למתורגמן. עשה לי כך וכך״! ״הו ריבון: ואומר

אני " – אמר האיש? מה טענתם בעניין ומדוע עשה פיסה זאת לריבונו

  ".אינני מכיר דבר אחר מלבדו. יצאתי מכעין זה

 – לקיץ, אל – לחורף: עשר אלים- יםימי שיטען שיש להם שניש ביניהם 

, אל – לסוסים, אל – לבני אדם, אל – לעצים, אל – לרוח, אל – לגשם, אל

                                                           

  נהר אורל41



 282

האל . אל – אל ולארץ – למתים, אל – אל ליום – אל ללילה – למים

אלא שהוא מסכים עם שאר האלים וכל אחד , שבשמיים הוא הגדול שבהם

ישתבח שם אללה ויתרומם מעל מה .  חברומהם מרוצה ממה שעושה

   42.שיגידו החוטאים

ראינו קבוצה מהם שעובדת נחשים וקבוצה שעובדת דגים וקבוצה שעובדת 

, סיפרו לי שהם נלחמו בעבר בשבט מאויביהם שבתחילה הביסום. עגורים

לאחר שבתחילה , ואז צווחו העגורים מאחוריהם והם נבהלו ונסו בבהלה

אלו ריבוננו כיוון : "חלו לעבוד את העגורים ואמרוה, בשל כך. ניצחו

  .והם עובדים אותם בשל כך, "שהביסו את אויבינו

נסענו מהארץ של אלו ועברנו את נהר ג׳רמשאן : אמר אחמד אבן פדלאן

ואת נהר אורן ונהר אורם ונהר בייאנאח׳ ונהר וותיג ונהר נייסנה ונהר 

, ש מרחק רכיבה של יומייםי, בין כל נהר ונהר ממה שהזכרנו. ג׳אושיז

  .שלושה או ארבעה פחות או יותר

שהוא זה אשר נסענו , כאשר היינו במרחק של יום ולילה ממלך הסקלבה

. שלח את ארבעת המלכים הכפופים לו ואת אחיו וילדיו לקבל אותנו, אליו

  .בשר ודוחן ורכבו לצידנו, הם קיבלו אותנו ובידיהם לחם

כאשר . יצא לקבל אותנו בעצמו, רסאותכאשר הגענו למרחק של שתי פ

משתחווה ומודה לאללה הנשגב , ירד מסוסו ונפל ארצה, ראה אותנו

הוא הקים לנו יורטות . היו בשרוולו דרהמים והוא פיזרם עלינו. והאדיר

  . והתיישבנו בהם

שנת שלוש מאות , עשר לחודש ֻמַחַרם-השניים, הגענו אליו ביום ראשון

  .נייה לארצו היה שבעים יום המרחק מג׳רג׳א43.ועשר

, שהינו ביום ראשון ויום שני ויום שלישי ויום רביעי ביורטות שהוקמו לנו

המצביאים ואנשי ארצו שישמעו את קריאת , עד שהוא כינס את המלכים

הנפנו את שני , כאשר הגיע יום חמישי וכולם התכנסו. המכתב של הח׳ליף

הלבשנוהו ,  שנשלח אליואיכפנו את הסוס באוכף, הנסים שהיו איתנו

: הוצאתי את מכתב הח׳ליף ואמרתי לו. בשחור וחבשנו לראשו מצנפת

הוא קם על רגליו וכך מי שנכח ". אסור לנו לשבת כשהמכתב נקרא"

פתחתי וקראתי את . והוא אדם רחב ושמן מאד, מנכבדי אנשי ממלכתו
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יך הנני משבח בפנ, שלום עליך: "כאשר הגעתי בו לקטע. ראשית המכתב

חזור על ברכת השלום לאמיר  – אמרתי, "את אללה אשר אין אל מלבדו

המתורגמן המשיך לתרגם . הוא חזר וחזרו אחריו כולם יחדיו. המאמינים

הם אמרו ״אללה , לנו מילה מילה מהמכתב וכאשר סיימנו את קריאתו

  . עד שרעדה הארץ, אכבר״ בקול רם

 כשהוא עדיין 44עבאסקראתי את מכתב הווזיר חאמד אבן , לאחר מכן

והוא ישב במהלך קריאת המכתב של , הוריתי לו לשבת, כשסיימתי. עומד

פיזרו עליו בני לוויתו דרהמים , כאשר סיימתי לקוראו. נד׳יר אל חרמי

לו , הבגדים והפנינים, הבושם, לאחר מכן הוצאתי את המתנות. רבים

לאחר .  זאתהמשכתי להציג בפניו ובפניה דבר דבר עד שסיימנו. ולאשתו

מכן הענקתי לאשתו את גלימת הכבוד בנוכחות האנשים כשהיא יושבת 

פיזרו , כאשר הענקתי לה את גלימת הכבוד, זוהי דרכם ומנהגם. לצידו

 . הנשים עליה דרהמים ואנו הסתלקנו

. נכנסנו אליו והוא באוהלו והמלכים לימינו. שלח לקרוא לנו, כעבור שעה

והוא יחידי על ,  בעוד ילדיו יושבים מלפניו,הוא הורה לנו לשבת לשמאלו

הוא ביקש שיובא לו שולחן וזה הובא ועליו . כס מכוסה בברוקד ביזנטי

, ואכלה) ״ביס״(חתך חתיכה , נטל סכין. הוא עצמו התחיל. בשר צלוי בלבד

כאשר . חתך חתיכה ונתנה לסאוסן השליח, לאחר מכן. וכך שניה ושלישית

לא יושיט אדם ידו : זהו המנהג. ונח מלפניוהובא שולחן קטן וה, לקחה

לאחר . מובא לו שולחן – וכאשר נוטלה, עד שייתן לו המלך ביס, לאוכל

  .   נתן לי והובא לי שולחן, מכן

לאחר , חתך חתיכה ונתנה למלך אשר לימינו והובא לו שולחן, לאחר מכן

 והובא ולאחר מכן נתן למלך הרביעי, מכן נתן למלך השני והובא לו שולחן

אכלנו כל אחד .  לאחר מכן נתן לילדיו והובאו להם שולחנות45.לו שולחן

כאשר . איש לא משתף ולא נותן משולחנו דבר חוץ מלעצמו, משולחנו

. נשא כל אחד מהם את מה שנשאר על שולחנו למקומו, הסתיימה הסעודה

 ּו ואותו'כאשר אכלנו הוא ביקש שיובא לו משקה דבש שהם קוראים לו סּוג

קם על רגליו ,  הוא שתה מלוא הספל46.מכינים במשך יום ולילה אחד

                                                           

 . 918-923ליפות העבאסית בשנים ' חאמד אבן עבאס כיהן כווזיר הח44
  .המלך השלישי לא מוזכר 45
 .כדי שלא יתסוס ויהיה אסור בשתייה למוסלמים 46
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יאריך אללה את , אמיר המאמינים, ״לעונג לי לשתות לכבוד אדוני: ואמר

  . חייו״

כך עשה שלוש . וקמנו גם אנחנו, קמו ארבעת המלכים וילדיו, למראהו קם

  .פעמים עד שהסתלקנו מלפניו

, הו אללה: "על המנבר לפני הגעתי שנקראה 47ְטָּבה'וכך היתה נהוגה הֻח

״אללה הוא : אמרתי לו!". הצלח דרכו של המלך ילטואר מלך הבולגרים

הנה . ואין להזכיר על המנבר מלבדו אלא את שמו הנשגב והאדיר, המלך

אמיר המאמינים מסתפק שהוא עצמו יוזכר כך על מנברו במזרח , אדונך

- אל, עפר האימאם'ג, פךלי'הצלח דרכו של עבדך וח, הו אללה: "ובמערב

ליפים 'כך היה לפניו ובימי אבותיו הח". אמיר המאמינים, מקתדר באללה

אל תהללוני כמו שמהללים : "עליו התפילה והשלום, וכך אמר הנביא

עבד אללה  – ִאמרו. שכן אני עבד אללה, הנוצרים את ישוע בן מרים

  ". ושליחו׳

  . שאל" ?ְטָּבה'איך מותר לקרוא את הֻח"

  . עניתי" מך ובשם אביךבש"

לא ארצה  – ואף אני, אבי היה כופר ולא ארצה להזכיר את שמו על המנבר"

אמיר , אך מה שם אדוני. היה כופר, שכן זה שקראני בו, להזכיר את שמי

  "?המאמינים

  .אמרתי" עפר'ג"

  .שאל" ?מותר שאקרא בשמו"

  "כן"

 לדרשן לקרוא הורה. עפר ושם אבי לעבדאללה'שיניתי אם כן את שמי לג"

  "כך

  .כך עשיתי

עפר אבן 'הצלח דרכו של עבדך ג, הו אללה: "ְטָּבה היתה'מאז הֻח

  .בן חסותו של אמיר המאמינים, אמיר הבולגרים, עבדאללה

שלח לקרוא , לאחר שחלפו שלושה ימים מקריאת המכתב והענקת המתנות

עם וזאת לאחר שהגיע אליו עניין ארבעת אלפי הדינרים ומה שקרה , לי

, כאשר נכנסתי אליו. זה נמסר לו במכתב. מזימת הנוצרי שגרמה לעיכובם

                                                           

 .השליטובסופה מברך הדרשן את , דרשה שנישאת במסגדים לפני תפילת יום שישי 47
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התיישבתי והוא השליך לעברי את מכתב אמיר המאמינים . הורה לי לשבת

  :ואמר

  "?מי הביא את המכתב הזה"

  .אמרתי" אני"

  "?ואת זה: "הוא השליך עליי את מכתב הווזיר ואמר

  .אמרתי" אני"

  "?מה נעָשה בו, םוהכסף אשר הוזכר בשניה"

השעה דחקה וחששנו מחלוף הזדמנות הכניסה . איסופו לא התאפשר"

  ".בכוונה שישיגנו לאחר מכן, הותרנוהו מאחור. ווארזם'לח

כדי שיובא , ואדוני הוציא מה שהוציא עליכם, אתם כולכם, באתם: "אמר

 48!כדי שאבנה בו מבצר שיגן עלי מהיהודים ששעבדוני, לי הכסף הזה

  !"הרי משרתי יכול היה להביא יפה הימנה, תנהאשר למ

  .אמרתי" אולם עשינו כמיטב יכולתנו, אכן כך"

וזאת , אני לא מכיר את אלו אלא אותך בלבד, אמור לו: "אמר למתורגמן

שהם ,  יחזקו אללה50 לו ידע המֹוֶרה49!משום שזו חבורה של עמי ארצות

 כדי שתדאג הוא לא היה שולח אותך, יכולים לעשות מה שאתה עשית

לא אדרוש ולו דרהם . לענייני ותקרא לי את מכתבו ותשמע את תשובתי

  !"הוצא את הכסף, לטובתך. אלא ממך, אחד

, הוא היה אדם בעל מראה ויראת כבוד. מפוחד ועצוב, הסתלקתי מלפניו

  . והיה נשמע כאילו הוא מדבר מתוך חבית, שמן ורחב

. אותם על מה שקרה ביני ובינוכינסתי את חבריי ויידעתי , יצאתי מלפניו

  .אמרתי להם" מזה חששתי"

אמרתי .  כאשר היה קורא לתפילה51המואזין שלו היה כופל את הִאַקאָמה

  . אמיר המאמינים קורא פעם אחת בלבד את האקאמה במשכנו״, ״אדונך, לו

  .״קבל מה שהוא אומר לך ואל תחלוק עליו״ אמר המלך למואזין

                                                           

   .מלכי כוזר 48
או " שלא מסוגלים לדבר", "שדיבורם פגום"אך גם , "ערבים- לא" שהוראתה عجم 49

נראה שהמלך מתייחס לאבן פדלאן כאל המשכיל שבחבורה שמדבר בשמו ". ברברים"

 .ליף בעוד האחרים אינם מוסמכים לכך או אינם יכולים לעשות זאת'של הח
 .ליף' הכוונה לח50
   . לתפילה שנאמרת לאחר שהמתפללים התכנסו במסגדהקריאה השניה 51
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כשבינתיים המלך ממשיך לשאול אותי על , יםהמואזין קיים זאת כמה ימ

, כאשר התייאש מזה. מתווכח איתי אודותיו ואני מתווכח ומייאשו, הכסף

דרך  הוא רצה לעשות בכך. הורה למואזין לכפול את האקאמה וכך עשה

אסרתי , כאשר שמעתי את הכפלתו של המואזין את האקאמה. לוויכוח איתי

כאשר . ל כך וזימן אותי ואת חברייהמלך שמע ע. זאת עליו וגערתי בו

  :הוא אמר למתורגמן, התכנסנו

האחד מהם קורא ,  מה הוא אומר על שני מואזינים– כלומר לי –״אמור לו 

כל אחד משניהם מתפלל , ולאחר מכן, את האקאמה פעם אחת והשני כופל

  ?האם התפילה הזו תקפה או לא, בראש קבוצת אנשים

  .״התפילה תקפה״ אמרתי

  .״ שאל?ל כך מחלוקת או הסכמה״יש ע

  .״הסכמה״ אמרתי

מה הוא אומר על אדם שנתן כסף לחבורת , ״אמור לו: אמר למתורגמן

וחבורה זו , נצורים ומשועבדים, אנשים כדי שיעבירוהו לעמים חלשים

  ״?בגדה בו

  וזוהי חבורה מגונה״, ״זה אסור

  .״ שאל?״יש על כך מחלוקת או הסכמה

  ״הסכמה״

יאריך אללה  – הסבור אתה שלו שלח הח׳ליף,  ״אמור לו:אמר למתורגמן

  ״?היה מתגבר עליי, צבא נגדי – שנותיו

  ״לא״

  "?״ואמיר ֻח׳ַראַסאן

  ״לא״

  ״?״האין זה בשל המרחק הרב והמספר הרב של שבטים כופרים בינינו

  ״בוודאי״

עדיין , אף שאני במשכני המרוחק שאתה רואני בו, חי אללה – ״אמור לו

זאת משום שאני חושש שיגיע אליו . אמיר המאמינים, אדוניחושש אני מ

והוא יקללני ואמות במשכני כשהוא , עניין כלשהו אודותיי שהוא לא יאהבו

, ואילו אתם. אף שביני ובינו ארצות רבות רחבות ידיים, בממלכתו

בגדתם בו , שאוכלים את לחמו ולובשים את בגדיו ורואים אותו בכל שעה

, אל עם חלש –  של השליחות שהוא שלח אתכם אלייבעניין סכום הכסף

עד שיגיע אליי אדם , לא אקבל מכם כל פסק הלכה. ובגדתם במוסלמים
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אקבל , כאשר יגיע אליי אדם בדמות זו. שיהיה כן איתי במה שהוא אומר

  ".ממנו הוראות

  .לא ענינו והסתלקנו מלפניו. הוא השתיק אותנו

הוא החל לבכרני על פני , זולאחר השיחה ה: אמר אחמד אבן פדלאן

  52".אבו בכר הצדיק"וכינה אותי , הוא קירבני והרחיק את חבריי. אחרים

בלילה הראשון . ראיתי בארצו פלאים שאיני יכול לספור מרוב שהיו רבים

ראיתי כשעה לפני שקיעת השמש את אופק השמיים מאדים , שלנו בארצו

הרמתי את . הום מעלשמעתי קולות עזים באוויר והמ, לצבע אדום כהה

וההמהום ההוא והקולות יוצאים , ראשי והנה ענן אדום כאש קרוב אליי

בתוכו היו צורות אנשים וסוסים ובידי הדמויות שבתוכו שנראות . ממנו

והנה . רמחים וחרבות שראיתי בבירור ודמיינתי בעת ובעונה אחת, כאנשים

הקטע הזה . סים ונשקאשר ראיתי בו גם כן אנשים וסו, קטע ענן נוסף כמוהו

נבהלנו . התקרב ותקף את הקודם כפלוגת פרשים שתוקפת פלוגה יריבה

בעוד המקומיים צוחקים עלינו ומתפעלים , מכך ופנינו לתחנונים ותפילה

  .ממעשינו

שניהם התמזגו , צפינו בקטע ענן תוקף קטע אחר: אמר אחמד אבן פדלאן

פרק זמן מהלילה עד העניין הזה נמשך ל. יחדיו לזמן מה ואז נפרדו

שאלנו את המלך על כך והוא סיפר שאבותיו היו אומרים . ששניהם נעלמו

ולא מחמיצים זאת , מאמינים וכופרים שנלחמים בכל ערב, שאלו שדים

  . בכל לילה מאז נוצרו

אני וחייט שעבד , נכנסתי אל אוהלי כדי לשוחח: אמר אחמד אבן פדלאן

שוחחנו במשך פרק זמן . ר ההואמאנשי בגדאד שנקלע לאזו, אצל המלך

כשאנו מצפים , שיכול אדם לקרוא פחות מחצי שביעית של הקוראן

  . והנה נשמעה הקריאה, לקריאה לתפילת האשמורת הראשונה של הלילה

  : שאלתי את המואזין. יצאנו מהיורטה והנה עלה השחר

  ״?״לאיזה תפילה קראת

  .״תפילת השחר״ אמר

  ״?״ותפילת הלילה

  חד עם תפילת הערב״״התפללנו י

  ״?״והלילה עצמו

                                                           

  .הח׳ליף הראשון לאחר מות הנביא מוחמד, כינויו של אבו בכר 52
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אלא שלאחרונה החל , הלילה היה קצר יותר מזה. כמו שאתה רואה"

  ".להתארך

זאת . הוא סיפר שמזה חודש הוא לא ישן שמא יחמיץ את תפילת הבוקר

ולאחר מכן , משום שיכול אדם לשים קדרה על האש בעת השקיעה

   53.דרה התבשלהוכל זאת עוד לפני שהק, להתפלל את תפילת הבוקר

וכיצד הוא מתארך , ראיתי שהיום אצלם ארוך מאד: אמר אחמד אבן פדלאן

מתארך הלילה ומתקצר , לאחר מכן. אצלם בתקופה בשנה והלילה מתקצר

ולא ראיתי , ישבתי מחוץ ליורטה והתבוננתי בשמיים, בלילה השני. היום

והנה . םעשר כוכבים מפוזרי-להערכתי כחמישה, בהם אלא כוכבים ספורים

והלילה חשוך , דמדומי ערב אדומים אשר לפני השקיעה לא נעלמים לגמרי

עד שיכיר בו אדם את חברו ממרחק גדול יותר מטווח יריית , מעט בלבד

  . חץ

אלא , ראיתי שהירח לא עומד במרכז השמיים: אמר אחמד אבן פדלאן

 המלך סיפר לי. עולה בקצותיו לשעה קלה ואז עולה השחר והירח שוקע

, שמעבר לארצו במרחק נסיעה של שלושה חודשים ישנו עם שנקרא ִויסּו

   54.ואצלם הלילה קצר משעה

כל דבר בה . ראיתי את הארץ בעת זריחת השמש: אמר אחמד אבן פדלאן

מהאדמה וההרים וכל דבר שרואה אדם בזמן שזורחת השמש נראה , מאדים

אנשי . השמייםהאדמומיות נמשכת עד שהשמש מגיעה למרכז . כענן גדול

הלילה חוזר להיות באורך היום , הארץ סיפרו לי שכאשר מגיע החורף

עד שאחד מאיתנו יצא למקום שנקרא , והיום חוזר להיות קצר כמו הלילה

ולא הגיע ,  בעת עלות השחר– בינינו ובינו מרחק של פחות מפרסה –ִאִּתל 

א עזבנו ל. אלא עם חשיכה כשכל הכוכבים כבר עלו עד שהתכסו השמיים

  . את הארץ עד שהתארך הלילה והתקצר היום

                                                           

על פי הדין יש להתפלל את תפילת הערב עם השקיעה ולאחר מכן את תפילת הלילה 53 

היה , נראה שכאשר הלילות היו קצרים מאד. עד סוף האשמורת הראשונה של הלילה

מספר חוקרים מתחו ביקורת על אמינות . פלל את שתי התפילות יחדיונהוג שם להת

על פי . שכן ניתן להבין שהתרחש בימיו הראשונים של אבן פדלאן בבולגריה, הקטע הזה

כאשר הלילות אינם כה קצרים כפי שהוא , הוא הגיע לאזור בסוף האביב, דבריו שלו

 . מתאר
 .פיני שמתגורר כיום באזור רפובליקת קרליה ברוסיהעם , הֶוְּפִסיַאִנים הִויסּו מזוהים עם 54
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הם שמחים בכך . ראיתי שיללת הכלבים מסבה להם קורת רוח רבה

  ".שנת שפע וברכה ושלום: "ואומרים

ראיתי שהנחשים אצלם כה רבים עד שעל ענף עץ אחד נכרכים עשרה מהם 

ות ראיתי באחד המקומ. ואלה לא מזיקים להם, הם לא הורגים אותם. ויותר

, עצרתי. עץ גבוה שגובהו היה יותר ממאה אמות שנפל וגזעו עבה מאד

התבוננתי בו והנה עליו נחש ארוך . מביט בו והנה החל לנוע והבהילני

באתי . ירד מעליו ונעלם בין העצים, כאשר ראה אותי. ועבה כמעט כמוהו

אך הם לא התרגשו מכך והמלך , מפוחד וסיפרתי למלך ולמי שהיה בקרבתו

  . הוא לא יזיק לך״, ״אל תדאג: ראמ

נכנסתי אני וחבריי . עצרנו במקום מסוים, יום אחד כשרכבנו עם המלך

סאוסן ובארס ואיתנו איש מפמליית המלך בין העצים והנה ענף קטן , תכין

בראש הנבט עלה רחב שטוח על . דק וארוך ככישור ועליו נבט ירוק, וירוק

 גרגרים שמי שאכל מהם היה בטוח ובו, הארץ ופרוש עליה משל היה נובט

 אכלנו מהגרגרים שהיו ערבים מאד ולא הפסקנו 55.שהם רימוני אמלסיים

  . מלבוא לשם כדי לאכול מהם

. ראיתי אצלם תפוח ירוק כהה מאד שחומציותו עזה יותר מחומץ בן יין

   56.נערות אוכלות ממנו ומשמינות

ות שלמים של עצי ראיתי יער. לא ראיתי בארצם דבר רב יותר מעץ אגוז

  . כל יער ארבעים על ארבעים פרסאות, אגוז

גזעיהם נטולי עלים , הם גבוהים מאד. ראיתי אצלם עצים שאינני יודע מהם

. דקות אלא שהן סגורות" כפות תמרים"וצמרתם כצמרות דקלים עם מעין 

, מניחים תחתיו כלי, מנקבים בו, הם מגיעים למקום שהם מכירים בגזע

, אם מפריז אדם בשתייה ממנו. זורם לכלי נוזל מתוק מדבשומהנקב הזה 

  . הנוזל הזה משכרו כמו יין

. אף על פי שהחיטה והשעורה רבים, מרבית מזונם הוא דוחן ובשר סוסים

הם רק מעניקים . לוקחו לעצמו ולמלך אין בו זכות, כל מי שזורע משהו

פלוגה לצאת כאשר מצווה על . למלך בכל שנה עור צובל אחד מכל בית אב

                                                           

 . סוג של רימון חסר גרעינים ומתוק במיוחד55
לא ברור מי נושא (' לקרוא 'سمىבכתב היד נראה שהפועל בסוף הוא . משפט סתום 56

 .  'להשמין 'سمنאצל יאקות מופיע ). המשפט
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הוא מקבל חלק , לפשיטה על אחת מהארצות השכנות והיא לוקחת שלל

  .איתם

נותן , מובן מאליו שכל מי שעורך סעודת חתונה או מזמין אורחים למשתה

שכן אדמתם ,  של ְּתָמד וחיטה רעה57'רח'למלך חלק בהתאם לסעודה וסח

לכן הם אין להם מקומות שהם אוספים בהם את מזונם ו. שחורה ומסריחה

לא עוברים אלא ימים . חופרים בארות באדמה ומניחים בהם את המזון

  . מועטים עד שזה ֵמֵרע ומסריח ולא ניתן להשתמש בזה

, במקום השמנים הללו. אין להם שמן זית ולא שמן שומשום ואף שמן כלל

  . מסריח, כל דבר שהם משתמשים בו בזה. הם משתמשים בשמן דגים

לפעמים הם .  שבו משקים את השפחות והעבדיםהם מכינים מרק משעורה

ואילו השפחות , האדונים אוכלים את הבשר. מבשלים את השעורה עם בשר

ואז הן טועמות , אלא אם כן יש במרק ראש תיש, טועמות מהשעורה בלבד

  . מהבשר

הוא רוכב יחידי ללא משרת ,  כאשר רוכב המלך58.כולם חובשים קלנסוות

, לא נותר איש במקומו, אשר הוא עובר בשוקכ. ולא אף אחד אחר איתו

כאשר . מסיר את קלנסוותו מעל ראשו ומניחה תחת בית שחיו, אלא קם

כך כל מי שנכנס למלך . הם משיבים את קלנסוותם לראשם, עובר אותם

מסירים את , בשעה שמביטים בו, ואף ילדיו ואחיו, מקטן ועד גדול

מחווים לו בראשם , אחר מכןל. קלנסוותם ומניחים אותה תחת בית שחיים

, כל מי שיושב מלפניו. ושוב קמים עד שמורה להם לשבת, ומתיישבים

יושב על ברכיו ולא מוציא את קלנסוותו מתחת לבית שחיו ואף לא מציגה 

  . בפומבי עד שיוצא מלפניו ואז חובשה

. אך יורטת המלך גדולה מאד ומכילה אלף נפש ויותר, כולם גרים ביורטות

  . בדת במרבד ארמני ובמרכזה כס מכוסה בברוקד ביזנטיהיא מרו

ואומר , לא אביו, לוקחו סבו, בין מנהגיהם הוא שכאשר נולד יילוד לאדם

, כאשר מת אצלם אדם. אני ראוי יותר מאביו לגדלו עד שיגיע לבגרות״"

יידעתי את המלך על כך שהדבר אינו חוקי על פי . יורשו אחיו ולא בנו

  .  את דיני הירושות עד שהבינםולימדתיו, השריעה

                                                           

 .  מידה לנוזלים57
   .להמעין כיפה גדו, כובע מסורתי ללא שוליים 58
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הם לא , כאשר מכה ברק בבית. מעולם לא ראיתי יותר ברקים מאשר בארצם

, מאדם, אלא נוטשים אותו כפי שהוא וכל מה שבתוכו, מתקרבים לבית

זהו בית של מי שיש , הם אומרים. רכוש וכיוצא בזה עד שייהרס עם הזמן

  .עליהם חרון האל

, ואם הרגו בשוגג. הם נוקמים את דמו, מזידכאשר אדם אצלם הורג אדם ב

ממסמרים אותו אליה , מניחים אותו בתוכה, עושים לו תיבה מעץ ח׳דנכ

מעמידים לו שלוש מוטות עץ . ומניחים שלוש כיכרות לחם איתו וכד מים

אנו מניחים , כמו מוטות של אוכף גמל וקושרים אותו ביניהם ואומרים

ואולי ירחם עליו ,  בו הגשם והשמשאותו בין השמיים והארץ שייפגעו

  . הוא נשאר תלוי עד שהזמן שוחקו והרוח מפזרתו. אללה

מן הראוי לו : "הם אומרים, כאשר הם רואים אדם בעל זריזות וידע רב

מניחים חבל על צווארו ותולים , הם תופסים אותו". שישרת את ריבוננו

 שהיה 59מסינדסיפר לי מתורגמן המלך שאדם . אותו על עץ עד שיתפורר

יום . נקלע לאותה ארץ ושהה פרק זמן עם המלך וֵׁשירתֹו, מהיר תפיסה

הסינדי ביקש רשות מהמלך . קבוצה מהם עמדה לצאת למסע למסחר, אחד

הוא . עד שנענה לו, הוא הפציר בו. אך המלך אסר זאת עליו, לצאת איתם

יניהם התייעצו ב. והם ראו שהוא מהיר תפיסה ופיקח, יצא איתם בספינה

הם עברו ". הבה נשלחו אליו, זה מתאים לשרת את ריבוננו"ואמרו לבסוף 

עזבוהו , קשרוהו בראש עץ, הניחו חבל על צווארו, הוציאוהו, בדרכם ביער

  . והלכו

הם , אם הם נוסעים בדרך ואחד מהם רוצה להשתין ומשתין כשעליו נשקו

מי . הו מנהגםז. לוקחים את נשקו ובגדיו וכל מה שאיתו. בוזזים אותו

  . הם לא פוגעים בו, מניחו בצד ומשתין, שמסיר מעליו את נשקו

הגברים והנשים יורדים לנהר ורוחצים יחדיו עירומים ולא מסתתרים האחד 

, יהיה מי שיהיה, מי מהם שנואף. הם לא נואפים בשום פנים ואופן. מהשני

קה קושרים אליהם בחוז, הם מציבים ארבעה להבים של מחרשה באדמה

. את ידיו ורגליו וקוטעים בגרזן מצווארו ועד לירכו וכך עושים גם כן לאשה

לא הפסקתי להשתדל . תולים כל קטע ממנו וממנה על עץ, לאחר מכן

  . אך לא הצלחתי בכך, אצלם שהנשים תתכסינה מהגברים בשעת השחייה

  .הם הורגים את הגנב כפי שהורגים את הנואף

                                                           

   .מזרח פקיסטן של ימינו- אזור בדרום 59
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. רות שהם מכירים והם יוצאים לבקש זאתביערותיהם ישנו דבש רב בכוו

  .לעיתים נתקלת בהם קבוצה מאויביהם והם הורגים אותם

או למקום , ביניהם סוחרים רבים שיוצאים לארץ התורכים ומביאים צאן

  .יישוב שנקרא ויסו ומביאים משם צובל ושועל שחור

אשר התאסלמו , אשה ואיש, ראינו אצלם בית אב שמנה חמשת אלפים נפש

אך לא , הם בנו להם מסגד מעץ והתפללו בו. אר'לם ונודעו בשם ברנגכו

. לימדתי קבוצה מהם איך להתפלל בו. ידעו את נוסח הקריאה של הקוראן

, הוא אמר.  התאסלם על ידי וקראתי את שמו עבדאללה60אדם בשם טאלות

אמו ,  אשתו61.וכך עשיתי, ד ֻמַחַּמ–רוצה שתקרא את שמי בשמך אני 

" התהילה לאלוהים"לימדתיו את . דסלמו וכולם נקראו ֻמַחַּמאוילדיו הת

שמחתו בשתי הסורות הללו היתה גדולה יותר ". הוא אלוהים אחד, אמור"ו

  .משמחתו אם היה הופך להיות מלך הסקלבה

ה והוא שלושה 'מצאנוהו על גוף מים שנקרא חלג, כאשר באנו למלך

חד מהם לא ניתן להגיע אך באף א, מהם שניים גדולים ואחד קטן, אגמים

ישנה בערך פרסה בין המקום הזה ובין נהר עצום שם שנשפך . לקרקעית

 על הנהר הזה מתקיים שוק שמוקם בכל תקופה 62.לארץ כוזר ונקרא ִאִּתל

  .קצרה ונסחרים בו חפצים יקרי ערך רבים

כאשר . תכין סיפר לי בעבר שבארץ המלך היה איש עצום מימדים מאד

הוא היה בארצנו . כן: "לתי את המלך עליו והוא אמרשא, הגעתי לארץ

סיפורו היה שקבוצת . הוא לא היה מאנשי הארץ ואף לא בן אנוש. ומת

כפי שהיו , סוחרים יצאו לנהר אתל שהוא נהר שבינינו ובינו יום אחד

ולא העליתי , יום אחד גאה הנהר הזה ומימיו עלו על גדותיו. רגילים לצאת

על המים צף ! הו המלך", קבוצה מהסוחרים ואמרובדעתי כשהגיעה אליי 

ואין לנו אלא , אין לנו מקום באזור הזה, אדם שאם היה בן עם שקרוב אלינו

והנה אני מול אדם , רכבתי איתם עד שהגעתי לנהר". לעבור למקום אחר

יש לו ראש בגודל הקדרה . עשרה אמות על פי האמות שלי-והוא שתים

שתי עיניים ענקיות ואצבעות שכל , גדול מטפחאף , הגדולה ביותר שקיימת

                                                           

 . 2:247ראה קוראן . טאלות הוא שמו הקוראני של שאול 60
ד ואחמד גזורים מאותו השורש ולעיתים עשויים לשמש כשמות של אותו השמות ֻמַחַּמ 61

  . 61:6ראה קוראן . אדם
 . נהר הוולגה62
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עניינו הבהילני והתעורר בליבי פחד כפי שהתעורר בלב . אחת גדולה מטפח

. אך הוא לא דיבר אלינו ורק הביט בנו, התחלנו לדבר אליו. הקבוצה

נשאתיו אל מקומי וכתבתי לאנשי ויסו שהם במרחק שלושה חודשים 

,  לי והודיעוני שזהו איש מגוג ומגוגהם כתבו. ושאלתים אודותיו, מאיתנו

הם עירומים והים חוצץ . שמתגוררים במרחק שלושה חודשים מאיתנו

הם מזדווגים האחד עם השני . שכן הם מתגוררים על גדתו, בינינו ובינם

כל אחד . אללה האדיר והנשגב מוציא להם בכל יום דג מהים. כמו בהמות

אם לוקח . לו ולבני משפחתומהם מגיע עם פגיון וחותך כמות שתספיק 

, הוא מתלונן על בטנו ובני משפחתו מתלוננים על בטנם, יותר מכפי צרכו

כאשר הם לוקחים מהדג כפי . ולפעמים הוא אף מת ומתים הם כולם

בינינו ובינם הים . בכל יום הם עושים כך. הוא מתהפך ונופל לים, צורכם

 63ם וגם הסכרמצד אחד וההרים שהם מוקפים בהם מהצדדים האחרי

כאשר רוצה אללה האדיר . שחוצץ בינם ובין השער אשר היו יוצאים ממנו

מייבש , הוא עושה להם פתח בסכר, והנשגב להוציאם אל העולם המיושב

  ". את הים והדגים מפסיקים לבוא

  : שאלתיו אודות האיש והוא אמר

כל אשה מעוברת הפילה , הוא שהה אצלי תקופה וכל נער שהביט בו מת"

כאשר ראיתי . היה מוחצו בידיו והורגו, וכאשר היה גובר על אדם, עוברה

אם תרצה להביט בעצמותיו . תליתי אותו על עץ גבוה עד שמת, זאת

  . אלך איתך שתראה אותם, וראשו

  .אמרתי!" אני רוצה זאת, חי אללה"

הוא רכב עמי ליער גדול שבו עצים עצומים והובילני לעץ שתחתיו נפלו 

צלעותיו , ראיתי שראשו כמו כוורת גדולה. ראשו של הענקעצמותיו ו

התפעלתי מכך . וכן עצמות שוקיו וזרועותיו, גדולות מסנסני תמרים

  . והסתלקתי

המלך נסע מגוף המים אשר נקרא חלג׳ה לנהר שנקרא ג׳אושיז ושהה בו 

 וציווה עליהם 64שלח לעם שנקרא סואז, כשעמד לצאת למסע. חודשיים

                                                           

כדי להתגונן מפני גוג ) מוקדוןאלכסנדר (ַקְרַנִין -ו אל'נראה שמדובר בסכר שהקים ד 63

 .18:94-97ראה קוראן . ומגוג
ובשיה 'עם תורכי שמתגורר ברפובליקת צ, ובשים'קובלבסקי מזהה את הסואז עם הצ 64

 .שברוסיה
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חלק אחד : אך הם סירבו לכך והתחלקו לשני חלקים, ולהצטרף למסע עמ

  :   המלך שלח אליהם ואמר65.עם חתנו שהמליך עצמו עליהם ושמו וירג

, אללה האדיר והנשגב העניק לי את האסלאם ואת שלטון אמיר המאמינים"

אפגוש , ומי שיתנגד לי, האומה הזו מינתה אותי לתפקידי. ואני הוא עבדו

  ". אותו בחרב

ל והיה נתון משבט שהיה ידוע בתור המלך ֶאְסֶּכאחר היה עם מלך החלק ה

  .למרותו אך לא התאסלם

נבהלו מפניו ויצאו עמו כולם לדרך לנהר , כאשר הגיעה אליהם האגרת הזו

אך יש בו , שהיה נהר צר ברוחב חמש אמות ומימיו מגיעים לטבור, ג׳אושיז

. יותר לקומת אדםמקומות שהמים מגיעים לעצם הבריח ובמקום העמוק ב

  .סביבו עצים רבים של ח׳דנכ ואחרים

בקרבתו ישנה ערבה רחבת ידיים שאומרים שיש בה חיה שהיא קטנה מגמל 

טלפיה . זנבה זנב שור וגופה כגוף פרד, ראשה ראש גמל. אך גדולה משור

כפרסות השור ובמרכז ראשה ישנה קרן אחת עבה מתעגלת וככל שעולה 

מהן ישנן באורך חמש . נהיית כחוד הרומחהיא הולכת ומידקקת עד ש

. היא מלחכת עלי עצים וירק עסיסי. אמות עד שלוש אמות פחות או יותר

יינצל ממנה , אם יש תחתיו סוס מהיר. היא פונה אליו, כאשר רואה פרש

היא מורידה אותו מגב סוסו בקרנה , אך אם היא משיגה אותו, בעזרת מאמץ

ותו בקרנה וממשיכה בכך עד שהורגת ומשליכה אותו באוויר ותופסת א

הם מבקשים אחריה בערבה . היא לא פוגעת בסוס בשום פנים ואופן. אותו

מטפסים על עצים גבוהים אשר ישנם שם . וכך עושים, וביערות כדי להורגה

כאשר היא מגיעה . ומכנסים לשם כך מספר קשתים עם חצים מורעלים

ואמנם ראיתי . ורגים אותההם יורים בה עד שמכריעים וה, למרכז שלהם

. אצל המלך שלוש קערות עמוקות גדולות שנראות עשויות משוהם תימני

אחד מאנשי הארץ . הוא סיפר לי שהן עשויות משורש קרן של החיה הזו

  66.אמר לי שזה קרנף

לא ראיתי אצלם אף איש סמוק לחיים שכן רבים : אמר אחמד אבן פדלאן

  . וזה קורה אצלם אף לתינוק יונק, דדתלעתים מתים רבים מק. מהם חולניים

                                                           

, טוגאן סבור שזוהי הגייה בולגרית של ּבּוְירּוג או ּבּוְירּוק שהוא תואר תורכי רם מעלה 65

 .ואילו קובלבסקי בדעה שזהו שם פרטי
 .  נראה שמדובר באגדה על חד הקרן שרווחה באזור66
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רוחצים אותו כפי , כאשר מת אצלם מוסלמי או בעל של אשה ח׳ווארזמית

שרוחצים מוסלמים ונושאים אותו על עגלה שגוררת אותו ומלפניו נס עד 

מורידים , כאשר מגיע לשם. שמביאים אותו למקום אשר בו קוברים אותו

 משרטטים סביבו קו ומסלקים אותו ,מניחים אותו על הארץ, אותו מהעגלה

וכך עושים לו קבר , חופרים בתוך הקו הזה את קברו, לאחר מכן. הצידה

אלא , הנשים אינן בוכות על המת. כך הם עושים במתיהם. וטומנים אותו

נעמדים בפתח אוהלו , הם באים ביום שהוא מת. דווקא הגברים בוכים עליו

כאשר . אלו הם בני החורין. יםוצווחים בבכי המכוער והגס ביותר שקי

ולא מפסיקים לבכות , מגיעים העבדים ועמם עורות קלועים, מסתיים בכיים

ולהכות על מותניהם ומה שחשוף מגופם עם הרצועות ההן עד שנהיה על 

מובן מאליו שהם מציבים נס בפתח אוהלו . גופם סימנים כשל מכת שוט

. מפסיקים לבכות שנתייםהם לא . ומביאים את נשקו ומניחים סביב קברו

וקרובי , גוזזים את שיערם, הם מורידים את הנס, כאשר חולפות השנתיים

, אם היתה לו אשה. המת קוראים קריאה שמסמלת את יציאתם מן האבל

  . היא נישאת מחדש

הרי שעושים חלק מזה , אשר לפשוטי העם. כך אם היה אחד מראשיהם

  . במתיהם

מכל בית אב , משלמו למלך כוזרעל מלך הסקלבה ישנו מס שהוא 

, כאשר מגיעה ספינה מארץ כוזר לארץ הסקלבה. בממלכתו עור צובל אחד

 או 67כאשר באים הרּוס. סופר את מה שבה ולוקח מהכל מעשר, מגיע המלך

בוחר המלך ראש אחד מכל , אחרים משאר העמים שבאזור עם עבדים

  . עשרה ראשים

פעם נודע למלך . אצל מלך כוזרבנו של מלך הסקלבה מוחזק כבן ערובה 

אך זה מחה , הוא שלח לבקש את ידה. כוזר על יופייה של בת מלך הסקלבה

הוא שלח ולקחה בכוח אף על פי שהוא יהודי והיא . על כך ודחה אותו

אך בשעה , הוא שלח לבקש בת אחרת שהיתה למלך. ומתה אצלו, מוסלמית

ל הכפוף לו ך ֶאְסֶּכלהוא הקדים והשיאה למ, שזה נודע למלך הסקלבה

זה גרם למלך . מחשש שמלך כוזר ייקחה ממנו בכוח כפי שעשה באחותה

  . הסקלבה שיכתוב לח׳ליף ויבקש ממנו שיבנה לו מבצר בחששו ממלך כוזר

                                                           

ויקינגים ממזרח סקנדינביה שהגיעו לאזור וסחרו ,  מקובל לזהות את הרוס עם הַוַרְנִגים67

 . עם העמים באזור
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נכסיך מרובים , יום אחד שאלתיו ״ממלכתך נרחבת: אמר אחמד אבן פדלאן

לך מבצר מכספו מדוע ביקשת מהח׳ליף שיבנה . והכנסותיך ממסים גבוהות

  ״?שאין ספור לו

 משגשגת ושרכושם הושג בדרכים 68...ראיתי את אימפריית : "אמר המלך

לו רציתי לבנות מכספי מבצר מכסף או . ומסיבה זו ביקשתי זאת, ישרות

אך רציתי להתברך בכספו של אמיר , הרי שלא היה קשה לי הדבר, זהב

  ".המאמינים ולכן ביקשתיו כך

ראיתי את הרּוס אשר היו מגיעים לרגל מסחרם : אןאמר אחמד אבן פדל

הם היו כמו . מעולם לא ראיתי גוף מושלם יותר משלהם. וחנו על נהר ִאִּתל

, הם לא לובשים קורטקים ולא כפתנים. אדמוניים, בלונדיניים, עצי דקל

אלא כל אחד מהם לובש כיסוי שמתעטף בו על אחד מצדדיו ומוציא את 

  .אחת מידיו ממנו

חרבותיהם . הם לא ייפרדו מכל זה. חרב וסכין,  אחד מהם יש גרזןלכל

מקצה ציפורנו של כל אחד מהם . עשויות מתכת מחורצת כדרך הפרנקים

   69.ועד צווארו ישנם עצים ירוקים ודמויות וכיוצא בזה

כל אשה מהם מציגה על שדיה קופסה מהודקת מברזל או מכסף או 

בכל קופסה ישנה טבעת . ן של בעלהעל פי שיעור הממו, מנחושת או מזהב

. על צווארן ענקים מזהב וכסף. שבה סכין שמהודקת גם כן על השדיים

ואם יש לו , הוא יוצר לאשתו ענק, כאשר לאדם יש עשרת אלפים דרהם

מוסיף ענק , יוצר לה שני ענקים וכך על כל עשרת אלפים, עשרים אלף

התכשיט הנעלה .  רביםלעיתים היה על צוואר של אחת מהן ענקים. לאשתו

והם , ביותר אצלם הוא חרוזים ירוקים מקרמיקה אשר נמצא בספינות

הם חורזים ממנו מחרוזת .  קונים חרוז בדרהם--מפריזים בערכם 

  .לנשותיהם

הם לא מתנקים לאחר עשיית . הם המטונפים ביותר מבין ברואי אללה

 רוחצים ולא מתרחצים לאחר טומאה ולא, לא צואה ולא שתן – צרכים

עוגנים את , הם מגיעים מארצם. ממש כחמורים תועים, ידיהם לאחר האוכל

. ספינותיהם בִאִּתל שהוא נהר גדול ובונים על גדתו אוהלים גדולים מעץ

לכל אחד יש מיטה , בכל בית מתכנסים עשרה או עשרים איש פחות או יותר

                                                           

 ".ליפים'אימפריית הח"או " אימפריית האסלאם"כנראה יש להשלים . חור בכתב היד 68
 . אך הדבר אינו ברור דיו, ועים מרבית החוקרים סבורים שהכוונה לקעק69
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 את בועל אדם. שיושב עליה ואיתם שפחות יפהפיות בשביל הסוחרים

, לעיתים מתקבצת קבוצה מהם לשם מטרה זו. שפחתו וחברו צופה בו

לעיתים נכנס סוחר אליהם כדי לקנות שפחה מאחד מהם . האחד ליד השני

  . הוא לא עוזבה עד שרוקן את איברו. ומוצא אותו כשהוא בועלה

בכל יום הם רוחצים את פניהם וראשיהם במים המטונפים והמזוהמים 

שפחה באה בכל יום בבוקר ואיתה קערה גדולה ובה ה. ביותר שקיימים

. היא נותנת אותה לאדונה והוא רוחץ בה את ידיו ופניו ושיער ראשו. מים

לאחר מכן מוחט את אפו ויורק . הוא רוחצו וסורקו במסרק על הקערה

לאחר שסיים מה . ואין דבר מטונף שהוא לא עושה במים האלו, לתוכה

הקערה לזה שלצידו שעושה כפי שעשה לוקחת השפחה את , שהיה צריך

היא ממשיכה להעבירה מאחד לשני עד שסובבה את הקערה לכל מי . חברו

  .שבאוהל וכל אחד מהם מוחט את אפו ויורק בה ורוחץ את פניו ושיערו בה

יוצא כל אחד מהם ואיתו לחם ובשר , כאשר מגיעות ספינותיהם למעגן הזה

 עץ גבוהה שמוצבת ויש לה פנים ובצל וחלב ושיכר עד שהוא מגיע לקורת

מאחורי הפסלונים ההם ישנה . שדומים לפני אדם וסביבה פסלונים קטנים

: סוגד לו ואומר, הוא מגיע לפסל הגדול. קורת עץ גבוהה שהוצבה באדמה

, כך וכך עורות צובל, באתי מארץ רחוקה ואיתי כך וכך שפחות! הו ריבון

הבאתי "לאחר מכן אומר . סחרועד שמזכיר את כל מה שהביא איתו לשם מ

ומשאיר את מה שאיתו מלפני קורת העץ ומוסיף , "לך את המתנה הזו

הייתי רוצה שתזמן לי סוחר עם דינרים ודרהמים רבים שיקנה ממני כל מה "

אם המכירה . לאחר מכן מסתלק". שארצה ולא יחלוק על מה שאני אומר

אם מה .  ושלישיתהוא חוזר עם מתנה שניה, קשה לו והימים מתארכים

, הוא מביא מתנה לכל פסל מהפסלונים הקטנים ההם, שחפץ בלתי אפשרי

". אלו הן נשות ריבוננו ובנותיו ובניו"ומבקש מהם להשפיע לטובתו ואומר 

. הוא ממשיך לבקש מכל פסלון ופסלון שישפיעו לטובתו ומתחנן מלפניהם

יבוני את רצוני מילא ר"הוא מוכר ואומר . לפעמים המכירה הולכת בקלות

, טובחם, הוא פונה ולוקח כמה ראשי צאן או בקר". ושומה עליי לגמול לו

ואת הנותר לוקח ומשליך מלפני העץ הגדול , נותן חלק מהבשר לצדקה

הוא תולה את ראשי הבקר או הצאן על . ההוא והפסלונים הקטנים שסביבו

ים באים הכלב, כאשר מגיע הלילה. קורת העץ הזו שמוצבת באדמה

רצה ריבוני בי ואכל את  "–ההוא שעשה כל זאת אומר . ואוכלים את כל זה

  ". מתנתי
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זורקים אותו בתוכה , הם מקימים לו סוכה לידם, כאשר חולה אחד מהם

הם לא מתקרבים אליו ולא מדברים איתו . ומניחים איתו מעט לחם ומים

אם . עבד או 70במיוחד אם הוא חלש, ואף לא מבקרים אותו בכל ימי מחלתו

אם היה . הם שורפים אותו, הוא שב אליהם ואם מת, הבריא וקם על רגליו

  . הם משאירים אותו במצבו שיאכלוהו כלבים ועופות דורסים, עבד

מהדקים חבל , הם מביאים אותו לעץ עבה, אם הם תופסים גנב או שודד

הוא נשאר תלוי עד שגופו מתפורר . חזק לצווארו ותולים אותו עליו

  . יה ברוחות ובגשמיםמהשהי

לכל הפחות , נאמר לי שהם עושים דברים מסוימים למנהיגיהם כשמתים

הייתי להוט ללמוד על כך עד שנודע לי על מוות של אחד . שריפת הגופה

מנכבדיהם שהניחוהו בקברו וכיסוהו עשרה ימים עד שסיימו לקרוע את 

 . בגדיו ולתופרם

 מניחים אותו בתוכה ושורפים ,הם מכינים לו סירה קטנה, אם האיש עני

הם אוספים את כל רכושו ומחלקים לשלושה , אם הוא עשיר. אותה

שליש לקריעת בגדים ושליש להכנת שיכר ביום , שליש למשפחתו. שלישים

  . שבו שפחתו תהרוג את עצמה ותישרף עם אדונה

לעיתים מת . שותים ממנו בלילה וביום. הם נוהגים בקלות ראש עם שיכר

  . ם והספל בידואחד מה

מי מכם ", משפחתו אומרת לשפחותיו ועבדיו, אם מת אחד ממנהיגיהם

מוטל עליו הדבר , משעה שאמר כך". אני: "אחד מהם אומר" ?ימות עמו

רוב העושים . הדבר אינו אפשרי, לו רצה בכך. ולא יּוַּתר לו לחזור בו לעולם

  .זאת הן השפחות

" ?מי ימות עמו", ו לשפחותיואמר, כאשר מת אותו האיש שהזכרתי לעיל

הם הפקידו עליה שתי שפחות שתשמורנה עליה ". אני"ואחת מהן אמרה 

. ותהיינה איתה בכל אשר תלך עד שלעיתים הן אף רחצו את רגליה בידיהן

קריעת הבגדים ותיקון כל מה שזקוק , בינתיים החלו להכין את ענייני המת

  .וצוהלתשמחה , בעוד השפחה שותה ושרה בכל יום, לו

הגעתי לנהר שבו היתה , כאשר הגיע היום שבו יישרפו הוא והשפחה

דנכ 'הונחו לה ארבעה בסיסים מעץ ח. ספינתו שהוצאה לפני כן מהמים

היא נגררה . ומעצים נוספים והונח גם כן סביבה מעין מבנים גדולים מעץ

                                                           

 . כלומר עני70
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באים והולכים ואמרו , האנשים ניגשו אליה. והונחה על הבסיסים הללו

, לאחר מכן. כשהוא עדיין בקברו והם לא מוציאים אותו, לים שלא הבנתימי

הניחוה על הספינה וכיסוה בשמיכות טלאים מברוקד ביזנטי , הביאו מיטה

ניגשה אשה זקנה שהם קראו לה , לאחר מכן. ובכרים מברוקד ביזנטי

והציעה את המיטה במצעים שהזכרנו לעיל ושהיא היתה ' מלאך המוות'

ראיתי שהיא . היא זו שהורגת את השפחות. פירתם ותיקונםאחראית לת

סילקו את העפר , כשהגיעו לקברו. ענקית וקודרת, 71זקנה-כמכשפה צעירה

וראיתי שהוא , הוציאו אותו בבגד שבו מת. מהעץ וסילקו את העץ הצידה

כשקברוהו הניחו בקברו שיכר ופירות . כבר השחיר מהקור של הארץ

הוא לא נרקב ודבר לא השתנה בו מלבד .  הכלועכשיו הוציאו, וטנבור

 עשוי 72הם הלבישוהו בשרוואל וחותלות ומגפיים וקורטק וכפתן. צבעו

הניחו על ראשו קלנסווה עשויה ברוקד צובל , ברוקד עם כפתורי זהב

הושיבוהו על שמיכת , ונשאוהו עד שהכניסוהו לאוהל שעל הספינה

כר ופירות וצמח בושם והניחו הם הביאו שי. הטלאים והשעינוהו על הכרים

, הביאו כלב, לאחר מכן. וכן הביאו לחם ובשר ובצל וזרקו מלפניו, איתו

הביאו את כל כלי נשקו . חתכוהו לשני חצאים והשליכוהו על הספינה

הריצום עד שהזיעו ואז חתכום בחרב , לקחו שני סוסים, והניחו בצידו

 חתכו אותן גם כן ,הביאו שתי פרות. והשליכו את בשרם על הספינה

השפחה . הרגו אותם וזרקו עליה, הביאו תרנגול ותרנגולת, והשליכו עליה

כשבעל , ונכנסה אוהל אוהל מאוהליהם, הלכה ובאה, אשר רצתה למות

  . אמרי לאדונך שעשיתי זאת מאהבתי לו, האוהל בועל אותה ואומר לה

מה הביאו את השפחה ל, כאשר הגיעה שעת אחר הצהריים ביום שישי

היא הניחה את שתי רגליה על כפות . מעין מסגרת של דלת, שהכינו לפני כן

. הורמה מעל המלבן הזה ואמרה לעצמה כמה מילים, הידיים של האנשים

, הם הורידוה והרימוה בשנית והיא עשתה כפי שעשתה בפעם הראשונה

. ושוב הורידוה והרימוה בשלישית והיא עשתה כפי שעשתה בשתי הפעמים

הם . מכן מסרו לה תרנגולת והיא כרתה את ראשה והשליכה אותולאחר 

שאלתי את המתורגמן על . לקחו את התרנגולת והשליכוה על הספינה

                                                           

סיומת ערבית לציון +  זקן -پير , צעיר-  جوان :שאול מפרסית,  מונח סתום- جوانبيره 71

  . נקבה
 .בניגוד להערתו לעיל שהרוס לא לובשים קורטקים וכפתנים 72



 300

אני רואה את , היא אמרה, בפעם הראשונה כשהרימוה"מעשיה והוא אמר 

ובפעם השניה אמרה אני רואה את כל קרוביי המתים יושבים ! אבי ואמי

והגן יפה וירוק ויש , אני רואה את אדוני יושב בגן, ובפעם השלישית אמרה

  !" קחו אותי אליו. והוא קורא לי, איתו אנשים ומשרתים

היא הסירה שני צמידים שהיו עליה ומסרה . הם הובילו אותה לעבר הספינה

היא הסירה . והיא זו שתהרוג אותה' מלאך המוות'אותם לאשה שנקראה 

לשתי הנערות ששירתוה והן בנות שתי אצעדות שהיו עליה ומסרה אותם 

לאחר מכן העלוה אל הספינה ולא הכניסוה . האשה הידועה כמלאך המוות

האנשים התקרבו ועמם מגינים ומקלות עץ ומסרו לה ספל . אל האוהל

כך היא נפרדת , המתורגמן אמר לי. היא שרה ושתתה אותו. שיכר

האריכה את , היא לקחה אותו. לאחר מכן נמסר לה ספל נוסף. מחברותיה

ותוך , השירה כשהזקנה מאיצה בה לשתות ולהיכנס לאוהל אשר אדונה בו

היא ביקשה להיכנס לאוהל והכניסה . כדי ראיתי שהיא מאבדת את צלילותה

הכניסה אותה לאוהל , הזקנה אחזה בראשה. את ראשה בינה לבין הספינה

 קול האנשים החלו להכות במקלות על המגנים שלא יישמע. ונכנסה עמה

. צווחותיה והשפחות האחרות תיבהלנה ולא תרצינה למות עם אדוניהן

. בעלו כולם את השפחה והשכיבוה לצד אדונה, שישה אנשים נכנסו לאוהל

הזקנה שנקראה מלאך המוות הניחה . שניים החזיקו ברגליה ושניים בידיה

חבל על צווארה בצורה נגדית ומסרה אותו לשני אנשים שימשכוהו משני 

היא ניגשה ועמה פגיון רחב להב והחלה להחדירו ולהוציאו בין . דדיםהצ

  . כאשר שני אנשים חונקים אותה בחבל עד שמתה, מקום מקום, צלעותיה

הציתה באש וצעד לאחור , לקח פיסת עץ, הקרוב ביותר אל המת ניגש

פניו לאנשים והעץ הבוער בידו האחת וידו האחרת על , כשעורפו לספינה

עד שהבעיר את העץ שהיה ערוך תחת הספינה , כן היה עירוםפי טבעתו ש

האנשים התקרבו עם . לאחר שהניחו את השפחה אשר הרגוה בצד אדונה

הבעירו את ראשו וזרקוהו על העץ , בידי כל אחד גזיר עץ, גזירי וכפיסי עץ

האש אחזה בעצים ולאחר מכן בספינה ובאוהל ובאיש . שתחת הספינה

להבת האש התגברה ,  רוח אדירה וסוערת נשבה.ובשפחה ובכל מה שבה

  .  והבעירה להטה

שאלתיו . שמעתיו מדבר עם המתורגמן אשר עמי, לצדי היה אדם מבני רוס

  : על מה שאמר לו והוא אמר

  !" הו אתם הערבים שוטים, איש זה אומר"
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  . שאלתי" ?מדוע כך"

תר כיוון שאתם לוקחים את האדם האהוב ביותר עליכם והמכובד ביו"

, בעיניכם ומשליכים אותו לאדמה ושם אוכלים אותו הרמשים והתולעים

ואילו אנחנו שורפים אותו באש כהרף עין והוא נכנס לגן עדן תיכף ומיד 

  . אמר והתגלגל מצחוק" באותו הרגע

מאהבת ריבונו אליו הוא שולח את הרוח , שאלתיו על כך והוא אמר

ד שהספינה והעץ והשפחה לא עברה שעה ע, ואכן. שתיקחהו בתוך שעה

לאחר מכן בנו על מקום הספינה היכן שהשיקוה בנהר . והאדון הפכו לאפר

כתבו עליו את שם , דנכ'מעין תל מעוגל והציבו במרכזו לוח עץ גדול מח

 .האיש ושם מלך רוס והסתלקו

אחד ממנהגי מלך רוס הוא שישנם עמו בארמונו : אמר אחמד אבן פדלאן

הם מתים . ורים שבבני לוויתו ואנשי אמון שאצלוארבע מאות איש מהגיב

לכל אחד מהם יש שפחה שמשרתת אותו . במותו ונהרגים בהגנה עליו

ושפחה נוספת שאותה , ורוחצת את ראשו ומכינה לו מה שיאכל וישתה

ארבע מאות הללו יושבים תחת כס מלכותו וזהו כס עצום משובץ . בועל

. ארבעים שפחות שמיועדות למיטתועל הכס יושבות עמו . באבני חן יקרות

  . לעיתים הוא בועל אחת מהן בנוכחות בני לוויתו אשר הזכרנו לעיל

. עושה זאת בגיגית, כאשר רוצה לעשות צרכים. הוא לא יורד מכס מלכותו

כאשר . מביאים את הסוס אל הכס ועולה עליו ממנו, כאשר רוצה לרכב

יש לו . תו היישר לכסהוא מביא את סוסו עד שתהיה יריד, רוצה לרדת

  . ִמְׁשֶנה שמנהיג את הצבאות ותוקף את האויבים ומייצגו בפני נתיניו

 הוא לא מופיע אלא פעם בארבעה 73.אקאן'שמו ח, אשר למלך הכוזרים

גדול ואילו משנהו נקרא אקאן ה'הוא נקרא הח. חודשים כשהוא מרוחק

 ענייני מנהל את, והוא זה שמופקד על הצבא ומנהיגו, האקאן ֶּב'ח

פושט על האויבים ולו , שוהה בה ומופיע בפני התושבים, הממלכה

  . מצייתים המלכים השכנים לו

מראה כניעה וכובד , אקאן הגדול בשפלות רוח'הוא נכנס בכל יום אל הח

כאשר זה מברכו . לא ייכנס אליו אלא יחף ובידו עצים להסקה. ראש

שר מסיים להבעיר את וכא, הוא מבעיר את העצים הללו מלפניו, לשלום

                                                           

 .  ובהם הכוזרים, תואר לשליט עליון שהיה נהוג אצל מספר עמים באסיה 73
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משנהו הוא אדם שנקרא .  לימינוהאש הוא מתיישב עם המלך על כסאו

 .אושיגר'אדם שנקרא ג, אקאן ולו גם כן משנה'ח-נַדרֻּכ

איש לא . מנהג המלך הגדול הוא שלא יושב עם האנשים ולא מדבר עמם

העונשים , סמכויות ההיתר והאיסור. נכנס אליו מלבד מה שהזכרנו לעיל

  . האקאן ֶּב'הח, ה נמצאות בידי משנהוול הממלכוניה

נבנה לו מחנה גדול שבו עשרים , מנהג המלך הגדול הוא שכאשר מת

מרסקים אבן עד שנראית כמו ֹּכַחל . נחפר לו קבר, בכל אוהל. אוהלים

וזהו נהר גדול , תחת המחנה ישנו נהר. ומפזרים בקבר ועל הכל מושלך סיד

כדי שלא יגיעו  "–על הנהר הזה ואומרים הם מניחים את הקבר מ. זורם

כורתים את , לאחר שנקבר". אליו השטן ואף איש ולא תולעים ולא רמשים

קברו נקרא . ראשי אלו שקברוהו כדי שלא יוודע היכן קברו באוהלים ההם

כל האוהלים מכוסים בברוקד ". כבר נכנס לגן עדן "–והם אומרים ' גן עדן'

  . רקום זהב

כל אשה מהן היא בתו , ים הוא שיש לו עשרים וחמש נשיםמנהג מלך הכוזר

יש לו שישים . הוא לוקחה מרצון או באונס. של מלך מהמלכים עמיתיו

כל אחת מבנות . ואין בהן אלא יפהפיות ביותר, פילגשים למיטתו, שפחות

יש להן יורטה מכוסה בעץ טיק . החורין והשפחות נמצאת בארמון נפרד

לכל אחת מהן יש סריס ששומרה . אוהל גדולוסביב כל יורטה ישנו 

מבקש מהסריס אשר שומרה , כאשר רוצה המלך לבעול אחת מהן. בבידוד

הסריס . בבידוד והוא מביאה מהר יותר מהרף עין כדי להניחה במיטתו

. אוחז בידה ומסתלק, נעמד על פתח אוהל המלך ולאחר שזה בעל אותה

  .לא עוזבה לרגע אחד, לאחר מכן

אך בינו ובין השיירה , שאר הצבא רוכב גם כן על סוסיו, ב המלךכאשר רוכ

משתחווה לו , אלא נופל על פניו, איש מנתיניו לא יראהו. מרחק של מיל

  .ולא מרים את ראשו עד שעוברו

הנתינים , אם עבר יום אחד אחריה. תקופת שלטונם היא ארבעים שנה

  ".עתו השתבשהתבונתו התמעטה וד", ונכבדיהם הורגים אותו ואומרים

אם . הם לא מפנים את הגב בשום פנים ואופן, כאשר שולח פלוגה לפשיטה

אשר למצביאים . הורג כל מי שהסתלק ממנה ושב אליו, הובסה הפלוגה

ונותנם , הוא מזמנם ומזמן את נשותיהם וילדיהם, אם הם מובסים, ולמשנהו

, הםחפצי, כך גם בסוסיהם. בנוכחותם לאחרים כשהם צופים במתרחש
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לעיתים תולם , לעיתים הוא חותכם לשתי חתיכות וצולבם. נשקיהם ובתיהם

  . עושה מהם סייסים, ולעיתים אם מיטיב עמם, בצווארם על עץ

על אחת משתי . למלך הכוזרים ישנה עיר ענקית על שתי גדות נהר אתל

על המוסלמים . המלך ופמלייתו – המוסלמים ועל הגדה האחרת – הגדות

דיני המוסלמים . ז והוא מוסלמי'משרתי המלך שנקרא חמופקד אדם מ

הן על המוסלמים המקומיים והן על אלו שמבקרים , שחלים בארץ הכוזרים

לא יבחן איש . כפופים למשרת המוסלמי הזה, אותם בקביעות לשם מסחר

  .את ענייניהם ולא יפסוק ביניהם מלבדו

ם את התפילות יש למוסלמים בעיר הזו מסגד יום שישי שבו הם מתפללי

כאשר נודע . ולו מינרט גבוה וכמה מואזינים, ומתכנסים בו ביום שישי

 שהמוסלמים החריבו את בית הכנסת אשר היה 31074למלך הכוזרים בשנת 

: באומרו, ציווה שהמינרט ייהרס והרג את המואזינים, 75'בבונג-בדאר אל

 הורס הייתי, לולא חששתי שלא יישאר בית כנסת אחד בארצות האסלאם"

  ".  עצמוגם את המסגד

הסקלבה וכל אלו הסמוכים להם נמצאים . הכוזרים ומלכם כולם יהודים

  .הוא נוהג בהם כבעבדים והם סרים למרותו. תחת מרותו

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .923 לאפריל 922אי בין מ 74

ַקַנר סבור שזהו שיבוש של המילה ״בבל״ או ״פומבדיתא״ שבה התקיימה ישיבה 75 

  .אך הדבר מוטל בספק, מיסודו של רב יהודה בר יחזקאל
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   ראק'ברז דה סיראנו

  

  

  נגד איש שמן
  
  

וביום שתעית בו ; עיני השלימו עליך מסעות גדולים, ראיתיך, איש שמן
או אם לומר ביתר , הייתה לי שהות לעבור בהמיספירה שלך, בגופך עד אלי

אך כיוון שאני לבדי אינני עיני : לגלות בה כמה וכמה חבלי ארץ, כנות
קנך למען הדורות הבאים אשר ביום מן הרשה נא לי לצייר את דיו, הכול

ֵיְדעּו אם כן בשלב ראשון כי הטבע . הימים ישמחו לדעת כיצד היית בנוי
כדי , בכוונה תחילה לא רצה לצרף אליו צוואר, שנעץ לך ראש על החזה

שנשמתך עבה כל כך עד שהיא ;  שלךההורוסקופלמלט אותו מרשעותו של 
ש לך מה שבפי בני האדם מכונה שי; תוכל לשמש גוף לאדם כחוש במקצת

ך ומה שמכונה כתפיים חזקות כל כ, איתן עד מאוד מתחת לכתפיך, פרצוף
עדיין : 1 הנושא את ראשו בין ידיוֵדִני- סןל עד כי אתה דומה, מעל הפרצוף

כי אם אני משפיל את מבטיי עד , איני אומר אלא מחצית ממה שאני רואה
השמים את כל החסידים שבחיקו של נדמה לי כי אני רואה בערבות , לכרסך
 הנושאת את אחת עשרה אלף הבתולות 2את אורסולה הקדושה; אברהם

: או את הסוס של טרויה ממולא בארבעים אלף גברים, כרוכות במעילה
ִשְׂכלי מוצא סימנים רבים יותר , אתה משהו שמן יותר, אבל אני טועה

הופכת את כדור והיא , לחשוב כי אתה זכוכית מגדלת במעיו של הטבע
אתה מעולם אינך פותח את פיך בלא שייָזכרו במשל ! ֵהיי. הארץ לתאום

                                                           

. השלישית המאה בן נוצרי קדוש, בצרפתית) Denis (ֵדִני- סן או, הקדוש דיוניסיוס 1

 ראשו את נטל, נס באורח דני קם, מונמרטר בגבעת נערף שראשו לאחר כי מספרת האגדה

 .מלאכים בלוויית המקום מן והסתלק בידיו
הקדושה שהייתה בתו של מלך נוצרי ברטוני שחיה בסוף  האגדה מספרת על אורסולה 2

ני ממוצא גרמאני ביקש את ידה אך היא רצתה להישאר אנסיך פג. המאה השלישית

היא ואביה ועשר בתולות ברחו ועלו לרגל לרומא ואחר כך הפליגו לקלן . בתולה נוצרית

 ונרצחו כי לא עונו, ו בידי ההוניםססערה השליכה אותם אל החוף והם נתפ. שבגרמניה

 .11,000-  נקבע מספר בנות לווייתה ל11-במאה ה. רצו להתכחש לאמונתם
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ואם כדור הארץ ;  שם כדור הארץ מדבר ושומע את כדור הארץ3,של ָפֵאטֹון
אני טוען כי אתה הזכר , בראותי שאתה כה עגול וכה רחב כמוהו, הוא חיה

, ובכן.  אותה בהשאתה עיברת, שלה וכי היא ילדה זה לא כבר את אמריקה
האם הדיוקן דומה אף כי לא ציירתי אלא משיחת מכחול , מה אתה אומר

עד שכל , שכל אבריה עגולים כל כך, מתיאור סֵפיָרת הבשר שלך? אחת
, אחד מהם מהווה מעגל ובעגילותה החובקת כול של המסה העבה שלך

הלך כיוון שאתה מ, כלום לא יידעתי את אחיינינו כי לא היית כלל נוכל
האם יכולתי להיטיב לשכנע בשקר את מי שמאיימים עליך ? בעגלילות

כלום היה זה אפשרי , ולבסוף? בהראותי להם כי אתה תתגלגל תמיד, בעוני
כיוון שכרסך השמנה גורמת לצופים בך , ללמד באופן נבון יותר כי אתה נס

אני מתאר . לחשוב כי אתה לשון עגל המטיילת על רצועה של שומן חזיר
, גלובוס וגם גוש בשר אינם מהווים יצירות, לעצמי כי תטען כנגדי שכדור

אבל :  על במות התיאטראות של ונציהךלניצחונ  הביאה'סידון היפה'וכי 
אין איש באיטליה שאינו יודע כי ; אתה הרי יודע מהו הקושי, בינך לביני

שידעת אותה בעל פה בטרם ; זופוסיהטרגדיה הזו היא העורב של א
 של 'הָּפְסטֹור ִפידֹו'ומן  4'ָאֶמְנָטה'את אותה כיוון שנמשכה מן ההמצ

אפשר לקרוא לה מחזה ; וממאה אחרים, 6מן הפרש הימי, 5גּוָאריני
כדור וגוש בשר אלא גם ראי , וכי אתה תהיה לא רק גלובוס, המחזות

תודה , קדימה. אם לא היית משקף גרוע מדי, הקולט כל מה שמציגים לו
אומר , כדי להצדיק אותך, אדרבא;  ולא אדבר עוד על כךאפוא בחובך

 שלך היא מן הסתם גוף המורכב מכל סוגי סוגיו 'מלכת קרתגו'לכולם כי 
 ואוסיף אפילו ;משם באות המפלצות, מקורה באפריקהכיוון ש; של הטבע

שכדוגמת , עוד כי מחזה זה נרָאה כה יפה בעיני אצולת הרפובליקה הזו
בשל , אי אלו נבערים אולי יסיקו. שיחקוהו הכול, תוהשחקנים ששיחקו או

 ;כי לא חשבת על מאומה כאשר כתבת אותו, שפע הרעיונות המצויים בו

                                                           

; פרסוניפיקציה של הפלנטה הידועה כיופיטר, בנו של הליוס,  במיתולוגיה היוונית3

 .ה או גם אחד מסוסי, מקדשי אפרודיטהת של אאוס שומרהואולי בנ
4 Aminteוברה על ידי טאסו והוצגה ח;  דרמה פסטורלית בחמש מערכות ובחרוזים

  .1573-בפירנצה ב
5 Pastor Fido) '1590- סמה בפור, טרגיקומדיה המתרחשת בארקדיה; )'הרועה הנאמן .

 .מחזאי ודיפלומט איטלקי,  משורר,)Guarini, 1612-1538(גואריני 
6 Gianbattista Marino) 1569-1625(,ידוע בצרפת כ,  משורר איטלקי-Cavalier Marin 

 .) הימיהפרש(
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 את בו כתבת כן ועל בהירות-אי למנוע ביקשת כי יודעים המומחים כל אך
 הסרפד מן כי מוכיחים הם היו כי ואף מאוד רבה בבהירות הטובים הדברים

 לא הם, מילדך המשוררים ילדו, קורניי ועד ָטאֹסו אזמ כלומר, האשוח ועד
 רוח להפיח כדי גדולה די אינה רגילה שנפש מלבד מכך דבר להסיק יוכלו
 וכי העולם של נפשו בך הופחה וכי העצומה במסתך קצה אל מקצה חיים
 הם אך; האדם בני כל של מוחם באמצעות מדמיין שאתה הסיבה זו היום
 יתכן לא כי טוענים הם, מדמיין אתה כי ודותמלה מאוד רחוקים עדיין

 הסיבילה של במאורתה כמו זה הרי מדבר אתה שאם או, לדבר יכול שאתה
רציתי , ואף כי האדים היוצאים מפיך. מדברת שהיא לדעת מבלי שדיברה

, יכולים לשכר רק את אלה שהופצו ממאורה זו, לומר מפי הטבעת שלך
 אינך אלאאני משער כי אתה לכל היותר לכן ; איני רואה בכך עניין נבואי

מה אני ! אבל אלוהים אדירים.  הנוחרים מבעד לפיך7 היֵׁשניםתמערת שבע
המשמש האם הכעס הוא . אתה נראה לי נפוח הרבה יותר מהרגיל? רואה

 רגליך וראשך כבר נעשים כה מלוכדים בשל התרחבותם אל ?לך מזלף
, נדמה לך אולי כי אני לועג. וןהיקף הגלובוס שלך עד כי אינך עוד אלא בל

אני יכול אפילו :  פגע במטרהקליעואין זה נס גדול אם , ניחשת, בי נשבעתי
אזי היית קורא את , להבטיחך כי אם מהלומות המקל היו נשלחות בכתב

כי השטח רחב הידיים , ואל נא תתמה על דרך פעולתי; מכתבי מן הכתפיים
 עד כי ,הקרקעה שלימה כי אתה של עגילותך מביאני להאמין באמונה כ

האם אתה . בלב חפץ הייתי נוטע עליך יער כדי לראות כיצד הוא מתנהל שם
סבור כי משום שאדם לא יוכל לכרות אותך כליל בתוך עשרים וארבע 

שלא ארצה , שעות וכי הוא יוכל ביום מן הימים לשבור רק אחת משכמותיך
 וכבר היית ,פרק אותךאעצמי אני , לא ולא? לנוח ממותך על הגרדום

מחוסל אילו הייתי נפטר לחלוטין מכעסי שלהבראתו רשמו לי הרופאים 
אך מיד לאחר שאשתחרר מהסחות ; עוד ארבע או חמש מנות משחצנותך

הייה בטוח שאשלח אותך להימנות עם הדברים , הדעת ואתייגע מלצחוק
כמו הייתי מסיים את מכתבי . הדבר נעשה, הייה שלום; שבחיים חייתם

הצייתן , אך אתה לא היית מאמין משום כך כי אני עבדך שפל הרוח, שנהוג
  . האסקופהה שלמשרת הנך ,פגר שמן, לכן: והמסור ביותר

                                                           

סורה ; אגדה בדבר נס משותף לנוצרים ולמוסלמים:  שבעת הישנים באפסוס שבתורכיה7

שבעה הישנים קשורים מן .  שנה309- בקוראן מתארת צעירים הישנים במערה במשך כ

 .הסתם לפולחנים פרה היסטוריים המוקדשים לאחוות בדבר שבעה צעירים ישנים

 )הומי- ברק אביבה :צרפתיתמ(  
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   קוונדיש  מרגרט

  

  

  'העולם הלוהב'תוך מ
  
  

  אל הקורא
  

זו הסיבה לכך שהוספתי את פיסת הפנטזיה הזאת אל החיבור על ] ...[

הצמדתי את השניים זה אל זה כשני עולמות ו, ההבחנות הפילוסופיות שלי

כדי להסיח את דעתי , הן למען עצמי, המחוברים בשני הקטבים

והן כדי להסב , מהמחשבות המלומדות ששימשו אותי בהרהורים ההם

אך מחמת החשש . מה שתמיד משמח, הנאה לקורא באמצעות גיוון

ושא שדנתי בחרתי בסיפור בדיוני שיתאים לנ, שהפנטזיה שלי תרחיק לכת

לא כמו העולמות שתיאר , זה תיאור של עולם חדש; בו בחלקים הקודמים

סיראנו [או עולמו של הצרפתי , ]סטיריקן יווני מן העת העתיקה[לוציאנוס 

העולם שאני מכנה אותו , אלא עולם פרי רוחי, על הירח] קאר'דה ברז

י אינו והשליש, השני פילוסופי, החלק הראשון בסגנון הרומנסה: הלוהב

שאם ישא חן , עולם פנטסטי) אם יורשה לי לקרוא לו כך(או , אלא פנטזיה

איאלץ להסתפק בחיי , אם לאו. אראה את עצמי כבוראת מאושרת, בעיניכם

איני יכולה לכנותו עולם דל אם דלות היא רק ; מרה שחורה בעולמי שלי

ים שכן יש בו יותר זהב מזה שאלכימא; חן-בכסף ובאבני, מחסור בזהב

- שיצליחו להפיק אי) כך אני מאמינה(לדורותיהם הצליחו להפיק וממה 

בכל נימי נפשי אני משתוקקת שניתן היה לחלקן , אשר לאבני היהלום. פעם

; ובתנאים שכאלה הייתי מוותרת ברצון על חלקי שלי, בין רעותי האצילות

ני ומן הזהב הייתי רוצה רק כמות שתספיק לכסות על אובדן רכושו של אדו

שכן איני ]: שהונו ורכושו הוחרמו במלחמות האזרחים[ובעלי האציל 

או יכולה להיות כל אחת , הינה, אלא שאפתנית לא פחות משהיתה, חמדנית

שלמרות העובדה שאיני יכולה להיות הנרי , מה שאומר; מבנות מיני

וגם אם אין ; אני מנסה להיות מרגרט הראשונה, ארלס השני'או צ, החמישי

ואף לא הזדמנות לכבוש את העולם כמו שעשו אלכסנדר , זמן, חלי כו

מאחר , במקום לוותר ולא למשול בעולם מן העולמות, ויוליוס קיסר
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, אלות הגורל מסרבות לתת לי אחד שכזה] המוירות[אלת המזל ו] טיכה[ש

, איש לא יאשימני, כך אני מקווה, מעשה שבגינו; בראתי לי עולם משלי

  . ן ביכולת לעשות כמונימאחר שכל אחד ניח

  

  

  שנקרא העולם הלוֵהב, תיאור עולם חדש
  

; התאהב עד כלות בגבירה צעירה, שבמסעותיו נכנס אל ארץ נוכריה, סוחר

ונחות ממנה הן מבחינת הורתו ולידתו , אלא שבהיותו זר בקרב העם ההוא

יכול היה לתלות אך תקווה קלושה שיצליח לממש את , והן מבחינת הונו

עד כדי , מאחר שאהבתו הפכה לוהטת יותר ויותר, למרות זאת. ותשוקת

דבר שהתאפשר , בסופו של דבר החליט לחטוף אותה, זלזול בכל הקשיים

ומאחר שהיא נהגה , ביתר קלות היות שבית אביה ניצב לא הרחק מהים

מלווה בלא יותר משתיים או שלוש , לעתים קרובות לאסוף צדפים על החוף

כשבא , וכך. טה לבצע את זממו גמלה בלבו ביתר שאתההחל, ממשרתותיה

אלו -מאויש באי, דומה למדי לספינת דואר, שיט קטן וקל-יום אחד בכלי

אל , ימאים ומצויד היטב במזון מחשש שתאונות עלולות לעכב את המסע

אולם בעודו מדמה בנפשו שהוא . חטף אותה בכוח, המקום שנהגה לפקוד

שכן היושב ; שהוא ביש מזל מאין כמוהוהתברר , הגבר המאושר בעולם

שהם לא , עורר סופה נוראה כל כך, שהזעיף פנים נוכח החטיפה, במרומים

הן מעצם , לפיכך הספינה; ידעו מה לעשות או לאן לנווט את הספינה

לעבר , כחץ מקשת, נישאה, היותה קלה והן עקב עוצמת הרוח האלימה

והרוח דחקה אותה , ים הקרחוכעבור זמן קצר הגיעה אל , הקוטב הצפוני

בסיוע , הצליחה, אך היות שהיתה קטנה וקלה. בכוח בינות לקרחוני ענק

להסתובב ולהתפתל בין , האלים ובזכות החיבה שנטו אל הגבירה החסודה

אותם ! אך אבוי. חובל מנוסה וימאי מיומן-המתלולים כאילו נהגו בה רב

ניהם ואף לא מה יש שלא ידעו לאן מועדות פ, אנשים מעטים שהיו בה

ובהעדר ציוד מתאים למסע קר , לעשות כשנקרים להרפתקה מוזרה שכזאת

חום נעוריה והגנת , לאור יופיה, העלמה לבדה; קפאו כולם למוות, כל כך

היות שלא , לא פלא שהאנשים אכן קפאו למוות, וגם. נותרה בחיים, האלים

אלא גם אל קוטב , זו בלבד שנסחפו אל קצה קצהו של קוטב העולם ההוא

שעוצמתו הוכפלה , כך שהקור הזה; שנצמד בסמוך אליו, של עולם אחר
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שהמשיכה , לבסוף אולצה הספינה. היה קשה מנשוא, מחיבור שני הקטבים

אפשר להקיף את כדור -זאת משום שאי; להיכנס אל עולם אחר, לשוט

מאחר שקוטבי , כמו שאנו עושים ממזרח למערב, הארץ מקוטב אל קוטב

אינם מאפשרים להמשיך , הצמודים אל קוטבי העולם הזה, עולם האחרה

אך אם מישהו מגיע אל אחד מן ; הלאה ולהקיף את העולם בדרך הזאת

לשוב על עקביו או , הוא נאלץ לבחור באחת מן השתיים, הקטבים הללו

    [...]להיכנס אל עולם אחר

  

אותה את כל שבר, אך הבה נשוב אל הספינה התועה ואל הגבירה במצוקה

שהשתמרו כל , גופותיהם. האנשים המתים מצאה נחמה פורתא בחיים

התחילו עכשיו להפשיר , אותה עת מריקבון ומצחנה עקב הקור הקיצוני

, שלא היה לה די כוח להטיל אותם אל הים, היא, היות שכך; ולהישחת

נאלצה לעבור מן התא הקטן שלה אל הסיפון כדי לחמוק מן הריח המבחיל 

בדומה לפלג שזורם , וכגילתה שהספינה שטה בין שני מישורי קרח; הזה

משם : אבל מכוסה כולה בשלג, הבחינה לבסוף ביבשה, בין שני חופים

אך , שצורתם צורת דובים, יצורים מוזרים, צועדים על הקרח, קרבו ובאו

, שהתקרבו אל הספינה, היצורים הללו. אדם-הם מהלכים זקופים כבני

שניים או שלושה ; ששימשו להם כמעין ידיים, תיהםנאחזו בה בכפו

, לבסוף. אחד-נכנסו האחרים אחד, וכשיצאו, מביניהם נכנסו ראשונים

שוחחו ביניהם בשפה , אחרי שצפו בכל מה שנמצא על הספינה ובחנו אותו

הטביעו את הספינה יחד , ולאחר שנשאו אותה החוצה, שהגבירה לא הבינה

  .עם המתים

  

ובין יצורים כה ,  את עצמה כעת במקום זר ומוזר שכזהשמצאה, הגבירה

, ולא העלתה על דעתה דבר אלא זאת, נמלאה פחד עז ביותר, תמוהים

, אבל היצורים דמויי הדובים האלה. שבכל רגע תיפול קרבן לאכזריותם

, היו רחוקים לגמרי מלבצע בה מעשים אכזריים, נוראים ככל שנדמו בעיניה

לאחר שלא יכלה ; יה יחס אדיב וחביב מאין כמוהוהם הפגינו כלפ, אדרבא

הם הרימו אותה בזרועותיהם השעירות , בגלל חלקלקותו, לפסוע על הקרח

-היו להם מערות תת, במקום בתים, ששם, ונשאו אותה לתוך עירם

, צעירים וזקנים, הזכרים והנקבות, ומיד כשנכנסו אל העיר. קרקעיות

ה הזאת כשהם מרימים את כפותיהם התקבצו כולם יחד כדי להביט בגביר
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גדולה , לאחר שהביאו אותה אל מערה מסוימת, לבסוף. בהתפעלות

מסרו אותה לידי , שתכננו לערוך בה את קבלת הפנים לכבודה, ומרווחת

ונתנו לה מאכלים שהן , שאירחו אותה בחביבות ובכל הכבוד, הנקבות

ותאמת לא אבל כשראו שהמערוכת שלה אינה מ; עצמן נוהגות לאכול

ששם , החליטו לשאת אותה אל אי אחר, האוויר ואף לא לתזונתן-למזג

אך מהלכים , האוויר חם יותר ובו מתגוררים אנשים דמויי שועלים-מזג

, שקיבלו את פני שכניהם אנשי הדוב באדיבות ובדרך ארץ, בקומה זקופה

, ולאחר שדנו ביניהם זמן מה, והתפעלו מאוד מהגבירה היפה הזאת

    [...]מו לבסוף להגישה כמתנה לקיסר העולם שלהםהסכי

  

  

  ]הגבירה הופכת לקיסרית[
  

והציע לעבוד , ומיד סבר שהיא איזו אלה, רק הובאה הגבירה לפני הקיסר

כי ) שכן אז כבר שלטה טוב למדי בלשונם(היא סירבה באומרה ; אותה

לשמע . לא-תמותה ותו-היא בת, למרות העובדה שבאה מעולם אחר

נשא אותה לאישה והעניק לה כוח ללא , ם נמלא הקיסר שמחההדברי

, אבל נתיניה. מצרים למשול ולחלוש על העולם ההוא כולו כראות עיניה

נהגו בה בכל הכבוד וההערצה  ,תמותה-שהתקשו להשתכנע שהיא בת

  ]...[המגיעים לאלה 

  

ומשום כך הפכו אותם , כוהניהם ומושליהם היו נסיכים מן הגזע הקיסרי

אשר לבני האדם הרגילים בחלק ההוא של העולם ששימש מקום . ריסיםלס

, שחור, לאו דווקא לבן; עור-הם היו בעלי כמה גוני, מושבו של הקיסר

של קצתם , זיתי או אפור כאפר אלא גון העור של קצתם נראה תכול, שחום

, של קצתם אדום כשני ושל קצתם תפֹוז, דשא-של קצתם ירוק, ארגמן עמוק

ללא , אם הצבעים וגוני העור האלה נוצרו עקב החזרת אור גרידא. 'וכו

או , או בסיוע אטומים ערוכים וסדורים היטב, עזרת חלקיקים קטנים

שאר תושבי . נבצר מבינתי, באמצעות תנודה מתמשכת של טיפות קטנות

, בטבעם ובמרֹותיהם, בדמותם, בצורתם, העולם ההוא נבדלו זה מזה בסוגם

קצתם , תולעת-קצתם אנשי, דוב-קצתם היו אנשי. י קודםכפי שכבר הזכרת

קצתם , עוף-קצתם אנשי; או סירונים בשמם האחר, ים-דג או בני-אנשי
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, עכביש-קצתם אנשי, אווזים-קצתם אנשי, נמלה-קצתם אנשי, זבוב-אנשי

, ָקָאק-קצתם אנשי, קוף-קצתם אנשי, שועל-קצתם אנשי, כינים-קצתם אנשי

קצתם ענקים ועוד , קצתם סאטירים, תוכי- אנשיקצתם,עקעק-קצתם אנשי

וכל אחד מסוגי האנשים הללו עסק במקצוע . רבים שחמקו מזיכרוני

שהקיסרית עודדה אותו לעסוק , המתאים ביותר לאופי הזן המייחד אותו

; במיוחד את אלה שהקדישו עצמם ללימוד כמה וכמה אמנויות ומדעים, בו

 בהמצאת אמנויות רווחיות ומועילות היות שניחנו ביצירתיות ובשום שכל

ספר -ולמטרה זו היא בנתה בתי; אפילו יותר, יתרה מזו, כמונו אנו בעולמנו

, הדוב נועדו להיות הפילוסופים הניסויים שלה-אנשי. וייסדה כמה אגודות

והדג הפילוסופים של , התולעת, הזבוב-אנשי, העוף התוְכנים שלה-אנשי

, הסאטירים רופאיה ממשיכי גאלן, שלההקוף האלכימאים -אנשי, הטבע

הכינים -העכביש ואנשי-אנשי, השועל הפוליטיקאים שלה-אנשי

והתוכי הנואמים והלוגיקנים , העקעק, הקאק- אנשי, המתמטיקאים שלה

שהקיסר הפקיד בידה , היא, אבל קודם כל. 'וכו, הענקים אדריכליה, שלה

ת הלכות דתם והן את ביקשה להכיר הן א, שליטה ריבונית על העולם כולו

ולשם כך היא זימנה את הכוהנים ואת המדינאים כדי , שיטות ממשלם

למה , תחילה, את המדינאים היא שאלה. שיתנו לה דין וחשבון על שתיהן

תשובתם היתה שריבוי חוקים מביא לריבוי . יש להם כל כך מעט חוקים

לאחר . לויותולבסוף לפרוץ מלחמות ג, שעל פי רוב מולידים סיעות, פלגים

מכן שאלה למה הם מבכרים את שיטת הממשל המלוכנית על כל שיטה 

כך גם , הם השיבו שכמו שטבעי שלגוף אחד יהיה ראש אחד בלבד. אחרת

ושקהיליה מרובת שליטים ; טבעי שלגוף המדיני יהיה שליט אחד בלבד

מלוכנות היא שיטת ממשל , אמרו, חוץ מזה: כמוה כמפלצת מרובת ראשים

שכן כמו שיש רק אל אחד שכולנו ; ותואמת יותר מכל את דתנו, יתאלוה

כך אנו נחושים שיהיה לנו , כאחד סוגדים לו ומעריצים אותו באמונה אחת

  .שכולנו כאחד סרים למרותו, קיסר אחד בלבד

  

בראותה שלכל אחת מקבוצות נתיניה השונות זו מזו יש , אז הקיסרית-או

הם . אם הם נמנים עם דתות שונות זו מזושאלה את הכוהנים , כנסיה נפרדת

ואף לא מגוון , רוממותה שבעולם ההוא כולו אין אלא דת אחת-ענו להוד

היות שחרף היותם אנשים מסוגים שונים הם חולקים ; דעות בדת הזאת

הקיסרית שאלה . דעה אחת בלבד באשר לסגידה לאלוהיהם ולהערצתו
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מהן הדתות , אמרו, ננו יודעיםאי. טורקים או נוצרים, אותם אם הם יהודים

מעריצים אותו , הנצחי, יכול-הכל, אבל כולנו מכירים באל האחד; האלה

חזרה ושאלה . הצייתנות והחובה, וסוגדים לו ככל שמחייבים הכבוד

היות שהדבקות : לא, הם השיבו. הקיסרית אם יש להם כמה דרכי סגידה

 בהתאם לצרכים שאנו מעצבים, באל והסגידה לו כוללים תפילה בלבד

השיבה , למען האמת. 'כהודיות וכו, כביטויי ענווה, כעתירות, השונים שלנו

היות שמעולם לא הבחנתי , חשבתי שאתם יהודים או טורקים, הקיסרית

אבל מה הסיבה לכך שאתם מדירים אותן ; בנשים בקהילותיכם

 שגברים ונשים יתערבבו, אמרו הם, לא יאה? מההתכנסויות הדתיות שלכם

וגורמת , היות שחברתן מעכבת דבקות; ללא אבחנה בזמן פולחן דתי

. לרבים מהם להפנות את דבקותם לפילגשיהם במקום להתפלל לאלוהים

שם תוכלנה לקיים את , כלום אין להן קהילה משלהן, שאלה הקיסרית, אבל

אלא שהן נשארות : הם השיבו, לא? חובתן לעבוד את האל כמו הגברים

אז ביקשה הקיסרית לדעת מהי -או. לבדן בקיטוניהןבבית ומתפללות 

, הם ענו. הסיבה לכך שהופכים את הכוהנים והמושלים בעולמם לסריסים

היות שנשים וילדים על פי רוב הינם גורם מפריע הן : למנוע מהם נישואין

הרי לנשים ולילדים אין תפקיד , אמרה היא, אבל. בכנסיה והן במדינה

אך למרות העובדה שאין מתירים ; הם השיבו,  כןאכן. בכנסיה או במדינה

בכל זאת הם שוהים זמן רב כל כך במחיצת , להם למלא תפקיד ציבורי

הם גורמים , באמצעות שכנוע תובעני, שלעתים קרובות, הבעלים וההורים

נזק סמוי משהיו גורמים אילו ניתן להם לנהל , יותר, יתרה מזו, לא פחות

    [...]ענייני ציבור

    

  

  ]הקיסרית מביאה את הדוכסית מניוקאסל לשמש לה כסופרת[
  

הם , לאחר שהרוחות השיבו את נפשם בכלי הרכב שלהם, כעבור זמן מה

 שלחו אחד מן הזריזים שביניהם לשאול את הקיסרית אם היא חפצה בסופר

ואמרה לו שהיא רוצה ,  הקיסרית קיבלה את הצעתם במלוא הנימוס]...[

אך לא לכתוב אלא , רוח השיב שהם יכולים להכתיבה. סופר מבין הרוחות

ענתה . של אדם, ואפילו את הגוף כולו, יד או זרוע-אם כן הם עוטים כף

השיב , באותו אופן? איך יכול רוח לשריין את עצמו בלבוש בשר, הקיסרית
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, אמרה הקיסרית, אם כך. שאדם יכול לשריין את עצמו במגן מתכת, הוא

 שאל אותה הרוח אם היא חפצה בנשמה של אדם אז-או. אני חפצה בסופר

נשמה יכולה לפרוש מגוף חי ולשוטט , אמרה הקיסרית, האומנם. חי או מת

שכן לפי דוקטרינת אפלטון מתקיים , ענה, כן? או לצאת למסע מחוצה לו

אני , השיבה, אם כך. ונשמות אוהבים חיות בגוף אהוביהן, קשר בין נשמות

אפלטון או , או פיתגורס, אריסטוטלס, ר קדוםחפצה בנשמתו של איזה סופ

הרוח אמר שהאנשים המפורסמים הללו היו כותבים . או דומיהם, אפיקורוס

, אך דבקים כל כך בדעותיהם, חריפים ובעלי כושר המצאה, מלומדים

, אמרה, אם כך. שלעולם לא תהיה להם סבלנות לשמש כסופרי הקיסרית

נניח , ם המפורסמים המודררנייםאני חפצה בנשמתו של אחד מן הסופרי

הרוח ענה . 'וכו, מור, הובס, ואן ֶהלמונט, דקארט, פייר גאסנדי, גלילאו

אך יהירים וגאים בעצמם כל , שהם כותבים מצוינים ובעלי כושר המצאה

, יש גבירה אחת, אמר, אבל. שידחו בבוז כל הצעה להיות סופר לאישה, כך

שנונה ובעלת , רהוטה, מלומדתשאמנם אינה הכי , הדוכסית מניוקאסל

היות שהעקרונות המנחים , אבל היא כותבת ברורה והגיונית, כושר המצאה

לשרת , בלי ספק, ותהיה מוכנה, את כתיבתה הם השכל הישר וההיגיון

אבחר להיות לי , אמרה הקיסרית, אם כן, בגבירה הזאת. אותך ככל יכולתה

למען . מיני-בהיותה בת, לקיסר לא תהיה סיבה לקנא, ואף זאת, לסופרת

היות שהם , לבעלים יש סיבה לקנא באהובים אפלטונים, אמר הרוח, האמת

אלא , מאחר שלא זו בלבד שיש ביניהם קרבה יתירה, מסוכנים מאוד

הואל בטובך , לפיכך; אמרה הקיסרית, אמת דיברת. שהקשר חשאי ומרומז

; דבריהוהרוח עשה כ; לשלוח לי את הנשמה של הדוכסית מניוקאסל

חיבקה אותה הקיסרית , מיד עם הגעתה, ולאחר בואה לשרת את הקיסרית

   [...]וקדמה את פניה בנשיקה רוחנית
1666  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  )אלינוער ברגר :מאנגלית(
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   איוון קרילוב

  

  

  דרשה -  אשתו על מתלונן הסנדלר
  
  

 –בלילה וביום , בבוקר ובערב; "לא"היא עונה ב, "כן"כל פעם שאני אומר 

לעולם לא , לעולם). ניגוד, Antithèse(היא מחרפת ומגדפת ללא הפסק 

שה מרשעת יהמדובר הוא בא). חזרה, Repetition(בע איתה נחת אׂש

הו אשת , אולם אמרי לי). הגזמה, Hyperbole(השטן בהתגלמותו , ואיומה

אל ? )תשאול, Interrogation(במה פשעתי , )פנייה, Apostrophe(מדנים 

)! הזעק, Exclamation(כמה מטורף היה להסכים להינשא לך ! אלוהים

איני ? )כמיהה, Optation(מבעוד מועד איך לא השכלתי לשים קץ לחיי 

על הצרות שגורמות לי גחמותיך ועל המחיר היקר שאני נאלץ מגנה אותך 

אולם אני מבקש ; )התיימרות, Préténtion(לשלם מדי יום בניסיון למלאן 

, Obsécration(הניחי לי לנפשי ואל תפריעי לי לעבוד : מתחנן, ממך

Imprécation et( מעשייל אחראי אהיה לא... נפשיחי , שמא, )תחינה

Réticence,עלמה חסודה שכמותך, הו;  מתייפחתהיא).  הפגנת איפוק !

אני כמובן ; שיהיה כך! בסדר גמור). אירוניה, Ironie(הרי אני אשם בכל 

כמה פעמים ייחלתי ). כניעה, Concession(עוס נוח לכ, קצת מהיר חמה

חזותך את , חירפתי את העיניים הערמומיות האלה; תערוכמ ילכך שתהי

louange en Asthéïsme ou( המצודדת והנכלולית שסובבה את ראשי

reproche ,האם לא מוטב שתנהגי בנועם , אמרי לי. )מחמאה מתוך גינוי

, הילדים? )תקשורת, mmunicationCo(ועדינות כדי שנוכל לחיות בשלום 

 כולם רואים שהיחסים בינינו אינם תקינים –, השכנים שלנו, הידידים

)Enumération ,התחינות והקללות בהן , הם שומעים את היללות. )מנייה

הם ראו איך רדפת אחריי . )הצטברות, Accumulation(את מלעיטה אותי 

, Description(וצאות מחוריהן עינייך י, שערך סתור, אדומה כאש, באיומים

 והם מגוללים בפניה את –באה איזו שכנה ; הם נזכרים בכך באימה). תיאור

 ,Hypotypose(כך לאחרים -וכל עובר ושב שומע ומספר אחר, הסיפור

שאת ; נבל, רוח-הם עלולים לחשוב שאני גס). פורטמייצוג , איפוטיפוזיס

). החמרה הדרגתית, adationGr(שאני מכה אותך מכות רצח , חיה במצוקה
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שאני מייחל לכך , שיש לי לב טוב, כולם יודעים שאני אוהב אותך, לא

הרי לשקר אין רגליים ). תיקון, Correction(שתהיי מסופקת ושלווה 

)Sentence ,אמך המסכנה הבטיחה לי לא ! אבוי). מחווה של מוסר השכל

הרי היא רואה ? ומה היא תגיד עכשי! פעם שאת דומה לה מאוד באופייך

אני עצמי שומע כיצד היא ; כך אני מקווה בכל ליבי. את כל המתרחש

, היא אומרת, חתני האומלל, הו. מוכיחה אותך על הפורענות שהמטת עליי

  ).  דיבור בשמו של אדם אחר, Prosopopée(אתה ראוי לגורל אחר 

  
•  •  •  

  
ות לשם הגנה האמצעים הרטוריים הם כֵלי הזין שמעניקה לאדם המציא

האיש שכבשתו התשוקה עושה בהם ; עצמית והתקפה במקרה הצורך

הדובר ; המספר הופך אותם לכלי מלאכה; שימוש עיוור שמקורו בהשראה

זריז , הרהוט מוצא בהם תועלת כשהוא משתמש בהם באופן עוצמתי

  . ומושכל
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

  

 

  
  

 

  
  

  )טינו מושקוביץ :רוסיתמ (
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   למב ומרי ארלס'צ

  

  

  'דניה נסיך, המלט 'תוךמ
  
  

זהו אמנם . יזהר כמטלה בעת לימודיו בתיכון.  שלהלן תרגם סקטעאת ה

 בפתרונותיו  לפרקיםאך גם מפתיע, תרגום חלקי ומשובש לפרקים

ויש בו כדי להעניק לנו הצצה חטופה לשלב , היצירתיים ובעושרו הלשוני

ופו של בס. זהרית הידועהמוקדם יחסית בהתפתחותה של הלשון הִי

הנך . הגון ונאה: "מופיעה הערת המורה, כתובה בעיפרון דהוי, התרגום

מופיע סימן " הגון ונאה"כאשר על המילים , !"קשור יותר מדי למקור

: ונוספו דברי השבח!" 10"+ומעליהן נכתב הציון , מחיקה נחרץ בעט

המחברת ובה כתב היד של התרגום מצויה !". תרגום ראוי להכרה"

תודתי לזאב סמילנסקי שהתיר לנו . יזהר שבספריה הלאומית.בארכיון ס

  .   לפרסם כאן התרגום

  

  

פתאום מת עליה -כאשר לפתע, גרטרוד מלכת דניה נתאלמנה

והנה עוד טרם נקפו חודשיים ימים מיום מיתתו והיא נישאה , המלך המלט

, מעשה שצוין בפי העם בשעת מעשה כפעולה מוזרה, לאחיו קלודיוס

כי קלודיוס זה לא דמה ; או אולי גם גרוע מכן, או נטולת רגש, נהנטולת הב

כי כאשר , במאום לאישה המנוח הן בתכונותיו האישיות והן בשאר רוחו

-וחששות וחשדים לא; כן גם שפל ונקלה אופיו, דמות לו בזויה ועלובה

- אלה כי בצנעה הוא הוגה מדרכו את אחיו-נמנעו מהתעורר בלבות אי

העפל שבת על , נשוא את אלמנת המלך: כשמטרתו לפניו –המלך המנוח 

והרחק ממנו והלאה את יורש העצר החוקי הלא הוא המלט בן , כסא דניה

  .אותו המלך הקבור

ומעשה נואל זה לא השאיר רושם ולא השפיע גם על אחד כאשר 

אשר העריץ ואהב את זכר אביו המת עד כדי , השפיע על הנסיך הצעיר

ובהיותו בעל כבוד עצמי וחסיד ההולך במעגלות צדק ; צליינות פולחנית

היה דווה ודך ליבו מדי העלותו עליו את הנהגתה המושחתה של אמו 

  . ומעצב היגון על מות אביהו ועל חתונתה המחפירה של אמו, גרטרוד
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ִנטשה ,  מרה שחורה דכדכה והקדירה את שמי חיי הנסיך הצעיר

חדל ממצוא סיפוק בתמרוניי הוא ; ופניו לא היו עוד ִעמדו, שמחתו

נקע מהחלד אשר נראה לו -הוא יגע, הנסיכים ובספורט שהלמו לגילו

כבוסתן בלתי מנוכש מקום אשר בו יחנקו פרחי נוי ומאום זולתי עשב בר 

  .יניבו שם

אם כי ,  כה העכירה את רוחו– הכסא –לא אבדת ירושתו החוקית 

 ;ממארת- בחרפה מכאבתנסיך צעיר בעל שאר רוח היה עלול להיפצע אנוש

מה שהשביעו תמרורים וקעקע את נשמתו האמיצה היה זה שאמו הראתה 

 אשר יחסו אליה היה יחס –את עצמה כה שכחנית ביחס לאביו המנוח 

נראתה תדיר כאוהבת , ואז, אדיב-והיה לה בעל כה עדין, חיבה ספוג אהבה

. אהבתה אליובלי מצרים וכאישה צייתנית והיתה מתרפקת עליו כאילו רבה 

,  פחות מכן–או כאשר נראה להמלט הצעיר , בנקוף חודשיים ימים, ועתה

ואגב נשואים בלתי כשרים . אח בעלה המת, נישאת לדודו, נישאה שנית

ועד השחיתה עשות . מפאת קרבת המשפחה, ובלתי מהוגנים למאוד מאוד

ובבחרה לה ליורש כסאה אדם בעל , באוצה להינשא בחפזון בלתי נאה

ומעשה זה מיגר והקדיר את רוח הנסיך המפואר . מלכותי-ופי לגמרי בלתיא

  .הצעיר יותר מאשר אובדן עשר אנגריות

היה כל עמל אמו גרטרוד ועמל המלך שטרחו לתכן , לשווא, לריק

 –הוא המשיך להופיע בחצר בחליפה שחורה ְקדֹוַרִנּית . תוכניות לשעשעו

, צורת לבושו זה היתה לו לקבעו; כאשר יאה למתאבל על מות אביו המלך

ולא עלה . הוא לא הסירה גם ביום נישואי אמו ולו גם לשם מחמאה בלבד

דהוא לשתפו בנשפי חשק או הילולות שהיו נראים בעיניו - בידי מאן

  .נתעבים ביותר

אם כי . הידיעות המפוקפקות על אופן מות אביהו הטרידו מרגוע

ששות וחשדים ברורים כי היו להמלט ח, קלודיוס פרסם כי נחש שפו

ואותו , הוא רצחו למען כתרו: כללו של דבר, קלודיוס עצמו היה הנחש

ואכן צדוק צדק . הנחש עצמו אשר שף את אביו יושב עתה על כסא המלך

אך אם היה זה ; עד כמה לא היתה ידה ברצח, גם על אמו, בחששותיו

ילעּו את  הנה אלו היו הספקות אשר ב–בהסכמתה או בידיעתה או לאו 

  . רוחו והכניסוהו תוך מבוכה תדירית

צלם אשר דמותו -כי איזה דמות, שמועה נתמלטה לאוזני המלט

על הרחבה לפני , כדמות המלך המת נראה לעיני הזקיפים אשר על המשמר
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וחזון עוועים זה היה . שלושה לילות רצופים-זה שנים, ההיכל בדמי הלילה

השריון אשר בה היה רגיל -תעטוי מכף רגלו עד ראשו באותה חליפ

 – אחוזת מרעיו ובתוכם הורציו –ואלה אשר ראהו . להיראות המלך המת

ומדי פעום השעון .  הופיעקבעו כולם כאחד את העת ואת האופן אשר בו

,  ופניו חיוורות ומפיקות יותר יגון מעם חרון–עשרה היה מופיע -יַעְשֵּׁת

.  בכל כאשר היה בחייו הכל–זקנו מבודר באימה וצבעו ככסף הכהה 

אם כי דימו לראותו פעם נושא את , מאומה לא השיב כאשר דברו עימו

 קרא –אבל בעצם הרגע , עיניו ופונה בתנועה אליהם כאילו חפץ לאמור מה

  .נגוז וחלף לו, ועם קרוא הגבר נתמסמס, הגבר

אשר נראה לא , הנסיך הצעיר השתאה מאוד על סיפורם המוזר

ואז . הסיק כי זאת היא נשמתו הערטילאית של אביוו, רחוק מהמציאות

החליט לצאת יחד עם זקיפי המשמר ולצפות עד אשר יזדמן לו לראות את 

, וכי יש לדמות זו להביע מה, כי שיער שדמות זו לא באה לריק, הרוח הלזו

ובכיליון עיניים צפה לרדת ,  תדבר אליו כעת–ועל אף שתיקתה עד עתה 

  .הליל

 ניצב על המשמר ביחד עם הורציו ומרסלוס אתא לילה והוא

היה זה לילה קר והאוויר . באותו המקום אשר בו רגיל היה הרוח להופיע

אפס כי שיחה זו , הורציו וחברם שוחחו על קור הלילה, המלט. צבט קשות

למראה נשמתו . שבתה עם הערתו של הורציו כי הדמות הופיעהוה

,  בו רוח מגודל הבעתההערטילאית של אביו נדהם המלט ולא קמה

לכתחילה קרא לישע את המלאכים וצבא השמים כי לא ידע נכונה הטובה 

, אך בהדרגה התאזר עוז? הברכה תישא בכנפיה אם קלל, אם רעה הרוח

השקיף עליו ברחמים וכאילו אווה להיכנס עמו , כאשר דמה לראות, ואביו

כול להתאפק המלט לא י. בכל כאשר בכל היה האב כבימי חיותו. בשיחה

ואז השביעו !" אבא, מלכי, המלט:"והוא קרא אליו, מפנות אליו בדברים

ומה , המלט לספר על ֶמה ולמה נטש את קברו אשר בו ראוהו שוכב בדומיה

הוא שאלו אם יוכלו ; ראה לבוא לבקר בארצות החיים ולחזות באור הסהר

ט שיסור אך הרוח דֹום רזמה להמל; באיזה דרך לתת מרגוע לנשמתו הלאה

הורציו . שבו יוכלו להישאר בודדים לנפשם, עמו למקום נסתר ומודח יותר

כי ייראו פן רוח ביש היא רוח זו , ומרסלוס שדלוהו לבל ילך אחרי הרוח

שתסיתהו ותשיאהו אלי הים הסמוך או אלי שיא ֵכפי מגור ושם ילבש צורה 

לא יכלו אך שידוליהם והפצרותיהם . מבעיתה שתַבַלע ותחבל את דעתו
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ואשר . כי אך מעט מאוד שם לב לחייו בכדי לחשוש לאבדם, להמלט

מוות -אל- מה יוכל הרוח עשות לנשמה אשר נצחית ובת– אמר –לנשמתו 

הוא חש את עצמו מוצק כלביא ונחלץ מהם למרות ? היא כמוהו עצמו

  .הוא הפקיר את עצמו לרוח שתנחהו לאשר תחפץ, מאמציהם לעצרו

הפסיק הרוח את הדומיה בספרו לו כי , בדרךוכאשר היו יחדיו 

: שנרצח באכזריות רבה ומה שאירע כך אירע,  המלט–הוא רוחו של אביו 

, ביצע את הרצח בגלל הסיכוי לרשת את הכתר, דוד המלט, קלודיוס אחיו

כמנהגו , כאשר נם את שנתו בגנו;  ועוד יותר מזה–הכל כאשר חשד המלט 

נקלה ובוגד זה ונפל עליו בשנתו ויצק מיץ התגנב אח , תמיד אחרי הצהרים

-יר ופזיז ככסףהומ, מיץ המתעבר בחיי אדם, ארסי של מי רוש לתוך אוזניו

מתסיס את האדם ומעלה קרום גרב ,  שוקק ונוהר בכל עורקי הגוף–חי 

מלכותו , וכה מיושן על ברכי אחיו נכרת לפתע מכסאו. מנוון על פני העור

: ט שאם אך ניצוץ אהבה אחד בליבו אל אביווהוא השביע את המל; וחייו

ואחר ביכה ותנה הרוח לפני בנו כי . שפל זה-נקום יקֹום בעד רצח מתועב

אמו ירדה פלאים ממידותיה התרומיות עד כדי כפירה והתכחשות לנשואי 

 אך כהה בהמלט שכאשר ;אהבה עם בעלה הראשון ועד כי נישאה למרצחו

בל ישתמש במעשה אלימות ,  בדודו הנבלוביה את נקמתו-יפרע ויקֹום מניה

 ויניחה להתייסר בידי שמיים ובידי עקיצות ברקני –כלשהו כלפי אימו 

והרוח גז , המלט הבטיח למלא את הוראות הרוח בכל המובנים. המצפון

  .וחלף

שכל אשר היה , כאשר נותר המלט לבדו קיבל על עצמו בקונם

 ישכח מיד –ם והן מהסתכלות קבוע בזיכרונו וכל אשר קנה ולמד הן מספרי

; ומאום זולתי זכר דברי הרוח וכל אשר גזר עליו לעשות לא יקנן במוחו

 –המלט לא חזר ולא סיפר את פרטי השיחה לאיש חוץ מידיד נפשו 

, והוא גזר עליו ועל מרסלוס לבל יספרו מאום מאשר ראו הלילה; הורציו

  . וכל אשר ראו יישאר עמם סוד כמוס

והיותו יגע ונכה רוח , מראה הרוח על חושי המלטהאימה שהטיל 

;  כמעט שבילעה את דעתו ומסכה בו מעין טמטום חושים–גם מלפני כן 

ובחששו שדבר זה יתמיד עד כדי הצגתו לראווה והצבת דודו על המשמר 

בחשדו שהמלט חורש מזימה נגדו או שהמלט יודע נכוחה על מות אביו 

בנפשו וקיבל החלטה מוזרה שמעתה הוא שת עצות . יותר מכפי הצהרתו

  כי חשב שיהיה פחות מקום , והלאה ישנה את טעמו ויהיה כמשוגע לאשורו
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ושדודו יחשבהו לבלתי מסוגל לתכן אילו תוכניות , לחשוד בו

והליקויים האמיתיים בשכלו יהיו צפונים וחבויים היטב תחת , רציניות

  .מסווה השיגעון המלאכותי

מעטה של פראות מסוימת והבעה מוזרה ומאותו הזמן עדה המלט 

ובאופן מוצל מאוד חיקה את השוטה עד שהמלך , דיבורו והנהגתו, בבגדיו

והיות ולא מצאו כי האבל על מות אביו הנו ; והמלכה הונו שניהם גם יחד

 כי הרי לא ידעו על דבר הופעת –עילה מספקת ליצור מצב רוח רע כזה 

ובתמים חשבו כי פענחו את .  הסיקו שהמלט חולה אהבה הוא–הרוח 

  .הסיבה לאשורה

, כאשר סיפרנו, השחורה-טרם שנפל המלט תוככי קדרות המרה

בת פולוניוס יועץ ראשי , ואופיליה שמה, שגה באהבה עצומה לעמה אחת

המלט שיגר לה אגרות טבעות ואתננים ושיגר כמו . למלך בענייני הממלכה

והיא הטתה , ות באופן מכובדכן שליחויות אהבה אליה והעתיר עליה הפצר

שחורה זו שנפל לתוכה הפכתהו -אפס כי מרה. אוזן קשבת לנדריו ותחנוניו

ומאותו פרק זמן שחרש את המזימה לחקות את ; רוח אליה-לשווה

, אך היא; ִהתראה כחסר אדיבות ביחס אליה והתנהג עמה בגסות, המטורף

 עצמה להאמין תחת הוכיחו על התכחשו אליה השיאה את, העלמה הטובה

שמתבונן הוא בה פחות , וכל זה; מתוך מחלת רוחו אירע, כי כל מה שאירע

והיא הקישה ודימתה את ; אדיבות ארעית-אינו אלא אי, מאשר קודם

הכוחות הנפשיים של נפשו האצילה ובינתו היתרה שהושחתו מהקדרות 

 לנעימת פעמונים שלכאורה מוכשרים הם להפיק מתוכם –המעיקה עליו 

או , אך משאינם מכוונים כדבעי, היותר נשגבה, ת המוסיקה היותר עילאיתא

  .נעימה-הרי הם יוצרים קול צורם ונעימה בלתי, משטיפולם גס

נקמת דמי אביו : פי שהטרחה המרובה שהוטלה על המלט-על-אף

השיגיון בעגבה וההתעסקות בתשוקה , לא הלמה למצב השעשועים, הנרצח

 למרות זאת לא יכל לתת פוגה –כמו אהבה , וכאשר נדמה ל, כה בטלנית

ובאחד מרגעים כאלה ; עדינות שתשררנה בינו לבין אופיליה-למחשבות

כתב , כאשר דימה שיחסו לעלמה עדינה זו אינם מהוגנים ואינם הגיוניים

אגרת ובה המון מאווים פראיים ומתגעשים ובהתרברבותו במונחים 

אך מהולים , ולשיגעונגון  כאשר יאה וה–מוגזמים ומדברים גבוהה 

של אהבה שלא באו אלא להראות לעלמתו , מרפרפים, במגעים קלים

  :הוא ִבקשה ש. הכבודה שאהבה עמוקה ספונה ומונחה על קרקעית ליבו
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  אם ינהרו, הטילי, ספק בכוכבי אור      

  תנוע, ספק בשמש אם תסוב    

   כי כזבו שקרו–באמת וקושט     

  .וע כי רגע תז–אך לא באהבתי     
  

  .עוד מליצות כהנה וכהנה היו שם וכן התרברבות במליצות נפרזות
  

. את האיגרת דנן ראתה חובה לעצמה אופיליה למסור לאביה

, ואנוש זקן זה מצא לו לנחוץ גם הוא למסור את המכתב למלך ולמלכה

 –אשר מעתה החליטו כי הסיבה הנכונה לשיגעונו של המלט היתה 

יופייה ותומת ליבה של אופיליה שמשו והמלכה איחלה שאם . האהבה

כי אז מידותיה התרומיות וברת רוחה יעלו גהה וישיבו את , עילה לשיגעונו

  . והיה זה לכבוד ולתפארת לשניהם, המלט לאיתנו

אך מחלת המלט שכנה עמוק מאשר שיערה או מאשר תוכל 

והצו הקדוש , מראה רוח אביו אשר ראה נקבע בדמיונו. להעלות לה ארוכה

כל רגע מרגעי היום נראה לו . לגאול את דמיו לא נתן לו מנוח עד אשר יופק

אך המלך היה מוקף תמיד . כחטא וכעוון לא יכופר נגד מצוות אביו

זו וגם זו נוכחּות המלכה אשר ידה לא , מה שהקשה עליו את דרכו. בזקיפים

  .זזה מיד המלך היוו עיכוב בהגשמת מטרתו אשר קשה היה לו לצלוח עליו
  

  )יזהר. ס :אנגליתמ(
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    מולודובסקי קדיה

  

  

  המלכה
  

  רובינשטיין בלהה ,דבר המתרגמת
  

         בזמן האחרון אני מתרגמת בהנאה רבה את הסיפורים הכלולים בספרה של קדיה 

וסיפרתי על כך , 1)ַא שטוב מיט זיבן פענצטער ('בית עם שבעה חלונות'מולודבסקי 

, כשהספר יופיע! איזה יופי: "ואחד מהם קרא, כולם הנהנו בהתלהבות. לכמה מחבריי

פתחוהו , ִּפתחו את השער: "בת זוגו דקלמה בשמחה!" אקרא את הסיפורים לנכדים

יש לה שמשייה "חברתה נזכרה בילדה ַאֶּיֶלת ש, "עבור תעבור פה שרשרת זהב/ , רחב

,  ספר שירי הילדים– 'השערפתחו את ', בקיצור... מישהו סיפר על המעיל, "כחלחלת

  .  כבש לבבות2,שתורגמו בצורה כה מתנגנת בידי שלושה משוררים

קוראי העברית "... אליה וקוץ בה: "     מתברר שיש אמת רבה במה שנאמר בגמרא

נדבק " משוררת לילדים"והתואר , 'פתחו את השער'נצמדו אל חוויית המפגש עם שירי 

קוראי היידיש יודעים , אומנם. חרים ביצירתהאל המשוררת וטשטש את הצדדים הא

קדיה מולודובסקי כתבה שירים וסיפורים לילדים : פנים- שהמחברת היתה יוצרת רבת

ייסדה , ערכה כתבי יד, הרצתה, היא כתבה מאמרים בנושאי ספרות ותרבות; ולמבוגרים

אי  מדוע ייגרע חלקם של קור–ובעיקר ? אבל כמה קוראי יידיש יש בארץ. עת- כתב

  ?העברית

לא מזמן יצא לאור קובץ משירי קדיה מולודובסקי : משהו מתחיל לזוז,      בכל זאת

לישראל ' המחזה 'יידישפיל'במקביל הועלה בתיאטרון . 3'לילות חשוון' –למבוגרים 

, אכזבתה, שמתאר את ציפיית המשוררת להשתלבות בחוגי התרבות בארץ, 'ובחזרה

  . והגירתה לאמריקה

 יהוו נדבך נוסף במהלך 'בית עם שבעה חלונות'מקווה שהסיפורים הכלולים ב     אני 

לכן שמחתי להיענות להצעת יהודה ויזן לתת . ההיכרות עם היוצרת המרתקת הזו

                                                           

זכות 'ולתרגום המוצע על ידי יש , ולם לעבריתהספר לא תורגם מע,  עד כמה שידוע לי1

 .'ראשונים
והמהדורה , פניה ברגשטין, לאה גולדברג, השירים תורגמו מיידיש בידי נתן אלתרמן 2

כולן בהוצאת הקיבוץ , מאז פורסמו מהדורות נוספות. 1945הראשונה יצאה לאור בשנת 

 .המאוחד
וכתב , תרגם כמה שירים, פירש, טאמיר שומרוני ליק. 2017, הוצאת הקיבוץ המאוחד 3

  .אחרית דבר מקיפה
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לקוראים טעימה קטנה מן המעדנים הספרותיים שעדיין חבויים בין כותלי הבית בעל 

  . שבעה החלונות

היא , ראשית. שובה חבויה בהקדמת המחברת לספרהת? "שבעה חלונות"    מדוע דווקא 

בהמשך היא . עשרה שנים- מגלה שכתבה את הסיפורים הכלולים בספר לאורך חמש

מעולם לא היה אכפת ליהודי איך נראים קירות ... : "כמה מילים, הנה. מרחיבה ומסבירה

בין . רונההוא לא התייחס לשאלה אם חלונות ביתו מעוצבים לפי האופנה האח. [...] ביתו

יהודים בני דורנו עברו מעולם . [...] הוא ידע היכן ניצב קיר המזרח, אם כך ובין אם כך

אל כל מה שנוצץ ומזדקר : של פנימיות רוחנית ורגשית למציאות של גשמיות חיצונית

רבים מהם דילגו מן המדרגה . [...] אל עניינים שיש בהם יותר זוהר מאשר חום, לעין

מאבדים צרורות חשובים תוך כדי , כרגיל. אל הדרג החיצוני המתנשאהפנימית הצנועה 

באבדות ובמציאות האלה יש גם מן הטראגי וגם מן . וחוזרים לחפש ולמצוא אותם, דילוג

ייתכן . חיזיון בולט זה בחיינו מתרחש במרבית הסיפורים הכלולים בספר זה. הקומי

לכל חלון יש . ' עם שבעה חלונותבית'שזוהי הסיבה שרציתי להעניק לספר את הכותרת 

  ."אור ִמשלו וצל ִמשלו

למרות שהסיפורים , במושבה ראש פינה, הבית בעל שבעה החלונות נמצא בארץ,      אגב

כל סיפור . מעוגנים במציאות החיים של יהודי אמריקה בשנים שלאחר מלחמת העולם

רל שמשרטט תמונת כל סיפור הוא כמו ציור אקוו; מאיר צד זה או אחר ביחסי אנוש

יש בסיפורים אלה צירוף לא רגיל של הומור . טעוני משמעות, עולם בקווים דקים

ולי הם מזכירים את , כולם אומרים הרבה במעט מילים. חמלה וביקורת סמויה, ואירוניה

  : הרי היא לפניכם–? רוצים דוגמה. כוב'הדגם המופלא של סיפורי צ

  
  

  הַמלכה
  

 היו לאיידלה 4.יֶדֶלה כי כל דבר שנגעה בו הפך זהב     פישל התחתן עם ֵאי

אתר הנופש , 5"ּפוינט-הַאנטינג"למרות שב, עיניים צחקניות ופנים של ילדה

, היא היתה קטנטונת. אמרו שהיא עברה את העשרים, הקיצי שבו עבדה

                                                           

התלבטתי "). ַא גָאלדן פינגערל" היא היתה " (זי איז געווען ַא גָאלדן פינגערל: " במקור4

" פינגערל. "עשוי זהב: הוא" גָאלדן"פירוש המילה . איך לתרגם את מטבע הלשון הזה

. כפשוטו" ַא גָאלדן פינגערל"קשה להניח שנערה היא . יכול להיות אצבע קטנה או טבעת

איידלה ודאי , אם טעיתי. בחרתי בתרגום המוצע כאן, אחרי חיפושים והיסוסים, לבסוף

  ...תסלח לי
5 Hunting-point .אולי מפני שיש שם סיכוי לצוד פרשיות אהבים ... שם נאה לאתר קיט

  ?קלילות
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, תמיד הרוויחה כמה דולרים. פעלתניות וזריזות, בעלת ידיים עגלגלות

  .השמייםכאילו חלבה אותם מ

ופישל היה נהג המכונית שהביאה ,      איידלה עבדה במטבח של מסעדה

היא רטטה בהתרגשות כשפישל , עם שחר, כל בוקר. לשם את המצרכים

החנה את המכונית ליד דלת המטבח וקרא לה שתבוא לעזור לו להוריד את 

  . הירקות

  ."  להביט בךתני לי, נו, מותק, איידלה: "     פישל אמר תמיד אותן מילים

הוא היה גבוה . והיא רצה אל המכונית שלו,      פניה של איידלה האדימו

, והביט בה מלמעלה למטה בעיניים עוטות מסתורין, ממנה בשני ראשים

כאילו היה נסיך מוסווה שהשכיר את עצמו לתפקיד של נהג מכונית 

  .הובלות

כאילו , חיוך זוהר     איידלה הביאה כוס לימונדה והושיטה אותה לפישל ב

מפעם . זכתה באושר הגדול ביותר כי הוא שותה את המשקה שנתנה לו

. ופישל לקח אותו כאילו הוא עושה לה טובה, לפעם הביאה לו כריך עוף

  . איידלה נהנתה מאוד לראות שפישל מחייך

     בכל יום שישי היא נתנה לו את הכסף שהרוויחה במשך השבוע ואת 

, בבקשה, ַהְפֵקד .אין לי זמן, פישל: "ואמרה,  בבנקפנקס החסכונות שלה

  ."את הכסף בבנק

  . התבדח פישל–" ?את צוברת נדוניה     "

  "?אלא מה. ודאי שאני צוברת נדוניה     "

מפני שבכל יום ,      פנקס החסכונות היה יקר בעיניה יותר מהכסף עצמו

, עוד שבועואיידלה ידעה שכאשר יעבור , שישי פישל שם אותו בכיסו

  . הפנקס הקטן יהיה בידי פישל

טוב שפישל הולך עם פנקס . " הרהרה–" ,כסף מושך כמו מגנט     "

  ."החסכונות שלי

אחרי שעות העבודה במסעדה .      איידלה לא ישבה לרגע בידיים ריקות

. היא קנתה בשר ועופות עבור כמה עקרות בית והביאה את המצרכים לביתן

היא שלחה נערה . ר קייטנים באתר הנופש הקיציהיא חיפשה חדר עבו

כל עיסוק השאיר בידיה כמה . לעבודת ניקיון אצל עקרת בית זו או אחרת

היא הכירה . איידלה התרוצצה כמו סנאי זריז באתר הנופש הקיצי. דולרים

  .עשתה טובה לכולם, שרתה כל אחד במשהו, כל אחד
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תענוג הגדול ביותר זה ה, אם אני יכולה לעשות משהו למענך     "

ועיניה השחורות והצחקניות ,  אמרה איידלה לכל עקרת בית–." בשבילי

  .זהרו באהבה ובשמחה אמיתית

היא הסתובבה בחלוק לבן .      בימי החורף עבדה איידלה בבית החלמה

היא היתה כמו . ונראתה כאילו נולדה לתוך המדים הלבנים, ובמצנפת לבנה

הביאה משהו ; ריחפה מחדר אחד לחדר אחרהיא . אחות עבור כל אורח

קנקן , הביאה עיתון, שאלה את השני אם הוא צריך משהו, למחלים אחד

כל האורחים היו . למען כל אחד, איידלה היתה בכל מקום. מים חמים

שקיבלה היו שמנים " טיפים"ה. כמעט אחים ואחיות שלה, ידידים שלה

שלאיידלה מגיע לקבל עוד , כל אחד הרגיש. נתנו לה מכל הלב. במיוחד

  .כמה דולרים

-כשעבדה במסעדה ב,      אבל היא היתה שמחה ועליזה במיוחד בקיץ

ובכל יום שישי פישל הפקיד בבנק את הכסף שהרוויחה , "ּפוינט-הַאנטינג"

נתנה איידלה לפישל כוס , באחד מאותם ימי שישי, פעם. במשך השבוע

  :ואחר כך שאלה אותו, ה בבנקאת כספי ההפקדה של, כריך עוף, לימונדה

  " ?אתה רוצה להצטרף אליי לביזנס, פישל     "

  .איידלה ציפתה לתשובתו.      לבה הפסיק לפעום לרגע

, עיני נסיך מוסווה שהתחפש לנהג, ועיניו,  שאל פישל–" ?איזה ביזנס     "

  .חייכו

. ..אני אקנה אותו בתשלומים. ראיתי שמציעים מלון קטן למכירה     "

  ..."אני יכולה... אני

היא תעמוד : "והרהר, הרכות והעגלגלות,      פישל הביט בידיה הקטנטנות

  ."היא יכולה להפוך את כל אתר הקיט בידיים הקטנות שלה... בתשלומים

וסובב את הגה המכונית ,  ענה פישל–" ?מדוע לא. ביזנס הוא ביזנס     "

העיניים השחורות הצחקניות . כמי שאינו יודע אם לפנות ימינה או שמאלה

  : והיא אמרה, של איידלה הבחינו בכך

... בעוד חמש שנים אנחנו נצחק למסעדה הזו. פישל, אתה עוד תראה     "

  !..."מסעדה, גם כן עסק

כאילו היא רוצה להרוס את , ופרצה אל המטבח בטיסה נמרצת,      אמרה

  .הבניין

הרגשה של שחרור מההגה של      המחשבה על בית מלון שלו עוררה בו 

, מארגזי הבקבוקים שצריך לסחוב, מהעומס של סלי הירקות, המכונית
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, דברי איידלה. ומהעמידה הממושכת ליד הדלת האחורית של המסעדה

הדהדו , !"מסעדה, גם כן עסק. תוך חמש שנים אנחנו נצחק למסעדה הזו"

  .ידחלק וקל יותר מתמ, המכונית נשאה אותו מהר יותר. בראשו

     פישל כמעט לא הכיר את איידלה כשהיא באה יחד איתו לשלם את 

תנאי 'איידלה דיברה כמו איש עסקים על . המקדמה עבור בית המלון

  :וכמה פעמים שאלה אותו', תשלום

"     What do you think, Philip?"6  

הוא חייך ותחב את ידיו ". פיליפ"     פישל התפלא על כך שהיא קוראת לו 

. כאילו הוא מניח שם את הֵשם החדש שניתן לו, מוק לתוך הכיסיםע

  :ובדרכם חזרה אמרה לו, איידלה ראתה את חיוכו

מקובל יותר מהשם ' פיליפ'בעיני אנשים זרים השם , הרי אתה יודע     "

  ..."זה יותר מקובל... עּפעס... זה יותר... 'פישל'

איידלה . ם הם יתנו למלון     איידלה ופישל דנו במשך כמה ימים איזה ש

  ". אולימפיה", לא רצתה להשאיר את השם הישן

  ".הנהלה חדשה מחייבת שם חדש",      לדבריה

  .  הציע פישל–" '?מלון רומא'אולי      "

  "'?רומא'מה פירוש      "

  ."רומא היא עיר הבירה של איטליה     "

  "?מה לנו ולאיטליה     "

  . לו היא ופישל היו שותפים במשך מאה שניםכאי" לנו"     איידלה אמרה 

  . פישל המשיך לחפש שם למלון–" '?מלון מיסיסיפי'אולי      "

כשהיא מתפעלת מפישל ,  שאלה איידלה–" '?מיסיסיפי'מה פירוש      "

  . שיודע כל כך הרבה

  ."באמריקה, דווקא כאן. מיסיסיפי הוא נהר     "

  ..".אף פעם לא שמעתי על דבר כזה     "

                                                           

" מענטש-ווי ַא ביזנעס] terms[' טוירמס': " קטע זה  כתוב בתערובת של יידיש ואנגלית6

]businessman" [פיליפ, ווָאט דו יו טהינק?] "What do you think, Philip? [ כתיבת

היא חלק מייצוג )  טרנסקריפציה- תעתיק (המילים האנגליות לפי דפוסי הכתיבה ביידיש 

לטובת רצף הקריאה . דפוס זה קיים במרבית הסיפורים. המציאות בחיי יהודי אמריקה

 . תי להצביע על יסוד סגנוני זה רק כשאחשוב שזה נחוץהחלט



 328

בינתיים אנחנו לא נטוס . פישל, תשמע: "     איידלה הרהרה מעט ואמרה

, "די קווין"אנחנו פשוט נקרא למלון . וגם לא אל הנהר מיסיסיפי, לאיטליה

  ..." כמו שמתאים לקיסרים, כי אצלנו הכול יהיה היפה ביותר והטוב ביותר

: ול     פישל חייך והביט על איידלה הקטנה שהמציאה שם כה גד

  ". הַמלכה"

של איידלה מקום מיוחד בין בתי " די קווין"     מהר מאוד תפס מלון 

היה ָשם . היה בית לאורחים" די קווין"מלון ". ּפוינט-הַאנטינג"המלון ב

מאות אנשים ששהו בבית ההחלמה . איש לא היה זר או גלמוד. טוב ונעים

לכן . עשתה לכולםאו אכלו במסעדה הכירו את איידלה וזכרו את הטובות ש

- אין! '?אורחים'מה פירוש . היו תמיד אורחים בבית המלון של איידלה

בין לבין . איידלה התרוצצה בין החדרים! ְספור האחים והאחיות שלה

, מר ִּפילץ: "נכנסת עם כוס חלב ואומרת, היתה דופקת על דלת זו או אחרת

  ." זה טוב בשבילך.  שתה את זה7,בבקשה ממך

, אפתה, היא בישלה. ה התחילה לעבוד בשעה ארבע לפנות בוקר     איידל

עשרה כבר היתה לבושה בשמלת משי -בשעה עשר או אחת. צחצחה הכול

ושני , חן תכולות-תסרוקתה מעוטרת במכבנה משובצת אבני, בהירה

היא נראתה כמו המלכה של . צמידים נוצצים מקשטים את ידיה העגלגלות

  ".די קווין"המלון הקטן ששמו 

משתלם יותר לא : "איידלה אמרה לפישל,      למרות שלא נחה לרגע

. יש לי כבר נהג למכונית הסטיישן שלנו! שמע בקולי. לעבוד מאשר לעבוד

די יהיה אם תשוחח עם האורחים ותקשיב . פיליפ, זו לא עבודה בשבילך

... אין לך מושג עד כמה אנשים אוהבים שמקשיבים להם. למעשיות שלהם

  ."ודעת את זה עוד מהימים שעבדתי בבית ההחלמהאני י

הוא לבש את חולצות המשי העדינות .      פישל שוחח עם האורחים

הוא חייך כמו נסיך מוסווה שהתחפש . שאיידלה נתנה לו כמתנת יום הולדת

לבה של איידלה רווה נחת כשהסתכלה על . לבעלים של בית מלון קטן

 כמו שמגישים לאורח החשוב ביותר ,היא הגישה לו קערית גלידה. פישל

  ."זה טוב בשבילך. פיליפ, זהו יום חם: "ואמרה, במלון

                                                           

והשימוש בשם , "ת/פלוני"אני חושבת שהכוונה היא ל" --- ּפליז, מיסטר ִּפילץ: "במקור 7

 . הוא לצורך המצלול" ִּפילץ"



 329

הוא חש כלפיה אהבה שיש בה . 'זהב'     פישל חשב שאיידלה היא ממש 

מפעם לפעם היה מזנק כאחוז . אהבה שיש בה יותר עצב משמחה; מחויבות

הוא נוסע להביא זה נקרא כאילו . דיבוק אל מכונית הסטיישן ונוסע העירה

  . משקאות בשביל בית המלון

שיראה : "אבל אמרה לעצמה,      איידלה ידעה שבעיר הוא יפגוש את ֶייטה

  ."'המלכה'אבל הוא לא יעזוב את . הוא ירקוד איתה ויתעסק איתה. אותה

: הוא היה מצלצל אל איידלה ומתנצל.      לפעמים פישל נשאר ללון בעיר

צריך להישאר אצלה , ככה, אני. ך טובאחותי לא מרגישה כל כ"

איידלה העמידה פני תם וענתה כאילו היא מאמינה לכל מילה ." בברוקלין

כל נסיעה של פישל העירה ." מסור לה דרישת שלום: "שהוא אומר לה

כאב , כמו שחולים סובלים חום, אבל היא הגיבה בסבלנות, גרמה לה ֵסבל

וקידמה , א חיכתה לשובו בסבלנותהי. או כל צרה אחרת שלא תבוא, שיניים

  .את פניו בשמחה

ֶייטה עמדה ליד . ראתה איידלה את ֶייטה, עוד כשעבדה במסעדה,      פעם

היא הניחה , תוך כדי שיחה. דלת הזכוכית של המסעדה ודיברה עם פישל

  . את ידה על כתפו

ל      בזיכרונה של איידלה נותר הרושם של חרוזי האלמוגים שֶייטה ענדה ע

שנצצו על כתפו של , הצבועות לקה אדומה, צווארה והציפורניים הארוכות

  8'גירל-ַאּפ-ּפין'מי היא ה: "שאלה את פישל, כשראתה אותה, אז. פישל

  "?הכלה שלך, שדיברה איתך

  .ופרץ בצחוק מלא שמחה קונדסית,  ענה פישל–" זוהי ֶייטה, אה     "

לון מכסות את התשלום      עם תום עונת הקיץ התברר שהכנסות המ

האחים 'היא כתבה לעשרות . איידלה לא סגרה את המלון בחורף. הראשון

כל מכתב הסתיים . פועל בחורף כבית החלמה" מלכה"שלה שה' והאחיות

  ".'די קווין'מנהלת מלון , איידה קאראש, במסירות אוהבת: "במילים

" מלכה"ה. נאותהניבו הכנסות , עונת הקיץ ועונת החורף,      שתי העונות

איידלה .  כל צורות הקסם הירוק של הדולרים–טיפים , קים'צברה צ

                                                           

8"  "pin-up girl :והוא מתייחס לדוגמנית ,  של המאה הקודמת50- מושג שרווח בשנות ה

שתצלומים או רישומים של דיוקנה היו נפוצים בציבור , או כוכבת קולנוע סקסית

 ). 'במוסך וכו, במשרד, ברחוב(לקיר )  pin-up(ומוצמדים 
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שנבנה עם , נוסף אגף חדש" מלכה"ל. השלימה את פירעון התשלומים

  .'טרקלין שמש'

באחת הנסיעות שלהם אל .      איידלה דאגה שלפישל יהיה תמיד כסף בכיס

. שוי צמר גמליםשלא תשכח לקנות לעצמך מעיל ע: "העיר היא אמרה לו

  !..."מן המשובחים ביותר? פיליפ, אתה שומע

שמתאים למלון , "פיליפ",     כשם שפישל הסכים לאמץ את השם החדש

מעיל כזה שייך . כך הוא קיבל את מעיל צמר הגמלים החדש, "די קווין"

  .וכך גם איידלה, "די קווין"למלון 

אבל היא הבליגה .      כל נסיעה של פישל אל העיר העיקה על איידלה

מה אפשר . גם אם זה עולה בריאות, צריך לשלם. זה המצב: "וחשבה

היא היתה מקבלת את פניו כמי שזוכה , כשפישל חזר מהעיר" ?לעשות

שני אורחים חדשים באו היום : "תמיד היתה לה בשורה טובה. באושר גדול

עם ' לשוחח'ופיליפ היה הולך ." אני לוקחת מהם סכום כסף נאה. למלון

  .האורחים החדשים

טרקלין '     איידלה שמחה כשפישל הביא מהעיר עציץ סיני גדול עבור 

: וקרא אליה, נשא את העציץ בשתי ידיו, הוא נזהר מאוד. החדש' השמש

  " ?איפה להעמיד את העציץ, איידלה מותק"

  .אלא בפישל,      איידלה לא הביטה בעציץ

! קונפוציוס אני אומר לך! ונפוציוסק? את רואה איזה מין עציץ זה     "

,  קרא פישל בהתלהבות פרחחית–! פרוטות. קניתי אותו כמעט בלי כסף

. לבה של איידלה התמלא עליצות מתוקה. כשהזכיר את ֶייטה, כמו אז

  . חשבה–" כבשה את לבו' המלכה'"

  . שאלה–" ?מי זה קונפוציוס    "

 העציץ הוא – אני אומר לך –והעציץ , קונפוציוס הוא פילוסוף סיני     "

  ."קונפוציוס

כאילו החרסינה הקרה היא אהובתה ,      איידלה ליטפה בעדינות את העציץ

כדי לשמח את פישל . חשבה" כבשה את לבו' המלכה'. "הגדולה ביותר

  . הפגינה אמון רב במגוון הרחב של ידיעותיו

ש לנו אורחים י? פיליפ, הה, זה לא כומר נוצרי' צונפוציוס'אבל      "

  !..."עוד זה חסר לנו... איזה סיפור... הרי אתה יודע. דתיים
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מילא אותו , צחצח אותו: הוא התעסק כל היום עם העציץ.      פיליפ צחק

אל . "הוא לא הרשה לאיידלה לגעת בעציץ. עפר ושתל בתוכו שתיל רך

  !..."זה קונפוציוס. זה צבע עדין... תגעי

 פישל חזר מהעיר ופגש בתחנת דלק חבר וותיק ,בערב,      מאוחר יותר

  : וקרא, החבר רץ לקראתו בזרועות פתוחות. נהג משאית. שלו

 9איש שירות, אומרים שנהיית גביר! כבר מזמן לא התראינו! פישל     "

  !" 'המלכה'במלון 

עם כסף צריך , פישל, אתה שומע: "והחבר אמר,      הם שוחחו לרגע

  ."אומר לך, אח שלך, ה שחבר ותיקתשמע מ... להיות קפדן

  . שאל פישל–" ?מה פירוש     "

בית -צריך להיות בעל... צריך להקפיד בענייני כספים... הפירוש הוא    "

אמא שלך תהיה ! כסף, אה! כסף... לא סתם איזה מין איש שירות. אמיתי

  !..."כסף, אה! מוכנה לסלק אותך בשביל כסף

  !".אחי, all rightהכול "     פישל חיבק אותו בחום 

" 'די קווין'איש שירות במלון "אבל המילים ,      פישל המשיך לנסוע

, בשעה שהגיע. נשארו בזיכרונו ורדפו אחריו ועטפו את מכוניתו כמו ענן

רק אור , כל החלונות היו חשוכים. המלון היה אפוף אפלולית של לילה

נורות . ת בכניסהמנורת הלילה בפרוזדור הסתנן מבעד לדלת הזכוכי

די : "נדלקו וכבו חליפות, המעטרות את השלט שמעל הדלת, החשמל

  ". די קווין", "די קווין", "קווין

אחר כך מיהר לעלות בשש המדרגות .      פישל עמד לרגע והביט בשלט

במוחו . הוא פתח את הדלת הנעולה ונכנס. הרחבות המובילות אל הכניסה

הוא הלך ." לא סתם איש שירות, בית- בעלאני בכל זאת: "ריחפה המחשבה

  .וניגש אל דלת החדר הקטן והצר של איידלה, לקצה המסדרון

,      איידלה חשה בצעדיו ופתחה את הדלת כשהיא זורחת מרוב שמחה

 והיא התחילה לספר לו –!" פיליפ. "כאילו האושר הגדול ביותר נחת עליה

  .על כל מיני עניינים טובים

  ..."איידלה מותק "– פיליפ קטע את דבריה –" ,ותקמ, איידלה     "

, מה הוא מתכוון לומר כעת.      לבה של איידלה התחיל לפעום בכוח

  !?כשחזר מהעיר בשעה כל כך מאוחרת

                                                           

  ).valet" (ַא ווַאלעט: " במקור9
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זה לא טוב ... מתחילים לרנן עלינו... את יודעת... איידלה מותק     "

כמו ... תר טוביו... אנחנו צריכים להסדיר אחרת את העניינים... לעסקים

  ..."להתחתן... שאנשים אחרים חיים

היא לא .      איידלה כרעה תחת כובד האושר שמילא את כל חדרי לבה

ואחר כך אמרה בשפתיים , היא שתקה לרגע. מצאה מילים לומר לפישל

חיכיתי ... זה טוב בשבילך. שתה. פיליפ, הכנתי לך מיץ תפוזים: "רוטטות

  .דמעות חמות זרמו בשטף,  דמעות גדולות.דמעות עלו בעיניה..." לך

     נורות החשמל שעיטרו את השלט שהתנוסס סמוך לגג בית המלון נדלקו 

  ". די קווין", "די קווין", "די קווין: "וכבו חליפות

  1955, יורק- ניו                  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )רובינשטיין בלהה :תרגמה מיידיש והוסיפה מבוא(
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  רמה ישראל ב

  

  

  ' אנוש'מתוך 
 
  

  .ואני חוטא באווילותי, האור הכמוס בגלימת עתידים שמור לצדיקים מרשע

  מוצאותיי ומבואותיי לא אבין

  צועפים פני וארובות עיני, כערפילים משתמטים מפני הלילה

     – – – – – – – – –ואני סומא בסנוורים 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –   

מטפח בגבו אל הכותל ומרסס , לף בעצמות השכם בין סף המיטה לקירנש

מעקם הוא , הנה. בתנועתו טיח הנשמט על כתפיו וכותנתו ועד הרצפות

תולעת ורדוה . גוחן בו ומבקש לגלגל עיניו אל פינות המרצפות, ראשו

שפתיים , אין לשון לו. נקרעה מלחיו ופרפרת בזווית פיו הנפתח עד לחניכיו

  .אילמות

, אישוניו נעים לאיטם לאורך קו העפעפיים החשוך, גלגל עינו מתהפך

, קפל העפעף. נבלעים באפלה ומזנקים אל חלבון העין ושוב נבלעים ושבים

גלגל האישון מבליט עצמו ; נמזג בתנועה האילמת, אשר אין ריסים לו

  .עיני זיקית. מבעד לעור הדק

... בולם... שלים אליו פוגםריבוי המשלים לחי והנמ. נא להפסיק, אדוני"

  ...הפסק... אוטם

 –מלוא מהות הרצינות וישותה המושלמת , אך... חדל, רב לך, די, באמת

מנתחים קילוחי ... רק שרירי המוח האפורים פועלים. אני עייף? כיצד

  ".מראות מן העין העצומה ומעברה

ו עכשי. ידו נשמטת אל הרצפה ופרקי האצבעות משמיעים קול התפוקקות

דומה כי מחפש הוא אחר דבר . נאגר-נשמר-נצבר-נאסף, דמו ניגר אל ידו

בהונותיו , השערה זו מתאמתת בהידחקותו אל פינת מיטתו. מה סתום

ובעורפו ובראשו השמוט ובגרונו המתוח , מסבכים את הכסות בתנועתן

  .בקיר וסביב, בזווית המרצפות, הוא מחפש דבר מה. דומה הוא לפר עקוד

  ".אבד "–מעוגלות ,  טורד שפתיו הרפויות–" אבוד. אבוד.  אבוד.אבוד "–
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צל רפוד שרירים מיצב .  קוצב קול רע מן המיטה הסמוכה–לא תמצא  "–

בטן רחבה נגלית מסדקי . ועיניו נחשפות אל האור, ישיבתו בשיכול ידיים

חזר ושילש דבריו בשפתיו . בנשימתו, עולה ויורדת כנשימתו, הריכסיות

כאילו טוחנו , מצטמקות ומשתפלות ונרכסות זו בזו, נועות גליותהנעות בת

וקו ; רגליים אשר טיפס על מישור חול-צלקת במצחו כעקבות רב. היו

  .   תפר, פצע סתמי. לא, אך. אות קין. וקווים מצטלבים ונקודות בוערות

אין כל . אינני מפחד ממנו? מדוע עלי לפחד ממנו.  מפחד ממנויננאי" –

. אין הוכחות כי אופי אלים לו, ואפילו צלקת במצחו. וש מפניוסיבה לחש

  ..."מידיו, אינני פוחד מפניו

אין להשתמש במגדירי צמחים . יש להגדיר בני אדם שלא על פי מראם

עמידתו מלוכסנת אל עיני , צל נוסף נחשף מן הכותל. לעולם. והתנהגות

  .מעקם צווארו ומרעיד לסתותיו, השוכב

. הם היוצרים אשליה של רעידה, רצים על אפו וסנטרו, ליםייתכן ואלה הצל

ראשו לאחור ונחירי אפו מורמים בתנועתם אחר . הדבר איננו ברור כל צרכו

  .המורמים במימיקה של מלכות מדומה, פני אציל זקן והולל. ראשו ופניו

  ".עליך למצוא אף שלי. חפש "–

. ועת שלילה תמידיתראשו נע מצד לצד בתנ. מפלבל בעיניו". לא תמצא "–

אך זו , אולי זו אכזריות לומר דברים ברורים. שיח טרופי הדעת. מוחלטת

הלשונות מסתרבלות בים של . ההתרשמות מן האמת בעיוותה ובקמילתה

הראשים נעים ורועדים . שומן חניכיים וצהבון שן וחיך רצוע סדקים

נה יכולה הרוח אשר אינ, הגב מבקש להזדקף, ומתפעמים בתנועות הגפיים

מאימת לפרוץ ולנתץ , חרדה אצורה במעי הזמן. אין תועלת. להפרות בשרה

  .ולנפץ ולפוץ לכל עברים בבשורת גאולה מטרופת

  ".עליך למצוא אף שלי. חפש" –

  ".  לא תמצא" –

קרבים למיטתו עליה ניגר הריר בין שפתיו הרפויות . הנה קמים הם עליו

ו אל פניו ופרקי אצבעותיהם מתוחים גחנ. וצווארו הקמוט ועיניו המימיות

. להשיב רוחו ולהמיתו, לסייעו, כמבקשים לחנקו, לפנים באלימות גלומה

  ...אלה הצללים הארורים, לא, הנה האצבע לטושה לשסע בטן ומעי, אך

  בחילה עולה וגועשת בחלל הראש שבין האפרכסות האטומות וגלגלי 

  .העין

     – – – – – המרירות פורצת, לא
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  ובשת נחלתה ועימה תפלות ובחילהוכ

  תחושות המתפרצות ובאות ושוטפות וגורפות עמן מראות ותחושות. וגועל

  וזיכרונות

וגושרת את , אך לא הכל כמוגלה מפעפעת ופוקעת קרומי פצע. ותמונות

  .הבשר עם הריקבון והרימה הצפויים במילא

  

ה אשר המנור, המנורה, הנפרשים מכלא האור, הצללים הארורים הללו

  לועטת החשכה, לועט, במסדרון צומחת מן הכותל לאט לאט לאט לאט

וקודקוד השני זיפני ואור מרובב בלבן , קודקודו של האחד גלוח כליל

זקן מתפתל ועולה ומנץ מלחייו ונקבץ . כבליל צבעים מוזר וקצר, ובצהוב

. פרוע סביב ומסולסל בחוגו הפנימי, לצרורו ופתילים מאפו ועד לכרסו

, זקן זה כדוב פראי מן הפוחלצים שבמוזיאונים. ש זיפני וזקן רב מידותרא

אל גרון , המדלדלים מגווייתו הצמורה. מבקש לשלוח את טפריו המיובשים

לזנק על כב הצבי הלכוד בנקיק ולשברו תחתיו     קורבנו-רוצחו

ללעוס בשר וגיד   לנעוץ שן    ולמעך בשורה בתשוקה

ותיו ומוח קרקפתו ולרוות צמא אלף למוץ מוח עצמ, וחלב ולנפץ עצם

  רעב שבע השנים הרזות     בארות צחיחות

  הזקן מאפיל וגולש אל בגדו וקרב ואורב

אך , תפל של חמימות דחוסה ומתקתקת וחונקת-ואחר משתנה לגוש אפל

  נעימה

הזקן הקטן לתיש וארבעה טלפי התיש הלבן. ישועה. ומתקרבת ובאה

ורוד של ראש הקירח המשטח הו. רכבת בין ההרים צופרת  

שוטף ובא מאחורי קפיצת האצבעות הזועקת , מתרופף ממסגרות צורתו

  .עד אין סוף    מציף את חלבון העין וחלמוני ההזיה, לפורקן

עיניו . עומדים הם על משכבו בעוד הוא צפוף אל פינת הקיר בחיוך פתלתול

ים על נמשי אור צהובים נפזר, ריסיו אדומים בדליקת האור, עצומות כרגע

. מצחו ובלחיו ובסנטרו המזוקר לפנים וניזרים בין שערותיו וסדקי פניו

  .שקוע לתוך עיפות שלאחר מלאכה מדומה

כומסת וכונסת ובולעת טרדתו , האפלה גולשת סביב לכתמי הצבע הפזורים

     – – – – – ומרגעת

ומנחמת ולוטפת ללחיו ומצחו המיוזעים ולוטפת צווארו כצעיף וגולשת 

  .ולצתו עד לרגליו ולגליל השמיכה המוסט אל הצדבין ח
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  ".בשבילי. עליך לחפש ולמצוא אשר אבד "–

  ".צא חפש ומצא. מצא. חפש "–

קפוא במשכבו ובבוהניו החפורים בכסות ובבהרות האור בפניו . אינו נא

אינו כשיר . דומם ומחפש אחר השקט. בולם. עומם. ובחשכה הזוחלת ובאה

 ומתוחים כאחת והזרימה הלוחשת אשר בעורקיו שריריו רפויים, לתנועה

  .מתכרבלת לאט אלט אל ליבו ומוחו ופעימת הדם באוזניו

,  בעל חוסן הגוף אוחז בצווארו ומטְרטלו באטימות–" חפש ומצא "–

  .כאילו היה בובת קש

 עולה קול דקיק משיחי הזקן –" חפש. לי. שלי. אולי תמצא בשבילי"–

בעותיו פוקקות פרקיהן ולופתות את כפתורי צווח ואצ, המתכהים כירוקים

, האצבעות קורעות בד ואחר מכות בצלעותיו ובחזהו ובבטנו. כותנתו

  .פקימת בשרו מכאבת. אגרופים חובטים בעורו רפות

  . אחר פסקו ונסתלקו

כרסום אי נעימות אוחז בגבו ולופת קרסוליו . שקט. להמתין  

  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –. ומאכל בבטנו

  יכה עצם בהיפרדו, בשר מחלב יתפצל

  במקבת ולהבים והלמות מעמקים דועכים

  .דעיכת האלים וניפוץ האולימפוס, אל תום עידן התמימות

  ישועתו, כבכורת צרעות מושב לאדם

  .דונג כבערה ַאין, בדבשן ריק הוא

  ,מאפה לשבחי אל, נסך וחלב יעשנו בקטורת קדושים

תחתם קש ומזיקים ושוטים לרבבות משתחווים . ודם ורוחריקים נבשר 

  אפיים

  .הזועקת, ירוו בגבם את הארץ המלוחה. מתגוללים בזבל קורבנם

  .לטורפים ארוכי ניב לטוש לגרונכם, זרים וֵפרות לָפרות קדושות

  , גדי בקוצי הצבר–בשר לאל מדבר . דגן לדגון אוכלכם באמונה

בשר האוקיינוס לפלש , טנים יחפוץבשר טי. סרדין לאל הים רחב הכרס

  ,ולשחת

  כטרף ניתן לוויתן של יונה מחופי משל יהיה לשנינה

  .אין לו אור. לא יחפוץ בישועה

 –לרקוד על קו הרקיע או על גבו של אטלס , התבקש לאחוז בזנב הטייפון

  ?התוכל
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  ?מה תעשה בו, התמצא אשר חיפשת

כנפי ההר , דברחיק מ, הזיות ומליצות כבקיע קרום סלעים נדמה

  לאולימפוס

  .כל אשר תאווה לשעשע רוחך

זרקורים לבקע מעי החושף הממתין     בלא, בלא תכלית וגבול

  .לטרפו

  .צללים ארורים עוטים לפקעיות מחשבה ועינבי עין

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

  ".חפש "–

  ..... צא ומצאמצא מצא מצא צא ומצא מצא מצא". לא תמצא "–

דמות הליצן משכבר נקלפה ממעטה הצללים וצפה עליהם ובאה   

אפו אדום . נתפס במעורפל ותמונתו אמיתית, מתוכם אל מול האישון והעין

איפור פניו , פאתו שמוטה על אוזניו. מכורכם בכתמים ומבוקע, כשזיף

 משולשים ירוקים בגבותיו וגבותיו המצוירות  גולש אל צווארון התחרים

  .מטשטשות בזעתו

נוס מפניך . המוקיון, הסתר פניך. איפורך קלוקל ואפך קרוע, מוקיון "–

  ".בשל פניך

באין מענה לו נתרחק .  נשלפה דמות בינות לצללים–? מה ארע לי  "–

מוכר , מלמול קלוש. צללי זרועותיו המונפות על הקיר. והסתלק מן האור

  .  מותניו דקות. טרגדיה. משהו
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  יוסף- בר יוסף

  

  

 'אין לו מלבדה'שני פרקים מתוך 
  

  שעתיד', אין עוד מלבדה'שני פרקים מתוך הספר 

  'הספריה החדשה'לראות אור בקרוב בהוצאת 

  
  טיול האלמנות

    
רובן אלמנות , 1968טיול האלמנות הראשון של החטיבה יצא לדרך באביב 

ת שנשארו והצטרפו אליהן כמה אלמנות ותיקו, מלחמת ששת הימים

יזמו והובילו את .  ופעולות התגמול של השנים שלפני כןתמההיתקלויו

, כמה חיילים וקצינים במילואים של החטיבה, בהתנדבות כמובן, המפעל

" גוד טיים"להעניק להן , דואגים לרווחה של משפחות חבריהם הנופלים

. רובם רכים עדיין, רבות מהן הגיעו עם ילדיהן. כמו שקוראים לזה

הם . כך הציגו האמהות את המתנדבים בפני הילדים" החברים של אבא"

אפילו למנחי , למדריכי ידיעת הארץ, למקומות לינה, דאגו לאוטובוסים

, איש מילואים של החטיבה, לא לדבר על ליווי של רופא, בורישירה בצ

מלחמת ההתשה כמו שקראו . כולל מטפלות בתינוקות, לא חסר כלום, הכל

או אז הגיעה . בשנים הבאות בקילוח דק עוד כמה משתתפותלה הוסיפה 

שהציפה את החבורה בגל גדול ,  ואיתה מלחמת יום הכיפורים1973שנת 

כמו שכמה מהן קראו לעצמן במסגרת הטיפול , נשבר של אלמנות טריות

ועם הגל הזה . גם שני אוטובוסים נוספים לא הספיקו. העצמי בהומור שחור

  .מיכאל, שלההגיעו גם היא והבן 

גם לא , בשנים הבאות לא זכר הרבה מן הזמן הראשון ההוא של יתמותו 

הוא כן זכר את האוטובוסים החדישים . זכר הרבה מן הטיול הראשון ההוא

כמו , וגם זכר שזכר אז, פרי הקשרים הטובים של המלווים, שנסעו בהם

בא שלו שבהם יצאו א, את האוטובוסים הישנים ההם, מגירה בתוך מגירה

,  והם מלוכלכים ומאובקים– הוא ואמא שלו ליוו אותו –וחבריו לחזית 

אפורים למראה כמו אבא שלו ולוחמי המילואים האחרים שמילאו אותם 

אין מה להשוות עם , בשתיקה ובצבע חאקי של ספק חול וספק עפר יבש
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נשים , מפטפטים וצוחקים, רועשים, האוטובוסים שבהם נסעו עכשיו לטיול

היה האוויר , הטיול הראשון ההוא, ובטיול עצמו. לדים לבושים צבעוניםוי

וכמה , כל טיפת מים, כל אבן, רואים כל עלה עשב, על הרי יהודה חד וצלול

  . גם הסלעים מבעבעים מים חיים, מים

, סלעים שמשפריצים מים, מעיינות, הרים נהדרים, אוטובוסים מפוארים"

אחרי הכל , אותי לא תסנוורו, ווס שלכםתפרשו את נוצות הט, תהיו יפים

, אחד גדול זאת האמת" אין", אני יודע מה האמת, כולכם זיוף אחד גדול

איננו אבל לי , הטעם של אבא, המר הכי מתוק שיש, שעושה מר בלב" אין"

  .זה מה שהוא כתב ביומן אחרי הטיול ההוא, !"יש, יש, יש, יש לי, יש אותו

   .והוא לא הצטרף,  המשיכה ויצאה לטיוליםאימא שלו, חמש שנים עברו

? לא', הטיול של היתומים'אבל זה גם ' הטיול של האלמנות'קוראים לזה "

, לוקחים ממני את אבא שלי. 'היתום'קודם הייתי סתם ילד ועכשיו אני 

מין יצור , יולדים אותי מחדש! לא? רק שם. ובתמורה מעניקים לי שם חדש

. אבל מי שמבין רואה ,אין גיבנת ,שום הבדללא רואים . כזה עם אבא מת

גם בלי ראי אני רואה את השרירים האלה בשני קצות . בעיקר אני בעצמי

מתאמצים להעלות לבמה את החיוכים  ,איך הם מתכווצים ומתרחבים, הפה

, שיושבת שם בגרון' תודה'המילה , ולה הזאת'אני גם מרגיש את הג. שלהם

, איך הוא מבין, ומר לי איך הוא מצטערמוכנה לצאת כל פעם שמישהו א

ואני גם . כולם לא עושים כלום רק מצטערים ומבינים', וכו' וכו... איך הוא

, יתום זה מסכנות ?מישהו חשב על הניגוד. אני יתום מלחמה, לא סתם יתום

גם , ושניהם, עם אחד בוכים ומתביישים ובאחד מתגאים. מלחמה זה גבורה

אלא את שניהם , לא משהו שאני עשיתי, א שליהבושה וגם הגאווה הם ל

ושילכו לכל , נהיה איננו, נתן לי אותם בזה שנעלם לו, נתן לי אבא שלי

עוד ,  הוא העיקר'איננו'הרי ה, הבושות והגאוות, לים האלההרוחות כל המ

  ". ואולי אלוהים יודע,  הזה שהשד יודע מה הוא'איננו'פעם ה

, כן" ,וגם הוסיף. הוא עדיין כמעט ילדו, וגם את כל זה כתב ביומן שלו

 ,הוסיף, "לכרסם שם כמו תולעת, "אלוהים מתחיל לזחול לתוך הראש שלי

והרי אלוהים , אולי כמו התולעים שזוחלות ומכרסמות כולם יודעים את מי"

  " ?לא, גם בתולעים ההם שבאדמה ההיא, מצוי בכל

כמו ,  לצאתשאפילו ׂש, בשנה החמישית הסכים לצאת עם אמו לטיול

מוטל חסר כוח , הוא כבר לא ילד קטן. יהישששים לקראת התמודדות שנ

והוא אין לו כלום להעמיד נגד , "אין"ומעוך תחת מין ישות שקוראים לה 
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, אפשר לומר בן שבע עשרה, עכשיו הוא בן שש עשרה וחצי. הישות הזאת

גם , יויודע לעמוד על דעתו מול מור, מיוחד לכל הדעות, תלמיד מצטיין

בלי , בלי מורא, עם דעות מגובשות ומנומקות על העולם כולו, מול בני גילו

שלא לדבר על דעותיו על מה שהביא למלחמה שבה נהרג , משוא פנים

דעות , אבא שלו ואיתו עוד אלפיים וחמש מאות לוחמים חיים ונושמים

דברים , שהיו מעמיקות ראות הרבה מעבר למה שכתבו כולם בעיתונים

 וזה – אבל מי יודע ,יומן כביכול, יש לושבע מחברות מלאות כבר , ביםכתו

 דברים –שהרי ברור שהוא יודע , הוא אומר גם לעצמו רק לשם הנימוס

אבל נהיה נדיבים ,  מה פתאום אולי–שיהפכו אולי לספר שכולם ידברו בו 

   .ונזרוק להם את האולי כמו נדבות לקבצנים

 מושחזות יםבציפורני, מפורכסות וצבועות, חבורה של גברות מגונדרות"

ומישהו , והן טופפות ומעכסות להן על עקביהן, באודם של מניקור לוהט

הלוך וטפוף ועכס , יכול לחשוב שהן צועדות לנשף חשק או לתצוגת אופנה

והצופה מן הצד לא יוכל גם נחש לנחש , הן עולות לאוטובוסים החדישים

באלמנות החטיבה הלוחמת בבדל דעתו המצומקת שהנה מדובר 

שיוצאות לטיול תענוגות ברחבי הארץ שעל הגנתה נהרגו , המפורסמת

  . בסגנון מוכר בקרב בני גילו, כך כתב ביומן שלו –" הבעלים שלהן

מה שהיה אולי מיוחד לו הרי זו האהבה למלים מיוחדות כמו לטופף ולעכס 

בבית  ביקשו מהםוזה גם מה שקרה כש, ואולי משום כך חזר עליהן פעמיים

ואחרי שחשב עמוקות פתח וכתב , פשיוספר עממי לכתוב חיבור ח

בדממת חשכת הליל נשמעו שעטות פרסות הסוס טופפות על מרצפות "

וזה היה כמובן משפט הפתיחה , "מהדהדות בדממת חשכת הלילה, הרחוב

שוב חשב עמוקות עד ? איך ממשיכים, כתב וזהו .'פרש בלי ראש'של 

שהגיע , היו אלה צעדי סוסו של המשיח", המחברת וכתבשהתנפל על 

, והוא בכלל לא האמין במשיח, "לביקור לילי נסתר בעיר ירושלים הקדושה

שיתף אותו אבא שלו המדען באמונתו  ,בן שמונה או תשע, שהרי כבר אז

אבל מה יכולה לעשות אמת נגד שעטת פרסות המלים , באמת של שפינוזה

  . הנהדרות

על חבורת  כשהתגנבה וקראה אחר כך את הדברים, אימו, מההיא די נדה

סלחנית , כזאת היתה, רק חייכה, אבל לא כעסה ,הגברות המגונדרות

היו . כמה רחוקה מן המציאות היתה התמונה שצייר. גם לעצמה, מטבעה

שטוחות , אבל רובן היו בנעלי הליכה למיניהן, שם כמה נשים בנעלי עקב
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גם כדי להיות מוכנות למסלולי ההליכה , סתם או נעלי התעמלות

ובשנים ההן היה להם , וגם מפני שרבות מהן היו בנות קיבוצים, המתוכננים

בסך הכל היתה שם ערבוביה . חלק נכבד ביחידות הלוחמות ובחללים

, עם ילדים בני כל הגילים ,קיבוצניקיות ומושבניקיות ועירוניות, שלמה

הם נפלו בהיתקלויות של אחרי כולל תינוקות שנולדו אחרי שאבותי

בעניין הטיפוף והעיכוס אפשר להוסיף עוד שרבות מהן היו די . המלחמה

כי , וגם כאלה שמתחילה היו דקות גיזרה הוסיפו עכשיו משקל, מסורבלות

מה כבר אפשר לעשות בלילות הבדידות אם לא להתדפק שוב ושוב על 

 עוד לא נפוצה תרבות ובשנים ההן, והוא תמיד שם פותח את דלתו, המקרר

האם יכול להיות שבראש שלו צבע את כל , ובאותו עניין. מועדוני הכושר

, ה דקה כמו גבעול רענןשהיתה ונשאר, הנשים בקווי גזרתה של אימא שלו

  המושחזות באודם של מניקוריםהציפורניומאין לקח את  ?גמיש וחזק

  . יהציפורנוהרי אימו לא צבעה את , לוהט

 ,הוא ישב ליד אימו. לא הרבה אחרי שיצאו מירושלים, טובוסזה קרה באו

וכבר , כל הנשים האלה רק הניחו את אחוריהן על המושבים, מיד, וסביבו

כמו נחיל , אי אפשר להבדיל, כולן עם כולן, פצחו בקישקוש ופטפוט

,  כמו נחיל צרעות–אלה מייצרות דבש ? מה פתאום דבורים,  לא–דבורים 

פשוט כמו נחיל זבובים מעל עצמות , י טוב בשבילןוגם זה יותר מד

, הרכילויות העלובות, על מה כבר יש להן לקשקש, משופות מכבר

נוסעות בנופים הכי יפים ומקשקשות כמו , השטויות הריקניות שלהן

,  אימו? בשביל מה צריך לנסוע–ואם זו המטרה שלהן , ןסלונים שלהב

אבל גם לא נראה , טפוט הזאתהיא לא ממש השתתפה באורגיית הפ, נכון

והרי אמרה לו שוב ושוב שמה . כמו שהיה ראוי שתעשה, שהיא בוחלת בה

  . שהיא אוהבת זו הנסיעה עצמה והנופים החדשים

אמרה " ?חשבת על זה. לנוח ממך, אני צריכה את החופש, זה החופש שלי"

ה וז, למרות שלא הכי נעים לשמוע, והוא העריך אותה על הכנות שלה, לו

היא באמת הביטה די הרבה החוצה בחלון . גירודאיזה גם נשאר לו כמו 

, להיפך,  בפרצוףגם פתחה את החלון ולא הפריעה לה הרוח, שעל ידם

והיא סגרה " ?טוב, אני אסגור חצי", וכשהעירו לה על כך מאחור אמרה

אפשר היה לראות איך כל פניה . אבל תיכף בגניבה שבה ופתחה רבע, חצי

ואז הם עושים , והם נכנסים לתוכה, שקיקה את הרוח ואת הנופיםשותים ב

. וזה יוצא בצורת גלים של אושר כמו של תינוקת שמחה, משהו שם בפנים
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שתתה גם אותו יחד , שסביבה יחד עם זה היא לא הדירה עצמה מכל הרעש

מילה פה , השתתפה קצת בשיחה, עם הרוח כמו איזו תוספת של סירופ

 שהיא כךשנהנית מנערה כמו , ר היתה קורנת כשפנו אליהובעיק, ומילה שם

שיגעון ,  והרי ידועה ומפורסמת דעתו שלו על הרצון הזה– "מקובלת"

  . להיות מקובל או מקובלת, ממש

אולי מפני שלא ידע איך בדיוק הוא מצפה . בכל זאת לא ממש גינה אותה

תנהג בכלל כמו שלא ידע איך בדיוק הוא מצפה ש, ממנה שתנהג באוטובוס

שלא לומר , זה בטוח, בחייה כאלמנה לא צעירה וגם לא זקנה אבל יפה

, ידע אבל לא בדיוק, וזה משהו שראה בעיני הגברים שהביטו בה, מושכת

מהגובה והעומק של מחשבותיו ורגשותיו התייחס אליה , ובסך הכל

שיניים , לנדיבות, כאילו יש לה, בסלחנות נדיבה ונשכנית אפשר לומר

  .מכוונות אל עצמו ובשרו, וגם אחורה, מכוונות אליה, רות גם מקדימהנסת

ראה את שתי כפות , אם אפשר לקרוא להן כך, בתוך המחשבות האלה

, שורה אחת לפניו, בטור השני של המושבים באוטובוס, הידיים ההן

הנים אמר ו קצת כמו בברכת כ–מושטות קדימה באצבעות פרושות לרווחה 

 הוא כבר ביקר כמה פעמים בבית הכנסת שברחוב שלהםו, לעצמו אחר כך

 וברור היה תיכף שמישהי שם מושיטה את כפות ידיה לפנים כדי –

ורודות וחלקות כמו  –לבנות , הידיים צחות, רניים שלהופילהסתכל בצ

רגע אחד . רניים אדומות כמו דםופיוהצ, צדפים שהים החליק אותן

כנראה הרגישה ? ר אלמנהוכב, חלביות, ידיים צעירות, השתומם

בת , והוא ראה פנים חלביים של נערה, שמסתכלים בה והסבה פניה אליו

ובו , רק הרף רגע הביטה בו. כמוהו, יתומה ודאי, נוסעת עם אמא שלה, גילו

, כמעט שסילק מבטיו ממנה. והחזירה פניה ממנו, במבט כמו מחקה אותו

פנתה , וזהו!" מממ"ין או אז שבה ופנתה לעברו ושלחה לעומתו לשון במ

וזה אומר שאולי היא צעירה יותר ממה , זה דווקא מצא חן בעיניו. ממנו

 בתוך עדר דלהתיידיוכלו , מי יודע, ואולי, שהיא נראית וגם תמימה יותר

חבריהם , כולל כלבי השמירה הדאגנים שמתרוצצים סביבן, האלמנות הזה

והיא , אצבעות פרושותאז ראה שידיה עדיין מושטות קדימה ב. של המתים

מה יש לחפש שם כל כך .  האדומותיהציפורנשוב מסתכלת ובוחנת את 

שפתאום הוא רואה שהן אדומות יותר משנראו ,  האלהיםבציפורני, הרבה

ואולי גם , אולי בגלל התמימות שניסה לייחס להן רגע קודם, לו קודם

בולה  בת כיתתו את האצבע שלה ט בשעתומשום שנזכר איך הראתה לו
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 של זאת אדומות אפילו יותר מהדם יהציפורנוהנה , בדם נידתה הראשון

והוא כבר התחיל , שלא לדבר על טעם הטומאה שעולה אליו מהן, ההוא

     .לדפדף בעצמו בגמרא ולא איחר והגיע גם למסכת נידה

 תמעניינלא סתם לא , מכל זה מובן מאליו שאחת כזאת לא מעניינת אותו

הכי להיפך , להיפך אפשר לומר, מש לא מעניינת אותומ, אותו אלא ממש

הוא לא , גם כשהם כבר מגיעים ויורדים מהאוטובוס, ולכן, אם יש דבר כזה

יסתכל לעברה וגם לא יציץ ולא יראה איך היא נראית כולה מלמעלה עד 

דקה וגמישה ועם שדיים קטנים ונפלאים מתחת לחולצת הלבנה , למטה

שה אותם נפלאים אולי יותר משהם באמת כי זה ההדוקה רק למחצה וזה עו

, שדיים שהם בדיוק הטעם שלו ואפילו קצת יותר, משאיר מקום גם לדמיון

אבל את מי זה , והם דומים ודאי לאלה של אימא שלו כשהיתה בגיל ההוא

  . מעניין

  

• • •  
  

  גם פותח את החולצה וגם מסמיק? הה, רוצה לפתוח עוד כפתור
  

ומיד , ארבעה אוטובוסים בסך הכל,  די מאוחר בצהרייםהם הגיעו לאכסניה

, והילדים לחוד, שתוכלנה ליהנות בשקט, האמהות לחוד, הפרידו ביניהם

מעטים בני גילו ורובם צעירים וגם קטנים ממש שעליהם הופקדו גננות 

, גם לנוח קצת, לאכול, לא הספיקו לגמור לסדר את החפצים. מתנדבות

. מסע של אחרי הצהריים,  יצאו למסע הראשוןוכבר, אבל לא יותר מדי

, להספיק לראות, צריך לנצל כל רגע מן החופש הזה? חופש או לא חופש

ובעיקר את צירוף , הוא שונא את המילה הזאת. יותר נכון לומר לחוות

שדה . משהו שמזכיר לו סופר מרקט חדש" להספיק לחוות"המלים 

לא , ממנו את כל השנאותהכלניות העצום שהם נעצרים בתוכו משכיח 

רניים מי יודע לשם איזו תכלית ופימשחיז צ, אדום של מניקור מלאכותי

פורש זרועות אל מול , אלא אדום שכולו שמחה גלויה ובהירה, אפלה

וגם דומה למפרש שאדמת הגבעה הרכה שמתחתיו ממלאת אותו , השמיים

אלונים והמדריך מספר על חורשת ה, הם נעצרים בתוך השדה. כמו רוח

כמה עדרי , בת מאות שנים. שעוד מעט ייכנסו אליה, המפורסמת, העתיקה

עזים ליחכו את עלוותה הנמוכה וגם אל העלווה הגבוהה האריכו צוואר 
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וחזירי בר , ועורבנים ירדו עליה מלמעלה ללקט את הבלוטים שלה, והגיעו

ת וכפריים קוששו א, ודורבנים טפסו עליה מלמטה בשביל אותם בלוטים

וחיילי צבא , ענפי סוף הקיץ היבשים שלה לחמם את החורף המתקרב

ואחריהם , התורכים כמעט כילו אותה להסיק את קטרי הרכבות שלהם

חיילים תורכים ואנגלים ואחר כך לוחמים ערבים , מדליקי מדורות למיניהם

כולם , שלא יודעים לשמור עליה, אוהבי הארץ, וכמובן טיילים, ועבריים

לא לדבר על שנות יובש וחרבה ועל שנות קור מצמית , ה לכלותהעמדו עלי

והיא עמדה בכל , וגם שלג שגלש מגובה ההרים על גבעותיה שהן כמו מוך

  . חורשה שכל כולה כוח של סיבולת ושל הישרדות, אלה

שוב ,  כן–ובעצם , אבל מה שמעניין יותר, בלי שום ספק, דברים מעניינים

המישהי , הרי זה איפה היא, ם לא מעניין בכלל בעצ–עניין המעניין הזה 

ברור . כאילו בלעה אותה האדמה, כך כבר קרא לה בראשו, המסוימת מאוד

היא מתחת לזה אפשר לומר כמו שקצות , שהיא לא מעוניינת בהרצאות

 ובעצם גם הוא לא מעוניין באמת –רניים שלה ופיאצבעותיה הן מתחת לצ

 איפה , ובכל זאת–א בדרך כלל מעליהן כי הו, בהרצאות אבל אחרת כמובן

   ?היא

והמורד הרך של שדה הכלניות , המדריך מאיץ, כי זהו, אין זמן לשאול

ומיד , מתקמט בבת אחת למין ערוץ צר ועמוק, המישורי כמעט, הפתוח

גם לא צל , אין אור יותר. איזה הבדל. הוא מתגבה ונכנסים לתוך החורשה

ם אפורים וגם ירקרקים מן העלים הנספגים והם ג, אורות וצללים אלא, אפל

והם , גם הסלעים שגחים פתאום מן העפר, והכל סבוך ונאחז זה בזה, בהם

לא במקרה ענפים , ומה עם ענפי העצים, גם עגולים וגם זוויתיים ומושחזים

 –של עץ אחד נשלחים ונכנסים כמו זרועות אל בין ענפים של עץ אחר 

 ואיזה סוד מספרת קבוצת האלות שם –? להבלע? לבלוע? ללטף? להרגיז

 וכבר הם –? אולי שלוש? שנתיים?  לפני שנה–אש אכלה אותם ? בצד

גם מתוך , הנה. ק את העולם שסביבםוירוקות ללקלשונות שולחים ניצני 

וזמזום . ראשי אפרוחים מתוך הביצה, הם בוקעים, המעונה, הגזע המסוקס

ספק , זו החורשה כולה, א הדבוריםזה ל, זמזום שאינו פוסק, הדבורים הזה

ולא די לה בכל אלה , ספק לואטת אהבה וזימה, לוחשת רכילות מלוכלכת

לא כמו השדה הפרוש לרווחה שם , לא –היא גם מתגנדרת לה בכלניות 

כמוהן כמו הרקפות , י הנשים המושחזותירנופיאלא כמו הלק של צ, בחוץ

  .  רעבות נסתרותשצומחות מתחת לסלעים כמו כחל שצובע עיניים
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לא לגמרי ,  האמת–מן הצד ראה , עיניו שלו הרעבות, ופתאום ראה אותה

נשענת ,  והיא יושבת–ו ידע שבסבך כזה ודאי ימצא אותה כאיל, פתאום

לא להאמין מה , ומה היא עושה, ברכיה אסופות, בגבה אל גזע אחד העצים

ניים מושטות רופיהצ, שתיהן מקופלות מול פניה, כפות ידיה. היא עושה

, פורן אחתיכוססת צ. לאט וביסודיות, והיא כוססת אותן, קצת לפנים

פורן אחרת באותה יד או יואז עוברת אל צ, מסתכלת ובוחנת את התוצאה

וכולה כמי שמזמינה , כמו מחכות לה ,רנייםופיכל הצ, כולן. ביד השנייה

טוחה אולי כדי שתהיה ב, כולן יחד, לשולחן את כל המנות של הארוחה

, יותר מאשר באוטובוס, עכשיו. שכולן אכן יוגשו לה ואף אחת לא תתחמק

כסוסות , מבריקות,  אדומות יותר מדם:רנייםופייכול היה לראות את הצ

 האדומות יםהציפורני הרי כבר .רוםי מעםרועיוהיה בהן משהו יותר , כולן

ד  אז עו– וכי מהו הצבע האדום אם לא עירום –רומות דיין יעצמן ע

הכל כדי להגיע מי , מוסיפים ונושכים מעליהן גם את קצוות העירום הזה

זקוק , שברירי, משהו חלש, והכל גם מושחת וגם נוגע ללב, יודע לאן

   .כמוהו, אחרי הכל גם היא יתומה, לעזרה

פורן יבין צ, ממשיכה לכסוס, רגע אחרי שנעצר וראה, היא אמרה!" מציצן"

  . אחת לרעותה

נתפס ונבוך אולי יותר מאשר אילו , אמר..." אני רק, ני לאא, לא? סליחה"

אל , למטה רניהופיובלא דעת דילגו מבטיו מצ, נתפס מציץ אליה במקלחת

  . הצוואר שלה ואל מעלה החזה

  . אמרה" ?הה, סתם עומד ומסתכל בלי בושה, יותר רע"

מענה לשון כזה של אחד , וזה יצא לו מעצמו, אמר" ?אסור להסתכל"

  . כל כך לא מתאים לו, ה' מהחברמנוסה

    .אמרה, !"איך שאתה מסתכל"

  , אמר" ?איך אני מסתכל"

" ?אתה לא יודע מה אתם עושים כשאתם מסתכלים. הבנים, כמו כולכם"

  .אמרה

ואז הוא ראה את מעלה , האלה" אתם"וה" כולכם"ה, זה היה מביך לגמרי

, רניהופים מצהמקום שאליו צנחו מבטיו קודם כשסילק אות, החזה שלה

כפתור , והנה החולצה שלה, עכשיו ראה ממש וגם ידע והבין מה הוא רואה

ואפשר לראות את התחלת גבעות שדיה , אחד ואפילו שניים פתוחים

  ". החולצה היתה פתוחה עוד קודם", הוא הסמיק ואמר. הצחים
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  ".עם העיניים שלך. זה בטח אתה פתחת. לא הרגשתי", אמרה" ?באמת"

מענה לשון זריז , מופתע מעצמו, אמר" ?ניים פותחות כפתוריםממתי עי"

 ...שנון וגם גס רוח ומתנשא אפשר לומר וגם, כאילו היה מישהו אחר, כזה

ומי  ,והוא הסמיק עוד יותר, רנייםופיעם אחת שכוססת ככה צ, אפשר, ודאי

  . יודע אם גם שערותיו לא האדימו

, אתה גם ממשיך. י שפתוחקודם אף אחד לא אמר ל, אתה פתחת, עובדה"

  "?הה, רוצה לפתוח עוד כפתור

, ככה, "טוב", ואמר" סליחה"רצה לומר . מבטיו עוד היו שם, זה היה נכון

  ".טוב", זה מה שיצא לו

עכשיו באמת סילק מבטיו ופנה ללכת , וסילק מבטיו משם, שמע מה אמר

חק ואז במר, כמעט נפל, נתקל בשן של סלע שיצאה מהאדמה, כולו משם

את גם עושה להן ... רניים שלךופיהצ", כמה צעדים ממנה נעצר ואמר

  ". מניקור ואת גם אוכלת אותן

  .היא אמרה, "גם פותח לי את החולצה וגם מסמיק, כמוך"

פנה , אמר, זה מה שיצא, כן, שוב, "טוב", אמר. מה יכול היה לענות על זה

  . שמע את קולה ונעצר, ללכת

והוא רצה שאני , רנייםופיאני כססתי צ", ריואמרה מאחו..." אבא שלי"

בעיקר האצבעות , יש לי ידיים יפות, אז הוא אמר לי שחבל, אפסיק

הוא . הוא הבין. וכשאני אגדל ואשים מניקור הן יהיו נהדרות, רנייםופיוהצ

  ". כל הנשים מתו עליו, גם סקסי, היה יפה

, הלוך וחזור, שםהלך לפה והלך ל. לא מצא מנוחה, בחוץ, בלילה, אחר כך

ובסך הכל לאן כבר יכול היה , לחשוב שהוא מחפש משהו מישהו יכול

שהיתה פעם , בשבילים המרוצפים מרצפות גדולות של האכסניה ללכת

, עד שהתיישב על איזה ספסל שכוח בצד. חלק ממוסד חינוכי שנסגר מכבר

חק חלונות המבנה שבמר. היה מעליו עמוד עם פנס והוא כבוי. באפלולית

השירה בציבור . היו מוארים, מה שהיה פעם כנראה בית התרבות, לפניו

ששתי , ילדתי ברחוב עוברת/  רוח מבדרת שובל שמלתה' .נשמעה משם

השמלה עוד מתנופפת וכבר נשמע באותה , השיר בקושי נגמר..." לקראתה

בדרך אל , באב אל ואד/ מדרך מוטלים מתינו , באב אל ואד", התלהבות

, הופה היי, אנו הולכים ברגל", בעוד יותר התלהבות,  ובלי הפסקה..."העיר

, והוא כבר לא חושב אפילו כמה זה חסר רגישות וטעם..." הופה היי

  . הערבוב הזה
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דולקים פנסים על עמודי , מעבר מזה, ומעליו, שביל עבר בינו לבין המבנה

יה מדי פעם ה. גם כן של פעם, והאור שלהם צהוב דלוח, של פעם, עץ

היא והצל , לרוב אחת הנשים חוזרת אל אחד מביתני הלינה, מישהו עובר

הולך , היה הצל נסחב מאחוריה, מתקרבת אל אחד הפנסים, בהתחלה. שלה

היא , ומיד, עד שהיא מגיעה אל מתחתיו והוא נבלע בתוכה, ומתקצר

הולך ומתארך ונמתח , שב ונולד מלפניה, הצל, ממשיכה הלאה והוא

ולרגע , היא מתקרבת אל הפנס השני וצל שני נולד מאחוריהעד ש, קדימה

אבל תיכף , עד שהראשון נעלם, אחד מלפניה ואחד מאחוריה, יש שניים

ושמע , הוא אמר לעצמו, יותר צללים מבני אדם, וכך הלאה, נולד השלישי

נולדים , ואמר לעצמו שהצללים הם המתים, פתאום את קול המקרר הדופק

דופק וחי , והמקרר זה האוכל, ושוב ושוב, ומתארכיםונעלמים ומתקצרים 

  . בלי סוף

שני צללים נעים , לא הולך בשביל הקדמי אלא חוצה אותו, אז הוא ראה זוג

שבקושי , לעבר איזור חשוך, באלכסון כמו שתי מחוגות צמודות כמעט

, ומי זה איתה? הוא רואה נכון ?יכול להיות. רואים בו עוד קבוצת מבנים

והוא לא ? הוא עם אימא שלו? המושבניק הצעיר, אחד המלווים, לא עודד

וכל מה שאימא שלו עשתה עם עודד הרי זה , ידע שלא היה שם שום רומן

האלמנה שזה עתה הצטרפה אל , את ליאורה, לעודד, שהתחילה לשדך לו

והיא עוד מיניקה , בעלה עוד על שפתיה-מות-חלב, כמעט ילדה, החבורה

  . את התינוקת שלה

ראה את אימא שלו שותה מים בחוץ , בבוקר, וביום האחרון של הטיול

כמובן כמו שהיא שותה תמיד את המים הראשונים של , מברז השקאה

אפשר לחשוב שהיא . מאז שזכר אותה, רק ככה, לא בכוס אלא ככה. הבוקר

, ומה עם הצוואר, שותה את המים לא רק בפה אלא גם בלחיים ובסנטר

ואולי היא בכלל לא שותה , וגם על החזה שלה,  המיםשגם עליו נוטפים

למה את רוחצת את הפנים  ":בפעם הראשונה שאל אותה. אלא מתרחצת

ונכון שזה , כבר רגילה, אז היא הסבירה לו שככה" ?לא באמבטיה, במטבח

מן . כמוה עצמה, אחר כך כבר לא שם לב לזה. אבל גם זה נעים, משפריץ

פינת המטבח הקטנה המשותפת של ביתן הסתם רצתה לשתות ככה גם ב

ובלי , והיא יצאה החוצה, אלא שהיה צפוף שם, המגורים שבו לנו בלילה

  . להסס ניגשה אל ברז הגינה
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שוב בלי , והיא, לא יותר, עד גובה הברכיים שלה, הברז מזדקר מן העפר

ופתחה , עם ישבן שנשלח אחורה, להסס התכופפה אליו בפישוק רגליים

, עבה, יצא אלא זרם של מי השקאה ילוח של מי כיור מטבחלא ק. אותו

,  והמים מכים על כפות ידיה הקעורות–חסר גבולות כמעט , חזק

גם על מכנסי , חולצתה, וארהוצ, פניה, משפריצים לכל העברים וגם עליה

, כיוונה אותו, מיד שלחה ידיה אל הברז. הבהירים שלה, הבוקר הקצרים

אבל היא לא , ות ידיה חזק מהרגיל וגם משפריץושוב הזרם לתוך קערת כפ

ויכולים לשמוע או לנחש ולשמוע איך היא מתאמצת ובולעת , מתקנת יותר

, צמת המיםווזאת נהיית מין תחרות בינה ובין ע, לתוכה את כל המים האלה

או אז הביט הצידה וראה קבוצת . וכל גופה כמו רוקד איתה וגם הישבן

או , גם היא ראתה אותם. ם ומסתכלת עליהנשים וגם גברים שעומדת ש

ועכשיו נדמה שגם , המשיכה ושתתה עוד רגע, היא לא הפסיקה מיד. שלא

!" נה"מין , במין צפצוף וקריאת תיגר, הישבן שלה הזדקר יותר אחורה

תיכף הפסיקה והזדקפה ופנתה !" קדימה, בואו", שהיתה בו קריאת פיתוי

, של חולצתה דבוק אל שדיה הקטניםהבד הרטוב , לעבר הצופים, לאחוריה

והיה ברור לו איכשהו שמן , ועל פניה חיוך, חטובים כמו לימונים גדולים

  .החיוך הזה, הישבן הוא הגיע

יחד הלכו לחדר האוכל לארוחת , רגע אחר כך כבר הצטרפה אל החבורה

רניים ופי בעלת הצ את,אז ראה אותה. והוא נשאר במקומו, הבוקר

  . האדומות

ופישקה , וניגשה ועמדה מול אותו ברז השקאה, אמרה לו, " שלךאימא"

שולחת אחורה את ישבנה , בדיוק כמו אימא שלו, רגליה והתכופפה אליו

ופתחה , שגם הוא במכנסיים קצרים בהירים והוא קטן יותר משל אימא שלו

, והמים משפריצים עליה, ושתתה ובלעה, את הברז על קערת כפות ידיה

הוציאה לעומתו את , והחולצה נדבקת אליה בתשוקה, הרטוב, ואחר כך

  !"מממ", הלשון שלה ונהמה

האם היה זה , משהו דפק בראשו, לא נרדם, במיטתו, בבית שלו, בלילה

קם בקפיצה ? זה שבבית או זה שדפק שם בטיול? איזה מהם? המקרר

עץ , ובעפרון כתב, והוציא ממחבואה את מחברת היומן האחרונה שלו

    .לא קר וזר כמו עטי המתכת למיניהם, שיהיה לזה טעם חי וקרוב, וגרפית

כתב שם ודווקא !" יהיה מוות, יהיה חורבן, דבר אחד אני יודע לבטח"

גשם של פצצות ישקה  ",וגם סימני הקריאה חדים וברורים, בכתב חד וברור
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לא הרבה זמן יעבור וגופות קרועות וחרוכות ! את ירושלים וירסק אותה

 ברחובות וחיילים מצריים וסורים וירדנים ופלשתינאים יהרגו ויענו יתגוללו

ובנקמת , הזנות והשחיתות זועקים לשמיים, ישראל שוב חטא! ויאנסו

צדיק עם רשע , עברו ימי אברהם. האוהב בעמו הזנאי לא יהיה שום היסוס

היא , ואימא שלי. "יריוהוא המשיך והעפרון כמעט קורע את הנ, !"ייסופו

והאם אני , ואני אוהב אותה, מא שלייא. אלא מה,  ותחיה ותתענגתמשיך

. והוסיף עוד משהו, וכאן סגר את המחברת ושב ופתח" ?יודע מי היא

  "?ומה זה מעניין אותי, והשם שלה מירי"
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   יזרעאלי בועז

  

  

 'פרזיט'מתוך 
  
  

פה גזם עם תיק צד  הגיע מטי ליישוב הקהילתי מצ2008בערב יום כיפור 

את חפציו . כלי רחצה וכחצי תריסר ספרים, סדין, מגבת, ובו בגדים

 חדר מרווח שבו בילה את שנות –הגדולים יותר שיכן במרתף של בית אמו 

מכיוון . חופשי לשמוע את המוזיקה שלו עד שעה מאוחרת, הנעורים

, שהתמהמה לצאת לדרכו ולא חישב בתשומת לב את מה שצריך לחשב

וכך קרה , רדה החשיכה והחג נכנס בעודו נוסע בכביש העוקף את הקריותי

בהיותו נעדר . לבדו, שארבעים דקות לתוך קדושת החג עדיין נע בדרכים

מעבר לאותו ריגוש פוחז המוכר , כל סנטימנט דתי לא הפריע לו הדבר כלל

  .לכל מי שהזדמן לו לנהוג במהלך יום כיפור שלא מתוך פיקוח נפש

  

, אם את השבת לקחו תושבי מצפה גזם ברוב כוונה, שכן. מר בצרימהזה נג

אמנם לא היה גילום פיזי רב . אפשר לשער איזה צימס הם עשו מיום כיפור

שכן גם בימי חול לא הותרה תנועת מכוניות בקרבת , ביישוב ליום הזה

לא היו כאלה שיציבו באף , זאת כבר אפשר לשער, ודייריו, הבתים וביניהם

ערכו המיוחד של היום ניכר ; מימות השנה מערכת קריוקי רועמת בחצריום 

" התכוונות מיוחדת"מבע סתום ושמיימי של : בעיקר בפניהם של התושבים

עם נחילי ההולכים על , בעיר זה הרי מדכדך דיו. קרן מעיני רבים מהם

ותיכף גם מתעייפים , הכבישים ונהנים בכל גופם מהיעדר המכוניות

ואילו ביישוב . ובכלל מקדושתו התובענית והשחוקה של החגמהיעדר זה 

רבים מאנשיו מצויים היו ממילא באיזשהי ; זה היא אינה שחוקה כלל

אלא , איש מכל יושבי המקום לא רק שלא העיז. רוחנית-התפשפשות דתית

או לצפות , להאזין למוזיקה בביתו ביום הזה, ממש מתוך תוכו, גם לא רצה

או לשחק , או לשבת עם חברים במרפסת, "ספרות חול"או לקרוא , בסרט

, הם לקחו ברצינות מיתממת את הדרישה לחשבון נפש. עם הילדים כדורגל

לתוך ההתכנסות הזאת . אינטימית-והיישוב עמד בסימן התכנסות מהורהרת

שבנוסף לרעש המנוע הפיצה מהחלונות הפתוחים , פלשה מכוניתו של מטי
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אק 'של ז" נה מה קיטה פה"למונד שר את את קולו הדרמטי של מרק א

נסע בדרך , מכיוון שלא זכר את האיסור על נסיעה בתוך היישוב. ברל

הכורכר הצרה שעוברת בין הבתים ונועדה להולכי רגל ורוכבי אופניים 

מביט לצדדים קמוט מצח בנסותו לאתר בחושך את , הזדחל, ועגלות ילדים

, כך התקדם לאטו. ם למדיהבית שהוא מחפש מבין כל הבתים הדומי

מרים , עד שראה ממול את ידידו הולך לקראתו, ממשיך בפיגוע הרעש הגס

בבהילות יד שטוחה כתמרור עצור בעוד אצבע ידו השנייה מוצמדת לפיו 

  .כמעט מיד כובו המנוע והמוזיקה. להיסוי

  

כשיצא מטי מהמכונית נעלם . הצרימה השנייה באה בסמוך לראשונה

הוא ניגש אל . הל מפניו של ידידו והוחלף בחיוך רחבהכירכום המבו

עשה צעד , שהופתע משום מה, ומטי, פורש ידיו לרווחה לחבקו, האורח

אולי כבר עכשיו ניתן לראות יסוד נבואי , אכן. לאחור והושיט יד ללחיצה

, בשתי הצרימות האלה שפתחו את התארחותו הזמנית של מטי ביישוב הזה

  ". ושהשל-שבועיים"את אותם 

  

דברים . חילופי דברים קצרים היו ביניהם כשצעדו לחצרו של הידיד

סתמיים למדי ובנימה שאפשר להגדירה ידידותית ושההתרגשות שליוותה 

הם ניסו להיזכר איפה זכו להיפגש , למען הדיוק. אותה היתה מכנית למדי

. שמות של מכרים ומקומות עלו. בפעם האחרונה ומי עוד נכח בפגישה

הם הגיעו אל דלת הכניסה של יחידת . כם שהיא היתה בדירתו של מטיהוס

פחות מחמש דקות וכבר אבד להם הכוח ; השיחה אזלה: הדיור וזהו

גם אם לאותו משך זמן קצר היתה ההתלהבות , להתלהב איש בחברת רעהו

אי אפשר . חייבים להזיז את המכונית שלך, התנער הידיד! אוי. כנה בהחלט

מטי נעתר ופנה אל הרכב להסיעו . ל השביל ותחסום אותושהיא תישאר ע

שניהם דחפו . אסור. אל תתניע, לחש! לא. ושוב נחרד הידיד. לתוך החצר

הם . זה היה מאמץ. שהיתה קצת משופעת בקדמת הבית, את הרכב לחצר

הידיד . שני גלגלים עלו על גדר קטנה של ערוגת ירק חשוכה. התנשפו יחד

לפחות יהיה לי מה לעשות מחר על , טוב, כבריציקצק לעצמו בזעף ע

לאחר מכן פתח את דלת יחידת . ומטי הרגיש מואשם אבל לא אשם, הבוקר

כאן . כעת דובר על יחידת הדיור. הדיור והכניס את תיק הנסיעות של האורח

יש עוד , כן. טכני, היה זה נושא ברור: נמזגה נינוחות בקולו של הידיד
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היה לו על מה לדבר ופרטים מעשיים ; דת הדיורהרבה עבודה לעשות ביחי

תכונה זו . לפרט על מה שכבר נעשה ומה שיש עוד לעשות בדירונת הזאת

בתקופת הלימודים הרחוקה הם חלקו . של הידיד היתה מוכרת היטב למטי

אוסף אלבומים לא קטן נצבר . 80-חיבה למוזיקת הגל החדש של שנות ה

 עיסוקו בתחביב זה היתה ההתעמקות אלא שמרכז הכובד של. אצל הידיד

ללא הרף ניקה את תקליטיו בחומר מיוחד שמצא בחנות בקינג . בציוד

וקיטלג לפי שנת הוצאה ומיספר , ומיגן אותם בפלסטיק קשיח', ורג'ג

הפליג במונולוגים על , טיפח את מחט הפטיפון, בעזרת מדבקות קטנות

ועל סוג הצמר שיש בהם תכונותיו של המגבר ועל אופן הרכבת הרמקולים 

התמקדות זו בצדו הפחות מעניין ובעצם . ועל מספר הראשים של הטייפ

שנהג להקשיב עד , משמים של עיסוקם המשותף לא ערבה לאוזנו של מטי

  .תום

  

, זאת בגלל כוונת הבעלים להופכו לצימר, ריהוט חלקי עמד ביחידת הדיור

 המוטיבציה להפעיל כוונה שביצועה החל לפני כשנה ונעצר עם אובדן

מסיבות שיובאו (שלמען האמת אף לא היה בו צורך כלכלי ממשי , צימר

צמודה לקיר עמדה מיטה זוגית רחבה שהמזרן שלה עדיין עטוף ). בהמשך

הן ניצבו . בארונות המטבחון והבגדים לא הותקנו עדיין דלתות. בניילון

כשימצא זמן , בהידיד העיר שהוא יתקין אותן בעצמו בקרו. שעונות לקיר

כבלים וצינורות שטרם חוברו , קוזי עגול'בפינת החדר היה שקוע ג. לכך

אבל שולחן , שולחן אוכל לא היה. למים ולחשמל השתלשלו ממנו לרצפה

הידיד הסב את תשומת לבו של מטי . עץ קטן עמד בפינה אחרת של החדר

הוא . מלהיבזה היה . 'עד ת' מא. הוא בנה אותו במו ידיו. אל השולחן הזה

דור רביעי , עם מסורת, נגר מבוגר. סיפר, לומד נגרות אצל מישהו בעוספיא

הוא ממש , זה משהו בלתי רגיל כמה שהוא מחובר לתחום הזה. לנגרים

כל שבוע הוא בא . זה ממש תופס אותך. לא נגדו. עובד אתו. קורא את העץ

יים החל לתפוח שנת-לפני שנה, כן. זה חוויה. ללמוד ולעבוד אצלו חצי יום

אלא רהיטים , ולא סתם משהו דקורטיבי. לנגר, בו הדחף הזה לעבוד עם עץ

דברים קטנים . זה לא הכיוון. לא ארונות בגדים, לא ספות, לא גדולים. ממש

סט של , למשל. שאנשים שירצו לקנות יוכלו לשים במושב האחורי, יחסית

 הזה מעוספיא הוא הנגר הקסום, זאת ועוד. כיסא ושולחן לילד בן ארבע

הוא די נרגש , כן. וגם תורה זו הוא רוצה ללמוד אצלו. בנוסף רפד בחסד
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רהיטים . מהמחשבה שילמד לרפד בכוחות עצמו את הרהיטים שלו

מטי . זה כבר בלי ספק רומז שיש גם זווית עסקית לכל הדבר הזה: מרופדים

שים יותר מר, הסכים שרהיט מרופד זה משהו שונה מרהיט לא מרופד

נראה ששאלה זו לא היתה רצויה . ושאל איך המכירות, באיזשהו אופן

 התעלם –נציין שהגיב בצורה הבריאה ביותר בנסיבות כאלה . לידיד

, אלא שמתוך רגישות, לא זו בלבד. ממש כאילו לא נשאלה כלל, מהשאלה

 לא שאל – לא עניין פשוט הוא להבדיל ביניהן –ואולי מתוך אטימות 

עד . איך פוטר. מה בדיוק קרה שם בעבודה. על צרתו של מטיהידיד דבר 

האם יש . האם הוא ממורמר על היותו מובטל. כמה הוא נתון בבעיה כספית

  .כלום. משהו חדש באופק

  

 דממת –והדממה , עוד לא חצות לילה. מטי נשכב על המזרון המנוילן

. הוא היה חסר מנוחה.  קדחה באוזנו–הצפון הנידח כולו , האיזור, היישוב

ואף ,  ולא ייתכן שבמצב כשלו לא יהיו רגשות–רגשותיו . קם ועבר לכורסה

מזה צמחו רגשות . הוא הרגיש שבוי.  התגבשו וקיבלו שם–עזים למדי 

דבק , כדי למתנם. וחרטה על שעזב, געגוע לדירה שעזב בתל אביב, ספיםנו

נותרה תחושת , הגעגוע דעך. בטיעון שלא היתה לו ברירה אלא לעזוב שם

בהיותו אדם ; בעיה אחרת היתה היעדרה של טלוויזיה בחדר. השבי

הוא כיבה את האור וחזר . הדבר עורר בו תחושת בדידות ושיממון, מתורבת

חדשה ועדיין עטופה , במנורת הקריאה שליד המיטה.  המזרוןונשכב על

. בחושך העיקה הדממה עוד קצת. לא היתה נורה, בניילון שקוף מאובק

מכיוון שלא נרדם התפתה למחשבות על . הוא הניח ראש ועצם עיניים בכוח

 זכרון ביקורים משותפים במועדון –מה שעלה בא מרחוק . מארחו, הידיד

שנות השמונים כשהמקום כבר לא היה בשיאו אבל עדיין פינגווין באמצע 

הם היו שם כחצי תריסר פעמים והלכו בבגדים . אתר בילוי אפלולי כראוי

באותם , קפה רוול בדיזנגוף, הידיד הגיע היישר ממקום עבודתו. שחורים

הוא . מכנסיים וחולצת טריקו שחורים שנדרש ללבוש בתפקידו כמלצר

שלא כמו .  לא נזקק לעבודה בימיו כסטונדטמטי. נזקק לעבודה הזאת

הידיד נהג לשתות לפחות שתי בירות ואז איכשהו מצא . הוא מומן, הידיד

רעמתו , עורו לבן כקמח ומנומש,  מעט כפוף וחסר חן גופני–עצמו 

 –שפתיו עבות מדי וכתומות , אפו סולד וקטן כשל גור חזירים, מתולתלת

רים שכצו המקום רקדו גם הם בחוסר דחוק בין צעירים אח, רוקד ברחבה
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מטי שוטט עם מנת וודקה בין הבליינים ומילא את כוסו . חן ובעצלתיים

שלוש מנות קל היה לו לקשור -כשנטען כבר בשתיים. מחדש מדי חצי שעה

נטלמני מיותר לא 'שיחות שמתוך יצר ג, מדי פעם שיחה קצרה עם בחורה

בדרך הביתה הם החליפו . מענייןגם כך זה היה לו . ניסה לנווט לשום יעד

האמינו שהבילוי היה , איש בדירתו, עת עלו על משכבם, שניהם. חוויות

סביר שהוא היה מהנה בהחלט גם . אכן חוויה שיש בה טעם, מהנה בהחלט

. בגלל שלא נאלצו כהרגלם לבלות את הערב אחד בחברת השני בלבד

היה חסום , אליושכמה ממכריהם נמשכו , ספיריטואלי-הכיוון הרוחני

מה , אינטלקטואלי-נותר המסלול הרוחני. בפניהם עקב היעדר עניין מוחלט

ייאמר , אבל; מחוז האינטלקט, גם שהתמידו שנתיים באוניברסיטה

או , חיש קל הבינו שזו עבודה קשה מדי להיות סטודנט, לזכותם

במוזיקה ובאותן יציאות , כעיסוק חברי משותף, והסתפקו, אינטלקטואל

כעת נראו הימים האלה רחוקים כמעט עד מחנק שקט . מועדונים מדי פעםל

נותרה עכירות של . עם גריפת אפו כבה הזיכרון. אפילו התייפחות, בגרון

לא היתה .  וחטף דלי מי קרח על הראש–הוא בא ברוח טובה : ועכשיו-כאן

גם כשהתעורר . אבל בדיוק כך הרגיש, אמנם שום הצדקה מוצקה לרגש זה

אלא . מקור המועקה היה בידיד, אכן. ה מוקדמת ונשאר שוכב במיטהבשע

או דווקא בגלל שנותר בדיוק , שלא ידע אם זה בגלל שהידיד השתנה

בשלב זה של , הרי לא ידע; זו היתה סך הכל אינטואיציה נבואית. כשהיה

. עד כמה מוצדקת המועקה החשדנית הזאת, כפי שיודעים אנחנו, הדברים

נזכר , כשזה עבר. ר שבו התעורר תפסה את לבו לזמן מהזרותו של החד

עד , במשך זמן רב נשאר מטי על משכבו. בנוכחותו של יום כיפור בחוץ

, בחיפזון קם. ששמע את קולו של הידיד בחצר מפזם לעצמו מנגינה כלשהי

אבל הידיד ניגש , אמנם בפנים כבדות יצא לחצר. שטף פנים ויצא מהחדר

בטרם . מיד שאל איך היה לחנוך את המזרון החדשו. אליו במאור פנים

לא נעים לישון , הוסיף שהוא מקווה שמטי הוריד ממנו את הניילון, נענה

כל מיני שאלות יכול היה לשאול בנסיבות מיוחדות . על הניילון העבה הזה

, מטי אמר שהמזרון היה נוח. אבל זה מה שמצא לנכון להתעניין בו, אלה

, יהיה בסדר. הידיד נותר עיקש בעליצותו". לא קל "ובכל זאת הלילה היה

גם בכך הוא . השאר יבוא לבד. מטי צריך רק לשחרר. הוא בטוח בזה, אמר

.  סככת העזים–ותיכף התחיל לדבר על סככה שהוא מתכוון לשפץ . בטוח
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היו נושא שיחה אהוב במיוחד על , כפי שעוד יסתבר, הסככה והעזים

  .הידיד

  

לא . זה התבקש. בת זוגו של הידיד: כה עלה עניין אחרמשמוצה עניין הסכ

סביר שמטי יתארח בחצר הזאת כאילו אין כאן שום בעלת בית שאמורה גם 

בכל יום אחר ודאי שהיה הידיד מוביל אותו מיד , ובכן. היא לקבל את פניו

היא . אין ספק, מכניסו פנימה ומפגיש אותו עם בת זוגו, אל פתח הבית

התכוונות מאוד "ויש אצלם , אלא שהיום יום כיפור. מרא, משתוקקת לזה

אבל . לזכותו יצוין שאמר זאת בקורטוב של מבוכה. ליום הזה" מסוימת

העניין הוא שבת זוגו . מכיוון שמטי ביקש הסבר נאלץ הידיד להסביר

ברור ". אנרגיות לא מכוונות"מקפידה ביום כיפור שלא לבוא במגע עם 

ככל אדם מהיישוב שמע מטי . שהו בהחלט כלליזה מ. שזה לא משהו אישי

. מתישהו שבבואך להתארח בבית יפני עליך להשאיר את הנעליים בחוץ

. התבקש להשאיר את כולו בחוץ, אין דרך אחרת להבין זאת, אלא שכאן

אם אתה . תיקן הידיד בחיוך פדגוגי, זה יותר כמו בהודו. זאת אמר לידידו

ומיד . זה לא משהו אישי. למקדש הינדילא הינדי אתה לא יכול להיכנס 

שאחת העזים אמורה להמליט בעוד , באותה התלהבות הרמטית, נזכר

 בצורה –וכאן החל לפרט . מטי מוזמן לצפות אתו באירוע. יומיים

 את הבעיות שצצו בהמלטה –שבימיהם כסטודנטים היו מכנים אנאלית 

וכך , ניינים דוחיםאחת מסגולותיו של הידיד היתה שלא נרתע מע. הקודמת

אפשר היה ממש , תיאר בדקדקנות איך חרג ממקומו חוט השדרה של הגדי

מעין קשת לבנה מפורקת . לראות את החוליות החשופות באמצע הגב

שלב אחרי . בתקריב ברור. הוא גם צילם את זה. ומוכתמת בדם ורקמות

ולי א, עיוור, שלב הוליך את המאזין במסלול גסיסתו המיוסרת של הגדי

 עד לגורל –עד הסוף הלך המספר . לגועל ואי הנוחות שעורר בו, מרצון

שכן עוד באותו לילה , שהסתבר כרדוד מדי, גופתו של הגדי שטמן בקברה

כולל תיאור חלקי הגופה שמצא למחרת בבוקר , הוצאה ממנו על ידי זאב

שתיכף אחרי שייצא החג מטי , בחגיגיות מסוימת,  ואז אמר–בקרבת מקום 

כשחזר סוף סוף הידיד . מוזמן מאוד למרפסת הקדמית לפגוש את בת זוגו

לעיסוקיו ומטי חזר לחדרו עלה בו החשד שהבחור שותף שווה עם בת זוגו 

אמנם אין להכחיש שצחנה כלכלית מסוימת . לאי הנכונות להכניסו לביתם

 אלא –כמעט מתבקש בנסיבות כאלה ,  וזה מובן לגמרי–נודפת ממנו 
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מפיץ כבור ביוב פתוח את ;  שהוא דוחה גם מבחינה רוחניתשכעת חש

  .שלו" לא מכוונות"ה, האנרגיות הרעות

  

מצא מטי את , מבלי שהיה לו כמעט שמץ של התעניינות מוקדמת בבת הזוג

עצמו הוגה בה ובאי רצונה להכניסה לביתו ונמלא מתח מסוים לקראת 

הפכה גם סוגיה זו , קותמכיוון שהיה נתון ממילא לאי אילו מוע. חלוף החג

הוא העביר את השעות המעטות שנותרו בשכיבה על המיטה או . למועקה

מסרבנות האירוח שנתקל , בישיבה בכורסה מוטרד כולו מגסות הרוח הזו

. הרי גם אדם חסר חרדות וקהה חושים כמטי עשוי לראות בכך איום; בה

ל דבר ממקום רבצו שהיה קרוב לדרך העפר שהוזכרה שמע בסופו ש

 מבנה של בוץ ומוטות במבוק שהוקם בתוך –אנשים חוזרים מבית הכנסת 

שבימי כיפור מגיעים אליו רבים מבני , חורש אורנים קטן בפינת היישוב

, עשוי להתחיל לדבר, נניח בעל מעמד כלשהו ביישוב, ומישהו, המקום

, כן, הסליחה לעצמנו: על המשמעות של הכפרה והסליחה, כמעט בלחש

 –והוא עשוי לצטט משהו מהמקורות או מהבהאגוודגיטה , א לעצמנודווק

  .הנה חלף עבר החג: ואז שם לב שהשמש שקעה

  

דקות ספורות אחרי שמטי יצא לחצר והתיישב לעשן סיגריה על ספסל 

מתכת קטן מידות ראה את בת הזוג נפרדת משכנים שחזרו אתה מבית 

א הפך רחב ומלא כשקלט והו, חיוך דק קרן בפניה. הכנסת ופונה לביתה

 –בת הזוג . מטי נעמד. מיד ניגשה אליו. מבטה את האורח במקום יושבו

 חיבקה –עורה לבן ורדרד ועיניה פעורות בירוק , בחורה גדולה ודשנה

, אותו ללא אומר וכשניתקה מהחיבוק שלחה מבט עמוק היישר לתוך עיניו

איך אתה ' שאלה ובקול שקט ואינטימי, רגיש ואמפתי לעילא, מבט חוקר

החיוך האמור . וברוח נכאים התחיל לספר, כמובן, מטי נפל בפח?' מרגיש

ההקשבה החזיקה מעמד קרוב . לא מש מפני בת הזוג כל משך ההקשבה

ואז , )מטי עוד לא הספיק אפילו לפרוש עד תומו את הרקע לפיטוריו(לדקה 

,  קל הפעםהחלה בת הזוג ללטף מעגלית את בטנה והודיעה שהצום היה לא

והיא פשוט חייבת להיכנס ולהכין משהו קטן לפני , כך אומרת לה בטנה

  .שיכאב לה הראש
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אין להסיק מהידוע עד כה על בת הזוג שהיתה מוטרפת יותר מנשים אחרות 

הן סך הכל לקחו כפשוטם אי אילו משפטים מספרי קודש כלשהם . ביישוב

, וות ההתקרבות לטבעכשם שלקחו כפשוטה את מצ; שנוגעים ליום כיפור

הן התעקשו להכניסו אותו לחייהן ולחיות : ממנו" למידה"ה, התמזגות בו

ואיזו רוח . לידה. שיחים. עצים. אדמה? בעיניהן" טבע"מה היה . על פיו

או של עמים , תפיסה כשל ילדים. של אמת נצחית ששורה על כל אלה

  . םפרימיטיבי

  

.  על הניסיון להיות בני תרבותאפשר כבר לנחש שאנשי היישוב הזה ויתרו

ייתכן שהיעדרו של הראשון כפה את פיתוחו . לכן נאנסו להיות חברותיים

נוח , להיות חברותי בקרב אנשים חברותיים, זה גם היה די נוח. של השני

ומכיוון . ובעיקר שכולם גרים במרחק הליכה קצרה, ושבטי להפליא

נוצרה , קהילהאנשי , שהוחלט שהם אנשים חברותיים שביתם פתוח לכל

בין מוסדות אלה של . ביישוב מסורת של ארוחות שישי מרובות אורחים

, מכרים, הם אירחו שכנים. קבלת שבת היה גם ביתם של הידיד ובת זוגו

ועם זאת הקפידו מטעמי היגיון , לעתים אף זרים גמורים, חברים של מכרים

בין אם ,  האורחים.עד כחצי תריסר: שמספר האורחים לא יהיה גדול מדי

לרוב , היו נוחים והביאו אתם מאכלים שהכינו במו ידיהם, שכנים או זרים

מיותר לציין שגברים לא נדרשו להניח כיפות ונשים לא התבקשו . צמחוניים

שהיה חובב , הידיד. לא היה מי שידרוש דברים כאלה. להאריך שרוולים

צת כפתורים לבנה קנה לו הרגל ללבוש חול, טקסיות ללא קשר לשום דת

  .וכך נהגו גם חלק מהאורחים, באירועים אלה

  

בצהרי שישי הראשון שהעביר שם הופיע הידיד בדלת יחידת הדיור ובידו 

" מאוד מוזמן"מטי : זאת ביקש להודיע. חולצה לבנה תלויה על קולב

מצא כך סתם בארונו , הידיד, והוא; יהיו חברים נוספים; לאכול אתם הערב

שכן לו עצמו יש כבר , הזאת וישמח להעבירה לרשות האורחאת החולצה 

שלוש חולצות בדיוק כאלה והוא מאמין שאין לו בעצם צורך בזו -שתיים

כי פשוט חבל שחולצה נחמדה שכזו תשב בלי שימוש , שהביא למטי

שהרי לא חיכה , וגם לא רצה, לחולצה הזאת לא יכול היה מטי לסרב. בארון

הוא הודה . זה וכבר צמח בו איזה רעב לחברהלו כל בילוי אחר לערב 

  .לידידו ותלה את החולצה בארון הבגדים חסר הדלתות
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. האחרון להגיע, כמסתבר, והיה, בשבע וחצי התייצב מטי לשולחן השישי

 ובלי ספק נראה חגיגי –הידיד ישב באחד מקצוותיו של שולחן ארוך 

, ווירה היתה נינוחההא. כראוי לבעל בית בנסיבות כאלה, ואפילו סמכותי

מטי תפס את . הכירו אחד את השני, חמישה במספר, ונראה שהאורחים

ובאמצעו ישבה על מגש כסף , השולחן המוגדל הוצב בסלון. מקומו ביניהם

הידיד הציג את .  צמד פמוטים–לידה , חלה מתוקה שכבר נפרסה בחלקה

ה נשמעה השיח; כולם נראו חביבים". חבר ותיק שלנו, איש יקר"מטי כ

את האורח שישב בצדו השני של השולחן הציג הידיד בנימה של . עירנית

ניכר שגם שאר האורחים ; "איש יקר"גם הוא הוגדר , חשיבות מיוחדת

הוא . שמו של האורח היה יוחאי. נוהגים בו חיבה יתירה ורוחשים לו כבוד

אדם , שידר איזו שלווה פנימית דלוקה של מי שעבר דבר או שניים בחייו

הוא דיבר כמו מי שרגיל ; כשדיבר השתתקו האחרים. שבהחלט יש לו נושא

הבחור הוא : מדבריו למד מטי מה מקור ההילה. להיות במרכז העניינים

הוא כבר ראה את . סרטן רציני. פחות או יותר לשעבר. חולה סרטן לשעבר

כל . עד להודעה חדשה מכל מקום, בסופו של דבר החלים, פעמיים, המוות

תקופה של שנתיים . הרבה עבודה עצמית הוא עשה מאז; זה לא היה לשווא

. ישב בכפר קטן לחוף אגם בקוסטה ריקה, לקח לעצמו לחשוב על הדברים

מגישתם , מהמסורת הוותיקה שלהם, למד כל מיני דברים מתושבי המקום

. הקודמים, הסרטן סימל לו את הדברים החולים שהיו בחייו ההם. לחיים

גם , אבל לא רק הוא, גם הלחץ החיצוני. ה שורש המחלההלחץ הי

.  ומלה זו הגה במין נימת קדושה מחויכת אבל חסרת הומור–" פנימי"ה

הוא פרש . ובראשו חלפו מחשבות של התגלות, חוויות שונות עבר שם

אבל , ניכר בהן שכנוע עצמי עז של מי שעמד בסכנת מוות, אכן. כמה מהן

אלא שהיו אלה אמיתות , ודאי שלא, זה כה מעטלא ש. לא הרבה יותר מזה

הממשות . אין בהן שום תועלת למאזין הבריא; שאין מה לעשות אתן

פשוט אינה מוחשית עבור זולת שאינו , על אף הדרמה שנושבת מהן, שלהן

יש בהן בעיקר כדי , "לעורר השראה"וגם אם הן נועדו . רדוף מחלה קשה

; י הבחור הרצה במאור פנים אמיתיכ, וזה לא נעים. להעיק על המאזין

עלה שהוא ליקט . מודע לגודל המתת שהוא מעניק לשכניו לשולחן

, )אליה התוודע בקוסטה ריקה(מהיהדות ומתורת האינדיאנים , מהבודהיזם

רצף "למצוא את ה. היא לחבר בין הדברים, אמר, החוכמה. ועוד היד נטויה

, זה שנים" עובד"וא על החיבור הזה ה". של נקודות מפגש מעצימות
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מישהו מהאורחים העיר שאלה . רבה העבודה לפניו, הודה בצניעות, ועדיין

, עד שמטי. הערה תמימה זו רק דרבנה את הדובר להמשיך". דברים חזקים"

פלט אנחה רמה , אבל אפשר להאמין שגם מסיבות אחרות, גם בגלל הרעב

 מתובנות של חולה ישמור אלוהים! אין לזה סוף, נו'ואתה נלחשו המלים 

שיש שיגדירו , ואמירה זו, אלא שהלחישה לא היתה שקטה דיה' !סרטן

ילדם הבכור של . הגיעה לאוזנם של רוב יושבי השולחן', אומללה'אותה 

גבר שישב מול , אחד האורחים. הביט בו בתימהון, בן שמונה, המארחים

. ' לענייןממש לא'נדמה שכלל את המלים , שיחרר איזה מלמול מחאה, מטי

מה זה , 'הרים גבות לכיוונו של מטי ושאל, החולה לשעבר עצר את השטף

  .וארוחת השישי חזרה למסלולה' שום דבר'מישהו ענה ?' היה
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  אודי טאוב

  

  

 שבועות ליל חלום
  
  

  כשיושבים ישראל

  , ועוסקים בשמחת תורה

  ,קודשא בריך הוא אומר לפמליה שלו

  ,ני חביבייראו ראו ב

  ששוכחים צרותיהם

  .ועוסקים בשמחתי

וטמנה , אף על פי כן באותו ליל שבועות תפסה עצבות בזקני ומשכה בכוח

 ואמנם . ויושב הייתי כנזוף בתוך עם מדושני עונג החג.את ראשי בכף ידי

מעט שלטון , אבל דימתי שבכל זאת, תירוצים הרבה יש לה לעצבות הזאת

לפחות , בשעת הצורך את הצער בתוכי פנימהלכלוא , יש לי על הרוח

  . לאיזה זמן

, אל מול ארון הקודש המפואר, בבית המדרש ֶצֶלר, על ראש גבעת העירייה

בלילה , שהעלו איתם מפולין השורדים מישיבת צלר שחרבה, המוזהב

בהמולת כמאה וחמישים לומדי תורה שמרעימים בקולם כמו שוק , ההוא

יהודי שכל . חברותא עם שלמה בוקסנבוים שם ישבתי ללמוד ב–תוסס 

זמרתו השמחה , שכשהוא לומד גמרא, פלא מקפץ. כולו שמחה ועליצות

  . עולה ומתגברת על כל המולה ונשמעת למרחקים

  אבנו סכינו ומשאו "

  שהניחם בראש הגג 

  ונפלו 

  ברוח מצויה

  , והזיקו

  .  הרי הם כאש–אם בהילוכן הזיקו 

  ! איייי

  ! כמו אשששש

  .  אחר מעורב בהשכוח
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  ? איזה כוח

  ! כוח הרוח

  ! אייי

  ! אש מתלקחת בתוך הרוח

  !" נורא נוראות

  

. שלמה מנגן בחתונות, אחרי שהוא חוזר מהעבודה בבנק לאומי, בערבים

וגם אם אין הכלה נאה במיוחד ואין החתן ירא שמים . מתופף בתזמורת

ה בתופים בכוח עוצם שלמה את עיניו ולובש את חיוכו הגדול ומכ, ביותר

אי אפשר .  החיוך שלו הוא שיא השמחה–עד כי בכל חתונה , ובכל ליבו

בשל כך בקשתי ללמוד . שלא להאיר פנים כשרואים עד כמה הוא נהנה

  . אולי ידבק בי משהו מהשמחה שלו, איתו

שכבר קבע ללמוד הלילה עם אורי , ענה לי שלמה בוקסנבוים במאור פנים

ראיתי אותו יושב ,  כשנכנסתי לשם,אבל בערב. וואני האמנתי ל. רייזמן

נגשתי . וכדרכו מדרבן את עצמו בנענועי ידיים וקריאות עידוד, לבדו ולומד

איזו גמרא , אז מה אתה אומר. אני רואה שרייזמן לא בא", אליו ואמרתי

  " ?להביא

אלא שמהר מאוד נואש . כמדומני שחייך. הוא אמר וחייך." בבא קמא"

להכין , תו החיוך הקורן שלו למבואהוויצא עם א, המפוזרתממני ומרוחי 

אחר כך שב והתיישב במקום שהתיישב ללמוד עם עצמו ועם . קפה לעצמו

  . הקפה שהכין

שהיא חכמה , מעבר לשמחה שלו. בחכמה יתרה ניחן שלמה בוקסנבוים

שלא זכו להיות בעלי שמחה , גם הוא יודע ששכמותי, גדולה בפני עצמה

אלא לתת לה לאותה , אין להציק לנו בעצות, ם נופלים לעצבותכשה, כמותו

עצבות שתמלא את שליחותה ותלך הלאה לדרכה ותותיר מאחור את 

  .קח אותו איתה לכל הרוחותיאו שת, בעליה

ולא הצטרפו המילים למאמר , גם אני ישבתי במקומי וקראתי בגמרא שלפני

תה בי תהייה ושאלתי ואם על. להתבונן בו ולהשכיל, שאוכל לשים כנגדי

וגם , חשתי שאין השאלה ממין העניין, דבר והסברתי דבר בפני עצמי

  . ההסבר אין לו רגליים

בניגון בלתי ', ותן חלקנו בתורתך, 'התפללתי ושרתי בכוונה ביני לביני

הרי כל אחד מישראל יש . ליוןימתופף בקצות אצבעותיי על שולי הג, נשמע
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אחר כך פניתי ויצאתי למרפסת ! ?רע חלקיולמה יג, לו את חלקו בתורה

  . ושם ישבתי ועסקתי בדברי אגדה, בית המדרש

, שבו נאמר שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, פרק ֵחֶלק בסנהדרין

אלא שמיד עוזבים את אלה שיש להם חלק והולכים ומונים בהרחבה את 

ם שחיים הם את חייהם ומתים ואובדים מן העול. אלה שאין להם חלק

במיוחד אנשי ... אנשי סדום, למשל דור המבול. כאילו לא נולדו מעולם

אבל גם דור המדבר , נשמתם עומדת כמקל וחובטת בהם לאבדון, סדום

ואין אני יודע אם רוחי יש לה חלק לעולם . לדעת רבי עקיבא, הולך לאבדון

  . בעת שישוב גופי לעפר, הבא או שתפרח ממני ותאבד

אני משקיף ורואה מעין נוגה תעתועים , מדרש הנישאממרומי מרפסת בית ה

  . עולה מהגבעה שמעל הגן העירוני

פרי . שכיית חמדה ששמה יצא בכל הארץ, גן עירוני נהדר היה בעירנו

שמכבר נפטר מן העולם ולא יעשה עוד , מחשבתו של מהנדס גנים מפורסם

וד את רק שהעיר גדלה ונתייקרו הקרקעות והחלו לחמ. גן אחר כדוגמתו

והצומח בו נבל , וביודעין הוזנח הגן. שעליה הגן מונח, האדמה הזו

והנה מעין אור עולה מהגן ההוא . ועשב פרה בו וקוצים כיסוהו, והתמקמק

אלא שהלילה . כאילו ממתין שחר להפציע משם, ומגיהה מאחורי הגבעה

  . לא מבשר את השחר, והאור המוזר הזה, עוד בעיצומו

אבל גם צדיק . בוודאי לא כאנשי סדום. אין אני רשע, ככל שדעתי משגת

אין למצוא שם דבר הראוי , למען האמת, וכשאני מפשפש במעשיי, אני לא

להיות בזכותו ממשיך ומתהלך בעולם הבא ועושה את מעשיי , לחיי נצח

הוכפלה עצבותי שהרי היה לי , חג מתן תורה היוםשומאחר . לעולם ועד

ולשמוח בתורה שנתנה לעם ,  הבא שלילשכוח מעצמי ומחיי העולם

דבר שלא זכו לו אבותיי , ולשמוח עד מאוד בישיבתי בארץ הקודש. ישראל

לשמוח מאוד בעם שלי ששב לארצו אחרי שכמעט ולא . ואבות אבותיי

ועל כך שעלתה להם מסירות נפשם של צעירי ישראל . הותירו לו שריד

היא מצלחת , יזיםודומה שעל אף כל המלע, וההיאחזות בארץ צלחה

, וכבר נמניתי וגמרתי שוודאי אין זה מן הראוי שעיצבון כמו שלי. והולכת

  . יוותרו לחיי העולם הבא, הוא ובעליו

כך , וכמו ילד ששקיק הגולות שלו נפל וכל מה שהיה בו התגלגל לאבדון

ועל הדברים שקראתי אצל אחרים . הייתי מיצר על הסיפורים שלי שיאבדו

אבל תאבד , שאמנם לא יאבדו עמי, ועל דברי חכמים, יישהאירו את ח
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וגם צר היה לי על שיאבדו זיכרונותיי עם ילדיי . האורה שהאיר ליבי כנגדם

, וזיכרונותיי עם אשתי היקרה, והזיכרונות מהם אחר שגדלו, הקטנים

כיצד היא . ושלוות השגרה המבורכת שידענו יחד ברוב ימינו עד עתה

, ות ומחרישה אל העצבת הזו שאוחזת בי מדי פעםמפליאה לחייך בסבלנ

ממלא בכל יכולתי את קולי , כנגד הדאגנות המופלגת שלה, ואיך אני

וגם אם לפעמים הדברים , שהרי יש על מי לסמוך, ומבטיח לה, ברוגע

וזאת על אף שאותה דאגה .  נחושים אנו להאמין שהכל לטובה–מוקשים 

  .שטת גם אל תוך ליביהולכת ומתפ, על פי רוב, נוראה שלה

כמו , הדאגה של אשתי היתה גואה בלילות ומתפרשת מן הבית החוצה

ומהמקום שבו חדרה האבן אל . באבן שהושלכה לטבורה של ִּביצה שחורה

, מדויקים כמצוירים במחוגה, נפתחים עיגולים של רעד, לב הביצה

לעיניה מעל , אז עולים קמטים במצחה. כנקבעים בפסק דין שאין לו מחילה

מטרדת מלחמת קיום זוטא ומקשיים שכל יום , מתקמט מצחה. העצומות

למשל כשהיא בכיתתה משתדלת בכל כוחה ללמד ילדים שאינם . מביא עמו

עם הפצע שלא , ואמא שלה הזועפת. חפצים ללמוד דברים שאינם מִעניינם

ועוד כהנה , על אף כל המשחות והתחבושות, מחלים בכף רגלה הימנית

שאין יהודי , דאגות בחומר וברוח ופחדים הנוגעים לעצם הקיוםוכהנה 

  . פטור מהם

שליבו . בתחילה היא מתהפכת על משכבה להאזין אם בעלה עודנו נושם

שבדרך כלל אין , קוראים למוות המסתורי הזה' דום לב'. לא דמם לפתע

אם אין , אחר כך היא מאזינה לבית החשוך. שום סימנים מתריעים על בואו

, כאותו צעיר ערבי שהתגנב לאחד הבתים בערב שבת. שהו חותר תחתיומי

כשעלו כולם על משכבם ואמרו קריאת , הארוחהו  הקידושבלילה אחרי

. בשנתם. ובא בסכינו ושחט את כולם', בידו אפקיד רוחי'שמע וחתמו ב

תינוק בן , עם הקטן שבהם, אשתו היפה ושלושה מילדיהם, אבי המשפחה

ואחרי שנחה דעתה ואין היא שומעת בחוץ אלא . א חמלשחט ול. שנתיים

והן לוחשות ומתקתקות , את הממטרות שהופעלו מוכנית באישון לילה

חותר , זניה לשמוע אם אין משהו אחרועוד היא מחדדת את א, בשלווה

איזה צינור דולף שממסמס את הקירות . חתירה מתונה יותר ביסודות הבית

למשל , כמה מאותם רהיטים. רסמת ברהיטיםאו איזו תולעת עץ מכ, בלחות

ומי יודע מה מצב העץ מתחת , ישנים מאוד, אלה שהבאתי מבית הורי

אחר כך היא מבקשת לקום בכדי להציץ אצל . לכיסוי הצבע והפורמייקה
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אז . והם גדלו עזבו את הבית, ורק אז היא נזכרת שעבר הזמן. הילדים

מבקשת להירגע ממגע בעלה , והיא נצמדת אלי, געגועים תוקפים אותה

היא , ואם היא יראה מלעורר אותי. שנדמה לה כי הפליג הרחק בחלומו

שמחותיהם , שוכבת בלא נוע במיטה ועורכת לפניה את זיכרונות הילדים

מחלות הילדות ורגל , תקוותיהם המרקיעות לשמים ושברונות הלב, וצערם

  .ועם אלה על פי רוב היא נרדמת, שבורה

. ניסיתי להתעודד באהבתה, ון אשתי היקרה עלה על ליביזיכרשומאחר 

סבורה שבעלה לומד . שינה של רוגע, הנה היא ישנה הלילה במיטתנו לבדה

. ומעלה בסברותיו ציצים ופרחים, בתיקון ליל שבועות, עכשיו תורה

ומצחה , מרפים עכשיו אחיזתם, והקמטים שנחרטו מעל לעיניה הירקרקות

  . צח נערהמחליק בעדנה ומאיר כמ

כבר היו פניה מאירים יתר על הנרות , כשהדליקה נרות החג, עם ערב

 נח 'רב, וכששבה הלילה מהשיעור של רב בית הכנסת שלנו. שהדליקה

אור נוסף דבק בה מהדברים ששמעה , שיאריך ימים ושנים טובות, שפירא

ושיר השירים קודש ,  כל הכתובים קודש–על רבי עקיבא שכה אמר 

וברח . ואין כל העולם כדאי כיום שניתן בו שיר השירים לישראל, קודשים

ודמה לעופר אילים שידלג על ההרים ,  אמרה לי בפנים שוחקות–לך דודי 

והרי אני בוזז את . ובבוקר שוב לאהלך, לישב ולעסוק בתורה בליל שבועות

ובאותה . הלילה בקריאת מילים מן השפה ולחוץ ואין נכנס דבר אל ליבי

חשתי כמו , על ראש גבעת בית המדרש צלר, הרחק ממנה, וחרתשעה מא

וככזה דמיתי שכלו כל הקיצים ולעולם כבר , יתום קטן שנפרעו מכל נכסיו

  .לא אבין דבר לאשורו

שעכשיו לא נמצאה בו נפש , סגרתי את הספר ופניתי וירדתי לרחוב לוצאטו

שהוא תפוש או כמי , טיילתי לאיטי במורד הרחוב כמי שזמנו בידו. חיה

  . אוויר הלילה מסוגל לעיתים להשיב את הנפש. בהרהורים רמים

החנויות ברחוב הדומם היו נעולות וחשוכות ורק צרצרים היו מצרצרים עם 

והנה שלט . וגם יללה רחוקה של אמבולנס, זמזום חשמל מעמוד מתח גבוה

 כל! מכירת חיסול: "מכריז באותיות צבעוניות, בחלונה של חנות ספרים

. קראתי את השלט ונזכרתי." לרגל סגירה! החנות בשבעים אחוז הנחה

לסובב , אחר הסעודה, כך הייתי יוצא עם אבי בלילות שבת, כיצד בילדותי

. וכמה שמחתי בשוטטות הזו שלנו". להוריד את האוכל", ברחוב הראשי

הלכנו אז . ופנוי להקשיב לכל שאלותיי, באותה שעה היה אבי כולו ברשותי
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ואני חשבתי מה כדאי לשאול את אבי שהכל גלוי וידוע , רד הרחובבמו

ואני . בחלונה של חנות לכלי עבודה, ופתאום ראינו שלט דומה לזה. לפניו

, שידעתי עד כמה מתעניין אבי במקדחים ומסורים חשמליים וכדומה

תוכל לקנות פה את כל הכלים שאתה צריך בחצי  "–אמרתי בשמחה 

אין לך מושג עד כמה ! ?מה אתה מבין. " בי מבט נוזףאבל אבי נתן!" חינם

אלו תקוות תלה בעל החנות ! איזה עמל יורד פה לטמיון! עצוב השלט הזה

, וכמה כסף הוציא, כמה לילות חסרי שינה בילה בחששותיו! בחנות שלו

עמוק נחרת בי מראה הצער בפניו של אבי על אותו בעל !" והכל לחינם

כמה חסר לב הייתי שלא עלו דבריו , ם זכר הבושהוג. חנות שכלל לא הכיר

  . כלל על ליבי

את . המכבידה והולכת, הלכתי לדרכי סוחב הלאה את האבן אשר על ליבי

  . שם נעמדתי והשקפתי על העיר. עד לקצהו, כל רחוב לוצאטו הלכתי

קומות ובכל בניין כך וכך , חלקם רבי קומות, יער צפוף של בתים ובניינים

. המון גדול.  חלון או שנים מתגורר מישהוומאחורי כל ,לונותחוכך וכך 

כדי מחסורו , חי את חייו ואיכשהו נמצאת לו פרנסתו, וכל אחד ואחד מהם

, ולעיתים תוך כדי קשיים ואכזבות, אמנם בטורח גדול. ואף למעלה מכך

 .אבל רובם חיים הלאה וצולחים את ימיהם, כאותו בעל חנות של אבי

  . ' מעשיך הנפלאו מה – בקול אל חלל הלילה שקראתימעט  כ.הפלא ופלא

בנפשם ,  שם הם כמותי–אבל שטן העצבת ערב מחשבה אחרת בליבי 

וכל יום נדמה להם , ויום רודף יום, רומשים על האדמה, יביאו לחמם

 ולשם מה כל –ואין הם חשים שזזו ממקומם כמלוא הנימה , כקודמו

  ?הטורח

פניתי וירדתי במדרגות בית , ר הלילה הלחלוחינשמתי מלוא ראותיי מאווי

  . והלכתי הלאה משם, הכנסת ותיקין שעל צלע הגבעה

 ,ולא בעיר אחרת אלא במקום שממה, ופתאום מצאתי את עצמי מחוץ לעיר

אבל הנה . עם טרשים קרחים ורק כמה עצים בודדים נעוצים בערבה הררית

ואפילו , אור בוקע משםנעוץ למרגלות ההר הגבוה מכולם ו, גם בית עקום

  .כמו נביחות עליזות, קולות נשמעים ממנו

והיתה קבוצת כפריים יושבת שם , בית מרזח היה תקוע בלב השממה

וחלקם שערן בהיר , חלקם שערם הלבין, כששה אנשים בריאי בשר. ושותה

 וצחקו פתאום והריעו פתאום ,והם ניהלו שיחה קולנית, וצהבהב מטבעו

על רועה  ימישהו דקלם בקול רועם שיר ַעם עסיס. ולותבעליצות ובקולי ק
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, או להפך, שהתענג כהוגן על נערתו ואחר כך התהולל בתוך עדרו, צאן

  . ושוב צחקו, והריעו בפזמוןוכולם ענו לו 

הוסטו כנפות הדלת לצדדים והוא נכנס מבעד , כמו במערבון אמריקאי, ואז

  . לפתח

  . הנביא הושע

 .שתיקה השתררה

הוא . רכוסה עד צוואר, במגפיים ישנים וחולצה חסרת צבע, וה ורזהזקן גב

אחר כך . סוקר במהירות את המקום בעיניים כחולות להפליא, נעמד בפתח

, מתנודד וגורר את רגליו כאילו שתה כבר, פנה לשולחן הדחוק מימין לדלת

  . או רק מזקנה

 כיצד בא לכאן ועל כן לא היה פלא בעיניי, בשלב זה כבר ידעתי שאני חולם

  .וכיצד ידעתי לזהות אותו בוודאות, פתאום הנביא הושע

החלו לרמוז זה לזה , שנשתתקו בבת אחת עם כניסתו, הכפריים ליד הדלפק

 כרס גדולה וכתפיות בעלזקן . לפתע קם אחד מהם והסתובב אליו. בעיניהם

. וקרב לשולחן שלו, מטלטל את כרסו מצד אל צד, הוא הלך. אדומות

טיפין טיפין עברה כל החבורה והתגודדה ליד . ו באו עוד כמהאחרי

  .השולחן הזה

אבל ידו נשארת תלויה . הושע הרים את ידו למוזג כדי להזמין משהו

אצבעותיו הארוכות מתכופפות אנה כשזמן רב הוא נופף בכף היד . באוויר

  . המוזג התעלם ממנו, ואנה כמו עשב ארוך ברוח

הזהרנו ", אמר הזקן עם הכתפיות האדומות!" אמרנו לך לא לבוא לכאן"

  !"אותך

ומגרד במרץ את הזיפים הכסופים , מוטרד, הנביא מכווץ את גבותיו העבות

  . על לחיו

  .מרעים פתאום הזקן בקולו בקול צווחה!" ?הזהרנו או לא הזהרנו"

, מכנס את גופו הארוך ומנסה בכבדות לקום, הושע מוחט את פניו בכף ידו

לא פשוט לשחרר את רגליו הארוכות מתחת לשולחן . נופלוכמעט הוא 

דוחף , אחד גדול בעל גוף, תוך כדי כך מישהו אחר מהחבורה הזו. הדחוק

הכיסא . עם הבטן שלו את השולחן הדחוק ומפיל אותו חזרה לכיסא

  . מתהפך והושע נופל והשולחן מתהפך עליו

, לכל אורכו, כולם בועטים בו שוב ושוב, כשהוא כך על הרצפה, אז

, אחד מהכפריים שלף מחיקו חצוצרה קצרה מנחושת. מהרגליים עד לראש



 367

מישהו אחר הרים את הכיסא . התכופף ותקע לתוך אוזנו צווחה רועמת

  . הניף אותו וניפץ לו על הראש, שנפל

הרי כל זה , אבל לא בבהילות. אני אומר לעצמי. בסוף הם יהרגו אותו

הדמות הארוכה שעל הרצפה , אבובאשר לצער ולכ. מתרחש בחלום

ואני לא . שום דבר, לא נאקה, לא גניחה. לא מוציאה הגה מהפה, שותקת

איפה אני עומד . כי אני הרי חולם עכשיו, עושה כלום בכדי להפסיק את זה

  ?בכלל בתוך החלום הזה

נעמדו בשורה וירקו עליו בזה אחר זה ויצאו , אחרי שהתעייפו מלבעוט בו

  . מהמסבאה

, אמר הזקן עם הכתפיות האדומות!"  תמות–ם הבאה שתבוא לפה בפע"

  . לעבר הושע השרוע על הרצפה, זוקר את אצבעו כפגיון מעוקל, לפני שיצא

הפנים שלו היו מכוסות בדם והיד הימנית ממסובבת . רק אז נגשתי אליו

אחר כך , הוא הדף אותי ממנו בידו השניה. בזווית בלתי אפשרית לאחור

באורח פלא .  היד את ידו הימנית וסובב אותה לכיוון הנכוןנטל באותה

הוא גם רכן והרים את השולחן , לא רק זאת. הצליח לקום בכוחות עצמו

גם את שיירי הכיסא המנופץ אסף וסידר ליד הקיר . והציב אותו במקומו

רכן ארצה ומחה ככל יכולתו , אחר כך שלף ממחטה מכיסו. מתחת השולחן

כל העת היו גביניו העבים מכווצים במורת רוח . פת העץאת כתמי הדם מרצ

סב , קם, כשנואש מסילוק הכתמים שנספגו בקרשי הרצפה, אחר כך. עייפה

  .גורר את רגליו בכבדות כשם שנכנס, לאחוריו ויצא משם

  . הלכתי בעקבותיו וטיפסנו לביתו שבראש ההר

ל ראש מתנשא ע, כבר מפתח בית המרזח אפשר לראות את הבית הגדול

מזמן היא . אבל ממלכה אין. משקיף ומשגיח על ממלכתו, בית הנשיא. ההר

  .יושביה גלו וחרבה האדמה, חרבה

ואת כולה הוא טיפס באותו הילוך שהלך כשנכנס , ההר תלול והדרך קשה

 גורר את מגפיו הכבדיםו , משרך למעלה את רגליו הארוכות,למסבאה

הוא נשא . את כל ההר עד לביתלא חשבתי שיצליח לטפס כך . מעלה ההרב

כל פסיעה שלו היתה כזו שנראה שאחריה יקרוס ויפול על , בקושי את עצמו

  .ברכיו

נכנסתי . הוא נשען מתנשף על הדלתות הענקיות והן נפתחו, כשהגענו לבית

ארמון חרב . כמו בית תפילה! איזו תקרה גבוהה. אחריו פנימה לבית הגדול
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ית צבעונית וחצי שמים מעוטרים בשברי חצי כיפת זכוכ, למעלה. וריק

  .רובם נטולי שמשות, גם החלונות הגדולים. זכוכית

, הוא הלך לחלון. פתאום הוא הופיע עם בקבוק יין בידו ושני ספלים גדולים

רוקן באחת . מזג לעצמו יין ושתה. והתיישב ליד השולחן ששם, אחד שלם

 הספל השני לקצה ודחף את, אחר כך מזג שוב לשני הספלים. את הספל

  .בשבילי. השולחן

 .אכן הייתי צמא והתיישבתי מולו

אחי , הוא הזכיר לי את ימי הקיץ של ילדותי אצל דודי. ליין היה טעם נהדר

בשבת היה מקדש על יין שהכין בעצמו מכרם קטן . בשדה עציון, אמי

אולם , ליין היה טעם וריח כשל הענבים שזה עתה נבצרו. שגידל בחצר

  .גימות ממנו די היה בהם כדי לשכרשלוש ל

רק מלבן . אי אפשר לראות דבר מבעד לחלון. הוא הפנה את מבטו לחלון

הדם שהקריש על פניו . וגם את פניו משתקפים בזגוגית, של אור מאובק

  .סימן בהם פסים שחורים כאילו נצבעו לאיזה טקס

  "?למה הכו אותך"

  .הוא אמר ופניו אל החלון!" שעמום"

  !"?שעמום"

  .הוא נד בראשו ובכף ידו הגדולה

כבר אני מה ? אבל אני. שנאת מוות.  שנאוןאותם ה! שום דבר אחר"

  ."רק מפני שאני מזכיר אותם! ?בשבילם

  "?את מי"

  ."הישראלים"

 "?מה"

 . ישראלים"

 .  פעםהיו פה

,  ידיים עצבניות,הראש בשמים. רצו רצו על האדמה הזאת כמו נשוכים

  .עות באדמהוהרגלים בקושי נוג

 . סולקו מכאן אבל הם

דוחפים את הפנים לבוץ ורק מחפשים שם משהו , אלה שורצים ומשריצים

מחפשים . או לטעת משהו, אף אחד מהם לא קם לזרוע שדה חדש. לקיבה

הם ,  לחפשוכשנמאס להם. שרידים ישנים שעוד אפשר להכניס לפה

 . אולי יצא ממני משהו אכיל, חובטים בי ומנענעים אותי
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 ."בסוף הם יטבחו ויאכלו אותי כמו שור זקן

 ,פן בכף ידו את בטנו השדופה ואמרחהוא צחק ו

   ". הייתי צריך למותמזמן"

  !"?ישראליםה"

  !"אין ישראלים"

  "?מה זאת אומרת"

  .והסיפור נגמר, שבה הם הפסידו בסוף היתה המלחמה

  ."לא נשאר אחד

ועוד הרבה היה לי ! ?הלא ככ, אני אחד מהם,  הרי אתה אחד מהם–! ?מה

 .אבל אז החל בעל החלום לספר את סיפורו של הושע, לומר לו

  

  :לפחות כך הוא סופר בחלום. כזה הוא הסיפור של הושע

  
 , נזכרים לטובה, הימים הללו ככללם"

 .  שהכל רק ילך וייטב,והדעת ניתנה אז

 ,  שימים טובים עוד יותר נכונו לנו,והיה שם מי שאמר

 . שלמה ואולי אפילו טובים מהםכימי דוד ו

 , ושוב יהיו לאחד יהודה ואפרים, השנאה כעשן תכלה

 . אוכלים ושותים ושמחים בירושלים

  

 . אבל בני הנביאים מזעיפים פנים

 . ואין אנו מבינים על שום מה

 , מהלכים ברחובות בחבורות קודרותמפני מה הם 

 ,סוחבים ִאתם לכל מקום את נבלי היין והכינורות

 . ומביטים בכל בסלידה

  

 ! ?מה הם שוב רוצים

 , הרי אף אחד לא רעב פה ללחם

 , ואין משספים בפגיונות איש את צוואר רעיהו

 .כבר היה בעבר, כפי שהרי אתם יודעים

 אבל הם זועפים 

 , חיכי לא על הלחם לבדו אדם 
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 . ויש יותר מדרך אחת להרוג

 . ואולי הם זועפים מפני שהשמים שותקים

 

 , פיהם שעייף ממלמוליו, ודם הנחושלימ

 , שחוזרים על עצמם במעגלי אינסוףשלהם הניגונים 

 , ושתיקתם המרוכזת משתעממת על עמדה

  .והשמים לטושים כנחושת

 . שום דבר לא יוצא שם מגדרו

 . ממה שנקבע לו בששת ימי בראשית

 

 , מנצחים, ואם באה מלחמה

 . בינתיים

 ,ירובעם הקטן בישראל

  ,  בן יואש– "הקטן("

 ) להבדיל מירובעם הראשון שהחל במהומה

 . ועוזיה בירושלים

 . מנצחים מפני שכך וכך

 מדלגים על ההרים והגבעות 

 . ממשיכים בינתיים

 , אבל רבים נופלים במלחמות

 ורבים מבני הדרום נעקרים מנחלות אבותיהם 

 , הגודשת בר וממתינה לקציר

  .הרגיוהולכים למלחמות להרוג או לה

 , כי על אף הנבואה המפורסמת לאבותינו

  –אודות הארץ הזאת 

 , כל מקום שבו תדרוך כף רגלינו

 . תרעד האדמה מתחתיו כמו ים קוצף

 . סוער כל הזמן ואין מנוחה

 . ההתחלהלמן וכך זה 

 , ועדיין לא ראינו את הצרעה שתניס אותם מלפנינו

 . שנוכל לאכול את לחמנו בשקט

 , ימים הללו כטוביםובכל זאת נזכרים ה
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 , על אף בני הנביאים שכאמור

 . מקדירים פניהם בקרקע

 .בארימכולם חוץ 

הוא זה ששמע לראשונה את הקול שב , נשיא שבט ראובן אשר בעבר הירדן

 . ומדבר אליו

 הוא ששמע במו אותו האבר השומע –אחרי כל אותה שתיקה מייאשת 

  . דברים שכאלה

. וגם בנו הושע שמע משהו. בכל ימי חייושני פסוקים שמע הנביא בארי 

ואיש כבר אינו זוכר מה בעצם נאמר לבארי או , אבל אז שוב היתה דממה

פעם רק גם אם , מי ששמע את הקול מדבר אליו. אבל די להם בכך. לבנו

רק מזכר מנגינת ,  יכול עכשיו–גם אם לא ישמע אותו עוד בחייו , אחת

ום את עיניו ולתת לניגונים להסתחרר לעצ, להניח את ראשו על הכר, הקול

  . היין הצונן והזמירות, אחרי החמין, כמו בשבת. בראשו

  . ואושר שכזה הרי יש לו מחיר. אבל הקול שב בשנית ודיבר בהושע

  !"ָחָטא ישראל"

 . שתי מילים שמע הושע בן בארי

מרחק אינסופי עבר הקול עד שנתגבש למשהו שאפשר לומר שכמותו 

, הן נאמרות בזמן קצוב, כשבאים לדון בהן, ין שתי מיליםועדי. במילים

אולי לכל . ואחריהן תבוא שתיקה ארוכה, קצר מהינף החרמש בקמה

  . החיים

בתחילה בכל . והוא נתכוון לאותן שתי המילים. ושוב, אבל הקול חזר שוב

  . אחרי ערבית,  ערב ערב. בערבאחר כך גם, בהנץ החמה, בוקר

, למרבה הפלא, עד שהבין שהקול, מן עבר עד שענהלא זכור עכשיו כמה ז

  . אבל בסופו של דבר הוא ענה. אולי שנה חלפה. ממנו. מצפה למענה

  . הוא ענה." העבירם באומה אחרת"

 כזו שלא – קח לך אומה אחרת במקומם – הם חטאו .ענה כמעט כלאחר יד

  . חוטאת

בר בפרק לתומו חשב שמדו! ?מנין היה לו לדעת שלא כך ראוי לענות

שלמען , אודות עם נבחרעל פרק . בסיפור שהאינסוף מספר לעצמו

לא רק .  שיורה במרץ צדקה ומשפט לכל העולם–תקוות נתלו בו , העלילה

שיש בו , אלא צדק של אמת, סדרי חיים שיש בהם להטיב עם הרוב הגדול

שלאחר , ועלילה טובה צריכה הרי גם משבר. שלווה אמתית של המצפון
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ֵידעו כולם לנשום לרווחה ולהבין את , באיזה מהלך בלתי צפויפתר ישי

 ישנה גם אכזבה מרה מהעם –המשבר אותו למען , ובכן. הסיפור בשלמותו

 . ובעקבותיה באים עלבון ונקמה, הנבחר

עד שיראה כאילו מתחרטים על כל , וגם אם מדובר בנקמה איומה ונוראה

 אלף שנים ויותר, סיפור דורותוגם אם יארך ה, והכל יושמד ויאבד, הסיפור

. שהסוף הוא טוב, יש לו ביטחון כבר מעתה, כהושע, מי ששמע את הקול –

, מתחת לשמש, ישקיף על סוף הסיפור מכאן, הושע, ואין זה משנה אם הוא

או שלא תשקיף בכלל כשהיא , או שרוחו תשקיף עליו ממחוזות אחרים

 נהדר באופן אינסופי סוף.  די לו בידיעה שסוף טוב לסיפור–לעצמה 

  . שמוחק בבת אחת את כל הצער שהיה

מדובר , לטענת המספר אשר בחלום. כל אלה הם פטפוטים בעלמאאבל 

שאבותיו עברו חלוצים , בנו של נשיא שבט ראובן אשר בהרי מואב, באחד

אין לו בעולם אלא הוא , והוא, לפני המחנה לכיבוש עבר הירדן המערבי

לא המון . מול אביו שבשמים ואין הוא צריך עוד דברחי את חייו . ואלוהיו

די לו בבגד ללבוש ובפרוסת הלחם אשר הוא . אודותיועל ולא סיפורים , עם

רוב השיחות שאדם משוחח , ומאחר שמדובר בנביא. אוכל לשובע נפשו

  .  הנביא משוחח עם אלוהיו–עם נפשו ודן איתה על תהיותיו 

שגם אם הן נאמרות מפי הנביא , ריםהכתובות בספ, וכמו הנבואות הללו

נכון אימתי - באמת על פי רוב אין לדעת אל–בלהט נחוש ובשפה נהדרת 

מתי יוא, לאברהםו  בן לשרהמתי למשל יהיהיא. יתקיים כל זה במציאות

, ומתי יצאו כבר בני ישראל סוף סוף ממצרים, ירש זרעו את הארץ ויאחז בה

 –.  ההרים וכולם ינהרו אליו בצוותאבראש אחד' ומתי נכון יהיה הר בית ה

הלאה ובינתיים לחיות , כשיהיה,  שכך אכן יהיהמבטחנואין לנו אלא לשים 

 .שמע מה ששמע וחי הלאה את סדרי חייו. כך סבר הנביא דנן. את חיינו

, על פני האדמה כמהלך בתוך עצמוך מתהלוהיה האיש הזך הזה סובב ו

דרש בכדי י החוצה מעט ככל שיומביט, משקיף דרך חרכי עיניו הצרות

  .שלא יופרע יקום זה שבתוכו

כשהופרעו דיוניו עם האינסוף באותן שתי , מתוך כל אלה ענה מה שענה

, ומה יעלה על הדעת. שאין לו לדעת מה לעשות בהן, מילים מטרידות

! ?באגרופיו? במה! ?יכול להחזיר בתשובה את העם שחטא, הושע, שהוא

  ! ?מי בכלל מקשיב לו! ?מילותיובחריפות ! ?במועל פיו



 373

חוזר הקול ומצווה עליו לשאת , כי"אחרי איזו שהייה של זמן תנ, אבל

  .זונה, אשה

אבל מה . ולא ידע המספר בחלום לספר מה עשה הצו הזה בליבו של הושע

ומי שחושב שלא ניתן לסרב לקול . נותן אולי מקום לדמיון, שנאמר עד הנה

  .ך הסיפורימתין להמש, הואהנפלא של ה

קרא והקול דיבר ו, ונולד להם בן, נשא לאישה את גומר בת דבליים הזונה

-לא"לבת ֻצוה לקרוא . אחר כך נולדה בת ואחר כך בן נוסף". יזרעאל"שמו 

שהמספר , ולא נאמר איך קראה להם אמם". עמי-לא"ולבן השני , "רוחמה

אמנם שסבר לתומו ש, אבל הושע, רומז שלא חדלה ממלאכתה הראשונה

  . קרא לילדיו כפי שצּווה, הוא אביהם

, ואין לדעת כמה, כך וכך שנים, כי שלא נכתב כמה הוא"בזמן תנ, אחרי כן

להיותו איש , רק שיובן שזמן חלף עד שהורגל הנביא במצבו החדש

 –עד שנעשה לחלק ממנו , משפחה חי ונושם ומשתקע בהרגלו הזה יום יום

ושוב לא סופר על . 'גרש את האשה הזונה' –בא הציווי , ובכן אחרי כל אלה

הוא נפל על ברכיו , רק שלא כאביו הקדמון, מה שהתרחש בלב הנביא

 לא אוכל –יתר על כן הוא עמד ואמר . ובקש לא לעקוד את האשה הזו

  .ואולי גם האהבה, אחרי כל השנים והאמון והילדים, לא עכשיו! לגרשה

דעת שדווקא זוהי התשובה מאיפה היה לו ל, וכמו במענה הראשון שלו

אבל הוא לא כאותם נביאים שנשאלים מלמעלה וזורקים את ? הנכונה

וכמו חיוך נשפך עליו , הושע ענה' .אתה ידעת '–השאלה חזרה למעלה 

  . מלמעלה ונגלה לו פתאום הלחן של שיר השירים אשר לשלמה

לתת אמון ולהיות .  להתגלות כאן כמאהבלוהיורצה א! ?מי היה מאמין

הוא ! ?מי היה מאמין, והסיפור הקשה הזה. לאהוב ולהיות נאהב. נאמן

  ."סיפור אהבה

  

אבל אני מזגתי עוד יין לספל , הוא עצם את עיניו ושמט את ידיו לצדדים

  .שלו

התייאשו . "הוא אמר כמתנצח עם בעל החלום!" אני הייתי זה ששמע"

.  עשבים בלבשכבר עלו, כל כך הרבה זמן. כבר לא היה מי שישמע, כולם

והלחש , ורק הריח שלהם כשהם נרטבים בטל, שדות של עשבים שוטים

  . כשהם מתכופפים ברוח

  .כן
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  .שירה

  . הרוח בעשבים שבלב

  .שבראש

  .לפעמים כמו שירה

  .אבל לא נותן מנוח הגעגוע לדיבור

  !אין בעולם עוד דבר כזה

  ! והדיבור היה אלי

ששומט את האדמה מתחת אלא אי נחת פשוט , ולא עשב רטוב, לא שירה

  .לרגלים

  ' !חטא ישראל'

  ! ? חטא–ואני אומר 

  !?חטא

  ! קח לך מישהו אחר

  . אם יש מישהו אחר

  . אם תמצא

  . והרי לא תמצא

בכל מקום רק בהמות ! אין יותר טוב! וזה הכי טוב שיש, הם שלך, אלה פה

  ."לועסות עשב

כשהיא ". הוא צעק פתאום ודפק את הספל הריק על השולחן!" אבל"

כאילו לא היו ! מנגינת הקול נמחקה, לא רק המילים. הלכה הכל נעלם

, כמו שאני אני! מה שאני יודע ששמעתי, כאילו לא שמעתי. דברים מעולם

  !"כך אני יודע ששמעתי

  "?מי הלכה"

  ."הזונה"

  "?למה"

  "!לא יודע"

  

אתה אורח וצריך להאכיל . "הוא שאל פתאום והזדקף" ?אתה רעב"

. אחר כך גרד במרץ בזיפי לחייו, מר ומחט את פניו בידו הגדולהא!" אותך

והחל , קם ממקומו. כאילו הוא לועס משהו, כל העת היה ממלמל לעצמו

  . להתרוצץ במרחבי קומת המבואה של הבית הגדול
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 הגדול והחרב  הוא רץ בבית–שבאמת אין צורך , לא עזר זה שמחיתי

צפת השיש הרבודה בשברי מתרוצץ על מרחבי ר, לחפש אוכל בשבילי

עכשיו . כאילו הוא מטלטל בספינה בים רועש, נזרק לכאן ולכאן, זכוכיות

. רק קרעי נייר ובד התעופפו משם. הוא מפשפש בארון שמעל האח הנתוץ

  . הוא המשיך לרדוף בחיפושיו בין החדרים הריקים

  . מתבונן בו רץ בחדר כקודח, אני נשארתי לשבת במקומי ליד החלון

שני גרמי מדרגות האבן . אמרתי לעצמי. ומה השניה כבר לא יעלה מכאןלק

הגרם המזרחי עם . נראו כמו משהו שלא יצלח עוד לטיפוס, לקומה השניה

. היה נוטה על צדו כספינה טרופה, עלי העשב העולים מבין מדרגותיו

וחסרו בו , קצת למעלה מאמצעו, גדום, והגרם המערבי תולה ראשו בחלל

סדקים רחבים נראו ברצפת מסדרון הקומה . ארבע מדרגותשלוש או 

  .ומכמה מהם הציצו קורות ושברי קורות, השנייה

  . הזדרזתי ויצאתי אחריו. ראיתיו פתאום יוצא את הבית, מזווית העין

  .בחוץ נשבה רוח קרה ושערו הדליל התנופף מעל לראשו כשלהבת לבנה

ואולם . רק עשב וקוצים, מעין שדה שומם. מגרש גדול היה בחזית הבית

  . כפריים רבים מלאו את החלקה הזאת

בניהם , משפחות שלמות עם זאטוטיהם? מאין באו כל אלה לכאן

נוברים ומהפכים בו בידיהם , היו רבוצים על רגבי השדה הזה, ובנותיהם

היו תלויים , נערים ונערות, כמה צעירים. ומבקשים נואשות דבר מה לאכול

  .מחטטים בידיהם בין הענפים, ה השדהעל שדרת העצים שבקצ

בתוכה ראיתי . הצצתי אל תוך כלכלה פרומה שהביאה איתה משפחה אחת

  . לחים, רק שני רגבים חומים

כאילו הוא נזרק קדימה בתוך אותה , הוא רץ ביניהם בעצבנות קדחתנית

כשכל העת ראשו שמוט על חזהו ומבטו נעוץ בין , ספינה מטלטלת

הרימו עיניהם , חדלו הכפריים מחיטוטיהם, שעברבכל מקום . הרגבים

  . ונעצו בו מבטים קשים

. שלף משהו מתוך האדמה וטמן במהירות בכיס המעיל, לפתע רכן ארצה

שם . התחרט ורץ לימין הבית, לפני שנכנס פנימה. מיד רץ בחזרה אל הבית

, פח קטן מתוך ערימת גרוטאות, בתוך כדי ריצתו המשונה, שלף פתאום

תחב לתוכו פנימה את , ך נפל פתאום אפיים ארצה ליד בור מים קטןאחר כ

רק אז שב אל . ומשה משם מים מלוא הפח, ביחד עם כל זרועו, הפח הקטן
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, טמן ידו בכיס והוציא מה שמצא בחוץ, הבית והניח את הפח ליד האח

  .והשליך פנימה לתוך המים שבפח

  .שאלתי" ?מה זה"

  ." מרק"

  .ת עצמו בחיפוש אחר עצי הסקה בשביל האחושב להריץ א, הוא אמר

נח שם עם , לא גדול, אחד, תפוח אדמה של ממש. הצצתי אל תוך הפח

 .קליפתו בתוך המים הבוציים

קטף מהרצפה מגל יד , שוב הוא נס מהבית החוצה, מתוך אותה קדחתנות

ועם המגל בידו הסתער על הצמחייה הקוצנית בחלקה , שהיה מושלך שם

 . קוצר ממנה חומר בעירה לבישול המרק שלנו. שמאחורי הבית

 . וערם הכל בערימה גבוהה, כהרף עין ביער כברת אדמה מקוציה ועשביה

אבל באותה . ואולי אפילו שאלתי בקול, תמהתי? כל זה בשביל המרק

קדחתנות רועשת הוא כבר הניף בין זרועותיו את חבילת הקציר הענקית 

 .ומיהר אל הבית

נכנסתי פנימה כבר עמד מול האח והיה דוחס לתוכו בכוח וכש, רצתי אחריו

אבל הוא לא , חלל האח היה קטן מלהכיל את הכל. את כל ערימת הקוצים

 . עד שהכל נדחס פנימה, דחף בידיו וברגליו ונשען בגבו. וויתר

ואולי ? על הארובה שבגג? והיכן יתבשל הפח הקטן עם המרק. גיחכתי

 .נתונה לאש גדולה עד מאוד שתבער באחוכל דעתו עכשיו , שכח מהמרק

באותו רגע דימיתי . לא ראיתי מאין נמצאה האש. ואכן הוא הצית אש

חיככה את עצמותיו אלה באלה ומתוכן יצא , שהקדחתנות התזזיתית שלו

בכל אופן הופיעה האש בידו והוא השליך אותה על הגדיש ואש . הניצוץ

, ענן עשן עלה.  את הקירפרצה החוצה וליחכה, גדולה עלתה מתוך האח

 .לא את כל הביתיגדל והתעבה ומ, והוא צמח

אחר כך . כהיה כל זה לרצונו עד מאוד. בהתחלה ראיתיו מחייך מתוך הענן

 . כבר לא ראיתיו ורק שמעתי את קולו משתעל ונחנק בעשן

עמדתי והסתכלתי . לפתע מצאתי את עצמי עומד מחוץ לעשן ומחוץ לבית

מפעפע , גדל ומתעבה. ה מפתח הבית ומחלונותיוכיצד ענן סמיך עול

ומאיים לבלוע בעשן את כל הבית , מתוכו תפיחות עשן עבות ושחורות

השכיח ממני את הדאגה לשלומו של הנביא , המראה המופלא הזה. הענק

שיננתי , והרי כל זה קורה בחלום .שנותר בפנים בתוך סערת הענן השחור
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רפל עשויים בשביל נביאים לבוא עמודי עשן וע, ומלבד זאת, לעצמי

 .אולי אין הם מזיקים להם כשם שהם מזיקים לנו, בתוכם

והיה האיש . מתוך הענן, עוד אני תוהה ודמות קטנה הגיחה מפתח הבית

  .גורר את הנביא המעולף מהבית החוצה, הקטן הולך לאחוריו

או  כך הם נר–ומושך אותו בענפי צמרתו , כמו גמד הגורר עץ גדול כרות

 . כשעברו על פני

שיש , נתן בי מבט, ומבלי להניח את משאו הגדול, לרגע נעצר האיש הקטן

 .בו שמץ נזיפה

  . הוא אמר."  ברגלייםסתתפו, נו"

 .עשיתי כמצוותו

כאילו עשויות רגליו מאותן , משא רגליו של הנביא היה קל עד מאוד

גופו ונותרה כאילו התרוקן . או מקני קש חלולים, עשבים שקצר קודם לכן

פן ישברו הקנים הללו , ובאמת אחזתי בזהירות ברגליו. רק מעטפת דקה

  .ויתפוררו בידיי

. דומה שלא חש בכובד המשא ושום מאמץ לא ניכר בפניו, גם האיש הקטן

כשראשו פונה בזווית ,  בנביא תחת לאצילי ידיו ומשך הלאהסהוא תפ

ע עליה בזקנקנו הקטנטן בוחן את הדרך וכאילו מצבי, רחבה הצידה ולאחור

 .המזדקר

כבר אינני זוכר אם עוד היו . כך התקדמנו במהירות בחלקת תפוחי האדמה

ויש להניח שגם כעת נעצו בנו , הדעת נותנת שהיו .שם הכפריים המלקטים

 . אלא שאנחנו לא נתנו דעתנו עליהם, מבטי שטנה

 שהגענו הגענו אל קצה השדה ומשם הורדנו אותו בזהירות בצלע ההר עד

  .לפתח מערה

מבואה מחופה בשיש . אולם מבואה נאה בפתחה, מערה חצובה בצלע ההר

לבן ובמרכזה דלת רחבה מעץ ממורט ופיתוחי ברזל עדינים על ציריה ועל 

  . מגולפים כעין כפותיו של ארי, כפות המנעול

פשפש בחיקו ושלף משם , האיש הקטן הניח בעדינות את משאו על הארץ

ואנו נשאנו את הנביא פנימה אל תוך , ופתח את הדלתמיהר . מפתח

  . המערה

רהיטים מגולפים מעץ . אפילו מהודר, תוך המערה נראה כמקום מגורים נוח

ואפילו תמונות תלויות על הקירות הישרים . ושטיחים נאים על כל הרצפה

וכמה ציורי ,  פורטרטים מזוקנים מוארים באור אפלולי,ציורי שמן. והנקיים
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 אור נעים האיר את המקום ממנורות נחושת שהיו משתלשלות מן .נוף

דרך פרוזדור מואר , נשאנו את הנביא אל תוך המערה פנימה. התקרה

עד שסימן לי . שגם הוא היה מחופה לכל אורכו בשטיח עבה ורך, כהלכה

. אחד מכמה חדרים שחלפנו על פניהם. האיש בראשו ונכנסו בחדר אחד

  .כולם חצובים בצלע ההר

חלון . מכוסה בכיסוי קטיפה כחול, זה היה חדר גדול ומיטה גדולה בטבורו

  . אל העמק ואל ההרים שמעבר לו, גדול על קיר החדר פנה החוצה

ביד אחת הסיר האיש הקטן את כיסוי הקטיפה וביד שניה הניח בעדינות את 

גם אני הנחתי על המיטה את קני הקש . הנביא על גבי המיטה הרחבה

  .  של רגליוהארוכים

  .אמר האיש הקטן ויצא מן החדר באותו הילוך מתון שלו." חכה פה"

פיו פעור ואפו הגדול מזדקר . כמת, הנביא היה מוטל על המיטה הגדולה

במהרה . נעצתי מבט בחזהו ובקשתי שם איזו תזוזה של נשימה. לתקרה

הוא . נושא בידו צלוחית מלחי הרחה, חזר האיש הקטן ונכנס אל החדר

קרב אותה לאפו הגדול של הנביא ופתח את , יער את הצלוחית נער היטבנ

  . הפקק

אז פצח . והוא הזדקף וישב על המיטה, מיד נקרעו עיני הנביא לרווחה

  .מחריש אוזניים, בשיעול מתמשך

, הצלוחית אחוזה בידו ועיניו עצומות בריכוז, האיש הקטן עמד דום לצדו

מהצליל מבקש לדייק , ת השיעול הזהכאילו הוא מקשיב בכל מאודו לצווח

אני דימיתי לראות ענני עשן קטנים נמלטים מפיו בכל . ידע בעל חשיבותמ

  .שיעול

נעץ , עמדתי מולושאני מאחר . כשם שהחל, לבסוף תם השיעול בבת אחת

אחר כך מחט .  באיש הקטןןאחר כך נעץ אות. בי הנביא את עיניו הקרועות

  .יקש לקום מן המיטהוב, את פניו בכף ידו הגדולה

נטל את זרועו והוביל אותו מן החדר אל חדר , האיש הקטן סייע לו לקום

והורה לו להיכנס , שם פשט ממנו את בגדיו שהיו ספוגים בעשן. האמבטיה

אני הסבתי פני הצידה לעבר חלון קטן וגבוה שניבט אל . לגיגית חרס גדולה

ט השחור שלו שהיה ק'האיש הקטן פשט מעל עצמו את הז. פיר אפלולי

רק ִאמרתו היתה מעוטרת ברקמה , דומה למעילים של באי בית המדרש צלר

הוא קיפל במהירות את שרוולי חולצתו . רקומה בחוט של כסף, פרחונית
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תוך כדי שהוא מראה לי באצבעו על גומחה ליד הקיר שאד היה , הלבנה

  . מעין באר מהבילה מרותחים. עולה ממנה

  ." בבקשה תשאב חמים"

א הדלי וושאבתי מל, שלשלתי את הדלי אל הבאר שהיתה עמוקה עד מאוד

, הוא ערב בהם מעט מים קרים מכד שהיה למרגלות הגיגית. מים רותחים

הנביא נשם בקול נשימה . נטל ממני את הדלי ושפך על ראש הנביא

ואני שאבתי . אמר לי." עוד חמים" .ואחר כך צנח ראשו על חזהו, מופתעת

עד שנמלאה הגיגית ואפילו גלשה , כך חזרנו שוב ושוב. בב ושפךוהוא ער

ובמתינות מהורהרת שפשף האיש הקטן , אז נטל מברשת .על גדותיה

והיה הולך . שהיה מהביל מאדים, ברכות את גבו הלבן מאוד של הנביא

 בתי שכיו, וחזהו, את ראשו, כמלטף, ומשפשף בעדינות בסבון ריחני

ואצבעותיו הקטנות בחשו בורית , ח את המברשתאחר כך הני. וזרועותיו

עד שתלולית , מעסות את הסבון אל עור הקרקפת, בשער ראשו הדליל הלבן

אחר כך שב . של בורית מבעבעת בועות התנוססה מעל לראשו של הנביא

הקים את הנביא על רגליו וניגב אותו באותה מתינות . ושטף את הכל

אולם לא יכולתי , ב הסבתי את פניואני שו. דקדקנית מכף רגל ועד ראש

עשה כאם רחומה המטפלת בבנה , שלא להתפעל כיצד כל מה שעשה

אחר כך נטל . והלביש בה את הנביא, לבסוף שלף כתונת פשתן לבנה. הקטן

חזר והשכיבו וכיסהו בכיסוי הקטיפה . את ידו והוביל אותו בחזרה למיטה

את השמיכה אל מתחת הידק , הנביא נענה לכל בשתיקה מתמסרת. הכחול

  .לאפו הגדול ועצם את עיניו

קול , ויצאנו את החדר חרש, האיש הקטן רמז לי באצבעו לבוא אחריו

  .צעדינו נבלע בשטיחים הרכים

משמאל היתה חבילה גדולה חוסמת את . הלכתי אחריו במסדרון עד לפנייה

והיתה החבילה מכוסה מכל עבריה בסדין בד לבן גדול . חצי המסדרון

  .לש ונסרך על השטיחשג

  "?מה זה"

 .שלח ידו ומשך בבד וגילה מה מתחתיו, הילוכוהאיש הקטן עצר את 

   .פסנתר

, חום כהה. כמו בימינו, פסנתר פטישים של ממש. מבלו'אפילו לא צ

הילדים נגנו עליו עד שגדלו . כמו הפסנתר הרוסי שיש אצלנו בבית, מבריק

  . מדף מפואר מדי לספרים.ופרחו מהבית והשאירו אותו דומם בסלון
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  "?פסנתר"

  ."הוא צריך גם מנגן, לא רק יין צריך נביא בכדי להתכונן", הוא אמר." כן"

  "?ומי ניגן"

  ".הוא בעצמו"

 "?לחנים משל עצמו"

 .האיש הקטן משך בכתפיו

מנגינות שחוזרות על . לא משהו שאפשר לזמזם בפה. ניגונים מוזרים"

  ."ויים קליםלפעמים עם שינ. עצמן שוב ושוב

  "?אוכל לשמוע אותו מנגן"

  ."הרבה שנים שהוא כבר לא מנגן", הוא נענע ראשו

, הצליל היה טוב. פתחתי את מכסה הקלידים והעברתי עליהם את אצבעי

  .והפסנתר כמדומה מכוון

  .הוא שאל בהתעוררות" ?אתה מנגן"

  ."אבל אני יודע לשמוע שהפסנתר מכוון, לא"

אבל אני יודע , גם אני לא יודע לנגן. ל יום שישיאני מכוון אותו כ, כן"

  .לכוון

  ." אני אוהב שהוא מכוון

  .אז הגענו למטבח

על הכיריים רתח ובעבע תבשיל שהפיץ . שם הורה לי לשבת ליד השולחן

. היה ספר תהילים עב כרס, ליד מטחנת התבלינים, על שולחן. ניחוח טוב

המזמורים היו ."  יונת אלםלמנצח על. "לקחתי אותו לידי והצצתי לתוכו

  . באותיות כתב גדולות ועקומות, על דפי קלף, כתובים ביד

לא ידעתי מה לענות אבל הוא . הוא שאל" ?לא כך, התכוננתם לאכול מרק"

  .לא חיכה לתשובה

הטביל , אמר ומילא בתרווד מן הסיר לצלחת עמוקה." הנה מרק עדשים"

תוך שהוא מתיישב בראש . בצלחת כף גדולה והניח את הצלחת למולי

ים אל יקמתי ונטלתי יד. קרב לעברי סלסלת נצרים ובה פת גדולה, השולחן

וכששבתי לשולחן כבר מזג , תוך קערת החרס שעמדה ליד הסיר המהביל

  .לשנינו יין בגביעי כסף

כך טעמתי . קרעתי כזית מהפת והטבלתי במרק הנהדר, ברכתי המוציא

  . הקטן והציג את עצמורק אז פתח האיש . משניהם כאחד

  .נחוניה שמו
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אולם הוא הרים שוב את אצבעו , אמרתי תוך כדי לעיסה ובליעה..." אני"

  .הקטנה

. לפחות אני יודע כל מה שנחוץ לדעת עליו", הוא אמר." אני יודע מי הוא"

  "?מה הוא מבקש פה, רק זאת אין אני יודע

  .הרי לא במתכוון הגעתי לכאן? מה לומר

הוא חזר ושאל לנוכח " ?מה לו ולנביא? ש בבית בארימה הוא מחפ"

אולם גם איזו נוקשות שמעתי בתחתית , בקולו המתון והצרוד, שתיקתי

  .קולו

  . ולא הוצאתי דבר מפיומלאתי את פי במרק, קצת חששתי מאותה נוקשות

,  הוא אורח רצוי–מאחר ובא לכאן . אין דבר. "אמר נחוניה לבסוף." כך"

  ."וביתנו ביתו

  .נהנתי בראשי לאות תודה או שאמרתי תודה גם בפיה

הוא שאל והביא לשולחן שתי מקטרות גדולות עשויות " ?רצונו שנעשן"

  .גדושות טבק זהוב בעל ריח מתוק, עץ שחור

כמה . תאוות גדולה לעישון אחזה בי. שוב הנהנתי ושמחתי שמחה גדולה

ולם איסור על עד שגזרו בע, נחת רוח היתה לי ממקטרתי בעולם העירות

כמה נחמד היה לי העישון . שהעישון מזיק ואפילו מסוכן לריאות, העישון

וכמה צער טורד , שהיה מסדיר לפני את עולמי הטרוף ומיישב עלי את דעתי

, נמצאים אנו הרבה לפני האיסור, והנה בחלום הזה. גרם לי אותו האיסור

ות גם לדברים שאין אולם בחלום אפשר לזכ, ואולי אפילו לפני גילוי הטבק

  . זוכים להם בלא חלום

וביד השניה קיסם דולק , בשמחה גדולה נטלתי ביד אחת את המקטרת

  .א לוגמיוהצתתי את המקטרת ושאפתי מל, שהעביר לידי

עד שעמוד , כשני קטרים עצלים, נחוניה ואני בשתיקה, כך שאפנו ונשפנו

וצר לי מאוד . פורוסיפר לי את סי, מתוך העשן, אז. העשן מילא את החדר

דומה . שלא נשתייר בידי מהסיפור הגדול שסיפר אלא מעט שבמעט

גרמו , ולגימות היין שהיינו לוגמים מדי פעם בתוך העישון, שהנאת העישון

  .לי להאזין בלא לחרות רשמי הדברים בליבי

  : רק זכור לי מעין זה

רבות השנים ב. הוא ואביו לפניו, שנים רבות היה נחוניה משמש בבית בארי

והמשיך לשמש אצל בניהם ובני , הוביל את אדוניו בשיבה טובה לקבורה

והיו . ופניהם לירושלים, וכולם היו מתקיימים ברווחה בעבר הירדן. בניהם
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אשר שב ונגלה לנביאיהם , עובדים ככל יכולתם את אלוהי אבותיהם

 מכאן ועליו שקמלו נושבו, והעץ יַבש, עד שבא הכורת וכרת. "הגלעדיים

במילים נמלצות אלה תאר נחוניה את גלות שבט ראובן ." לארץ גזירה

  . ושאר מתנחלי עבר הירדן המזרחי

עוד סיפר לי נחוניה באותו הלילה על הימים שבהם היתה נבואה שורה 

גם מפני שאין . ואולם עוד פחות אני זוכר מה שסיפר על כך. בעולם

,  את מצב הרוח בעולם שכזהלתאר לי, כשאני ער, בוודאי כעת, ביכולתי

. ומתקשר עם יצוריו בשפתם, שבו האינסוף שורה מסביב באופן די נהיר

ובא לאוזני מתוך , נעשה קולו שקט ואיטי מאוד, וגם מפני שכשסיפר על כך

  . וכאילו לש את המילים הללו בלשונו מתוך העשן, לועשן המקטרת ש

 גם – ותלמידיהם שלא רק הנביאים ובני הנביאים, כך נראה, מסתבר

כי איזה שיור מן , בכל זאת שמעו משהו, גם מי שלא זכו לשמוע, האחרים

ותיאר לי אז נחוניה מה שמעו אלה שלא . הקול היה מהדהד בכל אשר תפנה

גם אלה שלא , ומה ידעו בליבם, ומה ראו גם אלה שלא הראו להם, שמעו

הרחק מההר , בעבר הירדן המזרחי, ואפילו פה. כמותו, זנםוגילו את א

  . והבית

מדוע לא עשו מה שנחוץ בכדי ", שאלתי" ,ואותם אלה שלא שמעו"

  "?לשמוע

  .כאילו אמרתי דברים שלא יעלו על הדעת, הוא הביט בי מופתע

למה לא עשית . למה די היה לך להיות משרתם של נביאים, למשל אתה"

  "?נביא בעצמך להיותמה שצריך בכדי 

לא ! ?בכך-מדובר בדבר של מה! ? על דעתךמה עלה. "הוא נבהל מדבריי

צריך להחליט לצלול במים האלה ולא להוציא . כל אחד יכול לקבל נבואה

  ." עד שטובעים או מתחילים לנשום מתחת למים, יותר את הראש

 אולי בגלל ,אלי בסלחנות עם שמץ חמלהאחר כך תלה בי עיניו וחייך 

  .שהחשבתיו מסוגל לנבואה, הכבוד שתליתי בו

מדובר , הרי אין מדובר בשירה שאדם בודה מליבו! אילו הבלים"

  !" בנבואה

  :אז עצם את עיניו וקרא לאט ובכוונה

  .ואהי להם כמו שחל על דרך אשור"

  .אפגשם כדוב שכול

  ,ואקרע סגור ליבם
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  ואוכלם שם כלביא

  '.חית השדה תבקעם

  !?מי עוד יוכל לומר מילים שכאלה. את זה הוא התנבא! נורא ואיום

  ."לשכמותינו לא נותר אלא לקרוא תהילים לפני השינה

  !"?תהילים"

  ." קל בעיניך הדבראל יהא. תהילים, כן"

, הוא עצם את עיניו והניח את כף ידו הקטנה על ספר התהילים הגוץ

  . אפילו גדל מעט, ואותו חיוך קטן לא מש מפיו, שעל השולחן, הכרסתן

כקורא מהספר הסגור דרך ,  עצומותהוא הכריז בעיניים" אני קורא תהילים"

  . כף ידו המונחת מעל גבי הכריכה

  ,מזמור לדוד'"

  ' !בני אלים' הבו לה

  . שישובו לכאן, שומעי הקולות, ואז אני מצפה לבני האלים

  . על מים רבים' ה, אל הכבוד הרעים, על המים' קול ה'

  ', חושף יערות. חוצב להבות אש' קול ה

  ... ות המדברמרים באוויר את כל חול

  . בא מבול לשחת, ובתוך עמוד החול

  ! פחד אלוקים

  ... אז

  '.לותָייחולל א' קול ה'

  ?אתה שומע

  ! אילות

  ,הרוח שורק לאילות

  !והן מחוללות

  !?מי היה מאמין

מצביע על האוויר , הוא אמר והרים את שתי כפות ידיו ועוד עיניו עצומות

  .האילותכאילו רואה דרך עפעפיו העצומים את מחול 

  ! תראה אותן"

  , בתוך המבול

  !  מחוללות אילות–בתוך חורבן העולם 
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, רטובות מהגשם, טסות באוויר, עצומות עיניים, חגות במעגל על פני המים

והן חולמות על מה שהיה ומה , ברגליהן הדקות בוחשות כוכבים ומזלות

  ..." לעתיד לבוא... שיהיה

  .שאלתי" ?ומה עכשיו"

  .ניו אל החדר ששם ישן הנביא ופרש כפות ידיו לצדדיםהוא גלגל את עי

  ."לא יהיה עוד אחריו, הוא היה האחרון"

  ... הרי יהיו אחריו עוד כמה וכמה נביאים! ?הנביא האחרון

  ,אבל הוא תקע שוב את המקטרת בפיו ומלמל

  . הישראלים הופרחו מפה כמו אבק וגם הוא לא ישאר"

. אור יקרות רענן. בילדותי.  לגמריאני הרי זוכר אור אחר. תביט בשמש

, והאדמה מתייבשת. וגם הירח בלילות הולך וקטן, השמש הזאת תכבה

  . וכבר אין מה לאכול, גשם של ממש כבר לא ירד עשר שנים לפחות

  ."רעב שלא היה כמותו, רעב גדול עומד להגיע

שגבעולי שום היו , בעומק המטבח, גלגלתי אני את עיניי אל המזווה שלו

ועיגולי דבילה שמנים היו תלויים שם מעל חביות , בצבצים מפתחומ

  .מגופות

אם , אבל גם זה יגמר עד סוכות. אני מתכונן ככל יכולתי. שמרתי. מאז, זה"

  ." הם לא יחמסו הכול קודם לכן

ולומר לו שרעות קשות מאלה . על אבי, לנחוניה, ובאמת רציתי אז לספר לו

, ואמנם לא אמר שירה על הרעות, בשרוכבר ידע אבי על , שניבא הושע

וכמעט , אבל מתוך התופת שבה השמידו את הוריו כטפילים מדבקים

מתוך כך עלה אבי לארץ ולחם את מלחמותיה ובנה , המיתו גם אותו עמהם

מתהלך בעבר הירדן המערבי ולא כבתה לי , בנו,  והנה אני.בה את ביתו

דעתי שאין אני רשאי אבל י. השמש וגם הירח עוד מאיר מעל לראשי

  . שלגביו הוא דבר שלא בא לעולם, להשיח עמו על העבר של בית אבי

גרסתו לא היתה שונה בהרבה מסיפורו . גם על האישה הזונה סיפר נחוניה

, נחוניה התנגד לנישואים האלה. מלבד מעט נופך אישי. של בעל החלום

ז בליבו ביחס עד כי הוכרח להודות על ספיקות שעלו א. בכל כוחו הצנוע

  .לנביא שלו

שאינו גוף ואינו בעל , לא יתכן כי מהאינסוף ברוך הוא! לא יתכן כדבר הזה

  !  יֵצא צו שכזה לאדונו הזך והטהור–ובלתי בעל תכלית , גוף



 385

אפילו הופתע , לא שלא הופתע. הוא סיפר שהנביא לא היה מזועזע כמוהו

אי , וגם זה. מוד בואלא שלא ראה את הדבר כניסיון שאי אפשר לע, מאוד

שמא שגגה נפלה בהבנת , עורר בנחוניה הרהורים נוגים, הזדעזעותו

  . ולמה שמצפים משם, שגגה חמורה באשר למה שנאמר. הדברים

לחלום . הוא דיבר על ליבו על כך שיש להבין את הדברים באופן סמלי

  . חלום נבואיכאותם 

  !לחלום

, לממש אותם בחיים. לבשיחרטו ב, יש שדברים נאמרים בכדי להיאמר

  !פשוטו כמשמעו! זה חילול השם, כלשונם

 הרי –הוא ָרָמז שהנה , כשנאמר לגרש, גם אחר כך. אבל לא שמעו בקולו

, הנה. בעזות מצח, חס ושלום בפיו, רמז בעדינות ולא אמר! ?לא כך אמר

  . להעמיד דברים על אמיתות כוונתם, ניתנת אפשרות לתקן

ת במדרון אין כבר הרבה מה לעשות עד שתגיע כשאבן נבעט! אבל אבוי

דווקא היא , הנה אחרי שהחציף והטיח דברים כלפי מעלה למענה. לתחתית

  ''.זו שקמה והלכה

  ''!?הלכה''

לקחה את הילדים . קמה הזונה והלכה לה, אבל קצת אחר כך, לא מיד''

  ''.והלכה

  " ?לאן? למה הלכה"

מי שלא . " בו יותר משמץ בוזרק חייך חיוך שיש. נחוניה לא ידע להשיב

  ! ?איך ֵידע מה בליבה של אישה שכזאת, מצוי בדברים האלה

  . ואת המעוות לא ניתן עוד לתקן, רק שלא הועילו השמים בתקנתם

הלך בהרים וצעק . הוא התרוצץ בצער וגעגועים כמי שספינתו נטרפה בים

. ר ליבונשב, וכשלא נענה. צעק את השם שלה ואת שמות הילדים. כמשוגע

  .  והכל שקע איתו,החל הוא לשקוע, צל מהלך נהיה ממנו

גם אני אבדו עשתונותיי והתרוצצתי גם אני בחיפושים , כשראיתי אותו כך

עד לקצה ארם . שלשם אמרו שהלכה, שלחתי אנשים לצפון. אחרי הזונה

אבל זו היתה . חצי ממון המשפחה הוצאתי בחיפושים. שלחתי אחריה

  !"?בעולם מלא בְזנות, יכול למצוא אישה זונה אחתמי . כמובן שטות

מוצצים עשן ולוגמים יין , וזמן מה היינו שותקים. שתיקה נפלה בינינו

  :עד שפתחתי אני ושאלתי, בדממה

  "?למה הם מכים אותו"
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  ."שוב הרביצו לו למטה"

  .הנהנתי

  ''.זה הוא שהולך לשם בכדי לקבל מכות"

  .הרמתי גבות בתמיהה

אם לא משהו ''. הוא ענה ושמט את המקטרת מפיו'' .ש משהובכדי להרגי''

  ."אז כאב, אחר

  ."הם אמרו שיהרגו אותו אם יבוא שוב"

נחוניה נזדעק ממקומו ומיהר . פתאום נשמעה דלת נטרקת בתוך הבית

דלת חדרו של הנביא היתה פתוחה . הלכתי אחריו במסדרון. לעבר הקול

  .ומיטתו היתה ריקה

שם היתה דלת צרה וגם היא היתה , צה המסדרוןהמשכנו הלאה עד לק

היתה זו דלת יציאה מהבית . נחוניה יצא מבעד לפתח ואני אחריו. פתוחה

  . מעין גזוזטרה טבעית מעל לתהום. אל שן סלע שהזדקר מצלע ההר

  . ידיו על מותניו וראשו שמוט על חזהו. עומד בקצה, והוא היה שם

 נחתך בקצהו כבסכין והשתפל לא היתה שום גדר והסלע. אני נדרכתי

  .בזיזים חדים אל התהום

הניח , וכשהגיע קרוב, אבל נחוניה הלך לעברו בצעד מתון. אני פחדתי לזוז

  .ידו על זרועו

  .הוא הפנה לרגע את מבטו לעבר האיש הקטן ואז שב ושמט אותו על חזהו

וספק עלה , ממקומי לא שמעתי מה שאמרו. אז הם דברו ביניהם בקול נמוך

בליבי אם לחשו של נחוניה קטן הקומה מגיע בכלל לאוזניו של הנביא ארך 

. נאות לשוב אל הביתוכנע ושבסופו של דבר הוא אבל נראה ש. הרגלים

. נחוניה נטל אותו בזרועו והוביל אותו אל אותו החדר ולאותה המיטה שלו

  .שם שב והשכיב אותו וכיסהו היטב בשמיכה הכחולה

  .שאלתי" ?מה אמרת לו"

, שקבלתי ידיעות חדשות עליה. שיש תקווה. מה שאני תמיד אומר לו"

  ."ובמוקדם היא תשוב

  "?מי תשוב"

  ."הזונה שלו"

  "?והיא תשוב"

איך יכול נביא להיות פתי , אני משקר לו ומתפלא. "הוא הניד את ראשו

  ! ?שכזה
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  ."בדבר הזה אין הוא יכול שלא להאמין, נביא או לא

והצבעתי על הדלת ההיא , שאלתי" ?וב לשםומה אם הוא יחליט לש"

  .בקצה המסדרון

  .עייפותנחוניה משך בכתפיו ב

  ."למה הדלת לא נעולה"

  .הוא לכסן לעברי מבט מלגלג

  !"?שדלת נעולה היא מחסום בפני נביא, כך הוא סבור"

  .אמרתי." אני אשאר איתו"

  . אמר ויצא בשקט את החדר." כרצונך"

 . השענתי את גבי אל הקירהתיישבתי על השטיח למולו ו

. כמעט מחייכות, פניו היו רגועות ושלוות. נשם ברוגע נשימות שקטותהוא 

 מפסגות כאחד,  על רקע הנוף הנשקף בחלון בלא נועאפו הגדול הזדקר

לפתע נזכרתי באבי . מוזר היה לראותו בשלווה גמורה שכזו. ההרים שבחוץ

   .בדרך לבית הכנסת, שנפל ממני בערב שבת אחד

. היה אז חורף ונראה שהוא חטף סוג של שפעת ומיד עלה לו החום

היתה רעדת , שתים שלוש מעלות, אפילו במעט, וכשהחום שלו היה עולה

שעות רבות היה יושב במיטה . הפרקינסון שלו הופכת לטלטלה של ממש

אתה . "ומטלטל את גופו קדימה ואחורה במרץ וגונח כמו מכונת עינויים

. אבל אני סירבתי. אמר כל מי שבדק אותו." ותו לבית חוליםחייב להכניס א

תמיד נותנים לו .  הוא יחטוף שם את הווירוס שיהרוג אותו–אמרתי 

ובאמת היה נראה שהוא הולך . אוגמנטין והוא יוצא מזה תוך כמה ימים

אמרתי ." אני הולך לבית הכנסת "–שאמר בערב שבת , עד כדי כך. ומחלים

אבל !" בר לא יורד גשם בחוץ אבל תראה אילו רוחותכ? אתה בטוח", לו

אז הלבשתי אותו כמה שכבות !" לפחות קבלת שבת. "הוא לא וויתר

  . והלכנו

הוא נראה פתאום , קצת לפני סופה, בדרך לבית הכנסת, בעליה האחרונה

הוא התנודד כמו עלה של . כמו הנביא שטיפס מבית המרזח אל ראש ההר

עוד חמש , אם להמשיך ולעלות עוד קצת, להחליטולא יכולתי , עשב ברוח

 או –עד בית הכנסת הכל מישור , ואז, פסיעות ואנחנו בראש העלייה הזו

הוא התנדנד ופסע עוד פסיעה . ושנרד ונחזור הביתה, להפציר בו לוותר

באה הפסיעה , ושלא כמו הנביא, ברגליים רועדות, ועוד פסיעה אחת

  .שאחריה הוא קרס על הכביש
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אישוני העיניים . פקחתי באצבעות ידי את עפעפיו. תי אליו ולא ענניקרא

אבל . כמעט נבלעו בתוך העיגולים הירקרקים אפורים של עיניו, קטנו מאוד

בדקתי לו דופק ? לא ידעתי מה לעשות. הפנים שלו היו רגועות ושקטות

רק אחר כך הסביר לי הפרמדיק שזה לא . בצוואר והרגשתי משהו פועם שם

. הלב שלו נעצר בבת אחת וטלטלת הנענועים נעצרה. ק של ממשדופ

הרוח שקט פתאום וציפור לא . שלווה גדולה ירדה על אבי ועל כל העולם

כולם , הרחוב היה ריק,  והשתרעו לאינסוף השמים האפורים הכסיפו,צייץ

, וראשו מוטל בחיקי, אני ישבתי על הכביש. היו בבית הכנסת בקבלת שבת

כמו שלא , סוכת שלום פרושה עכשיו מעל אבי. ווה הגדולהמהופנט מהשל

  .ידע מימיו

אחר כך , תנוח קצת? אתה שומע אותי, אבא. "ליטפתי את ראשו ואמרתי

וכך נגזרו עליו עוד עשרה ' טיפול נמרץ'אבל די מהר הגיעו ." נקום ונמשיך

  .ימים של טלטולים עד שנפטר מהם לתמיד

  

  . גומר בת ִדבלייםכעת אני מוצא את עצמי במסע אל

  

  .לנסות ולהשיב אבידות

, מה גרם לי לחשוב שמה שלא עלה בידי נחוניה, ומה בדיוק עלה על ליבי

ומה נתפשתי אז למחשבה ? יעלה דווקא בידי, קטן הקומה ורב התושיה

זקנה לבטח וכעת היא , שפעם היתה זונה, שלהשיב את האישה הזו

 בכך מתקנים את העולם החרב –שפעם היה נביא , אל אישה הזקן, מופלגת

  ?ולפחות זהו מעשה שראוי יהיה לשמוח בו שמחה גדולה ובכל הלב, הזה

 הרי –ובעל החלום שהוזכר לעיל , החלום הוא חלומי שלישאלא מאחר 

ואיך , מן הראוי שאדע היכן מסתתרת בחלומי אותה זקנה, אני הוא בעצמי

דוהר אל ,  אני בדרכיאין לי אלא לרצות ומיד הנה. משיבים אותה לכאן

  .גומר בת דבליים

  

  אצל גומר

  
כך אמרה לי הזקנה היפה בקול ." אמא שלי היתה תנשמת ואבא שלי סמור"

שאמר , ולא יפה היתה גומר כמו אותה הזקנה שעליה סיפר עגנון. צרוד וחם

גומר בת דבליים היתה יפה כנערה יפה שהלבין . שנאה היתה מאין כמוה
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. ונחרשו פניה בקמטים של צחוק וחמלה, טהורשערה ונעשה של כסף 

ולא . וחמלה של זקנה בזויות הפה, צחוק שובב בזוויות העיניים הבורקות

  . אוסיף עוד לתארה די שאומר שהיתה זקנה יפת תואר עד מאוד

יישובה בכיסאה , אמרה." אמא שלי היתה תנשמת ואבא שלי היה סמור"

 כפות ידיה ומחייכת אל האח חובקת את, מעוטפת בסודרה הירוק, הגדול

אחר כך קמה והלכה . העשויה אבני גזית גסות ושחורות, שלה הכבויה

ובקלות מכושפת העלתה בה אש חמה ומדויקת שהקרינה , ורכנה על האח

  . חום כמו חיוכה הקורן של גומר

. יותר גדולה מכול אלה המתקראים נביאים. אמא שלי היתה נביאה לביאה"

או יותר . ציידת חולדות. אבל הם קראו לה תנשמת. שליגדולה גם מהנביא 

. 'זו הגלעדית'. לעיתים רחוקות הזכירו את שמה. נכון פחדו לקרוא לה

החריבה בהבל , כשקמה לדבר. שהרי היא היתה נביאה כמו לביאה כועסת

  .בכל יכולתה. אבל לי היא דאגה כל הזמן! הא. פיה מחצית העולם

  . ועוד פחות מכך את השקרנים, םכי לא סבלה שקרי, והכעס זה

יותר נכון ברח רחוק ככל שיכול היה . הלך מאתנו, הסמור, אבא שלי

ואין אני יודעת אם היה הוא אחד מאותם שקרנים שאמי מחקה . לברוח

הייתי קטנה מדי ואין אני זוכרת לא אותו ולא כיצד ומפני מה , בהבל פיה

  . ברח

היה זמן שחשבתי שגם הוא היה . רק נעלם. לפחות לא מיד, הוא לא מת

. 'אדוִני סמור'. זה שם שהיא נתנה לו. רק שהיא קראה לו סמור, נביא

וחיכיתי מתי תתחיל לצמוח גם לי . בהתחלה חשבתי שמדובר בסמור אמיתי

  . פרווה

בעולם . אפילו אם היא תנשמת או לביאה נביאה. קשה לחיות בלי ָזכר

אין . מנבואה אין פרנסה.  בלי זכר לחיות–זה קשה כפליים , שהולך ונחרב

מה ! תלכי ותמצאי לך גבר. אף אחד לא מקבל נביאה לחבורה שלו. לחם

  ! ?את מתעסקת עם אלוהים

בהתחלה כשהבנתי . אבל אף אחד לא ירצה לקדש מישהי שטורפת שקרנים

איך אפשר לברוח מזרועות של . כעסתי על אבא שלי, כמה גדול המחסור

הרי אני יודעת מה זה .  כבר היה לי קשה לכעוס,אבל אחר כך! ?נביאה

  . הייתי נשואה לאחד. נביאים

אתה . אני מתכוונת לישון איתו באותה מיטה. לא משתלם לחיות עם נביא

הרי מדובר בדרך , ולא מפני הבוגדנות. נותן את עצמך ולא מקבל בתמורה
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גם אם . שבתות וחגים, להיות נביא זה עבודה יום ולילה. כלל בבן אדם ישר

, מחכים שתטעה, בוחנים אותך. אתה כל הזמן בכוננות, לא פונים אליך

או יותר . צריך ללכת בעולם על קצות האצבעות. כמו כולם, שתהיה בנאדם

ואתה לא נוגע באף , שום דבר לא נוגע בך. לעטוף את עצמך בשריון, קל

  . אחד

  .  אתה לגמרי טהור–הפלא ופלא 

שלא , אבל זה חורך את כל מי שלידך, נביאאם אתה , וזה כנראה משתלם

  ."מקבל שום דבר מהפרס שבקצה

  ."בגלל זה עזבת"

אז זה מה , אמרו לו לזרוק אותי ואת הילדים. הוא זרק אותי, לא עזבתי"

  ."שהוא עשה

  ."זה לא מה שאומרים שם למטה"

אחר כך היא . בדיוק באותה תנועה כמוהו, גומר מוחטת את פניה בכף ידה

אין לי מושג מה מתחולל אצלה . מבטה בתוך הלהבות שבאחבוחשת ב

אבל אחרי שהות ארוכה היא מתחילה להנהן באיטיות בראשה , בראש

  :ואז היא אומרת, כאילו נזכרת

כי לא היה לי כוח . לקחתי את הילדים והלכתי. אני הלכתי. זה נכון. טוב"

  ."יותר

  "?לא היה לכם טוב ביחד"

ושוב הפוגה . הנהנת כל הזמן אל האש שבאחמ, היא שוב מוחטת את פניה

  . רק הולכת ומספרת בדברים אחרים, ליארוכה שאחריה היא לא עונה 

בטח צער גדול היה לי . לא אלאה אותך באיך שהגעתי לאן שהגעתי"

אמא שלי היתה אוכלת בכבוד מהלחם שהבאתי הביתה . שנזדקקתי לזה

' .וצאים מלכים משיחיםמרחם של זונה י, אל תצטערי, 'והיתה אומרת לי

 .אבל לא רק על עצמי, היה לי צער גדול על עצמי. אבל אותי זה לא ניחם

והיו מתעסקים בלגאול , לא היו מניחים לי לפול ככה, האמנתי שלּו יכלו

ולא לחינם . אבל גם פתיה שכמוני יודעת שזו עת קשה לכולם. אותי

, יש עזוב לנפשוכל אחד מרג. עם ראשים בין הכתפייםהולכים האנשים 

כי מן , הוא בגופו, ולא משנה עוד מה יעשה בנאדם, ושכלו כל הקיצים

 ולקטנים שכמותנו לא נותר אלא ,השמים גזרו כבר גזירות גדולות וקשות

, וכמו שאתה יודע. להישטף בזרם ולקוות שאולי יתמזל המזל, להרכין ראש

 ." ולקח אתו את הכולי להבדילהזרם שטף בל
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 ." תאת לא נשטפ"

 ."אבק על המים, נסורת, שבבים אני. אני לא נחשבת"

 ."הוא נשאר"

ואם לא בשבילי אז . בשבילי. גם הוא נסורת", אחר כך אומרת. היא שותקת

  ."בשביל עצמו

  "?למה הלכת ממנו"

  ."מוטב שתתעסק עם האש שלא תכבה, אתה שואל שאלות"

, חותה בגחליםועוד אני , קמתי והוספתי עוד שני גזרי עצים לאש שבאח

  :היא השגיחה על מעשיי ואמרה

כל צד חושב על . ידעתי שאהבה זה עניין מסחרי, מאז שעמדתי על דעתי"

. וידעתי כמה אני שווה בשוק. מה הוא מרוויח וכמה הוא מוכן לשלם. עצמו

וגם קצת אני גבוהה , נכון, חסרו לי כמה שכבות במקומות שאוהבים למעוך

, אם כי יש גברים. גובה העינייםבתכלים עליהם והם לא אוהבים שמס, מדי

בכל מקרה אם את יושבת או שוכבת זה . שאצלם זה אפילו יתרון, שתדע לך

עם . שקשה לעמוד נגדו, ובעיקר היה לי את החיוך שלי. מאבד משמעות

, בא לי מילדות,  טבעיבאזה . כמו ילדה שהלכה לאיבוד, מבט קטיפה עצוב

  . בלי מאמץ

. ויתי שיבוא אלי הזה עם הכתפיים הרחבות והחיוך המעשיוכל הזמן קיו

,  אשתי מתה לפני שנה או יותר–משהו כמו , ְמַצווה, והוא יגיד בקול עבה

ויש לי גם שדה רחב כך , ואני יש לי שלושה ארבעה ילדים או אפילו יותר

והילדים צריכים יד של , או אפילו כרם, ומטע או בוסתן קטן, וכך כורים

ככה דמיתי . את והשרצים הקטנים שלך, תיי את באה עכשיו אאז, אישה

, עם כרס. עשרים שנה מבוגר ממני, עשר, עם קרחת. את הגבר שלי, אותו

אחרי , אין לך מושג איזה משקל יכולתי לשאת על האגן שלי, אפילו גדולה

  . עד היום אני יכולה. כל הלידות

  ." כת בלי מילהשומטת הכל והול. אחרי אחד כזה הייתי הולכת מיד

  . צוחקת לעצמה בלי קול, כך היא אמרה

, מטיבה את מקלעת שערה האסוף על ראשה כעטרה של כסף, אני מביט בה

אלא , ותוך כדי כך עיניה צוחקות ובורקות ושפתיה מחייכות בשמץ לגלוג

שה יא. לגמרי לא, לא. שאין אני מוצא בחיוכה את הילדה שהלכה לאיבוד

  .מימיהזו לא הלכה לאיבוד 
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, אמרה והעבירה יד בשערה הלבן כמתקינה עצמה לבואו" ,והנה הוא בא"

כאילו הוא , עם קול שקט. שדוף כמו קנה, אבל צר וארוך, כמעט קרח"

, מים, כחולות, והעיניים. ך הוא מדבריובעצם לא אלי, מדבר מתוך הבטן

ה מחכה לאיזו אנייכאילו הוא . משקיף. ובעצם לא עלייך הוא מסתכל. ים

  . שתצוץ פתאום מעבר לאופק

והילדים גדלים , ים לא הגיעימפני שההוא עם הכתפ, ובכל זאת הלכתי אתו

זה הזהירה אותי . ולי בזויות העיניים כבר היו קמטים, והבטן שלהם גדלה

זה מה שקורה כשאת צוחקת כמו '. אפילו לא לחייך חזק, ֶתֶמד לא לצחוק

' !?ובכלל ממה כבר יש לך לצחוק. כשאת הרי כבר לגמרי לא, ילדה קטנה

אחרת אפשר למות , אני צוחקת ממה שאפשר. אבל אני לא יכולה להתאפק

בטח מי . החיים האלה לא הלכו טוב. ולא שאכפת לי נורא. תיכף ומיד

  . אלא שבשלב די מוקדם היה ברור לאן זה הולך. שתכנן אותם לא תכנן ככה

! ?י יאכיל את הקטניםאבל מ. די מפתה לעצום עיניים ולהסתלק מפה

הרי אבא שלו , 'ובכל אופן ֶתֶמד אמרה לי. מהקבר יוציא אותי הבכי שלהם

, בטח הוא כמו הסמור! ?מה לי ולבן של הנשיא, ואני שואלת' !הוא הנשיא

הוא  ':אבל ֶתֶמד אמרה גם. ישתה את היין וישבור את הקנקן, אבא שלי

והיא אהבה , ית של נביאהואני גדלתי בב' .אולי הגדול שבהם. נביא גדול

  ."התנשמת, כל יכולתהבאותי 

כמעט נפלה , היא צחקה, כשאמרתי לה שבאתי לקחת אותה בחזרה לנביא

שהוא , כשסיפרתי לה עליו מה שסיפר נחוניה. מהכיסא הגדול מרוב צחוק

ושהוא רץ בהרים וצועק את שמה ואת , שהוא כבר לא מתנבא, צל של עצמו

, ללה את נחוניה קללה נמרצתיאחרי שק. ה לצחוקאז הפסיק, שמות הילדים

תוך כדי שהיא מנדנדת את גופה !" ?מה הוא חושב לעצמו. "אמרה בכעס

אחר כך בבת . קדימה ואחורה, קדימה ואחורה, במרץ על הכיסא הגדול

יות פיה ווהחמלה שבה לזו, אחת הפסיקה להתנדנד ופניה היפות נרגעו

  .ועיניה הצטמצמו שוב לכמעט חיוך

. אף אחד כבר לא חושב על זה יותר. כל זה נגמר! ?מה הוא חושב לעצמו"

וכל העולם הזה שלנו כבר . וגם הוא כבר לא נביא, אני כבר לא מי שהייתי

  !"?מה השוטה הזה חושב לעצמו. מת מזמן

  "?אז לא תחזרי אליו"

  .שוב קדרו פניה של גומר והיא שבה להתנדנד במרץ על הכיסא
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אני עסוקה עכשיו בלהתרגל לחיים האלה כמו ! להזו שטות אחת גדו"

זה מה שצריכים . ולהתרגל לעזוב אותם אחרי שאתרגל אליהם. שהם

זה מה שהוא צריך ! כל הזמן! זה מה שאני עושה עכשיו! לעשות עכשיו

אני בטוחה שבהכל ! ?למה הליצן הקטן שלו לא מסביר לו את זה! לעשות

מה פתאום שאני . טויות לראשזה הוא שמכניס לו ש! הגמד! הוא אשם

  !"איזו שטות מרגיזה! אוי! ?אעזוב פה ואלך אליו

  

. בלי צער בלבי, קמתי על רגליי ופניתי ללכת, טפחתי בכפות ידיי על ירכיי

בדרך כלשהי גם היא תקום , סברתי שכשאלך, בחלום שלי עסקינןשמאחר 

של פתחתי את הדלת והשקפתי החוצה מפתח ביתה . פתאום ותלך איתי

ההרים הקרחים האדמוניים נראו כצפים . גומר שגם הוא ניצב בראש גבעה

  . הלך והתאדם עם השמש השוקעתשגם הוא , ומבצבצים מתוך ענן ערפל

הייתי , וגם אם היית מזדרז לצאת. "אמרה גומר" ,נראה שהשמש נטתה"

והדרכים , ההר הזה הוא מדרון חלקלק.  לא טוב לך לצאת עכשיו–אומרת 

וגם . בודאי שתלך לאיבוד, שאינך מכאן, ואתה, ן לגלעד משובשותמן הבש

והאנשים ,  אלו זמנים קשים.הרבה עיניים רעות אורבות בדרכים, אם לא

  ".טורפים, נהיו קשים

  " ?ואיך את חושבת הגעתי לכאן "–אמרתי לה בשחוק של ביטול 

  . היא אמרה" ?באמת איך"

  . לא ידעתי להשיב, והאמת

כל הדרך מההר של נחוניה אל הגבעה של גומר בגבול , ןאיך הגעתי לכא

וכל הדרך , ובאתי לכאן, יצאתי מאצל נחוניה? מהלך כמה ימי הליכה, ארם

  .בינתיים נמחקה בחלום כלא היתה

אני מדמיין כאילו נסעתי ברכבת שדהרה לכאן , כשאני מהרהר בזה, כעת

שירה במהירות ורכבת זו היתה מי. קודר ושוחר רע, סגרירי, בלילה אחד

במעוף רועם מעל , חוצה בחשכת הלילה, נוראה דרך ההרים הקרחים

וכמה אירועים . בטיסת ברזל אימתנית, מפלשת דרכה בתוך ההרים, לתהום

. אבל שום דבר לא נותר מהם בזיכרון, אירעו לבטח במהלך המסע הזה

  . למעט האירוע האחרון

יסה רועמת ומפלחת את אף שהיתה חוצה את האוויר בט, הנה רכבת הברזל

היתה מתנהלת , כמו בחלום, בתוכה פנימה, בוזמנית, ההרים כאגרוף פלדה

נוסעת ומשקשקת על איזו מסילה דמיונית במהירות צפויה , כרכבת רגילה
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ובתוכה פנימה היו מראות הנוף משתקפים בחלונות . של רכבת ברזל כבדה

, מה והאפלה שבחוץובמקום השמ. דוהרים לאחור, כציורי אקוורל בהירים

יה ישדות מוריקים והרים מלבלבים בצמח, נראו בחלונות יערות רחבי ידיים

מול , על הספסל הנגדי. כאילו מישהו הקרין סרט על גבי החלונות. עבותה

ישבה נערה צעירה ועל , הספסל שעליו הייתי יושב וכנגד כיוון הנסיעה

ולחלוחית , ונוצצותעיניה הגדולות שחורות היו . ירכיה תיק קטן שחור

כך . גם אפה הקטן והחמוד היה אדמומי. כאילו בכתה לפני כן, תלויה בהם

אין איש מלבדנו בכל הקרון המשקשק , נסענו שנינו שעה ארוכה בדממה

בקול מעוך " ?רצונך שאנגן לך בחליל ":לפתע אמרה הנערה. יםירחב היד

  . משםוהלחלוחית בעיניה גאתה ואיימה לפרוץ , אמרה את דברה

פתחה את , אורו פניה במקצת, והיא. אמרתי או רק נדתי לה בראשי" .נגני"

חיש מהר הרכיבה את פרקי . ושלפה ממנו פרקי חליל כסף, נרתיקה הקטן

מתחה את גווה , הארוכות כמשושים רכים, החליל באצבעותיה הלבנות

ואני הכנתי את ליבי , וקרבה את ִּפיית החליל לשפתיה היפות, הגמיש

  . חגיגיות לנעימת החלילב

ן התמלא ווכל הקר, אולם אך נגעו שפתיה של הנערה בפיית החליל

כל כך . מדקרים את האוזניים כשברי זכוכית, מצווחים, בצפצופים רמים

, החלה להיסדק, חדים היו הצלילים עד שרצפת הקרון העשויה מעץ

 נגלו וכבר. ושביבים נשרו ממנה אל התהום שמעליו היתה הרכבת שועטת

 מסתובבים באוויר מעל ,לעין גלגלי הברזל מתחת לשברי קרשי הרצפה

והספסל שעליו הייתי יושב החל להתעקם ולשקוע מבעד לרצפה , התהום

מצאתי את עצמי יושב על ספסל מול , ובמקום ליפול לתהום. הקורסת

 היושבת בסודרה הירוק מול אח של אבני גזית שחורות , המלבבתהזקנה

  .יכות חיוך לגלגני אל האש המרקדת באחועיניה מחי

  '?קפיצת הדרך'האם לזה קוראים 

נס לא מתרחש "היא צחקה למחשבותי בפיה ובעיניה היפות ואמרה 

. אתן לך בשמחה פת ערבית ומקום ללון. מוטב שתלון אצלי הלילה. פעמים

  ."תוכל לישון במיטתי

  . תליתי בחלון מבט נבוך

. אוחזת במותניה שריטטו מצחוק, גלגןהיא צחקה למבוכתי צחוק צרוד ל

תוקעת אני כף לידך שלא ! ?זקנה שכמותי עוד יש בה לעורר בך מחשבות"

  . אמרה וצחוקה מתלעלע בתוך מילותיה." אגע בך כל הלילה
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כלומר בעולם שאין אדם יכול להשליט את , נזכרתי שאני שרוי בחלום

, עם כך", שאמרה ליעד . ובכל זאת לא סרה ממני המבוכה, שכלו על סדריו

  ."אתן לך את המעיל הזה להתכסות בו. תישן על הרצפה לפני האח

  

  בבית גומר

  

, שעה ארוכה הייתי מתהפך על רצפת העץ הקשה ובכל זאת חייכתי, בלילה

, מתוך כך ומתוך הדממה! ?כיצד אדם יש לו נדודי שינה בתוך חלומו

חידדתי . פת הביתחידדתי את אוזניי ושמעתי רחש של תולעת נוברת ברצ

ופתאום ראיתי תולעת גדולה עולה מבין קרשי , את עיני בתוך החשיכה

כמו רוח רפאים של , עולה שקופה ואוורירית כמו ענן שמנמן. הרצפה

  :אז פתחה התולעת את פיה ושרה שיר. תולעת עץ ענקית ירקרקת

  

  קורות באדמה 

  מאה אמה

  .והגג רקוע נחושת

  ותולעת שמנה

  בִשיָנה החדה

  .חודרת נוגסת גורסת

  ובטרם ינעל השער

  וטרם תבריח בריחיו

  וכבר הדלת נפרצת

  .וכבר בית נחרב

  

  הדרך חזרה

  
גבינה , פת טרייה שנאפתה זה עתה. אכלנו בצוותא ארוחת בוקר גדולה

 גן ירק –זאת לכם לדעת . וירקות טריים מהגינה, שמנה וביצים שלוקות

וגם שתי פרות . קה הזאתעל ראש הגבעה הירו, מלבלב יש לה לגומר

  . ותרנגולות אחדות ובוסתן של עצי תפוח, חולבות

הגשם יורד כהלכתו והאדמה הירוקה מניבה כל , בפאתי ארם, פה בצפון

  .שהלב חפץ
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  :והיא קימטה את מצחה ואמרה. סיפרתי לה על שיר התולעת מהלילה

  .ולא שאלתי למה." תךיאלך א"

,  ברזליּוַרתהדליקה מדורה בתוך , נהיצאה לגי, היא אמרה." רק ברגל נלך"

  . שקצרה מגינתה, והשליכה לתוכה צרורות עשב לח מעלה עשן

אם כי בימים אלה , שה ימי הליכה טובהיש. מגבול ארם ועד לדרום הגלעד"

  ."נגיע, נלך ברגל את כל המסע הגדול הזה ואם נגיע. אי אפשר לדעת

ורת הברזל המעשנת אל בקשה ממני לגלגל את י, אחרי שארזה את תרמילה

  .תוך הבית

  ."יהיה הבית מסריח מעשן אבל נקי מתולעת, כשאחזור"

  .אמרתי או שאלתי" ?תחזרי"

  ."איתו או בלעדיו", היא אמרה." אחזור"

  

לא הייתי . "חנינו בדרך בפתח מערה שהיא ידעה על קיומה. כשירד הלילה

ון בפתח אבל נוכל ליש. בטח לא בעונה הזו של השנה, נכנסת פנימה

בכל אופן תמיד כדאי לפקוח עין אחת על . המערה ולהיות מוגנים מהרוח

  ."צא ממנו מישהו בלתי צפויישלא י, הפתח

אחר כך ישבנו מול האש ואכלנו מה שהביאה . הלכתי לקושש זרדים

כל הדרך נשאה אותו . היא לא הניחה לי לשאת את התרמיל הזה. בתרמילה

, "קיצור דרך". נחושה על הגבעות שבדרךעל גבה כשהיא מטפסת באיטיות 

היא צלתה מעל האש חריץ ." שבועמאחרת יארך יותר ", היא קראה לזה

שאר יאם ת. "ופרסה לי פרוסה מהלחם, גבינה קשה שהוציאה מתרמילה

  ."יש פטריות מתחת לאורנים, רעב

  ."אני שבעתי, תודה, לא"

רק , עצמה לשינההיא לא הכינה . נשארתי לרבוץ שם ונעצתי את מבטי בה

, שדבלוליה סבוכים כשיער פרא, מכווצת מתחת לגלימת הצמר שלה ישבה

עיניה  ומשעינה את סנטרה על ברכיה, תיה את רגליהוחובקת בזרוע

זאת ידעתי מפני .  אבל היא לא עצמה אותן,מצומצמות אל מול האש

  . אז בין עפעפיההיה ניצתוניצוץ שהריצוד שעלה מדי פעם מהאש 

  .היא אמרה וחיוכה התרחב מעט" ?לא מוטב שתישן? ה מתבונןבמה את"

  ." את מזכירה לי את סבתי"

בפינת הסלון היתה , רק בבית הורי. לא הכרתי את סבתי וגם לא את סבי

כובע גדול , סבי בתמונה. צבועה זהב, תלויה תמונתם במסגרת עץ מגולפת
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ומבטו זועף , וזקנו הלבן מגודל ויורד עד לקצה המסגרת, חבוש לראשו

תן את האות להסתער על יכאילו צבא מאחוריו ועוד מעט י, ומלא חשיבות

מביטה היישר בצלם בעין טובה כעומדת לקרוץ לו , סבתי לצידו. הצלם

יפה .  עידוד שאבתי בילדותי ממבט זה של סבתי שבתמונההרבה. בשובבות

פורץ היה , המושחר, שערה המתולתל. לפחות בעיניי ובעיניי אבי, היתה

אבי . השתלשל על מצחה, סורר בחן, ומזדקר בעוז לצדדים ותלתל אחד

וזאת . אכן הלכה אמו בלי כיסוי ראש. סיפר לי שאין מדובר בפאה נוכרית

וראש , תלמיד חכם חריף ובעל שם. על אף שסבי היה דמות מופת בקהילה

שגם שלח ידו במסחר והחזיק כמעט על כתפיו את כלכלת ישיבת ישיבה 

  . ה שבעירוולפ

ואפילו , בראש חוצות בגילוי ראש, אשתו, כן הילכה סבתי- כיצד אם

  ? הצטלמה כך לדורות הבאים

כשפשטה . ובמיוחד המכובדות שבהן, מרד עשו להן נשות העיר, ובכן

 – חומרה שמצא לדבריו בספר הזוהר לעירמישהו הביא , בעיר החסידות

 אשה נשואה לגלח את חובה על, ולמען הצניעות, שאין די בכיסוי ראש

עמדו והשליכו מעל ראשיהם את כיסויי , אמרו הנשים!" ?כך. "שער ראשה

הם אפילו לא , וכשגברים עומדים מול תקיפות נשית שכזו. הראש

בינם לבינם הם מרימים . רק טומנים את ראשם בספר ושותקים, מגמגמים

  . לרמז שעוד לא נאמרה פה המילה האחרונה, גבות משמעותיות

וגם מורת , ם הד לאותו המרד לא מצאתי בחיוכה של סבתי שבתמונהשו

דומה שהיה אפילו גאה . ה כלפיהתלא הופנ, הרוח התקיפה בפניו של סבי

  . להצטלם כך עם אשתו היפה

לפני שבאתי אני לעולם כבר נרצחו . לא זכיתי להכירם, אולם אני כאמור

לגוויות ערומות , תםביחד עם בני קהיל, סבי וסבתי בידי הגרמנים והפכו

  .למרגלות עיר הולדתם, מושלכות בתעלה

  

וחיוכה , היא אמרה." לא הייתי מתגאה בדבר שכזה, נו! ?דומה לסבתך"

  .התרחב עוד מעט

  ."לא שאלתי אותך לשלום בנייך ובנותייך"

  .היא החלה לנדנד את גופה קדימה ואחורההחיוך נמחה מעל פניה ו

  "?ומה שלום יזרעאל, וחמהרוחמה ולא ר, לא עמי וכן עמי"

  .היא אמרה בקול צרוד וזרקה כפיס עץ למדורה!" לך לישון"
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  .נשתתקתי

  .אולם אחרי כמה רגעים היא אמרה בקול רך מעט יותר

אין לשער . אבל היו לפניהם והיו אחריהם, ההם ממנו. לא רק אלה היו"

 אבל. כאילו היה הרחם הבלה הזה שער לעם רב שהתפזר כעשן, כמה היו

  ."כל אלה דברים ישנים

אחרי עוד רגע של שקט הוסיפה בקול שדמעות בלתי נראות מעכו אותו 

ילך .  שימתק לו–מי שרוצה לעסוק בעברים הישנים הללו  "–טרם צאתו 

  ."וישכב בשמיכה של אפר

, אותה זקנה יפה ואנוכי בצוותא, היינו מהלכים, למחרת וביום שלאחריו

וביחד , גים על הרי הבשן והגלעדמדל, מגמאים בשתיקה את הדרך

וצריכים היינו . מתגברים על הקשיים והטרדות ששם על דרכינו בעל החלום

אולם גשם חזק החל לרדת , ללכת כך עוד ועוד ולצלוח את הדרך כולה

והם . הטיפות היו גדולות כדליי מים. חזק כמו שלא ראיתי מעודי. פתאום

ולא היה אז סיפק בידי להרהר על .  כמטחי זכוכיתותניתכו על הארץ מצווח

יהיה זה בגדר . ועוד גשם שכזה, כך שגשם בחג השבועות הוא סימן קללה

.  שגשם דומה לזה ירד במבול הקדמון שמחה את העולם,הסביר להניח

ולא , והארץ הוצפה בזרמי מים קוצפים, םינתחו מים רבים בזעף מן השמ

שאבדה לי במבול . יתיתוך כדי כך זכרתי את הזקנה שא. נראתה האדמה

שאין מה להיות חרד לגורלה שכן כל זה הרי , ננתי לעצמייאולם ש. הזה

  .  מה עלה בגורלה–רק הציקה לי הסקרנות , קורה בחלום

האדמה נבקעה פתאום ומים החלו  שמאחר, אבל לא לזמן רב עסקתי בכך

ואני , התמלאה מים, והבקעה שבה היינו. לנבוע גם מתחת לכפות רגליי

אותו , ולא לזמן רב צפתי כך. ייתי צף על גבי האגם הגדול שנקווה שםה

הכביד עלי גם עכשיו , כוח שמשך אותי מלכתחילה כלפי מטה בעצבות

  .קע אותי אל תוך האגםיולחץ וש

עלה בי שוב , בעודי צולל במים החשוכים והצוננים של האגם הזה, כך

,  במחלתו האחרונהכיצד בשלבי השקיעה שלו. זיכרון אבי עליו השלום

איך היה יושב בסלון הבית ורואה מדי פעם . החלו ההזיות לתקוף אותו

. עומדים שם ומשוחחים, תחת למזגן, קבוצות אנשים זרים בפינת הסלון

, כמה מנתה החבורה הזו שבדה אבי בדמיונו, מעולם לא עמדתי את מספרם

 כשהיה אבי .ארבעה, אולם משום מה אני סבור שלא היו שם יותר משלושה

לא , על פי רוב היתה השתתפותו דלה מאוד, משתתף בדיון שהתפתח שם
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! ?מנין הביטחון", משפטים כמו. כדרכו, יותר מכמה מילות ספקנות

המזלזל !" ֶאה"-או רק אותו ה." באותה מידה אפשר לומר גם את ההפך

מוחה מן האוויר עולם מלא של , המלווה בנפנוף מבטל בכף היד, שלו

ניתן . וכל זה לא הטריד אותו ולא אותנו.  אגדה ואמירות מתפייטותמדרשי

להתעסק בהם , אפילו לומר ששמחנו בחברים הדמיוניים שבדה לו

החלו , אולי חודשים אחדים, אולם בחלוף כמה שבועות. בבדידות מחלתו

דומה שקצו בזלזול . לצוץ חילוקי דעות קשים בינו לבין חבורתו הדמיונית

, ובשלב נוסף החלו ככל הנראה. תווכח כנגדו בקולניותשלו והחלו לה

אז . להיות תוקפניים ולהשמיע איומים שהטילו עליו מורא, חבריו ההזויים

  . ומרים ככל יכולתו את קולו שנחלש מן המחלה, היה קורא כנגדם

  !"?מי נתן לכם רשות! תלכו מפה! פושעים! ?מה אתם רוצים ממני"

ל א! זהרית. "בסוד על הפינה מתחת למזגןמצביע , ולי היה לוחש בפחד

  !"תוריד מהם את העיניים

  :ואני ליטפתי את גבו והסברתי בסבלנות

  ."זה הכל בדמיון, אבא, אין שם אף אחד"

  .בשלב זה הוא עוד נתן בי אמון. הוא תמה!" ?אף אחד"

  "?אתה בטוח"

כל אמרתי והלכתי אל הפינה מתחת למזגן והעברתי את ידי ל." תראה, הנה"

  .הצדדים

העתיקה בזה שלו נראה שהחבורה , הוא הסיט את ראשו לפינה הנגדית

  .הרגע את מקומה לשם

  ."מהכדורים נגד פרקינסון, זה הכל בדמיון, אבא, תסמוך עלי"

מנדנד את עצמו בכורסה , הוא שינן לעצמו בקול חד גוני." אין אף אחד"

  .קדימה ואחורה במרץ

  .הוא שאל פתאום" ?ואתה פה"

  ."ני פהא"

  "?אז איך מבדילים"

אני . אם יש לו התחלה רצינית אז סביר להניח שזה אמיתי. זה כמו סיפור"

אתה לא יודע מי הם ? נכון, אבל אלה פתאום צצו, פה כבר הרבה זמן

 ךכ. זה סיפור שמתחיל מהאמצע ולא מתחבר לשום דבר. ומאיפה הם באו

  ."מבדילים
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י לא יודע אם החזיק בידי והנהן בכדי ואנ, הוא אחז אז בידי והמשיך להנהן

  .באמת פה, או בכדי לבדוק אם אני כדבריי, להכיר לי תודה על ההסבר

. על ראש גבעת העירייה, פקחתי את עיני במרפסת של בית המדרש צלר

 . וכל הגב שלי היה קפוא וכואב ורטוב מטל, הרמתי את ראשי מהסטנדר

צעק שלמה ."  דנזיקיןמילי לקיים, האי מאן דבעי למהוי חסידא"

  . בוקסנבוים בשמחה גדולה אל פרצופו המנומנם של אורי רייזמן

שישמר !  שיַשמר מלהזיק–מי שרוצה להיות חסיד ,  יהודה'זה אומר רב"

ועיין , וכך נהיים חסיד! שיהיה לו מסירות נפש שלא להזיק! מאוד

  !..." חסידות זו מדריגה שהיא מבוא לנבואה–ל "ברמח

לא עייפת ? ומה על הנבואה בעצמה", אמרתי אני" , שלמה'רב, ומה"

  "?ממבואות

כאותו מבט שנתן בי בחלומי נחוניה , נתן בי שלמה בוקסנבאום מבט תמהה

  .משרתם של נביאים, הקטן

  .והחלו לקרוא במגילת רות. במהעל הידו בודפק , אז פסק הגבאי

ואת ,  אחדאת רובו חלמתי בליל שבועות. זהו סיפור חלום ליל שבועות

  .לאור היום, השאר חלמתי בהקיץ
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  לב טולסטוי
  

  

  מת החיה
  

  גולדברג לאה: תרגמה מרוסית והוסיפה פזמונים

  

  

יש לציין כי הלה לא .  לערך1900חיבר טולסטוי בשנת ) Живой труп(' המת החי'את 

, 1911- המחזה ראה אור לראשונה ב. כי אם טיוטה בלבד, ראה במחזה יצירה מוגמרת

,  בתיאטרון האמנותי של מוסקבה5.9.1911-והוצג לראשונה ב, לאחר מותו של טולסטוי

, יורק- לראשונה בניו' המת החי'חודשיים לאחר מכן כבר הוצג . שם זכה להצלחה כבירה

' המת החי'. ובשנים שלאחר מכן גם באנגלית) בכיכובו של יעקב אדלר(תחילה ביידיש 

לארץ ישראל ולתיאטרון ,  הגיע גם ללשון העברית1954- תורגם לשפות רבות וב

מתרגמתו , לאה גולדברג' הבימה'תרגמה עבור ההפקה של ' מת החי'את ה. 'הבימה'

' האחיות' שפרסמה עוד קודם לכן את תרגומה לסיפור ,הגדולה של טולסטוי לעברית

רואה ' המת החי'תרגומה ל). 1952(' מלחמה ושלום'וכן לרומן המונומנטאלי , )1946(

  .כאן אור לראשונה

  

  : על אודות המחזהולהלן הדברים שכתבה המתרגמת

  

אשתו , פדיה פרוטאסוב: הוא מחזה על גורלות של אנשים חיים' המת החי'

מחייהם של .  מאשה הצועניה–שלושה ועוד אחת . וויקטור קארנין, ליזה

, הגיבורים נמתחות קרני גורל אל חייהם של האחרים הקרובים להם

רה קשר מק, לפרקים, או, או ידידות, הקשורים בהם קשרי משפחה

הקרניים הללו פועלות מאדם לאדם ומה שאירע להם לשלושה . שהפגישם

. את גורלה, קובע שלא מדעתה, מקיף חברה שלמה, או ארבעה אנשים

היא כללית , כבכל יתר יצירותיו, השאלה המעסיקה את טולסטוי במחזה זה

אפשרות האדם לחיות חיי , האמת המוחלטת: ואנושית בעת ובעונה אחת

 –בתוך אנושות הבונה את חייה על מוסכמות שהן , ותאמת על האדמ

עצם אפשרות היותו ומהותו של פדיה פרוטאסוב הנה דרישה לאמת . השקר

, הכוזב, אשר האמת תשלוט בה וכל המותנה, לדרך חיים אחרת, מוחלטת

  .  לעולמיםהיסולק ממנ, הצבוע

  )מתוך אתר ארכיון הבימה(
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  שיר פתיחה
  

   בשמייםהשמש    )פזמון חוזר(

  יםיאור בשמ      

  ים שמשיהוי בשמ      

  .אורו העיניים      
  

  היא עברה ברחוב שלי      

  .עם הדלי, עם האסל      

  ראיתיה מקרוב      

  .ברכתיה בוקר טוב      
  

  ...השמש    )פזמון חוזר( 
  

  יפתי הנך יפה      

  .מורת גם זקופהגם ִת      

  עור פניך חכלילי      

  .הגמיאיני מן הדלי      
  

  ...השמש    )פזמון חוזר( 
  

  
  

  'מערכה א
  

  'תמונה א
  

בשר - גברת בעלת, אנה פאבלובנה. האוכל הקטן-חדר. דירתו של פרוטאסוב בעיר הבירה

  .האומנת נכנסת עם הקומקום. התה- ששערותיה הלבינו יושבת לבדה אצל שולחן

  

  ? מעט מים–המותר    :האומנת

  .קחי לך  : אנה פאבלובנה

  .ליזה מחפשת אותך )נכנסת(    : סאשה

    )יוצאת(. הולכת, הולכת אני   :האומנת
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וכי כיצד זה לא . האומנת אומרת כי היא בוכה בלי הרף  :אנה פאבלובנה

  ?תוכל לשקוט

את , לזנוח בעל. את מפליאה אותי, מאמא, לא הרי באמת  :סאשה

  . ואת חפצת שתהיה שקטה–ילדה -אבי

, ֵאםה, אם אני. נעשה, אשר נעשה. לא תשקוט ולא תנוח  :אנה פאבלובנה

אלא אדרבה , לא זאת בלבד שהנחתיה לעשות המעשה

משמע שראוי הוא , ה את בעלהבשמחה אני שבתי עז

לשמוח צריך ולא להצטער שהיה בכוחה להשתחרר . לכך

  .להשתחרר מתכשיט יקר שכזה, מאיש גרוע שכזה

. הלא יודעת את שאין זו אמת? מאמא, למה זה תדברי כך  :סאשה

נפלא על אף , אדם נפלא הוא, אלא אדרבה, איננו אדם רע

  .כל חולשותיו

 אם – בידיו כסףאך זה . איש נפלא ומופלא, אכן, אכן  :אנה פאבלובנה

  ...משלו או משל אחר

  .הוא מעולם לא לקח משל אחרים, מאמא  :סאשה

  . משל אשתו–אחת היא   :אנה פאבלובנה

  .אבל הרי הוא נתן את כל רכושו לאשתו  :סאשה

וכי איך זה לא ייתן אם ידע מראש שיבזבז את , ודאי  :אנה פאבלובנה

  ?הכל

: אני יודעת רק דבר אחד, ואם יבזבז ואם לא יבזבז  :סאשה

שאסור לאשה להפרד מעם בעלה ובעיקר מבעל כזה כמו 

  .פדיה

ולפי דעתך היה עליה להמתין עד שיבזבז את הכל ויביא   :אנה פאבלובנה

  ?הביתה פנימה את פילגשיו הצועניות

  . לו פילגשיםאין   :סאשה

.  שהוא הקסים את כולכם במשהו–והרי זו היא כל הצרה   :אנה פאבלובנה

אני רואה ! קצרה ידו, חלילה, לא, אך לא אחת שכמותי

אילו במקומה של ליזה . אותו לפני ולפנים והוא יודע זאת

  .כבר לפני שנה הייתי זונחת אותו, אני

  .מה קלים עליך הדיבורים הללו  :סאשה

לא קל הדבר לראות את בתי , לאם, לי. אינם קלים, לא  :נהאנה פאבלוב

, אך מוטב אפילו כך. האמיני לי שמאוד לא קל לי. גרושה
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הריני מודה , לא. מאשר לקפח חייה בעודה צעירה

  . סוף בלבה והכל תם ונשלם-לאלוהים שעכשיו גמרה סוף

  .ושמא לא תם ולא נשלם    :סאשה

  .גטובלבד שייתן לה ! אה  :אנה פאבלובנה

  ?וכי מה טובה תצמח מזה    :סאשה

  .שהיא עודנה צעירה ויכולה להיות מאושרת. זו הטובה  :אנה פאבלובנה

לא ייתכן שתוכל ; זה איום מה שאת אומרת, מאמא, אך  :סאשה

  .ליזה לאהוב איש אחר

 יימצאו בני ,חורין-אם תהיה בת? וכי למה זה לא תוכל  :אנה פאבלובנה

ומאושרים יהיו , ה שלכןאדם הטובים אלף מונים מפדי

  .לשאת את ליזה לאשה

את מתכוונת לויקטור , הלא יודעת אני. זה לא טוב, מאמא  :סאשה

  .קארנין

הוא אוהב אותה זה עשר ? ולמה זה לא אתכוון אליו  :אנה פאבלובנה

  .וגם היא אוהבת אותו, שנים

ידידּות היא זאת מימי . אך לא כמו את בעלה, אוהבת  :סאשה

  .הילדות

 שרק לא איולו! ידענו את פשר הידידויות הללו, ידענו  :פאבלובנהאנה 

 מה )החדרנית אל. נכנסת החדרנית(. יהיו מכשולים בדרכם

  ?לך

הגברת שלחה את החצרן עם פתק אל ויקטור   :החדרנית

  .'מיכאילוביץ

  ?איזו גברת  :אנה פאבלובנה

  .גברתי, יליזבייטה מיכאילובנה  :החדרנית

  ?מה בכך, ובכן  :אנה פאבלובנה

  .ציווה למסור שיבוא מיד בעצמו' ויקטור מיכאילוביץ  :החדרנית

רק לא אוכל להבין !  אך זה הזכרנו את שמו)משתאה(  :אנה פאבלובנה

  ? את אינך יודעת)אל סאשה(. למה

  ...אולי יודעת ואולי אינני יודעת    :סאשה

  ...הכל אצלכן בסודי סודות  :אנה פאבלובנה

  .גיד לךהיא ת, ליזה תבוא    :סאשה
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, קחי לך.  את המיחם צריך לשפות)אל החדרנית, במנוד ראש(  :אנה פאבלובנה

נעָשה ממש . )החדרנית לוקחת את המיחם ויוצאת(. דוניאשה

  .מיד שלחה לקרוא לו: כמו שאמרתי

  .אך שמא כלל לא לאותו עניין, אכן שלחה    :סאשה

  ?לשם מה, ובכן  :אנה פאבלובנה

 הוא לה ממש כמו האומנת יןקארנ, בשעה זו, עכשיו  :סאשה

  .טריפוניבנה

, היא קוראת לו. אני מכירה אותה היטב. ואת ראה תראי  :אנה פאבלובנה

  .סימן שניחומים היא מבקשת

שיכולה את , כל כך ממעטת את להכירה, מאמא, אח  :סאשה

  ...להעלות על דעתך

  .מאוד-מאוד. ואני שמחה מאוד. והנה ראה תראי  :אנה פאבלובנה

  )מפזמת ויוצאת(. ראהנ    :סאשה

, אדרבה, זה מצויין והרי )ממלמלת במנוד ראש. לבדה(  :אנה פאבלובנה

  ...כן... אדרבה, מצויין, מצויין

  . הואיל להגיע'  ויקטור מיכאילוביץ)נכנסת(  :החדרנית

החדרנית יוצאת (. ואמרי לגברת, הכניסיהו? ובכן מה בכך  :אנה פאבלובנה

  )בדלת הפנימית

 יליזבייטה אנדרייבנה )מברך לשלום את אנה פאבלובנה, נכנס(  :ויקטור קארנין

ואני בלאו הכי אמרתי לסור . שלחה אלי פתק שאבוא

יליזבייטה אנדרייבנה ... ובכן שמחתי מאוד, אליכם הערב

  ?בקו הבריאות

. היא תבוא מיד. שקט במקצת-הילד אי. בריאה היא  :אנה פאבלובנה

  ?אתה יודע את הכלהרי ... זמנים קשים, כן,  כן)בעצב(

כאשר נתקבל המכתב , הלא הייתי כאן שלשום. יודע אני  :ויקטור קארנין

  ?אך האמנם הוחלט הדבר ותם ואין להשיב עוד. ממנו

לשוב ולחיות את הדברים האלה עוד . כמובן! אלא מה  :אנה פאבלובנה

  .הרי אימה היתה זאת, פעם

לך בדעתו שבעים בעניינים כאלה חייב אדם להימ, כן  :ויקטור קארנין

והרי ממש בגוף חי גוזר . ושבעה עד אשר יגזור הגזרה

  .וזה קשה מאוד, הוא
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קרע . אך על הנישואין שלהם נגזר להתפורר. קשה, ודאי  :אנה פאבלובנה

תר מאשר וולפיכך נקל היה לקרעם עד הסוף י, היה בם

, שאחרי כל מה שהיה, הוא עצמו מבין. אפשר להניח

  .דאיננו יכול לחזור עו

  ?וכי למה זה  :ויקטור קארנין

אחרי שנשבע כי , וכיצד זה תרצה אחרי כל התועבות שלו  :אנה פאבלובנה

ואם יוסיף הרי הוא שולל , לעולם לא יוסיף עוד באלה

  ...מעצמו את כל זכויות הבעל ונותן לה חופש גמור

וכי איזה חופש יוכל להיות לה לאשה הקשורה בברית   :ויקטור קארנין

  ?הנישואין

  .ואנחנו לא נרפה מזאת, הוא הבטיח גט. גט  :אנה פאבלובנה

  ...אבל יליזבייטה אנדרייבנה אהבה אותו כל כך, כן  :ויקטור קארנין

שכמעט , אהבתה הוכרחה לעמוד בניסיונות כאלה, אח  :אנה פאבלובנה

הלא . ואין להעלות על הדעת שיישאר ממנה אף משהו

האם .  בגידותםג, גם מעשי אונאה,  גם שכרותןהיו כא

  ? ייתכן לאהוב בעל שכזה

  .לגבי האהבה ייתכן הכל  :ויקטור קארנין

 –אבל כיצד לאהוב אדם שכזה .  לאהוב–אתה אומר   :אנה פאבלובנה

הנה ? אשר אין לסמוך עליו בשום דבר, סחבה בלה

 העסקים בכל )מציצה בגניבה אל הדלת(... עכשיו מה היה

סוף -סוף. החובותאין במה לשלם את , הכל ממושכן, רע

הוא נוסע עם . שולח הדוד אלפיים רובל לתשלום הריבית

, האשה יושבת עם תינוק חולה. בזה-הכסף הזה ואובד אי

 לשלוח לו לבנים –ולבסוף מגיע פתק , מחכה עד בוש

  ...ובגדים

  )נכנסות ליזה וסאשה(. יודע אני, כן, כן  :ויקטור קארנין

  . קראת לו ובא–' ילוביץהנה ויקטור מיכא, נו  :אנה פאבלובנה

  .נתעכבתי במקצת, כן  :ויקטור קארנין

ואין לי אדם לפנות . יש לי בקשה גדולה אליך. תודה לך  :ליזה

  .זולתך, אליו

  ...כל מה שיש לאל ידי  :ויקטור קארנין

  ...הלא אתה יודע את הכל  :ליזה
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  .יודע אני, כן  :ויקטור קארנין

נניח אותם ,  בואי)אל סאשה(. אניחכם לנפשכם, ובכן  :אנה פאבלובנה

  )יוצאות(. לבדם

שחושב הוא כי בינינו חסל הכל , הוא כתב לי מכתב, כן  :ליזה

כל ,  כל כך נפגעתי)מתאפקת בקושי מדמעות(אני . ונגמר

והשיבותי לו ... לכריתותהסכמתי , בקיצור, נו... כך

  .שמקבלת אני על עצמי את דין מיאונו לחזור

  ?ת מתחרטתועכשיו א  :ויקטור קארנין

הכל . שאינני יכולה, הרגשתי שמעשה זה שלי גרוע, כן  :ליזה

מסור לו את , בקצרה, נו. טוב יותר מאשר להיפרד מעמו

מסור לו את ... ויקטור, בבקשה ממך. המכתב הזה

  .והביאנו... המכתב ואמור לו

  ?אבל איך, כן) נדהם(  :ויקטור קארנין

, יכולתי. ולחזורשאני מבקשת לשכוח את הכל , הגד לו  :ליזה

 הנהיה: אך אני מכירה אותו. לשלוח את המכתב, פשוט

 השפעתו –אבל אחר כך , תהיה טובה, כתמיד, הראשונה

ויעשה לו את הדבר אשר , והוא יחזור בו, של מישהו

  .חפץ

  .אעשה כל מה שאוכל  :ויקטור קארנין

  ?שמבקשת אני דווקא אותך, אתה מתפלא  :ליזה

  .מתפלא אני, כן: יש לומר את האמת, מנםא... לא  :ויקטור קארנין

  ?אבל אינך כועס  :ליזה

  ?האם אוכל לכעוס עליך  :ויקטור קארנין

  .אני ביקשתי אותך כי ידעתי שאתה אוהב אותו  :ליזה

אף אוהב אני . את יודעת דבר זה. גם אותך, גם אותו...   :ויקטור קארנין

 .ואני מודה לך שנתת אמון בי. כי אם למענך, לא למעני

  .אעשה כל מה שאוכל

, היום נסעתי אל אפרמוב: אספר לך את הכל. אני יודעת  :ליזה

הנה . אמרו לי שנסע אל הצוענים. לגלות היכן הוא עכשיו

את הפיתוי הזה שנתפתה לבו . את הדבר הזה יראה אני

ילך , אם לא יעצרוהו בעוד מועד, יודעת אני. אני יראה

  ?תיסע, ובכן, ויש צורך לעצרו. אחרי לבו בכל מאודו
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  .תיכף ומיד, כמובן  :ויקטור קארנין

  .מצא אותו ואמור לו שהכל נשכח ואני מחכה לו, סע  :ליזה

  ? אבל היכן לחפש אותו)קם(  :ויקטור קארנין

, עמדתי בפתח. אני עצמי הייתי שם. הוא אצל הצוענים  :ליזה

 כך נמלכתי בדעתי והחלטתי אחר, לשלוח מכתברציתי 

שלא היה , ובכן אמור לו. הכתובתהנה ... לבקש אותך

מידידותך , עשה זאת מאהבתך אותו. שהכל נשכח, דבר

  .אלינו

  )יוצא, משתחווה(. אעשה כל מה שאוכל  :ויקטור קארנין

  ?והוא הסכים ).מנידה ראש לאות הןליזה ( ?שלחת,  נו)נכנסת(    :סאשה

  .כמובן  :ליזה

  .אינני מבינה?  אותו–אבל למה   :סאשה

  ?מיוכי את   :ליזה

  ?אבל הרי את יודעת שהוא מאוהב בך  :סאשה

, מה דעתך? אך את מי תאמרי שאבקש. כל זה היה וחלף  :ליזה

  ?הוא ישוב

  )נכנסת אנה פאבלובנה(... כי הרי, אני בטוחה  :סאשה

  ?היכן הוא', ויקטור מיכאילוביץ  :אנה פאבלובנה

  .נסע  :ליזה

  ? נסע–מה פירוש   :אנה פאבלובנה

  . והוא נסע לעשות את בקשתי,ביקשתיו דבר  :ליזה

  ?שוב סוד? איזו בקשה  :אנה פאבלובנה

 שהוא עצמו –קשתיו יב, בתכלית הפשטות. לא שום סוד  :ליזה

  .ימסור את מכתבי לפדיה

  '? לפיודור ואסיליץ?לפדיה  :אנה פאבלובנה

  .לפדיה. כן  :ליזה

  .סבורה הייתי שביניכם חסל הכל  :אנה פאבלובנה

  .רד מעמואינני יכולה להיפ  :ליזה

  ?שוב הכל מבראשית? איך זה  :אנה פאבלובנה

אך לא , כל מה שתרצו. אינני יכולה, השתדלתי, ניסיתי  :ליזה

  .כריתות ממנו

  ?האומרת את להשיבו, ובכן מה  :אנה פאבלובנה
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  .כן  :ליזה

  ?שוב להכניס לבית פנימה את השרץ המתועב הזה  :אנה פאבלובנה

  .ר כך על בעליאני מבקשת ממך שלא לדב, מאמא  :ליזה

  .הוא היה בעלך  :אנה פאבלובנה

  .הוא עכשיו בעלי, לא  :ליזה

ואת אינך יכולה להיפרד , הולל, שיכור, בזבזן ופוחז  :אנה פאבלובנה

  ! ?ממנו

ואת כמו , גם בלעדי זאת קשה לי? על מה את מענה אותי  :ליזה

  .בכוונה

ולה לראות אינני יכ. ובכן אסע לי מכאן? אני מענה אותך  :אנה פאבלובנה

שאני .  רואה אני שזאת משאלתכם).ליזה שותקת(. זאת

אינני מבינה בכם . אינני יכולה לחיות כאן. מפריעה אתכם

תחילה גמרת להתגרש . כל אלה חידושים המה. דבר

ואחר כך לפתע פתאום שולחת לקרוא לאדם , ממנו

  ...האוהב אותך

  .אין כאן שום דבר כזה  :ליזה

ואת שולחת אותו להחזיר את ... מדבר בך נכבדותקארנין   :אנה פאבלובנה

  ?הכדי לעורר את קנאתו, וזאת למה. בעלך

  !הניחי לי. הלא דברים איומים את מדברת, מאמא  :ליזה

ואת הבעל ההולל הכניסי , את אמך גרשי מן הבית! כך  :אנה פאבלובנה

, שלום עליכם ועשו כרצונכם. ואני אף לא אמתין. פנימה

  )יוצאת ומגיפה בדפיקה את הדלת(! שיוכחפץ לבכם עשו עכ

  ! רק זאת הייתי חסרה)צונחת על הכסא(  :ליזה

    .את מאמא נפייס. הכל יהיה טוב. אין דבר  :סאשה

  !המזוודה שלי,  דוניאשה)נכנסת(  :אנה פאבלובנה

  )עין לאחותה- קורצת, הולכת אחריה(! הקשיבי! מאמא  :סאשה

  

  

  'תמונה ב
  

פניו בתוך , פדיה מוטל על הספה, "קאנאבלה"ת את מקהלה מזמר. חדר אצל הצוענים

קצין אצל . מולו הסוליסט של המקהלהמ. אפרמוב רכוב על כסא. הוא בלי מקטורן. הכר

  .בקרבתו מוזיקאי רושם. השולחן שעליו שמפניה וכוסות
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    ?אתה ישן, פדיה  :איבן פטרוביץ

  ."לא עת ערב היא "–עכשיו !  אל תדבר)מתרומם(    :פדיה

עכשיו שתשיר מאשה . 'ואסילייביץאי אפשר פיודור   :צועני

  .לבדה

  )חוזר ושוכב( ."לא עת ערב היא"ואחר כך ! נו טוב    :פדיה

  "שעת הגורל"    :הקצין

  ?מסכימים    :צועני

      

  , אהבה לעדלי נשבעת, לי נשבעת

  .גם שיקרת ולבך בגד, הוי הפרת

  

  .הוי אחרת על פני תאהב, כי אחרת

  .ודדה עכשיוכך נותרתי ב, כך נותרתי

  .לה, לה, לה, לה

  

  ,נא גרישה-שמע, נא גרישה-שמע

  כספך הוא רב

  !שקר וכזב, שבועותיך, אך דבריך

  

  .הוי אחרת על פני תאהב, כי אחרת

  .כך נותרתי בודדה עכשיו, כך נותרתי

  .לה, לה, לה, לה

  

    .יהי כן  :איבן פטרוביץ

    ?מה רשמת,  נו)אל המוזיקאי(  :הקצין

וגם איזה מין סולם אחר . בכל פעם באורח אחר. ראי אפש  :המוזיקאי

 איך )פונה לצועניה המבטת בו. רומז לצוענים(. הנה כאן. להם

  )מפזם(? זאת

  .כך נהדר. כן זה כך  :הצועניה

 –יתחוב לאופרה , ואם גם ירשום.  לא יצליח לרשום)קם(  :פדיה

קחי את "! שעת הגורל"הבי , מאשה, נו. ישקץ את הכל

 ).מאשה שרה.  יושב ממולה ומביט לתוך עיניה,קם(. הגיטארה
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לא עת  "–ועכשיו ! חיל-בת.  הנה מאשה.גם זה יפה

  ".ערב

  .את שיר האשכבה, תחילה את שלי. המתן, לא  :איבן פטרוביץ

  ?אשכבה-וכי למה זה שיר  :הקצין

אשכב , אנכי אמות, התבין... כאשר אני אמות... משום ש  :איבן פטרוביץ

כך אצוה ? התבין...  הצועניםיבואו, המתים-בארון

 אזי אני אקפוץ –" הלוך הלך לו"ויפתחו בשיר . לאשתי

, נו!  הנה זאת ראוי שתרשום)למוזיקאי(?  בנת–, מן הקבר

 –ועתה , נו! הפלא ופלא,  אה)הצוענים שרים(! הבה

איבן פטרוביץ יוצא במחול . הצוענים שרים(". בחורים כארזים"

. מוחאים כף, מוסיפים לשיר, הצוענים מחייכים. לקול השיר

  )השיר מסתיים. אפרמוב יושב

  !ממש צועני, חיל איבן פטרוביץ-הנה בן  :הצוענים

  )הצוענים שרים(". לא עת ערב היא "–ועתה , נו  :פדיה

  

  לא עת ערב היא

  אך צל של ערב

  על עיני

  .אהובי שלי

  

  מה עייפתי

  .לחכות יומם וליל

  וביתנו מה שומם אפל

  .אהובי שלי

  . הוי בוא הערב,בוא

  נא את כל ליבי-בוא כסה

  כי תנעם אפלת הערב

  .שבעתיים לי

  

וכי היכן נעשה כל זה ! הפלא ופלא! זה הוא! הנה זהו  :פדיה

אדם -וכי למה זה יוכל בן! מה טוב, אח? אשר נאמר כאן
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 ולהמשיך בה ףיולהוס, להגיע עד התלהבות אשר כזאת

  ?לא ניתן לנו

  .ינאלי מאודאוריג,  כן)רושם(  :המוזיקאי

לוקח את הגיטארה ויושב בקרבתה של . (מוטב שתנוח... נו  :איבן פטרוביץ

  )קאטיה

 )ניגש אל מאשה ויושב על הספה סמוך אליה, מפטיר במחי יד(  :פדיה

, וכי איך זה את מנערת את כל קרבי, מאשה, מאשה, אח

  ?את נפשי כולה

  ?ומה הדבר שביקשתי אותך, נו  :מאשה

  .קחי לך, קחי, נו) וציא מכיס מכנסיומ(? כסף? מה  :פדיה

  !)חזה-לוקחת את הכסף ומסתירתו בבית, צוחקתמאשה (

לי היא !  ורגליךידיך לך ומצא כאן את )אל הצוענים(  :פדיה

והיא עצמה כסף מבקשת , השמיים-פותחת את מרומי

הרי את אינך מבינה אף אפס קצהו מכל מה . לתמרוקים

  !שאת עושה

, שאם אני אוהבת מי, אני מבינה? למה זה לא אבין  :מאשה

  .משתדלת אני לשיר יותר טוב בשבילו

  ?ואותי את אוהבת  :פדיה

  .סימן שאוהבת  :מאשה

, נותרים רק הזוגות. הצוענים מסתלקים. מנשק לה(הפלא ופלא   :פדיה

. הלא אני נשוי. ) המנגן חרש ואלס על גיטארהוצועניהמוזיקאי 

  .ולך המקהלה לא תרשה

 –את אשר אוהב .  אבל לבי הוא לבי–טובה המקהלה   :מאשה

  . מאוס–ואשר מאוס עלי . אוהב

  ?האם טוב לך! מה טוב, אח  :פדיה

  . גם לנו שמח, כאשר האורחים טובים. ודאי שטוב  :מאשה

  . שם אדון אחד שואל לך)נכנס(  :צועני

  ?איזה אדון  :פדיה

  .אדרת צובל. לבוש יפה. אינני יודע  :צועני

  )הצועני יוצא(.  לומוטב קרא, נו  :פדיה

  ?וכי מי זה יבוא אליך הנה  :איבן פטרוביץ
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נכנס (? וכי למי איכפת היכן אני ומה אני! השד יודע אותו  :פדיה

פשוט את ! הנה לך באמת לא חיכיתי!  אה ויקטור).קארנין

שמע . שב, שב, נו? וכי איזה רוח הביאתך הנה. האדרת

  ". לא עת ערב היא: "הנה שיר

  .הייתי רוצה לשוחח איתך בלי עדים  :ויקטור קארנין

  ?על מה זה  :פדיה

, אשתך הפקידה בידי את האיגרת הזאת. באתי מביתך  :ויקטור קארנין

  ... וגם

אחר כך מחייך חיוך של , מזעם עפעפיו, קורא בו, נוטל את המכתב(  :פדיה

הרי אתה יודע מה כתוב במכתב , קארנין, נא- הקשב)חיבה

  ?...הזה

  ...ורציתי להגיד לך. יודע אני  :ויקטור קארנין

אתה בבקשה אל תחשוב שאני שיכור או , חכה, חכה  :פדיה

בינה -שאני חסר, זאת אומרת... שמחשבותי חסרות בינה

. אך בעניין זה אני רואה הכל בבהירות, אני שיכור. עכשיו

  ?מה הוטל עליך להגיד לי, נו

. מחכה לך... היא... הוטל עלי למצוא אותך ולהגיד לך ש  :ויקטור קארנין

  .מבקשת היא לשכוח את הכל ולחזור אליה

 בכל זאת אין אני מבין למה )מביט לתוך עיניו, שומע דומם(  :פדיה

  ...זה אתה

  ...יליזבייטה אנדרייבנה שלחה לקרוא לי וביקשה אותי  :ויקטור קארנין

  ...כך  :פדיה

: ךאלא בשמי אני מבקש אות, אך לא כל כך בשם אשתך  :ויקטור קארנין

  .ניסע הביתה. בוא

לא קשה להיות טוב יותר ! בליםהאיזה . אתה טוב ממני  :פדיה

ומשום כך . טוב באמת, ואתה אדם טוב, אני נבל. ממני

, אלא. וגם לא משום כך. אני לא אשנה מהחלטתי

ואיך זה , נו... ואינני רוצה, בתכלית הפשטות אינני יכול

  ?אסע

  ...ומחר, אני אמסור שתחזור. ניסע אל ביתי, בוא  :ויקטור קארנין

.  היא–והיא ,  אני–אני אוסיף להיות ? ומחר מה יהיה  :פדיה

הרי .  מוטב לעקור שן בבת אחת).ניגש לשולחן ושותה(
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שהיא , אם לא אעמוד בדיבורי עוד פעם אחת, אמרתי

  .וחסל העניין, ואני לא עמדתי בדיבורי. תעזבני

  .אך לא בשבילה, בשבילך  :ויקטור קארנין

. נישואינו שלא תופר-ממש מפליא שאתה דואג כך לברית  :דיהפ

 איך אתה הקשב ).גשת מאשהינ. מה-מבקש להגיד דברקארנין (

  )זריםוהצוענים ח(! מאשה". הפשתן"היא שרה את שיר 

  .שמו ראוי לשיר לו-כבוד- מזמור)בלחישה(  :מאשה

הצוענים (. ויקטור האדון בן מיכאיל: שמו,  ראוי)צוחק(  :פדיה

  )יםשר

  ? כמה לתת)שומע נבוך אחר כך שואל(  :ויקטור קארנין

! הוד והדר ).נותן כסףקארנין ( .תן כעשרים וחמישה, נו  :פדיה

 שבו אל מקוםפדיה מציץ . הצוענים שרים(" הפשתן "–ועכשיו 

הצוענים (! ילך לו לשדים, נו. קארנין,  ברח לו)היה קארנין

  ?ודעת מי הוא זהאת י) .פדיה יושב בצדה של מאשה. מתפזרים

  .את שם משפחתו שמעתי  :מאשה

. הביתה. הוא בא לקרוא לי אל אשתי. זהו אדם מצויין  :פדיה

 הנה מה שאני –ואני , שוטה שכמותי. היא אוהבת אותי

  .עושה

  .צריך לרחם עליה. צריך לנסוע אליה. זה לא טוב, כן, כן  :מאשה

 ,הי.  אין צורך–ואני חושב ? שצריך, חושבת את  :פדיה

!  דיינו וחסל–ואזי " הפשתן"עוד פעם ! מזמרים

... ובלבד שלא להתעורר. מה טוב,  אח).הצוענים שרים(

  ... למות–הנה כך 

  

  

  'מערכה ב
  

, )מדובלל- שעיר(סטאכוב , פדיה: אורחים. יין בתוך הכובות. חדר דירתו של אפרמוב

  ).מגרורותיו של אפרמוב(קורוטקוב , )מגולח(' בוטקביץ

  

בואה הוא הסוס - בל-לה. ואני אומר לך שלא יגיע למטרה  :קורוטקוב

  !הבה ונתערב. הראשון באירופה
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הלא יודע אתה שאין איש מאמין לך ואיש לא . רב לך  :סטאח

  .יתערב איתך

  .לא ישיג, קארטוש שלך לא יגיע: ואני אומר לך  :קורוטקוב

. שאלו את פדיה. אני אפייסכם, אבל די לכם להתקוטט  :אפרמוב

  . מר נכונההוא יא

  .העניין הוא בפרש. שני הסוסים טובים    :פדיה

  .יש רק לנהוג בו ביד חזקה. גוסייב הוא נבל    :סטאח

  !לא) צועק(  :קורוטקוב

  ?מי זכה במירוץ. אני אפייסכם, הניחו, נו    :פדיה

. זהו מקרה ותו לא. אבל כל ערכו קליפת השום, זכה, זכה  :קורוטקוב

  ) נכנס המשרת(... אלמלא קראוקוס היה חולה

  ?מה יש  :אפרמוב

  .'שואלת לפיודור ואסילייביץ, גבירה אחת באה  :המשרת

  ?גברת? איזוהי  :אפרמוב

  .אבל גברת של ממש. לא אוכל לדעת  :המשרת

  .אליך גברת באה, פדיה  :אפרמוב

  ? מי היא)בבהלה(  :פדיה

  ?שמא להכניסה לטרקלין  :המשרת

  )משרתיוצאים פדיה וה(אני אצא ואראה , חכה  :פדיה

  .מן הסתם מאשקה? מי זו באה אליו  :קורוטקוב

  ?איזו מאשקה  :סטאח

ממש כחתולה מאוהבת . התאהבה בו. מאשה הצועניה  :קורוטקוב

  .היא בו

  !...ושרה! ומה חמודה היא  :סטאח

  ...אמש הן שרו עם פיודור. טאניושה והיא! חן וקסם  :אפרמוב

  !...מזל שכמותו-הנה בר  :סטאח

  !אלוהים עמהן, נו?  זה אוהבות אותו הנשיםוכי על מה  :אפרמוב

  . שום עדנה אין בהן–לשאת לא אוכל את הצועניות   :קורוטקוב

  .זאת אל תאמר, נו  :'בוטקביץ

  .אני אותן את כולן אמסור בשכר צרפתיה אחת  :קורוטקוב

... אלך לי ואראה מי היא. הלא אתה אסטט מפורסם, נו כן  :אפרמוב

  )יוצא(



 416416

לא אותם , לא. שתשיר,  הביאנה אלינו,אם מאשה היא  :סטאח

השדים , אח, הנה טאניושה היתה! עצמם הצוענים בימינו

  !והרוחות

  .ואני סבור שהכל כמו שהיה  :'בוטקביץ

כששרים רומאנסות טפלניות , "כמו שהיה"וכי איך זה   :סטאח

  .במקום שירים

  .יש גם רומאנסות יפות  :'בוטקביץ

ריחם לשיר ואתה לא תבחין אם שאני אכ, ורצונך שנתערב  :קורוטקוב

  .שיר הוא ואם רומאנסה

  .קורוטקוב לעולם הוא מבקש להתערב  :סטאח

ולקבל פניה אין מקום חוץ מן . זו לא מאשה,  רבותי)נכנס(  :אפרמוב

באים סאשה . יוצאים(. הביליארד-בואו לחדר. החדר הזה

  )ופדיה

, אבל למען השם, נעים לך-אם זה אי, סלח לי, פדיה  :סאשה

, סאשה ישבה בינתיים. מהלך בחדרפדיה ( .מעני עד הסוףש

  .חזור הביתה, פדיה )מתבוננת בו

, חביבתי, סאשה. אני מבין לך יפה מאוד, סאשה, הקשיבי  :פדיה

משתדל : ולו אני במקומך הייתי עושה אותו דבר עצמו

הייתי באיזו דרך שהיא להחזיר את הכל על מקומו 

- ילדה דקת–ת את אך במקומי שלי אילו היי; הקודם

 אילו היית – ככל שיהיו הדברים מוזרים –חביבה , רגש

,  היית עושה לבטח את מה שאני עושה–את במקומי 

  ...היינו היית מסתלקת וחדלה להפריע חיים של זולתך

  ?האם תוכל ליזה לחיות בלעדיך? "להפריע"מה פירוש   :סאשה

היה תוכל גם תוכל ות, יונתי, חביבתי, סאשה, אח  :פדיה

  .הרבה יותר מאשר עמדי, מאושרת יותר

  !לעולם לא, חלילה  :סאשה

אך לא בזה הוא , )מחזיק ידה בידו(זה רק לך נדמה כך   :פדיה

הלא תדעי נייר . שאני אינני יכול, העיקר הוא בזה. העניין

ותקפליהו מאה , וגם לצד זהעבה אפשר לקפל גם לצד זה 

המאה ואחת   אך תקפלנו בפעם–פעמים והוא עודו שלם 

לא אוכל . הנה זה שקרה ביני לבין ליזה.  והנה נקרע–
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, וגם לה יקשה מנשוא. קשה כאבי מנשוא, להביט בעיניה

  .האמיני לי

  .לא, לא  :סאשה

  .שכן,  ובעצמך יודעת–" לא"אומרת את   : פדיה

, אילו הייתי אני במקומה. אינני יכולה לדון אלא בעצמי  :סאשה

 היה זה – השבת עכשיו ואתה היית משיב לי את אשר

  .בשבילי הדבר האיום ביותר

  )שניהם נבוכים, דממה(... בשבילך, כן  :פדיה

  ? האמנם הכל ישאר כך)קמה(  :סאשה

  ...כנראה  :פדיה

  .חזור, פדיה  :סאשה

... תמיד תהיי לי זכרון יקר. סאשה חביבתי, תודה לך  :פדיה

  )המנשקה על מצח(. תני לי לנשק לך. יונתי, היי שלום, אבל

, ואינני מאמינה, אינני נוטלת ברכת פרידה,  לא)נפעמת(  :סאשה

  ...פדיה... אינני רוצה להאמין

-אבי, אמת הדבר שאני בעליה. סאשה, שיביקה, ובכן  :פדיה

. אל תנסי לחלוק עלי, חכי, חכי...  מיותר–אבל אני , ילדה

ראשית כל .  חלילה–? האם חושבת את שאני מקנא לה

ויקטור קארנין הוא . שנית אין לי סיבה: אין לי זכות לכך

והיא אוהבת , והוא אוהב אותה. וכן גם שלי, ידידה הנושן

  .אותו

  .לא  :סאשה

, חסודה, כדרך שיכולה לאהוב אשה ישרה, אוהבת היא  :פדיה

אבל . שאיננה מתירה לעצמה לאהוב איש חוץ מבעלה

ותאהב אותו כאשר המכשול הזה , היא אוהבת אותו

 והם יהיו )קולו נרעד(ואני אסלקנו ,  יסולק)ומצביע על עצמ(

  .מאושרים

  !אל תדבר דברים כאלה, פדיה  :סאשה

. ואני אשמח באשרם, שאמת היא זאת הלא את יודעת  :פדיה

ולא ... ואין דבר טוב יותר אשר הייתי יכול לעשותו

אל , לא. הנה זאת הגידי להם... וחופש אתן להם, אחזור
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מנשקה על ראשה ומלווה (! םאל תגידי ולכי לשלו, תגידי

  ).אותה עד הדלת

  .אני מעריצה אותך, פדיה  :סאשה

  )סאשה יוצאת(... שלום לך, היי שלום  :פדיה

  )בא המשרת. מצלצל(... נפלא... נהדר... כן, כן

   )פדיה לבדו. המשרת יוצא(. קרא לאדון

  ... נלך–) נכנס אפרמוב(... באמת, אמת היא, ואכן

    ? את הענייןוכיצד זה ערכת  :אפרמוב

  ?היכן כולם! נפלא"! גם נשבעה, גם נדרה! "נפלא  :פדיה

  .משחקים, שם הם  :אפרמוב

  ! נבלה גם אנחנו שעה קלה, נלך, מצויין  :פדיה

  

  

  'מערכה ג
  

  'תמונה א
  

הנסיך : הנפשות. מלא סובנירים, מפואר צנוע, חדרה של אנה דמיטריבנה קארנינה

אנה דמיטריבנה ;  איש צבא בעל הדרת פנים ועצב,אלגאנטי, רווק,  בן שישים–אברזקוב 

; דאם-גראנד, מבקשת להופיע כצעירה מגילה, בת חמישים,  אמו של ויקטור–קארנינה 

  .אנה דמיטריבנה כותבת מכתב. ויקטור; משרת

  

  ' הנסיך סרגיי דמיטרביץ)נכנס(  :משרת

    )מטיבה את מראה, פונה אל הראי( .כמובן, נו  :אנה דמיטריבנה

  . מקווה אני שאינני כופה עצמי עליך)נכנס(  : אברזקובהנסיך 

והיום . הנך אורח חביב עלי לעולם... הלא יודע אתה ש: אנה דמיטריבנה

  ?הנמסר לך הפתק שלי. במיוחד

  .והנה תשובתי, נמסר  :הנסיך אברזקוב

. ממש נואשת אני, החילותי להיוואש מן הכל, ידיד, אח: אנה דמיטריבנה

מעודי . תי הפשטות נלכד כולויבתכל, הוא נלכד בקסמיה

, בחוסר חמלה כזה, לא נתקלתי בעקשנות שכזאת

היה לאיש , הוא שונה בתכלית. באדישות כזאת ביחס אלי

  . אחר מאז עזבה האשה הזאת את בעלה
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  ?מהו עצם העניין? אבל מהו העניין למעשה  :הנסיך אברזקוב

  . רוצה הוא לשאתה ויהי מה–זהו   :אנה דמיטריבנה

  ?אבל מה אומר בעלה  :יך אברזקובהנס

  .נותן לה גט  :אנה דמיטריבנה

  !כך  :הנסיך אברזקוב

: וכל הזוהמה הזאת, מוכן לכל אלה, ויקטור, והוא  :אנה דמיטריבנה

ואין דבר זה . נפש-זוהי שאט. הוכחות אשמה, פרקליטים

-שהיה תמיד כה דק, הוא. אינני מבינה לו. דוחה אותו

  ...רהויכל כך . רגש

  ...אזי, ואם אדם אוהב באמת. אוהב הוא  :ך אברזקובהנסי

אבל למה זה לא יכלה האהבה בימינו להיות זכה , כן  :אנה דמיטריבנה

הנה אהבה ? ריעות לכל ימות החיים-אהבת, וטהורה

  .כזאת אני מבינה ומוקירה

עכשיו הדור החדש איננו יכול להסתפק ביחסים   :הנסיך אברזקוב

מה . סתפקים בבעלות רוחניתאין הם מ, אידיאליים בלבד

  ?אך מה יהיה עליו! לעשות

כאילו המירו . זהו מין כישוף. עליו על תדבר כלל, לא  :אנה דמיטריבנה

הוא .  אני הייתי אצלה–הלא יודע אתה . אותו באיש אחר

מביטה (והנה היום . לקבל את פניה, נסעתי. כל כך ביקשני

קטור הבטחתי לוי. צריכה היא לבוא,  בשתים)בשעונה

. ממש אינני עוד אני עצמי? אך התבין למצבי, לקבלה

  .זקוקה אני לעזרתך. וכהרגלי הישן שלחתי לקרוא לך

  .תודתי לך  :הנסיך אברזקוב

 –רה זה מכריע בכל העניין ושביק, ךשאתה שווה בנפ  :אנה דמיטריבנה

ואיך ...  להסכיםאו שלאאני חייבת . בגורלו של ויקטור

  ? אוכל

  ?אין את מכירה אותה כלל  :הנסיך אברזקוב

לא יתכן . אך אני מפחדת מפניה. מעולם לא ראיתיה  :אנה דמיטריבנה

שאשה טובה תעזוב את בעלה שהוא נוסף על כך אדם 

. היה יוצא ונכנס בביתנו. הלא הוא חברו של ויקטור. טוב

אך אפילו יהיה אשר יהיה ותהיה . איש חביב עד מאוד

.  יתכן לעזוב בעל הלא לא–אשמתו לפניה אשר תהיה 
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דבר אחד לא אוכל . עליה לשאת את כל כובד גורלה

, עולמו שלו-עם השקפת, כיצד יכול ויקטור, להבין

כבר -לא-זה- אך–כמה פעמים . להסכים לשאת גרושה

והוכיחו , התווכח עם ספיצין בלהט שכזה, במעמדי

ועכשיו , שהגט איננו הולך בד בבד עם נצרות של אמת

אם יכלה היא להקסימו עד כדי . דבר זההוא עצמו מוכן ל

הלא אני קראתיך כדי , אבל. מפחדת אני מפניה... כך

מה . ועכשיו כל העת אני מדברת, לשמוע מה תגיד אתה

? מה יש לעשות? מה חושב אתה על כך? אמור? דעתך

  ? דיברת עם ויקטורםהא

הסכין , שהוא אוהב אותה, ואני סבור. ברתי איתויד  :הנסיך אברזקוב

והוא אדם , האהבה הזאת נשתלטה עליו; אהוב כךל

אך משקבלת אין להשיב , לאט-המקבל את הדברים לאט

והוא לא יאהב . לא עוד יסולק, אשר נכנס אל לבו. עוד

, ועם אחרת לא יהיה מאושר, עוד לעולם אשה על פניה

  .לא יוכל

 ואיזו! והלא ואריה קוזנייצובה נשאת היתה לו בחפץ לב  :אנה דמיטריבנה

  !נערה ומה אוהבת היא אותו

דבר זה . את עושה את החשבון בלי בעלי הבית,  נו)מחייך(  :הנסיך אברזקוב

חושב אני כי מוטב . אי להעלותו עכשיו כלל על הדעת

  . להיכנע ולהתיר לו לשאתה

אינני ?  שייפגש עם בעלה של אשתו–לשאת גרושה   :אנה דמיטריבנה

האם ? נפש-ותיכולה לתפוש איך תוכל לדבר כך בשלו

זאת היא האשה בה תוכל אם לרצות כבאשת בנה יחידה 

    ? ועוד בן כזה–

שטוב יותר היה , מובן? ידידתי היקרה, אבל מה לעשות  :הנסיך אברזקוב

אך , אילו נשא לאשה נערה שאת מכירתה ואהבת אותה

היה נושא לו , למשל,  אילו–ועוד ... אם לא יתכן הדבר

אבל ליזה פרוטאסובה ...  מיאו השד יודע, איזו צועניה

אני מכירה . אשה חביבה מאוד, הלא היא אשה טובה

  .חסודה, אוהבת, אשה רכה וענווה היא: אחי נלי-מבת

  ?!אשה חסודה שאיננה נרתעת מלעזוב את בעלה  :אנה דמיטריבנה
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הלא בעלה . את אכזרית, לב-את קשת. אינני מכירך עוד  :הנסיך אברזקוב

- שעליהם נאמר כי אויבי נפש,הנו אחד מאותם האנשים

הלא איש . אך יותר מזה אויב הוא לאשתו. עצמם הם

הוא בזבז את . שהגיע לשפל המדרגה, שיכור, חלוש הוא

איך זה תוכלי ...  לה יש ילד–כל הונו ואת כל רכושה 

אבל לא היא ? העוזבת אדם שכזה, לדון לכף חובה אשה

  .אלא הוא אותה, עזבה אותו

  .ואני צריכה להזדהם בה! איזו זוהמה, איזו זוהמה, חא  :אנה דמיטריבנה

  ?ואמונתך בכללי הדת  : הנסיך אברזקוב

" כאשר מחלנו לנושינו. "הסליחה והמחילה, כן, כן  : אנה דמיטריבנה

  . אך רגשותי עזים מבינתי. וכיוצא מזה

ואפילו היא לא ? איך זה היא תחיה עם אדם שכזה, נו  :הנסיך אברזקוב

. צריכה היתה לעשות דבר זה, ש אחרהיתה אוהבת אי

אדם טוב , הבעל, הוא עצמו. למען הילד היתה צריכה

הוא עצמו מייעץ לה , כאשר הוא שפוי בדעתו, וחכם

  ...לעשות זאת

,  מאמא)מברך לשלום את אברזקוב, מנשק את ידה של אמו, נכנס(  :ויקטור קארנין

 יליזבייטה אנדרייבנה תבוא: נכנסתי להגיד לך דבר אחד

אם : מתחנן לפניך רק על דבר אחד, ואני מבקשך, מיד

  ...מוסיפה את להתנגד לנישואי

  .מובן שאני מוסיפה להתנגד  :אנה דמיטריבנה

 ובכן מבקש אני )מזעם את עפעפיו, ממשיך את הפסוק שהחל(  :ויקטור קארנין

אל , אל תדברי על התנגדותך זו, אני מתחנן לפניך, אותך

  .תחליטי לשלילה

לכל , אני, אני חושבת שלא נדבר כלל על עניינים אלה  :טריבנהאנה דמי

  . לא אתחיל בזה בשום עניין ואופן, הפחות

  .הייתי חפץ רק שתכירי אותה פנים. שלא היא, ודאי ליו  :ויקטור קארנין

כיצד מצליח אתה לישב את : רק דבר אחד הבן לא אוכל  :אנה דמיטריבנה

וד בעלה חפצך זה לשאת את הגברת פרוטוסובה בע

האומרות שהגט הינו , עם השקפותיך הדתיות, בחיים

  ?פגיעה בנצרות
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האמנם כולנו כל כך זכים ! את אכזרית עכשיו, מאמא  :ויקטור קארנין

בה בשעה , שלא תיתכן סתירה בהשקפותינו, וטהורים

מדוע ובשל מה , מאמא? שהחיים הם מורכבים כל כך

  ?הנך כה אכזרית ביחס אלי

  .ואת אושרך אני מבקשת, אני אוהבת אותך  :אנה דמיטריבנה

  !' סרגיי דמיטריביץ)אל אברזקוב(  :ויקטור קארנין

שזרקה השיבה , אך אנו, ברור שאת מבקשת את אושרו  :הנסיך אברזקוב

. בשערינו כבר יקשה עלינו להבין את הדור הצעיר

אשר הסכינה עם המושג שלה על , ובעיקר יקשה על אם

  .ךכל הנשים הן כ. אושר בנה

, יכול אתה לעשות זאת, מובן. כולם כנגדי. ודאי, ודאי, כן  :אנה דמיטריבנה

אבל אתה תקפח את ... הנך מבוגר ועומד ברשות עצמך

  .חיי

  .זה גרוע ממעשה אכזריות. אינני מכיר אותך עוד  :ויקטור קארנין

מאמא קשה תמיד בדיבוריה . ויקטור,  חדל)אל ויקטור(  :הנסיך אברזקוב

  .מאשר במעשיה

ואומר זאת בלי , אני אומר את אשר אני חושבת ומרגישה  :אנה דמיטריבנה

  .לפגוע בכבודה

  . והנה היא עצמה באה)נכנס משרת(. הרי זה ודאי  :הנסיך אברזקוב

  .אני אלך לי  :ויקטור קארנין

  .יליזבייטה אנדרייבנה פרוטאסובה  :המשרת

נסיך אברזקוב גם ה. יוצא(. בבקשה ממך, מאמא. אני אצא  :ויקטור קארנין

  )קם

אתה הישאר ,  לא)אל הנסיך אברזקוב(.  הכניסנה)למשרת(  :אנה דמיטריבנה

  )המשרת יוצא(. כאן

  . שיקל לך ביחידות, סבור הייתי  :הנסיך אברזקוב

אם ארצה להישאר עמה ביחידות אניד ... אני מפחדת, לא  :אנה דמיטריבנה

, אם אשאר עמה יחידה, אבל כך... תלוי כיצד. לך ראשי

. כך ארמוז לך, במקרה הצורך, אני. דבר זה עלול לקשרני

  )מראה את האות(

רק השתדלי . בטוח אני שהיא תמצא חן בעיניך. אני אבין  :הנסיך אברזקוב

  . להיות צודקת
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אנה דמיטריבנה קמה . נכנסת ליזה(! עד מה כולכם נגדי  :אנה דמיטריבנה

אך הנה את ,  הצטערתי שלא מצאתיך בביתך)לקראתה

    .באת בעצמך אלי, רוב טובךב

שהיה לך חפץ , אני מודה לך כל כך. אני לא ציפיתי כלל  :ליזה

  .לראותני

  ? מכירים זה את זהם את)מצביעה על אברזקוב(  :אנה דמיטריבנה

הם (נפל בחלקי הכבוד להתייצב לפני הגברת , אכן, אכן  :הנסיך אברזקוב

באזני בת אחי נלי מדברת עליך . )יושבים, לוחצים ידיים

  . לעיתים קרובות

מציצה רהויה באנה (היתה בינינו ידידות גדולה , כן  :ליזה

, אני לא צפיתי כלל... גם עכשיו ידידות בינינו. )דמיטריבנה

    . שתביעי חפץ לראותני

הוא היה ידידו של ויקטור , אני היטבתי להכיר את בעלך  :אנה דמיטריבנה

י שעקר מגוריו והיה נוהג לסור אלינו לעיתים קרובות לפנ

  ?התחתן איתך, אם אינני טועה, שם. לטומבוב

  .שם התחתנו, כן  :ליזה

לא יסף עוד , כאשר חזר ובא למוסקבה, אבל אחר כך  :אנה דמיטריבנה

  .לבקרני

  .הוא לא היה כמעט כלל יוצא ונכנס בבתי מכריו, כן  :ליזה

  )שתיקת מבוכה(. וכך לא הציגך בפני  :אנה דמיטריבנה

. היה נאה מאוד. באחרונה פגשתיו בהצגה בבית דניסוב  :בהנסיך אברזקו

  ...ואת שיחקת

אני שיחקתי , אני זוכרת. אני זוכרת... ודאי... כן... לא  :ליזה

אם לא ינעם לך , סלחי לי, אנה דמיטרייבנה. )שוב שתיקה(

. אינני יודעת להעמיד פנים, אך אינני יכולה, אשר אגיד

משום ... אמר' יץאני באתי משום שויקטור מיכאילוב

... משום שאת רצית לראותני פנים, תזאת אומר, שהוא

 לי קשה עד )פולטת התייפחות(... אבל מוטב לומר את הכל

  . ואת כה טובה אלי... מאוד

  .ואני מוטב שאלך לי  :הנסיך אברזקוב

  .לך, כן  :אנה דמיטריבנה

  )הולך, נפרד(. להתראות  : הנסיך אברזקוב



 424424

אף אינני רוצה לדעת איך , אינני יודעת...  נא ליזההקשיבי  :אנה דמיטריבנה

  .נהוג לקרוא לך לפי שם אביך

  .אנדרייבנה  :ליזה

ואת מעוררת בי . לי צר עליך.  ליזה–הלא אחת היא , נו  :אנה דמיטריבנה

אני אוהבת בעולם זה . חיבה אך אני אוהבת את ויקטור

נפש . יודעת אני את נפשו כאת נפשי, יצור אחד ויחיד

לא על שמו . גא היה בעודו נער בן שבע.  היא זאתגאה

על , אלא גא היה על טהרתו, לא על עושרו, התגאה

טהור , הוא שמר עליה. רוממותו המוסרית וגובה טהרתו

  .היה כנערה צעירה

  .אני יודעת  :ליזה

, לא אומר. את הנך הראשונה. מעודו לא אהב שום אשה  :אנה דמיטריבנה

אבל אנחנו אמהות . קנאה אנימ. שאינני מקנאה אותו לך

 מוכנות אנו –עוד לא הגיעה שעתך ,  בנך קטן עדיין–

 למסרו לידי –הכינותי את עצמי לכך . לזאת מלכתחילה

  .אך למסרו לאחת נקיה וטהורה כמוהו, אשתו ולא לקנא

  ...האם אני... אני  :ליזה

. אך את אומללה, שאת אינך אשמה, אני יודעת, סלחי לי  :אנה דמיטריבנה

גם ישא , הוא מוכן לשאת את הכל. ואני מכירה אותו

גאוותו הנפגעת . אבל יסבול, ולעולם לא יפצה פיו, הכל

  .והוא לא יהיה מאושר, תסבול

  .אני חשבתי על כך  :ליזה

אם אוהבת . את הנך אשה טובה וחכמה. חביבתי, ליזה  :אנה דמיטריבנה

. הרי רוצה את באושרו יותר מאשר באושרך, את אותו

. הן לא תרצי לקשור אותו והכריחו להתחרט, אם כך הואו

  .לא יאמר דבר לעולם, אף כי הוא לא יפצה פיו בטענה

ואני חשבתי על כך ושאלתי . שלא יאמר דבר, אני יודעת  :ליזה

אך . חשבתי ואמרתי גם לו. את עצמי את השאלה הזאת

בשעה שהוא אומר כי איננו חפץ לחיות , מה אוכל לעשות

אבל אתה ערוך את חייך , נהיה ידידים: רתיאמ? בלעדי

עם חיי האומללים , אל תקשור את חייך הטהורים, שלך

  .שלי שלבך איננו רוצה
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  .עכשיו איננו רוצה, כן  :אנה דמיטריבנה

אני אוהבת . אני מסכימה. אנא, שיעזבני, דברי על לבו  :ליזה

אל תשנאי . רק עזרי לי. אותו למען אושרו ולא למעני

  .נבקש את טובתו שלו, באהבתנו,  ויחדיוהבה, אותי

) ליזה בוכה. מנשקת לה(. הנה את אהובה כבר עלי, כן, כן  :אנה דמיטריבנה

, אילו אז. זה איום ונורא, אף על פי כן, ואף על פי כן

  ...נתעוררה בו האהבה הזאת אליך, בטרם תינשאי לאיש

ח אך הוא לא רצה לקפ, שנתעוררה בו עוד אז, אומר הוא  :ליזה

  .את אושר חברו

נוסיף , בכל זאת, אבל! קשה מנשוא, מה קשה כל זה, אח  :אנה דמיטריבנה

והאלוהים יעזרנו למצוא את אשר , לאהוב זה את זה

  )נכנס ויקטור(. אנחנו מבקשים

את : לזאת ציפיתי, אני שמעתי את הכל. יקירתי, מאמא  :ויקטור קארנין

  .והכל יהיה טוב. כבר אוהבת אותה

  .ת לא הייתי מדבר–צר לי ששמעת את הכל מה   :ליזה

דבר אחד אוכל . ואף על פי כן עוד לא הוחלט ולא כלום  :אנה דמיטריבנה

. שמחה הייתי, שאלמלא הנסיבות הקשות האלו: לומר

  )מנשקת לה(

  .רק אל תשני את טעמך, בבקשה  :ויקטור קארנין

  

  

  'תמונה ב
  

  .ה על הדלתדפיק, לבדופדיה . ספה, שולחן כתיבה, דירה צנועה

  

פיודור ,  וכי למה זה נעלת את הדלת)מאחורי הדלת(  :קול מאשה

  !פתח, פדיה'? ואסיליץ

השממון אוכל . תודה לך שבאת, הנה) פותח את הדלת, קם(  :פדיה

  .שממון נורא, אותי

, שוב אתה שותה? אלינו לא באת, אם כן, וכי למה זה  :מאשה

  .והרי הבטחת! אח

  .כסף אין לי: הלא יודעת את למה  :פדיה
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  !בחלקי לאהוב אותךנפל ועל מה זה   :מאשה

  !מאשה  :פדיה

י מזמן מתגרש נאילו אהבת. מאשה,  מאשה–וכי מה לך   :מאשה

שאינך אוהב , גם אומר אתה לי. גם שם ביקשוך. היית

מן הסתם אינך . והנה מחזיק אתה בה ואינך מרפה. אותה

  ...רוצה

  .הלא יודעת את למה אינני רוצה  :פדיה

שריק , אמת אומרים הבריות! דברים ריקים הם אלה  :שהמא

  .ופוחז אתה

להגיד לך שיסורים את גורמת לי ? וכי מה אגיד לך על כך  :פדיה

  . הלא את עצמך יודעת זאת–בדבריך 

  .שום יסורים לא גרמתי לך  :מאשה

  . אהבתך–ששמחה יחידה לי בחיי , בעצמך יודעת את  :פדיה

  . איננה–ושלך . אהבתי שלי, כן  :מאשה

  .את בעצמך יודעת: למה לי. אני לא אשדל אותך בדברים  :פדיה

  ?על מה זה אתה מענה אותי, פדיה  :מאשה

  ...מי מענה את מי  :פדיה

  . רשע אתה)בוכה(  :מאשה

. אנא, חדלי? למה זה תבכי!  מאשה)ניגש אליה ומחבקה(  :פדיה

. אין זה הולם אותך כלל. לחיות צריך אדם ולא להתייפח

  !ר שליתוא-יפת

  ?ואתה אוהב אותי  :מאשה

  ?וכי את מי אוהב  :פדיה

  .קרא את אשר כתבת, ונ? רק אותי בלבדי  :מאשה

  .הלא זה יפיל שעמום עליך  :פדיה

  .סימן שטוב יהיה הדבר, אם אתה כתבת  :מאשה

חברי , בשלהי הסתיו נדברנו") קורא(. הקשיבי איפוא, נו  :פדיה

-יכר היא מערהזו הכ. ןמוריגי-להיפגש ליד כיכר, ואני

בר -אשר שם מקננות להקות ציפורי, כמין אי מוצק, יער

נכנסים הוריה (..." הערפל. שקט, חם, היה יום מעונן. בשפע

  )'איבאן מאקארוביץ, נאסטסיה איבנובנה: של מאשה
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לאדון ! השה התועה, ארורה,  כאן היא)אל הבת באיום(  :נאסטסיה

  ?אה? וכי מה את עושה לנו... שלום וכבוד

את חיי הנערה אתה . אדוני,  לא טוב אתה נוהג)אל פדיה(  :'מאקארוביץ

  .מעשה תועבה הוא. מקפח

ומה ! הנה זו בורחת! מיד,  ולכי–התעטפי במטפחת   :נאסטסיה

וכי . סרחה עם דלפון שכזה? אה, המקהלה-אומר לאנשי

  ?מה בצע יש בו

את המקהלה . וזה הכל, אוהבת אני את האדון. לא סרחתי  :מאשה

  ...אוסיף לשיר ואשר ל, א עזבתיל

! קליפה. אני את צמתך אתלוש, את רק הוסיפי לדבר כאן  :'מאקארוביץ

לא , לא אמך, לא אביך? וכי מי עשה כמעשים האלה

כמה שרנו לך , אנחנו אהבנוך, אדון, דע הדבר. דודתך

  !ואתה מה עשית לנו. רחמנו עליך. חינם אין כסף

-בבת, ההאהוב, בתנו היחידהעל לא דבר קיפחת חיי   :נאסטסיה

רמוס , לתוך רפש הכנסת אותה, לא תסולא בפז, עינינו

אין אלוהים . הנה המעשה אשר עשית, רמסת אותה

  !בלבך

. שווא את חושבת עלי-מחשבות, נאסטסיה איבנובנה, את  :פדיה

נא -ואת אל. אני על כבודה שומר. בתך היא כאחות לי

  ?ה עודומה עשת... אני אוהב אותה. תחשדי בי

אילו רשמת . והרי לא אהבת כאשר היתה הפרוטה מצויה  :'מאקארוביץ

, אז על שם המקהלה כעשרת אלפים ולקחת אותה לאשה

כגנב גזלת , ועכשיו בזבזת את הכל .הכל כנהוג וכמקובל

  !בוש והכלם, אדון, בוש לך. את הנערה

, ועכשיו קחוני ממנו. אני עצמי באתי אליו, לא הוא גזלני  :מאשה

עזה . וזה הכל, אוהבת אני אותו. וב אחזור ואבואש

  !אינני רוצה... אהבתי מכל הבריחים והמנעולים שלכם

מעשה לא טוב . אל נא בריסון, בתי שליל, מאשנקה, נו  :נאסטסיה

  .בואי עכשיו, נו, עשית

, אדון,  סלח לנו)אוחזה בידה(! מארש. די בשיחות, נו  :'מאקארוביץ

  )נכנס הנסיך אברזקוב. יוצאיםכל השלושה (. ושלום עליך

  ....שלא מרצוני הייתי עד לסצינה בלתי נעימה, סלח נא לי  :הנסיך אברזקוב
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הנסיך סרגיי ,  אה)מכירו(... ?עם מי יש לי הכבוד  :פדיה

  )מושיט לו את ידו(. 'דמיטריביץ

לא הייתי חפץ . שלא מרצוני הייתי עד לסצינה זאת...   :הנסיך אברזקוב

רואה אני חובה לעצמי ,  ששמעתיאך מאחר. לשמוע

ואצל הדלת , כיוונו אותי למקום הזה. לומר לך ששמעתי

: ובעיקר. הוכרחתי להמתין לצאתם של האנשים האלה

לפי שדפיקותי על הדלת לא נשמעו בגלל הקולות הרמים 

  .ביותר

תודה לך שאמרת לי את הדבר . נא בטובך-הכנס. כן, כן  :פדיה

.  להסביר לך את מה שקרה כאןהלא זה נותן לי זכות. זהה

אבל רציתי . לא איכפת לי, אשר אתה תחשוב בלבך עלי

שטפלו על הנערה , להגיד לך שההאשמות ששמעת כאן

היא .  אין בהן שמץ של אמת–הזמרת ,  הצועניה–הזאת 

והיחסים שביני לבינה יחסי ידידות הם ותו . תמה כיונה

, גע בניקיונהאין זה פו, ואם יש גוון של הזיה ופיוט. לא

. הנה מה שרציתי להגיד לך. של הנערה הזאת, בכבודה

  ? במה אוכל לשרתך?  מה חפצךןובכ

  ...אני בראש ובראשונה  :הנסיך אברזקוב

שהעובדה , עמדתי בחברה עכשיו כזאת. הנסיך, סלח לי  :פדיה

איננה ,  מקרובאכי הכרתיך לפני שנים רבות הכרות של

אם אין לך , אדם המבקרנינותנת לי זכות עכשיו לראותך כ

  ? מה הוא עניין זה–עניין מיוחד אלי 

, ואף על פי כן. יש לי עניין אליך. ניחשת, לא אכחד  :הנסיך אברזקוב

שהשינוי שחל בעמדתך אין בכוחו , אבקשך להאמין לי

  .להשפיע על יחסי אליך

    .אני בטוח בכך בטחון גמור  :פדיה

שבנה של ידידתי הנושנה אנה , ההוא בז, העניין שיש לי  :הנסיך אברזקוב

דמיטריבנה קארנינה ואף היא עצמה בקשוני לשאול את 

התרשה לי לדבר ... על יחסיך, באורח בלתי אמצעי, פיך

על יחסך לאשתך יליזבייטה אנדרייבנה ... ?על כך

  .פרוטאסובה
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 –עם אשתי לשעבר : רשאי אני לומר, יחסי עם אשתי  :פדיה

  .חוסלו לחלוטין

ורק משום כך נטלתי עלי את . הנה ממש כך שערתי  :קובהנסיך אברז

  .השליחות הקשה הזאת

לא , אני ממהר להכריז על כך באוזניך, הם חוסלו  :פדיה

בשלשלת שלמה , נכון יותר, או, אלא באשמתי, באשמתה

והיא כאשר היתה כן גם . של אשמות שלי שאין להן סוף

  .עכשיו אשה שאין בה דופי

בקשוני לשאול , ובעיקר אמו, ויקטור קארנין, ם כןא, כך  :הנסיך אברזקוב

  ?יךאותך בנוגע לכוונות

. אני נותן לה חופש גמור. אין לי שום כוונות? כוונותי  :פדיה

אני . יתר על כן לעולם לא יעלה בדעתי להפר את שלוותה

בעיני , אדרבה. שהיא אוהבת את ויקטור קארנין, יודע

.  וישר עד מאוד,אבל טוב מאוד. הוא אדם משעמם מאוד

 כמו שנהוג לומר במקרים –ואני סבור שאיתו היא תהיה 

הנה זה ! תבוא עליהם ברכה... וש. מאושרת –כאלה 

  ...הכל

  ...אבל אנחנו היינו, כן  :הנסיך אברזקוב

.  משהו מרגש הקנאהףואל נא תעלה בדעתך שיש בלבי א  :פדיה

. הריני חוזר בי, שהוא משעמם, אם אמרתי על ויקטור

כמעט , מושלם בכל מעלות המוסר, ישר, א איש מצויןהו

אולי . והוא אהב אותה עוד בילדותו. ההיפך הגמור ממני

. יש מקרים כאלה. גם היא אהבה אותו כאשר נישאה לי

הטובה באהבות היא לפעמים זו שאין האדם עצמו יודע 

אבל משום . תמיד אהבה אותו, חושב אני, היא. על קיומה

אך . א הודתה על כך אפילו לנפשהל, שאשה ישרה היא

אבל ... כמין צל היה פרוש על חיי הנישואין שלנו... זאת

  ?   מה אני מתוודה לפניך– מה זה אני –מה 

, בבואי אליך, שבשבילי, האמן לי. בבקשה ממך, אנא  :הנסיך אברזקוב

החשוב ביותר הוא להבין הבנה שלמה את היחסים אשר 

לפי הביטוי , שהצל הזה, נימבין א. אני מבין לך. ביניכם

  ...יכול היה, המוצלח שלך
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ואולי משום כך לא יכולתי להסתפק , היה צל שכזה, כן  :פדיה

והייתי מחפש משהו , שנתנה לי, אין הללווהניש-בחיי

 אני כביכול מצטדק –מה זאת , אבל. והולך אחרי לבבי

 ,י ת י י ה  אני. אף אסור לי להצטדק, אינני רוצה. לפניך

משום  י ת י י ה, בעל רע, י ת י י ההיסוס אומר אני בלי 

. חלילה, לא, זה כבר אינני עוד בעלה, בהכרתי, שעכשיו

, אם כן, זוהי, חורין בהחלט-אני חושב אותה לבת

  . תשובתי לשליחותך

אבל אתה הרי מכיר את משפחתו של ויקטור ואותו , כן  :הנסיך אברזקוב

 היה כל העת יחס יחסו אל יליזבייטה אנדרייבנה. עצמו

היה עוזר לה בעת . יחס של שמירה על המרחק, של כבוד

  .צרה

זה ! מה לעשות. אני בפריצותי עזרתי להתקרבותם, כן  :פדיה

  .היה מחויב המציאות

 –אתה יודע ומכיר את השקפת משפחתו והשקפתו שלו   :הנסיך אברזקוב

נקודת . אין דעתי כדעתם. פרבוסלאבית, נוצרית מחמירה

מבין אני . אך אני מכבדם ומבין להם. נרחבת יותרראותי 

התקרבות אל אשה בלי , ובעיקר בשביל אמו, שבשבילו

  .נישואין כנסייתית הנו דבר שלא יעשה-ברית

את , את שלמותו עם עולמו... אני יודע את טמטו, כן  :פדיה

זה ? גט? אך מה הם מבקשים. שמרנותו בעניינים אלה

 תאך תנאי קבל, ת גטלהם שמוכן אני לתאמרתי כבר 

  .קשה הוא ביותר, כל השקר הזה, האשמה עלי

אך מה , אני מבין לך הבנה שלמה ואיתך אני בכל לבי  :הנסיך אברזקוב

... שאפשר לערוך את הדבר כך, חושב אני? לעשות

  .ואני מבין זאת, זה איום ונורא. אתה צודק, ואמנם

ידעתי כי איש תמיד . נסיכי היקר,  תודה לך)לוחץ את ידו(  :פדיה

? כיצד לנהוג? מה עלי לעשות, הגידה, נו. טוב וישר אתה

אינני מבקש להיות טוב מאשר . ך את מצביששער בנפ

שאינני יכול לעשותם , אך ישנם דברים. י נבלנא. הנני

  .אינני יכול לשקר בשקט. בלב שקט
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, שהנך איש חכם ומוכשר, אתה. אני גם אינני מבין אותך  :הנסיך אברזקוב

 איך תוכל ללכת כך אחרי – כך רגיש לכל הטוב כל

שהנך , איך תוכל לשכוח אותו דבר עצמו, תשוקותיך

כיצד הרסת את , כיצד הגעת עד כדי כך? דורש מעצמך

  ?חייך

זה לי עשר שנים שאני חי ) גובר בקושי על דמעות ההתרגשות(  :פדיה

וזאת לי הפעם הראשונה שאדם . את חיי ההוללות שלי

, היו חומלים עלי חברי. בו רחמים עליכמוך מצא בל

תודה ... אבל איש טוב ונבון כמוך: נשים, הוללים כמוני

הרי היין .  היין–ראשית כל ? כיצד הגעתי עד חורבני. לך

 תמיד ,אלא במה שאני עושה,  לא זה שהוא טעים לחיך–

הנה עכשיו אני . ואני בוש במעשיי, חש אני שזאת לא זאת

, האצילים-אבל להיות מנהיג. נימדבר אליך ומתבייש א

... בושה וכלימה שכזאת,  הרי זו בושה–לשבת בבאנק 

 לא –וגם מוזיקה . חסלה הבושה, ורק לאחר שתשתה

מרץ , וכוח חיים שכזה... אלא הצוענים, אופרות ובטהובן

וכאן עוד עיניים שחורות ! כזה נמזג לתוכך פנימה

 אחרי וככל שאתה מרבה להימשך! חביבות ואותו חיוך

  .כן תרב הבושה לאחר המעשה, כל אלה

  ?העמל, ונאמר העבודה, נו  :הנסיך אברזקוב

אין דבר שאבוא בו על . גם מזה לא צמחה טובה. ניסיתי  :פדיה

  . תודתי לך! אבל למה זה אדבר על עצמי, נו. סיפוקי

  ?ובכן מה אמסור להם  :הנסיך אברזקוב

צים הם הלא רו. שאעשה את אשר הם רוצים, מסור  :פדיה

  ? שדבר לא יפריע אותם להתחתן–להתחתן 

  .מובן  :הנסיך אברזקוב

  .שאעשה בוודאות גמורה, אמור להם שאעשה  :פדיה

  ?מתי, אם כן  :הנסיך אברזקוב

  ?המספיק להם. בעוד שבועיים, נניח,  נו.חכה  :פדיה

  ? ובכן זאת רשאי אני להגיד להם)קם(  :הנסיך אברזקוב
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. תודה לך –ושוב , ליך הנסיךשלום ע. רשאי אתה, כן  :פדיה

טוב ,  טוב)פדיה יושב ומחייך דומם שעה ארוכה. אברזקוב יוצא(

  !מה נפלא! כך! כך! כך צריך להיות, כן. מאוד

  

  

  'תמונה ג
  

  .המלצר מכניס את פדיה ואיבן פטרוביץ. מרזח- חד בביתוקאבינט מי

  

ואת ; כאן איש לא יטריד את האדונים. בבקשה, הנה  :המלצר

  .אביא מיידהנייר 

  .אני אכנס פנימה! פרוטאסוב  :איבן פטרוביץ

אם ... אבל אני עסוק וגם, אם אתה רוצה,  היכנס)רציני(  :פדיה

  . היכנס, רצונך

אני תמיד אומר . אגיד לך איך? אתה אומר לענות להם  :איבן פטרוביץ

  .דברים כדרבנות ועושה מעשים בלי היסוס

  ...חכה)  יוצאהמלצר(!  בקבוק שמפניה)למלצר(    :פדיה

. אפשר, אפשר? וכי מה האם להתאבד אתה אומר בייריה  :איבן פטרוביץ

הם לואתה תוכיח , הם מבקשים להשפילך. אני מבין לך

 –ואותם , את עצמך תשמיד באקדח. מה ומי אתה

כי הרי , את הכל אני מבין. מבין אני לך. בנדיבות לבך

  .אנכי גאון

פדיה מכסה את .  מלצר עם נייר ודיונכנס(... אבל, נו כן, נו כן  :פדיה

. שותים(. הבה ונשתה.  פתח את הבקבוק.)האקדח במפית

  . המתן קצת)פדיה כותב

הרי אני למעלה מכל . לחיי המסע הגדול שלפניך... לחיי  :איבן פטרוביץ

 מה לו חיים ומה לו –הגאון . לא אעצור אותך. אלה

ך כדי אתה תקפח את חיי. אני מת בחיי וחי במותי. מוות

 אני אקפח את –ואני . ירחמו עליך – שני בני אדם –שהם 

, לא אהסס. חיי כדי שכל העולם כולו יבין מה הוא הפסיד

 –אחת , )לוקח את האקדח(הנה אקח . לא אמלך בדעתי

 )שם את האקדח במקומו(. אך עוד לא הגיעה השעה. וחסל
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... הם חייבים להבין בעצמם, ואני אינני צריך לכתוב דבר

  ...י אתםא

  . המתן קצת)כותב(  :פדיה

ואינן . מתרוצצים, מתפלשים בעפר! בריות עלובות...  :איבן פטרוביץ

אני . אני לא אליך מדבר.  אינן מבינות כלום–מבינות 

? ומה דרוש לה לאנושות. סתם ככה מביע את רעיונותיי

והלא הם תמיד . להעריך את הגאונים שלה: מעט שבמעט

 אני לא –! לא... עינו אותם, העלו אותם על הגרדום

אני את כל מזימותיכם אגלה לאור ! אהיה צעצוע בידיכם

  !צבועים! לא! השמש

  .בבקשה, לך,  לך)קורא, קם, סיים את אשר כתב(  :פדיה

אני אעשה . לא אעצור אותך. שלום לך, בונו ט? ללכת  :איבן פטרוביץ

רק רציתי . אך עוד לא הגיעה השעה. אותו דבר עצמו

  ...  לך להגיד

מסור , ועכשיו אנא חביבי, אבל אחר כך, תגיד לי. טוב  : פדיה

 ושאל אם נתקבלו )נותן לו כסף(בבקשה זאת לבעל הבית 

  .שם בשבילי חבילה ואגרת

. אני עוד דבר אחד חשוב אומר לך? אם כן תמתין לי. טוב  :איבן פטרוביץ

אלא גם ,  שלא תשמע דוגמתו לא רק בעולם הזהרדב

,  ובכן.גיע לשםאעד שאני – על כל פנים ,בעולם הבא

  ?למסור את הכל

נאנח , פדיה לבדו. איבן פטרוביץ יוצא(. כל כמה שיש צורך  :פדיה

, וון אותו ונושאו אל רקתוכמ, לוקח את האקדח, אנחה של רווחה

, אינני יכול, לא) .נרעד ומוריד את האקדח בזהירות גועה בכאב

  ?ם מי ש)דפיקה על הדלת(! אינני יכול

  ! אני)מאחורי הדלת(  :קול מאשה

  )פותח את הדלת(... מאשה, את?  מי אני)עונה(  :פדיה

עד , בבית פופוב ובבית אפרימוב,  הייתי בביתך)נכנסת(  :מאשה

!  הנה זה יפה)רואה את האקדח(. שעלה בדעתי שאתה כאן

אבל האמנם באמת ובתמים גמרת ! שוטה, באמת! שוטה

  !?בלבך

  .לא יכולתי, לא  :פדיה
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ועלי לא ! אין אלוהים בלבך? אני אינני קיימת, ומה  :מאשה

חטא , חטא הוא זה', פיודור ואסילייביץ, אח! ?חמלת

  ... על אהבתי שלי! ועוון

  .ולשקר אינני יכול. הבטחתי. רציתי לשחרר אותם  :פדיה

  ?ואני  :מאשה

האם טוב לך יותר . גם לך הייתי קורא דרור?  את–וכי מה   :פדיה

  ?תילהתייסר אי

  . אינני יכולה לחיות בלעדיך. משמע שטוב לי יותר  :מאשה

ואחר , מה היית בוכה זמן? !והאם החיים איתי חיים הם  :פדיה

  .כך חוזרת ומוסיפה לחיות ברווחה

אם אין אתה ! יקחך השד! לא הייתי בוכה כלל, ואכן  :מאשה

  )בוכה(. חומל עלי

  . יותר טובהרי רציתי לעשות שיהיה. יקירתי שלי! מאשה  :פדיה

  .לך יותר טוב  :מאשה

  ?הלא הייתי הורג את עצמי?  ואיך זה לי יותר טוב)מחייך(  :פדיה

  .אמור? מה אתה צריך? ומה דרוש לך. יותר טוב, ודאי  :מאשה

  .דברים רבים?  מה אני צריך–מה פירוש   :פדיה

  ?מה? אבל מה, נו  :מאשה

זה בראש .  בראש וראשונה לעמוד בדיבורי–צריך   :פדיה

לשקר ולעשות את כל מעשי . וזה מספיק, וראשונה

  .התועבה הללו הדרושים לגט אינני יכול

  ...אני עצמי. אמנם תועבה היא, כן  :מאשה

גם את אשתי גם , ועוד צריך אני באמת לשחרר אותם  :פדיה

זהו דבר ? למה זה יתענו. הלא הם אנשים טובים. אותו

  .שני

אם יכלה לעזוב , לא רבה היא הטובה שבה, נו באמת  :מאשה

  .אותך

  . אני עזבתיה–לא היא עזבה אותי   :פדיה

  ?ומה עוד. אלוהים-היא מלאך. הכל עליך, טוב, נו טוב  :מאשה

, אני אוהב אותך –חביבה ,  ילדה טובה–שאת  –ועוד זה   :פדיה

  .אקפח את כל חייך, ואם אני אשאר בחיים



 435435

 יקופחו מה ואיך, אני עצמי יודעת. דבר זה לא עסקך הוא  :מאשה

  .חיי

האם אין אני רואה ? מה הם חיי... העיקר,  והעיקר)נאנח(  :פדיה

למשא אני לכל . לא אצלח לשום דבר, שאדם אבוד אני

  ...לא יוצלח אני. כדברי אביך, אדם וגם לעצמי

זה ! וחסל, דבקתי בך. אני לא ארפה ממך! הנה הבלים  :מאשה

... הוז... מתהולל, שותה לשוכרה, שחיים רעים אתה חי

  !והכל כאן, הרף מזה! אבל אתה אדם חי

  .נקל לומר  :פדיה

  .ואתה עשה כך  :מאשה

  .בשעה שאני מביט בך נדמה לי שהכל אוכל לעשות, כן  :פדיה

אתה ?  ומה זאת)רואה את המכתב(. עשה תעשה. וגם תעשה  :מאשה

  ?מה כתבת? כתבת להם

 עוד עכשיו אין ? מה כתבתי)לוקח את המכתב ורוצה לקרעו(  :פדיה

  .צורך בו

לא כתבת על ? כן?  כתבת שהתאבדת)תולשת המכתב מידו(  :מאשה

  ?כתבת כי התאבדת? האקדח

  .שאחדל מלהיות, כן  :פדיה

מה "רנישבסקי 'קראת את הספר של צ! תן, תן, תן  :מאשה

  "?לעשות

  .כמדומני, קראתי  :פדיה

זה . טוב מאוד, אבל דבר אחד שם טוב, ספר משעמם  :מאשה

, יודע אתה, הוא... ראחמנוב? מה שמו... אותו איש

... והנה אתה. העמיד פנים שהטביע את עצמו בנהר

  ?ות אינך יודעחלש

  .לא  :פדיה

  ...הכל, גם הארנק, הנה. תן את בגדיך. טוב, אם כן, נו  :מאשה

  ?אבל איך זה  :פדיה

שם תחליף את . בוא ניסע הביתה.  חכה,חכה, חכה  :מאשה

  .בגדיך

  .אבל הלא זה שקר  :פדיה
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, הבגדים נשארו על החוף, הלכת לרחוץ בנהר! יןיזה מצו  :מאשה

  .בכיס הארנק והמכתב הזה

  ?ואחר כך, נו  :פדיה

. ואחר כך ניסע מכאן ונחיה את חיינו בשמחה ובהצלחה  :מאשה

  )נכנס איבן פטרוביץ(

  .אני אקח אותו? והאקדח! הרי לכם עניין  :איבן פטרוביץ

  

    

  'תמונה ד
  

  רזחחדר מלוכלך בבית המ

  

  ?ובכן מה! הנה זוהי אהבה אמיתית. מבין אני, אני מבין  :פטושקוב

היודע אתה אילו צצו הרגשות הללו בלבה של נערה , כן  :פדיה

היתה מקריבה את הכל למען האדם האהוב , בת חוגנו

בצע - רדיפת–כל חינוכה , אך הלא זו צועניה היא... עליה

 את נותנת! נפש-תוהאהבה הזכה הזאת שכולה מסירו

  .הכל ואינה דורשת דבר לעצמה

יכול אתה להשיג ". ערך"אצלנו בציור קוראים לכך , כן  :פטושקוב

אך לא זהו . רק בשעה שסביבו ירוק, בהיר מושלם-אדום

  ...מבין אני, אני מבין. ענייןה

 שלא –שזהו המעשה הטוב היחידי בחיי , ונדמה לי, כן  :פדיה

  ?והתדע מדוע. ניצלתי את אהבתה

  .רחמים  :בפטושקו

התלהבות היתה בי תמיד . לא היו בלבי רחמים עליה, לא  :פדיה

כיצד היא ,  אח–ובשעה שהיתה שרה , בהיותי שרוי עמה

 אני תמיד –ת היא רוהלא יתכן שגם עכשיו מזמ... ?שרה

לא קיפחתי את חייה בתכלית . למעלהלמטה הבטתי בה מ

. אהבת אמת אהבתי אותה.  משום שאהבתיה–הפשטות 

  ) שר(. טוב עד מאוד. שיו הרי זה זכרון טובועכ

  .זה אידיאלי. מבין, מבין אני, הנה  :פטושקוב
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ופעם . לבי-היה וגם אני הלכתי אחרי תשוקות: אגיד לך  :פדיה

ואני  –תואר - יפת–גברת אחת היתה כזאת , מאוהב הייתי

והיא הועידה , כלבים-אהבת, ניוול-התאהבתי בה באורח

משום שחשבתי כי מעשה , תיואני לא בא. לי ראיון

: ועד היום מופלא הדבר בעיני. שפלות הוא לגבי הבעל

רוצה אני לשמוח ולשבח את , כאשר אני נזכר בזאת

כמו , מתחרט אני... והנה, שהתנהגתי כאדם ישר, עצמי

,  תמיד– להיפך –בעניין מאשה , וכאן. על חטא שחטאתי

 של ולא דבק ברגש זה אף אחד משישים, תמיד שמח אני

להתגלגל לשפל , יכול אני להוסיף וליפול. טומאה

, תכסני כינמת, אמכור את הכותונת שעל בשרי, המדרגה

לא יהלום כי , לא, אבל היהלום הזה, שחין יכסה את כולי

  ! בתוכי היא,  תמיד איתי היא–כן , אור זאת-אם קרן

  ?והיכן היא עכשיו. אני מבין, כן  :פטושקוב

כל זה היתה פרשה . לא הייתי רוצה לדעתגם . אינני יודע  :פדיה

  . ואינני רוצה להפריעה בחיי אלה. מחיים אחרים

בא בעל הבית . אצל השולחן מאחוריהם נשמע קול צעקת אשה(

, מקשיבים, פדיה ופטושקוב מביטים.  מוציאים אותה–ושוטר 

  .)שותקים

  .חייך חיים מופלאים הם,  כן)אחרי דום הרעש(  :פטושקוב

הרי כל האנשים שגדלו בחוג . שוטים הם ביותר פ,לא  :פדיה

 שלוש –שלוש ברירות לפניהם , שבו נולדתי אני, שלנו

בות אותה זוהמה הרל, להרבות נכסים, לשרת: בלבד

אולי לא ידעתי , כל זה מאוס היה עלי. שבה אתה חי

ברירה . אך בעיקר מאוס היה, לעשות את שהוטל עלי

לשם כך , טלהלב,  להרוס את הזוהמה הזאת–שנייה 

: והשלישית. ואני אינני גיבור, צריך אדם להיות גיבור

–לשיר שירים , ללולהתה,  לשתות– לשכוח –לשקוע 

 הגיעני עד –והרי לך שיר וזמר . הנה זה אשר עשיתי

  )שר(... ?גמר

. ומאושר הייתי אילו היתה לי אשה? וחיי המשפחה, נו  :פטושקוב

  .אשתי היא שקפחה את חיי
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. אשתי מושלמת בכל המעלות היתה. כן? החהמשפחיי   :פדיה

" צימוק"את ה? אך מה אומר לך. היא גם עכשיו בחיים

? בתוך משקה תוסס הלא צימוק בו,  התדע–היתה חסרה 

ואני צריך הייתי את .  ולא היה שחוק התסיסה בחיינו–

ואחר כך החילותי . ובלא שחוק אין דרך לשכוח. השכחה

אוהבים אנו את בני . עהלא תד, לעשות מעשי תועבה

ואיננו אוהבים אותם על , האדם על הטובה שגמלנו איתם

והיא אהבה . ואני רעה עשיתי לה. הרעה שעשינו להם

  . כביכול, אותי

  ?כביכול: ולמה זה תאמר  :פטושקוב

, שמעולם לא היה בה אותו דבר, הלא משום כך אמרתי  :פדיה

לא על כך , כן, נו. כמו מאשה, שתחדור לתוך נפשי פנימה

-ואני אובד אי, או מניקה,  הרה ללדתאהנה הי. דיברתי

 הרי על )מתלהב(. כן, כן. בזה ואחר כך חוזר הביתה שיכור

שטובה גמלתי לה ולא , שום כך אוהב אני את מאשה

על , ואת ההיא מייסר הייתי. על שום כך אהבתיה. רעה

, אך לא… לא משום שאינני אוהב אותה… שום כך

אך ,  כן–קנאתי אותה לאיש אחר .  אוהב אינני–פשוט 

בגדיו עתיקי , שרד-חובש קובע, בא ארטמייב(. עבר-גם זה חלף

  )יומין מחודשים קמעא

  ?אל צייר,  התוודעת אל אמן)קד קידה לפדיה(! בתיאבון  :ארטמייב

  .אנו מכירים זה את זה,  כן)צוננות(  :פדיה

  ?הסיימת את הפורטרט,  ומה אתה)לפטושקוב(  :ארטמייב

  .העסק נתפרק, לא  :פטושקוב

  )פדיה ופטושקוב שותקים(?  האינני מפריע אתכם)יושב(  :ארטמייב

  .מספר על חייו' פיודור ואסיליץ  :פטושקוב

, על כל פנים, אני. הוסף וספר, לא אפריע, ובכן? סודות  :ארטמייב

מזמין לו , פורש אל שולחן אחר(! חזירים. אינני צריך אתכם

  ) כשהוא נרכן אל צידם, לשיחתםכל העת מקשיב, שיכר

  .את האדון הזה, אינני אוהב אותו  :פדיה

  .הוא נפגע  :פטושקוב
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כמעט ויופיע אדם , אינני יכול! שיפגע לו, מה לעשות  :פדיה

, ובכן. הנה איתך טוב לי ונוח. המילים נעצרות בפי –כזה 

  ? מה סיפרתי

ם אבל איך זה נפרדת מע. שהיית מקנא אותה, סיפרת  :פטושקוב

  ?אשתך

 אשתי – !הוא מופלא מעשה )קע בהרהוריםוש( !אח  :פדיה

  …נשואה

  ?גט? איך זה יתכן  :פטושקוב

  .היא נתאלמנה ממני) מחייך(. לא  :פדיה

  ?איך זה כך… זה אומרת  :פטושקוב

  .הלא אני אינני קיים. נתאלמנה: הנה כך  :פדיה

  ? אינך קיים–מה פירוש   :פטושקוב

 הלא )ארטמייב נרכן ומקשיב(, כן. נןמי-בר. אני מת. אינני  :פדיה

 -ואת שם, הלא זה היה מכבר.  לך אוכל להגיד–תראה 

כאשר אני : כך היה הדבר. משפחתי האמתי אינך יודע

בזבזתי את כל , ייסרתי את אשתי עד לבלתי נשוא עוד

אזי הופע , והייתי לאדם שאין לסבלו, אשר לנו בהילולותי

, נא תעלה בדעתך-אל. היה לה מגן ומלאך גואלשאחד 

הלא הוא ,  חלילה–משהו רע , שמשהו מזוהם היה כאן

אלא שבכל דבר , טוב עד מאוד, ואדם טוב, ידידי בנפש

ולפי שבי יש הרבה יותר מן . הוא ההיפך הגמור ממני

אדם , וכן הנו עכשיו, הלא הוא היה, הרע מאשר מן הטוב

כובש יצרו , אשר נאמן לדברו: טוב עד מאוד, טוב

הוא הכיר . מושלם במעלות המוסר: ית הפשטותובתכל

כאשר , ואחר כך, אהב אותה, את אשתי מימי ילדותם

וכאשר נהייתי אני שטוף . השלים עם גורלו, נישאה לי

החל הוא להתמיד יותר , כשהחילותי לענותה, בשיקוצי

הם נתאהבו זה . אני עצמי חפצתי בזאת. בביקוריו אצלנו

רבות רעה לגמרי וזנחתי בזה ואני אותה שעה יצאתי לת

אני עצמי הצעתי להם . וכאן גם מאשה הופיעה. את אשתי

אבל אני נעשיתי . הם לא רצו. לבוא בברית הנישואים

  …והדבר נסתיים בכך, יום-קשה מנשוא יותר ויותר יום
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  …כתמיד  :פטושקוב

, יש דתיאהוא . בטוח אני ויודע שהם עמדו בטהרתם. לא  :פדיה

החלו , נו. הן חטא הם בעיניונישואין בלא ברכת הכ

צריך הייתי לקחת עלי את . שאסכים, ממני, לדרוש גט

… השקר הזה צריך היה לשקר את כל. הבגידה-אשמת

נקל היה לי לאבד עצמי לדעת , האמן לי. ואני לא יכולתי

והנה נזדמן לי אדם . וכבר אמרתי להתאבד. מאשר לשקר

. נהוערכנו את הכל בתבו? וכי למה לך: טוב ואמר

-היום מצאו על שפת-ולמחרת, פרידה שיגרתי-מכתב

לשחות אינני . את איגרותי, הנהר את בגדי ואת ארנקי

  . יודע

  ?שאת הגופה הרי לא מצאו, וכיצד היה הדבר, נו  :פטושקוב

.  כעבור שבוע מצאו שם איזו גופה–ך ששער בנפ! מצאו  :פדיה

. הציצה בה. גופה שנתפוררה כבר. קראו לאשתי לזהות

אותי קברו והם באו . והנה כך נהיה.  הוא–? אם הוא זהה

 הרי –ואני . הנישואין וחיים להם בשלום ובנחת-בברית

אתמול מהלך . גם יין אני שותה, גם חי אני! הנני לפניך

צילו של מישהו עבר , אור בחלונות. הייתי על פני ביתם

…  לא כלום–ולפעמים , ולפעמים רע ומר לי. על הוילון

   )שותה(… כשאין לי כסף, ררע ביות

הסיפור . אני את סיפורך שמעתי, נא לי-אתה סלח) ניגש(  :ארטמייב

אומר . ובעיקר מוסר השכל בצידו, יפה הוא עד מאוד

, ואתה. אין רע מזה, אכן. כשאין כסף,  רע ביותר–אתה 

, הלא אתה מת. צריך אתה שתמיד יהיה לך כסף, במצבך

  …טוב ויפה. מינן-בר

  .אני לא לך סיפרתי ובעצותיך אינני רוצה. בההקשי  :פדיה

ואם , מת, מינן-אתה הנך בר. ואני רוצה לעוץ לך עצה  :ארטמייב

 על רעייתך שלך – אזי עליהם המה יהי, תקום לתחייה

 הלא פוליגמיה – ?להם בשלום ובנחת החיים ,אדון ואותו

ובמקרה הטוב ביותר יהיה עליהם לערוך גלות , היא זו

  ?ובכן למה זה תהיה שרוי בלי כסף. למקום נידח

  .הרף ממני, בקשתיך  :פדיה
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אם תרצה אני אכתוב . כתוב מכתב, בתכלית הפשטות  :ארטמייב

ואחר כך תחזיק לי טובה על , רק תן את הכתובת, אותו

  .כך

  !לך לא סיפרתי דבר! הלא אמרתי לך! הסתלק  :פדיה

, אמרת את אשר ,המלצר שמע. הנה הוא עד. סיפרת, לאו  :ארטמייב

  .מינן-בר, כי מת אתה

  .אנחנו איננו יודעים דבר  :המלצר

  !נבל  :פדיה

  ! ערוך פרטיּכל! שוטר, הי! ?אני נבל, מי  :ארטמייב

  ).בא שוטר. ארטמייב מחזיק בו. פדיה קם ללכת(

  

  

  'מערכה ד
  

  'תמונה א
  

  .לצדו הלבלר. החוקר יושב ומדבר עם מלניקוב. חדרו של חוקר משפטי

  

, היא בדתה מלבה. י מעודי לא אמרתי לה זאתאבל אנ  :החוקר

  . אחר כך באה ומאשימה אותי

  .היא רק מצטערת מאוד. איננה מאשימה  :מלניקוב

ועכשיו יש לי . אני אבוא לארוחת הצהריים. טוב, טוב, נו  :החוקר

  . אותםסאתה הכנ, אודממשפט מעניין 

  ?את שניהם  :הלבלר

 כשמה –נכון יותר  – או –את גברת קארנינה בלבדה . לא  :החוקר

  . את גברת פרוטאסובה–לפי בעלה הראשון 

  !זוהי קארנינה!  אה)קם ללכת(  :מלניקוב

אך ; אני רק מתחיל בחקירה, נניח! עניין מזוהם. כן  :החוקר

נכנסת , מלניקוב יוצא(. שלום עליך, נו. המעשה מתועב הוא

רתי י בבקשה גב).ליזה לבושה שחורים עטופה צעיף שחור

צר לי מאוד שהוכרחתי ,  האמיני לי)על הכסאמצביע (

אך משום … לשאול אותך שאלות בנוגע לעניין זה
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ועליך , הרגעי, אנא… תהליך המשפט אין לנו ברירה

אך דעתי . לדעת שאת רשאית גם לא לענות על שאלות

אם , וגם לכל האחרים ייטב, שיהיה טוב לך יותר, היא

 – ואפילו רזה תמיד הדבר הטוב ביות. תגלי את האמת

  .המעשי ביותר

  .לי אין מה להסתיר  : ליזה

השתייכותך הדתית , תוארך,  שמך)מעיין בניירות(… ובכן  :החוקר

  ? הלא כן– כל אלה רשמתי –

  .כן  :ליזה

  .שבדעתך שבעלך חי נישאת לאיש אחר, את נאשמת בכך  :החוקר

  .אני לא ידעתי  :ליזה

דת אותו בכסף  אחרי ששיח–שפתית את בעלך , ועוד בזה  :החוקר

כדי , לשחק תפקיד של מתאבד: לעשות מעשה אונאה–

  .שתוכלי להשתחרר ממנו

  .כל זה שקר וכזב  :ליזה

האם שלחת לו . הניחי לי ואשאל כמה שאלות, אם כן  :החוקר

  ?אלף ומאתיים רובל? אשתקד כסףשל ביולי 

בשעה . הוא נפדה במכירת חפציו. הכסף היה כספו  :ליזה

  .שלחתי לו את הכסף הזה, יתי לגטשנפרדתי ממנו וחיכ

היינו , הכסף הזה נשלח בשבעה עשר ביולי. מצויין. כך  :החוקר

  .יומיים לפני העלמו

  .אינני זוכרת. שבשבעה עשר, נדמה לי  :ליזה

ת בקונסיסטוריון יו הפסקתם אז את ההשתדלולמהו  : החוקר

  ?ופיטרתם את עורך הדין

  .אינני יודעת  :ליזה

. ה הלא הזמינה אותך לזהות את הגוויהוהמשטר, נו  : החוקר

  ?באיזה אופן הכרת בה את בעלך

 שהוא הוכל כך הייתי בטוח, אני הייתי כל כך נרגשת אז  : ליזה

  . שזה הוא,נדמה לי, כן: עניתי, שבשעה ששאלוני, זה

, מתוך התרגשות, לא הספקת להתבונן בו כהלכה, כן  : החוקר

ית שולחת חודש ולמה זה הי, נו... טוב. שאפשר להבינה
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הלא זו אותה העיר שבעלך , חודש כסף לסאראטוב

  ?הראשון התגורר בה

אינני רשאית לומר לך . את הכסף הזה היה שולח בעלי  : ליזה

אלא שהוא . כי הסוד הזה איננו הסוד שלי,  מטרהולאיז

אנחנו היינו בטוחים ', נשלח לא לפיודור ואסילייביץ

, ר זה אוכל להגיד לךדב. בטחון גמור שהוא איננו בחיים

  .כי זוהי האמת

גבירתי , רק הרשי נא לי להעיר לך הערה אחת. יפה מאוד  : החוקר

אך דבר זה איננו מונע ,  אנחנו איננו אלא משרתי החוק–

שאני מבין למצבך , והאמיני לי. מאיתנו מלהיות בני אדם

היית קשורה עם אדם אשר בזבז את . ומשתתף בצערך

  ...היה גורם לאסון ב, בקצרה,  נו,היה בוגד בך, הונך

  .אני אהבתי אותו  : ליזה

ואת בחרת בדרך , טבעי היה רצונך להשתחרר, ובכל זאת  : החוקר

 שדבר זה יוליכך ,בלי לשקול בדעתך, הפשוטה ביותר, זו

 עם שני – נישואים –אל המעשה הנחשב לפשע פלילי 

 יבינו –אף הם –והשופטים .  דבר זה מבין אני–בעלים 

  . לך לגלות את הכלמייעץולפיכך הייתי . אתז

 האינני )בוכה(. מעולם לא שיקרתי. אין לי מה להסתיר  :  ליזה

  ? דרושה לך עוד

אני לא אוסיף . הייתי מבקשך להישאר כאן עוד שעה קלה  : החוקר

נא בטובך לקרוא -רק הואילי. עוד להטרידך בשאלות

? ותיךהאם רשמנו נכון את תשוב. הנה החקירה. ולחתום

 הכנס בבקשה את האדון )אל הלבלר(. שבי פה, בבקשה

  )פניו אומרות חומרה חגיגית. נכנס קארנין(. קארנין

  .בבקשה )מצביע על הכסא(  : החוקר

  ?מה חפצך ממני,  תודה רבה)עומד(  :ויקטור קארנין

  .הוטל עלי לערוך חקירה  : החוקר

  ?בתורת מה  :ויקטור קארנין

ולך חייב אני לערוך חקירה . ר משפטי בתורת חוק)מחייך(  :החוקר

  . בתורת נאשם

  ?ובמה אני נאשם? כך  :ויקטור קארנין
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הנח , אבל אבקשך. בזה שנשאת לך לאשה אשה נשואה  :החוקר

  .נא-שב. לי לשאול את השאלות כסדרן

  .תודה  :ויקטור קארנין

  ?שמך  :החוקר

  .ויקטור קארנין  : ויקטור קארנין

  ?תוארך  : החוקר

  .חצר בפועלהיועץ . קאמרהר  :ןויקטור קארני

  ?הגיל  :החוקר

  .שלושים ושמונה  :ויקטור קארנין

  ?הדת  :החוקר

, לא נאסרתי מאודי ולא נתבעתי למשפט, פרבוסלאבית  :ויקטור קארנין

  ? אם כן

פרוטאסוב חי בשעה שבאת ' הידעת שפיודור ואסילייביץ  :החוקר

  ?אין עם אשתוובברית הניש

  .שנינו היינו בטוחים בטחון גמור שהוא טבע. לא ידעתי  :ויקטור קארנין

למי היית שולח חודש חודש כסף לסאראטוב אחרי   :החוקר

  ?הידיעה הכוזבת על מותו של פרוטאסוב

  .על השאלה הזאת אינני רוצה להשיב  :ויקטור קארנין

 אלף –מה היתה מטרת משלוח הכסף . טוב מאוד  :החוקר

 יומיים לפני :היינו,  בשבעה עשר ביולי–ומאתיים רובל 

  ?המוות המדומה

  ...הכסף הזה נמסר לי על ידי אשתי  :ויקטור קארנין

  ?הגברת פרוטאסובה  :החוקר

הכסף הזה נחשב בעיניה . על ידי אשתי לשלחו לבעלה...  :ויקטור קארנין

לא יהיה זה מן הצדק אם תקח לה , והיתה סבורה, לרכושו

  . אחרי שניתקה את קשריה עמו,את הסכום הזה

למה זה הפסקתם את : ועכשיו עוד שאלה אחת  :רהחוק

  ?ההשתדלויות בנוגע לגט

נטל את הטרחה הזאת עליו ' משום שפיודור ואסילייביץ  :ויקטור קארנין

  .וכתב לי על כך

  ?והמכתב הזה בידיך  :החוקר

  .המכתב הזה הלך לאיבוד  :ויקטור קארנין
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שהלך לאיבוד ונעדר כל דבר שיכול היה , מה מוזר  :החוקר

  .וכיח לבית הדין את צדקת עדותךלה

  ?האם אתה מבקש עוד משהו  :ויקטור קארנין

ואני מבקש אותך . חוץ ממילוי חובתי, אינני מבקש דבר  :החוקר

ואני זה עכשיו . לחשוב על כך שעליך להוכיח את צדקתך

ייעצתי לגברת פרוטאסובה ואותו דבר עצמו הייתי מייעץ 

בלאו הכי לכל שלא להסתיר את הדברים הברורים : לך

ובעיקר משום . אלא לספר איך היה המעשה, איש

 וכבר העיד ...שהאדון פרוטאסוב עצמו הוא במצב כזה

ד בדרך זו יוקרוב לודאי שיע, על הכל וסיפר את אשר היה

  ...הייתי מייעץ לך. גם בבית המשפט

ואני הייתי מבקשך שלא לחרוג ממסגרת מילוי חובתך   :ויקטור קארנין

היא קמה , ניגש לליזה(? הנוכל ללכת.  לעצותיךולהניח להן

  ) חזת בידוווא

אינני אומר , הו לא... אך עלי לעכב אתכם, צר לי מאוד  :החוקר

 –אף כי דבר זה היה נוח יותר לחקירה . לשימכם במעצר

.  אבל אני לא אאחוז באמצעי הזה–כדי להגיע לאמת 

 . קרא לאדון פרוטאסוב)ללבלר(. בינתיים, שבו בבקשה

שפל עד הוא מלוכלך וכל מראהו אומר שהגיע , נכנס פדיה(

  )המדרגה

אינני . ויקטור, יליזבייטה אנדרייבנה,  ליזה)לליזה וקארנין(  :פדיה

, סלחו... ואם אשם אני. רציתי לעשות את הטוב. אשם

  )משתחווה לפניהם אפיים(... סלחו לי

  .אבקש להשיב על שאלות  :החוקר

  .שאל  :פדיה

  ?מה שמך  :החוקר

  .הלא אתה יודע  :פדיה

  .אבקשך להשיב  :החוקר

  .פיודור פרוטאסוב, נו  :פדיה

  ?דתך, גילך, תוארך  :החוקר

שאל ?  איך זה לא תבוש לשאול שטויות שכאלו)שותק(  :פדיה

  .את מה שיש צורך ולא הבלים
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אני מבקשך להקפיד יותר על ניקיון לשונך ולהשיב   :החוקר

  .לשאלותי

,  קאנדידאט–התואר . בבקשה, תביישאם אתה אינך מ, נו  :פדיה

, נו.  פראבוסלאבית–דתי ,  אני בן ארבעים–הגיל 

  ?ועכשיו

שאתה חי בשעה , האם ידעו האדון קארנין ואשתך  :החוקר

  ?שהשארת את בגדיך על החוף ונעלמת

אבל אחר , הרי אני רציתי להתאבד. בבטחון גמור, לא  :פדיה

שהם , העיקר הוא. דבר זה אין צורך לספר, טוב, נו... כך

  . כלוםלא ידעו

  ?ואיך זה אפוא מסרת לפקיד המשטרה עדות אחרת  :החוקר

אל זה בשעה שהוא בא אלי , אה? משטרה- לאיזה פקיד  :פדיה

מה , הייתי שיכור ודברתי שטויות ושקרים? אנוב'רז-בית

עכשיו אינני שיכור ואני . כל זה הבל. אינני זוכר –דיברתי 

הם האמינו שאני .  ידעו דברהם לא. אומר את כל האמת

וכך היה הדבר נשאר עד . ואני שמחתי על כך. אינני קיים

ואם יש מישהו האשם . אלמלא אותו נבל ארטמייב, עולם

  .הרי זה אני בלבדי, בדבר

אבל החוק דורש . לב-אני מבין שאתה רוצה להיות נדיב  :החוקר

היית מקבל  ).שותקפדיה ( ?למה שלחו לך כסף. את האמת

פדיה ( ?י סימונוב את הכסף שנשלח אליך לסאראטובמיד

בדין וחשבון של החקירה ? למה זה אינך משיב ).שותק

המוקדמת יהיה רשום שהנאשם לא השיב על השאלה 

ובכן . ודבר זה עלול להזיק מאוד גם לך וגם להם. הזאת

  ?מה

נו ! ?ואיך זה לא תבוש, אדוני החוקר,  אח)אחרי שתיקה(  :פדיה

שמח אתה ? ם שאינם שלךידוחק עצמך לחילמה זה אתה 

לא עינויי גוף אלא , ואתה מענה בני אדם, שלך השלטון

  . בני אדם הטובים ממך אלף מונים–עינויי נפש 

  ...ביקשתיך! אדוני  :החוקר

. אני אומר כל מה שאני חושב! אל תבקש, אל תבקש  :פדיה

לכל הפחות בפעם הראשונה :  רשום)ללבלר(ואתה 
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 דברי בפרטיכלט אפשר יהיה למצוא בתולדות המשפ

. היא, הוא, אני: חיים שלושה אנשים) מגביה קולו(. טעם

מאבק , מאבק בין הטוב והרע –בינינו יחסים מורכבים 

המאבק הזה נגמר . שלך אין אפילו מושג עליו, רוחני כזה

הם מאושרים . כולם נרגעו. במצב מסוים הפותר את הכל

מאושר כי עשיתי , ירידתיב, אני.  אוהבים הם את זכרי–

, גבר לא יוצלח, שאני, את אשר צריך אדם לעשות

הסתלקתי מחייהם כדי לא להפריע את אלה המלאים 

, סחטן, לפתע מופיע נבל. וכולנו חיים. חיים והטובים

 הוא –אני מגרש אותו , הדורש ממני השתתפות בסחיטתו

. אל שומר המוסר, אל הלוחם למשפט ולצדק, הולך אליך

המקבל כל עשרים לחודש מחיר עשר פרוטות על , תהוא

לובש את מדיך וברוח שוקטה מוכיח מה , הנוולות הזאת

על בני אדם שאינך ראוי להתיר שרוך , רב שלטונך עלינו

אך אתה . אשר לא יניחוך להיכנס לפרוזדור ביתם, נעלם

  ...ושמח אתה, הגעת למקום שהגעת

  ...אני אצווה להוציאך חוצה  :החוקר

ולא , בר מינן, כי אני מת, אינני מפחד מפני שום אדם  :יהפד

אין מצב בעולם שיהיה גרוע ; תוכל לעשות לי כלום

  .הוציאני, אנא. ממצבי

  ?אנחנו נוכל ללכת  :ויקטור קארנין

  .רק תחתמו על הפרטיכל, תיכף ומיד  :החוקר

  !אילמלא היית מתועב כל כך, ומה מגוחך היית  :פדיה

  .י אאסור אותךאנ. הוציאוהו  :החוקר

  .סלחו לי, ובכן) ניגש אל קארנין וליזה(  :פדיה

 צריך היה , כן כך כנראה)ניגש אליו ומושיט לו את ידו(  :ויקטור קארנין

   ).פדיה משתחווה לפניה אפיים, ליזה ניגשת(... לקרות

  

  

  'תמונה ב
  

מימין דלת שבה . השליח-אצל דלת הזכוכית עומד השומר. פרוזדור בבית המשפט

  . רוצה לעבור, מרופט, אל הדלת הראשונה ניגש איבן פטרוביץ. ניסים את הנאשמיםמכ
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  ! אסור? לאן זה  :השומר

  . ט הוא פומביפהחוק אומר שהמש? מדוע אסור  :איבן פטרוביץ

  )קול מחיאות כפיים(

  .יש פקודה. אסור וחסל  :השומר

  . אינך יודע עם מי אתה מדבר! בור שכמותך  :איבן פטרוביץ

  )עורך דין צעיריוצא (

  ?היש לך עניין כאן, מה לך  :עורך הדין

 –בריח זה -כלב, הארץ הזה-והנה עם. אני סתם קהל, לא  :איבן פטרוביץ

  .אוסר להיכנס

  .אבל הרי זה לא לקהל  :עורך הדין

  .אבל א ו ת י אפשר היה להכניס. אני יודע  :איבן פטרוביץ

  )בא אברזקוב, לכתאומר ל(. עוד מעט. תהיה הפסקה, המתן  :עורך הדין

  ?צב המשפטמ מה –הואילה נא בטובך   : הנסיך אברזקוב

  . פטרושין מדבר. נאומי הסנגורים  :עורך הדין

  )צליל מחיאות כפיים(

  ?ואיך נושאים הנאשמים את מצבם  :הנסיך אברזקוב

בעיקר קארנין ויליזבייטה , בכבוד גדול, בכבוד  :עורך הדין

. פטים את החברההם שו, נשפטיםהלא הם . אנדרייבנה

  .הנה זה הנושא שפטרושין מנצלו

  ?ופרוטאסוב, נו  :הנסיך אברזקוב

אבל דבר זה מובן ; מרטיט כולו. נרגש עד אימה  :עורך הדין

נרגז הוא איזה רוגז מיוחד . בהתחשב עם אורח חייו

ניסה כמה פעמים לשסע את הקטגור ואת עורכי , במינו

  .כולו נפעם כמעט שלא כדרך הטבע. הדין

  ?תהיינה התוצאות, סבור אתה, ומה  :הנסיך אברזקוב

מים אותם בפשע יעל כל פנים אין מאש, קשה לומר  :עורך הדין

אברזקוב פוסע , מישהו יוצא(... אבל בכל זאת, להיבכוונה תח

  ?רצונך להיכנס) אל הדלת

  .הייתי רוצה, כן  :הנסיך אברזקוב

  ?אתה הנך הנסיך אברזקוב  :עורך הדין

  .כן  :הנסיך אברזקוב
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סמוך לכניסה יש כיסא , משמאל.  תן לעבור)אל השומר(  :עורך הדין

  )אברזקוב נכנס(. פנוי

  !זה נעלה יותר, הרוח-אני הנני אציל! האצילים הללו  :איבן פטרוביץ

  )בא פטושקוב. נכנס פנימה(...  סלח לי,בעניין זה, נו  :עורך הדין

  ?איך המשפט! איבן פטרוביץ, שלום, אה  :פטושקוב

  .אך אין מרשים להיכנס. עוד הפרקליטים נואמים שם  :ן פטרוביץאיב

הדלת  .מחיאות כפיים(. מרזח-כאן לא בית. אל תקימו רעש  :השומר

  )יוצאים עורכי הדין ואנשים מן הקהל. נפתחת

  .ממש דמעות העלה בעיני, נפלא  :גברת

איך היא , רק לא אוכל להבין. זה טוב מכל הרומאנים  :קצין

   !דמות איומה? תו כל כךיכלה לאהוב או

  )יוצאים ליזה וקארנין ואחריהם פדיה(

  ...מה נרגש, ראה. הנה הוא! הס  :גברת

  ? הבאת)ניגש אל איבן פטרוביץ(  :פדיה

  . הנה הוא)מושיט לו דבר מה(  :איבן פטרוביץ

-חסר,  אווילי)רואה את פטושקוב. טומן את האקדח בכיסו(  :פדיה

בא . אומר ללכת(. ון חסר כל היגי,משעמם! משעמם! טעם

  ).ניגש.  פרקליט עליז מדושן עונג,פטרושין

רק אתה בדברך האחרון אל . עסקינו בכל טוב,  ידידי,נו  :פטרושין

    .תזיק לי

לא ? !וכי מה יש לדבר באוזניהם. אני לא אדבר, לא  :פדיה

  .אדבר

עכשיו . אבל אל תתרגש.  צריך אתה לומר את דברך,לא  :פטרושין

אתה רק אמור להם ממש . וך ומסודרכבר כל העסק ער

הלא תצא חייב רק , שאם תצא חייב: את מה שאמרת לי

הנחשב , היינו לא עשית מעשה, ת ד ב א ת ה א  ל  על כי

  . גם לפי החוק האזרחי גם לפי הדין הכנסייתיאלחט

  .אני לא אומר דבר  :פדיה

  ?מדוע  :פטרושין

ה יוכל להיות מ, אתה רק הגד לי. ולא אומר. אינני רוצה  :פדיה

  ?במקרה הגרוע ביותר

  . גלות סיביריה–במקרה הגרוע : כבר אמרתי לך  :פטרושין
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  ?זאת אומרת את מי יגלו  :פדיה

  .גם אותך גם את אשתך  :פטרושין

  ? ובמקרה הטוב  :פדיה

 עם ןביטול הנישואי, וכמובן. עשיית תשובה בכנסיה  :פטרושין

  .הבעל השני

 אותה –זאת אומרת , המשמע שהם יקשרו אותי אית  : פדיה

  ?איתי

ובבקשה . אתה אל תתרגש, כך צריך להיות הדבר, כן  :פטרושין

 לא שום דבר – והעיקר ;אמור את אשר הגדתי לך, ממך

אלך ,  עייפתי)מרגיש כי מאזינים לדבריהם(... אבל, נו. מיותר

 אל –והעיקר . וגם אתה לך לנוח בינתיים. לשבת קצת

  .פחד

  ?א ייתכןופסק דין אחר ל  :פדיה

  . לא ייתכן כלל)פורש(  :פטרושין

  !אסור לעמוד במסדרון, עבור,  עבור)לפדיה, לעוברים(  :השומר

. נדמה שטוב כך, טוב,  טוב)פוגע בלב, יורה בעצמו(... תיכף  :פדיה

  )הכל רצים אליו(! ליזה

  ?!למה! פדיה, מה עשית  :ליזה

 להוציא ...בדרך אחרת... לא יכולתי... שלא יכולתי, סלחי  :פדיה

הרי . לי כך טוב יותר... לא בשבילך... מן הסבך... אותך

  ...גמור... אני זה מכבר

  )הרופא נרכן מעליו(. אתה תחיה  :ליזה

 איחרה –ומאשה ... שלום, ויקטור... יודע... אני בלי רופא  :פדיה

  ...מה טוב, הה...  מה טוב)בוכה(. לבוא

  

  

  -מסך- 
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   אברהם שלונסקי

  

  

  כוב'ת על תרגום צמילים אחדו
  
  

לאין ... פירושה הוא, בעצם... לתרגם פירושו הוא? מה פירוש לתרגם

היא ענפים מרובים של , כל התנהגות שלנו, כל מילה שלנו. שיעור

ואם אתה אינך נותן את האקוויוולנט הזה שגם הוא כמו , אסוציאציות

, אציותנותן אסוצי, נותן רמזים, נותן הסתעפויות, נותן ענפים, במקור

ועל כן . של מחשב אלקטרוני, התרגום שלך הוא באמת תרגום של רובוט

מה , צריך לדעת מה הוא אוהב. כוב'כוב צריך לשחק את צ'המתרגם את צ

 וזה מתבטא –' וכו' באורחות חיים וכו, בהשקפות עולמו; בכלל, הוא שונא

בדרך , בשיא של הלבורטוריה של הסופר, אחר כך בלבורטוריה שלו

עם כל . פסוקים שלו או פסוקים של גיבוריו. סוח שלו את הפסוקיםהני

אני , אז מה... כשאני נותן את הפסוק של גיבוִרי... המשחק שיש בזה

אני מסתתר מאחורי גבו ? אני לא מזדהה עימו? אני מזדהה עימו? מרוחק

אני עושה אותו כטיפוס שמצדיק אותי על ידי , או להיפך? ואומר את עצמי

שאני , וקודם כל אני רואה לָפַני משורר... זה משחק גדול?  הופכיזה שהוא

כוב אני צריך לדעת 'כשאני מתרגם את צ. ומה הוא לא אוהב, מתרגם אותו

גם ... לא מילים. סובל או סולד ומתעב, חובב, איזה מילים הוא אוהב

', שחף'וב, אקלים של מילים, אוויר של מילים, צירופי מילים... מילים

, סטודנט שהוא מתוסבך, שכותב מחזה, זה הבן של השחקנית, ובטרפלי

אני עוד ". היא מצוברחת":  אני כותב–... אמא שלי ככה... אהה: הוא אומר

 כל כך הרבה כמו שחשבתי –  מבחינת הזמן וייסורי המצפון– לא חשבתי

 להכניס את 1969-ב, כוב'ולי כמתרגם את צ,  המותר לי:על המילה הזאת

האם מותר ? שתמול שלשום היתה פסולה גם בשבילי" וברחתמצ"המילה 

האם ? בהליכתה קדימה, בטביעת אוזן מוסיקאלית של לשון, לי לחוש

 ההרגשתי שהגיע? כוב' זה יהיה צ1969-וב" מצוברח"מותר לי להגיד 

למילה שתמול שלשום נתדפקה , כניסה-היתר, השעה להסתכן ולתת ויזה

. תרגום טוב זה לא לשון טובה". מצוברחת"זה היה במילה . והושבה ריקם

  .תרגום טוב זה פורטרט טוב של אדם שאתה מתרגם אותו

  
דברים של תמלול הקלטה * 

שהשמיע שלונסקי בערב שנערך 

דברים ה. 27.06.1969- ב'צוותא'ב

מובאים כאן כמות שהם 

 . ללא עריכה, בהקלטה
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   האמאן גיאורג יוהאן

  

  

   חלק ראשון–זיכרונות סוקרטיים 
  
  

מקובל היה תמיד . לא לשווא היו אביו של סוקרטס פָסל ואמו מיילדת

אנשים מסתפקים בלהזכיר רעיון . להשוות את שיעוריו לאמנויות המיילדות

אולם בלי להמשיך ולהנביט את זרע האמת הפורייה הטמון , זה שוב ושוב

, אלא בה בעת פקעת של מושגים מעולים, אינו דימויי גרידאביטוי זה . בו

כפי שהאדם נברא בצלם . אשר כל מורה זקוק להם כקו מנחה בחינוך השכל

 כשם שהשלד .הגוף הוא דמות או תמונה של הנשמהכך נראה כי , אלוהים

אזי , כי למטה באדמה אנו נוצרים, שלנו חבוי מאתנו כי בסתר אנו עשויים

ואפשר לראות בהם אברים של , כמה שבסתר ייווצרו מושגנועל אחת כמה ו

מעצם כך שאני מכנה אותם אברים של השכל אין בכך להגביל . השכל שלנו

סוקרטס היה אם כן . את האפשרות לראות בכל מושג לידה ייחודית ומלאה

אשר , צנוע דיו כדי להשוות את המלומדות שלו לאמנותה של אישה זקנה

 .מושיטה יד לשניהם, האם ולפרי בטנהרק מסייעת לעבודת 

אשר בעקבות כל כך , כוח הגאווה, כוח העצלות והכוח הנראה כמנוגד לו

, הרבה תופעות והתבוננויות אין אלא להסכים שהם חלק מהרצון שלנו

מבליטים החוצה את הבורות והטעויות והדעות הקדמות הנובעות ממנה 

ם כן סוקרטס חיקה את מבחינה זו א. לצד כל התשוקות הקשורות בהן

מחסיר ודופק החוצה את כל מה שלא צריך אשר בכך שהוא , הפסל, אביו
לכן הייתה . הרי שבדיוק כך הוא מקדם את הצורה של התמונה, להיות בעץ

לאנשים הגדולים בני תקופתו סיבה מספקת לצעוק שהוא כורת את כל 

דע להפיק וכל שהוא יו, מקלקל את כל בולי העץ, האלונים ביערותיהם

  .שבבים ותו לאמעציהם אינו אלא 

ניתן להסיק כי הוא לא . סביר להניח שסוקרטס היה לפסל כי אביו היה פסל

. נותר בינוני באמנותו מכך ששלושת פסלי הגראציות שלו מאתונה נשמרו

סוקרטס חיקה מנהג מיושן ; בימים עברו נהגו להלביש את האלות האלה

נוהגים של מערכת האלים של הימים ההם והגראציות שלו סתרו את ה, זה

האם , כיצד הגיע סוקרטס לחידוש זה. ושל האמנות היפה המבוססת עליהן
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או , האם יוהרה שנועדה לייחד את עבודתו, היה זה רעיון פרי מוחו

אשר לכל אתונאי חד מחשבה מן ההכרח , הּפשטּות של ביישנות טבעית

שהסיכוי , חד סביר ביותראולם דבר א.  אינני יודע–שנראתה מפליאה 

נמוך בדיוק ,  התקבלו ללא מחאה– שהולבשו מחדש –שהגרציות האלה 

כמו הסיכוי לכך ביחס לגראציות הלבושות מחדש באמנות השירה של 

  .ימינו

זהו המקום להעניש את כבדות הראייה של אחדים מהפטריוטים הלוקים 

נים את מעלותיו אשר מדמיי, ביחס פנטסטי מדי למין האנושי ולהתפתחותו

עד שהם מחמיצים לזהות את החכם , של הפסל שבסוקרטס כגדולות כל כך

אלה אשר מקדשים את הַּפסל כדי שתהיה להם הצדקה ללעוג , שמעל כל זה

. אז דבריו הם עדות נגדם, אם הם באמת מאמינים בסוקרטס. לבן הנגר

, אתונאים חדשים אלה הם צאצאיהם של תובעיו ובוחשי הרעל שלו

  .משמיצים סרי טעם ורוצחים מחרידים יותר מאבותיהם

באמנות שאליה חונך סוקרטס עינו כה הורגלה ותורגלה להבחין ביופי 

כך שחיבתו לנערים בעלי חינוך טוב אינה צריכה להפליא , וביחסיו

מי שמכיר את תקופת האלילות שבה הוא חי יידע כי יהיה . ולהרתיע אותנו

שהנצרות צריכה להתעלם ממנו , תו מעווןזה ניסיון מטופש לנקות או

 רומנים הקטנים של תשוקתובסוקרטס כשם שהעולם המתורבת רואה את ה

,  סוקרטס נראה כאדם הגון1.שלודרך הארץ בשל טוסן כנקודות חן 

שפעולותיו נבעו מעומק ליבו ולא נקבעו על ידי הרושם שיותירו על 

. את נטיותיו החבויות ונהנכהפיזיוגנומיה זיהתה הוא לא הכחיש ש. אחרים

אינו , אדם המשוכנע כי אינו יודע דבר. הוא הודה שמשקפיה ראו נכוחה

את . אלא אם יחשוף את השקר של עצמו, יכול להכיר את לבו הטוב

העובדה שהוא שנא את החטא שהטילו עליו אנו יודעים מקנאות מאבקו 

 כמעט מזכים אשר, ובהיסטוריה שלו ישנם מאפיינים של חוסר אשמה, נגדו

ייתכן שאהבה ; אי אפשר לחוש חברות אמתית ללא חושניות. אותו

מטאפיזית חוטאת אולי באופן גס יותר לנפש מאשר אהבה חייתית לבשר 

אין ספק אם כך שסוקרטס נאלץ לסבול באופן פנימי ולנהל מאבק . ולדם

בנוסף לכך . עם עצמו בשל תשוקתו להרמוניה של היופי החיצוני והפנימי

                                                           

 שלנודע במיוחד ב, 18- י בן המאה הסופר צרפת) Toussaint( פרנסואה וינסנט טוסון 1

  . שנאסר לקריאה והועלה באש) Les Mœurs ,1748(' דרך ארץ'ספרו 
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חוזק הגוף והרוח לצד שפע ילדים ורכוש בגיל צעיר נחשבו , יופיה

כיום אנו . להתגלמות תכונות אלוהיות ולעקבותיה של נוכחות אלוהית

חושבים באופן מופשט וגברי מדי מכדי שנוכל לשפוט את האדם לפי 

אפילו הדת מלמדת אותנו על אל שאינו מעריך את . אקראיויות מעין אלה

שקשרה את היהודים באותן דעות ,  הבנת החוקלמרות חוסר, האדם

שהיהודים והיוונים ניחנו בו באותה , השכל הבריא. קדומות כמו הפגאנים

 הובטח שהיפה בבני האדםנתקל בבעיה , מידה כמו הנוצרים והמוסלמים

אמור להיות גיבור , מלא פצעים וחבורות, ושאדם של כאבים, להם כמושיע

האגדות הנבונות רגילים לסתירות בעקבות  היו הפגאנים. הציפיות שלהם

הוקיעו אותן , כמו אלה שלנו, עד שהסופיסטים שלהם; של משורריהם

  .אב שבוצע בעקרונות הראשונים של ההכרה האנושית-כרצח

אשר עבורה החכם , דוגמה לסתירה כזו אנו מוצאים אצל האורקל מדלפי

האם סוקרטס . רבאדם היה בדיוק אותו אחד שהודה בעצמו שאינו יודע דב

אנשי הרוח החזקים ? חשף את שקרו של האורקל או האורקל את סוקרטס

ושמחים , ביותר בזמננו רואים במקרה זה את הכוהנת כמגדת עתידות

אשר מבחינתו לא היה הבדל בין , בתוכם על דמיונה לאביהם סוקרטס

אם יש יסוד לחשד , דרך אגב. לשחק את האידיוט או להאמין באלים

 כיוון עצמו לפי האנשים מאחר שאלה היו טיפשים מדי מכדי שאפולו

אזי הוא מתנהג כאל שקל לו יותר להתפלסף או לִהסטקרטס , להתכוון אליו

  .מאשר להיות אפולו

אולם דברי האלים מדברים לפילוסוף בני ימינו כשם שמדברים אליו גרמי 

בספר שהעם המטופש ביותר הביא לנו ובמורשת , לדעתו. השמיים

, ברגע שמדובר בהם באורקלים, היוונים והרומאים הותירו לנוש

עלינו לסלק אגדות אלה , חלומות ומטאורים אחרים מעין אלה, בהתגלויות

שכן אפשר להשוות אלינו את (ממה שאנו מספרים לילדים שלנו ולאֹומנֹות 

, )החוויה והחשיבההאומנות והילדים בכל המאות האחרונות מבחינת דרך 

נניח .  מהם כסלסוליהם של המשוררים האלפיניים שלנואו להתפעל

: שהוסכם על כך ברוחב לב כה גדול מכפי שאפשר היה לדרוש ללא בושה

שלרגליו אנשי כריתים אלה נוהגים לפהק , אחד הנביאים שלהם 2,אז בל

, יוכל לענות לספקנים אלה, בכבוד כה גדול מאחר שגמליאל שלהם מפהק

                                                           

  .17- ה המאה בן צרפתי וסופר פילוסוף ,)Bayle (בל פייר 2
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לה שגויות באותה מידה כמו השפעת גרמי שגם אם כל ההתרחשויות הא

המצאת , עדיין הטירוף, גם אם הכל מומצא ומכּוזב באותה מידה, יםיהשמ

 והאמונה בכך בזמן ההוא ובמקום ההוא באמת עוררה ויכלה לעורר הדמיון

פליאה גדולה הרבה יותר מאשר מישהו אי פעם רשם ועוד ירשום לזכות 

בנה זו צודקים הספקנים יותר מאשר אולם בה. דברי האורקלים והחלומות

מאחר שנראה כי אנושי יותר וראוי יותר , האמפיריציסטים של זמננו

לאלוהים לשלוט בנו למטרותיו באמצעות הרעיונות המוזרים והפנטזיות 

 ויקרה כפי שכיפת השמשים מרוחקתשלנו עצמנו מאשר על ידי מכונה כה 

  .ועולם הרוחות נראים לעיניים המטופשות שלנו
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   נובאליס

  

  

  הטבע
  ) טיק לודוויג ושלגל פרידריך: עורכים, Die Lehrlinge zu Sais) 1802:                    מתוך

  
אפשר שחלף זמן רב בטרם עלה בדעתם של בני האדם לתאר את שלל 

התפתחויות . מם מנגדמושאי תודעתם בשמות משותפים ולהציב עצ

, ובכל התפתחות מתרחשות התפלגויות, מושגות הודות לאימון

כך התפצלה גם . שנקל להשוותן להשתברות קרני האור, התפצלויות

ובאמצעות אימון מתמיד , מהותנו הפנימית בהדרגה לשפע כישורים

אולי אין זו אלא נטייתם החולנית של בני . תוכפלנה גם ההתפצלויות הללו

את גוניה  שבעטיה הם מאבדים את הכושר למזג שוב,  המאוחריםהאדם

לחדש כאוות נפשם את מעמדו הישן והפשוט של , הפזורים של רוחם

ככל שהם לכידים . הטבע או לשוב וליצור ביניהם שלל שילובים חדשים

, כך זורמת אל קרבם כל אחת מתופעות הטבע בשלמות, יותר בתוך עצמם

שכן טבע המחשבה הולם את טבע : רבמלאות ובאופן אישי יות

מוכר , ועל כן לבני האדם הקדמונים ודאי נדמה הכול אנושי, ההתרשמות

צורת ההיבדלות החדשה שבחדשות ניכרה אל נכון על . ומסביר פנים

תוויהם החיצוניים שיקפו את הטבע נאמנה ומושגיהם על הדברים ; פניהם

משום . רושם נאמן ממנועלו בלי ספק בקנה אחד עם הסובב אותם וייצגו 

כך נוכל להתייחס למחשבותיהם של אבותינו באשר לדברים שבעולם כאל 

לבטח נוכל לזכות . כאל תמונת מצב של הטבע הארצי בזמנם, עדות נאמנה

בדין וחשבון על , כמו ממיטב מכשירי הצפייה ביקום, מהם ובמיוחד מהם

אנו . י יושביו עמועל יחסיו עם יושביו ועל יחס, מכלול קשריו הבסיסיים

מוצאים כי היו אלה השאלות הנעלות ביותר שהעסיקו אותם וכי הם חיפשו 

את המפתח לאותו מבנה מופלא במכלול הדברים שבנמצא או 

ראויה לציון . של תבונתם הבלתי מֻחֶוורתהבדיונית באובייקטיביות 

בדקיק , העובדה כי מה שהטרים את סברותיהם נמצא על פי רוב בנזיל

דוממותו של החומר וקוצר ידו לפעול הולידו ודאי את . עדר צורהובנ

בעל מחשבה כלשהו נתקל מוקדם די . האמונה הרווחת בתלותו ובנחיתותו

הוא . והותר בקושי להנהיר את הצורה מתוך האיתנים והימים נעדרי הצורה



 457

שבכוחו תפס את ראשית , ביקש להתיר את הסבך באמצעות סוג של מיזוג

שהניח כי הם זעירים , פיפים זערוריים ובעלי צורה מוגדרתהדברים כגו

גם אם בעזרתם של , הוא סבר כי מן האפשר להשיג. מעבר לכל דמיון

את בניינו של הבניין , יצורים חושבים או של כוחות משיכה ודחייה אחרים

במקום , אף קודם לכן אנו מוצאים. הכביר הזה מתוך אותו ים של אטֹומים

אלים , אגדות ושירים נפלאים בציוריותם ובהם בני אדם, הסברים מדעיים

ושומעים את תיאור בריאת העולם כמו , ובעלי חיים הפועלים בכפיפה אחת

לכל הפחות נזכה על ידי כך בוודאות באשר . לא היה דבר טבעי ממנו

 בדרך זו והצגתו, העולם שהתווה דרך מקרהלמקורו המכאני של 

 אלה הבזים לתוצריו המופקרים של משמעותית דיה גם מבחינתם של

  . הדמיון
  

לראות בתולדות העולם את ההיסטוריה של המין האנושי ולגלות בכל 

תפניותיה רק ענייני אנוש וזיקות אנושיות היא תפישה מקובלת המופיעה 

ודומה כי ידה תמיד על העליונה , בצורות רבות לאינספור לאורך הדורות

דומה גם שהטבע האקראי . לשכנע בנקלבזכות יעילותה המופלאה וכוחה 

ועל כן נעתר ברצון למבקשים , עצמו מאמץ את רעיון האישיות האנושית

זו הסיבה שבעטיה השירה היא האמצעי המועדף . להבינו כישות אנושית

על אוהבי הטבע ושבעטיה נשמת הטבע הזדהרה מאז ומעולם מבעד 

, ת ובהאזינו להבקוראו שירה אמיתי. לשירה בצלילות שאין דומה לה

האדם חש כי רוחשת בקרבו היכרות אינטימית עם הטבע והוא מרחף בו 

חוקרי טבע ומשוררים תמיד נדמו כבני . ומעליו משל היה זה גופו השגיב

מה שהראשונים אצרו והגישו במסות גדולות . אותו עם מכוח דיבורם הזהה

פרסו את , נושהאחרונים עיבדו לכדי מנות יומיות המזינות לב א, וסדורות

בשעה . קצובות קטנות ונוחות-הטבע העצום והגישו לנו אותו קצובות

חיטטו הראשונים בסכינים חדות , שהללו עקבו כהוזים אחר הזורם והחומק

. בנסותם לעמוד על המבנה הפנימי ועל הזיקות ההדדיות בין גיד לשריר

. יטיםמרט, הידיד ולא הותיר אלא שרידים מתים-תחת ידיהם נספה הטבע

, המבוסם כמי שגמע שפע יין, ביד המשורר תקוף ההשראה, כנגד זאת

הוא נישא אל מעבר . השמיע הטבע את קולו השמימי והמאושר ביותר

הסביר פנים לכל אורח , חולל והתנבא, לעמל היום והעפיל השמימה

הוא התענג על שעות השגב עם . והרעיף את אוצרות מצהלותיו האמיצות
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י חוקר הטבע קיבל רק כשחש ברע או כשנקף אותו ואת פנ, המשורר

חמור , אזי השיב לכל שאלה והתייחס ביראת כבוד לאיש הרציני. מצפונו

מי שיש אפוא ברצונו להכיר היטב את נשמת הטבע חייב לבקש . הסבר

שם פותח הטבע את לבו ומגלה את צפונותיו , אותו בחברת המשורר

מק לבו ורק מעריץ בו פרט זה או אך מי שאינו אוהב אותו מעו. הנפלאות

חייב לגשת אל מיטת חוליו ולטרוח לבקרו , אחר אותו הוא מבקש ללמוד

  .בחדר המתים
  

כמוהו כמגוון זיקותינו אל בני , מגוון זיקותינו אל הטבע גדול לאין מספר

וכשם שהטבע מתגלה כילדותי אל הילד ומקנן לו בנועם בלבו , האדם

איננו . אלים ויעלה בקנה אחד עם גדלות רוחםכך יתגלה כאלוהי ל, הילדי

וכל מאמץ להגיע לחקר , יכולים לומר שהטבע קיים מבלי לומר דבר נשגב

האמת בוויכוח ובשיחה על אודותיו רק מרחיק אותנו עוד ועוד מן 

רווח גדול כבר יש בידינו כאשר הניסיון להבין את הטבע . הטבעיות

נה הנושאת חן בעיני אותה ברייה כמיהה דקה ועדי, לאשורו עולה ככמיהה

ישותנו הפנימית ניחנה . זרה ואדישה אם רק תובטח לה זיקה של אינטימיות

כאשר . בדחף מסתורי להתפשט לכל עבר מנקודת מרכז עמוקה לאין שיעור

אנו מאמינים שדחף זה , המודע ושאינו מודע, סובב אותנו הטבע המופלא

ובכל זאת . יה השוררת בינינוהחצנה של הסימפט, הוא משיכתו של הטבע

, את אהבת נעורינו, אנו מחפשים מאחורי תצורות התכלת הללו עוד בית

יש הסבורים כי מן הֵעֶבר . ימי חסד שחלפו, חברים ותיקים, הורים ואחים

ומושיטים , עתיד מלא חיּות, ההוא ממתינות להם נפלאות שלא נודעו

שלווים על עומדם באותה מעטים נותרים . זרועות הנכספות אל עולם חדש

רק מעטים אינם . סביבה אצילה ומבקשים להבינה רק על מלאותה וריבויה

שוכחים שם את הפתיל הזוהר המחבר את איבריה בזה אחר זה לצור את 

הבוהק הקדוש ומעטים מוצאים השראה בהביטם בעדי החי הזה המרחף 

  .  על תהומות הלילה
  

ואם יש מי שחקירת הטבע היא . טבעכך נוצרות תפיסות רבות ושונות של ה

בכל זאת נמצא כי הוא נעשה לדת של , משתה, עבורו פשיטה עולצת

 .יציבות ומשמעות לחיים כולם, אדיקות אשר מקנה הכוונה
 

 )היידקר־בינג ליאורה :גרמניתמ(
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   קורסגארד. מ כריסטין שיחה עם
  

  

  כל סגלימ: נתמראיי
  

  

כיום  הבולטים פילוסופים המן, )Korsgaard( קורסגארד. מ כריסטין

מרצה  ,תחום הפילוסופיה של המוסרב פועלת, בעולם האנגלוסכסי

אותן ,  ידועה בעמדותיה הקאנטיאניותקורסגארד. באוניברסיטת הרווארד

 –ומיישמת , עם תפישות אריסטוטליות) אך לא רק, בעיקר(היא משלבת 

המוסר  פיית על בעיות בפילוסו–אגב רוויזיה מסוימת הנדרשת לשיטתה 

  : ספריה. של ימינו

- The Sources of Normativity, Cambridge, 1996. 

- Creating the Kingdom of Ends, Cambridge, 1996. 

- The Constitution of Agency, Oxford, 2008. 

- Self-Constitution: Agency, Identity, and Integrity, Oxford, 2009. 

  

 בנוגע לפילוסופיה שלך קשורה למתודולוגיה או שאלתי הראשונה: סגל

אך את , למרות שאין לי ספק שאת אמנם אוהבת את קאנט. לתהליך עצמו

מעניין אותי לדעת מהי שיטת הפעולה שלך , האמת את אוהבת אף יותר

]Modus Operandi [ או מהו הכלל המדריך]Maxim [ שלאורו את פועלת

 –יראה כמו קאנט -יק ואף מעוררכאשר את עוסקת בפילוסוף כל כך מבר

האם נקודת המוצא שלך על פי רוב תהיה להניח שביסודו ובעיקרו של דבר 

והאסטרטגיה אזי תהיה למצוא כיצד להסביר ולהצדיק הנחה , קאנט צודק

 למצוא –אם יורשה לי לומר ,  ובאופן מרשים–הצלחת , אחרי הכל(זו 

כלפי " מוסרית"גות בתורת המוסר של קאנט אפילו את הבסיס להתנה

  ?או שמא מדובר באופן פעולה שונה, )חיים-בעלי

  

לא רק כאשר אני ,  של המתודה שלילמדיזהו תיאור טוב  :קורסגארד

בפילוסופים הגדולים של , ובמידת מה, עוסקת בקאנט אלא גם באריסטו

מקורות 'בסיכומה של ההרצאה הרביעית בספרי . העבר ככלל

, )4.5.5–4.5.1בסעיפים ] (The Sources of Normativity[' הנורמטיביות

 ושבעיקר –אני עוברת על כל אסכולות המחשבה השונות שבהן דנתי 
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אני .  ומראה שיש מובן בו כל אחת מהן צודקת–העברתי עליהן ביקורת 

מרגישה שהגעתי לידי הבנה של השקפה פילוסופית כלשהי רק כאשר אני 

גם אם בסופו של דבר אני ,  למחברהיכולה להבין כיצד היא נראתה אמיתית

או כאילו הייתה , אם היא נראית לי בלתי ניתנת להבנה. חולקת עליה

כמו , אני מניחה שלא הצלחתי לשים את עצמי, מבוססת על טעות פשוטה

במקום בו עמד אותו הפילוסוף כאשר העולם נראה לו באופן , שאומרים

אך אני כן סבורה שלעיתים , זה כמובן לא אומר שאני מסכימה עם הכל. זה

לכאורה מתבררות -תכופות ניתן למצוא מקום שממנו השקפות מתנגשות

אך כמובן שאין זה אומר שאני לא חושבת . כמתיישבות זו עם זו אחרי הכל

. תובנות יותר מאשר אחרים-שכמה מן הפילוסופים הללו הם בעלי

יטתית הסטנדרט שהעמידו לעצמם אריסטו וקאנט היה להגיע להבנה ש

, אשר מביאה לידי כך שתשובותיהם על שאלות הנוגעות לאתיקה

למטאפיסיקה ולפילוסופיה של התודעה או של הנפש , לפוליטיקה

ובאופן זה השיגו את התובנות המעמיקות ביותר לגבי , משליכות זו על זו

אך לעיתים אני מוצאת שאפילו אריסטו וקאנט התעלמו . דברים רבים

אולי במיוחד , חשוב גם לזכור. טעו באופנים אחריםאו , מה חשוב-מדבר

שמה שהפילוסוף אומר שנובע מהשיטה שלו אינו , במקרה של קאנט

 מה שקאנט אומר –בהכרח מה שאכן נובע משיטה זו לאמיתו של דבר 

למה שמת את המילה , דרך אגב. חיים הוא דוגמא טובה לכך-לגבי בעלי

  ?במירכאות" מוסרית"

  

היסטוריה "מציג ' מקורות הנורמטיביּות' ספרך הפרולוג של: סגל

אשר מתארת את המהפכה , " של המטאפיסיקה המערביתמאודמתומצתת 

מהפכה אשר בה , "ְּבמהלך המעבר מהעולם העתיק למודרני"שהתרחשה 

שלא כמו עבור , בכך שעבורנו" העולם התהפך מן הפנים אל החוץ"

, "חומרהוא . אשונה צורההעולם אינו עוד בראש ובר", אפלטון ואריסטו

אשר "את מציבה את קאנט בתור זה ". הממשי אינו עוד הטוב"כך ש

,  אינה בעולם– שהינה צורה –באומרו כי התבונה , השלים את המהפכה

  ". מה שאנו מטילים על העולם-אלא היא דבר

אני מבינה את הפרולוג הזה כהסבר שמטרתו להבהיר מדוע וכיצד הפך 

וחלק חשוב ; לתחום הנורמטיביות) אתיקהאו ה(תחום המוסר 

מהפילוסופיה שלך הוא להראות מדוע וכיצד היות המוסר עניין של 
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שהוא לא , נורמטיביות אינו מוביל כלל ועיקר לכך שהוא פחות מחמיר

  .הוא אינו הופך את המוסר לרלטיבי, או מוטב, אובייקטיבי

מה שאת (לי את מבחינה בין הנוסחא של החוק הכללי במובנה הפורמא

מה (הנוסחא של החוק הכללי בשימושה כעיקרון , )'הצו הקטגורי'מכנה 

והנוסחא של האנושיות או האנושות , )'החוק המוסרי'שאת מכנה 

]Humanity) [ אשר מציינת מהו הדבר שלאורו העיקרון עושה

הטיעון שמראה כי עלינו ). בני אנוש כתכליות כשלעצמן: אוניברסליזציה

ותנו האנושית כצורה נורמטיבית של זהות מעשית מהווה את להבין את זה

את מאמינה כי הנוסחא של , ובה במידה, תשובתך לשאלת הרלטיביזם

האנושיות היא הנוסחא המיטבית לעבוד איתה כאשר מתמודדים עם בעיות 

  .מוסריות קונקרטיות

ואף מאמינה שאני , אני מקווה שאני עוקבת אחר טיעוניך בהצלחה   .א

לפעול מתוך "אני לא בטוחה שאני מבינה כיצד , אף על פי כן. ה אותםמבינ

אשר חיים יחדיו טעמים שניתן לחלוק אותם עם כל היצורים הרציונליים 

ולו בשל האיפיון , מה רלטיביסטי-אינו לפחות במידת" בקהילה שיתופית

האם תוכלי בבקשה לתת דוגמא . של קהילה שיתופית פרטיקולרית מסוימת

או להרחיב , קה של התמודדות עם בעיות מוסריות קונקרטיותלפרקטי

 עשויות לעמוד – דתות או אומות שונות –ולהסביר כיצד קהילות שונות 

האם היחסים המוסריים מוגבלים לחברי ? בתנאי ובתביעה לאוניברסליות

 –כיצד , ואם כך, אותה הקהילה או שהם אפשריים גם בין קהילות שונות

לקים את אותן הנורמות בנוגע לאופן בו צריך האדם בהנחה שאיננו חו

  ?לנהוג בזולתו

 –זו הנוצרית ,  נאמר–שקהילה מסוימת , למשל, האם ייתכן   .ב

, כך שתסתבר כאוניברסלית, תעבור את המבחן בהצלחה מרובה יותר

אה המבחן שהיא אינה בעוד שלגבי קהילה אחרת יְר, רציונלית ומוסרית

בחנים הללו יכולים לסייע לנו לדרג קהילות האם המ, לשון אחר? כזו

  ? שונות בהצביעם על מידת המוסריות היחסית של כל קהילה

, שאין שלום נצחי) אין כל צורך בהנחה, אך למרבה הצער(בהנחה    .ג

 האם מלחמה –? מה היית אומרת לגביהן, ומלחמות עדיין שרירות וקיימות

ף לא בטובתי להתייחס מאחר שאיני יכולה וא, מוסרית-היא תמיד לא

או שמא ניתן לנסח חוק אוניברסלי לפיו , כשלעצמן-לאויבי כתכליות
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ומורשה להרוג , קהילתו/עמו/האדם מחויב לארצו, כאשר מצוי במלחמה"

  ?"מסכנים אותם/את אלו המאיימים

  

אבקש להבהיר את מה שלעניות דעתי ,  לתשובותבטרם נמשיך :קורסגארד

את .  לוודא שאני וקוראים אחרים מבינים זאתכדי, בהקדמה לשאלותאמרת 

אומרת שהפרולוג שלי הוא הסבר שמטרתו להסביר כיצד הפך תחום 

אם את מתכוונת לכך שהוא מסביר כיצד . המוסר לתחום הנורמטיביות

כפי שמרמזת האטימולוגיה (הפכה המוסריות לעניין של חובה ושל חוק 

לוסופיה כיום אנשים משתמשים אך בפי. הרי זה נכון, )”norm-ativity“של 

לעיתים בכדי להתייחס לתחום , באופן פחות קפדני' נורמטיביות'במילה 

, ]reason-giving" [טעמים-מתן"או לכל מה שמהווה , הערכים באופן כללי

אם ". טעמים-מתן"בתור , והם עשויים להחשיב מסקנות בנוגע למה שראוי

זי הניגוד הוא לא בין עולם א, אנחנו חושבים על נורמטיביות באופן זה

אלא תחת זאת בין , נורמטיביות ועולם עם נורמטיביות המוטלת עליו-נטול

ועולם בעל נורמטיביות המוטלת , עולם בעל נורמטיביות המובנית לתוכו

באופן זה עשוי שלא להבין למה את ' נורמטיביות'מי שמבין . עליו

או ' חוק'במובהק עם ' נורמטיביות'לא להבין שאת מקשרת , מתכוונת כאן

  .'הטלה'

על  המוטלאני מניחה שאת סבורה שהפיכת המוסר לתחום של חוק 

 מובילה הטבוע במציאות במקום שיהיה סטנדרט של מצוינות המציאות

אז , כיוון שאם המוסר הוא חוק המוטל על העולם, לסכנת הרלטיביזם

אז מה כן . ליואנחנו מחילים ע, איזה חוק, העולם אינו קובע איזה סטנדרט

אני נוטה לומר ? והאם זה עשוי להיות דבר שונה עבור אנשים שונים, קובע

 של החוק –שתשובתי לסכנת הרלטיביזם היא ששתי הנוסחאות 

,  מעניקות לנו לפחות כמה מסקנות ברורות–האוניברסלי ושל האנושיות 

תפקיד . כך שבמידה זו נענית סכנת הרלטיביזם על ידי התבונה עצמה

טענה שהזהות האנושית היא צורה נורמטיבית של זהות מעשית הוא ה

ולראות , להעניק לנו את הבסיס להזדהות עם הסטנדרטים של התבונה

  .אותם בתור הסטנדרטים שלנו עצמנו

השם שהעניק לקהילה ', ממלכת התכליות'קאנט השתמש בביטוי   .א

ונליים כדי להתייחס לקהילה המורכבת מכל היצורים הרצי, המוסרית

כשלעצמן ונוהגים בכל היצורים -הרואים את עצמם ואת האחרים כתכליות
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כך נוהגים כל היצורים הרציונליים , וכמובן(הרציונליים כבכאלה 

ממלכת 'הביטוי ', ממלכת האל'כמו הביטוי ).  את התבונהנכונההמפעילים 

מתייחס לקהילה רוחנית או רעיונית שבה אתה חבר פשוט מכוח ' התכליות

כך שהמנהגים השונים של . היותך שותף לסטנדרטים והאידיאלים שלה

אם . קהילות ממשיות אינם נוגעים לשאלה כיצד עלינו להתייחס זה לזה

או שהיא , קהילה מסוימת אינה מתייחסת לכל חבריה כתכליות כשלעצמן

מתייחסת רק לאלו החולקים אמונה או מוצא אתני או היסטוריה מסוימים 

. אין כאן מקום רב לרלטיביזם: אז היא פשוט טועה, קהילהכאל חברים ב

; התיאוריה של קאנט אומרת לנו כיצד עלינו להתייחס לזולתנו בני האדם

  . קהילות שאינן מתייחסות אליהם באופן זה פשוט טועות

ולא שאין מקום , לרלטיביזם' רב'זה עתה אמרתי שאין כאן מקום 

הפילוסופיה של  .ביזם אין מנוסמשום שמסוג אחד של רלטי, לרלטיביזם

בכפייה או בהולכת שולל כדי , קאנט מורה בבירור כי אין להשתמש בכוח

אבל בקביעה אילו פעולות כרוכות , לשרת את מטרותינו אנו לגרום לאחרים

עיקרון כנגד הולכת שולל . בכפייה או בהולכת שולל קיים יסוד תרבותי

אם אתה מוליך מישהו שולל השאלה ה. אינו עיקרון בעד חשיפה מרבית

פשוט בכך שאינך מנדב פיסת מידע עשויה להיות תלוי בשאלה מהן 

השאלה , באופן דומה. הציפיות של תרבותך לגבי סוג הדברים שיש לחשוף

תלויה במבני הכוח המסוימים , האם פעולה נחשבת לפעולה של כפייה

רתי בקהילה בה נשים היו באורח מסו, לדוגמא. הקיימים בקהילתך

-בה נשים רבות הן אימהות חד, מקופחות מבחינת חינוך ומבחינה כלכלית

ובה מעסיקים יכולים , הוריות שלא מקבלות כל סיוע כלכלי בגידול ילדיהן

 הזמנת מועסקת לבילוי על ידי המעסיק שלה –לפטר מועסקים כרצונם 

יש הוא לא מחויב לתת דין וחשבון לא. יכולה בנקל להיות עניין של כפייה

האם היא . ויש לה ילדים להאכיל, היא יודעת את זה, אם הוא מפטר אותה

כפי , עתידית(ואולם בחברה ? תעמיד אותם בסכנה אם היא תאמר לא

ומעסיקים צריכים לתת , אחרת בה נשים אינן נתונות לפגיעות אלה) הנראה

הזמנת המעסיק את , למישהו דין וחשבון כשהם מחליטים לפטר מועסק

כל שעליה , אחרי הכל:  עשויה שלא להיחשב לפעולה של כפייההמועסקת

ייתכנו אפילו מקרים . אם היא לא מעוניינת בכך" לא"לעשות הוא לומר 

בהם מעיקרו של דבר לא ברור האם פעולה היא פעולה של כפייה או של 

כך שדברים שונים עשויים להסתבר כפסולים . או שמא לא, הולכת שולל
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אך סוג זה של רלטיביזם .  ברגעים היסטוריים שוניםבתרבויות שונות או

- כיוון שמה שפסול בנוגע לפעולה מוליכת, אינו באמת רלטיביזם מוסרי

 זה המקרה בו מי –שולל או פעולה של כפייה הוא תמיד אותו הדבר 

  .שפועל מבקש לתמרן את הבחירה של הזולת עבור תכליתו הוא

חנו חושבים על השאלה האם נקודה חשובה נוספת שיש לזכור כאשר אנ

קיומן של קהילות נפרדות מוליד רלטיביזם נוגעת להשקפתו של קאנט 

.  גיאוגרפיה– באופן מעט מפתיע –ו , מוסר, לגבי היחסים בין פוליטיקה

הקהילה המוסרית , בתיאוריה הטלאולוגית של קאנט על ההיסטוריה

אפיסיים של יסודות מט'ב. מופיעה לאחר הקהילה הפוליטית ולא לפניה

אנו ) Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre(' המשפט-תורת

למדים שבני אדם חייבים לחבור יחדיו לקהילות פוליטיות משום שהללו 

כדי לקבוע מה , החיים בקירבה גיאוגרפית חייבים לחלוק מערכת משפטית

מרגע שנוצרת הקהילה : הסיפור הולך בערך כך, מכאן. שייך למי

בכיוון של רפובליקה ) למרבה הצער מאוד לאט(היא מתפתחת , פוליטיתה

אנשים מפסיקים לבזבז את , ברגע שיש רפובליקות דמוקרטיות .דמוקרטית

וכתוצאה מכך , ותחת זאת משתמשים בו עבור חינוך, כל כספם על מלחמה

מה שמוביל למוסר , לומדים לחשוב באופן עצמאי ולהיעשות אוטונומיים

השלום ', 'המשפט-יסודות מטאפיסיים של תורת'דברים מצויה במרבית ה(

האומות השונות עצמן מגיעות , בסופו של דבר ).?'מהי נאורות'ו' הנצחי

חייבת להיות להן דרך ליישב שאלות , שוב, ואז, לידי קירבה גיאוגרפית

בסופו של דבר העולם כולו נעשה חלק . משפטיות המתעוררות בקירבן

מה , העולם הוא עגול,  שכפי שמזכיר לנו קאנט בשמחהמשום, מקהילה זו

שבסופו של דבר מביא כל אומה לידי קירבה לכל אומה אחרת 

כאשר אין הליך ממוסד ). 6:311; 6:262', המטאפיסיקה של המידות'(

יש היבט שבו אנשים אינם מצויים במה , ומוסמך ליישוב שאלות משפטיות

. גם אם הם למעשה מצויים בשלום, שקאנט מכנה מצב חוקי זה ביחס לזה

כך שהקהילה היחידה שבה היחסים של המשפט והמוסר ממומשים בפועל 

קיימת (במלואם היא הקהילה של כל יצורים הרציונליים על פני האדמה 

מחלוקת בנוגע לשאלה מדוע בדיוק קאנט לא הגיע למסקנה כי מצב חוקי 

אך הוא לא הגיע , לא יכול להיות מושג במלואו ללא ממשלה עולמית

ולפיכך ישנו היבט , הקהילות הממשיות הן בהכרח חלקיות, בינתיים). אליה

  .שבו הן בהכרח פגומות
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אנחנו יכולים בהחלט לדעת האם קהילות פוליטיות מסוימות    .ב

קאנט . מאחר שזה עניין חיצוני שנראה לעין, מכבדות חוק יותר מאחרות

 – הפועל עצמו אינו יכול לדעת  אפילו האדם–חשב שאיננו יכולים לדעת 

הוא עשוי להיראות כעושה משהו מתוך . האם מניעיו מוסריים באמת

, או. אך למעשה לעשות זאת ממניע אישי כלשהו, מניעים מוסריים לחלוטין

יכול להיות שלמרות שהאדם הפועל לא , אולי אפילו באופן שכיח יותר

יהיה זה נכון לומר , תבכל זא, עושה את המעשה הטוב משום סיבה אנוכית

שהוא לא היה עושה זאת לו שיקול אנוכי כלשהו או איזה שיקול מגביל 

 ללא כל, שמישהו מציל זר גמור מטביעה, למשל, נניח. אחר היה בנמצא

, אבל; והדבר נראה כפעולה מוסרית לחלוטין, תקווה לגמול או להערכה

ת הזר לו היה הזר בן יהיה זה נכון לומר שהוא לא היה מציל א, אף על פי כן

ההכרעה בשאלה האם קהילה . מוצא אתני אחר או אמונה אחרת, גזע אחר

הם  :מעוררת את אותה הסוגיה, אמונה היא מוסרית באמת-מבוססת

עשויים להיראות כמגיבים לאנושיות זה של זה וכמתייחסים זה לזה כאל 

ת אלא אבל אולי מה שמניע אותם אינו באמת האנושיו, כשלעצמן-תכליות

היחסים שלהם אינם , במקרה זה". אחד מאיתנו"היותו של מאן דהוא 

אך קאנט סבור שהשיפוט שמכריע שכך הוא . באמת מוסריים כל עיקר

כך שזה לא באמת מאפשר , נמצא מעבר להשגה של הידע האמפירי, הדבר

  ?למה שנרצה לעשות זאת, אבל בכל מקרה. קהילות" לדרג"לנו 

קאנט מעמיד לנו ' השלום הנצחי'ו'  המוסרהמטאפיסיקה של'ב   .ג

אנו : המתעצבים פחות או יותר על הבסיס הזה" דיני מלחמה"סדרה של 

אך אל לנו להשתמש בשום תחבולות או , רשאים להגן על עצמנו במלחמה

אמצעים שיהפכו לבלתי אפשרי עבורנו לשוב ליחסים טובים מבחינה 

מה . כאשר המלחמה תסתיים, לשוב ולהתייחס זה לזה כתכליות, מוסרית

עד כדי כך שזה יהפוך  מחמיר, שקאנט חשב שנובע מכך הוא מחמיר למדי

או אפילו כיחסים בינלאומיים , כמעט כל דבר שאנחנו מזהים כמלחמה

קאנט חשב שנובע מכך שאל , למשל. לבלתי אפשרי, רגילים של ימי שלום

כך (ון משום שאת האמ, לאומה להשתמש באזרחיה כמרגלים במלחמה

  .לעולם לא ניתן יהיה להשיב על כנו) סבר

אנו יכולים , אך גם בלי לקבל במלואו את הפירוט של התיאור של קאנט

" מוסרית-מלחמה היא לא"תחילה עלי לציין שהאמירה . להבין את כוונתו

כיוון שפעולות הן אלה שבראש ובראשונה נחשבות , היא מעט משונה
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מה היא לא בדיוק פעילות שיתופית שבה ומלח, מוסריות-למוסריות או לא

 –אני מניחה שניתן לחשוב על זה כך (לוקחות חלק שתי המדינות יחדיו 

או לפחות ,  אך כאיפיון של מלחמות ממשיות–קרב -כמו להילחם בדו

מה שעושה המדינה הוא לתקוף  ).זה נראה לי מטעה, המלחמות המודרניות

אך להגן על , תקוף זה בלתי מוסריל: אזי ניתן היה להשיב בערך כך. ולהגן

לא צריך , אם אתה סבור שלא עשית דבר פסול שהביא להתקפה, עצמך

לגבי השאלה מי באמת  יהיו חלוקות, כמובן, האומות. להיות בלתי מוסרי

כך שלא ברור כמה הדרכה מעשית יכולה , היתה התוקפת ומי המתגוננת

 למה שאתה מורשה אך חייבים להיות גבולות כלשהם. מחשבה זו לספק

הרעיון . ועיקרון כלשהו מאחורי הגבולות הללו, לעשות כדי להגן על עצמך

שאל לנו לפעול באופן שיהפוך את השיבה ליחסים טובים מבחינה מוסרית 

אחד . נראה לכל הפחות כמו נקודת מוצא מבטיחה, לבלתי אפשרית

ית אשר במידת מה מתייחס ישירות לבעי, התנאים הנוספים של קאנט

הוא שאל למלחמה להיות לעולם , המחלוקת לגבי השאלה מי היה התוקף

קאנט האמין שאנו רשאים להילחם במלחמות רק . עניין שקשור לענישה

ומאחר . שיכריע בין שתי אומות, מוסמך, משום שאין כל שופט אפקטיבי

אף אחת מהאומות אינה , סמכא לא הכריע מי צודק ומי טועה-שאף בר

 ולפעול כאילו היה הצדק עימה כך שהיא מצויה בעמדה רשאית להמשיך

  .בה היא רשאית להעניש באופן לגיטימי את האחרת

  

שתי הדמויות הנזכרות יותר מכולן הן אריסטו , בפילוסופיה של הגל: סגל

הגל מציין שהמיטב , כאשר הוא דן בסוגיה כלשהי, פעם אחר פעם. וקאנט

ולעיתים תכופות , ר עליה אריסטושיש בידינו לגבי סוגיה זו הוא מה שאמ

היא למעשה רק לנסח את , במקרים רבים, הוא אף מציין שמשימתנו

הגל אומר שהתובנה , במקום אחר .אריסטו מחדש במונחים מודרניים

של קאנט היא התובנה ' ביקורת התבונה הטהורה'המעמיקה ביותר ב

חדיו את  העקרונות המחזיקים י–" המושג"של מה שהגל מכנה (שהאחדות 

הגל טוען שהכל ', פנומנולוגיה'ב. העצמית-היא זו של התודעה) שיטתו

 –' עצם'בה במידה שהוא ' סובייקט'משתרשר מן ההבנה שהאמיתי הוא 

כאשר , וכך). או שפינוזה(ובה במידה אריסטו , קאנט: במילים אחרות

 מה שמהווה את הדופק האמיתי של –העצמית -באחד של התודעה-השניים

אנו מקבלים את ,  מתאזן עם אריסטוטליות מקיפה–קטיקה של הגל הדיאל



 467

אשר מעצבת ', קאנט/אריסטו'או של ', סובייקט/עצם'אותה הסינתזה של 

בתיאור לעיל השתמשתי ( שעליהם הגל מדבר "המונחים המודרניים"את 

נועדה לתווך ' קאנט/אריסטו'הסינתזה וכמובן ש).  טרי פינקרדבניסוחיו של

או בין העיון , אלא גם בין הטבע והחירות, העצם והסובייקטלא רק בין 

  ).בין הביקורת הראשונה של קאנט לבין השנייה, היינו(והמוסר 

אך אף על פי כן , גם הפילוסופיה שלך מציגה סינתזה בין אריסטו וקאנט

  . היא נעה בכיוון שונה בתכלית

והכרעת האם היה רגע כלשהו בחייך הפילוסופיים שבו קראת את הגל 

האם הטעם שבעטיו את מבכרת את , ואם כן? כנגדו ולטובת קאנט

, או כפי שהייתי מנסחת זאת(הפילוסופיה של קאנט על פני זו של הגל 

הוא בראש ובראשונה ) הטעם להבנת הצעד הנוסף של הגל כצעד לאחור

האם היית אומרת שאת , או במילים אחרות? אפיסטמולוגי או מוסרי

או פילוסופיה של גבול על פני פילוסופיה , ל פני מוניזםמבכרת דואליזם ע

בשל מחויבותך בראש ובראשונה לאמת או דווקא , שאין לה כל גבול

  ? למוסרי/לטוב/לצודק

  

, חוששתני, הגל הוא אחד החברים בפנתיאון הפילוסופי שאיתם :קורסגארד

אם לנסח זאת במונחים של תשובתי לשאלה ; אין לי הרבה מה לעשות

אני לא יכולה להגיע למקום בו אני מצליחה להבין למה הוא , שונההרא

אכן נראה לי , על בסיס המעט שאני מבינה. הבין את העולם כפי שהבין

בחזרה , שהוא רוצה לסגת מכמה מהתובנות החשובות ביותר של קאנט

למקום בו מסיבה כלשהי אנו רשאים להניח שהתודעה והעולם נוצרו זה 

 לדחות את התיזה של קאנט על הראשונות של התחום וכמו כן, עבור זה

מבינה כאחד , כמו רבים אחרים, יהיה זה ביטול של מה שאני. המעשי

לעשות פילוסופיה לאור קבלה של עמדתנו : ההישגים העיקריים של קאנט

אך יכול להיות ). 4עוד לגבי עניין זה בתשובתי לשאלה (האמיתית בעולם 

שנה סיבה טובה יותר לכך מזו שאני יכולה או שי, שאני טועה לגבי זה

אודה שמאמציי להבין את הגל מסוכלים בין היתר על ידי תחושה . לראות

לא היה בדיוק רגע בחיי , אז לא. להבינו, שלא לצורך, שהוא מקשה

הלוואי שיכולתי לומר על . הפילוסופיים שבו הכרעתי כנגדו ובעד קאנט

ו כמה וכמה רגעים בחיי תחת זאת הי! עצמי משהו כל כך מכובד
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ויתרתי והחלטתי להניח , הפילוסופיים שבהם ניסיתי לקרוא את הגל

  .אם יוכל, למישהו אחר להתיר את סבך הרעיונות של פילוסוף זה

  

יש לנו טעמים לחשוב שקאנט רואה בדת מופת לחוק , מצד אחד: סגל

כה שעליו האנושות הבוגרת והנאורה צרי, )ולפיכך השלילי(הפוזיטיבי 

יש לנו טעמים לחשוב שתפישתו של קאנט , ואילו מצד שני; להתגבר

ואף להצדיקן , יכולה וצריכה להתיישב עם הדת ועם הפרקטיקות הדתיות

ְּכזה שיש , וסוג הביסוס, חשיבה טלאולוגית אינה ידע", כפי שאת אומרת(

: או שוב; "מצוי באמונה הדתית המעשית ולפיכך באתיקה, לה

האמונה הדתית המעשית מונעת על ידי העובדה שהאדם הדוקטרינה של "

המוסרי צריך להאמין שהמטרות שהמוסר מעמיד בפניו ניתנות להשגה 

והוא , החוק המוסרי מעמיד את הטוב העליון כמטרתנו. באמצעות מאמציו

מהי הבנתך לגבי עמדתו "). נתון בסכנה אם הטוב העליון אינו ניתן להשגה

  ?של קאנט כלפי הדת

  

. עמדתו של קאנט כלפי הדת היא מורכבת, כמו שאת אומרת :סגארדקור

. החירות והאלמוות משחקות שני תפקידים במחשבתו, האידיאות של האל

וקיום , סיבה ראשונה, הן האידיאות המטאפיסיות של הבסיס לכל אפשרות

 דברים שממשותם אינה יכולה להיות –] noumenon[זמני נֹואּומנאלי -על

אך שאנחנו צריכים להאמין בה כדי להימנע , ידע עבורנואובייקט של 

 לניתן – את העולם –מאנטינומיה ולבנות תמונת עולם שעושה אותו 

קאנט סבור . להבנה על פי הסטנדרטים הרציונליים האנושיים שלנו

 כדי להאמין שאנו יכולים –שאמונתנו הרציונלית בהן מעוגנת במוסר 

ומאושר , ו כל אחד ואחד הוא טובמצב שב(להשיג את הטוב העליון 

; אנחנו צריכים להאמין שאנחנו חופשיים, )בשיעור פרופורציונלי לכך

אנחנו צריכים להאמין באל פרסונלי שמארגן את חוקי הטבע כך שהטוב 

ואנחנו צריכים להאמין שיהיה ; יהיה מאושר בשיעור פרופורציונלי לטובו

מות הרצון שהמוסר תובע בו נוכל להתפתח לעבר של" נצחי"לנו קיום 

והיא , יש משהו יפה בתפישה זו לגבי מקור הרעיונות הדתיים .מאיתנו

אני מתכוונת לכך ', שלמות'ב .מעניקה שלמות לשיטה הקאנטיאנית

השאיפות העליונות של התבונה התיאורטית והמעשית , שבתמונה הזאת
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ם כאשר אנו מבינים שהעולם היחיד שלגמרי מובן יהיה ג, מתאחדות

  .העולם הטוב ביותר מבחינה מוסרית

. להשקפתי העניין כולו לא עובד, אך למרות הערצתי לרעיונות הללו

הטיעונים האלה מבוססים כולם על הרעיון שהחוק המוסרי תובע מאתנו 

או אולי מוטב לומר שהחוק המוסרי תובע מאתנו . להשיג את הטוב העליון

אנט סבור שאיננו יכולים וק, להאמין שאנו מקדמים את הטוב העליון

להאמין שאנו מקדמים משהו אלא אם כן אנו יכולים לראות דרך כלשהי בה 

קאנט סבור שמשום כך עלינו לחשוב על הטוב העליון כעל . ניתן להשיגו

טעם , ומשום כך יש לנו טעם מעשי, דבר שהינו אפשרי באמצעות מאמצינו

להאמין בתנאים שתחתם ] a practical reason, a moral reason[מוסרי 

מה מטעם מוסרי מעניק -הרעיון של אמונה בדבר(דבר זה יהיה אפשרי 

שהופכת אותה למצב אפיסטמי שונה למדי ' אמונה'לקאנט תפישה של 

כך שהטיעונים הללו אינם דומים בדבר להוכחות המסורתיות , מהידע

עולים אך הטיעונים הללו לא עובדים כיוון שבכל זאת אינם ). לקיום האל

, משהו שהינו חילוני באופן עמוק בפילוסופיה של קאנט בקנה אחד עם

בדיוק כשם שהתבונה העיונית לא . שלגביו אוסיף דברים אחדים בהמשך

כך התבונה , יכולה לומר לנו שאנו חיים בטוב בעולמות האפשריים

המעשית לא יכולה לומר לנו שאנו צריכים להפוך את העולם לטוב 

עוד על כך בחלק (פשוט צריכים להיות בוגרים ולחיות עם זה אנו , לחלוטין

  ).Fellow Creaturesספרי של  12.1

  

האם היית אומרת שקאנט הוא הוגה : מה באותו הנושא-במידת: סגל

 אינני מתכוונת שישתמע מכך שאני רומזת שקאנט היה למעשה –? נוצרי

ני מתכוונת בכך אך גם אי, תיאולוג ולא פילוסוף חמור במלוא מובן המילה

  .לעובדה הפשוטה שקאנט היה נוצרי

, אחד מהם. עולים בדעתי הטיעונים של פאולוס כנגד היהדות ובעד הנצרות

אשר מצייתת לחוק שאינו בא , היהדות היא דת לגליסטית: הוא זה, למשל

ולפיכך היהדות היא דת , מתוכי אלא ממחוקק חיצוני לי המכתיב את החוק

עם ההפנמה של , הבגרות מגיעה רק עם הנצרות; תלא בוגרת ולא רוחני

עם ההבנה שרק חוק הבא מבפנים יכול להפוך אותי מעבד או מילד , החוק

  .לאדם מוסרי וחופשי
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אנו יכולים לחשוב על קאנט כעל חוליה מאוחרת , אם כן, במובן עמוק

הפנמה שיש להבינה , הקוראת להפנמה של החוק) נוצרית(בשרשרת 

יכול גם להיות , מן הצד השני, כמובן. ת ואוטונומיהכתוצאה של בגרו

, מרתק להצביע על קווי הדמיון בין המחשבה של קאנט למחשבה היהודית

כמו למשל ההאשמות שהוטחו בפילוסופיה של קאנט המהדהדות את 

, החוק בה הוא פורמלי מדי, לגליסטית מדי: ההאשמות שהוטחו ביהדות

 תהום עמוקה מדי בין העיוני פוערת, שמה דגש רב מדי על המעשי

משרטטת גבול קשיח מדי עבור התחום העיוני כחסר יכולת לדעת , והמעשי

לאורך מסורת ' הוכחות לקיום האל'אין כמעט , ואכן(את המוחלט 

נוסף על השאלה שמופיעה במשפט , אם כן. וכן הלאה) המחשבה היהודית

ווי דמיון אלו האם תסכימי לשתף אותנו במחשבות שלך לגבי ק, הראשון

  ?היהדות/בין הפילוסופיה של קאנט לבין הנצרות) או אחרים(

  

אני סבורה שקאנט הוא הוגה , כפי שציינתי בתשובתי האחרונה :קורסגארד

אני חושבת , אף שקאנט עצמו ידחה תיאור זה. חילוני באופן עמוק

שהפילוסופיה שלו מזמינה אותנו להיות אנשים בוגרים שיכולים להתמודד 

ם מצבנו ביחס לעולם במקום לחלום שאנחנו המועדפים בסתר של בורא ע

עוד על גישתו (שבין היתר מקל ראש בגורל ברואיו האחרים , כלשהו

 Just Like All the"ראי במאמרי, המצערת של קאנט בנוגע לשאלה זו

Other Animals of The Earth" ,2008 .(אנחנו : המצב הוא כדלקמן

עם כוח של תבונה שמייצרת את , סגרת העולםמוצאים את עצמנו במ

הסטנדרטים הללו מורים לנו איך צריך להיראות . הסטנדרטים של עצמה

אך יש לנו דרכים , עולם שהינו מובן מבחינה עיונית וטוב מבחינה מעשית

מוגבלות בלבד לדעת באיזו מידה העולם באמת מובן או באיזו מידה הוא 

ו יכולים להניח שהעולם מתוכנן על ידי איננ. יכול באמת להיעשות לטוב

בורא באופן שמביא לכך שאנחנו בהכרח יכולים לתפוש מהו העולם 

כשלעצמו או שאנחנו יכולים לצפות לכך שמאמצינו המוסריים בהכרח 

  .יקדמו את הטוב

איני יודעת מספיק על הנצרות ועל היהדות כדי להשיב על השאלה איזו 

ני לא חושבת שהייתי מתפתה להשיב עליה אבל א, "יותר קאנטיאנית"מהן 

והייתי אומרת , יש היבט נוסף של גישתו של קאנט כלפי הדת. גם לו ידעתי

אני חושבת שקאנט האמין במשהו . שטרם דנתי בו, של אמונתו באנושות
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עלינו , אם מספר רב של אנשים חולק מערכת אמונות כלשהי: מעין זה

גם אם , מערכת זו בתבונהלהיות מסוגלים למצוא את שורשיה של 

הרעיונות הרציונליים המבוטאים במערכת זו עברו עיוות או מיתולוגיזציה 

קאנט האמין לפיכך שלרעיונות הדתיים חייב להיות . באופנים כלשהם

והוא ראה את שיטת האמונה המעשית שלו כמסבירה מהו , בסיס רציונלי

ביקורת התבונה 'של הוא מקדיש רוחב יריעה נכבד בדיאלקטיקה . בסיס זה

כדי להראות באיזה אופן ' הדת בגבולות התבונה בלבד'וב' הטהורה

הרעיונות של האמונה המעשית הם הגרעין הרציונלי האמיתי של רעיונות 

הוא מציע הצעות ' ביקורת התבונה הטהורה'בדיאלקטיקה של . הנצרות

ת כפי אם המוסר והד. דומות לגבי ההתפתחות של הדת בקרב יוון העתיקה

אנחנו אמורים , שמבינם קאנט הם אכן התוצר הטבעי של התבונה האנושית

או , לצפות למצוא עקבות שלהם ברעיונות של כל מערכת אמונות נפוצה

כך שזה לא . לפחות של כל מערכת אמונות נפוצה המדגישה את המוסר

באמת יהיה מפתיע למצוא הדהודים של רעיונות קאנטיאניים הן בנצרות 

למה , אבל אם קירבתה של מערכת אמונות לקאנט היא מעלה. יהדותוהן ב

למה לא פשוט ? לנסות לקבוע באיזו מערכת אמונות מעלה זו מצויה יותר

  ?להאמין בקאנטיאניזם עצמו
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   פרנסיס בייקון

  

  

  על היופי
  
  

ובוודאי ; השיבוץ הפשוט יאה לה מכל, המעלה הטובה כמוה כאבן חן

, אם כי לא בעל תווים עדינים, מראה-ובה יאה לה גוף טובשהמעלה הט

, וגם אין זה שכיח. ואשר יש בו נוכחות נשואת פנים יותר מאשר יפי תואר

כאילו הטבע ; שאנשים יפים מאוד הם בעלי מעלות טובות מבחינות אחרות

. טרח מאוד להישמר מטעות יותר מאשר לייצר דבר מה כלול בכל המעלות

ושוקדים על ; אך לא נעלים ברוחם, י כישורים מלוטשיםועל כן הם בעל

אבל אין זה נכון . אורחות ההתנהגות יותר מאשר על המעלות הטובות

, פיליפ היפה מלך צרפת, טיטוס וספסיאנוס, שכן הקיסר אוגוסטוס: תמיד

ישמעאל שליט פרס , אלקיביאדס איש אתונה, אדוארד הרביעי מלך אנגליה

ובה בעת היפים בגברים של , י רוח כבירה ונעלה היו כולם אנשים בעל–

והתנועה הנאה והחיננית ; התווים חשובים יותר מן הצבע, ביופי. זמנם

; ותמונה אינה יכולה להביעו, זהו החלק הטוב שביופי. חשובה מן התווים

אין יופי רב שאין בו מידה של מוזרות ביחסי . וגם לא המבט הראשון בו

;  אפלס או אלברכט דירר–וא הנחות מבין השניים אין לקבוע מי ה. הצורה

, ואילו אצל האחר, כי האחד יצר דמות באמצעות יחסים גיאומטריים

החלקים הטובים ביותר של פרצופים שונים נצטרפו לפרצוף אחד כליל 

לא יישאו חן בעיני איש למעט הצייר שיצר , כמדומני, דמויות כאלה. יופי

אלא ; ו לצייר פנים שלא היו כמותם ליופיולא שאני סבור כי אל ל. אותן

, )כמו המוסיקאי שמחבר מנגינה יפה(שעליו לעשות זאת בכעין שאר רוח 

לא תמצא , שאם תבחן כל חלק בהם בנפרד, יש פנים. ולא על פי כללים

אם נכון הדבר שהחלק העיקרי . ועם זאת כולם יחד יפים הם; חלק אחד טוב

 אין זה פלא שאנשים באים בימים נראים כי אז, ביופי הוא תנועה חיננית

גם , אנשים יפים ["Pulchrorum autumnus pulcher; לפרקים נעימים יותר

, כי אף צעיר לא יוכל להיחשב יפה אלא מתוך ויתור; "]סתיו ימיהם יפה

היופי כמוהו . ולאחר שהובאו הנעורים בחשבון כדי לפצות על יפי המראה

 ועל פי רוב; אינם יכולים לעמוד בטריותםשמרקיבים מהר ו, כפירות הקיץ
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אם יפיץ , אך שוב; מבוכה של מידה ובזיקנה, הפקרות מייצר הוא בנעורים

  .              והחטאים יסמיקו מבושה, המעלה הטובה תזרח בו, אורו היטב

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  )אגוזי ליירש :אנגליתמ (
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   וולסטונקראפט מרי

  

  

  לאכותיהטעם המ
  
  

מתגלה לעתים , החיבה הרווחת בחברה בת ימינו לתמונות מחיי הכפר

השואבת את עיקר השראתה משירים , קרובות כרגשנות מלאכותית

שמקובל אך מכיוון . וחסרה הכרה אמיתית ביופיו של הטבע, ומרומנים

, לראות בהתרפקות על התענוגות שמזמן האזור הכפרי עדות לטעם מעודן

שמא אותו הקבעון , ועם זאת ניתן לשאול. של נושא זהלא נס ליחו 

אכן משפיע על התנהלותם של אלה העוזבים לזמן מה את הערים , הרומנטי

  . הסואנות שבהן הם חיים את חייהם

  

הגעתי אל ההרהורים הללו לאחר תקופות שונות שבהן התגוררתי באזור 

ע במו והבחנתי עד כמה מעטים הם האנשים הבוחנים את הטב, הכפר

אך כשצעדתי על אותו עשב ; עם בוקר" לנער את הטל"נהגתי . עיניהם

תהיתי כיצד זה שברגע מענג שכזה רשאית השמש , שרגל לא דרכה בו

קורי . בעוד עיני שלי בלבד חוזות ביופיה הקורן, להתרומם במלוא תפארתה

, ואיש לא הפריע למראה השמיימי, הלילה עוד נחו על שולי המשעול

חרף כל , ואף על פי כן; איכר עמל המכתת רגליו לעבודת יומולהוציא 

כל לשון קשקשה בדרכה על , כששבתי אל חיק החברה, אותה נידחות

  . אודות תענוגות הכפר

  

החלטתי באחד משיטוטי , לאחר שהבחנתי לעתים קרובות באותה תופעה

ובד בבד לחקור מדוע שירה שנכתבה , לנסות להתחקות אחר מקורה, בדד

 טבעישכן  (ברצוני לומר בפשטות:  טבעית מאודרש חברת האדם היאבע

כי כוונתי היא להעתקה של רגשות מיידים ) הוא ביטוי מעורפל מאוד

המתעורר , כאשר הדמיון, על כל הפראות והגולמיות הטבועים בהם, ללשון

ברגעים מעין אלה . נתון בפעולה ערה, למראה תופעות יוצאות דופן

והרוח הטהורה מצרפת דימויים הבוקעים , יש חיוכיםהחושים מפיצים ח
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עד שמאמציי , בלא כל חיטוט מחושב בהבנה או בזיכרון, מאיליהם

  .  ומכבים את להבות ההתלהבות, השיפוט מדירים את תחושות הרגע

  

פעפועיו של שכל נמרץ לעולם לא יסגירו לידינו עד כמה הורחבה הבנתו 

כשם שדשנותה . וחסנה בתחום הידעוהיכן א, הרגעית על ידי מחשבותיו

המזדווגת על , כך נגלית חשיבה מעמיקה; של האדמה ניכרת על פני השטח

בהתמזגה מעדנות בפרצי הרוח , פי רוב בחן משחקי בהרהורי המשורר

או בעת רגיעה , כוסף ורוטט, הדק מן הדק, עת העצב המתוח, החיה

ומגירה דמעה כשלאות נעימה שואבת אנחה ארוכה , שהרתה תוגה רכה

  . הנושרת לאיטה

  

מעניק לנו אך ורק את הדימוי שהרתה , אדם בעל רגשות עזים, המשורר

בניסיון לתת סימן , ושוחח עם עצמו, בשעה שנמצא למעשה לבדו, נפשו

, דמותו של חבר נושן, והיה וברגע מקודש זה. ברושם שהותיר הטבע בליבו

אזי , י דעת אל מחשבותיותחדור מבל, זיכרון זך מרגע שבו התעדנה הנפש

 ומי האיש –ועם זאת בפיוטיות , יובע הצער הנלווה אליה בפשטות

  ?שיאטום לזאת את לבו

  

 דימויים נעלים ומופתיים מציתים את ;האהבה לאדם מובילה למסירות

 האלוהים נראה בכל ענן מרחף הבא מן ההרים לוטי הערפל כדי ;הדמיון

 שבח –ו של יצור בר דעת להעניק לזכות בכבוד הרב ביותר שיש ביכולת

מה מפואר הוא הרגע שבו סרים חיבת הלב והזיכרונות מפני . והלל

עת , ההערצה הנעלה אשר משפיעים חוכמתו וטוב לבו של האלוהים

ונדמה שהעולם כולו מכיל אך ורק את , לא נבנה בידסוגדים לו במקדש ש

יקות החלשה אין זו תגובת האד! הנפש שהגתה את הדבר וצרה לו צורה

אין המשורר זקוק למשורר אחר על , יתר על כן; הגלומה בטקסים דתיים

והוא דובר בשפת האמת , לבו בוער בקרבו; מנת להביע את רגשותיו

  .  והטבע בכוח שאין לעמוד בפניו

  

דימוי רוחני ; להבחין בחוסר המידתיות שבהשתפכויותיו, כמובן, ניתן

אך ;  מפיק צורה נאה ואחידות עדיפההיה, עשוי ביתר טעם, שגיוני פחות

התבונה מתרצה , ככל ששורות מתרככות או נמחות ברגעי הרהורים צלולים
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שכאותם גווני גוונים יפהפיים ובני , על חשבון הרגשות הבלתי רצוניים

חלוף של שמי הערב נמסים לצורות חדשות טרם יהיה סיפק בידינו 

הרי האדם מתענג , ונתנוכי עד כמה שלא נפאר ונרומם את תב. לבוחנם

ולעיתים קרובות רגשותיו כהים מכדי להפיק עונג מהוד , רבות מבלי דעת

  . השירה או שאר אמניות יפות, הטבע

 

עולם הדימויים של הקדמונים שאב באופן טבעי מן התופעות הקיימות ומן 

כשעלה צורך לשנע גיבור ממקום אחד לאחר על פני . המיתוסים שלהם

האם היה בנמצא כלי רכב טבעי יותר מאשר אותם , ותשממות לא סלול

ומשאלה כמוסה , עננים צמריריים שבהם בהה המשורר לעתים קרובות

כאשר נדמה שהטבע , והנה? להפוך אחד מהם למרכבתו, מתגבשת בלבו

כאשר היער הסבוך וההר התלול , עורם מכשולים על כל צעד ושעל בדרכו

נת לעבור אותן נכספת הנפש לעזרה ועל מ, צבים מולו כחומות בצורותינ

זו , המהלכת על גלי הים ומושלת בסערה, אזי אלילות מתערבת; על טבעית

זוכה בדמיון השוקק , הנוכחת בעוצמה בניסיונות הראשונים להגות מדינה

  ". משכן מקומי ושם"ל

  

דרושה חקירה פילוסופית שתשפוך מעט אור על דברי ימיה של התודעה 

 את – ככל שהמידע שהגיע לידינו יאפשר לאתר – ותאתר, האנושית

הרגשות והרעיונות הצמודים לחוויה שהפיקו את הדימויים שכיום נראים 

, ואף מרתיעים; משום שהם כה רחוקים מאתנו ,לא אחת כבלתי טבעיים

שהרגלי מחשבתם והשקפתם , משום שהועתקו בגסות על ידי משוררים

ף שהתבונה מפריעה לעתים על א, שכן; לגבי הטבע ודאי היו שונים

ומפזרת את העננים המענגים שהדמיון , קרובות לשטף רגשותינו המידיים

והחלום פג , היא זו שצובעת בדממה את קולם המזמר, אף על פי כן, חיבק

וכן כאשר מוצגים דימויים הלקוחים מתוך ; כאשר האמת מחוללת בגסות

  . ותולא מתוך מנהגים מקומיים או אמונות רווח, ספרים

  

המשורר הוא בעיקר תולדה של התרבות ופחות של , בחברות מפותחות

הספרים שהוא קורא בילדותו נעשים חממה לגידול פירות . הטבע

דימוייו אינם . אך סרי טעם וגוון, מרהיבים לעין הלא מיומנת, מלאכותיים

וכמו אצל ציירים המעתיקים ; אין הם אלא העתקות; עולים מתוך תחושות
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נוכל להכיר , סלים עתיקים בבואם לצייר גברים ונשים בני זמנםלמעשה פ

דמויות אפורות שלעולם ; אולם אלו אנשי אבן; ביופי הקו ובתואם הצורה

עת , לא יוכלו להעלות בתודעה את רעיון הדיוקן שנלקח מהחיים עצמם

כנפי המשי של הדמיון . הנשמה העניקה רוח ולכידות למכלול התופעות

והדחף להשגת ביטוי נאה מוביל להטיית תשומת הלב ; קיםקמלות נוכח חו

  .   ונטייה זו מנוגדת למחשבות הנעלות ומלאות התשוקה, למילים
  

ובעקבות , שלמד בבית הספר על אודות מבנה השיר, ילד בעל יכולות

אם , עשוי, קריאה ביצירות גאוניות עורר אותו ייצר החיקוי לחבר חרוזים

 משורר –ואף להפוך למה שנהוג לכנות , אים נלהפיק שירים, יתמיד בכך

קוראיו לא ייפתחו אליו יחס , מבלי לדעת היכן הפגם, ואף על פי כן; רהוט

ביצירות של משוררים הנתלים בתשוקתם הם ימצאו פגמים גסים עוד . חם

; כאלה שנמצא בשירה המודרנית, ודימויים המזעזעים את טעמם, יותר

נראים אוויליים או מנוכרים כאלה של אלא שדימוייו של האחד אינם 

  . מכיוון שלא כך נראו לעיני המחבר? מדוע. האחר
  

, שאינן אלא עבודות חיקוי, לאחר שהראינו שמדובר ביצירות חסרות חיות

, אם אינן מכבות לחלוטין את אש הדמיון, המדכאות את ההבנה בתקיפות

על אף כשנעלה את הטענה כי , םפרדוקסאלייאנו עלולים להישמע 

הצופים הראשונים , שגאונות אינה אלא מילה נרדפת לרגישות יוצאת דופן

השתמשו בתבונתם הרבה יותר מאשר , המשוררים האמיתיים, בטבע

בעוד , אולם הם עשו כן בכך שהבדילו בין הדברים. החקיינים שקמו להם

  . שממשיכי דרכם טרחו על השאלת רגשות וארגון מילים
  

אך הרעיונות , עומסים מילים על זיכרונם, לאסיילדים שזכו לחינוך ק

כהוכחה לטענה זו עלי . הנלווים להן לא תמיד מובנים באופן ברור ומובחן

לציין שפגשתי לא מעט אנשים צעירים שבהחלט יכלו לכתוב שירה נקייה 

ואילו נושאי הפרוזה שלהם , ולצרף שמות באופן נאה זה לזה, ונסבלת

ת העיבוד השטחי שוודאי זכו לו בטיפוח וא, חשפו את עקרות מחשבתם

  . מחשבתם
  

. ונסון הגדיר את הגאונות באופן הפוך מעיקרו להבנתי'ר ג"ידוע לי שד

שהיא  תודעה חזקה המובלת במקרה אל תחום ידע לדידו גאונות היא
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מבלי להתעכב ולחקור את הנסיבות שהובילו להתפתחותה . מצטיינת בו

דומה כי הניסיון מוכיח שמדובר במוחות , חזקהשל אותה תודעה מאושרת ו

לאחר שגילו שהם נוטים , שהמשיכו ורדפו אחר תחום ידע, נמרצים במיוחד

הרי מגוחך יהיה להניח שרושם קל שנטבע בשכלו של ילד ; אליו מטבעם

ולקשיים , ולרשמים נלווים אין השפעה מתמשכת עליו, הוא צו הגורל-הוא

ונסון מחזיק בדעה 'ר ג"עתים נראה שדל, למעשה. בלתי צפויים לא כל שכן

במיוחד באבחנתו כי , )לא אכנס כאן לרציפותם של הגיונותיו(דומה לשלי 

 בחן את הטבע בעין ]משורר ומחזאי אנגלי, 1700-1748[ תומסוןיימס 'ג"

  ." שמעניק האחרון למשוררים בלבד

  

, אולם למרות שיש להכיר בכך שספרים עשויים להוליד משוררים אחדים

 המשוררים המשכיחים את םחוששני כי אלה האחרונים לעולם לא ימנו ע

או , אפשר שיתאימו לטעמים שונים. או יפיקו מאתנו התפעלות, דאגותינו

אך אני נאלצת להסיק את המסקנה שאך לעתים נדירות ; שימרקו את השפה

  . או להביא תיקון ללב, יעלה בידם לעורר את התשוקות

  

הסיבה שבגינה מרבית , בו פתחנו את הדיוןואם לשוב אל הנושא ש

, האנשים מעדיפים נוף שתיאר משורר על פני המראות שמגלה הטבע

ובוחר , המשורר מתמקם מנגד לתמונה. נובעת כנראה ממחסור בדמיון חי

וכל כוחות החשיבה , השיפוט מבוים,  את החלק הציורי ביותר בהלכודל

וחד את הרגשות החזקים הנרפית מופנים לעבר הפרטים שהסעירו במי

על אף שלא פעולת , הקורא חש בהתאמה בתיאור המעורר; שבלב המשורר

  . נפשו היא שקלטה את הרושם הראשוני

  

ניתן גם להעלות את הטענה כי נפשות גסות מוצאות ריגוש , זאת ועוד

על מנת לעורר את המחשבות יש להציג את . ים בלבדיבייצוגים עוצמת

חסרות , הצורות הציוריות; יפיק תחושות סוערותהתופעות באופן כזה ש

עד , ולא אחת אף נמשך אחריהן בלהט, שבהן צופה אדם מהורהר, התוכן

נדמות כאדים , שמבט חטוף בהתעלות הבלתי מושגת שם אותו ללעג

אין הם . המוותר על התוכן בתמורה לצל, קלילים של בעל חלומות נלהב

, רגשותיהם; רות יתבוננו בעצמםרק לעתים נדי; מחפשים את ההנאה מלגו

ות שוהתפי, הנם תמיד בני חלוף, גם אם לעתים משולהבים, כתוצאה מכך
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, אינן מורגשות, המבדילות את האדם בעל הטעם המשובח, הנאות יותר

האם . שדי בו להצית תחושת עונג כלשהי, ואף אינן מותירות רושם קלוש

אפילו מצד אלה , עלמותכך שלעתים קרובות יזכו להתעל  לתמוהיש אפוא 

  ?המתענגים על דימויים שהעמיד המשורר במרכז עולמם

  

אולם על מספרם העצום של קוראים אלה מתעלה מספר הגאונים בעיני 

השוללים מהבנתם , הלהוטים להיראות שנונים וטובי טעם, עצמם

כי תחת עיבוד רבדים ושיקוע מחשבה באופן ; ורגשותיהם את חירותם

הם נחושים , ואף זאת; ות קיימותשדים בליקוט תפיהם טרו, פעולתם

ולא על מנת , להעריץ מראש כל מה שזוכה לציון לשבח במבחן הזמן

  .  אלא כדי שישמש להם נושא לשיחה, לאצור הנאה או שעשוע לעצמם

  

רמזים אלה יסייעו לקוראים לאתר חלק מן הסיבות שבגינן יופיו של הטבע 

,  הנוחות–או שמא , בות האנושיתהתרשמאחר : אינו מורגש בעוצמה

אין די באותם רגשות שלווים להעניק רגיעה לאדם , התקדמה בצעדי ענק

במצבה . או אף לרודף התענוגות המלאכותיים מהזן הצנוע יותר, הנהנתן

ועל , מוטל על התבונה להשיב את תחושת הטבע, הנוכחי של החברה

ותעלם בתרבות אחרת תכהה , הרגישות לשאוב כוח ממקורה ולהתחדד

  .  העינוגים המושלת בכיפה

  

; ואיש הישר בעיניו יעשה בהם, הדברים יקרי הערך ביותר הם נחלת הכלל

או באותה , כי באותם חושים; ואף על פי כן אמת היא, זו אמת נדושה

, זריזות ההכרה המביאה אדם להוקיר את מראותיו הרוגעים של הטבע

העלול לעתים קרובות , ו עונגשולחים ב, ולא התבונה, כאשר הרגשות

ולהובילו לבכר אהבה שיש בה שמץ ריגוש ורוב רובה , להופכו להולל

, על פני ההנאות השלוות שמזמנות הידידות והחיבה, סערת תחושות

ולוחש כי , עת ההיגיון נמזג באמונה מרגיעה, והסיפוק המפוכח שבצדן

   .היא שכר המידות הטובות בעולם הזה, ולא האושר, הנחת

1797  

  

  

  )יהונתן דיין :מאנגלית( 
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  מוריאס  אן'ז

  

  

  ושירה ניטשההערה על 
  
  

כאיש ביצוע מנוסה המסביר , הוא משרה מיד אמון, כאשר גתה אומר שירה

! היכולים אנו להיות מרוצים באותה מידה עם ניטשה. את סודות אמנותו

 רק, אילו היה זה רק להטוט! אה? האם הוא ניסה תחילה, האם הוא חש

אתם מכירים את המבקרים המיומנים הללו המחפשים אחר ! הלצה

ואף מוצאים , דוגמאות כדי לחזק את התיאוריות שלהם הבנויות מראש

, במילה אחת; הוא הגון וענייני, אך ניטשה מתלהב באמת ובתמים. אותן

  .הבה נעניק לו את אמוננו, כן באמת". אמפירי"הוא בהחלט נראה כ

הוא חולק שבחים מופלאים לתיאטרון הקלאסי , 'אנושי מדי, אנושי'ב

הוא עושה עם וולטר , הוא שב ומציב את לסינג במקומו הנכון, הצרפתי

הוא מרחם על הברבריות המודרנית שלנו ועל ניסויי השווא , צדק המגיע לו

ומציג , הוא מצייר תמונה זוהרת למופת של בגרותו של גתה, ולבסוף. שלה

שקוע כולו בניסיון לקשור מחדש , עם המשחיתיםלנו אותו ניחם על שעבד 

את המסורת שהופרה ומושיט את שפתיו התאוותניות אל השלמות ואל 

  .היושרה העתיקות

נעים לשמוע את ניטשה מדבר על הארכיטקטורה המופלאה של הטרגדיה 

צריך ; אין צורך לזלזל בצבע ובִחיּות של הדרמה הספרדית, ודאי. הצרפתית

מי , עם זאת. הוא השירה בכבודה ובעצמה,  שייקספירתמיד להעריץ את

אוחזים , שיא השלמות, וראסין, חרף ליקוייו, שאינו מסוגל לראות כי קורניי

ראוי שָיְפנּו אליו , באמנות האמיתית האחת והיחידה מאז ימי העולם העתיק

האם , הו אומלל! אבוי: "'אדיפוס בקולונה'את דבריה של המקהלה ב

  "? סומותנולדת בעיניים

הקפיצה לאחור אל הנטורליזם בראשיתה של "מה שניטשה אומר על 

ולא חסרים לנו משוררים שצריכים לרשום זאת , הוא מצוין, "האמנות

שלו " דרמטורגיה"אך ה, לסינג אולי עשה שירות לשפה הגרמנית. לפניהם

, משכיל למדי, הוא היה בער. מלאה וגדושה במהתלות צוננות ומאוסות

הוא גמר אומר לבנות את פרסומו על .  חברה נטולת גדולהשחי בלב
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הוא קורא לו . לסינג הגה סלידה עזה לקורניי... חורבות ההשפעה הצרפתית

כאשר כתבת ! באמת. לא יוצלח ומאשים אותו שהוא מפרש רע את אריסטו

]  טרגדיות מאת קורניי,Horace, Rodogune! ['רֹודֹוגֹון'ואת ' הֹוָראס'את 

בר מחזות מגוחכים עד מאוד והשלה את עצמו שהוא כותב מחדש לסינג חי

  .את הטרגדיות של קורניי טוב יותר מקורניי עצמו

אף , אני רואה בשייקספיר דוגמא גרועה מכל הדוגמאות: "לורד ביירון אמר

  ."כי הוא המשורר הנפלא מכל המשוררים

י לרסן את ודאי הוא כי לורד ביירון חיפש בלי הרף את הביטוי שיש בו כד

. וכי ניחן בהבנת הסדר הקלאסי ובצער עליו, רוח העוועים של רגשותיו

אוכל לומר , השירה הזורמת: יש להבין, באשר לדבריו על אודות שייקספיר

, ביצירתו של המשורר הטראגי הגדול היא מן האיכות הטובה ביותר, בנחת

.  ביותרמשמשת דוגמה גרועה" קיבל על עצמו"אך הצורה הדרמטית שהוא 

חלפו בקרבת , הרומנטיקנים הצרפתים והגרמנים, האמרגן וחבר עוזריו

  .השירה השייקספירית ולא התלהבו אלא מן הצורה

כמוהן כיין , אנו סבורים היום כי הטרגדיות של וולטר נטולות קסם ועוצמה

אחרון "אך ניטשה צודק בכנותו את וולטר ; איננו טועים לגמרי. תפל

ם הגדולים אשר בלם את נשמתו על ידי המשקל המשוררים הדרמטיי

הראשון מבני זמנו שהיה בקי באמנותם , בלי כל ספק, הוא היה"... היווני

הוא משמר עדיין , וחרף הנימה הרפוסה של מחזותיו, של קורניי ושל ראסין

, המוזרות כל כך, בהקדמותיו. לפחות מנקודת מבט היסטורית, עניין רב

, על הטרגיקונים האתונאים יותר מדבר הבל אחדהוא אינו נמנע מלכתוב 

הוא , אין ספק. אמנותםאך ברור כי הוא ניחן בתחושה ובשיקול הדעת של 

ואפילו מבן , הגרמני לסינג, קרוב יותר אל היוונים מן היריב המשמיץ שלו

הוא : "ההערה החריפה ביותר של ניטשה על וולטר היא זו. ארצו ִדיְדרֹו

י האדם היודעים למזג בהם חירות גבוהה ביותר של היה אחד מאחרוני בנ

וולטר היה בעל רוח , כן". הרוח ונטיית רוח בלתי מהפכנית בתכלית

חרף אלף , אני מבין עתה מדוע. אך הוא לא היה ליברטריאן, חופשית

  .נמשכתי אליו תמיד, התנגדויות

סיבה להיוואש , הם דוגמא, כמו שניטשה מצייר אותם, חיי גתה כאמן

לשאננותו הנודעת יש קשר כלשהו עם האנוכיות המדומה . חמה כאחדונ

של ממשיל , הכה חמורות לפעמים, המסקנות המוסריות. של לה פֹוְנֶטן

הנהפכת ללעג ומתחילה , אך נבונה, המשלים אינן אלא רגישות אלימה
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, שימו לב כי כאשר הוא שולח על העולם מבט רגוע, אשר לגתה. להתפלסף

  .במבע עצוב ומשולהב מאין כמוהוהוא עושה זאת 

אבוי למשורר שנולד באחד מאותם רגעים מעורפלים שמסורת האמנות 

שנחוץ בהם להפוך את הסדר על פיו כדי לבקש , נעשתה בהם מיושנת

ייתכן כי תהילתו של . לאחר מכך להשתיתו מחדש על יסוד איתן יותר

  .עדאך חייו מורעלים לעולם ו, משורר זה תיעשה מושא לקנאה

נולד באחד מאותם רגעים אומללים שבהם הכישרון ' פאוסט'מחברו של 

תחילה הוא כמו . נידון להתמסר לאלפי שיגיונות, כדי להיות פורה, האמיתי

הסתנוור מהם ובלי מחשבה התייחס לכל האירועים הרעים של הגורל 

היה לו קל הרבה יותר להשלות את עצמו כי . כאילו הם מתנה משמיים

כך היה לאורך כל . זוי עלה מתחת לרגליו כמו החיטה המבשילההמוץ הב

נכנס חשד ללבו והוא שלח את , שם. שנותיו הצעירות ועד לסף זקנתו

או אז . מבטיו הכואבים על החורבות הנאות שהוא סייע להקים על סביבו

להקימן , הנמרצים עדיין, השקיע את כל אהבתו ואת כוחותיו האחרונים

אך , רים התנשאו עד מהרה בכיפת השמים של האמנותעמודים תמי. מחדש

  . המקדש נותר מרוסק וחורבותיו מוסיפות לרמוס את מקהלת המוזות

1908 
  
  
  
  
  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  )הומי- ברק אביבה :צרפתיתמ(
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   קרלייל תומאס

  

  

  3'ֵרסארטּוס סארטֹור 'מתוך
  

  סמלים
  

ינסוף התגלויות של הא; סמלים. היעילות המיטיבה של שקט וסודיות

ית יאורית. חי ופועל לפיהם; בכל מקום אדם מוקף בהם: בסופי

סמלים בעלי משמעות . הסבר כוזב של הטבע האנושי, התועלתנות

כעבודות ; בעלי משמעות פנימית: ככרזות, כדגלים צבאיים; חיצונית

סמלים . נצרות; סמלים דתיים. אדם גיבורים-חיים ומוות של בני, אמנות

סמלים רבים . אך שלבסוף מושחתים ומיטמאים; זמןידי ה-מקודשים על

  .צריך להסירם, שאבד עליהם הקלח בזמננו

 אם נכניס כאן ,יובהר סביר להניח כי סחף הביטויים המעורפלים שלעיל

היקף -להביע את מלוא. סמליםמקצת השערותיו של הפרופסור לגבי 

, סתוריבאף מקום אין הוא יותר מ: זאת מעבר להשגתנו, למעשה, תורתו

 ובאופן 4;'הפנטסיה כאיברו של האלוהי' בזו ,מאשר כאן, מובן-יותר בלתי

 ,על הקטן הנראה לעין, כזבהכל חרף ,  מתבסספי שִהנו-על-אף, אדם'שבו 

שבעבור , נראה-נמשך בכל זאת מטה אל תהומותיו האינסופיים של הבלתי

שמטת בה, הבה אפוא. 'נאותהלובשים חייו צורה , אכן, נראה זה-בלתי

אם משקיות (נלקט ,  העלומים של הענייןהטרנסצנדנטלייםהאספקטים 

 מה מן הדברים הנדמים הגיוניים )הנייר אם מהמהדורה המודפסת

 במידה כזאת של לכידות אשר תידרש בערמומיותאותם ונארגן , ומעשיים

                                                           

לגולים רבים עד שנתקבע ישעבר ג,  ההגותיהדעות חלוקות ביחס למקור שמו של הרומן 3

התרגום . 'Sartor Resartus: The Life and Opinions of Herr Teufelsdröckh': כך

 Tailor' או 'The Tailor Done over'יהיה , מכל מקום, הפשוט ביותר לביטוי בלטינית

Patched' ,חלק זעיר . ('טיהחייט שוב חוי': ואנו נאמר. על שלל המשמעויות הנגזרות

, יורק-ניו, The Odyssey Press ידי מתוך מהדורת- וכוללני מן ההערות תורגם ונערך על

  .)Charles Frederick Harroldבעריכת , 1937
, שלושה כרכים, 1798-1800, ברלין, Athenaeum( לפרדריך שלגל Ideenציטוט מתוך  4

III ,5 'עמ :('Ganz recht, die Fantasie ist das Organ des Menschen für die Gottheit' 
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 את ההערות לא חסרות הזהירות ביאו בחשבוןה, כיאה להקדמה. מניה וביה

  :הבאות

? מי ידבר או יזמר', זועק הפרופסור שלנו, 'ילותה המיטיבה של הסתרהיע'

תה זו עת יאם ה(עבורם ב מזבחים עוד יוכלו להיבנות 5!שקט וסודיות

שקט הוא היסוד שבחובו מעצבים . עולמית-לסגידה כלל)  מזבחיםמקימהה

כך שבסופו של דבר יוכלו להופיע שלמים ; דברים גדולים את עצמם יחדיו

לא רק . יים לאורם של החיים אשר בהם ימשלו מנקודה זו ואילךומלכות

-והיותר לא,  שהכרתיהמעלה-רמי כי אם כל האנשים 6 ,ויליאם השתקן

נמנעו מלקשקש על מה שהיו , אסטרטגיים שבהם-דיפלומטיים והלא

שתנצור לשונך אל לך אלא , במבוכתך הדלה, אאדרב. מתכננים ויוצרים
מה רבה ;  ברורות יהיו כוונותיך וחובותיךמה, בבוא המחר: ליום אחד

ִמֵדי , כמות ההרס והפסולת שטיאטאו הפועלים האילמים שבקרבך

, כמאמר הצרפתי, דיבור איננו לעתים תכופות! שהופסקו קולות פולשניים

 כי אם מלאכה השייכת למחשבה מחניקה 7;מלאכת ההסתרה של מחשבה

אך לא , בור הוא גם כן נהדרדי. כך שאין עוד דבר להסתירו, ומעכבת למדי

 ,Sprechen ist silbern:כמו שנאמר בפתגם השווייצי. נהדר מכל

Schweigen ist golden) או אוכל אולי ; )שקט הוא מוזהב, ף כסּודיבור הוא

  .שקט שייך לנצח, דיבור שייך לזמן: להביע זאת כך

אף : מחשבה לא תעבוד אלא בשקט; בורים לא יעבדו אלא בחשיכהְד'

שה ותדע שמאלך את אשר ע-אל. מידה הטובה לא תעבוד אלא בסודיותה

הסודות האלה הידועים " לא תקשקש אף עם לבבך שלך על אודות 8!ימינך

, היא קרקע איתנה לכל המידות) Schaam(בושה -היעדר כלום 9."לכל

לא תגדל המידה הטובה , ככל צומח אחר? ההתנהגויות והערכים הטובים

תן לשמש לזרוח . מוסתר מעינה של השמש, ה חבויאלא אם יהיה שורש

ושום , השורש קמל, אל נא תעשה דבר זולת להביט בה בהיחבא, מעליה

                                                           

, תהישל גמיצירותיו של תמות מרכזיות ו, 1830-פיתוח של מקטע מיומנו של קרלייל ל 5

  .'וילהלם מייסטר'ובעיקר מתוך הרומן , אשר קרלייל תירגם לאנגלית
 .מייסדה של הרפובליקה ההולנדית, 'רוזן נסאו ונסיך אורנז, )1584-1533(ויליאם  6
 .מוריס דה טליראן- שארלכן לו יוחס לוולטר 7
 .3', מתי ו 8
וילהלם 'שוב מתוך , אשר באים לאחריו הם של גתהכמו גם המשפטים , הציטוט הזה 9

   .'מייסטר
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 ,כאשר אנו חוזים בפרחים המתגודדים, הֹו חבריי. פרח לא ישמחך

ומקיפים את חייו של האדם , את סוכת הנישואין, למשל, העוטרים

שר לא תכה את הנבל השפל איזוהי היד א, העדן-בניחוחות ובגווני גן

מחויך ונוהם מציג לנו את הדשן שבו , רצון-ושבע, שעוקרם מן השורש

 du:האדם על מכבש הדפוס ועיתוניו-רבות מדברים בני! מלבלבים הם

Himmel!10'?לבגדים ולאווזו של החייט,  מה להם  

וקשורה לדברים , ניתנות להערכה של ההסתרה-ּדֹוָמה להשפעותיה הבלתי'

בסמל יש הסתרה ובה . סמליםהיא פעילותם המופלאה של , בהרבהנעלים 

נראית , ידי פעולה משותפת של שקט ודיבור-על, כאן לפיכך: בעת התגלות

כי , והשתיקה הולמת ואצילית, הדיבור גופו נישאגם ואם . כפולהמשמעות 

או ,  כן בהרבה קישוטים מאויריםהנה כי!  יהא איחודםההבע-רבאז מה 

  .רווחת חדשה לחלוטין-מוכרזת לפנינו אמת, םבחותמות סת

שכן כאן מתגלמת הפנטסיה יחד עם ארץ הפלאות המיסטית שלה בתחום '

, בסמל גופו 11 .ונעשית לאחת עמה מנקודה זו ואילך, הפרוזאי של החוש

, מפורשות וישירות יותר או פחות, יש תמיד, מה שלאל ידינו לכנות כסמל

האינסוף מתכונן להשתלב עם ; ינסוףהתגלמות והתגלות כלשהן של הא

, באמצעות סמלים. השגה-ברמשל היה הוא , להיות נראה בבירור, הסופי

בכל מקום . נעשה שפל, נעשה שמח, מונהג ומקבל האדם פקודות, לפיכך

: מוכרים ככאלה או שלאהם בין אם , מוצא הוא את עצמו מוקף בסמלים

מהו ,  אם תרצהאאדרב; היקום אין הוא אלא סמל אחד נרחב של אלוהים

האם לא כל מעשה ידיו סמלי ; האדם עצמו אם לא סמל המייצג את אלוהים

 של בשורה"; התגלות החוש של כוח האלוה המיסטי אשר טמון בו; הוא

 מעשה באמצעות, יכולתוכל מטיף כ, משיחו של הטבע, אשר הוא, "חופש

 ן של המחשבה זולת ההתגלמות הנראית לעי–  צריףבונהאין הוא ? להיומ

במובן , אלא שהוא; נראים- אלא מוליד עדות חזותית של דברים בלתי–

  .'תייסמלי כשם שהוא אמ, הטרנסצנדנטלי

                                                           

 .הכוונה כאן היא לכליו של החייט 10
, ) בגרמניתVernuft ('תבונה' למונח 'פנטסיה'נדמה כי קרלייל מתכוון בשימושו במונח  11

נשתמרו מונחים כיאה לתרגום , לבד מן המלה הזאת). Verstand ('הבנה'בניגוד למלה 

 .ינו להגות הגרמנית שאליה מתייחס קרליילהמקובל במחוזות
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גובה -ובניגוד מה לתיאורים מאמירי, אומר הפרופסור במקום אחר, 'אדם'

אדם הוא מלידה סוג של ', אשר קיצצנו כאן על גבולה של החלמאות, אלה

הינשופי , פעם רדפו אותו-ן כל הינשופיויות שאימבי, ואולי גם. ינשוף

מספיק . הוא דבר קיומה של תורת התועלתנות שלכם, אם נבחן זאת, ביותר

, ב דבריםחשב את עצמו כרֹו; בזמנו שלו,  פנטסטיים שיחק האדםתכסיסים

אך לחשוב את עצמו כמשקל 12 :אפילו עד כדי ערימה מונפשת של זכוכית

דבר זה נשמר לו לעת , בים ותענוגותמתכת מת שעליו נמדדים כא

מלא , יקומו הוא ֵאבּוס אחד עצום, הנה שם עומד הוא. המאוחרת הזאת

 . למדייִרועוד נראה גם חמֹו; אלהלעייפה בשחת ובקוץ שיישקלו אלה כנגד 

עידן אחד הוא : רוחות רפאים ממונות לרדוף אותו! שד מסכן, אבוי

, ובכל התקופות;  מטומטם,ובזה שאחריו עמוס אנשי כמורה; מקולל

והנה כעת גאונות המיכשור חונקת אותו באופן גרוע יותר מכל . מתענה

ורק מין חיים , כף החוצה ממנויעד שהנשמה תימעך ת; סיוט לפניה

בכדור הארץ ובגן העדן אין הוא יכול . ייוותרו, נוחים לעיכול, מכאניים

או שם מבטחיו , אין הוא חושש מאף דבר אחר; מיכשורזולת לראות דבר 

אך האם אין הוא ; ספק יטחן אותו לחתיכות-העולם ללא: בכל דבר אחר

ובעורמה לתכנת ולמכשר אותה כך , יכול לתפוש את תורת המניעים

  ?שתטחן בכיוון האחר

בנקל יכולת להורות לו שיפתח , בידי כישוף, כאמור, לא התעווראלמלא 

,  עד כה ההיסטוריה של האדם, זמןבאיזה,  מדינהבאיזו. את עיניו וייווכח

 "מניעים"נעה בידי חישוב או בידי , או ההיסטוריה של כל אחד סתם

 שלכם ימרֵסמה תאמרו על הנוצרויות והגבורות והמנוני ? הניתנים להערכה

אפשר להניח שטוחן המניעים עצמו היה -האם אי, לא? ושלטונות הטרור

ותו לזמן ולמידתו הטובה ַהְׁשִאירּו א? פעם לבחירה-האם עמד אי? מאוהב

  .'והמרפאת של הטבע

כי , לא כושרנו ההגיוני והמדיד', במקום אחר מעיר הפרופסור, 'חברים, כן'

 כוהן ונביא :נסח זאת גם כךאוכל לו; של בנויוני הוא המואם זה הדמ

, לא. או קוסם ומכשף להוליך אותנו אל גיהינום; עדן-להוליך אותנו אל גן

הכלי ; מהו חוש אם לא יישומה של הפנטסיה,  הנחותאפילו בעבור הנהנתן

גם בקיום הנבוב ביותר ישנו תמיד זיק של השראה או ? שממנו הוא שותה

                                                           

 .מאת רוברט ברטון  Anatomy of Melancholyאיזכור לספר 12
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אשר קורן מן הנצח , )ניתן לך חלקית לבחירה, אחד מהשניים(של טירוף 

,  הוא אמנם חלונך13השכל. זמננו הקט-וצובע בגווניו את אי, המקיף

 עם הרשתית שלה, אך פנטסיה היא עינך; זאתמפורש מזה לא תוכל לתפוש 

 לא הכרתי חמש מאות  האם אני עצמי.המספקת צבע –בריאה או חולה  –

עורבים בעבור פיסה של -חיילים חיים אשר שוספו בחרב ונהיו לבשר

אם מכרת אותה ,  פיסה אשר?אשר הם קראו לה דגלם, כותנה חלקה ורכה

כלום ? משלושה גרושים בלבדלא היתה מניבה לך יותר , שוק-בכל צומת

-כאוקיינוס האטלנטי נרעש בידי ירח, לא קמה האומה ההונגרית כולה

כפי שאובחן , כלי שהוא; כשכייס הקיסר יוזף את כתר הברזל שלהם, פורע

 כך הוא הדבר 14?בגודל ובערך שוק לא שונים בהרבה משל פרסה, בתבונה

, אוכל, האדם חי, ובין שבמודע או שלא במודע, שבאמצעות ודרך סמלים

נחשבים אלה העידנים אשר , יתר על כן, אציליים מכולם: ומוצא את קיומו

, שכן. ולאמוד את ערכו כגבוה ביותר, ניתן היטב לזהות בהם ערך סמלי

כעין התגלות מעומעמת או , למי שעיניים בראשו, כלום אין סמל הוא תמיד

  ?ברורה מזה של האלוהי

גם ערך וומציין כי יש להם גם ערך חיצוני שב  אני, עם זה, בנוגע לסמלים'

 מצוי היה בנעל המטולאת משל למה. לרוב רק את הראשון שבהם; פנימי

 Bauernkrieg-ם כדגל שיוביל את ההמיאשר נשאו האיכרים גבוה ע, ההיא

 התגודדו םאו מה היה בתרמיל ובמקל אשר סביב? שלהם) מלחמת איכרים(

 גם אם רק את המלך פיליּפ עצמו – 15דיםההולנ Gueux-ובעזרתם ניצחו ה

 פנימית לא משמעות? יד- מתהללים בזה הכינוי שניתן להם כפושטי–

הדגלים האקראיים -שהתאחדו נושאיכפי ; רק חיצונית; ה להללו כללתהי

ישנו תמיד , כמצוין לעיל, כשלעצמוכך באיחוד ;  כלשהישל ההמון ביראה

, גם כן,  תחת קטגוריה דומה.דבר מה שִהנו מיסטי ושאול מן האלוהי

דגלים ; שלטי האצולה המטומטמים והחלוציים ביותר, או נמצאו, נמצאים

אחרים הוכך גם בנוגע לכל המנהגים הלאומיים או ; צבאיים בכלל זה

או , אין להם כל אלוהות פנימית חיונית: הקשורים למנהגי כתות ותחפושות

                                                           

  .Verstandהמונח הקאנטיאני  13
  .קיסר האמפריה הגרמנית, מאוסטריה) 1790-1741(יוזף השני  14
 1566-מונח אשר ייוחס לאצילי הולנד ושותפיהם אשר התנגדו ב: 'יד- פושטי' 15

 . פיליּפ השני מספרדלעריצותו של
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כן מבין כל -פי-לע-אף. אלא שהשיגו להם ערך חיצוני; ערך בכלל

כבמקרה של דגלים צבאיים ; ההבלחות הללו נמלט רעיון נשגב כלשהו

במקרים מסוימים ; של עוז גבורה, הרעיון הנשגב של החובה הוא, עצמם

- האדם אי-האות הנעלה ביותר שפגשו בני, אאדרב. של זכות, אף של חופש

זאת לא היתה לו כל משמעות זולת כ, הצלב עצמו, פעם ונאספו תחתיו

  .שִהנה מקרית וחיצונית

ותוקפו , כאשר יש לסמל שלך משמעות פנימית, אתעם ז, עניין אחר הוא'

רק תן . האדם להתאחד סביב לו-הנובע מעצמו מחייב לפיכך את בני

בבירור , רק תן לנצח להיות ניבט; לאלוהי לגלות את עצמו בפני החוש

 אז יהיה מקום ראוי אֹו)! Zeitbild(דרך רישומו של הזמן , פחות או יותר

, וכך מיום ליום; ולסגוד כולם יחדיו לסמל כעין זה; אדם להתאחד בו-לבני

  .יוסיפו עליו אלוהיות חדשה, עידן לעידן

אם יודע אתה (בהן : לסיווג הזה האחרון משתייכות כלל יצירות האמנות'

תוכל להבחין בנצח הניבט ) להבחין בין יצירה אמנותית להכתמה זייפנית

אף כאן יוכלו ערכים חיצוניים . נעשה האלוהי נראה לעין;  הזמןדרך

הן השיגו בשלושת י ודומותאיליאדותכך מיני : להתווסף בהדרגה מאליהם

זה הם מכל בסוג אציליים , ואולם. אלפים שנים משמעות חדשה לחלוטין

 יצירה ושכן איז; אלוהית- אדם גיבורים חדורי השראה-חייהם של בני

כבהשגת , במותו של הצודק, כלום גם במוות?  יותר מזאתאמנותית נשגבת

? לא נוכל להבחין במשמעות סמלית, שלמות אחרונה של יצירת אמנות

נינוחה על הפנים הנאהבים שאין , כניצחון, בשינה הנשגבת המשונה הזאת

התמזגות הזמן ) אם דמעות לא נקוו בעיניך(נראית , הם עוד מכירים אותך

  . האחרון מהבהב מבעדוהבזקו של, עם הנצח

נעלים מכל הסמלים הם אלה אשר בהם התנשא האמן או המשורר לדרגת '

ולסגוד לאותו , לזהות בהם אלוהים שהנו נוכחהאדם יכולים -וכל בני, נביא

  ,כאלהש סמלים דתיים  והותרדיהיו לנו . אני מתכוון לסמלים דתיים: הדבר

לב זה או אחר של אדם בש-כאשר ניצבו בני; דתות מכניםמה שאנו 

ויכולים היו באופן טוב יותר או פחות לגלם את , התרבותיתההתפתחות 

רבים ; ערך פנימי חולףבעלי שהם סמלים ה איזב: האלוהי בגוף ממשי

 לאיזה רמה הרחיק האדם באופן אם תשאל.  בלבד ערך חיצוניבעלימאלה 

וגרפיה ובבי, ובחייו, בישוע מנצרת: הבט נא בסמלנו הקדוש ביותר, זה

: גבוה מכך לא הגיעה המחשבה האנושית. ובמה שעקב מאז ואילך, שלו
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סמל שאופיו נצחי ואלמותי במידה רבה ; זוהי הנצרות ועולמה של הנצרות

וכך מחדש , אשר משמעותו תדרוש תמיד להיות נחקרת מחדש; מאוד

  .להיות מתגלמת

כך , כשם שהזמן מוסיף רבות לקדושתם של סמלים, אך באופן כללי'

ככל , וסמלים;  מטמא אותםףאו אולי א,  מהלכולבסוף משחית אותם

; תייהאּפוס של הומרוס לא פסק מהיותו אמ. מתּבלים, המלבושים הארציים

אף אם הולך , כי אם זורח הוא הרחק, שלנואך שוב אין הוא עוד האּפוס 

 .ככוכב נמוג, בכל זאת קטן הוא יותר ויותר, הוא ונעשה ברור יותר ויותר

צריך לפרשו מחדש ולהביאו באופן מלאכותי , דרוש טלסקופ מדעי

ור 'כן יבוא יום כאשר ת.  זו שמששהיתהלפני שנוכל כלל לדעת , בקרבתנו

ְמּבֹו 'ַג-ורבות ַמְמּבֹו;  שלו יהיו מוכרחים לפרוש אל הצללים16והֶאָדה, הרּוני

אפילו , יםשכן כל הדבר.  יבוטלו כליל18וואו אינדיאניים- וּפאו17אפריקניים

, יש להם נסיקתם, קל וחומר מטאורים אטמוספריים, מאורים שמימיים

  .'מפלתם, שיאם

כי שרביט המלכות הוא אך פיסת עץ , זוטא הוא הדבר אשר אתה מספר לי'

כפי שטען , ובאמת, פשית ביותרי נעשה לקופסה ט19כי הִּפיְקס; זהב-מצופה

 אקרא לך אם תנסוך מכשף צודק. 'שערכה דל' 20,הדגל ִפּיסטֹול-נושא

  .'העץ הללו את הערכים הנשגבים שהיו בהם פעם-בכלי

אז נטע , שמא תרצה לנטוע נצח: ֱהֵיה בטוח, כן-פי-על-אף, בדבר הזה'

;  הפנטסיה שלו ולבו– האדםתיו העמוקות והאינסופיות של אותו ביכולו

אז נטע בכישוריו הרדודים , ואילו אם תרצה לנטוע אך לשנה וליום

לפיכך .  מה שיגדל שם,החישוביתאהבתו לעצמו והבנתו , יםוהשטחי

, אשר; מנהיג דתי ואפיפיור נקרא לו לאיש המשורר והבורא מלא ההשראה

יכול לעצב סמלים חדשים ולזמן אש חדשה היישר מגן , כמו פרומתיאוס

אולי , מספיקים-הללו אף לא בהכרח יהיו תמיד בלתי. לקבעםכדי העדן 

                                                           

על , בין היתר, אוסף של מיתוסים ומזמורים נורדיים עתיקים בפרוזה ובשירה המספרים 16

 . הן אותיות או סמלים באלפבית הנורדי העתיק'רּונֹות'. ור'האל ת
שעליה הענישו ובאמצעותה , בקרב אנשי סודן המערבית, 'bogie' ,משא- לעגלת הכוונה 17

 .נאמנות-הפחידו נשים לא
 .מכשף או איש רפואה בקרב האינדיאניים שבצפון אמריקה, כוהן 18
 . לכבוד הטקס הנוצרי'סעודת האדון'הקופסה או כלי הקיבול שבה נשמרת  19
 .47, תמונה שש, מערכה שלישית, 'הנרי החמישי' 20
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אנו מוקירים כמחוקק , כיאה לתכונה הממוצעת, נתייםבי. כמות שאינם כעת

וכנבון את האיש אשר יכול לכל היותר לספר לנו מתי התיישן כבר סמל די 

  .בעדינות צורכו וכי ניתן להיפטר ממנו

מסכם 21 ,'האנגלית האחרונה כאשר היו מתכוננים להכתרה, והנה'

 22,"האנגליהאלוף "וקראתי בעיתונים שלהם כי ', הפרופסור הנהדר הזה

כה התאמץ כך , הוא אשר מחויב לקרוא תיגר על היקום בעבור מלכו החדש

אמרתי , "להעפיל על סוסו עם עזרה מועטה בלבד"שיכול היה עכשיו 

נוע אל היכן , אבוי. ד עליו הקלחאבאף כאן נראה לנו סמל שתכף י: לעצמי

דים בשוק הבג(שחוקים -יהיו הסחבות והזעם של סמלים פורשים, שתחפוץ

; מרסנים אותך, מאפסרים, מרמים, הנשמטים בכל מקום, )שהוא עולמנו

ואולי להביא , ימו להיערםיהאם לא יא, אם לא תיפטר מהם, אאדרב

  '?למחנק
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  )ליאור קסוס :אנגלית והעירמתרגם  (

                                                           

 .]הערה של קרלייל[הרביעי ' ורג'הכתרתו של ג 21
ובתו לקרוא תיגר על כל מי שיעז להטיל אשר ח, מצויד בשיריון, הכוונה לגורם רשמי 22

 .ספק בכשרותה של ההכתרה
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    ןיפ יוסף שמואל

  

  

   ראשון פרק – לצדיק אורח: שני חלק –' ה דרכי
  
  

, McCaul(ל לפרסם ההבראיסט והמיסיונר האנגלי אלכסנדר מקקאול  הח1837בשנת 

 1939- פמפלטים אלו כונסו ב. סדרה של פמפלטים בגנות הדת היהודית) 1799-1863

עברית , שראה אור באנגלית) The Old Paths(' נתיבות עולם'בספרו הידוע לשמצה 

במהלך . ב יהדות אנגליהויידיש ושעורר בשעתו זעזוע גדול בעולם היהודי ובמיוחד בקר

בהם ניתן למנות את , נגד ותשובות לספרו של מקקאול- חיבורי וכמההשנים נתחברו כמה

' סנגור נגד הספר נתיבות עולם והמהרסים דת משה וישראל: זרבבל ':ל"חיבוריו של ריב

במה שנוגע  –כולל ביטול טענותיו של ספר נתיבות עולם : חיה שילוני החוזהא'ו) 1863(

'  בדרך ויכוח בין העברי צדקיהו מזרחי ובין הנוצרי דון יוסף אלפונזו–  ישראללדת

והוא מחברת מדברת משפטים : קול יהודה'את חיבורו של יהודה בן ישראל ; )1864(

' והוכחות נגד המחבר ספר נתיבות עולם הכותב הפלסתר על דת היהודים הרבנים

כולל דברים נכוחים ואמרי : אדר חכמים 'נפתלי הירץ ברנשטייןאת חיבורו של ; )1864(

את קורותיו של . ועוד; )1868(' בשני מאמרים להראות צדקת חכמינו בעלי התלמוד יושר

 תשובות לטענות של המיסיונר הנוצרי אלכסנדר מקקאול בעד :'דרכי ה' –החיבור 

, סשקטע ממנו מובא כאן לראשונה בדפו – ''נתיבות עולם'הנצרות ונגד היהדות בספרו 

' י פין"מבחר מכתבי רש, השכלה לוחמת להשכלה משמרתמ'מתאר שמואל פיינר בספרו 

)1993:(  

  

חיבור '', דרכי ה' השלים פין את כתב היד של 1843כבר בסוף שנת 

[...] נוצרי שנועד לסתור את טענותיו של מקקאול -פולמוסי אנטי

בו שילב את בקיאותו , עבור פין היה זה חיבור מחקרי ראשון

שני . מקורות התורניים עם יריעה ביבליוגרפית רחבה בגרמניתב

מבוא היסטורי ארוך הסוקר את תולדות '', דרכי ה'החלקים של 

ותשובות לכל אחד מפרקי , התורה שבעל פה מול תולדות הנצרות

 250- מצטרפים לספר התופס בכתב היד למעלה מ, ספרו של מקקאול

ג בבקשה לסייע לו "ול תרפין פנה למונטיפיורי עוד באל. עמודים

שהרי לא היה כל סיכוי לקבל את , בהדפסת הספר מחוץ לרוסיה

פין סבר כי מונטיפיורי הוא הכתובת . הסכמת הצנזורה הרוסית לכל

כי החיבור עלה בקנה אחד עם פעילותו של מונטיפיורי , המתאימה

כדוגמת מעורבתו בעלילת , בנושא עלילות השווא נגד היהודים
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ר "והפעם גם בפני הד, ישה בוילנה חזר פין על בקשתובפג. דמשק

סוכם כי הלוי יערוך את הספר ויעדן קטעים , ככל הנראה. הלוי

ומונטיפיורי יממן את הדפסתו בעברית ובאנגלית בתרגומו , חריפים

לאחר שובם של הנוסעים לאנגליה שב פין וכתב אליהם . של הלוי

ספרי זה ! אנא אדוני: "כשהוא מפציר נואשות שההסכם לא יישכח

נטעתי בזעת אפים והשקותיו בדמי , הוא פרי עמלי ימים רבים

לא '' דרכי ה'אלא ש!". יהי נא רחמיו לשום עליו עין אהבה!! נפשי

מן המגובשים והשלמים בכתביו , והחיבור, קיבל את המימון הדרוש

  .נותר בכתב יד, של פין

  

מוטל בספרייה הלאומית וממתין  ה–את הקטע שלפניכם העתיק לבקשתנו מכתב היד 

  .  ההערות בסוגריים המסולסלים הן שלוכל  . אלי שטרן–לגואל 

  
 
 
  
  

  אורח לצדיק
  חלק שני

  .'מספר דרכי ה
  נתיבות עולם' תשובות פרטיות על ס

  כסדר פרקיו
  

  יק ֵמיָשִׁריםֹאַרח ַלַצִּד

  .סיק ְּתַפֵּלל ַצִּדַמְעַּג, ָיָשׁר

  )ישעיה כו ז(

  

  

  

  

  ?ם ְוָיֵבן ֵאֶלה ָנבֹון ְוֵיָדֵעםִמי ָחָכ

  ִקים ֵיְלכּו ָבםְוַצִּד' ְרֵכי הי ְיָשִׁרים ַּדִּכ

  .)'י, ד"הושע י( .ְשׁלּו ָבםּוֹפְשִׁעים ִיָּכ
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  .'כנגד פרק א. 'פרק א
  

משם יצא מקור הדת הטהורה אשר " מירושלים' מציון יצאה תורה ודבר ה"

ה אשר הופיעה משם היא והדת הקדוש, הפיצה מעיונותיה עד לקצווי תבל

 אף כי - הדת הזאת -" דת יהודית"או " דת משה וישראל"הנקראת היום 

ומבחינה הזאת תקרא , נשגבים ונעלים דרכיה עולות אל מרום סתרי יה

 כי על - הנה בכל זאת ישרים דרכיה למבינים וברורים למוצאי דעת - אמונה 

כל הנאמן נצרפו ובכור הש, מוסדות התבונה הטהורה נוסדו יסודותיה

ומזהירים ככוכבים לכל נאמן ,  מאירים כספירים לכל חוקר ישר-למודיה 

 כי - על כן הבחינה בדת הזאת יקרה היא לנו מאד -עם התבונה הקדושה 

, כל עוד אשר נוסף לחקור עליה ולבחון את הדרתה תצא כנוגה אור צדקתה

לא , ר עמם בשערכי לא נבוש לדב, וזה תפארתנו על דרכנו בין עמי העולם

 ויאמר כי אסור לו -נשים יד לפה כהישמעאלי אם ישאלוהו על מבחן דתו 

מפקודיך "ועם המליץ הקדוש נאמר לאמר ,  לא כן אנחנו עמנו-לעיין בזה 

" - נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי-אתבונן על כן שנאתי כל אורח שקר 

ו למה כל התורה וכן יהיה הדבר גם עתה אם יבא איש ושאלנ] תהלות קיט[

 נשיב לו אם תרצה -? והנה הדת הנוצרית חולקת עליכם, והעדות לכם

נִשיבך ִמלים ברורים , בלב כל איש' לשמוע לקול התבונה הטהורה נטעה ה

ִעֶוֶרת -אמונה, ואם לא נפתה לבבך להאמין, ומצורפים בכור בחינת הדת

שמענו , ואם לא בעין משטמה אתה עוין עלינו, בלמודי הדת החדשה

Mהאמת אתנו באשר כי יהודים : כי אין אנחנו מחליטים לאמר, ואנחנו נחֶו

 אבל נאמר -חלילה אדם אנחנו ולא אל ויכולים אנחנו לטעות , לא, אנחנו

האמת אתנו באשר כי נוכל , אתנו' האמת אתנו באשר תורת ה, בנפש נאמנה

 נא אם לא ושמע. לברר אותה על פי משפטי האמת ועל פי נסיונות התבונה

האמת וישר , ואם יש בינת אדם לך תאמר חטאתי נגד, תודה לדברינו

 נשאל אותו דבר הידעת מה זה דת - אך טרם שנשיב לשואלנו דבר -העויתי 

כי היהודית היא "ואם ישיב לנו תשובה ? -ומה זה דת הנוצרית , יהודית

  ודת-' ערוכה ושמורה בסדרי התפלות של בתי כנסיות היהודים וכו

 -הנוצרית היא האמונה הנלמדת מתורת המשיח אשר שם בברית החדשה 

, פ"המבוארה כפי התורה שבע' היהדות היא תורת ה: או במלות אחרות

נאמר לו כי לא " המבוארה כפי דברי ברית החדשה' והנוצרית היא תורת ה

ידעת דבר או לא חפצת לדעת דבר לא מדת היהודית ולא מדת הנוצרית כי 
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 והוא מענין -בדת " חלק העיוני" תכנה בשם דת כי אם מה זה אשר

 הנה כבר ראינו בראיות ברורות ומכריחות בחלק -האמונות והדעות 

ת אינם מתנגדות כלל ו כי רוב האמונות והדעות הנוצריראשית -הראשון 

, לאמונות ודעות ישראל ואלה המתנגדות לא מפי דברי ברית החדשה יצאו

י מיסדיו שערבבו ובלבלו דעות רבות בר ותבן כי אם מפי תלמידי תלמיד

 ולא - אף מתנגדות לה -'  ורובם לא בלבד שלא יבארו דברי תורת ה-כאחד 

 - מתנגדות כי אם גם לדברי ברית החדשה מתנגדות ' לבד לתורת ה

ולא זו בלבד אבל שתלמידי מיסד דת הנוצרית חולקים גם , ומהפכות דבריו

כ על "י רוב האמונות הנוצרית נוסדות גכ, שנית. על רבם ומתנגדים לו

 - ונשתנו ונתהפכו כחומר חותם בכל דור ודור -למודים מקובלים על פה 

הלא החדשה מתנגדת , ועתה על איזה דת הנוצרית תכוון אם על הקדומה

האם נוכל לקראות , ח" הלא איננה עצורה בברה- ואם על החדשה -גם לה 

ודור ִשנתה דת הנוצרית פניה ותשלח  ובכל דור -? -לה בשם דת הנוצרית 

ידבר כבר " מחלק המוסרי" ואם -ומה זה נקרא דת הנוצרית , את הראשונה

כ כי במוסרים גדלה דת היהדות מדת הנוצרית וכל מוסרי "הראנו לדעת ג

 באלה הטובים -  ואין ביניהם הבדל כלל- ברית החדשה מעם ישראל לקחו 

שלא נכלל ' ית בבאוריה על תורת השנמצאו בה ומה ָחָדש חדשה דת הנוצר

יקרא דת " לחלק המעשי" ואם -?-פ "בתורה ושאינו מפורש בתורה שע

נשוב לשאול את פיו איזה המצות , נוצרית-לדת, יהודית-ויבדל בין דת

המבוארה כפי ' שהיא לדעתך תורת ה(והמנהגים תקרא בשם דת הנוצרית 

הלא הם היו ? - מנהגיההלא כמקרה אמונותיה ודעותיה מקרה ) ח"דברי בה

הנוצרי עצמו אמר לקיים כל מצות , שונים וחבליהם משונה בכל דור ודור

 היא בעצמה היתה - ואם כן לפי זה תורת ברית החדשה -' ומנהגי תורת ה

 וזה - ואחריו עמד פאויל וחבריו ובטל כל המצות והמעשיות -' תורת ה

ם בדרכיהם ומהפכים ובדור אחרי דור עמדו ההולכי, תורה נוצרית חדשה

הלאלה נוכל לקרוא , נתיבותיהם ותקנו דינים רבים ותקנות מתקנות שונות

יצא לנו מזה כי לא ידעת מה זה ? -תורת הנוצרית כפי דברי ברית החדשה

  . ולא את מה תכנה את היהדות- תחפוץ לקרוא בשם דת הנוצרית

את דבר  כי אם יחפוץ שואלנו לדעת בראשונה -יצא לנו מדברינו אלה 

 -  יצרך לדעת בראשונה -השאלה אשר ישאלנו למען נוכל להשיב לו עליה 

י "דת משה מפורשה עפ "-כי דת היהדות היא אמנם בכל שלשה חלקיה 

ודת ] נקראים דבריהם בקצתם דברי תורה שעל פה[דברי חכמי ישראל 
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י דברי חכמי "הנוצרית היא קובץ דברים אחדים מתורת משה מפורשים עפ

והמה אמנם מתנגדים גם לדברי תורת . [ם מיום הוסד ברית החדשההנוצרי

  .ועוד נעיר דבר]. גם לדברי ברית החדשה גם לדבריהם זה עם זה' ה

 אין -י חכמי ישראל "ע,  שהוא פרושי תורת משה מפורשה-דת היהדות 

כמו שנמצאת עתה בידנו ונכללת בספרי [כי היא כולה , אנחנו אומרים עליה

 אין אנחנו אומרים כי כל דברי -חלילה , מן השמים] וסקיםהתלמודים והפ

אבל הפך .  שהיא מן השמים- הם תורה שעל פה -התלמודים והפוסקים 

דברנו כי דברי התלמודים נוסדים על כללים ותורות שהם : המאמר

פ הוא משפט "התלמוד הוא תשע: והמשפט, מקובלים על פה עד משה

וכבר בארנו . פ היא התלמוד"תורה שע: חלקי אשר לא נוכל להפכו ולאמר

 את כל ענפי -ברחבה בחלק הראשון בתקופת ימי המשנה והתלמוד 

 בפירושו -נשענים על פי דברי המורה לצדקה [התלמודים וכל מחלקותיהם 

והרבה מדברי התלמודים שהם תקנות ] למשניות בהקדמתו לזרעים

 ולא - רוח הזמן לפי, י דרכי ההקש"האחרונים דינים שהוציאו משכלם עפ

י קדושת "כי אם קדושים המה לנו עפ" תורה מן השמים"נחתמו בחותם 

ובאת אל הכהנים ' כי יפלא ממך דבר למשפט וכו "-יסוד העתקת התורה 

על פי התורה אשר " ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך' ואל השופט וכו' וכו

 - וההגדות ובפרט בבחינת הדרשות ) כאשר יבואר] (דברים יז" [יורוך

 אף אם חובה עלינו לכבדם בקדושת -הנמצאות בתלמודים ומדרשים 

ובקדושת אומריהם המפורסמים לחכמים , ַהֵשָבה הנוראה הרובצת עליהם

 בכל זאת אין אחד נמצא בכל חכמי ישראל מימי התחלת -וצדיקי עולם 

 -, התלמודים עד היום שיאמר כי כל ההגדות והדרשות הם אלה מסיני

  .]נבאר ענין האגדות למטה בענין הראוי להםועוד [

 אם ִתכון רק על עמודי דת דת אחרתדת היהודית הזאת לא תשלול כל יקרת 

כי גם חסידי "ואומרת , .]נושאת הציורים ברורים מעצם הנעלה[אלהית 

ההצלחה האחרונה הבאה בעקב  (-ב "אומות העולם יש להם חלק לעוה

קות וני נח ותורת משה עם שהם חלולזה תמצא שתורת ב.) "הדת הטהורה

, הנה הם מסכימות בענינים הכוללים אשר מצד הנותן' ם וכויבענינים פרטי

שאפילו בזמן המצא תורת משה לישראל היתה , ושתיהן נמצאות בזמן אחד

נמצאת תורת בני נח לכלל האומות והיו מתחלפות כפי התחלפות הארצות 

אחר שהיא , ל יד תורת בני נח ואין ספק שהאומות היו מגיעות ע-' וכו

 ההצלחה המושגת עם שלא היתה במדרגת. להצלחה האנושית, אלהית
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כי התורה הזאת ) ה"כ, א, לשון בעל העקרים" (לישראל מצד התורה

היא דעת טבעית מיוסדה בכל תבונות בני , אשר מצד ַהֵדעֹות; ַהְשֵלָמה

 את היסודות היא מלמדת לחזק,  והמצות המעשיות-ומצד הדינים , האדם

 על הדתות המחוקקות -גם מצד נותנה , היא מרוממה ונעלה, הנפלאות

ויכולים בני ישראל להתפאר באמת כי ; ובלתי שלמים מכל וכל. בשכל אדם

 אשר אמנם יובילו גם המה -היא מביאת יותר להצלחה הנפשות מן השאר 

 דת  וכאשר היא לא תתנגד לכל-לפי ערך שלימותם אל מדרגה הצלחה מה 

ראוי ומוכרח שלא יתנגדו אליה כל הדתות ועל כן מיסד דת הנוצרית , ישרה

עד " –ד לא יבטל מתורת משה "שאפילו קוצו של יו:  אמר כמה פעמים-

הסופרים " וגם על דברי חכמי ישראל אחרי תורת משה אמר "בלתי שמים

והפרושים יושבים על כסא משה על כן קיימו את אשר יאמרו ויצוו 

כ יסודי למודי הנוצרי בלתי מתנגדים ואף "א, )ג"מתיה כ (]"עליכם

 ואף האחרונים שהפרו מצוותיו ורצו לבטל את -מתאימים לתורת משה 

 הנובעות -הנה לא ערבו לבטל יסודי הדעות והאמונות , המצוות המעשיות

, ביסודותיה,  תורה נצחית- כי תורת משה -מתורת משה וחכמי ישראל 

 כי -כ לא תתנגד לכל דת אחרת אם יסודה אמת "שע, ואמיתית בעצמותה

 - ולזה לא תשלול הצלחה נפשית מבן דת אחר , אין אמת מתנגדת לאמת

 נשאה משפטה שלא - ויבגדו בה -אמנם על בני בריתה אשר נסוגו ממנו 

 כי באשר לא יכין נפשו באמתות הדת -יגיע אל ההצלחה האחרונה 

 מי שלא נכנס לפרוזדור מן -מות  לא יראה באור השל-המביאות לשלמות 

 ואין -ו רוע לב מן חכמי ישראל " ואין זה ח-המחויב שלא יכנס לטרקלין 

 וכל זה רק על בן -  כי אם תולדה מחויבת מעצם הפעולה-  גזר שגזרוזה 

 אבל לא על איש משאר העמים מבני נח השומרים -ישראל מלדה ומבטן 

החיים על פי תורת , מעאלים ומה גם על הנוצרים ועל היש-את תורתם 

בו ופירשו  [-האומר אין תורה מן השמים " ואם אמרו חכמי ישראל -האדם 

' סנהדרין צ י (-אין לו חלק לעולם הבא ] פ"חכמים אף על תורה שע

 -'  הנה אמרו זה רק על האיש המשליך אחריו תורת ה-) }הכוונה עמוד א{

בעל דת אחרת הנולד על אבל לא על הנוצרי ו. ומתפקר והולך בדרך לבו

, יג: צריך לומר{חולין יב " (אין מינים באומות"שהרי אמרו . ברכי דתו

ז הם אלא מנהג "ל לאו עובדי ע"עכום שבח: י"ובפירוש אמר ר) }עמוד ב

 על אלה -ז אמר כן " ומה אם על עובדי עכומ-.) שם" (אבותיהם בידיהם

 חכמינו הראשונים ואם הוסיפו! ש"הנוצרים וההגרים בעל הדתות לא כ
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 לא היה זה כי אם מסבות -לצעוק מרה לפעמים על היהודים המתנצרים 

שרדפום בכל , הצרות הרבות והתלאות הגדולות שעברו עליהם מתגרת ידם

כנודע בברור מדברינו בחלק  [-ומה גם בימי המימוני ואחריהם , עוז

  ].הראשון

,  בראי הים הגדולוכן כקרני השמש המופיעים על פני כל הארץ ומשחקים

 -הלב כעל פחות השכל -ובמי אחו וביצה כן נשפכה שפעת התורה על חכם

, יש אדם ששכלו גדול ופתוח לקבל, כל אדם יחזו בה כפי כח כל אחד ואחד

 הוא מחויב לעשות -והשעה משחקת לו ללמוד ולעשות ככל דברי התורה 

ואין שכלו משיג , ויש אדם שעמלו כל היום בעבודת גופו להחיות; כפי כחו

 כבר -ואת נפשו זכה , הוא ימעט בעבודתו את אלהים, לקבל למודים עיונים

" אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכון לבו לשמים"שנו חכמים 

ואמר ' י שהחמיר מאוד ברבוי עבודת ה"ורשב] }עמוד א, קי{מנחות [

 -ו  הנה הורה לנ- ' אדם זורע בשעת זריעה וכו) }עמוד ב, לה{ברכות (

 - ש שחרית וערבית קיים מצות לא ימיש "אפילו לא קרא אדם אלא ק"

 זה שנאו חכמינו את האנשים הריקים אשר ובכל) }עמוד ב{ט "מנחות צ(

טחו מראות עיניהם ומהשכיל לבותם ולא ירצו להבין ולהשכיל בתורה 

אבל זה מדרך אוהבי החכמה לאהוב ,  ואין זה עול בחיקם חלילה-ובחכמה 

ימושו ,  כי אם לא כן-ולהקל בכבוד אויביה ומבזיה , ומכבדיהאוהביה 

- לנצח האנשים הרעים האלה נקראים בפיהם עמי-עמודי התורה והחכמה 

שם תאר נגזר משם עמי הארץ מבני הכותים אשר מצאו בני ישראל [הארץ 

ואם נרצה לדעת מה הבינו בשם זה ]. א" כמובא בח-בארצם בעלותם מבבל 

ש "כל שאינו קורא ק? תנו רבנן איזהו עם הארץ"דבריהם נלכה נא ונראה 

' ר, אליעזר' דברי ר] אינו מקבל עליו עול מלכות שמים[, שחרית וערבית

 בן עזאי אומר כל שאין לו ציצית -יהושע אומר כל שאינו מניח תפילין 

ז "ברכות מ('  וכו- רבי נתן אומר כל שאין לו מזוזה על פתחו -בבגדו 

ואם הוסיפו חכמי ישראל אחדים ). [}עמוד א{ב "ה כסוט. }עמוד ב{

 או - הנה לא הוטב הדבר בעיני חכמי ישראל אחרים -להפריז על המדה 

וכשהדבר באופן הזה לא יפלא ] רואים אנו בהם הפרזה יתירה, לכל פחות

ומה נפלא ,  ביראם להתערב עמהם-בעינינו אם לא רצו להתחתן עמהם 

, ם כל מה שיש לו וישיא בתו לתלמיד חכםר לעולם ימכור אד"ת"מאמרם 

משל , ולא לעם הארץ, משל לענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל

עמוד { .ט"פסחים מ" [לענבי הגפן בענבי הסנה דבר מכוער ואינו מתקבל
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' לעולם ימכור אדם וכו) שם למעלה מזה( וכן -] } מדויקינוהציטוט א. א

ה מובטח לו שבניו תלמידי חכמים וישא בת תלמיד חכם שאם מת או גול

,  ולא דבר זר הוא- " -ה שאם מת או גולה בניו עמי הארץ "ולא ישא בת ע

הם שקץ ונשותיהם שרץ ועל בנותיהם  "-אם יכנו אותם ואת בנותיהם שקץ 

שהרי ידעו החכמים ששונאים עמי הארץ " הוא אומר ארור שוכב עם בהמה

 דבר גלוי ונודע עד היום כי אלה -תכלית שנאה את אוהבי חכמה ולומדיה 

אליעזר בן ' ואמר ר. מורדי אור המה ואויבים כל אשר בשם חכמה נקראה

 כי -) ב"שם ע( אותנו ןכים אנו להם למשא ומתן היו הורגייעקב אלמלא צרי

ששה דברים " אשר על כן אמרו -מהם היו חשודים על גזילה רציחה ונאוף 

ואין ' וכו,  ואין מקבלין עדות ממנו-ה אין מוסרים לו עדות "נאמרו בע

כ הרשו להם חכמי "וע' וכו) שחשוד על הרציחה(מתלוים עמו בדרך 

עם הארץ מותר לנוחרו ביום הכפורים : ישראל לדבר בדרך מליצה ולאמר

ומי [} הנזכר לעיל, א, הכוונה לפסחים מט {)"שם"(שחל להיות בשבת 

כי , יצה נאמר המאמר הזהאשר עינים לו יראה וירגיש כי בדרך הפלגת מל

כל המקיים " ואף מישראל שהרי אמרו -מי יאמר שיתירו דמי איש אחד 

נפש אחת מישראל כאלו קיים עולם מלא והמאבד נפש אחת מישראל כאלו 

סנהדריא "והרי אמרו גם , ח"ה לת" ולא חלקו בין ע-אבד עולם מלא 

 ינוטוט אהצי; א, מכות ז{שהורגת אחת לשבעים שנה נקראת חובלנית 

דבר לא שערו , היו הורגים אלפים בכל יום, ה" ואלו הותר דמי הע- }מדויק

אמרו "} בפסחים שם{ל "המאמר הנוהמעיין בלשון סיום ]. אדם מעולם

לו תלמידיו רבי אמר לשחטו אמר להם זה טעון ברכה וזה } אמור: במקור{

בד זה  ומל-כי זה הגות הלשון ומשחק המלות , יראה, אינו טעון ברכה

ן וכדומיהם את מליצת "כמו הרב אלפסי הר, פתרו חכמי ישראל הגדולים

והסירו מעלינו אחריות חומר המאמר הזה , המאמר לכוונה קרובה וישרה

 עם - וכן מליצת מותר לקורעו כדג ]בדבריהם כנראה למעיין -, לראות עין

ים מצאו חכמינו נאות) }פסחים{שם (-} ומגבו: במקור{" ומגביו"תוספת 

ה כאלה " ובהיות כי ע-אבל חלילה כי כוונו לרציחה גמורה , להם בזמנם

הנוסדה בהשתלמות  (-סר צלם מעליהם ובטלה בהם צורת האדם השכלית 

ואל חיות הארץ  ) -היתרון האחד הנתון לאדם יתר על כל החי , כחות הנפש

 שם -אכול בשר ה אסור ל"ע"הנה אמרו גם חכמינו בדרך מליצה , נדמו

ואף רע ,  כי בהיותו בלתי גדול ביתרון מן הבהמה-} בפסחים שם, לומרכ{

ואין ,  כערך פחיתות אדם רע מפחיתות הבהמה אין לו רשות לאכלה-ממנה 
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} א"המהרש: ל"צ{כמו שפירש המרשא , הכוונה בזה שהם אוסרים עליו

 ואיכה -כ בקול מלכות שמים "ה הוא איש אשר איננו שומע ג" העשהרי

ובוא וראה טוהר מדות ? -ים ואיך יתכן המצוה והאסור עליו ישמע לחכמ

 ל ואף מיקרתכמיקרת חכמי ישראל כי כבוד התורה והחכמה יקרה להם 

ח "ואמרו כי ממזר ת) ַאֶדעל דעס געבורטס( -יחוס התולדה והמשפחה 

גם זה בדרך מליצה כי ממזר  [)}עמוד א{הוריות יג (ה "קודם לכהן גדול ע

כוונו בזה כי יתר שאת למעלת החכמה והתורה מאל ] הללא יוכל לבוא בק

 וזה מאמר נפלא קדוש לכל חושבי טוב עם -מעלת התולדה והמשפחה 

וכמה דמים נשפכו ברבות הימים בין לאומי תבל אשר , יקרת האנושית

ולהעמיד על תלו יחוס החכמה ועבודת , חשבו לפרוק עול יחוס המשפחות

  ."הטוב והמועיל

לא עליך  "-רה הקדושה הזאת היא נערכה לכל ואיש קץ הדברים התו

 ואיננה) }טז, ב{אבות " (המלאכה לגמור ולא אתה בן חורין להפטר ממנה

 אבל לא תכביד על האיש -מקפדת כי אם על המשליכה אחר גוה מרוע לב 

 ומה יפו דברי חכמי יבנה אשר היו מורגלים בפיהם -הטרוד או קצר השכל 

אני מלאכתי בעיר והוא מלאכתו בשדה אני , האני בריה וחברי ברי-"

משכים למלאכתי והוא משכים למלאכתו כשם שהוא אינו מתגדר 

במלאכתי כך אין אני מתגדר במלאכתו שמא תאמר אני מרבה והוא 

" שנינו אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכון את לבו לשמים? ממעיט

  .]}עמוד א{ז"ברכות י[

  

  .) בםופשעים יכשלו (- מוצא דבר

  

  :מטעם ההשגות.  יבטלו דברי איש ריבנובדברינו המעטים האלה

' כי אם מפאת שתורת ה" כי בהכרח האמת אתם" כי היהודים לא יחשבו ]א

. הבוגדים בתורה ודברי הנביאים לא יתיחסו רק אל -:  וזה לאות אמת-אתם 

  .וכופרים ונושאים פנים בתורה

אם , של ישראל-ועבודת בית הכנסת,  כי איננו יודע מה הוא דת הנוצרית]ב

 -אמנה כי היא תכלול ותעצור בקרבה דברים רבים מן המשנה והתלמוד 

פ היא " או כי התורה שע-אמנם לא תאמר בשום מקום כי הם מן השמים 

הם דברי תורה , שופר, אתרוג, סוכה, מזוזה, תפלין, דברי ציצית, מן השמים

ופרקי אבות הוא כולל . נותהוא סדר הקרב" פרק איזהו מקומן"שבכתב 
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כבר דברנו (ועל הפיוטים . אדם-מוסרים נפלאים נובעים ממקור בינת

  . )ברחבה בזמן הפיוט

 ואף -חדשה מישוע הוא איננה מתנגדת לתורת חכמי ישראל - כי הברית]ג

פ התנגדו " אשר התנגדו לתורה שע- אמנם האחרונים -עולה עמה בד בבד 

  .ורת ישוע הנוצריכ לתורה שבכתב ועם זה לת"ג

 כי אם תנהל מישרים את -פ לא תכביד עולה על כל בני האדם " תורה שע]ד

 אלהיתונותנת זכות חיי עד אל כל בן דת אחרת אם רק על הכרה , בני ישראל

 אשר ילמדו -ולהפך לא כן עם הנוצרים , ותוסד על מוסדות המוסר, תכונן

 וזולתה כל בני -י עד כי רק האמונה באלהית ישוע תמציא חי"ומלמדים 

כי כן דבר אגוסטינוס ראש , תמונה אף הישרים מבני אדם לא יראו אור

 - כי כל צדקות וחסדים הבלתי מאמין "חכמי הנוצרים בימי חכמי התלמוד 

כי הם , הם לפשעים וחטאים יחשבו וכל עיוניו באלהית עול ומזמה רעה

 מאת -אקראטעס נייאע אפאלאגיא דעס ש( עיין -" עובדים עבודת השטן

  .)עבער הארד' א'י

 כי תורת היהדות תצוה חמלה ואהבה לכל בני תמותה ומה גם לאחי בני ]ה

ותדבר בדרך מליצה ,  אך תרחק את אבירי לבב הרחוקים מצדקה-אמונתה 

האולת להורות את השנאה הראויה להיות בלב כל משכיל אל , עליהם

מה מאל מעלת יחוס ותתן בכל עוז יתר שאת אל מעלת החכ, והבערות

  .המשפחה

 תערוך לכל איש - כי גם על בני ישראל לא תכביד תורת ישראל עול כבד ]ו

 אם רק האמת -ואיש כפי כחות נפשו ומעמד חייו את מדת העיון והמעשה 

  :נוכח פניו

  ִאם ֶּבֱאֶמת ִיְקָרא ְוQא ִיְׁשֶעה, ָקרֹוב ְמאֹוד ָהֵאל ְלָכל קֹוֵרא"           

  .]סיום המורה" [ִאם ַיֲהSQ ִנְכחֹו ְוQא ִיְתֶעה, ִנְמָצא ְלָכל ּדֹוֵרׁש ְיַבְּקֵׁשהּו           
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   ריברה דה פרימו אנטוניו חוסה

  

  

  הספרדית הפלנחה ייסוד נאום
  

  29.10.1933, מדריד

  !לא לתשואות ולהודיות

  !כיאה לִסגנוננו הצבאי והתמציתי, אפתח ב״תודה״ חטופה

  

אמנה 'ז׳אק רוסו את ה- אדם אפל ונאלח בשם ז׳אן1762 במרץ כאשר פרסם

בזמנים , לפנים .חדלה האמת הפוליטית להיות ישות נצחית', החברתית

 אשר מתוקף תפקידן מוטל עליהן להיות –המדינות , ערכיים יותר

 היו חורטות על דגליהן את היושר –המבצעות של משימות היסטוריות 

ז׳אק רוסו באה להורותנו שהיושר והאמת -משנתו של ז׳אן. ואת האמת

, בכל רגע, אינם קטגוריות נצחיות של צדק כי אם נתונים משתנים התלויים

  .ברצון

  

 כהוויה בפני עצמה –משנתו של רוסו מניחה כי ה״מציאות הציבורית״ 

 ניחנת בנשמה –החיה ופועלת תחת מטריה משותפת של זמן ומקום 

רצון עליון זה מסוגל לקבוע ולהבדיל ואשר , בעלת רצון משלה, עליונה

  .בין הטוב לרע, בכל רגע בין האמת לשקר

  

אלא , אליבא דרוסו, הואיל ורצון משותף וקדוש זה אינו יכול להתגלות

 שכן לדידו חכמת ההמונים גוברת על דעת –באמצעותן של בחירות 

ן נמצא כי רק בכוח; המיעוט בכל הנוגע לגילוי הצפונות של הרצון העליון

רק בכוחה של ההצגה הגדולה המתגלמת ,  כלומר–של אלו לקבוע 

האם קיים , מהי האמת,  בכל עת–בשלשולי מעטפות לקלפיות מצועצעות 

בשלב , אל אם לאו והאם על הלאום לשמור על קיומו או שמוטב לו

  . להתאייד, מסויים

  

הרי , מכיוון שהמשטר הליברלי שירת את הדוקטרינה הזו בהתלהבות

אותיה המיידיות יושמו והורגשו בעיקר בקיומן ובאופיין של שתוצ



 502

כל מה שעניין את הממשל . הבחירות ופחות במטרות הלאומיות של האומה

, הליברלי הוא שבשולחנות ההצבעה יהיו נוכחים כך וכך אנשים

שהבחירות יתחילו בשמונה ויסתיימו בארבע בדיוק ושהקלפיות לא יחוללו 

 למרות שייעודן הנעלה ביותר של קלפיות הוא זאת; חלילה, לפני הזמן

מכן מסתכמת פעילותו של הממשל -לאחר… שהן ייפתחו ויחוללו

. כאילו הן כלל לא נוגעות לו, בהיצמדות מלאה ועיוורת לתוצאות הבחירות

הם . פקידי הממשל הליברלי לא מאמינים במטרה שלהם עצמם: כלומר

הם . זושהי משימה חשובהאינם מאמינים שהם הוצבו שם לשם מילוי אי

אינם מאמינים אלא בכך שלכל אדם אחר בעל מחשבות הסותרות את 

יש את , תחת הממשל, לטובה או לרעה, מחשבתם ואשר בכוונתו לחתור

,  נציגי הממשל עצמו–אותן הזכויות לדבר ולעשות זאת כפי שיש להם 

  .ידו כדי להגן עליו-שהוצבו שם על

  

האמצעי , בראש ובראשונה, שיטה שהיא; תמכאן נובעת השיטה הדמוקרטי

אדם שניחן בכישורים המעולים . היעיל ביותר לבזבוז מיותר של אנרגיה

 פעולה שהיא אולי האצילית ביותר בין שלל –המאפשרים לו למשול 

 אחוזים מהאנרגיה 95 או 90, 80 מוכרח להקדיש –הפעולות האנושיות 

, תעמולה אלקטוראליתלתפעול , שלו לטיפול בתלונות בירוקרטיות

רוח - לחנופה לקהל הבוחר ולגילוי אורך, לנימנום במושבי הקונגרס

עליו לשאת בושות . לבורותו של אותו הקהל אשר הכוח כולו עבר לידיו

 בדיוק בשל היות פעולת המשילות כה –והשפלות משונות מידי אלו אשר 

ל אלו עוד ואם לאחר כ.  היה עליהם להישמע לו ולכבדו–אצילית וחשובה 

או שהוא מצליח למשות מספר , נשארות לו בבוקר כמה שעות עלובות

 הרי שבזה מסתכם הזמן העומד לרשותו לשם –מנוחה לא נוחה -דקות מעת

אלו הרגעים היחידים בהם הוא יכול לחשוב . מילוי תפקידו האמיתי

  .ברצינות על קידום ענייניה החיוניים של הממשלה

  

מאחר שהשיטה הדמוקרטית . הרוחנית של העמיםמכן נובלת זהותם -לאחר

הרי שהמועמד השואף להיבחר מוכרח לתור אחר קולו , מתבססת על הרוב

כך -לשם.  מידי המפלגות האחרות– אם יידרש –של הרוב ואף לגנוב אותו 

לסטות מן האמת ולזרות , ועליו לטפול עלילות, אל לו לבחול בשום אמצעי

בעוד האחווה היא , וכך.  שאר המתמודדיםניצני שקר ואיבה בין מפלגות
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מעולם לא , ידי הממשל הליברלי-מן הערכים הכי נעלים שהוצגו לנו על

אויבות אחת , חיים משותפת בה שתי קבוצות פגועות-התקיימה זירת

אולצו לחיות ביחד באווירה כה מפולגת כזאת המתקיימת בחיים , לשנייה

  .יברליהעכורים והסוערים שתחת הנהגת המשטר הל

  

. שיטת הממשל הליברלית הביאה אותנו לידי עבדות כלכלית, לבסוף

הליברליזם פונה אל מעמד הפועלים בנאום בו שלובים יחדיו טראגיות 

איש . ״הינכם חופשיים לעבוד במה שתרצו: וסרקזם ושנשמע בערך כך

, הואיל ואנחנו העשירים. אינו יכול להכפיף אתכם לתנאים כאלה או אחרים

 –… אולם אתם, שאנו מוכנים להעסיק אתכם לפי התנאים הנראים לנוהרי 

אם . ואינכם מוכרחים להיכנע לנו כלל, אתם אזרחים חופשיים לחלוטין

, אתם עניים ואינכם רוצים להסכים לתנאי ההעסקה שאנו מכתיבים לכם

הרי שאתם חופשיים לגמרי למות מרעב תוך שמירה על כבוד ליברלי 

א כי דווקא במדינות עם בתי הפרלמנט הכי מפותחים וכך נמצ; … מרבי״

אין צורך להתרחק יותר מידי , ועם מוסדות הדמוקרטיה החדשניים ביותר

עוני מזוויעות בהן חיים -מהשכונות האמידות כדי להיתקל בשכונות

במדינות אלו יימצאו גם . העובדים ומשפחותיהם בתנאים לא אנושיים

שקיעה תוך שהם צורבים את גבם ברכינה פועלי השדות העובדים מזריחה ל

 באדיבות –וכל זאת כדי להשתכר , על הארץ תחת השמש הקופחת

 שבעים או שמונים ״תלושים״ של שלוש –הכלכלה החופשית המהוללה 

  .בשנה23*ַּפֶסטֹות

  

איננו נמנעים מלומר אף (וטוב שנוצר , בשל כל אלו היה צריך להיווצר

 מוכרחים להגן על עצמם מפני השיטה הפועלים היו. הסוציאליזם) אמת

שהבטיחה להם זכויות אך לא דאגה לייצר עבורם הזדמנויות מעשיות 

  . לחיים הוגנים

  

 שלא היה בשעתו אלא תגובה לגיטימית נגד –הסוציאליזם , אלא שכיום

, כל-קודם, משום שהוביל.  הפך לדבר שלילי–העבדות הליברלית 

לתנועה , שנית; יסטוריה ועל החייםלהסתכלות מטריאליסטית מידי על הה

                                                           

 .2002- ל1868 שם המטבע הספרדי בין - פסטה  *
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משום שטבע כדֹוְגָמה את , ושלישית; נגדית- תמידית של נקמה ופעולה

  .המאבק בין המעמדות

  

 אלה –ובפרט הסוציאליזם אותו יצרו ״כוהני״ הסוציאליזם , הסוציאליזם

הלהוטים מידי אחר זכויות האדם אבל ספונים בקרירות בלשכות 

ם מן הסוג הזה שהעניים מאמינים בו ואשר הסוציאליז; ובמשרדים שלהם

 אינו רואה *,24כבר נגלה לעינינו בפעילותו של אלפונסו גרסיה ֶוְרֶדַקַסאס

 –כל הרּוחני , בעיניו. בעולם מאום מלבד מאסף של משאבים כלכליים

לאומיות אינה אלא המצאה לשם , דת אינה אלא אופיום להמונים. נמוג

אין בעולם … ככל הטענות הידועות, הלאהוכן , ניצול המעמדות הנמוכים

על מעמד הפועלים . תפוקה והתנהלות כלכלית חכמה, מאום מלבד ייצור

מנת שלא תשתחל לתוכה אף טיפה -לשחוק את נשמתו ולכווצה היטב על

  .של מחשבה רוחנית

  

הסוציאליזם אינו שואף לשקם את הצדק החברתי ולתקן את העוולות 

סופו של . שאיפתו אינה אלא לנקום; רליידי הממשל הליב-שנפעלו על

שתאפיל בהרבה , הסוציאליזם לגרום לחוסר צדק חברתי במידה כה גדולה

  .ידי הליברלים-על חוסר הצדק שנפעל על

  

- הסוציאליזם מנציח את המאבק התמידי בין השכבות הסוציו: זאת ועוד

, יהוא מקדם את הדֹוְגָמה הזו ומציירה כדבר טבע. אקונומיות השונות

כאילו אין כוח בעולם שיוכל לגבור על הפילוג . כאילו אי אפשר אחרת

מוביל אותנו בדרך עקיפה , שנוצר כביקורת צודקת, הסוציאליזם. הממוני

, אל אותם רגשי השנאה, אל אותו הפילוג הקטלני שיצר הליברליזם הכלכלי

  .הפירוד והתיעוב ההדדי המתעלמים מכל גורם מאחד

  

אנחנו מוצאים , פוקחים עיניים, אנשי הדור הנוכחי, וכך קורה שכאשר אנ

; עולם המפולג בכל סוגי הפילוג, את עצמנו בעולם שנתון בשפל מוסרי

                                                           

דין ופעיל זכויות - עורך, מרצה,  פוליטיקאי,)1904-1993(ַאלפונסו ַגְרִסָיה ֶוְרֶדַקַסאס  *

 .אדם ספרדי
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בספרד שנגועה .  אנו מוצאים את עצמנו בספרד של שפל מוסרי–ובביתנו 

  . בכל סוגי השיסוע

  

כך קורה שכאשר אנו נוסעים לאורכה של מדינתנו האהובה ומבקרים 

לא נותר לנו אלא להתאנח מעומק הלב כשאנו מגלים שם , ות הקטנותבעייר

אצילות , לפתע אנשים שעם כל פשטותם ניחנו במין אצילות טבעית נפלאה

אנשים ; בה אין מקום למילים מיותרות או לגינונים ומחוות של גוזמא

שמפתיעה אותנו בפרץ הפיריון , יבשה למראה, החיים על אדמה צחיחה

  …אום עם צמיחת התבואה והדשאיםהמתגלה בה פת

  

, כאשר אנו מבקרים בערים הקטנות ופוגשים את האנשים הנפלאים הללו

וביודענו את המאבקים התכופים שהם נאלצים לנהל עם בריונים מקומיים 

את הפילוג המאיים להשתלט עליהם ואת הארס שהם , כנופיות-וראשי

 בו הם עצמם שוררו  עלינו לחשוב עליהם באותו האופן–נאלצים לספוג 

  :כשראוהו תועה בין שדות קסטיליה בהיותו מוגלה מבּורגוס25*על ׳ֶאל ִסיד׳

  

  ״!מה טוב העבד שאדונו ֵמיִטיב, אלוהים, ״או

  

: וזהו הדבר שאנו מבקשים להחיות בתנועה החדשה שמתחילה כאן היום

  .את החלום הלגיטימי של ספרד

  

26**,בדיוק כמו ְפַרְנִסיְסקֹו ֶדה ּבֹורָחה
גם אנו לא רוצים לשרת את מה  

כך עלינו לשרת אידיאל שאינו כפוף -לשם. הימים כֵמת-מן-שיתברר ביום

  .מעמד מסויים-או לגחמותיהם של בני, לרצונותיה הרגעיים של קבוצה

  

- כמעט אנטי(התנועה המוקמת כאן היום איננה מפלגה אלא תנועה 

 כל –הימין . ו בשמאלואין היא מוגבלת בימין א, )אפשר לומר, יתתמפלג
                                                           

יה לגיבור לאומי והונצח  אביר קסטיליאני שה,או רודריגֹו דיאס דה ִויַואר, ׳אל סיד׳ *

 .El Cantar de Mio Cid: ביצירה האפית הספרדית החשובה ביותר של ימי הביניים

מספרים . שימש גם כמשנה למלך קטלוניה. 16- איש אצולה ספרדי בן המאה ה **

ובהיותו אחראי לנשיאת הגופה , מותה של איזבל נסיכת פורטוגל-שבהיוודע לו דבר

 .״לעולם לא לשרת עוד אדם שעלול למות״החליט , לקבורה בגרנדה
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 שואף לקיים היררכיה כלכלית יציבה גם אם היא מובילה לחוסר –ימין 

ואילו השמאל שואף להרוס כל היררכיה כזו גם היא נושאת בחובה , שוויון

השאיפות הללו מתקשטות מהר מאוד ברעיונות . המון דברים טובים

לכל :  מראשייאמר, ובכן. ברם אין אלו אלא קישוטים, רוחניים נחמדים

;  יש מקום גם בתנועה שלנו– מימין ומשמאל –ההתחשבויות הרוחניות 

אנו לא נהיה כפופים ליעדים ולאינטרסים של אף קבוצה התוחמת , מאידך

  .את עצמה בהגדרות שטחיות של ימין ושמאל

  

. אומה היא יחידה טוטאלית שכוללת בתוכה את כל הקבוצות והיחידים

או בידיים של המפלגה , ל להיות נתון בידי הרובגורלה של אומה אינו יכו

  . המאורגנת ביותר

  

בעלת , סינתזה בלתי ניתנת לפירוק, האומה היא סינתזה טרנסצנדנטית

חפצים להיות כלי אפקטיבי , המקימים היום תנועה, ואנו; תכלית משלה

-בשירות היחידה הנצחית והבלתי, ויעיל בשירות הישות המאוחדת הזו

  .את בשם ׳לאום׳ או ׳מולדת׳ ו׳אומה׳מתפצלת שנקר

  

רצוננו זה טומן בתוכו את התשתית לכל פעולותינו העתידיות כמו גם 

  .לפעולתנו הקרובה

  

 לא היינו אלא –לו היינו מכריזים כאן על תוכניות ופתרונות קונקרטיים 

למפלגות יש את הפריבילגיה להבטיח הבטחות ולעולם לא . מפלגה רגילה

אשר קיימת תודעה פנימית עמוקה של היסטוריה ושל כבוד אולם כ. לקיימן

הרי שדבר זה עצמו מנחה את האדם בדרכו למציאת פתרונות , לחיים

כשם שרגש האהבה הטבעי מורה לאדם מתי , קונקרטיים לכל הבעיות

למרות שהאהבה עצמה מעולם לא מתכננת מראש , לחבק ומתי להוכיח

  . תפתח בנאומי תוכחהבאלו מצבים בדיוק היא תחבק ומתי היא

  

הרגש הלאומי והמדיני אותו אנו מחויבים לשרת דורש מאיתנו את הדברים 

  :הבאים

  

  .על כל העמים בספרד לחיות בהרמוניה תחת הרגשה אחת של גורל משותף
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מעולם לא נולד אדם חבר במפלגה . על כל המפלגות הפוליטיות להיעלם

אנו שכנים החיים . משפחהכחלק מ, לעומת זאת, כולנו נולדים. פוליטית

אם : ובכן. כולנו עובדים קשה ומחויבים לעבודות שלנו. במחוז אחד

מה עלינו לאפשר -לשם, התכונות הטבעיות הללו אכן מתקיימות בנו

להתערבות פוליטית חיצונית להשתלט עלינו וליצור בנו חילוקים שטחיים 

  ?חיינו האותנטית-הפוגמים במציאות

  

את . ל המלל הליברלי ויותר אל החירות האמיתיתעלינו לשאוף פחות א

כפי שאנו מייחסים , חירות האדם ניתן לכבד באמת רק כאשר מייחסים לו

כאשר מסתכלים עליו כעל גוף העטוף בנשמה ; תכונות וערכים נצחיים, לו

  . שבכוחה לרוממו או להשפילו

  

י מבל, רק כאשר האדם מוערך כך ביכולתו לכבד באמת את החירות שלו

 לערכים הגיוניים של ממשל – כפי שאנו ִמְתַעְתדים –לפחד להכפיפה 

  .וסדר

  

זאת אומרת שלמרות . על כל האזרחים להרגיש שייכים לקהילה אחת

 אחדים יתמקדו בתחומים המכאניים –הפונקציות השונות שכל אחד ימלא 

אחדים יחקרו את המנהגים ואת , אחדים יתמקדו במדעי הרוח, והמעשיים

.  הכל יתקיים כחלק מהוויה אחת שלמה–וכו׳ וכו׳ ,  הנימוס והעדינותדרכי

לא יהיה מקום לאורחים עצלים הנהנים על , יובהר מראש, אלא שבקהילתנו

  .זכויות-או לאזרחים בעלי פטור מעבודה ועודף, חשבון הבית

  

גבוהה על ״זכויות הפרט״ במעונם של המסכנים -אין בכוונתנו לדבר גבוהה

כי אם להעניק , אינם יכולים לממש את הזכויות שלהם ממילאוהחולים ש

לפרנס את עצמו  ואת היכולת את האפשרות, לכל אזרח במדינה, לכל אדם

  .הומאני ומכובד, באופן הוגן

  

המפתח לכל המונומנטים ההיסטוריים הגדולים , רצוננו שהרגש הדתי

נכון להתערב אך מבלי שהמדינה תראה ל, ייוותר מכובד ומוגן, ביותר שלנו

כנראה לא ממניעים .  כפי שעשתה בעבר-בפעולות שאינן שייכות לה 

  . ואשר עליהן להתבצע בתחומן ומכוח עצמן–דתיים טהורים בלבד 
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רצוננו שספרד תחזיר לעצמה באופן מעשי את המשמעות האוניברסאלית 

  .של התרבות ושל ההיסטוריה שלה

  

רצוננו שאם השגת הדברים בהם אנו מאמינים תצריך אלימות , ולסיום

שכן מי הוא הקובע שהערכים ; אזי לא נירתע בגלל האלימות, בשלב מסוים

ומי הוא הקובע ? העליונים של המוסר שוכנים דווקא בצל הנחמדות

הרי במקום להגיב כגברים עלינו להיות , שכאשר פוגעים ברגשות שלנו

אולם . דיאלקטיקה היא הכלי הראשון בתקשורת, כמובן? םנחמדים ואהובי

כאשר , אין דיאלקטיקה יעילה יותר מאשר דיאלקטיקת האגרופים והחיצים

  .מנגד ניצבים ניצים שפגעו באומה ובצדק

  

  .זה מה שאנו חושבים על המדינה העתידית שברצוננו לבנות, ובכן

  

אם השומעים , יהלא תהיה מובנת ד, אלא שהתנועה הזו לא תהיה שלמה

זוהי דרך של , זוהי לא דרך מחשבה. כאן יאמינו שמדובר רק בדרך מחשבה

אין אנו טווים רק את הבניין המדיני והפוליטי ! זו הדרך להיות. הוויה

דרך שתוטבע בכל אחד ; אנו צריכים לאמץ לנו דרך לחיים; שלנו

בה חדורה בתחושת הקר, הומאנית ושלמה, דרך עמוקה; מהמעשים שלנו

בל יחשוב איש , ובכן. דרך ספוגה בנחישות סגפנית וברוח קרב; ושליחות

שאנו מתאספים כאן כדי להשיג לנו 

בל יחשוב אדם שאנו מתאספים . הטבות

  .כאן כדי להגן על זכויות

  

נלך עתה , נלך. כמדומני שהדגל הורם

! אך בחיּות ובאופן פואטי, לחגוג אותו

יש כאלו אשר לנוכח התמורות 

טיות המתחוללות בעולם חושבים הפולי

כדי להיות חלק , שכדי לשתף רצונות

יש לחשוף רק את התחושות , מעם

הפושרות ולהעלים כל סימן של 

! איזו טעות. אנרגטי וחי, כל דבר שיכול לעורר רגש אמיתי, התלהבות

ואוי לו לאדם . ידי המשוררים-עמים מעולם לא הוקמו לתחייה אלא על
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נוכח השירה העזה , ם נוכח השירה החיה שמחרבתשאינו מסוגל להתרומ

  !שבמבטיחה ומקימה עולמות

  

אנו נקריב את . בתנועה חיה ופואטית נרומם את התשוקה היוקדת של ספרד

 –ניצחון אשר ; ומאיתנו יגיע הניצחון, נבשר את הבשורה החדשה. עצמנו

בבחירות ;  לא יגיע בבחירות הקרובות–? מה בעצם אני מספר לכם-לשם

אך לא מהן תגיח ספרד , הקרובות עליכם לבחור במי שיעשה פחות נזק

האווירה כעת הינה . לא בהן אנחנו מטביעים את החותם, האמיתית שלנו

… לא בה מקומנו; אווירה של טברנה בתום לילה עמוס, עייפה וכאוטית

אלא שאני , אני מאמין שאני מועמד בבחירות הקרובות, כן, אני מאמין

כשעוד יכולים , ואת זה אני אומר עכשיו. חסר אמונה וכבודמגיע אליהן 

אנחנו לא עומדים להיאבק על . אלא שלא אכפת לי. לפסול לי את הקולות

באוויר , מקומנו הנוכחי הוא בחוץ, לא. שאריות מטונפות של ארוחה זולה

 –מעלינו ; תחת כיפת השמיים של לילה בהיר, שלובי זרועות, הפתוח

, אנו נמתין בחוץ. שימשיכו להם במשתאותיהם, האחרים… הכוכבים

ניתן לחוש בשחר מתון מפציע … בציפייה דרוכה אך בלהט תקיף ואיתן

  .הְקָרָבִיים כבר שמחים. ובוער מבפנים

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )זאיאנץ מענדל: מספרדית(
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   ס"מו מנדלי

  

  

והערך על אודות ' ספר תולדות הטבע'פתח הדבר ל
  חזיר הבית

  
 

ספר 'של ) מתוך שלושה(ים לקוחים מן הכרך הראשון הקטעים הבא

ר הראלד אטמר "החוקר הטבעי החכם המפואר ד" ל–' תולדות הטבע

נעתק לשפת עבר "אשר  –) Harald Othmar Lenz, 1798-1870" (לענץ

וראה אור בין השנים  "מאת שלום יעקב בן חיים משה אברמוביץ

1872-1861 . 

 
  פתח דבר

  
בפעם , להאיר על הארץ החדשה ולדרים עליה, בצאת השמש ביפעתו

וירעו כל בני , ברן יחד כוכבי בקר יום הששי לבריאת עולם; )השלישית

; ויהי גיל ואור בהיר בשחקים, חסדו כי יצרם' להודות לה, אלהים במרום

לראות היש גם שם משכיל דורש , משמים השקיף על האדמה ומלואה' אז ה

וירא והנה במאמרו תדשא ; נוראות ימינואת אלהים ומספר כבודו ועזוז 

תהומות מים נקוו ויהיו לימים , הארץ דשא עשב ועץ עושה פרי למינו

ושור פר מקרין מפריס יתור פה ירעה עגל בנאות דשא , גדולים וברכות מים

להסתר מלהט , פריץ חיות, ושם בסבכי עצי היער ירבץ האריה, הרים מרעהו

נשרי שמים ;  בכר נרחב ונמר עם גדי ירבץוגר זאב עם כבש, חׂם היום הבא

ועורבי נחל נטושים המונים בשדה , יעופפו במעגלה מעל גבעות הררי בתר

ובכל נהר , משחק בים גדול ורחב ידים, ולויתן זה אשר יצר, כדי הרבה לרוב

ועל פני כל הארץ מרחפת , קטנים עם גדולים, ובכל יאור ידגו דגים לרוב

, אין פרץ ואין צוחה בלי נשמע קול, מר ואין דבריםֹאאין , דממת אל-דומיה

מורד אל מי הנהר ההולך לאט ברצי כסף ומשתפך ב, זולתי קול פלג מים

זולתי קול לחֹוS , זולתי קול מצעדי הבהמה וזיז הרים, העצומים והרבים

, השור את ירק השדה ולעתות קול תנופת התנינים הגדולים מנבכי מצולה

                                                           


 ).י שם"רש. יד. 'בראשית א. (וברביעי צוה עליהם להתלות ברקיע' יהי מארת וגו 
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כי כל יצורי ארץ  !  ו י ר א  א ל ה י ם  כ י  ט ו ב. . . . בשחקם על פני המים 

אך יגע במו יד אמן ויתנו , במשטר וסדרים כמשפט, כמיתרי כנור נעים כוננו

צבי לבורא עולמים וצבי להבריאה , ומכנף הארץ זמרות ישמעו, נעימות

 מיתריו מתוחים ופורט אין, אבל הּכּנֹור הוכן וקול וקשב אין!....   הנפלאה

אשר קשריה ועדיה , אבל היא ככלה מתה, הארץ ככלה תעדה כליה, עליהם

מה כל הסדרים ושווי הערכים אם אין מי ישוּום ! עוד יגדילו כאב לב רואיה

וכל טוב הארץ ! ?ומה כל העונג אם אין מי יתענג עליו! ?ויעריך אותמו

הלא מה המה אם אין נפש שוקקה להרגיש הטוב וכל , ושכיות החמדה

ואל ,  אז יקרא אל השמים ֵמָעל כי יחשו–! ?ודות היקרות האלההחמ

ותשבת רננת כוכבי בוקר ובני האלהים נאלמו , מלאכיו עושי רצונו כי ידמו

יוצר הכל ובורא עולמים ' אנכי ה": דומיה ואל הכבוד דבר ברעם גבורותיו

 בדברי שמים נעשו וברוח פי, התלוים על בלימה בַרַחב לא מוצק, אין מספר

מן הראם , אף ידי יסדה ארץ וימיני בראה רבבות צבאיה, נבראתם גם אתם

מן התנין הגדול עד הרמש הקטן הרומש בנטף מים , הּנאֹור עד העש החלש

אבל לי , ואם אמנם כל היצורים האלה רבים המה באין ספורות, ומר מדלי

 בשומי אותם חוק, אנכי מדדתי בשעלי מים וספרתי גרגרי חול, ספורים הם

לכל עפרות , אנכי ספרתי שחקים ומונה מספר לכוכבים, גבול לגאון גלי ים

אבל , ואם יפלא זאת מ כ ם, לכל אבק דק ושחק מאזנים שמות אקרא, תבל

ואת כל , הלא הגדול ורב בעיניכם מאפס ותהו נחשבו לי? דבר' היפלא מה

אחד הנה כלהם לדבר , המפוזרים ומפֹורדים לאין קץ, המון רבבות הברואים

 תבנה כאחד ומכלם ,יתפרדו ולא יתלכדו ְיֻדּבקו באחיהו איש ,בראתים

ה   א ל ּו ל אפס כי חסרה בה עוד, ותכונן המכונה המפוארה מעשה אצבעותי

ומשכיל מבין אין , לקשר יריעות שמים ממעל עם הארץ מתחת, אחת

יו כי יתאימו זמרֹותיו עם רננת שרפי מעל וה, באדמה להעיר כנור כל היקום

מר ונשקו שמים וארץ נשיקות דודים ותהר ותלד ֹאנתן ' וה". לשיר אחד

אותכה ! אותכה חותם תכנית הבריאה ותכלית היצור;  ָא ָד ם-אותכה ֶּב ן 

 עפר מן האדמה ורוחך ךְוג, שחּברה בך יחדו חברים מחּוּכמים, בן פורת

הן האדם היה כאחד מבני ! חלק אלוה ממעל ונחלת שדי ממרומים

להתפלא על מפעלות , והדר גאון הּתולדה' לדעת הדר כבוד ה, היםהאל

הוא היה אבי ּתֹופש ּכּנֹור היקום בארץ ויבן שווי ערך , אלהים ומעשה ידיו

להשכיל , הוא החל להיות משכיל בארץ, מיתריו וחין ערך התולדה הנפלאה

להתבונן לכל הגדולות והנפלאות ולהתחקה בבינתו על שרשי מפלאות 
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וקול תרועת , שיר תודה ותהלה' הוא פתח את פיו וידבר לה, דעיםתמים 

 מ ל א כ ּת ֹו   א ל ה י ם   ו י כ ל   , הארץ עלה ויתבולל בתרועת בני שמים

  –! וישבות ביום השביעי , ע ש ה א ש ר  

את בספר ֹרמה שפרה נחלת האדם ומה נעים גורלו בשומו את לבו לק

הלא שם יחזה מה ! ובה באצבע אלהיםהכת, הגדולה'  מחברת ה–התולדה 

, ומה עמקו מחשבותיו ואת קול שדי בדּברו תשמענה אזניו' רבו מעשי ה

 בנפשו המשכלת אשר חננו –, ארץ-שם יראה יתרונו הגדול על כל חיתו

, כי האל הגדול הגבור והנערץ בסוד קדושים רבה, יראה, אלהי מרום

 הוא יהיה את דּכא ושוכן הנה, העושה גדולות עד אין חקר ומרום ישכון

הלא  שם ! אדם אדמה ויעּטרהו כבוד והדר-ןבעם אנֹוש אנּוש ו, בתי חמר

המעציבות לעתות את רוחו וישיתו כבודו , ימצא מענה על כל שאלות לבבו

הן כל . . . . .  כ י  א ך  ה ב ל  ב נ י  א ד ם  כ ז ב  ב נ י  א י ש –לכלמה 

וטוב והוא רחום ולא ישחית פועל ' חנון הכי , יצורי ארץ ותבל יביעו לו

 וכל התולדה כלה הלא כאם את ,הצור תמים פעלו  ִש י ֵח ת  לא לו, כפיו

מנע קולך מבכי ועיניך מדמעה כי יש שכר לפעלותיך : בנה תנחמהו לאמר

!  ת ק ו ה  ל א ח ר י ת ך  ושבה הרוח אל האלהים אשר נתנה הטובות ויש

וכל חכמת , ו הרבים דּבר דברים אשר לא כןאשר מהותו ומכאובי, איוב

והנה , רעיו לא עמדה להם להשקיט סערת רוחו לדממה כי יחשה מדבר תהו

נחם בלבו ויען ויאמר , מדּבר אליו בסערה מתוך התולדה' בשמעו את קול ה

ואתה אל חנון וגדל חסד ולא תחבל , כי כל תוכל' ידעתי ה: בתשובה שלמה

לכן הגדתי לא אבין נפלאות אל וחסדיך , ר להאני קלותי וחס, מעשה ידך

  .אחת דברתי תועה ולא אוסיף, ידי שמתי למו פי, הרבים

כי היא , כאשר נביא לבב חכמה להתבונן תועלת למוד התולדה נראה

הן . ּת ֹו ֶע ֶל ת  מ ּו ְס ִר י ת)  א: הלא המה, מסתעפת לשלשה סעיפים

אחד באחד ויתלכדו כטבעות בהתבונן האדם על כל יצורי תבל איכה יגשו 

אז , וכל סבה מסובבת מהסבה שלפניה, ותחי השלשלת במשטר וסדרים

ויאמר כי אל אחד קדמון  ,ה ר א ש ו נ ה  ה ס ב ה  יעלה ויגיע בשכלו עד

והיה . כי עמו מקור חיים וממנו לכל היקום תוצאות, לכל דבר הוא בראם

 השמש ואת הירח ואת בנשאו עיניו השמימה וראה את, אם יתעצב אל לבו

  - ו ב ן  י ז כ ר נ ו  כ י   מ ה  א נ ו ש   : הכוכבים וישח רוחו בקרבו לאמר

, א ד ם  כ י  י פ ק ד נ ו  וכי ישית אליו לבו להשגיח עליו מגבהי מרומים

. אשר ֻּתּכּו לרגליו בארץ, הלא אז כרגע יזכירהו הרעיון ברבבות עולמים
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החושבים אותו לים גדול ורחב , רואים קטניםבנטף מים ימצא רּבו רבבות ב

אשר יהיה , יראה יצורים שוכנים למשפחותיהם, ובצלע גרגר חול דק, ידים

, ולכל אלה נכונו סגולות שונות ותכונות מתחלפות, בעיניהם כהר גבנונים

משם יעבור ויבא . ויש בהם כח וכשרון לעשות מלאכתם ולמצא מחיתם

פה , ושבת מעם חרוץ ומהיר במלאכתונ, במדינה הומיה תשאות מלאה

ושמה יתגודדו גדודים לצאת חוצץ , יפגע בבוני עיר ומגדל ובתים לשבת

ועוד מעט ושערי העיר , למלחמה על אויביהם לשלול שלל ולבוז בז

והמדינה הזאת , נפתחים להביא שמה חיל האויב ומלכיו נהוגים בשביה

ע   נ ּכ י   והיה אם–!! ס מעץהנשענת לכפי  הלא היא חבל נחלת  ה נ מ ל י ם

בלבו ויירא מפני אלהים המשגיח אל כל יצירי כפיו ועיניו משוטטים בכל 

, ומהדר גאונו' הארץ ושח גבהות האדם ושפל רום אנשים מפני  פ ח ד  ה

אשר , את כל הטוב, יזכיר' הלא עד מהרה ישגבהו רעיון אחר  ו ח ס ד י  ה

הו מעט מאלהים בנפשו המשכלת  ויחסרגמלהו כרחמיו וכרֹוב חסדיו

חסדו ונפלאותיו ' אז  י ֹו ד ה  לה, כל שת תחת רגליו, וימשילהו במעשי ידיו

ויתן אל , לבני אדם ויאהבהו אהבה עזה בכל לבבו בכל נפשו ובכל מאודו

לבו להתדּבק במדות ישרות ולעשות באהבה וברצון את הטוב והישר בעיני 

המודעת בכל ספרי , ר התועלת הזאתולשפת יתר יחשב להאריך בבאו. 'ה

לאהבה אותו ', כלם כאחד יעידון ויגידון כי לא יתכן ליראה את ה, חכמינו

בלתי על פי הבנת מעשי ידיו ופרשת , ולדבקה בו ולהתדמות בדרכיו

  .גדולותיו וחסדיו

, והתועלת הזאת מגעת אל כל איש ישראל. ּת ֹו ֶע ֶל ת  ּת ֹו ָר ִת י ת) ב

הן אך על פי התחקות ' בן ברית תורת משה עבד ה, אלבשגם הוא ישר

בטבעי העוף והרמש למיניהם ידע להבדיל בין , בשרשי טבעי החיה למינה

ואך על א ד נ י  ל מ ו ד י  ה ּת ֹו ל ד ה  הטבעו מצות רבות , טהור לטמא

, סמני הדגים, דיני כלאים ודיני הברכות, כמו, וחקי תורתינו הקדושה

ומבלעדי זאת הלא יתנו למודי התולדה מפתח . וכדומהוטומאת השרצים 

 עם אל ועם נביאיו הקדושים וחכמי התלמוד רדאשר לבו , לכל איש יהודי

לפתוח בו מאמרי כתבי הקדש דברי חכמים והגדותיהם הנעולים , נאמן

כי כל , ידע, וכל יקר תראה עין ישראל בבאו אל הקדש פנימה, וסתומים

ואמרות חכמינו הקדושים אמרות טהורות ככסף , דבריהם ישרים צדקו יחדו

  .צרוף מזוקק שבעתים



 514

, בשגם הוא אדם ומושל בכל הארץ, כי האדם, ּת ֹו ֶע ֶל ת  ח ֹו ְמ ִר י ת) ג

ולמען , למען יוכל למצא בהם חפץ ודבר מועיל, נחוץ לו לדעת טבעו קניניו

ממנו ונפשו אשר בלעדם יסע יתרונו , ידע להכין לו צרכיו ומחסוריו הרבים

אכן רק בדעת אדם טבעי בעלי החיים , לא תוכל לעלות במעלות השלמות

את כל צמח טוב יאסוף אל ביתו . טבעי הצמחים והדוממים יּכון ויצלח

ולמען הכין לו צידו ולהרבות , לאכלה וכל ירק אשר מות בו יזרה הלאה

רים הנה יקח לו אלפים ועי, עפר שאר ומאכל טוב לבלתי יתמו מן הארץכ

, השוכן דומה בתחתיות ארץ יקח, ומן הדומם, לחרוש חרישו ולקצור קצירו

וכל רמש , סוסים חמורים יהיו לו לעבדים, לעשות כלי מלחמתו וכלי רכבו

כבשים ללבושו ודי חלב עזים ללחמו ללחם , אשר הוא חי לו יהיה לאכלה

פא מכתו לרוירא האדם את חליו ומזֹורו וילך להכין לו רפאות תעלה , ביתו

  ה א ד ם  ת ר ו מ ם  נ פ ש  הכרת התולדה, סוף דבר! ולגהה ממנו מזור ויחי

ת ל מ ד ה ו  א ר ח ו ת  ח כ מ ה  , ע ל  ל צ ו ר  ע ו ש ה - ה ו  א ל ד י ע צ ת ו

, צ ד ק  ו מ י ש ר י ם  ו ת ש ו ם  כ ג ן  ע ד ן  ה א ר ץ  ל פ נ י ו,  ו מ ו ס ר

  .'לאכול מפריה כנפשו שבעו ולברך את ה, מלואהלהתענג על כל טובה ו

מה יקר וחביב היה למוד התולדה בעיני , והנה כתבי הקדש יגידו לנו

עדים המה מזמורי . אבותינו הקדושים ומה רבה ידיעתם בלמודים האלה

ואל ' בהתבוננו לפעולות ה, אשר שר ברוח קדשו, נעים זמרות ישראל

וידבר על העצים , אר את שלמה בנוועד הכתוב המפ, התולדה מעשה ידיו

.) יד. 'ה. 'מלכים א(וידבר על הבהמה ועל העוף ועל הרמש ועל הדגים ' וגו

וכל ספרי התלמוד הלא יגידו מה רבו חכמות חכמינו בלמודי התולדה ומה 

באשר על , והכירו היטב אל נכון טבעי כל הברואים למיניהם, עשו חיל

ואין ספק .) לא. 'ס' מאמר ד, יין כוזריע(, למודים כאלה יסדו רוב דיניהם

אפס כמקרה כל ספרי החכמות , שהיו לנו ספרים מדברים בכמו ענינים אלה

כי בצאת ישראל , והמדעים שהיו בעמנו קרה גם לספרי החכמה הזאת

יצא ממנו , מארצו הקדושה ללכת גולה מגוי אל גוי ומממלכה אל עם אחר

עיין שם (גם חלו בהם ידי נכרים , ספרי חכמתו, כל הדרו ויאבדו כלי קדש

' עד כי ברבות הימים לא נכרו עוד כי צמחו בכרם ה.) ו"ס. 'ס. 'מאמר ב

וגם לב היהודים נהפך לשנא אותם ', צבאות בית ישראל והם זרע ברS ה

ומקוצר רוח ומעבדה קשה לא הכירו את החכמה , ויחשבום לילדי נכרים

על כן לנידה , ויחשבוה לצרה להבנות אלהים חיים , אחות התורה הקדושה

עד הניח , גם היא נאנחה ותשב שוממה, כל מכבדיה לפנים הזילוה, היתה
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, ותהי הרוחה גם להחכמה, ויתן אותם לרחמים בעיני עמי הארצות, לעמו' ה

ויד לשון עבר , ובני ישראל הולכים ביד רמה הלוך וקרב אליה מעת לעת

אל יכלמו בה מבקשיה ולא , התעשה חיל גם לעת זקנת' ובשם ה, רוממה

  .יבשו לדבר דבריה בשער ולהעתיק אליה דברי חכמה ומדע

, אשר מעודי ועד היום הזה אוהב אנכי את שפת עבריה הקדושה, ואני

וכל ישעי , חיינו ואורך ימינו, שרתי בלשונות ואוצר כל חמדה וסגלות הדת

', שר חנני הוכל חפצי להרים קרנה בכבוד ולהועיל לבני עמי במעט דעת א

בלמדי למודי התולדה ודרשתים מעל ספרי לשונות , קנאתי לה קנאה גדולה

לבלתי תת לה , ואמרתי מדוע יגרע חלק לשוננו הקדושה בארץ, העמים

ויתפלאו על ' ומדוע לא יחזו בני עמנו גם המה בגאות ה, החמודות האלה

גיעת נטיתי שכמי לסבול ועמלתי בזעת אפי וי? חן מפלאות תמים דעים

' ואתחנן אל ה. שפוני טמוני ח ו ל אל הקדש, נפש להעתיק הלמודים האלה

והיה זה שכרי , ויתן חני וחן ספרי בעיני עמי, כי יברך חילי ופעל ידי ירצה

  .מכל עמלי

והנני מטיף לך קורא יקר דברים מעטים על אדות ספר תולדת הטבע 

  .ועל דבר העתקתי, מדוע בחרתי בו, שהעתקתיו

. ה שהעתקתי הוא פרי חכמת לב חׂקר טבעי מפורסם דרהספר הז

 בעיר שנעפפענטהאל ולמד למודי 1799נולד בשנת (האראלד אטמאר לענץ 

ועתה הוא מורה חכמות הטבע , חכמות הטבע בעיר גֶאטינגען ובלייפציג

ועיין על כל אדותו ועל אדות ספריו , בבית המדרש אשר בעיר מולדתו

). 1849דפוס לייפציג שנת , לעקסיקאן-אנסהמסולאים בספר קאנפערזאטי

עדות , והשמועה, החכם המפואר הזה אזן וחקר הרבה חכמת התולדה

וספרו זה , היו לאחדים בידו, שעליהם למוד התולדה קים, חכמים והנסיון

ונעתק ללשונות , עלה לרצון על מכבש הדפוס זה שלש פעמים בזמן קצר

יען אשר מתכונת הספר היקר , העמים המתהלכות בארץ ויהי לשם ולתהלה

כי גם להורות תועלת כל דבר , הזה לא לבד סּפר ולמד דעת טבעי הברואים

הבית -וילמד לכל איש חקי כלכלת, ודבר ואיך יתנהג בהם האדם וחי בארץ

כי על כן . וימצא מאה שערים'  איך ישלוט בנכסיו אשר ברכו ה)עקאנאמיע(

געמיינניטציגע ( לכל תולדת הטבע המועיל: קרא בצדק את ספרו

ומועיל , המועיל, אשר יכיל בתוכו שתי מעלות יקרותמ, )נאטורגעשיכטע

, מ האיש"ד. הן כל איש ימצא בו מבוקשו הנוגע לו. השוה לכל נפש, כללי

אשר לו מקנה צאן ובקר סוסים וחמורים ימצא בספר הזה כל הדברים 
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חלואיהם ת, את דברי מאכלם הנאותים למו, והדינים הנוגעים להם

כי תאבל עליו נפשו לראות את , איש אשר לו גן ירק. ורפאותיהם וכדומה

הנה ימצא פה תחבולה , התנשמת החופרת האדמה ובכל תבואתו ּתשרש

כי אם פרה אחת אשר קנה ויחיה , לרש אין כל. להשמיד המשחית הזה

מחלבה יאכל וימכור לאחרים בעד קשיטות אחדות ויקח לחם , ותגדל עמו

ויתעצב העני אל , והנה חלתה הבהמה פתאם את חליה, יתו במחירםוטרף ב

ת   ד ל ו ר  ּת פ בפתחו את  ס, אבל מה תגדל שמחתו .ולביתו, לבו ודאג לפרה

ועוד ! והביט שמה ומצא תעלה למחלת פרתו וחיה, הנמצא אתו, ע ב ט ה

הנה כל זאת . אשר תחזינה עיני הקורא בפנים הספר, דברים רבים כמו אלה

הבית ומועיל במאד -כי לא דבר ריק הוא למוד כלכלת, תי אל לבי וראיתינת

על כן בחרתי ? ולמה לא ידע אותו ישראל עמי לא יתבונן, מאד לאדם בארץ

  .שזכרתי, הכולל בתוכו כל שלשה מיני התועלת, להעתיק ספר החכם הזה

כאשר תראה עין , וכמו שהספר הזה רב באיכותו כן הוא גדול בכמותו

החוברת ,  לבדו יבא בשלש חוברות)טהיעררייך( סּוג ַהַחיהן . נוכחתראי ו

 והחוברת השניה )זייגעטהיערע( ַּבֲעֵלי ַחִיים ַהיֹוְנִקיםהאחת תכיל בתוכה 

והחוברת השלישית תכלול בקרבה ,  למינהו)פֶאגעל( ָהעֹוףתכלכל בתוכה 

 )קערבטהיערע( ְשָקִצים ,)פישע( ָדִגים, )אמפהיביען( ַהַחִיים ַּבַמִים ּוְבַיָּבָשהאת 

, )עדאליעןנמי( וסּוג ַהדּוָמם )פפלאנצענרייך(סּוג ַהצֵׂמַח  זולתי )ווירמער( ּוְרָמִשים

ועוד מעלה טובה ויקרה לספר זה כי יבאו בו . הבאים בחוברות מיוחדות

והמה פתוחי אבן ומשוחים בששר ויקר , ציורי היצורים בדמותם כצלמם

,  יבאו ציורי בעלי חיים היונקים בשמנה לוחותובסוף ספרי זה, מחירם מאד

כי בעיניו יביט ותמונת החיה , ולא יצטרך הקורא לדמות החיה בדמיונו

  .יחזה

כי עמלתי בזעת אפי להעתיק ספרי בלשון , והנוגע אל העתקתי אגיד לך

צחה וברורה למען ירוץ הקורא בו והתאמצתי בכל עוז לשפוך על העתקתי 

וילדי נכרים , יה ולהעטיף רעיוני זרים במעטה קדשרוח שפת עבר ומליצות

כי לשונו הקדושה חבלתם ויצאו , עד כי ידמה היהודי, אלה מתיהדים

, ולשפת יתר יחשב להגידך מה פעלּתי בדבר שמות החיות. ממקור ישראל

וכל שם חיה מתורגם בשפת אשכנזית . הלא כל מבין יחזה כי הרבה חדשתי

אם אך החיה נודעת להקורא , שפת רוסיאורומית ולפעמים תרגמתי גם ב

וסדרתים , ובסוף ספרי עשיתי לוח מכל החיות והענינים, בשם הלשון הזאת

וגם הוספתי בקדש לשום , למען ימצא הקורא בנקל את מבוקשו, ב"על פי א
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ולא מנעתי מקראת עוד בספרי הטבע אחרים שהיו לי , נוספות והערות

  –. ל ה ו ע י ל  ל ב נ י  ע מ י: ושויתי את הרעיון הזה נגדי תמיד

להתגדר , והנני מניח עוד מקום לההוגים בכתבי הקדש ותלמוד

לגלות כל , בידם יצלח' והיה אם חפץ ה, אשר יגלו על פי ספרי, בהערותיהם

  .ל ישמח לבי גם אני"סתום ולפנח צפונות וסתרי תעלומות הגדות חכמינו ז

ט על אודות קורות ראוי להעיר מע, אמנם אני בטרם אכלה לדבר

התולדה איכה הלכה מחיל לחיל עד אשר קמה וגם נצבה במצב הנוכחי 

הנה לבטח תחלינה , ידיעות תולדת הּטבע: בימים האלה בזמן הזה ואומר

יען אשר תבואות תולדת הארץ לפני , מני עת החל האדם להיות בארץ

 ס ט ו א ר י. האדם הן גלויות תמיד ובלעדן לא יוכל להתקים גם רגע אחד

כי בפקודת אלכסנדר , אשר החל ליסד למודי הטבע, היוני הוא הראשון

ואחריו , המוקדני הביאו לו צידים ודיגים רבים כל מני חיה ועוף ודגים

ומן . דיאסקורידעם והחכם אעליאן, סהחזיקו טהעאפראסט מעיר עפעזו

 הרומאים השאיר אחריו הסופר הקדמון פ ל י נ י ו ס אוצר בחינות רבות

אמנם למודיו . אשר פרצו ועברו על פני כל גבולות התולדה, וידיעות שונות

וגם ערב רב מבחינות לא , היו מעורבים עם ספורים תעתועים הרבה

ועד המאות . כמו כל למודי הטבעים הקדמונים, אמתיות עלה בהם

אולם אחרי תקומת , התיכונות היו למודי תולדת הּטבע בשפל המדרגה

להרים , בארצות המערב שתו חכמים רבים את לבםהחכמות והמדעים 

, ביחוד החכם קונראד געסנער מעיר ציוריך, התולדהבכבוד גם קרן 

, ן ראי האנגליהיא,  אלדרופאנדי מעיר בולוגנא בארץ איטאליהסאוליסע

ובעמל כל החכמים , אז יבקע כשחר אור החכמה. טורנעפורט בארץ צרפת

הנה השיגו , תולדה וחקרו כל סעיפיההאלה וזולתם שטו ולקטו בכל שדה ה

אוצר כל חמדה וידיעות נכונות על אודות דברי , בחצי המאה השמנה עשרה

היתה עוד תהו ובהו והיתה חסרה שּטה , אבל ידיעתה בימים ההם. התולדה

את החסרון הזה תקן והשלים . לסדר את כל הדברים בסדרים, וסדר יפה

) 1707נולד בשנת ( שוועדין ארץע מנלינ. אחרי כן החוקר הטבעי קארל פ

, ביותר, הטובה במאד מאד, הוא בנה ברוח עצה ובינה את השטה הראשונה

ובידיעת טבעי , ביחוס לחכמת ידיעת סוג הצמח ולידיעת טבעי בעלי החיים

 הצטיינו בשטתם המפוארה החוקר )אלרייךרענמי(המוצקים או הדומם 

 עמלו בלמודי ע והלאהנלינומימי . והטבעי קרונשטעדטהטבעי וואלעריוס 

ובארצות אנגליה , צרפת ושוועדען, התולדה ועשו חיל בארצות אשכנז
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נולד בשנת (הצרפתי   ר ע י פ ו ק  ומן אנשי השם היה החוקר הטבעי, ורוסיא

המפואר לוירענטוס אקען האשכנזי ודומיהם חכמים גם החכם , )1769

ויש המציאו , דעתם חדשות כפי הנודעים לתהלה יש מהם בנו להם שטות

 שונים וכתבו ספרי תולדת הטבע ומן כל הדרכים )מעּטהָאדען(רק דרכים 

כי הוא העיר לב , טובה ביתר שאת, השונים היה דרך החוקר הטבעי בופפאן

על כן לפני , החכמים לשקוד על דלתות התולדה ולחקור סתרי תעלומותיה

  . ושמעו הולך בכל הארץשמש ינון שמו

ועתה עיני , חובתי והודעתיך את כל לבי בפתח דבריהנה יצאתי ידי 

אשר למענכם עמלתי , אליכם אחי ובעלי בריתי, נשואות אליכם בני עמי

, מחריש ובכליון עינים אצפה לראות לדעת. וחרדתי את כל החרדה הזאת

והיה . ואם נתן לספרי מהלכים במחנה העברים, דרכי אם לא' ההצליח ה

אמהר להוציא , יתי וספרי הועיל לאחד מאלףבראותי כי לא לתהו כחי כל

  .עלי ומעשה ידי יכונן' ויהי נועם ה. בשמחה את החוברות הנשארות

  

  .שלום יעקב ַאּבַרָמויץ

 

  
  

  חזיר הבית
  

, סורר ומורה וזולל,  החזיר הוא נתעב ונאלח)צאהמעסשוויין(ֲחִזיר ַהַּבִית 

, הם בהם חפץאמנם מאשר נקל לגדלו בכל מאכל ומספוא רע שאין לבעלי

לכן , ומאשר בשרו ורוב חלבו יעמוד לימים רבים אם ימלחוהו במלח

בירכתי צפון שם לא . אספהו האדם אל ביתו וימצא כמעט על פני כל הארץ

על ידי בני . אבל במקומות החמים יהיה שמן ובריא למאד, יפרוץ החזיר

בשר החזיר פגול הוא . החדשה-אירופה הובא לאמעריקא ולהולאנד

מפני מה , והטעם הנכון. ולכן לא יגדלוהו בבתיהם. הודים ולישמעאליםלי

אסר לנו משה רּבנו בתורתו הקדושה את בשר החזיר והגמל והשפן ובשר 

אבל ככה גזר . הנה הוא נעלם מאתנו', הארנבת והנשר והאיה למינה וגומ

היודע סתרי תעלומות כל חי ואין נעלם ממנו תכונות בריותיו שעשה ', ה

וכל האומר כי הטעם שאסור לנו בשר חזיר באכילה הוא לשמרנו . מהבחכ

אשר השתקעו , כי החכמים שלאטטער וצוויק. אינו אלא טועה, מנגע צרעת
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, ימים רבים בארץ הטאטארים המה התבוננו כי הטאטארים המחמדיים

המה רובם ככלם מצורעים ובבשרם , המתעבים את בשר החזיר וישקצוהו

תחת אשר המאנגאלים האוכלים בשר החזיר למרבה , רחשחין אבעּבעות פו

  .אין בבשרם צרעת, ובשר הסוס וגם בשר נבלה

הזקנה  הנקבה  ואת ,ע ב ע ר יקראו  בנים לגדל העומד הזקן החזיר את

בשם  , ואת הצעירים יקראו מיום הולדם ועד מלאת להם שני חדשים, ז ו י א

מתחלת חודש השלישי עד סוף ו, או  ש פ א נ פ ע ר ק ע ל,  פ ע ר ק ע ל

  .' וכו)לויפער( ץ החודש הששי יכנו את החזיר בשם  ָר

בתארם , שונים המה מאד במראיהם, החזירים הנמצאים בארצות שונות

אשר הזקנים נדמו לחזיר מיער , אנכי ראיתי חזירים כאלה. ובגדלם

ראה  ו ו י ט ע   החכם. והצעירים היו מפוצלים בפצלות כצעירי חזיר מיער

חזיר מארץ חינא שטבחוהו במלאת לו שבע עשרה שנה וילד בימי חייו 

עת יחם החזיר היא שתי פעמים בשנה ותמשך לרוב . שלש מאות ילדים

 עשר שבועות תלד הנקבה ששה הובעוד ששה עשר או שבע, חמשה ימים

שליתה , ולפעמים תלד שבעה עשר גם עשרים ילדים, עד שנים עשר ילדים

ליה בעוד שלישית השעה ללדתה את הולד האחרון יוצאת מבין רג

תאכל תחתיה , וכאשר יעצרוה מאכול את השליה, ותאכלנה בכל אות נפש

, חזיר נקבה היולדת בפעם הראשונה. אחד מפרי בטנה או עוד יותר

הנה היא תחשב בלבה את , ומתחלה התגרה למלחמה עם עכברים גדולים

וכל ללדת עד השנה העשירית הנקבה ת. ילדיה לעכברים וגעלה נפשה בם

  . אחד די לעשרים נקבותרזכ. או השתים עשרה לימי חייה

קיצונות והמלתעה הראשונה -בצאת החזיר מרחם אמו יש לו בפיו שנים

החותכת אשר לפני -וגם את השן, השנית והשלישית בלחי התחתונה

אז תהיינה בפיו כל , ומקץ השנה השלישית להולדו. הקיצונות-השּנים

  .ם במלואן ומוחלפותהשני

כי ישמידו את , הרועים שמה, זרועים-החזירים יועילו מאוד לשדות לא

רבה אאת תולעי הגשם וה,  ושבלולים)ענגערלינגע(העכברים והתולעים 

 )בירשטען(ה ָיָעחזיר הקשה יעשו מטאטא והמשער . והרמש וכל עשב רע

  .עורו המעובד חזק למאד, )פינזעלן(ואגודות 

,  אשר תדבק בהם בימי הקיץ)בריינע(ם ביותר ממחלת הצב החזירים מתי

ובמחלה הזאת יחלו לרוב אם יחמו . אי בשריביותר בחזירים שמנים ובר

או כי יחלו מאשר יעמדו , ו בשתותם מים קריםררבמרוצתם ואחרי כן יתק
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 )קייכענד( ישאפו רוח בכבדות וגניחות חוליםהחזירים ה. ברפת חמה מאד

 ועיניהם אדומות וצוארם )הייזער(גרונם נחר ,  החוצהויושיטו את לשונם

לא תאונה , להחזירים האלה הרובצים תמיד במי בצה באדמת חומר. צבה

ת הצב יקברו עם כל לאת החזיר המת ממח. להם המחלה ההיא כמעט תמיד

ואת קירות הרפת והקרקע יטיחו . המדמנה ומתבן אשר שכב עליו בחליו

ואז , דלקת הטחולגם ול על המחלה ההיא מאשר לפעמים תטפ, במי שיד

דלקת הטחול נודעת .  באדםתדבק המחלה בחזירים אחרים ובכלבים וגם

אשר יהפכו מעת לעת , על ידי בהרות בהרות אדמדמות על החזה ועל הבטן

  .למראה תכלת מעט

ביותר במסּבי העיר , הצפוני-את החזירים יגדלו לרוב מאד באמעריקא

ושמה יטבחו , טּבחים הגדולים המה בעיר צינציננאטיובּתי המ. צינציננאטי

החזירים בכל שנה לאלפים ולרבבות וישלחום למרחקים בחביות אלונים 

ואת הדם ישפכו במקום , ומשקל כל חבית טעונה הוא שתי מאות ליטרא

את העור יעּבדּו , )בערלינער בלויא(הּבערלינית -אחד לעשות ממנו את תכלת

  . )צוקקערפאבריקען(הּנופת -עשית-ים לבתומן העצמות יעשו גחלי

-לעס-כאשר שכב המלך לודוויג האחד עשר על ערש דוי בעיר פלעסיס

הנה עוד לא היתה עוד תחבולה אשר לא נסּו לגרש בה מלבו רעיוני . טורס

אבל כל התחבולות , בלהות וענני עצב אשר הקדירו את רוחו יומם ולילה

 נתנה שמחה בלב המלך החולה ומט מלבד האחת אשר, היו אך לבלי הועיל

איש בעל מזמֹות אחד הפליא עצה ללמד צעירי החזיר לחּול , למות

וילבישם מכף רגלם עד קדקדם בגדי תפארת , וניהּפמּובמחולות לקול ס

ושם בידיהם חרב , שם מכנסיםילבהו, וחבש כובע בראשם, תלבושת

, התנועעו בחפזהו, וירקדו ויכרכרו במחולות המחנים. ויביאם לפני המלך

ואך התיצבו על ,  זקופהאכן כי היה כבד להם מאד ללכת רומה בקומה

ולא יכול המלך , רגליהם האחרונות שבו לנפול ארצה בקול שריקות

  .ויתן לאיש ההוא מתנות כיד המלך, להתאפק ויצחק מאד אף כי היה חולה

ואת הדבר , בקרית לאנדאן הבירה היה חזיר מלומד אשר ידע לקרות

על רצפת הבית . נפלא הזה הראו שמה בבית גדול מלא אנשים מפה לפהה

 כי, ואמרו לאיש אחד מהנצבים, הניחו אותיות גדולות כתובות על לוחות

ובפקודת אדונו הלך החזיר , יגיד את המלה אשר ירכיבנה החזיר מאותיות

וחברן אשה לרעותה עד כי יצאה , בשניו את האותיות הדרושות כרגע וישא

אחרי כן שאלהו . שהגיד לו אדונו באזניו מפי האיש שבחרה,  ההיאהמלה
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ויתבונן , ואחד מהעדה הראה לו את מורה השעות, להגיד את שעת היום

. ויפן ויקח את הּתוים המועידים מספר השעות והרגעים, עליו החזיר היטב

- גערמאיין ובמעגל. חזירים מלומדים כזה ראו גם ביום השוק אשר בסט

פתרון הדבר הנפלא הזה יבוקש וימצא אצל . לייא בפאריזהשחוק אסט

  .הכלב והסוס

גערפייאס בשנת -הּבריא אצל זאיינט-ברכוב פיליפוס בן מלך לודוויג

ויבהל , רץ חזיר אחד ועבר בין רגלי סוסו,  באחד לחודש אקטאבער1131

והנה בעוד . הסוס ויתגעש ויתיצב רומה ויפול רוכבו אחור וימת ביום מחר

אמנם . ימים נּתן הדת לבלתי יתנו את החזירים ללכת בחוצות העירשני 

אנטאינע התנגדו אל הדת ההיא באמרן .  מכנסיה סט)נאננען(הנשים באהל 

  .כי יחולל כבוד קדושן אם ידחקו את חזיריו לגרוע כח זכותם בארץ

כי החזיר הוא נבער . עז.  חלק חויאמר בספר  ס ו י נ י ל  פ הסופר הקדמון

, חזיר הוא רק כמלחהכי נפש , שלים בשחוקוועליו אמרו המ,  למאדמדעת

גדיל כבד חזיר נקבה ההתחבולה ל. לא יותר, השומרת את גויתו מרקבון

אשר יאבסוה בדבלת תאנים , אפיציוס בזאת. המציא האיש מ, כמו באוזים

 גם בשר חזיר מיער טוב –.  ולפתע פתאום יהרגוה)מעטה(דבש -וישקוה מי

זערפיליוס רוללוס הוא הראשון אשר הניח חזיר מיער שלם . למאד למאכ

והדבר הזה קרה לפני ימים לא כבירים וכדבר פלא נכתב לזכרון , על השלחן

אשר , אמנם לעת כזאת אין זה חדש וענינו ראות יום יום, בספר דברי הימים

  .יעלו חזירי מיער על השלחן

חזיר אבוס ושמן כי ראה בארץ ארקאדיען , טערענטיוס פאררא יספר

עבי חלּבו נקב עכבר חור וילד בעד כי לא יכול לקום עוד ממקומו ו, למאד

  .שם ילדים

ער טיפטכאשר חנה אנ. לו. הסופר אעליאן היוני יאמר בספרו חלק טז

משחו חזירים בזפת רכה ויבערו , על העיר מעגארא ולחץ מאד את יושביה

וח עועים ויתגעשו וירוצו משם החזירים בר, בהם אש וישלחום חפשי

אשר במחנה האויב ויעשו שם שמות מהומה , וינהקו ויבאו בין הפילים

לכן , מקול החזיר יחת הפיל תמיד ויתפלץ משריקותיו. ומבוכה גדולה

 .   יגדלו חזירים עם פילים צעירים למען יסכינו עמהם

  
  
  



 522

   רפי'יוחאי ג

  

  

  נסתרות הן דרכי הגרוסמן
  
  

שלא נושא עימו את ההילה , בו יוצר אחרקשה להעלות על הדעת מצב ש

של השם דויד ) הוודאית(המסחרית ואת ההבטחה ) הכוזבת(האיכותית 

וזה אינו ', ִאתי החיים משחקים הרבה'מגיש לעורכו טקסט כמו , גרוסמן

 עמוס בהערות מני הערות ,או עם יוצרו, משליח אותו בחזרה על יוצרו

שינויים , ת נרטיבית חסרת משמעותהתבדרו, שעניינן חוסר אחידות סגנונית

תמוהים בנקודת המבט ושלל בעיות אחרות שספרו האחרון של גרוסמן 

, לא מדובר בעורך זוטר וחסר שיניים, חשוב לציין, אלא שכאן. שופע בהן

שעריכתו גאוותו ושמעולם לא הואשם , כי אם במנחם פרי בכבודו ובעצמו

  . חסר-בעריכת

של השנים האחרונות מתבססת ' ייה החדשההספר ',כפי שכבר ידוע היטב

תחדל , ככל הנראה, שבלעדיהם, על שלושה עמודי תווך מסחריים

 את המשך הפעילות הלא מסחרית תםמן הסמלהתקיים ושקיומם מאפשר 

, היא אלנה פרנטה, המפתיעה מביניהם, הראשונה): המידלדלת יום יום(

ים ניחוח קלוש של שאף מדיפ, קופתייםשהעניקה להוצאה ארבעה אוצרות 

אולם באר זו כבר יבשה לגמרי והכותר הרביעי בסדרת הרומנים . ספרות

שני . הנפוליטניים המדוברת סתם את הגולל על הבוננזה הזאת באופן סופי

כי אם נכסים ותיקים , אינם ניסים שצצו משום מקום, לעומת זאת, האחרים

. ב.אשון הוא אהר: שטופחו ופונקו במשך עשרות שנים', הספרייה'של 

כר עדיין מֹו, שגם אם קסמו המסחרי לא מתעלה למעמדו מהעבר, יהושע

וכל תוצר חדש שלו זוכה לשבחים , טוב יותר מרוב היוצרים המקומיים

 שאין –לניסיונות לכפות על הציבור הערצה לספריו החדשים , אוטומטיים

רומנים או אפילו ב, בהם דבר מן הברק והקסם שהיה בסיפוריו המוקדמים

ציפר את מירון ' דוגמת מאמץ ההשתפכות המשולב של –המוקדמים שלו 

על גבי ארבעה גיליונות ' המנהרה'לאתרג את ' צ" שירותי הְמלכה ויח-

הנכס השלישי  .'הארץ ספרים'וגיליון אחד של ' תרבות וספרות'רצופים של 

שמפרסם את ספרו החדש כשהוא בשיא , הוא נושאה של רשימה זו
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לוחם עטור תהילה שחזר מן הקרב האחרון עטור בפרס בוקר : תפארתו

: שספרו האחרון נמכר היטב בשתי פעימותוופרס ישראל לספרות 

והשנייה , "דויד גרוסמן"הראשונה מיד עם צאתו בזכות התו המסחרי 

בפרס בוקר ' סוס אחד נכנס לבר'בעקבות ניפוח החזה הלאומי עם זכיית 

 עותקי הספר מדוכני שבוע הספר בקצב שהוביל לחטיפת, לאומי-הבין

בהיעדר נתונים מדויקים . שרוקן את עותקי המהדורה ממחסני ההוצאה

הוא , לצד מאיר שלו,  היא שגרוסמןנחת העבודהאך ה ,קשה לומר בוודאות

וכשנכס כזה מטיל ביצת . לות המקומי"המניה הבטוחה ביותר בעולם המו

מוציא לאור חפץ חיים כמו , חמש שנים אחרי זו שקדמה לה, זהב נוספת

לעגל , מנחם פרי שמו, מנחם פרי מאפשר לעורך הראשי של ההוצאה שלו

כך באחידות סגנונית או בהעמקה מתקבלת על -לא להתמקד כל, פינות

 להביא את הספר כדי, הדעת של הנושאים והדמויות העומדים במרכז הספר

קת חמצן שתחזיק לספק עוד זריולמדפים במהירות הגבוהה ביותר שאפשר 

  .אותנו עד ליהושע הבא

ייתכן בהחלט שפרי לוקה באותה הטיית אישור שקוראיו הנאמנים , זאת-עם

זו שמונעת מהם להבחין בפגמים הבולטים מאוד , של גרוסמן לוקים בה

במהלך קריאת הספר . ושל גרוסמן בכלל' אתי החיים משחקים הרבה'של 

, )בהרבה מזה שציפיתירב שכה זמן שמחובתי לציין שהייתה פרך גדול ונמ(

שהביעו התפעלות חסרת סייג מן , ניסיתי לברר עם מספר קוראים נוספים

ממשלבים גבוהים , גילי, כיצד הם מסבירים את תנועת המספרת, היצירה

לעבור , העצלה, את הבחירה המשונה? למשלבים נמוכים מפסקה לפסקה

בשינוי ו בגוף שלישי ,ורה, לכתוב את סיפור הכליאה של גיבורת הספר

שלאורך הספר כולו סיפוריה הועברו למרות , שני שליש ספראחרי , פונט

 ?בלי הסבר בגוף הטקסט שיצדיק את המעבר, זאת. בשפתה, ישירות מפיה

לאחר שמתברר בעמודיו האחרונים של , בחירה שהופכת לתמוהה יותר(

 כי הם שלכאורה נכתבו כך, הספר שהחלקים שמסופרים מפיה של ורה

כי זה ירד , כלל לא מבוססים על אותו סרט, תמלול של סרט שצולם

 ולא נותר – ממש כך –למצולות לאחר שהמצלמה נפלה מצוק לתוך הים 

   . ועוד –) לו זכר

, שעומדת בלב הספר, ניסיתי לברר האם הם מבינים את הדילמה של ורה

 מעין והאם משהו בסיפור אכן הצליח לייצר את הרושם שהייתה כאן

 או שמא ברור –סביר להניח ,  דבר אליו כיוון גרוסמן–" בחירתה של סופי"
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איפה , ואם יש שגיאה,  הרסנית של הגיבורהלכולם שיש פה שגיאה

איש לא הצליח ? מצד ורה עצמה או הסובבים אותה, או הכפרה, החרטה

הם חלקו איתי את אותן , לרוב, לספק תשובה לכל התהיות האלה

אם גרוסמן עשה את :  כמה מהם השיבו באופן מאיר עינייםאך, התמיהות

, ספר בעייתיחלילה זה לא שהוא כתב , כלומר. כנראה שיש לו סיבה, זה

וכנראה שנצטרך לקרוא , אלא שלנו אין את הכלים להבין את הבחירות שלו

ועלינו פשוט להניח כי הוא , כי נסתרות הן דרכי הגרוסמן, שוב כדי להבין

  . עושהיודע מה הוא

שכלל לא , הוא מלודרמה מובהקת' אתי החיים משחק הרבה, 'בבסיסו

ברוח , גב הספר מבטיח לנו. עד כאן שבחים. מנסה להתחזות לדבר אחר

, ביתה נינה ונכדתה גילי, ורה, "סיפורן של שלוש נשים חזקות"שזהו , הזמן

, רלכל אורך הספ, נינה. את חוזקן של שתי האחרונות לא איתרתי. המספרת

 הסיפור ההווה שלשחמישים ושבע שנים לפני , היא קורבן של החיים

טראומה שבעקבותיה בחרה בכל מסלול ,  לשלוש שניםמּהינעקרה מא

יסלחו לי הקוראים אם . ולעזאזל המחיר, שיכול להוביל את חייה לאבדון

 בטקסט את הקישור או על כך שלא הצלחתי למצוא, אינני מוצא פה חוזק

 אך הקורא הישראלי –ראומת העקירה למהלך חייה של נינה הישיר בין ט

בנוגע להתפתחות הפסיכולוגית של הדמויות " קפיצת האמונה"מורגל ב

לגילי כלל אין הזדמנויות להביע חוזק או , בניגוד לנינה. הנכתבות פה

 –שהיא מעניקה  "כוח שבסליחה"אלא אם כן הכוונה היא ל, חולשה

שכל תכליתן ללחוץ על בלוטות ,  הספרבארבע השורות האחרונות של

  .  לנינה שנטשה אותה בילדותה–הדמעות של הקורא 

. אימה, את נינה, אביה, גילי פותחת את הספר בסיפור ההיכרות של רפאל

ורה , נישא לאימה של נינה, )הערת האגב של הספר(טוביה , אביו של רפאל

 לקיבוץ ותחודשים ספורים אחרי שנינה וביתה עובר, )מהות הספר(

רפאל בן ).  אגביות גם הן–ואחיותיו של רפאל (מגוריהם של טוביה ורפאל 

היכרות שבעקבותיה רפאל , השש עשרה פוגש את נינה עוד לפני הנישואים

נינה . פשוט תאמינו, אל תשאלו, השד יודע למה, נלכד באהבת נצח לנינה

מת אל ונעל) !ככה? למה(נוטשת את משפחתה , מצידה, בת השבע עשרה

הכיר אותה רק חודשים עד כה  ש– רפאל, בזמן שאהובה הנצחי, הנשייה

שנותיו הבאות בחיפושים  מבלה את, ספורים וידע אותה רק ערב אחד

 אחר הנערה שאיתה החליף מספר משפטים ומשגל כשהיה בן שש נואשים
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התנהגות ,  לא מתפתה לאחרות ולא חושב על אף אחת מלבדה– עשרה

כשהוא מוצא אותה הוא מגלה .  נעורים שטופי הורמונים של בניטיפוסית

לצעצוע מין של זנאי קוראני שחי , מבחירתה, שהיא הפכה את עצמה

 ערב אחר עיר הקודשששולח אותה לשכב עם מחצית מגברי , בירושלים

, רפאל לוקח את נינהשאחריה , וזו רק האקספוזיציה של הטלנובלה. ערב

ויחד הם מביאים לעולם את , נישא לה, מירושלים, אישה שלא פגש שנים

בורחת לניו יורק אחרי שזו , ידי אימה-שננטשת כעבור שלוש שנים על, גילי

-כדי לעשות שם את אותם הדברים בדיוק שעשתה בירושלים כשאותרה על

  . הנצחיאוהבהידי 

, האם הגדולה של המשפחה, אלא ורה, אבל נינה ורפאל אינם עיקר הספר

שגורמים , רגון פרטי'בעלת שפה ייחודית וז, ונערצתדמות מיתולוגית 

מצבור של בדיחות פנים  –לעשרות העמודים הראשונים של הספר 

שמצידו (של מאיר שלו ' הדבר היה ככה' להיקרא כמו –משפחתיות 

המועדף על  –' אמרות משפחה'או על ', לקסיקון משפחתי'מושתת על 

 ורה חוגגת תשעים בחיק ). מאת נטליה גינצבורג– עורכו של גרוסמן

במהלך הביקור נינה . שם כדי לחגוג איתה-וגם נינה מבקרת מאי, המשפחה

שבגינה תאבד את זהותה , ה דמנטיבית כלשהילמספרת שאובחנה במח

ביתה ובעלה שיצטרפו אליה למסע , ומבקשת מאימה, בעוד שנים בודדות

ישים כשנינה לאי העונשין היוגוסלבי אליו נשלחה ורה בתחילת שנות החמ

ונוסעים למסע שיתועד , הם נענים מיד. הושארה מאחור ללא אם או אב

וכל הפיתולים האלה  .צמד קולנוענים כושלים, ידי האב והבת-בסרט על

שבו ורה מספרת ישירות ,  אחרי שליש ספר,כדי להגיע לעיקר הספר

ואיך אהבה , אביה של נינה,  אהבתה הנצחית למילושתולדותלמצלמה את 

, למותו של מילוש ולהגליית ורה לאי עונשין, ו הובילה אותם לילדהז

היא בכזה "למרות ש, כשגילי מתמודדת עם אימה, כשכולם מגיבים בתורם

, כל זאת. וכולם לומדים לאהוב ולסלוח באורגיה של קתרזיס, "חרון עליה

 עם לא אך נכדתה עם חלקה ורה-ש סוד, מרחף מעל הסיפור "נורא"כשסוד 

אך בשום אופן , גילי בקלותאת קיומו חושפת בפנינו  .הסוד רבןוק ,ביתה

, מחשש שמא טרם הכינה דיו את הקורא, לא מוכנה לספר לנו את תוכנו

או לורה אך גם לסלוח , להתרגש מאוד מהסוד הנורא, בישלתו וזיגגתו

  . מעשיהפשר להבין את 
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בודתו כעובד בין לבין אנו שומעים על כישלונו של רפאל כקולנוען ועל ע

, כי רפאל הוא אדם טוב(סוציאלי שמסייע בשכר זעום לילדים במצוקה 

על גילי המתמודדת עם משבר זוגי חסר חשיבות , )וחשוב שנבין זאת

שמחייבות שנדע , מלבד כהכנה לארבע שורות הסיום שהוזכרו לעיל, ועניין

  .על קיומו של בן זוג

, לכאורה, ולכן, ור אמיתי אבל כזו שמבוססת על סיפ– מלודרמה, רכאמו

לא בדיוק משקיע מאמץ לשכנע אותנו , מצידו, אלא שגרוסמן. אמינה יותר

בחירתה : בעיקר בשני המעשים הקשים ביותר, באמינות מעשי הדמויות

, של ורה להגן על כבודו של מילוש המת וסירובה להודות שהוא בוגד

זה (נטישת הבת שהובילה ל, תמורת חופש מוחלט והזכות להיות עם ביתה

ובחירתו של רפאל להקריב ) הסוד האפל והנורא שגילי מסתירה מהקורא

כדי שקורא סביר . שלא נותנת לו דבר בתמורה,  נינהעבורכל דבר בחייו 

 מבט מעמיק ומשכנע לועל המספר לספק , יוכל לקבל את הבחירות האלה

ה ועם כל הכבוד לסיפור אהבתם של ור, לתוך נבכי נפשה של הדמות

דבר בו לא נותן את , המועבר לנו בראשי פרקים ובאנקדוטות, ומילוש

התחושה שהבחירה בין להגן על כבודו של אהוב מת ובין להציל את חייה 

 ואם ברור שנעשתה –של ילדה בת שש אמורה לעורר התלבטות כלשהי 

כשגם חמישים ושבע שנים אחר כך היא , ורה לא מכירה בכך, טעות

גם הרגע עצמו שבו ורה עצמה אמורה . נטשה את ביתהמתעקשת שהיא לא 

כאילו אין פה , להיקרע בין שתי האפשרויות מועבר במין לקוניות מפיה

ספק גדול אם לכך . וחיי ביתה לא שווים את כבוד בעלה המת, בחירה בכלל

  . אך כך יצא, כיוון המחבר

ת  פוגש א,כאמור, רפאל: בבחירתו של רפאל משקיע גרוסמן אף פחות

רפאל ,  ונישאיםנפגשיםההורים שלהם , נינה נערה שונה מכל הנערות, נינה

רפאל לא פוגש אותה שוב במשך , נינה בורחת, מנשק את נינה ושוכב איתה

 כששני המעורבים ,כל זה מתרחש לאורך חודשים ספורים. זה הכל. שנים

שירותו בצבא ,  המשך שנות ההתבגרות של רפאל אתיםשמכתיב, הם נערים

נלכד ברגע אחד , כמו רבות מדמויותיו של גרוסמן בעבר, רפאל. ומעבר לו

למה הוא . במחיר הרס מוחלט לו ולביתו, משנות נערותו וגורלו הוכרע

אולי כי היא הייתה מסתורית בחודשים הבודדים שהוא ראה ? אוהב אותה

אולי כי הוא נלכד בשיגעון מיכאל קולהאוסי שתכליתו היא ? אותה

  .צריך רק להאמין, שוב, אין לדעת? "ה את ההבעותלהחזיר ל"
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גרוסמן היה סופר , עוד מימיה הראשונים של קריירת הכתיבה שלו

נדמה שבשנים האחרונות מעמדו השתדרג מסופר , עם זאת. פופולארי למדי

שמרחפת מעל הספרות , סופר- מעין סּוּפר, פופולרי לדמות מיתולוגית

אך יש סיבות טובות להעריך , שינויקשה להעריך מתי התרחש ה. העברית

, )2000(' מישהו לרוץ איתו'שמתישהו בין ההצלחה הפנומנאלית של 

' אישה בורחת מבשורה'ל,  אלף העותקים150שכבר חגג מזמן את מהדורת 

יש להניח כי . צמחו דמותו ומעמדו למימדים שאנו חווים כיום) 2008(

היה ,  לקט של שתי נובלות,)2002(' בגוף אני מבינה, 'למשל, 2019בשנת 

 2005נעקר בשנת ' מומיק' כמו ש, שני להיטים ודאיים,הופך לשני ספרים

החיבור התמאטי בין שתי . והודפס בנפרד) 1986(' עיין ערך אהבה'מדפי 

, היוו הצדקה לכריכתן המשותפת' בגוף אני מבינה'הנובלות המרכיבות את 

ן מתבססות על עקרונות כמעט כל יצירותיו של גרוסמ, אך למען האמת

  .דומים

, על המשפט המפותל: על שלושה יסודות יצירתו של גרוסמן עומדת

  .העד ועל הנרטיב הקיצוני-על המספר, המתייפיף

מה . קשה לחמוק ממנו, אך מרגע שמבחינים בו, את הראשון לא קל לתאר

כך הרבה -שמעניק לטקסטים של גרוסמן את תחושת ההוד וההדר שכל

ידי שמות -הוא עיבוי משפטים פשוטים יחסית על, בים בקסמהקוראים נש

פתיחה אקראית של . והכפלות ושילושים, ושמות תואר מרחיבים, תואר

, רזה מאוד, איש צעיר": מרבית ספריו תאפשר לקורא להבין את כוונתי

הורמו אליה "או " מעוקם קצת התקרב מתוך צללי הערבה הבוכייה

ופתאום ", )'מישהו לרוץ איתו'" (קום ומרובמשטמה ובלגלוג ע, בתדהמה

חשבה שהיא "או " לא נזהרים, רעבתניים, פשוטים, היא מוצפת געגועים

, אינסופית, מביטה בשרטוט ילדותי של פסי רכבת או של גדר ארוכה

, שורות-ויורדת מהתקרה שורות, ושוב-שמתפתלת לרוחב הקיר הלוך

רוב רובו של ). 'שורהאישה בורחת מב'" (עד לגובה המיטה, בעקלתון

ומייפה , המשפט הגרוסמני מתאר חלקים אחרים בתוך אותו משפט

שהפך לו , זהו סגנונו הוותיק של גרוסמן. לצורך או שלא לצורך, משפטים

, הוא הצלחה ייחודית של גרוסמן' סוס אחד נכנס לבר, 'מסיבה זו. לטבע

 כמעט בלי ,לא מוכר לסופר, מכיוון שהוא נכתב ברובו בסגנון חיצוני

; דמות השופט שמאזין להופעה כותבת גרוסמנית, אך גם שם, תקלות

, לשפתה של ורה, אנו נעים מגרוסמנית' אתי החיים מדברים הרבה'וב
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, "עממית"שלפרקים כותבת בשפה , לניסיון לשפה ייחודית של גילי

כותבת , או אולי ההיפך(כשבורח לה פה ושם משפט גרוסמני מובהק 

, כי פתאום עור"דוגמת , )יומיים-חדירה במאמץ ביטויים יוםומ, גרוסמנית

שבמקרה גם אני , פתאום ריח של שמפו דאב, עדין, םודווקא עור ח

וכותבת , שוכחת את עצמה לגמרי, ולרגעים, )85עמוד (' וגו" משתמשת בו

). למשל, 81 עד 78ראה עמודים (גרוסמנית שוטפת לאורך עמודים שלמים 

בתוקף , קשה להחליט אם כשגילי כותבת, ולבל זהבעירוב סגנונות מב

נוסח , היא מכוונת לשפה עממית, "אין שם כלום בשר "–תפקידה כמספרת 

יש שם כלום "ה צריך לכתוב כנראה זובמקרה ה" (זה עולה כלום כסף"

  .שלא עלה יפה, או שיש פה ניסיון לשפה גבוהה יתר על המידה") בשר

תופעה שכל קורא גרוסמן מבחין , העד-הוא המספר, כאמור, היסוד השני

את התיאור המוצלח . לא להבחין בשכיחות שלהש  למדיגם אם קל, בה

מקריאת הכריכות האחוריות של והמדויק ביותר של התופעה ניתן לקבל 

בורא את עולמו : "מובאות הבאות מתוכןמקריאה בובעיקר ,  גרוסמןספרי

לאט נרקמת אל תוך . מתוך סיפורי אגדה מרהיבים שהוא מספר לעצמו

הספר מביא את ", )'חיוך הגדי'" (אגדותיו כל המציאות שסביבו

את מכתביה של . יאיר,  מצדו של הגבר–אך רק מצד אחד , התכתבותם

במהלך המאורעות ", )'שתהיי לי הסכין'" (מרים נותר לנו רק לשער

יש ילדים '" (המתעתעים ייחשף בפניו הסיפור האמיתי של הוריו ושלו

 סיפורה –סיפור מופלא השואב אותו לתוכו , כמו בפאזל, נגלה לו", )'גזגזי

בכל אחת מצמד הנובלות שבספר הזה ", )'מישהו לרוץ איתו'" (של תמר

או ) 'בגוף אני מבינה'" (משמיע מישהו סיפור באוזני אדם קרוב

חושף בערב הזה את , הפכפך מרתיע ומקסים, י'הסטנדאפיסט דֹוָבלה ִג"

כל אחת ממובאות אלה מתארת ). 'סוס אחד נכנס לבר'" ( חייוהשריטה של

שאינו הקורא , אלא מסופר בהם לצד שלישי, סיפור שלא מתרחש בין דפיו

זוהי ' עיין ערך אהבה'ומרבית ' ספר הדקדוק הפנימי'מלבד . עצמו

עד אינו תופעה -מספר. הטכניקה הנרטיבית העיקרית שמשמשת את גרוסמן

, לרוב. אך השימוש שלו בה גובל בקיצוניות, רוסמןחדשה או ייחודית לג

סוס אחד נכנס 'כמו סיפורו של השופט ב, סיפור המסגרת של העד עצמו

הם כמעט חסרי ', אתי החיים משחקים הרבה'או סיפורה של גילי ב' לבר

כדי לנתב את הקורא , כמעט תמיד, העדים נמצאים בספרים אלה. חשיבות

שצועקת לצופה , ו מוסיקה בסרט קולנועכמ, לתגובה הרגשית המתאימה
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תגובותיהן הרגשיות של העדים לסיפור ; שהגיע הזמן לבכות או לפחד

שבו העדה לא ', שתהיי לי הסכין'גם בספר כמו . משמשות כהתראה לקורא

, המספר שואל אותה מדי פעם, ומכתביה נעדרים במכוון, נוכחת כלל בספר

 כך, גיבה באופן בו היא מגיבהמדוע היא מ, במכתבים שלא נקרא לעולם

  .הרצויה התגובה מה שברור

הוא הנטייה של גרוסמן לסיפורי , ולטעמי המעיק מכולם, והיסוד השלישי

לעתים מתבטאת נטייה זו בבריחה לילדות וכתיבת ספרי נוער . קיצון

מישהו לרוץ ', 'יש ילדים זיגזג'(שמשווקים כספרי מבוגרים , מובהקים

ות נוכחות מאיימת תמיד של שיגעון או בריחה לעתים בדמ, )'איתו

; אליבא דגרוסמן, שאין מהם מפלט, כנקודת קצה של משברים, מהמציאות

סוס 'דובלה ואמא שלו ב', עיין ערך אהבה'מומיק ב(ואם לא אובדן דעת 

אז לעיתים מתבטא הדבר ) 'אישה בורחת מבשורה'אברם ב', אחד נכנס לבר

אתי החיים משחק 'נינה ורפאל ב(זוגית בהקצנה של התנהגות מינית או 

נילי ', אטרוף'שאול ב ',אישה בורחת מבשורה'משולש האהבה ב', הרבה

או בהפלגה למחוזות רחוקים בזמן ובמרחב ושלילת , )'בגוף אני מבינה'ב

, אך כל ספר אחר', אישה בורחת מבשורה'באופן מובהק ב(הכאן ועכשיו 

שניהם גם יחד עונה על הגדרה בארץ רחוקה או ב, שמתרחש בעבר הרחוק

, לא על הפשוט והמייגע, גרוסמן לא כותב על הכאן ועכשיו, בכל מקרה). זו

הילדות , הטירוף, על השיגעון, אלא על הגדול מהחיים, יום-לא על היום

הנרטיב , לאור זאת. הקסומה והריקבון הקיצוני ביותר שבהתבגרות

יב שמצליח כמעין בלילת  נרט–' אתי החיים משחק הרבה'המלודרמטי של 

, אהבה קיצונית וחסרת בסיס: פלאים לכלול את כל המרכיבים גם יחד

ייסורי ילדות בדמות שתי , מוות, מלחמה, התנהגות מינית לא נורמטיבית

והכל , שאחת מהן חווה כליאה וענישה פיזית, ילדות שננטשות על ידי אימן

,  שלב מתקדם יותר הוא בסך הכל–בארץ רחוקה ולפני שרובנו נולדנו 

של דובלה הילד הדחוי שנוסע דרך שלמה מהנגב מסיפורו קיצוני רק במעט 

 בלי לדעת איזה עד ירושלים בכבישים המשובשים של שנות השישים

הכל חלק מאותו תהליך שהפך את גרוסמן לתופעת התרבות . מהוריו מת

  .שהוא

חר שלא לאתגר גרוסמן בו, עם כל בעיותיו', שתהיי לי הסכין'נראה שמאז 

השפה . אפילו מפרוזה פוליטית במובהק הוא נמנע. את הקהל או את עצמו

, והמניפולציות הרגשיות, הנרטיבים קיצוניים יותר, הפכה פשוטה יותר



 530

שעל אף , גרוסמן. הפכו ליעילות להדהים, בשלל הטכניקות שפורטו לעיל

רבה למ, הופך בכל יום, קשה להתכחש לכישוריו, פשרנותו המטרידה

  .לתו התקן לספרות העברית, הבהלה

' אישה בורחת מבשורה'באחד מטורי הביקורת המהללים שליוו את צאת 

הספר המכונן של הספרות העברית בשנות "קבעה אריאנה מלמד שזהו 

כתיבתו של גרוסמן נמצאת כבר עשורים בתהליך . קבעה וצדקה". האלפיים

פשטות ממורכבות של הת, מקביל לזה העובר על הספרות המקומית

מעמדו הכביר והמתכבר של גרוסמן מעלה את החשש . ובחירה בסנסציוני

 אלא שגרוסמן עצמו נעשה –שמא לאו דווקא מדובר בתהליך מקביל 

אהבת , שבחי הביקורת הבלתי נגמרים, בזכות מעמדו: לקטליזאטור הראשי

ע וכפי שאר. לאומית חסרת התקדים-הקהל הגובלת בסגידה וההצלחה הבין

שהיה מממסחריה הגדולים של הספרות העברית ושבוקר אחד , לעורכו

כך גם גרוסמן בספרו הנוכחי נפל , גילה שכוחות השוק אכזריים מכל מבקר

, בעצמו קורבן לתהליך ההידחללות ולחיפזון החפיפניקי שהוביל

  . ושמאפיינים את התוצרת המקומית מזה זמן מה
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   רפי'יוחאי ג

  

  

  ?עברית ספרות לקרוא לעזאזל מהל
  
  

אם , כך אני מאמין, כל מרכיב במציאות מובן יותר. אני אדם של ִמספרים

איתרע , ואולם. לנתח את תוצאות מנייתו ולהסיק מסקנות, ניתן למנות אותו

מקום בו ִמספרים נעדרים , מזלי ונקלעתי דווקא לשדה ביקורות הספרות

, שאלות בתחומי הטיב, דולותיכולת ממשית להשיב על השאלות הג

שאלות כגון הללו שלשמן נכתבה רשימה זו המבקשת , המהות והטעם

  . לתהות על איכותה של הספרות העברית בת ימינו

עלי להודות כי אין ספק שהתמזל מזלי להיוולד לעידן של שפע , מצד שני

מלבוש , שפע אשר אינו מתבטא רק בזמינותם הגבוהה של מזון, גדול

המספק סוף כל סוף ובאופן ,  כי אם גם בכינונו של מנגנון ביקורתי,ומידע

  .חותך ומהיר לשאלת האיכות הניצבת בלב דיונינו, ניסי מענה מספרי

של " טבלת המבקרים", מהנדס בשיר חייו, אדם של מספרים, עבורי, אכן

המרכזת ציונים מספריים שהעניקו מבקרים שונים לספרים ', הארץ'עיתון 

-כמותית וחד, נס אשר יאפשר לכולנו לדעת. יא לא פחות מנסה, שקראו

  . עד כמה טובה הספרות שנכתבת כאן, משמעית

יספק לנו מידע " טבלת המבקרים"ריכוז הציונים המתפרסמים מדי שבוע ב

לגבי מניין יצירות המופת העבריות הנשגבות שיצאו לאור בארצנו 

כמו גם לגבי כמות , )10את הציון , מטבע הדברים, שקיבלו(הקטנטונת 

שאמנם לא התעלו לדרגת יצירת מופת , הספרים שיצאו בתקופה המקבילה

לציון " רק"כן זכו -ועל(אך ודאי ראוי שכל בן תרבות יעלעל בהם , נשגבת

 טבלאות 26הסתפקתי בבחינה חלקית של , בעטיים של קשיים טכניים). 9

ספרי חובה , ייצירות מופת לימינ: ומיינתי, בלבד שעלה בידי לאתר

, ואלה, אך למרות המידע המוגבל שאספתי התוצאות היו ברורות. לשמאלי

ירטיטו את לבו של כל מי ששומר בו פינה חמה לספרות , גבירותיי ורבותי

  . העברית

לכל הפחות חמש ! אנו חיים ברנסנס של הספרות העברית: אחים ואחיות

ופה שאינה עולה על עשרה יצירות מופת בפרוזה פורסמו במחוזותינו בתק
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שרק פסע מנע מהם , לפחות ארבעים ספרי חובה נוספים! שנה וחצי

  . פורסמו באותם שמונה עשרה חודשים, להתעלות לדרגת מופת

הלא . לא תוכל להתהדר בתוצאותיך. יזעקו הספקנים! בלום את סוסיך

טבלה זו מרכזת גם ביקורות חובבניות משלל בלוגים וממגזיני נישה 

וגם כשמסננים , הנושא נבחן לעומק: על כך אשיב. נשים למיניהםוירחוני 

-ונותרים רק עם אנשי, חשובות-לא-דעות-מטבלה זו את אותם בעלי

אמת שמפרסמים את תובנותיהם במוספי ספרות ממוסדים -של-ספרות

. פחות משליש מהספרים שנמנו נגרעים מהמניין שפורט לעיל, ומבוססים

הספרות העברית , אל חשש,  המודפסתחברתי חובבת המילה, כן-על

גם הספרות ! תנוח דעתך, ידידי איש הספר. נמצאת בתור הזהב שלה

האנגלוסקסית או הגרמנית של תחילת המאה העשרים לא הצליחה 

  . ט"להשתוות לתנופת היצירה המהפכנית של ישראל תשע

  .אין לנביאי הזעם למיניהם אלא לשקוט, וכשהמספרים רועמים כך

אינני מצליח למנוע , וככזה. אני גם אדם מפוכח, מטבעי, זאתיחד עם 

מהיפותזה חלופית לתיאוריה המבוססת היטב שהוצגה לעיל להרים את 

אך אנא , זו אמנם השערה מרחיקת לכת. משבית השמחות, ראשה הכעור

ואנסה למצוא את , התירו לכלב הציד שבי את הרצועה רק במקצת, מכם

  .ת שלושה סנטימטרים של עפרהדרך אל הגופה הקבורה תח

שיום , חובב הציור, הגרעין הראשוני לחשדותיי נזרע בי בזכות בני בכורי

התפעלותי לא . אחד הראה לי את אחת מיצירותיו וביקש את חוות דעתי

שעמדתי לגביו לא השתנתה , ציור מופלא, מבחינתי, זה היה. ידעה גבול

אם : תה התובנה הברורהאך פה על. כלל נכון למועד כתיבת שורות אלה

רמברנדט בן השלושים ולא בני , לשם הדגמה, את הציור הזה היה מציג לי

גואש על נייר (לא הייתי מתפעל באותה מידה מאותו ציור נפלא , בן החמש

A4 ,גם . לא ניגרה רק ממני, מחובתי לציין, וההתפעלות). טכניקה מעורבת

כולן כאחת , סייעותהגננת ושלל המטפלות וה, סבתו, אמו של הילד

  . התרגשו מהיצירה

- המחשבה וקצר-יישאל הקורא חד, מדוע אתה מייצר מסתורין מדומה

ברור , הלא צפוי שכולכם תכיילו את השיפוט שלכם לגילו של הילד, הרוח

וכולל גם הערכה לפוטנציאל ,  מותאם לגילו5ששיפוט יצירתו של ילד בן 

את בטחונו של הילד ולנתב אותו כמו גם מהרצון להעצים , שנובע מיצירתו

בניגוד , אך הספרות העברית! אמת: על כך אענה. באופן שיהלום אותו
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כשאני מתבונן באופן , ועדיין, כבר הגיעה לפרקה לפני שנים רבות, לבני

קשה להימנע מהתחושה שקיים קריטריון , שבו מעריכים את תוצרתה

ם של ילד שטרם הגיע כזה שמתאים להערכת ציורי, שיפוט מקל ביחס אליה

כי אם , אך הספרות העברית אינה פעוט שטרם הבשיל. לגיל בית הספר

, זה בסיס ההיפותזה שלפניכם, והביקורות, ישות עם עבר מפואר למדי

שיש לגונן עליו ולהבין את המגבלות , מתייחסות אליה כאל בני בן החמש

שתמיד ינסה , ביקורת הספרות היא ההורה המחבק והמגונן. הנובעות מגילו

ביקורת שאינה משחרת מוסר ביחס לאותו בן , למצוא את הטוב במעשי בנו

שרק מרחיק את מושא ביקורתה , ויוצרת לולאה של משוב חיובי, מטאפורי

-להיוותר בגן, בעקיפין, מעודדת אותו, מִתפארת עברו, מהפוטנציאל שלו

  .עדן אינפנטילי

,  היו מתורגמות משפה זרהיצירות שלא היו זוכות למבט חטוף לו, וכך

כשבוחנים את יחסה , וממעוף הציפור, מתוארות פה כיצירות חד פעמיות

, כוזב לחלוטין, הכולל של הביקורת כלפי הספרות המקומית נוצר רושם

  .שלא היו ימים טובים מאלה

אך . על גבי דפים אלה ממש, חזור וכתוב, הם נכתבו. אין חדש בדברים אלה

שכן היא רק דוגמת את , אינה עניינה של רשימה זוש, "טבלת המבקרים"

משקפת לכולנו את המצב הפרדוכסאלי שבו , המציאות ולא מייצרת אותה

בכל פינה עומד נביא מוכיח שזועק , מצד אחד. חיה הספרות העברית

בעוד כל מאזיניו ומרבית עוברי האורח , שהספרות העברית היא ישות חולה

כל שבוע זוכה ספר אחר לתשבחות ,  שניומצד, מהנהנים בהסכמה קנאית

  . פרופורציה או היגיון, חסרות גבול

: וכמעט טריוויאלי מכדי שאציינו, ההסבר לתופעה הזאת הוא פשוט לגמרי

, מבקרים, הספרות העברית היא מעגל סגור של כמה מאות כותבים

שמחציתם חיים במעגל שרדיוסו שני , מוציאים לאור ואקדמאים

והנותרים יונקים ממרכז זה ומנהלים , כזו בכיכר דיזנגוףקילומטרים ומר

לא קל לכתוב אמת על יצירתו של מי שתפגוש . יחסי גומלין עם תושביו

, אם חבר מביא לך טקסט לקריאה. מה בביקור בסופר'מחר לבוש בפיג

,  מילים300במאמרי ביקורת בני . את הדברים הטובים, לפני הכל, תציין

  . א יצליחו למצוא את מקומםהדברים הרעים פשוט ל

גם התמים שבקוראים ייהפך לציניקן מריר כשיגלה שמי שכתב ביקורת 

כשמושא ההלל שלו , מהללת על ספר חדש יושב מולו בפאב תל אביבי
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זה מראה שכיח גם עבור מי שפוקד פאבים תל אביבים . חולק איתו בירה

ת הפנאי שלו עבור מי שמבלה שם את מרבית לילו. לעתים נדירות כמוני

כמו גיבורים , שכבר לא רואים את הפגם שבה, המציאות הזו כה ברורה

ברומן דיסטופי שמקבלים את מצבם רק כי הם אינם מודעים לקיומה של 

למרות שספק רב אם במצב הדברים הנוכחי תיתכן בכלל (אלטרנטיבה 

  ). אלטרנטיבה למעגל הסגור והמחבק הזה

: ייחודית למחוזותינו,  לובש דמות חדשההוא פשוט, הגילוי הנאות לא מת

, מרחף מעל כל מאמר ביקורת שנכתב פה כתנאי סף לכתיבתה, הוא נוכח

במצב . כאילו היכרות עם הכותב היא הכרחית לכתיבת ביקורת על יצירתו

" אני מכיר מחבר ספר זה באופן אישי: "הדברים הזה כתיבת משפט נוסח

בכתיבת טור זה נעשה : "משפטממש כמו ה, הוא מחווה מיותרת לקורא

  ".שימוש במעבד תמלילים

כשאת הגילוי הנאות , מציאות זו מגיעה לשיאים של אבסורד, לעתים

ותיאור מערכת , מחליפה התהדרות של המבקר בהיכרותו עם המחבר

נתח לא מבוטל מטורי דעה אלה מגיע עם , שכן, היחסים המיוחדת שלהם

כך שהחיכוך . לגבי גאונות המחבר, יןשלכאורה אין עליה עורר, הנחת יסוד

האישי של המבקר עם מושא ביקורתו משמש תעודת יושר לכישורי 

  .ומעמיק את תוקף התשבחות שמיד יוענקו לספר, המבקר

כשמתרחש אירוע לא צפוי ומישהו מעז לכתוב את עמדתו , בנסיבות אלה

האובייקטיבית שלא עולה בקנה אחד עם אקסיומת הגדולה של מושא 

 מחבריו 500מיד גודשות את הרשתות החברתיות זעקותיהם של , יקורתוב

, עיתונאית:  כל אחד מהם חוטא בכתיבה–הקרובים של אותו כותב 

 ונחרדים ממעשה הנבלה הגובל בחילול –ספרותית -אקדמית או פסבדו

  .הקודש

והעניין הפוחת בספרות המקומית למול , המכירות המידלדלות, לעומת זאת

שכשדנים במכלול הספרות העברית , כך. מחייב הסבר, גמתזו המתור

וכולם מתנדבים לאבחן , הספרות העברית בבעיה. הכנות מחולקת בנדיבות

בלימודי הספרות בבתי , כך אומרים, הבעיה היא. את מאפייניה וגורמיה

, בהיעדר ליבידו, בחוסר פרגון, בבורות המבקרים, בהיעדר קוראים, הספר

בניתוק עם מה שמתרחש כרגע , בדואופול, ות הספריםבמסחור מצד הוצא

בכך שהיא , בהטרונורמטיביות של הספרות המקומית, בספרות העולם

, כל ההסברים האלה. בגבריות יתר, ידי הגמוניה לבנה-נשלטת ונכתבת על
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יכולים אולי לספק הסבר חלקי , מלבד כמה שבולטים במיוחד באיוולתם

מיישרת "דמיין מצב שבו הספרות העברית אך גם אם נ, להעדפות הקוראים

קשה , )תחת ההנחה המשונה שזה המצב הרצוי(עם ספרות העולם " קו

למצוא מה יעניק לקורא המקומי תמריץ להעדיף את ספרו של סופר מקומי 

פי טעם הקהל מבין -שנבחר על, עלום שם על פני רכישת ספר מתורגם

  ?שלל מבקרים בעולםמאות אלפי ספרים ושמגיע עם חותמות כשרות מ

לעת עתה אזנח את המונח (הספרות המקומית הנכתבת בעברית בימים אלה 

אם . נמצאת במשבר זהות) כדי לתאר אותה" ספרות עברית"המפוקפק 

כמנסחת , בעבר היה לה תפקיד בתוך פרויקט העלייה וההתיישבות

 שנתן לקורא המקומי תמריץ לבחור בה, מתעדת ותועמלנית, אידיאולוגית

היא , בו אנו חיים) לכאורה(אידאולוגי -הרי שבעידן הפוסט, על פני אחרות

נכנסה הספרות , במרדף אחרי מה שאבד לה. מתקשה למצוא את ייחודה

רהיטות . מתוך ניסיון למצוא את הקורא, המקומית ללולאת היזון חוזר

: סטנדרטים של הניו יורק טיימס, הטקסט ונגישותו לקורא הפכו ערך עליון

, פרטית מאוד, "נושאים"ממוקדת , נוסחתית, פרות מזוקקתס

, ככל שתהליך זה נמשך. נעימה לעין ולא מאתגרת, פסיכולוגיסטית להתיש

כפי , "לאומית-הספרות הבין"מתכנסת הספרות המקומית לדמותה של 

, שרובם ככל הנראה מוטים, שהיא נתפסת בעיני עורכים ומבקרים מקומיים

למחשבה שכך ,  האימתני של הספרות האמריקאיתעל ידי כוחה השיווקי

שהזרם , או אולי חוסר הבנה, תוך התעלמות, אמורה ספרות להיראות

  .המרכזי בספרות האמריקאית נעשה זה מכבר לשממה אמנותית

אם כבר הפכה הספרות המקומית לספרות מתורגמת הנכתבת , במצב זה

יקאיים אם מרבית הרומנים המקומיים הם ספרים אמר, בעברית

אז , תקווה או ברעננה-בפתח, במקריות ובחוסר מובהקות, שמתרחשים

, עם כל הצער שבדבר, הפרט הישראלי? למה לעזאזל לקרוא ספרות עברית

, וככזה, או האיטלקי, או הנורבגי, אינו שונה מהותית מהפרט האמריקאי

אם . אין לו שום יתרון ביחס לקורא הישראלי על פני סופר מופת מדנמרק

בן או בסיפור אהבה נצחי -חשקה נפשו של הקורא בהתעמקות ביחסי אב

, הספרות הבריטית מציעה לו מגוון גדול משמעותית, באמצעות ספר טוב

 אלא אם –ואין זה משנה אם סיפור האהבה מתרחש בחדרה או בברמינגהם 

כן הסופר העברי מדבר לקורא העברי באמצעות קודים תרבותיים ולשוניים 

חבירה למשפחת "אלא שהשאיפה של . מינם מסוגלים להביןשרק בני 
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אט תופסת מקום בישראליות החילונית קנתה שביתה -שהחלה אט" העמים

ואינני , אין זה המקום. במסדרונות ההוצאות לאור ובלבבות הכותבים

, לרוב, אך בחינת הספרות המקומית תראה, לדון בשורשי תופעה זו, האיש

בין אם אלה נאמנים למצפונם , בים המקומייםשהטקסטים שמייצרים הכות

לא משדרים הזדהות עמוקה עם הזהות , האישי של הכותבים ובין אם לאו

, ואם הזהות עצמה מטושטשת. או אפילו הכרה בזהות כזאת, הישראלית

שייצרו שיח , מאין יצוצו להם קודים תרבותיים מקומיים, במזיד או בשגגה

פסגת ההזדהות ? )שני קורא,  כותבאחד(פנימי בין שני בני המקום 

המקומית מתרחשת כשמדי פעם תציב אקספוזיציה ארכנית ומנותקת את 

לא מהותי , אך לרוב זהו עוגן קל משקל, הספר בעיר ישראלית ספציפית

הפותחים את , "אנחנו בחיפה"כמו שלושת העמודים הצועקים , ליצירה

 לא הייתה משנה שמחיקה מוחלטת שלהם, איילת שמירל 'תיק הראיות'

או נתניה של ילדותו של דרור בורנשטיין המככבת ברומן פרי עטו , דבר

 המחבר מוטמעת בעידון רב יותר ו שלמפאת כישורישאך (הנושא את שמה 

שכל שנות ילדותי ונעורי עברו עלי , שגם אני, ) שקדמה להאמבדוגמ

  . מתקשה לזהותה, במלואה באותה נתניה באותן שנים

ביעים על כך שקהל הקוראים המקומי מעדיף ספרות מתורגמת הנתונים מצ

והעדפה זו רק הולכת , על פני הספרות המקומית כבר מספר שנים

, גרוסמן, שלו: המכר הוותיקים והידועים-ספריהם של יצרני רבי. ומתגברת

אך בעשרות השנים , ככל הנראה, ל ממשיכים להימכר היטב"יהושע ועוז ז

תעשיית הספרים המקומית , סמן נכנסו לזירהשחלפו מאז ששלו וגרו

הצליחה להנפיק מספר קטן מאוד של סופרים מקומיים ששמם מבטיח 

. וויתרה כמעט לגמרי על ניפוק סופרים ששמם מבטיח איכות, הצלחה

אך רובם נכנעים לחוקי המשחק , באופן אקראי, מדי פעם, כאלה מגיחים

 שהפחד להרתיע את המקומיים והופכים במהרה לסופרים חסרי ברק

או שהם פונים לנסות לקושש , הקורא עם מורכבות כלשהי גובר עליהם

ניסיון להבין את הגורם לכך מוביל מיד . לאומי-קוראים בשוק הבין

האם הסופר המקומי הכותב עברית : לדילמת ביצה ותרנגולת קלאסית

מקומי בגלל שהמקומי נטש -הפנה את מאמצי הכתיבה שלו לקורא הלא

לקורא המקומי : או שההיפך הוא הנכון, ובשל כך פרנסתו הידלדלה, ואות

מפני , לא נותר תמריץ להעדיף ספר מקומי בינוני על פני ספר מתורגם סביר

  ? שהסופר הישראלי פסק מלפנות אליו ישירות
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מודע לתהליך , על מבקריו וסופריו, שוק הספרות המקומי, כך או כך

בו , ה הוא מבין את המצב הקייםההתנתקות הממושך ומדגים עד כמ

קוראים מקומיים מעדיפים לקרוא סופרים זרים וכותבים מקומיים מעדיפים 

וברור להם , ומכיוון שהוא ועסקניו חפצי חיים הם. לכתוב לקוראים זרים

, שבמציאות בה אין קוראים לספרות מקומית אין תכלית לקיומם המקצועי

  .שמוענק ליצירות מקומיות, ני"חצהי, אנו חוזים שוב ושוב בשיפוט המקל

היא ממדיו של קהל , לכאורה, בעיית היסוד של שוק הספרות העברית

, כמה מיליוני קוראים פוטנציאליים לא מהווים כוח קנייה מספק. היעד

בלי , ודאי לא כזה שמאפשר פיתוח סופרים צעירים ניסיוניים או מהפכניים

להבדיל ( הספרות שוקשיקולי אך אלה הם . לשלם על כך מחיר כלכלי כבד

ואשאיר את העיסוק בהם למוספי ,  שאין לזלזל בהם,)משיקולים ספרותיים

, דיקנס, שייקספיר(רק מיעוט של יחידי סגולה לאורך הדורות . הכלכלה

יכול למנוע מיצירה שנכתבת עם חתירה לשורה תחתונה ) דוסטויבסקי

.  ומעוררת רחמיםמתרפסת, חנפנית ומשעממת: להיראות כמו ספרותינו

גם תיכשל בהיבט , בלי כל טביעת אצבע ייחודית, יצירה שנכתבת כך

כשבתשעה מתוך עשרה מקרים יעדיפו על פניה את הפרנטה או , הכלכלי

  .האטווד החדש

. קשה לקבל את בעיית יסוד זו ככזאת שמונעת יצירה חופשית, זאת-ובכל

בפרט בארבעים , צותהספרות הרוסית בברית המוע: דוגמה נגדית, לראייה

יש בעולמנו פי עשרים דוברי רוסית : יזעק הקורא. שנותיה האחרונות

אך מיטב הסופרים הרוסים של , אמת, כמובן, זו. מאשר דוברי עברית

כתבו מתוך ידיעה שיצירתם , כמו סשה סוקולוב ואנדריי ביטוב, התקופה

, עולםאולי ל, לא תותר לפרסום במקום בו רוסית היא השפה המקומית

, ועדיין. אולי בצרפת, הברית-ידי קומץ גולים בארצות-והיא תיקרא רק על

במונחים שחלק גדול מהם , שמדברת על רוסיה, רוסיתכך -זו ספרות כל

ובמקרה של , עם בדיחות פנימיות וקריצות עין, ידי מי שחי בה-יובן רק על

ם תוך הסתמכות מוחלטת על טקסטי) המופתי' בית פושקין'ב(ביטוב 

וכל אחד , ספרותיים שכל מי שלמד במערכת החינוך הסובייטית בקיא בהם

לפחות באופן שצופה , בניה של אמא רוסיה. אחר יידרש להערות שוליים

ברוסיות , לטוב ולרע, ידועים לשמצה בגאווה שלהם, חיצוני עשוי להבין

יכתוב לקורא , גם אחד שגלה מארצו,  כך שאולי צפוי שסופר רוסי–עצמה 

  .משמעית-הזהות ברורה וחד. רוסי באופן אקסקלוסיבי כמעטה
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מאגר הקוראים הפוטנציאלי של דור התחייה של הספרות העברית כלל 

בני הדור ההוא כתבו לבני , למרות זאת. עשרות אלפי קוראים לכל היותר

שמי שאינו יהודי דובר , יהודית מובהקת-כתיבה עברית, בשפתם, עמם

וגם עגנון (ברנר , גנסין, בסקי'ל לחשוב על ברדיצק. עברית יתקשה להבינה

, כדור נפילים חד פעמי) הצעיר משני האחרונים רק בשנים מעטות

אך לרוב דורות נפילים , ולהשלים עם המצב שכמותם כבר לא יקומו לנו

אינם תוצר חלוקה לא שוויונית של עשרה קבין של כישרון ותשוקה 

ה של נסיבות סביבתיות אלא תוצא, אמנותית לאורך ההיסטוריה

והנסיבות הנוכחיות של הספרות , והיסטוריות שמאפשרות את קיומם

  .המקומיות הן הרסניות

בפרק , ככל הנראה לא ניתן לשחזר צירוף נסיבות מופלא שמוביל לפרסום

והיה ', 'מכאן ומכאן', 'אצל', 'פרה אדומה'יצירות כמו  של, זמן קצר יחסית

ות מפתח שראוי לתרבות מקומית להתגאות כולן יציר'; העקוב למישור

קשה , שנות העשרים והשלושים בספרות האנגלית, אולי, מלבד. בהן

למצוא דוגמאות נוספות לתור זהב כה מרוכז ובלתי ניתן לשחזור גם 

נקודת הזמן הזו בהיסטוריה היהודית , למזלנו. במקומות אחרים בעולם

של שפה ,  בין לאומישקט-של התעוררות לאומית לצד אי, והישראלית

של , של אידיאולוגיות רומנטיות שטרם כשלו, שמתרוממת מעומק האדמה

אך יש דברים שניתן וראוי . לא תשוב עוד, כלכלה רעועה ועוני אמיתי

האופן בו לא , האופן בו אותם כותבים חידדו זה את זה, למשל, לשחזר

סום היצירה הלא רק חמש שנים לפני פר. חשו מעולם מסופקים או שלווים

, "אין לנו ספרות"הראשונה מבין הארבע שמניתי לעיל זעק פרישמן ש

ואילו היום מכל פינה , אך גם כדי לעורר את השורות, כנראה בכנות

בשיפוטם , הדוברים". המון ספרים מצוינים יוצאים פה"מושמעת המנטרה 

ומפילים תרדמה על היצירה , שכנעו את עצמם שזה המצב, הרך והמפרגן

  .צמהע

רעם 'אני נזכר בשורה שכתב אבנר הולצמן בפתח אחרית הדבר שלו ל

הסתם סיפוריו של מיכה יוסף -לקורא הישראלי ייראו מן: "'היופי

, את הניכור הוא מייחס, "בסקי כתמונות מעולמות רחוקים ומוזרים'ברדיצ

אותם הקשרי תרבות והקשרי לשון ". הקשרי תרבות והקשרי לשון"ל, בצדק

דור של , בסקי וממשיכי דרכו המיידיים'ת המובחנת של ברדיצהם הזהו

, סופרים שנשא בתוכו את המטען התרבותי והלשוני של יהדות אירופה
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ושמצא דרך לחבר אותם לתרבות , מתוקף היותם בני ישיבה לשעבר

מתוקף דלותה באותם , השפה שנכפה עליהם להמציא. אירופאית חילונית

הבנויה , בת שלושת אלפים שנה, ית עשירהנבנתה על תשתית לשונ, ימים

הם כתבו ספרות . לכל אחת משמעות תרבותית משלה, שכבה על גבי שכבה

זהות הלשון העברית עם היהדות הייתה מובנת ". דתית"בשפה " חילונית"

כמעט כל הספרות העברית שנכתבה לפניהם הייתה , ובין כה וכה, מאליה

  .ספרות דתית

, תית התנתקה לחלוטין ממקורותיה היהודייםאך החילוניות ההתיישבו

אפשר לטעון שכל הטקסטים העבריים , בפשטנות מה. מהלשון היהודית

ך ועד מנדלה זוהו כטקסטים יהודיים שאינם "שנכתבו מאז חתימת התנ

. ך הפך לבסיס הספרותי האחד שאין שני לו"התנ. הולמים חברה חילונית

העברית , ת שנים לכל היותרעשרו, בחלוף זמן לא רב. כל השאר נזנח

המודרנית הופרדה ממקורותיה עד שלקורא המקומי המודרני העברית של 

אפילו ". מעולמות רחוקים ומוזרים"בסקי נדמית כלשון שמגיעה 'ברדיצ

הופכת , שעוד יש לה כמה נושאי לפיד בישראל החילונית, ך"קריאת תנ

 ישנה שאינה ורק בודדים יודעים שיש עברית, למשימה בלתי אפשרית

עוד אני נושא זיכרון עגום של מורה לספרות בתיכון שלי שכינה (כית "תנ

ואם זה התרחש בתיכון דתי לפני יותר משני , "כית"תנ"את שפתו של עגנון 

  ).מה יגידו אזובי הקיר של ימינו, עשורים

". לקרוא ספרות"והיא , עצה קבועה ניתנת לאלו השואפים לכתוב ספרות

ראוי שיקראו ספרות , אלו השואפים לכתוב ספרות עברית, באופן דומה

איש .  אלא שכזו אינה נוכחת במחוזותינו כבר מזה כמה עשורים–עברית 

בכך אינני מתכוון לקלאסיקונים . לא קורא את הקלאסיקונים העבריים

- ומצורפים לקאנון על, המונפקים יש מאין) מגרוסמן ועד מטלון(המדומים 

ון ומנגנוני יחסי ציבור שמנוניים אלה נקראים ידי ביקורת נטולת א

, בכתיבה) במלוא מובן המילה(ומשפיעים על דורות של קוראים החוטאים 

עשו זאת , רוב בני דורי שאחזו כרך של גנסין בידם. שמלבדם לא קראו דבר

וקריאה , בגנסין" למדו קריאה"אלא , אך אלה לא קראו את גנסין. באקדמיה

, אך אפילו בלימודי הספרות באקדמיה. ה מסורסתמסורסת חמורה ככתיב

כשראש חוג . הספרות העברית היא בת מאה וחמישים שנה לכל היותר

, כוונתו היא, בדימוס מתלונן על היעדר זיכרון תרבותי בספרות העברית

אך למען האמת הוא מכוון (בסקי 'למיעוט קוראי ברדיצ, במקרה הטוב
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אלפי שנים של דיאלוג , המשנה, הספרות האגד). למיעוט קוראי שבתאי

  .סולקו מן הדיון, של פואטיקה ייחודית ועצמאית, תרבותי ולשוני

את גלגל הזהות הישראלית כמקור לשיח פנימי בספרות המקומית לא ניתן 

ורבים מבקשים להימלט , כבר אינה זהות חדה וברורה" ישראליות. "להשיב

מור לעמוד במרכז הספרות והנס הא, ייחודה, העברית היא תקוותה. ממנה

) לשם הנוחות(ספרות מקומית הנכתבת "כדי שזו לא תהיה סתם , העברית

אך הניתוק המוחלט של היהדות החילונית מהספרות היהודית ". בעברית

טקסטים אלה נתפסים כטקסטים דתיים . שולל את היכולת למצות את הפלא

קסטים נוצריים אך זה פשטני כמו לקרוא את דנטה ומילטון כט. ותו לא

ממש כשם . מלוכניים בלבד-בלבד או את שייקספיר כטקסטים פרו

ששייקספיר כתב יצירות ספרות נשגבות ששימשו כמנגנון שכתוב היסטורי 

ספרות האגדה או המשנה , )כנראה מתוך אמונה בהם(בשירות המלך 

גם הפעם מתוך (מכילה ספרות נשגבת ששימשה כמנגנון בשירות היהדות 

וכשם שהמחשבה על חובב ספרות אנגלית שישלול את כתבי , )בהאמונה 

שייקספיר ככתבים מלוכניים מפאת התנגדותו הנחרצת למונרכיה מעוררת 

המחשבה על קורא עברית שנמנע מאלפי שנות , גיחוך בקרב רוב הקוראים

  . תמוהה בעינייהאידיאולוגיצירה עברית רק בגלל שיוכן 

, לגשר בין יהדות אורתודוקסית למודרנהשבעברה שאפה , הציונות הדתית

אך , לספק תשתית פואטית מסוג זה לספרות העברית, אולי, יכולה הייתה

שמכיר , התוצר האחרון שלה שהראה ניצוצות של ספרות הוא חיים באר

אך כבר שנים חלפו מאז , את ברנר ואת עגנון, את הראשונים והאחרונים

עבר לבאר כל מה שקיבלנו הוא מ. שהפך מאיש ספרות לאיש שוק הספרות

שנקראת כחיקוי חיוור של , נוסח חיים סבתו, פואטיקה של ראשי ישיבות

  ).בעיקר בקרב סופרי הדור הצעיר(' אייג-וגם לא מעט ניו, טקסטים נעלים

תקוותה היחידה של הספרות העברית היא שפעם , בהיעדר תשתית לשונית

ויזרים לה חמצן , פעמית-דאו יצירה ח, פעמי-בכמה שנים יבוא מחבר חד

כל , כל עורך, בינתיים. שיאפשר לאשליה להימשך כמה שנים נוספות

ידי -על, ימשיך במאמציו ללקט קוראים בתפזורת, כל סופר, הוצאה

יהפוך " ויבא אליה"כל , ך רם"כמו בתנ; הפשטת טקסטים מכל מורכבות

בין דבר ואם בעתיד המתקרב בצעדי ענק איש לא י, "ויעקב שכב איתה"ל

שבכל יום שחולף (או אז הכל ייכתב בלשון דיבור , מלבד לשון דיבור

" בלי אנגלית היינו אבודים "–משתלטים עליה אוצר מילים ותחביר אנגלי 
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 רק שחס וחלילה הקורא לא ירוץ – הכל). אמר סטנדאפיסט אחד פעם

הכל כדי שהספרות ; ב"לקרוא איזה ספר שכיכב ברשימת רבי המכר בארה

ואפילו אם הקשר , אפילו אם היא כבר לא ספרות, רית תמשיך להתקייםהעב

  .בינה לבין השפה עברית כבר מוטל בספק
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  אריה זקס 

  

  

  'הפלאות בארץ אליס'על 
  

  1966 דצמבר', ישראל קול'
        .א
  

אדם שבא . 'אליס בארץ הפלאות'בשנה שעברה מלאו מאה שנים לספר 

ן יובלות מסוג זה עלול לחשוש שהנה הוא עומד לדבר על יצירה לציי

ולא נותר לנו אלא לנבא את היעלמה , שבהכרח איבדה את תוקפה עם הזמן

, או את הפיכתה לנכס תרבות קלאסי כביכול, המוחלט בעתיד הנראה לעין

. אך אני איני בא לא לבכות את אליס ולא לקבור אותה. משהו מת וחנוט

אך השאלה אם עדין מוצאים אנשים , 1965-אליס בת מאה באמנם הייתה 

הדבר היחיד שמפליא .  אינה עומדת כלל לדיון–עניין בהרפתקאותיה 

אותנו כשאנחנו חושבים על יובל זה הוא שלאליס מלאו רק מאה שנה ולא 

משול יותר לפרי של הדמיון האנושי ' אליס בארץ הפלאות'ספר . יותר מזה

שר לפרודוקציה של אדם אחד שחי בתקופה מסוימת הכללי והאנונימי מא

, את הספר בילדותנו, או כשהקריאו לנו, כשקראנו. ובנסיבות מוגדרות

. התייחסנו אליו בלי ספק כמו שהיוונים הקדמונים התייחסו להומרוס

שפעם , לא העלנו כלל על הדעת שלסיפור הייתה התחלה היסטורית, כלומר

לעולם . ה את הדברים פרי רוחו על הניירחי אדם אשר לקח עט בידו והעל

יש לו לעולם , של אליס יש כבר קיום שהוא מעבר לדפים המודפסים בספר

אילו סיפרו לנו בילדותינו שהסיפורים הללו אינם אלא יצירה . זה קיום מיתי

עולם החלום , שהרי הסיפור עצמו. היינו בלי ספק מתרגזים על כך, כביכול

התרשמויות הילדות כידוע הן חריפות . ד מכוחוהיה מאב, וההפתעות שבו

את הביקורת . קיימא הרבה יותר מהתרשמויות מאוחרות של בגרות-ובנות

ובכך הצבנו , הספרותית האמיתית על ספר אליס העברנו כולנו בילדותינו

אליס ' ואכן –משהו אפוף הילה של אלמוות , משהו שאינו מש מן הזיכרון

, ובכל זאת יש לספר זה היסטוריה. ותיהוא ספר אלמ' בארץ הפלאות

אמנם כשאנחנו . והיסטוריה מוזרה לא פחות מן העלילות המסופרות בו

אך בעצם , היא מתקשרת תחילה עם זיכרונות הילדות, מזכירים את אליס
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כמה מיצירות . זהו ספר השונה במהותו מספרים אחרים שנועדו לילדים

 למבוגרים הפכו במרוצת המופת של הספרות אשר בשעת כתיבתן נועדו

אם בגלל סיפורי ההרפתקאות שבהם , הזמן לספרים החביבים גם על ילדים

אפשר , לדוגמא. דקים וקשים יותר לתפישה, ואם בגלל יסודות אחרים

של סרוואנטס ' דון קישוט'את , של מארק טוויין' האקלברי פין'להזכיר את 

רה החריפה ביותר ספר שהוא הסאטי, של סוויפט' מסעות גוליבר'ואת 

והאכזרית ביותר והמבוגרת ביותר שנכתבה אי פעם נגד הקיום האנושי 

. של קרול עבר תהליך הפוך' אליס בארץ הפלאות'ואילו על . עצמו

כשנכתב הספר לפני מאה שנה פנה המחבר בדבריו אל המנטאליות של 

או לפחות , משהו שאנסה להגדיר, אך משהו באופיו של הספר, ילדים

הפכו ליצירה שחלק ניכר מקוראיה בימינו הינם מבוגרים ,  בשיחתילתאר

, הדברים הגיעו לידי כך שהסרט אשר נעשה על פי הספר. ולא ילדים, דווקא

ודרך אגב זהו , סי.בי.בשביל שירות הטלוויזיה של הבי, ונתן מילר'על ידי ג

 ,)דבר המעיד על חיוניותו של הספר(כבר הסרט השלישי המופק על אליס 

אותו סרט של מילר מוצג עכשיו באנגליה דווקא בשעות הערב המאוחרות 

מאחר שמנהלי הטלוויזיה מצאו שהשפעתו , יותר כדי שלא יחזו בו ילדים

לא על הסרט , וגם ברטרנד ראסל העיר. עליהם עלולה להיות שלילית

שיש לאסור את קריאת הספר על כל מי , החדש הזה אלא על הספר עצמו

אך , התחכם כדרכו, באומרו זאת, ראסל. עשרה שנה- שששלא מלאו לו

עולם הספר הוא עולם המתחמק . הדברים נאמרו בעצם לא לגמרי בצחוק

גם האירועים , זהו מין תחום ביניים שאינו מתגבש בקוטב אחד, מהגדרה

המתוארים וגם הסגנון מעבירים אותנו לעולם פרדוכסלי שבין מציאות 

לבין , קיום מגובש, הגדרה, בין סדר, משמעותבין משמעות לחוסר , לחלום

אמנם חיות המתנהגות ומדברות . חוסר הגדרה וקיום אמורפי, תוהו ובוהו

אך רק בספרו של קרול מקבלים יצורים , כבני אדם נפוצות בספרות הילדים

כלומר של חלום בלהות , אלה את הסטאטוס העצמאי של עולם הגרוטסקה

עלילתו מתרחשת במעבה ,  מציף את הספראור שלא מן העולם הזה. קומי

החיות דמויות האנשים והאנשים דמויי ; האדמה אחרי נפילה ארכיטיפית

. החיות מופיעים באורח פלא מתוך ערפילי הדמיון היוצר ונבלעים בו שוב

, כולם אפופים ספק חרדה אשר לעולם אינה הופכת לחרדה של ממש

. יש אינו מאבד את ראשואיומים של עריפת ראשים נשמעים ברמה אך א

. סכנות מסָכּנות שונות מצטיירות באור ניטראלי דווקא ומשועשע אפילו
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תהליכים פיזיולוגים אשר בפוטנציה הינם מבחילים ומפחידים הופכים 

כגון התרחבותה והצטמקותה של אליס כמה פעמים במשך , לבדיחה

ל מודעות מודע הפרוע מתארגנות בסדר צורני ש- התפרצויות התת. הסיפור

, מתוך הנונסנס המסוגנן משתמעות כוונות סמליות או סאטיריות. מתמטית

מתפרקות לגורמיהם ההגיוניים , ואילו אפיזודות שתחילתן סאטירה רצינית

המהפכניות " איזים"אין פלא שתנועות ה. כביכול והופכות לנונסנס טהור

ספר חלום אליס הוא .  מצאו בלואיס קרול אב רוחני20-של המאה ה

-ואם תרצו יש בו אפילו מיסודות הפופ, דאדאיסטי, סוריאליסטי, קוביסטי

  .ארט

תחילה במקור ולאחר מכן בתרגומו של  ,Turtle Soupזקס מקריא מתוך הספר את השיר [

  ]אהרן אמיר

Beautiful Soup, so rich and green, 

Waiting in a hot tureen! 

Who for such dainties would not stoop? 

Soup of the evening, beautiful Soup! 

Soup of the evening, beautiful Soup! 

Beau--ootiful Soo--oop! 

Beau--ootiful Soo--oop! 

Soo--oop of the e--e--evening, 

Beautiful, beautiful Soup! 

 

Beautiful Soup! Who cares for fish, 

Game or any other dish? 

Who would not give all else for two 

Pennyworth only of Beautiful Soup? 

Pennyworth only of beautiful Soup? 

Beau--ootiful Soo--oop! 

Beau--ootiful Soo--oop! 

Soo--oop of the e--e--evening, 

Beautiful, beauti--FUL SOUP! 

  

קאי היה המתמטי, מחבר הספר שהסתתר תחת הפסבדונים לואיס קרול

הוא היה היפוכו הגמור של , סון'דודג' ארלס לוטווידג'והכומר האנגליקני צ

האוקספורדי שבו ' הקולג', רץ'צ-במשך חמישים שנה חי בכרייסט. מהפכן
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מספרים שהרצאותיו היו חסרות הומור . סיים את לימודיו ובו הרצה

תרומתו למתמטיקה לא היתה . לחלוטין ותלמידים אף התלוננו על שעמום

אמנם פרסם מאמרים על פרדוקסים לוגיים מסוימים בכתב העת . גדולה

אך , וגם כתב ספרים על תורת ההיגיון והמתמטיקה', מיינד'הפילוסופי 

דוגמאות משעשעות , למרות שכתביו מלאים דוגמאות ממבוכי ההיגיון

 מה שאין –אין בהם בכתבים כדי לעניין ממש מתמטיקאי בן זמננו , מאוד

שהמתמטיקאים והפילוסופים נמנים על חסידיו ', רץ הפלאותא'כן בספר 

סון 'מתוך תצלומי דודג. ועוד אעמוד על הסיבות לכך, הנלהבים ביותר

, פההניבטים אלינו פני גבר יפ

עיניים כחולות , שיער שחור

אך גם בדמותו . וארשת אצילה

, החיצונית יש משום פרדוקס

... התואר נמצא בד בבד-שהרי יִפי

ומר שהנו אפילו פונקציה אפשר ל

כתפו , של אסימטריות מוזרה

עיניו , האחת גבוהה מן השנייה

, הכחולות אינן שוות בצורתן

מסתבר . ואפילו חיוכו נראה עקום

שהיה חרש באוזנו האחת ולקה 

גמגום זה הביא לכך . בכובד פה

שלמרות היותו כומר מעולם לא 

קותו הנוצרית אינה אדי, ח אבריו"הוא היה שמרני בכל רמ. נשא דרשה

בפוליטיקה הייתה . למרות שלא האמין בנצחיות הגיהינום, מוטלת בספק

, הוא היה סנוב. הבז למלעיגים הליברלים, שמרן, עמדתו עמדה של טורי

בני האצולה מילאו אותו ביראת כבוד ואילו . במובן המקורי של המילה

 של התקופה הוא היה פוריטן קיצוני אפילו במונחים. בבני העם זילזל

לדוגמא ). שהצטיינה בצרות מוחין ובצביעות מוסרית(הויקטוריאנית 

אפשר להזכיר את תוכניתו לערוך מחדש את שייקספיר כדי שיוכלו לקרוא 

אמנם הייתה קיימת כבר מהדורה . בו הפעוטות מבלי שמוסריותם תיפגע

 toוהמונח , )Thomas Bowdler(ערוכה בידי בודלר , יקספירימנופה של ש

bowdlerize" "לסלף את המקור –הוראתו , כבר התקבל בלשון האנגלית 

סון הרחיק לכת והחליט 'אך דודג. מתוך כוונות צנזור מוסריות כביכול
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 ןקספיר לנשמותיהישל בודלר כדי להתאים את שי" בודלריזציה"לעשות 

עד סוף ימיו נשאר . מעולם לא נשא אישה. הטהורות של ילדות קטנות

סון שהוא אדם 'עם כל זאת טען דודג. סית של הרווק הזקןדמות קלא

, סון היו כמה תחביבים'לדודג. ואין כל סיבה מדוע לא נאמין לו, מאושר

כמו כן . הוא היה צלם חובב וצילומיו מעידים על כישרון רב בתחום זה

החזיק תיאטרון בובות בביתו והיה חובב תיאטרון בתקופה שראתה 

הוא אהב משחקים והמציא גם .  ולא מכובדבאמנות זו משהו בוהמי

רישומי כל התחביבים הללו ניכרים . משחקי מילים וגם משחקי מספרים

. סון היה אירוח ילדות קטנות'אך התחביב העיקרי של דודג, בסיפורי אליס

היו הימים בהם , אותם ציין במיוחד ביומנו, ימי האושר הגדולים שלו

. ח בביתו את אחת מידידותיו הקטנותהתיידד עם ילדה יפה חדשה או איר

כשנסע ברכבת היה נושא עימו צרור משחקים ושעשועים שהיה משתמש 

היה מצויד , כשטייל על שפת הים. בהם כדי לצוד את ליבם של הפעוטות

שעה , בסיכות ביטחון ששימשו לחיזוק שמלותיהן המורמות של ידידותיו

דות קטנות את האובייקט הוא ראה בגופן של יל. שחפצו לרוץ בין הגלים

הילד . הוא תיעב ילדים. היפה שביקום ואף צילם וצייר אותן במערומיהן

. הוא גילום רגשותיו בתחום זה' אליס בארץ הפלאות'הקטן ההופך לחזיר ב

הדמות של הומברט הומברט מאהבה של לוליטה עולה כמובן באופן טבעי 

לואיס קרול הוא אך ההבדל הממשי בין הומברט הומברט ו, בהקשר זה

הוא מסמל את הפער הגדול בין תקופתנו ובין זאת שקדמה . גדול ועקרוני

אצל הומברט הומברט כידוע לא קיים כל הבדל בין האהבה לתאוות . לה

הן . גופן ודמותן של הילדות הם לגביו התגלמות המיניות עצמה, הבשרים

למוקד הן שמעירות בו את התאווה ולפיכך מבלי כל הפרדה הופכות 

סון הילדה הקטנה הופכת אהובה משום שהיא 'לגבי דודג. אהבתו הגדולה

רק בידידותיו הקטנות . מסמלת את התום והטוהר שהוא היפוכו של המין

ולא היה מעלה על דעתו כלל שאפשר . מצא מבטח מפני הייצריות הגופנית

פעם נשק לנערה בת שבע עשרה אשר חשבה . לראות בהן אובייקט מיני

יש כאן . ואחר כך שלח מכתבי התנצלות לאימּה, ת לבת שתיים עשרהבטעו

ואמנם נכתבו כבר , כמובן מקום רב לפסיכולוגים המודרניים להתגדר בו

הנחת היסוד של תורת . סון וספריו'הרבה מחקרים פסיכואנליטיים על דודג

צרי יהיא שהילד אינו תמים כלל אלא י, ובכך מהפכנותה ההיסטורית, פרויד

שלא קרא לא את זיגמונד פרויד ולא את , סון'אך לגבי דודג. ליתבתכ
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הייתה דמות הילדה הקטנה התגשמות אידיאל רוחני , ולדימיר נבוקוב

ולו היינו קוראים לו מן הקבר ומרמזים לו בחוכמתנו כי רבה . נאצל

-שהיחסים בין רווק זקן מסוגו לבין ילדות קטנות עלולים להיות דו

אליס בארץ 'מכל מקום . זע וחושב אותנו למטורפיםהיה מזדע, משמעיים

הייתה , אהבה לילדה אחת מסוימת, הוא ספר שנכתב מתוך אהבה' הפלאות

יתה יה, אליס זו שעל שמה נקרא הספר. אהבתו הראשונה, זו אליס לידל

-קרול. באוקספורד' רץ'צ-הדיקן של כרייסט, לידל' ורג'ביתו של הנרי ג

הייתה זו מסתבר ילדה יפיפייה , משך כמה זמןסון שימש לה מורה ב'דודג

מספר כיצד לא ', הסופר ראסקין שהוזמן לשתות תה אצל הלידלס. באמת

. יכול היה להיפטר מן ההורים כדי שיוכל להזין עיניו בילדה זו ללא הפרעה

אמר , כשנשאל ראסקין אם היו גם שתי אחיותיה של אליס לידל בחדר

 וראסקין איננו מותיר ספק –" ו חלום עכשיוהרי זה כמ, באמת אינני זוכר"

את הסיפורים שהיה מספר . שאליס לידל הייתה משהו מיוחד במינו

סון לאליס לידל ולשתי אחיותיה שעה שטיילו מחוץ לאוקספורד או 'דודג

 Alice'sתחילה קרא לספר . העלה על הכתב, שטו בסירה במורד הנהר

Adventures Underground' ,ואף עיטר אותו ', אדמהאליס במעבה ה

ציורים מוזרים ומפחידים המזכירים בסגנונם את הסוריאליזם , בציוריו שלו

אליס בארץ 'ואולי אזכיר כאן שחלק מן האלמותיות של ספר . המודרני

, שאינן תמונותיו של לואיס קרול, קשור בתמונות המעטרות אותו' הפלאות

גם , קשורות בדמיוננותמונות אלה , ון טניאל'אלא תמונותיו של סר ג

הספר תורגם גם לסווהילית (בדמיונם של אנשים שקראו את הספר בעברית 

ון טניאל הם חלק 'הציורים האלה של סר ג). ולסינית ולרוב שפות העולם

אחרי שקרול , מכל מקום. מאותה אלמותיות שדיברתי עליה קודם לכן

 השמיט ,ִשכלל הוא את הסיפורים', אליס במעבה האדמה'פרסם את 

 Alice inבשם, במהדורה מתוקנת, ופרסם את הספר שוב, והוסיף

Wonderland' ,כעבור . והוא הספר המוכר לנו כיום', אליס בארץ הפלאות

כתב קרול סיפורים נוספים , בעקבות ההצלחה הכבירה שזכה לה הספר, זמן

– Through the Looking-Glass – שהם הרפתקאותיה של אליס אחרי 

. הוא ספר מלא חיוניות' אליס בארץ הפלאות'. רת דרך המראהשהיא עוב

גם לזה שאינו יודע דבר על , הוא נותר מלא עניין לגבי הקורא המודרני

תו ו ועל כן בשיחתי הבאה אנסה לנתח את משמע–נסיבות כתיבתו 
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הפנימית של הספר מבלי להזדקק לפרטי חייו ואישיותו של אותו אדם יפה 

  .ותוסימטרי שכתב א-אך א

  

  .ב

  
ואת ' אליס בארץ הפלאות'בשיחתי הראשונה תיארתי את מחבר הספר 

כדי לעמוד על , אך כדי להגיע לִחקרו של הספר. הצורה שבה כתב

אין כלל צורך לדעת הרבה על , האוניברסאליות שבו ועל חיוניותו המתמדת

 אותו מרצה פוריטאני ללוגיקה מתמטית שחיבב כל כך נערות –המחבר 

קשר עם מחברה והוא הדין  הדיון בכל יצירה בת קיימא אפשרי ללא .קטנות

דומני ? כן מהו המתח הדרמטי והרעיוני המרכזי של הספראו. באליס

, בין עולם הסדר, קונפרונטציה, שגרעין סיפור ארץ הפלאות הוא העימות

, ובין ממלכת החשכה, ההיגיון והסיבתיות המוגדרת של עולמנו היומיומי

. גיון וחסר סיבתיות מוגדרתיחסר ה, עולם חסר סדר, מודע-ממלכת התת

לבין , המוכרת שאותה מייצגת אליס" מציאות"כתוצאה מעימות זה בין ה

אפשר לומר אפילו ממלכת חלום הבלהות של ארץ , ממלכת החלום

כוונתי היא שעולם . סאטירי, נוצר מתח קומי שהוא מחתרתי, הפלאות

ה כתעתוע ברגע שהוא נמדד באמות מתגל, במובן מסוים, "מציאות"ה

המידה של התוהו ובוהו החלומי של היצורים המשונים החיים בארץ 

הייתי אומר שבצורה פרדוכסלית הספר הינו סאטירה על אליס . הפלאות

. מעין הסרת לוט מעל כל הִמשמעת של המודעות שהיא מייצגת, עצמה

זוהי , רנב הלבןתחילה נופלת אליס לתוך מאורת הא. אביא כמה דוגמאות

חוויה זו יכולה להיות . חוויה שרבים מאיתנו התנסינו בה, נפילה אינסופית

חיילים שצנחו ממטוסים יודעים לספר על תחושה , אפופת אושר גדול

, כמעט מיסטית של אובדן הקואורדינאטות הרגילות בשעת שהותם באוויר

ם להיות אך חווית הנפילה יכולה ג. מעין חירות שלא מן העולם הזה

כפי שקורה בחלומות הזוועה המשותפים , אפופת אימה גדולה, מחרידה

מעניין לציין שבשעת נפילה זו מהרהרת אליס . לרבים מבני הגזע האנושי

היא שואלת את עצמה , בצורה מעורפלת על קווי רוחב וקווי אורך

הן , צורות מדידה מעין אלה.  היא מגיעהLongitude או  Latitudeלאיזה

והאפקט . בן חסרות משמעות לגמרי בעולם שבו היא נמצאת עתהכמו

הקומי מתחזק על ידי העובדה שאליס אינה יודעת מה משמעות המילים 
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ואשר הוא כביכול עולם , האלה אפילו בעולם המציאות אשר ממנו הגיעה

–ועוד יותר בחלקים מאוחרים של הספר  –קרול פה . כמותי הניתן למדידה

יש משמעות מוגדרת שצידוקה , לשפה, חה שלמיליםמתקיף את עצם ההנ

הסאטירה בספר מופנית בראש . בסדרים הקיימים של העולם החיצון

. לוגי שלהן-ובראשונה נגד מילים בתור שכאלה ונגד הסדר הסינטקטי

ביסוס לעובדה שעולם , התוצאה היא מעין נומינליזם פילוסופי קומי

יות קבועות הוא עולם המתבטא בקטגוריות מילול, המושגים שלנו

המקבלת את תוקפה רק עקב הרגלי , קונבנציונלי פרי דחיקה שרירותית

רבים מבני -יּום ורבים, ממש כשם שטענו פילוסופים כהובס, השימוש

דבר זה מתבטא . בימינו, או הנתחנית, האסכולה של הפילוסופיה הלשונית

עותן של בספרו של קרול בעיקר בבדיחות הרבות הנשענות על דו משמ

 –Well -ו,  באר– Wellאו ,  זנב– Tail-ו,  סיפור– Taleכמו , המילים

אליס שואלת את המרמיט כיצד יכלו הילדות הקטנות שבסיפורו . היטב

כמובן ", המרמיט עונה, "in the well"לשאוב מתוך הבאר כשהיו בתוכה 

זה עירוב תחומים . כלומר עמוק במעמקי הבאר, "well in", "שהיו בפנים

של המילה עצמה אשר רגע אחד משמשת כשם עצם ומיד לאחר כך כשם 

דוגמא . מפוצצת את מוגדרות העצמים שעליהם מצביעה המילה, תואר

או , שיירי המגחך'החתול הצ, grinning Cheshire cat-הוא ה, נוספת

תלוי בין ענפי , החתול נעלם ואילו חיוכו נותר זמן מה אחריו. המחייך

  :לה באליס את ההרהור הבאמה שמע. העצים

Well! I’ve often seen a cat without a grin, but a grin without a cat! 

It’s the most curious thing I ever saw in my life! 

הקומדיה כאן נובעת מן הצורה שבה מנתק קרול את מבני השפה 

, םומתייחס אל המבנים כאילו הם משמעותיים כשלעצמ, ממשמעות השפה

הופכת למשהו בעל , שנועדה לתאר את החתול, 'מחייך'המילה . במנותק

אותה דרגת מציאות כמו החתול עצמו וכך יכולים שמות תואר להישאר 

וכשם . מבלי לתאר שום דבר, עצמאיים לגמרי, תלויים בחלל העולם

כך שמות העצם הופכים לשמות , ששמות התואר הופכים לשמות עצם

פעולת מחתרת מהפכנית המפוצצת את המציאות והתוצאה היא . תואר

הנה אחד , שירי הנונסנס המופיעים בספר, הוא הדין בשירים הרבים. עצמה

     :'מחול הסרטנים, 'מהם
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תחילה במקור ולאחר מכן בתרגומו של אהרן  ,Lobster Quadrille השיר זקס מקריא את[

  ]אמיר

"Will you walk a little faster?" said a whiting to a snail, 

"There's a porpoise close behind us, and he's treading on my tail. 

See how eagerly the lobsters and the turtles all advance! 

They are waiting on the shingle – will you come and join the dance? 

Will you, won't you, will you, won't you, will you join the dance? 

Will you, won't you, will you, won't you, won't you join the dance? 

 

"You can really have no notion how delightful it will be 

When they take us up and throw us, with the lobsters, out to sea!" 

But the snail replied "Too far, too far!" and gave a look askance — 

Said he thanked the whiting kindly, but he would not join the dance. 

Would not, could not, would not, could not, would not join the dance. 

Would not, could not, would not, could not, could not join the dance. 

 

"What matters it how far we go?" his scaly friend replied. 

"There is another shore, you know, upon the other side. 

The further off from England the nearer is to France — 

Then turn not pale, beloved snail, but come and join the dance. 

Will you, won't you, will you, won't you, will you join the dance? 

Will you, won't you, will you, won't you, won't you join the dance? 

  

אנו נסחפים בקצב המילים , במקור האנגלי, כשאנו שומעים שירים מסוג זה

אך מאידך אין אנו יכולים להישען בביטחון על . עד שמשמעותן לא חשובה

משהו חסר משמעות , נסהעובדה שמה שעומד בפנינו הוא ממש נונס

חסרת ,  ברגע שהננו מבטלים את כל העניינים כמילוליות גרידא.לחלוטין

 There is another shore, you:מבצבץ משפט כגון, הקשר וחסרת דנוטציה

know, upon the other side … The further off from England the 

nearer is to France" ,בעבר השני,  תדעאהל, כלומר יש הרי עוד חוף ,

ואז מתגנב אל ליבנו החשד . וכמה שתרחק מאנגליה כך תתקרב לצרפת

ולא רק . שהרי הדברים הם דברי טעם, שבכל זאת יש כאן משמעות

עצבות שאיננה סנטימנטלית אלא , משמעות אלא מין פאתוס מיוחד במינו

ובסופו של דבר מספר השיר סיפור של ממש על החילזון העיוור , מוזרה
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הירא מן הריקוד ועל הדג המשכנע אותו בהיגיון של ברזל שכדאי לו 

שחרור מן הכבלים של מוסכמות , האפקט הוא של חירות מוזרה. להצטרף

דרכי החשיבה של אליס נקבעו על ידי החינוך . הגיוניות וחברתיות כאחד

הוקנו לה ערכים קבועים שצוירו , שקיבלה קודם לביקורה במעבי האדמה

, לכן מתקשה היא כל כך להסתגל לנורמה של עולם הפלאים, יםכאבסולוטי

הקונספציה של זמן עקיב ומרחב . כלומר לאובדן כל הנורמות המוכרות

מוגדר שהיא המסגרת הבסיסית בה אנו חיים את חיינו מוטלת בספק לא רק 

, בנפילתה הראשונית של אליס אלא גם בהרפתקאותיה המאוחרות יותר

טורפת אשר בה מסתבר שהכובען המטורף התקוטט כגון במסיבת התה המ

עם הזמן המופיע בדמות של האנשה אבסורדית ועל כן נעצר הזמן בשעה 

ארנב האביב , הכובען: השלישיה המטורפת. שש אחר הצהרים לנצח

הם אינם מספיקים לשטוף את הכלים , נידונו לשתות תה נצחי, והמרמיט

ולא רק רעיון הזמן מוטל . לחנםועל כן הם עוברים מכיסא לכיסא סביב שו

כבר בתחילת הספר . אלא התחושה הראשונית של זהות אישית, כאן בספק

מאחר שבעיני הילד הגדל הרי הגודל , גדלה וקטנה אליס בצורה מחרידה

יש כאן משום אובדן , הפיזי קשור קשר אמיץ עם הזהות האישית

ומי "מה פעמים במהלך הספר נשאלת אליס כמה וכ. קואורדינאטות קיצוני

הכרתנו . ולא תמיד יודעת היא את התשובה, על ידי הזחל למשל, "?את

היא התנאי הראשוני להכרה בקיום , כפי שטען דקרט, בזהות האישית

.  יחד עם אובדן הזהות אובד גם הביטחון בקיום בכלל,בספר אליס. החיצון

 שיחה בין הנה. ואכן יצורי ארץ הפלאות קיימים קיום אמורפי בלתי מוגדר

  :החתול המגחך לאליס

 
“But I don’t want to go among mad people," Alice remarked. 

"Oh, you can’t help that," said the Cat: "we’re all mad here. I’m 

mad. You’re mad." 

"How do you know I’m mad?" said Alice. 

"You must be," said the Cat, "or you wouldn’t have come here."   
  

הוא בסופו של דבר היגיון , שכולו מסכת של נון סיקוויטור, גיון עקום זהיה

חסר רציפות הגיונית וחסר קשר סיבתי , שהרי בעולם חסר כללים. בריא

התעקשותה של אליס לחשוב בצורה כה מסודרת , מחויב המציאות
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, ים גרוטסקייםיצורי ארץ הפלאות הם יצור. והגיונית היא באמת טירוף

קלפים מקבלים , ובני אדם מתנהגים כחיות, כמעט, חיות מדברות כבני אדם

כולם מייצגים את אובדן אותם תחומים בין סוג אחד של , ממשות ויטאלית

עם אובדן .  שהם תנאי לקיומנו המסודר עלי האדמות,קיום לסוג אחר

מיוחד הזהות האישית מתפוצץ גם סדר הזהויות של העולם החיצון וב

מתערערת מערכת היחסים המנומסת כביכול אשר אליס למדה לקבלה 

. פוגעים, הם מעליבים. יצורים אלה הם חסרי נימוס. כדבר מובן מאליו

נימוס הריהו מערכת חוקים שרירותית בלתי כתובה וכוונתו של הסופר היא 

הוא הדין . להראות את כל חוסר הממשות המטאפיזית שבמערכת זו

זאת אנו לומדים בשני הפרקים , חוקי הצדק המשפטי, וביםבחוקים הכת

משפט זה שהוא . במשפט הגדול של נסיך הלבבות, האחרונים של הספר

, חסר כל היגיון פנימי מלבד החוקיות הטוטאלית של חוסר ההיגיון שבו

מזכירים , אך אימת האבסורד המתלווה אליו וכן הקומיות שבו. הוא משחק

כשם שבחר , א פלא שבחר קרול בקלפי משחקל. את המשפט של קפקא

כדי לממש את ', דרך המראה'בכלי משחק השחמט בספרו המאוחר יותר 

המשפט הזה שם ללעג את כל החוקים . חוסר הממשות שבסדרי החברה

. מערכת המתגלית כאן כמשהו שאין לו כל בסיס, והמשפטים של האדם

היא צעקת , "ת ראשוהסירו א", "Off with his head"צעקתה של המלכה 

התוהו ובוהו התהומי שעליו בנויה כל המערכת הרופפת של תרבותנו 

אך אם אנו מציינים שאליס בארץ הפלאות הוא ספר המעורר . האנושית

הצחוק נוטל את עוקצן של . חשוב לא פחות לציין שזהו ספר מצחיק, חרדה

עגים לא הסכנות והיצורים המאיימים עצמם שפוגשת אליס בדרכה הינם נל

השטן שהופיע . זו תכונתה של הדמוניות הגרוטסקית. פחות משהם מוזרים

, אף הוא סמל ההתפוררות המוחלטת של סדרי היקום, בדמיון ימי הביניים

היצורים המעוותים וחסרי הקיום המוגדר . היה מזעזע ומגוחך כאחד

וריה שייכים לאותו קטג, ונתן סוויפט'או בסיפור ג, בציוריי ברויגל ובוש

אסתטית שבה שרויות החיות -אותה קטגוריה אנטי, או אם תרצו, אסתטית

תחושת , ובנוסף על המגוחכות ישנו באמת יסוד הפליאה. של ארץ הפלאות

חירות התיאור וחיבור היסודות המאפיין במידה שווה , פריון ההמצאה

' אליס בארץ הפלאות', 'מסעות גוליבר'כמו , יצירות קומיות גרוטסקיות

' אליס בארץ הפלאות'ואמנם סיפורי  .של סמואל בקט' מחכים לגודו'ו

לא רק הצחוק המטהר . אך הספר איננו פסימי, מערערים את סדרי היקום
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אשר למרות סקרנותה  –אליס . אלא גם סיום הספר, הופכו לחוויה חיובית

הבלתי נלאית ציפתה כל הזמן לעקביות ולסיבתיות במקום שציפייתה 

חסר , חסר סיבתיות, חסר מרחב, במקום חסר זמן, שחרהייתה חסרת 

אליס מתחילה להבין  –חסר זהויות מוגדרות , חסר צדק, חסר חוקים, היגיון

שהיא סכנת ההתפוררות , בסוף הספר את הסכנה הגדולה שבארץ הפלאות

 המרד של אליס .ואכן אליס מתקוממת כנגד המלכה המרשעת. המוחלטת

דה הפשוטה שהיא בוחרת בעולם היקיצה נגד מתבטא בסופו של דבר בעוב

  :עולם החלום

  
‘Let the jury consider their verdict,’ the King said, for about the 

twentieth time that day. 

‘No, no!’ said the Queen. ‘Sentence first – verdict afterwards.’ 

‘Stuff and nonsense!’ said Alice loudly. ‘The idea of having the 

sentence first!’ 

‘Hold your tongue!’ said the Queen, turning purple. 

‘I won’t!’ said Alice. 

‘Off with her head!’ the Queen shouted at the top of her voice. 

Nobody moved. 

‘Who cares for you?’ said Alice, (she had grown to her full size by 

this time.) ‘You’re nothing but a pack of cards!’ 

At this the whole pack rose up into the air, and came flying down 

upon her: she gave a little scream, half of fright and half of anger, 

and tried to beat them off, and found herself lying on the bank, with 

her head in the lap of her sister, who was gently brushing away 

some dead leaves that had fluttered down from the trees upon her 

face. 

  

אמנם למדנו . וכך רצה אליס לשתות תה של ממש בעולם של ממש

, אינו פחות מטורף מעולם יצורי הפלאות, עולמנו אנו, שעולמה היומיומי

  .אך לפחות הוא עולם אפשרי

  

  
  

וכן למשפחתו של המשורר , ההקלטה את לנו מסר אשר מרקוס לאורי גדולה תודה * 

  . אשר התירה לנו לפרסם את תוכנה
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 אפשר אבל איוולת דברי כתיבת למנוע אפשר אי"
 התפקידים אחד ווזה ,לדפוס הבאתם את למנוע

  בנימין תמוז ומנחם ברינקר- " העורך של הראשיים
  בשיחה על עריכת מוסף ספרותי

  
   )24.10.1969 (הירושלמי יצחק לוי: מראיין

  
האם הוא מהווה יחידה ? איך נראה המדור לספרות בעיניכם: מראיין

או , מסביר אותה, ספרותית או שהוא מהווה דבר המלווה את הספרות

מעין ,  כלומר?מקרב את הספרות אל הקורא ואת הקורא אל הספרות

  ...בנימין תמוז, קשה בב...מתווך
  

אינני חושב שאחת : ]'הארץ'בעיתון ' תרבות וספרות'עורך מוסף [ תמוז

היא הולמת אולי מצבים , מההגדרות האלה שהזכרת הולמת את המציאות

 לא על , הייתי מדבר על המצב הרצוי.במציאות זוהי תערובת, רצויים

 הולם את  רצוי היה מאוד שמספר מדורי הספרות במדינה יהיה.המצוי

ים ושלושת רבעי יאנחנו שנ, אצלנו אין זה כך, מספר המסוגלים לתרום להם

 הזה גדול בערך פי עשרה מן X-ה,  מוספים ספרותייםXמיליון תושבים עם 

רצוי היה אילו המוסף הספרותי יכול היה . היכולת לעצב מוסף ספרותי טוב

בארץ למשל ותנאים נורמאלים אפשר ליצור , לפעול בתנאים נורמאלים

אז אפשר היה לעצב מוסף ספרותי , אילו הייתה הגבלה על נייר עיתונים

שיעלה בקנה אחד עם רוח העיתון שאותו הוא מייצג או עם קבוצה 

,  כמובן, ואז הוא יכול. כך יוכל להיות חי ונושא את עצמו ועל ידי,ספרותית

 יכול לשמש תבלין או א אבל הו...לא לבוא במקום קריאת ספרות

 בעיקר הוא צריך להיות מורכב .ן מנה ראשונה נותנת תיאבוןימ, "אפטייזר"

צריך לתת , המסורת הישראלית של הדפסת שיר וסיפור. מביקורת ספרות

וגם זה היה יכול לעבור בשלום ולא להתחרות בשום דבר , לה אופי מיוחד

  .המצב הוא שונה לחלוטין. אחר אלא לגרום להתגברות של פעולה אחרת
  

  ?     אתה רוצה להוסיף...אולי ברינקר: אייןמר
  

אני חלוק על : ]'למרחב'בביטאון ' משא'הספרותי מוסף העורך [ ברינקר

אני אמנם סבור שאין מקום למספר הרב של המוספים שיש . דעתו של תמוז



 555

אבל אני בהחלט חושב שיש מקום ליותר ממוסף אחד ולכמויות , בארץ

אני חושב שאי אפשר לנתח את מצב קודם כל . הנייר המוקצבות להם

 .המוספים בלי שמסתכלים על מצב העיתונות הספרותית הכללית במדינה

מלבד התוספות ,  מה יש לנו בשטח של עיתונות ספרותית,זאת אומרת

למעשה אין לנו פריודיקה לא , ובכן. השבועיות לעיתונים היומיים הכלליים

 ,רות העברית כמעט תמידמסוג מה שהיה קיים בספ, ספציאליסטית בארץ

בין . קיימת פריודיקה אקדמית ספציאליסטית. 40-עד נאמר שנות ה

, העיתונות הספציאליסטית הזו ובין העיתונות היומיומית של החדשות

אבל העיתונים האלה מצומצמים . קיימת שכבה ניידת מאוד של פריודיקה

וות את לחוגיהם הסגורים או שאינם רואים בראש ובראשונה תפקיד לל

ויוצא שמלבד קבוצה , ההתפתחות שבה, הספרות גם מצד החדשות שבה

אין שום פריודיקה בארץ , ירחונים ורבעונים, ירחונים-קטנה של דו

של מדעי התרבות ,  נאמר,שמתווכת קודם כל בין העיתונות הספציאליסטית

אם ,  המוסף יכול,בתנאים המיוחדים השוררים בארץ. לבין הקורא, לפחות

והוא , למלא תפקיד שאין מי שיעשה את זה במקומו בארץ,  רוצההוא

וזה , לבין העיתונות היומית, המדעית, לתווך בין העיתונות הספציאליסטית

  .אחד מתפקידיו
  

 .נו נקרא על ידי כלל קוראי העיתוןאין ספק שהמדור לספרות אינ: מראיין

 הקוראים  מספר הקוראים במדורים הספרותיים הוא מועט ממספר,כלומר

למי אתם . את החדשות ואפילו את המדורים הפובליציסטיים הקלים יותר

  ...בנימין תמוז? מכוונים את המדורים לענייני ספרות
  

חלק מן החומר במדור הספרותי . אינני בטוח שהגדרתך מדויקת: תמוז

לא כל  .מגיע כמעט אל כל אותם אנשים אחרים הקונים וקוראים את העיתון

אבל לומר שיש חלוקה בין קוראי .  בזה אין שום ספק,ותיהמדור הספר

אני מניח . אני חושב שאין לה שחר, מדור לקוראי עיתון איננה נכונה לגמרי

שכל קורא של כל עיתון מגיע לחלק מן המדור הספרותי כשם שבאיזושהי 

למי . הפוליטי וכן הלאה, מידה הוא ודאי מגיע גם לחלק מן המדור הכלכלי

בלי שום , הוא מכוון לכל קוראי העיתון. קשה מאוד לומר? ורמכוון המד

ורצוי להביא אותו למצב שקוראי העיתון בכללם יוכלו לקרוא בו . ספק

  .זה שוב מצב רצוי, יותר ויותר חלקים עד כדי כך שיקראו את כולו
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  ?האם גם אתה מנחם רואה לפניך את כלל הקוראים בעריכתך: מראיין
  

 הם בשבילי כלל האנשים בעלי העניינים כלל הקוראים: ברינקר

 אני לא תופש את הכלל כאן כמחוסר עניין :זאת אומרת. הספציאליסטים

אלא את הכלל ככולל ריבוי של אנשים שכל אחד יש לו , ספציאליסטי

אני מתאר לי שיש אנשים שקוראים ידיעות על . העניין הספציאליסטי שלו

אני . קה על הספרות העבריתקוראים כרוני יש אנשים ש,ספרות העולם

מתאר לי שיש אנשים שקוראים רצנזיה על  ספר פילוסופי או על ספר 

אבל אם . סוציולוגי ויש אנשים שאינם קוראים את זה וקוראים סיפור

 לא רק שאני חושב כמו ,ואני, המוסף צריך להגיע אל ציבור קוראים רחב

סף צריך ומששב אפילו אלא אני חו, תמוז שהוא מכּוון לכלל קוראי העיתון

הדרך היחידה . לרכוש לו קוראים שאינם קוראים את אותו העיתון היומי

, להגיע אל ציבור רחב של קוראים נראית לי לא על ידי סילוק כל הספציפי

  . זה דבר ספציפי, בינינו לבין עצמנו, כי גם קריאת סיפורים ושירים
  

. בעיתון בעל גוון מסויםכל אחד מכם עורך מדור לענייני ספרות : מראיין

האם במדורים לענייני ספרות אתם רואים את עצמכם תלויים בקו הכללי 

ם כ או שאתם מחפשים לעצמ–  ויש דבר כזה בכל עיתון– של העיתון

וסוללים לעצמכם והולכים בדרך עצמאית משלכם לאורה של ספרות או 

  ...בנימין? לאורה של תרבות
  

יש לו עורך ', הארץ'קו הכללי של עיתון אינני מוסמך לדבר על ה: תמוז

וזה מספיק להבנה שלי , הייתי אומר, הקו הזה  במידה שאני מבין את.משלו

אי .  לא להדפיס דברי איוולת–שיש לו רק מגבלה אחת , ועיסוקי במדור

, אפשר למנוע כתיבת דברי איוולת אבל אפשר למנוע את הבאתם לדפוס

  .עורך אחד התפקידים הראשיים של הווזה
  

  ?ברינקר, ומה היא הרגשתך וראייתך שלך: מראיין
  

אני אינני יכול להתפאר בפתיחות אינסופית לכל דברי החוכמה : ברינקר

אבל אלה לא , ישנם דברי חוכמה שאני ברצון אוותר עליהם, שבעולם

מותנים בקו אידיאולוגי מצומצם שאולי קשורים בו כמה מהחובות 

. העיתון היומי שבו נדפס המוסף שאני עורךוהזכויות והצבע המיוחד של 
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וגם , הייתי מפרסם,  אני חושב שנאמר– אולוגיתאינטרפרטציות איד

 ,או סיפור, ידיעות אובייקטיביות על התפתחויות בספרות הערבית, פרסמתי

ערבית מפרספקטיבה -ישראלית של סופר ערבי שרואה את המציאות ה,נגיד

שיר שיש בו הזדהות מלאה עם , נגיד, לא הייתי מפרסם. לגמרי שלו

גם אם הוא היה שיר מאוד מעולה ברמתו , נגיד, ח"התוכניות של הפת

הייתי מעמיד לביקורת בעיתון כל ערך שנחשב למקודש או . האמנותית

כניס לעיתון אני לא הייתי מ, למוסכם כציוני או כקשור לתנועת העבודה

על כישלון או , ביצירת ספרות אפילו מעולה, נאמר, חה מגיבמישהו שבשמ

  .על מחדל לאומי
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