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 הקצ ואין הזה בנהר אשר האדם לנבלות מספר אין

 שנה האלה המים גלי אל הודיםה ישליכו אשר ַלְגִויֹות

 את האוכלים) גַאטָארעןאללי (העקרבים ולולי, שנה

 באף וצחנה אשהב המים העלו, ההן הנבלות בשר

 ולרוח משחית לרוח אז נהפך האויר וגם הארץ יושבי

 גם יעשו, במים העקרבים וכמעשה. מרירי וקטב ֶדֶבר

, ביבשה) שַאקַאלס (הקטנים והשועלים) גייער (ַהַדיֹות

, )עבבע (לאחור המים זרם ִיֹסב עת רבות פעמים כי

 עם והדיות החוף על מספר אין אדם נבלות רנהתשא

 ושועלים ַדיֹות בלי. אותן יאכלו הקטנים השועלים

 לא במים) ישעֿפהַאי (טרף ודגי עקרבים ובלי ביבשה

 האינכם. אחד יום אף הודו בארץ לחיות אדם בן יכל

 את ְמַנֵקר ועורב המים פני על צפה אדם ְגִוית שם רואים

  ?מוחה

 )' קדםארץ, 'קלמן שולמן(
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  מרים רבקה

  

 

 'הציפורים הגדת' מתוך שירים שישה

  
  

 יחידי נותר הדרור משנכחדו הדרורים

 

 .ְיִחיִדי נֹוַתר ַהְּדרֹור ִמֶּׁשִּנְכֲחדּו ַהְּדרֹוִרים

 . הּוא אּוַלי ְיהּוִדי

Dֵאין לֹו ֵׁשִני. הּוא ִנָּצב ְלִצִּדי, ִנְבָּדל ִויִחיִדי, ָּכ. 

 .אּוַלי הּוא ֲאִני

 .ֵּבין ֵאיְנְספֹור ִצּפֹוִרים, אִנְבָּדל ִויִחיִדי הּו

 .ִּבְלּתֹו ֵאין עֹוד ְּדרֹוִרים, ִנְבָּדל ִויִחיִדי

 .ֵאיָכָכה Kא ָחַדל. ְיִחיִדי ְוִנְבָּדל

 ִּבְלׁשֹוָנּה ָהַרָּכה ֶׁשל ִאִּמי ְמַצֵּיץ לֹו ַהְּדרֹור ָהֶאָחד ֶׁשָּׂשַרד

 .ְוַהְּכָלל ָּבּה ַהְּפָרט, ִּבְלׁשֹוָנּה ָהַרָּכה ֶׁשַהְּפָרט הּוא ַהְּכָלל ָּבּה

  

  

  

  

  

  

  

 סיפר הדרור, המצרים שממנה יצאתי

 

 ִסֵּפר ַהְּדרֹור, ֶּמָּנה ָיָצאִתיִּמְצַרִים ֶׁשַהִּמ

 ִהיא ַהֵּביָצה

 ֲאִני ִמֶּמָנּה ַמְמִׁשיD ְויֹוֵצא, ֶּמָּנה ָיָצאִתיֶׁשִּמֶׁשַאף 

 ץ ּוַבֲחלֹום ֲאִני ִּבי מֹוֵצאְּבָהִקי, ִסֵּפר, ֲחָלִקים ֶׁשל ֵּביָצה ּוִמְצַרִים

 ָּבִרי ֶׁשִהיא ֶחְביֹון ַהֵּביָצה, ִסֵּפר, ִמְצַרִים

 .ֶּמָּנה ָיָצאִׁשיD ְויֹוֵצא ַּגם ֶזה ֶׁשִּמַמְמ ֶּמָּנהֶׁשִּמ
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 מוסיף הדרור ואומר, אבות אבותי

 
 מֹוִסיף ַהְּדרֹור ְואֹוֵמר, ֲאבֹות ֲאבֹוַתי

 ְוָנֵמרְּפֵני ֲאִרי , ָעטּו ְּפֵני ְזֵאב

 ְוַאף ֶׁשִּבְרבֹות ַהָּׁשִנים ִהְסִּתירּון ִמּתֹוD ֲעָנָוה

 ֲאִני ֶאת ֻעָּזם ִּבְדיֹוָקִני עֹוד ׁשֹוֵמר

 .ּוְפֵניֶהם ֶנְחָׂשפֹות ִּבי ַרק ִּבְׁשַעת ַאֲהָבה

  

  

  

  

  

  

 לנגד עיניי חטף העורב

 

 ְלֶנֶגד ֵעיַני ָחַטף ָהעֹוֵרב ּגֹוָזָלּה ֶׁשל ִצּפֹור ֲאֶחֶרת

 ִּיְהֶיה לֹו ְלֶטֶרףֶׁש

 .ָּדָבר ֵאיִני אֹוֶמֶרת, ּוְבַאֲהָבִתי ֶאת ָהעֹוֵרב

  

  

  

  

  

  

 הנץ שדאה ממעל

 
 ַהֵּנץ ֶׁשָּדָאה ִמַּמַעל

 ְּבַמָּבטֹו ַהַחד, ְוִכְבַאַּגב ִהְצִליַח

 ֶאת ִּכְתֵבי ִמְצַרִים ַהְּקדּוִמים ִלְראֹות 

 ְּבַאַחת, ֵהִבין

 .ֶׁשהּוא אֹות
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 אור הגנוזהציפור הכירה את ה

 

 ַהִּצּפֹור ִהִּכיָרה ֶאת ָהאֹור ַהָּגנּוז

 ְּכֶׁשָהָיה ִעָּמּה ְּבֶחְביֹון ַהֵּביָצה

 ַּגם ַהּיֹום ְּבגּוָפּה הּוא ָּכמּוס

 ְלֶרַגע ְקַצְרַצר, ּוַפַעם

 הּוא ֶנְחַׂשף ֶאל ַהחּוץ

 .ְּכֶׁשִּצְּיָצה
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 10

   מאיר ויזלטיר

  

  

 שני שירים

  
  
 יר באלכסון בחודש השלישי לקורונהש

  
  

Dִמי ָצִרי 

  Dַלֲעֹר 

 ֲהָכנֹות    

 ַלְּתנּוָחה

  ?ַהּסֹוִפית

 

 . Kא ֲאִני

 .ַהֹּכל ָעִתיד ְלִהְׁשַּתֵּלב ַּבֲהָוָיה ְוִלְכבֹוָדּה

 ַהֹּכל ִיְסַּתֵּדר ֵמַעְצמֹו ִּבְמקֹומֹו ַהָּנכֹון

 .ַעל ִּפי ֹחק ַהְּכִביָדה

 .י ַּבֲעִמיָדהִמי ִּבְׁשִכיָבה ּוִמ

 ַעל ַקו ָהֹאֶפק ִּתְצַטֵּיר

 ִאָּׁשה

 ַּדָּקה

 ַּכָּדּה

 ַעל ָקְדקֹוָדּה

  

• 

 הֹוְלִכים ַאַחר ַמְרֵאה ֵעיֵנינּו

 ֲאָבל ַחִּיים ְּבֶיֶתר ְׂשֵאת

 ֶאת ַהָּסמּוי ִמן ָהַעִין

 ִאם ֵאל ִּבְלִּתי ִנְרֶאה

 .ְוִאם ְנִגיף
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 שפי במלנכוליה

  
 ֲאַהֵּלD ֶׁשִפי ַּבֶּמַלְנכֹוְלָיה, ְקִלילּות, ְמׁשּוָבה

 ")ׁשַמים, הו ים", דברים, יונה וולך(                     

  

 ֲאָבל, ִהְלָכה ֶׁשִפי

 .ָּבֲחָרה ִּבְתִהָּלה, ִהיא ִנְפְרָדה ֵמַהֶּמַלְנכֹוְלָיה

 ,ֵּכן, ּוְבֶהְחֵלט, ֶנֱאְחָזה ָּבּה

 .ל ְּתִהָּלהָנַגע ָּבּה סּוג ֶׁש, ָנַגּה ָעֶליָה, ָּבא ָלּה

  

  –ְּבֶהְחֵלט , ֲאָבל ֵּכן, ִּבְמֻאָחר

 .ֶאָּלא ֶׁשְּתִהָּלה ִהיא ֲחלּוָלה

 ,ֶזה ִצְבָעּה, ֶזה ִטְבָעּה

 .ּוְבִעָּקר ִּבְמֻאָחר

  

 ָהָהר

 מֹוִליד ַעְכָּבר

 הּוא. ְוָהַעְכָּבר ּבֹוֵרַח

 .ִנְבָלע ְּבֹחר ָהָהר
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   יהודה ויזן

  

  

 שלושה שירים

  
  
• 

  

 .א

  
 ְוKא ִאִּוית    ִּבַּקְׁשִּתי ְלהֹורֹות ָלD ֵאיָבה

 ַמֲעָלה ָּבD ֲעִוית     – ֵאיָבה –ֶעֶצם ַהִּמָּלה 

 ֶׁשֶּטֶרם ָחִוית    .ִהְסַּבְרִּתי ָלD ֶׁשּזֹו ֵּדָעה ְקדּוָמה

 ֵאיָבה ִטְבִעית  –ֵאיָבה ְּבִריָאה , ֵאיָבה טֹוָבה

  
       ֵאיָבה ֶׁשִהיא ִּכְפִרי

  ָּגְפִרית–ד ִמְתקֹו ֶׁשּסֹו

 !)ֲאִני רֹוֶצה ֶׁשִּתְטֲעִמי(      ְוֵיׁש ּבֹו ִויָטִמין 

  
       ֵאיָבה ֶׁשל ִאיׁש ַּכְפִרי

   ַמְתֶמֶדת    ֶׁשַאף ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים

  
 .ַאD ַאְּת ֵאיֵנD לֹוֶמֶדת      ִּבַּקְׁשִּתי ְלהֹורֹות

  
     ִאם ֲאַכֶּבה ַּכָּמה אֹורֹות

     ְראֹותאּוַלי ּתּוְכִלי ִל

  

  

 .ב

  
 –ֶׁשְּגָבִרים ְמַאְפְׁשִרים     יגֹות ְּדָבִריםֶׁשָּנִׁשים ַמִּשׂ

 .ָּכל ָהַרֲחִמים    ָּכל ַהֶחֶסד ִמן ַהֶּגֶבר
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   ַּכָּמה טֹוב ֶׁשֶּיְׁשנֹו ֶּגֶבר    ַּכָּמה טֹוב ֶיְׁשנֹו ַּבֶּגֶבר

 ַהְּמַצְמֵצם ֵמִעם ַעְצמֹו    ַהחֹוֵלק ֶאת עֹוָלמֹו 

  
   ְּכֵדי ֶׁשַאְּת

     

   ּתּוְכִלי ִלְכֹּתב ִׁשיִרים

 אֹו ְלַטֵּיל ָלD ַּבֵּלילֹות

 ַרק ֲאַבֵּקׁש ֶׁשִּתְזְּכִרי

 "Kא"ִמי ַמֲעִניק ָלD ְזכּות ְל

  
 ִמי ְּכֶגֶבר

     ִוֵּתר ַעל ִמְמָׁשלֹו

 ִמי ְּכמֹותֹו ָזַנח ַּדְרֵכי ַמְלקֹוַח

 ֹּכַחָצה ְּכמֹותֹו ַּבה ֶׁשִּקְּצֵאין ַחָּי

 .ֶׁשִהְתַנְּדָבה ָלֵׂשאת ָּכזֹו חֹוָבה

  
 – ֶׁשּנֹוַח ָלD ָּכל ָּכD ִלְׁשֹּכַח –ַאD ַאְּת 

 .ֶאְפָׁשר ֶׁשִּמִּטְבֵעD ַאְּת ְקָצת ְּכפּוַית טֹוָבה
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• 

  
 על חדר־עבודתי

  

 ָׁשט ִקיטֹוִני ָּכֳאִני

    ָנע ְמעֹוִני ֵמאֹוִני

  

 ַעל ָים ֵזידֹוִני

  

 ׁש ְּבִמְׂשֶחה ִסילֹוִני ָח

  –ְלַגֵּני־ְּגאֹוִנים 

  

 , ְלָהִמיג ְיגֹוִני

 .  ְלַהְגִּדיל ֶאת הֹוִני

  

  

 ָּכאן ָּכל ֻחְלָּדה ִהיא ָחתּול

 ָּכאן ֶהְגיֹוִני   ַעָּכִביׁש–ָּכל ְׂשָמִמית 

  

           ַהָּדחּוס ְּכָגִביׁש  ַּבִּקיטֹון ֶהָחתּום

 ֲאִני        

 .ִנְצָּבר
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  חיים בחלל

  
 –כל תאי השירותים בתחנת החלל הבינלאומית התקלקלו : דיווח"

 ." האסטרונאוטים נאלצים להשתמש בחיתולים
 )27.11.19, רוטר                   (          

  

 ְצִפיִעים ָצִפים 

 ּוַמָּפִצים ֲעִפיִצים

 

 .ְּבִחּתּוֵלי־ָחָלל

 

 ִמַּבַעד ַלְּזגּוִגית

 ַאִיןּבֹוֶהה ְלתֹוD ָה

 

 ָהַאְסְטרֹוָנאּוט

 

 .עֹוֶׂשה ַּבִּמְכָנַסִים
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   אהרן שבתאי

  

  

 ' יוםמה אעשה ה' שירים מתוך ישהש

  
  

 הכול יפה. 3

  
 ֶאְפָׁשר לֹוַמר

 ַהֹּכל ָיֶפה

 

 ?ּוָמה Kא ָיֶפה

 

 ָחִציל הּוא ָיֶפה

 ְוַגם ָיֶפה

 ָחִציל ָרקּוב

 

 ַוֲאִפּלּו ִּגֶּבֶנת

 

 ֲאִני ִמְסַּתֵּכל

 ָּבִאיׁש ֲהִכי

 ָׂשנּוא ָעַלי

 ַוֲהִכי ְמֹכָער

  

 ְוהּוא ָיֶפה

  

  

  

  

  

  

  



 17

21. 

  
 ַלָּזֵקן ָקֶׁשה

 ,ְלַהְׁשִּתין ַּבַּלְיָלה

 

 ָעָליו ִלְלֹחׁש

 ֵמַעל ָהַאְסָלה

 

Dּוְלִעּדּוד ַהִּפְכּפּו 

 ְלֵהָעֵזר

 

 :ָּבִעּצּוִרים

 ...ְסְסס, ְזְזז, ְּפְׁשׁש

 

  

 

 העתיד. 25

  
 ֵהם ָקנּו

  ֶקֶברֶחְלַקת

 

 ִלְׁשֵּתי ְּגִוּיֹות

 זֹו ֵמַעל זֹו

 

 ַּבׁשּורֹות ֶׁשִּמְּׂשֹמאל

 ַלֲעֵצי ַהַּתּפּוז

 

 ַעל ִמְדְׁשַאת

 ֵּבית ָעְלִמין

 

 ְלַיד ָהִאְצַטְדיֹון 

 ֶׁשל ְנַתְנָיה
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 סטולר. 47

  

  
 ?ִמי זֹוֵכר ֶאת ְסטֹוֶלר

 

 )ָּברּוD(ְסטֹוֶלר 

 ֵמָהִאְטִליז

 'רֹוָול'ַעל ַיד 

 

  לֹוָהְיָתה(

 ). ֻּגָּמה ַּבַּסְנֵטר

 

 ַאְּת זֹוֶכֶרת 

 ?ֶאת ְסטֹוֶלר

 

 ֵאיֶנִּני זֹוֶכֶרת, Kא

 ,ֶאת ְסטֹוֶלר

 

 ַאֶּתם זֹוְכִרים

 ?ֶאת ְסטֹוֶלר

 

 Kא זֹוְכִרים, Kא

 .ֶאת ְסטֹוֶלר

 

 ָאז ִמי זֹוֵכר 

 ?ֶאת ְסטֹוֶלר
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 אני אוהב אשה. 61

  

  
 ֲאִני אֹוֵהב ִאָּׁשה

 

 ְלָׁשהֶׁשַהֹּבֶקר ָּת

 ֵׂשָער ֵמָהַרְגַלִים

 

 ִהיא ַמְפִׁשיָלה ִמְכָנס

 ְלאֹור

 .ַחּלֹון ַהִּמְטָּבח

 

 ַהְּׂשָערֹות 

 ,Kא ִהְפִריעּו ִלי

 ,Kא ִהְבַחְנִּתי ָּבֶהן

 

 ְותֹוD ָּכD, ֲאִני אֹוֵמר

 ֵמִבין

 

 ֶׁשַהֹּיִפי ַהָּגלּוי

 הּוא ַהֹּיִפי ַהֻּמְצָנע
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70. 

  

  
 ִּגּבֹור, םַאָּתה לֹוֵח

 

 ַהֻחְלָצה ְוַהִּמְכָנַסִים

 ֵהם ַמֶּדי^

 

 ַהּכֹוַבע ְמַצֵּין

 ֶאת ַּדְרָּגְת^ 

 

 ַאָּתה עֹוֵנד

 :אֹותֹות ִהְצַטְּינּות

 ַהָּׁשעֹון ְוַהִּמְׁשָקַפִים

 

 ְּכֵלי ִנְׁשְק^

 ַהִּמְקֶלֶדת, ֵהם ַהַּמְזֵלג

 

 ַאָּתה ּכֹוֵבׁש

 

 ,ַהֻּכְרָסה, ֶאת ַהֵּסֶפר

 

 ֵמִביס

 ֶאת ִסיֵרי ַהַּפְסָטה

 

  ְמַגֵּיס–ּוַבַּזִין 

 ִּכַּתת לֹוֲחִמים ַרֲעַנָּנה

 

 ִלְקָרב ֶּבָעִתיד
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    מושקוביץ טינו

  

 

 'ילדים עם מוזר' מתוך קטעים שלושה

  
                    

 מּוָזר ְלָזר ִעם ְיָלִדים

 מּוָזר ִליָלִדים ִעם ָזר

 ִמְתנֹוְדִדים ֵּבין ִּדין ְלִדין

 – ֶרֶצף ֶׁשל ִקְׁשֵרי ַאְכָזב ַעל

  

 ַהֹּכל ְּבִסיִסי ִויִליִדי

 ַהֹּכל ָּדִביק ּוְמיָֻּזע

 מּוָזר ְלָזר ִעם ְיָלִדים

 מּוָזר ִליָלִדים ִעם ָזר

  

 ָּבִאי־נֹוחּות ָהֲעִויִתית 

 ֶׁשל ֲאִויַרת ָהֲאִביָזר

 ֵאיD ַהְּיָלִדים ּבֹוִהים ַּבָּזר

 ֵאיD ָזר ִנְזָהר ִמְּלַהִּביט

  

 ְוָכל ְּתנּוָעה ִהיא ַהְכָרָזה

 –ַעל ֵקץ ַהֶּמֶׁשD ֶהָעִדין 

 ַמִּכים ַהְּיָלִדים ַּבָּזר

 זֹוֵלל ַהָּזר ֶאת ַהְּיָלִדים

  
– – – 

  

  ְלִאָּמאָזקּוקֲאִני Kא 

  ֶאת ִאָּמאָצִריDֲאִני Kא 

  ֶׁשִאָּמארֹוֶצהֲאִני Kא 

 ַּתֲעֶׂשה ֶׁש_א ֶאְפַחד

 ִאָּמא ְּבחֹוֵׁשקֲאִני Kא 
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  ֵאֶליָהִמְתַאֶּוהְוKא 

 ַּפַעם ְוKא ַאף ֶׁשִּליKא 

 ֶׁשל ַאף ֶאָחדְוַגם Kא 

 ֹצֶרD       ֵאין ִלי ֵחֶׁשקֵאין ִלי 

 ִּבְפִתיִתים ַּבָּצֳהַרִים

  ָלּהֶּכהְוָלֵכן Kא ֲאַח

 –ֶׁשָּתבֹוא ְלִהְסַּתֵּכל 

  
  עֹוֶׂשה ֹּפהְלַבדֵאיD ֲאִני 

  יֹוֵדַעִמיְּבַעְצֵאיD ְּכָבר 

 , ְלַבדַמֲעִדיף 

                   Dְּכָברִאםַא , 

 ַאֵחר ִמיֶׁשהּוָאז ִעם 

  
  ִליָּתִכיןKא רֹוֶצה ֶׁשִהיא 

 Dא ָצִריKִליֶׁשַּתֲעֶׂשה  

  אֹו ְׁשִניֶצלָמָרק, ָסָלטKא 

 Kא ְּכִביָסה ְוKא ְקִנּיֹות

  
 ְוֶׁש_א ָּתִׂשים ִלי ְּפַלְסֶטר

 ף ִלי ַעל ַהֶּפַצעKא ִּתְנֹׁש

 ּוְבֶאְצַּבע ְמֻרֶּיֶרת

Dְּתַׁשְפֵׁשף ִלי ַּבִּלְכלּו 

  
 ִּמְטַּפַחת'ַאל ּתֹוִציִאי ַּת

 , ָחִליָלה, ַאל ְּתנֹוְפִפי

 ְּכֶׁשֲאִני יֹוֵצא ַּבֹּבֶקר

 ַלֲעֹבד ַּבֲעבֹוָדה

  
 ַאל ִּתְּפִלי ַאַּפִים ַאְרָצה

 ְוַאל ִתְפְכִרי ָיַדִים

 ַּמֹּכֶלת ְּבׁשּוִבי ֵמַה

 ִעם ַׂשִּקית ֶׁשל ִמְצָרִכים
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 ַאל ָּתזּוִזי ַסְנִטיֶמֶטר

 ַאל ּתֹוִציִאי קֹול ָוֶהֶגה

 ְמֵריַגֶׁשִּיְהֶיה ָּברּור ְל

 ֵאיֹפה ָלָּמה ִמי עֹוֵמד

  

 ֵאין ִּבי ֶאת ּכֹוחֹות ַהֶּנֶפׁש

  ֶׁשל  ְקטּול־ֶזַרע ֶּפדֹופֹוִּבי

 ֶׁשַּתְזִּכיִרי ֵאיD ִנְזַקְקִּתי

 ,ְכָׁשוְוַע

 ַעְכָׁשו ְּכָבר Kא             

  
– – – 

  
 ָּכל ֻּכֵּלD ָהַפְכּת ְלֶבֶטן

 ָּכל ּגּוֵפD ָהָיה ְלֶבֶטן

 ָּכל ּגּוֵפD ַהָּקט הּוא ֶּבֶטן

 ְוַנְפֵׁשD ַעְכָׁשו ִהיא ֶּבֶטן

 ֲעֻגָּלה ּוְמַרֶּטֶטת

 ְוָׁשַדִים ֶׁשּבֹוִהים ִּבי

 ְּבִלי ֲהֵסר ַמָּבט ִמֶּמִּני

 ְפָטמֹות ֶׁשִּנְנָעצֹות ִּביּו

 ׁשֹוְתתֹות ָּדִמים ֶׁשל ֵחֶלב

  

 ְוָלׁשֹון ֶׁשִּמְתָאֶרֶכת

 ַעד ִלְקֵצה ְּגבּולֹות ָהָאֶרץ

 ַעד ְלֵהיָכלֹות ִּדְׁשַמָּיא

 ַעד ְלתֹוֲעפֹות ַהֹּתהּו

 ַעד ְלַתְדֵהמֹות ַהֹּבהּו

 ,  ַחָּיה ּבֹוֶטֶׁשת–ֶאֶּסת ַאְּת 

 ת ֵאׁש ַאְּתֵאֶׁש, ֵאֶׁשת אֹור ַאְּת

 ַאְּת יֹוַדַעת ְלַצֵּמַח

 מֹוַח ֵמֲחַבַּצלֹות ַהַּמִים

 רּוַח ֵמֵחָמר ְודֹוַנג
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 ַאְּת ְמֵלַאת ָּדִמים ֶׁשל ֵחֶלב

 ְונֹוְזֵלי ָׁשִפיר ְּבֶׁשַפע

 ֶׁשּפֹוְרִצים ִמֵּמD ְּבֶׁשֶטף 

 ַזְלָעפֹות ֶׁשל ֶנֶסD ֶנַצח

 ֶׁשֶצף ֶׁשל ַמָּמׁש ְוֶגֶׁשם
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   יותם ראובני

  

  

•  
  
  

  ִּבְזַמן ֶׁשָּיַׁשְנָּת ָאַכְלִּתי ִמיְלִקי, ְׁשַמע

 ֶׁשָּפג ָּתְקּפֹו

 .ְּביֹום

 .ְוָחַׁשְבִּתי ַעל ֶזה ְּכַעל ְּתעּוָזה

 ַמֲעֵׂשה ַהְּתעּוָזה ֶׁשָעִׂשיִתי

 ִמֶּזה ַּכָּמה ָׁשִנים

 ֶׁשֲאִני Kא ֵמֵעז ְוKא Kא ֵמֵעז

 ְזֵּבזֶׁשֲאִני ָקם ַוֲאִני ְמַב

  .ֵאין־ָׂשֵמַח ֵאיְנסֹוִפי

 

 Kא ִסַּפְרִּתי ְל^ ַעל ֶזה

  ִּכי ָחַׁשְבִּתי ֶׁש_א ָּתִבין

  –ַעְכָׁשו ִעם ָהֵאירֹוִויְזיֹון ְוָכל ֶזה 

 

  ְטָוח ֶׁשל ְּתעּוָזה ֶׁשַרק ְמֻׁשָּגע

 ִיְתֹּפׂש ֶאת ֶהֵּקפֹו
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   ציפורה שטשוילי

  

  

 שלושה שירים

  
  
• 

  
  

 .ְדֵהד ֵּביֵנינּו ָהַפD ְנָאָקהְצחֹוק ֶׁשִה

 .ַעַמִּפיק ַּב_

 ַׁשַעם. ַעַמִּפיק ַּב_

 ָרִציִתי. סֹוֵכר ִצְוָחתֹו

 ֶׁשִּתְנַהג ַהְיֵׁשר ֶאל

 ְחיֹו ַהְּׂשָמאִליתק ִמֶּלִמּצּוק ַהִּנָּת, ׁשֹוק ֶהָעָנק

 –Kא ֵּתעֹור ֶאל ֵחיק ֱאKֶהי^  –

 –ֶׁשַיְּטִּביֲע^ ְּבֶזֶרת 

 –ּוָרה ַהִּמְסָּתֶעֶרת ְּמדִּב

 ַוֲאַצֵחק ְּכמֹו

  ָּבֳאִנָּיה ַאֶחֶרת–ַּפַעם 
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• 

  
  

 .ִׁשְמׁשֹו ְמֻעָּנן

 .ֲחָבל

 ָיבֹואּו ָיִמים. ַעְרּבֹו ְמֻתְכָנן

 .ֶׁשַּמְחְׁשבֹוָתיו ֶּפה ֶאָחד

 ָיִקים ַמֲחֶסה ִמֹּתֶרן ָחָצב

 ֵיַדע ְלַלֵּקט

 ַּבָּׂשֶדה ַהְּמֻמָּקׁש

  ַמֲאָכלִצְמֵחי

 ְסֶנה ְמֻאָּכל

 ִנְדָהם ְלַגּלֹות

 ֶׁשִּמֶּסֶדק ַּבַּׁשִיׁש

 ָנַבט ַהִּתְלָּתן

 ַרס ֶאת ַהַּקׁשְּבֶפַסע ַרְגלֹו ָּד

 ְיֵרחֹו ְמֻעָּנן ּוַמְלְּתעֹוָתיו

 רֹוִצים ְלׂשֹוֵחַח
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• 

  
  

 ְּכֶׁשֶאְפֹּגׁש ָאָדם ַאֲחרֹון

 ִליסאֹוִבילֹו ֶאל ַהָּנָחׁש ּבֹוִריָא

 ָנָחׁש ּבֹוִריָאִליס

 ָיחּוד לֹו ִחיָדה

 סֹוְפסֹוף ָּתצּוף קֹוָרתֹו ִּבְתָעָלה

 ֶׁשָחַפר ַּכD ְּבֶאְצַּבע

 –ּוִבְפֻקָּדה 

 ,ְלָנָחׁש ּבֹוִריָאִליס קֹוץ

 .ְּדָקִלים ַמְצִליִפים ָּברּוַח

 הֹוד ְּגבּוָרתֹו ָזַרח ֶאת ַהֶּׁשֶמׁש

 ִׁשְכָמה. ִמֵּבין ַעְדׁשֹוָתיו

Kא ִּתְהֶיה ׁשּוב ָּכָנף. 

 יר ֶׁשל ַהָּיםְׂשֹּבַע ִמִּגְרּגּורֹו ָהַאִּדלּו ָיֹכְלִּתי ִל

 Kא ָהִייִתי ָׁשב ֶאל

 .ַמְלכּות
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   עמית בן עמי

  

  

 בורג

  
  
1. 

 ֲאִני אֹוֵהב ֶלֱאֹחז ְּבַכף ַהָּיד

 ֲחָפִצים ְקַטִּנים ִמַּמֶּתֶכת

 ,ְוָלחּוׁש ֶאת ַהִּמְׁשָקל

 ל ֹּבֶרג ָעֶבהְלָמָׁש

 ֶׁשֶאְפָׁשר ִלְמֹצא ַעל ִמְדְרכֹות

 ֵאזֹור ַּתֲעִׂשָּיה

 ְוִאם ֻמְבָרג ָעָליו ֹאם

 .ָאז ִּבְכָלל

  

  

  

2. 

 ַּפַעם ָחַׁשְבִּתי

 אּוַלי ָהִעְנָין ֶזה ַמְקִסימּום ִמְׁשָקל

 ֲאָבל, ַעל ִמיִנימּום ֶנַפח

 ֲאִני Kא יֹוֵדַע יֹוֵתר

 .ֵמֲאֶׁשר ֹּבֶרג

  

  

  

3. 

 ְפָעִמים ֲאִני מֹוֵצא ֶׁשֶקלִל

 .אֹו ֲחִמָּׁשה ְׁשָקִלים

  

 .ֶזה Kא אֹותֹו ָּדָבר
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4. 

 ַּפַעם ִנִּסיִתי ְלִהְׁשַּתֵּמש ְּבֹבֶרג

 ְוָכַתְבִּתי

  
 כולם מגיעים עם לב כבד

  .כמו בורג עבה בכף היד

  

 .ֶזה Kא ָעַבד

  

  

  

5. 

 ֲאִני הֹוֵלD ִאּתֹו ֵמָאה

 ָמאַתִים ֶמֶטר

Dָמה, ָנבֹו, 

  

 ?ָּפׁשּוט ִלְזֹרק

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .'ברחש'בימים אלה בהוצאת אור שראה ', מים, כוס'מתוך הספר • 
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  'רבינוביץ ליפא חנינא
1902-1831  

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  .לבן שחור, כסף הדפס: 'רבינוביץ ליפא חנינא של דיוקנו מתצלום רפרודוקציה* 
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  יהושבע סמט־שינברג 
  

 לתולדות חייו של משורר – 'חנינא ליפא רבינוביץ
  נשכחהשכלה 

  

 מבוא  .א

  
דשה לא גורלם של משוררים רבים בתולדותיה של הספרות העברית הח

ספריהם שבאו בדפוס נותרו . ויצירתם העלתה אבק במרוצת השנים, שפר

ושמם אף לא נכלל בלקסיקונים המכנסים את , בעותקים בודדים בלבד

  .תולדות סופריה ומשורריה של הספרות העברית

בצער ,  איננו אחד ממשורי ההשכלה שניתן להשלים'חנינא־ליפא רבינוביץ

הוא איננו כאותם משוררי ההשכלה הרבים . לםעם אובדן שמם ופוע, מסוים

זאת . ושיצירתם המועטה בכמות הייתה גם מועטה בחשיבות, שנשתכחו

, פרוזה ושירה:  הקיפה תחומי יצירה רבים'משום שכתיבתו של רבינוביץ

. בלשנות ומדעי חכמת־ישראל, הגות פילוסופית, תרגום מלשונות אחדות

 ומקומו שיצרו את יצירתם העברית על רקע רבים מבני דורו, יתרה מזאת

הייתה , מתוך כפיפות מוחלטת לקונבנציות הספרותיות בנות התקופה

  . ונטתה לחדשנות ותעוזה, יצירתו אקספרימנטאלית ומקורית ביחס

זאת משום שרק ,  עמדו שתי יצירות שלו בלבד'לעיני מבקריו של רבינוביץ

אלה תולדות ' ספר בשם ,האחד.  ראו אור בדפוס'שני ספרים של רבינוביץ

זה דוד וזה ' –והשני כשנתיים לאחר מכן , )1881(א "בשנת תרמ, 'אנוש

 בשנות 'ספרים אלו נדפסו כשהיה רבינוביץ). 1883(ג "בשנת תרמ, 'רעו

אך ממכתביו עולה כי יצירתו הספרותית העברית ליוותה , החמישים לחייו

  .1902 בשנת ועד סמוך למותו, את חייו משנות נעוריו המוקדמות

התייחסו לכתביו , בשתי רשימות שהוקדשו עוד בחייו ליצירתו הנדפסת

, שבחבורה' אריות'ה, באהדה שניים מראשי ָדָבּריה של תנועת ההשכלה

  :ג וסמולנסקין"יל

, "בינה בספרים" – 'המליץ'ג בטורו הקבוע ב" הקדיש יל28.12.1886-ב

  :ובה פסק, 'ביץרצנזיה לשני ספריו הנדפסים היחידים של רבינו

ספרות ישראל החדשה היא כמדבר , ולפי שביחס לשירים טובים

ועץ עושה פרי טוב למאכל ונחמד להשכיל הוא , וכארץ מאפליה
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שפת . לכן היו לנו השירים האלה כענבים במדבר, דבר יקר שם

בכל זאת , וטעונה שמן ולבונה,  מעט1פ שהיא חרבה"המשורר אע

ויש אשר במרום , ה וזכה וכבירת ֹכחברור, היא שפת שירה אמיתית

ראה למשל השיר (עד הנשגב והנעלה , תמריא ותתנשא למעלה

על פי הספר הזה לבדו נוכל לצרף את המחבר ). השישי שכולו טוב

  .למניין משוררינו הטובים המעטים

 של השנה 'השחר'סמולנסקין היה מסוייג יותר במחמאותיו ובעיתונו 

השוואה ( למשורר אליהו ווערבעל 'רבינוביץהשווה את ) 1883(השמינית 

  ):'שאיננה בהכרח מיטיבה עם רבינוביץ

וגם המחברת הזאת תגיד כרגע ַלֹּכל כי לא מעשה ידי משורר צעיר 

היא , ֳהָלה להושקולה בפלס ומאזניים ואין בי ָּת השפה יפה –הוא 

  .ולפעמים נשגבה היא ממנה, תשווה לשפת ווערבעל

ריה הלאומית נותר חלק הארי של יצירתו שאתרע בגנזי הארכיון שבספ

אין אלו יצירות שאותן ביקש . ולא יצאה לאור הדפוס מעולם, מזלה

 מצויים שני מסמכים 'בין מכתביו של חנינא־ליפא רבינוביץ: המשורר לגנוז

, המעידים על פנייתו למצנטים שונים בבקשה שידפיסו את יצירותיו אלה

המחזיקות כמה מאות ,  נותרו חמש מחברותכך. אולם הדבר לא עלה בידו

מונחות בארכיון כאבן שאין , עמודי יצירה בכתב ידו הפניני של המשורר

ודומה כי מיום הפקדתן של המחברות בספריה הלאומית בשנת , לה הופכין

מעטות הן הידיים שדפדפו בין דפי כתבי , )גרוסמן. על ידי נכדתו ר (1938

  .היד

 'צאנו אל אישיותו ומפעלותיו של רבינוביץההתייחסות האחרונה שמ

תחת הכותרת , )1936(ו "ט בניסן תרצ"ביום כ' הארץ'נדפסה במאמר ב

אף על פי שהיה דווקא מן האחרונים  ("זכרון לאחד מראשוני דור ההשכלה"

המתארת בקווים , ג.זוהי רצנזיה קצרצרה החתומה בראשי תיבות ס). שבהם

. 'את פועלו הספרותי של רבינוביץ, חדיםתוך אי דיוקים א, כלליים למדי

המכילות את יצירתו של , לנגד עיני הכותב עמדו מחברות כתבי היד

                                                         

ידו את הרצנזיה בכתב ובהעתקתו . 'תרבה'הופיעה המילה , בדפוס' המליץ' במקור ב1
:  העתיק רבינוביץ את המילה כנתינתה בדפוס והוסיף)ראה להלן ('זכרון בספר 'בספרו

נדמה . הוא תמה באותו האופן" טעונה שמן ולבונה: "ג"וכן על המשך פסוקו של יל) ?(
 . 'רבהח'נתכוון לכתוב ג "יל.  בטעות דפוסיסודושל מילים אלו לי כי מקור אי הבנתן 
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וכך הוא , 2 )וזאת עוד שנתיים לפני שנמסרו לספריה הלאומית ('רבינוביץ

  :כותב

מראה המחברות . השאיר בכתב יד, יותר ממה שפרסם המנוח

 אות לנשמה אצילה .המסודרות והשמורות בקפדנות נוגע עד הלב

המקפלת את תמצית חייה בכתיבה לפי , מעולם של ספרים וספרות

  .יכולתה

אף ,  או אף תמצית קורות חייו טרם נכתבה'ביוגרפיה סדורה של רבינוביץ

גם . לא כערך לקסיקוני קצר אצל קרסל או אצל בעלי לקסיקונים אחרים

ררי שמו נשמט כליל מספריהם של כותבי הרשומות שעסקו במשו

כדי לשרטט את עיקרי , בבואנו לקושש חלקי עובדות יסוד. ההשכלה

 'גילינו להפתעתנו הנעימה שאחד מספריו של רבינוביץ, תולדות חייו

הוא קובץ מועתק של מכתבים שכתב , "זכרון בספר "–שנותרו בכתב יד 

בין המכתבים משובצות . ובאמצעותם ניתן לשחזר את פרקי חייו, וקיבל

 לפרט את הרקע הביוגרפי לכל 'ים רבות בהן טרח רבינוביץהערות שולי

ואף ליווה את , דבר שהקל מאד על עבודת השחזור של תולדות חייו, מכתב

,  קיווה שמכתיבת הערותיו הללו'עבודתנו בתחושה כי אפשר שרבינוביץ

  .  יוכלו קוראי השירה וחוקריה להפיק תועלת בעתיד

 

 תולדותיו  .ב

  
צפורה , מוצאה של אמו. 1831 נולד בקישינב בשנת 'חנינא־ליפא רבינוביץ

ואביה שימש כרב ואב , היה ממשפחת רבנים מכובדת, לבית ליבסזאהן

צבי בן אברהם רוזנבלום , אביו של חנינא־ליפא. בית־דין של קהילת ליטין

, היה רב ומשכיל) ראבינוויטש: שעם מעברו לרוסיה נתכנה(יליד ברודי 

, נאמן לאלוהיו ומשכיל בכל דרכיו" אותו בנו כובפתח אחד מספריו מאפיין

מוצאו של האב ". ועם חכמות ולשונות נוכריות נאמן, ידיו רב לו בתורת אל

 העניק לאב את השליטה בשפה ,שבה נמנה על חוג משכילי העיר, בברודי

שכן ברודי שבגליציה הייתה בתחומה של האימפריה , הגרמנית

היו גורם חשוב , והשכלתו הגרמנית, מוצאו של האב. האוסטרו־הונגרית
                                                         

הוא בעל נכדתו של רבינוביץ ששם משפחתו , ג.ס,  לשער כי החתום על הרזנציה אפשר2
 בשעה שעוד היו ידהשערה זו מבוססת על העובדה כי לפניו עמדו כתבי ה .גרוסמן

 .טרם הפקדתם בספריה הלאומית, ברשות המשפחה
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אף שנמנה על חוגי המשכילים . ומכריע בעיצובו של הבן ליפא־חנינא

  . והדבר ניכר ביצירתו, היה גם חניך ההשכלה האוסטרית, העבריים הרוסיים

החל אבי , בהיותי בן תשע, ר"עוד בשנת ת: "באחת מהערותיו הוא מעיד

ומלמד השפה הזאת , בון לבדול ללמדני שפת אשכנז וראשית כללי החש"ז

  ". אז אין גם אחד, בעיר קישינאוו

 'הייתה שנת ראשית ביכורי יצירתו של רבינוביץ) 1844(ד "שנת תר

באותה שנה פקדה מגפת כולרה את קישינב . 13בהיותו בן , בעברית

 חיבור עברי בפרוזה פיוטית בשם 'ובעקבותיה כתב רבינוביץ, וגלילותיה

בשנות נעוריו . 'ד"על דברת החלי־רע שהכה ברבבותיו בשנת תרֶהְמַית ְקָרַבי '

שהיה משכיל עברי ,  בחדרו של הרב משולם פייביל ָחוִבין'נתחנך רבינוביץ

, קשריו העמוקים עם חובין נמשכו לאורך כל שנות חייו. ואיש אשכולות

 מצוי במכתבים הרבים 'וחלק גדול מן המידע הביוגרפי על אודות רבינוביץ

  .למורושכתב 

בהיותו בן , )1845(ה " בשנת תר'את תרגומו העברי הראשון תרגם רבינוביץ

 מתוך יצירתו של – 'שמשון '– Mirtelזהו תרגום בפרוזה מגרמנית של . 14

 שהיה אהוד על המשכילים (Gessner)הסופר השוויצרי סולמון גסנר 

 'המעין הישוע'כשנה לאחר מכן תרגם מגרמנית פרגמנט בשם  .העבריים

)Der Born der Genesung (– חיבור של המשורר והתיאולוג הגרמני 

שנכלל במקראה ספרותית , (Krummacher) פרידריך אדולף קרומכר

  .גרמנית לתלמיד

 את לימודיו אצל מורו המובהק חובין שעל ' סיים רבינוביץ16כשהיה בן 

היו  – בשנה זו החל לכתוב לראשונה שירים עבריים. 11ברכיו נתחנך מגיל 

  .אלה בעיקר כתובות מצבה ושירים ליריים קטנים

בת־עשירים מכפר קטן ,  את חיה לבית ברינער'נשא רבינוביץ, 17בהיותו בן 

 'רבינוביץ מיום שנישא ובמשך שש שנים לא כתב. שבסמוך לקישינב עירו

 בלימודי אגרונומיה 'בתחילת השנים האלה עסק רבינוביץ. דבר בעברית

מתוך , עיבוד חלקת אדמה שאביו חכר לו מחוץ לעירועסק ב, וכלכלה

 לנסות את 'החליט רבינוביץ, בניגוד לעצת אביו. תקווה שלא יעסוק במסחר

הוא איבד את כל רכושו . ונכנס לשותפות עם סוחר נוסף, מזלו במסחר

 'לאחר מות אביו חזר רבינוביץ. בהשקעה כושלת במפעל לייצור יין שרף

  .מן הכפר לעירו קישינב
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בשלב .  שוב את כוחו בתרגום'רבינוביץניסה , ח"בשנת תרי, 27בהיותו בן 

שיר איטלקי משל , זה תרגם מאמר מרוסית של אחד ממליצי הדור

ארד 'ריצ'וקטע קצר מתוך תרגום גרמני למחזהו של שייקספיר , מטסטסיו

  . והוא יובא בהמשך המדור, מתקופה זו נותר רק תרגום זה. 'השלישי

 עברו תהפוכות רבות על משפחתו 19- השישים של המאה הבשלהי שנות

 נפטר , ששימש כרב מטעם הממשלה בעיר סמוכה,אחיו דוד. 'של רבינוביץ

ביתו נשטף במי הדניסטר שעלה על , אמו מתה עליו בקישינב, בטרם עת

  . ומשפחתו נותרה בחוסר כל, גדותיו

ושם החלה ,  עם משפחתו לאודסה'עקר רבינוביץ) 1871(א "בשנת תרל

מדווח , במכתב ששיגר לאחיו בשנה זו. משפחתו להשתקם ולהתבסס

 שהקים בעמל רב ובהשקעה כספית גדולה בית מלון מודרני 'רבינוביץ

": תורת הבית ותכונתו"הוא מתאר לפרטי פרטים את . ואקסלוסיבי באודסה

היריעות הארוכות ; מנורות הגאאז למאור ;האולם; המעלות; המבוא

יריעות החלונות מעשה ֹרקם ; ל הרצפה המשוחה בששרהמשוחות ע

  .'וכו" חטובות אטון צרפת

 מיצירתו 'בד בבד עם התבססותו החומרית לא משה ידו של רבינוביץ

  .העברית

 לאחד מן הנכבדים 'כבר היה רבינוביץ, בשנות הוצאת ספריו בדפוס

 –ונשוא פנים גם בערים אחרות , והחשובים שבמשכילי אודסה עירו

  . יוחד בפריזבמ

במכתב לחובין משנה זו הוא מגולל את קשריו עם שכבת אינטלקטואלים 

  :ואנשי שם

כבוד למדי גם בחוץ לארץ , הן בן חמישים ומעלה אנכי כיום

לגדולי  ; בעיר פאריז ישבתי3י"במושב ראשי החברה חכ. נחלתי

, 4לדערענבורג: ישורון ולרבניו שם אשר בכבודם יעקב יתימר

 ולעוד רבים 7לנעטטער, 6צדוק הכהן' לר, לאסטרוג, 5לאפפערט

                                                         

 ח " כי3
פראטיק דה אקול 'פרופסור בוומנהלו , בפריז בית ספר פרטי היה בעל, יוסף דרנבורג 4

 Essai sur l'histoire et la géographieרו פרסם דרנבורג את ספ1867בשנת  .'אוטז אטיד

de la Palestine יהודים בתקופת בית המקדש השניה על. 
 .צרפתי-בלשן ואשורולוג יהודי גרמני, אֹוֶפּרט היה מזרחן) ול'ז( יוליוס 5
 .ח"כי הוועד המרכזי של הרב הראשי ליהודי צרפת וחבר צדוק כהן היה הרב 6
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 אחי – 8לראות את פני הבאראן עדמאנד.  חבר הייתי–כאלה 

וישב עמי , אלפאנס ואחי גוסטאף ראטהשילד בביתו נתכבדתי

וגם , שעות שתים וידבר עמי דברים העומדים ברום כל עם ישראל

הוא  – Joles Oppertנדרשתי לשאלת הפראפעסאר הגדול , ניצבו

הוא איש חפר . אפפערט המגלה עמוקות חרטומי מצרים מני חושך

 –ויוציא לאור תעלומות קורות עולם , במעבה אדמת בבל העתיקה

פני , אף נעתרתי לו לראות את פני הישיש צבי תפארת צרפת

ובבואנו .  ולבקרו בהיכלוVictor Hugoהמליץ המשורר הנפלא 

 את – בשעה התשיעית אפפערט ואני ביום החמישי בערב, לפניו

 ממראה עיני נפלאתי לראות בן –התראות פנים בבית ָהוָגא 

לחו לא נס ועינו בהירה , כבן שלושים, שמונים שנה וארבע

פניו צוהלים ועצמותיו , לבוש שחורים, איש גבה הקומה, כצהריים

בענוות חן וביראת כבוד קיבלנו גם שנינו אחרי . מלאות עלומים

ואני השבתי לו דבר דבור על ?  ומאין באתימי אני: שאלו אותי

  ...אפניו

מות אשתו השפיע . 55והיא בת , מתה עליו אשתו) 1887(ז "בשנת תרמ

ונקלע , והוא שקע במרה שחורה, 'באופן דרמטי על חייו של רבינוביץ

  :בצר לו הוא פנה לבקש את תמיכת אחיו. למצוקה כלכלית

ם מות עלי אשת נעורי רק למיו, בן חמישים ושבע שנה אנכי היום

רוחי סר ממני ויאכל . נדהם וחדל אישיים הייתי, זה שנה תמימה

. בודד משמים אנכי הולך יושב שוכב ושנתי ממני נדדה. חצי בשרי

. ובכל זאת נטל שני בתי אבות עודנו רובץ על שכמי כמו פלח רכב

לא טוב היותי לבדי אקחה לי אשה שנית לכלכל : כי אם כה אמר

  . וארחיק נדד מעיר אדעססא ערש אשרי והוותי גם יחדאת שיבתי

  

. נפשי וכפור דמי עודנו משליך קרחו, ובביתי, הקיץ הנה בא בא

 גם אמנה נשף ערב –! נורא הוא מאד מאד! הוי רע רע מצבי עתה

, נהפך לתהלוכות בגנים לשאוף רוח צח שפיים אחרי פנות היום

ובני ,  ממשל רבאך דממת המסחר בעירנו גם היא שוררת מושלת

                                                                                                                       

  .ח" ממקימי ומראשי כי–  ֶנֶטר) יעקב(קרל  7
 . הנדיב הידוע–דה רוטשילד  ייְמס' אדמונד ֵג8
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וכיסי רק אין בו ! הב הב: ביתי השנים צועקים ללחם השכם וצֹעק

  . מאומה

  

אנו , על פי מכתב ההפקדה של יצירותיו שכתבה נכדתו למנהלי הארכיון

  .1902 נפטר בשנת 'למדים כי חנינא־ליפא רבינוביץ

  

 חיבוריו  .ג
  

  הספרים הנדפסים

  

כל ימי שבתו ,  את העיר ַנֲעֳרן והגיון לבו למיום צאתו–אלה תולדות אנוש '

זוהי פואמה דידאקטית . 'ֹּבאכה ִקְברֹות ַהַתֲאָוה, עד עברו ְכָסלֹון, ְּבֵגי ִחָזיֹון

בשנת , הספר נדפס בדפוס אלכסנדר גינז בוורשה.  שירים12המיוסדת על 

ג בביקורתו " הוגדר על ידי יל'אלה תולדות אנוש ').1881(א "תרמ

על יעוד האדם ותכונת נפשו המשכלת וקרב לבו שיר מחקרי " כ'המליץ'ב

" אוראנייא"מעין ספר קהלת השיר "ג וקובע שזהו "וממשיך יל" וספקותיו

אפס כי המחבר נוגע גם , 9'בן קהלת'ק בלשון "לטיעדגע הנעתק ללה

בשאלות שהתחדשו בימינו כמו שאלת הסוציאליזמוס והניהיליזמוס 

   . את מחמאותיו'ינוביץג לרב"על ספר זה חלק יל". והדומה להם
 או שני רעים במלחמת ָלִמַּיא הלא היא –זה דוד וזה רעו  'ספרו השני היה

אנר ' את הז'בכותרת המשנה קבע רבינוביץ. 'כתובה בספר דברי הימים

בפתח הדבר לספר זה הציג . 'בשלש מחלקות EPOPÖ – –ִׁשיר ִגּבֹוִרים 'כ

  : את מקורותיו של האפוס וכתב כך'רבינוביץ

אם לא ֻכCה פרי , השיר הזה אשר אנכי נותן לפניך היום בזה

אמת נכון הדבר כי . אפס גם פרי ָזר ֻכCה איננו, מחשבוַתי הוא

ואולם כל המבין דברי , 10 ֻלָּקחKleistמדברי המשורר המהולל 

, הוא בעיניו ִיְרֶאה ואזנו ִמַלי תבחן, מה-ואשר ִחּכֹו יטעם ְדַבר, שיר

תחת ; ומחשבותי ממחשבותיו,  ִשיִרי מדרכיואיך ֹשנֹות דרכי

                                                         

' בן קהלת'ג את יצירתו של רבינוביץ לתרגומו של יצחק סלקינסון " כאן משווה יל9
 )ו"תרל" (אוראניה"לספרו ההגותי של טידגה 

Ewald Christian von( סטיאן פון קלייסט המדובר בפואמה אפית של אוואלד קרי10

Kleist ( Cissides und Paches1759 בשנת ה שיצא  
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) Epos(ואעשהו לשיר גבורים , הראמאנטיק ִהַּפְחִתי בו רוח ליריק

  .לכל תהלוכותיו

 Der: ספור השיר הזה נוסד על דברי ימות עולם הנודע תחת השם

Lammischer Krig323,  אחרי מות אלכסנדר הגדול מלך מקדון 

ַחי ְוַרַעי בכל ארצות ְתּפוצוֵתיֶהם למען ַא. שנה לפני ספירת הנוצרים

ידע ויבין . ולעמי היושב ארץ רוסיה בלבד, כתבתיו אף הכינותיו

ִהַגְשִתּי , כי לא רק לבעבור ְׁשתֹו ַמְמַּתִקים הנעימים לחיך, עמי-ֶבן

ֲחֵלב העבריה בספל אדירים כי גם ְלַרוה צמאון נפשו , לו ְדַבש ַוִ

ָיה ָמהּול ִבְרֻפאֹות ְתָּעָלה להעלות ֲאֻרָכּה גם ִשׁקּו; ָהֲעֵיָפה ְוַהְיֵבָשׁה

ויחדל , לרּוחֹו ַהְנֵכָאה זה רבות בשנים למיום ָהְגָלה ֵמַעל אדמתו

ילמד להיות בן לארץ  ;וישכח ָעְניֹו, ישתה; מהיות ֵמַעם ְמִדיִני

הנה ערשו ערש . ילמד לחיות אף למות בגללה; מכורותיו יַֻלד בה

לכן בצרתּה , ושיבה רק מזיז ְכבֹוָדּה יתענגועד זקנה , נעוריו היא

  . כי זה כל האדם, ּובָאְׁשָרּה ְמֻאָׁשר ְיִהי גם הוא, ֵיַצר גם לו

 המטעים כי ספר זה לא נועד רק 'הנימה האפולוגטית בדבריו של רבינוביץ

בפנייתו לתרגם את קלייסט . כדי להנות את קוראיו בעלילות היוונים ברורה

כנאמן ". להיות בן לארץ מכורותיו יולד בה"ת קוראו ביקש המחבר לחנך א

 בסיום האפוס המגולל את מלחמת למיא ואת 'הוסיף רבינוביץ, לגישתו זו

 שיר הלל מחורז –" סוף דבר", מותם של שני מצביאים ידועי שם בקרבות

המקביל בין סיפור מלחמת למיא לימיו של הקיסר , לאלכסנדר השלישי

  . הרוסי

בדפוס גאורג ברג בווינה ) 1883(ג "ר הזה בשנת תרמפרסומו של הספ

 'מורו ורבו המובהק של רבינוביץ, חובין. הוביל למספר תגובות מעניינות

  : מציין במכתבו לתלמידו את הספר כהישג תרגומי יוצא דופן

והעתקה כזאת ...אכן במחברתך הפלאת עשות ביתר שאת ויתר ֹעז

מה המעתיקים אשר ולא רבים ה, מלאכה נפלאה היא עד־מאד

כי חותם תכנית שפת ֹקדש : יוכלו להתחרות אתך ולהתפאר לאמור

, עד כי לא ניכר אם הורק מלשון אל לשון, חופף על העתקתם
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ושפת נכר על , הוא מתנּכר, 11ס"יע, בלתי האחד אשר ְשָאר־רוח לו

  .פי עטו מתיהדת

  

שני , 'ה רעוזה דוד וז' ממורו על ספרו 'בניגוד לשבחים להם זכה רבינוביץ

מרתק לראות כי טיעוניהם . תקפו אותו בחומרה, ג וסמולנסקין"יל, מבקריו

או , של השניים כמעט לא נגעו כלל בטיבה ובאיכותה של עבודת התרגום

 'ביקורתם נסובה על העובדה כי רבינוביץ. לכשרונו הפיוטי של המתרגם

 על נדמה שעצם ההתקפה מעידה יותר מכל. פנה לרעות בשדות זרים

שעה שבשדה הספרות העברית שלטה , 'חדשנותו ועל תעוזתו של רבינוביץ

  :'המליץ'ג ב"של ילחריפים הנה דבריו ה. טהרנותם של ראשי המשכילים

שנדפס ', זה דוד וזה רעו'ומה מאד התפלאנו לראות את שירו 

 [...]שנתיים אחרי הראשון ואינו מגיע גם לקרסולי אחיו הבכור 

תו שיר אשר נושאהו זר ומוזר לנו ואיננו נוגע למה בחר לו להעתק

מה לנו ולמלחמת למיא בימי ? אפילו כמלוא נימה בגבול ישראל

 את קסידס –אלכסנדר מוקדון ומי מאתנו יודע עד מה את גיבוריו 

ולּו הועיל ועשה לגיבורי . ואת פאקעס ואת פרמעא ואת סימטס

את  "– או 12"את טבח ואת גחם ואת תחש ואת מעכה "–שירו 

 אשר לכל הפחות 13"פרמשתא ואת אריסי ואת ארידי ואת ויזתא

  ! שמענו ונדעם ואבותינו ספרו לנו

היו אומרים לו , אין ספק אצלנו שאילו היו אבות המשורר חיים

האין בבנות אחיך ובכל עמי : "כמו שאמרו מנוח ואשתו לבנם

אבל ". ?אשה כי אתה הולך לקחת אשה מפלשתים הערלים

 חבל על דאבדין –כבר מתו , מו שנראה משירו הראשוןכ, אבותיו

...  ולכן לבש הוא שחורים ועטף שחורים ועשה מה שליבו חפץ–

וגם כבוד המחבר במקומו מונח ויוסיף להביא לנו מזמרת בת 

כשהוא בורר לו חמרים חמרים לצור בם , אפס: שירתו הנאוה

ופי כי אם יתן ִּבין יבין את אשר לפניו ולא יתן עיניו בי, צורותיו

                                                         

גדול , בשורות אלו מזכיר חובין את תרגומו של המומר יצחק עדוארד סלקינסון 11
 .טידגה ועוד, מילטון, שתרגם את מחזותיו של שייקספיר, מתרגמי ההשכלה

 .ד"כ, ב"בראשית כ. בני פילגשי אברהם 12
 .'ט' אסתר ט . בני המן13
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כי שקר החן והבל היופי כי אם השירה הנוגעת אל , עיניו במשפחה

  .עמנו ואל בשרנו היא גם הנוגעת עד נפשנו והיא תתהלל

  : 'השחר'ברוח דברים אלו פסק גם סמולנסקין ב

כי מה לנו ולגיבורי יון אשר , אבל העניין כמו זר לנו כיום הזה

לא למשק , לא יתרומם עודרוחנו ? קרבות יחפצון עם בני מקדון

חרבות ואף לא לגבורת כלי תותח האוכלים אלפי אנשים ברגע 

, ולא נשיר בשירים בעת אשר אנשים כמונו טובעים בים דם, אחד

, ואף כי נשא דעתנו למרחוק אל ארצות זרות ועמים זרים לנו

על כן יתפרץ מפינו , ונשיש על חרבם הֹמרטה הרוויה מדם חללים

 לו כתב המשורר שיר –! ווי להאי שופרא: זהבקראנו השיר ה

לא . כי אז קנה מקומו בין נבחרי המשוררים, עברי בתמונתו בצלמו

  . עתה–כן 

  

הקורא ביקורות אלו יכול לחוש כי הן מתחומה של האידאולוגיה ולא 

 הטינה הישנה בין –ברקע ביקורות אלו . מתחומה של האיכות הספרותית

לא מיותר לציין כי . העולמים בין יוון ליהודהריב : ופרט, ישראל והעמים

, בשנת פרסומו של הספר רבו עד מאד תרגומים משכיליים מעמי אירופה

אלא שנדמה כי . ג וסמולנסקין עצמם עומדים מאחורי כמה מהם"ויל

הצית את זעמם של ' מלחמות היונים'המטען ההיסטורי שנושאות עמן 

  .'ובכך פסלו את ספרו של רבינוביץ, הללו

  

  הספרים שנותרו בכתב יד
  

אחיN העברי או ' פואמה גדולה בשם 'רבינוביץ כתב) 1885(ה "בשנת תרמ

ובקש ממנו , אלכסנדר צדרבוים, 'המליץ'הוא פנה אל בעל . 'העבריה

שיר סיפורי בשני "במכתבו תיאר את יצירתו בפני העורך כ. לפרסמּה

ותמונות מחצית , עברוהמספר כבוד חיי היהודי שכן־פולין בשנים , חלקים

הראשונה ממאת התשע עשרה מביט כעין מעברה מן העבר אל ההווה בחיי 

מאז . ונצטער על כך צער גדול, לא זכה לקבל, מענה למכתבו זה". העברי

ולא מצאנו לה , שנכתבה במקביל גם ביידיש, אבדו עקבותיה של הפואמה

  .זכר
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אלה תוצאות 'בורו  את חי'כתב רבינוביץ) 1887(בשנת מותה של אשתו 

 העוסק במשנתם של אפלטון ושל ' שיר עיוני בשלוש מחלקות- הרעה 

ספר זה מצוי . לוי בן גרשון' ם ור"רמב, ג"רס: פילוסופים יהודיים

 'בפתח חיבור זה הוסיף רבינוביץ. 'בשלמותו בין כתבי היד של רבינוביץ

גמנט באותה שנה ניסה את כוחו בתרגום עברי לפר. הקדשה לזכר אשתו

  . קטן מן הקומדיה האלוהית לדנטה

 לעסוק 'הוסיף רבינוביץ, צוקה הגדולה אליה נקלע כשנתאלמןמחרף ה

 יצירה 'כתב רבינוביץ) 1888(ח "ביצירתו העברית ובשנת תרמ

זהו ניסיון מיוחד במינו . 'בקרובי אקדש 'אקספרימנטאלית מקיפה בשם

לעגה ' תרגום, 'הלמבחר פיוטים מן הפייטנות הקדומ' תרגום'ליצור 

בכתב יד  .המטריקה והחריזה המשכילית, על פי כללי הדקדוק, משכילית

את הווריאציה  ולצידם,  את הפיוטים המקוריים'זה העתיק רבינוביץ

 מערך שלם של 'התקין רבינוביץ, כמו כן, שיצר לפיוטים' מודרנית'ה

   .סגם חוברת זו לא ראתה אור בדפו. הערות וביאורים לפיוטי המקור

תרגומים , מאמרים,  הכוללת מכתבים'זכרון בספר'מחברת העתקותיו 

 בכתב יד שני 'לאחר מכן הותיר רבינוביץ, 1890 במאי 3ושירים נחתמה ב 

  .ספרים נוספים

שיר ֹּפֵרט  –תוחלת ממשכה ' את ספרו 'כתב רבינוביץ) 1891(א "בשנת תרנ

)Hypotypose (קש רבינוביץביצירה שאפתנית זאת בי –' בשני חלקים' 

באמצעות , כלומר (Hypotypose-על דרך ה, לחקור באופן כמעט פיקרסקי

את מאווייהם ושאיפותיהם של בני ") מגשים"תיאור , תיאור חי וקונקרטי

   .מיושבי סדנאות היזע ועד יושבי הארמון: האדם מכל שכבות האוכלוסייה

לי יצירתו  שהיא או–' אמן הפלא'כתב מחברת בשם ) 1897(ז "בשנת תרנ

 זהות של 'עוטה על עצמו רבינוביץ ביצירה אחרונה זו. הייחודית ביותר

זוהי יצירה המעלה על נס את הטבע ואת הבריאה . הלך המסתובב בעולם

ככל , אך גם יצירה זאת. ות אל מול הנשגבאבמעין אקסטטיות והשת

עמוסה בהערות , היא יצירה שכלתנית לעילא, 'הקורפוס של רבינוביץ

 ואף על –העוסקות במינוחים לועזיים ותרגומם, יים בלשניות למדניותשול

 'הגיע רבינוביץ, יצירתו האחרונה של המשורר, 'אמן פלא'פי כן דומה כי ב

  .לשיא בשלותו כמשורר
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  'רבינוביץ ליפא חנינא
  

  

  ' פלא אמן 'היד כתב מתוך
  
  

  ֶּפֶלא ָאָּמן
  

  ַהַּמֲעָלה ןָאַּמֹאַמר ֲאִני ַמֲעַשי ָלָאָדם ְּכתֹור 

  .ָהֶעְׂשֵרה ְּתַׁשע־ְמַאת ְׁשנֹות ִמֵּקץ

  ז מחלקות"שיר בט
  

  
 

  .א
  !ָיְפָיִפיָת ֵאיQ ַהֵּמָאה ְׁשנֹות ִמֵּקץ

Qָּגֶבר ַחי ַּתֲעֹמד ִּתְפָרח ַּכָּתָמר ֵאי!  

  ,ָעִדיָת ֹּגַבּה, ַקְמָּת ְנִדיבֹות־ַעל יֹום

  .רָאֶב ְּבַהֲעלֹוָתּה ִלְדאֹות ֵּדָעה ְּכַנף ַעל

  ,ַלֵּנֶזר מּוָכן ַאף, ָלֵעת ֹּפָרת ֵּבן

   – ַּבֶּׁשִלי ֶּפֶלא ֹעָׂשה – ִביָנה ָמֵלא

  ֵעֶזר ְלN ְיַׁשו הֹון, ַּתְרֶּבָּך ֵחן־ַעְנַות

  .ֶכִלי ְלַמֲעֶׂשיN ֵהם ּוְדרֹור, ֹחק, ֵׂשֶכל

  ,עֹוֶדָּנה ְצִעיָרה, ְּבִהָּבְרָאּה ַהֵּתֵבל

  ;ָהִייָת ָלּה ִבירְּג – ִלְנֻחְׁשֶּתיNֻמְּגָׁשה 

  ַוַּתְבִקיֶעָּנה – ִנְלַחְמָּת ָּבּה ַּכֶּמה

  !ָּכִריָת ֹאֶזן ֹסֵרָרה ְלָפָרה־ַעד

  ,ֵמַצח־ַעל ִּגּבֹור ִציץ ִמְתרֹוֵנן ָלֵכן

  !ִּתְׁשָּכָחה ָנא ־ַאל 1ְנטּוָיה ְזרֹוַע ַהֵּלל

  ֵנַצח ַמֻּׂשאֹות־ַעל ֶנֱעָזב ְלָיתֹום ֹזה

  ;ָׁשָלָחה ְּפדּות – ָללָׁש ַלִּמְקֶרה ִמְהיֹות

                                                         

 .יבוא בכל השיר הזה בסימן נקבה" טבע"השם .  היא היא זרוע עז של הטבע1
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  ִמֹּנַער ְמֻפָּנק ִלְּבN ְּבעֹוד ַבָּלאט ֹזה

  ,ָחָׁשה ֲעִתֹדת ְלN – ָללּון ָּכבֹוד ִּביַקר

  ֹּתַאר ּוְבזּוַית ְמֹגָאָלה ַּתֲאָוה ֵעת

  ;ֹּגָרָׁשה ָּכָלה ָהַרQ ֻחְּבN ִמִּני

  ִּכְמַצֶחֶקת ַאף, ִּביִמיָנּה ְנִעמֹות ֹזה

Nֹא ִּבְנעּוֶריNת ְתCִלֵּמָדה ְּגֹד;  

  ֹחֶבֶקת ִלְבָנּה ַנֲעָלה ֶצֶדק סֹוד ֹזה

  .ִּכֵחָדה Cא ,ִּגְּלָתה ְבִחידֹות ְנַקָּלה־ַעל

  הֹוִאיָלה ִּתְּתN 2ֵמיֶנֶקת ְּבַיד ְּכעּול ִאם

   – ִּתָּקֶחN ָּתׁשּוב ַּכָּגֻמל ַּבֲעבּור

  ַּתְסִּכיָלה ָּכָכה ִאם ֵּתֵבל ֲאדֹון ְלN־ִאי

  !ְּתַחְּבֶקN ְיִמיָנּה ְׁשָכְבְּתN ֲאָמָתּהַּב ֵּתת

  ,ֹּתֶרָּך ַהְּדבֹוָרה – ֱהיֹות ָמִהיר! ָאֵכן

  ַהֹּתָלַעת – ִלְקנֹות ַּתְחֻּבלֹות ֹׁשֵקד

  ,ַיְעְזֶרָּך ֶׁשַבע ָחְכָמה ַהְכֵׁשר ִּכְׁשרֹון

  .ָּדַעת ַמְּלֶפN ֲחָרִׁשים־ֲחַכם־ָּכל ַוֲאִבי

  

  .ב
Qַלֹּיִפי ָמְפֶנה ,ָקִדים ַׁשַער ֶּדֶר,  

  ;ָּפָרְצָּת ַמָּדע ִּבְנאֹות ָׁשם־ֵמִעם ַרק

  ,ִמֹּדִפי ָנִקי אֹור־ִעם ַהְסֵּכן ַּבֲעבּור

  3ָחָפְצָּת ַלֲחֹנQ ַטַעם־ְּבטּוב ַלֵּׂשֶכל

  4ָתֹרָנה־ִּכי ִׁשיר ְּבנֹות ֵׁשַמע ּוְלִצְלְצֵלי

                                                         

ואולם התשוקה הֹחמרית ֶשָבה , כל יתרונו וכשרוניו היא הטבע לבדּה- ֵאם האדם עם2
ועד העלותו במעלותיו ,  היא ֵמיִניקתֹו ואומנתו עד הָגאלו–נכללו על התאוות הבהמיות 

לכן זאת התשוקה ֵמיֶנָקת . שר האדם ְבִהָוְלדֹו הוא רק יצור נברא ככל חיבא, הטבעיות
. ַהָסָרה למשמעת ְגִבְרָּתה, היא רק ְּכָאָמה ֵתָחֵשב לּה, האדם ַהִנֶצֶבת לפני הטבע לשרָתה

   –!  והבן–סביב הרעיון הזה תֻסבינה הדלתות ָהֵאל ארבעתן 
אם ד, עאשמאקסלעהרעיא גדא "שפתרונו בל" Asthetik" להשם היוני 3 יא לעהרע ֿפָ

 .טּוב ַטַעם: מאד יאה אף נאה ַהֵשם העברי המֻחבר משני שמות, ֵשאנען
אולם . שהיו ִמְלָפִנים לאדם לחגא, והנגינה, הזמרה,  בהדלתות הֵאל נכללו בנות השירה4

אז , ותמשולנה ברוחו ממשל רב, אחרי קחתן ברוב חמדתן מקום תחנֹותן בקרב לב איש
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  ָרַעד ְבN ָּבא ,ֶקֶדם ִלְּבN ָחַלל־ִאם

  ,ָנכֹוָנה ּתֹוְכN ְמַלְכָּתןַמ ְלִמּיֹום ֵהן

  .ַוָּתַעד ַׁשָּתה ֲאַזי ָעֶליN ֶעְדָין

  ָאֶלף ְׁשנֹות ִמֵּקץ ַנֲעָלה ְמֹאד ִנְׂשָּגב ָּכל

  ַּתִּׂשיֶגּנּו ְבCָתּה ַאֲחֵרי ִביָנה זּו

  ,ָסֶלף ּבֹו־ֵאין ִּביָקר ַעד־ִמִּניָצרּור 

  עֹוֶדּנּו ַנַער, ֱאנֹוׁש ָחָזה ָברְּכ ָּגְלמֹו

  !ֵׂשֶכל ַאְּׁשרּו 5ִּדְמיֹונֹו ֲאַזי ְבַצֹּותּו

  .ַּבֶּקִרי ָלֶלֶכת ָמָרה Cא ִּפיהּו

  ,ֵּתֶכל ֶטֶרם ָחְכָמה ֶחְלַקת ֲעֹבַדת עֹוד

  ֶּפִרי ְלַאט ָלֵׂשאת ַּתְצִליַח ֶטֶרם עֹוד

  ָׁשָמִים חּוג ְּבֵחֶקר ַּתְחּבּולֹות Cא־ַעד

  ,ָאָתיּו ַּכֶּפֶרץ ִלְפַני ַלֹחֵקר

  ,ָמִים ָלֹמד ִלְמנֹות ָכִביםֹּכ ַיַען

  ִנָּטיּו ַּכֹּדק עֹוד־Cא ַמָּדע ָאֳהֵלי

  6ָּכֶתר ָלּה ּוְכִסיל ָעׁש ֶקֶדם ֹזה ָּכָכה

  ;ֶהֶדר – ִּבְלבּוָׁשּה, הֹוד נֹוָרא ָעֶליָה

  ָסֶתר ֵמֶחְביֹון ֵאִלים־ְּבֵני ַבֲעַדת ִהיא

  .ָבֶאֶדר לּוָטה ַעד־ָבֳמֵתי־ֲעֵלי ָצֲעָדה

  ,ְמַפֶּקֶדת ְצָבָאיו זּו, ִהיא ַחקַׁש ְמֶלֶכת

  ;ַהָּׁשֶמׁש ְרכּוָבה־ַעל ,ָבֲעָרבֹות ֹרְכָבה

   – ֹיֶקֶדת ֵאׁש ְּכִליל, ֵנֶזר ַכֲהִריָמּה ִהיא

  .ָאֶמׁש ַוָּתֶאר ִהִּגיָהה ֱאנֹוׁש ֶחְׁשַכת

                                                                                                                       

בקחתו הנזר ֵמַעל ראשון ויהי לנגיד ּוְמַצֶוּה , הימים התהפך הוא כֹחמר חותםברבות 
  –. ובו תתפארנה, עד כי ָסרֹות ֵהָּנה למשמעתו כיון, עליהן

 . הוא הוא הדמיון ְוַהִשוּוי עם הנשגב הנזכר בהחרוז הקודם לזה5
נית על  החרוזים הבאים האלה שלשתם ירמזון אל הספור הבדוי בהמיטהאלאגיע היו6

הילדֹות ליופיטער על ברכי , שהיתה אחת מתשע בנות השיר והחכמה" Urania"ֹאֹדֹות 
"Mnemosine"שמים בימי  הֹוְבֵריואלילת , אָוַראִניֶע היא ְמֶלֶכת צבאות השחקים.  רעיתו

 ַּכָוָנִתי בהחרוזים –. ושתי עיניה נשואות לכדור השמים, על ראָשה עטרת כוכבים, קדם
ָהאמנים על ַהֵדעה הכוזבה של , כי חושי האדם בעודו ַנַער ָנעור: האלה להורות

לו ְלַאט ְלַאט לחכמות ַהַהְנַדָסה - הם הם היו גם אבן למוסדות–ָהַאְסְטָראָלאִגיע הבזויה 
  . והבן–ְוַהְּתכּוָנה אשר ְבכּור האמת מזֻקקות ֵהָּנה שבעתים 
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  ָּפֶניָה־ַעל ַלַּמְסֶוה ִמַּתַחת ִּכי

  ָיֶלד ְּבעֹוֶדּנּו ָיד־ַעל ֲעֻמּקֹות ִּגָּלה

  ֵעיֶניָה ְׁשֵּתי ִּביִפי ָבּה חּוׁשֹו ַוְיִהי

  .ֵמָחֶלד ִלְמִתים ִנְפָּתח ָחְכָמה ִלְמקֹור

  

[...]  

  

  .ו
  ָּבאּו ִנְקְּבצּו ׁשֹוִנים ִמָּקֶצה ּוְבֵכן

  ַכָּיֶלד ַוִּיְתְמהּו – ָראּו ִאיׁש־ֹּפַעל

  :ָקָראּו ְּגדּוד־ֶאל ְּגדּוד ָרצֹון ּוְׂשֵבֵעי

   –! ָחֶלד ִמְּמֵתי ַאַחד ָיַצר ָּכֵאֶּלה

  ,ָיַחד ַאִחים ְּכִׁשְבָּתם, ִלָּבמֹו ּוְכטֹוב

  ,ְמָׁשָכמֹו ַהְמׁשֹוֵרר ְרָנָנה תַּבֲעֹבתֹו

  ,ָפַחד־ְּבֵני ְלֵאִמים, ֲעָנק־ְּבֵני ְלִמְלֲחמֹות ַהָּׂשר

  .ֲהָפָכמֹו ְלCֲחִמים ֶרַגע ִׁשירֹו ִּכי־ַעד

  ,ָלרּוַח ֶנְעַּתר ָּבֱאנֹוׁש חּוׁש ִראׁשֹוָנה

  ַהַּמְרּגֹוַע ִמְּמקֹור ,ַהִּׁשיָרה ִמְּבֵאר

  ,7ָלׂשּוַח ןָּבֵה ,עֹוָלם ֹקֹרת ִלְׁשֹאב

  .ִלְנֹּגַע ְלַרע־ּבֹו ָיֵחל ִחְׁשקֹו ֶטֶרם

Qָנָמה ְׁשָנָתּה ָּבם ,ַׂשְרַעֶּפיָה ִּבְסַב,  

   – ָחָׁשה ֲעִתֹדת־לֹו ַהָּיָפה ַנְפׁשֹו יֹום

   8ָקָמה רּוַח ֲאַזי ַהְּדָאָגה ֵּבית ִּביִליד

  .ִנָּגָׁשה ֵאָליו ֹזה, יָלהִּג ִלְקַראת רּוץ

  ,ִמְסַּתָּתֶרת ְלַאט ְלַאט ֶּפֶרא ַאְכְזִרּיּות

  ;ַּתְחֶּתָּנה ֶּגֶבר ָּתו ִמְצחֹו־ַעל ַוְּיָתו

  ,ֶנְאָּדֶרת ְּבִהָּגיֹון, ִּביָנה ְּתַזֵּנק ָאז

                                                         

לדרוש , יו בראשונה אבן ִפָּנה לתשוקת האדםְוַהְמנוָחה ֵהָנה שלשָתן ה, ָהֵרעות,  ַהִשירה7
להיות לו למשל ) Die geschichte(ולחקור אחרי דברי ימי עולם ומעשי שנות קדם 

 .ּוְלַאְזָהָרה כאחד
בו וימכרהו ממכרת עבד ָלה -יען רוח ִמִּביָנתֹו ֵהֶתל,  ְיִליד ֵבית ַהְדָאָגה הוא ֹתאר לאדם8

  .ִלְצִמיֻתת
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  .ִיָּׂשֶאָּנה ָּכֹאֶמן ַבֵּלָבב זּו

  ַאְרִּגיַע־ַעד – ָעל־ֶאל ִמְׁשָּתֶאה ֹעֵמד

  ,ֶּבָהֶדר ַּכֶּמֶלQ ְמַפֵּקד ּכֹוָכִבים

  ַמִּגיַע ֵעינֹו ִאיׁשֹון, ֹאֶמר ּוְבֵאין

  .ֵמָחֶדר יֹוְצִאים, ֶׁשֶמׁש ַקְרֵני ְמרֹום־ַעד

  :ֲאׁשּוֶרּנּו, ֶאְרֶאּנּו ְׂשָמחֹות־ְׂשַבע, ָאְמָנם

  ,ָּגֵבָרה ְמֹאד ֹזה, ֶקֶרב ְיגֹונֹו ֶהְמַית

  ,ַּתַעְזֶבּנּו יֹום ֵּתָהֵפQ ירֹותִלְזִמ

  ;ְוָטֵהָרה – ֹרֲחָצה ֵעינֹו־ַּבת ּוְבִדְמָעה

  ,יּוָצקּו ִּבְׂשָפָתיו ָוֹנַעם ֵחן ֵּכן

   –. ִיְמָּתקּו ְּבִפיו אּוָלם ּתֹוכֹו ֵהם ַּכָּמל

  

  .ז
  ,תתֹוָלַע ְּכָבֲאָדָמה, ַּתֲאָוה ֵחיק ֹׁשֵכב

  ,ֵחֶׁשק Qִּבְסַב ִלּבֹו ְּבַמְׂשִּכּיֹות ֹהֶזה

  ,ִנָּטַעת ְטהֹוָרה ַאֲהָבה ָעֹמק ָּבֱאנֹוׁש

  .ֶמֶׁשק־ֶּבן ַנְפׁשֹו־ֵּבית – ַהֶּזַרע ָוָלּה

  ָהָרָתה ֶׁשִּזָּמה ִמַּתֲאָוה ִאם! ֲאָבל

   – לַוִּיָּבֶד ִנְפַרד ָהַאֲהָבה ִמְּזַרע

  ,ָיָאָתה ּתֹוָדה ֹרִעי ְלִׁשיר ָּכָכה־ַעל

  :לָחֶד ֵביֹיְׁש ִמִּפי ִראׁשֹוָנה ָיָצא

  ִנְׁשָּבָרה רּוחֹו יֹום, ֹרֶעה־ְמֵעי ַּבֲהמֹות

   – ָנָטָפה ַׁשַחר־ַטל ַרְעָיתֹו־ְלִחי ֵעת

  ,ִהְתַחָּבָרה ַּתֲאָוה ֲאַזי, ֵלב ָהגּות ִעם

  ;ָׁשָאָפה ִׁשיר רּוַח, ְקלֹוָנּה ּוְלַכּסֹות

  ,ִנְכָרָתה ֹזה ְּבִרית ֵעדּוָתּה ַוִּתֵּתן

  ?ִנְהָיָתה ֲאָוהַהַּת ַלֶּנֶפׁש ֹּזאת־ַמה

  ַהֹּיִפי – ַּבֵחן, הֻּגְּדָל – ַּבָחְכָמה ֵּכן

  ,ַהֹּכַח – ָּבֹעז, ַהֹּנַעם – ַּבְּנִדיבֹות

   – ִפיֹד ִמִּני ַחִּפים ֵהָראֹוָתם יֹום

  .ַהִּניחֹוַח ֵריָחם ַהַּתֲאָוה ֵמִעם

  ,ֶברָג ִהְפִחיָדה ְּפֻקָּדָתּה ָאְמָנה־ַּגם
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Qִנְכָספּו ַוָּייוַמֲא, ֵאֶּלה ִלְנֹחל ַא,  

  ,ֶברִמָּׂש ֹבׁשּו Cא ֵאִלים־ְּבֵני ַגם־ִּכי

  ;ָרָדפּו ְּגֹדלֹות יֹום ֵאֶּלה ְּכמֹו ִלְקנֹות

  ,ַהָּפַעם ֱאנֹוׁש ִהְתָּפֵאר ִרָּנה ְבקֹול ֹּכה

  .ָטַעם טֹוֵבי ֵאֶּלה, ַאְרַּבְעָּתם ִּבֵּקר

  ,ָנַחל ָּגר־ְכֵמִעם ַּתֲאָוה ִּבְפרֹוץ ֶאֶפס

  ,ָרֶסן ַוְּיַׁשַּלח ָּגד־ָּבא ִרְבבֹוָתיוְּב יֹום

  ,ַּכָּׁשַחל ֵנעֹור ֵחֶפץ ֵמִרְבצֹו ֵעת

   9ַּכָּפֶתן ֵחֵרׁש, ָעְרּפֹו ִהְקָׁשה ָוחֹוב

   – ַמֲעָלֵלימֹו ִנְתְּכנּו ַּבֶּגֶבר ְלחּוׁש ַרק

  .ָּפֵנימֹו ְמַגַּמת ַּבֶּמֶתג ַוִּיְבָלם

  ַבעַהֶּט ֹאַמְנּתֹו ָּפִנים ְּבַהְסֵּתר ֵּכן

   – ַמֲעֶׂשיָה ֲהִתיָמּה ַאֲחֵרי ָׁשָנה ַאְלֵפי

  ,ֶׁשַבע קֹוֵמם הּוא ְּכָבר ֻחֶּקיָה מֹוְסֵדי

  ,ּתֹורֹוֶתיָה ְּבֻרֵּבי ַחִּיים ַוִּיַּפח

  ,ֹבֵרַח ְּכמֹו, ִמְּפֵניֶהן ָמֶות ַּגם ַעד

  10ְוֵאיֶנּנּו ִמְסַּתֵּתר, ַלִּמְתַחֵּבא ָעֶול

  ,ְכֹאֵרח הָחְכָמ ּבֹוא ִמֶּטֶרם ּוְכָבר

  ;ַוִּיָּׂשֶאּנּו ֵּדָעה ִחָּוה ִּפיהּו

  ַהַּׁשֶּלֶטת ַּבֹּכל ָהַעִין ֶטֶרם

 11ַמֶּבֶטת ֵמָעל ֵּתֵבל ֲהִליכֹות־ֶאל ַאט

                                                         

Die( וַהחֹוב ) Der Wunsch(ַהֵחֶפץ ) Das Glück(ַהָגד ) Die Leidenschaft( ַהַתֲאָוה 9  

Pflicht (אך גם לפקיד ּוְמַצוה שמהו ,  ֹּכלרנּו במתנה לאדם מאת היוצְּתכל אלה ארבעתם ִנ
פן יפרקו ֹעל ויעברו ֹחק באפס עצור , להיות רק הוא לבדו המוציאם והמביאם, עליהם
 . אז רע ומר תהי אחריתו–ועזוב 

איך עוד ִמַקְדַמת תבל כאשר ֵהֵחל האדם , הטורים האלה יתנו ֹאתותם ֹאתות ברמיזה 10
ֶשֵמֶהם מקור נפתח לכל החמות בכלל , לו סתרי הטבע-עוד בטרם ִיָגלּו, לחיות חיי חברה

ְבָדרשֹו ּוְבַבּקֹרו אחרי , )Die medicin( היה כל ישעו וחפצו ִלִהְתַחֵנQ בחכמת הרפואה –
למען ָגֵרש ֵמָאהלו את , להכין מאלה ִרְפאּות לכל מחלה, רק ועשב השדהי-טבע וטעם כל

ֵהֵחל האדם עוד , ככה מדאגה ִמָדָּבר פן ִיְתַאְּזַרח ָהָעֶול בֶחברתו. אויבו בנפש את ַהָמֶות
כמה ֶשִשְכלֹו ) Die jurisprudenz(משנות ֹדר וֹדר ַלֲהגֹות בתורת דת ודין ובמשפט צדק 

 י דין הרשע" ְבַאף עפלבעבור ָרֹדף, מגיע
 . גם את הטבע ְבַעְצָמּה, ֹּכל- היא עין מחולל11
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  'רבינוביץ ליפא חנינא
  

  

   'שכהוממ תוחלת' היד כתב מתוך

  

  

  תוחלת ממשכה
  

  שיר ֹּפֵרט

)Hypotypose(  

  בשני חלקים

  

  ֶאל־ַהּקֹוֵרא ָּדָבר
  

Regnum coelorum violenza paté 
da caldo amore e da viva speranza, 

che vince la divina volontate. 
Dante 

(nel volume terzo della 

"Divina commedia") 

 
  

 ְילּוד ֶּבן־ָאָדם ַאף־ִּכי, ַהִּתְקָוה ֹזאת ַּבת־ֵאל ִלְפֵני ַׁשחּו ַהָּׁשַמִים ּוְׁשֵמי ַהָּׁשַמִים ֵהן

. ָלּה ַרק הּוא ֲעָבִדים ֶעֶבד ֵהָאְספֹו ַעד־ֵעת ִאּמֹו ֵמֶרֶחם ִּגיחֹו ִמּיֹום ֲאֶׁשר, ִאָּׁשה

, ָׁשָנה ֶעְׂשֵרה ֶּבן־ְׁשַבע ִּבְהיֹוִתי ֲעלּוַמי ִּביֵמי עֹוד ֶאל־ִלִּבי ןְוָנתֹו ָרִאיִתי הָּכֹזה ְוָכֶז

, )א"י ִסיָמן" ַּבֵּסֶפר ִזָּכרֹון "ִריְּבִסְפ ַעֵּין (ַעל־ַהִּתְקָוה ִׁשיר ִלְכֹּתב ֲהִחיִלי ִמֵּדי

, ַוֲעָרָפן – ֶעְׁשּתֹונֹוַתי ְּבֹעֶרף ֲאַזי ָאַחז, ִמְׁשָמר ָעַלי ְּבִׂשימֹו יִמִּביָנִת רּוַח ְואּוָלם

 ַּבת־ֵאִלים ְּבַהר ּוֵמֲעלֹות, ִּבְגֹדלֹות ֵמֲהQC ְלָיִמים ָצִעיר ֲחַדל־ְלN: ֵאַלי ַּבֲאֹמר

 ִּבְנעּוָריו ָהָאָדם ֵלב ֵיֶצר ְלN ַעד־ִהָּגלֹות, ּוְתכּוָנָתּה ֵּתֵבל צּוַרת ַדעֵּת ֶטֶרם, ַהָּלזֹו

, עֹוֶדָּנה ַרָּכה ִׁשיָרְתN ָאֵכן. ְלִמיֵנהּו ָּכל־ֶאָחד ּוְלַמְחְלקֹוָתיו ִלְפֻלּגֹוָתיו ָניוּוִבְזֻק

 ִׁשיָרִתי ִּבְמֶלאֶכת הִמְתַרֶּפ ֵאפֹוא ָלֹזאת. חְוִהיא Cא ִתְצָל, ִהיא רָנעּו ַנַער ִׁשיַרת

 ַאְרָּבִעים; ְודֹוַמְמִּתי ִׁשִּויִתי ַהְּנעּוִרים ְּבֵני דּוְכַאַח, ְּתבּוָנִתי ֶאל־ִמְׁשַמַעת ַסְרִּתי

? נֹוֵׂשא הּוא ַּנְפׁשֹו הֶאל־ָמ ְקּתֹוְלַמְחֻל ִאיׁש ֶאֶרץ ַמֲאַוֵּיי ְּבַמָּסה ִנִּסיִתי ְוַאַחת ָׁשָנה

 ְּבָנּה בְלַב ּוַמְׂשִּכּיֹות, ִּבְלַבד ֵּתֵבל תֹקֹר ַּתְהֻּפכֹות ָׁשטֹוַח ָׁשַטְחִּתי ןֹּבַח ֵעין ְלֵעיֵני
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 ֲאִני ַׁשְבִּתי ֵחֶקר ְׁשנֹות ְוַאֲחֵרי – הֻּכָּלְהָנ ָהיּו ְּבַבד ַעד־ִאם־ַּבד, ִּבְלַבד ַהּיּוַּלד־ָּבּה

 ַהִּׁשיָרה ַוֵּתֵצא־ִלי, הֲעֹׂש ַהִחּלֹוִתי יםַהָּיִמ ְּבֶׁשְּכָבר ְמַלאְכִּתי ֶאת ְלַכּלֹות ֹּכִחי סָוֲאַנ

  .ָּבֶזה ְלָפֶניN ֲאֶׁשר ַהֹּזאת

 ְמׂשֹוׂש, ֶחְפָצם, ָּכל־ִיְׁשָעם ָלַדַעת מּוָתהְּבֵני־ְת ֲהִליכֹות ַאֲחֵרי ּוַמִּביט ַּכֹּצֶפה 

 ַהֵּביַנִים ְלִאיׁש ַּגם ָׂשַמִני ַּכּיֹום ַהְמַפֲעֵמִני ַהִּׁשיר רּוַח – ִעְנָיָנם ַּכַעס ַאף, ַּדְרָּכם

 ּוְדַבר־ָמה, ֲעצּומֹוֵתיֶהם ֵהם ַמִּגיִׁשים ֵאַלי; ַהּתֹוֶחֶלת ּוֵבין םֵּביֹנָת ּוְלֵמִליץ

 ֵמִׂשים ֹׁשנֹות ִמְּׁשֵאלֹות ְׁשֵאלֹות. ְמַסֵּפר ָאֹנִכי ְּבָאְזֶניָה ִאּתֹו, ְּבִפי ֵאֶּלה ַהָּׂשִמים

 ַּדְרָּכּה הִּבְסָעָר ֲאֶׁשר ֵיׁש. ָּדָבר ְּתִׁשיֵבִני ִׁשְבָּתּה םִמְּמרֹו ְוִהיא, ֹּכה ֶנְגָּדּה ֲאִני

 ְּבַנַחת ֲאֶׁשר ְוֵיׁש; ְּתִהָּלּה ּדּוִמָּיה ִלי ּוְכַמֲחִריׁש, ִּפי ֶאֵּתן ֶּבָעָפר ָאז, ַּתֲעֵנִני ְוָקׁשֹות

 ִעָּמּה ַעל־ָעְמִדי ָהֵכן ֹעֵמד ָאז – ְבֵאׁש Cא ַאף, ְבַרַעׂש Cא, ָבֳחִרי־ַאף Cא, ְּדָבֶריָה

 ִאם־ֹאֶטֶמת ַרק. ַמֲעֶנה ֶאְמָצא ַאף, ַּכֲהָלָכה ְמִׁשיָבה ִהיא ְמֹצא ּוְלֵעת ְּדָבִרים ֶאַּקח

 ָּדָבר ֹאִתי ֵמֲענֹות ֲעֵרָלה ִאם־ְׂשָפָתּה אֹו, ֵאֶליָה ְמַדֵּבר קֹוִלי ֶאת ִמְּׁשֹמַע ָאְזָנּה ִהיא

 ִמֶּמָּנה ְואּוָלם, ִּפְתֹרִנים ְמחֹוְלָלּה ְלָאִביָה ַאQ יִּכ, ֲאַזי ִהיא אֹות – ַעל־ְׁשֵאלֹוַתי

  –... ַּדַעת ְּפִליָאה

 ָחַׁשְבִּתי ְלמֹוָתר Cא ָלֵכן, ַהֶּזה ַהִּׁשיר ֲאִני ּכֹוֵתב ֶקֶדם ִּבְׂשַפת ַעִּמי ִּבְלׁשֹון ַיַען

 ַּגם־ֵּכן, רּוחֹו ּוַמֲעלֹות ,ַמְדֵרָגתֹו, ַמֲעָמדֹו, ָהָאָדם ֵלב ֵיֶצר! ַהּקֹוֵרא ְלָפֶניN ְלָתֵאר

 (Derַהִּטְבִעי ִמַּמֲעָמָדּה ַהְּלקּוִחים, ֶקֶדם ֶאֶרץ ְּכִמְנַהג ְוַהִּמְנָהג ַהִּׁשָּטה ְלִפי

physischen Lage( ,ַהְּמִדיִני ִמַּמָּצָבּה )Der politisch Lage( ,ָיֶמיָה ִמִּדְבֵרי ,

 ֵעיֶניN הֶּתֱחֶזיָנ ֹּפה. ִּבְפָרט ַהֹּקֶדׁש ּוִמִּכְתֵבי, ִּבְכָלל ַהַּׁשֶּלֶטת־ָּבּה ַהָּדת ִמֹּקֹרת

 ְּבֵׁשֶפל ָהעֹוֵמד ֶהָעם ַאַחד ּתֹוֶחֶלת, ָיִמים ּוְׂשַבע ָזֵקן ַעד־ִּתְקַות ְוַרק ָצִעיר ִּתְקַות

 ּוֶמֶלQ ַׁשִּליט ַעד־ִּתְקַות, ֶעֶצר ַהּיֹוֵרׁש ְוַרב מֹוֵׁשל ְּבכֹור ַעד־ּתֹוֶחֶלת ַהַּמְדֵרָגה

, ַהַּׁשֶּלֶטת ָּדָתן ַּבֲעֵקב ֹאֶחֶזת ְוָיָדן, ֶזה ְּבִׁשיִרי יֹוְצאֹות ֻּכָּלן – ַעל־ַהִּכֵּסא ַהּיֹוֵׁשב

 ּוְמקֹומֹות ֵמֲאָנִׁשים ַהְּפָרִטִּיים ֵׁשמֹות ָּכָכה. יָֻּלדּו ֶׁשָּבֶהן ַהִּמְזָרח ַאְרצֹות ּוְבֻחּקֹות

  .ֵהם ַּגם ְׁשאּוִלים ְׁשאּוִלים ִמן־ַהִּמְקָרא ֹזאת ְּבַמְחַּבְרִּתי ׁשֹוִנים

 ִמן־ַהָּקֶצה ְּכָבר ֶזה יַהִחּלֹוִת ֲאֶׁשר ִמן־ָהִראׁשֹוָנה ׁשֹוָנה ַהֹּזאת ַהִּׁשיָרה ָּתְכִנית

 ַהְּנִגיָנה ְּבָקֵצהּו ָחרּוז ּוְבָכל, ֵהָּנה ְּתנּועֹות ֵׁשׁש ְּבנֹות ַּדְלתֹוֶתיָה: ֶאל־ַהָּקֶצה

! ִנְכָּבד קֹוֵרא ַלֲהִעיְרN ִהְנִני ַעל־ַאַחת עֹוד. ָהִראׁשֹון ְּבִׁשיִרי כ"מש, ִמְלֵעיל

, ב"א י"עפִציִֻּנ֗ים  ְלN ִהַּצְבִּתי ֹזאת ַמְחַּבְרִּתי ִּבְפִנים: ָאָּתה ֶנֶפׁש ִאם־ַּבַעל

 ֲאֶׁשר, ֹׁשנֹות ֹותְקַטּנ ֶהָערֹות ָׁשם ּוָמָצאָת, ַּכֵּסֶדר ְּבָקֵצהּו ַּבֵּסֶפר ָּכל־ִצּיּון ַחֵּפׂש־ָנא

 ַרב־ִלי. ָׁשם הּוא ַהִּצּיּון ַּבֲאֶׁשר ָהִעְנָין ֶאל־ּגּוף ּוְלהֹוִעיל ְלֵעֶזר ְלN־ִּתְהֶייָנה
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 ָוֶנֶפׁש ָּבָׂשר ְיִגיַעת ַהְרֵּבה ַלַהג ַיַען! ַהּקֹוֵרא ָעֶליN ְלCא־הֹוִעיל ְּדָבִרים רֵמַהְעִּתי

, ִּתְבַחר ְלֹראָׁשּה ֲעָטרֹות ִמַּבְלֲעֵדי ַּגם, ֹזאת יָרִתיִׁש ְּבֵעיֶניN ִאם־ִּתיַטב ֵהן. ִהיא

, ְלֹראָׁשּה ָחבּוׁש ְּפֵאר ַאף־ִאם־ִמְׁשֶנה, ְלN ְּתִהי ְלָרצֹון Cא ְוִאם, ְוִתְרֶצָּנה, ְּתָקֵרב

Nַּדָּים םֲאָחִדי ִאם־ְּדָבִרים, ַרִּבים ֶחְׁשּבֹונֹות ֲאַבֵּקׁש ְוָלָּמה־ֶזה – ִּתְבַחל־ָּבּה ַנְפְׁש ?

 ַּגם ְלַהְׁשִלים ְּבֶעְזִרי ַוְיִהי, ָיּה־ִאם־ְיַחֵּיִני ְוָהָיה. ַהַּפַעם ֹזאת ֵמָעֶליN ֶאָּפֵרד ָלֵכן

 ֶאת ְוֶאְרֶאה, ֵאֶליN הָאׁשּוָב ֵׁשִנית ַחָּיה ָּכֵעת ָאז – ֹזאת ִמַּמְחַּבְרִּתי ַהֵּׁשִני ַהֵחֶלק

Nָּפֶני.  

  המחבר

  יר קאלאראשא פה ע"כסלו שנת תרנ' כט

  

  

  תוכן הענינים
                                                                                        

              ִּבְכָלל ַהַּיְלדּות

             ִּבְכָלל ַהַּׁשֲחרּות

             ִּבְכָלל ָהֲעלּוִמים

               ֲעלּוֵמי ָהִאָּכר

             ֲעלּוֵמי ַּבַעל ַהְּמָלאָכה

         ַהַּׂשר ְוַהּׁשֹוַע, ַּבַעל ַהְּנָכִסים, לּוֵמי ֶהָעִׁשירֲע

               ֲעלּוֵמי יֹוֵרׁש ָהֶעֶצר

             ְׁשנֹות אֹון ֶּגֶבר ִּבְכָלל

  ָוְפִסי ֹחֵרׁש ַהַּבְרֶזל

  ָהֹאֶפה ֶאְלָזָבד

              ִּפּתּוִחים ַהְמַפֵּתַח ָטְבַאל

             ְלבּוׁש ַהְמַתֵּפר ִיְדָלף

  ָנַעל ֹוֵפרַהּת ָׁשָפן

  ֵעץ ֶהָחָרׁש ֶאְלַּפַעל

  ןָאֶב ֶהָחָרׁש ִיְׁשָּבק

           )ִלְזָמן אֹו ְליֹום (ַהָּׂשִכיר ַּדְלפֹון

                ַהַּסָּבל ַחְרֶנֶפר

               ַהִּׁשּכֹור ֻּבִּקי

               ַהַּגָּנב ָעָכן

 (Dieֶּגֶבר אֹון ְׁשנֹות ֵמָהֵחל
Mannsiahre (ֶחְצָין ֹּתם ַעד 

 ַּבֲעֵלי ּוְכמֹו – ָהִראׁשֹון
 ִלְבֵני ֵיָחְׁשבּו, ָהֵאֶּלה ַהְּמָלאָכה

 ִמַּמֲחִצית" ֶּגֶבר אֹון ְׁשנֹות"
 ָהְרׁשּוִמים ֵאֶּלה ַּגם ָהִראׁשֹוָנה

  . זַהָּל ַּבֹּתֶכן ְלַהָּלן ֹּפה
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               ַהּׁשֹוֵדד ַעְזָּגד

             ָלַדַעת ַעְצמֹו ַהְמַאֵּבד ָיְקָׁשן

               ָהִאָּכר ַּבְרִזֵּלי

         ַהִּמְתַעֵּׁשר ַהֹּסֵחר ַחְׁשַּבָּדָנה אֹו, ֶהָעִׁשיר ַּגִּדי

         ַהֶּפָחה ַהַּׂשר ַעִּמיָנָדב אֹו, ַהְּנָכִסים ַּבַעל ִׁשְפִעי

             ַהֶּקֶדם ֶאֶרץ ֶמֶלQ ַמְלִּכי־ֶצֶדק

  :הַהִּׁשְבָע ַטַעם ְמִׁשיֵבי אֹו, ַעל־ָידֹו עֹוְזָריו    

              ַהִחיצֹון ַׂשר לֹוָטן

               ַהְּפִנים ַׂשר ִיְתְרָעם

               ָהאֹוָצר ַׂשר ֵאֶצר

                  ֶהָחִיל ְסַגן ַלְעָּדן

             ַהִּמְׁשָּפט ַׂשר ֲאִביָדן

             ַהַהְׂשָּכָלה ַׂשר ַּדְרַּדע

           ַהַּׁשֶּלֶטת ַהָּדת ֲאִבי ֶאְלְיהֹוֵעיַני

  

               הַהַּמְלָּכ ִאיֶזֶבל

             ַהִּתְקָוה ֶׁשל ְּכָלִלי ַמֲעֶנה

  

  

  

•  •  •  
  

  
  ַהִּׁשּכֹור ֻּבִּקי

  

  !ֲעֵלי־ֹדֶמן ַהְׁשִקיִפי"

  ,ֹאֶמן ֱאמּוִנים ִאיׁש ָׁשם

  ,יֹוֵדַע ַמְׂשִּכיל ִאיׁש

  ,ֵרַע, ָאח ַלַּמָּדע

  ֶּפַתע ִלּבֹו ָחַלק

Qַוֶּיַתע ַוֵּיַל  

  ֶלַקח ֶמֶתק ִמְּמקֹור
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  .ָהֶרַקח ְּבֵיין ִלְׂשּגֹות

  ִיָּכֶבד ִאיׁש ּוְלַאט

  דָלָעֶב רִהְתַמַּכ

Qַלֶחֶמר, ַלִּמְמָס,  

  .ֶמֶמר ְלֶאָחיו ַוְיִהי

  ָעָּתה ַמְדֵמָנה ְּבמֹו

  ,ִנְׁשָמָטה ִּתְפַאְרּתֹו

  ָצֶרֶבת ַעל־ְׂשָפָתיו

  –. ֶבתְלַמֲעָצ הּוא ׁשֹוֵכב

  ֵאָלִיQ ַאף־ַּגם־הּוא

  ְּפָלָאִיQ ַאל־ֹּגֶדל

  :ָעִין ִיָּׂשא לֹוםַּבֲח

  ָיִין ּכֹוס ֹאתֹו ִּכי

  ,ַּתְגִמיִאי ִלְרָגִעים

  ַּתִּסיִעי ָהֵרָקה

  ָחֶמר ֵעָנב ַדם ִּכי

  ,רָיֶמ ְּבָׂשׂשֹון ָעְצּבֹו

  ִׁשֹּבֶלת ּוְבֵׁשָכר

  ,ֻּגְלֹּגֶלת, ַעד־ַצָּואר

  ָׁשחּו ִּכְבֵמי ִיְׂשֶחה

  ;ָעכּוְדִנ ַעד־ָיָמיו

  ,ַּבַעל ַעד־ַּבֹּסְבִאים

  ַיַעל ִּׁשָּכרֹוןַל

  ֹמַח ל־ַעְצמֹוָתיוָּכ

  )אין אומר בפיה(  ".ִניחֹוַח ְלֵריַח לֹו
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  ַהּׁשֹוֵדד ַעְזָּגד

  

  ָמַער ְקלֹון ׁשּוִרי־ָנא

  !ִּבְׂשֵדה־ָיַער ָּבָהר

  ִמַּמַעל ַלְּסָבQ ָׁשם

  ְּבִלַּיַעל ַצִיד ִאיׁש

  ָוֶתִלי ֲחִנית נֹוֵׂשא

  .ֶׁשִּלי ָהֵכן עֹוֵמד

  ָיַער ַחְיתֹו ידֵצ Cא

  – ַוָּיַער עֹוְרָרהּו

  ֶרםֶח ָלצּוד ֱאנֹוׁש ֵציד

  ָוֶזֶרם ְּכמֹו־ֶנֶפץ

  ,ֵמִגיַח ֵמָאְרּבֹו

  ִּכי־ָיִריַח ְלֵעת

  אֹוֵרַח ֵמָרחֹוק

  .ּובֹוֵטַח עֹוֵבר

  ִמֵּנהּו ַמה־ֹּׁשֵאל

  ?ֹרְדֵפהּו ִחָּנם ֶזה

  לֹו־ִיְּתֶנָּנה ַנְפׁשֹו

  !ַּתְחֶּתָּנה הֹונֹו – אֹו

  ָּכֶסף ִיֵּתן ְפרֹוָּכ

  !ֵיָאֶסף, ִיְגַוע אֹו

  ַּבָּסַער ַּדְרּכֹו! ֲאָבל

  :ָנַער ְּבֹעדֹו ִנַּכר

  ֶקֶרב ֻרַּתח ָּדמֹו

  ,ֶיֶרב ִּגיָדיו ֶהְמַית

  ִיְׁשָּכבּו־ַּבל ֹעְרָקיו

  ,ָרָהבּו ַּבְּמִזּמֹות

  ֶּפַׁשע ִהְתַמֵּכר ַעד

  ,ֶיַׁשע ַּבַּתֲאָוה ִׁשית

  ַיד־ָּבַצע ַוָּתֹעז

  .ְּכסּוי־ָּפַצע ֵלב ַרּפֹוא
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  ,ֵהֵפרּו ְּבִרית ֲעלּוָמיו

  ,ָּגֵברּו ִמֵּׂשֶכל

  ֶׁשֶטף ַאְכְזִרּיּות־ַאף

  ֶקֶטב ְּכֹׁשד ֵלב ּוְקִׁשי

  ָחָברּו ֲאַזי ַיַחד

  ,ָעָברּו מּוָסר־ָחק

  ּתֹוָעֶפת ְלהֹון ֵחֶׁשק

  – נֹוָסֶפת ֲעֵליֶהם ָׁשת

  ָוֶפִלאי ִנְפָלא ֹּכה

  ,ִליֶּכ ַלְּׁשאֹול ָיָצא

  ּוְמַרֵּצַח ׁשֹוֵדד

  זֹוֵבַח ָלֲאַבּדֹון

  ,ֶּבִכי ִמְׂשָחק־לֹו, ִאיׁש

  .ֶיִחי ֵרעֹו ַעל־ַּדם

  

  ִמֹּתהּו Cא ַהַאְּת"

  ָּכֹמהּו ִאם־ַאְכָזר

  ַאָּפִים ַאְרָצה ֹּפה

Qַּכָּפִים ְיָפֵרׂש ָל?  

  ִיָּוֵלד ִאם־ֶּפֶרא

  ֶלָחֶלד ֵּדָראֹון

  ְלַעְוָלָתה ֶנֱאָמן ִציר

  ?ֶעְזָרָתה ְיַקו Qִמֵּמ

  !ּתֹוֶחֶלת ּוְבָכל־ֹזאת

Qּגֹוֶעֶלת ַאְּת ֵאין ְּבֵנ:  

  אֹוֶמֶנת ַלַּגָּנב

  – ִמְׁשֶעֶנת ַלחֹוֵמץ

  ִּכְפָלִים ְלֻחְמָלה ַאְּת

  ָצֳהָרִים ַעל־ׁשֹוֵדד

  ,ִּכי־ַּתִּביִטי ָעָליו

  .ּתֹוִׁשיִטי ַׁשְרִביט לֹו

  ּבֹוֵטַח הּוא ַאף־ַּגם
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  :ַּבל־ׁשֹוֵכַח ַיֵחל

  ,ּתֹוִעיִלי ַרּבֹות ִּכי

  ,ּתֹוִביִלי ֶאְׁשָּכר לֹו

  ֶחְלָּבמֹו ָאָדם ֹצאן

  ;ַּתְחָּתמּו ַצְמָרם אֹו

  ֶּבָחֶדר ָׁשֵלו ִּכי

  ּוָפֶדר ֱאנֹוׁש ֹראׁש לֹו

  ,ַּתְקִריִבי ִלְרצֹונֹו

  ֵּתיִטיִבי ַחְסֵּדQ אֹו

  ,ֵרַע הֹון ָהֵסב־לֹו

  ּכֹוֵרַע ִמְתַחֵּנן

  ּנּוְיַחֶּי ָיׁשּוב ִּכי

  ;ְיִמיֶרּנּו ִּבְזָהבֹו

  ָוֵחִצי ְלמֹוֵעד ִּכי

Qָוֵחִצי ֲחִנית ַיְׁשִלי  

  ֶצֶדק ִעם םִיַּתָּמ

  ֶּבֶדק ַהְרִחיבֹו ַאֲחֵרי

  ָטֶרף ֹחָריו ַמwאת

  "ָחֶרב ִמָּדם ַׁשֵּכר

  )ֶהְעִּתיקּו עוד מילים ממנה(
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  ַהַּמְלָּכה ִאיֶזֶבל
  

  ַהִּנְׁשֶקֶפת ִמי־ֹזאת

  טֹוֶפֶפת ֶלֶכתהֹו

  ְלֶחֶדר ֵמֶחֶדר

  ,ָוֶהֶדר הֹוד הֹעָט

  ְּבִחיֶריָה ְּבֵני־ְסָגִנים

  ?ַאֲחֶריָה רֹותַּגם־ָׂש

  !ָבָאה ִהיא ַהְּגִביָרה

  ִּכי־ִנְקָרָאה ַיַען

  ,ָיֵגַע ֶאל־מֹוֵׁשל

  ;ֵּדַע ַחֹּות ִנְלָאה

  ,ִנְקֶרֶבת ִהיא ֵאָליו 

  ,ֹיֶׁשֶבת ִליִמינֹו

  – ֶעּנּוְיַיְּג ֲעַמל־ַמְלכּות

  :ְּתִׂשיֶחּנּו – ּוְבנֹֻחה

  

  ְמֻרָּבֶבת ַהְּדָאָגה"

  – ָׁשֶבת ַמְגִּביִהי ִּבְלַבב

Nְמַׁשַּלַחת ַמְלכּוְת  

  ,ַּכּפֹוַרַחת ֹּפארֹות

  !ָאָּתה ַרק ַמַּצְבָּתּה

  .ָחָנָטה ִפְרָיּה ֹזה

  ,ַצֶּמֶרת, ל־ָאִמירָּכ

  ְלִמְׁשֶמֶרת ַלְּנִדיִבים

Nִנָּתנּו ִמָּיְד,  

  ,ֶנֱאָמנּו ְסָגִניםִל

  ,ַעתָּד ׂשֹום, ֱהיֹות צֹוִפים

  .ֹּתָלַעת ַּבל־ֹּתאְכֵלם

Qֹצֵפימֹו הֹוִגים ַא  

  ָיֵדימֹו ֵאלְל ֵאין

  ְּבַסְנִסֶּניָה ֶלֱאֹחז
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  .ֶפְרֶיָה ִנְמָצא ָּבם

  ִעֶּתיN ֹחֶסן ַּגם

  ִמְׁשַמְעֶּתN ָׂשֵרי

  ַּבל־יּוָכלּו הֹוִקיר

  ֶיְהָּבלּו ִּכי־ַעל־ֵּכן

  ,ֹמַח ְלַׁשְּדN זָלֹב

Nָמנֹוַח ֹעְרֶקי;  

  ָוָקֶרב ֵלב ׁשֹוְדִדים

  .ַעד־ָעֶרב ִמֹּבֶקר

  !ַּבַעל ִאיִׁשי ָלֵכן

  ִמַּמַעל ִמְּמרֹום־ֵּכס

  – ּתֹוַכַחת ִיְׁשְמעּו ִּכי

  ַקַחת מּוָסְרN ָאז

Nַיְׂשִּכילּו יֹוֲעֶצי,  

  ַיְׁשִּפילּו קֹוָלם ַאף

  ִּדְבֵרימֹו ֵמַהְעִּתיר

Nֲאֹדֵנימֹו ָעֶלי!  

  ָכמֹוִני ַאָּתה ָאז

  ֹעִני ִמְּבֵני מּוָרם

  ַּבל־ַּתְׁשֶחָּך ְּדָאָגה

  .Cא־ַתֶּכָּכה ֶנֶפׁש

  ָּתֹרָּנה ַׁשְלָוה ִאם־ְּבנֹות

Nָנכֹוָנה ַמְמַלְכְּת  

  ָטַעם ְמִׁשיֵבי ִּביֵדי

Nַהָּפַעם ֹעְזֶרי –  

  ֶבתַעָּצ ְלN ָלָּמה

  –? ָׁשֶבת ְּדָאָגה ֵעֶמל

  ׁשֹוֵכַח ֱהֵוא! ַדלֲח ָלֵכן

  !ְוהֹוֵכַח ֵמַהְׁשֵּכם

  ֶחְלֵּדנּו ִּביַקר ָאז

  :ָּכל־ָיֵמינּו ָנִלין

  רּוַח ַצחֹות ִלְׁשֹאף



 5959 

  – ִּכי־ָיפּוַח ַהּיֹום

  ִּתְפֶאֶרת ְּבִמְרֶּכֶבת

  ,ַמְזֶּכֶרת ַמְלכּות הֹוד

  סּוָפָתּה ּוְבסּוֵסי

  ,ֵאיָמָתה – ַנֲחָרָתם

  ְסִביֵבנּו ָּפָרִׁשים

  ְלָראֵׁשינּו ִכיםַהּסֹוְכ

  ָנׂשּוַח ַּבִּקְרָיה

  ָננּוַח ַּבַּפְרָּבר

  ִמן־ֶהָחִיץ, ַאַחר

  .ֵּבית־ַהָּקִיץ ָנׁשּוב

  ַּבֶהֶדר ָּכִליל ָׁשם

  ַּבֶחֶדר ַהֻּׁשְלָחן

Qִמן־ָצֳהַרִים ָערּו  

  ָהַעְרַּבִים ַעד־ֵּבין

  ַּבַּיִין ַּבֶּדֶׁשן

  ָוַעִין ֵחQ ַּתֲאַות

  – ָכל־ֶּפֶלQ ַמֲעַדֵּני

  . [...]ַהֶּמֶלQ ּוְלN, ִלי
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  'רבינוביץ ליפא חנינא
  

  

  ' הרעה תוצאות אלה' היד כתב מתוך

  

 

  ָהָרָעה ּתֹוָצאֹות ֵאֶּלה
  ַמְחָלקֹות ְּבָׁשלֹוׁש ִעּיּוִני ִׁשיר

  

  :ַהּקֹוֵרא ֶאל ָּדָבר
  

 ֹּפה ַמְחְׁשבֹוַתי ַוֵּתַלְדָנה ֶׁשָהרּו, ַּבחֹוְברֹות ַהִּתיכֹוָנה ַהֹּזאת ַהְּקַטָּנה ְּבַמְחַּבְרִּתי

 ְלִפי) Idealismus( ָהִעּיּוִנית ַהִּפCסֹוְפָיה) א: ִלְנִתיָבִתי ֵנר ָהיּו, ַהָּבָכא ְּבֵעֶמק

 ג"ס ַרב, "ַהּמֹוֶרה "ְּבִסְפרֹו ָהֱאCִהי ם"ָהַרְמָּב מֹוֵרנּו) ב; ִּבְכָלל ַאְּפָלטֹון ִׁשיַטת

 ִמְלֲחמֹות "ְּבִסְפרֹו ֵּגְרׁשֹון ֶּבן ֵלִוי' ר ְוַהִפCסֹוף" ַהֵּדעֹותְו ָהֱאמּונֹות "ְּבִסְפרֹו

 Albrechtַאְרצֹו ַעל־ָּכל־ְמׁשֹוְרֵרי ְּבֶעְרּכֹו ַהַּנֲעֶלה ָהַאְׁשְּכַנִּזי ְוַהְמׁשֹוֵרר) ג; "ַהֵּׁשם

von Haller 1738 ִּבְׁשַנת, הֶעְׂשֵר ַהְּׁשמֹוֶנה ִּבְמַאת עֹוד ֶׁשִחְּברֹו ַהִּנְכָּבד ְּבִׁשירֹו 

  .ִּבְפָרט  Über den Ursprung des Übels:נ"לסה

 – ַהֵּׁשִנית, ְׁשמֹוֶנה ָּתִכיל ָהִראׁשֹוָנה, ַמְחָלקֹות ְלָׁשלֹוׁש ֶנֱחָלק ַהֶּזה ַהָּקָטן ַהֵּסֶפר

 ְּבִעּיּון ֵלב ָלׂשּום! ַהּקֹוֵרא ָעֶליN ַרק; תָּפָרִׁשּיֹו ֶעְׂשֵרה ְׁשֵּתים – ְוַהְּׁשִליִׁשית, ֶעֶׂשר

. ִתָּכֵׁשל ְוCא, ְּבַדְרֶּכN חָלֶבַט ֵּתֵלQ ָאז אֹו, ָּכל־ָּפָרָׁשה ְוֶהְמֵׁשQ ֶאל־ִעְנַין ַרב

, ְּתנּועֹות א"י אֹו' י ַּבת ׁשּוָרה ָּכל, לְּבִמְׁשָק ַהִּׁשיר ַעל־ַּדְרֵכי ְּכתּובֹות ַהַּמְחָלקֹות

 ִעְנַין ֹרב ַיַען, ִהְׁשַלְכִּתי יֵּגִו ַאֲחֵרי ׁשּוָרה לָּכ ְּבסֹוף ְוַהִּמְלֵעיל ַהֲחרּוִזים ָּכל

  .אֹוָתם ָנׂשֹוא ִנְלאּו ַהִּׁשיָרה ּוְתכּוַנת

 ְוַרק, ָהָרָעה ַעל־ְּדַבר ַהֶּמְחָקר ְּבַמֲעלֹות ַלֲעלֹות ֶהְעַּפְלִּתי ִאם! ַהּקֹוֵרא ִלי ְסַלח

 ַהֵחֶקר ֵאיָתֵני ִאם ןֵה. ְּברּוַח Nִׁשְבְר ְלַרְּפאֹות ְלN ֵהֵבאִתי ִּגְלָעד ֳצִרי ְמַעט

 ִּכי ָאֹנִכי־ָמה ,ַעל־ֹראָׁשם ְוָיָדם ָׁשבּו ֹּכה ְוָהַאֲחרֹוִנים ָהִראׁשֹוִנים ְוַהִּפCסֹוְפָיה

 ַהְׁשָערֹות הֹוַסְפִּתי הָאְמָנ ַּגם. ֵהָּמה םCא ְׂשָערּו ֲחָדׁשֹות ְלN ְלַהִּגיד ְּתַיֵחל ִלְדָבַרי

 ְוַכֲאֶׁשר; ָקִדים ּוְׁשדּופֹות ֵהן ַּדּקֹות ַאQ, הֵהָּנ ִמִּלִּבי Cא ֵהן ַּגם ֲאֶׁשר ְמַעּטֹות

 ֶזה ִּכי) 'יד', יג',יב ֹקֶהֶלת (ַהֹּקֶהֶלת ְלִדְבֵרי ָאׁשּוב ֵּכן, ְוָכֵהָּנה ָּכֵהָּנה ְלN אֹוִסיָפה

  .ָּכל־ָהָאָדם
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 יֵּגִו ַאֲחֵרי ִהְׁשַלְכִּתי, ָהָאָדם יַאתְּבִר ֵראִׁשית ַעל־אֹודֹות ַּדְּבִרי ִמֵּדי' ב ְּבַמְחֶלֶקת

 ד"ע, ןְוִריְטֶגע ןָאֶקע, רֶׁשעְלֶוע ַהֲחָכִמים ָהרֹוְפִאים ְוַהְׁשָערֹות, ַּדאְרִווין ִׁשַּטת

 ְוָנתֹון ְוָאַמְרִּתי – ַּתְחָּתיו ֻמָּצל ְוCא, ָרעּוַע ְיסֹוָדם ֵמֲאֶׁשר ָּכל־ַחי ְּבִריַאת ֵראִׁשית

 ַהְׁשָערֹות ּוִבְתהֹום, ּתֹוָרֵתנּו ַּגן ֵמֵעֶדן ַהּיֹוְצִאים ְּבֵמי־ָׂשחּו ל־ָנאֶאֹּפ: ֶאל־ִלִּבי

  !!הֶאֹּפָל לַא ׁשֹונֹות ֵמַהְׁשָערֹות

  .פה אדעססא, ג"שנת תרמ, ו בו"ט, אב

  

  .המחבר

  

  

  

  

  

  

  

  

' ר ָאַמר) ח"ל' ג ֵאיָכה (ְוַהּטֹוב ָהָרעֹות ֵתֵצא Cא ֶעְליֹון ִמִּפי

) 'ל ְּדָבִרים: (הּוא ָּברּוQ ַהָּקדֹוׁש ֶׁשָאַמר ָעהִמָּׁש: ֶאְלָעָזר

 ַהָּמֶות ְוֶאת ַהּטֹוב ְוֶאת ַהַחִּיים ֶאת, ַהּיֹום ְלָפֶניN ָנַתִּתי ְרֵאה

 ְלֹעֵׂשה ְוָרָעה, ָרָעה ְלֹעֵׂשה טֹוָבה ָיְצָאה Cא. ָהָרע ְוֶאת

 הְּכָמ. ָרָעה ְלֹעֵׂשה ְוָרָעה, טֹוָבה ְלֹעֵׂשה טֹוָבה, ֶאָּלא. טֹוָבה

  .ְּכָרָעתֹו ָהָרָעה ְלֹעֵׂשה' ד ְיַׁשֵּלם) ט"ל' ג ב"ש: (ָאַמר ְּדַאְּת

  

  )ַרָּבִתי ֵאיָכה(                
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  'מחלקה א
  ושֹמנה פרשיות בה

  
  

  :'ענין פרשה א
 ָלֶׁשֶבת ָהָאָדם ָחַמד ֶׁשָּׁשם ַּבְּמקֹומֹות, ּוַבּצֹוֵמַח, ַּבַחי, ַּבּדֹוֵמם ַהֶּטַבע ַמְראֹות ְיִפי

  – לֹו
  ֵאיָכה ִנְהְיָתה ָהָרָעה ַהֹזּאת 

  )'ג', שופטים כ(

  ,ָׁשם עֹוָלם ִּגְבעֹות, ַהְרֵרי־ַעד ֹראׁש ַעל

  ֶׁשֶקט ִמְצַנְפָּתם, ְּדָמָמה ַהּלֹוְבִׁשים

  ִיםִנְכַּבֵּדי־ָמ, ַמְעָיִנים ַהְמַׁשְּלִחים

  – ָיָצאּו ִמֵּמֵעימֹו ַּבְּנָחִלים

  ,ְנָׂשָאְתִני ָהרּוַח בֶעֶר ָׁשָּמה

  .ָעַמְדִּתי ָעַמְדִּתי ָׁשם ַּבֹחְרָׁשה

  ,ָיָדִים ַרֲחַבת ֶאֶרץ – ַרְגַלי ֲהֹדם

  ,ָלּה ְּגבּולֹות ַיֵּצב ָרְחָּבּה ָאְרָּכּה ַרק

Qֵּתֶלא ֱאנֹוׁש ֵעין, ִלְראֹות ָקֶצָה ַא,  

  1.ְלִמְסַּגְרָּתּה ֵזר ַׁשַחק ְּתֵכֶלת ֶׁשָּׁשם

  ,ִּכּסּו ְגָבעֹות ְּפֵני תְקַרֹּקְיַר ְיָערֹות

  ֵמִציץ ִמן־ַהֲחַרִּכים, ַלְּסַבQ ִמַּבַעד

  .ַזְרחֹו ֹנַגּה ֻמְצָהב, ְתרּומֹות־ְׂשֵדי אֹור

  הֹוֵלQ סֹוֵבב רֹוֵכב ָׁשם ָּבֲעָרבֹות

  .מֹוִפיַע ֵמִאיר, ֶׁשֶמׁש ִּביָקרֹו

  ,ְוָתלּול ָּגבֹוַּה, ֹּפה ִנְׁשֶּפה ַעל־ַהר

  ָחָמדּו ְלִׁשְבָּתם ָחהּוִבְט ֶׁשֶקט

  ;ָרֶגל ִמִּני ִנְׁשַּכח, ִקּצֹו ְמרֹום ֹראׁש

  ,ַמַּגַעת ֵעיִני ְמקֹום ,הֶמֱחָז ּוְבָכל

  ָיַחד ִּכְתאֹוִמים, ַמְרּגֹוַע ַׁשְלָוה

  .ִיֹּדדּון ִיֹּדדּון ָסִביב ָסִביב

  ,ִמּמּוִלי יֹוֵׁשב ֵּבית־ֹחֶמר ְׁשַכן ַאף

                                                         

 )Der scheinbare Hhorizont( הוא ֹאַפל הרקיע למראה עינים 1



 6363 

  ,ִיְׁשָאף רֹורַהְּד ֵצל ַּגּגֹו ֲחִציר ַּתַחת

  .ָמנֹוַח ֵלילֹות – ָעָמל ְיֵמי ַאַחר

  ,ָלָבׁשּו ָּכִרים ַמֲאִליפֹות ֹצאן ָׁשם

  ;ַוִּתְׂשַּבְעָנה – ְּכַמְרִעיָתן ֶּדֶׁשא ְיַרק

  ,ָבָקר ֶעְדֵרי, ְמֻסָּבִלים ַוֲאָלִפים

  ;ִיְרָּבצּון ַּתְחָּתם ַרQ ַעל־ִמְרֶעה ֹּפה

  ,ָׂשַדי תֹוִעְּׂשב ָלמֹו ָמְתקּו ֵמֲאֶׁשר

  .ַיֲעלּו ֵּגָרה ָּגעֹו ַאף ָרֹבץ ֹּכה

  ,ָׁשם ַּבִּמיׁשֹור ַהּסּוס ֹּדֵהר ֹצֵהל

  ;ִיְרֲעפּון ֶּדֶׁשן ָׂשַדי ַּתְלֵמי ֶׁשָּׁשם

  .ַנְחרֹו הֹוד ִּגיל ָׁשם – ֻעַּבד־ּבֹו ִּבְמקֹום

  ֵמִהְתַעֵּנג ֵמְראֹות, ִתְׂשַּבע ֵעין־ִמי

  ?רַהָּיַע תְּבֶרֶד ֹּפה, ֹזה ַעל־ִּבְקָעה

  ִמֹּזֶקן ֲחׂשּוָפה ֲעֻבָּתה ֵאֶּלה ֹּפה

  ;ֹּבֵעָרה ָבֵאׁש ְּכמֹו ָצֹהב ֵמאֹור

  ,ְּברֹוׁש ֶנְחָּפה ָׁשֵמן ִּביַרְקַרק, ָהְלָאה

  .ִׂשיַח ְּבֵבין ֻאְמַלל, ֲעֵלי־ֶּדֶׁשא ֵפףֹח

  ,אֹוֵרהּו ַּפְרֵׁשז ֶּבן־ֶׁשֶמׁש ֵחץ ַאף

  ,ַּגָּנבִיְת Q־ֵעץִּבְסָב ֳעָפִאים ִמֵּבין

  ,ֶיֱאֶתה ָזָהב ַעל־ֵעָפָתה ַלְעֹּגב

  2.ָיַעל ְיצּוָעּה ַחֵּבק ָיֹרק ֹעְטָיה

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                         

, מתגנבים מבין ענפי עצי יער אל תוך הסבך פנימה) Die sonnenstrahlen( חצי השמש 2
, בשה מלבוש ירוקהלו, ועטים בזהב אור יקרות באים לעגוב על־החשכה השוררת שם

 .ועמה יתחברו, יחבקו לה, עד־כי יפתוה
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  :'ענין פרשה ג
 ַהֶּטַבע ַעל ְּבָׂשרֹו ֵעין ְראֹות ְלִפי ַרק, ָהָאָדם ֶיֱחַרץ רֲאֶׁש ָהִראׁשֹון ַהִּמְׁשָּפט

  – ִּבְפָרט ּוְמלֹוָאּה ַהֵּתֵבל ְוַעל, ִּבְכָלל

  

  :ֹּכל ֶאֱחֶזה ַּבֹּקֶדׁש! הּוא ןֵּכ ָאֵכן

  ,ָרִקיַע ֶאל־רּום ִּכי־ֶאָּׂשא ֵעיַני

  ;ְמַרֶחֶפת ֶאֶרץ ָׁשם ַעל־ָּבמֹוָתיו

  ,ַאְרָּגָמן ֹזַהר, ִּכי־ֶאְרֶאה ְּתֵכֶלת ְיִפי

  ;ַמְרֶאָה ָלָבן, ֲעָנָנה ַּבֲחֵלב ֹרֲחִצים

  – ִּכי־ָאַחז ִמְּבָׂשִרי ֵאֶּלה ּוְכמֹו

  :ָׁשֹפט ִיְׁשֹּפט ַאף, יָיבֹוא־ִּב רּוַח

  ,ַמָּתָנה ֵמָעל, ֲהִכי־ֵהם ַמַּתת־ָיּה"

  ,ַמָּתן ַלִּנְבָרא, ֹמַהר ַלֶּתֶבל

  ָּגבֹוַּה ֵמַעל ָּגבֹוַּה ּוְרצֹון

  ."ְיַעֵּטר ַּכִּצָּנה ֻּכָּלה ַהְּבִריָאה
  

  

  :'ענין פרשה ד
 ֵּבית ֵּתֵבל – ַהָּלזֹו ַעל־ַהֵּתֵבל ִיְׁשֹּפט ֱאנֹוׁש תִמִּביַנ רּוַח ֲאֶׁשר ַהֵּׁשִני ַהִּמְׁשָּפט

 ָּבּה – תָׁשָלֶט ִיְׁשְלטּו ְוָהֹעִני ָהֹרַע ָּבּה – ִיָּמֵלט ָנִקי ֵאין ֶׁשִּמֶּמָּנה, ִהיא ַהֹּסַהר

 רֵׁשם ּוְׁשָא ְלָהִכין ֱהיֹותֹו ל־ְיֵמיָּכ ִמְצַטֵּיד; ְוֵאיֶנּנּו ָמנֹוַח לֹו ְמַבֵּקׁש ָודֹור ָּכל־ּדֹור

  – אֹוֵבד ֲעֵדי ְוַאֲחִריתֹו ְּבֹתהּו ַיַעל, ִּכֵּזב לֹו ּוְבֶקֶסם, ָיבֹוא ֹורּוְלד לֹו

  

  ,ִׁשִּויִתי ִּדִּמיִתי ְוָכֹזה ָּכֹזה

  ,ָׁשָמִים ֶעֶצם הּוַעם רַדָק ֲעֵדי

  ;ֶנְגּדֹו ֵמֹאֶפל, ֶעֶרב ִמֶּנֶׁשף

  ,ָּכל־ְמִזָּמה ֵאם, ּבֹוֶדֶדת ְמנּוָחה ֲעֵדי

  – ֶלב־ֱאנֹוׁש ָרֵׁשימֹו ַיְחָּדו ֶׁשִחְּבָרה

  ,ִחֵּבָרה ִקְּׁשָרה ְׂשִעַּפי 3ַמֲעַדּנֹות ַאף

  .ִנָּתקּו זֹו ִזּמֹוַתי ַמְחְׁשבֹוַתי

                                                         

. הוראתו כמו קשורים או כושרות ונחשתים;  השם מעדנה הוא כמו מענדה מן הפעל ענד3
 .'ב ובאיוב לח"ל' א טו"עדיהם יתנו הפסוקים בש
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  ,ִמְׁשָּתֶאה ַמֲחִריׁש ַּבֲהָלQ־ַנְפִׁשי ֹּכה

  :ְׁשָאלּוִני ָׁשם, יִיְּסרּוִנ ִּכְליֹוַתי

  ?ָחָכם ְּכִמְתאֹוֵנן ֶׁשָּבּה, ֵּתֵבל ֲהֹזאת"

  ,ָּכל־ֶּפִתי ֶוֱענּות, ֶלאֵּבית־ֶּכ ַהִהיא

  ,ָּפִנים ְּכַמְסֶּתֶרת ַהּטֹוָבה ֶׁשָּבּה

  ,ּתֹוָצאֹות ַלְּפֻעּלֹות ֵמָרָעה ַרק

  "?חּוׁשֹו־בֹו ַּבֲעבּור, ֹּתֶפת ִהיא ּוְלָנָבר

  !!ַּדָּוי בְוֵל ַמְכאֹוִבים ִלי ַּכָּמה

  ,ְׁשָטָפְתִני ַחְלָחָלה ַּכִּׁשֹּבֶלת

  ,ֵהִסיר ְסֶוהַהַּמ ָעְנִיי ִּבְראֹוִתי

  .ַהָּבָמָתה ֹעֶלה ְלבּוׁש־ְּבִלי ָעֹרם

Qְּבתֹוֵכִכי ַאִּביָטה! ֵּתֵבל ֶאְרֵא,  

  ;ָּתְפֶּתה – ְרִפיָדֵתQ, ְיצּוֵעQ – ַוֲאַבּדֹון

  ,ַלִּמְׁשָּפט ֵיְׁשבּו ָוַלַחץ ִאם־ֳעִני

  –? ְוָהִיית ּתּוְכִלי ֵאיQ אֶׁשר ַמְמֶלֶכת

Qָיִחיָׁשה הּוַמֲעֵׂש עֹוֵבר ּדֹור ָּב,  

  ,ִתָּמֵלא ַנְפׁשֹו ַרק – ָוֵרק ָנעּור

Qְמַבֵּקׁש ָׁשְוא ְמנּוַחת . . . . ְלַהְרִּגיָעּה הֹוֵל,  

  ;ָיָדיו ִעם־ָאְרבֹות ַאֲחָריו ָוָעָמל

  – ּתֹוַחְלּתֹו, ַּתֲאָותֹו ֵהן – ַאְכָזב ְבנֹות ֲעֵדי

  .עֹוְלֵמי־ַעד ִּבְתהֹום, ְכמֹו ִנְדמּו ִנְדֹמה

  ,ְמָעט ִׁשְבּתֹו ֶזה ַהָּבָכא ֵעֶמקְּב ֹּפה

  – ּוְמרּודֹו ָעְניֹו ַחֵּיי – ּוְבַחָּייו

  ,ִמְתָּבֵרQ ִּבְלָבבֹו ִנְתֶעה ַּבָּׁשְוא

  ,מּוָצק מּוָסד, ֵיׁש ָיבֹוא ּדֹור ַהְנִחיל

  ֹּבֵרַח ֵצל, אֶׁשר ִמְקַסם ַיַען

  ,ָצבּוַע ַּבֲהִגיגֹו ֶׁשַבע ִּבְצָבִעים

  ֶאל־ְקָפָדה ֵמֹהָוה יֶאל־ְּדָו ִמְּכֵאב

  .ֶיְהֳּדֶפּנּו ַיְתֶעּנּו ְּבִלי ַעד־ַׁשַחת

  ,ִּכי־ָיַעל ֵאד ִּבָּצה ִמְׁשַמֵּני ֵּכן

  ׁשֹוָלל ַהּמֹוִליQ, אֹור ָרצּוף ּתֹוכֹו

  .ִקָּוה־לֹו ֶזה, ֹּתֶעה ֹאַרח ֹעֵבר
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  :'ענין פרשה ה
 ִמַּתֲאָותֹו ִנְרָּדף הּוא – ַּבחּוץ ָׁשּהּוְמַבְּק, ְּבִלּבֹו ְמנּוָחה ְלַקֵּנן ָהָאָדם ְּתׁשּוַקת

 ַּתַחת ִמְתַעִּנים ּוְתבּוָנתֹו הּוא – לֹו ִמְפָלט ְמַבֵּקׁש ִויִגיַע ֲעבֹוָדה ּוַבֲעַמל, ָּכל־ַהּיֹום

  – ָהָעְרָמה ֹזאת ְּגִבְרָּתם

  

  ,ַהּוֹות ִקְרּבֹו, ֱאנֹוׁש ִּבְלַבב ְּפָרעֹות ַרק

  ,ַּבחּוץ ָּפַׁשט ְמנּוָחה ִלְמֹצא ָלֵכן

  – הָּבְיָת ִעְּתָדּה ַאף, ִכיָנּהֱה ,ֲחָקָרּה ָׁשם

Qְיִביֶאָּנה ֲחָדָריו ִמי־ִבְלָעָדיו ַא?  

  ,ְּבִלי־ָחָׂשQ ֻמְרָּדף ַמֲאַוָּיו ִמן־ַּבְלהֹות

  ,ָעֶרב ִּכְזֵאֵבי ְצֵמִאים ַּגם ְרֵעִבים

  ,ָמנֹוס־לֹו ְמַבֵּקׁש ַּבַּמָּׂשא ַּבֹּטַרח

  .ֻעָּלמֹו ִלְפֹרק – ְפׁשֹוַנ ֲעַמל – ֶּבָעָמל

  !ָּתָפָׂשה ָמׁשֹוט ַהְּתבּוָנה ַלָּׁשְוא

  ,ְיָהֵתּלּו ָעְרָמה ִמְׁשְּבֵרי ַּדַעת ָּבֳאִני

  ;ַלַּגִּלים ְׂשחֹוק ֹּגֶמא ְּכֵתַבת ַוְיִהי

  ,ַטְלֵטָלה הּוְטלּו ְוֹחְבלֹו ֳאִני ַעד־ִאם

  ,ַּגם־ָיַחד ֻטְּבעּו חֹול ִּביֵון ַעד־ִאם

  ,ִנְׁשָמטּו ָׂשָפָתה צּוִרים יִּביֵד אֹו

  .ֶאל־ַהָּסַלע ְּכַאְבֵני־ִּגר ְמַנְּפִצים

  

  

  :'ענין פרשה ו
 ַעל־ַאְדַות – ִהָּבְראֹו ְלִמּיֹום ָלָאָדם הּוא ְּכָעׁש ֲאֶׁשר )Die Reue( ַהֹּנַחם ַעל־ְּדַבר

 ַצר ִאם, ֶנְחָׁשבּו ְּכַאִין ֵבלֵּת ַמְחַמֵּדי ָּכל – ַרב ִמְמָׁשל ּבֹו ַהּמֹוְׁשִלים ְוַהַּלַחץ ָהֹעִני

 – ַּתְמרּוִרים ַחֵּיי ֵמֲחיֹות, ָיָמיו ִּבְדֵמי מֹותֹו טֹוב – ָּתִמיד ִמְסַּתֵּתר ְּבִקְרּבֹו ְואֹוֵיב

 ִנְצחֹון ַעל־ַאְדַות – ֲעִתידֹוָתיו ְּבַדְרֵכי ַחְתַחִּתים ַוָּיִׂשים, ָהָאָדם ֶאת ְמַבֵעת ַהֵּׂשֶכל

 ִליִמין ָהעֹוֶמֶדת ַּבת־ֵאל ַהֶּנֶפׁש – ְּבעֹוְכָריו הּוא ַּגם ְוַהָּסֵפק, ּוַחַעל־ָהר ַהְּגִוָּיה

 – אֹותֹו ּוְמַנָּסה ְמַעָּנה ִהיא ַּגם, ְלַעְּצבֹוָתיו ּוְמַחֶּבֶׁשת ָּתִמיד ְּבֵהָאְבקֹו ָהָאָדם רּוַח

; ַנְפׁשֹו נֹוֵׂשא הּוא וֵאָלי ֲאֶׁשר ֹנַעם ִמָּכל ַהֶּמְרָחק ֶזה – צּור־ְיָלדֹו ִעם ָהָאָדם ִריב

 ִׁשְמעֹו ַרק ֲאֶׁשר, ָרחֹוק ָּדָבר ִמָּכל ַהֲחָרָדה ְוֹזאת; ּוְלֹחק ָּכל־ֹהָוה ֶאל ִקְרָבתֹו ֹזאת

  – לֹו ַּתְנחּוִמים ֵאין ַּבָּמֶות ַּגם, ֵאֶּלה ְׁשCָׁשה ְּבִסַּבת – ְיַבֲעֵתהּו
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  , ַאּיֹו ֶאָחד יֹום, ֶּגֶבר ְימֹות ֵמַאְלֵפי

  ,ַקֲעַקע ְּכֹתֶבת ֱאנֹוׁש ְּבֵלב ָנַתן ֶׁשwא

  ?ָּבֵאׁש ְוַנְחֹּתם  ם ַח ֹנ  ְּבֶחֶרט ְּכתּוָבה

  ָצֵלָחה ֶׁשַּדְרּכֹו, ְמֻאָּׁשר ֵאיֶזה

  ,ֶאָחת ַּפַעם, ֹעִני ִמְּגִביר ָהֵסר

  ?ָּפַעם ֲעָטָרה ֵהִרים ַלַחץ ֵמֹראׁש

  ֵאל ַמה־ָּפַעל, ֵּתֵבל הֹוִעיָלה ָמה

  ,ֵעיֶניָה ַּבּפּוQ ִּיְקַרעַו, ִּכי־ֵּפֲאָרּה

  –? ֶּבָחֶדר ֹאֵרב ָצפּון אֹוֵיב ִאם

  ,ְוָזֵעף ֵלב־ַסר, ִלֵּבנּו ִמְּמקֹור ֹּכה

  ;ִיֹּזלּון ִיֹּזלּון ַהָּמִרים ֵמי

  ,ַוֲאַבּדֹון ְׁשאֹול ֵמֶאְתמֹול ֲערּוִכים ֹּכה

  – ָׁשם ַּבֻּטחֹות ַלּמֹוֵעד ּוְׁשֻמִרים

  !ִנְסָּפה ־יֹומֹוְּבCא, ֶהָחֵדל ַוַאְׁשֵרי

  ְצָבאֹו ַעד־ְמCאת ָעְניֹו ְיֵמי ַּכֲהִתימֹו

  ,ֱאCַּה סֹוד ִמְּמֵתי,  ל ֶכ ֵּׂש ַה  אּוָלם

  ,ַיֲהQC ֵאִמים ָעָליו, ְיַבֵעת ֶּבן־ָאָדם

  ,ָקֶבר ַיְחֹצב לּו ֶסַלע ִּבְנִקיק ַעד

  .ַּבל־ִיָּמֵלט ֵנַצח ֵמֲעִתידֹוָתיו

  ,ּגֹוָלה ֶלְכּתֹו ַאֲחֵרי ָהרּוַח ֶזה

  ,ֶחְרמֹו ֵאֶׁשת, ַהְּגִוָּיה ְּבבֹור ָאסּור

  ,ִּכֲעַסּתּו ָצָרתֹו, ַּכְעסֹו ֵמֹרב

  ,ֶׁשַבע ֲהָלַמּתּו, ָעָמל ֵמַהְלמּות

  – ִמְׁשּתֹוֵנן ִמְתאֹוֵנן ְמקֹוֵנן ֶזה עֹוד

  ,ָּבא ְלַפֹּתתֹו ַהָּׁשֶפל ֶזה ִהֵּנה

  .ֹׂשָרף ְוִהֵּנה – ִאּׁשֹו ַוֹּתאְכֵלהּו

  ,ַהָּנֶפׁש ֹזה ָיׁשּוב ְׁשָאר רּוַח רְׁשָא

  ,ָעכֹור ֵמֵעֶמק ְלֶעת־ֵקץ ַהָּׁשָבה

  – ִּכְנעּוֶריָה, ֶׁשֶבת ָאִביָה ֵּבית

  ,ָׁשֶפל ֱהִסיתֹו, ִּתְתֹמQ ָּברּוַח ִהיא

  ;ְתַרֵּפא ְוַרֹּפא, ָּתַעל ֲאֻרָכה לֹו ַאף

  , ְמׁשּוָגתֹו ְלָהַבר Cא ִלְזֹרת Cא ַרק
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  .ַנֹּסתֹו ְלַמַען, ַעֹּנתֹו ִּכי־ִאם

  ,ָלִריב ִנָּצב ְמחֹוְלֵלהּו ֵאל ִעם ֹּכה

  ;ָׁשלֹום ְוֵאין ֶּפֶרץ, ְצָוָחה ּוְבִקְרּבֹו

  ,ַנְפׁשֹו ֶׁשָאֲהָבה ִמָּכל ָרחֹוק ֹּכה

  ,ֵאָליו ַהָּקרֹוב ְּבַלַחץ רֹקֵד

  – ִמֵּנהּו ְרחֹוָקה, ֵאיָמה ִמְּפֵני ִנְבַעת

  ,ְיַקֵּלל יֹומֹו, ִיְתַקָּצף ֶּבן־ְּתמּוָתה

  .ְיׁשּוָעָתה־לֹו ֵאין הַּבָּמְוָת ַעד־ַּגם
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  'רבינוביץ ליפא חנינא
  

  

  ' אקדש בקרובי 'היד כתב מתוך
  
  

נעתקים העתקה , ויוצר לשבת הגדול, קרובות לפורים, ארבע פרשיות

ולכל משפטיו , באין מעצר לחמדת השיר, חפשיה לשפת עברית ברורה

  .ועם הערות קטנות ומועילות, ווחקותי

ולשים נגדך , בהקדמה ֲאֻרִּכָה! היה עם לבבי זאת הפעם לקדם פניך הקורא

ומה ראיתי על ככה להעתיק פיוטי קדמונינו , ֹכה ַהִסָּבה אשר עוררתני

מעברית ָמְשָׁחָתה ָבה לעברית ְמזֻּקָקה שבעתים עת אחינו הנאורים בארצות 

 ִאְזנּו תקנו והעתיקו הפיוטים האלה ,תפוצותיהם במאת התשע עשרה

וזאת , רק זה ַהֹחק ששמתי לי מיום בואי בקהל סופרים. ללשונותם ְבמֹוֵיֶהם

 הם הם עצרוני ֵמַהְעִּתיר –לבלתי הרבות להג בראשם , הברית ֶשָּכַרִּתי ִלְסָפַרי

ההולך , ִיָוֶסר שואף חדשות-הן בֹרב דברים לא, מלבד אלה. דבַרי עליך עתה

ולאיש הלבב היודע ומכיר חין ; ְוַהָשם ְלַאל כל ישן נושן,  עת החיהלרוח

אך אם חרולים כסו , מאשר יקרה לו ספרותנּו העתיקה, ערך קדמוניות ְיֻשרּון

  .ולפעלי יתן צדק,  לו גם בדבַרי אלה המעטים ַדָים–פניה 

*הפיוטים או הקרובות בכלל
28

שירי או , )Oden(ְכֻרָבם הם שירים מֹאד ַנֲעִלים  

כי , מסגנון שפתם ִנָּכר.  תפלות–המעט מהם , )Hymnen(תודה ותהילה 

**עושיהם היו בשנות הבינים
הפייטן בצר .  עת צרה ליעקב ולשפתו כאחד– 29

או ְבֹקֹרת , הוא; זרו ממנו, ַתֲענֻגֹות בני אדם אשר  ַב ֹה ֶו ה  יסודתן, ובמצוק

, או יחוש ֲעִתיֹדת לו,  מרפא–ו ַעמֹו בשנים ָעָברּו ימצא ֶנָחָמה ולדאבון נפש

כמעט ֶשָבא יום . כי בימים יֹבאּו ישוב אל המנוחה ואל הנחלה ושב ורפא לו

ֶרן שמיר ֶשּבֹו קרו ותאתינה ֹקֹרת ִמֹקֹרת ֹשנֹות החרותות ִכְבִצֹּפ, מועד ושבת

כצפור יתנשא על ,  אז הפייטן יתנער מעפרות הבלי תבל–בכתבי קדשינו 

                                                         

: 'כן נמצא בויקרא רבה ל. משוררי או מחברי הפיוטים ְמֻכִנים זה כמה בהתארים האלה* 
 .תני קרובי ופייטנאקרי ו

לא על משוררי ספרד ואיטאליע שהם כרבם , רק על פייטני אשכנז וצרפת ּכָוָנִתי כֹוָנָנה**  29
ובכלל . י ְמַעֵניֶהם"עת אחיהם האשכנזים והצרפתים נאחנו ת, חיו בימים ההם חיי ֹאֶשר

 .ןפיוטי הספרדים והאיטלקים מעט מזער שגורים אצלינו שוכני רוסיא פולין ובעהמע
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לקטוף שם מלילות , ף יתעופף בין ַׁשְדמֹות מקראי קדשכעו, כנפי שרעפיו

ואם . ולהכין ֵצָדה לשירו ַהמּוָעד לצאת לכבוד היום מקיר לבבו וחוצה

ימעטו כתבי ֹקדש מהיות ֵמֹחֶמר לפיוטו ּוְׁשֵדמֹוֵתיֶהם לא עשו ֹאֶכל ֵדי 

ִבְשֵדה התלמוד האגדה והמדרש ֵיֵצא ,  אז ירחיק ְנֹדד הפייטן–ַהְשִביעֹו 

  .לצוד ָצִיד לעשות ִמֵצידֹו זה מטעמים להגיגיו כאשר ָאֵהבּו

יען כי ) א: שונה היא העתקתי מהעתקות אחרות אשר כגילּה, לזאת איפוא

, לכן יאלצוני להוציאם ממסגר, רעיוני הפייטן ְסֻתִמים ַוֲחֻתִמים בחרוזיו

זאת וכל ? ועל מה אבניהם ָהְטָבעּו, ללבן ולברר די באר כל הצפון תחתיהם

ְמֻטָּלִאים בשפות , יען חרוזי הפייטן ֹעִטים ְבCוי ְסָחבֹות) ב. תכלכל ההעתקה

לכן ַהֲעָּתָקִתי מתאמצת להלבישם בגדי העבריה , ארמית סורית ויונית

  .ולתת להם פאר תחת אפר, כאשר תלבשנה בנות השיר, ַהֲחְמדות

השגורים , לכן רק הפיוטים האלה העתקתי, ֵמֲאֶשר ֹנַכח נוסח ספרד דרכי

וגם מאלה המשתרעים לארכם , בפי אחינו יושבי רוסיא פולין ובהעהמען

יען ֻרָבם ִיְשנּו וישלשו , ולרחבם לפני הקדושה השמטתי ידי מהעתיק ֹאתם

 Den(כן למען דעת גוף ענין הפיוט . הדבר האמור ַבפיוטים ֶשִקְדמּו למו

Text (ולמען באר ? טן כוננורעיוני הפיי, אגדה או מדרש, ֶזה מקרא-ֵאי-ָאל

 הנה הוספתי הערות –היטב המלות הנכריות אשר לא מבנות העבריה ֵהָנה 

בל תלא ממצוא ! ובקראך בהן אתה הקורא  ;מועילות קטנות על כל דף

*לבעבור הבין תכנית הפיוט, חפציך
, ִקַּדְמִּתי להעתיק פיוטי ארבע פרשיות. 30

ויהי , הקשים מכל הפיוטיםהכבדים ו, ויוצר לשבת הגדול, קרובות לפורים

כן ְבִצִפָיִתי ֲאַצֶפה . באר היטב כהיום הזה! בעזרי לתתם לפניך קורא נעים' ד

 לתת לך כל הפיוטים ערוכים –יאירך ָיַמי ,  אם האל הנותן חיים לכל חי–

ובאת לך מאך לּו לרצון תעלה מנחתי הקטנה ה; ַבֹּכל ונעתקים כמו אלה

ֶהָחֵרד לדברי קדמונינו ַהְמַתִנּים ֹגֶדל יּה , בביְוִהְרָצת גם את מגמת ל! עתה

  –!! ועזוזו במועדים ובשבתות השנה
  

.  למספרם1887 דעצעמבער שנת 25או , ק"ח לפ"ב טבת שנת תרמ"כ' אדעססא יום ו
  .אחרי מלאת לי חמישים שנה ושש וחצי

  המעתיק              

  

                                                         

י רוב "הלכתי עפ, ובמדרש, באגדה, ל בתלמוד"רק במקומות שקולע הפייטן אל דברי חז 30*
 .ל ָבאָגאָפאלֶיע"ל מק" זפיטשינאלאברהם הכהן ' בעקבות הגאון ר
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  יוצר לשבת הגדול 
  

  הש"ץ חוזר התפילה עד ומושיע ומגן 
  

  ִמּסֹוד ֲחָכִמים ּוְנבֹוִנים. 
  ּוִמֶּלֶמד ַּדַעת ְמִביִנים.  

  ֶאְפְּתָחה ִּפי ְּבִׁשיר ּוְרָנִנים.  
  ְלהֹודֹות ּוְלַהֵּלל ְּפֵני ׁשֹוֵכן ְמעֹוִנים:

                                                       
ִהי   ְעְּד ַהּכֹות ַּפְתרֹוס.  ם ְּבצַ ֱא

  ִּבַּתְקָּת ֵחיָלם ִמְבָצֵריֶהם ַלֲהרֹוס. 
  .1ָּגַאְלָּת ַעְּמ ְּבֵנֶבל ַקְתרֹוס 

  : 2ְּדַרְרָּתם ְוִהְבַרְרָּתם ְּכסֹוֶלת ָלרֹוס
  ֲהמֹון ִּפיֶבֶסת.  ִהַּגְרָּת ַלַּגי

  .3ְוִנְּקָתה ָלָאֶרץ ִּבְטִרָיה ֶנְחֶּבֶסת 
  .4ְתּבֹוֶסֶסת ָחה ְּבַדם ִמ ְזנּוָחה ָזְר 

  .5ֻחָּלָצה ְוִנְגָהָצה ִּבְרִחיָצה ְוִתְכּבֹוֶסת
  
  

  ֶטֶרם ֵמרּור ִמְּמֻעִּנים יְֻׁשַּבת.  
  ְיׁשּוָעה ָצְמָחה ִלְנצּוֵרי ְּכָבַבת: 

  . 6ֶפׁש ְמִׁשיַבת ִּכַּתְרָּת ְכִליל ְלנֶ 
  ְלֶׁשָעַבר ִקַּדְמָּת ַמַּתן ַׁשָּבת: 

  ִרְׁשיֹון ֶאָּקָחה ִמַּטַעם ַחְכֵמי־־ֵלב 
  ִמּסֹוד ִלֻּמֵדי־ָּדת ַהְׂשֵּכל ָיֹדעַ 

  ְפָּתָחהְּבִׁשיר ּוְבקֹול ִזְמָרה ְׂשָפַתי אֶ 
  הֹודֹות ְלָיּה ְמעֹונֹו ָרם ֵמַעל ָּגבֹוַּה:

  
  ַּבת ַּפְתרֹוס ַהּכֹות ָיּה! ְּבַצְעְד ַהָּפַעם

  ִמְבָצָרּה ֶנֱהָרס, ֵחיָלּה ְמֹטַען ָחֶרב;
  ל ָּפִדיָת ְביֹום ָזַעם ּוְבֹתף ָוֶנבֶ 

  ַעם ָנִקי ַּכֹּסֶלת ַּבר־ֵלב ָוָקֶרב. 
  ֹון ִּפי־ֶבֶסתַלַּגְיא ִהַּגְרָּת ֲעֶטֶרת ְּגא

  ַוִּתְׁשַּפל ֶׁשֶבת ַמָּכָתּה ִנְמָרָצה, 
ֵעת ְּבַדם ֶּפַסח ּוְבַדם ְּבִרית  

ָלֲעזּוָבה אֹור ָזַרח,   ִמְתּבֹוֶסֶסת
  ְלִמְׁשִעי ֻרָחָצה. 

  
  ִמֶּטֶרם ׂשּום ֵקץ ִלְמֹרֹרת מֹוֶגיָה, 

  ַלְּנצּוָרה ְּכַבת־ַעִין ִׁשית ְּבֶיַׁשע ַקְמָּת;
א ָדת ִעַּטְר    יָה,ָּת, ְמַחָּיה הֹוגֶ ַעד־

  יֹום ַׁשָּבת ַמָּתָנה ָלֵתת ִקַּדְמָּת. 

 
 שם בלשון ארמית למין כנור בעל ששה מיתרים (דניאל ג', ה'). –  ְבֶנֶבל ַקְתרֹוס   1
ִהְבַרְרָת ְוִנֵקיָת את עם ישראל כמו שמנקין הסלת לרטיבה לאפות ממנו לחם; ֻלקח  –  ַכֹסֶלת ָלרֹוס  2

 מן הפסוק: "ָלֹרס את הסלת" (יחזקאל, מ"ו, י"ד). 
עש"ה: ונקתה לארץ תשב (ישעיה, ג', כ"ו). ֶנְחֶבֶסת, הוא נפעל מן  –  ת ְוִנְקָתה ָלָאֶרץ ִבְטִרָיה ֶנְחֶבסֶ  3

הפעל הארמי "ְחַבס" (כמו: בוס בעברית) צערטרעטען, צערשטאססע, וכן נמצאהו בתלמוד: 
הגלגלת שנחבסה (חולין דף נ"ב). הוראת החרוז כן היא: מצרים בשפל ישבה, ומכתה טריה ומבוסה  

 להגדיל ַהְכֵאב. 
יעקב העזובה ִמדֹוָדּה, המתבוססת בדם של פסח ְזנּוָחה,ֹתַאר לבת־– ְרָחה ַּבָדם ִמְתבֹוֶסֶסת זָ  ְזנּוָחה  4

 ובדם של ברית מילה, עליה אור זרח. 
ִנְגָהָצה, הוא נפעל מן הפעל הארמי "ְגַהץ" (בלייכען, קלאהר מאֿבען);   –   ְוִנְגָהָצה ִּבְרִחיָצה ְוִתְכּבֹוֶסת   5

 (פסחים דף ק"ט)  יןבגדי פשתן ַהְמגֹוֲהצִ 
כמו: למשיבת נפש; תאר להתורה, עש"ה בתהלים: תורת ד' תמימה, משיבת   – ְלֶנֶפש ְמִשיַבת  6

 נפש.
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  יַע ְוַׁשִּליט.  ֶסָלה ֲארֹוִמְמ מֹוִׁש 
  מֹוִציִאי ַלָחְפִׁשי ִמֵּבית ַמֲעִליט: 

  ַסּכֹוָתה ְלֹראִׁשי ְלַהְׁשִאיר ָּפִליט. 
  ָּגנֹון ְוִהִציל ָּפסֹוַח ְוִהְמִליט: 

  

  ָלֵכן ַעד־ֱהיֹוִתי מֹוִׁשיִעי ֲארֹוֵמָמה,
  ,ַהּמֹוִציא ִמַּמְאֵּפְלָיה ּגֹוי ֵאין ֹּכחַ 

ַהּסֹוֵכ ְלֹראׁש ָּבָניו, ְּפִליָטיו ֵהם 
 ֵהָּמה,ְוָיֵגן ָעֵלימֹו ָּגנֹון ָּפסֹוַח. 

  
  יות מתים ונאמן אתה להח –הם  מגן אבר –ברוך אתה  

  
  ִמַּמְסֵּגר ַאִּסיר ְּבֵצאת ְלחֹוֶפׁש. 

  ִנְתנֹוֵסס ֵנס ִּבְטִביַעת ֶרֶפׁש.  
  חֹוק ַמְרּגֹוַע ָונֹוֶפׁש.  ִסַּגְבָּתם

  : 7ֲערֹו ְּתִחָּלה ִלְמִׁשיַבת ָנֶפׁש 
  

  ֵּפרּוׁשֹו ְוַטֲעמֹו ִצִּויָת ְּבָמָרה.  
  ְמָרה.  ִצֲחצּוַח ָּדתֹו ְלָהִבין ּוְלגוֹ 

  ְקִביַעת ְקֻדָּׁשתֹו ִּבְזִכיָרה ּוְׁשִמיָרה. 
  רֹון ְלָהִפיק ְּבתֹוָדה ְוִזְמָרה:  

  
  ְׁשָפִטים ְּגדֹוִלים ָעִׂשיָת ְבצֹוַען. 

  ִׁשְפַרְרָּת ֹאֶהל ַּבל ִיְצָען:
  ְּתעּוִבים ַּפּסּו ְּבַאף ְלַהְכִניָען.  
  :8ָּתְקָפה ֲחָרָדה ַּבֲעָמֵלק ּוְכָנַען 

  
   ְלֵהיָכְל ְּתׁשֹוֵבב. ְוֵעיֶניִלְּב 

  ָּדֵׁשן ְוָׁשֵמן ְלַעְּמ ְינֹוֵבב:
  .  9ְּתכֹוֵנן ֻאָלְמ ִמְזֵּבַח ְוסֹוֵבב

  ְלַהְגִׁשים ֶּתִחי ְיֵׁשִנים דֹוֵבב: 

  ִּסיר ְּבֵצאת ַלָחְפִׁשי ִמֵּבית ַהֹּסַהר,אַ 
  ַּכֲהִרימֹו ֵנס, ָוַצר ָהְטַּבע ָּבָרֶפׁש,

  ֹו ֹמַהר,ַע ֲאַזי ַּתָּתה לָיּה! ָחל־ַמְרּגוֹ 
  יַֻחל ַּבּתֹוָרה ְמִׁשיַבת ָנֶפׁש.  ֶטֶרם

  
  ָחל־ַׁשָּבת ְמֹפָרׁש ְּכָבר ְּבָמָרה ִצִּויָתה,

  ִּתְׂשַּבְעָנה; ְּבַצְחָצחֹות ָּדָתיו ַנְפׁשֹות ּגֹוי
  ִּבְדַבר "ָזֹכר ָׁשֹמר" ָקְדׁשֹו ִהְתִויָת,

  ה.ּבֹו ִזְמָרה תֹוָדה ְׂשָפַתִים ַּתַּבְענָ 
  

  ְׁשָפֶטי ְּבֹצַען ָעָרְכָּת, ִּכי ָגְדלּו 
  ְעֵּתק ַעְוָלָתּה;ּתַ ־ַוֵּתט ַׁשְפִריְר ַּבל

  ּגֹוי ִנְתָעב ִּכי־ִנְכָנע זּו ְּבַאף הֹוָכְחָּת,
  ֵאיָמָתה. – ִחיל ֵאיֵלי ֱאֹדם ָאַחז, ְּכַנַען 

  
  ַעִין ָוֵלב ָהֵסב ֶאל ֵהיַכל ָּכָכה! 

  ֻמָּצל ִמֶּדִחי!  ִיְׁשַמן ְיֻׁשרּון ָינּוב
  ֻאָּלם ּוִמְזֵּבַח ְּבֵנה ְּבִעיר ִנְׁשָּכָחה,

  ּוִמִּמְטרֹות ֻעְּז ְיַׁשן־ָעָפר ֶיִחי! 

 
הוראת החרוז כן היא: אתה נתת לו אל מרגוע, וערכת לו בתחלה,   – ֲערֹו ְּתִחָּלה ִלְמִׁשיַבת ָנֶפׁש  7

 וז שלפניו הוא כמו: שגבתם בשין. חרבטרם ַחקֹוָת החק בתורה משיבת נפש. הפעל ִסַּגְבָתם ב
כל  החרוז הזה מיוסד על הכתוב: אז נבהלו אלופי אֹדם וכו' נמגו –  ָּתְקָפה ֲחָרָדה ַּבֲעָמֵלק ּוְכָנַען  8

יושבי כנען (שמות ט"ו, ט"ו), והמשך ארבעת החרוזים כן הוא: אחרי עשותך שפטים במצרים, צוית  
ם תקיעתו (אהל בל־יצען) וְמֻתעִדים כי ִהְכַנְעָת באף, תקפה  מעון לך ַבִמְדָבר, לבל יהי נעקר ממקו 

 החרדה בכל האמות, רק בהעתקתי שניתי מעט החרוז האחרון.   
סובב לשון משנה הוא, כמו: ופנה לסובב (זבחים פרק ה'); השם או הבינוני הזה   – ב ִמְזֵבַח ְוסֹובֶ  9

 הוא לענ"ד כמו: ַּכְרֹּכב בעברית. 
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  מחיה המתים.  –   הברוך את    
  ִיְׁשִעי ּוְכבֹוִדי ִמְׂשַּגִּבי ּוְמנּוִסי.  

  ְוִנָּצב ָלִריב ַעל אֹוְנִסי. 
  סֹוְכִכי ְּבֶאְבָרתֹו ְיֹהָוה ִנִּסי. 

  ֹוֶבה ִדין ְקָנִסי.  ַע ְוגּפֹורֵ 
  

  ְּבִהּלֹו ֵנרֹו ֲעֵלי ֹראִׁשי.  
  ָרַכב ַעל ָעב ַקל ֵמִעּנּוי ְלָגְרִׁשי.  
  . 10ִׁשֵחת ִמְבָצר ַמֲחִליִׁשי ְוחֹוְרִׁשי 

  ְמלֹון ִקּצֹו ָנַחִני ּדֹוְרִׁשי:
  ּוִמְמעֹון ָקְדׁשֹו ָחַבׁש ְּכֵאִבי.  

  
  ִבי:ָאדֹון ִמַּמַעְיֵני ַהְיׁשּוָעה ִהְׁשִאי

  ִלְמַּדִני ָלנּוַח ְּבַׁשָּבת ֵמַהְדִאיִבי. 
  :11ְלַהֲאִכיִלי ַנֲחַלת ַיֲעֹקב ָאִבי 

  

  ַאָּתה ִמְׂשַּגִּבי ְלִעּתֹות ַּבָּצָרָתּה, 
ֲחַצי ָמצּו ֲעָצַמי ֹמַח!    ָהָרב ִעם־

  ִּסי! ַהּסֹוְכִכי ְּבֶאְבַרת ְיׁשּוָעָתה,ָיּה נִ 
  ֹכַח! ַלֲעֹנׁש ָקָׁשה ַּכָּדת זּו ֹעְׁשַקי 

  
  ַעל־ֹראִׁשי ֶקֶדם ֹאְר ִּכי־ִהִּגיַּה, 
  ַחְּלִצי ֵמֹעִני ַעל־ָעב ַקל ָרָכְבָּת; 

  ָּכל־ִמְבְצֵרי מֹוַני ִהְבַקְעָּת ַהְבִקיַע,
  ְבָּת.ֶאל־ְמלֹוְנ ַלְנחֹוִתי, ְלִׁשְכְנ ָּתָא 

  ִמְּמעֹון ָקְדְׁש ָעָּתה  –ַא ַלְּכֵאב ַלְחֹּבׁש 
  

  יָת;, ַמְעָין ִלי ִהְראִ ֵמי־ֶיַׁשע ִלְׁשֹאב
  נֹוַח ַּבַּׁשָּבת ִלַּמְדַּתִני ָאָּתה, 

  ִּכי ַנֲחַלת ָאִבי ַהֲאִכיִלי ָאִביָת. 
  

  ַהְללּו ָיּה –ִיְמ 
  ֵאל ָנא  –ְוַאָּתה      

  ֶּכֶרם ֶחֶמד ֶנַטע ַׁשֲעׁשּוִעים.  
  ִׁשֵּני ְרָׁשִעים.   13ּוְמֻכְסֶּכֶסת 12ְּבֻלָּסה

   ִמֵּבין ּפֹוְׁשִעים. ְוִנְגֵליָת ְלַחְּלָצּה

 ,   ֶּכֶרם ֶחֶמד ָאִני, ְנַטע ַׁשֲעֻׁשֶעי
  ָכָלְתִני;ֶׁשן־ְרָׁשִעים אֲ  –י  ַא ְסִחי ִלְׁשֵכנַ 

  ְרָבָבה ְּכֹגֶדל ְזרֹוֶעָאז ְּבֵחיל ַאְלֵפי  
  
  

 
רבותינו דרשו: ִבְשַכר נשים צדקניות נגאלו ממצרים וכו', וכשהגיע    –   ֲחִליִׁשי ְוחֹוְרִׁשי ִׁשֵחת ִמְבָצר מַ  10

ש"ה: תחת התפוח עוררתיך וכו', והקב"ה שולח זמן הלידה, הולכות לשדה ויולדות תחת התפוח, ע
ם  ונעשה להן נס, ונבלעו בקרקע ומביאים שוורי –מלאך וכו'; וכיוון שהכירו המצרים, באו להרגן 

וחורשים על גביהן, שנאמר על גבי חרשו חורשים וכו'; לאחר שהולכים, יוצאות ומבצבצות כעשב,  
א דרשת ר"ע). אך בחרוזים אלה ַהְפַשט ֵנר  עש"ה: רבבה כצמח השדה נתתיך וכו' (סוטה דף י"

 לרגלי.
ה בלי ְמָצרים, אמר ר' יוחנן משום ר"י: כל המענג את השבת נותנים לו נחל –  ַנֲחַלת ַיֲעֹקב ָאִבי  11

לא כאברהם וכו' ולא כיצחק  –דכתיב: אם תשיב משבת רגליך וכו' והאכלתיך נחלת יעקב אביך 
 ימה וקדמה צפנה ונגבה וכו' (מס' שבת דף קי"ח) וכו', אלא כיעקב, דכתיב ביה: ופרצת 

ל הנקיים בלאטיין, הוראתו: בזויה ומלוכלכה (שמוטציג, שלעֿכט) ע vilisבלוסה, כמו  – ְּבֻלָּסה  12
 ט')  חוצצין ועל הְבלּוִסין (מקוואות דף

, קורען);  מכוסכסת היא מן הפעל הארמי ְכַסס, הוראתו: לעיסה וטעימה (צערבייסען  –  ּוְמֻכְסֶּכֶסת   13
 הכוסס את החטה (ברכות ל"ז), ונמצא גם המרובע ִּכְסַּכס (נדה דף ס"ב , שבת דף ק"מ) 
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  . 14ְּבֵחיל ֲאָלִפים ְרָבבֹות ִּתְׁשִעים 
  . 15ּוְבֶצֶדק ִנְפַקד ְלֵתַׁשע ְוִתְׁשִעים 

  . 16הּוֲעָמָסה ַמָּׂשא ְפָרִדים ִּתְׁשִעים 
  ִּפִּניָת ְלָפֶניָה ְמָלִכים ְוׁשֹוִעים.  

  ֻׁשְלָחה ְקִציֶריָה ְוָעלּו מֹוִׁשיִעים. 
  . 17ָעה ִמִּׁשְבִעיםּוְלֶחְלָקּה ָנְטָלה ִׁשבְ 

  . 18ֶׁשִעּׂשּור ְנָכִסים ַלָּבנֹות ְקבּוִעים 
  ּוִביִׁשימֹון ֶּדֶר ָהְלכּו ַאְרָּבִעים.  
  ַמֲעַדֵּני ֶמֶל אֹוְכִלים ּוְׂשֵבִעים.  

    ְקֻדָּׁשתֹו ְמַתִּנים
  ְוֶרֶנן ַמִּביִעים: 

  

  ֶמְנֶהם ִחַּלְצָּתִני, ְיִמיְנ ְסָמָכְתִני. 
  ִצְדַקת ָאב ְּפַקְדּתֹו ֶּבן ִּתְׁשִעים ָוֵתַׁשע,

  ִהיא ַעל ְּפָרִדים ִּתְׁשִעים טּוב־ָחם ֶהֱעִמיָסה; 
  ם ָׂשְגִבי ֵיַׁשע,ֹּגְרׁשּו ַמְלֵכי ְכַנַען יוֹ 

  י־ָעִליָת. ַוֲאַׁשַּלח ְקִציַרי ְלֶעְזִרי ּכִ 
  ֻאִּמים ִׁשְבָעה ִמִּׁשְבִעים ְלַבת ַעְּמ ֵחֶלק, 

  ְּכַבת ִמְׁשַּפט ַהָּבנֹות: ֲעִׂשִרָּיה ַקַחת;
  ֶזה ְׁשנֹות ַאְרָּבִעים ַּבִּצּיֹות ֵאין־ֶּפֶלג

  ָמן ְּכַמֲעַדֵּני ֶמֶל ִהְרַוִּני ַנַחת. 
  ָקְדְׁש ֲאַתֶּנה, ָחְׁשִּכי ַמִּגיַּה!ן ָלכֵ 

  י ַּפֵּלט ַּבִּׁשיר ִּפי ַיִּביַע. ַאף ָרּנֵ 
  

  ּוָמרֹום ְוָקדֹוׁש   –ַחי ְוַקָּים 
.   ָיַרְדָּת ְלַהִּציל ַעֶּמ

 .   ְלהֹוִדיָעם ֹאַרח נֹוֲעֶמ
  .  19ְלַמֻׁשאֹות ָּתִרים ְּפָעֶמי

 :   ְלַהְכִניַע רֹוִדים ְּבַזֲעֶמ
  ֲהמֹון ׁשֹוְדִדים.  ֵתם ּוְכהָ 

  ָּכלּו ָׂשִרים ּוְגדּוִדים. 
  ְוִהִּגיַע ֵעת דֹוִדים. 

  ָצְמָחה ְיׁשּוָעה ִליִדיִדים:  
  
  

  ַּבת־ַיֲעֹקב ַהִּציל ֹצַען ִּכי־ָיָרְדָּת, 
  ֹקְׁשְט ָּדת ְלהֹוִדיָעּה ְּדָרֶכיָה ָנֵעמּו,

  ָאז ְלַהְׁשאֹות ַאְדַמת־ָחם ְּבַזַעם ָצָעְדָּת,
  ַוַּתְכַנע ֹרָדי, ִמֶּקְצְּפ ָׁשֵממּו. 

  ּוְכָהֵתם ׁשֹוְדִדי, ִּכי־ִנְפַזר ְלִפי־ָפַחת,
    –ִּכְכלֹות ָׂשָריו ְּגדּוָדיו ִלי עֹוְללּו ֶרַׁשע 

  ה ִלי ַהִּנָּדַחת, ֵעת־ּדֹוִדים ִהִּגיעָ 
  ַלְּיִדיָדה ִמֹּנַער ִהְצַמְחָּת ֶיַׁשע. 

  
  
  

 
הקב"ה נקרא ֶמֶלך, מלך בגמטרי "תשעים", ע"ש שהוא שוכן בצ'    –  ם ְּבֵחיל ֲאָלִפים ְרָבבֹות ִּתְׁשִעי  14

אברהם   אלפים רבבות (מגלה עמוקות אופן ר"נ בשם סודי רזיא) כן הוא לפי דעת הרב ר'
 מבאהאפאלו, רק ַהֲעָתָקִתי שונה מעט. 

 בזכות אברהם אבינו, שנפקד בן תשעים שנה ותשע.  –  ִנְפַקד ְלֵתַׁשע ְוִתְׁשִעים  15
: שאלתי את ר"א,  הפייטן מרמז פה לדרשת חז"ל: א"ר חנינא–  ָמָסה ַמָּׂשא ְפָרִדים ִּתְׁשִעים הּועֲ  16

מפני מה ראו לפדות פטרי חמורים וכו'? שאין כל אחד מישראל, שלא היו לו תשעים חמורים,  
 טעונים כסף וזהב ממצרים (בכורות דף ה'). 

 ני ישראל ירשו אז של ז' עממין והוא החלל העשירי משבעים. ב  –   ּוְלֶחְלָקּה ָנְטָלה ִׁשְבָעה ִמִּׁשְבִעים   17
 ע"פ תקנת חז"ל (כתובות דף ס"ח וס"ט)   –  ֶׁשִעּׂשּור ְנָכִסים ַלָּבנֹות ְקבּוִעים   18
לא למשואות וחרבות שכבר היו, אלא למשואות שעתידין להיות, בסבת   –   ְלַמֻׁשאֹות ָּתִרים ְּפָעֶמי   19

 ַונתי בהעתקתי. כן ּכִ הירידה בזעם של הקב"ה, ו
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  . 20סֹוד ְּכָיָצא ְּבַהְנָוָיה
  .21ֵצאת ֲעגּוִמים ָלְרָוָיה
  . 22ָנֲחצּו ִציִרים ִלְׁשִבָּיה

  ְׁשֵני ָּתֳאֵמי ְצִבָּיה: 
  

   .23ְּפרֹוס ֵּכָרה ֶׁשל ֶמֶל
  . 24ְלַׂשר ֶּפֶלִאְרָעהּו 

 .   ָּכל ַהָּבא ְלֶמֶל
 :   ֶאְׁשָּכר ְלָפָניו ְמַהֵּל

  
  ְּבַׁשַער ַּבת ַּכְסלּוַח. 

  ִנָּצִבים ַמְלֲאֵכי ִׁשּלּוַח.  
  .  25ִנְסַּתְּכלּו קֹוְטֵפי ַמּלּוחַ 

  : 26ְּבֵאין קֹוֶמץ ְוִקּלּוחַ 
  

  ַרַהב ֵלָבב ִּגָּנה. 
  ה. ְלִלְגיֹוָניו ָקַפץ ּוִמּנָ 

  ֵנס ַהָּבא ְּבָמָנה. ִיּכָ 
  ְוֵאֶּלה ְלַבד ָּבַאֲחרֹוָנה:  

  
  ָׁשַאל ֶּפֶתן ֵחֵרׁש. 

  ִמי ִנְדָרׁש ְוַהּדֹוֵרׁש. 

  ִּבְמעֹון ָקְדְׁש ִּכְמַעט ֹאֶמר ָּגָזְרָּת:
  "ַלֶּמְרָחב ֵצִאי, ַּבת־ִּכְליֹון ֵעיָנִים!"

  ֶׁשר ָאָמְרָּת, ַלְּׁשִבי ֲאַזי ִמֵהרּו ַּכאֲ 
  ִּכְתאֹוֵמי ְצִבָּיה ִציֶרי ַהְּׁשָנִים. 

  
  ֶל ֹצַען ָזַבח,ַהּיֹום, ְלמֶ יֹום ֵּכָרה 

;   ֵמֶאְתמֹול הּוַכן ִלְנִציֵבי ָכל־ֶּפֶל
  ָּכל ַהָּבא ֵהָּנה ָאֹכל ִמן־ַהָּטַבח, 

.   ִמְנָחה ֹהְלָכה ְלָפָניו, ֶאְׁשָּכר ַלֶּמֶל
  

  ֹנַכח ַׁשַער מֹוֵׁשל ֹראׁש ּגֹוי ַּכְּסֻלחַ 
ם ֶּגֶׁשת;   ַמְלֲאֵכי־ָיּה ִנָּצבּו, ַּבל־ְקֹרב ֲה

  ז ְּכָרִׁשים ֶנְחָׁשבּו, ְּכקֹוְטִפים ַמּלּוַח,ָא
  ֵמֵאין ִּביֵדיֶהם ַאף ִמְנַחת ַמְרֶחֶׁשת.

  
  ֶמֶל ָיִהיר ֵּגא ְמֹאד, ּבּוז ָמֵלא ִפיהּו,

  ִּבְצָבָאיו ָנָפלּו: הּוא ְּדָבָריו ָׁשַלח,
  "ָּפַני ֵיָראּו ָּכל־ֵאל ַׁשי ָיִביאּו, 

  ּוָבלּו"."ַרק ָּבַאֲחרֹוָנה ְׁשֵני ֵאֶּלה י
  

  ָׁשם ְׁשָאָלמֹו ֹאֵטם ַּכֶּפֶתן ֹאֶזן: 
  "ִמי־ֹדֵרׁש, ִמי־ִנְדָרׁש ִּכי ֵאָדֵעמֹו?"

 
ָנֶוה הוא שם זכר; ָנָוה הוא תאר לנקבה, אך הפייטן לא יתן לב לכמו אלה, ובפיו השם   –  ְבַהְנָוָיה  20

 "ְנָויה" כנוי למעון ְוָנֶוה.
 מה טוב ומה נעים, לו כתב פה הפייטן "ָלְרָוחה" במקום "ָלְרָוָיה"  – ָלְרָוָיה   21
הרו השלוחים לשביה של ישראל, והם משה ואהרן מלאכי־יה,  מ  –  ָנֲחצּו ִציִרים ִלְׁשִבָּיה וכו'  22

 הדומים לשני תאומי צביה. 
אמר ר"ח בר אבא: אותו היום היום פרוזבטי (חשוב ומכובד בלשון יונית,   –  ְּפרֹוס ֵּכָרה ֶׁשל ֶמֶל  23

 .  ווארביג, געמכטעס) של פרעה היה וכו' (מדרש רבה שמות פ"ה). הספור הזה ֻכלו שם תמצאנו
ה', כ') וִאְרָעהּו, והוראות החרוז כן היא:    תרגום של: ויפגעו את משה (שמות   –   ִאְרָעהּו ְלַׂשר ֶּפֶל   24

 נזדמן למלך מצרים לעשות ביום הזה כרה ומשתה לשרי הפלכים אשר בארצו. 
ים בשדה  התועמשה ואהרן נראו ונחשבו בעיני עבדי פרעה כעניים ודלים    –   ִנְסַּתְּכלּו קֹוְטֵפי ַמּלּוחַ   25

 או ביער לקטוף מלוח (מיני שרשים) למלאת בטנם הרקה. 
קשים מאוד השמות האלה לספחם אל החרוז שלפניו, רק מן ההמשך נכרה   – ְּבֵאין קֹוֶמץ ְוִקּלּוחַ  26

כונת הפייטן, והוראת החרוז כן היא: מאין בידם אף קמץ קמח, או מעשה ֹאֶפה ָאפוי ְבַקַלַחת מנחה 
 עתקתי. כן הלמלך מצרים; ו
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  ֵהִׁשיבּוהּו ָהַפ ִמּׁשֹוֶרׁש.  
  ָּכָלה ָּגֵרׁש ְיָגֵרׁש: 
  ָמַרד ֵזד ְּבִעּקּולֹו. 

  ַמה ִּלי ּוְלקֹולֹו.  
א ִהְרַצִּני ְּבִׁשְקלֹו.    ְו

  : 27ְׁשָען ַעל ַמְקלוֹ נִ ּכְ 
  

  ְוָאז ָצָפה ָּבֱאִליִלים. 
  . 28ֲהֵיׁש ָיָדיו ְּגִליִלים

  ָצגּו ָעָליו ִּבְפִליִלים. 
  ֵאין ְּפנֹות ַּבֲחָלִלים: 

  
  ֱאִויל מּוָכן ַלֲעָברֹות. 

  . 29ַמה ְלֹּכֵהן ִּבְקָברֹות
א ְּבֵתֶכל ַהִּדְּברֹות.     ֲה
  נֹוַדע ַּבַעל ְּגבּורֹות: 

  
  ק ֶנְאָזר.  ֶצֶד לֹוֵבׁש

  ְלָהִׁשיב ְּגמּול ְלַאְכָזר.  
  ָהַפ ֶּדֶר ִאיׁש ָוָזר.
  ֲעָמלֹו ְבֹראׁשֹו ָחָזר:

  
  ֲחָנַמל ָּבָרד ּוְרָׁשִפים.
  .30ִזְלֵעף ַּבֲעֵלי ְכָׁשִפים

  

  ָּדָבר ֱהִׁשיבּוהּו: ַהֹהְפִכי ֵלב ֹרֶגן 
  ָלה ָּגְרֵׁשמֹו!""ַעל־ָּבָניו ְמַצֶּוָּך, ּכָ 

  ֲהַפְכַּפ ַמֲעֵנה־ֵזד, ָעָנם ְּבֶמֶרד ְּבָמַעל:
  – קֹול ֹעד ֹנֶתֶנת? "ַמה־ִּלי ּוְלַגֲעַרת ֵאל 

א־ִכֶּפר ִּבְׁשָקָליו ִמָּמַעל;    "ָּפַני 
  "ָלֶכם ַמְלָאָכיו ַרק ַמֵּקל ִמְׁשֶעֶנת".

  
  ָּבֱאִליָליו ִּכי־ָהָגה ִמְּסֹפר ָעֵצמּו, 

    –ֵאל "ְּגִליֵלי ָזָהב ָיֵדיהּו" ַוְּיַחֵּפׂש 
  ָאז ִמְׁשָּפט ַלֲחֹרץ ִציֵרי־ָיּה ִקֵּדמּו:

  ְמָצֵאהּו?ָרב־ֶפֶגר ֵאי ּתִ "ֵּבין ְּגִוּיֹות 
  

  "ַאף ְלֹכֲהָניו ָחִליָלה ֵמְראֹות ְמקֹום ָקֶבר, 
  "ַאָּתה ֹרֶעה ֱאִויִלי מּוָכן ְליֹום ָזַעם!

ַהַּמְׁשִּפיִלי ְּגאֹון ָּגֶבר   –"ַא סֹוף ְּדַבר ֵאל 
  "ַּדַעת ְּגבּוָרתֹו ְיַאֶּלְפ ַהָּפַעם". 

  
  ֶצֶדק, ֹּכה ֵחמֹות ָחַגר ַהָּלֻבׁש ְמִעיל

  ָלֹמד ְּגמּול ְלַאְכָזר ְּכִלי ָיַצר ַוָּיַעׂש;
, ַּדְרּכֹו ָׂש ַּבֶחֶדק,   ֵלב ִעֵּקׁש ָהָפ

  ַוָּיֶׁשב ֶאל ֵחיקֹו ָעָמל ָוָכַעׂש. 
  

  ד ַוֲחָנָמל, ְרָׁשִפים ָוָדֶבר, ִמָּברָ 
  ָאְחָזה ַזְלָעָפה ַחְרֻטֵמי ִמְצָרִים; 

  
  

 
הפייטן מקצר ֹפה. כונתו בהחרוז הזה כן היא: אתם עניים! הן רק מקלכם   –  ְכִנְשָען ַעל ַמְקלוֹ  27

 בידכם לכם למשענת ולא עוד. וכן העתקתי. 
כאשר חפש פרעה בין אליליו למצוא ביניהם את השי"ת שידיו גלילי זהב,  – ֲהֵיׁש ָיָדיו ְּגִליִלים  28

 שירים, ה', י"ד) והוא תאר להקב"ה עפ"י מדרש שיר השירים. יר ה עש"ה: ידיו גלילי זהב (ש 
בחמשה חרוזים נכלל ַמַעֵנה משה ואהרן, ותוכן מאמרם כן הוא: מה־לך כי   – ַמה ְלֹּכֵהן ִּבְקָברֹות  29

חלילה   תבקש למצוא אלוהי שמים בין חללים פגרים אין בהם רוח מעשי עץ ואבן? הן גם לכהניו
 אכ"ו להקב"ה אדון כל הברואים וכו'. מהיות בחצר קברות מתים, ע

 כמו: אחזה זלעפה מחרטומי מצרים שהם היו בעלי כשפים.  –  ִזְלֵעף ַּבֲעֵלי ְכָׁשִפים  30
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  .31ָקְרסּו ָּכְרעּו ְכׁשּוִפים
  ׁשֹוֲאִפים:ֲעַפר ֶאֶרץ 

  ֶבר,ָקַרס ַּבַעל ְּכָׁשִפים ִּכי־ָבא ַהּׁשָ 
  ַהֹּׁשֵאף ֲעַפר ַאְרצֹו, ֹׁשֵדד ָצֳהָרִים.

       
ת ִתְפַאְרּתוֹ  –ֵאל־ָנא        ֹּתֶקף ְתִה

  יֹוְצֵאי ִחָּפזֹון. ִסְּפָקם ָמזֹון. 
א ְלָרזֹון. ָקדֹוׁש:    ְלׂשֹוַבע ְו

  
  ֲאָמָנה ְגדֹוָלה ָהְיָתה ָבָעם.  
  ְּבִלי ְלִהְתלֹוֵנן ֹזאת ַהַּפַעם.  

  ָעם: ַמה ִנְט לֹוַמר  32ּגֹוָעה
  יוצאי חפזון.... 

  
ָׁשה ֵנֵל ַּבִּמְדָּבר.     ֶּדֶר ְׁש

  .  33ִהִּגיד ֵמָאז ַמְנִהיג ְוַדָּבר
א ִכַחד ֵמֶהם     ָּדָבר.ְו
  יוצאי חפזון.... 

  
  . 34ְזִריִזים ָחׁשּו ְלַהְקִּדיׁש ְקרּוָאיו 

  ָחסּו ְּבַמְטִריף ָּכל ְּברּוָאיו.  
  . טֹוב ֵאין ַמְחסֹור ִליֵרָאיו

  יוצאי חפזון.... 
  

  . 35ָיִחיד ְׁשָמָרּה ְלִמָּדה ְׂשרּוָעה 
  ְּכלּולֹוַתִי ֶאְזּכֹור ֶחֶסד ְלָפֹוְרָעה. 

  ֵאל ְקֹדִׁשי ַאָּתה!יֹום ֵצאִתי ְּבִחָּפזֹון, 
  א־ָכָפן ַרק ָׂשָבע ֵּדי־ִסְפִקי ַּתָּתה.

  
  ִּביֻׁשרּון ָהֱאמּוָנה ָעְלָתה ְכֹפַרַחת,

  ֵאין ַמִּלין ַהַּפַעם ְּתלּוָנה ִנַּצַחת, 
  ִלְׁשֹאל: ָמה־ֹאַכל? ִלְצֹעק: ֵאי ַקַּלַחת? 

  
  

ָׁשה ֵנַתע ַּבֹּתהּו"    "ֶּדֶר ָיִמים ְׁש
  ן ָּכֹמהּו;ֵאי ַנֲהלֹו, מֹוִליִהִּגיד ְּכָבר ְמ 

א־ִכֵחד ַהְבֵטַח ַעל־ֹּבהּו.    ָּדָבר 
  
  

    –ִקְּדׁשּו ְמִהיֵרי ֶצֶדק ְמֹקָרא ֵמָרֶחם 
  ַוִּיְבַטח ַּבֵּמִכין ַלִּנְבָרא ָלֶחם: 

א־ִאיׁש ְוִיָּנֶחם.   ַמְחֹסר ְיֵרָאיו ַּכְלֵּכל 
  
  

ֶלֶכת  ֻמְׁש  ְנאּום ָיּה ְלַבת־ַעם –"ָּפֳעֵל ָׁשמּור  
  "ֵעת ְּכלּולֹות ֶאְזֹּכר, ֹזה ַחְסִּדי ֹמֶׁשֶכת,

 
הוא פרעה וכל גדולי שריו, ָשֻהֹּכּו בסנורי הכשוף של החרטמים, רק פה   – ָקְרסּו ָּכְרעּו ְכׁשּוִפים  31

רק לפרעה בלבד, השואף לבלוע גם עפר ארצו, ושודד מעט, כי "ְכשּוִפים" בפי, ֹתאר    העתקתי משונה 
 חיל עבדיו. 

גֹוַע הוא מקור, כמו: ָצֹעק ָגֹעל, כלשון הכתוב: הלוך ְוָגעֹו (ש"א ו') רק בפי הפייטן נשתנה   –  גֹועַ  32
 ריך.המקור ָגעֹו ְלגֹוַע; אף צעקת אדם ובהמה אחת היא לו, יען לאות "ג" הוא צ 

ת השם "ַדָבר", היא כמו מנהיג; תרגום: ְנֵחִני (תהילים ה', ט') ַדֵּבר ָיִתי. השם הורא  –   ַמְנִהיג ְוַדָּבר   33
 והֹפעל נמצאו בתלמוד זה כמה. 

זריזים הם משה ואהרן, שהיו שלוחים מהירי צדק, והם מהרו  –  ְזִריִזים ָחׁשּו ְלַהְקִּדיׁש ְקרּוָאיו  34
 (ישעיה, מ"ח, י"ב).  : וישראל ְמֹקָרִאי ְוַהְמֹקָרא מבטן יולדתו, "עשה" להקדיש עם יעקב, הנאהב

הקב"ה (שהוא יחיד ומיוחד) ְׁשָמָרּה (המדה הטובה של ישראל, היא   –  ָיִחיד ְׁשָמָרּה ְלִמָּדה ְׂשרּוָעה   35
מדת הבטחון). למדה שרועה (גדולה מתארכת ומתפשטת לכל צד) כלשון הכתוב: שרוע וקלוט 

  מעט.  "א, י"ח). העתקת החרוז הזה משונה(ויקרא כ
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א   ֶלְכֵּת ַאֲחַרי ַּבִּמְדָּבר ְּבֶאֶרץ 
  ְזרּוָעה.  

  יוצאי חפזון.... 
  

  ְמקֹום ִצְפעֹוִנים ָנָחׁש ָׂשָרף ְוַעְקָרב. 
  ב.  ָנְסעּו ְקדֹוִׁשים ַלֶׁשֶמׁש ְוָׁשרָ 

ְועֹוֵלל ּוִמְקֶנה ָרב. יוצאי:   36ָסב
  יוצאי חפזון.... 

   
  37ֲעָדִרים ִהְׂשִּכילּו ַמָּדע ְלַהֲחִּכיָמם
  . 38ִּפַּסת ִמְׁשָארֹות ָנְׂשאּו ְּבַהְׁשִּכיָמם
  ְצרּורֹות ְּבִׂשְמלֹוָתם ַעל ִׁשְכָמם.  

  יוצאי חפזון.... 
  

  . 39ִקּטּוף ָהִעָּסה ַּבֲחָרָרה ְקמּוָצה 
א ֻחָּמָצה. ְּבָראׁשֵ  ְרצּוָפה   יֶהם ֶׁש

  ֶׁשֶמׁש ֶׁשָזַפָּתּה ַוֲאָכלּוָה ַמָּצה.  
  יוצאי חפזון.... 

  
  . 40ּתּוִפיֵני ִׁשִּׁשים ְוַאַחת ְּבִמְׁשָטר 
  ָטֲעמּו ְוָאְרחּו ְּבִׁשּיּור ַהְּמנָֻּטר.  

  ַעד ֶלֶחם ִמָׁשַמִים הּוְמָטר.  
  יוצאי חפזון.... 

  

א־ְזרּוָעה ַאֲחַרי ָלֶלֶכת""   ָׁשם ְּבֶאֶרץ 
  
  
  

  ֹּכה ְמקֹום ֻחר ֶּפֶתן, ַלַּתִּנין ָנֵוהּו, 
  ּגֹוי ָקדֹוׁש ֹנֵסַע, ֹחֶרב ֹיאְכֵלהּו, 

  ֹרב ִמְקֵנהּו. – ָׂשב ְויֹוֵנק ְלַרְגלֹו, ַאֲחָריו 
  
  

  , ַהְׂשֵּכל ָיֹדַע; ר־ָיּהם ֵעֶד ַוֶּיְחּכַ 
    –ְּפָרעֹות ִּבְפֹרַע  –ִמְׁשַאְרּתֹו ַּבִּׂשְמָלה 

  ְׂשֵאת ְצרּוָרה ַעל־ִׁשְכמֹו, ִאְּמָצְתהּו ְזֹרַע. 
  
  

א־ָחֵמץ עֹוֶדּנּו,    ִלְנָתָחיו ְּבֵצקֹו 
    –ָערּו מּול ֶׁשֶמׁש ַעל־ֹראׁש ִיָּׂשֶאּנּו 

  ּנּו. אְכלֶ ַוֹּתאֵפהּו ַמּצֹות ַּבֲעבּור יֹ 
  
  

  ִׁשִּׁשים ְוַאַחת ֵהן ֲאֻרחֹוָתיו ַהָּפַעם;
  ִּבְׁשֵאִרית ּתּוִפיָניו ָעַמד ַהָּטַעם, 

  ַעד־ֵּתת ְּדַגן־ָׁשָמיו ֹעֶנה ְבֵסֶתר ָרַעם.
  

  
 

 ָסָבא בארמית הוא כמו ָשב בעברית.  –ָסב    36
 עדר הוא כנוי לישראל, עש"ה: וינהגם כעדר במדבר (תהילים ע"ח).   –  ֲעָדִרים ִהְׂשִּכילּו   37
הוראת השם פסה בעברית היא: יתרה ושפע (איבערפלוסס) אך בשפת ארמית   –  ִּפַּסת ִמְׁשָארֹות  38

 בשיל חד פס (מדרש איכה ג', י"ד).ו: חתיכה (איין שטיל); אכל מכל תהיא כמ
פ"ט) הכורת    השם קטוף הוא מן הפעל: ְקַטף: הלש ְוַהְמַקֵטף (ב"מ  –  ִקּטּוף ָהִעָּסה ַּבֲחָרָרה ְקמּוָצה   39

בידיו מן העיסה לעשות ככרות לחם. ֲחָרָרה, היא כמו ֻעָגה בעברית; תרגום עגת שעורים (יחזקאל 
"קמוצה" היא כמו: קבוצה, קמוטה בעברית. עוגא חדא קמוץ.  ד' י"ב) חררת שעורין. הבינוני פעול  

 ת ממנו ֻעָגה. (תרגום שה"ש, א, יב'), והוראת החרוז כן היא: נתח הבצק הקמוט והקמוץ לעשו
ס"א סעודות כסדר היו אוכלין בני ישראל מהבצק הזה, עד יום   –  ּתּוִפיֵני ִׁשִּׁשים ְוַאַחת ְּבִמְׁשָטר  40

 את המן מן השמים. ט"ז אייר, יום שקבלו 
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  ּוְבֵכן ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה:         
  ָאז רֹוב ִנִּסים ִהְפֵלאָת ַּבַּלְיָלה. 

  ְיָלה.  ְּבֹראׁש ַאְׁשמֹוֶרת ֶזה ַהּלַ 
  . 41ֵּגר ֶצֶדק ִנַּצְחּתֹו ְּכֶנֱחַלק לֹו ַלְיָלה 

  
  ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה:

  
  . 42ַּדְנָּת ֶמֶל ְּגָרר ַּבֲחלֹום ַהַּלְיָלה 

  . 43ִהְפַחְדָּת ֲאַרִּמי ְּבֶאֶמׁש ַלְיָלה 
  ְיָלה.  ַוָיַׂשר ִיְׂשָרֵאל ְלַמְלָא ַוּיּוַכל לֹו לַ 

  
  ָלה:ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּליְ 

  
  ֶזַרע ְּבכֹוֵרי ַּפְתרֹוס ָמַחְצָּת ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה.  

א ָמְצאּו ְּבקּוָמם ַּבַּלְיָלה.    ֵחיָלם 
ִטיַסת ְנִגיד ֲחרֹוֶׁשת ִסִּליָת ְּבכֹוְכֵבי 

  .  44ַלְיָלה
  

  ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה:
  

    45ְלנֹוֵפף ִאּוּויָיַעץ ְמָחֵרף 
  ְיָלה.  הֹוַבְׁשָּת ְּפָגָריו ַּבּלַ 

  ָיּה! ַהְּפָלאֹות ַרּבּו ֵליל ֲעׂשֹוְת ֶּפֶלא:
  ֹראׁש ַאְׁשֹמרֹות ִלְפַלּגֹות ְׁשָלׁש־ֵאֶּלה  לְ ּבוֹ 

  ֹעז ְלֵגר ַצִּדיק ַּתָּתה, ִלְרֹּבץ ַּבל־ֵיֶלא
  
  
  

; ּבֹו ַּבִחָּזיֹון ַּדְנָּת ּבִ    ְגָרר ֶמֶל
;   ּבֹו ֲאַרִּמי ִנְבָעת ְּכִאָּׁשה ֹּתְמָכה ֶפֶל

  .   ַוָּיַׂשר ַוּיּוַכל ַיֲעֹקב ִאיׁש־ֵהֶל
  
  
  

  י ָּכָאִיל,ָטַבְחָּת ַּכְּצבִ ּבֹו ְּבכֹור ָחם 
א־ָמָצא ִאיׁש ָחִיל;   ָיָדיו ַאֲחֵרי קּום 

  ִסּלּו ּכֹוְכֵבי ָלִיל. ַאִּביר ְׁשַכן־ֲחֹרֶׁשת
  
  
  
  

  ַהר ִצּיֹון נֹוֵפף ָיד ַּבֲחָרפֹות ָּגֶבר,
  ְלַׂשר ְצָבָאיו הֹוָבְׁשָּת ּבֹו ָמְצאּו ָקֶבר;

  
  

 
תאר לאברהם אבינו שהיה גר צדק, המנצח ד' מלכים וירדוף  – ֵּגר ֶצֶדק ִנַּצְחּתֹו ְּכֶנֱחַלק לֹו ַלְיָלה  41

 יהם כאשר נחלק עליו הלילה. אחר 
הוא אבימלך מלך גרר, שהזהיר אותו הקב"ה בחלום חזיון לילה   –  ַּדְנָּת ֶמֶל ְּגָרר ַּבֲחלֹום ַהַּלְיָלה  42

 לו: הנך מת וכו'. ויאמר 
ארמי הוא כנוי ללבן מארץ ארם, שהודה בעצמו ליעקב חתנו לאמור:    –  ִהְפַחְדָּת ֲאַרִּמי ְּבֶאֶמׁש ַלְיָלה   43

 ואלהי אביכם אמש אמר אלי: ִהָשֵמר וכו'.
יטן מן השם  דער ֿפָלוג) שם ָמפשט הוא בפי הפי ִטיָסה ( – ִטיַסת ְנִגיד ֲחרֹוֶׁשת ִסִּליָת ְּבכֹוְכֵבי ַלְיָלה  44

של: וירד העיט (בראשית ט', יא') ונחת טייסא.   ת"י [תרגום ירושלמי] כללי ָטְיַסא (דער האביֿכט) 
נגיד חרשת, הוא סיסרא שמקום מושבו היה חרושת הגוים, עש"ה (שופטים ד', ב'), ועמו ממסלותם  

 הכוכבים נלחמו, עש"ה (שופטים ה', כ') בהלחמו את ישראל. 
בציון אוה למושב לו (תהלים  אווי, הוא כינוי להר ציון, עש"ה" בחר ד'  –  נֹוֵפף ִאּוּויָיַעץ ְמָחֵרף לְ  45

 קל"ב). נגד ציון יעץ סנחרב המחרף, לנופף בידו. 
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  . 46ָּכַרע ֵּבל ּוַמָּצבֹו ְּבִאיׁשֹון ַלְיָלה 
   47ְלִאיׁש ֲחמּודֹות ִנְגָלה ָרז ֲחזֹות ַלְיָלה.

  
  ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה:

  
    48ִמְׁשַּתֵּכר ִּבְכֵלי ֹקֶדׁש ֶנֱהַרג ּבֹו ַּבַּלְיָלה.

ֲאָריֹות ּפֹוֵתר ִּבֲעתּוֵתי  נֹוַׁשע ִמּבֹור
    49ַלְיָלה.

  י ְוָכַתב ְסָפִרים ַּבַּלְיָלה.  ַטר ֲאָגגִ ִׂשְנָאה נָ 
  

  ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה:
  

    50עֹוַרְרָּת ִנְצֲח ָעָליו ְּבֶנֶדד ְׁשַנת ַלְיָלה.
  ּפּוָרה ִתְדרֹו ְלׁשֹוֵמר ַמה ִמַּלְיָלה. 

  ָצַרח ַּכּׁשֹוֵמר ְוָׂשח ָאָתא ֹבֶקר ְוַגם ַלְיָלה.  
  

  ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה:
  

א ַלְיָלה  א יֹום ְו   . 51ָקֵרב יֹום ֲאֶׁשר הּוא 
  ָרם הֹוַדע ִּכי ְל ַהּיֹום ַאף ְל ַהַּלְיָלה.  

 ָּכל ַהּיֹום ְוָכל ׁשֹוְמִרים ַהְפֵקד ְלִעיְר 
  ַהַּלְיָלה.  

  ָּתִאיר ְּכאֹור יֹום ֶחְׁשַכת ַלְיָלה.  
  

  י ָׁשֶבר;ִלְפנֵ  –ַלְיָלה ָּכַרע ֵּבל, ְּגאֹונֹו 
, ַאל ְלֹחֵבר ָחֶבר.    ּבֹו ְלִאיׁש ֲחֻמדֹות סֹוְד

  
  
  

  ְּכֵלי ִמְׁשֵּתהּו,ּבֹו ֹסֵבא ֹהַרג, ֹקֶדׁש 
  ֻמָּצל ִמּבֹור ֲאִרי ִּפְתרֹונֹו ְמַבֲעֵתהּו;

  
  ִמְׁשֵנהּו.  –ַלְיָלה ֲאָגִגי ֹחֵקק, ָנָקם 

  
  
  

  ִּכְבֵליל ְׁשַנת ָנָדָדה, ְיִמיְנ ָּגֵבָרה,
! ַּכּׁשֹוֵמר ַּדֵּבָרה:ָרה ׁשּוֵּכן ּפּו   ב ְּדֹר

  ֲאעֹוֵרָרה". ַׁשַחר  –"ֵליל ָעָמל ִּכי ָאָתא 
  
  
  

א־ַלְיָלה לּו ִחיׁש ְּתָקְרֶבּנּו! א־יֹום    יֹום 
  ִיָּוַדע ִּכי־ְל יֹום, ְוַלִיל ְיִמיֶרּנּו; 

  ׁשֹוֵמר ְלִעיֵר ַהְפֵקד, ַלְיָלה ְויֹום ְּתֶנּנּו!
  

  ֹוי ִּתְדְרֶׁשּנּו!!ר ָהֵאר ֵליל ּגּוְכאֹור ֹּבקֶ 
  

 
כמו: ְבֶעל = ַבַעל; ֵבל הוא כנוי לאליל בבל, והוראת השם הזה: עזוז וגבור (דער  –  ָּכַרע ֵּבל ּוַמָּצבוֹ   46

 שטארגע, ֶמאכטנגע)
תאר לדניאל, ֶשלו נגלה רז לפתור החלום לנבוכדנאצר, ולא    –   ַלְיָלה  ֲחמּודֹות ִנְגָלה ָרז ֲחזֹות  ְלִאיׁש   47

 לחרטומים ולאשפים חוברי חבר, עש"ה: ֱאַדִין ְלָדִנֵּיאל ְּבֶחְזָוא ִדי ֵליְלָיא ָרָזה גֲִלי (דניאל ב', יט'). 
כלי הקדש,  הוא בלשצר מלך בבל, ששתה יין משתיו מ – ִמְׁשַּתֵּכר ִּבְכֵלי ֹקֶדׁש ֶנֱהַרג ּבֹו ַּבַּלְיָלה  48

 ששלל אביו בירושלים, עש"ה (דניאל ה', ב') 
דניאל הֻמָצל מבור אריות, פותר ְפָשר מלתא: ְמֵנא ְמֵנא   – נֹוַׁשע ִמּבֹור ֲאָריֹות ּפֹוֵתר ִּבֲעתּוֵתי ַלְיָלה  49

 ְתֵקל ּוַפְרֵסין (דניאל ה', כ"ו)
לה ההוא כאשר נדדה שנתו. רק  על אחשורוש המלך התגברת בלי – ָליו וכו' עֹוַרְרָּת ִנְצֲח עָ  50

 העתקתי כרשום? החרוז הזה אל החרוזים הבאים להלן. 
א ַלְיָלה   51 א יֹום ְו הפייטן מרמז אל הפסוק: והיה יום אחד הוא יודע לד' לא    –   ָקֵרב יֹום ֲאֶׁשר הּוא 

 ביאת המשיח. והוא יום  יום ולא לילה וכו' (זכריה, יד' ז') 
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א־ֹתאֵכלּו:    ּוְבֵכן ָּכל־ַמֲחֶמֶצת 
  

  .  52ָאֹבא ְבִחיל ְלִהְתַיְּצָבה
  ְּבַמֲעַמד ְּפֵני ֵתיָבה. 

  ַּגְׁשִּתי ְלרֹוֵמם ּוְלַׂשְּגָבה.  
  ֵמְרׁשּות ָּדגּול ֵמְרָבָבה:  

  ִהּלּול קֹוִני ַאְקִׁשיָבה.  
  ָבה.  ּוְבֵחֶקר ָּדתֹו ֶאְתַיְּׁש 

  ֹזאת ָלַדַעת ֲאַחְּׁשָבה.  
  ִמַּטַעם ַחְכֵמי ְיִׁשיָבה:  

  .  53טֹוֵען עֹוָלם ַאְמִליָכה
  ְיָהִבי ָעָליו ַאְׁשִליָכה. 

  ְּכָרׁש ְלָפָניו ֶאְתַהְּלָכה.  
  ִלְפּתֹוַח ִּבְדַבר ֲהָלָכה: 

  . 54ִמַּלת ִּפי ְּגדּוָׁשה 
  נֹוֵצר ֶחֶסד ַאְקִּדיָׁשה.  

  ָׁשה.  ַסְלֵסל ְּבֵדָעה ֲחָד 
  ָׁשה:  ֵמְרׁשּות ֵעָדה ַהְּקדוֹ 
  ְּפֵני ְיָׁשִרים ּדֹוֵבר. 

  ִצֲחצּוַח ֲאָמִרים ֲאַגֵּבר.  
  . 55ִקַדְמִּתי ִלּטֹול ְּבֵסֶבר
  ְרׁשּות ֵמַרב ְוָחֵבר: 
  ַׁשַּדי ֵחיִלי ְּתַאֵּמץ. 

  
  
  

ם ָּבאִתי,   ִלְפֵני־ֵאל ִהְתַיֵּצב ָחֵרד ֲה
  ָמֳעָמד ְמַבֵּקׁש ַּבֲעלֹוִתי ַהָּבָמָתה;

  ְלָדגּול ֵמְרָבָבה ֵּתת ִרְׁשיֹון ָקָראִתי,
  ִּבְקרֹוב ְלרֹוֵמם צּוִרי ֵאין ּבֹו ַעְוָלָתה.

  ְקִׁשיָבה,ִלְתִהַּלת קֹוִני ַרב־ֶקֶׁשב ַא
  ּוְבֵחֶקר ֵאׁש ָּדתֹו ְּבֶרֶגׁש ֲאַהֵּלָכה;
  ֹאָתּה ַּדַעת ֵמיַטב ֲהִגיַגי ַאְקִריָבה,

  ִמַּטַעם ְזֵקַני ַחְכֵמי־ַעם ֵחֵלָכה. 
, ַנְפִׁשי ָחֵפָצה,   ֵאל ֹנֵׂשא־ֹכל ַהְמִלי

  ַאף ָעָליו ַאְׁשִליָכה ְיָהִבי ִמֹּנַער; 
ם ֶאַּגׁש זּו ְזֹרעֹו אִ    ֵּמָצה ָּכָרׁש ֲה

  ִמן־ֵעץ ָּדת ָוִדין ַקַחת ְיֵפה ְּפִרי־ֹתַאר.
  ַרָּבה ֱאמּוָנִתי זֹו ְׂשָפַתי פֹוַתַחת, 
  ֶסד;ּוְבֹרב ִמִּלין ַאְקִּדיׁש ֵׁשם ֹנֵצר חָ 

  ָּדת ְּכבֹוָדּה ָחָדׁש ְלָפֵאר ֶאְמָצא ַנַחת
  ֶנְגָּדה־ָנא ָלֵעָדה ֹקֶדׁש ִּתָּוֶסד. 

  ִּפיהּו,ִלְפֵני ָהָאדֹון ֵמיָׁשִרים ִניב 
  ַּדֵּבר ַצחֹות ֶאְתַאָּמץ ֲאִני ַהָּגֶבר;

  ִרְׁשיֹון ֲאָמִרים ַהִּטיף ֲחֵׁשָכה ַיִּגיהּו
  ֶבר.ַקַחת ִקַּדְמִּתי ֵמַרב ֹראׁש ֵּבית־חָ 

  ַחְּזֵקִני ָיּה ֵחיִלי! ְמלֹוא ֻקְמְצ ֹּכחַ 
  
  
  

 
הפיוט הזה כלו הקדמה אל הפיוט הגדול על הלכות פסח שלאחריו, כמו    –  ָבה ָאֹבא ְבִחיל ְלִהְתַיּצְ   52

 הפיוט "מסוד חכמים", הוא כעין הקדמה לכל פרשה ופרשה. 
כמו נושא, תאר להקב"ה נושא ֹכל. בתלמוד שגור הפעל ָטַען, כמו טוענין ליורש   –  טֹוֵען עֹוָלם  53

 ן ללוקח (גיטין דף נ"ח) ואין טועני
בינוני פעול מן השם ָגִדיש; הנפעל נמצא בתלמוד: כל המדות וכו' היו    –  דּוָׁשה ִמַּלת ִּפי ּגְ  54

 ִנְגָדשֹות (מנחות ל"ד) הוראתו, שהיו צבורות ועולות למעלה מן המדה כגדיש.
בר אפי דלבן; בסבר פנים  תרגום של: את פני לבן (בראשית ל"א, ב') ס – ִקַדְמִּתי ִלּטֹול ְּבֵסֶבר    55

 כמו: ראות פנים, או ֵהָראֹות (אויסגעהען, אנגעהען) יפות (אבות א') 
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  . 56ַּתְעִּדיף ָקט ְוקֹוֶמץ
  ְלָבֵאר ְּבִלי ֶׁשֶמץ. 

  ִהְלכֹות ִּבעּור ָחֵמץ:
  

ֵהי   ָהרּוחֹות ְלָכל ָּבָׂשר.   ֱא
  חֹוק ְלַעּמֹו ָמָסר. 

  ְוִהְזִהיָרם ִּבְכָתב מּוָסר.  
  ִלְבּדֹוק ָחֵמץ אֹור ְלַאְרָּבָעה ָעָׂשר: 

  ְּבָׁשָעה ֶׁשֵאין ְּבֵני ָאָדם ְמצּוִיים ְּבׁשּוָקא.  
  אֹור ַהֵּנר ָיֶפה ִלְבִדיָקה.  

א א ְלאֹור ַהַחָּמה ְו   ְלאֹור ֵאין ּבֹוְדִקין 
א ְלאֹור ָהֲאבּוָקה.     ַהְּלָבָנה ְו

  
  ְוָצִרי ְלָבֵר ַעל ִּבעּור ָחֵמץ ְּכֻחָּקה: 

  . 57ָּגַמר ְמַנְּטֵרּה ַעד ְּדַבְתָרא 
  ּוִמַיד ָצִרי ְלַבֵטל ַהְׁשָאר ַּבֲאִמיָרה. 

ְוֵליָמא ָהִכי ָּכל ֲחִמיָרא ְּדִאיָּכא ַּבֲהָדא  
  ִדיָרה.

ָלא ִבַעְרֵּתיּה ִלָּבֵטל ְוֶלֱהֵוי  ְד ּוְּדָלא ֲחִמֵּתיּה 
  ְּכַעְפָרא:  

  ְּדִאי ִמְׁשַּתַּכח ְלַאַחר אֹוָתּה ָׁשָעה. 
ֵאינֹו ַחָּיב ְּבַבל ֵיָרֶאה ּוְבַבל ִיָּמֵצא 

  ְלפֹוְׁשָעה.  
ְוָהרֹוֶצה ַאַחר ְּבִדיָקתֹו ֶלֱאכֹול ָחֵמץ 

  ּוְלָׂשְבָעה.  
  :  הַמה ֶׁשְּמַׁשֵּיר ַיִּניֶחּנּו ְּבִצְנעָ 

  ֵהיָכא ְדָבַדק ְּבחֹוֵרי ֵביָתא.  
  ְוִהִניַח ַאְרַּבע אֹו ָחֵמׁש ִרְפָּתא.  
  ְוַאְׁשַּכח ְּדָחָדא ִמַּנְיהּו ַּפֲחָתא.  

  ְּתָנה ָנא ַלַחָּלׁש ַנְפׁשֹו ִמְתַאֶּמֶצת;
  ִּתְפַּתח ָּפתֹוחַ ַּבֵאר ֵהיֵטב ְׂשָפַתי 

  ִמְׁשְּפֵטי ַהְּבֵעָרה, ַּבֵער ָּכל־ַמְחֶמֶצת.
  

ַּה ָּכל־ַהָּבָׂשר ַוֲאדֹון ָּכל־רּוחַ    ֱא
א־ִיַׁשֵּקרּו, ֹחק   ְלַעּמֹו ָנַתן, ָּבִנים 

  ִּבְכָתב ֱאֶמת ְיסּוָדתֹו, ַּבָּדת ָינּוַח:
  "אֹור ְלַאְרָּבָעה ָעָׂשר ָחֵמץ ְיַבֵּקרּו".

  ֵּנר ְיַחֵּפׂש ֵחֶפׂש,ו ְלַבֵּקר ּבַ ֹּכה ַאֲחָרי
  ֵעת ְּדָמָמה ַּבְּׁשָוִקים, ֲחֵׁשָכה ֹרֶבֶצת,

    –ְלַלִּפיד ֶזֶפת ַאל־ְלאֹור ֶחֶרס ְוַסַהר, ַאל־
  
  

  ִויָבֵר ֵׁשם ְמַצֶּוה ְלָבֵער ַמְחֶמֶצת.
ת ִּבֹּקֶרת,   ֹּכה ָׁשמּור ַלָּמֳחָרת ִּכְכ

  ֵּסֶפר:ַהּנֹוָתר ָיֳחָרם ְּבָאְמרֹו ִעם־הַ 
א־ִבַעְרִּתיו, ְיִהי ְכמּול ֵאׁש ְנֹעֶרת!    "ָּכל ְׂשֹאר 

  
א־ְרִאיִתיו, ִיְתַמֵּׁשל ָּכֵאֶפר!"   "ַּבְיָתה 

  
  ִאם ָחְלָפה ִעּתֹו, ְוהּוא ִנְמָצא עֹוֶדּנּו,
א־ֵיָרֶאה" ֱאנֹוׁש ַּבל־ִיָּוֶסר;   ַעל ָצו "

  
  ַרק ִאם־ַנְפׁשֹו ְּתַאֶּוה ֶלֱאָכל־ִמֶּמּנּו,

  
  ְׁשָאר ִמָּׂשְבעֹו ִיְטֹמן ַּבָּסֶתר. ּנִ הַ 

  ִאם ֵעת ַחְּפׂשֹו ֵּביתֹו ָּכל־ֻחר ְּבָקֵצהּו.
  – ְּפתֹוָתיו ֶנְעָּדר ֻמָּנח ִמֶּטֶרם  ַאַחד 

  ִמְּדָאָגה ֶּפן ַעְכָּבר ַּבֹחר ְיֹגֵרהּו, 
 

(עיין בהערה על החרוז "קטוף העיסה בחררה קמוצא" ושם תמצא   כמו קטן ונקמט –  ָקט ְוקֹוֶמץ  56
 הוראת השם קומץ. בהעתקתי שניתי מעט רעיון החרוז. 

כלה הבדיקה, ישמור את החמץ עד יום המחרת. תרגום של: יום  אם  –  ָּגַמר ְמַנְּטֵרּה ַעד דאתרא  57
 יומא דבתרֹוה.   –המחרת  
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  ִלְבּדֹוק ֵמֵריָׁשא ֶׁשָּמא חּוְלָדא ְלָקַחָּתּה:  
  ְוֵכן ָּתנּו ַרָּבָנן ְּבִפְרִקין. 
  ְּדחֹוֵרי ֵביָתא ּוְנִקיִקין. 

  ִקין.  י ֵאיָנן ִנְבָּד ִעיָלֵאי ְוַתָּתאֵ 
  

  ְוֶאְמָצִעים ְזקּוִקין: 
  ִזֲהרּו ַּגג ַהָּיִציַע ְוַגג ִמְגָּדִלין.  

  .  58ְוֶרֶפת ָּבָקר ּוַמְתֵּבן ְולּוִלין
  ְואֹוְצרֹות ַיִין ְוֶׁשֶמן ַהְנעּוִלין.  

  ִלְבּדֹוק ָחֵמץ ְּבִלי עֹוִלין:  
  חֹור ֶׁשֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו.  

  ּוְמַבֵּטל ְׁשָארֹו.  ַעד ֶׁשַּמִגיַע  ֶזה ְוֶזה ּבֹוֵדק
ְוֵכן ֵּבין ְיהּוִדי ְועֹוֵבד ּכֹוָכִבים ַחָּיב 

  ְלַבֲערֹו.  
ְּפֵלימֹו ֵמַקל ֶׁשָּמא ֹיאַמר ָהעֹוֵבד ּכֹוָכִבים  

  : 59ְּכָׁשפֹו ַוֲחָברוֹ 
  

  . 61ְוַהּיֹוֵצא ִבְׁשָיָרא  60ָטֲענּו ַהְמָפֵרׁש 
  ָרה.  קֹוֶדם ֶּפַסח ְלָחזְ ְוֵאין ַּדְעּתוֹ 

ִׁשים יֹום ָּבֵעי ְלָבֵער ֲחִמיָרא.     ּתֹו ְׁש
ִׁשים יֹום ֵאין ָזקּוק ְלַבֲעָרה:    ִלְפֵני ְׁש

  ִיְׂשָרֵאל ְּדָחֵמץ ִאְתַּפֵּקד ֵליּה.  
  ְוֵליֵתיּה ְלָמֵריּה ְלִמְׁשְקֵליּה  

  . 62ַנְטֵריּה ַעד ַאְרַּבע ְּדָחֵזי ְלָאְכֵליּה
א ָאָתא   ְלָנְכִרי ְמַזִּבין ֵליּה:   ְׁשִלים ַאְרַּבע ְו

  ֵׁשִנית ֲאַזי ְיַבֵּקר, ֵּתת ָחֵמץ ַלֵחֶרם.
  ת: ֵּכן מֹוַרי ָׁשנּו ַּבָּדת, ַּבָּמֹסרֶ 

  ֶזה ַּבִית ֶׁשְּבחֹוָריו ַאִין ָוֶאֶפס, 
  ָּבֶעְליֹון ַּבַּתְחּתֹון ַאל־ְּתִהי ִּבֹּקֶרת!

  
  ק ֵאֶּלה ַּבָּתֶו ֵהם ְיֻחְּפׂשּו ֵחֶפׂש.רַ 

  ֹּכה ִהְזִהירּו: ַּגג, ִמְגָּדל, אֹו ָיִציַע,
  ַמְתֵּבן ּוְרָפִתים, ְּכלּוב ָלעֹוף ֵּבית ֶּכֶלא, 

    – ֶׁשֶמן ַיִּביַע אֹוָצר ָנעּול ַיִין וְ 
  ָּבם ְלַבֵּקר ֵאין ֹאֵנס, ָחֵמץ ֵאין ָלֵאֶּלה.

    –ין ִאיׁש ְלֵרֵעהּו ֹחר ַּבִּקיר ִּכי־ִיְהֶיה ּבֵ 
  ַעד ָיָדם ַּתִּגיַע ְיַחְּפׂשּו ַּגם ְׁשֵנימֹו;

  ְיהּוִדי ְיַבֲעֵרהּו, –ֵּבין ְיהּוִדי ְלָנְכִרי 
  

  מֹו.ַרק ִמַּפַחד ֲעִלילֹות ֵהַּקל ַרב ְּפֵלי 
  
  

  – ְנבֹוַני ִנְדָּברּו  –ִאם ָלֶלֶכת ֶחְפצֹו 
    –ָוׁשֹוב ַעד ֵעת מֹוֵעד ֵאין ִעם־ְלָבֵבהּו 

ִׁשים נֹוָתרּו;   ָאז ְׂשֹאר ְיַבֵער, ִאם־ַא ְׁש
ִׁשים, ָחְפִׁשי ִמֵּנהּו.   ִלְפֵני ָיִמים ְׁש

  ֵּכן ִאם ִאּתֹו ָהְפַקד ָחֵמץ ָהֵרַע, 
    – ָוָלׁשּוב ָלַקַחת ְּבָעָליו ֵאיֶנּנּו 
  ֹוֵדַע;ַעד־ִעּתֹות ַאְרַּבע יֹוִחיל ִּדין י

  ַאֲחֵרי ֲחלֹוף ֵאֶּלה, ַלָּנְכִרי ִיְמְּכֶרּנּו.
 

השם הארמי לּול הוא מקום מושב לכל עוף, וכן נמצא כל החרוז הזה בתלמוד:  –  ּוַמְתֵּבן ְולּוִלין  58
 ורפת ולולין ומתבן (פסחים דף ח')

קוסם וחובר חבר היהודי שכנו, והוא בכשפים   הנכרי: אולי יאמר  –  ֶׁשָּמא ֹיאַמר ְּכָׁשפֹו ַוֲחָברוֹ  59
 יתנהג.

הוראת בינוני ֹפה, כמו הִנְבָדל (זיך שייבען), וזה פרש לחיים (קדושין כ"ג) פרוש  – ַהְמָפֵרׁש  60
 מאהבה (סוטה כ"ב).

ֵאי.  תרגום של: והנה ארחת ישמעאלים (בראשית ל"ג, כ"ה) והא ְשָיירַת ֲעָרבָ  –  ְוַהּיֹוֵצא ִבְׁשָיָרא  61
 הוראת השם היא: קאראוואנד. 

ישמור החמץ עד ארבע שעות ליום ערב פסח, שעד הזמן הזה   – ַנְטֵריּה ַעד ַאְרַּבע ְּדָחֵזי ְלָאְכֵליּה  62
 מותר לאכול חמץ בו ביום. 
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ְּכֶׁשָנְפָלה ַמּפֹוֶלת ַעל ָחֵמץ ְּבַעְרֵבי 
  ְּפָסִחים.  

  ְוֶכֶלב ֵאין ָיכֹול ְלַחֵּפׂש ַאֲחָריו ְּבטּוִחים.  
  ֲהֵרי הּוא ִּכְמבּוָער ְלֵרִעים ִּפְקִחים. 

ָׁשה ְטָפִחים   :  ְוַכָּמה ֲחִפיַׂשת ַהֶּכֶלב ְׁש
  ְנקּוִבים. ֵבי ִקיֵרי ִמְלֵחי ּו 63ִלְּמדּו ֵּבי 

. ִלְבדֹוק אֹוָתם 64ּוֵבי ְתָמִרים ְוִציִבים
  ַחָּיִבים.  

  
  : 65ְוָחֵצר ְּפטּוָרה ִמְּפֵני ָהעֹוְרִבים 

  מֹוֵצא ָחֵמץ ַּבֶּפַסח ְּבתֹו ֵּביתֹו. 
  ּכֹוֶפה ָעָליו ֶּכִלי ְּבִלי ְראֹותֹו.  

  
  הּוא ֵאין ָצִרי ְלַכּסֹותֹו.  ְוִאם ֶׁשל ֶהְקֵּדׁש 

  ְלִפי ֶׁשְּבֵדִלין ֵמאֹותֹו: 
  ְויֹוָרה.  67ּוַפִּתיֵלי  66ָנֵפי

  ְּדִאְׁשַּתֵּמׁש ְּבהּו ַחִּמין ֲחִמיָרא.  
  ָצִרי ְלַגֲעִליְנהּו ְוַיִּניַח ְּבגֹו ַרָּבא ְזֵעיָרא.  

  :  68ְּבנּוָראּוְלַרָּבא ֶלֱעַבד ְּגַדְנָפא ּוְלַרְתֵחיּה 
  ִמיָרא ַלֲארּוִחין.  ַסִּכיֵני ְּדִאְׁשַּתֵּמׁש ְּבהּו חֲ 

ִאם ֶאְפַׁשר ַלֲעׂשֹוָתן ֲחָדִׁשים ֵהם 
  ְמֻׁשָּבִחין.  

  ְוִאי ָלא ַמְגִעיָלן ְּברֹוְתִחין.  
  ּוִבְכִלי ִראׁשֹון ֵהם ְמצּוֲחָצִחין.  

  ִאם ֹּכה ַמֵּפָלה ַעל ָחֵמץ ָנָפָלה, 
  

    –ַעד־ְלֶכֶלב ֵאין ֱאָיל ַּבֵּקׁש ָׁשם ַמֹּכֶלת 
  ֻהָּלָלה; ְמֹבָער ֲחָׁשבּוהּו ּתֹוְפֵׂשי ָּדת

ָׁשה ַלֶּכֶלב ְיֹכֶלת.    ָחֹפר ַרק ְטָפחֹות ְׁש
  ַאְסֵמי ֶמַלח ְודֹוַנג ַלֲחֹקר ָאֵהבּו, 

  ִמְסְּכנֹות ִלְתָמִרים, ְמקֹום ֵעִצים ָיִכינּו;
  
  

  ַאֲחֵרי ֵאֶּלה ַּבֵּקר ֶּגֶבר ִחֵּיבּו, 
  ְלַבד ֵמָחֵצר ֶׁשָּׁשם עֹוְרִבים ָיִלינּו.

  ֶרָאָגה ִמּמֹ ִמְּד  –ָחֵמץ ִּכי־ִיְמָצא  
  ִּבְכִלי ְיַכֶּסּנּו; –ִלְבִלי ְראֹותֹו ֶּבָחג 

, –ִאם־ִמן־ַהְמֻקָּדׁש הּוא    ַּכּסֹות ֵאין ֹצֶר
  ַיַען ִנְזָהר ָאָדם, ִנְבָּדל ִמֶּמּנּו. 

  ְּכָבָרה ּוְקָעָרה ְּבֵמי־ְרָתִחים ְּתזַֻּקְקָנה,
  ָּבּה ְׂשֹאר ַחם ָינּוַח;  –ַקַּלַחת ַּבְרֶזל  

  ת ְּתֻׁשַּטְפָנה ְּתֹמַרְקָנה,ֹות ִּבְגדֹ ְקַטּנ
  ּוְׂשַפת ִטיט ֵּתָעׂש ְלִפי־ִסיר ּדּוד ָנפּוַח.

    –ָּפֹרס ֶלֶחם, ַׂשִּכין מּוָכן ְלֵעת ֹאֶכל 
  לּו ְבָחָדׁש ְיִמיֶרּנּו ֶּגֶבר טֹוב־ָטַעם!

  
  ִאם־ָּכָכה ֵאין עֹוֶׂשה ְלָטֳהָרתֹו יֹוֶחל

  ַעם;ַל ַהּפָ ַעד ִּבְכִלי ֵמי־ְרָתִחים יְֻׁש 
 

חכמינו למדו אותנו איך להתנהג עם הבתים הנקראים: בתי  –  ִלְּמדּו ֵּבי ִמְלֵחי ּוֵבי ִקיֵרי ְנקּוִבים  63
היא: שעוה או דונג; שעוה קירותא (שבת דף כ'), כבמפרש   בתי שעוה. הוראת השם קיר לח או מ

 שם שם: פסולתא דדובשא. 
ובתי מסכנות להניח שם תמרים, יבשים, או עצים וקסמין. הוראת השם ציבי    –  ּוֵבי ְתָמִרים ְוִציִבים   64

 (חולין ק"ה) בייתא היא: עץ או קסם (שפאהן); אבל שדא ביה ציבי (ב"מ כ"ט) משום צ
 יען העורבים אוכלים החמץ שבחצר, ומבערין אותו.   –   ִמְּפֵני ָהעֹוְרִבים  65
 הרבים מן היחיד נפה; כברה שמנפה ומנענע אותה בידים, כמו: משמרת ונפה (אבות ה')  – ָנֵפי   66
לים  ; מין קערה גדולה, כמו: פטיליא של גרוגרות (כהרבים מן השם היוני: ַפִטיְלָיא – ּוַפִטיֵלי  67

 ט"ז).
ולהכלי הגדול שבו מונחים הקטנים ְלִהָגֵעל, ֵתָעֶשה מסגרת של חמר   –  ּוְלַרָּבא ֶלֱעַבד ְּגַדְנָפא וכו'  68

סביב לשפתו, כדי בשעת רתיחת המים ִתָגֵעל גם ְשַפת הכלי, תרגום של ִמְסֶגֶרת (שמות כ"ה, כ"ה)  
 ראנד, לייסטע).ְגַדְנָפא (
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  ַמְגִעיָלן ְּברֹוְתִחין:   69ְוֵעץ ָּפרּור 
ְדקּוְנָיא   72ּוְקִציֵעי 71ֵני ַאּגָ  70ִעְּנדּו

  .  73ּוַפֲחָרא
ַמְפִליט ְלהּו ַׁשִּפיר  ַּגב ְּד ַאף ַעל 

  ְלִאְׁשַּתּמּוֵׁשי ְבהּו ֲאִסיָרא.  
  

ְוַאף ַעל ַּגב ִּדְרִויָחן ְוִאָּכא ְלֵמיָמר ְּדַׁשִּליט  
  ְּבהּו ַאִּויָרא. ֲאִפילּו ָהִכי ַקְיָמא ִאּסּוָרא:

  ֵאין ָצִרי ְלַפְלָחא.  74ְּפַחר ְקֵדרֹות 
  ָחא.ֲאָבל ַמְׁשֵהי ֵליּה ַעד ָּבַתר ִּפסְ 

ִּכי ָׁשִקיל ִמּדּוָדא  75ּוְקָערֹות ֻמָּתרֹות 
ַׁשְרָין  76ֲעַלְיהּו ְלַאָּנָחא. ּובּוְרֵמי ִּדְגָלָלא 

  ַּבֲהָדָחה:  
  ְדַמְׁשֵהי ְּבהּו ֲחִמיָרא ִּבְׁשָאר יֹוֵמי.   77ָצֵעי

  ּמּוצֹו ָקֶׁשה ָּדֵמי. ְּכֵבית ְׂשאֹור ֶׁשִח 
  

  ֶזה ּגֹוַרל ַּכף ִסיר ְׂשָפָתיו ָמְלאּו ָזַעם.
  ִּבְכִלי ִטיט ְּכסּוי ְזכּוִכית, ַּבַּסף ַּבֵּסֶפל

  א־ִתַּגע ָיד, ַאף־ִאם ִּבְלָעם ָיִקיאּו;
  
  
  

    –ִּכי־ִאם ֶרַוח ָּבם, ְמֻרָּוִחים ַּבֶּׁשֶפל  
  "ֱאָסָרם ָיקּום!" ְמַעְּטֵרי ָדת ִּדין ִהִּביעּו. 

  ִסירֹות ַמֲעֵׂשי יֹוֵצר ַּבל־ִּתָּׁשַבְרָנה,
  ַעד־ַאַחר ַהֶּפַסח יּוַכל ַיִּניַח; 

  ִּבְׁשֹפ ֲעֵליֶהן ִּתְטַהְרָנה,  –ְקָערֹות ִלְׁשֹּפ  
  ָּכָכה ְּבֵמי־ְרָתִחים ְּכֵלי־ֶאֶבן ָיִדיַח.

  
    –ְקָעָרה ָחֵמץ ּתֹוָכּה, ְויֹום יֹום ְּתַכְלְּכֵלהּו 

  ב, ֻחְמָצָתה ְּבׁשּוֶליָה;ִמְׁשֶאֶרת ֵּתָחׁשֵ 
  
  
  

 
יר. היא הכף הגדולה של עץ שמשתמשין בה בעת הבישול לקחת בכל  כמו: כף הס  – ְוֵעץ ָּפרּור  69

 פעם הקצף מן הקדרה. 
 תופשי התורה עטרונו בעטרת דת ודין.  –   ִעְּנדּו  70
 כמו: ַאָגנֹות בעברית, מן היחיד ַאָגן (דעקען, שאאלע) –  ַאָּגֵני   71
וס ישן נושן נפל פה,   לא נמצא בכל הש"ס בהוראת כלי, לכן טעות הדפהשם ְקִציעַ  – ּוְקִציֵעי  72

וצ"ל: ַקְסֵני, מן השם הארמי ַקְסָנה, הוא מין קערה (שאאלע) כמו: הגונב את הקסנה (סנהדרין פ"א); 
 קסוותיה, כמו ספל בעברית.  -תרגום של וקשותיו  

ר. הוראת השם ֻקְנָיא היא: זכוכית, או  של זכוכית ושל חמר וטיט מעשה יוצ – ְדקּוְנָיא ּוַפֲחָרא  73
ת בדיל ועופרת, מוצאו הוא מלשון יון; מאני דקוניא (ע"ג, ל"ג) כלי זכוכית. השם ַפֲחָרא  עפרורי

בפי הפייטן: כמו: של חמר וטיט, שהוא מעשה יוצר הנקרא בשפת ארמי ֶפָחר (דניאל ב', מ"א) 
 ֶטעפֿפער. 

את אין צריך זר החמוצין, אף כי געילא לא טעון ֵביה, בכל־כמו קדרות של ֶפחָ  – ְּפַחר ְקֵדרֹות  74
 לשברן, ויכול להניחן עד אחד הפסח. 

הוראת החרוז הזה כן היא: וקערות שמשתמשין   –ְלַאָּנָחא  ּוְקָערֹות ֻמָּתרֹות ִּכי ָׁשִקיל ִמּדּוָדא ֲעַלְיהּו    75
 ח לשפוך (ַלַאָנָחא) עליהן ולטהרן.בהן ְלֶשֶפך מים, רק אז מותרות לשמוש, אם יקח רותחין מדוד נפו

, שילד, כמו  parmaדרך קשתו ויציבני כמטרא לחץ (איכה ג', י"ב) ְכבּוְרָמא ( –  ֵמי ִּדְגָלָלא ּובּוְר  76
, לאנצע, כמו חנית בעברית), כן נמצא במדרש איכה. עיני הקורא  sparusמגן בעברית) ְלָאְסְפִריָסא (

ֵמי? לא מאין לקח הפייטן לכתוב במקום ֶכִלים השם בּוְר רואות כי להשם בורמא הוראה אחרת, ו
ידעתי אפנה. ִּדְגָלָלא, הוא מן השם הארמי ְגָלל, כמו אבן בעברית; זו אבן גלל (עזרא ה', ח'); אתא  

 גללא אפסקיה למוחיה (חולין דף, ס"ג); רק אנכי בהעתקה, לֹנַכח דיני הגעלה דרכי. 
 עברית; קריבו ליה ס' צעי (מגילה דף ז'). מן היחיד ָצע, כמו קערה ב –  ָצֵעי   77
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א ִאְׁש  78ְוִאי ַאְקָרֵאי  ָּתֵהי אֹוִתיֵביּה ְו
  ִעֵּמיּה.  

  ְלִאְׁשַּתּמּוֵׁשי ְּבהּו ַׁשִּפיר ָּדֵמי:  
  ְּבַיִין ְוֶׁשֶמן ֲעִביִדין.   79ִקּטּוף

  . 80 ִמְלֵמיַלׁש ְּבהּו ֵליֵלי ַקָּמֵאי ַקְּפִדין
  ְוַעְבִּדין.   ְוַאְמָהן ְּדָלא ְטִביָלן

  ְדָלא ְלֵמיַלׁש ְּבהּו הּוא ַהִּדין:  
  . 81ֶכר ְלִעּגּון ְרִקיֵקי ַמּצֹות עֹוִׂשין זֵ 

  ְוִלְׁשָמן ָצִרי ְלָׁשְמָרן ֵמִחּמּוץ ְּכָהגּון.
ְוֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה ְוָקָטן ֵאין ָלִׁשין ִּדְלָמא 

  ִיְׁשּגּון. 
ִיְׂשָרֵאל ַּבר ֵּדָעה ָלא   ַאף ַעל ַּגב ְדַאְפֵיה

  ְיַנֲהגּון: 
  ָׁשנּו ֶׁשֵאין ָלִׁשין ְּבַבת ַאַחת ְלַמְעָלה

  ָּלה.ם ֶקַמח ְוֵכן ְלחַ ֵמֲחֵמֶׁשת ְרָבִעי 
  . 82ְוֵהן ֵּביִצים ְּכִמְנַין ַחָּלה 

  . 83ְוָהעֹוֶמר מּוַכח ָלּה
א ָתלּוׁש    ְוָהִאָׁשה 

  ֶאָלא ְּבַמִים ֶׁשָּלנּו ַהַּלְיָלה. 
  ִמיִמים ָׁשנּו ְּבִמְׁשָנה ַהְּמֻהָּלָלה. ּתְ 

ֵמי ַּתְׁשִמיׁשֹו ֶׁשל ַנְחּתֹום ִיָּׁשֵפכּו. ִמְּפֵני  
  ִמיִצין ֶסָלה. ֶׁשַּמחֲ 

    –ַרק ִאם־ִׁשְבּתֹו ְמַעט יֹום ָקָרה ִמְקֵרהּו 
  

  ָאז ְלהֹוִעיל ִהיא ִּכְבעֹוָדּה ִּבְבתּוֶליָה.
  לּוׁש ַמּצֹות יּוַכל ַּבֶּׁשֶמן ַּבָּיִין, 

  ַרק ֵלילֹות ִׁשֻּמִרים ָּבֵהָנה ָקצּו; 
  ּוְלֶעֶבד ָוָאָמה ַהִּמְׁשָּפט ָאִין 

  לּוׁש ֶטֶרם ִיְתַרָחצּו. לָ ַהָּבֵצק 
    –ְרִקיֵקי ַמּצֹות ֵזֶכר ְלַמְסֵּגר ְּבֵני־ֶנִהי 
  ָלֵכן ִיְׁשְמֵרמֹו ִמּלּוׁש ָּבם ַמְחֶמֶצת;
  ַיד־ֵחֵרׁש ְּכִסיל ְוָקָטן ָּבמֹו ַאל־ֶּתִהי,

  
  ִאם־ֵעין ֹצָפם ַחָּדה, ַּדְעּתֹו ִנְמֶרֶצת.

  
   ָוַמְעָלה –ֵמְרָבִעים ֲחִמָּׁשה ַּכד ֶקַמח  

    –מֹוַרי ָׁשְלחּו ֹאֶמר  –ַּבל־ָילּוׁש ְּכֶאָחד 
  ִמִּמַּדת ִמְסַּפר ַחָּלה. ַאל־ֵיט ָהְלָאה!
ׁש ְּכִמַּדת ֹעֶמר.   ֵּבִצים ַאְרָּבִעים ְוָׁש

  ּוְלִאָּׁשה ָאָמרּו: ַאְּת ֵאֶׁשת ָחִיל! 
  ָּלִיל. ַרק ַּבַּמִים לּוִׁשי ֵלִנים הַ 

  יֵמי ֵדַע:ַּבִּמְׁשָנה ֶזה ְכָבר ָׁשנּו ְּתִמ 
  ֵמי־ֹאֶפה זּו ַעד־ֻחְמָצָתם ֵיַחּמּו, 

  
  
  

 
א ִאְׁשָּתֵהי ִעֵּמיּה וְ   78 (אותיביה) החמץ בה,    אם עפ"י מקרה (ואי אקראי) הניח  –   ִאי ַאְקָרֵאי אֹוִתיֵביּה ְו

 (ולא אשתהי) בתוך הקערה.  מבלתי התמהמה 
) כלומר: לדבק המצות וללוש הבצק ביין מן הֹפעל הארמי ְקַטף (צוזאממענקלעבען –  ִקּטּוף  79

 מדביק השיער ובשמן, כמו: נתר מקטף (נדה ס"ו) 
 הלילות הראשונים שהם לילי ִשֻמִרים, מקפידים על מצות כאלה. וכן העתקתי.  –.  ֵליֵלי ַקָּמֵאי ַקְּפִדין   80
ֻסְגרּו על מסגר  מן הפעל העברי ָעַגן. הוראתו היא עצירה וסגירה; תרגום של: וְ  –  ֵזֶכר ְלִעּגּון  81

 (ישעיהו כ"ב כ"ב) וֵיָעְגנּון.
ַחָלה בגמטרי מ"ג, כלומר:מדת מ"ג בצים; והיא המדה לקמח מצות, וכן   –ַחָּלה   ְנַין ְוֵהן ֵּבִצים ְּכמִ  82

 לחלה.
ִמַדת העמר שהיא עשירית האיפה תתן ֵעֵדיה, באשר גם היא מחבקת מ"ג  – ְוָהעֹוֶמר מּוַכח ָלּה  83

 יות "חלה". בצים כמנין אות
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 85ְּבָמקֹום מּוְדָרן 84ְוַאְמִריָנן ָׁשֵדי ְלהּו
  ְּדָלא ֵליֵתי ְּבהּו ִליֵדי ַתָּקָלה. 

  ְוַהְגָעָלה: ַּתמּו ִהְלכֹות ִּבעּור 
  

  ַיִין ִּכי ִיְתַאָּדם.  
  ְלִמְצָוה הּוא ֻמְקָּדם. 

  ָלֵצאת ּבֹו חֹוַבת ְיֵדי ָאָדם.  
   ל ֶנְגָּדם:ּוְמֻבּׁשָ  86ִאם ַאִין קּוְנִדיטּון

  ְוַאְרַּבע ּכֹוסֹות ַהָּללּו.  
  ָצִרי ֶׁשְיֵהא ָבֵהן ְּכֵדי ְרִביִעית ְּבִלי ָיֵקלּו.  

  ָנִׁשים ֵאּלּו ָּכֵאּלּו.  ֶאָחד ֲאָנִׁשים ְוֶאָחד
ּוְמַחְּלִקין ְלִתינֹוקֹות ְקָליֹות ֶוֱאגֹוִזין ְּכֵדי  

  ֶׁשִּיְׁשָאלּו:  
  . 87ַאְּמָצה ָסחּו ֶׁשַהָּנִׁשים ְצִריכֹות לְ 

  ְּבָכל ִמיֵלי ְדִּפְסָחא ְּבִלי ִׁשְמָצה. 
ַאף ַעל ַּגב ְדִמְצַות ֲעֵׂשה ֶׁשַהְזַמן ְּגָרָמא  

א ִנְמָצא.   ֶׁשָּכל ֶׁשֶּיְׁשנֹו ְּבַבל ֹּתאַכל  ָּבם 
  : 88ָחֵמץ ֶיְׁשנֹו ְּבקּום ֱאכֹול ַמָּצה 

  
  ֵּפְרׁשּו ְבָׂשָפה ְנִדיָבה.  

  ָּבה.  ַמָּצה ְוַיִין ָצִרי ֲהסֵ 
  ָמרֹור ֵאין ּבֹו ֵּכן חֹוָבה.  

  ַּבּמֹוָרד יָֻּגרּו, ְלִבְלִּתי ָהֵרַע. 
  

  ּוְבֵכן ָחק־ָּבֵער ָחק־ֹטַהר ֵהַתּמּו. 
  

  ִלי ֹאְמִרים ָאֹמר: ִאם־ָאֹדם ַהָּיִין, 
  ִראׁשֹון ְל ֶיִהי ַלַחג ֹאתֹו ַקַחת; 

  ַּדם ֵעָנב ֶחֶמר ִּכי ְיֻבַּקׁש ָוָאִין, 
  ִין ֶרַקח ַּתְחָּתיו ְיַרֶּוָּך ַנַחת. יַ 

ג ֶרַבע,   ָּכל־ּכֹוס ִמֹּכסֹות ַאְרַּבע ָּתִכיל 
  ַעל־ֶּגֶבר ָוֵאֶׁשת ְׁשתֹו־ַאְרַּבע ֵאֶּלה;
  ּוְלֶיֶלד ֹּדֵבר ַּבֲעבּור ִיְׁשַאל ֶׁשַבע,

  ְּבֵעיָניו ֶּפֶלא.ֱאגֹוז ְוָקִלי ֵיָחֵלק, ְּפִרי 
  

  ה ְּתַׁשו ֶעְבָרָתּה!ַעל־ָּכל ְּדַבר־ֶּפַסח ִאּׁשָ 
    –ָּכָכה ֶחֶבר ֲחָכִמים ָנַטל ָעֶליָה  

א־ֻצָּוָתה,   ִּכי־ִאם ִמְצָוה ְּבִעָּתּה ֲעֹׂשה 
א־ֹתאַכל" ַמּצֹות ָאֹכל ְמַצֶּוָה.   ָצו "

  
  

  ָּגֶבר!ִנְׁשָען ַמּצֹות ֹיאַכל, ֵיְׁשְּת ֵיינֹו 
    –ְמֹפָרׁש ְּתַלְּמֵדִני ְׂשַפת ְּגדֹוֵלי ְנִדיֵבמֹו  –

  א־ֵכן ֶּבֱאֹכל ְמֹרִרים ֵזֶכר ַלָּׁשֶבר:
  
  

 
גום של: ירה בים (שמות ט"ו, ד') ָשֵדי, וכן חכמינו אמרו לשפוך אותם. תר –  ְוַאְמִריָנן ָׁשֵדי ְלהּו  84

, ְוַהָגָרה.   תרגום של: ָשַפ (ויקרא י"ז, ד'). אשדי. הוראת הפעל היא: ְיִרָיה, ֶשֶפ
סחים דף י"ב) הוא מקום מורד  כמו: מֹוָרד בעברית; שופכם במקום מדרון (פ – ְּבָמקֹום מּוְדָרן  85

 ושפל (אבהאנג, אבשיססיג).
בלע"ז (דאס   conditionיין מרוקח. קנדיטון יש בו דבש יין ופלפלין (פסיקתא)  – קּוְנִדיטֹון  86

 ווירצען). הוראת המשך החרוז היא: אם יין ָאֹדם אין, אזי מה טוב למצוא יין רחק או מבושל תחתיו. 
ת לעזר על  רבותינו למדו אותנו, כי הנשים צריכות להתאמץ להיו  –  יכֹות ְלַאְּמָצה ָסחּו ֶׁשַהָּנִׁשים ְצִר   87

חג הפסח. ָסחּו הוא כמו: ֵהִשיחּו בעברית; ג' דברים סח לי אריאל (ברכות נ"א) הוראת הפועל היא: 
 ַדֵבר ַסֵפר, ַלֵמד 

, מ"מ במצות אכילת מצה כי ממצות עשה שהזמן גרמא הנשים פטורות-אף –  ֶׁשָּכל ֶׁשֶּיְׁשנֹו וכו' 88
עליו וכו' והמצות עשה: תאכל מצות וכו'. לכן חייבות הנה. ראיה לדברי חז"ל הוא הלאו:לא תאכל  

 דרשו כל שישנו וכו'.
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  : 89ּוִמָּבֵעי ֵליּה ְלַכְסּכּוֵסי טּוָבא 
  ֲהֵסַּבת ָיִמין ֲהֵסָּבּה ֵאיָנּה.  

א עֹוד ֶאָּלא ֶׁשָּמא ַיְּקִדים ָקֶנה ְלֵוֶׁשט   90ְו
  ְוָיֹבא ִליֵדי ַסָּכָנה. 

  ָלא ִמן חּוְׁשָּבָנא.   91ְּפַרְקָּדן
ְוִאם ֲחׁשּוָבה ִהיא   ְוִאָּׁשה ֵאיָנּה ְצִריָכה

  ָנה: ְנדוֹ 
  ַקֵּמי ָאב ֵמיַסב ַהֵּבן ְּבִדיָצה.  

  ַּתְלִמיד ִּבְפֵני ַרּבֹו ֵאינֹו ָראּוי ְלָפְרָצה.  
ָצִרי ְלָהֵסב  92ֲאָבל ְּבׁשּוְלָיא ְדַנְגֵרי

  ִּבְמרּוָצה.  
א ֵמֵסב  ְוַהַּׁשָּמׁש ֶׁשָאַכל ְּכַזִית ַמָּצה ְּכֶׁשהּו

  ָיָצא: 
  ה ְּבֵליֵלי ְפָסִחים. ֲחטֹוף ַמּצָ ָטֲענּו לַ 

א ִייְׁשנּו ַהְּפָרִחים    . 93ְּכֵדי ֶׁש
  ְוַחָּיִבין ְּבֶרֶגל ִלְהיֹות ְׂשֵמִחים.  

  ַּבִּמְקָּדׁש ְּבָבָׂשר ְוַהְׁשָּתא ְּבֵיין ִרּקּוִחים:  
  ָנִׁשים ַחָּיבֹות ִלְׂשמֹוַח ּוְלַהְרִנין. 

  ִבְגֵדי ִּצְבעֹוִנין. ְּבָבֶבל ּבְ 
  ץ ִיְׂשָרֵאל ְּבִבְגֵדי ִפְׁשָּתן ַהְּמֻלָּבִנין. ֶארֶ ּבְ 

  ְוָהֲאָנִׁשים ְּבַיִין ִמְתַעְּדִנין:  
  ְּבֶעֶרב ַהֶּפַסח ָסמּו ְלִמְנַחת ִראׁשֹון. 

  א ֹיאַכל ָאָדם ַעד ָהִאיׁשֹון.  
  ּוְבֹבאֹו ִמֵּבית ַרֲחׁשֹון. 

  ֹאָתם ְּבִׁשָּניו ִיְטַחן ֶטֶרם ְיַבְּלֵעמֹו.
  ִמְסָעד ֵאיֶנּנּו,  –ַעל־ָיִמין ִהָּׁשֵען  

ַע ִּבְקֵנה־רּוַח;    ִמְּדָאָגה ֵמָהֵמר 
  

  ָסמּו ַאל־ַּתְחְׁשֶבּנּו; –ב  ֵּכן ַעל־ַּגב ֹׁשכֵ 
  ּוָכה ָּתנּוַח.ִמָּנִׁשים ַרק ְּכבּוָדה ְסמ

  
  ִלְפֵני ָאב ַהֵּבן ִיָּׁשֵען ְּכָאח ְּכֵרַע, 

  ִלְפֵני ָחָרׁש ַמְּלֵפהּו,  –ִלֻּמד ְמָלאָכה  
  א־ֵכן ִּבְפֵני מֹורֹו ַּתְלִמיד יֹוֵדַע,

  
  הּו.ַּדּיֵ   –אּוָלם ְמָׁשֵרת, ַעד ֲאֹכל ַּכַּזִית  

  
  ַמּצֹות ְּבֵלילֹות ֶּפַסח ֶלֱאֹכל ְיַמֵהרּו,

  ָלִדים ְׁשַנת ַלִיל ָינּומּו; ֶטֶרם ַהּיְ 
  ִּבְזָבִחים ִּגיל ְיַגֵּברּו, –ִּבְהיֹות ִמְקָּדׁש  

  ִּבְׂשׂשֹון ַיִין ֶרַקח ַעָּתה ָירּומּו. 
  ַאף ָהִאָּׁשה ִּתַּקח ַּבִּׂשְמָחה ֵחֶלק:

  ְּבָבֶבל ִהיא, ְצָבִעים ְלבּוָׁשּה ֶיִהי,  ָּכל־עֹוד
  ין ִמֶּׁשֶלג;ִּבְגָדּה ַיְלּבִ  –אּוָלם ְּבַאְרָצּה  

  ָוֶגֶבר ַּבּכֹוס ִיְׁשַּכח ִהי ָוֶנִהי. 
  ִמֶּטֶרם ֲעלֹות ַהִּמְנָחה, ְלִמן־ָצֳהָרִים

  ַעד־ִאיׁשֹון ֵליל ַחג ַּבל ִיְטַעם ְּכֵדי־ָזִית;
  ּבֹו ַכָּמִים,ַאֲחֵרי ָׁשְפכֹו ֵּבית־ֵאל לִ 

 
(קורען, צֿערבייסען); הבינוני:   כמו: לטחון היטב בשניו; מן הפעל הארמי ֻכַסס  –   ְלַכְסּכּוֵסי טּוָבא   89

 כֹוֵסס; ַהְמֻרַבע: ִּכְסַּכס.
לקנה הבליעה בהשענו על צד ימינו יש לפחוד פן יקדים קנה הנשימה  –ֶׁשָּמא ַיְּקִדים ָקֶנה ְלֵוֶׁשט  90
 ואז יוכל לבוא לידי סכנה.  –
גבו ופניו למעלה, (כן דברי רש"י על המאמר במסכת ברכות דף י"ג: א"ר  -שוכב על  – ְּפַרְקָּדן  91

 יוסף פרקדן לא יקרא ק"ש) וכן העתקתי. 
למיד בשפת ארמית, כמו  כמו: תלמיד של חרש עץ בעברית. שּוִלי הוא ת – ֲאָבל ְּבׁשּוְלָיא ְדַנְגֵרי  92

ל"ב). השם ַנְגָרא כמו: חרש עץ   בשולי דנפחי (בבא קמא דף בשוליא דנגרי (פסחים דף ק"ח)
 ַנְגָרא.  בעברית; תרגום של: חרש עץ (ש"ב ה' י"א)

כמו: הילדים, הנערים, בעברית: מזה: פרחי כהונה. כן יכנו בעלי התלמוד צעיר לימים    –  ַהְּפָרִחים   93
 .הי"ג; פורח מזמנין עליו (ברכות דף מ"ז, עיין רש"י שם)ת, ולא הגיע עוד לשנת  שהביא ב' שערו 
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  ׁשֹון:  מֹוְזִגין לֹו ּכֹוס ִרא
  ל ַהַּיִין  ִראׁשֹון ְמָבֵר עַ 

  ְוַאַחר ַּכ ִקּדּוׁש ּוְזָמן 
  ְוֵאינֹו אֹוֵמר ֵנס ֲעַדִין. 

    94ֶׁשָצִרי ְלָאְמרֹו ָּבֲאָגָדה
  ְוָראּוי ְלָכְפלֹו ַאִין. 

ְוָׁשֵתי ּוָמֵׁשי ָיֵדיּה ְוֵאינֹו ְמָבֵר ַעל ְנִטיַלת  
  ָיָדִים:  

אֹו  96אֹו ַכְרְּפָסא  95ָׁשִקיל ַּגְרִּגיָרא 
   98אֹו ַחָמא 97א ֻּכְסַּבְרּתָ 

ִויָבֵר ּבֹוֵרא ְּפִרי  99ְוִיְטּבֹול ַּבֲחרֹוֶסת
  ָהֲאָדָמה. 

ׁש ַמצֹות ְוֵאין   ְוַכד ָאִכיל ֶיֱחֶצה ַאַחת ִמָׁש
ְּבָרָכה ִעָּמּה. ַמֲחָצה ִבְקָעָרה ּוַמֲחָצה  

  ְבֻׁשְלָחן ְלָהִׂשיָמה: 
  מֹוֵׁש ֵמַהְּקָעָרה ְׁשֵני ַתְבִׁשיֵלי  

  .100ְצִליֵלי  ָרא ְוַכְוָראְּדִאּנּון ִּבְׂש 
  .101ִאי ַנֵּמי ַּגְרָמא ּוִבּׁשּוֵלי

ְקָעָרה ְוֵליָמא ָהא ַלְחָמא ַעְנָיא   ּוַמְגִּביּהַ 
  ֻּכֵלּה: 

  ּומֹוְזִגין לֹו ּכֹוס ֵׁשִנית ֵמַאְרַּבַעת ָהֵאל.  

  ּכֹוס ִראׁשֹון ְיַמֵּלא ְּכֹבאֹו ַהָּבִית. 
, ּבֹוֵרא ְּפִרי־ֶגֶפן,ִראׁשֹון ַמְלּכֹו ְיבָ    ֵר

    –ַאַחר ִמְקָּדׁשֹו ְיָפֵאר ַעד ֹּכה ֶהֱחָיהּו 
  ַרק ֶאל־ַהְּפָלאֹות ַאל־ִיְׁשֶעה ַאל־ֵיֶפן!

  ָקָרהּו,ַמֲעֵׂשי־ָיּה ְיַסֵּפר ְלָבד, ֹּכל ֲאֶׁשר  
  ֵהם ִמְּבִלי ִהָּׁשנֹות, ִיְפְרחּו ַכֹּתֶמר;

  י־ֹאֶמר.ְוָרַחץ ָיָדיו ְּבלִ  – ַאֲחֵרי ְׁשתֹותֹו  
  

    –ָיָרק ְּבֵמי־ֶמַלח ִיְטֹּבל ֵזֶכר ַלַּלַחץ 
  

  ַעד־ָאְכלֹו ְיָבֵר ְּפִרי ֲאָדָמה ַמְצִמיַח;
  

  ַמֲחִריׁש ִמן־ְׁשָלׁש־ַמּצֹות ַאַחת ֲאַזי ַיַחץ, 
  ֲחִצי ַּבֻּׁשְלָחן ַיִּניַח. –ָרה ֶחְצָיּה  ַּבְּקעָ 

  
  ָאז ִמן־ַהְּקָעָרה ְׁשֵני ְּבֵׁשִלים ַיִּסיַע,

  ָׂשר ְוָדג ְצִלי־ֵאׁש אֹו ְמֻבָּׁשל ַּבָּמִים;ּבָ 
  

  ַּכֲהִרימֹו ֹאָתּה, ּוְלַמְעָלה ִהְגִּביַּה, 
  ְּדַגן ִמְצָרִים!"  –ִיְקָרא  – "ֶזה ֶלֶחם ֹעִני  

  – ַחר לֹו ְיַמֵּלאּו  ַהּכֹוס ַהֵּׁשִנית ַא 

 
שיחת מוסר ומשל, מעשה    כמו: הגדה. הוראת השם הזה השגור בתלמוד זה כמה, היא:   – ָּבֲאָגָדה    94

 וספור לישר דרך האדם, כמו: כתוב ארונקי באגדותיך (חולין דף ס') ועוד הרבה כאלה. 
גרגירא אפ"י  הוראת השם גרגרא בארמית היא מין ירק (קרעססע, אייסער זענף);    –   יָרא ָׁשִקיל ַּגְרּגִ   95

 לדידי יעלו (שבת ק"ט).
) הכרפס שבנהרות (שבועות  פעטראזיליעכרפסא, הוא מין בצל או חציר או כרתי ( – אֹו ַכְרְּפָסא  96

 דף ט') 
 ) והחומץ והכוסבר (דמאי א') הוא שם למין זרע הנקרא בלע"ז (קאריאנזער  –  אֹו ֻּכְסַּבְרָּתא   97
היא כמו: צנון (רעטיג) קפא דחסא חמא (פסחים דף קט"ז).  חמה או חמא. הוראת השם    –   אֹו ַחָמא   98

 ארבעה שמות האלה העתקתי עם השם הכללי ָיָרק. 
חרוסת הוא שם כללי בארמית לתערובת מנים שונים כתושים, שנותנים בהם  –  ְוִיְטּבֹול ַּבֲחרֹוֶסת  99

וסת (פסחים מ') אנכי  חומץ לטבול בו בשר או מאכל אחר (טונקע). אין נותנין קמח לתוך החר  יין או
 מלח כמנהג עתה; הטבילה בחרוסת היא שיטת הירושלמי ואנן לא נהיגין כך.-העתקתי חרוסת במי

 ורי ימא.כמו: בשר ודגים צלוי אש; ת"י של דגת הים (בראשית א' כ"ח) כו  – ִּבְׂשָרא ְוַכְוָרא ְצִליֵלי    100
עם העצם (גרמא) וכל דבר הבשול ומבושל   כמו: או חתיכת בשר – ִאי ַנֵּמי ַּגְרָמא ּוִבּׁשּוֵלי 101

(ובשולי); והחרוז הזה הוא ההפיך מן החרוז הקודם לו, ששם רק בשר ודגים צלוי אש, רק בהעתקה  
 נכללו החרוזים האלה שניהם בחרוז אחד.
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  ְוַכאן ַהֵּבן ֵמָאִביו ׁשֹוֵאל. 
  ַמה ִּנְׁשַּתָּנה ִמֵּלילֹות ֶזה ֵליל.  

  ד ָּגַאל ִיְׂשָרֵאל:ֲאָגָדה עַ ְוגֹוֵמר הָ 
  ַאַחר ְדָׁשֵתי ָמֵׁשי ָיֵדיּה.  

  ַעל ְנִטיַלת ָיָדִים ְלחֹוֵדיּה.ּוְמָבֵר 
ַהּמֹוִציא ַעל ַהְּׁשֵלָמה ְּדִעַּלֵּוי  102ְוָׁשֵרי

  .103ַּתְרֵּתי ִדיֵדיּה 
א ָאִכיל ִמֵּניּה ֲאַכֵּתי    ִמֵּדי:  104ְו
  לֹוֵקַח ְּפרּוָסה ּוְמָבֵר 

  ה ְּבֶמֶלל. ל ַמּצָ ֶלֱאכוֹ 
  ּוַבֲהֵדי ְדַהִהיא ְדַהּמֹוִציא  

  אֹוֵכל ְוכֹוֵלל.  
  ֶלֱאכֹול ָמרֹור  105ּוְמָבֵר ַּבֲחֶזֶרת 
  .106ְוטֹוֵבל ּובֹוֵלל 

א ְּבָרָכה.     ְוָהָדר ָאִכיל ַמָּצה ּוָמרֹור ְּב
  ְוכֹוְרָכן ְּבַבת ַאַחת ְּכִהֵּלל:  

אי ַּגְוָנא  ְוָעִביד ִּכי הַ  107ָחִליף ְלַכָּמה ָבֵּתי
  ָכא. ַעד הָ 

  עֹוִׂשין ְסעּוָדָתן ָּכל ָצְרָּכּה.ְוַאַחר ַּכ 
  . 108ְוַכַזִית ַמָּצה ָּבַאֲחרֹוָנה ְצִריִכין ְלָּכְרָכה

  "ַמה־ִּמֵּליל ַהַּלִיל ֹׁשֶנה ֶאְרֶאּנּו?"
  ִיְׁשָאֵלהּו;ַהֵּבן ֵמָאב ִיְׁשַאל, ֹּפה 

  ַעד "ָּגַאל ִיְׂשָרֵאל" ֶזה ְּבקֹול ַיֲעֶנּנּו.
  ּכֹוס ְרָוָיה ִאם־ָׁשָתה, ְוָרַחץ ָיָדִים,
  ָלֵאל ִאם־הֹוָדה, ִלְרֹחץ־ַּכף ְיַצֶּוּנּו,

  ַעל־ַמָּצה ְיָבֵר ִמַּמַעל ַלְּׁשָּתִים, 
  

  ַרק ָאֹכל ֶמָּנה ַּבל־יּוַכל עֹוֶדּנּו; 
  ָּתֶו ִהיא ָׁשֶבת,ַאף ַהֶּמֱחָצה ִיַּקח, 

  – ִּבְרַּכת "ָאֹכל ַמָּצה" ָּתחּול ָעֶליָה 
  אֹו ָאז ָהֶעְליֹוָנה ַמְעָלה ֹׁשָכֶבת 

  לֹו ְלָברֹות ֶּתִהי, ַעל ְרעּוָתּה ֹיאְכֶלָה.
  ּוְבָאְכלֹו ִיְטְּבֵלמוֹ  –ת ְמֹרִרים ָּבֵר עֵ 

  ְּבִקָּנמֹון ָּכִתית ְּכָבר ָּבלּול ַּבָּיִין; 
  ְבָרָכה ַעל ַמּצֹות ֹיאְכֵלמֹו, ַאַחר, ְּבִלי

  ְמֻעִּטים ְּכִמְנַהג ִהֵּלל, ֶּגֶבר ְׁשֻתם־ָעִין.
  ָאז ָּכָכה ֲעֹׂשה, ְלֵרָעיו ָיבֹוא ַהָּבִית;

  
  ְׂשַּבע ִּפי־ְׁשָנִים; ַאַחר, ֵמֲאֻרָחתֹו יִ 

  ַוֹּיאַכל ַמָּצה ְּכֵדי ָזִית, –ַּכֲהִתימֹו 
  

 
 גום של: ויחל נח (בראשית ט' כ') ְוָׁשֵרי. כמו: ֵהֵחל בעברית; תר – ְוָׁשֵרי   102
כמו: השוכבת ְממַעל להשתים אשר כמוה, והיא המצה העליונה משלש   –  י ִדיֵדיּה ְּדִעַּלֵּוי ַּתְרּתֵ  103

 ַמצֹות ִמְצָוה. 
 עוד (רעדאך נאך) אכתי מיבעי ליה (מגילה ב'). -תּו, אך-כמו: ַא –  ֲאַכֵּתי   104
וא  הוא ַלאִטיך בלשון אשכנזי, ויען ראש חזרת ירחו לאכול מרור, לכן ה חזרת – ּוְמָבֵר ַּבֲחֶזֶרת  105

 כמרור דמי, וכן בהעתקתי העתקתי מרור סתם. 
במה הוא טובל? ומה הוא בולל? לא נאמר, אך נראה כונת הפייטן מהמשך   – ְוטֹוֵבל ּובֹוֵלל 106

מתפוחים ואגוזים   החרוזים, כי האוכל מרור יטבלהו בחרוסת, שעשוי מבעוד יום מקנמון כתית 
 בלולים ביין או בחומץ; וכן העתקתי. 

הפייטן מרמז בחרוז הזה אל המנהג ללכת בלילי פסח לבתי רעים ּוְשֵכִנים   –  ָּמה ָבֵּתי ָחִליף ְלכַ  107
שאינם בקיאים בדיני פסח ואינם יודעים לערוך הסדר כראוי, כדי לעשות הסדר בבתיהם כדינו 

ֵכן מכון הפייטן העת, כי בזמן ההליכה הוא אחרי אכילת מצה  וכהלכתו ולהוציא ידי חובתם; לְ 
 יתו. ומרור בב

מרמז פה לאכילת אפיקומן, היא מחצית המצה   ן הפייט –  ְוַכַזִית ַמָּצה ָּבַאֲחרֹוָנה ְצִריִכין ְלָּכְרָכה  108
ן נמצא  הצפונה מתחילת הסדר בשולחן. הוראת המקור ְלָּכְרָכה היא כמו: ְלָהֵסב, ֶלְאכֹול בעברית. כ

 בתלמוד (ברכות דף כ"ב) רב פפא וכו' כרוכו רפתא בהדי הדדי. 
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א ְמָבְרִכין ֶׁשַּמִים ַאֲחרֹוִנים   ְונֹוְטִלין ְו
  חֹוָבה ְוֵאין ְטעּוִנין ְּבָרָכה: 

  זֹוֵכר ַּבְׁשִליִׁשי ִּבְרַכת ְמזֹונֹו. 
ַהּכֹוס ַעד   ר ַהָּבִּתים ְּתִחָּלה ְוטֹוֵעםְׁשָאְולִ 

. ּוָבְרִביִעי ַהֵּלל ִמְצִרי 109ִמֶּׁשּלֹו ֵאינוֹ 
  .110ְלַתּנוֹ 

  :111ַּבל ִיְטעֹום ְּכלּום ְּבִאיׁשּונוֹ 
  . 112ִקְמָעא ִלְׁשּתֹות ַמִים ְיַכֵּנס 

  .113ִאם חֹוֶלה הּוא אֹו ִאְסְטֵנס 
  ס.ּוָבֵעי ְלִמְׁשֵּתי ַחְמָרא ִמּׁשּום אֹונֵ 

  114לֹוַמר ַּבֲחִמיִׁשי ַהֵּלל ַהָּגדֹול ִיְׁשַּתֵּנס
  .115ֲחַסל ִסּדּור ֶּפַסח ְּכִהְלָכתוֹ 

  ְּכָכל ִמְׁשָּפטֹו ְוֻחָּקתֹו.
  ַּכֲאֶׁשר ָזִכינּו ְלַסֵּדר אֹותֹו.  

  ֵּכן ִנְזֶּכה ַלֲעׂשֹותֹו.
  ָז ׁשֹוֵכן ְמעֹוָנה.

  קֹוֵמם ְקַהל ֲעַדת ִמי ָמָנה. 
  ֵעי ַכָּנה. טְ ְּבָקרֹוב ַנֵהל נִ 

  ְּפדּוִים ְלִצּיֹון ְּבִרָּנה:
  

  ַּכָּפִים. ְּבִלי ִנְׁשַמע קֹול ְּבָרָכה ִיְרַחץ
  

  ַּבּכֹוס ַהְּׁשִליִׁשית ְיָבֵר ֵאל ְיַכְלְּכֶלּנּו;
א־ָטַעם ְּבֵבית ֵרַע;   ָאז ֹּכסֹו ֵיְׁשְּת, ִאם 
  ֵּכן ָּבְרִביִעית, "ְּבַהֵּלל ִמְצִרי" ְיהֹוֶדּנּו,

  
  ַרק ְׁשתֹות ַאֲחֶריָה ֶיְחַּדל ַהּׁשֹוֵמַע.
  ַהָּצָמא ִלְׁשֹּבר ִיַּקח־ָנא ְמַעט ָמִים;

  ִאם־חֹוֶלה אֹו ַחָּלׁש ׁשֹוֵכן ֵּבית ֹחֶמר,
    –ְלַבָּדּה ְּתַחֵּזק ִּפיק ִּבְרָּכִים  ִאם־ְׁשִתָּיה

  ַהֲחִמיִׁשית ֵיְׁשְּת, ַרק "ַהֵּלל ָּגדֹול" ֹיאֶמר. 
  – ַּתּמּו ַהְּסָדִרים, ֵקץ ְלֵעֶר ַהָּפַסח! 

  ָוַאַעְרֶכּנּו,  –ַּכֲאֶׁשר ֵלב ִזִּכיִתי 
    –ְנָתָחיו ָּכל־ָנַתח  ַאֲחֵרי ַנֵּתַח לִ 

  ֱעֶׂשּנּו!לּו ַכִּמְׁשָּפט ָּכָכה, ַּכֹחק אֶ 
  ַז ׁשֹוֵכן ֵּבית־ְזֻבל, ּבֹו ְצָדקֹות ָּתֹרָנה!

  ָהֵקם ּגֹוי ַּבל־ִנְמָנה ִמְסָּפרֹו ֹרַבע;
  ַּכָּנה ָנַטְעָּת ִחיׁש ַנֵהל ִצּיֹוָנה, 

  ִיְפַצח ִרָּנה ְּפדּוי־ָיּה, ִיְצַהל ֵּדי ׂשַבע!!
  

 
החרוז הזה קשה להולמו, רק לפי ע"ד הפשט    –   ְוִלְׁשָאר ַהָּבִּתים ְּתִחָּלה ְוטֹוֵעם ַהּכֹוס ַעד ִמֶּׁשּלֹו ֵאינוֹ   109

ינו כן הוא: אם הלך לבית רעיו בתחילה (ולשאר הבתים תחילה) כמו שנזכר לעיל, ויעש הסדר כד
הכוס) טרם ששתה הכוס שלו ויברך בעבורם ברכת המזון על הכוס השלישית ויטעום ממנה (וטועם  

 והבן. –(ַעד ִמֶּׁשּלֹו) אז בל יוכל לשתות כוסו השלישית בביתו פעם שנית (אינו)  
בכוס הרביעית יתנה את ההלל השגור, הנקרא הלל מצרי עש"ה בצאת ישראל   –   ַהֵּלל ִמְצִרי ְלַתּנוֹ   110

 ממצרים (תהלים קי"ד א')
או מרחק הזמן והמקום (צייטרוים, וויטע). ת"י של:   הוראת השם הזה היא: משך – ְּבִאיׁשּונוֹ  111

וכמו השחר עלה (בראשית י"ט ט"ו) ּוְכִאיׁשֹון ֵמיַסק ְקִרְצָּתא; ויהי עוד כברת ארץ (בראשית ל"ה  
 ט"ז) ַוֲהָוה ִאיׁשֹון ְּכרּוב ַאְרָעא. 

הפייטן כן היא: לשתות מעט לשבר צמאונו רק מים יכנס   כמו ְמַעט בעברית. כונת  –  ' ִקְמָעא וכו  112
 לתוך פיו ולא יין. 

או ִאְסְתנֻס. מילה יונית היא. הוראתה: חלש ורפה ֹכח; איני כשאר בני אדם אסטניס אני    –  ִאְסְטֵנס   113
 (ברכות דף ט"ז, שם במשנה), ורש"י פירש שם: אסטניס: אדם מעונג ומפונק.

 ישנס כגבר חלציו לקרא בכוס החמישית ההלל הגדול (תהלים קל"ו)   –  ֵּנס ַהֵּלל ַהָּגדֹול ִיְׁשּתַ   114
יד ברוב עמל בארחות  -יד על-הפייטן אחרי קבצֹו כי דיני הפסח על – ֲחַסל ִסּדּור ֶּפַסח ְּכִהְלָכתוֹ  115

ד' יעזרהו לעשות  השיר, ישים קץ לדבריו בהתפעלותו ברוב תודה להשי"ת ובשאלתו ובבקשתו כי 
שערך בפיוטו. הפעל ֲחַסל הוא כמו: ַּתם בעברית, הוראתו: השלמה וסיום; ת"י    הדינים הפסח עפ"י  

 של ויתום הכסף (בראשית מ"ז ט"ו) וחסיל. מן הפעל הזה ההתפעל: ִאיְתַחִסיל (שם כ"א,ח) 

  ֲעֶלה ְקֻדָּׁשה ִּכי ַאָּתה ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל ּומֹוִׁשיַע:ּוְבֵכן ּוְל תַ 
  

  תם 
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  'רבינוביץ ליפא חנינא
  

  

  ' זכרון בספר 'היד כתב מתוך

  

  
  :או תחילת העתקת המחֶזה השעקספירי) Fragment(חלק 

Leben und Tod König Richard III  

  1.ואני אז בן־עשרים שנה ושבע, ח"שהעתקתי בשנת תרי

  

IV Edward ,#ֶעְנְּגַלאְנד ֶמֶל.  

Richard ,ֲאֵחי ֶעְדַוורד . ) ַהְּׁשִליִׁשי ִריְטַׁשאְרד ֶמֶל# ֵכןַאֲחֵרי־, רְּגָלאֶׁשעְסֶט ְנִׂשיא  

Georg , יָהְרִביִע  )          .                                                 ְקָלאֶרעְנסְנִשיא.  

Brakenbury ,ּאֶווערַהְרמֹון ַהָּט אֹו ְמצּוַדתִקיד ְפ.  

Tower, ָׁשם ֲאסּוִרים ַהַּמְלכּות ֲאסּוֵרי רֲאֶׁש ֶּכֶלא ֵּבית אֹו ְמצּוָדה הּוא.  

  

  

Richard )לבדו ברחוב עיר לאנדאן(  

  

  ,ְּפֵני־ָׁשָמִים ָטֲהרּו, ְסָתו ָהַל# ָחַלף

  ,ַקְרָנִים ִמָּיָדּה ַהֶּׁשֶמׁש ַוּתֹור

  ,ָּכֵבדּו ִמְּנׂשֹוא, ֹאֶפל ַעְנֵני ָּכלּו

  ;ַוֹּיאֵבדּו ָיְרדּו ַיִּמים ִּבְמצּולֹות

  ,ּתֹוִליֵכנּו קֹוְמִמּיּות ֹעז ְזרֹוַע ַאף
                                                         

המאמר , משפת רוססיא) א: ח"שלש העתקות החילותי להעתיק בשנת תרי 1
)Устарелые взгляды придневномсвете ( להחכם המליץ רב יוסף ראבינאוויטש
להמשורר הנפלא ) La morte d'Abel(המחזה , משפת איטאליאנא) ב; )פשוט(

 )Leben und Tod König Richard III(משפת אשכנז המחזה ) ג; )שיר(אִזָיא ֶמעַטאְסַט
רק מסבת החסרון העז ). שיר(ֶפִרי־ַעַמל־שעקספיר בלשון אנגליטער הנודע בשערים 

 גם –המושל ברוח אז בימים ההם ִמְמָשל רב ִמִבְלִּתי תת לי השלימם אף אחת עד־ֻתָמּה 
ֹכה השתים . קצוצות ידים ורגלים ביום ִהָבְרָאן, ֹוַקִים־אלה ֻכלָהָנה נשארו דלות ש ְשָלֹש

ולדאבון נפשי אף ֵזֶכר , או סופת הזמן ְגָנַבָתן, הראשונות ברבות הימים אבדו בענין רע
  . ותהי לי לפליטה כהיום הזה, ואולם מן־השתים השלישית הכי צלחה, להן ָאִין
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  .ִּביִמיֵננּו ַּכּיֹום 2ֵנַצח ּוְנִעימֹות

  ,ָּכל־ֶּכִלי ַלְּקָרב ָּתלּוי ְלִזָּכרֹון ַרק

  ;ָוֶתִלי ֲחִנית ֹרַמח Eא־ֹמָרט ֵקָהה

  ,ָׁשַער לֹוֵחם ִרְגַׁשת ֶנֶהְפָכה ִלְצֹחק

  ;ָנַער ִלְמחֹוַלת – ְּבֶלְכּתֹו ַהְּצָעָדה קֹול

  ,ֻקָּמטּו ְּבֶׁשְּכָבר, ַהֹחֵגר ְּפֵני ֹצֲהִלים

  ;ָּפָׁשטּו ַּבחּוץ ּוְדרֹור ֹעֶנג ַיַען

  ,ִּביׁשּוָעָתה ִׁשית, ִלְרֹּכב ַעל־סּוס ַּתַחת

  ,ֵאיָמָתה ַׁשַּלח־ּבֹו, ֶהֱחִריד נֹוָעז ַצר

  ,ְּכמֹו־ֵעֶגל ִיְרַקד, ַרְעָיתֹו ַבֲחַדר הּוא

  –. ֶּדֶגל ָעָליו ַאֲהָבה ּוַבַּתֲענּוִגים

  ,ַמְרֵאהּו ָמְׁשָחת ִאיׁש, ָאֹנִכי ֵכן Eא

  ;ָוֶאְחְמֵדהּו, ֵחֶלק ִלי ֵאין ַּבֹּנַעם

  ,ָזֶבד ַלֹּגַעל, ְּבֹזה־ָּפִנים ָאֹנִכי

  ;ָעֶבד ָלְרִאי ִלְהיֹות ֵאיֶנִּני ַּבַער

  ֶנְעֶּדֶרת ָהַאֲהָבה, ָסר ֶמִּני ַהֵחן

  ;ׁשֹוֶמֶרת ֶנֶׁשף, ְּפֵני־ֵׁשָגל ֵלָראֹות

  ,ָׁשֵפָלה קֹוָמִתי, ִנְבֶזה ִמיַצְל ֵהן

  .ָחֵדָלה ַהֶּטַבע, ֵּתת־ִלי ָיְפָיּה ִחין

  ,ֵמֶרֶחם ְּבִגיִחי ֲחִצי־ְּבָׂשִרי Eא־ָׁשֵלם

  ,ַעל־ֶׁשֶכם ִּגֵּבן, ָאִני ֵאֶׁשת ֵנֶפל

  ,ַסַּפַחת ְּבעֹוִרי, ַרְגָלי ְׁשֵּתי ִּפֵּסַח

  ,ָקַרַחת ּוְבֹראִׁשי, ָקלּוט ַאף ָחֻרם

  ,ְׁשחֹוַח ֶלְכִּתי ֵעת, צֹוֵלַע ַעל־ְיֵרִכי

  .ִלְנֹּבַח ָיֵחּלּו ִאְּלִמים ַּגם־ְּכָלִבים

  ָלֹרַע ְּבָלאְנָדאן ָהֶאָחד ָאֹנִכי

  ,ַמְרּגֹוַע ַּבל־ֶאְמָצא ַּבָּׁשלֹום ָלֵעת

  ,ַאֲחֵרימֹו ַהִּביט, ִלְרֹּבץ ְצָלַלי ִּבְלִּתי

  .ָעֵלימֹו ֵעיִני ִׂשים, ָהִביןִליֻצַרי 

  ָלֶכת ְנָערֹות ַאֲחֵרי ֲהָבהַא ּוְבַיַען

                                                         

  .Der Sieg: שכנז הואבלשון א; ֹפה כמו נצחון בתלמוד" ֵנַצח" הוראת השם 2
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  ,ֹמָׁשֶכת ַחְסָּדּה ֵאין ִלי, ִמְסַּתֶּתֶרת

  ָּכל־ֶיַׁשע ָּכל־ֵחֶפץ: ָאַמְרִּתי ָלֵכן

  ,ֶרַׁשע ַּבֲעׂשֹוִתי ֲאַבֶּלה ִאם־ִעּתֹוַתי

  ַמְרּגֹוַע ֶׁשֶקט ּתֹוֵעָבה ִּכי־ַעל־ֵּכן

  .ִלְגֹוַע הֹוֵל#, ָּכמֹוִני ִאיׁש־ַלֲחַדל

  ,ֻרָּקמּו ֵסֶתר ְּכָבר, ֶקֶׁשרָו ֲחַתת ֵהן

  ;ָקמּו ָּכְרָפִאים Eא־ְׁשָערּון ַוֲעִתידֹות

  ,ָהָפְכִּתי ֶלב־ֶמֶל#, ִלְׂשֹנא ָאִחיו ֶאת

  .ָׁשָפְכִּתי ג ְר ָא ע ֶּג  ַעל ֵאיָבה רּוַח ַאף

  ֹרֶחֶצת ְּבִנָּקיֹון מֹוֵׁשל ַּכף ֵכן לּו

  – ֹרֶבֶצת ַחָּטאת ַהַּפַעם ִּכְלִפְתִחי

  ,ֶאְטֹמָנה ְלָאִחי ָיקּוׁש ַּפח ם ֹו ּי ַה  עֹוד

  .3ַהַהְרמֹוָנה יְֻׁשַל#  ג ְר ָא ע ֶּג  ַעד־ֶעֶרב

   ַהָּגֶבר" ֶּג "ִּכי: ָקָׁשה ָחזּות ַעל־ְּדַבר

  ...ָקֶבר – ַלֶּמֶל#, ד ְר א ו ַו ְד ֶע ְל הׁשּוָח ֹּכֶרה

  ! ְרֶדיָנה ִלִּבי ֹעֶמק! ִזּמֹוַתי ֵרְדָנה

  .             ֶּגעָאְרג ־ָבאִּכי ִּכי־ָבא

  

  )המשמר ובראקענבוריא אחריו, נשיא קלארענס בא(

  

  RichardאלGeorg   

  ִּתְכֶליָנה ֵעיַני  

Mֵלאֹור! ַיִּקיר ָאח ִלְראֹוְת Mְּבאֹוֶר;  

  ?ַאֲחֶריM ַההֹוֵל# ַהִּמְׁשָמר ִמי־ֶזה ַא#

  

Georg  
  ,ִיְקֵרִני ָאסֹון ֶּפן, ַמְלִּכי ִלי ּדֹוֵאג

  ִיְׁשְמֵרִני ַּבֲעבּור, ָעָלי ִמְׁשָמר ְּיַצוַו

  .ַהְּמצּוָדָתה ַעד־ְלבֹוא

                                                         

כי־אם גם לאסורי , אך לא רק לנשים,  בלשון ערב Haremכמו, ֹפה" ַהְרמֹון" הוראת השם 3
  .והטאווער בלנדאן הוא באמת כעין מצודה וארמון; המלך
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Richard  
  ?ַמּדּוַע ָּכל־ֹזאת  

  

Georg  
  . ְׁשִמיֶּגעָאְרג ַיַען

  

Richard 

  ִויֻדַע ַלָּנבֹון  

  ֶיֱאָׁשמּו ָּבֹזאת ִּכי: ַיִּגיד ִׂשְכלֹו ֵהן

  ;ָׂשמּו ָעֶליM ֵׁשם, ֹאְמֶניM ֶאל ַרק

  ,ְּתִמיֶרּנּו ֲחָדָׁשה ְּבִרית, ַּבְּמָצד יאּוַל ַא#

  ...ְיֳקֶבּנּו ַמְלְּכM, ְלM ְיֹקָרא ָחָדׁש ֵׁשם

  !ָּכַעס ּוְׂשַבע ָאח, ַהִּגיָדה־ָנא אּוָלם

  ? ָּדַעת ַהאּוַכל ֵאל מּוַסּבֹות ִסּבֹות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  
 אבדו המעט מזה גם, נפשי לדאבון אך, ל"הנ מהמחזה הראשון כל־החלק העתקתי אנכי* 

  .ואינימו דפים שני נכחדו
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   יהודה ויזן
  

  

  ?למה ליפא
  

  

 ולהכריז נידחים" לגלות", נשכחים להזכיר היא מלומדה עורכים מצוות

 אשר פרייל הגבריאל של כוחו רב מה וראו שורו, הביטו: "ועדה עם קבל

 חנינא של המוזר המקרה אולם. באלה וכיוצא" הזה כיום לפניכם נותן אנכי

 אינם – הנוכחי בכרך כתביו מעל העפר וגילוי, ר"חל הוא', רבינוביץ יפאל

 הנהוגות בדיעבדיות והְמלכות תגליות אותן לכל ועיקר כלל דומים

 של השירי כוחו: הדברים בפתח כבר להיאמר צריכה האמת. בספרותנו

, עתה. ההשכלה ממשוררי לאחדים ביחס ואפילו – ביותר מוגבל ר"חל

 לשאלה ולהידרש לשוב נוכל, האפשרי למינימום ציפיותה את משהנמכנו

  ?ליפא למה: הדברים שבראש

 כתביו את לגאול הגדולה הזכות מלבד, בדעתי שעולה הראשונה התשובה

 שנלך כבר מוטב "הנודע האבידני לציווי נוגעת, עברי משורר של

, ההתגלות, הרגעי ההגיג, מזדמןה השיר. בגדולות הלך ליפא". בגדולות

 שוב וכשל – ושוב שוב שניסה למשורר קרצו לא אלו כל –' וכו ראהההש

 רחבות עומק חקירות לחקור, בשמיים שראשם מגדלים להקים – ושוב

 איני. השירה של הייחודיות סגולותיה את העיון למלאכת ולרתום היקף

 שהתבררו מגדליו את או, חנינא של כשלונותיו את לחגוג חלילה מבקש

 נקט בהם האמצעים על דווקא להצביע אם כי, מדי םוגולמיי כמופשטים

 משורר ר"חל משהיה שיותר כך ועל ובמהלכה כתיבתו טרם המשורר

 או  ורוחש תמידאינסופי בנייה־אתר בעל, מתכנן משורר הוא היה, מבצע

 כמו שיר :מראש מחושב והכל באבחה נעשה אינו דבר בו, מרכז־מחקר

 ואילו,  Hypotypose-ה דרך לע, במקרה לא, כתבנ', ממושכה תוחלת'

 שבלעדיהן הפעלה בהוראותמלּווה ' הרעה תוצאות אלה 'של מסוגה יצירה

  :המיטב את ממנה לחלץ הקורא יצליח לא
  

 ְלִפי) Idealismus (ָהִעּיּוִנית ַהִּפEסֹוְפָיה) א: ִלְנִתיָבִתי ֵנר ָהיּו

 ְּבִסְפרֹו ֱאEִהיָה ם"ָהַרְמָּב מֹוֵרנּו) ב; ִּבְכָלל ַאְּפָלטֹון ִׁשיַטת
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' ר ְוַהִפEסֹוף" ְוַהֵּדעֹות ָהֱאמּונֹות "ְּבִסְפרֹו ג"ס ַרב, "ַהּמֹוֶרה"

 ָהַאְׁשְּכַנִּזי ְוַהְמׁשֹוֵרר) ג; "ַהֵּׁשם ִמְלֲחמֹות "ְּבִסְפרֹו ֵּגְרׁשֹון ֶּבן ֵלִוי

  Albrecht von Haller ַאְרצֹו ַעל־ָּכל־ְמׁשֹוְרֵרי ְּבֶעְרּכֹו ַהַּנֲעֶלה

 ִּבְׁשַנת, ֶעְׂשֵרה ַהְּׁשמֹוֶנה ִּבְמַאת עֹוד ֶׁשִחְּברֹו ַהִּנְכָּבד ְּבִׁשירֹו

 ַהֵּסֶפר. ִּבְפָרט Über den Ursprung des Übels :נ"לסה 1738

, ְׁשמֹוֶנה ָּתִכיל ָהִראׁשֹוָנה, ַמְחָלקֹות ְלָׁשלֹוׁש ֶנֱחָלק ַהֶּזה ַהָּקָטן

 ָעֶליM ַרק; ָּפָרִׁשּיֹות ֶעְׂשֵרה ְׁשֵּתים – תְוַהְּׁשִליִׁשי, ֶעֶׂשר – ַהֵּׁשִנית

 ָאז אֹו, ָּכל־ָּפָרָׁשה ְוֶהְמֵׁש# ֶאל־ִעְנַין ַרב ְּבִעּיּון ֵלב ָלׂשּום! ַהּקֹוֵרא

 ַעל־ַּדְרֵכי ְּכתּובֹות ַהַּמְחָלקֹות. ִתָּכֵׁשל ְוEא, ְּבַדְרֶּכM ָלֶבַטח ֵּתֵל#

 ַהֲחרּוִזים ָּכל, ְּתנּועֹות א"י אֹו' י ַּבת ׁשּוָרה ָּכל, ְּבִמְׁשָקל ַהִּׁשיר

 ִעְנַין ֹרב ַיַען, ִהְׁשַלְכִּתי ֵּגִוי ַאֲחֵרי ׁשּוָרה ָּכל ְּבסֹוף ְוַהִּמְלֵעיל

  . אֹוָתם ָנׂשֹוא ִנְלאּו ַהִּׁשיָרה ּוְתכּוַנת

  

 שלבי את בה חושף שהמשורר משום היתר בין, במיוחד מעניינת פסקה זו

 נוצקים שבמסגרתה האידיאית התפישה מן בשונה .שלו העבודה תוכנית

 מציב, שיטתי באופן, ר"חל כי דומה, הפרד ללא יחדיו והצורה התוכן

 לאחר ורק, החקירה אותה של המוצא נקודות ואת חקירתו נושא את תחילה

 ַהֲחרּוִזים ָּכל ("לתוכן המתאימה הצורה אתבזהירות  עבורה בורר מכן

 ַהִּׁשיָרה ּוְתכּוַנת ִעְנַין ֹרב ַיַען, ִהְׁשַלְכִּתי ֵּגִוי ַאֲחֵרי ׁשּוָרה לָּכ ְּבסֹוף ְוַהִּמְלֵעיל

 הנלווית המלאכותיות נוכח גבה להרים כמובן אפשר"). אֹוָתם ָנׂשֹוא ִנְלאּו

 ובהשתאות בהערצה להביט גם אפשר אך, זה מעין יצירה לאורח הסתם מן

 ואולי, שכיח שאינו רדב – הללו הדברים על דעתו את נותן אשר במשורר

 שבגינה העיקרית הסיבה גם שזו וייתכן .בדורנו, קיים לא כבר אפילו

 Andבבחינת, גמורה אנטיתזהר "של חל היותו – הזה המדור לו הוקדש

Now for Something Completely Different ,בשירה המתרחש לכל 

 על ,בודדים מקרים להוציא, שויתרה שירה. רבים עשורים מזה העברית

, עצלות בשל אם – האפשרות על או, יריעה רוחבעל , שאפתנות מסוג זה

 – למיידי ההתמכרות בשל אם או, "שכלתנות"ב "חטוא"ל החשש בשל אם

  . השירה באמצעות ולחקור לעיין

 שאחז לטירוף־הערות־השוליים נוגעת סקרנותי את שעוררה נוספת נקודה

 רי"חל שעמוד העובדה כחונו ,היד בכתבי לראשונה כשעיינתי. במשורר

  :) שבדברהוויזואלי לכוח להתכחש וקשה (כך נראה טיפוסי
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 הסוער דיוןהיזכר בל שלא – הבדלות אלפי־אלפי להבדיל – יכולתי לא

 שצירף הצנום ההערות נספח העשרים המאה בראשית שעורר והאינסופי

 מדובר שאצלו, מאליוט נהשבשו אלא. 'השממה ארץ'ל אליוט. ס.ת
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 כוחותיו מיטב את ר"חל שיקע, ־פארודיתחציו עצלה מודרניסטית סטה'בג

 כתיבת כדי תוך נכתבו כאילו נדמות פעם שלא, השוליים בהערות ורצינותו

, לציין חשוב". פירוש ואחד שירה שניים "של מתודה במעין, עצמו השיר

 רבות ר"חל של תיוהערו. גרידא פילולוגית בטרחנות כאן מדובר לא

 שהוא יש, בשיר ומהלכיו בחירותיו את בהן מבאר שהוא יש, ומגוונות

 מסוים ברעיון העיון את להרחיב מבקש שהוא ויש מילים בהן מחדש

 כפי, לרגע ולו לשכוח מבלי, זאת וכל – חיצוניים למקורות ומפנה

  ולמדניתהדורה, הערה שאף', ממושכה תוחלת 'בפתח דבריו שמעידים

  :רע שיר להושיע בכוחה אין, שתהיה לככ

  

 ִהַּצְבִּתי ֹזאת ַמְחַּבְרִּתי ִּבְפִנים: ָאָּתה ֶנֶפׁש ִאם־ַּבַעל! ִנְכָּבד קֹוֵרא

Mַּכֵּסֶדר ְּבָקֵצהּו ַּבֵּסֶפר ָּכל־ִצּיּון ַחֵּפׂש־ָנא, ב"א י"עפים ִציִֻּנ ְל ,

 ְלֵעֶזר ֶייָנה־ְלMִּתְה ֲאֶׁשר, ֹׁשנֹות ְקַטּנֹות ֶהָערֹות ָׁשם ּוָמָצאָת

 ֵמַהְעִּתיר ַרב־ִלי. ָׁשם הּוא ַהִּצּיּון ַּבֲאֶׁשר ָהִעְנָין ֶאל־ּגּוף ּוְלהֹוִעיל

 ָּבָׂשר ְיִגיַעת ַהְרֵּבה ַלַהג ַיַען! ַהּקֹוֵרא ָעֶליM ְלEא־הֹוִעיל ְּדָבִרים

 ֲעֵדיִמַּבְל ַּגם, ֹזאת ִׁשיָרִתי ְּבֵעיֶניM ִאם־ִּתיַטב ֵהן. ִהיא ָוֶנֶפׁש

 ְּתִהי ְלָרצֹון Eא ְוִאם, ְוִתְרֶצָּנה, ְּתָקֵרב, ִּתְבַחר ְלֹראָׁשּה ֲעָטרֹות

Mְלֹראָׁשּה ָחבּוׁש ְּפֵאר ַאף־ִאם־ִמְׁשֶנה, ְל ,Mִּתְבַחל־ָּבּה ַנְפְׁש .  

  

 תשמע כיום שאוליו, ליבי תשומת את שמשכה נוספת שוליים הערת

 בקרבי' האקספירמנטלית תוביציר מופיעה, למדי טריוויאלית לחלקנו

 אולי שניתן, 'יוצר גדול לשבת' ב32' מס בהערה הוא המדובר. 'אקדש

 רגישות ר"חל מביע ובה, "עלם טוב יוסף שירת על הרהורים "בשם לכנותה

  : דורו בני בקרב שכיחה שאינה ביקורתית

  

 הלוך: הכתוב כלשון, ָגֹעל ָצֹעק: כמו, מקור הוא גֹוַע – גֹוַע

 אף; ְלגֹוַע ָגעֹו המקור נשתנה הפייטן בפי רק) 'ו א"ש (ְוָגעֹו

  .צריך הוא" ג "לאות יען, לו היא אחת ובהמה אדם צעקת

  

היה משורר מוגבל ' חנינא ליפא רבינוביץ. כפי שכתבתי בפתח הדברים

 משנה שעוד –כמו גם משנתו הפואטית , אולם דומה שדרכו השירית. למדי

 ְּבִעּיּון ֵלב ָלׂשּום! ַהּקֹוֵרא ָעֶליM ַרק("תיו יש לחקור ולחלץ מבין הררי הערו



 100100

אך אני רשאי בהחלט , איני סבור שזה יקרה( עשויות דווקא לפתוח –") ַרב

 או לכל הפחות לסייע ,אי־אילו אפיקים ששירתנו חסרה מאוד) לקוות

  .בפיתוחם

  

שורות נביא , ף"סוף בשנת תש עם פרסום אחדים מכתביו סוף־כל־, לסיום

ושנותרה אף היא  –ו תעבור בנות שיר  הברכה שחיבר המשורר מןאחדות

  :ט"אי־אז בשנת תרמ –) 'בספר זכרון'(בכתב־יד 

  

•  
  ,ט לבנות שירתי"קראתי בשנת תרמ

  ,ד היוצאות לאור עולם וללא יוצאות עו

  )'יא', ג, שיר השירים( !ּוְרֶאיָנה ְצֶאָנה:  ואומר להן

  

  !ה ְצֶאיָנהַהחּוָצ! יִׁשיָרִת ְּבנֹותֵלְכָנה 

  ,ֶאְתֶכן ְמַׁשֵּלַחן ְיָלְדֶכָאב  ָאֹנִכי

  ,ן ֶּתֱחֶזיָנהָאז ֵעיֵני ִּבֹּקֶרת ָּבֶכ

  .ב הֹוֵכַחֹאֵה, ִיןָען ְמַבֵּקר ְׁשֻתם־ֵעי

  !ִלְׁשֵאַלְתֶכן ַאל־ִּתְקֶראָנה" ַעּזֹות"ַרק 

  

  ;ָקָשֶבת ט ַהֹּׁשֵמַע ֹאֶזןִּכי־ַי

  יָנהה ֵּתָעֶוָנְשַׁרְח ֶּתָאְזַנִיםִאם־

  –ת ֶבג ֵהן ָשַׄלַה, ִעיְלגֹות קֹול ִמְּשמֹוַע

  !ִיֹּפל ִלְצֹחק ְמַחֵּוי ֵּדַע ִלְּבֶכן ַאל

  .ַיַען ְּבַמְקֵהִלים ְיׁשֹוֵרר ַּגם ְצַפְרֵּדַע

  

  ,בֶצָעַּגם־ָאְמָנה ֵראִׁשיְתֶכן ַּכַעס ָו

  ,ִחיְּדָמעֹות ַעל־ֶל, ְרָמה ֵעיְנֶכןַמִים ֹז

  ֶצףן ָוָקָלֵכן ַהַחִּיים ִּבָּזיֹו

  4*.ַרק ַהָּמְוָתה ַמִּציל ָאָדם ִמֶּדִחי

                                                         

 י רוב"הקדשתי עפ, הו ויאבדושֻרבם עלו בֹת, ראשית בכורי מחשבותי בימי נעורי 4*
  .המלאות קינים והגה והי) Epitaphien(מצבות קבר   לכתבות קעקע על
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   )כהן ישעיה( פירס דיוגו

  

  

, 2בדלמטיה מצודה, 1בנובה שכתב, גלותו על אלגיה

3הספרדים במפלת הנודעת
 

  

  

ובשמותיו ] שנשא אותו שם, שאין לבלבלו עם שלמה מולכו ([ִּפיֶרס ִדיֹוגֹו

נולד ) יקובוס ְפַלאִביּוס ֶאּבֹוֶרְנִסיס,  ִדיַדקּוס ִּפירּוס לּוַסיַטאנּוס–הלטיניים 

ועשה את ,  למשפחת סוחרים עשירה1517ָרה שבפורטוגל בשנת בֶאבֹו

שלח אותו , 1533ב־. ראשית לימודיו באוניברסיטאות קואימברה וסלמנקה

אביו ללונדון מאימת האינקויזיציה שהחלה מצרה מאוד את רגלי היהודים 

במשך חמש שנים המשיך פירס את לימודי הרפואה ולימודי . בפורטוגל

, ואחר כך שהה ברומא, פאריס ואנטוורפן,  בלובןהיוונית והלטינית

.  נדפס בפרארה ספר שיריו הלטיניים1545ב־. באנקונה ובֶּפַסארֹו, בפרארה

, 1555ב־. אביו ואחיו מפרארה לאנקונה,  עברו דיוגו1552לקראת שנת 

סירב , נאסר האב, בעקבות צו האפיפיור פאולוס הרביעי נגד היהודים

דיוגו ואחיו . ל המוקד באוטו דה פה שנה אחר כךלהמיר את דתו והועלה ע

משם יצא דיוגו עם משפחתו לרפובליקה של . הצליחו להימלט לפסארו

בימי חייו בעיר . 1599בשנת , ונשאר שם עד מותו) דוברובניק(ַרגּוָזה 

עסק בהלוואות והורה יוונית ולטינית לבני , התגורר בגטו של דוברובניק

 ולעתים תרגם בשביל רשויות העיר מסמכים )כך עולה משיריו(עשירים 

שזכה , בימיו היה דידקוס משורר ידוע. מעברית ומפורטוגלית לאיטלקית

והוא , שיבחו את סגנונו) וביו ואחרים'ג(הומניסטים איטלקים : לשבחים

בימיו ברגוזה קשר קשרים עם . הכיר רבים מבכירי אנשי העט באיטליה

על המשפחות "שמעיד קובץ שיריו כפי , מיטב אצילי העיר ומשכיליה

                                                         
 . עיר במפרץ קֹוטֹור שבמונטנגרו–בימינו ; )Castelnovo - באיטלקית (,  מצודת הרצג־נובי1
בשטח קרואטיה ומנטנגרו ,  שמו העתיק של המחוז שהשתרע מן האי ראב ועד מפרץ קוטור2

 .היום
הספרדים נחלו .  בין התורכים לספרדים1539 הכוונה לקרב שהתחולל במקום זה ביולי שנת 3

 .מפלה ניצחת ונטבחו בידי התורכים
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שזיכה אותו בפרס של חמישה עשר , "הנאצלות החיות ברגוזה בימינו

כן יצאו מוניטין משובחים . דוקאטים מאת סנאט הרפובליקה הראגוזנית

. שנדפס פעמיים לקראת סוף ימיו, "קאטו השני"לספר שיריו הפדגוגי 

ועימם שיר ,  אלגיותנותרו שלושה ספרי, שלא נדפס אלא בחלקו, בכתב יד

האלגיה . פטרון רגוזה, תהילה ארוך בהכסמטרים לכבוד בלאסיוס הקדוש

לפי הבנת סימן השנים  (1595 או ב־1583שתרגומה ניתן להלן נכתבה ב־

: חתם בשמו העברי, 1597שנערכה בספטמבר , בצוואתו). הכתוב בה

 בצלאל כתב, "היהודים בתרבות הריניסאנס באיטליה"בספרו . ישעיה כהן

היהודי שזכה למעמד נכבד בין המשוררים הניאו־לאטיניים : "רות על פירס

של המאה השש־עשרה מטיל קרן־אור חדשה ומפתיעה מזווית שלא פיללנו 

לה על הססגוניות הרוחנית של הפעילות הספרותית היהודית בתקופה 

  ".הזאת

  

•  •  • 

  

 ?ּות ִמְתַמֶּׁשֶכתֶׁשֶאָּׂשא ֹעל ָּגל? ּגֹוָרִלי, ִאם ֵּכן, ֶזהּו

 ?Oא ִנְׁשַּתְּיָרה ִלי ִּתְקָוה ִּכי עֹוד ָאׁשּוב ֶאל ַאְרִצי  

 אֹוִציֶאּנּו, ַחֵּיי ִאיׁש ֻאְמָלל, ָמה ֶׁשּנֹוַתר ֵמַחַּיי

 ? ֹזאת4ּבְכפֹוָרם ֶׁשל ַסְלֵעי ֶאֶרץ ִאיִליְרָיה, ֹּפה  

 ,5ָקִנימּול ַהָּים ַהַּבְל, ּפה ַהַּקְנַטְּבִרי ִנְלַחם ְוָכַׁשל

 ;ֶׁשְּסִביָבּה ַּגל ֲהרּוִגים ֶנֱעָרם, ִאי ַהְּמֻצָּדה  

 ,ָּכאן ַּתַחת ַהר ֲעטּור ֵצל ׁשֹוֵטף ַמְעַין ַהֶּנִמיָלה

 .ְוקֹולֹו ַרַחׁש ִמְלמּול ֲחִריִׁשי, ָהְלָאה ִיְזֹרם  

 ,ֵמִעִּיים ִמְצַטַּמַחת, ְוָכאן, 6ֶאִּפיַדאּורּוס, ִמָּיִמין, ָּכאן

 .7ְּבַלִסיּוס הּוא ְמִגָּנּה, ת ֵאיָתןִנֶּצֶב ִעיר  

אֹות חֹומֹוֶתיָה, ִמְּׂשֹמאל, ֹּפה ִריַזאנּוס  ,ָלרּום ִנֹּשָ

                                                         
 . שמו העתיק של חבל הארץ שכלל את מערב הבלקן והחוף האדריאטי4
הים . "כאן הכוונה לספרדים.  שם שבט קלטי פראי שישב בספרד בעת העתיקה– קנטברים 5

 .   הים האדריאטי– במקור –" הבלקני
 15מרחק , בדרום קרואטיה דהיום,  פירס נוקב בשמה היווני הקדום של העיר הקטנה ַקְבַטאט6

 . מ מדוברובניק"ק
רופא , שפטרונה הוא בלסיוס הקדוש מֶסַּבְסָטה, )ַרגּוָזה–בשמה העתיק ( כוונתו לעיר דוברובניק 7

 .ומרטיר בן המאה הרביעית
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 .8ֶׁשָּבּה ַעם ְּבֵני ֶוֶנְצָיה ׁשֹוֵלט, ַאְסְקִריִויּום ָּכאן  

 ,ִּבְגבּולֹו ָהֻאְמָלל ֶׁשל ֶחֶבל ֶאִּפירּוס, ֹּפה Oא ַהְרֵחק

 . ֵחל ְמֻקְרָקר ַעד ֶחְציֹוְסִביָבּה,  ִנֶּצֶבת9ּבּוְדָוה  

 ,ּוֻמְפֶרֶדת ְּבֶׁשַטח ִנְרָחב ֶׁשל ַיֶּבֶׁשת, ָמה ְרחֹוָקה

 !ַהָּמקֹום עֹוד ִמְּנעּוַרי ְיַדְעִּתיו, ָהּה, ֶאבֹוָרה  

 ,ִמּיֹום ֻהַּלְדִּתי ִהַּכְרִּתיָה, ְׂשִאי־ָנא ָׁשלֹום ַהִּקְרָיה

 ! ֵעיַניֶאֶרץ ֲאֶׁשר ַעד עֹוָלם ׁשּוב Oא ִיְראּוָה  

 ,ְנדּוָדיו עֹוד ָעׂשֹור לֹו הֹוִסיפּו, ְטרֹוָיה ָּגְזָלה לֹו ָעׂשֹור

 . ָלׁשּוב10ַא` ְּבֹדַחק ִקָּוה ֶמֶל` ִאיָתָקה  

 ,ְוִהִּכיר ֶאת ֵרָעיו ֶׁשִּמֶקֶדם, ֵהן ָׁשב ְלַבּסֹוף, ֶאֶפס

 .עֹוד ָׂשְמָחה ֵּפֵנלֹוֵּפה ַעל ִאיָׁשּה, ַאף ִּכי ָזַקן  

 ,ָרל ָהַעְקָׁשן צֹוְנֵפִני ַעל ָים ְוַיֶּבֶׁשתעֹוד ַהּגֹו

 .11ֵאִליס ִהְסִּפיָקה ַלְחֹּגג אֹוִליְמִּפיָאדֹות ְּתֵריָסר  

 :ִמְתַעְּצמֹות ַהְּתָלאֹות ֶׁשָּלֵׂשאת ְיַאְּלצּוִני, ָטס ַהְּזָמן

 ?ִמי Oא ַיְחֹׁשב ִּכי ִיְמַּתק ָמֶות ִלְפֵני ָּכל ָהַרע  

 ַהֵהִריָמה? י ֶאת הֹוַרי ַהְּזֵקִניםְּכלּום ִהְּכָתה ְיִמיִנ

 ?ֶנֶׁשק ַעְוָלה ַעל ְּתָרֵפי ֵּבית ֲאבֹוַתי ַהַּקְדמֹון  

 ,ֶׁשִהְפִקיר ֲחגֹור ֶנֶׁשק, ְּכלּום ַיְחְׁשבּוִני ָעִריק ְנִמְבֶזה

 ?ִאיׁש ִמְלָחָמה ֶׁשָּבַרח ִמן ַהָּצָבא ָהַעִּתיק  

 ֹוַתי ְוֶאת ֹקֶדׁשְּכלּום ַּבֲעוֹון ַׁשְּמִרי ֶאת ֻּפְלַחן ֲאב

 ?ַּדת ּתֹוָרָתם ֲאֹגַרׁש ִמן ַהְּמֹכָרה ְּכגֹוֶלה  

 ? ֹזאת ִיְרֶאה ַוֲחִזיז Oא ִיְׁשַלח ִמָּׁשַמִים12ַׂשר ָהֵאִלים

 ?ַמָּטה ִמְּמרֹום ַהְּׁשָחִקים ֶּגֶׁשם ְסָלִעים Oא ַיְמִטיר  

 ,ֶרd ָרָעה ְתַיְּס14לּו ֱאִריָנה, 13ֶפְרִדיַנְנד, ָׂשְבָּת ַעְכָׁשו

                                                         
אסקויריום הוא שמה ; את ריזאנום לא הצלחתי לזהות;  פירוס מונה מצודות סמוכות להרצג־נובי8

 .וונציאניתשהיתה בשליטת הרפובליקה ה, העתיק של קוטור
 . עיר קיט במונטנגרו–כיום . 'ּבּוטּוָאה '–פירוס נוקט את שמה העתיק .  מצודה נוספת9

השוואת הגלות לנדודיו של אודיסאוס שגורה בשירת הרנסאנס ומקורה בשירת .  אודיסאוס10

 .הגלות של אובידיוס
כוון פירוס אינו פרק הזמן שאליו מ. יוונית עתיקה שבה התקיימו אולימפיאדות  עיר– אליס 11

,  שנה60או שכוונתו ל־, )המשחקים התקיימו כל ארבע שנים( שנות גלות 48או שכוונתו ל־: ברור

 .  חמש שנים– 'לּוְסְטרּום'כשווה למילה ' אולימפיאס'אם תובן המילה 
 . יופיטר־זאוס12
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 !ָיִׁשיׁש,  לּו ִיְנַעץ ֵׁשן ְּבָפֶני15dֶּכֶלב ָאסֹון  

dְיבֹוֶאָּנה, 16ַׁשְקָרִנית, לּו ִאְׁשְּת dַמר ּגֹוָרל ְּכֶּׁשְּל, 

 . ְיאֹור ַהָּתְפֶּתה לֹו ִמְׁשָּכן–לּו ִצָּלּה ַהִּנְׁשָחת   

 לּו ַאְפִריָקִאי נֹוֵצַח ִיְזֶרה ַעל ַּגֵּלי ָהאֹוְקָינֹוס

 .ַּגם ֶאת ֶאְפָרּה ַהִּנְפָזר, ְצמֹוֶתיָה־ְּבזּויֹותֶאת ַע  

 ,17ֲהַּגם ֶׁשָּצַמח ִמִּקְרֵּבנּו, ָהֶאָחד: ֶצֶדק ַעְתִרי

 .ֶאל ְרכּוֵׁשנּו ָׁשַלח ָיד ַחְמָדִנית ּוִפְרִאית  

  ְּכֶנְגֵּדנּו18 ִמֵּמיֵמי ְפַלֵגתֹון–! ֶּפַׁשע ִנְתָעב,  הֹוי–ִהיא 

 .19ל ְׁשלֹוׁש ֵאלֹות ַהָּנָקםְרִביִעית ַע, ֵאׁש ָׁשֲאָבה  

 ,קֹוְרדֹוָבה ִחיל ֶנֶאְחָזה ַמֵּגָפה ִּכי ֵאֵליָה ִהִּגיָעה

 .20 ְלָאחֹור– ַּפַחד ְּתָקפֹו –ְנַהר ַהֶּבִטיס ָנסֹוג   

 ,ְּכַנף רּוחֹות ְנָשָׂאָתה: Oא ֶנְחְנָקה ַהְּדֵלָקה ִּבְמקֹוָמּה

 . ָהִאי21ְטִריְגָיהחּוׁש ְּכטּוס ֵחץ ֶׁשִּשְּׁלָחה ַיד ֶּבן־אֹו  

 ,ִמְׁשַּכב ֶׁשֶמׁש, ִמִּמְזָרח ְוַעד ְקֵצה ַמֲעָרב, ָּכל ָמקֹום

 .ֵאׁש ַהְּדֵלָקה ֶׁשֻהְּצָתה, ֹזַהר ָמֵלא ִמן ָהֵאׁש  

 ,ָמה ַרּבֹות עֹוָללֹות ִנְקְרעּו ֵמֵחיק־ִאָּמא ְּבֹכַח, ָהּה

                                                                                                                       
 .מגרש היהודים מספרד, )1516-1452(, "הקתולי",  פרננדו השני מאראגון13
 . אחת מאלות הנקם–גיה היוונית  במיתולו14
 .הכלב שבשערי התופת,  אין זאת אלא שהכוונה לֶקְרֶּברּוס15
במהדורה האיטלקית של . אשתו של פרננדו, )1504-1451( איזבלה הראשונה מלכת קשטיליה 16

כי איזבלה הבטיחה ליהודי העשיר , כתוב בהערה לשורה זאת, )1826פירנצה  (Chersaתומסו 

אבל , שלכשישתפרו הזמנים תעזור ליהודים, ) הוא אברהם סניור קורונל" (יהאברהם מסגוב"

 ".אשה שפלה שבשפלות ונשבעת לשקר", הפרה את הבטחתה
לא מצאתי . ושנא יהודים" נצר ליהודים"כי פרדיננד היה , כתוב  Chresa בהערות במהדורתו של17

" לדות היהודים בספרד הנוצריתתו"בספרו . אולם מסתבר שדידקוס האמין בה, סימוך לסברה זאת

, היתה בזיווגם של איזבלה ופרננדו" ידם של אנשים יהודים"כתב יצחק בער כי , )1965א "ת(

ולא חזו את התוצאות , שתשליט סדר, משום שהיהודים והקונברסוס ביקשו לתמוך במלוכה חזקה

 .הדתיות הרות הגורל שצמחו מן הזיווג הזה
במקור .  אחד מחמשת נהרות התופת–לפי המיתולוגיה היוונית ;  אשנהר,  נהר די נור– פלגתון 18

 ". נטלה מנהר פלגתון לפיד אש: "כתוב
ושלושתן , היתה אחות לטיסיפונה ולֲאֶלְקטֹו, לפי המיתולוגיה, מגרה": ֵמֵגָרה רביעית: " במקור19

 .אמהותיה של פרספונה שליטת השאול, יחד היו אלות הנקם
לן את הפרעות נגד הקונברסוס והמאראנוס שארעו בקורדובה במארס  דידקוס מתאר כאן ולה20

 .בטיס הוא שמו הרומי של נהר הגואדלקיויר. 1473
 .אלת הציד, שנהג בו פולחן דיאנה,  אי קטן בסיציליה– אוטריגיה 21
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 !ָמה ַרּבֹות ִאָּמהֹות ִעם עֹוַלְלָּתן ִנְטְּבחּו, ָהּה  

 ,ָכה ּגֹוָעה ָהֶעְגָלה ֶׁשְּבַגְיא ָמֳאָפל ְנָטׁשּוָהָּכ

 .ָּכ` מּול ִמְזֵּבַח ִיֹּפל ֶׂשה ַהִּנְׁשָחט ְלָקְרָּבן  

 :סֹוף ָּכל סֹוף ָלַעָּול ְּגמּול ָהֹעֶנׁש ִהִּגיַע, ַאף ֵׁשִאֵחר

 .ַּכַעס ַרב ֶצֶדק עֹוֵרר ֶאת ָהֵאִלים ַהּנֹוְקִמים  

 ; ָמה ְּבזּוָיה ִהיא–ֶרת ִמֶּפַגע זּוַלת ָּכל ַּתֲאָוה ַהִּנְׂשֶּכ

 . ָמה ְּברּוָכה–זֹו ֶׁשַּמֶּפֶלת אֹוֵיב ִהיא הֹוָרָתּה   

 :22יֹוֵרׁש ַהַּׁשְרִביט ְוַהֶּכֶתר, ֵמת ִהֵּנהּו מּוָטל

   .יֹום ֶאָחד ֶהֱאִביד ֶׁשַפע ְטָרדֹות ְוִתְקוֹות  

 ;23ֶרֶפתֶאל ַהֵּבן ֶׁשִּנְלַקח ִּביגֹוָנּה ַּגם ָהֵאם ִמְצָט

 .24 ּכֹוס ַּתְרֵעָלה הּוא ׁשֹוֶתה–ָּבא ֶהָחָתן ֶאל ַהֵּכס   

 :25ֻהְפְקָדה ְּבָידֹו ֶׁשל ָאִביָה, ַּבת ָיגֹון, ַאף ַהַּבת

 .ִנְסַּתְּתָרה ִּביָנָתּה, ְרֵאה, ֵמֹעֶצם ּתּוָגה, ֶּפַתע  

 ,26הֹוָרָתם ֶׁשל ֶמֶל` ָוֶמֶל`, ַמְלָּכה ִהיא ַעְצָמּה, ֹזאת

 . ָעט ַעל רּוָחּה ִׁשָּגעֹון– ֲחָזָקה 27ם ֵקיָסרֵא, ֹזאת  

 ,28ָּכ` ַּבְמָערֹות ְּבאֹוִגיְגָיה ֹּכָהָנת ַּבְּככּוס ִנְטֶרֶפת

 .עֹוד ִהיא ַּבִּסיְסְטָרה ַמָּכה" ֵאּואֹוֶאה"ָרם ְּתַצַּוח   

  ָלֵׂשאת Oא ַיְצִליַח–ַּדי ָל` ְדָמעֹות ּוְגִניחֹות ! קֹוְרדֹוָבה

 . ֶׁשַפע ַמּכֹות ֶׁשָּכֶזה–ה ֶאָחד ֵּבית ְמלּוָכ  

                                                         
 . בן שמונה עשרה1497שמת בשנת ,  חואן נסיך אסטוריאס22
שמתו , בנה ובתה איזבלה נסיכת אסטוריאס, מוכת יגון על מות אמה, 1504 איזבלה מתה ב־23

 .1498 ו־1496כולם בתוך שלוש שנים בין 
 והוא בן עשרים 1506מת ב־, הראשון לבית האבסבורג שמלך על קשטיליה, "היפה" פיליפ 24

, ורווחה שמועה עקשנית שהורעל בידי שלוחיו של פרננדו השני, מותו היה פתאומי. ושמונה

 .שהתאווה לכס השלטון
מותו ערער את . אשתו של פיליפ, "חואנה המשוגעת"שנודעה בשם , חואנה מלכת קשטיליה 25

שם שכב זמן רב , היא הוציאה אותו מקברו והשכיבה אותו בחדרה: רוחה המעורערת ממילא

 הצליח אביה פרננדו השני להעביר את 1507ב־. בעוד היא מצפה שיקום לתחיה, מלובש במחלצות

 .חואנה נותרה מלכה בשם בלבד. מוסרות השלטון לידיו
 ).1564-1503(ופרננדו הראשון ) 1558-1500( קרלוס החמישי 26
שהוכתר , איטליה וספרד, מלך גרמניה, קיסר האימפריה הרומית הקדושה,  קרלוס החמישי27

 .1530ב־
 קריאת –" אואאה. "שפולחנו נערך במחול תזזית, עובדת דיוניסוס בככוס, "ִתיַאס "– במקור 28

 .מעין רעשן,  כלי הקשה–)  סיסטרום–ביחיד (ִסיְסְטְרה  . אזה בתזזית הפולחןאכסט
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 ְלָכל ֶּפַגע,  ֶנָחָמה ִלי ִיְּתנּו–ְסַאת ֲאסֹונֹות Oא ַּבִּדין 

 .אּוַלי ָּכ` ַאֲעֶלה ֲארּוָכה, ֹזאת ְרפּוָאה ִלי  

 ,ִאם ְּכָבר ַּדִּקיק ְּפִתיל ַחַּיי ֶׁשֵאלֹות ַהּגֹוָרל ְמַׁשְּזרֹות ִלי

 ,ָּכל ֲעָמִלי ַהָּגדֹולִאם ְּכָבר ָקֵרב ַקו ִסּיּום   

 ְיַמְּלאּוִני ְּבַנַחת, ִלי ִיְנֲעמּו ֶהָהִרים ְּבמֹוִתי

 .ַּדם־ְסָפָרִדים ִהְסִּפיָגם, ֵאֶּלה ַטְרֵׁשי ַהְּסָלִעים  

 , ֶּבן־חֹוִרין ֵאֵרד ְלָעְמֵקי ֶאֶרץ ַׁשַחת–ָּכ` אֹו ָּכ` 

 .ָרתֹוָמֶות נֹוֵתן ְּתמּו, ְרַכְׁשִּתיו: ְּדרֹור ִלי ִיְהֶיה  

 ,29)ַאְכַזְרָּת ִמֶּמּנּו(ְוַגם ְפַּרֵאֵדס , ְׂשנּוא ָהֵאִלים, ֶמלֹו

 .עֹוד ְמַעט ָקט ֶיֱאַפס ֹעז ִׁשְלטֹוְנֶכם ַעל ֹראִׁשי  

 ,ֵמַזח ָאֹר` ִמן ַהָּים ַאט ַאט ִמְתַּגֵּבַהּ ְלַמְעָלה

 .ָּבּה ִמְתַחְּבִטים ַהַּגִּלים, ְלׁשֹון ַיָּבָׁשה Oא ְּגדֹוָלה  

 ,ַסְלִסּלֹות ׁשֹוַׁשִּנים ָנא רֹוֵקן ָׁשם, ה ִסָּגִלים ּוְוָרִדיםְזֵר

 .ֹקֶדׁש ִהּנֹו ַלֵּמִתים, ֶזהּו ָמקֹום ְמֻקָּדׁש  

 ,ְׂשִריֵדי ֲאָנִׁשים ֶׁשֵאיָנם עֹוד, ֵאֶפר ְּבֵני ּפֹוְרטּוַגל ָׁשם

 .ָּבֲאָדָמה ֵהם ְטמּוִנים; ַּדק ָהָאָבק ֶׁשֵּמַעל  

 ,ֲאַתר־ֹקֶדׁש, ְסִביב ֶזה ַהָּמקֹום, ָעהִאם ֱאֶמת ַּבְּׁשמּו

 .ֵיׁש ֶׁשַּתְבִחין ְּברּוחֹות ִמן ַהָּׁשַמִים יֹוְרִדים  

  30ַא` ִׁשיר הֹוָדָיה ִלְכבֹוד יֹוִביס, ָמה ֵהם עֹוִׂשים Oא ֵּתַדע

 .ְּבָסמּו` ֵיׁש ַּגם ִמְזֵּבַח ָקָטן; ֵהם ְמַזְּמִרים  

 ֶׁשkא ֵאֶפר, ְלָוה ַעְצמֹוַתיָּכאן ָנא ִּתְטֹמן ַיד־ָחֵבר ְּבַׁש

 . ָּבן Oא ָנְגעּו ֵמעֹוָלם31ְוַאף Oא ַהַּבְרֶזל, ָׁשחֹור  

 ;ּגּוׁש ֶׁשל ֶאֶבן ְּכֵבָדה Oא ֶאְרֶצה ֶׁשָּיִעיק ַעל ַהֶּקֶבר

 :ַעל ְקֵצה ַהַּׁשִיׁש יּוַחק ַרק ֶזה ַהִּׁשיר ַהָּקָצר  

 ,ֵמֵאבֹוָרה, ַהְרֵחק ִמֵּביתֹו, ִדיַדקּוס ָּכאן ׁשֹוֵכב"

 .ּתֹו` ַאְדַמת ֲאבֹוָתיו Oא ֵהִניחּוהּו ָלבֹוא  

 ,ִאם ַּתִּתיר ֶאת ַהֶּכֶבל, ִאם ָּתבֹוא ַלָּנָמל, ַאָּתה, ֶאֶפס

 ."ְׁשַלח לֹו ָׁשלֹום ַעד עֹוָלם, ַמָּלח, ְׁשַלח ָנא ָׁשלֹום לֹו  

                                                         
פדרו ַאְלַואֶרס פארדס היה ראש האינקוויציה ; ֹוַאאֹו דה מלו היה אינקוויזיטור בכיר בליסבון' ז29

 .באבורה
 . זאוס30
  .לא שרפה ולא חרב:  כלומר31

  )מינדב דיקמן ע:לטינית והעירמתרגם (    
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 "רָגלוּוְלְפ הרברט של איגרתו"

  
  

 נשתמרה בכתב־יד יחיד מן המאה האלגיה הלטינית שתרגומה ניתן כאן

שיר זה הוא עירוב של , לפי טיבו. האחת־עשרה השמור בספריה הבריטית

אין , הרברט, על אודות המחבר. 'כעין אפוס'שיר תחינה לנדבת לבוש ו

 שהיה צרפתי וקיבל ראשית חינוכו –יודעים הרבה יותר ממה שהוא מספר 

הוא היה אב מנזר ֶאִּביְנְגדֹון :  יותרידוע הרבה, וּוְלְפָגר, על בן שיחו. בצרפת

שמלך , "בעל העצה הרעה"יועצו של  ַאְיֶתְלֵרד , 1016 ו־990בין השנים 

היה וולפגר מנהיג רב , לפי המסופר בכרוניקה של אבינגדון. באנגליה בימיו

האלגיה מעידה על . שייצב את המנזר והצילו מכליה פעם אחר פעם, תושיה

, בשורותיה יש הדים לשירת ורגיליוס: ימחברה שהיה משכיל למד

ַאְלקּוִאין (וכן למשוררים הקרולינגיים בני זמנו , הוראטיוס ולּוַקאנּוס

". מלחמת האביב והחורף"ובמיוחד לשיר הימי־ביניימי הידוע ) ואחרים

. שמשובצות בה פה ושם מלים יווניות, השיר כתוב בלטינית של מלומדים

. ושא שגור בשירה הלטינית של ימי הבינייםהתלונה על פגעי החורף היא נ

כתובה בהומור , בשש שורותיו האחרונות של השיר, תשובתו של אב המנזר

ויש , זמן חיבורו של השיר אינו ידוע. היובשני האופייני לסוג שירה זה

 .לייחסו לעת כלשהי בימי כהונתו של אב המנזר וולפגר

  
•  •  • 

  
  :ֶהְרֶּבְרט

 ,דֹול ֶאת ִׁשיִרי ֶהָעלּוב ֲאַׁשֵּגָרהֶאל ַהּמֹוֶרה ַהָּג

 .ַאָּתה ֶחֶסד נֹוֶטה ַלַּדִּלים, ֵאֶליd, וּוְלְפָגר  

 ,Oא ֵׁשם Oא ָּכבֹוד לֹו, ֶהְרֶּבְרט הּוא ְׁשִמי ְוֹכֵהן ָאֹנִכי

 . ָלַמְדִּתי ָּבּה–ַנַער , ֶאֶרץ ָצְרַפת הֹוָרִתי

 ,יַחְתִניֶאת ִׁשיִרי ֶהָעלּוב ַהַּדּלּות ְלַחֵּבר ִהְכִר

 .ַּדְלפֹונּות, ָרׁש ָאֹנִכי ְוַעָּתה ֹעִני ֶאְסֹּבל

dַעד סֹופֹו ָנא ְקָרֶאּנּו, ַקח ָנא ַעָּתה ֶאת ִׁשיִרי ְּבָיְד , 

ה ֶאת ֶׁשִּבַּקְׁשִּתי אֹוְתd, מֹוִרי, ַקח ָנא  .ַוֲעֹשֵ

 , ָהֵאר ְלַעְתִרי ֶאת ָּפֶניd, מֹוִרי ָהָרחּום, ָאָּנא
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 .  ֹזאת ֲעֵׂשה–ַמה ֶׁשַּיְפִציר , ַהָּכתּובְקָרא ֶאת ָּכל 

 ,ָלָבן ְׂשָעָרּה ַהָּפרּוַע, ׁשּור,  ְקֵרָבה1ֵעת ַהֹחֶרף

 .ָּכל ֶׁשָּיַצר ַהּבֹוֵרא ֶּתֶכף ִיְקָּפא ִמן ַהְּכפֹור

 ,ָאז ִּתְתֹקף ַהִּצָּנה ָּכל ִמי ֶׁשִּתְרֶאּנּו ְּבִלי ֶנֶׁשק

 .  רֹות אֹו ְּגִלימֹותְּבִלי ֲאָּד, ְּבִלי ְמִעיל אֹו סּוָדר

 : ְוִתְכֹּבל ֶאת ָהָאֶרץ, ַהִּפְרִאית, ֶאת ַהַּקְרַקע ְּתַיֵּבׁש

 .ֶּדֶר` ְּכבּוָׁשה,  ֶּגֶׁשר הּוא–ָאז ָּכל ָנָהר ֶׁשָּׁשַטף   

 ,ְיֻלְּבׁשּו ָאז ְּבOֶבן, ִמְטרֹות ֹחֶרף ְצָרבּום, ַהְּיָערֹות

 .  ַיְבִהיקֹּתַאר ְּפֵני ָהעֹוָלם ָאז ִיְזַּדֵהר ְו

 , ֶׁשֶלג ְוֹקר ִמָּסִביב ֶאת ֹחם ַהֵּתֵבל ִיְבְללּו ָאז

 .קֹול ְיָלָלה ַמְׁשִמיעֹות, ָאז ִּתַּפְחָנה רּוחֹות

 ,ָיד ְוָזָקן ְיַכֶּסה ָּכל ָאָדם ִּבְׂשִמיָכה ֶּפן ֵיַמר לֹו

 .  Oא ִיְזָּדְרזּו ַהְּבִרּיֹות2ְלִמְׂשָחק ְּבַמְקלֹות ָאז 

 , ְּבִלי ְּדַוי ַצַער, ְּבִלי ִסָּבה, ַרִּבים ִּדְמָעָתםָאז ַיִּזילּו 

 . ֵנֶטף ֶׁשל ַמִים ִיְהֶיה ָאז ִמָּכל ֹחֶטם ָּתלּוי

 ,3ָאז ַמֵּגָפה ֶׁשל ַמָּמׁש ַהֹחֶרף ִיְהֶיה ַלֵּקֵרַח

 !ְּכפֹור ּוָמָטר ֵאי` ִיְתַאּנּו ַלֵּקְרִחים, ֶׁשֶלג

 , ד ַהֵּקֵרַחָאז ְּבַפְרַות ַחָּיה ְמִחָּמה ִיְצַטֵּי

 . ּוְבִכָּפה ַעל ֹראׁשֹו ֶאת ָקַרְחּתֹו ְיַכֶּסה

 ,ְוֶנֶׁשק ָאֹדם ְּבָיֵדיהּו, ָאז ָיבֹוא ַהּטֹוֵרף

 .ַהָּמִהיר, ַהּזֹוֵהר, ֶזה, 4וּוְלָקן ַהָּיִׁשיׁש, ֶזה

 ,ֵעִצים ַעל ַּגּבֹו לֹו ְּכֶנֶׁשק, הּוא ִמן ַהַּיַער ֵיֵצא

 .ְּבִלי ּפּוָגה, ה ָויֹוםֵאׁש לֹוֶהֶבת ַיְבִעיר ַלְיָל

 ,ַאף ֶׁשָּכל ִמין ִיְתַחֵּמם ֵמאֹור ִאּׁשֹו ַהּלֹוֶהֶבת

 .Oא ְיַנַּצח ֶאת ֹּכָחּה, ֵעת ַהֹחֶרף ִּתְגַּבר

 ,ְּפָרִחים ְלָבִנים ֲעָטָרה לֹו, ָאז ָיבֹוא ָהָאִביב

 .ְּכִליל ָעִלים, ֶסֶגל ָאֹדם: ֶנֶׁשק נֹוֵׂשא הּוא ִעּמֹו

                                                         
עת 'כ תרגמתי "שמינה נקבה ועמלה ; )hiemps –בכתיב הנקוט כאן  (hiems – בלטינית 1

 . 'החורף
 .שהיו משחקים בו באוויר הפתוח,  משחק העפת גזיר עץ וחבטה בו במקל2
 .טֹוְנסּוָרה, כי אם בעל קורחת כמרים, סתם' קרח' אל נכון לא 3
 . הרברט מתאר כאן שרפת יער. הוא ֱהַפְיְסטֹוס היווני,  אל הנפחות והאש4
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 , ְּכֶנֶגד ֵעת ֹחֶרף5ִמְלָחָמה תֹור ָאִביבָאז ַיַאְסרּו 

 .  ּתֹור ָהָאִביב נּוס ָינּוס–ֵעת ַהֹחֶרף ִּתֹּׁשב 

 ,לֹוֵהב ַהַּמְחֶלֶפת, 6ָאז ָיׁשּוב ָהָאִביב ִעם פֹוְיּבּוס

 .ָאז ֶאת ַהֹחֶרף ְׁשֵניֶהם ַיַחד ַלֹחֶמׁש ַיּכּו

 ,םֵעת ַהֹחֶרף ִּתְנֹׁשף ְוִתּסֹוג ְוָתקּום עֹוד ְּכֶקֶד

 .ְוִתְפַרח, ֶאת ִּפְרֵחי ָהָאִביב ָאְרָצה ַּתִּפיל

 ,ֶיֱאֶתה ְוָיבֹוא ְּפֵאר ַהַּקִיץ, ֵּפרֹוָתיו ִנְפָלִאים, ָאז

 . עֹוד ִהיא מֹוֶלֶכת ִּבְכפֹור, ִיְרֶאה, ֵעת ַהֹחֶרף 

 , ִיְתַחְּמׁשּו ָאז ַהְּׁשַנִים, ְּבִהיִרים, ֶנֶׁשק ָיִמים ֲאֻרִּכים

 .י ְקַרב מּול ְמִביַאת ַהְּכָלָיהַיַחד ֵיְצאּו ֱאֵל

 ,ֶרבְּבֶאְגרֹוף ּוְבֶח, ּו ֶזה ִעם ֶזהֵעת ֲאֻרָּכה ֵיָאְבק

 . ִאיׁש ֶאת ָאִחיו ִיְפְצעּו, ַיּכּו, ַסִיף ֶאל ַסִיף

 , ֵעת ַהַּקִיץ אֹו ָאז ָּתִניף ֶאת ָרְמָחּה ְּכפּול ַהֶּקֶרן

 .ָה ִּתְׁשֹסףֶאת רֹואֹוֶתי, ֶאת ְׁשֵּתי ֵעיֶניָה ִּתְׁשֹּפ`

 , ָאז ְּבַמָּגל ְמֻעָּקל ַּתֲעֹרף ֶאת ֹראָׁשּה ֵמָעֶליָה

 .ִמן ַהָּׂשדֹות ְּתֻסַּלק, ֵזָדה, ָאז ֵעת ַהֹחֶרף

 :ָּכל ֵעיֹרם ְלָהִמית ִהיא זֹוֶמֶמת: עֹוד ַּבַחִּיים ִהיא ַעָּתה

 .Oא ֵאַדע? ֵאי ִלי ִמְסּתֹור? ָאן ֵאֵל`? ָאָנה ֶאְבַרח

 , ֵׁשן נֹוְׁשָכִנית ַּבֵּלילֹות ְּתַנֵּׁש` ֵעת ַהֹחֶרףְּב, אֹוי ִלי

 .ֵׁשֶבט ַּתְנִחית ַעל ֵּגִוי, ִּבי ַמְצִליָפה ִהיא ְּבׁשֹוט

 ;ְוָכָכה ָּתנּוַח, ַיַחד ִעִּמי ַּבִּמָּטה ְיֵׁשָנה ִהיא

 . ַעל ִמָּטִתי ִהיא ָנָמה ַלְיָלה ְויֹום ְּתנּוָמָתּה

 ,ְצָעַדי ְוַתֶּכה ִּביאּוץ ָּתאּוץ ְמֵהָרה ִלְפֵני 

 .ֹהֶלם ְזרֹוָעּה ִּבי ַמֶּכה, ַּגם ִמֵּגִוי ַּתֲעֹקב  

 , ִּבי ִנְׁשַּבְעִּתי, ֵאין ְּגִליָמה ִלְכֵתִפי, ֶּבֶגד ִלי ֵאין ְלגּוִפי

 .ֵאין ַרֲחִמים ְּבִלָּבּה ִלי אֹו ְלִמי ִמְּמִתים

 , ֵכהּו ְּבִניב ֶׁשל ְזֵאב ִּתְנְׁש–ִאיׁש ֶׁשֵאין לֹו ְּגִליָמה 

 .ַמֲחִליָׁשה ִהיא ִּבְכפֹור, הֹוי, ַּגם ְנָעִרים ַרִּכים

 ,ַהְמֵצא ַלִּנְדֶּכה ֵאיֶזה ֶיַׁשע, ֲעֹזר, ָאָּנא, וּוְלְפָגר

                                                         
 .כ למין זכר"שבעברית מיתרגם בד, נאוטרוםמלה שמינה , ver – בלטינית 5
 . השמש6
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 .ְּכֶנְגָּדּה, ָאִבי,  ְּדַבר־ַמה ֵּתן ִלי–, ֶׁשן ֵעת ַהֹחֶרף

 , ָמה ִאיָרא ִמָּפֶניָה, ֵעיֹרם, ַרַעד ּוַפַחד נֹוְגִׂשים ִּבי

 .ִהְפַצְרִּתי ְּבd: ֶּבֶגד, ְלָפחֹות, ן ִלי ַעָּתהֵּת

 ,ֵהן ִׁשְמd ָּכל ָהָאֶרץ יֹוַדַעת, ָאב ָנִדיב ְוָרחּום

 .הֹוד מֹוִניֶטיd מֹוִסיף ַעל ַחָּיְתd ְּתִהָּלה  

  dֵהן ֲהמֹוֵני ֲאָנִׁשים ִמַּכְנפֹות ְמלֹוא ֵּתֵבל ְיַבְּקׁשּו , 

 .ֵעֶזר ּתֹוֵׁשְטָנה ַלֹּכל, ֹותְּפתּוח, ְזרֹועֹוֶתיd, ׁשּור

 ַיִּקיפּוd, ַיַחד ָעֶליd צֹוְבִאים ְנָעִרים ּוְזֵקִנים

 .  ָּכל ָהָעם–ַּדל ְוֶאְביֹון , ִאיׁש ָּפׁשּוט ְוֹכֵהן

 ,  ִטְבֲעd ֵהן ַיִּכירּו –ַמֲעַין ְנִדיבּות , ם ְוָיָׁשרַּת

 .ַׁשי ִמָּיְדd ִּתְקָוָתם, ֹזאת ַהִּסָּבה ְלבֹוָאם

 :  אֹוְתd ְמַבְּקִׁשים ֵהם–ָּכל ֶאְביֹון ְוִנְדֶּכה ְוָאֵבל 

 .  ֹזאת ִמָּיְדd ְיַקְּבלּו–ַׁשי ֵעָצה ֱאOִהית 

dֶאת ֻּכָּלם ְּתַקֵּבל ְוַתְרִעיף ֲעֵליֶהם ֶאְׁשָּכֶרי: 

 .ָהְלָאה ַאָּתה ְמָגֵרׁש, ַעְבְּדd, ַא` אֹוִתי

dל ֶׁשָּמְלָאה ָּבן ָהָאֶרץְּכָכ, ָּכל ַהְּבִרּיֹות ְיַׁשְּבחּו: 

 . ֶׁשַפע ִיְקֵרי ֶאְׁשָּכִרים, ְּבטּוְבd, ִּכי ְנַתָּתם

 : ִנְכַסְפִּתי ְראֹות ֶאת ָּפֶניd, ֲאדֹוִני, ֶזה ְזַמן ַרב

 .ִּגיל ְמַמֵּלא ֶאת ִלִּבי, ִּכי ְּבָקרֹוב ֶאֱחֵזם

dְוַגם ֲאֵחִרים ְיַׁשְּבחּו dָּכל ֲאֶׁשר ְלָפֶני : 

 . ֶחֶסד ַהְׁשַּפע ָנא ָעַלי: ֶאְתַחֵּנן, ֶנֱאָנק ,ָּכ`

 : ַרֵחם ַעל ֻאְמָלל ֶׁשָּכמֹוִני, ַּד` ְוֻאְמָלל ָאֹנִכי

 . ֶחֶסד ַהְׁשַּפע ַוֲחֹמל, ָהֵאר ִלי ָּפִנים, ָאָּנא

  

 :וּוְלְפָגר

 :ָׂשא ָׁשלֹום ָנא, מֹוֶרה ְמֻהָּלל, ָאב ָקדֹוׁש, ָׂשא ָנא ָׁשלֹום

 . לּו ִיְׁשָמְרd ְּבַחְסּדֹו, 7ִמיםִעָּמנּוֵאל ַהָּת

 ,ֶׁשֶאָחד הּוא, ַהִּׁשּלּוׁש ַהָּקדֹוׁש, ֶזה ָהֶאָחד ְּבִׁשּלּוׁש

 .  ָיַׁשע ִּתְמָצא ִמָּידֹו–ֵאל ֶׁשְּׁשלֹוָׁשה ֵהם ְׁשמֹוָתיו 

 ,8ְּבָקֶצָה, טֹוב ְוָיֶפה ְלַקֵּצר ְּבִמְׁשַקל ַהּׁשּוָרה

                                                         
 . ישו7
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 .ת ְצָרֶכיd ַיְסִּפיק לּו ֶא–ֹּתם ַהֵּלב ַהְּמַסֵּפק 

 ,9ֶׁשָּלַעד ֶאְרֶאה ֶאת ָּפֶניd, ֲאֹדִני, ַּדי ִלי ָּבֶזה

 .ַּדי לּו ִיְהיּו ִּבְׁשִביְלd ַחק ַהִּמְנָזר ּוְכָלָליו

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ) עמינדב דיקמן:תרגם מלטינית והעיר(    

                                                                                                                       
 ).טור האלגי-כבדו(ולעשותו ֶּפנַטמטר ) הֶאפי(לקצר רגל אחת מן ההכסמטר :  הכוונה8
 .אחשוב עליך, די לי בזה שאשווה פניך לנגדי תמיד:  אל נכון9
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   קיקרו טוליוס מרקוס
  

  

  'מריוס'מתוך 
  

                     
  ָהַרַעם ֵׂשא ַּבַעלֵּכן ָהעֹוף ֲהֹנ

  ָנׁשּו` ִמן ַהָּנָחׁש ִּבְכֵאב ּוְבַזַעם

  ִיְרֹמס ִיְדֹר` ָעָליו ַּגם ַיְכִניֵעהּו

  ּוְבִפיו ּוְבִצָּפְרָניו ַהֵּכה ַיֵּכהּו

  ַא` ֶזה ַעד ַׁשַער ַהָּמֶות ַמִּגיַע

  ּוְמַבֵּקׁש ִלָּנֵצל ָעְרּפֹו ָיִניַע

  ְזָנבֹו ֶקֶׁשר ַעל ֶקֶׁשרּוְבגּופֹו ּו

  ַיִּקיף ּגּוַפת ַהֶּנֶׁשר , ִיֹּסב, ִיְקֹׁשר

  ַאף עֹוד Oא ַיְרֶּפּנּו ַהֶּנֶׁשר ָמֵלא

  יֹוִריד ָּדמּו ַעד ֵצאת ַנְפׁשֹו ִמֶּמּנּו

  ִיְׂשַמח ִּכי ָידֹו ָרָמה, ע ֵּגוֹוַצִיְב

  . ַיְׁשִלי` אֹותֹו ַהַּיָּמהםעֹוֶדּנּו ָח

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  

  .59 'עמ ,מנדס פרנקו דוד עתיקשה 'ו"יצ ישראל חי מחברות יעקב קצת' היד כתבמ רהוהד 1
  . בצד התרגום העברי מופיע השיר גם בתרגום לפורטוגזית.EH 47 C 08, ספריית עץ־חיים

  . המרעים יופיטרהכוונה היא לאחד מנשריו של . "ָהַרַעם ַּבַעל ֲהֹנֵׂשא ָהעֹוף" 2

  
  )ישראל חי יעקב: מלטינית (
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  נאש סאתומ
  

  

  מזמור לעת מגפה
  
  

 ;ֹאֶׁשר ַאְרִצי, ֱהֵיה ָׁשלֹום

 .ָהעֹוָלם ַהֶּזה Oא ַיִּציב

 ?ָמֵהן, ֲהָנאֹוֵתינּו

 ;ֶהֶבל ְלֹנַכח ָמֶות

 .ֵאין מּול ַחְרּבֹו ִּתְקָוה

  .ַּבֹחִלי ַהֶּזה ֶאְגַוע

  !ָחֵּננּו, ֵאל ֱאOִהים

 

 :ַאל ִּתְבְטחּו ַּבהֹון

 .ןOא ִיָּקֶנה ּבֹו אֹו

 .ְּבַלאי ְמַחֶּכה ַלּגּוף

 .סֹוף ַהְּדָבִרים ָלסּוף

 :ָאָצה ַהַּמֵּגָפה

  .ַּבֹחִלי ַהֶּזה ֶאְגַוע

  !ָחֵּננּו, ֵאל ֱאOִהים

 

 . ֲעֵלה ּכֹוֶתֶרת–ֹיִפי 

 .ַלִהְתַקְּמטּות הּוא ֶטֶרף

 -ַּגם ֹזַהר.  ַמְחִׁשי`–ֹּבַהק 

 :ֶּכֶתר הּוא ֶאִּפיזֹוָדה

 .ָבקֵהֵלָנה ֻּכְּסָתה ָא

  .ַּבֹחִלי ַהֶּזה ֶאְגַוע

  !ָחֵּננּו, ֵאל ֱאOִהים

 

 .ֶקֶבר הּוא ֵקץ ָּכל ֶוְקטֹור

 .ַמק ֵיָאֵכל ַּגם ֶהְקטֹור
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 .ֵאין ַּכּגֹוָרל ִּגּבֹור

 .ֵאין ֲחִניָנה ִמּבֹור

 ."ּבֹוָאה ְּכָבר: "קֹול ַּפֲעמֹון

  .ַּבֹחִלי ַהֶּזה ֶאְגַוע

  !ָחֵּננּו, ֵאל ֱאOִהים

 

 ים ָמרֹורָמֶות ַמְטִע

 ;ְצרֹור-ָאָּמן ַעב- ַּגם ַרב

 ַּתְלָין, ַּבְּׁשאֹול, ָׁשם

 ְּבִלי ׁשּום ִטַּפת ִעְנָין

 ;ָּבֳאָמנּות ְׂשגּוָבה

 .ַּבֹחִלי ַהֶּזה ֶאְגַוע

  !ָחֵּננּו, ֵאל ֱאOִהים

 

 ,ְּבֵני ָּכל חּוג, חּוׁשּו ָנא

 ;ַעל ָהָרָעה ָּבְרכּו

 .ֵאין ָּבַאְרִצי ִיְתרֹון

 . ֵּתַאְטרֹוןֶזהּו ַרק

 !ְצַלח ָהָאָדם ּוְגַבּה

 .ַּבֹחִלי ַהֶּזה ֶאְגַוע

 !ָחֵּננּו, ֵאל ֱאOִהים

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )צור ארליך: נוסח עברי(
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    הילייר בלוק

  

  

    למוותונשרפה שקרים שסיפרה מתילדה
  
  

 ה'ְׁשָקֶריָה ֶׁשל ָמִתיְלָדֶל

  ;ָּגְרמּו ַלֹּכל ְלִהְתַּפֵּלא
  

   אֹוָתּה ַהּדֹוָדה ֶׁשִחְּנָכה

  לֹוַמר ֱאֶמת ָלֲאִמָּתּה 

  ִּכְמַעט ֶׁשֵּמָתה ְּבָאְמָרּה 

  , ְלַהֲאִמין ַלַּנֲעָרה

  ְוOא ָהְיָתה ִעָּמנּו ָּכאן 

  . לּוֵלא ֻהְבַהר ָלּה ָהִעְנָין
  

  ,ְלֻדְגָמה, ִּבְׁשעֹות ָהֶעֶרב

  ,ָמִתיְלָדה ִהְׁשַתֲעְמָמה

  ּוְכֶׁשִּגְּלָתה ֶׁשִהיא ְלַבד 

  ,ַלֶּטֶלפֹון ַּבָּלאטִנְּגָׁשה 

  ּוְבִלי ְלִהְתַּבֵּיׁש, ִחְּיָגה

  . ִזְּמָנה ֶאת ְמַכֵּבי ָהֵאׁש

  ְּבתֹו` ָׁשָעה ַהִּגּבֹוִרים

  ; ָזְרמּו ִמָּכל ָהֲעָבִרים

  ,ָדאּוְנס ּוּבֹו, ָהאְקִני, ִמָּפאְטִני

  ,ִמָּכל ָמבֹוא, ִמָּכל ִסְמָטה

  ! ַהִּצילּו: "צֹוְוִחים, ֵהם ָּדֲהרּו

  !"ֵרָפה ַּבַּבִית ֶׁשל ָמִתיְלָדהְׂש
  

  ְלקֹול ְּתרּועֹות ַאְנְּגִלים ָלֹרב

  ְשִהְתַקְּבצּו ַיְחָּדו ָּבְרחֹוב 

  ָעלּו ַּבֻּסָּלמֹות ְּבֵני־ֶרֶׁשף

  ֶאל ַחּלֹונֹות אּוַלם ַהֶּנֶׁשף
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  ּוְבֶעְזַרת ַזְרנּוק ַאִּדיר 

  ,ָׁשְטפּו ֶאת ָּכל ְׁשִטיֵחי ַהִּקיר

  ה ַהּדֹוָדה ַעד ֶׁשִהְצִליָח

  ; "ּתֹוָדה, ַמְסִּפיק"לֹוַמר ָלֶהם 

  ַּגם ָאז ֵסְרבּו ְלִהְסַּתֵּלק 

  .ק'ִלְפֵני ֶׁשְּתַׁשֵּלם ְּבֶצ
  

  ַהְּקרֹוָבה . ָעַבר ְּכֹחֶדׁש

  ָהְלָכה ְלַהָּצָגה טֹוָבה 

  ) ַעל ִּפי ַהָּתְכִנָּיה(ֶׁשְּׁשָמּה 

  , "ַהְּגֶבֶרת ַטְנְקֵרי ַהְּׁשִנָּיה"

   ְלַאְחָיִניָתּה ְוִאּלּו

  ; Oא ִהְרְׁשָתה ָלבֹוא ִאָּתּה

  ַּתְגמּול הֹוֵלם ְוַגם ָנבֹון 

  . ְלַׁשְקָרִנית־ְלֵתָאבֹון
  

   –ַא` ַּדְוָקא ָאז ָּפְרָצה ְּדֵלָקה 

  ! ְוֵאי` ָמִתיְלָדה ָצֲעָקה

  ,ָצְוָחה ְּבקֹול, ֵאי` ִיְּלָלה

  ָקְרָאה ְלָכל , ָּפְתָחה ַחּלֹון

  ָּבְרחֹוב ָהֲאָנִׁשים ֶׁש

  ֹחם ִּכי ֲעִלָּיה ַחָּדה ַּב(

  ָּגְרָמה ָלּה ְלַבֵּקׁש ַעְכָׁשו 

  ! ֲאָבל ַלָּׁשְוא–) ֶאת ֱאמּוָנם
  

  !" ָהֵאׁש ּבֹוֶעֶרת: "ִּכי ְּכֶׁשָּקְרָאה

  !" ַאְּת ְמַׁשֶּקֶרת: "ֵהִׁשיבּו ָלּה

  , ְוַעד ֶׁשָּׁשָבה ּדֹוָדָתּה

  .ָאְבדּו ָמִתיְלָדה ּוֵביָתּה

     

  

  
  )יותם בנשלום :אנגליתמ (
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 שלושה תרגומים בשולי מלחמות עולם

  

  
 אנה אחמטובה

  
  
•   

  
  

 ?ַּבֶּמה ַרע ְזַמן ֶזה ִמְּזַמִּנים ֶׁשָּקְדמּו לֹו

 ָיגֹון ּוְפָחִדים, ֲהלּוֵמי ְקָרב

 ִמַּׁשְׁשנּו ְּפָצִעים נֹוָרִאים ֶׁשְּכָבר ֹזֲהמּו

 .ְוָיֵדינּו Oא ֵהִביאּו ׁשּום ַמְרֵּפא

  

 ,ַּמֲעָרב אֹור ַהְּׁשִקיָעה עֹוד ְמַלֵהטַּב

 ,ְוֶאְׁשּכֹולֹות ֶׁשל ַּגּגֹות ַמְבִהיִקים ַּבֶּׁשֶמׁש

 , ַעל ְּדָלתֹותXַא` ָּכאן ַהָּמֶות ְּכָבר עֹוֵבר ּוְמַסֵּמן 

 .ְוָהעֹוְרִבים ָּבִאים, ְוקֹוֵרא ָלעֹוְרִבים

1919 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )מאיר ויזלטיר: נוסח עברי(
  

 עמינדב דיקמן על הבהרות ברוסיתתודה ל •
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 דילן תומס

 
 

 במלאכתי באמנותי הזעופה

  

  
 ְּבָאָּמנּוִתי ַהְּזעּוָפה, ִּבְמַלאְכִּתי

 ַהַּנֲעֵׂשית ְּבִדְמַמת ַהַּלְיָלה

 ְּכֶׁשַרק ַהָּיֵרַח ִמְסַּתֵער

 ְוַהֶּנֱאָהִבים ְׂשרּוִעים ַּבִּמָּטה

 ,ָּכל ַמְכאֹוֵביֶהם ְמֻחָּבִקים

 ֵמל ָלִׁשיר ֶאת ָהאֹורַוֲאִני ָע

 Oא ְלֵׁשם ְׁשַאְפָּתנּות אֹו ַּפְרָנָסה 

 אֹו ִנְפנּוף ִּבְקָסִמים ַּבְּׁשָוִקים

 ,ְוַעל ָּבמֹות ְּבִמְגַּדל ַהֵּׁשן

 ַרק ְּבַעד ַהָּׂשָכר ַהָּזעּום 

 .ֶׁשל ַהּסֹוד ַהָּכמּוס ִּבְלָבָבם

  

 Oא ְלַמַען ַהַּגַאְוָתן ַהִּמְתַּבֵּדל

 ֵרַח ַהּסֹוֵער ֲאִני ּכֹוֵתב ִמן ַהָּי

 ַעל ַהַּדִּפים ַהִּנָּדִפים ַהָּללּו

 ַּגם Oא ְלַמַען ַהֵּמִתים ַהִּנָּׂשִאים

 ִעם ְזִמיֵריֶהם ּוִמְזמֹוֵרי ְּתִהִּלים

 ֲאֶׁשר ְזרֹוָעם, ַרק ָלאֹוֲהִבים

 ,חֹוֶבֶקת ֶאת ַמְכאֹוָביו ֶׁשל ָהעֹוָלם

 ְשלּוםֶׁשkא ִיְּתנּו ִלי ֶׁשַבח אֹו ַּת

 .ְוOא ָׂשִמים ַעל ְמַלאְכִּתי ְוָאָּמנּוִתי

  
  

 )מאיר ויזלטיר: מאנגלית(

  
  . דילן תומס כמעט שלא כתב שירים ארס פואטיים: הערת המתרגם •

 1945זה שיר נדיר משנת 
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 רוברט לואל 

  
  

 זכרונות מהכלא ברחוב המערבי וֶלְּפִקי

  

  
 ַעת ְסָפִריםּתֹוַל, ְמַלֵּמד ִּביֵמי ְׁשִליִׁשי ִּבְלַבד

 ,ָמה ַרֲעַנָּנה ֵמַהִּמְכָּבָסה ִמֵּדי ֹּבֶקר'ְּבִּפיָז

 ,ֲאִני ּתֹוֵפס ַּבִית ָׁשֵלם ְּבּבֹוְסטֹון

 ",ֶׁשֵאין לֹוַמר ָעָליו ֶׁשהּוא חּוָׁשִני, ְרחֹוב ַמְרּבֹורֹו"ִּב

 ֶׁשּבֹו ֲאִפּלּו ָהִאיׁש

 ,ְמָטהַהֵּמִריק ֶאת ַהְּפֹסֶלת ֶאל ְמָכֵלי ָהַאְׁשָּפה ַּבִּס

 ,עֹוֵזר, ֲחִצי־ִמְסָחִרית, ֵיׁש לֹו ְׁשֵני ְיָלִדים

 ".ְצִעיֵרי ָהֶרּפּוְּבִליָקִאים"ְוהּוא ִמ

 ,ֵיׁש ִלי ַּבת ְּבִגיל ִּתְׁשָעה ֳחָדִׁשים

 .ֶׁשָּיְכָלה ִלְהיֹות ַּגם ֶנְכָּדִתי

 .קֹות ֶׁשָּלּהַּכֶּׁשֶמׁש ִהיא זֹוַרַחת ִּבְפָלִמיְנּגֹו־לֹוֵהב ֶׁשל ַסְרַּבל ַהִּתינֹו

 ,ֵאּלּו ְׁשנֹות ַהֲחִמִּׁשים ַהְּספּוגֹות ַסֵּמי ַהְרָּגָעה

 ?ְּכלּום ָעַלי ְלִהְתַּגְעֵּגַע ִלְנעּוַרי. ַוֲאִני ֶּבן ַאְרָּבִעים

 ָהִייִתי ַסְרַבן ַמְצּפּון ָקתֹוִלי ֻּכִּלי־ֵאׁש

 ,ְוִחַּבְרִּתי ַהְצָהָרה ֻמְטֶרֶפת

 ְוָאז, ה ּוַבָּנִׂשיאָּבּה ָנַזְפִּתי ַּבְּמִדיָנ

 ָיַׁשְבִּתי ְמַחֶּכה ִלְגַזר ִּדיִני ְּבֵבית ַהַּמֲעָצר

 ִעם ַנַער ּכּוִׁשי ַּבַעל ִסְלסּוִלים

 .ֶׁשל ָמִריחּוָאָנה ִּבְׂשָערֹו

  

 ,ִקַּבְלִּתי ָׁשָנה

 ִמְתָחם, ִהְתַהַּלְכִּתי ַעל ַהַּגג ֶׁשל ֶּכֶלא ָהְרחֹוב ַהַּמֲעָרִבי

 ,ַהַּכּדּוֶרֶגל ְּבֵבית ִסְפִריַצר ְּכִמְגַרׁש 

 ְוָרִאיתי ֶאת ְנַהר ָהאְדסֹון ַאַחת ְליֹום

 ִמַּבַעד ְלִסְבֵכי ְּכִביָסה ַאְפרּוִרִּיים

 .ְוַהָחִקי ַהָּדהּוי ֶׁשל ַהִּׁשּכּוִנים
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 ,ַּבִּטּיּול ַהּיֹוִמי ִיַּבְבִּתי ֶמָטִפיִסיָקה ִעם ַאְּבָרמֹוִביץ

 ")ֶזה ְּבֶעֶצם ִׁשּזּוף"(ָּבחּור ְמֻכְרַּכם־ַצֶהֶבת 

 ,ּוָּפִציִפיְסט ְּבִמְׁשַקל ְזבּוב

 ִצְמחֹוִני ַעד ְּכֵדי ָּכ`

 .ֶׁשָּנַעל ִמְנֲעֵלי ֶחֶבל ְוֶהֱעִדיף ְּפִרי ֶׁשָּנַׁשר

 ,הּוא ִנָּסה ְלַׁשְכֵנַע את ָּביֹוף ּוְּבָראּון

 .ְלַאֵּמץ ֶאת ַּתְפִריטֹו, ַהַּסְרסּוִרים ֵמהֹוִליוּוד

 ,ַקְרָּתִנִּיים, ְׁשִריִרִּיים, םְׂשִעיִרי

 ,ַּבֲחִליפֹות ְּכפּולֹות־ְּכָנפֹות ְּבגֹון ַהּׁשֹוקֹוָלד

 .ָיְצאּו ֵמַהֵּכִלים ְוָהְלמּו ּבֹו ַעד ֶׁשִהְׁשִחיר ְוִהְכִחיל

  

 Oא ָהָיה ִלי ֻמָּׂשג, ָהִייִתי ָּכל ָּכ` ְמנָֻּתק

 ".ֵעֵדי ְיֹהָוה"על 

 .ָׁשַאְלִּתי ִצּפֹור־ֶּכֶלא ֵמֲעִמיַתי" ?םַהִאם ַאָּתה ָסֶמ`־ֵטית־ֵמ"

 ".ֲאִני ַעִין־יֹוד", ֵהִׁשיב" ,Oא"

 "ִקּפּול ֵּבית ַהחֹוִלים"הּוא ִלְּמַדִני את 

 ְוֶהְרָאה ִלי ֶאת ִׁשְכמֹו ְּבגּוִפַּית ְטִריקֹו

 ,ַהָּצאר ֶלְּפִקי" ֶרַצח ְּבֵעָרבֹון ֻמְגָּבל"ֶׁשל ִאיׁש 

 ְלֵּפקְמַסֵּדר ַמָּגבֹות ַעל ֶּד

 אֹו ִמְׂשָּתֵר` ַלָּתא־ּבֹוֵדד ַהָּקָטן ֶׁשּלֹו ַהָּמֵלא

 :ְּדָבִרים ָהֲאסּוִרים ַעל ְסָתם ָאָדם

 ְׁשֵני ִּדְגלֹוֵני, ּכֹוָנִנית, ַרְדיֹו ִמַּטְלֵטל

 .ָאֵמִריָקה ְמֻחָּבִרים ְּבֶסֶרט ֶׁשל ְזמֹורֹות־ַהַּפְסָחא

 ,ְּכרּות־ֻאָּנה, ֵקֵרַח, ְמֻדְלָּדל

 , ְּבֹרַגע ַרְכרּוִכיִרֵחף

 ְלָמקֹום ּבֹו ׁשּום ַהֲעָרָכה ֵמָחָדׁש ַמְכִאיָבה

  –Oא ְּתַעְרֵער ֶאת ִהְתַמְּקדּותֹו ַּבִּכֵּסא ַהַחְׁשַמִּלי 

 ַהָּצף ֶאְצלֹו ִּכְנֵוה־ִמְדָּבר ַּבֲאֶרֶׁשת

 ...ֶׁשל ִקּׁשּוִרים ֲאבּוִדים
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הוא משירי המפתח מספרו של " ְּפִקיזכרונות מהכלא ברחוב המערבי וֶל: "הערת המתרגם
הדובר המוצהר בשיר הוא . אנר הוידויי בשירתו'התפרצות הז, )Life Studies) 1959לואל 

בלב , המתגורר ברחוב ַמְרּבֹורֹו, משורר נחשב ומרצה מכובד באוניברסיטה, 40לואל בן ה־
 שהמשורר ,באחד מבתי האצולה הישנה של ניו אינגלנד, הרובע המיוחס של בוסטון

שבילה ) 1943-4(אל השנה , בשיר זה הוא חוזר לשנות העשרים שלו. נמנה עם מצאצאיה
 .בכלא כסרבן גיוס מטעמי מצפון במלחמת העולם השנייה

, ֶלְּפִקי: פזורות בשיר התייחסויות ורמיזות לתופעות ולהתנסחויות אמריקאיות בנות זמנן
והוצא להורג " רצח בערבון מוגבל"ודע היה איש ארגון המחסלים הנ, הכלוא באותו כלא

 הד לקביעתו של –)  מהסוף9שורה " (סתם אדם. "1944בכיסא החשמלי בחודש מרץ 
סתם "כי המאה העשרים היא המאה של , 1941-45ב בשנים "סגן נשיא ארה, הנרי וולאס

, ון פוסטר דלאס' ציטוט מדברי ג–)  מהסוף4שורה " (הערכה מחדש מכאיבה". "אדם
של המצב " הערכה מחדש מכאיבה"שתבע , ב בזמן כתיבת השיר"וץ של ארהשר הח

עדי . סרבן מטעמי מצפון: ת" ר–סמך־טית־מם ). מסיסמאות המלחמה הקרה(הבינלאומי 
עדי : ת" ר–עין־יוד .  כת נוצרית הכופרת בסמכות המדינה והדוגלת בפציפיזם–יהוה 
 .מוסדות סידור מיטה מומלץ ב–" קיפול בית החולים. "יהוה

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )מאיר ויזלטיר: תרגם מאנגלית והעיר(
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    קטנה יוונית אנתולוגיה
 

 )שבתאי אהרן: מיוונית(
                    

  תאוגניס

  
  
1. 

 עֹוֵסק ִּבְמַלאְכִּתי ֶאת חֹוָתִמי ַאְטִּביַע, ִקיְרנֹוס

 .רַעל ַהִּׁשיִרים ְלַהָּלן ְוOא ִיְגְנבּום ְּבֶהְסֵּת

 ,ִאיׁש Oא יּוַכל ְלַקְלֵקל ֵאיזֹו ׁשּוָרה ְמֻצֶּיֶנת

 ,זֹו ְיִציַרת ֵּתאֹוְגִניס: "ֶאָּלא ַיִּגידּו ֻּכָּלם

 ."ַהְּמׁשֹוֵרר ִמֵּמָגָרה ֶׁשְּׁשמֹו ְמֻקָּבל ְוָידּוַע

 ;ַא` ְלַעֵּנג Oא אּוַכל ֶאת ֶאְזָרֵחינּו ֻּכָּלם

 אּוס ֵאינֹו ְמַׂשֵּמַחַּגם ֶז, ִקיְרנֹוס, ֵאין ְּבָכ` ֶּפֶלא

 .ֵלב ָּכל ָאָדם ְּכֶׁשהּוא ֶּגֶׁשם ַמְמִטיר אֹו ַמְׁשִּבית

]19-26[ 

 
  

2. 

 ,ְלטֹוָבְתd ֲאַנַּסח ֶאת אֹוָתם ַהְּכָלִלים ֶׁשָּׁשַמְעִּתי

 :ִמִּפי ַהּטֹוִבים ִּבְהיֹוִתי ֶיֶלד ָקט, ִקיְרנֹוס

 אֹו ְּבַמַעלְנַהג ִּבְתבּוָנה ְוַאל ְּתַנֶּסה ְּבִׁשְפלּות 

 .ְלִהְתַעֵּׁשר אֹו ִלְקנֹות ֵאיֶזה ָּכבֹוד אֹו ִיְתרֹון

 ְוַאל ִּתְתרֹוַעע ָנא, ְלַמד ֶאת ַהֶּלַקח ַהֶּזה

 .ִהְׁשַּתֵּדל ְלִהְתָקֵרב ַלּטֹוִבים, ִעם ַהִּנְקִלים

 ,ְּבֶחְבָרָתם ְּבַחר ָלֶׁשֶבת, ִקיְרנֹוס, ְׁשֵּתה ּוְסַעד ִאָּתם

 .ִּכי ְּבָיָדם ָהָעְצָמה, ָתםְרֹכׁש ְלd ֶאת ִחָּב

 ְּבֶחְבַרת ְּבֵני ְּבִלַּיַעל, ִמן ַהְּמֻעִּלים ִּתְקֶנה ַמֲעלֹות

 .ְּתַאֵּבד ַּגם ֶאת ְּתכּונֹות ַההֹוֶוה, ִאם ִּתְסּתֹוֵפף

 ִהְתַחֵּבר ַלּטֹוִבים ְוָכ` ַּתִגיד ַּפַעם, ְׁשַמע ֲעָצִתי

 .יֶׁשֶהֱעַנְקִּתי ֵעצֹות ַּכֲהָלָכה ְלֵרַע

]27-38[ 
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3. 

 ֲאִני ְמַפֵחד ֶׁשָהִעיר ֶהָהָרה ֵּתֵלד ֶּגֶבר, ִקיְרנֹוס

 .ֶׁשְּיַתֵּקן ָּבנּו ֶאת ַהַּׁשְחָצנּות ֶׁשָּפְׂשָתה

 ְואּוָלם ַמְנִהיֶגיָה, עֹוד נֹוֲהִגים ְּבֵני ָהִעיר ִּבְׁשִפּיּות

 .ֵאֶּלה ָסטּו ּוְצפּוִּיים ְלִהַדְרֵּדר ְלָאסֹון

 ;ִּבְגַלל ְּבִחיֶריָה, ִקיְרנֹוס, יר Oא ָּכְׁשָלהַעד ֹּכה ׁשּום ִע

 ַרק ַּכֲאֶׁשר ַהְּגרּוִעים ַהחֹוְבִבים ַׁשְחָצנּות

 ְמַקְלְקִלים ֶאת ָהָעם ּוַמְפִלים ְלטֹוָבה עֹוֵׂשי ָעֶול

 ,ִמַּתֲאָוה ִלְרכּוׁש ְוִצָּמאֹון ְלִׁשְלטֹון

  ְּבַנַחתַאל ְּתַקֶּוה ֶׁשָהִעיר ִלְזַמן ַרב ִּתְתַקֵּים ָלּה

 ,ַּגם ִאם ֲעַדִין ׁשֹוָרה ַׁשֲאַננּות ְּבִקְרָּבּה

 ִמן ַהָּׁשָעה ֶׁשָּבּה ַהְּגרּוִעים ִסְּגלּו ֶאת ַהֶּדֶר`

 .ְלִהְתֲעֵּׁשר ְּבָזדֹון ֵמֻחְרָּבנֹו ֶׁשל ָהָעם

 ,ִמְלֶחֶמת ַאִחים ְוַגם ֶטַבח, ֶזה ְמקֹוָרן ֶׁשל ְקָטטֹות

 . ָנא ֵּתַדע ֹזאת ָהִעירַאל. ּוְלַבּסֹוף ַּגם רֹוָדן

]39-52[ 

 

 

4. 

 ;ַא` ִהְׁשַּתּנּו ּתֹוָׁשֶביָה, ָהִעיר ִהיא עֹוד ִעיר, ִקיְרנֹוס

 ,ֵאֶּלה ֶׁשְּכָלל Oא ָיְדעּו ֶצֶדק אֹו ֹחק ֶּבָעָבר

 ֶׁשִהְתַהְּלכּו ִעם עֹורֹות ֶׁשל ִעִּזים ַעל ַּגֵּבי ַהְּכֵתַפִים

 –ִרים ֶׁשִּמחּוץ ְוֶׁשָרעּו ְּכמֹו ְצָבִאים ָּבֲאָפ

 ְּבָׁשָעה ֶׁשּטֹוֶביָה ִמֶּקֶדם, ֵאֶּלה ָּכֵעת ַהּטֹוִבים

 !ִּבְלִּתי ִנְסָּבל ַהַּמְרֶאה, ִלְדֵגי ְרָקק ֶנֶהְפכּו

 ,ַמְקִניִטים ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו, ֵהם ְמַרִּמים ֶזה ֶאת ֶזה

 .ְּבOא ְיִדיָעה ְלַהְבִּדיל ֵּבין ֶעְרֵכי ָהַרע ְוַהּטֹוב

 ,ֶּבן ּפֹוִליֵּפאּוס, א ִּתְמֹסר ֶאת ִלְּבd ְלֶאָחד ֵמֶהםַאל ָנ

 .ַּבֲאַמְתָלה ֶׁשָּתִפיק ֵאיזֹו טֹוַבת ֲהָנָאה

 ,ְקֹׁשר ִעם ֻּכָּלם ְיִדידּות ִלְכאֹוָרה ּוְבֶמֶתק ְׂשָפַתִים

 ַא` ִהָּמַנע ִמַּׁשֵּתף ִאיׁש ֵמֶהם ִאם ֲחִׁשיבּות

  ֶׁשֵהם ְּבֵני ְּבִלַּיַעלִּכי ַמֵהר ְּתַגֶּלה. ֵיׁש ָלִעְנָין
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 ,ּוְבִמְבַחן ַמֲעִׂשים ֵאין ֵהם ׁשֹוִוים ְּבֵאמּון

 ְלָעְרָמה ּוְלֶׁשֶקר, ֶׁשְרִגיִלים ֵהם ָּתִמיד ִלְבִגידֹות

 .ְּכמֹו ְבֵני ָאָדם ֶׁשִאְּבדּו ֶׁשֶמץ ִסּכּוי ְלִתּקּון

]53-68[ 

 

 

5. 

 ,ְבַטח ּבֹוַאל ִּתָּוֵעץ ִעם ֶּגֶבר ָׁשָפל אֹו ִּת, ִקיְרנֹוס

 ,ֵעת ְּתַבֵּקׁש ְלַסֵּדר ֵאיֶזה ִעְנָין ְרִציִני

 ַהְסֵּכם ְלַהְׁשִקיַע ָעָמל ּוְבַרְגֶליd, ִקיְרנֹוס, ֶאָּלא

 .ֶדֶר` ְּגדֹוָלה ַלֲעׂשֹות ַעד ֶׁשִּתְמָצא ִאיׁש ָהגּון

]69-72[ 

 

 

6. 

 ,ַרק ִּבְגָבִרים ְמַעִּטים ֵּתן ֵאמּון ְּבִעְנָין ַּבַעל ֵעֶר`

 .ְּכֵאב ְּבִלי ַמְרֵּפא, ִקיְרנֹוס, ֶׁשָּמא ֵּתַדע יֹום ֶאָחד

]75-76[ 

  

  

[...] 

  

11. 

dא ְלֵעיֶני  ,ִאם ְמַהֵּלל אֹוְתd ִאיׁש ָּכל עֹוד הּוא ִנְמְצָ

 ,ַא` ְּבֵצאתֹו הּוא חֹוֵרץ ֶאת ְלׁשֹונֹו ְּבָזדֹון

 ,ַּדע ֶׁשָּיִדיד ֶׁשָּכֶזה ֵאינֹו ֶּבֱאֶמת ְלd ֵרַע

 .ַא` ַמְחַׁשְבּתֹו ֲהפּוָכה, ו ְמַדֵּבר ֲחָלקֹותִּפי

 ֶאָחד ֶׁשּיֹוֵדַע: ֶזה ַהָּיִדיד ּבֹו ָהִייִתי ָחֵפץ

 ּוְכָאח הּוא ִמְסַּתֵּגל ְלָאְפיֹו, ֶאת ְיִדידֹו

 ,ֵּתן ַּדְעְּתd ַלְּדָבִרים ֶׁשֲאַמְרִּתי. ַּגם ִאם ָקֶׁשה הּוא

 .ֶּבָעִתידְוָכ` ִּתָּזֵכר ִּבי יֹום ֶאָחד , ֵרַע

]93-100[ 
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[...] 
  

14. 

 ,ֵיׁש ְיִדיִדים ְמֻרִּבים ַלָּמזֹון ַהֻּמָּגׁש ְוַלַּיִין

 .ַא` ְמַעִּטים ְּבַהְרֵּבה ֵיׁש ְלִעְנָין ְרִציִני

]115-116[ 
  

[...] 

  

16. 

 ,ִנְסָּבל הּוא ַהֶּנֶזק, ִאם ַהָּזָהב ְמזָֻּיף אֹו ַהֶּכֶסף

 .ַקָּלה ְיַזֶההְוִאיׁש ְמיָֻּמן ַעל ְנ, ִקיְרנֹוס

 ,ַא` ַּכָּוָנה ֶׁשל ָיִדיד ֲאֶׁשר ֲחבּוָיה ְּבָחֵזהּו

 ,ִאם ִהיא ְּכרּוָכה ִּבְׁשָקִרים ּובֹוְגָדִני ֵלב ָהִאיׁש

 ,ֶזה ַהָּדָבר ַהְּמזָֻּיף ְּביֹוֵתר ֶׁשָהֵאל ָיַצר ָלנּו

 .ּוְלַגּלֹות הּוא ָּדָבר ֶׁשֵאין עֹוד ָּכמֹוהּו ַמְכִאיב

  ִאיׁש אֹו ִאָּׁשה Oא ַּתְצִליַח ָלַדַעתֵהן ֵלב ֶׁשל

 ,ֶטֶרם ִטיבֹו ִיָּבֵחן ִּכְבֵהָמה ַּתַחת ֹעל

 ,ַּגם Oא ּתּוַכל ְלַנֵחׁש ְּכִמי ֶׁשִּנְקַלע ִּבְׁשַעת ֹּכֶׁשר

 .ִּכי ְלִעִּתים ַהִּנְגֶלה ֶאת ַהִּׁשּפּוט ְמַסֵּלף

]119-128[ 

 

17. 

 ,נּות אֹו ְּבֹעֶׁשרַאל ְּתַחֵּפׂש ֶעְליֹונּות ְּבִהְצַטְּי

 .ֶּבן ָהָאָדם ָּתלּוי ַרק ַּבַּמָּזל, ִקיְרנֹוס

]129-130[ 

   

[...] 
  

51. 

 ,ֶאת ַהַחִּיים ַהּטֹוִבים Oא טֹוב ְלַטְלֵטל ּוְלַהְקִּדיַח

 .ַא` ְּכֶׁשָרִעים ַהַחִּיים ְּבַחׁש ַעד ֲאֶׁשר ְיֻתְּקנּו

]303-304[ 
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52. 

 ,ֵהם ִנְקִלים ְּבֵצאָתם ֵמָהֶרֶחםֵאין ֶזה ַהְּכָלל ֶׁשִּנְקִלים 

 ַא` ְּבָקְׁשָרם ְיִדידּות ִעם ֲאָנִׁשים ְנחּוִתים

 ,ְלַגֵּדף ְוִלְנֹהג ְּבֹעז ֵמַצח, ָעֶול ֵהם ְמַסְּגִלים

 .ֵמֱאמּוָנה ֶׁשֱאֶמת ָּבָאה ִמִּפי ַחְבֵריֶהם

]305-308[ 

 

53. 

 ,ַחמּוָטב ָלָאָדם ְּבֶחְבַרת סֹוֲעִדים ֶׁשִּיְנַהג ְּכִפֵּק

 ,ֶׁשִּיְתַעֵּלם ֵמַהֹּכל ְּכִאּלּו ֵאינֹו ַּבָּמקֹום

 ַא` ְּכֶׁשֵּיֵצא ִיְתַקֵּׁשַח, ַרק ֶׁשִּיְתֹרם ַלְּבִדיחֹות

 .ִויַזֶהה ֶאת ִמְזּגֹו ֶׁשל ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד

]309-312[ 

 

54. 

 ַא` ֵּבין ְׁשפּוֵיי ַּדַעת, ֵּבין הֹוְלִלים ֲאִני ִמְתהֹוֵלל

 . ִמֻּכָּלם ִמי ֶׁשָּכמֹוִני ָׁשפּויOא ִיָּמֵצא

]313-314[ 
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 פרמנידס

  
  

  היש על

  
  
1. 

 ֶנֱעָתִרים ְלַקְחֵּתִני ְּכָכל ֶׁשַּנְפִׁשי ְמַבֶּקֶׁשת

 ָאז ַהּסּוִסים הֹוִבילּו אֹוִתי ְּבַדְרָּכּה ַהְּמֻהֶּלֶלת

 זֹו ֶׁשָּבּה ַיֲעֹבר ָהָאָדם ַהּיֹוֵדַע, ֶׁשל ָהֵאָלה

 ַהּסּוִסים ַהְּנבֹוִנים ֲאַזי ְנָׂשאּוִני. ָכל ֶהָעִריםְּב

 .ְּבעֹוד ַהְּנָערֹות הֹורּו ֶאת ַהֶּדֶר`, ַּבֶּמְרָּכָבה

 ,ִציר ַהַּגְלַּגל ִהְתַלֵהט ְוִחֵּלל ִצּנֹורֹו ַּבּתֹוֶׁשֶבת

 ַיַען ִמְׁשֵני ַהְּצָדִדים ָאְכפּו ָעָליו ְוִסְחְררּוהּו

 יַמת ֶשֵהִחיׁשּו ָהֶרֶכב ָקִדיָמהזּוג אֹוַפִּנים ָּכל ֵא

 נֹוְטׁשֹות ֶאת ִמְׁשַּכן ַהַּלְיָלה, ַהְּנָערֹות ְּבנֹות ַהֶּׁשֶמׁש

 .ְוהֹוְדפֹות ֵמֹראָׁשן ֶאת ְצִעיֵפיֶהן, נֹוַכח ָהאֹור

 ,ָׁשם ִנַּצב ַׁשַער ִמֶּמּנּו יֹוְצִאים ְלַדְרָּכם יֹום ְוַלְיָלה

 ;קֹוף ּוִמְּלַמָּטה ַסף ֶאֶבןִמֶּזה ּוִמֶּזה ְמַקְּבעֹו ַהַּמְׁש

 ,ְוהּוא ְמֻחָּלק ִלְדָלַתִים, ֹזַהר ָׁשַמִים ַהַּׁשַער

 .ִּדיֶקה ַהַּמֲעִניָׁשה ַמְחִזיָקה ְּבַמְפֵּתַח ָּכל ֶּדֶלת

 ,ַהְּנָערֹות ְּבִמִּלים ֲעֵרבֹות ּוְבֵׂשֶכל ִׁשְּדלּוָה

 ּוִמָּיד ֶאת ְלׁשֹון ַהְּבִריַח, ְוָהֵאָלה ֶנֶעְתָרה

 ,ְוָאז ִנְפְּתחּו ַהְּדָלַתִים. ַמֲעָנן ִהיא ֵהִסיָטהְל

 ֶאת ֲחָלָלן ָּפֲערּו ִלְרָוָחה ְּכֶׁשִּציֵרי ַהְּנֹחֶׁשת

 ֶׁשֻהְצְמדּו ְּבִפיִנים ְוִזיִזים ָסְבבּו ְלָכל ֵעֶבר

 אֹו ָאז ִמַּבַעד ַלֶּפַתח ֵהיִׁשירּו. ִּבְמַסֵּביֶהם

 .ַּבּסּוִסים ּוָבֶרֶכבנֹוֲהגֹות , ַהְּנָערֹות ֶאת ַּדְרָּכן

 ַּבֲחִביבּות ִקְּדָמה ָהֵאָלה ֶאת ָּפַני ְּבָנְטָלּה ֶאת

 :ּוְבָאְזַני ֶאת ְּדָבֶריָה ִהְׁשִמיָעה, ַיד ְיִמיִני ְּבָיָדּה

 ַאָּתה ֶׁשֶאל ֶּפַתח ֵּביִתי ַהּסוִסים ְנָׂשאּוd, ֶעֶלם"

 ,ְלָמֶותְמֻלֶּוה ָּפַמְלַית ַרָּכִבים ְּבֵני ַא, ְּבֶמֶרָּכָבה
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 ֵהן Oא מֹוְיָרה ִנְתֶעֶבת ָּגְרָמה ֶׁשַּתִּגיַע, ָׂשא ָנא ָׁשלֹום

 ,ֶאל ֶּדֶר` זֹו ֶׁשָאֵכן ֵמֳאָרחֹות ֲאָנִׁשים ְמֻרֶחֶקת

 –ָלַדַעת ַהֹּכל ִנְצַטֵּויָת . ֶאָּלא ַהֹחק ְוַהֶּצֶדק

 ,ֵהן ֶאת ֵלב ָהֱאֶמת ַהְּמֻעָּגל ִּבְׁשֵלמּות ְוָקבּוַע

 .רֹות ָהָאָדם ְנטּולֹות ָהֱאֶמת ַהּמּוַכַחתֵהן ֶאת ְסָב

 ,ַאף ַעל ִּפי ֵכן ַּגם ִּתְלַמד ֵּכיַצד ַלְּסָברֹות ֵיׁש ָלֶגֶׁשת

 .ּוֵמִעּסּוק ְּבֻכָּלן ֵּתַדע ַאף ֵּכיַצד ִנְבָחנֹות ֵהן

  

  

2. 

 ,ְׁשֹמר ָנא ֵהיֵטב ֶאת ְּדָבַרי ֶׁשַעָּתה ְּבָאְזֶניd ַאְׁשִמיַע

 ;ָׁשָבה ְיִחידֹות ַהְּפתּוחֹות ְלֵׁשם ֵחֶקרָמֶהן ַּדְרֵכי ַמְח

 ,ֶׁשַהֵּיׁש הּוא ַקָּים ְוָהַאִין ֵאיֶנּנּו, ֶּדֶר` ַאַחת

 .זֹו ְנִתיַבת ַהִּׁשְכנּוַע ֶׁשֶאת ָהֱאֶמת ְמַלָּוה ִהיא

 ,ְוֶׁשַאִין ַקָּים ְּבֶהְכֵרַח, ֶׁשֵאין ֵיׁש, ַא` ַהְּׁשִנָּיה

 .ִסָּלה ֶׁשֵאיָנּה ִמְסַּתֶּבֶרתִהָּנּה ְמ, ְלַמד ִמֶּמִּני, זֹו

 ,)ֹזאת ֵאין ְלַבֵּצַע(ֵהן Oא ֵּתַדע ֶאת ָמה ֶׁשֵאיֶנּנּו 

 ...ַּגם Oא ּתּוַכל ְלַנְּסחֹו

  

  

3. 

 .ֵהן ַלְחֹׁשב ְוִלְהיֹות ַהְינּו ָה` הּוא... 

  

  

4. 

 ,ִּכי ַהֵּיׁשּות ַקֶּיֶמת. ֵיש ְלַדֵּבר ְוַלְחֹׁשב ַעל ַהֵּיׁש

 ,ָנא ֵּתן ַּדַעת, ֲאַצֶּוה, ְוַלֹּזאת. ַאִין ֵאיֶנּנּוְּבעֹוד ֶׁשָה

dָּכ` ֶׁשְּתִחָּלה ֶּדֶר` זֹו ְלֶמְחָקר ֶאְחֹסם ְּבָפֶני. 

 ְוַאף ֶאת ַהֶּדֶר` ֶׁשָּבּה נֹוְדִדים ְּבֵני ֱאנֹוׁש ַחְסֵרי ַּדַעת

 ֵהן ְּבתֹו` ָחֵזיֶהם ְמבּוָכה ַמְנִהיָגה ֶאת, ּוְכפּוֵלי ֹראׁש

 ָתם ַהּתֹוָעה ּוְבדֹוֶמה ְלֵחְרִׁשים ּוְלִעְּוִרים ֵהםַהָּכָר

 ;ְלOא ֹּבַחן, ֲאַסְפסּוף ְנטּול ִׁשּפּוט, ְנבֹוִכים, ִמְתַנֲהִלים



 129 

 ,ְּבֵעיֵניֶהם ִלְהיֹות ְוOא ִלְהיֹות ַּגם ֵזִהים ֵהם

 .ּוַבֹּכל ֲהפּוַכת ִּכּוּוִנים ִהיא ַהֶּדֶר`, ַּגם Oא ֵזִהים

  

  

5. 

 ֶר` ַאַחת ֶׁשָעֶליָהֵיׁש ַרק ֶּד  

 ,ְוֶׁשַפע מֹוְפִתים ָלּה,  ֶׁשַהֵּיׁש הּוא ַקָּים–ִנָּתן ְלַדֵּבר 

 ,ֵאין לֹו ַּגם ָמֶות, ֶׁשַהֵּיׁש ְּכִפי ֶׁשֵאין לֹו ֵלָדה

 .ֵאין ּבֹו ְּתנּוָדה ְוֵאין סֹוף לֹו, ֵהן הּוא ָּבנּוי ִּבְׁשֵלמּות

 ,ו ָּבהֹוֶוה ּוַבַּיַחדִּכי ֻּכk, הּוא Oא ָהָיה אֹו ִיְהֶיה

 ?ְוִכי ֵאיֶזה ָמקֹור ְּתַחֵּפׂש לֹו. ְוהּוא ֶאָחד ְוָרצּוף

 ֵהן לֹוַמר ְוַלְחֹׁשב Oא ָאִניַח? ֵאי` ּוִמַּנִין ָצַמח

 ֲהOא ֵאין ַלְחֹׁשב ּוְלַהִּביַע. ֶׁשִמן ַהkא ְכלּום הּוא ָּבא

 ֵרַח ָאַכף ּבֹוְוִכי ֵאיֶזה ֶהְכ. ֶׁשָּמה ֶׁשֵאינֹו ְּכלּום ַקָּים

 ?ִאם ָאֵכן ָּבא ֵמָהַאִין, ָלבֹוא ְּבִאחּור אֹו ִלְפֵני ֵכן

 .ַעל ֵּכן חֹוָבה ֶׁשַהֵּיׁש אֹו ַקָּים ִּבְׁשֵלמּות אֹו ֵאינֹו ְּכָלל

 ַּגם Oא עֹוֶלה ַעל ַהַּדַעת ֶׁשִּיָּוֵצר ֵמָהַאִין

 ,קַהֶּצֶד, ְלִפיָכ` ִּדיֶקה. ְּדַבר ָמה נֹוָסף ַעל ַהֵּיׁש

 ,Oא ַלָּמֶות, Oא ַלֵּלָדה, Oא ּפֹוֶטֶרת אֹותֹו ִמְּכָבֶליָה

 : ְוֵיׁש ָאֵכן ִּדין ָּבִעְנָין ֶׁשּקֹוֵבַע. ֶאָּלא ַמְחִזיָקה ּבֹו

 ְוַהֲהָנָחה ַהְּׁשִנָּיה ְּבֶהְכֵרַח. אֹו ֵאיֶנּנּו, ֶיְׁשנֹו

 ֶׁשֵאין ַלְחֹׁשב ָּבּה, זֹו ֶּדֶר` ֶׁשֵאין ָּבּה ֱאֶמת

 .ַרק ֶּדֶר` ַהֵּיׁש ְנכֹוָנה ְוַקֶּיֶמת. ְלַנְּסָחּהאֹו 

 ?ְוֵאי` הּוא ִיְרֶאה אֹור? ִּכי ֵאי` ִיָּתֵכן ֶׁשַהֵּיׁש ִיָּכֵחד

 .ְוOא ִיְהֶיה ַאף ַאְחֵרי ֵכן, הּוא ֵאיֶנּנּו, ֵהן ִאם נֹוַלד

 .ָלֵכן ְּבֵטָלה ַהֵּלָדה ּוֻמְפָר` ָּכִליל ַאף ַהֶהֶרס

 .ִּכי ֻּכּלֹו ָאִחיד ְוֵזֶהה הּוא, ק ֶאת ַהֵּיׁשַּגם ֵאין ְלַחֵּל

 ,   ֵאין ַּגם ְּדַבר ָמה נֹוָסף ֶׁשֶאת ִּגּבּוׁשֹו הּוא מֹוֵנַע

 .ִּכי ַהֵּיׁש ְמֵלאּותֹו ֻמְׁשֶלֶמת, ְוֵאין ַאף ְּדַבר ָמה ָחֵסר

 .ֵהן ִנְצָמד ֵיׁש ְלֵיׁש ְוָדֵבק ּבֹו, ְוָכ` הּוא ְלַגְמֵרי ָרצּוף

 ,נּוָעה הּוא ֵאפֹוא ָאחּוז ְּבָעְצַמת ְנֻחְׁשַּתִיםְלOא ְּת

 ֶׁשֲהֵרי ִהָּוְצרּות ְוֶהֶרס, ּבִלי ַהְתָחָלה ּוְבִלי סֹוף
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 .ֹּגְרׁשּו ַהְרֵחק ְוִנְדחּו ִמּכֹוַח ֱאֶמת ְמַׁשְכַנַעת

 ,ָּכָכה ֵזֶהה ְלַעְצמֹו ְּבַעְצמֹו הּוא ַמְתִמיד ְוֵאינֹו ָמׁש

 ,ָעְצַמת ַהֶהְכֵרַח, ִּכי ָאַנְנֶקה, ִּבְמקֹומֹו הּוא ַיִּציב

 .ְמֻסָּגר ּוֻמָּקף ִמָּכל ֵעֶבר, ִּבְגבּול ּכֹוֶבֶלת אֹותֹו

 .ְוָכ` ֵמַהֵּיׁש ְמנּוָעה ִאי ְׁשֵלמּות ַעל ִּפי ִּדין ֶׁשִּמֶּקֶדם

 .ַהֹּכל ֶיְחַסר לֹו, ִּכי ִאם הּוא ָחֵסר, ֵאין הּוא ָחֵסר

 ; ַהֵּיׁש ַהְינּו ָה` הּואָלֵכן ַלְחֹׁשב ּוַמְחָׁשָבה ַעל

 ֶׁשְּבַיַחס ֵאָליו ִהיא ְּגלּוָיה ְוִנְׁשַמַעת, ֵהן ְּבִלי ַהֵּיׁש

 ְוַאף Oא ִיְהֶיה ְּכלּום, ִּכי ֵאין. Oא ִּתָּמֵצא ַמְחָׁשָבה

 ֵהן ַהּמֹוְיָרה ָקְבָעה ִּבְכָבֶליָה, ֲאֶׁשר חֹוֵרג ֵמַהֵּיׁש

 –ֶזה ַרק ְּבֶחְזַקת ֵׁשם ְוָכל . ֶׁשהּוא ָׁשֵלם ּוְבִלי נֹוַע

 :ָמה ֶׁשָּקְבעּו ְּבֵני ְּתמּוָתה ְוִאְּמצּו ְּכֱאֶמת ְמֻקֶּבֶלת

 ,ְלִהָּוֵצר ְוִלְמֹצא ֵקץ, ִלְהיֹות ְוOא ִלְהיֹות

 .ֶאת ַהָּמקֹום ְלַהְחִליף ּוְלַׁשּנֹות ֶאת ֹזַהר ַהֶּצַבע

 ,ל ֵעֶברהּוא ֻמְׁשָלם ִמָּכ, ּוִבְהיֹות ַלֵּיׁש ְּגבּול ַאֲחרֹון

 ,ְוהּוא ּדֹוֶמה ְלּגּוף ַּכּדּוִרי ֶׁשְּבֹתַאם ִעְּגלּוהּו

 ֲהOא ֵעֶקב ָּכ` ַּגם ֵאין ֹצֶר`; ִמֶּמְרָּכזֹו ְׁשֵוה ִמָּדה

 ,ֶׁשָּכאן אֹו ָׁשם ִיָּמֵצא ַּבֵּיׁש ִיְתרֹון ֹּגֶדל אֹו ֹקֶטן

  ַאף ֵאין ּבֹו ִמְרָוח ֶׁשל ַאִין ֲאֶׁשר ַיַעְצֵרנּו ָלֶגֶׁשת

 ,ְוOא ִיָּתֵכן ֶׁשַהֵּיׁש ָּכאן ְּבֹעֶדף, ֶאל ַהֵּזֶהה לֹו

 ;ִּכי ֵאין ְׁשֵלמּותֹו ְמֻחֶּלֶלת. ָׁשם ְּבַמְחסֹור ֵמַהֵּיׁש

 .ְּבָׁשֶוה ֶאל ְּגבּולֹו הּוא ַמִּגיַע, ֵזֶהה ְלַעְצמֹו ִמָּכל ַצד

 

 

6. 

 ּוְבֵאֶּלה, ַהַּטָּבעֹות ַהָּצרֹות ָמְלאּו ֵאׁש ְטהֹוָרה

 ,ּוֵביֵניֶהן ִנְתֵזי ַׁשְלֶהֶבת, ֲחֵריֶהן נֹוָכח ַלְיָלהֶׁשַא

 , ָהֵאָלה ֲאֶׁשר ֶאת ַהֹּכל ְמַנֶּוֶטת–ּוַבֶּמְרָּכז 

 ,ִהיא ַהּיֹוֶזֶמת ִמְׁשָּגל ְוֶאת ַהֵּלָדה ַהִּנְתֶעֶבת

 ּוְלֶהֶפ`, ֶאת ַהְּנֵקָבה ְלָזָכר ׁשֹוַלַחת ִלְׁשַּכב

 . ֶאת ַהָּזָכר ׁשּוב ַלְּנֵקָבה
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 מפדוקלסא

  
  

 'ההיטהרויות' מתוך

  
  
1. 

 ַהָּגִרים ִּבְמרֹוֵמי ַהִּקְרָיה ַהחֹוֶלֶׁשת, הֹו ְיִדיַדי

 ,ָהעֹוְסִקים ְבָכל ֹּפַעל ְּבֹיֶׁשר, ַעל ַאְקָרָגס ַהְּזֻהָּבה

 ,ַהַחִּפים ִמָּכל ֶרַׁשע, ַהְּמַקְּדִמים ְּפֵני ָנְכִרי ְּכמֹו ָנָמל

 ִּני ָאָדם ִּכי ִאם ֶּבן ַאְלָמֶותְּכָבר ֵאיֶנ! ְׂשאּו ָנא ָׁשלֹום

 ,ְוֻכָּלם ַּכָּיֶאה ִמְתַּכְּבִדים ִּבי, ַהְּמַהֵּל` ֵּביֵניֶכם

 .ֶאֶגד ְסָרִטים ְמַקֵּׁשט ֶאת ֹראִׁשי ְוֵזִרים ְלִתְפֶאֶרת

 ֵעת ִהְּנִני ְמַבֵּקר ֶּבָעִרים ַהּפֹוְרחֹות נֹוֲהִגים ִּבי

 ֲאָלִפים ְיַלּוּוִני, יםְּבַהְכָנָעה ַּגם ְּגָבִרים ַּגם ָנִׁש

 ;ּוְׁשֵאלֹות ִיְׁשֲאלּו ַעל אֹודֹות ַהִּמְׁשעֹול ְלתֹוֶעֶלת

 ֲאֵחִרים ַמְמִּתיִנים ֶׁשַאְׁשִמיַע, ֵאֶּלה ּדֹוְרִׁשים ְנבּואֹות

 ,ֹאֶמר ֲאֶׁשר ַיֲעֶלה ֲארּוָכה ְלָכל ְדַוי ְוָכל ֹחִלי

 .ְדְקרֹות ֵסֶבלֵהן ְּכָבר ָיִמים ְמֻרִּבים ִמְתַעִּנים ֵהם ְּבַמ

  

  

2. 

 ,ְּגַזר ִּדין ֱאOִהי ִמִּני ֶקֶדם, ֵיׁש ְנבּוָאה ֶׁשל ָאַנְנֶקה

 :ֶׁשָחתּום ַּבְּׁשבּועֹות ַרֲחבֹות ַהָּיַדִים, ִלְנָצִחים

 ֵּבין ָהֵאִלים ֶׁשָּזכּו ְּבַחִּיים ֲאֻרִּכים ִּכְמַנת ֵחֶלק

 ,ֶמתֶזה ֶׁשָחַטא ְוֶחְלַאת ַהָּדִמים ֶאת ּגּופֹו ְמַזֶה

 –אֹו ֶׁשִּנְכַנע ַלִּׂשְנָאה ּוִבֵּטא ִּבְׂשָפָתיו ְׁשבּוַעת ֶׁשֶקר 

 הּוא ְׁשלֹוִׁשים ֶאֶלף עֹונֹות ְינֶֻּדה ִמּתֹו` ֵׁשֶבט ָהֹאֶׁשר

 ְוָכל ַּפַעם, ּוְבִמְגַון ְיצּוִרים ְּבֵני ֲחלֹוף ִיָּוֵלד

 .ֶרתֶּדֶר` ַחִּיים ֶׁשֻּכָּלּה ַחְתַחִּתים הּוא ָיִמיר ְּבַאֶח

 ,ַיַען ָעְצַמת ָהֲאִויר ֶאת ַנְפׁשֹו ֶאל ַהָּים ְמַרֶּדֶפת

 ֲאָדָמה ְמָגֶרֶׁשת, ָים ְמִקיאֹו ֶאל ַקְרַקע ֲאָדָמה
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 .ְוֶזה ְמָגְרׁשֹו ָלֲאִויר ְוָלרּוַח, ֶאל ַלַהט ֶׁשֶמׁש

 .ְוֻכָּלם מֹוֲאִסים ּבֹו, ָּכ` ִמְּיסֹוד ִליסֹוד הּוא עֹוֵבר

 ִמֶּקֶרב ָהֵאִלים ָּגִליִתי, נֹוֵדדַּגם ָאנֹוִכי ָּכ` 

 ...ַעל ֶׁשָּנַתִּתי ֱאמּון ְּבֵטרּוף ַהִּׂשְנָאה

 

 

3. 

 ,ַּגם ְּכַנַער, ֵהן ַעד ַעָּתה ְּכָבר נֹוַלְדִּתי ְּכַנֲעָרה

 .ַּגם ַּדג ָים ֶׁשּקֹולֹו Oא ַיִּביַע, ִצּפֹור, ִׂשיַח ָהִייִתי

 

 

4. 

 ,ִמין ֲחׂשּו` ֹאֶׁשר, ַלי ָלֶכםַאְל, הֹו ְּבֵני ֱאנֹוׁש ֻאְמָללִים

 !ֵאילּו ְמִריבֹות ְוֶאְנקֹות ַמְמרֹוִרים ָלעֹוָלם ֱהִביאּוֶכם
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  מרודוס אפולוניוס

  
  

 מדיאה  לבטי–' ארגונאוטיקה' מתוך

  

  

 ִמֵּלב ָים. ַלְיָלה ִהְׁשִלי` ֲאֵפָלה ַעל ְּפֵני ָהָאֶרץ

           ה ְוֶאל ּכֹוְכֵבי אֹוְריֹוןַהַּיָּמִאים ֶאל חּוג ַהֻּדָּב

 ׁשֹוֵמר אֹו עֹוֵבר ֹאַרח. ִמְּסִפינֹוֵתיֶהם ִהְׁשִקיפּו

 ַעָּתה ַּגם ַעל ֵאם ֶׁשָּׁשְכָלה ֵּבן. ְּכָבר ִיֲחלּו ַלֵּׁשָנה

 . ָּבָאה ְּתנּוָמה ֲעֻמָּקה ּוַמְׁשִּכיָחה ֶאת ַהַּצַער

  ְּכָבר ָנַדּמּוְצָעקֹות, ָחְדלּו ִלְנֹּבַח ָּבִעיר ַהְּכָלִבים

           .ְודּוִמָּיה ִהְׁשַּתְּלָטה ַּכֲאֶׁשר ֲאֵפָלה ֶהֱעִמיָקה

 .ַא` ַהֵּׁשָנה ַהְּמתּוָקה Oא ֶנֶעְנָתה ְלֵמֵדָאה

 .ֵחֶׁשק ְלָיסֹון ֵהִפיץ ְּבִלָּבּה ְּדָאגֹות ֶׁשִהְטִרידּו

  1,ֶׁשָּמא ָצפּוי לֹו, ִהיא ָּפֲחָדה ֵמָעְצַמת ַהְּׁשָוִרים

 .ָמֶות ֶׁשkא ַּכָּיֶאה ִּבְּׂשֵדה ָאֶרס, ְתְקפּוהּוִאם ִי

       ֵּבין ַצְלעֹוֶתיָה ִלָּבּה Oא ָׁשַקט ּוִפְרֵּפר ְלOא ֶהֶרף

 ְּכמֹו ֶקֶרן ֶׁשֶמׁש ֶׁשִּמְׁשַּתֶּקֶפת ַעל ֹּכֶתל ֶׁשל ַּבִית 

 ָּבּה ַּבָּׁשָעה ֶׁשּיֹוְצִקים ַמִים ְלִסיר אֹו ְלתֹו` ְּדִלי

 ֶרת ָהאֹור ְמַפֶּזֶזת ְלֵהָּנה ּוְלֵהָּנה ְוָאז ַּבֶה

 .ְּוְמַמֶהֶרת ְּכָכל ֶׁשַהַּמִים ְמַפִּכים ְּבֶׁשֶטף

           .ָּכ` ְּבִלָּבּה ֶׁשל ַהַּנֲעָרה ָאֲחָזה ְסַחְרֹחֶרת

 ּוְבִלי ֶהֶרף ָחָׁשה, ִּדְמעֹות ֶחְמָלה ֵמֵעיֶניָה ָזְלגּו

 ִניֵמי ֲעַצֶּביָהְּכֵאב ְמַעֶּנה ֶׁשָּבַער ִּבְבָׂשָרּה ּוְב

 ,ְוֶהֱעִמיק ֵמֹראָׁשּה ַלַּצָּואר ֶאל ִמַּתַחת ָלֹעֶרף

 ֶזה ַהָּמקֹום ַהָּכאּוב ִּבְמיָֻחד ַּכֲאֶׁשר ָעְצמֹות ֶארֹוס

       .ְּבִלי ֲהפּוָגה ְמַׁשְּגרֹות ִיּסּוִרים ֶאל ִנְבֵכי ַהֶּנֶפׁש

 ירּוֶרַגע ָחְׁשָבה ֶׁשִּתֵּתן לֹו ֶאת ַהַּסִּמים ֶׁשַּיְדִּב

 ;ּומּוָטב ָלּה ַהָּמֶות,  ֶׁשkא–ְוֶרַגע , ֶאת ַהְּׁשָוִרים

 ,ְוַאף Oא ִּתֵּתן לֹו, ִהיא Oא ָּתמּות, ְוָאז ָחְזָרה ָּבּה

 .ֶאָּלא ִּתְסֹּבל ְוֶאת ּגֹוָרָלּה ִּתָּׂשא ְּבֹאֶר` רּוַח
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           :ְוַאַחר ָּכ` ִהְתַיְּׁשָבה ְוִהִּביָעה ֶאת ְלָבֶטיָה

 ?ִאם ָמה ֶׁשֶאְבַחר ּבֹו ָּגרּוַע, ֵאי` ֶאְבַחר, ְסֵּכָנהאֹוי ִמ"

 ּוָמנֹוס ֵאין, ָּכָכה אֹו ָּכָכה ֵאין ְּבַנְפִׁשי ּתּוִׁשָּיה

 ַּכָּמה ָהָיה טֹוב. ִעּנּוַיי ִיָּמְׁשכּו עֹוד; ִמַּמְכאֹוַבי

 לּו ְּבִחָּצּה ַהָּמִהיר ֶׁשל ַאְרֶטִמיס ָהִייִתי ִנְקֶטֶלת

           ּוְבֶטֶרם ָיְצאּו ֶאל ָאָכאָיה, י אֹותֹוֶטֶרם ָרִאיִת

  2,אֹו ֵאיזֹו ֵאִריְנָיה, ַאַחד ָהֵאִלים. ְּבֵני ַכְלִקיֹוֶּפה

 .ִהְנחּו אֹוָתם ַלְחֹזר ִעם ָיגֹון ּוְדָמעֹות ֲעבּוֵרנּו

 ִאם ָאֵכן ּגֹוָרלֹו הּוא ִלְגוֹוַע, ֶׁשִּיְתמֹוֵדד ְוָימּות

  ֶאְתַחֵּמק ֵמהֹוַרי ְּכֶׁשֶאְרַקח לֹוִּכי ֵאי`. ִּבְׂשֵדה ַהּבּור

           ? ְוֵאיֶזה ִסּפּור ֶאְבֶּדה ְּבִעְנָין ֶזה? ֶאת ַהַּסִּמים

 ?ְוֵאי` ִּבְגֵנָבה אּוַכל ְלַסֵּיַע? ְוִכי ֵיׁש ַּתְחּבּוָלה

 ?ּוְבֹר` ֲאַבְרֵכהּו, ְּבִלי ֵרָעיו, ֶׁשִּנָּפֵגׁש ִּביִחידּות

 , ִלי ִּתְקָוה ְלָמנֹוַח ִמַּצַערֲהOא ֵאין, אֹוי ִמְסֵּכָנה

 ֲהOא ִיּסּוִרים ֻמְבָטִחים ִלי; ְוַאף ִאם הּוא ֵיָהֵרג

           !ִהְסַּתְּלִקי ָל`, ְצִניעּוִתי. ָּבֶרַגע ֶׁשּבֹו ְיַאֵּבד ֶאת ַחָּייו

 הּוא ִיָּנֵצל ִמָּכל ֶּפַגע! ְלָכל ָהרּוחֹות ְׁשִמי ַהּטֹוב

 .ן ֶׁשַּנְפׁשֹו ְמַבֶּקֶׁשתְּבֶעְזָרִתי ְוֵיֵל` לֹו ְלָא

 אֹותֹו יֹום ֲאֶׁשר ּבֹו ִיְתמֹוֵדד ְוַיְצִליַח, ְוִאּלּו ֲאִני

 ,אֹו ֶאָּתֶלה ַּבַּצָּואר ַעל קֹוַרת ַּגג; ָהָבה ָאמּות

             .אֹו ֶׁשאֹוִציא ֶאת ַנְפִׁשי ִלְכֶׁשָאִׂשים ְּבִפי ַרַעל

 ים ַיְכִּפיׁשּוִניַא` ַּגם ְלַאַחר ֶׁשָאמּות ְלׁשֹונֹות ֲאָנִׁש

 ְיַרְכלּו ְּבָכל ִעיר ְוַאף ְמֻרֶחֶקת. ְּבִמּלֹות ְּגַנאי

 ְוָכאן ְנֵׁשי קֹוְלִכיס ִיְּׂשאּו ַעל ְׂשָפַתִים; ַעל ּגֹוָרִלי

 –ֶאת ְׁשִמי ּוְבָכל ַהִּפּנֹות ֵהן ַיְלִעיזּו ְוִיְלֲעגּו ִלי 

             ָתהזֹו ֶׁשָּכל ָּכ` ָּדֲאָגה ְלֶגֶבר ָנְכִרי ַעד ֶׁשֵּמ

 ֶׁשִּכְּסָתה ְּבָקלֹון ֶאת ֵּביָתּה ְוהֹוֶריָה, ְלַמֲענֹו

 ?ַהִאם ֵיׁש ַהְׁשָּפָלה ֶׁשֶּתְחַסר ִלי. ְּבִהְתַמְּכָרּה ַלְּתׁשּוָקה

 ָעִדיף ִלי ָּכֶרַגע! ֵאי` ָיָצאִתי ִמַּדְעִּתי, אֹוי

 ִאם ֶאְסַּתֵּלק ֵמַחַּיי ִמַּטַעם ָעלּום עֹוד ַהַּלְיָלה

           ,ְוֶאְפֹטר ֶאת ַעְצִמי ִמִּׂשְטָנה ּוִמֹּדִפי, ֶדר ֶזהְּבֶח

  ."ֶטֶרם אֹוִציא ֶאל ַהֹּפַעל ָּתְכִנית ֲאיָֻּמה ְוֹנוֶאֶלת
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 ּוְבַדְּבָרּה ִהיא ָהְלָכה ְוֵהִביָאה ֵּתָבה ֶׁשָּׁשְמָרה ָּבּה

 ְּוְכֶׁשִהִּניָחה; ְלַמְרֵּפא ּוְלָמֶות, ָׁשָלל ֶׁשל ַסִּמים

 ּוִמְּלָחֶייָה ,  ָּבְכָתה, ה ַעל ִּבְרֶּכיָהֶאת ַהֵּתָב

           ְוָזְרמּו ְּבֶׁשֶטף, ִנְסְּפגּו ְּבֵחיָקּה, ְּדָמעֹות ָּגְלׁשּו

 ַּדַחף ָאַחז ָּבּה. ְּכֶׁשּקֹוְנָנה ַעל ַמר ּגֹוָרָלּה

 ;ְוִלְבOַע, ִלְׁשOַח ָיד ְוִלְבֹחר ְּבַסם ַקְטָלִני

 ,ָבה ֵהֵחָּלה ִלְפֹּתַחְּכָבר ֶאת ְּבִריַח ִמְכֵסה ַהֵּת

 אּוָלם ְלֶפַתע . ְלהּוָטה ְלָמְׁשכֹו, ָהֻאְמָלָלה

           .ַּפַחד ָאֹים ֵהִציף ֶאת ַנְפָׁשּה ִמְּפֵני ְזָועֹות ָהֶדס

 ְלֵעיֶניָה ִהְבִליחּו, ְזַמן ְמֻמָּׁש` ִהְתַעְּכָבה ִּבְׁשִתיָקה

 . ְוֹעֶנגָּכל ִעְנְיֵני ַהַחִּיים ֶׁשּמֹוְצִאים ָּבֶהן ֹצֶר`

 ,ִהיא ִנְזְּכָרה ַּבְּׂשָמחֹות ַהִּמְזַּדְּמנֹות ְּכֶׁשָאָדם ַחי

 .ִנְזְּכָרה ְּבֶעְדַנת ַחְברֹוֶתיָה, ּוִבְהיֹוָתּה ַנֲעָרה

           ִהיא ָחָׁשה, ְרָגה ְלָכל ֵאֶּלהּוְכֶׁשָאֵכן ְּבִלָּבּה ָע

 .ֶׁשאֹור ַהֶּׁשֶמׁש ָמתֹוק ְלֵעיֵניָה יֹוֵתר ֵמֵאי ַּפַעם

 ָנְטָלה ִמִּבְרֶּכיָה , ְּבִעּדּוד ֶהָרה ִׁשְּנָתה ַּדְעָּתה

 ,ִנְסַּתְּימּו ְלָבֶטיָה. ִהִּניָחה ַּבַּצד, ֶאת ַהֵּתָבה

 ִיֲחָלה ֶׁשַּיִּגיַע ַהַּׁשַחר, ּוְכֶׁשָּבְטָחה ְּבַדְרָּכּה

           ,ְּכִפי ֶׁשִהְבִטיָחה, ְּכֵדי ֶׁשִּתֵּתן לֹו, ִּבְמֵהָרה

 .ּוָפִנים ֶאל ָּפִנים ִּתְפְּגֵׁשהּו,  ַהִּכּׁשּוףֶאת ִׁשּקּוֵיי

 ָּפְתָחה ֶאת ַהֶּדֶלת, ַּפַעם ְּבַפַעם ֵהִסיָטה ְּבִריַח

 ְוִהְתמֹוְגָגה ְּכֶׁשִהְפִציַע; ְלִהְסַּתֵּכל ַּבְּזִריָחה

 .ּוְבִעיר ּתֹוָׁשֶביָה ֵנעֹורּו, ַׁשַחר ַמְקִּדים ְּבאֹורֹו

 ]744-824' ג[            

 
נדרש מיאסון , כתנאי לגישה אל גיזת הזהב": היא פחדה מעצמת השוורים ".1הערה 

ולהשמיד את סיעת האנשים החמושים שיצוצו , לרתום לחריש את השוורים יורקי האש
או להעניק לו את סמי , מדיאה המאוהבת מתלבטת אם להפקירו למוות. בעקבותיהם

 . ובעמהובכך לבגוד במשפחתה , הכשפים שישמשו לו כחיסון בפניהם

פריקסוס . בני פריקסוס ואחותה כלקיופה, אחיניה של מדיאה": בני כלקיופה. "2הערה 
ילדיו יצאו חזרה לבויאוטיה כדי , ולאחר מותו, הגיע לקולכיס על גבו של איל הזהב

אך ). ויזמו את המסע(מדיאה סבורה בטעות שהם הגיעו ליוון . לדרוש את נחלת אביהם
והצטרפו אליהם כדי לסייע בהשגת גיזת , ת הארגונאוטיםעובדה שהם פגשו בדרכם א

 .הזהב
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   ווסט סקוויל ויטה
  

  

  שלושה שירים
  
  
  )ארצישראלי נוסח( מר ַסּכסוניֶז
  

  :ְׁשמֹו ַהָּמֹתק ֶׁשל ֶּכִלי

  ,ֵאת ְוַקְרֹּדם ַלְחֹטב

  ,ַלַהב ְּכֵאׁש ִעֶּקֶלת

  –ַלַהט ִחַּבת ַמְחּתֹות 

  . ְמַלאְכּתֹוֵּכָליו ֶׁשל ָאָדם ֵהם ַּתְמִצית

  

  ,ָאחּו ָרָחב ְּכֶאֶרץ

  ,ֶרֶפת ִּבְסִחי ָרֹטב

  ,ַּכר ִמַּכְרֶמל ַעד ֶּכֶרם

  –ְּכַנַען ַּבִּניר ַהּטֹוב 

  .ַאְרצֹו ֶׁשל ָאָדם ִהיא ְיסֹוד ּתֹוָרתֹו

  

  ֶצֶמד ָּבָקר ַקר ַעִין

  ,ַהִּמְתַּפֵּנק ְּבֹתם

  ,ַאִיל ְנִדיב ְּכָרַעִים

  –ַּכר ְוָרֵחל ִּבּתֹו 

  .מֹות ֶׁשל ָאָדם ֵהן ְּבֶעֶצם ֵּביתֹוְּבֵה

  

  ,ְצחֹוק ְיָלִדים ְּכֵהי ֵסֶבר

  ;ַאח ֶאל ֶאָחיו ַיט אֹור

  ,ְּבֵני ֵעֶבר, ְּכַאְרָצם, ֵהם

  –ְּבֵני ִאיׁש ְוַרְעָיתֹו 

  .ֲאהּוָביו ֶׁשל ָאָדם ֵהם ַמהּות ִמְחָיתֹו
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  למשורר שקראתי משורותיו
  

  .סOא ֶאְתַיֵּמר ַקֵּלס אֹו ִהְתַקֵּל

  ,ִאְכַּפת-ֵהיֵטב ָיַדְעִּתי ֶאת ַהָּמה

  ֶנְחָּבט, ֵחֵרׁש-ִעֵּור, ֶׁשַהַּפְיָטן

  . ְּבִקירֹוָתיו ְּבָכל ֲאֶׁשר ֵיֵל`

  

  .ָיִחיד ַיְחֹּתר ַּבְּׁשִביל ַלְּתִהָּלה

  ;ַרק ֶאֶלף ְנִׁשימֹות ָׁשם ְיַלּוּוהּו

  ,ֶאֶלף ְּדָמָעיו ַיְרוּו ַרק ִׁשיר ָרבּוַע

  , ְּפַרט ֲעִליָלה–ִתים ְוֶאֶלף ִעּמּו

  

  .ֵמֶאֶלף ָּתו ֵּתֵצא ֵּתָבה ַאַחת

  ֵאין הּוא יֹוֵדַע ָמה ִּכּוּון ַהְּׁשִביל

  ;ַּדַעת ֶׁשּיֹוִביל-ְוֵאין ִעּמֹו ַּבר

  .ַׁשִּליט ֻמְחָלט,  ְוִעם ֶזה–הּוא ַּבַער 

  

  

  

  

  ַאְרָיאְדֶנה
  

  ַהְּלַואי ַוֲחַׁשְבַּתִני ּבֹוֵגָדה 

  .ִתי ִלִּבי ֵיַדעְּבעֹוד ֶאת ַחּפּו

                         

  ַהְּלַואי ָיֹכְלִּתי ְלַסֵּפר ַעל ְסטּוץ

  .ּוְלַחֵּי` ְּכֶׁשַּתֲאִמין ַלְּׁשטּות

  

  ְּכֶׁשַאָּתה? ָמה Oא. ָּכל ֹזאת ֶאָּׂשא

  .ָזְנָתה:  ְוOא ֵּתַדע–ְקדֹוָׁשה : ַּתְחֹׁשב

  

  )צור ארליך: נוסח עברי (
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   אה גולדברגל
  

  

   התרגום אמנות על
  

  שינברג־סמט יהושבע: הביאה לדפוס והקדימה מבוא
  

ב ָיֶפה ללאה גולדברג את הסטנוגרמה . שלח א1962 בפברואר 26-ב

' על אמנות התרגום'זהו תמלול הרצאתה שניתנה בערב . המתפרסמת כאן

הערב הוקדש לציון הופעת הספר .  בפברואר9-ב" צוותא"שהתקיים ב

שיצא בהוצאת , לסופר הסובייטי מיכאיל שולוחוב" קרקע בתולה"

ערב זה התקיים בהשתתפותם של . בתרגומו של אברהם שלונסקי' פועלים'

. ושלושתם נשאו בו דברים, אברהם שלונסקי ולאה גולדברג, ב ָיֶפה.א

העיתון ששימש בו כעורך ', על המשמר'לאחר מכן ביקש ָיֶפה לפרסם ב

הוא פנה . לצד הרצאתו של שלונסקי, ה של גולדברגאת הרצאת, ספרותי

לגולדברג בבקשה שתערוך את הסטנוגרמה שבידו או שתכתוב עבורו נוסח 

  . אחר של אותה הרצאה

ומסמך זה נותר בין , בקשתו של ָיֶפה נותרה תלויה ועומדת, ככל שידוע לנו

 זהו אינו מסמך. גנזיה של לאה גולדברג בעיזבונה שבספרייה הלאומית

, כדרכם של טקסטים מסוג זה. שמשקף בדיוק את הרצאתה של גולדברג

פרי הפער שבין שטף דיבורה של , וליקויים' חורים'נותרו בו פעמים רבות 

את תדפיס הסטנוגרמה , לפיכך. ובין היד המתעדת זאת בכתיבה, גולדברג

אך . וקרוב לודאי שזהו כתב ידו של ָיֶפה, מלווים תיקונים רבים בכתב יד

הן פוגמות , נדמה כי יותר משיש בהערות אלו משום תיקון לסטנוגרמה

, בניסיונו לערוך את הרצאתה של גולדברג עריכה סגנונית: בזרימתה

הוא , ולהעביר את דבריה מתחום השיחה שבעל פה לתחום המאמר שבכתב

ולעתים אפילו הפך את תוכן , קטע את השטף האסוציאטיבי של הדיבור

העדפתי להתעלם מן ההערות הְמַסְגְננֹות , ככלל, על כן. הדברים על פיו

במקרים . ולדבוק בנוסח הסטנוגרף שתיעד כמיטב יכולתו את ההרצאה

 הן הוכנסו –שהייתה להערות תרומה בהשלמת פערים בתוכן הסטנוגרפיה 

  .: [...]פערים אלו סומנו כך. כמקובל, וסומנו בסוגריים מרובעים

יתכן . חס להדפסת הסטנוגרמה נותרה ללא מענהבקשתו של ָיֶפה בי, כאמור

, כי דעתה של גולדברג לא הייתה נוחה מאותו נוהג נושן של סטנוגרפיה
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באחד מפרקי . 'תורה שבכתב'והמרתה ב' תורה שבעל פה'שעיקרו תיעוד 

תיארה , הממואר שכתבה על אברהם בן יצחק, "פגישות עם משורר"

. ולוגית תרגומים משירת רוסיהגולדברג שיחה עמו שנסבה על הוצאת אנת

בשיחה זו הביע סֹוֶנה את התנגדותו הנחרצת לאפשרות כי יפרסם תחת 

  :דברים שהשיח בעל פה, באמצעות סטנוגרפיה, שמו
אמרתי לו שעלי לכתוב , כשהאנתולוגיה היתה מוכנה ולא נותרה לנו אלא ההקדמה

אל תכתבו על השירה  "– העיר –" כיון שזה כרך ראשון. "סקיצה של מבוא לילקוט
זה היה בלכתנו ". עלייך להסביר את רוח השירה ואת ביטויה בזמן. הרוסית בלבד

וכיון שנתפס לרעיון זה עמד מלכת והחל להרצות לפַני את רעיונותיו , ברחוב
עודני זוכרת אותו בעומדו כפוף מעט בפינת הרחובות בן . והשקפותיו על השירה

היום הבהיר , י הגן העזוב שבקרן הרחובות הללומאחור, יהודה ומאפו שבתל אביב
הייתה זו אחת ההרצאות היפות . והוא עומד ומדבר על שירה, מתעמעם ונוטה לערוב
מחר אשלח אליך , היודע אתה: "כאשר סיים אמרתי לו. ביותר ששמעתי מפיו

הוא זע ". ירשום את הדברים שאמרת ונוציא את הספר עם מבוא שלך, סטנוגרף
לא , אינני עושה דברים כאלה "– אמר –!" בשום אופן!. לא, לא: "והחל ללכת

יכולה את להשתמש בהם , אם דברי מוצאים חן בעיניך. אפרסם בשמי שום דבר
ישבתי בווינה עם איש : פעם אחת כבר קרני דבר מעין זה. אבל לא בשמי, כרצונך

, י שיחהותוך כד, על ארנולד ֶשנברג, שכתב ספר על המוזיקה המודרנית, אחד
למחרת בבוקר בא איש זה לביתי והושיט לי . החילותי לדבר על המוזיקה ורוח הזמן

סירבתי ". חתֹום, מילה במילה, הנה כאן כל מה שאמרת אמש: "כמה גיליונות נייר
להכניס לספרו את כל הדברים , אם רצונו בכך, שיכול הוא, אך אמרתי לו, לחתום
  )65-64' עמ. ("אבל בשמי לא אפרסם דבר[...] האלה

יתכן כי גולדברג לא ראתה כל טעם בפרסום הקצרנות המשובשת של 

ואין , וסברה כי את עיקרי תפיסתה בענייני תרגום כבר ניסחה בעבר, דבריה

במהלך השנים , ואכן. בהרצאתה תוספת בעלת ערך המצדיקה פרסום נוסף

אמנם . ניסחה גולדברג לא פעם את תפיסותיה התיאורטיות לגבי התרגום

ולעיתים התנסחה בשיחות ובהרצאות שבעל , לא הייתה זו משנה סדורה

אך בכל אחד מניסוחיה הפומביים פרשה , והללו הותקנו לדפוס, פה

הדגימה אנקדוטות שונות בענייני , גולדברג חלקים מהשקפתה הכוללת

, זעיר פה זעיר שם, ופתחה ֹצהר, חשפה אחדות מהעדפותיה, תרגום

במאמרה על אברהם שלונסקי כמתרגם :  שלה עצמה'מעבדת התרגום'ל

בהרצאה שנשאה ; )1950(ליובלו של שלונסקי ' יובל'שיצא בקובץ , שירה

וראתה אור  "סמינריון הספרנים בבית הספר לפעילי ההסתדרות"גולדברג ב

בראיון שנתנה לסדרה ; )1951" (ספרות יפה עולמית בתרגומיה לעברית"ב

; )1958" (מאזניים"שפרסם שמעון גן ב" שיחות עם סופרים־מתרגמים"
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" מאזנים"בסדרת שיחות עם סופרים בעריכת גליה ירדני שיצאה גם היא ב

  .ברשימותיה בעיתונות ובמבואותיה לספרים בתרגומה; )1961(

ותעיד , ביחס לתרגום חוזרים שוב ושוב בטקסטים הללו רעיונות יסודשיש 

 נטלה גולדברג ממאמרה שאת פתיחתה, על כך הסטנוגרמה המובאת כאן

פעמים שדווקא ההדגמות . על שלונסקי שפורסם למעלה מעשור קודם לכן

כל אחד מן , ואף על פי כן, האנקדוטאליות הן החוזרות בכמה מן הטקסטים

המקורות המתעדים את יחסה התיאורטי של גולדברג לתרגום שופך אור 

א ששכנעה אותי עובדה זו הי. ומחדש אספקטים נוספים מפועלה בתחום זה

וחרף מצבה הכללי , שחרף השיבושים שנפלו בה, לפרסם את הסטנוגרפיה

ואולי דווקא בשל , היא מצטרפת למעט הטקסטים שנמנו כאן, הלקוי

היא משמשת כעדות נאמנה , אופייה הבלתי־אמצעי וסגנונה האסוציאטיבי

ת ונותנת הזדמנו' אמנות התרגום'ומרתקת לתפיסותיה של גולדברג בדבר 

ד יאיר "עו מנהל העיזבוןאני מודה ל. כמעט ללאה גולדברג-נדירה להקשיב

  .לנדאו על שנאות לאשר פרסום זה
  

• • •  
  

  על אמנות התרגום

        

עצם ֵשׁם הערב הזה מעמיד אותנו על הבעיה שבה אנו . קהל נכבד, חברים

כשאנו מצמידים את שתי המילים , בדברנו על הספרות. אומרים לעסוק

, דור מסוים, אנחנו מדברים כאנשי תקופה מסוימת, "תרגום" ו"אמנות"

הדבר איננו . שהכיר סוף סוף במלאכה זו ששמה תרגום כבאחת האמנויות

, פשוט ואיננו מובן מאליו משום שהיו דורות רבים בתולדות הספרות

, לא נחשב אלא למלאכה בלבד, ]תרגומה של פרוזה [–ובעיקר , שתרגום

  . שפות יכולים איך שהוא לעשותשאנשים היודעים שתי

ובתולדות עם ישראל , אמנם גם על עניין זה של תרגום עברו תקופות רבות

כשאנחנו : ותרבות ישראל אנחנו יודעים דווקא תקופות גדולות של תרגום

אשר תרגמו את היצירות ' תיבונים'את ֵׁשם ה, זוכרים את תקופת ספרד

השירה שלנו כתבו עברית (לנו העיוניות של סופרינו ושל הוגי הדעות ש

אנחנו נזכרים בתקופה גדולה של , )אבל את היצירות העיוניות כתבו ערבית

  .תרגום
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מתרגמים היו את הדברים אשר רצו למסור , בדרך כלל, אבל באותם הדורות

כדי שאפשר יהיה ללמוד גם בלשון אחרת עניין ,  היינו–יותר את עניינם 

  . זו שהיא שפתו של המחברשל דברים שנכתבו בשפה שאיננה

אנו יודעים . צץ גם פעמים בזמן הרנסאנס' אמנות התרגום'עצם עניין 

כבר בסוף (שלדאנטי היו תורות מסוימות כבר לפני הרנסאנס המקובל 

אנו יודעים למשל שייחסּו לו תרגום של ). 14- וראשית המאה ה13-המאה ה

איטלקית בשם שנתרגם ל" 'הרומן דה לה רוז"את  –יצירה צרפתית 

אבל . ושכנראה אין זו עבודתו של דאנטי, ]"il fioretto"[, "הפרח"

כשאנחנו משווים את שתי היצירות אנחנו רואים שהתרגום האיטלקי איננו 

  . תרגום כל עיקר אלא עיבוד מסוים או כתיבת יצירה אחרת על אותו נושא

וג הרבה היה נה –לגבי שירה או עניין של כתיבה אחרת על אותו נושא 

ואנחנו רואים דווקא עבודות של משוררים גדולים , מאד שנים בעולם

היה , שכשהם היו מתרגמים שיר של מישהו אחר – 19- בראשית המאה ה

היו יוצרים על פי יצירה מסוימת ". על פי"או " מתוך"על פי רוב כתוב ָׁשם 

מי . שיר אחר בלשונם שיש בו קרבה כלשהי –ומתוך השראה של יצירה 

יזכור את התרגום הנודע מאד של שירו , שמכיר למשל את הספרות הרוסית

 ואחרי 1[...]שמתחיל ברוסית בשורה דומה מאוד  [...]המפורסם של ֶגתה 

שיר שמזכיר לנו קצת , שיר יפה מאד ברוסית. זה בא איזה עניין אחר לגמרי

ובעצם , לא במנגינה שלו, את הנעימה של ֶגתה אבל לא בריתמוס שלו

  .תוכן שונה במקצתה

עד כדי כך שמשוררים בארץ , היו גם תקופות שתרגום שירה לא נחשב

והיו כותבים , אחרת היו משתמשים בשירו של מישהו שהם קראו במקור

  . את אותו השיר בשפתם ולא היו כלל מודיעים שזה בתרגום

אני למשל כרגע עוסקת בשורה שלמה של שירים כאלה עם תלמידיי 

קוראים אותו ,  אנחנו לוקחים שיר אחד של פטררקה.באוניברסיטה

 וקוראים אותו בצרפתית אפילו בכמה –קוראים אותו בצרפתית , באנגלית

                                                         

ה של העיבוד ומצטטת את שורתו הראשונ,  כאן מזכירה גולדברג את שירו של גתה1
עמינדב דיקמן ' פרופ. הסטנוגרף לא הספיק להקליד את ציטוטיה והותיר רווח. הרוסי

Wandrers( " שיר לילה לנודד"משער כי אפשר שגולדברג הדגימה את טענתה באמצעות 

Nachtlied II (שיר שהפך לאחת הקלאסיקות המפורסמות ביותר והמתורגמות , לגתה
 למיכאיל Горные вершины)" (פסגות הרים"ודו הרוסי ובעיב, ביותר בשירת אירופה

 .1840- לרמנטוב שראה אור לראשונה ב
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] שכולם[הוא יודע .  וכל משורר צרפתי מודיע שזה השיר שלו–נוסחים 

כי פטררקה היה כל כך , יודעים שההשראה הייתה אמנם פטרארקיסטית

אבל הוא בכלל ,  יותר ידעו מאין הוא נובעשפחות או, באופנה באותו הזמן

אף על פי שבשעה שאנו משווים כל , לא ראה לעצמו חובה לתרגם את זה

אלא . אנחנו רואים שהוא לא שינה אלא שתיים שלוש מילים, שורה ושורה

, משום שזו תקופה אחרת, רוח השיר אחרת קצת, בסופו של דבר, באמת

אחורי השיר אישיות של משורר משום שעומדת מ, משום שזו לשון אחרת

אחר שהשתמש כמעט בכל המילים של המשורר ההוא שכתב את זה בשפה 

  . ובכל זאת עשה מזה כעין יצירה חדשה, אחרת

התרגומים המדויקים ביותר הם דווקא אלה אשר לא נקראו בשמו של , אגב

השני , האחד קרוב בתקופה למקור, יש בידי שני שירים באנגלית. המקור

 הוא מדויק יותר דיוק 19-השיר של המאה ה. 19- כבר של המאה ההוא 

מדויק פחות , 16-של המאה ה, השיר הקרוב יותר בתקופה. מילולי וריתמי

 שעליו לא כתוב ֵשם 16-ובכל זאת השיר של המאה ה. במסירת הצורה

- כמעט-דומה הרבה יותר למקור מאשר השיר שהוא תרגום מילולי, המקור

משום שהרוח של השירה . שבו כתוב שזהו תרגום, 19-מדויק של המאה ה

,  שכל כמה שהוא מתרגם מדוייק19 - כל כך רחוק למאה ה14- של המאה ה

  .הוא מסר משהו שאיננו נדבק במחבר של אותו שיר

. הדברים בשירה בכלל צפופים ומורכבים לאין ערוך יותר מאשר בפרוזה

 כדי שאנשים בארץ אחרת ,היו מתרגמים לפי העניין, כפי שאמרתי, בפרוזה

אני אמרתי את המילה . יוכלו איכשהו להבין מה קרה שם ולהשתתף בזה

ויש . 'איכשהו'לא כפליטת פה אלא משום שהדברים באמת נעשו ' איכשהו'

אם הן , יש יצירות בעולם, היינו: יצירות שעומדות אפילו בפני תרגום כזה

 וסיפור עלילה ומשהו משמעות, גדולות מאד כמו ליריקה ואין להן תוכן

שאין לרצוח אותן אפילו בתרגום הגרוע , מאותו פאתוס שנמסר גם בתרגום

 משייקספיר 19-מי שקרא למשל את התרגומים של ראשית המאה ה. ביותר

מתפלא בכלל איך קהל יכול היה לחוש מאחורי זה , לצרפתית או לרוסית

ציגו אותם על ה, לא רק קראו אותם, את רוחו של שייקספיר אם הדברים

שלא יכלו להגיע , ואנשים שלא הבינו כלל את המקור, שיחקו אותם, הבמה

והרגישו מאחורי התרגום הגרוע , כל כך נרגשים, היו כל כך נפעמים, אליו

הזה בכל זאת יצירה גדולה שאנחנו רואים שיש משהו בכוח של המשורר 

ש בה הרבה שי, לעמוד אפילו לפני הדברים האלה שנעשו לעיתים בפרוזה
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אנחנו ,  כשאנחנו משווים–שבכלל , מאד הוספות ושינויים של המחברים

, מוצאים בעשרה עמודים שתי שורות שהן דומות למקור ובכל זאת

  . הדברים האלה כיסו על פני זה, איכשהו

, בעיתונות אנגלית ואמריקנית, אני קוראה עכשיו לעיתים קרובות מאד

אותו תרגום , קראתי אותם בתרגום אנגליביקורות על סופרים רוסיים אשר 

אף על פי שיש ויכוח , שהיה מקובל מאד ושנחשב עד היום לאחד הטובים

 אשר העתיקה לאנגלית את מרבית הספרות 2אותה מיסיס גראנט. על זה

  .ובאמת זאת עבודה עצומה שעשתה האישה הזאת, הרוסית

 שראוי היה לסלק כתב על תרגומיה לגוגול, בספרו על גוגול, פעם נאבוקוב

כדי , מכל הספריות האוניברסיטאיות והפומביות,  אבל סילוק גמור–אותה 

מי שהשווה . הוא צודק. שהקהל לא יקבל דמות כל כך מסולפת של גוגול

יש שם אי . פעם את התרגומים האלה יראה איזה דברים נוראים עשו בהם

ם בתרגומים יש שם לפעמים עוד דבר שאנחנו מוצאים אגב לפעמי. הבנות

הדבר הזה חל גם על הרבה מאד תרגומים , ואגב. רבים שאינם טובים

הנעשים גם היום בעברית בשעה שהמתרגם לוקח יצירה שיש בה משפטים 

ועושה אותם חלקים , הכתובים בלשון בלתי יפה, בלתי הגיוניים, שגורים

  . ויפים ונחמדים מאד

 או איננו מתקבל על אם במקור כתוב משהו שאיננו מתיישב, ראשית כל

יחשבו שהוא , שאם הוא יכתוב את זה בצורה זאת חושש המתרגם, הדעת

אם הדברים . והוא טעה איזו טעות, איננו יודע את השפה שתרגם אליה

 הוא מחליק אותם ועושה אותם כל כך נחמדים –אינם יפים ואינם חלקים 

יצירה כמו אבל הוא הורג בזה כל כך הרבה מרוח ה, שתענוג לקרוא אותם

. עד שאחר כך הקורא מקבל רושם מסולף לגמרי מן היצירה הזאת. שהיא

האחים 'יש שנזדמן לי לפני שנה לקרוא עם תלמידים שלא ידעו רוסית את 

, ובידי התלמידים שלי, לפני היה המקור הרוסי. של דוסטוייבסקי' קרמאזוב

תרגום , דיהיה תרגום צרפתי חדש טוב למ, במקרה נזדמנה לי חבורה כזאת

                                                         

הייתה המתרגמת הראשונה לאנגלית ) Garnett, 1861-1946( קונסטנס קלארה גארנט 2
ואחת המתרגמות הראשונות שתרגמה , כוב'דוסטויבסקי וצ :של סופרי רוסיה הגדולים

גראנט תרגמה . וטולסטוי לאנגלית, רוב'גונצ, בכמעט את כל היצירות של טורגניי
 .ורבים מהם עדיין רואים אור בדפוס כיום, כשבעים כרכים של ספרות רוסית
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, חדש יותר ומדויק יותר, 3תרגום אנגלי של מגרשק, אנגלי של מיסיס גראנט

כך . 4ותרגום עברי ישן שהיה משעשע ביותר לפעמים, אבל חסר רוח חיים

" תולדות משפחה קטנה אחת"למשל ֵשם הפרק הראשון בתרגום עברי היה 

רת מה שבאידיש  זאת אומ5"איסטוריה אֹוְדנֹוּי ֵסֶמּיִקי"ברוסית זה נקרא 

, "לה פיאמי"בצרפתית מישהו תרגם את זה יפה מאוד ', משפּוחלה'אומרים 

אבל בעברית , באנגלית בכלל השמיטו את השם מפני שלא ידעו לתרגמו

מדוע היא . "אמרתי!" סליחה". "תולדות משפחה זעירה אחת"היה כתוב 

פחה לא מש". ארבעה בנים. בעצם שלוש, היו לו שתי נשים? כל כך זעירה

אלא . לזה נתכוון דוסטוייבסקי, שכזאת' משפחונת'מין , כל כך זעירה

שהוא גם נוסח , ברוסית' בוז'שהמתרגם העברי תרגם את הנוסח הזה של 

  .ההקטנה וזה מה שיוצא לך מתרגום מילולי יתר על המידה

בעיקר . המעניין ביותר הוא שני התרגומים האנגליים,  לעומת זאת

. שהיא לפעמים גם לא הבינה כל כך רוסית ת גארנטבתרגומה של הגבר

בלתי ', לשון שבורה'בכל מקום שדוסטוייבסקי שם בפי הגיבורים שלו 

 אנחנו יודעים שהוא עבד יפה מאוד על לשון –בלתי הגיונית , נכונה

את הדברים שהוא מדבר בעצמו הוא כתב לפעמים במהירות ולא . השיחה

אבל .  מעניינו של המתרגם לתקן אותםובכל אופן לא, הספיק לתקן אותם

הוא ידע בדיוק מדוע , שיח בפי האנשים שלו-בזמן שהוא נתן את הדו

כשהוא נמצא במצב נפשי , שהוא איש חכם והגיוני מאד, איבאן קרמאזוב

אני השוויתי גם ". העניין הזה הוא קצת לא טוב מאוד מאוד: "מסוים אומר

  . גום של הגברת גארנטאת התרגום של אדון מגרשק וגם את התר

". הוא קצת לא טוב: "השני כתב, "הוא לא טוב מאוד מאוד: "האחת כתבה

הקורא יחשוד באותה . זה באמת לא הגיוני" קצת לא טוב מאוד מאוד"

שהוא איננו יודע , או באותו אדון שמתרגם את זה, הגברת שמתרגמת את זה

אני למשל יודעת  .אבל כך הם פני הדברים? איך זה אפשרי. מה הוא עושה

נזדמן לי להפגש עם . יש גם בשפות שאינני קוראת בהם, שסופרים מסוג זה

                                                         

היה מתרגם וביוגרף בריטי שעסק בתרגום ) Magarshack), 1977-1899 דייוויד מגרשק 3
האחים 'לאת תרגומו המדובר . סופרים רוסים ונודע בזכות תרגומיו לדוסטויבסקי וגוגול

 .1958הוציא בהוצאת פינגווין בשנת ' קרמזוב
, ורשה, שיצא בהוצאת שטיבל' האחים קרמזוב' כוונתה לתרגומו של משה אליהו זק ל4

 .ט"תרפ-א"בין השנים תרפ
5 – История одной семейки האחים קארמזוב' שם הפרק הראשון בספר' 
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הוא אומר שלקסטנברג קרה . 6אדם שעוסק מאוד מאוד בכתבי קסטנברג

לפעמים כדי [...] מכיוון שהוא . בדיוק אותו הדבר שקרה עם דוסטויבסקי

ביר הדקדוקי היה מוותר על התח, לבטא ניואנסה היה מוותר על היגיון

הרי המתרגמים הגרמנים , היה משתמש במילה שאיננה ספרותית, הנכון

עשו אותו כל כך ָחָלק עד שיש לו , הראשונים והאנגלים הטובים ביותר

ועל ידי זה אי אפשר , בלשון אחרת סגנון הפוך מזה שהוא כתב בדנית

משום שהמתרגם , לפעמים להגיע למחשבה הפילוסופית שלו כמו שהיא

  . שש שמא יחשדו בו שסגנונו שלו איננו יפהחו

יש סוג של , כשאני אמרתי שהדברים האלה נעשים בעברית אצלנו, אגב

שכולם , כה נפלאה, כה יפה, מתרגמים המתרגמים הכל לעברית כה צחה

בסגנון של מישהו שיודע יפה מאוד עברית . אצלם כותבים בסגנון אחד

מה כתב שם ההוא שהוא . תורוצה להוכיח לקהל כמה הוא יודע עברי

? אולי כותב במקורו לא בלשון כזאת. זה לא כל כך חשוב? מתרגם אותו

בעיקר כדי להשוות , כשאני קוראת תרגום כזה, ולפעמים יש לי הרגשה

מבלו הוא כלי 'צ, שמע נא: "יש לי רצון לומר לאותו אדון, אותו עם המקור

 אפשר לנגן על אבל את הקונצרט לכינור של בטהובן אי, יפה מאד

וזה אחד הדברים שהמתרגם , לכל דבר הכלי שבשבילו זה כתוב". מבלו'צ

באיזה סגנון עלי ? בשביל איזה כלי זה כתוב: צריך לדעת כשהוא מתרגם

כאן מתחילה  ?מה אני צריך לעשות כדי למסור את רוח הדברים? להשתמש

לות כאן עו, כאן מתחילה המתיחות של המתרגם עם המתורגם, האמנות

לכל מילה יש , משום שבכל לשון, ובאות כל הבעיות הגדולות של התרגום

ואם אין המתרגם חושב על , אפשרות אחרת של ֶהְקֵשר, אסוציאציה אחרת

הוא יכול לפעמים לעשות טעויות גדולות מאוד ולחטוא או , הדברים הללו

  . לתרגום או למקור

 דווקא בימים נזדמן לי. אני אביא דוגמה אחת ממעבדה של מתרגם

מה שלא . האחרונים לעסוק בתרגום של איזה שיר שהיה קשה עלי מאוד

תורגם , אגב, השיר הזה. שהעניין הקשה הוא גם שמו של השיר, חשבתי

, והנחתי אותו,  לא נראה לי–והתרגום שקראתי מאיזה סיבות שהן , לעברית

משורר זהו שיר רוסי של ה. אינני זוכרת איך תורגם ָׁשם, לא ראיתיו

                                                         

תי יהעל, יחסת גולדברג בדבריההסופר הדני אליו מתי, סיון לברר מיהו קסטנברגי בנ6
 .אפשר כי זוהי העתקה שגויה של שם הסופר ביד הסטנוגרף. חרס
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צעדי "פשוט , אם לתרגם באופן מילולי, אלכסנדר ְּבלֹוק וברוסית זה נקרא

הגיבור המפורסם של כל המחזות של ' אורח האבן'זהו שיר על ". הקומנדור

כפי שכתוב , וכבר הצעדים שלו. ואן'הגיבור השני שבא לדון ג, ואן'דון ג

 שאמרתי אני תרגמתי את זה קודם כמו. מביאים את בשורת המוות, שם

ברוסית אפשר להשתמש : ובתוך התרגום אני פתאום התחלתי לחוש. לכם

אין אפשרות של מילים רבות ]. צעדים=ברוסית[ַשִגי : רק במילה אחת

". פסיעות"בעברית יש : אבל התחלתי לחשוב". צעדים"לתרגם את המילה 

אנחנו לא  "!פעם! "אה! אה" ַּפַעם", "שעל", "צעד", "פסיעה: "ספרתי

ואם אדם בא , "פעמי המשיח"אנחנו נאמר " צעדי המשיח"מר נא

צעדי "אי אפשר לתרגם את זה , כשהצעדים שלו הם כבר בשורה של משהו

מי שמתרגם לעברית מוכרח לתרגם כאן את המלה , אלא, "הקומנדור

בקול , ולא כל שכן שאחר כך שומעים פעימת שעון אחרי זה". פעמי"

ואני ידעתי שבשום מלה אחרת חוץ מן , ליאז הדבר הסתבר . הצעדים האלה

משום , המלה הזאת איננה יכולה לבחור כשאני מתרגמת את שם השיר הזה

אף על פי שברוסית לא היה לו , אני חוטאה למקור, בעברית, שאחרת

  . 7אבל הכוונה הייתה לעניין הזה, מבחר

הוא יכול : כמעט כל מתרגם המתייחס ברצינות לחומר שלו. ככה זה

הוא יכול לקרוא אפילו לתוכו כוונות שאינן , הוא יכול לשגות, ותלטע

לדעת את . אבל הוא צריך להשתדל להיכנע למקור, בחומר הזה

שלקורא , לנסות לשנייה: אחר כך. האסוציאציה המקורית שישנה במלה

שיהיה . יהיה מיד כיוון כאילו כשלוחצים על הכפתור החשמלי ונעשה אור

  .אם זה מה שכתוב במקור, אציה הברורה מאודאותו האור של האסוצי

ב יפה .אבל כבר אמר א, ולגבי פרוזה העניינים נראים לפעמים קלים יותר

. יש קושי שאיננו אולי בשפות אחרות, לגבי פרוזה עברית: מה שאמר

או אורח , חיים, הקושי הוא בזה שאנחנו לפעמים צריכים למסור שיחה

ועל כן איננו , ריה של העם היהודיאשר הרובד הזה חסר בהיסטו, חיים

בשעה שאנחנו מתרגמים משהו השייך . בהיסטוריה של הלשון העברית

                                                         

, ריבנר. שבעריכת ט) 1975" (קולות רחוקים וקרובים" בקובץ תרגומיה של גולדברג 7
 -אך אף על פי כן , )203' עמ" (צעדי הקומנדור"נדפס תרגומה לשיר זה תחת השם 

האחת תחת , טיוטות בכתב ידה של גולדברג לתרגום זהבארכיון גנזים מצויות שתי 
פעמי "אך בגוף השיר מופיע הצירוף ,  ללא כותרת–והשניה , "פעמי הקומנדור"הכותרת 

 ". הקומנדור
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עם , עם מליצותיה, יש לנו מזל מסוים שהלשון שלנו, לתקופה רחוקה מאוד

נותנת לנו אפשרות , האפשרויות הגדולות של המשקל של המילה העברית

  . לנשום נשימה עמוקה של דורות קדומים

אנחנו יכולים אולי להשתמש , חנו מתרגמים משהו חדש לגמריכשאנ

אבל ִמשאנחנו . באותה הלשון החיה שאנחנו שומעים אותה ברחוב

ואנחנו מגיעים לעניינים מסוימים , 19-מתרגמים רומן של המאה ה

, ליחסה ולשונה של החברה הזאת למילה, השייכים לחברה מסוימת

ומדברים ,  יושבים אנשיםבטרקלין. שאנשים מדברים בה בטרקלין

ולשון טרקלינית היא על פי הרוב [...] בטבעיות גדולה מאוד על עניינים 

שיש ' טוק-סמול'אותו . אבל גם קלה עד למאוד, לשון יפה, לשון צחה

וודאי לא , שלא היה אף פעם בחברה היהודית דוברת העברית, באנגלית

עה שדיברו גרמנית בש, היה כזה בתקופת האמנציפציה היהודית בגרמניה

  .ביניהם

אבל לא היה בשום חברה דוברת עברית בבקשה [...] אצל הגברת : היינו

הן [...] איך לתרגם את הדברים האלה שלחדר נכנסת הגברת ומודיעה 

איך ליצור את , נותנות את עצמן בעיקר שסצנות של החברה של המקור

כאן אף פעם לדעת שאיש לא דיבר , לעשות אותם בקלות, הדברים האלה

שלקורא תהיה הרגשה שכך דיברו אנשים ושלא יכלו , עברית ובכל זאת

הרבה יותר קשה מאשר , או מה שנערך כאן על כל שורה. לדבר אחרת

וכאן אני מגיעה למשהו , מאשר אפילו לתרגם, לתרגם תיאור יפה של טבע

נאמר לשון עממית רוסית שבני עם מדברים , לתרגם, ששייך מאוד לערב זה

  . זה עם זה

, מדוע לא קשה כל כך לעברית היום לתרגם לשון של חיילים ושל איכרים

. משום שבלשון העברית יש מסורת מסוימת בפרוזה? בעיקר מרוסית

האנשים דיברו עברית . מנדלה שחי באותה תקופה ושמע הרבה רוסית אצלו

הלשון העממית [...] עם קצת מה שאנחנו שמענו כבר מדיבור רוסית 

, אם אנחנו ניקח במידה שידוע לי את ספרד, למשל –ות אחדות בשפ

,  הרבה יותר מליצית–הרבה באירלנד , הרבה מאד ברוסיה, איטליה

מאשר הלשון היבשה הזאת של השיחה של מה , מלאת פתגמים, עסיסית

  .'החברה המשכלת'שקוראים 

יותר מאשר מאותה לשון , המליצה בעברית ניתנת לביטוי קל בפרוזה

  . פשוטה של אנשים המתביישים לדבר גבוהה גבוהה-מירהמח
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, ובשבילנו. מישהו עבד בשבילנו, וזה מה שאני רציתי לומר, אבל כמעט

בשביל אנשים כמוני עבד שלונסקי שהוא התחיל לתרגם את הפרוזה 

אפילו לא את הדברים הגדולים שבה אבל דברים שהיו באותן . הרוסית

ואחר , 9כמו את גלדקוב, 8שקנט עיר הלחםהשנים ביטוי לרוח אחרת כמו ט

כך עבר לאותו גוש לשוני קשה עד אין די שאני עד היום אינני מבינה איך 

הוא עשה בלשון זו דבר כזה . 10לשולוחוב –הוא עשה את זה בכלל 

עניין גדול : " אני אמרתי11שבשעה שאני צריכה הייתי לתרגם את גורקי

אבל שלונסקי נתן לי את , "הבשבילי לתרגם את השיחות העממיות האל

אני יודעת כבר איך עושים את הדברים האלה ומשום כך היה , הטון הנכון

הרבה יותר מאשר את , "מלחמה ושלום"את השיחות ב, קל לי לתרגם נאמר

אני ידעתי איך את הכלי הזה , כי זה הוא עשה לפני זה. הדברים האחרים

מפני שהוא כבר , האלה פשוט וקלוכולנו ידענו איך עושים בדברים , ִּכווננו

אבל באיזה שהוא אופן , כך שכמוהו אנחנו לא נעשה את זה. סלל את הדרך

איך , אנחנו יודעים איך עושים את ההלצה הזאת. יש לנו אמת מידה

שלפעמים . איך מוסרים את הסגנון הערמומי במקצת, משחקים במילה

לשון [...] ובכ...]. [ושבתוך זה כל מילה נשמעת גם כפתגם [...] פתאום 

  .אינדיבידואלי מדבר בלשון הזאת

בעצם זאת הייתה אחת התרומות הגדולות מכל התרומות הרבות שהוא 

  . דברים אחרים קשה לחקות ואי אפשר לעשות מה שעשה, עשה

אשה , לפני שבועיים באה לביתי נערה: ואני רוצה לספר מקרה נחמד מאד

גמגמה , ישבה אצלי.  מרוסיהמשכילה מאוד שהגיעה לפני זמן לא רב

כשאני באתי : "אמרה, שאלתי מדוע. נסתבר לי שרצתה להכיר אותי. משהו

כל , כי זה כל כך יפה, ארצה אני תכף ומיד שאלתי מי תרגם את שולוחוב

אמרתי לה . והמסכנה הזאת באה אלי, אמרו לה שאני תרגמתי". כך קשה

 עצמי תפקיד של אינני יכולה לקחת על, שלא רק שאני לא תרגמתי

                                                         

 .1932לאלכסנדר נברוב תורגם על ידי שלונסקי בהוצאת מצפה " טשקנט עיר הלחם "8
 שערך והתקין את הרומן אך יתכן שמשום,  שלונסקי לא תרגם את ספרי גלאטקוב9
ביקשה גולדברג להבהיר את מידת , פרדקין' אותו תרגם מרוסית ב, לגלאטקוב" מלט"

 . כפי שהייתה ידועה לה, מעורבותו של שלונסקי בתרגום זה
קרקע "ו) 1959" (הדון השקט: " תרגומיו של שלונסקי לשני רומאנים של שולוחוב10

 ).1961"(בתולה
  ).1943(מאת מקסים גורקי " ילדות"וסית ל תרגומה של גולדברג מר11
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כי היא יושבת בירושלים , היא אמרה שהיא לא יכולה ללכת אליו. שלונסקי

על תרגומו , "אמנות התרגום"אבל כשאנחנו מדברים על . ושהיא מתביישת

  . של שלונסקי יודעים בוודאי

 אם –וכאן השאלה . אני בכל זאת רוצה לעבור מפרוזה גם לעניין של שירה

  ? איך מתרגמים שירה–ררת תמיד מחדש כי זאת היא שאלה שמתעו

. בזמן האחרון בעיקר יש שני מחנות המוכנים לעמוד בנשק כבד זה מול זה

כשאתם מתרגמים את זה במשקל או בחרוז הרי אתם  "–האחד אומר 

מוותרים על משהו שאומר ָשם המשורר ולפיכך התרגום לא יכול להיות כל 

כשאנחנו נתרגם . ל המשוררסימן שאתם מסלפים את דמותו ש. כך מדויק

  . זה יהיה בדיוק מה שאמר המשורר, תרגום מילולי

אילו הוא רצה לכתוב כמו שזה , נמצא בארץ באותו מקום כל עוד המשורר

, בלי כל אותם העניינים של השיר, בלי חרוז, בלי משקל, מילולי, מתורגם

לי של האסנציא[...] החריזה , המשקל הקצב, אלא שבשבילו. היה כותב כך

  [...] אבל הם קצת קשים כמו , זה או זה, מי אומר מה מדויק יותר. השיר

ָשם אתם יכולים [...] ושל [...] אנתולוגיה של : אלה הם ספרים נפלאים

אני חסידה גדולה . לקרוא את התרגום המילולי המצוין של השיר נכון מאד

וכל מה שאתם , וגרמנית, וצרפתית[...] ששירתו [...] של האנתולוגיה של 

אם איזו מילה לא ברורה , מפני שאני יכולה לקחת את המקור ?מדוע. רוצים

אפילו אדם שיודע את המקור לא . אני יכולה להציץ בתרגום ובמקור. לי

ויכול אחר כך לקרוא , ויכול לשמוע אותו, יכול לקרוא אותו, במידה רבה

  . כמה פעמים את התרגום ולשוב לשיר הנכון

אלא בשביל , רגמים לא בשביל אנשים שיודעים את המקוראבל בעצם מת

ואיך יגיעו לשירה שלי על ידי . אנשים שלגמרי אינם יודעים את המקור

וכאן יש תמיד ? תרגום כזה שרוצח את כל הצד המוזיקאלי שבדברים האלה

  . כמובן רק פתרון אחד

את המשוררים צריכים . את המשוררים אין יכולים לתרגם על רגל אחת

צריכים לדעת , והמשוררים שמתרגמים משוררים. לתרגם רק משוררים

שהם צריכים להיכנע לסגנונו של מי . משמעת, שהם מקבלים על עצמם עול

ולנסות במידת האפשר לא להכניס רוח אחרת בדברים , שהם מתרגמים

להיות קרובים לסגנון ולתקופה ולדעת מה שהם יודעים בשירים . האלה

אלא שבשעה שיש . 'מוכן-שולחן'ולא ' זית-בית'א חרוז  שהרי זה ל- שלהם 

  [...]. אחרת אנחנו , אז זה חרוז, צורך בשולחן ובשעה שיש צורך במוכן
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יש דברים שבאמת רק לא מזמן הוכחתי כמה הם מפסידים כשעושים אותם 

לפני זמן . אנשים אשר יודעים יפה את המלאכה ובכל זאת אינם משוררים

זוהי מהדורה ,  ואני קראתיו בלי להשוותו עם המקורקצר נתקבל לידי ספר

מה , של וירגיל ואנחנו יכולים לברך שהיא מתורגמת סוף סוף בלשון זכרית

הדבר שוטף ונקרא יפה מאד וחלק . שחשוב מאוד מאוד בשביל וירגיל

וכן אם זה עשוי באופן , מהיצירות שיש להם גם מה לספר זה בעצם הגות

וכשהרגשתי , והרגשתי, בכל זאת קרה לי משהו.] [..זה טוב [...] הגון 

אני במקרה זוכרת מבית ספר שלמדתי . שהיה לי לא נח באותו מקום

לאטינית שאפילו המורה שלי ללאטינית שהיה מתרגם את המשוררים 

שאי אפשר היה להכיר שהוא , הלאטיניים במין עברית רצוצה שכזאת

, איזו שהיא משמעותאבל אי אפשר בכלל להכיר שיש , מתרגם משורר

אפילו הוא . משום שזו הייתה העברית הפרועה ביותר ששמעתי פעם בחיי

  . לא הצליח לרצוח את המקומות האלה

לקחתי את המקומות הפיוטיים וניסיתי להשוות והנה ראיתי במקור כתוב 

אני , ועוד משהו, "ירד לילה רטוב וכוכבים נופלים שבשמיים זימנו לשינה"

 12ירד לילה וכוכבים בשמיים הם רמזו לשנת מרגוע" הנהקוראה במקור ו

אבל מי שמשורר יודע שתעודת הביקור של ! יכול להיות משפט כזה! אוה

, לילה מיוחד, לילה אפל[...] אלא היה , וירגיל שלא היה לספר סיפורים

זה לא סתם לילה בו הוא טוען שהכוכבים הם לא " לילה"וכשהוא מדבר על 

, ]שהנה הם נופלים לידיך[הם מרגישים שהם כוכבים : סתם נופלים אלא

אילו היה יושב משורר לעסוק בעניינים האלה ולהתערב בענייני , הדבר הזה

  . היה מוותר על משהו אחר, שירה

תעודת זהות של משורר , כיצד בתוך הסיפור הריתמי יש תעודת ביקור

 בשעה :וזה מה שאני אומרת לבטא או לא לבטא, בידיו של וירגיליוס

שמתרגמים שירה תמיד מוכרחים על ידי כך שסוגרים אותו מתוך משקל 

אנו [, בחריזה המיוחדת הזאת] על צליל שהוא מתבטא לפעמים[, מסוים

אבל כשאנחנו , פה ושם לוותר על מילה או לפעמים להוסיף מילה] צריכים

אנחנו צריכים לתת את , אנחנו צריכים לשלב, רואים בשורה זאת משהו

אנחנו צריכים לפעמים לחשוב [...] בשורה שנייה [...] , ו המוזיקאליהמשה
                                                         

שראה אור ', אינאס' יש להניח שגולדברג מתייחסת כאן לתרגומו של שלמה דיקמן ל12
הכוכבים בשמים / רד הליל : "... 7-8ספר שני טור : ועיין. זמן קצר לפני הרצאתה

 ".רומזים כבר לשנת ומרגוע
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זאת היא השורה : [ולפעמים שבועות עד שאנחנו נאמר, על שורה ימים

שהמשורר הזה צריך היה לומר או שזאת השורה שכל אחד יכול היה 

אי  יש, [...]הייחוד הזה [...] הזהות אינה צריכה ללכת לאיבוד בתוך ]. לומר

הדבר צריך להיקרא בלשון מתורגמת . הדבר הזה איננו נורא, ם קטניםדיוקי

  . כך שידעו מי הוא האיש שכתב את הדברים האלה

]. שעוסקת בעניינים אלה עם תלמידיה[אני כל הזמן מדברת אליכם כמורה 

לא , מכיוון שאני קוראה הרבה מאד תרגומים ודוגמאות עד אין די

במקרה אנו לומדים , שים אחריםאלא מעבודות של אנ, מהעבודה שלי

עכשיו את ייבגני אונייגין בתרגומו של שלונסקי בקשר עם איזו עבודה 

וכאשר אני רואה שבכמה תרגומים שישנם בידי אני אינני מוצאת את , אחת

מפני שהוא מפסיד את הצליל [...] , המוזיקה המיוחדת של החרוז שם

  : זעקה של פושקין-ענות

פתאום אני [...] עברית ואני קוראה את השורה כשאני לוקחת את זה ב

 בעברית אני לא מוסרת בדיוק 13"'?ֲעֶניָנה ָאָנה! ֱאִלילֹוַתי"קוראה בעברית 

מי שקורא , השורה הזאת, הקשיבו: "את המוזיקה כשאני אומרת לתלמידיי

הם ". את זה ברוסית יודע שזו אחת השורות הטובות ביותר בשפה הרוסית

, הא כמה זה יפה, 14"גלי הים האדריאטי: "ומריםקוראים בעברית וא

עם פועל [, ומקבלים את כל הקדנציה של המשפט הזה עם השלווה על כך

על [, אין כאן ויתור על הזרם השקט. גם בעברית יפה מאוד] עברי מתחרז

  . את זה שעושה מי של זו היא עבודה ,זה את שכתב במי הטמון המיוחד ]הקול

זה וודאי , טוב. 'במקור זה כתוב קצת אחרת'לציין בתרגומי כל שיר אפשר 

, אבל תיקחו תרגום מילולי בלי מקור, נוח יותר למסור את התרגום המילולי

אני מוכנה לתת לו פרס , ואז מי שיכול להוכיח לי, ותספרו לי מדוע זה שיר

 או –[...]אם הוא איננו דווקא משוחד מן הֵשם . בשביל ההוכחה שזהו שיר

כפי . חד מזה שהוא שמע ממישהו שזה בכל זאת שיר יפה מאדאיננו משו

יש דברים שגם בתרגום גרוע אי אפשר לרצוח אותם אבל , שאמרתי

אלא להעביר לעברית באופן חי ] להיות רוצחים[בכוונתנו הוא לא רק לא 

גם יש צורך . ביותר את היצירות של הסופרים הגדולים בשפות אחרות

, בשליטה ובמשמעת בעת ובעונה אחת. ה אחתבעת ובעונ] הכנעה[בהעזה ו

                                                         

 .ט"שיר י', חלק א, בגני אוניגין כאן קוראת גולדברג מתוך תרגומו של שלונסקי לי13
 .ט"שיר מ', חלק א,  שם14
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מי שעוסק באמנות צריך [...]. וכאן אני באה וחוזרת לנקודת המוצא שלי או 

האמנות יכולה להיות נקראת קונסט לא . לדעת את המלאכה ואת המקצוע

אבל לדעת גם ביצירה , צריך לדעת, לרצות זה לא מספיק:  היינו15.וונשט

צריך את שני הדברים האלה הענווה . של עצמו כמו ביצירה של אחר

גם כשאדם כותב לעצמו הוא , שמיעה- משמעת, משמעת פנימית, ]הכנעה[ו

צריך קודם כל לשמוע טוב מאד מה אומר לו אותו הדבר שהוא עומד 

איפה אתה צריך לבטא את הדברים , מה הוא צריך לבטא בדיוק, לכתוב

, ת זה כך ולא אחרתהוא אמר לי א: לא כל שכן לגבי מישהו אחר, האלה

לנסות להעביר את הקו הזה ללשון , לדעת מהו הקו שלו, אני צריך לשמוע

על אף הבדלי , ושבכל זאת, שתהיה דומה ללשון אשר ממנה אנו מתרגמים

יודעים שמדבר לא זה שמדבר בלשון זאת אלא מישהו שעומד , הלשון

  . מאחוריו

: לועזית ומתורגמתכפי מה שהרבה מאד כבר ציינו בספרונים של שירה 

אנחנו מקבלים איזה מן , מוציאים אותם לקהל, ]מכניסים אותם לדפוס[

[...]. אבל יש לעיתים כל כך רחוקות , יסלחו לי העושים, שפע כזה של

] בינלאומית[אצלי בבית נתארחו כל כך הרבה ספרים של גראפומניה 

עט כולם כמ[...] שאילו לא יכולתי להגיע למי הייתי שואלת מדוע יש ל

, במקרה שזה העברית שאני קוראה אותה. כותבים שם לשון רע מאד

אלא . לא דקדוק ולא קונסטרוקציה ולא שום דבר: מוסרים לי מישהו אחר

יש בספר אחד ארבעה משוררים וכולם כותבים בסגנון . כולם דומים זה לזה

א ודאי כיוון שכולנו לא נוכל ללמוד את כל הספרים ולקרו. עברי רע אחד

 שירה כזאת כמו שכותבים בארץ לא –יום אחד נגיע לאיזה הרגשה , בכולם

, תמיד יודעים גם עברית כי אנשים שכותבים שיר לא, כתבו בשום מקום

גם משורר מצוין שהוא מתרגם ? אבל אולי קצת כבוד והרבה יראת כבוד

קי עמדנו כאן יחד ושלונס[...] לפני שנות . מצוין איננו יכול לתרגם כל שיר

אינני "הוא אמר . סיפר מה שסיפר שהציעו לו לתרגם שירים של פסטרנק

סוג מסויים של שירה לא לפני כושר , ומתרגם טוב, רק מי שמתרגם. יכול

לא תאמינו שהוא ". אינני יכול. מסויים של שיר מסויים שהוא מרגיש כאן

  .יכול לעשות דברים אחרים

  

                                                         

  .לרצות,  לייחל– Wunsch; אמנות – Kunst: גרמנית 15
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   פוסקולו אוגו
  

  

  'לשוןשיעורים בצחות ה' מתוך
  

                     
   של כל אדםוהסגנון נספח לכשרים הטבעיים, הלשון נספחת לסגנון

  

אבל . מדמיין ומהרהר, איש לא מדבר או כותב אלא מפני שהוא שומע) 1

שכן כשרים , היות שכולנו לא בהכרח שומעים או מהרהרים באותו הזמן

 על פי החינוך אלה נגזרים מן המערכת הגופנית המתעצבת באורח שונה

עולה כי אי אפשר שהכול יחלקו במחשבתם , השונה של כל אינדיבידואל

  .  דברים ואת אותם החיים-את אותו סדר

 

; לראות בבהירות באמצעות האינטלקט את הרעיונות שברצונך לבטא) 2

    . זהו סדר המחשבה–לשרשר אותם באופן לכיד ועקבי בכוח ההיגיון 

 

ולצבוע , פיח בהן חיים בכוח ההיגיון והיצריםלסדר את המחשבות ולה) 3

  .  זהו רעיון הסגנון–אותן באמצעות הלשון 

 

וכך , מקנים חיים וחן לפיזיונומיה, רושמים, בתחום הציור, כך בדיוק) 4

 .המחשבות נצבעות

 

מי . לא יותר מאשר הציור תלוי בצביעה, הסגנון אינו תלוי אפוא בלשון

אך אינו יודע לצבוע , להפיח בהן חייםשמיטיב לשרטט את מחשבותיו ו

יכתוב טוב יותר ממי שיודע להעניק להן צבעים מבלי שידע , אותן כהלכה

אף שאינו מגיע לרמתו , כך למשל רפאל. לשרטט ולשוות להן חיות כהלכה

עולה עליו בערכו ובשם שיצא לו כצייר , של טיציאן בכל הנוגע לצבעים

ות השיג את ההרמוניה המיסטית של כיוון שבאופן שרטוט הדמוי, משובח

 וכיוון שבכוח הרגש – שהסופר מבקש להשיג בכוח הגיונו –האידאות 

שאותם הסופר משיג בכך שהוא חש , הצליח להביע את הרגשות בציור

אבל המומחים לאמנות מחקים . ומבחין בהם אצל הזולת, אותם בתוך עצמו
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ת כל האחרים לחקות וקובעים כללים כדי לאלץ א, את סגנונם של אחרים

משום שאין להם לא הֵׂשכל ולא הלב המסוגל לקבוע כללים , שכן, אותו

אבל מאחר שהכללים . הם חושבים שהסגנון הוא פרי הכללים, משל עצמו

, האומה ושל היצרמסלקים מתוך הסגנון את היסודות המקוריים של 

יט נותרת השפה לבדה כאלמנט השל, שהאמנות אינה יכולה לקבוע מראש

מכאן נובעת מקוריותם המועטה גם של היוצרים .  של הסגנוןיוהאוניברסאל

  . הדגולים ביותר מבין אלה שהושחתו בחינוך של בתי הספר לרטוריקה

1806  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  )יונתן פיין: מאיטלקית (
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   תומאס הארדי
  

  

  שלושה שירים
  
  

  "הגבוהה הביקורת "על המהוגן האזרח דבר
                    

  ְּבׂשֹוָרה עֹוֶבֶרת ַלּסֹוֵחר

  :ִמִּפי ָחָכם ּוְמַבֵּקר

  ָסֵפק ָחמּור ַעְכָׁשו ׂשֹוֵרר

  ִאם ַּבְּבִריָאה ָהֵאל ִּדֵּבר

  ;ְוִאם ָיַרד ַמּבּול סֹוֵער

  ְוֵיׁש ִלְטֹען ְּבטֹון ּגֹוֵבר

  ֶׁשֵאין ְלִהָּׁשֵען יֹוֵתר

  :ַעל ָמה ֶׁשָּכל ָנִביא אֹוֵמר

  ע Qא ִאְלֵּתר ָּדִוד ְּבֶקַל

  ;ְוQא ָהָיה ְּכָלל ְמׁשֹוֵרר

  ְּבֶעֶצם ֶטֶרם ִהְתָּבֵרר

  ִאם הּוא ָהָיה ְסָתם ִאיׁש ֶהְפֵקר

  ;אֹו ַּגם ַעל ֵמיָתִרים ִּכֵּנר

  ;ְׁשQֹמה ְּכָרִמים ָהָיה נֹוֵטר

  ,ְוַכִּנְרֶאה ַאְבֵנר ֶּבן ֵנר

  ,ְוַגם ִאּיֹוב ַהִּמְתַיֵּסר

  ,ֵּתרְוַגם ֶאְס, ּוָמְרְּדַכי

  ,ְוֵכן ָהָמן ֶׁשֶּבָחֵצר

  ,ְיהֹוֻׁשַע ַהְּמַחְצֵצר

  : ֻּכָּלם ַרק ֵצל עֹוֵבר–ִּבְלָעם 

  ָהֵעט ֶׁשֶאת ֻּכָּלם ֵּתֵאר

  נֹוַעד ָּפׁשּוט ַרק ְלַעֵּטר

  ְּבֶכֶתר ֶקֶסם ְמַסְנֵור 

  ;ּדֹוְקְטִרינֹות ֶׁשאֹוָרן ִחֵּור
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  ֶׁשַהְחָיַאת ֵמִתים ֲאֶׁשר

  ֵדרָחצּו ֶאת ַסף ַהֵהָע

  ;עֹוד Qא ָזְכָתה ְלִהְתַאֵּׁשר

  ,ֶׁשּפֹוְנְטיּוס ִהְתַנֵהל ָּכֵׁשר

  ,ָיֵעל ָזְרָקה ָיֵתד ָיֵתר

  ְוַלַהב ֶחֶרב Qא ִּבֵּתר

  ,ֶאת ֹאֶזן ַמְלכּוס ָהעֹוֵזר

  ,ֲאבֹוי ְלִפי עֹוֵכר, ְוַגם

  ! ֵמת ְלֵאין חֹוֵזר- -ֶׁש

Xֲהֵריִני ְמַוֵּתר, ִאם ָּכ  

  ְתַמֵּסרַעל ַהְּתִפָּלה ּוִמ

  .ְלֶטְקְסט ֶׁשל ַהָּמתּון וֹוְלֵטר

  

           – – –  

  

  ַקֵּבל ַמֵהר, קֹוֵרא ָיָקר

  :ֶאת ִהְתַנְּצלּות ַהְּמַעֵּבר

  ְּבֶדֶרX ְּכָלל ֵאיִני ּפֹוֵטר

  )ְּכַמֲעֵׂשי ַאֵחר(ַעְצִמי 

  ַהֶּצֶדק ַהּגֹוֵזר-ֵמֹחק

  ַלְחֹרז ְּכָכל ַהִּמְתַאְפֵׁשר

  ר ִעם ֵּברַרק ֵאר ִעם ֵאר ּוֵּב

  ,ְוֵגר ִעם ֵּגר ְוֵדר ִעם ֵּדר

  ;Qא ֵּבר ִעם ֵאר ְוֵדר ִעם ֵּגר

  ֲאִני ׁשֹוֵמר: ָרָצה לֹוַמר

  ַעל ְּכָלל ָידּוַע ָהאֹוֵסר

  ,ַלְחֹרׁש ׁשֹוֵרר ִעם ְמַחֵּמר

  .ָמה ֶׁשִּנְקָרא ָחרּוז עֹוֵבר

  ַאX ָּכאן ָרִאיִתי ִלי ֶהֵּתר

  ,ִלְנֹהג ְּכמֹו ַהְּמׁשֹוֵרר

  ,ֵחר-ֵזר-ֵור-ְלַׁשֵּדX ֵהרּו

  ִּכי ֶאת ַהִּׁשיר ֻּכּלֹו ִעֵּטר
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  :ֵלר-ֵּכר-ֵיר-ַּבֲחרּוֵזי ֵטר

  ,ְׁשלֹוִׁשים טּוִרים ְוַאף יֹוֵתר

  ;Qא ִחֵּסר, ְׁשלֹוִׁשים ְוֵׁשֵׁשת

  ְוִאם ַאְחִליט ְלִהְתַפְנְׁשְמֵקר

  ֲאִני ָעלּול ְלִהָּׁשֵאר

  ,רֹוֵפס ַּבֲאִפיַסת ַאְמֵּפר

  .ְּבִלי ְּפִתיל ַּבֵּנר, רּוזְלQא ָח

  ַּדְמֵין ִאם ֵּכן ֶׁשֲאִני ֵסר

  ֶׁשֲחרּוזֹו חֹוֵזר, ַאְנְּגִלי

  –ַרק ַעל ִעּצּור ֶאָחד ִמְּזֵעיר 

  ;ָחֵבר, ָּכX ֶזה ֶאְצָלם ָּתִמיד

  ? ֵפר. ֶאְצִלי ֶזה ַרק ַהַּפַעם

  .ַּכֵּפר, ַאף ִּכי ֶזה ַקל ִמַּדי

  ר צּור ֶא–ַעל ֶהָחתּום ָאבֹוא 

Xִלי 
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 המוחלפים
  

  ְּבֶׁשֶבת ּדֹור ָחָדׁש ָּבֹראׁש

  .ָנזּוז ַלַּצד

  ְמֻלְּמֵדי ָחרֹוׁש, ֲאַנְחנּו

  ,ּוַמֲעָצד

  ,עֹוד ְּדֵׁשִנים, ַחֵּדי ָׁשִנים

  .ַנְסִּכין ַלַּצד

  

  ַאX ֵיׁש ָּבנּו ַהִּמְתַקִּׁשים

  .ִלְפֹרׁש ַלַּצד

  .ִׁשיםֵהם ִמְתַעְּק, עֹוד ָּבנּו ֵאׁש

  .עֹוד ְקָצת, עֹוד ְקָצת

  יֹוְדִעים ֶׁשֵאין ִמי ֶׁשּׁשֹוֶעה

  .ַלָּזז ַלַּצד

  

  :ִנְמַסר ָלנּו ֵמֹראׁש, ָאֵכן

  .ָנזּוז ַלַּצד

  ,ָיָׁשן ִיְפֹרׁש: ֶזה ִמְתַּבֵּקׁש

  .ָחָדׁש ִיְצַעד

Xַּגם ָאנּו... ַא Xָאנּו, ֲהנְֻׁשַל  

  ?ֶאל ַהַּצד
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  ")טיטאניק"ה אובדן על תשורו( ַהצמד התלכדות
  

  .א
  ,ְּבֵלב ַהָּים ַהְּלַבִּדי   

     ָעֹמק ֵמַרַהב ַהֲהָבִלים

  .ָׁשם ֻמֶּטֶלת ִהיא, ֶׁשל ַהַחִּיים ֶׁשִּתְכְננּוָה

  

  .ב
  ,   ַּבֲאֻרּבֹות ְּפִליטֹות ַצְלָמֶות

  ,   ְּפָלדֹות ְצרּובֹות ֵאׁש ָסָלַמְנְדִרית

  .ה ֶאת ֹקר ַעְרַסל ַהַּמִיםָאָנ-נֹוְגנֹות ַהֵּגאּויֹות ָאֶנה

  

  .ג
     ַעל ְּפֵני ַמְראֹות ַּדַּמְׂשִקּיֹות

     ֶׁשִהְׁשַּתְּקפּו ָּבן ַמְׂשִּכּיֹות

  .  ְּגרֹוֶטְסִקּיֹות, ְטמּומֹות,  ַלחֹות–ָים -ִמְזַּדֲחלֹות ּתֹוְלֵעי

  

  . ד
     ְּפִריֵטי ְּפֵאר ֶׁשִּנְצְרפּו

  :  ִנְגְרפּו–   ְלֹעֶנג ַעִין 

  .ְּבִליל ְּבַלאי ֻמָּצג ָרפּוי, ּוִמים ְּבִלי אֹורְּבל

  

  . ה
     ָּדִגים ְּדלּוִחים ְּבֵני ֲעֻצָּלה

  ,   ּבֹוִהים ַּבֹּזַהב ַהְּמֻצָּלק

  "?ָמה ְלמֹוֶתֶרת ֹזאת ֶאְצֵלנּו ַּבְּמצּוָלה: "ּתֹוִהים

  

  .ו
  ֵמֵעת ֶׁשִּנְתְּכָנה ,    ָאֵכן

  ,ָּכָנףְּבִרָּיה ְּפצּוַלת ,    ְּדמּוָתּה

  ְרצֹון ַהֲהָוָיה ַהְּמַנֵהג ֶאת ּגֹוָרָלּה ּוְדיֹוָקָנּה
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  .ז
   ַזֵּוג ָלּה ֵרַע ֵחיקִהְקִּדים   

   –ַצח ְוצֹוֵחק ,    צֹוֵפן ָאסֹון

  .צּור ֶקַרח ַּכִּביִרים ַהָּצף ְלֵעת ַעָּתה ַהְרֵחק

  

  .ח
     ּוְכֶׁשּקֹורֹות ִׁשְלָּדּה ֻׁשְּגמּו

  ,ְוִגּמּור   ְוֵחן הּוַצק ָּבּה 

  .ְּבֶׁשֶקט ֵמי ַרָּבה ָּבֹרַחק ִהְתַּגַּדל ְוִהְתַּגַּבׁש ַּגם הּוא

  

  .ט
  ,   ָזִרים ִנְדמּו ְׁשֵני ַהּיֹוְצרֹות

     ְוQא ָיְכָלה ֵעין ַחי ִלְראֹות

  ,ֵאיX ּגּוף ֶאל ּגּוף ֵהם ֲעִתיִדים ְלִהְתָערֹות

  

  .י
     ְוQא ִנְּתָנה ָּבֶהם ֵעדּות

  ,תֹו ְׁשִביל נֹוֲעדּו   ִּכי ְלאֹו

  ,ְּתאֹום ֶׁשל ְמֹאָרע ֶאָחד ָהדּור-ִלְהיֹות ְׁשֵני ֲחָצֵאי

  

  .יא
     ַעד ֶׁשָעְלָתה ַהְּמַבֶּׂשֶרת

  :   ְוַצו ִהְׁשִמיָעה ִמן ַהֵּסֶפר

 . ְוזֹו ֶאל זֹו ִנְּתכּו ְׁשֵּתי ַהֵהִמיְסֵפרֹות–!" ַעְכָׁשו"

  

  

  

  

  

  

  

  )צור ארליך: נוסח עברי (
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  יוז לנגסטון

  

  

 הפליז מרקקות

  
                    

 .ּכּוׁשֹון, ָמֵרק ֶאת ַהַּמְרֵקקֹות

 ,ֶדְטרֹוְיט

 ,ִׁשיָקגֹו

 , ַאְטַלְנִטיק ִסיִטי

 ',ַּפאְלם ִּביץ

 .ָמֵרק ֶאת ַהַּמְרֵקקֹות

 ,ַהִּקיטֹור ְּבִמְטְּבֵחי ָּבֵּתי ַהָּמלֹון

 ,ֶהָעָׁשן ִּבְמבֹואֹות ָּבֵּתי ַהָּמלֹון

 :ַמְרֵקקֹות ָּבֵּתי ַהָּמלֹוןָהֹרק ְּב

 . ַמְרִּכיִבים ֶאת ַחַּיי

 !ּכּוׁשֹון, ֵהי

 ַמְטֵּבַע ְועֹוד 

 , ַמְטְּבעֹות

 ,ּדֹוָלר

 .ְׁשֵני ּדֹוָלר ְליֹום

 !ּכּוׁשֹון, ֵהי

 ַמְטֵּבַע ְועֹוד

 ַמְטְּבעֹות 

 ,ּדֹוָלר

 .ְׁשֵני ּדֹוָלר ְליֹום

 ,ְקֵנה ְׂשרֹוִכים ַלָּפעֹוט

 ,ֶחְׁשּבֹונֹות, הְׂשַכר ִּדיָר

 ,ין ְלַׁשָּבת'ִג

 ,ְּכֵנִסָּיה ְּבִראׁשֹון

 !ֱאQִהים ַאִּדיִרים

 ,ְּכֵנִסָּיה, ָּפעֹוטֹות, ין'ִג
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 ,ְיָלִדים, ַמְטְּבעֹות, ָנִׁשים

 :ַהֹּכל ִמְתַעְרֵּבב

 –ַׁשָּבת ְוִראׁשֹון 

 ,ַמְרֵקָקה ַמְזִהיָרה

 ,ְׂשַכר ִּדיָרה, ֶחְׁשּבֹונֹות

 !ּכּוׁשֹון, ֵהי

 ָנָאה ַלֲאדֹון־, ַקֲעַרת ְּפִליז ּבֹוֶהֶקת

 ְּכמֹו, ְמֹמָרק, ְּפִליז ַמְזִהיר, עֹוָלם

 .ֻקָּבעֹות ַהֵּׁשָכר ֶׁשל ְׁשQֹמה

 ְּכמֹו

 ַהְּמִצּלֹות ִּביֵדי ַהְּמחֹוְללֹות

 .ֶּבָחֵצר ֶׁשל ָּדִוד

 !ּכּוׁשֹון, ֵהי

 .ַמְרֵקקֹות ַמְבִריקֹות ְלִמְזַּבח ֲאֹדַני

  –ִּכְמַעט ֲחָדׁשֹות , ִקּיֹותַמְרֵקקֹות ְנ

 .ֶזה ָמה ֶׁשֵּיׁש ִלי ָלֵתת

  

 !ּבֹוא ֵהָּנה ּכּוׁשֹון

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )מושקוביץ טינו: מאנגלית( 
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  ויליאמס קרלוס ויליאם

  

  

 שירים שלושה

  
  

Danse Russe 

  
 ִאם ֲאִני ְּכֶׁשִאְׁשִּתי ְיֵׁשָנה

 ִלין'ְוַהִּתינֹוק ְוֶקְת

 ְיֵׁשִנים

  ִהיא ִּדְסִקית ְלָבָנה ְולֹוֶהֶבתְוַהֶּׁשֶמׁש

 ְּבַעְרִפִּלים ִמְׁשִיִּיים

 –ֵמַעל ֵעִצים ַמְבִהיִקים 

 ִאם ֲאִני ְּבַחְדִרי ַהְּצפֹוִני

 רֹוֵקד ֵעיֹרם ְוִנְלָעג

 מּול ַהַּמְרָאה 

 ְמנֹוֵפף ְּבֻחְלָצִתי ְסִביב ֹראִׁשי

 :ְוָׁשר ְלַעְצִמי ְּבַרּכּות

 ,ּבֹוֵדד, ֲאִני ּבֹוֵדד"

 נֹוַלְדִּתי ִלְהיֹות ּבֹוֵדד

Xְוטֹוב ִלי ָּכ"! 

 ,ִמָּפַני, ִאם ֲאִני ִמְתַּפֵעל ִמְּזרֹועֹוַתי

 ִמִּפְלֵחי ַיְׁשָבִני, ִמָּמְתַני, ִמְּכֵתַפי

 –ֶׁשֹזַהב ַהְּצָלִלים ְׁשָטָפם 

  

 ִמי ֹיאַמר ֶׁשֵאיִני

 ? ַהָּגאֹון ַהְּמֻאָּׁשר ֶׁשל ִמְׁשָּכִני
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 חורבן מוחלט

  
 .ָיה ֶזה יֹום ָקפּואָה

 ,ָקַבְרנּו ֶאת ַהֲחתּוָלה

 ָלַקְחנּו ֶאת ָהַאְרָּגז ֶׁשָּלּה

 ְוָׂשַרְפנּו אֹותֹו

 .ֶּבָחֵצר ָהֲאחֹוִרית

 ָּכל אֹוָתם ַהִּפְׁשְּפִׁשים ֶׁשִּנְמְלטּו

 ִמן ָהֲאָדָמה ְוָהֵאׁש

 .ֵמתּו ִמן ַהֹּקר

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  
                    

Xֵהֶל 

  
 ,ת ַהְּגָבעֹות ְּכֻחּלֹותָרִאיִתי ֶא

 ;ָרִאיִתי אֹוָתן ְסֻגּלֹות

 ּוְלָהִבין ַלֲאׁשּוָרן ִמּלֹות־ 

 –ִאָּׁשה ִהיא ְמָלאָכה ָקָׁשה 

 ְּכמֹו ְלַיֵּׁשר ָעָנף ָּכמּוׁש

 . ֶׁשל ֲעָרָבה ְזֵקָנה

  

  )ויזן יהודה: מאנגלית( 
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 מתקופת למלך עצמי הלל  מזמור– C אורנמה מזמור
 III אור שושלת

  
                    

ואשר מלך על ', IIIאּור 'הוא מייסדּה של שושלת ) Ur-Namma(אּוְרָנָּמה 
עיר מלכותו של . ס" לפנה2110-2093 שנים בשנים 18הממלכה השומרית 

שר שוכנת בדרום א) תל אל־מוקייאר: כיום, Ur(אורנמה היא העיר אּור 
עירק על גדתו הימנית של נהר הפרת ולא רחוק משפכי נהרות הפרת 

אך יש , מוצאו של אורנמה אינו ידוע בוודאות. והחידקל למפרץ הפרסי
צפונית־מערבית ) ַוְּרַּכא: כיום, Uruk(לשער שמשפחתו קשורה בעיר ֶאֶר6 

מלך ארך ) Utu-ḫeĝal(יתכן שאורנמה היה אחיו של אּותּו־ֵחְנַּגל . לעיר אור
עד שמרד באחיו והמליך את , ושימש תחתיו כמושל הצבאי של העיר אור

כמלך שומר המשיך אורנמה את . עצמו למלך ׁשּוֶמר ביושבו באור
מלחמותיו של אותו־חנגל מול הגּותים עד שנפל בקרב והוריש את המלוכה 

 . לבנו ׁשּוְלִגּי

י בניה יוצאי דופן כגון חומת תקופת מלכותו של אורנמה מאופיינת במפעל
מקדש האל ֵאְנִּכי בעיר , מקדש האל ַנָּנה באור, הזיקּוָרת של אור, העיר אור

, קומפלקס מקדשי ֵאְנִליל בעיר ִניּפּור ומקדשים נוספים בערי שומר, ֵאִרידּו
חפירת תעלות השקיה וסלילת דרכים המחברות בין ערי הממלכה 

ריכוז . יות למסחר ימי דרך המפרץ הפרסיהדרומיות והצפוניות והצבת תשת
הממלכה לּווה ברפורמות אדמיניסטרטיביות וחוקתיות כבר בשנות מלכותו 

קיבוע מערכת מידות ומשקלות , בהן איחוד גבולות הממלכה, הראשונות
שהוא קובץ החוקים הקדום , ופרסום קובץ החוקים של המלך אורנמה

מערכות , לי הבניה הממלכתיים מפע1.ביותר הידוע לנו מן המזרח הקדום
ריכוז הממלכה והרפורמות , המלחמות והכיבושים, החקלאות והמסחר

המתועדים היטב במסמכים אדמיניסטרטיביים ובכתובות , החוקתיות
מקבלים ביטוי אף בשירת המזמורים , מלכותיות מימי המלך אורנמה

 .'Cאורנמה 'במזמור 

                                                         
 .W. Sallaberger, 'Ur-Namma', RlA 14, pp: ראו,  על המלך אורנמה ותקופת מלכותו1

422-431.; F. Frayne, Ur III Period (The Royal Inscriptions of Mesopotamia 3/2), 

, )1996(20 JCS , "Nammu-The Coronation of Ur", Hallo. W.W; .ff9 . p, 1997Toronto 

;141-133. pp. 
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המזמור . ב בשפה השומרית הוא מזמור הלל למלך כתוCמזמור אורנמה 
 מזמור זה 2.שרד על לוח יחיד מן העיר ִניּפּור ונמצא כיום במוזיאון הלובר

משתייך לסדרת מזמורי ההלל העצמי בו המלך מהלל את גדולתו ואת גודל 
) zà-mí(' ִמי-ָזה'והוא מסווג לסוגת המזמורים , מעשיו בלשון גוף ראשון

  a ur-dnamma-me-en zà-mí-ĝu10 du10-ga-àm[sip]        : על שם חתימתו

 ! מתוק הוא–ההלל שלי ! הרועה אורנמה אני הוא                    
  

בגוף (הולכת מן הרחוק לקרוב ומתארת ) 1-18שורות (פתיחת המזמור 
, את ההופעה הזוהרת של העיר אּור כראשונה ונבחרת בערי שומר) שלישי

, יה והדביר הניצב במרכזהאת התרוממות העיר המנצנצת מבין חומות
בתוכו ההיכל הפנימי ועל מפתנו עומד יחידי ברוב הדר ואורו הולך ומאיר 

 המלך אורנמה –את החצר ואת העיר אּור ומשם מציף את כל הארצות 
מכאן ואילך מהלל המלך אורנמה את . בכבודו כשהוא שר הלל בעד עצמו

 .עצמו בלשון גוף ראשון

 הולך ומשפיע ברכת שפע ושגשוג על האיר אור היקרות הנובע מן המלך
אך מחוץ להם הוא מקפיא באימה את , אור ועל ארץ שומר עד גבולותיה

מקור השפע שהמלך הביא עמו לארצו הוא . הארצות הסובבות את שומר
ואשר מעידות על המקור האלוהי , בשפע הברכות שהוענקו לו מן האלים

של המלך המופנה כלפי ידו הקשה ). 19-30(של מלכותו בארץ שומר 
צדק ואחדות כשהיא מופנה אל , ַמְשִׁליָטה הגנה, מתמרדים ותוקפים מחוץ

 ). 31-39(תוך ארץ שומר פנימה 

 מתאר אורנמה את יחסיו האינטימיים עם האלים אותם הוא 40-51בשורות 
את הזרעתו ולידתו האלוהיות ואת הגורל שנחרץ , משרת לפני ולפנים

                                                         

 X 10.4X  3.6 13: מידותיו, )מצדיובכל אחד ( הוא לוח של שני טורים AO 5378 הלוח 2
 של  והסופים14-18מרכז הלוח נפגם ועל כן חסרות לנו ההתחלות של שורות . מ"ס

 ישנן 94-102בין שורות ,  השתמרו בצורה חלקית61-70שורות , 40-42שורות 
 ,H. de Genouillac: הלוח הועתק על ידי. שהשתמרו חלקית וישנן שלא השתמרו כלל

TCL 15, 12 (pls. 34-37 .(צילום של הלוח פורסם במהדורה המדעית למזמור :E. 

Flückiger-Hawker, Urnamma of Ur in Sumerian Literary Tradition, OBO 166 (1999), 

pp. 204-227, pls. 16-20. 
 נשלמות על ידי גלוסה אכדית קשה לקריאה שלא AO 5378 בלוח 92, 78, 57, 33שורות 

התרגום להלן נערך על פי קריאה של הלוח עצמו מתוך הצילום . תרגמנו במהדורה זו
ום בו מסתמך התרגום על קריאה במק, לטובת קוראי השומרית). copy(ומתוך ההעתק 

 . צוינה בהערה הקריאה החדשה–השונה מן ההעתק או מן המהדורה של המזמור 
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 –סמכותו האלוהית בארץ , ראוי ממנו לשפוך את קולוועל כן אין , עבורו
לרכז את עיבוד האדמה ולהעמיד בה , לגבש את גבולותיה ואת דרכיה

 ]). 68[-52(מערכת מישרים וצדקה 

וגם ָהֵאְנִקיְמּדּו , אורנמה הוא גם הכהן המפרנס ומזין את האלים במקדשיהם
ול הכובש הזר המפתח את ע,  המפרנס ומזין את עמו וַמפרה את ארצו–

ומחזיר לגבולות ארצו ולמקדשיה את מחולות השמחה המלווים את הובלת 
 ). 69-106(התוצרת השופעת אל מקדשי האלים בדרכי הים והיבשה 

כמלך הממלכה השומרית כולּה מתברך אורנמה בהשגחתם של כל אלי 
ובראשם ֵאְנִליל ראש , שהם פטרוני כל ערי הממלכה, הפנתיאון השומרי

ם שבחר באורנמה להיות ראש ורועה בני האדם ומנהיג את אסיפת האלי
עיר מלכותו של , האל ַנָּנה־ִסין הוא הירח פטרונּה של העיר אור. הנבחרים

 השמש החורץ גורלות בעת –אורנמה ואביהם של האלים ִניְנּגּוְּבָלָגה ואּותּו 
והאל ֵאְנִּכי ,  הוא השמים,האל ַאן. וכמוהו אורנמה חורץ גורל ארצו, זריחתו

האלה ִניְנּתּור היא האם , מביאים זרם תבואה, השוכן במים המתוקים
 שוב מופיע אורנמה ברוב הוד בפתח הדביר 107-115בשורות . המולידה

בן ואח לאלה ִניְנסּון ולבנּה גילגמש מייסדי  ככהן, כרועה המחייה את ארצו
, ם הגיעה לארץוכמלך שמלוכתו הופיעה מן השמי, זרע הכהונה בעיר ארך

 .ובזה נחתם המזמור ַבּמה שפתח

  
  
  
  

 Cמזמור אורנמה 

  
  

 ! ָהֲאִּפְריֹון ַהִּנְׂשָּגב ֶׁשל ַהַּמְלכּות! ה ַהְּיֵפהִפָּיהֶּמַהְשָׁרַאת ַה־! ִעיר

 !ָּבנּוי ְּבָמקֹום ָטהֹור! ֹראׁש ְוִראׁשֹון ְּבׁשּוֶמר! אּור, ַהְּדִביר

 צּוָרה ִּבְהיֹוָתּה ְמיֶֻּסֶדת חֹוָמה ְּבַאְּפסּוָהִמְתרֹוֶמֶמת ִמּתֹו6 ֵמי־! ִעיר

 ְמַנְצֶנֶצת ַעל ְמכֹוָנּה, הְטעּוָנה ֶחְמָּד, ה ָּכָרִקיַעֻכָּלִעיר ְּת

 ֵאְנִלילְוַאן מֹוַׁשב ,  ַהְּמיָֻּסדִגּיַּפראּוָלם ַה־! אּור, ַהְּדִביר  .5

  ַהֵהיָכל ֱאִּכיְׁשנּוַגלֵלב ָה־ּה ֶנְחָרִצים ַהּגֹוָרלֹות ְּבָּבַאְרמֹון ַהִּנְׂשָּגב ֶׁשָּל

 ־אֹור־ְיָקרֹות קֹוֵרן ֵמִציף ֶאת ָּכל ָהֲאָרצֹותֶמַלּמּו ֶשָּׁלּה ְּבַעד ַהַּׁשַער ּדּוְּבָלהּוִבְתחּום ַה־
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  ֶשָּׁלּה ְּכ�ֶבן ֶהָעָנן ֶעֶצם ָהָרִקיַע ַהְּמַסְנֵורִּגיגּוָנהִמְפַּתן ַה־

  4ְירֹוְצצּו ֶעֶצם ַהָּים ַהַּמְזִהירים ָרִק ֶׁשָּלּה ַּכְּב3ַהטִרְצַּפת ַהַּב
 ַחת ָהֹעל ְרַחב ֶאֶדן הּוא מּוַפז אֹוָפןִּכְדמּות ׁשֹור ָיִחיד ַּת  .10

 ִסיןַהֻּׁשְלָחן ַהָּטהֹור ַהֶּנֱאָהב ַעל 

 ִסיןֱאָהב ַעל ַהֻּׁשְלָחן ַהָּטהֹור ַהֶּנ, ָכל ַהֵהיֱאִּכיְׁשנּוַגלָה־

 ָבהְמֵלִאים ֶאת ֶהָחֵצר ַהִּנְׂשָּגַמְלכּותֹו ׁשּוָליו ֲעָמד ְמקֹום ַהֶּמֶל6 ֲאֶשׁר ִמַּמ

 ]ִליל[ֵאְנבּוַרת ַהְּנִסיִכים ֶשל ְּג] ְנתּון! [ָהָאדֹון! אּוְרָנָּמה

 ? ָהְרָחָבה ֶשָׁלּה?ָּבִעיר! [......] אּור, ]ַהְּדִביר[  .15

 ֲעבּורֹוָלּה ַּב]ַהְּגֻד[הֹוִפיַע ֶאת ] [...

 תַּבַעל ַהַּסְמכּו[......] 

 :ִהּלֹות ֶצֶדקֹו ְיַסֵּפר ְּת]ַעְצמ[ַּבֲעבּור ם ָׁש

 רּו ְלָפַני ְּבִהְתַמֵּתק ַהּגֹוָרלְמִסּלֹות ִהְתַיְּׁש! ֶל6 אּוראּוְרָנָּמה ֶמ

 ְיחֹוֵלל ֵאַלי ֶּגֶׁשם,  ָּפַתח ֶאת ִּפיו ַהָּטהֹורַאן  .20

 הֹוִריק ֵאַלי ֶׁשַפע,           ָיָרה אֹותֹו ֶאל ֵלב ָהָאֶרץ

 יָּבַחר ְּבַעִּמ, ֹוִתי ֶנֱאָמָנה ִטֵּפַח אֵאְנִליל

 ֵהִביא ְלֹראִׁשי ְׂשעֹוָרה ְוִגְבעֹול   5,ָּפַתח ֲאֻרּבֹות ֶזֶרם ֶזַרע ָאִביב,  ִטֵּפַח אֹוִתי ֶנֱאָמָנהֵאְנִּכי
 ִּפְׁשָּתה

 י ַעל ָיָדּה ְוֵאין ֵׁשִני ִלי ִהיא ֶׁשּנֹוַצְרִּתִניְנּתּור

 ֶמֶל6 ָהָאֶרץ ָאֹנִכי, ְרֶּכיָהָלה אֹוִתי ַעל ִּב ִהיא ֶשִּׁגְּד6]ִניְנסּון [  .25

 ִהְתַרֲחבּו ְלָפַני ַּכר ְוַגם ָאחּו, ַהֶּנֱאָמן ָאֹנִכי] ָהֹרֶעה            [

  ָׂשם ָּדָבר ְּבִפיאּותּו

             ְּבָחְרִצי ֶאת ַהִּדין ָׁשַפְכִתּי קֹול ֶאָחד ְּבֶאֶרץ ׁשּוֶמר ְוַאַכּד

  ָנַתן ִּבי ֹּכַחהִניְנּגּוְבָּלָג

  ִאיׁש �א ִיָּמֵלט ִמָּפֶניָה ְּבַכֹּסָתּה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ–י            ְוַהִּמְלָחָמה ֶשִּל  .30

 ! ַהַּמְלָא6 ַהּגֹוֵאל ֶשׁל ִעיִרי ָאֹנִכיהָּלָּמַה־, אּוְרָנָּמה ֶמֶלך אּור

           ִנַּפְצִּתי ִרַּטְׁשִּתי ִזְמַרת ָעִריִצים

 ְמַׁשֵּתק ַהָּבָׂשר, י הּוא ַהּמֹוָרא ֶׁשִּל7?ַמֲחִריד

                                                         
3 ĝešnu11-šub-bi. 
4 kumX(PA)-kumX(PA). 
5 a-aštub zi ezinam3(ŠE.NIR). 
6 [dnin-sumun2-k]e4. 
7 GUR8-GUR!-a או ni˺?-SI?.A. 
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 ְּבָחְרִצי ֶאת ַהִּדין ָסַלְלִּתי ְמִסָּלה ַאַחת ְּבֶאֶרץ ׁשּוֶמר ְוַאַּכד

  ָּדַרְכִּתי ַעל ַצָּואָרם–ֶרת ַהַּגָּנב ְוִאיׁש ַהַּמְחֶּת  .35

 י ֶאת ְמֵעיֶהםְעִּתי אֹוָתם ִּבַּתְרִּתִׁשַּס, ְּכמֹו ָנָחׁש, ִמים ּוִמְרָמה ִהַּמְמִּתי ְּבָיד ֲאֻרָּכהַאְנֵׁשי ָּד

 ָרַדְפִּתי ֶרַׁשע, הֹוַפְעִּתי ֶצֶדק

 ֶעְבַרת ִמְצִחי ְּכַמֲאֹכֶלת ֵאׁש ִמְתַלַּקַחת ִנֶּתֶכת ְּבקֹול ֶאָחד

  8 ָהָאֶרץ?ֵמִעם [...] ?נּוִנְּת, צּורֹות ָלֶהן ַעל ֶהָחֶזה ָהֲאהֶּמֲעָצִתי ִהיא ָּכל ַהְׁשָראֹות ַה־  .40
  ַהְּמִדינֹות ְוָכל ָהֲאָרצֹות9,ָּכל ִעיר ְרָחָבה[...] ֶאל אּור ..]  [.?�א

  ַהֵהיָכל ֶׁשּלֹוֱאִּכיְׁשנּוַגל ַּב־ַנָּנהִעם ַהָּקְרָּבנֹות ֶשָּלֶהן ֵהֵבאִתי ְלִׂשְמָחתֹו ֶשל 

            ַאַחר ֲאֶׁשר ַהֶּזַרע ֶׁשִּלי ֻהְזַרע ָּבֶרֶחם ַהָּטהֹור

 ֶלא ְּבַאֲהָבתֹו ַלֶּפִסין

  ֶאל ַּתַחת ֶחְמָּדתֹוַנָּנה           ִנְכַנְסִּתי ֶאל   .45

  ַהּזֹוֵרַח ָּבָאֶרץאּותּומֹו  ָקָרא ִלי ֵׁשם טֹוב ְּכֵאְנִליל

 ָבה ָעַלי ַּבֵּלָדה ִנְּצִניְנּתּור

 ִניְנסּוןַאַחר ֲאֶשׁר ֵמֶרֶחם ִאִּמי 

 הּוֵצאִתי ַּבּגֹוָרל ֶהָחרּוץ ְלטֹוב

 ְּבׁשּוֶמר ּוְבַאַּכד, ְדינֹותְלָא6 ַהּגֹוֵאל ֶיְׁשנֹו ַּבְּמ ַהַּמָּמהָּלְוִעִּמי ַה־! אּוְרָנָּמה ָאֹנִכי  .50

 ַאף ִנְׁשָמִתי ְמַחָּיה,  ֲאִני ֲאִני הּוא ְמקֹור ַהַּׁשְלָוה ֶׁשָּלּה–ַוֲאֶשׁר ָלָאֶרץ 

  10ְׁשָקָיהָעלֹות ַהַהִּנין ּתֹוִלים ֵעיַנִים ֶאל ְּתָנֲהרּו ֶאל ַהָּׂשדֹות ַאְרֵיה ְוַת
 ָּבֵעֶׂשב ְלִמיֵנהּו, ַּבֶּדֶׁשא �א ָנַתִּתי ַלֲעָשִׂבים ַהְּגדּוִלים ֶּפֶרא ְלִהְתַעְרֵּבב –ַוֲאֶׁשר ַלָּׂשדֹות 

 ָּבֲעָרָבה ּוַבחּוצֹות ִהְתַיְּׁשרּו ַהְּמִסּלֹות ְלָפַני ִּכְבִהְתַקֵּדׁש ַחג

 ְּגבּול ִּבְׂשָרָרהֶנְגּדֹו ֶׁשל ָהִאיׁש ַמִּׂשיג ַהִהְתקֹוַמְמִּתי ְּכ  .55

 רֹור ְלָהִׁשיָבם ֶאל ִאָּמם ָקִנים ָקָראִתי ְּד?ִלְבֵני ָהֲעִנִיּים ַהּסֹוְבִבים ִלְצרֹור

 ַהְּיָרִחים ִהְתַחְּדׁשּו ֵאַלי ְּבִהְתַחֵּדׁש ֵּגאּות ָוֶזֶרם

 יקֹו ֶאת ַהָּיִמים ְּבַהְמִּת11ָּלה אֹוִתי ְּבאֹותֹות ִּגֵאְנִליל

 רֹוֵמם אֹוִתי ִמְּמקֹוִמי, קֹול ֶנֱאָמן ְּבׁשּוֶמר          ָׁשַפ6 

 ַּבֲעבּור ֶׁשֵיּׁש ִעִּמי ָחְכָמה ְרָחָבה ּוִביָנה  .60

 ִנְּתָנה ְבָּיִדי] ?ָכה[ַהְּמלּו          [...] 

 ! ֲאִני ֲאִני הּוא ׁשֹור ַהּיֹוֵבל ֶׁשָּלּה–ַוֲאֶׁשר ְלׁשּוֶמר 

                                                         
8 me-me gaba-ba gub-bé kalam-da x [     ] x ˹SUM˺?. 
9 iri ˹daĝal˺-la. 
10 ég ugu2 igi lá. 
11 máš-e bí-in-pà-dè-en. 
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 !ַהּטֹוב ָאֹנִכי......] ַה[

 !ֹנִכיָא......] ַה[

 !ֶׁשל ָהָאֶרץ ָאֹנִכי...] ? ַהֶּנֱאָמן?ָהֹרֶעה[  .65

 [......]ַהֵּמִביא 

[............] 

[............] 

?ְלָכל ַחי] ַהְּמַסֵּפק! [...ֹּכֵהן ֶעְליֹון ָאֹנִכי
 

 ְלֹטַהר] ַהּנֹוָצר[, ַהּנֹוָלד ִלְהיֹות ֱאלֹוַּה, אּוְרָנָּמה] ֲאִני הּוא[  .70

 ָרה ְלֶנֶגד ֵעיַניְתַיְּׁשֲאֵסַפת ַהִּנְבָחִרים ִה

  ָנַתן ִלי ָצָבא ַהֵּמִׁשיב ֶאת ָהָאֶרץ ְּבָׁשלֹוםֵאְנִליל

 רִּגיַּפן ְלַכֵהן ְּבאּוָלם ַה־ ָעִטיִתי ֶאת ְמִעיל ַהִּפְׁשָּתַוֲאִני

 ּפּוִחים ַעל ַהִּמָּטה ַהְּמֻרֶּפֶדת ַּתַּבֲחַדר ַהִּמּטֹות ִנְׁשַּכְבִּתי ַמֲעַדּנֹות

 ! ַהְּמַפְרֵנס ָאֹנִכיֶאְנִקיְמּדּוָה! ַגן ַאִּביִרים ָאֹנִכיָלָעם ְּדַהַּמֲאִכיל   .75

 !אנֹו ֹרֵבץ ָלֶבַטח ָאֹנִכיָהֹרֶעה ַהֶּנֱאָמן ֶשֹּׁצ

ִּתי ַּכר ְוָאחּוֲעבּורֹו ָּפ            ! ֵאין ֵׁשִני ִלי12,ּפֹוִרים, ְרָחִבים, ַרֹשְ

 ַהְשׁקֹוָתם ְּבֶׁשא ִויַרק ֵעֶׂשבָהֹרֶעה ַהְּמַגֵּדל ְנאֹות ֶּד

 ת ַהְּכֻהָּנהַאַחר ֶשִׁהַּגְעִּתי ִלְגֻדַּל

 ֵדָלה ֵמַעְצָמּהן ַהְּתבּוָאה ַהּׁשֹוַפַעת ַהְּג�א ָזִכיִתי ְּבֶרַוח ִמ  .80

 אּו ְמחֹולֹות ִׂשְמָחה ֶאל חֹומֹות ָהֲאָרצֹות ַהְּבצּורֹותִּבְפֻקָּדִתי ָּב

 ְמָחָתּהָקה ֵאַלי ִׂשיִרי ּוִבְגבּול ׁשּוֶמר ֻהְמְּתִעְּב

 ִּגַּדְלִּתי ֵעִצים ִּבְגדֹוֵתיֵהן,  ִׁשַּלְחִּתי ַמִים ִּבְתָעלֹוֶתיָה–ׁשּוֶמר 

 ִּגּבֹור ַהַחִיל ֶׁשָּלּה, ּהִּפַּתְחִּתי ֶאת ֻעָּל

  ָנַתִּתי ְּדרֹור ְלִׂשְמָחָתן–ָהֲאָרצֹות [...] ַוֲאֶשׁר ְל־  .85

 י ֶאל ָיָדּה ֶׁשל אּורֵהַׁשְבִּת[...] ֶאת 

?ֶאל ּתֹו6 ִמְׁשָּכָנםַּלְחִּתי אֹוָתם ֶאל ַאְרָצם ְּכ ִׁש–יָה ]ֲאָנֶׁש[ר ַלַּבֲאֶׁש
 

 ֵהַׁשְבִּתי ֶאת ֲחנֻּיֹוֶתיָה,  ָטַעְנִּתי אֹוָתּה ֶאל ֳאִנּיֹוֶתיָה–ַהְּׂשעֹוָרה ֶשָּׁלּה 

 )ַּכְסָּפם(ֵהַׁשְבִּתי ַסֵּלי , ֵהַׁשְבִּתי ֶאת ּפֹוֲעֶליָה ֶאל ָּבֵתיֶהם

  אֹוָתם ָאַחְזִּתי ְּבַיד ָּדִמים–ְּפִליִטים ַהּגּוִתים ַה  .90

 ַאַחר ֶשֵׁהַׁשְבִּתי ְיָבָבה ְלִפיֶהם

 ]ִלְׁשַּכת אּור[ּוְבתֹוָכּה ֶאת , ָהֲעזּוָבה, ִׁשְחַזְרִּתי ֶאת חֹוָמָתּה ַהְּמֻׁשֶנֶּנת

                                                         
12 peš13-bé. 
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 !ָחה ָאֹנִכיֶאת ָקְרָּבן ַהִּמְנ] ַהַּמֲעִׁשיר! [ ָאֹנִכיֵאְנִלילַהְּמָׁשֵרת ַהְּמחֹוָנן ֶשׁל 

 [...]ְּבֶקֶרב ְקַהל ַעם ֲאָנֶׁשיָה [...] רֹוַמְמִּתי 

 [......]רֹוַמְמִּתי ְּבֶקֶרב   .95

[............] 

[............] 

[............] 

[............] 

 ֵׁשָכר ְוֵעץ ֵאֶׁשל[...]  .100

 ַיְחָּדו ַעל ַהָּבָמה ָּבִעיר] ָמַסְכִּתי[

 ַסד ְמחֹולֹות ֶחְדָוהמֹו] ֶׁשִהַּנְחִּתי[ֲאִני הּוא 

 ֵאְנִלילׁש ְּתָעַלת ַהֶּמֶל6 ֵאֶצל ִמְקַּדִהְכַנְסִּתי ֶׁשַפע ֶאל 

  הֹוַלְכִּתי ֶאת ַהְּסִפינֹותֵאְנִלילֶאל ְנַמל ֹאֶדם־ַהַיִּין ֶׁשל 

  הֹוַלְכִּתי ֶאת ַהְּסִפינֹותַנָּנהֶאל ְנַמל ְּתֵכֶלת־ַהַּסִּפיִרים ֶׁשל   .105

 י ֶמֶתק ְּתֵאָנה ּוְדַבׁש ָמַסְכִּתֵאְנִלילֵאֶצל 

 !ָנִתיֲאֶׁשר ַהַחִּיים ֵהם ֵהם ַמְּת! ָהֹרֶעה אּוְרָנָּמה ָאֹנִכי

 ! ָּבִניִתי ְּבֵהיָכלֹו– ֲאדֹוִני ַנָּנה

  13 ַהֵהיָכל ִנָּצב ַעל ְמכֹונֹו ְּכמֹו ְּבֵלב ְּגָבעֹות מֹוִריקֹותֱאִּכיְׁשנּוַגלָה־
  ָזָהב ְוַסִּפיִריםָלהּדּוְּבחּום־ר ְּת ֶׁשּלֹו ְמֻגָּדִּגיגּוָנהּוִמְפַּתן ַה־  .110

 ! ָאֹנִכיַנָּנהַהָּיד ַהְּמחֹוֶלֶלת ֶׁשל 

 ! ְוֵרֵעהּו ָאֹנִכיִּגיְלָּגֶמׁשֲאִחי 

 ! ָאֹנִכי14ת ַהְּכֻהָּנהֶזַרע ְּגֻדַּל!  ָאֹנִכיִניְנסּוןַהֵּבן ַהּנֹוָלד ְל

 ]ַהָּׁשַמִים[ַהַּמְלכּות ִנְגְלָתה ֵאַלי ִמן 

 !ַהַהֵּלל ֶׁשִּלי ָמתֹוק הּוא! ָנָּמה ָאֹנִכיָהֹרֶעה אּוְר  .115

  
  
  
  
  

  )פרנקל אביה: מבוא והקדימה משומרית תרגמה( 

                                                         
13 si12-ga-gen7. 
14 nam-en-na-. 
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   גומיליוב ניקולאי
  
  

  שירה תרגום על
  

  .א 
  

המתרגם , במסגרת השיטה הראשונה: ישנן שלוש שיטות לתרגום שירה
, עושה שימוש במשקל ובצירופי החריזה שעולים בראשו באופן אקראי

ומאריך או , כלל למחבר השיר-אוצר מילים הזר בדרך,  המילים שלובאוצר
  . 'חובבני'ברור שתרגום כזה ראוי לתואר ; מקצר את המקור לפי ראות עיניו

אולם , הכול באופן דומה-המתרגם פועל בסך, במסגרת השיטה השנייה
הוא מבטיח לנו שאילו היה המשורר ; מספק לכך הצדקה תיאורטית

השיטה הזאת . הוא היה עושה זאת בדיוק כך, רוסיתהמתורגם כותב ב
תרגמו , פופ באנגליה וקוסטרוב אצלנו. 18-הייתה נפוצה מאוד במאה ה

 השיטה הזו 19-במאה ה. באופן הזה את הומרוס וזכו להצלחה אדירה
גם כיום יש . אולם עקבותיה נשתמרו במחוזותינו עד ימינו אנו, נדחתה

למשל הקסמטר , משקל אחרהחושבים שאפשר להחליף משקל ב
. להחדיר דימויים חדשים וכיוצא באלה, לבטל את החריזה, בפנטמטר

, אולם עבור משורר ראוי לשמו. הרוח הנשמרת אמורה להצדיק הכול
אנסה כעת להראות כיצד נעשה . הצורה היא הדרך היחידה לביטוי הרוח

  .הדבר
  

 .ב 
  

ל הנראה מהווה את וככ, הדבר הראשון שמושך את תשומת ליבו של הקורא
 הוא –ליצירת השיר , והבלתי מודעת בדרך כלל, ההצדקה החשובה ביותר

מספר . משום שהמשורר חושב בדימויים, הדימוי, ליתר דיוק, המחשבה או
החיים מעלים אותם על דעתו של המשורר ולכן המשורר , הדימויים מוגבל

ו של המשורר אישיות. לעתים נדירות בלבד מהווה את יוצרם הלכה למעשה
המשוררים הפרסים למשל חשבו על . באה לידי ביטוי ביחס שלו אליהם

השושנה הייתה סמל , עבור משוררי ימי הביניים, השושנה כעל יצור חי
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השושנה של פושקין היא פרח מרהיב ביופיו הנח על ; לאהבה או יופי
סלב 'אצל וויאצ; פריט קישוטי,  תכשיט–השושנה של מייקוב , גבעולו

ברור שבכל אחד מן . 'השושנה היא דבר מה בעל ערך מיסטי וכו, יוונובא
גם במסגרת . בחירת המילים והצירופים שונה באופן מהותי, המקרים

הרפליקות של , כך: חוקיותה של התייחסות מסוימת קיימים אלפי גוונים
מתבלטות בזכות , על רקע תיאורו הפסיכולוגי הצעקני, הקורסר הביירוני

,  שלו'עורב'בהערותיו ל. יטויים הטכני במהותות שלהן ומבחר הבהלקוניו
, מימי-אדגר פו מדבר על נושא היצירה המשורטט במשורה כעל זרם תת

אילו היה מתרגם כלשהו . ועל הרושם החזק במיוחד שהוא יוצר בשל כך
חיצוניות של הציפור על חשבון -מדגיש דווקא את תנועותיה העלילתיות

היה הוא חוטא לתוכנית העל של , אהובתו המתהכיסופי המשורר ל
  . המשורר ונכשל במשימתו

  
  .ג 

  
עולה בפני המשורר השאלה בנוגע לפרופורציות , מיד לאחר בחירת הדימוי

שני הדברים קובעים את מבנה הסטרופה ואת מספר . שלו ולאופן פיתוחו
תן לא ני. כאן על המתרגם לצעוד בעקבות המשורר בצורה עיוורת. השורות

גם אם מספר , להאריך או לקצר את השיר מבלי לשנות את הטון שלו
הלקוניות והאמורפיות של הדימוי מחושבים על ידי . הדימויים נותר בעינו

וכל שורה שנגרעה או , המשורר מראש במסגרת תוכנית העבודה שלו
  .נוספה משנה את מידת המתח הפנימי שלו

 השונה באופן מהותי מן כל אחת מן הסטרופות יוצרת מהלך מחשבתי
מציג , המציג בקוורטט הראשון תיאור מצב, הסונט, כך. המהלכים האחרים

הטרצט הראשון מסמן את יחסי ; בקוורטט השני את האנטיתזה שלו
הגומלין ביניהם והטרצט השני מספק פתרון מפתיע המתגלם באופן 

לכן ו, תכופות אפילו במילה האחרונה, המרוכז ביותר בשורה האחרונה
  . 'מפתח הסונט'זכתה המילה האחרונה הזו לכינוי 

נוח וגמיש , הסונט השייקספירי שבו אין חריזה בין קוורטט לקוורטט
, עם חרוזיו הנקביים, בסונט האיטלקי; לעיצוב אולם נעדר עוצמה מספקת

יש הדר ועוצמה לירית גדולה אולם הוא לא מתאים לסיפור מעשה או 
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, מילה אחת, 1'גזאל'ב. יותר הסונט הרגילעבור אלה מתאים . לתיאור
אשר האירופאים טועים כ( בסופה של כל שורת שיר תחוזר, לעתים ביטוי

- מה שיוצר רושם של עיטור צבעוני או לחש, )מחלקים אותה לשנייםהם 
האוקטבה היא הסטרופה פשוטת האיברים והמרווחת ביותר ולכן . נחש

גם הסטרופות הפשוטות . מתאימה מאוד לפרישת עלילה שלוה ונינוחה
הן בעלות מאפיינים ייחודיים שאותם , כמו מרובע או קופלט, ביותר

מה גם שכדי להתוודע אל . גם אם בלא מודע, המשורר מביא בחשבון
צריך לדעת אילו סטרופות היו מועדפות עליו ואיך , משורר באופן רציני

מכאן שמחובתו של המתרגם לשמור באופן המדויק ביותר . השתמש בהן
  .  יעל מבנה הסטרופה המקור

  
 .ד 

  
. על המתרגם להתוודע ולפענח את עמדתו של המשורר, מבחינה סגנונית

מה שמתבסס בדרך כלל על איזו עמדה ,  משורר אוצר מילים משלולכל
הוגו . למשל מתעקש על שימוש בשפה מדוברת' וורדסוורת. תיאורטית

 מדגיש את 2הרדיה. דוגל בשימוש במילים בהתאם למשמעותן הישירה
 וזה חשוב –יש לברר גם . ב"וורלן מעדיף פשטות ורישול וכיו. דיוקן

ביירון ,  למשלכך. ויים של המשורר המתורגם את אופי הדימ–במיוחד 
כמו בדוגמא המפורסמת אצל לרמונטוב (מדמה את הקונקרטי לאבסטרקטי 

נוטל את האבסטרקטי , שייקספיר, ")האוויר צלול וזך כמו נשיקת עולל "–
טורף נועץ טפריו בלב  "–כך אצל פושקין (לשם תיאור הקונקרטי 

כמו להקת (" באמצעות הקונקרטי הרדיה מתאר את הקונקרטי, ")ובמצפון
, ")כך נפרדו מפאלוס לוחמים וקברניטים... בזים הממריאים מסלעיהם

נוטל דימויים מתוך אלה שכבר עשה בהם שימוש במחזה ' קולרידג
הדימוי , אצל אדגר פו, ")כל נפש מזמרת כמו החץ ההוא שלי("הספציפי 

, שירים תקבולותתכופות אפשר לפגוש ב. ב"וכיו' הופך לפיתוח האימאז
אזכורים מדויקים של מקומות , מקוצרות, הפוכות, חזרות מלאות

                                                         

מבנה פואטי של .  צורה פואטית שמקורה בשירה הערבית המוקדמת–) Ghazal(ל א גז1
) AA AB AC AD(סכמת חריזה חמורה , )עשר-בדרך כלל שישה עד שניים(מספר בתים 

 .וחוקים נוקשים נוספים
 .  ממשוררי הפארנאס–) 1842-1905( חוסה מריה די הרדיה 2
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ציטוטים הנטועים בתוך הסטרופות ותחבולות נוספות בעלות , ותאריכים
כדאי מאוד לשמר אותן תוך הקרבת . על הקורא, מהפנטת, השפעה מיוחדת

 משוררים רבים הדגישו מאוד, נוסף על כך. הגורמים המשמעותיים פחות
תיאודור דה באנוויל גרס אפילו . את המשמעות המושגית של החרוז

שהמילים הנחרזות הן המילים המנחות משום שהן הראשונות שמופיעות 
לכן כדאי שלפחות אחת : בתודעת המשורר ומהוות כך את שלד השיר

  . תתאם למילה הניצבת בסוף השורה במקור, המילים החרוזות בכל זוג
, "רק", "כבר"בים משימוש מוגזם בחלקי דיבר כמו יש להזהיר מתרגמים ר

כלל מכפילות -יש במילים הללו הרבה עוצמה ולכן הן בדרך. ב"וכיו" הרי"
אפשר להימנע מהן באמצעות שימוש במילים . את כוחם של הפעלים

    [...].בעלות משמעות זהה אך מורכבות פחות
ירות גדולה אפשר לעשות שימוש בסלאביזמים או ארכאיזמים אולם בזה

 3"משוררי האגם"טרום אסכולת , מן העברורק כשמתרגמים משוררים 
אן מוריאס 'או סטיליזטורים כמו וויליאם מוריס באנגליה וז, והרומנטיזם

  . בצרפת
  

  .ה
  

זהו הקושי הגדול ביותר של : מה שנותר הוא הממד הצלילי של השיר, כעת
חת דיה כדי לשחזר הפואטיקה הסילאבית הרוסית עוד לא מפות. המתרגם

השירה האנגלית מאפשרת ערבוב אקראי בין ; את המשקלים הצרפתיים
לכן . ערבוב שאינו אופייני לשירה הרוסית, חריזה זכרית לחריזה נקבית

העברה של שירה סילאבית : נאלצים המתרגמים לנקוט בהעברה מותנית
גית החדרת תחלופה סירו; לטרוכאים, לעתים נדירות יותר, ליאמבים או

תוך שימוש בחריזה זכרית בלבד , נכונה אל תרגומי השירה האנגלית
רצוי מאוד ]. הרוסית[כאופייני יותר לשפה , )במקומות שבהם זה מתאפשר(

 שהיא לא התהוותה במקרה ובדרך כלל מצליחה םלדבוק בהתניה הזו משו
  .ליצור רושם התואם לרושם שיוצר המקור

                                                         

' אזור האגמים' קבוצת משוררים אנגליים שחיו כולם ב–) Lake Poets( משוררי האגם 3
 .   ופעלו במסגרת האסכולה הרומנטית
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שכמו יורד , היאמב: ו והתפקיד שלוהייחודיות של, לכל משקל הרוח שלו
הטון של ההברה המוטעמת נמוך יותר מן הטון של ההברה הלא (במדרגות 
, בטוח ומעביר בצורה נפלאה את שטף הדיבור, בהיר, חופשי, )מוטעמת

תמיד , המכונף, הטרוכיאוס המתעלה. את הטונוס של כוח הרצון האנושי
הנשען , הדקטילוס. חומוהזימרה היא ת; פעם מצטחק, נרגש ופעם נכמר

על ההברה המוטעמת הראשונה והמנופף בשתי ההברות הלא מוטעמות 
נוגע ביסודות הטבע , טקסי, עוצמתי, כפי שהדקל מניע את צמרתו

ניגודו המוחלט של , האנפסט. במעשי האלים והגיבורים, בשלוותם
את דריכותה , מדמה את כוחות הטבע בתנועתם, סוער, נמהר, הדקטילוס

משכך ,  שלהםהסינתזה, והאמפיברכוס. אנושית- התשוקה הבלתישל
גם . מדבר את שלוות הקיום הנבון וקל התנועה עד כדי אלוהיות, ושקוף

, המשתנה בהתאם למספר הרגליים בכל סוג של משקל, לכל ריתמוס
; הטטרמטר היאמבי הולם עלילות ליריות, כך: מאפיינים ייחודיים משלו

ההקסמטר מתאים ; לילות אפיות או דרמטיותע, הפנטמטר לעומת זאת
, משוררים נוהגים להיאבק במאפייני הצורות הללו. ב"דווקא להרהור וכיו

אולם . לעתים קרובות בהצלחה, דורשים מהן להיפתח לאפשרויות אחרות
מאבקים כאלה לעולם לא פוטרים את הדימויים בלא כלום ולכן על 

 כשהוא משמר באופן מדויק ,המתרגם לשמר את סימני המאבק בתרגומו
  . את משקל המקור

, וולטר דרש חריזה ווקאלית: החריזה היא עניין שמעסיק מאוד משוררים
ביירון חרז בחפץ לב שמות פרטיים ,  וויזואלית–תיאודור דה באנוויל 

, בחריזה עשירה, רנאסאמשוררי הפ, ועשה שימוש תכוף בחריזה משולבת
על . סטים תכופות נוטים לאסוננסיםהסימבולי, בחריזה כבויה, וורלן

  . כךהמתרגם לעמוד על אופי החריזה של המחבר ולדבוק ב
, שאלה חשובה נוספת היא השאלה בנוגע למתיחת משפט מעבר לשורתו

משוררים . פסיחה, enjambementמהלך המכונה , אל השורה העוקבת
תו הרומנטיקנים הפכו או, סיים כמו קורנל וראסין לא התירו אותואקל

גם בעניין הזה . המודרניסטים פיתחוהו ומתחוהו עד קצה הגבול, למקובל
  . על המתרגם להתחשב בעמדתו של המחבר

אך , מכל האמור ניתן להסיק שמתרגם שירה מוכרח להיות משורר בעצמו
תכונות , עליו גם להיות חוקר קשוב ומבקר בעל חושים חדים; לא די בכך

, האופייני ביותר לכל מחבר ולוותרשתאפשרנה לו להותיר על כנו את 
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ולחשוב רק על , עליו לשכוח את אישיותו. על כל השאר, במקרה הצורך
  . תרגומים לא צריכים להיות חתומים, באופן אידיאלי. אישיותו של המחבר

: להרחיק לכת אף יותריוכל , מי שיחפוץ לקדם עוד את טכניקת התרגום
להעביר את השיר , ריתלשמור על הצליל של החריזה המקו, למשל

למצוא מילים מתאימות להעברה , הסילאבי לשיר סילאבי זהה ברוסית
, החייל האנגלי של קיפלינג(מדויקת ככל האפשר של הדיאלקטים השונים 

כמובן ). 'הסינטקסיס של מלארמה וכו, יל לאפורג'רגון הפריזאי של ז'הז
על הדברים שיש נחזור בקצרה . שעבור מתרגם מן השורה כל זה לא הכרחי

תחלופת . 3, משקל וריתמוס. 2, מספר השורות. 1: לתת עליהם את הדעת
אופיו של אוצר . 6, אופי החריזה. enjambement5 -אופי ה. 4, החריזה
מעברים . 9, תחבולות מיוחדות. 8, סוג הדימויים וההשוואות. 7, המילים

בר בדיבר כיוון שמדו; אלה הן תשע הדיברות עבור המתרגם. טונאליים
אני מקווה שלדיברות שלי יצייתו , אחד פחות מאלה שהוענקו למשה

  . המתרגמים ביתר הצלחה
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )טינו מושקוביץ: מרוסית (
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    בקר אדולפו גוסטבו
  
  

    מכתב ראשון–מכתבים ספרותיים לאישה 
  
  

  ״?״מהי שירה:  שאלת אותימסוימתבהזדמנות 
  ?את זוכרת

אולם , מה שוחחתי באותם רגעים על התשוקה שלי לשירהאינני יודע לשם 
 שאינני מוצלח – וכיצד אני, ״? ״מהי שירה:זכור לי היטב כיצד הקשית

 מתוך גמגום,  השבתי לך בהיסוס–במיוחד בכל הנוגע להגדרות חותכות 
, ומבלי יכולת לסיים את המשפט שהתחלתי; ״... היא...״השירה היא: מה

  .אך ללא הצלחה. או מושג כלשהו לשם השוואהתרתי במוחי אחר מונח 
והתלתלים השחורים , כדי להיטיב לשמוע,  מעט את ראשךהטיתאת 

כך לפאר את פדחתך בקווצותיו ־ זה השיער המיטיב כל– שבשערך
ואשר יכול בקלות לשבות מספר ;  הצללים האמנותייםיבעל, יםהשובב

ומצאו , יךד ללחי גלשו מעל מצחך ומבע–לבבות ולשעבדם תחת סלסוליו 
, הלחים והתכולים כשמי הלילה, באישונייך. ךלהם מנוחה שלווה על חז

עדות , ושפתייך היו פתוחות קמעה, אור מזהירה־ריצדה בלאט נקודת
  .לנשימה מרוכזת וקלילה

מבלי להתרכז , תועות במרחב, לרגע, שכתוצאה משאלתך היו, עיניי
 בשלך ומבלי לחשוב הרבה שבו אינסטינקטיבית להתמקד, בנקודה מסוימת

  ״!השירה היא את... ״השירה: הפטרתי לפתע
  ?את זוכרת

סקרנות בהקל המהול ־עדיין זכורים לי היטב המבע החינני של הזעף
״אתה : מאוכזב בו השתמשת כשפנית אלי ואמרת־והטון המאוהב, ושעשוע

  ;...״?שווא של אישה־סקרנות? חושב ששאלתי איננה יותר מאשר פרי סרק
אני מתאווה לדעת מהי שירה משום שאני רוצה . ך האמת היא שטעיתא

, בו את־לדבר את אשר דוברת, להיות מסוגל לחשוב את אשר את חושבת
תוך המקדש המסתורי הזה ־ לחדור אל–ולבסוף , לחוש את מה שאת חשה

ואשר מבעד למשקופיו אין , את משכינה את נפשך, לפעמים, שבין כתליו
  .לי גישה
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ימים . את כבר יודעת מדוע. פסק הדיאלוג בינינו, ענו לנקודה זוכאשר הג
ביני , ובכל זאת, לא את ולא אני שבנו לדון בנושא הזה מחדש. חלפו ביעף
כי , ללא ספק, את חשת. לא יכולתי להפסיק לחשוב עליו, לבין עצמי

המשפט שבו השבתי לשאלתך הפתאומית לא הכיל מאום מלבד התחמקות 
  .אלגנטית ממענה

באותו הרגע אמרתי מה שאמרתי משום שכך ? למה לא לדבר גלויות, ובכן
  .מבלי שעצרתי לחשוב אם מה שאני אומר הגיוני אם לאו, הרגשתי

״השירה היא : כבר אינני מהסס לומר, בבוחני את הדבר מחדש, אלא שכעת
חוסר האמון שלך ! הלוא זה גרוע לשנינו? את מגיבה בחיוך נלעג! את״

ואילו עלי הוא יטיל את , אותך הוא יאלץ לקרוא ְבספר. ו מחיריגבה מאיתנ
  .הצורך לחברו

מעושה תוך שאת מחווירה ושומטת מידייך ־את מפטירה באימה, ״!״ספר
 לא מחברואת יודעת היטב שספר שאני ! הללא להיב: ובכן. את המכתב

? תפל. חוששני שגם לא? מלומד מידי. יכול להיות ארוך יתר על המידה
  .והלוא לך אני כותב. אלא שבכותבי לך דומני שהדבר לא יהיה כן. אולי

אולם ניירות רבים , ידי משוררים־על השירה לא נאמר כמעט דבר על
  .ידי כאלו שאינם־קושקשו בנושא על

מטילה אותה , צרה לו צורה, הנפש המשוררת מתעברת מרעיון מסוים
מם על הצורה החוקרים אזי משליכים עצ; לחלל העולם וממשיכה הלאה

 את שומאמינים כי עלה בידם לתפו, בוחנים אותה, מפוררים אותה, הזו
  .מהותה בהשלימם את הניתוח שבו החלו

, אולם את פלא הנשמה; התפוררות יכולה לחשוף את המכניזם של הגוף
  ? כיצד ניתן ללמוד מתוך גופה–את המסתוריות של החיים 

ף כרכים עבי כרס מולאו סו־אין. ניתנו כללים למלאכת השיר, ובכן
. והדבר נעשה נושא לדיון באקדמיות ובחוגים ספרותיים, בתיאוריות ליריות

ששאף להכחיד את  כבר היה לעולם פרופסור גרמני חכם. אל תתפלאי
  ...התווים ולמלא את הַחְמָׁשה בשפתם המסתורית של הזמירים

רגל ־ דריסתאין לכל החוקים והכללים הללו שום, פנים־כל־על, דידי־לגבי
כך , לעולם איני יודע מראש מה בדיוק אני עומד לעשות. מקום־ותפיסת

דבר אחד אוכל , אף על פי כן. שאינני יכול לפתוח בהצהרות והכרזות
אין בכוונתי להלאותך בשום אופן בשלל מושגים : בוודאות לומר

מיותר , תמיד־כמעט, ״מלומדים״ ומעורפלים שהשימוש בהם הינו
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דעת את שמותיהם של אישים מדופלמים ־כן לא אזכיר ברוב־וכמ. לחלוטין
  . ולא אצטט משפטים נושנים בשפות ששנינו איננו דוברים, שאינני מכיר

ואין ברשותי ידיעות , דומני שכבר אמרתי לך בעבר שאני מאומה לא למדתי
אף ; יותר יצא לי לחשוב־עוד־והרבה, הרבה הרגשתי, מעט קראתי. מיוחדות

, כך או כך… נכון וטוב כול לערוב לכך שתמיד חשבתי באופןכי אינני י
 הרי שגם לך יספיקו –מאחר שכל מה שיש לי נובע ממחשבותיי ורגשותיי 

מבלי להידרש , מחשבה ורגש משלך כדי להבין את מה שיש לי לומר
  .לדברים נוספים

 בכל זאת אני חש שאכתוב –פילוסופיים וספרותיים , יסטורייםהגיגים ה
או להיות , אינני מתעתד ללמד אף אחד.  אולם אין בכך פגם.הרבה

  .או להפוך את ספרי לכותר נחשב, סמכא־לבר
גם אם יהיה זה רק בכדי לספק צורך , רצוני לשוחח איתך מעט על ספרות

להנחיל , רצוני לספר לך את מה שאני יודע באופן אינטואיטיבי.  שלךקטן
 –יעה שגם אם נימצא טועים לך את דעתי ולזכות לפחות בעונג של היד

ללהיות , אגב, ערך־דבר שהוא לגמרי שווה; נימצא טועים שנינו ביחד
  .צודקים

והרגש הוא , משום שהשירה היא רגש. אמרתי, ״!״השירה היא את: ובכן
  .האישה

השירה היא את משום שהשאיפה החזקה לשלמות וליופי שמאפיינת את 
, מחקר של השכל העיוני־ כפריואשר מתקיימת אצלו אך ורק, המין הגברי

  .מתממשת אצלך באופן אינסטינקטיבי
 שאצלנו מתרחשות רק –השירה היא את משום שכל התחושות העזות 

 מתאחדות בך בצורה –וחולפות מיידית כעלה ברוח , באופן אקראי
עד ,  מהסידור המיוחד של אישיותךיואינטגראלכחלק אינטימי , מופלאה

  .רךובשר מבש־שהן נעשות לדם
משום שאת המאור הגדול אשר מגופו ניתזים כל , ולבסוף השירה היא את

  .הניצוצות והברקים
, הכלל־מן־הגאון האמיתי מחונן בכמה חושים מפותחים באופן יוצא

  .והם אכן כאלה. שבלזאק מכנה אותם בשם ״חושים נשיים״
ות והתובנות האינטלקטואליות של משורר קיימים מספר שבמנעד התפי

והם אלו האחראיים על ביטוים הנעלה של ,  שמקורם בעולם הנשיתווים
אינני יודע מדוע משוררים , בכנות. המשתפך־התשוקה והרגש, החינניות
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דרכיהם לחוש ולמשש את העולם . יותר־ונשים אינם מסתדרים ביניהם טוב
  .ונשוב לנושא, נניח לכך,  אולם...כך הרבה מובנים־משיקים בכל

  . על עניין השירה...!כן,  אה...ומה שוחחנ־על, ובכן
מקננת , היא שוכנת בנשמתו. השירה אצל הגבר הינה תכונה רוחנית גרידא

  .לכן הוא כותבה. רך להלבישה בצורהובכדי לגלותה יש צו, ברעיונותיו
, שאיפותיהן. השירה כמו מוטבעת בעצם ההיות, לעומת זאת, אצל הנשים
נושמות ונעות מכוח , הן חיות. התשוקותיהן ותכליתן הן שיר, מחשבותיהן

, תכליתי המתפרץ מתוכן־םאידיאליזמוגדרת של ־מין אטמוספרה בלתי
הכוח השירי בלבוש , במילים פשוטות, שהוא, מתוך ברק אנרגטי וממגנט

  .ודם־בשר
. זה לא מפתיע. יתר־הנשים מואשמות לעתים קרובות בפרוזאיות, זאת־עם

מאוד ממה שהיא ־אולם מעט, ה כמעט כל מחשבה היא שיר–אצל האישה 
  . ואילו את יכולה לדעת, את הסיבה לכך אני יכול רק לנחש. דוברת הוא כזה

אך . להותירך מבולבלת ונבוכה, אולי, יכול, חלק ממה שאני אומר לך כעת
  .גם מכך אין להתפעל

  ;השירה הינה לתודעה האנושית מה שהאהבה היא לשאר התחושות
הכול בה . מוסבר־ה מופלא ובלתיהכול ב. האהבה היא תעלומה

  .משמעות־בעת מלא־מעורפל ובה, הכול בה אבסורדי. הגיוני־בלתי
הרכושנות וכן כל שאר התחושות , החמדנות, הקנאה, האמביציה

, כך בכל התחושות. משועבדות להסבר הגיוני ומשרתות מטרה מוצהרת
  . המזינה את הרגש ומפעילה אותומלבד זאת
אני מבין את האהבה באמצעות . מבין אותה, קספ־כל־ללא, אלא שאני

  .מבולבלת ובלתי ניתנת להסברה, התגלות אינטנסיבית
. עצמי את עינייך אל העולם החיצון הסובב אותך. הניחי כעת למכתב

, ואולי תביני. הטי אוזן לרחשים המהוסים הגואים בה. לב אל הנשמה־שימי
  .גם את, כמוני

    
  
  
  
  

  )זאיאנץ מענדל :ספרדיתמ(
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   קאמינגס. א. א

  
  
• 
  

                    

 הּוא ָאַמר? ֶׁשַאְרִּגיׁש
  ִהיא ָאְמָרה! ֶזה ֵמִביׁש(

  ַרק ַאַחת הּוא ָאַמר
  )ֶזה ֶנְחָמד ִהיא ָאְמָרה

 
 הּוא ָאַמר? ֶׁשֶאַּגע(

  ִהיא ָאְמָרה! ֵהָרַגע
  )ְּתִני ַעד ְּכלֹות הּוא ָאַמר

  ָלָּמה �א ִהיא ָאְמָרה
 

 הּוא ָאַמר? םטֹוב ָזִזי(
  ַאל ַּתְגִזים ִהיא ָאְמָרה

  הּוא ָאַמר? ֶזה ָרחֹוק
  )ֶזה �א ְצחֹוק ִהיא ָאְמָרה

 
 הּוא ָאַמר? ֶׁשִּנְׁשַּכב

  ַעל ַהַּגב ִהיא ָאְמָרה(
  ָּכ6 ֶאְפָׁשר הּוא ָאַמר

  ֶנֱהָדר ִהיא ָאְמָרה
 

 ֶאְסּתֹוֵבב הּוא ָאַמר
  )ִהיא ָאְמָרה? ַאָּתה אֹוֵהב

  ג הּוא ָאַמרֲאִני עֹוֵר
  ַאָּתה הֹוֵרג ִהיא ָאְמָרה(

 
 הּוא ָאַמר... ַא6 ִמי ֶׁשַחי

  ַא6 ִאְׁשְּת� ִהיא ָאְמָרה
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  )ַעְכָׁשו הּוא ָאַמר
  ַאח ִהיא ָאְמָרה

 
 ְנַמֵהר הּוא ָאַמר(

  ַאל ֵּתָעֵצר ִהיא ָאְמָרה
  )הֹו ַאְּת הּוא ָאַמר
  ְלַאט ִהיא ָאְמָרה

 
 הּוא ָאַמר? ׁשׁשָׁשם(

  )מ ִהיא ָאְמָרהַהְמְמ
  הּוא ָאַמר! ַאְּת ְׁשֵמיִמית

  ) ִהיא ָאְמָרהֶׁשִּליַאָּתה (
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )עדו ניצן: מאנגלית( 
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    סירטיז' ורג'ג שיחה עם
  

  יהודה ויזן: ןמראיי
  

 יליד בריטי עורך ומתרגם, משוררהוא , )Szirtes ,1948 (סירטיז' ורג'ג
לתרגום ומן " פרס מאן בוקר", "אליוט לשירה. ס.פרס ת"חתן , הונגריה

  . הקולות הבולטים בשירה האנגלית של ימינו
  

•  •  • 
  

: השבת באופן הבא, כשנשאלת בראיון בנוגע ליוצרים שהשפיעו עליך.: ו.י

תמיד , אליוט. ס.מרטין בל ות, ואחר כך, ון דאן'בהתחלה היו אלה רמבו וג"

וואלאס , אודן היה כמו הר. ליצירתי בדרכים שונותחדרו הם . יםהאירופא

קולם של המשוררים . לואי מקניס, פבישו' אליזבת, ברימן, סטיבנס

יש . האמריקאים של אמצע המאה העשרים ואילך היה נגיש יותר עבורי

  ." משהו בשירה האנגלית שלעולם לא אוכל להיות חלק ממנו

ולשאול  ,  המקום בו עצרת באותו הראיוןהייתי רוצה ברשותך להמשיך מן

באיזה אופן הם ? כיצד באה לידי ביטוי השפעתם של כל השמות שמנית

  .'וכו? מדוע דווקא אודן היה כמו הר? יצירתךב וכחיםנ

  

עוד בתקופת , את רמבו קראתי מוקדם מאוד. קצת רקע, קודם כל .:ס.'ג

כחלק מקבוצה שכללה עוד שני , הלימודים

למדו מדעים אך מצאו , ר כמותיאש, חברים

היינו יושבים יחדיו . עצמם נמשכים לשירה

אל תוך הלילה כל פעם בביתו של מישהו 

אחר וקוראים זה לזה שירים חדשים 

כולנו נשרנו בתיכון ממגמת . שגילינו

שירה היא לא הדבר שהיינו . הספרות

אף אחד מאיתנו לא היה . אמורים לעסוק בו

או הגיע מרקע טיפוס ספרותי במיוחד 

רמבו היה אחד מן . אינטלקטואלי שכזה

 – דרך בה צעדנו ללא כל הדרכה –המשוררים שאספנו לאורך הדרך 

שכולנו קראנו בספרון , מכתביו הראשונים. ודמותו משכה אותנו במיוחד

. נעורים סמכותית ובשלה־נכתבו מתוך רוח, 'פינגווין'הזול של הוצאת 
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ול של שבירת המוסכמות והטאבו והן סמל כמשורר הוא היה הן הסמל הגד

עמודי הספר היו  .הביטחון העצמי והאלגנטיות הקלילה וחסרת המאמץ

בגיל שבעים ואחת אני עדיין . הרגשתי שאני קורא משורר גדול. מחשמלים

 ככל הנראה כלל –אני לא יודע עד כמה הוא נוכח בשירה שלי . מרגיש כך

המגחך לעברי מבין , ן חונך דגולאך הוא נותר עבורי כמעי. לא מספיק

במובן הזה הוא דומה למדי . הוא המצפון הפואטי המרכזי שלי. הצללים

ששירה צריכה , שפעם לחש לי שאסור ללמד שירה בבתי ספר, למרטין בל

עד אשר פגשתי אותו , תי את שמו מעולםעלא שמ. להיות עונג סודי וחתרני

הוא לקח אותי . שלוש שניםבמשרדו בבית הספר לאמנות בו למדתי במשך 

. ש שנים ולעד אהיה אסיר תודה לו על כךותחת חסותו במשך כל אותן של

פורג עם חיבה לליצנות אמעין ל, אנגלי Poète maudit בל היה מעין

 הסוריאליסטיםכמו גם את , גם הוא אהב מאוד את רמבו. מסוכנת

ולאחר , שיריהוא נהג לקרוא את . שנינו אהבנו את רובר דסנוס. הצרפתים

גם בל נוכח , בדומה לרמבו. הלימודים הכיר ביני ובין המשורר פטר פורטר

עשה , אם יש לך ספקות: "הציווי שלו היה. בחיי הספרותיים בעיקר כחונך

שכה , השחז והחריזה שלו, דאן חשוב עבורי בשל החושניות שבו ".זאת

ל ואת הוא סימל עבורי את השכ. מתאימה לשירה שאינה סנטימנטלית

ר שלבחּושעשוע  – ע ארוטי מלא רצינותואת האפשרות לשעש, התשוקה

ארץ , 'בל הכיר לי גם את אליוט. וצעיר בתחילת דרכו קשה מאוד להתנגד ל

עולם שבור שנגלה לי . נראתה לי כמו תמונה אמיתית של העולם' השממה

 ייתכן שזה. הרבה לפני שהייתי מודע לציטוטים ולהרמזים השתולים בשיר

גם . זה טקסט שתמיד ממלא אותי. הזכיר לי את הילדות שלי בבודפשט

מעין רשמיות פארודית למחצה שהזדחלה , ישנו משהו שבור, בחריזה שבו

ץ אר'אך , ממרחק מסוים" הקוורטטים"אני מעריץ את . אלי כמו מוסיקה

 היה .הגעתי אליו מאוחר יותר, ע לאודןבנוג. היא משהו שחיים בו' השממה

 יאני זוכר שהיית. חון אדיר והוא בורך בכישרון לירי יוצא דופןבו בט

  : שלוהמוקדמיםמהפזמונים מזמזם שורות 
"O lurcher-loving collier black as night 

Follow your love across the smokeless hill" .  
את , השירים הפוליטיים, נטותואני אוהב את הס. ההיקף שלו פשוט עצום

 כאשר הייתי כותב במצב של , שבה הייתה תקופה.תייםהנופים החבר

 בוואריאציות על הטון ,הייתי מתחיל לכתוב במקצבים של אודן, חצי־שינה
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אודן הוביל אותי . ומכאן דימוי ההר. הייתי מוכרח לזנוח את זה. שלו

     ).אך האמריקאים תמיד היו שם(שגם אותו אני אוהב מאוד , למקניס

  

מהו ." רה האנגלית שלעולם לא אוכל להיות חלק ממנויש משהו בשי".: ו.י

והאם אין זה מוזר במקצת שמשורר אנגלי מעוטר ומוערך ? הזה" משהו"ה

  ?כל כך ישמיע הצהרה שכזו

  

למרות שלמדתי , חשבתי בעיקר על רוברט גרייבס ופיליפ לארקין .:ס.'ג

י נדמה שיש איזה גוון בקול שלהם שהוא אנגל, דברים חשובים משניהם

זה מזכיר לי . השייך לגמרי לחוויה התרבותית והמעמדית שלהם, במהותו

, כאשר אנשים נוהגים בך בידידות, את החוויות המוקדמות שלי כפליט

אני . אך לא מזמינים אותך לבתים אלא לעיתים נדירות, באדיבות ובנימוס

 אני מבין שלא היה זה עניין של הדרה חברתית. מבין מדוע אנשים נהגו כך

, התפעלתי מן הבתים והגנים ואהבתי אותם מאוד. אלא תחושה של עצמיות

כמו שאמר לי אדם . אך לעולם לא אוכל להיות חלק מן ההיסטוריה שלהם

', ורג'ג", כששוחחנו על שיר מסוים, נחמד מאוד לפני חמש או שש שנים

 הכרתי  ".אני מניח שלעולם לא תבין מה המשמעות של השיר הזה עבורנו

החוויה : אך הבנתי למה האיש התכוון, שיר פחות או יותר בעל־פהאת ה

. שלי את השיר התרחשה בעיקר במחוזות הדמיון ופחות במחזות הניסיון

. כל תרבות על פי דרכה, אני מניח שבמידה מסוימת זה כך בכל תרבות

מחוות ועוויתות , דיקציה, זה עניין של טון, בדרך כלל, בשירה האנגלית

. אך לא גדלתי איתם, לו דברים שלמדתי לעשות במהלך השניםא, לשוניות

זו בעלת ,  סוגים מסוימים של שירה אמריקאית–השירה האמריקאית 

  . נדמתה כפתוחה יותר כלפי–הנטיות האירופאיות 

  

קלאסית כמו גם (במהלך השנים תרגמת לא מעט שירה הונגרית .: ו.י

ת השירית ההונגרית תרמה המסור, אם בכלל, באיזה אופן). עכשווית

  ?    ומהם הקשיים המאפיינים תרגום שירה הונגרית לאנגלית? לשירתך

  

עזבנו כשמלאו לי (כילד . זו שאלה שקשה לי מאוד להשיב עליה .:ס.'ג

מן הסוג שילד עשוי להיחשף , םיגדלתי עם מקצבים וטונים הונגרי, )שמונה

עד שחזרתי , אך כשהגעתי לאנגליה כבר לא באתי איתם במגע, אליהם
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מבין המשוררים . בשנות העשרים המאוחרות שלי, אליהם מרצוני

הדמיון , )Weöres(האהבה הראשונה שלי הייתה שאנדור ורש , המודרנים

 שהיא –האירוניה ההונגרית , ככלל. וכושר ההמצאה שלו הסעירו אותי

רבת הגוונים , כבדה ואפלה יותר מן האירוניה האנגלית האינסופית

, ההונגרית חשופה יותרהשירה .  משכה אותי גם כן–ת בהרבה והמורכב

, ההונגרית השירה של ההיסטורית התודעה .היא תוצר ישיר של סבל

 נראה אך, עצמי ישל מהמטען חלק כמובן הייתה, כללההונגרית ב והספרות

 ההונגרית השירה. אנגליתלהתאימה ל אפשרי בלתי כמעטש בהתחלה

 היה זהאת , מתאימה יותר לדקלום גםכמו , יותר רומנטית להיות יכולה

ומלבד העובדה ,  נדמה לי שמלבד זאת.באנגלית להעבירבמיוחד  קשה

אין קשיים ספציפיים , שמדובר בשפה מבודדת למדי וייחודית כשלעצמה

תרגום של כל שיר מכל שפה תלוי ביחסים . בתרגום שירה הונגרית לאנגלית

אילו ־ הטקסט והקורא חולקים איכל עוד. הספציפיים בין השיר לקורא

אזי ניתן לתרגם את הטקסט במידה כזו או אחרת של , הנחות לגבי העולם

הקושי האמיתי הוא לתרגם טקסטים המשוקעים בתוך הווי . אפקטיביות

  . בתוך דרכי חישה וידיעה מסוימות מאוד, מקומי, אינטימי

  

נו בכללי היסוד האם תוכל לשתף אות. אם כבר עסקינן בתרגום שירה.: ו.י

מה עמדתך בנוגע לתופעה הרווחת כיום ?  ותיקהפרטיים שלך כמתרגם שירה

במסגרתה מתרגמי שירה רבים בוחרים להשמיט את , בעולם האנגלוסכסי

  ? ובסופו של דבר מייצרים תרגומים פרוזאיים למדי, המשקל והחרוז

  

גד הנטייה יצאתי בחריפות כנ, 1981-ב, כשהתחלתי לתרגם מהונגרית .:ס.'ג

, יש המון תרגומים כאלה. לתרגם צורות מוקפדות לחרוז חופשי נינוח

בסופו של יום . אך הרוב המוחלט הוא סוג של דייסה, חלקם טובים מאוד

לא , זה לא קישוט. את הסגנון ואת המחשבה, הצורה מעצבת את המשמעות

ל מה השוכן בליבו ש־כי אם דבר, מטרונום או איזה עיטור בקצה השורה

אך הקושי הוא , יש בזה קושי. הצורה מייצרת רעיונות. התהליך

אם משורר הונגרי בחר בצורה מסוימת הוא עשה זאת משום . פרודוקטיבי

תרגום . שהתהליך הזה היה חלק הכרחי וויטאלי במחשבתו ובתחושתו

.  עשוי כמובן להסתיים באסון)formahűהמונח ההונגרי הוא  (יפורמאל

אני בחרתי . סיכון שמעט מאוד מתרגמים נכונים ליטול, ןתמיד יש בכך סיכו



 188

על , השיר המקורי: כלומר .כאשר טבעם של השירים דרש זאתכך לנהוג 

אפלטוני מובחן " שיר"אינו נזיד שממנו ניתן לחלץ איזה , שלל סגולותיו

אין לי בעיה . אין לי בעיה עם תרגומי פרוזה. השיר הוא הנזיד עצמו. ועירום

. נדמה לי שלעיתים יש בכך משהו הגון. שוליים בגוף הטקסטעם הערות 

, אך להפוך כל שיר, אני אוהב את המודרניזם ומזהה את עצמי כצאצא שלו

  .  נתפש בעיני כבגידה במקור–לתוצר מודרניסטי עצל , מכל סוג
  

 כשירה Blind Fieldהאם אתה מגדיר את קובץ השירים שלך .: ו.י

מה ? של כתיבה בעקבות תמונות, ליך הזהכיצד מתבצע התה? אקפרסטית

כפי שעשית עם הפורטרטים (ההבדל העיקרי בין עבודה מול תמונה מוחשית 

העולה מדפי , לבין עבודה מול תמונה מופשטת) של אנדרה קרטס

  ?)The Burning of the Books- כפי שעשית ב(ממילים בספר , ההיסטוריה
  

לפני שנים ,  למעשה–Ekphrasis אני כמובן מבין ומכיר את המונח  .:ס.'ג

 אך אני לא מרוצה מן –" לכתוב את הויזואלי"אחדות העברתי סמינר בשם 

בו מעורר הדובר , הוא מהלך רטוריEkphrasis -במקור ה. ההגדרה הזו

לא . באמצעות יצירת אמנות) לא תמיד(בדרך כלל , סצנה חזותית במילים

הוא " שירה אקפרסטית"נראה לי שהרעיון שעומד מאחורי מה שמכונה 

המטרה היא לצאת למסע . לעורר סצנה חזותית של תמונה או ציור מסוימים

 מסוימים היבטיםגעת בכאשר נקודת הפתיחה שלך נו, בשיר חדש, חדש

חומרים עבודה עם באופן אישי ה". תרגום"זה לא . שקיימים במקור

יש מי שיטען כי עבודה .  מאודת הייתה עבורי פרודוקטיביויזואליים

גם פחותה  ולפיכך, בעקבות ציור או צילום היא יצירה שמהווה מקור משני

 קשה מאוד ,טיעון־הנגד שלי הוא שברגע שהדמיון מתחיל לעבוד. בערכה

לכל יש , הכל הוא מזון עבור הדמיון. להבדיל בין מקור ראשוני למשני

 של Auto da Fe-ולפיכך גם אין הבדל גדול בין השימוש בקטעים מ; תוקף

פורטרטים של ובין השימוש בThe Burning of the Books -אליאס קנטי ב

  . שניהם נוגעים במשהו חי שכבר קיים בנו– קרטס
  

כמעט "אתה " בתור פליט"טענת כי ', הגרדיאן' שנערכה עמך בבשיחה.: ו.י

 אך ורק בנוגע למצב –האם ניתן לדעתך ]. classless" [חסר־מעמד־חברתי

" פליט" להחליף כאן את המילה –של היות חסר־מעמד־חברתי מוגדר 

  ?  במילה משורר
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ניתן לזהות . התשובה האמיתית היא שאיני יודע! שאלה מעולה .:ס.'ג

ציינתי קודם לכן את גרייבס (ה של משורר אך ורק במונחים של מעמד יציר

. אך התייחסות שכזו מן הסתם ממעיטה מכוחה של השירה, )ולארקין

, להיות מזוהים עם מעמד מסויםיכולים כמובן , ככל בני האדם, משוררים

יכולים בהחלט להתקיים במימד אשר חורג , כמשוררים, אך משוררים

ביירון היה אריסטוקרט אך אנו לא קוראים את . הכלכליממעמדם החברתי ו

אך , לא נראה לי שהשבתי על השאלה. שיריו כתוצר של האריסטוקרטיה

  . תשובה מספקת תהיה ארוכה מדי
  

מה ". לא אמי ולא אבי האמינו באלוהים": כתבת' על אלוהים'במאמרך .: ו.י

ן החמור של במוב"כי ' האם אתה מקבל את קביעתו של קולרידגו? איתך

  ? "משורר שאינו דתי הוא דבר בלתי אפשרי, המילה
  

שמלמד על כך , כתיבת שירה היא אקט דתי. 'אני מסכים עם קולרידג .:ס.'ג

הרגש הדתי אינו . שהמשורר מצא אובייקטים שמעוררים בו את הרגש הזה

לא ' אלוהים'המונח . אין זה אומר שהמשורר מאמין באלוהים, רגש שיקרי

כן העברתי , יחד עם זאת. םהם היו אתיאיסטי. מוש בבית הוריהיה בשי

אני ואשתי . כנוצרי מומר, בתחילת העשור השלישי לחיי, שנים אחדות

היו תקופות שבהן סברתי כי יש ערך עליון , כלומר. 1970-הוטבלנו יחדיו ב

מערכת יחסים שרואה בדמותו של , למערכת יחסים מסוג מסוים עם האל

איבדתי אמונה בספציפיות של . זה לא החזיק מעמד.  בבשרישו את גילומו

אני מגדיר את עצמי כיום . הדת ושמרתי על האמונה בערך העליון

טוען שאנו שרויים בשיירי , טשהוא אתיאיס, פיטר פורטר. קןכאגנוסטי

, נדמה לי שאני שרוי בשיירי האלוהות. הוא לא היה יהודי כמובן. הנצרות

יש להניח שמסורת עמוקה . י היו יהודים מלידההור. ללא נרטיב מסוים

אך טרם , יש להניח שהיא זורמת גם בי, כלשהי זרמה גם בהם בלא ידיעתם

  . התעמקתי בה
  

 ,Formal Wear: Notes on Rhyme, Meterמה הניע אותך לכתוב את.: ו.י

Stanza & Pattern ? האם יהיה נכון לראות בחיבור הזה מניפסט בשבח

  ?    פורמליסטית־ ניאוכרזההמעין , יותהצורות הקלאס
  

בראש ובראשונה . לא מניפסט, המאמר הזה הוא כתב־הגנה .:ס.'ג

אך גם הגנה על צורת כתיבה שהיתה נתונה להתקפות מזה , כתב־הגנה פרטי
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-הייתה זו התקופה של שירת ה. במיוחד בעת כתיבת המאמר, זמן רב

L=A=N=G=U=A=G=E ,כמו גם של הכתיבה הנשית, )écriture     feminine( ,

כל מבנה רשמי , םיזוכל תחימה של השיר נתפשה כסוג של אוטוריטר

תגובת הנגד לכך היתה  .דכאנית ושכלתנית, כביטוי של לוגיקה גברית קרה

 Rebel Angels,A(פורמליסטית והאנתולוגיות שלהם ־התנועה הניאו

Formal Feeling Comes .(לא רציתי , עהלא ביקשתי במאמרי לייסד תנו

אף לא ביקשתי להגן על צורות . לערוך אנתולוגיה או להתוות דרך לעתיד

המטרה שלי הייתה להגן על אופן מסוים בו ניתן . קלאסיות מסוימות

  . אך זו דרך לגיטימית, זו לא הדרך היחידה. לחשוב על צורה
  

 בטרצה רימה הביכתואף התנסה ב, כמי שחיבר לא מעט סונטות.: ו.י

)Reel( ,כיצד לדעתך ? מהם לדעתך היתרונות המרכזיים של הצורות הללו

לצורה נוקשה ומחמירה , או את השראתך,  לאחר ששעבדת את שירך–ניתן 

  ? או מלאכותית,  להימנע מתוצאה כפויה–
  

אך אנסה לנסח זאת בצורה , תשובתי לשאלה זו כבר נרמזה קודם לכן .:ס.'ג

  : מסודרת

אנחנו , אנחנו יודעים שאנו כותבים אותה. תכל שירה היא מלאכותי) 1

ו יודעים שיש לה תכלית שהיא מעבר חנאנ, יודעים שזה לא דיבור

 אך אם –ושבמובנים אחדים יש בכך משהו פגום באופן יסודי , ליומיומי

הרי שמדובר , נביא בחשבון את אותו הרגש הדתי עליו דיברנו קודם לכן

  . אם תרצה, ליטורגיה חילונית. בטקסט דתי שאינו פונה לישות מסוימת

שירה היתה מלאכותית מאז . לא איכפת לנו ששירה נשמעת מלאכותית) 2

המרמזת לכאורה על , טבעילהמלאכותי בין ישנה הנגדה שגויה . ומעולם

כל .  מודרני ומסורתיישנה גם הנגדה שגויה בין. הניגוד שבין אמת ושקר

היא ,  בכל זמן ובכל מקום,רוב השירה שנכתבה. ההנגדות הללו שגויות

, האם אנו רוצים לבוא בטענות לרמבו. בעלת צורה רשמית כזו או אחרת

על כך שהפיקו תוצאות  )או כמעט לכולם(או שמא לדנטה , ון קלייר'ג, דאן

השאלה שיש לשאול היא עד כמה מלאכותי ? "מלאכותיות"או  "כפויות"

אלו הן . יסוס בשירנשמע השיר ובאיזה מידה אותה מלאכותיות זוכה לב

  .השאלות החשובות

" שעבוד"נאמר אפוא שמה שנדמה כ. עון מורכב יותריאציע ברשותך ט) 3

שחרור מן הדחף לכפות את עצמך על , הוא למעשה שחרור פוטנציאלי
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הדבר משחרר משום שכל מקצב וכל חרוז מובילים אותך אל הלא . השפה

 שאליו היית ין זה המקוםא,  כיוון שאתה יודע שלא חשוב לאן תפנה,נודע

. ה היא שרירותיתמהשפה עצ. פונה אלמלא בחרת לציית למבנה השרירותי

 כדרכם של –אך אם אתה מיומן . הקשר בין מילים ודברים הוא מלאכותי

תדע כיצד לעוט על כל אותם הדברים השרירותיים שהשפה אז  –משוררים 

ר מן המפגש ותדע להתרגש מן ההגעה לאותו מקום חדש שנוצ, מציעה

  . עמם

השורה האחרונה באחד משירי הטרצה רימה שלי . נתבונן בתהליך עצמו) 4

 התמונה "."Small crumbs of icing in an empty jar:  היאReel-ב

רורים יהפ(מתייחסת גם לכוכבים וגם לשאריות של זכרון ילדות קסום 

כי משהו ? Jar- לשם הכיצד הגיע). כבים אך הצנצנת ריקהנראים כמו כו

 צמחה התמונה ,Jar/Far של ,ומן החרוז הזה. Far-חרז בי מוכרח להההי

תמונה שהופיעה פתאום מכורח .  תמונה שהיא מרכזית לשיר–כולה 

אני לא טוען ששירה שעושה שימוש . זהו סוג של נס, עבורי. הנסיבות

. משירה הכתובה בחרוז חופשי יותר" טובה"בצורות קלאסיות היא בהכרח 

לטוב , כך או כך. רעות ובינוניות בשני הצדדים, סרות דוגמאות טובותלא ח

לא הייתי מסוגל לכתוב רבים משירי אלמלא הדיאלוג שלי עם , או לרע

  . הצורה
 

, או צריך, לאן יכול? של המשוררים" הגביע הקדוש"מהו לדעתך .: ו.י

 מרגיש הוהאם את? מה יהיה ההישג האולטימטיבי שלו? המשורר לשאוף

  ?מבחינתך כבר הגעת לשםש
  

בתחילת הדרך ? או רק אשליה של אחד, "גביע קדוש"האמנם ישנו  .:ס.'ג

זה לא היה פשוט . יפורסם איפשהו, כל שיר, שיר אחד, רציתי ששיר שלי

הספר הראשון הרגיש כמו .  אחר כך הגיעו הספרים. כמה שניםזה ארךו

אחרי ספרים נוספים . וזה היה עוד גביע, הספר הראשון זכה בפרס. גביע

בכל , הפעם הראשונה. החלו הגביעים לאבד את משמעותם, ופרסים נוספים

  . הגביעים מאבדים מקדושתם אחרי כל זה. מתרחשת רק פעם אחת, דבר

רמבו ( לגביע היא רמה מסוימת של ביטחון שאין להשיג הייתכן שהמקביל

).  מדי זמןהוא לא החזיק מעמד יותר(ושאולי אף אסור להשיג , )השיגו

ולו כדי שלא  –הביטחון העצמי הוא דבר שברירי והוא מוכרח להיוותר כך 

כיוון שבוועדת  שהצלחנו .את חלקו הגדול של המזל בהצלחתנונשכח 
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כיוון שאנו פועלים בתקופה שמקבלת , הפרס ישב שופט כזה ולא אחר

כיוון שיש לנו מזל לזכות בתמיכה נפשית וכלכלית מצדם של , אותנו

יש הרבה אנשים מוכשרים מאוד שלא . 'שים שאנו אוהבים ומעריכים וכואנ

   .ספרלאפילו לא , זכו לשום דבר מכל אלה
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   סירטיז ' ורג'ג
  

  

  'מטרו'מתוך 

        

               
1.  

  
  ,ְלַבָּדּה, ּדֹוָדִתי ָיְׁשָבה ַּבֹחֶׁש5

  . ְלִּתי ְלֵחיָקּהְּכֶׁשָּזַח, ְיֵׁשָנה־ְלֶמֱחָצה

  ,ִניחֹוַח ֶׁשל ָנִׁשים ְזֵקנֹות זֹוֵחל ֵאַלי ַעְכָׁשו

   –ָּבֶעֶצם , ִחּכּו5־ֲחַרְקַרִּקי ָּבֹרק

  ְוִׂשְמָלה ְמֹגֶהֶצת 

  ;ֲחָלָקה ִמן ַהְּצָדפֹות ֲאֶׁשר ַעל ְׂשַפת־ַהָּים

  ַהָּלׁשֹון ֶׁשֵּבין ִׁשֶּניָה ְסָתם

  ;ַהְּבֹדַלח –ּוְבֵעיָנּה , ִּפָּסה ֶׁשל ַּבד

  ַעל ִמְׁשָקֶפיָה ָּבבּוַאת ַהֶחֶדר ַהּמּוָאר 

  ֵמֲאחֹוֵרי ַהַּנְדֵנָדה, ֵמֲאחֹוֵרי ְּדָלתֹות־ְּכפּולֹות

  –ָנח , ְוֹראִׁשי ַעל ָחָזּה

    ,ַעל ָמחֹו5 ָקֶׁשה ּוָבָׂשר ַר5

  . ּוַבֹחֶׁש5 ַהֶּזה ֲעֵיָפה ּוְבׂשּוָמה ְּתַחֵּי5

  

  

2.  

  
  ְתַרִּבים ַהֲחָדִרים ַהּקֹוְדִריםְּבַרֲחֵבי ָהִעיר ִמ

  רּוחֹות־ָנִׁשים־ְזֵקנֹות ְמַהְנֲהנֹות

  ,ֵמַעל ְסָפִרים ֶׁשֶּנְכֵדיֶהן קֹוְרִאים

  ,ֵמַעל ַּכְפּתֹור ֶׁשֵּיׁש ִלְתֹּפר, ִכים"אֹו ִעּתֹוִנים אֹו ְּתָנ

  .ְּבַמְתּכֹוִנים ּוְבֵעצֹות, ְּבֻדְגָמאֹות, ְּבִמְכָּתִבים

  ,ְּכמֹוָתּה, ֹות ֶאת ָהַרְדיֹו ָּדלּוקֶחְלָקן ַמְׁשִאיר

  ֶׁשִּתָּוֵתר ִּבְבִדידּוָתּה, ְּכמֹו ּדֹוָדִתי
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  ,ַּבֶחֶדר ּבֹו ִּבַּקְרִּתי אֹוָתּה

  ֶׁשָהָיה ַּגס נֹוָרא, ּבֹו ֶהֱאַמְרִּתי ַעד עֹוָרּה

  .  ְּכמֹו ֹאֶרז, ִעם ִאְטִרּיֹות ְקרּוׁשֹות, ְסִביב ַהֶּפה

  ): ָה ּבֹוֲהִקים ַּכֲעָׁשִׁשיתָּפֶני(ְוִהיא אֹוֶמֶרת 

  ,ֶׁשל ֹמֶׁשה ְוַהִּתְׁשִּבי, ָהֱאSִהים ֶׁשל ַהְּיהּוִדים, ֵיׁש ֱאSִהים

             .ֲאָבל ֶזה Sא ַהְּזַמן ְלַדֵּבר ָעָליו

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )יהודה ויזן: מאנגלית( 
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   ונסון'סמואל ג
  

  

  'חבש נסיך ָראֶסָלאס ימי דברי' מתוך
  

                     
  מסה על אמנות התעופה: 6פרק 

  

בין האמנים שנמשכו לבוא אל העמק המאושר כדי לעבוד 

לנוחותם ולהנאתם של יושביו היה איש שהתפרסם בבקיאותו בכוחות 

. לשם בידוראשר המציא מכונות רבות גם לשם תועלת וגם , המכאניים

, באמצעות גלגל שהנחל מסובב הוא אילץ את המים להיכנס לתוך מגדל

ושמר את , הוא הקים בניין בגן. וממנו הם נשלחו אל כל חדרי הארמון

אחת . האוויר סביבו קריר כל העת באמצעות ממטרים מלאכותיים

שאותן הניע בלי , אּווררה באמצעות מניפות, שהוקצתה לגברות, החורשות

שם , כלי נגינה שקטים מוקמו במרחק הראוי; הפלג הזורם בחורשההרף 

  . נוגנו חלקם על ידי משבי הרוח וחלקם בכוחו של הנחל

שהיה מרוצה מכל סוג של , את האמן הזה ביקר לפעמים ראסלאס

כי שיווה בדמיונו שיבוא יום ובו כל הידע שרכש ישמש אותו בעולם , ידע

אמן -ומצא את הרב, בדרכו הרגילההוא בא יום אחד להשתעשע . הפתוח

הוא ראה שהתוכנית עשויה לעבוד על משטח ; טרוד בבניית כרכרת ִמְפָרׂש

הבנאי היה . ובדברי שבח רבים הפציר בו להשלים את הבנייה, מישורי

והחליט לזכות בשבחים מכובדים , מרוצה מכך שהנסיך מעריך אותו כל כך

מעט מזער ממה שיכולים לחולל ראית רק ", הוא אמר, "אדוני. "עוד יותר

זה מכבר אני סבור שבמקום ההיטלטלות האיטית . מדעי המכאניקה

האדם יוכל לעבור ממקום למקום במהירות רבה יותר , בספינות ומרכבות

, אני סבור ששדות האוויר פתוחים להיכרות וידיעה; באמצעות כנפיים

  ". ושרק הבורות והעצלנות צריכות להזדחל על פני הקרקע

; טענה זו שבה והציתה את תשוקתו של הנסיך לעבור את ההרים

הוא היה נכון לשוות בדמיונו שהלה , מאחר שראה מה פעל כבר המכונאי

למרות זאת הוא החליט להמשיך ולחקור אותו לפני . מסוגל לעוד יותר

, אמר לאמן, "אני חושש. "שיניח לתקווה להתעורר ולגרום לו מפח נפש
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ושאתה אומר לי עכשיו את מה שהיית , ה על כשרונךשהדמיון שלך עול"

: לכל בעל חיים יסוד המיוחד לו. רוצה שיקרה ולא את מה שאתה יודע

, השיב המכונאי" ,ובכן". " הארץ–ולאדם ובהמה ,  האוויר–לציפורים 

ובני , ובכל זאת חיות יכולות לשחות בהם מעצם טבען, לדגים נועדו המים"

מי שיכול לשחות אינו צריך לוותר מראש . ים באמצעים מלאכותי–האדם 

ולעוף פירושו לשחות , לשחות פירושו לעוף בנוזל סמיך יותר; על התעופה

אין לנו אלא להתאים את כוח התנגדותנו ביחס ישר . בנוזל דליל יותר

האוויר בהכרח יוכל . ַלדחיסּות השֹוָנה של החומר שבו אנו מבקשים לעבור

ל כל ִמְתָקף שתפעיל עליו מהר יותר מכפי שיוכל אם תוכל לחזור ע, לשאתך

  ". האוויר לסגת מפני הלחץ

גם הידיים ; מייגעת מאוד", אמר הנסיך, "אבל מלאכת השחייה"

חוששני שמעשה התעופה ; והרגליים החזקות ביותר מתעייפות במהרה

ואין בצע רב בכנפיים אם לא נוכל לעוף רחוק יותר . יהיה עוד יותר פעלתני

  ".  יכולים לשחותמשאנו

כפי , תהיה רבה", אמר האמן, "היגיעה שבהתנתקות מן הקרקע"

, אבל ככל שנוסיף ונתרומם; שאנו רואים בעופות הבית הכבדים יותר

עד שנגיע לאזור שבו ירחף , משיכת האדמה וכובד הגוף ילכו ויתמעטו

לא יהיה אז צורך בשום טרחה מלבד ; האדם באוויר ללא כל נטייה ליפול

, אדוני, אתה. ואת זו יגרום גם הִמְתָקף הקליל ביותר, תנועה קדימהה

, תוכל בקלות להשיג בדעתך כמה ייהנה הפילוסוף, שסקרנותך חובקת כל

כשיראה את כל תבל ויושביה , המצויד בכנפיים והמרחף בשמיים ממעל

נפרשים תחתיו ואת כל הארצות המצויות על אותו קו רוחב מתגלות לו לפי 

עד מה ישתעשע בוודאי המשקיף . ודות לסיבוב כדור הארץהסדר ה

בסוקרו ! ערים ומדבריות, מלמעלה בראותו את הנוף הנע של ארץ וים

את ההרים , באותה מידה של כובד ראש את שּוֵקי המסחר ואת שדות הקרב

השורצים ברברים ואת המחוזות הפורים הטובלים בשפע יבול ונהנים 

לות נוכל אז להתחקות אחר כל מהלכו של באיזו ק! מברכתו של השלום

 לעבור מעל מחוזות נידחים ולבחון את מראה הטבע מקצה הארץ 1,הנילוס

  !" ועד ָקֶצָה

                                                         
וחידת מקומם המדויק עמדה , מקורות הנילוס עדיין לא היו ידועים,  בעת חיבור הספר1

 . 19-בלבם של ויכוחים ערים בין גיאוגרפים עד שלהי המאה ה
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אבל אני חושש שאף ; בוודאי רצוי מאוד", אמר הנסיך, "כל זה"

נאמר לי כי . אחד לא יוכל לנשום במחוזות ההתבוננות והרוגע הללו

הגם שהם , ובכל זאת מן הצוקים הללו; יםהנשימה קשה על גבי הרים נישא

לפיכך . קל מאוד ליפול, גבוהים מספיק כדי להפוך את האוויר לדליל ביותר

אני חושד שמכל גובה שבו יכולים להתקיים חיים עלולה להיות סכנה של 

  ". ירידה מהירה מדי

אם תחילה יהיה עליו ", השיב האמן, "איש לא ינסה דבר לעולם"

, אם תפרוש חסדך על המיזם שלי. התנגדויות האפשריותלהתגבר על כל ה

חקרתי את מבנה גופן של כל החיות . אסתכן בעצמי בטיסה הראשונה

ולדעתי הרציפות המתקפלת של כנפי העטלף היא זו שניתן , המעופפות

, על פי הדגם הזה אתחיל מחר במשימה. להתאימה בנקל לגופו של האדם

-הרחק מעבר לזדונם ולהישג, מעלה באווירואני צופה כי בתוך שנה ֶאַּסק 

, אבל אעבוד רק בתנאי שסוד האמנות לא יוסגר לאיש. ידם של בני האדם

  ". ושלא תדרוש ממני להכין כנפיים לשום איש מלבדנו

באחרים שיזכו ביתרון כה ", אמר ראסלאס, "למה צרה עינך"

דם חייב כל א; כל מיומנות צריכה להיות מושקעת למען טובת הכלל? גדול

  ". ועליו לגמול לזולת על נדיבותו, חוב גדול לזולת

הייתי ", השיב לו האמן, "אילו היו כל בני האדם כלילי מעלות"

אבל מה יקרה לשלומם של הטובים אם . ברצון רב מלמד את כולם לעוף

נגד צבא ? הרעים יוכלו לפלוש אליהם מן השמיים כל פעם שמתחשק להם

. גם הרים וגם ימים לא יוכלו לספק שום מחסה, תגם חומו, המשייט בעננים

בעוצמה שאין , מטס של פראים צפוניים עשוי לרחף ברוח ולעוט בבת אחת

אפילו . על עיר הבירה של מחוז פורה שנפרש תחתיהם, לעמוד בפניה

עלול להיות מחּולל , נווה האושר, משכנם הנסתר של נסיכים, העמק הזה

עמים הערומים השורצים לחופי הים כשינחתו בו פתאום כמה מבני ה

  ". הדרומי

לא לגמרי , והמתין לרגע הביצוע, הנסיך הבטיח לשמור על סודיות

השגיח על , הוא ביקר מפעם לפעם באתר העבודה. בלי תקווה להצלחתו

התקדמותה והבחין בהמצאות מחוכמות רבות שנועדו להקל על התנועה 

האמן משוכנע יותר כי יותיר את מיום ליום היה . ולאחד בין קלילות וחוזק

ובטחונו העצמי היה כה מידבק עד שאחז גם , הנשרים והעיטים מאחוריו

  . בנסיך
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ובבוקר שנקבע לכך הופיע ; במלאת שנה היו הכנפיים גמורות

הוא נופף זמן מה באברותיו כדי . הבונה מוכן ומזומן לטיסה על מצוק קטן

שלא , כנפיו.  רגע צנח אל האגםוִבן, אז זינק ממקום עומדו, לאסוף אוויר

והנסיך ָמָׁשה אותו אל היבשה , הציפו אותו במים, הביאו כל תועלת באוויר

  . למחצה מרוב אימה ומצוקה-כשהוא מת

  

  

  מסה על השירה. המשך סיפורו של ִאְמָלאק: 10פרק 
  

בכל מקום שהלכתי אליו גיליתי כי השירה נחשבת לצורת "

ם בה סגידה המתקרבת לזו שרוחש האדם ונוהגי, ההשכלה הנעלה ביותר

ובכל זאת אני נמלא פליאה מכך שכמעט בכל . לטבעם של המלאכים

האם זה . הארצות המשוררים הקדומים ביותר הם הנחשבים לטובים מכולם

משום שכל סוג אחר של ידע נרכש בהדרגה ואילו השירה היא כישרון 

ם הפתיעה את בני או אולי השירה הראשונה של כל ע? המוענק בבת אחת

שנפלה , ושמרה מתוך הסכמה כללית על זכות זו, אותו עם בחדשּותּה

מאחר שייעוד השירה הוא לתאר את הטבע ואת , או שמא? בחלקה במקרה

השתלטו המחברים הראשונים על מושאי התיאור , שהם זהים תמיד, הרגש

א ול, הבולטים ביותר ועל ההזדמנויות הנפוצות ביותר לכתיבת בדיון

מלבד ִשְכתּוב של אותם אירועים וצירופים , הותירו לבאים אחריהם דבר

בכל מקום אפשר , תהיה הסיבה אשר תהיה? חדשים של אותם דימויים

 –להבחין בכך שלמשוררים הראשונים שייך הטבע ולבאים אחריהם 

והאחרונים , שהראשונים מצטיינים בחוזקם ובכוח המצאתם; האּומנּות

  . ון שלהםבאלגנטיות ובעיד

קראתי . חפצתי להוסיף את שמי לשורות האחווה המהוללת הזו

וידעתי לדקלם בעל פה את כל הכרכים התלויים , את כל משוררי פרס וֲעָרב

אבל עד מהרה גיליתי שמעולם לא הגיע איש לגדולה מתוך . במסגד בֶמּכה

תשוקתי להצטיין דחפה אותי להעביר את תשומת לבי אל הטבע . חיקוי

מעודי לא ;  קהל שומַעי–ובני האדם , הטבע יהיה הנושא שלי.  החייםואל

לא אוכל לקוות להעיר עונג או ; יכולתי לתאר את מה שלא ראיתי בעיני

  . אימה בלבם של אלו שאינני מבין את דעותיהם ותחומי התעניינותם
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ראיתי הכול מתוך תכלית , מעת שגמרתי אומר להיות למשורר

אין לפסוח על שום סוג של : ב שלי גדל לפתעהיקף תשומת הל. חדשה

, סרקתי את ההרים ואת המדבריות בחיפוש אחר מראות ודימויים. ידע

התבוננתי במידה . ושיוויתי בנפשי כל עץ מעצי היער וכל פרח מפרחי הגיא

עיתים שוטטתי לאורך . שווה של קפדנות בנקיקי הסלע ובצריחי הארמון

 שום –למשורר . השתנותם של ענני הקיץעיתים צפיתי ב, מבוך היּובלים

כל מה שיפה וכל מה שנורא חייב להיות מוּכר . דבר אינו חסר תועלת

. עליו להיות בקי בכל מה שעצום עד מורא ובכל מה שזעיר וחינני: לדמיונו

המינרלים בקרקע והמטאורים בשמיים חייבים כולם , חיות היער, צמחי הגן

שהרי כל רעיון ; חו במגוון בלתי נדלהלהתקבץ יחד ולמלא את מאגרי מו

ומי שיודע ; הוא שימושי לשם חיזוקה או ייפויה של אמת מוסרית או דתית

ולהפיק רצון מן , יעלה על כולם בכוחו לגוון את הסצנות שלו, יותר מכולם

  .הקורא בָאלּוזיות לא שגורות ובלקחים לא צפויים

רץ שסקרתי וכל א; את כל התופעות בטבע הקפדתי אפוא לחקור

  ".במבטי תרמה משהו לכוחות השירה שלי

בוודאי היו דברים רבים ", אמר הנסיך, "בסקירה נרחבת כל כך"

ועדיין , בחוגם של ההרים האלה, עד היום, אני חייתי. שלא הבחנת בהם

אינני יכול לשוטט בחוצות בלי לראות משהו שמעולם לא ראיתי ושלא 

  ". שמעתי עד עתה

הוא לבחון לא את היחיד ", אמר ִאמלאק, "רתפקידו של המשור"

אין הוא ; להבחין בתכונות כלליות ובתופעות גדולות; כי אם את הסוג

הגוון השונים -מונה את הפסים של פרח הצבעוני ולא מתאר את בני

כשהוא מצייר דיוקן של הטבע עליו להציג בו מאפיינים . בַירקּותו של היער

והוא ; ת המקור לנפשו של כל קוראבולטים וחשובים כאלה שיזכירו א

 אלו שאדם אחד אולי מבחין –חייב להזניח את ההבדלות הדקיקות יותר 

 לטובת אותם קווי אופי אשר קופצים מיד גם לעין –בהן ואחר מתעלם מהן 

  .העומדת על המשמר וגם לזו המתרשלת במילוי תפקידה

עליו ; אבל ידיעת הטבע היא רק מחצית משימתו של משורר

לשם טיפוח אופיו שומה . הכיר באותה המידה גם את כל אורחות החייםל

להתבונן בכוחם של כל , עליו לאמוד את האושר והאומללות שבכל מצב

ולהתחקות אחר השינויים שבנפש האדם בעודם , הרגשות בכל צירופיהם

מתעצבים על ידי מוסדות שונים וההשפעות האקראיות של האקלים או 
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עליו להיפטר . ּותּה של הינקות וכלה בדכדוכה של הִזקנההחל מִחּי, המנהג

עליו לשקול את המותר והאסור ; מן הדעות הקדומות של תקופתו או ארצו

עליו להתעלם מן החוקים והדעות ; משתנה-במצבם המנותק והבלתי

שהן תמיד , ולהתעלות אל אמיתות כלליות וטרנסצנדנטליות, הנוכחיים

, בהתקדמות איטית של המוניטין שלו, לפיכך, עליו להסתפק; אותו הדבר

ולסמוך על הדורות הבאים שיעשו עמו צדק , לבוז לתשואות הקהל של ימיו

, עליו לכתוב כמתורגמן של הטבע וכמחוקק של המין האנושי. כראוי לו

ולראות את עצמו כשולט במחשבותיה ובמנהגיה של האנושות לעתיד 

  . ולמקוםכישות החורגת מעל ומעבר לזמן ; לבוא

וכדי ; עליו לדעת שפות רבות ומדעים רבים: בכך לא תם עמלו

באמצעות תרגול , הוא חייב להתוודע, שהסגנון שלו יהיה ראוי למחשבותיו

  ".חן של ההרמוניה-לכל דקּות של הדיבור ולכל לוויית, ללא הרף
  

• • •  
  

עד , והמשיך להאדיר את מקצועו, ִאמלאק היה כעת משולהב כולו

הצלחת לשכנע אותי ששום בן אנוש לעולם לא יהיה ! די" הזדעק שהנסיך

  ."המשך בסיפורך. מסוגל להיות משורר

כל כך ". "זה באמת מאוד קשה", אמר ִאמלאק, "להיות משורר"

שכרגע אני לא מוכן לשמוע יותר על כל ", החזיר לו הנסיך, "קשה

  ". תלאותיו

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )אביעד שטיר: מאנגלית( 
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   כוב'אנטון צ
  

  

  מכתב לשכן מלומד
  

  נאַכלּו-כפר חביתיות

  ,שכני היקר

סלח לי וְמַכל !). סלח לי בנדיבות ִלּבך, את שם אביך שכחתי... (מקסים

על שאני מעז להטריד אותך , לזקן מקשיש ולנפש אנוש מגוחכת, לי

כבר שנה תמימה עברה מאז . בדברים מגומגמים ועלובים אלה שבכתב

, אנוש פעוט ערך, בשכנות ִעמי, ה של העולםהואלת להשתכן בחלק ז

. חרגול עלוב שכמוני, ועדיין אינני מכיר אותך וגם אתה אינך מכיר אותי

להכירך ולו באמצעות הייגרוגליפים , שכני היקר מפז, אם כן, הרשה לי

הרשה לי ללחוץ בעין רוחי את ידך המלומדת ולברך . אלה של אדם זקן

המאוכלסת , ליבשת פחותת הערך שלנואותך עם בואך מסנט פטרבורג 

, זה זמן רב ביקשתי. היינו בריות פלביאיות, יקים ובעם האיכרים'במוז

-זאת מפני שהמדע הוא במובן מסוים אבינו. השתוקקתי להזדמנות להכירך

שהרי מכבד אני בכל לבי בני אדם . בדיוק כמו הציּביליזציה, מולידנו

זרי , ה של תהילה ואהדה כלליתהעטורים היל, ששמם ותוארם המפורסמים

רועמים כרעם , סרטים ותעודות הוקרה, עיטורים, קולות מצילתיים, דפנה

היינו העולם , ומכים כברק בכל חלקי העולם היקומי הנראה והבלתי נראה

, משוררים, אוהב אני אהבה לוהטת אסטרונומים. שתחת הירח

שאתה מונה , והני המדע כימאים ושאר כ2,דֹוֶצנטים-ְּפריַווט, מטאפיזיקאים

היינו , עצמך ִעמם באמצעות העובדות המחוכמות שלך וענפי המדע

אומרים שספרים רבים פרסמת בזמן שדגרת בשכלך מעל . תוצרים ופירות

מעוטרים , מדי חום וערמה גדולה של ספרים מארצות זרות, צינורות

את עיי החרבות , נחלתי העלובה לא מכבר פקד את .באיורים מפתים

בקנאות . האב ֵגָרִסים,  המקומי3מקסימּום ּפֹונטיֶפקס, וההריסות שלי

                                                         
  .שיבושי הלשון הם בעקבות המקור: הערת המתרגמת* 

, ) מורה פרטי– privatim docens: מלטינית, Privatdozent: גרמנית(ט דוצנט  פריוו2
 .תואר מלומד של מרצה ללא תקן במוסדות להשכלה גבוהה ברוסיה שלפני המהפכה

 ).pontifex maxumus: לטינית( כוהן עליון 3
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האופיינית לו הוא הטיל דופי במחשבות וברעיונות שלך בכל הנוגע למוצא 

והתקומם והתרתח כנגד , האדם ושאר תופעות העולם הנראה וגינה אותם

המשובצים מאורות , הסֶפרה הרוחנית שלך וכנגד אופקיך המחשבתיים

, אינני מסכים עם גרסים בכל הנוגע לרעיונות יצירי רוחך. ֹוריטיםוֶמָטא

ההשגחה העליונה . המדע הוא חיי. מפני שאני ניזון אך ורק מהמדע

מתכות למחצה ויהלומים , העניקה אותו למין האנושי למען מתכות יקרות

, אבי, סלח לי, ועם זאת. הנחצבים מבטנו של העולם הנראה והבלתי נראה

להפריך כדרך הזקנים אחדים מהרעיונות אם אעז , בקושי נראהלחרק שאך 

 האב גרסים הודיע לי שחיברת כביכול .שלך בכל הנוגע למהותו של הטבע

חיבור והואלת להציג בו רעיונות שאינם חשובים ביותר במה שנוגע לבני 

הואלת לכתוב שבן אדם . ולהווייתם הקדמונית, אדם ולמצבם הבראשיתי

סלח נא לזקן . הקופיים של אורנגוטאנים הקופים וכדומהמוצאו מהשבטים 

ואוכל להציג לך , אך אינני מסכים איתך בכל הנוגע לעניין חשוב זה, כמוני

החכם שבין היצורים , שליט העולם, שהרי אילו מוצא האדם. קושיה

אילו היה מוצאנו . היו לו זנב וקול פראי, מקוף טיפש ונבערהיה , הנושמים

נים היו מובילים אותנו היום כדי להציג אותנו בחוצות צוע, מהקופים

מרקדים על פי , והיינו משלמים כסף זה על הצגתו לראווה של זה, הערים

האם כל גופנו . בביברפקודת הצועני או יושבים מאחורי סורגי הכלובים 

האם היינו ? שאין לקופים, האם איננו עוטים מלבושים? מכוסה שיער

אילו היה לה ולּו מעט שבמעט מריחו , ינו בזים להאוהבים אישה ולא הי

אילו היה ? שאנו רואים אותו בכל יום שלישי אצל ראש האצולה, של קוף

. לא היו קוברים אותם בבית קברות נוצרי, מוצא אבות אבותינו מן הקופים

, שחי בזמנים ההם במלכות פולין, ַאמְוורֹוִסי, למשל, אביו של סבי הגדול

. יהֹוָאקים ׁשֹוסטק הקתולי, קוף אלא לצדו של ַאָּבטנקבר לא בתור 

רשימותיו על אקלים מתון ועל צריכה לא מתונה של משקאות חריפים 

סלח . ַאָּבט פירושו כומר קתולי). מאיֹור(שמורות עד היום אצל אחי איבן 

על שאני מתערב בענייניך המלומדים ומפרש את הדברים , לבור שכמוני, לי

הפראיים והמוגשמים וכופה עליך את הרעיונות ,  הזקניםדרך, שלי-בדרכי

, שכדוגמתם שוכנים בוודאי בבטנם של אנשים מלומדים ומתורבתים, שלי

אינני יכול לשתוק ואינני סובל שמלומדים טועים במחשבת . ולא בראשם

האב גרסים הודיע לי שאתה חושב . ואינני יכול שלא לחלוק עליך, ראשם

אשר מחליף לנו את השמש , היינו הירח, בנהמחשבות שגויות על הל
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ואילו אתה מעביר חשמל . כשבני האדם ישנים, בשעות עלטה וחושך

שכותב דברים מטופשים , אל נא תצחק על זקן. ממקום למקום ומפנטז

חיים ודרים בני אדם , היינו על הירח, אתה כותב שעל הלבנה. כאלה

הם , ו חיו בני אדם על הירחכי איל, דבר זה הוא מן הנמנע. ושבטים שלמים

היו מסתירים מאיתנו את אורו המאגי והמכושף בבתיהם ובאפרי המרעה 

והגשם יורד מטה , בני אדם אינם יכולים לחיות בלא גשם. הדשנים שלהם

הם היו , אילו חיו אנשים על הירח. אל הירח, ואינו עולה מעלה, אל האדמה

פכים ואשפה היו נמטרים על ש. וזה אינו קורה, אל האדמה, נופלים למטה

אם , האם בני אדם יכולים לחיות על הירח. היבשת שלנו מהירח המיושב

גם ממשלות אינן יכולות להתיר לחיות ? הוא קיים רק בלילה ונעלם ביום

מושגותו בני אדם יוכלו להסתתר -מפני שבשל המרחק הרב ואי, על הירח

המצאת וכתבת . מקצתטעית ב. חובותיהם בקלות רבהבו ולחמוק ממילוי 

, השמש, שיש על המאור הגדול, כמו שאמר לי האב גרסים, בחיבורך החכם

כיצד . מפני שזה לא ייתכן לעולם, זה לא יכול להיות. כתמים שחורים

אפשר להביט בשמש בעיני אנוש -אם אי, יכולת לראות כתמים בשמש

? אם אפשר להסתדר גם בלעדיהם, ולמה שיהיו עליה כתמים? פשוטות

אולי לדעתך גם ? אם אינם נשרפים, מאיזה גוף רטוב עשויים אותם כתמים

! על ההלצה המטופשת, לזקן ארסי ומעורפל, סלח לי? דגים חיים בשמש

 למפרש זה של המאה התשע –אין לרובל ! מאוד מאוד נאמן אני למדע

. המדע האפיל עליו לנגד עיניי בכנפיו העתידיות. כל ערך בעיניי –עשרה 

אף על פי שבור אני . גלית מייסרת אותי כאילו העבירו לי מסמר בגבכל ת

, פרחח זקן שכמוני, בכל זאת, ובעל אחוזה הדוגל באורחות החיים הישנים

ממלא אני את ראשי . עוסק אני במדע ובתגליות שאני עושה אותן במו ידיי

. במחשבות ובידע דגול שקּוּבץ לו יחד, את גולגולתי הנבערת, המגוחך

תגליות רבות עשיתי במו . בע אבינו הוא ספר שצריך לקרוא ולראותהט

אגיד בלי להתפאר . תגליות מהסוג ששום מתקן עולם עוד לא המציא, שכלי

שאינני מן הנחשלים ביותר בכל הנוגע להשכלה שהושגה בזכות יבלות ולא 

שלעתים , םאפוטרופוסיאו , היינו אב ואם, בזכות עושרם של ההורים

פאר ובתי מגורים של שש קומות ,  ילדיהם באמצעות עושרהורסים את

:  זה מה שגילה שכלי השווה פרוטה.ובהם עבדים וִצלָצלים חשמליים

מזדהרת , השמש, גיליתי שגלימת האש הגדולה ומרובת הקרניים שלנו

היא משעשעת את הלב . השכם בבוקרו של חג הפסחא בצבעים ססגוניים
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מדוע : תגלית אחרת. פלאיים רושם קונדסיבציוריותה ומותירה בריצודיה ה

בחורף היום קצר מפני ? ובקיץ נהפוך הוא, בחורף היום קצר והלילה ארוך

, הוא מתכווץ מקור, שבדומה לכל שאר העצמים הנראים והבלתי נראים

והלילה מתרחב או מתחמם בשל הדלקת , ומפני שהשמש מקדימה לשקוע

כלבים מלחכים עשב בדומה ועוד גיליתי שבאביב . המנורות והפנסים

מפני שהוא מחולל , ושהקפה מזיק לבני אדם שדמם שופע, לכבשים

תגליות . ועוד דברים מן הסוג הזה, סחרחורת בראש ומראה עכור בעיניים

. אף על פי שאין לי תעודות ואישורים רשמיים, רבות עשיתי גם נוסף לאלה

נעסוק , יזו תגליתנגלה יחד א. חי אלוהים, שכני היקר, בוא לבקר אותי

  .חישובים למיניהם, ברייה עלובה שכמוני, בספרות וגם תלמד אותי

קראתי לא מכבר אצל מלומד צרפתי אחד שפרצופו של אריה אינו דומה 

גם בנוגע לקושיה הזאת . כמו שחושבים המדענים, כלל לחזות האנושית

נו כעת אנח. לדוגמה, בוא אפילו מחר. עשה נא טובה, בוא לבקר. נדבר

אבל בשבילך נכין אלה גם , אוכלים מאכלים שאינם כוללים בשר וחלב

. יהיו אשר יהיו,  ביקשה שתביא איתך ספרי חוכמהבתי נטאשנקה. אלה

מה אני אגיד . רק היא חכמה, כולם טיפשים בעיניה, היא ֶאַמנסיֶּפה אצלי

בעוד שבוע יגיע ! בעזרת האל, משאיר את חוטמו, הנוער היום מתבלט, לך

בור וגס רוח ואיננו אוהב , אבל בינינו, אדם טוב, )מאיור(לי אחי איבן א

, את המכתב הזה אמור להביא לך מחסנאי המזון שלי ְטרֹופים. מדעים

סטור לו על לחייו כדרך , אם יביא אותו מאוחר מזה. בשמונה בערב בדיוק

, אם יביא באיחור. אין טעם לנהוג בעם הזה בכפפות משי, הפרופסורים

את מנהג הביקור בבתי השכנים לא . ארור שכמותו, מן שביקר בפונדקסי

. והבא מכונות וספרים, לכן בוא לבטח. ולא בנו הוא יסתיים, אנחנו המצאנו

, סלח לי. אך אני אדם ביישן מאוד ואין לי די אומץ, הייתי בא אליך בעצמי

  .על הטרחה, פרחח שכמוניל

  ,שכנך, הקוזאקים של דון בדימוס בחיל 4 אּוריַאדניק–על החתום 

    ּבּולאטֹוב-ואסילי ֶסמי

 

 

  )מרקון נהיד: מרוסית (             

                                                         
 . דרגת הקצונה הנמוכה ביותר בחילות הקוזאקים בצבא הרוסי הצארי4
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   לו שנעשו והפלאים עספור על המעשייה

  
  

ספר המעשיות 'המעשייה שלפניכם מופיעה בקובץ סיפורים המכונה 
 שמו של הספר). الغريبة واألخبار العجيبة الحكايات كتاب(' המופלאות והחדשות המוזרות

, אך בתוכן העניינים, במקורו אינו ידוע שכן העמוד הראשון בכתב היד חסר
מציין המעתיק כי כתב יד זה מכיל ״מעשיות מופלאות וחדשות מוזרות״ ומכאן 

מקוטע בחלקו ויותר ממחציתו , כתב היד שנמצא כעת באיסטנבול. כינויו
אך , מעשיות סיפורים ו42כתב היד המלא הכיל , על פי תוכן העניינים. אבדה

 הם גרסאות 18-שישה סיפורים מתוך ה. לידינו הגיעו שמונה עשרה בלבד
בעוד שהיתר ', סיפורי אלף לילה ולילה'שונות במקצת למעשיות שמופיעות ב

. 1933הינם סיפורים חדשים שלא היו מוכרים לפני גילויו של כתב היד בשנת 
משתייך ', ולילהסיפורי אלף לילה 'בדומה ל', ספר המעשיות המופלאות'

והועלתה מדי פעם על , לספרות החכמה העממית שעברה בדרך כלל בעל פה
אך כנראה הובא לאיסטנבול ממצרים , מקורו של כתב היד אינו ברור דיו. הכתב

- יש לתארך איפוא את כתב היד למאה ה. 1517לאחר הכיבוש העותומני בשנת 
תיק ביותר שבו קובץ מה שהופך אותו לכתב היד הע, 14- או אף המאה ה15

  .  'סיפורי אלף לילה ולילה'מעשיות מהסוגה של 

  
  בשם אללה הרחמן והרחום

  
 –הנדיב והרחום , הנכבד, האדיר,  שהוא החכם–ואללה יודע כל , מספרים

הוא . שבעיר השלום בגדאד היה אֹוֵרג בשם אבו ִדיָסה שכינויו היה עספור

, ובד על יריעת אריג עבור לקוחכאשר היה ע. היה עני ולו אשה וארבע בנות

וכך הוסיף לעשות עד שנצטבר אצלו אריג פשתן , היה גונב ממנה פיסה

הוא נטל . הוא לקחו לשוק ומכרו בעד שישים דרהם. באורך שישים אמות

אסטרולוג , שם ראה איש נכרי מוזר, את הכסף ועבר בערסת אל חאוז

 מזלו יהיה כך –ך מי ששמו כך וכ: "שסביבו קבוצת אנשים והוא מכריז

הלך אבו דיסה לאשתו וסיפר לה את . ונוטל מהם כמה דרהמים, "וכך

ֱהֵיה אסטרולוג ונחיה בכל יום ! יא בן אדם", אמרה לו. מעשה האסטרולוג

את , אשה, חי אללה: "אמר לה". מדינר ולא תותירנו בחוסר מזל ובצרה

איך אהיה . כראויאינני יודע לספור ואף לדבר , אינני קורא וכותב! משוגעת

אתה לא רואה את : "אמרה לו" ?התרצי שיבוזו לי הבריות? אסטרולוג

היה אסטרולוג או ? איך הוא חי וכמה הוא מבוקש, שכננו האסטרולוג

  !"שנתגרש
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מה תרצי ! יא אשה: "אמר, כיוון שעספור האורג אהב את אשתו

  " ?שאעשה

 ״חוזה – שב ברחוב וקרא בקול, פרוש מחצלת, קח מחברות ישנות"

 והאנשים –״ ?מי רוצה לראות סימן ברכה! אסטרולוג מופלא, עתידות

  ".יבואו אליך

מה אומר ואני ", שאל, "ואם מישהו ישאל אותי על המחברות מה יש בהן"

  " ?אינני יודע לקרוא ולו מילה אחת

 אני אסטרולוג –״אינני סופר ,  אמור לו, אם ישאלך אדם על מה שיש בהן"

  . ענתה"חוזה עתידות

  ".?ומאין לי גלימה"

  ".אתן לך שק ומצנפת, אל דאגה"

זה "נתנה לו מחצלת ישנה וכסא ואמרה , היא אספה לו כמה מחברות ישנות

  ".   כל מה שתצטרך

אל תנסי אותי במשהו שאינני יודע ואנשים יצחקו , חי אללה, יא אשה"

  .אמר עספור!" עליי

  !". גרשהיה אסטרולוג או שנת. אל תראה זאת ברבים"

. לא נותרה בידו ברירה אלא לומר שיהיה אסטרולוג, מאחר שאהב אותה

נטל את המחצלת והציוד ועלה על אם הדרך באזור מושב , למחרת בבוקר

הדריכני , ריבונו של עולם"האסטרולוגים כשידו על ליבו והוא אומר 

הוא ישב על הדרך שמובילה לאחד מבתי !". הו מורה הנבוכים, במבוכתי

כאשר !". יודע כל! חוזה עתידות מופלא! אסטרולוג", חץ וקרא בקולהמר

חשו אליו מכל צד ומקום והביטו בלבושו , שמעו האנשים את דבריו

הוא לבש , צבוע בחינה שהגיע עד טבורו, היה לו זקן ארוך מאד. ומראהו

האנשים התקבצו . את השק וחבש את המצנפת והיה נראה כמו סרסור זקן

הסרסור הזה הוא עספור האורג : "הם שהכירוהו אמרווכמה מ, סביבו

הם פרצו בצחוק בעוד הוא בוכה ומסובב את !" שהפך לאסטרולוג

  . המחברות מצד לצד

מה הצעקות הללו . "והנה יצאה בת המלך מבית המרחץ וסביבה נערותיה

הלכה הנערה !". לכי לראות זאת"שאלה את אחת הנערות " ?והקהל הרב

אנשים . זהו אסטרולוג חדש מוזר, הו גבירתי"ה לראות וכששבה אמר

בת המלך ". מתאספים סביבו ואומרים שמעולם לא הגיע לעיר שכמותו

, לכי אליו ואמרי לו, נערה: "שהיתה הרה ועמדה ללדת בקרוב אמרה



 207

אנא חזה מה היא , גבירתי ביקשה שתחזה את עתידה והדינר הזה הוא שכרך

, אדוני האסטרולוג: "גל ואמרהפילסה דרך במע, הלכה הנערה". תלד

עספור הושיט " והדינר הזה הוא שכרך, הנסיכה ביקשה שתחזה מה תלד

שכן לא ראה דינר בידו , את ידו ונטל את הדינר כשאינו מאמין למראה עיניו

״ ?האמנם זהו דינר אמיתי. "מימיו ולא שום דבר צהוב זולת ענבים חיוורים

הניד את ראשו והחל להפוך דף , והוא הגביה את הספר מלפני. קרא בקול

. אחר דף ולנשוך את שפתו כשהוא שותק ולא אומר דבר שעה ארוכה

היא ! זוהי גבירה ברת מזל: "הניד את זקנו ואמר, לבסוף הגביה את ראשו

  . וסיפרה לה המלך לבת שבה הנערה ".בשמיים ולא בארץ לא ,ילדים שני תלד

כאשר . יתה הנסיכה ללדתאותו הלילה היה במקרה הלילה בו צריכה ה

החלה לטייל בגן הארמון והגיעה לבית על עץ שהשומר , הגיעה לארמון

היא . ואמרה שהיא רוצה לעלות לשאוף שם אוויר לשעה קלה, יושב בו

. והנה החלו הצירים, טיפסה למעלה והתיישבה בביתן הזה לזמן מה

בדיוק , בתהיא ילדה בן ו, המיילדת עלתה אליה ועוד לפני שהספיקה לרדת

החדשות התפרסמו שבת המלך . עספור האסטרולוג' כמו שאמר השייח

. צדקה חולקה לעניים והבשורה נחגגה בתופים ומחולות, ילדה בן ובת

ציוותה בת המלך להעניק לעספור האסטרולוג גלימת , כאשר עלה הבוקר

ולכו להלביש אותו בגלימת , תבררו היכן הוא גר. "פרדה ואלף דינר, כבוד

וכן העניקו לו אלף דינר והביאו אותו לשער הארמון כדי "ציוותה " בודכ

לא , עספור האסטרולוג אשר קיבל את הדינר בידו, בינתיים". שנראה אותו

, קיפל את הספרים והמחצלת, מיד כשהלכה הנערה. האמין למראה עיניו

הניחם על כתפו ואת המחברות טמן בחיקו ורץ ונמלט עד שהגיע לביתו 

אך שיקרתי לבת המלך , קיבלתי היום דינר, חי אללה, יא אשה ":ואמר

, כאשר יבוא מישהו לבקשני. זה הדינר שקיבלתי. ומחר יבואו לתלות אותי

  . קחו את דינרכם ולכו״,  ״הוא אינו כאן–אמרי לו 

  .אמרה האשה" צא החוצה ושתוק! אתה משוגע, חי אללה"

הדבר הראשון , אללהחי ! את הבאת זאת על ראשי! שתיקטע לך היד"

כאילו שאתן לך לצאת . שאומר להם יהיה שאת אמרת לי להיות אסטרולוג

  !" מזה בשלום

. כל הלילה העביר עספור כשהוא מחשב אלף חישובים של פורענותאת 

היכן ביתו של האסטרולוג . "והנה משרתים וסריסים בדלת, למחרת בבוקר

  . ענו התושבים" הנה הוא. "שאלו" ?החדש
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את אמרת לי , יא בת עשרת אלפים כלבות"אמר עספור לאשתו " אללהחי "

אומר להם שאת לימדת אותי זאת ואת תהיי הראשונה ! להיות אסטרולוג

הוא , הוא איננו כאן, אמרי להם, לכי לדבר איתם! לספוג את ההשפלה

מחפש מקום , הוא החל להסתובב". משוגע ואינו יודע מה הוא אומר

הוא השתלשל לתוכו וסגר על עצמו .  אלא את התנורולא מצא, להתחבא בו

: אמרו" ?מי שם: "אמרה, כאשר דפקו על הדלת, ואילו אשתו, את המכסה

  ". תנו לנו את החכם שדיבר עם הנסיכה"

עני ומשוגע שאינו יודע מה הוא , הוא אדם מסכן"אמרה האשה " חי אללה"

  !".הנה הדינר! אומר

ה שלחה לו אלף דינרים ופרדה הנסיכ"אמר הסריס !" ?את משוגעת"

עלתה האשה !"  נחריב את הבית–ולא , קראי לו שיבוא. וגלימת כבוד

שיערו פרוע , והחלה לצעוק ולחפש את עספור עד שמצאה אותו בתנור

מזלך "קראה האשה " בוא תיכף ומיד. "ופיח על פניו וגופו מהאבק שבתנור

יסיר אללה ". "כבודהנסיכה שלחה לך אלף דינרים ופרדה וגלימת . הגיע

הוא עלה !". התחממתי מעט ואת לא מניחה לי"ענה עספור " את צווארך

פנה , כאשר ראו אותו. פתח את הדלת ויצא, מהתנור כאילו עלה מתוך קמין

תראה את . "ענה חוסיין" ?מה", !"הי חוסיין"אחד מהם לחברו 

ץ את האיש לא רח, חי עלי? נערי, מה נראה לך! האסטרולוג של הנסיכה

" ?מה אתה: "האנשים החלו לברוח בעודם קוראים!". פניו עשרה ימים

אתמול הופיע על ידי שד שהעליב את הנסיכה , חי נפשי: "השיב עספור

. לקחו אותו לבית המרחץ ורחצו אותו". ואני אמרתי לחשים בשבילה

: הוא אמר. הוציאו והלבישו אותו בגלימת הכבוד והרכיבוהו על הפרדה

הנח "הם צחקו ואמרו . בחייכם הבריכו אותה, היא גבוהה מדי, ליחי ע, הו"

הוא הניח את רגלו הפוכה כשפניו אל זנב הפרדה והם !". רגלך בארכוף

חי "הפרדה שחררה נפיחה והוא השליך עצמו מגבה ואמר . פרצו בצחוק

, הוא הניח את רגלו. הסייס פרץ בצחוק!" ישנו אדם מתחת לזנבה, אללה

הוא דירבן את הפרדה והיא . התיישב על גבה של הפרדהכופפה לאחור ו

הפרדה נרתעה . הלכה עד תחילת הרחוב והנה כלב שחור עבר על פניה

הו , יא בן אדם, חי נפשך. "לאחור והסייס נפל מעל גבה ושבר את ידו ורגלו

אין זה אלא בגלל שחטאנו כנגד , חי אללה! שברתי את רגלי וידי, אחי

אך , איש שכמותי יחטא, חטאתי, הו אדוני. ותוהאסטרולוג והרגזנו א

קודם אתה מזלזל בבן אדם ואז , ״חי נפשך: השיב עספור!". שכמותך ימחל
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, ״חי עלי, אמר הסייס, ״ וכשהניע את שפתיו?אתה רוכב על הפרדה שלו

המשרתים . ״!הפרדה משליכה אותו ארצה, בכל פעם שהוא שונא מישהו

מהיום , אדוני האסטרולוג: "אמרה לו. ההלכו מלפניו עד שנכנס אל הנסיכ

לא תשוב לרבוץ על אם הדרך ולא תצפה בכוכבים . אתה האסטרולוג שלי

כבר ציוויתי להעניק לך ממון ושכר אשר יספיק לך ולבני . לאיש מלבדי

כלום סבורה את שרציתי לשבת על אם , הו גבירתי: "אמר לה". ביתך

ותשלחי אליי ולכן ישבתי שם חזיתי בכוכבים שתלכי לבית המרחץ ? הדרך

והוא הסתלק מלפניה , היא העניקה לו גלימת כבוד נוספת". בשבילך

כשהוא רוכב על הפרדה והמשרתים מלווים ועומדים לשירותו עד אשר 

אך היא לא ! בש! בש, אמר לפרדה, כאשר הגיע לביתו. הגיע לדלת ביתו

!". מעליהבשבשו אותה שלא תשליך אותי ", הוא אמר למשרתים. עצרה

הוא עלה לאשתו והיא . הורידו אותו מעליה והלכו, הם עצרו את הפרדה

מה קרה "ענה והוסיף !" הכנסת אותי לצרות". "?מה קרה לך"אמרה לו 

בואי ניקח את מה שיש ונצא מהעיר לפני שהם ! תראי מה קרה לנו? לך

  !" יחזרו לכאן ויתלו אותי וגם את לא תצאי מזה בשלום

לא נעזוב , חי אללה! בטח באללה ושתוק" ענתה האשה !"פחדן שכמוך"

  !"את העיר הזו לעולם

אומר , חי אללה! לא אתן לך לחיות אחריי! את מחפשת רק להרוס אותי"

. להם שאת לימדת אותי זאת ואמרת לי ׳היה אסטרולוג ותלעג לבריות׳

  !"אבקש מהם שיתלו אותך לפניי

  . התיישבו בצוותא ואכלו ושתו, לאחר מכן

ואוצר המלך נפרץ וניטלו ממנו שקים , רצה הגורל. כך עברו כמה ימים

. המשרת השכים בבוקר ודיווח למלך על אוצרו. שבהם עשרת אלפים דינר

הביאו את האסטרולוגים והגיאומנטים : "כעס המלך כעס גדול ואמר

  !" שיראונו מי לקח אותם

 כינס עשרים הוא. המלך היה חובב אסטרולוגים וקוראים בחול ובכוכבים

אני רוצה שתגלו למעני היכן הכסף : "אסטרולוגים וקוראים בחול ואמר

הם צפו וחישבו חישובים אך לא הצליחו לגלות היכן !". שנגנב ממני

, אבי", הוא נכנס אל בתו והיא אמרה. המלך שילח אותם ונעצב מאד. הכסף

  "?מדוע זה נעצבת

הזמנתי אסטרולוגים אך "ך ענה המל" נגנבו לי מהאוצר עשרת אלפים דינר"

  ".אני אובד עצות וכבודי נפגע. איש מהם לא גילה דבר
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  ".?מה תאמר אם מישהו ישיב לך את הכסף לאלתר"

  ".  אעניק לו אלף דינר מזה וגלימת כבוד ופרדה"

בישר לי על , חי אללה, האסטרולוג שלי המופלא אשר אין כמוהו בעולם"

  !".לידת ילדיי

  !".ארגני פגישה עמו ועשי זאת בהקדם, ילדונת, חי אללה"

  ". דבריך הם מצוותי"

. דפקו בדלת, כאשר הגיעו לביתו. היא שלחה את משרתיה לקרוא לעספור

יא : "השיב את ראשו ואמר לאשתו, הוא השקיף מהחלון וכשראה אותם

 –!" שבע מאות איש, תראי מה קורה כאן! אשר יגורנו בא, חי עלי! כלבה

האשה ניגשה " ?מה אעשה, חי נפשי "–ה אנשים למעשה היו שם שלוש

  " ?מי בדלת: "וקראה

  . שאלו" ?האם החכם כאן"

  .לחש עספור!" הוא איננו כאן, אמרי להם, וואלה"

  !".הוא בדיוק מגיע"אמרה האשה " אדוני, כן"

לבש את גלימת , הוא קם. אמר עספור" יא כלבה, יכרות אללה את לשונך"

מה הדבר . "רתם את הפרדה ויצא אליהםירד ו, הכבוד וטורבן גדול

  .שאל" ?שתרצו

  . ענו!" דבר עם המלך"

  "?מה רוצה ממני המלך"

נעלמו לו עשרת אלפים דינר מהאוצר והנסיכה סיפרה לו עליך שחזית לה "

  ".את העתיד

  . אמר עספור והלך עמם אל המלך" בשם אללה"

 שהתיישב בצד פילס דרכו בין האנשים והתקרב עד, בירך לשלום, הוא נכנס

לא היה , אלמלא היה זה גאון הדור, חי נפשי, אמר המלך בליבו. המלך

  "?האם נכון מה שאמרה עליך בתי", הוא פנה אליו ואמר. מתיישב לצידי

  ".כן"

הלכו לי עשרת אלפים דינר מהאוצר ולא היה בכוחם של חבר "

  ". מהםאתן לך אלף דינר, אם תגלה היכן הם. האסטרולוגים לגלות היכן הם

הייתי רוצה שיזמנו את קבוצת האסטרולוגים "אמר עספור " אדוני המלך"

בברכת המלך אראה מה , ולאחר מכן, מלפניך כדי שיודו בחוסר יכולתם

אמר , כאשר באו. וכך ציווה המלך לכנס את כל האסטרולוגים". לעשות

זהו האסטרולוג של בתי שבא ואמר שימצא את עשרת אלפי "להם המלך 
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כאשר ראו את ". הודו לו בחוסר יכולתכם כדי שימצא את הכסף. יםהדינר

ממתי הפך המתחזה : "צחקו ואמרו, עספור האסטרולוג וזקנו הארוך

הוא לא ! בוא יא ַנְחס, וואלה! הוא אורג! ?המטומטם הזה לאסטרולוג

, אולם אחד מהם אמר!". ?יספק את הסחורה עד שנודה בחוסר יכולתנו

 לו כדי שיחזה בכוכבים ואז כבר ניתן למלך להשפיל מה יזיק לכם שנודה"

אדוננו : "פנו האסטרולוגים למלך ואמרו". ?אותו ברבים ונצחק עליו

הוא , אם החכם הזה יגלהו. אכן לא היה בכוחנו לגלות היכן כספך, המלך

תן לי עשרה , אדוני המלך: "אמר עספור למלך, כששמע זאת". ישלוט בנו

  ". ימים

  . שיב המלךה" קיבלת זאת"

בעוד עשרה . ארד ואקח את אשתי וניסע מהעיר הזו, אמר עספור בליבו

מהיכן אביא עשרת ! כבר נהיה בעיר רחוקה ואחלץ מכאב הראש הזה, ימים

וזאת כשהם קמים מלפני המלך והאסטרולוגים צוחקים עליו ? אלפים דינר

  ! מעניין מה מתכוון לעשות הביש־גדא הזה, ואומרים

  !"נפל דבר, יא בת מאה כלבות, קומי: "אשתו ואמר להעספור הלך ל

  .שאלה" ?מה יש לך"

התחייבתי להשיב עשרת אלפים דינר שאבדו למלך ולהביאם אליו בתוך "

בעוד עשרה ימים נהיה בעיר רחוקה ונינצל מכאב ! בואי ניסע. עשרה ימים

את לא , וואלה! יש לנו מספיק כסף להתפרנס עד שנמות, הראש הזה

את עומדת על כך שיתלו ? מנין לי עשרת אלפים דינר לתת לו! ביתומכת 

  !" אדרוש מהם שיתלו אותך לפניי, חי אללה, ואני, אותי

כבר יבואו , מהיום ועד שיעברו עשרה ימים"אמרה האשה " יא בנאדם"

  "אלף ישועות

  ..."גם אם עשרת הימים הללו יימשכו שנה! אשה"

  .השיבה!" משהו יבוא"

, לא אלך מכאן בכל הזמן הזה, אשה: "ספור ואמר לאשתונחה דעתו של ע

לאחר מכן ". אלא אשב איתך בפתח הבית על הספסל בחוץ ונראה מה יהיה

תאטמי אותו , תסתמי את ראשו, שתביאי לי כד, יא אשה, אני רוצה"הוסיף 

  ".  בכל יום שעובר אשים גלעין אחד בכד. ותתני לי כמה גלעינים

  ".דבריך הם מצוותי"

הניח את חפציו וישב בפתח הבית , שטח לו מחצלת, יצא החוצה, חרתלמ

  . אלו היו מעשיו. עד הצהריים
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הוא ניטל מאוצר המלך על ידי עשרה גנבים ונותר בידיהם , אשר לכסף

כמות שהוא כל הימים ההם מפני שלא רצו לבזבזו בטרם יוודע להם דבר 

את הכסף בתוך כשנודע להם שעספור האסטרולוג הבטיח להשיב . המלך

חששו לנפשם וחשבו כי עספור לא היה מתחייב על נפשו , עשרה ימים

״מה הסיפור . אלא אם ידע עליהם, להשיב את הכסף בתוך עשרה ימים

אחד מאיתנו יילך היום לביתו "״ תהו ולבסוף אמרו בינם לבין עצמם ?שלו

הגנבים ". הרי שהכיר את כולנו, אם יכיר אותו. ויראה מה קורה שם

, אם נראה שעספור יודע עלינו, הם החליטו. התחבאו במערה מחוץ לעיר

  .ניתן לו את הכסף בתמורה לשתיקתו

  .אמר אחד מהם" אני אלך אליו ואגלה מה הסיפור איתו"

, הוא עיין בספר. הוא הלך לביתו של עספור ומצאו יושב כשלפניו ספר

  .  הביט בפני הגנב ושוב עיין בספר

אף בני ביתו ! הו ריבון הכעבה, הוא מכיר אותי"בליבו אמר הגנב " חי עלי"

הוא התיישב במקום בו יוכל להאזין לדברי האסטרולוג ". מכירים אותי

, הי"פנה עספור לאשתו ואמר , כעבור שעה קלה. מבלי שזה יראה אותו

  !"ראדה'ג

  .אמרה האשה!" דבר, לפקודתך"

  ".נותרו עוד תשעה שיבואו"אמר " זהו אחד מהעשרה"

עד , לא מסב פניו לאחור, נמלט מבוהל, אשר שמע הגנב את דברי עספורכ

  . שהגיע לחבריו וסיפר להם מה שאירע

  "?והרי מאין יכיר אותך"אמרו חבריו " ?שמא היה זה מקרה"

זהו אחד , הוא אמר בפירוש! הוא הכיר אותי"אמר הגנב " חי אללה"

  !".מהעשרה

  ".נסדר את העניין איתו, כירהויילך מחר אחר ואם י"אמרו חבריו " אם כך"

הוא המתין עד לדמדומי ". אני אלך אליו היום"למחרת התנדב אחר ואמר 

הוא . הוא מצא את עספור יושב בפתח הבית כשלפניו ספר. הערב ויצא

כך שישמע , הלך הגנב ונעמד בהיחבא. הביט בספר ולאחר מכן בפני הגנב

  . את מה שהוא אומר

  "?ת שומעתא, הי: "פנה עספור לאשתו

  !" לפקודתך"

  . אמר עספור" אלו  השניים שבאו מתוך העשרה"
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! ריבון הכעבה"אמר בליבו , כאשר שמע הגנב את דברי עספור לאשתו

הוא . הוא נס על נפשו כשליבו הולם בבעתה!". המקורנן הזה מכיר אותנו

הוא מכיר "סיפר לחבריו את מה שסיפר חברם יום לפני כן ואמר להם 

שמע זאת מנהיג החבורה ".  תתמהמהו שלא יהרוס לנו את החייםאל. אותנו

ניכנס אליו , אם הוא אכן מכיר אותנו! מחר לא יילך איש אלא אני: "ואמר

קמו בבוקר ומנהיגם המתין לשעות אחר , למחרת". ונסדר את ענייננו עמו

והנה הוא , הוא יצא בחשאי והלך לביתו של עספור האסטרולוג. הצהריים

   –הספר מלפניו והוא כמו שאמר מי שאמר , ח ביתויושב בפת

      ְמַעֵין ַּבֵּסֶפר ּוֵמִניַע ֶאת ֹראׁשֹו

  ְּבַחַיי ֶׁשLא ָיַדע ַמה ֶׁשּבֹו    

כך היה . עספור המשיך להביט בספר ובגנב כדי להראות לו שהוא קורא

. הביט גם בו, וכאשר עבר הגנב, עושה כאשר היה חולף על פניו כל אדם

". אין זה אלא שהסרסור הזה מכיר אותנו! חי אללה: "ל ואמרהגנב נבה

ואז קרא עספור , הוא נעמד אחוז אימה כדי לשמוע מה שהוא אומר

  " ?את שומעת: "לאשתו

  .ענתה האשה!" לפקודתך"

כאשר !" זהו המובחר שבעשרה והטוב שבהם"אמר עספור !" חי עלי"

הוא שב לחבריו ". קמעל לכל ספ, נפל דבר"אמר , שמע זאת מנהיג הגנבים

  " ?מה אתם עושים: "ואמר

  .שאלו" ?מה העניין"

הוא מכיר אותנו ועשה לנו טובה שלא הלשין "ענה מנהיגם " חי אללה"

כל אחד , בואו נביא לו את הזהב והכסף ונוסיף אלף דינר משלנו. עלינו

 עשה עמנו חסד ולא תספר עלינו –ונאמר לו , כופר נפשנו, מאה דינר

  !".דבר

הם נטלו את הכסף כפי שהוא עם אלף . אמרו" ה מה שתמצא לנכוןעש"

הם דפקו . דינר נוספים ובאו לפתח ביתו כשהוא ואשתו בבית משוחחים

  . בדלת

  .קראה האשה" ?מי שם"

  .ענו" אנו מבקשים להיפגש עם החכם"

. מנענע את זקנו ופוכר את אצבעותיו, הוא שמע את דברם ויצא אליהם

אין : "אחזו באמרת בגדו ואמרו, ו לרגליו ונשקו אותםנפל, כאשר ראו אותו

אנו יודעים שאתה יודע עלינו ! אלא שתעשה עמנו חסד, אנו מבקשים ממך



 214

לקחנו את זהב , אנו עשרה אנשים. מהיום הראשון ושבחרת לחוס עלינו

, הבאנו לך אלף דינר משלנו כיוון שלא הלשנת עלינו. המלך והנה נתפסנו

  !".הנה הזהב. ואנו נתונים לחסדיך

אלא כי , שלא ביקשתי מהמלך עשרה ימים"אמר עספור " אללה עדי"

משום שאם הייתי מספר לו , ריחמתי עליכם ולא רציתי שיהרוג אתכם

  ".היה מכה את כולכם, עליכם

  .אמרו" ולכן באנו אליך, אנו יודעים"

  ".הוא לא יפגע בכם כהוא־זה לעולם"אמר עספור " כיוון שבאתם אליי"

  .  נטל את הזהב ונכנס לביתוהוא

  !".ברכת עצתי עליך"אמרה אשתו " ?מה אתה אומר עכשיו, נו"

  !" לא תניחי לי עד שתראי אותי צלוב"כעס עספור !" יא כלבה"

הוא נטל את אלף הדינרים והמתין עד שמלאו עשרת הימים כשבינתיים 

  .אשתו וילדיו אוכלים ושותים, הוא

הם . ח המלך אל עספור עשרה משרתיםשל, עשר-כאשר הגיע היום האחד

  . הגיעו לביתו ודפקו בדלת

  .קראה אשתו" ?מי שם"

  .ענו" קראי לחכם שיבוא לדבר עם המלך"

. דבר עם המלך ותן לו את הכסף, יא בנאדם, בוא"נכנסה אל בעלה ואמרה 

  !"לא הצלחת בכך אלא משום עצתי

היינו נתלים , אלמלא באו השוטים הללו"אמר " שכמוך' ברכה, 'אבוי לך"

  !".אני ואת, היום

  !"הישועה מגיעה כהרף עין, לך"

לבש את גלימתו המובחרת ביותר ויצא לדרך עד שהגיע לארמון , הוא קם

, הוא בירך לשלום את המלך. ונכנס, הוא מצא שניתנה לו רשות. המלך

אך הוא דרש שגם האסטרולוגים , והמלך קם לכבודו וכך כל אנשי החצר

אנו , אדוני החכם: "הוא התיישב והמלך פנה אליו ואמר. יקומו לכבודו

  ". רוצים את הכסף

אלא שראשית יודו האסטרולוגים באי־יכולתם "אמר עספור " בכבוד ובעוז"

  ". שיאמרו מה יש באמתחתם-, אם לא. ושאני שולט בהם במה שארצה

האם מישהו מכם יכול לגלות היכן "אמר המלך , "שמעתם את דבריו"

  "?הכסף

  .אמרו" לא"
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  ".בוא וקח את הכסף: "ספק את כפיו ואמר למלך, נעמד עספור

  .שאל המלך" ?היכן הוא נמצא"

  ". טמון בכיכר"

כאשר התגלה . וכך עשו, הוא אמר לפני כן לגנבים לקבור את הכסף בכיכר

שיעניק לו , כל מי שאוהב אותי: "גבר ההלל והשבח והמלך אמר, הכסף

האסטרולוג פנה למלך . ו עליו גלימות כבודוכולם הרעיפ, !"גלימת כבוד

אני מבקש להכות את האסטרולוגים הללו כל הדרך , הו אדוני: "ואמר

המלך ציווה שהאסטרולוגים יוכו עד פתח ביתו של ". מכאן ועד ביתי

עספור הכה אותם כל , וכך היה. עספור האסטרולוג כשהוא רוכב על הפרדה

. רדה ותופים וחצוצרות מלפניוהדרך עד פתח ביתו כשהוא רוכב על הפ

ירד מעל הפרדה ופטר את האסטרולוגים שהסתלקו חפויי , כשהגיע לביתו

. הוא העניק לאנשי התזמורת דינרים רבים והם הודו לו והלכו לדרכם. ראש

  "?מה עבר עליך: "הוא נכנס לביתו ואשתו אמרה לו

יתי לא הנחתי לאסטרולוגים הללו עד שהכ"התגאה עספור !" יא אשה"

, כך שכאשר ישובו וישפילו אותי בעתיד, אותם והם הודו בחוסר יכולתם

  ".כבר גביתי את חובי במלואו לפני כן

  ". רק טוב מצפה לנו"אמרה האשה " תירגע"

יש , בואי נלך לעיר אחרת"אמר " כמה שאת גורמת לי לחבב את הצרות"

  ".לנו מספיק להתפרנס ממנו עד שנמות

  !"לא"

הוא נשאר לאכול ולשתות !". יא בת מאה כלבות, שאללהשיתלו אותך אינ"

  . ולאחר מכן הלך לבת המלך

כל אותה שעה היה המלך מספר לבתו איך השיג האסטרולוג שלה את 

  !".אין כמוהו בעולם, הו אבי: "הכסף והיא אמרה

הוא עמד לפני הבריכה . רצה הגורל ובאחד הימים אכל המלך בגן הארמון

הוא . בעו היתה טבעת יפה נגד רעל שנתן לו אביוורחץ את ידיו ועל אצ

בא ברווז צולע , לאחר שהלך. שכח את הטבעת על שפת הבריכה והלך

כאשר נזכר המלך . ובלע את הטבעת וראה זאת סריס צעיר שעמד שם

אך איש לא ידע לומר לו מה , הוא שאל עליה. חיפש ולא מצאה, בטבעת

צה לשחוט את הברווז ולקחת הסריס ר. והוא נעצב מאד מכך, קרה איתה

המלך ציווה לכנס את האסטרולוגים . ולא אמר דבר, את הטבעת לעצמו

אלו לשירותך , אשר הנסיכים והשרים המליצו עליהם ואמרו עליהם
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אמר המלך ״אם יחפוץ מי מכם דבר מה שאינו . ומוכנים להישרף בעבורך

ם גלימות כבוד הם היו מרוצים והוא העניק לה. אתן לו זאת לאלתר״, אסור

אבדה לי טבעת : "אמר להם המלך, כאשר התכנסו האסטרולוגים. והרגיעם

אתן לכם , אם תמצאו אותה. שהיתה עמי מאז ימי אבי והיא יקרה לי מאוד

אחד מהם החל לחשב חישובים בחול ואילו חברו החל לחזות ". אלף דינר

  . אך קצרה ידם מלמצוא את הטבעת, בכוכבים

  .שאל המלך" ?נידוןמה אתם עושים ב"

  . אנו אובדי עצות ולא נודע לנו היכן היא״, אדוננו המלך, חי אללה"

  . ציווה המלך" קראו לחכם של הנסיכה"

" יא עלי. "הלכו המשרתים אל החכם עספור ומצאוהו כשהוא יושב בביתו

  " ?מי זה: "הוא קם ויצא אליהם ושאל. הנה בלגן״"קרא עספור 

  .  לוענו" באנו בפקודת המלך"

  " ?מה הוא רוצה"

. אבדה לו טבעת מימי אביו וקצרה ידם של האסטרולוגים מלמצוא אותה"

  ".הוא שלח איפוא אליך כדי שתמצא את הטבעת

הלוואי שאללה לא ! יא בת אלף כלבות, חי נפשך: "נכנס אל אשתו ואמר

  !"  אמרי לי? מה אעשה עכשיו! ימנע ממך כל צרה שהיא

  .שאלה" ?מה קרה"

אבדה למלך טבעת שהיא מימי אביו וקצרה ידם של "אמר !" לבהיא כ"

מה . המלך שלח כדי שאדאג למצוא אותה. האסטרולוגים מלמצוא אותה

אלא שהפעם הוא יתלה , זו אותה צרה כמו הצרה עם הגנבים? אענה לו

  ".אתה גם לועג לי וגם הכית את כל האסטרולוגים שלי, אותי ויאמר

יהיה , ך ושים מבטחך באללה האדיר והנשגבל"אמרה האשה " יא בנאדם"

  !".בסדר

את תשבי לך כך עד ! הבאת אותי אל הצלב"אמר עספור " חי נפשך"

לא , חי אללה. שתתרגש פורענות עליי בלבד ואז תיקחי את הזהב ותלכי

  !".יקרה לי דבר מבלי שיקרה לך קודם

על ירד מ, כשהגיע. הוא יצא ורכב על הפרדה עד שהגיע לארמון המלך

בפתח הארמון היה וילון . הפרדה והתיישב בפתח עד שיקבל רשות להיכנס

. ארנבים וכיוצא בזה, צבאים, יונים, משי שעליו מבחר ציורים של ברווזים

הסריס יצא אל . ישב החכם עספור ובחן את הציורים כשהוא מניד את ראשו

 החכם הזה הביט בברווז על הוילון וידע"עספור כשהוא אומר לעצמו 
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שהוא לקח את הטבעת וכעת יידע שאני ראיתי זאת ושתקתי ויאמר למלך 

  ". שיתלה אותי

הסרסור הזה מכיר , חי אללה"אמר הסריס בליבו . עספור הניד ראשו לסריס

חי : "לקח אותו הסריס למבואה ואמר!". והיום יתלה אותי המלך, אותי

 עליי דבר קח ממני מאה דינר כופר נפשי ואל תאמר! אדוני החכם, אללה

אני ראיתי ברווז צולע שבלע את הטבעת בגן על שפת הבריכה ! למלך

  ".כאשר רחץ המלך את ידיו

הייתי אומר למלך , אלמלא היית אומר לי זאת"אמר עספור " ידעתי זאת"

או שאניח למלך לתלות , עכשיו לך מכאן ואל תספר לאיש. שיהרוג אותך

  .הסריס הסתלק!". אותך

לך וראה את האסטרולוגים והשרים ואנשים מכונסים נכנס עספור אצל המ

מהן , אדוני המלך: "התיישב ואמר למלך, הוא בירך לשלום. שם

  ". ?הוראותיך

אבדה לנו טבעת שיקרה לי מכל "שאל המלך " ?מה אתה חוזה לנו"

  ".ואינני יודע לאן נעלמה, ממלכתי גם יחד

הכיצד נסתר ? מה עם האסטרולוגים הללו"אמר עספור " אדוני המלך"

  ".?הדבר מעיניהם ולא הצליחו לגלות היכן הטבעת

מי שיגלה "ענה המלך והוסיף " אין זה אלא שקצרה ידם מלמצוא אותה"

  !".אתן לו אלף דינר, היכן היא

לא אמצא אותה עד שתמלא בקשה אחת "אמר עספור " אדוני המלך"

  ".שאבקש ממך

  .אמר המלך" קיבלת זאת"

  .שאל עספור" ? בשעה שנעלמה ממך הטבעתהיכן היית, אדוני המלך"

  ".הייתי בגן הארמון"

  !"הבה נלך אל הגן"

הוא הוציא מכיסו כפיס עץ עם חבל . ועספור אחריהם, כולם קמו ויצאו לגן

אמר אחד , !"יא ילד. "ושילשלו לתוך המים לשעה קלה, מחובר אליו

כרך את עספור שלה את כפיס העץ ו". זה הולך להיות אסון"האסטרולוגים 

אמר עספור !" אדוני המלך. "גיחך האסטרולוג..." חפש, בוא. "החבל עליו

תבקש מהמשרתים שיבדקו אלו חיות ועופות ובהמות ישנם כאן "לבסוף 

תחילה הוצגו . המלך ציווה שכולם יוצגו לפניו". ויציגו את כולם בפניי

 אחריהם הוצגו. צעירים ומבוגרים וכל מי שבגן, הסריסים והמשרתים
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, לאחר מכן הוצגו מיני העופות. ארנבים וכיוצא בזה, צבאים, החיות

ואילו אחרונים באו , נצים וכיוצא באלו, בזים, תרנגולים, יענים, אווזים

הצעידו אותם אחד אחד מלפניו עד שעבר הברווז , כשבאו כולם. הברווזים

הניד את ראשו , נעץ בו את עיניו, כאשר ראה את הברווז הצולע. הצולע

כל הנוכחים פרצו בצחוק משום שכאשר היה המלך . ופכר את אצבעותיו

כאשר עבר . היו מעבירים את הברווז הזה מלפניו והמלך היה צוחק, כועס

עספור . פרץ המלך בצחוק גדול עד שנשכב על גבו מרוב צחוק, הברווז

  . ראה זאת וצעק צעקה גדולה שהדאיגה את האנשים שהיו שם

  !". הוא לקח את הטבעת"ציווה !" תפסו את הברווז הזה"

  . קרא המלך!" ?מה אתה אומר"

  .  אמר עספור לקול צחוקם של האסטרולוגים!" חי ראשי, כן"

  . אמר המלך!" הברווז הזה מסתובב פה חופשי עוד מימי אבי"

  . השיב עספור בשלווה" קח אותה ממנו, אם אתה רוצה את הטבעת"

  "?ואם אין שום דבר בתוכו"

  ".אדוני המלך, תמורתהאתן לך "

אך , המלך ציווה לשחוט את הברווז כשעודנו מקווה שלא יימצא בו דבר

  . הטבעת אכן נמצאה בזפק של הברווז

אין , חי אללה: "יצא מדעתו מרוב שמחה ואמר, כאשר ראה זאת המלך

הוא העניק לו גלימת כבוד וכן אלף דינר ושלוש !" כמוך בעולם כולו

זעם ,  של האסטרולוגים כמעט פרחה מרוב עלבוןנפשם. ארוחות בכל יום

  .   וקנאה

  ".נותרה לי בקשה נוספת"אמר עספור " אדוני המלך"

  !".אמור כל אשר תחפוץ"אמר המלך " ברצון"

  !"אני חפץ להכות את האסטרולוגים מלפניי מכאן ועד דלת ביתי"

  .ביקש המלך!" תניח להם כבר"

  . השיב עספור" אין סיכוי"

  .התרצה המלך" אותםתכה , טוב"

המשרתים סביבו , וכך רכב עספור על הפרדה עטוי בגלימת הכבוד

הוא שילח את . והאסטרולוגים מלפניו והוא מכה אותם עד לביתו

 להם זהב רב ואילו האסטרולוגים הלכו חבולים וחפויי המשרתים והעניק

הוא נכנס לביתו ונתן לאשתו את הזהב שהיה בידו והגלימה וסיפר . ראש

  !" לך ובטח באללה, אמרתי לך: "אמרה לו. לה את מה שאירע
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, לך"את כל הזמן אומרת ! יא בת עשרת אלפים זונות"אמר לה " חי אללה"

ם אחת כמו ציפור לתוך המלכודת ולא עד שבסוף אלך פע, "בטח באללה

ונסתפק , בואי נלך לעיר אחרת, יא אשה", אמר והוסיף, !"אוכל להיחלץ

  ".לא ייגמר, יש לנו מספיק זהב שגם אם נטחן ונאכל אותו. במה שיש לנו

  ".לא אצא מכאן אלא לקבר"ענתה האשה " חי אללה"

  . ראמ" אמן אללה לא יקים אותך לתחייה וימנע ממך כל מזור"

  .  הוא התיישב והחל לבקש רחמים מאללה

כאשר האסטרולוגים , במשך זמן חי עספור את החיים הטובים ביותר

יום אחד התכנסו והלכו אל . שסביבו מקנאים בו ולא מצליחים לפגוע בו

עולה , איך זה שהחמור הזה שאינו מבין דבר, אדוננו המלך: "המלך ואמרו

או שתהרוג את ! לא נסבול את הצרה הזו, חי אללה? עלינו והכה אותנו כך

  ".כולנו או שתניח לנו לדרוש צדק ממנו

הוא תמיד השיג כל ", אמר המלך, "אך מעולם לא קצרה ידו מלהשיג דבר"

  !".דבר

לא היה זה מידע אלא , אך אדוננו המלך", השיבו האסטרולוגים, "אכן כן"

  ". הבא אותו אלינו ותתברר האמת מהשקר. צירוף מקרים בלבד

אם . אלך לגן ואחביא דבר מה", אמר המלך, "אנהג בצדק ביניכם ובינו"

לא , אך אם הוא יגבר עליכם, הרי שעליתם בחוכמתכם עליו, תמצאו זאת

  ".תציקו לו יותר

  !"אדוננו המלך, ריציתנו"

. והנה ראה ציפור עוקבת אחר חרגול, וכך קם ממקומו המלך ויצא אל הגן

הצליח לברוח ולהיכנס תחת אמרת בגדו של אך הוא , היא זינקה עליו

, חי אללה: "הציפור נכנסה אחריו ואז תפס המלך את השניים וצעק. המלך

מי שינחש : "הוא הסתיר את שניהם בידו ואמר!". זהו צירוף מקרים מפליא

, הם הלכו לעספור אויבם!". קראו לחכם, לכו. אפסוק לטובתו, מה שבידי

  . וקראו לו

  .  עספוראמר, "...מצוין"

  .אמרו, "המלך מחפש אותך"

  ".הפעם זה סופי, רק זה היה חסר לי"

הם יתלו אותי ויקחו ! התעודדי: "הוא נפרד לשלום מילדיו ואשתו ואמר

  !".יא בת עשרת אלפים כלבות, את הזהב ממך

  .השיבה האשה!" לך ובטח באללה יתעלה שמו, וואלה"
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התיישב , בירכו לשלום, הוא נכנס אליו. הוא יצא אליהם והלך אל המלך

  . במקומו והביט בכל הנוכחים שהתכנסו שם

אלו שהתכנסו כאן באו אליי ואמרו ", פנה אליו המלך, "אדוני החכם"

. התווכחתי עמם בעניינך והחלטתי לפסוק בינך ובינם. שאינך יודע דבר

  ".יהיה המנצח, מי שינחש מהו. והנה באת ובידי ישנו דבר מה

  !".ישנו פרח מנתור בידך",  אחד האסטרולוגיםאמר, "אדוני המלך"

  .הציע אחר!" עלים ירוקים"

  .ניחש שלישי" ?עשב"

  .הציע חברו!" נופר"

  !" נרקיס"

  !"סיגלית"

  !"לימון"

והמלך משיב בשלילה לכולם עד שלבסוף , וכך ניחש כל אחד מהם דבר מה

ד הוא עמד שם והרהר במה שקרה לו בגלל אשתו וכיצ. נותר עספור לבדו

  .לימדה אותו את המלאכה הזו

 !".עכשיו תורך? מה תאמר אתה", אמרו לו, "אדוננו החכם, נו"

  "?מה אומר ומה אדבר", אמר עספור, "אדוני המלך"

  .ציווה המלך, !"דבר"

לא היתה נופלת הציפור , אלמלא החרגול", מלמל עספור, "אדוני המלך"

  ...".ביד המלך

ר המלך והוציא מידו את החרגול אמ!" יפה מאד! יפה מאד, חי אללה"

אין כמוהו בעולם : "הנוכחים הוכו בתדהמה מהחכם ואמרו. והציפור

אלמלא , ראדה והוא התכוון לומר'שמה של אשת עספור היה ג!". כולו

,  המלך העניק לו גלימת כבוד1.ראדה לא הייתי מקבל את כאב הראש הזה'ג

  ".?מה תרצה: "נתן לו מאה דינר ושאל

עד שיחדלו ולא ישובו , להכות את האסטרולוגים", השיב עספור, "כרגיל"

  !".לפגוע בי

החכם עספור הלך לביתו ונותר . המלך ציווה להכותם והם יצאו מלפניו

  . שמח וטוב לבב

                                                         
בערבית (ראדה 'ואשתו ג") ציפור"בערבית ( שמם של עספור  משחק מילים על1
 "). חרגול"
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ובארץ כולה נודע כי למלך פלוני , השמועה על אודותיו עשתה לה כנפיים

חכמה שנסתר משיב גניבות ואין דבר , ישנו אסטרולוג שמוצא אבדות

. לקיסר הביזנטי היה אסטרולוג ידען שלא היה כמוהו באותם הימים. ממנו

הוא . חש קנאה עזה, כאשר הגיעה אליו השמועה על עספור האסטרולוג

בכוונתי לנסוע להתווכח עם האסטרולוג של , אדוני הקיסר: "אמר לקיסר

ת כולם יראו שניצחנו א, אתנצח עמו ואם אביס אותו. מלך הברברים

  !".המוסלמים

  . אמר הקיסר, !"תתכונן לנסיעה"

הוא רכב ללא . רתמו את הסוסים והוא יצא לדרך, משרתיו החלו בהכנות

הוא שהה . עד שהגיע לעירו של המלך, חצה יישובים, בלילה וביום, הפסק

מחוץ לעיר שלושה ימים עד שלבסוף ביקש רשות לפגוש את המלך והמלך 

ישנו אסטרולוג ! אדוני המלך ירום הודו: "מרקד וא, הוא נכנס. אישר זאת

הוא . והוא המלומד שבכל חכמי ביזנטיון, 2ריבון אמוריון, חכם אצל הקיסר

החכמים , שמע שישנו חכם אצל אדוני אשר ניצח את כל המלומדים

ושלח אליך את האסטרולוג שלו כדי שיתווכחו שניהם , והאסטרולוגים

  ".צודק הוא ה–מלפניך ומי שינצח את חברו 

והביאוהו אליי כדי שיתווכח עם ", ציווה המלך, "לכו אל החכם עספור"

  !".החכם הביזנטי

  .ודפקו בדלת, הלכו המשרתים עד לפתח ביתו של עספור האסטרולוג

  .שאלה אשתו" ?מי שם"

הגיע אליו חכם ביזנטי אשר בא "השיבו המשרתים " המלך קורא לעספור"

. כח עמו ושכולם יראו מי מלומד יותרבמצוות הקיסר הביזנטי כדי להתוו

  !". הוא המלומד ביותר באנשי דורו, הוא הביא גלימות כבוד וזהב

הוא . שבה אשת עספור אל בעלה וסיפרה לו מה שאמרו לה המשרתים

  .החוויר וכל צורתו השתנתה

אך עכשיו , שרדנו עד כה? מה נעשה עכשיו"! ברכות"יא מאה , וואלה"

וכאשר ישאל אותי על דבר , צה להתווכח עמיהאסטרולוג הזר הזה רו

  !"לא אדע מהי התשובה, מסוים

אלא , לא תהיה לך! לך ובטח באללה"השיבה האשה " יא בנאדם"

  ".הצלחה

                                                         
 .נ" לסה820-867השושלת הַאמֹוִרית שלטה באימפריה הביזנטית בשנים  2
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, חי אללה! כל פעם את זורקת אותי על הראש"אמר עספור " יא גברת"

אלא , לא אניח לך לצאת בשלום אחריי, אך חי אללה. הפעם יתלו אותי

היא הכריחה אותי לעשות צחוק מכם ואמרה לי להיות , א אדוניי, אומר

הוא !". אני בסך הכל אורג, חי אללה, אסטרולוג ולעשות צחוק מהציבור

הוא בירך . קיבל רשות להיכנס ונכנס, כשהגיע לארמון. לבש את בגדיו ויצא

הביט בזקנו הארוך , השליח הביזנטי ראה אותו. את המלך לשלום והתיישב

  . ואיבד את סבלנותו,  עיניוובגלגלי

בכוונתי לשאול אותו שלוש ", פתח האסטרולוג הביזנטי, "אדוני המלך"

  ".להתווכח עמו צורך לי יהיה ולא אותי ניצחש הרי ,ןואם ישיב עליה, שאלות

  .שאל המלך" ?ותסתפק בכך"

  ".כנס את הציבור כדי שיהיו נוכחים בעניין הזה. אדוני המלך, כן"

את נכבדי ,  הקאדי ועדים מהימנים וכן את המשנה למלךהמלך הזמין את

כולם התיישבו והאסטרולוג . העיר ואנשי צבא וסיפר להם את העניין

עספור . הניע את ידיו בעדינות והניחם על הארץ, הביזנטי הצביע על עספור

  . הניען והרימן כלפי מעלה, הוציא את שתי ידיו

הוא השיב על , אדוני המלך! אדוני החכם, הידד"קרא הביזנטי !" יפה"

הוא ". ינצח אותי, אם ישיב על שתיהן. נותרו עוד שתי שאלות, השאלה הזו

עספור הוציא שתי . הוציא את אצבעו המורה והצביע לכיוון עספור

  . הצביע בהן לכיוון הביזנטי ונעץ בו את עיניו, אצבעות

יסני בשתי הב. האיש מלומד! אמת, בשם דתי", צעק הביזנטי, !"חי אללה"

  ". אך נותר להשיב על עוד אחת, שאלות

עספור הושיט את ידו . הביזנטי הוציא מחיקו ביצה והצביע עמה על עספור

כאשר ראה זאת . לחיקו והוציא גבינה והצביע עמה על האסטרולוג הביזנטי

סברתי שאני הוא המלומד ביותר בבני אנוש , בשם דתי: "הביזנטי קרא

הושט ידך ואעיד . ם לא ראיתי כמו האסטרולוג הזהאך מעול, והאמת בצידי

עליו התפילה , קבל עם שאין אלוה מלבד אללה ומוחמד הוא שליח אללה

  !"והשלום

באר לנו , מהן ומה פירושן, לא הבנו את השאלות", אמר המלך, "חי אללה"

  "?מה שאלת אותו בפעם הראשונה. כיצד הביסך

', זה שהגביה את השמיים'יב והוא הש, מי פרש את הארץ, שאלתי אותו"

והוא השיב בשתי אצבעות , האם אללה ברא את אדם, שאלתי אותו באצבעי

הוצאתי ביצה ואמרתי שאללה ברא זאת בין צואה ', וגם את אשתו חווה'
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אני , אדוני המלך. ודם והוא הוציא גבינה ואמר שגם זה יצא מבין צואה ודם

  ".אםומקבל עלי את האסל, מכיר בנצחונו מלפניך

, המלך העניק גלימת כבוד לאסטרולוג הביזנטי ונתן לו חמש מאות דינר

  .והעניק גלימת כבוד גם לעספור וציווה לתת לו חמש מאות דינר

מדוע עשית כך ונתת לו חמש מאות דינר "אמר עספור " אדוני המלך"

  !"הרי אני ניצחתי? וגלימת כבוד

         .  השיב המלך!" הוא קיבל על עצמו את האסלאם"

  !"גם אתנצר, ואם תרצה, אני כבר התאסלמתי"

  . המלך וכל הנוכחים פרצו בצחוק

מה : "המלך שאל את עספור. היו רבים בקרבת המלך שלא האמינו לו

  "?אמרת לו ומה הוא אמר לך

אני עומד להעיף אותך 'הוא אמר "השיב עספור " בשעה שהניע את ידיו"

תך גבוה למעלה ואז אטיח אותך ארים או'ואני השבתי לו ', מעל הארץ

אני עומד , שוטה שכמוך'לאחר מכן אמר ' !ארצה ואכרות לך את המעיים

וכאשר ', ואני אוציא לך את שתי העיניים'והשבתי לו ' לנקר לך עין אחת

ואז הוצאתי את הגבינה ' אני עומד לאכול את זה'אמר , הוציא את הביצה

כאשר : "מלך מדבריו ואמרצחק ה". 'ואני אוכל את זה'והשיבותי לו 

, הוא משתמש באמצעים שונים בשבילו, דרכו של עבדואת מצליח אללה 

  ".לומדים כולם ממנה, וכאשר מגיעה ברכת אללה

אשת עספור היתה הולכת אל הנסיכה ושוהה אצלה והיא היתה שולחת לה 

בא עספור לאשתו , יום אחד. ומעניקה לה גלימות כבוד ונותנת לה כסף רב

, הבה כעת. נשבעת לי שלא תעזבי את העיר לעולם! יא אשה ":ואמר

הדבר יועיל לי ', !הוא מת לפני שלושה ימים'אמרי , כאשר יבואו לבקשני

אם ! ניפטר מכאב הראש הזה, וחי אללה, קבלי מה שאני אומר, עד מאוד

  !".אשלח יד בנפשי, חי אללה, לא תעשי מה שאני אומר לך

חדל עספור מלהגיע , במשך שלושה ימיםוכך . אמרה האשה" אעשה כך"

  . אל המלך

  . ציוותה הנסיכה את אנשיה, "לכו אל אשת עספור"

שבו אל הנסיכה וסיפרו לה מה שאמר . אך עספור אמר להם שמתה, הלכו

  .הנסיכה התאבלה אבל גדול. להם

רק אתמול היתה "תמהה הנסיכה " ?אני תוהה מה גרם לה לחלות כך"

כבר שלושה ימים שלא ", ל על עספור ואמרו לוגם המלך שא!". אצלנו
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באה . שלח המלך אליו אנשים שקראו אליו מחוץ לביתו". ראינו אותו

  ". המלך מבקש את החכם", אמרו לה, "?מה זאת"אשתו ושאלה 

  . שבו השליחים וסיפרו זאת למלך. השיבה" החכם מת"

  .שאל" ?מתי מת"

  .השיבו" אשתו אמרה שמת מזה יומיים"

הוא נכנס אל בתו לחזקה לאחר . מלך אל ליבו והתאבל אבל גדולנעצב ה

  . אך מצא שגם היא עצובה, אובדן החכם

יאריך אללה ימיך על אשת האסטרולוג ", אמרה הנסיכה, "אדוני המלך"

  ..." היתה מגיעה לבקר אצלי, היתה אשה מקסימה. שלי שמתה

  ".ואשתו אמרה שמת", אמר המלך, "בדיוק שלחתי לקרוא לו"

  !".והוא אמר שמתה, ואני שלחתי לקרוא לה"

נראה . "ובתו אומרת שהאשה מתה, המלך המשיך לומר שהאסטרולוג מת

, כשירד הלילה. "אמר לבסוף המלך" לי שכל העניין הזה הוא סיפור אחד

  ". את ושני סריסים ונראה אם מת, אני, נלך בחשאי לביתו

  .אמרה הנסיכה" על הכיפאק"

הם דפקו . אל ביתו של עספור, יצא עם בתו ושני סריסיםוהמלך , הלילה ירד

אך איש לא , הם המשיכו לדפוק עד שהתעייפו. אך לא נשמע כל קול, בדלת

, הם שברו את הדלת ונכנסו. המלך ציווה לשבור את הדלת. ענה להם

, חי אללה. "הביטו כה וכה והנה מצאו את עספור ואשתו מתים שניהם

אמרה " נראה שאשתו מתה ראשונה. "מלךקרא ה!" החכם ואשתו מתים

אתן לו "קרא המלך " הייתי רוצה מישהו שיאמר לי מי מת ראשון. "הנסיכה

אני : "ואמר, צעק עספור והתיישב משל היה שד, כשאמר זאת!" אלף דינר

, "חי אללה", "?מדוע עשית זאת: "פרץ המלך בצחוק ושאל!". מתי ראשון

אשתי הכריחה אותי לומר ! טרולוגעבדך הנאמן אינו אס", השיב עספור

נתן לו אלף דינר וצירפו , העניק לו גלימת כבוד, פרץ המלך בצחוק". זאת

בשפע , בהנאה, הוא המשיך לחיות לצד המלך בחיים מאושרים. לפמלייתו

ואללה יודע , תם ונשלם, זהו הסיפור. ובשמחה עד שהמוות הפריד ביניהם

  .   כל
  
  
  

   )הרשקוביץ יהונתן: מערבית(        
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    פיזן דה כריסטין

  

  

   שני פרק – הגברות עיר ספר
  
  

 שבהן הראשונה וכיצד גברות שלוש לפניה נגלו כיצד מספרת כריסטין

   במצוקתה אותה וניחמה בפניה דיברה
 

כשראשי מורכן כאדם שהבושה ממלאת , שקועה במחשבות מייסרות אלו

 ידי שניצבה על מסעד הנחתי את לחיי על כף, אותו ועיניי מוצפות דמעות

. כעין ָהֵנץ של קרן השמש, לפתע הבחנתי באלומת אור בחיקי. הכורסה

, מכיוון שנמצאתי במקום אפל ושלא הייתה זו שעה שהשמש זורחת בה

הסטתי את מבטי כדי לראות . דבר זה העיר אותי כמו מתוך שינה עמוקה

עוטרות מהיכן מגיע האור והנה ברגע אחד ראיתי מולי שלוש גברות מ

הבוהק שקרן מפניהן הבהירות האיר אותי .  הופעה מלכותיתלהןכתרים ו

הדבר שעורר בי , באותו הרגע. מכף רגל עד קדקוד ואף את המקום כולו

תימהון יותר מכל הוא התהייה כיצד הצליחו הללו להיכנס לחדר ביודעי כי 

 ,עלה בי החשש שמא מדובר בחיזיון כלשהו. כל הדלתות סגורות היטב

, שהופיע מתוך כוונה לפתות אותי ומיד החוויתי סימן של צלב על מצחי

  . ופחד רב אחז בי

זו שעמדה הראשונה מבין שלוש הגבירות פנתה אליי בחיוך , באותו הרגע

משום שלא באנו להרע לך , אל נא תתייראי מפנינו, בתי היקרה" :ואמרה

מנות על עינויי אלא רק לנחם אותך מתוך רח, ואף לא להטריד את מנוחתך

ולהוביל אותך אל מחוץ לאיוולת שעיוורה אותך , הנפש שאת נתונה בהם

, עד כדי כך שאינך בוטחת בידיעתך ונסכה בך אמונה כוזבת שאינך יודעת

 כל זאת אך ורק על שום הופעתן –אינך מזהה ואינך מכירה את כוחותייך 

שנרדם , הינך משולה לאותו משוגע בבדיחה הידועה. של דעות אחרות

כשהתעורר סיפרו לו הלועגים כי . בטחנת הרוח והולבש בשמלת אישה

על אף , והלז שוכנע בצדקתם והאמין כי אמנם הוא אישה, אישה הוא

האם שכחת שזהב ? כיצד זה איבדת דעתך, בת יפה. ידיעתו כי אין זו האמת

שערכו אינו משתנה ואינו פוחת כי אם גובר ? טהור נבחן בלהט הכבשן
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האמנם אינך ? שהוא ָרקּוַע וחבוט יותר ומעוצב לכדי צורות שונותככל 

שדינם להיות , יודעת כי הדברים הנפלאים ביותר הם אלו המוטלים בספק

אם תפני את דעתך אל עבר הדברים , עתה? מושא נצחי להתנצחויות

חשבי האם הפילוסופים , אל עבר הרעיונות המופשטים, הנעלים ביותר

או שמא , ד מינך הוכחו אי פעם כדוברי אמת או שקרהחשובים שטענו נג

כפי שהבחנת בעצמך בשעה , הם מתקנים ומוכיחים זה את זה ללא הרף

וראית כיצד אריסטו בא בדברים ומתעמת , שקראת במטפיזיקה של אריסטו

את , זאת ועוד, וראי. עם דעותיו של אפלטון ושל פילוסופים אחרים

, הכנסייה שבאו בדברים עם אריסטו מלומדיאוגוסטינוס הקדוש ושאר 

זאת על אף היותו נסיך הפילוסופים שרעיונותיו , בעניינים מסוימים

נחשבים למקור סמכות הן בפילוסופיה של המוסר והן בפילוסופיה של 

  . הטבע

1"אמונה־עיקרי" הם נדמה שאת סבורה כי כל דברי הפילוסופים
ולכן אין  3

האמנם אינך יודעת , בת עליהםוהמשוררים שאת חוש. ביכולתם לטעות

ושלא פעם כוונתם מנוגדת , משליםבאמצעות שהם עסקו בנושאים רבים 

את המשוררים יש לקרוא על פי הכלל הדקדוקי של ? למשמעות מילותיהם

שאם נכתב על דבר מסוים , כפי שאת יודעת, שפירושו הוא, לשון סגי נהור

עצתי היא . ך הואונהפו, הכוונה היא למעשה שהוא טוב, כי הוא רע

ושתפרשי אותם , שתהפכי את דבריהם משמיצי הנשים ליתרון עבורך

וייתכן כי יש לקרוא כך . מבלי להיתלות בכוונתם המקורית, כראות עינייך

משום שאם תדבקי במשמעות : גם את אותו אדם הקרוי מתאולוס ואת ספרו

רה שורות רבות עשויות להתפרש ככפירה גמו, המדויקת של מילותיו

 לא רק בספר –בשם סמכות ושררת הסופר , והגידופים שנכתבו. ומוחלטת

2'רומן הוורד'זה אלא גם ב
ובכן , על מוסד הנישואים הקדוש שציווה האל, 4

ל את האשמה ג הניסיון מוכיח כי ההפך הוא הנכון וכי ניסיונותיהם לגל–

 שנתן היכן נמצא אותו בעל, אמרי לי. נשים אינם מוצדקיםהל עוהאחריות 

כפי שנהוג , שליטה כה רבה לאשתו עד שהטיחה בו כאלו ניבולים ונאצות

עינייך מעולם לא , אני סבורה כי על אף הדברים שקראת? לספר על נשים

                                                         
1

 עיקרי האמונה היהודית לפי 13כגון ,  הכוונה לעיקרי האמונה המנוסחים של דת כלשהי3
  .  ם"ניסוח הרמב

2
פיזן כתבה . יצירה אלגורית ידועה מימי הביניים, )Roman De La Rose (' רומן הוורד' 4

 .  את ספר הגבירות כתגובה לדעות המיזוגניות המובעות ביצירה זו
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, יתאומר לך אם כן את מסקנ. משום שאלו שקרים וכזבים, חזו בתופעה כזו

 השיבי רוחך, התעשתי. והיא שהשלת את דעתך הצלולה, ידידתי היקרה

משום שיודעת את היטב . אלייך ואל תניחי לדברי הבל לטרוד את מוחך

מזיקים יותר לדובריהם מאשר , שכל אותם דברי בלע המופנים כנגד הנשים

             .לנשים עצמן

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )רותם עטר :צרפתיתמ (
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   סוקולוב סשה
  

  

  'למטומטמים ספר־בית'מתוך 
  

                     
  . שכני וידידי, לנער רפה השכל ויטיה מחֹולקין

   המחבר                                     
  

,                                                               ִּבְהיֹותֹו ָמֵלא רּוַח ַהֹּקֶדׁש, ַהִּנְקָרא ַּגם ּפֹולֹוס, ָׁשאּול
,                                                                 ֶּבן ַהָּׂשָטן, ֵלא ָּכל ִמְרָמה ְוָכל ֶרַׁשעַאָּתה ַהָּמ" :ִהִּביט ּבֹו ְוָאַמר
  ?ַהִאם \א ֶּתְחַּדל ְלַסֵּלף ֶאת ַּדְרֵכי ֱא\ִהים ַהְיָׁשִרים, ׂשֹוֵנא ָּכל ֶצֶדק

  )13:9-10, מעשי השליחים                                   (

  
,                                                                            להסתמך, לאחוז, לשמוע, לרוץ, להניס

  .ולנשום ולתעב, ולשאת ולסובב, ולראות וגם לפגוע
  

              פעלים היוצאים מכלל תבנית ההטיה                                                                     
מאורגנים בצורה                                                                  . בגוף שני יחיד בשפה הרוסית

 .                                                              שקולה ומחורזת לשם הקלת השינון

  
  !אותם תווי פנים וגוף! אותו השם

  )'וויליאן ווילסון', אדגר פו(                       

  

  

  

  נימפאה: פרק ראשון
  
  

, שם: פתח במילים, לא משנה? באילו מילים, אבל במה להתחיל, טוב

  ?צמוד תחנה. באגם צמּוד התחנה

. ְמָכִלית הייתה בטח מתקנת אותך. זו שגיאה סגנונית, זה לא יעבוד, לא

, אבל לא אגם, מכירת עיתוניםאו קיוסק ל, מזנון יכול להית צמוד תחנה

  . האגם צריך להיות ְסמּוך תחנה

באגם , שם: אז אפתח כך, טוב. זה לא העניין, הרי, אז קרא לו ְסמּוך תחנה

אם לא , בבקשה, תחנת הרכבת עצמה, ומה לגבי התחנה, רגע. סמוך התחנה
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 –איזה רציף היה שם , איך היא נראתה, תאר את תחנת הרכבת, קשה לך

אתה בטח זוכר את , מסביב, אילו בתים עמדו שם,  או מבוטןעשוי עץ

, בבתים האלה, או שאולי אתה מכיר את האנשים שגרו בהם, הצבע שלהם

ויש לי , זאת אומרת הכרתי כמה מהדיירים האלה, מכיר, כן? בתחנה הזאת

עכשיו אתאר ; בהזדמנות אחרת, כך-אחר, אבל לא עכשיו, מה לומר עליהם

, שיחים,  של פועל המסֹוטבּודֶקה: רכבת רגילה לגמריתחנת . את התחנה

, עם קוצים, קורות-קורות, עצי, חרקני אגב, רציף, צריף למכירת כרטיסים

סביב התחנה . ככה שלא היה כדאי להסתובב שמה יחף, מסמרים שיוצאים

תחנה . שונים,  עצים שונים–זאת אומרת , אורנים, צפצפות: צמחו עצים

 מה –אבל מה שמעבר לתחנה עצמה , נה עצמה התח–רגילה לגמרי 

, רחבת ריקודים, עשב גבוה, אגם: רגיל-בלתי, שמעבר היה ממש נהדר

אל האגם סמוך התחנה היו מגיעים . בית מרגוע ועוד דברים אחדים, חורשה

הם היו מגיעים ; אחרי העבודה, המתרחצים בדרך כלל בשעות הערב

הולכים לבקתות , ו מתפזריםקודם הם הי, לא. ברכבות ומתרחצים באגם

סוחבים , מנגבים את הפנים במטפחות, מתנשפים, עייפים. הנופש שלהם

אתה . עם גיהוקים בטחול ואוושושים בכליות, תיקי מסמכים ותיקי רשת

דגים חיים עם ; נקניק, חמאה, סוכר, תה? זוכר מה היה בתוך תיקי הרשת

ולעתים נדירות יותר  ריםשימו, בצל, מני גריסים, אטריות; זנבות מצליפים

לובשים , שותים תה בגזוזטרות, ככה הם היו מתפזרים בבקתות.  מלח–

- מציצים אל תוך חביות, הגב-מאחורי- ידיים–מטיילים בגנים , מות'פיג

 הן קיפצו בדשא –מתפלאים על ריבוי הצפרדעים , כיבוי עם מים עומדים

שותים , נוצה-רמשחקים בכדו, משחקים עם ילדים וכלבים, סביב-סביב

ואם עוד לא . מדברים עם שכנים, בוהים בטלוויזיה, קוואס ישר מהמקרר

? למה דווקא לאגם ולא לנחל.  להתרחץ–הולכים לאגם בחבורות , החשיך

יכול . מזרמי ועשבי עומק, מהרוח והגלים, הם חששו מִמשברים ושיבולות

  . הנחל נקרא? אז איך הוא נקרא. יכול להיות? להיות שבכלל לא היה נחל

. אל האגם הובילו למעשה כל השבילים והמשעולים בסביבה שלנו

, נמתחו משעולים דקיקים, בשולי היער, מהבקתות המרוחקות ביותר

בעוד , לסירוגין, בערבים הם זהרו בקושי. כמעט לא אמיתיים, חלושים

שבילים , אלה שפולסו זה מכבר ולנצח, שהשבילים המשמעותיים יותר

כדי כך שאין בכלל מה לדבר על האפשרות שיצמח עליהם רצוחים עד 

, עם שחר. בלובן וברצף,  שבילים ומשעולים כאלה זהרו בבהירות-, משהו
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, וכך. בשעות הדמדומים, מיד אחריו, בוודאי שעם שחר, כן, זאת אומרת

כמה , בסופו של דבר. הובילו כל השבילים אל האגם, נשפכים אלה אל אלה

והדרך הזאת . חוף הם התחברו כולם לדרך נפלאה אחתמאות מטרים לפני ה

נמשכה מעט הלאה בִמְטַרדֹות המדרוניים והובילה בסופו של דבר אל 

נכון שהיה נחמד : אתה מוכרח להביט לאחור ולהודות. חורשת הִלבנים

? נכון, באור האפרפר, בערב, לבוא אל חורשת הלבנים רכובים על אופניים

. בכל גיל, בכל מזג אוויר, ה תמיד טוב ונחמד ז–בגלל שאופניים . נחמד

שנהג לערוך , הוא היה פיזיולוג. ניקח לדוגמא את הקולגה שלנו ּפאבלוב

 אתה בוודאי –בספר לימוד אחד . ניסויים בבעלי חיים ולרכוב על אופניים

בהתחלה יש תמונות של .  יש פרק מיוחד על פאבלוב–זוכר את הספר הזה 

ומוסבר , ורות הזנה מיוחדים שתפורים להם לגרוןכלבים עם כל מיני צינ

וכשפאבלוב היה , שהכלבים התרגלו לקבל את האוכל אחרי צלצול הפעמון

 –הם היו נכנסים ללחץ ומריירים , רק מצלצל בפעמון ולא נותן להם אוכל

. לפאבלוב היו אופניים והוא הרבה לרכוב עליהם. מעורר פליאה ממש

בתמונה פאבלוב כבר זקן אבל .  הלימודרכיבה אחת כזאת מוצגת בספר

 זהה לחלוטין –והפעמון על הכידון , מתבונן בטבע, הוא רוכב. נמרץ

כמו , לפאבלוב יש זקן אפור וארוך, נוסף על כך. לפעמון ממעבדת הניסויים

מיכייב . בעיירת הנופש שלנו, ואולי מתגורר עדיין, זה שהתגורר, לִמיֵכֶּיב

 – האופניים שלהם אבל היה ביניהם גם הבדל  שניהם אהבו את–ופאבלוב 

כפי , לשם בידור ושעשוע, פאבלוב היה רוכב על אופניים בשביל הכיף

כי , שימשו אותו רק לעבודה, אופניו של מיכייב לעומת זאת; שנהוג לומר

על מיכייב , עליו. רכוב על אופניו, לחלק מכתבים: זאת הייתה העבודה שלו

 –?  ֵמְדֶבֵדב–עודנו ויהיה בעתיד , ה שלו היה ואולי שם המשפח-, הדוור

 אתה –ואחד מאיתנו , ראוי להקדיש לו פרק זמן מיוחד, צריך לספר בנפרד

אני חושב שאתה מכיר את הדוור , בעצם.  בוודאי יעשה את זה–או אני 

למרות שאם , טוב יותר משום שבילית בעיירת הנופש הרבה יותר זמן ממני

 הם בטח יגידו שזאת שאלה מאוד מורכבת ,ננסה לברר אצל השכנים

לא ממש השגחנו , יגידו השכנים, אנחנו. ושכמעט לא ניתן לענות עליה

ומאין הצורך , ומה השאלה המוזרה הזאת בכלל,  זאת אומרת בנו–בכם 

ומה זה משנה מי , הזה פתאום לערוך בירורים בעניינים מוזרים כאלה

: עדיף שתעשו משהו מועיל, ניהרי זה לא רצי, התגורר ולאורך כמה זמן

לא תוחחה , ככל הנראה, אצלכם בחצר כבר מאי והאדמה סביב העצים
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, אפילו נורֶבגֹוב, הנה? אה, ואת התפוחים אתם בטח אוהבים לכרסם, עדיין

 אפילו הוא מחטט בגינה שלו -, ככה הם יציינו כבדרך אגב, משיב הרוח

, כן: או שנגיד יחד, מחטט,  נענה שכן- מישהו מאיתנו -ואנחנו  . מהבוקר

  –מה גם שיש לו . ורצון, לחונך שלנו נורבגוב יש זמן בשביל זה. מחטט

. לא גינה ולא בית,  לא זמן– לנו כבר אין שום דבר מזה –ולנו , בית, גינה

לא גרים פה , מזה תשע שנים בערך, פשוט שכחתם שאנחנו כבר מזמן

אני חושד שתרצה .  ומכרנו פשוט קמנו–הרי מכרנו את הבקתה . בעיירה

שתתחיל להתדיין , בתור האדם התקשורתי והדברן בינינו, להוסיף משהו

, אפשר היה להימנע מכך, לדעתך, להסביר למה הבקתה נמכרה ומדוע, פה

. פשוט אסור היה למכור, אסור, זאת אומרת, אלא רצוי, ולא רק שאפשר

אני לא , שונהנתפוס את החשמלית הרא, אולם מוטב שניסע מפה ומהם

  .רוצה לשמוע את הקולות שלהם

למרות שהפנסיה שלו הייתה כל , אבינו מכר את הבקתה כשיצא לגמלאות

שכל החיים חלם על אופניים חדשים , הדוור המקומי, שמיכייב, כך גבוהה

לא בגלל שהוא היה אדם נדיב , אבל לא הצליח לחסוך מספיק כסף, וטובים

כששמע , אז המיכייב הזה, ות הנוראה שלואלא בגלל הבזבזנ, מי יודע מה

הוא כמעט , איזו פנסיה הולך אבינו לקבל, אדון תובע מחוזי, מהשכן שלנו

הדוור היה רוכב בשלווה לאורך הגדר שמעבר לה הייתה . נפל מהאופניים

קשה , לא? אתה זוכר את שם המשפחה שלו,  אגב-, הבקתה של השכן

 מה הטעם בכלל לזכור –וגם , ותקשה לי לזכור שמ: להיזכר ככה פתאום

אבל אילו היינו , בוודאי?  נכון–את כל השמות ושמות המשפחה האלה 

אבל אפשר להמציא שם . היה לנו יותר נוח לספר, יודעים את שם המשפחה

, הם הרי כולם סמליים ומוסכמים גם אם אמיתיים, משפחה סמלי מוסכם

אותו בשם משפחה סמלי אם נכנה , אבל מצד שני. איך שלא תסתכל על זה

מנסים לרמות , עלולים עוד לחשוב שאנחנו פה מספרים סיפורים, מוסכם

מדובר , כאשר למעשה אין לנו בכלל מה להסתיר, לבדות מליבנו, מישהו

ויודעת שהוא עובד בתור , שכן שכל העיירה מכירה, אדם-הכול בשכן-בסך

,  מפוארת מדילא, ידידו של התובע המחוזי ושהבקתה שלו רגילה לגמרי

 –ושככל הנראה חבל שהופצו שמועות שהוא בנה אותה מלבנים גנובות 

, מקשיב, לא? אתה לא מקשיב לי, מה? על מה אתה מדבר? אה? מה דעתך

, כן? צנצנות. אני פשוט חשבתי בדיוק שבצנצנות ההן בטח הייתה בירה

 הייתה בהן, מה דעתך, הצנצנות הענקיות ההן שעמדו אצל השכן במחסן
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מזמן לא חשבתי על , לא זוכר, אני לא יודע? בירה רגילה לגמרי נכון

הוא היה עומד , וכשמיכייב היה חולף מול הבית של השכן. התקופה ההיא

האופניים של מיכייב . על מפתן המחסן ובוחן צנצנת של בירה מול האור

והשכן , מקפצים על שורשי הברושים שבלטו מתוך האדמה, הרעישו מאוד

וכששמע .  יכול שלא לשמוע ולזהות את האופניים של מיכייבלא היה

אבל , התקרב במהירות אל הגדר כדי לשאול אם יש בשבילו מכתבים, וזיהה

 אמר - , שמעת:  הודיע לדוור– בהפתעה גמורה עבור עצמו –במקום זאת 

כמה . בחיוך?  שהתובע המחוזי יצא לגמלאות-, ידידו של התובע המחוזי

?  כמה כסף-, אבל לא עצור לגמרי, בולם בעדינות, כייב שאל מי–? נתנו

הוא הפנה את ראשו לאחור כשהוא ממשיך לנוע והשכן הבחין בכך שפניו 

רק הזקן , נראה ַשֵלו, כתמיד, הדוור. השזופים של הדוור לא מביעות דבר

, ברוח שהוליד המרוץ: התבדר ברוח, עם מחטי האורן שהסתבכו בו, שלו

היה בוודאי , אילו רק היה קצת משורר, ולשכן, מרצתברוח האופניים הנ

פנים סחופות בידי רוחות הפרצים של עיירת , נדמה שפניו של מיכייב

ושמיכייב הוא זה שכולם בעיירה הכירו , כאילו מקרינות רוח, הקיט

, איש לא ראה מעולם את האדם הזה. לא הכירו, ליתר דיוק. כ׳משיב הרוח׳

, אחרי הרחצה באגם, אבל בערבים. קייםייתכן שהוא בכלל לא היה 

מתיישבים בכורסאות הקש , הנופשים היו מתכנסים בגזוזטראות המזוגגות

ואחת המעשיות האלה הייתה המעשיה על , ומספרים סיפורים איש לרעהו

 שהוא זקן –אחרים , אחדים טענו שהוא היה צעיר ונבון. ׳משיב הרוח׳

, בור, בר באדם חסר השכלההיו גם כאלה שעמדו על כך שמדו. וטיפש

קבוצה . ולעומתם היו גם כאלה שייחסו לו גבורות וחוכמה, בגיל העמידה

 –מטומטם , אחרת מצאה לנכון לטעון שמשיב הרוח הוא אדם צעיר וחלוש

היו מספרים שהוא נוהג להופיע באחד מימי הקיץ השמשיים . אבל גאון

שויה עץ אגוז ומפיח שורק במשרוקית ע, רכוב על אופניו, והחמים ביותר

הכוונה הייתה לכך שמשיב הרוח מפיח את רוחותיו רק . רוח בסביבה

זו הייתה בדיוק , כן-כן. בסביבה שבה יש יותר מדי בקתות נופש ונוְפשים

בסביבת תחנת הרכבת היו שלוש או , אם אני לא טועה. סביבה מהסוג הזה

מש מצליח  אני לא מ–? איך נקראה התחנה. ארבע עיירות קיט כאלה

  . התחנה נקראה. לראות את השם ממרחק

 שעה –זמן הנסיעה , מחיר הכרטיס שלושים גרושים, חמש' זהו אזור מס

שיח הלילך , נאמר, ֹעפי של עץ השיטה או, סעף המסילה הצפוני, ועשרים
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 מאובק ושל ָּפלּוׁששל , בריח של ְקֵראֹוסֹוט, המלבלב בלובן פרחוני

חוזר עם ערב אל הגן על קצות האצבעות , הניכורמרצד לאורך קו , סיגריות

כך הפרחים -ואחר, נרעד למשמע רחשים, ומטה אוזן לתנועת החשמליות

נכנעים להפצרותיה של הציפור הדאגנית ששמה , נסגרים והולכים לישון

אך שרשרת הרכבות , אחוז בשרעפיו, סעף המסילה נם; נייטינגייל

קוראת , אלא נעה אחוזת קדחתהממוקמת עליו בצורה סימטרית לא נמה 

דנה לנדודי שינה את ישישות התחנה , בשמו של כל פרח שנקרא בדרכה

את , את נגני האקורדיון הִקטעים שהמלחמה עיוורה אותם, המרירות

את מגורשי עיירות הקיט הלא יוצלחים , המסילאים עם האפודות הכתומות

 של חוטי הדיג  דייגי הבוקר והלילה הלכודים בסבך המסועף והקפיצי–

, שפרצופיהם, שוכני האיים, וגם את המצופאים הישישים, השקופים

, נחושת-המתנועעים מעל מימי התעלה השחורים שמשמיעים המהומי

וכמובן את עובדי הסוכנויות , נצבעים חליפות בארגמן ובלובן חיוורוני

, שנדמה להם שהם שומעים את צלילי שרשראות העיגון, להשכרת סירות

ושהם יוצאים , ול  טפיחת המשוטים על המים ואת אוושת המפרשיםאת ק

, מהביתנים שלהם עוטים על כתפים אדרות גֹוגֹוליות בלי כפתורים

על המורדות , על הדיונות, ומתהלכים על חולות החרסינה לאורך הגדה

הצללים האילמים והחלושים של העובדים נחים על קני הסוף ; המוריקים

שלהם מתוצרת עצמית זוהרות בחושך כמו גזירי ֵאֶדר והמקטרות , והאברש

הסתעפות ; מושכות אל האור את פרפרי הלילה המשתוממים, רקובים

, והרכבות, עפעפי הכותרת שלה סגורים, העפאים שרויה בשרעפים

בשום אופן לא יצליחו להעיר אותה או , המועדות על לוחיות המחברים

סתעפות ספוגה בריח של ה, נומי- נומי–לנער ממנה אף טיפת טל 

השירי את עלי , לבלבי את עצמך לדעת, ועם שחר עורי ולבלבי, קראוסוט

צחקקי כשאת מרקדת בתחנות , סמאי בהם את עיני הֵסָמפֹורים, הכותרת

מתערטלת בתא השינה , לקצב ליבך העצי ומוכרת לנוסעים בכי וצעקות

 ענפי השיטה אני אני ַסַעף, מכנים אותי ַסַעף, כמו שמך, המצופה מראות

ַסַעף מסילת הברזל אני ֵספי אני בהריון מהציפור הענוגה בשם נייטינגייל 

אני נושאת ברחמי את הקיץ הממשמש ואת תאונת רכבת המשא הנה קבלו 

אותי קנו אותי אני בין כה וכה מלבלבת את עצמי לדעת אני בין כה וכה 

 ניתנת עם הכרטיסים קמלה זה זיל הזול בתחנה אני עולה פחות ְמרּובל אני

אני נקנית באמצעות קּו◌ּּפֹונים ואם אתם רוצים אתם יכולים לעלות בחינם 
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הרי הכרטיסן חולה ולא יגיע חכה רגע אני אפתח לבד אתה רואה כולי 

שלגיה נו קדימה כסה את כולי לגמרי כסה אותי כבר בנשיקות איש לא 

נראים כבר נמאס יראה זה לבן על לבן עלעלי הכותרת על לובן הגוף לא 

ְפָעִמים אני נראית לעצמי פשוט זקנה שמתהלכת כל חייה על אפר פחם -לי

לוהט על סוללות של אפר פחם כולה מכוערת אני לא רוצה להיות זקנה 

אהוב שלי לא לא רוצה אני יודעת שאמות בקרוב על המסילה אני אני כואב 

גורזים את לי יכאב לי שחרר אותי כשאמות התר את הגלגלים האלה המ

כפות הידיים שלך מה זה על כפות הידיים שלך אלה לא כפפות לא אמת 

דיברתי אני ספי אני ָמסעפת ענפים לבנה וצחה מלבלבת אין לך זכות אני 

היושבת בגנים אל תצעק אני לא צועק זה עובר אורח צועק טָרה ָטה ָטה מה 

פי סעף מסעפה ס. העניין ְטָרה ָטה ָטה מה טרה מי שם טה איפה שם שם שם

הסתעפות עפאי ערבי הנחל שם בחלל החלון בקיטון הקטון טרה טה שם 

טרה טה תר אחר מה מי סעף ֹעפי ערבי הנחל זרוע ברוח על רוח על ֹפה ועל 

שם טם טררם פסי הטראם טראם רעם רם ערב נחל טוב כרטיסים שים פס 

 וכיוצא באלה ֶזֶכר צונח זלזלפא בתא גמא-ל בֶעין"ל על ֵאיַנחל אכז"על הנ

ואיש לא רוצה לא יודע משום שאיש לא רצה ללמד אותנו יוונית עתיקה וזו 

ה בלתי מוצלחת מצידם ובגללם אהייתה שגיאה בלתי נסלחת שלהם שגי

אנחנו לא יכולים עכשיו למנות ספינות כמו שצריך והרמס אץ ורץ וצורתו 

ל יעזור אם נו כמעט לא מבינים את זה את זו ובכל-צורת פרח קט אך אנח

תנשפו בקרן היער עד כף הורן נידף ובתוף כמובן להכות טרה לה לה 

שאלה זה הקונדוקטור תשובה לא זה הקונסטריקטור מה אתה צועק שם 

אתה לא בטוב נדמה לך רק אני לא ברע זה היה עובר אורח עכשיו אני 

בטוח לחלוטין שזה היה עובר אורח כי אתם יודעים איך זה נרדמתי לרגע 

פתאום שומע כאילו מישהו שר כאילו לא או לי או לה טרה לה לה לי לו ו

לא ההיא ולא ההוא ולא הזה לא זה בכלל לא זה לא איתי לא ִאתה לא ִנטע 

נטעים לא ֶנטע לא ֶנטה ברּוטו איטליה אדם איטלקי דנטה אדם ברּונו אדם 

ע אם תרצה לראות איך עפים עם ארבלאונרדו צייר אדריכל חוקר חרקים 
כנפיים גש אל התעלה של המבצר במילאנו ותראה שפיריות שחורות 
כרטיס למילאנו אפילו שניים לי למיכייב מדבדב רוצה מעוף שפיריות 

בסעפי ערבי הנחלים בתעלות עם עשב לא גזום לאורך המסילה הראשית 

של קונסטלציית ֵספי במעבה סבך האברש שם ִטיְנֵּבְרֶגן המדען ההולנדי 

ולגה שלו ותיכף התברר להם שהָאמֹוִפיָלה צרעה מזן התחתן עם ק
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הצרחֹוליות לא מוצאת את דרכה הביתה באופן זהה לצמח הִּפיָלנטּוס אבל 

בתוף מרים מנגן כמובן כל מי שעובר בדלת המסתובבת ָטם ָטה ָטם טה טם 

סתם שיר קטן ושמח שמנגנים על חכלילית פשוטה עשויה קנה סוף על 

טרה טה טה טרה נה נה ואתא שונרא ואכלא לגדיא מסעפת מסילת הברזל 

ימים היא דזבין אבא בתרי זוזי השונרא טינברגן מחולל ומחולל פחד א

רון מקימה רעש נורא מפריעה לישון בשש בבוקר מכשפה חיה עם נהג מְחְּפ

מזמרת במטבח מכינה לו אוכל ביורות על מדורות מבוערות בתוך קדרות 

תת לה איזה שם אם השונרא טינברגן היא מהבילות על אסכלות צריך ל

תהיה המכשפה טינברגן מחוללת בפרוזדור מהבוקר שרה על השונרא וככל 

לא ראית איך היא , מה? למה כ כ ל  ה נ ר א ה. הנראה עושה פרצופים

אנחנו גרים יחד . נדמה לי שבכלל לא ראיתי אותה אף פעם, לא? רוקדת

ל העניין הוא שהמכשפה טינברגן אב, באותה הדירה כבר כמה שנים טובות

היא בכלל לא אותה האישה הזקנה שהדירה רשומה על שמה ושבה אני 

שם המשפחה , זו אישה זקנה אחרת. נוהג להיתקל במטבח מדי בוקר וערב

היא , בפנסיה, יהודייה, ֶשיינה סֹולֹומֹונֹוְבָנה טרכטנברג, שלה טָרְכֵטְנֶּברג

, ערב טוב: ובערב, בוקר טוב:  אומר להובכל בוקר אני, פנסיונרית גלמודה

, יש לה שיער אדמוני עם מעט שיבה, היא אישה מאוד שמנה, היא עונה

פשוט , אנחנו כמעט לא מדברים בינינו, בת שישים וחמש בערך, תלתלים

היא מבקשת , בערך פעם בחודשיים, אך מפעם לפעם, אין לנו על מה לדבר

היא לא . יד את אותו התקליטושמה תמ, ממני להשאיל לה את הפטיפון

איזה . אין לה אף תקליט אחר, מקשיבה לשום דבר חוץ מהתקליט הזה

אני מוכרח . מהיכנשהו. נניח שאני חוזר הביתה. מיד אספר? תקליט זה

, שאני יודע מבעוד מועד מתי טרכטנברג תבקש ממני את הפטיפון, לציין

ממש -ממש,  בקרוב,זאת אומרת, שהנה, אני צופה את זה כמה ימים מראש

מה עם הפטיפון , תעשה לי טובה, חיים שלי, תקשיב: היא תגיד לי, בקרוב

טרכטנברג כבר עומדת שם מעבר : אני עולה במדרגות ומרגיש? הזה שלך

. ערב טוב. אני נכנס. באומץ. אני נכנס באומץ. מחכה לי, בפרוזדור, לדלת

וריד את הפטיפון אני מ. תעשה לי טובה, חיים שלי, ערב מצוין. באומץ

על ידי . נקנה מתישהו היכנשהו, יּוצר לפני המלחמה, פטיפון ישן. מהארון

כי למרות שאני משתדל , תמיד מכוסה באבק, קופסת עץ אדומה. מישהו

ידי , כפי שלימדה אותנו אימנו הטובה והסבלנית, לנקות בחדר ולהסיר אבק

 מזמן לא מפעיל מה גם שאני כבר. משום מה לעולם אינה מגעת לפטיפון
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, מקולקל, הפטיפון בכלל לא עובד, ושנית, אין לי תקליטים, ראשית. אותו

 - , שיינה סולומונובנה. האמן לי, הקפיץ מזמן נשחק והצלחת לא מסתובבת

 עונה -, לא משנה. את הרי יודעת,  הפטיפון לא עובד-, אני אומר לה

 - , כןכןכן. אנימשיב לה , רק אחד, אך.  רק תקליטון אחד-, טרכטנברג

מרכיבה משקפיים עם מסגרת , שיניה ברובן עשויות זהב, מחייכת שיינה

היא לוקחת את הפטיפון .  רק תקליטון אחד-, פנים מפודרות, משריון צב

אני שומע , ואחרי עשר דקות בערך. לחדר שלה ונועלת את הדלת על בריח

קב היע, אבל לא אמרת מיהו', את קולו של יעקב עימנואילוביץ

כשאני , הוא מת, הוא היה בעלה? אתה לא זוכר אותו. הזה' עימנואילוביץ

שבו אני , והתגוררנו עם ההורים בחדר ההוא, ואתה היינו בני עשר בערך

ובכל .  אחד מאיתנו–בקיצור , או שאתה מתגורר לבדך, מתגורר היום לבדי

ואתה , אני מספר לך כזה סיפור מעניין! מה זה משנה?  מי מאיתנו–זאת 

לדעתי קבענו פעם אחת ולתמיד שאין , אני הרי לא מציק לך, שוב מציק לי

להבא אשתדל , מתנצל? או שאתה שוב מתחיל ִע מ  ֶז ה, בינינו שום הבדל

ושלי ? אתה מבין, כך בסדר-פשוט הזיכרון שלי לא כל, לא לעשות לך צרות

להעציב לא רציתי , סלח לי בבקשה, באמת, אני מתנצל? אתה חושב, בסדר

. הוא קיבל הרעלת קיבה, יעקב מת בגלל תרופות, קיצורו של דבר. אותך

היא חשבה שבעלה , דרשה ממנו איזה סכום כסף, שיינה נורא התעללה בו

ואני , הכול רוקח רגיל לגמרי-והוא היה בסך, מסתיר ממנה כמה אלפים

אני חושב ששיינה פשוט התעמרה בו . בטוח שלא הייתה לו אגורה שחוקה

עשרה שנה -היא הייתה צעירה ממנו בחמש. עם הדרישות הכספיות שלה

בגדה בו עם מנהל התחזוקה , וכפי שהיו אומרים בחצר על הספסלים, בערך

, כך במחסן הריק-זה שתלה את עצמו אחר, זה עם היד האחד, סֹורֹוִקין

הוא מכר את המכונית שאותה , כשבוע לפני כן. כשנה אחרי מותו של יעקב

, על הספסלים אהבו לתהות. גרמניה בתור שלל אחרי המלחמההביא מ

ועל , הרי הוא לא יודע לנהוג, לשם מה צריך סורוקין את המכונית הזאת

. כך הכול התברר-ואחר. אתה אולי זוכר, העסקת נהג אין בכלל מה לדבר

או כשהמשמרות שלו בבית המרקחת , כשיעקב היה יוצא לנסיעות עבודה

סורוקין היה לוקח את שיינה למחסן שבו עמדה , למההיו נמשכות יממה ש

היו , איזה שפע. במכונית הזאת היא הייתה בוגדת ביעקב, ושם, המכונית

 הנה לכם מכונית פרטית ואפילו לא –איזה שפע , אומרים על הספסלים

, לנעול את הדלת מבפנים, אפשר סתם לבוא למחסן: צריך לנסוע בה
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ושיהיה ,  ולהשתעשע– המושבים להוריד את, להדליק את הפנסים

אז מה אם יש , היו אומרים בחצר, אללה-איזה סורוקין זה יא, אך. לבריאות

כך הרבה -לפני כל, איך היא נראתה אז, תאר את החצר שלנו. לו רק יד אחת

צמחו שם עצי תרזה . הייתי אומר שזו הייתה יותר מדמנה מאשר חצר. שנים

 ערמות של –סנים ומאחורי המחסנים עמדו שניים או שלושה מח, שדופים

 שלוש או ארבע מאות –אך הדבר החשוב ביותר . שברי לבנים ועוד פסולת

והושלכו אל החצר , שהוצאו מהבתים שעמדו מסביב, של תנורי גז ישנים

בחצר שלנו תמיד היה ריח של , בגלל תנורי הגז האלה. מיד אחרי המלחמה

ולמה היינו פותחים . ורקים נוראהם היו ח, כשהיינו פותחים אותם. מטבח

היינו פותחים אותם כדי . מוזר לי שאתה לא מבין את זה? למה? אה, אותם

מדוע שלא נחזור אל האנשים , אבל. בשיא הכוח, לטרוק אותם מיד חזרה

, כך-משעמם איתם כל, לא-לא. הרי הכרנו רבים מהם, שהיו שכנינו לחצר

עניין הוא שמשהו לא עובד לנו ה. הייתי רוצה לדבר עכשיו על משהו אחר

אתה ? אתה מבין, אנחנו לא תופשים את הזמן בצורה נכונה, עם הזמנים

, פגשנו בתחנה את המורה שלנו, לפני הרבה שנים, זוכר איך יום אחד

הוא אמר ששעה לפני כן הוא נטש . פגשנו אותו בתחנה, זוכר, כן? נורבגוב

בתולעי מים אדומות בתור והשתמש , את חופי מאגר המים שם עסק בדייג

והספקתי להבחין בכך שבדלי שחו כל , באמת הייתה לו חכה ודלי. פיתיון

, המורה שלנו לגיאוגרפיה נורבגוב, נורבגוב. אבל לא דגים, חיים-מיני בעלי

והיינו , רק מעברו האחר של הנחל, גם בנה לו בקתה באזור התחנה הזאת

?  לנו המורה שלנו באותו יוםומה עוד אמר. מבקרים אותו לעתים קרובות

וודאי שמת , איש צעיר: הגיאוגרף נורבגוב אמר לנו בערך את הדבר הבא

האם ; לב איזה מזג אוויר נפלא שורר באזורינו מזה מספר ימים רצופים

האם לא ? אינך חושב שלנופשים הנכבדים הללו כלל לא מגיע פאר שכזה

שתתרגש עלינו איזו , ריםכמו שאומ, שהגיע הזמן, ידידי הצעיר, נדמה לך

נורבגוב סוכך על עיניו מפני השמש ? או לכל הפחות סערה ברקים, סופה

 ניצוצות –ועוד איך תתרגש , חביבי, היא הרי תתרגש. והביט לשמים, בידו

אתה מתכוון להרהר , דרך אגב. מחר- אלא היום, ולא ביום מן הימים! יעופו

   [...]?אתה מאמין בזה? בעניין
  

  

  )טינו מושקוביץ: תמרוסי (
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   ורנון לי
  

  

 הערות על הבדלים אחדים בין –עין המשורר 'מתוך 
  'שירה לפרוזה

  

  

, אף על פי שמלאתי כרכים רבים; מעודי לא כתבתי ולו שורת שיר אחת

הרי שבניגוד לתאבוני הנכון תמיד , ובכל הנוגע לקריאה. בפרוזה, רבים מדי

, פגם מולד, זו נטייה אישית. שירהאני מזהה בי שמץ סלידה מפני , לפרוזה

כי .  בפתח מאמר זה שמוטב שיתגלה כבר,בהרכבי הנפשי, ללא כל ספק

יובא בו לידי ביטוי , מלבד הצגה יאה של דעותיי על אודות שירה ופרוזה

והוא רגש , הפרדוקס שליווה אותי מאז ומתמיד ומלווה אותי עדיין

אני אכן מודעת למעמדה . הנחיתות שאני חשה כלפי השירה וכותביה

עודנה , נכבדה ככל שתהיה, וברור לי שדרך חיי; הנחות של הקסטה שלי

שמשוררים , עלי למהר ולהסביר, ואין זאת. מוגבלת ואין בה שום ייחוד

בשיחות עמם תמיד דמו בעיני אישיותם ; הילכו עלי קסם בחיי הפרטיים

ודיבורם ממש כמו שתי 

טיפות מים לאלה של 

עד , בני תמותה רגילים

שנאלצתי לכלול אותם 

אבל . עם אחד האדם

לפעמים משהו עצר 

ל קרובה ככ. בעדי

שתראה דמותם למראה 

  נותר במשוררים , אנוש

, לא. מעין הילת חיי נצח שמקיפה אותם, דבר מה בלתי רגיל שמבדיל אותם

הרי שהעברתי , גם אם במפגשי עמם פחת בעיני ערכם של משוררים אחדים

מכותבי השירה , את שיעור הקומה וההוד השמימיים, את הנבל וזר הדפנה

אלא שאני , ששירה משעממת בהשוואה לפרוזהאין לי שום ספק . ליצירתם

  

 )1935-1856 (ורנון לי
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, יש בה אלוהות. משתעממת ממנה באותו השעמום שאוחז בי במנזר

  .  נצחיות

כך אטען  (נצחיתוהיא .  נצחיתהיאמפני ש, כמדומני, השירה אלוהית

, משום שהיא נותרת בזיכרון;  אותהזוכריםמשום שאנשים , )ברשימה זו

; זאת בעוד הפרוזה באה והולכת. היאכפי ש, ממוקמת בו, היא נמצאת בו

ונמוגה , משנה דבר מה בנפשנו) או שלא נאמנה(עושה את עבודתה נאמנה 

גדולה ורבת השפעה ככל , כשלעצמה, פרוזה, על כן. מיד בתום פעולתה

  .    אינה עולה על האנושי, שתהיה

כה מקובל להבדיל את השירה והפרוזה זו מזו עד שמבקרינו המלומדים 

ורק לעיתים נדירות יציינו , ורחים כלל לחקור את מקור ההיבדלותאינם ט

, נאלצת אני הקטנה ובורה בתורת השירה, מכיוון שכך. את עצם קיומה

- לו היה מוצא ב, כיצד היה כל אחד מרגיש, לשאול כיצד הייתם מרגישים

Times חלום ליל קיץתיקון לכל נוסחיה של פסקה ידועה ב, ידיעה חשובה ,

  : מרת כךשמעתה או

עולה ויורדת בין ארץ , עיוועים-מתגלגלת במחול, עין הפרוזאיקן"

; ידעון קורמות בשר וחזות- צורות לא–בדמיונו , ומכיוון שכך; לשמיים

ובתוך כך הוא ממציא , ובעטו יש ביכולתו להלביש אותן בדמות ובדיוקן

  5*."כשהוא קורא להם בשם, הרוח-משכן נאה ויאה לכל ילדי

אסור להרשות , באמת! איזה זלזול וחילול קודש; נזדעק! ותאיזה שטוי

אבל אין זה תוכנה המזוויע של הפסקה ! כמובן שלא', וכו' וכו, לאנשים

נאלץ , כי אם ניתן על כך את הדעת; שגורם לה להישמע טיפשית כל כך

כשגרמו לנו לקבל , להודות שכותבי פרוזה רבים אכן גילו כוח מדמה שכזה

.  ובמרחב של בריות ותופעות שלא נוצרו אלא במוחם בלבדאת קיומן בזמן

עינו "במיוחד ההתייחסות ל; מכאן שזהו אופן הביטוי שזעזע אותנו כל כך

בין אם יוצאת , "עיוועים"ואותה תנועת , של כותב הפרוזה" המתגלגלת

וזה בדיוק . השגות שכאלה חלות על משוררים בלבד. בין אם לאו" מחול"ב

על כל פנים עין , "עין"רק למשורר יכולה להיות ;  חותרתהדבר שאליו אני

שתיהן , שכן אפשר שעיניו של אדם תגלגלנה, מתגלגלת במחול עיוועים

או אחוז עיוועים שאין , גם מבלי שיהיה אחוז עיוועים, יחד וכל אחת לחוד

  .   בהם שום מחול

                                                         

 .כרמי.בעברית לפי תרגום ט. 1תמונה , 5מערכה ', חלום ליל קיץ'פרפרזה על  5*
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דלים שבמובן זה משוררים אכן נב, לאחר שגרמתי לכם להודות בכך, עכשיו

 אם נחזור אפוא אל ? במה– נוכל להמשיך ולחקור, כותבי פרוזה, מאתנו

,  כלומר-נגלה שלא רק שמוכרז בו דבר שגוי מיסודו , ל"תיקון הפסקה הנ

 אלא אף נעשה שם –שלכותב הפרוזה יש עין מתגלגלת במחול עיוועים 

 נהפך תיאור פיוטי זכור, בהפיכת החרוז הלבן לפרוזה; דבר חמור בהרבה

בהקשר בו , זאת משום שבפרוזה. לטוב לטאוטולוגיה והבלים דביקים

הטענה שעט המשורר ;  הם מונחים עקיפיםבשר וצורות, נאמרים הדברים

התארים . היא בעצם רעיון רוח נטול ממשות, ידעון-קורמת בשר לצורות לא

 שנתחבו לעיבוד פרוזאי זה למעשה מסייעות להפטר מן חזות ונאה ויאה

אבל זאת משמעות . גיה ומוסיפות משמעות כלשהי לטענההטאוטולו

. המשמעות השייקספיריתומעל לכל זאת אינה ; לא ראויה לאזכור, פשוטה

כי כמובן שלכולנו ברור כי שייקספיר מעולם לא התכוון לכך שעט 

מסוגל לקרום בשר , עם או בלי עזרתה של עינו המתגלגלת, המשורר

ידעון שעלו בדמיון חזות - לצורות לאואף לא לשוות, ידעון-לצורות לא

התכוון לכך שמשורר מסוגל לגרום לנו לקבל , כמובן, שייקספיר. נאה ויאה

?  התכוון לכךבאמתשייקספיר ... דברים שקיימים בראשו בלבד, כאמיתיים

זאת טענה שניתן לטעון בה , וכפי שכבר אמרנו; זה נשמע קצת משעמם

, א יזכה בעין מתגלגלת במחול עיוועיםואותו איש ל, במידה לגבי פרוזאיקן

דומה שקשה מן הצפוי להבין לחלוטין . לא שייקספיר ולא אף אחד אחר

: אבל תנו דעתכם על הדרך שבה אמר זאת. מה התכוון שייקספיר לומר

החן ; הנישא בפי כל מדי יום, "קורא להם בשם"הפלא הטופף והנעים שב

מתגלגלת במחול "ת שבהתשוקה המאופק; "הרוח-כל ילדי"המכשף של 

את כל אלה לעולם . התנופה הלירית האדירה של הפסקה כולה; "עיוועים

  .         רק למשורר; לא נוכל לשייך לפרוזאיקן

פרוזאיקן לעולם אינו רשאי ; מה גם שרק משורר רשאי להתנסח כך

וזה הדבר שהתכוונתי אליו כשטענתי שיש משום חילול . לניסוחים כאלה

אני טוענת שבכל העסק הזה פועל איזה כוח :  שירה לפרוזהקודש בתרגום

ולא ,  אותו מחול עיוועים–בזכות הדבר שייחס שייקספיר לעין ש ,כשפים

כוונתי היא לכוחה .  מתעלה דמותו של המשורר–משנה מה פשר המילים 

להפעיל ,  להפוך את המובן מאיליו לראוי להיזכרהשירה כשירהשל 

. ולהצדיק תיאורים מגביהי עוף) ים מפוקפקותלעת(מטאפורות מוגזמות 

  . כוחה של השירה כשירה להפוך את המשתמש בה מפרוזאיקן למשורר



 241

לקחת את הפרדוקס קצת רחוק , כאן פורצת הביקורת השמרנית, !די, די

, לונגינוס, הוראטיוס, קודמת אפילו לאריסטו, אין אמת בסיסית יותר! מדי

יש להקדים , אכן. די ליצור משורריםמזו המלמדת שלא די בכלי שירה כ

כי דרושים עוד דברים , קודם שנהיה רשאים כלל לדבר על שירה, ולציין

כל הדברים מלבד כלי ,  בקיצור–דברים חשובים בהרבה , רבים ושונים

איני . הכחשת קיומם של אלה ממני והלאה. כמובן. ליצירת משורר, השירה

ים האחרים הדרושים ליצירת שלאחר שהושגו כל הדבר, טוענת אלא זאת

ויש לי . הוא עדיין אינו שלם כל עוד הוא חסר את הכתיבה השירית, משורר

יותר מחשד שעצם הכתיבה השירית היא זאת שמגלגלת את עין המשורר 

, מאחר ואני מוכרחה להתבטא בפרוזה, או, ומוציאה אותה במחול עיוועים

מובילה לפעילות , ועזיםמגלה ביטויים חדשים ונ, מתירה את רסן דמיונו

ומוסיפה לאיכויותיו האישיות של , מסעירה את הדם, מוחית מורכבת יותר

טמעות בצורות האמנותיות שעיצבו מומשורר את המעלות ה-אותו אדם

זכו להוקרתם ) ולא פחות חשוב מכך(שהתקבלו , רבבות משוררים קודמים

 שגורם השימוש בכלי השירה הוא. של דורות של מאזינים וקוראים

ולקבל את , להרגיש שהוא משורר) גם אם הוא שוגה באשליות(למשורר 

השימוש , בנוסף על כך. הרגיל בהנפקת אשרות משוררים, אישור הקהל

נכונות להנאה מיוחדת הדורשת , מבחינת הקורא, בכלי השירה פירושו

ומעט שבמעט פעילות ביקורתית והפעלת המעצור , חיבה רבה ורצון טוב

  ?    מה משמעות הדברים: הקבוע בה

       

   

        

 

 

  

  

  

  

  

  

  )יהונתן דיין: אנגליתמ (
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  הרמן באנג
  

  

    רפליקה קטנה–אימפרסיוניזם 

  
-הרשימה האפיסטולרית שלהלן מאת הסופר הדני הרמן ּבאנג הודפסה ב

 אותה במה מעל תקפה כתגובה לביקורת ש1'המשקיף'העת -כתב ב1890
 גישתו אתו, שראה אור באותה שנה )Under Aaget ('עולהתחת ' ספרו את

 שיצאו ים החשוברומניםק בשל הבאנג נודע אפוא לא ר. הספרותית בכלל
הדרך -פריצת'  קבוצת חבריםי שנמנה ענפמולא רק , תחת ידיו
 אלא גם בשל התפלפלויות ועיונים רבים בעיתונות בעניינן 2,'המודרנית

  . מהותיותסתטיותא סוגיותשל 

                                                         

 1884-שראה אור ב, חברה ומדע, אמנות,  ירחון דני לספרות–) Tilskueren( 'המשקיף' 1
 (Det nittende Aarhundrede'המאה התשע עשרה'העת -והיה לממשיכו של כתב, 1939 -

Maanedsskrift for Litteratur og Kritik –1877-1874- ר בעת אשר ראה או- כתב ,
, 'המשקיף'). ברנדס] 1931-1847[ואדווארד ] 1927-1842[ידי האחים גאורג -ושנערך על

 שםה. פרוגרסיבי בספירה האינטלקטואלית בעת ההיא-ייצג קו הומניסטי, כקודמו
- הוא מחווה לכמה יוזמות עיתונאיות שרחשו בדנמרק במרוצת המאה"המשקיף"

העת הדני -כתב). The Spectator(ריטי בעל אותו שם עשרה כמו גם לעיתון הב-השמונה
-  ל1901 בין )1942-1865(ראה את שיאו תחת ניצוחו של העורך והסופר ואלדמר ודלס 

 Gyldendals Den store( ואיבד מאז מהשפעתו בשל תחרות גוברת במדיה הדנית 1907

danske(  
טית באמנות והביאה  שמה של התנועה הספרותית אשר קראה תיגר על התנועה הרומנ2

הדרך המודרנית התהוותה בסדרת -פריצת". את הריאליזם והנטורליזם אל ארצות הצפון
זרמים ראשיים בספרות המאה ") לעיל(הרצאות של החוקר והמבקר הדני גאורג ברנדס 

בהרצאת ). Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes Litteratur(עשרה -התשע
 רקם ברנדס את 1871ניברסיטת קוּפנהאגן בשלושה בנובמבר המבוא אשר ניתנה באו

ברנדס ). 1890-1872-ההרצאות רוכזו לספר וראו אור ב(התוכנית העיקרית של התנועה 
. זמנה דיו-כך כי היא איננה בת-ניתח את הספרות הדנית בעת ההיא והקיש בתוך

מחד ולהעמיד את מוכרחה לצעוד בנתיבן של מגמות בינלאומיות , לפי ברנדס, הספרות
מגדר , למשל בשאלות של נישואין, המחלוקות החריפות ביותר בחברה לדיון מאידך

שורה של אנשי ספרות הרימו את הכפפה שהניח ברנדס והחלו לכתוב בנוסח . ודת
כלומר , 'זעם-ספרות'ובמה שזכה לימים להגדרה , מכן אף נטורליסטי-ריאליסטי ולאחר

על הללו נמנים בין היתר המחזאי והמשורר . ליי החברהיצירות אשר מתקוממות נגד חו
והסופרים הדנים ינס , הסופר והמחזאי השוודי אוגוסט סטרינדּברג, הנורווגי הנריק איּבסן

ברנדס נותר אחד הדוברים הראשיים של . הנריק פונטוּפידן והרמן ּבאנג, פטר יעקּבסן
 .תב את סיפורה של התנועה כ'ודרניתאנשי הפריצה המ'ובספרו , הנטורליזםתנועת 
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  .ֶאִריק ְסְקָראם יקר
  

 לחודש יוני ובה אותה 'המשקיף' של חוברת פרסומהאז מחודש שלם חלף 

שמא תצוץ . הגיליוןי ילידורק עתה הגיע ,  של כבודו3"סקירה ספרותית"

 שאתה מרעיףמת ובתמים על ההוקרה קודם כל באלך  אודה –הבנה -אי

- דורות בלי'ספרי אור אז ראה מ – עשור שניםמזה  כברלי תכופות ע

 שבח שחלק מלות היחיד היית בזמנו,  אריק סקראם,מכובדי, אתה (4'תקווה

,  אך כמי שהעניינים הללו כה קרובים ללבו. ועד לימינו אנו– )הזה לספר

 מן ההתנגדויות שהבעת אחדות אקווה כי תרשה לי בטובך לנסות ולסתור

  .ובפרט מולי, "האימפרסיוניזם"אל מול טבעו וגישתו של 

 וכאשר ,"אינו ניאות לספק הנחיות מקיפות", אומר כבודו, "כאשר באנג"

 ",לפיכך אפוא, הוא לעולם אינו מסכים להרהר ולעיין בדברים כמתבקש"

  .'וכו

זהו הדבר שמבקש שהלוא . במלים אלה קלע כבודו בדיוק לעצם העניין

, והסיבה שבגינה מבקש הוא להימנע מכך. האימפרסיוניסט להימנע ממנו

 צאצא אכןאימפרסיוניזם בסיפורת הוא . ביצוע-היא שלדידו אין הדבר בר

הרומן " של "ההרהורים והעיונים"האמונה המוחלט בכל -של היעדר

  ."הפסיכולוגי

על ריּבֹוא , האדם-האימפרסיוניסט גורס כי עולמם הרגשי של בני

הוא דורך . עיקר-הוא כחוט צמר אינסופי שאינו מעובד כל, מורכבויותיו

 נוכח הערבוביה המסתורית הזאת של ו מלהושיעיד-הקצראשר נשק 

 אם אמנם אהין –למעשה . של הרצון והיעדר הרצון, מודע-המודע והלא

 גורס כי כל עוד מדע אימפרסיוניזם ה–לבטא את דעתי במלואה 

, ראייה חדים יותר-וגיה לא ייטיב את אחיזתו ויסגל לו כישוריהפסיכול

  .ה דילטנטית ותו לאי וירטואוזבגדר האמנות הפסיכולוגית תיוותר

 המרובים הללו יתפתחו בסופו של דבר "העיונים" וכל "הרהורים"כל ה

 בין כה ובין כה "המלה האחרונה"שבה ,  ותו לאלכדי גבבה אינסופית
                                                         

 כותרת הגג שתחתיה פירסם העיתונאי –) Et litterært Rundskue ('סקירה ספרותית' 3
ביקורת על חשבון הנפשות -עידכונים ודברי) 1923-1847(והסופר אריק סקראם 

 .הפועלות בספרות וביתר תחומי האמנות
שראה אור , ם של באנג רומן הביכורי–) Haabløse Slægter ('תקווה-דורות בלי' 4

  .23בהיותו בן 
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כאשר היא מבקשת ,  זאת גם משום שהמלה–נו נשמטת מבין אצבעותי

איננה יכולה אלא להתקדם ולו , האדם-לתאר את עולם הרגש העדין של בני

הבסיס הרעוע הזה כה גסות הן בשל . צעד אחד מעבר להכרתנו הדלה

  . בבוץשקועעד כי לא נותר להן אלא ל, המלים ומחוספסות

 ,הדעת-הליּבּון ושיקול, לפיכך חומק האימפרסיוניסט במתכוון מן ההרהור

גם ניתן למעשה לומר כי , אדרבה. באפלה כגישוש תמיד הם לדידו אשר

אם ברומן אם , כאשר האימפרסיוניסט נתקל לעתים במקטע פסיכולוגי

לא , בנקודה הזאת, הרי זוהי לו הוכחה נחרצת לכך שהסופר, קצר-בסיפור

  . שאותו ביקש לעבד5עיכל כיאות את החומר

רק , גורס האימפרסיוניסט, כושר התפתחותן מצוי בפעולהרק המחשבות ש

הפעולה העקבית , לפעולה הזאת. אחריהן יכולה הכרתנו לעקוב

 המצויים ,והאנשים הללו, מקדיש הוא את כלל תפישתו, והממושכת

  . נעשים למושאי תיאורו,בפעולה

. כחייםמטרת היצירה שלו היא אפוא לתאר את האנשים הפועלים הללו 

עליון ומקץ אינספור אתגרים הוא עורג ליצור את הרושם המוצלח במאמץ 

, וכאשר הוא גוזר על עצמו את כל היגיעה הזאת. ביותר של חיים בתנועה

 – "כלי נבון ומנוסה ביותר"הרי זה רק מפני שלדידו מוחו של הקורא הוא 

עד כי יש בכוחו להתמודד עם האמנות , כה שימושי ונבון הוא הכלי

גם באמנות יראה אפוא : ת כעין התמודדות עם החיים עצמם הזא"החיה"

יכול שהוא  מהויבין יותר מ, עיניו יכולות לקלוטש ממהיותר "הקורא 

  ."לתפוש

- שותף בסוד הזה של חיינו בטבע ובין בני"האימפרסיוניסט הוא למעשה 

האדם -הוא מאמין כי גם באמנות ניתן להנחות את בני, על כןיתר  ".האדם

  .הןמ בפעולות ומשתקף  בסך המחשבות הדר–כך בדיוק , להבחין

גם אמנות הסיפור האימפרסיוניסטית חפצה לתאר , ככל יתר תחומי האמנות

ואולם היא מרחיקה את . האדם ואת מחשבותיהם-את רגשותיהם של בני

                                                         

אך המלה אשר בה ,  כאן מתכוון באנג לחומר שממנו מעבד האמן את יצירתו–החומר " 5
 "תכונה", סם", חומר"ששימושיה רבים ומשמעויותיה בין היתר  – stof""הוא משתמש 

  עם–אריג או בד , חומר גלם לייצור בגדים" –מתכתבת במשמעותה המרכזית יותר  –
  .עיקר- חוט צמר אינסופי שאינו מעובד כל"שם מדבר באנג על , אחת הפסקות הקודמות
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 אך ורק רגשות ,רה של שקפיםבשּו, בפנינו ציגהעצמה מכל פירוש ישיר ומ

  .מעשיהם של האנשיםאת ,  הווי אומר–אנושיים 

דומה כי יש , ניתן לעצירה-וככל שהוא מתווה בזה את המעשה הבלתי, כאן

ואולם לאמתו של דבר אמנותו . הכולבכוחו של האימפרסיוניסט לכלול 

העבודה שלו היא לברור . אמנות לשם דחיסה וריכוז: היא ככל האחרות

ורו את והוא מקבל בתיא, משמעותי-ולנפות את המשמעותי מן הלא

 שורה של פעולות ודהיינ ;המשמעותיותהמציאות אך ורק את הפעולות 

כשורה  – שבהן כל פעילות קטנה היא כחור הצצה לעולם הרגש המתואר

ידי ב רקום עתה – סך המחשבות. של פתחים בחומתו של הביצור המתואר

אשר המוח למוד הניסיון יכול להבקיע באמצעותן את דרכו אל , ותרגשה

 הוא אם כן התוכן הסמוי של עבודת – חורי של המתרחשצדו הא

 הללו אשר דבר לא –ערכו מצוי בעומקם של הדברים . האימפרסיוניסט

  .נאמר בעדם

ההעתקה של המתרחש בו "אילו האימפרסיוניסט יפעל רק לפי שיטת 

פועל אלא שב. יד-אזי תתבטל בוודאי עבודתו הספרותית כלאחר, "ברגע

אינו  ת המיידיותתרחשההתיאור . יסט יותר מזה עושה האימפרסיונממש

שממנו ניתן להמשיך ולעבוד , האמצעי הדיסקרטי,  עבורו אמצעיאלא

הדברים החיצוניים אשר הוא מצייר הם המעטפת של הסיפור . הלאה

  .על קליפתן של המעטפות מצוי ערכן. הפנימי

  .כן-פי-על-אף, סיכון מסוים ניצב בפני האימפרסיוניסט

הרי , ישיר-תי של עבודתו באופן בלתייוא מתאר את הסיפור האמהואיל וה

 המשמעות הסמויה אינה באה שמא תמידי חששבידי , כך נראה, הוא רדוף

  .לידי ביטוי באופן ברור דיו

  .אשר מוליד דבר מה סיני כלשהו בציור שלוהוא הפחד הזה 

זאת , כל אחד מהפרטים, כמדומני, בתוכניתו היצירתית הוא למעשה מותח

 התמונשהעד ,  הוא מנסה למתחם עוד ועוד לעבר קצה הבמה,אומרת

 נראה אפוא הדבר כאילו יש ךוכ. מאבדת באופן זה מן הפרספקטיבה שלה

 –והוא מרכז ועורך כך את כל פרטיו . לו לאימפרסיוניסט עיניים סיניות

מתיר , שמא לא ייראה כל אחד מאלה כהלכה.  בטור אחד–כחיילי בדיל 

אלא שבסופו של דבר אף לא אחד ,  הפרטים לצעוד קדימה יחדיוהוא לכל

  .מהם זוכה למרחב מספק דיו
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אך אשר ,  בעצמו מבחין בוככל הנראהזהו סיכון אשר האימפרסיוניסט 

  .לעומתו נוחל הוא פעם אחר פעם תבוסה

. סקראם יקר, מרול ביקשתיזה כל מה ש… 

ככל יתר , אמנות הסיפור האימפרסיוניסטית

 לה את זמנה היהי, האמנותיותת הצורו

,  גם ביום ההואואולם. בלבד ולא יותר מכך

,  צורה יצירתית חדשהחליף אותהתשבו 

. נוכל עדיין בנקל להעריך את מעלותיה

בצלילותו של "הזמן יחדד אפוא את הצורך 

  ."התיאור

הסקירה "דומה כי בסיכומו של דבר מרפה 

 של מכובדי את ידיהם של "הספרותית

כאגם שקט היא הספרות הדנית . יםהסופר

  .ורק הציירים עבודתם ראויה. בעבורך

 למדי נורא זה אין ושמא? מלאכה-נא כי לספרות אין אנשי-שמא תאמר

  ?הללו של ידיהם את כך לרפות

  , בהוקרה,שלך

   הרמן באנג

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )קסוס ליאור: ית והעירנדמתרגם (
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   דוּפ. קתרין א

  

  

  'קדמוניםה המערות יושבי 'מתוך
  
  

 באוסף, הלאומית בספרייה המצוי – יד  בכתב־ קיומו על למדתי לאחרונה

 טשרניחובסקי שאול שתרגם שלם ספר־ילדים של – פיסרבסקי ישעיהו

 המחנכת מאת' הקדמונים המערות יושבי': מעולם אור ראה ושלא

 כפי, פסרבסקי). Dopp ,1863-1944 (דוּפ קתרין, הידועה האמריקאית

 ותמוה ייחודי ל"מו "היה', ער לבו ונשגב ליופי'ב בסוק עידו שמתארו

 שסיפק', לבנות עת 'בשם פדגוגית ספרים הוצאת בעל ,"משהו

 מטשרניחובסקי ".העשרים שנות בראשית שוטפת פרנסה לטשרניחובסקי

 מונה אולם,  בספרובסוק כותב, "תרגומים ארבעה] פסרבסקי [הזמין

 טל וילהלם, 'לונגפלו. ו.ה מאת' ינהל'אבנג': שלושה רק דבריו בהמשך

) אליזבת (אלישבע קתרינה "מאת' העצים שוכני'ו מרשל. י.ה מאת' ורעיו

 ספר', הקדמונים המערות יושבי 'הוא, להניח יש, הרביעי התרגום". דוּפ

 פרקים ושארבעה בכתב־יד שנותר, דוּפ של 'העצים לשוכני 'ההמשך

   .לראשונה כאן נדפסים מתוכו

  

  

  המשתה: 'פרק ו
  

  :לחשוב
  

  ?איך התנהגו שוכני המערות במשתה

  ?מה שימש להם קערות

  ?במה עינגו את נפשם ואת נפש שכניהם

  ?מתי שבו השכנים לביתם

  

  

  המשתה
  

  .איש לא ידע מתי התחיל המשתה

  .כי לא היה שולחן להם, איש לא העמיד את השולחן
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  .הביאו הנשים ספלים אשר עשו מצלעות נבובות

  .בשר כבר אכלו ממנועד שבושל ה

  .גנו על המטותימהם אכלו את הנתחים אשר ט

  .מהם כרסמו את הבשר החי על העצמות אשר כרתו מן הנבלה

  .הילדים כרסמו רצועות בשר חי והרימו הנתחים מן הארץ

  כשהיו הנשים נוטלות את הצלעות מתוך האפר החם

  .היו מוצאות שוויסקים נחמדים

  ליהןהיו שואבות את השמן לתוך ספ

  .לת דוב־מערותולגווהיו נותנות אותו לגברים בג

  .ואחרי כן הוציא ידחזק צלע והיה מכרסם את הבשר על גבי העצם

  .באכלם היו אוחזים הכל בכפיהם

  .כולם הרבו לאכול ושתו הרבה במשתה

  ,לאחרונה כששבעו התחילו מפצחים את העצמות שיש בהן מח

  .תוהיו מוציאים את המח בעצמות חדות ומקלו

  .השליכו לנשים ולטף, כשעייפו הגברים ממצוץ את העצמות

  אחרי כן יצאו הגברים במחול־הציידים 

  .והנשים היו מתופפות ונושאות קולן בשיר

  .היו מכרכרים ומפזזים עד שעייפו והיו הבאים נכונים ללכת

  וכל העם , חילקה שומרתאש נתחי בשר לנשים

  .התקבצו לראות בצאת אורחיהם לשוב הביתה

  .ויהי כשיצאו וילכו יושבי המערה לנוח הלילה

  

  
  :לעשות

  
  ,עשה מה שהוא ממה שהיו עושים יושבי המערות בשעת משתה

  .ויכירו הילדים מה אתם עושים

  .מצא עצם־מח ופצח אותה

  ?המשתמשים אנו גם כיום בעצמות־מח לאיזה דבר, מצא

  .עשו איזה דבר מעצמות־מח, אם יכולים אתם

  ?ות העצמות מחהידעתם מדוע מלא

  ?היכולים אתם לתופף בעצמות־מח לעזור לאיש במלאכתו

  .אבטיחים או באיזה דבר אחר הבא לידכם, דלעות, היכולים אתם לעשות כלים מקישוא
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   המבול:ו'פרק ט
  

  :לחשוב
  

  ?בהֹמס השלג באביב מה יקרה לנהר או לזרם אשר בקרבתכם

  ?איך בא השלג הנמס אל הנהר

  ?נהרות מתחת לארץהשמעת כבר על אודות 

  ?מה נעשה, לו חרב אפיקו של נהר כזהיא

  ?היש לו דמיון למערה? הראיתם מימכם נקיק

  ?אם יפול גגה של מערה מה יהיה בסופה של מערה

  ?מה יהיה בסופו, אם יהרסו כתלי הנקיק

  ?איך אפשר היה שתמלא המערה מים בהֹמס השלג

  ?הידעתם דבר־מה על אודות מבול בימינו

  

  

  המבול
  

  .הסתיו כמעט חלף הלך לו

  .נעשה המזג רך וערב

  .התחיל השלג נמס ויגאה הנהר

  . נערמו הרי שלג וקרחחולותולאורך כל ה

  .רגבי קרח גדולים נישאים על פני כל הזרם

  .היו יושבי המערה משקיפים על פני הנהר ההולך וגואה

  .יראים היו פן יהיה מבול בארץ

  .והילדים מצחקים בשלג הנמס ובמים

  .ובהירתעין זה אך שבה מן הנקיק

  .ואולם בסתיו נמלא שלג, היה הנקיק חרב בקיץ

  .והמים אשר בו שוטפים עכורים, ועתה זרם עמוק ועכור מראהו

  .והנהר גאה פתאום, כל הנקיקים שפכו מימיהם אל הנהר

  . היה הנהר צר גבוהיםחולותובמקום אשר שם ה

  .ם האיתןוהרבה שלג נישא על פני הזר, שם עמקו המים

  .אצל המשאבים שם החולות שחו

  .ולא היה הזרם כל כך עמוק ואיתן, שם רחב הנהר
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  , שאו בזרםירגבי קרח ושלגים קטנים נ

  .אך הרגבים הגדולים נתקלו באפיק

  .נעשה ֶׂשֶכר בנהר

  ,וכל היום יושבי־המערות משקיפים על פני הנהר

  .אך בלילה שבו אל המערה

  , הרקיעעננים משחירים כיסו את פני 

  .והיו נכונים לנוח, ותכס שומרתאש על האש באפר

  אך שומרתאש הערה , וכל העם נמו שנתם

  .היתה ערה ואולם דבר אחד לא נתן לה מנוח

  .לא קול הנהר ברעשו

  .ולא קול הגשם המטפטף

  .קולות אלה הסכינה לשמוע מכבר

  .ולא ידעה מה הם, אלה הקולות חדשים היו

  ,מערה הם באיםכאילו ממעמקי ה, נראה לה

  .כקולות המון מים הומים

  .ותתן להם לישון, ולא רצתה להפחיד את השבט

  .והוסיפה מאזינה

  .עוד הפעם שמעה את הנהר הרועש

  .עוד הפעם שמעה את המטר המטפטף

  .ועליהם שמעה עוד קולות מוזרים ונפלאים

  .והקול הולך וקרב

  .בוהרגישה את המים השוטפים על יצועה העשוי עלים ואזו

  .תחילה אמרה גשם הוא

  .התבוננה במאפיליה ולא ראתה דבר

  .הרגישה במים הזורמים

  .והמים באים מתוך המערה

  .ותקרא לידחזק

  .ויעורר את העם וימהרו ויצאו את המערה

  .כי עתה לא יצאו לעולם, לו איחרו רגע

  .פרצו המים דרך המעבר הצר והאפל ודרך פי המערה

  .אין מקום אשר אין שם מים

  .על הגבעות ייבהל העם וינסו



 251

  .ושם שהו כל הלילה, טפסו על עצים

  ,ובעלות השמש והם עוד כולם על העצים

  .ובדי עמל הכירו את המקום, השקיפו על פני הנחל

  .אשר לא כוסו  הגבעותבלתי, כי כסו המים את כל הניכר

  .ולא נראו הסבכים ואונם

  .ורק ראשי העצים בולטים יוצאים מתוך המים

  נהר שלג וקרח סוגרים עליו וכל ה

  .ולא עצרו כוח לפרוץ בו ,כרהמים מׂשתערים על הׂש

  .ויכסו את החולות ויצפו את הכיכר, ויסוגו המים

  .ולא טעם איש כל היום עד הערב ,ולא אכל העם בבוקר ההוא

  .כולם משקיפים על פני הנהר מן העצים

  .ושמעו את קול הקרח כשהתחיל הקרח מתפוצץ

  .תערו על השכרל הנהר בהׂשושמעו את קו

  .והבינו כי המים רוצים לעשות דרך בשכר

  .ויהיה בצהרים והנה קול שאון גדול

  . כי פרצו המים בשכרהם ווידע

  .ליהם כל אשר מצאו בדרךאוראו את המים בשטפם מגרפים 

  .ולעת ערב וישּכו המים

  .ורובו של השלג והקרח המים גרפום

  לרדת מן העצים כי יכלו , וישמחו יושבי־המערות

  . ונחפזו לראות מה קרה למערתם

  

  
  :לעשות

  

  .או שלג נמס, התבונן לנהר אחרי מטר גדול

  ?התוכל להגיד איפה שטף הנהר

  .התבונן מה בין הזרם במקום הרחב ובמצר

  .חולותיומצא את המקום בעמק אשר בהיות המבול יהיו בו המים ויכסו את 

  .י הגשםהתבונן אל החלולים הקטנים בקרקע אחר

  .נסו למצוא נקיק שנקקו הגשם

  .עשה דוגמת עמק קטן להראות על מעשה הגשם

  .שנה את החלולים הקטנים לעשותם מערות
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  .שנה את המערות לעשותם לנקיקים

  .שנה את הנקיק לעשותו לעמק

  .עמק, כעין סיר, ספר כיצד נעשה חלול

  .הראה בתיבת־החול שלך כיצד מילאו המים את המערה

  

  

 

  

  המועצה: 'זפרק י
 

  :לחשוב
  

  ?איך מצאו שוב יושבי המערות אש

  ?איך אפשר למצוא את האש מבלי להבעירה

  ?הזכרו יושבי המערות מקום שם ראו כבר פעם אש טבעית

  ?מה קרה לחית השדה בימי המבול

  

  

  המועצה
  

  ותהי המערה לחה ימים רבים אחרי המבול

  .על פתחה עד חרבה ְנִחִּתיםוהיו יושבי־המערה 

  . קרבה אליהם כל חיה בימים ההםלא

  נגרפו במבולכמה חיות 

  .ורובן הרה נסו ואל הרמות

  . וקליפהמעיקריםלא היה לאנשי־המערות לירא דבר אבל נזונו אך 

  .וידעו כי ישובו כל־החיה והתחילו לבקש להם כלי זין חדשים

  .ה בהחושך מעשיהם כי החיה שבה מהרה קלהיטיבו עֹש

  אך כראותם, מן המערהלראשונה הרחיקו ללכת 

  .כי אין בה אש התחילו מתקרבים אליה

  .רה מאודעויבהלו אנשי המ

  .מה רצו לעזוב את המערה ולחיות שוב חיי שוכני־עץ

  .אך ידחזק חפץ להישאר במערה ולהיות כל העם שבט אחד
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  .וידע כי באין להם אש לא יוסיפו להיות יחד

  .וידבר באוזני גיבורי העם ויאמרו ליעץ עצה

  .האש-וישלחו מלאכים לקרוא כל העם לאספה במערת שבט

  .ויהי בצהריים ויתאספו

  

  .לא היו יושבי המערות מרבים באספה ומועצה

  .לא ניסו באלו ולא הסכינו להישמע

  .ויגדלו בראשונה השאון והמבוכה

  .כל אחד בא ועצתו בידו

  .והתחילו להטות אוזן לדברי החכמים ביניהם, ואולם אחרי כן שקטו

  .עיני כל העם נשואות אל איש זקן בא בימים והוא היה גיבור ציד ביניהםו

  .עתה זקן והתחיל כוחו תש

  :ויהס הזקן את העם ויקם וידבר אל העם

  .הנה ימים רבים מאוד אשר חיינו על גבעות־היערות פה"

  , ימים רבים חיו. אבותינו אשר היו לפנינו חיו במקום הזה

  .ולא היתה להם אש

  . וחיכוחיו ועבדו

  .ויבוא אל האש ויהי בקרבם

  .ויתן להם ענפים בוערים

  .ויאמר להם כי בנים הם לו

  .ויצו אותם להׂשביעו יום יום

  .נשמע בקולו כל הימים ויסך עלינו בכנפיו

  .ויכעס אל המים ויחר אפו

  .ויעל עלינו בעברתו ובחרון אפו

  ויגרשנו ממשכנותינו

  וישתער על אל אשנו

  .ויגרשנו מאיתנו

  תה פנה אל המים וילך לוע

  ואל האש יוכל לשוב אלינו

  ישוב וישכון בקרבנו

  ,עלינו לבקשו עד שימצא

  ."עלינו להביאו שוב הנה
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  .ויחדל הזקן מדבר ויאלם

  .אולי יעמוד שני לדבר, ויחכה העם

  .אלוהי האש היודע הוא משכן, וישאל ידחזק את הזקן

  :ויען הזקן ויאמר

  .אין איש בארץ יודע אל נכון

  .שמעתי אומרים כי ביערות החורב זבול לו

  .כי אינו שומע את קולנו, נראה

  שמעתי אומרים כי על ההרים משכנו

  אבותינו הגיעו עד ההרים

  .שק והמרמוטה דלקווהמ-אחרי כבש

  ויהי הלילה והמה עיפים ורעבים

  .ויתורו מקום למחסה להם

  וראו אור גדול מרחוק

  וימהרו וילכו שמה

  בוערתוימצאו והנה אש 

  .ותהי האש למגן למו

  .ישנם חגווי סלע אפלים, שמעתי אומרים

  .ושמעתי אומרים דרך החגווים תצא האש

  .לולדומני כי אמצא את ההרים ה

  .אבל אשוַרי נעשים חלשים

  .צריך שיעזור לי איש צעיר לימים

  .מי ילך איתי בדרך הקשה והארוכה

  .ויאמר כי ילך עם הזקן, לראות מקרב העםויצא מיטיב

  ,וכל העם ידע כי מיטיבלראות צעיר גיבור חיל

  .   ויסכימו כל העם אשר ילך

  

  
  :לעשות

  

  .איך שדיבר לעם, חשוב על דבר הזקן

  .צייר זאת, חשוב איך יצא מיטיבלראות לאמור כי ילך עם הזקן

  .ק מועצהחּושחקו ִש
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  חג התודה: 'פרק כו
 

  :לחשוב
  

  ?ת מדוע אנו חוגים חגי־אסיףהידע

  ?כיצד הראו יושבי המערות כי אסירי תודה הם
  

  

  חג התודה
  

  .אסירי תודה היו יושבי המערה כי שבה האש

  .ורצו שאלוהי האש ידע זאת

  .ורצו כי תהיה אש גם לשכניהם הקרובים להם

  .וישלחו מלאך ואבוקה בידו להזמינם אל הזבח

   קול בוכיםובקרבו אל המערה אשר הם שם וישמע

  .ויהי נחפז להגיד להם את הבשורה הטובה

  ובראות העם אותו היו רצים לקראתו והיו מבעירים

  .את אבוקותיהם שלהם והפך אבלם לששון

  ,סיפרו למלאך כי הגיבור בצידיהם נהרג בו ביום

  נמר טרפו ונשאהו כשהיו עומדים אצל המערה

  .והיו יראים פן ישוב הנמר והרג את כולם

  . אש בידיהם והרגישו את עצמם בטוחיםעתה שוב

  , ויספר להם המלאך את כל אשר עשה ידחזק

  .והם שומעים ופוערים את פיהם

  .נחפזו ללכת, וכשהזמינם המלאך אל הזבח

  ,וכבואם אל המערה והזבח כבר מוכן

  .וכל יושבי המערה ששים ושמחים

  .כולם מחרישים וידחזק הניף ממיטב הבשר מנחה לאלוהי האש

  . והיטיבו את לבם זמן מהישבו

  .שיבחו והיללו לאלוהי האש ואסירי תודה היו כי שב לשכון בקרבם

  .עוד הפעם היו מאושרים
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  :לעשות
  

  .צייר זאת. תנו כפיכם בכפות רעיכם וצאו ברקוד בעיגול: שחק משחק

  ?יודעיםאתם כמה משחקים בעגול 

  .שחקו כאילו זבח־תודה לכם

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  כתב הידמתוך 
  
  

  

  

  

  )שאול טשרניחובסקי :אנגליתמ(
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   זלדה
  

  

  שתי מעשיות לילדים
  

                     
שלחה זלדה שניאורסון אל המשורר דוד שמעוני חוברת  13.1.1947-ב

  : במכתב שצירפה לחוברת כתבה רק זאת. קטנה ובה העתקה משיריה

  

  ! מר שמעונוביץ היקר מאד

. ת נפשו על כמה מדבַריכה נכספתי פתאום לשמוע את דע

  . להראות אותם לו

  .אחת זלדה, אם עודו זוכר, אך אלוהים יודע

  

חוברת זו נשלחה לעיונו של שמעוני כעשרים שנה לפני צאת ספר שיריה 

והיא מאגדת כעשרה שירים מיצירתה , )1967" (פנאי"הראשון של זלדה 

   .בסיומה צירפה זלדה שתי מעשיות לילדים פרי עטה. המוקדמת

לא ראו אור , כמו גם האגדות החותמות אותה, שירי אותה חוברת וסיפוריה

ידידתה , את צילום החוברת קיבלה עזה צבי. בין ספריה הנדפסים של זלדה

נוסף על . בנו של דוד שמעוני, מידי שמואל שמעוני, הקרובה של זלדה

מכתבים שנשלחו , החוברת שלח שמעוני צילומים ממכתבי זלדה לאביו

  .ות השלושים ובראשית שנות הארבעיםבשנ

שתי מעשיות הילדים המובאות כאן הוהדרו מתוך צילומי החוברת 

עותק זה שהגיע לידי עזה צבי צולם . הנמצאים בעיזבונה של עזה צבי

מילים משוערות סומנו בסוגריים . ועל כן חלק מן המילים נחתכו, ברישול

  . כמקובל, מרובעים
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  ן ְּבֵהיַכל ָהאֹורַעל ֶעֶבד ֲאַבּדֹו
  

  
  ,]עּוָגב[ָהָיה יּוָבל ֲאִבי ָּכל ּתֹוֵפׂש ִּכּנֹור ְו

  . ָהָיה ְוָעַבר ְוֵאיֶנּנּו

  . ַאH ֵמיְתֵרי ִּכּנֹורֹו עֹוד ֶיֱהָמיּון

  , ְמַנֵּגן ּבֹו, ָהָדר אֹונֹו] רֹו[ְּבכֹו

  . עּוָגב–ְּבָיָדיו ּבֹוֵער 
  

  . חְוִהֵּנה ַּגם ֶאת ְּבנֹו ַהֵּנַצח ָלַק

  ?ִמי ִייַרׁש ַעָּתה ֶאת ַמְרָּגִלית ָהֶרֶנן

  ?ֵלב ִמי ָיִגיל ַעָּתה ַּבִּכּנֹור

  .ְליּוָבל ֵאין ִנין ָוֶנֶכד עֹוד
  

  .ַּכֲחלֹומֹו, ָעְברּו ַּכֲעָנִנים. ָחְלפּו ּדֹורֹות

  .ַאH ַהִּכּנֹור עֹוד ָׁשר, ַאH ַהִּכּנֹור ָׁשַאר

  .ל ַיַער ּוֶוֶרדַע, מֹוֵלH ֶרֶנן ַעל ָאָדם ְוַחָּיה

  טֹוֲעִמים ַלַחן ָיּה ֵריָקֵני ַהּדֹור 

  .ְוִלָּבם ִנְמָלא ֶחֶסד ָואֹור
  

  ִמֵּליל ַּתְרֹעֶמת, ִמַּנְפּתּוֵלי ַּפַחד, ֵמַחְרֻצּבֹות ַמֲחָלה

  ,ֵּבין ָאב ְלֵבן, ֵּבין ִאיׁש ְוִאָּׁשה ַיֲחֵסי ֵעֶדן. נֹוַׁשַעת ֶנֶפׁש

  :ֵּבין ָׁשֵכן ִלְׁשֵכנֹו

  .ְמָסְרִבים ְלָהִמית ְּבַאְרָסם ָאָדם, יםְנָחִׁש

  ...ְנָחִׁשים ַסם ִׂשְנָאה ָנֲעלּו ְּבַמְפֵּתַח
  

  . סֹוֵבל ַהָּמֶות. ִמְּבִדידּות" ַרע"סֹוֵבל ַה

  .ָעָלה ַׁשִית, ְּבַאְרמֹונֹו ַהִּנְׁשָּכח ָעָלה ָׁשִמיר

  ,ֶאֶרסַׂשר , ַׂשר ַּכַעס, ַׂשר ִׂשְנָאה: ַלּסֹוף אֹוֵסף הּוא ָׂשָריו

  .ִסְרֵטי ֵאׁש, ְוָׂשם ִּביֵדיֶהם ַסֵּלי ֹעֶנג, ְוֶאת ְּבֵניֶהם

  נֹוַסַעת ָּפַמְלַית ֹאֶפל ְּבֶמְרֶּכֶבת ָּפז

  .ֶאל ַהּׁשּוק
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  ]ֵאינֹו[ַאH ִאיׁש , ּפֹוֲעִמים ַּפֲעמֹוֵני ַהָּׁשְוא

  ...ּפֹוֶנה ְלִפּתּוֵיי ַהְּׁשאֹול
  

  ַמֲחִליט ַהָּמֶות ִלְנֹהג ְּבָעְרָמה 

  [...] ּוַמְחִּביא ִרְבבֹות ַּכְנֵפי 

  ְרדּוף ּגֹוָרל, ֶּבֶגד ָׂשב ִמְסֵּכן, ַּתַחת ֶּבֶגד ָּבֶלה

  .ּפֹוֵרַח ָיִׂשים ְּפָעָמיו] ַּפְרֵּדס[ְוֶאל 

  .ַׁשִּליט ַהִּכּנֹור, ַּפְרֵּדס יֹוֵׁשב ּבֹו ַנַער ָּבִהיר
  

  .ֶחםְוֶל] ם[מֹוִׁשיט ָיד ְיֵגָעה ֲאַבּדֹון ּוְמַבֵּקׁש ַמִי

  ,ַאH ְּבֶטֶרם ִיְפֶנה ַלַּדל ֵלב ָלכּוד ִּבְצִליֵלי ֹּכֶסף

  .ֻמָּטל ָהֶאְביֹון ֵמת ְלַרְגָליו

  ּבֹוֵקַע ַרַעם!" ְוָלָאָדם! ֵלאVִהים! ָארּור ֶאְהֶיה"

  ,ְּבִכי ֶעֶלם ְמֹבָהל

  ִמִּלִּבי ִּכָּסה, ָארּור ֶמֶתק קֹול ִּכּנֹור־ֶקֶסם"

  .ֶאְנַקת אֹוֵבד

  !"ָהְלָאה ִמֶּמִּני, ְּכִלי ַהָּכָזב! ֶּמִּניָהְלָאה ִמ

  ,ָקָרא ֶעֶלם ַמר

  ָּבַרח ְּבִחיר ָיּה, ֵעת ָעַזב מֹוֶלֶדת ִמְזמֹור

  ,ִמְּכִלי ַׁשֲעׁשּוָעיו

  ֻעָּטר ַּבֲעָטרֹות   , ָאְבדּו ִעְקבֹות ֶעֶלם

  ...אֹוֵמר אֹור ָוֹאֶׁשר
  

  .ֶּתה ְּבַאְרמֹונֹועֹוֵרH ָהַאִין ִמְׁש, ִנְגַאל ָהַרע ִמְּבִדידּות

  ֲאִחי ֶהֶרס, מֹוֵסר ַהָּמֶות ֶאת ַהִּכּנֹור ַהְּמֻהָּלל ְלַעְבּדֹו ֶאֶרס

  ָאַּמן ַהֻּפְרָענּות
  

  .ׁש ְיֵפהִפָיהּפֹוֵרץ ְלִמְקַד, ֶבד ֲאַבּדֹוןּפֹוֵרַח ְלֵהיְכֵלי ֶׁשֶמׁש ֶע

  .ּפֹוְרׂשֹות ְלַרְגָליו ַעְלמֹות ֵעֶדן ַאְרָּגָמן

  .ַיֲהלֹוֵמי ֶיַׁשע, אֹוְצרֹות ַיֲהלֹוֵמי יֹום, אֹוְצרֹות ְיָקרּפֹוְתחֹות לֹו 

  ].ם[ְמַפְּנקֹות ִּפיו ִּבְפִרי Vא ָטַעם ָאָד, ְמָפֲארֹות אֹותֹו ִּבְפִניֵני ִּפּיּוט

  .ָסכֹות ֶנֱעָלסֹות ֶאת ְּבָׂשרֹו ַהּסֹוֵמר ַּבֲאַפְרְסמֹון

  .ּפֹוֶנה ַלַּמְלָּכה ְוַלֲעָלמֹות ֶאֶרס
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  :ִּכּנֹור ַהְּמֻקָּללאֹוֵמר ַה

Hֶׁשֶמׁש, ָאֵכן ָעִׁשיר ַאְרמֹוֵנ,  

  .ָּתִמיד ְּתַפְּזִרי ִּתְקָוה, ַאH ֶאת ַעְצֵמH ָּתִמיד ֹּתאֲהִבי

  .ֵאין ַעֶּצֶבת, ֵאין ֹעֶמק, ֵאין ָּבH הֹוד ֶעְליֹון

  , ֶאֶמׁש ְּבִטיַרת ְיִריָבֵתH ָׁשִהיִתי

  .יג ִּתְפֶאֶרת ְּתהֹוםְוVא ַיִּׂש, מֹוֵחH ָּבִהיר ִמַּדי

  .ָּפֶניָה ֵאׁש ִמֶּזה ַהֶּזֶמר. ִנְכְלָמה ַהֶּׁשֶמׁש
  

  ,ָטס ִמֶּמָּנה ֶאֶרס ֶאל ִאֵּיי ָהֶעֶרב

  .ֵרי ֹאֶפלִטֵּפס ֶאל ָה

  ]ֵרַח[ֶאת ֹראׁשֹו ִהְכִניס ֶאל ֹאֶהל ַהָּי

  ).ַמְצִּביא ַמְלַּכת ַהַּלִיל(

  ]ן[הֹוִׁשיט לֹו ֶעֶבד ֵאֶלם ַטַּבַעת ֵח

  .ְוַרֲעיֹונֹות ֵריַח] רּוַח[ְּתַפֲעֵנַח ִריב , ַּבַעת ְּתַפֲעֵנַח ֹּתהּוַט

  .ָהַרֲחִמים] ָּבּה[, ָרָאה ֶאת ַהַּמְלָּכה רֹוֶקֶמת ֶחֶסד
  

  :ָאַמר ֵאֶליָה ֶאֶרס

Hָאַזל ַהָּזָהב ַהּטֹוב. ָאֵכן ֲעֻמּקֹות ֵעיַנִי Hִמְּגָנַזִי Hַא,  

  .אֹור ִּביָקר, טֹוַבַעת ִהיא ְּבגֹוֵני ֶמִׁשי. ֶּׁשֶמׁשַל, עּוֵתHַהָּזָהב ִטֵּיל ֶאל ְר

  .ִנְכְלָמה ִמן ַהֶּזֶמר, ָרְטָטה ַהַּמְלָּכה
  

  ָטס ֲאִחי ֶהֶרס

  ָהְלָאה ָהְלָאה ָהְלָאה

  .ָנטּוַע ְּבָׂשֶדה ְמֻבָּׂשם, ִהִּגיַע ַעד ִאיָלן ּבֹוֵדד

  "?ָאִחי ַהִּמְסֵּכן, ִמי ָּתַקע אֹוְתZ ָּבֲאָדָמה"

  .ר לֹו ֶאֶרסָאַמ

  ,ה ְּתַקֵּנא ְּבַוַּדאי ְּבגֹוַרל ִצּפֹורַמ"

  ,רֹואֹות ֵעיֶניָה ֲאָרצֹות ֵאין ִמְסָּפר

  טֹוב ַּגם ּגֹוַרל ֶרֶמׂש, ַאH ִמּגֹוָרְלZ ֲאסּור ַהַּטַחב

  .ִיְרֹחׁש ֲעֵלי ְרָגִבים

  ".ִמּגֹוָרְלZ טֹוב ַּגם ּגֹוַרל ַיּתּוׁש

  .ִנְסָער-ִהְרֵהר ִאיָלן, ְנכֹוִנים ִּדְבֵרי ַהֶּזֶמר

  [...]ְוֶאל ַמִים , ָנַסע ֶאֶרס ֶאל ַמִים ְמתּוִקים



 261

  ,ִּבְלֵּבל ַּגֵּליֶהם ְּבֶזֶמר

  . ָּבַחׁש אֹוָתם ַעד ְּתהֹום ְּבִדְבֵרי בּוז

    .ֵמעֹופֹות ָנַטל ִּבָּטחֹון

  :ָנַבח ַהִּכּנֹור. ָנַׁשב רּוַח

  .ָּבָרא נֹוצֹות, ַלּיֹוָנה ָּבָרא ָיּה ֵּגו"

  .ָלִאיָלן ֲעָנִפים ְוָעִלים ָנַתן

  . ַלּתֹוַלַעת ָרַקח ַּתְבִנית

  ".ַרק ַאְּת ּתֹוָעה ְלVא ְּדמּות, ַרק אֹוָתH ָׁשַכח ָיּה
  

  ).ְלִדְבֵרי ַהִּכּנֹור ִהְקִׁשיב(ָקָרא ִּפְתאֹום ֶיֶלד , "י]א[ְׁשֹתק ַּפַּת"

  ".ְלַסְכֵסH ַחי ְּבַחי ַּדי"
  

  ,כֹו ַטֲעַנת ָּתִמיםָטַמן ַהִּכּנֹור ְּבתֹו

  :ָחַׁשב ֲאִחי עּוָגב

  ָמַתי ְּתַׁשְחֵרר ִׁשיִרי ֵמָחְכַמת! ַׁשַּדי! ַׁשַּדי"

  ,ֵמִחְקֵרי ֹאֶפל, ְׁשאֹול

  ֵמיָתַרי רֹוִצים ֶּפֶלא ַצח ְלַצְלֵצל

  ".ְלִסְלסּוֵלי ֵעֶדן, ִליֵדי ְיִדיִדי ֶאְכֶלה

  , ָמַׁשH ַעְצמֹו ַהִּכּנֹור ִמִּקְסֵמי ֶהֶרס

  .ָאַּמן ַהֻּפְרָענּות, ָנַפל ִמיֵדי ֶאֶרס, ֵדי ָיגֹון ִנְׁשַמטִמי
  

  .יֹוָמם ָוַלִיל. ָירּוץ יֹוָמם ָוַלִיל, ֶאל ְיִדידֹו ְיַמֵהר ִּכּנֹור

  ִיְרֹּדף אֹוֵהב, סָט, יָניו ַמְרֵאה ָעָנן נֹוֵסַעָּבבּוָאתֹו ִלּוּו ֵע

  .ֵעת ִיְמָצא ִּכּנֹור ָנע ֶאת נֹוְגנֹו

  ס ִעם ָאַּמן ַהֶחֶסדֵעת ִיְתַּפֵּי

  .ֵעת ַיֲחֹזר ְלִתּקּונֹו עֹוָלם
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  ַהָּנָחׁש ַהָּלָבן ּוַבת ַהָּפז
  

  

  ָיַׁשב, ֵליל ֹנַעם, ְּבֵליל ַקִיץ

  . ָידּוַע ְּבדֹורֹו ְּבַגן ְוָרָדיו

  ] ָכָדיו[ְוִסֵּפר ִלְנ

  . ַעל ְיִפי ַיַער ָהֹאֶׁשר

  ,ְוֵתְדעּו

  ִמי ֶׁשֵּמִבין ָלֹבא ְלָשׁם

  : ַהֶּפֶלא ּוְמַדֵּבר ֵאָליו] יו[ַנֵּׁשק ְּפָעָמְמ
  

  , ִהָּכֵנס ַמְחַמִּדי ְלַמְלכּות ַהַּגִּלים"

  .ְצלֹול ִּבי

  ,ִּבְמעֹון ְיִדידּוִתי ַסָּכָנה Vא לֹוֶטֶׁשת

  , ַסִּכין סֹוְפV Zא ָספּון ִּבְלִטיפֹוַתי

  . סֹוִדי ְמַפֶּכה ֶיַׁשע

Zֵמֵאיָמה, ידּותִמְּבִד, ֵמיַמי ִיְרֲחצּו ִלְּב ."  
  

  ּוַמֲאִמין ַהִּנְכָנס ְלַהְבָטַחת ְּבֹדַלח

  .ְוחֹוֵפז

  ]יחֹוַח[ֲאַבּדֹון ִנְרָטִבים ֲאָבָריו ְוִנ-ּוְבַנַחל ֵאין

  ֵנְרד ַאְלֵפי ְּפָרִחים נֹוֵׁשב ֵאָליו 

  . ַהַּנַחל ּוֵמחֹוֵפי ַהֶּזֶרם] ִמֶּקֶרב[/ִמֹּקר 
  

  .  ִלְהיֹות ַּפְרַּפר ָּפזִמְתַּבֵּׂשם ַהִּנְכָנס ְוִנְכָסף

  . ִמְׁשַּתֶּנה ְלַפְרַּפר ָהֶעֶלם

  .ַעד יֹוֵרד ֶעֶרב, ְלַפְרַּפר רֹוֵחף ְּבִגיל

  ,ִּכי ֵעת ַּבְּׁשָחִקים ִנְדַלק ּכֹוָכב ֶנְאָּדר הֹוד

  ...ַנֲעֶׂשה הּוא ּכֹוָכב. ִנְכָסף הּוא ִלְהיֹות ּכֹוָכב
  

  :ְמַבֵּקׁש עֹוָלל, ִנְפָעם ַהַּטף ִמִּדְבֵרי ַהְּפִליָאה

  "?ַאֵּיה ַהִּמְׁשעֹול ְלַיַער ָהָרז, ֱאֹמר ָסב"

  : ֶנֱאַנח ַהָּזֵקן ְועֹוֶנה
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  . ֶנֱעָלם ֵמֵעיֵנינּו ַהְּׁשִביל ַהָּלֶזה, אֹוָיה"

  , אֹודֹוָתיו ְמַזֵּמר ַּבָּׁשַמִים ָהעֹוף: אֹוְמִרים

  ,ַאH ִׁשירֹו ִעם ְׁשאֹון ָהְרחֹוב ָלֹאֶזן ִנְכָנס

  ".ִלְדלֹות ֶאת ִמָּליו, ִבין ַהֵּלבְוVא ָי
  

  :ִהְבִעירּו ְּדָבָריו ְּדמּוָמה ַּבְּנָכדֹות ַוִּתְתַּפֵּלל ַּבָלּאט

  ".ֲעֵׂשה ֵנס! ּבֹוֵרא ֲאָבַרי! ּבֹוְרִאי"

  ".ָיבֹוא ֶאל ִלִּבי קֹול: "ְואֹוֵמר ַהִּצּפֹור

  . ִמָּׁשם ֵאֶליָהִנְפְּתחּו ָּבָרִקיַע ַׁשֲעֵרי ַהַּבָּקָׁשה ְוָהעֹוף ָּפַרח 

  ".ּבֹוִאי ַאֲחַרי: "ְועֹוף ִּדֵּבר

  ".ְּתִחָּלה ֶאָּפֵרד ֵמִאִּמי: "ֵהִׁשיָבה ַהַּבת

  . הּותְלַבֵּקׁש ֵׁש] ָרה[ְסָפה ַהַּנֲעְוVא ָי, ִצְפֵצף ִציר ַהִּזיו, "ֵאין ְּפַנאי"

  ...ַוַּיְרִחיקּו ָלֶלֶכת, ַוֵּיְלכּו

  ! ֶּסַלעַוַּיִּגיעּו ְל

  .ַהּצּור ַוִּיָּכְנסּו ְלאּוַלָּמיו] ַהר[ח ְּבַמְפֵּתַח ַמְבִריק ַהִּצּפֹור ֶאת ֹצַוִּיְפַּת

  ]. ָהֲעָלָטה[ְמִעיָקה . ִעיק ַהֹחֶׁשHה ֵּמּוִבְפִנים ַמ

  . ִנְׁשַמע קֹול, "לּוִני ָּכאן"

  ].ם[ָרַדַוִּתְׁשַּכב ַהַּיְלָּדה ַוֵּת

  .ְוַיַער ְמַׂשְגֵׂשג ְלָפֶניָה, ֵהִקיָצה

  . ִבְקֵצה ַהַּיַער ַהרּו

  .ן ֶהָהדּור ַנַערְסָּתּוַבֻּב.  ֻּבְסָּתן ָהדּורְוַעל ֹראׁש ָהָהר

  !"ּבֹוִאי! ּבֹוִאי: "ְוַהַּנַער קֹוֵרא
  

  . ִנְמָלא ִלָּבּה ָׂשׂשֹון ְוֶעְדָנה

  .ֲעִדיָנה ָּתעּוף ְּכיֹוָנה, ֶאל ֶעֶלם
  

  א יֹוםֶזה ֶׁשֵעינֹו ָהַאַחת ִהי, ַאH ַהָּנָחׁש ַהָּלָבן

  ,ְוֵעינֹו ַהְּׁשִנָּיה ִהיא ַלְיָלה

  .ִנַּצב ִּפְתאֹום ְלָפֶניָה, ֶזה ֶׁשְּזָנבֹו הּוא ַלַהב ֵאׁש

  . ָּפַתח ַהֶּפֶתן ְּבִמְזמֹור

  . ֶנֶעְצמּו ֵעיֶניָה

  .ְּבַלַחן ָנמּוH ִהְרִּדים ֶאת ִלָּבּה

  : ִמֻּבְסָּתן, ֵמַהר, ַלָּׁשְוא ִיְקָרא ָיִדיד
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  , "ִבי ְלִׁשירֹו ֶׁשל ָמֶותַאל ַּתְקִׁשי"

  .קֹולֹו ַּכָּלה Vא ִתְׁשַמע
  

  ,ָאז ִיְקֹטף ָּבחּור ֶוֶרד ִמַּגּנֹו

  . ַוִּיְׁשַלח אֹותֹו ִעם רּוַח ַלִּנְלֶּבֶבת

  . ָנס, ֵמֵריחֹו ּבֹוֵרַח ַהָּנָחׁש

  .ִמָּבְׂשמֹו ִמְתעֹוֶרֶרת ַּבת

  ,ַאH ֲאָהּה ְלַאֶּיֶלת ַאֲהָבה

  .  ָהֲאָדָמהִנְפֲעָרה ְסִביָבּה

  . ְּתהֹום] י[ֲאָפפּוָּה ֵמ

  . ָים ַיְפִריד ֵּביָנּה ְלֵבין ָאהּוב

  ,ִמֶּנֶגד, ַעל ַהחֹוף מּול ַהֻּבְסָּתן

  . ה נֹוֶדֶדתּבֹוִכָּי

  , קֹוֵרא ֵאֶליָה ֵרַע ַרֲעָנן, "ַאל ִּתְבִּכי"

   ְלַמִים ַאִּדיִרים ַוֲאַבּדֹון"

  . ה ְלָיםֶׁשַהָּנָחׁש ִנְׁשַּתָּנ, ַאל ִּתְרִהי

  ָּפז[...] ִיְהֶיה , ִהֵּנה ִמָּמְתִני ֶאת ַאְבֵנִטי ַאִּתיר

  . ַעל ְּפֵני ְּתהֹום
  

  : ְוַהֶּפֶלג ֹּכה ֹיאַמר

  , ִהֵּנה ְלָפַנִיH ַהֻּבְסָּתן"

  ".ְלָפַנִיH ֲאחֹוִתי ַהַּגן
  

  .ָראּו ֵעיֶניָה ֶעֶלם אֹור

  .זַהָּפ-ָּפַרח ִלָּבּה ִמָּׂשׂשֹון ַוִּתְגַוע ַּבת
  

Hִמּצּוף ִמָּליו ֵּגָוּה ִנְמָלא ֹר .  

  ]H[ַעל ֶּגֶׁשר ְיׁשּועֹות ָהֲעִדיָנה ִּתְדֹר

  . ִּתְצַעד ַלֻּבְסָּתן

  ,ִהִּגיָעה ְלִפְתחֹו

  ְוַהָּנָחׁש ָלַבׁש ְיִׁשימֹון ְוָרַבץ ֵּביָנּה 

  . ָטלּול ָסַגר ָעֶליָה ַהִּמְדָּבר

  : ָעְיָפה ָהֲעלּוָבה ְוֹכה ְּתַדֵּבר
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  , ַבד ַּדְרִּכי ְלכֹוַכב ַהַחִּייםָא"

  . ְלאֹור ֶהָחזֹון

  , ִהֵּנה ֶאת ֹראִׁשי ַאְטִמין ַּבחֹול

  . ָוֵאָרַדם ָוֵאָרַגע

  ,ְוVא ָהָיה, ֵאין ֶעֶלם

  ]."ָּתן[ְוֵאין ֻּבְס
  

  , ִּפְּלחּו ְּדָבֶריָה ֵלב ּדֹוד

  . ִנְהָיה ֶּפֶלג–ִּתַּזל , ִמִּדְמָעתֹו ִּתְזֹרם

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )שינברג־סמט  יהושבע:ההדירה מכתב־יד (
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   ביילין  אשר
  

  

 תזיכרונו קטעי: המילים׳ דופק עם דפק החולה ׳לבו
 אורי־ניסן של למותו שנים ושתים שלושים למלאת

  1גנסין
  

  )יוסי שוויג: ההדיר מכתב־יד והוסיף אחרית־דבר(
  

, מוריד גשם, רבבה של בקרים ויותר נקפו מאז אותו בוקר נמוך־רקיע

ב פרצופי ומוחה דמעה מעל והוא מרטי, שבושם אדום כבר נידף הימנּו

ואני תועה גלמוד במדבר לונדון ואין נפש חיה , דמעות אבל על מותו. פניי

  .לשפוך לפניו שיחי ולתנות יגוני העמוק

ומהם דם מדמי , אהובות, כמה נפשות קרובות! שלושים שנה ושתים

אך מדי דברי בו יהמה הלב לו !  בית קברות ענקי–ובשר מבשרי נספו מאז 

    . ישנה מתחדשת ורוחשת בנפש כגחלים חיותואבלות

 – 4 פייארברג3, מאנה2,לוינזון, מיכל? משום שהלך בגיל כזה צעיר האם

. כולם קרובים ללבנו יותר ממשוררים גדולים מהם ַיַען נגדעו בגיל צעיר

כאילו לוקחים . מותם באביבם מעטר אותם ואת שירתם יופי טרגי מיוחד

אלא את הרב שהיו יכולים לתת ,  שנתנואנו בחשבון לא רק את המעט

    .בדמיוננו אנו משלימים אותם. אלמלא נקטפו בשחר חייהם

הוא חונן . אבדת חבר טוב: אך היה עוד דבר אחד עיקרי בשבילי

הדואג , האיש הזה. של רעות נאמנה בלתי רגילה, בסגולה של מסירות לב

ף ולחבוש ללט, כמה ידע לעמוד לצידו של חבר בשעת מצוקה, והסובל

    !כאבי נפש

                                                         

נמצא . 19פריט , 99145-כ, מכון ׳גנזים׳, ן אשר ביילין מתוך כתב היד השמור בארכיו1
אני מודה לאנשי מכון ׳גנזים׳ על הרשות לפרסם את . שם הכותר שלי, ללא כותרת

 .  הדברים
חלוץ תנועת ההשכלה היהודית בתחומי האימפריה ) 1788–1860(יצחק בר לווינזון  2

 .הרוסית
 .ריסופר ומשורר עב) 1886–1859(מרדכי צבי מאנה  3
 . סופר עברי) 1899–1874(מרדכי זאב פיארברג  4
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טרם בואו ללונדון באביב תרס״ד נעתרתי להפצרת ברנר לאכסן אותו 

אליבא דאמת . בזמן הראשון בדירתי הקטנה מטעמי חסכון וקימוץ הוצאות

עם כל העונג , ברנר. הסכמתי לזה נגד רצוני, היתה ההצעה למורת רוח לי

יקה עלי הרי גם לפעמים הע, והחוויות העמוקות שגרמה לי חברתו

לוויתורים , השפיעה לריסון ודיכוי נטיותי, הכבידה את הנשימה, אישיותו

אחרי פרסום , עם כל הצפיה לקראת בואו של גנסין. מרצון ושלא מרצון

חששתי שהישיבה אתו תחת , שעשו עלי רושם עמוק, ׳הצידה׳ ו׳בינותיים׳

 לדון  כפי שאפשר היה–עוד נפש רצוצה אחת . קורת גג אחת לא תנעם לי

: המכתבים לא הבטיחו הרבה. מיצירותיו הנזכרות וביחוד ממכתביו לברנר

״אפשר מאוד ש׳בבוקר לא עבות אחד׳ ׳אעצום את עיני׳ ואשב בעגלה 

 5.כי גם היא לא תתן לי מפלט״, שמובטחני,  אל זאת העיר–ואבוא ללונדון 

 מוצא איני... ״מה שיהיה בלונדון אני יודע: ובמכתב שני.  כך כתב פעם–

״אין לי :  ובמכתב אחר6.״>ושוב לא כלום: ארמית<לי מקום ותו לא מידי 

ובכן עוד אחד שהציץ :  חשבתי7.אשר יהיה לי ל״מחוז־חפצי״, איזה מקום

אך הואיל ? כלום לא די לי באחד המנקש ראשו בקיר. ונפגע ונשתבר

, והמצב מכריח אותי למלא בקשתו של ברנר ולפנות חדר בשביל חברו

חמתי בזה שאמלא לא יותר מתפקיד של ״בעל־בית״ לזמן קצר עד התנ

  ...שתהיה לו אפשרות להעתק מושבו לבית אחר ונגמר
  

• • •  
  

תכול עיניים , בהיר שיער, בעל קומה, בבוקר יפה אחד נכנס אלי גנסין

הסתיר חיוך גם לגלגני וגם בישני בפינת פיו  מעולפי רוך עגמומי ומבלי

חוטם סולד ורחב . בולע שפתו העליונה, ם גויישפ, הימני ושפם בהיר

לראשו ושערות בלונדיות ארוכות סרוקות לאחור והמצח גבוה ופינות 

כאיש החוסה , הראש בין כתפיו שכן קצת. מצח תלמיד חכם, עמוקות לו

                                                         

איגרת , מרחביה תש״ו, שקסנא נבעריכת שכ, איגרות: כרך ג, כתבים, אורי ניסן גנסין 5
ייתכן שהמרכאות במשפט זה רומזות : מיכאל גלוזמן ציין כי. 115-114עמ׳ , 75

קוח מסיפורו של ל, למשל, הביטוי ״בבוקר לא עבות אחד״. לטקסטים ספרותיים עבריים
 –׳תעודתי , מיכאל גלוזמן: ראו. שהיה קרוב מאוד ללבו של גנסין, בסקי ׳מחניים׳'ברדיצ

 . 3הערה , 6עמ׳ , 2015, 5אות , הערות אחדות על סגנונו המאוחר של גנסין׳: הפרכוס
איגרת , מרחביה תש״ו, שקסנא נבעריכת שכ, איגרות: כרך ג, כתבים, אורי ניסן גנסין 6

 .סימן י״א, 25.3.1938בהשמטות במוסף ׳דבר׳ מ־  המכתב נדפס;131-130' עמ, 91
 .45עמ׳ , שם 7
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לא העידו כלל וכלל על , השקטות, תנועותיו הקצובות, ערפו מפני הנאה

. להיפך. לא חרתו אותתם בחיצוניותוימים רעבים ויחפים שעברו עליו ו

הוא עשה עלי רושם כאחד מצעירי . הוא נראה כאדם שהחיים פינקהו

שהייתי רגיל לפגוש במסעדות השכונה , טיפוס סלבי, האמנים

הוא היה אחר לגמרי מאשר ציירתיו . הבין־לאומיות ׳סוהו׳ שבלונדון

  .בדמיוני לפני בואו והיה הפתעה נעימה בשבילי

בלעה ידי , הגברית, אדם החוזר לבית רעו וידו הרחבההוא בא כ

הרגשתי שהכניס לבית לבביות וחגיגיות שלא . בחמימות ותיכף רווח לי

  .דעכו עד צאתו ִהיָּמִני

 סופג בצמא את הסביבה החדשה ;הוא היה במצב רוח טוב ועליז

  . שנקלע לתוכה

בת כעבור שנים־שלושה ימים כבר עמד בזרועות מופשלות על יד תי

 בו היה נדפס ׳המעורר׳ לשנתו 8,נרודיצקי ז״ל. האותיות בבית הדפוס של י

שם היה גם ביתו . ברחוב ׳ַמייל ֶאנד׳ בלב הגטו, והיא גם האחרונה, השניה

אחרי זמן קצר מאוד כבר ידע גנסין מלאכת סידור האותיות ועבד . של ברנר

  .ביד מהירה כפועל מנוסה

בערבים . ם במערכת עתון אידישאיאני הייתי אז עסוק כמעט כל היו

הולכים , בטיולים, מבלים את הזמן בשיחות, היינו מתכנסים יחד

ברנר הנזיר היה מוותר ומעביר על . לתיאטרונים וסרים לפעמים לבית יין

סגי לו בכוס אחת . שתיין לא רע היה. סג מאורח חייו ולוגם כוס, מדותיו

  .ינו סוחבים אותו הביתהבכדי שישתולל ו״יהפוך עולמות״ ושנינו הי

הוא . אך גנסין היה כאילו הגדול בינינו. כולנו היינו כמעט בגיל אחד

וחיוכו העגום בצל שפמו התלונן בו צל , היה כמוס ועצור ומסוגר יותר

דבריו היו .  אותי כבר לא תפתיעו בכלום–הגידו מה שתגידו : לגלוג כאומר

. ועט המחזיק את המרובהמ, ממעט במילים כגיבוריו, מקוטעים, קצרים

, יותר רחב, כאילו ירד מעולם אחר, הוא ידע לתת לשיחה רמה מעניינת

. הצטמצם והתבטל בנוכחותו, ברנר שתה בצמא את דבריו. הבא לקטנות

כשהיו חברים בישיבה . זכר לו חסד נעורים, הוא אהב אותו אהבה נאמנה

. ביט עליו בקנאההוא ה. היה חרד עליו מאוד, בּפוצ׳ּפ לפני כעשר שנים

                                                         

בבית דפוס זה . ישראל נרודיצקי היה בעל בית־הדפוס בלונדון שבו עבד י״ח ברנר כַסָדר 8
 .ו׳נסיונות׳ נדפסו חוברות ׳המעורר׳
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, השתחרר כלו מהעולם שבו חי אתו יחד, הוא היה כה אצילי בהליכותיו

  .מחק כל שארית בן רב ובן עיירה קטנה, הסיר מעליו לגמרי נטל עברו

היו . סידורו של ׳המעורר׳ לא דרש עבודה מתמידה במשך כל החודש

, דוועל פי רוב לב, גם ימים חפשים ואז היה גנסין יוצא בלוית ברנר

במשך השנים הרבות שחייתו שם ביקרו כמה סופרים . להסתכל בחיי לונדון

אך מעטים מאוד מביניהם התענינו בחיי , עברים ואידשאים את אנגליה

רובם נכנסו לביקור חטוף . העם היושב בה ובחייה התרבותיים והאמנותיים

ין גנס. לגלריה הלאומית לאמנות וחסל מלאו חובתם, אל המוזיאון הבריטי

בתי , תערוכות ציירים, היה מבקר היכלי אמנות. הראה התעניינות בכל דבר

מקשיב לדופן החיים סופג בלי התפעלות צעקנית , מסתכל סביבו, נכאות

  .לא היה כבן כפר שראה את המלך

ידע את הספרות האירופיות החשובות ממקור . הוא היה איש תרבות

לנית והבין גם רומית וקצת פו, צרפתית, גרמנית, כי קרא רוסית, ראשון

תיכף לאחר בואו ללונדון התחיל ללמוד בשקדנות אנגלית ולאחר . יוונית

  .נראה שרכישת שפה עלתה לו בלי עמל רב. שבועות אחדים קרא יצירותיה

ברנר קיווה שהוא ישתתף בו ויעזור . ׳המעורר׳ לא הניח דעתו של גנסין

עוד לפני . לקיומו של הירחוןאבל הלז התיחס בשוויון נפש גמור , לשכלולו

״מי״ח קבלתי בימים אלה את ה׳מעורר׳ שלו : בואו ללונדון כתב לאנכי

, לכל לפחות, אלמלא! מה עושה הגבר הזה. כדרכו, ומכתב מריר־מקווה

אדם מוציא לאור חוברת אגיטציונית . היה נותן דבר שיש בו ממש

 שם אגיטציוני ובוחר לה, ממש כאיזה בונדיסט אינטלגנטי, ]תעמולתית[

, אוי .ורנאל ספרותי ומשליך עליו יהבו ומזה הוא מקוה'וקורא לזה ז

 9״! ברנר זה—] רבונו של עולם[רבוש״ע 

מיום ליום ראיתי כי העבודה . תקוותו של ברנר היתה למפח נפש

ב׳המעורר׳ אינה לרצון לו והוא עושה אותה רק משום שלא רצה לאכול 

הם נפרדו . כי צר לו המקום עם ברנר עצמוומיום ליום נוכחתי , לחם חסד

זה מזה בגיל צעיר מאוד ובמשך עשרות השנים התפתחו והלכו בדרכים 

. הפירוד הנפשי אמנם התחיל עוד טרם שנפגשו שוב בלונדון. שונות

ועוד יותר , המכתב הנ״ל לאנכי והעקיצה ״מריר־מקווה״ מעיד על זה

                                                         

איגרת , ביה תש״ומרח, שקסנא נבעריכת שכ, איגרות: כרך ג, כתבים,  אורי ניסן גנסין9
 .75-74עמ׳ , 41
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״מזה הזוק : ... מתבלט היחס במכתב אחר לאנכי שבו הוא כותב

 כלומר מידידנו המסתובב ״מסביב לנקודה״ –המחטט בגללים ) חיפושית(

 מוכיחים שברנר הסופר לא לפי 10,״!)והלואי שלא ישקע בה לעולמים(

. והפגישה בלונדון גרמה גם לקרע אישי ושמה קץ לידידותם, רוחו היה

ברנר עצמו  ו11,בזכרונותי על ברנר שיצאו בהוצאת ׳דורון׳ כבר נגעתי בזה

 צדק ברנר 12).ירושלים תרע״ד, קובץ־זכרון לא״נ גנסין(נגע בזה ב׳הצידה׳ 

האנשים , האנשים כבדי הרוח, במאמרו כי ״האנשים השבורים והרצוצים

  13.אי אפשר להן שלא ישטמו איש את רעהו״, היודעים מסתרי נפש חבריהם

י אומר אינ. אדם קשה היה ולא נוח היה להמצא במחיצתו, ביחוד, ברנר

גורקי אמר פעם על ל״נ טולסטוי שקשה היה לחיות כ״ד שעות . זה לגנותו

דעתו של גורקי שוללת כלום מגדולתו של . אתו יחד תחת קורת בית אחת

ברנר . בכלל קשה לחיות עם אנשים שהמוסר היא תעודה אצלם. טולסטוי

יש א, גנסין היה איש אסתטי. איש התעודה, היה איש המוסר בכל הליכותיו

שם . לא המוסר אלא חוש היופי הדריכו ובעזרתו הגיע למה שהגיע. היופי

  . ויפת יחד וליפת קשה היה לדור ולנשום בכפיפה אחת עם שם

 ׳דברים –תרגם בשביל ׳המעורר׳ . הוא המשיך להתמיד בעבודתו

שם לפני עיניו את .  התרגום נעשה בלי כתיבה קודם14.אחרונים׳ לשסטוב

מלבד זה לא חידש כלום . ר את האותיות בעבריתהטופס ברוסית וסיד

זה . הוא עשה עבודתו כפועל שכיר בלי שום יחס אל ׳המעורר׳. בירחון

, הרפה גם את ידיו של ברנר שהתיחס אל עבודתו כאל ענין חשוב מאוד

, הוא הביא בשביל קיומו של הירחון קרבנות גדולים. כאל עבודת הקודש

היה , העסקן הספרותי, הבונה, ברנר המחנךבשביל . קרבן זמן ועבודה וכסף

                                                         

 .65עמ׳ , 34איגרת , שם 10
; 648-671עמ׳ , )סיון תרפ״ב-טבת(ט״ו -התקופה י״ד ,ברנר בלונדון׳. ח.׳י, אשר ביילין 11

, ברנר בלונדון, אשר ביילין ;מרחביה תש״ג, בתקופת ׳המעורר׳: י״ח ברנר, אשר ביילין
 .בני ברק תשס״ו, עורך מנחם פרי

 .ירושלים תרע״ד, י״ח ברנר: עורך, גנסין. נ.ץ־זיכרון לאקוב:  הצידה12
י״ח : עורך, גנסין. נ.קובץ־זיכרון לא: הצידה, מילים אחדות׳: ׳אורי ניסן, י״ח ברנר 13

: ברנר בלונדון, אשר ביילין: נדפס גם בתוך. 143עמ׳ , ירושלים תרע״ד, ברנר
 .75עמ׳ , תל־אביב תשס״ו,  בעריכת מנחם פרי,סיפור־זיכרון

, שנה שניה, המעורר, תרגם אורי ניסן גנסין, ׳תחילת דברים אחרונים׳, לב שסטוב 14
 ).1907אוגוסט ספטמבר (ט -חוברת ח
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יחסו , עמידתו של גנסין מבחוץ. ׳המעורר׳ אחיזה גדולה בבדידות חייו

  . לעבודתו ויחסו האישי אליו דכאו אותו מאוד

אבל אחר כך הגיעו ימים שלא . בזמן הראשון לא דיבר אתו גנסין על זה

 ברנר היא יכל לעצור ברוחו וגילה לי שהעבודה בבית הדפוס יחד עם

טרם . לאט לאט התחיל ברנר להרגיש ביחס חברו אליו. למשא כבד עליו

בנוכחותו של גנסין נראה . בואו של גנסין היו החיים קשים למדי בשבילו

  . זה כבר בלתי חשוב כלל וכל כך פעוט ובלתי נחוץ

 כך כותב –״מה יוכלו האנשים לדעת על מידת היסורים של היחס הזה״ 

!  אורי ניסן שלו15״? ״אשר ביני ובין אורי ניסן שלי–זכר ברנר במאמר הנ

במכתבו מיום א׳ אייר (אהובי״ , בבת עיני, ידיד ויקירי, שהיה קורא לו ״אחי

הגומר ) ״מוגש לאהובי־נצח״( בשנת תרנ״א הקדיש לשמו שיר 16).תרנ״א

״ברית עולם כרותה :  ובסופו של אותו שיר17״!!!״בינינו יפריד רק המוות

 היחס מצדו לא נשתנה מאז אלא 18.גנסין ובין יוסף חיים ברנר״. נ.בין א

והאהבה , והנה הופרה הברית, נתחזק עוד יותר אחרי ׳הצידה׳ ו׳בינתיים׳

ברנר הרגיש עלבון צורב מתוך . שנשא אותה בלבו במשך שנים נכזבה

״יחד עם . מלקנא בו, שלא חדל לאהוב אותו, היחס של ״אהובי נצח״

התקנאות רוחשת וצורבת במעלותיו הרבות , שמן הנמנעהתקנאות , הנקאה

ויחד עם זה , מיוחסות מלידה, לו היו תנועות כל כך גרציוזיות[...] עלי 

 יחסו 19.הגובלת עם בישנות של ילדה בת שש״, מלאות איזו פשטות עצורה

בנוכחותו הרגיש עד כמה ניכר בו , של גנסין העמיק בו את רגש הנחיתות

ככתובת קעקע בבשרו ודמו ,  שחרת בו סימניו לעולמיםשבא מ״עמק עכור״

  .ואין למחותם לעולמים

התקרבותו . לא נוח היה לי. גשר רעוע. אנכי הייתי הגשר המגשר ביניהם

כאילו גזלתי , של גנסין אלי פעלה שארגיש עצמי כאשם בפני ברנר הסובל

  . את אהבת רעו ממנו

  .ליאשר יגורתי בא . וכך הגיעו ימים לא טובים  

                                                         

 .144עמ׳ , שם 15
 .328' עמ, 2איגרת , תל אביב תשכ״ז, כרך ג׳, כל כתבי,  י״ח ברנר16
 .שם, שם 17
 .שם, שם 18
י״ח : עורך, גנסין. נ.יכרון לאקובץ־ז: הצידה, מילים אחדות׳: ׳אורי ניסן,  י״ח ברנר19

 .140עמ׳ , ירושלים תרע״ד, ברנר
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  ]ב[
  

.  חלה ונפל למשכב וקודח–מזמן לזמן היה נסגר בחדרו ואינו יוצא 

שאקלימה של , לכתחילה הייתי חושב שמחלה קלה עוברת עליו וישאנה

אך הדבר נשנה . לונדון היא המשפיעה על אדם רגיש זה עד שיתרגל אליו

בדאגה הייתי . הוא השתמט תמיד מתשובה. שאלתיו לפשר מיחושיו, והלך

התחלתי להפציר בו להזמין . ה אותו בסבלותו ובפניו שהלכו וכחשורוא

שכב מצונף וחילק כאב על שפתיו , אבל הוא אטם אזניו משמוע, רופא

  .היונקות סיגריה אחרי סיגריה, היבשות

ישבתי על ְּבָדל מטתו והנה האזנתי קול , פעם נכנסתי אליו בזמן חליו

הקשבתי לנסירה . עדה אחזתנישמתי ידו על חזהו ור. ניסור עולה מקרבו

אז . צרודות, כקול אורלוגין שנתקלקל ומשמיע דפיקות חולות, מרוסקה

ש״אין לה ,  שהריהו סובל ממחלת לב קשה– ובסודיות מוחלטה –גילה לי 

שאז , מחלה זו מקננת בלבו משנה השלישית לחייו. תקומה אלא הקבר״

שאין , פי רופא ברורותלפני זמן קצר הביא מ. אם איני טועה, חלה בטיפוס

הסוף לא רחוק והוא החליט ״להיות בריא״ עד . לו שום תקוה וימיו חוצצו

  .הסוף

כל הטיפוסים שהוא מתאר הם ספור אחד מחייו , כל יצירותיו

 20וביחוד ׳בטרם׳, גם את מחלתו תיאר במקומות רבים בסיפוריו. ומסביבתו

 .21וב׳אצל׳

חיל סולד בשרשו וַאּפֹו הת, ״והיה לו פתאום צר בגרונו

ורקותיו התחילו רוחשות מהירות והאפילו לו באותה , ובנחיריו

  )בטרם (22״.סּופת קדחת גם את יתר האור הכהה

  :או

שהָללּו התחילו , ״והוא הרגיש פתאום בראשֹו ובלּוח שבחזהו

ככפיר אריות , והלב התחיל מתלבט שלא ברצונו, מרטיבים קרֹות

תה רחישה שברקות פרצה גבולים ואו, המתלבט בכלּוב בקצפֹו, זה

                                                         

 .תר״ע-ורשה תרס״ט, רשפים, בטרם, אורי ניסן גנסין 20
 .ורשה תרע״ג, א, נתיבות, אצל,  אורי ניסן גנסין21
 .237עמ׳ , טרםב 22
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שכשהיא מנסרת , אותה גופה, והיתה לאפלה אחת רֹותחת וסֹואנת

  )שם (23.הרי היא גורפת ִאתה יחד את כל ההָויה״, ונופלת

  :או

״והתחיל החזה מכביד ומכביד חמֹות ואותו גרם שבחֹוטם 

שלא היה , התחיל סֹולד ובגרונו נשאר תחוב גוש אחד קשה וצֹורב

  )שם (24.״...שצֵחה ָצָמא, פילו להשתמש בִחּכֹומניחֹו א

  :או

הוא . כאילו נפל מהגג ונשבר בקרבו, ״וחזהּו היה כוֵאב וכואב

, כבר היה יושב נלאה וָחשב משום־מה באותו יאּוש סֹולד שבלב

השירה נושנה ,  אבדו החיים– :הרותח ונוקב ברתיחתו זו במפולש

 נֹושנים והם טפלים  אפילו יסוריה הרבים–והיא טפלה ונֹואלה 

  )אצל (25.״!חסל…  החיים אבדו–אבל החיים ; ונֹואלים

  :או

הצליח לכבֹוש בלבבו , שכּפֹות ידיו כואבות לו מאוד, ״והרגיש

, שבא וטלטל את בשרו, את אותו הרטט המשונה של ּפרּכּוס

שצצה וצמחה , מחמת אותה הרגשת המות המּוכרח השחֹורה

י הרגשה וכבשה את נשימתו ּפתאום בכל הָויתֹו יותר מכד

  )שם (26.בפשיטּות״

  :או

״היתה השממה שבלב גדולה מאוד וחֹונקה מאוד ואותו קילּוח 

היה זורם רק , שהיה קולח בחזה מתחת לכּפֹו מאז הבוקר, חם

כאילו תחבו והיו משלשלים לשם , באותו מקום אחד ונקב ונקב

  )שם (27.במתינּות אכזרייה ַמקדח דק שבדק״

  :או

קשה לנשום . צּור קשה ודומם מציק ומציק מתחת לחזה״אותו 

 קשה לחיות –וקשה לבכות וקשה אפילו לגנוח גניחה רצוצה 

                                                         

 .287עמ׳ , שם 23
 .303 עמ׳,  שם24
 .449 עמ׳,  אצל25
 .שם, שם 26
 .456 עמ׳, שם27
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 28״. משום שכל מה שמסביב כה בריא–אדם אֹובד ושבור . בכלל

   )שם(

 

בריחתו ממקום , את הנוודות שלו: מחלתו הסבירה הרבה דברים

רבה ממקום למקום איש מהסופרים בתקופתו לא נדד כל כך ה. למקום

״יודע אנכי : הנסיעות היו קשות ולא הבטיחו כלום ולא היו אשליות. כמותו

, אשר יודע אנכי ידיעה נוראה מאוד, ויש, ויודע אנכי מה שיהיה שם, שאסע

 יהיה״ –ומה שיהיה , ובכל זאת אסע, אעפ״י שאיננה נוראה כל כך

 השחור והמלא רעב ממש ללחם ״אותו הלחם,  בכל מקום בואו29).לברנר(

בלילה איני מעלה .  ותו לא מידי–אני רעב ... הממלא את מקום הכל, חצץ

מברנר קבלת ג״כ שני מכתבים בימים ... נר וביום אני משוטט ככלב

אעפ״י שכל הימים הללו כבר אני רוצה , אבל עדיין לא עניתי לו, האחרונים

טה כזאת עפ״י גם לך אני נו.  אליו לא אשלח מכתבים בלי ַמרקֹות;לכתוב

  30).18.11.06לביכובסקי (ההכרח״ 

 

נכנס בחושך לתוך , מזמן לזמן התחיל נעלם מהבית בבוקר וחוזר בלילה

  .חדרו ומתנפל על מטתו מצונף בלי אומר

הנה חורף ואצלי לא פאלטא ...״):  מקיוב27.11.06(ספרינץ . נ.ולי

 אין –ול  כשאני רוצה לאכ;>חורים: יידיש<אלא לעכער > מעיל: רוסית<

> בעל הבית< אין הבעה״ב –אצלי לחם אלא ַמכֹות וכששַני נֹוקשֹות מקֹור 

  31״...של דירתי היפה מסיק אלא צוחק

ושלח לי מיד לכאן לא חמשה עשר אלא ...״): 1.7.06(ולביכובסקי 

אנכי : ע״י טלגרף> את זה<עשרים רובל ומאושר הייתי אילו עשית א״ז 

: יידיש<ם א נאכט דא און א נאכט דארטען אהיה תועה כאן עוד ימים אחדי

    32.״>לילה כאן ולילה שם

                                                         

  .471עמ׳ , שם 28
איגרת , מרחביה תש״ו, שקסנא נבעריכת שכ, איגרות: כרך ג, כתבים,  אורי ניסן גנסין29

  .52עמ׳ , 26
 .124עמ׳ , 85איגרת , שם 30
 .125עמ׳ , 86איגרת , שם 31
, גנסין. נ.קובץ־זיכרון לא: המכתב הודפס לראשונה בהצידה .114עמ׳ , 74איגרת ,  שם32

 . 52עמ׳ , ירושלים תרע״ד, י״ח ברנר: עורך
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כך היה בורח מקול , כיונה שברח מקול אלהיו, הוא רץ ממקום למקום

ובכל מקום בואו הרגיש , ארץ נוד היתה לו הארץ. המוות המנסר בלבו

  .תהום לרגליו

ינו יעמוד ויגלה לפנ, ליל סיוט, יש שבאחד הלילות. כולנו נידונים אנו

ומתרומם , בין רגע יבריק כברוק הברק. המוות עירום ועריה בכל בלהותיו

ולוע שחור יפתח , פתאום הוילון השמור המבדיל בינינו ובין האידך גיסא

אך גם אז יקום רגש חבוי . והנפש מציצה גלוית עינים לתוך תהום המגור

  ).גם נידון מרגיש שהמות מחוצה לו. (עדי לא יגיע: משקר ומלטף

. הוא ידע. הוא הרגיש עפר קברו מעיק על לבו. גנסין לא הטעה עצמו

  .לא הרגיש אפילו נידון היוצא לגרדום, מה הרגיש הוא. בכל יום חיכה לו

משום שזו היתה אז כבר הגורם העיקרי , הארכתי קצת לדבר על מחלתו

. למעשיו ויצירותיו באותה הרוח שיצרם, והיא נתנה דחיפה לכל דרכיו

שוב יום אחד . כל יום היה יומו האחרון. חנכה אותו, שפיעה עליומחלתו ה

הוא הסיר מעליו כל הקטנות וכל החולין שאדם רגיל שקוע . לפני מיתתך

למדהו לבלי התפעל והתרגש מכל אותם הדברים שאדם . בהם עד צוואר

עדינות ויופי עילאי , שפכה עליו אצילות, מתפעל ומתרגש, צעיר, רגיל

  . הוא עמד מחוץ הרבה דברים. נוגעת עד הנפש, מרחפת עליו

 33.>דוד ישעיהו זילברבוש< הכרתי בארץ את הסופר הישיש ִזילֶבּרּבּוש 

אבל התהלך עדיין בקומה זקופה ובגדיו נקיים , הוא היה כבר זקן מאוד

אבל הוא אמר לי שהריהו , כחותיו הנפשיים לא עזבוהו עד הסוף. ומסודרים

כשהייתי משוחח אתו הכרתי בו שיחסו לאנשים . מרגיש את בואו של קיצו

הוא הרגיש את הסוף המתקרב . ממעוף נשר, ולדברים כאילו מגבוה הם

ואולי משום כך היה מזהיר בפקחות ובבינה עליונה , בעינים פקוחות

  .ובהסתכלות חריפה לא לפי גילו

המחלה . הכאב הגוסס, האמת הגדולה. זה השפיע בעיקר על יצירותיו

  .כלי לרגשות עמוקים, יצרה לו שפה. היה סופר גדולגרמה ש

עבר . אבל היתה לו לא רק בינת זקנים אלא גם בחרות ועליזות צעירים

היה צמאון חיים תוקף אותו , יום יומיים והוקל לו והוא עומד שוב על רגליו

כאילו רוצה לשתות מכוס ,  היה נושם לתוכו אוויר חיים משכר;פתאום

וכעושה שלום עם מרומים , וא היה מתהלך לו ומזמזםוה, החיים עד תומו

                                                         

 .סופר עברי ויידי יליד גליציה, )1936-1854( דוד ישעיהו זילברבוש 33
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, חי כפרפר. ועל שפתיו רינה, בעיניו צחוק. ועם הארץ שבה הוא חי

  .הסתובב סמוך לאור ומקרב קיצו כאילו בכוונה

בציונות ובעסקי , עד שחלה וביחוד בימי נעוריו היה עוסק בצרכי ציבור

, ירחון ספרותי בשם ׳הפרח׳הוציא בּפוצ׳ּפ , בגיל ט״ו, בהיותו נער. ספרות

 עמודים והוא כתב שם הרבה שירים 120החוברות הכילו . בכתב יד כמובן

הוא היה מבלה לילות שלמים . ירחון זה הופיע חדשים אחדים. ומאמרים

, כותב בחמשה טפסים בידיו, אחר כך הוציא שבועון בשם ׳הגוף׳. לכתיבתו

  .בו ״נדפסו״ עם מאמרים לשאלת היום

הוא כתב ותרגם שירים מרוסית .  מתחילה עבודתו הספרותיתבגיל ט״ז

במקרה הגיעו כתביו לידו של סוקולוב והוא נעשה בגיל י״ח . ומגרמנית

  . הוא כתב גם מאמרי ביקורת. עוזר קבוע ב׳הצפירה׳

בּפוצ׳ּפ היה לוקח חלק פעיל בכל המוסדות הציבוריים והודות לו 

ונות פעל הרבה בשביל בראשית ימי הצי. נוסדה שם ביבליוטיקה

בשנת . יסד אגודה ציונית והיה מזכירה ומראשי עובדיה, התפתחותה

לקח חלק בהגנה והיה מתווך בין הנוער לבין , שנת הפוגרומים, תרס״ה

הוא היה גם רג׳יסור . שהיו מתיחסים אליו בכבוד ובאמון, הבעלי־בתים

וגם עמל ליסד כשהציגו בּפוצ׳ּפ מחזות באידיש והשקיע בזה הרבה כוחות 

רבים היו באים אליו בטרדותיהם ולשאול . סניף של חובבי שפת עבר בעירו

  .עצה מפיו

בביקורת , מלבד יצירותיו עסק בתרגומים. אבל ביחוד היה עסקן ספרותי

מטרתה היתה להוציא יצירות .  יסד הוצאת ׳נסיונות׳1904ספרים ובשנת 

יצאו רק , זה הרבהטפל ב. קצרות בעברית ותרגומים מעברית לרוסית

. אנוכי ואחרים, שופמן, חלם להוציא צייטלין. ׳בינתיים׳ ו׳ספורי צ׳כוב׳

  . נסיון ה׳ניסיונות׳ לא הצליח מחוסר אמצעים

כמה , עומד מחוץ לדברים, שנראה כבר בזמן שהכרתיו, אדם זה

התעניין בכל דבר גם כשסר ״הצידה״ וכמה היה ער לכל המתרחש בעולמנו 

  . ובעולם בכלל

יתומה שנתחתנה , בת אחותו, מכתביו מקיוב ויקטרינוסלב לחנה דרוין

על , על אהבתו לאדם, הם עדות נאמנה על אישיותו הטהורה, בבית הרב

. נכתב בידי עלם בן כ״ג, זה דוקומנט אנושי יקר המציאות. אהבת היופי

כמה התמסרות וכמה , כמה מוסריות, כמה מדריכים ומחנכים הם מכתבים

  . אבל עם יותר לב ולבביות, ם מזכירים מכתבי סנקהה. פשטות
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אבל לא , בתקופה שהכרתי אותו העמידה אותו מחלתו מעל לדברים

בכל לבו המפרפר , הוא הקשיב והאזין לדופן החיים בכל לב. מחוץ לדברים

  .והגוסס

  .לבו החולה דפק עם דופק המילים

  

  ]ג[
  

, העניקו אהבת בריותהוא עשהו יוצר ו. לא כל רחמיו הסיר אלהיו ממנו

אהבת : הוא קיבל נחומים. להקל משא יגונו ולשמש לו משען בסבלותיו

  . אהבת נשים, אהבת חברים, הורים

. בהיותו בן שנתיים חלה בטיפוס ותוצאותיה היו מחלת לב מילדות

 .שתי אחיות מתו קודם ממחלת לב. המוות כבר הפיל חלליו באותו בית

, אים והאריכו ימים עד שמונים ויותרההורים היו שניהם אנשים ברי

מובן שההורים חרדו מאוד על . אבל הילדים לא הצטיינו בבריאות גופא

לא . אבל ביחוד עליו משום שמנחם היה בריא. אורי ניסן ומנחם, הבנים

הם . העלימו עין ממעשיו אפילו כשלא היו לפי רוחם. חשכו מהם דבר

  . רו אחרי מעשיהםהראו גם סבלנות רבה בענייני דת ולא הרה

חריף היה וקולט תורה . אורי ניסן הראה כשרונות יוצאים מן הכלל

מה שאסור . האב התיחס אליו באותו הכבוד שהבן התיחס לאב. בקלות

פעם העיר למורי תלמידים בישיבה על רוח . מותר היה לאורי ניסן, לאחרים

רי ״ומדוע מותר לאו: אחד התלמידים קרא. אפיקורסות שנצנצה בהם

אורי ניסן אדם גדול ! ״הנח לו לאורי ניסן: אז התקצף הרבי וצעק? ניסן״

  .הוא״

היש אלוהים , ״אבא: פעם שתה בשמחת תורה ובמעמד חסידים קרא

ושכב ליפוג , בני, ״לך: אבל האב קרא ברכות, ״ החסידים התרגזו?בשמים

  .יינך״

, םהחברי, המשפחה, הסביבה. ספוריו החל מ׳הצידה׳ הם חיי גנסין

הוא שובו לבית  בפרק ד׳ ב׳בטרם׳ מתאר. הנשים והוא עצמו מתוארים בהם

אחד הפרקים היותר יפים והיותר מזעזעים שביצירותיו ובהם רוטטת , הוריו

האהבה הגדולה להוריו ״פתאום הכתה גלים בלבו איזו תשוקה נמרצה 

 המטייל, אל אבא זה גופו, והוא החליט לגשת מיד אל אבא, ומשונה במאוד

  : לשאול אותו תחנונים רותחים והומים–ולשאול אותו תחנונים , לו בנחת
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 אלוהים –פשוט ? אה, שיש אלוהים בשמים, הלא אמת הדבר, אבא-

  ״?אה?  אמת–אוי אפילו שאינם טובים ... גדולים וטובים

שבמקרה הגיעו , בשנת הי״ח לחייו הוזמן על ידי סוקולוב ל׳הצפירה׳

אז עבד במערכת כמה חדשים ומשכורתו היתה . נלידו צרור שירים משל א״

אחרי חודשים אחדים חזר הביתה וכששאלו אביו לפשר . רובל לחודש

אם אין אנשים , אבא, ״וכי מה אעשה: ענהו. הדבר ומדוע לא הודיע קודם

  .״ והתנפל על צווארו בבכי!אבא טוב, אתה! אין. בעולם הגדול

כשהגיעו . מעט בלתי מובנהאבל סבלנותו היתה כ, האב היה אדוק מאוד

נגש אליהם ובידו לחם , הבנים לגיל בר מצווה והחליטו לצום בתשעה באב

  .״!״אכלו לבל תהיו פגרים מתים: הרים את הלחם והחמאה וקרא, וחמאה

כשבגרו עשו מה שלבם חפץ והתנהגו . הוא שכר להם מורה לרוסית

היה ,  בעין רעההביט על זה, חסיד ורב, היה להם סבא בבית. בחופש גמור

  .אבל ההורים לא מנעו מהם כל דבר! קורא להם ״סטודנטים״

נכנסים אל הבית והאב לא , התחילו ספרי אפיקורסות נושרים מחיקם

אבל בלבו , ידע שאפיקורסות הם, את כתביו של א״נ לא קרא. התרעם

את . פעם היה גם פותח ספר מודרני ומעיין בו. התגאה שבנו עוסק בכתיבה

אלא , אלא לא מתוך עמידה ולא מתוך ישיבה, ׳ היה מעיין לפעמים׳השלוח

״אין דבר : מדפדף וקורא. העמיד רגל על כסא ויוצא לא עומד ולא יושב

גרויסע דווקא״ ואחר כך לא מניח את הספר וגם לא -מתחיל אצלם בלי א

  . אלא משמיטו מידו והוא נופל על הרצפה, זורקו

ויש שהיה , יושב בסירה על נהר ושט לו, הוא חי לו את חייו בתוך ּפוצ׳ּפ

ויש שהיה עובר את הנחל מצד השני לכפר , נשאר גם בלילה בתוך הסירה

  .להתיידד שם עם משפחה כפרית והוא נשאר שם ימים

, גם חדשים, בעיירה כמעט שלא היו רואים אותו שבועות שלמים

  .רחוקהבחשבם שחזר מנסיעה , וכשהיו נפגשים אתו היו נותנים לו שלום

״טוב כך בני שאין : הושאל לו לשלום ואביו קרא, פעם נכנס לבית התפילה

שם רועדת חיבה , וכמה מלאים אהבה וחרדה מכתביו להוריו. רואים אותך״

  .ונרגשים דמעות עצורות

  

  

• • •  
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  ביילין אשר מגנזי ממואר: גנסין אורי־ניסן את לזכור
  

 שוויג יוסי

 

  ]א[
  

כתב וערך ( חשובה למדי בתוך חבורת המעורראשר ביילין היה פרסונה 

, מזכירו של שלום עליכם הוא היה). כמה ממאספי ׳המעורר׳ ו׳רשפים׳

, פרסם חלק מסיפוריו ומחזותיו בעברית וביידיש בעיתוניו של דוד פרישמן

אחד מפרקי הזיכרונות היפים בספרות "אבל יותר מכול הוא מוכר כמחבר 

באחת מנסיעותיו , 1935 בשנת 35.נר בלונדון׳ּבר. ח.  הממואר ׳י34,העברית״

, פגשה בו הסופרת שושנה שרירא על סיפון הספינה, מארץ ישראל ללונדון

לעיני כל נוסעי , ״אשר ביילין היה מציג עצמו כסופר: ותיארה אותו כך

על אף [...] מספר על קובץ סיפוריו ועל כתיבתו באידיש ובעברית . האניה

השקופה ,  שכבר ניכרה בדמותו הפריכהההזדקנות המוקדמת במקצת

על . אוקראינית תמימה ושובבה שופעת ממנו-היתה רעננות רוסית, כמעט

היושב בלונדון , אף החשיבות שנהג בעצמו כאל מחבר סיפורים וכאל סופר

לצד ,  בארץ ישראל36.נהג ליצנות בכל ואף בעצמו״, ישראל כאחד-ובארץ

ולדברי , ם סאטיריים ב׳דבר׳נהג לכתוב מערכוני, כתיבתו הספרותית

קשה ,  ״כאמור;בכך הקדים את הסגנון הסאטירי של אלתרמן, שרירא

אבל וודאי שלאמנים שתי . לקשר בין אותם סיפורים לבין אותם פיליטונים

ביחוד כשהוא היה חברו הקרוב . הבוכה והצוחק, שתיים לאותו אדם, פנים

  37.של ברנר״

נמצא בעיזבונו של ,  לראשונהכתב היד של הזכרונות המודפסים כאן

״שלושים שנה ושתים״ למותו של : בפתיחתו מצוין. ביילין במכון ׳גנזים׳

 המגמה המרכזית של 1945.38-הזכרונות הועלו על הכתב ב, כלומר, גנסין
                                                         

 
 . מתוך גב הספר שכתב מנחם פרי, תל אביב תשס״ו, ברנר בלונדון, אשר ביילין34
-671עמ׳ , )סיון תרפ״ב-טבת(ט״ו - התקופה י״ד, ּברנר בלונדון׳. ח. ׳י, אשר ביילין 35

648. 
מתוך כתב היד ׳היכרות , מרכז קיפ, ן שושנה שריראארכיו, אשר ביילין, שושנה שרירא 36

 . אישית׳
 .שם, שם 37
 .19פריט , 99145-כ, מכון ׳גנזים׳,  כתב היד שמור בארכיון אשר ביילין38
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, על על סוגית זיכרונותיו של ביילין-הדברים הבאים היא להציע מבט

שברי : אורי ניסן גנסיןהראשון הוא ׳: בעזרת שלושת החיבורים הבאים

 השני הוא רשימת־הזיכרון 39;)1913(שהתפרסם בחייו של ברנר , זיכרונות׳

 והשלישי הוא 40;)1914" (מלים אחדות: אורי־ניסן"הקלאסית של ברנר 

 החיבור שלפנינו בעת 41).1922(ּברנר בלונדון׳ . ח. הממואר של ביילין ׳י

ע קריאה לצד הזיכרונות ומצי, ובעונה אחת חושף זכרון גנוז על גנסין

הקובץ הותקן לדפוס ללא שינויים ורק לעיתים הוחלף כתיב חסר . הקודמים

  .הוספו סימני פיסוק והפניות נצרכות הובאו בהערות שוליים, במלא
    

  ]ב[
  

 42 ,רשימת הזיכרון הראשונה של ביילין פורסמה בעיתון היומי הצפירה

 מיד 6.3.1913.43 בוורשה ב־לאחר שהגיעה אליו הידיעה על מותו של גנסין

לאחר מכן הזמין ברנר את ביילין להרחיב ולהעמיק את רשימתו 

 כנראה על רקע 44".להשתמש יותר במכתביו: "אולם הפעם, מ׳הצפירה׳

התפתחה מחלוקת מסוימת בין השניים , אופן הבחירה והשימוש במכתבים

נקרא שלימים (וזו הובילה לכך שביילין לא כתב דבר לקובץ של ברנר 

המעניין הוא כי . ובהמשך הקשר ביניהם אף נותק לחלוטין, )׳הצידה׳

בוחר ביילין להשתמש בהפניות למכתבים של , לכל אורכה, ברשימה לפנינו

האם בקשתו של ברנר להשתמש במכתבים קיננה . גנסין המשולבים בטקסט

 ?בליבו במשך יותר משלושים שנה

 התפרסם –׳ )מלים אחדות ( ׳אורי־ניסן–מאמרו של ברנר , מכל מקום

 1914.45-כעבור כמה חודשים בקובץ ׳הצידה׳ שנערך ופורסם על ידו ב
                                                         

 .ורשה, )18.3.1913(הצפירה , שברי זכרונות: אורי ניסן גנסין, אשר ביילין 39
, עורך י״ח ברנר, גנסין. נ.ון לאקובץ־זכר: הצידה, ׳)מלים אחדות(׳אורי־ניסן , י״ח ברנר 40

 .145-140עמ׳ , ירושלים תרע״ד
-671עמ׳ , )סיון תרפ״ב-טבת(ט״ו - התקופה י״ד, ּברנר בלונדון׳. ח. ׳י, אשר ביילין 41

648. 
 .ורשה, )18.3.1913(הצפירה , שברי זכרונות: אורי ניסן גנסין, אשר ביילין 42
: ם מבוא והערות מאת מנחם פריהרשימה פורסמה שוב בהוצאת ׳הספריה הקטנה׳ ע 43

 .  93-84עמ׳ , תל אביב תשס״ו, ברנר בלונדון, אשר ביילין
 .58עמ׳ , שב עלי והתחמם, מנחם פרי 44
, עורך י״ח ברנר, גנסין. נ.קובץ־זכרון לא: הצידה, ׳)מלים אחדות(׳אורי־ניסן , י״ח ברנר 45

 .145-140עמ׳ , ירושלים תרע״ד
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חושפת משהו על סיבת , קריאה זהירה באזכור היחידי של ביילין בו

ברשימתו . הסבר אפשרי לכך טמון בסוד מחלתו של גנסין. הפרידה שלהם

לחלוק את סוד מתרברב ביילין בכך שגנסין בחר בו ולא בברנר , הראשונה

כיוון שפטירתו ממחלת הלב , גילוי סוד המחלה אינו עניין שולי. מחלתו

והיא הגיעה בהפתעה גמורה לחבריו , הייתה אירוע שלא קדמה לו כל הכנה

״לא הפתיעני בשורה : דבריו של ביילין מפליאים אפוא ביותר. הקרובים

: במאמרו אחרת אולם ברנר טוען 46.שימיו חוצצו״, ידעתי זה כבר. רעה זו

ובאשר , רעו הישן, בי, והסתרתו זו פגעה בנו. ״אך הוא כאילו הסתיר

 מדוע אם כן חשוב היה לברנר 47.״?הגבר, למה תסתיר. ידידו החדש, ביילין

להדגיש שאת המחלה הסתיר גם ממנו ״חברו הישן״ וגם מביילין ״חברו 

כי נראה  – עצם ההתייחסות הזו מבטאת מסר חשוב, למעשה? החדש״

לאור . הערתו של ברנר בה׳צידה׳ היא תגובה לדבריו של ביילין ב׳הצפירה׳

מתחזק הרושם כי דיון סביב , העובדה שהקשר בין השניים נותק בתקופה זו

תגובתו , אלא שלאחר מותו הטראגי של ברנר. נקודה זו היה רגיש עד מאוד

  :של ביילין לא איחרה לבוא

  

מוכיח שהוא לא ידע ,  לזכר גנסיןשיצא לאור, מאמרו של ברנר בהצידה

אבל , דבר זה מסיר מברנר כל אשמה. כלל על מחלתו האנושה של גנסין

וגם עד כמה היה לב , גם מראה באיזו מידה היה ברנר מופנה כלפי עצמו

אני . עד שלא ראה צורך לעצמו לגלות לפניו את מצבו, גנסין רחוק ממנו

. בטרם יגלה לי את הסוד, אוהכרתי בגנסין שהוא חולה מסוכן תיכף בבו

. מאמרו הנזכר הפתיעני. הייתי תמיד בטוח שברנר יודע על דבר מחלתו

בעניין מחלתו של , לבושתו ולכלימתו, ברנר כותב שם שהיה עיוור

  48.כי אז אולי היתה אחרת, אילו ידע; גנסין
  

ניתן לראות כי ביילין בוחר , ובחלוף צלו המאיים של ברנר, בחלוף השנים

 ביילין כותב – ברגע שהזהירות מברנר איננה .חיב עוד על סוד המחלהלהר

בממואר האחרון הוא אף מוסיף ועומד על גילוי הסוד של . את שעל לבו

  :גנסין

                                                         

 .83עמ׳ , תל אביב תשס״ו, ברנר בלונדון, שברי זכרונות׳: סין׳אורי ניסן גנ, אשר ביילין 46
 . 142עמ׳ , שם 47
 .666עמ׳ , )סיון תרפ״ב-טבת(ט״ו -התקופה י״ד, ּברנר בלונדון׳. ח. ׳י, אשר ביילין 48
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, התקרבותו של גנסין אלי פעלה שהרגיש עצמי כאשם בפני ברנר הסובל

 – ובסודיות מוחלטה –אז גילה לי [...] כאילו גזלתי את אהבת רעו ממנו 

מחלה . ש״אין לה תקומה אלא הקבר״, שהריהו סובל ממחלת לב קשה

אם איני , שאז חלה בטיפוס, זו מקננת בלבו משנה השלישית לחייו

שאין לו שום תקוה וימיו , לפני זמן קצר הביא מפי רופא ברורות. טועה

  49.הסוף לא רחוק והוא החליט ״להיות בריא״ עד הסוף. חוצצו
  

  ]ג[
  

יש לעמוד על ההקשר הלונדוני , ומו של סיפור הזיכרוןלפני הכניסה לתח

פחות משנה (ּברנר בלונדון׳ . ח. שעליו כתב ביילין את חיבורו המוכר ׳י

החן ברשימה זו עולה מתוך החופשיות ). אחרי מותו הטראגי של ברנר

דוגמה לרוח . שאיפשרה לו לכתוב כאוות נפשו על ימי ברנר וגנסין בלונדון

שהושמט בספר שיצא בספריית (מוטו שפותח את החיבור זו רואים כבר ב

 השורה המצונזרת 50).׳"המעורר"בתקופת  :ח ברנר"דורון תחת הכותר ׳י

ישעיהו פרק נג פסוק (ּוַמְכֹאֵבינּו ְסָבָלם״ / היא הפסוק ״ָאֵכן ֳחָלֵינּו הּוא ָנָשׂא 

 הבחירה הזו מרתקת כיוון שמדובר באחד מהפסוקים מעוררי המחלוקת). ד

נפוצה הפרשנות , אנו-מאז הנצרות הקדומה ועד לימינו. במסורת היהודית

פרשנות זו רואה בפסוקים נבואה . המשיחית שקיבל הפסוק בקרב הנוצרים

ורומזת להיותו משיח בן יוסף שתפקידו לשאת את , למשיחיות של ישו

פעולת נשיאת המכאוב מבטאת אפוא את תפקידו של ישו . הסבל האנושי

הצמדת הפסוק לדמותו , במובן הפשוט. לוהי וכמתקן הקוסמוסכמכפר הא

של ברנר מעניקה תיאור של מעין משיח חילוני והעניקה לו הילה של נביא 

 ומפנה אל –אולם ברצוני להציע כי עיון מעמיק מכוון רחוק יותר . מודרני

דבר שיכול להסביר את ההחלטה להשמיט , הקשר הנוצרי של ברנר בלונדון

  . בדפוסים המאוחריםמוטו זה 

ההקשר הנוצרי מקבל תוקף נוסף לאור סיפור קצר של ביילין בשם 

עלילת הסיפור מתארת  51.שנתפרסם בכתב העת ׳איים׳ בעריכתו, ׳הטבילה׳

                                                         

 .19פריט , 99145-כ, מכון ׳גנזים׳, כתב היד השמור בארכיון אשר ביילין  מתוך49
 .מרחביה תש״ג, ׳המעורר׳ברנר בתקופת . ח.י,  אשר ביילין50
. ערוך על ידי א, ספרות ומדע, קובצים לענייני החיים: איים, ׳הטבילה׳, אשר ביילין 51

 .43-10' עמ. 1927לונדון , א, פינסקי. גולדנברג וש. ש, ביילין
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המחפש פרנסה בעיר הגדולה ומוצא בסופו של , מהגר יהודי מזרח אירופאי

יות בסיפור אחת הדמויות המרכז. מסע מפרך את מקומו במיסיון הלונדוני

 בן דמותו הספרותית של המומר פאול־פיליפ לברטוב –הוא ״בן־טובים״ 

צעיר יהודי שגדל במעוזי חב״ד ברוסיה הלבנה והפך , )1954–1878(

וזאת אנו יודעים מכך , ביילין כותב על דמותו מהכרות ראשונה. למיסיונר

בד שם שלברטוב הדפיס את ספריו בבית דפוסו של נרודיצקי בזמן שברנר ע

יש לשער כי בשנים אלו היה לברטוב אורח רצוי בבית הדפוס ואף . כַסָדר

ראיה לכך ניתנה בעדות . פיתח מערכות יחסים מעניינות עם חברי המקום

שנכח עם ברנר בדרשה , סופר ועיתונאי יידישאי, שנתן יונה ספיבק

הדרשה כללה שימוש בסיפורים של . מיסיונרית שנשא לברטוב בלונדון

סקר סקירה כללית על ] לברטוב[״בדרשתו : ר לשם הטפה לנצרותברנ

 על דרשה 52.טיפל בכל אחד מגבוריו ושיבח את סגנונו״, יצירות ברנר

״ואולי צדק לברטוב שתועים הננו : בפניה לחברו, משונה זו הגיב ברנר

אפשר בהחלט לומר כי ברנר הביט , בו בזמן 53.בעולם של דמיון והזיה״

וראה בו מעין שותף ,  הספרים העבריים שהדפיס לברטובבעין טובה גם על

הדים נוספים לעניין שמצא . ל״מצדה״ של הכותבים העבריים האחרונים

ברנר בעולמו הרוחני של לברטוב אפשר לזהות במוטיבים נוצריים 

 שאת אופן כתיבתו מתאר ביילין בהמשך 54,שבמחזה ׳מעבר לגבולין׳

ך הרחבה נוספת בכיוון זה חורגת מגבולות א. ּברנר בלונדון׳. ח. החיבור ׳י

  .דיוננו כאן

 הדוגמאות שהובאו לעיל מעידות על כך שבחיבורו המאוחר טומן 

מכאן אנו מבינים . ביילין בחובו זכרונות ״חופשיים״ יותר על ברנר וגנסין

קרא , 1913-את הממואר על גנסין ב: משהו על גלגולי הזיכרון של ביילין

ּברנר בלונדון׳ הרגיש ביילין בנוח . ח. בכתיבת ׳י, מכןלאחר . ברנר בחייו

אם נוח היה לו להפליג . לכתוב דברים שלא העז בזמן חייו של ברנר

  . קל וחומר בחיבור המאוחר שלפנינו, 1922-ולחלוק על ברנר ב

  

                                                         

ערוך , מבחר דברי זכרונות: יוסף חיים ברנר, ׳זכרונותי על ברנר בלונדון׳,  יונה ספיבק52
 . 71עמ׳ , תל אביב תש״ד, שנירבידי מרדכי קו

 .שם, שם 53
נדפס . 205עמ׳ , 1955תל אביב , א, כל כתבי י״ח ברנר, ׳מעבר לגבולין׳, י״ח ברנר 54

 . ד׳- חוברות א׳, 1907, שנה שניה, לראשנה ב׳המעורר׳
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  ]ד[

  
ממואר שלישי זה משלים תמונה רחבה יותר על האופן שבו זכר ביילין 

בהרחבת פרטים , בציטוטים מסיפוריו, ש במכתבים יש כאן שימו;את גנסין

) כמו החגיגה של השלושה עם צאת גיליונות המעורר(של אירועים מוכרים 

. ובתיאורים מכמירי לב על יחסיו המורכבים עם אביו הרב יהושע נתן גנסין

, לא אעמוד באריכות על דוגמאות נוספות המצביעות על התוספות

משום שהקורא הנבון יבחין בכך , בייליןההרחבות והחופש שמפגין כאן 

יש להידרש גם , אך לבד משבחי זיכרונותיו של ביילין שציינו. בעצמו

: כאן המקום לתמוה על קביעתו הנחרצת של מנחם פרי כי. לביקורת עליו

, לכל היותר, שמספק לנו, ״אי־אפשר איפוא לתת קול לגנסין בעזרת ביילין

המעטרים את נקודת־הראות של , יבותכמה ניסוחים נאים ואנקדוטות חב

    55.ברנר״

סבורני שהניסוחים והאנקדוטות של ביילין חשובים מאוד להבנת דימויו 

זכרון אינן -רשימות. ואין שום צורך לקרוא אותם בחשדנות, של הכותב

על אחת כמה וכמה כשהיא , פשע אלא יצירת אמנות שיש לברך עליה

מותיו לא התיימרו להחליף יצירות רשי. נכתבת בשפה כמו זו של ביילין

יותר , ביוגרפיות מובנות ומסודרות אלא לשקף את הזכרונות כמעין סבך

סך כולל של פעולות והיפעלויות : במילים אחרות. מאשר כקו אחיד ויחיד

יש לקרוא את זיכרונותיו של , לאור זאת). גם בהשפעת המוזיקה של ברנר(

יש לנסות ולהבין את . ש חידוש גדולוכבר בכך י, ביילין כקולו שלו בלבד

זיכרונות ביילין כמעין אמנות הדיאלוג שלו עם עצמו לאור עברו שלו ושל 

בממואר זה יש מורחבת היריעה בלא מעט תיאורים חדשים . אחרים

. המאתגרים את הדעה כי זכרונותיו של ביילין נועדו לפאר את עצמו בלבד

וממנה אנו , ודת המבט האישיתרשימות ביילין חוגגות את נק, כך או כך

 .  למדים בעיקר כיצד זכר את אורי־ניסן שלו

  

  

  

  

                                                         

 .181עמ׳ , שב עלי והתחמם, מנחם פרי 55
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   יזרעאלי בועז

  

  

 'פרזיט'מתוך 
  

נאלץ להתגורר זמנית , מטי,  הגיבורה שבתחילת',פרזיט'הנובלה קטע נוסף מתוך (
  )ביחידת דיור בחצר ביתם של זוג חברים ביישוב בצפון הארץ

  

זוגות עברו . זוגות-בתים אוכלסו זוגותה. מצפה גזם הוא יישוב זוגי

. בתיאום, שלושה זוגות עברו לכאן יחד-קרה גם ששניים. בעקבות זוגות

, לרוב אשה עם ילד או שניים או שלושה, בקומץ מהבתים גר בוגר אחד

. ובכל המקרים האלה היה זה בעקבות פרידה לא רחוקה מבן או בת זוג

בודדות אלה לא נודו , חיות פראמכיוון שמדובר בקהילה סיווילית ולא ב

. גם לארוחות השישי באו בעיקר זוגות. מחבריה" תומך"וזכו לרוב ליחס 

בין אם , כאשר רק זוגות התארחו.  זה קצת קלוש–אלא שהווי של זוגות 

נושאי השיחה איכשהו לא חרגו מפרטי , בני היישוב או מיישובים דומים

ולא גירו רגשות של חיים , ומפוסטבורות ק, פרנסה, תזונה, ילדים, יום יום

גם כשעלה מדי פעם משהו מהאקטואליה הפוליטית זה היה בווליום . ועניין

אם , וממילא פיתחו ריחוק, שכן נזהרו מביטוי שלילי או נחרץ מדי, חלוש

. ציבורי שמתבשל אי שם במיציו-כלפי העולם הפוליטי, לא ממש אדישות

דבריהם של , מטבע הדברים. יםלכן התקבלו בברכה יתרה אורחים בודד

 יצרו מתח של עניין – בעיקר מה שסיפרו על חייהם האישיים –הבודדים 

נוח היה לזוגות האלה . ודרמה שנעדרו מסיפוריהם ומחייהם של הזוגות

אדם חופשי וקל תנועה שחי , לשמש מעין מקהלת רקע לסוליסט מזדמן

  .במרחבים הפתוחים

היא .  שלפנינו היתה מוצלחת במיוחדהאורחת הבודדת של ארוחת השישי

ולא רק נטולת בן זוג , היתה גיסתה של אחת האורחות מבנות היישוב

תפקיד .  ישירה–וחמור עוד יותר , אלא גם בחורה מלאת חיות, היתה

בלי מאמץ מיוחד עלה בידה . הובלת השיחה התלבש עליה להפליא

פורת קצרה בתס. להפתיע את שאר האורחים כפי שלא הופתעו זה זמן

 –וכמעט מיד , ונמרצת היא התיישבה בין שני זוגות האורחים האחרים

 הזדמן לה להכריז בלוויית צחקוק שלצערה לא תוכל –כאשר הוצע לה יין 
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הריונות . והיא מאוד רוצה להיות בהיריון. לשתות כי היא אולי בהיריון

נתה האורחת ועל אמירה זו נע. ולידות היו עניין אהוד ושגרתי ביישוב הזה

ליאורה , ואז ביקשה הבחורה. מכל עבר' איזה יופי'בחיוכים ומלמולי 

היו ? נכון, טיפה לא תעשה לו כלום. שימזגו לה בכל זאת טיפת יין, שמה

היא שתתה את שמזגו . עיקום מחויך כמובן, בשולחן שקצת עיקמו פרצוף

.  אתו ילדחיפשה מישהו לעשות, כך סיפרה, זמן רב. לה וזה כל שהיה דרוש

והיא , היא בכלל לא בטוחה שהיא רוצה בן זוג; הוא לא חייב להיות בן זוג

לפני . יש לה דרישות מסוימות. החיפוש לא היה פשוט. מדברת מניסיון

האם זו , שהספיק מי מיושבי השולחן לנסות ולנחש מהן הדרישות

אולי כשרונות או נטיות , שיניים טובות, האם בריאות, אינטליגנציה

מה שנדרש מהאב :  היא פרקה את המטען על מרכז השולחן–מסוימים 

. צחקה צחוק מתחטא! אני רוצה רק אשכנזי טהור. הוא רק שיהיה אשכנזי

אשכנזי , בהיר שיער ועור, אשכנזי במראהו, אשכנזי במלוא מוצאו

הודתה במבע שרבה בו היתה הנאה , זה היה התנאי שלי. באורחותיו

, שנראה ממש סקנדינבי, ובסוף מצאתי את יקי. הילדותית יותר מהמבוכ

בתמונה נראו פנים . אמרה והוציאה טלפון, הנה הוא. עיניים כחולות והכל

, עיניים מימיות ושיער צהוב חלק, כבדי עפעפיים ולחיים, כשל סאן ברנרד

האמת . היא לא התאהבה בו וכנראה שגם לא הוא בה, לא. דליל וארוך

, את האופי? נכון, רואים את זה בתמונה, קלילותהודתה ב, שהוא די טמבל

 רק את הגוונים והאף הקטן –ממנו ; יירש התינוק ממנה, היא מקווה

  . הסולד

לא נמצאה . לא ידעו איך להגיב, אשכנזים כמזרחים בלי ספק,  האורחים

להם שום נקודת אחיזה קומית או אחרת בווידוי בוטה ולא נוח זה שבימינו 

, כל זאת. השאירו לה את הבמה. לא הגיבו אם כך. וגעניאולי אף יוגדר פ

תינוק , "ייראה כמו קוף"משום שאינה רוצה תינוק ש, הסבירה ליאורה

, "אבא שלי. "כלומר שלא ייראה כמו אביה ואחיה". קטן ושחור"שיהיה 

". ממש סגול מרוב שהוא תימני,  תימניכל כךנראה ", קבלה בנימה מתפנקת

אם . זה מה שהיא רוצה וזה מה שהיא תקבל. צח. רהיא רוצה תינוק בהי

זה היה , למעט חיוכים מוצמתים, עבר בלא תגובה" כמו קוף"הביטוי 

לבחורה . כנראה מתוך זעזוע והתנשאות שרק בקושי התחזתה לרחמים

  .אשכנזית לא היו מרשים לדבר כך
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מטי רווה הנאה מחברתה של ? לא,  נחמד שאת יודעת בדיוק מה את רוצה

זה הלם את ; הוא הבחין שאכן יש גוון קל של סגול ברום לחייה. ורחתהא

ואני גם משיגה את מה שאני בדיוק . היא אישרה, יודעת בדיוק. עליצותה

זה עניין . ילד זה לא נעליים שקונים ואחר כך לא בא לנעול אותם. רוצה

הספיק לי בבונים ?  ומה אני אעשה עם ילד שנראה כמו בבון קטן–רציני 

  .ואיפה לא, ובשכונה, משפחהב

יש פה . הודיע מטי ששולהב גם הוא מהיין האדום ששתה! כל הכבוד

את בטח , הוסיף בדרמטיות, אבל. המכסה כבר מלאה. מספיק בבונים

רק שבבון אשכנזי לוקח . יודעת שגם מבין האשכנזים יש די הרבה בבונים

אורח נעים שאל בהתגרות רטורית את ה? נכון, עוד כמה שניות לזהות

  .והגיב בחיוך צפוד למדי, הסבר שישב מולו

  .היא הסכימה

 –גם בבון וגם שחור . אבל לפחות הם בהירים ולא מקללים, אני יודעת, יש

  !לא מוכנה

  .הכריז מטי! צודקת

אני אדם שאסתטיקה , המשיכה ליאורה, מה לעשות.  לבד–שניהם צחקו 

, חיים בלי אסתטיקה.  אדםגם אצל בני, לא רק בחפצים ובגדים, חשובה לו

בקוויהם , בגדיה של האורחת. זה מוות, הינהן מטי בכובד ראש משוחק

בצווארון הפרווה , בצבעיהם וגזרתם מלאי המבע, החדים והברורים

אכן הצביעו על טעם מסוים שהתבלט בהשוואה לבגדים , המלאכותית

שום , צייןיש ל, בעיניהם. הרחבים של שאר הנוכחים, עמומי הצורה, הרכים

ובעיקר לא תמיכתו , לא התימנים, לא הבבונים. דבר כאן לא מצא חן

כל הנוכחים נבוכו : חלוקת המבוכה היתה שוויונית. הפוחזת של מטי

מילא האורחת שבעוד זמן קצר . ובעלי הבית רק קצת יותר, במידה דומה

אבל התנהגותו של מטי , תיעלם לדרכה וככל שהדבר תלוי בהם לא תשוב

מטי מצדו התרשם שהאורחת הזאת היא . ה עבורם הכרזת מלחמההית

שרק שתיית אלכוהול , בזק משוחררת-שותפה טובה לעונג שבהיכרות

  .תשומת לבה נעמה לו, הוא הרגיש על הסוס. בחברת זרים מזמנת

  .היו לה כמה שאלות אליו

  ?יש לך חברה? נכון, אתה אשכנזי

  .לשמחתי כן ולצערי לא. מטי התחכם
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אתה מתכוון שעכשיו אין לך . ה נופפה בקוצר רוח את ההתחכמותליאור

  ?חברה או שתמיד אין לך

קטעה לרגע את , שהעלתה צל של חיוך בפניו של יובל, השאלה הזאת

אבל מקץ שהות קצרה היה לו מה לומר . מטי לא ידע מה לענות. הרצף

  .והוא פצח בדיבור כביכול שקול

סוג של . בת זוג זה מצב שמועד לקשייםקשר עם . זה לא עניין פשוט, תראי

, ואני. זה משהו שפשוט דורש טיפול צמוד כאילו זה מחלה. עבודה

מול הפרצוף הפכו לי את הקשר . הגישה הזאת מאוד צרמה לי, כרומנטיקן

הזוגי למשהו שדומה מדי לעבודה וערכו היחיד בזה שחיים בודדים 

י שהיה לי את הניסיון שהיה אחר, אז מה אני אגיד לך. נחשבים יותר גרועים

  .לא לכל אחד זה מתאים. החלטתי לוותר על כל העניין הזה, לי

  .ומתי זה היה, התעניינה האורחת, איזה ניסיון בדיוק היה לך

נדמה שכאן נמכה נימת הדיבור שלו והוא סיפר על קשר עם מישהי כשלמד 

 כוללים ואם, שארך קרוב לשנה, כך אמר, "משמעותי"קשר . באוניברסיטה

זה הספיק לו כדי ללמוד את האמיתות .  קצת יותר משנה–אי אילו ספיחים 

  .שהזכיר

אכן היתה לו אז . חיבתו לפרטים מדויקים התעוררה: יובל התערב בשיחה

כי בכל , ככל שאני זוכר הקשר שלכם, אבל למען הדיוק. "אישר, מישהי

אומר אלא הוא לא נמשך שנה כמו שאתה , זאת עברו איזה עשרים שנה

יש . ליאורה פרצה בצחוק רם וקצר". אולי חודשיים, משהו כמו חודש

, ממש רשומון. ואת זה הרי כל אחד יכול להעריך, שיגדירו אותו חינני

שבדמו זרמו שלוש כוסות יין וקצת וודקה שנטל לעצמו , מטי. העירה

כל אחד "ופטר את הפער בכך ש, לא נבוך גם לא התרגש, מהארון במטבח

, כן. בני הזוג שישבו מולו הינהנו". זה קורה הרבה; ר איך שמתאים לוזוכ

לא צריך להיות נשוי עשר שנים כדי להבין מה , קבע, מכל מקום. זה קורה

  . זה לחיות בזוג

גם אם נניח שאני טועה ! אבל לא גרתם יחד אפילו יום אחד: יובל התקומם

 בטוח שלא גרתם אני, וסביר שאני לא, בקשר למשך הזמן של הקשר הזה

  .יחד אפילו יום אחד

לקלוט את הגרעין , שנינו, זה נמשך מספיק זמן כדי שנוכל? אז מה, נכון

נפתח צוהר . כבר נוצר משהו די ברור. נפגשנו כמעט כל יום. של העניין

ודרכו ראיתי איך זה כשאתה נאלץ להתחשב בצרכים של מישהו אחר 
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אני חושב שגם לה זה . תמשךפעמי אלא על בסיס קבוע ומ-באופן לא חד

היתה . זה מה שהיה יפה ביחסים האלה. לא נראה משהו שהיא באמת רוצה

 ...עובדה ש. גם כבוד. בהם הדדיות

אתה . שום מערכת יחסים.  התשובה היא לא–קטעה אותו ליאורה , בקיצור

אף אחת לא . בחור בגילך שלא גר אף פעם עם מישהי באותה דירה, תופעה

 נשארת –והנה זה מה שקרה , ליישר אותך, טרחה לעשות ממך בן אדם

  .ואני ממש אומרת את זה בטוב. עקום

סוף סוף נגה אורה של . ל ועינתנחת רליגיוזי קרן מפניהם של המארחים יוב

שני .  הוא עקום–גם אם לא מפיהם , זה נאמר: שבת המלכה על החדר

כשהובהר . זוגות האורחים ידעו גם הם ליהנות מקביעה לא מחמיאה זו

עדתי וכעת הנושא הוא אורח חייו -שהשיחה נחלצה מאיזור הדלקת הבין

  .נוחהשל מטי שוחררה שישיית המאזינים ממצוקתה והיתה ני

  .היא הבהירה למען הסר ספק, לא התכוונתי עקום בגוף. וזה נמשך

מספיק נבון הוא היה כדי לדעת שאם האישום . אמר מטי, אז הכל בסדר

  .אין שום סיבה להיפגע, בעקמומיות נוגע רק לנפשו ולא לגופו

  ?מה הלאה, שאל אותה, ואם יסתבר שאת לא בהריון מהיקי הזה

  .לא חסר. מחפשת אשכנזי אחר, רהאמרה ליאו, אני ממשיכה

, אבל בכל זאת. אמר, לא שאני באמת רוצה לעשות ילד. מטי לא התאפק

בלי מחלות , פנוי. כמו שביקשת.  אשכנזי טהור–אני כאן מול העיניים שלך 

סביר שהיו מקבלים אותי . די גבוה, לא אידיוט יותר מכל אחד אחר, בדם

  ?ת אומרתאז מה א: והצביע על עצמו. לקורס טיס

, אבל כל השאר קצת פחות, הנתונים הבסיסיים שלך טובים, נכון. לא תודה

  .ומי שמכיר אותי יודע שהוא ישמע ממני את האמת, אם להגיד את האמת

על אף שהצעתו של מטי היתה יותר מחצי מבודחת ולא היתה אלא התגרות 

באחת נעלם מצב רוחו . האמת הזאת לא נעמה לו כלל, חסרת תכלית

: כך חש כעת עלוב וכבד, כשם שהיה עליז עד לרגע זה. מרומם למדיה

וגם הודיעה על כך , החליטה, שמכירה אותו פחות משעה, הבחורה הזאת

עד כדי כך ; שאפילו לתפקיד של הורות פסיבית הוא לא יצלח, בפני כל

יובל . לחייו נפלו והאדימו. העלבון ניכר בו. קלוש הרושם שהוא מותיר

 סדנת –ובאורח אלגנטי משך את השיחה לנושא אחר ,  חברונחלץ לעזרת

שניים מהאורחים . בשם שי" מדהים"הכרת כף הרגל שמעביר כעת שכן 

  .היה להם מה לספר על זה. כבר עברו אותה
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, לפעמים עבר בשולי החצרות. שביל הליכה צר חיבר בין רוב בתי היישוב

.  בין עצים ושיחיםגדרות לא עמדו בדרכו והוא התפתל. לפעמים בתוכן

בחצר שפנתה , שם, בצהרי יום חול פסע בו מטי והרחיק לקצה היישוב

 –עם שיער טבעי . עמדה אשה לא צעירה והביטה לאופק, לשדה פתוח

 ANהיא נראתה מה שנקרא ,  ומבע שבע שנים ותבונה–ארוך ופזור , אפור

OLD WISE WOMAN .האשה פנתה אליו . לצדה עמד כלב גדול וכבד

היא . ריח פרחוני עמד באוויר, אכן. הוא ריחרח? אתה מריח: עימותבנ

הוויסטריות פורחות היום בכזאת עוצמה שהריח מגיע מכל : אמרה

בהיותו חובב כלבים מילדות מטי שלח ידו אל הכלב ונענה . הכיוונים

מסכנותו של הכלב הפכה : מטי התעניין. אמרה האשה, הוא חולה. בנהמה

. כך היא מעריכה. יש לו איזו בעיה זיהומית בבטן. יחהאותו ראוי לנושא ש

היא חייכה כשאמרה שמצבו , כפי שניתן אולי כבר לצפות. מצבו לא טוב

שכבר ראה על אילו פרצופים " מכיל"רגיש ו,  אותו חיוך רוחני–לא טוב 

. הכלב התקרב אליו והריח את ידו וכעת הראה חביבות. מאז הגיעו למקום

הוא מקבל מזון מיוחד .  ושאל איזה טיפול הוא מקבלמטי ליטף את ראשו

כמובן בלי , "דברים טובים מהטבע"תערובת של , שהיא ובן זוגה מכינים

רק בתוספת שורשים , למעשה זה מה שהוא אכל גם לפני שחלה, בשר

למה שיאכל . האשה הרימה גבות. תהה מטי? כלב שלא אוכל בשר. טריים

חיוכה ? וא שייך למשפחת הטורפיםרק בגלל שמדענים קבעו שה? בשר

וטרינר מכפר הורדים ראה ". מדענים"הבהיר שאין לה שום אמון באותם 

כאן כווץ מצחה והתקמט . את הכלב והמליץ על טיפול באנטיביוטיקה

אבל . הוא רופא. ברור שהוא יגיד שצריך אנטיביוטיקה. "כאות של אי רצון

למה ,  לוקחים את הרעל הזהואם אנחנו בעצמנו לא. אנטיביוטיקה זה רעל

הגוף שלו יודע הכי טוב . הכלב מחובר לטבע שלו? שניתן אותו לכלב

היא ובן זוגה דיברו על זה והחליטו שהטיפול הטוב , כן". להילחם בזיהום

שינחה את כוחות , ביותר לכלב הוא טיפולו של הטבע בכבודו ובעצמו

נשים שלמדו להיות ודרך אגב גם בא, הריפוי הטבועים בו ובחיות כולן

כדי שהחיבור שלו לטבע יהיה שלם נאסרה עליו הכניסה . מודעים אליהם

תחת כיפת . מה גם שהוא מרייר ומדיף ריח לא נעים בגלל מצבו, לבית

הגוף שלו יהיה יותר מכוון לפעול את פעולת , בשדות, בחצר, השמיים

 שנוטה ואף שמטי הוא אדם. בביטחון מלא נאמרו הדברים האלה. ההבראה

כל מה שאמרה : עלתה בו שוב מועקה, להתרשם מביטחון מלא אצל זולתו
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כשהמשיך בדרכו . בעלת הכלב נשמע לו מוטעה במידה עגומה והרת אסון

תן לו להוביל . האשה לא התנגדה. לכיוון השטח הפתוח הצטרף אליו הכלב

הכלב . השביל התחבר לדרך עפר שבין שדות קצורים. קראה אחריו, אותך

ומטי בהה בנוף , סטה מהדרך וחזר, עצר מדי פעם לרחרח, כן הלך לפניוא

את , בסתר, ותהה בחוסר נחת האם נכון או אף חיוני שייתן הוא לכלב

העניין עורר בו איזה דכדוך שלא עלה בידו לעמוד . התרופה שנמנעת ממנו

  . מקץ כחצי שעה חזרו והתפזרו כל נפש לביתה. על טיבו

.  ליחידת הדיור הוא לא טרח לדפוק בדלת ולחכותכשיובל הגיע בבוקר

מטי ! בוקר טוב, הסתפק בדפיקה אחת חלושה ומיד פתח לרווחה והכריז

ויש להניח שצרמה לו הפלישה החופשית , היה ער ועדיין רבוץ במיטה

זו היתה הופעת בכורה של בעל הבית אצלו : הוא נדרך, כך או כך. הזאת

הוא פשוט . הכל בסדר, מיהר יובל להרגיע, לא קרה כלום, לא. בשעת בוקר

. נזכר שכבר מזמן התכוון להרכיב את הדלתות של ארונות המטבח ביחידה

הוא . כמובן בתקווה שאין זה מפריע למטי, ובאמת הגיע הזמן לסדר את זה

מטי קם . פרק על הרצפה שק יוטה עם כלי עבודה והתחיל להתעסק בהם

. ון השירותים והתיישב על האסלההלך לחדר, כדי לעשות משהו. מרבצו

כשיצא מקץ כחמש דקות מצא את יובל ניצב ללא תנועה עם מטר ביד אחת 

כזו שעלתה בו מאליה כשעמל , במקום תנופת עבודה. וטוש כהה בשנייה

בלי להוציא הגה ניסה לשחזר את סדר הפעולות .  קיפאון–בחצר החווה 

עצמו למסלול והחל החזיר , ותיכף התעשת. שתיכנן לבצע בחדר הזה

הניף , ניגש לארון המטבח, פרש יריעת פלסטיק גדולה על הרצפה. לפעול

כעת ימדוד כדי לסמן . אחת מדלתותיו בידיים רזות וחזקות והשכיב אותה

  .את מיקום החורים שיקדח

כפי שחושש הקורא , אכן. מטי עומד ומביט, יובל עובד: שוב מצב מביך

תוך שהוא רוכן ועובר על הסימונים עם . יובללא רק כדי להתקין בא , הערני

 כפי שידבר אדם השקוע –העלה מאוב בצורה אגבית בהחלט , דוקרן

שעד , כי האמת.  את התוכנית הגנוזה להפוך את המבנה לצימר–בעבודתו 

היא שמצבם הכלכלי חלש למדי , כה לא אמר אבל כעת יש צורך לאומרה

. סה כסף בסופו של דברלא ממש מכני, כך אמר, החווה. באחרונה

, הן חיות רגישות. ההוצאות על גידול העזים גדולות מההכנסה מהגבינות

. אחת מתה מהכשת נחש, שתי עזים נגנבו, בנוסף. וכל טיפול רפואי עולה

. זה מרגיש לו נכון; הוא מתכנן דווקא להגדיל את העדר, למרות כל זאת
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רוב תידרש להם יחידת צריך לקחת בחשבון שאולי בק, ואם לחזור לעניין

 וכדי לרכך את רמז הגירוש המפורש –בגילוי לב . הדיור כמקור הכנסה

 הוסיף בנימה מסכנה יותר שאמנם אביה של עינת עוזר להם –שהשמיע 

לא "אבל הם , ואף נטל על עצמו חלק מהמשכנתה שלהם, "פה ושם"

ל כ. והם צריכים לקנות כעת מכונת פיסטור חדשה; "מצליחים להתאזן

מוזיקת הדיבור יצרה רושם של . דברים שצריך לקחת בחשבון, אמר, אלה

הווידוי נגע ללבו של , אמיתי או לא". שקר קטן"של , אמינות חלקית בלבד

מאלפיים : העלה הצעה נגדית, ובמקום להתייחס לרמז רחב המידות. מטי

ומיד . הוא יעביר אלף לידי יובל, השקלים שהוא מקבל מאמו כל חודש

. ודאי שלא. לא זה מה שרצה יובל לשמוע. אלף וחמש מאות,  לא–ן תיק

הוא בא ופתח בשיחה הלא נעימה הזאת כדי לשאול אם יש באופק איזה 

ומכיוון שלא עמד במשימה יצא נכזב בלי שום , ולו משוער, מועד עזיבה

כפי שיקרה לא פעם בין ידידים ותיקים שלמדו להבין אחד , ועדיין. תשובה

  . המסר עבר,את השני

; בעיקר מכיוון שהתרגל אליו. מטי הלך והתאהב במשכנו החדש

אף שהיה נטול כל דברי , וההתרגלות  עצמה הפכה אותו לחמים ומזמין

תרמו לכך גם , בנוסף על כוחה של ההתרגלות. אף לא שטיח, נועם וקישוט

כל אלה ; קרבת העצים שנסכה בו איזה עונג והאוויר הטוב, השקט סביב

ביקורו של יובל קטע חוט מחשבה . שלו" סגנון החיים"ו רקע חביב לשימש

, חוט המחשבה הזה. אין סיבה לעזוב, טוב כאן ודבר לא חסר: שעיקרו היה

עייפותו . נקטע בזמן הביקור ואבד, ככל שנרשה לעצמנו לקרוא לו כך

בעודו עומד מול כיור המטבחון ושוטף . עברה ולא היה טעם לחזור למיטה

למשל התהייה אם הוא מביא . לו מחשבות שהעכירו את רוחוכלים ע

אם קיומו או מעשיו או לפחות מלותיו מביאים תועלת כלשהי . תועלת

הוא , ואכן. תהייה תובענית זו היתה. אם זה בכלל אי פעם קרה; למישהו

התהייה הזאת צצה בגלל . נטש את הכיור והתיישב ברוב כוונה בכורסה

זה היה , כן. מטי חונך מילדות להביא תועלת. שהצורך וכלל לא היתה חד

הוא לא , כידוע, וחינוך. שהשתדלו הוריו להקנות לו, אולי יחיד, ערך מרכזי

מי שחונך היטב להביא תועלת רק סביר שבבגרותו . משהו שעוזב אותך

כשנתקף במחשבה על כך קדרו . יאמין אמונה שלמה שאין בו שום תועלת

נרגע והתנחם בכך שגם ,  שהתמסר לזה זמן מהאחרי. פניו ונפשו נרכנה

גם הם אינם מביאים תועלת רבה , ברובם המכריע מכל מקום, שאר האנשים
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כשהמסר . כבר משהו אחר, חייבים להודות, וזה, אלא אם זה בשכר. לאיש

הובילה אותו , הטרי שקיבל ממארחו מהדהד אי שם במרתפי מוחו

 עליו לפקוח עיניים ולאתר המחשבה חסרת המנוח הזאת למסקנה שמעתה

אנשים נוטים לחבב את : היכן ובמה יוכל להועיל כאן במשק הבית הזה

  . המועיל

לקראת ארוחת שישי הקרובה נערכה בין מטי ויובל שיחה שעסקה בדת 

השיחה נערכה ביום . וליתר דיוק באחד האורחים הצפויים להגיע, היהודית

ר והיחידה בת " המ120חה בן על השביל שבין בית המשפ, חמישי בצהריים

כנושא שיחה היא עוררה במטי , אף שהגה חיבה עקרונית לדת. ר" מ24-ה

האחת דומה לזו שחש בזמן המתנה : שתי תחושות נפרדות של אי נעימות

 למבוכה שחש כשקבצן ניגש לחלון –והשנייה ; לטיפול אצל רופא שיניים

התפתח אצלו כלפי יהדותו ש" עניין מסוים"יובל סיפר על . מכוניתו ברמזור

אותו , ואכן. נבעה חשיבותה של החולצה הלבנה ההיא, כזכור,  מכאן–

מפגש , בנוסף לקבלות השבת שכבר התוודענו אליהן, כלל" עניין מסוים"

הרב ,  אדם מדהים"בהנחייתו של , "על דף גמרא"קבוצתי פעם בחודש 

היה . וא היה טייסה. בכל מיני תחומים, פשוט בן אדם עם המון ידע, אורי

  ". במלחמת לבנון16-מטיס מטוסי אף

  ? ועכשיו הוא באמת רב. אמר מטי?  הוא היה טייס-

אבל זה , אני לא יודע אם יש לו ממש הסמכה לרבנות, תראה.  יובל גיחך

. למה להתקטן. בוא נומר שבקבוצה שלנו הוא רב. לא עניין לדגור עליו

  .מי יודע? אולי גם אתה רב

אבל אם מתחשק לך לטעון כאן . אני לפחות יודע מה אני לא.  לאאני,  לא-

אני , שכל יהודי הוא פוטנציאל להיות רב, נדיב-מין טיעון רוחני וכאילו

אם להגיד , עד כדי כך אין לי עניין בכל הדברים האלה; מוכן לזרום איתך

  .את האמת

א אני מכיר אותך ל; קצת חבל לדעתי אבל בסדר, אמר יובל, זה בסדר

. הייתי רק מעדיף שלא יהיו כל מיני חריקות בארוחה מחר. מאתמול

  .זה הכל, חולצה לבנה ולא לשתות יותר מדי, אז? מקובל

אי אפשר שלא יהיה משהו מופרע : שיחה זו חיזקה את דעתו של מטי

בשוויון נפש או בשלווה זה לא יכול . ביחסו של יהודי כלפי היותו יהודי

  . ובסופו של דבר תמצא לה איזשהו מוצא, דרמה תתפתח כאן; לעבור
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גילוח , חפיפה בשמפו ולאחריו מרכך,  מקלחת–זמן רב ארכו ההכנות 

ציחצוח , וינט חשיש סולידי ועישון מחציתו'הכנת ג, יסודי ומריחת קרם

ניעור הגון לחולצה הלבנה מאבק שצברה , עשר שכיבות סמיכה, שיניים

ך הגיע מטי לארוחה באיחור יותר  וכ–בחירת מכנסיים נאים , בימי חול

אין ספק שגם בלי הזקן והכיפה . אך ריחני כפרח ורענן כניצן, מסמלי

. הוא בלט: הלבנה הוא היה מזהה את האורח הראשי מבין שמונת המסובים

חיוכו של הבחור היה יציב . מטי התיישב מולו ומבטיהם נתקעו אחד בשני

בה דברים טובים אמר המבט הר. ואכן מאיר פנים באופן יוצא מן הכלל

מקץ זמן האורח הציג את עצמו בקול . ואמר אותם בעוצמה משכנעת, הזה

אצל מטי כבר התעורר הרצון לחסות בצלו ; ערב ושוחררה לפיתת המבטים

להתמסר לביטחון הברור והכה לבבי שקורן , לרחוץ בקסמו, של האורח

ו שניים של היו רגע א; לא מיד הוא הפסיד בקרב, אם לדייק. ממנו

טייס , פאר היצירה הישראלית, הנה, שבהם אמר בלבו ברצון רע, התנגדות

! יותר טוב מזה אין, המשובח שבשני העולמות, חיל האוויר שעשה תשובה

לבבי , ידען רב תחומי,  חריף וערני–אבל הבחור היה כל מה שנאמר עליו 

ף לנעימות בנוס:  ועוד–אל כל אדם עד כדי תחושה מעוררת של פלירטוט 

  .היו פניו מרשימות ונאות בסגנון קלאסי, קולו

הנושא . חזר לדיבורו, טוק-שלא נטה לסמול, מטי פנה לצלחתו והאורח

. יובל הינהן קלות. אז'הוא אמר שתפילה היא כמו נגינת ג. היה תפילה

, הדובר, הוא עצמו. ברור שאפשר. אפשר לנגן לבד. הדימוי מצא חן בעיניו

, הוא טעה לחשוב שזה עניין פרטי, פשוט. ה מסוימתניגן לבד תקופ

בהמשך באו תובנות . הוא שקע. וזה היה כבד". התכוונות במעגל סגור"

דברים מופלאים קורים כשמנגנים עם ". התפתחות והיפתחות"באו , אחרות

וכל אחד מביא את , במיוחד אם כולם מכירים את החומר, מוזיקאים אחרים

, כולם מתחברים לבסיס, ההרמוניה נוצרת מאליה. האנרגייה האישית שלו

הכי , וכמובן שיש גם מקום לאלתר, כל אחד מהמקום שלו, לוייב הראשוני

בוייב , ויש גם מקום למי שמתאים לו להתפלל לבד, כיף זה לאלתר יחד

גם המתפלל הנפרד הוא חלק , בתמונה הגדולה: אין בעיה. משלו

במקור הם התארכו והתמשכו עם ; ראלה עיקרי הדברים בקיצו. מההרמוניה

. ונראה שמבחינת המאזינים נשמרה רמת עניין גבוהה, סיפורים מפה ומשם

תוך כך לא התעצל הטייס ולגם עוד ועוד יין אדום מוגז כשהוא ממעט 

הזכיר , בהניחו לנושא התפילה. עיניו ברקו, להט דיבורו גבר. באכילה
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אחר כך פתח . מהורהר, ששבת זו נקראת שבת מברכים והשתתק לרגע

לס כשהיה יושב עם חברים בברים של 'וסיפר על הימים הרחוקים בלוס אנג

מריצים קוק ודוחפים שטרות לתחתוני , מורידים דרינקים. חשפניות

 וזאת הדגיש הבחור בעניין מיוחד וברגש עז –והרקדניות האלה . הרקדניות

כל גבר היה הורג . "כך אמר, בחרו אותן אחת אחת,  הן היו הכי יפות שיש–

הסיע . עם אחת מהן" להתיידד"זכה , דווקא הוא, והוא". בשביל אחת כזאת

הכסף ; אין ספק, זה היה שיא של ניוול. כן. אותה בקורבט השכורה שלו

". עף שם לכל הכיוונים"הרב שחסך בחייו הקודמים כטייס בשירות קבע 

,  גיחך הבחור,כי זה העניין. הוא ממש נחלץ מגהינום בדקה התשעים

חייכו בחום , המאזינים התחייכו בתגובה! פשוט כף. הגיהנום זה כף

כך הגיבו לכל דבר רוח רב השראה ; כאילו היו גם הם במצב דומה, ובהבנה

מבוכה מסוימת התעוררה כשתיאר נאמנה את , עם זאת. שהזדמן מולם

, כעשרים שנה לאחר מעשה, שקיימת בו גם ברגעים אלה ממש, כמיהתו

ובעיקר לזו שהתיידד אתה ושאת יפי גופה הילל , אותן רקדניות נשגבותל

מפגש מקרי בימים ההם . באוזני האורחים בחשקנות משכנעת וניחרת

ובמקום ההוא עם חסיד ברסלבי שימש כיד שתפסה אותו בשיער רגע לפני 

מה , תגידו לי אתם. "זה לא היה מקרי. שטבע סופית בתענוגות הגיהנום

תקל בחסיד של ברסלב באמצע שדרות סנסט בווגאס ביום שישי הסיכוי להי

  !"בשתיים בלילה

האורח . בתום הארוחה והתפזרות האורחים הסתבר שיש סוגיית לינה

בפעם הקודמת שבא לביקור . זה כבר קרה. הראשי לא יכול לנסוע הביתה

, וכעת, זה היה לפני מספר חודשים. בשישי בערב לן הבחור ביחידת הדיור

אבל ברור שאיש אינו מצפה , אמנם יש שם כורסה. היא תפוסה, וע לנוכיד

ולו , צריך היה. שטייס קרבי שעשה תשובה יישן לילה שלם בכורסה

. לשאול את מטי ולקבל את הסכמתו לארח את הבחור אצלו, מהשפה לחוץ

נראה לך שאורי יוכל לישון אתך : בנוכחות האורח פנתה אליו עינת

! היא איומה, היא נורא רכה, סלון ממש בלתי אפשריתכי הספה ב? ביחידה

: הטייס אמר. אבל אין שם מיטה נוספת, בטח, מטי מילמל שמצדו זה בסדר

והניח יד על כתפו של , צחק, יהודי לא מגרש יהודי. אני בטוח שנסתדר

, ואם אני נוחר תן לי פליק בטוסיק. ממילא אני אירדם לך תוך דקה. מטי

שכן שתה כשליש , הוא היה מבושם במידה, אכן. כמו שעשינו בטייסת

הטייס היה . שליש אחר מאותו בקבוק עבר בכוסו של מטי; מבקבוק היין
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. ומיד כשנכנסו יחד ליחידה פנה לחדרון השירותים, כמו שאמר, עייף

אחרי שקט קצר . מטי ישב על הכורסה והקשיב דרוך לקולות, כשהיה שם

, ברור של השתנה עזה למרכז האסלהבאה אנחה רמה למדי ואחריה צליל 

שלוש דקות -ואז דממה בת כשתיים, שטיפת ידיים ופנים קולנית למדי

או , הבחור מאונן: דמיונו הגיע רק לזאת. שהעלה את סקרנותו של מטי

זה לא ישאיר . בין שתי האפשרויות העדיף מן הסתם את השנייה. מתפלל

 ומטי ידע שאם לא ישאל ,הטייס יצא בסופו של דבר מהשירותים. סימנים

בנימה קלילה ורגועה ככל , ואכן הרהיב ושאל, עכשיו לא יידע לעולם

הבחור הופתע . עשה שם זה עתה, או לפחות בערך, בדיוק, מה, האפשר

רק עמד מול המראה ונשם , הוא לא עשה שום דבר מיוחד. מהשאלה

לאיזון הנפש שקצת יצאה , מעין מדיטציה קצרה, נשימות עמוקות

כעת נכנס מטי לחדרון . ההסבר היה מספק. מסלולה במהלך הארוחהמ

והאור , בתחתונים וגופייה, עד שיצא כבר היה הטייס במיטה. השירותים

בהה , כשחזר. מטי יצא לחצר לעשן סיגריה ולמשוך זמן.  כבוי–בחדר 

, שעד עכשיו לא כל כך שם לב לקיומו, קצרות בעץ האפל שמול החלון

הטייס נשכב בצדה . מטר וארבעים, חבה היה סטנדרטירו. ונכנס למיטה

עיניו ננעצו . מטי שכב לידו בשקט. האחד והשאיר די מקום לגוף נוסף

היין . מחשבותיו התגלגלו מיד אל גופו של הטייס. ידיו לצדי גופו, בתקרה

ובכל זאת דימה מטי שאיזו , והעישון אמנם עימעמו את חוש הריח שלו

כעת שכב על , הטייס התהפך בשנתו. מדת באווירעו, גברית, ארומה זרה

מן הסתם נגע בימי חייו . מטי הצטמצם. פניו אל מטי וידיו פשוטות, בטנו

ודאי , אולי טפח על כמה כתפיים וגבים, בזרועות, בכפות ידיים של גברים

לגעת בבטן , בנסיבות כאלה, אבל כמה צורם ולא נעים יהיה זה, שטפח

פשוט . בעור הכל כך לא נשי, באגן של גבר,  גברבירך של, חשופה של גבר

התעוררה , בגלל אמוניותו של הטייס. מכיוון שהגוף הזה אינו של אשה

בראשו של מטי אותה קלישאה בדבר נערי ישיבה מתגפפים באינטימיות 

גם אם , ואין סיבה להתעלם ממנה, קלישאה נאה, הגנובה של חשכת חדרם

שכן גדל כחילוני מהשורה , ה בצעירותוהבחור שלצדו לא היה בשום ישיב

אחרי הבארים והקוק של לאס , ורק בהגיעו לתחילת שנות השלושים שלו

  .עבר את התהליך, וגאס

הוא נמלא שנאה . במקום זאת באו מחנק ודוחק. מטי התקשה להירדם

לריח האון , לנוכחות הגברית הקרובה כל כך שנכפית עליו, לבחור הזה
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לקולות הנשימה הערכית , מיונו משכנו למיטהאמוני שנדף בד-הגברי

 –כך נגרר מטי ממש בעל כורחו . והסדירה שפלט על רקע דממת היישוב

שהרי כה ,  לחשוב על מפשעתו של השכן–ואין זה אלא אנושי להפליא 

. ומיד עלתה בראשו המיוסר מחשבה מחרידה עוד יותר, קרובה היא היתה

. כל הדבר הזה, כן. קבי בין רגליואולי לבחור הזה יש בעצם איבר מין נ

. לטייס יש כוס. הישר מהגהינום נשלחה אליו התמונה הזאת ולא הרפתה

. דחייה גופנית של ממש הכתה בו; שיניו נחשקו באי רצון? מה עושים

כנגד . לתפוס מרחק, ראשו כבר התרומם להנהיג את הגוף אל מחוץ למיטה

יין שהוא נמצא בתוך סצינה החליט לנסות ולדמ, תחושות לא נעימות אלה

דמות עמוס , כן. ראשו חזר לכר. לא היתה ברירה. מרומן של עמוס עוז

, בחור זר, גבר שנסיבות הביאו אותו למצב המורכב הזה, עוזית כתובה

... וכמו ידע החושך ביניהם את טעם טעמה של הזרות הכפויה, בצמידות

 היו אכן פה ושם ,שקרא כעשרים שנה לפני כן, בשני ספרים של הסופר

ואין ספק שאופן התיאור שלהן חיזק אצלו את , תמונות אירוטיות מעודנות

חשד , לפחות לא כשמדובר בכתיבה, החשד שמין אינו עניין טבעי כלל

עליו , כן. שוודאי התעורר גם אצל קוראים אחרים של אותם ספרים בדיוק

, יוט מתפייטואז יהפוך הכל למין פ. לתת למלים לעבוד, להתמסר לרומן

במצב המתואר ביד אמן בוטחת , כאילו הוא שרוי במרק פורמלין תפל

  .הסופר ירוקן את הטייס מממשות; ומנוסה מדי

כל אותם רגשות נפלאים שמעניק . רחמים קודרים על עצמו מילאו את לבו

 כל אלה התפוגגו בן רגע ונותר נתון אחד –עצמיות , הגנה,  פרטיות–בית 

 וארבע הוא מוצא עצמו תקוע בבקתה נידחת אי שם בגיל ארבעים: גס

והנה כעת אף מאולץ להניח לאיזשהו טיפוס לזהם את , לתקופה לא ברורה

. כך נרדם בסופו של דבר בנפש עכורה ומותשת. קדושת הפרטיות שלו

הטייס קם . רם ועולז' מטי, בוקר טוב'מאוחר בבוקר התעורר למשמע 

לטייל ביישוב , ק להתפלל בדשאהספי, שעות לפניו במצב רוח נמרץ

לשיר ניגון רגאי של , להחליף קצת התחכמויות עם מי שפגש, המתעורר

והנה חזר ליחידת הדיור להעיר את , רבי נחמן ביושבו עם גיטרה בחצר

את רוב זמנו . רק בעוד כשש שעות יוכל לשוב לביתו: היום ארוך. מטי

לפני .  לארוחת הצהרייםהעביר בביתם של יובל ועינת וגם עזר שם בהכנות

אתה מוזמן : שישבו לאכול קפץ לרגע ליחידה עם מסר למטי מבעלי הבית

  ".אבל רק אם בא לך"להצטרף 
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   אודי טאוב
  

  

  כל ערב שבת

  

                 
ואף על פי כן בכל ערב שבת היה שב . רבי חיים בדרשי נפטר בדמי ימיו

לקיים מצוות עונה , לקדש על היין. לביתו לפקוד את אשתו שולמית

  . 'עץ הדעת'בעיקר הם לומדים בספר . תה בחברותאיוללמוד א

 הוא לא – 'עץ הדעת טוב ורע'או בשמו המלא , 'עץ הדעת', ספר זה

ואף על פי כן חיים ושולמית מהפכים בו ומהפכים , יותר מקונטרס קטן ודק

גינת ואיך בנ, למדים בו מטעמי המצוות ומכוונותיהן. ואינם שבעים ממנו

כל המעשים שנעשים אינם אלא בבחינת ריקוד המהפך , משך הזמן בעולם

ובתוך כדי כך הטוב נעשה רע למה שמתגלה כטוב , כל העת את הרע לטוב

  . הימנו

שולף את , לפני שהוא פושט את מעילו ותולה ליד הדלת, רבי חיים

תח אחר כך מניחו בזהירות על השולחן ולפני שיפ, הקונטרס מהכיס הפנימי

הוא מעביר בחיבה את כף ימינו ליישר את קמטיו של צרור הדפים , בו

הוא שב ומחליק עליו , ולפני שהוא סוגר והולך. כמלטף את פניה, המכורך

מתעטף במעיל והולך , משיב את הקונטרס לאותו הכיס הפנימי, בכף היד

  .לו לאן שהולך

ניחו זה מדי פעם שואל רבי חיים את אשתו אם לא היה מן הראוי שי

שממנו . הראוי לה, שילך הוא לדרכו והיא תמצא לה את בן זוגה, לזה

שאין אדם יכול להביא ילדים לעולם הזה , ומזרעו הרי לא יהא לה ולד

  . לאחר שמת

והיא עונה . על אף שיודע כבר מה היא משיבה על שאלתו, הוא שואל

ד או ביל, ואומרת שאין היא חפצה בוולד, על אף שיודעת שהוא יודע

, בטלה דעתה אצל שאר הנשים,  גם אם תאמר כן–והוא אומר לה  .בילדה

  . שאין לך אישה בעולם שאינה חפצה בוולד

הרי מעולם לא ? מניין לו מה בדעתה של אישה,  ראשית–והיא עונה 

לא לימדנו שאין מצוות פריה ורביה מוטלת , ושנית. היתה לו דעה שכזו

  !?אלא על הגברים
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שהטבע כבר טבע , אין צורך להטילשינה מוטלת מאחר  א–והוא עונה 

לא היה קיום , רק מאותה מצווה, שאחרת. בנשים תשוקה יתרה לפרי בטן

  .לעולם

  . אבל לא זזה מדעתה, על כך היא שותקת ואינה עונה

כי בעצמו ,  מזכירה לו–לפעמים בכל זאת היא עונה , אחר שתיקתה

 שכל מי שמחדש דבר –י אמר הר, ועוד. שאין היא ככל הנשים, אמר לה

והרי תוך כדי לימודם בצוותא התחדשו להם , בתורה מוליד נשמות חדשות

  ?לא כך, כמה דברים

. כשנסתברו לה כמה דברים במעשה מנורת הזהב במשכן, למשל אמרה

מה מאוד התקשה משה .  לשון קושי– מקשה –שאמרו שם " ִמְקָשה זהב"

שידע לכוון לכל מעשה , כיצד זה הואו. רבינו עליו השלום במעשה המנורה

וכל כך ? התקשה להבין איך עושים מנורה שהיא מקשת זהב, המשכן וכליו

וביארה להם . התקשה עד שהוצרך הקדוש ברוך הוא לעשותה בעצמו

ואילו המנורה היתה , היה להם בית קיבול, שכל כלי המשכן, שלומית

, רות היה קיבול לשמןאומנם בנ. בלי בית קיבול, גוש זהב, מלאה מעצמה

ואיך עובדים את . אבל הנרות לא היו מגוף המנורה אלא מונחים מעל גבה

  ? בכלי שהוא מלא מעצמו' ה

 אכן זוהי משער –חיים שמח בדבריה שמחה גדולה והוסיף ' ר

גם לא משה רבינו , החמישים של הבינה שאין איש זוכה לו בעולם המעשה

  . נתם יתרהואפילו לא הנשים שבי, עליו השלום

אחר כך הוסיף מעצמו וסיפר לה כי בא הוא אליה משוט בעולם 

. כאותו סיטרא אחרא של איוב"אז גיחך אל תוך זקנו ואמר . ומתהלך בו

וסיפר לה שראה על ראש הר אחד הנשקף ." אלא שאני בשלי והוא בשלו

וציציותיו מתנופפות לארבע . וחמת חלילים בידו, איש עומד ברוח, אל הים

ונחת , ונגינתו עולה לשמים, ורגליו נטועות בסלע מתחת, חות השמיםרו

" ?מה תבקש וינתן לך", עד שיצאה בת קול ואמרה, רוח יש שם מהניגונים

  . והוא ביקש שלא תכלה הרוח בחמת שלו

עד שבאה אותה , ארבעים יום וארבעים לילה ניגן בחליליו על ראש ההר

 למנצח על –יד לבוא תנגן במקדש לעת! די ניגנת. הרוח ונשאה אותו משם

  .הגיתית לאסף

שהיה יושב בעלייה אחת ומחבר , עוד סיפר לה שראה משורר אחד

ולא נשא אישה ולא הוליד ילדים ואפילו לא רצה לטרוח . מזמורים
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ואם העלו לו שמן . לא אכל, ואם לא, אכל, ואם העלו לו מזונות. במזונות

היה כותב כל הלילה את , מןואם תם הש, למאור היה כותב גם בלילה

  .המזמורים בליבו

וחלשה דעתו ונפל מן , עד שהראו לו מזמור אחד של גל אחד מגלי הים

  .העליה ומת

בבדידות , כך גרה האישה בקצה היישוב כבר כמה וכמה שנים

וכל ימות השבוע אין היא מדברת , כל צרכיה מצויים תחת ידה. ובערירות

שותה חלב מן העז ופטריות לוקטת , שבחצראוכלת ירק מן הגינה . עם איש

שהיא , שבעלה המנוח מופיעה אצלה, למעט כאמור בכל ערב שבת. מהיער

בתוך כדי , ובכל יום השבת והשבוע שאחריו. מספרת עמו עד עלות השחר

ומעמיקה במה שנאמר , היא חוזרת על כל לימודם מערב שבת, עיסוקיה

אם ירצה , יע לפניו כשיגיעוגם מחדשת משל עצמה עוד דברים שתצ, שם

  . בערב שבת הבאה, השם

. בא לפתחה גבר אחד, באמצע הלילה, באמצע השבוע, עד שפעם אחת

וביקש משלומית שתמציא לו איזה קמע , אמר הגבר שאשתו מתקשה ללדת

אפילו כמה , שכתב בעלה המנוח, כל פיסה של כתב. להניח למראשותיה

על כוח האותיות , זכר צדיק לברכהחיים ' כי שמע האיש מפי רב. אותיות

  . ושכל דבר נעשה בעולם כפי אותיות שמו, וצירופי המילים

, ככל שהיא זוכרת, ומעולם. שולמית אמרה שאין בבית שום כתב ממנו

ולפעמים , הכל שמר ברוחו פנימה. לא ראתה אותו כותב ולו אות אחת

  . הוציא גם בפיו

עד שאין לו חיים , תו לאשתועד כמה גדולה אהב, מרר בבכי אותו האיש

למה הוא בוכה , שאלתו שולמית. בלעדיה ואין הוא יכול לראות בצערה

שהרי הוא קרוב , שאין לו יישוב הדעת, ענה הוא? ואין הוא מתפלל, אצלה

 מי אומר שצריכים יישוב הדעת – אדרבא –ענתה היא . אצל אשתו כגופה

  .ו של עולםכשם שבכית אצלי כך תבכה לפני ריבונ! ?בתפילה

אז האירו . ואחרי איזה זמן גמר בדעתו להסכים עמה, חכך ההוא בליבו

ולפני לכתו ביקש ממנה שתיאות גם היא להתפלל , פניו ונוגבו דמעותיו

  .היא נדה לו בראשה ודחקה בו לצאת. בעבורו ובעבור אשתו

הוא שב לומר לה שאשתו , כבר אין היא זוכרת אימתי, מאוחר יותר

ומוזר היה לו שאין היא מאירה לו פנים אלא . שלום לאם ולבתו. ילדה בת

  . רק מנידה בראשה ופונה לעיסוקיה
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מצאה שורה של כמה וכמה , כששבה שולמית לביתה מהיער, למחרת

, כשראוה. עומדים בשתיקה לפני דלת הבית, אנשים שהשכימו לפתחה

  ." הנה היא באה "–קראו זה לזה 

והתחננה שתתפלל על בנה ,  ארצהאישה אחת נפלה לרגליה אפיים

  . הקטן שנוטה למות

אז . והם הסתכלו בה בעיניים כלות, הסתכלה שולמית בטור האומללים

  . רצה לביתה נכנסה פנימה וסגרה אחריה את הדלת

כולם עמדו שם בשתיקה . איש משורת האומללים לא נטש את מקומו

 ואם אוזניים חדות ,היטה אוזנו על הדלת, ומי שהיתה בו די חוצפה. וחיכו

ואז . ארוך מתמשך...". אוי יו יוייי"מעין . יכול לשמוע קול בכי דק, היו לו

עד כמה אותה צדיקה , לספר לכולם בהתרגשות, שב אותו חצוף לאחוריו

   .משתפת עצמה בצרת הכלל

אז . ויצאה אליהם כשעיניה רכות, היא פתחה את הדלת, אחרי איזה זמן

ובליבה היתה יודעת .  כל אחד ואחד מהםבעד, אמרה שתתפלל בעדם

וכבר לא תראה אותו . לא בשבת זו ולא בשבת אחרת. שהוא כבר לא יבוא

 .ובאמת כך זה כשמתים. יותר

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 302

   לאה איני
  

  

   ף"תש לשנת עגנון פרס בטקס שנישאו דברים

  
  

 מרכינת ראש ואסירת –זו תחושתי בעומדי כאן הערב לפניכם , פליאה

והרי כה רבים היו הלאווים וההתניות שניצבו בפני כתיבתי לאורך  .תודה

אני זו שצריכה הייתי להעניק אות הוקרה , שאם להודות על האמת, השנים

הייתי כותבת אותם . שהרי הייתי כותבת את ספריי בכל מקרה! לכם

מרגע שיכולתי לכותבם מבלי שאצטרך לדאוג לפרנסת , וממילא. למגירה

ו לא אפיל,  והוא ידע–כתבתי אותם , )בזכות בעלי עירדוזאת (משפחתי 

      . אלא מפני שבער להם להיכתב–תומך ומאמין , האוהב, למענו

בקיץ : אחלוק עמכם אמת כפשוטה, אך מפני שאינני רוצה להתפייט

-יושבת ילדה על רצפת ביתה בבת', שבועות ספורים לפני כיתה א, 1968

. 'מקראות ישראל'שהצליחה לרכוש בוחוגגת את הקריאה המוקדמת , ים

י מרים ילן "שבזיכרוני נכתב ע, 'הבאתי לך פרחים, אימא'בהגיעה לשיר 

אך הפעם לא תציגו לעצמה עם הבובה . תדקלם אותו ברוב טקס, שטקליס

הפעם תישמע לקול פנימי התובע ממנה להביא עט . וזר פרחי הפלסטיק

וההורים אינם ,  בו ספריםאלא שאין זה דבר של מה בכך בבית שאין. ודף

. מה גם שלא טוב הדבר שילדות שומעות קולות בבית ריק. אורייניים

ועתה הוסיפי לשיר שבספר : המשיך הקול ותבע, משעשיתי כרצונו, ועדיין

די שיהיה . לא חשובים שגיאות הכתיב וכשל החריזה, ולא. עוד בית אחד

  . משלך. זה הבית שלך

, פשוט: וכך הוא ממשיך עד היום. ווהנה כך החל כל הסיפור כול

מכלול של פלאות . מלא חיים וסיפורים. בודד ומלא בתים, חידתי

  . ומאבקים

התנה שאם אני , עקוד שואה מסלוניקי, לא רחק היום שאבי, ואומנם

אנציח את משפחתו , אתעד את שואתו השתוקה, מבזבזת דפים ועט וחשמל

אין כוח ככוחו  "– של יתום  במריו14 ובת 12ועומדת בת . שעלתה בעשן

 ולא די שאני מסרבת לעסקת המוות – 'וורד הלבנון'כתבתי ב, "של הקורבן

אומרת בסיום לימודי בבית , כן. מתעקשת על סיפורים של צמיחה אני, הזו
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אך בשל הרקע שלה , לאה מצוינת בחיבור ובספרות, הספר היסודי המחנכת

, ובתיכון העיוני. כמו אימא, תותהיה תופר, טוב שתירשם לתיכון המקצועי

נשמטה לסתו של המורה לספרות משהתעניין , אליו נרשמתי בכוחות עצמי

י "ש, סופר זה עמוס עוז? השתגעת! סופרת. "בתכניותיי שאחרי הצבא

היה , וכשכבר החילותי לפרסם פה ושם בעיתונות!" ?מה פתאום את, עגנון

אבל . מאמין שתהיי, כןהממ , סופרת: "שהמהם, גם העורך ההוא במעריב

  " ?את בתולה, תגידי

אישה וילידת שכונת שפירא התמלכד -בהיכלות הספרות היותי כותבת

ואני נרמזת שספרי הראשון יתפרסם אם רק יגמר , יחדיו כמטען צד

אביב נדרשת -דרום תל/ים-בת-והרי בין בני זוג מגבול יפו. בחתונה

ת יאני מתמנ, על כורחיוב, הגם שמעתה, הספר מתפרסם בלעדיה! חתונה

משכתבתי ספר . לתפקיד מתעדת החלכאים והנדכאים בספרות העברית

לא כזאת , אבל רגע... אז כתבי ספרות נשים, טוב: כמעט וויתרו לי, אחר

ומקימה אוהל על , ל שמסרבת להתאבל ככולן"שמספרת על אלמנת צה

 מי שמך לכתוב על אלמנת, ובכלל! קבר בעלה בבית העלמין הצבאי

- שגיבורתו היא אנדרוגינית תאבת, ועל הרומן הבא! ?את אלמנה! ?ל"צה

-רס"קריאה המתגוררת בשיכון מתפורר ורוצחת זוג זקנים בעודה צועקת 

! הספר בוטה ואלים!  כעסו שכך בכלל לא כותבת אישה–"! קוב-ני-קול

בעקשנות , השבתי אותן אחת לאחת, וכשנמחקו בעריכתו פסקאות מהכתוב

  . בהגהה, י נשיתאול, שקטה

בתום חמש שנות . י לאורתו אעם שלבסוף סירבו להוציא, כך עוד ועוד

,  שהרי השמרנות לא תש כוחה–שבהן חיזרתי לשווא על הפתחים , שתיקה

 בזכות עורך 'ורד הלבנון' ויצא לאור –! השמרנות רעננה היא לתמיד

ים התעוררה עמו הציפייה שאתמקד מעתה ר ק בספר, שהשיבני מהמתים

אל תשחקי , אל תכליאי סוגות, אל תרחיקי עדות: שפירושו. על ישראל

אני , מכאן. וודאי שאל תשני את העברית שלך בכל ספר חדש, בספרות

שרומן שכתבתי בסוף שנות התשעים על עיתונאי שלשונו , מניחה

ספק אם היה נכלל היום בתפריט , המתארכת נזללת בידי עובדים זרים

רות שכאשר הייתה העלילה ישראלית ועכשווית למ. הספרות הלאומי

 הוא בראש –!  המחאתי ודאי–החמיצו כיצד הפוליטי , למהדרין

 כנגד 'תשאלי'והרי כתב האישום של האזרחית ב. ובראשונה אמצעי אמנותי
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מה ששנוא עליך אל "בעצמו קורס תחת , כל הממוטט את ארצה מקרבה

  ". תעשי לחברך

, יש מטוטלת המפרידה בין השכל לרגשכאילו , מאבקים-מאבקים, כך

. הכול אחד. ואין. ובין אדם לאדם, מכלול ממכלול, בין מהות לצורה

גוף -בעור, שניים בכפיפה אחת, לדידי? וגר זאב עם כבש. נשימה אחת

 –והרי טרם חרד האדם מפני הזר . אלא שלא זו דרכה של האנושות. אחד

מסתגר . ף מפני עצמו הוא ניג–חרדה המתלקחת בו חיש לכדי שנאה 

   .ת אמותיו"בדל

בזמנים של . יותר ויותר אנו חיים במעין נשף תחפושות של יום הדין

של אמצעי חופש כמעט מוחלטים הקמים בעיקר , קיטוב וייאוש, השחתה

, וכוח טורפני, האמת מקור לבושה, השקר אמת: על החירות השברירית

, איוביים-פסאודו, סטיםמקיאוולי: לובש דימויים ספרותיים, מידתי-לא

מרטש ; מפשיט ומעקר את החיים ממורכבותם, אך בה בעת. אורווליאניים

כך שיום רדוף . לאחידות ומחיקה, מוצא-ומנתבם לאי, את פניהם הרבות

וכל הכאוס הזה בכוכב שהולך , אדם מאדם, שעה מבוהלת משעה, מיום

  . הולך וכלה, ובוער

היא בוראת מתוך ויתור על , כנותהשב, מן האמנויות, ואז ישנה הספרות

, הכותב מקום לזהויות ולקולות נוספים-ומפנה בעצמי, האני המוחצן

ובחומר , בחשיכה ענווה, והיא בוראת ביחידות. מוצנעים, מודחקים

: ואף על פי כן היא מפץ של התאפשרויות. משומש או לפחות מדי שמיש

חקר , הקשרים, הלחמות, הכלאות, הסתעפויות, פיצולי תודעה, חלקיקי אני

בעקבות , סיפור בתוך סיפור, יחידאיות וכוליות, הרס ובריאה, ובדיקה

ואני . וסופר שטוב שיהיה גם סופרת, מאת סופרת שהיא גם סופר, סיפור

ותודה על (ממשי של עגנון -קבלי- האלגורי'לפנים מן החומה'קוראת את 

מספר , ובעצם גוף, לשעבר פקיד, איפה שהמספר הזקן; )כך לאורית מיטל

, על הריבוי הנופי, שבסיפור היא גם נערה בשם לאה, הנשמה, לבת לווייתו

העיר שכולה . זמני שהוא ירושלים-זמני ועל, היסטורי, סוציולוגי, אמוני

, ודמויות באנשים, ובתים מבתים, רחובות שיוצאים ובאים מרחובות

   .ואנשים בסיפורים

הגדול של הספרות העברית אחת מהאבנים הטובות שהצורף , ושם

שבעת טיולו עמה , הוא הסיפור על אלכסנדרה המוסקבאית, משבץ במשלו

שבאותם הימים אם באה . "לקור, ביפו היא מבקשת לשלוח תפוזים הביתה
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משאותה זרה , כותב המספר, "הנאה לאדם ביקש שייהנו אף אחרים

! ?לךלמה : או אז אומר המספר. הדרים מבקשת גם מנדרינות- שיכורת

, משרצונה בפרחים, ולאחריהן. ואתן לך שפע מהן, פה קרוב, בואי לביתי

, ובזה אחריו קפה, ובבית הבא בולים, ובו פרחים, מתברר שיש לו בית נוסף

,  אינם שלומשנמצאו שישה בתים שהם, ולבסוף.  מעיל–ובשכנו הקרוב 

ה  והוא נענ– שישה מפתחות כששת ימי בריאה –אך לו המפתחות אליהם 

, כמדומה שהוא נענה גם לנו, לבקשת הזרה לשלוח את המנדרינות לביתה

   .ואתן לך נמל: באומרו

עלו , בין עדיי הסיפור, שכמעט נחבא שם, כשקראתי את המשל הזה

ועל , על כוליותה, כי בעבורי הוא מעיד על מעשה הכתיבה, דמעות בעיני

 אמת –מוסקבה מנדרינות ל. על מנת לתת, ושלא על מנת לקבל. נדיבותה

. תוקף ההקשר,  הזיכרון–הבולים . האסתטיקה,  היפה–הפרחים . ופליאה

אולי תאמרו (השיתוף ,  הקרבה–המעיל .  המזון לנשמה ולגוף–הקפה 

 שהוא הבית היחידי שבו המספר באמת –בית הנמל , והנמל). ההזדהות

הוא הבית הפתוח לא רק בפני -הוא, )שוכר חדר: ונדייק(מתגורר 

אין , שלא כאנשים, שכן לסיפורים. אלא לכל רוחות השמיים, סנדרהאלכ

  . אנושות: והיא אחת, או שיש להם. כתובת

לא  ",)הגוף את הסיפור-אותה נשמה לה מספר עגנון" (אמרה לאה"

סיפרת לי למה לא הגיע המעיל לידך אחרי שאותה נערה החזירה את 

 נתנה את המעיל ..אלכסנדרה שמה, אמרתי ללאה אותה הנערה. המעיל

מתוך ." (ואחרת לאחרת, וזו נתנתו לאחרת, שתחזיר אותו לי, לחברתה

  . שהיא ריבוי, תשרשרת של אחרות יחידֹו: ובתמצית). 'לפנים מן החומה'

דבר עודד -שערך וכתב לו אחרית ('השמלה', בספרי האחרון

כותבת -חיה גיבורה, 'בגלל הסיפורים'פואטי - בסיפור הארס, )וולקשטיין

אף שאת המחיר משלמת . את כפיון הכתיבה על מאבקיה בחיים עצמם

בעל . משפחתה, )ושלא כדרך הדוגמאות שהצגתי בפתיחת דבריי(הפעם 

כורחה גוררת הגיבורה את ילדתה בת השש לפלוש לבניין הסתדרות עזוב 

הרפאים אכן . נשחק, אומרת לה האם, זה משחק. בכדי לספר את רפאיו

אך הילדה שמספרת בערב לאביה על , ים לפניהןקמים לתחייה ומשתחק

כמו עומדת בכך על , אחראית במשפחה-מעשיה של המבוגרת הלא

אומר , ובכל זאת. ועל רודנותו של הסיפור היחיד, תובענותה של הכתיבה

   ".הסיפוריםזה בגלל , תביני חמד: "לה האב הרואה למרחקים
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ש לה לספרות אם י(להיות זולת הוא בעיני הטעם לכתיבת ספרות 

ובאמצעות , ויחיד, אלא בדרך של יחידה ועוד יחידה, אך לא כהמון, )מטרה

לא כדרך של יעד מוגדר היוצא , וגם זאת! מיני בתים. צרור מפתחות ובתים

שהנה , אלא בעצם האישוש. או תיקון/כתובת ו, בבחינת סוף כלשהו, מנמל

ודאי בזה , בריבוייש , וחרף הקיטוב והייאוש, הזרות והמחנק, חרף הפחד

ועל , והמעורבות הדדית, כדי לסמן על האחריות, שבין זוג של כריכות

  . מתוקף החירות שאין בלתה, פנימית כחיצונית, הצורך לקרב את הזרות

להרכין את ראשי בפני בעלי הטוב . הייתי ועודני. אני בת מזל,  לסיום

, בדל לחיים ארוכיםשתי, אך אני מרכינה אותו בפני בתנו. שוב אינני יכולה

ומפני שכל מאבק הוא . וקודם לכול למען הזולת, ועל נדיבותה, על כוחה

אני גם מרכינה אותו , בצד סיפור, שמחולל עוד סיפור, הוא סיפור, כוח

אני .  על שמצאתם אותי ראויה לכבוד העצום הזה,בפליאה בפני כולכם

    .אסירת תודה
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   ס"מו מנדלי
  

  

  'טַאקסע די'מתוך 
  

            
 מוכר מנדלי מאת 'טַאקסע די' עם קצרה היכרות: הקדמת המתרגמת

  ביוקר למחברו שעלה סאטירי מחזה, ספרים
  

  "העגלה היתה מלאה כל טוב"

  

 מוכרי ספרים רבים נעו בעגלותיהם בדרכים הארוכות של האימפריה   

, מזוזות, יהודיות ספרי קודש וספרי חולוהביאו ליושבי העיירות ה, הרוסית

: אחת העגלות היתה מיוחדת במינה. ועוד סחורות מרנינות לב, טליתות

, מוכר הספרים שהוביל אותה היה אחד מגדולי הספרות היהודית החדשה

שנשא בעגלתו שפע של יצירות פרי ) 1917-1836(' שלום יעקב אברמוביץ

, אם תרצו לדעת מה יש בעגלתו. בעברית עשירה וביידיש עסיסית, עטו

". רשימות לתולדוַתיי",  הקצרה שכתבהכדאי שתקראו את האוטוביוגרפי

, שהיה למדן אמיד, הרשימה נפתחת בתיאור ילדותו הברוכה בבית אביו

, עוברת אל המהפך הקשה שאירע עם מות האב כשהנער הגיע לגיל מצוות

מנדלי מקצר בתיאור . ומגיעה אל שנות הנדודים בימים של מחסור ובדידות

ומאריך בתולדות כתיבתו , 1האירועים הקשים הקשורים בפרק זה בחייו

אבל גנז אותם כי , כבר בנעוריו התחיל בכתיבת שירים, לדבריו. הספרותית

הרודה בי , הוא מלאך ההיתולים, השטן"אבל אז בא ". בוסר המה"הבין ש

כתבתי . [...] אדםויסיתני להתל בבני , עתה בדמות מנדלי מוכר ספרים

ח "מאת רמ" לישרים תהילה"דראמה שנונה בחרוזים על דרך הספר 

גם ספרי זה הוא מעשה . [...] אף שלא ידעתי מה היא דראמה, לוצאטו

בשמיים נגזר , כפי הנראה", מסביר מנדלי, אבל." תעתועים ומלא שגיאות
                                                         

כל כתבי מנדלי "מוזמן לקרוא את המבוא שכתב יעקב פיכמן ל,  מי שמעוניין בהרחבה1
יודעי יידיש . יש מידע רב בספרי מחקר, כמובן. ב"תשי, הוצאת דביר, "מוכר ספרים

. ח.מאת י) ספרים-מענדעלי מוכר(יעקב אברַאמָאוויטש שלום "מוזמנים לקרוא את הפרק 
, ערשטער בַאנד" זיין לעבן און זיינע ווערק, ספרים-מענדעלע מוכר"בספר , רבניצקי

  ). 1927, וארשה, כרך ראשון, "חייו ויצירותיו, מנדלי מוכר ספרים(
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 את אחרי שהכיר מקרוב." עלי בטרם יצאתי מרחם אמי להיות סופר לעמי

, כלכלי בקהילות היהודיות-ולקיטוב החברתיוהתוודע ייסורי בני עמו 

מודה , למען האמת". סופר בישראל"להיות , החליט לממש את ייעוד חייו

התוצר של מקרה זה הוא מאמר ." רק המקרה עשני למחבר", מנדלי

. ושלח אותו לאחד מידידיו, שכתב באחד מלילות החורף' משכילי'

תחת , "המגיד"העת -אחר זמן שמכתבו הופיע בכתבלהפתעתו גילה ל

' משכיליים'אחר כך כתב מאמרים ". מכתב על דבר החינוך"הכותרת 

וכתב רומן בשם ) 1862" (ספר תולדות הטבע"תרגם לעברית את , נוספים

כדרכם של ,  כל זה בעברית מצוחצחת–" סיפור אהבים/ למדו היטב "

יר שעליו להתחיל לכתוב ביידיש לאחר זמן הבין המשכיל הצע. המשכילים

המשכילים גינו אותו על . שאינו יודע עברית, כדי להגיע לקהל קוראים רחב

על ' חובבי הלשון העברית'שמעתי מוסר כלימתי מפי : "ומנדלי מספר, כך

אבל אהבת . בִתִתי לנוכרית זו את ֵחיִלי, חילול שמי וכבודי בֶקֶרב ישראל

 ארחם את –יהי מה : ומה ואמרתי בלביהמועיל גברה בי על הכבוד המד

שני סיפוריו הראשונים ." ועת לעשות לעמי, רוחמה-הבת לא, היהודית

" דָאס ווינשפינגערל"ו, )1864" (דָאס קליינע מענשעלי"היו  ביידיש

)1866(2 .  

די "ששמו ,  היצירה השלישית שמנדלי כתב ביידיש היתה מחזה סאטירי  

או כנופיית , הטקסה" ("טובות-ַאדט בעליָאדער די בַאנדע שט, טַאקסע

 3").משוד עניים מאנקת אביונים עתה אקום "–" בעיר' בעלי הטובות'

יטומיר 'המחזה הודפס לראשונה בז... כותרת המשנה מדברת בשם עצמה

. אחר כך היו הדפסות נוספות. 1872,  ווילנה–הדפסה שנייה . 1869בשנת 

אבל מנדלי לא אהב , )1884(יקֹוְבְסִקי מ ֶּפְטִר"י י"המחזה תורגם לרוסית ע

                                                         
) 'ביץברמואעקוב ילום ש( ראשי תיבות של שמו –" איש" בשלב זה הסופר קרא לעצמו 2

" הברנש הקטן "-הראשון . שני הסיפורים תורגמו על ידי שלום לוריא. בסדר מהופך
ס דָא"הסיפור ). 1994 ,"כתבים ְּבִאָּבם" בספר" (טבעת המופת "-והשני , )2003(

מבחר , "צימוקים ושקדים"והוא כלול בספרי .] ר.ב[תורגם גם על ידי " ווינשפינגערל
 ".טבעת הִמְשָאלֹות"כותרת תחת ה, 2018, מאוצרות היידיש

די 'בין בדיון למציאות במחזה של מנדלי : " מידע רחב מצוי במאמר של שמואל ורסס3
קוראי יידיש מוזמנים לקרוא את ). 2006סתיו , 10' מס, "חוליות"כתב העת " ('טאקסע

- יצירות נבחרות מאת מנדלי מוכר"רוזנצווייג למהדורה הסובייטית של . המבוא שכתב א
געקליבענע ווערק אינ ", ספָארימ-מענדעלע מויכער( .1936, חארקוב / קייב, "יםספר

 !הכתיב הסובייטי לא נוח לקריאה,  זהירות.)ינ בַאנדאַי
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: ואף טרח לציין זאת ברשימה האוטוביוגרפית שלו, את התרגום הזה

סאטירה לוחמנית זו מתמקדת בביקורת ." ההעתקה הזאת לא ישרה בעיני"

אף שהמחבר ציין שֶנגע השחיתות הזו , ב'ברדיצ' טובי העיר'חריפה על 

וכל אנשי העיר קלטו , ב' בברדיצמנדלי גר אז. קיים גם בקהילות אחרות

ובעלי השררה תקפו את המחבר , המהומה היתה עצומה. מיד במי מדובר

   4).יטומיר'ז(עד שהוא נאלץ לעזוב את המקום ולעקור לעיר אחרת , הצעיר

 לא כאן המקום להאריך בפירוט האוצרות הספרותיים החבויים בעגלה   

לערוך היכרות ראשונה עם גם שהגיע הזמן -מה, של מנדלי מוכר ספרים

   5.נקרא כמה קטעים שתרגמתי במיוחד למטרה זו. המחזה

תחילה צריך לקרוא את ההקדמה . אצל מנדלי הכול הולך לאט,  כידוע  

שהוא עומד בתנאי אבל רק , אחרת איך נדע שהוא רצה להשפיע. שכתב

אלא , איך נדע שהוא גם טען שלא הוא כתב את המחזה? מאחורי הקלעים

  ... ? פרסם כתב יד ששלחו אליורק

  

• • •  
  

  :אמר מנדלי מוכר ספרים
  
שיצר ַיּמים גדולים , ֶשבח וַהלל לבורא עולם: אמר מנדלי מוכר ספרים   

; וְגִנילֹוְּפֶיְטֶקה את הנחלים המפורסמים ֶטְטֶרב, את הנילוס: ונהרות רבים

 הגדולה ואת העיר, אתרי פרא, ערבות שוממות, מדבריות, שברא הרי חושך

מכל העמים והעניק לנו , היהודים, יתהַלל שמו על שבחר בנו. 6ְּגלֹוְּפְסק

, ְמַגשרים, בוררים, כוח-באי, אנשי ציבור, גבאים, 7קודש-כלי, ַטְקֶסה

                                                         
  .שמופיע במחזה כמייצג את עמדותיו,  מבחינה זו יש זהות בינו בין שלמה ווקר4
תרגום לרוסית פרט ל, זהו התרגום הראשון לעברית או לשפה אחרת,  למיטב ידיעתי5

  . שהוזכר לעיל
וְגִנילֹוְּפֶיְטֶקה הם נחלים שיוצאים מנהר הדנייפר באוקראינה וזורמים ליד   ֶטְטֶרב6

 .ב'גלופסק היא ברדיצ. יטומיר'ב וז'ברדיצ
שהוטל על העיירות היהודיות בתחום המושב ' יהודיים'מס על מצרכים ": טַאקסע "7

, היו כמה סוגי מס). 1917,  במהפכת אוקטובר הן בוטלו. 1829-החל ב(ברוסיה הצארית 
הכסף נגבה על ידי חוכרים . והמחזה מתייחס בעיקר למס על בשר כשר ונרות שבת

מה שנותר היה אמור לכסות את . והם קיבלו אחוזים מהסכום שגבו, מנכבדי הקהילה
תשלום משכורות לבעלי תפקידים במשטרה ובמוסדות (חובות הקהילה לשלטונות 
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יתהלל שמו על . השבח לאל על כל בריאתו. והמון בטלנים, שתדלנים

יתהלל . כסדובים וחוכרי מ, זאבים, נמרים, אריות: שברא את חיות הטרף

בריות נאות מהעיר , חמורים, סוסים,  שוורים–שמו על שברא את הבהמות 

אני . בזה איני יוצא ידי חובתי... 8'טובות-בעלי'כל הכנופיה של ; גלופסק

מודה לאלוהים ומהלל את שמו על שעודד אותי ועזר לי לפרסם ברבים את 

ולא חששתי , לא חסכתי כסף, טרחתי מאוד. הסיפור הנורא והמרתק הזה

זהו . לא בדיתי את הסיפור מראשי, שכה אחיה. שמא יהיו מי שירגזו עליי

  .ודעו מה היה, יהודים, הקשיבו. הכול אמת. מעשה שהיה

דואר שנשלח ישר -קיבלתי דבר, אחרי סוכות, יום אחד:  וכך היה המעשה  

, כיפות לילדים, תחילה חשבתי שבצרור הזה יש ציציות. לכתובתי, אליי

הוצאתי מתוכו ערימה של דפים כתובים , אבל כשפתחתי אותו. ומהוכד

  :ובצדם מכתב שבו נכתבו המילים האלה, משני הצדדים

  

  , 9י"ר מנדלי נ" לכבוד הנגיד הרבני המפורסם מוהר  
וכיוון שידוע ,  כיוון ששמך יצא לפניך באזורנו כאדם הגון  

ולפעמים , םברבים שאתה נוסע תמיד בין מקומות יישוב של יהודי
אנחנו שולחים אליך , אתה מוציא לאור סיפורים על חשבונך
ומבקשים ממך שתואיל , סיפור נורא על מה שקרה בעיר שלנו

תזכה לקנות , אם תעשה זאת. בטובך להדפיס אותו ולפרסם אותו
בדפים אלה כתובים כל המעשים , כאן. מקום כבוד בעולם הבא

ם כביכול עם אנשי גלופסק הם מיטיבי. 'טובות-בעלי'הנקלים של 
, נעבעך, בעצם הם מושכים אותנו באף. הדלים והאומללים

וכבר לא יכולים , אנחנו מתייסרים. ומוצצים את ֵמח עצמותינו
פנינו , בשר לא מגיע אל פינו: שלהם' טובות'לשאת את ה

ואפילו לכתוב , ניסינו לזעוק. משחירים כפני שדים ורוחות

                                                                                                                       

בית מחסה , לילדי עניים" תלמוד תורה"אחזקת (ולדאוג לצורכי הציבור )  אחריםשלטון
והיה , גובה המס נקבע על ידי נכבדי הקהילה). ועוד, גמילות חסדים, )ֶהְקֵדש(לעניים 

והיו , היו עיירות שנהגו בהגינות. אמור להתחשב בצורכי הציבור וביכולת האנשים לשלם
כינוי : 'כלי קודש'. ו לעצמם על חשבון דלת העםעיירות שנכבדי הציבור בהן דאג

, פרי תורהס: ראשי תיבות[ם "סופר סת, רב, שוחט, מוהל, חזן: לעוסקים בענייני דת
 ]זוזותמ, פיליןת
 .גומל חסדים, נדיב: 'טובה-בעל' שימוש אירוני במושג 8

 . נרו יאיר: י"נ. ---' מורי הרב ר: ר"ראשי תיבות מוהר9 
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העיר שבויה ? בעולם שומע את קולנואבל מי . קובלנות ובקשות
כוח -יש להם באי. שמתעשרים מיום ליום, בידי גבאים תקיפים

ושתדלנים שנוטלים שכר הגון תמורת הדמים שהם סוחטים 
. הם מוצצים את דמנו וקוברים אותנו עשר אמות באדמה. מאיתנו
 ברור לנו שלא 10.ונשאר חף מחטא, מלאך המוות שוחט, בקיצור

בעלי '. בקשות וקובלנות, דבר בעזרת צעקותנוכל להשיג 
והסנגוריה שלהם תעלה , יכולים תמיד לגונן על עצמם' הטובות

אנחנו רוצים לנסות ... הכול יחול על ראשינו. לנו הרבה כסף
ולהפיץ אותו , להדפיס את סיפור המעשה הזה: אמצעי נוסף

אבל בגלל כמה , אחד מאנשי עירנו כתב על הפרשה. ברבים
אנחנו מבטיחים לך . הוא לא מוכן בינתיים לגלות את שמוסיבות 

אנחנו יכולים אפילו . שכל מה שכתוב כאן הוא אמת לאמיתה
חסרים פה עניינים , להיפך: ולהצהיר, 11להישבע בטלית ובקיטל

עשה מצווה והדפס את : מנדלי' ר, אנחנו מבקשים ממך. רבים
, שמותינואנחנו לא יכולים למסור לך כעת את . סיפור המעשה

, ורק נביא לידיעתך שמכתבנו משמיע קול של יהודים אומללים
בעלי מלאכה ואנשים , נזקקים, זוהי זעקת עניים. שלבם נשבר

ורודפים אותם , שלא מניחים להם להרים את הראש, מיוסרים
, ּשבעלה, ּזהו קולה של אישה שוממה. כאילו היו חתולי רחוב

. כלא בגלל עלילת שואבמצודת ה, נעבעך, יושב, אבי ילדיה
היענה לתחינתנו והדפס את ! שמע את הקול הזה, מנדלי' ר, שמע

יהודים יקנו את הסיפור : אולי ממנו תצמח גם לך טובה. הסיפור
ולא רק , כי ייתכן שהוא קורה גם בעיירות יהודיות נוספות, הזה

  ..." בגלופסק
  

, ור המעשהקראתי שוב ושוב את סיפ. זהו המכתב שקיבלתי,  בקיצור  

היו לי . וגם לא כל כך מהר, זה לא נעשה בקלות. והחלטתי להדפיס אותו

על , כתב היד לא היה ברור.  עד שזכיתי לראות דף מודפס12צרות צרורות

                                                         
דער מָאלכַאמָאוועס שעכט און בלייבט : "שמע הרבה יותר יפה ביידיש החרוז נ10

 ." גערעכט
, "ימים הנוראים"בעיקר ב, מעיל לבן שלובשים בשבתות ובחגים/ הוא חלוק " קיטל "11

 . כשהולכים להתפלל בבית הכנסת
ההומור היהודי , כן). לשיר ולדבר" (צו זינגען און צו זָאגן" לכך מכוון מטבע הלשון 12

 ...פוך את הקערה על פיהיודע לה
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פה ושם חסרו , סצנות רבות נשמטו ממקומן, הדפים היו כתמי דיו רבים

ם עד הוצאתי לעצמי את העיניי, בקיצור... כנראה, הסופר מיהר. דפים

והוספתי פה ושם כמה , לעתים לא יכולתי להתאפק. שהצלחתי לסדר הכול

  . שתיארו מה שראיתי ושמעתי במשך הנסיעות הרבות שלי, מילים

כדי , הכנתי דף ובו רשימת שמות האנשים שמופיעים כאן,  חוץ מזה  

אלה הן הדמויות . במחילה, הביטו וראו, הנה. שאפשר יהיה לזכור אותם

   :13הפועלות

יוסף ' ר, משה ַּבְלַתְכֶלס' ר, שמעיה תם' ר, וולף ספודק-איציק' ר -

כולם חוכרים שגובים . טובי העיר: יידלה שַטְנְדַהְפט' ר, ַמְכַטְייֶסה

כולם יהודים . שומרי מצוות, צדקנים חסודים כולם. את מס הבשר

יידלה שַטְנְדַהְפט שאומרים עליו שהוא נהיה ' חוץ מר, כשרים

 .שכילאפיקורוס מ

 .חוכר לשעבר של מס הבשר: יוסלה ִשיְנֶדר' ר -

פיקח , יהודי. 'בעל טקסה'גם הוא שואף להיות : נתן ִשיְפֶרס' ר -

 . בורר בעיר, נורא

 .כוח העיר- בא: ראובן ְּפַיאְווִקין' ר -

 . שתדלן ותככן, עסקן. יהודי נאה: אהרון קנעכטבארג' ר -

ומך בהענקת חכירה ת. מעריך עצמו כאדם פעלתן: נתן ְּפֶרְכָמן' ר -

 .לשַטְנְדַהְפט

, מתקיף כל מי שלא יהיה. טיפוס קולני פרוע: מנדלי האדמוני' ר -

 .טובות-ומתחנף לבעלי

, שני מנהיגי ציבור: פרידל הקטנטן' ר, ברל לֹוְקֶשִוויְטש' ר -

 .טובות-מתנגדים לבעלי

 .בעל משרה חדש: ל גרינשפון'אברהמ' ר -

 .ובתיה אשתו' ניהעולם המודר'איש : שלמה ֶווֶקר' ר -

 .החבר שלו: גדליה פיקהולץ' ר -

 .לאה-ואשתו טֹוְיֶּבה, אייזיק ַזִאיֶקה' ר -

                                                         
בעל " (בַעלטַאכלעס", )תם" (טַאם" :לדוגמה.  לכמה שמות משפחה יש מובן מאפיין13

, נו: שפירושו, ֵתיֵתי-מהיכא"כך הוגים ביידיש את הביטוי הארמי " (מַאכטייסע", )תכלית
 "ווקר). "פושט עור" (שינדער). "תקיף/ עומד על דעתו" (שטַאנדהַאפט...) "שיהיה, טוב

. אביא פירוש מורחב רק בהקשר הרלוונטי, כדי לא לייגע). גמגמן" (זאִיקע) "מעורר(
   .בדומה לדמויות רבות של גוגול, לאחרים יש צליל מגוחך
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, אווזים, נשים, שוחטים, דיינים, יהודייה ענייה, יהודי עני -

שגוזזים ' צאן קדשים'והמון , ברווזים, הודו-תרנגולי, תרנגולות

 .את צמרם כאילו היו כבשים

.  בשלמות את מה שקיבלתי על עצמי נדמה שיצאתי ידי חובתי ועשיתי  

הלוואי . הספרון הזה עלה לי במאמצים רבים ובהוצאות לא מעטות

הלוואי שאלוהים ירחם ויחולל נס במהרה . שמאמציי לא יהיו לשווא

להיפטר , נעבעך, כדי שעד ביאת הגואל יוכלו יהודי כל העיירות, בימינו

  . שלהם' בעלי הטובות'מ

  

• • •  
  

  מערכה ראשונה
  

  ראשונהתמונה 
  

מביט , מקמט את המצח, הוא מתנועע. יושב ליד שולחן ומעיין בגמרא( 14ְסּפֹוֶדק

  ):ומשנן בניגון, חוזר ומעיין בספר, בקירות

מביט אל הקיר (... עוד פעם? הה... מאיר' אמר ר... טרפון' אמר ר

הוא אמר שיהיה צורך ...  הוא אמר שאחרי שבת)ומדבר אל עצמו

, רע, אה. הראש שלי מתפוצץ, בחיי! הראש,  אוי.לפרוע את החוב

הקופה . יזרקו אותי, חלילה, אני חושש שעוד מעט! אין כסף... רע

לא , חלילה, גלגלי הטחנה יפסיקו להסתובב אם. הכול יבש, ריקה

הוא קם (... ימים רעים מאוד, אה. כסף: אני מתכוון... יזרמו מים

לא כאן ולא , כעת חתונותלא עורכים ... רע ומר,  כן)ומתהלך בחדר

 זה לא 15.זמן רב לא מפקידים אצלי דמי נדוניה. בסביבות העיר

מזל שעוד יש איזו ... במשך שנה זה מצטרף לסכום נאה... צחוק

מי ! שטויות, אה... ?אלא מה. הכנסה קטנה מהסכמים אחרים

                                                         
 במטבעות לשון ת מככב"ְסּפָאדעק"המילה . כובע גבוה": ְסּפָאדעק: " במקור14

  .שמכוונות לתעלולים נבזיים ובלבולי מוח
 )מעין נאמן(דמי נדוניה שהיו מפקידים בידי אדם שלישי ": לטגע-שלישיס: " במקור15

האדם ששמר על הכסף קיבל . עד למועד שבו החתן כבר לא אוכל על שולחן חותנו
  . תשלום על שמירת הממון
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... ֶּבה. המצב גרוע, אבל אפילו עם זה? למי אכפת? צריך לדעת

צרות עם סידורים , מדברים על גזירות חדשות!... לגמרי לא טוב

זה לגמרי לא מתאים ... רק זה חסר? בשביל מה זה טוב. חדשים

! יהודים, תתחתנו) קורא בקול מריר(! עוד כסף... אני צריך כסף. לי

אני ! כסף, כסף, כסף! צריך כסף: העיקר! הפקידו אצלי כספים

לדאוג , רכםצריך להשתדל עבו! יהודים, מתכוון לטובתכם

מאמינים , שתהיו יהודים טובים, לתכלית שלכם, לצרכים שלכם

הוא מטה אוזן לכיוון (... ותמשיכו להיות מה שאתם כעת, כשרים

אולי איזה מחותן עם צרור . נדמה לי שמישהו בא? הה) הדלת

  ). מתיישב ומתחיל להתנועע על גבי הגמרא, ממהר לרוץ אל השולחן(? כסף

  

  שנייה תמונה
  

 , כן... קצת בהמשך... הלאה, לא. טרפון'  אמר ר)קורא בניגון גמרא(: ודקספ

  ".יחלוקו: סומכוס אומר!... כאן

  ...?מה. אכן לחלק, כן. צריך לחלק ביניהם את הכסף, כלומר       

  ! וולף-ה'איצ' ר,  בוקר טוב)נכנס בנימוס(: ְּפַיאְווִקין

, אם יחלוקו, מה,  איי)ע בלימודכי הוא שקו, מעמיד פנים כאילו לא שמע(: ספודק

  ...ֶאה, נו... ?צריך להודות

אם . זה סימן טוב". יחלוקו" הוא לומד כעת את )בשקט, לעצמו(: פיאווקין

  ... זה יהיה טוב מאוד', ירצה ה

אם אני מפריע לך , אני אלך! וולף-ה'איצ' ר,  בוקר טוב)מתקרב אל השולחן(

  . בלימוד

השד נשא !  הא לך מחותן נאה)אומר לעצמו ברוגזרואה את פיאווקין ו(  :ספודק

  ?ראובן' ר,  מה חדש)בפרצוף חמוץ ,אל פיאווקין(אותו לכאן 

אבל כעת אני לא רוצה להפריע לך , רציתי לומר לך משהו... ֶּבה: פיאווקין

, אתה. לא כל כך בריא, ככה, שאתה נדמה לי, חוץ מזה. ללמוד

  . אי הטוב ביותרהפנים הם הר. נראה ירוק וצהוב, עּפעס

היום נאלצתי . לא עליכם, יש לי בעיות עם הטחורים) גונח(  :ספודק

אם אתה , בכל זאת. בבית וללמוד פרק גמרא, להתפלל בלי מנין

  ?מה נשמע אצלך. שב בבקשה, ראובן' ר, כבר כאן
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כוח של -לא קל להיות בא... זה לא צחוק.  עובדים קשה)יושב(: פיאווקין

  . וכן ירב, חברי העדה

  .יהי חלקי ִעמך. בזכות זה אלוהים יעזור לך  :ספודק

הוא היה רוצה . וזה לא מספיק לו, כל העולם בידיו) בשקט, לעצמו(: פיאווקין

  .לקחת ממני איזה חלק

  ...הייתי יכול לפרנס את אשתי ואת ילדיי,  אם אלוהים היה עוזר לי)לספודק(

יהיה , אם תבטח באלוהים. ראובן' ר, אל תחטא בלשונך) בחיוך קל(: ספודק

  ? בעיר, ככה ,מה נשמע, נו. לך תמיד טוב

גוֶבה הטקסה רוצה להעלות את ? מה כבר יכול להישמע, ֶּבה: פיאווקין

החוכר , ככה הוא רוצה!  בשר16ג"עוד פרוטה על כל ק: המס

  .הוא אומר שכעת הזמנים קשים. הנאה הזה

זה לא ? ישתקו לו, המ'? הוא רוצה'מה פירוש ) לופת את ראשו(  : ספודק

גם בלי זה הוא לוקח ', ברוך ה! ג"עוד פרוטה על כל ק! צחוק

עוד ! ?איך זה! ג"עשרה פרוטות מס על כל ק-חמש: מספיק

, מה יעשו פשוטי העם העניים! עוד פרוטה יהודית, פרוטה

  )גונח ומתייפח(? נעבעך

מי הם שיידע . זו תהיה מצווה. צריך ללמד את הבחור הזה לקח: פיאווקין

  . ִזקני העדה

אפשר כבר לסבול יותר את חוכרי -אי: תשמע מה שאני אומר לך  :ספודק

זה לא . מכורים בידיהם, ככה, אנחנו. המס המגושמים האלה

! זה מצטרף לסכום עצום! ג בשר"עוד פרוטה על כל ק! ייתכן

? נעבעך, מה יעשו יהודים עניים... רחמים על העניים, בחיי

איך מלמדים לקח את החוכר : ֱאמור בעצמך, ראובן' ר, אדרבא

  ?הרשע שאין אלוהים בלבו, הנאה הזה

. זה הזמן? אתה מבין. צריך לקחת ממנו את זכות החכירה, לדעתי: פיאווקין

 אתם –' שמעיה וכדו' משה ור' ר, וולף-ה'איצ' ר,  אתה-אתם 

אתם תשתדלו להשגיח שהרווחים יהיו . תהיו שליחי הציבור

... מצווה חשובה, זוהי טובה גדולה לציבור, דעתיל. לטובת העיר

                                                         
  ... מקווה שלא יאשימו אותי בהונאה). ג ורבע בערך"ק" (ָאקע: " במקור16
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אתה . טוב בכל האופנים, אכן. כך יהיה טוב, בחיי? אתה מבין

  . 17שקול את זה היטב בעזרת הראש המפולפל שלך? מבין

איך ... אבל איך אני יכול. טובה גדולה, וודאי שזו מצווה חשובה  :ספודק

  ?ורח כזהיהודי שבור ורצוץ כמוני יכול לקחת על עצמו ט

מי ידאג לענייני העיר , בכל זאת. אלוהים יהיה בעזרך. לא נורא: פיאווקין

.  אלוהים ואתה–? נעבעך, מי חושב על העניים? אם לא אתה

. ותיווכח שאסור לך לסרב, וולף-ה'איצ' ר, שקול היטב בדעתך

  ?אתה מבין

? יבורלא די לי בטיפול באיגודים ובבעיות הצ) בהבעת פנים חסודה(  : ספודק

  ...?לא מספיק מה שאני כבר עושה? מדוע מטילים הכול עליי

. זה מעט, ליהודי כמוך, וולף-ה'איצ' ר? מה אתה חושב) מחייך(: פיאווקין

, שקול היטב בדעתך את התוכנית שלי: אני חוזר ואומר... מעט, כן

  ... אתה מבין: ושוב. ותבין שאינך יכול לסרב לה בשום אופן

אבל . טורח רב מאוד, כן. הודי מדוכדך כמוני זהו טורח רבלי) גונח(  :ספודק

  ...למען יהודי העיר, נעבעך, העם-לטובת ַדלת

כעת . וולף-ה'איצ' ר, אני מבין שהגענו להסכמה) בחיוך ערמומי(: פיאווקין

אני צריך ללכת אל נכבדים אחרים כדי לשוחח איתם על העניין 

נגזר עליי ,  בקיצור.יש עוד עבודה רבה. ולסכם מה צריך לעשות

אלוהים יעזור , מן הסתם. לדאוג ולטרוח למען העיר, לעבוד תמיד

אתה . הבריאות שלך חשובה כעת. וולף-ה'איצ' ר, תהיה בריא... לי

  ...צריך להיטיב עם העיר

יתברך ייתן לי כוח בזכות ' הלוואי שה) עיניו מתנוצצות בהתחסדות(  :ספודק

  .טורח גדול מאוד, נעבעך, הוודאי שליהודי חלוש כמוני ז. זה

אתה עוד ', אם ירצה ה, לא נורא. וולף-ה'איצ' ר, אל תתייאש: פיאווקין

  )יוצא(. יום טוב... תשוב לאיתנך

. ירדה אבן מלבי, השבח לאל! אורו עיניי, אה) משפשף את עיניו(  :ספודק

אני רוצה . יש לי רק כוונות טובות, בחיי. 'אם ירצה ה, יהיה טוב

. שמצבם ימשיך להיות כפי שהוא כעת, יישארו יהודיםשיהודים 

. ואעשה זאת בכל יכולתי, אני אשתדל להיזהר מפני גזירות רעות

                                                         
לביטוי זה יש גם מובן לא כל ). גמראראש חכם של לומד " (געמָארע קעּפל: " במקור17

 . אחרים' לסדר'מי שיודע : כך נחמד
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אלוהים לא . אפילו על פי דין, לשם כך אני רשאי לקבל משהו, נו

ואני צריך , ודם-הרי אני רק בשר. 'שומר חינם'יצווה עליי להיות 

, איך שלא יהיה? למחייהומאין אקח כדי להשיג את הדרוש . לחם

, עוד מטבע. אין לכך משקל. לא נורא אם אקח קצת יותר או פחות

אבל הם יהיו בטוחים , יהודים לא יתרוששו בגלל זה; פחות מטבע

אני אשגיח ואקפיד שיהיו שוחטים . מחשש אכילת בשר טריפה

 שהשוחטים –הכי חשוב . ואנשי העיר יוכלו להירגע, ראויים

? פחות נתח בשר,  עוד נתח בשר–ה זה משנה מ... יתאימו לנו

יהודים צריכים שהשוחט . יהודי לא צריך להתייחס לזוטות כאלה

. בעניין זה כולם יכולים לסמוך עליי. שמיים-יהיה בקיא וירא

ואז טופח , עומד לרגע בשקט(... יהיו להם שוחטים ראויים' בעזרת ה

 סנדק בשתי היום אני מוזמן להיות! ממש שכחתי,  אה)על מצחו

. יהיה לי מה לעשות. טוב שיש היום שתי בריתות, בחיי. בריתות

נכנס (. הגיע הזמן ללכת. ודאי מחכים לי. אני צריך למהר להתלבש

  .) וסוגר אחריו את הדלת, לחדר אחר

  

   שלישיתתמונה
  

, בוקר טוב) וקורא בנשימה עצורה, רץ פנימה כמו עכבר מסומם(: מוישה ַּבְלַתְכֶלס

משהו ', תכלית'אני צריך לשוחח איתך על איזו ! וולף-ה'צאי' ר

! הוא כבר לא כאן? הוא כבר לא כאן, אה) מביט סביבו(...חשוב

הוא . אני מכיר אותו. כנראה הלך על דעת עצמו בקשר לאותו עניין

זה , ֶאה. ממהר לרוץ ברגע שהוא רק מריח משהו רציני. זריז מאוד

, ואני אשאר, להידבר עם אחריםהוא יכול בינתיים ... לא לעניין

הוא , תודה לאל,  אה)ומתמלא שמחה, מביט סביבו(... בחוץ, חלילה

הוא אמור לצאת . הספודק שלו מונח על השולחן. עוד לא הלך

, העיקר. אני לא אניח לו. אני אחכה שהוא ייכנס לחדר. בעוד רגע

 שהוא יהיה אצלי כמו ילד תחת, הרי אותו אני רוצה להצמיד אליי

מסובב אותה , חוטף בשמחה את המגבעת, ניגש אל השולחן(... סינר אמו

, אכן. ספודק נאה מאוד, ספודק משובח, אכן) ומביט בה מכל צד

, ספודק, אה) טופח על המגבעת באצבעו(. כדאי לחבוש ספודק כזה

עם כל הפיתולים , גמרא-ראש! ספודק, ראש ערמומי מונח בתוכך



 318

כדי ,  עיניי ממך כל שעות היוםאני לא אסיר את. והנכלולים

מגיע לי , באמת. בלעדיי' החתונה הגדולה'שחלילה לא יערכו את 

שניקח את : הוא מציע שידוך. פיאווקין הוא השדכן: כמו בחתונה

והיא , אנחנו בעלי הייחוס! כלה עשירה מאוד, כן. הטאקסה

שישים אלף : היא נותנת כנדוניה את כל אנשי העיר. העשירה

ואז נוכל לראות איתה , יתברך ייתן לנו כוח' הלוואי שה. נתינים

הרי את , קופה נאה וחסודה, קּוָּפה,  אה)מתמלא שמחה(. חיים טובים

וולף -ה'איצ' כדת ר, קופה נאה, הרי את מקודשת לי! מקודשת לי

שניהם מנהלים עסק , שניהם מבינים עניין! ספודק ושַטְנְדַהְפט

משכיל 'הוא אפילו . ותף מצויןשטנדהפט הוא ש. בצורה תכליתית

אבל מה זה . אנחנו לגמרי שונים ממנו. קצת אפיקורוס', מודרני

שאנחנו חושבים על אותה ; העיקר שיש לנו שאיפה זהה? ְמשנה

 –? אל מה הוא נושא את עיניו, מה רוצה יהודי בן זמננו. מטרה

שטנדהפט ? למען פרנסה, נעבעך, ומה לא עושים. לחתיכת פרנסה

שיודע לחולל נפלאות בעזרת שדים ' משכיל מודרני, 'נעבעך, הוא

... 18וספודק עושה מופתים בעזרת האל ומלאכיו הקדושים, ורוחות

נהיה מעשיים ונעשה רק ', אם ירצה ה. כולנו נהיה חברים. לא נורא

. הוא אוחז מקל. ספודק נכנס בלבוש חגיגי(! אבל צריך להצליח. טוב

  ?אתה כבר הולך, וולף-ה'איצ' ר,  מה נשמע)מוישה רץ לקראתו

  .מחכים לי. הגיע הזמן. כן, אה  :ספודק

  .באתי כדי ללכת יחד איתך: ַּבְלַתְכֶלס

  ? 19'כיבוד'גם לך יש , מה  :ספודק

 יש לי חלק גדול –'? כיבוד'אם גם לי יש ?  איזו שאלה)בלהט(: בלתכלס

  .בעניין הזה

  ?איזה חלק יש לך?  מה פירוש)בפליאה(  : ספודק

  !הרי אני פעלתי בעניין?  מה זאת אומרת)להטו גובר(: כלסבלת

  ?מה אתה סח, בכל זאת? מוישה' ר, מה אתה סח  :ספודק

, וולף-ה'איצ' ר, האם אינך יודע? מה פירוש מה אני סח, איך זה: בלתכלס

  ?מה יש לי לומר
                                                         

מדבר על הצורך בהקמת מוסדות  האחד: העסקנים שני בין השוני את מציינת זו הנגדה 18
  . והאחר מדבר על שחיטה כשרה ושוחטים מתאימים לאינטרסים שלו, חינוך משכיליים

  . ברית מילה–כאן .  דתיהזמנה למלא תפקיד של כבוד בטקס: 'כיבוד '19
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  ?מה כוונתך: ֱאמור! אני לא יודע, שכה אהיה יהודי, בחיי! לא  : ספודק

הרי פיאווקין ! אני מתכוון לקּוָּפה... הקּוָּפה הנאה? ה פירושמ: בלתכלס

  . הוא אמר לי שאתה מסכים. דיבר איתך לפני רגע

זהו טורח , בחיי! אתה מתכוון לטקסה... הטקסה,  אה)כמתוך שינה(  : ספודק

איך אוכל . אני יהודי שבור ורצוץ, לא עליכם, אני. גדול עבורי

  ?לקחת על עצמי טורח כזה

, ֱאמור לי. צריך לדאוג לטובת הציבור. הרי צריך לדאוג לתכלית: לסבלתכ

  ? מי, מי ידאג: ה וולף'איצ' ר

כעת אני צריך . עוד נדון בעניין. בוא נדחה את זה לפעם אחרת  :ספודק

  ". ברית"ללכת ל

אני עלול להישאר מחוץ .  הוא רוצה להתחמק ממני)לעצמו, בשקט(: בלתכלס

 אני אלך איתך לשמחת )לספודק(.  להניח לואסור לי. חלילה, לעניין

  .הוא חתיכת מחותן שלי' בעל הברית'". ברית"ה

מה אתה , מוישה' ר, מה זה. את הספודק שלי, במחילה, תן לי, נו  :ספודק

  ?עד כדי כך הוא מוצא חן בעיניך? מעיין כל כך בספודק שלי

 ספודק זהו, תכלס! ? אם הוא מוצא חן בעיניי)מניע את ראשו(: בלתכלס

וולף נוטל את -ה'איצ' ר(. גם אני אזמין ספודק כזה, בלי נדר. מצוין

  ).מוישה בלתכלס' חובש אותה ויוצא יחד עם ר, המגבעת

  

  

   רביעיתתמונה
  

והסצנה הבאה , בכתב היד שלפניי חסרים כמה דפים :מנדלי' אמר ר

האירועים שלפניכם מתרחשים כנראה  .מסומנת בו כסצנה שישית

אחרי הגזרות שקבעו כי רבנים חייבים להיות ,  שניםכעבור כמה

 זה לא אמור להפריע לקוראים להבין את 20.השכלה כללית בעלי

  .המחזה

                                                         
ולפיו , י שלטונות הצאר" ע1857בהתאם לחוק שנקבע בשנת , "רבנים ִמַטַעם" הכוונה ל20

נוסף ללימוד , רבנים יכולים סמיכות לרבנות רק אם יהיו בוגרי מוסדות לימוד כלליים
שולמה מתוך כספי המס שנגבה עבור בשר ' מטעם'משכורת הרב . ההלכתי המסורתי

 ).טקסה/ ה כשרה שחיט(כשר 
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  )21וגדליה ִּפיְקהֹוְלץ, ְשלֹוְיֶמה ֶווֶקר: הדמויות הפועלות בסצנה זו(

  

אתמול הוא קבע !  שוב הוא לא נמצא)מדבר תוך כדי הליכתו פנימה(  :ווקר

, והנה. דואר-ה היעודה כדי לכתוב עבורו דבראיתי שאבוא בשע

כל יום הוא הולך לאיזו שהיא "! ברית"הוא הלך ל. הוא איננו

! סוחר נאה, שכה אחיה. כל יום הוא הולך לשמחות. מילה-ברית

אבל , לכתוב כתובת, לא לדעת לקרוא מכתב... לזה קוראים סוחר

 ועוד שמחות" מצווה-בר"שום , "ברית"לא לוותר על שום 

אני לא יכול להבין בשום אופן איך סוחר כזה יכול להחזיק ! כאלה

מעניין ... הוא גביר עשיר, ובכל זאת! מעמד אפילו יום אחד

, ייתכן ששדים ורוחות עובדים בשביל סוחרים כאלה, אכן! מאוד

מה אני יכול לעשות אם מלאך זורק . או שמלאכים שומרים עליהם

.  אני חייב לחכות לו)ון מהכיסמתיישב ומוציא ספר( 22?להם פרוטה

בינתיים אוכל לקרוא בספר השירים של אחד . טוב שיש לי ספר

ופיקהולץ , הדלת נפתחת חרש. הוא מעיין בספר(. המשוררים החדשים

  .)נכנס

  ?שלוימה,  מה זה שאתה כל כך שקוע בעיון)ניגש בשקט אל ווקר(: פיקהולץ

מאין ? גדליה, האם אתה הוא?  מה רואות עיניי)מרים מהר את הראש(  :ווקר

מחבק (? מתי באת? גדליה, ידידי הטוב והיקר, הופעת פתאום

  ).ומנשק אותו

  .הגעתי בדיוק היום: פיקהולץ

  ?מה פתאום עלה בדעתך לבוא לכאן! גדליה, אה  : ווקר

, הייתי בביתך: פשוט מאוד! שלוימה, אל תתפלא כל כך, שה-ש: פיקהולץ

  ).מתיישב על כיסא(ות כאן ואשתך אמרה לי שאתה צריך להי

                                                         
ברשימת הדמויות הפועלות שבפתח . מעורר: וועקער" (שלוימע וועקער: " במקור21

, "ִּפיְקהָאלץ"שם המשפחה של חברו הוא ) 'איש העולם המודרני'המחזה הוא מכונה 
 ).ַנָּקר(כשמה של הציפור שמנקרת בעצים 

והוא מרכין את , "חדר"כשילד מתחיל ללמוד ב:  אזכור אירוני למנהג עממי חביב22
עומד מאחוריו אחד מקרובי משפחתו , "בית-אלף"ראשו אל דף שעליו רשומות אותיות ה

  .ומטיל מטבע על הדף) אביו: לרוב(
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מה . כעת ספר לי מה שלומך,  נו)מקרב את הכיסא שלו אל פיקהולץ(  :ווקר

  ? 23נשמע בעירך בטלון

  ? בבטלון שלך)עושה תנועת ביטול בידו(: פיקהולץ

האם ? מה שלום הגביר שלנו מבטלון. 'שלי'שיהיה בבטלון , נו  :ווקר

ם הוא עדיין מסכים הא ?לא עלינו, הוא עדיין מבולבל וחסר אופי

מה , החוכר הזה, כן? לכל דבר ומחליף עשרה חברים בכל יום

, אני מתכוון לחוכר הגבוה. שכחתי מה שמו... ?לכל הרוחות, שמו

  ?מה שלומו. כפר-המגולח כמו ְזַקן

וכבר אין לו מונופול , כעת הוא קבצן. אני יודע למי אתה מתכוון: פיקהולץ

  .על חכירת המס

יש לאדם פשוט כמוהו בלי , נעבעך, איזה ערך, בחיי! ליורחמים ע  :ווקר

מי אוחז אצלכם כעת  ...אני מרחם עליו, שכה אחיה? כסף

  ?במונופול הזה

זה מכניס . גרשון ַחייֶקס' הגביר העביר לא מזמן את החכירה לר: פיקהולץ

הוא צריך להשגיח על . לו בערך ארבעת אלפים רובל בשנה

אומרים . על עוד מוסדות של הציבורשל הקהילה ו' תלמוד תורה'

  .הבורר של העיר, נתן פייגלס' שהוא צריך להודות על כך לר

? האם הוא עדיין קבצן? מה שלומו. נתן הוא בחור חכם' ר, בחיי  :ווקר

, ובכל זאת, הוא הספיק לפשוט את הרגל כמה פעמים בחייו

  .הוא נשאר קבצן, נעבעך

ס יפה מאוד מעצות שהוא נותן היום הוא מתפרנ! איזה קבצן: פיקהולץ

הוא מלמד אותם איך להגיב בתקיפות . לתקיפים חדשים

הוא מתאמץ להורות . חוץ מזה הוא מדריך את הגביר. למתנגדיהם

איך לחלוב כסף : לו איך להכשיל יריבים ולעשות כל מיני נכלולים

איך , איך להכין גבינה ִמֶּשלג, איך למצוץ את ֵמַח העצמות, מהקיר

, איך מסנוורים את עיני הזולת,  עניינים ולהכשיל אנשיםלגלגל

  . ועוד כל מיני קונצים כאלה24,איך למהר לתפוס שלל

  .כל מה שקורה אצלכם בבטלון, הרי זה נורא!  טפו עליו)יורק(  :ווקר

                                                         
 "). טונעיָאדעווקע: "במקור( שם סמלי זה שאוב מהשפה הרוסית 23
איך " (וויַאזוי מע כַאפט פיש פַאר דער נעץ: " לכך מכוון מטבע הלשון שבמקור24

 ) ים את הדג לפני שמטילים את הרשתתופס
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ואצלכם , אתה אומר', אצלכם בבטלון ')שולח מבט חריף אל ווקר(: פיקהולץ

אם תביט ! לגמרי לא, חיהשכה א! ?בגלופסק המצב יותר טוב

, תראה שאצלכם ובעוד עיירות יהודיות העניים מוטלים, סביבך

בכל מקום יש יהודים חסודים . עשר אמות באדמה, נעבעך

שזונחים את עסקיהם ומתמסרים באדיקות לענייני העיר ולטובת 

אחד ', כוח-בא'אחד הוא ', בעל טקסה'אחד הוא . הכלל כביכול

אחד , אחד מקורב לרב, אחד תקיף,  יועץאחד, אחד גבאי, חוכר

לאחד יש , 25'נכד'אחד הוא , אחד מיוחס, בית אצל הגביר-הוא בן

, אחד עסקן ציבורי, אחד רוקד בכל החתונות, סבתא בארץ ישראל

האם בין אומות העולם יש כל כך , נו.  סתם יהודי נאה–ואחד 

שדואגים , רחמנים-בני-יהודים רחמנים, הרבה אנשים טובים

אצל אומות העולם גביר הוא אדם ? לרווחת הכלל כפי שיש בינינו

הגביר הקטן , אצלנו, לעומת זאת. וכדומה, תעשיין, סוחר: פעלתן

הוא סוחר רק . עסקן רחמן, גבאי', בעל טקסה'ביותר בעיירה הוא 

את כל הבעיות של , נעבעך, ובעצם הוא נושא על ראשו, לכאורה

רואים ברכה בכל ' בעלי הטובות'ר בזכות זה הוא ושא. יהודי עירו

בלי עין , עד שגופם מעלה בשר, נעבעך, הם טורחים... אשר יפנו

חן -הם עושים הכול כדי לשאת. נהיה צח ובעל כרס נאה, הרע

מרוב . אבל לעניים אין בזה תועלת... בעיני נציגי השלטונות

מצבם דומה . טובות שניתנות להם הם מפסיקים לאכול ונחלשים

, שאביו העשיר מעתיר עליו המון אהבה, טיפוחים- בןלזה של

מפקיד אותו בידי מטפלות ואומנות שישמרו עליו וידאגו שהוא 

מכות ,  חולי–? ומה יהודי עני אוכל. 'למען ה, לא יזלול יותר מדי

על בשר אין . דייסה דלילה ודלה, פת לחם יבשה ועבשה; וייסורים

 הוא מכין מעט מאכלי לכבוד שבת. חוץ מימי שבת, לו מה לומר

פנים , כן. ְּפנים זולים-ונתח קטן של חלקי, ריאות, עצם: בשר

, לא טוב שאנחנו, בחיי. זה לא טוב, שלוימה. כאלה יש לעניים

לא טוב שבעיירות שלנו יש , שכה אחיה. רחמנים כאלה, היהודים

לא טוב שאנשים רבים , שכה אחיה! 'בעלי טובות'כל כך הרבה 

                                                         
בנצר  אלא, כמו כל אחד מאיתנו, כאן לא מדובר בנכד רגיל). נכד(' אייניקל':  במקור25

 .חסידי' צדיק'של 
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או לעסוק באיזו שהיא , ללמוד משהו: ר את מצבםלא יכולים לשפ

' טובי העיר'פנים נהיים לפתע -לא טוב שכמה בטלנים עזי. מלאכה

. זה לא טוב, בחיי... טובות כל כך נדיבים-בעלי,  בריות נאות–

  ...ממש לא טוב, אכן

מדבר , ככה, אתה. היום אתה נרגז במיוחד, גדליה יקירי, היום  :ווקר

  !?הה, תפוצץהלב שלך מ. בתוקף

שזה . אני מוכרח לשפוך את הלב. אני כבר לא יכול להתאפק. כן: פיקהולץ

אלה , בטלון, הכנופיה של נכבדי העיר שלי, הנה: יישאר בינינו

אני . 26יוסל ַצאּפ, טרייטל ַכאּפ, מוישה ַלאּפ: שהתעניינת בשלומם

? מה הם יודעים? מי הם. אני מתכוון אל הקיר. לא מתכוון אליהם

ומיד הוא מתמנה לתפקיד מזכיר , ד למד לכתוב כתובתאח

ומייד , אחר למד בפונדק כמה מילים משובשות ברוסית. הקהילה

למישהו יש טחורים ופניו חיוורים וכחושים . הוא נהיה שתדלן

 הוא גובה תרומות למען יהודי ארץ –כשל יהודי כשר ונאה 

ככה . שרפנים לוקח בכוח חלק מגביית מס הב-טיפוס עז .ישראל

כולם צועקים על פשוטי העם , אחר ככה, אחד ככה: זה

, לא רוצים להתחנך, עקשנים, טוענים שהם עצלים. האומללים

? מה אשמתם של פשוטי העם! געוואלד. ועוד חסרונות ועבירות

הרי ? אם הם חיים במציאות חשוכה כזו, מה הם יכולים לעשות

ֵמַח  יונקים אתש' טובות- בעלי'על כל יהודי מסכן יש שלושה 

מטילים עליו , חובטים בראשו, שואבים את לשד גופו, עצמותיו

מסנוורים , סוחטים ממנו את הפרוטות האחרונות, נעבעך, אימה

פשוטי העם לא , בחיי! שלהם' טובות'ומייגעים אותו ב, את עיניו

הם . רגשות, מעצם טבעם יש להם שכל; יש להם לב טוב. אשמים

אבל איך . ומוכנים לספוג הרבה, ם למר גורלםנכנעי, מבינים עניין

אם במשך שנים רבות דוחקים אותם ? אם אין להם מזל, זה עוזר

הרי ? כאילו היו עדר כבשים, נעבעך, ומצופפים אותם במקום אחד

הרי אדם . כך הם לא זוכים לחזות בזיוֹו של עולם ולנשום אוויר צח

כל זמן , הוא נושםלבסס את חייו כל זמן ש, להתפרנס, צריך לאכול
                                                         

 –" כַאּפן"קיצור של " (ַכאּפ) "אדם גס/ חיים -טלף של בעל :קיצור של ַלאֶּפע" (ַלאּפ "26
החריזה המשעשעת מחדדת את ). ץלמצו,  לשאוב–קיצור של צַאּפן (ַצאּפ ) "לחטוף

 . סטירי-העוקץ הגרוטסקי
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בעל הכוח . כל אחד מחפש שפע אצל זולתו. שהדם זורם בעורקיו

ממציא כל מיני תחבולות ואמצעים כדי , לוחץ על חסר הכוח

הוא תובע את . הטבע הוא חזק. לקיים את הנשמה, להשיג פת לחם

הוא מחפש כל אמצעי כדי לקיים את . הוא מזין את עצמו. שלו

כנופיה של טיפוסים כמו אלה , טלוןבב, לכן יש אצלנו. עצמו

, משי נצלנים-אברכי, כל מיני אנשים שפלים: שדיברנו עליהם

פקידי , ְממונים', כלי קודש, 'מלמדים, גדודים של שדכנים

לכולם יש חושים . כולם רוצים לאכול ולקיים את נפשם. ממשלה

. אין מה לעשות נגד דרישות הטבע. כולם רוצים לחיות. ודחפים

! הטבע גובר על הכול. ה ושום תבונה לא יעמדו כנגדןשום עצ

הגיע הזמן ... רחמים על היהודים שלנו! זה לא טוב, שלוימה, אה

  !שיניחו להם כדי שיוכלו לנשום קצת

צריך להיות משהו שגורם לך . זה לא כל כך פשוט. גדליה, לא  :ווקר

גדליה הטוב , גדליה קר הרוח,  אתה–? איך זה. לדבר בלהט כזה

, לא? שאתה תדבר בהתרגשות לוהטת כזו, גדליה, אתה? הרגועו

הוא מניח את (. אבל משהו כאן לא כשר, תגיד מה שאתה רוצה! לא

 אתה מוכן –תגיד , גדליה,  אני מבקש ממך)ידו על כתף חברו

  ?להישאר כאן

  .אני מתכוון לנסוע עוד היום, לא: פיקהולץ

  ? לךמדוע אתה ממהר כל כך לחזור לבטלון ש  :ווקר

- אני כבר לא איש. אל תגיד יותר בטלון שלך, בבקשה ממך: פיקהולץ

  . בטלון

  ?מדוע? מה קרה? איך זה? אתה כבר לא רב בבטלון? מה פירוש  :ווקר

' טובות- בעלי'מפני שיש אצלנו ! בגלל זה? אתה שואל מדוע: פיקהולץ

קולם של אנשים . שבגללם נושאי משרות לא יכולים להביע דעה

רבים מפחדים לומר . כי אין להם שום ערך בעיר, נשמעישרים לא 

הכול . והכנופיה שלו מנהיגים את העיר, שיחיה, טרייטל' ר. מילה

כל , בית המדרש של הקהילה, החכירה, הטקסה: נתון בידיהם

הם מאלצים אנשים להפקיד שטרי . כספי הציבור, מוסדות הצדקה

 שאם מישהו כדי, הרב וכדומה, חוב חתומים בידי יושב הראש

הם ידרשו לפרוע את , טרייטל וחבריו' יסרב להיענות לדרישות ר
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-אותי אי?  כעת אתה מבין מדוע אני כבר לא רב בבטלון27.השטר

אני לא מוכן לחבור לאנשי שקר וכזב ולחמוס ; אפשר למכור

אני לא יכול לעשות מה שמישהו אחר מורה לי . עניים אומללים

שיהיה שם רב אחר . ן עזבתילכ... לעשות כי זה מתאים לו

  .במקומי

, העולם נהייה, מה? לכנופיה הזו, שותקים להם?  איך זה)במרירות(  :ווקר

  ?הפקר, ככה

שכך , נעבעך, הם חושבים.  יהודים הם חלכאים ונדכאים)גונח(: פיקהולץ

מי יכול לסבול ולשתוק כמו , בכל האומות, מי. צריך להיות

' ד הגניבות ומעשי הֶרשע של ראם זועקים נג, אגב... ?היהודים

טרייטל והכנופיה ' כלומר ר, העיר. זה נחשב להלשנה, טרייטל

' ר. אפשר לחטוף ְּפָסק גרוע. כועסים על כך שמסגירים אותם, שלו

אין ... כביכול בשם העיר, טרייטל כותב אל מי שהוא מוצא לנכון

כי הם מוכנים לשקר , לו בעיה להשיג חתימות של נכבדי העיר

   28.כעת יש לו גם שטרות .שבילוב

                                                         
בנסיעות שלי בבסרביה נתקלתי : מנדלי' אמר ר: " כאן מעיר המחבר במילים הבאות27

. מה מהעיירה ַיאְמּפלה-במרחק, במין טרייטל כזה בעיירה קטנה על גדת הדנייסטר
צבוע , כלומר.: ר.ב[ארוך ' טלית קטן'הוא ממש ֵשד עוטה . שמעתי עליו דברים נוראים

יתברך ישמור על כל היהודים ויציל אותם מרבנים כמו ' ה. הוא גרם צרות רבות]. מתחסד
  ."טרייטל זה' ר

אייזיק ַזִאיֶקה ' נכבדי גלופסק גרמו למאסרו של ר: זה מה שקורה בסוף המחזה,  אכן28
' כה הראו בקטעים מתוך מער. חוב על חוב שלא היה-לשם כך נעזרו בשטר. שקם נגדם

יש : מנדלי' אמר ר: "ומעיר גם כאן, המחבר לא יכול להתאפק, לענייננו. שיובאו בהמשך
הוא , כפי שאני רואה. 'טרייטל וכדו' מדוע שותקים לר, לי עוד הסבר לשאלה של ווקר

יהודי מפולניה יודע להיות פעלתני בביתו ומאחורי . את יהוֵדי פולין, במחילה, לא מכיר
כשאינו יכול לשאת את העוולות והגזילות . שם הוא הופך עולמות. התנור בבית המדרש

כדי שהאמת , דורש שיכתבו בעיתון על כל מעשי הֶרשע, הוא זועק, שמתרחשות בעירו
אבל  .תצא לאור ותצוף כמו שמן על פני המים ואנשי הכזב ילמדו לקח ויסולקו ממעמדם

עכברים מאימת הצווארון הוא מסתתר במחילת . הוא לא בבית, כשצריך לפעול ממש
הכוונה לקצין במשטרת . צווארון אדום": ַא רויטן קָאלנער "–במקור .: ר.ב. [האדום
 –במקור .: ר.ב[הוא נהיה חתלתול .] שלובש מדים בעלי צווארון אדום, הצאר

" בוקר טוב"הוא אומר , תם שאינו יודע דבר, ]הכוונה למישהו לא מזיק". קעצעלע"
וטוען שאין בעולם , מהלל אותו בבית המדרש, טל פעם בהבל פיומתחנחן לכל מי שבי
היהודים , אכן. עם זאת אני מודה שיש אמת בהסבר של פיקהולץ. אדם הגון יותר ממנו
, הם פוחדים להתלונן על מישהו רע ולחשוף את מעלליו, נוסף לכך. שלנו מדוכאים מאוד
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  !גדליה, הישאר כאן,  גדליה)קורא בהתרגשות. מועך את הספרון שבידו(  :ווקר

  .כאן לא מקומי: פיקהולץ

הוא קם וקורע את הספרון בזעם (. כאן מקומך,  להיפך)התרגשותו גוברת(  :ווקר

  ).רב

  ?שלוימה,  מה אתה עושה)מביט בחברו בתימהון(: פיקהולץ

 אני עושה מה שאבותינו עשו על נהרות בבל בשעת )קול נסערב(  : ווקר

הם לא שרו ולא . המשוררים תלו את כינורותיהם על ערבות. חורבן

די לכתוב ! גדליה, די לשיר. ורק ייללו וקוננו בצער, ניגנו יותר

בני העם הדלים , שירים ומליצות נאות בשעה שבני העם שלנו

אני קורע את מיתרי הכינור . ֶקהְגִנילֹוְּפֶיְט סובלים על גדת נהר

 יהודים לא נולדו )וקורע את דפי הספרון, הוא אחוז דחף נסער(היהודי 

, הישאר כאן. צריך לחשוב על עניינים רציניים... כדי לשיר ולנגן

שנינו נפעל יחד למען אחינו . שנינו ננסה לעשות משהו. גדליה

  .כאן הוא המקום לפעול, גדליה, כאן. העניים

הרי ! ?אתה רוצה לפעול למען יהודים, שלוימה,  ַאיי)בצחוק מריר(: ולץפיקה

כל מי ! הם ייהפכו לאויבים שלך אחרי שתמסור את נפשך למענם

. רוצה להטביע את מי שמזנק למים כדי להצילו, שעומד לטבוע

זהו טבעו של . כמעט תמיד חולים שונאים את הרופא שלהם

, מץ לשפר ולהיטיבתתא, אתה תשתדל לעשות משהו... אדם

שחסרה לך , ולפתע יופיע איזשהו סרבן שיטען שאתה אפיקורוס

, עושים ממך עפר ואפר. כאן נגמר כל העניין, נו... שערה בזקן

חיים אומלל -בדיוק כמו בעל' הטובות-בעלי'ואתה תרוץ אל 

שמתפתה לרוץ לקראת נחש נורא שמהפנט אותו במבט עיניו 

אני אומר , לא. אתה נלהב מדי, ימהשלו, לא... אליו ומושך אותך

  . אני לא רוצה לפעול ולהשפיע, לא. שלוימה, לך

אני מכיר את . אתה תהיה רב! גדליה,  אתה נשאר כאן)בלהט(  :ווקר

יש בינינו . הוא המנהיג שקובע עניין. הגביר של העיר, שטַאנדַהפט

  .ואני אבקש ממנו שיעניק לך משרה של רב, יחסים טובים

                                                                                                                       

ושופכים את ,  על כלל ישראלכי הם יודעים שאומות העולם טופלים את אשמת אדם אחד
הם רוטנים בשקט , חס ושלום, מחשש של חילול השם, לכן. היהודי זעמם על כל הציבור

 .ולא זועקים בקול
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. אתה לא יודע מה זה גביר. אתה עוד לא התנסית, שלוימה, ייַא: פיקהולץ

ידידות או , אצלו אין דבר כזה, אתה לא מכיר את שטאנדהפט

, ַאיי. ומחפש רק את התועלת שלו, הוא אוהב רק את עצמו. מצפון

  !הישמר מפניו! היזהר, שלוימה

 שטאנדהפט ימנה: אני חוזר ואומר לך. זה עניין שלי. לא נורא  :ווקר

  . אותך לרב

, פוי! על הטובה שאתה רוצה לעשות לי, שלוימה, אני מודה לך: פיקהולץ

אני יורק על רבנות , פוי. אני מתעב רבנות כמו זו שניתנת על ידיו

רבנות שלמענה צריך ; שמחייבת אותי למכור את עצמי לֵשד

רבנות שלמענה צריך להיות מי שרואה ; להיות עבד כנעני, להיכנע

אני אהיה ! אוי לאותה רבנות! פוי, פוי, פוי!  שותקאבל, ושומע

 – עניים ועשירים כאחד –כשכולם , רב רק כשהציבור ירצה בי

, נעבעך, אפילו העניים ביותר, כשרבים; ויאמינו בי אותי ְיַמנו

אבל בשביל זה צריך לחכות . ימצאו אותי ראוי למלא את הִמְשרה

בוא לא נפריע . לנסועאני חייב , שלוימה, תהיה בריא! הרבה זמן

  ).עומד לצאת(. זה לזה

  !גדליה, חכה קצת! גדליה, אה  :ווקר

היזהר . בקיא ומנוסה, תהיה בריא. אני חייב לנסוע, לא: פיקהולץ

ואל תשלה את עצמך שתוכל לפעול ולהצליח , משטאנדהפט

  ).הוא מתנשק עם ווקר ומסתלק(! שלום ולהתראות. בציבור שלך

עכשיו אני מתחיל . פקחת את עיניי, גדליה,  אה)עהאחרי שהרהר קמ(  :ווקר

כפי שאני . להבין איך סוחר כמו ספודק יכול לפעול ולהתעשר

, "חדר"אין מלאך שזורק מטבעות כמו שמספרים לילדים ב, רואה

אלא שזה לא טוב להיות בעל ... אין לו, ואם אדם לא לוקח בעצמו

מאיץ , את דמיזה מרתיח . לא טוב לראות הרבה. עיניים פקוחות

. מחניק לי פה. אני מרגיש שהפנים שלי לוהטים. את פעימות לבי

אני חייב לצאת מכאן . אני לא יכול לנשום את האוויר של המקום

ממהר לצאת וטורק (! אתה פקחת את עיניי, גדליה, אה. ולא לחזור

  .)את הדלת

  

  ]סוף מערכה ראשונה[
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  :הערת המתרגמת
  
 פרטים מסיפור חייו של המחבר וקראנו את אחרי שנזכרנו בכמה,  כעת  

ואת המערכה ") אמר מנדלי מוכר ספרים("ההקדמה שכתב למחזה 

להכיר , אנחנו יכולים להבין מה הניע אותו לכתוב את המחזה, הראשונה

ואת הבעיה הערכית , כמה מהדמויות שמייצגות את המחנות המנוגדים

ר גם לקלוט שמץ בשלב זה אפש. שעומדת במרכז הקונפליקט הדרמטי

 קורבן –מהיחס של נכבדי העיר ושל שני מתנגדיהם אל פשוטי העם 

  . ההנהגה המושחתת

והיא הולכת ,  ארבע המערכות הבאות מציגות תמונת מצב מפורטת יותר  

התככים של נכבדי העיר גוברים גם כשהם . ומתמקדת ממערכה למערכה

וגם כשהם , ית המסנאבקים בינם לבין עצמם על הרווחים שישיגו מגבי

  . זוממים איך להכניע את הקמים נגדם

הם . ההופעה של פשוטי העם נעשית מוחשית יותר ויותר,  במקביל  

אחרי שנכבדי העיר ', מופיעים לראשונה בסצנה השנייה של מערכה ב

הדשנה שלהם וסיכמו מה כדאי ' מלכה-מלווה'סיימו לאכול את סעודת 

אל החדר נכנסים . חיהם ואפילו להעלותםלהם לעשות כדי להבטיח את רוו

רבותינו , אנחנו מבקשים את סליחתם: "וכולם מדברים יחד, בעלי מלאכה

מה ." הרי אנחנו רק אנשים פשוטים. על שאנחנו מטריחים אתכם, הנכבדים

, שמספק נרות פגומים, 29 הם מתלוננים על חוכר הנרות–? הבעיה שלהם

הנרות מתמוססים מהר והם , לטענתם. למרות שהם משלמים מס גבוה

  . תלונתם לא נענית. נאלצים לשבת בחושך בשבת

. התעוזה של פשוטי העם גוברת. מתרחשת כעבור כמה שנים'  מערכה ג  

' בעלי הטובות'. כעת הם דורשים לבדוק את ספרי החשבונות של הקהילה

כך מתברר . רותחים מכעס ומחפשים דרך להשתיק את מי שמעז להתלונן

איזה : "ַּבְלַתְכֶלס קורא.  נכבדי העיר שהתכנסו כדי לטכס עצהמדברי

." כולם צועקים ודורשים דין וחשבון. הציבור הומה ורוגש! טררם

מי שומע לפרחחים : "ספודק מרגיע את הרוחות. הנכבדים נבהלים

בהמשך הוא מספר !" ?עמי הארצות, הבטלנים האלה, ההוללים האלה

                                                         
מס הטקסה חל גם על מוצרים נוספים הקשורים ,  נוסף למס העיקרי על בשר כשר29

 . נרות שבת–כאן . לקיום מצוות היהדות
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. ופורץ בצחוק, התכנסו לאסיפה, אלהעמי הארצות ה, שבעלי המלאכה

אוי !... מתכנסים לאסיפות, דרדקים פשוטים, צעירים גסים! חה-חה-חה"

  ..."עולם נאה נהייה בעוונותינו הרבים! ואבוי לדור הזה ולעולם הזה

וספודק , נפתחת במידע על יוזמה להקל את נטל מס הבשר'  מערכה ד  

שיש אידיאליסט חברתי בעיר בהמשך מתברר ". גזירה"מתייחס לזה כאל 

בתמימותו הוא מבקש את עזרת . שפועל למען שינוי זה, )שלמה ווקר(

שטנדהפט . שמציג עצמו כאדם נאור בעל מודעות חברתית, שַטְנְדַהְפט

מתברר שהוא , ואחרי שווקר הולך, חבריו של שטנדהפט נכנסים. מתחמק

מה החדשה כדי למנוע אפשרות שהיוז. נחשב בעיניהם טיפש טורדני

 בנימוק 30'הולנדי'הם מחליטים לדאוג שהשוחט יסרב לשחוט עוף , תצליח

  ?ומה קורה בהמשך. 'כשר'שהוא לא 

 מציגה שני מאבקים נגד ההנהגה המושחתת של חמישיתמערכה הה   

, שבסך הכול רוצה ליהנות מבשרו של עוף הולנדי, של ַאְייִזיק ַזִאיֶקה: העיר

שמנסה להמריד את הציבור נגד , 31ה ֶווֶקרושל שלמ. ומגיע לבית הכלא

: והן ערוכות בתבנית סימטרית, במערכה זו יש תשע סצנות. העוול הזה

, ארבע הבאות בשלמה ווקר, ארבע הראשונות מתמקדות באייזיק זאיקה

 את  אפואנקרא.  נאום פרידה מהעיר–שעיקרו , מעין אפילוג –והאחרונה 

  : שלאחריהונתוודע אל הסצנות, הסצנה הראשונה

  

• • •  

  

  חמישיתמערכה 
  

   ראשונהתמונה
  
גערות של , קולות רמים של העופות העומדים להישחט, מהומה איומה: בית השוחט(

  .) השוחט בנערות שמורטות נוצות

שחט עבורי -ש- ש)גדול' הולנדי'ומושיט לשוחט עוף , נדחק בין הנשים(: אייזיק

  !את התרנגול הזה

                                                         
  . נמוך בהרבה מהמס שנגבה על בשר בקרשמשלמים עבורו מס,  עוף עתיר בשר30
 שלמה –" שלמה וועקער";  אייזיק הגמגמן-  "אַייזיק זַאִיקע: " לשניהם יש שם מייצג31

  .המעורר
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  .אני לא אשחט עבורך את התרנגול הזה, יקירי )מביט בתרנגול(: השוחט

  ?מדוע לא-מ-מ  : אייזיק

יהודי ! הוא רוצה לאכול תרנגול שבשרו טריפה! יהודי נאה, בחיי: השוחט

  .שכה אחיה, נאה

  !הוא רוצה לאכול בשר טריפה! טריפה!  טריפה)כולן יחד( :הנשים

    !קוקוריקו! קוקוריקו: התרנגול ההולנדי

האם לא מקרקר ! ?לנדי הוא טריפה-הו-רנגול הו-ת-תמדוע -מ-מ  :אייזיק

  ?כמו כל התרנגולים

  .לך אל הדיין ושאל אותו, במחילה ממך: השוחט

  .הדיין שלח אותי אליך  : אייזיק

? איך יהודי לא מתבייש לבקש שישחטו עבורו תרנגול לא כשר :השוחט

  ?יהודי בעל זקן, יהודי כזה

בגלל , ם שלנו ימותו בגלל חטאיו ואז הילדים הקטני)כולן יחד( :הנשים

  !הקישקעס הטמאים שלו

דוע אכלו -מ-ומ? אוכלים בכל מקום תרנגולים כאלה-דוע או-מ-מ   :אייזיק

  ?אותם פעם גם כאן

אם . כל העיר לא שואלת.  קודם כל הוא שואל שאלות)בכעס(  :השוחט

? למה אתה שואל שאלות.מן הסתם זה אסור', אסור'אומרים 

  !תתבייש לך, ייבח! בושה וחרפה

  .לא מתבייש לשאול-אני ל-א, לא מבין-אני ל- אם א)במתינות(: אייזיק

, שכה אחיה!... הוא שואל. בחיי, יהודי נאה! ? ככה)ביראת שמיים(  :השוחט

Hעזוב אותי במנוחה ולך ְל .Iאל (. אין לי זמן להתעסק איתך !ֵל

  !ִמרטו, נשים,  ִמרטו)הנשים
והולך , ייזיק עומד ומביט לרגע בשוחט ובנשים המורטותא. הנשים פורצות בצחוק( 

  )כשהתרנגול בידו

  

• • •  

  

  :הערת המתרגמת
  

והתרנגול ההולנדי ממשיך לככב בשלוש הסצנות ,  אייזיק מתעקש  

בסצנה השנייה אייזיק הולך לבית המדרש ומציג בפני הדיין מסמך : הבאות
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אבל . כשרות התרנגול שלושמאשר את , בידי רבני ֶלְמֶּבְרג" כתוב וחתום"

אייזיק . שדעת רבני למברג לא תופסת כאן הדיין מסרב להיענות בטענה

הנוכחים מאשרים . בעיר' כשר'מזכיר לו שלא מזמן תרנגול הולנדי נחשב 

אל : "אבל אייזיק בשלו, !"אפיקורוס: "והדיין תוקף את אייזיק, את טענתו

, אינם כשרים' הולנדיים'אם עופות : הוא תוהה!" תורה-תשקר בשם הת-ת

. הדיין מבטיח לענות מחר? מדוע אנשי העיר אוכלים את הביצים שלהם

הם . ומבקש את עצתם' עושי הטובות'בסצנה השלישית הדיין פונה אל 

ועם זאת לפרסם ברבים את ', היתר שחיטה'מציעים לו לתת לאייזיק 

 ובסצנה ,אבל זה לא מספיק. הספקות בדבר כשרות בשר התרנגול ההודי

לא כדאי להם : הרביעית נחשפת הנכלוליות הנבזית של חוכרי מס הבקר

כי כך יפסידו את חלקם במס על בשר , שאנשי העיר יאכלו בשר עוף הולנדי

חוב ישן שהוא -הם מציגים שטר: לכן הם דואגים להשתיק את אייזיק. בקר

הוא ו, לאייזיק אין כסף. ודורשים שישלם את החוב המדומה, פרע מזמן

  . נידון למאסר

,  ארבע הסצנות הבאות מתמקדות בגורל המר של אייזיק ומשפחתו  

. עם-ובניסיון הנואש של ווקר לסייע להם בעזרת ציבור גדול של פשוטי

ווקר מבין שטעה . הסצנה החמישית מתרחשת בביתו הדל של ווקר

. 'טובי העיר'וכעת הוא נותר לבד במערכה נגד , כשהסתמך על שטנדהפט

ָאסרו את : "וזועקת, אשתו של אייזיק, לאה-הטֹוְיֶּבברגע זה מתפרצת לחדר 

, געווַאלד: "ווקר מצטרף לזעקתה!" אייזיק שלי! געווַאלד[...]  !אייזיק

, אוי ואבוי לי: "אשתו של אייזיק בוכה!" ?מדוע אתה שותק, אלוהים

ה ווקר מנסה לנחם אותה ומבטיח ל!" אייזיק איננו, עולמי חשך בעדי

אל החדר נכנסת עוד אישה ענייה . שיעשה ככל יכולתו לשחרר את בעלה

זועק נגד אדישות הציבור שמקבל בהכנעה , ווקר מזועזע. ומבקשת עזרה

ואינו , ומגדף את מי שיכול לפעול', טובי העיר'את הסבל שנגרם לו על ידי 

אני לא יכול להתאפק : "לבסוף הוא קורא. מחשש לשלומו, עושה דבר

!" אני חייב לצאת בהקדם ולומר את האמת! אני לא יכול לשתוק; יותר

להבהיר לו שהוא עומד לצאת למאבק , אשתו של ווקר מנסה לעצור בעדו

היא מבקשת ממנו שירחם על עצמו . שרק יזיק לו ולבני ביתו, חסר תוחלת

, לרחם על עצמי? הה: "ווקר מסרב. 'טובי העיר'ויתפייס עם , ועל בני ביתו

אלף פעמים , לא, לא!... ?בעוד אלפי אנשים סובלים, על ילדינועליך ו

אשתו של : בסצנה השביעית נפגשות שתי הנשים). סצנה שישית!" (לא
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הם אסרו . עולמי חשך בעדי: "לאה מקוננת-הטויּב. אייזיק ואשתו של ווקר

מזמן ביקשתי ממנו . הלוואי שאייזיק שלי היה שומע בקולי. [...] את בעלי

אי אפשר לעמוד . הם חזקים. שלא יהיה לו אכפת מהם, רבשלא יתע

הסצנה השמינית מתארת . מסכימה איתה, אשתו של ווקר, בתיה..." נגדם

, הכוח של העיר-בעלי מלאכה עוקבים במבטם אחרי בא: מה קורה ברחוב

, זוהי גזירה חדשה, להרגשתם. שעובר ברחוב ובידו מסמך רשמי, ְּפַיאְווִקין

ווקר מנסה לעורר אותם בעזרת רעיונות .  להשמיע קולאבל הם חוששים

. ובעלי ֶידע, חרוצים, שקוראים להם להיות אמיצים, של תנועת ההשכלה

שמוצצים את ' בעלי הטובות'אלא מ, אין מה לחשוש מהשלטונות, לדעתו

ברקע עולים קולות של עסקנים שמסיתים את . לשד העצמות של העניים

תשמעו מה האפיקורוס ! חוצפה: " מרחוקעסקן אחד צועק. הקהל נגדו

הוא רוצה להקים : "חברו מוסיף וקורא!" מה הוא רוצה, הזה אומר

ההסתה הפרועה נקלטת !". להמיר את דתם של ילדי ישראל, גימנסיות

לדבר כך על יהודים ! איזו חוצפה: "ומן ההמון נשמעים קולות, בקלות

מקריבים עצמם לטובת על עושי צדקה שפועלים למען הציבור ו, חסודים

לא חסר הרבה עד שההמון יעשה " ?איפה האפיקורוס הזה!" "הכלל

. לפתע מופיע מישהו לבוש מדים ומחלץ אותו. שפטים בשלמה ווקר

גדליה מספר לשלמה . חברו של ווקר, זהו גדליה פיקהולץ, למרבה הפלא

, כעת הוא רופא בבית חולים ממשלתי. שהוא למד רפואה באוניברסיטה

הוא מייעץ לשלמה לעזוב מהר את . ה לא מפריע לו לשמור על יהדותווז

כעת . רואים את אייזיק מובל לבית הכלא. גלופסק ולפתוח פרק חדש בחייו

ולא לחיות בעיר , הוא מכריז בלי לגמגם שהוא מעדיף לשבת בכלא

  . החיילים הודפים אותו. גלופסק

נאום פרידה של ווקר :  הסצנה התשיעית מתפקדת במחזה כמעין אפילוג  

אפשר לומר , כיוון שווקר מייצג במחזה את עמדת המחבר. מהעיר גלופסק

היי : "בין השאר קורא ווקר. ב'שזהו נאום הפרידה של מנדלי מהעיר ברדיצ

הרבה , עיר שיש בה הרבה פוסקים! [...] עיר אומללה, גלופסק, 32שלום

היי . [...] בצניםהרבה ק', בעלי טובות'הרבה , הרבה מיוחסים, גבאים

; שכל כך הרבה אנשים הגונים סובלים ומתייסרים בך, עיר גדולה, שלום

                                                         
בפועל מילים אלה מתפקדות ). תהיי בריאה: תרגום מילולי" (זיי געזונט: " במקור32

 . כמילות פרידה
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וברחובות שלך דוהרות , שבבית הכלא שלך יושב איש יקר וישר כמו זאיקה

. זעם אלוהים ניתך עלייך, גלופסק, אה. [...] כרכרות של גבירים עשירים

! [...] 'בעלי טובות, 'חיות טרף, אש, מגיפה, ֶדבר, הוא מעניש אותך ברעב

, לעת עתה לא טוב לך. [...] ירחם עליך וישליט בך סדר טוב' הלוואי שה

  ." נעבעך

. כשקראתי את המחזה שפשפתי את העיניים –? מה נאמר ומה נדבר  

  ... שאני רואה מולי תמונת מצב עכשווית חשבתי לרגע

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )בינשטייןבלהה רו: תרגמה מיידיש והעירה( 
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   בלייק ויליאם
  

  

  הבל של רוחו
  

  בלייק וויליאם של מעיניו 33יהוה בחזון התגלות
  

  שמה-אי ביירון ללורד
  

  ?אלישע, מה לך פה

  ,הטבע סר צורה? כלום יוכל המשורר לפקפק בחזונות יהוה

  . אך הדמיון נוגן הוא, הטבע סר ניגון. אך הדמיון יצוק בה

  : אל עירומווכך הוא פג, טבע-הטבע משולל על

  . הדמיון הוא נצח

  
אדם . המוטלת בסמוך לקבר, יגון על גווייתו של הבל-חווה עלופת. ארץ טרשים: תמונה

  . יהוה ניצב ממעל. כורע לצדה

  

  !אדם  :יהוה

  ? כלום זה המוות. רוח, לא עוד אשעה לקריאתך  : אדם

  !אדם  : יהוה

  זה הנחש . לא עוד אשמע: לשווא אתה קורא  : אדם

  ! אויה? זאת אשר הבטחת? אשה ישופו ראששזרע ה

  !אויה! אויה. שבע פעמים נפלת על המת, הו חווה, שבע פעמים
  

  . חווה ניעורה מן העילפון

  
  : כל זה חזון תעתועים! אבוי? כלום זאת הבטחתו של יהוה  : חווה

  !יהוה, החיים, המוות

  ! שאי עינייך, אשה  : יהוה
  

  . קול עולה ובא

                                                         
  . Jehovah–לאורך היצירה , במקור 33
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  ! אל תכסי דמי!  דמיארץ אל תכסי  : קול
  

  .נכנסת רוחו של הבל
  

  . לשווא נשאת את תוארו של הבל, רוח עוועים  : חווה

  עובר ונד בין אלוהים שאת בשרי, אדם-אני קורבן  : הבל

  ס לרוח שתרקיע אל הרום ארּו: איוו למשכנם

  . ובתהום רבה תחקור

  אני נוקם הדם ! יהוה, בריתך ברית שווא

  . סי דמו של הבלאל תכ! הו ארץ. ונשיאו

  ?מה נקמה תיקח  : יהוה

  ! חיים בעד חיים! חיים בעד חיים  : הבל

?  אתה–אדם ? ומי יהא זה! הבל, רוצחו של קין בן מיתה אף הוא  :יהוה

  ? חווה, ושמא את

  . צורות- כל זה חזון תעתועים מאת דמיון פושט  : אדם

  . נסור מעם התעתוע, נלך: חווה, בואי

  , ד רגע ונמות גם אנועו. הבל מת וקין הרגו

  -או שמא ; כהבל האומלל נהי למחשבה?  מה אז–ואז 

  , אב רחום, צלם שמיים, מה שם אקרא לך! הו? כך

  ? התראי גם את, חווה? אשר נגלה בחזוני

  , ועוד אני רואה את הבל בחייו. ברור אני רואה בעין הרוח  :חווה

  . עוד בחיים חייתוואף על פי כן יהוה רואנו ו; והוא כמונו טרף למכאוב

  ?  אף על פי שלבנו חלל, וכי לא נאמין בחזון הזה בכל מאודנו

  . בואי ונכרע. אמת דיברת, חווה  : אדם
  

  . הם כורעים לפני יהוה
 

   רוח רצוצה –יהוה , כלום אלה קורבנות הנצח  :הבל

  השטן עושה בי: לסלוח לא אוכל? ל בחרטהולב אוּכ

  . שמך מאסתיובמקדשים אשר יישאו , כבתוך שלו

  ולפיכך דמי ; אל קין תשוקתי והוא ימשול בי: יהי כחוקתך

  ! דם בעד דם, קורבן בעד קורבן, רותח לנקם

  והוא חליפתו , נתתי בידיך שה לכפרה! ראה  :יהוה
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  .  שאם לא כן יסופו החיים לעד–של הרוצח 

  . אל תכסי דמו של הבל! ארץ, אנוס אני לצעקה  :הבל
  

  . חמוש בחנית, חבוש שריון קשקשים וכתר, השטן קם ועולה ממנוו, הבל צונח אל הקבר
  

  דם אנשים ולא דמי כפרות ! דם  : שטן

  אלוהים חי על קורבנות! הו יהוה, של פר ועז

  הו , הוא אלוהי כל איש, אנוש, וכך אני  : אדם

  מושב דבקון לבן ודרדרים, בחבל סלע ואלון עתיק! יהוה

  ,שים ולא דמי פר ועז דם אנ–קמה עירו של קין מן הדם 

  . וייסוריך מנחתי! אלוהיך, אשר על כן הקרב תוקרב אתה לי

  לנצח תיכחד: עולם- מיתת– )רעמים( –הנני מצווה לך   : יהוה

  שטן תדחוק את השטן - נשוך–מעצמך 

  . לתהום שתופת מתהפכת בה לעד
  

  :מקהלה של מלאכים נכנסת משני צידי הבמה ופותחת בשיר
  

  ואתה העזת בו! שבע לנקםאלוהי האלילים נ

  חבוש , בעצם השבועה באת! הו אלוהים יהוה, פניך

 ? אחים-כלום זאת ברית! יתקדש שמך, מוות. בתלמוד סליחתך

  ,והם נגולו זה מזה, אֹוֵכָלהאלוהים חזה שבועתם באש ה

  רעדו מפני כיסא הרחמים והם מוקעים 

  .אחים ואהבה-ברית, לרקיע במסמרות שלום

  

     .המסך יורד

  

 

 

 

  
  

  

  

  )עודד וולקשטיין: מאנגלית (
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  לורקה רסיהאג פדריקו

  

  

  חתונת הדמים
  

  טרגדיה בשלוש מערכות ושבע תמונות
  

  לאה גולדברג: עברית

  
: בימוי(קאמרי התיאטרון עבור ההפקה של  1946-גולדברג בתרגמה ' חתונת הדמים'את 

). פרנק פולק: מוסיקה; קראוס גרטרוד :הכוריאוגרפי; מרסל ינקו: תפאורה; יוסף מילוא
 על'( שפרסם מבקר התיאטרון דב בר מלכין )לא אוהדת במיוחד(ברשימת ביקורת 

 שרה גולדברג לאה קניתיהליר: " תואר התרגום במילים הבאות,)16.8.1946, 'המשמר
 ומדויקת פיוטית ־במה בלשון הספרדי המשורר של הדרמטית־לירית שירתו את בעברית

 של מפיה – ולקהל לשחקנים – בא שבמחזה השיר. להיקלט נוחהו בניבה יפה, יחד גם
 שמאז כבר – 'חתונת הדמים'זהו כפי הנראה התרגום העברי הראשון ל" .גולדברג לאה

  .רואה כאן אור לראשונה והוא –זכה למספר תרגומים נוספים 

  

  

  'מערכה א
  

  'תמונה א
  

  !אמא) נכנס(    :החתן

  ?מה יש    :האם

  .אני הולך    :החתן

  ?לאן    :האם

  )ניגש לדלת(. לכרם    :החתן

  .המתן    :האם

  ?וכי מה יש    :החתן

  .בני, שחרית-שמא תסעד פת    :האם

  .תני לי סכין, אנוכי אוכל מן הענבים, לא    :החתן

  ?למה    :האם
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  .לקטוף את האשכולות) צוחק(    :החתן

כל , ארורות כולן... סכין, סכין) מסננת מבעד לשיניים(  :האם

  .רור אותו בטלן אשר המציאןהסכינים שבעולם וא

  .הבה ונדבר באיזה עניין אחר    :החתן

והקטן בכל האולרים ואפילו האתים , והרובים והאקדחים  :האם

  .והמעדרים

  !טוב, נו טוב    :החתן

, פרח ביופיו, תואר-גבר יפה. כל דבר שבכוחו לרצוח גבר  :האם

וכל הדברים האלה , יוצא אל כרמו או אל עצי הזית שלו

  ...בירושה באו לושלו הם 

  .ישתק) משפיל ראשו(    :החתן

ואם חזור יחזור אין .  איננו חוזר עודהזהוהנה הגבר ...   :האם

או להציב על , לך ברירה אלא לכסותו בסנסני התומר

כיצד , הבן לא אוכל. מלח פן תתנפח הגווייה-חזהו קערת

כיצד יכולה אני בעצמי להחזיק , אתה יכול לשאת סכין

  !הנחש הזהרתי את יבמג

  ?שמא יספיק    :החתן

 לא אדבר אלא על עניין זה –ואפילו אני חיה מאה שנים   :האם

כראות , לא שבעה עיני לראותו... תחילה אביך! בלבד

אלא כשלוש , שרנווולא ארך א... פרח הקרפול ראיתיו

וכי כיצד ייתכן הדבר שחפץ . ואחריו אחיך. שנים בלבד

 ירצח גבר חסון ,כאקדח או כסכין, קטנטן אשר כזה

הזמן חולף והולך והצער . לעולם לא אשתוק? כשור

את כולי , את כולי, מוסיף וצורב את עיני ביתר שאת

  . עד לעיקרי השערות, שורפני

  ?סיימת, נו    :החתן

? מי ישיב, את אחיך? מי יחזיר את אביך. לא סיימתי, לא  :האם

? וכי מה הוא אותו בית סוהר. בית סוהר... ואחרי אלה

שני פרחיי ! פורטים על גיטארות, מעשנים, שם אוכלים

, עשב עלה על קברותיהם, נאלמו דום, קמלו, נבלו

  .מביטים אל ההרים, והרוצחים משתעשעים בבית הסוהר

  ? אותםחהארצ, וכי מה    :החתן
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וכי כיצד לא אגיד בשעה ... הרי על שום כך אמרתי, לא  :האם

קשה ? שרואה אני כי אתה יוצא באותה דלת עצמה

וגם אין אני רוצה שתלך , מנשוא לראותך אוחז סכין

  !לשדה

  !רב לך, נו) צוחק(    :החתן

לא היה לך אזי צורך ! מה רוצה הייתי שתהיה אישה  :האם

  ...והיינו רוקמים. לצאת את הבית

  ? ומה אם אקח אותך לכרם)צוחק(    :החתן

  ?הלא תושיבני בצל? וכי מה תעשה זקנה בכרם    :האם

  .זקנה חמודה שלי, זקנתי,  זקנה)ים אותהמר(    :החתן

דם טוב נוזל . בן לאבות טובים אתה. אביך היה לוקחני  :האם

הנה דבר זה . זקנך הניח ילד בכל קרן זווית. בעורקיך

  .  גבר– והגבר, חייב הגרעין להיות גרעין. מוצא חן בעיני

  ?אמי, ואני    :החתן

  ? אתה–מה     :האם

  ?הלא הבינות    :החתן

  ? מה)דורניתק(    :האם

  ?וזה לא לפי רוחך    :החתן

  .לא    :האם

  ?ובכן מה    :החתן

,  במפתיע–לפתע פתאום , כך. בעצמי אין אני יודעת  :האם

הלא , יודעת אני כי נערה טובה היא; במפתיע בא הדבר

אף במו ידיה , את הבצק תלוש, שקדנית, צנועה? כן

, אך אפתח את פי לדבר בה... והנה. תופרת את שמלותיה

  .היה כאילו חבטו אותי באבן על ראשיו

  !הבלים    :החתן

זולתך אין לי , לבדי אני נשארת, אך הרי אני. הבלים, ודאי  :האם

  .ועכשיו גם אתה הולך מעמי. איש

  !תנויאבל תגורי א    :החתן

חייבת אני לסור . לא אוכל לעזוב את אביך ואת אחיך, לא  :האם

 ימות אחד והנה, שהרי אם אסע מכאן, בוקר-אליהם בוקר

ימות ויקברוהו בסמוך ,  ממשפחת הרוצחים,פליכס-מבני
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! לא יקום ולא יהיה! ולא! ה לא יהיה כדבר הזההֹי. להם

י אחפור את הרוצחים מן האדמה וארוצץ פורַניבצ

  . ויותיהם בסלעוג

  .הנה שוב את באותו דבר עצמו     :החתן

  ?ודעתם זה לזהתו המכבר ה.)הפסקה(ְסַלח     :האם

  . בינתיים הספקתי לקנות את הכרם. ש שניםולש    :החתן

  ? כן הדבר,היה לה חתן. ש שניםושל    :האם

חייבת נערה להביט ולהתבונן . דומה שלא כן. אינני יודע  :החתן

  . במי היא בוחרת לה לבעל

. באביך שלך התבוננתי.  באישתטואני לא הייתי מֶּב. כן  :האם

הבית החילותי להביט אל החומה של , וכאשר רצחוהו

  .  וזולתם אין ואפס–שה ובעלה יא.  הנה כאן,הזה

  .תי טובה היאָלּכש, הרי את בעצמך יודעת    :החתן

  .אבל צר שאין אני יודעת איזו היתה אמה. אכן    :האם

  ?וכי למה לך    :החתן

  ! בני)מתבוננת בו(    :האם

  ?מה יש    :החתן

מתי ... !גיתתן ולא שימי י! היה הכל בטובי ויואוהל  :האם

  ? א אלך לדבר בה נכבדותאפו

  ? שמא באחד בשבת)אורו פניו(    :החתן

  ...ואתה תקנה,  אביא לה עגילים עתיקים)תבמעשיּו(    :האם

  ?...ינים אלה הרי את מטיבה להבין ממנייבענ    :החתן

 ולך ,רּו'ז ָא– ים שקופיםיים של גרבדתקנה לה זוגות אח  :האם

    ! לייחיד אתה, הרי אתה! שושל, לא... שתי חליפות

  .מחר אראנה. אני הולך    :החתן

הרי , או ככל אשר תרצה, שה נכדיםיתן שיולי ת. כן, כן  :האם

  .אני ואביך לא הספקנו להקים ולדות הרבה

  .הבכור יהיה שלך    :החתן

אף , תן ונרקוםיאשב א. בבנות רוצה אני,  בילדותגםאך   :האם

   .ו ובטוחולבי יהיה שֵל, מלמלהוה טונ

  .כי אהוב תאהבי את כלתי, יודע אני    :החתן
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 מדי מכפי תגדל,  לא)נרתעת, מבקשת לנשקו(. אוהבנה  :האם

 אם תהיה לך )לנפשה, הפסקה(. לך ונשק לאשתך. ינשיקוַת

  .שהיא

  .אני הולך    :החתן

  .שם מוזנח המקום: חנהטעדור היטב ליד ה    :האם

  !הרי אמרתי    :החתן

  .לך לשלום    :האם
על הסף מופיעה . ל הדלתהאם יושבה כשגבה א. החתן הלך(

  ).מטפחת לראשה. היא לבושה שמלה כהה. השכנה

  .כנסייה    :האם

  ?מה שלומך    :השכנה

  .עינייך הרואות    :האם

  ! בתינו כה רחוקים זה מזה. אליךסרתי הלכתי לחנות ו    :השכנה

  .ההרעל אני זה כעשרים שנה לא הייתי אצלכם     :האם

  .ך טוביםיפני    :השכנה

  ?האמנם    :האם

הנה בנה של שכנתי . מקיץ עליו הקץ, כל דבר בעולם  :כנההש

  . )יושבת(.  את שתי ידיונהוכ המהלפני יומיים קטע

  ?של רפאל    :האם

 בני ובנך ,לעתים חושבת אני בלבי. ינים ועסקיםיענ. אכן  :השכנה

 מוטב שישנו .טוב להם יותר באשר הם שם עכשיו

  .בקברותיהם מאשר יהלכו כבעלי מום

  .היא זורעה נחמה . שתקי    :האם

  !אח    :השכנה

  !אח    :האם

  )הפסקה(    

  ? והיכן בנך)בתוגה(    :השכנה

  .יצא    :האם

  !סוף סוף קנה את הכרם    :השכנה

  .שיחקה לו השעה    :האם

  .ו הוא מתחתןיועכש    :השכנה

  ! הקשיבי).מקרבת את הכסא לשכנה. כמתעוררת לפתע מחלומה(    :האם
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  ?מה יש    :השכנה

  ? כלתו של בניאת מכירה את    :האם

  !נערה טובה    :השכנה

  ...אבל, כן    :האם

, גרה היא עם אביה. אבל איש אינו מכיר אותה כהלכה  :השכנה

מגורים אחר כעשר -מביתם ועד כל בית. דוהרחק מא

  .הורגלה בחיי בדידות. אבל טובה היא. פרסות מרחק

  ?ואמה    :האם

ורנים פניה ק. אר היתהות-יפת.  שלה ידעתיּהגם את אמ  :השכנה

ואף על פי כן בעיני לא מצאה . היו כפני אחת הקדושות

  .את בעלה לא היתה אוהבת. חן מעולם

  ! כל דבר יודעים הבריות)קשוח(    :האם

וכיצד , נו. אבל אמת הדבר. לא אמרתי להעליבך. סלחי לי  :השכנה

לא שמעו דבר ולא . את זאת אין איש יודע, היתה נוהגת

  .ותנית היתהוגא. ידעו דבר

  !הנה שוב    :אםה

  !הרי בעצמך שאלת    :השכנה

רוצה הייתי שלא ידע איש חצי דבר עליה בחייה ואף   :האם

 –וכל הקרב אליהם , שיהיו כשני שיחי דרדר. במותה

  .דקריי

  .בנך ערכו רב, אכן    :השכנה

כי , סחו הבריות. ואני שומרת אליו מכל משמר. רב, כן  :האם

  .חתן היה לה לנערה

-וזה כשנתיים שנשא את בת. שרה היתה אזע-כבת חמש  :השכנה

  .אין איש עוד שיזכור דבר זה. דודתה

  . והנה את זכור זכרת, כן    :האם

  .הרי בעצמך שאלת אותי    :השכנה

וכי . הדאגה היא שמדובבת את שפתי. איש איש ודאגתו  :האם

  ?מי היה חתנה

  .ליאונרדו    :השכנה

  ?איזה ליאונרדו    :האם

  .סיְּכִלמבית ֶפ    :השכנה
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  ?ס מבית פליכ)קמה(    :האם

ל ובן שמונה היה בסך הכ? וכי מה פשעו של ליאונרדו זה  :השכנה

  .כאשר ארע הדבר

אין " ספליכ"אבל בשעה ששומעת אני את השם ... אכן  :האם

,  בפי זוהמה)מסננת מבעד לשניים(. עוד בלבי מחשב אחרת

  )יורקת(. שאם לא כן ארצח. צריך למהר ולירוק, זוהמה

  ?וכי יוקל לך! הרפי    :השכנה

  ...לא ירדת לסוף דעתי. לא    :האם

לא ה. אל תאמרי לו דבר. שרו של בנךוילי את אכשאל ת  :השכנה

גם את גם אני חייבות אנו . וגם אני כמוך, זקנה את

  . לשתוק

  .לא אומר לו דבר    :האם

  ! רב לך)מנשקת אותה(    :השכנה

  !לו בחיים יתכן הכ)והבשלו(    :האם

עוד מעט ובני ביתי יחזרו מן , עה שעתי ללכתהגי, נו  :השכנה

  .השדה

  ?האין זאת, איזה שרב היום    :האם

. כולם השחירו, התינוקות הנושאים את המים לקוצרים  :השכנה

  .יךישלום על

  !ך השלוםיעלי     :האם

  ).נעצרת ומצטלבת לאט לאט, הולכת אל הדלת שמאלה    

  

  מסך

  

  

  'תמונה ב
  

. שולחן מכוסה מפהבאמצע . אגודות פרחים מלאכותיים, כלי נחושת. צבעו ורוד. חדר(
ית סורגת ו זובקרן. היא מנענעת אותו. תינוק בזרועותיה. חותנתו של ליאונרדו .בוקר

  ).אשת ליאונרדו גרב

  

  .נומה, נומה ילד    :החמות
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  ,שיר על סוס אשירה    

  ,סוס שחור גבוה

  . במיםהלא ירצ

   שחורים המיםהוי

  .בין ענפי השיח

  .ים המים שחורהוי

  ,הילד, מי ידע

  ?מה היה במים

  )חרישית(    :האישה

  פרח, נומה, נומה    

  .סוס בחל במים    

  ,גבעול ברוח, נום    :החמות

  . סוסנוהמר בכ

  ,כי רגליו נפצעו

   מקרחהברעמ

  ומבריק בעין

  .הכסף-חנית-ברק

  עלי סוס גבוה

  נמלטו אחינו

  ,דמם הוא, ודמם

  . בגלי הזרם

  פרח, נומה, נומה    :האישה

  .סוס בחל במים    

  ,רוחבנום גבעול     :החמות

  . סוסנומר בכה

  הסחף-אל חוף    :האישה

  .את ראשו ירכינה, את ראשו ירכינה

   , בבכיאף יצהל

 ,בהרים יביטה

  .הררי הזעם

  ,סוסי סוס גבוה

  !בחל במיםהִת
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  כאב הרים בשלג

  ... דם שקיעות בשחק

  ,נהיהמת, אל תלך    :החמות

  ,הרונא את הצ-סגור    

  ,סהובענף כ

  .בחלום עטפהו

   הילדמתנמנם     :האישה

  ...נאלם הילד    :החמות

  ,ילד נומה, נומה    

  ...שיר לך אשירה    

  שיר על סוס גבוה    :האשה

  .שבחל במים    

  ,המתינה, אל תבוא    :החמות

  ,גיא שוכן באפר

  ,הר שרוי בעצב

  . רעיה ממתנת

  )מביטה בילד(    :האישה

  ...מתנמנם הילד    

  .התינוק רוגע    :החמות

  )בלחש-בלחש(    :האישה

  !נומה פרח נומה    

  .סוס בחל במים    

  )בלחש- קמה בלחש(    :החמות

  ,נום גבעול ברוח    

  ...מר בכה סוסנו

  )נושאת את הילד לחדר אחר(

  )נכנס ליאונרדו(

  ?הַמָּפָחההאם באת מן      :האישה

דשיים והנה זה כח. לא יאומן כי יסופר. ישר משם אני בא  :ליאונרדו

נחלשות הן ; ק מלהחליף פרסותיו של הסוסשאינני פוס

  . כנראה נחבט באבנים. יום-יום

  ?האינך מרבה מדי לרכב עליו     :האשה
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  .כמעט אשר איננו יוצא מן האורווה. לא   :ליאונרדו

  .שראוך שם במישור, אתמול סחו לי הבריות    :האשה

  ?מי אמר    :ליאונרדו

האמת . נשתוממתי. רות וראו אותךיהשכנות קטפו פ  :האשה

  ?הדבר

  ?בשממה זו השרופה בשמש, וכי מה אעשה שם. לא   :ליאונרדו

  . רֵהָדאבל הסוס הארור מיוזע כְמ. הנה גם אני אמרתי כך    :האשה

  ?ך ראיתיבעיני    :ליאונרדו

  .אמי אמרה לי    :האשה

  ?היא עם הילד    :ליאונרדו

  ?שמא תשתה לימונדה. כן    :האשה

  .אבל קרה מאד    :ליאונרדו

  ?יםיהצהר-ה זה לא באת לארוחתלמ    :האישה

  .הם מעכבים תמיד. הייתי אצל קוני הזרעים   :ליאונרדו

 ומחיר הגון )משתדלת לדבר ברוך ככל האפשר, מכינה לימונדה(  :האישה

  ?משלמים הם

  .מחיר של ממש    :ליאונרדו

  .ובן מצנפת עם סרט; אני צריכה שמלה     :האישה

  .אציץ בו,  אלך)קם(   :ליאונרדו

  .הוא ישן, זהירות    :האישה

 אני משתרע רואה?  וכי מי זה מאיץ כך בסוס)נכנסת(  :החמות

  . ארץ-יוכאילו חזר מקצו,  יוצאות מחוריהןועיני, בחצר

  . אני רכבתי עליו)בתרעומת(  :ליאונרדו

  . סוסך– הסוס, סלח    :החמות

  .הזרעים היה-אצל קוני,  הוא)בתחנונים, נפחדת(     :האישה

  )יושבת (.ותו גם יאיץ בו עד מּוול,  ליוכי מה אכפת    :החמות

  ) הפסקה(

  ?קרה היא. הנה הלימונדה    :האישה

  .כן   :ליאונרדו

  . דודתי מדברים נכבדות-בבת, היודע אתה    :האישה

   ?מתי יבואו    :ליאונרדו

  . ודאי יזמינו אותנו. דשווהחתונה בעוד ח. מחר    :האישה
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  . אינני יודע)קדורנית(  :ליאונרדו

  .אינם לפי רוחה של אמו, כנראה, ואים אלהשינ    :החמות

  . עיניה בראשה, שה זהירה היאיא. ייתכן שהיא צודקת   :ליאונרדו

  .אינני אוהבת כשמוציאים לעז על נערה הגונה    :האישה

 השכחת כי )ב משמעותובר(. אם הוא אומר ודאי יודע הוא  :החמות

  ?שלש שנים היתה היא ארוסתו

לבכות את ,  וכי את)שהילא(. אבל אני עזבתי אותה   :ליאונרדו

 בואי ).בתנועה גסה מסיר את ידיה מעיניה(! די בזה? מבקשת

  . אל הבן

  ).באה במרוצה נערה. יוצאים חבוקים(    

  !סניורה    :הנערה

  ?מה יש    :החמות

  !מן המשובח ביותר, החתן היה בחנות וקנה מכל טוב    :הנערה

  ?לבדו בא    :החמות

 )מחקה אותה(. מכובדת, גבוהה-היא כזאת. עם אמו, אל  :הנערה

  !ואיזה דברים נהדרים בחר

  .כסף יש להם    :החמות

ים יגרב! הוי! דקיקות-ם דקותיקנו זוגות אחדים של גרבי  :הנערה

! הביטו! ים שכאלויחלומן של כל הבנות גרב! כאלה

 )מראה על השוק( וכאן ספינה )מראה על הקרסול(, כאן סנונית

  ).מראה למעלה מן הברך(. שנהוכאן שו

  !תינוקת את    :החמות

  !הכול משי! אח. עם עלים, לשושנה עם גבעו    :הנערה

  . מכאן ומכאןיתאחד ההוןעכשיו     :החמות

  ).נכנסים ליאונרדו ואשתו(    

  !באתי לספר מה הם קונים    :הנערה

  .אין זה נוגע לנו   :ליאונרדו

  .הנח לה    :האישה

  .ליאונרדו, לא כך    :החמות

  ).יוצאת ובוכה(. כרצונכם    :הנערה

  ?וכי למה זה אתה מדבר בגסות שכזאת    :החמות

  . בעצתךילא שאלת    :ליאונרדו
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  .מילא, נו    :החמות

  .)הפסקה(    

עלי , אמור? מה מציק עליך?  מה היה לך)לליאונרדו(   :האישה

  ...לדעת

  !הרפי    :ליאונרדו

  .הבט לתוך עיני ואמור, לא    :האישה

  )קם(. פי ממניהר    :ליאונרדו

  ?לאן    :האישה

  ? שמא תשתקי מעט)נרגז(    :ליאונרדו

  ! שתקי)חובכ(    :החמות

  )ליאונרדו הולך(    

  ).שה עומדת בלי נועיהא.  עם התינוקוחוזרתיוצאת (! התינוק    :החמות

  ,חבורה ופצע    

  ,ברעמה וקרח    

  ,ומבריק בעין    

  .הכסף-ברק חנית    

  ,עלי סוס גבוה    

  ,נמלטו אחינו    

  דמם הוא, דמםו    

  .בגלי הזרם    

  )לאט כבחלום-לאט(    :האישה

  ,נומה, פרח, נומה    

  .סוס רכן למים    

  ,ברוחגבעול , נום    :החמות

  . סוסנוהמר בכ    

  ,נומה, ילד, נומה    :האישה

  .רהישיר לך אש    

  שיר על סוס גבוה    :החמות

  .שבחל במים    

  המתינה,  אל תלך)בקולה יאוש(    :האישה

  ,שם הרחק באפר    

  כאב הרים בשלג



 349

  ...קַחדם שקיעות מַש

  .  מתנמנם הילד)בוכה(    :החמות

  .רגע הילדי י)לאט קרבה אל החמות-לאט; בוכה(    :האישה

  ;נומה, פרח, נומה    :החמות

  .סוס בחל במים    

  ,גבעול ברוח,  נום)לחן ובוכהונשענה אל הש(    :האישה

  .מר בכה סוסנו

  

  מסך
  
  

  'תמונה ג
  

דלתות , י פרחים ורדים וגדוליםובמעמקי החדר צלב עש, ת הכלהבי, בית מגורים במערה(
 מניפות – על הכתלים הלבנים העבים. מקומרות עם וילאות מלמלה וסרטים ורודים

  )אספקלריות קטנות, בדים כחולים, עגולות
  

    .כנס נאי ה)רוח מזויף-בחנופה ושפל(  :המשרתת
האם לבושה שמלת אטלאס שחורה . נכנסים החתן והאם(
על חזהו , החתן בחליפת קטיפה שחורה. ָמאנטיליה של תחריםו

  ).זהב עבה-שרשרת

נוע  האם והבן יושבים בלי(. כנסוימיד י. הואילו נא לשבת  :המשרתת

  ).שתיקה ממושכת. כפסלים

  ?תךיהשעון א    :האם

  ).מתבונן בו. מוציא את השעון(. כן    :הבן

  !ישובי ביתם מכלמה מרוחק . עלינו לשוב בעוד אור    :האם

  . כאן טובהמהאבל האד    :החתן

ארבע שעות . ל שומם כל כך מסביבואלא שהכ, טובה  :האם

  .מהלך ולא בית אף לא אילן

  .ארץ חרבה    :החתן

  .אביך אילנות היה נוטע כאן    :האם

  ?בלי מים    :החתן
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. ש השנים כשהיינו יחד נטע שלםובמשך של. היה מוצא  :האם

 בקרבת ,אגוזות שו של)נזכרת(בדבן וד-נטע עשרה עצי

הוא , "יופיטר",  איזה צמח שפרח אדום לוודהטחנה וע

  .נבל מאז

  )הפסקה(      

  .היא מתלבשת,  כנראה)מדבר על הכלה(    :החתן

מביט מתחת . בה מבהקתיזקן הוא ושערו ש. הכלה-נכנס אבי(

  .)שפלותולגבות מ

  ). של זוהלוחצים זה יד, האם והחתן קמים בשתיקה(      

  ?כתםזמן רב הל    :האב

  .ארבע שעות    :האם

  ).יושבים(      

  .בדרך הארוכה הלכתם    :האב

  .זקנתי מדי. לא לפי כוחותי הדרך לאורך החוף    :האם

  . סחרחרהראש    :החתן

  ).הפסקה(      

  ... עלה יפההחילּפה יבול     :האב

 .כהלכה, כן    :החתן

ה לצמוח על האדמה ת לא רצחילּפהובזמני שלי אפילו   :האב

 דמעותכמעט אשר ב, נו אותהלחבוט הכרח. הזאת

  .  ואזי אספנו אסיף של כלום–נוה ישֵקִה

לא באתי . אל תתאונן. ו האדמה נותנת בשפעיאבל עכש  :האם

  .אליך לבקש דבר

 – כל ענף.  הרי זה הון–כרם . ה את ממנייר עש)מחייך(  :האב

... אדמותי שלי: דבר אחד איננו כשורה. מטבע של כסף

- והנה גן. ל יחדו אני משהכואני אוהב? בנת. מפוזרות

ואין . הוא לי כקוץ בלב. ירקות נתקע באדמתי כאותו יתד

  . הם מוכרים לי אותו בכל הון שבעולם

  .דברים כאלה יקרו לעתים    :החתן

,  את כרמךשווריםלנו להעביר על עשרים צמד ולו יכה הנ  :האב

    !הנה מה טוב היה. פוע ההריולנטעו אותו בש

  ?רלהעביוכי למה    :האם
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ל וכשהכ; ל יהיה יחדושהכ.  שלו–ושלך ,  שלה–שלי   :האב

  . ישמח הלב–יחד 

  . ויפחת העמל    :החתן

בקרבת , בזה- איאחרכרו את הכרם וקנו אחרי מותי ִמ    :האם

  .מקום

אילו בנים היו . לקנות צריך ולא למכור! למכור! למכור  :האב

האדמה . למעייןקונה הייתי להם את כל ההר כולו עד , לי

אך לשם מה לנו . נכון אמת הדבר, גרועה היא, אןכ

, אין למי לגנוב, אדם אינם מהלכים כאן- בני? םיידי

    . אפשר לישון בשלוה

  )הפסקה(    

  ?היודע אתה לשם מה באתי    :האם

  .אכן    :האב

  ?ובכן מה    :האם

  .הם גמרו ביניהם    :האב

  .ידי בני ידי זהב    :האם

  .ידי בתי פז טהור    :האב

שמו ילבין מבד הסדין . לא ידע אשה.  תוארבני יפה  :האם

  .התלוי בשמש

ש לפנות ולשה את הבצק בשל? מה אומר לך על בתי  :האב

. ה רך כצמריואופי. שתקנית היא, לאור הכוכבים, קרוב

  .ניה תכרסם חבל ספניםיובש, אין כמוה ברוקמות הרקמה

  !וךוהים את נויברך אל    :האם

  .הכתבוא עלינו הבר    :האב

על השני , על האחד הגביעים. ים בידיהגששני מ, משרתתנכנסת ה(

  ).העוגות

  ?הכלולות-רצונכם לחוג את חג, אפוא,  מתי)נהבל(    :האם

  .ביום החמישי    :החתן

  .ם שנהיבעצם היום ההוא תמלאנה לה עשרים ושתי    :האב

ים היה יהנה גם בני בכורי בן עשרים ושת. םיעשרים ושתי  :האם

- חםו חסוןהיה , את האקדחיםהאדם -אלמלא המציאו בני

  . מזג
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  .אל תחשבי בזה    :האב

  .שאל את לבבך שלך. בכל רגע ורגע אני חושבת    :האם

  ?גמרנו, ביום החמישי, אם כן    :האב

  .גמרנו    :החתן

 החתן והכלה ואנחנו .עד מאודיה רחוק מכאן יהכנס-בית  :האב

  .והאורחים מי בכרכרה ומי ברכב, א במרכבהושנינו נב

  . כןיהי    :האם

  ).עוצרת המשרתת(      

שא חן י אשמח אם ת)לאט(. כנסיאמרי לה כי תוכל לה  :האב

  . ךיבעיני

  ). תלויותידיה, משפלת ראש, צנועה, נכנסת הכלה(      

  ?את מרוצה. גשי אלי    :האם

  .כן סניורה    :הכלה

  .ם תהיה לךהלא ֵא, אל תזעפי    :האב

  .שאת אני לו מרצוני הטובינ, אני מרוצה    :הכלה

  . כצלם אמהממשהרי היא     :האב

, הנערה, היודעת את. לא תֹשבע העין לראותה, הנה כי כן  :האם

  ?להינשא לאיש, מה פירוש דבר

    . יודעת)קדורנית(    :הכלה

וזה ,  שתי אמותו שעוביוקיר והילדים הבעל :פירוש  :האם

  .לוהכ

  ?האם יש צורך בעוד משהו    :החתן

  !כולם. יו כךחשהכל י, לא    :האם

  .יות כךחאני אוכל ל    :הכלה

  .הרי לך מתנות    :האם

  .חן חן    :הכלה

  ?וכי למה זה אינכם אוכלים דבר    :האב

  . ואתה)לחתן(. אינני רוצה    :האם

  ).הוא והכל נוטלים עוגות(. אני אוכל    :החתן

  ? מעט יין)לחתן(    :האב

  !אינני טועם טיפה    :החתן

  !הרי זה משובח    :האב
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  )ל קמיםוהכ. הפסקה(      

  .מחר אבוא) לכלה(    :החתן

  ?באיזו שעה    :הכלה

  .בחמש    :החתן

  .אני מחכה לך    :הכלה

כאילו נתקע משהו , כשאני יושב לצידך נבוך אני כל כך  :החתן

  .לא להקיא ולא לבלוע, בגרוני

  .כשתהיה בעלי הרי זה יחלוף    :הכלה

  .גם אני סבור כך    :החתן

  ?ל הועדתםוהכ) לאב(השמש לא תמתין לנו . אוב     :האם

  .הכל    :האב

  .שלום עליך) למשרתת(    :האם

  .עליכם השלום  :המשרתת

  )ל הולכים דומם לפתח היציאהוהכ; האם מנשקת לכלה(      

  .בתי, ךי שלום עלי)בדלת(    :האם

  ).הכלה מנפנפת בידה(      

  .אני אלווה אתכם    :האב

  )הולכים(      

  .קצרה רוחי לראות את המתנות  :המשרתת

  !הרפי ממני) בכעס(    :הכלה

  .ראי ליה, ילדתי   :המשרתת

  .אינני רוצה    :הכלה

. אומרים כי שקופות הן לגמרי. ם לפחותיאת הגרבי, נו   :המשרתת

  .הבה ואראה

  .לא אניח, לא     :הכלה

אפשר לחשוב כי אינך רוצה כלל ... מילא, נו! אנא   :המשרתת

  !נשאילה

  !  או)נושכת את ידי עצמה, בחרון(    :הכלה

שמא צר לך להיפרד מעם ? וכי מה היה לך, בתי, ילדתי   :המשרתת

, הבי... באמת! וכי למה לך, אל תתעצבי? נעורייךחיי 

  ).נוטלת את הקופסא(. נתבונן במתנות

  ! הרפי)אוחזתה בשתי ידיה(     :הכלה
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  !מה לך, נו   :המשרתת

  !הרפי מזה אמרתי    :הכלה

  !כוחך רב מכוחו של גבר, הרי את חזקה   :המשרתת

  !אילו הייתי גבר, אוי? גברים-עבודתרגלתי בוכי לא הו     :הכלה

  !אל תדברי כדברים האלה  :המשרתת

  !אמרתי, ואת שתקי    :הכלה

  )הפסקה. הבמה מחשיכה לאט(      

  ?סוס-השמעת בלילה שעטת  :המשרתת

  ?באיזו שעה     :הכלה

  .שובשל  :המשרתת

  .עה סוס מן העדרתכנראה     :הכלה

  .עליו היה פרש. לא  :המשרתת

  ?את יודעתמנין      :הכלה

  .אני נבהלתי כל כך. נעצר מול חלונך, בעיני ראיתי  :המשרתת

לעתים נוהג הוא לעבור בשעה זו מול . אולי חתני הוא זה    :הכלה

  .חלוני

  !לא  :המשרתת

  ? לראותחישבת    :הכלה

  .כן  :המשרתת

  ?וכי מי היה הפרש    :הכלה

  .ליאונרדו  :המשרתת

  ?וכי למה זה יבוא הנה! שקר! שקר    :הכלה

  ?והלא בא   :שרתתהמ

  !ארורה לשונך! שתקי    :הכלה

  ).שעטת סוס(      

  ?הזה הוא, הביטי בחלון, ראי,  הביטי)אצל החלון(  :המשרתת

  .הוא    :הכלה

  

  מסך
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  'מערכה ב
  
  'א תמונה
  

לבן ' יוצאת הכלה בקורסאג, לילה. במעמקי הבמה דלת גדולה. מבוי לבית הכלה(
  .)המשרתת לבושה כמותה. דיה חשופותי. ושמלנית תחרים לבנה מרוקמת בשוליה

  

  .אני אסיים את תסרוקתך כאן  :המשרתת

  .שם המחנק עד לבלי שאת    :הכלה

  .ארץ זה-בחבל, ויר לנשימה עם שחרואין א  :המשרתת

המשרתת . יד-מתבוננת במראת, הכלה יושבת על דרגש נמוך(

  ).סורקת אותה

שם ארץ . בארץ אשר שם נולדה אמי רבים האילנות  :הכלה

  .יהיפור

  .הנה משום כך היתה עליזה כל כך  :המשרתת

  .קמלה-וכאן יבשה    :הכלה

  !גזירה היא  :המשרתת

 למה זה !ַאי. כאן החומות נושפות אש. לנו קמלות כאןוכ  :הכלה

  ?מתחת כל כך

. יפול על המצחיש, יפה-רצוני להניח את התלתל הזה יפה  :המשרתת

מנשקת (! ליה שייפהפי! יה אתי יפהפ)הכלה מתבוננת בראי(

  )אותה

  . מהרי וסרקי)קדורנית(    :הכלה

, הנה עוד מעט ותחבקי גבר:  מאושרת את)מוסיפה לסרקה(  :המשרתת

  .ע תדעי מה כבד גופוויד. תנשקי אותו

  !שתקי    :הכלה

,  הרי זה כשאת מתעורר וחשה שהוא לצדך–וטוב מכל   :המשרתת

  .כזמיר בנוצתו, יך בנשימתויוהוא מדגדג את כתפ

  ?סוף- שמא תשתקי סוף)נוזפת(    :הכלה

רק דבר זה ולא יותר ?  וכי מהי כל החתונה!נערתי, אה  :המשרתת

? או שמא זרי הפרחים? שמא העוגות הן הכלולות! מזה

  .תוטה חדשה וגבר ואשי מ–הרי זה . לא
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  .רך לדבר על כךואין צ    :הכלה

  .דו מאמתוקאלא שזה . כרצונך  :המשרתת

  .או מר מאוד    :הכלה

. שיהא הזר מזדקר מן התסרוקת,  אשים כךההדר-את ענף  :המשרתת

  )מנסה(

מסירה את הענף ומביטה בו (.  קחי אותו) בראיהמסתכלת(  :הכלה

  .)ראשה רוכן יורד על חזהו. יהיבדומ

  ?מה לך  :המשרתת

  .הניחי לי    :הכלה

.  תגעי בענףאל )בהתרגשות(. אין זו שעה כשרה לעצב  :המשרתת

? למה, למה הורדת את הזר! ילדתי)  אותותולשתהכלה (

בעוד , הגידי,  אמרי?אינך רוצה להתחתן! שאי ראשך

  . מועד

  !וכי למי לא יקרה דבר כזה. לבי נצבט. ראשי נסתחרר    :הכלה

  ?ואת אוהבת את חתנך  :המשרתת

  .כן    :הכלה

    .מאמינה אני לך, מאמינה אני  :המשרתת

  . מכריעדאבל הרי זה צע    :הכלה

  . לצעודאבל חייבת את  :המשרתת

  .הלא כבר הבטחתי    :הכלה

    .אענוד לך את הזר  :המשרתת

  .עוד מעט יבואו, ודאי, שהרי,  מהרי)יושבת(    :הכלה

  .כשעתיים הליכה לכאן  :המשרתת

  ?הימה המרחק מכאן ועד הכנסי    :הכלה

 כפליים –ובדרך , ואדיואם תלכי לאורך ה, חמש פרסות  :המשרתת

  . מזה

  )ת בה שובעת נחתהמשרתת מתבוננ. הכלה קמה(      

  ,כלה, עורי, עורי  :המשרתת

  נהרות אדירים,  ליום הכלולותאור      

  .ו את זרךפיגר      

  !רב לך,  נו)מצטחקת(    :הכלה

  )רוקדת מסביבה, מנשקת את הכלה(  :המשרתת
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  .עורי כלה, עורי      

  ,ענפך יוריק      

  ,ענפך יוריק ויפרח      

  ,קר כמוךוכי הב      

  ,עץ דפנה פרח      

   השקטעץ דפנה      

      .בלבך שהבשיל      

  )דפיקה בדלת מבחוץ(      

נכנסת לבית (. ודאי האורחים הראשונים, אלה הם! פתחי  :הכלה

  )פנימה

  ).נכנס ליאונרדו. המשרתת פותחת את הדלת(      

  !אתה הוא) תמהה(  :המשרתת

  .בוקר טוב, אני    :ליאונרדו

  .אתה הראשון  :המשרתת

  ?הלא הוזמנתי    :ליאונרדו

  .נתהוזמ  :המשרתת

  . באתי– ובכן    :ליאונרדו

  ?ואשתך  :המשרתת

  .במהרההיא תגיע . באתי רכוב על סוסי    :ליאונרדו

  ?לא פגשת איש  :המשרתת

  .הדבקתי אותם ועברתים    :ליאונרדו

  !תאיץ בסוס עד מוות, זהריה  :המשרתת

  !בין כה וכה סופו למות    :ליאונרדו

  )שתיקה(      

  .ל ישנים עדייןוהכ. שב  :המשרתת

  ?והכלה    :דוליאונר

  .מיד אתחיל להלביש אותה  :המשרתת

  !ודאי, שמחה היא! כלה היא    :ליאונרדו

  ?ומה שלום הילד) כדי להמיר את הנושא(  :המשרתת

  ?איזה ילד    :ליאונרדו

  .בנך  :המשרתת

  !אה) כבחלום(    :ליאונרדו
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  ?יביאו אותו  :המשרתת

  .לא    :ליאונרדו

  ).הרחק מאד קולות שרים. שתיקה(      

  .כלה, עורי, עורי    :הקולות

  .קר הכלולותוזהו ב

  .כלה, עורי, עורי    :ליאונרדו

  .קר כלולותוזהו ב

  .עודם רחוקים, האורחים שרים  :המשרתת

קטן . רך בגדול מאודואיך צ?  זר גדול יהי לה לכלה)קם(  :ליאונרדו

ההביא החתן , והחתן.  הולם אותה– מעט יותר יאה לה

  ?זואת ענף תפוח הזהב הפורח להדקו לח

  ).זר על ראשה. נכנסת הכלה לבושה אותה שמלנית לבנה עצמה(  

  .הביא  :הכלה

  ! ומה זה אכפת לך)נכעסת(  :המשרתת

כוונה יש ?  על הענףאל וכי למה זה אתה שו)קדורנית(  :הכלה

    ?בדבריך

גש ינ(.  הלא מכירה את אותי,ליוכי איזה כוונה תהיה . לא  :ליאונרדו

  ).אליה

. כאשר היה, לוזכרי את הכ, י לךמה ומי היית: אמרי לי

.  כמעט לא כלום– והרי זה –רים וצריף רעוע וצמד שו

  . ל כאשר נגמרוובשל כך נגמר הכ

  ?למה באת    :הכלה

  .רצוני להיות בחתונתך    :ליאונרדו

  .גם אני הייתי בחתונתך שלך    :הכלה

, לרצחני, אפשר להרוג אותי. יך להתפאריוהיא מעשה יד  :ליאונרדו

רכה , עדינה, ענוגה, ואת. אותי כשרץ אי אפשראך לנער 

  .הנה כך, יךיתי מעלוערת אינ, תֹושברּכ

  .שקר    :הכלה

אינני רוצה שהגבעות , גא לכעוס אני: מוטב לי לשתוק  :ליאונרדו

  .הללו ישמעו את קול צעקתי

  .  אצעק אני בקול רם עוד יותראזי    :הכלה

  . העבראל תעלה את זכר, ואתה. די בשיחה הזאת  :המשרתת
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  ).בחרדה מביטה אל הדלת(      

אבל אינני יכולה . מוטב שלא אדבר אתך. היא צודקת  :הכלה

, להסתכל בחתונתי, שהרי באת להתבונן בי, לעצור ברוחי

צא . הזהב-הרי בכוונה תחילה שואל אתה על ענף תפוח

  .מכן והמתן לאשתך ליד הדלת

  ?וכי אסור לנו לשוחח    :ליאונרדו

  !ור אס)בזעף(  :המשרתת

? אי חשבתי יומם ולילה מי משנינו אשם בדברואחרי ניש  :ליאונרדו

 אשמה חדשה ומבטלת את זו היתה מופעתובכל פעם 

,  לעצמההאשמה כשהיא ,אבל האשמה, אשר קדמה לה

  !לא בטלה

 להטותמרבה דעת ולא יקשה עליו , המרבה לרכב על סוס  :הכלה

כך הנה על שום . אבל אני גאה.  יושבת מדברהלב נער

סגורה ומסוגרת , אסגור את כל הדלתות. שאת לאישיאני נ

יותר מכל דבר אשר אני חייבת לאהבו , אשב עם בעלי

  .שבעולם

  ).קרב אליה(תך ולא תועיל לך גאו    :ליאונרדו

  !אל תקרב    :הכלה

נש הנורא ביותר שאנו מענישים ו זהו הע–שרף דומם ילה  :ליאונרדו

 מה הועיל לי כי לא ,ותיומה בצע היה לי בגא! את עצמנו

נצרב ! אפס, אפס? ראיתיך וכי את לא עצמת עין בלילות

וכי סבורה את כי הזמן !  אש בעצמותי–באש חייתי 

. לא כן הדבר. לויגליד כל פצע והכתלים יסתירו את הכ

  ! עקר עודי לא י– מה שחדר לתוך הלב

. אינני יכולה להקשיב לקולך.  אינני יכולה לשמוע)ברעד(  :הכלה

קולך . כרובצת על משכב השושנים, כורה מייןייתי כשהי

ואף על . חנקיחשה אני כי א, ואני נחנקת, מושכני אחריו

  .פי כן הולכת אני אחריך

  !תיכף ומיד,  לך לך)אונרדו בשובל בגדוימושכת את ל(  :המשרתת

  .אל תיראי.  בפעם האחרונההרציתי לדבר אלי    :ליאונרדו
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כי לבי , געון הוא זהיכי ש, דעתיו, אבל הרי יודעת אני  :הכלה

והנה עומדת אני מקשיבה , סוריםי בקרבי מרוב ייבש

  .מפרכס בערגונוומביטה ועיני רואות כיצד הוא 

אני , לו ולא אנוח עד אשר אמרתי לך את הכטלא אשקו  :ליאונרדו

  .נשאייך להיו עליעכש, שהינשאתי א

  .והרי נישאת היא  :המשרתת

  )קרבים בשירהתמ(    :קולות

  כלה, עורי, עורי      

  .אור ליום הכלולות      

  !כלה, עורי, עורי    :הכלה

  )רצה אל חדרה(      

  .גש אליה עודי אל ת)אל ליאונרדו. (הנה האורחים  :המשרתת

  ).יוצא בדלת השמאלית(. אל תפחדי    :ליאונרדו

  )מאיר הבוקר(      

  )נכנסת(  :ראשונה נערה

  כלה, עורי, עורי      

  !אור ליום הכלולות      

  זר פרחים על ביתך      

    .וסביבו המחולות      

  הכלה, עורי, עורי    :הקולות

  )בשמחה(  :המשרתת

  ,ענפך יוריק      

  ך יפרחיענפך כדודי      

  .כי הבוקר כמוך      

  עץ הדפנה פרח      

  עץ דפנה השקט      

  !ילבשבלבך שה      

  )נכנסת(  :הישני נערה

  כלה, עורי, עורי      

  ,ך רכיםיתלתלי      

  ועורך כשלגים      

  על פסגת ההרים      
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  ,יך יפותינעל      

  ,חן-עטורות אבן      

  זר יסמין ריחני      

  .על קטיפת שערך      

  !עלה הסהר, הרועה בשושנים  :המשרתת

  .אצפה לאהובי בתוך היער    :'נערה ב

  ,אצפה לך דודי בחיל ורעד      

  .המגבעתזיתים השארת -בחורשת      

  )ראש נושא בגובה את המגבעת מעל ל–נכנס העלם הראשון (      

  ,עורי הכלה, עורי      

  .זהו יום הכלולות      

  על הכרים ירוקים      

  .כלולותיך הולכים      

  ובטנא להם      

  חבצלת זכה      

  .ולחמי חתונה      

  !כלה, עורי, עורי    :קולות

  ענדה הכלה את הזר הלבן    :'נערה ב

  .בסרט הזהב קשרו החתן      

  .פרחים לא יניחו לישון לכלה  :המשרתת

  )נסתנכ(    : 'נערה ג

  ,חתנה-דודהה בגן מחכה ל      

  . גם מפה לבנה,גם כףנותן לה       

  ).נכנסים אורחים שהושל(      

  ! יונתי הקיצי    :'העלם א

  !שחקיםבעומד , השחר, השחר      

  כוני לחגיה, הקיצי סניורה  :אחד האורחים

  . נמוג העולם בפריחת עץ הדר      

  !עורי כלה, עורי    :הקולות

  )נכנס(    :האב

  ,חתןה, החתן      

  ,ריםשוועלי צמד       
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  את בתי יוביל      

  .מביתי יוליך      

  !עורי כלה, עורי    :קולות
עם שובל ארוך , 1900לבושה שמלה שחורה משנות . מופעת הכלה(

צלצול של . על ראשה זר. ה ותחרים נוקשיםיֶסִלשל גאזה ְּפ
  ).הנערות מנשקות את הכלה. גיטארות

  ?שם שבשערךהבומהו   :'נערה א

  .שםו לא שום ב)צוחקת(  :הלהכ

  ! אין אריג כזה בכל העולם כולו)מתבוננת בשמלתה(  :'נערה ב

  !הנה החתן  :'עלם א

  )זנוושמה פרח מאחורי א(  :'נערה א

  דומה החתן  

  .לשמש פז  

  ו מבטקמתו  :'נערה ב

  . יקר מפז  

    )החתן קרב אל הכלה(  

  ?למה זה נעלת את הנעליים האלו  :הכלה

  .נאות הן מן השחורות  :החתן

  )נכנסת ומנשקת את הכלה(  :ליאונרדו תאש

  !ךישלום עלי  

  )קולות נשים מדברות זו עם זו(  

  )נכנס ושר כמי שכפאו שד(  :ליאונרדו

  ,עורי כלה, עורי  

  .אור ליום הכלולות  

  ,ים על ראשךזר נׂש  

  .על ראשך נענוד  

  , השדותֶשִיְרוּו  :ליאונרדו תאש

  ,תלתל על ראשך-דותְׂש  

  שישתו לרוויה  

  .מטללים, טלליםמ  

  ? גם אלה כאן)לאבי הכלה(  :אם החתן

    .וחייבים לסלוח, היום יום כזה.  בני המשפחה– הם  :האב
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  .אך לא אסלח, אני אסבול בדומיה  :האם

  .כי זר על ראשך, כה נעים לי לראות  :החתן

  !היא ונמהר לכנסיוב  :הכלה

  ?הנחפזת את  :החתן

לשמוע את , תךיחד אילהת, רוצה אני להיות אשתך, כן  :הכלה

  .קולך בלבד

  !וגם אני רוצה בך  :החתן

וחייב אתה לחבקני בחוזקה , לראות את עיניך בלבד  :הכלה

אפילו אם אמי , שלא אוכל להימלט ממך, בחוזקה

  .המנוחה תקרא לי

אני אחבק אותך ארבעים שנה בלי , זרועות חזקות לי  :החתן

  .הרף

  !תמיד!  לעולם)נפעמת אוחזת אותו בידו(  :הכלה

הנה עלתה . הכינו את הסוסים והכרכרות! סעיבואו ונ  :האב

  .החמה

  .אנו צרה בדרךו תבשלא! ... זהרו לכםיה  :האם

  ).ל הולכים לאט לאטוהכ. דלת רחבה נפתחת בעומק הבמה(  

  )בוכה(  :המשרתת

  כך תצאי מביתך  

  .נערה לבנה  

  ו את עולהיועכש  

  .ככוכב במרום  

  יונתי הזכה :'נערה א

  .האת עולה לחופ  

  )יוצאות(  

  ונטשת את ביתך  :'נערה ב

  .בדרכי קידושין  

  הרוח זורע  :המשרתת

  .חן בדרכך-פרחי  

  לא היתה לי אחות  :'נערה ג

  ,לבנה וטהורה  

  לא היתה רעיה  
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  !טהורה כמותך  

  יר הצלולוהאו  :המשרתת

  !סלסלת שמלך  
על הבמה נשארים ליאונרדו . מצלתיים, םתופי, גיטארות. הולכים(  

  ).ואשתו

  .בוא ונלך  :שההא

  ?לאן  :ליאונרדו

  .ניסע יחד, נלך. אבל אל תרכב על הסוס. לכנסיה  :האשה

  ?בכרכרה  :ליאונרדו

  ?וכי איך אחרת  :האשה

  .אין אני שייך לסוג הגברים הנוסעים בכרכרות  :ליאונרדו

הנוסעות לחתונה בלי , ת לסוג הנשיםכואני אינני שיי  :האשה

  .בעליהן

  !לא אוכל עוד לסבול  

  !וגם אני  :רדוליאונ

  .קוץ לך בכל עין? וכי מה אתה מביט בי כך  :האשה

  .בואי  :ליאונרדו

. חושבת אני ואינני רוצה לחשוב. לא אבין מה היה לך  :האשה

וכעת . אבל יש לי ילד. חיי רצוצים לעד.  יודעת אניאחת

אבל . גם גורל אמי היה כגורלי. בוא. מחכה אני לילד אחר

  .תרואני על שלי לא או

  )מאחורי הבמה(  :ותקול

  כך תצאי מביתך  

  ,נערה לבנה  

  ו את עולהיועכש  

  .ככוכב במרום  

  )בוכה(  :האשה

  ו את עולהיועכש

  .ככוכב במרום  

תי בנפשי ימדמה הי. הנה גם אני יצאתי כך מבית אבי  

  . שכל העולם כולם בא לחוג את חתונתי

  ! נלך)קם(  :ליאונרדו
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  !אבל ביחד  :האשה

  .לכי לך,  לכי)הפסקה(. כן  :ליאונרדו

  )יוצאים(  

  

  

  'תמונה ב
  

 קאקטוסים ,צבעים אפרפרים כחולים צוננים. ליד פתח המערה אשר שם גרה הכלה
המשרתת עורכת . נוסח קראמיקה עממית,  נוף פרימיטיבי–גבעות שטוחות . גדולים
  .מציגה עליו מגשים וגביעים, שולחן

  

  ,סבב הגלגל  :המשרתת

  סבב הגלגל      

  ,המים זרמו    

  .זרמו זרום    

  ,בא יום הכלולות    

  ,יםפפתחו עניה    

  ירח לבן    

  ,בביתו הכחול    

  יאיר הצחור    

  .בביתו הכחול

  )בקול רם(

      !שימו את המפה על השולחן

  )כבחלום(

  זוגות צעירים

  .שירים מזמרים

  .המים הומים

  בא יום הכלולות

  יבריק נא הכפור

  יהי נא מתוק

  . המרדהשק

  )בקול רם(
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  !הכיני יין

  )בחלום(

  ,נא-ראי, ראי

  ,הביטי וראי

  המים הומים

  ,המים זורמים

  !בא יום הכלולות

  אספי שמלתך

   בעלךיאל כנפ

  סגרי את ביתך

  .ושבי בביתך

  כשמש דודך

  ,הטחזהו יל

  שדה שחרב

  .צמא לדמך

  ,סבב הגלגל

  ,המים הומים

  .המים זורמים

  בא יום הכלולות

  .יבריק הנהר

  ).נכנסים אם החתן ואבי הכלה(

  .סוף כל סוף  :האם

  ?אנחנו הראשונים    :האב

. כשדיםרצו -אצו. אך זה עתה באו ליאונרדו ואשתו. לא  :המשרתת

כל כך מהר הגיעו .  כל עוד נשמתה בה מפחד–שה יהא

    .כרכובים על סוס

  .דם פסול נוזל בעורקיו. את מותו הוא מבקש  :האב

 ,כל המשפחה כולה? זל בעורקיו של זהיוכי איזה דם י  :האם

וממנו כל , עוד אבי אבי אביו רצח אדם. ת פסול– ּהדמ

  .  חבר רוצחים ובוגדים–הצאצאים הרעים הללו 

  !נניח להם  :האב

  ? נניח–כיצד זה   :המשרתת
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אינני רואה , כשמביטה אני בהם, כל עורק מעורקי יכאב  :האם

. אלא ידו של רוצח שגזל ממני את כל היקר לי ביותר

כשמבקש . שנטרפה דעתהאכן דומה אני למי . הביטו בי

.  נקל לו לצאת מדעתו–אדם לצעוק ואין מניחים לו 

, ואני חייבת להסתירה, הצעקה מתפרצת מן הלב

, יַתעכשיו גוזלים ממני את ֵמ. להחביאה מתחת לסודרי

  ).מסירה את רדידה(. והבריות ידברו בי סרה. ועלי לשתוק

  .לא יאה ביום אשר כזה לדבר בעניינים הללו  :האב

, חוד היוםיובי, ברו בכן מוכרחה אני לדבריאם פתחו וד  :האם

  .יחידה בכל הבית, אשאר לבדי, הרי היום

  .בית-בני, וב משפחהשכך תהיה לך -אבל אחר  :האב

  )יושבת(.  הנה זה חלומי–נכדים   :האם

. ים עובדותיאדמה זו דורשת יד. רוצה אני שיהיו רבים  :האב

עם , הקוץ והדרדרעם , יעמלו נא כאן עם היבלית, אדרבא

אין , והם באים הנה תמיד מחדש, האבנים שיש לסקלם

, ידי אדוני האדמה, ים דרושות כאןייד. איש יודע מאין

  .הרבה בנים, הרבה. שיגדלו את הזרע, שיענישו

אינם מבקשים אלא .  דעתם קלה–הנערים . גם בנות  :האם

  .והבנות תמיד בבית. לאחוז בנשק

  . יהיו גם אלה וגם אלה– חושבני )בעליצות(  :האב

אילו חי . הוא נצר לגזע טוב. בני יאהב אותה אהבה עזה  :האם

  .אביו הייתי אני יולדת ילדים הרבה

שיהיו בבית . שלא יפסידו זמנם לריק: רק אחת רוצה אני  :האב

  .שלושה בנים-םימיד שני

והלא משום כך . עלינו עוד להמתין. יתכןהרי כך לא . לא  :האם

גר דמנו על יאימה בראותנו כיצד נאוחזת אותנו ה

 ולנו והוא עולה בהרבה רגע-ִּבןהמעין חרב . האדמה

מצאתיו מוטל באמצע , כאשר רצתי אל בני. שנות חיים

הרי . טבלתי את ידי בדם וליקקתי אותו בלשוני. הרחוב

באגרטל של בדולח . אתה לא תבין לי. דמי הדם הזה

   .ה הזאת הספוגה בדםדמייתי את האהנוצרת 

  .חיל-בורי ג-ובנך, תנייםומ- בתי רחבת–חכי   :האב
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  .מחכה אני, אכן  :האם

  )קמים(  

  .הכיני את הטסים עם החיטה  :האב

  .הרי הם מוכנים  :המשרתת

  ! מזל טוב לכם)נכנסת(  :ליאונרדו אשת

  .תודה  :האם

  ?הירקדו  :ליאונרדו

  .אי אפשר להם לאורחים להתמהמה הרבה. קצת  :האב

  !הנה הם באים  :המשרתת
 שלובי –מאחוריהם הזוג הצעיר . קבוצות, נכנסים אורחים קבוצות(  

  ).מסתלקליאונרדו , זרוע

  !עם כזה-בוברנחוגה אף חתונה אחת לא   :החתן

  . אף לא אחת)קדורנית(  :הכלה

  .הדר ופאר  :האב

  .כל בני המשפחה באו   :האם

  .גם אלה באו, גם אלה שלא יצאו מעודם מפתח ביתם  :החתן

  .ע ואתה קוצראביך זר  :האם

  .יש כאן קרובים שאני רואה אותם היום בפעם הראשונה  :החתן

  . מיושבי החוף–לם וכ  :האם

  . הם נבהלו מן הסוסים)בעליצות(  :החתן

  ? במה את מהרהרת)לכלה(  :האם

  .סתם, כך  :הכלה

  .כבדה הברכה  :האם

  ).קול צלצול הגיטארות(  

  .כבדה כבדיל  :הכלה

  .קלה כיונה. ו קלה היאאבל חייבת את לקבלה כאיל  :האם

  ?התלוני אצלנו הלילה  :הכלה

  .ביתי ריק, לא  :האם

  !שארי אתנויה  :הכלה

אלה הם המחולות ממחוז , איך הם רוקדים,  הביטי)לאם(  :האב

  .הים

  ).בכל דמות מורגשת מתיחות. אחריו אשתו. יושב. נכנס ליאונרדו(  
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ת ד עד צאקויכולים הם לר. דודו של בעלי-אלה הם בני  :האם

  .נשמתם

  .הנה מה נשתנו פני ביתי. נחת היא לראותם  :האב

  ?ההדר-ענף, יך הענףיחן בעינ- המצא)לכלה(  :החתן

  . כן)ים לבמתבוננת בו בׂש(  :הכלה

רוצה הייתי שיהיו לך . יאריך ימים. והוהוא עשוי שע  :החתן

  .פרחים כאלה פזורים על כל שמלתך

  .רךואין צ  :הכלה

  ).ליאונרדו מסתלק ימינה(  

  .נלך לבקש סיכות ממנה  :'נערה א

  . עוד מעט ואשוב)לחתן(  :הכלה

  .היה מאושר עם אחותיתאי ווהלו  :ליאונרדו אשת

  .בטוח אני  :החתן

מי . חיי רעות ואל תעזבו את המקום הזה, חיו חיים טובים  :האישה

  .תן והייתי אני בפינה נידחת כזאתיי

; ולות הןחלקות ההר ז? וכי למה זה לא תקנו אדמה כאן  :החתן

  .וגם לילדים טוב המקום הזה

  .והמקום מרוחק כל כך. אין לנו כסף  :האישה

  . פועל טוב הוא–בעלך   :החתן

אף איננו גומר . אך לא יוכל לשבת במקום אחד, כן  :האישה

  .מתרוצץ הוא. מלאכה עד תומה

 אעטוף כמה תופינים עם ) ליאונרדולאשת (?וכי לא תאכלו  :המשרתת

  . יא אוהבת אותם מאדה, רום בשביל אמך

  .שה תריסריםותני לה כשל  :החתן

  .המחצית מספיקה, לא, לא   :האישה

  !ביום כזה, חלילה  :החתן

  ? ואיה ליאונרדו)למשרתת(  :האישה

  .לא ראיתיו   :המשרתת

  .כנראה בין האורחים  :החתן

  )הולכת(. אלך ואראה  :האשה

  !הנה ריקוד יפה   :המשרתת

  ?ואת אינך רוקדת  :החתן
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  ?וכי מי יזמין אותי  :המשרתת
במשך כל התמונה הזאת . מק הבמה עוברות שתי נערותובע(  

  ).מק הבמה דמויותיהם של האורחיםומהבהבות בע

מיטיבות , זקנות כמוך.  אין הם מבינים כלום)בעליצות(  :החתן

  !לרקוד מן הצעירות

? נער, להחניף אתה אומר לי? וכי מה זה עלתה על דעתך  :המשרתת

עודני ! אחד אחד! בחורים כארזים בני ביתך, הנה גברים

, ממש סלע! ענק היה.  הייתי בחתונת סבך,ילדה קטנה

  !צוק חלמיש

  .ואני קטן ממנו  :החתן

  ?איפה היא, והילדה... ועיניך מבריקות כעיניו  :המשרתת

  . מתקנת את התסרוקת  :החתן

ם כ הכינותי לןובכ, שנו הלילהיהרי לא ת, הקשיבה! אה  :המשרתת

  . למטה. ל בארוןוהכ. חזיר ושני גביעי יין-תליוק

  . אינני נוהג לאכול בלילות)מצטחק(  :החתן

  ).הולכת( הכלה – אם לא אתה )בערמומיות(  :המשרתת

  !שתה עמנו, בוא  :'עלם א

  .אני מחכה לכלתי  :החתן

  .קרוהמתן עד אור הב  :'עלם ב

  .עותשל הכהשעה הנאה מ  :'עלם א

  !רק לרגע אחד, אוב  :'עלם ב

  .נלך, טוב  :ןהחת

  ) במרוצה שתי נערותתלקראתה באו. נכנסת הכלה, הולכים(  

  ?לי או לה, למי נתת סיכה ראשונה  :'נערה א

  .אינני זוכרת  :הכלה

  .לי נתת כאן  :'נערה א

  .היולי בכנסי  :'נערה ב

 אינני )כר בה כי בנפשה פנימה מלחמה גדולהינ. היא נפעמת(  :הכלה

  . זוכרת דבר

  ...צה שהייתי רו  :'נערה א

  ...אני צריכה להרהר באיזה דבר.  המתינו)משסעת אותה(  :הכלה

  .סלחי לי  :'נערה ב



 371

  ).במעמקי הבמה עובר ליאונרדו(  

  .ו אני נרגשת מאדי ועכש)ראתה אותו(  :הכלה

  .הרי אנחנו איננו מבינות עדיין דבר זה  :'נערה א

  . זהו צעד קשה עד מאד.  תבינו–גיע שעתכן ת  :הכלה

  ?תט מתחראת  :'נערה א

  .סלחו לי. לא  :הכלה

צריך , הרי כדי לזכות מהר בחתונה, אבל? על מה זה  :'נערה ב

  ?כן, יםיאלא שת, כה אחתילקחת מן הכלה לא ס

  .יםישת, כן  :הכלה

  .שאחת מאתנו תתחתן קודם, זאת אומרת  :'נערה א

  ?אתן רוצות מאוד להתחתן  :הכלה

  . כן)מבוישת(  :'נערה ב

  ?מדוע  :הכלה

  .)מחבקת את חברתה (...כך סתם... ,נו  :'נערה א

  ).החתן נגש אל הכלה ומחבק אותה בזהירות. הן בורחות(  

  ! הנח לי)נרעדת(  :הכלה

  ?נבהלת  :החתן

  ! אתה הוא זה!אה  :הכלה

  . או אביך או אני)הפסקה(? וכי מי אם לא אני   :החתן

  .אכן  :הכלה

  .והרי אבא היה מחבק אותך ביתר זהירות  :החתן

  ! לבטח)ניתקדור(  :הכלה

  )זקהומחבק אותה בח(. הלא זקן הוא  :החתן

  ! הרף ממני)בשובי(  :הכלה

  )מרפה(? למה זה  :החתן

  .האורחים יראו אותנו... הרי... הרי  :הכלה

  )אין היא מביטה בחתן ובכלה. במעמקי הבמה עוברת המשרתת(  

  .הרי אנו כבר נשואים? וכי מה יש  :החתן

  .כך-אחר... אבל אתה הנח לי  :הכלה

  !נראה כי מטריד אותך משהו? וכי מה היה לך  :החתן

  .אל תלך מכאן. לא? אותי  :הכלה

  )נכנסת אשת ליאונרדו(  
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  ...אבל, לא אפריעכם  :האשה

  ?מה יש  :החתן

  ?בעלי לא עבר כאן  :האשה

  .לא  :החתן

וגם הסוס איננו , אינני יכולה למצוא אותו בשום מקום  :האשה

  .באורוות

  . י לזהֵא,  לבטח,דהר לו) בעליצות(  :החתן

  ). מן הבית באה המשרתת. יוצאת,אשת ליאונרדו נפחדת(  

  !כל כך הרבה ברכות ואתם עצובים  :המשרתת

  .הכלה עייפה. הלואי ויסיימו מהר  :החתן

  ?ילדה, מה לך  :המשרתת

  .סחרחורת  :הכלה

ו יעכש) לחתן(. מי שגדל בהרים חייב להיות בריא ושלם  :המשרתת

  .)רצה(הרי היא שלך : תאּוְפרק אתה תוכל לתת לה ִר

  !בואי ונתבונן במחולות, בואי) מחבק את הכלה(  :החתן

  .מוטב ואשכב מעט לנוח. לא) ביגון(  :הכלה

  .וגם אני אתך  :החתן

תן לי לנוח ? וכי מה יגידו? לעיני הבריות! חס וחלילה  :הכלה

  .מעט

  .אל תהיי כך בלילה, שמרי לךיאבל ה. כרצונך  :החתן

  .לילה ירווח ליב) בדלת(  :הכלה

  !הנה זה טוב  :החתן

  )נכנסת האם(  

  !בני  :האם

  ?היכן היית  :החתן

  ?טוב לך. ה הזאתָקֵחְדהנה שם בַמ  :האם

  .כן  :החתן

  ?והיכן אשתך  :האם

  .יום קשה הוא לכלה. הלכה לנוח  :החתן

 כאילו –אני ביום חתונתי . הטוב שבימי חייה? קשה  :האם

  . בירושה זכיתי

  ). לחדר הכלהבאה המשרתת הולכת(  
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  ?את הולכת  :החתן

  .להיות שם. עלי להגיע הביתה. כן  :האם

  ?לבדך  :החתן

מלאה מחשבות . מלאה אני דאגות כרימון. לא לבדי. לא  :האם

  .אבקותיעל הה, האדם-על בני

  !ימה כבריאבקות נסתיאבל הה  :החתן

  ).נעלמה במעמקי הבמה, באה המשרתת במרוצה(  

  .אבקכל זמן שהאדם חי הוא נ    :האם

  .ובקולך אשמע, שומע אני לך  :החתן

צפה או ו אך אם תראה בה ח,בחיבהעם אשתך נהג   :האם

לחץ אותה .  בכאב מעטשתרגיש, ַלּבֵבנה כך, עקשנות

ואחר זה , או תוכל גם לנשוך נשיכה, בוק זרועותיךיבח

ותרגיש כי גבר , פגעיהיא לא ת. נשק אותה בהרבה אהבה

. דבר זה למדתי מאביך. יתאדון ובעל וכי עליה לצי, אתה

  .חייבת אני ללמדך, ומאחר שהוא איננו

  .ויתיול כאשר צואעשה הכ  :החתן

  ? והיכן בתי)נכנס(  :האב

  .בבית  :החתן

  ).האב נכנס לבית(  

  !נצא במחול המחניים, יבוא החתן והכלה  :'נערה א

  . אתה תוביל)לחתן(  :'עלם א

  .היא איננה שם.  לא)יוצא מן הבית(  :האב

  ?איננה  :החתן

  .כנראה בחדרה   :האב

  )נכנס הביתה(! אלך ואראה  :החתן

  )צלצול גיטארות. ת קולותיהמי(  

  )רצה(! כבר התחילו  :'נערה א

  . היא איננה)יוצא מן הבית(  :החתן

  ? איננה)בחרדה(  :האם

  ?וכי לאן נעלמה  :האב

  ? היכן הילדה)נכנסת(  :המשרתת

  . אין אנו יודעים)קדורנית(  :האם
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  )שה אורחיםו נכנסים של,החתן יוצא(  

  ?אולי היא רוקדת  :האב

  .שם היא איננה. לא  :המשרתת

  !חפשי היטב. המון. רבים שם הרוקדים) בכעס(  :האב

  .פשתייאני ח  :המשרתת

  ?אבל היכן היא) מיואש(  :האב

  .בשום מקום, בשום מקום, היא איננה) יוצא(  :החתן

  ?היכן בתך? וכי מה זה) לאב(  :האם

  )נרדונכנסת אשת ליאו(  

חבוקים . על הסוס. היא וליאונרדו! ברחו! הם ברחו  :האשה

  .טסו כרוח, ברחו

  !לא יתכן? בתי שלי! שקר  :האב

אבל ... גם הוא, וגם הוא... פרי בטן ארורה. בתך שלך, כן  :האם

  . אשת בני–הרי היא 

  ?למי יש סוס! נרדוף! רדפו אחריהם  :החתן

את , את עיני: ןל אתואת הכ. מהרו? למי יש סוס, מהרו  :האם

    ...לשוני

  .הנה סוס  :קול

  !רדוף, נו) לבן(  :האם

  ).החתן ושני צעירים יוצאים(  

אבל ... מה נקל להם לרצוח, האנשים הללו. אל תלך, לא  :האם

  !גם אני אתך! הָצרּו. לא

  !אולי היא הטביעה עצמה בתוך הבאר, לא יתכן  :האב

 –מותה ואחת שכ, טהורות, במים צוללות נערות זכות  :האם

. ו כאן מחנייםיעכש. מחניים... אבל היא אשת בני! לא

  . שני מחנות

  )נכנסים האורחים(  

הוקירו את רגליכם מן הבית ! צאו מכאן. ביתי וביתך  

האורחים מתפלגים לשתי (. בואו רוצו לעזרת בני! הזה

ואלה באו מן , כאן בני ביתי מן החוף: הנה כך). קבוצות

הגיעה שוב .  בכל הדברים!רוצו מכאן, בואו. ההרים
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, רדפו אותם. יולי אנַש, ךלך אנשי. מחניים. הדמים-שעת

  !בואו ונרדוף

  

  מסך

  

  

  

  'מערכה ג
  

  'תמונה א
  

  ).עצים-נכנסים חוטבי. דואט של כנורות. חושך, לחים, גזעים גדולים. יער. לילה(

  

  ?מצאו אותם  :'חוטב א

  .מחפשים אותם בכל מקום, לא  :'חוטב ב

  !ַּתפסויי  :'חוטב ג

  !ס-ס-הס  :'חוטב ב

  ?מה יש  :'חוטב ג

  .דומה וקרבים אלינו מכל צד בבת אחת  :'חוטב ב

  .ואזי יראו אותם, הנה עלה הירח  :'חוטב א

  .אילו לא נגעו בהם כלל, מוטב היה  :'חוטב ב

  .ל יספיק המקום בוּכֹוַל. העולם גדול  :'חוטב א

  .ובכל זאת יהרגו אותם  :'חוטב ג

יפה עשו ;  בקול לבבוועחייב אדם לשמ,  כןאף על פי  :'חוטב א

  .שברחו

  .אבל דמם בראשם  :'חוטב ג

  .חייב אדם ללכת בדרך הדם  :'חוטב א

מאשר לחיות ולהמתין עד , מוטב כך, הדםשפך יאך אם י  :'חוטב ב

  .יב בעורקינוקאשר יר

  !שתוק  :'חוטב ג

  ?השומע אתה משהו? וכי מה  :'חוטב א
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את קול , הצפרדעים, צריםל הצרושומע אני את ק  :'חוטב ג

  .המשמרות הלילה

  ?ושעטת סוס אינך שומע  :'חוטב א

  .לא  :'חוטב ג

  .ו הוא נותן את דודיו להיעכש  :'חוטב א

  .םיי מן השמ,זוג הם  :'חוטב ב

  !ימצאו אותם וירצחו  :'חוטב ג

, רם בשר אחדשב, היה דמם דם אחד, לבטח, ויאבל עכש   :'חוטב א

  .שני מעיינות שיבשו, נוו הם שני כדים שנתרוקיועכש

אולי לא תציץ כלל הלבנה ; יםיעננים עטפו את השמ  :'חוטב ב

  .בעדם

טס . ראיתי אותו.  הלבנה עםהחתן ימצא אותם בלי או  :'חוטב ג

על מצחו חותם , פניו אפורים היו כעין האפר. הנקם-רכוב

  .ביתו-בני

  .נגזר עליו להיות מוטל הרוג בראש חוצות   :'חוטב א

  .כך הוא, אכן  :'חוטב ב

  ?הסבור אתה כי יפרצו הבורחים את חוגם   :'חוטב ג

 סכינים –  פרסות סביבעשר, בכל מקום. קשה הדבר   :'חוטב ב

  .ורובים

  .סוסו סוס טוב  :'חוטב ג

  .אבל הוא מוביל אשה  :'חוטב ב

  .הנה קרובים אנו למקום  :'חוטב א

  .אבל אנחנו נכרות אותו במהרה, צמרת- עץ רחב  :'חוטב ב

  .הבה ונמהר. הנה הירח עולה  :'טב גחו

  )משמאל נוגה אור(  

  .ירח עולה, הנה הירח   :'חוטב א

  .הירח עליו לבנים  

  פרחי היסמין נוטפים דם  :'חוטב ב

  !נוטפים דם

  ק העליםירב, ירחהנה ה  :'חוטב ג

  !ערירי, הנה הירח גלמוד  

  . כפני הכלהַּהאור כסף נוֵג  :'חוטב ב
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  , הירחאל תתאכזר, נא-אל  :'חוטב ג

  ,הנח לה לאהבה  

  ים עליהנ צל העלים הרוכםא  

  .הנח לה לאהבה

  ,עזמהאל תביט בעיני   :'חוטב א

  ,הנח לה לאהבה  

  , עליהןאת צל הענף הרוכ  

  . הנח לה לאהבה  
 בא הירח בצורת ,מאותו מקום אשר שם האור, מסתלקים משמאל(  

  .)אור תכלת מאיר את הבמה. חיווריםפניו ,  עצים צעירחוטב

  ,אני ברבור לבן על הנהר  :ירחה

  .הר בחשכת הקתדראלהו הצ–אני   

  , השחר על עלי הלילה–אני   

  .ממני אין מנוס. לו הכ–אני   

  ומי שם מתאנח? מי בשיחים  

  !עשב הגבוה שבגיאב  

  ,הסהר כאן ידה את סכינו  

  .ליםיוהיא תלויה בינות הערפ  

  צופה, צופה, צופה, והוא צופה  

  .םשא יגון ודיו יחובוב  

  אני קופא!  לי לבואחוהני  

  !על זגוגיות דקות, על הקירות  

  .פתחו לבכם, פתחו לי הגגות  

  !חם אתכםיי, חם לי קצתיאולי י  

  רידומה ועָפ! מה קר לי כאן  

  ,דומה ללב מתכת ישנה  

  הוא מבקש את נזר שלהבתו  

  .ת רודמיםצֹוחּוְבעל שיא ההר ּו  

  קרני הלבנה תשכם, אבוי  

  .כיהלוםים בינות שלגים קר  

  ,אין לי מקלט במי האגמים  

  .נוקשים ואכזרים, הצוננים
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  ,בלילה זה, אבל הלילה

  ,שוב יעלה הדם בלחיי  

  י הנחלֵּבומִא, ויתלקח  

  , הדםזיות  

  ,תועלי אדרת הסופ  

   אני רוצה.ל צל יעל מקלט לכםכ  

  .יחם לי מאד. לחדור ללב  

  .הבו לי לבכם  

  . הניחו לי לחדור לתוך הלב, הניחו  

  )לענפים(  

  .לכםצאספו   

  .קרני באות היום לשטוף הכל  

  .לֹּכַּב, לֹּכאשפוך אורי היום ַּב  

  י הנחל יתיזו דםֵּבִא, שוב ילהטו פני  

  .על בגד הסופות  

  !סורו חיש, סורו? מי מסתתר כאן  

  .אין כאן מקלט  

  .להוט הוא וקודח, אאיץ בסוס  

  .מבריק הסוס בלהט יהלום  
 .הבמה חוזרת ושוקעת באפלולית. העציםמאחורי , הירח נעלם(  

פניה כמעט . יחפה היא. עטופה גלימה ירוקה, באה הקבצנית הזקנה
  ).ראוילא י

  םיכבר קרובים השני. הירח ולסר   :הקבצנית

  ,ת המיםיקול המי. כאן נגמר הדרך  

  ? מי הוא שישמע לו,שת החורשווקול א  

  ותוצעקת המ, םיצעקת השני  

  או והוציאובו. יפתייע. פה תשלוט  

  , את חוטי הלובןותמארון המו

  .יםי לשנ,יותואת גלימת הלובן לגו

  .תוחפאר וצע על צופה: כבר אראה  

  ,קו יפי הרנןתש, ציפורים, דֹומּו

  ,תושא הרוח את קריאת המויות



 379

  ,תאסוף הרוח את קריאת המוות

  ,שא אותה הרוחיעל חורשות קפואות ת

  .קבורתה ביער, קבורתה באחו

  )בקוצר רוח(

  ?היכן הירח? אבל היכן הירח

  ,םי השני, הם.הם קרבים  :הירח

  . לאורך החוף–והוא . רוכבים בדרך  

  ,אלך ואאיר את האבנים  

  ?מה את מבקשת  

  .לא כלום  :הקבצנית

  ויר נוקשה וחדוהיה הא  :הירח

  .פיותיכחרב פ  

  נא-האירה, נא-האירה  :הקבצנית

  והסכינים, בגדיהם-את כפתורי  

  .ימצאו את דרכם  

  ,לאט-תן וימותו לאטימי י  :הירח

  ויניח הדם את קולו הענוג  

  החיוורותי ביַד, יביַד, יביַד  

  ונזכה ונראה,  זרעתיהֵאֶפר, ראה  

  .הטונראה את זרמו של הדם הלו  

  !הס. ערוץנעצור אותם בטרם יעברו את ה  :הקבצנית

  ).חושך על הבמה. מסתלק (!הנה הם הולכים  :הירח

  ! אור,הבאור ! מהר  :הקבצנית

  !מלטיאל תניח להם לה? השמעת  
מתכסה , הקבצנית יושבת. נכנסים החתן והעלם הראשון(  

  ).בגלימתה

  !אוב  :החתן

  .לא תמצא אותם  :העלם

  !אמצא   :החתן

  .רכבו בשביל האחר, כנראה  :העלם

  .אך זה עתה שמעתי שעטת סוס, לא  :החתן

  ?ואולי זה סוס אחר  :העלם
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וזהו .  אחדסוס כולו יש רק בכל העולם.  הקשב)נפעם(   :החתן

  . שתוק, אם הלכת אתי? ָּתְנַּב. הסוס

  ...אמרתי רק  :העלם

הרואה אתה את היד . בטוח אני שאמצא אותם כאן, שתוק  :החתן

ידם של כל , ידו של אבי, זוהי יד אחי, אין זו ידי? הזאת

שאילו רציתי , חו וכל כך רב בה הכ.ההרוגים מבני ביתי

שהרי , מהר, נלך, בוא. ץ הזההייתי עוקר בה את הע

ויר וואין לי עוד א, ניהם של כל קרובי ננעצו בייש

  .לנשימה

  ! אויה)בקול בוכים(  :הקבצנית

  ?השמעת  :העלם

  .לך לשם   :החתן

  .הרי זה ציד  :העלם

  .לא היה כמוהו לאימה ולפחד! ציד, כן  :החתן

  )המוות –היא . נתקל בקבצנית, החתן הולך שמאלה, העלם הולך(  

  !אויה  :בצניתהק

  ?מה לך   :החתן

  .קר לי  :הקבצנית

  ?לאן את הולכת  :החתן

  ...הרחק... לשם  :הקבצנית

  ?מאין באת  :החתן

  .מרחוק... משם  :הקבצנית

    ?שה רכובים על גבי סוסי גבר ואראיתהלא   :החתן

אך ) קמה(. ארועלם יפה ת) מביטה בו(... המתן) מתעוררת(  :הקבצנית

  . יותרעוד, ודאי, בשנתך יפה אתה

  ?הראית אותם, אמרי  :החתן

שכב עליו וכפות רגליך לא ! איזה גב רחב. המתן... המתן  :הקבצנית

  .כה קטנות הן,  צר עליהן– יגעו עוד באדמה

  ?העברו כאן? הראית אותם, שואל אני אותך) מנער אותה(  :החתן

האינך . הם יורדים מן הגבעה. לא עברו. לא). טחוןיבב(  :הקבצנית

  ?שומע

  .לא  :החתן
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  ?אינך יודע את הדרך  :הקבצנית

  !בין כה וכה אלך    :החתן

  .יודעת אני את המקומות האלה! וגם אני אתך  :הקבצנית

  ?אבל לאן, בואי, בואי) בקוצר רוח(  :החתן

  !הנה) בחגיגיות(  :הקבצנית
חוזרים ,  שני כנורות–שת היער וכאו, במרחק. מסתלקים חיש מהר(  

  .)לאט עוברים בין האילנות. יהםהגרזנים על כתפ. חוטבי העצים

  .מה גדולים עליך, מה גדולים,  עולההמוות, תהמוואתה   :'חוטב א

  .עצור מהר, ותהמו, עצור  :'חוטב ב

  .עצור את זרם הדם  

  ,אתה ערירי וגלמוד, המוות  :'חוטב ג

  .יבשו עליך, יבשו  

  .אל תזרע פרחים ביום הכלולות  :'חוטב ג

  ,ותעצוב המו, עצוב  :'חוטב א

  ,הנח לה לאהבה  

  ,ים עליהנאת צל העצים הרוכ  

  . הנח לה לאהבה  

  .ותאכזר המו, אכזר  :'חוטב א

  .הנח לה לאהבה  

    ,את צל הענף הרוכן עליה  

  .הנח לה לאהבה  

  ).באים ליאונרדו והכלה. מוסיפים לשוחח, הולכים(  

  !שתקי  :ליאונרדו

  .כי תשוב, רוצה אני! לך. ך אלך לבדילמכאן ואי  :הכלה

  . אמרתי, שתקי  :נרדוליאו

 הרם את ,ואריוקרע ונתק מעל צ, קרע, ניךיבש, בידיך  :הכלה

, שם ביתי. הניחני בפינתי. כבלי השלשלת הכבדה הזאת

ני כנחש כלמע, ואם לא חפצת לרצוח אותי, עם אדמתי

איזו , אוי. י הכלה את לועו של הרובהתן ביֵד, תן, קטן

  !י זכוכית בלשונהננעצ, שלהבת סוערת בראשי

הם באים , הם באים. אבל עכשיו אין עוד דרך לסגת  :ליאונרדו

  .הניחיני ואסיעך מכאן. הרודפים
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  .ל חמתי הסיעני מכאןעל אפי וע   :הכלה

מי היה הראשון שירד , נא-הגידי? ךתעל אפך ועל חמ  :ליאונרדו

  ?במדרגות

  .אני היא   :הכלה

  ?סוסי על חדשמי ענד מתג   :ליאונרדו

  .אני היא, אכן, אכן   :הכלה

  ?רבנותודקו עלי את הדיידיו של מי ה, הגידי  :ליאונרדו

אבל הלא ידעת אך זה יראו אותך יהרסו . שלי. ידי שלי   :הכלה

! ואני אהבתיך, ת דמיךייעצרו את המי, את תכלת ורידיך

 אותך חהוי לו יכולתי לרצו! אהבתיך, אוהבת אותך

גליות ענוגות טווה הייתי יה סווממט. ם אלויבידי

לך ! מה רב היגון, רתמיעוטפת בהם את הגוף ה, תכריכים

  !איזו אש יוקדת בראשי. וברח

חומה . ואני ביקשתי לשכוח! הזכוכית ננעצה בלשוני  :ליאונרדו

זריתי אפר , וכשראיתיך מרחוק. בצורה בניתי בין בתינו

טס אל - הסוס דהר,עליתי על סוסי? ומה בצע לי. על עיני

מדקירותיהן , לומותי הנסעריםהשחיר דמי בח. פתח ביתך

אינני . בשרי היה כעשב הלענה. החדות של סיכות הכסף

האדמה , לוהיא אשמה בכ, האדמה: אינני אשם. אשם

  . יך הכבדותימצמות, יךיוהניחוח הענוג הזה העולה משד

. לא חפצתי היות אשתך וביתך. ל שקע במערבולתוהכ   :הכלה

,  נמשכתי אליך אף רגע שלאחלףלא , אויה לי? ומה בצע

, שובי: "אמרת לי. אבואה,  ארוצה–משכתני אחריך 

קלה , בעקבותיך, תי אליךטסויר אני ואב, אך אני" שובי

שם הניחותי גבר זועם ובני ביתו . גבעול הדשאכ

 בין הרוקדים במחול והניחותי אות, העומדים לצדו

  ! צהרּו. הניחני לבדי. שיגךתנקמתם . יםיהמחנ

הולך וגוסס הלילה , ציפורי הבוקרועו על האילנות הנה ינ  :ליאונרדו

י אתן שם את דוַד, בואי ונמצא פינת סתר. על האבן החדה

  ).מחבק אותה(מסכין ומרעל , לא אפחד מנקמת האדם. לך
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מתוך (. אשמור את כל חלומותיך, כי אישן למרגלותיךואנ  :הכלה

ככלבך אביט , בטרם אשכב, נתי אפשוטותו את כ)יאוש

  .יך שורף את בשריייופ. ךיורבת יופיאש צ, בך

אף קטן , מניצוץ קט. האש תלד אש. האור ילד אור  :ליאונרדו

  .בואי ונלך. יעלו באש שני גלגלים צמודים, שבקטנים

  )מושך אותה אחריו(  

  ?לאן אתה מוליך אותי    :הכלה

, יךישם אתענג על יפ. למקום אשר שם לא יעברו הללו  :ליאונרדו

  .שם

ני לצחוק בפי נשים עֵׂש, לירידים, קיםוני לשוהוליֵכ )בלעג(  :הכלה

אנו אׂש, הדמים ארים-חתונת-עאת מצ. ישרות והמצייתות

  .כדגל, ברמה

אך . כי אז עזבתיך מיד, ככל האדםאילו חשבתי מחשבות   :ליאונרדו

ותות בבע, נא-לכי, לכי. וכמוני כמוך, לא עצרתי רוחי

  . ך שלךיתניוואת מ, ציחלבל הירח את כחדים 

  .קול צעדים  :הכלה

  .הם הולכים  :ליאונרדו

אוריד המימה את . אמות כאן לבדי. והשלום עליך, לך  :הכלה

יבכו , כו אותי העליםי בראשי ובייַּתקעוהחוחים . רגלי

  . דת ונערה תמימהבשה אויגורלה של א

  . הם הולכים–אני שומע . שתקי  :ליאונרדו

  !הצרּו  :הכלה

  !בואי: אמרתי לך. לכי בראש. וסי פן ישמעה, סיה  :ליאונרדו

  !שנינו יחד. יחד.  לא)מהססת(  :הכלה

  ! יהי כן)מחבק אותה(  :ליאונרדו

   –נו יואם יפרידו בינ  

  .אני אמות  

  .גם אני  :הכלה

  
דואט של . בהיר-אור כחול, לאט עולה הירח-לאט. הולכים חבוקים(  

 היעם הזעקה השני. המנגינה פוסקת. שתי צעקות, מרחוק. כנורות
פותחת את , גבה לקהל, עומדת באמצע הבמה, באה הקבצנית
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. גם הירח נעצר. פור בעלת כנפיים אדירותידומה היא לצ. הגלימה
  ).יה גמורהילאט בדומ-המסך יורד לאט

  

  מסך

  

  

  תמונה אחרונה
  

במעמקי הבמה שער . מימין ומשמאל ספסלים לבנים. כתלים עבים. מקומר, חדר לבן(
יש משהו , בחדר זה הפשוט לכאורה. רצפה לבנה מבהיקה. ר לבןלבן ומקומר וקי, גדול

 רצויאין דבר אשר י, לאין ֵצ, אין צבע אפור. ן הכנסיותימן המונומטאליות לבני
  .)כהות מתירות פקעת חוטים אדומה-שתי נערות לבושות שמלות כחולות. פרספקטיבה

  

  .הפקעת, הפקעת  :'נערה א

    ?מה עושה את, אמרי    

  ,מין על הבגדיס  :'נערה ב

  ,מבריק כזכוכית    

  ,נולדת בארבע    

  .בשמונה תמות    

  הפקעת, הפקעת    

  ,שרשרת נוגעת    

  נוגעת נפתלת    

  ,יםיסביב לרגל    

  אין דרך, אין דרך    

  בינות למרירות    

  .ענפי הדפנה    

  ) פזמוןתשואלת כפוזמ(    :ילדה

  ?ההיית בחתונה, הגידי    

  .לא הייתי. לא? אני  :'נערה א

  .גם אני    :הילדה

  ?אך מה שם התרחש בין הגפנים    

  ?אך מה קרה שם בין ענפי הזית    

   מדוע אין אדם?מה שם אירע    
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  ואת? חוזר משם    

  ?ת בחתונהיההי, אמרי לי    

  .הרי אמרנו, לא, לא  :'נערה ב

  )פורשת ממנה(    :הילדה

  . וגם אני בחתונה לא הייתי    

  ,הפקעת, הפקעת  :'נערה ב

  ?מה שרה את, אמרי    

  כאן פצע של דונג  :'רה אנע

  .יגון על הדם    

  בבוקר לנום    

  .ובלילה לעור

  )בדלת(    :הילדה

  החוט נסתבך    

  באבני הסלעים

  אבל ההרים

  .יעזרו לו לרוץ

  הנה הוא בורח

  .ורץ חיש מהר

  והנה הוא נמלט

  .ומגיע חיש קל

  השליך הסכין

  )בורחת (!והלחם נטל

  ,הפקעת, הפקעת    :'נערה ב

  ?מה עוד את יודעת

  , דומם האוהב    :'נערה א

  ,אדום החתן

  על חוף המתים

  .ראיתים במותם

  )חוזרת ומופעת בדלת(    :הילדה

  ירוץ גם יברח

  החוט המהיר

  יגיע אלינו
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  .החוט המהיר

  ,שמעתי קול צעד

  ,קרב ונדם

  ,קפאה באין רעד

  ,קפאה גוויתם

  ,גוויה של חתן

  ,וגוויה של אוהב

  גוויות צעירות

  )מסתלקת(. של ידיד ואויב

  

  )שרויות ביגון. נכנסות אשת ליאונרדו וחמותו(

  

  ?הכבר קרובים הם    :'נערה א

  .אין אנו יודעות) בזעף(    :החמות

  ?ומה תספרו על דבר החתונה    :'נערה ב

  .אמרי נא לי    :'נערה א

  . לא אספר דבר)ביובש(    :החמות

  .אולי אדע הכל, אשוב לשם    :האשה

  , בתיאזרי כוחך,  לכי לביתך)באומץ(    :החמות

  כי מן היום הזה תחיי בבדידותך 

  ,יום-שם תזדקני יום. בבית זה

  ,רק זאת תזכרי, ובלילות תבכי

  .הדלת בו לא תסגר לעד

  את החלונות . אם חי או מת הוא

  ,יורידו נא גשמים. לא עוד נגיף

  יורידו נא לילות דמעותיהם

  .על מר העשב

  ?אבל מה קרה    :האישה

  ךיכסי פני? ולמה זה נדע  :החמות

  .יך כאןיילד. הצער-בצעיף    

  וצלב של אפר, ואף לא הגה עוד    

  .הטילי על כרו    
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  ,בנות, בנות  :הקבצנית

  !תנו לחם לי    

  )הנרות מתקצבות סביבה(! לכי לך, לכי    :הילדה

  ?שיניגרולמה ת  :הקבצנית

  !את נאנקת כל כך    :הילדה

  ! ילדה,כך אסור, לא  :'נערה ב

  ?אור עינייךאולי מוטב שאבקש את   :הקבצנית

  .פורים רודפת אחרייעננת צ    

  ?פורירוצה את בצ    '

  אני רוצה לברוח    :הילדה

  .הרחק הרחק מאד, ממך    

  )לקבצנית(  :'נערה ב

  .אל תכעסי    

  ?ואדיו לאורכו של התההלכ, אמרי  :'נערה א

  .  היאתשם הולכ, לא  :הקבצנית

  ? המותר לשאול)חרש בחשש(  :'נערה א

  הנה מיד. םראיתי את שניה  :הקבצנית

  .יהיו שניהם בשני זרמי המים    

  כי באה שעתם והם קפאו    

  שניהם . בינות לאבנים גדולות    

  שני הגברים נמים בדומיה    

  .שניהם מתים. למרגלות הסוס    

  !הר ותפארתוהוד וז, הלילה    

  )בהתפעמות של שמחה(    

  !הם מומתים, כן, כן! הם הרוגים    

  !שתקי, זקנה, שתקי  :'נערה א

  ,תו פרחי אלמו–עיניהם : ראיתי  :צניתהקב

  ניהםיש, אך מתות הן    

  חור השלגְצשל נים כחוָפ

  ,נפלו שניהם; הנוקשה

   אדמו מדם:הכלה חוזרת , כן,אך חוזרת

  .שערותיה, שמלתה
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  וטין שחור .כה היה

  .פז ינוח-על פרח

  ).מסתלקות בתנועות ריתמיות, הנערות מרכינות ראשיהן. מסתלקת(

  .פרח פז ינוח-עלי    :'נערה א

  .טין שחור    :'נערה ב

  על פרחי הפז יביאו    :ילדה

  :וטהבי. חתנים מתים      

  ,האחד שזוף משמש      

  .השני שזוף כמוהו

  עליהם יעוף מלמעלה

  .הזמיר עם שיר עצבת

  .רב לך       :האם

  .אינני יכולה      :השכנה

שמה ידיה על (?  אין כאן איש)גשת לדלתינ(. אמרתי, רב לך  :האם

אך בני הוא ענף ,  לימשיבלו בני היה כאן היה  אי)מצחה

, לשכנה(. קול עמום הבא מעבר להרים. שפרחיו יבשו

אינני רוצה ? סוף- התפסיקי את בכייך סוף)קצף-בשצף

. דמעותיכם זולגות מן העיניים. שיבכו בכי בבית הזה

רמו לעיני מכפות זי,  לבדיאיוותרודמעותי שלי כאשר 

  .מות מדםח ורגלי ויהי

  .אסור לך להישאר כאן. בואי אלי      :נההשכ

כולם .  אני אהיה שקטה,כאן. רוצה אני להיות כאן. לא  :האם

רא מפני יאישן ולא א, בחצות הלילה אני אישן. מתו

, הרואמהות אחרות תפתחנה את הצ. אקדח ומפני סכין

 ההולכים ותוהן מביטות ומביט. והמטר יכה על פניהן

 תהיה כיונה עשויה קרההשנתי !  לא–ואני . הבנים

, לא. פרחי כפור. ןווהיא תזרה על הקבר פרחי קחו, בשנה

, האדמה בעצמה ובכבודה נתנה להם משכן, לא הקבר

  .היא מנענעת אותם על יצועה הרך
כורעת , הולכת ימינה, היא עוברת. שה לבושה שחוריםינכנסת א(  

  ).ברך
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אין . עהוזו-לפנינו ימי. יךייך בידי אל תליטי פנ)לשכנה(  :האם

, צעקתי ואני. האדמה ואני. אני רוצה לראות שום אדם

  ).יושבת באפס כוחות (!או! או. ואלה ארבעת הכתלים

  !חוסי על עצמך      :השכנה

 )יושבת(.  אני אהיה שקטה)מסירה את שערותיה ממצחה(  :האם

 אותי עלובה שתראינהתבואנה השכנות ואינני רוצה 

יכולה אפילו ללחוץ הרי אינני ! כל כך אומללה: באסוני

  .אל שפתי את ראשו של בני

  ) איננו עודרּהֵז. לבושה רדיד שחור, נכנסת הכלה(      

  ? לאן זה באת)בזעף, בראותה את הכלה(      :השכנה

  .באתי הנה      :הלהכ

 ? מי היא זו)לשכנה(      :האם

  ? הכרת אותההלא      :השכנה

הרי חייבת אני שלא . הרי על שום כך אני שואלת  :האם

נחש . ני בגרונהיאנעץ את ש, שאם לא כן. רהלהכי

אל , עומדת, אך עוצרת ברוחה, הולכת אל הכלה(! עקלתון

ואני , היא בוכה. הנה היא כאן?  הרואה את אותה).השכנה

. אינני יודעת מה היה לי. שקטה ואינני תולשת את עיניה

שה יכבוד הא? וכבודה שלה? אולי לא אהבה כלל את בני

  ).הכלה נופלת על הרצפה. המכה את הכל(? שלה

  ).מבקשת לגרור את האם מן הכלה(!  הרפי,היםואבל בשם אל  :השכנה

כדי שיקברוני ,  אותיהרוגבאתי כדי שת,  הניחי לה)לשכנה(   :הכלה

 אך לא בידיים חייבת את להכות )לאם(. יחד אתו, לצדו

. שברו עצמותיי עד שי–במגל , יניבקרס ברזל הּכ, אותי

מוטב לי לשכב , ורה אניטהשתדע כי !  לה הניחי)לשכנה(

הנות ממראה יבקבר מאשר להניח אפילו לגבר אחד ל

  .שדי הלבנים

  !וכי מה לי ולכל אלה, שתקי, שתקי      :האם

 גם את היית )ביגון(! ברחתי. אני ברחתי עם אחר, כן  :הכלה

כל נשמתי פצע וחבורה , נצרבתי באש. בורחת כמונו

פיתי י צ–סילון מים רעננים ובנך היה לי כ, היומכה טרי

היה כנהר , אבל הוא האחר. תאּוְפִר, והושל,  בנים–ממנו 
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ית יהמב,  ברשרוש הגומאהסעירני. בצל ענפים, אפל

 –הלא כנחל צונן היה בנך . והלכתי אחרי בנך. הגלים

הן עצרוני , ריםופילהקות של צ-והאחר שלח אחרי להקות

נה הרעיפו יר וצכפו, כפור על פצעי-הניפו כנפי, בדרכי

- יֵדנערה שידעה את דֹו, יחהש ֵלָבשָי, על נערה אומללה

אל ! לא רציתי !לא רציתי? התביני, לא רציתי בו. שהֵא

, אך ידו של האחר גרפתני כגל, מיתיוילא ר, בנך הלכתי

גם אילו זקנתי וילדי , גורפת הייתה אותי בין כה ובין כה

    ! ראשי-פורניהם בשערותיבנך נאחזים בצ

  )נכנסת שכנה אחרת(

? וכי מי האשם) בלעג מר(. אף לא אני, היא אינה אשמה  :האם

שה העונדת את זר יחסרת בושה היא הא, חלשה, עלובה

שה יהכלולות ונאחזת בקצה היצוע אשר חיממה אותו א

  .אחרת

הביטי מה ! הרי כאן אני, נקמי בי נקמתך! שתקי! שתקי  :הכלה

. נהידליה בג-גזור פרח יקל לך יותר מאשר ל.אריוענוג צו

ח ואף יעמוד בי כ. טהורה כרך שנולד, אבל טהורה אני

נישא אליו את , שהעלי א, העלי אור. להוכיח לך טהרתי

את תהיי .  למען גופי– אני – למען בנך –את . ידינו

  .הראשונה שתסלקי ידך ממנו

  ).שכנה שלישית נכנסת(  

? ל אלהמה לי ולכ? מה לי ולמותך? הרךומה לי ולט  :האם

שותק .  קבורים בניהכי מתחתי, היטשותקת דוממת הח

שותק האלוהים . כי הוא רוחץ את המתים, דומם הגשם

    .לנווכי יקבור את כ, יםיבשמ

  )שכנה רביעית נכנסת(  

  .הניחיני ואבכה איתך  :הכלה

  .אך בפתח הדלת, בכי  :האם

  )האם באמצע הבמה. תחהכלה עומדת בפ. נכנסת הילדה(  

  ) הולכת שמאלה,נסתנכ(  :האישה

  .ארוה היה פרש יפה תהֹי  

  .ו הנו גל של שלגיועכש
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  ,עלה להרים, יצא ליריד

  .בבוהויזרועות הנשים ל

  הלילות בלבד-ועתה אזוב

  . יעטור את מצחו הצונן לעד

  ,נת הורתךימנית בגח      :האם

  .אספקלריית הארץ      

  ,ישימו כעת על חזך      

  .הֵריח-צלב של הדס מר      

  ,Hכסּויבואו י      

  .כריך יכסוךתבמשי       

  .יבכו המים, יבכו      

  . ידיךבשלוותפחו ייתי      

  ,ארבעה נערים יבואו      :האשה

  .םיהם באים עמוסי כתפי      

  ארבעה אוהבים יבואו      :הכלה

  .ותושאו את המייר יובאו      

  ...השכנות      :האם

  !הם נושאים אותה הנה) בפתח(      :הילדה

  ,אחת היא      :האם

  ...הצלב, הצלב      

  ,יסוריםימתקו ה    :השכנות

  , הצלבוקמת      

  , השםוקמת      

  .שם המושיע      

  .יגן הצלב על החיים והמתים      :הכלה

  ,בסכין קטנה: הקשיבו, שכנות      :האם

  ,בסכין זעירה שכזאת      

  ,שובין שתים לשל, באחד הימים      

  ,אהבה-שני גברים חולי      

  ,רצחו זה את זה בסכין הקטנה      

  ,כה קטנה, בסכין הקטנה, בסכין      

  ,עד שלא תמלא את היד      
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  עמוק, אבל היא חודרת עמוק      

  ,םתה, אל תוך הבשר הנבוך      

  געי עד אשר תודולא תעמ      

  , החיטטבמקום אשר שם הר      

  ,אפל רועד-באשר שם שורש      

  .שורש זעקתנו      

  ,הנה הסכין הקטנה      :הכלה

  עד שלא תמלא את ידי, כה קטנה      

  . הנהרֹוטָל זעיר שְּפגכד      

    ,םיבין אחת לשתי, אך ביום הגורל      

  ,שני גברים חסונים, בסכין הזאת      

  .מוטלים מומתים      

  מוטלים דוממים      

  . שפתיהם כדונג      

  ,עד שלא תמלא את היד, כה קטנה    :השכנות

  עמוק- אבל היא חודרת עמוק      

  םתה, אל תוך הבשר הנבוך      

  ,געיד עד אשר תוולא תעמ      

  ,במקום אשר שם הרטט החי      

  ,רועד-באשר שם שורש אפל      

  .שורש זעקתנו      

  

  מסך
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   דיוויד יום
  

  

  חיי של היסטוריה כעין
  

                 
  ,אדוני

ודאי תציץ בתחתית האיגרת כדי , מאחר שאין כתב ידי מוכר לך

נכון על האופן -תתמּה אל, ומשלא תמצא שם כזו, לבדוק את החתימה

עלי לבקש ממך כבר בפתח דברי שתמחל . המוזר הזה שבו אני פונה אליך

עלי לומר לך ; רא את הדברים הבאים בעיון רבולהפציר בך שתק, על כך

והרי טיעון חזק יותר , שבכך תיָקּרה לך ההזדמנות לעשות מעשה טוב מאוד

; איש סקוטלנד, אין צורך שאומר לך כי בן ארצך אני. מזה לא אוכל לנקוט

אפילו כלפי זר , כי גם בלי קשר כזה אעז להשליך את יהבי על אנושיותך

והסיבה שאני פונה , ני מבקש מידיך הוא עצתךהחסד שא. גמור כמוני

, איש ֵסֶפר, מאחר שיש צורך ברופא מיומן: דווקא אליך מחּוורת מאליה

הייתי שמח , היגיון ואנושיות רבה כדי לתת לי תשובה מספקת, בעל שכל

אילו היתה אלת התהילה מפנה אותי אל אנשים נוספים שתכונות אלו 

זאת אני .  להקדיש זמן להתלבטותמשמשות בהם בערבוביה כדי שאוכל

כי גם אם נראה שבפתח ; בלי שום כוונה להחמיא, אומר במלוא הכנות

מכתב חריג כל כך מן הראוי להכביר מליצות כדי להסב עלי את דעתך 

הנה נסיונות כאלה , לטובה ולסלק דעות קדומות שעלולות להתעורר בך

שאודה ,  של נפשילהתחכם אינם עולים כלל בקנה אחד עם מצבה הנוכחי

ובכל זאת . ואתוודה כי אינה משוחררת מחרדה בנוגע למשפט שתחרוץ עלי

וללא הקדמות נוספות אשטח כעת , אני שם מבטחי בגילוי ליבך ובנדיבותך

וכדי לעשות זאת על הצד היעיל ביותר ; בפניך את מצב בריאותי הנוכחי

מדוע אני מסתיר שאחריה תבין בנקל , אציג בפניך כעין היסטוריה של חיי

  . מפניך את שמי

עליך לדעת אפוא כי כבר משחר ילדותי היתה בי נטייה עזה אל 

, מאחר שהחינוך התיכוני שלנו בסקוטלנד. עבר עולם הספרים והכתובים

 14מסתיים על פי רוב כשאנו בני , שאינו כולל הרבה מלבד לימודי שפות

 וגיליתי שלבי נמשך ,יכולתי לאחר מכן לקרוא כל שעלה על רוחי, 15או 
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כל . כמעט באותה המידה אל ספרי פילוסופיה ועיון ואל שירה וספרות יפה

מי שמצוי בכתביהם של הפילוסופים או המבקרים יודע כי בשני תחומי 

אלא הם מכילים לא הרבה מֵעֶבר , הדעת האלה אין עדיין שום קרקע מוצקה

, בבחני אותם. ותראפילו על העיקרים היסודיים בי, לוויכוחים אין קץ

אשר לא נטה להתבטל , גיליתי בתוך עצמי עוז רוח מסוים שהלך וגאה בי

אלא הביאני לבקש לי אמצעי חדש , בפני שום סמכות בנושאים אלה

אחרי רוב , לבסוף. כלשהו שבאמצעותו אפשר יהיה לקבוע מהי האמת

פני דומה כי נפתחה ב,  שנה18ואני אז כבן , חקירות ודרישות בעניין זה

בלהט , אשר רוממה את רוחי לבלי מידה וגרמה לי, זירה חדשה למחשבה

להשליך מעלי כל עסק או בילוי אחר כדי שאוכל , האופייני לגברים צעירים

עורר בי , אשר יועדתי לעסוק בו, תחום המשפטים. כולי-להתמסר לה כל

 ולא יכולתי לחשוב על שום דרך לפלס לי נתיב בעולם מלבד דרכו, בחילה

במשך כמה חודשים הייתי מאושר עד אין קץ . של המלומד והפילוסוף

, 1729בערך בראשית ספטמבר , עד שבסופו של דבר; במהלך זה של חיי

ולא יכולתי עוד להרים , נדמה כאילו כל האש שבערה בי כבתה ברגע אחד

. את רוחי אל אותה מדרגה עליונה שקודם לכן הפיחה בי עונג עילאי שכזה

ולכן מעולם , נוחות ורפיון רוח כשהנחתי מידי את ספרי-י כל אילא הרגשת

אלא שיערתי , לא העליתי בדעתי כי הדברים אמורים באיזו מחלה של הגוף

אשר עליה יש להתגבר , כי הצינה שפשטה בי נובעת מעצלות שבמזג

, במצב זה הייתי שרוי תשעה חודשים. באמצעות שקידה כפולה ומכופלת

אבל בדרך נס ללא כל הרעה , שתוכל לשוות בדמיונךמוטרד ביותר כפי 

  .במצבי

היה עוד פרט אחד אשר סייע יותר מכל לפגום ברוחי ולהביא עלי 

ֶסֶנָקה , כגון קיקרו, והוא שלאחר שקראתי ספרי מוסר רבים, את המחלה הזו

-והתאהבתי באופן היפהפה שבו הם מציגים את המידה, וּפלוטארכוס

הרצון - קיבלתי על עצמי לתקן את המזג ואת כוח,הטובה ואת הפילוסופיה

ללא הרף הייתי ִמְתחזק במחשבות נגד . כמו גם את תבונתי ואת שכלי, שלי

המחשבות הללו . המוות והעוני והבושה והכאב וכל תלאות החיים האחרות

שכן כאשר , ללא ספק שימושיות להפליא כאשר נלווים להן חיים פעילים

, הראשון מחדיר את השנייה אל הנשמה, חשבהמזדמנים יחד המאורע והמ

אבל בחיים של בדידות אין כל שימוש ; שם היא מותירה טביעה עמוקה

שכן כוחה של הנפש אינו נתקל , למחשבות הללו מלבד ְלַכּלֹות את הרוח
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כמו היד החובטת ומחטיאה את , אלא מתפזר באוויר, בשום התנגדות

ורק לאחר שכבר הרסתי , ניסיוןאבל את זאת לא למדתי אלא מן ה. מטרתה

  . אם כי לא הייתי מודע לכך, את בריאותי

, כמה כתמי צפדינה צצו על אצבעותי בחורף הראשון למחלתי

שנתן לי תרופות אשר סילקו את , ונועצתי בעניינם עם רופא ידען ביותר

 שאף על פי 1,התסמינים הללו ובהזדמנות זו הזהיר אותי מפני ֵאֵדי הְקָרָביים

וכמוהם גם , שיוויתי בנפשי כי הם כל כך זרים לי, אותה עת סבלתי מהםשב

, לבסוף. עד שהקלתי ראש באזהרתו, מכל מחלה אחרת מלבד צפדינה קלה

אשר הבחנתי בו , תסמין אחד, 19כשהייתי בן , 1730בסביבות אפריל 

עד כדי כך שעל אף שלא גרם לי , החמיר מאוד, בצורה קלה מן ההתחלה

היה זה . בכל זאת החידוש שבו גרם לי לבקש עצת מומחה, תנוחו-כל אי

כשהזכרתי זאת באוזני רופאי הוא צחק עלי . רוק- מה שקרוי ַרֶּיֶרת או זיבת

בכך הוא . מחלת המלומדיםשהרי לקיתי בבירור ב, ואמר לי שכעת אני אחיו

 2שכן לא מצאתי בי ולו שמץ מאותה רוח נפּולה, התקשה מאוד לשכנעני

למרות זאת . הסובלים מן החולי הזה מרבים כל כך להתלונן עליהאשר אלו 

קיבלתי על עצמי בעצתו לעבור טיפול בתמציות מרות ובגלולות נגד 

שתיתי מדי יום ביומו ַּפייְנט אנגלי של יין ְקָלֶרט ורכבתי שמונה , היסטריה

  . המשכתי בכך עוד שבעה חודשים לאחר מכן. או עשרה מילין סקוטיים

הידיעה , הצטערתי לגלות שאני לוקה בחולי מעיק כל כךעל אף ש

משום שהשתכנעתי כי הצינה שחשתי קודם לכן , על כך הרגיעה אותי מאוד

. נבעה לא מפגם שבמזג או בנפש אלא ממחלה שכל אחד עשוי לחלות בה

למדתי במתינות ורק כאשר ; התחלתי כעת להקל עם עצמי במידת מה

ואת ; והפסקתי קודם שאתעייף, העליונההרגשתי שרוחי נמצאת במדרגתה 

בדרך זו חייתי חיים ְמַסְּפקים . הזמן שנותר בזבזתי בנעימים כמיטב יכולתי

ובשובי העירה בחורף הבא גיליתי כי רוחי שבה לאיתנה במידה רבה ; דיים

בכל , וגם אם שקעה תחתי בנסותי להמריא אל מרומי מחוזות הנפש, מאוד

הקפדתי על אורח . ט בתוכניותי הקודמותזאת הצלחתי להתקדם לא מע

                                                         

היו חומרים בלתי נראים ) vapours(עשרה אדי הקרביים - ברפואת המאה השמונה1
, וגורמים לשלל תסמינים ומחלות, ד מן הקיבהובמיוח, הנפלטים מן האברים הפנימיים

 .  היפוכונדריה והיסטריה, ובהם דיכאון
, מונח רפואי המתאר פגימה באיזון הרוחות שבגוף. Lowness of Spirits במקור 2

 . המוליכה לדיכאון ומלנכוליה
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וכל אותו חורף עשיתי לי חוק בל , חיים ותזונה סדירים מאוד מן ההתחלה

. וללכת ברגל מדי יום, יעבור לרכוב פעמיים או שלוש פעמים בשבוע

משום כך ציפיתי שכשאחזור אל אזורי הכפר ואוכל לחדש את פעילותי 

אבל טעות גדולה . אופן מלאאחלים ב, אך עם פחות הפרעות, הגופנית

צץ בי תיאבון רעבתני , 1731בסביבות מאי , שכן באביב הבא. היתה בידי

אלא , אשר נראו לי בתחילה כתסמין טוב, ועיכול זריז לא פחות, ביותר

שעד אותה עת , שהופתעתי לגלות כי הדבר שב ועורר בי פרפורים של הלב

בון הזה היתה תוצאה לתיא, מכל מקום. רק לעיתים נדירות חשתי בהם

הוא גרם לי לאכול במידה כה קיצונית עד שבתוך שישה : יוצאת דופן מאוד

,  אם קודם לכן הייתי גבוה–שבועות עברתי מקיצוניות אחת אל השנייה 

הבשר -המוצק ובריא, הפכתי לפתע פתאום לבחור החסון, כחוש וגרום

כדי לתרץ את , בעבר. עם עור ורדרד ומראה צוהל, ביותר שראית מעודך

מנהג הרכיבה שלי ואת הקפדתי על בריאותי אמרתי תמיד שאני חושש 

אלא שעכשיו ; ואנשים האמינו לי בנקל בגלל המראה שלי, מפני השחפת

טבעי זה הלך ושכך -תיאבון לא. בירכו אותי הכול על החלמתי השלמה

ם ולא מעט גזי, אבל ציווה לי בירושה את אותו פרפור קל של הלב, בהדרגה

. אשר עוברים בקלות ובלי להותיר טעם רע כפי שקורה בדרך כלל, בקיבתי

אני . התסמינים האלה כמעט שאינם גורמים לי כל אי נוחות, מכל מקום

או לפחות לא יותר ממה , אין רוחי נפּולה כלל. אני ישן היטב, אוכל היטב

שעשוי לחוש האדם הבריא ביותר בעטיה של ארוחה מלאה מדי או 

, ואפילו את זה אני חש רק לעיתים רחוקות;  קרוב מדי אל האחמישיבה

אלו החיים איתי באותה . וכמעט אף פעם לא בבוקר או לפני הצהריים

הֵליחות -משפחה ורואים אותי כל הזמן אינם מבחינים בשום שינוי במזיגת

הם סבורים שאני איש חברה טוב משהייתי , אדרבא; ולו הזעיר ביותר, שלי

הדבר . אחר שאני בוחר לבלות בחברתם חלק גדול יותר מזמנימ, לפני כן

הפיח בי תקוות כה רבות עד שכמעט לעולם אינני מחמיץ את הרכיבה 

ובקיץ שעבר לקחתי על עצמי משימה , למעט בתקופת החורף, היומית

וחזור לקראת , לנסוע שמונה מילין הלוך מדי בוקר: מפרכת מאוד

פעמיים חזרתי לקחת את .  הולך לפניואל מעיין מינרלי ששמו, הצהריים

לצד מיצים נוגדי , התמציות המרות ואת הגלולות נוגדות ההיסטריה

מלבד שיכוך התסמינים , אבל ללא השפעה ניכרת, צפדינה באביב שעבר

  . לזמן קצר
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ובלי לעצור כדי ; הנה כי כן נתתי לך תיאור מלא על מצבו של גופי

אסביר לך מה היה , ר מייגע כל כךעל סיפו, כפי שהייתי צריך, להתנצל

שני אלה קשורים , ובמיוחד במחלתי זו, כי בכל המקרים; מצבה של נפשי

הואיל וכעת עמדו לרשותי הזמן והפנאי כדי לצנן את . קשר הדוק זה בזה

התחלתי להתחבט ברצינות בשאלה כיצד עלי להתקדם , דמיונותי הבוערים

פיה המוסרית שנמסרה לנו סברתי שהפילוסו. בחקירותי הפילוסופיות

מחכמי העת העתיקה לוקה באותה בעייתיות המתגלה גם בפילוסופיית 

ומסתמכת על ההמצאה , שהיא היפותטית לחלוטין, דהיינו, הטבע שלהם

כל אחד מהם נוַעץ בדמיונו הוא כדי להקים . יותר מאשר על ההתנסות

, ע האדםמבלי להתייחס כלל לטב, מתווים של המידה הטובה ושל האושר

גמרתי אומר להפוך את , כיוון שכך. שבו תלויה בהכרח כל מסקנה מוסרית

זה האחרון לנושא המחקר העיקרי שלי ולמקור שממנו אשאב כל אמת 

שרוב , סבורני שעובדה ודאית היא. שהיא בתחומי הביקורת והמוסר

ושעל מנת ; הפילוסופים אשר פעלו לפנינו ניגפו בפני גאון רוחם שלהם

מלבד שייּפטר , לא נחוץ לו כמעט דבר,  האדם ברכה במחקר זהשיראה

מכל דעותיו הקדומות גם ביחס לעמדותיו הוא וגם ביחס לעמדותיהם של 

לפחות זה כל מה שאני יכול להסתמך עליו כדי להראות את . אחרים

בתוך , שהכברתי בהם כל כך הרבה עד שכיום, אמיתות ההיסקים שלי

שאין , מילאתי בשרבוטי קונטרסים רבים של נייראני מגלה כי , שלוש שנים

נוסף לקריאת , אפשר היה לחשוב שכל זה. בהם דבר מלבד פרי המצאתי

וכן לימוד , צרפתית ואנגלית, רוב הספרים המפורסמים בלטינית

 וזה היה –הוא די והותר עבודה בשביל מישהו בריא לחלוטין , האיטלקית

 אבל המחלה שלי היתה עֹול אכזרי ;אם זה נעשה לשם תכלית כלשהי, נכון

גיליתי שאינני מסוגל לעקוב אחרי שום מהלך מחשבתי . שהוטל על כתפי

ותוך , אלא רק אגב קיטועים חוזרים ונשנים, בהתבוננות אחת מתמשכת

למרות , ובכל זאת. שאני מרענן את עיני בהסתכלות על חפצים אחרים

אבל בבוא העת להפוך ; המגבלה הזו אספתי את חומרי הגלם לספרים רבים

, כאשר חייב המחבר ְלָקֵרב אליו את הרעיון, את החומר הגולמי למילים

, כדי שיוכל לעיין בחלקיו הזערוריים ביותר, שאותו הבין בקווים גסים

ולהשאיר אותו ללא הפסקה בשדה ראייתו כדי שיוכל להעתיק את החלקים 

ולא עמדה לי ,  זאת התברר לי כי אין לאל ידי לעשות–הללו לפי סדרם 

ובכך היה טמון אסוני הגדול . רוחי להתמודד עם משימה כבדה כל כך
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לא היתה לי כל תקווה לנסח את דעותי באופן אלגנטי ומהוקצע . ביותר

והעדפתי לחיות ולמות , מספיק כדי למשוך את תשומת לבו של העולם

   .בחשכת האלמוניות ובלבד שלא אציג אותן בצורה פגומה ומקולקלת

. פעם-נפש מאכזבת כל כך לא זכור לי ששמעתי אי- על עוגמת

המרחק הקטן שביני לבין בריאות שלמה עוד מעצים את המצוקה שגורם לי 

, חולשה גרידא ולא רוח נפּולה היא המציקה לי. מצב העניינים הנוכחי

כמרחק שבין , ונראה לי כי רב המרחק בין מחלתי ובין ֵאֵדי קרביים נפוצים

  . יים וטירוף הנפשאדי קרב

 3בכתביהם של המיסטיקנים הצרפתים ושל הפנאטים, הבחנתי

כי כאשר הם מתארים את תולדות מצבה של נשמתם הם , שלנו כאן

, וכמה מהם, אשר חוזרת לעיתים קרובות, הרוח- מזכירים צינה ונטישת

מאחר שפולחן דתי כזה . התייסרו בה במשך שנים רבות, בתחילת דרכם

 חשבתי לא פעם כי 4,ולפיכך ברּוֵחי הִחּיּות, בכוחו של הרגשתלוי לגמרי 

ושטקסי הפולחן האקסטטיים , המקרה שלהם והמקרה שלי מקבילים למדי

וכמוהם גם הרהורים , שלהם עלולים לפרוע את מארג העצבים והמוח

  . עמוקים ואותו חום או ִשלהּוב שהוא חלק בלתי נפרד מהם

בניגוד למה שהם מספרים לנו , יהענן לא סר מעל, אם כך ואם כך

ובעצם התחלתי להתייאש מן האפשרות שאחלים , בדרך כלל כי קרה להם

חוף , כדי למנוע את המרה השחורה המתלווה לגורל כה מר. פעם-אי

המבטחים היחיד שמצאתי לי היה בהרהורים נרגנים על הבלּות העולם וכל 

גיליתי ,  לצודקיםאבל עם כל זה שרגשות כאלה נחשבים; פארו של האדם

. למעט אצל השוגים בהם כאחוזי דיבוק, כי אין הם יכולים להיות כנים

מתוך שהייתי ער לכך שכל הפילוסופיה שלי לעולם לא תגרום לי סיפוק 

והיות שהתעודדתי ממקרים ; התחלתי לדרבן את עצמי, במצבי הנוכחי

ם של כמו גם מהבטחותיה, שבהם שבתי והתאוששתי אחרי החמרה בחוליי

. התחלתי לחשוב על משהו יעיל יותר מכל מה שניסיתי עד אז, רופַאי

, לימוד ובטלה, גיליתי כי כשם ששני דברים מחמירים מאוד את החולי הזה

והתברר לי ; התעסקות והסחת דעת, כך שני דברים מיטיבים אותו מאוד

                                                         

 . כתות פורשות בתוך הכנסייה האנגליקנית, קונפורמיסטים-מחמיא לנון- כינוי לא3
היו כוחות החיים הכלליים , מודרנית-בפיזיולוגיה הקדם, )animal spirits(חי החיות  רו4

ואחראי במידה רבה למצבו , שתוארו כנוזל או גז הזורם במערכת העצבים, של הגוף
 .הנפשי והגופני של האדם
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וחלקם של הטובים כמעט שנגרע , שביליתי את כל זמני בדברים הרעים

ואף על פי שלא , משום כך גמרתי אומר לחתור לחיים פעילים יותר. ילגמר

החלטתי להתאמץ בנשימתי , יכולתי לחדול משאיפותי בתחום ההשכלה

  . כדי שאוכל לשוב אליהן במשנה מרץ, האחרונה לזנוח אותן לזמן מה

גיליתי כי עומדת בפני הבחירה בין , כשבחנתי את האפשרויות

מלבד זה , הראשונה.  ושל סוחר5רטי נודדשל מורה פ: שתי קריירות

; כמסתבר, אינה מתאימה לי, שמבחינות מסוימות מדובר בחיים של בטלה

ומחמת אופיי , וזאת מכיוון שבהיותי אדם פרוש מן הבריות ויושב אוהלים

ולא היו , לא הייתי רגיל לשהות בחברה הכללית, הביישני והוני המצומצם

ם העולם כדי לפלס לי בו נתיב ולהביא לי די ביטחון עצמי והיכרות ע

ולאחר שקיבלתי מכתב , לפיכך הכרעתי כי אהיה לסוחר. תועלת באופן זה

סחר חשוב בבריסטול הריני נחפז להגיע לשם בעצם -המלצה אל איש

כשאני נחוש לשכוח את עצמי ואת כל מה שעבר על מנת , הימים האלה

להשתלח בעולם מקוטב ו, להקדיש את עצמי כמיטב יכולתי לקריירה הזו

  . אחד למשנהו עד שאשאיר את המחלה הזו מאחורי

גמרתי אומר לשאול , מאחר שבאתי ללונדון בדרכי לבריסטול

הגם שהיה עלי לנקוט בשיטה המגוחכת הזו כדי , אם אפשר, בעצתך

, אף על פי שהיו מוכשרים ביותר, כל הרופאים שנועצתי בהם. לעשות זאת

משום שלא היו בעלי השכלה , אל סוף מחלתימעולם לא הצליחו לרדת 

. רחבה מעבר לגבולות מקצועם ולכן לא הכירו את חיבוטי הנפש האלה

, שמך ההולך לפניך ייחד אותך כאדם ההולם ביותר להפיג את ספקותי

דעה שאוכל לסמוך עליה באשר , והחלטתי לשמוע את דעתו של מישהו

אני מקווה . משכת כל כךלכל סוגי הפחדים והתקוות הנלווים למחלה מת

 –שתיארתי את התסמינים באופן מפורט מספיק כדי שתוכל לחרוץ משפט 

אבל אתה הרי יודע שאחד מתסמיניה של . ואולי אף פירטתי יותר מדי

  . המחלה הוא ההנאה להתלונן ולדבר עליה

האם בין כל : השאלות שאני שואל אותך בהכנעה הן כדלקמן

האם ? פעם מישהו שלקה בצורה כזו-איהמלומדים המוכרים לך הכרת 

האם ? האם עוד זמן רב אצטרך לחכות לכך? פעם להחלים-אוכל לקוות אי
                                                         

מקור תעסוקה נפוץ לאנשים משכילים שאין להם הון ונחלה משלהם . governor במקור 5
ולעיתים קרובות , לוויה לבניהם הצעירים של אנשי האצולה-ם פרטיים ובניהיה כמורי

 .הם ליוו אותם והשגיחו עליהם במסעותיהם באירופה
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כך , ורוחי תחזור אל כוחותיה ומרצּה כבעבר, פעם מלאה-החלמתי תהיה אי

האם אני ? שתוכל לעמוד ביגיעה הכרוכה במחשבות עמוקות וסתומות

 לקחתי את כל התרופות סבורני כי? הולך בדרך הנכונה כדי להחלים

  . ולכן אינני צריך למנות אותן כאן, המתאימות

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  )אביעד שטיר: מאנגלית( 
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   נורדאו מקס

  

  

 ותמדמדומי האו: 'פרק א –התנוונות 

  

                    

כמו גם מצבי־רוח יסודיים , דמותם המשותפת של גילויי־זמן שונים

 ניסיון 1. מיוצגים כולם במונח ״מפנה המאה העשרים״,המתבטאים בהם

רב־שנים מראה כי משמעיהם של מושגים נוטים להישאב משפתו של העם 

החוק הזה שימש מאז ומעולם את חקר השפה ; שעיצב אותם לראשונה

בחותרו לחלץ מסקנות ממוצאם של שורשי , בשרתו את היסטוריית המוסר

״מפנה . מהלך גידולם של גזעים שוניםמילים על המולדת שבה נוצרו ועל 

אנשים לראשונה פגשו משום שבצרפת , המאה״ הוא מונח צרפתי

ומצא לו אחיזה בכל , המונח נדד בעולמות שונים. הלך־הרוח המכונה כךה

תודעת ״מפנה המאה״ מצויה . זו ראיה שהיה בו צורך: השפות התרבותיות

חיקוי של אופנה זרה אך במקרים רבים אין היא אלא , כיום בכל מקום

בצורתה המדויקת ביותר היא מופיעה . ולא יציר אורגני, הצוברת יוקרה

פריז היא המקום הנכון להשקיף בו על , אשר על כן; בארץ מוצאה

  .הופעותיה רבות־הגוונים

רק מוחו של ילד או של פרא . לא נדרשת ראיה לטיפשיותו הרבה של המונח

נולדת , י שלפיו המאה היא מין יצור חייכול היה להגות את הרעיון הפשטנ

נערות עליזה ,  ילדות פורחת–כחיה או כאדם ועוברת דרך כל שלבי החיים 

עד שגוועת עם תום ,  ואחר כך מזדקנת ונמוגה לאיטה–ובגרות חסונה 

לא לפני שפקדו אותה בעשור האחרון לחייה ייסורים , שנתה המאה

 , או זואומורפיזם,רופומורפיזםלא פעם עולה מאותו אנת. מייסורים שונים

אינה , הנמשך באופן אחיד ונצחי, ילדותי כי חלוקה שרירותית של הזמן

כך בֵעת שהמאה התשע־עשרה : היינו הך בקרב כל בני־האדם התרבותיים

מדדה עוד , הנוצרית המואנשת זוחלת לכאורה אל מותה באפיסת־כוחות

 –שוריה הראשונים המאה הארבע־עשרה המוסלמית בנעלי־הפעוטות של ע
                                                         

הרווח ברוב , )״סוף המאה״: מילולית (fin-de-siècleהמחבר משתמש במונח הצרפתי  [1
כל ההערות המופיעות . העדפתי אני להתאים עצמי לקורא העברי. שפות אירופה

 ]בסוגריים מרובעים הן של המתרגם
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צועדת , והמאה החמישים־ושבע היהודית מצויה בשנתה החמישים־ושש

,  בני־אדם בעולמנו130,000בכל יום נולדים . בשיא גבורתה ברוב הדר

ֵלאּותו ורעננותו של אזרח העולם ; ועבורם זהו יום תחילתו של העולם

ם ע, 1900הצעיר אינן מושפעות מהשאלה אם הפציע אל העולם בשנת 

. ביום הולדת את המאה העשרים, 1901 או ב־–גסיסת המאה התשע־עשרה 

. ההצטערות עבור הזולת היא הרגל לשוני, לרוע מזלם, אבל אצל הצרפתים

התדע , ״ידידי המסכן: בצרפת עשוי אדם לשמוע יום ביומו נאומים מעין זה

שבעיני גרמנים , צורת הדיבור הזאת. ״!איבדתי את כל רכושי? מה קרה

 מאוהב בעצמו באופן –נובעת מרעיון צרפתי , תפסת כמשונה בהחלטנ

 ולפיו כל מה שנוגע לאדם מצוי בחשיבות עליונה עבור –בלתי־מודע 

 אסון גדול עבור שאר האנושות םוחלכאי העולם ונדכאיו ה, העולם כולו

התמים , בהתאם להרגל החשיבה הזה. בה במידה שהם עבור עצמם

רפתים על גסיסת המאה שלהם עצמם בדברם על מכריזים הצ, נוכיותובא

  2. בעוד שלמעשה היה עליהם לומר ״מפנה הגזע״–״מפנה המאה״ 

המצב הנפשי שהוא מצביע , אך אווילי ככל שיהא המונח ״מפנה המאה״

הלך־הרוח התקופתי מבולבל באופן . עליו שריר וקיים בחוגים מרכזיים

מאימה חשדנית , וש קהההוא מורכב מתזזיתיות קדחתנית ומייא; מתמיה

. של דעיכה, התחושה הרווחת היא של שקיעה. בוסתניומהומור שחור ות

האמונה הנורדית . א וידוי ותלונה בעת ובעונה אחתו״מפנה המאה״ ה

ובימינו מתעוררת ; העתיקה כללה את תורת ״דמדומי האלים״ המבעיתה

אט כל שבהם דועכים אט־, ביתר שאת חרדה אפלה מפני דמדומי האומות

בטלה מן , על כל מוסדותיה ויצירי כפיה,  והאנושות–השמשות והכוכבים 

  .העולם בתוככי הטבע הגווע

אין זו הפעם הראשונה במרוצת ההיסטוריה שבה אופפת אימת יום־הדין את 

אבל .  אחז רגש דומה את העמים הנוצריים1000בסביבות שנת : הלך־הרוח

בעת . מהתרגשות ״מפנה המאה״נאלית נבדלת בכל זאת יאותה אימה מיל

                                                         

נוטים לפרש אותה כאומרת שכל הצרפתים התנוונו :  הפסקה הזאת מובנת שלא כהלכה2
אבל מפסקאות הסיום של פרק זה יובהר בבירור שלנגד עיניי . ושגזעם הגיע אל סופו

כמו גם של חלק , מצבה של האוכלוסייה הכפרית. ניצבו רק ״עשרת האלפים העליונים״
הצבעתי אך ורק על ריקבונם של . בסדר גמור, מד הפועלים וממעמד הבורגניםמהמע

תחו את הם אלו שפי. העשירים תושבי הערים הגדולות המשתייכים למעמדות הגבוהים
 . ״מפנה הגזע״ורק אצלם חל, ״מפנה המאה״
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מפנה האלף הראשון לספירה הנוצרית נבע ייאושם של בני־האדם מרגשי 

הם היו , הם חשו את דמם מתרוצץ בכל איבריהם; חיוניות וחדוות־חיים

 ונחרדו מאפשרות שקיעתם עם –מודעים ליכולתם ליהנות ללא גבול 

ד גביעים כה רבים או־אז נותרו להם עו. שנדמתה בלתי־נמנעת, העולם כולו

והיה בידם להתענג ביתר שאת על האהבה , להריק ושפתיים כה רבות לנשק

אין לה גם דבר עם . דבר מזה אינו מצוי בתחושת ״מפנה המאה״. ועל היין

דיכאון בין־הערביים הנוגע ללב של פאוסט המשקיף על מפעל חייו 

חיל ולא גאה על הישגיו אך כמּה לראות בהצלחת כל מה שהת, בזקנותו

מזנק בקוראו ״ֶאת ֶׁשִּתְכַנְנִּתי ,  ונעור משנתו באי־שקט נמרץ–השלים 

זהו .  מצב הרוח של ״מפנה המאה״ שונה בתכלית3.ְלַהְגִׁשים ֲאַמֵהר״

הייאוש חסר־האונים של חולה כרוני המרגיש עצמו גווע טפח אחר טפח 

שיר קנאת ההולל הקשיש והע; בלב הטבע בן־האלמוות הפורח בעליצות

שת התשושים בּו, הרואה זוג נאהבים צעירים פונים למחבוא מבודד ביער

 בגינה דקאמרון חוויית אל פירנצה של רהדֶב מפני מלטיםהנ וחסרי־האונים

מוכנים לענות עצמם לשווא רק כדי לחטוף עוד שכרון־חושים אחד , קסומה

ו לבטח יזכר,  של טורגנייב4אלו שקראו את ״קן אצילים״. בשעת אי־יציבות

מבקר כאיש מזדקן , לברצקי, הגיבור. את סיומה של היצירה המשובחת הזו

: כלום לא השתנה. בבית שבו חווה בצעירותו את רומן האהבים שלו

על העצים הגבוהים מקננות ציפורים קטנות , הפרחים בגינה נותנים ריח

; על הדשא הרענן מתרוצצים ילדים שובבים וצוהלים, ומצייצות בעליזות

בתמונת , מודר ומלא יגון,  והוא מביט–ק לברצקי עצמו הפך מבוגר ר

הטבע המוסיף לחיות באושר בלי להיטרד מהיעדרה של ליזה האהובה 

הבנתו של לברצקי כי רק לו אין עוד . ומשיברונו ותשישותו של לברצקי

, זעקת מותו של אלבין ״השמש, עתיד בתוך הטבע הזה הצעיר והפורח לעד

 זהו מצבם המדויק של בני דור – של איבסן 5״רוחות״השמש״ במחזה 

  .״מפנה המאה״

                                                         

, נ׳ בן־ארי (טרגדיה, פאוסט) 2006(י״ו , גתה: הבאתי מתרגומה של ניצה בן־ארי [3
 .] ההוצאה לאור–אוניברסיטת תל־אביב : תל־אביב). מתמתרג

נ׳  (קן אצילים) 1983(א״ס , טורגניב: הופיע בעברית בתרגומה של נילי מירסקי [4
 .]עם עובד: תל־אביב). מתרגמת, מירסקי

ר׳  (רוחות) 2008(ה׳ , איבסן: בתרגומה של רבקה משולח, בין השאר, הופיע בעברית [5
 .] בית הספר הגבוה לאומנויות הבמה–בית צבי : גןרמת־). מתרגמת, משולח
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הוא הופך מסמן הולם , הודות לערפול הכרחי שיש באותו מונח אופנתי

, כמו המילים ״חירות״. לכל המודע־למחצה והלא־ברור המתעורר בנפש

 בעוד למעשה –המצטיירות כמונחים בעלי משמעות , ״קדמה״, ״אידיאל״

 כך המונח ״מפנה המאה״ אינו אומר –לילים ריק מתוכן אינן אלא רצף צ

אלא מקבל משמעויות משתנות מעולמות התוכן השונים , דבר כשלעצמו

  .של המשתמשים בו

הדרך הבטוחה ביותר להיווכח מה עומד מאחורי ״מפנה המאה״ היא 

כל . התבוננות בשורה של מקרים יחידים שבהם נמצא המונח בשימוש

לן לקוחים מכתבי־עת ומספרים צרפתיים מהשנה המקרים שיוזכרו לה

  6.האחרונה

 תוך –עוזב את ארצו וקובע את משכנו בפריז , מלך מתפטר מתפקידו

ביום מן הימים הוא מפסיד . ששמר לעצמו בכל זאת זכויות מדיניות כלשהן

הוא חותם אפוא על . סכום כסף גדול במשחק הימורים ונקלע למצוקה

תמורת תשלום של מיליון , לפיו הוא מתחייבחוזה עם הממשלה בארצו ו

המעמדות הרשמיים , לוותר מעתה ועד עולם על כל התארים, פרנקים

  .מלך של מפנה המאה. וזכויות־היתר שעוד נותרו לו

במהלך הדיון . בישוף נרדף משפטית באשמת העלבת שר הדתות של ארצו

עותקים מחלקים הכמרים המלווים אותו באולם בית־המשפט לעיתונאים 

קנס מוטל עליו לאחר שהוא מורשע ו. מוכנים מראש של נאום ההגנה שלו

הוא מוציא . הוא עורך אסופה שמכניסה לו יותר מפי עשרה מסכום חובו

הוא יוצא למסע . לאור כרך שמכיל את כל מכתבי־ההסכמה שנשלחו אליו

מתייצב בכל הקתדרלות להופיע בפני ההמון הסקרן לחזות , ברחבי ארצו

 להוליך כה וכה את שק תההזדמנוהוא לא מחמיץ את ; דוען־השעהבי

  .בישוף של מפנה המאה. הנדבות

ראש המשטרה . גופת הרוצח פרנזיני מנותחת לאחר הוצאתו להורג

מעבד אותה ומכין , החשאית חותך לעצמו חתיכת עור גדולה מהגופה

פקיד . וממנה נרתיקים לסיגרים ולכרטיסי ביקור עבורו ועבור כמה מידידי

  .של מפנה המאה

                                                         

ופ׳ דה־ז׳ובנו שהועלתה בפריז  קומדיה בארבע מערכות מאת ב׳ מיקאר,  ״מפנה המאה״6
כמעט שאינה מסייעת להצביע על הדרך שבה תופסים הצרפתים את , 1890בשנת 

 אלא , משום שכותביה לא ניסו לתאר את הלך־הזמן או את הלך־הרוח–משמעות המונח 
 .רק לתת ליצירתם כותרת שהאמינו שתהיה מושכת
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מטפס איתה אל כדור פורח , אמריקאי נושא את כלתו לאישה במפעל גז

  .חתונה של מפנה המאה. ויוצא לירח־דבש בשחקים

.  נספח בשגרירות הסינית מוציא לאור ספרים מבריקים בצרפתית תחת שמו

ונוטל לעצמו , הוא נושא ונותן עם בנקים לצורך מתן הלוואה לממשלתו

לימים מתברר שהספרים נכתבו .  גדולה טרם שנסתכמה העסקהמקדמה

  .דיפלומט של מפנה המאה. והוא תעתע בבנקים, בידי מזכירו הצרפתי

בנקאי , תלמיד בית־ספר תיכון עובר עם חבר בקרבת בית־סוהר שבו אביו

מעילה ופשעים , נאסר שוב ושוב באשמת פשיטת רגל במרמה, עשיר

הינה , ״ראה: חברו את המבנה וצוחק באומרוהוא מראה ל. רווחיים דומים

  .בן של מפנה המאה. בית־הספר של אבי״

משוחחות זו , הלומדות יחדיו בפנימייה, שתי עלמות בנות משפחה טובה

, ״אני אוהבת את ראול. ״ שואלת השנייה?״מה העניין. האחת נאנחת. עם זו

 ואת –צעיר ואלגנטי , הוא נאה! ״הרי זה מקסים. והוא אוהב אותי״

 והוריי רוצים –״אני נעצבת על שאין לו כלום והוא לא־כלום . ״?נעצבת

״אז הינשאי . קירח וכעור אבל בעל כסף רב״, שהוא שמן, שאינשא לברון

עלמה של מפנה . ״!אווזה שכמותך, אפוא חרש לברון והכירי לו את ראול

  .המאה

מנים הגר. צאומקרי־המבחן האלה חושפים כיצד נתפש המונח בארץ מו

יות ומשתמשים במונח ״מפנה המאה״ בבלעדיות אהמחקים אופנות פריז

מנצלים לרעה את המונח , מוחלטת עבור דברים מלוכלכים ובלתי־צנועים

״ demi-mondeבדרך זו הם נתנו בדור הקודם לביטוי ״. בבורותם הפושעת

שהלוא יוצרו דיומא ; את המשמעות ״זונה״ מתוך אי־הבנת מובנו האמיתי

לתאר באמצעותו אנשים אשר בעברם מצויה תקופה אפלה שבגינה רצה 

חינוכם או מסלול , הוצאו מהחוגים שאליהם השתייכו מתוקף הולדתם

או לכל הפחות לא למי שאינו ראוי , אבל ביציאתם לא גילו לאיש, חייהם

  . בני מעמדם הישןםשאין הם נמנים עוד ע, לכך

לך המוכר את זכויות שלטונו במבט ראשון נדמה כי אין הרבה במשותף למ

, בעבור המחאה נכבדת ולזוג צעיר היוצא לירח־הדבש שלו על כדור פורח

ולא ניכר קשר הדוק בין הגרסה הבישופית של ַּברנּום ובין עלמה מחונכת 

למשעי הממליצה לחברתה על נישואי ממון מרוככים באמצעות 

קרים של מפנה ותף לכל אותם משאך בכל זאת ישנו מכנה מ. ידיד־משפחה

  .הזלזול בהשקפות המסורתיות של נימוס ודרך־ארץ: המאה
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התכחשות־למעשה : זו התפיסה שמתבסס עליה המונח ״מפנה המאה״

 –משמעו של דבר עבור ההולל . מקובל שעודנו מתקיים להלכההחינוך ל

 –עבור האגואיסט קר־הלב ; שחרור החיה שבאדם, ניבול־פה שלוח־רסן

רמיסת המחסומים המונעים רדיפת בצע ,  בסובביםזלזול בכל התחשבות

 הצפה חסרת בושה של יצרים שפלים –עבור הבז לעולם ; והנאות

; אם לא לדכא באצילות, ואינטרסים שקודם לכן נהג להסתיר בצביעות

אימוץ פנומנליזם , הכחשת העל־טבעי,  התנערות מדֹוגמות–עבור המאמין 

 היעלמות האידיאלים –ם אסתטיים עבור עדין־הנפש העורג לריגושי; שטחי

 –אך עבור כולם ; שבאמנות ואי־יכולתם לעורר את הרגש בצורתם הישנה

ריסנו את , סופם של סדרי־עולם שהניחו את הדעת במשך אלפי שנים

  .השחיתות והבשילו את היופי שבכל אומנות

ותקופה חדשה מכריזה , תקופה היסטורית באה אל קיצה באופן חד־משמעי

ולא נראה כי יש למחר רצון , דרך כל המסורות נפער שסע. העל בוא

אנחנו מניחים לכול לקרוס מפני , הקיים מתמוטט ונופל. בדיאלוג עם היום

. ששבענו מעצמנו ואיננו מאמינים ששימור עצמנו שווה את המאמץ

כמו המלכים ,  או מגורשות–ההשקפות ששלטו בנפשות עד כה מתות 

לעת . ים יורשים חוקיים ביורשים מתחזיםעל מורשתם נאבק; המודחים

בלבול אוחז בכל : עתה תקופת מעבר היא המושלת בכיפה ומטילה אימה

בעלי עוצמה נעשים , ַעם חסר־אונים נעשק בידי מנהיגיו, הכוחות הפועלים

. חלקי־הגמוניות ארעיים־אך־רודניים נולדים, נביאי שקר מפציעים, עריצים

בלי שנדע מאיזה כיוון עלינו , ד לבואאנו משקיפים בכמיהה על העתי

בפיזור עשתונות אנחנו מייחלים להסבריה . לצפות לו ומה בעצם הוא יהיה

יקאי סעל המשורר והמו. של האמנות בעניין הסדר שיצלח את הבלבול

מה . לנחש או לפחות לרמוז באיזה אופן תמשיך החברה להתפתח, לבשר

, ממה ִנתפעל, במה נאמין, חרמה נדע מ? מה יהיה יפה, יהיה מחר מוסרי

ובכל ;  של ההמוןוכך נשמעת השאלה מאלף קולותי? כיצד נחווה הנאה

שבו מתחיל שוטה , מקום שבו מקים תגר את סככתו וטוען שבפיו התשובה

 או טוען לביצוע –בצליל או בצבע , בסיפורת, או נוכל להינבא בשירה

 הלהוטות לקלוט מצטופפות הבריות –מלאכתו שלא כקודמיו וכמתחריו 

וככל שיהיה המסר יותר קודר . מסר מיצירותיו כמפי האורקל של הפיתיה

כך פעורי הפה המסכנים הצמאים להתגלּות רואים בו את , וחסר־משמעות

  .וכך הם להוטים לפרש אותו, העתיד
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. זהו המחזה שמציג המפעל האנושי לאורם האדום של דמדומי האומות

ים ביפי הלהבות המחרידות שנצפו לאורך  בשמיים עולקבציםהעננים הנ

,  על פני האדמה זוחלים צללים מעמיקים7.שנים לאחר התפרצות קרקטואה

ומכסים את הכול באפלה מסתורית שבה כל הוודאויות נחרבות וכל 

. צורות מאבדות את קווי המתאר ונמסות בערפל נוזלי. הניחושים מותרים

חוששים , ים להתפתחות בדאגההזקנים מצפ. עולה ובא הלילה, יום חולף

אחדים מקרב . מפני האפשרות שעד שייראה סופה כבר לא יהיו בין החיים

ששים על בוא , הצעירים והחזקים חשים חיוניות בעורקיהם ועצביהם

החלומות שממלאים את שעות החשכה עד עלות שחר היום החדש . הזריחה

; ור אלוותקוות זחוחות עב, הם זיכרונות חסרי־נחמה עבור אלה

  . של הזמןיםהתגלמויותיהם של החלומות הללו הן־הן תוצריו האמנותי

רובו הגדול של המעמד , באופן טבעי. כאן המקום למנוע אי־הבנה אפשרית

אומנם הלך־הרוח הנוכחי . הבינוני והנמוך אינו מצוי ב״מפנה המאה״

מזעזע את האומות עד עמקי נשמתן ומעורר רגשות סוערים גם באנשים 

הּקלה פחות או , אך מחלת־הים הנפשית הזו; שוכים והפשוטים ביותרהח

 ואינה מתבטאת –אינה מחוללת בהם תאוות כשל נשים הרות , יותר

 עוד , או הפועל,הבורגני הזעיר. בצרכים אסתטיים שלא שערום אבותיהם

 כל –מוצא דרך קבע סיפוק טהור בדפוסים הנושנים של אמנות וספרות 

ינו מצוי תחת מבטם הלועג של חסידי האופנה והוא עוד הוא יודע שא

הוא יעדיף את הרומנים של אֹוֶנה על . מתמסר מרצונו החופשי לנטיות ליבו

ואת ״אבירות כפרית״ של מסקאני על פני כל , פני כל הסימבוליסטים

הוא יפיק הנאה מלכותית מבדיחות על ; תלמידי וגנר וגם על פני וגנר עצמו

ויפהק או יתרגז לנוכח מחזותיו של ,  עממייםיםנסטירות־לחי ומפזמו

הוא ישתהה מול הדפסים בצבעי שמן של מסבאות ִמיְנֵכנאיות ; איבסן

ויחלוף בלי להעיף מבט על פני ציורים בסגנון , ופונדקים כפריים

המגמות החדשות מוצאות חן רק בעיני מיעוט קטן . "פתוחהאוויר־ה"

שהן , וע טהור שהן לבדן מוצדקותואותו מיעוט מכריז מתוך שכנ; בהחלט

אבל למיעוט הזה יש . יספקו לנו הנאה והתפתחות, לבדן ינהיגו את עתידנו

כמו שיעור זעום , הכישרון לכבוש את כל פני השטח הגלויים של החברה

                                                         

בעקבות .  התפרץ הר־הגעש קראטה שבארכיפלג האינדונזי קרקטואה1883בשנת  [7
 .]דמדומים מרהיבים ושקיעות בוערות, במשך שנים, ההתפרצות נחזו ברחבי העולם



 408

אותו מיעוט מורכב ברובו . של שֶמן העשוי להתפשט ולכסות את עין הים

אלה נותנים את הטון לכל ; מאנשים עשירים ומלומדים או ִמַּקנאים

 והאחרונים עושים רושם על –הטיפשים ורדודי־המחשבה , הרברבנים

הסנובים כולם מעמידים . החלשים והתלותיים ומטילים אימה על היראים

פנים שטעמם כטעמו של המיעוט האקסקלוסיבי המעווה את פניו בבוז 

ין כאילו וכך נוצרת מראית הע, עמוק כלפי כל מה שעד עתה נחשב יפה

המירה את דתה לאסתטיקת דמדומי , על כל חילוקי דעותיה, האנושות כולה

 .האומות

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )טרבלסי ידידיה: גרמניתמ( 
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   מרגרט קוונדיש
  

  

  על ההצטבעות
  

                 
, שכן; אחרים מגינים עליה, יש מי שמַגּנים את אמנות ההצטבעות של נשים

, כך יצרה האמנות עולם אחר, ם שהטבע יצר עולם אחדכש, הם אומרים

. וגם אין זה נוגד את הטבע לתקן פגמים;  והאמנות הפכה לגבירת הטבע

עד שהם , אלה שממציאים אמנויות חדשות מוערכים כל כך, זאת ועוד

אשר ; בין אם מביאים תועלת לאדם בין אם לאו, נדמים לאלים זוטרים

החרבות וכל כלי , הרובים, אבק השריפהלזכר אלה שהמציאו את אמנות 

האם יש להלל ולשבח אותם יותר מאת אלה , המשחית של המלחמה

ושאר טיפוחי , סלסול, כגון הצטבעות,  שממציאים אמנויות וקישוטים

האחד ; ואילו זה מעצים אותה, שהרי האחד משמיד את האנושות? הגוף

הרי האמנויות , ואבל יאמרו מי שיאמר. האחר מוליד שנאה, מביא אהבה

אלא שכנגד כל פעם אחת שהן משמשות להגנה , האלה מגינות על החיים

ולמרות העובדה . הן משמשות עשרת מונים להרוס חיים, על החיים

כאשר , כך גם ההצטבעות, והאשם הוא המשתמש, שהממציא חף  מאשמה

. כמו ְלַשֵּמר קשר אהבה חוקי או להעצימו, היא משמשת למטרה טובה

זו העמדת פנים לגרום לה להיראות אחרת משהינה  , אומרים המַגנים,אבל

שהרי הקור הוא ; לא יותר מאשר להתחמם בחורף ,התשובה היא. באמת

אבל הבגדים המונעים את חדירתו פנימה ; וכך גם  תחושתו בחורף, טבעי

ותפקידה האמיתי של אמנות ההצטבעות הוא לשמר את חומו ; מלאכותיים

אם אכן נאסר עלינו להשתמש אלא במה , זאת ועוד. וקישל קשר אהבה ח

ומי שראשם קירח אל להם , חובה עלינו להלך עירומים, שנתן לנו הטבע

ומי שנולדו ורגלם האחת קצרה ; לחבוש פאה נוכרית או כומתה לכסותו

ולמעשה אל להם , אל להם לנעול נעל מוגבהת כדי להשוותן, מהאחרת

היות שהן , אחת כמה וכמה בעלות עקביםעל , לנעול נעליים כלל וכלל

ומי ; אלא חובה עליהם ללכת יחפים, גורמות להם להיראות גבוהים יותר

ויש עוד דוגמאות כהנה ; אל להם להסוותו בעזרת ריפוד, שגוום עקום

. בהולידה תשוקות נלוזות, זו נפקנות לשם פיתוי, יש אומרים, אבל. וכהנה
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יותר מזו של הטבע בבוראו יצור יפה אין זו נפקנות , התשובה לכך היא

כי אז אל , אבל אם אל להם לבני אנוש לעשות דבר מחשש לפיתוי; תואר

ואף לא לגלח את , ואף לא לקצץ את ציפורניהם, להם לגזוז את שערם

, עליהם להיות מרושלים ומוזנחים, כלומר, ואף לא לרחוץ את גופם, זקנם

ישכנעו את הצופים בהם זאת מחשש שייראו יפי תואר עד כדי כך ש

שיהיו כמו חזירים ויתפלשו , אדרבא, אם כך; להתפתות לתשוקות נלוזות

אם ; אלא שיש חשש שהרפש יקשה יותר מדי על התשוקות הנלוזות; ברפש

אשר . אפשר אולי להביא יותר טיעונים בזכות ההצטבעות מאשר נגדה, כך

כדי ,  לראשונה;הדבר מותר הן לבתולות והן לנשואות, אומרים, על כן

כי ; כדי למנוע מבעלה לחמוד את אשת רעהו, לאחרת; להשיג בעל טוב

שכן אין זה יאה לבתולה , תפארתן של בתולות היא במציאת בעלים טובים

אלא אם כן פרשו , היות שתפארתן של נשים היא בנישואים, לא להינשא

יבת ואישה ישרה חי; דבר שלאו דווקא מקובל על קובעי החוקים, למנזר

שכן הנישואים הם מטרתה ; ככל יכולתה, אם יש לה כזה, לרצות את בעלה

, כשהן נישאות בשנית, היות שהללו, להוציא אלמנות, של כל נפש ישרה

אם יש להן , זאת ועוד. וגם לזה החי, מצמיחות כביכול קרניים לבעל המת

וברוב המקרים להרס , הן גורמות לבלבול ולפילוג במשפחותיהן, ילדים

וכוח רב כל , מאחר שיש להן חלק נכבד כל כך, רכושו של הבעל הראשון

כמנהג הרווח , וגם אם אינן צריכות לשלוח יד בנפשן; לפי חוקינו, כך

למחות מעיניהן כעבור , לשמור על בריאותן, אלא אדרבא, בארצות אחרות

אך עם זאת , שהן הקורבן שהן מקריבות למת, זמן מה את דמעות האבלות

שכן גם אם ראוי ; להפגין את האהבה שאינה בת שינוי, חיי פרישותלחיות 

אין  ליחה הולמת יותר , לאלמנה להניח בצד את זעקות השבר ככל יכולתה

נראה כמלא , שהוא יגון מתון, היות שצער, את המצב הזה מאשר צער

והוא רחוק מלסתור ולפרוע איבר , צניעות וחן, וכולו ענווה, תעצומות נפש

הצטבעות , לפיכך: היות שהוא מציג פנים מיושבות ומלאות הוד, מאיבריה

שעליה , שכן עליהן לקחת דוגמה מיהודית, אסורה לחלוטין על אלמנות

נאמר כי כאשר הלכה אל הולופרנס סכה בשרה בשמן כמו שנהגה לעשות 

שכן . עד לעת הזאת, בזמנו של בעלה מנשה וחדלה לעשות כן לאחר מותו

אבל יהיו מי שיאמרו שהן . כך אל להן לשדל, מי להכעיסכמו שאין להן את 

ומה אם יוצע להן ממון , שאינן יודעות כיצד לכלכל את עצמן, עניות כל כך

שיאפשר להן אולי להיות מאושרות ופטורות מן האומללות שהעוני , רב
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אם השאיפה אינה , שהטבע מסתפק במועט, התשובה היא? כופה עליהן

, עליהן לפעול לפי המשל העתיק,  אין זה כךאך אם: הולכת בגדולות

זאת במידה שאינן מציגות את ההכרח כגדול , ההכרח בל יגונה, לאמור

בין אם טבעי ובין , הוא מהנה, אבל אם לחזור אל היופי. משהוא באמת

למה , היות שאם האמנות ראויה לשבחים; ומשניהם יש להתפעל, מלאכותי

או , בקול, או כמו ביד על כלי נגינה,  ריקודכמו ברגליים בצעדי, לא ַּבָּפנים

כל ,והנה: זו שמקדימה להעצים את התשוקות, ובשירה, באמנות הנאום

לא רק בחברה הארצית אלא , אלה מותרים בכל המקומות ובכל הזמנים

אמן בידע ובביצוע -היה רב, אהוב האלוהים, היכן שדוד, בקשרים רוחניים

, ומשוות חן לכל איברי הגוף,  לשבחיםואם האמנויות הללו ראויות. שלהם

ואם היופי הוא קישוט ? כלום יש לדחותן רק כאשר מדובר בצבע בפנים

. ואת זאת טוען הנתבע כנגד התובע; כך האמנות היא קישוט היופי, הטבע

אבל דעתי הפסקנית היא ;  או פלגים, יש צדדים, או לרובן, אבל לכל הדעות

 קישוטי היופי מותרים לנשים אם שכן אני מאמינה שכל, לצד הנתבע

ובכל זאת אני מתנגדת נחרצות לאמנות ההצטבעות משלוש . הכוונה טובה

, היות שרוב הצבעים מעורבבים במרקוריום, הראשונה היא הסכנה; סיבות

עד שהיא נושרת מן , שטבעה ממאיר וחודרני כל כך, שמכיל הרבה כספית

. ה לנפיחות בצוואר ובגרוןוהיא הסיב, וגורמת לשחפת, הראש אל הריאות

, אלא נהפוך הוא, שלא זו בלבד שהיא רחוקה מלקשט, הסיבה הבאה היא

, מעמעמת את העינים, שכן היא מרקיבה את השיניים: היא מעוותת

. שהם הם עיקר היופי, ומסלקת מן הפנים  הן את הִחיּות והן את הנעורים

כגון ,  ההכנותבעיקר בשלב, הזנותיות שבדבר, סיבה שלישית ואחרונה

שלא זו בלבד שהם מעוררים פלצות מאחר שהם , כיסוי בתכריכי שעווה

. אלא  שגם הסירחון מבחיל, נראים כמו גוויות מתים חלולות או חנוטות

שמאוד לא פשוט למרוח אותן בהיותן רטובות , ואז המשחה והעיסה

ן היות שכל עוד הן נותרות על עור המצטבעת ה, ושומניות ודוחות מאוד

כך , או של מחבת לקליטת נטפי שומן, מעלות באפה ריח של חנות נרות

ולא הבשמים שברשותן ואף לא ; שכך הזמן הן מיטגנות כביכול בשומן

, ואף שאיני יכולה לומר שהן חיות בכור המצרף: לא יתקנו זאת, השמנים

כיוון שאסור להן ליהנות מחומה הנוח , היות שהן מתרחקות מכל מקום חם

שכן עליהן לחיות , ועליהן להתרחק מחומה הטבעי של השמש, של אח

, תמיד כאילו הן נמצאות בקוטב הצפוני מחשש שהחום ימיס את השמנים
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הצטבעות יבשה גורמת לעור . וטיפות שומניות אינן מוסיפות חן לפניהן

. לקמול ומטביעה את הגיל על פניהן בכך שהיא ממלאת את כולו בקמטים

גם מכוערות וגם זנותיות נוסף על ,  גם מסוכנותההצטבעויות, לפיכך

הללו , אך באשר להתקשטויות אחרות של נשים. הכאבים המציקים

מאחר , מלבושים וכל סוגי האבזור, איבוק, פידור, כך סלסול. מומלצות

הן משפרות את הגוף , להפך, שנעדרות מהן אותן תכונות שהוזכרו לעיל

בכך שהיא מפגינה , ות היא שירת הנשיםהתַלְּבש, זאת ועוד. ומשוות לו חן

והיא התורמת להעסקתו של חלק נכבד מן , את עושר הדמיון שלהן

, שכן שלוש מבין ארבע מלאכות נמנות עם אמנויות ההתקשטות; הקהילה

מים, רוקמות, היות שאין מדובר רק בחייטים , יצרני נוצות, כובעניות, ַּבֹשָּ

ורבים , מלבישים, סנדלרים, פרותתו, מוכרי משי, סוחרי בדים, צורפים

אלא שלכל אחת מן המלאכות האלה יש עוד רבות הכפופות , רבים אחרים

ובין ? כמה מלאכות מפרידות בין תולעת המשי לשמלת הגברת, למשל; לה

וזה , וכך בנוגע לכל הדברים האחרים? מכרה הזהב לתחרה המעטרת אותה

יה ובהפעלת בהעסקת חבר, הגורם לשמירת אחדותה של הקהילה

הדבר , זאת ועוד. מה שמונע מהם לעסוק במזימות ובתככים, מוחותיהם

, ותנועה, היות שללא סחר פרטני; מפזר ופורֹש את תחזוקת הממלכה

שכן קהילות רבות אמנם : ולהתקיים, קהילה אינה יכולה להחזיק מעמד

ה אך אינן יכולות לחיות ללא תעסוק, יכולות להתקיים ללא עזרת שכנותיהן

כך , כמו שיש מי שחולקים אדמות, שכן: עצמית וחלוקה בינן לבין עצמן

מן , ומכאן נובעת התנועה כולה, ואחרים מלאכות, אחרים חולקים כהונות

 .כך שכל אדם תלוי ברעו ולא רק בו עצמו, האחד אל האחר

 

  

  

 

  

 

  

  

  

  )אלינוער ברגר: מאנגלית (
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   עמנואל קאנט
  

  

  'החקירה נבוכי ורהמ – הזכה התבונה רתובק'מתוך 

  
  
שני ', המבשר'המוסף המדעי של כתב העת ', הנשר' פורסמו ב1866-ב

 זה ספר קריטיק דער ריינען –בקּור התבונה הזכה "פרקים קצרים מ

. )1870-1802(בתרגומו של יוסף הרצברג " פערנונפט להחכם החוקר קאנט

יו תרגם כל ימ, מערב רוסיה-שהיה מחלוצי ההשכלה בדרום, הרצברג

' סולם הטבע'למנדלסון ואת ' מועדי השחר'בין היתר את , ספרות עיונית

אלומת 'סן־פייר ואף הותיר אחריו ספר שירה ותרגומי שירה בשם . ב.לא

ביבליוגרפית ־ברשימת זיכרון ביו). שלא עלה בידי לאתרו(' יוסף

חתנו , מרחיב המחבר, )648-645' עמ, 1879', ג(' הבוקר אור'שנתפרסמה ב

אינו ' הנשר'ומלמדנו כי המעט שפורסם ב, לגבי תרגום קאנט, הרצברגשל 

ביקורת התבונה 'ולא רק שהרצברג תרגם את , אלא קצה קצהו של קרחון

  :אלא אף עשה זאת פעמיים, במלואה' הטהורה

  
היא רעייתי , השנת בואי במסורת הנשואין עם בתו הכבוד, ר"שנת כתב     

ידיו להתפאר ספר כתוב בכתב -הראה לי מעשה, תחיה, עליה' ד, היקרה
אשר העתיקו משפת אשכנז להחכם היקר ' ביקור תבונה הזכה'אשורית בשם 

אחרי , )ס קריטיק דער ריינען פערנונפט'קאנט(ח "המהולל קאנט בשנת תרי
ו ושינה שמו ר ויתקנהו וייפה"כן העתיק עוד הפעם את הספר הזה בשנת כת

ידי עוד בחייו -ושני הספרים האלה נתן על. 'מורה נבוכי החקירה'בשם 
ומה רב טוב צפון בו לעם , אין ערוך ליקרת הספר הזה. ונמצאים אצלי

, כי בספר הזה אתה הראית לדעת, ההולכים בחושך לתור ולחקור באין חקר
, ה ברורהמן הנמנעה לנו ידיע) מעטאפיזיק(אשר בחקירה במה שאחר הטבע 

כי קצרה יד , ידיעה הנדסית להחליט משפטים חייבים או שוללים המתנגדים
בעלת קץ וגבול לידע מה נאמנה ולחרוץ משפט חרוץ בחקירה , התבונה

כאשר נראה שתכלית הכוונה "רק , שהיא מחוץ לגבול כל נסיון אפשרי
ו וכל חוקי המידות והמוסר לא יתקיימ, הנשקפה תמיד מעל כל סדרי הטבע

אשר , חובה עלינו להאמין, זולת באופן שנקיים המשפטים המחויבים
וצדיק באמונתו יחיה ויאשר , המשפטים המחויבים הם כנים ואמיתים

ומה רמה ונשגבה המריבה שהפריץ החוקר האלוהי הזה בין ילדי ". בארץ
ווידערשטרייט דער טראנסצענדענטאלען (חקירותיו בחקירה העוברת הגבול 
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 במופתים חותכים ונאמנים יעיד לך אמיתת הדבר והיפוכו עת) אידעען
להראות לך כי נבוכה תבונתך , )טהעזיז אונד אנטיטהעזיז(במשפט אחד 

 הספר הזה יכיל קרבו שלוש מאות –. במחקרי אין קץ סגר עליה המדבר
  .   דפים מרבע גדול

  

 פרסם יהושע בר־הלל', הנשר'כשבעים שנה לאחר הפרסום ב, 29.1.1937-ב

שמתייחס אך , במאמר זה". על תרגום שנשכח"מאמר קצר ' דבר'בעיתון 

הלל את חלוציותו של ־ שבח ברמ', הנשר'ורק לשני הפרקים שפורסמו ב

את העברית של תרגומו ואת התמודדותו המעניינת כמתרגם עם , הרצברג

, יאת המחשבה העבריתיכל אלה שהח: "אחדים מן המונחים הפילוסופיים

הוא ." יפיקו רוב תועלת מקריאת־התרגום הזה, יקרה להם, קאווובעברית ד

הלל דווקא הסב - של ברבחשבון אחרון מאמרואלא שייתכן ש. מסכם

 הוא שב וחוזר על הקביעה מוליכת השולל כי כןש, להרצברג לא מעט נזק

". צר שלא נשאר הימנו אלא שריד קטן"וכי " כפי הנראה נתקפח כתב־היד"

והוא מצוי בספרייה הממלכתית של . היד שלוםלשמחתנו הרבה לכתב־

. יה הלאומית של ישראליועותק דיגיטלי שלו זמין לעיון בספר, רוסיה

 לדבר על יםשכל כך אוהב (מישהו בחוגי־הפילוסופיהעד ש, בינתיים

 התרגום של הרצברגאת כבר  להתקין ויטול על עצמיתעשת וי) תרגום

:  מכתב־הידלושה קטעיםג אלי שטרן ש"ההדיר עבורנו הרה, לדפוס

        .ו.י                                    .לוח הקטגוריות ו המבוא,הקדמת המחבר השניה
  

•  •  •  
           

  הקדמת המחבר השניה
  

יראה תיכף אם דרך הדרישה היה , מיוצא הדרישה בדבר הכרות התבוניות

ם אחר כי רבו אשר ג, יען כי אם יראה? דרך המדעי או לא, דרך הישר

באה , ואחר כי נתקרבה יותר אל תכלית כונתה, הכנותיה והשתדלותיה

או שלא , לבקש לה דרך אחר, במבוכהו או היתה מוכרחה להשיב אחור

לבוא בהסכמת עצה אחת איך יהיה , יכלו הדורשים השונים בדרישה הזאת

אז , אופן הדרישה להביא אותם אל תכלית כונת הדרישה המשתפה להם

אלא רק דרך החפוש , איננו דרך המדעי,  בבורר גמור שדרך הדרישהנדע

אמנם חובה עלינו וטובה גדולה תעשה לתבונה האנושיית , והמושש לבד
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לו גם בעבור זה נהיה מוכרחים , לבקש בכל מה דאפשר את דרש המדעי

טרם נבחנה , אשר היו משבצים קודם בתכלית הכונה, לעזוב דברים רבים

  . היטב

 כי מימות החכם יען, סלל לו מימי קדם דרך מדעי, נו אשר ההגיוןוכן ידע

, לא שב ההגיון אחור אף פסיעה אחת קטנה, אריסטאטעלעס עד היום הזה

והתוסף , ואם גם הוסרו ממנו איזה עיונים דקים שהיו באמת אך למותר לו

אלא רק , מכל מקום אין לחשוב כל זה לשינוי הדרך, בו איזה באור בלמודיו

גם לא זז ההגיון ממקומו להוסיף כל שהוא על הדרך . יפות הדרך יותרלהת

ואם גם איזה חכמים מקרוב . כי כבר השלים את דרכו כלו, אשר עבר כבר

מפאת שהכניסו בו איזה למודים , שהרחיבו את גבול ההגיון, דמו בנפשם

ככח המדמה כח הדעה הטבעיית (, בדבר הכוחות על ההכרה השונים בנפש

בדבר , בדבר מקור הראשי ממנו נפוצו ההכרות, )וכדומה) וויטץמוטער (

, )כלמודי הרוחנית והספקות(הבדל אופני הברורות לפי הבדל המושגים 

סבתם ) (פאראורטהיילע(ובדבר טבע האדם מפאת משפטיו המבוהלים 

אין זה רק מטעם חסרון ידיעתם את טבעו האמתי , )וההשתמרות מהם

אבל לא הרחיבו בזה , גבול מדעים אחרים אחריםובעבור זה הסיגו גבולו ב

כי יראה לעיני כל הציון המַצין גבולו . אבל שחתו אותו מכל וכל, את גבולו

משהוא יציע בשלימות ויברר בהוכחה עתיקה רק את סדרו וכללי ההשכלה 

  .הצוריים בלבד

, היתה רק מפאת הגבלתו, לבוא בדרך המדעי, אבל סבת הצלחת ההגיון

וכל התעסקותו הוא . ומכל הבדל, ב להפשיט ההכרה מכל מושגשהוא מחוי

תכבד העבודה עוד , ובעבור זה על התבונה. רק בשכל בעצמו ובצורתו

אם התעמקותה תהיה בדבר המושגים ולא רק , לבוא בדרך המדעי, יותר

כי . אם כן ההגיון הוא רק מבוא ופרוזדור לכל המדעים. בטבעה בעצמה

תמיד ההגיון לפני כל השפטת משפטי הכרה מדע מחויבים אנחנו להקדים 

  . אבל ההכרה בעצמה תבוקש בהכרח בהמדע בעצמו. זה

והצטרפותה . בכל הכרה תבונית ימצא חלק מה שהוא מקודם אל המאוחר

, וההשגה ממנו, בהיותה רק מיעדת אותו, לענינה הוא על אחת משתי פנים

צאת אותו אל הפועל או בהיותה מו, )והענין כבר נתון לנו ממקום אחר(

ובאופן ) טהעארעטישע(באופן הראשון היא הכרה מחשביית . בעצמה

אבל בשני האופנים מן ההכרח , )פראקטישע(השני היא הכרה מעשיית 

 את מַיעדתשבו התבונה , )יהי רב או מעט(להציע תחלה את חלקה הזך 
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שלא , ולהבדילו בפני עצמו] אל המאוחר[=ה "מושגה בשלימות מקודם א

למען הנצל מהרעה הרובצת . יתערב בו שום דבר הנמשך מאיזה מקור אחר

תמיד לפתח כל איש הנוהג תהלוכות ביתו בתמהון המפזר את כל אשר 

והיה כי יראה את עצמו ברעה לא ידע , מבלי שום שימת לב, ישתכר

ומי הן ? מי הן ההוצאות ההכרחיות אשר יספיק להן משכרתו, להבדיל

  ? ר ישמר מהן בימים הבאיםההוצאות הטפלות אש

המיעדות מושגן , שתיהן הן הכרות מחשביות, והטבעיות, הכרות ההנדסיות

והשניות הן זכות , שהראשונות הן זכות מכל וכל רק בהבדל, ה"מקודם א

לפי כמות יתר החלקים אשר נבעו ממקורי הכרות , לכל הפחות בחלק מהן

  .שאיננם מקורי התבונה

ההנדסה היתה מתהלכת בתוך עם , האנושייתתבונה מיום נודעו לנו קורות 

אבל היא לא צלחה לבוא בדרך הזה מבלי עמל ויגיעה , בדרך המדעי, ָיָון

היא רק בה בעצמה , אשר התעסקות התבונה בו, כאשר צלח ההגיון, רבה

) ובמיוחד בימים הקדמונים בהיותה בין המצריים(ולהפך ימים רבים . לבד

פ "רק ע, ולא נפקחו עיניה לראות נכוחות, היתה מגששת בחשך ואפילה

ותואיל , ותרא את הדרך המדעי, איש אחד שצלחה עליו מחשבה עתיקה

 כל דור ודור עד להיות מציון לעיני, ותציג עליו ציונים, ללכת בו למישרים

אמנם כל דברי ההשתנות הנזכרה באופן . למען ילכו ולא יכשלו בו, עולם

 מדברי התגלות הדרך אשר לנו יותר יקרים שהם בודאי, השכלה ההנדסיית

, )פארגעבירגע בעריהמטע דאס אום וועגעס דעס(מסביב להר הנודע בשם 

ולא ידענו את שם החכם אשר צלח לסלול לחכמת , לא נמסרו מדור לדור

  .את דרך המדעי, ההנדסה

לסלול להן את דרך , טרם צלחו ההכרות הטבעיות, ועוד יותר ארכו הימים

 זה רק כמה וחמשים שנה אשר החוקר השנון באָקא שנה את כי, המדעי

והנני להבחין פה רק את מדעי . ויכן להן את דרך המדעי. אופן השכלתן

  . על התחלות מורגשות לבדהמיוסד, הטבע

גלל ִמֶשטח נוטה את הכדורים אשר עשה לו בכובד , כאשר החכם גאלילע

 מימי ידוע עמודובד שווה לכ, והחכם טאריצעלי חשב כובד האויר, ידוע

שנה את , והחכם שטאהל בימים רבים אחריהם, )געויסע וואסער זיילע(

כאשר גדע מהן , ואחרי כן שב לשנות את הסיד למתכות, המתכות לסיד

אז נגה אור חדש , ואחרי כן שב להחזיר להן את הדבר הזה בעצמו, דבר מה

רק , יג להביןאשר התבונה לא תש, ויבינו לדעת, לכל חוקרי מחקרי הטבע
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והיא מחויבה , פ מחשבותיה"את כל זאת אשר המציאה היא בעצמה ע

ולהכריח את . עם התחלות משפטיה לפי חקים תמידיים, ללכת תמיד בראש

להיות , וחלילה לה לעשות ההפך, הטבע להשיב לה תשובה על שאלותיה

יען כי באופן . ללכת אחריו אל אשר יהיה רוחו ללכת, מובלה ברסן הטבע

מעורך קודם ) פלאן(האחרון ההבטות המקריות שאין להן שום סדר וערך 

המבוקש והצרוך , לא תהיינה מחברת יחד תחת חק הכרחי אחד, במחשבה

, התבונה מחויבה תמיד ללכת לדרכה .מאוד תמיד לתבונה האנושיית

, על פיהן ההסכמה שבין המראות, אוחזת בידה האחת את התחלותיה

אשר , )עקספירעמענטע(את המסות , דה השניהובי, תחשב לחק הכרחי

מכל , הגם שתוסיף דעת על פי הטבע. המציאה לפי התחלותיה הנזכרות

אשר יוסיף , אלא רק כשופט ודין, לא תלמד ממנו כתלמיד מפי רבו, מקום

. המוכרחים להשיב לו תשובה נכונה על כל שאלותיו, דעת על פי העדים

פ המחשבה הנשגבה "ע, אופן השכלתהנהיה שינוי ב, וכן גם בחכמת הטבע

, לדרוש בטבע את המבוקש לדעת ממנו, שעלתה על ראש חכמים ונבונים

ועל . רק לפי אופן המסכים עם כל זה אשר התבונה בעצמה הכינה בטבעי

תחת אשר מלפנים , באה חכמת הטבע לדרך המדעי, פי השוני הזאת לבדה

  .הלכה בחשש ותגשש כִעֵור קיר שנים רבות למאות

כל הכרותיה הן הכרות , אבל לא כן הוא גורל החכמה במה שאחר הטבע

פ השגות "כל הכרותיה הן רק ע, שהן למעלה מכל הוראה ניסיונית, עיוניות

. התבונה מחויבה לשאוב כל הכרותיה ממקורה לבד, בחכמה הזאת, גרידות

אף כי לה משפט הבכורה על כל . היא לא צלחה עדין לבא אל הדרך המדעי

גם , מכל מקום היא היא המביאה את התבונה במבוכה תמיד, ר החכמותית

חקים כאלה אשר קיים , בהיותה רק מבקשת להכיר מקודם אל המאוחר

בחכמה הזאת מוכרחים אנחנו לשוב אחור . אותם הנסיון הפשוט מאוד

מטעם שראינו שלא זה הוא הדרך , בדרך אשר עברנו כבר, פעמים רבות

ולהפך , לא תסכמנה יחד, החלטות חכמיה. בוקשהלבוא בו אל המטרה המ

הערוכה למען ילמדו , תראה תמיד כשדה מערכת קרב, שדה החכמה הזאת

שמה עדין לא צלח איש לכבוד תחת ידו אף מדרך . שמה בני אנוש מלחמה

כל התעסקות החכמה . למען הכין לו שמה אחוזה נאמנה, כף רגל אחת

  . שוש לבד בין השגות גרידותרק חפוש ומ, הזאת היתה עד היום הזה

שעד כה לא צלחה החכמה הנזכרה , מה זאת הסבה: מעתה תהיה השאלה

? ולא תבא בו לעולם, הכי באמת סגר הדרך הזה לפניה? לבוא לדרך המדעי



 418

, אם כן למה זה ֵהַרע הטבע לתבונתנו לנטוע בקרבה התשוקה העצומה

לבטוח הפעם על ואיך נוכל ? לבקש הדרך הזה כאשר יבקש איש מטמונים

בדרישת ענין יקר מכל , אם היא לא לבד עזבה אותנו באין עוזר, תבונתנו

אבל גם עוד רבתה להראות לנו דמיונות להטעות , עניני תשוקת הידיעה

ואם גם ֵיָאמר שהחכמה הזאת כבר הלכה בימים הקדמונים ? אותנו יותר

וד איך למצוא ולא ידענו ע, שאבדנו אותו, אבל אנחנו אשמים, בדרך המדעי

נצלח , אשר אם נחדש כיום הדרישה, במה זה תעוז בנו התקוה הפעם, אותו

  ?יותר למצוא הדרך אשר אבדנו

עלו , אופן השכלתםשינוי שעל פי , אמנם לפי דעתי ההנדסה והטבע

 להיות מבוחנות הראיות, כאלהדגמאות הן , למדרגה גבוהה מאד בזמנינו

למען , אשר כה הרבה להועיל להן, ןאופן השכלתשינוי היטב לדעת עיקר 

גם באופן השכלת החכמה במה שאחר ,  הזה בעצמוהשינויננסה לשנות את 

) אנאלאגיע(יען כי לכל הפחות החכמה הזאת היא בשווי והתדמות . הטבע

  .מפאת שגם הכרותיה הן הכרות תבוניות, עם חכמת ההנדסה והטבע

חויבות להסיב שכל הכרותינו מ: עד היום הזה חשבו כל החכמים

לשפוט בהן , ובעבור זה להבל ולריק עמלו, תהלוכותהן לפני עניניהן

ולהרחיב על פיהם , פ השגות גרידות"משפטים מהקודם אל המאוחר ע

, ונחשבה לנו, לכן אנחנו ננסה הפעם לשנות אופן המחשבה. גבולי הכרותנו

 ,הענינים מחויבים להסיב תהלוכותיהם, אשר בחכמה במה שאחר הטבע

כי המחשבה הזאת מסכימת יותר עם אפשרות הכרה מהקודם . לפי הכרותנו

ובאמת . אל המאוחר המכירת דבר מה בענינים שעדין איננם נתונים לנו

הוא כעין תכנת השינוי אשר שנה התוכן המהולל , תכנת השינוי הזה

כאשר ראה ). אסטראנאמיע(קאפערניקוס באופן השכלת חכמת התכונה 

לפי אופן ההשכלה , באר על נכון תנועות כוכבי השמיםשלא עלה בידו ל

העמוד על , שכל כוכבי השמים סובבים בלכתם מסביב לצופה: הקודמת

ולהחליט : לשנות אופן ההשכלה, עלתה על ראשו המחשבה, המצפה בארץ

, סובב סובב הולך, אשר הצופה וגם האדמה שהוא עליה: החלטה חדשה

וכן גם בחכמה במה שאחר . יםמסביב לכוכבי השמים הנחים והשקט

ההחלטה אחר כי ראינו אשר לפי , תתכן המחשבה הזאת בעצמה, הטבע

תפלא מאתנו , שההשקפה היא לפי תכונת הענינים השקופים, הנושנה

אשר ,  לנסות ההפך ולהחליט החלטה חדשים,ה"אפשרות הכרה מקודם א

ולפי . שוקףהוא לפי תכונת כוחנו ה) מושגי החושים(ההשקפה תכונת עניני 
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יען כי הנסיון . ה"ת הכרה מקום אוההחלטה הזאת תתכן מאוד אפשר

אשר סדרו וכללו מחויב להיות בנו , הצריכה לשכל, בעצמו הוא הכרה כזו

והכלול בהכרח בהשגה מקודם , עוד טרם נָתנו לנו הענינים, ה"מקודם א

  .לפי מחויבם כל הענינים לסבות בלכתם, ה"א

להכין לה דרך , יחת לחכמה במה שאחר הטבעהחלטה החדשה הזאת מבט

, ה"בו תתעסק בהשגות מקודם א, לכל הפחות בחלקה הראשון, המדעי

יען כי על פיה . אשר הענינים המסכימים להן אפשריים להיות נתונים בנסיון

וימצאו לנו מופתים , ה"ת הכרה מהקודם אותתבאר על נכון אפשר

גבול כל עניני (י הטבע  יסודשהם, ה"מספיקים אל החקים מקודם א

שכל זה מן הנמנע לפי אופן ההשכלה המורגל בחכמה במה שאחר , )הנסיון

הדרישה בחלק הראשון מחכמה הנזכרה ) רעסולטאט(הטבעי הגם שיוצא 

יען בו , יראה לכאורה כמתנגד לתכלית כונת החכמה הזאת בחלקה השני

לעבור גבול , הוא שמן הנמנע לנו לעולם, יוצא הדרישה בחלקה הראשון

להרחיב גבול , והוא מתנגד לתכלית כונת חלקה השני, נסיון אפשרי

מכל מקום מה הוא המופת על . הכרותנו מחוץ לגבול כל נסיון אפשרי

 במראותכי הן לא תגענה רק , ה" הכרותנו התבוניות מקודם אאמתת

,  המראות בעצמםדבריאבל דבר אין להן כלל עם , בלבד) ערשיינונגען(

יען כי המחשבה . איננם נודעים לנו כלל גם נמצאים בפועל שהם לו

היא מחשבת הבלתי תָנִאיי ,  מחוץ לגבול הנסיוןלעבור,  אותנוההמכריח

למען השלים על פיהו את חרוז , היבוקש תמיד לתבונה) דאס אונבעדינגטע(

תסבנה בלכתן לפי הענינים , והיה כאשר נניח שהכרותנו הנסיוניות. התנאים

סתירה , תנאייתראה תיכף במחשבת הבלתי . דברים בעצמם תםהיוכמו 

ויסבו ,  בעלמאמראותאשר הענינים הם רק , אבל אם נניח את ההפך. מגולה

כי , לא תהיה שום סתירה במחשבה הנזכרה, בלכתם לפי אופל השקפתנו

אלא רק , במראההבלתי תנאיי ימצא בהכרח לא בדברים כפי שיתראו לנו 

 מהתבונה ישוללאבל אם גם , נם נודעים לנו כללבדברים בעצמם שאינ

, ההכנה לעשות חיל בשדה הענינים שהם מחוץ לגבולי חושינו, העיונית

, והראוי לנו לנסות עוד אולי תצלח ליעד את ההשגה העוברת הגבול

  ).פראקטישע ערקענטעניס (המעשיותעל פי הכרותיה , מהבלתי ְתָנִאיי

היא רק לשנות את אופל ההשכלה , הזכהלכן כל מעשה בקור תבונה עיונית 

והוא רק דרישה . המורגל עד היום הזה לחוקי מחקרי מה שאחרי הטבע

אבל לא בדבר , החכמה במה שאחרי הטבע) מעטהאדע(בדבר דרך וכלל 
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אולם בכל זאת ירשום לנו את כל רשמיה הראשיות ). סיסטעם(שטתה 

 מפאת רשמי בנין והן, הן מפאת רשמי גבוליה החיצוניים, )ָאומריסע(

שביכלתה , היא מתכונה מיוחדה, יען כי תבונה עיונית הזכה. אבריה הפנימי

שתבחור לה , לפי הבדל האופן, למדוד את כל הקיף כוחה, ומחויבה

ולמנות את כל השאלות השונות האפשריות , לחשוב במחשבה מושגיה

כמה  החמשטת, והוא הוא הרשימה הראשיית. לבוא לפניה באופנים שונים

  .במה שאחר הטבע

לשום מדע , אבל מעלה יתירה אחת לחכמה במה שאחר הטבע שלא תתכן

אלא רק בדבר , כי ההגיון איננו מדע בדבר מושגים. (תבוני בדבר המושגים

אם רק תבוא על פי בקור הזה לדרך : והיא היא, )צורת ההשכלה בכלל

השייכות , תיכול תוכל להנחיל לה את כל הקיף אחוזת שדה ההכרו, המדעי

שעליה אין , להשאירה ברכה לדור דורים, ולהשלים את כל מלאכתה, לה

יען כי . למען תהיה נכונה תמיד להשתמש בה כל הימים, להוסיף מאומה

ובהגבלת שמושה המיועדה , )פרינצפיען(התעסקותה היא רק בהתחלות 

  . פ ההתחלות בעצמן"ע

אשר תועלת החכמה , יראה, אם גם בהשתכלות ראשונה על פני הספר הזה

עד כי תהיה תמיד במצב , הצרופה במצרף הבקור הנזכר, במה שאחר הטבע

תהיה רק תועלת השלילה לבד , אחד לדור דורים ולא תסבול שום שינוי עוד

בכל . שלא נעבור תבונתנו העיוניות מחוץ לגבולי הנסיון, להזהיר אותנו

תתחלף , לת השלילהאשר תוע, נבין לדעת, ובהבנה מדיוקה, זאת בשום לב

אשר , כי כאשר יבורר לנו שהחקים היסודיים, תיכף להיות תועלת החויב

אבל , לא ירחיבו כלל, עליהם תשען התבונה העיונית בצאתה מחוץ לגבולה

יבורר לנו , )המעשי(להפך עוד יגבילו יותר את גבול שמוש התבוני הזך 

 מפאת ההגבלה כמו כן אשר הבקור הנזכר עם היותו רק בתועלת השלילה

המגביל או , מפאת שיסיר המעצור, הוא כמו כן בתועלת החויב, הנזכרה

והתועלת הזאת היא באמת . המשחית את שמוש התבוני הנזכר מכל וכל

, הזך וההכרחי, שמוש התבונה, יען כי יָודע לנו על פיהו, יקרה לנו מאד

י מחוץ לגבול, המרחיב באמת גבול התבונה, )המוסרי(שמוש המעשי 

לא תצטרף התבונה כלל לעזרת העיון , הגם שבשמוש הזה. החושיות

להיות , תצטרך התבונה בשמוש הזה, מכל מקום, )שפעקולאטיווען(

לכן הוא . ולא תפגוש שום סתירה בה בעצמה, שלא יתנגד לו העיון, בטוחה

וכל החושב , הוא תועלת החויב, ברור שתועלת החכמה במה שאחר הטבע
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כמו החושב אשר תועלת , אינו אלא טועה, השלילהאותה רק לתועלת 

 הוא מטעם שהתעסקותם, איננה תועלת החויב, השוטרים בחברה המדינית

למען יוכל כל איש , מלעשות חמס בארץ, רק לעצור בעד האנשים הרעים

  .לעשות מעשיהו שוקט ובוטח

יברר לנו שהמרחק והזמן הם צורת , בחלקו חלק הנתוח, הבקור הזה

ואשר , רק תנאי היות הדברים כפי שיתראו לנו במראה, חשייתהשקפה מו

זולת באופן שבאפשרי להיות נתונה לנו , לא תתכן לנו שום השגה שכליית

וממילא ישמע שלא תתכן לנו שום הכרה מענין מה , השקפה המסכימת לה

ל "ר, אלא רק כפי שהוא מושג השקפה מוחשיית בלבד, שהוא בעצמוכפי 

, ומזה ימשך שכל הכרות התבוניות האפשריות. מראהבכפי שיתראה לנו 

שעם היות , אולם מהצורף להעיר. מוגבלות רק על עניני הנסיון לבד

בכל זאת הם לכל הפחות , שהם בעצמםהדברים נמנעים בהכרה כפי 

, יען כי אם תאמר שהם גם מן הנמנעים במחשבה, אפשריים במחשבה בנו

מבלי היות שום דבר , המראהשתראה : ימשך מזה בהכרח משפט זר מאד

דברים ובין , דברים בעצמםבלעדי ההבדל שבין . אשר יתראה במראה

 מהסבותיתהיה בהכרח להניח שהחק היסודי .  עניני הנסיוןבמראה

 הסבה הפועלתהוא , לכח הטבע המיעד את הסבותית, )קאזאליטעט(

ם ולא יתכן היה לאמר לעצ. בכולל מכל הדברים ,)עכווירקענדע אורזא(

ובכל , שיש לו רצון חפשי, לנפש האנושיית] דרך משל[=מ "ד, אחד בעצמו

כי בשני המשפטים לקוחה , כמו כן תחת ֹחקי הטבע ההכרחיים, זאת יכנע

 אבל. לזה היא סתירה מגולה,  בדבר בעצמוהנפש בהבנה אחת בעצמה

, וכל דבר אשר יתבונן על שני אופנים שונים, כאשר נקיים ההבדל הנזכר

יתקיימו שני המשפטים הנזכרים יחד , ובדבר במראה בעלמא, בעצמובדבר 

יען כי חק הסבותית נוגע רק בדברים מתבוננים , ולא תהיה שום סתירה בהם

ובעבור זה יתכן מאוד אשר , כפי שהם עניני הנסיון, כפי שהם במראה

והרצון . לא יכנעו כלל תחת החק הנזכר, שהם בעצמםהדברים האלה כפי 

אשר , )לפי העשיות הנראה לעינים (במראה כפי שהוא –ו האחד בעצמ

יתכן להיות כפי שהוא רצון דבר , איננו חופשי ויכנע תחת חקי הטבע

עם היות מן הנמנע . רצון חפשי אשר לא יכנע כלל תחת חקי הטבע, בעצמו

על פי שום תבונה , כפי היותה בבחינה השניה, להכיר את תכונת נפשי, לי

וממילא נשמע שמן , פ שום הבטה מורגשה"ך לומר עואין צרי, עיונית

 אשר יתיחס לו עשיות בעולם – דבר מה תוכאיכ, הנמנע לי להכיר החפשית



 422

מן ההכרח הוא כמו כן , יען כי אם תאמר שהכרה כזו אפשרית לנו, המוחשי

שיהיה באפשרי לנו להכיר בשלימות הדבר הזה שהוא במציאות אבל לא 

על כי אין שום השקפה , הנמנע בעצמושהוא באמת דבר מן (בזמן 

ל אין במחשבה "ר,  היא אפשרית במחשבההחפשיתאבל מקום ). להשגתו

ואם רק נקיים ההבדל הנזכר לא תמשך מהנחת רצון , הזאת שום סתירה כלל

מטעם שהיא כוללת חקים יסודיים ) מאראל(ההכרחיות להמוסרית , חפשי

 מן הנמנעים בלעדי רצון שהם ,ה"הנטועים בתבונתנו מקודם א, מעשיים

שניהם יתקיימו איש איש במקומו לפי , חופשי שום התנגדות לחקי הטבע

 והמוסריית החפשית, איש לא יפרץ שום פרץ בגבול רעהו, בחינה מיוחדה

כל הדברים האלה . ולא ידחו אלה מפני אלה, יתקיימו יחד עם חקי הטבע

,  מאהבת הקצוררק, הנפש תוופשט, מהאלהותצודקים גם בדבר ההשגה 

ומעתה הוא מובן אשר ההנחה ממציאות , לא הרחבתי הדרישה גם בהן

 ההכרחית מאוד לנו ולשמוש התבוני ונצחות הנפש החפשית, האלהות

, לא תתכן זולת באופן שהשפלנו תחלה גאות תבונה העיונית, והמעשי

והידיעה נתנה מקום ,  ונשגבות ממנהשצלחה להבין גאות, מדברת גדולות

  .האמונהאל 

האמנתי אשר חקירתנו השטתית במה שאחר הטבע לפי רגל בקור תבונה 

הן מפאת ההבדל שיראה בין התבונה , הזה לא תהיה קלה בעיני החכמים

והן מפאת . ובין התבונה המגששת בחשך, ההולכת לדרכה בדרך המדעי

שפקחנו עיני הצעירים לימים המשתוקקים תמיד להוסיף דעת וידיעה 

ויקדישו עתותם לדרוש רק במדעים מיוסדים הנכונים לפתח , ותלראות נכוח

בענינים , ולא יבלו עוד ימי עלומיהם בפלפולי תבונה פתלתלה, הבנתם

 כל התלונות אשר שתתמנהוהן מפאת . שלא יבינו הם ולא שום אדם בעולם

,  והאמונה מטעם שהוכחנו בחקירתנו הוכחה גמיראהמדותיתנתעוררו נגד 

  . מאומה להמתנגדים להם כי גם הם חסרי הידיעהאשר אין יתרון

אם גם השפלנו , מעתה אחר כי נצלח לשנות אופן ההשכלה בשדה המדעים

תתקיים טובת מין האנושי בכלל הנמשכה מלמודי , גאות התבונה העיוניית

אבל , כי אנחנו השפלנו רק גאון המלמדים בבתי הספר לבד. תבונה הזכה

יען כי יתיצב נא , ובת ואשרת מין האנושיההשפלה הזאת לא תרע כלל לט

ויתהלל נא לאמר אשר מופתי על , )דאגמאטיקיר(המלמד למודים גוזרים 

ומופתי על רצון חפשי אשר הוכח , נצחות הנפש אשר הוכח מפשוטותה

מההבדל הדק שבין ההכרחיית המעשיית המשיגיית ובין ההכרחית 
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אשר הוכח מההשגה ומופתי על מציאות האלהות . המעשיית המושגיית

צלחו לצאת מבית הספר חוצה ונתקבלו , מעצם ישותו נעלה על כל ישות

כי שכל ההמוני איננו מוכשר , הלא יכחשו בפניו יענה? בשכל ההמון

ותקותו לחיי העולם הבא היא רק מפאת , לעולם לקבל עיונים דקים כאלה

, )ליכעסצייט(שטבע האנושי לא יסתפק את עצמו בדבר זמני , שראה והבין

היא רק מפאת שברורים לו החויבים , וברירותו שיש לו רצון חפשי

ואמונתו במציאות האלהות , המוטלים עליו המתנגדים לתאותיו הגופניות

הנשקפים מעל פני הטבע , וההשגחה, והיופי, הוא רק מפאת שראה הסדר

לא תחלש כלל חזקת שלשלת , אם כן על פי ההשכלה הנזכרה. כלו

על כי . ולהפך עוד ירב ויגדל על פיה כבוד יקרתן, כרותהאמונות הנז

שגם הם לא יבינו הבנה יתירה , יבינו לדעת הפעם, המלמדים בבתי הספר

וגם הם . ואין להם יתר שאת על ההמון, בדבר הנוגע באשרת מין האנושי

, מוכרחים להסתפק את עצמם רק במופתים כאלה המובנים לכל

שגם , ולא יוסיפו עוד להתברך בנפשם, ייתוהמספיקים לתכלית כונת המוסר

כמו בחכמות אחרות אשר מצדן באמת להם (בחכמה במה שאחר הטבע 

ולהם לבדם היא למשמרת , להם לבדם נתנה ידיעת האמת, )נאוה תהלה

אמנם בזאת יתהלל . להורות את המון העם רק את השמוש בה לבד, עולם

להמדע היקר ) ערדיפאזיט(שהוא הוא הסוכן , באמת החוקר העיוני

הקרוא בשם בקור , )עם היותו בלתו נודע לו(והמועיל מאד גם להמון העם 

ובאמת , לא יפיל אורו כלל על פני ההמון, יען כי המדע הזה. תבונה הזכה

העיונים , הוא לו אך למותר מטעם שכמו שלא יעלו לעולם על מחשבתו

כן גם לא , והדקים לחזק על פיהם את האמתיות המועילות לטובתו ואשר

אבל לא כן . יעלו לעולם על מחשבתו גם התלונות הדקות המתנגדות להן

הם לא ימלטו מבא , הוא עם המלמדים בבתי הספר והחוקרים העיוניים

להחזיק , לכן הם מחויבים לדרוש בטוב טעם, בשתי הדרישות המנגדות

חו אבל כל זה לא יצל, ולהצילה מפח היקוש, כשרון דין התבונה העיוניית

לעקר , יען כי הוא לבדו יעצור כח, פ הבקור הנזכר לבדו"לעשות רק ע

, )פאטאליזם(שטת הכרחית הטבע , )מאטריאליזמוס(שרשי שטת החמריית 

אשר דרכו , )שווערמירייא אונד אבערגלויבען(ההזיה והאמונות ההבליות 

הוא לבדו יחגור עז להחרים את שטת , תמיד להזיק לאשרת מין האנושי

המזיקות מאוד ) סקעפטיציזמוס(ושטת הספקות , )אידעאליזמוס(יות הרוחנ

בעבור זה מהראוי והנכון לעורר ולהחזיק ידי דורשי . ללמודי בתי הספר
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התבונה ) לטורקו(תקן ' יען כי על פיהו לבדו יהי, דרישת בקור תבונה הזכה

לתלונות המלמדים , וחלילה לנו להטות אזנינו, מיוסד על מוסדים נאמנים

נגד כל , והמריעים תרועות מלחמה, הצועקים חמס, הגוזרים בבתי הספר

את קורי עכביש , להסר במטאטא השמד, איש אשר יעוז במעוז החקירה

ואין שום נזק , ואשר אין תועלת בהם להמון העם, אשר ארגו להם

  . בהכחדתם

  

  

  אומב
  

הוא הנסיון , ראשית פרי השכל בהשתכלותו ההרגשות המוחשיות

ולא יחדל מלהורות , הוא המורה הראשון, הנסיון, ובעבור זה) רונגערפאה(

שלשלת החיים תוסיף יום יום לאסוף הכרות . אותנו למודים חדשים לרגעים

אבל השכל איננו כלוא תמיד . חדשות על פני מרחבי שדיהו בכל דור ודור

רק מה שישנו , יען כי הנסיון לא יורה אותנו לדעת, רק בשדה הנסיון לבדו

ולא בשום אופן , אבל לא הכרחית היותו פה באופן זה, )וואס דא איהט(פה 

וואהרע ( אמתיית כללותובעבור זה גרע כוחו להורות אותנו לדעת . אחר

ואין בידו להרגיע התבונה האנושיית השוקקה תמיד , )אלהעמיינהייט

שהן כמו כן הכרחיות בהכרחית , יען כי הכרות הכלליות. להכרות כלליות

, מחויבות להיות ברורות בעצמן, )איננערע נאטהווענדיקייט(מיית פני

ַא (ובעבור זה נקראו בשם הכרות מהקודם אל המאוחר . בלעדי שום נסיון

אבל ההכרות הנסיוניות נקראו בשם הכרות מהמאוחר אל הקודם , )פריארע

  ). עמפירישע(או הכרות מורגשות , )ַא פאסטריארע(

גם הכרות כאלה אשר מקורן , רות הנסיוניותאמנם יראה אשר נתערבו בהכ

אולי תועלתן היא רק לקשור את ציורי . ה"הראשי היה בהכרח מהקודם א

, מכל ציור מוחשי,  יען כי אם גם תפשטנה הכרות הנסיוניות–החושים יחד 

שהן נצמחו , והשגות נמשכות מאלה, עוד תָותרנה בהן השגות ראשיות

כי על פיהן יָועדו ענינים . ום נסיון כללבלי ש, בהכרח מהקודם אל המאוחר

, וכוללות החלטות, פ הנסיון לבדו"יותר מאשר יָועדו ע, המוחשיים

שהן לא תמצאנה , והכרחיות בהכרחית פנימיית, המחליטות כללות אמיתית

ומלבד כל אלה נכללות בהן הכרות , מקום לעולם בשום הכרה מורגשה

כמו מטרתן להרחיב גבול הכרותנו , אשר עזבו שדה כל נסיון אפשרי, כאלה
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על פי השגות כאלה שמן הנמנע שום ענין נסיוני , מחוץ לגבולי הנסיון

  .מסכים להם

ואין בכח הנסיון להורות , מעולם המוחשיהלמעלות , אבל הכרות האלה

, היקרות לנו מפאת יקרת ענינן, )טפערנונפ(אותנו דרכן הן פרי התבונה 

תר מכל הכרות השכליות אשר נאספו בשדה יו, ומפאת יקרת תכלית כונתן

להעמיק במעמקי , נפשנולחרוף לכן הואלנו , )ערשיינונגען(המראות 

  .דרישות עתיקות האלה אף כי יגרנו פן נאבד דרך

בכל דרישה , אשר מהראוי והנכון להיות מתונים, אכן יבין כל נבון דעת

ת הכרות כאלה מאבני ִפנֹו, ולא נמהר לבנות בנינים, העוזבת שדה הנסיון

או ליסדם על חקים יסודיים ? כאלה אשר לא ידענו מאין באו לנו

 הטיב את חזקת בחנווטרם , אשר לא ידענו מקורם הראשי) גרונדזעצע(

איך באו לנו ההכרות : ובעבור זה תבא לפנינו השאלה, ותוקף היסוד הזה

 אבל באמת אין מי אשר? ועד היכן תשתרענה? הנאמנות הן? ה"מקודם א

יען כי חכמת ההנסה . עד כה, את השאלות הנזכרות, שם אל לבו

, היא כה ברורה, הכלולה בתוך כלל ההכרות הנזכרות) מאטהעמאטיק(

, עד כי חזקה בנו ההשערה שהן כלנה ברורות כמוה, ומסולקה מכל ספק

אנחנו בטוחים בכל הכרה , ומלבד כל זאת. וכל דרישה בן היא אך למותר

 שלא נפגוש בשום סתירה נסיונית ותשוקתנו להרחיב ,שעזבה שדה הנסיון

, פ סתירה מגולה לבד"שלא ֵתָעצר רק ע, היא גדולה כל כך, גבולי הכרותנו

אם רק תהיה , תמלט בנקל מסתירה מגולה, לכן לו גם תהיה ההכרה בדויה

חכמת ההנסה היא דוגמא נפלאה עד היכן . על משמרתה באופן הבדויה

אם גם . בלי שום נסיון כלל, ה"ת מקודם אנוכל לבוא ולהשיג הכרו

התעסקותה היא בענינים והכרות האפשריות להיות מציורות בהשקפה מכל 

מטעם שהשקפתה , מקום כמעט אין הבדל בין השקפתה ובין השגה זכה

ועל פי הדוגמא הזאת . ה" להיות נתונה לנו מקודם אבאפשריתכמו כן 

ו כה תשוקתנו להרחיב גבולי עצמה בנ, המוכיחה עזוז ואומץ כח התבונה

ותשתוקק להרחיב גבולי הכרותנו גם , הכרותנו עד כי לא תדע שבעה

  .במדעים אחרים

תשפוט , אף כי יעיק אותה האויר מסביב לה, היונה המרחפת הנה והנה

היתה מרחפת בקלות , אשר במרחק פנוי וריק מכל אויר, בדין משפטה

ויעזוב את העולם , משפט כזהשפט , כן גם החכם פלאטא. ומהירות כפלים

ויחרף , שמה עכובים רבים ושונים נכונים תמיד לשכל האנושי, המוחשי
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ולדאות במרחק , )אידעען(להגביה עוף על כנפי השגות תבוניות , נפשו

אם , יען כי, אשר גם שמה לא יצלח יותר, ולא שם על לבו, בשכל הזך, פנוי

הלא גם מגרעת בו , ם מעצורמפאת שאין בו שו, גם יתר שאת למרחק הפנוי

אבל כן . להשען עליו ולהניע השכל ממקומו,  שאין בו שום מעמד]?ת??י[

שתמהר , )שפעקולאציאנען(הוא על הרוב דרך תבונה האנושיית בעיוניה 

ותתאמץ ? להקים בנינה ואחרי כן תפנה לבקר את יסודותיו אם נאמנות הן

אולם סבת . רון עזוז יסדותיולהמנות בזה חס, לַיפות בנינה בכל הדרת יופי

כמו ידעה נאמנה אשר , בלי שום חששא כלל, להקים בנינה, בטחון התבונה

 מפאת מרבית התעסקותה היא רק במעשה אוה, יסודותיו הן בהררי עוז

 נתנו פיהועל , לנתח ההשגות מענינים אשר השגנו כבר) אנאליטיק(הנתוח 

תן כהכרות חדשות אף כי לה הכרות רבות הנחשבות לכל הפחות מפאת צור

באמת איננן הכרות חדשות אבל רק התבארות הפרטיים הכלולים בהשגה 

ה אשר "תכין לה הכרות מקודם א, והתעסקותה הנזכרה. נתונה לנו כבר

לכן יקֶרה לה מקרה לפעמים אשר מבלי , תולדותיהן הן מרום התועלת

על , ת זרותותוסיף השגו, תֻגנבנה אליה בלאט גם החלטות אחרות, כונתה

ומבלי שתעלה על מחשבתו , מבלי שידענו, ה הנזכרות"השגות מקודם א

לכן ראשית כל דבר מהצורך להבדיל בין . באו לנו? ומאין? השאלה איך

ובין ) אנאליטישע זעצע(בין המשפטים הנתוחיים : שני מיני ההכרות האלה

  ).סינטהעטישע זעצע(המשפטים הקשוריים 

או בהיות , על שתי פנים, יתכן משפט היחס, שאובכל התיחסות נשוא אל נו

בתוך ההשגה ) בהצנע(על כי הוא כלול , הנשוא ב שייך אל הנושא א

. או בהיות הנשוא ב מחוץ להשגה מהנושא א ויקשר עמה יחד. מהנושא א

ובאופן השני יקרא משפט , באופן הראשון יקרא משפט היחס משפט נתוחי

יֻחבר הנושא עם הנשוא מפאת השווי ) המחייב(במשפט הנתוחי ; קשורי 

מבלי שיהיה שום , יקשור הנשוא עם הנושא, במשפט הקשורי, אשר ביניהם

 ערקלעהרונגס(הראשון יקרא משפט המבאר . שווי בניהם כלל

, )אורטהיילע ערווייטערונגס(והשני יקרא משפט המוסיף , )אורטהיילע

ספה על השגת שום הו, פ התיחסות הנשוא"מטעם שהראשון לא יוסיף ע

לנתחי , אלא רק ינתח השגת הנושא למען תהיה מבוארה יותר, הנושא

אבל השני יוסיף על השגת , ההשגות הכלולות בה באופן בלתי יבואר עדין

מ "ד. שאיננה כלולה כלל בתוך השגת הנושא, את השגת הנשוא, הנושא

על כן לא , הוא משפט נתוחי, המשפט כל גוף הוא מתפשט] דרך משל[=
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למען דעת אשר ההתפשטות מחברה , צטרך לצאת מחוץ להשגה מהגוףנ

, לנתחי כל פניה השונים הכלולים בה, כי אין לנו רק לנתח אותה. עמה יחד

הוא , כל גוף הוא בעל כובד: אבל המשפט, ותמצא בהם גם ההתפשטות

איננה כלולה במחשבת ההשגה , כי השגת הנשוא הכובד, משפט קשורי

 זה הוא ברור אשר המשפטים הנתוחיים לא ירחיבו כלל מכל. מהנושא הגוף

אלא רק מבארים ביתר באור את ההשגות אשר השגנו כבר , גבולי הכרותנו

 מלבד ההשגה .'ק' )עטוואס(צריכים לדבר מה , אבל משפטים הקשוריים

  .ליחס הנשוא אל הנושא, מהנושא עליו ישען השכל

יען כי הוא היה ' ק'זה  – ימצא בנקל הדבר, בכל משפט מורגש או נסיוני

פ " מהענין הנחשב במחשבה ע)פאלשטענדיגע ערפאהרונג(הנסיון הנשלם 

, הגם שההשגה מהגוף. שהוא רק חלק מהניסיון הנשלם, ההשגה מהנושא א

בכל זאת תורה לדעת שהוא רק חלק , איננה כוללת בתוכה הנשוא הכובד

 הכוללים בנסיון ובאפשר לחבר אליה עוד חלקים אחרים, מהנסיון הנשלם

פ אופן נתוח "ע, בתחלה נוכל להכיר את ההשגה מהנושא הגוף. הנשלם

מניעת ההעברה בו , )אויס דעהנוג(פ ההתפשטות "ע, גרידא

שהן כלנה כלולות במחשבת ,  התמונה וכדומה)אונדורֿכדרינגליכקייט(

כאשר נשים , ואחרי כן נוסיף להרחיב גבול הכרת הנושא, ההשגה מהגוף

ויודע לנו אשר גם , אצלנו לנו ההשגה מהגוף. ממנו, הנסיון הנשלםלב על 

', ק'מה -לכן הנסיון הוא הדבר. הכובד קשור תמיד עם סימני הגוף הנזכרים

והוא יסוד אפשרות התקשרות הנשוא הכובד , מחוץ לההשגה מהנושא א

  . עם הנושא הגוף

 יוסד על מה, שאין לו היסוד הנזכר, ה"אבל במשפט הקשורי מקודם א

" לכל התהוות יש סבה: "לאמר? קשור השגת הנשוא ב עם השגת הנושא א

 שקדם) ַדאזיין(כלולה המחשה מהיות , ההתהוותהגם שבמחשבת השגת 

מכל מקום , וממנה ימשכו משפטים נתוחיים רבים, וכדומה לה, לפניה זמן

ואיננה כלולה כלל במחשבת השגת , היא מחשבה בפני עצמה, הסבההשגת 

 עליו ישען השכל בהכרתו -ק-מה -אם כן מי הוא זה הדבר. ותההתהו

 הסבה קשור יחד עם ההשגה ההשגה מהנשוא הזר והחיצונילהכיר אשר 

יורה , יען כי המשפט הזה, ואין לומר שהוא הוא הנסיון? והנושא ההתהוות

. שאין ביד הנסיון לעולם להכין אותו לנו, לדעת הכרחית וכללות כזו

, )בעגריֿפע בלאסע(פ השגות גרידות "ה ע"מות מקודם אוקשורו הוא בשלי

  .בלי שום נסיון כלל
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הם העקריים בהכרותנו העיוניות , מאחר כי משפטים קשוריים כאלה

עם היותם כמו כן יקרים לנו כי , יען כי המשפטים הנתוחיים, ה"מקודם א

מכל , על פיהם תבארנה הטיב ההשגות הצריכות למשפטים הקשוריים

לכן הוא מובן אשר צפון וטמון , יצלחו לעולם להקים בנין חדשמקום לא 

נצלח ללכת למישרים ברחבי אין קץ , וכי רק בהגלותו, בהם סוד כמוס

הכרות שכליות הזכות והוא הוא להבין לדעת באופן כללי יסוד אפשרית 

, התנאים על פיהם תתכן אפשרית כל אופן הקשור הזה, ה"קשורם מקודם א

לפי ) סיסטעם(בסדר שטתי  – שהן ממין מיוחד –אלה ולסדר ההכרות ה

 גמור דוביעהיקיפן וגבוליהן וליעד אותן , חלקיהן, מקוריהו הראשיים

אבל הסוד הכמוס הזה לא יגלה לנו ). געברויך(המספיק לכל ההשתמשות 

קריטיק דער (פ המדע המיוחד אשר קראתי בשם בקור תבונה הזכה "רק ע

  ).פערנונפטריינע 

לכן כל , תקרא בשם הכרה זכה,  שלא תתערב בה שום הכרה זרהכל הכרה

האפשריית , שלא תתערב בה שום הכרה נסיונית או מורגשה, הכרה

ולהיות .  בשם הכרה זכה בהחלטדותקרא ביח, ה"בשלימות מקודם א

לכן . ה"אל ההכרות מקודם א) פרינציפיען(התבונה מכינת לנו ההתחלות 

תקרא בשם תבונה , ה בהחלט"ת מקודם א ההכרוהתחלותהתבונה המכונת 

כלי "ה יקרא בשם "קבוץ כל התחלות ההכרות הזכות מקודם א. הזכה

ושמוש הנשלם בכלי מעשה הזה , ["]ביד התבונה הזכה) ארגאנאן(המעשה 

אולם ). סיסטעם דער ריינע פערנונפט(יקרא בשם שטת תבונה הזכה 

 ועדין היא רק ,הדרישה להכין השטה הזאת היא דרישה עתיקה מאוד

?  לנו להרחיב כל כך גבולי הכרותנוא אפשריתיאם ה, מערכה אל הדרישה

לכן המדע המבחין ? בהם תתכן אפשרית ההרחבה הזאת, ומי הם האופנים

יתבונן רק כמבוא והקדמת שטת תבונה הזכה , רק מהות ותכנת תבונה הזכה

תועלתו , אלא רק בשם בקור תבונה הזכה) דאקטרין(ולא יקרא בשם למוד 

, כי הוא לא יָשרת להרחיב גבולי תבונתנו, הוא רק תועלת השלילה לבד

אמנם גם בזה לבדו הגדיל לעשות , אלא רק להצילה מפח הטעותים

  . ותועלתו רבה מאוד

אלא רק בהשגות , פרטיים) געהענשטענדע(כל הכרה שלא תתעסק בענינים 

 בולעוברת הגהכרה : תקרא בשם, ה מענינים בכלל"מקודם א

החקירה להכין שטת השגות כאלה , )טראנסענדענטאל ערקענטענטיס(

אבל חקירה כזו היא עמוקה ועתיקה . תקרא בשם חקירה עוברת הגבול
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יען כי היא מחויבה לכלול בתוכה בשלימות כל ההכרות הנתוחיות , מאוד

להשיג את , לכן כל דרישתנו תהיה הפעם רק הכנה. ה"והקשורות מקודם א

) קאנאן (תורתאו לכל הפחות להשיג , אשר לתבונה הזכהכלי המעשה 

  .תבונה הזכה

כי היא . לבד) אידעע(היא עדין רק מחשבה תבונית , חקירה העוברת הגבול

רק אחר כי יצלח בקור תבונה הזכה להכין לה תחלה , לא תתכן לנו בפועל

בעבור ) ארכיטעקטאניש(לפי חכמת הבנין ) פלאן(כל רשמי הסדר והערך 

האחת תקרא בשם למוד היסוד , רישתנו תחלק לשתי מחלקותזה ד

  ).וועטהאדען לעהרע(והשניה בשם למוד אופן הדרך ) עלמענטאר לעהרע(
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  ]לוח הקטגוריות[
  

  

  א

  כמות המשפטים
  )קוואנטיטעט דער אורטהיילע( 

  

  )אלהעמיינע(כָלִליים 

  )בעזאנדערע(חלִקִיים 

  )איינצעלנע(פרטיים 

  

  

  ג             ב

  הצטרפות המשפטים            איכות המשפטים
  )רעלאציאן דער אורטהיילע(       )קוואליטעט דער אורטהיילע(

  

  )קאטעהארישע(חותִכִיים          )בעיאהענדע(מחייבים 

  )היפאטהעטישע(הָנִחיים         )פערניינענדע(שוללים 

  )פעדיסיוניקטי(חֹולִקיים          )אונענדליכע(אין סֹוִפיים 

  

  

  ד

  גזרת המשפטים
  )וואדאליטעט דער אורטהיילע(

  

  )פראבלעמטאישע(מספקים 

  )אסערטארישע(חִקיים 

  )אפאדיקטישע (ברּוִריים

  

  

  
)אלי שטרן: מכתב־יד ההדיר(           
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  אבן כמונה
  

  

  והקראים הרבניים בין ההבדלים על מאמר

  

  

  )הרשקוביץ יהונתן: מבוא והקדים מערבית־יהודית תרגם(

  

  מבוא
  

סעד , מעט מאד ידוע על חייו של הפילוסוף והרופא היהודי איש בגדאד

על אף היותו מלומד בעל שם בימי חייו המוערך על . אבן מנצור אבן כמונה

כתביו נשכחו כמעט לחלוטין בתולדות ימי , אחדידי יהודים ומוסלמים כ

כפי הנראה נולד . עמנו ואף שמו כמעט שאינו ידוע במסורת היהודית

 למשפחה יהודית חשובה בבגדאד ובה חי מרבית 13-בראשית המאה ה

הוא נשא בתפקידים בשירות המדינה ועמד בקשרי התכתבות עם . חייו

כתביו . יאִּתִּבַּכ-דין אל-ם א'טוסי ונג-אדין -מלומדים בעלי שם כנסיר א

שלושה ספרי פרשנות , ששרדו כוללים כעשרה חיבורים פילוסופיים

מספר חוקרים העלו בעבר . לספרים של אחרים ושני חיבורים השוואתיים

את האפשרות שהתאסלם משום שבחיבורים מסוימים הוא חולק שבחים 

  .  חייו כיהודיאולם כיום הדעה הרווחת שחי כל, לאסלאם ולנביא מוחמד

כפילוסוף עסק בתחומים שונים ובעיקר בתורת הנפש וכן כתב ספר שעוסק 

עיון אולם ספרו הידוע והמשפיע ביותר הוא . ברפואת עיניים שלא שרד

, חיבור השוואתי בין היהדות, )الثالث للملل األبحاث تنقيح (בבחינת שלוש הדתות

אך , ת בשלוש הדתותהוא משתדל אמנם לדון בהוגנו. הנצרות והאסלאם

 ֻפַוִטי-ההיסטוריון הנודע אבן אל. אין ספק שליבו נתון לדת היהודית

מספר שחיבור זה עורר עליו את חמת ההמון המוסלמי והוא ) 1244-1323(

שם נפטר לאחר , מ דרומית לבגדאד" ק100, נאלץ להימלט מבגדאד לִחָלה

למרות תיאור ). 1285 פברואר - 1284מארס ( להגירה 683בשנת , זמן קצר

ישנם חוקרים הסבורים שנסיבות הימלטותו לאו דווקא היו קשורות , זה

אלא להוצאתו להורג של , ישירות לספר זה שהתפרסם ארבע שנים לפני כן

  . ּוֵויִני שכיהן כווזיר באותה תקופה'דין ג-פטרונו שמס א
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אבן כמונה הפנה את , בניגוד למלומדים יהודים אחרים בארצות ערב

. ולכן כתבם ערבית ספרותית ולא ערבית יהודית, רבית ספריו לקהל הרחבמ

החיבור המובא כאן הוא אחד הבודדים שכתב מלכתחילה , למעשה

זהו חיבור השוואתי שמזכיר את ספרו . בערבית יהודית וליהודים בלבד

אך בחיבור זה מנסה המחבר ליישב , עיון בבחינת שלוש הדתותהגדול 

בעיקר ,  הקרע שבין היהדות הרבנית והקראית-הדות מחלוקת פנימית בי

  . על רקע המחלוקת האם יש לקבל את מסורות התורה שבעל פה

בפרק הראשון מתאר המחבר את שבחי : החיבור מורכב משלושה פרקים

בפרק השני הוא מציג שלוש עשרה , ל והמסורות שקיבלו והעבירו"חז

ואילו בפרק ,  להןהאשמות שהאשימו הקראים את הרבניים ותשובות

האחרון הוא מציג מנגד שבע האשמות שהאשימו הרבניים את הקראים 

הלשון המאופקת של החיבור והעובדה שהמחבר אינו מצדד . ותשובות להן

במובהק עם מי מהעדות העלו השערות שונות האם היה בעצמו רבני או 

דו אך אין ספק שקראים כיב, מרבית החוקרים סבורים שהיה רבני. קראי

בחלק ניכר מהחיבור מצטט המחבר קטעים מתוך ספר . והוקירו את האיש

ל עליו "יהודה הלוי שמלמדים על ההשפעה העמוקה של ריה' הכוזרי לר

כתב היד היחיד שמכיל את , מנגד. ועשויים לרמז על זיקתו ליהדות הרבנית

יש לציין כי בחיבור עצמו . החיבור בשלמותו הועתק בידי סופר קראי

  .שתי העדות] המקובל על[ פוסק - מפתי אלפריקיןר המחבר כמתוא

משה ' השם הנוכחי ניתן לו על ידי ר. שם החיבור במקורו אינו ידוע

שטיינשניידר שקיטלג את כתבי היד היהודיים בספריית המדינה ) מוריץ(

 1341בברלין וגילה את החיבור בשלמותו בכתב יד שמתוארך לשנת 

)(Berlin Ms. or. oct. 256 .הירשפלד מהדורה . ערך ה, על סמך כתב יד זה

. התקין ל, 1968בשנת . 1892-שהופיעה במקראה ערבית יהודית שפירסם ב

 -1972-נמוי מהדורה מוסמכת של הטקסט עם שיפורים ותיקונים רבים וב

שלושה פרגמנטים נוספים שמכילים יחדיו .  פירסם תרגום לאנגלית1973

שבספריה הלאומית ' אים באוסף פירקוביץ מהחיבור המקורי נמצ40%-כ

 RNL II Firk. Yevr. Arab. I(סנט פטרבורג ולא היו נגישים לנמוי , הרוסית

י "י סנט פטרבורג דומה מאד לכ"הטקסט המופיע בכ). 1703 ;914 ;913

התרגום המתפרסם כאן . כולל כמה שגיאות זהות בשני כתבי היד, ברלין

  . י סנט פטרבורג"ואה לכמבוסס על מהדורת נמוי תוך השו
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כדי לעשות חסד , תרגום המאמר הציב בפניי מספר בעיות שאזכיר בקצרה

הקטעים המצוטטים מספר , ראשית כל. הן עם המחבר והן עם הקורא

שמאי -בנעט ובן(מהדורת הכוזרי המוסמכת להכוזרי אינם תואמים במדויק 

ם מכתב היד י ברלין עתיק בלמעלה ממאה שני"יש לציין כי כ). ז"תשל

) Oxford Bodl. Ms. Poc. 284(העיקרי שעליו מבוססת מהדורת הכוזרי 

מסיבה זו לא . אך לא מן ההכרח שהוא מהימן יותר, 1463שמתוארך לשנת 

יכולתי לצטט ישירות מתרגומי הכוזרי אלא לתרגם מחדש את הקטעים 

, י אבן תיבון"חשתי כננס על כתפיהם של ענקים כר. הללו על פי הבנתי

אך הנוסח שלפניי אילצני , שַורץ' אבן שמואל ופרופ' פרופ, הרב קאפח

  . לתרגמו כפי שראיתי לנכון

חככתי בדעתי האם . בעיה נוספת שנתקלתי בה היא שאלת אופי התרגום

להותיר את הנופך המקורי של הטקסט לטובת מסורבלות לשונית או 

. ן בעבריתאת הטקסט ולהופכו לקריא ככל הנית" לביית"לחילופין 

לנגד עיניי עמדו דברי הנשר . במרבית המקרים בחרתי באפשרות השניה

  :ש אבן תיבון" מיימון באגרתו לרמשה בן' הגדול ר

ואני אבאר לך הכל אחר שאזכיר לך כלל אחד והוא שכל מי 

שירצה להעתיק מלשון אל לשון ויכוין לתרגם המלה האחת 

וסדר הדברים במלה אחת גם כן וישמור גם כן סדר המאמר 

ואין , יטרח מאד ותבא העתקתו מסופקת ומשובשת ביותר

אבל צריך המעתיק מלשון אל לשון שיבין הענין . לעשות כן

ואחר כך יספר ויפרש במה שיובן ממנו הענין ההוא , תחילה

ואי אפשר לו מבלתי שיקדים ויאחר , בלשון ההוא ויבאר היטב

, ות במלה אחתויספר מלה אחת במלות רבות ויספר מלות רב

, ויחסר תיבות ויוסיף תיבות עד שיסודר הענין ויבואר יפה

  ...       ויובן הלשון ההוא אשר יעתיק אליה

  

אך לעיתים הותרתי מעט , השתדלתי לנהוג ברוח זו בתרגום שלפניכם

במקרים . מהנוסח המקורי כשחשתי שאין הדבר מפריע לרצף הקריאה

מטבע . ערת שוליים לשם השוואההמקור המילולי מופיע בה, מסוימים

מבנים תחביריים או משפטים מסוימים מובנים היטב בערבית אך , הדברים

. תרגום לעברית מצריך השלמות שאינן מופיעות בטקסט המקורי

מופיעות ברובן , ההשלמות שמשקפות כמובן את הבנתי את הטקסט
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מוסיף בסימני סוגריים מרובעים וכולי תקווה שלא חטאתי בבחינת כל ה

  . גורע

. ר מרים גולדשטיין על עזרתם הרבה"צבי לנגרמן וד. י' אני מודה לפרופ

  . מובן מאליו שהאחריות לשגיאות בתרגום מוטלת עלי בלבד
  יהונתן הרשקוביץ

  2020פברואר , )וסטס'מסצ(' קיימברידג
  

•  •  •  
  

  
  מאמר על ההבדלים בין הרבניים והקראים

  

  ]מנא[רח] ם[בש

יחיד , מאור החכמים ועטרת הנכבדים, ר החכם הנכבדאמר האדון החב

המקובל [פוסק , 1מלומד הידוע בשתי ארצות עיראק, בדורו ואחד בתקופתו

- דין סעד אבן מנצור אבן סעד אבן אל-ַדּוָלה ואל-ִעז אל, 2שתי העדות] על

וירחם עליו ] חטאיו[ימחה , ימחל לו האל, אללה אבן כמונה-חסן אבן ִהַּבת

  .ובעולם הבאבעולם הזה 

את מה שביקש , לאחר שבח האל יתעלה והודיה לחסדיו, בחיבור זה כתבתי

מה . יאריך האל תהילתו ויסייע בהצלחתו, ממני אחד האדונים הנכבדים

היא דעתי באופן כללי על מעלות החכמים אשר ] בחיבור זה[שנזכר 

, םבענייניהם ההלכתיים ובמסורותיה] עליהם[היהודים הרבניים מסתמכים 

והסבר לחובת קיום מה שהיא , דעותיהם על דרך מסורת ההלכה שלהם

עדת היהודים ] כלפיהם[ההאשמות אשר העלו ] לאחר מכן נזכרו. [מחייבת

ההאשמות אשר הזכירו הרבניים , ולבסוף, ]להן[ הצגתן ותשובות -הקראים 

  ]. ותשובות להן[אודות הקראים 

, עוט ידיעותיי בפרטי ההלכהלמרות מי, ]שני הצדדים[ערכתי את הצהרות 

ברבים ] לפחות[בדרכים אשר לא מצאתי ברוב או ] להן[והתשובות 

, ומן האל אבקש טוב, סידרתי זאת בשלושה פרקים. מדבריהם של קודמיי

 .  עזרה והצלחה

                                                         
לה לאזור דרום עיראק של ימינו ועיראק הפרסית שמקבי) العرب عراق(עיראק הערבית  1
 .שמקבילה לאזור מערב איראן )العجم عراق(

 .רבניים וקראים 2
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  פרק ראשון
  

, מעלות החכמים שמסרו את ההלכות, ובו תיאור מה שנאמר על דרך המסורת ההלכתית
 תיהם והערה על חובת קיום מה שנדרש ממסורותיהםהסבר על ידיעו

  

 הידוע אצל היהודים הרבניים שהנבואה נמשכה ברציפות בישראל 3מן

מזמן השליח משה רבנו עליו השלום ועד חלוף ארבעים שנה מבנין בית 

לקבוצת החכמים שנקראו אנשי כנסת הגדולה היה ייחוס של מסורת . שני

 כמו שנאמר במשנה ּוְנִביִאים ְמָסרּוָה ,ההלכה עד לנביאים עליהם השלום

 המסורת נמשכה אצלם ברציפות מאחד לשני 4.ְלַאְנֵשׁי ְכֶנֶסת ַהְגּדֹוָלה

 ששמו היה רבי - הוא רבנו הקדוש -ומקבוצה לקבוצה עד שהגיעה אל רבי 

הם היו אחרוני בעלי . יחד עם קבוצה של רבים מבני זמנו, יהודה הנשיא

אים תנאין ואין אחריהם אלא האמוראין שהם המסורת של המשנה הנקר

סידורה , שקד על ארגונה, רבנו הקדוש שהיה עורך המשנה. אנשי התלמוד

הוא ערך את המסורות באופן . הפרקים וההלכות, והחלוקה בה של הסדרים

  .שירחיק כל חשד שהיה זה עניין מוסכם ללא מקור מהימן

ַנחּום ' ָאַמר ר: רתםיא אמימהדוגמאות לשלשלת מסירתם אל הנבואה ה

לּו ל ִמן ַהּזּוגֹות ֶשִׁקיְּבה ֶשִׁקיֵּבל ֵמַאָּבי ְמָיאָשׁא ֶשִׁקיֵּבל ֲאִני ֵמַרִּבָלר ְמֻקָּבְבַהַּל

 דוגמא לשינונם בעל פה מסורות של 5.יַניְנִּביִאים ֲהָלָכה ְלמֶשׁה ִמִּסִמן ַה

H ֲחזֹור ָּל יִנְּב: מהם לבנו כשציווהו בשעת מותויחידים היא באמירת אחד 

, ָאַמר לֹו? H ָּבה Jא ָחַזְרָּתה ָלָּמH ָאַמר לֹו ְוַאָּת ְדָבִרים ֶשָׁהִייִתי אֹוֵמר ָּלָעהַאְרָּבְּב

י ִבְשׁמּוָעִתי ְוֵהם ים ֲאִני ָעַמְדִּתי ְמרּוִּבְוֵהם ָשְׁמעּו ִמִּפ יםי ַרִּבי ִמִּפֲאִני ָשַׁמְעִּת

 ְבֵרי ָיִּחידיַח ֶאת ִּדמּוָטב ְלַהִּנ. ידי ָיִּח ִמִּפה ָשַׁמְעָּתְמדּו ִבְשׁמּוָעָתם ֲאָבל ַאָּתָע

 זוהי אחת ההוכחות למעלת מסורות המשנה 6.יםְוֶלֱאחֹוז ֶאת ִדְבֵרי ְמרּוִּב

הרי דבריהם אודות מעלותיהן ידועים , אשר למסורות התלמוד. שלהם

והאמוראין התנאין , מי שיעיין במה שנמסר מפרטי חידושי החכמים. ברבים

במה שמסופר , ברוב פרישותם ועבודת האל שלהם, ביפי מידותיהם] יווכח[

המופתים הגדולים שאירעו לכמה , על הנהגותיהם המוסריות והמעשיות

האמוראים ] השקיעו[מה שהשקיעו בחריצות במדע ההלכה ומה ש, מהם
                                                         

 . ה והלאה"ס' ג, הכוזרי  3
 'א', אבות א  4
 'ו', פאה ב  5
 'ז', עדויות ה  6
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בחקירה ומחקר בפירוש המשנה והבריתא ומה שנסמכו עליו בכך בדקדוק 

כמי ) הרבניים(אצל העדה הזו ] נחשבים[אין ספק שהם . ון ואימותוהעי

שהשיגו את המירב במידות טובות ובאמונה ונעזרו על ידי האל יתעלה 

  .בתוספת דרגה גבוהה הקרובה לדרגת נבואה

והם השתמשו בהן בחלק גדול , ידיעותיהם לא היו מוגבלות להלכות בלבד

יין בהלכות הִעּבּור יווכח בידע מי שיע. ממה שנכלל בדבריהם ההלכתיים

 הזכירו שהיה להם ספר 7הם. בתצפיות מדויקות ובאסטרונומיה רבה, שלהם

 וטבעי 8אליעזר שבו מידת הארץ וכל אחד מהגלגלים' שנקרא פרקי ר

, מזלם הטוב ומזלם הרע, גורלם, הצורות ובתיהם, המזלות, הכוכבים

נאמר שהמחבר היה . םעלייתם וירידתם ורומם ושפלותם ומשך תנועותיה

נהירי : תלמוד]ה[וכן אמר שמואל מחכמי , משנה המפורסמים]ה[מחכמי 

   9.לי שבילי דרקיעא כשבילי נהרדעא

ממדע הרפואה ] מידע[דבריהם בהלכות שחיטה והלכות טרפה מכילים 

, דם זיבה,  בהבחנה שלהם בין דם נדה10כך. שרובו נסתר מבקיאי הרופאים

וכן , דם שמצוי בכיבים וטחורים וכיוצא בזהה, דם בתולים, דם טוהר

המופלאות שלהם בנוגע ] והידיעות[, זיבות הזכרים, כמויות מחזורי הנדות

כל זה הוא ממה שנבע בשעת דיוניהם . לצרעת ממה שנחבא משכלנו

הרבניים טוענים שחכמיהם כתבו . במדעי ההלכה ולא בכוונה תחילה

אולם . רפואה וכיוצא בהם, יהכגון אסטרולוג, 11ספרים שעוסקים במדעים

כיוון שלא החזיקו בהם אלא יחידי , המדעים הללו אבדו לעם ישראל

אבדו ידיעותיהם ולא נותרו אלא מקצת , וכאשר אבדו יחידי הסגולה, סגולה

ספרי ההלכה לצורך העם הפשוט שבהם החזיקו רבים משום גודל העניין 

נשמר בהם והוגן מה  נשמר מה ש- מה שנכלל בהם ממדעים אחרים . שבהם

  . שהוגן בהם

הייתי מסביר מה שהזכירו בעניין הוראת תורת , לולא החשש להאריך

אשר לבקיאות . העבור והשחיטה והטרפות ונדה וזיבה וצרעת וכיוצא בזה

יהודה ' כבר הראה זאת ר, החכמים במספר מדעים שמחוץ למדעי ההלכה

בים לרכוש השכלה בכל הם טענו שהסנהדרין היו מחוי. הלוי בספר הכוזרי
                                                         

 .ט"כ' ד, הכוזרי  7
 .362' הכוזרי עמ, ראה שורץ  8
 .ב"ע, ח"ברכות נ  9

 .א"ל' ד, הכוזרי 10
 .שלחכמיהם היו ספרים שנכתבו על אותם המדעים : מילולית11 
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כבר ירמיה . בית שני] תקופת[רוב חכמי המשנה שהיו ב] וכך[, המדעים

ה חלק שבחים בנבואתו לאנשי בית שני ולמעשיהם הטובים "הנביא ע

ראוי יותר ללכת בדרכם בענייני הלכה מאשר , לפיכך. וידיעותיהם ואמונתם

  .מסורתללכת בדרכם של אחרים כאשר אין אנו מסתדרים בכך ללא ה

הרי שקבלת דבר החכמים , כאשר מצאנו בדבר האל מה שנראה כפנים רבות

ראויה יותר מקבלת דברם של פוסקים ] שתואר לעיל[אשר היו במצב זה 

קבוצות גדולות ] היו[שכן החכמים , אחרים שקובעים על דעת עצמם

והיקשם נשען על מסורת מהנביאים עליהם השלום בעוד שאחרים לא היו 

  . זהבבחינת 

לא נרשם לחובתו , 12יוסף בן יועזר, מפרטי השבחים אשר נאמרו אודותם

] נודע[, הלל הזקן אשר היה מזרע דוד. כל חטא מילדותו ועד פטירתו

היו לו אלפי . דוגמא בסבלנותו ויושרו] מהווה[בשפע הידע שלו ועודנו 

שמונים תלמידים היו לו להלל הזקן : תלמידים ועל המובחרים שבהם נאמר

שלשים מהם ראויים שתשרה שכינה עליהם ושלשים ראויים לעבר את 

השנים ועשרים בינוניים גדול שבהן יונתן בן עזיאל קטן שבהן יוחנן בן 

זכאי שלא הניח מקרא משנה ותלמוד ואגדות וכל מדות חכמים וכל מדות 

סופרים וכל דבר ודבר שהוא מדברי תורה שלא למדו אמרו עליו שלא שח 

 ולא הניח אדם בבית המדרש ויצא ולא קדמו אדם לבית שיחת חולין

המדרש ולא ישן בבית המדרש לא שינת קבע ולא שינת עראי ולא הלך 

ארבע אמות בלא תורה ובלא תפלין ולא מצאו אדם יושב ודומם אלא יושב 

ודורש ולא פתח אדם לתלמידיו אלא הוא ולא אמר דבר שלא שמע מפי רבו 

אליעזר תלמידו נוהג ' מבית המדרש וכן היה רולא אמר הגיעה עת לעמוד 

  .אחריו

כל אחד מהם חי מאה , תלמידו זה הם אמרו שהלל הזקן ורבן יוחנן בן זכאי

' ר] היה[מתלמידיו ] אחד. [נכח בחרבן בית שני] רבן יוחנן[ועשרים שנה ו

] שעוסקים[אליעזר המפורסמים ' אליעזר בן הורקנוס אשר חיבר את פרקי ר

ה ובמדידת גרמי השמיים והארץ וכל דבר מופלא באסטרונומי

היו בהם גם מי שעסק בסודות מעשה בראשית ומעשה . באסטרונומיה

וכמה מהם אף שמעו קול שהם , ומי שהגיע לדרגה קרובה לנבואה, מרכבה

ישמעאל בן אלישע כהן ' וכך אמר ר. והדבר ידוע אצלם' בת קול'קוראים 

                                                         
 .ה"ס',  הכוזרי ג 12
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ת וראיתי דמות אכתריאל יה יוי פעם אחת נכנסתי להקטיר קטר, גדול

עקיבא שהוא '  מהם היו שעסקו בעולם הרוחניים כר13.ויתר ההלכה, צבאות

, מאלו שחיו לאחר חרבן בית שני כמו שנאמר עליו ארבעה נכנסו לפרדס

 ונאמר 14.עקיבא ועד סוף המאמר' ר? ומנו, אחד בא בשלום ויצא בשלום

 15. שאין השעה ראויה לכךעליו ראוי היה שתשרה עליו שכינה כמשה אלא

הוא היה מקבוצת הרוגי מלכות ושאל את תלמידיו בשעת מותו האם זהו 

כל , אמר להם? כך] כדי[רבנו עד , זמן קריאת שמע כדי שיקראה ואמרו לו

 ואפילו הוא נוטל 16ַנְפְׁשP-ימי הייתי מצטער על מקרא זה ְּבָכל ְלָבְבP ּוְבָכל

והיה מאריך בֶאָחד עד שיצאה ?  אקימנועכשו שבא לידי לא, את נפשך ממך

   17.נשמתו

אלו הן אנקדוטות קצרות ממעלותיהם שסופרו עליהם ולו רציתי להתעמק 

הייתי נזקק , בסיפורים שמלמדים על גדולתם בידע ובמעשים טובים

  .הפרטים שכבר הזכרתי הם דוגמא למה שנאמר אודותם]. שלמים[לכרכים 

יוצא באלו בפתגמים רבים ובספרות דבריהם נכללו במשנה ובתלמוד וכ

חוכמה אשר מראים מעל לכל ספק שכגון זה לא נכתב אלא בתמיכה 

חובה עלינו לנהוג לפי דוגמת הקדמונים בני דורו של משה רבנו . אלוהית

. ה והזקנים אשר היו בזמן הנביאים עליהם השלום שנעזרו בכח השכינה"ע

קבוצה , לשלת מסורותיהםאלא במסורת דבריהם וש] לעשות זאת[אין דרך 

כמותם רקמו קנוניה ] אנשים[בלתי אפשרי ש]. וכן הלאה[שמסרה לקבוצה 

מקצתה שהוא ראוי או ] אף[לא מצאנו איש עם מסורת זו או . כדי לשקר

בטוח יותר למי שמקדיש השתדלותו . מהימן יותר בדברו אלא החכמים

  .  הלכהשיילך בדרכם במה שמסרו לו בענייני, לריצוי האל יתעלה

 הם סידרו את התורה והמקרא באמצעות הטעמים והפסוקים 18והנה

המלא והחסר עד כדי ] את הכתיב[ כשמנו 20 והמסורת19והניקוד והטעמים

                                                         
 א"ע' ברכות ז  13
 .ב"ו ע" ט-ב "ד ע"חגיגה י  14
 .א"א ע"סנהדרין י  15
 .'ה', דברים ו  16
 .א"א ע"ברכות ס  17
 .א"ל' כוזרי ג  18

' יםטעמ'יש לציין כי המחבר משתמש בראשית המשפט במילה ". טעמים "- אלחאן  19 
 .  שאינה מופיעה בנוסח הכוזרי שבידינו, בעברית

 . 170' עמ, ראה שורץ. הנוסח המקובל של התורה, הכוונה למסורה  20
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 21ָּגחֹון] מילה[ו ב"שספרו את האותיות והמילים שבה באופן שידעו שהוי

] מסמנת[ֹרׁש וכן ָּד] ם[ווי]ה[ וקבעוה רב מכל היא אמצעית האותיות בתורה

   22.ַרׁש את המחצית האחרתבחינת מילים וָּדאת המחצית הראשונה בתורה מ

הם אספו את כל מה שיוצא דופן בקמץ ופתח וצרי וסגול ומה שנוקד על כל 

, ומהו פרק פתוח וסתום, חלק המילים] לפחות[או ] של התורה[אותיותיה 

רת ונקרא אח] מסוימת[ומה שנכתב בצורה , והנון ההפוכה בכמה מהפרקים

הכיצד . ממנה וכיוצא בזה חוקים של כתיב וקרי שמשמעותם אינה מובנת

ניתן לומר עליהם שהתעניינו בהגיות בעניין כה רב והזניחו את עניין 

וההתעניינות בו ראויה , המשמעות אשר הוא נרחב הרבה יותר מהגיות

כמו שאנו רואים את , כשם שבספר פשוט חסר ניקוד וטעמים? ונחוצה יותר

מפאת האפשרות ] במצבו[הם לא חשבו שניתן להותירו , ים בזמננוהספר

] יש[כך , שונות מקביעת האופן שצריך להיקרא, שייקרא בדרכים רבות

כשם שהלכנו בדרכם בקריאת , ]לפיכך. [המשמעות] בעניין[לסבור אודותם 

ונקרא כפי שנדרש אחרת ] מסוימת[ההגיות עד כדי שמה שנכתב בצורה 

אשר נקרא ֲאֹדָני אך ] מפורשה[וכך בשם , ]וקרי[ כתיב מה שנקרא, ממנה

כך יש ללכת בדרכם במה שקבעו במשמעות התורה והמקרא , לא נכתב כך

כאשר הפסוק אינו ברור ' תורה שבעל פה'ובמצוות שנמסרו אשר נקראות 

 וכשם שבין ההלכות ישנם חוקים מחייבים ששכלנו אינו מבין את צד 23.דיו

לו רצה , אין לנו לומר, וקים שמורים על ההלכותכך בפס, החכמה שבהם

. היה קובע זאת מפורשות ולא נזקק בזה לפרשנות, האל משמעות פלונית

היה מותר לנו , במעמד הר סיני מחייבות] שניתנו[אלמלא היו המילים 

חובה עלינו . לשנותן במילים שמשמעותן תשיג משמעות זהה לשניהם

מאחר שקבלת מסורתם , תורהלקבל את מסורת החכמים במשמעות ה

בהגיות המילים ללא המשמעות היא שרירותיות מוחלטת שאינה נסמכת 

והנה החולקים עליהם בהוראת . אלא על דמיונות בטלים וחסרי בסיס

. הוא מעבר להיקש הגיוני] החכמים[התורה והמקרא מלינים שמה שסברו 

דּו מָצדּו האם לא היו צריכים לשנות את המילה ָצ, ]אך אם כך הדבר[

שכן , ַנְפׁשֹול 25ָצרּו ואת המילה ַנְפִׁשי מֲאֶׁשר Jא ָנָׂשא ַלָּׁשְוא ַנְפִׁשיל 24ְצָעֵדינּו
                                                         

 .ב"מ, א"ויקרא י 21 
 ז"ט' ויקרא י 22 
 .מתנדנד על אמיתותו: מילולית 23 
 .ח"י' איכה ד 24 
 .'ד ד"תהלים כ 25 
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הרי חובה היה ? שתי המילים הללו הינן רחוקות מלהתקבל על הדעת

  . עליהם לשנות מילים רבות מסוג זה

 אצלם] נחשבים[אלא מקבוצת אנשים ש] אינו[כל זה , ומה שקיבל הציבור

, )משה(כמי שנתמכים על ידי האל או מאדם מסוים שחי לאחר השליח 

 שאומת בני ישראל בזמן 26מאד לא סביר. שהיה נביא או שקול לנביא

על אף מספרם הרב והיותם אלו שסופקו להם מזון , ה"השליח משה ע

לא שאלו על , תקופה של ארבעים שנה] במשך[ומחיה ולבוש ומגורים 

בכולם ולא ביקשו הסבר על מה שלא נקבע פירושו פרטי ההלכות אשר צוו 

כך גם . במפורש ולא מסרו את מה שפסק השליח בעניינם וביאר את דיניהם

זקנים ואחרים מבין השופטים והכהנים ]ה[מה שפסקו ודנו בו שבעים 

חוסר מוחלט של מסורת כזו הוא . ושאר הנביאים בבית ראשון ולאחריו

נו סביר וישנה הסכמה בין התומכים אי] לכל הפחות[בלתי אפשרי או 

. מסורת אלא החכמים] שיש לו[והמתנגדים על כך שאיש אינו מכריז 

מירב המאמץ של המשתדל לרצות את האל יתעלה יהיה ללכת , לפיכך

בדרכם במסורת שאינה כתובה במפורש או שאינה נושאת פרשנות ואין 

ו היא הבטוחה ז] דרך. [הוכחות הגיוניות שעומדות בניגוד מפורש לכך

יצליח האל דרכנו ויגן . ביותר למי שמבקש להינצל ולזכות לחיי עולם הבא

  . עלינו בשתי העולמות בחסדו וברחמיו

  

  

  פרק שני
  

ובו תיאור כמה מההאשמות אשר מאשימים בהם הקראים את 
  .וכן סוגי האשמות נוספים, החכמים ותשובות שמפריכות אותן

 

, נכונה והאחרת שגויה] אחת[ לציין שדעה דע שאינני מתכוון בתשובה כאן

בחכמים באמצעות הסבר ] שהוטחה[אלא כוונתי להסיר את ההשמצה 

 הקראים 27.שמה שסברו אינו חורג מכללים בסיסיים של חידוש הלכה

הפריזו בגינוי החכמים והשמצתם ולגלוג על דבריהם עד שמשתמע מהם 

. יזו שהם כופריםוהכר, שהמעיטו בערכם של החכמים וההולכים בדרכם

                                                         
 .ט"ל' הכוזרי ג  26
 . שההכרעה לגביהן אינה ברורהפסיקת הלכה בסוגיות. תהאדאג  27
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הם מאשימים אותם בהפרת פסוקים מפורשים בעניינים רבים ומאשימים 

  .האשמות שהעמקת חקר בהן תתארך יתר על המידה

אזכיר כמה מהמפורסמות שבהאשמותיהם והתשובות להם , בכל זאת

מספר פרטי ההאשמות שהזכרתי בכללותם . שתושווינה ליתר שלא הזכרתי

  .הוא שלוש עשרה האשמות

ֹוֵסף ָעָליו ְוJא מאמירותיהם היא שהאל יתעלה אמר בתורה Jא ת אחת. 1

 והחכמים הוסיפו מצוות רבות משלהם כגון מגלה ופורים 28ּנּוִתְגַרע ִמֶּמ

ותיקנו עליהם , וחנוכה וקריאת ההלל ונטילת ידים ומצות עירוב וכיוצא בזה

 הקראים אומרים שזו קביעה .את ברכת ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצוֹוָתיו ְוִצָּונּו

, שרירותית חמורה והפרה מוצהרת של התורה שאינה מבוססת על פרשנות

  .וזוהי כפירה ללא ספק

ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר -ותשובתה היא שתורתנו מעוגנת בהלכה למשה מסיני או ִמן

בנוכחות ] כלומר[, 30' וכמו שנאמר ִּכי ִמִּצּיֹון ֵּתֵצא תֹוָרה וג29ִיְבַחר יוי

התורה מעודדת קבלה מהנביאים . ם ושוטרים וכהנים וסנהדריןשופטי

 וכן קבלה 31'ָנִביא ָאִקים ָלֶהם וג] של האל[ה כמו בדבריו "שלאחר משה ע

אנו מצווים בציות לׁשֵפט המוסמך בכל דור כמו . מהכהנים והשופטים

' ָדַרְׁשָּת וגשאמר האל יתעלה בתורה אֹו ֶאל ַהׁשֹוֵפט ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ַּבָּיִמים ָהֵהם ְו

'  זאת ועוד ְוָהִאיׁש ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה וג32.'ַעל ִּפי ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר יֹורּוP וג' ְוָעִׂשיָת וג

יו בא  ובעקבות34 שמצטרף למה שנאמר ּוִבַעְרָּת ָהָרע ִמִּקְרֶּב33P'ּוֵמת ָהִאיׁש וג

בבית [בודה כך היה כל עוד נותר הסדר של הע. 35ָראּויִיְוָכל ָהָעם ִיְשְׁמעּו ְו

  . והסנהדרין ויתר אלו שקיימו את הסדר] המקדש

משום ]. אלוהיים[הצו האלוהי נמשך ברצף בין בנבואה או בסיוע והשראה 

 - ההלכות שנזכרו לעיל הינן הכרחיות ומותר לומר ברכה עליהם , כך

הן לא , הנהגות שנקבעו לאחר הגלות] הלכות אלו רק[לו היו . נּוְוִצָּו] ברכת[

קראות מצוות ולא היה עליהן חיוב של ברכה אלא היו נקראות תקנה היו נ

                                                         
 .'ג א"דברים י  28
 'י, ז"שם י  29
 .'ג', ישעיה ב  30
 .ח"י, ח"דברים י  31
 .ב"המילה אֹו מופיעה בפסוק י. 'ט, ז"שם י  32
 .ב"י, שם, שם  33
 . 'ז, שם, שם  34
 .ג"י, שם, שם  35
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הקראים קבעו לעצמם מספר הלכות שאינן כתובות במפורש . או מנהג

בתורה אלא הסיקו מהכתובים באמצעות היקשים וקבעו שרירותית על פי 

ּנּו הוא איסור על קביעה ֹוֵסף ָעָליו ְוJא ִתְגַרע ִמֶּמJא ת. ההגיון שלהם

ותית בהלכות האל על סמך דעה אישית גרידא או לחילופין איסור על שריר

, בין אם היתה מצווה או צו, קיום הלכה שנועדה להחליף הלכה מהתורה

אחת משתי האפשרויות ]. ממנה[כלומר הוספה על מה שבתורה או הפחתה 

אין לפקפק ברבניים וללכת . הללו עדיפה על פני מה שסבורים הקראים

שכן אלו לא , ם עוברים על Jא תֹוֵסף בהלכות שנזכרו לעילשולל כאילו ה

נוספו על ִמְצֹוות התורה באמת אלא נכללו תחת ִמְצַוות ַעל ִּפי ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר 

קֹום ִמן ַהָּמ] על פי[כהנים והשופטים ה. יֹורּוP כפי שהסברנו לעיל

ורה משום לא היו יכולים להסכים על משהו שיפר את הת, ֲאֶשׁר־ִיְבַחר יוי

בכוחות [והן אלו שנרכשו ] מקודמיהם[הן אלו שנורשו , ידיעותיהם הרבות

בעיקר משום הפער הקטן שהיה ביניהם , ומפני שהסתייעו בשכינה, ]עצמם

 בת קול וזולתה כפי שמפורסם אצל -ובין הנבואה או מה שבא במקומה 

אלא במה ] דבר[ברור בכך שהחכמים לא קבעו שרירותית . החכמים

לא נודה שהם חטאו ובוודאי , לפיכך. תירה להם התורה לעשות זאתשה

הקראים אינם ]. הקראים[התורה במפורש כפי שטענו ] כללי[שלא הפרו את 

, ]מאז[ה שחלקו נותר ברצף "יכולים להכחיש את מה שנקבע לאחר משה ע

 ועשה את הקרבנות 36כגון מעשה שלמה כאשר ִקַּדׁש ֶאת ּתֹוH ֶהָחֵצר

 וכן מה 37שלא על המזבח ועשה את החג ִׁשְבַעת ָיִמים ְוִׁשְבַעת ָיִמיםוהעולות 

שנמשך מקביעת החובה של שמואל ודוד בארגון המשוררים בבית 

, ומה שעשה שלמה במשכן כשקיצר מה שעשה משה במדבר, ]המקדש[

 ושבנו במקום 38ומה שקבע עזרא כחובה לקהל בית שני מְׁשִליִׁשית ַהֶּׁשֶקל

וכל , ותלו מלפניה את הפרכת הואיל וידעו שהארון קבור שםהארון רצפה 

אלו מנוגדים ] תיקונים[כשם שהקראים אינם סבורים ש. אלה תוספות

כך אין להם לסבור שמה שקבעו החכמים מנוגד , לנוסח המדויק של התורה

. ובמיוחד שכבר הסברנו שתיקונים אלו היו מעוגנים בצו אלוהי, לתורה

מפורשים שמזכירים את הרצף של חלק ממה שנקבע ישנם קטעים , למעשה

 ִקְּימּו ְוִקְּבלּו -כפי שנאמר בסיפור הפורים בספר ְמִגָּלה , לאחר מתן תורה

                                                         
 ד"ס', ח' מלכים א 36
 ה"ס,  שם37

 .ג"ל' נחמיה י38 
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 וכן 39ַזְרָעם-ַזְרָעם וג׳ ְוַכֲאֶׁשר ִקְּימּו ַעל ַנְפָׁשם ְוַעל-ַהְּיהּוִדים ֲעֵליֶהם ְוַעל

  .פסוקים אחרים בספר זה שמצביעים על חובה זו לעד

היא שהדרך שבה הבינו את ] הרבניים[את ] הקראים[ממה שמאשימים . 2

] הפסוק[ עומדת בניגוד למה שמראה 40ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת וַעד ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת

  . במפורש
מה [זו בלתי סבירה מאחר שסבָרָתם עוברת על ] דרך[טענתכם ש: ותשובתה

, אדרבה. איננה אפשרית, בקיום ספירה מיום ראשון ליום ראשון] שנאמר

על דרך כינוי דבר על פי הדבר ' השבוע'ייתכן שכוונת המילה ַהַּׁשָּבת היא 

 זוהי דרך השָאָלה 41.כפי שסבר אנקלוס הגר בתרגום, הנכבד ביותר שבו

, בסוריה, רבים בימינו. אחרות] בשפות[והשימוש בה רב בשפה הערבית ו

משום היותו ) הְמַע'ֻג-ַאל(' שייום שי'ים לשבוע צפון אפריקה ואחרים קורא

במיוחד ] זה נכון. [הנכבד ביותר בשבוע אצל המוסלמים] של יום שישי[

 42משום שהנאמר בתורה ִׁשְבָעה ָׁשבּועֹות ִּתְסָּפר ָלH ֵמָהֵחל ֶחְרֵמׁש ַּבָּקָמה

שאחד הכהנים או ] לשער[ניתן . וידוע שָהֵחל ֶחְרֵמׁש נתון לשיקול דעתנו

, יחד עם הסנהדרין וחכמים אחרים, 43 המלכים הטוביםהשופטים או אחד

סבר שהכוונה בספירה הזו היא לקבוע חמישים יום בין ִּבּכּוֵרי ְקִציר ְׂשעֹוִרים 

תֹות ָעה ָׁשבּועֹות שהם ֶשַׁבע ַשָּׁבכלומר קיום ִׁשְב, ובין ִּבּכּוֵרי ְקִציר ִחִּטים

ואין בכך סתירה ,  פסחתחל ביום השני של] הספירה[הוא סידר ש. ִמימֹותְּת

קֹום ֲאֶשׁר־ִיְבַחר יוי ה הזו הינה הכרחית משום ִמן ַהָּמשמירת הקביע. לתורה

. בהתגלות מהאל ואין זה מן הנמנע] שאף[בתנאים שנזכרו לעיל ויתכן 

, היתה לספור מיום ראשון ליום ראשון] במקורה[ייתכן שכוונת הכתוב 

מחשה לנאמר ִׁשְבָעה ָׁשבּועֹות אולם אין זה דרך של חיוב בכך אלא לשם ה

היא תסתיים ביום ראשון , מתחילה ביום ראשון] הספירה[כלומר אם ', וג

. הרי שתסתיים באותו היום, אחר] בכל יום[ומכאן שאם החלה ביום שני או 

הורו הנסיבות ) של ספירת העומר(לא מן הנמנע שבזמן ההכרזה על הציווי 

. בר מצינו בתורה דוגמאות רבות מסוג זהובמיוחד מפני שכ, על הכוונה הזו

                                                         
 א"ל, ז"כ' אסתר ט 39
 ז"ט-ו"ג ט"א כויקר 40
מתרגם , ו"אך בפסוק ט, ז ַעד ִמָּבַתר ְׁשבּוֲעָתא" המחבר מתכוון לתרגום של פסוק ט41

 . אונקלוס ִמָּבַתר יֹוָמא ָטָבא
 'ז ט"דברים ט 42
 .כלומר המלכים הצדיקים שמתוארים בספר מלכים 43
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 ואין הכוונה 44'יתעלה ִּכי ִתְרֶאה ֲחמֹור ׂשֹוַנֲאP וג] האל[למשל מה שאמר 

והקראים , בכל דבר ובכל חיה, לחמורים דווקא אלא לעזרה באופן כללי

לא מן הנמנע שמה . הנסיבות ההגיוניות שבה] משום[מקבלים הוראה זו 

כלומר הנסיבות תואמות את זמן ההכרזה ,  כגון זהבו כעת הוא] דנים[שאנו 

אם האפשרויות הללו אינן נחותות מנקודת . באופן ייחודי ולא באופן כללי

אם הן ] גם. [הרי שברור שהאשמת הקראים הופרכה, מבט של פסוק מפורש

הרי שלא תהיינה נחותות כאשר אנו רואים את , נחותות מפסוק מפורש

החכמים ההם שלא היתה להם כל כוונה ההסכמה העצומה והרבה של 

לו היינו אומרים שאלו , אדרבה]. לסבור כך[חומרית מובהקת שתגרום להם 

הקראים עשויים . לא היה זה רחוק מהאמת, אף עדיפים משום סיבה זו

לחזק את שיטתם בכך שכל המועדים התבררו בתורה באיזה יום בחודש 

ולו היתה הספירה מהיום , יחולו פרט לחג השבועות אשר לא התברר בה

 הרי שהיה חל בשישי לסיון באופן 45השני של פסח כפי שסוברים הרבניים

, נאמר שאין זה מחזק את דעתם] על כך. [קבוע כפי שמחייב חישוב העיבור

שכן קביעת ראשי החודשים מצריך את ראיית הלבנה וההסתמכות עליה 

בועות אינו קבוע היום אשר חל בו חג הש, ]לפיכך. [היא ראשונה במעלה

ניסן (על ידי ספירה מהיום השני של פסח משום האפשרות שהחודשים 

 כל אדם הגון שמבין את מה שכתבתי 46.יהיו מלאים או חסרים) ואייר

ולא , בעניין] הקראים[יידע שאין להסתמך ולפסוק על פי מה שסברו , ]כאן[

  .היתה מטרתנו אלא להצליח בכך

שהחכמים סתרו בפרשנותם את הנאמר בתורה ] הקראים[ידוע מה שטענו . 3

 וקבעו לכך פיצוי כספי בעוד שהפשט של הכתוב מחייב 47'ַעִין ַּתַחת ַעִין וג

  .  גמול בכך שייעשה בתוקף כפי שתקף
גם אם , תשובתה היא שלא מן הנמנע שכוונת הכתוב היא מתן פיצוי כספי

ובפרט , רבותשכן הנסתרות בשימוש בשפה העברית , בלתי סבירה] נראית[

                                                         
 .'ה, ג"שמות כ 44
 .סברתכם: מילולית 45
וחג השבועות אכן )  ימים בהתאמה29- ו30(רכם  מובן שבימינו ניסן ואייר קבועים באו46

, נראה שהמחבר מתכוון לכך שבזמן שקדם לקביעת הלוח העברי. סיוון בכל שנה' חל בו
החודשים היו יכולים להשתנות באורכם , כאשר ראשי החודשים נקבעו על ידי בית דין

נו קבוע חג השבועות אי, כלומר. ולכן לא קבעה התורה במפורש תאריך לחג השבועות
 . משום הספירה מהיום השני של פסח אלא משום קביעת הלוח העברי

 .'כ, ד"ויקרא כ 47
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 48שאמרה התורה לאחר מכן ּוַמֵּכה ֶנֶפׁש ְּבֵהָמה ְיַׁשְּלֶמָּנה ֶנֶפׁש ַּתַחת ָנֶפׁש

שמי שהרג , מפני שלא התכוון הכתוב בֶנֶפׁש ַּתַחת ָנֶפׁש, שהוא פיצוי כספי

אפשר שזהו המצב . אלא קח את בהמתו,  הרוג את בהמתו- את בהמתך 

מפאת נסיבות שאינן ] נכתב[הנמנע שכך לא מן . באמור ַעִין ַּתַחת ַעִין

מוזכרות במפורש אלא היו ידועות בעת ההכרזה על החוק או שהשליח 

כשם שאין תועלת בהרג הבהמה אלא . מסר זאת בתורה שבעל פה) משה(

כך שאין תועלת בקטיעת ידו של מי שקטע יד , ]בלבד[סיפוק תאוות הנקם 

קבלת , לפיכך. נקם בלבדאלא בהשגת סיפוק תאוות ה, לדוגמא, של אדם

פיצוי על היד היא המועילה ביותר והקרובה ביותר לכבוד האדם ולמידת 

 . החסידות

דחוקה ושאיפת ] עדיין[הרי שהיא , אף על פי שפרשנות זו אפשרית, ]אולם[

הגיוני יותר לומר שייתכן שהתורה הזכירה . הפרשן לא תתקבל בקלות

אך על המותקף לפנות , 49עצמובמפורש את הגמול כיוון שהוא חוקי לכש

אלו דעתם של . פיצוי כספי או לסלוח ללא תמורה כלל] אפשרות של[ל

קֹום ֲאֶשׁר־ִיְבַחר יוי מחייבת לתת את הדעת על מן ַהָּמ] נובעים[אשר חוקיהם 

 ושהדבר בלתי אפשרי 50האמור בתורה ַּכֲאֶׁשר ִיֵּתן מּום ָּבָאָדם ֵּכן ִיָּנֶתן ּבֹו

משום האפשרות שאחד משניהם ימות , ַחת ַעִיןכדוגמת ַעִין ַּת] מקרה[ב

זה ]ייתכן ש[וכיוון ש, בעוד שהאחר לא יומת מכגון זה] מסוג זה[מפציעה 

היה בעצמו עיוור בעין אחת ואם תנוקר עינו , שניקר לאדם את עינו

על ] כשהורו[משום סיבה זו נהגו בצדק . יהיה עיוור לחלוטין, ]הבריאה[

ד כשהדבר מועיל יותר למותקף כפי שהזכרנו ובמיוח, לקיחת פיצוי כספי

נפשות משום היעדרם של מגבלות ] דיני[הם לא אסרו על גמול ב. לעיל

עבירה על , נפשות] דיני[פרט ל, אין בלקיחת פיצוי כספי על דבר. מסוג זה

מקרה [משום שאין בפסוק מה שמורה במפורש על חובת גמול ב, הפסוק

ופן שאין היתר למותקף או לשופטים בא, איברים או פציעות] של קטיעת

מטרת העניין היא , אדרבה. באותה עת לסלוח עם תמורה או בלעדיה

הרי , ]הזכות הזו[ואם נמנעה ממנו ] של המותקף לגמול[להורות על היתרו 

אין במניעה זו תוספת . שנמנעה ממנו פעולה מותרת אך לא פעולה מחייבת

                                                         
 ח"ד י"ויקרא כ 48
 "במקורו"או  49
 .'ד כ"ויקרא כ 50
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ו נכללת במה שנאמר ַעל ִּפי כיוון שז, על האיסורים המוזכרים בתורה

  . כפי שהוסבר לעיל ואין צורך להאריך בדבר' ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר יֹורּוP וג

פעולה אסורה או להימנע מחובה ] שמותר לעשות[הקראים אינם מכחישים 

מדוע התעלמו . מחשש לסיכון כגון חלול שבת או שבירת הצום ביום כפור

ר למנוע מהמותקף את מה שכתוב אם היו אומרים שלו היה מות? מכך כאן

היינו אומרים מדוע אין זה אפשרי , היה הכתוב חסר ערך, במפורש לתמיד

שערכו הוא להסביר את החיוב במקור אלמלא המניעה שבדבר ולהסביר 

החכמים לא , ואף על פי כן. המקורי] העונש[שפיצוי כספי הוא תחליף ולא 

טובת הציבור דורשת זאת אסרו את הגמול לחלוטין אלא התירוהו כאשר 

בין אם בדיני נפשות או באיברים , או לשם הרתעה] הטובה[לשם ההנהגה 

  . נהדפה] של הקראים[ומכאן שהשמצתם , ופציעות

כשהתירו את ] בתורה[טוענים שהחכמים הפרו את מה שנאמר ] הקראים. [4

. מגבלות הטומאות בעוד שהתורה קבעה במפורש את חובת המגבלות שלהן

 מוצקים או - ים לא קבעו מגבלות אלו כחובה ואף קבעו שכל דבר החכמ

מי מהרבניים . אינו נטמא כלל בזמן הגלות,  שבא במגע עם נדה- נוזלים 

הרי שהוא נוהג על פי דעת הקראים ולא לפי , שמחשיב זאת כטמא בזמננו

  . ואינו יודע שהוא נוהג על פי דעת הקראים, שיטת החכמים
מורה בשפה העברית על טומאות היא המילה המילה אשר : ותשובתה

היא מורה על אי ציות והפרת : שמשמשת לשלוש משמעויות' טומאה'

היא מורה על טינופות כגון צואה ,  הן במעשה והן במחשבה-המצּוֶוה 

והיא מורה על משמעות לא ישירה כלומר נגיעה בה או נשיאתה או , ושתן

] תחת[ ונדה ויולדת הינן טומאות מת. נוכחות תחת קורת גג אחת עמה

 נאסר על הטמא במשמעות הזו להתקרב לדבר 51ובהן, המשמעות השלישית

כגון הכהנים ומאכליהם ומלבושם , מדברי הקדושה שראויים לאל

והתרומות והקרבנות ובית המקדש וכיוצא בזה רבים אחרים שרובם 

ומשום כך , ]השכינה[אנו מנועים כעת מן . קשורים בנוכחות השכינה

איסורי בעילת נדה וזבה . מצוות הטומאות אינן חלות עלינו בזמן הזה

ויולדת שעודם בתוקף אצלנו אינם מטעם הטומאה אלא מפני שיש לכך 

] בשהות[לא נאסר על אדם לאכול עם אשתו ולהפריז . ציווי מיוחד מן האל

שהקרבה לא תוביל , אלא כדי שיהיה בזה סייג, בקרבתה בזמן שהיא נדה

                                                         
 .ט"מ' הכוזרי ג 51
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 לולא 52.איסור נבלה שאינו מטעם הטומאה] גם[וכך , הלמשכב עמ

לא היה זה חיוב , 53עזרא תקן טבילה לבעלי קראין] של החכמים[אמירתם 

הטומאה של שתי המשמעויות . הכרחי מתוך החוק המקראי עצמו

חוקים אחרים והטומאה במשמעות של מגע במה ] משום[הראשונות היא 

וכדי ] קודש[תפלל ולשאת ספרי שנחשב מטונף היא מה שנאסר בגללה לה

. שיעשה זאת] דבר אחר[להיטהר ממנה מספיק לסלקה במים בלבד או ב

] אך[, זאת בניגוד לטומאת מת שאינה אוסרת על מגע בספרי קודש ותפילה

 אלא לאחר היטהרות באפר 54נושאה לא יתקרב כהוא זה לדברי קדושה

 טומאה ישנם חוקים לכל. ַהָּפָרה המיועדת לכך כפי שנקבע בתורה כחובה

  ]. כאן[ואין צורך להזכירם , שעוסקים בה

ממה שגינו בו את החכמים הוא היתרם של אלה את אחד מאיסורי שבת . 5

  .  באמצעות הערמת העירוב אשר היא שפלה ובזויה על פי ההיגיון
. אלא הציבו סייגים לתורה,  היא שהם לא התירו בכך כל איסור55תשובתה

 שהם הבינו 56 על האמור בתורה ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ִמְׁשַמְרִּתיהם ביססו את חיובם

אחת המסורות הידועות שלהם היא אמירתם .  עשו משמרת למשמרתי-

 הסייג הזה נמשל לכריכת ספר אשר שומר עליו 57.ַוֲעׂשּו ְסָיג ַלּתֹוָרה

הרי שהפגם פוגע בסייג ולא , וכאשר קורה משהו מהם, מפגיעות חיצוניות

בין שאר . ייג הזה אינו מכוון לשם עצמו אלא לשמירת העיקרהס. בעיקר

 58סייגיהם שאסרו על ההוצאה וההכנסה מרשות היחיד לרשות הרבים

כלומר מלבד , לשם עצמן] ואינן מכוונות[שאינן אסורות מהתורה , בשבת

הקלו בסייג הזה כדי שפסיקתם לא תהיה בדרגה של , לאחר מכן. היותן סייג

לא ניתן להשיג זאת אלא ]. בשבת[ים לנוע בחופשיות הלכה ותאפשר לאנש

כדי שיישאר הבדל בין המותר , באמצעות היתר שהוא מעשה העירוב

שזוהי הערמה ] הקראים[ומה שאמרו . בין הסייג ובין האסור, לחלוטין

שפלה ובזויה אין בו ממש מכיוון שרבים מהצווים ההלכתיים עשויים 

                                                         
 ). א"ד כ"דברים י(אלא משום פסוק מיוחד   52
 .ב"ב ע"ברכות כ  53
 .כפי שציין לעיל' כלומר כהנים ומאכליהם ומלבושם וכו  54
 .ג"נ- א"נ' הכוזרי ג  55
 .'ח ל"ויקרא י  56
 .'א', אבות א  57

 מרשות היחיד –נמוי מתקן ". מרשות יחיד לרשות יחיד"בשני כתבי היד מופיע  58 
 . לרשות הרבים
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ור בדומה לכך ואף בדיבור פשוט לעבור מאיסור להיתר ומהיתר לאיס

כגון התרת רכוש ומקרקעין ואשה ועבד וכן גירושין ושחרור עבד , בלבד

ייתכן שהם למדו את מלאכת העירוב . וכיוצא בזה ממה שיארך פירוטם

מסוג זה לא היו בודדים אלא ] הלכות [60 ואלו שמסרו59מגומחת הנבואה

ו אם אלה לא היו אלא אפיל. רבים ומלומדים שהיה להם קשר עם הנביאים

הכהנים והלויים ושבעים הזקנים אשר היו נושאי התורה ולא התרחקו 

  ]. בכך[היה מספיק , מלפני משה רבנו עליו השלום

בכך שהתורה , טענה נוספת היא שהחכמים הפרו פסוק מפורש בתורה. 6

שהסתפקו ] רק[לא  והם 61אמרה Jא ְתַבֲערּו ֵאׁש ְּבֹכל מֹוְׁשבֹוֵתיֶכם ְּביֹום ַהַּׁשָּבת

בהתרת זאת אלא אף קבעו זאת כחובה ותיקנו זאת כאחת הִמְצֹות ותיקנו 

הם אומרים . ְלַהְדִליק ֵנר ֶׁשל ַׁשָּבת ברכה עליה ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו

  . שיש בכך משום התנגדות עיקשת לתורה
ומר שלא התנגדות התורה וקל וח] חוקי[ותשובתה היא שזו אינה עברה על 

לכבוד השבת כפי ] הנרות[כיוון שהם תיקנו את הדלקת , עיקשת לה

הדבר אסור , ]עצמה[אשר להדלקה בשבת . שהצהירו בברכה שנזכרה לעיל

הכוונה הגלויה של הכתוב היא האיסור על ההדלקה בשבת עצמה . אצלם

ואם אמרו שאין כך אלא . וההבדל בין שני הדברים ברור, ולא לקראתה

שהוא הדלקה לקראת השבת , ]החכמים[את מה שתיקנו ] גם[שהכתוב אסר 

 במה שאמרה התורה ּוְלַקְחֶּתם ן לראותתניכפי ש, וזה מה שמובן מהכתוב

 כשם שהובן כאן לקיחת זאת לקראת היום - 62'ָלֶכם ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון וג

. ם ַהַּׁשָּבתכך יובן מְּביֹו, ובכך גם אתם וגם אנו מודים, המדובר ולא בו עצמו

עולה מיד ] אף[גם אם היה אפשרי או , מה שהזכרתם, על כך היינו אומרים

מטאפורה ומה שאנו סברנו הוא ] פרשנות באמצעות[הרי שהוא , על הדעת

היחס לאמיתותן של המילים ראוי יותר . האמיתית של המילה] המשמעות[

 ההסבר הזה כך שאין לגנות את, מיחס באמצעות מטאפורה ולא נחות ממנו

מה שחייבו לשם כך ברכה עליה ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו הוא מה . של הפסוק

                                                         
 דרך -" טריק אלנבוה"בכוזרי מופיע . 35' פס, 24ראה קוראן סורה . משכאה אלנבוה 59

אולי ,  נמחקה בשלב מאוחר"משכאה"י סנט פטרבורג נראה שהמילה "בכ. הנבואה
 . משום הקונוטציה המוסלמית

,  מסרו–" נקלוא"נמוי מתקן ל. לכאורה מילה עברית, "תקנו"בשני כתבי היד מופיע  60
 . על סמך הכוזרי

 .'ה ג"שמות ל 61
 .'ג מ"ויקרא כ 62
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כגון זו כמו שאומרים בחנוכה וְּמִגָּלה ומה שנוהג ] מצווה[שאומרים על 

  .ואין צורך לחזור על כך] הסבר[כבר קדם לכך . כמוהם

, וממה שאמרו שפסוק מפורש בתורה מורה עליו והחכמים מפרים אותו. 7

זהו יום מקודש כמו שאמרה . הוא איסור על קיום יחסי מין עם האשה בשבת

וקידוש מצריך התבדלות מהנשים במשמעות של הימנעות מקיום , התורה

  . יחסי מין עמן כפי שנאמר לגבי ישראל בעת שהתכוננו למעמד הר סיני
זו סותרת את עצמכם משום שאתם מתירים שתיית יין ] טענה [:ותשובתה

 אם כינוי 63.השבת ואילו הנזיר שמנוע משתייתו נקרא משום כך ָקדֹוׁשביום 

מחייבת איסור על קיום יחסי מין ' קדושים'העומדים במעמד הר סיני 

לא תחייב ] בשם זה[האם כינוי הנזירים המנועים משתיית יין , בשבת

 לא ייאסר גם - אם לא נאסר זה ? באותה מידה איסור על שתיית יין בשבת

מה שהם אומרים שיש הבדל בין שתי ]. גם זה[ ייאסר - נאסר ואם, זה

אך היא , הינזרות] אכן[אין ספק שקדושה היא . חלש] טיעון[הצורות הוא 

] מסוים[ מדבר 64אין צורך בהינזרות. משתנה בהתאם למה שמתנזרים ממנו

  65.להתנזר מכל דבר

הוא ] ועלי[דבר נוסף שהם מחשיבים כחטא ומרבים לגנות את הרבניים . 8

קביעת ראשי החודשים והחגים כפי שמחייב חישוב העבור אשר מקדים את 

הסתמכו ] החכמים. [ומאחר בפעם אחרת] אחת[ראיית מולד הלבנה פעם 

על ראיית מולד הלבנה והפסיקו זאת ופנו לחישוב המוזכר לעיל ] בעבר[

כנגד החוק האלוהי ולא הסתפקו בכך עד שעשו , בצורה שרירותית ומומצאת

מנהג משום הספק למעט יום , את החגים וחלק מראשי החודשים יומיים

כפור שקבעו כיום אחד כיוון שבלתי אפשרי לצום יומיים ללא שבירת הצום 

קבעו שרירותית במקרה של הדחויות משום מטרות ] גם[הם . במהלכם

חלשות שאינן מאפשרות לקבוע איחור החגים אשר ציווה עליהם האל 

] שבהאשמות הקראים[ זוהי מן המפורסמות 66.מיהםיתעלה וקבע את י

  . וכתבו ארוכות בעניין זה

                                                         
 'ה' במדבר ו 63
 .   איסור–י סנט פטרבורג מופיע אלנהי "בכ. אלתנזה 64
כהינזרות בפועל " הינזרות"נראה שכוונתו שאין לפרש את המילה . משפט מוקשה 65

 .מכל דבר
על פיה כאשר ראש השנה חל , ו פסח"ו ראש ולא בד"הכוונה לקביעת חכמים לא אד 66

קביעה זא נועדה . החג נדחה ליום למחרת, על פי מולד הירח' או ו, ד', באחד הימים א
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החודשים ] קביעת[ותשובתה היא שאין בתורה מה שמורה על הסתמכות ב

האם הוא . ואף לא מהו החודש החוקי] בלבד[על ראיית מולד הלבנה 

מהתקבצות להתקבצות או מניגוד לניגוד או מראשית ראיית המולד ועד 

. או מצורה ירחית אחת לצורה אחרת כדוגמתה] הבא[יית המולד ראשית רא

 אין אנו יודעים מהפסוק בלבד האם 68', שאמר יתעלה ַהֹחֶדׁש ַהֶּזה וג67מה

זהו חודש שמשי או ירחי והאם הוא מהחודשים הבבליים או הסוריים או 

מדוע אין זה אפשרי שקביעת ראש חודש נתונה . הקופטיים או אחרים

כאשר בחלק ? י ַהּתֹוָרה ֲאֶשׁר יֹורּוPל ִּפאלו שנאמר עליהם ַעלאחריותם של 

על פי ראיית המולד עשו ] את החודש[דרשה השקפתם לעשות , מהזמנים

בחישוב העבור , כך וכאשר דרשה בזמן אחר לעשות מה שאנו עושים כיום

הם לא חרגו עד כדי הפרה גלויה של . כך עשו, והדחויות שנזכרו לעיל

כלומר שחלק , ולא בהגדלת החודש הירחי על שיעורו הטבעיהכתוב בכך 

 קביעת ראש 69אם. מהחודשים הם שלושים יום וחלקם עשרים ותשעה יום

בִעּבּור אדר באדר כדי ] של החכמים[חודש היתה נתונה לאחריותם 

 אשר מנהג הקראים בו הולך 70ָשׁמֹור ֶאת ֹחֶדׁש ָהָאִביב] בפסוק[להתחשב 

] החכמים[ל פי מה שמחייבת הקביעה אשר דייקו אחר מנהג הרבניים ע

מדוע אין זה אפשרי שהם , שאינו מופיע במדויק במקור] על אף[בִעּבּור 

ובפרט שההבדל בעיבור השנה הוא ? הוסמכו לקבוע את ראש החודש

מי שאינו יודע אם הוא צם את ? חודש ובדחויות הוא יום או יומיים בלבד

הכיצד יטען כנגד זולתו אם , ו במרחשוןכיפור בתשרי או באלול א] צום[

ראש , למען האמת? עשר בו-צם בעשירי בתשרי או בתשיעי או באחד

חודש וראש השנה הם מונחים מוסכמים ולא ממשיים ואפילו אם נקבעו על 

הרי ייתכן עיכוב של ראיית המולד בזמנה עקב עננים , פי ראיית המולד

 ההלכה 71.החודשים] באורך[וכדומה או הקדמתה משום חוסר השיוויון 

קֹום מן ַהָּמ] נובעת[ורות אשר פסיקתם בכך מחייבת לנהוג לפי המס

                                                                                                                       

 לשבת וכך יהיה רצף של שני ימי שבתון למנוע מקרה שבו יום כיפור יחול ביום צמוד
 .  שבהם אסור אוכל נפש
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ומה שקבעו את ראש חלק . ֲאֶשׁר־ִיְבַחר יוי ואל לנו לחלוק עליהם בכך

] יום[למעט , מהחודשים יומיים וכל חג וחג יומיים מחוץ לארץ ישראל

היה נהוג בעבר מפני הם קבעו זאת כמנהג מאחר שכך . הוא מדרבנן, כפור

מה שקבעו שהוא ראש החודש והוא . הספק וכעת בזמננו הספק אינו קיים

כיוון , הרי שהוא החודש והחג החוקיים האמיתיים ללא כל ספק, החג

ומה שקבעו כחובה את . שהדבר נתון לשיקול דעתם כפי שהסברנו לעיל

לא היום השני של החג ותפילת ראש חודש ביום השלושים של חודש מ

   72.אינו בהכרח עבירה על Jא תֹוֵסף ָעָליו מהטעם שכבר שבנו והסברנו לעיל

שהוא מנוגד לכתיב מפורש הוא התרת החכמים ] הקראים[וממה שקבעו . 9

אף על פי שהתורה קבעה במפורש שהיא מהֵחֶלב , לאכול את האליה

אופן כללי  הפסוק הזה מזכיר את הֵחֶלב ב73.כשאמרה ֶחְלּבֹו ָהַאְלָיה ְתִמיָמה

 שאמר אם הֵחֶלב כולו אסור מפני מה,  לפיכך74.ומפרט את האליה וזולתה

ל ֵחֶלב ׁשֹור  וכן מה שאמר במקום אחר ָּכ75ם Jא ֹתאֵכלּויתעלה ָּכל ֵחֶלב ְוָכל ָּד

 הרי שהאליה נכללת בוודאות וללא כל ספק באיסור 76,ְוֶכֶשׂב ָוֵעז Jא ֹתאֵכלּו

ולא ניתן , ש למה שמחייב פסוק מפורשהתרתה היא ניגוד של ממ]. זה[

  .ללא ספק] האלוהי[זוהי כפירה בחוק . לחדש הלכה בעניין
ותשובתה היא שאכן היה זה ניגוד אלמלא היתה אפשרות אחרת מלבד זו 

שהזכרתם והיא שהמילה ֵחֶלב משמשת פעם במשמעות שהאליה נכללת בה 

 בשפה דומה לכך. במובנה ופעם כשהאליה אינה נכללת במשמעותה

שלעיתים משמשת באופן שכולל את הלילה ' יום'העברית היא המילה 

ממשמעותה ומציינת ] זאת[במשמעותה ולעיתים משמשת באופן שמחריג 

, אחרות] ובשפות[ישנן מקבילות רבות לכך בעברית . את שעות האור בלבד

 או 78כגון ֵחֶלב ָהָאֶרץ, באופן אחר] שמשמשת [77ואף ישנה מילה זהה

מה שאמר חכמינו ידעו על דרך המסורת העשירה שהיתה אצלם ש. אחרות

התכוון במשמעות הידועה אשר מחריגה , ל ֵחֶלביתעלה בפסוק של איסור ּכׇ

                                                         
 .שכבר שב ונשנה ֶהְסְּבֵרנּו לו:  מילולית72
 .'ט' ויקרא ג 73
ְלֻעַּמת ֶהָעֶצה ְיִסיֶרָּנה ְוֶאת ַהֵחֶלב ַהְמַכֶּסה ֶאת ַהֶּקֶרב ְוֵאת ָּכל ַהֵחֶלב , ֶחְלּבֹו ָהַאְלָיה ְתִמיָמה 74

 ).שם(ֲאֶׁשר ַעל ַהֶּקֶרב 
 .ז"י' ויקרא ג 75
 .ג"כ' ויקרא ז 76
 .משותפת:  מילולית77
 .ח"ה י"בראשית מ 78
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הדבר מוסכם אצלם ולא ידוע על קיום מחלוקת בו בדברי . ממנו את האליה

התרת האליה היתה רצופה או נפוצה מאד שזה כמו קביעת רצף . החכמים

אברם בן עזרא הזכיר בפירושו לתורה שהתווכח עם קראי , מנגד. אצלם

בנושא זה ונקט בויכוחו בדרך שונה מזו שהזכרתי לעיל והיא שלא הודה 

שהחלב שאכילתו של איזשהו סוג מסוגי השומן אסורה מהתורה אלא 

ומלבדו לא , 79ְקִריבּו ִמֶּמָּנה ָקְרָּבן ליויֵהָמה ֲאֶשׁר ַּתִמן ַהְּב] משום[האסור הוא 

זה ללא קשר להודאתו שהאליה היא בתוך כלל .  אף שומן כלל80רנאס

הוא מציין שהקראי לא הצליח להפריך . החלב אשר נאמר בו Jא ֹתאֵכלּו

מנין , אם חלב אינו אסור מהתורה, ולכן שאלו, זאת בראיה מפסוק בתורה

 נוח 81.הוא השיבו שהם אסרוהו מדרבנן ולא מדאוריתא? אסרוהו הרבניים

כיוון , בדברי חכמים] דיון[אך לא בשעה של ,  זה במהלך ויכוחלומר טיעון

שהפשט של דבריהם מחייב שאיסור החלב אשר אינו כולל את האליה 

אמנם כל תקון שלהם נובע . בכללותה הוא מן התורה ולא מן תקון החכמים

מה שציינתי לעיל עדיף יותר , ]אך מכל מקום[, מהתורה כפי שהוכח לעיל

ואלמלא היה ' שכן אמר ֶחְלּבֹו ָהַאְלָיה וג, 82סוק מציין זאתהפ. וברור יותר

הרי שלא היתה , החלב נסוב על מה שאינו כולל בו את האליה ומה שסביבה

] הן[יש בכך , כפי שאמרנו לעיל. תועלת בפירוט זה אלא הדגשה גרידא

משמעותיות הלשונית וזה ראוי יותר בפירוש -הדיפת הדו] הן[הדגשה ו

  .    הפסוק

היא שהפרו את האמור את החכמים ] הקראים[מן ההאשמות שהאשימו . 10

 והנה החכמים לא התירו לחרוג 83',ן יֹוִסיף וגבתורה ַאְרָּבִעים ַיֶּכּנּו Jא יֹוִסיף ֶּפ

עונש [הם התירו להחסיר אחת מה. משלושים ותשע מלקות] יותר[בהכאה 

] ארבעים מלקות[שכן התרת , משום יכולת המוכה לשאת את הכאב] המקורי

שהפרת הכתוב , כך אמרו, מן ההכרח להניח ולהעריך. עלולה להוביל לסכנה

  .בכך היא ברורה
 מי שעיין בפסוק יסכים שהכוונה בו אינה לחייב ארבעים אלא :ותשובתה

וכוונת הכתוב היא , איסור לחרוג מארבעים כאשר נדרש עונש מלקות

ולא לחרוג יותר ] מלקות[כלומר שמותר להכות ארבעים , שחריגה אסורה
                                                         

 .'ז ט"ויקרא כ  79
 .  לא נלמד–לא יעלם , פטרבורגי סנט "בכ. לם יסלם  80
 .ז"כ-ג"כ' ויקרא ז, פירוש על התורה, ע"ראב  81
 . ובפסוק ישנו מידע על כך: מילולית  82
 .'ה ג"דברים כ  83
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מדוע אסרו , ואם היה נאמר שאם מותר להכותו ארבעים. מארבעים

ֹנאמר ] על כך[? לעבור את המספר הזה והחסירו מכה אחת מזה] החכמים[

שהם עשו זאת כדי שיהא סייג שימנע חריגה מארבעים שמופיע במפורש 

, ה מסוג זהאם נפלה טעות בספיר, על פי רוב. טעות בספירה]חשש ל[מפני 

הרי , מסוג זה היא נדירה] ספירה[ואם טעות באחת ב. אין זה ביותר מאחת

שיותר מאחת היא נדירה שבנדירות ואין להתחשב בה בסייג שמורה עליו 

כפי שכבר הסברתי לפני כן את ' מה שאמר הכתוב ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ִמְׁשַמְרִּתי וג

  . מה שאמרו

של [ר קביעותיהם השרירותיות בין שא] הקראים[וממה שכללו . 11

ל אמרו החכמים שמשמעות Jא ְתַבֵּשׁהוא מה ש, בפירוש הכתוב] החכמים

 אין 85. הוא איסור אכילת בשר בחלב וכך פירשו המתרגם84ֲחֵלב ִאּמֹוִדי ַּבְּג

  . ספק שבפירוש זה הוסיפו איסור ללא כוונת הפסוק
מצביע על מקרה , לק גדול ממה שמופיע בתורה באופן מילוליח :ותשובתה

ּוָבָשׂר  אחת הדוגמאות לכך היא מה שאמר יתעלה. פרטי אך מתכוון לכללי

] בהמה[מייחד את האיסור על ]נראה ש[ ו86,ֶדה ְטֵרָפה Jא ֹתאֵכלּוָּשַּׂב

 באופן כללי בין - ובכך יודו הקראים -שנטרפה בשדה בעוד שהכוונה היא 

ִּכי ִתְרֶאה   פת היא מה שאמרדוגמא נוס. היתה בשדה ובין היתה בין קירות

מייחד את החמור בעוד שהכוונה היא לכל ]נראה ש [87.'ֲחמֹור ׂשֹוַנֲאP וג

, וכן ייחד בׂשֹוַנֲאP, ואף כל עניין שנדרשים בו עזרה וסיוע, בהמת משא

מאחר , לחבר ואויב, אף על פי שהכוונה היא בכלליות, ]שלך[כלומר האויב 

 ייחד ברֹוֵבץ אך התכוון גם כן למשהו יותר וכן, וסיוע לחבר מובן מאליו

מסוג זה שבו ונשנו בתורה והקראים ] דוגמאות. [וכך יתר הפסוק, כללי מזה

, בו] עוסקים[ל בפסוק שאנו הם גם מסכימים שJא ְתַבֵּשׁ. לכךמסכימים 

מדוע לא יעלו בדעתם . מובן ממנו גם איסור על אכילה שהיא חשובה יותר

יסור כפי שהודו בכך ֹו היא ללא כוונה לייחוד האשייתכן שהמילה ִאּמ

ואם נטו לומר שהבינו ? ֶדה ואחרות זולתה שנוהגות מנהג זהָּשׂבמילה ַּב

 מדוע -נאמר , זאת מההקשר שם ואילו כאן אין הקשר שמובן מזה כמוהו

היה הקשר שהצביע על מה , בו] עוסקים[במה שאנו ] גם[אין זה אפשרי ש

                                                         
 .ט"ג י"שמות כ  84
 )שם, אונקלוס(ֲחַלב ָלא ֵתיְכלּון ְּבַשׂר ַּב  85
 .'ג ל"שמות כ  86

 .'ג ה" שמות כ87 
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באותו הזמן היה ידוע ? ]על החוק[בזמן ההכרזה שהסברנו שאכן התרחש 

וזו נמסרה אלינו לאחר מכן באופן אשר הוסברה מטרתו אך , שזו הכוונה

שלרובם של ] היה[ייתכן שההקשר ההוא ]. מאז[ההקשר חדל להתקיים 

היה הגדי שלה נאכל , ישראל באותו זמן היה מעט צאן וכאשר עז המליטה

היות ]. להשיגו[כיוון שהיה קשה יותר , הלרוב בחלבה ולא בחלב אחר זולת

כמו שטריפה , ]ייחודי[ייחדו הכתוב בציון ] באותו זמן[והדבר היה שכיח 

, לחילופין. קרתה לרוב בשדה וייחדו בכתיבה מפורשת על אף האיסור כללי

עצמו כמו ] הזה[ייתכן שהתכוון לציין דוגמא למה שנאסר ולא את האיסור 

ואם . או פרשנות אחרת שאין אנו יודעים אותה', ֹוַנֲאP וגבִּכי ִתְרֶאה ֲחמֹור ׂש

תאמרו שהאיסור על אכילת גדי בחלב אמו הוא משום שיש בו אכזריות 

נאמר שזוהי באמת , ובחלב אחר זולת זה של האם לא תהיה בו אכזריות

מדוע תאמרו שזה . קביעה שרירותית בדת האל שקבעתם על פי דעתכם

וע אין זה אפשרי שהדבר נקבע מפני חיוב מד? נקבע משום סיבה זו

נימוק הלכות שמסתמך על ? המצווה שדעתנו אינה משגת את החכמה שבה

האל יתעלה קרוב יותר למידת החסידות מאשר קביעה שרירותית על פי 

, זהירה יותר, מסורת המוסרים בה ראויה יותר. דעתנו שקצרה מכדי לבררם

  . באחרית הימיםפחות מסוכנת ובטוחה יותר ביום הדין 

וממה שהאשימו בו הקראים את הרבניים הוא שהמסורות אשר הם . 12

מייחסים לעצמם אינן מהימנות והראיה לכך היא שאנשי בית שני שכחו את 

הלכות התורה ולא היו מודעים להלכת הסוכה והלכת Jא ָיבֹוא ַעּמֹוִני 

 אם הלכות 89. ָּכתּוב]ּו[ עד שמצאום כתובות כמו שנאמר ַוִּיְמְצא88ּומֹוָאִבי

מה תאמר על התורה שבעל פה אשר החכמים , תורה שבכתב נשכחו

  ? מייחסים לעצמם
 אלו אשר שכחו והזניחו את קיומם הם המוני העם והקהילות :ותשובתה

נישאו להם והתפזרו ביניהם , התמזגו עמם, אשר התערבבו באומות העולם

] את מצוות[לקיים עד שקיבצם עזרא וקרא להם את התורה ואז החלו 

הם גם . סוכות משום ששמעו את הציווי עליה והדבר הפך ליום מפורסם

צייתו לצו בעניין גירוש נשותיהם העמוניות והמואביות כאשר הגיע הקורא 

אשר למי מהיהודים האחרים מאלו . 'לעם לJא ָיבֹוא ַעּמֹוִני ּומֹוָאִבי וג

לו ואף לא את הציוויים הל] המצוות[אלו לא שכחו את , ]שנזכרו לעיל[
                                                         

 .'ד, ג"דברים כ  88
 . 'א, ג"וכן י, ד"י' נחמיה ח  89
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ההלכתיים החבויים יותר מהן וההוכחה לכך היא שאנו כיום שומרים את 

לא היינו , ]כיום[לו נדרשנו להקריב קרבן , עם זאת]. במלואה[התורה 

יודעים איך לשוחטו ולאיזה כיוון וקיבול דמו והפשטו ונתוחו ולכמה 

נסכו והשירות עליו בתרים יבותר וכיצד יוקרב וכיצד יוזה דמו ומנחתו ו

וכיצד , ומה שנחוץ לכהנים בקדושה וטהרה ומשיחה ולבוש ואופניהם

וכיוצא בזה ממה שיתארך  אוכלים את הקדשים וזמניהם ומקומם

]. בעל שיעור קומה[וכל זה איננו יודעים ללא נביא ומנהיג , ]להזכירם[

 - 90הכיצד יעלה על הדעת שאנשי בית שני שבנו את הבית במשך שנים

 היו מקריבים למרות זאת באותו זמן -החומה ] ו ובבניין[האל עזר בבניינו

הכיצד קרה זאת והרי לא היה מתקיים ֹעָלה ִאֵּׁשה ֵריַח ִניֹחַח ? על פי השערה

זוהי הלכה שאינה שכלית ואת אלו יש לבצע במלואן על פי רצון האל ! ליוי

 חמור יותר בפרט שכבר ידעו את הלכות יום הכפורים שהוא, ובציוויו

אין להעלות על הדעת . וכולן מחייבות ידע מדוקדק ומורה נוכח, מהסוכה

נסתתרה ממי שמכיר את ' שמצוות הסוכה והלכת Jא ָיבֹוא ַעּמֹוִני וג

  . הדקויות הללו בתורה

וההגדות , מכלל האשמותיהם כלפי החכמים הם מה שמצאו מהדרשות. 13

שהן על פי דרכים רחוקות , והמעשיות ופרוש פסוקים מהתורה ומהמקרא

אמרו , עד כדי כך, הכל יעידו על היעדר כוונת הכתוב אליהן. מהיקש מהימן

שרק לעיתים רחוקות תראה פרשנות פסוקים שלהם שתואמת , ]הקראים[

וזה סותר את מה שנאמר על , ]בתורה[להיקש על פי השכל או ביטוי מפורש 

שהם [אה באופן נחרץ זה מר, אדרבה. מעלותיהם הרבות ושפע ידיעתם

ואין לסמוך על ההיקשים והמסורת של אנשים , בכל תועבה ובורות] אשמים

  . מסוג זה
 דקדוקם וחקירתם בביאור המשנה והבריתא והקפדתם ודיוקם 91:ותשובתה

בכך והעובדה שנדיר לראות אצלם פירוש הלכה אלא בהתאמה מירבית 

סוקים אשר אנו מצביעים על כך שאין זה שלא הכירו את הפ, להיקש

אלא שהיתה להם מסורת של שימוש בשלוש עשרה מדות , מכירים

המפורסמות ודרך פרשנותן נסתרה מאיתנו ואינו נתון לפסיקתנו אלא 
                                                         

מפני שאנשי בית שני , נראה לי שנפלה כאן טעות, אולם. בכתב היד מופיע אלמזבח 90
היה זה בית המקדש שבנייתו התעכבה ). 'ב' עזרא ג(בנו את המזבח מיד כששבו לציון 

 22כלומר , ס" לפנה516היא שנת , )ו"ט' עזרא ו(ולבסוף נחנך בשנה השישית לדריווש 
 . ס" לפנה538- ציון בשנים לאחר שיבת

 .ט"ס' הכוזרי ג 91
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דרך שנקראה אסמכתא ] גם[היתה להם . לקיומן שמבוסס על מסורת

הניחו סימן למסורת שלהם כפי שהניחו ַוְיַצו יוי ֱאJִהים ַעל ] שבאמצעותה[

ַוְיַצו אלו הדינין יוי : רמז לשבע מצוות שנצטוו בני נח ואמרו, 92'ָאָדם וגָה

זה ברכת השם ֱאJִהים זו עבודה זרה ַעל ָהָאָדם זו שפיכות דמים ֵלאֹמר זה 

 הם מסרו את 93.גלוי עריות ִמֹּכל ֵעץ ַהָּגן זה גזל ָאֹכל ֹּתאֵכל זה אבר מן החי

ולא , ם כסימן וייקל שינונםשבע מצות אלו ותלום בפסוק הזה שיהיה לה

. משום שהניחו שזו היתה הכוונה בהם ואף בר דעת לא יעלה זאת בדעתו

, אך מנהגם מחייב מפני שלמודם, ייתכן שהיו להם סיבות שנעלמו מאיתנו

דיניהם ופסיקתם היו ללא רבב וכן קהלם העצום אשר מוציאים מכלל 

להטיל ספק בדבריהם אין . לקנוניה שלהם לדבר עבירה] כל חשד[סבירות 

שומה עלינו , ]אדרבה. [מכוח השערה וקביעה שאין לה על מה לסמוך

כמו שאנו עושים , ]לכאורה[להטיל ספק בכמה מהעניינים שאנו מבינים 

בתורה שמכילה בתוכה היגדים שנפשנו אינה מקבלת ואנו מטילים את 

 בין ההגדות היו כאלו שהשתמשו בהן. האשמה לכשלון בכך על שכלנו

למשל אמרו כשירד רבון . כהכנה והקדמה לתכלית שרצו לבססה ולחזקה

 כדי לחזק את האמונה שיציאת מצרים היתה בכוונת 94העולמים למצרים

ומהם תיאורים של מראות . ו באמצעות מתווכיםאלא בצירופי מקרים , האל

אין בכך כל פליאה וגם אין לחשוב לבלתי סביר את בת . על טבעיים שראו

אין להתפלא על . וותה אותם בבית שני שהיא דרגה מתחת החזוןקול שלי

 ועל סיפורי הנביאים 95ישמעאל שמעתי בת קול שמנהמת כיונה' מאמר ר

כאשר מספר זאת אדם מהימן . אשר קובעים שהדבר אפשרי על פי השכל

הרי שחובה לקבלו ולפרש את אמירתו , או מי שיש לסמוך על מהימנותו

 97. כפי שמפרשים את ַוִּיָּנֶחם יוי ַוִּיְתַעֵּצב ֶאל ִלּבֹו96תיאוי לי שהחרבתי את בי

ישנם משלים שנמשלו על סמך ידיעות סודיות שחשיפתן , ומן ההגדות

אך הן הוטלו על יחידי סגולה , נמנעה מאיתנו בהיעדר תועלת לציבור בכך

ומהם דברים אבסורדיים . לשם מחקר ובדיקה שזיכו את מי שהיה ראוי לכך

                                                         
 ).ז"ט' בראשית ב (ַוְיַצו ְיהָוה ֱאJִהים ַעל ָהָאָדם ֵלאֹמר ִמֹּכל ֵעץ ַהָּגן ָאֹכל ֹּתאֵכל 92
 .'ז ו"בראשית רבה ט', ב' ו עמ"סנהדרין נ 93
, ראה שורץ.  ציטוט ישיר מהכוזרי שמבוסס על ציטוט שונה במקצת ממחזור ויטרי94

 . 206 'עמ. הכוזרי
 .א"ע' ברכות ג 95
 .שם 96
 .'ו' בראשית ו 97
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למשל אמירתם שבעה . שתכליתם מתבררת במבט קל ביותר, לכאורה

דברים נבראו קודם לעולם גן עדן ותורה וצדיקים וישראל וכסא כבוד 

תחילת " והיא דומה למאמר הפילוסופים 98וירושלם ומשיח בן דוד

ומאחר ומטרת החכמה בבריאת העולם , 99"המחשבה היא סוף המעשה

הם הצדיקים וביניהם ממוקם ונושאיה , היתה התורה שהיא גוף החכמה

כסא הכבוד והם אינם אלא המבחר שהם ישראל ואין ראוי להם אלא 

ולא יארגנם אלא האציל ביותר בבני , המיוחד שבמקומות שהוא ירושלם

מן ההכרח איפוא . אנוש שהוא משיח בן דוד ואחריתם היא דרכם לגן עדן

ִנְבְראּו ֵבין ָבִרים וכך מאמרם ֲעָשָׂרה ְד. להניח שנוצרו בכח לפני העולם

,  שנועד לפשר בין התורה ובין הטבע100י ָהָאֶרץ ועד סוף המאמרָמׁשֹות ִּפַהְּשׁ

אינם חורגים ממנהג הטבע ] לכאורה בהלכה[כלומר המנהגים אשר הופרו 

ייתכן שבין ההגדות ישנן כאלו . אלא בנויים עליו מששת ימי בראשית

טרתם אך התכוונו להעבירם שהתלמידים שמעו ממוריהם ולא הבינו את מ

כפי ששמעו והגיעו אלינו והקלנו ראש בהם מחוסר ידיעתנו של מטרת 

והמדרשים אשר . וכל מה שאינו מתיר או אוסר אינו נוגע לנו, אומרם

הם , הרי שבחלקם או אף ברובם או כולם, הזכירום בפרשנות הפסוקים

ך לא התכוונו א, נקטו בדרך של אנקדוטות פואטיות או חידודים רטוריים

אל תקרא מה טוב "מאמרו של מי שאמר , לדוגמא. לעניין עצמו שאמרו

לא התכוון לאסור את קריאת הפסוק כפי שהוא ולחייב , 101"אלא מאה טוב

כמה . הדבר ברור ודוגמאות לכך מדבריהם רבות. שינויו באחר

ממעשיותיהם נראות בלתי סבירות מחוסר הבקיאות בכוונת דבריהם אשר 

דועה בזמנם משום הבנת המינוח שלהם או ההקשר שהיה בעת היתה י

כפי שסיפרו אודות אחד הכהנים על אכילתו הרבה שאינה רגילה . אמירתם

                                                         
 .'ד' בראשית רבה א', ב' ט עמ"נדרים ל', א' ד עמ"פסחים נ 98

ראה הערת שורץ .  אלעלמא–להבדיל מהגרסה המקובלת של הכוזרי . אלחכמא99 
אלא , כפי שתירגם אבן תיבון" החכמים"על פיה אין לתרגם , שמצטט את ליבס

אלחכמא מוכיח שאין . היות ומאמר זה מיוחס לאריסטו" פיםהפילוסו"או " המלומדים"
 . היתה מופיעה המילה בעברית, שאם כך, הכוונה לחכמים

 ןי ַהְּבֵאר ּוִפי ָהָאתֹון ְוַהֶּקֶשׁת ְוַהָּמי ָהָאֶרץ ּופִּפ: ָמׁשֹותה ְדָבִרים ִנְבְראּו ֵבין ַהְּשֲׁעָשָׂר100 
ִזּיִקין ּוְקבּוָרתֹו ֶשׁל ֹמֶשׁה  ַאף ַהַּמ:ְוֵיׁש אֹוְמִרים. ב ְוַהּלּוחֹותְכָּתִמיר ְוַהְּכָתב ְוַהִּמְוַהָּשׁ הְוַהַּמֶּט

 )'ו' אבות ה. (ְצַבת ֲעׂשּוָיהַאף ְצַבת ִּב: ְוֵיׁש אֹוְמִרים .ְוֵאילֹו ֶשׁל ַאְבָרָהם ָאִבינּו
, י ותוספות שם"ראה רש). ב"ג ע"מנחות מ(מאיר ' שדרש ר) 'ח', ו(פסוק מספר מיכה  101

 . 3' עמ, וכן מחזור ויטרי
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 ומה שהתכוונו כפי שציין פרשן התלמוד הוא שהיה 102.למין האנושי

זו בדרך של ] כמות[ הם הביעו זאת בכך שהיה אוכל 103.מאכיל בשיעור זה

אין לקראים לגנותם . נם משום הקשר או מינוחהשאלה שהיתה מובנת בזמ

על דברים שנמצאו בדבריהם שאינם הולמים את השכל הישר מאחר 

שיכולים למצוא דוגמאות כאלו בתורה ובדברי הנביאים כגון ַוִיְּראּו ֵאת 

וי  וכגון ָרִאיִתי ֶאת י104יר וג׳ִּפַמֲעֵשׂה ִלְבַנת ַהַּס ִיְשָׂרֵאל ְוַתַחת ַרְגָליו ְּכֱאJֵהי

מדוע התירו .  והדוגמאות לכך רבות כפי שתיווכח105יֹוֵׁשב ַעל ִּכְסאֹו וג׳

בתורה ישנם מקומות ? פרשנות בדוגמאות הללו ולא התירו בדברי החכמים

, הם אלא בפרשנות דחוקהשלכאורה סותרים זה את זה ואין ליישב ביני

י י ִּכ וכגון ִניַחְמִּת107ָחי וJא ִיְרַאִני ָהָאָדם ָו106ְראּו ֵאת ֱאJֵהי ִיְשָׂרֵאלכגון ַוִּי

 וכן האיזכורים על תקופת 109 וJא ִאיׁש ֵאל ִויַכֵזּב ּוֶבן ָאָדם ְוִיְתֶנָחם108ֲעִשׂיִתים

שהות ישראל במצרים אשר באחד המקומות מדווח שהיתה ַאְרַבּע ֵמאֹות 

 אך אם נחשב את 111,ע ֵמאֹות ָשָׁנה ְוְשJִׁשׁים ָשָׁנה ובמקום אחר ַאְרַּב110ָשָׁנה

נקבל מאתיים ועשר שנים , שהייתם בהתאם למה שכתוב בתורה] משך[

בני ] את המונח[והוא אשר אמרו החכמים ופירשו המפרשים . בקירוב

 וגם 112ישראל כעם ישראל ולכן קבעו את התקופה מזמן אברהם אבינו

 הם הסמיכו 113.במה שנאמר בדברם] שנה[פירשו את ההבדל של שלושים 

 בדרך של 114ה ועשר שנים על ְרדּו ָשָּׁממאתיים, שהייתם] משך[את 

   115.סך אותיות ְרדּו מאתיים ועשר, אסמכתא אשר הזכרנוה לעיל

                                                         
מאות גרבי יין ' מאות עגלים ושותה ג' אמרו עליו על יוחנן בן נרבאי שהיה אוכל ג  102

ואוכל ארבעים סאה גוזלות בקינוח סעודה אמרו כל ימיו של יוחנן בן נרבאי לא נמצא 
 ).ב-א' ח עמ"וכן כריתות כ' א' ז עמ"פסחים נ(נותר במקדש 

 ).שם, י פסחים"רש(ם הרבה שהיה מגדל בביתו כהני  103
 .י׳, ד"שמות כ  104
 .ט"י, ב"כ' מלכים א  105
 .י׳, ד"שמות כ  106
 .כ׳, ג"שמות ל  107
 .בראשית ו׳ ז׳  108
 .ט"י, ג"במדבר כ  109
 .ג"ו י"בראשית ט  110
 .ציטוט לא מדויק. 'מ, ב"שמות י  111
ך יש לפיכ. כלומר בני ישראל הוא מונח כללי לעם ישראל ולא לבניו של יעקב ממש  112

 . אבי האומה, להתחיל את הספירה מאברהם
 .י"רש, שם  113 

 .'ב, ב"בראשית מ  114
 .'ב, א"בראשית רבה צ 115 
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מדוע , סיפר לי אדם שראה את השליח משה עליו השלום בחלום ואמר לו

ע ֵמאֹות ְשJִׁשׁים ָשָׁנה ְוַאְרַּב] יתהה[אמרת בתורה ששהות ישראל במצרים 

  ".כך נגלה לי"מעותו היתה הוא ענה לו דבר מה שמש? ָשָׁנה

ללמוד לקח , חובה על מי שמשתדל לנהוג על פי רצון האל יתעלה

שלא ניתן להבינם אל נכון אלא בפרשנות , מהדוגמא הזו ודומותיה בתורה

שרירותית שמצביעה על כך שביטויים ייחודיים שניתנו במתן תורה הם 

צעות מסורת אם באמ, ושחכמים הבינו את האמת שבהם, סודות שלא נבין

מי שהיה מודע לכך או הבחין , לכן. או בחישוב שנסתר מהכתוב המפורש

אינו יכול להיחשד כמי שלא ידע את מה שלא נסתר מהמוני העם , בזאת

על אחת כמה וכמה כשפרשנות החכמים לכמה פסוקים העוסקים . כיום

 אשר אין מנוס, אלו] לפסוקים[באיסור והיתר אינה דחוקה יותר מפרשנות 

,  נאלצו להתיר זאת כאן ואף לחייב זאת116אם בני הפלוגתא שלנו. ממנה

גם במקרא ? מדוע לא יתירו כדוגמת זאת בדוגמא שכוללת חיוב או איסור

ישנם מקומות שסותרים לכאורה זה את זה ומקומות שסותרים לכאורה את 

 כל זה מחייב 117.מי שמרבה לעיין בדבר] כל[יודע זאת , מה שבתורה

הבעיות הפרשניות בפסוקי התורה . חיקת לכת כדי להתאים זאתפרשנות מר

על אחת כמה , הברורים שבתורה זקוקים לפרשנות] פסוקים[ואם ה, רבות

הרי אלו עניינים מחייבים ? הכיצד לא יהיה כך. וכמה הפסוקים המעורפלים

חובה עלינו איפוא לנהוג על פיהם ולקבל דעת . שלא נבין את משמעותם

  . למדנותם הרבה ואמונתם מכריעות עבורנוהמוסרים אשר 

מכיוון שיש בהן , אסתפק בשלוש עשרה ההאשמות הללו והתשובות להן

נתונות להיקש מאלו , האשמות ייחודיות שלא נזכרו. מדה מספקת למתבונן

במקרים הייחודיים . שנזכרו לעיל ומההאשמות הכלליות שהוזכרו

בחלקם , על פסוק מפורשבתוספת ] הרבניים[בחלקם הואשמו , שהזכרתי

בחלקם הואשמו בשינויו ובחלקם הואשמו , הואשמו בגריעה ממה שבו

יתר המקרים הייחודיים שלא . בהתעלמות ממה שמשתמע ממנו בבירור

ותשובות להן תילמדנה על פי , נזכרו אינו חורג מאחת הקטגוריות הללו

שהוא , רצונו] לקיים[אבקש מהאל הדרכה לאמת ועזרה . תשובותינו לעיל

  .חנון ורחום, אציל, נדיב
  

                                                         
 .הקראים  116
 .ך"ובמקרא לשאר חלקי התנ, נראה שכוונתו בתורה לחומש  117



 460

  פרק שלישי
    

  ובו תיאור מה שהאשימו הרבניים את הקראים ותשובות ראויות לכך

  

, 118אני מזכיר כמה מההאשמות הללו שנוגעות לעיקרי אחת העדות בלבד

אין כוונתי אלא לסלק ההשמצה . חלקן כלליות וכך התשובות להן

ות הרבניים כלפי הקראים האשמ. בלבד ולא לאשר מה שסברו] מעליהם[

 ניתן להקיש את ןאך הסתפקתי באיזכור שבע מהן מכיוון שבאמצעות, רבות

, כשם שהפריזו הקראים בגינויים, הרבניים הפריזו בגינוי הקראים. היתר

   –ומהם  .חריף יותר ממנו] של הרבניים[אלא שגינויים 

ים שמקוללים יש מי שקוראם מינים וסבור שיש להחיל עליהם דין של מינ. 1

וקובע שהם אלו שאמרו עליהם חכמים שאם כתבו ספר , בתפילת הרבניים

  119].מזה[תורה חובה עליו להישרף וחובה להורגם ולאסור את הרווח שלהם 
אלו דברים עממיים שאינם יוצאים ממי שמכיר את שיטת  ]:תשובה[

הם הכופרים בקיום האל או , שכן המינים אשר תחת הגדרה זו, הרבניים

כפי , המצדדים בקיום שני אלים או שבורא עולם דומה לאחד מברואיו

ע בהלכות תשובה שבחלק "שפסק בדעות אלו רבנו משה בן מימון נ

 ישמור האל אם הקראים או כל אחד שמאמין בתורת 120.הראשון מהחבור

שאומרים [אלו . ה היו מצדדים במשהו מהדעות הללו"משה רבנו ע

' מינים'משום שהמילה , מהותם האמיתיתטועים ב] שהקראים הם מינים

האמיתית של ] למשמעות[מה שקרוב יותר , משמשת לכל סוג של אנשים

ומשמשת במינוח של החכמים לכופרים אשר , ]העברית[המילה בשפה 

נזכרו קודם לכן וכן משמשת לעבריינים שאינם מהכופרים שמוזכרים לגנאי 

מיס על בהמה משא כבד כמו שנאמר למשל על אדם שמע, בדרך של הגזמה

                                                         
 .לא ברור מדוע נוקט בלשון זו ואינו נוקב בשמם של הקראים  118

נמוי סבור . ם קראיים"הרוג סופרי סתמובן שאיש מהרבניים אינו טוען שיש ל 119 
ראה משנה . על פי דין מינים, אלא להחשיבם כמתים, שהמחבר לא מתכוון להרג ממש

וכן המינים והמשומדים ... כל הפורשין מדרכי ציבור  "-' י', תורה הלכות אבל פרק א
אלא אחיהם ושאר קרוביהם לובשין לבנים , כל אלו אין מתאבלין עליהן, והמוסרין

 ..."  ואוכלים ושותים ושמחים שאבדו שונאיו של הקדוש ברוך הוא, מתעטפים לבניםו
האומר : חמישה הן הנקראין מינים. 'הלכה ז', הלכות תשובה פרק ג,  משנה תורה120 

, אבל הם שניים או יתר, והאומר שיש שם מנהיג, ואין לעולם מנהיג, שאין שם אלוה
וכן האומר שאינו לבדו ראשון , וף ובעל תמונהאלא שהוא ג, והאומר שיש שם ריבון אחד

כל אחד . כדי להיות מליץ בינו ובין ריבון העולמים, וכן העובד אלוה זולתו, וצור לכול
 .מחמישה אלו מין
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, מסוגה או מי שעושק יתום או אלמנה או אדם מדוכא] לבהמה[בלתי רגיל 

ייתכן שמי שהשתמש במילה זו . שהוא כופר אף על פי שאינו כופר באמת

נקט בדרך זו או שהתכוון שהם סוג של יהודים ושמע זאת מי , על הקראים

לאחר [ו, ותשלא היה מודע לכך שהמילה הזו משמשת במספר משמעוי

. שמע את דברי החכמים בדין המינים והחיל את הדין ההוא עליהם] מכן

  .דיני התורה וכוונות החכמים] בהבנת[זוהי בורות של ממש 

ישנם רבניים שקובעים שהם צדוקים וביתוסים ההולכים בדרך צדוק . 2

ְהיּו ַאל ִתּ: וביתוס אשר הבינו מדברי אנטוגנוס איש שוכו מורם שאמר

ִשׁים ָא ֱהיּו ַכֲעָבִדים ַהְמַשְּׁמּים ֶאת ָהַרב ַעל ְמָנת ְלַקֵּבל ְּפָרס ֶאלִשָׁבִדים ַהְמַשְּׁמַכֲע

 אך בניגוד 121.ָרס ִויֵהא מֹוָרא ָשַׁמִים ֲעֵליֶכםֹא ְלַקֵּבל ְּפַּעל ְמָנת ֶשׁל ֶאת ָהַרב

כך ההולכים . הם סברו שבכך שלל את השכר למצווה כפי שנמסר, ]תו[לכוונ

שכפרו והתכחשו לעולם , וסיפורם ידוע בדברי החכמים, ם של שניהםבדרכ

ונקראו צדוקים וביתוסים משום הצטרפותם לשני , המציאו דת שונה, הבא

יש להחשיב גם את אלו למינים משום שהפכו לסוג נפרד של . האנשים הללו

איזכור להם הופיע גם אצל הנוצרים באוונגליון על כך שהם שוללים . יהודים

,  ובמעשי השליחין שהם מתכחשים לתחיית המתים122 תחיית המתיםאת

   123.למלאכים ולרוחות
גם אם היו בהלימה מוחלטת בעניין . הקראים אינם צדוקים ואינם ביתוסים

הרי שהם מאמינים בתחיית המתים ובשכר , ההתכחשות לחלק מהמסורת

ת לא מן ההכרח שאדם שדעתו עולה בקנה אחד עם דע. ועונש בעולם הבא

היו הקראים , שאם לא כן, לשיטתו] לחלוטין[יתאים , זולתו בכמה עניינים

רבים ] עניינים[משום שמסכימים עמם ב, לשיטת הרבניים] תואמים[

, מי שקורא להם בשם זה וקובע שהם כמו הכופרים הללו, לפיכך. משיטתם

הרי שפגע בהם פגיעה , אם היה מודע לאמונתם ולאמונת הצדוקים

הרי שהוא בור בנוגע למהות האמיתית ,  לא היה מודע לכךואם. מובהקת

  .של שתי העדות

                                                         
 .אבות א׳ ג׳ 121
 . 23, ב"מתי כ 122
" רוחות"נמוי מעלה אפשרות שהמחבר משתמש במילה . 8, ג"מעשי השליחים כ 123

 .  מהשוואה לרוח הקודש מהשילוש הנוצריבלשון רבים כדי להימנע
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ישנם רבניים האומרים שהקראים כופרים בתורה שבעל פה משום . 3

התכחשותם לאמיתות מסורת החכמים וקובעים שאין להם חלק לעולם הבא 

  .משום כך
היות והכופר בתורה שבעל פה אשר אין לו חלק לעולם , יש לבחון גם זאת

הבא אינו תחת הגדרה זו אלא אם כפר בכל התורה שבעל פה או שכפר ולו 

הרי שהקראים אינם תחת הגדרה זו , אם היה זה מי שכופר בכולה. בחלקה

כיוון שהם אינם מתכחשים לכך שמשה רבנו ע״ה היה שופט בין ישראל על 

הם מסכימים עם שיטת הרבניים . פי דין שלא כולו נכתב בתורה שבכתב

וברור שמי שהאשימם הינו בור , ים רבים שהם בתורה שבעל פהבעניינ

הרי שזהו חלק מוגדר או שאינו , ואם היה זה מי שכופר ולו בחלקה. בנושא

בדברי החכמים לא נמצאה הגדרה לחלק זה שמלמד האם הם , אולם. מוגדר

היותו . נחשבים אצל החכמים כופרי תורה שבעל פה שנזכרו לעיל או לא

 מוגדר מחייב שהרבניים גם כן כופרים בתורה שבעל פה של חלק זה לא

כיוון שיש אצלם מי שאינו מודע לחלק , ואין להם חלק לעולם הבא

לא היתה מתקיימת מחלוקת בין , לולא זאת. מהתורה שבעל פה וכופר בו

אם ניתן היה שיהיה ביניהם מי . החכמים או בין הגאונים שבאו אחריהם

הרי אין , ה ללא יוצא מן הכלל אף פרט ממנהשיודע את כל התורה שבעל פ

אם נאמר שהרבניים כולם . נדיר ביותר] מקרה[שאלה שאותו אדם היה 

וזה מספיק כדי שלא יהיה , מכירים בכל התורה שבעל פה ככלל ולא כפרט

] רק[אענה שהקראים כולם גם מכירים בה ככלל וכפירתם היא , כופר בה

מרו שהכופר בה הוא זה אשר שולל אם א. בחלק מהפרטים פחות או יותר

נאמר שהדבר לא מופיע , את כולה או רובה והקראים שוללים את רובה

ואם הניחו לכל זאת . בדברי החכמים וזוהי אמירה שרירותית ללא סימוכין

נענה , וטענו שהכופר בה הוא זה אשר לא סומך על מסורת החכמים

י שהוא מוכרח להכיר הר, אם היתה רצופה אצל מי שהועברה לו, שהמסורת

ולו רצה אדם אשר הועברה לו מסורת זו . בה ולסמוך על אמיתותה

הרי שהיה זה כמי שמפקפק בידיעתנו בדבר , לפקפק בה בעצמו, ברציפות

, אלכסנדר וגלנוס או בידיעתנו בדבר קיומם של מכה, קיומם של אריסטו

ידוע . ןאלא אם כן שלל במו פיו מה שידע בלבו שהוא נכו, בוכרה וסין

שהקראים אינם תחת הגדרה זו והם הולכים בדרכם של הרבניים בחלק 

אלא גרסה שנמסרה , אם היתה המסורת לא רצופה. גדול מהתורה שבעל פה

הרי שהמפקפק בה ראוי לסליחה ואינו נמנה על אלו אשר , על ידי בודדים
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כיוון שלא התרשל בבדיקת המהות שבה , אין להם חלק לעולם הבא

האל נדיב ורחמן מכדי להעניש שכמותו ולכן . לידיעת האמת] הובחתיר[

למרות שהוא כופר בחלק מהתורה שבעל , הוא מבני העולם הבא ללא ספק

שהם כופרים בתורה שבעל פה ומן ההכרח שאין ] הרבניים[ואם טענו . פה

הרי שחובה , שונה מכל מה שנזכר לעיל, להם חלק לעולם הבא במובן אחר

את בדברי החכמים כדי שנבחן האם זה נכון לגבי הקראים עליהם להראות ז

  . לא ראינו איש מהם עושה זאת, ]עד כה. [או לא

ישנם רבניים שמייחסים לקראים קביעות שרירותיות בדת האל על פי צורך . 4

 שהתקרבות 124הרבניים טוענים שזו בורות וכפירה משום. דעותיהם וטעמם

כיוון שהוא יתעלה יודע היטב , עצמםאל האל אינה אלא על פי ציוויי האל 

זמניהם ומקומותיהם ומה שבא לאחר צרכים אלו אשר , תנאיהם, את שיעורם

כמו שהיה במעשה המשכן . בהשלמתם תהיה נחת רוח ודבקות בצו האלוהי

מכיוון שהתורה היתה מעם , אשר השלמתו היתה מלווה בנוכחות השכינה

ושני הדברים הללו הם עמודי , ומצד העם היה ציות בכוונה טהורה, האל

] מסוימות[כמו שיחס התוצאה בין יסודות בתרכובות . התווך של התורה

גורם לקבלת צורות של מתכות או צמחים או חיות שהם עקבותיו של האל 

וכבר , כגון זה ביחס שעל פי החלטתנו] ליצור[אין ביכולתנו אנו . יתעלה

 125.ימאים ובעלי הרוחניותראינו את הבושה של מי שניסה זאת מבין האלכ

מה תחשוב על יחס אסטרונומי , אינו ידוע לנו] הללו[ואם היחס של היסודות 

חיות מרקבון ] דבר על[ללא ניסויים לא היה מתאפשר לנו לגלות ? או רוחני

כמו התנסותינו ביחסי מין , ידיעתנו נובעת ממה שניסינו. על פי השערתנו

ה של אומת ישראל שהיא אומה חיה כך הגדרת. ילד] לידת[אשר גורמים ל

אנו מחקים . נתונה לאל לבדו, במיוחד וראוי שיחול בקרבה העניין האלוהי

נוהגים כדוגמתם בכך ולא סומכים , את אבותינו הקדמונים בהגדרה ובתיאור

אין דרך להידמות להם אלא . בהלכה על קביעת שכלנו שאינו מסוגל לכך

סירה שלהם על ידי מי שניתן באמצעות מסורת סיפוריהם ושלשלת המ

ולא , קבוצה אחר קבוצה שלא תיתכן אצלם קנוניה לשם שקר, לסמוך עליו

דבר זה יגרום . על ידי כך שנלך בעקבות טעמנו והיקשנו בענפי ההלכות

הואיל ולכל אחד , למחלוקת רבתי וכמעט שלא תהא הסכמה בדבר בצורה זו

ו לעיין במקורות של מה חובה עלינ, נהפוך הוא]. משלו[יש טעם והיקש 
                                                         

 . ג"כ', כוזרי ג  124
 .167' הכוזרי עמ, ראה שורץ  125
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כדי לייחס את , שנמסר ונכתב ולא להשתמש בהיקשים אלא בחוקים שנמסרו

בין אם , מה שמופיע שם מחייבנו להאמין בו. אל המקורות] ההלכות[סעיפי 

הדמיון לא מכחיש , משום שלעתים קרובות, זה מנוגד לדמיון וסברה או לא

זוהי דרך החכמים . נייםהוכחות ודאיות במדעים השכלת] גם[ולא מאשר 

מאחר שהקראים . כפי שהסכמנו לעיל, בהיקשיהם ודבקות בהם היא חובה

 - סוטים מדרך זו ונסמכים בפסקי הלכה על פי מה שנראה להם טוב או רע 

עניינים ] מדוע[אף על פי ששכלם של בני אנוש אינו מבין את הסיבה 

 אין ספק - רו עליהם שמופיעים בתורה טובים אם צוו עליהם או רעים אם נאס

להכריע בפסק הלכה ] הוא יכול[שהם אלו שמחדשים בדת האל ומי שסבר ש

הרי שטעה בעצמו והטעה את מי שנהג לפי , על פי קנה מדה של שכלו

  .דוגמתו
אינם מחייבים את גינוי , אף שהם נכונים לכשעצמם, אומר שדברים אלו

לים לנהוג על פי שיקול לא בכל ציוויי ההלכה אין אנו יכו, ראשית. הקראים

במה שאינו ] הקראים[כאשר הקישו , ובמה שהוא תחת הגדרה זו. דעת

הרי שלא קבעו , בחוקים שהועברו אלא בהיקשים לפי טעמם] מופיע[

ומה שהוא . אלא עשו מה שהוא זהיר יותר וראוי יותר, שרירותית בדת האל

בו לשיטת  נהגו – כלומר הרבניים והקראים –שתי העדות , בבחינת זה

חלק גדול ממה שחייבו ואסרו הרבניים אינו מופיע בפסוק . היקשיהם

משום ] הם עשו זאת. [מפורש בתורה ובחלקם אף סותר פסוק מפורש

לא על פי היקש שנלמד מחוק שנמסר ולא , התועלת שבסברותיהם

רבות שאינן נסתרות ממי שעיין ] דוגמאות[ישנן . מהמסורת עצמה

ואין להפנות ביקורת כלפי הקראים בדוגמאות , ודבדבריהם במשנה ובתלמ

הקראים נהגו על פי , אשר לכלל מוחלט שלא מובן שיקול הדעת שבו. אלו

הם , נהפוך הוא. הפסוק המפורש בתורה ולא קבעו שרירותית על פי שכלם

הקראים רשאים לא להכיר בכך , שנית. ולא חידשו] על הקיים[שמרו 

כל הציוויים והאיסורים שאינם כתובים שהחכמים מסרו מסורת מהימנה ב

בעניין . בין אם אנו מבינים את התועלת בהם ובין שאיננו מבינים, בתורה

אפילו אם . הרבניים הם שקובעים שרירותית על פי דעתם ולא הקראים, זה

עדיין לא היו מקובלים עליהם , היו מכירים באמיתות המסורת שלהם

החוקים שמסרו כפי שאמרו ההיקשים אשר השתמשו בהם לקבוע את 

לו היתה . בשלש עשרה מדות אשר באמצעותן פירשו את התורה וזולתה

ואם היה נאמר . הרי שלא היתה מתעוררת מחלוקת, כולה נקבעת כך
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אלא הם מתדיינים עליהן , מחלוקת אצלם] באמת[אין , שבהלכות שנפסקו

 היינו אומרים, לשם הויכוח במקביל להסכמתם על הסברה הנכונה

ואחד , ההיפך ממנהג חברו] מסוימים[נוהג אחד מהם בסעיפים , ]בפועל[ש

וזה סותר מה שאמרתם כדי , מדייניהם דן כפי שלא דן בו דיין אחר מהם

יתברר לו הדבר בבירור ולא , מי שמרבה לעיין בתלמוד וזולתו. להצדיקם

הקראים והרבניים שווים בשימוש בהיקשים , לפיכך. יטיל ספק בכך

, אם זוהי קביעה שרירותית בדת האל. להשקפותיהם וטעמםבהתאם 

, הקראים אינם מתייחדים בכך יותר מהרבניים ואם אין זו קביעה שרירותית

  . הרי שנהדף הגינוי מעליהם

שלא ] הלכות[ישנם רבניים שמאשימים את הקראים בכך שהם מחייבים . 5

א על סמך אל, על פי מה שמורה פסוק מפורש בתורה או במקרא או היקש

מחייבם לקיים את שאר ] מנהג זה. [מסורת שמבוססת על החכמים גרידא

דוגמא לכך היא שהם קובעים . והדבר מנוגד לשיטתם, המסורות של החכמים

כפי שהיו ] המולד[החודשים ייקבעו אך ורק על פי ראיית ] ראשי[כחובה ש

ן דרך בעוד שאין פסוק מפורש שמורה על כך ואי, הרבניים קובעים בעבר

 חיובם שאין לאכול חיות אלא בשחיטה 126כך. ללמוד זאת באמצעות היקש

וכך איסורם של זבחי גוים , על פי הדרך הידועה ולא בנחירה והריגה באקראי

והבחנתם בין עוף כשר וטמא כאשר אין ראיה מהתורה להכשיר תרנגולת 

ֵצא ִאיׁש מאמר התורה ַאל ֵי. רבים שהם מכשירים] בעלי חיים[ואווז וחגלה ו

אם היו , ברמז בְּמקֹומֹו האם הוא ביתו או רכושו] ולו[ אינו מצביע 127ִמְּמקֹומֹו

לו בתים רבים או המבוי שלו או השכונה שלו או עירו או תחום עירו או כל 

ואף על , משותפת לכל אלה ואף יותר מהם' מקום'משום שהמילה , דבר אחר

לו היו בודקים את . ם למהותוהם פירשו זאת על פי אחת מאלה בהתא, פי כן

היתה מתבררת חוסר יכולתם וחולשת , בעניינים אלו] האחרות[הדוגמאות 

תארו לי הגדרה למלאכה שאסורה בשבת , זאת כמו שייאמר להם. שיטתם

אשר אוסרת מסחר ורכיבה על סוסים של גוים אך מתירה הרמת ספר כבד 

ם ודאגה לכל מה שהם והגשת האוכל לאורחי ושולחן אוכל ושאר כלי האוכל

מרה תורה ְלַמַען ָינּוַח ַעְבְּדP וזאת ממה שא, צריכים והעסקת הנשים והעבדים

 כך יישאלו על אופן השיפוט בין בעלי דין מְוֵאֶּלה 128.מֹוPַוֲאָמְתP ָּכ

                                                         
 . ה"ל', כוזרי ג 126
 .ט"ז כ"שמות ט 127
 .ג"י' דברים ה 128
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הירושות ] חוקי[הכיצד ישפטו בכל . ַהִּמְׁשָּפִטים וִּכי ֵתֵצא ופרשיות אחרות

חד ומה אופן המילה וציצית וסוכה ומהיכן חיובם מתוך פרשת בנות צלפ

בתפילה ומהיכן האמינו בתחיית המתים ובשכר ועונש הנצחיים לאחר 

כגון מילה ושבת או שבת , המוות וכיצד פוסקים בהלכות שסותרות זו את זו

השומן האסור כשחלקו מחובר למותר ומהי ] מהו[ופסח ומהיכן התברר להם 

חלק [האם היא קצה הזנב בלבד או שהיא עם , הגדרת האליה שאסורה אצלם

הכיצד יודעים מי יהיה ראוי לאחר תחיית המתים להיות . זולתה] נוסף

להיות בגהנם ] מותו[מיושבי גן עדן ומבני העולם הבא ומי יהיה ראוי לאחר 

אין . אחרות שיתארך איזכורן] ושאלות[, ואין לו חלק לעולם הבא

יאורו באופן שלא תימצא בו מחלוקת בחיבוריהם מסירת דבר מזה או ב

הם מבארים אותו , כאשר הם מבארים דבר מה, נהפוך הוא. ביניהם

.  למי שמעיין בספריהם129באמצעות היקש חלש או טענה רעועה והדבר ידוע

, לולא היו החכמים מבארים את כל העניינים הללו שעשו זאת בדרך המסורת

  .לא היתה אפשרות לבארם
אנו מכירים ,  לענות על כך וזאת משום שיש להם לומרלא יתקשו] הקראים[

הללו ממסורת נפוצה שמקובלת בינינו וביניכם בהסכמה ] את ההלכות[

איננו מקבלים בזה את , אשר למסורות אחרות שהעבירו בודדים. כללית

כיוון שלהשקפתנו אלו הן המקולקלות שבפרשנויותיהם , החכמים] דעת[

מעשיותיהם אינן אפשריות או שראויות . םוהפרותיהם של פסוקים מפורשי

לגינוי ולכן אי אפשר לסמוך על המסורת שלהם כאשר אינה נעזרת במסורת 

כאשר זו נעזרת באחד מאלו או שמבוססת על . אחרת מלבדם או בהיקש

אך על המסורת שלהם , נקבל זאת ונאמץ את השקפתם בכך, כתיב מפורש

  . אין אנו סומכים ולא ניצמד לה- בלבד

 שהתורה אמרה ּתֹוָרה 130מההאשמות הרבניים על הקראים היא] אחת. [6

 ולפי שיטת הקראים יוצא שאנשי ערים 131'ַאַחת ּוִמְׁשָּפט ֶאָחד ִיְהֶיה ָלֶכם וג

אינם מסכימים על ראשי החודשים והחגים וצום כפור משום השוני ] שונות[

ת בקבלת ומשום שיש להפעיל שיקול דע] שונים[בראיית הלבנה במקומות 

. אחר] כל דבר[בעת ספק מפאת עננים או ] המולד[עדות של עדים בראיית 

לכל אחד . הלכות משום ריבוי היקשיהם] חידוש[הם מרבים ב, זאת ועוד

                                                         
 .אינו נסתר מלעמוד על כך: מילולית  129
 .ח"ל', כוזרי ג  130
 .ז"ו ט"במדבר ט  131
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מהם ישנו היקש על פי דעתו וטעמו ועל פי מה שנראה לו טוב או נראה לו 

תגלות לו לה] עשויה[איש אינו שומר את הלכות חברו כיוון שבכל יום . רע

יימצא מישהו שיסב את תשומת לבו ] אז[אך , דעה חדשה וידיעתו תגדל

על [ואם מצינו שהם מסכימים ]. זו[ויחזור בו בקלות מדעה ] חדשה[לטענה 

. הרי שזה משום מנהג של יחיד או של קבוצה שקדמה להם, ]עניין כלשהו

כימו יש לגנותם על הסכמה זו כאשר דבר האל מציין דבר שונה ממה שהס

להסביר [יהיו חייבים , 132כך האמין פלוני ופלוני מחכמינו, אם אמרו. עליו

קיבלו את המסורת ממי שהיה קדום יותר וראוי יותר ] אלו[הטענה ש] את

. כפי שהבהרנו לעיל את הסיבה לעדיפות זו, כלומר החכמים, לקבל מסורת

היקש , יםבודד) הקראים(היות החכמים קבוצות רבות ואלו ] להזכיר את[די 

החכמים .  היקשם בלבד- החכמים מבוסס על מסורת מהנביאים ואלו 

התוצאה הבלתי נמנעת , לפיכך]. זה על זה[ואלו חולקים ] ביניהם[מסכימים 

של שיטת הקראים היא התנגדות לכתיב מפורש בתורה אשר הוא ּתֹוָרה ַאַחת 

  . 'וג
משום , לא מן ההכרח ששיטתם מנוגדת לפסוק מפורש זה, לפי דעתי

. שהכוונה בו היא הסכמה על כלל ההלכה ועיקריה ולא בפרטיה וסעיפיה

כל הקראים מסכימים על נחיצותו של חידוש ההלכה היכן שלא , זאת ועוד

. מופיע פסוק מפורש ולא נמסרה מסורת רצופה ולא נמצאה הסכמה עליו

ה אין ז. 'הסכמתם על נחיצות זו היא מצוות מה שנאמר ּתֹוָרה ַאַחת וג

בהלכות כגון ראיית הלבנה או ] מסוימים[הכרחי שמחלוקתם בפרטים 

סותרת את המצווה כמתחייב בפסוק שנזכר , הכרעה במשפטים וכיוצא בזה

כשם שמחלוקת החכמים והגאונים שהתווכחו ביניהם וקיימו , לעיל

אינה , ודנו את דיניהם ועשו מה שמתחייב מכך] שיטתם[לפי ] הלכות[

ניגוד זה , אם מוכרח ששיטת הקראים מנוגדת לפסוק זה. ]פסוק זה[סותרת 

ואם אין זה מן ההכרח ששיטת הרבניים מנוגדת , חל גם על שיטת הרבנים

לפרטים והסעיפים אשר לא היתה להם הכוונה בפסוק ובעיקרים שהיתה 

  . ההאשמה בכך נהדפה איפוא מעליהם, כך הדבר לגבי הקראים, כוונתם בו

פרשנויותיהם ] בעניין[הרבניים שמגנים את הקראים ישנם בלשנים בין . 7

  ]. העברית[במספר מקומות בתורה ובמקרא שאינן תואמות את השפה 

                                                         
  .אולבנימין וש, ענן: הכוזרי מפרט את שמות חכמי הקראים 132
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גם אם היה משגה שיש להיזהר , כאשר זהו עניין שאינו נוגע להיתר ואיסור

החכמים והפרשנים ]. בהיתר ואיסור[הרי שהוא קל יותר ממה שנוגע , בו

ולכן הגינוי בכך , בעניין זה] לקראים[ים הרבניים שבאו אחריהם דומ

, לפי דעתי. משותף לשתי העדות ולא מן הראוי לייחד את הקראים בזאת

אלא אם כן , פרשנות של פסוקים מפורשים על פי דעה בלבד אינה מותרת

רוב הפסוקים . הכוונה לכך אפשרית מהפסוק וכוונת הפסוק אינה מוחלטת

ים הם סוגי המטאפורות וההשאלות ורב, להשתמע לשני פנים] עשויים[

והחוסרים בפסוקים וכיוצא באלה אשר הכרתם של אנשי זמננו כולל 

יש , לפיכך. אך אינם מובנים לנו, היו מובנים להם, הקראים מצביעה על כך

כאשר אין לפסוק , האחד. פרט לשני מקומות, להימנע מפרשנות לפסוקים

, י שיודע זאת לפרשו כךואז מותר למ, סביר אלא במובן אחד] פירוש[

אך ישנה מסורת , הסביר הוא יותר ממובן אחד] הפירוש[כאשר , והשני

ואז , שמהימנותה מוסמכת אשר מייחדת מובן אחד שהוא המבוקש והכוונה

מרבית , אף על פי שהדבר הכרחי. אין לפרש אלא במובן זה ולא אחר

רמת לכך הציבור אינם שומרים על כך בקפידה וזוהי טעות גדולה שגו

  .שמרבית האנשים מבינים מדברי הנבואות מה שלא היתה הכוונה לו

, ישיבנו האל מטעות ומכשול ויצליח בידינו בדרך הישר בדיבור ובמעשה

 - הבאים לעולם הנצח באושר מירבי , ישימנו אנשים יראי שמיים ומאמינים

ושלום על ] מו[ש] ברך[ית. שהוא פטרון הטובות ותכלית המשאלות

       133].לרא[יש
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   קרלייל תומאס
  

  

  'עבר והווה' מתוך
  

                     
כלפי ִויֶלְלמּוס , הזמן יכולה לו-שאין שן, אני רוחש מידה רבה של כבוד

, טבע לעמּה האנגלי האהוב- רופא ראשי קבוע שסיפקה אמא1.קֹוְנְקֶווְסטֹור

שכן בשום אופן הוא ; כפי שאמרתי, הנדרש" שכרו"ואף המציאה לו את 

כי אם את זו , ויללמוס הזה, גיש כי הוא מבצע את עבודתו של הטבעלא הר

 Par la splendeur de Dieu".2" ,ואמנם היתה זו עבודתו שלו! שלו בלבד

ויהיו , מן ההכרח לקבל את תוצאות עבודתו של אדם כזה, ואני אומר

כאשר עולם שעדיין לא נידון למוות מידרדר במהירות ! אכזריות כפי שיהיו

נאלץ הטבע להעלות לבמה את , בול וקלון ההולכים ומעמיקיםאל בל

כאשר צאצאיהם . ולו גם בחוזק יד,  שלוהטובים ביותראת ,  שלוהאצולה

עולמו העלוב של ,  הטובים ביותרלהיותאו נציגיהם של אלה חדלים לגמרי 

ואז שוב אין לטבע ברירה אלא ; הטבע ישוב ויידרדר עד מהרה אל הקלון

רטרים בני 'צ, ומכאן נובעות מהפכות צרפתיות. מעליולהשליך אותם 

 בימים עוד כהנה וכהנהורשימה עגומה של ,  דמוקרטיֹות3,חמישה סעיפים

  . טרופים אלה

, כיצד היא מתקדמת באין עוצר, עד כמה ּפׂשתה בימינו הדמוקרטיה

 זאת יוכל לראות כל מי שמוכן –רעות -מחישה צעד במהירות מבשרת

בכל מקום .  ולהתבונן בכל היבטי חייהם של בני האדםלפקוח את עיניו

תביעה המגשימה , הדמוקרטיה היא התביעה הבלתי מתפשרת של תקופתנו

החל ברעם הקרבות של נפוליאון וכלה בליהּוֵגי . את עצמה כהרף עין

                                                         

קודם לכן מזכיר "). ויליאם הכובש(" כינויו הלטיני של ויליאם הראשון מלך אנגליה 1
 .אוי לשלוט בעם ולרפא את כל תחלואיו שרגיבוראותו קרלייל כמופת לדמות ה

 . נוסח שבועה המזוהה עם ויליאם הראשון, "בשם תפארתו של אלוהים: " צרפתית2
שלמעשה היו בו שישה (רטריסטית ' הכוונה היא לכתב הדרישות של התנועה הצ3

ובמיוחד זכות , שעיקרו תביעה לרפורמות דמוקרטיות, 1838משנת ) סעיפים ולא חמישה
 . כל הגברים בבריטניההצבעה ל
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איש .  כל הדברים אומרים דמוקרטיה4,אסיפת הכנסייה בסיינט ֶמרי ֶאְקס

כותב לי על מה , ַאי ישמחו להאזין לו שניתאשר כמה מקור, נכבד אחד

שם נדמה כי האופנות , שהוא מבחין בו מָוואהנָגאֶסה אשר בָווייְסִניְשְטוֹו

הבה נשמע שוב אפוא את ֶהר . הלונדוניות שלנו נהנות מהצלחה כבירה

  !  ולו רק בקיצור נמרץ5,טֹויֶפְלסְדֶרק

צוא גיבורים אשר פירושה אמירת נואש מן האפשרות למ, דמוקרטיה"

הן גם ,  אבוי–והסתפקות בהשלמה עם חסרונם של אלה , שימשלו בך

 ולשאר אתיאיזםבשר ל-  רואה היטב עד כמה היא שארת6,ַמיין ִליֶּבר, אתה

איך יגלה , מי שאינו מצליח לגלות שום ֵאל שהוא:  מצעריםִאיְזִמים

 מוזר למדי  ובינתיים–? לעין של אלוהים-שהם ִמְקָּדָשיו הנראים, גיבורים

נחפזים בני , כאן בארצנו הנוקשה והשמרנית, לראות באיזו קלות דעת

כבוד , מעבר לכל ספק. האדם אל הדמוקרטיה ככלבי ציד העטים על טרפם

 7,ְקָוואקַזְלֶּבר-מעלת האדון הִטיטּוָלרי האביר ָקאּוֶדרָוואְלש פון ְּפֶפְרֶדפּוס

ל חברי מפלגתו למעט וכמעט כ, ראש ממשלתנו השמרני בכבודו ובעצמו

נמנעת ממש כמו -כבר סבורים כי הדמוקרטיה בלתי, המטומטמים ביותר

  !ואינם מקווים אפילו לעכב אותה מעט, המוות

אינך יכול ללכת ברחובות בלי לראות את הדמוקרטיה מצהירה על 

 מה שהיה –אם לא לַסְנִקילֹוִטי ממש , החייט בכבודו ובעצמו נהפך: עצמה

, ומנּבא בִמסּפריו,  כי אז לחייט המסמל שלא ביודעין– 8בןממיט עליו חור

אולי מלבוש ? מהו המעיל האופנתי שלנו כיום. את שלטונו של השוויון

עם חפתים , שגזרתו עוצבה מתוך חשיבה רבה, בעל מרקם מעודן שבמעודן

כך שהאדם יכול לשאת על גבו בלי קושי נחלת , רקום בזהב, ֶמֶכֶלן-מתחרת

                                                         

 . כנסייה אנגליקנית בסיטי של לונדון4
צמח מפיק , וגם כינוי לִחְלִּתית, "צואת השטן", Teufelsdröckh( דיוגנס טויפלסדרק 5

של " סרטור רסרטוס"הוא פילוסוף גרמני דמיוני שהופיע לראשונה ב) שרף בעל ריח עז
היא סמטת דמיונות " ואהנגאסה"). "הלא יודע איפ("המתגורר בעיר וייסנישטוו , קרלייל
 . טויפלסדרק מתמחה בתולדות הבגדים ומשמעותם. השווא

ומרבה לשבץ בה , טויפלסדרק כותב באנגלית מעומלנת ומיושנת". יקירי: " גרמנית6
 . ביטויים גרמניים

". רופא שרלטן: "קוואקזלבר". סוס-רגל: "פפרדפוס". פתפותי ביצים: " קאודרוואלש7
 . ומז כאן לראש הממשלה השמרני רוברט ּפילקרלייל ר

העניים -כינוים של בני". ללא אברקיים: "מילולית, )sans-culottes( סנקילוטים 8
 .המיליטנטיים בימי המהפכה הצרפתית
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 יצאו לגמרי 9חוקי הצריכה! בשום פנים ואופן לא, ייֶנסֶווְגסַק? ארץ שלמה

- המעיל האופנתי שלנו הוא מין דו. כפי שלא ראינו מעולם, מכלל שימוש

הבד שהוא עשוי ממנו גס . חי המשלב שק תבואה וְלסּוטה של עגלונים

-חום-פיח מנוקד בנמשים זעירים או אפור- שחור–הצבע ; בכוונה תחילה

 צריך אתה –ואשר לצורה .  ככל האפשר ללבּוש איכרים קרוב–חלודה 

את פאר היצירה של שנה זו העוברת עלינו ניתן להגדיר ! לראות אותה

ובמקום , שני שקים קטנים לזרועות, שק גדול לגוף: שלושה שקיםכ

 – הקדמונים אשר התקין לעצמו 10ראשון הֶכרּוְסִקים!  מכפלת–צווארון 

עוד בטרם ,  מעיל–חט עשויה עצם או מתכת במ, מֶלֶּבד או מפרוות דוב

שק רפוי בתור ? כלום לא עשה בדיוק אותו הדבר, חייטים נולדו מן האין

זה היה המעיל הראשון ; ובו שני חורים כדי להשחיל בהם את הזרועות, גוף

ואת החורים האלה התברר עד מהרה כי אפשר לשפר באמצעות , שלו

  .או שרוולים, תוספת של שני שקים רפויים קטנים

כמו רוב הדברים , אפשר לומר, אמנות הַחִיט מוטטה את עצמה, הנה כי כן

הסתחררה פתאום ונפלה מנקודת ; שינתה את מרכז הכובד שלה; האחרים

צולל , ראש עצומה-בקפיצת,  שלכם11ְשטּוְלץ. השיא לנקודת השפל

 וגורר איתו –החייטים הנעלה שלו אל מעמקי הפראות הקמאית -ממושב

בתורת שכבת הקצף , הנה אזמין אותך להרהר על כך שהחייט! ים מאודרב

חלקלק , חמקמק, חלוף- הוא אכן בן, העליונה אשר בראש החברה האנושית

. ובעצם את הכול, ועדיין הוא מסמל הרבה מאוד; מכדי שיתפענח בקלות

הוא מבעבע מעלה מן המשקע שהצטבר בתחתית , קצף עילי וחמקמק

, הנראית לעין, הוא התולדה הכללית.  המשקה שבדרךומכל שכבות, הקנקן

בתחום , ומה שהם חויבו והורשו לעשות, של מה שבני האדם כיוונו לעשות

התחום שבו הם מסמלים את עצמם זה כלפי זה , הפומבי האחד הזה

טעמם וניחוחם של כל החיים . באמצעות הכיסוי שהם לובשים לעורם

                                                         

 ובמיוחד בגדים –הסדירו והגבילו צריכה של מוצרים ) sumptuary laws( חוקי הצריכה 9
ולהגן על הייצור המקומי , לחדד את הבדלי מעמדות,  במטרה למנוע ראוותנות ובזבוז–

הסתבר כי אי אפשר לאכוף אותם , מימי הביניים ואילך, למרות מאמצים רבים. מפני יבוא
 ".  אות מתה"והם נותרו במידה רבה 

 . שבט גרמאני מן העת העתיקה10
רה חייט גרמני שהשתקע בלונדון וצבר מוניטין ויוקרה בחוגי החב,  גיאורג שטּולץ11

 .הגבוהה
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, הכבוד-הדרת,  למען היופימאבקם הנואש: האנושיים טמון בחייט

 של 12,לחוצים בסד של ֶסָדאן וָהאֶדְרסִפיְלד, ואיככה; הניצחון, החופש

הּפריצּות ושאר החוקים והצרכים העגומים של , קהּות החושים, הבורות

  !ברבריות אפורה של שלושה שקים עם מכפלת: הם באו לידי כך, הטבע

כלום אין זה אות , כאשר החייט בכבודו ובעצמו נוטה לסנקילוטיּות

האל האחרון של המין האנושי האומלל מדיח את עצמו מעל ? רע-מבשר

כמו אלוהי השינה , להבתו כלפי מטה, שלומכבה גם את הנר ; המלכות-כס

כל כמה שאי , שהרי! מזהיר אותנו כי עבר זמנם של חייטים; או המוות

י במקום בכל זאת ברור כשמש כ, אפשר לדגול בימינו אנו בחוקי צריכה

שאם ; שבו קיימים מעמדות חברתיים תיאכף גם הפרדה חמורה בלבוש

אשר באמת יכירו בהן , תהיה לנו אי פעם אריסטוקרטיה וְהֶיירארכיה חדשה

 ישוב וייעור – ואני נושא מדי יום תפילתי השמיימה שכך יקרה –ככאלו 

על , במודע ושלא במודע, מרצון ומתוך חובה, ויחזור לעמוד, החייט

  ". משמרה של זו

על שינויי האופנה , פרי אותו עט שאין ערוך לו, כמה השגות נוספות

לשינוי , הַנָווִדי ואפילו הקֹופי, התיאבון התמידי"על , לנוהאינסופיים ש

" האופי המהפכני הקטלני"ועל , בכל אביזרי קיומנו" לשם שינוי גרידא

אפשר להודות . לא נביא כאן לעת עתה, אשר בא כך לידי ביטוי

ולא יוכל , מתקדמת במלוא התנופה, בכל מובניה של המילה, שהדמוקרטיה

לפחות , אּוֶדרָוואְלש אבירי ושום בן אנוש אחרלעמוד בפניה שום ָק

  . מה שבני האדם נחושים להשיגו-היא דבר" חירות. "בתקופתנו

החירות שלא להירמס ", כפי שהיה עלי לציין בינתיים, אבל למען האמת

-אבל אחד הזערוריים ופחותי, אמנם הכרחי, היא חלק" על ידי הזולת

ואינו יכול לצוות ,  מדכא אותךשום אדם אינו. החשיבות של חירות האדם

בלי להראות סיבה , לבוא או ללכת, עליך להביא משהו או לסחוב משהו

אבל מעצמך ומן ; אתה משוחרר מאדנותם של כל בני האדם: נכון. לכך

אינו יכול להכריח אותך לבוא או , חכם יותר או פחות,  שום אדם–? השטן

 –הכוזב שלך לכסף התיאבון , הבלבול שלך, אבל קלות דעתך; ללכת

בחירה חופשי -בעל זכות, הו, איש אינו מדכא אותך? מטבעות זהב וכדומה

אף אחד מבניו של ? אבל האם קנקן הבירה הזה אינו מדכא אותך! ועצמאי

                                                         

 . שהיו מרכזים לייצור טקסטיל) השנייה באנגליה, הראשונה בצרפת( ערים 12
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אבל קנקן מגוחך זה של ; אדם הראשון אינו יכול להורות לך לבוא וללכת

אלא , ִריק הסקסוניאתה עבד לא לֶסְד!  הוא יכול גם יכול–ֵשיכר ֶלֶתת 

חתיכת חמור ? ואתה מלהג על חירותך. לגביע המשקה הממורק הזה

  [...] !חמורותיים

הרעיון שחירותו של אדם מתבטאת בכך שהוא נותן את קולו בהליך 

אלף של דברן -גם לי יש כעת החלק העשרים, הנה"הבחירות ואז אומר 

תה כל האלים את האם לא יאירו לי מע; הפטפטנים הלאומי שלי-אחד בבית

הטבע בימינו נדיב ומכניס את , למרות זאת!  הוא אחד הנלעגים–" ?פניהם

החירות , באופן מיוחד. כמעט של כולם, הרעיון הזה בראשם של רבים

ועל כך שכל אדם יעמוד בנפרד מחברו , שעליה להתבסס על בידוד חברתי

ת שכזו  חירו–למעט חשבונות כספיים " אין לו שום עסק איתו"מאחר ש

ולא משנה , ולא לזמן רב ישלים איתה, העולם ראה רק לעיתים רחוקות

וכל ,  בטרם תמשיך זמן רב בפעולתה–החירות הזו . כמה תספר בשבחה

עבור המיליונים ,  מתגלה–האנשים מעיפים את כובעיהם באוויר סביב לה 

ם עבור הֲאָלפים והאחדים הּבֵטלי; כחירות למות ממחסור במזון, העֵמלים

בלי שום ,  כחירות קטלנית עוד יותר לחיות באין עבודה–אבוי , מעמל

מה קורה לו לאדם . חובה רצינית שיש עוד למלאה בעולמו זה של אלוהים

וחוקי השמיים מדברים בקול , חוקי הארץ שותקים? השרוי בצרה כזו

שאין לעוקרו מן , והצורך בעבודה, היעדרה של עבודה. שאינו נשמע

אורחות חיים , דים פילוסופיות חיים חדשות ומופלאות מאודמולי, השורש

ואולי מדי , הטרזנּות, אכפתיּות-האי, החובבנּות! חדשות ומופלאות מאוד

מקץ : של ַּביירוניּות מכות שורש, מטורפת למחצה, פעם התפרצות מחאה

כך אומרים , מתרחש שם, "ים המוות"אם חוזרים אל , תקופה מסוימת

אנו יודעים עדיין רק ,  אַחי13!מוזר מאוד" יום שבתון", םידידינו המוסלמי

  . מהי חירות ומהי עבדות, אחרי עידנים של ממשל חוקתי, במידה מוגבלת

תשלים את מלוא , המרדף אחר החירות בכיוון הזה, הדמוקרטיה

ולא אף , ְקָוואקַזלּבר-ולא יוכל לרסן אותה האיש פון ְּפֶפְרֶדפּוס, מהלכה

שיש להם הצורך , מיליוני העמלים של המין האנושי. שלואחד מבני ביתו 

ישליכו , הדוחק ביותר והרצון האינסטינקטיבי והלהוט ביותר בהדרכה

                                                         

,  רמז למסורת מוסלמית המספרת על שבט של אנשים דמויי קופים לחוף ים המלח13
 .שנענשו על שלא הקשיבו לדבריו של משה
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 תספיק הדרכה- איכי , לשעה קלה, ויקוו, ההדרכה הכוזבתמעליהם את 

הפרט הקטן ביותר בעבדות . אבל זה יוכל להיות רק לשעה קלה. להם

אולי הוא . לכאורה- עליו- הנעליםבידי האנושית הוא דיכויו של אדם 

יתנער . אבל אני אומר שביסודו של דבר הוא הקטן ביותר, המורגש ביותר

אני , אינני מאשים אותו; ירמוס אותו בזעם ברגליו, נא האדם מדיכוי שכזה

אבל משניערת מעליך היטב את הדיכוי בידי . מרחם עליו ומשבח אותו

למצוא שלטון על : ת הבעיה הגדולהעדיין יש לפתור א, לכאורה- הנעלים

אומללים , כיצד נלמד אי פעם את הפתרון לכך, אבוי! באמת- הנעליםידי 

זוהי ? אל שכמונו-רוחשי בוז ושוכחי, מתנשאים, מבולבלים, דעת-חשכי

, ונלמד אותה מן הפורענויות; מלאכה שעשויה לארוך מאות שנים

ם לא מן התבערה  ומי יודע א–המכשולים , ההתקוממויות, הבלבולים

 וזהו הלקח הקשה –זהו לקח הכולל את כל הלקחים האחרים ! והיאוש

  . יותר מכולם ללמידה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )אביעד שטיר:  והעירמאנגליתתרגם ( 
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  חיים נחמן ביאליק
  

  

  מכתב ליוסף קלוזנר
  
  

  ]ד"ד כסלו תרס"י [xi/20, אודיסה

  !קלוזנר יקירי

?  זו מנין לך–חושד אתה בי שאני כועס : אתחיל מאמצע, בקיצור

ואם משום ,  הרי כבר כתבתי לך נמוקיי– 1ץ"אם משום שנתתי הפואימה לכ

אני שונא . ם גם לאחי לא כתבתי כל אותם הימי–שלא כתבתי לך זמן רב 

שכפי הנראה אבד מכתב אחד , אגב אעירך. (כתיבת מכתבים שלא לצורך

את היום והשנה שנולדתי , על שאלתך, במכתב זה הודעתיך. שלי בדרך

למה , ובכלל).  נראה שלא הגיע המכתב לידך2 ומהערתך לתולדותי–בהם 

. מחשדות וחששות, חביבי, כלך לך? מה רעה עשית לי? אכעס עליך

ומעולם מחריש אני באהבתי ואין דרכי ,  הנאמן אני אפילו בשתיקתיאוהבך

  . לפרכס את חבריי

, כנראה,  עולה3הלוח הערוך על ידך": מבינות" מעט –ועתה 

כל מה שקראתי בו עד עכשיו טוב ויפה . בכללו על כל חבריו שקדמוהו

אמנם יש בו הרבה . יש בו גם יפה שביפה ומתוקן שבמתוקן, ומתוקן

אתה נהנה ממנו ומברך .  אבל זו היא יפיפותו ושבחו–" תצעירּו"

זו איננה " צעירות. "כזה שרואה אילניו מלבלבין בימי האביב, "שהחיינו"

יישר כחך . אלא בריאה וטבעית כאשר בראה אלהים, עשויה ואיננה חולנית

                                                         

אגרות חיים 'נדפסים כאן על פי , אליק והערות השוליים הנלוות אליומכתבו של בי* 

 השמיטמקומות בהם בכל אותם ה. לחובר. פ. שערך י)ט"תרצ–ח"תרצ ('נחמן ביאליק

פנה ביאליק את  אליהם ה את שמותיהם של יוצרים ויצירותמטעמיו המשונים לחובר

מן המכתב המקורי סר  השלמנו את הח,)י"אב-בן איתמרובראשם (חצי הביקורת שלו 

  .  המצוי בספריה הלאומית
שהוציא בן ציון , "הזמן"שנדפסה ברבעון , ")בעיר ההרגה" ("משא נמירוב" הפואימה 1
 .שערך קלוזנר" השלח"ולא ב, ץ"כ
כותב קלונזר שעל , ד"תרס" לוח אחיאסף"שנדפסה ב,  בהערה לביוגרפיה של ביאליק2

 . שאינו בקי במספרים, שאלתו את המשורר ליום הולדתו ענהו
 .ד"לשנת תרס" לוח אחיאסף "3
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. כי הלוח מהנה יותר מן השלח, באמת אומר לך. על המתנה אשר הבאת לנו

. ת אין לנו עוד כוחות ספרותיים די כלכל מכתב עתי חודשישבאמ, דומה

וכמה יגיעות אתה יגע , משער אני בכמה טורח ועמל עולה לך כל חוברת

בהוצאה . וכמה צער וייסורים אתה מקבל עד שאתה מוציא דבר מתוקן

.  ואתה נותן ממה שנותנים לך– היוצר ביד החומר ולא להפך –תקופית 

אנו רואים סימנים , בלוח זה, כאן. לוחות כאלהתן לנו הרבה , בקיצור

הלוואי שלא תבייש זקנותם . מובהקים של תקופה חדשה בספרותנו היפה

והרי ידוע לך כמה ניצנים רעננים לוקים . של ספרים חדשים אלו את ילדותם

  . ונובלים אצלנו קודם זמנם מחוסר אוויר ותנאים נאותים להתפתחותם

מרגליות יקרות ) 6אידיוט (5 והלפרין4גוטמן, הסיפורים של ברנר

.  ובאחריתו בוודאי ישגה מאוד–ברנר הריהו כישרון מבושל כל צורכו . הן

ציוריהם של . לפי שעה איני רואה מַספר כמותו בישראל בין הצעירים

7,טשרניחובסקי
Secco אלא שבאלו יש למצוא גם ,  נחמדים גם הם8 ונאגל

 הרבה – 9של סלוצקי" לפני הסער. "מהמצד הצורה או הלשון וכדו, פגימות

, )שירה ותפילה (10ואפילו השתפכות הנפש של צייטלין. פיוט אמתי יש בו

השתפכות נפש זכה . נקראת גם היא בנעימה, שהיא פַרזיונית ביותר

יצא מהם ציורו של ַאש שאינו אלה תפל ורעות רוח ודברים . היא" כשרה"ו

לא עלה הפעם " ש יתוםקדי. "תמיהני למה הכנסת אותו. בטלים

  . שאר הסיפורים עדיין לא קראתי–.  יפה11לטשרניחובסקי

ֶלנֶכן  "–.  הָרפה כמעט מכולם12ושלי.  כולם מצוינים–השירים 

, לטשרניחובסקי, אמור נא למזיק זה.  לא בא כבושם הזה– 13"התופרת

                                                         
 .בן ציון.  ש4
שסיפוריו הראשונים נדפסו בעברית ועיקר , מספר ומחבר ספרי לימוד,  פאלק היילפרין5

 .סיפוריו פרסם אחר כך באידית
 . שם סיפורו של היילפרין6
 ).מאיר סמילנסקי(סיקו .  מ7
 .לבדב") בעל רע("שהדפיס ציור זה , גאגל.  ב8
וכרך ' כרך כ" (השלח"וב, סלוצקי מספר שהדפיס בעברית כמה ציורים וסיפורים.  ד9
כעת ברוסיה המועצית ומשתתף שם ". מרים"ו" בעיר: "שני סיפורים בעלי היקף) ג"כ

 .בעיתונות הרשמית באידית
 . הלל צייטלין10
 . בעל הסיפור–) יהודה( במקום לשטיינברג – פליטת קולמוס 11
 .זה" לוח"שנדפס ב, " שמשעם" שירו 12
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זה לשים בידו את כתר " מזיק"עתיד הוא : ראה ניבאתי. הוא" מזיק"ש

 ואזי אכוף אני את קרחתי העלובה ואקרא ראשון – על בלוריתו המשוררים

  .אנא הודיעני? המרבה הוא לכתוב כעת, אגב!  יחי המלך–לראשונים 

מין רוך וזוך וקלילות מיוחדה שפוכים .  ירבו כמותם– 14שירי כהן

שירה ,  בקיצור–של ענני בוקר , מעין זיו של עדנת האביב, על כל שיריו

ריח דן מן הדק של אתרוג . אוורירי ונבלע בנעימה כָמןהחרוז . זכה באמת

אדם זה מנגן על . תמה וצנועה,  מוסיקה רכה ועדינה–והמשקל ; נודף ממנו

  ?15"פדהצור"יודע אתה את נגינת . נימה דקה

, פיכמן, שניאור: הקטנים וקטני קטנים" מזיקים"ושאר ה

הם שירו הקטן יצא מ.  כל שיריהם טובים ונחמדים–' כו'  וכו16שטיינברג

כמעט . יש בו" גראמען"שורות קטנות ו. של לזבניק שאין בו כלום

יוזי יותר אבל ארוך ופרטנצ, יפה" מלחמה"שירו . ששכחתי את ברוכוביץ

' של ז" הילדות". "כלי" היה יכול לעשות משיר זה –אילו קצר . כדרכו, מדי

  .17וברוך מחיה מתים! הוא הוא אפשטיין.  טוב מאוד–אפשטיין 

מצטיין מאמרך ) שלא קראתיה עדיין כולה(מן הפובליציסטיקא 

כולו מקשה אחת ואין . בביטחון ובעוצמה, הוא כתוב בעוז". שקר מוסכם"

 –השתלשלות הרעיונות והלשון , ההרצאה. בו כרכורים ונטיות לצדדים

הכול נכנס ללב ומתקבל על הלב כמו ". בקנה אחד"כולן מתאימות ועולות 

 מקצתה טובה ומקצתה רפויה – שאר הפובליציסטיקא .שיצא מן הלב

  .אין לנו פובליציסטים". אין לי"אבל אין דנין על . מעט" ועיתוניית"

, יש לנו עוד ספר אחד.  כלי חמדה נתת לנו ויישר כוחך–בקיצור 

  .נוח ונעים לקריאה ונותן גם תקווה על העתיד, במלוא המובן" ספרותי"

על יסוד הידיעות : ל צד היותר טובהביוגרפיה שלי עלתה בידך ע

יש שם .  אי אפשר לכתוב ביוגרפיה טובה מזו–המקוטעות שהמצאתי לך 

  .גם שגיאות קטנות הבאות בוודאי מפני שסתמתי את דבריי במקומות הרבה

                                                                                                                       
 . שירו של טשרניחובסקי13
 . יעקב כהן14
 . חזן מפורסם15
 . יעקב שטיינברג16
נדפס ") מספר הזכרונות לשלמה האלקשי("הראשון של זלמן אפשטיין " הילדות" ציור 17

 ".המליץ"ואחר כך המשיך בזה ב, קנטור. ל. של י" בן עמי" בירחון 1887עוד בשנת 
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אלא , כמו שכתבת, אבי לא החזיק מרזח משעת לידתי, למשל

עסק ביער ,  לחייעד השנה השישית, וקודם לכן; משעת יציאתנו לזיטומיר

. ומשיריי אין להביא ראיה, אמי לא הייתה מעולם תגרנית בשוק. ובֵרחיים

איני בקי "ומה שכתבתי , את יום הולדתי הודעתיך במכתב מיוחד

אבל אין אלו ! 18נתכוונתי לשאר המאורעות ולא ליום הלידה" במספרים

  .אלא קטנות

.  ביוגרפיות חלקן הראשון עני בידיעות– 19תולדותיו של אחד העם

. השתמשת רק באלו הידועות לך מכבר וחדשות לא המציאו לך, כנראה

  .  עדיין לא קראתי אלא בהעברה בעלמא20שאר הביוגרפיות! חבל

, יש בו. בא אל ביתי לפרקים ואני מקרבו" הינוקא"ל עב" אנכי"

אינו מוצא חן בעיניי " הינוקא. "אבל איני יודע מה הוא, "דבר מה", כנראה

ניגון של "יש בין הצעירים מיני סופרים שאין להם אלא . כללכלל ו

אין בה לפי " הינוקא"כביכול , וגם הפואימה. ולא כתיבה עצמה, "כתיבה

ואיננו נוח ,  איננו חדש–והניגון . גון של כתיבה ולא יותרשעה אלא ני

שקעה "כשרוצה לומר . צעקני ותובעני יותר מדי, קולני הוא. לאוזן כל עיקר

כדור האש המזהיר ירד מעל חצי "אלא , "שקעה החמה"אינו אומר " החמה

 וכך כותבים נעדרי –" כיפת התכלת של השמים להיסתר תחת כדור הארץ

, הכול שם מרומה. אבל אין בו גם פנטסיה, אין בינוקא טבעיות. כישרון

פראות עשויה .  אינה שם באמת–החביבה עליכם כל כך " הפראיות. "מזויף

אין שם אלא העוויות ועיקומים וקישוי עצמו לדעת על מנת . אומדומה הי

כביכול של " הפראיים והעזיזים"מעין זה הם שיריו ... להוציא לבטלה

כשהם מקשים עצמם ומשתדלים , ליבושיצקי ולפעמים גם של ברוכוביץ

איני קובע מסמרות . ניגון ומילים ולא יותר, ניגון ומילים. להידמות לאחרים

אבל עדיין לא מצא , "דבר מה"יש בו , כאמור; ל בעל הינוקאבדעתי זו ע

  .את עצמו והוא תועה

                                                         
 .'הערה ב, ב"פק' ע,  ראה למעלה18
, שיטתו ודמותו הרוחנית, הכולל תולדותיו, ד נדפס מאמר על אחד העם"תרס" לוח" ב19

 .ר יוסף קלוזנר"מאת ד
 כולן –יעקב דינסזון , שלמה רובין, וצקידול. מ.זה נדפסו גם ביוגרפיות של מ" לוח" ב20

. מאת א, ניסופר צרפתי ציו,  וביוגרפיה של ברנר ַלזר–) ר קלוזנר"ד(מאת איש עברי 
 . לודויפול
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האם אני משוגע או אתה ולוינסקי : חביבי, אמור נא לי, אגב

ולמה אתם מרעישים עליו " בן אבי"מה מצאתם ב? 21וֶאהרנפרייז גם יחד

נער טיפש וחסר לב שראוי . הלא זהו אידיוט גמור! ע"רבש? את העולם

מעליו את מכנסיו ולהלקותו ברצועה מלקות על עזותו וחוצפתו לשלשל 

להדפיס דברי שטות ואידיוטיות שלא ראתה עוד עין אפילו בספרותנו 

, יש בכם ובנשמתכם איזה ליקוי ופגם!  פי–פי , פי. העלובה עד היום

וגם , תפס אתכם" חדש, חדש. "שדברי שטות כאלו ערבים לחככם, כנראה

מן האשפה הירושלמית והעפוש הפריזי הרי היא תולעת חדשה שנבראה 

פעמים שאנו מתפעלים מפטפוט ילדים ! לא ירד בני עמכם. כענק בעיניכם

אלא דברי שטות של בחור גולם ,  אבל זה אינו אפילו בכלל פטפוט ילדים–

יורד רירו על " בתולה"אשר לשמע שם , עילג לשון וחסר לב, ומוכה אלהים

איני יודע מה טיבו של בחור זה , כמובן, אני. יציןסנטרו שלא הביא עדיין צ

שלו בלוח העבר " מה יהיה. "שלו" ספרות"ואין דן אלא על סמך ה

אינם אלא פטפוט תפל של !) חרפה ובושה" (הכרה"שזכה ל" מכתב"וה

מבלי לדעת מה , על פי השמועה, "מתעגב"או , מוכה עגבנות, נער לקוי

  .צהשהוא עושה ומבלי להבין מה שהוא רו

! ואיך הוא צורח. לכל שונאיי תהיה לשון כזו! ע" רבש–והלשון 

אני לא הייתי מכניסו לעזרת סופרים !  פי– פי – פי –: ממש כבן חזיר קטן

, חייכם! ?דיוטים תעשו את ספרותנוהכבית מקלט לאי. מפני הכבוד

שאינם יודעים , שמחטיאים ומכשילים אתם את הצעירים המתחילים

" מבינּות"ואתם מקלקלים את טעמם ב, להבחין עוד בין טוב לרע

  .ולבבם להגות רמייה, מלמדים אתם את עטם לדֵּבר שקר. כאלו" היכרות"ו

משאת " ובתולה",  צעירים הם–הצעירים , ד עגבנות"ע, אגב

אבל להכניס את כל הרהוריהם בעניין . אין אדם נתפס על צעירותו. נפשם

נודף " בשר"ריח של .  איני מוצא בזה לא יופי ולא תועלת–זה לספרות 

ד "בין שנת הי, ויש של בחור" גבר"יש אהבה של . ושל זעת בית השחי

  אז הוא יכול–ד האחרונה וזוכר ראשונות "כותב ע" גבר"כש. ח"ושנת הי

אבל כשהבחור עצמו מרצה לפנינו הרהוריו . לדון עליה מתוך גובה ידוע

                                                         
 שופטי הפרסים לסיפורים –פרץ . ל. יחד עם י–לוינסקי היו . ל.א, ר יוסף קלוזנר" ד21

ובין אלה שלא זכו לפרס אבל זכו , "הצופה"ג העיתון "קצרים שהכריז עליהם בשנת תרס
אהרנפרייז שיבח את . ר מ"וד; נמצא הסופר שעליו מדבר כאן ביאליק, להכרה ושבח

 .ה באחד ממאמריוהסופר הז
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. אין הפואיזיה אלא זוהמה.  יאחזנו גועל– ובעוד רירו נוטף –בנדון זה 

מרמז . כשזו נעשית לעבר, הפואיזיה של האהבה הראשונה מתחלת אחרי כן

. 23 וסלוצקי22של לוין, שנדפסו בהישלח חוברת אב, אני על שני הציורים

, אבל כבר ריח הבשר עולה באפי, 24של זה האחרון עדיין לא קראתי הסוף

  . מקומות טובים, ובייחוד בסוף המחצית הראשונה, אף על פי שיש בו

, כמו שביקשתי', על פי טעות שלחת אליי לא השילוח חוברת ז

אותה החוברת , כלומר'; כ אבקש שוב לשלוח אליי ז"וע', אלא חוברת ג

  . רוצה אני לקרוא. 25"המשיח"עבודתך שנדפסה בה ראשית 

" המנוח אֶּבלסון"בביוגרפיה שלי אתה כותב : פתור לי את החידה

בשעה שקיבלתי הלוח לא עברו .  מת אחרי שנדפס הלוח26 ואבלסון זה–

  .אל תשכח לבאר לי חידה זו, אנא. עוד שבעת ימי האבל הראשונים

צה אני אבל רו, את תמונתי אני שולח לך בזה באהבה וברצון

  .כבר הבטחתני ולא קיימת. שתשלם לי בתמונתך אתה

אם בשביל שבא השלח לידי פסול הוא בעיני : "כתבת לגוטמן

 –איני כותב . חשדן אתה יותר מדי! קלוזנר,  הוי קלוזנר–" ?ביאליק

סיבות שונות . בכלל איני בר כתיבה עתה. בשביל שאיני כותב על פי הזמנה

 בערב ואיני מוכשר לשום עבודה 9י בשעה אני משתחרר מעבודת. (בדבר

וכי בשביל שהדפסתי דבר אחד ). ספרותית אחרי פיזור נפש של יום תמים

אהבתך וקנאתך , ראה קלוזנר? בהזמן סימן הוא שהשילוח פסול בעיניי

כי העבודות , ואף על פי כן אני מבטיחך. להשילוח מקלקלות שורת הדין

אבל .  אתן לך–ני עתיד לכתוב מעתה שא) בין שיר ובין פרוזה(הראשונות 

  .ענני בהקדם. איני יודע אימתי אכתוב. זה אי אפשר. איני קובע זמן
  

  ,ושלום לך ולרעייתך

                                                         
ג גם קובץ סיפורים וציורים "שהוציא בשנת תרס, של ליפמין לוין" חביון הנפש" הציור 22

וכתב סיפורים וציורים , ")תושיה"של " ביבליותיקה עברית" ("אור וצל"בעברית בשם 
 . הוא מת ברוסיה המועצית. ביודית

 .סלוצקי. של ד" בין הערביים" הציור 23
בחוברת אב ובחוברת אלול , השלח"נדפס בשתי חוברות של  הציור של סלוצקי 24

 .ג"תרס
' שתחילת הדפסתו הייתה בחוברת ז, ר יוסף קלוזנר"מאת ד" הרעיון המשיחי בישראל "25
 . ג"של שנת תרס) ז"ס(

 .ין לאודיסה'שבביתו גר ביאליק בבואו מוולוז,  הרב אבלסון26
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  .ביאליק. נ.ח, שלך, שלך, שלך

  Б. Арн .: האדרס. ענני                                                                        

  

  . ב.נ
  

אני דורש ? "אתם"ומי זה ? חושבים עליי: אתם"ש" הגדולההמחשבה "מה 

  מכלל–" מחשבה גדולה"וסמוך לו " אין לך סגן עורך"נאמר ש: סימוכים

  ? וכי לא יפה דרשתי–! שאתם חושבים לעשותני סגן עורך

, 28זמן יומי וחודשי, 27החיים: ממשמש ובא" היריד הגדול"ועוד הפעם 

, האודיסים העלובים, ואולי גם אנו (30דער טאג, 29הוספה שבועית להצפירה

? הוא" כלב"אטו הצופה ?  מה32"הצופה"ו). 31אחד" עניין"נזכה במקום ל

 חי – בקיצור –בוודאי גם הוא ייגרר אחרי הצפירה ויזכנו במתנה טובה 

  ". חכמה"קנאת סופרים אצלנו הרי ידוע כמה תרבה . נחיה ונראה! קיים

בסגנון " הזמן"שלו עם " כוחוי"כי ה" הצופה"אמור נא לבעל , אגב

 השתתפות –מצד אחד .  מעורר גועל נפש–כאחד " ברדיטשבי-אירופי"

אירופאים אנו ואנו בזים , כלומר, בצער ומנוד ראש בלשון סגינהור כביכול

למיעוט חותמיו של הזמן ומלשינות קטנה " דק" רמז –ומצד השני , לך

 זהו באמת סגנון יפה –!)  ְשְׁשׁ–ְּפְשׁ " (הצופה"שהזמן ניזון מפסולת 

  .קולון וריח שום ביחד-די-ריח או, ומגוהץ מאוד

                                                         
 .שלא יצא, "החיים" בן אביגדור אמר להוציא בוורשה ירחון 27
ץ ובהשתתפותם הראשית "בעריכת בן ציון כ,  בפטרסבורג1903שיצא מינואר , "הזמן "28

עם הוספת רבעון , פעמיים בשבוע, ודוד פרישמן) בוגי בן יגלי(קצנלסון . ל. ר י"של ד
ץ ובהשתתפותם "בעריכת כ,  לצאת בווילנה כעיתון יומי1904התחיל מראשית , ספרותי

 . טריווש והלל צייטלין. א.י, ציטרון. ל.ש, טביוב. ח.י, ברשדסקי. הראשית של י
 העיתון היומי –" הצפירה"ל, ספרותית, סוקולוב הוספה שבועית.  הוציא נ1904 בשנת 29

 . שערך במשך שנים רבות בוורשה
עיתון יומי באידית בשם , בפטרבורג" המליץ"עורך , רבינוביץ.  הוציא ל1904 בשנת 30
ציטרון . ל.ש, אפשטיין. ז: יו הראשיים נמנו הסופרים העברייםשבין עוזר, "דער טאג"

 . הוא יצא רק חצי שנה. ועוד
" די צייט" באודיסה התכוננו בזמן ההוא להוציא עיתון יומי באידית בשם 31

 .שלום עליכם ועוד, ס"בהשתתפותם של מנדלי מו
. פרידמן וא. א.בעריכתם של א, 1903-1905-שיצא בוורשה ב, "הצופה" העיתון היומי 32

 ).נומברג. ד. ואחר כך ה–לודויפול . העורך בפועל היה א(אלישוב 
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ויש בה מפני זה , ו"יש, 33הפואימה שלי בהזמן לקתה מאוד על ידי הצנזור

  . הודיעני דעתך עליה! שקלתי למטרפסי. מקומות סתומים או סתם דברים

  .ב.נ.ח

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  ביאליק וקלוזנר

                                                         
 של) "ההרגה בעיר" ("נמירוב משא"מ מחק בפטרבורג לנדוי ישראל המומר הצנזור 33

. מעלה כלפי וגדוף חרוף בהם שראה, מקומות כמה, "הזמן "ברבעון כשנדפסה, ביאליק
 ).29-28. גל', ד שנה, "מאזנים "בועוןש" ('נמירוב משא" על: "ץ"כ ציון-בן ראה
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   רנולדס עושו'ג

  

  

   הראשונה ההרצאה
  

  מבוא
  
 18-הצייר האנגלי הנודע בן המאה ה, )Joshua Reynolds( ושוע רנולדס'ג

 הידועה ,מנויותהיה ממייסדי האקדמיה המלכותית לא, )1792-1723(

לרגל . ושימש נשיא שלה עד מותו, "רויאל אקדמי"ה בכינוי המקוצר

במעמד , ובסוף אותה שנה,  פותחתנשא הרצאה, 1769 בינואר 2-ב, הקמתה

לאחר . נשא את ההרצאה השנייה, חלוקת הפרסים לתלמידים המצטיינים

נשא הרצאה במעמד זה של , מדי שנה בשנה וכמעט עד יום מותו, מכן

 ,המתורגמת בזה, ההרצאה הראשונה. חלוקת הפרסים בסוף שנת הלימודים

שסיפק את , רגשת למלךיחד עם הודיה נ, היא בעצם מבוא כללי לרעיונותיו

ההרצאות הבאות מפרטות . שאותה השמטתי, מצעים להקמת המוסדהא

, העתקה, חיקוי – בדקדקנות את השקפותיו האמנותיות על נושאים שונים

 .ואת העקרונות החינוכיים שדגל בהם – ציורי דיוקן ועוד

אותן הרצאות ידועות שאוגדו בקובץ , "Discourses"באחת ממהדורות ה

 כותבת העורכת הלן זיֶמְרן, מהדורת פרויקט גוטנברג, ם מאמרי15של 

שכן עד אז , שרנולדס בעצם הניח את היסוד לאמנות האנגלית המקורית

וכן היא , ) הולבייןהידוע שבהם הוא הנס (אמנים הגדולים מן הניכרהגיעו ה

 בשפה האנגליתכניסיון הראשון " כי ניתן לתאר את ההרצאות הללו סבורה

דברים אלה אינם ".  מה שניתן לכנות פילוסופיה של האמנותלכתוב

הושפע מספרו של הצייר , על פי עדותו שלו, רנולדס. מדויקים לגמרי

שנכתב , An Essay on the Theory of Painting, רדסון'ונתן ריצ'ג

' וקדם לו גם מאמרו של הצייר ויליאם הוגארת, כארבעים שנה קודם לכן

The Analysis of Beauty .בהם הוגארת, גם ציירים גדולים היו לפניו '

   .עצמו

במסגרת קורס בתולדות , בבתי הספר לאמנות בארץ לומדים בחטף

רק כי ֶסר רנולדס דגל ,  בעיקר אם קוראים את ארנולד האוזר,האמנות

הסגנון האידיאלי של הרנסנס , "maniera grande"-ה, "סגנון הגדול"ב
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קריאת ההרצאות עצמן מאפשרת . קלאסיתהמבוסס על האמנות ה, העילי

לעמוד באופן בלתי אמצעי לא רק על סגנונו הלשוני ועל המהלכים 

במעשה , אלא גם על מסירותו למשלח ידו, הפילוסופיים שהוא נוקט

מרתק לקרוא הרצאות אלה כחוליה בשרשרת הגדולה של . כבמחשבה

בה כרוכה ולהיווכח כיצד עבודת המחש, כתיבתם של אמנים על אמנותם

   .בה באופן הדוק עם עבודת היד והעין

מדובר בהשקפה פדגוגית על האופן , במקרה של רנולדס, לא פחות מזה

הועמד רנולדס בראש , אחרי ככלות הכל. שבו רצוי לעצב ציירים ופסלים

וף ממלכתי עם ג - המוסד הראשון להוראת אמנות במתכונתו המודרנית

עד . חבר נאמנים ונשיא, )"קורת עבודותבי"( מומחים סגל מורים ומבקרים

 -  אמן זה או אחר -ור כשוליות של רבלמדו את מלאכת הצי, כידוע, אז

אבל לא בתי ספר ,  קטניםבלונדון אמנם היו כבר קומץ בתי ספר פרטיים

היו עד אז בעצם גילדות מקצועיות שארגנו " אקדמיות" ואילו - ממלכתיים

לבחון את עמדותיו והשקפותיו של  ייןמענ .תערוכות שנתיות לחבריהן

רנולדס כאבני יסוד של מוסדות כאלה אל מול התפתחות הפדגוגיה של 

לדעתי ניווכח . האמנות במוסדות האקדמיים במאתיים השנים שחלפו מאז

לפחות לא מבחינת ההעדפה העיקשת של שיטה  – שלא חל שינוי עצום

  .ותפיסה מסוימות בזמן מסוים

רנולדס על טיבה של האמנות אינן אלא חוליה אפשר שמחשבותיו של 

הן במידה רבה , לעומת זאת, תפיסותיו הפדגוגיות. בשרשרת ארוכה

  .תחילתו של דיון הנמשך עד ימינו אלה

  שירלי אגוזי

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
דרש 'בסדרת ', דחק'בהוצאת ושוע רנולדס יראה אור 'מבחר מתוך הרצאותיו של סר ג •
 2020 במהלך 'יקה כתבי מופת באסתטיקה ופואט–
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  אל המלך
  

ומן הנוח אל , מהלכם השגור של חיים מתורבתים הוא מן החיוני אל הנוח

ואולם ; ים למדע'קודמיך הנעלים יסדו שווקים לתעשיינים וקולג. המעוטר

אלה המייפות את התעשיינים ומעדנות , הקמת אקדמיה לאמנויות היפות

 .היא דבר שנשמר להוד מלכותך, את המדע

או אז הייתה סיבה להאמין , לפטרונות שכזו לא הייתה השפעהאילו 

חסם את , באמצעות איזה מכשול בלתי עביר, שהטבע בכבודו ובעצמו

, ואולם השתפרותן המתמדת של התערוכות; הכשרתנו בתחום התמחותנו

 .מעיד שאך עידוד הוא שחסר לנו, שהוד מעלתך עודד ברוב טובו את קיומן

ם על הסמכה מלכותית הייתה חובתי זה שנים השאת עצה לאלה המתחרי

והרצאות אלה מבקשות להתקבל אצל ; אחדות מתוקף מעמדי באקדמיה

הוד מלכותך כמאמצים כנים לשלהב את אש התחרות שתשומת לבך 

  .לבך גמל עליהם ברוב טוב-ולהתוות כיוון ללימודים שרוחב, הבעירה

  ,לו יעלה הרצון מלפני הוד מלכותך

 ,נתינך הנאמןעבדך המסור ו

  . רנולדסעושו'ג

1778 

  

  

 אל חברי האקדמיה המלכותית

  

 ,רבותי

היא גם , הזמנת ההרצאות האלה מצדכם לא זו בלבד שהיא מחמיאה לי

, אך בה בעת; מרמזת על שביעות רצונכם משיטת הלימוד שהמלצתי עליה

היא , מאחר שהשיטה הזאת זוכה ליתר משקל וסמכות בזכות פעולתכם זו

הסטודנטים אותם יראה ורחשי כבוד הנובעים רק מן הדעה תובעת מ

 .המאוחדת של גוף נכבד כל כך של אמנים

 ,אני הוא

  ,בכבוד והערכה הגדולים ביותר

  ,עבדכם העניו והנאמן

  . רנולדסעושו'ג
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 I הרצאה

  

 1769,  בינואר2, אשר ניְשאה לרגל פתיחת האקדמיה המלכותית

  
ות לשיקולם של המרצים  עצ-; ה מלכותיתהיתרונות הטמונים בכינונה של אקדמי

 - ; יש לדרוש מהסטודנטים הצעירים ציות מלא לחוקי האמנות- ;המומחיםוהמבקרים 
,  יש להמליץ דרך קבע על חריצות- ;יש להכניע נטייה לא בשלה לזריזות כפיים מיומנת

 .להפנותה לנושא יאה) כדי שתהיה מועילה(וכן 

  

  ,רבותי

 

נפתחה אצלנו סוף סוף , דרך קבע האמנויות הנעלותשיטופחו בה , אקדמיה

דבר זה צריך שייחשב למאורע רב עניין בדרגה . באדיבותו של בית המלוכה

 .כי אם לאומה כולה, לא רק למי שהוא אמן, הגבוהה ביותר

קשה לתת סיבה אחרת לכך שאימפריה כבריטניה חסרה הייתה עיטור יאה 

שמטבעה הופכת , ית של דבריםלבד מהתקדמותם האיט, כל כך לגדולתה

  .את ההידור והעידון לתוצר האחרון של שפע וכוח

; לעתים קרובות הומלץ על הקמתו של מוסד כזה מסיבות מסחריות גרידא

קדמיה שנוסדה על פי עקרונות כאלה לא תוכל להשיג אפילו את אאבל 

לא  – אם אין לה מקור נעלה מזה. המטרות המצומצמות שלשמן הוקמה

אמנויות אבל אם ישגשגו ; שום טעם טוב להיווצר אצל התעשייניםיוכל 

  .גם המטרות הנחותות הללו יזכו למעֶנה, העיצוב הנעלות
  

[...]  
  

שמלבד מה שתאפשר לאנשים , יתרונה העיקרי של אקדמיה הוא בזה

היא תוכל לשמש גם מאגר של דוגמאות , מוכשרים להנחות את התלמיד

החומרים אשר עליהם צריכה מתת הכישרון אלה הם . דגולות של האמנות

ואשר בלעדיהם אפילו האינטלקט החזק ביותר עלול לעבוד לשווא , לשקוד

יירכש בו , באמצעות לימוד וחקירה של דוגמאות אמיתיות אלה. או לתעתע

במקום רעיון זה של מצוינות שהוא תוצאה של ניסיונם המצטבר של 

מעוכבת של קודמינו תוכל וההתקדמות המאוחרת וה; עידנים קודמים

בעקרונות , במבט אחד, התלמיד זוכה. ללמד אותנו דרך קצרה וקלה יותר
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ובראותו את תוצאותיהם ; שאמנים רבים השקיעו את כל חייהם בהבנתם

. נחסכת ממנו החקירה המייסרת שגילתה וקיבעה אותם, המשביעות רצון

 כי לא היו להם כמה אנשים בעלי יכולות טבעיות עצומות אבדו לאומה זו

מעולם לא ניתנה להם ההזדמנות לראות את היצירות ! יתרונות אלה

המציתות את הנפש כולה ובה בעת דוחפות אותה , הגאוניות הללו

        .להתמסרות פתאומית שאין לעמוד בה

ובפרט יצירותיו של , אבל רומא כולה; רפאל לא למד באקדמיה, אמת

 – אימץ מיד, ראה את הקפלה הסיסטיניתמש. היו לו לאקדמיה, לו'מיכלאנג

העוסק בהבחנות דקדקניות , שלא לומר התפל, הגותי, תחת הסגנון היבש

 של 1"הסגנון הגדול"את  – יחידים, אקראיות של אובייקטים פרטניים

- המשפר את הייצוג החלקי באמצעות הרעיונות הכלליים והבלתי, הציור

  .משתנים של הטבע

ר לומר שהוא אפוף אווירה של ידע המרחף על כל מוסד לימודי אפש

. שכל אדם יכול לספוג מתוכו משהו ההולם את תפיסותיו המקוריות, בחלל

ידע שנרכש בצורה כזאת היה מאז ומעולם דבר נפוץ ומועיל יותר מאשר 

. ידע שנאכף על דעת האדם מתוך תפיסות אישיות או הגיגיהם של יחידים

י אדם צעיר ילמד בנקל מחבריו לספסל מן המפורסמות היא כ, זאת אף זאת

מאשר ממי שעולים , ששכלם מצוי בדרגה קרובה מאוד לשלו, הלימודים

  .ואך ורק מן השווים לו תדבק בו אש החיקוי שמתוך תחרות; עליו בהרבה

שאף אומה אחרת , יהיה לנו באקדמיה שלנו, מעז אני לקבוע, יתרון אחד

בזה יכול דור . דע שניאלץ להשכיחלא יהיה לנו י. אינה יכולה להתפאר בו

הצדק , בכברת הדרך שהם עשו עד כה. ובדין, האמנים בני ימינו להשתבח

מאמצי הכישרון הטבעי יזכו מעתה ואילך להנחיה אל עבר , אצלנו. עמם

, כאן לא יהיה הדבר כמו בבתי הספר האחרים. המטרות הראויות להם

  .עות מן הדרך הנכונהשבהם מי שנחפז יותר מכול בדרכו אך הרחיק לת

, כל כך מתמיכתם של שותפי למפעל זהומאחר שאני ספוג רושם רב , על כן

ואולם מאחר שמוסדות כאלה . לא יהיה זה יאה שאכתיב לאיש מהם דבר

ומאחר שמטבע הדברים ; נכשלו פעמים רבות כל כך אצל אומות אחרות

ל זאת ארשה לעצמי בכ, חושבים בצער על כל מה שניתן היה להיעשות

 – ופגמים אלה, שבעזרתן יוכלו טעויות אלה לתקון, להשיא עצות אחדות

                                                         
  .שרנולדס דגל בו, Grande" "Maniera-ה 1



 489

את אלה יוכלו המרצים והמבקרים לדחות או לאמץ לפי ראות . להימנע

   .עיניהם

חוקי בעיקר הייתי ממליץ לדרוש מהסטודנטים הצעירים ציות ברור ל

תים שמופו ,האמנים הדגולים-תם עבודתם של רביכפי שכוננה או, האמנות

ייחשבו בעיניהם למדריכים שאין , שעברו בהצלחה את מבחן הדורות, אלה

  .לא לביקורת, נושאים לחיקוי; בהם דופי ושאינם יכולים לטעות

אני סמוך ובטוח כי זו היא השיטה היעילה היחידה להתקדמות בתחום 

ימצא כי חייו תמו לפני שלמד , וכי מי שיוצא לדרך מתוך פקפוק; האמנויות

כי מי , שהרי אפשר לקבוע כמוסכמה. ודות המלאכה לאשורםאת יס

. סיים את לימודיו ברגע שהתחיל אותם, על דעתו שלו, ביומרתו, שמסתמך

הגורסת כי חוקים , על כן יש לקעקע בכל הזדמנות דעה שגויה והמונית זו

למי הם בבחינת שלשלאות רק ; כובלים בשלשלאות את מתת הכישרון

שעל גופו של אדם חזק הוא , ריון זהכמוהם כש; שלא ניחנו בכישרון

ואילו על גופו של החלש הוא משא כבד המחבל , בבחינת קישוט והגנה

  .בגוף שעליו נועד לגונן

וכמאמר , מה מידת החירות שמותר ליטול כדי לפרוץ את החוקים הללו

  –המשורר 
  

  "לתפוס מתת של חן ֶשאין יד האמנות משגת"
  

. אמנים בעצמם-אחר שהתלמידים ייהפכו לרביל, זאת יש לשקול בהמשך

, לאחר שמתת הכישרון המולדת שלהם הגיעה לשכלולה המרבי, או אז

אך אל לנו להרוס את הפיגומים עוד לפני . יוכלו שלא להיזקק לחוקים

 .שהקמנו את הבניין

, במיוחד מומלץ למנחים להשגיח על מתת כישרונם של אותם סטודנטים

זה , הגיעו כבר לשלב המכריע של לימודיהם, רשבהיותם מתקדמים יות

טבעי , בגיל זה. שבניהולו המוצלח תלוי הכיוון של טעמם האמנותי בעתיד

ויעדיפו , שהם יוקסמו יותר ממה שנוצץ מאשר ממה שיש לו יסודות יציבים

   .רשלנות מזהרת על פני דייקנות מייסרת וכנועה

בגיר  ,"ביד אמן"ה ומה שמכונ, שליטה מלאת חיים – יד קלה בציור

, תכונות המצודדות את לבם של צעירים, יש להודות, הן – ובעיפרון

הם מנסים לחקות את היכולות . ומטבע הדברים נעשות יעד לשאיפתם
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לאחר שהושקע זמן רב . שלא יקשה עליהם להשיגן, המסנוורות הללו

היה ואולם אז כבר י; הקושי יהיה טמון בנסיגה, בעיסוקים קלי הדעת הללו

לאחר , אין ולו דוגמה אחת של חזרה לעבודה מאומצת. מאוחר מדי

  .שהליכות האמנות המופרכות הללו השחיתו את הדעת והוליכוה שולל

פעילות חסרת תועלת זו מוציאה אותם מכלל יכולת להתקדם במה שהוא 

הם ; הגיעו כבר עד קצה השלמות שלהם, בעודם נערים. מצוין באמת

והופכים עתה את קלות היד הטכנית לעיקר , ממשותהעדיפו את הצל על ה

שרק מעטים , ואילו היא אינה אלא קישוט, פסגת השכלול של האמנות

  .שאינם ציירים בעצמם יכולים להעיד עליה עדות נאמנה

ואני מדבר על כך ; דבר זה נראה לי המקור המסוכן ביותר להשחתת הדעת

טעות שכבר פשתה בכל אלא כ, לא כטעות שעתידה לקרות, מתוך ניסיון

המורים בוודאי שבעו נחת מן המיומנות של תלמידיהם . האקדמיות בנכר

  .ושיבחו את הביצוע על חשבון הדיוק, בתחילת דרכם

אמנים בביצוע לא רק היא -ואולם השאיפה קלת הדעת להיחשב לרבי

גם עצלותם הטבעית מפתה אותם מן הצד ; מצד אחד, דוחפת את הצעירים

מן היגיעה הנדרשת כדי , ם מבועתים מפני מה שניצב לפניהםה. השני

רוחם הקצרה של הנעורים בוחלת בפעולה האיטית של מצור . להשיג דיוק

לכבוש את המצודה  – מתוך שהנפש קצה בעבודה קשה – ומבקשת, ארוך

ומקווים להשיג , הם שואפים למצוא דרך קצרה יותר אל המצוינות. בסערה

צעים שונים מאלה שמכתיבים החוקים ההכרחיים את שלל הגדּולה באמ

שרק עבודה קשה היא המחיר , על כן יש לומר להם שוב ושוב. של האמנות

אין דרך קלה להיהפך , ויהיה אשר יהיה כוח כישרונם, לתהילה בת ממש

  .לצייר טוב

כל עמוד , כשאנו קוראים את קורות חייהם של הציירים הגדולים ביותר

אפילו תהילה . ום חלק מזמנם לא בוזבז על תענוגותועמוד מספר לנו שש

כדי להשתכנע במידת . גדולה יותר לא שימשה אלא להוסיף על חריצותם

אין לנו אלא לחשוב על שיטת עבודתם , ההתמדה שבה שקדו על מחקרם

הכינו ראשית שלל , כשעלה נושא על דעתם. ביצירותיהם מהוללות ביותר

אחר כך רישום ; טב של הנושא כולואחר כך רישום עשוי הי; סקיצות

כפות רגליים , כפות ידיים, ראשים – מדויק יותר של כל חלק בנפרד

אחר כך ציירו את הציור ולבסוף תיקנו אותו מתוך ; וחלקים של קפלי בד

נראים , שטרחו עליהם טורח כה רב, הציורים. התבוננות ישירה בנושא החי
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ו גאונות כבירה התיזה אותם וכאילו איז, עתה כאילו נוצרו במגע קסם

  .בהינף יד

יש גם להשגיח , בשעה שהשקדנות אמנם מומלצת לסטודנטים, ואולם

. שתהיה מכוונת היטב ושתופנה אל מטרה ראויה; שתהיה אפקטיבית

סטודנט איננו בהכרח מתקדם 

עליו ; מפני שהוא עסוק

להפנות את כוחותיו למקום 

שבו מצויים הקשיים 

למקום , ותהאמיתיים של האמנ

אשר מאפיין אותה כאחד 

ואל לו לבזבז , ממדעי הרוח

מתוך חריצות , את זמנו

על מה שהוא קישוטי , מוטעית

במקום שיתחרו זה . ותו לא

בזה ידו של מי תהיה קלה 

יש ללמד את הסטודנטים , יותר

לרשום את הקו הטהור 

במקום ; והמדויק ביותר

שיתחרו מי מביניהם יפיק את 

או שמתוך ,  ביותרהגוון הּבוֵרק

עיסוקם בזוטות יעניקו בוהק 

עליהם להפנות את שאיפתם , לחפצים כדי לשוות להם מראה אמיתי

, להתמודד זה עם זה על מי מהם יבצע את קפלי הבד בצורה הנאה ביותר

  .ומי מהם יקנה חן והדר רבים יותר לדמות האנושית

 מבקריםעלי לבקש את רשותכם להציג דבר אחד נוסף לעיונם של ה

והשמטתו נראית לי , דבר שנראה לי בעל חשיבות גדולה ביותר, המומחים

. פגם עקרוני בשיטת ההוראה בכל האקדמיות שביקרתי בהן בימי חיי

שהסטודנטים לעולם אינם מציירים , הטעות שאני מכוון אליה היא

ואף , לא זו בלבד אלא שאין זו כוונתם. מהמודלים החיים הניצבים לפניהם

הם . רישומיהם דומים למודל רק בגישה. מדריכים אותם לעשות זאתאין 

משנים את הצורה על פי רעיונותיהם המעורפלים והלא מוסמכים בדבר 

ועושים רישום של מה שהם סבורים שהדמות צריכה , טיבו של היופי

 1760, דיוקן עצמי, רנולדס
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זהו בעיני אחד המכשולים העיקריים שעמדו . ולא של מה שהיא, להיות

וספק רב בעיני אם ; ם בעלי מתת כישרון אמיתיתבדרכם של צעירים רבי

ההרגל לרשום נכון את מה שרואות עינינו לא יעניק אותה מידה של יכולת 

מי שמתאמץ להעתיק היטב את . לרשום את מה שאנו רואים בדמיוננו

אלא גם מקדם , לא רק רוכש לעצמו הרגל של הקפדה ודיוק, הדמות שלפניו

ואף על פי שבעיני מתבונן השטחי ; האדםבהתמדה את היכרותו עם דמות 

בלי (הוא זה שיהיה מסוגל לבסוף להוסיף , הוא נראה כמי שמתקדם לאט

את החן והיופי שעליו להעניק לעבודותיו ) להיגרר לפראות גחמנית

כפי שלא , ואשר אין הציירים בני זמננו יכולים להשיג – המהוקצעות יותר

צעות חקירה קשובה ומושווית היטב אלא באמ, יכלו גם ציירי העת העתיקה

  .של צורת אדם

כפי (שהיא שימשה  – הדבר שלדעתי צריך לאשש את השיטה הוא זה

, אזכיר רישום של רפאל. את גדולי האמנים) שניתן לראות על פי הרישומים

 ) (The Disputation of the Sacrament"הוויכוח על סעודת האדון"

נראה שאת הרישום שלו . צוי בכל ביתמ, מאת הרוזן קאילוס, שהדפס שלו

וההרגל שהיה לו לרשום בדיוק על , יצר על פי אדם אחד ששימש לו מודל

, פי הדמות שלפניו ניכר בזה שכל הדמויות בציור חובשות אותו כובע עצמו

עד כדי כך גדולה הייתה ההכנעה . כמו זה שחבש אז במקרה המודל שלו

אפילו בשעה שהיה רשאי , מיושל האיש הגדול הזה כלפי נושאי רישו

  .לעמוד בשיא הצטיינותו

שאף על פי שהיה , י'ראיתי גם רישומים אקדמיים מאת אניבאֶלה קאראצ

נעשו רישומיו במלוא ההקפדה על פרטי , חופשי למדי בציוריו המוגמרים

   .דמותו של המודל האמיתי

ד ע, הדייקנות המוקפדת הזאת מנוגדת כל כך לנוהג המקובל באקדמיות

שלא בלי הכנעה רבה אני מבקש רשות להמליץ עליה לשיקול דעתם של 

שמא הזנחתה של השיטה הזאת איננה אחת הסיבות , ולשאול, המבקרים

לכך שלעתים קרובות כל כך מכזיבים הסטודנטים את הציפיות שתולים 

הם נעשים , ולאחר שהיו בוגרים מכפי שנותיהם בגיל שש עשרה, בהם

  .ם כשהם בני שלושיםילדותיים מכפי גיל

השיטה שאני ממליץ עליה יכולה להיות הרסנית רק במקום שאין , בקצרה

אם יציירו תמיד דמות , שכן אז הסטודנטים; די דמויות מהחיים להעתיקן

אבל . ולטעות בין עיוות ליופי, ילמדם הרגל להתעלם מפגמים, אחת ויחידה
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חייבה לספק מגוון ת מאחר שהמועצה ה,סכנה כזאת אינה נשקפת לנו כאן

ושהמזכיר יקרא באוזניכם מיד ,  והחוקים שכתבו חבריה,ושאי ציורמשל 

מונעים ממני במידת מה מלהוסיף ולדבר בעניין במעמד , לצורך הסמכתכם

, ייהרשו לי להתמסר למשאלות, במקום להשיא לכם את עצתי, על כן. זה

יסדו בן על ציפיותיו של מישהמוסד הזה יענה , ולהביע את תקוותי

בזה של האפיפיור , בתחום האמנויות,  שעידננו זה יוכל להתחרות;המלוכה

אם להשתמש בביטוי של " (כבודה של האמנות הגוועת" וש,2ליאו העשירי

   .השלישי' ורג'גיתאושש וישוב לחיים תחת שלטונו של ) פליניוס

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )יזרלי אגויש: יפה מבוא והוסמאנגליתתרגמה (

                                                         
  .שהפך את רומא למרכז תרבות ואמנות, "המופלא"בנו של לורנצו , י'ני די מדיצוב'ג 2
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   שלינג וילהלם פרידריך
  

  

   'לטבע הפלסטית האמנות בין היחס על'מתוך 

  

                     
ריה עצמה  הבלתי מוגבלת של הציור היא ההיסטותלאוניברסאליוההוכחה 

בלי לפגוע במהות של האמנות , אשר, האמן הגדולים- של רביאוהדוגמ

כך שאת אותה התוצאה שהוכחנו ,  לכדי שלמותםאמנותאת פיתחו , שלהם

  .אנו יכולים למצוא גם בהיסטוריה של האמנות, באובייקט

לו מייצג את 'אנגמיכאל.  המעשהאור הזמן אולם לאור לאמנם לא בדיוק

 פגינהתקופה המ,  והחזקה ביותר של האמנות המשוחררתהתקופה העתיקה

כפי שרואים בשירה . עדיין בלידות נוראות־מרוסן־את כוחה הבלתי

המתארת כיצד לאחר החיבוקים של , הסימבולית של העולם הקדמון

 מהם ורק, אורנוס האדמה הולידה ראשית טיטנים וענקים סוערים בשמיים

 אותה יצירת – 'יום הדין'היצירה  כך ;נוצרה הממלכה הרכה של האלים

 מזכירה –נית יהתגלמות האמנות שלו הממלאת את הקפלה הסיסט, ענקים

לנו יותר את הזמנים הקדומים של האדמה והלידות שלהם מאשר את 

, הוא נמשך ליסודות החבויים ביותר של צורה אורגנית. הזמנים המאוחרים

אותו בכוונה ומפריע אותו הוא דווקא מחפש , ואינו נמנע מהנורא, אנושית

, את החוסר בעדינות. מתוך השקט שלו בבתי המלאכה האפלים של הטבע

ואם באמצעות , בחינניות הוא מאזן באמצעות הקצנה של הכוח, בחן

אזי זו הבהלה שעל פי האגדה האל , הדימויים שלו הוא מעורר אימה

דגיש הטבע מ. העתיק פאן מפיץ כאשר הוא מופיע פתאום באספת אנשים

: בדרך כלל על ידי הפרדה והחרגה של תכונות מנוגדות את הבלתי רגיל

כדי להציג את הכוח הפלסטי הטהור , לו' ביצירות של מיכאלאנג,כך

 הרצינות וכוח הטבע העמוק היו ,והגבוה ביותר של הציור בזמנים החדשים

  .חייבים להיות דומיננטיים יותר מאשר החוש לחן ולרגישות הנפש

רוח הטבע , עדנות של האלימות הראשונה ושל יצר הלידה האדירלאחר הת

לדרגה זו מגיעה האמנות לאחר לאונרדו . והגרציה נולדת, מתבהרת בנפש
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ביצירותיו הנפש החושית היא הסיבה הפועלת . 1ו'י על ידי קורג'דה וינצ

אלא גם , ניתן לראות זאת לא רק בקווי המתאר הרכים של דמויותיו. ביופי

טהורים ביצירות של העת - הדומות ביותר למאפיינים החושיים,בצורות

אצלו פורח תור הזהב האמיתי של האמנות אשר השלטון הרך של . העתיקה

ת תשוקה עולצת ותאווה ילדותית מתוך וכאן מחייכ: רונוס העניק לארץכ

הביטוי .  של האמנות2כאן חוגגים את הסטורנליות, ושמחיםמזמינים פנים 

ו מבטא יותר 'בהיר שקורג-כההאותו  אה נפש חושית הוהכולל של אות

;  הכההא עבור הצייר את מקום החומר הושכן מה שממלא. מכול אחד אחר

 את ההופעה הרגעית של האור ושל צמידוזהו הדבר שאליו הוא חייב לה

 כך שמתוך השניים – ככל שהכהה מתמזג יותר עם הבהיר, כלומר. הנפש

 כך הרוחני נראה – ן גוף אחד ונפש אחתמעי,  מהות אחת בלבדצומחת

  .והגופני מועלה לדרגת הרוחני, יותר גופני

החרדה של החופש , לאחר שהנורא, לאחר ההתגברות על מחסומי הטבע

ל ידי תחושה מוקדמת ע נדחקו הצדה והצורה והגשטאלט מוגנים ,הראשון

הארצי הממותן יכול להתחבר עם , אז השמיים מתבהרים, של הנפש

רפאל משתלט על האולימפוס .  עם האנושי העדיןודיוזה מצ, מיהשמי

אל המהות הקדושה , הארץ אל כנסת האליםן מהלאה תו יומוביל אותנו א

 ,ניחוח הפנטזיה עם תבליני הרוח, הפרח של החיים המתורבתים. הנצחית

בה בעת והוא פילוסוף , הוא כבר אינו צייר. ניפחים כאחד מתוך יצירותיו

הוא מציג את באופן בו ו,  של רוחו עומדת החוכמהה כוחלצד. משורר

. בו האמנות הגיעה ליעדה.  כך הם מסודרים בהכרחיות נצחית,הדברים

ומאחר ששיווי משקל טהור בין האלוהי לאנושי יכול להימצא כמעט אך 

  .אזי יצירותיו נושאות את חותם הייחודיות, ורק בנקודה אחת

יך ולנוע לכיוון אחד בלבד כדי להגשים להמשהציור מנקודה זו יכול היה 

ולמרות כל מה שנעשה מאוחר יותר בחידוש של . כל אפשרות שניטעה בו

נראה ,  ולמרות כל הכיוונים השונים שהיא ניסתה ללכת אליהם,האמנות

האומן הגדולים במעין סוג של - שרק אחד הצליח לסגור את המעגל של רבי

 סוגרת את מעגל סיפורי האלים כפי שהאגדה החדשה של פסיכה. הכרחיות

, באמצעות משקל היתר שהוא העניק לנפש, כך יכול היה הציור, העתיקים

                                                         

1 Correggio 
 .  פסטיבל לכבוד האל סאטורן2
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לכך שאף גווידו . של האמנות, גם אם לא גבוהה יותר, להגיע לדרגה חדשה

 לשם נראה לנו שכל מאמציו הובילו. ונהיה לצייר הנפש האמיתי, 3רני

. וחלטים ואבדו בבלתי מוגדרגם אם ביצירות אחדות הם לא היו מ, הכרחב

מבטאת את יצירת , יצירות בודדות אחרות,  אולי,מעטל, התוצאה שלהם

. המוצגת לעיני כל להתפעל באוסף הגדול של מלכנו, המופת של אמנותו

כל מאפיין פלסטי גס נמחה בדמותה של הבתולה הפונה לכיוון השמים 

כמו פסיכה , עצמוהאם לא נראה כי בה הציור . וחמור לבלי הותר עקבות

?  אלוהיתגהרמדנוסק על אברותיו שלו ל, המשוחררת מכל צורה נוקשה

כל כולה ; טבע מכריע- אף מהות שקיימת כלפי חוץ באמצעות כוח כאןאין

 –חלוף -ןמלבד אותו בשר ב,  באמצעות קבלה וסובלנות שקטהתמתבטא

  בשונה– morbidezza-אשר התכונה שלו מתוארת בשפות הרומאניות כ

כפי , לגמרי מהדבר שבו רפאל מלביש את מלכת השמים היורדת למטה

גם אם אין ספק כי . שהיא מופיעה בפני האפיפיור המתפלל ואחד הקדושים

א ניובה מהעת והמודל לראש הנשי של גווידו הכי  טענה יסוד לנויש

ייתכן ; חיקוי שרירותי ותו לאמ ו נובעלבטח אינ דמיון זה ,אזגם , העתיקה

אם ניובה מפירנצה . ה היא ששאיפה זהה הובילה לאמצעים זהיםשהסיב

,  התמונה המצוינתיאז, היא שיא הפלסטיקה ובה יש ביטוי של הנפש

המעזה אפילו להניח בצד את הצורך בצל ובחושך ופועלת כמעט אך ורק 

  .היא שיא הציור, באור

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

)כרמל־הלרמן יפתח: מגרמנית(

                                                         

3 Guido Reni 
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  בועז יזרעאלי
  

  

  חווית קריאה
  
  

זה קרה תוך שיטוטים . שתי תאונות קריאה מביכות עברתי בזמן האחרון

, בדף של מישהי צמחונית קראתי טקסט שהעלתה. חסרי תכלית בפייסבוק

: התקציר. היה שם תיאור של ילד בארוחת צהריים עם אמו.  מלה300-בן כ

הוא תוהה איך . ים מפרההילד מבין לראשונה שכדורי הבשר שבצלחתו בא

כשהוא מבין שהיא . זה שלקחו מבשרה של הפרה והאם זה לא כאב לה

הוא מתחרפן ומסרב בתוקף , ושבאופן קבוע הורגים פרות כדי לאכלן, מתה

הוא . הנחתי שהמכרה עצמה כתבה את זה. לקבל את המידע הלא נעים הזה

רק . ניחוח מוכרומבושל ברוטב סמיך של שמאלץ בעל , לא יותר, היה קריא

. של דוד גרוסמן) מוכר ומוערך(בסוף הטקסט צוין שהוא לקוח מתוך רומן 

אדם שנתפס , סופר מהשורה הראשונה, בכל זאת. הגילוי היה לא נעים

וגם אם לא התחברתי לצורת , רגיש ונבון לעילא, כאשף של מלים וניסוח

רים רבים כך אומ; אני איכשהו חייב להניח שיש בו משהו, הכתיבה שלו

  .אפילו אחד ממכרי, וטובים

קראתי טקסט שנראה בעל אופי סיפורי בדף . האירוע השני היה כמעט זהה

כנראה של סופר , מתוארת דמות. של מכר פייסבוק שאיני מכיר כלל

במהלך השתתפותו ביריד ספרים , שמעביר לילה בחדרו במלון, כלשהו

ל לדמדומים דחוסים של וחיש קל צול, קצת בודד, הוא קצת שתוי; ל"בחו

, כמעט עילגת, הכתיבה היתה מרושלת מאוד. שברי זכרונות ותהיות

ושוב הוכיתי . ואיזשהו נרקיסיזם חסר מקוריות ומנומנם שרה על הטקסט

שבחים . שזה קטע מרומן של ניר ברעם, על פי התגובות,  הסתבר–במבוכה 

  .וצדקיםוייתכן שחלקם גם היו כנים ואולי גם מ, רבים גרף הקטע

ייתכן שאי אפשר להסיק לגבי איכותו של ספר על סמך קריאת עמוד או 

אבל בהחלט ניתן להתרשם בעניין האיכות של מעשה הכתיבה , כמה

הרי אין להאמין שהעניין כאוטי עד כדי כך שסופר מיומן . הגרעיני עצמו

 ביד מדויקת –יכתוב כמה עמודים ברישול בולט ואת העמודים הבאים 

  .ויפה
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שאיפה ליופי אמורה לעמוד בבסיסו של . יפה היא המלה הנכונה, אכן

נדמה . החוט שידרה,  זה הגרעין–ללא שום קשר לנושאו , טקסט ספרותי

אי אפשר . ויתרו על הדרישה הזאת) בהכללה מתבקשת(שמבקרי הספרות 

מצאו ) בהכללה דומה( הסופרים עצמם –וגרוע יותר . להוציא מים מסלע

ייתכן שבעלי התפקידים בשני המחנות האלה רואים . עליהלנכון לוותר 

" ספרות יפה"בטעות חפיפה בין כתיבה שקיים בה יופי לבין מה שמכונה 

" ספרותית", כנטייה לכתיבה מתייפייפת ודקורטיבית, לרוב בצדק, ונתפס

  .במובן הרע של המלה

כשמבקר פותח ספר פרוזה ומתחיל לקרוא הוא בלית ברירה מחפש את 

סיפור "את , את טיבה של הדמות הראשית ומניעיה, ההתרחשות, ושאהנ

ביקורות הספרות כאן אינן שונות , מבחינה זו. את הטוויסט, "המסגרת

  .מהותית מביקורות קולנוע

מקריאה בביקורות ספרים ניתן לעתים לחשוד שהן נכתבו על ידי 

ר לקרוא אפש. פסיכולוגים וחוקרי תרבות עדכניים שיודעים שהכל פוליטי

לזכות בתובנות נאות בעניין מבנה הדמות ושורשיה , עוד ועוד

- פוליטיים-לצפות במדידות פרטניות של קווי מתח חברתיים, הסוציולוגיים

, אבל נדיר יהיה למצוא התייחסות לגרעין הספרותי עצמו; מיניים- עדתיים

יש להניח שלא כך היה . אם הוא אכן קיים שם, שאמור לעמוד בפני עצמו

אבל מהלימונים האלה קשה לעשות , רוצה המבקר לגשת לכתיבת הביקורת

  . לימונדה

הם , כמו חיילים בשוחות של מלחמות העבר. לא קל למבקרי הספרות

. אין לאן לברוח. חשופים להפגזה מתמדת וצפופה של ספרי מקור חדשים

ספר של . בגלל שאין שום מידור, בין השאר. הפגזים נוחתים מכל עבר

איש /רופא/שחקן/זמר(לרגע -אורח של מחולטר רומן או ,ומיומן ותיק־סופר

 שניהם יזכו –) לפרסם משהו, שמרגיש לו נכון, מוסד או אקדמיה שבא לו

מה אמור לעשות מבקר . לביקורת דומה בנקודת המוצא ואופן הביצוע שלה

על פי כמות ? או של קובי אוז, למשל, שהונחת עליו רומן של ערן צור

בכתיבת מאמר הביקורת שפורסם במוסף ספרים על ספרו של , ותהאמוצי

ניתן כמעט להתרשם שמדובר באירוע ספרותי בעל , צור ובתגובות אליו

האם צור השתמש , אלא שהשאלה המרכזית שנדונה שם היתה. חשיבות

והאם זה באמת נורא או , במותה של בת זוגו לצורך כתיבת הרומן הזה

שיש , כדברי אחד המגיבים, ה שמוסכם הואנראה שמ. שבעצם לא כל כך
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את דרכו של ערן ששם את כל שבריו ופצעיו פתוחים ומדממים "להעריך 

צריך ) ויוצר בכלל(סופר : זו מין הנחת יסוד בכל העניין הזה, כן ".מול קהל

. די בכך, אם עשה את זה.  לחשוף פצעים מדממים–לעשות בדיוק את זה 

המבקר ייאלץ לאחוז , ובכל זאת.  ספרותאבל אלה אינם סופרים וזו לא

באותם כלי ביקורת שמשמשים אותו בבואו לכתוב על ספר של לאה איני 

  .או של אילנה ברנשטיין

בביקורת שפורסמה על : והנה מסתבר שגם על הכלים האלה אפשר לוותר

 סיפור חייה המזוויע למדי ואף מדמם של סבתו של –' מסעודה'ספר בשם 

בין , שממילא הלכה והתכווצה,  נשמטה המחיצה–ריב הכותב יקיר אלק

המבקרת יותר מרמזה שערכו הספרותי של הספר . ספרות לכל שאינו ספרות

 ויתרונו בכך שאין בו –אבל בגלל הנושא חשיבותו רבה , לדעתה, אינו רב

אבל לזכותו "... זה זמן שאפשר למצוא בביקורות משפטים בסגנון . יומרה

האין זה עגום שמבקר ".  שכתיבתו נטולת יומרהשל איקס אפשר לומר

 רק בגלל שאינו מוצא בו שום ערך –נאלץ לזקוף תכונה זו לזכותו של ספר 

  ? ספרותי

למה , כן. כותב להניח שהמחשבות שלו הן ספרות/טבעי לפעמים לסופר

הייתכן . יש להן ערך ספרותי. המחשבות שלו הן ספרותיות, שלא יחשוב כך

אחרת לא ; הרי הוא עצמו התרחשות ספרותית. זה לא ייתכן. לא? שאין להן

כך טבעי גם להניח שאדם שכותב ביקורות על ספרים . היה פונה לכתיבה

בהכרח אוהב ספרות ויש לו איזו יראת כבוד עקרונית ואפריורית לעשייה 

סביר שקיימת אהבת הספרות אצל . זה נכון חלקית. ספרותית באשר היא

אבל אין שום עילה לאמפתיה , עצמם להיות מבקריםרוב מי שלוקחים על 

ודאי לא במקרים שהספר שנלקח לביקורת ". מכבדת"ו" מכילה"מנדטורית 

וייתכן . לא רק שאינו גורם שום עונג לקורא המבקר אלא דווקא סבל

או מכל מקום דרמטי , שסבלו של מבקר מקריאת ספר חלש יהיה גדול יותר

, יכולה להעכיר את הנפש ואת החיים בכללספרות אכן . משל הקורא, יותר

 לא מהסיבות שנהוג לחשוב עליהן כשמדברים על כוח –אבל במקרה רבים 

  .קוראיה ובעיקר מבקריה, ההשפעה של הספרות על כותביה

על , ליתר דיוק נהמות זעם מרות, מבעבעות תלונות-זה כמה שנים שעולות

וונת אל מוסף ספרים ונדמה שרוב האש מכ, אופיין של ביקורות הספרים

בעיקר עם מבקרי הפרוזה , במוסף הזה, יש שם בעיה, כן. של הארץ

בעבר הלא . להיות מרושעים, נראה כאילו פה אחד, הם החליטו. והשירה
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הוא . ריכז אליו את רוב האש, בכורו של השטן, אמנון נבות, כל כך רחוק

כמי , מיד מנומקכקטלן כרוני ולא ת, בעיקר בעיני קורבנותיו הרבים, נתפס

סופרים ומגמות להנאתו , שבזעם קדוש ועם זאת אירוני מפרק ספרים

ותפקיד הנבל פוצל והועבר ללהק , כידוע, נבות כבר לא איתנו. הפרוורטית

  . אקלקטי של מבקרים אחרים

 להגיב בתוגה – אם רק היו רוצים –אין ספק שהמבקרים האלה היו יכולים 

אבל משום מה הם בחרו , ם לקרוא ולבקרוברגישות כלפי הספרים שעליה

להניח שהם כותבים כמו שהם כותבים . בביקורתיות זועמת ותוקפנית בגלוי

שלילה מסוגננת , ודאי. רק בשביל הכיף ולמען ריבוי תגובות זו היתממות

, היטב או שנונה יכולה להביא איזשהו סיפוק חמצמץ למי שכתב אותה

 –ים להתפעם ולסגנן דווקא שבחים אבל סביר שרוב המבקרים היו מעדיפ

שכאמור מצטייר כמתקפה , האילוץ הזה. אם היו מוצאים משהו הראוי להם

היגד "מריירת נגד סופרים תמימים שכל רצונם היה להעניק לעולם איזשהו 

  .אינו אלא מגננה, משלהם" אמנותי

. דווקא קנאה. עולות טענות לקנאה מצדם, כנגד תוקפנות זו של מבקרים

ולא בנימה , מפרסם ביקורת שוללת, ובעיקר כזה שכתב בעצמו, מבקראם 

וזה המניע לשלילה ולארס , כביכול מתבקש לטעון שהוא מקנא, "מכבדת"

אין מה . אלא שזה טיעון ברמה של גן ילדים או בית ספר יסודי. שהוא פולט

בלי קשר למידת התפוצה שלו או (לקנא במי שהוציא תחת ידיו ספר חלש 

במקרים לא מעטים דווקא . ומי שכותב יודע זאת היטב, )הקוראיםלאהדת 

ויש . נראה שהמבקר ממש מתאמץ למצוא נקודות לחיוב ברומן שקיבל

  .משהו נואש ולעתים אפילו הירואי במאמץ הזה

אם בעבר היא . נראה שמצב של טרוניה או קינה חיוני לזירת הספרות

אחר כך ', כומאבדת משקל ו, התמקדה בכך שהספרות מתמסחרת

ובהמשך בפייסבוקיזציה , צומת ספרים-בשתלטנות של הדואופול סטימצקי

לא , בהם הבעיה. כעת נושאי הטרוניה הם המבקרים, המחלחלת לכתיבה

לא בכך שאין צורך להיות מבקר מקצועי כדי , באיכות הכתיבה המקומית

לזהות את העצלות והנחפזות שסימניהן ניכרים בלא מעט משפטים 

  .אות שמתפרסמות כאןופסק
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   יהודה ויזן
  

  

  הערה קצרה על קריאה ראשונה בשיר
  

  

עלי להפריע לה כמה שפחות ולאפשר לה . השירה יודעת מה היא עושה

השיר הוא דבר "). תן למילים לעשות בך"ע "ע(לפעול עלי את פעולתה 

אלא שכאן . באופן פיזי, כלומר. עלי להתמסר לשיר באופן מוחלט. נחווה

כיצד להתמסר באופן מוחלט מבלי שהדבר ידרדר : טמון הקושי הגדולגם 

על פניו קשה ). היא מייד תנצל זאת, אסור להיכנע לשירה(? לכדי כניעה

ואף על פי כן ישנו הבדל תהומי בין הקורא המתמסר , שנייםלהבדיל בין ה

  .לקורא הנכנע

ל כן יש וע, הוא אוטונומי, הקורא המתמסר מסור בראש ובראשונה לעצמו

. ברגע המפגש, בגופו, הוא קשוב לנעשה בו. באפשרותו להתמסר לשירה

צריך לדעת כיצד . והוא נלטף )' וכונגחואו מגפפו או מ (השיר מלטפו

, אנו לא מדברים כאן על פאסיביות, חשוב לציין). מדובר בפעולה(להילטף 

ר כאן לא מדוב. אלא על זיהוי נכון ומדויק של הדבר שעושות בנו המילים

 ,התמזגות זנית או התדבקות חסידית, על איזה טראנס שמאניסטי

התבטלות ואיון האני אינו , שום היבט של צמצום. עם הדבר, ברוחא־רוחא

ההתמסרות לשיר היא אחת הפעולות היותר מפרכות . ההפך. רלוונטי כאן

עד (של האני משום שהיא מחייבת אותו לשמור על מתח גבוה של אחדות 

על קשב מרבי שלי , )על בעיית הגוף והנפש, לא פחות, ברותכדי התג

. אלא לעצמי ברגע המגע, לא לשירה, שוב. על נאמנות מוחלטת. לעצמי

להיפרט כיחידה אחת . אך עלי להיפרט שלם, עלי להניח לשיר לפרוט עלי

נדרש כאן מן הקורא פחות או יותר מה שקאמינגס . מבלי להיפרט לחלקים

  :דורש מן המשורר
  

ושמבטא את רגשותיו באמצעות , משורר הוא מישהו שמרגיש"

אנשים רבים חושבים או . זה לא. זה אולי נשמע קל. מילים

 אך זוהי מחשבה או אמונה או –מאמינים או יודעים שהם מרגישים 

 לא ידיעה או אמונה או –ושירה היא הרגשה . לא הרגשה; ידיעה
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שוב או להאמין או כמעט כל אחד מסוגל ללמוד כיצד לח. מחשבה

משום ? מדוע. אך אין איש אשר ניתן ללמדו כיצד להרגיש, לדעת

הנך אנשים רבים , שכל אימת שאתה חושב או מאמין או יודע

  ."עצמך־אינך אלא אתה, אך ברגע שאתה מרגיש: אחרים
  

מחייב יושרה , וכמו כל דבר אחר שנוגע לספרות. זה לא פשוט, כאמור

לפחות , גם כאן מדובר, אך כאמור. ת הרצוןאתית והתגברות על חולשו

ביושרה שלנו מול עצמנו ובהתגברות שנעשית בינינו לבין , בשלב זה

- השורה הזאת גורמת לי ל ",לעצמי, עלי לדעת לומר: הווי אומר. עצמנו

X ."עלי להיות . כמות שהוא, רת ביעלי לקבל את הדבר שהיא יוצרת ומעור

  . פניות כסיסמוגרף־חסר

שיר . מחוג שנע על פי התחושות שמעורר בי השיר. יים בי מחוגנניח שק

המחוג שלי אינו אדיש לשום תופעה על פני . זה לא משנה, טוב או רע

הספקטרום האסתטי ויש ביכולתו לייצג גם חוויה נשגבת או מרגשת כמו 

 אלא אך ורק 1זהו אינו שיפוט, חשוב לזכור(גם תחושת גועל או שעמום 

כדי לא להפריע ).  המפגש הפיזי שלי עם מרכיביו של השירייצוג של חווית

כדי לאפשר את ; לפעולתו העדינה של המחוג ובתוך כך לשבש את מדידתו

עלי להשהות ולהשתיק לפי שעה את כושריי־הביקורתיים ; ֲחִוַּית השיר

ולעשות זאת מבלי שיושקע מאמץ רב מדי בפעולת ההשתקה שכן במצב (

. ולהתמסר)  תיפגע בהכרח יכולת ההקשבה,שבו מתרחש מאבק שכזה

לחוות . דעת על הסיבות והמחולליםהלקרוא את התוצאות מבלי לתת את 

 .פשוט לספוח את השיר. למה-ב, לעת עתה, את ה־מה ולא להרהר

ומכאן כי גם לא (הקורא שאינו מסור לעצמו . ישנו הקורא הכנוע, מנגד

לַרצות את , ־לב כמיר מלעיתים בכל מאודו ובאופן, המשתדל, )לשירה

קורא שכזה אינו מסוגל . להבין את השיר ולא את עצמו הפוגש בשיר. השיר

, כלומר, הוא קורא מעבר לעצמו. לא כל שכן לחוותו, להתייחד עם שיר

הוא קורא מוסכמות ולא . קורא את מה שמצופה ממנו כקורא וכבן־תרבות

תואר " (מטריד "או על כך שהשיר, "אגרוף בבטן"הוא מדווח על . שירה

                                                         
אפשר אך ', שיפוט'נח ושל המוהמקובלת  כאן למשמעות החמורה ייתכן שאני חוטא 1

רצוני לערוך הבדלה בין פעולת זיהוי מיידית . שאני דווקא מעניק לו את הכבוד הראוי
אשר ', שיפוט'לבין ,  או משעמםיפה,  מגעילואמה ה ־המבחינה בהינף מחוג בכך שדבר

  .   השעמום אוהיופי, הנוגעות לאיכות הגועל, בשאלות מסדר גבוה יותרעוסקים בתחומיו 
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 של אדהפסדר לכאורה שמשמש קוראים כנועים החפצים לש־חמקמק

. שזהו הדבר שנכון לחוש כאן, "מבין"או , משום שהוא משער, )מורכבות

אך לא (כוח ְּב" נהנה"הוא . הוא מדווח על השתאות שכלל לא נחוותה

 הסיבות. ובעיקר לעצמו, במודע או שלא. הוא משקר: רוצה לומר). בפועל

אינן מגוונות במיוחד וקשורות כמעט , או להעמדת הפנים הזו, לשקר הזה

לחוסר ביטחון וליתר החולשות האנושיות , תמיד למנגנוני ההונאה־העצמית

, השירה אינה מרחמת, כפי שציינתי. Homo Culturalis-המוכרות של ה

הם , כלומר(וסופם של הקוראים הכנועים להירמס על ידה עד כדי ביטול 

 נטולי חיווי משל . יפקפקו בעצמם מול כל שורה ושורהיעו למצב בויג

עצמם ומשוללי־מחוג הם יגששו נבוכים בחיפוש אחר פשר מן המוכן 

הרחק מן ־פרשני מזדמן שיובילם הרחק/ויתפתו להיאחז בכל ענף מוסכמתי

 עם עצמם –ולמעלה מכך ,  העיקר לא להישאר לבד עם השיר;הדבר עצמו

ְולּו ַרק ֶאל ִמחּוץ ָלעֹוָלם ! ְיִהי ַלֲאֶׁשר ִיְהֶיה: "שנאמר. הקוראים בשיר

אחת הבעיות העיקריות של הקריאה הכנועה היא שלא ניתן !"). ַהֶּזה

. זוהי קריאה נעדרת ַחִּויָה. שכן אין בה משום רכישת ניסיון, להיבנות ממנה

בהם הוא , הקורא המסור עשוי למצוא את עצמו במצבים לא פשוטים: ל"ר

ואף על פי כן מחוגו ' קאנונית וכו/מוערכת/חשובה/קורא ביצירה ידועה

 בין מעמדה של יצירה ,הסיבות לפער הזה. 'ום וסלידה וכומצביע על שעמ

הקורא : אך דבר אחד בטוח,  רבות ומגוונות,ובין החוויה שלנו אותה

 אין פרוש הדבר –יוכל , ששמר על האוטונומיות של תנועת מחוגו, המסור

,  להיבנות כקורא–אך לכל הפחות עומדת לו האפשרות , ה זאתשיעש

הוא מסוגל לכך מפני שמסירותו לעצמו ולכלי . לכוונן ולשכלל את מחוגו

לטוב או לרע , רישום מדויק, החישה והמדידה שלו הניבה לו תוצאות־אמת

יש ברשותו תיעוד . אלו הן התוצאות של מה שהתחולל ברגע המפגש

תיעוד , תיעוד שניתן לעבוד מולו ולחוקרו, תנטיתמהימן של חוויה או

. שישמש מעתה ואילך כנדבך מאושרר במסד הנתונים הכולל שלו

 של קורא שחווה סלידה עמוקה וכנה ברגע המפגש , או הסיכוי,הפוטנציאל

גדול ,  לשוב ולדלות מן היצירה את מכמניה,הוללמשיר של  ועם מרכיבי

שסופג אגרוף בבטן עוד לפני , ועלאין־ערוך מסיכויו של הקורא הכנ

  .שהושטה לעברו היד המכה

זה רק הביצוע שקשה כל , )או חדש (אין כאן שום רעיון מורכב, על כל פנים

  .הקריאה השנייה בשיר היא כבר עניין שונה לגמרי. כך



 504

  

  

  

  
  

  

  

      

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

 

  
  

                     
  

 

 


