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מבחר תרגומים

לְאפיפיור

ֶות , ַהּמָ ּתָ ּמַ ה ָיִמים ִלְפֵני ׁשֶ ּמָ ּכַ
יְלָך; ן ּגִ ֵהִניַח ֶאת ֵעיָניו ַעל ּבֵ

ִכיר־יֹום, ִרים ָהִייָת ְסטּוֶדְנט, הּוא ׂשְ ן ֶעׂשְ ּבֶ
אי; ֶלּבֵ ְרָחח ּפְ יר, הּוא ּפִ ה ָאִציל, ָעׁשִ ַאּתָ

ֵניֶכם ֲאָבל אֹוָתם ָיִמים ִהְזִהיבּו ִלׁשְ
ְך. ל־ּכָ ה ּכָ ָהְפָכה ַלֲחָדׁשָ יָקה ׁשֶ ֶאת רֹוָמא ָהַעּתִ

ן. ְסּכֵ ִריָדיו, ְדזּוֶקטֹו ַהּמִ ָרִאיִתי ֶאת ׂשְ
ָוִקים ְ ין ַהּשׁ ּכֹור ּבֵ ילֹות ָנַדד ׁשִ ּלֵ ּבַ

ְרָסה אֹותֹו אּולֹו ּדָ ן ּפָ ָאה ִמּסָ ּבָ ית ׁשֶ ַמּלִ ְוַחׁשְ
ין ֲעֵצי ַהּדֶֹלב, ים ּבֵ ּסִ ְוָגְרָרה אֹותֹו ְקָצת ַעל ַהּפַ
ים: ּלִ ְלּגַ ַחת ַהּגַ ם, ּתַ ַאר ׁשָ עֹות ִנׁשְ ה ׁשָ ּמָ ְך ּכַ ֶמׁשֶ

יט ּבֹו ֵדי ְלַהּבִ צּו ְסִביבֹו ּכְ ים ִהְתַקּבְ ֲאָנׁשִ
ְדָמָמה; ָהָיה ְמֻאָחר; ֵהם ָהיּו ַרק עֹוְבֵרי ֹאַרח. ּבִ

ם, ה ַקּיָ ַאּתָ ּום ׁשֶ ִמים ַרק ִמּשׁ ּיָ ָבִרים ָהֵהם, ַהּקַ ַאַחד ַהּגְ
ׁשֹוֵטר ָזֵקן, ִטּנֶֹפת ַמְפיֹוִזית

יִצים" י: "ְצאּו ִלי ֵמַהּבֵ ִהְתָקְרבּו ִמּדַ ָצַעק ַעל ִמי ׁשֶ
ֵדי ְלַהֲעִמיסו; ית חֹוִלים ּכְ יָעה ְמכֹוִנית ֵמֵאיֶזה ּבֵ ְך ִהּגִ ַאַחר ּכָ

ם, ה ְקָרִעים ּפֹה ָוׁשָ ּמָ ם, הֹוִתירּו ּכַ ָ ים ָהְלכּו ִמּשׁ ָהֲאָנׁשִ
ם, ָ ה ִמּשׁ יִלי, ְקָצת ְלַמּטָ ר ַהּלֵ ּוַבֲעַלת ַהּבָ

יַע ַרק ִהּגִ הּו ׁשֶ יָרה אֹותֹו, ָאְמָרה ְלִמיׁשֶ ִהּכִ
ית, ִנְגַמר. ַמּלִ ל ַהַחׁשְ ים ׁשֶ ּלִ ְלּגַ ַחת ַהּגַ ְדזּוֶקטֹו ָהַלְך ּתַ ׁשֶ

ה: ְדזּוֶקטֹו ָהָיה ֶאָחד ַמְרּתָ ַאּתָ ְך ּגָ ה ָיִמים ַאַחר ּכָ ּמָ ּכַ
ָך, ֵמרֹוָמא ּלְ דֹול ׁשֶ י ְוַהּגָ ֵמָהֵעֶדר ָהֱאנֹוׁשִ
ה. ָחה ּוְבִלי ִמּטָ ּפָ ִלי ִמׁשְ ְתָין ָעלּוב, ּבְ ׁשַ
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ה. ְרֵנס ִמי־יֹוֵדַע־ִמּמַ ְיָלה, ִהְתּפַ ּלַ ׁשֹוֵטט ּבַ
ָבר ּלֹא ָיַדְעּתָ ׁשּום ּדָ מֹו ׁשֶ ָבר ַעל ֶזה, ּכְ ה ֹלא ָיַדְעּתָ ׁשּום ּדָ ַאּתָ

מֹוהּו. ַעל ִרְבבֹות נֹוְצִרים ֲאֵחִרים ּכָ
ה ֲאִני ׁשֹוֵאל ֶאת ַעְצִמי ֵמֵאיזֹו ִסּבָ ׁשֶ ף ּכְ אּוַלי ֲאִני ִמְתַחּצֵ

מֹו ְדזּוֶקטֹו ֵאיָנם ְראּוִיים ְלַאֲהָבְתָך. ים ּכְ ֲאָנׁשִ
הֹות ְוִתינֹוקֹות ֶהם ִאָמּ ים ּבָ ָנם ְמקֹומֹות ְמִביׁשִ ֶיׁשְ
ן ַאֵחר. תֹוְך ּבֹץ ֵמִעּדָ יק, ּבְ תֹוְך ָאָבק ַעּתִ ים ּבְ ַחּיִ
ַעְצְמָך ַחּייָת ה ּבְ ַאּתָ ׁש ֹלא ַהְרֵחק ֵמֵאיֹפה ׁשֶ ַמּמָ

ֶיְטרֹו. ל ָסן ּפְ ָפה ׁשֶ ה ַהּיָ ּפָ ֶאל מּול ַהּכִ
ה — ִג'ְלסֹוִמינֹו... ָמקֹום ֶאָחד ֵמֵאּלֶ

ַחת ֶאְמָצע ּוִמּתַ ָעָלה חֹוָצה אֹותֹו ּבָ ּתְ ל ׁשֶ ּתֵ
ים ְנָיִנים ֲחָדׁשִ ין ֲחִפיָרה ַאַחת ְוׁשּוַרת ּבִ ּבֵ

יֵרי ֲחִזיִרים. ים, ּדִ ּתִ ל ִמְבֵני ֲעִליבּות, ֹלא ּבָ ֲעֵרָמה ׁשֶ
ָך. ּלְ ה ַאַחת ׁשֶ ִמּלָ ָך, ּבְ ּלְ ֶמְחָוה ַאַחת ׁשֶ י ָהָיה ּבְ ּדַ

ִית. ה ִיְהֶיה ּבַ ָבֶניָך ֵאּלֶ ּלְ ֵדי ׁשֶ ּכְ
ה. יָת ׁשּום ֶמְחָוה ְוֹלא ָאַמְרּתָ ׁשּום ִמּלָ ֲאָבל ֹלא ָעׂשִ

ל ָך ָלֹחן ֶאת ַמְרְקס! ּגַ ׁשּו ִמּמְ ּקְ ַוֲהֵרי ֹלא ּבִ
ים נֹות ַחּיִ ֶרְך ֶאֶלף ׁשְ ר ּדֶ ּבַ יר שִנׁשְ ַאּדִ

ּלֹו: ת ׁשֶ ּנּו, ֵמַהּדָ ַמְפִריד אֹוְתָך ִמּמֶ
ִרים ַעל ֶחְמָלה? ָך ֹלא ְמַדּבְ ּלְ ת ׁשֶ ּדָ ֲאָבל ּבַ

ְתָך ֻהּנָ ַחת ּכְ ֵני ָאָדם ּתַ ִרְבבֹות ּבְ
ֻאְרוֹות ּוְבִדיֵרי ֲחִזיִרים. ְלֵעיֶניָך, ַחיּו ּבְ

ָמעֹו ַלֲעׂשֹות ָהַרע; : ַלְחֹטא ֵאין ַמׁשְ זאת ָיַדְעּתָ
ָמעֹו ֹלא ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהּטֹוב. ַלְחֹטא ַמׁשְ
יָת; ה טֹוב ָיֹכְלּתָ ַלֲעׂשֹות! ְוֹלא ָעׂשִ ּמָ ּכַ

ָך. דֹול ִמּמְ ֹלא ָהָיה חֹוֵטא ּגָ

לַדגל האדום

ָך ּלְ ַבע ׁשֶ יר ַרק ֶאת ַהּצֶ ּכִ ּמַ ְלִמי ׁשֶ
ֶגל ָאֹדם, ּדֶ

הּוא ּום ׁשֶ ם, ִמּשׁ ב ְלִהְתַקּיֵ ׁשּוט ַחּיָ ה ּפָ ַאּתָ
ם: ַקּיָ
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ה  ְקרּום, ְמֻכּסֶ ה ּבִ ָהָיה ְמֻכּסֶ ִמי ׁשֶ
ְפָצִעים, ּבִ

ָצן, ַהּפֹוֵעל הֹוֵפְך ְלַקּבְ
ֶרִזי  ַלּבְ ֶרִזי, ַהּקַ ּפֹוִליָטִני ְלַקַלּבְ ַהּנָ

ְלַאְפִריָקִאי,
ית ְלּבּוָפלֹו אֹו ְלֶכֶלב. ָהַאְנַאְלָפּבֵ

ָך ּלְ ַבע ׁשֶ יר ֶאת ַהּצֶ ְמַעט ֹלא ִהּכִ ּכִ ִמי ׁשֶ
ֶגל ָאֹדם, ּדֶ

ם ֹלא  יֹוֵתר ֹלא ֵיַדע אֹוְתָך, ּגַ
יו: חּוׁשָ ּבְ

ִנּיֹות  ְתִהּלֹות ּבּוְרּגָ ָבר ּבִ ֵאר ּכְ ְתּפָ ה ַהּמִ ַאּתָ
ּופֹוֲעִלּיֹות,

יֹוֵתר  ב ִלְהיֹות ְסַמְרטּוט, ְוֶהָעִני ּבְ ׁשָ
ָך ְמנֹוֵפף ּבְ

לאומה שלי

יק, ְלָקִני, ֹלא ַעם ַעּתִ ֹלא ַעם ֲעָרִבי, ֹלא ַעם ּבַ
ית; ה ֵאירֹוּפִ ה, ֻאּמָ ה ַחּיָ א ֻאּמָ ֶאּלָ

ָחִתים, ל ְיָלִדים, ְרֵעִבים, ֻמׁשְ ? ֶאֶרץ ׁשֶ ַמה ַאּתְ
ָלִמים, ִכיִרים ַעל ַחְקָלִאים, ְזָנבֹות ֻמׁשְ ִלים־ׂשְ מֹוׁשְ

ִריְלַיְנִטין ְוַרְגַלִים ְמֻלְכָלכֹות, ַרְקִליטֹוִנים ְמׁשּוֵחי ּבְ ּפְ
ִדים, מֹו ּדֹוִדים ִמְתַחּסְ ִטיְנֶקִרים, ּכְ ָרִלים, ׁשְ ִקיִדים ִליּבֶ ּפְ

ית זֹונֹות! ָמִרים, חֹוף ָים ֵריק, ּבֵ ְקַסְרְקִטין, ֶסִמיַנר ּכְ
מֹו ִמיְליֹוֵני ֲחִזיִרים  ִנים ּכְ ִמיְליֹוֵני ְזֵעיר־ּבּוְרּגָ

ים ְוַהּמּוָגִנים, ַטּנִ ַחת ַאְרמֹונֹוֵתיֶהם ַהּקְ ֲחִריצֹות ּתַ רֹוִעים ּבַ
ֵנִסּיֹות מֹו ּכְ ְמַעט ּכְ ים ְמֻקְרָצִפים ּכִ ים קֹולֹוְנָיאִלּיִ ּתִ ין ּבָ ּבֵ

ֶמת, ו ֵאיֵנְך ַקּיֶ , ַעְכׁשָ ְמּתְ ִהְתַקּיַ ּום ׁשֶ ִדּיּוק ִמּשׁ ּבְ
ָהִיית מּוַדַעת, ַאּתְ ֹלא־מּוַדַעת. ּום ׁשֶ ִדּיּוק ִמּשׁ ּבְ

ֶלת ַלְחׁשֹב ַאּתְ ָקתֹוִלית, ֵאיֵנְך ְמֻסּגֶ ּום ׁשֶ ְוַרק ִמּשׁ
ל ַרע. ל ּכָ ָמתֹו ׁשֶ ּלֹו ַרע: ַאׁשְ ְך ּכֻ ּלָ ָהַרע ׁשֶ ׁשֶ

ְך. ּלָ ֶפה ׁשֶ ם ַהּיָ ּיָ י ׁשֹוֵקַע ָהעֹוָלם ּבַ ָחְפׁשִ

מאיטלקית יצחק לאור
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ִצים ָנִסים ְלָבִנים, ְמֻנּתָ חֹוף ָים. ּפָ
ית. חּות ְטרֹוּפִ נֹות, ֲאֹפרֹות ִמּלַ ַמְרָצפֹות ְיׁשָ

ַמְדֵרגֹות, ְלֵעֶבר ַהחֹול
ה. ּפָ ֹחר; ִעם ְנָירֹות, ַאׁשְ ָ ַהּשׁ

פֹון. ָעֵרי ַהּצָ מֹו ּבְ ֶקט ּכְ ׁשֶ
ֹחל, ֶצַבע ְנֵבָלה ִג'יְנס ּכָ חּוִרים ּבְ ה ּבַ ִהּנֵ

ִביקֹות ְוגּוִפּיֹות ְלָבנֹות, ּדְ
ֲעֶקה ְמֻלְכָלכֹות, צֹוֲעִדים ְלֹאֶרְך ַהּמַ
ֶות.  מֹו ַאְלִג'יָרִאים ִנּדֹוִנים ַלָמּ — ּכְ

ל ַהַחם ּצֵ הּו ָרחֹוק יֹוֵתר ּבַ ִמיׁשֶ
ם, מּול ַמֲעֶקה ַאֵחר. ְוַרַעׁש ַהּיָ

ַע... ֵמֲאחֹוֵרי ַרֲחָבה ּגֵ ׁשַ ַהּמְ
ַזח(, ֶפת )ְלֵעֶבר ַהּמֵ ל ִמְדָרָכה ְמֻקּלֶ ׁשֶ

בֹות לֹוְנָסאֹות; ּתֵ חּוִרים, יֹוֵתר ְצִעיִרים; ּכְ ּבַ
ֹחר. ָ ה ַעל ַהחֹול ַהּשׁ רּוׂשָ ִמיָכה ּפְ ֵעץ; ׂשְ

ַנִים ָקִמים; ְך ׁשְ ם; ַאַחר ּכָ ִבים ׁשָ ּכָ ִנׁשְ
ְדָרָכה ִמּמּול, ים ֶאת ַהּמִ ּכֹוְבׁשִ

סֹות ֵעץ ְרקּובֹות ִרים, ִמְרּפְ ְלֹאֶרְך אֹורֹות ַהּבָ
י...( ְירֹוּבִ ְלּכּוָתא... ִמּנַ רֹון ִמּכַ )ִזּכָ

)מּוִסיַקת ִרּקּוִדים, ְרחֹוָקה,
יַע  ּנּו ַמּגִ ל ָמלֹון, ִמּמֶ ר ׁשֶ תֹוְך ּבָ ּבְ

ַרק זּום־זּום ָעֹמק, ְוִקינֹות
ְזָרח(. ים ִמן ַהּמִ ִטים מּוִזיָקִלּיִ ּפָ ל ִמׁשְ לֹוֲהטֹות ׁשֶ

תּוָחה ִלְרָוָחה... ִנְכָנִסים ַלֲחנּות, ּפְ
אֹור, ה, ְמֵלָאה יֹוֵתר ּבָ ּיֹוֵתר ֲעִנּיָ ה ׁשֶ ּמָ ּכַ

ֶכת, ְזכּוִכית... ׁשּוב יֹוְצִאים ִלי ׁשּום ַמּתֶ ּבְ
ֶקט, ׁשֶ ׁשּוב יֹוְרִדים. אֹוְכִלים, ּבְ

ם ַהּלֹא ִנְרֶאה, מּול ַהּיָ
נּו. ֶזה ּקָ ֶאת ַמה ׁשֶ
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ן, ֵ ִמיָכה ֹלא ָזז; ְמַעּשׁ רּוַע ַעל ַהּשְׂ ּשָׂ ׁשֶ
ֵחיקֹו. ַאף ֶאָחד  ָידֹו ּבְ

מֹו ַהּצֹוֲעִנים ל ֲעֵליֶהם )ּכְ ּכֵ ְסּתַ ּמִ ל ַעל ִמי ׁשֶ ּכֵ ֹלא ִמְסּתַ
ֲחלֹוָמם.( ֱאָבִדים ּבַ ַהּנֶ

.2

ק ָמלֹון ְקַטְנַטן רֹוֵעׁש )ֶהְעּתֵ
ֶזה ל ג'ֹוִלי, ּתּוַכל ִלְמֹצא ּכָ ָעלּוב ׁשֶ

ְנֶונּוטֹו אֹו ָאֶוִליֹנו(:1 ַפְרְוֵרי ּבֶ ּבְ
ֱאֶמת ּוְבָתִמים ַעל ָמָחר ב ּבֶ אן ֲאִני חֹוׁשֵ ְוָקא ּכָ ּדַ

אּולֹו  דֹוׁש ְוּפָ ֶיְטרֹו ַהּקָ ל ּפְ מֹו ַעל יֹוָמם ׁשֶ ּכְ
ִמי — ּגֹוָרִלי — אן ׁשְ ּכָ ּמִ — ְוׁשֶ

ל ֶהָעָנף ָהַאֲחרֹון ִרי ָהַאֲחרֹון ׁשֶ ּפְ ֵהם ּבַ
אן אֹות: ֲאָבל ּכָ מֹו ַהּמֵ דֹול ּכְ ל ֵעץ ּגָ ׁשֶ

ָעָנף ָהִראׁשֹון ִרי ָהִראׁשֹון ּבֶ ּפְ ֵהם ּבַ
ה, ּוֵבין ָהֲאִני ַההּוא ְלֵבין ָהֲאִני ַהּזֶ
ה, ֵנִסּיָ ל ַהּכְ ת ֶהָעִתיד, ׁשֶ ָנּה ַמּפַ ֶיׁשְ

ּלֹא ָצְלָחה, ּדּו ִקּיּום ַהְצָלָחה ׁשֶ
ִריְך ִלְהיֹות, ּצָ ָבר ׁשֶ ל ּדָ ם: ּוְכמֹו ּכָ י ַקּיָ ְלּתִ ּבִ

ה יט ְלַמּטָ ֹאֶפן ְזָוָעִתי: ֲאִני ַמּבִ ָזר ּבְ
י — חֹוִפים ֲאהּוִבים! — סּוְרּדִ ַמֲעָרָבה, ֵאיֶזה ָמקֹום ַאּבְ

ִריְך —  ּצָ מֹו ׁשֶ ְך ָצַמח — ּכְ ר ַאַחר ּכָ ַרע ֲאׁשֶ ל ַהּזֶ ׁשֶ
ִרּיּות ְרּבָ ְקִטיבֹות ַהּבַ ְרְסּפֶ ל ַהּפֶ ַדע ֵאיֶזה, ׁשֶ ּנּוי, ֵלְך ּתֵ ּתֹוְך ׁשִ

ל ָהָעם... דֹוׁשֹות ׁשֶ ַהּקְ

.......................................

ה ן, ֵמַעְלָוה ַרּבָ ַעְלַעל ַאֲחרֹון, ִאם ּכֵ
ִמים, ים, ַהּיָ ִנים, ָהֳחָדׁשִ ָ ים ְמֹאד ַהּשׁ )ַרּבִ

י ֵננּו ָהֱאנֹוׁשִ ל ִעּדָ ׁשֶ
ַקְסִטיְליֹות ָגאִלּיֹות, ּבְ ים, ּבְ ים ֵהם ַהַחּיִ ַרּבִ

עיירות בדרום איטליה, באזור נאפולי  1
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ים רֹום, ֲאִזּקִ ל ַהּדָ יִקים ׁשֶ ֲאזֹוִרים ָהַעּתִ ִאיְרַלְנּדֹות, ּבָ ּבְ
ִנים ֲעִנּיֹות...( ַעְלַעל ִים ׁשָ ְך ַאְלּפַ ֶמׁשֶ ֵאין ְסֹפר ּבְ

ם ַיַער ַעד, ׁשֵ ַאֲחרֹון ּבְ
ָידֹו... פּוס ּבְ ֲאִני ּתָ ׁשֶ

ֶבת רּוַח ַמְרִעיָדה נֹוׁשֶ
ִלי סֹוף. ֶכת, ַעד ּבְ מֹו ְקֵני ַמּתֶ ּכְ

.......
י  ּתִ ַגׁשְ ּנּו ֹלא ּפָ ִמּמֶ

ל ִחּטּוי א ׁשֶ א ֵריַח ְמַדּכֵ ֶאּלָ
ֶזה ַחְדרֹון, ּכָ ּבְ

רֹום ִאיַטְלָיה, ל ּדְ ֲעָירֹות ׁשֶ ר ָלגּור ּבֹו ּבָ ֶאְפׁשָ ׁשֶ
ה, ל ִמְזָרן ָרֶזה ְוֻנְקׁשֶ בֹון ׁשֶ ּכָ ִמׁשְ

ּנּו. ִים ֹלא ִמְתרֹוְקִנים ִמּמֶ ַהּמַ ּיֹור ׁשֶ ּכִ

.3

לּו ְדֵרגֹות ַהּלָ ה ֶאת ַהּמַ ... ְוַקְפָקא ָהָיה ְמַדּמֶ
לֹון, ַלֲהדֹום ַהּמֹוִליכֹות ַלּמָ

תֹוְך ר, ֶטֶלִויְזָיה: ּבְ ַסְנּתֵ ל ּפְ ׁשֶ
בֹות, ל ַהּמֹוׁשָ ל ּכָ ּתֹוָכן ׁשֶ

ל ֲעָגִלים, מֹו ׁשֶ ֵני ָאָדם ּכְ ל ּבְ ם ׁשֶ ְרצּוָפּה, ִעם ּדָ ּפַ
דֹות ִבים, ׂשָ ָ ִמְדרֹונֹות ּוִמְדרֹונֹות ֹלא ְמֻיּשׁ

נּוָיה —  ו ֲאָדָמה ּפְ מּוְבִרים ַעד ָמֶות — ְוַעְכׁשָ
ָמֶות.  ְך ּבְ ל־ּכָ ֶבת ּכָ ֵמעֹוָלם ֹלא ָהְיָתה ַהֵחרּות ְמֻעְרּבֶ

יֶתם יֹוֵתר ֹלא ֲעׂשִ
ֵאב — כֹוִרים ַלּכְ ַאִחים — ַאִחים ּבְ

תֹו, ֻדּלָ ֶכם ֶאת חֹוַתם ּגְ יַע ּבָ ָהֹרַע ִהְטּבִ
ַאֶתם ם ְלָכאן, ּבָ ְוִנְמַלְטּתֶ

מֹו אן, ּכְ ס ּכָ ּנֵ ְלִהְתּכַ
ים ָלמּות ְוֹלא ָלמּות, ׁשִ ַבּקְ ַהְמּ

ים ְקַטּנֹות ָבׂשִ מֹו ּכְ ֶנֱעָרִמים ָלֶכם ּכְ
ֹחם ָהֲאָחיֹות ֹאֶמץ. ֲאִמינֹות ּבְ ַהּמַ

ָנה, ִרים־ְוָחֵמׁש ׁשָ ִרים, ֶעׂשְ ְפֵני ֶעׂשְ ָראּוָמה, ִמּלִ ַהּטְ
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עֹוָלם, ָבר ֵמָהָאְפָנה ּבָ ָיְצָאה ָלּה ַהּיֹום ּכְ
ם ֶאת ָהֵאזֹור ּתֶ ׂשְ ם ׁשֹוְמִרים אֹוָתּה, ִחּפַ אן ַאּתֶ ּכָ

ר אֹוָתּה, מֹוָסד ּמֵ ֵדי ְלׁשַ ה, ּכְ ּוִלי ַהּזֶ ַהּשׁ
ְבָעה  ְך, ֵמַעל ּגִ ֵמיִמי! ּכָ ִמּמֹוָצא ׁשְ

ה ַהּנֹוָתרֹות מֹו ֵאּלֶ סּוִרית, ְמֹכֶעֶרת ּכְ
ר  ֵעיֻרּמֹות ֵמִהיְסטֹוְרָיה, ֹלא יֹוֵתר ֵמֲאׁשֶ

ם ׁשֹוְמִרים ֶאת ֲאִויר ֶרת, ַאּתֶ ת ֶטַבע ִעּוֶ ּסַ ּפִ
ִעים. ַוֲאִני נֹות ָהַאְרּבָ ְ ָהעֹוָלם ִמׁשּ

ִסים,  ְרִתים אֹוִתי ַחְדָרִנים ְמֻהּסָ ׁשָ ּמְ ׁשֶ
ָער ָחָלק ַעל ָהֹעֶרף, ִכים )ׂשֵ ְמֻתְסּבָ
ר ֵאּלּו ִאי ֶאְפׁשָ ים, ּכָ ּסִ ארֹוִנים ּגַ ַצּוְ

ֲהָזָיה ש ִלְצִעיִרים ִמן ָהָעם( ֲאִני רֹוֶאה ּבַ ּיֵ ׁשֶ
ֶכם: ּלָ ִהיְסטֹוְרָיה ׁשֶ ָעה ַמְבִעיָתה ּבַ ׁשָ

ה. ְעּגּוַע ְלֵאירֹוּפָ ֲאִני קֹוֵרא ָלּה ַהּגַ

.4

ֶמׁש  ֶ ּבּוץ, ְוַהּשׁ ּקִ ֲאִני ִמְסּתֹוֵבב ּבַ
ל יֹום ִראׁשֹון.  ָמָמה ֵהם ׁשֶ ְוַהּדְ

ָריו,  ִמְסּתָ ַחר ְלִהְתּבֹוֵדד ּבְ ֶאָחד ּבָ
ן,  מֹו ּפֹוֶנה ֹעֶרף ָלעֹוָלם, ִנְרּגָ ּכְ
ַחְבַרת ְיִדיִדים ְספּוִרים, ַאֵחר ּבְ

ר  ּבָ ם, ּבְ יָרה ַעל חֹוף ַהּיָ ׁשֹוֶתה ּבִ
ֲאָדוֹות ָהֲאַגם ַהּגֹוֶאה. מּוָצף ּבָ

ִלים ָמָמה, מֹוׁשְ ֶמׁש, ַהּדְ ֶ ַאְך ַהּשׁ
ה ֵאירֹוּפָ ה ּבְ ּנָ ָכל ּפִ מֹו ּבְ ּכְ

ל ַהּכֹל  ר ׁשֶ ּוַבֲחָרָדה ּוָבֹאׁשֶ
דֹוָלה ַהּזֹו ָמָמה ַהּגְ ֶמׁש ַהּזֹו, מּול ַהּדְ ֶ ֶאל מּול ַהּשׁ

ְמַעט.  ֵיׁש ֻמְחָלטּות ְנִזיִרית ּכִ
כּות ָלנּוַח, ּה ַהּזְ הֹו, ַמה ָרב ָהרַֹגע, ַמה ַרּבָ

ים ַאְלמֹוִנים, ל ֲאָנׁשִ ְכָחִנית ׁשֶ ַ ְלָוה ַהּשׁ ַ ה ַהּשׁ ַמה ַרּבָ
ים  ים — ּפֹוְלׁשִ ל ּפֹוְלׁשִ ְנָאה ׁשֶ ם ׂשִ ִלּבָ ִאים ּבְ ַהּנֹוׂשְ

יִקים, ְטהֹוִרים:  ים, ֹלא־ַמּזִ מּוָזִרים, ַיְלדּוִתּיִ
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מֹו מּול ִבים מּול ֲעוֹוָנם ּכְ ּצָ ַהּנִ
ּלֹא ִצּפּו לֹו ֵחֶפץ ָזר, ׁשֶ

יָמָתם ְלַרּצֹות ֶאת ָהֵאל.  ֹקֶצר ְנׁשִ ּבְ
ֶכל  ֶחְמָלה ַחְסַרת־ׂשֵ ִמים ּבְ ְוָהאֹוְיִבים, ֲאׁשֵ

ת־מּוָדע ַעל ַאְדָמָתם — ַהּתַ
חֹוזֹות ָהַאֲהָבה ִלְמחֹוזֹות ָהַדף אֹוָתם ִמּמְ

ב ּוַמְחִזיָרם ֶאל ּגֹוָרל  ְנָאה, ׁשָ ַהּשִׂ
ל ֲעִלילֹות ַחְסרֹות ּתֹוֶחֶלת —  ׁשֶ

ֶקת, ְנָאה ְמֻזּקֶ ׂשִ ַעל ְוׂשֹוְנִאים, ּבְ ִקיִפים ִמּמַ ַמׁשְ
ת.  ׁשֶ י ָהֵריֶהם ָהְרחֹוִקים־ִמּגֶ ּבֵ ַמְלָאִכים ַעל ּגַ

ָבִרים ַהּגְ ִפי ׁשֶ יִנים ָלֶהם, ּכְ ַמְמּתִ
יִנים ְלַכּלֹוֵתיֶהם.  ַמְמּתִ

ֶכם.  ּלָ ה ׁשֶ רּו ְלֵאירֹוּפָ רּו, הֹו ִחּזְ ִחּזְ
י ֲאֵליֶכם ּנִ ִמּכַֹח ַהֲעָבָרה ֲעצּוָמה ִמּמֶ

ֶכם, ּלָ ְעּגּוִעים ׁשֶ ֲאִני ָחׁש ֶאת ַהּגַ
ֶהם ְוִלי ֵהם ַמְכִאיִבים, ים ּבָ ם ֵאיְנֶכם ָחׁשִ ַאּתֶ ׁשֶ

ִציאּות.  ַרי ִעם ַהּמְ ל ְקׁשָ ִכים ֶאת ּכָ ְמַהּפְ
ה, י! ַוְרׁשָ ּלִ ָבר ֵאיָנּה ׁשֶ ה ּכְ ֵאירֹוּפָ

ם, ֶנֶעְקרּו ָלַעד  ָראג, רֹוָמא ֵהן ׁשָ ּפְ
ים  יכֹות ַחּיִ י, ַמְמׁשִ ֵמַחּיַ

ָנם ְוִגּבֹוָרם ַעם ָהִייִתי ּבְ ֵאי־ּפַ ׁשֶ
י ַאט־ַאט ּנִ ְוָכֵעת ֵהם ֶנֱעָלִמים ִמּמֶ

ֲעָרב ל ְיֵמי ַהּמַ ין ִצְבֵעיֶהם ׁשֶ ּבֵ
ֵעיַני! ֶהְפכּו ְלָזִרים ּבְ ּנֶ ׁשֶ

.5

ם. ין ְטֶבְרָיה ַלּיָ 85 ִקילֹוֶמְטִרים ֵיׁש ּבֵ
מּוַבן ל ֵזיִתים, ֲאֵפִלים ּבְ ְנִטיעֹות ֲחָדׁשֹות ׁשֶ

ַחד. ם אֹו ּפַ ֵיש ּבֹו ָאׁשָ ל ִמי ׁשֶ ָהעֹוְינּות ׁשֶ
ן ֵהם,  ַיְלֵדי ָהֲעָרִבים, ּכֵ

ֵטרּוף צֹוֲחִקים, צֹוֲחִקים ּבְ
ה, ׁשּות ְמַכּלָ ִטּפְ ּבְ

נּו; ּלָ ים ׁשֶ מֹו ָהֲעִנּיִ ּכְ
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ל ָהָעם ָהָרֵעב, ּגּוִרים ׁשֶ
ּיֹות ְיֵפהִפּיֹות; ַחּיֹות ְקַטּנֹות ִעם ֵעיַנִים ֱאנֹוׁשִ

ֶעְלּבֹונֹות, ִנְמָלאֹות ִחּיּוְך, ֹחרֹות ּכָ ׁשְ
ֶפת  ֶדר ִריֵסי ַהֶזּ ֵמֲאחֹוֵרי ּגֶ

ר. מֹו ָהָיה ֻסּכָ ָרִחים, ּכְ ֹחם ּפְ
ר נֹוַלד ַרק ִליעּוד ֶאָחד. ל ֶזה ֲאׁשֶ ָתִמי, ׁשֶ ַהִחּיּוְך ַהּסְ

ה צֹוֲחִקים — ֵאּלֶ ּום ׁשֶ ַטּנֹות צֹוֲחקֹות ַרק ִמּשׁ ָלדֹות ַהּקְ ַהּיְ
ק ִמן ֶהָחֶזה, ְמֻנּתָ ְמִנידֹות ֶאת ָהֹראׁש ּבִ

עֹוְברֹות ִאיְנְסִטיְנְקִטיִבית ֵמִחּיּוְך ְלִרּקּוד.
ים, ְרֵאִלּיִ ׂשְ יִתים ַהּיִ ה, ֵמֵעֶבר ַלּזֵ ְוִהּנֵ

י ּתֵ ֲאַבק ֶהָעָמל, ּבָ ְמֻלְכָלִכים ּבַ
ִרים. ָ ֻאּשׁ נֹות ָהֹעִני ַהּמְ ּכְ ח, ִמׁשְ ָהֵעץ ְוַהּפַ

ז ָהֵאזֹור, ֶמְרּכַ ֲאָבל ּבְ
צ'ֹוָצ'ְרָיה, ֶנִדיְקִטיִני ּבְ מֹו ִמְנָזר ּבֶ ּכְ

ל ִקּבּוץ. ַמֲחֶנה ִרּכּוז ׁשֶ
ם, ֹלא צֹוֲחִקים. ֲעלּוִמים ֻאְמָלִלים, ׁשָ

....
כֹוִנית ת ַהּמְ עּון ַעל ֻחּפַ עֹוִדי ׁשָ ּבְ
נּות ּום ִטירֹוִני, ֲחַסר ּכֵ ן ִרּשׁ ְמַסּמֵ

חֹוֵקר ֶאת ֲאָתֵרי ָהֵאל,
ים,  ַמּלִ א, ֵמֲאחֹוֵרי ֶצֶמד ּגְ ּבָ

ל ְמכֹוִנּיֹות ֶלְרְקסֹון ׁשֶ תֹוְך ַרַעש ַהּקְ ּבְ
יִטים, ָצִעיר ֲעָרִבי, ּלִ ַ יתֹוִסים ַהּשׁ ַהּמִ

ה ְלָבָנה, ֹחל ּוְבגּוִפּיָ ִג'יְנס ּכָ ּבְ
ָיָדיו ַעל ָמְתָניו ְמתּוחֹות 

דֹול ַעל ָהַאְבֵנט — ִעם ַאְבָזם ּגָ
יר ּבּור, ַאּבִ ַחת ַהּטַ ּתַ

ֵבִדים ִמּבֹץ  ִאּלּו ּכְ ִמְכָנַסִים ְקָצִרים, ּכְ ּבְ
חּור ֵמרַֹבע קּוַאְרִטיצ'ֹולֹו. — ּבָ

ְרצּוף ֶסף. ֵיׁש לֹו ּפַ י ּכֶ ּנֵ ִעם ׁשִ
הּוִדים ֶאְצֵלנּו. ל ַהּיְ ְרצּוף ׁשֶ ּדֹוֶמה ַלּפַ

ֵאין ֶאְצֵלנּו, ַאיי, ֹלא ַרק ׁשֶ ה ׁשֶ ֲאָבל ְלֵאּלֶ
א ֲאִפּלּו ְנָאה, ֶאּלָ ַעם רֶֹגז, ְוֹלא ׂשִ ַאף ּפַ
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ְנָאה. רּות ְלַכַעס, ְלׂשִ ֹלא ֶאְפׁשָ
ֶבר. ל ּגֶ מֹו ׁשֶ זֹו ּכְ ְוָקא ָהְיָתה. ּכָ ּובֹו ּדַ

ּיּוִמי ְטחֹונֹו ַהּקִ ּבִ
ַזע, נֹוֵזף, ָמתֹוק, ַאְכָזִרּיּות ַהּגֶ

ְרֵאִלים, ׂשְ הּוִדים, מּוָטב לֹוַמר ַהּיִ ָלנּו, ַהּיְ
ֶנֶעְדֵרי ִמיתֹוִסים,

ַדִים, רֹוִצים ּיָ ק ּבַ ׁשֶ לֹוְפִתים ָחָזק ֶאת ַהּנֶ
בּוָנה ימּות ַהּתְ ָבר ַאּלִ ל ּדָ סֹופֹו ׁשֶ שּבְ

ְנָאה. ל ַהּשִׂ ַעס ְוׁשֶ ל ַהּכַ יר ֶאת ָהֲעָנָוה ׁשֶ ּתּוַכל ְלַהּכִ

.6

ָמעּות אן, ְלַהְצִהיר ַעל ַמׁשְ ִמּכָ
ם, ל ַהִהיְסטֹוְרָיה, ּגַ ַהּכֹוֶלֶלת ֶאת ּכָ

ל  אּו, ֵמָאה ׁשֶ ּמּוָבן, זֹו ַהּיֹוֵתר ָיָפה )... ּבָ ּכַ
אְרִדים, יִנים — ֲאִני ָהִייִתי אֹוֵמר לֹוְמּבָ לֹוְנּדִ ִנים, ּבְ ַצְלּבָ

ֶקְלִטים, ָהִייִתי אֹוֵמר — מּוָטב ֵאּלּו 
ָלה ּפָ ֵדי ַהׁשְ ֶהם ַעד ּכְ ִהיְטֶלר ָהָיה ְמֹאָהב ּבָ ׁשֶ

ִנים ִלים — אֹו ַהּדֶ רּוִסים אֹו ַאְנּגְ ּפְ
ֶוִדים ְ ם — אֹו ַהּשׁ ַרֶיר ְמַצּלֵ ּדְ ׁשֶ

ְרְגָמן — ל ּבֶ פֹון ׁשֶ ּפּוֵרי ַהּצָ ָבִנים ִמּסִ ַהּלְ
לּו, ְקרֹוִבים ִנים ַהּלָ ְסּכֵ ִנים ַהּמִ ְלּבָ אּו ַהּצַ ּבָ

ֵקן ִמן ַהּפֹו, א ַהּזָ ֶנה,2 ַאּבָ ל ַסאִליְמּבֶ ׁשֶ
תֹות ְקָצת ָניו ְמֻעּוָ ִניִנים, ּפָ ֵמָהָאּפֶ

ָהר ּוַמֲאִדימֹות ַדת ַהּנָ ֶמׁש ַעל ּגְ ֶ ַעט ַהּשׁ ִמּמְ
ִית, ֵמֵאׁש ָהָאח, אֹו ֵיין ַהּבַ

ה  יִני ַהּזֶ לֹוְנּדִ אן ַהּבְ ה ּכָ אּו — ְוִהּנֵ ּבָ
ל ָטאָראְנטֹו: ים ׁשֶ ים ָהֲעֻקּמִ ׁשִ אִרי, אֹו ִמן ַהַחּלָ ֵני ּבָ ִמּבְ

ִלים ִמּמֹוֶלֶדת, אֹו ָ ֱאֶמת ְמֻנּשׁ ּבֶ
ּלֹו...( ֶ ָבר ִמּשׁ ֵאין לֹו ּדָ מֹו ֶזה ׁשֶ ִיּסּוִרים ֲאֵחִרים, ּכְ

רּוִזים, ֲעָרִבים ֹלא ֲעָרִבים, קֹוְרִאים ָלֶהם, ַלֲעלּוִבים, ּדְ

נזיר   .1290 בסביבות  ומת  הצלבן,  לאביו   1221 באוקטובר  ב־9  נולד   — מפארמה  סאלימבנה   2
פרנציסקני שרשומותיו מהוות מקור חשוב להיסטוריה של איטליה במאה השלוש־עשרה.
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בּוָסה, ָפֵרי ִסיד, ִחְרחּוֵרי ּתְ ל ּכְ ִבים ׁשֶ ּתֹוׁשָ
אִריְלָיאנֹו3 ְקַעת ַהּגָ ֵני ּדֹוָדם ִמּבִ מֹו ּבְ ּכְ

ל ִהיְסטֹוְרָיה ים ׁשֶ ּיִ ְרִמיִלים ֱאנֹוׁשִ או ִטיָמאוֹו.4 ּתַ
ֵאין ָלֶהם סֹוף. ים ׁשֶ ַחּיִ ְמֵלִאים ּבְ

.7

נּו ֵהם ּלָ ִעיִרים ׁשֶ יְנַתִים... "ַהּצְ ּבֵ
ר ּבָ ִרי ַהּצַ מֹו ּפְ ּכְ

ְפִנים," חּוץ, ְמתּוִקים ִמּבִ קֹוָצִנים ִמּבַ
ְרָעם, ֵניֶהם ָהֲאדֹוִנים ִמּבַ אֹוְמִרים ַעל ּבְ

ָאה, ָעה ַמְחָסִנים, ִסילֹו, ִמְרּפָ ַאְרּבָ
ל ָדָכאּו; ה ׁשֶ מֹו ֵאּלֶ גּוִרים ּכְ ַהּמְ

ה ז ֵאירֹוּפָ ֶמְרּכַ ָפר ּבְ ל ּכְ ְלָוה ׁשֶ ַ ְוַהּשׁ
ְלָוה ַהּקֹולֹוְנָיאִלית;  ַ ּשׁ ָמעּות ּבַ דּו־ַמׁשְ ג ּבְ ִמְתַמּזֵ

ֶהם ּלָ ר ׁשֶ ַהֶהְקׁשֵ אֹוְמִרים ִלי, ׁשֶ
נּות לּו, ַעְצּבָ חּוִרים ַהּלָ ל ַהּבַ ַהֲחָרָדה ׁשֶ

מֹו ִנים. ּכְ ּפָ ֶרת ּבַ יָקה ְמֻצּיֶ ַעּתִ
ַני, י! ּוְבֶעֶצם — ֵהם ּבָ ּלִ ָהיּו ׁשֶ

ָהִייִתי ָיֹכל ִלְקֹרא לַעְצִמי ָאב, ִחיִדים ׁשֶ ַהּיְ
ּלֹא צֹוֲחִקים. ר ָהֲעלּוִבים, ׁשֶ ּבָ ְרֵחי ַהּצַ ּפִ

Fersen, ִאיַטְלִקים, Razon, ָצְרָפִתים:
ה ּסּוי ַהּזֶ ּנִ ִפים ּבַ ּתָ ׁשֻ

ּקֹומּוָנה, ִמחּוץ ְלֵקן ן ּבַ ל ַהּבֵ ׁשֶ
ִהית ְפִחיָדה, ִאּמָ יִכים ְוָהַאֲהָבה ַהּמַ ְסּבִ ַהּתַ

ַהְצָהָבה ַאְכָזִרית, ֲאִני יֹוֵדַע,  ַמן ּבְ ּזְ ֲאָבִהית. חֹוְזִרים ּבַ
ְצלּוִמים מ־44', ל ַהּתַ ה ׁשֶ מֹו ֵאּלֶ ּכְ

ְמִסירּות יק: עֹוְסִקים ּבִ ַוֲאִפּלּו עֹוד יֹוֵתר ַעּתִ
י, ֲחַסר ְזַמן ַהּגֹוָרל ָהֱאנֹוׁשִ ַמה ׁשֶ ּבְ

א  ַלְבַלִבים, ַאּבָ ִנים, ּכְ ְך ַאְלֵפי ׁשָ ׁשֶ ּמֶ חֹוֵזר ּבַ
ּנֹוֵתן ִמיתֹוִסים. ֶוֱאֹלִהים ָקׁשּוַח, ׁשֶ

אגן הנהר המפריד בין חבל לאציו לחבל קמפניה בדרום איטליה.  3
לבין  באיטליה  וטריאסטה  פריאולי  הגבול  אזורי  בין  זורם  קרואטיה,  בהרי  שמוצאו  נהר   4

סלובניה.
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ֵתל ָאִביב: עֹוְבֵרי־ֹאַרח ַאִחים, יֹום ּבְ
גֹוָרָלם; ּוְבֵניֶהם, ֲעַדִין ְלכּוִדים ּבְ
ה, ֶנֱהִנים ְרחֹוִקים ִמן ַהּגֹוָרל ַהּזֶ
ה ְרָחק ַהּזֶ ּמֹוִליד ַהּמֶ ֵמַהֵחרּות ׁשֶ

ֲהֵרי ֶהָעִתיד אּות — ׁשֶ — ּוֵמַהִהְתַנּשְׂ
ִרי.  ּלֹו עֹוד ֶאְפׁשָ ֶהם ּכֻ ּלָ ׁשֶ

ם ִקְרּבָ ֵאיָנּה ּבְ ה זֹו — ׁשֶ ִהּלָ ֲאפּוִפים ּבְ
א ַרק אֹוָרּה זֹוֵרַח ֲעֵליֶהם ֶאּלָ

ַסְנֶוֶרת ם ַהּמְ ֶמׁש ַהּיָ ל ׁשֶ מֹו ֶזה ׁשֶ ּכְ
ּה — ים ּבָ ֵהם ַחּיִ ְוָצָרה ַעל ָהִעיר ׁשֶ

י יֹוָמם. ְוֹדֶפק ִחים ֶאת ַמֲעׂשֵ ֵהם ְמַטּפְ
ם, ִקְרּבָ ים ֵאינֹו הֹוֵלם ּבְ ַהַחּיִ

א ֵאיָנם־ָאבֹות, ּוְמַנּבֵ מֹו ֶאְצֵלנּו ָהָאבֹות־ׁשֶ ּכְ
יֶהם ְהֶיה ַחּיֵ ּתִ ֶאת ָהֲאִדיׁשּות ׁשֶ

ה, ְנָהִגים ָהֵאּלֶ ֲאָבל ֵהם ְיהּוִדים. ֵמֵהיָכן ַהּמִ
ים, ִנים ָאִרּיִ ל ּבּוְרּגָ ים ׁשֶ ּנִ מֹו ּבַ ּכְ

ֲעָרב? ל ַהּמַ ים, ׁשֶ ׁשִ ּפְ דֹוִלים, ַהּטִ ֱאָצִאים ַהּגְ ל ַהּצֶ ׁשֶ
ֵמֵהיָכן ֹחֶסר ַהּפֹוֶאִטּיּות ַהּזֹו?

ֵדי ְלֵהָהֵרג? ה ּכְ אּו ֵהּנָ ַהִאם ֹלא ּבָ
ִטים ּבָ ַהִאם ֵאיָנם יֹוְדִעים? ֵמֵהיָכן ַהּמַ

מּוָלם ֲאבֹוֵתיֶהם ּלְ ל ְיָלִדים־ָאבֹות, ׁשֶ ה ׁשֶ ָהֵאּלֶ
ֵהמֹות ֲעלּובֹות, ַמְצִחינֹות, א ּבְ ֵאיָנם ֶאּלָ

ָמָדה, ַחְצרֹות ַמֲחנֹות ַהַהׁשְ ּבְ
ָבר ָמְלאּו ּגּופֹות? ּכְ א ׁשֶ ּשָׂ בֹות ַהּמַ ַרּכָ ּבָ

ה ֵהם נֹוְלדּו: ֱאָצלֹות ָהֵאּלֶ ִמּתֹוְלֵעי ָהָרָקב ַהּנֶ
ֶות, ֶהם ֶאת ַהּמָ ֵעת ֵהם ְמִטיִחים ּבָ ּוָבּה ּבָ

ֶהם? ֵהם רֹוִצים  ּלָ ים ׁשֶ הּוא ַהַחּיִ ׁשֶ
ים? ִח ּצְ ַנ ְמ ם  ֵה ן  י ֵא  , י ַל אּו ל,  ָב ֲא ִנְצחֹוָנם,  ּבְ

ִצים, ָיִפים, ִלים, ִמְתַקּבְ ֵהם ְמַטּיְ
ְרחֹובֹות ָעֵריֶהם, ּבִ

מֹוְנָמְרְטר, ל ּפֹוּפֹולֹו אֹו ּבְ ָיאָצה ּדַ ּפְ מֹו ּבִ ּכְ
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י ָצָבא; ַמּדֵ ִנים, ּבְ ֲהמֹוִנים, ֲחָלֵקי ּפָ
ים ְלַעְצָמם ֵהם ְמַדּמִ ְוַהּגֹוָרל ָהַאֵחר ׁשֶ
אֹור ְדמֹוִנּיּות ּבָ ׁשֹוֵטף ֶאת ֵעיֵניֶהם ַהּקַ

ֵאב; ְוֵהם ּדֹוִמים ַהּמֹוֵחק ֶאת ַהּכְ
עֹוָלם. ָעִרים ּבָ ְלָכל ַהּנְ

ו,  ְרּבּות ּוְבִחיָרה, ַעְכׁשָ הּוִדי ִמּתֹוְך ּתַ ַהּיְ
ֶהם ְמֻאְכָזב: ִאם זֹו ַהֲהָוָיה, יט ּבָ ַמּבִ
ֱאִויִלית ִהיא ַאְכָזָבתֹו, ַאְך ִאם ָלאו,

ְכִניָעה.  תּו ּבִ ּמֵ ה ָהַאֲהָבה ַלֲאבֹוֵתיֶהם ׁשֶ ַמה ַרּבָ

)1963(
את השירים 4 ו־8 תירגם מאיטלקית מירון רפפורט

את האחרים יצחק לאור
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השחר הדרומי 

.1

ָאָבק ָצִעיף ָצֹהב, ְרקּוָמה ּבְ מֹו ּבְ ּכְ
ַלִים — ֵעֶמק  חּוָסה, ֲעׂשּוָיה ָיֵון , ְירּוׁשָ ּדְ

ַע ּקֵ ַבׁש ְוִהְתּבַ ּיָ ל ּבֹץ ׁשֶ ּגּוִמים ׁשֶ ֶחְברֹון — ּפִ
ָכבֹות ֲאֵחרֹות — צֹוָאה ְלָבָנה ּו ַעל ׁשְ ִהְתַקּשׁ

ֶדת ִמְדרֹונֹות ּוְכָפִרים, ר, ְמֻנּקֶ מֹו ֻסּכָ ּכְ
ֲעָצמֹות — ים ּכַ ֵמַעל ִמְדרֹונֹות ּוְכָפִרים ַקּלִ

ּלֹו ָטן ְוֶהָחֵרב ׁשֶ ַחל ַהּקָ ן ִהינֹום ְוַהּנַ יא ּבֵ ּגֵ
אָזה, הֹום ֹקָרא ָהֲעׂשּוָיה ּגָ ֹאֶפק ּתְ )ּבָ

ִהְצִהיב ַקּלֹות( ָדם ׁשֶ ֶמת ּבְ ֻמְכּתֶ
ָבִרים ל ַהּקְ יָמִנים ַהֲהזּוִיים ׁשֶ ַהּסִ

ִסְגנֹון ליברטי ים ּבְ ׁשִ תּוִחים — ִמְקּדָ ַהּפְ
ֶסת... יקּוָתם ְמֻפּיֶ ַעּתִ ים ׁשֶ ּיִ ֲעֵצי ַזִית ִמְפַלְצּתִ

ָיִדי, ִניָמה, אֹוֵחז ּבְ ְך הֹוִבילּו אֹוִתי ּפְ ּכָ
יכֹוִני, ָטן ֲחמּור ָסַבר, ֲעׂשּוי ִטיט ָים־ּתִ ׂשָ

ְלָוה ַ ם ָמָצאִתי ֶאת ַהּשׁ ִאּלּו ׁשָ ּכְ
ׁש רּוף ָהֶארֹוִטי ְמַבּקֵ ַהּטֵ ׁשֶ

ּלֹו,  יִהּנֹם ׁשֶ ְלַמַען ַהּגֵ
ִיץ ב ַהּקַ ִאּלּו ׁשָ ּכְ

ל ָעֵרי ַהחֹוף יד ׁשֶ ִלְמֵעי ַהּסִ
ַלִים, ירּוׁשָ ת ּבִ ַלִים, ּדָ ירּוׁשָ ֶסְקס ּבִ

ַלִים, ירּוׁשָ ַלִים, ֶחְמָלה ּבִ ירּוׁשָ ֲאָוה ּבִ ּתַ
ֶמׁש. ֶ ַחת ַהּשׁ יָקה ּתַ ִנית ַעּתִ ִעיר ַקְרּתָ

ל ָהֹעֶצר..... ַחְמִסין ׁשֶ יָרה נֹוְרָמִנית ּבַ ּבִ

..............................................

.2

ֵאב  ל ִנְבֵטי ּכְ ִסיָסה ׁשֶ ּתְ
ֶבל. יִקים ְמחֹוְלֵלי ַהּסֵ ִזים ָהַעּתִ ְרּכָ ּמֶ ׁשּוב ּפֹוַרַחת ּבַ

י, ֹלא ְמֹזֶהה,  ְלִצּדִ
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ִחיֻסּיֹות ִרי ּדְ ּדֹון ַאְנְדֵריָאה, ּפְ
ֶרֶצף  קּופֹות ֲאֵחרֹות: ּבָ ִמּתְ

ָרב ֵמִטיל ָעָליו ָ ִמי. ַהּשׁ ל ָהעֹוָלם ָהִרׁשְ ׁשֶ
ּזֹו הֹוֶפֶכת ְלקֹוְסִמית,  ת ֵאיָמה, ּוְכׁשֶ חּוׁשַ ִמין ּתְ

א  ה ַעל ְנָגִעים ֲחׁשּוֵכי ַמְרּפֵ ִהיא ְמַכּסָ
ל ָא־סֹוְצָיאִליּות: ׁשֶ

ּדֹון ַאְנְדֵריָאה ָהֻאְמָלל, הּוא ְוֵאיָמתֹו 
ּלֹו,  ַכת ַהּכֶֹמר ׁשֶ ּסֶ ִגיָחה ִמּמַ ַהּמְ

ּלֹו ּכֻ ֶגם ׁשֶ ִרּפּוי ַעְצִמי, ּדֶ
ּלֹו ַנְפׁשֹו ׁשֶ ִעּסּוק ּבְ

יר, ַאְך ֹלא ֶאת ָהֵעיַנִים(. ּה ְלַהְסּתִ ּלָ ר ֶאת ּכֻ )ֶאְפׁשָ

ָהָיה ְלֹכֶמר.  ׁשֶ ה ּכְ כֹור ָלֵאם ָהֲעִנּיָ ן ַהּבְ ה ַהּבֵ ָעׂשָ ַהֶחֶסד ׁשֶ
ָרִסים ּיֹות ַעל ַהּכְ ִרְפיֹון ַהֻחְלצֹות ָהֵאירֹוּפִ

ְפתֹוֵתיֶהם. חּוִרים, ֵצל ָעכּור ַעל ׂשִ ל ּבַ יכֹוִנּיֹות ׁשֶ ם־ּתִ ַהּיָ
ים, ל ַצְלָיִנים ַסְחָטִנּיִ ִסים ׁשֶ ְדּפָ ְתָנה ַהּמֻ י ַהּכֻ ּדֵ ּבַ

ֶהם.  ּלָ ם ֶאת ישו ָהֱאִויִלי ׁשֶ ִלּבָ ִאים ּבְ ִנים, נֹוׂשְ ִנים, ִמְסּכֵ ִמְסּכֵ

.3

א ַסַחר בֶסְקס. ם ַסַחר ָאֵחר ֶאּלָ ֹלא ָהָיה ׁשָ
א ָקָטאְנָיה. אִרי, ֶאּלָ א ּבָ ַלִים, ֶאּלָ לֹֹא ָהְיָתה ְירּוׁשָ

ּה, ּלָ ֶ ִניָנה ִמּשׁ לֹון ָהְיָתה ּפְ ּמָ ְלָכל קֹוָמה ּבַ
רֹון. ְסּדְ ּמִ ַרְפַרף ּבַ ת ֶטֶרף ְמתּוָקה ְיׁשּוָבה ַעל ׁשְ ַחּיַ
ָפם ׂשֻ תֹות ָהֲאַסְפסּוף ַהּמְ ַחת ְלַקׁשְ ְלָכל ִסְמָטה ִמּתַ

ּה, ּלָ ֶ ָהָיה ֵעֶדר ַחּיֹות ֶטֶרף ִמּשׁ
ים, אֹות ַקׁש ְקַטּנִ ּסְ ִבים ַעל ּכִ ים, יֹוׁשְ ּיִ ְבָגִדים ֵאירֹוּפִ ים ּבִ ְלבּוׁשִ

ְזָרח. אֹור ַהּמִ טּוִפים ּבְ ְ ים ַהּשׁ ְמנּוִנּיִ ַ ֶפה ַהּשׁ י ַהּקָ ָבּתֵ ּבְ
.....

ַבר־ַמה. ֱאֶמת ָחַסר, ּדְ ִמיד ָחַסר ִלי, ּבֶ ַאְך ּתָ

ים,  ְפלּות רּוַח, ֵקיִצית ַעד ָאְבַדן ַהחּוׁשִ ׁשִ ּבְ
י, ָמְתָניו ּיֹות, ָצַעד ּדֹון ַאְנְדֵריָאה ְלִצּדִ ּלִ ְלּגִ ִלין ַעל ּגַ מֹו ַצ'ְרִלי ַצ'ּפְ ּכְ

ּלֹו, ָקר ׁשֶ ְרּבּול ַהּיָ ָעִבים ְוַהּסִ
יו; ִהי ְלַחּיָ ְלׁשֶ ִטיָקה ּכָ עֹוָלם ֹלא ֶהֱעִניק ֶאְסּתֶ ּמֵ ל ָאָדם ׁשֶ ׁשֶ
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ַעם ַ כֹוַבע ַהּשׁ ם ּבְ ּלֵ ל ַנְרִקיִסיְזם ִהְתּגַ ְחָלט ׁשֶ ֵהָעְדרֹו ַהּמֻ
ִזיִרי, ָחַבׁש ְלֹראׁשֹו ַהּנְ ׁשֶ

ְמחֹוז ְוֶנטֹו, ָהֵאם, ה ַקל ָהָיה ָלחּוׁש ֶאת ַיְלדּותֹו ּבִ ּמָ ָאה, ּכַ
ָרה ַעד ֵאיָמה: ֶיׁשּו  ֲעָמד ָנחּות ִויׁשָ ה ִמּמַ ָ ִאּשׁ

ָכִניְזם ֶהָעָנו ּמֶ א של ַאֲהָבה, ּבַ ֻמּשָׂ ּכְ
ִרי... ָאִרי ֶגב ָהִאּכָ ל ַהּשֶׂ ׁשֶ

ְמחֹוז ְוֶנטֹו — ָפר ָקָטן ּבִ ֶקְלִטי, ַמֲעָרִבי, ִמּכְ
א ֶאת ַהחֹוְתִמים. ר — ָנׂשָ ּיֵ ָרָצה ְלִהְתּגַ ִלי ִעיר, ׁשֶ ן ּבְ י, ּבֵ ְלִצּדִ

צּוָרה ַמְכִמירת ֵלב ים ַוֲחַסר ֵחן ּבְ ַדל ְמַמּדִ חּור ּגְ ּבָ
ִהי, ְכָיִני ְוִאּמָ חּום ָהָיה, ְוקֹולֹו ּבַ ׁשָ

ּדֹוְגמֹות ַהּנֹוְצִרּיֹות... ם ִמְבָטחֹו ּבַ ׂשָ
......

ַלִים, ירּוׁשָ מּוָרה ּבִ י ּכְ ַלִים, ַאְנׁשֵ ירּוׁשָ ֶסְקס ּבִ
רֹוֶלַטְריֹון, ת ּפְ ל ַהּתַ ֶחֶתת ׁשֶ ְלִמית ּוֻמׁשְ ֶמׁש ּגָ ַחת ׁשֶ ו, ּתַ ַיְחּדָ

ַלִים, ירּוׁשָ לֹום ּבִ ַלִים, ׁשָ ירּוׁשָ מּוָעָקה ּבִ
ּסּוִרים. ֵמָחה ֵמַעל ְנִתיב ַהּיִ יָקה ֲעלּוָבה ּוׂשְ יָרה ַעּתִ ּבִ

מאיטלקית אלון אלטרס

.4

לֹון — ָהָיה ֶעֶרב —  ְסִביבֹות ַהּמָ י ּבִ ָהַלְכּתִ
ה ְנָעִרים הֹוִפיעּו ָ ָעה אֹו ֲחִמּשׁ ְוַאְרּבָ

ִלי דֹות, ּבְ ל ַהּשָׂ ֵמר ׁשֶ עֹור ַהּנָ ּבְ
ֶסַלע ֶאָחד, ּבֹור, ְמַעט ֶיֶרק

ִרי ִמְקִרי: ֲהֵרי ר ִמּיֶ ּתֵ ם ְלִהְסּתַ ר ּבָ ֶאְפׁשָ  ׁשֶ
אֹותֹו עֹור ָנֵמר, ם, ּבְ ָרֵאל ָהְיָתה ׁשָ ִיׂשְ

י ֶמֶלט ְוחֹומֹות ּתֵ ֲעטּוַית ּבָ
כּוַנת ֹעִני. ל ׁשְ מֹו ּכָ ְוא, ּכְ ׁשָ

ית ַהִהיא, סּוְרּדִ ה ָהַאּבְ ֻקּדָ ּנְ י אֹוָתם, ּבַ ְגּתִ ִהּשַׂ
לֹון, ל ַהּמָ ָרחֹוק ֵמָהְרחֹוב ׁשֶ

י ַרּבֹות  בּול. זֹו ָהְיָתה ְיִדידּות ַאַחת ִמּנִ ל ַהּגְ ׁשֶ
כֹות ֶעֶרב ֶאָחד ְמׁשָ ַאַחת ֵמֵאּלּו ַהּנִ
ים. ֵהם, ל ַהַחּיִ ְך ּכָ ּוְמַעּנֹות ַאַחר ּכָ
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ִנים ה, ּבָ ִלים, ְויֹוֵתר ִמּזֶ ָ ֻנּשׁ ַהּמְ
ִלים ֵיׁש ָלֶהם ֶיַדע ָ ֻנּשׁ ֵמַהּמְ )ׁשֶ

ֶקר — ֶ ֹד, ַהּשׁ ֵנָבה, ַהּשׁ ל ֹרַע — ַהּגְ ׁשֶ
ִמים  ָלִדים — ָהִאיֵדָאִליְזם ַהּתָ ּוֵמַהּיְ

עֹוָלם(, ה ּבָ ָ ֻדּשׁ ת ַהּקְ חּוׁשַ ל ּתְ ׁשֶ
ל ַאֲהָבה יק ׁשֶ ֶהם אֹור ַעּתִ ת ּבָ ֶכף ִנּצַ ֵהם, ּתֵ

ֹעֶמק ָהֵעיַנִים.  ַרת טֹוָבה — ּבְ מֹו ַהּכָ — ּכְ
ָרם ַעד ַדּבְ ָרם, ּבְ ּוְבַדּבְ

ק אֹוִתי ָבר ִחּבֵ ְיָלה )ֶאָחד ּכְ ֶרֶדת ַהּלַ
ו ֹלא,  ו, ַעְכׁשָ הּוא ׂשֹוֵנא אֹוִתי ַעְכׁשָ ָאַמר ׁשֶ

ָבר  ל ּדָ י ֲעֵליֶהם ּכָ ָאַהב אֹוִתי, ָאַהב אֹוִתי(, ָיַדְעּתִ
ׁשּוט. ֵהם ָהיּו ָהֵאִלים ָבר ֲהִכי ּפָ ל ּדָ ּכָ

ִמְסּתֹוִרּיּות רּו ּבְ ּיָ ֵני ָהֵאִלים, ׁשֶ אֹו ּבְ
ְבעֹות ַהֵחָמר  ה ִמּגִ ְכָלה ִלְדֹחף אֹוָתם ַמּטָ ּיָ ְנָאה ׁשֶ ִמּשִׂ

ּבּוץ  י ַהּקִ ם, ַעל ּפֹוְלׁשֵ מֹו ֲחָתִנים ְצֵמֵאי ּדָ ּכְ
ַלִים... ל ְירּוׁשָ ִני ׁשֶ ֵ ֵחִצי ַהּשׁ ּבַ

ו,  לּו, ַההֹוְלִכים ִליׁשֹן, ַעְכׁשָ לּוִיים ַהּלָ ַהּבְ
כּוַנת ָהֹעִני.  ל ׁשְ ה ׁשֶ ֶצה ַהּזֶ ּקָ חּוץ, ּבַ ּבַ

ִלים דֹוִלים, ַחּיָ ִעם ֲאֵחיֶהם ַהּגְ
ָפִמים ֵני ׂשְ ן ּוִבׁשְ רֹוֶבה ָיׁשָ ים ּבְ ֲחמּוׁשִ

ִכיֵרי ֶחֶרב.  ל ׂשְ יִק ׁשֶ ֶות ָהַעּתִ ִעים ַלּמָ ּבָ ִנׁשְ
ָרֵאל ִנים, ֵאיַמת ִיׂשְ ְרּדֵ ֵאּלּו ֵהם ַהּיַ

ים ְלָפַני  ַבּכִ ֵאּלּו ַהּמְ
ִליִטים. ֶאָחד ֵמֶהם  ל ַהּפְ יק ׁשֶ ֵאב ָהַעּתִ ֶאת ַהּכְ

ּמֹוָרִליְזם  ָבר )ּבַ ִנית ּכְ ְמַעט ּבּוְרּגָ ְנָאה, ּכִ ּשִׂ ע ּבַ ּבַ ִנׁשְ
ַעם יָנה ִמּזַ ְלּבִ ּיּות ַהּמַ ֻאּמִ ּלְ ְחָטִני, ּבַ ַהּסַ

ן ׁשָ ְזמֹון ַהּיָ ר ִלי ֶאת ַהּפִ נֹוְירֹוִטי( ׁשָ
ְלּכֹו —  ּלֹו, ִמּמַ ַמד ֵמָהַרְדיֹו ׁשֶ ּלָ ׁשֶ

ָמה ַהְסּכָ יב ּבְ ְסָחבֹוָתיו, ַמְקׁשִ ַאֵחר, ּבִ
ָלִבים, ִנְצָמד ֵאַלי מֹו ּגּור ּכְ עֹודֹו, ּכְ ּבְ

בּול ּגְ ּבַ ֶדה ׁשֶ ּשָׂ ָבר ּבַ ֵאינֹו ָחׁש ּדָ
עֹוָלם ִני, ּבָ ְרּדֵ ר ַהּיַ ְדּבָ ּמִ ּבַ

ל ַאֲהָבה. א ֶרֶגׁש ֻאְמָלל ׁשֶ ֶאּלָ

מאיטלקית י.ל


