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האןדהישראליעקב

המושיעיהשטן

להיותמאשדיותרלא·אנושידברבעולםאין 2 :~קt;זלז'ודז'מוקדש

ביותר.הלא·אנושיתהיאההולנדיתהבורגנותהבודגנויות,ומכלבורגני;

לא·כךכלהדברהיהאלמלאעצמה,אתמוכרתבוודאיחיתההיא

ובעשייהבחייםשהתחזקתיככללקנות.מישהובכללרצהואילומהוגן,

שגrםהיא~חמתיהזאת.הארץאתטהורהשנאהשנאתיכךהאמנותית,

הנצרות,בגללעת,בטרםלבטחיא;דהזהוהמהוגןהקטןהבורגנים

אקו,ז'ודז'הולנדי.אמןשאניהואמכא;יאחדוהמרקסיזם.האלכוהול

בורגנים.שנינהיהבל

ופצעים,דםכולוהאומלל,'הראש

 ,זוהרהואתלויקפואלילבשחור

 ,פארכמשקולתכ~בויפי

קוצים.'ועטרתאדומותשושנים

האן)רהמאתישו"על"חרוזים(מתוך

1 

תשכחאל"הלן,העצבנית:הסתלקותולפניאמר,אצלי,ביקרשהשטןהאחרונהבפעם

עדכך,כלחזקאותיותזכוראותך,אוהבשאנימשוםקרובות,לעתיםעליחשובאותי.

באותהבושאהיהמקוםבכלהחיצון.לעולםקשורולאשחורשלךהגוףאיךשתרגיש

זה?"אתתעשהאתה .שלומךומה ,גראתהואיפה ,אותישוכחלאשאתהאדעשעה,

בלעדיך".לחיותיכוללאאני ...תמידעליך"אחשובורעדה:בחילעניתי ,"ןכ"

שם.ללא ) 1907 (הסיפורהופיעבמקור 1

2 1927-1854) Eekhoud (, בלגי.סופר
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2 

בניחוחטובלאדומות,שושניםשלערוגהלידישבתיואניהצהריים,אחרהיהזה

מצרפת.מכתבליומסרלבן,לבושצעירהביתמןבאוהנהעצמי.עלוחשבתיובשמש,

לחותםוהודותבקפידה,המעוצבהידכתבבשלמידהבחנתיבכךהשטן.מןאחה,

כתב:השטןהמכתב.אתשחתםהאדוםגןם t.9ה~נ

אקראיתמחשבהאיזוחשבתאוליחזק;עליחושבשאתההבחנתילארבזמןזההיקר,בחורי

יודעאינניעכשיוכימאוד.אותימצערזהאלי.מגיעותלאכאלהמחשבותאבללפעם,מפעם

אתלנצלעלילידיך.יגיעהזהושהמכתבשבאמסטרדם,מקווהאניגר.אתהואיפהשלומךמה

כאלה,רביםלעצמורוכשהשטן,שהואמי-מאויביאחדעםלהתערבותנקלעתיידידותך.

באמצעותהאדםבניביןשבידידיהטובאתמעלילהרחיקיצליחשלאכךעל-צערלמרבה

מאשריותרשלי,הפרטיהתענוגלמעןזו,בהתערבותלזכותמאודרוצהאנינלבבות.שיחות

ליכתובאנאזו,פנייהכשתקבלאליך.אותוהפניתיביותרהטובידידיבתורהפרס.למען

נט 1ייקא 1העלשאל . 17אד ?iר 1$ד'רחוב I:פ.ךדפ;רדלמלון Iאפשראםמחרכברובוא,ומיד.תיכף

שלו.האהבהמלאלפיתויותיחשףבאויב,גםתפגושבמלוןהזה.השםתחתנוסעאנימ;'לסי,

זולים,כישוריםבעלאישהואבאויב.תזלזלואלבי,אמונךעלתסמוךאלהוזהרת.ראה,

בפניו.לעמודכדיונחושחזקלהיותעליךיהיההבריות.עלרבההשפעהלוישולכןבינוניים,

אותך.אוהבכךכלאניהרישבכניעה,העמוקהעצבאתליתסבאל

3 , Totus in me tuus 

 4שטן

3 

יהיוידיכתבשאותיותהקפדתיאבלומיד,תיכףהשבתימהתרגשותרועדבעודי

ונאות.זקופותחזקות,

כךעללימחלמספיק.קרובותלעתיםכוונהומתוךחזקעליךחשבתילאאכןגדול,וחבראדון

מאושרכמההערב.ברכבתלפריזואעזובבאמסטרדם,עדייןנמצאאנילמזליכן,חסדך.ברוב

הסבורבאויב?לזלזלליאסורוהאםאותך.אאכזבלאבחבריך.הנאמןאתבירואהשאתהאני,

באופןלבריותבזשאניככלומתחזקהולךשאניהרגשתידווקאמפלתי?ראשיתזושתהיהאתה

הטבעיים.אויביהםוהרייותר,טהור

כדיבכךלהםדיחיים,שאינםהזאת,הארץובניחי;אניבהולנד?לשלומישואלאתההטוב,אדוני

'תרוויחהוא:בשבילםהדברפירושאבללחיות',ותן'חיהכאן:אומריםאמנםכן,עלי.להכביד

שלך","כולילטינית: 3

 S6tonאשכנזיתבעבריתבמקור 4
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עדולמרקסיזם,לאלכוהוללדת,גםמנודיםכאןהאנשיםדובלזולת:גםמשחוותןכסף,חרבה

לאומיות.מעלותכמהגםחזהלעםיששני,מצדהיגיון.שלאחתמלחכאןשומעיםשאיןכךכדי

כלואכןפוליטית,מפלגהשלמנהיגלשמשכאןיכולאחדשכלכךכראוי,וצייתןכנועהוא

רבותיבואוהגשר'אתלעבודמצליחהאחתכבשחאםדווח:פופולריפתגםזאת.עושהכאןאחד

הרועהשבחםאזוריםאפילוויש .ד~~'!חאחדיביותרכאןהנערץהואחטוב'ו'חדועחאחריה;

כן.אםכאן,זהאתלסבולבהחלטעודאפשרמהמשקה.יותרעודנחשב

מסוגו.טהוריחלוםקניתילישהקצבתבכסף

האיתנה.בחיבתיובטוחסמוךלחיותתוכלמחד.להתראות

5 , Totus in te tuus 

מאדיהלן

4 

שיוכלעדחזק,כךכלעליולחשובאנסהעכשיוחשבתי:הדברים,אתכתבתיכאשר

בעצמיהבאתייאבד,שמאמחששאחד.כלמוללונאמןשאשארי:.דעואזזאת,להרגיש

מלאתהערוגהאלשלנו,הגדולההגינהאלחזרתילאכךאחרהדואר.אלמכתביאת

מיטתי,עלבבגדיפרקדןשכובהירק.בתוךכדםכהותהנוטפותהאדומות,השושנים

חציתי ...למסעונכוןערוךדירתיאתעזבתיכאילוהשטן.עלמאומצתחשיבהחשבתי

הולנדאתחוצהמסילה ...התחנה ...הצלליםיפותהתעלותאתחציתי ...רחובותכמה

בנאמנותחשבתיכךלי,המוכרברדפורדמלון ...פריז ...אחרותארצות ...~ן~נטואת

 ...ממחשבותוהתרוקןהתעייףראשיבינינו.שהפרידוהנסיעהדרכיעלריכוזומתוך

קשרבלא ...שחורמתנחשל,גופיאיךהרגשתי ...ורךנעיםדגדוגחשתיעי~ימאחורי

חושבשאניעכשיוירגישהואהאםחיתה:האחרונההמודעתמחשבתיהחיצון.לעולם

מספיק?עליו

5 

ללאנמוכיםמש~יםבעדינותהמזורזפיםפריז,שלהרחביםברב~יהגשםירדלמחרת

כיוונתימהשברתיאתמפחד.רועדלמלון,עדהגעתיעוינותמהשפעותמחשששמש.

שאלתיהמלים,מןחלקמשבשנבו,ךאךממוקדלו.נאמןלהיותכדיהשטןאלבדיוק

 .מצ'לסיהוייקונטעל
רצינית-רוגעת.בארשתהשוערשאלמהולנד,"?"אתה

שלך'.'"כולךלטינית: 5

 9מטעם
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לי".מצפים ...כן ..."כן

בעתחלשהייתיהדרך;אתליולהראותאותיללוותצעירל~חורהורההאיש

כאבביותר,עמוקיםקמטיםנחרשופניבכך.הבחיןהזריזשהנערכךכדיעדההליכה,

אתבבהלהגירשתימידאבליפהפה.בחוראיזהוחשבתי:בי,הביטהנערוחותך.עוויתי

עליו.רקוחשבתיהזאת,המחשבה

מבטו.אתאלינשאלאכןעלרב,ריכוזשדרשהכתיבהוכתב,השטןישבבחדר

בי.נגעולאאלי,התקרב ...רעדהוא " ..."אדוני

לא?" ,ומידתיכףבאתיהרימשהו?קרה ...קרה"מה

כבויות:היועיניו

לאהשפעהתהיהזו ...לזהזהמלהנאמרלאעכשיולא, ...ילדיהעירה,הולך"אני

שאתמולהרגשתיוגם ...רבהתודה ...קיבלתישלךהמכתבאת ...מצידיעליךהוגנת

אותי."תנטושאל ...עליחשבת

כאן?""לחכות

אתה ...תיכנעואלשתוכל,ככלחזקעליחשוב ...הזאתהדלת ...לידכאן ...לא"לא

האויב."אתהיטבמכיר

6 

חזקחושבבעודיזאת,בכלהעזתיכךאחראבלהבא,לחדרלהיכנסהעזתילאתחילה

כפיכריסטוס,ישוהיהזההעוין.האישאתראיתיכשנכנסתי,השטן.עלובמפגיע

מונחהיהרחבספרמשופעת.מכתבהלפנילבן,ולבושחסוןישב,הואמיד.שהבחנתי

מאומץ.ריכוזמתוךבוקראהואדפוס.סימניללאבוהקים,לבניםעמודיופתוח,עליה,

אמר. 6הבא","ברוךמבטו.אתאלינשאכאשרריכוזמלאותהיוהכהות-מכוונותעיניו

השטן.שלאמונואתנטשתיצערובלאדעתבלאלחשוב,בלי

השטן.עלמחשבותבליכבוד,ויראתאהבהנמלאתיואנימולו,לשבתליהניחישו

מזה,נהניתיכךכלעזים.להבנה,פשוטיםמעין,כמיפיכפכוודבריולמעני,דיברהוא

בהןששודרתיהנפלאותהעתיקותהסונטותכדוגמתבנשמתי,פיכפכוחדשיםופסוקים

נחוהזמןרובובפשטות;מעטידיואתהניעבדברואהבתו-וייסוריו.מסכתאתפעם

כמואודם,שמץללארבב,ללאלבנותשהןראיתיכיסאו.מסעדיעלוחשופותפתוחות

ומההספרטיבמהכבודביראתשאלתיריכוז.מתוךקראשבוהאותיותנטוליהספרדפי

לךנראה ...כךכלמיוחדספר"זהוואמר:הלבנה,ידואתבאהבהעליוהניחהואערכו.

שתהיהוככל ...אחרתזאתתראהרב,ריכוזמתוךבולקרואתלמדאםחלקים?שהדפים

אשכנזית.בעבריתבמקור 6
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בספר."יותרטוביםדבריםתקראכךבעצמך,יותרטוב

אותי?"תלמדהאם ...בולקרואללמודאוכל"האם

להתאזרתצטרך ...בעצמךלעשותעליךיהיהזהאת ...אותךללמדיכול"איני

ובאהבה."בסבלנות

 ...הזההלבןכמובדיוקאותיותנטולאדום,ספרגם"ישעוין:לחד'הפךקולוצליל

ללמודשתתחילמשעהזאת:לךואומר ...אותךלפתותשרוצהמישהושלברשותוהוא

ועד,"לעולם ...לךיאבדהלבןהספראדום,ספרבאותולקרוא

שזנחתי.השטן,עלחשבתיעז,בזעזועואז,

7 

וסבלו,הזה,בחדראליקשורנשארפריז,שלהרחביםברחובותנוכחהואכיהרגשתי

צפהשהואכפיממשקרוהדבריםמאוד.ליכאבשלי,הפשוטההנאמנותחוסרבגלל

אויבו,שלהזולשכנועולנוכחנטשתיתורותיואתהעולם.עםוהיכרותויגונומתוך

ביהעריךכךכלהשטןהריאבוי,אדם.ואהבתענווהעלכךכלבינוניבאופןשדיבר

לרעתי,מישהואהבתילאמעולםמשפילה,ענווהשלשמץבלאכסלע,גאהיותיאת

הספראתבידוישולקחעכשיוישו.שלהמשחיתותלהשפעותבנחישותוהתנגדתי

המשכתילאאניאבלהאותיות.נטוליהחלקיםהעמודיםמןקראגדולובריכוזהלבן,

להרגישיוכלשהואקיוויתי,כךחזק,כךכלהשטן,עלכל·כוליחשבתילו.להאזיןעוד

זאת.

נעיםדגדוגחשתיעי~ימאחורינשמע.אבד,ס~לק,שנאהבישעוררהקוראהקול

ירגיששהשטןכךכלוהשתוקקתיהחיצון,לעולםקשרבלישחור,גופיכיהרגשתיוקל.

האנושי.ישואתושנאתיהמחודשת.בנאמנותי

8 

שאמר:אתוגםשמעתי,זהואתלקרוא,חדלהוא

 " ...הקשבת"לא
 " ...לאאכן ..."לא

 " ...שלךהאסוןזה ...השטןעל"חשבת

שלך."הבינוניתהאדםאהבתבגללאחדלרגעאותוששכחתימספיק"גרוע

 " ...מחלתיהכלועל ...יודעהריאתההאדם,בנילמעןבוזהרבהכךכל"סבלתי
כמובן." ...שלךוהמקצועשלך,הטבעזה"כי

הדברהיאהאהבה ...הכלעלמוחלשאניכפי ...לךמוחלאניהללוהזלזולדברי"על

בגלללגמריתעית ...כךכלרחוקאבדת ...אותךלהביארציתיהזהלרעיון ...טובהכי

 9מטעם
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 " ...הנכונההדרךאללחזוררוצהואינך ...אהבהוחוסראנוכיות
שאתהלךלהטיףיכולאנימידהבאותה ...ואנוכיאהבהחסרשאניליתטיף"אל

בעיני."סלידהמעוררותתכונותשתיאלהאהבה,ומלאאנושי

 " ...הדרךמןסטיתכךכדי"עד

רוצהאתהמדוע ...זאתיודעהאינך ...עלילהשפיעלנסותמצידךמוסרילאכך"כל

היאואחדאחדכלשלשדרכועדייןיודעאינךהאם ...דרכישאינהדרךעלילכפות

 " ...לעולםזהאתלומדיםשלאאוזה,אתיודעיםבגילך ...לוהנכונההדרך
שלךהתעייה ...לדרכיאלךואזהשטן,יבואתיכף ...לךלעזוריכולשאינירואה"אני

יום·יוםסובלעדייןאני ...סבלתיהצלבעלשרקתחשובאל ...כךכלאותימייסרת

הבט." ...תעייהכלובגללאדם,כלשלהסבלבגלל

9 

סטיגמותעליהןהיוועכשיוידיו,אתליהראהשלוהלבנההקפליםגלימתמתוך

בעתה.מלאמהן,נרתעתיאותן,ראיתימדם.אדומותמדממות,

עמקיעדסובלשאני"כיווןאמר:הואוהתפשט.בעצלתייםטפטףהחמיםהדם

לאולעולם ...ונפתחושבושליהכואביםהצלבפצעישל,דהתועההרועבגללנשמתי

עוד."יסבולולאיתעהלאאישאשרעדלגמרי,יגלידו

השטן,שלוהחביבהעדיןצחוקוקולאתשמעתיכישחשבתימשוםלאחור,הבטתי

את"הראההמדמם:מולאלאכזרמבהלה,רגועאמרתי,החדר.אלשבטרםהואאבל

הצלב.עלשסבלתלהאמיןממניתדרושאלאבל ...שתרצהלמישלךהיפיםהצלבפצעי

ההנאה?פסגתהםשעינוייםיודעאינךהאם ...עצבניתטהורה,הנאהשם,נהניתכךכל

זאת?"יודעהאינך

ידי."מדממותכךבשל ...תקנהלהאין ...כזאתעיוורתתעייה ...בייסוריהקשה"זהו

האדומיםצלמיךסביבהכורעותוהנזירות ...שמחהמלאכאבלךמסבזה"וגם

הקשרעלדבריודעאינךכלום ...שלהבדרכהאחתכלמכך,נהנותהןהלבנים,במנזרים

לאכזריות?"דתובין ...לאכזריותאהבהבין

ממנו."סובלואני ...האדםבנישלסבלםאתאלאמכיר"איני

מעריציךזהושבגלל ...חביבהבינוניותאלאבךשאיןהשטן,זאתבכלצדקכך,"אם

כך."כלרבים

השרים"והמשורריםשלי:הבוזבדבריבולהכותהמשכתיואניכ,דעלהשיבלאהוא

מותךעלהנאהזולתאחרמשהומרגישיםשהםאתההסבורייסוריך,שמכונהמהעל

 ...נערציםחרוזיםהרבהעליךחיברהוא ...באמסטרדם ...מהםאחדמכיראניהססגוני?
מבטיחואנימלא.סיפוקלגופוגורםהדבר ...שלךבציוריםביתוקירותאתומילא

 9מטעס
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לאחדאףמנוגדזהשאיןנראה ...הזהבאופןבךמשתמשיםאנשיםמאורשהרבהלך

 7 " ...הנדריםמשלושת

אני ...ליהמכאיבההיאשלךהטיפשיתהתעייה ...לימכאיביםהאלההדברים"לא

 " ...לךמוחל
אניגםהרי ...כךכלבותתגאהאל ...שלךהמקצועזה ...לימוחלשאתה"בוודאי

טובהבהחלטהאחרונהשהתכונהפיעלאף ...לאלעולםמוחל,שאיניבכךמתגאהלא

 " ...יותר

10 

מעניקאני ...דברלמענךלעשותיכולאיניולצעריללכת,צריך"אניאמר:ואזקם,הוא

העמוקה."ברכתיואתמחילתיאתלך

אתשנאתילראשי.מעלאלהמדממות,ידיו,אתהושיטהוא ...אליהתקרבהוא

התלתלים,כההראשיאתשיטנףנוראחששתיוגםשלו,האהבהמלאתהאנושיות

פרקיסביבאצבעותיאתכרכתישנאהמרובסחרחרהחמים.בדמוכך,כלשאהבתי

הוא .פרקיהןשהתפצפצועדמטה,האדומותידיוכפותאתבפראותוכופפתי ,ידיו

תחתחמימותזורמותלדמם,המשיכושלוהסטיגמותעליו.חסתילאאבלמכאב,נאנק

כבעווית.הלופתותאצבעותי

 ...ליהמכאיבההיאתעייתךאלא ...לימכאיבהנשפךהזההדםלא ...לךמוחל"אני

 " ...לךלמחולאבינויוכלאיך
דמותואתבפראותהפלתיואזבדקותי.הלםהדםעיני:אתהסמיקמחילתועלהזעם

אלעלובונפלשהתנודדעדלאחורגבואתעיקמתיזרועותיו,אתכופפתי ...ארצה

אותו.השפילגופו,מעלשהיטלטלהחסון,גופיבזעםאותוכיסיתיהמטפטף.הדםתוך

שודדות,שינייםמלארוטטבפהשבעטו:ברגלייםשהינו;בידייםאותו,החרבתיכך

התנגדות.גילהלאהואלבנה·דקיקה.לגלימהמתחתבתאווהבשרשלעסו

גופיהזאת.הזועמתהפראית,השותפותבגללעייפות,עצבות,עליירדהכךאחר

כהות,בעיניו,קפוא·עמוקבמבטפגעועיניגופו.עלאוניםאיןשרועהיהמדיהמאומץ

שלו.האדםאהבתעלאותוושנאתיטובות.

11 

אלמטהמביטותהשטןשלאפלות·עמוקותעינייםראיתיהכרתי,לתחומיכששבתי

עיני.תוך

ועוני.פרישותציות,בנצרות: 7

 9מטעם



 5 3המרשיעהשטן

בחדר.מבוישהבטתישלו.העזהדםדופקאתוהרגשתיגופו,אלגופיאתאימץהוא

תירגע," ...סילקושלוהמלוכלךהדםואתאיננו,"הואהשטן,אמר ",אל"

שונאכךכלאני ...שובאותולראותרוצהאיניולראותו?לשובאצטרךלא"לעולם

אותו."

מקצועו, ...ונשכתכךאותושהכיתמפנילא ...ואילךמעתהלךיניחהואהלן,"לא,

שהואאלא ...זהאתאוהבהואבצנעה,כך,גםאבל ...בפומבימעונהלהיותהואבעצם,

אותי."משמחכךכלזה ...זאתבכללינאמןשנשארתרואה

יודע?"אתה ...נאמןהייתילאבהתחלה ...לא"בהתחלה

זולכךכלהוא ...חששתיבהתחלה ...~תנםבקשרנשארתי ...יודעאניחביבי,"כן,

 " ...כךכלרבההשפעהלוישכךומשוםבינוני,כךוכל
 " ...אותואהבתי"פעם

אתה ...מולדתארצותלהםיש ...בגדודיםוחושביםחייםהאדםבניהלן'רואה,"אתה

להיותלא ...המולדותלכללבוז ...לבדולחשובלחיות ...זהלכלמחוץלהישארצריך

שאתהבחורי'יודע,אתה ...תמצאיופיאיזהתראהואז ...אדםאוהבולאבחיים,כנוע

הכל?"להיותצריךעצמך

מתייפח,רועד,בעודיצחק.הואשבקולו.העונגלשובלוהקשבתיבעיניו,הבטתי

אושרי.שבאידעתי

"אהובי".ליוקראלי'נשק ...פיעלפיואתהרכיןהשטן

הכהןדןמהולנדית

 9מטעונ




