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     8   'כי"התנ החיות בגן סיור – הלשון חיות 'מתוך – לוי יונתן• 
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   יו מקדרמיד :התוודעות
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  , צור ארליך, עודד וולקשטיין: מאנגלית( שבעה שירים – מקדרמיד  יו•
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  שירה מתורגמת
  

                 , אנושה מחלה בעת נכתב; העתיד דורות לבן, עצמו על – יניצקי קלמנט •

  97   )דיקמן עמינדב: והעיר מלטינית תרגם (זאת בכל ניצל שממנה                

        המזמור מן אשכנזי פנחס מאת עברי םתרגו: מקפרסון יימס'גלאוסיאן  משירי •

  ,גולדן קדם: וביאור מבוא בתוספת היד מכתב ההדירו( 'פינגאל' של ראשוןה  

         105   )שינברג סמט יהושבע     

  131   )ארליך צור: עברי נוסח (הלוטוס אוכלי – טניסון אלפרד •

  138   )ויזלטיר מאיר: מאנגלית (שמש אור – היני שימוס •

  140   )ויזלטיר מאיר: מאנגלית( וזה היא – ברימן ון'ג •
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  141   )זנדבנק שמעון: מאנגלית (שירים שלושה – דיקנסון אמילי •

  144   )עוז אברהם: מגרמנית (השביעי המזמור – ברכט ברטולט •

  145   )גייזל זאב: והעיר מרוסית תרגם(' אונייגין יבגני 'מתוך – פושקין אלכסנדר •

  156   )בנשלום יותם: מאנגלית (גוליבר בעקבות שירים ארבעה – פופ סנדראלכ •

  168   )דיקמן עמינדב: מלטינית (אלמוני מחבר מאת – עלמות בשלוש מעשה •

  177   )ורדי יהונתן: והעיר מערבית תרגם (שרן תאבט משירי •

  191   )ארליך צור: עברי נוסח( שירים שלושה – הרברט' ורג'ג •

  195   )ארליך צור: עברי נוסח( 1968 אוגוסט – דןאו. ה.ו •

  , פומרנץ בר: מרוסית (הכלים מרד – וקובסקי'צ קורניי •

        196   )שינברג סמט יהושבע: מכתב־יד ההדירה  

  204   )ארליך צור: עברי נוסח (רמיתת החיים – דריידן ון'ג •
  205   )ארליך צור: עברי נוסח (השיר זה יהא – לארקין פיליפ •

  206   )שטרן פרסיליה: מאנגלית (צח אוויר – קוך' קנת •

      ' והכתיבה הדיבור לאמנות קצר מדריך 'מתוך – בלומונוסו' ואסילייביץ מיכאיל •

  214   )מרקון דינה: מרוסית(                                                          

  228   )אגוזי שירלי: מאנגלית(' ליריות בלדות'ל המבוא מתוך –' וורדסוורת ויליאם •

  237   )ברגר אלינוער: מאנגלית (צעירה כותבת אל מכתב – קומין מקסין •
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  249   )עמי בן עמית: מאנגלית(' ודקדוק שירה 'מתוך – שטיין גרטרוד •

  253   )שטיר אביעד: מאנגלית(' השירה על הבחנות 'מתוך – גרייבס רוברט •

  
  סיפורת

  

  255   )רון משה: מצרפתית(' הסנטימנטלי החינוך 'מתוך – פלובר גוסטב •

  261   )שטיר עדאבי: מאנגלית(' סאופוא 'מתוך – לילי ון'ג •
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  284   )שטיר אביעד: מאנגלית( סואפלפלק אילדרופ – אליוט. ס.ת •

   ,ליכטש תומר: ביארו מאנגלית תרגם (מל על הסיפור – ניית׳ר אד •

  292   )פרנקל דוד: מדעי ייעוץ       

  310   )ויזן יהודה: מאנגלית(' הספרות הוראת על 'מתוך – קונור'או פלאנרי •

  314   )וייסבלאי גיל: ההדיר( גנוז ירושלמי רומן מתוך פרקים: נצור כרם – הזז חיים •

  333   'הזרים לגיון של הילד 'מתוך – איני לאה •
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  342   פתיחה :השקופה לקרקעית מעבר – שמעוני יובל •

  348   'זה ככה, יהודים 'מתוך – בר־יוסף יוסף •

  351   המתים תחיית – טאוב אודי •

  359   טמרה הסוס – יזרעאלי בועז •

  365   'פרזיט 'ךמתו – יזרעאלי בועז •

  372   בכתובים מרומן פרק: ביכורים – זאיאנץ מענדל •
  

  דראמה

  

  389   )זקס אריה: מאנגלית( הבז באר יד על – ייטס בטלר ויליאם •

  403   )רטוש יונתן: מאנגלית( חוזר הניגון – מיליי וינסנט סנט עדנה •
  

  הגות

  

      426   )ארד עמר :מבוא הקדיםו מגרמנית תרגם( היוונית המדינה – ניטשה פרידריך •

  438   )איזנמן עמית: מאנגלית (היקום למשמעות כרמז והשגוי הנכון – לואיס. ס.ק •

  451   )עטר רותם: מצרפתית (ההתרפסות אמנות – אולבאק'ד הברון •

  456   )זאיאנץ מענדל: מספרדית (הטיפשות וגדר מקור – קוודו דה פרנסיסקו •

  462   )טרבלסי ידידיה: מגרמנית (הלירית השירה על – שופנהאואר ארתור •

  465   )הלרמן־כרמל יפתח :מגרמנית( לטרגדיה וסאפ בין ההבדל – הומבולדט פון וילהלם •
  

  יהדות

  

  468 מבוא   – הזוהר בגנות קטנה אנתולוגיה –" הסוהר בבית הזוהר ספר לגנוז" •

   470   'הדת בחינת ספר' מתוך – דלמדיגו אליהו' ר •

  473   'הנוהם ארי 'מתוך – ממודנה אריה יהודה' ר •

  477   'ספרים מטפחת'  מתוך – עמדין יעקב' ר •

  483  ' מאהבה תשובה 'מתוך – פלקלס אלעזר' ר •

  485  ' החיים בארץ שיחה 'מתוך – מהאלה וולפסון אהרן •

  488    מבחר כתבים– רפפורט יהודה שלמה' ר •

  490  ' הזהר ספר קדמות ועל הקבלה חכמת על ויכוח 'ךמתו – לוצאטו דוד שמואל •

  496   'ה מלחמות 'מתוך – קאפח יחיא' ר •
  

  מחשבה מדינית
  
  502   העברי לקורא קצר מבוא: דוגין אלכסנדר – אופק יפתח •
  511   )ויזן יהודה, אופק יפתח: ניםמראיי( דוגין אלכסנדר שיחה עם •
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  532   )בק שירן: מצרפתית (ראשון פרק :המוןה של פסיכולוגיה – בון לה גוסטב •

  

  אמנות
  
  539   )בק שירן: מצרפתית (מחשבות – סזאן פול •
  

  קריאה חוזרת
  

  544   יאבו ילמ יאו ילמ – מבונא יעקב ברבי אפרים' ר •

  
  ביקורת

  

   :תהליכים ימזה של חיבוקים מעגל – רפי'ג יוחאי •

     548   העברית הדיסטופיה של השני הגל על                  

  574   אווירי תצלום :הבכא בעמק – יהודה ויזן •
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 אורי צבי גרינברג

  

  

  )מכתם מן העיזבון(ביאליק 
  
  

  ,בֹואֹו ָקָראנּוִמְּבִלי ֶׁשְל, א ְלִפְתֹאםהּוא ָב

  ָּלנּוהּוא ָאַחז ְּבִציִצית ָראֵׁשי ֻכְו

  –ר ְוִהְׁשָקנּו ֶוֱהִביָאנּו ִלְׂשַפת ְנַהר ִּדינּו

  .ַטַעם ַזַעם ֶׁשָּלנּו, ּבֹוֲערֹות ּוְמרֹורֹות

  

  יֹוְדִעים ָאנּו, ִּכי ֵאיֶנּנּו, ַעְכָׁשו

  .ִּכי טֹוב ִמָּכל ַיִין הּוא ַהִּׁשיר ֶׁשִהְׁשָקנּו

  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  א"תרצ,             באזל                                   



 8

 יונתן לוי

  

  

 'כי" סיור בגן החיות התנ–חיות הלשון 'מתוך 

  

  

 חיות הלשון

  

  

 ת ַהָּלׁשֹון ַחּיֹות ַעל ַהֹּׁשִני ַחּיֹו

Kְּבֹיֶבׁש ֶׁשל ֵׁשן, ַּבַּלחּות ֶׁשל ַהֵח 

  

  ֵהן ָחׁשֹות ֶאת ַהחּוט ִנְתָחח ַּבחֹוְתכֹות

 ֶׁשָּלֶהן ְוָכK מּוָבלֹות ֶאל ַהֵּׁשם

 

  

  

  

  

  

 קיפודרווין

  

  

 ַּדְרֵּבן ַעְצְמM ְלּפֹוּפ־ֲעֵקָדה, ִקּפֹוד, ִקּפֹוד

 , הִּכי ֹּפה ַּבִּכָּת

 !ַרק ַהַּתִּקיִפים ְּבָּפֶקַטת ֲחִטיִפים ִיְזּכּו

 ְּפַקק־ִסיָקִריִקים ִעם ִסיִקים, ִקּפֹוד ַּדִּקיק־ָקָטן

 , ַּדע ִּכי ֹּפה ַּבִּכָּתה

 !ַרק ַהֲחָזִקים ְּבִפיִנים ְזקּוִפים ִיְזּכּו

 ירָזְרקּו ָעֶליM ִּג, ַהְּמַכְרֵסם ַּבְּמַגֵּפר, ְקִריִּפי ֶּבן ִקּפֹוד

 : ִּכי ָעֶליM ְלַהִּכיר ֶׁשֹּפה ַּבִּכָּתה ּפֹוֵקד ַהִּטיָטן

 !"ְּבבֹור ַעִּתיק ַאָּתה! ְּבבֹור ַעִּתיק ַאָּתה"
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 הפלמינגואים 

  

  

 ?ַמּדּוַע ַהְפָלִמיְנּגֹוִאים ֵאיָנם ִמְתעֹוְפִפים ִמָּכאן

 ?ַמּדּוַע Tא ַיְוִרידּו ָהָרִקיַע ִּבְכָנָפם

 ?גּו ֶרֶגל ַּבֲאָגם ְמָלאכּוִתיַעל ׁשּום ָמה ַיְבִרי

 ?ַמּדּוַע ַהְפָלִמיְנּגֹוִאים ָּכאן ִמְצטֹוְפִפים ַּדְוָקא

 ?ַמּדּוַע ַּדְוָקא ָּכאן ִמְצטֹוְפִפים ְפָלִמיְנּגֹוִאים

 

 ִּבִּתי, ִּכי ֵהם ְּפצּוִעים

 ְּבִני, ִּכי ֵהם ְּפצּוִעים

 ַאָּבא, ִּכי ֵהם ְּפצּוִעים

 ָּמאִא, ִּכי ֵהם ְּפצּוִעים

 ַסָּבא, ִּכי ֵהם ְּפצּוִעים

 ָסְבָתא, ִּכי ֵהם ְּפצּוִעים

 ֲאחֹוִתי, ִּכי ֵהם ְּפצּוִעים

 ָאִחי, ִּכי ֵהם ְּפצּוִעים

  

  

 

 בשר לכלבים

  

  

  ִהְרגּו ֵעֶגל

  ֲעׂשּוהּו ְלָרגּו

  עֹורֹו ְלַכּדּוֶרֶגל

 –ָאז ֵּתָרְגעּו 

  

 ֵּתן ָלַאְמְסָטף ְסֵטיק

 רֹוְטַוְיֶלר ְמַרֵּיר

 ֵּתן ַלֶּטְרֶיר ֵׁשיק

 !ִמִּסיְנָטה ֶמְדיּום־ֵריר
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 נרימה לרימה

  

  

 ָהָבה ָנִריָמה ָלִרָּמה

 ְּגלֹוְרָיה מּוְנִדי

 !Tא ִרָּמה ִּפי

 !Tא ִרָּמה ַאִּפי

 ּגּוִפי ָמֵלא ִרָּמה

 –ֲעֵרַמת ִרַּמת ַהֵּמת 

 ֶאת ָהֱאֶמת ַמְטִריָמה

 !ֵאיַמת־ִרָּמה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 עש לילה

  

  

 ?ָהאֹור ֶׁשֲאִני ְמַחֵּפׂשַהִאם ֶזה 

 ָעַלי ַלֲעֹבר ַאְׁשָלָיה ֶׁשל ַעׁש ַלְיָלה

 ַאְׁשָלָיה ֶׁשל ַעׁש ַלְיָלה

 ?ַהִאם ֶזה ַהֹחם ֶׁשֲאִני ְמַבֵּקׁש

 , ָעַלי ַלְחTם ַאְׁשָלָיה ֶׁשל ַעׁש ַלְיָלה

 ַאְׁשָלָיה ֶׁשל ַעׁש ַלְיָלה

 ?ְּכֶׁשֲאִני ִמְתַּכֶּלה, ַהִאם ֶזה ַהּסֹוף

 ,ֶׁשַהַּלְיָלה ִיְׂשֹרף ַאְׁשָלָיה ֶׁשל ַעׁש ַלְיָלהְּכ

 ַאְׁשָלָיה ֶׁשל ַעׁש ַלְיָלה
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 עטלפים

  

  

 ?ִמי ֶזה ְמַצֵּיץ: ֲעַטֵּלף עֹוֶנה ַלֶּטֶלפֹון

 ֲעַטֵּלָפה ַעל ֵעץ: ֲעַטֵּלף עֹוֶנה ַלֶּטֶלפֹון

 ּבֹוא ִאִּתי ְלֵבית ָהִאְזָּדֶרֶכת

 ּבֹוא ִאִּתי ֲאִני רֹוָצה ָלֶלֶכת

 –ַהֲחָרִקים , ֹוא ִאִּתי ּוְבַיַחד ְנַלֵחK ֶאת ַהֵּפרֹותּב

 ּבֹוא ִאִּתי ֲאִני ְלM ּפֹוֶרֶטת

 ּבֹוא ִאִּתי ֲאִני ׁשֹוַמַעת ֶרֶטט

  ּבֹוא ִאִּתי ְוַיַחד ְנָיֵרט ֶאת ַהֲחָרק 

  ַהְּפִרי ִריִרי–ִּתְרִאי 

 

 ?ִמי ֶזה ְמַצֵּיץ: ֲעַטֵּלף עֹוֶנה ַלֶּטֶלפֹון

 ֲעַטֵּלָפה ַעל ֵעץ: ֶנה ַלֶּטֶלפֹוןֲעַטֵּלף עֹו

 

 ּבֹוִאי ִאִּתי ּוְבַיַחד ִנְתעֹוֵפָפה

 ּבֹוִאי ִאִּתי ּוְבִלי ַּפַחד ְנַּכֵּיָפה

  , ּבֹוִאי ִאִּתי ֵיׁש ַּבְרָחׁש ֵריָחִני ְלַיד ַהַּפח

  –ְּכמֹו ַרַחת לֹוקּום ַלח 
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 לא אקראי 

  

  

 ִמWַע ְקָרא 

  ְמלֹוא־עֹוָלםִּכי Tא ַאְקָרִאי

 ִקְרִאי ִמWַע 

 Tא ַאְקָרִאי ְמלֹוא־עֹוָלם

 ְקָרא 

 ְמלֹוא־עֹוָלם Tא ַאְקָרִאי

 

 ַּדְרִוין Tא ָאַמר ֱאֶמת

 ַעל ַהַחי ְוַעל ַהַחי ֶּבֱאֶמת

 ָאז ַאל ִּתְסֹמK ַעל ַּדְרִוין

 מֹוִלידֹו ֶׁשל ַמְרְקס

 ַאל ִּתְסֹמK ַעל ּדֹוִקיְנס

 ַמאְרקְּפַתח ׁשּוב ֶאת ָל

 Tא ָּכל ַהַּמְתִאים ׂשֹוֵרד

 ְוTא ָּכל ַהּׂשֹוֵרד ַמְתִאים

 ְוֵאין ִלְלֹמד ֶאת סֹוד ַהַחי

 ִמְּנתּוִנים ֵמִתים

 ִמWַע ְקָרא 

 ִּכי Tא ַאְקָרִאי ְמלֹוא־עֹוָלם

 ִקְרִאי ִמWַע 

 Tא ַאְקָרִאי ְמלֹוא־עֹוָלם

 ְקָרא 

 ְמלֹוא־עֹוָלם Tא ַאְקָרִאי
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 מרים רבקה

  

  

 'הציפורים הגדת' מתוך שירים שני

  
  

 הייתה גם ציפור שנכנסה לתיבתו של נוח לבד

  
  

 .ָהְיָתה ַּגם ִצּפֹור ֶׁשִּנְכְנָסה ְלֵתָבתֹו ֶׁשל ֹנַח ְלַבד

 .Tא ַאַחת ִמִּׁשְבָעה, Tא ַאַחת ִמְּׁשַּתִים. ְלTא זּוַלת. ְיִחיָדה. ְלַבָּדּה, ָּכK ִנְכְנָסה

 .ְלTא ֵצל, ְּבTא ָּבבּוָאה, ְּבִלי זּוַלת. הְלַבד ִנְכְנָס

 ֵהִבין ֶזה ֶׁשָרָאה, זֹוִהי ַהְּבִדידּות

Kָּבָאה ַלֵּתָבה, ְנטּוַלת ִקְרָבה, ֶׁשָּכ 

 .ְוַאף ִהיא ִּתָּנֵצל

  

  

  

  

  

  

 לה'והסיפור שאין לו סוף שסיפר לי סבא מרדכ

  
  

 ֶלה'ָמְרְדָכְוַהִּסּפּור ֶׁשֵאין לֹו סֹוף ֶׁשִּסֵּפר ִלי ַסָּבא 

 ֶׁשאֹותֹו ֵמעֹוִדי Tא ָּפַגְׁשִּתי

 ַעל ֲאָנָפה , ִמַּיְרְּכֵתי ַהָּגלּות ְוַהֹּקר

 ֶׁשְּמַחֶּלֶצת ְּבַמּקֹוָרּה ֶאת ַרְגֶליָה ֵמָהֲאַגם ֶׁשָּקָפא

 ְוָאז ְמַחֶּלֶצת ְּבַרְגֶליָה ֵמָהֲאַגם ַהָּקפּוא ֶאת ַהַּמּקֹור

 ָחזֹורָהלֹוK ְו, ְוָכK ָרצֹוא ָוׁשֹוב

 ֶלה'ּפּור ְלTא סֹוף ֶׁשִּסֵּפר ִלי ַסָּבא ָמְרְדָכֶזה ַהִּס

 .ְלַמַען אֹותֹו ֶאְזֹּכר, עֹוִדי Tא ָּפַגְׁשִּתיֶׁשֵּמ
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 מאיר ויזלטיר

  
  

 חמישה שירים רזים

  
  

 יֵׁשן או מהֵלך

  

  

 ְּבָׁשָעה ֶׁשֲאִני

 ָיֵׁשן אֹו ֵמִקיץ

 ,אֹו ְמַהֵּלK או רֹוֵכן

 ִמיֶׁשהּו גֹוֵזם

 מֹורֹות ְּבֹמִחיְז

 ֶׁשֲאִני ְמַדֶּמה

 ִּפְתאֹום ְלֵעץ

 ִּכי ָּכK ִהְתַּגְלְּגלּו ֵאַלי

 .ִאי ֵאלּו ִמִּלים

  

 ִאיׁש Tא ָרָאה

 ְוTא ָׁשַמע

 אֹותֹו ַּגָּנן ְמֻדְמָין

 .אֹו ֶאת ַהַּמְזֵמָרה

 רּוַח נֹוֶׁשֶבת

 ָּבֳעָפִאים

 ,ֶׁשל ֵעץ אִו ִׂשיַח

 ְמִעיָפה

 . ִּכְליֹוָנםָעִלים ָיִפים ֶאל
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 ֲהִתְחֶיינָה

  

  

 ֲעָצמֹות ִהְתַּגּלּו ְלֵעיֵנינּו ַאֲחֵרי ַהְּׁשִחיָטה

 ֶׁשל ַהַּפר אֹו ָהַאִיל

 ַאֲחֵרי ֶׁשהּוַסר ַהָּבָׂשר

 ְוָהָיה ְלָברֹות

 ְוֵעיֵנינּו ָנחֹות ְורֹואֹות

 ֶאת ַהWֶבן ַהַּקר ַהּנְֻקֶׁשה

 .ַהִּסיָמן ַלָּבאֹות

  

  ַהָּנִביא ְּבִבְקַעת ָהֲעָצמֹותׁשֹוֵאל? ֲהִתְחֶייָנה

 ָׁשם אּוַלי ִהְׁשּתֹוֵלל ְׂשֵדה ַהֶּקֶטל

 ?ִמי ֵיַדע, ֵאי ָאז

 ְוָנַדם ָהעֹוָלם

 ַלֵּמִתים ֵאין ַמָּבע ְּבקֹוָלם

 ְוַגם Tא ֵיָחְפזּו ְלִהְתַּבֵּטא

 .ָּכל ֶעֶצם ְלַעְצמֹו מּוָטל ִנְכָלם
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 מַחִיל אל ַחִיל

  

  

 .ַּבע ְמַדֵּבר ָּבַרְדיֹוָאָדם ֶּבן ֵמָאה ְוַאְר

 הּוא ּדֹוֵבר ִעְבִרית ְוהּוא ּבֹוֵגר

 .ַהִּגיְמַנְסָיה ָהִעְבִרית

 ָׁשָנה ַאַחת ִלְפֵני ֻהַּלְדִּתי

 .ִהְתַנֵּדב ַלָּצָבא ַהְּבִריִטי

 .ֵׁשֵרת ְּבֵחיל ָהֲאִויר ַהַּמְלכּוִתי

 ֵמאֹוָתם ְמַעִּטים ֶׁשַרִּבים

 .ָחבּו ָלֶהם ַרּבֹות

 1944 ַהִּמְפֶנה ִּבְׁשַנת

 ִהִּציבּו אֹותֹו ְּבָּפֶלְׂשִּתיָנה

 ,ִּכְמַפֵּקד ַהָּבִסיס ָהֲאִויִרי ַהְּבִריִטי ְּבָעִקיר

 .ִהיא ֵּתל נֹוף, ִהיא ֶעְקרֹון

 ַאK ִמָּיד, ֹור'הּוא ִהְׁשַּתְחֵרר ְּכֵמיג

 ֶנֱהַפK ִלְסַגן ַאּלּוף

 .ְּבָצָבא ָחָדׁש ְּבִמְלָחָמה ֲחָדָׁשה
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 ֶהעבר

  

  

 ?הּוא ְנֵוה ִמְדָּבר

 .הּוא ָפָטה מֹוְרָגָנה

Mַרק ִנְדֶמה ְל 

 .ֶׁשהּוא עֹוד ָׁשם

 Tא ּתּוַכל

 ,ְלִהְתַהֵּלK ָׁשם ְלעֹוָלם

 .אֹו ֶלֱאֹכל ָּבָנָנה

  

  

  

  

  

  

  

 הנמשל

  

  
 ִלְפֵני ֶׁשָאנּו יֹוְרִדים ֵמַהִּגְבָעה

 ִמְתַּפִּנים ְלִעּסּוֵקינּו ַהְּמֻרִּבים

  ַמְסְמִריםָאנּו ּתֹוְקִעים

 ְּבַכּפֹות ַהָּיַדִים ּוְבַכּפֹות ָהַרְגַלִים

 ֶׁשל ַהִּנּדֹון ַהָּכפּות

 .ְונֹוֲעִצים ֲחִנית ְּבַצְלעֹוָתיו

  

 ֵאיֶזה ִמיתֹוס

 ֲעַנְקמֹוִני ִיְתַּפֵּׁשט ַעָּתה ִמָּקֶצה ְלָקֶצה

 .ַעל ְּפֵני ִּכַּפת ַהְּתֶכֶלת

  

 2021–2020, "שירים רזים"מתוך המחזור 
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  עוזר ףיוס

  

  

 'וגליך משבריך קול': מתוך

  
  
> ְּבִחידֹות ִזְכרֹונֹוַתי , ִּבְׁשמֹו ַהְּמֹפָרׁש ְקָרַאִני> ָרַאִני ְּבקֹולֹות ֵאׁש ְלָבָנה ְק

ַּבַּלְיָלה ַההּוא ְקָרַאִני Tא ְּבהֹוָכחֹות Tא ַּבַּיַער > ַּבְּיִחידּות ָּבּה ִיְׁשֹּכן ֵׁשם ְמַבְּקׁשֹו 

> ָננֹו ֱאTִהים , ִהְבִחיָנה ָננֹו, ִמָּדִתי ְקַטָּנה ְלֵאין ִׁשעּור> ְּכֻסְפָּגִנָּיה Tא ָנפּוַח > 

ְּבִפיִסיָקה ְראּוָיה ְלַקִּדיׁש , ְקָרַאִני ְּבֵמָכִניָקה ֲעִדיָנה> ָננֹו ָעצּום ְלֵאין ִׁשעּור 

ָעָנִני ָׁשַלח ִלי > ַקִני הֹודֹו חֹוֶפה ָעֶליָה ְוָעַלי ֶּפה ֶאל ֶּפה ִנְּׁש> ְּדַרָּבָנן ְקָרַאִני 

ְקָרַאִני ִמי ְיַנֵּגן ְלM ַעל > ְקָרַאִני ִמֶּמְרֲחֵבי ֹחִרים ְׁשֹחִרים > ִמְסרֹון הֹוֵלK סֹוֵבב 

ְלTא , ְלTא ַהר, ִמְקָּדׁש ַחי ְוַקָּים ְקָרַאִני> ָיֵבׁש ַהְּדיֹו ְּבסֹוד ִׂשיחֹוַתי > ָהֲעַצִּבים 

> ַחד ַּפֲעִמית ְירּוָׁשֵלם > ּדּו ַּפֲעִמית ְירּוָׁשַלִים < > ְקָרַאִני , ַּבִית ְלTא ְירּוָׁשֵלם

 .ְירּוָׁשֵבר: ִּבְׂשַפת ַהְּזַמן > Jerusalemּדּו ַּפְרצּוִפית 

 

 >ַנִּגיד ֵיׁש ִּתינֹוק ִמַּתַחת 

 >ַלֹּכֶתל ַהַּמֲעָרִבי 

 >ְוַרק ִאם ָנִזיז ֶאת ַהֹּכֶתל ַהָּקדֹוׁש 

 >ינֹוק ַנִּציל ֶאת ַהִּת

 >ֵאין ָסֵפק 

 >ֶׁשָּכל ַּגְלַגֵּלי ַהֶּמְרָּכָבה 

 >ִיְדֲחפּו ֶאת ַהּבּוְלּדֹוֶזר 

 >ְלמֹוֵטט ֶאת ַהֹּכֶתל ַהַּמֲעָרִבי 

 >ְוִכֵּסא ַהָּכבֹוד ִיְׂשַמח 

 >ִּכי ִהַּצְלנּו ֶאת ַהִּתינֹוק 

 >ְוַאְבֵני ַהֶּפֶלא ַהְּמֻפָּזִרים 

 >ת ְיַחְּפׂשּו ִהיְסטֹוְרָיה ַאֶחֶר

 < >ְלַׂשֵחק ַּבֶּלגֹו ַהֶּזה 

 

 >ֵיׁש ֱאTִהים ָּבֵעֶמק 

 >זֹוִהי ָּכל ַהַהְרָצָאה 
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 >ַהָּקֶפה ְוכֹוסֹות ַהַּקְרטֹון , ְלַיד ַהֵּמַחם

 >ְּבַהְרָחָבה 

 >ֵיׁש אֹור ִּבְקֵצה ַהִּמְנָהָרה 

 >ֲאִני ַאֲעִביר ַקו . ְּכֶׁשַאְּת ָׁשם

 >ְוֶאְצַעק ִלְפֹּתַח 

 >ִנְפָלא ּוִמְתַחֵּׁשK ָהָרִקיַע 

 >ֵיׁש ִׂשְמַחת ִעּגּוִלים ַּבַּמִים 

 >ֵיׁש ֶּדֶבק ֶׁשְּמַחֵּבר ֶאת 

 >ַהַחִּיים ַלָּמֶות 

 >ְוהּוא ֲעֵרב 

 >ַאֲהָבה 

 

ָאִׂשים ַמְחֵרׁשֹות ֲחלּודֹות ְלֹאֶרK ְּכִביׁש > ְירּוָׁשֵלם ָאַמְרִּתי ְוִחַּׁשְבִּתי ְלִהָּׁשֵבר 

> ְּכמֹו ַהְּמֻׁשְרָיִנים ַּבְּכִביׁש ַהּזֹוֵחל ִלירּוָׁשַלִים > ֶלה ַלֲעפּוָלה ַהַּסְרֵּגל ָהעֹו

ַהַּמָּגל > ַמְגֵרָפה ִעם ֵׁשן ְׁשבּוָרה , ִקְלׁשֹון, ַמְׂשֵּדדֹות ֲחלּודֹות ׁשֹוְקקֹות ַחִּיים

ֶלד ַהַּבְרֶזל ַהַחי ֶׁש> ְּבתֹוK ָיִדית ָהֵעץ ֵזַעת ִמְצִחי , ָיָׁשן, ָיֵבׁש, ִעם ַּדם ִלִּבי, ַהֶּזה

ִּכי ֵהם ִיְהיּו > ַהֶּזה ֶׁשל ְּכֵלי ְזִריָעה ַוֲאָדָמה ֶׁשִּנְׁשֲארּו ִהְמנֹון ֵּבין ַצְלעֹוַתי ֶׁשִּלי 

ֹּפה > ַהְּמֻׁשְרָיִנים ֶׁשַּיֲעלּו נֹוְצִצים ְלַהר ַהּמֹוֶרה > ַהְּמֻׁשְרָיִנים ֶׁשַּיֲעלּו ֶלֱאTִהים 

ֶׁשֶלד ַהַּבְרֶזל עֹוד ַחי > ד ִקְלׁשֹון ּוַמְחֵרָׁשה ְּבֵעֶמק ִיְזְרֶעאל ֲאִני עֹוֵמד־ִנָּצב ְלַי

 .ְּכמֹו ְרִאי

 

ֶאת > ְּכִנְמָלט ֵמֶאֶרץ־אֹוֲהִבים > ִהַּלְלִּתי ִּכְמַיֵּלל > ִאיִתי ְּכִמְּבִלי ֵעיַנִים ָר

ֶאת > ִחיֶהם ַלַעג ְוֶקֶלס ֶאת ַהָּׂשִמים ֶאת ֲא> ַהּׂשֹוְנִאים ָאָדם ּוִמְתַּפְּלִלים ְּבִמְנָינֹו 

 KTִהים > ַהִּמְתַנְּׂשִאים ִלְמTֵמֶהם ּתֹוָרה ּוֵמֶהם ַמְרְזֵבי ְצָדָקה > ָׁשְכחּו ִׁשְכַחת ֱא

> ִּדְמעֹות ַיְלָּדה ְקַטָּנה > ִּדְמעֹות ֶיֶלד ֶּבן ַאְרַּבע , ְלַכּסֹות ַעל ֵמי ֶּבִכי> ְוֶחֶסד 

 >י ָלָאְזַנִים ְוֵאין ַלֵּלָבב ִּדְמעֹות ְׁשִכיָנה ֵמֲחַצר ֲאבֹו

 >ַאְׁשֵרי Tא ִּתְׁשַּכח 

 >ִּכי ֵיׁש ַלִחָּטה ִׁשעּור 

 >ְוַתְכִלית ַהִּצּיּור ְלִהְתרֹוֵקן ַּבְּתֶכֶלת 

 >ְוֶׁשWא ִיְהֶיה ְּבַׂשק ַהֶּקַמח 

 >יֹוֵתר ִמן ַהחּוט ִמֶּמּנּו ִנְטָוה ַהַּׂשק 

 < >ּוִמֶּמּנּו ִיָּפֵרם 
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, ְׁשֵּתי ָנִׁשים עֹוְמדֹות מּולֹו> ֶרק ִׁשיָרה אֹוֵמר מּוִלי ִאיׁש ָּבאֹוטֹוּבּוס יָרה ִמֶּפִׁש

ַמִּביט ַהֲחמֹור ִמּתֹוK ַהָּלִמיַנְצָיה > ִּבְתמּונֹות ֶּפֶרק ִׁשיָרה ִצְבעֹוִנּיֹות ַּתֵּבְטָנה 

מֹור ּוֵמִׁשיב ָּכָראּוי ְולֹוֵחׁש ָהִאיׁש ֶּבן ַהְּׁשלֹוִׁשים ֶאת ְּפסּוֵקי ַהֲח> ַהִּצְבעֹוִנית 

ּוְׁשֵּתי ַהָּנִׁשים ְמַבְּקׁשֹות ַוֲאִני > ַהְּצַפְרֵּדַע ּוְמַקְרֵקר ַּגם ֲאַוז ַהַּבִית ְוַזְרִזיר ַהָּמְתַנִים 

ָאָּנא ִמְּמM ֵיֵׁשב ְּכבֹודֹו ְלַיד ָהִאיׁש ַהֶּזה ְוִנְתַיֵּׁשב ֲאַנְחנּו ִּכי ּכֹוֲאבֹות : ׁשֹוֵמַע

ְוָׁשַמְעִּתי אֹוָתן > ְוֵהִניַע ָהִאיׁש ֶאת ָמְתָניו ְוִגְרֵּגר ְּבקֹולֹו ְּבַזַעף > אֹוד ַרְגֵלינּו ְמ

! ְאְהְה! ְוהּוא ִּבְתמּונֹות ַהְּפַלְסִטיק ָנע ָוָנד ַמְׁשִמיַע ְאְהְה> ַּבְּׁשִנָּיה ְּבַתֲחנּוִנים 

ְוָהִייִתי ְּבֵעיֵני > ק ִׁשיָרה ָאַמְרִּתי ָאז ַקְמִּתי ֲאִני ּוְלָידֹו ָיַׁשְבִּתי ְוTא ֶּפֶר> ְּכנֹוֵטר 

ְוהּוא ָהָיה ְּבֵעיֵני ְלָבִבי ְּכַאַחד ַהְּבֵהמֹות > ְׁשֵּתי ַהָּנִׁשים ְּכַאַחד ִמְּבֵני ֱאTִהים 

 < >ַּבְּתמּוָנה ָהאֹוֵמר ֶּפֶרק ִׁשיָרה ָקדֹוׁש ְונֹוַתר ַּכְּצָרַצר ְמַצְפֵצף ְונֹוַתר ַעִיר 

 

> ַמֵּגר > ְנֵחה > ַסֵּכל  > ַעֵּור > ְּפַתח > ְצַהר > ְקַרב > ְרֵאה  > ְׁשֹבר> ֹפר ְּת

> ַּגֵּלה > ַּדֵּלג > ַהְרֵהר > ַוֵּתר > ַזֵּמר > ַחֵּׁשק > ַטֵּוַח > ַיֵּלף > ְּכֵרה > ַלֵהק 

 < >ַאֵּמת   ַאֵּמת ַאֵּמת  ַאֵּמת  ַאֵּמת ַאֵּמת  ַאֵּמת> ַּבֵּׂשר 

 

ָהֲאִויר > ַהַּמַחט ָנְפָלה ָעָליו ְּבַרּכּות > ְקִליט ָהָיה ִמְסּתֹוֵבב ְּכֶׁשהֹוַרי ַּבַחִּיים ַּת

ֲעטּור ְּתִפָּלה , ְוַאַחר ָּכK ָאִבי ֶׁשִּלי> ְּכָעֶלה ֶׁשל ְסָתו , ְוָיְרָדה ִאִּמי ּבֹור> ִלְבֵלב 

ַרק > ִּני ָיֹכל ִלְצֹוַח ְוֵאיֶנ> ְוֵאין ִּפְרָצה ְלִהָּמֵלט > ָנַׁשְקִּתי ֶאת ַרְגָליו ְוֶהְרֵּגָליו > 

 < >ְלִהְתַעֵּטף ְוָלמּות > " ֵאין סֹוְפִרים אֹוְתM"ּבֹו , ְלִהְתַּפֵּלל ְּבִמְנָין

  

ְלַדֵּבר , ַעל ַהְּׂשָפַתִים ֲעֵלי ּכֹוֶתֶרת> ְּכָבר ְמַהְדֶהֶדת ְׁשַעת ֲאִגיַרת ַּגְרִעיִנים 

> ְמַזְּמִרים ַהְּיָלִדים , K ַהֻּׁשְלָחןֲערּו> ֵּבין ַחָּמה ְלֵצל > ְּבֵאיַמת ַהְּכִמיָׁשה 

> ֵריָחם ִזְכרֹוָנם , ֵעיֵניֶהם, קֹוָלם> ַהְּׁשִקיָעה ָּבֹאֶפק ְמַדֶּמֶמת קֹול ָעֵרב ּוָמתֹוק 

> ְׁשִחיַקת ַהֵּׁשם ַעל ָהֶאֶבן , ַהְּמִחיָקה, ַהְּדִהָּיה, ַהֵּכהּות> קֹוֵלנּו ֵריֵחנּו ִזְכרֹוֵננּו 

: ְואּוַלי ֶאָחד ֵמִאָּתנּו ָיֵסב ְוַיִּגיד> ַהֻּמְחֶלֶטת , ַהְּנִׁשָּיה ַהְּגדֹוָלה, ִריKְׁשִחיַקת ַהַּתֲא

 < > !ְּכרֹוִאים ֲאַנְחנּו, ֲאַנְחנּו Tא ְּכָבר ִעְּוִרים, ֵמֵעין ָיְפיֹו> ! ִהְׁשַּתֵּנינּו! ִהְׁשַּתָּנה

 

ָהר ְלֵבין > ַיֲחֵסי ִאיׁשּות ֵּבין > ֶרת ַהִּמָּלה ַּבִית ִמְתּגֹוֶר> ַהִּמָּלה ַהִּמְתַיֶעֶצת ֵעץ 

 ' < >ֵאיֶנָּנה ד' > ֵאיֶנָּנה ח' > ֶׁשֵאיֶנָּנה פ> ַהִּמָּלה ַּפַחד > ִהְרהּור 

ִׁשיִרים ּכֹוְתִבים ִלְמֹחק ִמָּלה > ִּכי Tא ָמָצאנּו ָׂשָפה ְמֻׁשֶּתֶפת > ִׁשיִרים ָּכַתְבנּו 

ֶהְראּו > ַהְּתִחָּיה ְצָעָקה > ָהֱאמּוָנה ַרַעם > ה ָּבָרק ַהִּתְקָו, ְלַבד ַּבֶחֶדר> ְמיֶֻּתֶרת 
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ִמִּׂשְמָחה אּוַלי > ֹראִׁשי ֵּבין ְׁשֵּתי ַהָּיַדִים > ְלָכל ֶקֶרן אֹור ּפֹוֵתַח ַׁשַער : ִלי ָעֶלה

 < >ִמַּצַער 
 

> י ְנִקיׁשֹות ָׁשַמְעִּת> ִמֶּמְרַחק ֲחַדר ַמְדֵרגֹות ַהֶּנֶפׁש > ִפיקֹות ִלִּבי ִנְׁשְמעּו ְּד

 < >ַּבֶּדֶלת ֶׁשWא ִנְפְּתָחה ָׁשִנים 
 

ַשַׁער > ה ַׂשַער ִּכי ִנְבֲהָלה ַנְפִׁשי ַּגם ִנְׂשֲעָר> ַתח ַשַׁער קּוָמה ְּפ, ַשַׁער ְּפַתח ּדֹוִדי

 ָלִלין ְליֹום ּבֹוֲאM ָעַדי> קּוָמה ָּפְתֵחהּו ּוְצִבי ֲאֶׁשר ָּבַרח ֵאַלי ָׁשְלֵחהּו , רֲאֶשׁר ִנְסַּג

 < >ָׁשם ֵריֲחM ַהּטֹוב ָעַלי ְּתִניֵחהּו > ְּבֵבין ָׁשַדי 
 

ְוָכל ָמה ֶׁשָעְטפּו לֹו ַיְׁשִליK > ֱאמּוָנה ִּבְנָיר ְמַרְׁשֵרׁש > ִפָּלה ֶלָעִני ִּכי Tא ַיֲעֹטף ְּת

 ְנִקיֵקי ֶנֶפׁש ֵּבין, ְּכֶצַמח ָצָלף> ִפָּלה ִּכי Tא ִיְצTף ֶצלֹוָפן ֱאמּוָנה ַעל ַּגּבֹו  ְּת>

, ַיִּגיד, ִיְׁשַאל אֹותֹו ַהַּמְלָאK ָאַרְזִּתי ְּבַעְצִמי? ִמי ָאַרז ְלM> ִיְׁשTף ִצָּפְרָניו , ֶנֱאָחז

 >ֵיֵלK ְּכַאַחד ָהָאָדם ִלְפֵני ְׁשמֹו > ָיִסיר ָּכל ַמְלּבּוׁש ְיֵרִאים 
 

Tא ְּתִפַּלת > ַחְלָחָלה ֶׁשָּמא ֶאְתַאֵּין Tא ִמַּפַחד > Tא ַעל ֶחְסרֹוִני , ִפָּלה Tא ָעַליְּת

ַמֵּגר ִלי ַחְיַּדִּקים > ַהֲעֵנק ִלי ְׁשֵני ִקילֹו ָּבָׂשר > ַהְׁשַּפע ָעַלי ָמזֹון : ּפֹוֵׁשט ַהָּיד

ֶׁשֵּתֵׁשב ַּתַחת ְּתֵאָנִתי > ֶׁשִּתְׁשַלו , ְּתִפָּלה ָעֶליM> ֲאִני ְּבַהְמָּתָנה , Tא> ְוַחְיָעִבים 

ַאְלֵפי , אֹוהֹו> ִאם ִּתְׁשַאל ִלְׁשלֹוִמי ְׁשלֹוִמי ְמֻצָּין > ְנָקה ֶאת ַנְפִׁשי ָּגלּוְתM ָח> 

 : ַּגְלַּגל ִסיבּוֵביֶׁשל > ָׁשִנים ֶׁשל ִּפְסֵקי ָמֶות 

 Tא ְּבִמְגַּבַעת ַאָּתה

 Tא ַּבֲחִליָפה ָהִייָת ְוָהֹיה Tא ִּתְהֶיה ַּגם

 Tא ַּבֲחָפִתים ִּתְנַכח

 ִּביִריקֹות ִּתְתַּגֶּלהTא 

 .ח מֹוְצִצים ִּתָּמֵצץ"Tא ִּבְּגַמ. ִקים ְּדחּוִיים ַּכָּידּוַע'Tא ְּבֶצ

 Tא ַּבֲחֻלַּקת ֻסָּכִרּיֹות ְלחֹוִלים סֹוָפִנִּיים

 ,ִּכי Tא ָהָיה עֹוד ָמה ִלְראֹות, ֲעֵרמֹות, ִהְׁשַאְרנּו ִרּבֹואֹות ֶׁשל ִמְׁשָקָפִים

ֵאיK ֶׁשֶאְפָׁשר ִלְראֹות , ַאָּתה,  ְלM אֹוֲהִבים ִהְמֵצאנּו ִויֵדאֹו ֶׁשִּתְרֶאהֵיׁש, ִּתְתַחֵּדׁש

ַּבָּמקֹום ַהֶּזה ָהֵריק ֶׁשּבֹו ֶהְסֵּתר ָּפֶניM , ַמה ֶׁשָהָיה ְוֶנֱעַלם ִסיָמֵני ְׂשמֹאְלM ֹּפה

 :ִלְרֹקם ִמִּלים, ַמְתִחיל ְלִהָּבֵרא
 

Tא ִמַּפַחד ַחְלָחָלה ֶׁשָּמא , ַּגם Tא ְּתִפָּלה ֵאֶליM, רֹוִניTא ַעל ֶחְס, Tא ָעַליְּתִפָּלה 

 ֶאְתַאֵּין
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ַמֵּגר ִלי , ַהְׁשַּפע ָעַלי ָמזֹון ַהֲעֵנק ִלי ְׁשֵני ִקילֹו ָּבָׂשר: ְּתִפַּלת ֶנֶפׁש ּפֹוֵׁשט ַהָּיד, Tא

 ַחְיַּדִּקים ְוַחְיָעִבים

,  ְׁשִביִעית אֹו ִׁשיָרה ֲעִׂשיִרית ֶאָּלא ְּתִפָּלה ָעֶליMְוTא ִּכי ְּתַגֶּלה ְּכָבר ָּפָרה ֲאֻדָּמה

 ֶׁשָּפֶניM ֵיָראּו ֶׁשּתּוַכל

אּוַלי ִהְׁשַאְרנּו ִרּבֹואֹות ֶׁשל ,  ֶׁשְּתַנֵחׁש ֶׁשִּמּׁשּום ָּכK–ְלָהִסיר ֶאת ַהַּמְסֶוה 

 ֲעֵרמֹות ִּכי Tא, ִמְׁשָקַפִים

  , יK ַאָּתה ִלְבֹחר ִמָּׁשם ִמּתֹוK ָהֲעֵרָמהִּכי Tא ָצִר, ָהָיה עֹוד ָמה ִלְראֹות

 ִּכי Tא ָינּום ְוTא

Tא ַיֲעֹצם ֵעיָניו ֵמְראֹות ְוַנֲעַלִים ִרּבֹואֹות ֵנֵלK ַּפֲעַמִים ַּבָּׁשָנה ִעם ַנֲעֵלי , ִייַׁשן

 ְסּפֹוְרט Tא ִּבְׁשִביל

  ָאָּנא ֵאֶליM---ִריחֹות ֲעֵיִפים ְּכָבר ֵמִריצֹות ְּב, ִּבְׁשִביל ָלֶׁשֶבת, ָלרּוץ

ִהְמֵצאנּו ִויֵדאֹו ! ָּכאן ַעְכָׁשו, ֵאֵלינּו, ֲעֵלה ָלֶרֶגל ָלָּמה Tא ַאָּתה, ַקח ִמְנָעל

 ֶׁשִּתְרֶאה

, ֶּׁשֶאְפָׁשר ִלְראֹות ָמה ֶׁשָהָיה ְוֶנֱעַלם ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַמִים ַרִּבים ֶׁשל ִּדְמעֹוֵתינּו

 ,ָבה ֶׁשְּלM ֵאֵלינּוָּבַאֲה

ַעל ִׁשְכָחה ֲאֶׁשר ָׁשַכְחָּת ְוֵאיK ַאָּתה ׁשֹוֵכח ִׁשְכַחְתM ִהֵּנה , ּבֹוז Tא ָּתבּוז ָלנּו

 ִסיָמֵני ְׂשֹמאְלM ַּתַחת

ֹּפה ְיִמיְנM ִהְׁשִאיָרה ִסיָמִנים , ִּתַּגע) ַּבָּמקֹום ַהֶּזה ֵאיֹפה ֶׁשּכֹוֵאב(ֹראֵׁשנּו 

 ִּיים ֶׁשל ִחּבּוקַאְרֵכאֹולֹוִג

Mַּבָּמקֹום ַהֶּזה ָהֵריק ֶׁשּבֹו ֲאִני נֹוֵגַע ְמַחֵּפׂש ַמַּגֲע ,Mַאֶּיָּכה ַרק , ֶאת ֶהְסֵּתר ָּפֶני

 ֲאִני ַמְרֶאה ְלM ֶאת, ִּתַּגע

ן ֶּב… יֹוֵסף…) השם(ְּכֹתֶנת ַהַּפִּסים ֶׁשִהְלַּבְׁשָּת ְּבַאֲהָבְתM ׁשֹוְכֵני ַּדְרָּגִׁשים ֲאִני 

 ֶּבְרָטה……

ֲחֹזר ָּכל ָּכK ִמְּזַמן ֵהְרֵאיָת ְּכָבר ָּבָהר ֶאת ֲאחֹוֶריM , אֹוֵמר ְלM ֲחֹזר) שם האם(

ֶאת ַמְגִּביֵרי , ֶאת קֹול ַהָּטֹרף ֹטַרף ֲאִני ַמְׁשִמיַע, ְוַעְכָׁשו ִמְּלָפִנים ֵאֵלינּו ַּתֲחֹזר

ַהִּׁשיָטה ֶׁשַּתְׁשִמיַע ְּכָבר ֶאת ַהּסֹוִדי ַהּקֹול ֶׁשִהְמֵצאנּו ְּכֵדי ֶׁשַּנְרֶאה ְלM ֶאת 

ְּבֶעֶצם ַהַּטִּלית ָעַלי ֲאִני אֹוֵמר ְלM , ֶׁשְּבִׁשְמM ֶאת ַהּקֹוד ַהּסֹוִדי ֶׁשְּכָבר ַהֹּכל ָּפְרצּו

ה ַּפֶּסיָה ַהְּׁשֹחִרים ְּכמֹו ַּפֵּסי ַּבְרקֹוד ְלהֹוִדיַע ְלM ַּכָּמה עֹוד ָׁשִוים ָּכל ְיהּוֶדיM ָמ

 .ְמִחיָרם ְּבסֹוף

  

Mִּכי, ָהֶאֶלף ַהְּׁשִביִעי ְמכּוִרים ִלְבָׂשֶמי Mְּתִפָּלה ֵאֶלי 

 :ָּתִׁשיר. ָּתִׁשיר.  ָּתִׁשיר–ַּתֲעֹטף ְוִּתְׁשֹּפK ָלנּו ִׂשיַחְתM ָאז ָּתִׁשיר ִלי ְּבִׁשּדּור 
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כל בוקר מיד . נהר זורם בירושלים ואני מכוון אותו ממזרח למערב

הכנסתי את הדנובה , תי את המכונית בדרכי לבית הספר החרדיכשהתנע

, והיא מיד, סובבתי את הכפתור, דיסק-הכחולה לתוך הסדק הנכון ברדיו

, מכה גלים בחלונות הסגורים, שוצפת בעדינות עולה ויורדת, כמו אתמול

, בין גבעות של ירושלים, נזהרת שלא ישמעו אותה ברחוב החרדי שלי

, מסתובבת בוולס סביב הרמזורים, נג את הגבעה הצרפתיתחֹוָצה איתי בעו

עומדים , פושטים יד, שופכת מים טהורים על האברכים העומדים בצומת

מחולפים , בני מלכים, חובשים כתר תורה, שני צעדים בתוך הכביש

מתארת את כלי הנשיפה בתוך תא , ידם נעה לקצב הגלים, בחליפות כהות

 . וחלונותי הסגוריםהנהג בו אני לא אני כן אני

שבעצם אינה , שמציפה לי את הזמן, למרחקים, נעה לאט, דנובה כחולה

על , דמיון-גואה לאין, עולה על גדותי, כחולה יותר מהדמיון על ְּכחֹוָלּה

מנקים את הכביש , עָרבים בנתיב הימני אוחזים שקיות, רכסי ירושלים

ת שחורה שמחלקת ירימו וישימו בשקי, מהלכלוך, מאשפות ירים אביון

 .שתהיה עיר קודש, להם עיריית ירושלים המאוחדת

רכה כמו שמלת אימי שעשיתי ממנה עטיפה לספר , נעה לאט, דנובה

כשאמרו לי לקחת לרבי , כדי שיוותר ממנה משהו שאלטף, שירים

פעם . אבל היא מתה, שיוכל לברך, אבוחצירא בנתיבות בקבוק וויסקי

ונתתי . גועל נפש. סּוטּול. סחי. י טיפה מרהראשונה ואחרונה בחיי שקנית

. וחזרתי לבית החולים של פתח תקוה, כמתת, לצדיק מנתיבות כפדיון נפש

תקוה להכנעת תאי , מה יכול להיות רמוז כאן אם לא בשורה! פתח תקוה

הבקבוק עלה מאה ? המתפשטים בגוף של אמא, הסרטן המליאים חיים

ידיד בעל תשובה בא בהתנדבות . וסשנה לקח לאמא לגס. וחמישים שקלים

לית אתר פני . "לומר את הקפיטל תהילים שגילה רבי נחמן מברסלב

אבל כעת אני . לא הבנתי אידיש. אמר התימני בהברה אשכנזית, "מיניה

 .מבין מה לא הבנתי

איך הגעתי לעולם החרדי כמהגר מהטריטוריה המרסקת של מלחמת יום 

באמתלה למצוא , רץ ללא פספורטכפושע מחפש מקלט בא, הכיפורים

מוקפים ריחות מהבילים של עבר מפואר שוקק , אלוהים שאזרחיו טהורים

 .מתרנגולת ממולאת אורז

 .לא בכל מקום היא כחולה. הדנובה עצמה זורמת הרחק מכאן
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וכתב שיר הלל לאור , יוזף וויל שמו, משורר עלום אחד הביט בה פעם

. ה ומקהלה אלמונית שרה אותוהחשמל החדש המאיר את רחובות בוינ

כמו הרבה גילויי פלאים של האדם . החשמל הפך לדבר של מה בכך

רחובות האדם הוארו ועוד תיפול עליהם . המתגבר על החשיכה והבערות

חזר אל הלחן שהעניק , מלחין השיר, יוהאן שטראוס. אפילה איומה בוינה

, "דנובה הכחולהה" והלחן הפך ל – למילות השיר והעניק לו תחיה חדשה

, כמו מורדות ההר הזה –חום ? כמה חום, זו שצבעה הוא באמת ירוק וחום

מימין השלטים של . מצומת שועפט הפלסטינית עד לעלייה לרמות

מחזירה כסף " רמת שפט"עמותת : המפלגה הליטאית האנטי ציונית

עוד מסמן לתהום בין הנהר האשכנזי הישר לעומת הביוב !". לחברים

 .ס לבתי סוהר"המוביל את נבחרי המזרח של ש, הנפתלהמזרחי 

  
זהו סימן . מספרים על הדנובה שכל פעימה באה בה מעט מוקדם מהצפוי 

שמעורר . הדבר שבא מעט מוקדם מהצפוי, ההיכר של הואלסים הוינאים

 .תדהמה

כל ילד אוצר . השבוע הוא שבוע הרישום של בני השלוש לשנה הבאה

ו תאומים ובאמצע השיחה נשמעה צפירה מבסיס פעם הורים הביא. מפתיע

תיקן ! זה מכבה אש –אבל אחיו החליט !  אמבולנס–הילד התלהב . צבאי

 ! אז זאת צפירת העומר–אחיו 

ספירת "בן השלוש המתוק צירף את המושג . וברור שהוא לא יהיה משורר

ו אבל מי ירשה ל... נהדר... ישראלי... עם צפירה ויצא לו דבר מה" העומר

זה לא מתאים , אפילו אם המטאפורה היא לו מתנת אלוהים? להיות משורר

 .לבני תורה

  
כעת הדנובה מתעלסת לי והרגליים בוואלס על הברקס והגז וכלי הנשיפה 

והמיתרים של המנוע מזמזמים ובמכונית ממול מהבהבים צמד תותים 

 .ריםבלילה בליל יום הכיפו, 1973-כמו נותבים שירו עלינו ב, אדומים

, שהתווים שלה היו רב מכר, האדווה היפה הנדושה, הנה שוב היא חוזרת

שחגים מעל ירושלים , שעפים מבהלה, דומים לזרזירים שעל חוטי החשמל

 .במכונית, שהדנובה זורמת בה בדיסק שלי

שערי גן העדן . אם לא יהיה פקק היא תגמר בפתח תלמוד התורה.  דקות12

אזעקה ואניח את כתר בני המלכים על שלה יסגרו כשאלחץ על שלט ה

 .ראשי
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והמנוע , גזשמחייבת ללחוץ על ה, זו העולה ימינה, הנה היא הפנייה החדה

, רמזור אדום! לאן אתה לוקח אותי ואותך! לאן – שישאג, ינהם יחד איתה

 עד לחניה של בית –הפרק האחרון , שוב ימינה, רמזור ירוק, רמזור כתום

, כאן זה תלמוד תורה. ן להם שיעור מוסיקה אחדשאי,  תלמידים500הספר 

 !רק תורה! יאללה, יאללה! לא קונסרבטוריון, אדוני

מנמיך את גובה , ואני עוצר את המכונית, ומחיאות הכפיים של הסיום

, חונק את המנוע, מסובב את המפתח, שניגרת, הדנובה שעדיין מפכה

. זה הסכר. ןעד כא. זהו, שם את המגבעת על הראש, מנמיך את הרמקולים

. היא לא תיכנס. המפתח בכיס. שקט. אני מכבה את הנפש. ִיםַוָיֹּשּׁכּו ַהָּמ

  .השומר עם האקדח עומד בשער
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 יותם ראובני 

  
  

 שלושה שירים

  
  

 רוע

  

  

 ַאָּתה אֹוֵמר ֶׁשֶּזה ְלַגְמֵרי ִּבְלִּתי ֶאְפָׁשִרי

 ַע ָיבֹואָלָּמה ֶׁשֹר. ֶׁשֹרַע ָיבֹוא

 ְּבַלְיָלה ֶזה ֶׁשל ֵראִׁשית ָהָאִביב

 ְּבִׁשְויֹון ַהַּלְיָלה ְוַהּיֹום

 ֲאָבל ַאָּתה יֹוֵדַע ֶׁשֹרַע ָּבא ָּתִמיד

 ִּפְתאֹום ַוֲאָנִׁשים ָיִפים עֹוִׂשים אֹותֹו

 אּוַלי ְּכֵדי ְלַנֵּפץ ֶאת ַהֹּיִפי

 ֲאָבל ְּבִמְׂשָחָקם ֵהם ּפֹוְגִעים

 אְּבַחִּפים ֵמֵחְט

 ֶׁשַאְׁשָמָתם ָהְיָתה

 ִקְרָבה ֶאל ֹיִפי ֶׁשִהיא

 .ִקְרָבה ֶאל ֹרַע ַּגם ְּבTא יֹוְדִעים
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 אניים

  

  

 ָּכל ָהֲאִנִּיים ֶׁשָהִייִתי ִמְתַּכְּנִסים ִּבי

 20ְּבֶחֶדר 

 ְּבַמְחֶלֶקת אֹוְרּתֹוֶּפְדָיה

 :ָאסּוָתא ַאְׁשּדֹוד

 יםָהֲאִני ַהּתֹוֵבַע ְּבחֹוף ְמִציִצ

 ָהֲאִני ֶׁשָּפַגׁש ְּבָצֳהֵרי ַׁשָּבת ָצִעיר

 ְּבֶבֶגד ָים ְלַיד ַהַּמְדֵרגֹות ְּבַגן ָהַעְצָמאּות

 8ָהֲאִני ֶׁשִּזֵּין אֹותֹו ְּבִיְרְמָיהּו 

 ָהֲאִני ֶׁשָּכַתב ֶאת ֵּפֶׁשר ַהַּמֲעִׂשים

 ְוִׁשיֵרי ַאֲהָבה

 ֻּכָּלם ִמְתַּכְּנִסים ִּבי ַעְכָׁשו

 .ְגִויִנים ֶׁשחֹוְזִרים ֵמַהָּיםְּכמֹו ִּפיְנ

  

  

  

 שלישיה

  

  

 ָחַלְקִּתי ֶאת ִמָּטִתי ִעם ְׁשֵניֶכם ְוָהָיה ֹיִפי ַרב

 .ֶאת ַעְצִמי Tא ֶהְחַׁשְבִּתי. ֶׁשָּלֶכם

 ְּתנּועֹות ָיַדִים ִהְסַּתְחְררּו

 .ְּכמֹו ֲעָנִפים ֶׁשל ֵעץ ָנִעים ָּברּוַח

 ְגַלִיםָהיּו יֹוֵתר ִמַּדי ַר. ְוָהַרְגַלִים

 ֶׁשָרצּו ְלַסֵּפר

 ַעל ַהִּקילֹוֶמְטָרז׳ ֶׁשָעׂשּו

 .ַעד ֵהָּנה

 ֵעיַנִים Tא ָיְדעּו ַעל ִמי

 ֵמִביK ָהָיה ְּכֶׁשְּׁשֵניֶהם ִהְתַנַּׁשְקנּו. ְלִהְׁשַּתהֹות

 .ְוַהְּׁשִליִׁשי ִנְׁשַאר ּבֹוֵדד יֹוֵתר ִמֶּׁשָהָיה ַּבַהְתָחָלה



 28

 טינו מושקוביץ 

  
  

 שני שירים

  
  

 מלא מים

  

  

 ַהֹּכל ָׁשם ֶאְצָלּה ָמֵלא ַמִים

 ,ְמַטְפֵטף ִמְּלַמְעָלה, ְמֻעָּפׁש

 ַהֹּכל ָׁשם ֶאְצָלּה ָמֵלא ַמִים

 ְוַהַּמִים ְּבֵריַח ַקְרַקע

 ְוַהַּקְרַקע ְּבֹעֶמק ֶמֶטר

 ֵמָתה, ָּכל ַהַּקְרַקע ָּבֹעֶמק

 ַלח ְּבתֹוָכּה ְוַקר ָּבּה

 ִיםַהֹּכל ָׁשם ֶאְצָלּה ָמֵלא ַמ

 ָּגִרים ָלה ָּדִגים ָּבֵעיַנִים

 ָצִפים ָלּה טֹוְבִעים ַּבֹּמַח

 ְיֻרִּקים ְוָצִבים ָּכמֹוָה 

  ַהֹּכל ָׁשם מֹוִביל ְלָמֶות

 ַמַּפת ַהְּוִריִדים ַּבּׁשֹוַקִים

 ָזִוית ָהִרְצָּפה ַהּׁשֹוַקַעת

 ַהֹּכל ָׁשם ָספּוג ְּבָמֶות

 ֶולְּבֵני ְּבִלי ָעיֹוְצִאים ָלּה ְוָלדֹות 

 ָקִרים ְוֵריִקים ְלַגְמֵרי

 ְׁשֵקִטים ַעד ְלַׁשד ַהֶּׁשֶקט

 ְוָיָׁשר ִנְטָמִנים ַּבַּקְרַקע

 ְוַהַּקְרַקע ְּבַטַעם סֹוֶלר

 ְוַהּסֹוֶלר ָמהּול ְּבַמִים

 ֶׁשַבע ִליֶטר ְּבֶׁשַבע ֶׁשֶקל

  



 29

 401עוף 

  
  

 ָׁשַאל אֹוִתי ָהעֹוף    ֵאיK ַלֲהֹפK ְלִׁשיר

 

 ֵאיK ַלֲהֹפK ְלִׁשיר  ִתי               אֹוָהעֹוף ָׁשַאל 

  

  ְלֵהָאֵלם ְּבקֹול   ְלִהְתּפֹוֵגג ָּבאֹור                 

  

 ָנמֹוג ּוִביָמִתי  ִנָּׂשא ּוְמֻכָּנף                   

 

 ְּבֶחֶרק ַהְּדָלתֹות  ְלֵהָעֵלם ָּכִליל                  

 

 ְלַמְעָלה ָרִהיִטים  ְּבִמיֶׁשהּו ֵמִזיז                   

 

 ל"אֹוִתי ָהעֹוף ַהָּנ  ִהִּגיע ְוָׁשַאל                      

 

 ֵהיָכן ַהֵּׁשרּוִתים  ְּכמֹו ְסַלח ִלי ָמָּׁשָעה          

 

 ֶנֱעָלִמים ְּבקֹול   ֵאיK ְנמֹוִגים ָּבאֹור             

 

 תֹותְּבֶחֶרק ַהְּדָל  ֵאיK ִנְׁשָאִרים ַּבִּׁשיר           

 

 ְוָאז ָׁשִניִתי לֹו  ֲאִני ָעִניִתי לֹו                   

 

 ָמָצא ֶאת ִמי ִלְׁשֹאל  ִּכי ַהִּצּפֹור ַהֶּזה              
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   אהרן שבתאי

  

  

 ' מה אעשה היום'מתוך 

  
  

1 . 
 

 ַחֵּיינּו ְקַטִּנים
 

 ֵאיֶנִּני ְּכִלי

 ֶׁשֵּמִכיל ַהְרֵּבה
 

 ֲאִני זֹוֵכר ֵמִאיׁש

 )ֶּבְנִצּיֹון ִמיְלַמן(
 

 ֶׁשָּגר ִמּמּול

 'ְּבקֹוָמה ב
 

 ָּתלּוי ַעל ִקיר

 ֲחַדר ָהאֹוְרִחים
 

 ַמְצֵלף ְזבּוִבים
 
  

  

 סיבתיות. 9
 

 ִּבְגַלל ַהֲחגֹוָרה

 ֶׁשֵהִניף ָאִביו
 

 ְּכֶׁשִּנְמַלט ִנְפָחד

 ְסִביב ֻׁשְלַחן

 ,ֲחַדר ָהאֹוְרִחים
 

 ,ָרץ ָלַאְמַּבְטָיה
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 ,ָקַפץ ָלְרחֹוב
 

 הּוא ָנָׂשא ִאָּׁשה

 ֶׁשהֹוֶריָה ָהֲאִמיִדים
 

 ָׁשְלחּו אֹותֹו 

 ִלְלֹמד ְּבָּפִריס
 
  
  

10. 
 

 ,ַחֵּיינּו ְקַטִּנים
 

 ְׂשַער ָהֹראׁש ּוֵבית ַהֶּׁשִחי

 מּוָעט ֵמָהֵעֶׂשב
  

 ַהַּיְׁשָבן Tא ִיְרַּכב

 , זּוגֹות אֹוַפַּנִים8ַעל 
 

 ַרק ַהִּמִּלים

 ,ִנָּתנֹות ְּבִחָּנם

 ,ִריָכה ְּגדֹוָלהַהְּצ
 

 ְותּוַכל ִלְׁשֹּפK אֹוָתן

 ְּבַׂשִּקים
 

 ָאז ְׁשֹמר ְלM ַרק

 'Tא'ְוֶאת ' ֵּכן'ֶאת 
 

 ִׂשים ֲעֵליֶהן ֶרֶגל

 ,ִמָּיִמין ּוִמְּׂשֹמאל

 

 ְוֵׁשב ְוַדֵּוׁש
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   יהודה ויזן

  

  

 ארבעה שירים

  
  
• 

  
  

 ֻּכָּלם ָּכל ָּכK ִטְּפִׁשים

 י־ָלה־ָלהְטִרי־ִלי־ָלה־ִל          

 ְּגָבִרים ְוַגם ָנִׁשים

 ְטִרי־ִלי־ָלה־ִלי־ָלה־ִלי       
  

 ְוַרק ֲאִני ָחָכם

 ְוַרק ֲאִני ָנבֹון

  

 ְוֵיׁש ִלי הֹוָכָחה

 ְלָכK ֶׁשֶּזה ָנכֹון

  

 ֵּבין ֵעֶדר ַעְכָּבֶריָה        ֵּבין ָּכל ַאְנֵׁשי ִעיִרי

 ָוֵרַעֵאין ִלי ָאח         ְזֵקִנים ּוְצִעיִרים       

  

     ְוָכל ַהְּטִרי־ָלה־ָלה  ְוָכל ַהְּטִרי־ִלי־ִלי    

  

 ֵאיָנם עֹוְזִרים ְּכָלל ִלי 

 ִּכי ַעל ֹראִׁשי ְקָלָלה

  

   ִלְהיֹות ָּכֶזה ָנבֹון ִלְהיֹות ָּכל ָּכK ָחָכם          

 ָלֵׂשאת ְּבתֹוכMֲ                       ֶׁשַפע ּתֹוָכחֹות   
  

   ַאָּתה ָּתִמיד ָנבֹוK K ֵמִביK           ַהֹּכל ָּכל ָּכ

   ֶׁשWא רֹוֶצה ָלבֹוא           ַאָּתה ֵמֵעין ָנִביא
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ALS OB  

  
  

 .ָּפַתְחִּתי ֶּפה ַעל עֹוג

  
 .ַעל עֹוג  

 .ַעל עֹוג  

  
 ְועֹוג ָּפַתח ָעַלי

 .ָּפָצה ְוַגם ָּפַער

  

 ָּבַלְעִּתי ֶאת ָהעֹוג

 ֶׁשָּבא ָעַלי ִלְבTַע

  

 ַצְחִּתי ְּבָמחֹוגָּפ

 ְלַטְלְטלֹו ִּבְפִנים

  

 ַלֲעׂשֹותֹו ִעְנָּבל

 .ֶנְחָּבט ַעל ַהְּדָפִנים

  

 ֵאיִני לֹוֵעג ְלעֹוג

 ֵאיִני ִנְגָעל ִמֶּמּנּו

  

 ִּכי עֹוג ַעְכָׁשו ִמְּלּגֹו

 ְוהּוא ִמְּלּגֹו ֶׁשִּלי

  

 ְוֵיׁש ִלי ַהחֹוָבה 

 ִלְפֹּתַח ֶּפה ָּגדֹול

  

 ִגיִלְמֹזג ֱאֵלי עֹו

 .עּוגֹות ְוַתְבִׁשיִלים
  

– 
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 ָעַלי ִלְדֹאג ְלעֹוג

 ִּכי עֹוג Tא ֲאָגִגי

  

   ַאK הּוא לֹוֵחץ ֶאת ְּבֵני־ֵמַעי 

  

 ְמאֹוד־ְמאֹוד

  

  

 .ְּכִלְוָיָתן ְּבתֹוK ָּדִגיג

  

  

 . 'כרמל'שראה אור לאחרונה בהוצאת ' 2020–2005 –מבחר שירים 'פורסם ב ALS OB השיר •

  

  

  

 

• 

  
  

  –ַּדי ַרּכּות יֹוֵתר ִמ

 .ִסיָמן ֶׁשֶּזה ָרקּוב

  

 ְּכמֹו ָאָקֵדַמאי ָצִעיר ִעם ַקְסֶקט

 –ֶׁשְּמַדֵּבר ְּבֶׁשֶקט 

  

 , Tא ָחׁשּוב ָמה ֹיאַמר

 .ֶזה ָּבטּוַח ֶׁשֶקר
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•  

  
  
 !"היא עשויה להשאירו שדוד? אשה בעלת בשר... הא"

 )'נשי וינזדור, 'אלתרמן, שיקספיר(                                               
  

 ִמַּבְיָׁשנּות ְזַמִּנית ָנִׁשים ְׁשֵמנֹות סֹוְבלֹות  

 ַאK                   ִּבְלַבד

 ְּכֶׁשּדֹוֲחִפים ָלֶהן ֶאְצַּבע ִמְתַּגָּלה ַהְּכִמיָהה

        ַהֵּתָאבֹון ִנְפָּתח       ּוִמָּיד

     ד ְוׁשֹוֵאב ֶאת ַהָּי  ְוַהּגּוף ָהָרֵעב ִמְתַרֵּפק   

   ְוִלְפָעִמים      ַהַּמְרֵּפק        ַעד

        ִמָּכK              ַּגם ְלַמְעָלה 

  

  ַמְרֶּפה              ְוֵאיֶנּנּו

  ִמָּקח              ִמין              ְונֹוָצר 

  

       ְוִהיא ַמֲעִמיָקה   ַאָּתה מֹוֵׁשK ָחָזק      

 ַמְגִּביר ֶאת ַהְּיִניָקה       ַהִּנָּסיֹון ָלֵצאת      

  

             ִלְהיֹות ְמֵלָאה ְוTא ֵריָקה    ִּכי ִהיא רֹוָצה 

  

  ִּבְׁשִביָלּה   ָׂשֵמַח   ּוְבַסK   ַהֹּכל     ַאָּתה  

Kָעצּוב                  ִטָּפה     ָּבּה ָּבֵעת   ַא 

  

 צּוף ַהַּפְר ֶאת        ְמַעָּוה    ַּכֲאֶׁשר   ִהיא 

 דִמַיּ            ִמַּדי               ְוֶנֱהֵנית        
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  האורד יונתן

  

  

  שמואל בן לםמֻש של משירתו

  
  

שמו מוכר לנו מיצירה אחת . משלם בן שמואל הוא משורר שלא נודע

; חיבור זה מצוי רק בהעתק אחד. 'שום שכל'חיבורו הדקדוקי , בלבד

גם בעלי .  נקטע באמצע החיבורגם העתק זה, וכאילו לא די בכך

ואם , ההיסטוריה ורושמי הרשימות של חכמי אשכנז וצרפת לא הכירוהו

, ממעט המידע שאפשר לדלות מחיבורו.  לא הזכירוהו–הכירוהו 

ומהיכרותם של מחברים אחרים עם , מהספרייה המדעית ששימשה אותו

ב או "יאפשר להעריך שהוא ישב בתחומה של צרפת בסוף המאה ה, תורתו

ושהוא הושפע רעיונית וספרותית , ג למניין האומות"בתחילת המאה הי

, במפתיע. יוסף קמחי' אברהם אבן עזרא ור' מתורתם של המדקדקים ר

אחד מבעלי התוספות : תורתו פעפעה למדקדקי אשכנז דרך צינור עקיף

משה בן יום טוב ' ר(שהיה גם איש דקדוק , ג"הנודעים בלונדון במאה הי

דרכי הניקוד 'בתוך ספרו שלו ' שום שכל'קיצר ועיבד את , )ןהנקד

דרכי '. והינה חיבור זה זכה לתפוצה רחבה ולהעתקות מרובות', והנגינות

והוא נדפס עוד , ז"הופיע בדפוס כבר בראשית המאה הט' הניקוד והנגינות

אבל גם אם תורתו . בלוויית פירושים ומבואות מדעיים, שלוש פעמים מאז

ספרו המקורי ,  של משלם בן שמואל חלחלה אל בעלי הדקדוקהלשונית

  .נותר עלום וכמעט שלא הזכירוהו

תיאור חלקי של החיבור ושל הקשריו הספרותיים והמדעיים בא במפוזר 

לדרכי ארגון תורת : שיטת המבטלים, 'במאמרו של מחבר שורות אלה

, פז( 'תרביץ'שרואה אור בימים אלה ממש בכתב העת ' הלשון באשכנז

' שום שכל'העתקה מלאה ומבוארת של ספר . )336-297' עמ, ב חוברת

בעבודת הגמר שלו הנכתבת והולכת ) בעזרת בעל הלשון(עתידה לבוא 

לפי שעה מוצגים כאן באופן ראשוני שירים . באוניברסיטת בן־גוריון בנגב

' דחק'מתוך החיבור שיש בהם כדי להשביע את נפשם השוֵקקה של קוראי 

  .וחרי השירה העברית לדורותיהושל ש
  

•  •  •  
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שלושת השירים הראשונים הם . נדפסים כאן ארבעה שירים משל משלם

, וזאת בדרכם של מחברים אחרים בימי הביניים', שום שכל'הקדמה ל

יוסף ' אברהם אבן עזרא ור' כך למשל ר(שהקדימו שירים קצרים לספריהם 

בשירים ,  כמקובל בסוגה זו).שמחברנו הכיר כאמור את חיבוריהם, קמחי

אלה בא תיאור שבחו של החיבור ומתוארת תרומתו לחוכמתו ולהשכלתו 

והדברים ניכרים בריבוי השיבוצים וההרמזים לספר משלי , של הקורא

 וכמו –משלם אינו מצטיין בדרכי שיר מיוחדות . ולתיאורי החוכמה שבו

 עם –במלאכה זו שאר בני צרפת בימיו הוא מיומן פחות מאחיו הספרדים 

מעניין . זאת הוא מכיר את דרכי השיר המקובלות והוא מנסה לכתוב לאורן

להעיר שבכמה וכמה מקומות שיריו חורגים מכללי הדקדוק והניקוד 

המחמירים שעומדים בבסיסם של המשקלים הספרדיים שבהם ניסה 

ועל כורחנו נידרש להסביר שהוא ניקד את שיריו שלא על פי ; לכתוב

ואף על פי שאפשר למצוא משוררים שאינם מנקדים את . ים הרגיליםהכלל

הדברים תמוהים שבעתיים כאשר המשורר הוא מדקדק , שיריהם כהלכה

ייתכן ששיריו נכתבו . המכיר את תורת הניקוד ואף כותב עליה בספרו

אך אחד המעתיקים שיבשם ובשיבושיהם הם מופיעים , מעיקרם כהלכה

לא נוכל , אם יתגלו בכלל,  לנו כתבי יד נוספיםועד שלא יתגלו. לפנינו

  .לדעת אם כך הדבר באמת

העוסקת ' שום שכל'השיר הרביעי איננו אלא פסקה דקדוקית מתוך 

בחשיבות של הכרת הניקוד וחשיבותו להבנה מלאה של משמעויות 

פסקה זו נכתבה כפרוזה גמורה ומעולם לא הייתה יומרה . המילים העבריות

 אף על פי שלקראת חתימתה המחבר צובע – כללי השיר להטיל עליה את

קיטועה הסדור , אבל במתכוון או שלא במתכוון. את הלשון בכמה חרוזים

וכמעט שאפשר לומר עליה שהיא , לשורות מאפשר לה להיקרא כמו שיר

יפי מליצתו של המחבר והשיבוצים . בן שמונה מאות שנה' ְסּפֹוֶקן וֹוְרד'

  .בטקסט עושים אותו כדאי לפרסום במתכונת זוהמקראיים שהוא משלב 

, י וטיקן"כ, השירים נעתקו מן כתב היד היחיד המחזיק את החיבור

העמוד (' וורסו'וכולם מופיעים בצד ה, ebr. 402, הספרייה האפוסטולית

כתב היד כתוב בכתיבה אשכנזית מעט .  בכתב היד91של דף ) הימני

ושת שירי הפתיחה מופיעים בטור של. מרושלת והאותיות לא תמיד ברורות

והפסקה שממנה נבנה השיר הרביעי מופיעה בטור ) 'ג91'(הימני בעמוד 

הניקוד בכתב היד (כדרכם של שירים הוספתי ניקוד ). 'ד91'(השמאלי 
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וכדרכם של שירים מימי הביניים , )ובאופן אירוני מדי פעם שגוי, חלקי

 מטרתו של הביאור היא .שמרתי על הכתיב המקורי והוספתי ביאור קצר

, בעיקר להצביע על מקורן של מליצות מקראיות המשובצות בטקסט

ולהעיר על , להציע קריאות חלופיות, להצביע על חריגות דקדוקיות

שימושי לשון מיוחדים הזרים מאלו המשמשים בעברית הספרותית של 

  .ימינו
  

  

  )מפועלים מפועלים בדלת ובסוגר(המרנין : המשקל. 1
  

  ס ַעל ְמרֹום ָקֶרת ֱאמּוָנה לֹו ְוַאֶּדֶרתָאחּו

  ֲאֶׁשר ָּגָלה ְלַעּמֹו סֹוד ְּתבּוַנת ֹּכל ּוָמֹסֶרת

  ְּבֶעְזָרתֹו ֶאֵּתן ֵסֶפר ְלָכבֹוד ּוְלִתְפֶאֶרת

  ְוַרז ּתֹוָרה ְּתבּון מֹוָרה ְוִהיא אֹוָרה ְלִעֶּוֶרת

  ּוַמְרֵּפא ִלְכֵאב ָאנּוׁש ְוַלַּמְהָמּה ּוִמְגֶעֶרת

  ָרה ִמְּפִניִנים ִהיא ְוַגם ִמַּדר ְוסֹוָחֶרתְיָק

  ּוִמּסֹוָדּה ֲאַחֵּבר ִּבין ְוׂשֹום ֵׂשֶכל ֱאִהי חֹוֵרת

  ְוַהִחּבּור ְלַמְׂשִּכיל ּבֹו ְרבֹות ַמָּתן ּוַמְׂשּכֹוֶרת

  ְּדָבִרים ִלְוַית ֵחן ֵהם ְלֹראׁש ַוְעָנק ְלַגְרֹּגֶרת

  ֶמֶרתְּתָנה אֹוָתם ֲעֵלי לּוַח ְלָבֶבM ְלִמְׁש

  

  
). בניקוד לא תקני! כך(' ֲאחּוָסה'ואולי התכוון ל,  המילה סותרת את המשקל:ָאחּוס

, 3 על פי משלי ט .ָקֶרת ְמרֹום. שסותרת אף היא את המשקל' ָאִחים'אפשרית גם הקריאה 

, 19כ , 13ביחס לסוד מופיע רק במשלי יא ' גילוי'הפועל ). 14תהלים כה ( ידע .סֹוד. 14

. הָמסֹוָרה; הניקוד והטעמים של המקרא, מסורת הלשון. ּוָמסֹוֶרת. הקשר שליליאבל שם ה

 שווא נע תחת .ּוְלִתְפֶאֶרת. 'ֱאֵתן'ואולי התכוון לנקד ,  מילה זו סותרת את המשקל.ֶאֵּתן

 .ִלְכֵאב. 'מֹוֶרה, ' על פי הדקדוק צריך להיות בלשון זכר.מֹוָרה. כנגד הדקדוק, ד"הלמ

שם ,  כך כנראה יש לנקד.ְוַלַּמְהָמּה. 'ַלְּכֵאב'ואפשר לנקד גם ,  המשקלעל פי, השווא נע

אסון ,  מכה.ּוִמְגֶעֶרת). 16בראשית יט (' ַוִּיְתַמְהָמּה'גזור מ, מופשט שעניינו השתהות

אסתר . ִמַּדר ְוסֹוָחֶרת). 15משלי ג ( נאמר על החוכמה .ְיָקָרה ִמְּפִניִנים ִהיא). 20דברים כח (

 מקור נטוי במובן של .ְרבֹות. 8על פי נחמיה ח ;  שם החיבור.ׂשֹום ֵׂשֶכל.  תבונה.יןִּב. 6א 

כנגד , ד" שווא נע תחת הלמ.ִלְויַת. 9 על פי משלי ד .ְלַגְרֹּגֶרת... ִלְויַת ֵחן. ַיְרֶּבה: לשון עתיד

  .3 על פי משלי ג .ֲעֵלי לּוַח ְלָבֶבM. הדקדוק
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  )פעל נפעל נפעל בדלת ובסוגרנפעל נ(משקל התנועות : המשקל. 2
  

   ִּביָנה ַוְעזֹוב ֶסֶכלָּבחֹורֵסֶפר ַהִּנְקָרא ׂשֹום ֵׂשֶכל 

  ֵסֶפר ַהָּבא ִמִּמְדַּבר ׁשּור ֻמְקָטר ִמָּכל ַאְבַקת רֹוֵכל

  ִלְׂשּבֹוַע ֶנֶפׁש ׁשֹוֵקָקה ּוְלַהְמִציא ָלָרֵעב אֹוֶכל

  ָליו ַּכְלֵכלֹיֵרד ַּכַּטל ַעל ֵּגיו ָנבֹון ּוְלכּו ָהְאִויל ֵא

  ִּכי ֶלְאִויל ָחְכמֹות ָרמֹות Tא ַיִּׁשיג ָלֶהם ָּתִמיד נֹוֵכל

  קּוָמה ּוְקָרא ֶזה ַהִחּבּור ּוְלָבְבM ִיְסַעד ִויַכְלֵּכל

  

  
) 15 ז ישעיהו (המקור צורת כאן ואילו ,)9שמות יז ( צורת הציווי הרגילה היא ְּבַחר .ְּבחֹור

שיר (' ְמֻקָּטר'ועל פי המליצה המקראית , יב על פי המשקל מחו.ֻמְקָטר. ציווי של במובן

 .ֹיֵרד ַּכַּטל). 9תהלים קז (' ְלַהְׂשִּביַע':  על פי המליצה המקראית.ִלְׂשּבֹוַע). 6השירים ג 

 אולי .ֵּגיו. 'ֵיֵרד'ואולי צריך לנקד . 'ְכַּטל־ֶחְרמֹון ֶשֹׁיֵּרד ַעל־ַהְרֵרי ִצּיֹון': 3השוו תהלים קלג 

על פי , )17ישעיהו לח (' גב'ולא ) 5ראו איוב ל (' בטן', 'אמצע'רש על פי הארמית יש לפ

... ּוְלכּו. 'ֹיֵרד ַעל־ַהָזָּקן ְזַקן־ַאֲהֹרן ֶשֹׁיֵּרד ַעל־ִפּי ִמּדֹוָתיו'): 2קלג (הדימוי המקביל בתהלים 

לכת אפשר ששיעור הכתוב הוא שעל האווילים ל;  הלשון סתומה והקריאות קשות.ַּכְלֵכל

ולפרש שהאוויל צריך ללכת אל ' ָלֵכן'ואולי יש לקרוא ; בדעתם' להתכלכל'אל הספר כדי 

. וכנגד הדקדוק, כמחויב על פי המשקל,  בשווא נח.ָהְאִויל. 9 ירמיהו כ .ַּכְלֵכל. הספר 

  . ואת לבבך.ּוְלָבְבM.  אותם.ָלֶהם. 7 משלי כד .ֶלְאִויל ָחְכמֹות ָרמֹות

  

  

  )מפועלים מפועלים פעולים בדלת ובסוגר (המרובה: המשקל. 3
  

  ְקנֹות ְּתבּוָנה ּוַבֵּקׁש ָחְכמֹות ֵאל/ ְּגִביר קּום ּוְקָרא ִסְפִרי ְוהֹוֵאל 

  ְּברֹור ָלK ַּבת ְמֻׁשָּלם ֶּבן ְׁשמּוֵאל/ ְוִאם ֹּתאֶבה ְּדרֹוׁש ָלK זֹוג ְוֵעֶזר 

  

  
ל "על פי דרשת חז,  התחל.ְוהֹוֵאל. קהשווא נע כנגד הדקדו. 6 על פי יונה א .קּום ּוְקָרא

כנראה , ו בשווא נח כנגד הדקדוק" התי.ְּתבּוָנה. 'אין הואלה אלא התחלה'בכמה מקומות 

 .זֹוג. כנגד הדקדוק, ף בשווא נע" הכ.ָחְכמֹות. ו שלפניה"עם התי' מתמזגת'משום שהיא 

, דת בחולםברוב מסורות הלשון היא ננק; )ושאולה מיוונית(המילה מלשון המשנה 

מעשה ,  יצירתו.ַּבת ְמֻׁשָּלם. 18על פי בראשית ב ,  אישה.ֵעֶזר. ומסתבר שגם אצל משלם

  .18והמליצה על פי נחמיה ו ; ידיו
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  ללא משקל. 4
  

 ֲהTא ָלֶכן ָלַדַעת ֶאת ַהִּמְׁשָּפט

 ִּבְראֹוֵתנּו ַּכָּמה ִמּלֹות ְמׁשּוּנֹות ִאָּׁשה ֵמְרעּוָתּה

 הֲאֶׁשר Tא ֻּתַּכְרָנ

 ֶאֶפס

  .ַעל ִּפי ַהִּנּקּוד

  

  ְוַעל ֵּכן ֵיׁש חֹוָבה ָעֵלינּו ְלַדְקֵּדק ְּבֶהְגיֹוֵני תֹוָרֵתינּו

  ֱאTֵהינּו, ֶׁשֵהם ִּדְבֵרי ֱאTִהים ַחִּיים

  ְלִבְלִּתי ׂשּום אֹור ְלֹחֶׁשK ּוָמֹתק ְלַמר

   ִלְׁשִתי ָוֵעֶרב–ְוֶׁשWא ַנֲחִליף ַהֹּבֶקר ְוָהֶעֶרב 

Wְוֶׁש Kא ִיְׁשֶוה ּבֹוֵצַע ֵּבֵר–Kְלַהְכָרַעת ֶּבֶר  

  ֶאל ַהֹּזִנים ָעׂשּו ֶּתֶבל–ְוָהֲאָדָמה ְוַהֵּתֵבל 

  ּוֵבין ַמֲאָכל ַהִּנְקָרא ֹאֶכל–ּוְלַהְבִּדיל ֵּבין ִאיׁש ֲאֶׁשר ֶלֶחם ֹאֵכל 

  ּוֵבין ַהּמֹוֵׁשל ֲאֶׁשר ָמַׁשל–ֵּבין ָאָדם ַהַּמְמִׁשיל ָמָׁשל 

  , ּוֵבין ָהָהר ֲאֶׁשר ֻּכּלֹו ָעַׁשן–ְבָׁשן ַהּמֹוִציא ָעָׁשן ֵּבין ִּכ

  

  ֵּבין ְּפֻעָּלה ְלֵׁשם ָּדָבר

  ֵּבין ַהֹהֶוה ּוֵבין ֶהָעָבר

  ְוַגם ְלַהִּכיר ִּבְדַבר ֶּפה

  –ֶהָחָזק הּוא ֲהָרֶפה 

  

  ְוַרִּבים ָּכֵאֶּלה

  .ֲאֶׁשר Tא ִיָּסְפרּו ֵמֹרב

  

  
.  אלא.ֶאֶפס. 'ָלנּו'ואולי יש לקרוא , 1על פי מיכה ג ', ָלֶכם ' כנראה צורה חלופית של.ָלֶכן

ּבֹוֵצַע . 20 ראו ישעיהו ה .ׂשּום אֹור ְלֹחֶׁשK ּוָמֹתק ְלַמר. 36 ירמיהו כג .ִּדְבֵרי ֱאTִהים ַחִּיים

Kלכריעת.ְלַהְכָרַעת). או קללה(לשון ברכה , 3 תהלים י .ֵּבֵר  .Kֵּבֶר' בכתב היד מנוקד .ֶּבֶרK ,'

 אולי צריך .ַהַּמְמִׁשיל). 12ויקרא כ ( איסור עריות בין איש לכלתו .ָעׂשּו ֶּתֶבל. שלא כהוגן

הוא ' ָעָׁשן'וכאן , 18 שמות יט .ִּכְבָׁשן ַהּמֹוִציא ָעָׁשן. 5על פי יחזקאל כא ', ַהְּמָמֵׁשיל'לנקד 

 בכתב היד .ֶהָעָבר. לשם עצם. ֵׁשם ָּדָברְל. הוא פועל' ָעַׁשן'וכאן ,  ָׁשם.ֲאֶׁשר ּכֻּלֹו ָעַׁשן. ֵׁשם
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על פי ( בדגש או בלי דגש .ֶהָחָזק הּוא ֲהָרֶפה. שלא כהוגן, )שהיא צורת פועל(' הָעַבר'נוקד 

ֲאֶׁשר Tא ִיָּסְפרּו ). 13קהלת י ( צירוף הסמיכות יחידאי במקרא .ְּדַבר ֶּפה). 18במדבר יג 

 .13 על פי בראשית לב .ֵמֹרב

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  מתוך כתב היד  
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  יו מקדרמיד
Hugh MacDiarmid  

)1892-1978(  

 

"The number of people who can copulate 

properly may be few; the number who can 

write well are infinitely fewer." 
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  "קושי של מופת הוא מקדרמיד"
  
  אלן ריאךשיחה עם 

  

  יהודה ויזן: מראיין

  
 

 

 

  
 

 

 

 

 
  אלן ריאך

  

לספרות '  ופרופ1957משורר סקוטי יליד  אוה )Riach (אלן ריאך

 ;)Hugh MacDiarmid's Epic Poetry )1991: ספריו בין .גלאזגו באוניברסיטת

The Poetry of Hugh MacDiarmid) 1999 .( ספרים מאת מקדרמיד שראו

, The Raucle Tongue: Hitherto Uncollected Prose) 1996-8 :אור בעריכתו

 Annals of the Five Senses and Other Stories, Sketches,)שלושה כרכים

and Plays) 1999 .(כן נמנה עם עורכי האסופותScotlands: poets and the 

nation )2004(;Edinburgh Companion to Twentieth-Century Scottish 

Literature) 2009 (ועוד.  

  
יש מי שמגנים את , נרתעים כיום מעמדותיו הפוליטיות של מקדרמידרבים 

יש מי ששבים ומזכירים את מאמריו , הלאומנות הסקוטית הבוטה שלו

 (Plea for a Scottishהמוקדמים הקוראים לכינונו של פשיזם סקוטי

Fascism; Programme for a Scottish Fascism( ויש מי שמציינים כי 

 וחיבור המנונים בשבח לנין –מעברו המהיר מתמיכה בפשיזם לסוציאליזם 

מהי השקפתך .  הוא סימן לכך שאין להתייחס ברצינות לדעותיו הפוליטיות–

ו הלאומני מזג, או שמא הזיק, מידה תרם וובאיז? מחשבתו הפוליטית לגבי

  ? לשירתו
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גם אם לעיתים היא . אני מתייחס למחשבתו הפוליטית ברצינות גמורה

מחשבותיו הן תוצר של . עלינו להתייחס אליה ברצינות, דוחה או פראית

 פשוט האהבה עמוקה וחזון מלא תקווה ועלינו להראות מדוע לא היו אל

 הוא 1923-אלו שמבטלים את דבריו משום שב. משאלות לב סנטימנטליות

סבר שייתכן שניתן ללמוד ממה שארע באיטליה ולייבאו לסקוטלנד באופן 

 אלא –אינם רק היסטוריונים גרועים שמסלפים את כוונותיו , שיניב תועלת

  .   גם מחנכים מן הזן הגרוע ביותר

, מהותם של שני המאמרים הללו היא שעל הסקוטים להעדיף את סקוטלנד

): ואני מצטט( הוציא לפועללשיש , אנגליהולא להיות נשלטים על ידי 

, כלומר( "מדיניות חקלאית רחבת היקף שתחזיר את האדמות לאנשים"

ושיש , ")הפלוטוקרטיה האנגלית"שיש לסלק את בעלי האדמות ואת 

הוא הכריז שסקוטלנד ". הערכים החומרניים בערכי מוסר"להמיר את 

 –לקי להמשיך צריך הפשיזם האיט"להתחיל בנקודה שאליה  חייבת

שמירה על " הוא עמד על כך שהעדיפות העליונה היא ה.!"השמאל

  ".    הפשיזם אינו שם נרדף לשמרנות הריאקציונית"וכי " האומה

רה האלימה ביותר של השמרנות ואנו יודעים כעת כי הפשיזם הפך לצ, ובכן

עתידנות של רצח , לסוג של עתידנות הרסנית, או גרוע מכך, הריאקציונית

שמקדרמיד לא תמך , ובאופן נחרץ, אך זה היה ברור, מוות והרס, עם

התעצמות של כל דבר בחיים "הוא שאף ל. בדברים האלה במאמריו

 וזאת כדי "הסקוטיים העכשוויים אשר מציב את הרוחני מעל החומרי

  ."לשמר את התרבות הלאומית הייחודית שלנו"

בים עליו כיום כעל דבר מכל זה אינו תואם את מה שרוב האנשים חוש

הדבר הראשון שעל איש חינוך טוב לעשות הוא להגדיר את . 'פשיזם'

 סימנה דברים שונים ממה שהיא 1923בשנת ' פשיזם'והמילה , המונחים

הם לא עשו . אנשים שמתארים את מקדרמיד כפשיסט טועים. מסמנת כיום

ואלה . עלם מהםתאת שיעורי הבית שלהם ויש לבוז להם כדבעי ולה

, עושים עוול שפל לא פחות, שמאפיינים את מקדרמיד כאקסצנטרי ותו לא

כיצד יש לתאר את ? אז מה כן .לאלו מאיתנו שקוראים את שירתו ברצינות

הוא מעולם . כחקירה מתמשכת של אפשרויות העולם ?מחשבתו הפוליטית

מסירותו לבטא . הוא ניחן באופטימיות של האיש הסקרן. לא נשאר מקובע

פן בו ניתן לראות דברים מנקודות מבט שונות הביאה לכך את האו

אזורים שאמנים ביישנים , שחיי־הכתיבה שלו הובילו אותו לאזורים חדשים
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. יותר העדיפו להימנע מהם ושנאסרו על ידי מוסדות המגנים על ביטחונם

אבל זה לא . זו אחת הסיבות שאני אוהד אותו. זה עשה אותו לפגיע ביותר

והשירים וכתביו האחרים . למלא גם סיפק את הסחורה בפועלהיה מספיק א

הם כה נרחבים ומגוונים ועשירים שרק טיפש יאמר שהוא לא סיפק את 

דבר ושבחירה נבונה תהיה , אפשר לטעון שהוא כתב יותר מדי .הסחורה

נורמן מקייג אמר לי פעם שהמיטב של . יש בזה אמת. קורא חדש טוב עבור

אבל זה מה שהופך אותו , מן המכלול שלובלבד ן שלי הוא חלק קט. ב.פ

מספיק חומר להתחנך ) כמעט(קרא את כל מקדרמיד ויש לך . למשורר גדול

במיוחד בשירתו , יש שפע אזכורים ותמרורים מוזרים. עליו לכל החיים

שתזדקק , אינדיקציות לדברים יקרי ערך במקומות אחרים, המאוחרת יותר

ב לשוני של ספרנים מומחים וחיים שלמים צוות ר, לכל הספריות בעולם

הוא לא שלט בכל מה שהוא . והוא ידע זאת כשכתב. כדי לעקוב אחר כל זה

אך תמיד הצביע על , הוא היה כוללני. התריע בפנינו, ידע עליו, ציין, סקר

הוא סיפר לנו על העושר . ועודד את הקוראים לברר בעצמם, יעדים אחרים

בסופו . שבו תלויה הבנתנו את העולם הגשמי, והמגוון של העולם הרוחני

  .זו הפוליטיקה שלו, של דבר

זו מילה שיש לה היסטוריה נוראית והיא . הזכרת את הלאומנות שלו

אבל האם היית מכנה את הרזיסטאנס . שימשה כדי להדביק לו סטיגמה

מקדרמיד היה מחויב לחלוטין לעצמאותה של '? לאומנות'הצרפתי 

ובאותה נשימה בדיוק הוא היה מחויב .  של אנגליהסקוטלנד משליטתה

גם מדינת . לחלוטין לכך שסקוטלנד תתפוס את מקומה בקרב אומות העולם

יתה מטרה בפני עצמה אלא יזו לא ה. הלאום עצמה לא הייתה כה קדושה

אך אנרכיה הנשלטת על ידי , זו אנרכיה. שלב בדרך להתפרקות האימפריה

שגורסת שיש דברים שצריך להגן עליהם ושיש הבנה , הבנה אנושית עמוקה

  .דברים שצריך להתנגד להם

. בלאנגהולם, בדומפרישייר, הוא למד זאת בילדותו בגבולות סקוטלנד

, סקוט' ורג'המורה לאנגלית שלו בבית הספר היה המלחין פרנסיס ג

בצורה , אלו הכתובים בסקוטית, שבהמשך גם הלחין את שיריו הקצרים

. וחלק השקפה דומה, לא הרחק מלאנגהולם, הגיע מהאוויקסקוט . מבריקה

האחריות שיש לאנשים , תחושה חזקה של מעורבות חברתית, כלומר

  . על הפגיעים, מבוגרים להגן על הצעירים והקשישים
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במפלגה הלאומית הסקוטית וגם במפלגה גם מקדרמיד היה חבר , כך או כך

מאמריו על הפשיזם אך אני לא חושב ש. הקומוניסטית של בריטניה

כתיבתו , 1923חושפים משהו מפתיע מאוד על תקוותיו הפוליטיות בשנת 

במיוחד בהשוואה , על אותה תקופה עמוסה דווקא ברעיונות מתקדמים

להצהרות ריאקציוניות ולעיתים גזעניות של משוררים גדולים אחרים בני 

 שלו על אבל ההצהרות המאוחרות. פאונד ואליוט, כמו ייטס, אותה העת

אם יש . הן פרועות, בתקופה בה מעשיו של סטאלין כבר היו ידועים, סטלין

  .זה המקום, מקום לדחות את הפוליטיקה שלו

הוא ראה את עליית הפשיזם בצורה . אני חושב, ברור למדי, רעימה שא

וכתיבתו היא עדות להתנגדות , בספרד, הברורה ביותר בשנות השלושים

אך לאחר מלחמת . אורוול' ורג'חושתו לזו של גאפשר להשוות את ת. לכך

אורוול הבין היטב את המשמעות של הסטליניזם בשנות , העולם השנייה

מקדרמיד חשב שעליו לשמור על מחויבותו . הארבעים והחמישים ואילך

הוא . 1978-עד למותו ב, לקומוניזם לאורך המחצית השנייה של המאה

ה לקפיטליזם המערבי שיכולה ראה בכך את ההתנגדות הרצינית היחיד

לשמור ולממש את כבודה של אנושיות משותפת ולאפשר לגאונות יצירתית 

ם אינך יכול להבחין אאך ה, זוהי בהחלט פרשנות פרועה לקומוניזם. לפרוח

תחושה כי שיתוף שוויוני ? בתוך הפרשנות הזו בתפיסה המוסרית הערכית

 חופשי של עיסוק בעושר וחלוקה הוגנת של עושר חומרי יאפשרו מימוש

אני יודע עד כמה השאלה  ?הבלתי־חומרי של כל השפות והתרבויות בעולם

לפעמים היא . פוליטיקה אינה תמיד רציונאלית. הזו מטורפת ודמיונית

ולפעמים . אך לפעמים התבונה אינה מעשית ומגבילה, צריכה להיות

ולכן אני . ולםמשוררים יודעים זאת טוב יותר מכ. המילוליות היא האויב

  .מתייחס לפוליטיקה של מקדרמיד ברצינות גמורה

  

אף על ,  את שמו של מקדרמידמכיריםבהחלט קוראי השירה האנגלוסכסית 

אני חש שהוא לא לגמרי זכה למקום הראוי לו בקרב ענקי המודרניזם , פי כן

ושעדיין מתייחסים אליו במידת־מה כאל תופעה סקוטית , 20- של המאה ה

 Exploringבמאמרך.  מעין לווין סקוטי של פאונד ואליוט,בעיקרה

MacDiarmid’s Legacy) 2017( , המבנה הפוליטי של הזהות "טענת כי

שמקדרמיד  המסוימתאינו מסוגל להכיל את הנאמנות הלאומית ' בריטית'ה

בית "הודר מ, מדברים אלו עולה שגם אתה סבור שמקדרמיד קופח". ביטא
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נאמנות "מדוע לדעתך יוצרים אירים בעלי ,  אם כך–" המלוכה המודרניסטי

  ?  זכו ליחס שונה, )ויס בדרכו'וגם ג(כמו ייטס , מובהקת" לאומית

  

קוראים רבים של ספרות . אני לא כל כך בטוח לגבי הקביעה הראשונה

אף על פי שאחד החוקרים . או כמעט כלום כלוםאנגלית אינם יודעים עליו 

מודרנית שאני מכיר אמר לי פעם שהוא חושב הספרות של ההטובים ביותר 

וזה היה (אלא , שמקדרמיד לא רק טוב יותר מאליוט וגדול יותר מפאונד

אבל , ללא ספק, דברים כאלה הם מטופשים! גדול מייטס) דובר אירימפי 

הנקודה היא . זה נראה לי כמו חתיכת דבר? שהחבר האירי שלי יאמר זאת

מכירים , פאונד ואליוט, מו גם את ייטסשרק אנשים שקראו את מקדרמיד כ

  .את גודל ההישגים שיש ביצירתו

וטוב . הוא פרובוקטיבי', בית המלוכה המודרניסטי, 'אבל הביטוי שלך

מה עם שאר , ובכן: מכיוון שהוא מניע אותי לומר, שהשתמשת בו

, יליאני'נרודה הצ? המודרניסטים הגדולים שאינם אנגלוסכסים

ואמנים גדולים , קומוניסטים כולם? פיקאסו הקטלונימאיאקובסקי הרוסי ו

אך הם זכו , שעבודתם הייתה מרדנית וניסיונית ולעיתים מטרידה עד מאוד

אנחנו עדיין . הם היו חלוצים ועולי רגל בעולם המודרניסטי, להכרה

,  מחליף־הצורה הזה–וסטרווינסקי . אחרי מאה שנה, קוראים לזה מודרניזם

את כותרת ' פולחן האביב'מעניק ל,  עם הברק שלו–המסתגל , המתגלגל

אלא , יש שם תחושה לא של לאומיות. 'תמונות מרוסיה הפגאנית, 'המשנה

מקדרמיד בוודאי . של תזונה בריאה וממריצה שמקורה בשורשים עמוקים

המורם מעם והבלתי ניתן ' בית מלוכה'לא , אם כן. ה האלו'שייך גם לחבר

כי אם החבורה השנויה , י ניתנת להפרכהלערעור של הקנוניות הבלת

אבל באקדמיה ובממסד  .האופוזיציה התמידית, המאתגרת, במחלוקת

סביב אליוט .  קיימות אימפריות קטנות שזוכות להעדפהתמידהחינוכי 

מי קורא : אבל אז ישנה שאלה נוספת. וייטס יש תעשייה ביקורתית עצומה

כל ? שויים לעזור להם בחייםכים אנשים אילו כתבים עיכיצד מדר? את זה

אפילו אם נניח (מה שפורסם והושם על מדפי חנויות הספרים או הספריות 

אופנה מסנן של דרך עובר ) שחנויות ספרים וספריות ימשיכו להתקיים

אמנות נהדרת היא לעתים קרובות עבודה . ומסחור פופוליסטים יותר ויותר

ומקדרמיד הוא מופת של .  ונוחהוהמיטב שבה מתנגד לאריזה קלה. קשה

  !שיבורך. קושי מבחינה זו
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יש להגלות את כל החלומות על : "מקדרמיד כתב פעם, אתן לך דוגמא

  ." אשר מסכם את כל השאר, לרבות אימפריאליזם לשוני... אימפריאליזם 

) 2000(' היסטוריה של הספרות האנגלית'בספרו של מייקל אלכסנדר 

יש להוסיף על ההיסטוריה , ה עולמיתעכשיו כשהאנגלית היא שפ": נכתב

כל כך פתוח ומזמין , עד כה, "שלה גם מקרים של ספרויות אחרות באנגלית

 הכתיבה באנגלית של את קרואינו סכרך זה ): "הפסקה הבאה( ועם זאת –

 הזהות הלאומית הפכה ".היסטוריה של הספרות האנגליתאת האלא , ימינו

אנגלי , המחבר": פט הבאהמש. מהר מאוד לבסיס השפה הלאומית

מודע לכך שחיבוק אנגלי יכול , המתגורר בסקוטלנד למעלה משלושים שנה

אז איך מסתדר ." להיראות אימפריאלי גם בתוך בריטניה המתפתחת

פרופסור אלכסנדר ? הזו' היסטוריה של הספרות האנגלית'מקדרמיד בתוך ה

טוריה לא היה רוצה חלק בהיס"אומר לנו שהוא מאמין שמקדרמיד 

 ולכאורה מכבד את משאלותיו –" ]Sassenach[ספרותית של נוכרים 

הקוראים . פרופסור אלכסנדר לא מעניק לו מקום, המשוערות של מקדרמיד

אך כמעט לא נאמר , שיימוס הייני ודרק וולקוט, אליוט, מתוודעים לייטס

  .כך משרתים את האימפריה. להם דבר על מקדרמיד

  

האיש ששינה את הספרות " שאותו אתה מכנה –ד האם הופעתו של מקדרמי

שראשיתו בפייטנים ,  הייתה חלק מתהליך טבעי ואורגני–" הסקוטית

, סקוט, ברנס, במקפרסון, בויליאם דאנבר המשכו, ובשירה הגאלית־סקוטית

או שמא היה זה דבר ', וכו) Kailyard(ליארד ייבשירת הנוף של אסכולת ק

, לדעתך, באיזה אופן? שהפתיע את כולם, רמה שונה בתכלית ומנותק מהקש

מה לא היה אפשרי לפני הופעתו ? שינה מקדרמיד את הספרות הסקוטית

  ? שנעשה אפשרי אחריה

  
ס 'סקוטי הגדול דייוויד דייצ-המבקר והיסטוריון הספרות היהודי

)Daiches ( דיבר על עבודתו של מקדרמיד שהופיעה בסקוטלנד כעל משהו

רבי "אבל ספריו לא היו בדיוק ". דה בכנסייהיל "שיש בו מן ההלם של

אבל , כך שמדובר בשלב הראשון על מספר די קטן של קוראי שירה, "מכר

רדיקלי , שמדובר במשהו חדשבכך הקוראים האלה הכירו מיד 

והכרה זו נמשכה גם בשלושת הדורות הבאים . וטרנספורמטיבי לחלוטין
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בשנות העשרים והשלושים של , בני הדור הצעיר יותר. ואף למעלה מכך

  .ידעו מה קורה, המאה העשרים

במהלך שנות השלושים האידיאלים המתפתחים של הלאומיות הסקוטית 

לרדיפת , לגזענות, הגדירו את עצמם באופן מפורש כניגוד לנאציזם

יימס 'בעריכת ג' הסקוטי המודרני'לא מעט באמצעות כתב העת , מיעוטים

המגמה , בו השתתפו מקדרמיד ורבים אחריםש, באותו כתב עת. וייט. ה

שאין לה , הפוליטית הייתה טיפוח מכוון של מחויבות לעצמאות סקוטית

  .ולמעשה מתנגדת לו באופן נחרץ, משותף עם הפשיזם האירופיבדבר 

, בדור שפרסם במהלך מלחמת העולם השנייה ואחריה, בעקבות מקדרמיד

, את האיכות של מקדרמיד, המשורר הגאלי הגדול, זיהה סורלי מקלין

,  מקלין עצמו– המשוררים הסקוטיים הגדולים, והדור שבאמת צמח אז

, מאקאי בראון' ורג'ג', גודסיר סמית. סידני, נורמן מקייג, רוברט גאריוך

 כולם הכירו בגדולתו של – 'אדווין מורגן וכו', טון סמית'איאן קריצ

לא רצה תלמידים ואף הוא . אבל איש מהם לא כתב דבר כמוהו. מקדרמיד

מקדרמיד פשוט הראה לדור ההוא שישנן . אחד מהם לא תפקד כשליח שלו

בשנות החמישים והשישים . אפשרויות שניתן לקחת לכל כיוון שירצו

כאילו המדינה , לכל משורר הייתה הטריטוריה המועדפת עליו, ואילך

קני אור, )מורגן(גלזגו . מתחדשת באמצעות שירה, עוברת מיפוי מחדש

אדינבורו , )'טון סמית'קריצ, מקלין(האיים ההברידיים , )מאקאי בראון(

כל אזור קושר עם משורר מסוים , )מקייג(לוכינבר , )'גודסיר סמית, גאריוך(

רבים , ומשנות השבעים והשמונים ואילך. נופיושייצג אותו ואת 

מג , יימי'קתלין ג, קי קאי'ג, לוכהד ליז :מהמשוררים הבולטים היו נשים

ישנו עיסוק בעניינים ,  אתוס אחר שורר כעת–אן פרטר ועוד , בייטמן

   .גלובליים ואקולוגים

הקמתה מחדש של סקוטלנד כמדינת לאום עצמאית , עבור סופרים רבים

, היא בראש סדר העדיפויות ולו משום שאם נוכל לבחור לעצמנו ממשלה

אזי נוכל , גליהעל ידי רוב המצביעים באנ ממשלהבמקום שתיכפה עלינו 

לו אינן זהות יוא. חברתית ותרבותיתמבחינה , להתעקש על ההעדפות שלנו

הן מנוגדות להן , למעשה. להעדפות של המפלגה השמרנית והיוניוניסטים

  .לחלוטין

אך הוא בהחלט , אני לא חושב שאפשר לומר שמקדרמיד המציא את כל זה

. וזוכות לעידודרות סיפק אפשרויות רבות בהן כל היוזמות הללו מתאפש
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דברים . את החשיבה על דברים שהפכו לאפשרויות במציאות עודדהוא 

,  לדמיוניים בלבדעל פי רוב שבשנות העשרים של המאה העשרים נחשבו

 נעשו למשהו שאפשר לדמיין אותו קורה ושעכשיו אף ניתן למימוש

  .שםקיים זה לוקח זמן אבל זה . בפועל

משמעות , צדק חברתי, אקולוגיה. ומיתולא רק מבחינת העצמאות הלא

אני חושב שהמורשת שלו היא . כולם נוכחים בעבודתו, העולם הפנימי

 מות מקוםהוסקוטלנד שאחרי מקדרמיד לפני מקדרמיד שסקוטלנד , עצומה

, המפלגה הלאומית הסקוטית, והפרלמנט של הולירוד.  מאודיםשונ

מקדרמיד  ללאקיים אף אחד מאלה לא היה , הממשלה הסקוטית הנוכחית

  . והכוחות שהוא ייצג ויישם

מכיוון שהסקוטים הוצאו . והשפעה זו חורגת הרבה מעבר לסקוטלנד

כפי שהוכח במשאל האיחוד האירופי ! (מהאיחוד האירופי בניגוד לרצוננו

, אירופית שונה מזו של אנגליהה לזהות נוהדעה שלנו ביחס) 2016בשנת 

הזהות התרבותית . טית בינלאומיתוזו הצהרה שפורסמה בזירה פולי

 היא הגורם החשוב , על כל קשרי הגומלין שלה–העצמאית של סקוטלנד 

אנו יכולים לדרוש זאת מקורו  שהודות לוהביטחון . ביותר באותה הצהרה

  .גם במקדרמיד

 יצירתו יוכל לחקות את שבא אחריו אני לא חושב שאף יוצר, כמשורר

באופן מודע או פשוט , כולנו למדנו ממנואך ישנם דברים רבים ש, בהצלחה

,  באופן אישי,למשל, אני. דברים שנמצאים באוויר, כחלק מהסיפור

לקחת קטעי פרוזה מכל מיני מקורות , הוקסמתי מהמנהג שלו לתעתק

ם זה מכניס אותך לפרטי. כמו תרגום, זה מנהג טוב. ולהפוך אותם לשירה

מה הופך , שורותצד יוצרים כי, פסקאות,  מילים והברות ומבני שורהשל

ולא , לא לפחד לנסות דברים זה עוזר. 'את השירה לשונה מפרוזה וכו

 שמישהו צריך להפר את ,חלילה, לא". מקוריות"לדאוג יותר מדי לגבי ה

מקדרמיד עצמו ציין פעם כי כל בעל . כמובן, זכויות היוצרים של אחר

אני חושב ?  משורראז מדוע לא, להעביר את רכושו ליורשיו רשאיקרקע 

 השפה שאנו –הוא גם יצר תקדים לכתיבה בסקוטית . שהוא היה אירוני

  .אך שאינה אנגלית,  שקרובה לאנגלית–" סקוטס"מכנים 

: לאורך מאות שנים משורריה של סקוטלנד כתבו בעיקר בשלוש שפות

אך בשנות . מעטים מאוד יכולים לכתוב בשלושתן. סקוטית ואנגלית, גאלית

.  מקדרמיד עורר את הסקוטית באמצעות השירה20- של המאה ההעשרים
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הייתי , קראתי את זה בפעם הראשונה בשנות השבעיםאני עצמי אני זוכר ש

 העוסקת בעניינים רציניים ובוגרים של ,ניכר מיד שזו שירה גדולה: המום

. זה היה משמעותי מאוד. פוליטיקה ומיניות בשפתם של דודי ודודתי וסבי

מרגשים , השירים הארוכים והאנציקלופדיים, מאוחרת יותרושירתו ה

אך אתה גם שואל האם שירתו היא תוצאה של . ממריצים ונפלאים, מאוד

, שראשיתו בפייטנים ובשירה הגאלית־סקוטית, תהליך טבעי ואורגני"

בשירת הנוף של אסכולת , סקוט, ברנס, במקפרסון, בויליאם דאנבר המשכו

, שובה נפרדת עבור כל אחד מן המשוררים הללוישנה ת. 'וכו" קליארד

אחת מסיסמאותיו של .  ולא–ובכל אחד מן המקרים התשובה היא כן 

הניחו , כלומר".  דאנבר–לא ברנס "היתה מקדרמיד בשנות העשרים 

, לעבודת האלילים ואת האייקון הגדול והכירו את ההיסטוריה הארוכה

יימה מאות שנים לפני שהתק, העשירה והמורכבת של השירה הסקוטית

יש מסורת . 1603 ואיחוד הכתרים בשנת 1707איחוד הפרלמנטים בשנת 

  !והתעורר. תרבותית שלמה שפולחן ברנס מסיט ממנה את תשומת הלב

אין זה מקרה שלשלושה סופרים "ואז מקדרמיד היה להוט לציין כי 

, ן אוסיא–אירופית גדולה בהרבה מכל סופר אנגלי  סקוטים היתה הצלחה

בספרות האנגלית לדרגת חשיבות  רדיםּומושאוסיאן וביירון ; סקוט וביירון

וכי אותו פער בין הספרות ; קטנה בהרבה מזו שאירופה מעניקה להם

, גם במקרה של סופר סקוטי אחרקיים  תהאירופי הערכהלהאנגלית 

שטען כי , ברנרד שו' ורג'מה שמוביל אותו להסכים עם ג." קרלייל

אי אפשר "הוא גם סבר ש. "הבריטיתנם תואמים את התרבות אי"הסקוטים 

להכחיש את ההשפעה של אוסיאן על פיתוחם של מחקרים גאליים 

הללו  היוצריםמבין כל ." אוסיאן כלל לא היו מתאפשרים ללאשאמיתיים 

הוא סיפר  .קשור דווקא לרצינות של קרלייל כפי הנראה הכימקדרמיד 

, ת הולדתו אל מקום הולדתו של קרליילשבתור ילד קטן הוא הלך מעייר

. שם השתמר גם חלק מרכושו, וביקר בביתו של הסופר הגדול, ֶאְקלֶפָכאן

מקדרמיד מדד את הכובע של קרלייל אך גילה שהוא קטן מדי עבור הראש 

  .זה סיפור שמדגים לגמרי את חוש ההומור שלו. הגדול שלו

בבד -אך בד, ורר ליריכמובן שהוא ראה בברנס כותב פזמונים דגול ומש

ולרעיון השכיח כל כך לפיו ברנס היה המשורר הגדול  הוא בז לפולחן

תמיד חשבתי שצריך לערוך אנתולוגיה . היחיד שהפיקה סקוטלנד אי פעם
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בדרך כלל לא חושבים עליו כעל משורר . של שירי האהבה של מקדרמיד

  .שהוא יכול להתחרות בברנס מוכן לשים כסףאבל אני , אהבה

לכאורה בשל אישורו את האיחוד ובשל העמדת הפנים , את סקוט הוא גינה

אבל מקדרמיד אף פעם . שלו למול סמכותו החברתית של המעמד הגבוה

ואני בספק אם היתה לו היכרות מקיף ויסודי רומנים באופן לא ממש קרא 

אבל העובדה היא שסקוט ומקדרמיד הם . טובה או מלאה עם סקוט הסופר

בכתיבתם ים הגדולים בספרות הסקוטית אשר מביאים בחשבון שני הכותב

תחושה של  מעניקיםושניהם , מהגבולות ועד איי שטלנד,  כולהאת המדינה

  .המשתנות לאורך ההיסטוריה, השונות, זהויותיה המרובות

הכותבים של 'מקדרמיד הוקיע את מה שמכונה , אשר לקייליארד

כך שהקייליארד , ל הוא כמו כרובקיי. אתה יכול להבין מדוע. 'קייליארד

והכותבים של הקייליארד עסקו במעלותיהם של , שלך הוא גן הירק שלך

הם . שאננים וצייתנים, יוניוניסטים, שמרנים :חיי הסקוטים בעיירה הקטנה

מאוד עד ולכן הוא השתדל , לא הועילו במיוחד למהפכן כמו מקדרמיד

, חיי העיירה הקטנה אתהדת אך מבחינת תפישתו האו. להפריע את שלוותם

 –' מעלות הצדק החברתי וכו, כפריתהכלכלה הסדרי העדיפויות של 

והוא טיפח את הצד הזה , רק שלמקדרמיד היה גם צד אחר. הזיקות ניכרות

זה האיש שאמר . שהילך אימים על אנשי הקייליארד, בכישרון מופלא

  ". לקהילההוא היה בושה "שהוא רוצה שיחרטו על מצבתו את המילים 

האם עבודתו של מקדרמיד התפתחה באופן אורגני וטבעי מן ,  אם כך

 – ישנן מסורות רציפות. אבל יש זיקות, לא בדיוק? היוצרים שקדמו לו

במטרה , בייצוג של החוויה הסקוטית באזורים גיאוגרפיים שונים, בשפה

וההיבט האחרון הזה אכן מחבר אותו . החברתית ובפועלו של הסופר

מסורתיים שתפקידם המשוררים ה, בנים מסוימים לפייטנים הגאלייםבמו

ששימשו למטרות , שדיברו בשם השבט או העם, החברתי היה מוגדר

שרו שירי , הכפישו את האויב, מנהיגהשרו בשבחו של , ייצוגיות ספציפיות

של דאנקן באן מקינטייר על הר כמו שירו (אהבה למקומות מסוימים 

  ).ן־דראןֶּב

להתבונן , האחד הוא להיות עדים: וררים יש בדרך כלל שני תפקידיםלמש

ולשמור על השפה ערה ונקייה תוך כדי אותה , ולדווח בצורה ברורה

, לערער על המוסכמות, השני הוא למרוד בדברים מקובלים; ההתבוננות

הפייטים הגאליים המסורתיים . מקדרמיד עשה את שניהם. להתנגד לממסד
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שמרנים ומוכשרים בתפקידם ,  היו בדרך כלל מקצועיים18-לפני המאה ה

כך שתפקידו החברתי והייצוגי של מקדרמיד נטוע עמוק במסורות . החברתי

מאוד משורשיהם ומקורותיהם של משוררים ה נשוהדבר . הגאליות הללו

מעט מאוד משירתו של . כמו פיליפ לרקין למשל, מוכרים בשפה האנגלית

ואף אחד משיריו " פרטית"או " אישית"כנות מה שניתן לא והמקדרמיד 

הוא בהחלט צמח מתוך מסורת ארוכת , כן, אז בהקשר זה". וידויי"אינו 

  .שנים

  

האם '? סוג השירה שאני רוצה'מה דעתך על השיר־מניפסט של מקדרמיד 

  ?סיכום ממצה של שאיפותיו הפואטיות, לדעתך, ניתן לראות בו

  
אתה לא יכול פשוט לקרוא את . ינו מתכוןזהו א. מילוליות היא האויב, שוב

כשם שאתה לא יכול פשוט לעקוב אחר ההוראות , זה וללכת ולכתוב ככה

, יש כאלה שניסו). חלק משיריומו כ(של עזרא פאונד ולהפיק שירים חזקים 

 מתוכם הם ויש כאלה שהיו מספיק קרובים אך שעשו את מה שעשו. כמובן

 שבפואטיקה פאונד היה באמירתו ,יוחדבמ, רלס אולסון' אני חושב על צ–

סוג השירה 'ב. ריאקציוני כמו הצאר, אבל בפוליטיקה, מהפכני כמו לנין

כפפה שנזרקת על רצפת , עימות, היצירה כולה היא אתגר', שאני רוצה

  ! נראה מה אתם עושים עם זה–עולי רגל , הנה ההצעה שלי. השיש

  

כשהיה זה ("חסויות לתלמוד באופן מפתיע אנו פוגשים אצל מקדרמיד התיי

ולהרגיל עצמי , באוקיינוס זה הקרוי תלמוד/ נכון לשקוע כהלכה לזמן־מה 

, מועדי מסורה... של שקלא וטריא מֶשל רבינא ורב אשי / בהגיונים חריפים 

/ יותר משרוצה העגל לינוק , כשם שמצוי בתלמוד, אשר בהם/ חכמה וחסד 

או אזכורים של ביאליק ]) יאיר הורביץ: תרגום." [רוצה הפרה החרדה להיניק

האם למקדרמיד היה עניין מיוחד כלשהו בתרבות ). בשיריו ובמסותיו(

  ? העברית

  
  :כותב מקדרמיד,  In Memoriam James Joyceבהערת המחבר לשירו 

 שהמשורר היהודי הגדול חיים  מהדבר עלהפסקתי לזה זמן רב מאז "

 ,'ת שבהבחנה בין פרוזה לשירההאיוול'ביאליק שפגשתי בווינה כינה 

ואופייה של היצירה העכשווית מלמדני כי עתה אני מסכים לחלוטין גם עם 
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כששירה וגם פרוזה ': 1928במאי " די ולט"שכתב במאמרו ב, יעקב פיכמן

זו התפישה היהודית (' כל עצמותי תאמרנה'מכילות את הרגש הרוחני של 

, )ת של הגוף בזמן התפילהומכאן ההתנודדות האינטנסיבי, של התפילה

, כאשר הרגש הזה חסר בשתיהן, מצד שני? איזה הבדל יכול להיות ביניהן

לא הברק הגלוי אלא הכנות הפנימית [...] ?' כיצד ניתן להבדיל ביניהן

המשיכה העצומה לספרו החמישי של . ביותר היא שמקדשת את הדברים

של דבר זהו ספר בעיקרו . תמיד הפליאה אותי) ספר דברים(משה רבנו 

המכיל את דברי הימים ההיסטוריים העיקריים יחד עם חוקים שמוגדרים 

מדוע אנו קוראים את דפי הפרוזה ? מהו אם כן סוד הקסם שלו. בקפדנות

וזה חל לא רק על חגיגיות של אפוס ? הללו כאילו אנו קוראים שיר נפלא

הסוד . 'םמשפטיהחוקים וה'אלא גם על השפה היומיומית הכי יבשה של 

באחדותם המלאה הנמתחת , טמון באיכות הנדירה של הקצב הפנימי שלהם

 מעניקההיא שהתעלות של הרוח ה. כחוט שני בוער מן ההתחלה ועד הסוף

העץ האדיר ביותר , הסגול של שעות בין הערביים והקבב. קדושה פנימית

ותר זה מקצב שהוא עמוק י. והעשב הזעיר ביותר מזדהרים באותו הוד והדר

בה כל הדברים נראים היא זו שמעודנת הרוחנית האווירה ה. ממוסיקה

מימרות ? הדיאלוגים של אפלטון? של שפינוזה' אתיקה'מהי ה. באותו אור

  " ?האם הם פרוזה או שירה? המוסר של אורליוס

 אינהכל תיאולוגיה : "מוסיף מקדרמיד, פסקה מאוחר יותר, עם זאת

, לדבריו". יס ופאונד איני מאמין בעל טבעיו'מכיוון שכמו ג, מקובלת עלי

יחסי "או ליתר דיוק הבנה של , בין המגוונים השונים" איחוד"הוא מבקש 

הוא , "אני מאמין שאיחוד זה יושג בסופו של דבר". "גומלין בין מיוחדויות

 –תף של הפעולה מוביל לביטויה המרבי ובחברה בה ההיבט המש", אומר

  ."דמיין אותה כמרקסיסטיתמאני חברה שבאופן טבעי 

חיים נחמן לנדמה לי שמקדרמיד אכן חש זיקה אמיתית וחיבה חברית 

מקדרמיד למעשה .  בווינהPEN בקונגרס 1929ביאליק כשנפגשו בשנת 

ולאורך כל שנות ,  רק כשנה לפני כןPEN-הקים את הסניף הסקוטי של ה

הפשיזם  הסקוטי בוטה מאוד בהתנגדותו לעליית PEN- ה היההשלושים

הסניף הסקוטי באותה תקופה היה . באירופה ולדיכוי האלים של סופרים

, הסניף היחידי בארגון שלא השתייך באופן מובהק למדינת לאום מוגדרת

  .אלא ייצג עם חסר מדינה
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אולי ביקורת על אנתולוגיה של , אני גם חושד שהוא קרא טקסט מתווך

ונטל משם , או משהו כזה' טיימס'משוררים יהודים במוסף הספרות של ה

תובנות מדויקות ורעיונות טובים , את מה שהוא זיהה כהערות יקרות ערך

זה לא אומר שהוא לא . זה היה הנוהג המוכר ביותר שלו. עם תמונות חדות

אך היקף . קרא משוררים כאלה או שלא היה לו ידע ממקור ראשון בתלמוד

  .ו דווקא דבר רעוזה לא, ברור-נותר בלתי, הידע שהיה לו בפועל

  

את התרגום של הרב האיטלקי , בפרסום ראשון, אנו מפרסמים בכרך הנוכחי

של ' שירי אוסיאן'מתוך ' פינאגל'מ קטעל, פנחס אשכנזי, 19-בן המאה ה

נדמה לי שזו הזדמנות טובה לשאול מה הייתה דעתו של מקדרמיד . ןומקפרס

, מו שאף ליצורהאם לדעתך מקדרמיד עצ, וכן. ןועל המהלך של מקפרס

  ?סוג של אפיקה סקוטית מודרנית, בשיריו הארוכים

  
כמה טוב ! איזו מציאה! 'פינגאל'אני מאושר לשמוע על תרגום עברי ל

  !להימצא בחברה שכזאת

הוא ודאי ידע . ן מורכבת למדיודעתו של מקדרמיד על עבודתו של מקפרס

גאליים אך שחלק גם מבוסס על סיפורים ושירים , שחלק מזה מפוברק

אך בעיקר מדובר במסורת שבעל , גם בכתב, מסורתיים שעברו מפה לאוזן

, ובעולם בכלל, הוא גם ידע שהפופולאריות של מקפרסון באירופה. פה

מביאה תועלת ומסייעת לאנשים להבין שישנה היסטוריה תרבותית ארוכת 

שעברה בירושה ונפוצה לאחר קרב קולודן על ידי , שנים בקרב הגאלים

ושדיברו , מולדתם לאזורים אחרים בסקוטלנד ובעולםמים רבים שנדדו גאל

את תשומת הלב הפנה מקפרסון למעשה . בשפות אחרות שאינן גאלית

לצורה ארוכת שנים של רצח־עם־תרבותי שהאנגלים ביצעו בגאלים 

ויצירתו של מקפרסון אכן נובעת . ההשלכות של זה עדיין איתנו. הסקוטים

מתאימה ' אפוס מודרני'כך ששאלתך לגבי , ורת אפיתממה שאנו מכנים מס

 MacDiarmid’s Epic Poetry :חיברתי ספר בנושא, למעשה. מאוד

 In Memoriam Jamesעיקר הטיעון שלי הוא ששירו של מקדרמיד ). 1991(

Joyce או כל , האויב הוא האימפריאליזם. השפהא וההגיבור . הוא שיר אפי

על פני יבשות ומדינות ,  התרבותי של העולםדבר אחר שמנסה לחבל בגיוון

הדבר שעבורו הוא נלחם ושאותו הוא , האידיאל שלו. ולאורך דורות רבים

או החרבתה של עיר ) לוירגיליוס' אינאיס'כב(אינו הקמתה של עיר , מבקש



 56 

, )האודיסאה(אף לא השיבה הביתה לאחר שלל הרפתקאות , )האיליאדה(

י לעבר האהבה שהיא אלוהים אף לא מסע ברחבי הקוסמוס הדת

האידיאל שלו הוא העולם הממשי ). של דנטה' הקומדיה האלוהית'כב(

באמנות ובכל צורות הביטוי התרבותי ,  בשפה– והפוטנציאל האנושי

החל מדיאלוגים ספרותיים שנכתבו , היצירתי שניתן להעמיד לרשות כולם

  .  אסטרמאות שנים לפני שייקספיר וכלה בכישורי הריקוד של פרד

  

? מה הייתה השפעתו של מקדרמיד על שירת הדור שלך ועל שירתך בפרט

האם זה ? האם המשוררים הסקוטיים של ימינו מנסים להשתחרר מהשפעתו

  ?בכלל אפשרי

  
היו שתי נקודות מפנה עיקריות בחצי , נדמה לי, לשירה בשפה האנגלית

 Theלד אלן של האנתולוגיה של דונ1960-צאתה לאור ב: המאה האחרונה

New American Poetry,בשנות התשעים של הטכנולוגיה הופעתה  ו

 פי הנראהכ,  של המאה העשרים60-שגדל בשנות ה, הדור שלי. המקוונת

שהדורות הקודמים עד למלחמת מחקר והכיר את החרוז החופשי יותר 

 ,בסקוטלנד. העולם השנייה בסקוטלנד הכירו את הבלדות והמשקל הסדור

הוא כנראה היחיד שקרא את , בשנות השישים לזירהשפרץ , רגןאדווין מו

ויכול היה לנצל , הכיר את נקודות החוזק שלו, בהרחבה, מקדרמיד לעומק

, הפוליטיקה,  לעבר המדעמקדרמיד ִאפשרש בעבודתו את ההתרחבות

  .צמאות הסקוטיתעתוך כדי המאבק למען ה, המקורות הבינלאומיים

רד 'יתי חלק מקבוצה קטנה שהמשורר ריצבשנות השמונים והתשעים הי

כולנו היינו מודעים היטב לערכו ". אינפורמיסטים"ה פרייס כינה בשם

. לזמינותו הטכנולוגית ולהתפשטותו הבלתי מבוקרת, הגובר של המידע

רד עצמו עובד כאוצר בספרייה ' ריצ-רבים מאיתנו היו מחויבים גם לחינוך 

דו את עבודתו של מקדרמיד בהקשר רבים מאיתנו למ. הבריטית בלונדון

וכתבנו מתוך , ידענו על הפוליטיקה של הנסיבות, הרבהאז קראנו . אקדמי

, הבנה מדעית, היחס בין חינוך לדמוקרטיה:  על כל הדברים האלהמחשבה

כולנו היינו . מורכבות השפה ועוד, השאלה הלאומית והעולם הבינלאומי

, השפעתו של מקדרמיד ניכרת, זומבחינה . מסוג זה בדבריםלמדי עסוקים 

' צוות'לא היה שום . אך כל אחד מאיתנו היה במסלול שונה משל עצמו

  .בשום מובן
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. לא כל כך התעניינו במקדרמיד כמשוררים יוצרהאני מניח שרוב , בינתיים

. או כקריקטורה של סקוטיות" מפלצת טארטן"בעיני חלקם כ שנתפהוא 

משתנה שוב אם כי זה , מן המשורריםכך על ידי חלק  שנתפהוא עדיין 

לאחר הכיבוש המקיף של כל משקי הבית על ידי , אין ספק. עכשיו

 עמודי השירה של 1400הרעיון של קריאת , מחשבים ומדיה מקוונת

יש סיפוקים . מקדרמיד אינו מושך במיוחד עבור הכותבים הצעירים

אבל . 'חריות וכומס, אופנות, תקשורת מיידית, מיידיים של מיידיות מקוונת

  .מעולם לא הייתה דחופה יותר" ?מה כדאי לשמור"השאלה ? עומק

הם תמיד נדירים !) אין משוררים כמו מקדרמיד(משוררים כמו מקדרמיד 

שהוא חושב שאדם , לאחר שפגש את סורלי מקלין, אבי אמר לי פעם. מאוד

. תריואף כמו מקדרמיד לעתים רחוקות  אדם. כזה פוגשים פעם במאה שנה

  .אני שמח כל כך שזכיתי להכיר את שניהם ושזכיתי לתמיכתם

. התחלתי לכתוב שירים בבית הספר ובאוניברסיטה, בנוגע לשירתי שלי

 השארתי את כל השירים מאחור 1986-כשנסעתי לראשונה לניו זילנד ב

לראות אם זה משהו שאני לא יכול , וחשבתי שאצטרך לבדוק את עצמי

 לשלוח לי את מהורי בערך חודש עד שביקשתי זה לקח. להרפות ממנו

הבנתי שאצטרך להתחיל להתייחס לזה ברצינות אם . קופסת הטיוטות שלי

אני רוצה שהשירים האלה יהיו באמת משהו שכדאי לאנשים אחרים 

הוא , כמו חבר טוב יאותבתקופה הזו יצירתו של מקדרמיד ליוותה . לקרוא

, היו כמה אחרים. נה עוד ועודשימש לי דוגמא שתמיד אפשר ללמוד ממ

  .אבל מקדרמיד היה ונשאר מרכזי בעיניי

  

מהו לדעתך , אילו משיריו של מקדרמיד אהובים עליך במיוחד, ולסיום

  ? הישגו הפואטי הגדול ביותר

  
הוא כתב . On a Raised Beachהשיר המרכזי בקריירה שלו הוא , לדעתי

אך , ם של המאה העשריםבשנות השלושי, באיי שטלנד אותו בזמן שהותו

 The war with זוכר הן דווקא מתוך תמיד מאותה התקופה השורות שאני

England :  

  
I was better with the sounds of the sea 

 Than with the voices of men 
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And in desolate and desert places 

 I found myself again. 

For the whole of the world came from these 

And he who returns to the source 

May gauge the worth of the outcome 
And approve and perhaps reinforce 

Or disapprove and perhaps change its course. 

  
בין שיריו , למשל. מדי שירים שאני אוהב הרבהאבל יש לו באמת 

 The Sauchs in the Reuch Heuchהמוקדמים בסקוטית אני אוהב את

Hauch) מרגיזה ומאתגרת , האם היה אי פעם שיר עם כותרת נפלאה

צומחת בצורה עקמומית בשל ) Sauchs(קבוצה של עצי ערבה ). ?יותר

, הם ניצבים באלכסון משונה, יש בהם עיוות קומי. הרוחות החזקות

הגבוהים והחזקים של האמן , ועומדים בניגוד גמור לעצי האלון המרהיבים

אך היופי הוא בעיני , אולי הם מכוערים. ון קונסטבל'נגלי הגדול גהא

והדברים המפותלים והמעוותים האלה הם סמלים חיים של , המתבונן

אלוהים או אפילו השמש , אנגליה, רומא, התנגדות עיקשת לכל סמכות

 מקדרמידהמוקדמים של הטובים ביותר  כמעט כל אחד משיריו .עצמה

 שחושף –ומתחיל ברגע של בידוד אישי קורע לב  מושתת על מתח דרמטי

 –את המחיר שיש לשלם , סיכוןה, צערה, אובדןה, את הפגיעות האנושית

ולאחריו נגלה חזון גדול יותר שמסמל את משמעות הדבר במכלול 

  .או הקוסמי גלובאליה

, סאטיריות, קומיות, ישנם מקטעים רבים של מחשבות פילוסופיות

קירות של פסיכולוגיה גברית לאומית סקוטית מאמצע ח, חגיגיות, מעוותות

שאני אוהב , )A Drunk Man Looks at the Thistle) 1926. שנות העשרים

יותר מכל דבר אחר בספרות האנגלית או , השפה כאן חיה מאוד. מאוד

-2116להלן שורות . 17- או תחילת המאה ה16-הסקוטית מאז סוף המאה ה

2108:  

  

Darkness comes closer to us than the licht, 

And is oor natural element. We peer oot frae’t 

Like cats’ een bleezin’ in a goustrous nicht 

(Whaur there is nocht to find but stars 
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That look like ither cats’ een), 

Like cats’ een, and there is nocht to find 

Savin’ we turn them in upon oorsels; 

Cats canna. 

 

 On a Raised Beach, Lament for–המאוחרות ליבן של יצירותיו הגדולות 

the Great Music, In Memoriam James Joyce (1955), The Kind of 

Poetry I Want (1961), Direadh I-III (1974) –כדי .  הוא החזון הפוליטי

עם הדרכים , זקוקים לו כדי להתבטא בני אדםשלאזן את החופש 

כדי . אנו נזקקים לעזרתם של צורות ומבנים, ם לעשות זאתוהאמצעי

אם , איזה סוג של רגולציה תרצה–אנו זקוקים לרגולציה , להבטיח חופש

יהיה זה , פה-עלי לבחור שיר אחד שלו שכולם ילמדו בעלאם אך  ?כן

  :ההמנון שכתב לשלמות הבריאה

  
Milk-Wort and Bog-Cotton 
 

Cwa’ een like milk-wort and bog-cotton hair! 

I love you, earth, in this mood best o’ a’ 

When the shy spirit like a laich wind moves 

And frae the lift nae shadow can fa’ 

Since there’s nocht left to thraw a shadow there 

Owre een like milk-wort and milk-white cotton hair. 

Wad that nae leaf upon anither wheeled 

A shadow either and nae root need dern 

In sacrifice to let sic beauty be! 

But deep surroondin’ darkness I discern 

Is aye the price o’ licht. Wad licht revealed 

Naething but you, and nicht nocht else concealed. 

  

'Cwa בואי לגור איתי ותהיי "כמו ב..." בואי הנה", פירושו פשוט

כמו , בעיניך הכחולות כמו הצמח הזעיר, הוא אומר,  איתייבוא...". אהובתי

הכותנה הגדלה  לבן כמו ציציות של, ואת השיער שלך, הדסי־ָחָלב־מרבה

אלא , או משהו קונבנציונאלי שכזה, זו אינה אהבת גבר לאישה. בביצות

  .ץ כולהאהבת האר
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. במילים ובמשמעות של השיר, או תפילה חילונית, ישנה נימה של תפילה

הייתי מציב אותו , גם אם מקדרמיד לא היה כותב אף שיר מלבד השיר הזה

שיר שעוזר . עד ליבזיכרונזהו שיר שאנצור , גדוליםהבפנתיאון המשוררים 

  .לי לחיות

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  1962, מקדרמיד על רקע דיוקנו



 61 

   יו מקדרמיד

  

  

  משורר צעירל
  

  

  ,איאן היקר

אני מצפה בלהיטות . אני חושב שאתה משורר מבטיח ביותר, כידוע לך

לתת לך , אפשרי־אם לא בלתי, אבל קשה לי מאוד. לכל מה שאתה שולח לי

עליך להחליט בעצמך במה החובה שלך כלפי . עצה כפי שביקשת ממני

שאתה במובן של הגעה להבעה הגבוהה ביותר ,  זאת אומרת–עצמך 

, בבחירת נושא הכתיבה:  מתבטאת–להגיע אליה , או תהיה מסוגל, מסוגל

בתחושת האחריות לכל מהלכה ודרישותיה הנוכחיות , בשפה, בצורה

, לא אוכל לעזור לך בכך. וכן הלאה, הדחופות ביותר של השירה הסקוטית

. מלבד בעצה שִּתלַמד את כל הנושאים הללו באופן היסודי ביותר שתוכל

דע , אדם". השראה"אל תסתמך על , תשאיר אף אחד מהם ליד המקרהאל 

אני . זהו הצו הקדום שהציוויליזציה האירופית מכירה היטב, את עצמך

והדבר , "ידי עצמך־דע את עצמך על, אדם: "מעדיף את הצורה המזרחית

  . הכרחי וחיוני לכל אמן יוצר

ך שאנסח אבל אולי העזרה הטובה ביותר שאוכל להגיש לך היא בכ

בצורת ְמָשלים את מה שבעיני היא הגישה ההכרחית של המשורר לכל דבר 

והיא חיונית במיוחד אם , "פליאה"זו הקרויה בשם הגרוע , שמחוץ לעצמו

הוא שואף שיהיה ביצירתו אותו אלמנט של מסתורין שהוא במהותה של 

הסוד , תיוגם ָּבֶּמה בדיוק טמון סודו של האמן האמי, אוַמר לך זאת. השירה

אשר מקנה לעבודתו את הייחודיות המסמנת אותה כֶשלו ולא של שום אדם 

  . אחר

 את מה –המאתיים להולדתו ־ בשנת–הנה אזכיר לך , אבל ראשית כל

אותו ברנס אשר השוטים דימו בנפשם כי הסתמך על (שאמר ֶּבְרְנס 

נרי קרוב לוודאי לה, 1789 בפברואר 22-במכתב מן ה!). ספונטניות גרידא

אין לי אמון רב ביומרות השחצניות לאלגנטיות : "הוא כתב, ֶאְרְסִקין

 כתיבה טובההחומר הגולמי של . מאמץ ולדייקנות אינטואיטיבית־חסרת
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אבל בה במידה אני מאמין בכל ליבי שאיכות ; הוא בהחלט מתת הגאונות

  ".וניסיונות חוזרים ונשנים, קפדנות, העבודה נובעת משילוב בין מאמצים

טוב גם לזכור מה אמר ברנס על טכניקת היצירה שלו במכתב אל 

  ):1793ספטמבר  (1תומסון

  

בטרם אשלוט במנגינה לחלוטין ואדע לשיר אותה בקולי שלי 

אני : זו דרכי. אינני יכול לחבר לה מילים, )על כל מגבלותיו(

שוקל את הסנטימנט השירי המתאים לאופן שבו אני מבין את 

; מתחיל בית אחד; אז אני בוחר לי נושא; ההבעה המוזיקלית

מה שעל פי רוב הוא החלק הקשה ביותר , לאחר שהבית גמור

מתיישב מפעם לפעם ומחפש בטבע , אני יוצא החוצה, בעבודתי

סביבי אובייקטים המזמרים בקול אחד או בהרמוניה עם יצירי 

אגב כך אני מהמהם מדי פעם את הנעימה עם ; דמיוני וילוֵדי ליבי

כשאני מרגיש שהמּוזה שלי מתחילה ; חרוזים שחיברתי להה

, בבדידות ליד האח, אני פורש אל חדר העבודה שלי, להישחק

פה ושם אני מתנדנד על ; ושם מעלה על הדף את השתפכויותי

כדי לגייס לפעולה את חוש , רגליה האחוריות של כורסתי

ד דרכי זו כמעט תמי, ברצינות. בעוד העט רץ על הנייר, הביקורת

  ...כשאני בבית

  

, אחד הקשיים הגדולים ביותר שלנו טמון בריבוי, בחיים המודרניים

? איך נוכל לבחור בתוך שפיעה אדירה כל כך. של ברירות, ההולך וגדל

הסיפור הקטן הזה אולי . מרוב עצים קשה יותר ויותר לראות את היער

  . יעזור

לחן ואצלי בחדר  כל הזבל המשונה הזה שעל השו–חלמתי פעם חלום 

, סביבי היו כל מיני דברים כאלה.  חלום ובו הייתי ביריד–מזכיר לי אותו 

אפשר היה לחשוב שייקח לו לאדם . שאנשים חושבים שהם זקוקים להם

 –אבל לא . מאות שנים להתרגל לעולם המפתיע הזה שלתוכו הוא נולד

עט כאילו כמ, הוא ִמתרגל אליו במהירות שלא תיאמן! ההיפך הוא הנכון
                                                           

פנה אל ברנס בבקשה , מוזיקאי וחוקר המוזיקה העממית של סקוטלנד, תומסון' ורג' ג1
לאוסף של שירי עם , או יכתוב טקסטים חדשים, שיעבד את הטקסטים הקיימים

 . נכסי צאן ברזל של התרבות הסקוטיתכמה מהשירים הללו הפכו ל. מסורתיים שליקט
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אנשים מזדרזים כל כך ? מי יודע. ציפה מראש שהכול יהיה כפי שהוא

ממש כאילו הרעיון כבר היה , להפנים את מה שהם רואים ולהסכין איתו

, עם ביתנים ודוכני ממתקים, הייתי ביריד ההוא, בכל אופן. קיים במוחם

 כי כל מה, ראשי היה עלי סחרחר בחלום... הגרלות, מראות, סחרחרות

זה עתה . שידעתי הוא שאני רואה את הדברים האלה בפעם הראשונה

ומה שהפחיד אותי היה ששום . זומנתי מתוך הַאִין לראות את ההבלים הללו

איכשהו הכרתי את הכול טוב . דבר מכל אלה לא הפתיע אותי כהוא זה

כי הרי . והרגשתי שיש במּוּכרּות הזו משום שחצנות שאינה ראויה. כך־כל

  ? מצלמה, נניח, או, או מטוס,  יכולתי לדעת מהי מכוניתמַנִין

עד . כל גרגר וגרגר נעשה נצחי. ואז לפתע פתאום נהפך הכול לאבן

אבל עכשיו , החלוף הזו היתה חסרת כל חשיבות־לאותו רגע כל האשפה בת

הרגשתי שבני האדם מעולם לא לקחו . נעשתה כמעט נׂשגבת, היא השתנתה

, פוקוס שלהם־ הנה כל ההוקוס–ועכשיו , ןאת האפשרות הזו בחשבו

כל מה שהחמיץ או , כל מה שמיותר! משומר לנצח נצחים, מאובן

מלאכי שרת עברו מכאן ! רק תחשוב על זה. נהפך לאנדרטה, שהתבלה

ואלוהים בכבודו , האומה בזקנים ארוכים־ואבות, ומכאן בלב נשף המסכות

הוליך אותי אל מחוץ למקום ואז בא מלאך וניחם אותי בחרדתי ו... ובעצמו

  . ההוא

, המלאך אשר לקולו אתה צריך לשמוע יותר מכל ?איזה מלאך היה זה

הנה מה שאומר היידגר על המלאך . אינני יודע אם קראת את ַהייֶדֶגר. ידידי

  . המלאך שהוא קורא לו מצּפון, הזה

בעוד . אופיו המהותי של המצפון טמון בקריאה שהוא משמיע

וכך משיג את , לאחרים" מקשיב"בראש ובראשונה שהָדאַזיין 

, ואת סוג ההבנה שלו, אותנטית שלו־הֱהיֹות המוגבלת והאי־פוטנציאליּות

של " קריאה"הנה ה, "האחד ְּכַרּבים"ְּבעולם הדאגה שלו ובציבוריות של 

, האנונימי" אחד כרבים"זו של הדאזיין ל" הקשבתו"המצפון מתפרצת אל 

היידגר . אדם כדי שיחזיר אותה מן האנונימיות הזושב" עצמי"ופונה אל ה

, במובן הצר של המילה" דיבור"מודּוס של " קריאת המצפון"רואה ב

או לשם " דיבור"ומדגיש בכך שוב שהשמעתו של קול איננה מהותית לשם 

וכך , "מובן"בכל המודוסים שלו מבטא את מה ש" דיבור. "כמו זו "קריאה"

היידגר מסרב לקבל את .  של המצפון"קריאתו", בדרכה, עושה גם

הפרשנות הנפוצה המנסה להתחקות אחר מקורו של המצפון באחד 
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או להסביר אותו , הרצון או החישה, השכל, המשוערים" כושרי הנפש"מ

  . כתוצר מורכב של כולם גם יחד

הדבר . א: מאופיינת כמודוס של דיבור בדרך זו" קריאת המצפון"

אלא בדרך , לא בדרך עמומה ואדישה, ן עצמושמדברים עליו הוא הדאזיי

שבה הוא מבין את עצמו קונקרטית בסוגי הדאגה היומיומיים והממוצעים 

לא מה ; האישי של האדם" עצמי"הדבר שפונים אליו הוא ה. ב. שלו

הצליח לעשות או , אמור להיות מסוגל לעשות, על פי השמועה, שהדאזיין

 קריאת המצפון פוסחת עליהם אשר, ייצג בציבוריות של חיי הקהילה

אחד "אשר צומח מכך בשעה שה" עצמי"אלא ה, "ארציים"בהיבטיהם ה

של התבוננות פנימית " מושא"הזה איננו ה" עצמי"ה. מתמוטט" ְּכרּבים

אשר גם עליו , "העולם החיצון"איננו משהו נפרד מן , עצמית־ושל ביקורת

. ג". בעולם־ֱהיות "כמודוס אחד של" עצמי"אלא ה, פוסחת קריאת המצפון

אין ; דבר־שום, במובן מסוים, זו מן המצפון הוא" קריאה"מה שנאמר ב

וגם אין היא פותחת בפני האדם , היא מציעה כל מידע על שום אירועים

. אין שום ַהְשָמָעה של קול בקריאה הזו. ד. ומתן פנימי־מונולוג או משא

בכך אין ,  עם זאת.ורק בו, המצפון מדבר באופן קבוע במודּוס השתיקה

אשר אליו פונים , הוא כופה על הדאזיין, אדרבא, הוא מאבד משמיעּותו

הקריאה חשפה . ה. שתיקה שתהיה לה רלוונטיות רבה, ואשר מתעורר

]disclosed[2למרות עמימותו לכאורה של , משמעי־מה שהוא חד־ דבר

" עצמי"כיוּון או דחף בטוחים שבהם על הדאזיין של ה, כלומר, התוכן שלו

  . לנוע

המצפון קורא לעצמי של הדאזיין לצאת מן המצב שבו הוא תועה 

משמעית ואינה ניתנת ־חד" עצמי"הכוונה לפנות אל ". אחד כרבים"ָּב

" מה"אבל מעבר לכך נותרת עמימות מעוררת תדהמה בנוגע ַל; להחלפה

הדבר העיקרי האחד הוא שלקריאה הזו . הקורא: וכן למקורה, של הקריאה

  ". להקשיב"ך צרי

הקריאה הזו אינה . הדאזיין ְמַזֵּמן את המצפון לעצמו, על פי היידגר

" היא. "וגם אינה מתבצעת על ידינו מרצוננו, מתוכננת ואינה מוכנה מראש

, ואף על פי כן. קוראת נגד הסבריו של האדם עצמו ואפילו נגד רצונו

  . אלא מעצמי ואל עצמי, הקריאה מגיעה לא ממישהו אחר

                                                           
 .  הנהרות בתוך סוגריים רבועים הן מאת המתרגם2
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, היידגר מציע כי הדאזיין. נסתר" ָלָמה"ה, נחשף בפני הדאזיין" זה"ה

  . הוא הקורא את קריאת המצפון, באשר הוא ממוקם ביסוד האלֵּביתיּות שלו

למשל שהקורא אינו מוּכר , מספר תופעות מובאות כתימוכין לכך

שהקריאה מדברת במודוס האלביתי של ; ביומיומיּותו" הוא עצמו"ל

הֱהיות ־לקרוא ַלעצמי לשוב אל השתיקה של פוטנציאליּותהשתיקה כדי 

אם כי היא , "בעולם־היות"שהאלביתיות היא מודוס יסודי של ; "קיימת"ה

ידי ־אשר מכּווֶנֶנת על, ושבקריאתו של המצפון; נסתרת בדאזיין היומיומי

עוקבת " אלביתיּות"ה, את ההיות" להקרין"האימה המאפשרת לדאזיין 

. עצמית־זיין ומאיימת על מצב היותו אבוד בִשכחהמקרוב אחרי הדא

כקריאה של ] מגלה את עצמו[המצפון מתגלה "הטענה הסופית היא ש

הקורא הוא ]. Das Gewissen offenbart sich als Ruf der Sorge" [הדאגה

בשם ) בעולם־כבר־היותו(הדאזיין החש אימה במּושלכּותו 

,  אליו הוא אותו דאזיין עצמוהדבר שקוראים. הֱהיות שלו־פוטנציאליּות

הֱהיות שלו עצמו ־אשר כּוונה אליו הְּפִנייה בפוטנציאליות

-ומה שפונה אל הדאזיין הוא הקריאה מתוך ה). לעצמו־קוֵדם־היותו(

Verfallen] אחד כרבים"ב] המדורדר, המנּוון."  

העובדה שהדאזיין אשם אינה נובעת מקלקול מיוחד אחד או מעוולה 

אֵשם ־קלקול כזה אפשרי רק על סמך היות, אלא להיפך, אחת שנעשתה

  . קמאי של הדאזיין

רק כשהאדם מקרין את עצמו גם אל תוך הפוטנציאליּות של ההיות ושל 

דבר שונה לחלוטין מאשר הפיכת עצמך לאשם באמת (ההיעשּות אֵשם 

הוא יכול להיות פתוח לפוטנציאליּות הקיום ) באמצעות קלקול או מחדל

  . במובן הקיומי של המילה" לבחור את עצמו"ויכול שלו עצמו 

כאשר העצמי מבין , על ידי העצמי" נבחר"מצפון ־ הרצון להיות בעל

בכך הוא נעשה חופשי עם כל . את קריאתו של המצפון בדרך הנכונה

, בהבינו את הקריאה. ההיות שלו־כמו גם עם פוטנציאליות, שלו" אשמתו"

ושל " פעולה פנימית"בדרך של " וללפע"הדאזיין מניח ָלעצמי שלו 

רק בדרך זו יכול הדאזיין להיות . ההיות הנבחרת שלו־פוטנציאליּות

  ".אחראי"

עצמית של האדם בפוטנציאליּות ־מצפון הוא הבנה־הרצון להיות בעל

" נחשף"ומבחינה זו הוא מודוס של הדאזיין כ, הקיום שלו עצמו

)Erschlossenheit = ] להבין את ]). נחשפּות,  נגלּות,מפוענחּות, נפתחּות
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עצמך באופן קיומי פירושו להקרין את עצמך לתוך פוטנציאליּות ממשית 

הלכה " מתקיים"רק כשאדם . שהיא במהותה זו שלך, בעולם־של היות

  ". מובנת"למעשה במודוס של פוטנציאליות כזו היא יכולה להיות 

מה בתור כזו הוא לא הלך נפש של אי" הבנה"הלך הנפש המקביל ל

לנוכח האלביתיות של , אלא של מּוכנּות לאימה, שכזאת

  . האינדיבידואליזציה

אשם של ־אל תוך ההיות, בשתיקה ובמוכנות לאימה, הקרנתו של העצמי

כפי שמעיד עליו ,  מודוס מתמיד של מצבו הנחשף של הדאזיין–האדם 

, "נטיעצמי אות־היות"מאופיינת כ" נחישות"ה". נחישות" קרויה –המצפון 

  ".בעולם־אותנטי־באופן־היות"אלא , שפירושו לא דאזיין מבוָדד מן העולם

  

  , בברכות לבביות       

  , שלך בכבוד רב       

  יו מקדרמיד        

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  )אביעד שטיר :אנגליתמ(
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   יו מקדרמיד
  

  

  ידוע והבלתי אמנות
  
  

1.  
  

  . אמנות נמצאת מעבר להבנה: ת היא טעותמובנּו

  . ת האמנות היא הרחבת ההכרה האנושיתפעול

כל האחרות ; אמנות היא החשובה אפוא מכל הפעילויות האנושיות

  . נסמכות עליה

.  אם בכלל–האמנות הנעלה ביותר בכל תקופה תוערך בידי מיעוט זעיר 

חווה נכון של פעולת האמנות יהיה מודע לכלל הניסיון האנושי בכל רגע 

,  הוא אלוהים– בניגוד לפעולת האמנות –ות החווה הנכון של האמנ(נתון 

, אם נדמה את ההכרה לחלל פנוי). וכל אשר יושג, המודע לכל שהיה

  .   לכל הכיווניםואמנות היא זאת שמרחיבה אות

אינו מודע לכלל הניסיונות , בהשוואה לחווה הנכון, המומחה הנכון

ם עד אלא להתפתחותם המלאה בכיוון מסוי, האנושיים עד לרגע נתון

  . לאותו רגע

של מה , ביחס לאמנות בכללותה, החווה הנכון לבדו מסוגל להכיר בערכו

המומחה הנכון מסוגל להעריך אך ורק התקדמות . שיושג בעתיד לבוא

חוויה אמנותית בתחום החלל הפנוי אפשרית כל . שנעשתה בכיוונו שלו

גם מזו , םובכיווניה המסוימי, עוד התפשטותה פחותה מזו של החווה הנכון

 . של המומחה הנכון

קיבולת החוויה האמנותית גדלה כל עוד נרשמת התקדמות לעבר גבולות 

  . החלל הפנוי

, שטח שכוסה בכל כיוון שהוא חדל להיות אמנות עבור אלו שכיסו אותו

  . ולגביהם התדרדר לחינוך או לבידור בשביל אלו שלא כיסו אותו
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הרי שמנקודת המבט , ט שונותעד כמה שניתן להרהר בזאת מנקודות מב

עבור אלה שחצו כל נקודה (אלה המתבוססים בכל שהתדרדר , של האמנות

רק אלה שהתקדמו מעבר . חדלים להתקיים, לחינוך או לבידור) נתונה

כל קשר שהוא עם . לעצמם חשובים למי שמייצרים התקדמות אמנותית

  .  בגידה באמנות–בזבוז חיים , אחרים הוא בזבוז זמן

צור או לסגת לאחור על מנת לעזור לאחרים פירושו לנטוש את לע

בהתאם . איש איש לעצמו. ולהחליף אמנות בחינוך, ההתקדמות האמנותית

, כן מידת יכולתו לסייע לאחרים בהתקדמותם, למידת התקדמותו של אדם

הרי , אולם ככל שהוא נעשה מודע ליכולתו להעניק סיוע שכזה

  .ת גרידא פוחתתשהתמקדותו במטרות אמנותיו

מנקודת מבטו של החווה הנכון אין לאמנות שום ערך אם אינה תורמת 

כל שנכנס בתחום החלל הפנוי מתדרדר , עבורו. להרחבת החלל הפנוי

  . מיידית לחינוך או לבידור מעצם הכללותו בו

, אין ערך להתקדמותו המסוימת של דבר, מנקודת מבטו של המומחה הנכון

  . ביותרפרט לקצהו המרוחק 

לידיעת כל ) א(יש לשפוט אפוא כל הצהרה על אודות האמנות ביחס 

  . לרמת מומחיותם של מומחים) ב(או , הניסיון האנושי

ערכו של כל הטוען לאמנות נמדד אפוא על סמך יחס פעולת הגומלין 

  . המתקיימת בין מובנותו לבין התאמתו לקטגוריות שונות

באי סבלנותם לכל אשר עברו אמנים בכל קנה מידה שהוא נמדדים 

  . והמשיכו ממנו הלאה

  . אמנות אינה מסוגלת לחזור על עצמה

אלא אם כן הגיע אל נקודה בבלתי ידוע ) או בכלל אמן(אמן אינו גדול 

  .מכליל אותה בחלל הפנויהוא שמעבר לחלל הפנוי ו

בזמן שבו הוסיף את  –סך התוספת לחלל הפנוי כמידת גדולתו של אמן 

   . תוספתו

  .אין באמנות הישג קבוע שנותר אמנות
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אמני העבר הגדולים מתמעטים ככל שנקודת הקצה של התוספת הייחודית 

  . להם נסוגה מגבולותיו האחרונים של החלל הפנוי

הם חדלים להיות אמנים גדולים מנקודת מבטו של החווה הנכון או כל 

 ההגבוה(ויתנחמו בהשגת חשיבות בהיסטוריה של האמנות , מומחה נכון

  ).שבסוגי הידע

אי , א"ז(הם נותרים אמנים או אמנים גדולים אך ורק ביחס למידת הבורות 

  . של מי שעבורם הם כאלה) היכולת להתנסות

הרי היא ,  רבהתפופולאריאם אמנות גדולה נמצאת בהלימה עם משיכה 

  . בהכרח כוללת יסודות שהציבור אינו מעלה על דעתו

  .זאת אינה אמנות) מובנותה, א"ז( שלה תאריוהפופולביחס ישיר למידת 

, האמנות הגדולה ביותר בכל זמן נתון היא זאת המובנת למעטים בלבד

החווים הנכונים או נצרכת בידי ) א(באם משיקה אל , בעלי יכולת ויושרה

אמן או מבקר שמתגאה בידיעותיו באמנות למעשה . המומחים הנכונים) ב(

  . אלא בכליו, ת ביכולותיוואף פחו, מתרברב לא בהישגיו

  

2.  

, גדול האמנים בכל תקופה נתונה הוא זה שיוצר את האמנות הגדולה ביותר

ביחס לדחייתה את המומחה הנכון ותביעתה את החווה , כזו שהגדרנו

  . הנכון

ככל שמתרחב החלל הפנוי מתמעטת חשיבותו של כל מומחה נכון בעבור 

  . מבקריםגדול האמנים הוא גדול ה. החווה הנכון

שאינו (גדול המבקרים . אין לו צורך להביע לא את אמנותו ולא את ביקורתו

, הוא זה שחש בצורך העמוק ביותר להתגבר על אי המובנות הנדונה) אמן

שפתרונה דורש , והבנתו הצודקת, ואף עמוקה ממנה היא תחושתו הפנימית

  . חווה נכון תחת מומחה נכון או סדרה של מומחים נכונים

אך אפשר שלא ידע כיצד נודע לו , ן אמן יכול להשיג את שאינו מובן לואי

  . דבר
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    1.אולם לכך אין כל קשר לאמנות; אפשר שהמבקר יגלה לו זאת

ובתוך כך להפוך אותה , תפקיד המבקר הוא להעניק לאמנות מובנות

  . או בידור/לחינוך ו

ה או בקשייה יכולתו להציג את גדולתו כמבקר תלויה אפוא ברוחב יריעת

  .  של האמנות המצויה בידו

  . על כן תפקידו המשני הוא לעורר או למתוח או להרבות כל אחד מאלה

ערכו טמון במהירות שבה יוכל לבצע את תפקידו נוכח האמנות הבלתי 

גדולתו נמדדת ברוחב היקפו של החלל הפנוי שבתחומו הוא ; מובנת ביותר

  . פועל

בשום פנים ואופן על פי כמות האנשים אולם ערכו כמבקר אינו נקבע 

מיזוגן האינטימי של . שעבורם הפך את האמנות שהוא עוסק בה למובנת

הביקורת החשובה ביותר והאמנות המתקדמת ביותר מפריש מן הכלל 

   2.הן לזו והן לזו, ציבור מצומצם ביותר

אם כי מטרתן , שתיהן פועלות מעבר לגבולו המרוחק ביותר של החינוך

  . ת של השתיים היא לקדמוהסופי

  .מבטא סתירה' אמנות פופולרית'הצירוף 

  . מבלבל בין פעולות' ערכה החינוכי של האמנות'הביטוי 

הביקורת נחותה לאמנות מכיוון שהאמנות משמשת לה אמצעי להשגת 

  .  מטרת האמנות שאותה היא מבקרת–מטרה 

מה לתפקוד קשה במיוחד להבחין בנחיתות זו כאשר הביקורת מגבילה עצ

או כאשר היא פועלת במנותק מהרוח ; כזה שהזכרנו קודם לכן, משני בלבד

  .היוצרת של האמן עצמו

                                                           
ולא להשתמש בהן אלא כאמצעי , קשה עד מאוד לקבל השפעות שיש בהן משום הכרח '1

נלהבים , ולא להוסיף ולשאת יסודות אלה כגופים זרים במערכת, לעיצוב הישות הפנימית
 . אוטו בראון' .אותם לראשונהעת קלטנו , ככל שהיינו לגביהם

סינתזה השואפת לייסד איזון חדש בין . נוצר הכרח לסינתזה חדשה בין התבונה לרוח '2
הרמן ' .לא מן היסודות המעוכבים אלא מן המפותחים ביותר, חלקי האדם השונים

 .קיסרלינג
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ציין כי ישנם , 'תיאוריות הצבע'שבספרו , הרמן באהר מצטט את גיתה

  . אמנות,  רוצה לומר–מדעים שעליהם להתעלות לרמה גבוהה יותר 

משום שהראשון , הרהורמאחר ודבר שלם אינו יכול להיווצר מידע או מ'

שומה עלינו לחשוב את המדע , חסר פנימיות והאחרון חיצוניות

)Wissenschaft (אך על מנת ... כל אימת שנבקש בו תחושת נצח, כאמנות

אל לנו להדיר מהכללה במדעים אף יכולת , שיעלה בידינו למלא תביעה זו

עומק , רגעתפיסה איתנה של , ראשוניותה של תחושת בטן. או תחום אנושי

, פנטזיה מתגלגלת מלאת ערגה, הרקעת תבונה, יפיזיקאלדיוק , מתמטי

 אין להשמיט אף אחד מאלה כדי –התענגותן הקיומית של התחושות 

אותו רגע ייחודי שביכולתו , ולמצותו במובן חי ופורה, לאחוז ברגע הנשגב

 ' .ויהיה תכנה אשר יהיה, להוליד יצירת אמנות

טענתו של דריל גריי ששירה גרועה הולמת .  בביקורתגיון-סוגי אי. נספח

ימס אגט כי 'קביעתו של ג. לצרכיהם של מלחינים יותר מאשר שירה גדולה

משום שהיא , פחות מנעלה בהכרח'יש לראות בכישרון המשחק של דוזה 

  '  .ניזונה מיצירות מופת

    

  

    
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )דיין יהונתן: מאנגלית(
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 יו מקדרמיד 

  
  

 'סוג השירה שאני רוצה 'מתוך

  
  

הקטעים שלהלן מהווים חלק מזערי בלבד מיצירתו הסבוכה לעילא 
יצירה בת עשרות עמודים . 'סוג השירה שאני רוצה'של מקדרמיד 

 ).Lucky poet )1943צפופים של שירה ופרוזה שכונסה בספרו 

  

  

 ֲאִני חֹוֵלם ַעל ִׁשיִרים ֶׁשִּיְהיּו ְּכמֹו ַסִּכין־ֶלֶחם

 ,חֹוֶתֶכת ָׁשלֹוׁש ְּפרּוסֹות ְּבַמָּכהֶׁש

 ַעל ִׁשיִרים ֶׁשעֹוְסִקים ְּבִעְנָיִנים ֶטְכִנִּיים

  1,י'ֶׁשל ַקְרדּוִצ" ִמְקַלַחת ָהֵארּוִדיְצָיה ַהָּקָרה"ִׁשיִרים ֶׁשֻחְּׁשלּו ְּב(

  2–ַהֲחָדִׁשים gli amici pedanti ֶׁשָּיִאים ְלֶאָחד ֵמַחְבֵרי ַה־

  3ַהּפֹוֵאִטיתָהֵארּוִדיְצָיה ֶחְׁשּבֹון ַּגם ֶאת ַמֲאָמרֹו ֶׁשל סֹוטֹוָמיֹור ַעל ֶׁשְּמִביִאים ְּב

  [...]4 ְלֹאֶרR ַהּדֹורֹותconceptista ְוַה־cultismoְוֶאת ְׁשָאר ַהִהְתַּגְּלֻמּיֹות ֶׁשל ַה־

 ְיִצירֹות מֹוֵפת ֶׁשֵּנַחּנֹות ִּבְצִלילּות ֻמְרֶּכֶבת

 ְדׁשֹות ָהֶרְנְטֶּגןְּבכֹוַח ַלְחֹּדר ִּכְבַע(

                                                           
ל חתן פרס נוב, משורר ומבקר איטלקי) Carducci ,1835–1907(י 'וזואה קרדוצ' ג1

סבר , שנודע בין היתר בידענותו ובהתנגדותו לרומנטיקה, י'קרדוצ. 1906לספרות לשנת 
ושעליה לרענן את " מקלחת קרה של אורדיציה"שהשירה האיטלקית של ימיו זקוקה ל

 .היכרותה עם תרבות יוון ורומא
 בידי המשוררים 1856 קבוצה ספרותית שנוסדה בפירנצה ב־–" חבורת הפדנטים "2
. ואחרים) Chiarini(וזפה קיאריני 'ג, )Gargani(טורקוואטו גארגני , י' קרדוצוזואה'ג

 .הקבוצה ביקשה להגן על הטעם הקלאסי מפני הנטיות הרומנטיות
משורר ומתרגם ספרדי בן , )Sotomayor ,1585–1610( לואיס דה קאריו אי סוטומיור 3

 .תור הזהב
לואיס דה , על שם ממציאו, גוריזםמכונה גם גונ,  סגנון שירי ספרדי– קולטיסמו 4

הרמזים ומבנים , )בעיקר מלטינית(הקולטיסמו עושה שימוש רב במילים זרות . גונגורה
 תנועה ספרותית בתקופת הבארוק שנציגיה –הקונספטיסמו . תחביריים מורכבים

והתאפיינה , עמדה בניגוד לקולטיסמו. הבולטים היו פרנסיסקו דה קוודו ובלטסר גרסיאן
 .שפה יומיומית ומשחקי מילים, הומור, זבשח
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 ֶאל ַהְּפִנים ְוֶאל ַהחּוץ ֶׁשל ַהּמּוָצק

 ,)ְלTא ִסּלּוֵפי ַהֶּפְרְסֶּפְקִטיָבה

 ִאיָלה ַאף ַעל ֵּתאּורֹו ַהְּפרֹוָזאֹו ִּבְבִהירּות ּבֹוֶרֶקת ָהעֹו

  5ֶׁשל ַסְרַטן ַהְּנָהרֹות ֶׁשל ַהְקְסִלי ֶאת ַהַּמֲעֶרֶכת ָהֶאְנדֹוְפָרְגָמִלית

   ;  ָהָאָנטֹוְמָיה ֶׁשל ַהֻחְלְיָתִניםְוֶאת

  6–ּול 'ְנִהיָרה ּוְמִאיָרה ְּכמֹו ָהֶאְקְסּפֹוִזיְצָיה ַהְּמֵלָאה ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשל ג

 ,ִּבְכֵנִסָּיה ָקָהל ֶׁשל ֲחַדר־ְקִריָאה, אֹוָתּה ִהְׁשִמיַע ְלָקָהל ֶׁשל ֶהְדיֹוטֹות

 ְקְטִריָנה ַהֶּמְרָּכִזית ְּבנֹוֵגַע ַלּדֹו–ֶנֱעַדר ָּכל ֶיַדע ְמיָֻחד 

 [...]  ; ִהיא ֹחק ִׁשּמּור ָהֵאֵנְרְּגָיה, ֶׁשל ַהַּמָּדע ַהּמֹוֶדְרִני

  

 ,ִׁשיָרה ְּכמֹו ּפּוְׁשִקין ִּבְׁשֵמי ַהֹּבֶקר ֶׁשל רּוְסָיה

prédestiné, lumineux et insolent de bonheur
7  

  8ֶמְרַּכז ַהָּבָמהִׁשיָרה ְּכמֹו ֶׁשְּפֵיִריָנה ֶלְנָיאִני ָצֲעָדה ְל

 .ְוָעְרָכה ִחּמּום ְּבֹאֶפן ָּגלּוי

 .ִהְמִּתין, ַׁשְרִביטֹו מּוָרם, ַהְּמַנֵּצַח

 ְוָאז ִהִּגיָעה ַמְחֹרֶזת ְׁשֵלָמה ֶׁשל ִּפירּוֵאִטים ְסַחְרָחִרים

 . ֻמְפָלִאים ְּבִדּיּוָקם ּוַמְבִריִקים ְּכַצְלעֹות ַהַּיֲהלֹום

 ִמְפָּגן ָּכֶזה ֶׁשל ַאְקרֹוָּבִטּיּות ְצרּוָפה, ִמְּבִחיָנה ָאָקֵדִמית

 ,ֵאינֹו ּתֹוֵאם ְלֹטַהר ַהִּסְגנֹון

 אּוָלם ְּבִבּצּוָעּה ָהָיה ְּדַבר־ָמה ְּבִסיִסי

 ְוֵהרֹוִאי

 . הּוא ָּגַבר ַעל ַהִּבֹּקֶרת. ִּבְתֻעָּזתֹו עֹוֶצֶרת ַהְּנִׁשיָמה

 האֹו ְּכמֹו ִלְראֹות ֶאת ִּדיָאִגיֶלב ִּבְפֻעָּל

 . ָרִאיִתי ַּפַעם ֻאָּמן ָיָּפִני ְמַבֵּצַע ַּתְרִּגיִלים ֶׁשְּמַחְּיִבים ִרּכּוז ִעָּלִאי–

                                                           
שנודע בין היתר ) Huxley ,1835–1895( הכוונה היא לביולוג תומאס הנרי האקסלי 5

כעין , היא מבנה עשוי כיטין, )endophragmal( המערכת האנדופרגמלית. בסגנונו הנהיר
 . המגונן על חוט השדרה של אחדים מבני משפחת הסרטנאים, שריון מורכב

מנסח חוק שימור , פיזיקאי ומתמטיקאי, )Joule, 1818–1889(ול 'יימס ג'יזיקאי ג הפ6
זכתה עבודתו להתעלמות , כיוון שהיה חסר השכלה אקדמית, בתחילת דרכו. האנרגיה

 .מצד הממסד המדעי
 ".מזדהרת ועוצרת נשימה בשמחתה הגואה, מוכתבת מראש" :'רומן הורד' ציטוט מתוך 7
 .בלרינה איטלקייה שזכתה לתהילת עולם, )Legnani, 1863–1930( פיירינה לניאני 8



 74 

 .Tא ִהְצַלְחִּתי ְלִהְתַרֵּׁשם ִמֶּמּנּו

 .ֲהֵרי ָרִאיִתי ֶאת ִּדיָאִגיֶלב ִּבְפֻעָּלה

 , ִׁשיָרה ֶׁשָעֶליָה ִנָּתן לֹוַמר, ְוׁשּוב

 ,ְּפָלטֹון ְּבנֹוֵגַע ַלַּתְרּבּות ֶׁשל ַהֶּגַזעְּבדֹוֶמה ְלֶעְמָּדתֹו ֶׁשל ַא

 ְוהּוא ָחב ֹזאת, ֶׁשִהיא ִיחּוִדית

 ,Tא ַלֲהִדיקּות ֶׁשל ִנּמּוָקיו

 ,Tא ְלֶהֵּקף ַהֶּיַדע ֶׁשּלֹו

 ,ַאף Tא ִלְתׁשּוָקתֹו ַהְּגדֹוָלה ָלֱאֶמת

 ,אֹו ְלָכל ֲאִחיָזה ְנחּוָׁשה ִּבְמיָֻחד ֶׁשּלֹו ָּבּה

 ,ִפְריֹון־ַמְחַׁשְבּתֹו ֶׁשֵאין ֵׁשִני לֹוִּכי ִאם ְל

 .ְלַעְמקּות ּוְלֶמֶׁשR ַמָּבטֹו, ְּכלֹוַמר

Cynghaneddִׁשיָרה ֶׁשְּמֵלָאה ְּב־
9
  ,ּוִביָחִסים ְמֵלֵאי ֵחָמה 

  ,ֶׁשֵּיׁש ָּבּה ַמֶּׁשהּו ְּפַלְסִמי

  ֶׁשּגֹוֵרם ִלְזֹעק–ּוְבֹאֶפן ְמֻסָּים ַּגם ַמְלִחיץ , ָּגִמיׁש

 ." ְוֶזה ָהָיה ַחי–ְעִּתי ְּבַמֶּׁשהּו ָנַג"

 ֵאין ַּתְדֵהָמה ֶׁשָּכזֹו ְּכֶׁשּנֹוְגִעים ְּבָמה

 .ָהעֹוָלם ַהִּמיֵנָרִלי ַּכִּביר; ֶׁשYא ַחי ֵמעֹוָלם

 ַאR ַהָּיד. נְֻקֶׁשה ְוָׁשִביר, הּוא ַאִּדיר

 –ִעֵּור  ַלְמרֹות ֶׁשָהִאיׁש ָהָיה –ֶׁשּנֹוַגַעת ְּבֹחֶמר ְמֵלא ִחּיּות 

 ְוִנְרַּתַעת, ְמַזָהה ֶאל־ָנכֹון ֶאת ַמַּגע ַהַחִּיים

 ...ְּבִהְתַרְּגׁשּות

 [...]ֻמְמִחּיּות ְוֶאְּכְסָטָזה , ִׁשיָרה ְמֵלַאת אֹוְרָינּות

 à quatre ִׁשיָרה 10",ְמֻׁשֶּבֶצת ֶאֶבן־ָיִקיְנּתֹון ַמֲעֵׂשה־צֹוְרפּות ָעִדין"

 épingles–11  

 ַדְמֵין ֵמַעל ְלָכל ׁשּוָרהַעד ֲאֶׁשר נּוַכל ְל(

 ְּגִמיָׁשה ּוֻמְרֶּכֶבת, ֲעֻקָּמה ְמתּוָחה

 ,ַהְּמַיֶּצֶגת ֶאת ַהּמֹודּוַלְצָיה

                                                           
. שפירושו המילולי הוא הרמוניה,  מושג מפתח בשירה הוולשית העתיקה– ַקְנגָהאֶנד 9

 .במערכת מורכבת של חריזה פנימית ואליטרציות, בפועל מדובר באמצעי ספרותי
של תומאס ' תורמות אר' מקדרמיד מצטט כאן מתוך תרגומו של אלפרד טניסון ל10

 .מלרוי
 .אלגנטית,  נקייה11
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 ֶאת ַהַהְדָּגׁשֹות ְוֶאת ַהּטֹון ְוַהִּמְקָצב ַהִּמְׁשַּתִּנים

 ;ֶׁשל ַהּקֹול ִּבְזַמן ַהְּקִריָאה

 ָהֲעֻקָּמה ִמְׁשַּתָּנה ִמּׁשּוָרה ְלׁשּוָרה

 ּורֹות ִמְתַנְּגנֹות ְּבִעּדּון זֹו מּול זֹוְוַהּׁש

  ַהַּדּקּות ְוָהַעְמקּות ֶׁשל ַהֵּסֶדר –

 ֶׁשהּוא ַהַּמָּצב ּבֹו ֶׁשַפע ַּכִּביר ַּדּיֹו

 ,ָיכֹול ְלַבֵּטא ֶאת ָּכל ָהעֹוָלמֹות ֻּכָּלם

 ְׁשֵלָמה ּוְדחּוָסה, ְּבצּוָרה ֲעִדיָנה

 ת ִמְכחֹול ְּכִתְׁשTֶבת ֶׁשל ַאְלֵפי ְמִׁשיכֹו

 ,)ְּבִצּיּור ֶׁשל ֵסָזאן

 ,ּתֹוֶסֶסת ְּכמֹו ְקָרב ֵהָאְבקּות־ָחְפִׁשית

 ִעם ֵאיְנְסֹפר ַהְמָחׁשֹות ְּכמֹו ַהְּתמּוָנה 

 ֶׁשֵּיׁש ִלי ֶׁשל יֹוָנה

 . ְפֵרְיִמים ִלְׁשִנָּיה1/75,000ֶׁשֻצְּלָמה ִּבְמִהירּות ֶׁשל 

 , ָהֵעִצים"ִׁשיָרה ֶׁשְּמַדֶּבֶרת ַעל 

 ,"ְוַעד ָהֵאזֹוב ֲאֶׁשר ֹיֵצא ַּבִּקיר, ִמן ָהֶאֶרז ֲאֶׁשר ַּבְּלָבנֹון

  12,"ְוַעל ָהֶרֶמׂש ְוַעל ַהָּדִגים, ַעל ַהְּבֵהָמה ְוַעל ָהעֹוף"ֶׁשְּמַדֶּבֶרת ַּגם 

13,ּהְּכמֹו ְלָמִרָיה ְסְקוֹודֹוְבְסָקה ַעל ַיד ֻׁשְלַחן ַהַּמְעָּבָדה ֶׁשָּל, ְוָצִריR ֶׁשִּתְהֶיה ָלּה
  

 , ַעִין ְּפעּוַרת־ְּפִליָאה ֹנַכח ִמְגַון ִּפְלֵאי ַהַחִּיים

 ,ַסְקָרנּות ֶׁשYא יֹוַדַעת ׂשַבע ְלַגֵּבי ַהּכֹוַח ַהֵּמִניַע

 ,ֵּתָאבֹון ְלִפְתרֹון ְּבָעיֹות

 , ִּפּסֹות ְׁשֹחרֹות ֶׁשל ִזיו־ַהֶּזֶפת ִמַּסְקסֹוְנָיה ְוּבֹוֶהְמָיה

 ,ת ֶׁשל ַכְלקֹוִציט ִמּפֹוְרטּוָגל ּוִמּטֹוְנִקיןְיַרְקַרּקֹות־ְּכֻחּלֹו

 אּוַרְניּום־ַחְרָּדִלי־ָנִציץ ִמָּצְרַפת

 ַקְרנֹוִטיט ְמֻגָּיד ְּבָגֶון ָצֹהב ָקָנִרי

 ,ְטיּוְיָאמּוִניט ְיַרקַרק־ֲאַפְרַּפר ִמּטּוְרִקיְסָטן

 ,ֶפְרגּוסֹוִניט ְוַרְדַרד־ָאֹפר ִמּנֹוְרֶבְגָיה

 , ב ֵמאֹוְסְטַרְלָיהחֹול־מֹוָנִזיט ָזֹה

 ,ֵּבָטאִפיט ְיַרְקַרק־ְׁשַחְרַחר ִמָּמָדַגְסָקר

                                                           
 .ה יג,  מלכים א12
מארי קירי ,  שם נעוריה של המדענית הפולנייה־צרפתייה כלת פרס נובל– סקוודובסקה 13
)Curie ,1867–1934( ,מגלת קרני הרנטגן . 
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 [...] , ְוטֹוְרֶּבְרִניט ְּבגֹון ַהָּבֶרֶקת ֵמֶחֶבל ֹהדּו־ִסין

  14,ֶׁשל ֶׁשְסטֹוב" ִּפְתאֹום"ְוֶׁשְּבׁשּום ָמקֹום ֵאיָנּה חֹוֶׁשֶׁשת ִמן ַה

 ֵּיׁש ָּבּה ֵמִאי־ַהְּצִפיּותְוֶׁש, ֶׁשְּלעֹוָלם Tא ְמַפֶחֶדת ִמן ַהִּזּנּוק

 ַהְפלּואֹוֶרְסֶצְנִטית ַהְּזִריָזה ֶׁשל ִזּקּוֵקי־ִּדינּור ְּבָׁשָעה ֶׁשֵהם ִמְתַרֲחִבים

 "[...] סּוֵסי־ֶּפֶרא"ִלְכֵדי ֵעִצים אֹו ֵזִרים ְּפרּוִעים ְּכ

 ,"ֲעָדָׁשה ְרָחָבה"ִׁשיִרים ַּב, ְּבָעָגה ִצּלּוִמית

 ,ְכלֹול ֶׁשְּמָבֵאר ֶאת ַהְּפָרטֶׁשּתֹוְפִׂשים ֶאת ַהִּמ

 ,ִּפְרֵטיֶהם מּוֲחִׁשִּיים ְלַגְמֵרי ְּבָכל, ְמֻדָּיִקים ִמְּבִחיָנה ַמָּדִעית

 ְלִאָּטּה ֶׁשִצֵּיר ְּפרּוֶדְנְטיּוס ְּכמֹו ַהְּתמּוָנה ֶׁשל ּגּוַפת ָלָזרֹוס ַהִּנְרֶקֶבת 

 ,האֹו ּבֹוְדֵלר ֶאת ָהִאָּׁשה ַהּמּוָלִטית ָהֵעיֻרָּמ

 אֹו ְּכמֹו ַהַּדְקְּדָקנּות ַהְּמֻדֶּיֶקת ֶׁשל ּפֹוּפ 

  15,ָּבִאֶּגֶרת ֶאל לֹוְרד ָּבאֵתְרְסט

 ,ֶקֶסם ִסיְנַטְקִטי, ְּכמֹו ַהֶּקֶסם ֶׁשַּבִּדְקּדּוק אֹו

 אֹו ַהְּיָחִסים ֵּבין ַמְחָׁשָבה ְלַמְחָׁשָבה ְּבֶאְמָצעּות

 תַהַּתְחִּביר עֹוָלם ָׁשֵלם ֶׁשל ַרְעיֹונֹו

 .ִמְתַרֵּכז ְּבֹאֶפן ִּפְלִאי ִּכְמַעט ִלְכֵדי ְנֻקָּדה

  T16א עֹוד ִהיֶּפְרֶאְסֶטְזָיה ִלְרָׁשִמים ִחיצֹוִנִּיים

 ,אֹו ְקִליָטה ִּבְלָעִדית ְּבחּוׁש ָיִחיד

 ִּכי ִאם ֹעֶנג ַרב ְצָדִדי ְוַאְקִטיִבי ִמְּמֵלאּוָתם ֶׁשל ַהְּדָבִרים

Rְקָסִלי אּוַליְּבֹאֶפן ָּפָרדֹו, ּוְלִפיָכ, 

 , ִׁשיָרה ֶׁשִהיא ְּכמֹו ֲחַדר־ִנּתּוַח

 ,ְמַנְצֵנץ ֵאֵנְרְּגָיה ְמיֶֻּמֶנת ּוְזִריָזה

 ,ֵאֵנְרְּגָיה ְּדמּוָמה ּוְמֻאֶּפֶקת ּוְדרּוָכה ְלַהְחִריד

 ,ֶׁשָּבּה ַהְּמׁשֹוֵרר ַקָּים ַאR ְוַרק ְּכָאחֹות ְּבַמֲהַלR ַהִּנּתּוַח

 ,ִּיְהֶיה ְּבָידֹו ְספֹוג מּוָכן ְּכֶׁשִּיְזַּדְּקקּו לֹוַקָּים ַרק ְּכֵדי ֶׁש

 . [...] ׁשּום ָּדָבר ַאֵחר–ֲחִתיכֹות ֶצֶמר ֶּגֶפן ְסֵטִריִלי 

                                                           
מקדרמיד מתייחס . פילוסוף וסופר יהודי־רוסי, )Shestov ,1866–1938( לב שסטוב 14

שאלוהים , או חש, לתפישתו של שסטוב לפיה ברגע שבו האדם תופש, נראהכפי ה, כאן
 . אזי חווה הוא בבת־אחת ובפתאומיות את חרדת הקיום האנושי, איננו

15 An epistle to the Right Honorable Allen Lord Bathurst) 1732( , שיר מאת אלכסנדר
 .פופ

16 Hyperesthesia –שים מונח המתאר רגישות יתר של החו. 
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 ,ִׁשיָרה ֶׁשֵאיָנּה ְלֵאּלּו ֲאֶׁשר Tא ֹיאֲהבּו ֲחִזיר ַהּפֹוֵער ִּפיו

 ,אֹו ְלֵאּלּו ֶׁשִּיְהיּו ִּכְמֻׁשָּגִעים ְלַמְרֵאה ָחתּול

 ֵאּלּו ֲאֶׁשר Tא ַיַעְצרּו ִׁשְתָנם , ְחרֹוִניםְוַא

  17.ְלֵׁשַמע קֹול ֵחֶמת־ַהֲחִליִלים יֹוֵצא ֵמַאֶּפיָה

 "ַרֲחַבת ֳאָפִקים"ִׁשיָרה ִמן ַהּסּוג ֶׁשָהרּוִסים ְמַכִּנים 

 "ֶּפַרח־ַהֵּלב"ְוֶׁשַהָּיָּפִנים ְמַכִּנים 

  ionraic"18", ְּבָגאִלית־ְסקֹוִטית, ְוֶׁשָאנּו ְמַכִּנים

 ִׁשיָרה ֶׁשל ָאָדם ֶׁשַחי ֶאת ָאָּמנּותֹו

 Tא ְּכָאָדם ֶׁשעֹוֵבד ְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל ִלְחיֹות

 ,ֶאָּלא ְּכָאָדם ֶׁשָּנחּוׁש ֶׁשYא ַלֲעׂשֹות ָּדָבר זּוַלת ַלֲעֹבד

 ,ֶׁשָּבטּוַח ֶׁשִּמי ֶׁשַחי ֵאינֹו עֹוֵבד

 י ֶׁשּׂשּוָמה ָעֶלי\ ָלמּות ָּכל ַהַחִּיים ְּכֵד

 ֶׁשְּמָסֵרב ִלְתֹמR –ִלְהיֹות ּבֹוֵרא ֻמְחָלט 

 ְּבִליִריִציְזם ֲחַסר־ַאְחָריּות ֶׁשּבֹו ִרְׁשֵמי ַהחּוִׁשים 

 ,ֻמְפָעִלים ְּכֵדי ְלַהְחִליף ֶאְּכְסָטָזה ְּבֵמיָדע

 ,ַהַהְרָּגָׁשה ַהֲחִמיָמה ֶׁשַּבֵּלב, ֶׁשּיֹוֵדַע ִּכי ַהַהְרָּגָׁשה

 .ית ַוֲעָקָרהִהיא ָּתִמיד ָּבָנִל

 ַרק ַהֵּגרּוִיים ְוָהֶאְּכְסָטזֹות ַהְּקפּוִאים 

 ֶׁשל ַמְעֶרֶכת ָהֲעַצִּבים ַהְּטרּוָטה ֶׁשל ָהָאָּמן

 ,ַהּצּוָרה ְוַהַּמָּבע,  ַמַּתת ַהִּסְגנֹון–ֵהם ָאָּמנּוִתִּיים 

 ֵאיָנם ֶאָּלא אֹוָתּה ִּגיָׁשה ְׁשקּוָלה ּוַבְרָרִנית   

 ָהָאָּמן ְמֻרֶּצה ְּביֹוֵתר . ּיּותְּכַלֵּפי ָהֱאנֹוִׁש

 ֵמַרְעיֹון ֶׁשָּיכֹול ְלֵהָעׂשֹות

 .ּוֵמֶרֶגׁש ֶׁשְּיֵהא ְלָכל ַרְעיֹון, ְלָכל ֶרֶגׁש

  

 Rִׁשיָרה ֶׁשִּמְתַלֶּטֶׁשת ִמן ַהִחּכּו 

 ֶׁשֵּבין ַהִּמְׁשַמַעת ַהֲחמּוָרה ְּביֹוֵתר 

 ָטִחים ְלטּוִׁשים ֵהיָכן ֶׁשִּמְׁש–ּוֵבין ָהֶרֶגׁש ְּבִׂשיאֹו 

 ,ָנִעים ֶאָחד ַעל ַּגֵּבי ַהֵּׁשִני ְּכַאְבֵני־ֵרַחִים

                                                           
 מן המונולוג של –" לשמע קול חמת־החלילים יוצא מאפיה[...] אשר לא יאהבו חזיר  "17

 .הלקין. תרגום ש. ראשונה תמונה ,מערכה רביעית ,לשייקספיר 'מוונציה סוחרה'שיילוק ב
 ".לא מיופה", "כנה", "ישירה "18
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 ּוִבְמקֹום ְלַיֵּצר ָּכאֹוס

 .ֵהם ְמַזְּקִקים ֶאת ְּדַגן־ַהֲחָוָיה ֵּביֵניֶהם

 ַהְׁשָּפָעתֹו ַהַּכִּביָרה ְוַהְּמֻמֶּׁשֶכת 

 ,ָהִאיְנֵטֵלְקטֶׁשל ָהִאיְנֵטֵלְקט ַעל ַהְּתׁשּוָקה ְוֶׁשל ַהְּתׁשּוָקה ַעל 

Rֶׁשל ָאָּמנּות ְּכִעָּקרֹון ֶהְכֵרִחי ְּבַתֲהִלי 

 ,ֲהִגַּית ַהּצּורֹות ֶׁשָּתֵכְלָנה אֹוָתּה

 ֶׁשל ּכֹוחֹות־ַחְיַּדִּקִּיים ַהֻּמְפִנים

 ,Tא ֶאל ִריק אֹו ֶאל ֵאגֹו

 ְּבֹאַרח, ִּכי ִאם ֶאל ֳחָמִרים ַחִּיים

 ה ַהִפיִזיתֶׁשַּנֲעֶׂשה ַאְכָזִרי ִמן ַהְּבִחיָנ

 ,ִּכְמַעט ְּכַלֵּפי ֻּכָּלם

 Rֶׁשְּיִצירֹוָתיו ִנְתַעּלּו "ְּבֹאֶפן ֶׁשַּמְזִּכיר ֶאת ְּדמּותֹו ֶׁשל ֵאֶׁשְנָּבא 

 ְּבָמנֹות ְזִעירֹות ֶׁשל ָעָמל יֹוְמיֹוִמי, ִליֵדי ְּגֻדָּלה ֶטַפח ַאַחר ֶטַפח

  19."ִמּתֹוR ִרְבבֹות ְרִסיֵסי־ַהְׁשָרָאה ּבֹוְדִדים

   

   

  
20  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )יהודה ויזן: מאנגלית(

                                                           
 .תרגום נילי מירסקי. לתומאס מאן' מוות בוונציה' מתוך 19
20   
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  יו מקדרמיד

  
  

 שירה ומדע

  
 . הנפש של הדיפרנציאלי החשבון הוא המדע"

 .האינטגרלי החשבון היא האמנות
 , בנפרד כשהם יפהפיים אולי הם
 ".בזה זה שלובים כשהם ורק אך בשיאם הם אך

 )רוס רונלד(   

  

 ִדירּותֹוֶעְרּכֹו ּוְנ, ַהֶּיַדע ַהַּמָּדִעי

  ֲאִפּלּו ֵאּלּו–ְּבקִׁשי מּוָבִנים 

 ָטָנִאים ִמְתַקִּׁשים ְלַהֲאִמין ֶׁשֵאיָנם ּבֹו

 ִּכי ֻמְמִחּיּות ַּבְּתחּום ְמַׁשֶּפֶרת

 !ַמְׁשָמעּוִתית ֶאת ְיָכְלֵּתנּו ִלְׁשֹּפט ֶאְסֵּתִטית ְּפָרִחים

 ַמחַהָּדָבר נֹוֵבַע ְּבֶחְלקֹו ִמָּכR ֶׁשְּכֵדי ְלַזהֹות ֶצ

 ֵיׁש ִלְלֹמד אֹותֹו ִמָּקרֹוב ַהְרֵּבה יֹוֵתר

 ְותֹוR ְּכֵדי ַהַּתֲהִליR, ֵמֲאֶׁשר ְּבֶדֶרR ְּכָלל

  ֻּכָּלם ִנְגִלים–ְוַהּצּורֹות ַהְּזִעירֹות , ַהְּפרֹוּפֹוְרְציֹות, ַהְּצָבִעים ַהְּמֻעָּדִנים

 .ְּבאֹור ֶׁשְּבִׁשְגָרה ֵאין ַמְבִחיִנים ּבֹו

 ּדֹוֶמה ִּכי ֲהָבָנָתם ֶׁשל ַהּבֹוָטָנִאים, ֹּזאתְיֵתָרה ִמ

 ֶאת ִמְבֵנהּו ַהָּׁשֵלם ְוַהָּמֵלא ֶׁשל ַהֶּצַמח

 )ְּכִפי ֶׁשַּפָּסלים ְמִביִנים ָּכל ֶעֶצם ּוְׁשִריר(

 ,ֶאת ְּתצּוַרת ָׁשָרָׁשיו ַהִּנְמָּתִחים ַּתַחת ַהַּקְרַקע –

 ,ֶאת ִהְסַּתֲעפּוָתם ֶׁשל ַהִּגְבעֹוִלים

 ת ִקְפֵלי ַהִּנָּצִנים ֵּבינֹות ֶלָחִפיםֶא

 –ֶאת ִהְׂשָּתְרעּות ָהעֹוְרִקים ַעל ַּגֵּבי ֶהָעֶלה 

 ַמִּקיָפה ְּבַמְעָּגִלים ּוִמְתַּפֶּתֶלת ְּכָנָחׁש ֵּבין ְׁשלֶׁשת ַהְּמַמִּדים

 .ַהּמּוָדעּות ַהּזֹו ַלֹּיִפי ְּבֻמְרָּכבּותֹו

  

 ַאף. ֶׁשל ֻעְבּדֹותַעל־ֵּכן ָּתר ֲאִני ַאַחר ִׁשיָרה 

 ֶׁשַהִּקְרָבה ַרַּבת־ָהֹעֶמק ֵּבין ָּכל ַהְּיצּוִרים ַהַחִּיים
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 .ִמְתַּבֶהֶרת ִמּתֹוR ֲחִדיַרת ִכיִמיָקִלים

 ֲהֵרי ָהָיה ִנְגָזר ֲעֵליֶהם, ְלTא ִכיְמָיה

 ְלִהָּׁשֵאר ָלֶנַצח ְּפָרִאים ַהַּמֲחִריִׁשים

 .ִּבְפֵני ְּתגּובֹות ִחּיּוִנּיֹות

 ְּיָחִסים ַהַּמְרִהיִביםַה

 ַהִּנְגִלים ַרק ַלִּביֹוִכיְמָיה

 ָיִמירּו ְּתחּוָׁשה ְמֻטֶּפֶׁשת ֶׁשל ְּפִליָאה 

 ְּבָדָבר ִנְפָלא ַהְרֵּבה יֹוֵתר

 .ִּכי ִטְבִעי הּוא ּומּוָבן

 ַהֶּטַבע הּוא ִנְפָלא יֹוֵתר 

 .ְּכֶׁשהּוא מּוָבן ְלָפחֹות ֶחְלִקית

 ֵררֲהָבָנה ָּכזֹו ִּתְתעֹו

 ֵאֶצל קֹוְרִאים ִמן ַהּׁשּוָרה ְּכֶׁשֵהם לֹוְמִדים

 ְלַהִּכיר ֶאת ַהִּביֹוִכיְמָיה ֶׁשל ַּבּלּוטֹות ָהֹרק

 ,ְלָמָׁשל ֶזֶפק, ֶאת ַהֶּקֶׁשר ֶׁשָּלֶהן ְלַמֲחלֹות

 .ִמין ּוְרִבָּיה, ְוַהְׁשָּפעֹוֵתיֶהן ַעל ְּגִדיָלה

 ֵהם ָיֵחּלּו ְלָהִבין ְולּו ִּבְמַעט

 ַּדֻּקּיֹות ְוַהֹּיִפי ֶׁשִּבְפִעילּות ֶאת ַה

 ים'ַהְּנִגיִפים ְוַהַּבְקֶטְריֹוָפִג, ָהֶאְנִזיִמים

 ַהֵּיֻׁשּיֹות ַהּׁשֹוְכנֹות ַּבְּגבּול

 .ֶׁשֵּבין ַהַחִּיים ְלֵאּלּו ֶׁשֵאיָנם ֶנְחָׁשִבים ַחִּיים

 ֵהם ָיִבינּו ַמּדּוַע ַהִּביֹוִכיָמִאים

 רְמִניִחים ֶׁשִּתְתַאְפֵׁש

 ְּבִריָאה ְמָלאכּוִתית ֶׁשל ַחִּיים ְּבִלי ְלַהְרִּגיׁש

 .ֶׁשַּבֲעׂשֹוָתם ָּכR ֵהם ְרדּוִדים אֹו ּכֹוְפִרים

Rֵהם ָיִבינּו ֶׁשְּלֶהֶפ, 

 ֵהם ְיַגּלּו ַהְרֵּבה יֹוֵתר

 ִמְּפֵני ֶׁשֵהם ָּתִרים ַאַחר ָהֵאיְנסֹוִפי

 רֲאִפּלּו ִרְגׁשֹוֵתינּו ָהֲעֻמִּקים ְּביֹוֵת" –

 ֲעׂשּוִּיים ִלְהיֹות ְנתּוִנים ְלַהְׁשָּפָעה ֶׁשל 

 !"ִנְגְזרֹות ֵפַנְנְטֵרן

 )ערן הדס: מאנגלית(
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   חיים פסח
  

  

  התכתבות עם מקדרמיד
  
  

, שמו של המשורר הסקוטי הגדול מקדרמיד מתקשר אצלי תמיד בוויסקי

 שמעתי עליו לראשונה מפיו של חברי המנוח המשורר .ורצוי מזוקק

בביקוריי , בשיחות ארוכות בחברת הבקבוק, ייקובס'יהודי ארתור ג־הסקוטי

, גם הוא המנוח, ליאיר הורוביץ כשסייעתי, ומאוחר יותר, בסקוטלנד

, אחרי שתרגם קובץ משיריו של מקדרמיד, בתרגום שירי משוררים סקוטיים

  .תמיד בשעות המאוחרות של הלילה עם בקבוק ויסקי לחזק את הלב

  

משוררים גדולים שמשנים את פועלים  ת השירה המקומיתכאשר במרכז זיר

ולא שמקדרמיד . כמעט תמיד נותרים בצל משוררים גדולים לא פחות, פניה

אבל בעולם ידעו בעיקר על , לא היה ידוע בין קוראי השירה האנגלית

. מין עוף מוזרלעומתם  ייטס ואילו מקדרמיד היה, פאונד, אליוט: הענקים

וכמה שיותר רחוק מאליוט האליטיסט ופאונד  אדוקהוא היה קומוניסט 

להחיות   שאף הוא חלם ואף ניסה בפועל,לייטסהיה קרוב יותר . הפשיסט

כמו , הוא היה פטריוט סקוטי גם בפוליטיקה וגם בשירה. את הגניוס האירי

 ,השפה הלאומית, )Scots(סקוטית ברנס לפניו קיווה להחיות את ה רובי

. שכבר כמעט לא היו לה קוראיםכם בשפה זו כתב כמה שיריגם והוא 

הוא היה . של מהפך מודרניסטי בשירה מקדרמיד לא היה מודרניסט בעידן

  .ונשאר בשלו

  

משיריו ובתוכם את הפואמה שכתב לזכרו של ולדימיר איליץ  קראתי רבים

 –ויס 'ימס ג'לזכרו של ג,  בעצםרקוויאםמין , לנין וכשקראתי את הפואמה

 הופתעתי לגלות בה את שמו של – משהו מאחוות הקלטים שאולי היה בה

. )Lucky Poet(' משורר בר מזל', שלו" אוטוביוגרפיה"שנזכר גם ב, ביאליק

וקבלתי , כתבתי לו מכתב די נרגש כיאות לאיש צעיר המעריץ משורר גדול

מקדרמיד לא זכר פרטים על , למרבה הצער. את תגובתו הידידותית

מיודעו של , דויבלרהמשורר הגרמני  יווכו שלהפגישה עם ביאליק בת
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אבל לא השירה כי אם , ספק אם באמת הכיר את שירתו של ביאליק. ביאליק

במקרה  המוצלח במקרה של ביאליק והכושל(סיון יהרוח הפטריוטית והנ

. הוא שעניין אותו בדמותו של המשורר העברי הלאומי) של מקדרמיד

בוודאי יקרבו קוראי שירה אניני , 'דחק' של ה זכרךב שיריו המתורגמים

  .של מקדרמיד טעם לשירתו

  

•  •  •  
  

Brownsbank 

Candymill 

Biggar 

Lanarkshire 

Scotland 

16/2/72 

 

Dear Mr. Chaim Persah, 

I have just returned home from London where I was seeing the First 

Night of my new translation of Brecht’s Threepenny Opera at the 

Prince of Wales Theatre. Your first letter was awaiting me here and 

your second registered letter reached me yesterday. What a pity we 

could not have met in London. 

I hope this reaches you before you leave for Israel. After 40 years I 

have, I am afraid, no recollection of what was said, either by him or 

by me, at my meeting with Nachman Bialik tho’ I was fully aware 

of his importance at the time and treasure the memory of it. It is 

likely however that I may have notes about it in one of my old 

diaries or notebooks. I will hunt them out and if there is anything I 

will let you have a transcript of it. I know there are references to it 

in my autobiography Lucky Poet, which was published in 1943 and 

of which Messrs Jonathan Cape are publishing a new edition which 

will be out before my 80
th
 birthday in August. 

I do know that my old friend, the German Expressionist poet, 

Theodor Daübler was with me when quite accidentally we were on 

our way to keep an appointment. So the meeting with Bialik was 

alas very brief. Daübler introduced me to Bialik whom he had met 
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before. Daübler is dead so I cannot tap his recollection of the 

occasion. I am very sorry I can’t give you a fuller account to take 

home with you. 

I appreciate what you say of my In Memoriam James Joyce. A new 

edition of this is about to be published by the Bodoni Press, Verona, 

Italy.  

Lucky Poet will show you I have always had many Jewish friends – 

scholars, authors, artists – including Martin Büber, Scholom Asch, 

etc. 

An excellent article in Hebrew appeared in one of your literary 

periodicals about 1962. But I can’t lay my hands on it just now nor 

can I recall the title of the periodical. 

 

With my best wishes. 

Yours sincerely. 

Hugh MacDiarmid 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  . היד של מקדרמיד תודה לאלן ריאך על פענוח כתב•
• NOTE: MacDiarmid writes Daübler and Büber where the correct spellings seem 

rather to be Däubler and Buber. 



 84 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 85 

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 86 

  יו מקדרמיד 

  
  

 שבעה שירים

  
  

 רגע בנצח

 אוגילבי' ורג'לג

  

 ָּגדֹול ָחַדלַהִּׁשיר ַה

 ְּכרּוַח ָּפָנה ֵמִעָּמנּו

 ּוְבֶלְכּתֹו ְלָבבֹוֵתינּו ָׁשְככּו 

  ְיִחיֵדי־ַמְרּגֹוַע ְּכָעִלים

 .ְוָכל ָעֶלה ַׁשְלֶהֶבת

  

 ַמֲאַוַּיי ַהּנֹוֲהִרים ָעְמדּו ִמְּסאֹוָנם

 ָנֲהרּו ְּבִאְבַחת ַהַּׁשְלָוה

 ְּכָעִלים ֵאיְנְסֹפר

 ֲעקּוֵצי ַּתְמִצית 

 .תַאְלָמֶו

  

 ַוֲאִני ֲהמֹון ָעִלים ְרֵוה אֹור

 ְסֶנה ּבֹוֵער ְוֵאיֶנּנּו ֻאָּכל

 ְלעֹוד, ָלַעד

 ַמְרֶּבה ָעִלים ְּבַמְכֵּפלֹות ֶׁשל אֹור

 Rּפֹוֵרץ ְּבִנָּצִנים ֶׁשל ֹז– 

 ַמִּתיר ָלֲאִויר ַהּפֹוֵעם

 ְנִׁשימֹות ֶׁשל ָזָהב

  –ֶאֶלף אֶׁשר ְואֶׁשר 

 ָעִלים ְׁשקּוֵיי אֹור

 ִריִקים ְּבטּוב ַהֶּנַצחמֹו

  –זֹוֲהִבים ְּבאֹור ֶׁשל ַמְעָלה 
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 ְנִׁשימֹות ַהָּזָהב

 ַחֵּיי־עֹוָלם ֶׁשִּלי

 ת ְׂשֵמִחים ַּבֲהמֹוָנם נֹו ִזְכרֹו

 הֹוְלִכים ִמֶּמִּני, זֹוְרִחים

  –ְוָלַעד ָׁשִבים ֵאַלי 

 ְנִׁשימֹות ֶׁשָּמַסְרִּתי

 ְוTא ִנְגְרעּו ִמֶּמִּני

 ֹוָלִמיםֶׁשִּלי ְלע

 , ָּבֲאִויר ֶׁשֵאין לֹו סֹוף

 ַעְלַות־ָהַעד ֶׁשל ִנְׁשָמִתי

 ֲעֶתֶרת ֶלָהבֹות ְׁשקּולֹות

 ִּכי ִיְתַמְּזגּו ְלֵאׁש ַאַחת 

 ְוָכל ָלׁשֹון עֹוד ְנצּוָרה

 . ְּבָזֳהַרת ְצָלֶליָה

  

 ֶהְבֵזק ַמְחֶׁשֶבת־ֵאל

 ֵנעֹור ְּכמֹו רּוַח

 ֹוָכבְּפָרָען ְּכַמִים ִּבְמִסּלֹות ּכ

 ְוִחיׁש ָנַפח ְּבַאֵּפיֶהן

 ,ָרַׁשף ָּבֶהן ִלְרֹקד

 ,ַמְעָלה־ַמָּטה ְּבָמעֹוף

 , ְמַרְפְרפֹות ְּבֵׂשרּוָגם ֶׁשל אֹור ְוֶצַבע

 ,חֹוְלמֹות ְוסֹוֲאנֹות ַּבֲאִצילּות קֹוַדַחת

Rִנְרָעׁשֹות ְּבֹזַהר רּוַח ִמְתַהֵּפ, 

 לֹוְכדֹות ַמָּפִלים ֶׁשל אֹור

 ְרָּגָמןְּבֹפארֹות ַא

 ,אֹו ׁשֹוֲאגֹות ַּבֲהֻמַּלת ְּגָבִהים ֶׁשYא נֹוָדעּו

 טּוִרים ְמַרְּסִסים ֶׁשל ֵאׁש ַמְרַּבת־ְּגָוִנים

 ּוְצִריִחים ְמֻלֵּבי־ִּדְמיֹון

 ,נֹוְסִסים ִּבְׁשֵמי ַאָּגָדה

 ּוְכָבר ָמִטים

  .ְלֹזַהר ְּגבּוָרתם
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 ְוָׁשב ָהרּוַח

 ְוִנְּׁשַבִני ַלֶּמְרָחק

  –ֶטף ַּבֲערּות ַמְפִליא ַעל ֶׁש

 ִׂשיֵחי ִקיסֹוס ְוִאירּוִסים ּפֹוְלִׁשים

 ;ֶאל ִמְׁשְּכנֹות ֶׁשְנָהב

 ִחָּנִנּיֹות ּפֹוְרחֹות

 ְּבֹאֶדם ֲעָׂשִבים ְּגבֹוִהים

 ;ַעל ְׂשַפת ְּבֵרכֹות ְּכִלילֹות־ַׁשְלָוה

 ּוְבָׂשדֹות ְׁשקּוִפים 

 ;זֹוְרִקים ִּפְרֵחי ַּפֲעמֹוִנית

 ־ְּבֵראִׁשית ִנָּׂשאּוְבֹדַלח

 ַעל ַמְּׁשֵבי ְּגָבעֹות ּכֹוְספֹות

 ָנף ַלֶּמְרַחִּקים ִּבְׁשַלל ַּפֲעמֹוֵני ְזכּוִכית

 ֲאֶׁשר ַמִּכים ְצלּולֹות

 ;ְוִנְרָעִדים ְלַיַעף ִצְלצּוָלם

 ִּפְרּכּוס ְּכָנַפִים ֲהלּומֹות

 ;ְּבִסְמְטאֹות ֲחלֹום ָּבתּול

 ֹות ְזִריָחהְמחֹולֹות ְּפָרִחים ְוִהּלּול

 ;ְסחֹור־ְסחֹור ְּבִמְקָלִטים ַחִּפים ִמֶּכֶתם

 ְוֵעיֵני ְׂשָרִפים

 ַּכֲאֻלּמֹות ַהֶׁשֶמׁש ַעל ִמיׁשֹוֵרי ִקְפַאת־ָהַעד

 ֵנרֹומּו ֶאל ַאְפֵסי

 . ִּפְסּגֹות ֵעֶדן

 . ְוָהרּוַח ָחַדל

 אֹור ִאָּוה לֹו

 . ְּבִקְרִּבי ִמְׁשָּכן

 ,ַוֲאִני ֶּגַזע ְּבֹדַלח

 ּוד ְּבַמֲעֵרי ַּגן־ֵעֶדןַעּמ

 ֵמִפיק ַעְנֵפי ַזֲהרּוִרים

 ָלבּוׁש ַׁשְלָהבֹוְתָיה

  –ֶׁשל ְצִמיָחה ַמֲעִתיָרה ְּבִלי ְּגבּול 

 ָׁשָרַׁשי ֵמֵטאֹוִרים
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 ְואֹור־ֶּפֶרא ְמַהֵּלR ַּבֲאִמיַרי

 !ְלַקְּדָׁשם ְּבִעָּורֹון

 !ּכֹוָכִבים ְלָבִנים ַּבָּצֳהַרִים

  

 ְבֵכי ַמְחְׁשבֹוַתיָזַרְחִּתי ְּבִנ

 .ְּכֶדֶרR ֱאTִהים ִּבְנָבֵכינּו

  

 .ּוָבא ָהרּוַח

 ְּבִרּבֹואֹות ֶׁשל אֹור

 ִנְתַּגְלַּגְלִּתי ְּבִׂשְמָחה ֶׁשYא ֹקְרָאה ְּבֵׁשם 

   –ְּבַרק ַהָּכָרה 

 ַעִין Tא ַּתִּׂשיג

 ַמֲעלֹות ְרִקיָעיו

 ְיקּום ִנָּׂשא ְּבחּוג ִׁשיָרם ֶׁשל ַמְלָאִכים

 ,ֶאל ְמצּוֵקי ִּתְפֶאֶרת

 ִנְמָׁשח ְּבֶׁשֶצף ֲחלֹומֹות ַאִּדיר

 ֲאֶׁשר ַיְנִּביַע

 !ְּבֵלב ָהֱאTִהים

 ְוָהרּוַח ָחַדל

 ,ּוְכמֹו אֹור ִנַּצְבִּתי

 ֶלָהָבה ֲחתּוַמת־ְּתִהָּלה

 . ְּבתֹוR ִלּבֹו ֶׁשל ֱאTִהים

  

 ,אֹו־ָאז ָיַדְעִּתי ִּכי ֵעץ ָחָדׁש

 ,ֳעץ ָחָדׁש ְוָזר

 . ָקם ַלֹּיִפי ַּבָּמרֹום

 ָיַדְעִּתי ִּכי אֹור ָחָדׁש

 ָקם ְּבֵלב ָהֵאל

 ְוTא נֹוַדע ְּכמֹותֹו

 ְּבָכל ִרּבֹוא ַאְלֵפי ָהאֹור

 ֲאֶׁשר ִנְּצבּו ִעִּמי

 ְוִעָּמִדי ֶאת אֹור ַהּתֹוֲעפֹות הֹוִליכּו
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 . ְּבֶנַצח ַּתְבֵעָרה

 ְוָיַדְעִּתי ִּכי ְּבקּום ָהרּוַח

 ץ ֶהָחָדׁש ִנָּצב ַּכֲאָנRְיִהי ָהֵע

 . ְוַגם ִּכי ִיְתַּגַּדל ָּבאֹור ִיּכֹון ַעל ָעְמּדֹו

 ְוָיַדְעִּתי ִּכי ְּבָׁשָעה ֶׁשֱאTִהים חֹוֵלם

 ִויָצָריו ּפֹוֵרי־ָהָאֶרץ

 עֹוְבִרים ָּבנּו ְּכרּוַח

 ְוָאנּו ְּבֵלילֹו ְּכַיַעף ַׁשְלָהבֹות 

 ְלׁשֹונֹות ְטהֹורֹות(

 ל ְוהֹוָדָיה ְוֹרןאֹוְמרֹות ַהֵּל

 ְּבֹדַלח ְוָׁשִני ִויקֹוד־ָזָהב

 ָצרֹות ְּבֶחְמַּדת־ִריב

 ְּדמּות ַמֲאַוֵּיי־ֵאל 

 ַמּכֹות ְׁשִביֵלי ִמְתלֹול ְּבתּוִלים

 ְּבִדְמיֹונֹות ֲהֵרי־עֹוָלם

 )ְּכֶהֶרף ִמּצּוָים ָּבֵאל

 . אֹור ֶאָחד ִנָּצב ְוTא ָינּוַע

  

 ּוְכֶׁשַהֹּכל ָהיּו סֹוִעים

 ְּבַמֲעלֹות ַהֵּלל

 ָהאֹור ַהֶּזה ָנַגּה

 ְּבֹעֶמק ֵלב ָהֱאTִהים

 הֹוֶגה ַּבַּנֲעָלה ִמָּכל ָהגּות

 ֵמִׁשיב ַקְדמֹונּוָתם

 ֶׁשל ִמְׁשָּתאֹות ֶׁשYא ָרוּו

 ַמִּתיר ְּתנּועֹות ֵמֶחְביֹונֹות ִצָּלן

 ּפֹוֵקד ִסְתֵרי ִּגְלּגּול ְוִדְקּדּוֵקי ֶהְבֵּדל

 ל ִהְתַעּלּותְלִמְנָיָנּה ֶׁש

  –רֹוֶדֶפת ִהְתַעּלּות ְלֵאין ִמְנָין 

 אֹור ָלָבן ִיְׁשֹקט

 !ְלַצְלֵצַלת ִׁשיִרים ְּגדֹוִלים

 ֶׁשֶקט נֹוָרא ִיְזַהר
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 ֵואTִהים ִיְרֶאה ּבֹו ִּכְבַמְרָאה

 !ֶאת ֲעִתידֹות ִנָּסיו

  

 אֹור, ָהּה

 סֹוד ִמְׁשַאְלּתֹו ֶׁשל ֵאל

 ַמְחֶׁשֶבת־ֵאל ֶׁשִּבְלָבבֹו

 ֲאבּוַקת ִמְׁשָּפט ְוֶחֶסד

 ִמְדַרׁש ָהֵאל ָּבֱאTִהי

  –ִחּפּוׂש ַהַּנֲעֶלה ִמָּכל ִחּפּוׂש 

 ֵעץ ּדֹוֵמם ַעל ָעְמּדֹו

 ׁשֹוֵמם ִמִּצּפֹוִרים ּוִמִּׁשיָרן

 ,ֵריָקן ֵמרּוַח

 ,ַאR ָׁשָרָׁשיו ַיֶּכה ְּבֶעֶצם ֲאTִהים

 ּוְלִתְפָאָרה ִיְצַמח

 !ְּבתֹוR ַהַּגן

  

 ָחַדל ַהִּׁשירִמֶּׁש

 ,ָעַמְדִּתי ּדּוָמם

 ָנַׁשְמִּתי ַלֲאִויר ַהֶּנַצח

 .ֲעֵלי ַחִּיים ַרֲעַנִּנים

 ּוְבָכל ָעֶלה ִמְּׁשַלל ָעַלי 

 ָזַרְחִּתי ַלִּׂשְמָחה 

 :ְוֶאת ִׁשְמ\ ּדֹוַבְבִּתי

  

 ,הֹו ַאְּת

 ִּביַנת ָהֵאל

 !ֶׁשָאנּו ִעּלּוֵיי רּוחֹו

  

  

  

  

 )יןעודד וולקשטי: מאנגלית(
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Soneto del Soneto 

  

  

 ְּבָצְרָפִתית וֹוָאטּור ְוֵדָמאֵרט 

 .ָּכְתבּו ָיֶפה סֹוֵנט ַעל ַהּסֹוֵנָטה

 !ֶּבַטח(ָמאִריִני ? ּוִמי ְּבִאיַטְלִקית

 !)טֹובֹות ַמְרֶאה, ַאְרַּבע ׁשּורֹות ְּכָבר ֵיׁש

 ,ָּכR אֹוְמִרים, אּוְרָטאדֹו ֶּדה ֶמְנדֹוָסה

 ,ֹו ָחְכָמה ֻמְבֶהֶקתִהְפִּגין ְּבֶדֶרR ז

 ,ֶּדה־ֵוָגה, ֵּכן, ַעל ַאף ֶׁשַּדְוָקא לֹוֶּפה

 .ֵהִטיל ִצּלֹו ַעל ָּכל ָהֲאֵחִרים

  

 !ְּבִלי קִׁשי ַרב ִהְׁשַלְמִּתי ְּכָבר אֹוְקָטָבה

 Tא ָּכאן ַאְזִּכיר קֹוְדִמים ֶׁשְּבַאְנְּגִלית

 ;ָעְסקּו ְּבַתְחּבּוַלת ַהְּמִתיָקה

 ?את ַאֲעֶלה ַהְּכָתָבהַאR ָמה ְּבָכל ֹז

 ,ֶׁשְּבָׁשלֹום ָצַלח ֹּפה ַּתְרִּגיִלי

 .ִעם ְקָצת ָלׁשֹון ְוָאִריְתֵמִטיָקה

  
  
  
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 )צור ארליך: מאנגלית(
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 שני ההורים

  

  

 ְואּוָלם ְּכֶׁשָחָלה, ֲאִני אֹוֵהב ֶאת ְּבִני ַהָּקָטן

 .תֹוTא ָיֹכְלִּתי ְלַהְגִּביל ַעְצִמי ֶאל ַצד ִמָּט

 ,Tא ָהְיָתה ִּבי ַסְבָלנּות ִלְצָרָכיו ַהְּמֻטָּנִפים ַהְּקַטִּנים

 ִלְנִׁשיָמתֹו ַהְּמֻאֶּמֶצת ּוְלִנְרָּגנּות ִּבְכיֹו

 ,ְוָעַרְגִּתי ָלׁשּוב ְּכָבר ֶאל ֹאֶפק ִעְנָיַני ָהָרָחב

 ְּבעֹוד ִאּמֹו ָיְרָדה ְּבTא ְּדָאָגה ֲאֶחֶרת

 ין ּבֹו ֶאָּלא ַהַחִּיים ַעְצָמםְלאֹותֹו ֹרֶבד ָאֹים ֶׁשֵא

 .ָׁשם, ַעד ֶׁשֶהְחִלים, ְוִנְׁשֲאָרה יֹוָמם ָוַלְיָלה

  

 ְואּוָלם ָּתִמיד ְיַבְּטלּו, ָנִׁשים ֲעׂשּויֹות ְלִהְתַיֵּמר

Rא ָּפׁשּוט ָּכT ַהֹּכל ְלַבד ֵמֲהָוָיה ְותּו. 

  
  
  
  

 תצוגת מקנה

  
  

 ,לֹות ַּגְבִרִּייםָאבֹוא ֵּבין ַּפְרצּוִפים ֲאֻדִּמים ְוקֹו

 ,ְיפֹות ֹראׁש ְוַצְמָרן ׁשֹוֵפַע, ְּכָבִׂשים ֲהדּורֹות ֶאְרֶאה

 ,ּוָפִרים ַאִּדיִרים ְּבֵׁשִלים ְוַרִּכים ְלַמָּגע

 ּוְמֹסָרִסים, ִנְפָלָאה סּוסֹות ַהְרָּבָעה ֶׁשִּגיָׁשָתן

 .ְּכֶאֶבן ֹצר ּוְׂשָעָרם ִמְׁשִיי ֶׁשַעְצמֹוֵתיֶהם ַחּדֹות

  

 R ַהִּמְכָלָאה ָהֲעטּוָיה ָאֹדם ְוָזָהבְוֶדֶר

 ֶאֱעֹבר ִלְמחֹוזֹות ּתֹוְסִסים ַאף יֹוֵתר

 ֵהיָכן ֶׁשַּמְבִהיקֹות ּובֹוְרקֹות נֹוצֹות ֶׂשְכִוי ֶׁשל רֹוְזנֹות

 ּוְכרּוכֹות ִּבְגֵדי ֶמִׁשי ְׁשרּויֹות ְּגָברֹות ְמֻפְרָּכסֹות

 .ץ ָׁשםֶׁשְּצחֹוָקן ִמְׁשּתֹוֵבב ְּכמֹו ְּבַרק ַקִי
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 המלחמה הספרדית

  

  

 ְּכָבר נֹוַפִיR ַהְּטָרִגִּיים, ְסָפַרד, ָהּה

 ְוִיּסּוֵרי ִמְלַחְמֵּתR ִנְרִאים ְּברּוִחי

 ,ְּכִפי ֶׁשְּדָמעֹות ִיְתַקְּׁשרּו ְּבֵעיֵני ִאָּׁשה ַאט־ַאט

 !ְצלּולֹותֶׁשּיֹוִתירּו אֹוָתן , ֹּכה ְלַאט

  

 !ֻאִּמיתַהְּבִריָגָדה ַהֵּביְנְל! ְסָפַרד

 ,ְּכִאּלּו ֶנֱעַלם ַלַחץ ָיֵדR ָהאֹוֶהֶבת

 !)ַעד ַלַּנְחׁשֹול ַהְּפרֹוֵלָטִרי ַהָּבא(

 ַהְּנִגיָעה ֶׁשְּכמֹו ִהְרִטיָטה ֶאת ֶאְצְּבעֹוַתי ַהְּמֻהָּדקֹות

 ְוֶאת ָהעֹור ִּפְּצָלה ַלֲאזֹוִרים ְקַטִּנים

 ,ֶרףֶׁשל ֹחם ְוֹקר ֶׁשִמּקּוָמם ִהְׁשַּתָּנה ְּבִלי ֶה

 ,ַהְּנתּוָנה ַּבֲאִחיָזה זֹו, ָּכR ֶׁשָּיִדי ֻּכָּלּה

 .ָהְיָתה ְּבַמָּצב ֶׁשל ְּתנּוָעה ְּפִניִמית

 ,ֵעיַני ִשָּׁמְלאּו ַּגֲאָוה

 ,ָיַדי ֶׁשָּמְלאּו ַאֲהָבה

 .ְלִפי ָׁשָעה... ָׁשבּו ְוִהְתרֹוְקנּו

 !ְלָׁשָעה ַקָּלה      

  

  

  
 
 
 
 
  
  
  
 

 )משה רון: מאנגלית(
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 אביבקבר 

  

  

 ,ַאָּתה ְּבתֹוR ָעָנן, ָהאֹור עֹודֹו ָעַלי

 ֲאַנְחנּו ֶזה מּול ֶזה ַעְכָׁשו ִּכְׁשֵּתי ְּגָבעֹות

 .ַוֲאִני ְּכָבר Tא ִּבְנ\. ַעל ְּפֵני ָהֵעֶמק

 ,ַהַּמִּביָטה, ְוTא ִּבְנ\, זֹו ַרק רּוִחי

 ,ְּבעֹוד ֶחְׁשַכת מֹוְת\ ַהַּכִּביָרה עֹוָלה

 .ֶּדֶרR ִמְׁשַּתּוֹותְוֵהן ְּבֵלב ַה

 ,חֹוֵׁשב, ִאיׁש ַחי ִנָּצב מּול ְּפֵני ִאיׁש ֵמת

 .ְוִאי ֶאְפָׁשר ַלֲחֹׁשב ָּדָבר ָחָכם יֹוֵתר

  

  
  

 )עדו ניצן: מאנגלית(

  
  
 
 
 
 

 הקטן הלבן הוורד

  

  

 ִלי ָּבא Tא

 .ַהְּגלֹוָּבִלי ַהֶּוֶרד ַעל

 ְסקֹוְטַלְנד ֶׁשל ַהָּקָטן ַהָּלָבן ַהֶּוֶרד ַרק

 .ַהֵּלב ֶאת ְוׁשֹוֵבר – ּוָמתֹוק ַעז ֶׁשֵריחֹו

  
  
  

 )יהודה ויזן: מאנגלית(
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  שטלנד אייומשפחתו במקדרמיד 
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 יניצקי קלמנט

  

  

 מחלה בעת נכתב; העתיד דורות לבן, עצמו על

 זאת בכל ניצל שממנה, אנושה

  

  
ִנין בצפון ' במשפחת איכרים בכפר סמוך לעיר ְז1516־נולד ב) ְקֶלֶמְנס ַיִניִקיּוס (ַיִניְצִקי

בלטינית , נשלח להשתלם ביוונית, אחרי לימודים ראשונים בבית ספר בעיר. מרכז פולין
שם הורו אחדים מטובי , ת עתיקה בבית האולפנא שהוקם זה מקרוב בפוזנאןובספרו

כבר בימי לימודיו צד הנער המוכשר את עין בני העליה פטרוני . ההומניסטים בני הזמן
שם התוודע , יי קשיצקי' נתמנה למזכיר בחצר הבישוף המלומד אנדז1536־וב, הספרות

אחרי שמת . ים המצויינים בפוליןלאחדים מן המלומדים והמשוררים הניאו־לטיני
גרו להשתלם יפרש האציל רב הכוח פיוטר ְקִמיָטה את חסותו על יניצקי וש, קשיצקי

 1540־שם השלים את חוק לימודיו ב, בפילוסופיה וברפואה באוניברסיטה של פדואה
מחלת המיימת . מידי האפיפיור פאולוס השלישי' משורר עטור דפנים'ואף זכה בתואר 

סירב לשרת בחצרו של , בשובו. ה אילצה אותו לשוב לפולין מוקדם משקיווהשלקה ב
 כתב את עשרת 1541־ב. קמיטה ומצא לו משרת כמורה בקהילה קטנה לא הרחק מקרקוב

לפני שמת בשנת , והספיק עוד, ההולכים בעקבות אלה של אובידיוס, "שירי העצבת"
ן המשוררים ההומניסטים הפולנים יניצקי היה אחרו. לחבר שיר על כלולות המלך, 1543

בהם , יצירתו כוללת גם אפיגרמות ושירים נלווים לשלטי גיבורים. שכתבו אך בלטינית
בתולדות הספרות . שירי הלל ושירים על נושאים היסטוריים, שירים ארוטיים

 .  הניאו־לטינית הפולנית נותר שמו חקוק כאחד מבעלי הסגנון המעולים שבמעולים

  

•  •  • 

  

  ֵחֶׁשק ָלַדַעתְּב5ִיְתעֹוֵרר , ֶּבן ּדֹורֹות ֶהָעִתיד, ִאם

 ,ִמי ָהִייִתי ְוֵאי: ֶּדֶר: ַחַּיי ִהְתַּפְּתָלה  

  1ְּבעֹוד ַהַּמֶּיֶמת, ְקָרא ֶאת ַהִּׁשיר ֶׁשֻהְכַּתב ְּבָחְפָזה

2.ְּכָבר ָזְמָמה ְלַׁשְּלִחי ַמָּטה ִלְנַהר ַהִּׁשְכָחה  
 

 , ַּבִמּיׁשֹור ַהָּגֹבַּה,  ְּכָפר ָקָטן3ִנין'ֵיׁש ֵמַעל ִּבּצֹות ְז

4.נּוֶׁשק ָעלּום הּוא ֶׁשָּנַתן לֹו ֶאת ְׁשמֹוָיֵאיֶזה 
 

                                                           

 . מחלה שבעטיה מצטברים נוזלים בלתי רצויים באברי הגוף1
 . למחוז שחת–כלומר , ה לנהר ֵלֶת2
 . עיר במחוז פוזנאן בפולין3
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5,ֶנְיְזנֹו ִלְמחֹוז ֶׁשַטח ְּפרּוְסָיהְּגָׁשם עֹוֶבֶרת ַהֶּדֶר: ִמ
 

 .ָׁשָּמה ָנְסעּו Iא ַאַחת, אֹוְמִרים, ָּבּה ְמָלֵכינּו

 , : ַאְדָמתֹו ַּבַּמְחֶרֶׁשתָׁשם ָנַהג מֹוִליִדי ְלַהֵּפ

 . ה ֶאְמָצִעיםֵּבIא ְמֻר, ִאיׁש ְיַׁשר ֶּדֶר: ָהָיה

 ֵעת ֱאֵלי ֶקֶבר־ֶׁשהּוְרדּו ְּבIא, עֹוד הּוא ּבֹוֶכה ַעל ָּבָניו

 , ֵעת ַמֵּגָפה ֲאיָֻּמה ֶאת ְמחֹוֵזנּו ָׁשְטָפה

 ,ֶעֶצם ַהְּׁשכֹול ְוָהֵאֶבלְּב, ָּבאִתי ֲאִני ָלעֹוָלם

 .ד הּוא ֲחׂשּו:־ְיָלִדים ַא: ֲעָׂשָרה ֲחָדִׁשיםעֹו

 ,  נֹוֶבְמֵּברֶיַרחָּבאִתי ָיִמים ַאְרָּבָעה ַּכֲעֹבר ֶאְמַצע 

 ; ֹחם ַהּיֹום–ְׁשַעת ֵלָדִתי ;  ִראׁשֹון–יֹום ַהָּׁשבּוַע 

 , ַמְלֵּכנּו ְכּסּות ֵאֶבל ַהָּׁשָנה ָּבּה ָּפַׁשט –ְׁשַנת ֵלָדִתי 

 ,ֹו ָּגְוָעה ֵאֶׁשת־ֵחיקֹו ַהַּמְלָּכהֵזֶכר ַלּיֹום ּב  

 ֶׁשֶבר ִהּכּוהּוָעם ֻּכּלֹו ְּבמֹוָתּה ְּדַוי ָוֹזאת ֶׁשָה

6.)ֶזה ָּדם ׁשֹוַׁשְלָּתּה(ין 'ֵנֶצר ִלְזֵאב ְטֶרְנִצ, ַּבְרָּבָרה
 

 , ִלּמּוִדים ִהְתַמַּסְרִּתי קַחְל, ַא: ָמְלאּו ִלי ָחֵמׁש

 .יר ֶרֶגל ִהַּצְבִּתי ְּתִחָּלהן ְּבנֹות ַהִּׁשַּתָאז ְּבִמְפ

 , ֶׁשְּבָכל ְמאֹודֹו ֲאֵהַבִני, Iא ָאָבה מֹוִליִדי

 ,ִּכי ֶּבָעָמל ַהָּקֶׁשה ֶאת ְימֹוַתי ֲאַכֶּלה

 ,  ָיִדי ָהַרָּכה ְּתָמֵרט ַמְחֵרָׁשה ְמַעֶּוֶתתֶאתִּכי 

 .ִּכי ֶאת ֶלְחִיי ַהַּתָּמה ֶׁשֶמׁש קֹוַפַחת ַּתֲחֹר:  

 ְּפׁשּוֵטי־ַעם ֶאת ֵראִׁשית ַּתְלמּוִדי ָׁשם ִהְקנּו ִליָאז מֹוִרים 

 )ֶזה חֹוִבי ַהָּיִחיד, ִנין'ְז, ַלֲאָנַׁשִי: ֻּכָּלם(

  7ֶׁשָּבּה ֲחָנָננּו לּוְּבַרְנְסִקי, ֶאל ַהִּגיְמַנְסָיה ָּפִניִתי

 .ַזּכּו ֵמיָמיו ַהְּצלּוִלים, מּול ְנַהר ַוְרָטה ַהּטֹוב

                                                                                                                         

 .כפר הולדתו של יניצקי,  ינושקובו4
 העיר גנייזנו היתה אז בירתה של ממלכת פולין ומושב האפיפיורות ושטחי פרוסיה היו 5

 .חלק מן הממלכה
, אשתו הראשונה של המלך זיגמונד הראשון,  הלא היא ברברה בת סטפן מזאפוליה6
, ברברה היתה בת למשפחת אצולה הונגרית רמת יחש. 1515מתה באוקטובר ש, "הזקן"

, ין'טירת המשפחה ניצבה בטרנצ; שעל שלט האבירים שלה הותוותה דמות זאב
 .בסלובקיה בת־ימינו

, קים בפוזנאן מכללה משובחת שנשאה את שמוה) 1520–1456( הבישוף יאן לוברנסקי 7
 .1518בשנת 
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  ֶׁשהֹוָרִני8,ה ְמֻצָּין ִּבְמַלאְכּתֹוָּכאן ָמָצאִתי מֹוֶר

 .ָּכל אֹוְצרֹות רֹוָמא ְוָכל עֶׁשר ֲאֶׁשר ְלָיָון

 ,הּוא ֶאת ַאְדַמת ֶחְלָקִתי ַהְּקַטָּנה ָׂשַמח ְלַטֵּפַח

 . ָרה ְּפִרי ָּבּה ִהְצִמיַח ֵהיֵטבֹוֶּבֱאמּוָנה ְטה  

 ,ִניאֹו־ָאז ִראׁשֹוָנה ִהִּגיַע,  ֶּבן־ֶנַצח9,ארֹוֶׁשַמע ָמ

 .  ְּבִחיר ֵאִלים10,אסֹו ֶׁשִּליָנ ,ָאז ִהִּגיַעִני ִׁשְמ5

  ֲעַבְדִּתים ָוֹאַמר ִּכי ִמְּלַבד ַׂשר ָׁשַמִים–ַא: ִלי נֹוְדעּו 

 .ֵאין עֹוד ִנָּׂשא ְוִנְׂשָּגב ְּכמֹו ְמׁשֹוֵרר ַּבֵּתֵבל

 לֹוָמה ְּתִפּלֹות ּוְׁשבּועֹות ְלַאּפֹו,  ָמה ְּדָמעֹות–ּוִמִּני ָאז 

   –ב ָאָּמֵני ַהִּׁשיָרה ַא ֵהן הּוא –Iא ָנָׂשאִתי  

 ְלַקְּבֵלִני, ְּבַחְסּדֹו, ִּכי ֶאל חּוג ֲאָנָׁשיו ֵיאֹות

 .ַא: ׁשּוְלָיה, ַאף ִאם ֶאְהֶיה ְּבתֹוָכם ְקֹטן ֲעָבָדיו

 , ַמְצֵּבט ְוַקְתרֹוס ָאז הֹוִׁשיט ִלי; ָוֶאַּגׁש, ָנד ְּבֹראׁשֹו

 .ַׁשי ֶהֱעִניק ִלי ָהֵאל, ינֹוִלי ָּפַׁשט ְיִמ

 , ֵּתֶכף ִאַּמְנִּתי ָיִדי ְּבִׂשְמָחה ָוֶאְׁשֹקד ַעל ַהֶּזֶמר

 . ַלְיָלה אֹו יֹום Iא ָהיּו ְּבִלי ַקְתרֹוִסי ְּבָיַדי

 ,ִאַּמְצִּתי ֹּכִחי ְוָעַמְלִּתי, Iא ָחַסְכִּתי ִטְרָחה

 . ְׁשנֹוַתיַמְעָלה ִנִּסיִתי ַלְחֹּתר ְּכִפי ֶׁשִהְרׁשּו ִלי

  –ֶאת ִׁשיִרי ָהִראׁשֹון מּול אּוָלם ַרב ָאָדם ֵעת ִּדְקַלְמִּתי 

 –ז ָׁשָנה "ֶטֶרם ָמְלאּו ִלי אֹו־ָאז ַאף Iא ט

 ָראּוי לֹו , ָּכ: ָחַׁשְבִּתי, ִּכי הּוא, ַעל לּוְּבַרְנְסִקי ׁשֹוַרְרִּתי  

 ,ִּכי ַאֲעֶלה לֹו עֹוָלה ֶּפֶטר ׁשּורֹות ִׁשיָרִתי

 , ְוIא ַעל ִּכי ֹּכה ִהְצַטַּיְנִּתי, ם ִאְּׁשרּוִני ַהֹּכלָׁש

 .ַרק ִּכי ָסְברּו ִּכי ִהֵּנה ַנַער ֻמְכָׁשר ִלְפֵניֶהם

 ,ֹראׁש ְוִראׁשֹון ִמִּני־ָאז ֵּבין ְּבֵני ִּכָּתִתי ַנֲעֵׂשיִתי

 .רַׁשּוִמִּני־ָאז ִמֻּכָּלם ֵלב ַהּמֹוֶרה ִּבי ִנְק

 ה ָׁשַאף ִּבי ִלִּבי ְוִנִּסיִתיָּלֻדָאז ִלימֹות הֹוד ּוְג

 .ָּכל ֶׁשָהָיה ְּבָיִדי ֶאל ְּתִהָּלה ִּכי ַאְמִריא

                                                           

יש ששיערו שמדובר בהומניסט הגרמני כריסטוף . כר בשמו משום מה אין המורה מוז8
 .שהורה במכללה ספרות עתיקה במשך שנים אחדות, ֶהֶגְנדֹוְרף

 . ורגיליוס9
 . אובידיוס10
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 , ַּדּלּות ְמנֶֻּוֶלת ָעְמָדה ְלרֹוֵעץ ִלי ַּבֶּדֶר:, ֶאֶפס

 .ַמְעָלה ָלֶלֶכת ָמְנָעה, ִהיא ֶׁשָחְסָמה ְצָעַדי

 ל עֹוד ֹוכַוֹּיאַמר ִלי ִּכי ֵאין הּוא ָי, הֹון ָאִבי ְּכָבר ָאַפס

 .ֶאת ֶהְמֵׁש: ִלּמּוַדי ָהְלָאה ִמֹּזאת ְלַמֵּמן

 , עֹוד ָאֹנִכי ִמְתּכֹוֵנן ִלְפֵרַדת עֹוָלִמים ִמן ַהּמּוזֹות

 .ָּבא ַהּגֹוָרל ְוִׁשָּנה ֶאת ַמָּצִבי ְּבַאַחת

  –ָאָדם ֶׁשָיַּקר ְלַאּפֹולֹו ,  ָאז ַהִּביׁשֹוף11,ְקִׁשיְצִקי

  –יָניו ַא: ְמַעִּטים ָּבעֹוָלם ְּכִפי ֶׁשָּיְקרּו ְּבֵע

 ,ֶלָחֵצר ִהְכִניַסִני, ֶאת ַׁשֲערֹו ַהָּנִדיב ִלי ָּפַתח

 . ָּכל טּוב, אֶׁשר ִלְבנֹות ִׁשיָרִתי ָאז ִלי ִהְבִטיַח  

 ,ֵאין ִּבי ָסֵפק ִּכי ָהָיה ְמַקֵּים ִּדְבָרתֹו ֶׁשָּנַתן ִלי

 .ַליָהְלָאה ְקָרעֹו ֵמָע, ַא: ַמר־ַהָּמֶות ָחַפז

12,ד ְלֵביתֹו ֵצֵרף אֹוִתי ְקִמיָטהָּיַא: ִמ, ִנְפַטר ְקִׁשיְצִקי
 

 .הּוא ֶׁשהֹוִׁשיַע אֹוִתי ִמן ָהָאְבָדן ַהּנֹוָרא

  – ְוָכל הֹוָצָאה Iא ָחַס: ָאז – הּוא ֶׁשְּׁשָלַחִני ַהְרֵחק

 .ְּגִליל־רֹוָמִאים, יּוםִטֶאל ַהֶּדֶר: ִלְגבּול ָל

 ,ֶלֱאֹסף אֹוָצרֹות ָמה ָחַפְזִּתי, י־ֵחןְּכמֹו סֹוֵחר ַאְבֵנ

 . אֶׁשר ָהָיה ָׁשם ְּכאֹוֵרַח ִלְׁשהֹות–דּוָאה ָּפ

 , ַא: ַהּגֹוָרל ִּבי ָאַנף ּוְבֹחִלי ָּכֵבד ֶנֱעַנְׁשִּתי

 . ַּבְיָתה ֻהְכַרְחִּתי ָלׁשּוב, ֶאל ַאְדַמת ֲאבֹוַתי

 , ְקִמיָטהִלְפֵני ֶׁשָרָצה ְּבָכ:, עֹוד Iא ָרִציִתי ָּבֹזאת

 .ר ְוָנִגיד ָלָאָדםַׂשַהּגֹוָרל ? ַא: ָמה ֹּכִחי

 ;ְוֹזאת ֶנָחָמה ְיִחיָדה ִלי, ֶקֶבר ֶאְמָצא ְּבֵביִתי

 .Iא ַּבֶּמְרָחק ֶאָּטֵמן, Iא ְּבֶאֶרץ ֵנָכר

 ,ֶׁשְּגָזלֹו ַמר־ַהָּמֶות, ִמי ִמְּׁשֵניֶכם ִּכי ִיְבֶּכה ַעל ֵרעֹו

 , ַאָּתה14,רֹוטּוְנדּוס, ֵּבין ִאם,  ֵּבין ִאם ַאָּתה13,ְקרֹוֵמר

                                                           

ְנְדֵז11 מגדולי ההומניסטים של , סופר ודיפלומט, בישוף, )1537–1482(יי קשיצקי ' ְאַ
 .הרנסאנס בפולין

מאצילי פולין העשירים ורבי , מדינאי, שר צבא, )1553–1477( פיוְטר קמיטה סֹוְּבֶייסִקי 12
וחצרו בווישניץ היתה בית ועד לחכמים , היה פטרון אמנויות. ההשפעה ביותר בעת ההיא

 .ומשוררים
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 ,ִאם ָּתֳעַמד ַעל ִקְבִרי ְּכגֹוֵלל ֵאיזֹו ֶאֶבן ַמֶּצֶבת

 !): ַהְגֵּדל אֹות(ָּבֶאֶבן ֲחֹקק ִׁשיר ַאְׁשָּכָבה , ָאָּנא

 ,ָׂשרּוַע ְּבֶׁשֶקט, ְּבִלי ִּתְקָוה ּוְבִלי ַּפַחד ֶאְׁשַּכב ֹּפה"

 !" ה ַחֵּיי ַּגְׁשִמּיּותְׂשאּו ָׁשלֹום ֵאֶּל; ַחי ֶּבֱאֶמת  

 ,ִהְנִני ָׁשב ֵאֶלי5, ַהּקֹוֵרא ַהַּסְקָרן. ַּדי ִלי ָּבֹזאת

 .ִּכי ְיֻסַּפר ַעל ַחַּיי ָּכל ֶׁשָּלַדַעת ֹּתאֶבה

 ,ֲאֵפס־ֹּכַח, אֹוִנים ָּכלֲחַסר , ּגּוף חֹוָלִני ִלי ָהָיה

 .ֵּתֶכף רֹוֵצץ ֶאת ֵּגִוי, ְולּו ָקט, ָּכל ַמֲאָמץ

 ַא: ִנְּכרּו ִּבי, ָּפִנים ְמִאירֹות,  ָנֶאה ִלי ָהָיהֹּתַאר

 . ַעל ְנַקָּלה ִסיָמֵני ֶטַבע ַרְתָין ּוַבְיָׁשן

 ָהָיה ִלי, קֹול ָצלּול ָהָיה ִלי, ַקל ָהָיה ִּדּבּוִרי

 . ּוִפי ַאף ִהְצַטֵּין ְּבקֹוָמהּג, עֹור ַצח ָּגֶון

 , יׁש ּוְמִהיר־ַזַעםָרִג, ָּפִגיַע, ֶנֶפׁש ִנְסֶעֶרת ָהְיָתה ִלי

 . Iא ַאַחת ַזְעִמי Iא ֲעָזַבִני ָיִמים

 ,ֲהֵרי ְּבָגלּוי ֹזאת ָעִׂשיִתי, יִמִאם ִהְׁשַּתַּלְחִּתי ְּב

 .ַא: ֵמעֹוָלם Iא ֵאְרעּו ִריב אֹו ָמדֹון ְּבִגיִני

 ,ב ֹאֶמןַרֶאת ֲחֵבַרי ֶׁשָּבַחְרִּתי ִטַּפְחִּתי ְמֹאד ְּב

 .ֵאין ְּכמֹותֹו ַּבֵּתֵבל, הֹון, אֹוָצר, ָיַדְעִּתי, ֵאֶּלה

 ,ֶׁשַפע עֶׁשר, ב הֹוןַרלּו ֶנְעַּתר ַהַּמָּזל ַלְחIק ִלי 

 ,Iא ָהָיה עֹוד ָאָדם ַרב ְנִדיבּות ֵמִאִּתי

 ָּתִמיד ָמה־ְמֹאד ֶהֱעַרְצִּתי. אֹו ַרב ְּפֵאר ֵמִאִּתי

 !)ֲאִמִּתי, ָמה ַמְלכּוִתי(ְּדַבר ַהַּמְצִּביא ָהרֹוִמי 

  ֵהן ִּבְזַּבְזִּתי –ִאם ַהּיֹום Iא ָנַתִּתי ָּדָבר ָלָאָדם " 

15"! יֹום ֶׁשהּוַרד ְלִטְמיֹון–ֶזה ַהּיֹום , ֶאת ֶזה ַהּיֹום
 

 , ֶחְמָלה ְמֻרָּבה ִּפֲעָמה ּבֹו, ֵלב ַרחּום ִלי ָהָיה

 . ַא: ְּבָחָזּה ַהַּפְחָדן ֵלב ֶׁשָּכֶזה ִלְצִבָּיה

  16,ְוִתַעְבִּתי ֶאת ַּפַּלס, ְלסּוָגיו, דֶנֶׁשק ָׂשֵנאִתי ָּתִמי

                                                                                                                         

, היה נסיך בישופות וורמיה שבמערב פולין) 1589–1512(קרומר ) מרטין(ין ' מרצ13
 .סום על תרבות פולין ותולדותיהבעל חיבור רב פר. גיאוגרף ודיפלומט, היסטוריון

משפטן ותומכה הראשון , הומניסט, נציב ליטא, )1582–1520( אוגוסטינוס רוטונדוס 14
 . של עצמאות ליטא

 ".חיי הקיסרים"לקיסר טיטוס בספרו ) בנוסח קצר יותר( אמרה שמייחס סווטוניוס 15
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 .ְלׁשֹוֶאֶפת ַהְּקָרב, ָלּה, ָלּה ָהִייִתי אֹוֵיב

 ,ַּבֹּכל ִּכְמַעט ְּכִאָּׁשה ָמה ָאַהְבִּתי ֶאת ָהִעּדּון

 .ָמזֹון, ֶרתֹּפַּגם ְּבִתְׁש, ַּבְּלבּוׁש, ַעד ְּכֵדי ֵחְטא

 ,ִים ָמְלאּו ִליַעד ֲאֶׁשר ֶעְׂשִרים ּוְׁשַּת, עֹוד ִמַּיְלדּות

 .  ְותּו Iא–ֶאת ִצְמאֹוִני ִהְרוּו ַמִים ַזִּכים   

 ַוֲעַדִין , ִלְכֵבִדי ָּגַרְמִּתי ָאסֹון, ַאֲאִמין, ָּכ:

 .ֵאֶּלה ַהַּמִים חֹוְנִקים ֶאת ְּפִתיל ַחַּיי ַּגם ַהּיֹום

 :  ָחְׁשדּו ִּבי–ִּכי ְנִטָּיה ַמִּזיָקה ְלִעְסֵקי ֲאָהִבים ִלי 

 ,ר ְּדמּוִתי הּוא ֲאֶׁשר ֶאת ַהחֹוְׁשִדים ִּבי ִהְטָעהֹּתַא

 ,אֹו ִּכי ִזְמָרה ּוְנִגיָנה ְוִדְבֵרי ִהּתּוִלים ָנֲעמּו ִלי

 ;אֹו ִּכי ִהְקַּדְמִּתי ִלְכֹּתב ֹקֶבץ ִׁשיֵרי ֲאָהִבים

  17ֵלאּוקֹורֹוֶדה ָּבם הּוְׁשָרה ִראׁשֹוָנה ְוַאְלֵפִסיֵּביָאה

 . רּו ָאז ָּבֵאֶלְגיֹות ֶׁשִּליַהְּיִריָבה ָלּה הּוְׁש

 , ֶאל ָהֵאׁש ִהְׁשַלְכִּתיהּו–ִאם ִּתְׁשַאל ֵאי ַהֹּקֶבץ ַההּוא 

 ;ַיַחד ִעם עֹוד ִׁשיִרים ָּבם ִהְסַּתֵּמן ִּכְׁשרֹוִני

 ְּכָכל ְּדַבר ִׁשיָרה ֶׁשֵּזְרָזהּו, טֹוב ֶׁשָּקְצרּו ְיֵמיֶהם

 . ֹוד ּוִפְרסּוםַּבְּנעּוִרים ַהִּטְּפִׁשים ֵחֶׁשק ָּכב

18,אֹוִליְמְּפָיאדֹות ָחֵמׁש ִהֵּנה ַעָּתה ְּכָבר ָמְלאּו ִלי
 

 ,ֶאל ִמְפָעלֹות ַנֲעִלים ְּכָבר ִמְׁשּתֹוֵקק ְלָבִבי

 , ַהּמֹוֶלֶדת, ְוָיֹכל Iא אּוַכל, ַא: ֶטֶרם ֵעת ֶאָּקֵרא

 [...] ְּתִהּלֹות , ְּכִפי ְרצֹוִני, ָל: ְלׁשֹוֵרר ִּבְלָחִנים

 ,נֹוְצֵרי ִזְכרֹו ֶׁשל ַיִניְצִקי, ְיִדיַדי, א ִחְזקּוָאָּנ

 . ָּבּה ְּכָבר ִהְקַּדְמִּתי ָלֵצאת, ֶלֶכת ַצּפּו ְּבַדְרִּכי

 ,ְּבִריאּות ְלָכל ֲאָנֶׁשי5, ַאְנטֹוִנינּוס, ָהְלָאה ֲחַזק

 !לּו ְיֻאְּׁשרּו ְוִיְׂשּגּו, ָּכל ֲאהּוֵבי ְלָבְב5

 , ֶּכה ֶאת ְמלֹוא ִרְגׁשֹוַתי ְלַהִּביַעׁשּוב Iא ֶאְז, אֹוי ִלי

 !ְיִדיִדי, ַהְב5ָמה ֹא, ָמה ְּכַלֶּפי5 ַאְרִּגיׁש

  –יִתי ִּו ָּכ: ִק–Iא ֶאְזֶּכה ְלָהִעיד ִלְפֵני ָּכל ַהַחִּיים 

 . ַמְרֵּפא ּוָמזֹור, ה ִהְׁשַּתַּדְלָּת ִלְמֹצא ֵעֶזרָמ

                                                                                                                         

 . אלת חוכמת הנשק–כאן ;  פלס אתנה16
 .יווניים" שמות הסוואה"ב, האלגיותכמנהג בעלי ,  אהובות שזכו17
 .עשרים וחמש,  חמש פעמים חמש שנים– כלומר 18



 103 

 ם ְיַקְּדמּוִני ֵאֵרד ְוִצְלֵלי ַהְּברּוִכיהֵעת ְׁשאֹוָל

 ,ּוְבָרצֹון ְיַקְּבלּו ֶאת ַהּנֹוָסף ַעל ְצָבָאם

 ְוִאם ֵצל ֵמִאָּתם ִיְׁשָאֵלִני, ָאז ְּב5 ֲאַדֵּבר

 ,ּגּוף ְרָפִאים ַחַּלְׁשַלׁש, ֵעת ִיְתּבֹוֵנן ְּבגּוִפי

 , ֵאי: ְּבָכֵבד ּוִבְטחֹול ֹּכה ְּפגּוִמים ְוָכל־ָּכ: ֻמֵּכי ֶּפַגע

 , ֵמי ַּתְרֵעָלה ֵהם ְמֵלִאים, ֵרי ְּגִוָּיִתיֵאי: ְּבֶאְב  

 יֹוֵתר ֵמֲאֶׁשר ִהִּתיַרִני, ָהְלָאה ָמַׁשְכִּתי ַחִּיים

 –ַעל ַזְעמֹו ַהֵּמִמית , הָּכֶזֹחִלי ָאֹים ֶׁש

 ,רֹוֵפא ַאִּדיר־ֹּכַח, ֵּבין ְּבֵני־ִאיׁש ֵיׁש ֶאָחד: ָאז ֶאֱעֶנה

 . ֹו ָּפֳעלֹוז ֵמֻעּזַע,  ָּגַבר19ַעל ֶּבן־ַאּפֹולֹו

  20, ֵמִעְמֵקי ַאְׁשַמִּנים ֶהֱעָלה ֶאת ִהיּפֹוִליטּוס ַּפַעם–ֶזה 

 ; ֱהִׁשיַבִני ְלָכאן ַּפַעם ְוׁשּוב ִמִּקְבִרי–ֶזה   

 ,  Iא ַאַחת ִהְתַחֵּכם לֹו–ִׁשְלטֹוָנן , ַזַעם ֵאלֹות ַהּגֹוָרל

 .: ָהְלָאה ִהְצִליַח ִלְדחֹותֹרֶאת ְּפִטיָרִתי ְזַמן ָא

  –ם Iא ָעָלה ְּבָידֹו ַלֲעֹקר ֶאת ָחְלִיי ִמן ַהֹּׁשֶרׁש ִא

 .  Iא יְֻכַרע–ָּכֶזה ֶטַבע ָחְלִיי : Iא ַאְׁשָמתֹו ִהיא

 ; ֵיׁש ֳחָלִיים ֶׁשְרפּוַאת ְּבֵני ֱאנֹוׁש ְלַנֵּצַח יֹוַדַעת

 ?ַיּכֹו, ִאם Iא ֵיׁשּוַע, ְּדַוי ַהַּמֶּיֶמת ִמי עֹוד

 , ְׁשֵניֶהם ָּבֹזאת Iא ִהְצִליחּו– 21נּוסמֹוְנַטנּוס ְוַקִסיַא

 .ָּכאן ִנְכְׁשלּו; ֶזה ְוֶזה ְמאֹורֹות ַּפדֹוָבה   

 , Iא ִמְׁשֵנהּו,  Iא ִמְּגרֹו Iא ֶזה–ֶאֶרס ֶזה ַהָּנָחׁש 

 . ָאז עֹוד ָהָיה ֶזה ָחְלִיי ַא: ְּבֵראִׁשית ְצִמיָחתֹו

 ,  ַעל ֹזה ַהִּתְפֶלֶצת22ַא: ְּכֶׁשָּגְדָלה ִהְתַנֵּפל ַאְנטֹוִנינּוס

 .ַעל ָהאֹוֵיב ֶׁשָּגַבר ָיד ְמֻאְגֶרֶפת ֵהִניף

 , עֹוד ָהְיָתה ְמַנַּצַחת, ַעְקָׁשִנית, ְׁשִקיָדתֹו: Iא ֲאַפְקֵּפק

                                                           

 .אל הרפואה והרופאים,  ֶאְסקּוַלִּפיּוס־ַאְסְקֵלּפיֹוס19
, נוסח הנזכר בספרו של הגאוגרף פאוסניאס,  לפי נוסח סיפור שונה מזה של אוריפידס20

 .העלה אסקלפיוס את היפוליטוס מן השאול והקימו לתחייה
שהורה ) 1551–1498(ובאני בטיסטה מונטנו 'ג:  שני רופאים מפורסמים באותם ימים21

 ).?(סקו קסיאנוס 'רפואה בפדובה ופרנצ
היה רופא בן הונגריה שלמד בקרוקוב ) 1543–1499, יאן אנטונין( יואנס אנטונינוס 22

 . ובפאדבה ונעשה רופא החצר של זיגמונד הראשון
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 . ה ָרם ִמֹּכחֹו ֶׁשל ֱאנֹוׁשָּכֶזַא: ַמְעָּפל ֶׁש

 ;סֹון ִמְׁשַּפְחֵּתנּוֲאִּכי ּגֹוָרל ֵמֵעין ֶזה הּוא , עֹוד ֹאַמר

 .ָמֶות ָּכֶזה ֲהָרגֹו: ֵּכן ַּגם ָאִבי ְלָפַני

 ,ַהְּפָגִעים ֹּכה ַרִּבים ֵהם, ֹּכה ַרִּבים ָהאֹוְיִבים: Iא ִיָּפֵלא

 .ַּגם ְיֵדי ָהרֹוְפִאים ָּכאן ִנְתַרּפּו ְוָכְׁשלּו  

  23,ְלַסֵּפר עֹוד ָיֹכְלִּתי ָעֶלי5, ַחַּיי, ֹזאת ְוַאף עֹוד 

 ) ַאָּתה ָהְלָאה ּתֹוִסיף ִלי ַחִּייםֵהן ? ֵאי: ֲאַכְּנ5(

 ,ֵעת ִּתְרֶּביָנה ְׁשנֹוֶתי5, ֶׁשָּתׁשּובְּכ, ֵהן נֹוֵכַח ִּתְהֶיה

 . ִּתְגַמע ָאְזְנ5 ֶאת ֶׁשָאַמְרִּתי ְּבֹכה, ֵהָּנה

 ; ּוְלִמי ֶׁשִּמֵּגו ְּכָבר הֹוַתְרִּתי, ׁשֹוב ָּתׁשּוב עֹוד ֵאַלי

 .יר ַׂשר ַהּגֹוָרל ֵּבית ָּתִמיד ְלׁשּום ִאיׁש Iא ַיִּת–ָּכאן 

  

 )אלגיה שביעית, "שירי העצבת("        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )עמינדב דיקמן: תרגם מלטינית והעיר(
                                                           

שאליו פנה יניצקי , או לאנטונינוס: תייחס לאחד מן השנים המעתק לגוף שני עשוי לה23
שכתב דוקטורט על , )Fuchs(פוכס . ג. או לקורא הסקרן שנזכר בראש האלגיה, קודם

 .נמען האלגיה,  שהכוונה לקורארסבו, )2013, אוהאיו. אונ" (שירי העצבת שלו"יניצקי ו
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 מן אשכנזי פנחס מאת עברי תרגום: אוסיאן משירי
  "פינגאל "של הראשון המזמור

  
  

  )סמט שינברג יהושבע, קדם גולדן :וביאור בתוספת מבוא היד מכתב הדירוה(

  
  

בן חוואים סקוטי , )Macpherson(יימס מְקֶפְרסֹון ' פרסם ג1760בשנת 

שברי שירה עתיקה שנאספו ברמות "ספר בשם , שהיה מורה ואספן כתבי יד

*".ותורגמו מן השפה הֵגאלית, סקוטלנד
24

שראה אור באדינבורו , הספר 

הכיל פרגמנטים מתורגמים מן השירה הסקוטית העתיקה , בעילום שם

הכריז מקפרסון כי , 1761בראשית , שנה לאחר מכן. עניין בציבורועורר 

ובו תיאור עלילות , גילה בכתבי יד אפוס גאלי שלם מן המאה השלישית

שיר אפי קדום : פינגאל", החיבור. גיבורי סקוטלנד ואירלנד הקדומים

ונדפס ,  הוצג בפני הציבור בדצמבר של אותה השנה**,"בשישה ספרים

את השירים ייחס . פרוזה מליצית מן המקור הגאלי העתיקבתרגום אנגלי ב

  .המלך פינגאל,  בנו של גיבור האפוס–) Ossian(המתרגם ַלמשורר אוסיאן 

שנדפס שנתיים לאחר מכן , "ֶטמֹוָרה"ואפוס ההמשך שלו , "פינגאל"

גל הערצה אדיר פשט ברחבי אירופה למשורר ; עוררו עניין רב, )1763(

שהצליח לשלב ביצירתו נרטיבים אפיים לצד , יאןהקדמוני העיוור אוס

  . דיאלוגים דרמטיים ואלגיות מלאות פאתוס, ליריקה פיוטית

לראשונה : תיאורי הנוף של האפוס הציתו את דמיונם של הקוראים

נחשפו אירופאים בני העת החדשה לנוף הזר של מרחבי אירופה הצפונית 

. ואירלנד בקצה מערב, רמות סקוטלנד,  ארצות סקנדינביה–הקדומה 

 מהררים ונהרות –השירים רצופים בשמות ובציונים גאוגרפיים לעשרות 

 ושֵלט –וכלה ביישובים וממלכות שנמחקו מעל פני האדמה בחלוף השנים 

הערפילים הקודרים הסמיכים על פסגות הרים : בהם הטבע הפראי

קי המטאורים ובר, האגמים הקפואים בהדרם ,המפלים העזים, מושלגים

  . וסערות בעלות כוח טיטאני, השמיים

                                                           

 * Fragments of Ancient Poetry collected in the Highlands of Scotland, and 

translated from the Gaelic or Erse language 

** Fingal: An Ancient Epic Poem in Six Books 
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בסיפורי אהבה , משופעים האפוסים בעלילות גבורה, לצד נופי הטבע

הקונפליקט בין היופי הבלתי . ובמתים הנופלים על חרבם, הרואיים טרגיים

יצר בשירי , ובין תיאורי הזוועות במלחמות הגאלים, נתפס של הטבע

בסגנונה הרגשני .  את הקוראיםאוסיאן איכות כמעט קולנועית שהסעירה

והפתטי ובתיאורי הנוף הדרמטיים עמדו שירי אוסיאן בניגוד למסורת 

והיו לטקסט שבישר את , הקלסיציסטית של מחצית המאה השמונה־עשרה

  .התקופה הרומנטית
  

  "אוסיאניזם"
  

התגלגלה מן המסורת הגאלית , הפייטן הקשיש העיוור, דמותו של אוסיאן

המשורר הקדמון ושירתו . ל אירופה בעידן הרומנטיוהפכה לנחלת כל

וולטר כינה את אוסיאן : מצביאים ונשיאים, הילכו קסם על אנשי רוח

ורו טען כי שירת אוסיאן נטבעה בחותמה של 'הנרי ת, "הומרוס הסקוטי"

נפוליאון העריץ את הספר ואף נטל עימו את תרגומו לקרב , האיליאדה

פרסון הכתיר את אוסיאן כמשורר הגדול 'ותומס ג, המפורסם על מוסקבה

  . ביותר בתרבות האנושית

 –בהשראת שירי אוסיאן נוצרו יצירות רבות בכל שדות האמנות 

השפעה גדולה במיוחד נודעה ַלשירים . בציור ובמוזיקה, בסיפורת, בשירה

גיתה עיבד חלקים משירי ": סער והפרץ"במרחב הגרמני בימי תנועת ה

במהלכו הגיבור מוכה האהבה , )1774" (י ורתר הצעיריסור"אוסיאן בתוך 

ממיר את הערצתו לכתבי הומרוס באובססיה ליצירותיו של המשורר 

על הסגנון והאמנות "הרדר הקדיש לאוסיאן מסה בחיבורו הנודע . הגאלי

, וסופרים נוספים כשילר, לגרמנית" פינגאל"ותרגם חלקים מ" הגרמניים

העריצו את שירי אוסיאן והגיבו להם הלדרלין וקלייסט , קלופשטוק

עד סוף . המגמה נמשכה בגרמניה לכל אורך התקופה הרומנטית. ביצירתם

-המאה התשע־עשרה הופיעו בגרמנית תריסר תרגומים שלמים ולמעלה מ

ברהמס , מוסיקאים נודעים כשוברט.  תרגומים חלקיים לשירי אוסיאן60

שמו של . פוס ובהשראתוומנדלסון הלחינו יצירות על פי קטעים מן הא

  .ובהם אוסקר ויילד ,ניתן לרבים ,אוסקר אוסיאן של בנו ,האפוס מגיבורי אחד

במהלך המאות " אוסיאניזם"הביטוי המרשים ביותר לתופעת ה

בתוך שנים ספורות : השמונה־עשרה והתשע־עשרה היה בתחום התרגום
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, יתפינ, צרפתית, שוודית, מפרסומם תורגמו שירי אוסיאן לגרמנית

בשנות ). ראו להלן, על תרגום זה(לטינית וכן לאיטלקית , הולנדית

, השמונים של המאה השמונה־עשרה זכתה היצירה גם לתרגום לרוסית

בראשית . ובשנות התשעים נוסף תרגום לפולנית, הונגרית ולספרדית, דנית

פורטוגזית , (!)המאה התשע־עשרה תורגמו השירים ליוונית קלאסית 

, סלובקית, רומנית, מחצית השנייה של המאה ליוונית מודרניתוב, כית'וצ

במאה העשרים זכו שירי אוסיאן . קטלונית וֶסרּבֹו־קרואטית, נורווגית

ברבות . סלובנית ואפילו לאספרנטו, גאורגית, אסטונית, לתרגום ללטבית

מהשפות הללו שבו וניתרגמו השירים במלואם או בחלקם יותר מפעם 

  .אחת

" טמורה"ו" פינגאל"תחום התרבות הייתה השפעתם של אך לא רק ב

שירת אוסיאן הפכה את המיתולוגיה הלאומית הסקוטית לפופולרית . רבה

חוקרים רבים הצביעו על השפעתה המכוננת על תנועות . ברחבי אירופה

ועל תפקידה רב הערך , לאומיות־רומנטיות שהתפתחו במהלך המאה הבאה

  .ופית המודרניתבהתהוותה של הלאומיּות האיר

  

  גילוי הזיוף הספרותי
  

ההערצה לאפוס . נמשכה באירופה מעל מאה שנים" האופנה האוסיאנית"

נבעו מלכתחילה מאמונתם של הקוראים , והשבחים לסגולותיו הספרותיות

כבר סמוך , אך יחד עם זאת. כי בידיהם תרגום למקור עתיק אותנטי

. ר לזהות מחברם האמיתילהופעת האפוסים בדפוס התעוררו ספקות באש

היו ספקנים , כמו המתרגם הגרמני הרדר, מעריצים רבים של שירי אוסיאן

וחשדו שמקומו של מקפרסון בטקסט גדול מכפי , ביחס לטקסט המקור

הנציג הבולט ביותר שהטיל ספק בעתיקותם של השירים היה . שדיווח עליו

ונסון כתב ' ג1775בשנת . ונסון'המשורר והמבקר האנגלי סמואל ג

, למקפרסון איגרת חריפה ובה האשים אותו בזיוף ספרותי מתחילה ועד סוף

. וקרא תיגר על מקפרסון להפריך את טענותיו, פרש את רשימת הוכחותיו

, ונסון התייחס במקומות שונים לאיכותו הספרותית הירודה של האפוס'ג

  יצליח לכתוב טקסטהשמונה־עשרהוכשנשאל האם ייתכן שבן המאה 

גם ". ובני חמש. ובנות חוה. בני אדם רבים. בהחלט: "שכזה ענה בבוז

הפילוסוף הסקוטי דיוויד יּום שפך קיתונות של צוננים על התלהבותם של 
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אספן , הבישוף האנגלי תומס פרסי. ההמונים כשפסק שמדובר בתרמית

טען אף הוא , השירה הקדומה ובעל קובץ הבלדות ושירי הזמר הנודע

   .ו פרי עטו של מקפרסוןשהאפוס כול

שני דורות עברו עד שנתחוור לכל כי השירים הם מעשה , אף על פי כן

חידת מקוריותו . זיוף ספרותי מכוון והם אכן ילידי רוחו של מקפרסון עצמו

הוכח במחקר שמקורם הגאלי כביכול של הטקסט באה על פתרונה כאשר 

מיד מקפרסון של השירים היה למעשה תרגומים גרועים לגאלית שהע

  .עצמו באנגלית־ליצירות אוסיאן שחיבר הוא

הצלחתו המסחררת של מעשה הזיוף של שירי אוסיאן נבעה משתי 

: האחת היא מוצאו וסביבתו האינטלקטואלית של המחבר. סיבות עיקריות

וגדל בין דוברי , ברמות הסקוטיות) Ruthven(וון 'מקפרסון נולד בכפר רּות

קפרסון את המסורות שעברו בעל פה על מינקותו הכיר מ. גאלית

ואפשר לומר כי את זיוף האפוסים יצר , תולדותיהם של השבטים העתיקים

למד מקפרסון " טמורה"ו" פינגאל"בשנים שלפני פרסומם של ". מבפנים"

. באוניברסיטת אדינבורו והכיר את יצירות המופת של הספרות הקלאסית

הסקוטית העתיקה והעריצו את שם פגש מלומדים בולטים שעסקו בספרות 

בהשפעתם של מוריו ערך מקפרסון את ניסיונות . הפולקלור הסקוטי

  . התרגום הראשונים שלו ליצירות גאליות אותנטיות

בשילוב העניין הגובר , האקלים האינטלקטואלי שמקפרסון פעל בו

עוררו את השראתו לחבר יצירה , בחברות קדומות שנפוץ באותן השנים

והשכלתו האקדמית סיפקה , וא חלם ליצור אפוס לאומי סקוטיה. עצמאית

. בידו כלים למחקר מעמיק באופני הייצוג של הטקסט הקלאסי הקדום

כאשר החוקרים שהכיר באדינבורו הציעו לתת חסות למסעו למחוזות 

מקפרסון ניצל את , מולדתו ברמת סקוטלנד כדי לתעד שירה גאלית

  .האדירה של האפוסים מאוסיאן" תגלית"ההזדמנות כדי לחזור עם ה

תרמיתו של מקפרסון נחלה הצלחה מזהירה בקרב הסיבה השנייה ש

שאליו לא , קוראיה הייתה שהוצגה כתרגום של מקור עתיק מאזור נידח

 השכנוע העמוק בדבר האותנטיות של הטקסט. הייתה להם כל גישה אחרת

, פרות קלאסיתבזכות לימודיו בס. נבע מכך שמקפרסון נהג בחומר כחוקר

ואת עצמו , הוא ידע כיצד להציג את שירי אוסיאן כתעודות קדומות

  .כמומחה אשר תרגם וערך אותם על פי עקרונות הפילולוגיה המודרנית
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הוציא לאור מקפרסון מהדורה מדעית מוערת של  1765בשנת , כך

שכללה אפראט שלם של , התרגום מגאלית ליצירות אוסיאן בשני כרכים

למהדורה צורף מחקר מעמיק מאת יּו . וסח וכן נספחים ותעודותחילופי נ

איש דת שהורה רטוריקה וספרות באוניברסיטת , )Hugh Blair(בלייר 

הדבר . שנועד להגביר את הרושם כי אכן מדובר ביצירה מקורית, אדינבורו

חוקרים רבים סבורים כי בלייר ; תרם באופן מכריע לטשטוש מעשה הזיוף

היה פרי " מחקרו"וכי , ותו האמיתית של מחבר השיריםהיה מודע לזה

  . שיתוף פעולה מכוון עם מקפרסון

כונן מקפרסון מערכת שלמה של " מדעית"במהדורה ה, יתרה מכך

תחבולות שמטרתן הייתה לבסס את מעמדו של הטקסט כשריד לשירה 

בהערות הפילולוגיות המרובות שצירף לשירי אוסיאן יצר . גאלית עתיקה

מכל תחומיה של הספרות  וס רחב של אזכורים ומקבילות ליצירותקורפ

, "אודיסיאה"וה" איליאדה"הוא הרבה להביא מובאות מה: הקלאסית

גם אם  – כדי לטעון, למילטון" גן העדן האבוד"לוורגיליוס ומ" איניאס"מ

 כך למשל . כי הללו הכירו את שירתו של אוסיאן והושפעו ממנה– במובלע

הערותיו אנלוגיה מקיפה בין שירי אוסיאן לאפוס של ערך מקפרסון ב

התהליך . ובאמצעותה רמז כי המשורר התוודע לשירת אוסיאן, מילטון

 1765מהדורת . מקפרסון הוא שהושפע משירת מילטון: כמובן היה הפוך

במהדורות הבאות  ;לא הייתה פרסומו האחרון של מקפרסון לשירי אוסיאן

  .  מאז הפרסום הקודם"מחדשקטעים שנתגלו "טרח להוסיף 

נוטים , כשמעשה הזיוף של הטקסט הוא עובדה מוסכמת על הכל, כיום

חוקרי האפוס להדגיש דווקא את החלקים האותנטיים ביצירה שהדפיס 

בבסיס השירים משוקעים חומרים ספרותיים עתיקים , לטענתם. מקפרסון

  .לנדשמקפרסון רשם ועיבד מפי צאצאי השבטים שבסקוט, אותנטיים

להגנת מקפרסון ראוי להזכיר כאן כי אחת הסיבות ליצירת האפוס 

. קשורה במאבק הפוליטי של הפריפריה הסקוטית במרכז האנגלי מדרום

בית המלוכה , המאה השמונה־עשרה ראתה את הכחדתו של בית סטיוארט

 היה מקפרסון בן 1745בשנת . בקרבות עקובים מדם, הסקוטי האחרון

כפי שכונו תומכי בית , רד הכושל של היעקוביטיםהתשע עצמו ֵעד למ

מקפרסון חזה בהשלכותיו ההרסניות על השבטים . סטיוארט הקתולי

וכן יתר מנהגיהם ,  נאסר עליהם השימוש בשפה הגאלית–הסקוטיים 

כך נוצרה מציאות פוליטית בה נבלעה התרבות הסקוטית . ומסורותיהם
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ר מספר מצומצם של נציגים תמורת הזכות לשג. במדינה הבריטית החדשה

לקיום , "בריטניה הצפונית"שכונתה עתה , נידונה סקוטלנד, לפרלמנט

היא הפכה לסמל לפרימיטיביות ונימוסין לא ; פריפריאלי שולי ונלעג

  .מלוטשים

ונוכח מצבה השפול של המסורת , עם תודעת העבר התרבותי המפואר

מו על אובדן הריבונות ניסה מקפרסון לפצות את ע, של בית גידולו בהווה

. ולהשיב את התרבות הסקוטית למרכז הבמה, ועלבון הפרובינציאליות

כתיבת שירי האפוסים של אוסיאן נתפשה כחלק מהמאבק הכולל של 

  . האומה הסקוטית השולית מול המרכז האנגלי

  

  זארוטי'מלכיאורה צ: התרגום האיטלקי
  

עלינו להזכיר , "ינגאלפ"בטרם נפנה לתרגום העברי מהמזמור הראשון של 

נקודת ציון נוספת שהיא החוליה המקשרת בין התרגום העברי והמקור 

סמוך לפרסומו הראשון של . התרגום האיטלקי לשירי אוסיאן: האנגלי

ראה אור בפאדובה תרגום איטלקי , 1763בשנת , "פינגאל"מקפרסון ל

טי ָזארֹו'המתרגם היה המשורר והתאורטיקן מלּכיאֹוֶרה ֶצ. לאפוס

)Melchiorre Cesarotti( , בן למשפחת אצילים שנולד בפאדובה בשנת

1730 .  

ולימים אף , זארוטי השתלם בשפות הקלאסיות באוניברסיטה בעירו'צ

לפני תרגומו לשירי אוסיאן כבר פרסם תרגומים מיוונית ; שימש בה מרצה

ם שניה(לאייסכילוס " פרומיתיאוס הכבול"עתיקה ָלאודות של פינדרוס ול

" איליאדה"ולאלו נוספו בהמשך חייו תרגומים של ה, )1754נדפסו בשנת 

. סאטירות ליובנאליס וטרגדיות של וולטר, יצירות דמוסתנס, להומרוס

מלבד תרגומיו פרסם גם שירים ומספר מסות על נושאים שונים בספרות 

זארוטי מתח ביקורת חריפה על מה שתפש 'צ; הקלאסית ובספרות החדשה

שהגבילה לשיטתו את האמנות , ת הלמדנית בימיו לקלאסיקוניםכהשתעבדו

הוא גרס כי יש לפרוק את , תחת זאת. לכדי חיקוי לחיקוי קודם של הטבע

בשירי . עול המופתים הללו ומוסכמותיהם ולשוב להתבונן בטבע ולחקותו

שנתחבר מחוץ לחוג השפעתה של הספרות ,  טקסט קדום מופתי–אוסיאן 

מתרגם במפתיע דוגמה לשינוי שביקש לחולל בשירה  מצא ה–הקלאסית 

  . האיטלקית
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זארוטי לשירי אוסיאן של מקפרסון אינן 'נסיבות התוודעותו של צ

ורוב המידע בעניין זה נמצא בהקדמה שצירף למהדורה , ברורות לחלוטין

" פינגאל"זארוטי הכיר את 'מקובל במחקר כי צ. השנייה של התרגום

בנקאי אנגלי שגר בוונציה ויצר קשרים עם , וילרלס סאקו'בתיווכו של צ

בראשית שנות השישים של המאה , המשורר במהלך שהותו שם

הוא (זארוטי היה מומחה גדול לשפות עתיקות 'אף שצ. עשרה־השמונה

השפה המודרנית היחידה שהכיר מלבד שפת אמו , )לימד יוונית ועברית

טלקי לשירי אוסיאן לפיכך משוער כי את תרגומו האי; הייתה הצרפתית

לאחר . שהכין עבורו סאקוויל, עשה בתיווך תרגום מילולי בפרוזה איטלקית

ובו , זארוטי מכתב נרגש בצרפתית אל מקפרסון'פרסום התרגום שלח צ

והביע את , הילל את המלומד הסקוטי על הגילוי של השירה הנאדרת

השיב מקפרסון . תקוותו כי הצליח למסור משהו מרושמה בלשון ארצו

  .במילים חמות במכתב תשובה ששיגר לסאקוויל

של מקפרסון " עיבוד"שפורסמו כאמור במקורם ב, את שירי אוסיאן

. זארוטי בתרגומו לטורי שיר לא מחורזים'יצק צ, לפרוזה מליצית חופשית

ערוכים בטורים , )canti" (מזמורים"הפכו לשישה " פינגאל"ששת חלקי 

הֶאְנֶדָקסיָּלּבֹו , ה האיטלקיתהכתובים במשקל היסוד של השיר

)endecasillabo (–בחירה . א הברות המסתיים בהטעמה מלעילית" טור בן י

ודאי , תרגומית נועזת לכותבו כשיר לא מחורז לא הייתה מתבקשת מאליה

גם ביחס . לא ביחס לחיבור שזמן יצירתו מקביל כביכול לימי יוון ורומא

הצורה המקובלת ; א שגרתיתלספרות האיטלקית הייתה זו בחירה ל

אורלנדו "כגון , באיטליה מתקופת הרנסנס ואילך לכתיבת אפוסים אביריים

 בתי שיר בני שמונה –הייתה האוקטבה , לטורקוואטו טאסו" המטורף

זארוטי הצדיק את החירות ליצור תרגום שירי על סמך מקפרסון 'צ. טורים

;  בטורים שירייםשהדפיס חיבור שלדבריו כתוב במקורו הגאלי, עצמו

בחירתו בטורים שקולים בלתי מחורזים נועדה לגוון את מקצביה של 

ואפשר לו להציג חידושים , השירה האיטלקית הקופאת על שמריה

  .מבריקים באוצר הלשון

לאחר . זארוטי שב לתרגומו לשירי אוסיאן מספר פעמים בהמשך חייו'צ

ם במהדורה בת פרסם בשנית את השירי, 1763הפרסום הראשון בשנת 

במהדורה זאת הוסיף תרגום של האפוס ; 1772ארבעה כרכים בשנת 

, מהדורה נוספת מורחבת. וכן של מחקרו של בלייר שנזכר לעיל" טמורה"
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ראתה אור , שיצאה כחלק מכינוס כל כתביו של המתרגם בארבעים כרכים

על (זארוטי לתרגומו שתיים ממסותיו 'במהדורה זו צירף צ; 1801בשנת 

וכן הערות ופרשנות משלו ) ועל הטעם הספרותי, פילוסופיה של הלשוןה

זארוטי לשוב לטקסט וללטש ולתקן את 'בכל מהדורה טרח צ. לשירים

וכן , בעזרת דוברי השפה, התרגום מתוך השוואה חוזרת למקור האנגלי

זארוטי זכה לתפוצה רחבה 'תרגומו של צ. בהשוואה לתרגום הצרפתי

 במעל לתריסר 1772 נדפסה מהדורת 1808ת עד מותו בשנ; בימיו

   .ת.הדפסות

זארוטי לשירי אוסיאן הייתה השפעה ניכרת על משוררים 'לתרגום צ

הן בימיו ובמיוחד , אקומו ליאופרדי'כגון אּוגו פֹוסקֹולֹו וג, באיטליה

והוא שימש השראה , קטעים מתוכו הולחנו; בתקופה הרומנטית שלאחריו

עדות נוספת למעמד הקאנוני שקנה תרגום . פרותלמחזות מקוריים ואף לאו

זארוטי בארצו היא ששירי אוסיאן לא תורגמו לאיטלקית במלואם שוב 'צ

ראה אור , בפרוזה, תרגום נוסף לאיטלקית: אלא כמאתיים שנה לאחריו

  .1983בשנת 

  

  פנחס אשכנזי: התרגום העברי
  

יל יש להוסיף למניין השפות הרבות בהן ניתרגמו שירי אוסיאן שנזכרו לע

הנפקדת מספרות המחקר הלועזית על התקבלות היצירה , לשון נוספת

תרגום עברי מאיטלקית למחצית המזמור הפותח של .  העברית–באירופה 

: בשמו הלועזי(נשתייר בין כתבי פנחס אשכנזי , הנדפס להלן, "פינגאל"

Felice Tedeschi .(  

הוא נולד בֶפרארה : ותידיעותינו על אודות אשכנזי ומפעלותיו לא רב

בשנה לא ידועה במחצית השנייה של המאה השמונה־עשרה והתגורר רוב 

עיירה במחוז פיימונטה בצפון־מערב , )Moncalvo(חייו במֹוְנקאלוֹו 

רדֹוטי ' נשא בת עשירים בשם שושנה למשפחת סֶצ1807בשנת . איטליה

Sacerdoti)( ,ב בפני עצמו לימים מלומד חשו, ולזוג נולד בן בשם מרדכי

אשכנזי עשה את הונו בתעשיית המשי אך . ואב בית הדין של טריאסטה

, )Asti( שימש רב בעיר אסטי 1824–1821בין השנים . 1814הפסידֹו בשנת 

בנוסף ניהל בעיר את בית ). Vercelli(לי 'ואחר נבחר לשמש כרב בעיר ֶורֶצ
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רב יהודי מהם ידועי ֵׁשם בק, המדרש לרבנים והעמיד תלמידים הרבה

  ).1836(ו "ד בסיון בשנת תקצ"אשכנזי נפטר בכ. איטליה

כל חיבוריו של אשכנזי נותרו לפי שעה בכתבי יד המפוזרים בספריות 

פסקים (הם כוללים בין השאר כתבים תורניים . שונות ברחבי העולם

גרסא ";  הלכות שחיטה–" ימין ישראל"; סדר טרפות בקיצור"; )תים"ושו

וכן ;  לימוד לתלמוד הבנוי כדיאלוג בין רב ותלמידו סדר–" דינקותא

בנוסף ". מאמר נגד הכופרים: קול פחדים"החיבור הפולמוסי המחורז 

הותיר אחריו אשכנזי אוסף נכבד של שירים לעת מצוא לכבוד אירועים 

כגון חתונות ולהבדיל שירי קינה על , שונים בקהילות ישראל באיטליה

  .אסונות ומות רבנים

יודעים מתי תרגם אשכנזי את חלקו הראשון של המזמור הפותח איננו 

בהתייחסות הבודדה ַלתרגום . זארוטי'מתרגומו של צ" פינגאל"של 

טען חיים שירמן כי סביר שאשכנזי חיברֹו עוד במאה , במחקר

לפנינו אחת הדוגמאות הראשונות של תרגום "ולפיכך , השמונה־עשרה

שירמן אף ההדיר ". עשה מתוך כלי שני אם כי נ–עברי מן השירה האנגלית 

" הארץ"בעיתון )  להלן98–76מקביל לטורים (בשעתו חלק קצר מהמזמור 

טורים אלו הם החלק היחיד שהתפרסם עד כה מתרגומו של ; )26.03.1943(

  . אשכנזי

בחינת התרגום העברי מראה כי אשכנזי ביכר ללכת בעקבות המתרגם 

כפי שהתאזרח בשירה , נֶדקסיָלביושמר על תבנית הטור הֶא, האיטלקי

מבלי להעמיק בפירוט בענייני הפרוזודיה של שירת . העברית באיטליה

 נציין כי – נושא שמחמת קוצר היריעה לא נידרש אליו כאן –יהודי איטליה 

שיר ". פשוט"אשכנזי כתב את תרגומו במה ֶׁשמכּונה בתורת השירה שיר 

והם עשויים תנועות שלמות , איםטוריו אינם מכילים חטפים או שוו, זה

כמעט , תרגומו של אשכנזי שומר בקפידה על כללים אלה, ואומנם. בלבד

ְּבהיר ", "ְּבהיר עין: "למעט שלושה מקומות בודדים(מבלי יוצאי דופן 

  "). ְּבַרק ֹזַהר", "עיניים

הבחירה לשמור על טור ֶאנֶדקסיָלבי כבמקור האיטלקי יצרה מאליה 

היא שפה , שלא כאיטלקית, היות שהעברית: למתרגםאילוצים שונים 

, "ָצָוחּו("נדרש אשכנזי תכופות לצורות ֶהפסק מקראיות , מלרעית מעיקרה

לסופי הטורים ") עזרתה", "צרתה("וכן לצורות ארוכות נדירות ") ֹיאֵמרּו"

הכורח להימנע משוואים וחטפים כפה על המתרגם לנקוט . המלעיליים
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בצורת המשנה " זרוע"כגון החלפת המילה השגורה , פתרונות יצירתיים

העברית על ידי " כיפוף"בכמה מקומות היא הביאה ל; "ֶאזרוע"הנדירה 

, )166, 115השוו למשל בטורים (צורות לא נכונות מבחינה דקדוקית 

  . ובסרבול ניכר של המבנה התחבירי של המשפט

והוא , "פינגאל"החריגות הלשוניות קשורות בהיבט נוסף בתרגום 

את הנעימה האפית : סגנונו של אשכנזי העומד על טהרת הלשון המקראית

ללשון עלילות , באורח טבעי, הנשגבת שמצא בשירי אוסיאן הריק אשכנזי

המקרא העמיד לרשות המתרגם . גבורות ישראל שהכיר מספר הספרים

, כך למשל. תחבולות קרב וכלי משֵחת, ארסנל שלם של תיאורי מלחמה

ה נלחמים בראשית המזמור שניים מהגיבורים הטיטאניים מכונה הזירה ב

 מילה יחידאית המופיעה בתיאור הזירה של קרב בני –) 39טור " (ַמְעָּגָלה"

השימוש הרחב במליצה המקראית ). כ, שמואל א יז(ישראל והפלשתים 

–76טורים (מהדהד הן בפאתוס של תיאור החילות העצומים המתכנסים 

 בנימה –הן , שורר למכת ארבה המטיל צל על הארץהנדמים למ, )98

 במילות החיבה שמעתיר הגיבור –רכה יותר אך חגיגית לא פחות , אחרת

  ). 217–206טורים (דוקומאן המחזר לשווא אחר העלמה מורנא 

  

כולן , המהדורה להלן מבוססת על שלוש ההעתקות הידועות בכתבי יד

של " כתיב"ה באתר המקוון הזמינות לצפייה בסריק, בכתיבה איטלקית

אוסף , ספריית המדינה הרוסית, מוסקבה: הספרייה הלאומית בירושלים

ספריית בית המדרש לרבנים , ניו יורק; ב35–ב29דפים , 1683גינצבורג 

, 9524ספריית בית המדרש לרבנים , ניו יורק; ב120–א117דפים , 6556

לחיבורים נוספים בכל כתבי היד מועתק התרגום בסמוך . ב44–א38דפים 

ובכולן מובא בעמודה , אין חילופי נוסח בין שלוש ההעתקות; של אשכנזי

בו , למהדורה הוספנו פירוש. מקבילה לתרגום העברי המקור האיטלקי

השתדלנו לבאר מקומות מוקשים מתוך השוואה הן למקור האנגלי והן 

זרתה עם קלאודיה רוזנצווייג על ע' אנו מודים לפרופ. זארוטי'לתרגום צ

  .הטקסט האיטלקי
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  "פינגאל "של הראשון המזמור מן
  
  

   ֵיֶׁשבקּוקּוִּלין, ֵאֶצל ִקיר טּוָרא ִעיר    

  ,ֵרק ָעֵלהּוֹוַּתַחת ֹרֶתם ֶאָחד ׁש    

  ,ִצָּנה ׁשֹוֶכֶבת, ַעל צּור ָׁשם ֹרַמח ָנח    

  ְרַעָּפיו יֹום ּתֹו: ִמְלֶחֶמת ַמְזִּכיר ִעם ַשׂ    

  .ַעז ִּגּבֹור ָקִאיְרָּבאֹהַרג ִמֹּכחֹו   5  

  ,יִטיִפן ן ֶּבמֹוָר, ֵעת ִּכי רֹוֵגל ַהָּים    

  :ַמעַמְׁשִמיַע ֵׁש, ֵאָליו ִּכְמַבֵּׂשר ָּבא    

  ,ִהִּביַע, "קּום ִחיׁש, קּוקּוִּלין ,קּום ֵל: ָנא"      

      ְגֶלה ִצים ֵנס ָוֹתֶרן ֶאְסָבָראןִמ! ָהה"    

  ".י ַׁשִיט ַרּבּו לֹו ַאְנֵׁש,ָעצּום ֵחילֹו  10  

  ,"יִטיִפ ֶּבן ,ָיֵרא ָחֵרד ָּתִמיד ַאָּתה"      

 

 

  

  

  
מורן , הצופה.  טוראיושב לבדו תחת עץ בשערי ,ראש השבטים האירים, קוקולין 15–1

קוקולין . מבשרו כי צבא האויב בפיקודו של סבראן החל בפלישתו מן הים ,בן פיטי
 לאירים  שבא מסקוטלנד לסייע, מלך מורבןמרגיעו באומרו כי זהו צבאו של פינגאל

) Ulster (רֶטְסְלַאלחוף הים בפרובינציית  טירה מבוצרת ;Tura: טורא 1.  במלחמתם
) 277, 111, 49טורים (להלן ; Cucullin: בתרגום האיטלקי: קוקולין .שבצפון אירלנד

יבור ג. )Cuthillin(קותולין : במקור האנגלי). Cucullino(מופיע בצורה הארוכה קוקולינו 
המוכר משלל סיפורים , )Cúchulainn(זה מבוסס באופן חלקי על דמותו של קוקולין 

ֶׁשעליו : שורק עליהו. ה, על פי מלכים א יט: תחת רותם אחד 2.  במיתולוגיה האירית
: במקור האנגלי. Cairbar: בתרגום האיטלקי: קאירבא 5.  מגן: צינה 3.  מרשרשים
: רוגל הים 6.  כר במלחמה בעבר בה הביס אחד מאויביוקוקולין נז). Carbar(קארּבאר 

לא "לפועל בבניין קל השוו ; )esplorator dell’oceàn ;scout of ocean(הצופה אל הים 
קוקולין הציב צופים בחופי הים כדי להיות מוכן במקרה ). ג, תהילים טו" (ָרַגל על לשונו

. Fiti: בתרגום האיטלקי:  פיטי.Moran: מורן). 9טור , להלן(של מתקפה מצד סבראן 
מסבראן . מלך ארצות סקנדינביה; Svaran: סבראן Fithil  .(9(פיתיל : במקור האנגלי

" כבר אני רואה מסבראן את הצי", תרגום השומר על התחביר האיטלקי: ותורן... אגלה
)già di Svarano Veggo le navi .(צי ספינות גדולות: צים) כד, על פי במדבר כד .(   
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  ,ִהיר ָהַעִיןיִרין ְּבֶאָעָנה לֹו ַׂשר     

  ,תֹוֶתי5 ָל: ָצִרים ִהְגִּדילּוְעּוַב"    

  ֵעֶזראּוַלי ָל ֶמֶל: ָהֵרי ָּבָדד    

  ". הּוא ֶזה ִּכי ָבא ֵאַלי  15  

  ,ָעָנהּו, !" Iא,ָהּה"          

  .ָחִזיִתי ַאּלּוָפם ִלְבַרק אֹור ֶנֶׁשק"    

  ,ל ָרבּוַע ִמְגַּד–ֶאל ֶּפַלח קֹוָמתֹו     

   נֹוֵׂשא ֹרַמח;ה הּואֶאל ַהר ֶקַרח ִנְדָמ    

  ַער ֶקֶטב ִּכי ַשׂ– ּדֹוֶמה ֶאל ֶאֶרז ָרם    

  ַסַהר זֹוֵרַח. ד ָעַזבֻמְקָרח ִמַּב  20  

   ַעל חֹוף ָינּוַח.ַּתְבִנית ִצָּנתֹו ִהיא    

  ָזֵעף ָיִעיב ַמְרֵאהּו, ִּבְסִעיף ֶסַלע    

  .ָעב ַעל ַהר ַּתְחִׁשי:ָּכ    

    ,ָאַמְרִּתי', ִאיׁש! ָהּה'          

  ?ה ֹפה ַּתַעׂשה ֶּזַמ, ִראׁשֹון ִּבְבֵני ֶחְלִּדי'    

  .ֶקףִאָּתנּו ֹּת, ָרבָיֵדינּו ַרב ַּבְק  25  

   –  ִּגּבֹור ָחָזק ַאָּתה ִנְקֵראָת,יןַּבִּד    

  ּתֹו: ִקְרַית ֹעז טּוָרא ַרָּבִתי, ָאְמָנה    

        .'ֶׂשה ַחִילIא ַרק ִּגּבֹור ֶאָחד ָּבּה עֹו    

    
מופיע השם ) 106טור (להלן ; )Erin(שמה הקדום של אירלנד בפי הגאלים : אירין 12

גיבור , על דרך האפוס ההומרי: בהיר עיניים). Erina(אירינא , בצורה האיטלקית הארוכה
בתרגום ). blue-eyed" (כחול העין"השיר קוקולין נזכר במקור האנגלי בכינוי הקבוע 

: באיטלקית" (בהיר עיניים"מתגוון הכינוי בין ,  ובעקבותיו בתרגום אשכנזיארוטי'צז
Occhiazzurro –" 13).  48טור , להלן" (עיניו עין שחק"ו") בעל עיני התכלת 

: מלך הרי בדד 14.  קוקולין סבור כי חששותיו של מורן מוגזמים: הגדילו... ובעתותיך
ממלכה ברמה ההררית שבמערב , )Morven(מלך מֹוְרֶבן ) Fingal(הכוונה לפינגאל 

 מורן בן פיטי מתאר את פגישתו עם סבראן והדברים שהחליפו 47–15.  סקוטלנד
רומחו של סבראן : מבד עזב... רומח 20–18.  את סבראן, היינו: אלופם 16.  ביניהם

").  מוקרח מבד("הותירה אותו ערום מענפים ") ׂשער קטב("מדומה לארז שהסערה העזה 
הפועל מוסב על : עזב 20).  ב, ישעיהו כח" (כֶזֶרם ברד ַׂשַער ָקטב"על פי : שער קטב 19

 22.  מגן סבראן העגול מדומה לירח: היא... סהר 21–20.  בטור הקודם" ׂשער קטב"
מורן : אמרתי. מוסב על העב: תחשיך 23).  ח, על פי שופטים טו(בנקיק : בסעיף סלע

 רק לא 28  ).א, על פי איכה א(הגדולה : רבתי. עם זאתאך : אמנה 27.  פונה אל סבראן
    .אחד מגיבור יותר: אחד גיבור
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  ְחרֹו קֹול ַרַעםִלי ָעָנה ִעם הֹוד ַנ', !ָהּה'    
 .ִנְׁשַּבר ֶאל ֶסַלע, ן ֹּכל ַּגל נֹוֵאקֹוִּכְׁשא  30  

   – ִלי ָקם ֶּגֶברּוIא ִמּמ? ִמי ִיְׁשֶוה ִלי'    

  ,י ִהַּפְלִּתי ֶסָלהַמַּתְחַּתי ַאְרָצה ָק    

   ַׂשר מֹוְרֶבן־ַסַער,אל ַּכִּבירְנָּגיִפּוְלַבד     

  :יּוַכל ֶנֶגד ִמְצִחי ָהֵרם ַהֵּמַצח    

  ,יֶרְלֽמֹואִנְלַחְמנּו ָאז ַיְחָּדו ִּבְׂשֵדה ַמ  35  

  ,ֶנְחַׂשף ַהַּיַער, ִמִּמְצָעֵדינּו ָנד    

  ,ִמֹּׁשֶרׁש ַהָּנחּוׁש ָמט ַהר ֵמֹעֶמק    

  .ָנס ָאחֹור ֶּפֶלג, ב נֹוָראד ִלְקָרַמְרִעי    

   ,ִּכְׁשIֶׁשת ָיִמים רֹוב ָרְבנּו ַמְעָּגָלה    

  .אֹות ָהָעם ֵמָרחֹוק ַחּתּוְבָׂשֵרי ִצ  40  

  ֹואּליְנָּגִפּבֹו ִמְתָּפֵאר  ּוְליֹום ָמָחר    

  .ִּכי ַׂשר ַהָּים ָׁשדּוד ָיַׁשב ַּבֵּׁשֶפל    

  א ָכַרע ֶּבֶר: I–  ִנְׁשָּבעְסָבָראן – ָאְמָנה    

  .Iא ָמַעד ֶרֶגל, ָנַפל־ַּגם Iא ָקַרס    

  

  

  
. אויביי: קמיי 32).  כ, איוב לט ("הוד ַנְחרֹו ֵאימה"על פי , בקול מרעיש: הוד נחרו 29

כינוי פיוטי : מורבן־סער. מלבד: ולבד 33).  על פי הפירוש המסורתי למילה(תמיד : סלה

במקור האנגלי מכנה סבראן את ). 14לטור הערה , ראו לעיל( לממלכתו של פינגאל

סלמה היא טירת מושבו של ; )Selma of storms" (הסערות] רבת[ֶסְלָמה "פינגאל מלך 

הנה נתתי את פניך "והשוו , קרב- לעמוד מולי בדו: נגד מצחי הרם המצח 34.  פינגאל

: רימאלמו 35).  ח, יחזקאל ג" (ואת מצחך חזק לֻעמת מצחם, חזקים לֻעמת פניהם

... משורש Malmor  .(37(מאלמֹור : במקור האנגלי. Malmorre: בתרגום האיטלקי

בתרגום . קרב נעקרו הרים וקרסו עד עורקי הנחושת שבשורשם- מעוצמת הדו:מעומק

 nostril passi… traballar" (עד לשורשי הברזל, זיעזעו את הסלעים... צעדינו: "האיטלקי

le rupi smosse dalle ferrigne ime radici  .(39 זירת קרב : כאן: מעגלה) על פי שמואל א

 פינגאל מתפאר ברבים כי לאחר שלושה ימים של 44–41.  נפחדו: חתו 40).  כ, יז

והוא , אך סבראן מתעקש כי אין אמת בדבריו. הוא הצליח להכריע את סבראן, לחימה

שר  42).  39טור , לעיל(יום הרביעי לקרב ב, היינו: וליום מחר 41.  למעשה לא הביסֹו

  ).re dell’oceàno" (מלך האוקיינוס",  כינויו של סבראן:הים
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  ָּתה ָעקּוקּוִּליןִיָּכַנע ֹּפה ִנְקֶלה   45  

  ֶרםֶּזְזרֹוַע ֹעז ַּכִּביר ַּכי ִב ִּכ,ֹול    

  ".'יְלֽמֹוֶראִיְׁשֶוה ַסַער סּוָפה ָּבָרד ַמ    

  ,ֵעין ַׁשַחק ֵעינֹו ,רָּגַער ַהָּׂש, !"Iא !ָהּה"      

  ינֹו אֹו קּוקּוִּל:Iא ֶאָּכַנע ֶאל ַחי"    

  ,יִטיִפֶּבן  – !עאֹו ִכי ִיְגַו, ִיְגַּדל ָירּום  50  

  הֵהָּמֵל: ַה: ָּב, ְלִייי ֶּתַקח ִּכדֹוֵנ    

  . ָּתלּוי ַעל ַׁשַער טּוָרא,ָמֵגן ָקאָּבאר    

   – Iא ֵהד קֹולֹו צֹוֵלל ָׁשלֹום ַיְׁשִמיַע    

   ִמְלַחְמִּתי ִחיׁש ֵמֹראׁש ֹּכל ֶּגַבעַאְנֵׁשי    

  ."ַיְקִׁשיבּו קֹול ֵרֹעה  55  

  :ֶלֵּיִמֵהר ַו          

  .ַעל ַהָּמֵגן ָנבּוב ַי: ִׁשְבָעַתִים    

  ,צּור ָצָוחּו, ם ֶהְמָיתֹו ַהרֵמַרַע    

  .ל ֹּכל ַהֹחֶרׁשַוִּיְתַּפֵּׁשט קֹולֹו ַע    

  ,ףָעָּיק ָקַפץ ַוֵמַהָּמצּו ָראןקּו    

  .ֶקֶמתֹוֶחֶרב נ, קֹוָנאל ָּתַפס ַחְרּבֹו  60  

   אל ַעז ָיִחיל ֵלב ּתֹו: ֵחיק ַצַחרִלקרּוָג    

  .ָינּוַחאי ֹעֶפר ּוְצִבי ִיֹּטׁש ָפֶּבן     

  

  
 –למי אשר ישווה בכוח זרועו לעוצמת סופות של מאלמורה : מאלמורי...  לו כי47–46

ולין משתכנע כי עליו לאזור עוז  קוק55–48.  ייכנע קוקולין בפני סבראן עצמו: כלומר
: עינו עין שחק 48.  הוא שולח את מורן בן פיטי להזעיק את גיבוריו. ולצאת למלחמה

 51.  לבן תמותה: אל חי 49.  12הערה לטור , ראו לעיל; שעיניו תכולות כצבע השמיים
רגום בת: קאבאר 52).  ג, על פי בראשית כז(הכידונים התלויים על הכתף : כידוני תליי

במקור האנגלי נזכר המגן . זארוטי מפרש כי זהו סבו של קוקולין'צ; Cabàr: האיטלקי
 53).  153, 133טורים , והשוו להלן(אביו של קוקולין , )Shield of Semo" (מגן סימו"כ

 "ֵרֹעהְּבוישמע יהושע קול העם "הלשון על פי ; בהריעו: קול רֹעה 55.  מצלצל: צולל
  .)Curach(קּוראך : במקור האנגלי; Curàn: בתרגום האיטלקי :קוראן 95.  )יז, שמות לב(

).  Conallo(מופיע בצורה איטלקית הארוכה קונאלו ) 150טור (להלן ; Connal: קונאל 60
 בעקבות -מילית היחס ל; נוכח קרוגאל העז: לקרוגאל עז. Crugal :קרוגאל 61

 ייחוס אביו של קרוגאל :בן פאי 62  .בחזה הלבן: תוך חיק צחר). a Crùgal(האיטלקית 
)Fai .(פאבי : במקור האנגלי שם האב)Favi  .(    
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  :ֶזה ֶאל ֶזה ֹיאֵמרּו, ֵטילּוָגאְנ, רֹוָּנאר    

   –  ָמֵגן ִמְלֶחֶמת,ֵאין ֶזה ַרק קֹול ִצָּנה"    

  ,ַהב ַהב ִמְׁשַלַחת,  ֶזהקּוקּוִּליןִּכּדֹון   65  

  !"כֹוַבעה ָוַאְׁשָּפ, ַהב ַהב ֶקֶׁשת ִחִּצים    

 :ִריקּו ֶנֶׁשקַה, ְרכּוֵרִעים ֹהֶצן ִע    

  . ַׂשר ֶּבן ַּגל ַמִים,ִׁשְריֹון ַקְׂשַקִּׂשים ִׁשית    

  .אְלָמארֹויר ָקַאִּד, ֵרק ֶחֶרב־ִטְבָחהָה    

  ? ּפּונֹו ַמְקִׁשיַח,ָלָּמה ִּתיַׁשן! עּוָרה  70  

  ! ָוֹבאּועּוׁשּו –אן ַקאְרָּב, טֹוָקאְל, ֵאיטֹו    

  ,הַהְרֵחק ָוֵצָא,  ָאֹדםאֵעץ ְקרֹוְמָלֵמ    

      .5ַנַחל ִעיֶר, ִׂשְפֵתי ֵליָנא ִּתֹּטׁש    

  , ָלבֹוא ִמֶּדֶר: ֽמֹוָרא, ָקאְלטֹו,ַּגׁש ַקל    

  .ֵאֶברָּכָנף ָו, ָלֶרֶגל ַקל ֵּתן ִציץ  75  

  :ֵהן ֵאיָתִנים ַעִּזים ִיְקָרבּו, ֶאְרֵאם      

  .ׁשּו ָלָבֵּגאּות ָנִדיב, ֵאׁש לֹוֵהט ָּבם    

  

  

  

  
לּוגאר : במקור האנגלי; Lugante:  בתרגום האיטלקי:לוגאנטי. Ronnar :רונאר 63

)Lugar  .(65 ואין משלחת "על פי " משלחת"לשון . הביאו את הנשק: הב הב משלחת
כלי : הוצן 67".  ֶשלח"ונראה כי אשכנזי קושר אותה למילה , )ח, קהלת ח" (במלחמה

" ובקהל עמים ִצנה ומגן וקֹובע, או עלִיך ֹהֶצן רכב וגלגלוב"על פי , נשק למלחמה
להלן גם . Calmarre: בתרגום האיטלקי מופיע השם: קאלמארו 69).  כד, יחזקאל כג(

: בתרגום האיטלקי: איטו Calmar.(  70(קאלמאר : בצורה המקוצרת כבמקור האנגלי
Eto .ֶאת : במקור האנגלי)Eth .(פונו :Puno  .71 רגום האיטלקיבת: קאלטו :Calto .

במקור . Carban: בתרגום האיטלקי: קארבאן). Ca-olt(אֹוְלט -קא: במקור האנגלי
בשונה מהמקור ). יא, על פי יואל ד(התקבצו : עושו ובואו). Cairbar(קאיְרּבאר : האנגלי
 קיבץ בטור זה בתרגומו את שלושת הגיבורים – ובעקבותיו אשכנזי – זארוטי'צ, האנגלי

; Cromla :קרומלא 72.  והשמיט את השמות קארבאן וֶאטו בשני הטורים להלן, יחדיו
 מן המקור האנגלי עולה כי הפנייה כאן היא :הרחק וצאה. גבעה על החוף באלסטר

 74.  הפנייה היא לֶאטו). Lena(עזוב את גדות נהר לינא : שפתי לינא תטוש 73.  לקארבאן
הלשון על פי . כאילו לרגליך כנפיים, ץ במהרהרו: תן ציץ כנף ואבר Mora  .75: מורא

אוסיאן המשורר הוא המתאר את : יקרבו... אראם 76).  ט, ירמיהו מח" (ציץ למואב-ְתנּו"
  .  א, על פי תהילים צג: גאות לבשו 77.  המחזה
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  –לּו ֵזֶכר ַקְדמֹוִנּיֹות ֹחֶסן ָּפָע    

  .ד ָּבמֹוֹוּל ֹעז ִי,ַיְבִעיר ִרְׁשֵפי רּוָחם    

  ר ֵעיֵניֶהם ָיִׁשיתּוִּכּדֹוֵדי ֵאׁש אּו  80  

  .ָלתּור ָצִרים ָּבֵעֶמק, ִלירֹות ִזִּקים    

  ,ַעל ַחְרבֹוָתם ָיד ַהְיָמִנית ָנכֹוָנה    

  .ִמָּמְתֵניֶהם ָיִפיץ ַלִּפיִדים ֶשַלח    

  ַחֹצֵו, ִאיׁש ִאיׁש ִמִּגְבָעתֹו ּדֹוֵלג    

  .ר ִמֶּסַלעִּכְׁשאֹון ַנַחל ׁשֹוֵטף ִנָּג  85  

  ,י ַזְעָמם ָׂשֵרי ָצָבא ַיְצִהילּוִּבְכֵל    

 :ִעָּמם ֵיֵלכּו, ַיְקִּדימּו ֵחיֵליֶהם    

  ,ּוְכֹגב ּגֹוַבי ָלַעִין, ַּכִּביִרים ֵהם    

  ּוְכֶקֶׁשר ֶהָעִבים ָּכֵבד ִמֶּגֶׁשם    

  .רֹזַהק ַרְּבַאַחר אֹור ַמָזּרֹות אֹו   90  

  ,עּון ֶנֶׁשק ָיִריִּכּדֹו, ִּתְרֶנה ַאְׁשָּפה    

  .ִׁשיַרת ִמְלֶחֶמת, ֵהֵחּלּו ַהִּזְמָרה    

  ם קֹול ַּכְלֵביֶהם ִּבְנֹבַחְרֵעִרָּנה ַי    

  .ַעןְקרֹוְמָלא ֵהד ַּת, ּוְלֶכֶפל קֹול ָנבֹו:    

  . ַעל ָאחּו ֵליָנא,ִּביִׁשימֹון ָחנּו – סֹוף    95  

    – ָּסה ֶאת ֵעין ָהָאֶרץִּכ, לֵחיָלם ִצְלָצ    

  , ַעל ַהר ֵעת ֹאֶסףרּוׂשִּכְדמּות ֹאֶפל ָּפ    

  

  
על פי (ניצוצות : כידודי אש 80.  עלילות הגבורה שעשו בעבר: קדמוניות חוסן פעלו 78

 88.  שמראם מתואר להלן,  הֵחילות המלווים את הגיבורים:עימם ילכו 87).  יא, איוב מא
תקבצים העננים המ: וכקשר העבים 89).  יז, על פי נחום ג(כלהקות ארבה : כגוב גובי

על פי : אור מזרות 90).  ב"ע, בבלי ברכות כז" (נתקשרו שמיים בעבים"והשוו , יחדיו
 אשפת :תרנה אשפה 91.  במקור מתוארים גיבורי ארין כממטרי מטאורים. לט, איוב לח

 95.  יד, על פי שמואל ב כב: ירעם קול 93).  כג, על פי איוב לט(החיצים תתרונן בשיר 
, הוי ארץ"על פי הפירוש למקרא , הטיל צל: חילם צלצל 96.  החילות:  חנו.לבסוף: סוף

גם ,  לעיל88כבטור . ה, על פי שמות י: כיסה את עין הארץ). א, ישעיהו יח" (ִצְלַצל כנפִים
מהתרגום האיטלקי : עת אוסף 97.  לשון זו עניינה במקרא הופעה פתאומית של ארֶּבה

בימיו לא זכתה העונה לשם ; )l’autunno(י הסתיו בימ: נראה כי בצירוף זה כיוון אשכנזי
" ֹאֶסף בלי יבוא, כי כָלה בציר"והמתרגם נסמך על לשון המקרא , מובחן בעברית

  ).טז, בשמות כג, לחג סוכות" חג האסיף"והשוו גם לשם ; ד, ישעיהו לג(
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  .ֵעת ִּכי ׁשֹוֵטט ַמְחִׁשי: ִיְׁשֹּכן רּום ַמַעל    

  ,  ַיַעןקּוקּוִּלין, "יָׁשלֹום ָלֶכם ָּבַנ"      

  ֵּתָנהֶאָׁשלֹום , ְמֵקי ָמצֹורַאְנֵׁשי ִע"  100  

  ָלנּו ַצִיד! ָהּה, ַאְנֵׁשי ֵציָדה, ָלֶכם    

  ,ַרַעׁשָלצּוד ִּבְׁשאֹון ָו, ַּכִּביר ִמֶּזה    

  .צּוִּכְׁשאֹון ַּגִּלי ַהָּים ֶׁשֹּפה ִיְמָח    

  :ֵּברּוּו ַּדֻעצ, ַאְנֵׁשי ָצָבא, ְמרּוִא    

  ָׁשהֹּטם אֹו ִאם ִנֵאפֹוא ִנְלֹחַהִאם   105  

  ?ֶאֶרץ ֵחֶפץ יִריָנאֶא ֶאל ֵחיל לֹוְקִלין    

  ֵמַאִּדיִרים ִּתְפֶאֶרת,  קֹוָנאל,ַדֵּבר –    

  ?ָּתהה ַּתְחֹׁשב ָעַמ, קֹוֵצץ ָמֵגן-ׁשֹוֵבר    

  – Iא ַרק ַאַחת ִלְקַראת לֹוְקִלין ִנְלַחְמָּת    

      "?ּדֹון ָאִבי5ַּתְחֹּפץ ִעִּמי ָהֵרם ִּכ  110  

  ,ִעם טּוב ָּפִנים ָעָנהּו, "ינֹוקּוקּוִּל"      

  ַּגם ִהיא חֹוֶׁשֶקת, אלַחָּדה ֶחֶרב קֹוָנ"    

  ָלזּוב ִנְׁשֶטֶפת, ָלׂשּוׂש ַּבִּמְלָחָמה    

  . ִּגּבֹוֵרי ֹּכַח ִׁשְבָיּה,לָלִמָּדם ָח    

  .ֶרץ ֵלב ָיִלְׁשלֹום – ַא: ִאם ֵּתט ָיד ִלְקָרב  115  

  ָּתה ָע–  ִּכי ַאּלּוףקֹוְרָמאן ִּבְקָרבֹות ,ְּתַא    

  ,ָּכַאְרֶּבה ַרּבּו, ָראןַהֵּבט ֵחיל ִצים ְסָב    

  
 קוקולין נועץ עם גיבוריו האם 110–99.  בטור הקודם, "אופל"מוסב על ה: שוטט 98

אנשי  100.  ולמסור אותה לחיל לוקלין) אירלנד(ללחום בסבראן או להפקיר את אירינא 
טכסו : עוצו דברו 104.  אנשי צִיד: אנשי צידה 101.  יושבי העמקים הצרים: מצורעמקו 

: במקור האנגלי; Loclin: בתרגום האיטלקי: לוקלין 106).  ל, על פי שופטים יט(לי עצה 
ארץ . 12הערה לטור , ראו לעיל: אירינא.  שמה הגאלי של סקנדינביה.)Lochlin(לֹוְכלין 

–111.  יותר מפעם אחת: לא רק אחת 109).  יב, י מלאכי געל פ(הארץ האהובה : חפץ
.  יש להימנע מלחימה ולחכות לפינגאל,  קונאל טוען כי נוכח צבאו האדיר של סבראן125
. ליבי מבקש שלום: לשלום לב ירץ. אך אפילו אם ידי נכונה למלחמה: לקרב... אך 115

לשון זאת בפנייה לזכר ל. אתה: את 116.  בסמיכות מדוחק המשקל" לשלום"הצורה 
). טו, במדבר יא" (ְוִאם ככה ַאְּת ֹעֶשׂה לי: "ה"השוו למשל את דברי משה לפני הקב

קורמאן הוא ). Cormac(קֹורמאק : במקור האנגלי. Corman: בתרגום האיטלקי: קורמאן
וקוקולין משמש עֹוצר , שירש את המלוכה בגיל צעיר, מלך אירלנד) Arth(בנו של ַאְרת 

  .   שלוהכתר
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   – ִּבְׂשַפת ָים זֹו ָּכל ָּתְרֵניֶהם ִעם ֶּדֶגל    

  ;אֹגֶמ ָקֶנה ָו,ףיגֹו סּוּבֹות ַעל ֶלְרִּכ    

 , ָעב ִּכָּסהּו,ַערַּיּוְסִפינֹוָתיו ַּכ  120  

  .ֹוף ֵעִצים ֹראָׁשם ִלְפֵני ָהרּוַחֵעת ּכ    

  .ִניַעל ָׁשלֹום ָא, םַרִּבים ִּגּבֹוָריו ֵה    

        .ָּפְגעּו ַיְרִחיקּוף ִּכי ֵרָעיו  ַא–אל יְנָּגִפ    

  . ִראׁשֹון ָיִחיד ֵּבין ַאְנֵׁשי ַׁשַחץ–אל יְנָּגִפ    

  ".חֹול ַהַּסַער זֹוֶרה ֵאיִמים ַּכ–אל יְנָּגִפ  125  

  ְלָמאר ֶּבן ָמאָטאאֵאָליו ָעָנה ָקׁשֹות ָק      

  !נּוָסה, ֵל:, ִאם ֵּכן: "ּוְבֹרֶגז ַאף ָאַמר    

  נּוָסה ָוֹבָאה, לֹום ָׁשֵלור־ָׁש ַׂש,ַאְּת    

  ,5ֵרי ִנְׁשֶּפִהָּטֵמן ֶּבָעָפר ָה    

  .ִּבְמקֹום Iא ָעַבר ָׁשם אֹור ַלַהט ֶחֶרב  130  

  ַּתִּׂשיג ַּבֶּקֶׁשת, לֹות קרֹוְמָלא ִּתְרֹּדףַאְי    

  . ֵליָנאּוְצָבאֹותֹעֶפר ּדֹוֵלג קֹוֵפץ     

  ,ִהיר ֵעיַנִים ְּב,ןֶאל ֵסימֹו ֵּב, ַא: ַאְּת    

  ר ָנא ֹׁשֶרׁשֵּקַע, ַׂשר ִמְלֶחֶמת ָיּה, ַאְּת    

  ֶו:רּוץ ַקל ּוְקֹפץ ַּבָּת – לֹוְקִלין רִעַּק  135  

  .ְנֹּבַח ִּת, ִּתְׁשַאג– ֵּבין ַמַעְרכֹות ֵּגִאים    

   ַעד ִּכי עֹוד ִצי ִמַּמְלכּות ֶׁשֶלג,ִּתְצַלח    

  Iא ָיִזיד עֹוד ָלׁשּוט ֵּבין ִנְבֵכי ַמִים    

  

  
: כיסהו 120.  שבמערב אירלנד) Connacht(אגם בפרובינציית קונכט ; Lego: ליגו 119

–123.  מדוחק המשקל" על"מלת היחס ; אני מבקש שלום: על שלום אני 121.  את היער
הסבור כי יש ,  תשובת קאלמאר133–126.   קונאל תולה את תקוותו בעזרת פינגאל125

בתרגום : מאטא 126.   התבוסתנית של קונאלומזלזל בגישתו, לצאת למלחמה נגד סבראן
.  ה, על פי ישעיה ט: שלום־שר Matha  .(128(מאתא : במקור האנגלי; Mata: האיטלקי

" 'בֹוא בצּור וִהָּטֵמן בעפר מפני פחד ה: "והשוו למקורו, במוג ליבך: היטמן בעפר 129
 132.  כד,  פי בראשית געל: להט חרב 130.  טז, על פי ירמיה יג:  הרי נשפך).י, ישעיה ב(

.  52בהערה לטור , ראו לעיל: סימו בן אל 133.  ח, על פי שיר השירים ב: עופר דולג קופץ
ִעַּקר ָׁשְרׁשֹוִהי "הלשון על פי . השֵמד את בני לוקלין: עיקר לוקלין... עקר 135–134

רצות סקנדינביה הצי מא, היינו: צי ממלכות שלג 137).  יב, דניאל ד" (ְּבַאְרָעא ְׁשֻבקּו
  .  הקרות
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  .י ֵעיָפָתהֵּלַּג, יִניְסטֹורם ִאַּגֵּלי ַי    

  – רּוחֹות סּוָפָתה ָלא ִחיׁשיֵפֵמִאיִניְס  140  

  ְרִּגיזּו ַיַחד ַה,ֹקְמָנה ָלַלת ָּבָרד    

  י ָימּות ָקאְלָמאֶר.ַסַער קֹולֹות ָּבָרק    

  ;אֹו תֹו: ָהַרַעם, ָרצּוץ ֵמֶאְלָּגִביׁש    

   – ִמַּפַחד ַלְיָלה, ל ָזעּוםֵּצֹטַרף ִמ    

  ,ֵּבין ַסַער, ָימּות ָקאְלָמאר ֵּבין ַזְלָעפֹות  145  

  ר ַצִידץ קֹול ׁשֹוַפָמיו ָחֵפָּיִאם ִמ    

  ".ר ִמְלֶחֶמתִמּקֹול ִּכּדֹון ָמֵגן ִּבַּׂש    

  ָעָנה קֹוָנאל ִעם ַנַחת, "ָקאְלָמאר ֶנְחָּפז"      

  :יִּתם ִציץ ַּת ִלְלחֹו! ָּדָבר ָזר ִלי–ָלנּוס "    

  ֹוַמע קֹוָנאּלַאף ִּכי ָׁשֵפל ִנְבֶזה ֵׁש  150  

  ,חּוָּצֵהן ַעל ָּפַני ַּבִּמְלָחָמה ִנ    

  .ֵהן ַעל ָּפַני ַעִּזים ַאְרָצה ֻהְׁשָּפלּו    

  : ַהְקִׁשיָבה,ָנא קֹוִלי ַהְסֵּכת, ֶּבן ֵסימֹו    

  ִׁשיָתה ֵלָבב ִלְנֹצר הֹוד יֹוֵרׁש ֶעֶצר    

  ֹעֶׁשר ִעם הֹון ָו;ט ַנַער קֹוְרָמאןַׁשְרִבי  155  

  ב ַהֵחִציַהְקֵר לַּגם ֵמֶאֶרץ ִצְלָצ    

        

  
) Orkney( כינוי לאיי אורקני –) Inistore(צורה מקוצרת לשם איניסטֹוֶרה : איניסטור 139

 קאלמאר נוקט 147–140).  כב, איוב י(חושך : עיפתה. שלחופה הצפוני של סקוטלנד
כינוי פיוטי : מאיניספילא 140.  הראות את נכונותו לצאת לקרבל, לשון השבעה חגיגית

מופיע בצורה המקוצרת ) 202טור (להלן ; "אי הגורל"שפירושו , )Inisfela(לאירלנד 
 143).  יט, על פי שמואל א ד(ללדת : ללת 141.  ז, על פי הושע ח: סופתה". איניסֵפיל"

 קונאל מבהיר 162–148.  יותר מקול: למקו 146).  יא, יחזקאל יג(ברד סופות : מאלגביש
נכון הייתי להילחם : ללחום ציץ תתי 149.  את עמדתו לעיל ועונה לטענות קאלמאר

 151.  המוניטין אשר יצאו לו: שמע קונאלו 150).  75הערה לטור , ללשון ראו לעיל(
לו המלך שקוקולין משמש , קורמאן הצעיר: נער קורמאן 155  .ֵרעיו הלוחמים: ניצחו

קונאל משיא : לתת עזרתה... עם הון 158–155).  116בהערה לטור , לעיל(כעוֵצר 
תחבולה . להציע הון ומחצית מהארץ לסבראן הכובש כדי להימנע קרב: לקוקולין עצה

.  שבלעדיו לא יוכלו לנצח את סבראן, זאת תקנה להם זמן עד בוא התגבורת מפינגאל
" ארץ יערים"בתרגום האיטלקי מתוארת ארין כ. א, על פי ישעיה יח: מארץ צלצל 156

)selvosa terra .(ֵתן: הקֵרב  .    
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  ן ַיִּגיַעֹוְרֶב ַעד ִמּמ,ָראןֶאל ֵחיל ְסַב    

  .ָלֵתת ֶעְזָרָתה, ִּגּבֹור ָחָזק, אליְנָּגִפ    

  ; ֹזאת ָהֵעָצה ִּכי ִמִּלִּבי ָיָצָאה    

  :ִני ָנכֹון ִהֵּנ–ִּכי ִאם ִלְלֹחם ִּתְבַחר   160  

  ָמִהיר ֵּבין ֶאֶלף, ֶחֶרב ּוְסֹגר ָאִריק    

  ,ַנְפִׁשי ָׂשֵמָחה, ִּתְרֵאִני ִמְתַּגֵּבר    

  ".ָּתִפיץ ִניצֹוֵצי ֵאׁש ִּבְרָעדֹות ֶנֶׁשק    

  , ַיַעןקּוקּוִּליןֵאָליו , !"ֵּכן הּוא! ֵהן ֵהן"      

  ִּכְׁשאֹון ָהַרַעם, ָנִעים ִלי קֹול ּתֹוָתח"  165  

  .ְפֵני ִמְטרֹות ִנְכָספּו ִל,א ֵעת ָאִביבֹוּב    

  ֹּפה ִיָּזֵעקּו, ֵהרַמ, ֵאפֹוא, ָהָבה    

  :ל ַאְלֵפי ַחִיל ָּכ– ֹות ַהִּנְכָּבדֹותַמּט    

  ַעד ִּכי ֶאְרֶאה ֶנְגִּדי ַיְלֵדי ִמְלֶחֶמת    

   – ָּבֵעֶמק, ֶזה ַאַחר ֶזה, א ָצָבאִלְצֹב  170  

  ,ַיְזִהירּו ֹנַגּה ִּכְדמּות ֹחם ַצח ַעל אֹור    

  ,ֵעת ִּכי רּוַח ָקִדים ָעִבים ִקֵּבָצה    

  .ןרֹות ֽמֹורֶבְעָוַסַער ִמְתּגֹוֵרר ַעל ַי    

  ,יֵרי ֵמַזחִּב ַּכ,ַא: ֵאפֹוא ֵהם ֵרַעי    

  ?ִלְזרֹועֹוַתי ַמְשֵען ִעּתֹות ָצָרָתה  175  

  ,אנֹוּוקֹוָמֵאי ּד?  ָקאְטָּבאר,ה ֹּפהַאֶיָּכ    
  
  

 קוקולין 178–164).  ג, תהילים לה" (נית וסֹגרוָהֵרק ח"השוו : חרב וסגור אריק 161
דוקומאן ,  קאטּבאר–ושואל אחר שלושת גיבוריו , מכריע כי יש לצאת למלחמה

 :מטרות נכספו... כשאון 166–165).  כא, איוב מא(כלי נשק : תותח 165.  ופירגוסטו
: ת מטרו.בבוא: בוא 166.  המבשר את ירידת הגשם שמצפים לו, כקול הרעם באביב

ַוִּיָּזֵעק אביעזר "והשוו , ייאספו ויתכנסו יחד: ויזעקו 167.  צורת הסמיכות מדוחק המשקל
 171).  כג, על פי במדבר ד(לכנס את החילות : לצבוא צבא 170).  לד, שופטים ו" (אחריו
לצורה זאת השוו למשל " (היכן"לשון : אפוא 174.  ד, על פי ישעיהו יח: אור... כדמות

" אין מזח עוד"על פי , חזקים ורבי און: כבירי מזח). יב, ישעיה יט; לח, שופטים ט
עיתות  175".  אין לך עוד חוזק ואזור לשנס מתניים: "י"שפירשֹו רש, )י, ישעיה כג(

להלן מופיע השם גם ; Catbarre: בתרגום האיטלקי: קאטבאר 176.  בשעת צרה: צרתה
בתרגום : דוקומאנו). Câthba(אְתּבא ק: במקור האנגלי". קאטּבארו"בצורה הארוכה 

: במקור האנגלי". דוקומאן"להלן מופיע גם בצורה מקוצרת ; Ducomano: האיטלקי
  ).  Duchômar(דּוכֹומאר 
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  ,ּוְסטֹויְרּֽגֶפ ,ַאְּתָו? ַּבִּמְלָחָמה ָּבָרק    

  ?יֹום ֵאיד ֵחיל ִמְתחֹוֵלל אֹוִתי ָעַזְבָּת    

  ,א ֶּבן רֹוָּס!ִראׁשֹוןי ַאָּתה ִּבְמׂשֹוׂש ִמְׁשַּת    

  ,נּו ִהֵּנ,אהּוא ָב – !ַׂשר ּוְבכֹור ָמֶות ַעז  180  

  .יְלֽמֹוֶראר ַמַהִּכְצִבי ַקל ָרץ ֵאַלי ֵמ    

  : ִּגּבֹור ַהַחִיל,א ָל:לֹום ֶּבן רֹוָּסָׁש    

  "?ִלֶּב5 – ה ַיְבִאיׁש ֵלב ֶנְאָּדִריה ֶּזַמ    

  ָיִרימּו" ,ָעָנה, "ַעל ֶקֶבר ִאיׁש ָקאְטָּבאר"      

  ;ַעָּתה ִצּיּון ַאְרַּבע ַאְבֵני ַמֶּצֶבת  185  

  אן ָקָברּוּוקֹוָמי ֵאֶּלה ּדַּגם ָיַד    

  , ָקאְטָּבארֹו, הֹו הֹו– ַּבִּמְלָחָמה ָּבָרק    

  !ֹנַגּה ַעל ַהר ָהִייָת! ְרָמאן ֶּבן טֹו,הֹו    

  ֵמָאז ָּדִמיָת, אן ָחָזקּוקֹוָמּד! הֹו    

  אנֹוֵמי ָלְגֶלה ֵמַאֶאל ִקיטֹור ֵאד עֹו  190  

  .ָעם ָיֵרא ָחֵרד יֹוִביל רֹוׁש ָמֶותְלּו    

ְרָנא ִנְׁשָק –       ִּכי ִּבְבנֹות טּוָרא, ָפההֹו מֹוֽ

  ֶּבַטח ֵהן ִּתיַׁשן,  ַעל ֻּכָּלןָעִלית ַאְּת    

   ַאֶּיֶלת– ַאְּת ָנַפְלְּת!  ָהּה;ּתֹו: ִנְקַרת צּור    

   ַּבֹּתהּוֹוָכב זּו ִיְזֶרה ִזִּקיםּכַּכ  195  

  
) 182, 179טורים (קוקולין פונה אליו להלן ; Fergusto: בתרגום האיטלקי: פרגוסטו 177

יום  Fergus  .(178(ֶפרגּוס : שמו במקור האנגלי). Rossa" (בן רוסא"על פי ייחוס אביו כ
ייחוסו של פרגוסטו : בן רוסא 179).  ועוד, לה, על פי דברים לב(אסון -יום הרה: איד

בתרגום האיטלקי . ג, על פי איוב יח: ובכור מוות 180).  177בפירוש לטור , לעילראו (
קוקולין מבחין : הננו, הוא בא). braccio di morte" (זרוע המוות"מכונה פרגוסטו 

לב הלוחם העז : לב נאדרי. מדוע לבך עֵצב: כאן: לבך... יבאיש 183.  בפרגוסטו המתקרב
קאטבאר ,  פירגוסטו מבשר לקוקולין כי שני גיבוריו202–184).  ו, על פי שמות טו(

.  האיש קאטבאר: איש קאטבאר 184.  מתו יחד עם מורנא אהובת קאטבאר, ודוקומאן
יוביל רוש  Lano  .191: לאנו Torman  .(190(ייחוס אביו של קאטבאר : בן טורמאן 188

 Morna  .193: נאמור 192.  דוקומאן מדומה לאדים רעילים העולים מן הביצות: מוות
היא ("בלשון נסתרת , מוסב על מורנא: תישן. כט, על פי משלי לא: עלית את על כולן

הן בתרגום האיטלקי והן במקור האנגלי : כאן סטה אשכנזי מהמקור לפניו; ")תישן
 195).  א, תהילים כב" (איילת השחר"על פי הצירוף , כוכב: איילת 194".  תישני: "כתוב

    .  יזרהאשר : זו יזרה
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 ר ֶׁשִפיְדָּבִּמָוֵגר הֹוֵל: ַּגְלמּוד ַּב    

  ".הּוא ִמְתַאֵּנַח יז אֹורֹו עֹוֵברִּזִמ    

  ָנא ִלי ַהִּגיָדה ", ָעָנהקּוקּוִּלין, !"ָהּה"      

  ָהִאם ָנָפלּו? ֵאי: ֵמתּו ִּגּבֹוִרים    

  ?ְקִלין ִּבְלֹחם ִמְלֶחֶמתִמַּיד ַאְנֵׁשי לֹו  200  

  ִלְסֹּגר ּתֹו: ַמְסֵּגר ַׁשַחתאֹו ִמי ֵהֵסב     

  " ?ילֵפיִניְסָׂשֵרי ַעם ִא    

  ָנָפל ָקאְטָּבארֹו"          

  אן ֵאֶצל ָהֵאֶׁשלּוקֹוָמֵמֶחֶרב ּד    

  אן ֶּפַתעּוקֹוָמּד. ֶׁשל ֶּפֶלג ַהּנֹוֵאק    

  ָּבא ַאַחר ֵּכן ָלנּוב ִּבְמָעָרת טּוָרא  205  

  ,ָמה מֹוְרָנא ָנֵע,ַמְחַמד ֵלב' :ֶאל מֹוְרָנא    

   ֵאי: ַּגְלמּוָדה ֵּתֵׁשִבי–ִמְבַחר ָּבנֹות     

  ?ִּבְנִקיק ַהֶּסַלע, ֶקֶרב ַמְעַּגל צּוִרים    

  ה ָּפַנִי:ַמְרֵא! ִחְׁשִקי, ָמה ָיְפָיִפית    

  ֵר: זֹוֵרַחְעַׂש, ַּכֶּׁשֶלג ַּבִּמְדָּבר  210  

  -לּוָח ִיְז,י ֵאִדים עֹוִליםֵּלִּכְדמּות ַּג    

  אֹור ָּפז ִיָּקחּו, ִליםָיקּומּו ִנְפָּת    

   ּוְׁשֵני ָׁשַדִי:;ֵמאֹור ֶׁשֶמׁש ִּכי ָבא    

  ֵקי ַנַחלַחֻּל, ִּכְׁשֵני ַּכּדּוֵרי ֵׁשׁש    

  ּוְזרֹועֹוַתִי:, ָראנֹו ָׁשםעֹוִלים ִמְּב  215  

  

  
  

. ההולך הבודד במדבר מצטער על אורו החולף של הכוכב: זיז אורו עובר... וגר 197–196
 קוקולין שואל לסיבת מותם של 202–198).  יא, ישעיה סו" (מזיז כבודּה"פי הלשון על 

במקור האנגלי ; )ז,  על פי ישעיה מב–מסגר ( כלא המוות: מסגר שחת 201.  השלושה
 angusta magion ;dark and narrow house  .(202–276(הבית הצר : ובתרגום האיטלקי

דוקומאן הרג את קאטבאר כדי לזכות : הפירגוסטו מתאר לקוקולין כיצד מתו השלוש
. נעצה מורנא את החנית בחזהו, וכשבא לבשר לה על מות אהובּה, בלבה של מורנא

, לַדֵּבר:  לנוב205.  בשארית כוחותיו הצליח דוקומאן לפני מותו לדקור את מורנא למוות
: שמש כי באמאור  213.  בתוך: קרב 208).  לא, משלי י" (פי צדיק ָינּוב ָחכמה"על פי 

    .  שם נהר באירלנד. Branno:  בראנו215.  שִיש: שש 214.  מאור השמש ששקעה
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  ,ד חֹוֵצב ִנְפָסלּו ִמַּי,ַעּמּוֵדי ֵׁשׁש    

  .'ִמים הּוָקמּואל ָריְנָּגִפּתֹו: ַמְׂשִּכּיֹות     

  לֹו ֵמָאז ֵהִׁשיָבה', ?ֵמַאִין ָּבאָת'      

  ,ַחר ַצִהיא ַבת ֶאְזרֹועֹות, ַהַּבת ָיָפה    

   ַמר ֶנֶפׁש,ּדּוקֹוָמאן, ֵמַאִין ָּבאָת'  220  

  ֹחֶׁש:ַקְדרּות ָו? ִמֹּכל ַהַחי ִנְזָעף    

  .ָרְׁשָפה ָהַעִין, ַעל ַעְפַעֶּפי5 ֵהם    

  י5ֶרָּצה ִּמ ַמ:דֵּגַה –? ָראןָיָצא ְסַב    

   – '?האן ֹּפּוקֹוָמע ָּתִביא ּדַמֵׁש    

  ,מֹוְרָנא! ָהּה'            

  ,ע ַאָּילֹות ָּבאִתי ֵאַלִי:ִמֶּגַב  225  

  :ִחֵּצי ַקְׁשִּתי ִּכי Iא ֵריָקם ָיׁשּובּו    

  ָׁשIׁש ָלָכדּו, ָׁשIׁש ֵמֶהן ִהּכּו    

  ַּבת ָנִדיב קֹוְרָמאְנֵטי! ָהּה –י ֵציִדי ַּכְלֵּב    

   ָאַהְבִּתי:אֹוָת:  ִׁשְמִעי,ֶחְמַּדת ָּכל ֵלב    

  ָּתה: ָע ִּבְגָלֵל!יִּכיִחיָדִתי־ִקְרִּב  230  

  ,ל ֶנְהַּדר ָהַרְגִּתיָׁשָּמה ִעם ֵחץ ַאָּי    

  .'ַרְגלֹו ִהיא רּוַח, בֹותִמְצחֹו ַמְקִרין ָע    

  ִעם רּוַח ַׁשְלָוה ׁשֹוֶקֶטת', ּדּוקֹוָמאן'      

  ,ֵהִׁשיָבה לֹו ָדָבר ָאז ַּבת קֹוְרָמאְנֵטי    

  Iא ָב: ַנְפִׁשי חֹוֶׁשֶקת? אַמר עֹודה ֹּתַמ'  235  

   ,צּוָּפִנים ָּפארּור ִקֵּב, ְחֹּפץָב: ֶאIא     

  .ַּגּבֹות ֵעיֶני5 ֶנֶשׁף, ֵלב ֶאֶבן ָל:    

  
המקור האנגלי : משכיות פינגאל 217.  טו, שיר השירים ה על פי: עמודי שש 216

; Che sorgon di Fingalo entro le sale" (היכלי פינגאל"והתרגום האיטלקי מזכירים את 
the halls of the great Fingal .( חדרי מׂשכיתו"נראה כי אשכנזי כיוון לרמז לצירוף "

האם : כלומר: יצא סבראן 223).  בטור הקודם(עמודי השש : הוקמו). יב, יחזקאל ח(
: קורמאנטי 228.  כב, על פי שמואל ב א: ישובו... חיצי 226.  סבראן וחילותיו הופיעו

Cormante .קֹוְרמאק : במקור האנגלי)Cormac  .(229–230 קרבי- כיחידתי אותך אהבתי :
מצחו  io t’amo quanto l’anima mia  .(232: באיטלקית(אני אוהבך כאת נפשי שלי 

זֹכר "והשוו למשל , וכמוהו במקרא הרבה, ְּב5: בך 235.  מסועף קרניים: מקרין עבות
פנים פארור  236  ).יג, שמות לב" (לאברהם ליצחק ולישראל עבדיך אשר נשבעת להם ָּב:

  ).  והפירושים עליו, ו, על פי יואל ב(פנים קודרות : קיבצו
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  ,ק ֶאל מֹוְרָנא ֵחֶׁשְּתַרק ַא, ָקאְטָּבאר, ְּתַרק ַא    

  . ִּכי ִּכְׁשִביב אֹור ַצח ֵמִאיר יֹום ַסַערַאְּת    

   – ָּדגּול ֵמֶאֶלף, ָנִעים,  ָיֶפה:ַהֵּגד  240  

  ?יָתַעל ֶּגַבע ַאָּילֹות אֹותֹו ָרִא    

  .'לֹו תֹו: ִנְקַרת צּור ֶזה צֹוִפָּיה מֹוְרָנא    

  ', ֶצףּוְלֹאֶר: ָיִמים ֵהן לֹו מֹוְרָנא ִּת'      

  , ראֶמֹיּּה ַעּזֹות ַואן ָלָעָנה דּוקֹוָמ    

  .ָראנֹוָנַפל ַעל ְּב, הּוא ַעל ַחְרִּביָּדמֹו '  245  

  , ַּבת ֹנַעם,ְּתַא: ַא – ִצּיּון ִקְברֹו ֶאָּׂשא    

  יָנהֶּפְצֵאָליו ִּת, אן ִּתְפִניֶאל ּדּוקֹוָמ    

  – אנֹוקֹוָמֶאל ּדּו, ֵעיַנִי: ִעם ִלֵּב:    

  .'ֶאְזרֹועֹות ֶׁשֶטף, ִּכי לֹו ֶאְזרֹועֹות ֹעז    

   ָאָמָרה'?ַועאן ָּגְרָמֶּבן טֹו! ָהּה! אֹוי ִלי'    250  

  , ַּבת ִּדְמָעָתּה ַעל ֶלִחי, ַּבת ַהָּנאָוה    

  ? ֵחיק ַצח ִמֶּׁשֶלג,קֹו ָנִעיםָּבחּור ֵחי'    

   – הּוא ִכי ָהָיה ִראׁשֹון ָלצּוד ַעל ֶּגַבע    

  ?ָצִרים נֹוֵצַח, ה ָזִריםהּוא ַהַּמֶּכ    

   ֶאל מֹוְרָנא!ַאְכָזר, אןּוקֹוָמּד, ַאְכָזר ַאְּת  255  

  , ֵּתן ִלי ַהֶחֶרב– 5 ָזרֹעז ֶאְזרֹוֶע    

  :ףֶר Iא ֶא,ז ָּבּהֹאַחָו, אֹוֵיב ָאנּוׁש    

  .'ָאַהְבִּתי ָּדם ָקאְטָּבאר    

  ֶאל ִּדְמעֹוֶתיָה           
  ! ִחיׁש ָּבּה ֵחיקֹו ָמָחָצה– ַחְרּבֹו ָחָנן    

  
  

דגול "על פי : דגול מאלף 240.  מורנא פונה אל אהובּה המת: קאטבאר, רק את 238
ת תרגום מילולי מהאיטלקי: אשא 246.  תצפה: תיצף 243).  י, שיר השירים ה" (מרבבה

 כי 249.  אני אקים את מצבת הקבר: ובהקשר כוונתו, ")אני ארים "– alzerò: במקור(
 che ha ’l braccio forte come" (שזרועו חזקה כסערה: "לשון האיטלקית: שטף... לו

tempesta  .(251 צרים נוצח... בחור חיקו 254–252.  ב, על פי איכה א: דמעתה על לחי :
המכה  254.  'הבחור אשר חיקו נעים וגו, אם גווע קאטבארה: 250המשך השאלה מטור 

הזרים מאופיינים כאויבים הבאים , הן במקור האנגלי והן בתרגום האיטלקי: זרים
" אחזתיו ולא ארפנו"על פי : ואוחז בה לא ארף  257.   עממי סקנדינביה–' מהאוקיינוס'
  ).ד, שיר השירים ג(
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   ,ר ִמֶּגַבעאֹוְי ִּכ, ָנַפל,ָּכַרע־ָׁשַכב  260  

   :ראֶמֹיִּּדֵּבר ַו,  ֶאְזרֹועֹו ָנָטהָלּה    

  ָקָרה ַהֶחֶרב. אן ָהַרְגְּתּוקֹוָמּד! ָהּה'      

   .קֹור ַהַּבְרֶזל ַאְבִחיָנה, ִהיא תֹו: ֵחיִקי    

  :ַא: ֹזאת ִלי Iא ִתְמָנִעי! ִּבי מֹוְרָנא ָנא    

  ,ִוי ִּתְנַחל מֹוִאיָנאֶאְׁשַאל ִמֵּמ: ֵּג  265  

   ,אן ֶחְזיֹוָנּה ָהָיה ַּבַּלְיָלהּוקֹוָמּד    

  , ַצָּיד ִיְרֶאָּנה–ִהיא ַמַּצְבִּתי ָּתִקים     

  ֵמֵחיק ֶחֶרב ִּתְׁשIִפי. ִׁשְבִחי ִיֵּתן    

  . 'ַקר ַהַּבְרֶזל. מֹוְרָנא    

  ,ִּבְבִכי ִהיא ָבָאה          

   הּוא ִעם ַחְרּבֹו ִמַּתַחת– ֶחֶרב ִּתְׁשIף  270  

   ַוִּיֶזר ַאְרָצה!ָלּה ַהַּצחַחץ ִּכְסָמ    

  ָּדָמּה ִמֶּכֶסל. ַּדַּלת ֹראָׁשּה ָנאֶוה    

  ֶאְזרֹוָעּה ַצַחר,  ִנְבֶעהּודּדַּכָיזּוב     

  ַאְרָצה ַאַּפִים, עָּתו ָּתו ַּכְרִמיל ִיְצַּב    

  ּוְלַאְנחֹוֶתיָה, ַּבָּמֶות ִּתְתּגֹוֵלל  275  

  ."ִנְקַרת טּוָרא ִעם ֵהד ֶחְמָלה ָעָנָתה    

  ,ינֹוֵהִׁשיב ָאז קּוקּוִּל, ": ָׁשלֹוםֹאֶר"      

  ֵהָּמה ֹּכל ֹּפַעל, ֶאל ֶנֶפׁש ַּכִּביִרים"    

  .ִעּתֹות ָצָרה ָּתִמיד ָעׂשֹה ִהְגִּדילּו    

  ,ָסִביב ִלי ָיׁשּוטּו, ִּבְרֹכב ָעִבים ֹּפה  280  

  – ֹעז ַאְנֵׁשי ַחִיל, הֹוד ַמְרֵאיֶהם ַיְראּו    

  ָרה ֹּכַחָּצֹצר ַּבְעָאז ַנְפִׁשי זּו ַת    

  

  
 Moina  .267: מואינא. העבירי את גופתי אל אהובתי מואינא: גווי תנחל מואינא 265

.  פיזר, זרה: וייזר. צד גופה של מורנא: כסלה 271.  את המצבה שתקים מואינא: יראנה
 דמה: יצבע... דמה מכסל 274–272).  ו, על פי שיר השירים ז(שערותיה : דלת ראשה 272

סיר מבעבע וגולש : כדוד נבעה 273.  של מורנא נוזל על זרועה הלבנה וצובע אותה אדום
 276–275).  ו, על פי דברי הימים ב ב(צבע אדום :  כרמיל274.  מעל גדותיו

 289–277.  מערת טורא מהדהדת את אנחותיה של מורנא הגוועת: ענתה... ולאנחותיה
  .  שגם במותם יוסיף זכרם לחזקו, וקוקולין מברך את נפשות הגיבורים שנפל
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   .י ָׁשַמִיםה ִחֵּצּוְזרֹוִעי ָאז ִּתְׁשֶו    

  ֹּבִאי ִנֶּצֶבת, ָנא ַרָּכהְר מֹו,ַא: ַאְּת –    

  ִמָּׁשם ַהְרִאיִני, ַעל ַקְרֵני ַסַהר ַצח  285  

  ִׂשיִמי ָּפַנִי:, ַמְרַאִי: ַמְמַתִּקים    

  ֶגזֵעת ָׁשַבת ֹר, ֶאל ֶּפַתח ַמְרּגֹוִעי    

  ,קֹול ֶנֶׁשק ִמְלָחָמה ּוְתרּוַעת ֶחֶרב    

    .ֵעת ַׂשְרַעֵּפי ָׁשלֹום ַהְׁשֵקט ָיפּוחּו    

   ,ֹות ַעִּמי ָיקּום ַהַחִילֹּפה ִמִּפּנ  290  

  .ַאַחר ִרְכִּבי ָּתרּוצּו, ב ִנַּסעְקָרִל    

  ,ֶפׁש ִּגילּוֶּנ ַּביוָּנַפֹואֶאל קֹול ִּגיל     

  .ִגיל ַהֶּנֶפׁשֶאל קֹול ִרָּנה הֹוָמה ָּת    

 ּוֵּלׁשי ַמֵהר ַׁשָהֹרַמח ִמִצַּד    

   ,ַאַחר ֶׁשֶטף סּוַסי ַקִּלים ָּתרּוצּו  295  

   ֵעת ִּכי ִנְזָעָכה, ִּתְתַחֵּדׁש ִּבי,ֹּכִחי    

  ".ָסִביב ִלְבַרק ַחְרִּבי ֶחְזַקת ִמְלֶחֶמת    

  מֹון ִּכי ַנַחל קֹול ִׁשָּמ,מֹוןִעם קֹול ָה      

  ,ָעַבר ִמָּמצֹוק ְקרֹוְמָלאָׁשַטף , ָיַרד    

  – ת ֹראׁש ֵליל ֹאֶפל ָׁש,ם ֵיהֹום ִצָּדיוַרַע  300  

  ֵּכן ַאִּדיִרים ַעִּזים ָּכָנף ִהְרִחיבּו    

  .ָלא ַרב ִּפְתאֹום ִנְזָעקּויֵפְסיֵחיל ִאיִנ    

  
  
  
  
  
  

  )פנחס אשכנזי: עברית(
  
  

עי ִתדֶמה לברקי וזרו", תרגום מעט עמום לתרגום האיטלקי: שמיים... וזרועי 283
על : הראיני מראיך e ’l braccio mio imiterà le folgori del cielo  .(285–286" (השמים

כוחי  295.   קוקולין מכין את חילותיו ליציאה מלחמה297–290.  יד, פי שיר השירים ב
" ימיי ִנְזָעכּו קברים לי"על פי , דועכת: נזעכה. קוקולין מדרבן את עצמו: תתחדש בי

  .בטור הבא" חזקת מלחמת"ומוסב על , )א, איוב יז(
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  טניסון אלפרד
  

  

  אוכלי הלוטוס

  

  

  ;הֹוְרָתה ַעל ַיָּבָׁשה!" ֵהיָדד"ְקִריַאת 

  !".ַּבַּגל ַהֶּזה ֵאֶליָה ַנֲעֶלה"

  .ְּבעֹוד ַהּיֹום ֵמִאיר ָעְגנּו ֵהם ָׁשם

  .ָׁשם אֹור ַהּיֹום ָּתִמיד ִנְגֶלה: ִנְדָמה

  ,ִויר ְּכִאיׁש חֹוֶלהִנְרַּפס ָׁשם ָהֲא

  ;ָּתׁשּוׁש ִּכְלַאַחר ֲחלֹום ָּתלּוׁש

  ;ָיֵרַח ָׁשט ְּכָבר ְּבַפְרצּוף ָמֵלא

  ּוְכֵאד יֹוֵרד ִנְׁשַקף יֹוֵבל ָקלּוׁש

  . ָחלּוׁש־ָחָזק־ָחלּוׁש, נֹוֵפל ְלֵסרּוִגין

  

  ֶחְלָקם ְּכֵאד! ֹזאת ֶאֶרץ יּוַבִּלים

  ;ֶׂשביֹוֵרד ַעל ְצִעיִפים ַּדִּקים ֶׁשל ֵע

  ,ֶחְלָקם ּפֹוְרִצים ִחּלּוף אֹוְרֵצל רֹוֵעד

  .ְוִנְגָלִלים ֶאל ְּפֵני ִנְמֹנֶמת ֶקֶצף

  ָראּו ָנָהר ּבֹוֵהק נֹוֵהר ְּבֶקֶצב

  ִּבְטָוח־ְוַהְרֵחק; ִמְּפִנים ָהָאֶרץ

  ָׁשלֹוׁש ְּפָסגֹות ְׁשלּוגֹות ִהְרִהיבּו ֵאֶצל

  ּוְטלּוֵלי ִזיו ַר:; ִמְׁשַטף ַהֶּׁשֶמׁש

  .ֵני ֹאֶרן נֹוְתֵני ֵצל ִטְּפסּו ֵמַעל ַלְּסַב:ְּב

  

  ְׁשִקיָעה ֻמְקֶסֶמת ִהְתַעְּכָבה ְלֶרַגע

  ָׂשֶדה ָׂשרּוַע. ָּבֹאֶפק ָהָאֹדם

  ְוֶדֶקל, ִהְצִהיב ְסִביב ַּגְיא ֲעטּור צּוִקים

  ַוֲעָמִקים ָּברּוַח, ִסֵּמן לֹו ְּגבּול

  –ַע ִחְּיכּו ֶאל ָאחּו ְמלֹוא ַזְנְגִויל ָזרּו

  !ֲעַדִין־ַאְדַמת, ִׁשּנּוי־ֹזאת ֶאֶרץ ֵאין
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  ֶאל ַהְּסִפיָנה ִהִּגיעּו ְוִכְּתרּוָה

  :ַהַּיִין־ִחְּורֹות ֶאל ְׁשֵמי, ָּפִנים ֵּכהֹות

  .ַעִין־אֹוְכֵלי ַהּלֹוטּוס ְּבַעֶּצֶבת ַרַּכת

  

  –ִּגְבעֹול , ְּפִרי,  ֶּפַרח–ְמַנת ַהֶּקֶסם 

  .ִנְּתָנה ִמיֵדיֶהם ַלֲחבּוָרה

  –ְוָכל טֹוֵעם ֲאֶׁשר ָּבַלע ִּבְלעֹו 

  ִהְמהּום ַהָּים ַהְרֵחק ִמן ַהּדֹוְבָרה

  ִנְׁשַמע לֹו ְּכקֹול ַרַעם ְוֶעְבָרה

  ְוִאם ֵרעֹו ִּדֵּבר; ְּבחֹוף ֵנָכר

  ;קֹולֹו ִנְדָמה ְּכָבא ִמּבֹור ְקבּוָרה

  , ֲאָבל ִלָּבם ָּבם ֵער–רֹוְדִמים ִנְדמּו 

  .ִאּלּו ְמַזֵּמרּוִבְמּבּומֹו ָלֶהם ְּכ

  

  ,ְוַר:־ָיְׁשבּו ֵהם ַעל ַהחֹול ַהַחם

  ;ָיֵרַח ְוַחָּמה ָׁשם ְׁשֵּתי ְׁשָמׁשֹות

  ,ָמַתק ָלֶהם ֲחלֹום ַהְּמכֹוָרה

   ַא: ָקׁשֹות–ַהֶּמֶׁשק , ַהִּמְׁשָּפָחה

  ,ִהִּתיׁש אֹוָתם ִטְׁשטּוׁש ְׁשעֹות ַהָּמׁשֹוט

  .ֲהָלָמם ַהַּׁשִיט, ַּבֶּקֶצף ָקצּו

  ".ָּכאן ְרצֹוִני ִלְׁשהֹות: "ַמר ֶאָחדָא

  :ָאז ֶּפה ֶאָחד ָּפְצחּו ַהֹּכל ְּבַפִיט

  ".ָרַחְקנּו ִמן ַהַּבִית. Iא עֹוד ַנְפִליג ִמָּכאן"

  

  

  ֶזמר מקהלה
  

  .א
  

  ַהֶּנֶגן ְּבָאְזֵנינּו ָּכאן ָעֹנג

  ַר: ִמַּׁשַחר, ִמֶּוֶרד ְּבַׁשֶּלֶכת

  ּנֹותֶׁשָּׁשט ּבֹו ַטל ַעל ֵמי ַמֲעַד
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  .ְּבֶפֶלג ִמְתנֹוֵצץ ֵּבין ִׁשֵּני ַׁשַחם

  ָעִדין ַהֶּנֶגן ֶׁשָּברּוַח ָעף

  ;ַעְפַעף־ְוַר: ֵמַעִין ֲעֵיַפת

  .ִמְּׁשֵמי ַהּמּוִזיָקה ְׁשַנת ְמִתיקּות ִּתְרַעף

  ,ָּכאן ִמְתַעֶּבה ַהַּטַחב

  ,ְוַהִּקיסֹוס זֹוֵחל ִמַּתַחת

  ,ַּנַחלְוַהְּפָרִחים ּבֹוִכים ְּברּוִכים ַּב

  .ּוְבִזיֵזי ַהּצּוק ְּפָרִגים ָנִמים ְּבַנַחת

  

  

  .ב
  

  ?ַמּדּוַע ַרק ָעֵלינּו ֹעל ֻהְכַּבד

  ַמּדּוַע ָהֱאנֹוׁש ֲענּוׁש ִסְרָּפד

  ?ְוׁשּום ְיצּור ַאֵחר Iא ֻׁשְעַּבד

  ? ְוֵאי: ַרק ָלנּו ֶיַגע–ַהֹּכל ָנִחים 

  ,ִּבּכּוֶריָה ֶׁשל ְּבִריָאה, ַרק ָאנּו

  ,ְרָּגִעים ְלֶרַגעIא ִנ

  ;ַרק ִנָּגִפים ִמֶּנַגע ֱאֵלי ֶנַגע

  ַנְפֵׁשנּו ַמְמִריָאה

  ֶאל ְקֵצה ַהְּיִריָעה

  ,ַא: ִהיא ְּבֹמר ִנְמנּום ָקדֹוׁש חֹוֶׁשֶקת

  :ּוִמַּמֲעַמֶּקיָה ַמְׁשִמיָעה ְקִריָאה

  !"ְמׂשֹוׂש ַחַּיי הּוא ֶׁשֶקט"

  ?ֵנֶזר ַהְּבִריָאה, ָלָּמה ָעָמל ַרק ָלנּו

  

  

  .ג
  

  רּוחֹות ְּבֵלב ַהַּיַער! ְראּו

   ַוַּיַהר–ִהְפרּו ָעָנף ְּבִלְבלּובֹו 

  ,ִמן ַהְּקָפִלים ֶאת ֶהָעֶלה
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  ,ָרָחב עֹוֶלה־ְוהּוא ָיֹרק

  ,ַטל ַּבַּסַהר־ְׁשקּוי, אֹור ַּבּיֹום־ְׁשקּוי

  ,ּוְכֶׁשָּפָניו ְּכָבר ְיֵבִׁשים

  .ֲאִויר ִנְתֶלה־ו־ַאט ַעל ַוַאט

  ּוַח ַּבֻּבְסָּתןַּתּפ! ְראּו

  ,ִנְמָּתק ְּבאֹור ַהַּקִיץ ַעד ַיְבִׁשיל

  .ּוְכַבד ָעִסיס ִיְצַנח ַּבְּסָתו

  ַהֶּפַרח ִּבְמקֹומֹו עֹוֵמד

  :ֵמִהָּוְלדֹו ַעד ֶׁשהּוא ֵמת

  ַעל ַאְדָמתֹו ָּגַמל ְוַגם ָקַמל

  .ּוְלעֹוָלם ְלIא ָעָמל

  

  

  

  

  .ד
  

  ָמה ָּכעּור ְרִקיַע ַמְעָלה

  .ל ַים ַהַּמִיםַהָּקעּור ַע

   ָלָּמה –סֹוף ַחֵּיינּו ָמֶות 

  ?ְמֵלֵאי ָעָמל ֵהם

  ,ֵהן ַהְּזַמן ּדֹוֵהר. ַרק ָאנּו ָלנּו

  . ְלׁשֹוֵננּו־ְוIא ִיְרַחק יֹום ֵאֶלם

  ?ָמה עֹוד ִיָּׁשֵאר. ַרק ָאנּו ָלנּו

  ,ָּכל ֲאֶׁשר ָלנּו ְּבָקרֹוב ֵאיֶנּנּו

  .ַנְחַלת ָעָבר נֹוָרא ּוְמָנֵאר

  ָמה טֹוָבה ִנְמָצא.  ָאנּו ָלנּוַרק

  ֲהֵיׁש ָׁשלֹום? ְּבִמְלָחָמה ָּבַרע

  ?ְּבִהְתַנְּצחּות ִנְצִחית ִעם ַּגל ִנָּׂשא

  ּוְכִנָּצה, ָּכל ַהְּדָבִרים ָנִחים

  :נֹוְפִלים ֶאל ִחָּדלֹון־ְקֵמִלים־ּגֹוְמִלים

  .ֲחלֹום־ִנְרֶּפה ַקֵּלי, ָנמּות, ָננּוַח ָנא



 135 

  .ה
  

   ְצִליֵלי ַמַּפל ַהֶּפֶלגָמה ִיְנֲעמּו

  ֵׁשָנה ַמֶּפֶלת־ְּבעֹוד ֲחִצי

  !ֲחלֹום ַעל ַעְפַעֵּפינּו־ֲחִצי

  ָּתִמיד ִיְנַּבע־ֵעת אֹור, ַלְחIם, ַלְחIם

  ;ִמִּׂשיַח ֹמר ְּבִדְמּדּוֵמי ִעְנָּבר

  ;ְלִהְתַּפְטֵּפט ְּבקֹול ָלחּוׁש

  ,יֹום יֹום ִלְבIַע ִמן ַהּלֹוטּוס

  ָלחּוׁש, ץ ַהַּגִּליםִלְצּפֹות ְּבֶנֶפ

  ;ֵאי: ַּבֲחלֹוף ִקְצָּפם חֹול ַר: ָיIּקּו

  ִלְמֹסר ַנְפֵׁשנּו ְלָתִמיד

  ;ְלֶמֶתק ֵמַלְנּכֹוְלָיה ַעְגמּוִמית

  ְלַהֲעלֹות ּוְלַהְׁשהֹות ַּבִּזָּכרֹון

  ַהַחי ֶאת ֵעיֵניֶהם ַהְּיָקרֹות 

  –ֶׁשל ֲאהּוֵבינּו ְּבִגיל ָקט 

  !רּוִרים ַּבַּכדֻקְמֵצי ָאָבק ָלָבן ְצ

  

  

  .ו
  

  ,ָיָקר ָלנּו ִזְכרֹון ַהִּמְׁשָּפָחה

  ,ִאיׁש ָּבַחר־ִחּבּוק ִאָּׁשה ֲאֶׁשר ִאיׁש

  –ֹחם ִּדְמָעָתּה ְּבֶטֶרם ַנֲעֹקר 

  .ַהֹּקר ְּבָקִמיֵנינּו. ַא: ַּפס ַהֹּכל

  Iא ִיְזֹּכר. ָּבֵּתינּו ְלָבֵנינּו

  ּוִבְזרֹוַע. ָאָדם עֹוד ֶאת ָּפֵנינּו

  ,ֵרי ָהִאי ָחְמסּו ֶאת ִמְכַמֵּנינּוָׂש

  ּוְבַוַּדאי ֵאיֶזה ַזָּמר ֻמְצָלח

  ,ּפֹוֵרט ָלֶהם ַעל ֶעֶׂשר ְׁשנֹות ְקַרב ְטרֹוָיה

  .ַעל ְּגבּוָרֵתנּו ֶׁשִּזְכָרּה ָּדַלח

  ?ֲהֵיׁש ְמֻבָּלָקה ָׁשם ַעל ָהִאי
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  .ַנִּניַח ֶלָהרּוס ֶׁשִּיָּׁשֵאר

  ,ֵאִליםIא ַקל הּוא ְלַרּצֹות ֶאת ָה

  .ְוֵסֶדר ְלָהִׁשיב ֵׁשִנית ָקֶׁשה

  ,ֵיׁש ְמבּוָקה ָקָׁשה ִמְּׁשאֹול

  .ֵׁשאת ַעל ֵׁשאת, ֶׁשֶבר ַעל ֶׁשֶבר

  ,ָּכאן ְּבֵני ֵׂשיָבה ָׁשִחים ֵמֹעל

  –ִלָּבם ֵמֹעֶמס ִמְלָחמֹות ָחבּוט 

  .ִנּוּוט־ֵעיָנם ְּכָבר Iא ִּתְקָרא ּכֹוְכֵבי

  

  

  .ז
  

  ,ֹרַחב־ַרב, ל ֶעֶרׂש ַחםְסרּוִחים ַע, ָמה טֹוב

  ֶאת, ְּפָלִאים ְוֹעֶלׁש ְּברּוֵכי ֹר:־ֶׁשל ׁשּום

  ,ֵעיֵנינּו ְלֶמֱחָצה ִלְסֹּגר

  ְוַתַחת ְׁשחֹור ֶׁשל ְׁשֵמי ָּפֹרֶכת

  ִלְראֹות ָנָהר ָאֹר: ּבֹוֵהק ָּבֹרַחק

  ,ַמְזִחיל ֵמיָמיו ִמֵּתל ָסֹגל

  ִלְׁשֹמַע ֵהד ָטלּול ָּבֶרַקע

  ,ָערֹות ֶאת ִקיָנתֹוַמְנִעים ִמְּמ

  ִלְראֹות ֵּכיַצד נֹוְפִלים ֵמיֵמי ָּבֶרֶקת

  ,ֵזִרים ֶׁשל ָיִקיְנטֹון־ַעל ְּפֵני ֵזִרים

  ּוְלַהְׁשִקיף ֶאל ֶּתֶסס ַים ַהּקֹוְנִּדיטֹון

  ! ָמה טֹוב ּוָמה ָמתֹוק–ְּבֵצל ָהֹאֶרן ָּכאן 

  

  

  .ח
  

  .ַהּלֹוטּוס ְמַלְבֵלב ְּבַמַער ַהר

  .ֲערּוֵצי ָנָהרַהּלֹוטּוס ָטס ַּב

  ָהרּוַח ִמְתַּגֶּנֶבת ִמָּמרֹום

  ְוֶדֶר: ְנִקיִקים ּוְמָערֹות
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  .ְמַעְרֶּבֶלת ַאְבַקת לֹוטּוס ְזֻהָּבה ַעל ַהִּמְדרֹון

  ַרב ָלנּו ַמָּסה ּוַמַעׂש ּוְתנּוָעה ְּבֶקֶצב

  ,ַּבִּסיָרה ַהִּמְתנֹוַעַעת ֵּבין ְּפָרִצים ֵאין ֵקֶצה

  .ַּפֶּלֶׁשת ֶׁשַּבָּים ׁשֹוֶצֶפת ֶקֶצףְּבֵני ִמְפֶלֶצת ִמְת

  ִנָּׁשַבע ֵאפֹוא ֻּכָּלנּו ֵמַעָּתה ָּפׁשּוט

  ,Iא ָלׁשּוב ָלׁשּוט, ָּכאן ִלְחיֹות ְּבֵצל ַהּלֹוטּוס

  . ִלְׁשֹּכַח ֶאת ָהֱאנֹוׁשּות–ְּכמֹו ֵאִלים ִלְׁשֹּכן 

  ַעל ֶנְקָטר ֵהם ְמֻסִּבים ָׁשם ְוזֹוְרִקים ִניצֹוץ ִניצֹוץ

  נֹוצֹות־ּוְמֻעְּנֵני, ל ָהָאֶרץ ֶׁשְּלַמָּטהֶא

  . ְּבאֹוָרם עֹוָלם ִנּצֹוד, ְמעֹונֹוֵתיֶהם ַּבֹּזַהר

  ,ְמַחְּיִכים ְּבסֹוד ֶאל ֵעֶבר ַיָּבָׁשה ּגֹוַוַעת

  ,ֹׁשד ּוַבַעת, ֶּפַגע, ֶנַגע, ִמַּתְחָּתם ָרָעב ְוַרַעׁש

  –ְמַׁשַּוַעת ָיד , ִעיר ְׂשרּוָפה, ְסִפיָנה טֹוַבַעת, ִמְלָחָמה

  ,ְמַחְּיִכים ָלֶהם ְּבֹעֶנג ְלִמְׁשַמע קֹול ִׁשיר ָאֵבל

  ,קֹול ִקיָנה עֹוָלה ְּכֶרַתח אֹו ִסּפּור ַעל ְמַעֵּול

  ,יֹוֵבל־קֹול ֲענֹות ּכֹוֵאב ֲאֶׁשר ָלֶהם הּוא ְמֹׁש:

  ,ַהִּנְׁשָמע ִמִּפי ַהֶּגַזע ַהַּמִּזיל ֵזָעה

  ְזִריָעה־ירָקִצ־ֶהָעֵמל ְּבַמְעַּגל ָחִריׁש

  ִויבּול ָזעּום ַּכַּזִית ָזב ֶאל ְמָזָויו

  ַּתְחִריד־ַעד מֹותֹו ְוֶרֶדת ֵחֶלק ִמָּבָניו ֶאל ְׁשאֹול

  ְוֵחֶלק ֶאל ֱאִליְסיּום ֶׁשל ַאְחִרית, ְלִעּנּוי ִנְצִחי

  . ָׁשם ָינּוחּו ִמן ַהֶּיַגע ַעל ַמַּצע ִּפְרֵחי ִעיִרית

  , ָעָמל ָוׁשֹוטַהִּנְמנּום ֲהIא ָנִעים ִמִּני

  –ְוַהחֹוף ָחְפִׁשי ִמַּׁשַאן ִויִגיַעת ָמׁשֹוט 

 !ִלְׁשהֹות, ַמָּלִחים, ְזַמן; ְׁשֹעט־ְלֵיֶצר, ַאִחים, ַאל ְׁשעֹות

  

  

  

  

  

  

  )צור ארליך: נוסח עברי(
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 שימוס היני 

  
  

 אור שמש

  
  

 . ְׁשטּוף ֶׁשֶמׁשֵהָעֵדרָהָיה 

 ַהַּמְׁשֵאָבה עֹוַטת ַהַּקְסָּדה ֶּבָחֵצר

 ,ִלֲהָטה ֶאת ַּבְרִזָּלּה

 ַמִים ִּדְבְׁשׁשּו

 

 ַלְּדִלי ַהָּתלּוי

 ְוַהֶּׁשֶמׁש ִנְּצָבה

 ְּכמֹו ַמֲחַבת ִמְתָקֶרֶרת

 ְּכֶנֶגד ַהֹּכֶתל

 

 .ֶׁשל ַאַחר־ַהָּצֳהַרִים ָהֲאֻרִּכים

 ָּכָכה ֶנֶאְבקּו ָיֶדיָה

 ,ֵמַעל ְלֶקֶרׁש ָהֲאִפָּיה

 ֵעת ַהַּתּנּור ַהַּמֲאִדים

 

 ר ִמְׁשָטח ֶׁשל ַלַהטִׁשֵּג

 ְּכֶנְגָּדּה ִּבְמקֹום ָעְמָדּה

 ְּבִסיָנר ְמֻקָּמח

 .ֵאֶצל ַהַחּלֹון

 

 ַעְכָׁשו ִהיא ְמַקַּנַחת ֶאת ַהֶּקֶרׁש

 ,ִּבְכַנף ַאָּוז

 ,ֵחיָקה ָרָחב, ּוִמְתַיֶּׁשֶבת ְּבִפּׂשּוק

 ַהִּצָּפְרַנִים ֻמְלָּבנֹות
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 :ְוַהּׁשֹוַקִים ֵהן ְמֻגָּידֹות

 ֵיׁש ֲהפּוָגה ַקָּלהָּכאן 

 ִמְתרֹוֵמם לֹו ַהַּמֲאֶפה, ׁשּוב

 .ְלקֹול ִּתְקּתּוק ֶׁשל ְׁשֵני אֹוְרלֹוִגיִנים

 

 ְוָכאן ֵיׁש ַאֲהָבה

 ְּכמֹו ָיֶעה ֶׁשָּיַצר ַהֶּפָחח

 ָנעּוץ ַעד ֵמַעל ִלְלָהבֹו

 . ְּבֵתַבת ַהֶּקַמח

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )מאיר ויזלטיר: מאנגלית(

  

  
 .)1975(' צפון' היני סבספרו של שימו" שני שירים בהקדשה לֶמרי היני: ּבֹוןמֹוְס"מתוך  •

הפרטים החומריים הבונים את השיר לקוחים מזיכרונותיו של היני מחוות מֹוְסּבֹון במחוז 
, שאצלה התארח רבות בעבר הרחוק, המשק של דודתו האהובה מרי, דרי בצפון אירלנד

 . יר מוקדש להוהש, ובעת הכתיבה כבר אינה בחיים
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השיר הפותח את ספרו של  •
 1970', אהבה ותהילה'ברימן 

של על התחת : 1 שורה 5בית 
שנמנה ,  הסופר סול ֶּבלֹו–סול 

השבועון . עם ידידיו של ברימן
, חגג את הרומן החדש שלו

כוכב , 'שראה אור באותה שנה
 .' הלכת של מר סאמלר

 ון ברימן  'ג

  
  

 היא וזה

  
  

 .ַּפַעם ִהְתַאַהְבִּתי ְּבָבחּוָרה

 .הֹו ּוֶפַצע ָּפתּוַח

 .ִמְתָעֵרב ֶׁשַעְכָׁשו ִהיא ְּכָבר ֵאם ְלִׁשְבָעה ְיָלִדים ְמַעְצְּבִנים

 ).ֶאָחד ִנְמַחק ֵמָהְרִׁשיָמה, ִלי ַעְצִמי ֵיׁש ְׁשלֹוָׁשה(

 

 ת ֶאת ִסְפִרי ְוכֹוֶתֶבת ִליַהְלַואי ֶׁשָהְיָתה קֹוֵרא

 .ִמָּכל ָמקֹום הֹו ָרחֹוק אֹוהֹו ֶׁשִהיא ְמצּוָיה ּבֹו

 .ֲאִני ְמַקֵּבל ִמְכָּתִבים ִמָּכל ִמיֵני, ִּכְכלֹות ַהֹּכל

 .ָהִייִתי ּדֹוֵמַע ַעל ַהֶּטֶלפֹון? ִמֶּמָּנּה

 

 .סֹוף ַהֹחֶרף, הּוא Iא ָקרֹוב ֲעַדִין ְּכָלל

 .עֹוֵפף ִמְזָרָחה ְלׁשֹוֵרר ָלֵהם ִמִּׁשיַריֲאִני ַחָּיב ְלִהְת

 ,ֵאי ֵאּלּו ַמֲעִריִצים ִיְסַּתֲערּו ְּבֹתם ָהֶעֶרב

 .ֶאְפַקח ַעִין ֶׁשָּמא ּתֹוִפיַע ַּגם ִהיא

  
 ִׁשיַרי ַהְּבָעָיִתִּיים ִנְבָחִנים ִּבְקִפיָדה

 ִלים ֶׁשִּלי"ַהּמֹו. ְּבָּפִריס, ְּבטֹוְקיֹו

 לֹוְנדֹון ְיִדידּוִתִּיים ְמֹאדִּבְניּו יֹוְרק ּוְב

 .ְמַׁשְּגִרים ִלי ַהְמָחאֹות ֲעַנְקמֹוִנּיֹות

 

 , ִרֵּיר ֶאְתמֹול ַעל ַהַּתַחת ֶׁשל סֹולTimeמּוַסף 

 ! ֹּכֵחנּו עֹוֶלה. ֶאְׁשָּתַקד ָנְׁשכּו ֶאת ֶׁשִּלי

 !ַצָּלִמים ָעֵלינּו ִמָּכל ֵעֶבר

 .ָּׁשַכְחִּתי ּתֹו: ְּכֵדי ִרּקּודִהיא ִמְלְמָלה ְּבָאְזִני ְּדַבר ָמה ֶׁש

  

 )מאיר ויזלטיר: מאנגלית(
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 דיקנסון אמילי

  
  

 שירים שלושה

  
  

 הוא מגשש בתוך נפשך

  
  

 הּוא ְמַגֵּׁשׁש ְּבתֹו: ַנְפֵׁש:

 –ְּכַנָּגן ַהְּמַתְרֵּגל 

 –ִלְפֵני ַהּמּוִזיָקה ַעְצָמּה 

 – ַאט ְמַהְּמֵמ:־ַאט

 

 ֵׁש:ֵמִכין ֶאת ַׁשְבִרירּות ַנְפ

 ְלַרַעם ִמְּמרֹוִמים

 –ַהְרֵחק  –ְּבַפִּטיִׁשים ָרִפים 

 – ׁשֹוִהים –ְוָאז ְקֵרִבים 

                                                                                                         

 – ִּתְזֹקף קֹוָמה –ֶׁשְּנִׁשיָמֵת: 

 –ֹמֵח: ַיְרִטיט ִצָּנה 

 ַמְלכּות־ְוָאז ְמַקְרֵקף ִּבְבַרק

 –ֶאת ַנְפֵׁש: ָהֵעיֻרָּמה 

 

 –ִּבְלֹפת רּוחֹות ֶאת ַהְּיָערֹות 

  –לֹוֵבׁש ְּדָמָמה  –ַהְּיקּום 
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 זבוב מזמזם שמעתי כשמתי

  
  

 –ִּתי ַּמ ְּכֶׁש–י ִּתְזבּוב ְמַזְמֵזם ָׁשַמְע

 ַּבֶחֶדר ַהְּדָמָמה

 – ֲאִוירָּבָהְיָתה ַּכֶּׁשֶקט 

 –ֵחי סּוָפה ְּטין ַמֵּב

  

 –ִּדְמעֹות־ֵעיַנִים ִנְסֲחטּו 

 ַהְּנִׁשיָמה ָעְמָקה

  ִעם ּבֹוא–את ַהְּקָרב ָהַאֲחרֹון ַרִלְק

 –ַהֶּמֶל: ִּבְגבּוָרה 

  

 י ִּת ָחַתְמ–ִצִּויִתי ֶאת ֶׁשִּלי 

 ה נֹוַעד ָלקּוםָמ

  ְוָאז ָקָרה–ַלֲאֵחִרים 

 ְּבקֹול ִזְמזּום – ֶׁשְזּבּוב

  

  ָחַצץ–ְמֻהָּסס , ִקֵּטַע ,ָּכֹחל

 – ּוֵבין ָהאֹור –ֵּביִני 

  ְוָאז–ַהַחּלֹונֹות ָּכבּו 

        – Iא ָרִאיִתי עֹוד ְראֹות
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 המוח רחב משמים

  
  

 –ַהֹּמַח ָרָחב ִמָּׁשַמִים 

 ,ִאם ָּתִׂשים אֹוָתם ַצד ְּבַצד

 ָיִכיל ָהֶאָחד ֶאת ִמְׁשֵנהּו

 .דַּצַּבְואֹוְת5 , ְּבָנֵקל

  

 –ַהֹּמַח ָעֹמק ִמָּים 

 ִשׂים ָּכֹחל מּול ַחְכִליִלי

 ְוִיְבַלע ָהֶאָחד ֶאת ִמְׁשֵנהּו

 .ִּכְספֹוג ֶאת ֵמי ַהְּדִלי

  

 –ַהֹּמַח ׁשֹוֵקל ְּכִמְׁשַקל ֱאIִהים 

 ,ִאם ָּתִרים אּוְנְקָיה־אּוְנְקָיה

 ,ִאם ִּבְכָלל, ִיָּבְדלּו ֶזה ִמֶּזה

 .ִּכְצִליל ֵמֲהָבָרה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )שמעון זנדבנק: מאנגלית(
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  ברכט  ברטולט
  

  

  השביעי המזמור
  
  

י ָעַלְוַעל ֲאָבִנים ִנְגַזר , ְׂשָעִרי ְּכָבר נֹוֵׁשר ֵמַחִּיים ׁשֹוְמִמים: ֲאהּוַבי, ֲאִני יֹוֵדַע. 1

 .ָּברּוַח םֵעיֹרֵל: ִלי הֹוְו, ֵׁשָכר זֹול ִּתְראּוִני ׁשֹוֶתה. ִלְׁשַּכב

 

 .ָּבם ָהִייִתי ָנִקי, ֲאהּוַבי, ָהיּו ָיִמיםַא: . 2

 

 .הּוא ָׁשב ְוצֹוֵמַח: ְּכֵׁשם ֶׁשָהֵעֶׂשב ָחָזק ִמן ַהּׁשֹור, ָהְיָתה ִלי ִאָּׁשה ֲחָזָקה ִמֶּמִּני. 3

 

 .ְוָאֲהָבה אֹוִתי, י ָנָבל ֲאִניָרֲאָתה ִּכ. 4

 

5 .Iאּוַלי ּתֹוִלי: ַמָּטה ֶאל ְו,  ָהְלָכהּהַהֶּדֶר: ֶׁשָּב, ֶר:א ָחְקָרה ְלָאן ּתֹוִביל ַהֶּד

 .ְוָהָיה ְלּגּוִפי ֶׁשִּלי". ֶזה ַהֹּכל: "ָאְמָרה, ֵעת ָנְתָנה ִלי ּגּוָפּה. הֹוםְּת

 

, ּהי אֹוָתָעַזְבִּת, ֶאת ַהֶּגֶׁשם ַיְמִטירְלָמה ְּכמֹו ָעָנן ֵעת ֶעֶנ, ַעְכָׁשו ֵאיֶנָּנה עֹוד. 6

 . ָהְיָתה ַּדְרָּכהִּכי זֹו, הְוִהיא ָצְנָחה ַמָּט

 

,  ֲחָזִקים ְוצֹוִפים ִּבי, ֶאְרֶאה ֶאת ָּפֶניָה, ֵעת ִּתְראּוִני ׁשֹוֶתה, ִעִּתים, ַא: ַּבַּלְיָלה. 7

  . ד ִּבְפֵני ָהרּוַחֶאֹּקְו

 

 

 

  

  

  

  

  

  )אברהם עוז: מגרמנית(
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 אלכסנדר פושקין 

  
  

 'יבגני אונייגין'מתוך 

  
  

 'פרק א
  

 ."ר לחושוממה, הוא מזדרז ִלחיות"

1                    הרוזן ויאזמסקי
 

 

I.  "ה 2...ּדֹוִדי ָהָיה ָיָׁשר ָלַאְלַלָ
 

 –ָּתַפס לֹו ֹחִלי ְמֻעְמָעם   

 .ְוָאז רּוחֹו ָנְסָקה ְלַמְעָלה  

 .ֶזה ַּגם צֹוֵדק ְוַגם ָחָכם  

 !ִיְלַמד ִמֶּמּנּו ָּכל ַּבר ַּדַעת  

  ַהחֹוָבה ַהְּמַיַּגַעת–ַא:   

 , מּול חֹוֶלה ָּכֶזהָלֶׁשֶבת  

 ֵמֵעין ֵליָצן ְּבַמֲחֶזה  

 :ָׁשֵפל ְּכֶרַצח, ֲהִכי ָנחּות  

 ,ְלַשְעֵׁשַע ֲחִצי ַחי  

 ,ְלֵהָאֵנַח ַעד ְּבִלי ַּדי  

  ִעם ָיד ַעל ֵמַצח–ָלֵתת ְּתרּופֹות   

 : ְלִהְתַּפֵּלל–ּוְבתֹו: ּתֹוִכי   

3"?ָמַתי ֵּתֵל: ַלֲעָזאֵזל  
 

                                                           

 היה ,ידיד קרוב של פושקין, 19פובליציסט ומשורר רוסי בן המאה ה־,  פיוטר ויאזמסקי1
 אף הוכנס ויאזמסקי; "יבגני אונייגין"הראשון שלו הודיע הלה על כך שהחל בכתיבת 

 .של הרומן כדמות חולפת' לפרק ז

 ".השלג הראשון"ל נלקחה משירו "השורה הנ
בעל תכונות , חמור" במקור ציטוט מוסווה ממשלי קרילוב – כמו שהוזכר לעיל 2

חקלאי שוכר את שירותיו של החמור כשומר על : עלילת המשל הקרילובי היא..." יושר
הוא היה ישר כמו סרגל ולא אכל עלה אחד : אל תחשבו רעות על החמור. שדה כרוב

ובכך , היה מקפץ על השדה,  חמור– שהוא מכיוון... אלא מה, הרכוש שעליו שמרמ
 ...השמיד את כל הכרוב
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II.  ֹוֵעל ְשָֹפַתִיםִּפְרָחח ָצִעיר נ, 

 יֹוֵצא ְלֶדֶר: ֲאֻרָּכה  

 –ְלִפי ַקְּפִריזֹות ַהָּׁשַמִים   

 .יֹוְרָׁשּה ֶׁשל ָּכל ַהִּמְׁשָּפָחה  

4 ,ֵרֵעי לּוְדִמיָלה, ֵרֵעי רּוְסָלן  
 

 ! ַהָּסאָגה ְּכָבר ִהְתִחיָלה–ּוְבֵכן   

 ,ְּבֹעֶנג ַרב, ֶאת ִגּבֹוָרּה  

 :וַהְרׁשּו ִלי ְלַהִּציג ַעְכָׁש  

 , ֶיְבֵגִני– ֵׁשם ְּפָרִטי 5,אֹוֵנִגין  

 . נֹוַלד6ַעל ְּגדֹות ֵנָבה, ֵרִעי  

 ,קֹוֵרא ִנְכָּבד, ֲהַגם ַאָּתה  

 ,ַאל ַּתֲעֵנִני? הֹוַפְעָּת ָׁשם  

 –הֹוִאיל ּוְלַדֲאבֹוִני   

I.7א ִּבְׁשִביִלי ַאְקִלים ְצפֹוִני  
 

                                                                                                                         

נשמר לאורך כל )  שורות14המורכב מ־(מבנהו . זהו הבית הראשון של הרומן,  ובכן3
 כל בית ובית ברומן :במילים אחרות). למעט ארבעה קטעים שיצוינו במיוחד(הספר 

 : או לקרוא את ההמשך להערה זו–ניתן להסתפק בכך . אפשר לשיר באותה מנגינה

כאן כל זוג אותיות זהות מסמן . AbAbCCddEffEgg:  מקובל לסמן את נוסחת הבית כך
 –האותיות הגדולות , )ההטעמה בהברה האחרונה( מלרע –האותיות הקטנות , חריזה

 מחורזות 3 ו־1שורות : במילים אחרות). פני האחרונהההטעמה בהברה של(מלעיל 
 .' במלרע וכו– 4 ו־2, במלעיל

 הברות למלעיל 9; )14, 13, 11, 10, 8, 7, 4, 2השורות ( הברות למלרע 8: אורך השורה
המקצב "מה שנקרא ( בשורה היא הזוגיתכל הברה מוטעמת ). 12, 9, 6, 5, 3, 1השורות (

 ").הימבי

שרובה נכתב , המוקדשת לפושקין" דם בשלג"וסי גמזו פואמה  פרסם י2017בשנת 
 ".יבגני אונייגין"במבנה של 

 וסימנה את מחברה 1820-פורסמה ב, פושקין.  פואמה של א–" רוסלן ולודמילה "4
 .כמשורר מזן חדש

מיכאל ' לבסוף הסתייעתי בפסיקת פרופ.  התלבטתי קשות לגבי ניקוד שמו של הגיבור5
 .יק בנדון'ריז

עיר הבירה של האימפריה ,  נהר שעל גדותיו נבנתה סנקט פטרבורג–) Neva( נבה 6
מופיע ביצירות רבות כולל בכמה מיצירותיו של פושקין והנהר הוא סמל העיר . הרוסית

 . קרי בסנקט פטרבורג–" על גדות ניבה. "עצמו
בהם עקץ  מסנקט פטרבורג כעונש על כמה שירים שלגלות נגזר על פושקין 1820 ב־? 7

 .את הכנסייה ואף את הצאר, את ראשי הממשל
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III.  8ְּבֹתם ֵׁשרּות ָראּוי ְלֶׁשַבח – 

 ,ְמֵרן ֵּבין ַהחֹובֹותָאִביו ִּת  

 ...ֵאֵרַח ְמִסּבֹות ְּבֶׁשַפע  

 .ַּבּסֹוף ִנְׁשַאר ְּבִלי ֶחְסכֹונֹות  

9,ְלִפי ִׁשיָטה מּוֶבֶנת, ִלְבנֹו  
 

 Madameָׂשַכר  
10
 ,ְּבתֹור אֹוֶמֶנת 

 ,ַּגְלמּוד Monsieurאֹוָתּה ֶהְחִליף   

 .ָהָיה ֶיְבֵגִני ֵּדי ָחמּוד  

 Monsieur l'Abbeָרִלי ַהִּליֶּב 

 ,ִהְמִעיט ְּבֹעֶמס ַהִחּנּו:  

 ,ִלֵּמד ַהֹּכל ּתֹו: ְּכֵדי ִחּיּו:  

 ,ֶּלַקח ַהּמֹוָרִליָחַס: ַּב  

 ַרק ַעל ֻקְנָּדס ָחִריג ֵהִעיר  

11.ְּכֶׁשֵהם ִטְּילּו ְּבַגן ָהִעיר  
 

  

IV.  ֶיְבֵגִני ִהְתַּבֵּגר ְּבֶקֶצב, 

 –ִהִּגיָעה ֵעת ַהְּנעּוִרים   

 ...ַרּכּות ָוֶעֶצב, ְקָוהֻּכָּלּה ִּת  

 Monsieurֻּפַּטר ְּבִלי ִּדּבּוִרים . 

 : אֹוֵנִגין ְּכָבר Iא ֶיֶלד–ִהֵּנה   

12,ֻפֶּסֶלתִעם ַהִּתְסֹּפֶרת ַהְּמ  
 

Dandyִּבְלבּוׁש ַה־  
13
 –ַהֻּמְׁשָלם  

                                                           

 לא מדובר בתיאור מחמיא אלא בניסוח הרשמי אשר הופיע במכתב הפרישה בתום 8
נשמע לפושקין השימוש בלשון גבוהה לצורך ציון עבודת הפקיד . השירות הממשלתי

 .מגוחך
 .צרפתים –לרוב , ל" כמעט כל בני האצולה שכרו לילדיהם מורים ומחנכים מחו9

אם יש . ב הלועזי מועתקות הנה בלי תרגום או תעתיק" מילים שמופיעות במקור בא? 10
 .גם הגופן הנטוי נשמר כמו במקור. או הסבר בהערות/צורך מתווסף תרגום ו

 . מקום אהוב על תושבי סנקט פטרבורג–" הגן הקיצי "11
" à la Titus"ת התסרוקת הצרפתי, שנת המלחמה מול צרפת של נפוליאון, 1812 ב־12

 .לתסרוקת אנגלית קצרהבאופנה פינתה את מקומה 
 שם נרדף ברוסית למי שמתלבש בסגנון האנגלי –באותם ימים , באנגלית" גנדרן "13

 .האופנתי
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 .סֹוף־סֹוף ָיָצא ֶאל ָהעֹוָלם  

  ִּדֵּבר ְּבֶרֶצף14ְּבָצְרָפִתית  

 , ְּבִלי ְׁשִגיאֹותְוַגם ָּכַתב ָּבּה  

 ,ְּכמֹו ֵכן ָיַדע ָלקּוד ַקּלֹות  

 ... ְּבָכל ֶנֶשׁף15ָרַקד ָמזּוְרָקה  

 ִצּבּור ָנאֹור? ֶזה Iא ַמְסִּפיק  

 .ָּפַסק ֶׁשהּוא ׁשֹוֵפַע אֹור  

  

V.  הּו ָלַמְדנּו ֻּכָּלנּו ַמֶּׁש– 

 .ָּפחֹות־יֹוֵתר, ֵאי ָׁשם, ֵאי ָאז  

 נּוֻּכָּלנּו ְלִעִּתים ָעַמְד  

ָּכָלה ְלִהְתַהֵּדר    .ַּבַהֹשְ

 ָּכ: ֻּכָּלם ִהְסִּכימּו, אֹוֵנִגין  

 )ְוIא ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו( 

ִּכילָּב    :ֲאָבל ַקְּפָדן, חּור ַמֹשְ

 ָהָיה לֹו ִּכָּׁשרֹון ֵאיָתן  

 ,ְלִהָּכֵנס ְלָכל ִוּכּוַח  

 , ִמְׁשָּפט ִלְפIט–ַעל ָּכל ִעְנָין   

 ל יֹוְדעֹותִעם ַהָּפִנים ַהֹּכ  

 ִלְדֹּבק ָּבֵאֶלם ַהָּמתּוַח  

 ּוְלַבֵּדר ָנִׁשים ָיפֹות  

 .ִּבְצרֹור ְּבִדיחֹות לֹוֲעִזּיֹות  

  

VI.  ָפה ָלִטיִנית  , Iא ַּבֶּׁשַטח– 16ֹשָ

 ָנִעיד ָעָליו... Iא ָּבָאְפָנה  

 ֶׁשְּבָלִטיִנית הּוא ָלֶבַטח  

17,יְגָרףָיֹכל ִלְקֹרא ָּכל ֶאִּפ  
 

                                                           

ורמת ,  הלשון הצרפתית נשארה שפת הסלונים של בני האצולה– למרות המלחמה 14
 .השליטה בה שימשה כמדד השתייכות לחברה הגבוהה

 ).ראו להלן(קוד פולני פופולרי מאוד בנשפים  רי15
הלימודים כללה תכנית . תיכונייםה השפה הלטינית הייתה אז מקצוע חובה בלימודים 16

 .כחומר חובה כמה טקסטים לטיניים קלסיים שהיה נהוג לצטט אותם כסימן להשכלה
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18,ָּקה ַעל יּוֶבָנִליסָלדּון ַּד  
 

  Quo vadis?"19: "ֶאת ָהאֹוְרִחים ִלְׁשֹאל  

 )ְּבִדּלּוִגים(ְוַגם ָזַכר   

 . ְׁשלֹוָׁשה ְקָטִעים20"ַאְיֵנִאיס"ֵמ  

 נֹוֶדה ְּבֶדֶר: ְמֻעֶּדֶנת  

 ֶׁשהּוא ַאף ַּפַעם Iא ָסַבל  

 ֲאָבל... ֲאַבק ַהִּסְפִרּיֹות  

  ְמַעְנֶיֶנת21ָּכל ָאֶנְקדֹוָטה  

 – ְוַעד ַעָּתה 22רֹומּולּוסֵמ  

 .ְּבִזְכרֹונֹו ָׁשַמר אֹוָתּה  

  

VII.  א ִהְתַעְּלָתה ַנְפׁשֹו ְלֵאֶּלהI 

 , ִיעּוד ִנְׂשָּגב–ָלֶהם ִׁשיָרה   

  23ֶהְבֵּדל ֵּבין ַיְמִּבי ִלְטרֹוֵכִאי  

 .ָהָיה ֶאִניְגָמה ְּבֵעיָניו  

 ; ְּבַזַעם24ָּגַער ְּבהֹוֶמרֹוס  

25ְּבָאָדם ְסִמית  
 .ָצא לֹו ַטַעם ָמ– 

 ,ֶנְחַׁשב ְלַכְלְּכָלן ַמְזִהיר  

                                                                                                                         

 ). מהיוונית הקדומה(כתובת חקוקה ,  הקדשה17
 ).136–61( משורר סאטירי רומי –) Decimus Iunius Iuvenalis( דקימוס יוניוס יובנליס 18
 ). לטינית" (?לאן אתה הולך "19
פואמה אפית רומית , Aeneas –) ישנם גם תעתיקים עבריים שונים במקצת" (אינאיס "20

 ).אז (בבית הספרחומר חובה , )ס"הנ לפ1המאה ה־(מאת ורגיליוס 
" בדיחה קצרה"מעות המילה הזאת לעם הזמן נשתנתה מש.  סיפור היסטורי– כאן 21
 ).וכך היא מקובלת ברוסית כיום(

 . מייסד רומא–על פי המיתולוגיה הרומית ) Romulus( רומולוס 22
) Iambus(במשקל הימבי : טונית היא-הגדרתם בשירה הסילבו;  מקצבי הבית בשיר23

המבנים הבנת .  כל הברה אי זוגית–) Trochaeus(בטרוכאי , מוטעמת כל הברה זוגית
 .הספרותיים והמוסיקליים הייתה ברוסיה של אותם ימים חלק מהחינוך הקלסי

המסורת . )ס"הנ לפ8המאה ה־( המשורר היווני העיוור האגדי –) Homerus( הומרוס 24
 ".אודיסיאה"ו" איליאדה "– את שתי יצירות המופת מייחסת לו

  לאחד מאבות מדענחשב, 8המאה ה־מ כלכלן סקוטי –) Adam Smith( אדם סמית 25
העדפת ספרי סמית על הפואמות הקלסיות הייתה אמורה להפגין אצל הצעירים . הכלכלה

 .לתרבות בכלל" הנאור", המתקדם, את היחס הפרקטי
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  הּוא ָיַדע ֵאי: ְלַהְסִּביר–ְקִרי   

 ְּבֵאיֶזה ֹאֶפן ִמְתַעֶּׁשֶרת  

 ְוָלָּמה ְּכָבר, ַהְּמִדיָנה  

 ָזָהב הֹוֵפ: ִלְמיָֻּתר  

 . ׁשֹוֶמֶרת26מּוָצר ִטְבִעיְּכֶׁשַעל   

 ֶאת ֶזה ְּכָלל Iא ֵהִבין ָהָאב  

 .ֵּכן ֶאת ַאְדמֹוָתיוָלֵכן ִמְׁש  

  

VIII.   ֶאת ָּכל ָמה ֶׁשָּיַדע ֶיְבֵגִני– 

 .Iא ִהְתַּכַּוְנִּתי ְלַסֵּפר  

 ַא: ָמה ֶׁשהּוא ִהִּכיר ִּפי ֶאֶלף  

 ,ל ַמָּדע ַאֵחריֹוֵתר ִמָּכ  

 ָמה ֶׁשָהָיה ֶאְצלֹו ְלֹאֶר:  

 ,ּתּוָגה ָוֹעֶנג,  ָעָמל–ָשִׁנים   

 ִליתָמה ֶׁשִּסֵּפק ֶאת ַהַּתְכ  

 –מּול ַעְצלּותֹו ַהּיֹוְמיֹוִמית   

 "ְּתׁשּוָקה ּבֹוֶעֶרת"ָהָיה ַמַּדע   

 ; ֵּתֵעד27אֹותֹו אֹוִביִדיּוס  

 ַעל ָּכ: ְּבִיּסּוִרים ִקֵּפד  

 ַחֵּיי ַהֹּזַהר ְוַהֶּמֶרד  

 , ְׁשכּוַחת ֵאִלים28ְּבמֹוְלדֹוָבה  

 .ַהְרֵחק ִמָּכל ָהִאיַטְלִקים  

                                                           

אסכולת " (פיזיאוקרטים" כך כינו –) Produit net" (מוצר פשוט"או " מוצר טבעי "26
 ".הטבעית והפשוטה"לאית את תוצאות העבודה החק) 8המאה ה־מ צרפתיםכלכלנים 

 1סוף המאה ה־מ משורר רומי –) Publius Ovidius Naso( פובליוס אובידיאוס נסו 27
 בידיהוגלה . היבטים שוניםמרוב יצירותיו עוסקות באהבה . 2 תחילת המאה ה־–לספירה 

הסיבה לכך לא ).  שטחה של רומניה–היום (ליד שפך דנובה , הקיסר לצפון הים השחור
 .סבורים כי היא קשורה לנושא יצירתו; ד היוםידועה ע

 בימי רומא השתמשו בשם זה להגדרת השטחים סביב –) Moldova( מולדובה 28
במשך כאלפיים שנה קראו כך לחלקים .  רומניה במונחים המודרניים–בערך , דנובהה

 הביא להיווצרותה של 1940הכיבוש הסובייטי של מזרח רומניה ב־. שונים של רומניה
 למדינת מולדובה 20פובליקה המולדובית הסובייטית שהפכה בסוף המאה ה־הר

 .העצמאית
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29.X  יֹות ָצבּוַעָלַמד ֻמְקָּדם ִלְה, 

 ;ִלְשֹׁמר ִּתְקָוה ּוְלָהִניא  

 ,ֻּכּלֹו ִׁשְכנּוַע, ֻּכּלֹו ִקְנָאה  

 ;ִנְרָאה נּוֶגה אֹו ְקדֹוָרִני  

 ,ָהָיה ָּכנּוַע, ָהָיה ֵּגֶאה  

 ,ָרגּוַע, ִנְרָּגׁש, ָאִדיׁש, ַקּׁשּוב  

 ,ֹּכה ֶמַלְנּכֹוִלי ַּבְּׁשִתיָקה  

 , ַּבִּׂשיָחה–ְלהּוט ַהֶּמֶלל   

 ... ְרֵפה ִנּסּוַח–ִמְכָּתָביו ְּב  

 ,ֵאי: הּוא ָיַדע ְלִהָּטַבע  

 !ְלִהָּׁשַכח ָּבַאֲהָבה  

 ,ָקׁשּוַח,  ָעִדין–ְוַהַּמָּבט   

 ,ִאם Iא ַמְסִּפיק... ַּבְיָׁשן, נֹוָעז  

 !ַּגם ְּבִדְמָעה ְצנּוָעה ִהְבִהיק  

  

XI.  הּוא ָיַדע ֵאי: ְלַהְפִּתיַע, הֹו, 

 ,ן ֵיאּוׁש ָעֹמקֵאי: ְלַהְפִּגי  

 ,ֵאי: ְלַהְרִּגיַע, ֵאי: ְלַהְחִמיא  

 ,ֵאי: ִלְתִמימֹות ִלְגֹרם ִלְצֹחק  

 ,ֵאי: ְלַזהֹות ֶאת ְׁשַעת ַהֶחֶסד  

 ְּבֵׂשֶכל ּוְתׁשּוָקה ּתֹוֶסֶסת  

 ִלְמֹצא ּוְלַהְרִחיב ְסָדִקים  

 ,ְּבַמְחסֹוִמים ַיְלדּוִתִּיים  

 ,ֶאת ְיִקיַצת ַהֵּלב ִלְׁשֹמַע  

 ,ֶאת ִזיק ָהַאֲהָבה ִלְרֹּדף  

  ּוְלַבּסֹוף–ְלִהְתַחֵּנן   

 ...ִמְפָּגׁש סֹוִדי ִאָּתּה ִלְקֹּבַע  

                                                           

בו שואין זה המקום היחיד ברומן , X אכן מופיע בית VIIIאחרי הבית :  אין כאן טעות29
ספר יצא ההדילוג נובע מכך ש) בפרט, ובמקרה זה(בדרך כלל . מספור הבתים איננו רציף

 בידי הושמטו –אך לרוב , היו בתים שצונזרו; פושקיןלאור כמה פעמים עוד בחייו של 
אך שמר על , כשהוא מצא אותם מיותרים או לא מתאימים לרצף הספרותי, המחבר עצמו

 ...מספרי הבתים שנשארו
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 –ִּבְפָרִטּיּות , ְוַאַחר ָּכ:  

 !ָיָׁשר ָלֶגֶׁשת ַלִּלּמּוד  

  

XII.  ְלקֹוֶקִטית, ְלִמְתַּגְנֶּדֶרת 

 ָיַדע ֵהיֵטב ֵאי: ְלַהְקִׁשיב  

 !ֶטטְוֶאת ִלָּבּה ִלְׁשֹטף ְּבֶר  

 , ִאם ָצץ ִּפְתאֹום ָיִריב–ֲאָבל   

 ,ֵאי: הּוא ְּבַלַעג ִהְׁשַּתֵּלַח  

 !ְּבֶרֶׁשת ְלׁשֹונֹו ִּכֵּסַח  

 ,ַהְּבָעִלים,  ַאֶּתם–ָאְמָנם   

 :ם ְיִדיִדיםִעּמֹו ִנְׁשַאְרֶּת  

 ,ֶּבן ַחִיל, ִחֵּבק אֹותֹו ַּגם ֶזה  

30,ַּתְלִמיד ָחָכם ִמֵּבית פֹוְּבָלס  
 

 , ָיִׁשיׁש ַחְׁשָדן ְוַגס–ן ְּכמֹו ֵכ  

 ,ֲעטּור ַקְרַנִים, ּוְגִביר ָחׁשּוב  

 ,ָּתִמיד ַמְּבסּוט ֵמַהְדָרתֹו  

 .ֲארּוָחתֹו ְוזּוָגתֹו  

  

XV31.   קֹוֶרה ֶׁשַרק ָעָלה ַהַּׁשַחר– 

 :ַמְתִחיל ַהֵּסֶדר ַהָּנִעים  

 ְׁשלֹוָׁשה ְּפָתִקים ַעל ַהַּצַּלַחת  

 :ִעם ַהְזָמנֹות ְלֵארּוִעים  

 .יֹום ֻהֶּלֶדת, ֶטֶקס, ְלֶנֶׁשף  

 :ֵאין ֹצֶר: ִלְפָרִטים ָלֶרֶדת  

 ִיְמָצא אֹוֵנִגין ֶאת ַהְּזַמן  

 .ְלָכל ָמקֹום ְלָׁשם ֻהְזַמן  

 , ְרַחב ׁשּוַלִים32"רּבֹוִליָב"ְּב  

                                                           

 Les" (אהבותיו של האביר פובלס"גיבור הרומן הקורטואזי , )Faublas( פובלס 30

Amours du chevalier de Faublas ( הצרפתי לואי דה קוברה מאת הסופר)Jean-Baptiste 

Louvet de Couvray .(הפך את שם גיבורו לסמל של שובר 1790הספר שיצא לאור ב־ 
 .ואן'מעין גרסה מודרנית יותר של דון ז, לבבות הנשים

 . חסריםXIV ו־XIII הבתים 31
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 ְּבִלי ְלַמֵהר, ִּבְלבּוׁש ָחְפִׁשי  

 הּוא ַּבַּטֶּיֶלת ְמַסֵּיר  

 ַעד ֲארּוַחת ַהָּצֳהַרִים  

  33ָעֶליָה ְיַצְלֵצל ְּבֵרֵגט  

 .ְּכֶׁשִּיְתעֹוֵרר ְּבבֹוא ָהֵעת  

  

XVI.  :34.עֹוֶלה הּוא ְלִמְזֶחֶלת... ַמְחִׁשי
 

 ; צֹוֵעק ֶעְגלֹון–!" ַּפּנּו, ַּפּנּו"  

 ֲאַבק ַהְּכפֹור ַמְכִסיף ַּבֶּׁשֶלג  

 .ֲעֵלי ַּפְרַות ַהַּצָּוארֹון  

Talonְלֵבית ָּקֶפה   
 – נֹוֵסַע 35

                                                                                                                         

 מנהיג תנועת השחרור של דרום –" המשחרר) "Simon Bolivar( סימון בוליבר 32
). על שמו נקראת המדינה בוליביה (9יקה משלטונו של מלך ספרד בתחילת המאה ה־אמר

בצרפת הרחוקה האלילו . בעולם נתפס בוליבר כסמל המלחמה נגד המונרכיה הרודנית
הראשונים : הפילוג התבטא גם באופנה.  וקיללו המלוכנים–את שמו הרפובליקאים 

 מול אלה –" בוליבר" וקראו לו ים שוליים רחבבעלבחרו כובע בצורת גליל גבוה 
 המצביא על שמו של –" מוריליו"אותו כינו , צריםשהעדיפו אותו הסוג אך עם שוליים 

 ).Pablo Morillo(הספרדי פבלו מוריליו 

בציורים שנשמרו בוליבר עצמו לא מופיע .  קשה להסביר את פשר צורת ההזדהות ההיא
כובע נמוך בעל , sombrero( לסומבררו אפשר למצוא דמיון כלשהו; ולו פעם בכובע זה

של האיכרים הפשוטים שנלחמו ) שניתן לראות בכפרי מקסיקו עד היום, שולים רחבים
בציורים הם " בוליבר"הכי קרובים ל( אך סומבררו איננו כובע גליל –בצבאו של בוליבר 

 .)כובעי החיילים האיריים שאכן נלחמו בצד הבוליברי

בעת העלילה של .  גם זאת הועתקה ברוסיה–ת באותה עת צרפתיאפנה כמו כמעט כל 
יצא הכובע עשור אך כעבור . לציבור הנאורשיוך  להפגנת נועדההרומן חבישת בוליבר 

אך , "כמו זה של בוליבר: "ולכן פושקין נאלץ לתת הסבר, ל מהאופנה הפטרבורגית"הנ
 ). וגם הטעה כמה מחוקריו(טעה הוא  –כפי שאנו כבר יודעים 

, )Abraham-Louis Breguet( שעון אפנתי שנקרא על שמו של אברהם ברגה –ברגט  33
 Swatchי" ע1999החברה נקנתה ב־(תחת אותו שם , ממציא השעון ומייסד החברה

Group , אך התוויתBreguetכשלחצו על , "לנגן את השעה"השעון היה יכול ).  נשמרה
עה מכך שהחברה באותה תקופה נב" ברגט" הפופולריות של –חוץ מזה . המכסה שלו

 על הטעם האישי של הלקוח ענה, כל אחד היה יחיד במינו: לא ייצרה שני שעונים זהים
 .לפי הזמנה אישיתויוצר 

לכל בן אדם אמיד .  כלי תחבורה חרפי יקר אך נפוץ באותם הימים–סוסים  מזחלת 34
 .עם צוות קבוע, הייתה מזחלת משלו

35" Talon "–על פושקין עצמושהיה אהוב, רג של אותם הימים בית קפה בפטרבו . 
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 .ֶּבַטח ְמַחֶּכה לֹו ֵרַעָׁשם   

 , ּפֹוֵרץ36 ֵיין ַהָּׁשִביט–ִנְכַנס   

 ;ַעד ַהִּתְקָרה ַהְּפָקק קֹוֵפץ  

37–מּולֹו   
roast-beefֶרף ָאֹדם ַּכֶּט, 

 , ִניחֹוַח ַיְלדּוִתי–ְּכֵמִהין   

 :ִׂשיא ַהִּמְטָּבח ַהָּצְרָפִתי  

38, ַּפְׁשִטיַדת ַהֶּפֶלא–ִמְּׁשְטַרְסּבּוְרג   
 

  ִעם ֵריַח ַעז39יז'יְמּבּוְרְגִצֵּבין ִל  

 .ְלֵבין ָזָהב ֶׁשל ֲאָנָנס  

  

XVII.  עֹוָדּה ַהֶּבֶטן ְמַעֶּכֶלת 

 ,ְּבָׂשִרים ְּבִצָּמאֹון נֹוָאׁש  

 :ַא: ַהָּׁשָעה ְּכָבר ְמַבֶּׂשֶרת  

 .ַמְתִחיל מֹוַפע ָּבֵלט ָחָדׁש  

  ׁשֹוֵפט ָקׁשּוַח–ַּבֵּתַאְטרֹון   

 תּוַחִעם ֵלב ָרָחב ְוַגם ָּפ(  

 ,)ְלֻמְכָׁשרֹות ְיֵפהִפּיֹות  

 , ֶאְזַרח ָּכבֹוד–ֵּבין ַהְּקָלִעים   

 , Théâtreֶנְחָּפז אֹוֵנִגין ַל־  

 ָׁשם ָּכל ֶאָחד ַמְרִּגיׁש ָחְפִׁשי  

 ,ִלְׁשֹרק ַּבְּסֶצָנה ָהָראִׁשית  

41, ְקֵלאֹוַּפְטָרה40,ָלבּוז ְלֶפְדָרה  
 

                                                           

נתן השביט שנצפה ) וליין(השם לבציר את . 1811 שמפניה של בציר –" יין השביט "36
 .באירופה באוקטובר של אותה שנה

 .1820 חידוש שהגיע מהמטבח האנגלי בסביבות – רוסטביף עם דם 37
 .ת שימוריםהגיעה בקופס) אווזמכבד ( הפשטידה הזאת – עוד חידוש 38
 .מהעיר לימבורגגבינה בלגית  39
מופיעה ביצירותיהם של אוריפידס .  דמות במיתולוגיה היוונית–) Phaedra( פדרה 40
)Euripides ,(וסנקה ) ראה לעיל(אובידיוס , )ס" לפנה5המאה ה־Lucius Annaeus 

Seneca ,(אן רסין 'בזמן החדש כתב המחזאי הצרפתי ז).  לספירה1המאה ה־Jean Racine ,
כנראה . והאחרונה זכתה לכמה עיבודים מוסיקליים, "פדרה"את הטרגדיה ) 17המאה ה־

מאת המלחין ) שהמלל שלה מבוסס על המחזה של רסין" (פדרה"מדובר באופרה 
 .1820אשר הוצגה ב־) Johann Simon Mayr(הגרמני יוהן סימון מאייר 
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 ?ְלֵׁשם ָמה(ְלִהְתָּפֵרַע   

 !).ָבר ִיָּׁשַמע ְּכֹולֹוַרק ֶׁשּק  

  

XVIII.  ֶאְתמֹול ֵהִאירּו! עֹוָלם ָקסּום 

 :ָעָליו ֵמיַטב ַהּכֹוָכִבים  

 , ֶמֶל: ַהָּסִטיָרה– 42פֹוְנִביִזין  

 ; ַאּלּוף ַהִחּקּוִיים43,ִנין'ְקִנָיאְז  

  ָסַחט ַּכַּמִים44ָׁשם אֹוֵזרֹוב  

 ;ְּדָמעֹות ּוְמִחיאֹות ַּכַּפִים  

  45 ֶׁשל ְּפֵיר קֹוְרֵניָׁשם ֶאת רּוחֹו  

 ִמַּמְחְסֵני, ֵמַהַּמְרֵּתף  

 ; ֶאל ַהָּבָמה ֶהְחִזירּו–ַהְּזַמן   

 , עֹוֵקץ ִעְקִבי46,ָׁשם ָשׁחֹוְבְסקֹוי  

 ,ְנִחיל קֹוֶמִדּיֹות ֵהִביא  

 ... ְּבהֹוד ִהְכִּתירּו47ָׁשם ֶאת ִדיְדלֹו  

 ָלִעיםְּבֶאֶרץ ַהְּק, ָׁשם, ָׁשם  

 .יִריםָזְרמּו ָיַמי ַהְּצִע  

 )גייזל זאב: והעיר מרוסית תרגם(

                                                                                                                         

ובמיתולוגיה היוונית )  ורומאמצרים, של יוון( כעשרים נשים בהיסטוריה הקדומה 41
קשה לקבוע במי מהן . הצגותבכמה מהן הפכו לדמויות . נשאו את השם קליאופטרה

 .מדובר
היצירה המפורסמת ביותר שלו ; 18סוף המאה ה־מ סופר ומחזאי רוסי – דניס פונביזין 42

 ".בגיר־קטין"היא המחזה הסאטירי 
לפי דעת , ב את עלילות יצירותיו שא;18מאה ה־בן ה מחזאי רוסי –נין ' יעקב קניאז43

 ").אלוף החיקויים("מהספרות הצרפתית , )כולל פושקין(מבקריו 
 ).19 ראשית המאה ה־– 18סוף המאה ה־( מחזאי ומשורר רוסי – ולדיסלב אוזרוב 44
" סיד("יצירותיו ). 17המאה ה־( מחזאי צרפתי –) Pierre Corneille( פייר קורניי 45

 . והתקבלו בהתלהבות1820ית סביב הוצגו ברוס) ואחרות
 יצירות 100חיבר כ־, 19 סופר ומחזאי של ראשית המאה ה־– אלכסנדר שחובסקוי 46

 .הצטיין בלשונו העוקצנית) כמו גם בחיים(בהן , תיאטרליות
.  רקדן ובמאי בלט שוודי ממוצא צרפתי–) Charles-Louis Didelot( קרל דידלו 47

חוץ מההפסקה בימי המלחמות ( שנה 30-ך יותר מ עבד במש19- מראשיתה של המאה ה
ועל שמו בצדק רשומה הקמת האסכולה של הבלט , בראש הבלט הרוסי) עם נפוליאון

 .המהוללת עד היום, הרוסי
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   פופ אלכסנדר

  

  

 גוליבר בעקבות שירים ארבעה

  

  

  
הדברים שנשא מלך ְּברֹוְּבִדיְנְגֶנג בשעה שאחז בקברניט גוליבר בין 

 אגודל לאצבע כדי להציגו בפני החכמים והמלומדים בחצר המלוכה

  

  
 :ְראּו ֵּכיַצד ַהֶּטַבע ְמַמְזֵער

 ,ם ְּכָנַפִים הּוא ׁשֹוֵזרַלְּזבּובֹוִני

 ,ְׁשִריִרים ְוֶׁשֶלד ָצר הּוא ַלַּיְבחּוׁש

 !ּוְרָמָׂשיו Iא ִיָּתְפסּו ְּבחּוׁש

 ַּבִּמיְקרֹוְסקֹוּפ ִנְׁשָקף. ַהִּביטּו ּבֹו

 ;ַהָּדם ָהֱאנֹוִׁשי ֶׁשְּבעֹוְרָקיו

 ,ְראּו אֹותֹו רֹוֵחׁש ַּבַּמְבֵחָנה

 !יוּפֹוֵׁשט ָיָדיו ּוְמסֹוֵבב ֵעיָנ

 

 ָׁשַמְעִּתי ֵאי: ֵּפֵאר ֶאת ִמְׁשָּפָטּה

 .ֶׁשל ֶאֶרץ מֹוָצאֹו ַהְּפעּוָטה

 נֹוְסִעים ְּגדֹוִלים ַהְּמַגִּלים עֹוָלם

 ;ָׁשִטים ַהְרֵחק ּוַמְרִחיִבים ְּגבּוָלם

 ִאיׁש ֶזה עֹוֶדּנּו ְמַבֵּקׁש ִלְמֹצא

 .ִסּבֹות ִלְבֹטַח ַּדְוָקא ְּבַאְרצֹו

 יו הּוא ְמַׁשֵּבַחְּכֶׁשֶאת ְמחֹוְקָק

 ,ֶאת ִחָּבָתם ְלֹׁשַחד הּוא ׁשֹוֵכַח

 ּוְבָקְׁשרֹו ְּכָתִרים ִליִפי ִׂשיַחת

 .ט"ַיְסִּתיר ֶאת ַהָּׂשָכ, עֹוְרֵכי ִּדינֹו

 ?ַא: ִמי יּוַכל ִלְתלֹות ּבֹו ְּדַבר ָאָׁשם

 .ַעל ֵחְטא ֲהֵרי ָראּוי ָלחּוׁש ּבּוָׁשה
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 ,ָּודָּכל ַהְּיקּום הּוא ַּבִית ַלַּנ

 ;ַא: ְלִדידֹו ְּבִריַטְנָיה ִהיא ְּכַבת

 –  ִקְסָמּה ַיְבִליט, ְּפָׁשֶעיָה ְיַכֶּסה

 !ִאיְמֶּפְרָיה ַּתְרּבּוִתית ְוַכְלָּכִלית

 הּוא ַהָּמקֹום, ְלַדְעּתֹו, ִאי ֶזה

 .ֶׁשּבֹו ַהֵּׂשֶכל ְלָבָדד ִיְׁשֹּכן

 ַּגם ְנָמִלים ַהּסֹוֲחבֹות ַּגְרֵּגר

 ;�א ַקָּים ִעּסּוק ַאֵחרְסבּורֹות ֶׁש

 ,ָראִׁשים ֵהם ֲהָרִרים ְּבֵעין ִּכָּנה

 .ְוָהִרָּמה רֹוָאה ַּבֹּכל ְּגִביָנה

 

 ִאם ַּגֲאָוה ּגֹוָאה ְּבֵאין ַמְכִלים

 ,ַאְנְּגִלים ְוַׁשְּבלּוִלים, ִּבְנָמִלים

 ?ֲהִנְתַהֵּדר ַּגם ָאנּו ִּבְכָזָבּה

 .ָלַאִּדיִרים ָיָאה ָהֲעָנָוה

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 158 

 פסטורלה – גרילדריג של אובדנו על' גלומדלקליץ קינת

  

  

  ִאְּבָדה ֶאת ַמְחָמָדּה' ְּכֶׁשְּגלּוְמַדְלְקִליץ

  ;ֶאת ְׂשָעָרּה ָמְרָטה ּוַמר ָּבְכָתה

  ׁשּום ַנֲעָרה ַאְנְּגִלית Iא ִהְתַאְּבָלה

  .ָּכ: ַעל ָאְבַדן ַאְנקֹור אֹו ֲחתּוָלה

  ַּבִּמָּטה; יָרהֶאת ִרְקָמָתּה ִהְפִק

  ;ֶׁשל ְּגִריְלְדִריג ָנֲעָצה ֶאת ַמֲחָטּה

  ּוְלֻבַּבת־ֵחיָקּה ָנְתָנה ִלֹּפל

  .ְּכֶפֶסל ֶהָעָנק ֶׁשְּבִגיְלְדהֹול

  ,ִעִּתים ִהיא ַמְרִעיָמה ְּבקֹול נֹוָרא

  ,ְּכמֹו ָּפָרה, ִעִּתים ּגֹוָעה ְּבֶׁשֶקט

  ֲעַדִין, ַא: ֵּבין ֶׁשָּכ: ּוֵבין ֶׁשָּכ:

  ;ְּבִיּסּוֶריָה ִהיא ָנָאה ָלַעִין

  ְּדָמעֹות קֹוְלחֹות ִמְּׂשָעָרּה ַמָּמׁש

 .ְּכֵמי ָמָטר ִמַּגג ֲעָנק ֶׁשל ַקׁש

 

  ,ַלָּׁשְוא ִחְּפָׂשה ְּבָכל ִּפָּנה ְוכּו:

  .ְּבָכל ָנִקיק ַּדִּקיק ְוֹחר ָנמּו:

  ,ָקְרָאה ִּבְמִרי ִׂשיָחּה" ,ֲהְלֵׁשם ָּכ:"

  ִּצְנֶצֶנת ְלִצְּד5ִהַּצְבִּתי ַה"

  ּוִמֵּלאִתיָה ֹחֶמץ ַעד ְׂשָפָתּה

  ?ּוְלִצָּדּה ּתֹוַלַעת ְמַפָּתה

  ,ַוַּדאי ֶאת ַחָּכְת5 ָלַכד ְצלֹוָפח

  !אֹו ֶׁשֶרץ־ַנַחל ִהִּפיְל5 ַּבַּפח

  !"ָנַפְלָּת ָלֲאַגם! ְּגִריל, ָטַבְעָּת

  .ְּגִריל ֵאיֶנּנּו ָׁשם; ָסִביב ִהִּביָטה

  ִּכי ְיצּוִרים ְקַטִּנים! ֻעְּז5ַלָּׁשְוא "

  .ֵהם ַאִּמיִצים ְוַגם ְּפַעְלָּתִנים

  ,ָרַעְדִּתי ְּכֶׁשִלַּטְפָּת ֲחתּולֹות

  אֹו ִעם ַהַּטף ִׂשַחְקָּת ְּבֻּגּלֹות
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  ;ְּבִלי ַּפַחד ֵמַאְבֵני ַהַּקָּלִעים

 ! ְסָלִעים–ְל5 , ָלֶהם ֻּגּלֹות ָהיּו

 

  ?ִּתי5 ָּכ:ְּבַיד ַהַּנַער ֵאי: ְׁשַלְח"

  ?ְּבִאיׁש־ָחֵצר ִמי ֶּפִתי ְוִיְבַטח

  ַוַּדאי; ֵהן ָּבַאְרמֹון ָלַמד ַלְחֹמד

  ,ָמַכר אֹוְת5 ְּכַצֲעצּוַע ַחי

  ִאם Iא ָקַרע אֹוְת5 ֵאיָבר־ֵאיָבר

  .ְּכֶיֶלד ָהעֹוֵר: ִמְׂשָחק ַאְכָזר

  ,ָאנּוד ְּבַרֲחֵבי ַהַּמְמָלָכה

  .ָרְת5ְוIא ָאׁשּוב ֶׁש�א ְּבֶחְב

  ,ַא: ִמי יּוַכל ִלְראֹות ַמַּׁשב ֲאִויר

  ?ְוֵאי: ֶאְמָצא ְיצּור ָּכל ָּכ: ָזִעיר

  ַהִאם ַאָּתה נֹוֵדד ְלַבד־ְלַבד

  ?ַעל ֶאֶבן ְמֻכָּסה ְּבַטַחב־ַעד

  אּוַלי ֶהְחַלְקָּת ִמן ַהִּפְטִרָּיה

  ?ְוָכל ּגּוְפ5 ִנְמָלא ַמָּכה ְטִרָּיה

  , ִמְׁשָּכְנ5אּוַלי ִּבְפַקַעת ֶוֶרד

  ?אֹו ֲאַפְרֵסק ָחַמְדָּת ִלְמנּוָחה

  ִאם ִהְתַּפְרַקְדָּת ְּבתֹו: ַנְרִקיס

  ,ְוִאם ִּבְבכֹור־ָאִביב ִאִּויָת ִּכיס

  ֶאת ֶּפַרח ַהִּניחֹוַח, ְפלֹור, ַהְרִאי ִלי

 .ֶׁשּבֹו ָמָצאָת ְלֹראְׁש5 ָמנֹוַח

 

  ִלְּב5 ַהָּקט ָעלּול ִלְפנֹות! ַא: אֹוי"

  : ְנֵקבֹות ְוַאֲהבֹות ְקַטּנֹותֶאל

  י ִמְׁשַּפְחְּת5 ַהַּנָּנִסיםֶאת ְּבֵנ

  ְּכמֹו חֹוָתם ַעל ְלַבְב5 ָּתִׂשים

  ֶׁשּבֹו ָּכל ַהִּמּטֹות ֵהן, ְּבֵבית־ֻּבּבֹות

  .ְּכמֹו ָּתֵאי ַחַּלת־ַהְּדָבׁש ְלֹקֶטן

  ,ַוֲחָסל, ַהְלֶעְבָרם ִהְפַלְגָּת

  ,ֶׁשֹּתֶרן לֹו ַזְלַזל, ִּבְפַלג־ָאפּון
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  ֵּמַעָּתהֶׁש, אֹו ְּבֻקְפַסת־ֵּביְת5

  ?ָלֶנַצח Iא אּוַכל עֹוד ִלְראֹוָתּה

  ,Iא עֹוד ַאִּציב אֹוְת5 ַעל ַּכף ַהָּיד

  ְוIא ִּתְצַעד ָעֶליָה ְּכֶאָחד

  ,ְּפָרט ְלקֹוָמתֹו, ֶׁשֵאין ָּכל ֹׁשִני

  ?ֵּבינֹו ְלֵבין ָאָדם ַלֲאִמּתֹו

  ֶאת ְׁשעֹוִני Iא ְּתַכֵּון ְּכֹהֶגן

  ?ֶנת־ֹעֶגןְּכִאיׁש ַהְּמסֹוֵבב ַּכֶּנ

  ֵּכיַצד ִאַּזְנָּת ַעל ֹראְׁש5 מּוִלי

  !ְּכמֹו ָחָלב ִּבְדִלי, ַּתְחִּתית ֶׁשל ֶּתה

  ֵּכיַצד ָרַדְפָּת ָּכל ִרָּמה ְקַטָּנה

 !"ֶׁשָּזְמָמה ִלְגֹנב ִמְּמ5 ְּגִביָנה

 

  ַא: ִּדּבּוָרּה הּוַפר, ָּכֹזאת ָהְגָתה

  ;ָרפֹות ְּכקֹול צֹוָפר, ִּביָפחֹות

  ּול ֶׁשל ֶּדַמע ָמֲחָתה ֵמַעִיןַמּב

  .ְּכֶׁשֶמׁש ָהעֹוָלה ִּבְסֹער ָׁשַמִים

  !ַאל ִּתְׁשְּפִכי ֶאת ִּדְמָעֵת: ֻּכָּלּה

  :ִהיא ְנחּוָצה ִלְדֵגי ַהָּבָקָלה

  ,ְּבָׂשָרם ִּבְמָלֶחיָה ִיְתָּבֵר:

 .ְוַאְנְגִלָּיה ִּתְטַעם ֶאת ַצֲעֵר:
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 לכבוד מר למואל גוליבר

  

  1.ברגשי תודה, מאת ההֹוְיְנֶהְנִמים האומללים המתייסרים עתה בשבי באנגליה

  

  ַההֹוְיְנֶהְנִמים ַהּכֹוְרִעים, ֲאַנְחנּו

  ,ַּתַחת ָהֹעל ְּבֶאֶרץ ַהְּפָרִאים

  :ַהְקִׁשיָבה ְלִׁשיֵרנּו. מֹוִדים ְל5

 .ְּבִׁשְבֲח5 ָנִריָעה ְוָנֹרָּנה

 

  ָאיוָיאהּו ֶׁשָּזַנח ֶאת ֲחָט, הֹו

  ִּבְזכּות ַמָּסע ְלֶאֶרץ ַהָּזָהב

  ,ָׁשם ַהִהָּגיֹון, ֶׁשל ֲאבֹוֵתינּו

  ,הּוא ָהֵעֶר: ָהֶעְליֹון, ִּגִּליָת

  ,ָׁשם ְּתֻמַּגְרָנה ְמְׁשּוגֹות ַהֹּנַער

  :ְוָיאהּו ֶיֱאַהב ֱאֶמת ְוֹטַהר

  ַהִאם Iא ָּבא עֹוד ָיאהּו ִמְּלַבְּד5

  ?ֶאל חֹוף ָהָאֶרץ ַהְּמֹבָרָכה

  ,ַא: ִמּתֹו: ַאֲחָוה! ֶאֶלף ָּבאּו, Iא

  ,אֹו ֶׁשָּמא ַּגֲאָוה, אֹו ִמִּקְנָאה

  ָׁשְמרּו ַעל ַּתְגִליָתם ְּבסֹוד ָּכמּוס

 .ְלַבל ֵיבֹוׁש ַעָּמם ְלֹנַכח סּוס

 

  ָיָצאָת ְלַבֵּקר ָּבֵאי־עֹוָלם

  ,ְוֶלַקח טֹוב ֵהַפְקָּת ִמֻּכָּלם

  סּוְכמֹו אֹוְרֵפאּו; ְּכֵהרֹודֹוטֹוס

  .ָחַזְרָּת ְוִאַּלְפָּת ֶאת ֵרֶעי5

  ,ֶהֱאַזְנָּת, ִהְתּבֹוַנְנָּת, ִהַּגְעָּת

 .ּוְבמּוַסר־סּוִסים ַעְּמ5 ֵהַזְנָּת

                                                           
פגש , ונתן סוויפט'גיבורו של ג,  ההֹוְיְנֶהְנִמים הם גזע נעלה של סוסים נבונים שגוליבר1

בני אדם שפלים ואכזריים המתנהגים , ִאיםבמסע זה פגש גם בָיאהּו. במסעו הרביעי
והיה מוכן לסבול את חברתם , כששב גוליבר ממסעיו הוא נעשה לשונא אדם. כבהמות

  .של סוסים בלבד
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  ַוַּדאי ָנַקף אֹוְת5 ִלְּב5 ַהּטֹוב

  ַהּמֹוְׁשִכים ֶעְגלֹות־ְרחֹוב, מּוֵלנּו

  אֹו ִמְתָחִרים ְלַמַען ֶּבַצע ֶּכֶסף

  .י ִּבְּזיֹון ָוֶקֶצףְּכַד, ִּבְניּוַמְרֶקט

  ְּבֹאֶר: רּוַח ַנֲעִמיס ַעל ַּגב

  ד ַהָּבא ִלְׁשֹּדד ָלקֹוחֹוָתיו"ָּכל עֹו

  ;ְוָכל ַטְרָזן ָקָטן ֶׁשל ֵּבית ַרָּבן

  !ָלַרְבְרָבן ִהְננּו ַהָּקְרָּבן

  ֲאָבל ִׂשְכֵלנּו, ֲעָבִדים ָאנּו, ֵּכן

 .ִלְּמָדנּו ֵאי: ָלֵׂשאת ְּבֹעל ִסְבֵלנּו

 

  ;קֹוִלי ּגֹוֵבר, ּכֹוָכִבים ַאְפִצירַּב

  !ִמְסרּו ָנא ֶאת ֵּגִוי ְלגּוִליֶבר

  ,אֹותֹו ֶאָּׂשא ְלָכל ֲאֶׁשר ַיִּגיד

  .ִּכי ַּתֲענּוג הּוא ְלָׁשֵרת ָיִדיד

  ,ַא: ִאם ִנְגַזר ֶׁשֲאָׁשֵרת ִאיׁש ַמַעל

 !לּו ְּתֹבַר: ְּבסּוס ָמִהיר ִמַּמַעל

                                 

 הֹוְיְנֶהְנם  –    
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 איגרת ממרי גוליבר לקברניט למואל גוליבר

 
זמן־מה לאחר שובו של הקברניט ופרישתו למעונו של מר סימפסון בכפר נמלאה מרת 

ובאיגרת שלהלן היא שוטחת את , גוליבר דאגה לנוכח התנהגותו המנוכרת כלפיה
 .טענותיה לפניו וגוערת בו בלשון רכה

 

  !ַּבַעל־ֵחיק, ִהֵּנה ָחַזְרָּת, ֵּנהִה

  ?ֶאת ִאְׁשְּתI 5א ְּתַחֵּבק? ָמה ֹזאת

  ֲהְלֵׁשם ָּכ: ָיַׁשְבִּתי ֹּפה ְׁשכּוָחה

  ?ּוַבֵּלילֹות ִיַחְלִּתי ְלׁשּוְב5

  ;ָחֵמׁש ָׁשִנים ָׁשַמְרִּתי ֱאמּוִנים

  ?ֲהֵיׁש ְּכמֹוִתי ְּבֶקֶרב ַהְּׁשֵכִנים

  ;ְגִדים ִּבי ֶּבֶגדֵעיֶני5 ְוַאְּפ5 ּבֹו

  .ֵעיְנ5 חֹוֶמֶקת, ַאְּפ5 ֵאינֹו ָקֵרב

  ,"ִיְדַּבק ִאיׁש ְּבִאְׁשּתֹו"ֵהן ֶנֱאַמר 

  .ְּכִאיׁש טֹוב, ּוַפַעם ִּבי ָּדַבְקָּת

  אּוַלי ּתּוַכל ִלְׁשעֹות ָלֲאָנָחה 

  : ֵהם ֲהֵרי ֶׁשְּל5–ֶׁשל ְיָלֶדי5 

  ,ְוַאל ֵּתַחת; ְסֹפר אֹוָתם, ַהֵּבט ָּבם

  .ִּכי Iא נֹוַסף ֲעֵליֶהם ַאף ֶאָחד

  ;ְרֵאה ֵּכיַצד ַהַּטף אֹוְת5 לֹוֵטף

  ?ַעְכְּבֵרי ַמְרֵּתף? ֲהְנָחִׁשים ֵהם

  ;נֹוְצִרים ַּכֲהָלָכה, ַזְרֵענּו ֵהם

 .ֵהם ֶׁשְּל5, ַנֵּׁשק ֶאת עֹוָלֶלי5

 

  ,ַהְּקַבְרִניט ַהּטֹוב, ָּכמֹו5 ִּביֶדל

  ,יף ֱאֹהבֶהְחִליף ַאְרצֹו ֲאָבל הֹוִס

  ,ֶׁשִהְפִליג ַּבָּים ָׁשִנים, ּוָּפאֶנל

  .ָׁשב ְוֵהִאיר ְלזּוָגתֹו ָּפִנים

  ,ַא: ִהיא לֻעָּמִתי ְּפִרי ְּבאּוִׁשים

  !ּוְגֶבֶרת ִּביֶדל ַּבת ַּכֲחִמִּׁשים

  ;אֹוִתי ֵהן ׁשּום ְׁשֵכָנה עֹוד Iא ֵחְרָפה
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  12?ַהִאם ִאְׁשּתֹו ֶׁשל ְפִליְמַנּפ ֲעִדיָפה

  ,ֵאין ַּפְרָוה ְסמּוָקה ּוַמְסִריָחהִלי 

 .ַא: ְנִקָּיה ֲאִני ִמַּסַּיְס5

 

  ֵּכיַצד ַאָּתה מֹוֵעל ֶּבֱאמּוִני

  ?ְוָׁשב ֶאל ַהּסּוָסה ָהַאְדמֹוִנית

  ֵאּלּו ֶּדמֹוִנים אֹו ֵאִלים, ֱאֹמר

  ָּגְרמּו ְל5 ְלַהֲעִדיף ְּגָלִלים

  ַהֹּכֶמר ְיַנֵּׁשל? ַעל ְּפֵני ִמָּטה

  .ָּׂשָטן ֶׁשַּבּסּוָסה מֹוֵׁשלֶאת ַה

  ֵיׁש ַהְּסבּוִרים ֶׁשִּׂשְכְל5 נֹוַקׁש

  ;ּוְמקֹוְמ5 ְּבָתא ָרפּוד ְּבַקׁש

  !Iא ָּבֹזאת ִּתְזֶּכה ִלְמנּוָחה, ָהּה

 .ַהַּקׁש ַיְגִּביר ֶאת ִׁשְּגעֹוְנ5, ַהַּקׁש

 

  ,ֶׁשָּבּה ָרִוינּו ּדֹוד(ְּבִמָּטִתי 

  )ם ּוְׁשֵּתי ָּבנֹותְׁשֵני ָּבִני: ְרֵאה ָנא

  ,ֲאִני קֹוֵראת ְל5 ַּבֲחלֹוִמי

  ! ֵאין ְּבִמי–ׁשֹוַלַחת ָיד ָלַגַעת 

  ֲאִני עֹוָלה ִמן ַהִּמָּטה ְלַבד

  !ּגּוִליֶבר ָאַבד: ּוְמַחֶּפֶׂשת

  ,ַּבֹּקר ֲאִני יֹוֵצאת ִמְּמעֹוִני

  :ְמִעיָרה ֶאת ַהְּׁשֵכִנים, צֹוֶעֶקת

  "?ן ָנַסעְלָא? ֵהיָכן הּוא ּגּוִליֶבר"

 ."הּוא ִעם ַהּסּוָסה: "ַהֹּכל עֹוִנים ִלי

 

  ִעם ַׁשַחר ֲאִני ָחָׁשה ַלָּיִריד

  ,)ׁשֹוֶקֶדת ְלַרּצֹות אֹוְת5 ָּתִמיד(

  ּבֹוֶחֶרת ַאְסָּפָרגּוס ּוַפְסיֹון

                                                           
הגיבור ' מסעי גוליבר'ב. ְפִליְמַנּפ הוא אחד השרים החשובים בממלכת הגמדים ִליִליּפּוט12

 .ם רעייתו של אותו שרמכחיש נמרצות את השמועות על פרשיית אהבים שלו ע
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  )ִמִּנָּסיֹון, אֹוָתם ַאָּתה אֹוֵהב(

  ַא: ַאָּתה ; ּוְמַׁשֶּלֶמת ֶּכֶתר

 .ׁש ִחָּטהּדֹוֶחה אֹוָתם ּוְמַבֵּק

  ֵיׁש ַהְּמִביִאים ַהַּבְיָתה אֹוָצרֹות

  ;ְוֵעיֵניֶהן ֶׁשל ְנֵׁשיֶהם אֹורֹות

  ְמַנת ֶחְלִקי ָהְיָתה ַרק ּכֹוס נְֻקָׁשה

  .ָהֲעׂשּוָיה ַיֶּבֶלת ֶׁשל ִאָּׁשה

  ,ַא: Iא ַעל ֵאֶּלה ּבֹוִכָּיה ֲאִני

 !ִּכי ִאם ַעל ַהּסּוָסה ָהַאְדמֹוִנית

 

  ְנ5 ׁשֹוֵכ: ִלְרָגִעיםְּכֶׁשִּׁשְּגעֹו

  ,ּוֵמָרחֹוק ִׂשיָחה ַאָּתה ַמְנִעים

  ;ַּתֲענּוִגי הּוא ְלַהְקִׁשיב ְל5

  .ִזְכרֹון ְקָׁשֵיי ָעָבר ֵמִביא ְּבָרָכה

  ,ְּבַדֶּבְר5 ָחִזי ַמְתִחיל ִלְרֹעד

  .ְוַהְּיָלִדים רֹוִצים ִלְׁשֹמַע עֹוד

  ֵאי: ִהְתַנַּׁשְמִּתי ְּכֶׁשְּבִליִליּפּוט

  ;ָּתה ָּכפּותִּפְתאֹום ִּגִּליִתי ֶׁשַא

  ים ִטְּפסּו ַעל ָּכל ּגּוְפ5ְּכֶׁשַּקְלַּגִּס

  .ִּפי ָּפַלט ִיְפָחה, ִלִּבי ָהַלם ִּבי

  ַא: ְּכֶׁשִהַּטְלָּת ַמִים ַעל ְּדֵלָקה

  ,ַהַּמְלָּכה, ַהֶּמֶל:, מּול ָּכל ָהָעם

  : ִהֵּנה ָּבא ּדֹוִדי–ִמָּיד ָיַדְעִּתי 

  .ִהְרִטיב אֹוָתם ִהִּצית אֹוִתיָמה ֶׁש

  ,ַהִּמְׁשָקַפִים, ַמַּתת ָיִדי ְל5

  ;ִהיא ֶׁשִהִּציָלה ֶאת ֵעיֶני5 ְׁשַּתִים

  –!  ֵאִלי–ּוְגַזר ִּדינֹו ֶׁשל ּבֹוְלּגֹוַלם 

  23.ִנְדָמה ָעַלי ִּכְגַזר מֹוִתי ֶׁשִּלי

  ;ִאָּכר ִהִּציג אֹוְת5 ְּתמּוַרת ְׁשֵני ֶּפִני
                                                           

נעזר גוליבר במשקפיים כדי להגן על עיניו מפני חיצי אויבי , ארץ הגמדים, בליליפוט 2
החלו לחשוש מפניו וגזרו עליו דין , ובהם השר ּבֹוְלּגֹוָלם, שליטי אותה ארץ. הממלכה

 .וגוליבר נמלט בעור שיניו, מוות
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  .ף ָּפאּוְנד ָהָיה ּגֹוֵרף ִמֶּמִּניַּגם ֶאֶל

  ְּכֶׁשָהעֹוָלל ָהֲעָנִקי ָמַׁש:

  ,ַּגם עֹוָלִמי ָחַׁש:, אֹוְת5 ֶאל ִּפיו

  ּוְכֶׁשְּלֶעֶצם ֲחלּוָלה ִנְתַחְבָּת

  אֹו ְּכֶׁשָּסַעְדָּת ִעם קֹוף ְּבַצְוָּתא

  ,ָעלּו ַּגם ִּבי ְּפָחִדים ְוִיּסּוִרים

  .ְמרֹוִריםְוַעל ָיְד5 ָׂשַבְעִּתי 

  –ַא: ְּכֶׁשָרַכְבָּת ַעל ִּפְטַמת ַעְלָמה 

  !ָּבּה ָּכל ָהַאְׁשָמה, ְּבֵׁשם ָׁשַמִים

   ָעֶליָה ֶאְתַאֵּבל–! 'ּוְגלּוְמַדְלְקִליץ

  !ַעל ְׁשָמּה ַהּטֹוב ָיֵגן ָהֵאל; ִאְּת5

  ַהְלַואי ֶׁשֶּמֶל: ְּברֹוְּבִדיְנְגֶנג ִיְמַחל

  תֹו ָנַחלָל: ַעל ַהֵחְטא ֶׁשִּבְזכּו

  ַּכָּמה נֹוָרא; ִאיִׁשי ֶאת ֵחרּותֹו

34!ַלְחֹׁשב ֶׁשַאְּת ִׁשַּלְמְּת ֶאת ְמִחיָרּה
 

 

  ַלְּמֵדִני ְוֵאַדע, ַיִּקיר ֶׁשִּלי

  ִלְקֹרא ְל5 ַּבֵּׁשם ַהָּמֳעָדף

  ַּכֲאֶׁשר ֹקָרא, ְּגִריְלְדִריג: ָעֶלי5

  ,ְל5 ִּבְּברֹוְּבִדיְנְגֶנג ַהַּכִּביָרה

   ַעל ַּכף ָידֹו ֶׁשל ֶמֶל: ָרםֶׁשָּבּה

  ;ָיַׁשְבָּת ְלַלֵּבן ִסְדֵרי עֹוָלם

  ,אֹו ֶׁשָּמא ְקִויְנּבּוס ְפֶלְסְטִרין ֶנְאָּדר

  ;ֵׁשם ֶׁשָּנָׂשאָת ָּכָאָדם־ָהָהר

  ,ֻּדָּכס־ַּגָּמד, אֹו ַנְרַדק ַנֲעֶלה

  ?ַהָּצנּוַע ִּבְמַעט, אֹו ְקלּוְמְגלּום

  ְמֵהםֵמַאִּפי ַהְלַואי ַוֲאַה! Iא

  ,ִהְמנֹון ַהְרמֹוִני ְּכֶהְמַית הֹוְיְנֶהְנם

  ,ֵׁשם מֹוְפִתי; ִּכי הֹוְיְנֶהְנם ֲאַכֶּנ5
                                                           

. מהן מסוכנות ומהן מרגשות, ר הרפתקאות רבותעבר גוליב, ארץ הענקים,  בְּברֹוְּבִדיְנְגֶנג3
אך כשלא שמה לב אחז ,  מונתה להשגיח עליו ולטפל בו'הילדה המקומית ְּגלּוְמַדְלְקִליץ

 .עיט בקופסה שבה התגורר ונשא אותה הימה



 167 

  .ִויָלֶדי5 ִיְצְנפּו ְּכמֹוִתי

  ְוָכ: אּוַלי ֶאְזֶּכה ְּבַאֲהָבה

 .ת ַאּמֹוֶתיָה ֶׁשל ֻאְרָוה"ְּבָדֶל

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

)בנשלום יותם :אנגליתמ(  
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 אלמוני מחבר מאת – עלמות לושבש מעשה

  

  
הקומדיה "שייך לסוגה הקרויה ) De tribus puellis(שיר ארוך זה 

במחצית השנייה של , ומקורו בצרפת" הלטינית הימי־בייניימית
סיפורים משעשעים אלה קרובים מאוד לסוגה . המאה השתים־עשרה

, מחבריהם האלמונים הלכו בעקבות פלאוטוס". ַפְּבִליֹו"הקרויה 
" המעשה בשלוש עלמות"מחברו האלמוני של . הורטיוס ואובידיוס

אם כי , של אובידיוס" אמנות האהבה"ו" אהבים"הלך בעקבות ה
 .סגנונו דומה יותר לסגנון הלבלרי בן זמנו

  

•  •  • 

  

 ,ַּפַעם ְּבִלי ֶּבן ְלָוָיה ַּבֶּדֶר: ִהְרַחְבִּתי ַרְגַלִים

 .ְּכַדְרּכֹו, ְתַלָּוהָאמֹור ַא: הּוא ְלַבּדֹו ִלי ִה  

 ,ֶאְהֶּגה ְּבַעְלָמה ֶׁשֶאְׁשַלח ָלּה, עֹוד ֲאַחֵּבר ִלי ִׁשיִרים

 ,ֶאת ַהִּׁשיִרים ֶׁשֶאְכֹּתב, ִאם ִיְתַמֵּזל ַהַּמָּזל  

 –ִניְמפֹות :  ֹּתאַמר–ֶּפַתע ָרִאיִתי מּוִלי ָׁשלׁש ֲעָלמֹות 

 .ְבָהה ַעל ַחְברֹוֶתיָה ָּג– זֹו ֶׁשָּבֶאְמַצע ָהְיָתה  

 ,ָנְׂשָאה ֶאת ַרְגֶליָה ְוָרָצה, ֶׁשָּבֶאְמַצע ָהְיָתה, זֹו

 . ִהיא ִמֲהָרה ִמְּׁשֵּתיֶהן, ָרצּו ַהְּׁשַּתִים ִעָּמּה  

 ,לּו ְּבִמְקֶרה ָּבא ֵאי־ִמי ְוָנַתן ָלּה ֲחִנית ְוַאף ֶקֶׁשת

 .ָאז ְּבֵעיַני ָלּה ָהָיה ֹּתַאר ִּדיָאָנה ַמָּמׁש  

 ְּבַיַער ָעֹבת ַחּיֹות ֶּפֶרא, ֶבַטחָל, ַרק ִּדיָאָנה

 .ִעָּמּה ְּבתּולֹות ַיַחד ַּבַּצִיד ָרצֹות, ָצָדה  

 ,ָאז ֶאת ְּדמּוָתן ְוֶאת ְׁשָמן ְלַגּלֹות ִהְתעֹוֵרר ִּבי ַהֵחֶׁשק

 .ַחְׁשִּתי אֹוָתן ְלַהְדִּביק, ֶּתֶכף ִהְתַחְלִּתי ָלרּוץ  

 ֲאֶׁשר ֹקֶדם, יֶהןִנְגלּו ִלי ְּפֵנ, ֵעת ָקַרְבִּתי ַּדִּיי

 . ִּכי ִנְסְּתרּו ֵמִאִּתי, Iא ָיֹכְלִּתי ִלְראֹות  

 , ְוIא ִניְמפֹות, ָׁשלׁש ֲעָלמֹות ְלָפַני: ָאז ִהְתַחֵּור ִלי

 .  ֵהן ֱאִלילֹות ַהַּיִּמים–ַעד ֹּתאַמר , ַא: ַרּבֹות ֵחן  

 , ִמַּפַּלס, ִמּיּונֹו, ַא: ְמַעט ָקט ָנְפלּו ִמֵּונּוס

 . ְלֵאלֹות Iא ְלִחָּנם ִּדִּמיִתין; !)ב ָיְפָיּהַר(  
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 ,ְוִגְזַרת ּגּוֵפיֶהן ִהְקִסימּוִני, ְׂשָעָרן, ֹּתַאר ְּפֵניֶהן

 . ֹנַעם ִהְׁשרּו ַעל ֵעיִני:  ְמֵלאֹות ֵחן–ֶאְצָּבעֹות , ָיד  

 ,ֵחץ ְּבֶעֶצם ָידֹו ְּבִלִּבי ִׁשֵּלַח ֻקִּפידֹו

 . ִלי ְּבֹעֶמק ָחִזיַאְּת ַלִּפידֹו ַהּבֹוֵער ָׂשם  

 ֵּבין ַהָּׁשלׁש ִהְתַלַּקח ִוּכּוַח ִמי ְמַזֶּמֶרת

 .ְוַאַחת ֶזֶמר ִהְפִליָאה יֹוֵתר; טֹוב ִמן ַהְּׁשָאר  

 ַהָּׁשלׁש ְלַחֵּפׂש ׁשֹוֵפט ֶׁשַּיְכִריַע, ִאם ֵּכן, ָרצּו

 . ִמי ִמְּׁשָלְׁשָּתן ְּתַקֵּבל ְּפַרס ְּתִהָּלה ַעל ִׁשיָרה  

 ,ִּפְרֵחי ֶוֶרד: לׁש ָנְׂשאּו ְּדַבר־ָמה ְּבָיָדןָּכל ַהָּׁש

 . נֹוי ַהָּנִעים ַלְּנָערֹות:  ָעָנף–זֹו ,  ְּפִרי–זֹו , זֹו  

 : ַאַחת ֹׁשֶוה ְלָתֵאר ֶאת ַמְרֶאיָה, ִמן ַהָּׁשלׁש

 .  ָיְפָתה ִהיא–ִמן ַהָּׁשלׁש , ִהיא ֶׁשֵּניָחָנה ְּבֵחן  

 ,־ֵחן ְוָזָהב ּבֹו ִהְבִהיקּוַאְבֵני, ֹזַהר ָהָיה ְלִבְגָּדּה

 .ַרב ָהָיה ֹּבַהק ּגּוָפּה ַּגם ִמן ַהִּזיו ַהָּלֶזה  

 ,ַעל ְׂשָעָרּה ַהָּזֹהב ֲעֶטֶרת ֶׁשל ָּפז ִמְזַּדֶהֶרת

 .ַא: ְׂשָעָרּה ָנָׂשא ֵחן ֶּכֶפל ִמִּזיו ַהָּזָהב  

 ,הֹוד ֲאִביִבי ֶׁשל ְוָרִדים ָעַטר ֶאת ֹראָׁשּה ְּבַרב־ֶחֶמד

 .  ַּגם ְּבIא ַהְּוָרִדים ֶחֶמד ִיְפָעה ֲאָפָפּהַא:  

 ַּגם ָהֹעֶרף ; ַצַּואר ֲחָלִבי, ֵמַצח ֻמְפָלא ָלּה ָהָיה

 .  ִהְתַלֵהט–ְלָבִבי ; ַּגם ַהָּיַדִים ָּכְבׁשּו ֵלב  

 ,ֵאין ָעָנן ּבֹו, ַהְּמאֹורֹות ַהּבֹוְרִקים ְּבָרִקיַע ָטֹהר

 . ְׁשֵּתי ֵעיֶניָה־ַזּכֹותIא ֹּכה ִּתְזַהר אֹוָרָתם ְּכמֹו  

 ,  ְׁשֵּתיֶהן ָעְמסּו ַאְבֵני־ֵחן ַרּבֹות ֹּבַהק–ֹאֶזן ְוֹאֶזן 

 .ֵאת ֹעל ֶׁשָּכֶזה ַעל ַהְּתנּו:ֵׂשַאף ֶׁשָּיפּו ִמְּכֵדי   

 :Iא ִנְּכרּו ִּבְדמּוָתּה ָּכל אֹות ְוִסיָמן ְלָׁשַדִים

 ; ַעל ַהּגּוףאֹו ֶׁשֻּׁשְּטחּו, אֹו ֶׁשָהיּו ְקַטְנַטִּנים  

 ,Iא ַאַחת ְמַׁשְּטחֹות ַהָּנִׁשים ֶאת ְׁשֵדיֶהן ְּבַמֲחֹגֶרת

 .  Iא ֹיאֲהבּום ַהְּגָבִרים–ִּכי ִאם ְּגדֹוִלים ֵהם ִמַּדי   

 : ֹזאת ָהַעְלָמה Iא ָּתבֹוא ְּבַס: ִמְנָיָנן ֶׁשל ַהָּללּו

 .  ָלּה ָהָיה ִמִּטְבָעּה ֶצֶמד ָׁשַדִים ְקַטִּנים–זֹו   

 ,ַאְבֵני־ֵחן ְוָזָהב ֵּפֲארּוָה, ָלּה ַמֲחֹגֶרת ָהְיָתה

   .ּגּוף ָׂשָרִתי ַהָּיָפה ָּבּה ַּבָּמְתַנִים ֻּכַּתר  
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 ,ַעל ָּכל ְּפָרט ּוְפָרט לּו ָעַמְדִּתי? ָמה ֲאָפֵרט ַרב ָיְפָיּה

 . Iא ִהְסִּפיקּוִני ָלֹזאת, ַאֲאִמין, ֶאֶלף ָיִמים  

 –עֹוֶלה ְּבָיְפיֹו ַעל ַהֶּיֶתר  –ִאם עֹוד ֶטַפח ִנְסָּתר 

 .ֹיִפי ָיֵתר ַּבִּנְסָּתר: ֵאין ָּכל ָסֵפק ַּבָּדָבר  

 :ֶאת ִּפי ִלְפֹּתַח ָהֹעז Iא ָהָיה ִּבי? ָמה ֶאֱעֶׂשה

 .ִלְפֹּתַח ֶאת ִּפי ָאמֹור ָּדַחק ִּבי ִמָּיד, ֶאֶפס  

 ,ַתִי:ַמְלָּכה ַעל ְׁשֵּתי ַחְברֹו, ָׁשלֹום ָל: ַעְלָמה: "ַסְחִּתי

 !  ָל: ָיָאָתה ִּבְרָכִתי–ִאם ֵאָלה , ִאם ִאָּׁשה  

 ,ַחְברֹוַתִי:, לּו ִּתֶּׂשאָנה ָׁשלֹום ַּגם ְּבנֹות ִלְוָיֵת:

 ! ְּבתּוָלה, ָל: ְּתׁשּוָקִתי,  ָעִליָת ַעל ְׁשֵּתיֶהן–ַאְּת   

 ,ִאם ְּדַבר־ָמה ִיְגֹרם ִּכי ְּבִריב ְמַפֵּלג ִּתְתקֹוֵטְטָנה

 .ֶאת ַהַּמֲחIֶקת ֶאְפֹּתר, ֶאְהֶיה ַהּׁשֹוֵפט, ָנהֹּבא  

 ,ִלְנֹהג ְלִפי ָמה ֶׁשַאְכִריַע, ִלי ִּתְצָטֵרְכָנה ִלְׁשֹמַע

 . ֵאין ָאָּמנּות ֶׁשִּלְגֹזר ִּדין Iא אּוַכל ָּבּה ֲאִני  

–  

 ". ָּבּה ִהְׂשִּכילּוִני ַּדִּיי, ַּגם ָאָּמנּות ַהִּׁשיָרה  

 , ְקֹּפְצָנה ְּכֶרַגעיָרה ְוִזְמָרה ַוִּתַא: ָׁשְמעּו ַעל ִׁש

 !"ָלנּו ִּתְהֶיה ַהּׁשֹוֵפט: "ַיַחד ָקְראּו ַהָּׁשלׁש

 , ֲעטּור ֵעֶׂשב, ֲאָפר מֹוִריק, ַּכר ָנֶאה ָׁשם ָהָיה

 .ֵעץ ַאּלֹון נֹוֵתן ֵצל ּבֹו ִהַּתֵּמר ַּבֶּמְרָּכז  

 ,ַרְזנּוּוְלָׁשם ִהְזָּד ֶאת ַהִּמְׁשָּפט ָׁשם ָנַעם ְלַקֵּים

 . ִּכי ְלֻכָּלנּו ָנַעם ֶזה ַהָּמקֹום ַעד ְמֹאד  

 ,ַעל ַהַּקְרַקע ֲעטּוַרת ָהֵעֶׂשב ִמָּיד ִהְתַיַּׁשְבִּתי

 . ַוֲאַצֶּוה ַלָּׁשלׁש ִּכי ִּתְתַיֵּׁשְבָנה ַּגם ֵהן  

 ָאז ָלַעְלָמה ֶׁשֶהֱחִזיָקה ְוָרִדים ִצִּויִתי ִּכי ֶזֶמר 

 .יא ָׁשָרה ִׁשיָרּה ִראׁשֹוָנהְוִה, ֶּתֶכף ַּתְׁשִמיַע  

 ,ָׁשָרה ַעל ְקָרב ַאְכָזִרי ֵּבין ֵזאּוס ּוֵבין ַהִּגיַגְנִטים

 .ַוְּתַסֵּפר ֵאי: ְּבֵאׁש ֵזאּוס ֻמְּגרּו ְוָאְבדּו  

 ָהַעְלָמה ַהְּׁשִנָּיה ַאֲחֶריָה , ַא: ִסְּיָמה ֶאת ִׁשיָרּה

 .יָרּהָקָמה ָלִׁשיר ֶאת ִׁש) זֹו ֶׁשָהָיה ָלּה ָעָנף(  

 ,ְמַסֶּפֶרת ַעל ָּפאִריס, ָׁשָרה ַעל ָּפָרַׁשת ַאֲהָבה

 .ִׁשיר ֶׁשִהִּכיָרה ֵהיֵטב, ִׁשיר ֶׁשָהָיה ָלּה ָׁשגּור  
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 ,ַא: ִסְּיָמה ּוָפְתָחה ָהַעְלָמה ַהְּׁשִליִׁשית ְּבִׁשיר ֶזֶמר

 . Iא ִנְׁשֲאָרה ֶאָּלא ִהיא ִׁשיר ְּבָאְזֵנינּו ָלִׁשיר  

 , ִהְתנֹוֵסס ֵזר ְּפָרִחים ֶׁשָעַטר ָלּה ְּכֶכֶתרַעל ְׂשָעָרּה

 . ִצְּוָתה ְּבָיָדּה', ְׁשֹתְקָנה, 'ֶאת ַחְברֹוֶתיָה ִסְּלָקה  

 ,ַעל ְׂשחֹוק ֲאָהִבים ַרֵּבי ֹנַעם, ָאז ַעל ֵזאּוס ִזְּמָרה

 . זֹו ֶׁשָּיְקָרה ְלִלּבֹו, ֵאי: ִעם ֶאּורֹוָּפה ָׂשַחק  

 ,  ֶּכֶפל ִּכְפַלִים–ָעַלי ,  ַעל ַהֹּכלֹנַעם ִהְׁשִּפיַע קֹוָלּה

 .  ַעל ִּכי ָּבּה ְלַבָּדּה ֹנַעם עֹוַרְרִּתי ֲאִני–ֹזאת   

 ,ָּכל ֵאיַמת ֶׁשָּבַקע קֹול ְצִליל ִמַּוְרֵדי ִׂשְפתֹוֶתיָה

 .ֵהד לֹו ֵהִׁשיבּו ִמָּיד ָּכל ַהְּסָלִעים ִמָּסִביב  

 ,ֹות ֶקֶדם אֹוְרֵפאּוסֵעת ָׁשר ִּבימ, ָּכ: ְּבֶגַבע ִאיְסָמָרה

 .ָזע ָהעֹוָלם ִלְצִליֵלי קֹול ַקְתרֹוסֹו ַהּנֹוֵגן  

 ,ְלָפִנים ִהְׁשִמיעּו קֹוָלן ַהִּסיֵרנֹות, אֹוְמִרים, ָּכָכה

 .ֵעת ָזְממּו ַלֲעֹצר ֶאת ֳאִנּיֹות ְּבֵני ָיָון  

 ,ֶאת ִמְזמֹוָרן ׁשֹוְררּו ִּבְרצֹוָתן ַלֲעֹצר ֶאת אּוִליְּכֶסס

  I :א ָיְכלּו ַלֲעֹצר ֶאת ַהִּגּבֹור ֶהָערּוםַא ; 

   –לּו ָהְיָתה ִזְמָרָתּה ֶׁשל ֹזאת ָהַעְלָמה ִמְתַנֶּגֶנת 

 .  ֵאין ָסֵפק ִּכי ָהָיה ַא: ִמְזמֹוָרּה ְמַעְּכבֹו  

 ,ַא: ָחַדל קֹוָלּה ִמן ַהֶּזֶמר, ַא: ָּגְמָרה ֶאת ִׁשיָרּה

 . ָעִליָת ַעל ֻּכָּלן ֶאת ֶׁש–ְלִפי ִׁשּפּוִטי : "ַסְחִּתי  

 ,ָּבָאָּמנּות ַהִזְמָרה ּוְבקֹול ָעִלית ַעל ַהְּׁשַּתִים

 .ַּגם ְּבִיְפָעה ְּתַנְּצִחין, Iא ַרק ְּבקֹול ָל: ִיְתרֹון  

 ,ֲעֶטֶרת ָּכבֹוד ְמֻכֶּפֶלת, ְלִפיָכ:, ָל: ָיָאה

 ".ָל: יַֻּתן ַׁשי ִנָּצחֹון ְמֻכָּפל, ַאְּת ֶׁשִּנַּצְחְּת  

 ,ז ִמְּפָרִחים ׁשֹוִנים ָקַלְעִּתי ִמָּיד ַעְטרֹוַתִיםָא

 .ְּפָרס ֶׁשָּזְכָתה ּבֹו ְּבִדין, ַעל ֹראָׁשּה ִהַּנְחִּתין  

 , ִהיא ֻהְקְסָמה ְוִנְמָלא ִלָבָבּה ַאֲהָבה ְמֻסֶּתֶרת

 .ְׁשֵּתי ַחְברֹוֶתיָה ָּדוּו ַעל ַהָּכבֹוד ּבֹו ָזְכָתה  

 ; ְּתִהָּלה ַּכִּביָרה ִלי ָחַלְקָּת, ירָצִע, ְׁשַמע־ָנא: "ָסָחה ִלי

 . ַא: ִמן ַהִּדין ֶׁשֻּתַּתן ֵאיזֹו ְּתמּוָרה ַאף ְל5  

 ְּתַקֵּבל ַאף ִמֶּמִּני , ִּכי ִּתָּוַדע ָמה ָּגדֹול ֶעְרְּכ5

 –ֶקֶׁשר ֵרעּות ְוִקְרָבה , ַׁשי ּגֹוְמִלין ָּכָראּוי  
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 ,ר־ָמה ֶׁשָחַׁשְקָּתְּדַב, ְׁשַאל־ָנא ַעָּתה ֵמִעִּמי ַמָּתָנה

 .ְּתַקֵּבל ָּכל ֶׁשִּתְרֶצה ְלַבֵּקׁש; ְׁשַאל ָוֶאֵּתן  

 ,ַּבל ַּתְחֹׁשב ֶׁשֲאִני ַעְלָמה ַהִּנְׁשַּבַעת ַלֶּׁשֶקר

 ,  ֹּתֶקף לֹו ֵיׁש ּוִמְׁשָקל–ִּכי ִּתָּוַדע ֶׁשְּדָבִרי   

 " ִנְׁשַּבְעִּתיּבֹו, ַהַּׁשְרִביט ַהָּקדֹוׁש, ֵעד ִלי ַׁשְרִביט ָהֵאל ֵזאּוס

–  

 ,"ֵחֶלף ָמה ֶׁשָעִׂשיִתי ַּתְבִטיִחי, ְּבתּוָלה, ַׁשי ַּכִּביר"

 .ִהֵּנה ֲאַבֵּקׁש ִּכי ִלי ִּתְּתִני ַׁשי ַּכִּביר", ַסְחִּתי  

 ,ְרצֹוִני ִּכי ֶאְהֶיה ִעָּמ: ַיַחד: ַעְלָמִתי, ֹזאת ֲאַבֵּקׁש

 .ַעם ַהָּדָברִאם ָל: ִיְנ, ַעְלָמה, ִּכי ֶמה־ָנַעְמְּת ִלי  

 , ֵאין ְלַמְעָלה ִמֵּמ: ַמָּתָנה ֲאֶׁשר ֹּכה ִּתיַקר ִלי

 .  ַׁשי ַאִּדיִרים ִלי ִּתְּתִני–ִאם ַּתֲעִניִקי ִלי ֹזאת   

 , ֵונּוס ּוַפַּלס ְויּונֹו ְלֵעת ִהְתַיְּצבּו ִלְפֵני ָּפאִריס

 .ָּכל ַאַחת ִמְּׁשָלְׁשָּתן ַׁשי ִמֶּׁשָּלּה לֹו ָנְׂשָאה  

 :ִמְּׁשָלְׁשָּתם ַא: ֶאָחד ֵהן ָּבַחר לֹו, ת ַׁשֵּייֶהן לֹו ָנְׂשאּוֵע

 .  ֶזהּו ַהַּׁשי ֶׁשִּבֵּקׁש–ַהַּנֲעָרה ַהָּיָפה   

 – ֵהן ַּתְסִּכיִמי –לּו ִהִּכיר עֹוד ָּדָבר ָהעֹוֶלה ַעל ֹזאת 

 .ָאז Iא ָּבַחר לֹו ְּכַׁשי ֶאת ָהַעְלָמה ַהָּיָפה  

 ְּכמֹותֹו ַאף ֲאִני ֲאַבֵּקׁש ִלי, ּוא ִלְבֹחרְּכִפי ֶׁשֵהיִטיב ה

 ; ְּכִפי ֻּדְגָמתֹו ֹזאת ֶאְרֶצה; ַהָּיָפה, אֹוָת:: ַׁשי  

 ,Iא ָיֵרא ְלַבְּכָרּה ַעל ַהְּׁשַּתִים, ֶׁשְּבֵונּוס ָּבַחר, הּוא

 .ָּבּה ָזָכה, ּוִבְׂשַכר ֹזאת לֹו ִנְּתָנה ֵהֵלָנה ַׁשי  

 ,ָרה ִּבְזכּוִתי ַעל ְּפֵני ְׁשֵּתי ַחְברֹוַתִי:ֶׁשָּזִכית ִּבְבכֹו, ַאְּת

 .ִּכי ִּבְבתּוַלִי: ֶאְׂשַמח, ַאִּפיל ְּתִחָּנִתי, ְּתִני

 ,ֵאיֶנִּני ָראּוי לֹו, ִּתְסְּבִרי, ֶׁשָּכֶזה ִאם ַׁשי ַּכִּביר

 ;ַעְלָמה, ְּתִני ֶאת ֶׁש�א ְיַסֵּכן ֶאת ְּבתּוַלִי:

  –: ְיכֹוָלה ְלִתֵּתִני ִאם ֶאת ִׂשיא ַהַּמָּתת ֵאיֵנ

 ".לּו ִנְתַעֵּנג ַעל ִמְׂשָחק ְּבִלי ֶׁשּיַֻּתן ִלי ַהֹּכל

 : ַהְּבתּוָלה ַהַּזָּכה ִמָּיד ִנְתַחְּיָכה ְוֵהִׁשיָבה

 . ַאל ְּתַפְקֵּפק ָּבֹזאת ְּכָלל, ִלי ִּתְהֶיה ְיִדיִדי"

 ,ֲעַדִיןִּבְראֹוָתּה ִּכי ָסֵפק ִּבי , ָׁשְנָתה, "ַאל ְּתַפְקֵּפק

 .ַאַחת ְלֶאָחד, ַיַחד, ָּבַאֲהָבה ִנְתַקֵּׁשר"   
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 ;ְּתַקֵּבל ֹזאת; ִלי ִּתְהֶיה ּוְל5 ַאֲעִניק ְּבתּוַלי

 .ַרק ִּבְׁשִביְל5 ְנַצְרִּתים,  ַא: ְל5–ְּכבֹוד ְּבתּוַלי 

 ,ַּבל ְּבִתְקָוה ֲעמּוָמה ְּתַמֵּׁש: ְלִחָּנם ְׁשעֹוֶתי5

 ".ח ֶאת ָהֶאְׁשָּכר ַהֻּמְבָטחעֹוד ַהַּלְיָלה ִּתַּק

 , ְוַעל ַחְברֹוֶתיָה ִצְּוָתה ִּכי ִּתֹּכָּנה ַלֶּדֶר:, ָסָחה

 . ֶאל ִטיָרָתּה ְלַאְלַּתר ֶאת ְצָעֶדיָה ֵזְרָזה

 פֹוְיּבּוס  ְּכָבר ָנַגע ְּבִרְכּבֹו ִּבְפַאת ַהָּים ָהֵאל

 . ֵעת ֶאל ֲחַדר ִמְׁשָּכָבּה ָּבָאה סֹוף סֹוף ָהַעְלָמה

[...] 

 . ָסָחה ְוֹקֶדם ָנְתָנה ְקָצת ְנִׁשיקֹות ְמתּוקֹות

 :ְיֵרַכִים ֲאֶׁשר ְנַתִּתי5, ַיִּקיִרי, ֱאֹכל, ָאָּנא"

 .ֶאֵּתן, ַא: ֵיֵרד ַלְיָלה, ֶאת ְיֵרַכי ֶׁשִּלי

 ,ִּכי ֶאֵּתן ְל5 ֶאת ָהַרְגַלִים, ַׁשי ַּכִּביר עֹוד ָצפּוי

 ".: ֹּתאֶבה ְלַקְּבלֹוִאם ַא, ַׁשי ַּכִּביר ְּתַקֵּבל

 ,ָּבַלְעִּתי ָּבָׂשר ְוַאף ֶעֶצם, ֶאת ֶׁשהֹוִׁשיָטה ָלַקְחִּתי

 .Iא ָטַעְמִּתי ָּדָבר ֹּכה ְמַעֵּנג ּוָמתֹוק

 , ֲאַכְלִּתיהּו–ֵנַתח נֹוֵפל ְּבִטיבֹו ִאם ָנְתָנה ְלָפַני 

 .ְמזֹון ְמָגִדים ְלִחִּכי, ִלי ָהָיה ֶזה ֻמְפָלא

 , ְלַקְחִּתיָה; ה ְוָנְתָנה ִלי ֻקַּבַעת ָזָהבֶׁשַבח ָהְגָת

 .  ָׁשם ַּגם ָלַגְמִּתי ֲאִני–ֵאי ִּבְׂשָפֶתיָה ָלְגָמה 

 , ִהְׂשִּביעּוִני, ָּכ: ַמְׁשֶקה ּוָמזֹון ֵהִׁשיבּו ַנְפִׁשי

 .Iא ָנְתנּו, ִרְויֹון, ֹקֶדם Iא ֶזה ְוIא ֶזה ׂשַבע

 . ֻּׁשְלָחן ַאֲחֶריָהּוֻפָּנה ַה, ָהֲארּוָחה ִהְסַּתְּיָמה

 .ַהְּבתּוָלה ְמַצָּוה ִּכי ַהָּיצּוַע יַֻּצע

 ,ֵעָדה ְׁשכּוַרת־ַיִין, ָׁשִרים ֶאת ַּבְּככּוס, ַא: ְמָׁשְרֶתיָה

 .ֶאת ַהְּיצּוִעים Iא ָּפְרׂשּו ָלנּו ְוַגם Iא ָלֶהם

 Iא ִהִּכירּו, ְּכֵבִדים ִמֵּׁשָכר ּוִמַּיִין ִּדּדּו: Iא

 . ֹּכה ִּבְלַּבְלָּתם ַהִּשְׁכרּות,  ִאָּׁשה ֶזה ֶאת ֶזהִאיׁש אֹו

 ,  ְלַמָּטה– ַעל ֹראׁש ְּגלֹום־ָחִציר ִנְרָּדם ּוִמְׁשֵנהּו –ֶזה 

 . ִמַּטת ֲעָׂשִבים ָנם ְּתנּוָמתֹו ְּבַׁשְלָוה ֶזה ַעל

 ,ְיצּוַע ְּגִבְרִּתי ָּבא ֲאִני ְוִהיא ִמְתַלָּוה ִלי ֶאל

 . ה ֵעת ְּכָבר ִנְׁשַּכְבִּתי ֲאִניִהיא ַלָּיצּוַע עֹוָל
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 ;ְׁשֵני ֲאָנִׁשים ְצִעיִרים ֶנְעַּתר ָלֵׂשאת ַהָּיצּוַע

 .ִלְׁשֵנינּו ָּבּה ַּדי, ֶאֶפס, Iא ָרֲחָבה ַהִּמָּטה

 :ִּפְּסָלה ְיצּוֶריָה ְלֶפֶלא, ַיד־ָאָּמן ֲחָטַבָּתה

 .ֵהן ֵאִלים ֵהן ֵאלֹות ַעל ַהָּיצּוַע ֻצְּירּו

 ,ְנָערֹות ְמַפֶּתה הּוא; ְמַחֵּי:,  ָּכאן ָעַמדיִֻּפיֶטר

 .  ִּבְדמּותֹו ֶׁשל ַּבְרּבּור–ֹזאת ,  ִּבְדמּות ֶנֶׁשר הֹוָנה–ֹזאת 

 , ֹּתַאר ְּדמּותֹו ֻצַּיר ְּבָתִוים ָּכל־ָּכ: ַרֵּבי ָּגֶון

 . ַעד ִּכי ְּבקִׁשי ִנַּכר ִּכי ְמֻצָּיר ָּכאן ָהֵאל

 ,ְּבַיד ָמה־ֻמְכֶׁשֶרת,  ֻצְּירּוּוַבִּפָּנה ֶׁשִּמֶּנֶגד

 .ַיַחד ְׁשכּוִבים ֶזה ִעם זֹו, ֵונּוס ּוַמאְרס ַּבִּמָּטה 

 , ָׁשם ֶאת וּוְלָקנּוס ָרִאיִתי ְוהּוא ְמַמֵּתַח ִמְכֹמֶרת

 . ִּכי ִיְלְּכֵדם ַּבִּמָּטה עֹוד ְיַתּנּו ֲאָהִבים

 , ת ְׁשֵנינּוַּפַחד ִנְמָלא ְלָבִבי ֶּפן ַיְחֹּפץ ִלְלֹּכד ַּגם ֶא

 . ֹּכה ִהְׂשִּכיל ָהָאָּמן ֶאת ַהְּתמּוָנה ְלַעֵּצב

 ַא: ִהְתִאים ָלּה, ָצֲחָקה ַּגם ִהיא, ֵעת ָצַחְקִּתי ַּדִיי

 .ֶּכֶפל ָנָאה ִמְּצחֹוִקי, ֶזה ְצחֹוָקּה עֹוד יֹוֵתר

 ֶאָּׁשֵכב ַעל אֹוָתּה ִמָּטה ְמֹפֶאֶרת? ָמה ֶאְׁשַּתֶהה

 .ָמה ֶאת ֲאָבַרי ֲאַכֶּסהּוִבְׂשִמיָכה ְרקּו

 , ָאז ִצְּוָתה ָהַעְלָמה ַעל ְּבנֹות ִלְוָיָתּה ִּכי ֵּתֶצאָנה

 . ְּבִריַח ַהֶּדֶלת הּוַגף, ֶּדֶלת ַחְדָרּה ָנֲעָלה

 ,ֵאׁש ְמנֹוַרת ָזָהב ֵהִפיָצה ָסִביב ֹנַגּה ֹזַהר

 .ְּכמֹו ִעם סּוֵסי ְזָהָבּה ָּבָאה ַהֶּׁשֶמׁש ִּפְתֹאם

 ,ָרְצָתה ֵעיֻרָּמה ִּכי ֶאְרֶאָּנה, ּוֶׁשיָה ָּפְׁשָטהֶאת ַמְלּב

 .Iא ֶאָחד, Iא ָהָיה ִּבְבָׂשָרּה ֶּכֶתם אֹו ְּפָגם

 :ַהֲאִמינּו, ִאם ֹּתאבּו, אֹוֲהִבים, ִלי ַהֲאִמינּו ַעָּתה

 .ַצח ָּכל ֵאָבר ְּבגּוָפּה ַּגם ִמִּני ֶׁשֶלג ָצֹחר

 ,ְגָעה ֶקֶרן פֹוְיּבּוסֶׁשּבֹו ְּכָבר ָנ, Iא ְּכֶׁשֶלג ָנֵמס

 . ַּכֶּׁשֶלג ֲאֶׁשר ֶטֶרם הּוַחם ַּבַחָּמה, Iא

 ! ָמה ְּכֵתַפִים ָרִאיִתי ְוֵאּלּו ְזרֹועֹות ֶנְחְׂשפּו ִלי! הֹו

 !ָמה ִהְצַטְּינּו ְּבָיְפָין, ְצֹחרֹות, ַּגם ָהַרְגַלִים

 ,ַרֵּבי ֹיִפי, מּוָצִקים, ְׁשֵני ָׁשֶדיָה ָהיּו ְקַטִּנים

 !ַא: ֲעֶדן ָמה־ַמְתִאיִמים ְלִלּטּוף, ת ָקִׁשיםְקָצ
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 ,ֵהן ָחָזּה ֵהן ִּבְטָנּה ְׁשטּוִחים ָהיּו ַּגם ַהְּׁשַנִים

 .זּוג ָמְתֶניָה ָּגַדר ָּכאן ְוַאף ָּכאן ֶאת ּגּוָפּה

 ;ֲהַגם ֶׁשָּיֹכְלִּתי, Iא ֲאגֹוֵלל ֶאת ֵמיַטב ַהַּמְראֹות

 . ַסֵּפר ָּכל ָּדָבר Iא ֲא–ַאף ֶׁשָּיֹכְלִּתי לֹוַמר 

  – ְלֵעת ֵעיֻרָּמה ְרִאיִתיָה –ַא: ְּבקִׁשי ָעַצְרִּתי 

 .ָיד ְמIֶהֶטת ִמְּלֹטף ּגּוף ֲחָלִבי ֶׁשָּכֶזה

 ,Iא אּוַכל ְלַהְמִׁשי: ְלָהִזין ֶאת ֵעיַני ָּבּה? ָמה ֶאֱעֶׂשה

 . ַא: ִמּגּוָפה ַהַּׁשְלִגי ֵאי: ֶזה ַאִּתיק ֶאת ֵעיַני

 , עֹוד ָועֹוד ַּתֲאָוה ִּבי ִנֶּצֶתת–ֹנִכי ִמְתּבֹוֵנן עֹוד ָא

 . ֵהן ֶאְתַעֵּנג ְּבִגין ֹזאת, ֵהן ֶאְתַיֵּסר ְּבִגין ֹזאת

 –, ֵעת ִּבְבָׂשָרּה ַהַּׁשְלִגי ַעד ִרְויֹון ְּכָבר ֵהַזְנִּתי ֵעיַנִים

 –ַעִין ׁשֹוֶאֶפת ִלְרוֹות ֹעֶנג ָּכֶזה ְּבִלי ִּתְכָלה 

 ּוָמְׁשָכה ְּבָיֶדיָה , מּוָכָנה, סֹוף ַלִּמָּטהָּבָאה סֹוף 

 .ּבֹו ֶאת ְּבָׂשֵרנּו ִּכְּסָתה, ֶאת ַהִּכּסּוי ָהָרקּום

 ַמְצִמיד ִׂשְפתֹוַתי ְלָעְרָּפּה ַהַּׁשְלִגי ָלּה ָחַלְקִּתי , ֵּתֶכף

 . ַּפַעם ְוׁשּוב ְמַנֵּׁשק, עֹוד ָועֹוד ְנִׁשיקֹות

 ,ִׁשיָבה ִלי ֶאֶלףֶאֶלף ָנַתִּתי ֲאִני ְוִהיא ֵה

 .ֶאֶלף ִמִּפיָה הּוְׁשבּו, ֶאֶלף ִקְּבָלה ִמְּׂשָפַתי

 ,ְּפַלג ּגּוָפּה ְלֶׁשִּלי ֵקְרָבה ְוִנְצַמְדנּו ְּבַיַחד

 . ּגּוף ֱאֵלי ּגּוף ְלַחֵּבר, ֹנַעם ָרִויִתי ִמֹּזאת

 , )ַעד ֵאין ֶרַוח ֵּביֵנינּו(ָאז ָלֲחָצה ֶאת ִּבְטָנּה ֶאל ִּבְטִני 

 . ֶלף ְּדָרִכים ָלּה ָמְצָאה ֹעֶנג ָּבֶהן ִלי ָלֵתתֶא

 , ָאְמָרה ִלי, "חּוׁש ְוָהֵפק ְרצֹוְנ5 ְוַאל ִּתְׁשַּתֶהה עֹוד"

 ".ֶּתֶכף ַיְפִציַע אֹור יֹום, ֹאֶפל ַהַּלְיָלה ְּכָבר ָנס"

 ,ֶׁשאֹוִׁשיט ְיִמיִני ִּבַּקְׁשָּתִני, ָאז ָאֲחָזה ִּביִמיִני

 .ָׁשֲאָלה" ?ָמה ָּכאן ָּתחּוׁש: "ְתָנהִלי ֶאת ָׁשֶדיָה ָנ

 : ָּפַתְחִּתי ְוָכָכה ֵהַׁשְבִּתי, עֹוד ָׁשָדּה ְּבַכִּפי

 ,ָחׁש ָאֹנִכי ִּכי ַעָּתה ַׁשי ַהְּיָקר ְּבָיִדי"

 ,ֶׁשֶּזה ְּכָבר ְלמּוׁשֹו ְּבָיַדי ִהְתַאֵּויִתי, ַׁשי ַהְּיָקר

 ".ָּתהַׁשי ֶׁשָאִביִתי ָלמּוׁש ֹחֶפן ָיִדי ָחׁש ַע

 ,ָמה ַרּכּו, ׁשּוב ָמַׁשְכִּתי ָיִדי ָוָאמּוׁש ֶאת ַרְגֶליָה

 ; ְּדַבׁש Iא ִיְמַּתק ִלי ֵמֶהן, ֵאֶּלה ָמְתקּו ִלי ְמֹאד
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 , ֵאין ָזָהב ָיָקר ִמִּני ֹזאת ִּבְמלֹוא־ֶחֶלד: "ַסְחִּתי ִמָּיד

 .ֵאין ָּבעֹוָלם עֹוד ָּדָבר ֹּכה ְמַעֵּנג ְוֶנְחָמד

 ,ִּתי ְמֹאד ֵמַרְגֵלי ַהּיֹוָנה ֶׁשִהַּגְׁשְּת ִליֹנַעם ָׂשַבְע

 ! ֹנַעם ִּכְפַלִים ָּבֶהן–ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ְּבָיִדי 

 , ְנַאֶחה־ָנא ַיְחָּדו ֶאת ּגּוֵפינּו, ַנֲחֹבר ּגּוף ְלגּוף, ֹּבִאי

 ".ַיְׁשִלים ָּכל ֵאָבר ֶאת ָהֵאָבר ְּכֶנְגּדֹו, ֹּבִאי

  ,מֹוַנַעת ּבּוָׁשה ֹזאת? ינּוֲאַסֵּפר ֶמה ָעִׂש? ָמה ֶאֱעֶׂשה

 !ַהַּנֲעָרה Iא ֹּתאֶבה ִּכי ֲאַסֵּפר ָּכאן ַהֹּכל

 ?ְּכלּום ָעלּו ַהְּדָבִרים ְּבָיֵדנּו; סֹוף ָּדָבר עֹוד נֹוַתר

 .ֵונּוס יֹוַדַעת ַּגם ִהיא, ָאמֹור יֹוֵדַע ַהֹּכל

  

  

  

   

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )עמינדב דיקמן: מלטינית(
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  ַׁשַּרן ַטַּתַאַּב משירי
  
  

  )יהונתן ורדי: תרגם מערבית והעיר(

  

, ַּתַאַּבַט ַׁשַּרן הוא מן הדמויות המופלאות ביותר בספרות הערבית הקדומה

 –פעמיים , כמדומה, את תרומתו לספרות תרם. ואולי בספרות העולם בכלל

, ופעם שנייה בתור דמות, מחבר שירותיו הגדולות, פעם אחת בתור משורר

עד שעלתה על , כפי שסופרה מדור לדור ומפה לאוזן, המשונהבהווייתו 

מוזר , מהיר כחיה, שודד ולוחם, משורר ואצן. הכתב בידי בעלי אסופות

  . ובעל־לשון כאחד מגדולי בני האדם המשוררים, אכזר כגורל, כשד

חי במדבר הערבי בתקופת הבערות , בן שבט פהם, אבר'אבת בן ג'ת

ככל הנראה במאה הששית או ראשית המאה , שקדמה לאסלאם) אהליה'ג(

כבר הוא מעמיד אותנו על , ַּתַאַּבַט ַׁשַּרן, הכינוי שדבק בו. השביעית לספירה

' ַּתַאַּבַט' שכן –והתמיהה הזו היא קודם כל תחבירית . התמיהה שבדמותו

זהו אחד מן הפעלים הספציפיים : נטוי בזמן עבר, אינו שם אלא פועל

אלא  ', נשא'ופירושו אינו סתם , ערבית הקלאסיתלהפתיע שיש לעתים ב

וכך ַּתַאַּבַט .  הינו רע–' שרן'וביחסת המושא ', שר'. 'נשא תחת בית השחי'

היו לו ארבעה , על פי המסופר. 'נשא רע תחת זרועו'ַׁשַּרן אינו אלא מי ש

, עטור נוצת נשר, עטור נוצה פגומה: ששמותיהם תמוהים לא פחות, אחים

, ועוד מסופר שהיה להם אח שישי. 'אין־סופדות־לו'ו,  האבעבועותַּכְעב בעל

  ...שנקרא פשוט ַעְמר

שאזור מחייתו ונדודיו שכן בחלקו , ַּתַאַּבַט ַׁשַּרן השתייך לשבט ַפְהם

הוא נמנה על , בה בעת. לא רחוק ממכה, המערבי ההררי של חצי האי ערב

מערכת השבטית או מעמד של שודדים נוודים שחיו מחוץ ל', צעאליּכ'ה

. ושנודעו בין השאר בזכות המשוררים המעולים שפעלו ביניהם, בשוליה

תאבט שרן לא איבד את , שנודו משבטם כליל, בניגוד לצעאליכ אחרים

ילה 'ואכן את מרבית פשיטותיו וביזותיו ערך מול שבטי ַּבִג; ייחוסו השבטי

 נמנה כאחד האצנים ועוד הוא. יריביהם המסורתיים של בני פהם, ְיל'וֻהַד

כשהיה רעב ;  מי שניחנו ביכולת ריצה יוצאת דופן במהירותה–) ַעַּדאאּון(

בוחר לו את השמן , היה בוחן במבטו את הצבאים, מספרים, עד מוות

  .צלה ואכל אותו, שחט, ורץ אחריו עד שהשיג, שבהם
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הנה סיפור הצבי ( יש בהן בוודאי גרעין אותנטי –האגדות שנקשרו בשמו 

אבל הן רבו והסתעפו ; )ינו עוסק רק במהירות אגדית אלא גם בעוני מנוולא

רבות מן האגדות הללו מכונסות . במאוד מאוד במאות השנים שאחרי מותו

בחיבור האנציקלופדי עצום־המידות שחיבר בבגדאד במאה העשירית 

ניכר ). אני'כתאב אלאע(' ספר השירים, 'אלאצפהאני' המלומד אבו אלפרג

, ן הסיפורים הללו נועדו לבאר ולפתור את המקומות המוקשיםשחלק מ

לא פעם האגדות . החידתיים או האומרים דרשני בשירתו או בדמותו

שנקרא ַּתַאַּבַט ַׁשַּרן כי נהג לשאת , למשל, יש אומרים; סותרות זו את זו

יש אומרים שראה פעם כבש . תחת בית השחי את חרבו או את אשפת חיציו

, שהשתין עליו כל הדרך, הכבש.  לכדו ונשא אותו תחת זרועו,גדול במדבר

וכשהגיע תאבט שרן אל מעונות , הלך ונעשה כבד יותר מצעד לצעד

דהיינו שד , ול'ראה שאינו אלא ע, והשליך את הכבש הכבד מידיו, השבט

ועוד יש אומרים כי . ופסקו בני השבט כי נשא רע תחת זרועו. משדי המדבר

ורק , ו שכל אחיו מביאים לה מתנות בשובם מן הדרךאמו התלוננה בפני

היא : ובנוסח ספציפי יותר של אותו הסיפור(הוא אינו מכבד אותה בדבר 

; )כפי שעושים טובי השבט, ביקשה שיאסוף לה כמהין מדבריות בעונתן

גדולים ככל שיכול היה , הוא יצא אפוא אל המדבר ואסף שם נחשי אפעה

נשא את התרמיל הסגור תחת בית השחי ומסרו , הכניסם לתרמילו, למצוא

, וכל הנחשים התרוצצו באוהלה, כשהאם פתחה את התרמיל. במתנה לאמו

  .  'נשא רע תחת זרועו, אכן': הפטירה

ואין , )אחד מהם מתורגם כאן(ול נזכרות באחדים משיריו 'פגישותיו עם ע

חרים סיפורים א. להיפלא שהן נכללו גם במארג הסיפורים על אודותיו

ובייחוד לפרשת הצלה הירואית מידיהם של בני , הוקדשו לריצתו המהירה

הפרשה מתוארת בקיצור נמרץ בתוך שירו הגדול המתורגם . ילה'שבט בג

. וסיפורים אחדים נוצרו כדי להשלים את הפרטים החסרים בשיר; כאן

 ַעְמר אבן –ולצדו שניים מידידיו השודדים , מוצאים בהם את תאבט שרן

והמשורר־השודד הדגול א־שנפרא הנתפס כבן , הנזכר בשיר במפורש, קברא

, ואולי ממוות, בכל הגרסאות השלושה נחלצים משבי; לוויתו הקבוע

  . בזכות שילוב של עורמה ומהירות

. יל'מצא במהלך נקמת דם כנגד בני שבט ֻהד, אומרת האגדה, את מותו

וס אפילו על נער אחרי שהחליט שלא לח, ג בבני השבטֶרבמהלך מסע ֶה

הצליח הנער המבועת , צעיר שניסה להימלט אלא לצאת בעקבותיו ולהשיגו
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בנשימתו האחרונה הסתער המשורר על הנער . לירות בו חץ קטלני אחד

; יל השליכו אותו אל אחת המערות'בני הד. והשניים מתו באחת, והרגו

פי שנשא כ.  כשניסו לאכול מבשרו הורעלו ומתו–החיות אוכלות הפגרים 

, היהירים, עזי־המבע, אך בשיריו המופלאים. רע בחייו נשא רע במותו

המצוקה והאומץ של חיי , המלאים את הקשיחות, האכזריים־לפרקים

  .קנה את עולמו לשנים ולדורות, המדבר

  

•  
  

שיר קצר על פגישה :  משיריו בתרגום עברילושהלהלן ימצא הקורא ש

 .עצמם משל הקדמות הדורשים רוכיםא שירים שני ועוד ,ול'לילית עם ע

ששיעוריו על , ר גיא רון־גלבע"התרגומים האלה חבים את קיומם לידידי ד

גיא ליווה את . הציתו את דמיוני' אני'כתאב אלאע'סיפורי תאבט שרן ב

תודתי . ואני מודה לו מקרב לב, מלאכת התרגום וסייע רבות בהכנתו

ר שסייע לי בכמה עניינים ר איאס נאס"שלוחה גם למוריי וידידיי לד

שעיין בטיוטת התרגום והציע מעצותיו , עמינדב דיקמן' ולפרופ, מוקשים

  .הטובות
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  ַׁשַּרן ַּתַאַּבַט
  
  

      ול'פגישה עם ע
   

    

  ?ַמה ֶּׁשִּנְקָרה ִלי ְּבַרַחא ִּבַטאן           י ֵׁשֶבט ַפְהם ְבִחיֵרהֹו ִמי ְיַבֵּׂשר ִל

  .ּול ְלָׂשָטן'ָׁשם ִהְתַיְּצָבה ִלי ע       , ִּכיִריַעת ְקָלף ֵריָקה, ִׁשימֹוןְי ִּביֵלל

  ',  ְׁשֵנינּו ָיַגְענּו ְּבֶאֶרץ ֵעיָפה      , ַּפִּני ֶדֶר:, ַאחֹות ַלַּמָּסע'ַׂשְחִּתי 

  .  לּוָפה ַחְרִּבי ַּבת ֵּתיָמן ְלטּוָׁשה ּוְׁש      ּוְבָיִדי , ַא: ִהיא ָעָטה ָעַלי ְוָתְקָפה

  5         ;ָרְכָנה ַעל ָּגחֹון,  ָּכְרָעה ַעל ָיֶדיָה      , ַוִּתּפֹול, ִהִּכיִתיָה ְּבIא ֶּבָהָלה

  .'ִלִּבי ָנכֹון,  ָיַדי Iא ִּתְרַעְדָנה   ,ַאל ַּפַחד'ַׂשְחִּתי ; ָאְמָרה', ַהֵּכִני ֵׁשִנית'

  ,  ָּבַאִני ִּפְתֹאם ְוָעַבר ַמה ֶּזה      ַלֲחזֹות , ָלְנִּתי ָעֶליָה ַעד ֹּבֶקר

  , ָלׁשֹון ְמֻפֶּצֶלת ִּבְפֵני ָחתּול ָּבר      , ְוִהֵּנה זּוג ֵעיַנִים ְּבֹראש ָּכעּור

  .   ּוְלבּוש ְּכֵעין ֵחֶמת ָּבָלה ַּבִמְדָּבר      , ַּכף ֶׁשל ֶּכֶלב, ׁשֹוַקִים ֶׁשל ֵנֶפל ָּגָמל
  

  

  

  

, 1973קהיר , 21כרך , )ספר השירים(אני 'כתאב אלאע, אלאצפהאני' אבו אלפרג: המקור
  . 129' עמ

  
  :הערות וביאורים

  
, שד מדברי :ול'ע 2.   רחא בטחאן: על פי נוסח אחר. שם מקום במדבר: רחא בטאן 1

הצורה הנקבית המובהקת (המלה עצמה מציינת את שני המינים ; בדרך כלל ממין נקבה
: בת תימן 4   ).לל גם לדוברי עבריתמוכרת בדרך כ, רּולה: ובהגייה ישראלית, ולה'ע

המשורר נשען עד , כלומר: לנתי עליה 7  . החרבות שיוצרו בתימן נחשבו משובחות
: נפל גמל 9.  לחזות מה הוא, כשיעלה האור, כדי שיצליח, הבוקר על הגוף המדוקר

מן הדברים שאין ; רגליים מעוותות של גמל שאמו המליטה אותו בטרם עת: כפשוטו
בערבית באה כאן מלה נדירה : כף של כלב.  איך הם נראים אם לא חיים במדבריודעים

מדובר באחד מן האיברים של קצות ; שהאפשרויות לפרשה רבות ודחוקות, ומוקשה
. )גב: היד בכתבי אחר נוסח פי ועל( או כפות הגפיים, עור, גולגולת, אולי קרקפת: הגוף

 מראש ועד כף –ול 'משום המבט המלא בע' כף'גלבע תרגמתי כאן - בהצעתו של גיא רון
  .רגל
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  ַׁשַּרן ַּתַאַּבַט
  
  

  קצידה
  

  

רק שנים . השירה הערבית מן התקופה הקדם־אסלאמית נמסרה בעל־פה

נאספו השירות , בימי האימפריה העבאסית הגדולה, ארוכות לאחר שחוברה

לא . המדבריות הקדומות בידי מסרנים־פילולוגים מומחים והועלו על הכתב

, ואין ספק שהיו ביניהם זייפנים, ל המסרנים היו מהימנים באותה מידהכ

אם ששיפצו והוסיפו בתים משלהם כדי לשפר או לסתום חורים שִנבעו 

אם שחיברו בסגנון העתיק שירים שלמים משל עצמם , בשירים עתיקים

אבל אחד מן המסרנים הללו עמד מעבר . וייחסו אותם למשוררים קדמונים

היה זה . יושרתו וטוב טעמו, נאמנותו, הכל סמכו על ידענותוו, לכל חשד

שחי בעיראק במאה , )ִּבי'ל ַאלַּצ'ֻמַפַּצ: בתעתיק מדויק(מוַפַּדל א־ַדִּבי 

נחשבת , אל־מוַפַּדִליאת, שנקראה על שמו, האנתולוגיה שערך. השמינית

השיר . לאחד מן האוספים המעולים והאותנטיים ביותר של שירת המדבר

 הוא – אות למעמדו הספרותי הנכבד –ה לפתוח את האנתולוגיה הזו שזכ

  . הקצידה של תאבט שרן המתורגמת להלן

). קסידה: בהגייה ישראלית(מתבקש לומר מלים אחדות על צורת הקצידה 

אנר השירי המרכזי והחשוב ביותר של השירה הערבית 'הקצידה היא הז

 שכל אחת מהן מוקדשת ,זהו שיר ארוך המורכב מכמה חטיבות. הקדומה

מה שמארגן ומאחד את השיר אינו הנושא שלו אלא , ואם כן. לנושא אחר

הוא שורה ארוכה הנחלקת לשני ' בית'(כל בתי השיר : הצורה האחידה

. שקולים באותו המשקל ונחתמים בחרוז אחיד) חצאים שווים באורכם

ותרים בהם דווקא תכניו של השיר מ, כיוון שהצורה אחידה כל כך, כביכול

  . הגיוון והשוני

ולכן היא מכונה , )ַקאף(' כל בתי הקצידה שלהלן נחרזים במקורם באות ק

לא ניסיתי לשמור על חרוז אחד קבוע גם . של תאבט שרן' קאפיה'ה

אבל היא עשויה לסרבל את השיר כדי כך , זו משימה אפשרית(בעברית 

  .גותאלא חרזתי את הבתים זוגות זו, )שייצא שכרה בהפסדה
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. א: כלל שלושה חלקים קבועיםהקצידות הקדם־אסלאמיות כללו בדרך 

גדוש ,  תיאור מסע במדבר–' ילִחַר'. ב;  פתיחה בענייני אהבה–' ַנִסיּב'

כלומר דברי שבח ,  תכלית הקצידה–' דְצַק'. ג; החי והצומח, בתיאורי הנוף

 גנאי או) ולפעמים התפארות של המשורר בעצמו, לאחד מנכבדיו, לשבט(

צורת הקצידה שרדה את עליית האסלאם ). ליריבי המשורר, לאויבי השבט(

ובסופו של דבר נכנסה גם אל , ושגשגה גם בתרבות הערבית העירונית

אבל בתקופה המאוחרת נשמט בדרך ; השירה העברית שנכתבה בספרד

והמשוררים ניסו ללטש מעבר מעודן ומפתיע , המדברי, כלל החלק האמצעי

בנושא אהבה או בנושאים , שהפכה להיות כמעט שיר עצמאי(ה מן הפתיח

שהוקדשו לא פעם לפטרונו של המשורר בחברה (אל דברי השבח ) אחרים

  ). החצרנית

של תאבט שרן אינה עונה במדויק על הסכימה המשולשת של ' קאפיה'ה

ואף על פי כן נראה שניתן לזהות בה מהלך ; קצידה קדם־אסלאמית

  :סקור את תבנית הקצידהנ. קוהרנטי מובחן

  

I   2-1דמות־רפאים של אהובת , חזיון תעתועים, כלומר,  צלם לילי

  . אותו על משכבו משוטטת במדבר ופוקדת, המשורר

II   3אהובה , לעומת אהובת הרפאים של המשורר:  בית מעבר

  .מוחשית יותר כבר מצננת את יחסיה עמו

י פשיטה על  תיאור מנוסתו האגדית של המשורר־האצן אחר8-4

  . ילה'בני שבט בג

III  9שוב האהובה המתרחקת:  בית מעבר חוזר.  

  . תיאורו של הגיבור הבדואי האידיאלי15-10

IV  19-16תיאור נוף מדברי  .  

V  26-20דברי גינוי כנגד מי שנזפו במשורר על פזרנותו .   

  

כעין , דמות־הרפאים. החלקים השונים של הקצידה מהדהדים אלה את אלה

זוכה לכבוד ולשבח בשל תכונות , )I( מורגנה של אהובה רחוקה פאטה

 היא צועדת באומץ בלילה חרף –) III(שיופיעו לאחר מכן בתיאור הגיבור 

מופיעה , שמצננת את יחסיה עם המשורר, האהובה האחרת; סכנות המסע

או את ) II(ומשתיהן נחלץ המשורר כדי לתאר את גבורתו שלו , פעמיים

נראה שהיא אף אחת מאלה שנזפו במשורר על ההון ; )III(גבורת זולתו 
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נזכרת גם בחטיבת תיאור ) II(ריצתו המהירה של המשורר ; )V(שאבד לו 

סימן , חטיבה זו מסתיימת בהזכרת נעליו הבלויות של המשורר; )IV(הנוף 

הדבר מזכיר למשורר את הללו שגינו אותו על העושר שאבד ; בולט לעוניו

  ). V(לו בשל פזרנותו 
  

•  
  

  ?ְּבֵליל ִּכּסּוִפים ְוIא־ְׁשָנת, ֵזֶכר חֹוֵזר, ַמה ְּל5

 .ֶצֶלם ָּבֹאֶפל ָׁשט, ֵחֶרף ַזְועֹות ַהֶּדֶר:         

  ;ָיֵחף, ָּבא ְיִחיִדי, ֵחֶרף ָעָכן ָוֶיַגע

  !ִאם ֹּכֶפר ָעָליו יּוַׁשת, ְּפדּות ֶאת ַנְפִׁשי ֶאֵּתן לֹו    
 

           ,ִּתְמַנע ֲחָסֶדיָה ִמֶּמִּניַא: ִאם ֵרָעה־ִמֶׁשְּכָבר 

  , ְּכָבר ִהְתַּבָּלה ְוִנְמַרט–ּוְבָיֶדיָה ַהֶּקֶׁשר 

     ,יָלה'ְּכמֹו ִמְּפֵני ֵׁשֶבט ַּבִג, ִחיש ֶאָּמֵלט ִמָּפֶניָה

  ;ָאז ְּכֶׁשָחַפְזִּתי ְּבֵליל ַהחֹולֹות ָהַרִּכים ֶׁשל ַא־ַרְהט
  
  

תרגום (כרך ב ; 20-1' עמ,  כרך א, 1921ורד אוקספ, מהדורת ליאל, ליאת'אלמפצ: מקור
  .  31-27' עמ,  1980 קהיר  ,מהדורת שאכר והארון; 5-1' עמ) אנגלי

  

  :הערות וביאורים
  

כמו השירה הפייטנית . 'חוזר': ובערבית פשוט. זכרון טורדני ועיקש, כלומר: זכר חוזר 1
אסלאמית ־םגם השירה הקד, העברית שנתחברה בארץ ישראל ממש באותן השנים

: בערבית: צלם. העדיפה שלא לקרוא לדבר בשמו אלא בכינוי היאה לו והמתאר אותו
זוהי התמונה . כינוי מקובל לפאטה מורגנה של האהובה;  משוטט–כלומר ', ַטְיף'

שני , במשך פרק זמן מסוים; האהובה והמאהב שייכים לשבטים שונים: המדוברת
האהובה , בבוא העת לנדוד.  האהבים ביניהםוכך נרקמת פרשת, השבטים חונים בסמוך

, והנה בכל זאת. ואובדת למאהב במרחבים האינסופיים של המדבר, צוענת עם בני שבטה
 חלקים :חרף זועות הדרך .בת דמותה המתעתעת פוקדת את משכבו בלילות, לפתע

, נדיבות, אומץ: נכבדים בקצידה הזו מוקדשים לשבח ערכי הגבריות הבדואית הקדומה
 זוכה לשבח בשל –!  הנזכר כאן בלשון זכר–האהובה - דמות-אפילו צלם. התמדה

כמפורט (הוא מהלך במדבר בלילה מבלי לחשוש מן האימה שבדרך : התכונות הללו
: הקשר 3.   כפרה עליו, בקיצור: 'פדות את נפשי וגו 2).   תשישות, נחשים: בבית הבא

ואם גם בתרבויות ; והלים ונוודיםהוא חפץ מרכזי בחייהם של יושבי א קשר חבלים
 4...   אז הנה על אחת כמה וכמה, מודרניות הוא משמש כמטאפורה ליחסים בין־אישיים

, עמק או מישור מלא בחול רך: המונח הערבי מציין תצורה גיאוגרפית: החולות הרכים
  .  שם מקום: א־רהט. בניגוד לאדמה הררית או סלעית
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    ,  ִּבי ֶאת ְמִהיֵרי ָהַרְגַלִיםֵליל ּבֹו ָצְּוחּו ְוִׁשּסּו

  5         ; אקָׁשם ַׁשֲעַטת ֶּבן ַּבַּר, ַאל־ַעְיַּכַתאןָרצּו ְּב

    , אֹו ַּבת־ַיֲעָנה ְקרּוַחת־ֶרֶגל, ִאּלּו ֵהִניסּו ֵאם־ֹעֶפר

  .ְוֻטַּבאק' ֵּבין ִׂשיֵחי ַׁשת, ָּכָכה ָהְיָתה ִריָצָתן

  ,    ְגדֹול ַהְּכָנַפִיםְוIא, Iא ַהּלֹוֵבש־ַצָּוארֹו־ַרֲעָמה

   –ֶאֶר: ָהֵאֶבר ָמֵלא ַהּנֹוָצה ְּבִׂשיֵאי ֶהָהִרים      

         ;  ַּגם ֵהָּמה Iא ַיִּׂשיגּוִני–ְּבִׁשָּגעֹון ִּכי ָארּוץ 

  !ִאיש ֶאת ְׁשָלִלי Iא ֶהְחִרים, ָׁשבּו ֵריָקם ְמַבְּקַׁשי       
  

  –ָיָדּה ֶאת ַהֶּקֶׁשר ִמֶּׁשְּכָבר ְּתַקֵּפד ְּב־ְּכֶׁשֵרָעה, Iא

  ;Iא אֹוַמר ַוי ְלַנְפִׁשי ֵמַרֲחִמים ּוְתׁשּוָקה

    ) ִאם ַּבַעל ֶּבִכי ָהִייִתי(קֹול ְּבִכָּיִתי ִיָּנֵׂשא 

  10                !ַהּזֹוֶכה ָּבּה ְּבָיד ֲחָזָקה, ַרק ַעל ָעטּור ִּבְתִהָּלה           

  , ָחה ִמִּׁשְבטֹוָיד ֲחָזָקה ַּתְנִחיל לֹו ִׁשיר ּוְׁשָב

  ,ַׁשֲאָגתֹו ְּביֹום ֶחֶתף ֵּבין ְיִדיִדים ְּתַהְדֵהד

  , ּוְמתּוִחים ַהְּוִריִדים ֶׁשַּבְּזרֹוַע, ֶעֶצם ׁשֹוקֹו ֵעיֻרָּמה

  , ְּבֵליל ְסָעָרה הּוא צֹוֵעד–Iא ַיַעְצֵרהּו ַצְלָמֶות 

      , צֹוֵלַח ַעד ַאְפֵסי־ָאֶרץ, הּוא נֹוֵׁשא ֶדֶגל ַהֶּׁשֶבט

  ;ַהּיֹוֵׁשב ֵּבין ְקִריֵאי ָהֵעָדה, הּוא ַהְמַדֵּבר ְנִגיִדים
  
  

 לפשיטה ושותפו המשורר של ידידו, בראק אבן עמר: בראק בן .שם מקום: אל־עיכתאן 5
ושמא הוא ; דודוניאה(' שת. מן העשבים הצומחים באזור מכה: וטבאק' שת 6   .ולשוד

ד היום כתבלין לחמאה המזוקקת משמש אצל התימנים ע) ?קשור לַׁשִית המקראי
 7.   נפוץ גם בארץ וידוע בסגולותיו הרפואיות) טיון דביק, דיטריכיה(ֻטּבאק ; )סמנה(

הכינויים הערביים אינם שונים . הסוס והנשר, כלומר: גדול־הכנפיים, הלובש־צוארו־רעמה
ערבי התחביר ה). יז ג' יח; איוב לט ט(הרבה מהכינויים המקראיים שהבאתי בתרגום 

דבר אינו מהיר ממני פרט לסוס : דו־משמעי וניתן לפרש את המשפט בשני אופנים
כאשר יראה , בתרגום נקטתי. דבר אינו מהיר ממני ואפילו לא הסוס והנשר: או; ולנשר
מכאן ואילך בא תיאור נהדר של : רק על עטור בתהלה 10.   את האפשרות השניה, הקורא

: עצם שוקו עירומה 12  . ראוי לקונן ולבכות) סתםמן ה, בשעת מותו(הגיבור שעליו 
האומר דברים , כלומר: המדבר נגידים 13.  שכן הרזון יאה לגיבור; עירומה משומן

צירופים מקבילים ). ח ו' מש(את הצירוף הערבי המרתי בצירוף מקראי מקביל . תקיפים
הּוא (ר 'ְכחיה ַצ על אְנַסאא'ַכ-אלמהוללת מצויים גם בקינה המפורסמת של המשוררת ה

  ). ַהּמֹוִביל ֶאת ְּגדּוֵדי ַהָּצָבא, הּוא ַהְמַדֵּבר ְנִגיִדים/ , יֹוֵרד ִּבְנִקיֵקי ֵגיָאיֹות, נֹוֵׁשא ֶדֶגל ַהֶּׁשֶבט
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      ; ָׁשָעה ֶׁשֶאְזַעק ְלֶעְזָרה, ֶזה ְּבִחיִרי ֶאְבַטח ּבֹו

   –ִׁשְפַעת ְׂשָערֹו ַהְּכֵבָדה , ַיְצִריח ָּכעֹוֵרבקֹול 

  :ָקָראִתי לֹו ָּכָכה. ְּכמֹו ִגְבַעת חֹול ְּפַתְלַתָּלה ְוִנְרֶמֶסת

  15       '  !ַּבַעל ִמְכלֹאת ַהְּטָלִאים, ֲאֶׁשר ְׁשֵני ֲעָדִרים לֹו, הֹוי'

  

  , ְזקּוִרים ְּכֹראׁשֹו ֶׁשָּלֹרַמח, ֶׁשַפע צּוִקים ֻמֵּכי ֹחֶרב

    –ת ְסָלִעים ֶמֶש: ַהַּקִיץ ִּתְׁשֹזף ָּבם ֶׁשֶמׁש ׂשֹוֶרֶפ

     – ְוֵאין ָּבם ּכֹוֵׁשל ְוצֹוֵלַע –ָׁשם ֶאת ֵרַעי ִהַּׂשְגִּתי 

  .ִעם ַהְּזִריָחה ֶהְעַּפְלִּתי ֶאל ַהִּפְסָּגה ַהְּתלּוָלה

    , ִּבְלִּתי ֻסַּכת ַהּצֹוִפים ַהּנֹוֶפֶלת, ֵאין ָּבּה ָדָבר

 .ּהּוְבֶחְצָיּה ַּתֲעֹמד ַעל ִּתָּל, ֵחִצי ִמֶּמָנּה נַֻּתץ

    ; ַנַעל ָּבָלה ְלַרְגַלי: ָּכָכה ִטַּפְסִּתי ָעֶליָה

  .ִּכְּסָתה ַרק ַקְצֵוי ְּבהֹונֹות, ַאף ֶׁשֵהיַטְבִּתי ָּבּה ֶּתֶפר

  

      ? ִמי ָיקּום ִלי ִעם זֹוֵעף ְונֹוֵזף ְוזֹוֵנַח, הֹוי

  20                             ;ֵאׁש ְּבעֹוִרי ִּתְתַלֵּקַח ִמְּתֻאִנים ּוְתֻלּנֹות

    : ְוַכָּמה ְרכּוׁש ְּכָבר ִאַּבְדָּת! לּו ִהְצַנְעָּת ֶלֶכת': ָׂשח

 .'ָּכל ַמְחְלצֹות ַהְּפֵאר, ָּכל ְּכִלי ֶחְמָּדה ּוְכִלי ֶנֶׁשק

     ;ֵיׁש ּתֹוָכחֹות ֶׁשֻּכָּלן ִּדְבֵרי ֶּבַלע, ַאְּת ֶׁשִּגִּנית אֹוִתי

  ?ה ְּלעֹוָלם ִיָּׁשֵאר ַמ–ַּכָּמה ְׂשִכּיֹות ֶׁשַאְחׂש: ִלי 

     ,ִאם Iא ַּתְחְּדלּו ִמִּלְגֹער ִּבי: ִׁשיתּו ִלְּבֶכם ִלְדָבַרי

  , ָׁשְוא ֶאת ִׁשְמִעי ְיַבֵּקׁש, ָׁשְוא ְיַׁשְחֵרִני ַהֵּׁשֶבט

  

  

  

  
כאשר גבעת החול ; תיאור שפעת שערו של הגיבור: כמו גבעת חול פתלתלה ונרמסת 15

מעבר : מי יקום לי, הוי 20  .  החול נעשה בה קשה ודחוס,רמוסה תדיר ברגלי הפוסעים
אבל מי יבוא לעזרתי מול ; ואפילו כשנעלי בלויות, אמנם אני המהיר שבכל רעי. חד

פונה ', נוזף'אחרי שדן ב: את שגינית אותי 22.   הנוזף: שח 21?   הנוזפים בי על פזרנותי
בהמשך הוא עובר ללשון . לעילואולי היא הרעה־משכבר שנזכרה '; נוזפת'המשורר אל 

גינוי הפזרנות הוא עצמו , )בהמשך הבית(לדברי המשורר . רבים ופונה אל השבט כולו
  .  שהרי שום אוצר שיאגור לו לא יעמוד לעולם; מגונה
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      –ְּפנּו ְלַאְנֵׁשי ַהַּמָּדע , ַעד ַאְפֵסי ֶאֶרץ ַהְרִחיקּו

  .אִּבת ֶׁשֵאין לֹו ּפֹוֵגׁש'ַת, אִּבת'ִאיׁש Iא ֵיַדע ֵאיֹפה ַת        

     ,ַמֵּלא ּבֹו ֶאת ָּכל ָצְרֶּכ5,  ַּכֵּלהּו–הֹון ֶׁשָּצַבְרָּת 

  25                 .ֶטֶרם ִּתְפֹּגש ֶאת ֲאֶׁשר ָּכל ֶּגֶבר ִּדינֹו ֶׁשִּיְפֹּגש        

     , ְוַכֲאֶׁשר יֹום ֶאָחד ִּתָּזֵכר ְּבִמְקַצת ִמּדֹוַתי

  .ַּתֲחֹרק ֵׁשן ַעל ֵׁשן ְוִתְנֹקׁש, א ָאז ְּבַצַערֵאי: ִּתָּמֵל         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 26. 'רשמי'אבר הוא שמו ה'אבת אבן ג'ת. תאבט שרן, כלומר המשורר: אבת'ת 24
  ). וכן כל הבית בלשון נקבה(תיזכרי : על פי נוסח אחר: תיזכר
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  ַׁשַּרן ַּתַאַּבַט
  
  

  קינה
  
  

כללה בתוכה תיאור מפורט ', קאפיה'ה, מה לעילהקצידה הגדולה שתורג

ואילו הקינה הגדולה של . של הגיבור הבדואי שראוי לבכות לו במותו

 אך הפעם מדובר בגיבור ממשי –ַּתַאַּבט ַׁשַּרן כוללת תיאור דומה במקצת 

, לְי'שנרצח בידי שבט ֻהַד, זהו דודו של המשורר מצד אמו: ובמוות ממשי

פתחה את אחד מן ' קאפיה'בעוד הקצידה ה.  את דמווהמשורר נשבע לנקום

, האוספים המהימנים והמשובחים ביותר של שירה קדם־אסלאמית אותנטית

היא נמסרה והופצה בידי .  ייחוסה מעט פחות מהימן–הרי שהקינה הזאת 

וכבר אז ; שפעל בבצרה במאה השמינית, לף אל־אחמר'המסרן־הפילולוג כ

ר אותה בעצמו וזייף את שיוכה למשורר היו מי שחשדו בו שהוא חיב

ואם מדובר ; זוהי יצירה שירית מפוארת, בין כך ובין כך.  המדברי הגדול

של משורר מלומד שלמד לפני ולפנים את שירת ,  זהו זיוף מזהיר–בזיוף 

הקינה  .ערכיה ואמונותיה, תכניה, דמויותיה, לשונותיה, סגנונה, המדבר

נתולוגיה החשובה שערך המשורר אבו הא', דיואן אלחמאסה'נכללה ב

 :במערב גם לתהילה הקינה זכתה לימים .)התשיעית המאה, בגדאד(תמאם 

 ועל בסיס ;פרייטאג גיאורג הגרמני הפילולוג בידי תורגמה ללטינית היא

 דיואן'ל בנספח גתה וולפגנג יוהאן לגרמנית אותה הלטיני תרגם הנוסח

 פרידריך והמזרחן המשורר גם אותה תרגם בהמשך .שלו' המערבי־מזרחי

   .'אלחמאסה דיואן'ל הגרמני תרגומו בתוך ריקרט

אבל הנושא ; שירי הקינה העתיקים נכתבו גם הם בתבנית מעין הקצידה

את תבנית הקינה של . הכתיב להם אופי הומוגני יותר מבחינה תימטית

  : תאבט שרן אפשר לתאר כך
  

I  4-1המשורר נודד לנקום את מות דודו .  

II  14-5 הוספתי בית ; 13-5: במקור הערבי( שבחיו של הדוד המת

  ).בתרגום

III  18-15תיאור הלוחמים הצועדים במדבר .  

IV  21-19ְיל' מלחמותיו של הדוד בבני שבט ֻהַד.  

V  27-22נקמת הדם ומשתה הנצחון  .  
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: הקינה משקפת כעין טקס חניכה', כפי שהעירה סוזאן פינקני סטטקביץ

; לוחם בין הלוחמים שהנהיג הדוד המת, ר הוא איש צעירבראשיתה המשור

והופך עצמו , מדיר עצמו מיין, עם בוא בשורת המוות הוא מתקדש לנקמה

הוא נערך , כאשר הוא מונה את שבחיו של הדוד המת, בהמשך. לכלי רצח

, ואכן. את מקומו ולרשת מידותיו את לאמץלא רק לגאול את דמו אלא גם 

הוא מציג ; נעשה למנהיגה הבוגר של חבורת הלוחמיםעם גאולת הדם הוא 

והוא חוגג . 'עז נפש ושש לאיד' כגיבור – לא את דודו –כעת את עצמו 

החנית שותה את : במשתה ניצחון מקאברי שהוא פנינה ספרותית מסעירה

  .המשורר מיטיב את לבו ביין; חיות המדבר אוכלות את הפגרים; הדם

ועל כן היא ידועה גם , )לאם(' הקינה באות לבמקורה הערבי נחרזו כל בתי 

גם בתרגום הזה נמנעתי מחרוז אחיד . של תאבט שרן' לאמיה'בתור ה

חלק ממלות : כאשר הזדמן לי' אבל חרזתי באות ל; בנוסח השירה הערבית

  . החרוז הן מקבילות אטימולוגיות של מלות החרוז המקוריות
  

•  
  

  .ֶאת ָּדמֹו ָיקּום ַהּנֹוֵקם ִלְגֹאל      , ְּבָנִקיק ַּבֶּסַלע ֻמָּטל ָחָלל

  .ּוְלִאיׁש ְּכמֹוִתי Iא ִיְכַּבד ָהֹעל    , ֶאת ָהֹעל ַהֶּזה הּוא ִהִּטיל ָעַלי

  ,ַהּפֹוֵקד חֹוְמסֹו, ֲאִני ִאיׁש ָמדֹון      , ְוַלָּדם ַהֶּזה ֲאִני ֶּבן ָאחֹות

  . ְפִריׁש ַאְרסֹוֲאִני ֶאְפֶעה ַהַּמ    , ַהַּמִּזיַע ָמֶות, ַהַּמְׁשִּפיל ַמָּבט

  

  5    : ָּכל ָּדָבר ִנְכָּבד ְלמּוָלּה ֵיַקל    ; ַהְּבׂשֹוָרה ֶׁשָּבָאה ָקָׁשה ִמְּנׂשֹוא

  ;ּוִמְׂשָּגב־ַלָּדל, ַּתִּקיף, ַעז־ֵלב    הּוא ָעַׁשק ִמֶּמִּני , ַהּגֹוָרל ָעִריץ
  

 השונים אלה מאלה מבחינת מספר הבתים, הקינה השתמרה בנוסחים אחדים :מקור
ו אל־פקאר שאכר בדיואן תאבט שרן 'בתרגום השתמשתי בנוסח שהביא עלי ד. וסידורם

  ). 1999ביירות (
  

  :ביאוריםוהערות 
  

הבאתי בתרגום את המלה העברית . והוא שם מקום במדבר, ַסְלע: במקור הערבי: בסלע 1
: ישירבמקור בא כאן מטבע־לשון ייחודי שאינו ניתן לתרגום : ' וכואת דמו.   המקבילה

ולדם הזה  3.    מבלי שתבוא לו גאולה ונקמה–כלומר ', נשפך כטל'דמו של ההרוג אינו 
   . ההרוג הוא דודי–כלומר : אני בן אחות
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  , ְּכִצָּנה ָוֵצל–ַא: ְּבקּום ַאְבֵרק     , הּוא ָהָיה ַּכֶּׁשֶמׁש ִּבימֹות ַהֹּקר

  .ד ְּפתּוָחה ּוְגבּוַרת מֹוֵׁשלֶאָּלא ָי    , Iא ַמְחסֹור ֵהֵצר ֶאת ִּכְסֵלי ָמְתָניו

  ; ָחְנָתה ַהְּתבּוָנה ִעּמֹו–ְּכֶׁשָחָנה     , ִּבְתבּוָנה ָצַען ַעד ֲאֶׁשר ָחָנה

 10    .ַּכֲאִרי ׁשֹוֵסַע ְּבֵעת ָלְחמֹו      , ְּכָמָטר ׁשֹוֵפַע ְּבֵעת ַמָּתן

  ;וִּבְגדֹו ִנְסָרח ַאֲחֵרי ַהֵּג      , ְמַהֵּל: ָהלֹו: ְוָטֹפף ַּבֵּׁשֶבט

  .ִאּמֹו ְצבֹוָעה ְוָאִביו ְזֵאב      ְּכִאּלּו , ְמַזֵּנק ְּבֹעז ְּביֹום ְקָרב

  , ְטעּוִמים ֵהיֵטב, ְידּוִעים ַלֹּכל    ,  ַּפּקּוָעה ּוְדָבׁש–ַטֲעָמיו ְׁשֵניֶהם 

  . ־ֵּתיָמן ְסדּוָקה ֵמַחְרבֹות אֹוֵיבַּבת      , ְוַרק ֶחֶרב לֹו, ְורֹוֵכב ָּבָדד

  

  15    ,ּוָפְסעּו ָּבֹאֶפל ַעד ֵליל ָחַלף      ,ֵני ַחִיל ָהְלכּו יֹוָמםְוַרִּבים ְּב

  , ּוְכָבָרק ָנְגָהה ָּכֲאֶׁשר ָׁשַלף    ,  ַחְרּבֹו ַעל ָיֵר: ָחַגר–ְוָכל ִאיׁש 

  ,ְוִׁשְּמ5 ֶהֱחִריד ֶאת ֲאֶׁשר ִנְרָּדם    , ֶאת ְׁשָנָתם ָׁשתּו ִּבְלִגימֹות ַקּלֹות

 ! ַלֲעׂשֹות ָּבֶהם ֶאת ִנְקַמת ַהָּדם    ָאז  ִהְתַנַּפְלנּוְוַעל ְׁשֵני ְׁשָבִטים 

  

  
  
  
  
מופיע בשמיים לפנות ) 'כוכב הכלב, 'סיריוס(כוכב אברק . כלומר בקיץ: בקום אברק 7

, השוו לקצידה לעיל(הרזון יפה לגיבור : 'לא מחסור הצר וכו 8.   בוקר רק בעונת הקיץ
בשעות מסע ונדודים הוא חולק את (דיבותו המשורר מדגיש שהוא רזה משום נ; )12בית 

 11.   ולא בשל עוני, )הוא אינו יושב בין המשפתיים ומשמין(וגבורתו ) מזונו לאחרים
בערבית באה כאן מלה : אמו צבועה ואביו זאב 12.   סימן להליכה גאוותנית: בגדו נסרח

הכלאה בלתי (שהוא על פי המפרשים בן כלאיים בין צבועה וזאב , ִסְמע: אחת בלבד
, כיוון שנצרכתי בתרגום לצלע שלמה תחת מלה אחת). אפשרית מבחינה זואולוגית

.    בתרגומי הם בית אחד בלבד בערבית12-11בתים : פיצלתי את הבית הערבי המקורי
זו כנראה ; צמח מר ובלתי אכיל ששימש לרפואה, או אבטיח הפקועות, ַחְנָטל: פקועה 13

: בת־תימן 14).   ד לט, ב"מל(פור אלישע ובני הנביאים הנזכרת בסי' פקועת השדה'
ורבים בני  15).   4בית , ול'השוו לשיר הפגישה עם הע(משובחות החרבות מתימן נחשבו 

הלוחמים שסרו למרותו : קשה לקבוע מי הם הלוחמים המתוארים בבתים הבאים: חיל
הלכו .  יל עצמם'י הדאו לוחמ; יל'הלוחמים שהוביל המשורר לנקמה בבני הד; של הדוד

ממשיך ללכת , הוא יוצא לדרכו בצהריים: כזו ההליכה היאה לגיבור: יומם ופסעו באפל
כיוון שקשה . פניה אל הדוד: ושמך החריד 17.   מעט שינה עם שחר' לוגם'ו, כל הלילה

 הדוד החריד את הנרדמים אם –) 15ראו ביאור לבית (לקבוע מי הם הלוחמים האמורים 
 שני: 18   .ואם בבחינת אויב, אם בבחינת נופל חלל שיש לנקום את דמו, פקדבבחינת מ

  .רבים אב לבתי מפוצל שהיה, יל'הד משבט חמולות לשתי כנראה הכוונה: שבטים
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  ,ְיל'ֲהIא הּוא ָסַדק ְּבַחְרבֹות־ֻהַד    , ְיל ָסְדקּו'ִאם ֶאת ֹחד־ַחְרּבֹו ְּבֵני ֻהַד

  20    ,ֶׁשָקְׁשָיּה נֹוֵקב ְּבַפְרסֹות־ָּגָמל    , ָרִׁשיםְוִהְבִרי: אֹוָתם ְּבַאְדַמת־ְט

  .ְוַאְחֵרי ַהֶהֶרג ָלַקח ָׁשָלל    , ּוָפַשט ִעם ַׁשַחר ִּבְנאֹות־ִרְבָצם

  

   –ּוְבָיִדי ֲחִנית , ְוָׂשׂש ָלֵאיד     ַעז־ֶנֶפׁש –ְיל ָׂשַרְפִּתי ֲאִני 'ֶאת ֻהַד

  . ָּתקּום ְוִתְגַמע ֵׁשִנית–ְּכֶׁשאֹוִסיף     ; ֶׁשִּתְׁשַּכר ִמָּדם ַעד ִּכְּלָתה ִלְׁשּתֹות

  ;ַהְּזֵאב ַלּנֹוְפִלים ָחָלל ּוֵמיִליל    , ְיל'ַהְּצבֹוָעה צֹוֶחֶקת ִלְבֵני ֻהַד

  25  .ְמַנְּתִרים ַא: Iא ַמְמִריִאים ֶאל ָעל    , ְׂשֵבִעים, ַהְּנָׁשִרים טֹוְפִחים ִּבְכָנָפם

  ,  ָעָמל־ֵּנה ֻהַּתר ִלי ְּבָרבְוִה      ְוָהָיה ַהַּיִין ָאסּור ָעַלי 

  ! ִלי ְּבָׂשִרי ָקַמל־ִּכי ְּבמֹות ּדֹוִדי    , ַסַּואד ֶּבן ַעְמר, קּום ַהְׁשֵקִני ַיִין
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

הוא אילץ אותם לכרוע ברך לפניו : תיאור אלים של השפלת האויב: והבריך אותם 20
ל קרקע סלעית וחדה שהיתה נוקבת ע: ' וכובאדמת טרשים. כשם שמבריכים את הגמלים

החנית השיכורה מדם מתוארת במונחים : ותגמע שנית 23.   אפילו את פרסות הגמלים
 מונחים נפרדים להשקייתם הראשונה ולהשקייתם כוללתהערבית : של השקיית הגמלים

 בתקופה כבר ).בשנית אותה למלא ויש בשוקת המים כל רוקנונתש אחרי( היהשני
שנייה במשתה הראשונה והכוסית הוסעו המונחים הללו גם לתיאור של קדומה מאוד ה

; והמשורר נדר שיינזר מיין עד שייקום את מות דוד, כלומר: 'וכווהיה היין  26.   היין
 . היין שוב מותר לו', ברוב עמל'משנקם 



 191 

  הרברט ' ורג'ג
  

  

  שלושה שירים

  

  

  ומשענתך שבטך
  

  

  ,ְזֹרק ֶאת ָהֱעִלי

  :ר ַהִּדיןְזֹרק ֶאת ְּגַז

  ,ֵאִלי, ָהּה

  .ָנא ֱהֵיה ָעִדין
  

  ,ֵאל, ִּכי ֵאֶלי5

  ,ְמלֹוא ִלִּבי ָּכַמּה

  :ֲאַיֵחל

  .ָׂשא ִלי ַהְסָּכָמה
  

  Iא ֶאל ִאְמֵרי ֶׁשֶפר

  ,רֹואֹוַתי ָּבְרקּו

  ;ִּכי ֶאל ֵסֶפר  

  .ַרק הּוא, ִסְפְר5
  

  ַּגם ִּכי ִחיל ֶאְנַחל

  ְוֶאֹּפל ֶאל ֶּדִחי

  עֹוד ֶאְזַחל  

  .ל ִּכֵּסא ַחְסֶּד5ֶא
  

  ;ְּגָזר ִׂשים ְלָאָבק

  .ֵהן ָיְד5 אֹוֶהֶבת

  ַאֲהָבה  

  .ְּתַדֵּמם ֵלב ֶאֶבן
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  ,ִהיא ַקַּלת ֵמרֹוץ

  ,ִהיא ִאיׁש ִמְלָחָמה

  ִהיא ִּתְפֹרץ  

  .ֵמָרחֹוק חֹוָמה
  

  ְלִמְׁשַמע ַקְׁשָּתּה

  ,ָסר ַׂשר ּוַמְנִהיג

  –ַּגם ַאָּתה   

  . ֶּבַטח ַּגם ֲאִני
  

  ;ת ַהַּמֵּקלְזֹרק ֶא

  –ָאנּו מֹוֲעִדים 

  :Iא ָהֵאל  

  .ְזֹרק ֶאת ְּגַזר ַהִּדין
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  ר להקו
  

  

  ;ַּדי: "ַעל ַהּדּוָכן ָּדַפְקִּתי

  !ֶּבֶר:, ֵהרֹוִמי

  ?ַהִאם ָלֶנַצח ֲאַאַּנח ְוֶאֱעֹרג ַעד ָאִין

  ;ֶחְפִצי ָחְפִׁשי ַּכֶּדֶר:, ֲערּוָגִתי ָחְפִׁשית

  .ְרָחִבים ֵהם ְּכָׂשַדי, ים ָּכרּוַחֵהם רֹוְפִפ

  ?ַהִאם ָּתִמיד ַאְתִאים

  ,ָהֵאין ְיבּול ִלי ַּבַּמָּטע

  ,ְוַרק קֹוִצים ָיִזיבּו ַּדם ָיַדי

  ?ְוIא ֶאְקֹטף ֶאת ֶׁשָאַבד ִּכְפִרי ָטִעים

  ֲהֵרי ָלֶבַטח ָהָיה ַיִין

  ָהְיָתה ִחָּטה; ַעד ֶׁשָּיַבׁש ְּבַאְנָחִתי

  .ֶׁשִהְמִליחּוָהַעד ִּדְמעֹוַתי 

  ,ַהִאם ָאְבָדה ִלי ַהָּׁשָנה

  ?ְוֵאין ִלי ֲעָטרֹות ֶׁשַּיְמִליכּוָה

  ?ַהֹּכל ִנְרַמס? Iא ִּפְרֵחי ֵחן ְוIא ַּדְפָנה

  ?ַהֹּכל ֶנְחַמס

  .עֹוד ֵיׁש ְּפִרי ְנָטִעים; ִלִּבי, Iא ָּכ:

  . ְזרֹועֹות–ּוְל5 

  ַהְחֵזר ֵאֶלי5 ִמְּתקּופֹות ְזרּועֹות

  ֵצא ִמָּתִאים; ָהִעּנּוג־ְנִהי ֶאת ֶּכֶפלִּב

  ְׁשַכח ֶאת ַהְּכלּוב. ֶׁשל ֵּכן ָראּוי אֹו Iא

  ְוֶאת ַּכְבֵלי ַהְּכלּום

  ,ֶׁשַּמְחָׁשבֹות זּוטֹות ָאְרגּו ְּכֵדי ֶׁשִּתָּכַנע

  ִלְהיֹות ְל5 ֻחִּקים ַוֲאִזִּקים

  , ַעד ֶׁשַּתְזִקין

  .ּוֵמְראֹות ָּכלּוַּבְּזַמן ֶׁשּבֹו ָקְרצּו ֵעיֶני5 

  !ְצַלח ּוְרַכב, ָקִדיָמה

  .ַיֵּׁשר ַהֶּבֶר: ַלַּמָּסע

  ;ְוֵאיָמתֹו ָהֵסט, מֹוְת5־ְזֹכר ֶאת ַמְלַא:
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  ִמי ֶׁשַּמְסִּכים ָלֵׂשאת

  ֶאת ִׁשְלטֹונֹו ּוְלַמֵּלא ַאַחר ְצָרָכיו

  ".ָאֵכן ָראּוי ְלֶפֶר: ַהַּמָּׂשא

  י ְלֶפֶלדִּבְהיֹות ִמַּל, ְּבִעּזּוִזי, ְוָאז

  ,ְוָכל ַמַעְינֹות ָהאֹון לֹוַעי

  !ֶיֶלד: ָׁשַמְעִּתי קֹול קֹוֵרא ִלי

 .ֱאלֹוַהי: ַוֲאִני ָעִניִתי

  

  

  

  

  המזבח
  

  

  ,ַעְבְּד5 ַמְׁשִּתיתִמְזֵּבַח ־ִׁשְברֹון

  ;ָּבנּוי ִמֵּלב ְוַהְּדָמעֹות לֹו ִטיט

  ,ָיְד5, ֵאִלי, ִעְּצָבה אֹותֹו

  .ָוַחיִּכי Iא ָיִהין  ָאָדם 

   ְלַבּדֹוֵלב

  הּוא ֶאֶבן זֹו

  ֶׁשַרק ַיד ָיּה

  .ָּבּה ְנטּוָיה

  ַעל ֵּכן ָּכל ְׁשָבב

  ִמְּקִׁשי ַהֵּלָבב

  ,ֵאל ַחי, יְֻקַּדׁש

  ;ְלַהֶּלְל5

  ְוִאם ִלְׁשֹּתק ֲאִני ָעלּול

  .ֵהן   ֲאָבָניו   ְיַהְּללּו

   ִמְּמ5ָקְרָּבְנ5לּו ֶאְתָּבֵר: ְּב

  .  ְל5  ִמְנָחה  ְיִהיִמְזְּבִחיּו

  

  )צור ארליך: נוסח עברי(
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  אודן. ה.ו
  

  

  1968 אוגוסט

  

  

  ָהעֹוג נֹוֵהג ִמְנַהג עֹוִגים

  .ֶׁשְּבֵני ָאָדם Iא נֹוֲהִגים

  –ִלְׁשֹאג , ָּכל עֹוג ָיכֹול ִלְׁשֹעט

  . ַרק ְלַדֵּבר ָקֶׁשה ָלעֹוג

  

  ,ַעל ְּפֵני ִמיׁשֹור ְמֻׁשְעָּבד

  ,תֵּבין ֹׁשד ְלֶטַבח ְלִמְׁשָּב

  ,ַמְבִליט ָּכל ָׁשִריר, ָהעֹוג צֹוֵעד

 . ַא: ִמְּשָׂפָתיו ִנָּגר ַרק ִריר

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )צור ארליך: נוסח עברי(
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   וקובסקי'צ קורניי
  

  

  מרד הכלים
  
  
1.  

  ְמַדְּלָגה ַהָּנָפה ַעל ָהִרים

  .ְוַהֹׁשֶקת ֲעֵלי ֲאָפִרים

  

  ְּבִעְקבֹות ַהָּיֶעה ַהּדֹוֵהר

  . ַעל־ַיד ַהָּגֵדרַמְטֲאֵטא ָרץ

  

  ַּגְרִזִּנים ְּכִׁשְבָעה, ַּגְרִזִּנים

  .ְמַקְּפִצים ַעל ָּכל ַּגְיא ְוִגְבָעה

  

  ,ִנְפֲחָדה ֹּכה ָהֵעז, ִנְבֲעָתה

  :ֶאת ֵעיֶניָה ְלְטָׁשה ַוְתַפֵּזז

  

  ?ֵאיֶזה רּוַח ָעַבר? ָמה ָקָרה"

  "Iא ָאִבין ׁשּום ָּדָבר, Iא ֵאַדע

  

  

2.  

   ְמֵהָרה –־ֶרֶגל ּוְכמֹו ַּכּדּור

  .ִהַּטְלְטָלה ְקֵדָרה, ִהְתַּכְּדָרה

  

  :ִהְתׁשֹוְטטּו ַסִּכיִנים ָאז ָּבְרחֹוב

ף, ֲחֹטף, ֵהי"   !"ֲחֹטף, ֵהי, ֵהי ֲחַטֹ

  

  ְוַהִסיר ִמְתרֹוֵצץ

  :ְגֵהץְוקֹוֵרא ַלַּמ
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  ֲאִני ָּדחּוף ּוְמֹבָהל"

  !"ְוֲעֹמד Iא אּוַכל

  

  ַּמְכֵּתׁשְוַאֲחֵרי ַה, ְוַאֲחֵרי ַהַּקְנַקן

  ...ַהּקּוְמקּום ְמַקְׁשֵקׁש

  

  ,ְודֹוֶאה ְּבִזְמזּום ַהַּמְגֵהץ

  .ַעל ְּפֵני ְׁשלּוִלּיֹות ְמַקֵּפץ

  

   –ַאֲחֵריֶהם ַהְּפָנכֹות ַהָּנאֹות 

  !ְדִזין־ַלה־ַלה! ְדִזין־ַלה־ַלה

   –ֵהן ְלֹאֶר: ָהְרחֹוב ִנָּׂשאֹות 

  !ְדִזין־ַלה־ַלה! ְדִזין־ַלה־ַלה

  

  , ִמְתרֹוְצצֹות– ְדִזין –סֹות ַעל ַהּכֹו

  .  ִמְתּפֹוְצצֹות– ְדִזין –ְוַהּכֹוסֹות 

  

  ,ּוַמֲחַבת ָּתרּוץ

  ,     ָּתאּוץ

    ָּתדּוץ

  :        ְוִתְׁשּתֹוֵמם

   – ְלָאן – ְלָאן –ְלָאן "

  "?ְלָאן ַאֶּתם

  

  ּוְמַרְּצִדים ּוְמַרְּצדֹות

  ְסָפִלים ְוכֹוסֹות

  ִמְזָלִגים ְוַכּפֹות

  . ְועֹודְועֹוד

  

   –ִמְּבַעד ַהַחּלֹון ַהֻּׁשְלָחן ִהְתַהֵּפ: 

  ...ֵל:ַוֵּי, ַוֵיֵּל:

  ְוָעָליו
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  ,יָחם לֹו ָיַׁשבַהֵּמ

  ,ְּכָרכּוב ַעל ַהּסּוס

  :ְוָקָרא ְלֵרָעיו

  !"נּוסּו נּוס, נּוסּו נּוס"

  

  :הְוהֹוֶמה ָּבֲאֻרָּב

  !"ַּבה־ּבּו־ַּבה!  ַּבה־ּבּו־ַּבה"

  

  

3.  
  ְבָרה ַהׁשֹוֶבֶבתְוַאֲחֵרי ַהֶח

  .ּדֹוְלָקה ַהְּזֵקָנה יֹוֶכֶבד

   – ֹּכה ִּתְצַוח –! אֹוי־אֹוי־אֹוי! אֹוי־אֹוי־אֹוי"

  !"ׁשּובּו ָנא ֶאל ַהִּמְטָּבח, ׁשּובּו

  

  :ַא: ַהֹּשֶקת עֹוָנה ְואֹוֶמֶרת

  !"ַעל יֹוֶכֶבד ֲאִני ִמְתַמְרֶמֶרת"

  

  Iא ֶעֶבד: "ְוַהִסיר הּוא רֹוֵטן

  !"ִכי ְליֹוֶכֶבדִנְרָצע ָאֹנ

  

  ּוְכֵלי־ַחְרִסיָנה

  :צֹוֲחִקים ַלְזֵּקָנה

  ַלִּמְטָּבח ֶהָעלּוב"

  !"ַעד עֹוָלם Iא ָנׁשּוב

  

*  

  ַעְכָּבִרים ֵמחֹוִרים

  :יֹוְצִאים ְוקֹוְרִאים

  ,ַאל ָּתנּוסּו ָנא"

  ,חּוסּו ָנא

  !"ׁשּובּו ַהַּבְיָתה



 199 

  ְצַפְרֵּדִעים ִמּבֹורֹות

  :יֹוְצאֹות ְוקֹוְראֹות

  ַאל ָּתנּוסּו ָנא"

  ,חּוסּו ָנא

  !ׁשּובּו ַהַּבְיָתה

  

  ַוֲחתּוִלים ְׁשַנִים

  ִּבְזָנבֹות ְזקּוִפים

  ַאֲחֵרי ְּכֵלי־ַהַּבִית

  :ָיְצאּו ְּדחּוִפים

  ,הֹוי ַאֶּתם ַהְּפָנִכים ַהָּנִאים"

  ?ַמה ִּתְקְּפצּו ְּכאֹוָתם ַהְּסָנִאים

  ?ֲהָלֶכם ְלעֹוֵפף ָּבֲאֵויר

  ?ז ּוְלַכְרֵּכרֲהָלֶכם ְלַפֵּז

  

  ,ֵהן ַאֶּתם ְמַסְּכִנים ֶאת ַהֶּנֶפׁש

  ,ֵהן ַאֶּתם עֹוד ִּתְפלּו ֶאל ָהֶרֶפׁש

  ,ַאל ָּתנּוסּו ָנא

  ,חּוסּו ָנא

  !ׁשּובּו ַהַּבְיָתה

  

  ְוַהֵּכִלים ַהָּיִפים

  :ֵהם ָרִצים ְוָעִפים

  ַא: מּוָטב ָלנּו ָּכל ֶּדֶר:־ֶלֶבט"

  !"יֹוֶכֶבדִמָּלׁשּוב ַלִּמְטָּבח ֶׁשל 

  

  

4.  
  ַּתְרְנֹגֶלת ָּפְגָׁשה ֶאת ְקַהל

  :ַהֵּכִלים ַהּנֹוְדִדים ַוִתְׁשַאל

  !קֹוד־קֹוָדן, קֹוד־קֹוָדן"

  "?ֵמַאִין ּוְלָאן
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  :ָאז ָענּו ַהֵּכִלים ָלּה ְּבזֹו ַהָּלׁשֹון

  ,ָהָיה ָלנּו ַרע ִעם יֹוֶכֶבד"

  Iא ָהְיָתה ְּגִבְרֵּתנּו אֹוֶהֶבת

  ִנָּקיֹוןָּכל ֵסֶדר ְוָכל 

  ,ִלְנֹהג ָּבנֹו

   –! יָגה אֹוָתנּויק ִהִּצִּכְכִלי ִר

  .ּוְכַדי ִּבָּזיֹון

  

  ְוַעל־ֵּכן ֵהן ֲאַנְחנּו

  ִמֶּמָּנה ָּבַרְחנּו

  ,ִריםּוְנַטֵּיל ַּבָּכ

  ,ָּבֲאָפִרים

  ,ַעל ַהר ָרם

  ְוֶאל זֹו ַלְכְלָכִנית

   –ְוֶאל זֹו ַרְׁשָלִנית 

  !"Iא ָנׁשּוב ַעד עֹוָלם

  

  

5.  
  ְוַהֵּכִלים ֹּכה ִהְרִחיקּו ִלְנֹדד

  .ַעל ָהִרים ּוְבָקעֹות

  :ְוַהְּזֵקָנה ָהֲעלּוָבה ֶנֱאַנַחת

  !ֵאין ַנַחת, ֵאין ַנַחת

  

  ,ִהיא ָהְיָתה ְמַבֶּׁשֶלת ָמָרק

  !יר ַעָּתה ְּכָבר ַּבֶּמְרָחקַא: ַהִּס

  

  ,ִהיא יֹוֶׁשֶבת ָהְיָתה ְלֻׁשְלַחן

  .י־ְלָאןַא: ַּגם הּוא ָהַל: ָנס ֵא

  

  ,ִסיםַּכִּפּיֹות ַּבָּנ, ַּגם ְסָפִלים

  ...ִנְׁשֲארּו ִעָּמּה ַרק ָהְרָמִׂשים
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  ,ָמה ַרע ְליֹוֶכֶבד, הֹוי

  !ָיגֹון ְוַעֶּצֶבת

  

  

6.  
  ְוַהֵּכִלים ֶׁשָּמְרדּו ִנָּׂשִאים

  .ַעל ָׂשדֹות ּוִבּצֹות ּוְׁשָפִאים

  

  : ְלַמְגֵהץַהּקּוְמקּוםָאז ָלַחׁש 

  !"ֹוד יֹוֵתר ְלִהְתרֹוֵצץIא אּוַכל ע"

  

  :ָאז ָאַמר ַהֵּמיָחם ֶהָעצּוב

  "?ְוֶׁשָּמא מּוָטב ֶׁשָּנׁשּוב"

  

  :ְוַהֹּׁשֶקת ָּפְרָצה ִּבְבִכי ַמר

  !"ְּכֶחֶרס ִנְׁשָּבר, אֹוי ִנְרַסְקִּתי"

  

  ,ַרּבֹוַתי: ַא: ִּפְנָּכה ָאז ָקְרָאה

  "?ְיאִמי הֹוֵל: ַאֲחֵרינּו ַּבַּג"

  

  ,ֵליֶהם ִמְתָקֶרֶבתֲא: ְורֹוִאים

  .  יֹוֶכֶבד–יֹוֵצאת ִמן ַהֹחֶרׁש 

  

  

•  

  :ָהָיה ֵנס, ְוָאְמָנם ָהָיה ֵנס

  .ְלִהְתַּפֵּיס, ַהְּזֵקָנה, ִהיא רֹוָצה

  

  ,יֹוֶכֶבד, ַאֲחֵריֶהם ִהיא הֹוֶלֶכת

  :ְוִׁשיר ֲחִריִׁשי ְמדֹוֶבֶבת

  

  ,אֹוי ְיתֹוִמים ֻאְמָלִלים ֶׁשִּלי"
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  ,ִלים ֶׁשִּליאֹוי ִמְזָלגֹות ּוְסָפ

  ,ָנא ׁשּובּו ַהַּבְיָתה ִמָּכאן

  ,ֶאְׁשָטְפֶכם ָאז ְּבֵמי ַהַּמְעָין

  ַהָּצהֹובֶאְמָרְקֶכם ָאז ַּבחֹול 

  ,ְוַתְבִריקּו ְּכמֹו ָזָהב טֹוב

   –ְוֶאַּקח ְּבָיִדי ַהַּמֶּגֶבת 

  !"ִויִהי ִנָקיֹון ְּבֵבית יֹוֶכֶבד
  
  

•  

  :ָאז ָאַמר ַהָּיֶעה

  ".ָנֶאהְוIא , ִלי ַצר"
  

  :ָאז ָאְמָרה ַּכִפָּיה

  "ַּכָּמה ִהיא ֲעִנָּיה"
  

  :ָאז ָאַמר ַהַּמָּגל

  !" ַוֲחַסל–ֵיׁש ָלׁשּוב "
  

  :יָחם ָּפַתח ִּפיוְוַהֵּמ

  !"ִעם יֹוֶכֶבד Iא ָאִריב"

  

  

•  

  ְוַהְּזֵקָנה ְמַחֶּבֶקת

  ,אֹוָתם ְולֹוְּטָפה

  ,מֹוֶרֶקת, ְמַׁשְפֶׁשֶפת

  :ׁשֹוְטָפה ְוׁשֹוְטָפה
  
  Iא ַאְכִלים, Iא ַאְכִלים"

  ,ֵמַעָּתה עֹוד ָּדָבר

  ִּכי ֶאת ָּכל ַהֵּכִלים

  !"ֶאֱהַדר, ֵאֱאַהב
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  ִהְצַטֲחקּו ַקָּלחֹות

  :ַלְפָנכֹות, ַלֵמיָחם

  ,ְיִהי ָּכ:, יֹוֶכֶבד, נּו"

  !"ְּבָרצֹון ָל: ִנְסַלח

  ִהְתעֹוְפפּו ָאז ַּבטּור

   –ְוָיָׁשר ַלַּתּנּור 

   –! תֶלֱאפֹות ְוִלְצלֹו

  ִיְהיּו ְליֹוֶכֶבד

  !ֻעּגֹות ּוְלִביבֹות

  

  :ְוַהְּמַטֲאֵטא ַמה ָׂשַמח

  דהּוא ִרֵּק

  ,דְוִכֵּב

  .Iא הֹוִתיר ׁשּום ָאָבק ַּבִּמְטָּבח

  

  ,ַמה ָׂשְמחּו ַהְּפָנכֹות

  !ְדִזין־ַלה־ַלה! ְדִזין־ַלה־ַלה

  ,ּוְמַרְּקדֹות ּוְמַחְּיכֹות

  !ְדִזין־ַלה־ַלה! ְדִזין־ַלה־ַלה

  

  

•  

  ּוֵמַעל ַהֻּׁשְלָחן

  ,ַהָּלָבן, ֶהָערּו:

  ַהֵּמיַחם ַהָּצחֹור

  ַמֲעֶלה לֹו ִקיטֹור

  :ּוִבְפֵני ַהְּזֵקָנה הּוא ַמִּביט

  ,ִהְנִני ְוֶאְסַלח"

  ,ָל:- ֵּתה ָמתֹוק ֶאֵּתן

  !"יֹוֶכֶבד ְּפלֹוִנית, ְׁשִתי ָנא, ְׁשִתי

 

  )נברגשי סמט  יהושבע:ההדירה מכתב־יד | פומרנץ בר :מרוסית(
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  דריידן ון'ג
  

  

  ַּתרמית החיים

  

  

  –ָּכל ַהַחִּיים ִנְרִאים ִלי ַא: ַּתְרִמית 

  .זֹוְרִמים, ְמֻפֵּתי ִּתְקָוה, ְוָאנּו

  ,ּבֹוְטִחים ַהּיֹום ִּכי ַהָּמָחר ִיְגֹמל

  :ַא: ַהָּמָחר ַׁשְקָרן ִמן ָהֶאְתמֹול

  ,ַמְכִריז ֶׁשִּנְתָּבֵר: ּבֹו ְּבתֹוֶסֶפת

  .ב ָלנּו ִמן ַהַּכֶּסֶפתֲאָבל ּגֹוֵנ

   ַא: הֹוָנָאה–ָאַבד ְּכָבר ֶהָעָבר 

  : עֹוד ַמְבִטיָחה ָהִרים ֶׁשל ֲהָנָאה

  ְּכִאּלּו ְזַנב ַחֵּיינּו עֹוד ִיְטַעם

  .ִמְּדַבׁש ֶׁש�א ָנְתנּו ָלנּו ִׂשיָאם

  :ְּדמּוי ְזַהב ַּתְרִׁשיׁש, ָּכַזב ִלי ַהּנֹוֵצץ

 .ק ָקִׁשיׁשַמְלִהיט ָּכל ַנַער ְועֹוֵׁש
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  פיליפ לארקין
  

  

  יהא זה השיר
  
  

  .ִזְּינּו אֹוְת5 ְלָכאן הֹוֶרי5

  .Iא ִהְתַּכְּונּו ֲאָבל ִזְּינּו

  ַּמֲעֶרֶכת'ָּדְפקּו ְל5 ַּת

  .ְוָאז ָּדְפקּו ַּגם ַּבִחּנּו:

  

  ,ְּבדֹור ָאחֹוָרה, ַא: ַּגם אֹוָתם

  ִזֵּין ְלָכאן עֹוד ּדֹור ָאבֹות

  ִהְׁשַּתְּכרּו ַּבָּפאּב ַּבֹחֶרףֶׁש

  .ּוְׁשָאר ַהְּזַמן ָרְדפּו ָּכבֹוד

  

  .מֹוִריׁש ַהֶּגֶבר ִריׁש ַלֶּגֶבר

  .ִעם ַהָּׁשִנים ֶזה ַרק ַמְחִליד

  ֲחֹמק ְּכֶׁשַרק ֶאְפָׁשר ַלֶּקֶבר

  ! ַאל ּתֹוִליד–ּוְבַחֶּיי5 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )צור ארליך: נוסח עברי(
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 קוך  ' קנת

  
  

 ח אוויר צ

  
  
1. 

  
 ֶנֱעַמד ָּבחּור ְׁשֹחר ֵׂשָער ְוִהְכִריז, ְּבֶכֶנס ֲאֻגַּדת ַהִּׁשיָרה

 !ַהְּדָבִרים ֶׁשֲאַמְרֶּתם ַעל ִאּפּוק ּוַבְׁשלּות ַרק עֹוִׂשים ִלי ְּבִחיָלה"

 ,ַהִאם ֵמעֹוָלם Iא ִהַּבְטֶּתם ֵמַהַחּלֹון ֶאל ִצּיּור ֶׁשל ָמאִטיס

 ?ר ַהָּמלֹון ֻמָּקִפים ַעְכִביִׁשים רֹוֲחִׁשים ַעל ָּבבּוַאְתֶכםָּתִמיד ִנְׁשַאְרֶּתם ַּבֲחַד

 ,ַהִאם ֵאי ַּפַעם ִהְתּבֹוַנְנֶּתם ְלַמֲעַמֵּקי ַּבְקּבּוק ָּגזֹוז

 ?אֹו ְרִאיֶתם ֶאְזָרח ֶנֱחֶצה ִלְׁשַנִים ְּבַמַּכת ָּבָרק

 ת־ֹחֶרף ֶׁשלֲאִני חֹוֵׁשׁש ֶׁשֵּמעֹוָלם Iא ֶהֱעֵליֶתם ִחּיּו: מּול ְּתנּוַמ

 ֶאָּלא ִאם ְמָצאֶתם ָּבּה ֶקֶׁשר ָעֹמק, ּגּוֵרי ֹּדב

  !"ֲחבּוַרת ְּפִסיִכים, ְלֵסֶבל ָהֱאנֹוׁשּות ּוִמְׁשֲאלֹוֶתיָה

 .ְׁשֹחר־ַהֵּׂשָער ִהְתַיֵּׁשב ְוַהָּקָהל ָנַעץ ּבֹו ִחָּציו

  

 ָּבחּור ְּבלֹוְנִּדיִני ֶנֱעַמד ְוָאַמר

 ָעֵלינּו ְלִהְתַאֵחד ְלַהָּצַלת ֵקיָסרּותַמּדּוַע ! ָהִאיׁש צֹוֵדק"

 ,ֵיׁש ֶחְלאֹות ַרּבֹות ָּכל ָּכ: ַּבִּׁשיָרה? ַהִּׁשָּממֹון

 !ַוֲאָנִׁשים ֶׁש�א ְמִביִנים ָּבּה ָּדָבר

 ,ֲאִני Iא ַמְמִליץ ֶׁשְּנַחֵּבב ֶזה ֶאת ֶזה ְוִנְתַאְרֵּגן ְלֵהָאֵבק ָּבֶהם

 ". ָּבֶהםֶאָּלא ָּפׁשּוט ֶׁשָּבָרק ַיֶּכה

 .ִהְתַאֲחדּות ַהֵּבינֹוִנִּיים ָנֲעָצה ִחֶּציָה ַּבֶּגֶבר ַהְּבלֹוְנִּדיִני, ְוֶּתֶכף

  

 ! ַמְרֵאהּו ּדֹוֶחה ָּכל ָּכ:, הֹו. ל"ַעל ַהָּבָמה ִהְתַיֵּצב ַהַמְזָּכ

 , הּוא ָהָיה ְמֻׁשְכָנע ִּבְהיֹותֹו ַמָּמׁש מֹוֵׁש:–ַּגָּפיו ְקָצִרים ְוַעְצמֹוָתיו 

 ִעם ֵאי ֵאּלּו ִאֵּיי ֵׁשָער ָׁשֹחר ְנלֹוִזים, ַאף ֶׁשָהָיה ֵקֵרַח

 ,ְוקֹול ֶׁשל ַמִים ּדֹוְלִפים ֵמַאְמַּבט ָוֵזִלין

 ִהְתַּכַּנְסנּו ָהֶעֶרב ָלדּון ַעל ִׁשיָרה", ְוהּוא ָאַמר
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 הְוֻכָּלם ֵהִטילּו ַעל ָהִאיׁש ַהּדֹוֶח" ָהעֹוֶסֶקת ְּבַאֲהָבה ֵּבין ַּבְרּבּוִרים

 ֶׁשִּנְצְמדּו לֹו ַלִּסיָנר ְוַלַּמְלָמָלה, ְלָבבֹות ֻסָּכר

 ּוְבֹעֶלץ ַאִּדיר ַהַּבְרָנׁש ִרֵּקד ַמְעָלה ַמָּטה ַעל ַהָּבָמה 

  ַעד ֶׁשַהָּבחּור ַהְּצַהְבַהב ָׁשַלף ֹראׁשֹו–ְמַמְלֵמל ִמִּׁשיַרת ַמָּכָריו ַהַּזֲערּוִרִּיים 

 ,ם ַעל ַהִּמְזָרח ְוַעל סּופֹותִמּתֹו: ֲעָנָנה ְוָקָרא ִׁשיִרי

 ּוְׁשֹחר־ַהֵּׂשָער ִׁשֵּיט ֶּדֶר: ַהְּסְטָרטֹוְסֵפָרה ְמַדְקֵלם

 ִׁשיִרים ַעל ְיָחִסים ֵּבין ִלְוְיָתֵני ֶּפָחם ַקְדמֹוִנים ַּכִּביִרים

 ,ְלָבבֹות ֻסָּכר ְּדבּוִקים ְלָכל ּגּופֹו, ְוֶזה ַהֶחְלָאה

 ָעָליו ִהְׁשִּתינּו ַדּבּוִריםָקַמל ִּכְנַיר ִּגְלּגּול ֶׁש

 ,ְוָכל ַהְּפרֹוֵפסֹוִרים ָנְטׁשּו ֶאת ַהֶחֶדר ְוָׁשבּו ַלֲעבֹוָדָתם

 ּוָבאּוָלם נֹוְתרּו ַרק ֲחִמָּׁשה ִׁשָּׁשה ְמׁשֹוְרִרים

 ְוַיַחד ֵהם ָׁשרּו ֶאת ַהִּׁשיר ֶהָחָדׁש ֶׁשל ַהֵּמָאה ָהֶעְׂשִרים

 ,ַּבְירֹון ּוִויְטַמן, ֵׁשִלי, ֶׁשַאף ִּכי ֻהְׁשַּפע ִמָּמַלְרֶמה

 ָהָיה ְמקֹוִרי ַלֲחלּוִטין, ּוִמיְליֹון ְמׁשֹוְרִרים נֹוָסִפים

 .ּוַמְסִעיר ָּכל ָּכ: ַעד ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ַלְחֹזר ָעָליו ֹּפה

 ַאֶּתם ַחָּיִבים ָלֶגֶׁשת ַלֲאֻגַּדת ַהִּׁשיָרה ּוְלַהְמִּתין ֶׁשֶּזה ִיְתַרֵחׁש

 ְעֶּתם ֶאת ַהִּׁשיר ַהֶּזה ְוIא ּתּוְכלּו ֶלֱאֹהב ַאֵחרַּפַעם ַאַחת ְׁשַמ

 ,ָלַעד Iא ִּתְזּכּו ְלֶנָחָמה, ַּפַעם ַאַחת ֲחַלְמֶּתם ֶאת ַהֲחלֹום ַהֶּזה

 ַוֲהִייֶתם ְּכֵמִתים, ַּפַעם ַאַחת ִּתְתַאֲהבּו ַּבֲחלֹום ַהֶּזה

 !דֹוָלה ֶׁשל ְזַמֵּננּוַּפַעם ַאַחת ַּתְחְלפּו ְּבִמְסְּדרֹונֹות ַהְּיִציָרה ַהְּג

  

  

2. 

  

 17הֹו ִלְהיֹות ֶּבן "

 ְוIא ָלַדַעת ֶׁשַהִּׁשיָרה. "ׁשֹוֵרר ֲאֹדם־ַהֵּׂשָער" ֵׁשִנית

 !".ֵחְרׁשּות ְוֹגַעל, ִנְׁשֶלֶטת ַעל ְיֵדי ִטְמטּום

 ְוַהַּצֲעָקִנים ִיּדּו ֲאָבִנים ַעל ּגּופֹו ֶּבן ָהַאְלָמֶות 

 ְדָיה ַהַּקְדמֹוִנית ֶׁשֵּבין ְׂשָפָתיו ִּבְמצּוָלהְוִהְטִּביעּו ֶאת ַהּקֹוֶמ

 .ִמֶּמָּנה ָּבְקעּו ַהִּׁשיִרים ְּבָכֹחל ֶׁשָאַבד ְּבIא ׁשּוב

  

 ?ִמי ַהְּמׁשֹוְרִרים ַהְּגדֹוִלים ְּבֵני ְזַמֵּננּו ּוָמֵהם ְׁשמֹוֵתיֶהם
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 ֶאְליֹוט ַהַּמְׁשִחית, אֹוֶדן ַהַּמְׁשִחית, ֶיְטס ַהַּמְׁשִחית

ַהְרִדי ֶּבן (ִויְלַיאְמס , ְסִטיֵבְנס, ַהְרִדי, )ֵל: ֵּתַדע? ִאם ֶאְליֹוט ְמׁשֹוֵרר ָּגדֹולַה(

 )?ְזַמֵּננּו

לֹוְרָקה (לֹוְרָקה , )?ִריְלֶקה ֶּבן ְזַמֵּננּו(ִריְלֶקה , )?הֹוְּפִקיְנס ֶּבן ְזַמֵּננּו(הֹוְּפִקיְנס 

 ?ִמי ֲעַדִין ֶּבן ְזַמֵּננּו, )?ֶּבן ְזַמֵּננּו

 ,ְמׁשֹוְרִרים ָצְרָפִתים ֲעַדִין ְּבֵני ְזַמֵּננּו, ֵרֶבְרִדי, ֵאלּוָאר, ַאּפֹוִליֵנר, ָוֵלִרי, ָמַלְרֶמה

 ?ּוב ֶּבן ְזַמֵּננּו'ַהִאם ז, ַּפְסֶטְרָנק ּוָמָיאקֹוְבְסִקי

  

 ֵהם רֹוֲעִדים ְּבָבֵּתי הֹוָצָאה ָלאֹור? ָאֵמִריָקה, ֵהיָכן ְמׁשֹוְרַרִי: ַהְּצִעיִרים

 ,ְואּוִניֶבְרִסיָטאֹות

 ,ְמַקְּלִחים ְּבִריָרם ֶאת ַמְדֵרגֹות ַהִּסְפִרָּיה, יֹוֵתר ִמָּכל ְמַׁשְקְׁשִקים ָּבאּוִניֶבְרִסיָטאֹות

 ,ַעל ֲעֵצי ֶאֶדר ְוַעל ַהְּיָלִדים ֶׁשָּלֶהם) ְלִמי(ְמַגְרְּגִרים ִׁשיָרה Iא ַמִּזיָקה 

 ֶאְסֶטה אֹו ִמְגַּדּלֹור ְּברֹוד ַאְיֵלְנד'ְכֹּתב ַעל ִויָלה ְּדִלְפָעִמים ִיְתַיְּצבּו ִּבְגבּוָרה ִל

 .ְסבּוִרים ֶׁשְּיַׁשְכְללּו ֶאת ְׂשָפָתם! ְרָמִׂשים ֶׁשְּכמֹוָתם

 ,ִאּלּו ֻהְּצבּו ְּבִמְקצֹוַע ַאֵחר, ַהִאם אֹוָתם ְצִעיִרים

, ִני Iא חֹוֵלק ָעֶלי5ֲא? ֹנאַמר ַּבֲהָׁשַטת ְסִפינֹות, Iא ָהיּו ַמְצִליִחים ְלַהְפִליא

 .ַהְלַואי ְוָהִיינּו ְיכֹוִלים ְלַהֲעִסיק אֹוָתם, ֲאדֹוִני

ֲאָבל ַּכִּנְרֶאה Iא ַיְׁשִלי: ֶאת , ָמטֹוס ְמעֹוֵפף ֵמַעל ַהְּסִפיָנה ּוְפָצָצה ְּבֵחיקֹו(

 ,ַהְּפָצָצה

 ְמׁשֹוְרֵרי ַהַּקְמּפּוס ַהְּצִעיִרים ּבֹוִהים ְּבֵאיָמה ָּבָרִקיַע

 ,הֹו ֵהם ִנְזָּכִרים ֵאי: ִּביֵמי ָהאּוִניֶבְרִסיָטה ִהִּביטּו ַמְעָלה ֵמֲחָׁשׁש ְלצֹוַאת ִצּפֹוִרים

 )ִנְזָּכִרים ַּבִּׁשיִרים ַהְּמנָֻּמִסים ֶׁשָּכְתבּו ָאז

  

 ,ַהִאם ֵאין ַּבת־קֹול ֵמָהרּוַח ֶׁשְּתַגֶּלה ֵאי: ֶזה ִלְהיֹות רּוַח

 ים ְוִלְגֹרף מּוִזיָקה ֵמַהָּבִּתים ַהְּמֻרָחִקיםְלֵהָחֵבל ְּבַעְנֵפי ָהֵעִצ

 ִלְהיֹות ְּבִקְרָבה ֶׁשְּלעֹוָלם Iא ּתּוְכלּו ְלַהֲעלֹות ַעל ַּדְעְּתֶכם , ּוֵמָהֲאָבִנים

 ?ַהִאם ִאיׁש Iא ַמְרִּגיׁש ְּכמֹו זּוג ִמְכָנַסִים? ִעם ַהָּים

  

  

3. 

  
 ". ַּכָּמה ְמׁשֹוְרִרים ְּגרּוִעיםֶזה ְזַמן ְמֻצָּין ַלְחֹנק! "ַקִיץ ַּבֹחֶרׁש
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 ּוִמן ָהֲאֻרָּבה, סּוס ָהֵעץ ַהַּמְצִהיב ִמַּטְלֵטל ָהלֹו: ָוׁשֹוב

 ,ַהּׁשֹוַׁשִּנים ַהְּוֻרּדֹות ְוַהְּלָבנֹות ְמֻׁשְלָהבֹות ֵמַהְּקָרב! ִמְׁשַּתְלֵׁשל ַהחֹוֵנק

 פּו ַמֲעַדּנֹותִיְצַטְּנ, ֶהָהרּוג" ְּמׁשֹוֵרר"ְלַצד ַה, ַא: ְלַאַחר ִמֵּכן

 .ִאיׁש ְּכָבר Iא ַיְׁשֵוה אֹוָתן ְלֵמי ַהָּים, ֵהן ְּבטּוחֹות יֹוֵתר ַעְכָׁשו, ָלֲאַגְרָטל

  

 ,ַהחֹוֵנק, הּוא ָׁשב, ְוָכאן ָּבַרֶּכֶבת

 .ְּבַדְרּכֹו ְלַטֵּפל ַּבַּבְרָנׁש ֶׁשעֹוֶׂשה ַּדְרּכֹו ְלֶעֶרב ַהִּׁשיָרה

 .ֶרת ַעל ִרְצַּפת ַהָּקרֹון ַהְּמַרֶּטֶטתְּגִוָּיה נֹוֶׁש! ִּביף! ָאחחח

  

 ,ִהֵּנה הּוא, ְוַגם ְּבִאְצַטְדיֹון ַהַּכּדּוֶרֶגל

 ְמַזֵּנק ְּבַעד ָהֲאִויר ַהָּקפּוא ְלֵעֶבר ֶזה ֶׁשִהְׁשָוה

 !ְּבֶׁשֶקט חֹוֵנק אֹותֹו, ּוְבֶׁשֶקט, ֵּבין ַּכּדּוֶרֶגל ַלַחִּיים

  

 ִריםִהֵּנה ַהחֹוֵנק ַּבֲחִליַפת ּבֹוְק

 !ְמַזֵּנק ַעל סּוסֹו ְלַהְכִחיד ְסטּוֶדְנִטים ְלִמיתֹולֹוְגָיה

  

 ,ָאְזֵני ַהחֹוֵנק ִמְזַּדְּקפֹות ְלֵׁשַמע ַהֵּׁשמֹות אֹוְרֵפאּוס

 ,ָגאֵוין ְואֹוִדיֵסאּוס, קּוהּוֵלין

 ,ַרְלד'ְסקֹוט ִפיְצֵג, ין אֹוְסֶטן'ְוִׁשיִרים ַהֻּמְקָּדִׁשים ְלֵג

 ְוָכל ִמי ֶׁשֵאינֹו ַחי , ֶעְזָרא ָּפאּוְנד

 ! הֹו ַהחֹוֵנק ַהחֹוֵנק–ַּגם Iא ְּבִהְרהּוֵרי ָהֲאָנִׁשים 

  

 רֹוֵבץ ְּבַגּבֹו ַעל ַּגֵּלי ָהאֹוְקָינֹוס ַהָּׁשֵקט

  

  

4. 

  

 ָנִניַח ֶׁשִּמיֶׁשהּו יֹוֵצא ִלְׁשֹאף ֲאִויר

 ְּביֹום ָאִביב ַצח ּוְלֹרַע ַמָּזלֹו

 ה מֹוֶדְרִניתִנְתָקל ְּבַמֲאָמר ַעל ִׁשיָר

 אֹו ְלַמָּזלֹו ַהִּביׁש, "ִׁשיַרת ָהעֹוָלם ֶהָחָדׁש"ְּב

 ָחָזה ְּבַכָּמה ֻּדְגָמאֹות ִׁשיָרה
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 ,ֶׁשִּנְכְּתבּו ַעל ְיֵדי ֵאֶּלה ֶׁשִּלָּבם יֹוצא ְלִמיתֹוס

 "ַהְדסֹון ֶרְויּו"ַּב, ְוִלְבִחינֹות ֶאְמַצע ַהֵּסֶמְסֶטר, ְלִמּטֹות

 "ּבֹוֶטֶגה אֹוְסקּוֶרה"ַּב, ְלחּוץ ָלָאֶרץִאם ִהְזַּדֵּמן , אֹו

 ָמה ֶזה ַיֲעֶׂשה, "ֶאְנָקאּוְנֶטר"ּוְבִלי ָסֵפק ָּב

 , ֶׁשֵּיָחֵרב, ְלֶהְמֵׁש: יֹומֹו ֶׁשל ֶזה

 ?ָמה ֶזה ַיֲעֶׂשה, ַרק ֶעֶצב

  

 ,ְוִאי ֶאְפָׁשר ִלְמחֹות ַעל ָּכ: ִּבְפֵני ַהָּנִׂשיא, הֹו

 ּוִניֶבְרִסיַטת קֹולֹוְמִּבָּיה ַאף Iא ִּבְפֵני ִדּיָקֵני א

 ,ַּגם Iא ֶעְזָרא ָּפאּוְנד, ֶאְליֹוט. ס. Iא ִּבְפֵני ת

 ,ְוִאם ַנִּגיד ִּתְכְּתבּו ַלְּנִסיָכה ָקֶאָטִני

 ?ֵאי: ֶזה ַיֲעֹזר" ַהְּמׁשֹוְרִרים ֶׁשָּל: ֲאיִֻּמים"

 "ַהְדסֹון ֶרְויּו"ְוִאם ַּתִּגיעּו ַל

 ַסת ַּגְפרּוִרים ְוַתִּציתּו ֶאת ַהִּבְנָיןְּכֶׁשְּבִכיְסֶכם ֲחִפי

 ַרק ִּתְגְמרּו ֵּבין סֹוָרִגים ִעם ִמּנּוי ֵּבית ֶּכֶלא 

 "ֶקְניֹון ֶרְויּו"ְו" ֵסָואִני", "ַּפְרִטיָזן"ַל

  

  

5. 

  
 ֶׁשָּמא ֵיׁש ִסָּבה ַלַּמְחסֹור ְּבִׁשיָרה! ֶׁשֶמׁש ֵהִגיָחה

 !ּוַלי ֵהם ְזקּוִקים ַלֲאִוירא, ֵאֶצל אֹוָתן ְנָׁשמֹות ַרּבֹות ֹחִלי

  

 ַאְּת ְסטּוֶדְנִטית ְלָאָּמנּות, ּבֹוִאי ַהְּברּוָכה, ֲאִויר ַצח, רּוַח ְּתַכְלֶּכֶלת

 .ִהְתַרְּוִחי ַעל ַהִּכֵּסא, ָהִסיִרי ּכֹוָבֵע: ּוְגִליָמֵת:

ִריָכה ְלַבֵּקר אּוַלי ַאְּת ְצ! ַאְוִריִרית,  ֲאָבל Iא–ַיַחד ִנְצַּבע ֶאת ַהְּמׁשֹוְרִרים 

 ,ִמָּיד, ֶאְצָלם

 ,ְמֻׁשְּלֵלי ַהְּנִׁשיָמה, ַבְּּנטּוִלים, ִּבְזִקי ָּבֶהם ֶׁשֶמץ ַהְׁשָרָאה

 !ִנְדִבי ָלֶהם ֶחְבַרת ַאל־ֱאנֹוׁש ְׁשִנָּיה ִלְפֵני ֶׁשָהַאְנְּגִלית ִּתְקָּפא ְלמֹוָתּה

ִהְרִּגי אֹוָתם . ְּבִלי ַרֵחם! ָּלֶהם ֲחֻלָּדהְוִעם ֲאִויר ַהָּים ַהֲעִלי ִּבְמכֹונֹות ַהְּכִתיָבה ֶׁש(

 !ְּבָכל ִמְקֶרה ִעְצִרי ֶאת ַהִּׁשיָרה ֶׁשָּלֶהם, ִאם ַאְּת ַחֶּיֶבת

 זּור'זֹוֵכר אֹוָת: ְמַרֶּקֶדת ֵּבין ַּגֵּלי קֹוט ְּד



 211 

 ,ֲאָבל Iא ָזַכְרְּת אֹוִתי, ֵהַסְרִּתי ֶאת ַהּכֹוַבע, ְוָעַצְרִּתי

 ֹחֶפן ִּפְרֵחי ַּתּפּוז ִּבְזרֹועֹוַתִי:, את ְלַחְדִריְוַאַחר ָּכ: ָּב

 )ְוָהִיינּו ַיַחד ָּכל ֵליל ַהַּקִיץ ַההּוא

 !ָּבָרִקיַע ַּכָּמה ֲעָנִנים ְלָבִנים, ֹּכה ָיֶפה ַהָּים, ָּכ: ֶׁשאּוַלי ִנְבַרח ַיַחד

 !ַרק ֶרַגע ֶאָחד, ָאה... ַאְּת ַחֶּיֶבת ָלֶלֶכת! ֲאִויר, ֲאָבל Iא

  

 ַמָּׁשב ַמְחִניק ַעד! ֵאֵדי ַרַעל ַוֲעָננֹות ֶׁשָּכֵאֶּלה, אֹוי... ֲאָבל ִהיא ִהְמִׁשיָכה ְו

 ָהְרִצינּות , ִמי ַּבַעל ַהָּפִנים ַהַּמְבִחילֹות מּוִלי! ִׁשעּול

 ,ֵהיָכן ִהיא ְיַרְקַרּקּות ָהָאזֹוִרִּיים? ְמַאַּלַחת ַהַּדַעת

 נֹות ְּכֻתִּמים ְמֵלֵאי ֶחְמָּדהּוְקרֹו, ֶמֶתק ִזְכרֹון ַיְלדּוִתי

ֵעיַנִים , ֵעיַנִים חּומֹות, ֵעיַנִים ְּתֻכּלֹות, ָחָזּה ְוׁשֹוֶקיָה, ְּבָאֹדם ְוָלָבן, ְּפֵני ַנֲעָרה

 ֹחם ַמֲעלֹות, ְיֻרּקֹות

 !?הֹו ַהְּכֻחָּלה, ַסְביֹוִנים ְוַרָּכבֹות, ְּבָפֶרְנַהְיט

ַוֲאִני ָחׁש ֶׁשהּוא , ֵאין עֹוף ֹּפה ִמְּלַבד ַׁשַחף! רּוַח? ַמֲעַׂשִי: ָמֵהם, רּוַח, רּוַח

 ...ְמַסֵּמל

, ַּבְרּבּור ְצחֹור־ָּכָנף ְוָגדֹול, ֶאָחד ְׁשַנִים ְׁשלֹוָׁשה ַּבְרּבּוִרים, ֶזהּו ַּבְרּבּור, ִסְלחּו, הֹו

 !ְטָראח! ָחה ָחה ָחה ֹּכה ָיִפים

ֵזאּוס ,  ְסַלח ִלי–ֹחֶסר ָּכבֹוד ַלְּמֻמִּנים  –ֲאִני רֹוֶאה , ֵּכן! ִעְזרּו ִלי! ִעְצרּו! הֹו

 !ְּבָלָבן! הֹו הֹוד נֹוצֹוַתִי:, ִצּפֹוִרית ָּפָרּבֹוִלית, ֵזאּוס ָמתֹוק, ָיָקר

 ֹּכה ָרִציִתי ִלְראֹוָתם, ֵיׁש יּוִליֶסס, ְוֵיׁש ֶאת ָאִכיֶלס ַּגם

ַּכָּמה , ֵזאּוס,  ֵהי–ָפה ְלַהְפִליא ָי, ֶׁשאּוַלי ִהיא ַּגם ֵזאּוס, ְוֵיׁש ֶאת ֵהֵלָנה ִמְּטרֹוָיה

 ! ֶּבְנג, ָיֶפה ַאָּתה

ַמּדּוַע Iא ! ַהִּצילּו. עֹוד ָטעּות ַאַחת ְוֻאַּדח ֵמֲאֻגַּדת ַהְּמׁשֹוְרִרים ַהּמֹוֶדְרִנִּיים

 ?ִהִּניחּו ֹּפה ְׁשמֹות ֹּתַאר

 ,ְרַּפרֲאַפִהֵּנה ,  ִּתְראּו–ְלַמֲעֶׂשה ֵאין ִמְּלַבָּדם , ֶיְׁשָנם, הֹו

 ,ֻמָּת:, ַמֲעִליב, ַמְפֶלה, ַרב־ֵחן, ֻמְפָלא, טֹוָטִלי, ְמיָֻּסר, ֻמְחָלט

? ָמה ְּכָבר אּוַכל ְלָתֵאר ַּבִּמִּלים ַהָּללּו! ְצָרָחה...  ְוִּפיָרִמיָדִלי, ְמזָֻּקק, ָנֶאה

 !ַמָּצִבים

ַמְּצֵבי ּתֹוָדָעה , ְקסּוִמיםַמָּצִבים , ַמָּצִבים ֻמְרָּכִבים, ַמָּצִבים ְמֻסָּמִלים ְוֶנֱחִצים

 !קֹוָקאדּוְדל דּו, ִנְׁשָלִטים ְּבֵכנּות ְמֹגָרה

, אֹוְיְנק אֹוְיְנק? ָּבֲאָסם? ֵהיָכן ֲאִני! ַהִּצילּו? ְּכָבר ַהֹּבֶקר ָעָלה! ִצּפֹור ֲחָדָׁשה

 !ְסְּפָלאׁש! מּו, ֵּגרּוד
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" ?ה חֹוֵׁשב ּוָמה ַאָּתה ַמְרִּגיׁשָמה ַאָּת. ַהֵּבט ָסִביב. "ַהִּׁשעּור ָהִראׁשֹון ֶׁשִּלי

 !ּוּוָואם. נֹוף ֶזה ֶׁשל קֹוֵנִטיֶקט ָהָיה מֹוֵצא ֵחן ְּבֵעיֵני ֶוְרִמיר!" ַמֵהר... "הֹוֹוֹו

 .ִקַּבְלִּתי ִקּדּום". ַמָּזל טֹוב. "10ִצּיּון 

 :ַהִּׁשעּור ַהֵּׁשִני ֶׁשִּלי! ֵאיֶזה ְּכֵאב ֹראׁש, ָּבא ִלי ָלמּות. אֹוֹוֹוֹו

ָּכ: ֶׁשִהיא ִּתֹּצר ָׂשֶדה , ַׁשְכֵּתב ֶאת ַהּׁשּוָרה ֵמַהִּׁשעּור ָהִראׁשֹון ֵׁשׁש ֵמאֹות ַּפַעם"

ְוִהֵּנה ! ִסּיּוט ֶׁשָּכֶזה! ַהּׁשּוָרה ַהִּמְסֵּכָנה ֶׁשִּלי. ֲאִני ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ֹזאת". ַמְגֵנִטי

 ,ָקֵרב סּוס ַּכִּביר

, ַהֵּבט ּבֹו! ִּתְסַּתֵּכל, ִּתְסַּתֵּכל. "ה ַהִּׁשעּור ַהְּׁשִליִׁשיֶז, Iא. ִמן ַהְּסָתם, ְטרֹוָיִני

ַּבַהְתָחָלה ֶזה ַּכּמּוָבן Iא ִיְהֶיה . ֲעֵׂשה ֶאת אֹותֹו ָּדָבר? רֹוֶאה ָמה ֶׁשהּוא עֹוֶׂשה

 ?ַהִאם ֵאין ֶּדֶר: ַאֶחֶרת ְלַהְפרֹות ֹמחֹות. ָמִחיִתי.." ֲאָבל, ְּבִדּיּוק אֹותֹו ָּדָבר

ְמָׁשֶרֶתת ָסָרה ֶאל , ְׁשִמי ִהְתנֹוֵסס ְּכָבר ִּבְׁשַּתִים ָׁשלֹוׁש ַאְנּתֹולֹוְגיֹות... ִנְכָנע! ֶּבְנג

 ָהָאָסם ּוְבָיָדּה ֲאֻסּפֹות ַהִּׁשיָרה

אּוַלי ִהיא ! אּוַלי ֶזהּו ִחּיּוִכי ָהַאֲחרֹון, ַוֲאִני ְמַחֵּי: ֵאֶליָה ְּבתּוָגה, ִהיא ְיֵפהִפָּיה

 .ִהיא ְמַחֶּיֶכת ְּבָאְחָזּה ְּבָיִדי, ֲאָבל Iא!  ְלַהּכֹות אֹוִתיעֹוֶמֶדת

 ָיכֹול –. ְּבָפַני, ְּבָחִזי, ִּבְזרֹוִעי, ָמה ֶזה ָהֶרֶגׁש ַהּמּוָזר ֶׁשחֹוֵלף ְּבָיִדי! ָיִדי, ָיִדי

 !ֲאִויר! ֶזה ֶזה? ...ִלְהיֹות ֶׁשֶּזה

, ֵאין ִלי ֻמָּׂשג". ?ָמה ַאָּתה חֹוֵׁשב"? ָלחֹותָהיּו ְל5 ַהְצ. ָׁשְבָּת ֵאַלי, ֲאִויר, ֲאִויר

 .ֲאִויר, ַאָּתה ָעצּום ָּכל ָּכ:. ֲאִויר

ּוָפַסְענּו ַיַחד ְּבמֹוַרד ָהְרחֹוב ְּכֶׁשֵאֵדי , ְוִהיא ִּבְּתָקה ֶאת ַׁשְלְׁשָלאֹות ַהַּקׁש ֶׁשִּלי

 !ַהַּתְרֵעָלה ֵמֲאחֹוֵרינּו

 ,ִהיא ְסטּוֶדְנִטית ְצִעיָרה ְלָאָּמנּות ְוֹראָׁשּה ֻמָּנח ַעל ְּכֵתִפי, ּתֹו: ְזַמן ָקָצר ָהִיינּו ַּבחֹוף

 ְמַעְלֵעל, ְוִהֵּנה ַהחֹוֵנק, ֲאִני נֹוֵׁשק ִלְׂשָפֶתיָה ָהֲאֻדּמֹות ַהּלֹוֲהטֹות

 !ַהחֹוֵנק, ְּבַהְצָלָחה ְל5"! ֶּקְניֹון ֶרְויּו"ַּב

ְנָעִרים ְמיָֻּבִׁשים , ְלִהְתָראֹות! ֵעָלהֵאֵדי ַּתְר, ְלִהְתָראֹות! ֵהֵלָנה, ְלִהְתָראֹות

 !ְנֵבלֹות, ְלִהְתָראֹות! ֵעִצים ֵמִתים, ְלִהְתָראֹות! ְמֻהְרָהִרים

ְּגָבִרים , ְלִהְתָראֹות ָלֶכם! ָמִניקּור ִּבָּקְרִּתי, ְלִהְתָראֹות! ֶזֶבל צֹוָאִתי, ְלִהְתָראֹות

ּוְמִעִּזים ִלְבֹחן ֶאת , ְזָרִחי ְוַגם ַּבַּמֲעָרִביְׁשֵמִנים ֲעָנִקים ֶׁשִּנְמָצִאים ַּבחֹוף ַהִּמ

 !ַהַהְצָהָרה ַהּנְֻקָׁשה ֶׁשל ָוֵלִרי, ְלִהְתָראֹות! ַהִּׁשיִרים

ֵסרּוב ֶׁשָּצַנח , ְלִהְתָראֹות ְלֶרַגע! זֲֻהָמה ָצָפה ַעל ֵמיֵמי ַהִּׁשיָרה, ִאם ֵּכן, ַעד ָמָחר

ֻעָּפׁשֹות ַהְּמַלְּמדֹות ִאיְדיֹוִטים ִׁשיָרה ְלֵׁשם ֵּביִצים ְמ, ַאְדיֹו! ִּבְתחּום ַהִּׁשיָרה

 !ְסִטּיֹות ְמַׁשַעְממֹות ֶׁשל אֹוָתן ֵּביִצים ְמֻעָּפׁשֹות, ָאִדּיֹוס! ִנּפּוַח ָהֵאגֹו
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ְוַנְמִׁשי: עֹוד ְמַעט ! ָהִניחּו ִלי ְלַהִּציל ֶאְתֶכם, ִהֵּנה! ֲאָבל ַהּזֲֻהָמה ֲעֻמָּקה, ָאה

, עֹוד ִנָּפֵגׁש! ָסִריֵסי ּפֹוֶאְזָיה, ְל ִה ְת ָר א ֹו ת, הֹו. ִחים ַהְּתֻכִּליםֶאל ַהַּמִים ַהַּצ

ַעד !) ְּגלּוּפ ְּגלּוּפ, ַהִּמְׁשָקל ַהָּיִחיד ָהָראּוי ִלְׁשמֹו ְּבַאְנְּגִלית(ַצַחן ֶּפְנָטֶמְטִרי ִחֵּור 

 .עֹוד ִנְתָרֶאה. ְזַוֲעּתֹוִנים, ָמָחר

 .עֹוָלמֹות ַאִּדיִרים ְּבָיֹרק, ְצִלילּות ְוִרְגָׁשה, ֲהִיי ָׁשלֹום! ָים, ר טֹובֹּבֶק! ָים, ֱהֵיה ָׁשלֹום

 .ִּבְמצּולֹוֶתי5 ֵהם ִנּדֹונּו ִלְטֹּבַע, ַהָּיֹרק, הֹו

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
היה חלק ממה שהוגדר , )ששמו למעשה נהגה קוק, Koch ,2002–1925 (קוך ' קנת •
. הרה'ון אשברי ופרנק או'ותר ידועים גשבין משורריה הי" אסכולה של ניו יורק"כ

וקוך המשיך לפרסם גם אל תוך , הקבוצה פעלה בעיקר בין שנות החמישים והשישים
תוך השפעה , עם הומור לח ואופטימיות צוהלת ויוצאת דופן בשירה, האלף הנוכחי

שהציג קומיקס פרי " אמנות האפשר"שנתיים לאחר מותו יצא . ניכרת מקומיקס אמריקאי
אבל סיפוריו קצרים , שיריו יכולים להיות ארוכים מאוד. לרוב נטול ציורים,  של קוךעטו

, ) מחזות112הכולל " (אלף מחזות אוונגרד"קובצו בכרך שיותר והמחזות המשונים שלו 
גם , קוך ערך אסופות שירה וכתב מדריכי שירה. בדרך כלל קצרים מדקה בהקראה איטית

ירה צריכה להיות משמימה וחמּורה ניכר גם בשיר זה ומאבקו נגד התפישה שש, לילדים
קוך שאף לזכות בהכרה כמשורר רציני וגם בשיר זו נסוכה , אף על פי כן. 1955שנכתב ב־

הוא לא סבל את הכינוי . בהומור לא מעט מרירות של משורר לעומתי שעוד לא התקבל
 לפני מותו מעט. שהעניק לו אשברי כשהיו שניהם בשנות העשרים" דוקטור כיף"

 ולאחר שביקש שאחרי מותו –מלוקמיה שוחח קוך עם העורך והמשורר דיוויד להמן 
 בקשתו האחרונה היתה שבהספד שיכתוב לא יעשה –יוציא את ספר הקומיקס שלו 

  .שימוש בכינוי
  

  
  

 )פרסיליה שטרן: מאנגלית(
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   לֹומֹונֹוסֹוב' ואסילייביץ מיכאיל
  

  

   'והכתיבה הדיבור לאמנות קצר מדריך 'מתוך
  

  

  ,רטוריקה הכולל, ספר ראשון
  אשר מורה את הכללים המשותפים

  ,לשני הסוגים של אמנות הדיבור והכתיבה
  , והשירה1היינו של תורת הנאום

  שחובר לתועלת אוהביהם
  .של מדעי הלשון

  

1.  

בה גלומה ביכולת להשיח על כל נושא נתון בלשון אמנות הדיבור והכתי

החומר העומד . ולהטות בזאת אחרים אל דעתך על אודותיו, נאה ומקושטת

  .לרשותה של אותה אמנות קרוי דיבור או נאום

  

2.  

 כישורים –הראשון : ל נדרשים חמשת האמצעים הבאים"לרכישתה של הנ

 אימון –הרביעי ;  חיקוי המחברים–השלישי ;  מדע–השני ; טבעיים

  . ידיעת המדעים האחרים–החמישי ; בחיבור בכתב ובעל פה

  

3.  

, כישורים נפשיים. הכישורים הטבעיים נחלקים לכישורים נפשיים וגופניים

חיוניים לרכישת האמנות הזאת ממש כמו , ובייחוד חריפות הלשון והזיכרון

כן , חיחהשהרי כמוהו כזרע בקרקע צ. קרקע טובה לזריעתו של זרע טהור

על , לשם כך. גם לימוד בראש דל ומחורר הנו לימוד לריק ואין בו תועלת

 מורה מהולל לאמנות 2,ַאּפֹולֹוניּוס איש ָאַלַּבנָדה, פי עדותו של קיקרו

                                                           

 . כללים לחיבור נאומים בפרוזה–אורטוריה :  במקור1
-רטוריקן יווני יליד העיר אלבנדה שבדרום, )ס" לפנה1- החי במאה ( ַאּפֹולֹוִניּוס מֹולֹון 2

 .עמד בראשו של בית ספר לרטוריקה באי רודוס; מערב אסיה הקטנה



 215

בחן בשקידה בראשית הלימוד את אלה , הדיבור והכתיבה בימי קדם

ננו שהוריהם שלחו אותם ללמוד אצלו בכל הנוגע לחדות המחשבה שחו

היה , את אלה מהם שהבחין כי אינם מוכשרים לכך. בה מטבע ברייתם

 קול –כישורים גופניים . לבל יתייגעו בעמל שווא, שולח ללא דיחוי בחזרה

 נחוצים עד מאוד למתאמנים באמנות –אורך נשימה וחזה איתן , רם ונעים

ל אם עליך לשאת דברים אל מו, כן יאים. ובייחוד בנשיאת נאום, הדיבור

  .קומה גבוהה וחזות רבת רושם, העם

  

4.  

אשר מורים את דרך , המדע גלום בקנייתה של ידיעת הכללים הנחוצים

כדי , קצרים, ראשית, הם צריכים להיות. האמת אל אמנות הדיבור והכתיבה

ובייחוד בעניינים שקל יותר , לא להכביד על הזיכרון בלימוד רב בעל פה

כדי שיהיו , סדורים, שנית; פי הכלליםללמוד אותם מדוגמאות מאשר על 

מלּווים בדוגמאות שימחישו את , שלישית; נהירים ובכך יסייעו ללימוד

כוחם של הכללים לשם הבנתם הבהירה ביותר וכדי ֶׁשֵאלה יהיו לעזר הרב 

  .נשתדל לנהוג במפעלנו זה בהתאם לדרישות האמורות. ביותר

  

5.  

 המחברים שנודעו לתהילה הבא בתור לאחר לימוד הכללים הוא חיקוי

אף יותר , אפשר לומר,  דבר הנחוץ ללומדים–באמנות הדיבור והכתיבה 

אפשר להימנע -כל אחד יודע שגם באמנויות הפלסטיות אי. ממיטב הכללים

משתדל שיהיו לנגד עיניו תמיד , מי שלומד את אמנות הציור, לדוגמה. מכך

אלה משמשים לו דוגמה . מיטב הציורים והתמונות של האמנים המהוללים

אמנות הדיבור עולה פי כמה על שאר . ומופת כדי להשתכלל באותה אמנות

אך . ולכן היא דורשת ביתר שאת את חיקוי המחברים בעלי השם, האמנויות

  .נייחד על כך את הדיבור בפירוט רב יותר לקראת סיומו של ספר זה

  

6.  

בזכות . ומים שוניםלשם החיקוי נחוץ להתאמן לעתים תכופות בחיבור נא

, אימון בלתי פוסק השתכללה אמנות הדיבור של מחברים גדולים מימי קדם

שלא הִזקנה ולא הכבוד הרב ולא המעמד הרם שזכו בהם יכלו ליטול אותה 

דוגמת , הסנטורים וגם הקונסולים בכבודם ובעצמם, שהרי הגנרלים. מהם
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לקחו , ל השלטון הרומאי בהיותם בדרגים העליונים ש4, וּפאְנָסה3הירִציּוס

מקיקרו שיעורים פרטיים באמנות הדיבור והתאמנו בנשיאת נאומים 

, על אף אבלו על בתו שמתה,  גנרל רומאי מהולל5,ָאסיניּוס ּפֹוִליֹו. בבתיהם

אנשים , כפועל יוצא מזה. למד לשאת נאום ביום הרביעי לאחר מותה

עניין זה . הכנה מוקדמתחרוצים כמותו נשאו בפומבי נאומים רבי יופי ללא 

נאומים . ואחר כך התעלה גם ברומא למדרגה עליונה, ראשיתו אצל היוונים

שהרי ִנְדמו כנעלים , כונו אלוהיים, שנישאו לפני העם ללא הכנה מוקדמת

לשם כך ראוי שהלומדים את אמנות הדיבור ישתדלו . על כוחות אנוש

וסק בחיבור נאומים באמצעות אימון בלתי פ, לחדד בזה האופן את שכלם

 אם –במקום שיסתמכו רק על הכללים ועל קריאת המחברים , ונשיאתם

  .רצונם להיות מוכנים להציע נאום לכל מאורע ועל כל נושא

  

7.  

כל הדברים הידועים , היינו, נושא רטורי הוא כל עניין שאפשר לדבר עליו

הקיימים שמי שהוא בעל ידע רב יותר בדברים , מכאן גלוי וברור. בעולם

יש בידיו שפע רב יותר , כלומר בקיא יותר במדעים, ובדברים שחלפו ואינם

לעזר רב יהא לאלה הלומדים את אמנות , ובכן. של נושאים לצחצוחי לשון

  . אם ילמדו לכל הפחות היסטוריה ותורת המוסר, הדיבור

  

8.  

 . כפרוזה או כשירה–נאום או חיבור יכולים להיות מוצגים בשני אופנים 

פרוזה הָּנה נאום או חיבור שאין לחלקיו מקצב וסדר הברות מוגדרים 

אלא כל הביטויים בו , ואף לא תוַאם צלילים שיש להגותם במדויק, במדויק

פואמה מורכבת . ממוקמים לפי הסדר שתובעת צחות לשון מורגלת

על , יש בה סדר הברות מדויק: זאת ועוד. מחלקים הכפופים למקצב מוגדר

סיפורים וספרי , בדרך הראשונה מחברים דרשות. ה או ההגייהפי ההטעמ

                                                           

סופר וקונסול , מדינאי, מצביא, )ס" לפנה43מת בשנת ; Aulus Hirtius( ַאְבלּוס הירציוס 3
 .מאנשי אמונו של יוליוס קיסר, רומאי

 43מת בשנת ; Gaius Vibius Pansa Caetronianus(ֹוניָאנּוס  ַגאיּוס ויִּביּוס פאנסה צטר4
 .ממקורביו של יוליוס קיסר, קונסול רומאי, מדינאי ומצביא, )ס"לפנה

מצביא , )ס" אחה4 –ס לערך " לפנהGaius Asinius Pollio ;76( ַגאיּוס ָאסיניּוס פוליו 5
 .ומדינאי רומאי
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סאטירות ושירים , קומדיות, אֹודֹות, בדרך האחרת כותבים הימנונים; לימוד

  .מסוגים אחרים

    

9.  

דרכי כתיבתה של פרוזה ללא דופי שונות מדרכי כתיבתה של יצירה פיוטית 

 ואולם בכל .ומשום כך עליה גם להיות שונה ממנה בסגנונה, משובחת

שהרי על אותו עניין אפשר , הנוגע לשיתוף הנושאים יש ביניהן דמיון רב

 –שני הסוגים של אמנות הכתיבה והדיבור , ובכן. לכתוב בפרוזה ובשירים

  .יש בהם תכונות המשותפות לשניהם ותכונות המייחדות כל אחד מהם

  

10.  

, לשם כך. תיבהאנו מציעים כאן מדריך קצר לשני סוגי אמנות הדיבור והכ

את תורת אמנות הדיבור , ראשית, נציג, מתוך נאמנות לסדר הטבעי

בהמשך . היות שהיא מתייחסת לפרוזה ולשירה כאחת, והכתיבה בכללותה

אחר כך נביא הנחיות . בתוספת דוגמאות בפרוזה ובשירים, יפורטו הכללים

מחברים ונצרף דוגמאות פרוזה פרי עטם של , בנוגע לחיבור דברים בפרוזה

בתוספת דוגמאות של , אנו מציעים את תורת השירה, ולבסוף. מהוללים

  .שירים

: ל מייצגות את שלושת הספרים הכלולים במדריך זה"שלוש התורות הנ

  . ושירה6אורטוריה, רטוריקה

  

  ,ספר ראשון במדריך הקצר לאמנות הדיבור והכתיבה
  הכולל רטוריקה

  

1.  

שמו של מדע . ור והכתיבה בכללותהרטוריקה היא התורה של אמנות הדיב

מאותו שורש נגזר . מוזג או זורם: שהוראתו, ῥέωזה מקורו בפועל היווני 

שאמנם ביוונית עתיקה פירושו נואם או בעל כישרון , ῥήτωρגם הביטוי 

אולם המחברים , והוא נכנס ללשון הרוסית באותה משמעות, דיבור וכתיבה

  .ם רטורייםהחדשים רואים בו כינוי למחבר כללי

                                                           

 .1 ראו הערה 6
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2.  

כללים מן הסוג הראשון מראים . במדע זה מוצעים כללים משלושה סוגים

כללים אחרים מורים ; כיצד להמציא את מה שיש לומר על הנושא שהוצע

כללים מהסוג השלישי מלמדים כיצד ראוי ; כיצד לקשט את מה שהומצא

: על כן רטוריקה נחלקת לשלושה חלקים. לערוך ולסדר את הדברים

  .קישוט וסדר, צאההמ

  

  חלק ראשון
  מצאההעל ה

  
  פרק ראשון

  מצאה באשר היאהעל ה
  

3.  

בשם .  לנושא המוצעות היאות שונאידיאותהמצאה רטורית הנה ִמקבץ 

כפי שהם נתפסים , ל פעולותשל דברים או שקרויים מושגים אידיאות 

 של שעון כשאנו מתארים אותו או את אידיאהיש לנו , למשל. בשכלנו

כשאנו רואים או מעלים ,  תנועהשל אידיאהכן יש לנו . ו בעיני רוחנוצורת

  .במחשבתנו דבר המשנה את מקומו תדיר

   

4.  

;  מושג אחדות כוללותהפשוט. ותמורכבאידיאות  ויש ותפשוטאידיאות יש 

. בעלי משמעות משוכללת,  שניים או רבים הקשורים ביניהם– ותהמורכב

אך כשאתה מתאר לעצמך , ה פשוטאהאידילילה המצטייר בשכלנו הנו 

 ת מורכבאידיאה כבר וזתהיה , שבני אדם נחים בלילה אחרי עמל יומם

, ל בני אדםש, ל לילהש, ל יוםשכלומר , אידיאות חמש ה בותמפני שחובר

  .ל מנוחהשל עמל וש

   

5.  

סוג ומין ) 1: ואלה הם,  ממרכיבים רטוריים כללייםותמתקבלהאידיאות כל 

פעולה ) 6ֵׁשם ) 5תכונות החיים ) 4תכונות חומריות ) 3יו השלם וחלק) 2

 בתור והבא הקודם )11 סיבה )10 מוצא )9 זמן )8 מקום )7 וסבילּות
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דברים הפוכים ונבדלים ) 15דימויים ) 14נסיבות ) 13סממנים ) 12

  .השוואות))16

  

6.  

ה דמיון כז.  מכונה דמיון כללי בין דברים הקיימים כל אחד לעצמוסוגבשם 

וֹולָגה ומים רבים אחרים הזורמים אל , ְדנֶייְּפר, ְדִוויָנה, אנו רואים בין ְנֵייָבה

, דווינה, ואילו נייבה, שהנו סוג,  נהר–וקוראים להם בשם אחד , הים

  .ויסָלה וכדומה הָּנם המינים שלו, וולגה, דנייפר

  

7.  

ם וחלקים הם הדברים שמרכיבי, שלם הנו הדבר שמורכב מדברים אחרים

רחובות וכדומה , בתים, מגדלים, וחומות, עיר הָּנה שלם, לדוגמה. אותו

  .ם חלקיההנ

  

8.  

תכונות חומריות הנן תכונות המיוחסות לדברים חיים ודוממים הנתפסים 

, צבע, קול, תנועה, קפיציות, מוצקות, משקל, ִמתאר, כמו גודל, בחושים

  .כוחות פנימיים, צינה, חום, ריח, טעם

  

9.  

, ראשית, והחשובות שבהן הן,  החיים שייכות לדברים החייםתכונות

 –שנית . רצון, חשיבה, הדמיון המחבר, זיכרון, הבנה: כישורים נפשיים

, תקווה ופחד, כבוד ובושה, שביעות רצון וחרטה, שמחה ועצב: יצרים

כמיהה , התפעלות ומיאוס, אהבה ושנאה, זעם ורחמנות, תוחלת וייאוש

, חסד, טוהר, איפוק, צדיקות, חוכמה: המעלות הטובות –שלישית . ותיעוב

, שמירת טינה-אי, מצפוניות, אורך רוח, גדלות הנפש, הכרת תודה, נדיבות

, רדיפת שלום, ציות, ידידותיות, אהבת עמל, התמדה, כנות, תום לב

, מהוגנות-אי, פאר, הפקרות, טירוף:  פגמים מוסריים–רביעית . ענוותנות

רתחת , עורמה, קוצר רוח, מוגות לב, הכרת תודה- אי,קמצנות, אכזריות

, נרגנות, עצלות, התמדה-אי, עזות מצח, פרצופיות וחנפנות-דו, הלב

- אצילות ואי:  המצב החיצוני–חמישית . התרברבות, גסות רוח, עקשנות

, שלטון והפקרות, תהילה וחרפה, עושר ועליבות, אושר ואומללות, אצילות
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, מין, פרק חיים, גיל:  תכונות וכישורים גופניים–שישית . חירות ושעבוד

, חוש הריח, שמיעה, ראייה:  חושים–שביעית . זריזות, בריאות, יופי, חוזק

  .חוש המישוש, חוש הטעם

  

  

10.  

שם . השמות מתחלקים לשמות אופייניים ולשמות שהם בבחינת תוספת

סט אוגו, מוסקבה, שמים: כמו, אופייני הוא שמו השגור של דבר מה

מה , שמות שהם בבחינת תוספת ניתנים בנוסף לשמות האופייניים. וכדומה

, כששם זר מתורגם משפה אחרת לשפת האם) 1: שקורה באופנים הבאים

אנדריי , "מלך האמת"מלכיצדק בתרגום מעברית לרוסית הוא : למשל

קווינטוס בתרגום מלטינית הוא , "אמיץ לב"בתרגום מיוונית הוא 

ניתן למישהו כינוי בזכות מעשים או תכונות המייחדים כש) 2; "חמישי"

אטילה כונה , בזכות אומץ לבו הגדול" הגדול"אלכסנדר כונה : כמו, אותו

כשבאמצעות ׂשיּכּול אותיות ) 3; בעטייה של קשיחותו" שוט האלוהים"

אם נשכל : למשל, יורכב ביטוי בעל משמעות אחרת, שמהן מורכב השם

כשמילה תינתן ) 4 "מורא" נוכל לקבל את השם ,"רומא"את אותיות השם 

המילה : ולמען המחשה, אם יש לו שם זהה, במשמעות של דבר אחר

תתפרש במשמעות של מים ) הזמן שמזריחת השמש ועד שקיעתה" (ימים"

כשלשם יתווסף ביטוי ) 5; מלוחים המכסים את רוב שטחו של כדור הארץ

  ". העולםשליט"ולדימיר ייקרא : למשל, שמוצאו ממנו

  

  

11.  

זה שמחולל . פעולה וסבילות הָּנן שינוי מכל סוג שדבר מחולל בדבר אחר

רוח סערה : למשל. וזה שבו מתחולל שינוי קרוי ָסביל, שינוי קרוי פעיל

עצם הטלטלה . והים הנו הסביל,  רוח סערה הָּנה הפעיל– מטלטלת את הים

לפעולה .  היםסבילות מההיבט של, היא פעולה מההיבט של רוח סערה

, נוחות-נוחות או אי, ַעָּכבות, אמצעי עזר, ולסבילות חוברים לפעמים כלים

היותן , תועלת או נזק, מהוגנות-מהוגנות או אי, ייתכנות-ייתכנות או אי

לפעולה יש לפעמים , כמו כן. הגינות או תועבה, רצויות או לא רצויות

  .או התאיינות וכישלון, תוצאה והצלחה
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12.  

הזמן המורה מזוהה באמצעות השאלה . תחלק למורה ולכמותיהזמן מ

הזמן הכמותי מזוהה באמצעות . פירות קוצרים בסתיו: למשל". ?מתי"

שלט ארבעים וארבע , קיסר רומא, אוגוסטוס: למשל" ?כמה זמן"השאלה 

  .שנים

  

13.  

הסוג הראשון . מקומות מתחלקים למקומות קבועים ולמקומות מעבר

. האי סיציליה שוכן בים התיכון: למשל" ?איפה"לה מסומן על ידי השא

בכל . ברק מנצנץ באוויר: למשל" ?במה"הסוג השני מזוהה על ידי השאלה 

, לנמיכותו, לגובהו, לריחוקו, לקרבתו, יש לשים לב לגודלו, הנוגע למקום

 , עד היכן, מאין,לאן –וכן לתוארי הפועל ולשמות היחס , לכיווניו וכדומה

ואחרים אל ,  עד, בסמוך, מעל, מתחת, מול, לפני, ֵמֵעבר, ליד, פנימה,בחוץ

עיר היא : למשל, לכאן שייכים גם המכיל והמּוָכל.  שמתייחסים למקום–

יש שהמוכל הוא גם המכיל בעת . ובני האדם החיים בה הם המוכל, המכיל

בכל הנוגע לבעלי החיים וכלי השיט השוחים ושטים : כמו, ובעונה אחת

  . הנהר הנו המוכל–בכל הנוגע לחופים ; ר הנו המכילהנה, בנהר

  

14.  

מתכות : למשל, מוצא הנו מקור שממנו נוצר דבר אחר כלשהו ובא לעולם

חרפה ועונשים הם תוצר של , דבש הוא תוצר הדבורים, הם תוצר האדמה

, הדבש, ם מוצא המתכותדבורים ומעשים רעים הנ, אדמה. מעשים רעים

  .החרפה והעונשים

  

15.  

עובד אדמה : ולהמחשה, תכלית שכל דבר קיים או הווה למענהסיבה הָּנה 

קבלת תבואה למאכל . כדי לקבל תבואה למאכל, חורש את האדמה וזורע בה

  .בידי עובד האדמה הָּנה הסיבה לחרישת האדמה ולזריעת התבואה בה

  

16.  

הבא בתור הוא מה שבא ; הקודם הוא מה שקורה בהכרח לפני דבר מה

לכן האביב הוא . שלאחריו בא הסתיו, אביב קודם לקיץה: כך. ולאחרי
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שנות הינקות ושנות הזקנה הן : כך.  הבא בתור–והסתיו , הקודם ביחס לקיץ

  .מה שקודם לגיל הבשלות של הגבר ומה שבא לאחריו

  

17.  

כשהוא עצמו אינו נתפס , בשם סממן מכנים דבר מה המצביע על דבר אחר

, עבר או הווה, ושים מרחיקים מקום או זמןבין הדברים לח. בחושים

, אלה המצביעים על דבר בהווה) 1: ומשום כך יש סממנים משלושה סוגים

) 2; שאון העצים מגלה את הרוח הנושבת, עשן מצביע על אש נסתרת: כמו

עננים סמיכים שמתקבצים מבשרים : כמו, אלה המצביעים על דבר עתידי

: אלה המכריזים על דבר שחלף) 3; מששחר עולה חוזה את זריחת הש, גשם

התרחקותו מחברת אדם , פניו החיוורות, הסיף של טיציּוס שהאדים מדם

למרכיב . ם סממנים לרצח שביצע מגופו המת של ֶסמּפרֹוִניוס הנוהימלטותו

  .סימנים מבשרים ועדויות ראייה, רטורי זה שייכים גם נבואות

  

18.  

אך יש ,  בלתי נפרד מהדבר הנתוןנסיבות הָּנם דברים שאמנם אינם חלק

מקומות , ך פוגש בדרכוחיות שהֶל, כך: להם שייכות מסוימת אליו

עופות ששוחים בנהר וכלי השיט השטים , הקרובים לדרך שהוא עובר בה

  .הנהר והוורד,  כל אלה הן נסיבותיהם של ההלך–דבורה שנחה על ורד , בו

  

  

19.  

ם במה שנוגע לתכונותיהם או דימוי רטורי הנו השוואה בין שני דברי

, אפשר לדמות את לבו של אדם המתקומם מזעם לים רוגש. לפעולותיהם

דימויים מתחלקים .  לחץ שלוח–את השטף המהיר של מחשבות חדות 

בדימוי פשוט נערכת השוואה בין תכונה או פעולה . לפשוטים ולמורכבים

כמו ,  אחראחת בלבד של דבר אחד לבין תכונה או פעולה אחת של דבר

בדימוי מורכב נערכת . השוואה בין מהירות המחשבות למהירות החץ

או תכונות או פעולות רבות של דבר , השוואה בין שתי תכונות או פעולות

או תכונות או פעולות רבות של דבר , לבין שתי תכונות או פעולות, אחד

כן תש הלב , כענף שתולעת מכרסמת בו והוא מתייבש: לדוגמה, אחר
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בין עצבות לתולעת ובין ,  כאן נערכת השוואה בין לב לענף.נשבר מעצבותה

  .תשישות להתייבשות

  

20.  

, שרב וצינה, כמו יום ולילה, בשם הפוכים נקראים דברים שלא ידורו יחד

כשאת מקומו של דבר , הדברים הם נבדלים. אהבה ושנאה, עושר ודלות

במקום (העליב לאהוב ול: למשל, הפוך מסוים תופסת התולדה שלו

שהרי עלבון , )במקום לפחד(לא לפחד מן היריב ולברוח ממנו , )לשנוא

  .ובריחה היא תולדה של פחד, הוא תולדה של שנאה

  

21.  

כשדבר אחד שווה , השוואה הָּנה העמדה זה מול זה של שני דברים

יוליוס קיסר : דוגמה למקרה הראשון. גדול ממנו או קטן ממנו, למשנהו

בדיוק כשם שקינא אלכסנדר בתהילת , ו של אלכסנדר הגדולקינא בתהילת

 היה פחות בר מזל 7 קיסרךדרייפר: דוגמה למקרה השני. אביו פיליּפוס

ואילו , שהרי הלה רק חלה לאחר שרחץ בו 8,מאלכסנדר הגדול בנהר צידנּוס

יותר נוח לפתוח במלחמה : דוגמה למקרה השלישי.  איבד את חייוךדרייפר

  .אל סיומהמאשר להביאה 

  

22.  

; אך ורק כדי לבארם, תיאור זה של מרכיבים רטוריים הוצג כאן בקצרה

דרכי השימוש בהם והתועלת שאפשר להפיק מהם מוצעים בפרקים 

בעת הצגת הכללים הרטוריים נהוג להוסיף למרכיבים המומצאים . הבאים

ת מפני שהגדרות מדויקות מבחינה לוגית מורכבו, שלא כללתי ָׁשם, הגדרה

, מהסוג שהדבר המוגדר עצמו משתייך אליו ומתכונותיו העיקריות

אפשר להחשיב -אי, לפיכך. המוצגים לרוב במרכיבים הרטוריים של השם

 ת המורכבאידיאהאלא ל, הגדרה ממין זה למרכיב רטורי בפני עצמו

שבתורות , הוא הדין בהטיה דקדוקית.  בסוג ובתכונותן שמקוראידיאותמ

                                                           

קיסר האימפריה , 1190-1122)(ון או פרידריך ַּברָּברֹוָסה הראש  הכוונה היא לפרידריך7
  .הרומית הקדושה

פרידריך . ובשמו העתיק צידנוס, שבדרום טורקיה) Berdan( הכוונה היא לנהר ֶּברָדן 8
 .טבע בנהר זה בזמן מסע הצלב השלישי
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, הסברים רטוריים יש לקשט. חשבת למרכיב בפני עצמורטוריות אחדות נ

דוגמאות אינן שונות . רטוריקהועל כך ידובר בחלקה השלישי של 

עדי , )5- ו9סעיפים (רינוני הבריות משתייכים לתכונות החיים . מהשוואות

 מקומם המיוחד הוא –עינוי , שבועה, חוק, )17סעיף ( לסממנים –ראייה 

מחברים מסוימים מכנים . ראו על כך בספר השניו, בנאומים בבתי המשפט

ללא הנמקה , את ששת האמצעים האחרונים מרכיבים רטוריים חיצוניים

  .מספקת

  

  

  פרק שני
  על המצאתם של רעיונות פשוטים

  

23.  

ככל , מחבר הנאום או החיבור עשוי להעשירו ביתר שאת בשפע המצאות

ן בצוותא עם דבר שהנו מתת הנפש לדמיי, שחונן בכוח הדמיון המחבר

 דברים אחרים הקשורים אליו –אחד המצטייר לנגד עיני רוחו של אדם 

כשאנו מציירים בעיני רוחנו אונייה ויחד איתה : לדוגמה. בדרך זו או אחרת

ויחד עם ,  סערה–ויחד עם הים , מדמיינים גם את הים שבו האונייה שטה

ה שהם מתנפצים  את שאונם שע–ויחד עם הנחשולים ,  נחשולים–הסערה 

את כל אלה אנו . וכן הלאה,  סלעים–ויחד עם החופים , אל החופים

  .שבצוותא עם התבונה קרוי חריפות הלשון, מחוללים בכוח הדמיון המחבר

  

24.  

 עשוישבזכות כוח הדמיון המחבר רעיון פשוט אחד , מכאן אנו למדים

יבור הנאום כן ירבה השפע גם בח, ככל שאלה ירבו. להוליד רעיונות רבים

לא תמיד , אף שרבים חוננו במתת נפש גדולה זו מטבע ברייתם. או החיבור

- משום כך ׂשּומה עלינו להציע כאן אי. ולא בכל מקרה ניתן לסמוך עליה

  .כדי שיהיו לה לעזר, אלו כללים

  

25.  

הקרוי , החומר הניתן למחבר הנאום או החיבור הנו בדרך כלל רעיון מורכב

, למשל. הפשוטים שהנושא מורכב מהם קרויים מושגיםהרעיונות . נושא
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כולל ארבעה  ,עמל בלא עצימת עין מתגבר על מכשולים: הנושא הבא

מילות יחס ושאר . מכשולים והתגברות, עמל, עצימת עין-אי: מושגים

  .מילות עזר אינן נחשבות למושגים

  

26.  

 23ים לפי סעיפ(הנושא אפשר ליצור בעזרת כוח הדמיון המחבר  ממושגי

שניוניים , שאנו מחלקים אותם לראשוניים, רעיונות פשוטים רבים) 24-ו

ראשוניים אנו קוראים לרעיונות שמקורם הבלתי אמצעי הוא . ושלישוניים

;  לרעיונות שמקורם ברעיונות הראשוניים–שניוניים ; במושגי הנושא

בנושא , למשל.  לרעיונות שמקורם ברעיונות השניוניים–שלישוניים 

עצימת עין הָּנה מושג שממנו נולדים באופן בלתי -אי, )25סעיף (מוצע ה

בוקר שהאדם אשר עמל בלא עצימת עין ) 1: אמצעי רעיונות ראשוניים

. שבהם הוא מנסה את כוחו בעמל בלי לנום, ערב ולילה) 2; משכים בו קום

, שחר: הָּנם,  בוקר–שמקורם ברעיון הראשון , הרעיונות השניוניים

הרעיונות . שירת הציפורים וכדומה, השמש המפציעה, ם הנעלמיםהכוכבי

דמיון , צבע ארגמן: םהנ,  שחר–לדים מהרעיון השניוני שנו, השלישוניים

  .לכעין דלת עגולה וכדומה

  

27.  

השניוניים , כדי לא להסתמך בשעת ליקוט הרעיונות הראשוניים

 הכללים יש לשמור על, והשלישוניים אך ורק על כוח הדמיון המחבר

למצוא ) 2; לרשום בנפרד את כל המושגים הכלולים בנושא) 1: הבאים

לכל מושג רעיונות ראשוניים מתוך המרכיבים הרטוריים ולרשום אותם 

כדי שיישאר מקום גם לרעיונות , בנפרד זה מזה תוך השארת רווח מכוון

למצוא ולצרף לרעיונות הראשוניים רעיונות ) 3; שניוניים ושלישוניים

 רעיונות שלישוניים – אם יש בכך צורך –ולרעיונות השניוניים , ניונייםש

אם מרכיב רטורי כלשהו אינו פורה בכל ) 4; מאותם מרכיבים רטוריים

כמו התכונות החומריות , אפשר לפסוח עליו, הנוגע למושג מסוים

יש להשגיח שהרעיונות ) 5; עצימת עין-ומשמעות השם במקרה של אי

ואולם אל לנו לפסול תמיד את הרעיונות . ת עצם הנושאשנמצאו יהלמו א

 אם –שהרי הם עשויים לפעמים , הנדמים רחוקים במקצת מן הנושא

 להרכיב רעיונות –יקושרו יחד לפי הכללים המפורטים בפרק הבא 
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לשם הבהרה טובה יותר של כללים . מורכבים מצוינים ההולמים את הנושא

עמל בלא עצימת : הנושא המוזכר לעילאנו מציעים בתור דוגמה את , אלה

כולל חיפוש אחר הרעיונות הראשוניים , עין מתגבר על מכשולים

, כדי לקצר. וצירופם לכל מושג, והשניוניים מתוך המרכיבים הרטוריים

  .נניח לרעיונות השלישוניים

  

28.  

 –מתכונות החיים ) 1:  חוברים רעיונות ראשוניים– עמל –למושג הראשון 

,  זיעה–מהבא בתור ) 3; עיצומו וסופו,  תחילת העמל–מפעולה ) 2; כוח

 –עצימת עין - אי–למושג השני .  עמלנות הדבורים–מדימוי ) 4; מנוחה

ציות ,  תקווה לגמּול–מתכונות החיים ) 1: חוברים רעיונות ראשוניים

או כבוד , עושר שזה שאינו עוצם עין מייחל לו, חיקוי הזולת, לממונים

 זרימת –מדימויים ) 3; לילה, יום, ערב,  בוקר–מזמן ) 2; שמניע אותו

מדבר ) 5;  עצלות–מדבר הפוך ) 4; עצימת העין מידמה לה-הנהר שאי

 –מתכונות החיים ) 1:  התגברות–למושג השלישי .  הוללות–נבדל 

 –למושג הרביעי .  זיכרון הקשיים שנחוו בעבר–מהקודמים ) 2; שמחה

,  חורף–מזמן ) 2;  פחד–כונות החיים מת) 1:  חוברים–מכשולים 

  . ימים, מדבריות,  הרים–ממקום ) 3; מלחמה

  

29.  

 –מהשוואה : לכוח. לרעיונות הראשוניים האלה חוברים רעיונות שניוניים

. ליקוט דבש,  ריחוף מפרח לפרח–מפעולה : לדבורים. הרקולס, שמשון

 –מפעולה ) 2; הכמיה, כמו אהבה,  יצרים אחרים–מסוג ומין ) 1: לתקווה

;  ייאוש–מדברים הפוכים  )4 ; התגשמות–מהבא בתור  )3 ;עידוד

, גנים, בתים, אבנים יקרות,  זהב–ֵמֲחָלקים ) 1: לעושר.  שינה–מדימוי ) 5

 ; מה שמוצאו במילה אלוהים–ממשמעות השם ) 2 ;משרתים וכדומה
 ;תוצרי עמלו – ממוצא )4 ;זה שרוכש חברים רבים – מפעולה )3
 גישה חופשית לרמי –מפעולה ) 1: לכבוד.  עליבות– מדברים הפוכים )5

 –מפעולה ) 1: לבוקר. שבחים,  שלטון–מתכונות החיים ) 2; מעלה

זריחת ,  שחר–ֵמֲחלקים ) 2; הסתתרות הכוכבים, התעוררות של בני האדם

 –מתכונות חומריות ) 1: לערב.  שירת הציפורים–מנסיבות ) 3; החמה

 :ליום .חיות המגיחות ממחילותיהן, טל – מנסיבות) 2 ;קור, חושך
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התבוננות ,  רעש–מנסיבות ) 2; אור,  חמימות–מתכונות חומריות ) 1

,  דומייה–מנסיבות ) 2;  תנומה–מתכונות החיים ) 1: ללילה. בהולכי בטל

,  מהירות הזרם–מתכונות חומריות ) 1: לזרימת הנהר. כוכבים, ירח

; דגים,  כלי שיט–מן המכיל ,  גדות הנהר– המוכל מן) 2; שקיפות, נוזליות

 –מתכונות החיים ) 1: להוללות. הרוויה,  שטיפת הגדות–מפעולה ) 3

 ;כרי דשא,  גנים–ממקום ) 3 ;ימים בהירים,  אביב–מזמן ) 2 ;עליצות
 –מפעולה ) 1: לשמחה. פגישה עם חברים,  משחקים–מנסיבות ) 4

: לזיכרון.  התאווררות לאחר חום יוקד–מדימוי ) 2; מחיאות כף, קריאות

 :לפחד. עיצבון היריבים וקנאתם, הודעה לחברים ושעשועם – מנסיבות
 –מדימוי ) 2; שקשוק של איברי הגוף,  חיוורון–מתכונות חומריות ) 1

,  שלג–מתכונות חומריות ) 1: לחורף. עלים רוטטים בסתיו לעת סערה

 –ממוצא ) 3;  וללא פירות עצים ללא פרחים–מפעולה ) 2; ברד, קרה

 ;אכזריות האויבים – מתכונות החיים) 1 :למלחמה. התרחקות השמש
מהבאים בתור ) 3; חורבן, אש, רומחים, חרבות,  כלי מלחמה–מפעולה ) 2

,  גובה–מתכונות חומריות ) 1: להרים.  דמעותיהם של אלה שחוו חורבן–

חיות שמקום , ים שרצים ארסי–מנסיבות ) 2; מערות, נקיקים, תלילות

 ;חולות ,ִּבצות ,יערות – ֵמֲחלקים) 1 :למדבריות .בהרים מחייתן
) 1: לימים. חיות,  שודדים–מנסיבות ) 3;  שיממון–מתכונות החיים ) 2

 –מהמרכיב הרטורי של המכיל ) 2; חוסר שקט,  שינויים תדירים–מפעולה 

  . מצולות, סלעים

  

 

 
 
 
  
  
  
  
  
  

  )דינה מרקון: רוסיתמ(
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   'וורדסוורת אםוילי
  

  

  'ליריות בלדות'ל המבוא מתוך
  
  

  הערת המתרגמת
  

למוניטין כמניפסט ' בלדות ליריות'לא בכדי זכה מבוא זה לספר "

כדבריהם של עורכי האנתולוגיה לספרות אנגלית , "מהפכני בתורת השירה

,  ניסח בו תפיסה מהפכנית של מהות השירה'וורדסוורת, אכן. של נורטון

 כפי 18-תפיסה הקוראת תיגר על שירת המאה ה, תיהיעדיה וצורו

תחת . על המוסכמות והנוסחאות הקפואות שלה, שנתקבעה אז בתודעה

בהגדרתו ". היא געש ספונטני של רגשות רבי עוצמה"צידד בשירה ש, זאת

השירה נובעת מתוך רגש שנזכרים בו "קבע כי , המפותלת משהו, הנודעת

עד שמתוך כעין מהלך של תגובה , זהמתבוננים ברגש . בשעה של רוגע

ורגש דומה לזה שהיה קודם מושא ההתבוננות נעור , נעלם הרוגע בהדרגה

 במניפסט 'ייסד וורדסוורת, למעשה...". ותופס לו קיום במחשבה, אט אט

זרם , בשירה" הזרם הרומנטי"זה את מה שבאותה עת טרם הוכתר בתואר 

 וגרף עמו את כל תחומי 19-השסחף את אנגליה ואת אירופה כולה במאה 

  ".המודרני"את הרומן , כמובן, הציור והפיסול והוליד,  המוסיקה–האמנות 

 אחת והפרוזה השירה לשון שלפיה, במבוא המוצגת הפואטית העמדה 

. הנוקשות המוסכמות מכבלי כמשחררת ונתפסה, לזמנה מהפכנית, הן

 רמליסטיםהפו התיאורטיקאים – הקביעה התהפכה ,שנה מאה כעבור

, שפיתחו מדעיות-הכמו השיטות סמך על הפעם, טענו והסטרוקטורליסטים

  .מזו זו לגמרי שונות הפרוזה ולשון השירה שלשון

 

בעת התרגום הופתעתי לגלות את מה שמאפיין לא אחת אמנים בעלי 

, שרטט כאן' וורדסוורת. של הדברים" הנבואי" ההיבט –שיעור קומה 

עיקרון שמסגרתו , ם את זמנו בשנים רבותעיקרון שהקדי, כמדומתני

אינני יודעת אם הדבר . התיאורטית עתידה להתנסח רק דורות לאחר מכן

 120-את פרויד בכ' אך דומה שכאן הקדים וורדסוורת, נכתב כבר במחקרים
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אין לנו חיבה אלא למה : "בין השאר, כשכתב" עיקרון העונג"שנה בניסוח 

כלומר שום עקרונות כלליים שהסקנו מן , דעאין לנו י . [...]שהעונג מניע

שלא נבנה באמצעות עונג ושאינו מתקיים , ההתבוננות בעובדות פרטיות

 150-ניתן לומר שאפילו הקדים ביותר מ ".בנו אלא באמצעות העונג עצמו

 .שנה את גילוי מערכת התגמול העצבית ומרכז העונג במוח

לא אחת ההגדרות . להלן מובאים קטעים מתוך מבוא מניפסטי זה

אך כל זה נובע מסגנון החשיבה , ואף סותרות זו את זו, מפותלות, מסובכות

 . ברור ומובהק–" השורה התחתונה "–העיקרון . 'המסובך של וורדסוורת

 

  שירלי אגוזי

•  •  • 
  

 )1802 ('בלדות ליריות'מתוך המבוא ל
 

 

חייבות שבכתיבת שירה מקבל על עצמו המחבר הת, מקובל להניח[...] 

; רשמית למלא אחר הרגלים מסוימים וידועים המתקשרים אליה במחשבה

ולא זו בלבד שהוא מודיע מראש לקורא שסוגים מסוימים של רעיונות 

יוקפד מאוד שלא , הוא מודיע, אלא שאחרים, וביטויים יימצאו בספרו

במשקל מכריזה עליו עורר -העשויה-מרכיב או סמל זה ששפה. ייכללו בו

, לדוגמה.  ציפיות שונות לגמרי בתקופות שונות של הספרותבוודאי

טרנטיוס ולוקרטיוס ובזו של סטאטיוס או , בתקופתם של קטולוס

בזו , בתקופתם של שייקספיר ובומונט ופלטשר, ובארצנו שלנו, קלאודיוס

לא אקח על עצמי לקבוע מהי . או של פופ, או של דריידן, של דאן וקאולי

אך אני סמוך ; בר שורות שיר בימינו נותן לקוראוההבטחה המדויקת שמח

מי שהורגלו . מרצון זה- לא עמדתי בתנאי הסכםאניובטוח שרבים יסברו ש

אם יקראו ספר , בפרזיולוגיה הצעקנית והנואלת של כותבים רבים בני זמננו

הם יחפשו . ייאלצו להיאבק תדיר בתחושות של זרות וסרבול, זה עד תומו

. הות במה זכאים ניסיונות אלה להכתיר עצמם בכותרת זווייאלצו לת, שירה

אני מקווה איפוא שהקורא לא יזקוף את הדבר לחובתי אם אנסה להצהיר 

) כל כמה שניתן במגבלותיה של הקדמה(וכן להסביר , מה הייתה מטרתי

, לפחות, כך. כמה מן הסיבות העיקריות שהנחו אותי בבחירת מטרה זו
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ואני עצמי אהיה מוגן , ה לא נעימה של אכזבהתיחסך מן הקורא כל הרגש

 –דהיינו , מפני ההאשמה המחפירה ביותר שניתן להאשים בה מחבר

 משווידא –או , אשר מונעת ממנו להתאמץ ולוודא מהי חובתו, עצלות

 . מונעת בעדו מלהוציאה אל הפועל–חובתו מהי 

ר לבחו, אם כן, המטרה העיקרית שהצבתי לעצמי בשירים אלה הייתה

כל כמה , לכל אורכם, ולספר ולתאר אותם, אירועים ומצבים של חיי היומיום

לפרוש , ובה בעת; בסוג השפה שבני האדם משתמשים בה באמת, שניתן

 באופן –המציג את הדברים הנחשבים רגילים , עליהם איזה גוון של דמיון

 לצקת באירועים ובמצבים אלה עניין, ומעל לכל, ויותר מזה; בלתי רגיל

אחר חוקיו הראשוניים , בצורה אמיתית ובלא רהבתנות, באמצעות ההתחקות

 בראש ובראשונה ככל שהדבר נוגע לאופן שבו אנו –של הטבע בתוכם 

חיים פשוטים וכפריים נבחרו בדרך  1.מקשרים רעיונות במצב של התרגשות

משום שבמצב כזה התשוקות המהותיות של הלב מוצאות קרקע , כלל

הן נתונות פחות לאילוצים ומדברות בשפה , בשיל בהטובה יותר לה

משום שבמצב חיים כזה רגשותינו היסודיים דרים ; פשוטה והחלטית יותר

ועל כן ניתן להתבונן בהם בדייקנות יתרה , בכפיפה אחת בפשטות יתרה

משום שהליכות חיי הכפר נובעות מתוך אותם ; ולתארם בעוצמה יתרה

הם ,  טבעם ההכרחי של משלחי יד כפרייםומשום שבשל; רגשות ראשוניים

משום שבמצב זה , ולבסוף; ניתנים להבנה בקלות רבה יותר ומתמידים יותר

תשוקותיהם של בני האדם שלובות בצורותיו היפהפיות והנצחיות של 

 . הטבע

משום שהם , ]…[גם בלשונם של אנשים אלה נעשה כאן שימוש [...] 

, במקור, שמתוכם צמח,  ביותרמתקשרים כל העת עם הדברים הטובים

צרּות המעגל , וכן מפני שמתוקף מעמדם בחברה, החלק הטוב ביותר בשפה

הם נתונים פחות להשפעת היהירות , גיוונו-החברתי שלהם וחוסר

ועל כן הם מבטאים את רגשותיהם ותפיסותיהם בביטויים , החברתית

ן חוזר הנובעת מניסיו, שפה כזאת, לפיכך. פשוטים ולא מיופייפים

קיימא ופילוסופית יותר מהשפה -היא שפה בת, יומיות-ומתחושות יום

הם סבורים שהם מכבדים את עצמם , כך. שמשוררים נוהגים להחליפה בה

ואת אמנותם בה במידה שהם מרחיקים עצמם מאורחות חייהם של בני 

                                                           

 . ההדגשות הן של המתרגמת1
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כדי לספק מזון , ומתפנקים באופני ביטוי שרירותיים וגחמניים, האדם

 .פכפכים שיצרו בעצמםלטעמים ה

להיות אדיש לזעקה שזועקים בימינו נגד , עם זאת, אינני יכול

שכמה מעמיתיי , הטריוויאליות והעליבות של המחשבה והלשון גם יחד

השירים שבכרכים אלה יהיו  [...].הכניסו לעתים לחיבוריהם הממושקלים 

הם יש  בזה שלכל אחד מ–שונים מן החיבורים הללו לפחות בתכונה אחת 

לא שבכוונתי לומר שתמיד התחלתי לכתוב כשמטרה .  בעלת ערךמטרה

אבל אני סבור שהרגלי ההגות שלי כיוונו את רגשותיי , ברורה לנגד עיני

יימצאו , ומעוררים רגשות כאלה, שתיאוריי הנובעים מהם, באופן כזה

. הרי שאינני זכאי לתואר משורר, אם בזה אני טועה. מטרהכנושאים עמם 

עוצמה - כל שירה טובה היא התגעשות ספונטנית של רגשות רבי, ןשכ

אינם יכולים , בכל נושא, אבל שירים בעלי ערך; העולים על גדותיהם

אלא גם , להיווצר אלא בידי אדם שניחן לא רק ברגישות טבעית גבוהה

 .והעמיק לחשוב, חשב הרבה

ה גם הסברתי לקורא מ. אמרתי שלכל אחד מהשירים האלה יש מטרה

לשרטט את האופן שבו רגשותינו ורעיונותינו : תהיה המטרה העיקרית

אם להתנסח בשפה הולמת . מתקשרים אלה באלה במצב של התרגשות

שכנגד של השכל - המטרה היא להתחקות אחר הזרמים והזרמים, יותר

 [...] .כשהוא מיטלטל בגלי הרגשות הגדולים והפשוטים של טבענו

נסיבה נוספת שמבדילה שירים אלה מהשירים לציין , עם זאת, מן הראוי

שהרגש שמטופל בהם מאציל חשיבות לפעולה , והיא, הפופולריים של ימינו

כוונתי תתברר . ולא הפעולה והמצב הם המאצילים חשיבות לרגש, ולמצב

, "האב חשוך הילדים"ו" סוזן הענייה"היטב אם אפנה את הקורא לשירים 

 .ןבמיוחד לבית האחרון בשיר האחרו

שאני מפנה את קוראי לתכונה , ענווה מזויפת לא תמנע ממני לקבוע

אלא יותר בשל חשיבותו , מבדילה זו לאו דווקא למען שירים מסוימים

שכן ניתן לרגש את השכל האנושי ! הנושא חשוב, ואכן. הרבה של הנושא

יש לו כנראה , מי שאינו יודע זאת. רויים גסים ואלימיםיבלי הפעלה של ג

וכך גם מי שאינו יודע , קלוש ביותר על יופיו וגדולתו של שכל זהמושג 

נראה לי . שברייה אחת מתעלה על זולתה בה במידה שיש לה יכולת זאת

איפוא שלנסות ולייצר או להרחיב סגולה זאת הוא אחד השירותים הטובים 

שהוא , אולם שירות זה. יכול לעסוק בהם, בכל תקופה, ביותר שכותב
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שלא היו , שכן גורמים רבים. דרוש במיוחד בימינו אנו, תמעולה בכל ע

פועלים היום בכוחות משולבים כדי להקהות את , קיימים בזמנים קודמים

ולהשפיל אותו כמעט למדרגה של קהות , יכולות ההבחנה הדקה של השכל

אלה הם האירועים בין הגורמים היעילים ביותר מ. חושים כשל פרא

והצטברותם הגדלה , שים מדי יום ביומוהלאומיים הגדולים המתרח

גוניים יוצרים רעב -שם עיסוקיהם החד, והולכת של תושבים בערים

שההעברה הזריזה של מידע משביעה אותו בתוך , לאירועים יוצאי דופן

 .2שעות

הספרות והתיאטרון במדינה זאת סיגלו עצמם לנטייה זו של החיים 

 כמעט –ופרי העבר שלנו יצירותיהם יקרות הערך של ס. ואורחותיהם

,  נדחקות לנשייה מפני רומנים מתלהמים–אמרתי שייקספיר ומילטון 

נהרות של סיפורים סתמיים -ונהרי3 ,טרגדיות גרמניות חולניות ואוויליות

כשאני חושב על הצמא המבזה הזה . וראוותניים כתובים בשורות שיר

אמץ החלוש כמעט שאני מתבייש לדבר על המ, לגירויים שערורייתיים

  [...]   .שבאמצעותו ניסיתי להדוף אותו

אבקש את , ובמטרתם של שירים אלה משעסקתי עד כאן בנושאיהם 

בין השאר כדי , לסגנונםרשות הקורא להסביר לו כמה מהנסיבות הנוגעות 

שלא יאשימו אותי בזה שלא הוצאתי לפועל משהו שמעולם לא התכוונתי 

 שרעיונות מופשטים מולבשים בדמויות הקורא יגלה. להוציאו אל הפועל

, כך אני מקווה, וכי הם נדחים כליל, אנוש כמעט אינם קיימים בכרכים אלה

הצבתי לעצמי . כאמצעי שכיח להגבהת הסגנון והעלאתו מעל לפרוזה

והאנשות כאלה ודאי , מטרה לאמץ את לשונם של האמיתית של בני האדם

  [...]. ן זאתשאינן מגלמות חלק טבעי או רגיל של לשו

אוצר "בכרכים אלה יימצא גם מעט מאוד ממה שמקובל לכנות בשם 

 השתדלתי להימנע ממנו בה במידה שאחרים בדרך 4".ביטויים פואטיים

                                                           

של עיור תעשייתי ושל , פתזו הייתה התקופה של המלחמות נגד צר:  הערת העורכים2
 .התפשטותם המהירה של עיתונים יומיים באנגליה

של סופרים כמו אן רדקליף ' הגותיים' חשב על הרומנים 'וורדסוורת: " הערת העורכים3
, והמלודרמות הסנטימנטליות מאת אוגוסט פון קוצבוא ובני דורו, ומתיו גרגורי לואיס

 . "הםשהיו פופולריות מאוד באנגליה בימים ה
ונחשבים מתאימים במיוחד , משפטים וניבים שאינם שגורים בשיחה או בפרוזה,  מלים4

 .לשירה
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 כדי לקרב –עשיתי זאת מהסיבה שנזכרה כבר ; כלל משתדלים להפיק אותו

וכן משום שהעונג שקיבלתי עלי להסב , את שפתי לשפתם של בני האדם

אים הוא מסוג שונה לגמרי מזה שנחשב בעיני רבים למטרתה של לקור

ועל כן יש , השתדלתי תמיד להתבונן בתשומת לב בנושא שלי. [...] השירה

ועוד אני מקווה , אמינות בתיאור-רק מעט אי, אני מקווה, בשירים אלה

כן . [...] שרעיונותיי מובעים בשפה שהולמת את חשיבותם היחסית

ולהימנע משימוש בביטויים שהם , עצמי עוד יותרהשתדלתי להגביל 

, אבל משוררים גרועים השתמשו בהם שוב ושוב, הולמים ויפים כשלעצמם

עד שרגשות גועל מתקשרים אליהם באופן שאי אפשר לגבור עליו בשום 

 .אמנות של אסוציאציה

הצהרתי קודם לכן שחלק ניכר של שפתו של כל שיר טוב אינו יכול [...] 

אין לי ספק שניתן לקבוע : אוסיף ואומר. ונה מפרוזה טובהלהיות ש

כל הבדל מהותי בין לשון הפרוזה לבין , ולא יכול להיות, שאין, בביטחון

אנו אוהבים להתחקות אחר הדמיון בין אמנות השירה . כתיבה במשקל

אבל היכן נמצא קשרים ; ולפיכך אנו מכנים אותן אחיות, לאמנות הציור

שתיהן ? יין את הזיקה בין יצירה בפרוזה ליצירה במשקללאפ איתנים דיים

ניתן , הגוף שהן עוטות עשוי; מדברות באמצעות אותם איברים ואליהם

לא שונים , כמעט זהים, הרגשות המובעים בהן דומים; מאותו חומר, לומר

כהתייפח " אינה מזילה דמעות 5שירה; בהכרח אפילו לא בדרגתם

היא אינה יכולה להתפאר .  ואנושיות אלא דמעות טבעיות6,"מלאכים

אותו דם אנושי :  המבחין בין עסיסי החיים שלה לאלה של הפרוזה7באיכור

 [...] . עצמו זורם בעורקי שתיהן

מהי הכוונה במלה ונשאל , נבחן איפוא את הנושא באופן כללי

הוא אדם ? ולאיזו לשון יש לצפות ממנו?  אל מי הוא דובר?"משורר"

                                                           

וכמלה , 'פרוזה'לעומת המילה ) אם כי בעל כורחי ('שירה'אני משתמש כאן במלה  "5
אך בלבול רב נוצר בביקורת בעקבות הניגוד הזה בין שירה . 'חיבור במשקל'נרדפת ל

הדבר היחיד . או המדעי,  הפילוסופי יותר בין שירה למעשיבמקום הניגוד, לפרוזה
משום , לאמיתו של דבר, אך גם זה אינו מובהק: המנוגד במובהק לפרוזה הוא המשקל

ששורות ופסקאות במשקל צצות באופן טבעי כל כך בפרוזה עד שיהיה בלתי אפשרי 
 ].'וורדסוורתהערתו של " [גם אילו היה הדבר רצוי, להימנע מהן

 .620שורה , Iספר , Paradise Lostמתוך  6
 . הנוזל הזורם בעורקי האלים7
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ביתר התלהבות , אדם שניחן ברגישות חיה יותר, אמנם: אדםהדובר אל בני 

אדם שיש לו ידע רב יותר בטבע האדם ונשמה מקיפה יותר ממה , ועדנה

, אדם המרוצה מתשוקותיו ומאוויו; שנתפס כשכיח בקרב הגזע האנושי

המתענג על התבוננות , השמח יותר מאחרים ברוח החיים המפכה בו

ואשר נדחף , שהם מתגלמים בהליכות היקוםבאותם מאוויים ותשוקות כפי 

נוסף על אלה יש לו גם מזג . דרך קבע ליצור אותם במקומות שאינו מוְצאם

יכולת להעלות ; המושפע יותר מאחרים מדברים שאינם כאילו הם ישנם

בעצמו תשוקות השונות שוני רב מאלה שיוצרים אירועים אמיתיים ועם 

אירועים אמיתיים יותר מכל דבר דומות לתשוקות שיוצרים [...] זאת 

מתוך . שאחרים רגילים להרגיש בקרבם מתוך תנועות נפשם שלהם בלבד

רכש לעצמו נכונות וכוח רבים יותר להביע את , ומתוך אימון, אלה

, ובמיוחד את המחשבות והרגשות שעולים בו, מחשבותיו ורגשותיו

 .יבלא ריגוש חיצוני מייד, מבחירה או מתוך מבנה שכלו שלו

ולו הגדול , תהיה אשר תהיה מידת יכולת זו שניחן בה משורר, ואולם

 אין ספק שהלשון שהיא ַתְקֶנה לו תיפול מזו שמדברים בה בני –שבהם 

אשר צללים מהן , תחת לחצן של אותן תשוקות, האדם בחיים האמיתיים

נעלה ככל שתהיה .  בתוכו– או נדמה לו שהוא מייצר –המשורר מייצר 

ברור בעליל , היינו רוצים להחזיק בה לגבי אופיו של המשוררהתפיסה ש

מצבו משועבד ומוכני ביחס לחופש , שאף שהוא מתאר ומחקה תשוקות

להביא את , על כן, עליו לשאוף. ולכוח של פעולה ושל סבל אמיתיים

, ואפילו; רגשותיו קרוב ככל האפשר לאלה של האנשים שהוא מתאר

ואף לבלבל בין , מו לשקוע בהזיה גמורהלהניח לעצ, לפרקי זמן קצרים

כשההבדל טמון אך ורק בכך שעליו לזכור כי , רגשותיו שלו לשלהם

םכאן . מטרתו היא לגרום עונג , את העיקרון שכה התעקשתי עליו ְיָיֹשֵ

עליו יסתמך כדי לסלק את מה שעשוי להיות מכאיב : כלומר עיקרון המיון

גיש שאין צורך להתל בטבע או הוא יר. או דוחה ברגשות התשוקה הללו

כן תעמיק אמונתו בזה , וככל שיישם עיקרון זה בחריצות. להאדיר אותו

אשר תשווינה לאלה הבוקעות מן , שאין מלים שדמיונו יכול להעלות

 .המציאות ומן האמת

יהיו מי שיאמרו כי מכיוון , מבין מי שלא יתנגדו לרוח הדברים לעיל

שאין ביד המשורר ליצור תמיד ובכל עת שפה שתהלום בדיוק את השפה 

 מי –מוטב שיחשיב עצמו למין מתרגם , שמחייבת התשוקה האמיתית
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שמוצדק בעיניו להחליף דברים יפים שאין בידו ליצור בדברים משובחים 

מה על -כדי לפצות במידת, עתים לעלות על המקורומנסה ל, אחרים

אך יהיה בזה משום עידוד . הנחיתות הכללית שהוא חש כי עליו להיכנע לה

זו שפתם של אנשים המדברים על מה : זאת ועוד. עצלות ואוזלת יד ירודה

אנשים שמדברים על שירה כאילו היא עניין של שעשוע או , שאינם מבינים

 חיבהברים איתנו באותה מידה של כובד ראש על כאלה שמד; תענוג סתמי

. מה פעוט כמו חיבה ליין מוסקט או שרי-לשירה כאילו היה זה דבר

אמר שהשירה היא הפילוסופית מכל סוגי הכתיבה , כך נאמר לי, אריסטו

אלא ,  לא האינדיווידואלית והמקומית–יעדּה הוא האמת : אכן כך8 .כולם

, אלא נישאת, תמכת על עדות חיצוניתלא אמת שמס; אמת כללית ומעשית

המעניקה , אמת הֵמעידה בעצמה על עצמה; אל לב לבה של התשוקה, חיה

וזוכה בהם מאותם שופטים , כוח וקדושה לשופטים שהיא פונה אליהם

 .שירה היא דמותם של האדם והטבע. עצמם

המכשולים העומדים בדרכם של הביוגרף או ההיסטוריון מבחינת 

 לאותה המחויבפי כמה מאלה של המשורר   גדוליםהנאמנות לאמת

 להעניק עונג מיידי –המשורר כותב תחת מגבלה אחת בלבד . נאמנות

 [...].לאדם שהוא מוסר לו את המידע 

.  אך בל ייחשב ההכרח ליצור עונג מיידי כהשפלה למלאכת המשורר

יא הכרה שהיא כנה יותר משום שאין ה, זוהי הכרה ביפי היקום. רחוק מזה

זוהי משימה קלה למי שמתבונן בעולם ברוח של ; אלא עקיפה, רשמית

לעיקרון , זוהי מחווה לכבודו המולד והעירום של האדם, זאת ועוד. אהבה

אין . חי ומתנועע, מרגיש, זה שעל פיו הוא יודע, הגדול של העונג, היסודי

בכאב ומה שמעורר בנו זיקת חיבה . [...] לנו חיבה אלא למה שהעונג מניע

אין לנו . [...]  באמצעות שילוב דק ומעודן עם עונג– כך נגלה –עצמו נוצר 

כלומר שום עקרונות כלליים שהסקנו מן ההתבוננות בעובדות , ידע

שלא נבנה באמצעות עונג ושאינו מתקיים בנו אלא באמצעות , פרטיות

יהיו אשר יהיו הקשיים , הכימאי והמתמטיקאי, איש המדע. העונג עצמו

יהיו מכאיבים ככל . יודעים וחשים זאת, מיאוס שנאלצו להיאבק בהםוה

הוא מרגיש שהידע שרכש הוא , שיהיו מושאי הידע של איש האנטומיה

                                                           

מאחר שהצהרותיה הן , השירה פילוסופית יותר מן ההיסטוריה: " הציטוט המדויק הוא8
 ). ב1451, 'פואטיקה'" (בשעה שאלה של ההיסטוריה הן פרטיות, אוניברסליות מטבען
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הוא ? מה עושה אם כן המשורר. אין לו ידע, ובמקום שאין לו עונג; עונג

, רואה את האדם ואת הֵישים המקיפים אותו כפועלים זה על זה שוב ושוב

 . [...]ר מורכבות אינסופית של כאב ועונגכדי ליצו

ולחיבות האלה שנועדנו , שכל בני האדם נושאים בקרבם, לידע הזה

מפנה המשורר את , יום שלנו-להתענג עליהן אך ורק מתוקף חיי היום

ואת , 9הוא רואה את האדם והטבע כמותאמים במהותם זה לזה. תשומת לבו

. אות והמעניינות ביותר של הטבעמוח האדם כַמְרָאה טבעית לתכונותיו הנ

הוא אוהב . נודעת-איש המדע מבקש את האמת כמיטיבה רחוקה ולא[...] 

ואילו המשורר שר שיר שכל יצירי אנוש מצטרפים . ומעריץ אותה בבדידות

לוויה בכל שעה -ושמח בנוכחות האמת כידידה נראית לעין ובת, אליו

 .ושעה

היא המבע השוקק בקלסתר . היתרה של הידע-שירה היא נשמתו ורוחו

אפשר לומר על המשורר בתוקף את מה שאמר שייקספיר . פניו של כל מדע

הוא מסד ההגנה על . 10"שהוא מביט לפני הדברים ואחריהם: "על האדם

. הנושא עמו לכל מקום יחסים ואהבה, הְמַשֵּמר והנושא על נס, טבע האדם

, בחוקים ובמנהגים, בשפה ובהליכות, למרות ההבדלים בקרקע ובאקלים

המשורר כורך , למרות דברים שנשכחו בֵאֶּלם ודברים שנחרבו באלימות

את הממלכה רחבת הידיים של החברה , באמצעות תשוקה וידע, יחדיו

. ועל פני כל הזמנים, כפי שהיא משתרעת על פני העולם כולו, האנושית

אחרונה שירה היא הראשונה וה] .... [מושאי מחשבתו של המשורר בכל הם

 .  היא בת אלמוות כמו לבו של האדם–בכל הידע כולו 

 

 

 
 
 
 
 

  )שירלי אגוזי: מאנגלית(
                                                           

 'ת דברי ההסבר של וורדסוורת על ההתאמה ההדדית של מוח האדם והטבע ראה א9
 . 71–63שורות , 'המתבודד'לשירו 

 . IV, iv ,37, 'המלט' 10
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   מקסין קומין
  

  

  כתב אל כותבת צעירהמ
  
  

  ,נלהבת יקרה

מכתבים 'וגם אני בלעתי את . אקדים ואומר, כן הייתי אני פעם, כמוך עכשיו

מה עד כה רעבה הייתי לפיסות עידוד ונח, של רילקה 'למשורר צעיר

יצירות אמנות "תי יעדיין אני נושאת א. פה־ששיננתי קטעים שלמים בעל

 "מהותן בדידות עצומה ואין דרך דלה יותר לגעת בהן מאשר ביקורת

 ".צפה בענווה ובסבלנות עמוקות לשעת לידתה של בהירות חדשה"ו

 הוא מעין ספר תפילה לשאתו בתרמילך ולשלוף אותו מעת לעת 'מכתבים'

  .תקווה מהכול תוקף אותךכשאובדן ה

חוסר היכולת התמידי של המשורר או ? למה אני מתכוונת באובדן תקווה

השיר הגמור . המשוררת לבטא שביעות רצון ממה שקורה על גבי הדף

לעולם אינו עונה על הציפיות ; נראה ליוצר או ליוצרת כלוקה בחסר

בחר להיכלל אולי נ, למרות העובדה שהוא יוצא החוצה אל העולם, במלואן

לומדים אותו סטודנטים לתואר ראשון שלאחר מכן , באנתולוגיה חשובה

   .וכיוצא באלה, נדרשים לכתוב עליו עבודה

משוררים ־להיות־אלו מתיימרים־אל תשימי לב אל שירת הסירנה של אי

האם מלחינים או , אמרי בכנות. שטוענים שהם כותבים לעצמם בלבד

האם זו אכן סונטה לפני ? ן עצמם או עצמןמלחינות כותבים סונטה רק למע

תהפכי עולמות , ברור שאת רוצה שהשירים שלך יראו אור? שהיא מנוגנת

עם הגשות חוזרות ונשנות כדי לראות את היצירה שלך זוכה להכרה על 

  .העמוד המודפס

בעודך עובדת על האוסף שלך . הדבר העיקרי הוא ללכת בעקבות מזלך

הרחיבי את גבולות המסגרת באמצעות קריאה . שמרי על ראש פתוח, עצמך

, גיאולוגיה, רתופיקראי ס; מחוץ לקונסטלציה הבודדת של השירה

שיש  שהרי אין ספק – חזרי וקראי. היסטוריה עתיקה, דיסרטציות רפואיות

, בלייק וסמארט,  ַדאן והרברט–לך בסיס מוצק בשירת ימים עברו 

לעצמך את המשימה של שינון שיר הציבי . אודן, אליוט, ֵייְטס, הופקינס
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אין בידי לשנות את (אחד פרי עטם של המשוררים הדגולים מדי שבוע 

; במאת השנים הבאות, תהיינה כאלה. העובדה שאין נשים ברשימה הזאת

היות שהן כותבות את השירה המעניינת , נשים תשלוטנה, ובמאה שאחריה

 שלך למקרה שתיעצרי ל לתוך בנק הזיכרון"הכניסי את הנ ).ביותר כיום

  . הם יתמכו בך בתאך העלוב; ותושלכי לכלא

, כיוון שהתנהל בצעדה קצובה, א האוסמן קל ללמוד דרך שגרה"את א

ובחריזה מושלמת כדי לבטא את , בדרך כלל בְטרימטר או ֶטְטָרמטר ַיאמּבי

 .הוא יעבוד יפה בבית הסוהר; הפסימיזם והיגון החמודים והגלמודים שלו

עם , הופקינס יהיה הכי קשה; אבל שווה את המאמץ, יהיה קשה יותרֵיייטס 

לאחר שתפנימי כעשרה . אבל אין דבר, המקצב המוקפץ המענג שלו

המקצב שלהם יחדור בערמומיות בעודך משרבטת בקצף , משוררים טובים

  .את השיר הכושל הבא

ם עשויי, דימויים שהתפרקו, שורות שסירבו להתאים. אל תשליכי שום דבר

אולי יבוא . ַּתַארכי כל עמוד ושמרי אותו. להתברר כשימושיים מאוחר יותר

צאצאייך יעיינו בדפי עבודתך וינצרו את , אם לא. יום ותהיי מפורסמת

  . ההוָרה שתתגלה להם שם

היה מסור כל כך , האדם שאנחנו מעריצות, רילקה. עכשיו אל האמת המרה

סירב ,  חודשים רצופיםליצירתו עד שבודד את עצמו ממשפחתו למשך

; נודה על האמת. לקחת חלק באירועים חשובים שמא יפריעו למוזה שלו

  לּו ַאנְדֶרַאס–היתה זו אישה . הוא היה נרקיסיסט מן השורה הראשונה

, ֶרֶנה, גרמה לו לשנות את שמו הפרטי; שהצילה אותו מרוח הנכאים ָסלֹוֶמה

אפילו ; לשיפור מחזור הדםהעבירה אותו לשולחן כתיבה ניצב ; לַרייֶנר

הברית לפריז ־קַואֶקר שתישלח מארצות שועל תוצרת־הזמינה שיבולת

  . לטובת מערכת העיכול שלו

לחזר אחרי המוזה שלך בעמידה . שועל היא רעיון לא רע־שיבולת, למעשה

אני מאחלת לך שתזכי בכל המזל שבעולם ומצפה לספרך . זה תכסיס מועיל

  . Bon courage! Sois sage,הראשון

  
  
  
  

  )אלינוער ברגר: מאנגלית(
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   מנצוני אלסנדרו
  

  

  אזיליו'ד זרה'לצ הרומנטיקה על מכתבמתוך 
  

  1823 בספטמבר 22, בקרבת מילאנו, ברוזוליו

 

אלו הן , אם זכרוני אינו מטעני, החוקים הכלליים, כלליםל כל הנוגעב

יתקבל , באשר הוא,  כדי שכלל כלשהו:ההנחות העיקריות של הרומנטיקה

חייבת להיות לו סיבה הנובעת מטבעה של המחשבה , על דעת האנשים

, בסוגה כלשהי, שסופר קלאסי כלשהו, מהעובדה המסוימת. האנושית

אין להסיק , לאמצעים כלשהם כאוות לבו, העדפה קלה, הפגין כוונה

למעט כאשר הוכח כי , יאוניברסאלשאותם אמצעים חייבים להתקבע כתקן 

כלומר בהתאם , ף הכרחיים בכל המקרים של אותה סוגהוא, הם ישימים

שנמצאים ביצירותיהם של , רבים מאותם אמצעים. לכללי התבונה האנושית

הומצאו בשל התאמה טבעית מסוימת לנושא של אותם , קלסיקונים

. ואפשר גם לומר שהאמצעים הללו התאימו להם באופן אישי, סופרים

אך אין בכך סיבה , זכותו של סופרמציאת האמצעי ההולם למקרה עומדת ל

יתכן , יתרה מכך. זאת סיבה שלא לעשות זאת, להפך, להפיכתו לכלל

, ובאותם מקרים? וכי למה לא, שהקלסיקונים שגו אף בבחירת האמצעים

יש להיזהר , במקום לנסות להפוך את מעשיהם לכלל שיש ללכת בעקבותיו

,  מנומקת מהניסיוןכאשר חפצים להפיק תועלת. ולהימנע מאותה מכשלה

כלומר בין היגיון : יש להבדיל בין הקלסיקונים, כדי שיאיר לנו את הדרך

והיא הייתה ,  ההבחנה הזאתרכתאילו הייתה נע. נצחי לאירוע מזדמן

היה טעם גדול יותר לשקול את או אז , מיושמת על ידי הפילוסופים

אך לעומת . עדיין בלי לקבל בעיניים עצומות את החלטותיהם, מאמציהם

רטוריקנים שאין , כמעט תמיד באדנות, פלשו לאותו מחוז בדהרה, זאת

הבינו , ואלו הסיקו מתוך העובדות. להם דבר עם חקר התבונה האנושית

התעלמו או התכחשו למחקריהם המעטים , כפי יכולתם את הכללים שרצו

, פירשו אותם בדרכם, ואילו השתלטנים מביניהם, של הפילוסופים בתחום

לעיתים אף הוסיפו תחת שמם וסמכותם של אותם פילוסופים , ילפו אותםס

לקבל ללא בחינה וללא . את הדעות הקדומות העלובות והמשונות שלהם
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 .סר כל היגיוןעשוי להוביל ליצירת דבר מה ח, בדיקה כללים כלשהם

מה היא למעשה ההשפעה הטבעית של , הרומנטיקנים מוסיפים ושואלים

היא מסיטה את הכישרון היצירתי של הרהורים על ? ללוהשליטה בכללים ה

 ומקשרת ומנתבת, המובנים שלהם עצמםואת חיפוש המאפיינים ו, הנושא

, אותו למחקר וליישום של כמה תנאים שאין להם דבר וחצי דבר עם הנושא

ואולי תוצאה זו . ולכן השליטה בכללים היא מכשול לטיפול הולם בנושא

יתכן שהכללים הללו הם בעיקר מכשול לאלו האם ? אינה ברורה דיה

ונשק בידם של אלו שהעולם כולו , שהעולם כולו מכנה סופרים גאונים

, מה קרה בכל פעם שהראשונים השתחררו מאותו מכשול? מכנה דקדקנים

כדי לא , ומצאו שבכמה מקומות, בכל פעם שלאחר שהרהרו בנושא שלהם

הדקדקנים ארבו ? ן הפרו אותםוהם אכ, להפר את הכלליםיש , לעוות אותו

בלי לבחון ובלי לרצות להבין את הסיבה לאותן הפרות , להם מעבר לפינה

שחובת ההוכחה , בלי לדעת אפילו, בלי לנסות, כפי שהן מכונות

מוטלת , שהיצמדות לכללים הינה האמצעי הטוב ביותר לטיפול בנושא

נגד , מו הסופר לעצנטלאותם דקדקנים צעקו כל פעם נגד הרשות ש. עליהם

מכיוון שהטענה שהטיחו הדקדקנים פעמים , עתה. ונגד בורותו, שיפוטו

, זהה בדיוק לתשובה ביחס למכשול הכללים, רבות נגד סופרים גאונים

האם זהו , אנו מאפשרים את הבלבול הזה, שואלים הרומנטיקנים, מדוע

האם הם לא התענו תמיד יותר ? אמצעי לעינוי האנשים הכישרוניים

 ?מהדרוש

, האם אין זו אמת שכעבור זמן מה, ממשיכים הרומנטיקנים, מצד שני

, שהייתה האשמה חמורה נגד סופרים רבים, אותה הפרה עצמה של הכללים

מוגדר , ומה שכונה הפקרות? הופכת כשמעלים את זכרם לנושא לתהילות

הם מוסיפים גם כאן את , וכמו בסוגיית המיתולוגיה? אחר כך כמקוריות

הילות שאנו האיטלקים מרעיפים על לא אחד מהמשוררים האהובים הת

על , כפי שאומות תרבותיות אחרות מרעיפות על המשוררים שלהן, שלנו

תהילות על שבחרו , שהתעלו מעליהן, שנטשו את המוסכמות הרגילות

דרך בלתי צפויה שלביקורת אין עדיין , בדרך בלתי סלולה זו או אחרת

ואם ? ורק הגאון צריך לגלות אותה, נה מכירה אותהכי אי, מונחים עבורה

למה , הפרת הכללים הייתה אמצעי לשיפור, אומרים הרומנטיקנים, לכן

 ?שהכללים הם תנאי הכרחי לכל מה שטובעל כך צריך לחזור שוב ושוב 
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נזכרתי בתשובה הרגילה , בעקבות אותה עובדה שהרומנטיקנים שלפו

יש דברים רבים שמותרים לסופרים : תאך היא מאוד ייחודי, שאינה חדשה

אתוודה .  לאחריםאדוגממהוות והשיטות שלהם אינן , ורק להם, דגולים

מעולם לא הבנתי את כוחו של הטיעון שטמון לכאורה במשפט , בפניך

בחיפושיי אחר הסיבה שבעטיה סופרים דגולים זכו בהיתר להפר את . הזה

שאינה , נושא צורה משלוהם זיהו ב: הגעתי תמיד למסקנה זו, הכללים

חזרו לצורתו , זרקו את התבנית, יכולה להתאים לתבניתם של הכללים

ככל שאפשרה , וכך הוציאו ממנו את המרב והמיטב, הטבעית של הנושא

במקרה , והמורשה, אינני רואה מה עושים כאן המותר האסור. להם תבונתם

טיעון הזה דבר אין ב. זה אלו נראות לי מטפורות נטולות משמעות בעולם

הנובע מעצם טבעו של , יאוניברסאלזהו טיעון , הייחודי לגאונים הדגולים

כל אחד על פי , גדולים כקטנים, הוא מצביע על האמצעי שבעזרתו, הנושא

 .יוכל לעשות כמיטב יכולתו, מידתו

אבל הבינוניים לא יצליחו לעולם לגלות בנושא את אותה צורה !  או-

אבל בשם . שמופיעה לעיני הגאונים הדגולים, מהעצו, מקורית, מרהיבה

או שהכללים ? במה יועילו להם הכללים, אם הם לא יצליחו לעולם, שמיים

כי הוויתור , ובמקרה זה אל להם לסופרים הגדולים לוותר עליהם, הגיוניים

או . ימנע מהם להיעזר בכללים ולבטא את אותה צורה במלוא עוצמתה

מכיוון שהם , ם לוותר עליהםיואז גם על הבינוני, שהכללים אינם הגיוניים

ירחיקו אותם עוד יותר מהאמת של המושג ויותר אף רק יכשילו אותם 

. בעת שללא הכללים הייתה מתקיימת שלמות נחותה יותר, יעוותו אותוו

כללים , ככל שאני חושב יותר על אותו מוסר כפול של הכללים, לכן

. הוא נראה לי פחות ופחות ראוי, ולםאך לא עבור כ, מחייבים עבור רבים

כאשר מתגלה : צאת מהסבךסייע לאותו מוסר כפול נועד ל, ואם איני טועה

וכאשר איננו רוצים , סתירה בין שתי טענות שאנו טוענים במידה שווה

ואיננו יודעים כיצד , ןהאיננו רוצים לנטוש אף אחת מ, לעמת אותן זו בזו

והוא משכין שלום בין , אים טיעון שלישיאנו ממצי, ליישב אותן זו עם זו

אך , הטיעון השלישי אינו מועיל לטיעונים. אם לא בין הרעיונות, המילים

אבל . והרי בסופו של דבר זהו האילוץ הדוחק ביותר, מסייע לתת תשובה

איך ? מה נעשה אחר כך, אם ירצה מישהו לבטל גם הבחנה מוזרה מסוימת

ת הכתיבה מוצא את עצמו במאבק בין אדם אשר בע? ניישם הלכה למעשה

האם אני אדם : צריך להתמודד עם בעיה מעניינת, הכללים לבין תחושותיו
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אמצעות בטח ב! או?  ממנהךחלץ את עצמתוכיצד ? דגול או שאינני כזה

! בטח בעצמך. אל תתייחס לדיבורים. אם אתה אכן גאון, גאונות שלךה

בטח "ומי שיכולים לומר , אמת היא שהניסיון יכול להקנות ביטחון רב

הם בדיוק אלו שרוצים לשמור בתוקף את כל האמצעים , "בעצמך

, שהשתמשו בהם תמיד כדי לכרסם בביטחון של הגאונים החזקים ביותר

אל ? והאם למעשה הם לא כרסמו בביטחון של לא אחד ולא שניים מהם

 ,שבמקום לייעץ לאותם מעטים אומללים, נראה לי! תתייחס לדיבורים

הגיעה העת שנתחיל , ולא מוטרדים מדברינו, שנושאים את עול הגאונות

 .אנו לשקול מעט את דברינו

אני מרשה לעצמי לרגע , כשאני שוכח שאני מדבר עם שופט, אולם

וסלח לי גם על כך שאני , אנא סלח לי על הבריחה הזאת.  עם יריבייחווצל

 . ומטריד אותך עוד קצתו ענייןחוזר לאות

ני זוכר האם היה מענה להצעות אחרות של הרומנטיקנים באמת שאי

רבים . מה יכול להיות המענהוגם איני רואה , נגד הכללים השרירותיים

נטישת כל הוא סופן של כל אותן הצעות אך , מדברים עליהם טובות

הוצאת ,  לסוגיהקידום הראוותנות, נטישת הסמכות, הכללים הספרותיים

הנוהג בעולם היה תמיד ? מה המשמעות? ונהלמה הכו. היפה מפני הפרוע

 .להסביר ולענות בדרך זו

ארשה לעצמי להביא בפניך , לפני שנעזוב את הדיון בכללים

בדיון שנמשך זמן , הנושא הנידון: שעלי להודות שאינה שלי, התבוננות

שסביבה התעוררה , "כללים"למילה . לא הוגדר מעולם באופן מדויק, רב

 בפעם ששומע אדם. מעולם משמעות מוגדרתלא הייתה , המחלוקת

 הוגדרו שהם בוודאי יניח, לכללים בנוגע הדיון על שמדברים הראשונה

 שמקבל מי לכל ומוכר ידוע, נאה חוקים בספר תוארו, מדויקת בצורה

 החוק הכרת שכן: אחרת או כך, פחות או יותר אותם שיקבל מי ויש, אותם

 הדברים מצב זהו אם תדע ואתה. לתהזו ידי על לקבלתו הראשון התנאי היא

ואם מישהו מבין אלו שמתנגדים לאותה ריבונות בלתי מוגדרת של  .כאן גם

יש משהו במילה , השתכנעתי: יאמר לאחד מאלו שהציעו אותם, הכללים

וכדי להוכיח , אני מבין: שמגביל את שכלי, איני יודע מה, "כללים"הזאת 

שמעולם לא , ה נדיבה ביותראציע לכם הצע, לכם את נועם הליכותיי

דקלמו בזה אחר זה את כל הנוסחים של אותם כללים . הוצעה באף מחלוקת

ואני אענה על כל אחד ואחד , לדבריכם, שכל החכמים אימצו אל חיקם
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מציבה , ברור שאותה כניעות מופגנת טומנת פח נבזי לאחר. אמן: מהם

 .בפניו מכשול מוזר

אה את דעתי על צדה השלילי של אני רחוק מלהאמין שביטאתי במלו

וזמן רב , דברים רבים חמקו ממבטי בעת הדיון בסוגיה. המערכת הרומנטית

או מפני שלא , דברים אחרים השמטתי בכוונה. לאחר מכן חמקו מזיכרוני

או , התאימו בקלות לאחד מראשי הפרקים המועטים שיעדתי לתמה שלי

אבל .  היה בכוונתי לקצרלפחות, מפני שגם אם לא הסתייע בסופו של דבר

די בו , אני מעז להאמין שגם המעט שדחסתי כאן לגבי המערכת הרומנטית

להצביע על יישום נרחב ויש בכוחו , כדי לחוש את הקשר ואת החשיבות

ויתכן שיהיה נרחב , ומתואם מלכתחילה של עובדות רבות בתחום הספרות

  . עוד יותר ובר יישום לכל העובדות של הספרות עצמה

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )לב פינצי שירלי: מאיטלקית(
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   ויניי דה אלפרד

  

  

  'יומנו של משורר'מתוך 
  
  

בו .  התכונה היחידה שאני מעריך בעצמי היא הצורך התמידי שלי בארגון- 

את , אני מקנה לו את צורתו ואת הקומפוזיציה שלו, ברגע שבא לי רעיון

  . ארגונו המושלם
  

ולעתים קרובות נדמה שראינו יותר תקופות בחלום ,  הדמיון מזקין אותנו- 

תשוקות , נאהבות, נשים נחשקות, אימפריות נשחקות, מאשר בחיינו

! אה, משפחות נשכחות, כישרונות נרכשים והולכים לאיבוד, משומשות

  ? האין זה כך מזה מאתיים שנה! כמה חייתי
  

לבטוח בעצמנו והוא שהם מתירים לנו ,  במוניטין אין אלא דבר אחד טוב- 

  . גלי־ולבטא את מחשבותינו בריש
  

טרגדיה : בעודי חולה,  מפחד העורכים שלאחר מותי העליתי באש היום- 

 ,ואחת על אנטוניוס וקלאופטרה, אחת על יוליאנוס הכופר, אחת על רולאן

. עשרה לעשרים־כישלונות שצברתי בין גיל שמונה, שרבוטים, טיוטות

בנם הגולה של : "על ישו הנוצרי,  נסבלברולאן לא היה אלא טור אחד

  ".אתה התייסרת במדבר, השמיים
  

בלי עוויתות , ייאוש שקט.  מעל לכל יש למחות את התקווה מלב אנוש- 

מאז ומעולם אני . זעם ובלי תוכחות כלפי השמיים הוא התגלמות החוכמה

אותם ימים שאינם מביאים אסון או , מקבל בהכרת תודה את כל ימי העונג

  . רצע
  

נישא בזרועות המטפלת ,  קשה לדמיין לעצמנו שרובספייר היה ילד קטן- 

  !".הילדון היפה הזה: "שאמו חייכה אליו ושנאמר עליו, שלו
  

 מרגע שהטלתי רעיון כלשהו על אותה –.  יש לי בראש מסילה ישרה- 

גם בזמן שאני . חרף רצוני, הוא ממשיך לאורכה עד הסוף, מסילת ברזל

  .פועל או מדבר
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את הגהות המהדורה , לבדי,  עלה בידי לתקן בכוחות עצמי–.  במאי20 - 

היד שאשרוף ־המהדורה הזו תהייה עדיפה על כתב. Stelloהראשונה של 

אולי . ושאותו אני עדיין שומר מסיבה לא ברורה, באחד הימים האלה

  . . למקרה שאחד מידידיי יבקש אותו
  

ראשי נאלץ , יונות פוזיטיביים על מנת להגות ולזכור רע–.  סדר מוזר- 

בעודי , ויש לי צורך כה עז ליצור שעלי לומר, להשליכם לתחומי הדמיון

או תיאוריה מעשית מעין זו לא , אילו מדע מעין זה: פוסע צעד אחר צעד

 לאחר מכן, תחילה התכלית, ובכן? כיצד הייתי יוצר אותם, היו קיימים

וכי . אני רואה ואני זוכר לתמיד. ואחר כך מופיעים לעיניי הפרטים, המכלול

 ?לתיאוריה של חיל רגלים' אלוה'ליפול מ, כיצד אפשר אחרת
  

.  ההיסטוריה העולמית אינה אלא מלחמתו של הכוח כנגד הדעה הרווחת- 

  . הוא נופל, כשהוא מתנגש בה, כאשר הכוח נענה לדעה הרווחת הוא חזק
  

 העיקרית של אלמלא הייתה סגולתה.  האמנות היא האמת הנבחרת- 

אזי ציור נוף היה נעלה על ההורדה מן , האמנות תיאור מדויק של האמת

  .הצלב
  

, ראיתי, קראתי. אין לי שום אליל,  משוחרר מכל פנאטיות–.  הקדמה- 

  .באופן בלתי תלוי, חשבתי וכתבתי לבדי
  

אני : "מינו יציג את עצמו באומרו־שדי בכך כי מי מבני,  האדם כה חלש- 

כדי שמחצית , כמו מוחמד" אני יודע הכל"או , מו בונאפרטהכ" כל יכול

  .מכאן הצלחתם של הרפתקנים כה רבים. נצחונו תהייה בידו
  

קהל נבער הוא . יש עוצמה באספת עם.  המצפון הציבורי הוא השופט לכל- 

משום שאדם בעל גאונות מנחש את סוד ? מדוע. שווה ערך לגאון אחד

 . המצפון הציבורי
 

היא דומה לצבא הצועד , ה שלמה מובלת על ידי מחשבה אחת כאשר מא- 

  .משמעה מוות, פיגור! אסון למשתרכים מאחור. במדבר
  

 צריך שבעלי הכישרון יתמקדו בנקודות המאוימות במעגלי הרוח -

  .ויתמסרו למה שחסר לאומה, האנושית
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אם כי ,  המחשבה דומה למצפן המנקב את הנקודה שעליה הוא סובב-

האדם נכנע תחת עמלו ומנוקב . ייה שלו משרטטת מעגל מרוחקהזרוע השנ

  .על ידי המצפן
  

האנושות מקיימת  .של אידיאת הרוח הכללית'  כל אדם אינו אלא אימאז-

  .בו כל אדם משכיל הוא אידאה אחת, שיח מתמשך
  

כפי שאני מכיר ,  ברצוני לייצג כאן תמיד את הגורל ואת האדם–.  טרגדיה-

והשני גדול משום שהוא משיג , נושא את השני כמו הים הראשון –. אותם

  .או משום שהוא מתקומם כנגדו, את הראשון
  

אבל אור כמו זה של .  האקלקטיות היא ללא ספק אור–.  על האקלקטיות-

אך , בהירותו מאפשרת להבחין בין אובייקטים. המאיר מבלי לחמם, הירח

 .לא די בכל עוצמתו כדי להדליק ניצוץ קל
 

דברים שאנו , חברויות, לדבר על דעות: דה רעה של הצרפתים מי-

שאין לנו שום בעיה , כמו על דברים של מה בכך, בחצי חיוך, מעריצים

  . לזנוח כדי לומר את ההיפך
  

ולא מכוון , נולד וודוויליסט, או כמעט כל צרפתי,  כל צרפתי–.  הצרפתים-

  . יותר גבוה מוודוויל
  

  !איזה מקצוע! איזו בושה! רפהאיזו ח,  לכתוב לקהל כזה-
  

 –. או את השירה, או את המוזיקה,  הצרפתים אינם אוהבים את הקריאה-

  . את הפרוזה, את הרוח, את הסלונים, אלא את החברה
  

לאוקון בחושבי על כך שהיוצר של , אבל;  זמן רב הרהרתי בה–.  התהילה-
  .ראיתי את היוהרה, אינו ידוע

  

, שבהשראההאושר . הו חזק יותר שגורם לי לכתוב אף על פי כן יש בי מש-

טירוף שעולה פי כמה על הטירוף הפיזי המבסם אותנו בזרועותיה של 

האקסטזה של הרוח נעלה על ... חושניותה של הנפש ממושכת יותר. אישה

  .האקסטזה הפיזית
  

 היא ראתה את הכלב שלה –; היא החליפה חולצה,  יום אחד–.  צניעות-

השנייה ;  החולצה שפשטה נפלה מהר מדי–: ק את רגליהמביט בה ומלק
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היא שמטה את זו שהחזיקה בידיה ובבהלה ,  ערומה לגמרי–. טרם נלבשה

  .מעולפת, השליכה את עצמה על המיטה
  

  . הרגע היפה היחיד ביצירה הוא זה בו היא נכתבת-
  

טוען שלא , בחיבורו על המוסדות הסוציאליים] Ballanche[ בלאנש -

כיוון שהשירים כבר לא ,  להיות שום סיבה לכתוב שירה בחרוזיםיכולה

, ]langue triée [לשון נבחרתשלנו  הוא מכנה את השירה. מושרים

שר , כל אדם שמיטיב לדקלם את חרוזיו. הוא טועה. שמוסיפים לה חריזה

  .בצורה כזו או אחרת, אותם
  

ם כדי לדלג אנחנו מקימים לנו מחסומי.  השעמום הוא מחלתם של החיים-

  .מעליו
  

אני נפרד ! מוזה שלי! הו מוזה שלי.  תנועת השירה מתחוללת חרף רצוני-

; אין לך גוף, את. מופרד על ידי החיים שהם בעלי גוף ומקימים רעש. ממך

  .ֵאָלה, נפש יפה, את נפש
 

ממש עניין של . אני מאמין שאני בסך הכל סוג של מורליסט ֶאִּפי,  אשר לי-

  .מה בכך
  

  . יש להם תהילה ללא אחריות. השחקנים הם אנשים מאושרים -
  

על האחרים . מלבד אלה שגורמים לי לעבוד, איני יכול עוד לקרוא ספרים -

  . אני אוהב לעבוד –. מחשבתי מחליקה כמו כרכרה על פני שיש
  

העיקר ,  אסונם של הכותבים הוא שאינם טורחים כלל לומר את האמת-

  .מן להפסיק לחפש מילים אלא במצפון הגיע הז—. שהם מדברים
  

בהשמצות , פחות או יותר,  אני לא כל כך אוהב קומדיות שעוסקות תמיד-

ללא מאמץ , הגותי יותר להסיק את הרעיון הדומיננטי מספר. ובליצנות

  . ומתוך נוכחותן ופעולתן הפשוטה והטבעית של דמויות
  

ושאיש , ו עצמה הבה נתנחם על הכל במחשבה שאנו מתענגים ממחשבתנ-

 .אינו יכול לקחת מאתנו את העונג הזה
 

הסוס .  הסופרים הצעירים בוחרים בנושאים שחזקים מכוחם ומסגנונם-

  .משליך ארצה את רוכבו
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הנובע ,  המחשבה על האומללות עצמה מעניקה לנפש עונג פנימי-

  . מעיסוקה ברעיון האומללות
  

  .לם נפש חזקהשהו, אבל שיכחון פעיל,  העבודה היא שיכחון-
  

  .אלה הם חיי, להעריץ, להמציא,  לאהוב-

 1867  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

 

 

 

 

  

  )היידקר־בינג ליאורה :צרפתיתמ(
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   שטיין גרטרוד
  

  

  'שירה ודקדוק'מתוך 
  
  

 .מהי שירה ואם אתם יודעים מהי שירה מהי פרוזה

ת אין אפילו אם אתם לא יודעים א, אין טעם לומר יותר ממה שאתם יודעים

 .זה

 .אבל האם האם אתם יודעים מהי פרוזה והאם אתם יודעים מהי שירה

אני אמרתי שהמילים במחזות שנכתבו בשירה הן מלאות חיים יותר מאשר 

זה ללא . אותן מילים שנכתבו על־ידי אותו משורר בסוגים אחרים של שירה

זה דבר . האם זה בהכרח נכון לגבי כולם, ספק היה נכון לגבי שייקספיר

אמרתי שהמילים במחזה שנכתבו בפרוזה אינן מילים . אחד לחשוב עליו

זה . מלאות חיים כמו המילים שנכתבו בפרוזה אחרת על ידי אותו כותב

 .ואני מתארת לעצמי שזה נכון לגבי כמעט כל כותב' נכון לגבי גולדסמית

 .כאן שוב יש משהו לדעת

תם מרגישים אחד הדברים שהוא דבר מעניין מאוד לדעת הוא איך א

 .בתוככם למילים שיוצאות מחוץ לכם

האם תמיד יש לכם את אותו סוג הרגשה ביחס לצלילים כאשר המילים 

 .לכל זה קשר כה רב עם דקדוק ועם שירה ועם פרוזה. יוצאות מכם או שאין

מילים צריכות לעשות הכול בשירה ופרוזה וחלק מן הכותבים כותבים יותר 

וכמובן ,  אומרים שעליך לכתוב בשמות־עצםיחס וחלק־בתוויות ומילות

 .שצריך לחשוב על הכול

. מדוע לאחר שדבר נקרא בשם לכתוב עליו, שם־עצם הוא שמו של כל דבר

אם , אם הוא הולם אז למה להמשיך לקרוא לו. שם הינו הולם או שאינו

 .אינו אז לקרוא לו בשמו לא מועיל

קראו .  על־ידי שמותיהםאנשים אם תואילו להאמין בכך יכולים להיווצר

לכל אחד או אחת פול והוא או היא יזכו להיות פול קראו לכל אחד או אחת 

אבל , יש בזה משהו, אליס והוא או היא יזכו להיות אליס או שכן או שלא

דברים ברגע שהם נקראים בשם השם אינו ממשיך לעשות , באופן כללי

 הם שמו של כל שמות־עצם. להם משהו ולכן מדוע לכתוב בשמות־עצם



 250

דבר ופשוט לקרוא בשמות זה בסדר כשאתם רוצים לקרוא רשימת נוכחות 

בלי ספק במקומות רבים באירופה כמו . אבל האם יש בזה כל תועלת אחרת

 .גם באמריקה אכן אוהבים לקרוא רשימות נוכחות

ולפיכך אט אט אם אתם , כפי שאני אומרת שם־עצם הוא שם של דבר

. ך הדבר הזה אתם לא קוראים לו בשם בו הוא ידועמרגישים את מה שבתו

שהם יודעים כשהם מאוהבים ולכותב תמיד  כולם יודעים את זה לפי איך

צריכה להיות עוצמת הרגש הזו לגבי מה שלא יהיה המושא עליו הוא 

ולפיכך ואני אומרת את זה שוב יותר ויותר אין משתמשים . כותב

 .בשמות־עצם

ישנם המון דברים אחרים , ישנם לצד שמות־עצםובכן אילו דברים אחרים 

 .לצד שמות־עצם

אני באמת לא .  דקדוק זה מאוד מרגש,כשאת בבית הספר ולומדת דקדוק

אני . ניתוח משפטים בתרשימים מאשר  שמשהו היה יותר מרגשזוכרת

מניחה שדברים אחרים עשויים להיות יותר מרגשים עבור אחרים בהיותם 

ללא ספק כשהייתי בבית הספר הדבר הממש מרגש בבית הספר אבל עבורי 

בשלמותו היה ניתוח משפטים ומאז היה זה עבורי הדבר האחד שהיה 

אני אוהבת את התחושה את התחושה . מרגש בשלמותו ומשלים בשלמותו

 .הנצחית של משפטים כאשר הם מנתחים את עצמם

כן וב. באופן הזה אדם מחזיק משהו לגמרי ברשותו ואגב כך את עצמו

יחס וכפי שאני אומרת ־בניתוח זה של המשפטים כמובן שיש תוויות ומילות

יש שמות־עצם אבל שמות־עצם כפי שאני אומרת אפילו בהגדרה הם לגמרי 

שמות־תואר אינם באמת . אותו הדבר נכון לגבי שמות־תואר, לא מעניינים

 פנימ, במובן מסוים כל מי שמסוגל לדעת ידע זאת תמיד. ובתמים מעניינים

שאחרי הכול שמות־תואר משפיעים על שמות־עצם ומכיוון ששמות־עצם 

הם לא ממש מעניינים הדבר שמשפיע על דבר לא כל כך מעניין הוא 

 במובן מסוים כפי שאני אומרת כל אחד יודע זאת מפני. בהכרח לא מעניין

שכמובן הדבר הראשון שכל אחד מוציא מכתיבתו של כל אחד הוא 

 יכולים לראות על עצמכם כמה נכון הוא מה שזה עתה אתם. שמות־התואר

 .אמרתי

פעלים . לצד שמות־העצם ושמות־התואר ישנם פעלים ותוארי־הפועל

אחת מאוד  מלכתחילה יש להם תכונה. ותוארי־הפועל הם מעניינים יותר

נפלא מספר הטעויות שפועל יכול . נחמדה והיא שכל כך ניתן לטעות בהם
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שמות־עצם ושמות־תואר לעולם .  שווה לתוארולעשות וזה נכון במידה

אינם יכולים לטעות לעולם לא ניתן לטעות בהם אבל בפעלים ניתן כל כך 

או בלתי  הן באשר למה שהם עושים והן לאיך שהם תואמים, בלי סוף

אותו הדבר נכון לגבי . תואמים את מה שלא יהיה שהם עושים

 . תוארי־הפועל

 שפעלים ותוארי־הפועל מעניינים יותר במובן זה כל אחד יכול לראות

 .מאשר שמות־עצם ושמות־תואר

מלבד היכולת לטעות ושייטעו בהם פעלים יכולים להשתנות כדי להיראות 

אפשר לומר תמיד , הם, כמו עצמם או כדי להיראות כמו משהו אחר

בתנועה ותוארי־הפועל נעים איתם וכל אחד מהם מוצא עצמו כלל וכלל לא 

זו הסיבה שכל אחד . עתים קרובות מאוד טועים בו מאודמציק אלא של

אז מגיע הדבר שמכל הדברים . יכול לאהוב מה שפעלים יכולים לעשות

יחס יכולות לחיות ־מילות. יחס־והוא מילות אפשר הכי הרבה לטעות בו

חיים שלמים וארוכים שהם באמת שהם שום דבר אבל לחלוטין שום דבר 

 מעצבנות אם אתם מרגישים כך לגבי טעויות מלבד טעויות וזה עושה אותן

וף ליהנות אך ודאי משהו שאתם יכולים ללא הרף לעשות בו שימוש ובלי ס

ובקרוב מאוד ניכנס לזה בצורה , לויחס יותר מכ־אני אוהבת מילות. ממנו

 .שלמה יותר

תוויות הן מעניינות בדיוק כפי ששמות־עצם ושמות־תואר . ואז יש תוויות

הן . ן מעניינות בדיוק כפי ששמות־עצם ושמות־תואר אינםולמה ה. אינם

מעניינות משום שהן עושות מה ששם־עצם עשוי לעשות אם שם־עצם לא 

. היה כל כך למרבה הצער כל כך לגמרי למרבה הצער שמו של משהו

 מהנות כפי שהשם הבא לאחר מכן אינו יכול the- וan- וa, תוויות מהנות

משום שאחרי , ות־העצם לא יכולים להנותהם השמות היינו שמ. להנות

הכול אתם יודעים היטב אחרי הכול לזה שייקספיר התכוון כשהוא דיבר על 

 .ורד בכל שם אחר שהוא

אני מקווה שעכשיו לאף אחד לא יכולה להיות שום אשליה לגבי שם־עצם 

 .או לגבי שם־התואר הנלווה לשם־העצם

מגוון וכל מי שרוצה לכתוב עם אבל תווית תווית נשארת בתור משהו עדין ו

תוויות ויודע איך להשתמש בהן תמיד יזכה להנאה שהשימוש במשהו 

 .זה מה שהן תוויות. שהוא מגוון וחי יכול לתת
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קישור אינה מגוונת אבל יש לה כוח ־ומילת, קישור־לצד זה ישנן מילות

קישור גרמו ־מילות. ף אחד להרגיש שהן משעממותשלא צריך לגרום לא

הן עובדות וכפי שהן עובדות הן חיות ואפילו . ן לחיות לפי עבודתןלעצמ

כשאינן עובדות ובימים אלה הן אינן תמיד חיות לפי עבודה עדיין על כל 

 .פנים הן חיות

קישור ־יחס ומילות־ים למה אני אוהבת לכתוב עם מילותאז אתם רוא

אם . ותוויות ופעלים ותוארי־הפועל אבל לא עם שמות־עצם ושמות־תואר

 .אתם קוראים את כתיבתי אתם תראו אתם אכן רואים למה אני מתכוונת

כינויי־גוף אינם גרועים כמו שמות־עצם משום . כמובן שאז ישנם כינויי־גוף

זה כבר . שמלכתחילה למעשה אינם יכולים ששמות־תואר יתלוו אליהם

 .עושה אותם טובים יותר משמות־עצם

הם כמובן אינם , ואר יתלוו אליהםאז מלבד זה שאינם יכולים ששמות־ת

הם מייצגים מישהו אבל אינם השם שלו או של . באמת שמו של שום דבר

בכך שאינם השם שלו או של זה או שלה כבר יש להם אפשרות גדולה . זה

. יותר להיות משהו מאשר אם היו כפי ששם־עצם הוא שמו של כל דבר

יים יותר משמות־עצם עכשיו שמות ממשיים שניתנו של אנשים הם מלאי ח

שהם שמו של כל דבר ואני מניחה שזה משום שאחרי הכול השם ניתן 

ישנו לפחות מרכיב הבחירה אפילו מרכיב , לאותו אדם רק כאשר הוא נולד

, השינוי וכל אחד יכול להיות מסוגל על פי רוב לעשות מה שהוא רוצה

. מו שם־עצםבאופן כזה הוא אינו כ, אפשר שיוולד וולטר ויהפוך לַהאּב

 .שם־עצם היה שמו של משהו למשך כל כך הרבה זמן

זוהי הסיבה שסלנג קיים כדי לשנות את שמות־העצם אשר היו שמות כל כך 

קישור ־פעלים ותוארי־הפועל ותוויות ומילות. אני אומרת שוב. הרבה זמן

יחס הן מלאות חיים משום שכולן עושות משהו וכל עוד משהו ־ומילות

 .א שומר בחייםעושה משהו הו

קריאה ־באמת שלמילות אבל קריאה־ מילות הוסיף שברשימתו מי שיש תכןיי

וכעת . הנה בזה מסתכם העניין. אין דבר עם שום דבר אפילו לא עם עצמן

 .להיכנס לשאלת הפיסוק

  
 
 

  )עמית בן עמי: מאנגלית(
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     גרייבס רוברט

  

  

  'הבחנות על השירה'מתוך 

  

  

  פרוזה ושירה
  

הֶּפריֹודות ובחירת המילים : מנות האמירה הגלויה לעיןפרוזה היא א

אבל המשמעויות החבויות של , עשויות להשתנות על פי המודוס הרגשי

בשירה יש . להתעלמות, במידה רבה, המילים המרכיבות את האמירה זוכות

אמירה משלימה המעוצבת על ידי ארגון מדויק של המשמעויות החבויות 

ה מודע לשום דבר מלבד ההיגד הגלוי לולא אבל הקורא לא הי; הללו

  . התחדדה רגישותו הודות לשיכרון הריתמי של שורות השיר

  

  

  אסכולות
  

, "אסכולות"רוב החיבורים על תולדות השירה האנגלית מתעדים 

אבל משוררים מגיחים כבעווית . ואופנות משקליות" נטיות פוליטיות"

אינם מחויבים , ודאיים־ כותבים את מיטב שירתם במרווחים לא, פתאום

הם מקפידים לשמור , ובהנחה שהם מתנהגים באופן פואטי, לשום אסכולה

אסכולות נוצרות על ידי החקיינים המתיימרים ללכוד . מרחק מהפוליטיקה

וההיסטוריה של צורות ; בחבלי צורה את המאגיה של משוררים אמיתיים

ּפֶלט ההרואי אינן חשובות הבית הְסּפנסריאני או הקּו, קבועות כגון הסוֶנטה

  . יותר לתלמיד השירה מאשר הנּומיסמטיקה לתלמיד הכלכלה

נגד כל , היא עוקרת הרים. השירה אינה מדע אלא אקט של אמונה

, ועדיין;  אומנם רק למרחקים קצרים–חוקיהם של הפרופסורים לדינמיקה 

המבחן האפשרי היחיד . היא עוקרת אותם ממקומם, לכל הדעות

האם " :מיות של שיטה טכנית זו או אחרת הוא השאלה המעשיתללגיטי

אותו הר לעולם לא ינוע פעמיים לִמשמע אותה , ואף על פי כן" ?ההר זז

  . מילת פקודה
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  אוזן החוץ ואוזן הפנים
  

, על אף שהמשורר חייב לכתוב כאילו שירו נועד להיקרא בקול רם

ודנות יותר בכך בפועל הקראה של שיר מסיחה את הדעת מתכונותיו המע

האוזן החיצונית הולכת שולל . שהיא מדגישה את אלו המובנות מאליהן

קול ָעֵרב יכול לחולל קסמים אפילו בשירה גרועה או כזבנית אשר . בנקל

שכן ; תדחה אותה על הסף, וחכם ביותרתהחישה המ־ בתור איבר, העין

וליך שאותה אי אפשר לה, העין עומדת בקשר הדוק עם האוזן הפנימית

  .שולל

  

  

  שחצנותם של משוררים
  

שחצנותו של משורר מתבססת על מסירותו האמיצה למקצוע כפוי 

אפילו . נכון את מלוא קשייו והשפלותיו־ אשר הוא לבדו מבין אל, טובה

; הוא יודע כי הוא נכשל, במקום שבו אחרים רואים הצלחה בלתי נשכחת

גיע אלא לקירוב של אמת שכן העיסוק בשירה מותנה בידיעה כי לא ניתן לה

שעה שבה , הוא שוכח את התנאי הזה בשעת הכתיבה, ובכל זאת. שירתית

 . הישג בעל ערך נצחי קרב ובא, סוף־ סוף, נדמה תמיד כי הנה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

)שטיר אביעד :אנגליתמ(  



 255

   גוסטב פלובר

  

  

  'הסנטימנטלי החינוך'וך תמ
  

  ]ַאְרנּופרדריק בבית [

  

אחת . כל כך הלם ליבו בחוזקה, פרדריק נעצר פעמים רבות במדרגות

ובעודו תוחב את הקרע תחת שרוול ; מכפפותיו המהודקות מדי פקעה

  .אחז בזרועו והכניס אותו פנימה, שעלה אחריו, ארנוחולצתו 

ון סיני היה פנס צבוע שהשתלשל מהתקרה בפרוזדור המעוצב בסגנ

 .ניגפו רגליו של פרדריק בעור נמר כשחצה את הסלון. וקני חיזרן בפינות

אבל שתי מנורות בערו בבודואר שבקצהו הרחוק , לא הדליקו את הנברשות

  . של החדר

ארנו הניף . באה והודיעה שאימא שלה מתלבשת מאְרתהעלמה 

כיוון שרצה לבחור בעצמו , אחר כך; האותה עד גובה פיו כדי לנשק אות

  .השאיר את פרדריק עם הילדה, בקבוקי יין מסוימים במרתף

שערה החום גלש בתלתלים . מֹונֶטרֹוהיא גדלה מאוד מאז הנסיעה ל

התפוחה יותר מחצאית של , שמלתה. מסולסלים על זרועותיה החשופות

חיננית הדיפה וכל דמותה ה, גילתה את קיבורות שוקיה הוורודות, רקדנית

היא קיבלה את מחמאותיו של האדון בגינונים . ניחוח רענן כמו זר פרחים

ואחר כך חמקה בין הרהיטים , נעצה בו את עיניה העמוקות, מתחנחנים

  .ונעלמה כמו חתול

המחופים אהילי נייר , כדורי המנורות. הוא לא חש עוד כל מבוכה

המצופים סאטן בגון הפיצו אור חלבי שריכך את צבע הקירות , מתוחר

נראו , בדומה למניפה גדולה, מבעד לסורגיו של פרגוד המגן .הלילך

. סמוך לאורלוגין עמדה תיבה מהודקת בתפסי כסף; הגחלים הבוערות באח

רדיד כנגד מסעד , בובה באמצע הספה: פה ושם התגוללו חפצים פרטיים

סרגות ועל שולחן התפירה סריג צמר שהשתלשלו ממנו שתי מ, של כיסא

מהוגנת , המקום כולו השרה אווירה שלווה. חודיהן כלפי מטה, שנהב

  .ומשפחתית
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כיוון שהיתה אפופה . ובדלת האחרת הופיעה גברת ארנו, ארנו חזר

, היא לבשה שמלת קטיפה שחורה. לא הבחין תחילה אלא בראשה, צל

שהודקה במכבנה , ארוכה של משי אדום ירית'שערה נתון ברשת אלג

  . כתפה השמאליתוצנחה על

  .ארנו הציג לפניה את פרדריק

  .ענתה" ,אני זוכרת את האדון מצוין! הו"

, לובריאס, דיטמר: כמעט כולם בבת אחת, אחר כך הגיעו המוזמנים

שני מבקרי אמנות , המשורר ֵתאֹופיל לֹוריס, המלחין רֹוֶזְנוואלד, בוריא

אחרון , ְנסיּוס הדגולפול ֶמ־ולבסוף פייר, יצרן נייר, הּוסֹוֶנא עמיתיו של

שיחד עם תהילתו נשא בחדווה את שמונים שנותיו , נציגיו של הציור הגדול

  .ואת כרסו הגדולה

כיסא אחד . נטלה גברת ארנו את זרועו, כשעברו אל חדר האוכל

, חוץ מזה. ארנו רחש לו חיבה אף על פי שניצל אותו. לֶּפֶלֶרןהושאר פנוי 

שכדי להפיס את דעתו פרסם , ך עד כדי כ–חשש מלשונו האיומה 

; את הדיוקן שלו בלוויית שבחים מרקיעי שחקים' האמנות התעשייתית'ב

הופיע לקראת השעה , שהיה רגיש לתהילה יותר מאשר לכסף, ופלרן

פרדריק תיאר לעצמו שהשניים השלימו כבר . קצר נשימה כולו, שמונה

  .מזמן

כמו באולם , דרקירות הח. הכול מצא חן בעיניו, המאכלים, החברה

כוננית הולנדית ניצבה לפני ; היו מכוסים עור מרוקע, קבלה מימי הביניים

כוסות בשלל צבעים , סביב השולחן; אצטבה עמוסה מקטרות טורקיות

  .מתוצרת בוהמיה נצצו בין הפרחים והפירות כעין תאורה בגן

, זנגביל, קארי, ו'הוא אכל גספאצ. עמדו לבחירתו עשרה מיני חרדל

, הוא שתה יינות יוצאים מגדר הרגיל; לזאניה רומאית, ורים מקורסיקהשחר

כדי להשיג . ארנו אכן השתבח בהיותו מארח למופת. ְפָראֹוִלי וטוקאי־ִליְּפ

והיו לו קשרים עם טבחים , דבר מאכל חיזר אחר כל נהגי מרכבות הדואר

  .בבתי גבירים שהעבירו לו מתכוני רטבים

חיבתו למסעות באה .  הנאה לפרדריקהסבה, בעיקר, אולם השיחה

הוא השביע את סקרנותו ; שדיבר על המזרח, על סיפוקה מפי דיטמר

וחיי הבוהמה ; בענייני תיאטרון בהאזינו לרוזנוואלד שהסיח על האופרה

שסיפר בדרך , הנוראים נראו משעשעים בעיניו לאור עליצותו של הוסונא

אחר כך . ק גבינה הולנדיתציורית כיצד העביר חורף שלם כשכל מזונו ר
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פתח , גילה לו ויכוח בין לובריאס ובוריא על אסכולת פירנצה יצירות מופת

  :והוא התקשה לרסן את התלהבותו כאשר פלרן הזדעק, לפניו אופקים

מה זאת אומרת ! עזבו אותי כבר עם המציאות המגעילה שלכם"

. ואה טמטוםאלה רואים כחול וההמון ר, אלה רואים שחור? מציאות, בכלל

ההתעסקות ! ואין דבר חזק ממנו, לו'אין לכם משהו טבעי פחות ממיכלאנג

, ואם נמשיך כך; באמת החיצונית מעידה על שפל המדרגה של זמננו

 האמנות תיעשה מי יודע איזו מין זוטה נחותה מן הדת כשירה

 –כך לא תשיגו את תכליתה של האמנות . ומהפוליטיקה כאינטרס ותו לא

מכוחן של יצירות ,  שהיא להביאנו להתעלות בלתי אישית–! יתהתכל, כן

ראו את . למרות כל הדקויות המתחכמות שלכם בשאלת הביצוע, קטנות

אפשר ! מפתים ולא כבדים, הם יפים: לדוגמה, הציורים של בסולייה

הנוטריונים משלמים בעדם ! להכניס אותם לכיס ולקחת אותם למסע

אין , אבל בלי רעיון; רעיונות בשלושה סּוויש בהם , עשרים אלף פראנק

והפירמידות תמיד ! האולימפוס הוא הר! אין יופי, בלי רעיון! גדולה

מוטב החיוניות המופרזת מן הטעם . יישארו המונומנט היומרני ביותר

  !"ופרא אדם מַסָּפר, המדבר מן המדרכה, הטוב

ים הדבר. בעודו מקשיב לדברים האלה הביט פרדריק בגברת ארנו

  .הותכו בתשוקתו והפיקו עוד אהבה, צללו לתוך נפשו כמתכות לתוך כבשן

מפעם לפעם . באותו צד, הוא ישב במרחק שלושה מקומות ממנה

וכיוון ; רכנה מעט והפנתה את ראשה כדי לומר כמה מילים לבתה הקטנה

והדבר שיווה לפניה ארשת , נוצרה גומה בלחיה, שחייכה באותם רגעים

  . טוב לבענוגה יותר של

מר ארנו ; השיחה נעשתה חופשית מאוד. בשלב הליקרים היא נעלמה

ועם זאת . ופרדריק הופתע מן הציניות של הגברים האלה, הבריק בה

שהעלה את ערכו בעיני , שוויוןהתעסקותם באישה כוננה בינם לבינו מעין 

  .עצמו

אחד מן האלבומים , מתוך מבוכה, פרדריק בשובו לסלון לקח

, האמנים הגדולים של התקופה עיטרו אותו באיורים. על השולחןהפזורים 

בין השמות ; או פשוט חתמו את שמותיהם, טורי שיר, כתבו בו דברי פרוזה

ומחשבות מעניינות הופיעו רק מתוך , המפורסמים נמצאו אלמונים רבים

לגברת , ישירים יותר או פחות, כולם הכילו דברי הוקרה. שטף של הבלים

  .ריק לא היה מעז לכתוב שורה אחת לצידםפרד. ארנו
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היא הלכה והביאה מן הבודואר שלה את התיבה המהודקת בתפסי 

מלאכת מחשבת , זו היתה מתנה מבעלה. כסף שהבחין בה קודם על האח

הוא ; אשתו הודתה לו, חבריו של ארנו החמיאו לו. מתקופת הרנסאנס

  .ולעיני כולם העניק לה נשיקה, נתקף עדנה

מנסיוס הכבּוד ישב עם : שוחחו כולם פה ושם בקבוצותאחר כך 

ראשיהם נגעו , היא רכנה אל אוזנו; על כורסה גדולה קרוב לאח גברת ארנו

ידוע חולי ומכוער תמורת , ופרדריק היה מקבל עליו להיות חירש; זה בזה

ובלבד שיזכה במשהו שיעלה אותו למדרגת , שם מפורסם ושער שיבה

  .זעם על היותו כה צעיר, אכל את ליבוהוא . אינטימיות שכזו

שאלה אותו אם הוא מכיר , אבל היא באה אל פינת הסלון שבה שהה

כל . וזה כמה זמן הוא לומד בפריז, אם הוא אוהב ציור, אחדים מהאורחים

שלוחה ייחודית של , מילה שיצאה מפיה נדמתה לפרדריק חידוש גדול

שקצותיהם ליטפו , וקתההוא התבונן בתשומת לב בגדילי תסר. אישיותה

שיקע את נשמתו בלובן הבשר , ולא גרע מהם את עיניו; את כתפה החשופה

  .ועם זאת לא העז להגביה את עפעפיו ולהביט בה פנים אל פנים; הנשי הזה

. רוזנוואלד קטע את שיחתם וביקש מגברת ארנו שתשיר להם משהו

מתמשך , ארוך, שפתיה נפערו וצליל טהור; היא חיכתה, הוא ניגן פתיח

  .נישא באוויר

  .פרדריק לא הבין דבר מן המילים האיטלקיות

אחר כך הואץ , כמו מזמור כנסייתי, השיר נפתח בקצב חגיגי

והמנגינה חזרה ; שכך בפתאומיות, הכביר פרצי צליל, נדו'בקרשצ

 .ברטט רחב ועצל, מתרפקת

. מבטה אבוד בחלל, זרועותיה שמוטות, היא עמדה ליד המקלדת

מצמצה בעפעפיה והושיטה את מצחה , כדי לקרוא את התווים, יםלפעמ

, בצלילים הנמוכים קיבל קול הקונטראלט שלה הנגנה נוגה. לפנים לרגע קל

, חזה התמלא; נוטה אל כתפה, עב הגבות, ואז היה קלסתרה היפה, מקפיאה

צווארה שסלסולים עלו מתוכו ניסוט רכות , זרועותיה נפרשו לצדדים

, היא שחררה שלושה תווים מוגבהים; כוח נשיקות אווריריותלאחור כמו מ

  .הוסיפה תו גבוה יותר ואחרי הפוגה סיימה בקדנצה, ירדה

מדי פעם . לעצמו, הוא המשיך לנגן. רוזנוואלד לא קם מהפסנתר

יצא ארנו , כשהלכו האחרונים, באחת עשרה. נעלם אחד האורחים, בפעם
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הוא היה מאותם אנשים . יתהבתואנה שהוא מלווה אותו הב, עם פלרן

  .אחרי ארוחת הערב" לא עשו סיבוב"שטוענים שהם חולים אם 

היא , דיטמר והוסונא נפרדו ממנה. גברת ארנו באה אל הפרוזדור

והוא חש כאילו נחדר , גם לפרדריק הושיטה אותה; הושיטה להם את ידה

  .כל תא בעורו

. עלה על גדותיוליבו . היה לו צורך להיות לבד; הוא עזב את חבריו

האם היתה זו תנועה סתמית או מחווה של ? מה פשר הושטת היד הזאת

שהרי הוא יכול עכשיו , ובעצם מה זה חשוב." יצאתי מדעתי! די"? עידוד

  . לנשום את האוויר שהיא נושמת, לבקר אצלה כאוות נפשו

לפרקים עברה עגלה כבדה וזעזעה את אבני . הרחובות היו שוממים

; חלונותיהם סגורים, ים חלפו על פניו בחזיתותיהם האפורותהבת. הכביש

והוא הרהר בבוז בכל אותם יצורי אנוש הישנים מאחורי הקירות הללו 

הוא ! ואשר חיים בלי לראות אותה ואין בהם אפילו אחד שיודע על קיומה

וכשהוא רוקע על הקרקע ; לשום דבר, למרחב, לא היה מודע עוד לסביבה

, המשיך ללכת בלי הפסק קדימה, קלו בתריסי החנויותחובט במ, בעקביו

  .ואז הבין שהוא ברציפי הנהר; אוויר לח אפף אותו. נסחף ברגשותיו, נסער

ולהבות אדומות , עד אין קץ, פנסי הרחוב דלקו בשני טורים ישרים

, בעוד השמיים, היו בגון הצפחהאלה . ארוכות הבהבו בעומק המים

ל גושים עצומים של צל שהתנשאו משני צידי כמו נשענו ע, הבהירים יותר

במרחק ריחף ערפל מעל . בניינים נסתרים מעין העצימו את האפלה. הנהר

  .רוח קלה נשבה; כל הרעשים התמזגו לזמזום אחד; הגגות

עמד ושאף , בחזה חשוף, ובראש מגולה, הוא נעצר באמצע הּפֹון ֶנף

שטף של עדנה , נדלהבאותה שעה חש שעולה מקרבו דבר מה בלתי . אוויר

אורלוגין של כנסייה צלצל . כתנועת הגלים לנגד עיניו, שעורר בו עצבנות

  . כמוהו כקול שקורא לו, לשעה אחת

שבהן נדמה לך כי , אז נתקף באחת מאותן צמרמורות של הנפש

ניתנה , שתכליתה נעלמה ממנו, יכולת יוצאת דופן. הועתקת לעולם עליון

והוא ; אם יהיה צייר גדול או משורר גדול, צינותבר, הוא שאל את עצמו. לו

שכן דרישות המקצוע הזה עשויות לקרבו אל גברת , הכריע לטובת הציור

והעתיד לא , מטרת קיומו התבררה עתה! הוא מצא את יעודו, ובכן. ארנו

  .הוטל בספק



 260

שמע מישהו נוחר בקיטון שליד חדר , כשסגר אחריו את דלתו

  .לא חשב עליו יותרהוא . זה היה רעו. השינה

 והשתהה רגע –הוא היה יפה תואר בעיניו . פניו ניבטו אליו מן הראי

  .להביט בעצמו

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
עתיד לראות אור בהוצאת הקיבוץ ' טלינחינוך הסנטימה' תרגומו של משה רון ל•

ים בו  מצוי עדיין בעבודה ועוד צפויהקטע המתפרסם כאן,  ספרי סימן קריאה–המאוחד 
  .י עריכהישינואי־אילו 

  
  )משה רון :צרפתיתמ(
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     לילי ון'ג

  

  

1'ֶאּופּוֶאס'מתוך 
  

  

  

וכה , נצר לשושלת אישים דגולים,  גר פעם בן אצילים צעיר2באתונה

בשל , טבענאה היה מראהו עד שקשה היה לדעת אם קרוב יותר היה אצל ה

, אבל הטבע.  ורבובשל נכסיו שהלכו, פֹורטּונהאו אצל , תפארת אברי גופו

לוויה או ־ וכמו דחה מעליו את הרעיון של בת, אשר ָקָצה רוחו בהשוואות

עד שלא זו , גופו יכולת שכלית כה מושחזת־ הוסיף על יפי, שותפה לעבודתו

אלא שכמעט השתכנע , בלבד שהראה כי פורטונה אינה אלא מטבע מזויף

לשון ־ בו יותר חריפותשהיתה , האציל הצעיר הזה. לסוחר־ שהוא לבדו עובר

ומאחר שסבר כי אינו נופל , זעם מאשר חוכמה־ אך יותר חמת, זעם־ מחמת

חשב שהוא עולה על כל איש , הרוח־ מאיש בתחום הטכסיסים טובי

עד כדי כך שראה את עצמו מוכשר בכל דבר ולכן כמעט ; בנסיבות ֵּכנֹות

ם בדרך כלל שלא התמסר לשום דבר מלבד עשייתם של אותם דברים הנלווי

ְׂשחוק , עקיצות עליזות, מענה לשון מהיר,  אמרות כנף–לשנינות הֵׂשכל 

הרי באותה המידה שגם לֶווֶרד המתוק . לבלי חוק והלעגה לבלי מידה

 –ולמיטב הקמח ,  קרעים–לקטיפה המשובחה ביותר , ביותר יש קוצים

                                                           
ייה האנגלית ההג". מי שהטבע השפיע עליו מטובו"הוא ) εὐϕυής( פירוש השם ביוונית 1

 וספר ההמשך שלו )1578-שראה אור ב (בעקבות הרומן הזה של לילי". יּוְפיּוִאיז"היא 
שנהנה מפופולריות עצומה בימי , )ֶאּופּוִאיְזם(הפך השם מזוהה עם סגנון כתיבה מסוים 

סימני ההיכר הבולטים של האופואיזם הם . חייו של לילי וזכה לשלל חסידים וחקיינים
לעיתים קרובות בשרשראות , )בעיקר מעולם החי והצומח( באנלוגיות שימוש שופע

במיוחד כדי להמחיש , וָאליֶטרציות מרובות; תקבולות מורכבות והנגדות; ארוכות
ומופת של עידון , בימיו של לילי הוא נחשב לחלוץ הספרות האנגלית החדשה. ניגודים

, 19-רר בו שוב עניין רק במאה הוהתעו, אחרי מותו של לילי סר חינו של הסגנון. לשוני
שם כללי , להוותו, נעשה" אופואיזם"עד כדי כך ש, שבדרך כלל דנה אותו לחומרה

חוקרי שייקספיר ". נשי"ונוסף לכך גם רכרוכי ו, לסגנון בומבסטי ומליצי יתר על המידה
ביצירותיו הם פרודיות או אימוץ כן של  "אופואיסטיים"נחלקו בשאלה אם קטעים 

 . ן הפופולריהסגנו
 .ובמיוחד לאוניברסיטה שלה,  אתונה אצל לילי היא רמז לעירו אוקספורד2
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יניים ולראש הקדוש ש, כך גם לשכל החד ביותר נלוות מזימות זדון, מוץ

שבכל הצורות , ורוב האנשים מאמינים, כמה אנשים כתבו: אכן כן. נושכות

. המושלמות פגם קטן ְמַזֵּמן עונג לעיניים יותר משהוא מעורר רתיעה בנפש

,  צלקת על הסנטר–לֶהֶלנה ; שהוסיפה על ִחָּנּה, לוונוס היתה שומה בלחייה

, יבלת – סטיּפֹוסלארי; האהבה־ משחזת, cos amorisאשר פאריס קרא לה 

 או שמידה רעה כלשהי מעיבה – וכך גם במבנה הנפש 3. ַיֶּלֶפת–לליקּורגֹוס 

טובה כלשהי שופכת מעט אור על המידות ־ או שמידה, על המידות הטובות

קיקרו מפליא ; אך מכור למשקה, אלכסנדר היה גיבור מלחמה: הרעות

ד צח דִו; וח כל כךאך חמום מ, שלמה חכם מכל אדם; אך גאוותן, בנאומיו

  . איך אין גם פוחח ממנו, אין פיקח יותר מֶאּופואס; במחשבתו אבל רוצח

החד בתערים מתקהה , הצבעים הטריים ביותר הם המקדימים לדהות

והפשתן העדין , הבד המשובח מכולם נאכל ראשון בפי העש; תחילה

ששכלו , את זאת הדגים היטב גם ֶאּופּוֶאס הלז. מוכתם לפני הקנבס הגס

והחזיק בידיו את המוסרות כך שיוכל , היה כשעווה המוטבעת בנקל

נטש את ארצו , התעלם מעצות הזולת, להשתמש אם בדורבן ואם בֶרֶסן

ומשום כך חשב כי יזכה בניצחון כלשהו , ותיעב את מכריו משכבר הימים

ובזונחו , או לחילופין ינצח בסכסוך כלשהו בעזרת הבושה, בזכות החריפות

אותו ֶאּופּוֶאס אשר העדיף את ;  חש בחיפזון אל האבדון–חוק התבונה את 

, תעתועי הדמיון על טובת ידידיו ואת שעשועי ההווה על תהילת העתיד

משולח , והלך, כי היתה מלוחה מדי לטעמו, ומשום כך דילל תבונתו במים

  . אחר ההנאה שָמְתָקה לִחּכו ביותר, רסן

יר את ילדיהם עשירים בכסף מאשר כאשר הורים דואגים יותר להות

נטלמן מאשר 'ומשתוקקים יותר כי ישמרו על שם של ג, עשירים בחוכמה

כאשר הם חוסכים זהב כדי להפקידו בידי הצעירים ; נטלמן'על אופי של ג

כאשר במקום לעורר בהם יראת שמיים הם ; אבל חוׂשכים ֵשֶבט מישבנם

רים בסחורה ועניים פכים אותם לעשיווה, מרחיקים אותם מעל החסד

 או אז אין כל פלא שהבן שזכה בעושרו בירושה מחליט –תורה ־ בׂשכר

  . להיעשות מרושע

                                                           
ואינם מופיעים ,  שלושת הפריטים האחרונים ברשימה הם כנראה פרי המצאתו של לילי3

 .במקורות קלאסיים



 263

, יומין־ ונכונה לא פחות משהיא עתיקת, אבל מימרה נושנה היא זו

 כפי שיתברר עד תום –שהפיקחות טוב לה יותר אם היא נקנית ביוקר 

מקום (ה הגיע לָנּפולי רצה המקרה והנצר הצעיר הז. בהמשך הסיפור הזה

עיר ; )אבל התועלת רבה מן התורה, שבו התענוגות רבים מן התועלת

שאפילו חלונותיה וחומותיה מעידים עליה כי היא קּוּבתּה של ונוס יותר 

 היה שם הכול מן המוכן ומן המזומן כדי לפתות 4.מאשר מקדשּה של ֶוסטה

ההולמת יותר חצר : תאווה ואת הלב למעשי שטות־ את השכל לדבר

את , את אובידיוס יותר מאשר את אריסטו, אתיאיסט מאשר אתונאי

, ראויה יותר לפאריס מאשר להקטור; הכבוד מאשר את בריאות הכֵבד־ חוסר

כי להמשיך הלאה לא יכול (כאן הצעיר שלי . ולפלֹוָרה יותר מאשר לדיאנה

 מכאן; החליט להשתקע) או לא רצה מחמת השחיתות, מחמת התשישות

שהבז , קל לראות שהדג הזריז ביותר בולע את הפיתיון המעודן ביותר

ושהראש , המגביה עוף מכולם הוא הָעט על צרור הנוצות שמנופף הצייד

  . הבל מצודדים־ המבריק ביותר מתעוור בבת אחת לנוכח דברי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)שטיר אביעד :אנגליתמ (  

                                                           
ההערה על החומות . היא כמובן ניגוד לוונוס אלת האהבה, האלה הבתולה,  וסטה4

 . סת לשלטיהן של זונות ולסימנים שהציבו בחלונותיהןוהחלונות מתייח
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   סוקולוב סשה
  

  

  ְחִריקֹות: רביעי פרק –' למטומטמים ספר־בית'מתוך 

  

                     
אבל סביר בהחלט , בטח בקולנוע או בפארק? איפה נפגשנו[...] 

, מאחורי חלון זכוכית, האישה ישבה שם. להניח שדווקא בסניף הדואר

זה היה יום הִתחָמס . והחתימה מעטפות וגלויות בחותמת רשות הדואר

חלטה בליבי להקדיש את כולו גמלה ה, בבוקרו של יום זה. הבינאזרחי

אבל נמצאה , אמנם לא נמצא אצלי בבית אף לא בול אחד. לאיסוף בולים

שעל אוכלוסייתה , מדבקה של קופסת גפרורים עם תמונה של ציפור כלשהי

ושמתי פעמיי אל ,  זהו בדיוק התחמס–הבנתי . המדלדלת על כולנו לשמור

מאחורי חלון , ה שםשישב, והאישה, שיחתימו לי אותו, סניף הדואר

אמרת למורה שלנו שאתה לא יכול לתאר . מיד מצאה חן בעיני, הזכוכית

שבו התקיימה הפגישה הזו , אז תאר לפחות את היום; את האישה הזו

זה לא קשה , כמובן, אם, איזה מזג אוויר היה, ספר איך נראה הרחוב, שלכם

. בעונג רבאמלא אחר בקשתך ברצון ו, אין בכך כל קושי, לא-לא. לך

וראיתי , העננים בבוקר ההוא נעו על פני השמיים במהירות גבוהה מהרגיל

 והם נתקל. הופיעו ונמוגו חליפות זה בתוך זה, נמהרים, איך פני הצמר גפן

כשצבעם מתחלף לאט מזהוב לסגול ,  אלה על אלהועל, אלה באלה

ם את מחייכים ומצמצמי, רבים מאלה שאנחנו מכנים עוברי אורח. ובחזרה

אחרי תנועת , כמוני, עקבו, עיניהם מפני אור השמש המפוזר אך החזק

שהעננים ה ב ל ת י מ ש ו נ נ י ם , חשו בעתיד קרב ובא, וכמוני, העננים

כשאני הולך לבית הספר או . לא טעיתי, אל תתקן אותי. הללו היו ממבשריו

,  תחמסכדי שיחתימו לי את תווית קופסת הגפרורים עם תמונה של, לדואר

 שגם נעים לי לחשוב –תופעות , נקל לי למצוא סביבי ובזיכרוני דברים

איש לא יצליח . ללמוד או לשנן, אפשר להפוך לשיעורי בית- שאי–עליהן 

את מעוף ,  את תחושת הסוף,הַמְנּתּוראת ניחוח פרח , גשםהלשנן את שאון 

או ללמוד על אפשר אמנם לחקור . את תנועת ּבָראּון וכיוצא באלה, הדבורה

מלאים , גם העננים ועבי הגשם, ובכלל זה.  לעולם–אבל ל ש נ ן , זה

ל "הבוקר הנ, לבד מהשמיים המעוננים. בדאגה ובסופות רעמים ממשמשות
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כל מני , ובהן, מכוניות כלשהן שנסעו אנה ואנה, כלל בתוכו גם רחוב

 שמעתי את קולות הצמיחה של העשב במדשאות. והיה חם למדי, אנשים

את המכסים של פחי הזבל , את חריקת עגלות הילדים בחצרות, שלא כוסחו

ואת קולות , את צלילן המתכתי של דלתות פיר המעלית, הנטרקים ברעש

שהיו בעיצומו של אחד , התלמידים הנמרצים של המשמרת הראשונה

הרוח הביאה לאוזניי את צלילי : המרוצים המחשלים בחצר בית הספר

, בקצה האחר של העיר, אולי, הרחק-שמעתי איך הרחק. הלמות לבבותיהם

שבזגוגיותיהם משתקפת עלווה מאובקת של , עיוור אחד במשקפיים כהים

עננים חופזניים ועשן שמזדחל מתוך ארובת הלבנים של , עצי שיטה בוכיים

, מבקש מעוברים ושבים לעזור לו לעבור את הכביש, בית דפוס אֹוְפֵסטי

, שמעתי איך שני זקנים במטבח.  היו נורא עסוקיםכולם, אבל איש לא עצר

 מבשלים חמיצת בשר ומדברים ביניהם – החלון לסמטה היה פתוח –

היה זה ): אורלינס- בניו1882השיחה נסובה סביב השריפה הגדולה של (

שמעתי את הנוזלים מבעבעים בסיר ואת ; יום חלוקת הקצבה החודשית

שמעתי את תקתוק מכונות . רףסנטימטרים של גז שנש-המד מונה קובו

; הכתיבה והתפירה בדירות השכנות של הבניין הזה והבניינים האחרים

את קינוח האפים , ורנאלים ואת תפירת המכנסיים'שמעתי את הדפדוף בז

את העפעוף ואת , את רעשי מכונת הגילוח ואת קולות הזמרה, ואת הצחוק

, מתוך שעמום, ן לחקות ניסיו–צלילי נקישת האצבעות בזגוגיות המתוחות 

שבעליהן , שמעתי את דממת הדירות הריקות. את קולו של הגשם האלכסוני

כיוון שהלכו , או שמא לא יחזרו בכלל, הלכו לעבודה ויחזרו רק לפנות ערב

ותקתוק של , שמעתי את ניע המטוטלות הקצוב של שעוני הקיר; לנצח

ם והתנשפויות לחשושי, שמעתי התנשקויות. שעוני יד מסוגים שונים

 – אתה לעולם לא תשמע על זה כלום –מחניקות של נשים וגברים זרים 

וקינאתי בהם וחלמתי להכיר אישה שתאפשר גם לי , שעושים ח ר י ק ו ת

הלכתי ברחוב וקראתי בזו אחר זו את כל . לעשות לה את אותו הדבר

ולן על אף שמזה זמן מה ידעתי את כ, הכתובות בכל השלטים שנקרו בדרכי

. תיקון תעתועים. הצד השמאלי. שיננתי כל מילה ברחוב ההוא; פה-בעל
דגם ענקי של , בידו,  ילד פוסטר שחולם להיות מהנדס–בחלון הראווה 

. פוחלץ עם לוע פעור, דוב קוטב, בחלון הראווה. פרוות ארקטיות. דאֹון

ה את איזו שור; ספי ואני: יגיע היום ונבוא הנה שנינו. קולנוע- שלכת- אולם

 תענה -, לא יודעת?  שלוש או שמונה עשרה-,  אשאל את ספי–? מעדיפה
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אני אוהבת לשבת , בעצם: אך מיד תוסיף. מה שתחליט,  לא משנה לי-, ספי

ואני אגיד בנימה . אם זה לא יקר מדי, קח את השביעית או העשירית. קרוב

שיהיה אני מוכן לתת הכול כדי , הכסף לא משנה, שטויות יקירתי: נעלבת

בטח נשכור שני זוגות ,  אחרי הסרט.השכרת אופניים. לך נעים ונוח

עם טבעת , בלונדינית ומחויכת, הנערה שמשכירה את האופניים. אופניים

 –מוזר , סוף יש לקוחות-סוף: תחייך לקראתנו, נישואין על ידה השמאלית

ני  א-, שום דבר מוזר. ממש מוזר, ואיש לא רוצה לרכוב, כל כך חם בחוץ

' הרי יום א,  כל העיר נסעה מחוץ לעיר במזג האוויר הזה-, אגיד בעליצות

 לכל אחד יש אופניים –ושם , כולם בבקתות הקיט שלהם מהבוקר, היום

נעלה על האופניים האלה שלכם , גם אנחנו בדרך, הנה, משלו במחסן

, קרונות הרכבת בטח חנוקים: בכוחות עצמינו, בכביש המהיר, ככה, וניסע

 הכביש המהיר -,  תזהיר הנערה-, היזהרו לכם. מרות שמוכרים שם גלידהל

, שימו לב לתמרורים, שמרו על מרחק סביר מהשוליים, עמוס ברכבים

, לעקוף רק מצד שמאל, אל תאיצו יותר מדי, שמרו על המהירות המותרת

, בטח. מים"התנועה מכוונת באמצעות מסוקים ומכ,  הולכי רגל–זהירות 

שבוע , בייחוד עכשיו, אין לנו שום סיבה לאבד את הראש,  ערנותנשמור על

, אז זה העניין, אה. הרי קיווינו וציפינו במשך זמן רב כל כך, אחרי החתונה

ואני . החלטנו לצאת לטיול, כן?  אז אתם בירח הדבש-,  תחייך הנערה-

, אתם מאוד מתאימים:  בטח נשואים טריים–חשבתי לעצמי כשנכנסתם 

, בעלי, גם אני התחתנתי לא מזמן, זה כל כך משמח, שפע ברכות, במזל טו

גם אני . אנחנו נוסעים מאוד מהר, יש לו אופנוע נהדר,  אופנוען מרוצים-

אבל ,  וגם אני רוצה שבעלי יהיה אופנוען-,  תאמר ספי-, אוהבת מרוצים

 אהנהן לאות -, כן. רק אוטו, ואין לנו אופנוע, הוא רק מהנדס, לצערי

הייתי , אבל בעיקרון, וגם הוא משומש, יש לנו רק אוטו,  לצערנו-, סכמהה

 קנה אופנוע -,  תחייך הנערה-, כדאי לך, קנה, בטח. יכול לקנות גם אופנוע

העיקר לשחרר את , אני מניחה שזה לא קשה מדי, ובעלי ילמד אותך לרכוב

מדוע , את יודעת מה: ואז ספי תציע. בזמן ולכוון את הרדיאטור' הקלאץ

הבקתה , בואו עם האופנוע, את ובעלך, שלא תקפצו אלינו בשבוע הבא

נאכל , יהיה כיף, המשעול השני משמאל, שלנו ממש על שפת המים

אני בדיוק ,  וודאי שנבוא-,  תאמר הנערה-, תודה. נשתה תה, צוהריים

גבינה או : תגידי לי רק איזו עוגה אתם אוהבים, בחופש בימים הקרובים

גבינה אני ובעלי , עדיף יומולדת. שיהיה לנו ליד התה, אביא אחת, תיומולד
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תביאי בבקשה שני קילו , ואם זה לא מטרד, כן, יומולדת, כן, נקנה לבד

! לא חשוב הכסף, מה פתאום. ואת הכסף אני אחזיר מיד, כדורי שוקולד

עם חרדוני מים  אקווריומים. חיות- חזה- אדום-חנות. דגים-דגים- דגים

דע , קום והתהלך בארץ, ְהיֶה סקרן. מוזיאון טבע. ירוקים על קורותותוכים 

. סוכנות משלוחים סודיים –ס "סמ .זה בריא, את טבעך ואת טבע ארצך

קראתי , "אהבה"כמו את המילה , גם את המילים האלה. מוצרי כתיבה

את כל הטוב , ספר הוא המתנה הטובה ביותר. ספרים. פרחים. בחלון ראווה

ספר , עם הספר, קראו ספרים,  אחרי ספר–ספר , ב לספריםשבי אני ח

ספר סגור , הספרים מטפחים את האישיות ומפתחים את הטעם, הספרים

, אישה נאה, הספר הוא חברו הטוב ביותר של האדם, הוא סתם ערמת נייר

, מרווחים את מרחב המחיה, כלים נאים מרחיבים דעתו של אדם, ספר נאה

אני מתנה שאפשר : חידה, עם כלבי הנחיה, כייהמיטיבים עם סגנון הׂש

 –הערך . מתוך האנציקלופדיה.  ספר–תשובה ?  מי אני–לפתוח שוב ושוב 

מכבש הדפוס הראשון : ת ו ל ד ו ת ה ד פ ו ס ב ר ו ס י ה ה צ א ר י ת

הופעל ברוסיה לראשונה בימי איואן פיֹודֹורֹוב שכונה בפי העם ראשון 

, ואז. ובך ארוך של ספרנים וכובע צמר קטן ועגולהיה לו מעיל א, הדפסים

, רד-רד-משמיים ַרד. קח תקרא: טבח של ספינת נהר אחת נתן לו ספר

בשוטים . על עצים הוא מקשקש, על שדות הוא מתגלש. מדרדר ובא ברד

שם -אי, על חלון הוא מתקתק, על גב צריף, על גב אוהל, של קור מצליף

, בשדה חיטה תיפול,  בפרדס תפוז ירעד!ברד, לאט לך-אט.  מתדפק–דלת 

 אחר חצות יצאתי מן הרכבת המהירה לרכבת –וגם .  מעל גבעול–ושושן 

אותה הריקנות שהרגשתי , ריקנות נוראה, ובלב, הפשוטה שהולכת לעיר

בערי חוץ לארץ כשבאתי שמה על אף שחדר יש לי במלון ובו מיטה 

, עמים אחד מעוברי דרךוכשיזדמן לשם פ, ושולחן וכיסא ומנורה וארון

מי : משתוממים ומשתאים, משגיחים לו מן החלונות ומציצים מן החרכים

האיש היה ? למה נתכוון בביאתו, מה לו פה ומי לו פה, הוא זה ומאין זה

בלתי , ופניו שהיו מקודם מתוחים מתיחות תמידית, כבן שלושים ושלוש

בכל , מהלך לו עם פנס, לילה נום ננס, לילה. הביעו מבוכה גמורה, פוסקת

מי עוד לא שכב : "ומציץ בכל חלון, בכל דלת מסתכל, בית הוא שואל

, פרי מעבר לתעלה-בינתיים רובץ כאן פרדס אשכוליות נטול" ?לישון

, השמאלי, ופרט לסנדל הקרוע, התלמידים ריקים-ובבית הספר נשארו חדרי

ררות שבמקרה המיוחד הזה הייתה ההשתח, לא נשאר דבר תחת המיטה
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הגמורה מהחיים ומעבר לצורת חיים אחרת שיש בה חירות מוחלטת 

ואשר בקיומה השתדל להאמין למרות פיכחונו ולמרות , וודאות מלאה

חוץ מתקופה מסוימת שבה עשה ניסיונות , דבקותו המתמדת ברציונליזם

" ?כן" .ואז כפר בו ובהשקפותיו הסוציליסטיות, כושלים להגיע לידי דתיות

, כאילו בכוחו לעשות שיהיה כמו כולם, א בתחינה אל הרופאהביטה אמ

 ומאז הוא אוכל רק מה שאימא שלו מכינה ולא רוצה .נכות, פגע, ללא מום

הוא אוכל ביצה ולחם וגבינה לבנה . ושרק לילדים אחרים יש, דברים שאין

יפס 'ובשר ודייסה וקקאו ולחם ואורז ופטל ושזיפים וסיגליות ומרק וצ

מי זה . וכבר לא בוכה ולא מתנהג כמו טיפש, ק ומיץ ממותקוקבב וארטי

הבלון ? מה קרה, ם טראח-בו, ופתאום. ירפה ואריה'ג, זה אנחנו? מצלצל

ראש עם רגל , נפל הגג והתגלגל, הבלון נקרע והסל התהפך, התפוצץ

, יש לי קוביות קטנות. צריך לחפש בית אחר, הכול סביב הסתחרר, התבלבל

מי למעלה מי , אוניה ואווירון, גם קטר וגם קרון, נותטוב מהן הכול לב

 ֶׂש ָׂש ׂשּו, נמה דנה, דנה נמה, קמה דנה, דנה קמה, רק אני אני ואתה, למטה

ישוב , ׂשֹו ׂשי ָאׂש אֹוׂש אּוׂש ֶאׂש ִאיׂש ָאץ ֶעץ ִעיץ אּוץ אֹוץ ָצה ֶצ ִצי צּו צֹו

. ָמֶטריות- ִמטריות-םנעליי. ומצד ימין. ישכב בדיר וירדם, טלה אל חיק האם
. כדי שאפשר יהיה לקנות בלי בעיה הכול בבת אחת, הכול בחנות אחת

נקניקים חמים , נקניקים קרים. נקניקים.  קיטוב תולמש.שמלות בוטיק

-שניים, אורך הגדר, פארק עירוני. סריגת ׂשִתי- משי- משי- סדקית! בלחמנייה

, שלום. דוארסניף ה, כך-ורק אחר).  שנות אור39.1392 -כ(עשר ָּפאְרֶסקים 

האם אני יכול שתחתימו לי את , או ליתר דיוק, אני יכול חותמת על הבול

, שהוא שלי לגמרי, שהבול, כיצד אוכל לגרום לכך: או בדיוק יתר, הבול

זו , ילד, זה בכלל לא בול, ָתראה לי רגע? ידכם בו זמנית-יוחתם ויכובד על

הרי יש פה ,  שעבורכם זה הינו הך,פשוט חשבתי, אני יודע. קופסת גפרורים

יש להסיר את : היא הסתכלה וצחקקה לעצמה. הנה, ציור של תחמס

אני מתגורר , אני אקטר, אין שום בעיה, בסדר. בקיטור, המדבקה באדים

שתרשה לי להעמיד , שאצליח לשכנע את אימא, נראה לי, בקרבת מקום

? אתה רוצה תה? אני יכול בבקשה להרתיח מים בקומקום, אימא(קומקום 

תיכף ארוחת , איזה תה. הספר-פעם לא שותה תה לפני בית-אתה הרי אף

מצוי בכך שאני מוכרח להסיר את המדבקה , אימא, העניין. צוהריים

מה שוב , אלוהים אדירים. ככה אמרו בדואר. קיטור? קיטור. בקיטור

אתה תקבל כוויה , איזו מדבקה, למה, מי אמר, איזה דואר, המצאת
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, אולי אפשר לבצע את זה פה אצלכם, אני כלל לא בטוח, אולם, !)יםבפנ

 איך אתם שותים תה – החלון היה פתוח –פעם אחת ראיתי במקרה , בדואר

הייתן שלוש נשים וגבר , שתיתם קומקום חשמלי, איפה שהחבילות, בחדר

, בוא הנה,  יש לנו פה-,  היא ענתה- , נכון, כן. צחקתן, אחד במעיל צמר

  . ילד

שבו היו תלויות נורות בלי , ואז הלכת אחריה במסדרון הארוך

, נייר, דבק מגע, שעוות חותם: והיה ריח של סניף דואר אמיתי, אהילים

, מגפיים עם חריקה, דבש, אגסי פיגולין, ָקֶזִאין, סֵטָאִרין, דיו, חוט שפגט

, צואת עכברושים, ניצני במבוק, דגים מיובשים, ביתיות זולה, ברולה-קרם

המסדרון הוביל אל אולם לא גדול שהיה . דמעות קצין הדוורים הראשון

על המדפים . כפי שהאגם הוא נזר הנהר שנשפך אליו, עבורו כעין נזר

ועל , החלון היא מסורג, באולם היו מונחות החבילות הממוענות לפה ולשם

השולחן במרכז התנצנץ הקומקום החשמלי הנכסף ולו כבל צבעוני 

ואתה , התיישבה בכיסא, האישה נעצה את התקע בשקע. עתק, שבסופו

: אני מכירה אותך היטב.  וחיכיתם שהמים ירתחו–התיישבת בכיסא אחר 

אתה , היא ממך והלאה, בבית ובבית הספר, השקדנות, אתה פזיז מטבעך

ולכן מסרב להסכין עם שתיקות ארוכות והפוגות מתמשכות , עוד צעיר מדי

אתה לא סובל , בקיצור, מצמררות, נחת-ך איהן מעוררות אצל, בשיחה

, בסניף הדואר, אילו היית עכשיו לבד פה. דממה, חוסר מעש, פאסיביות

, כפי שאתה נוהג למלא חללים ריקים אחרים, היית ממלא אותו בצעקה

ולמרות , אבל אתה לא לבד פה. מסדרונות, חדרי שירותים, כיתות לימוד

אדירה שהולכת ומבשילה שאתה עומד להתפקע מעוצמת הזעקה ה

זעקה שמאיימת בכל רגע להתפרץ החוצה ולבקע אותך , במעמקי ישותך

אני : כדי שתיפתח כמו ציץ באפריל ותיהפך כולך לזעקה הזאת שלך

 אתה -, ָאהההההההההההה-ָאה-ָאה ָאה-ָאה-ָאה נימפאה נימפאה נימפאה

. לבבית הזואין לך זכות להבהיל את האישה הצעירה וה, אסור לך, לא יכול

היא תגרש אותך ולא תחתים לך את , שלא כן, ושלא תתחיל לצרוח פה

אחרת לעולם לא תצליח , בשום אופן אל תצעק פה בסניף הדואר, התחמס

אוסף המורכב , כך חלמת עליו-ללקט את הבולים הדרושים לאוסף שכל

, להסיח את הדעת, עליך להתאפק. או מדבקה. או תווית. מבול מוחתם אחד

או לפתוח , משהו מסתורי, שלא מן העולם הזה, שוב על משהו אחרלח

היא מיד מצאה , מה גם שלהבנתי, בשיחת חולין בלתי מחייבת עם האישה
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שכחתי פתאום איך , באילו מילים, אבל איך מתחילים, בסדר. חן בעיניך

עליך לשאול אותה אם , זה פשוט מאוד. פותחים בשיחה שאינה מחייבת

אפשר לשאול . הנה, תודה רבה, תודה. ה שאלה קצרהאפשר לשאול אות

עכשיו שאל ? מה אומרים עכשיו? ועכשיו. בוודאי, בטח ילד? אותך שאלה

ברר מה שלומה באופן , ובכלל, או על העבודה שלה, אותה על יוני הדואר

מה נשמע פה אצלכם בבית , רציתי לשאול לשלומך: זהו בדיוק. כללי

בתוך , בתור לתואר, בתּור הטוהר, יף הדוארבסנ, לא, זאת אומרת, הסוהר

אתם ? מדוע אתה שואל, בסדר, בסדר ילד? בסניף הדואר? מה זה. הצוהר

אם , אבל איפה יגורו היונים? למה, לא? נכון, וודאי מחזיקים פה יוני דואר

יש לנו , אנחנו לא מחזיקים כאלה, לא? בתּור הטוהר, אצלכם, לא פה

הוא דומה ,  מכירים את הדוור מיכייב או מדבדבאתם וודאי, אם כך. דוורים

, אבל שלא תצפו לראות אותו בחלון, לפאבלוב וכמוהו רוכב על אופניים

 –יש לו זקן , בעיירת הקיט, הוא עובד מחוץ לעיר, בעיר, הוא לא רוכב כאן

אחרת היינו יכולים , חבל. ילד, לא? זאת אומרת שלא הכירו ביניכם, אה

בכלל לא משעמם . כדי שלא יהיה לך משעמם איתי, בלשוחח עליו בעונג ר

אני , זאת אומרת שגם אני מצאתי חן בעינייך, מצוין.  תענה האישה-, לי

, חשבתי שנוכל לערוך בינינו היכרות: אם אינני טועה, פונה אלייך בעניין

 אומרת -, איזה מצחיק אתה? ולך, קוראים לי כך וכך, ואף מעבר לכך

,  כפי שהיא–אספר לך את כל האמת , אל תצחקי.  מצחיקּול-,האישה

ייתכן שאפילו , אני עומד להתחתן בקרוב מאוד: העניין הוא שגורלי נחרץ

מוסרית עד , אבל האישה שאני עומד לשאת. שלושה הקרובים-בשבועיים

היא בשום אופן לא תסכים לפני ? את מבינה למה אני מתכוון, מאוד

דוקטור . כמו דם, ת ָצַעַקִתי בראשיאחר, ואילו אני ממש צריך. החתונה

לכן גמרתי בליבי לבקש את , זאוזה מכנה את המצב הזה התקף ִׂשיחֹוִתי

,  אישה–הרי את , יכול להיות חביב מאוד מצידך, טובה קטנה, חסד, עזרתך

מתחשק לצעוק לפעמים בסניף הטוהר הפסיכוטי הזה , אני מניח, וגם לך

הייתכן כי כלל לא מצאתי חן , ומדוע שלא נרווה את צוהרינ, שלכם

את לא מתארת לעצמך כמה ! כך למצוא חן-הרי התאמצתי כל, בעינייך

כשנסיר את המדבקה ואת תחתימי לי אותה ואשובה בית , אתגעגע אליך

ואולי בעצם . ודבר לא ינחמני ואף מקום לא יברכני: אבי וארצי מכורתי

אלוהים ? הרייךשאיתו את נוהגת להרוות את צו, כבר יש לך מישהו

. פשוט נורא,  חוצפן כזה- , אומרת האישה- ,מה זה עניינך בכלל, אדירים



 271

, בעצם, בכל מובן, שאני הרבה יותר מוצלח, אני מוכן להוכיח מיד, אם כך

הרי זה ברור כשמש שהשכל שלי הוא . אני חושב שכבר הבנת הכול לבד

כי אם קיים הלא עובדה היא , ויש גם מן ההיגיון, התגלמות הגמישות

. אני ולא אחר,  הרי שאני הוא–בעולם אדם שעתיד להיהפך למהנדס גאוני 

סיפור שלא תוכלי לעמוד , כן, ויהיה זה אני שיספר לך מיד איזה סיפור

רוצה שאסכם לך במילים שלי את החיבור שהגשתי למכלאה . הנה. בפניו

  .  רח י ב ו. ה ב ו ק ר ש ל י. אתחיל מהתחלה? שלנו בשבוע שעבר

שופר : מחלל עם זריחת השמש" קוקית"חלילו של קטר העיתוק 

מתיישב , אני מתעורר. ֵדיי-דּוְדִלי, בכי של ילד, קורנית, חליל פן, רועים

הוא ריק , אני רואה גשר. מתבונן ברגליי היחפות ואז מסתכל בחלון, במיטה

י אנ. הוא מואר באור פנסי הרחוב הירוקים שלהם צווארי ברבור, לגמרי

, יתגלה בפניי הגשר כולו, אך כשאצא למרפסת, רואה רק את המעקה

אבל , אני גר עם אמא ואבא.  גבו של חתול מבוהל–המבנה במלואו 

אבל ,  טרכטנברג הזקנה–והשכנה שלי , מסתבר לפעמים שאני גר לבד

או שהיא , גרה איתנו פעם בדירה הישנה,  טינברגן–סביר יותר להניח 

אני לא יודע איך נקראים חלקי הגשר . ו בדירה החדשהמתכוונת לגור איתנ

,  כמה קווים–או ליתר דיוק ,  קו מסילת הרכבת–מתחת לגשר . האחרים

, מדי בוקר. ברוחב זהה, מספר מסוים של פסים זהים, כמה קווי מסילה

ת את מכשהיא מזמז,  במבואה–תפזז ,  פיזזה–המכשפה טינברגן מפזזת 

היא מפזזת על . החתול ונהג המחפרון, 'השיר על טריפון פטרוביץ

. תחת התקרה ובקרבת מקום, על גג המכולה, המכולות העשויות עץ מהגוני

, הולכת לה שם" קוקייה"ה. מתחת לתקרה. אבל שמעתי, מעולם לא ראיתי

. ָטה-ָטה-טָרה. מזדעזעת כולה לתנועת המחוגים, הלוך ושוב, תחת התקרה

א דוחפת ומושכבת קרונות משא הי. היא מקישה במראקאס לפי הקצב

בהתעטפה . אני מתעב את הזקנה המדובללת והפיסחת הזאת. חומים

פרצופה חרוש במו , בהצמיחה את טפריה הארוכים והמעוקלים, בסחבות

היא זורה אימה בליבי ובלב אמי הסבלנית , ידיה בקמטי הזמן המייסרים

אני . י מתעורר והנה אנ–ועם זריחה היא מתחילה לזמר . בימים ובלילות

מחכה כמה דקות ,  היא שואלת אותי–? דיי-דודלי. אוהב את החליל הזה

האיש , זו היא שהרעילה את יעקוב. דיי-דודלי, כן-כן-כן: נה לעצמהווע

והיא גם זו , איש השיקויים וצמחי המרפא, האיש והרוקח, האומלל

ופן בא. ההוראה המרוכזת, שעובדת בבית הספר שלנו בתור רכזת ההוראה
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אפשר לומר שהוא , אילו מסקנות לגבי הבוקר שלי-בהסיקנו אי, הזה

המסילה , בקולות שעולים ממסילת הרכבת, מתחיל בזעקותיה של הקוקית

הרחובות הכביש , עם הנהר, אם נתבונן במפת העיר שלנו. המעגלית

ואם , אפשר לחשוב שהמסילה חונקת את העיר כמו לולאת פלדה, המהיר

אחרי שמבקשים את אישור , וברת ממש מול הבית שלנועולים לרכבת שע

משלימה סיבוב מלא וחוזרת , רכבת המשא זאת אומרת, היא, הכרסתן

הרכבות שחולפות על פני . בחלוף יממה לאותו המקום שבו איָּכְפַת אותה

זו , האינסופית, ולכן, נעות ומקיפות את העיר בעקומה מעגלית, הבית שלנו

על המסילה . יר הזאת כמעט שאיננה אפשריתהסיבה לכך שיציאה מהע

ועוד , עם כיוון השעון, אחת: המעגלית הזו נעות בסך הכול שתי רכבות

, ושתיהן יחד, כתוצאה מכך הן כאילו מבטלות זו את זו.  נגד–אחת 

טינברגן מסיימת . ככה עובר הבוקר שלי. מבטלות את התנועה והזמן

שביעת , מלבלבת,  וזמרתה,לאיטה לבטוש את ניצני הבמבוק בחורשות

מעבר לשוניות , שוקטת במרחק, רצון וחסרת רחמים כמו הִזקנה עצמה

תופי מרים וטמבורינים של מכוניות ששועטות על , ורק תופים, האלמוגים

 –ֹיאַבד .  את דממת הדירה שלנו– לעתים נדירות אמנם –מפרים , הגשר

  . יימס

נחנו שומעים את קול א.  אומר שאול-, חיבור מצוין, נהדר, נהדר

, קולו של ראשון גיאוגרפיי השכונה; המחנך העמום שפשתה בו ערפילית

קולו , האמת ומלאּות החללים, חסיד הטוהר, קולו של מנהיג מרחיק ראות

בשירותי הגברים , אנחנו עדיין כאן. של מגן הנדכאים ושותתי הדם

עולים מפיות שאדים , היכן שבדרך כלל קר ובודד עד כדי כך, המלוכלכים

, מינן חיים, סימן טוב,  אות לכך שאנחנו נושמים–התלמידים המכחילים 

כמו , אבדנו כדי לשוב, או שמא אבדנו בנצח, סימן שאנחנו עדיין קיימים

כדי לבצע או להשלים את ביצועם של מעשינו הכבירים על פני , שאול

, ים כולםלזכות בכל מני ובכל המלגות והמענקים האקדמי: ובפרט, האדמה

, עבור כופרי ומומרי כל בתי הספר המיוחדים בעולםַאְוטֹו ָדה ֶפה לערוך 

להכות את כל מטומטמי , להתחתן עם המורה עופי, לרכוש רכב משומש

, לשפר את הזיכרון הסלקטיבי, העולם במוטות אחיזה של רשתות פרפרים

 ללכוד ,כמו טינברגן למשל, לפצח את גולגולותיהם של זקני וזקנות הגיר

להקים עיתונים , לפרום את כל תפרי הּפיות, את כל פרפרי החורף הנדירים

לבטל את מרוצי ,  עיתונים שבהם אין אף מילה מודפסת–מסוג חדש 
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כסף בכל -לחלק אופניים ובתי קיט חופשי חינם אין, כמו כן, החישול

  להקים לתחייה את כל אלה שהאמת–כמו כן '; ועד ת' א-מ, נקודות הציון

, הקמתו לתחייה מ ו ח ל ט ת של המורה שאול, דיברה בלשונם ובכלל זה

אומר הוא , חיבור נפלא. עד כדי השבתו המלאה למשרתו המקצועית

היושב על אדן החלון והמחמם את כפות רגליו היחפות על דוד הסקת 

מה ,  מה מאחרים אנחנו להכיר צפונות נפשותיהם של תלמידינו-,הקיטור

הייתי וודאי משכנע את , תי לזהות את כישרונך הספרותישלא הקדמ, חבל

ובשעות הפנאי הללו היית , לשחרר אותך משיעורי הספרות נענֹוהמנהל 

היית יכול .  כל דבר–?  אתה מבין-, יכול לעסוק בכל מה שליבך חפץ

לאסוף ללא הפסק בולים שעליהם דיוקנאות של תחמסים וציפורים 

לשחק באולרים , לרוץ ולנתר, תור ולשחותהיית יכול לח. מעופפות אחרות

, לצייר על האספלט, לכתוב שירה, להתחשל כמו פלדה, ובמשיכת חבל

לקפוץ בחבל בעודך ממלמל את המילים הנפלאות שאין , לשחק בגוגואים

קווה קווה דלה : אני מזמינה אותך ליום הולדתי ומיד אחר כך: דומה להן

ך קופיקו 'אבאש,  בשמלת טריקוקווה, קווה, קווה, קווה, קווה, אומה

, ביער, או! צולע ומסכן, וכן, ולא, ך היפופוטם ואתה חמור קטן'אמש

, בחופזה ובקול שקט, בישיבה על גזע עץ שהסופה תלשה אותו מהאדמה

לדקלם לעצמך שירי משחק שלא נס , בלי להתכוון לאף אחד ולשום דבר

?  הוא יבואואם? אף אחד. אף אחד? מי מפחד מהדוב הגדול: ליחם

סוף על , סוף על הקטינו, אן דן דינו: או, שיטרוף? ואם הוא יטרוף. שיבוא

שם תראה , פתח את האלבום, בום בום בום, אליק בליק בום, הקטי קטון

אבל הנפלא ביותר הוא . לספור עד עשרים, המלך אמר, ביום הולדתי, אותי

.  צידרק צידרונייק צידרק ויק צידרק, יק: היה היו שלושה יפנים: כמובן

הם . וציפה דריפה ימפמפוני, ציפה דריפה, ציפה: היה היו שלוש יפניות

יק צידרק עם ציפה דריפה ויק צידרק צידרק צידרוני , יק עם ציפה: התחתנו

, כמה עיסוקים יש בעולם ידידי הצעיר, הו. עם ציפה דריפה ימפמפוני

 המטומטמות שאפשר לפנות אליהם במקום להתעסק בהכתבות, עיסוקים

. בעצב. בצער על האבוד והבלתי מושג! האלה בשעות הספרות שלנו

, אבל. לא הווה ולא יהיה, בהעוויית פנים של אדם שמעולם לא היה

חוששני שלא תצליח להתחמק מהשיעורים הללו ותצטרך , התלמיד כך וכך

אתה תצטרך . לשנן קרעים וקטעים מתוך יצירות שמתכנות אצלנו ספרּות

המסואבים , בסלידה מתוך יצירותיהם של פגי הקולמוס שלנולקרוא 
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אולם התחשלותך בכבשן , ומפעם לפעם יגיעו מים עד נפש, והמושחתים

.  תבין הכול–ותבין , האסוני הזה תבגר אותך ותקום מאפרך כעוף החול

 הייתכן כי החיבור שסוכם במילותינו אנו -,  מוחים אנחנו-, אבל מורי היקר

לא שכנע אותך בכך שגם ככה כבר מזמן , היא בסניף הטוהרבפני האישה ה

ספרותיים , יורות וכבשנים למיניהם, ושאין לנו כל צורך בכורים, הבנו הכול

 הבנתי את זה כבר - , עונה לנו המחנך-, ללא צל של ספק? ואחרים

דיברתי על . אתה באמת לא זקוק לכל מני כבשנים, בראשית דבריך

 כדי לנסות לנחם - ,בן אינה מחויבת המציאות שעבורך כמו-,נחיצותם

האפשרות להשתחרר מהשיעורים במקצוע -אותך במחשבותיך על אי

עד לא מכבר הייתי יכול לשכנע את המנהל פרילו , תאמין או לא. המדובר

, להעניק לך חופש מוחלט מנוכחות בכל השיעורים כולם ללא כל קושי

 בבית –דך הנאמן בחוגי ההוראה אתה בוודאי יודע אילו מוניטין יצאו לעב

 בינתיים –אולם כשקרה לי משהו . הספר ובמסדרונות משרד ה ח י כ ו ך

 שמת –טבק , מזון, פרחים:  הכול ניטל ממני–לא ממש הבנתי מה בדיוק 

הכרסתן טוען (שלי ' חודשי-חופשי'כרטיס ה,  נשים–? לב שהפסקתי לעשן

 מלרכוש מסמך חדש משום אולם אני מנוע, שתוקפו של המסמך פג מזמן

אני פשוט . המוניטין, והכי נורא, שעשועים, )שנטלו ממני גם את המשכורת

 לא המורים בישיבות –איש לא מקשיב לי  :לא מצליח להבין איך זה ייתכן

אפילו לא . לא התלמידים בשיעורים, לא ההורים בימי ההורים, ההוראה

, לא קיים יותר, נורבגוב, יהכול קורה כאילו שאנ. מצטטים אותי כמו בעבר

מילא את חדר השירותים בצחוקו המתון ' שאול פטרוביץ, ואז. כאילו מתתי

, נימפאה. אך זהו צחוק מהול בבכי, הוא אמר, אני צוחק, כן. והמרצד

ידעתי , ממש לא מכבר, פעם. משהו בוודאי קרה לי, תלמידי וידידי היקר

רון שלי נהפך למה שאתה מכנה הזיכ. אבל העניין פרח מזיכרוני, מה בדיוק

 שאני מקווה 'בנקודה מ, ואני מאוד שמח לפגוש בך כאן, "סלקטיבי"

ביקשתי את עזרתם . עזור לי להיזכר במה שקרה, עזור לי. שתוכל לעזור לי

 להסביר לי שום –?  או לא ניאות–אבל איש לא הצליח , של רבים אחרים

, הם התפתלו ושיקרו: ישואחרים ידעו והחר, אחדים באמת לא ידעו. דבר

לא , עד כמה שאני מכיר אותך, ואילו אתה. ואחדים פשוט צחקו לי בפנים

  . אתה לא יודע לשקר, משקר אף פעם

  

  )טינו מושקוביץ: מרוסית(
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   מוחמד תימור
  

  

  ?הזה העדן גן את בראת למי, אלי
  
  

שערבתי את . הסופר הצרפתי הנודע, זהו סיפור מאת גי דה מופסן
כך שכל מרכיבי הסיפור , המקום והנושא, התקופה, הדמויות
השערוב מאמץ בכך . לא נשאר מהמקור אלא רוח הכותב. מצריים

   1.את הקו של טולסטוי בסיפורים אשר סיפר מפי מופסן

  

עיניים , בעל אף נשרי, אדם כבן חמישים וחמש, קאדר-מוחמד ֵּביי עבד אל

הוא , כשהוא הולך. את זקנוגוזז את שפמו ומגדל , שחורות וגבות מחוברות

הוא רובץ על כסאו לאחר שהסיר את כסותו , צועד בניחותא וכשיושב

הוא אינו אוהב כל לבוש אירופי אחר מלבדו . ולבש את מעיל הרדינגוט

מוסלמי . משום שהוא הקרוב ביותר בצורתו לגילויי הגינות ויראת שמיים

יאיסט שאינו ירא מגן על הדת כל אימת שנתקל באת, בכל דבריו ומעשיו

מלמד סנגוריה על עטיית חג׳אב לאשה , את אללה באמונתו ובהנהגותיו

בכל התכנסות שבה תומכי האסכולה של נשים ללא חג׳אב מתנצחים עם 

אם ראה צעיר יושב בבית . השמרנים על המנהגים והמסורות הקדומות

הולך רוקק על הארץ ו, היה עוצר במקומו כמוכה ברק, בידו כוס ייןומרזח 

עשרים אלף ' קרדי ליוֶנה'יש לו בבנק . לדרכו כשהוא מדקלם פסוקי קוראן

: כמקובל מן האמור, אשר הוא אינו לוקח עליהם ריבית, צהובים מרשרשים

  2.״התיר אללה את המסחר ואסר את הריבית״

עציו , מוחמד ביי גר בבית מידות נאה על גדות הנילוס אשר גן פורח מקיפו

ונשמעת בו מוסיקת ,  שרוח קלה מלטפת אותםמתנועעים בכל פעם

משל היתה , מוסיקה נאה ושלווה. הציפורים מהולה בנעימת גלי הנילוס

כאשר מופיעים דמדומי הערב מאחורי . קול האהובה באוזני האוהב הנואש

דומה לצופה , הדקלים והשמיים עוטים מעטה אדום מעט לפני השקיעה

כשעולה הירח בלילות . ד מן היוםשאדמומיות זו היא דמעות הלילה הנפר

                                                           
 . מאת גי דה מופסן) laire de luneC ('אור ירח'סיפור  הוא עיבוד לו של תימורסיפור  1
 . 275פס׳ , 2קוראן סורה  2 
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. בעל הבית אינו חפץ לעזוב את הגן עד עלות השחר, הקיץ בכיפה כחולה

זוהי הברכה הגדולה שאללה נתן בנדיבות לשייח׳ הצדיק הזה כשכר על 

שרתה עליו נחת־רוח עולצת , הוא היה שבע רצון ומאושר. עבודתו וצדקותו

זות נצץ בכתם שעל מצחו בכל פעם שהזכיר את שם אללה ואור של עלי

  . בכל פעם שבירך את הנביא

נעימת , יפת מראה, קאדר אלא בבת אחת-לא התברך מוחמד ביי עבד אל

שהיתה כחבצלת יפה בגן השירה שלא עומד , שיחה ובעלת עיניים עדינות

כמה ימים לאחר . בפניה אלא משורר עם דמיון כביר ויכולת תיאור מרהיבה

החל אביה להרהר בעניין זיווגה ושוחח עם , שמלאו לנערה עשרים שנה

הוא מנה לה שמות רבים של בחורים עשירים . רעייתו בנושא מספר פעמים

עד שלבסוף הסכימו על , משכילים אשר ייחלו לנישואין המבורכים הללו

האם סיפרה עליו לבתה אך . בחור והשקיעו בו את משאת נפשם המיוחלת

ם לבעלה על שהתרחש בינה ובין סיפרה הא. הבת נרתעה מהבחור הלה

אך הנערה לא די שסירבה לו אלא , הוא בחר בחור אחר. והוא הצטער, בתה

וחמתו בערה בו לנוכח אי , סירובה הכביד על אביה. מיאנה להינשא כלל

הוא איים עליה כאוות נפשו בכל האיומים אשר . ציות הבת לציוויי אביה

קנאותו והתמסרותו לאהבת כל אמונה 

 – תהא היא טובה או קלוקלת – קדומה

הוא התעקש על נישואי בתו . העלו על דעתו

והודיע לה על החלטתו , לבחור הראשון

, הנחרצת בתקיפות שלא היתה רגילה לה

  . אשר הביאתה לכדי שתיקה ובכי

לא היה נוח בעיני האם לראות את בתה 

והיא חששה שהנערה , בוכה ומתייפחת

חינותיה ות, התמימה מבולבלת והפכפכה

תהיינה לשווא עד שתקוותיה הגיעו לכדי 

פנתה האם , בוקר אחד לאחר שיצא האב לפגוש את אחד מידידיו. ייאוש

לבתה וסיפרה לה על עניין נישואיה לאחר שנשבעה לה שתסייע לה בכל 

הנערה פרצה בבכי . כוחה ותתמוך בה מול התעמרותו ועריצותו של אביה

  . אמה וביקשה רחמים ועזרהכרעה על ברכיה לנוכח, תמרורים

מאיזו סיבה געש בליבה ? מדוע התחננה? על שום מה התייפחה הנערה הזו

, כל נערה רוצה להינשא ומחפשת בחור נאה ועשיר? הלהט הסודי הזה

  1921-1892,  תימור
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גבה , והבחור אשר בחר לה אביה היה בעל מידות טובות ממוצא נכבד

שמא ? שא לומדוע מיאנה להינ. יפה תואר ובעל ממון רב, חסון, קומה

כך חשבה האם לעצמה שעה שהיתה מוחה את ? היתה סיבה אחרת לכך

היתה אומרת לה , כאשר היתה הנערה נרגעת קמעה. דמעותיה של בתה

שלא תינשאי לבחור , בתי, ״אני מבטיחה לך: בקול שנמזגו בו חמלה וחיבה

  .״!?אך מי יהיה הבחור הזה. אלא לבחור אשר נפשך תשתוקק לו, הזה

.  הנערה את ראשה וחייכה חיוך שחשף לאמה את סודה הכמוסהרכינה

, אך הנערה התמידה בשתיקתה, ״?״ומי הוא: נשקה לה אמה ואמרה

האם לא רצתה להכביד על הנערה . והשעינה את ראשה על כתף אמה

  . בשאלות והסתפקה במה שידעה

פנתה אליו אשתו וביקשה ממנו שיעכב את , כאשר שב מוחמד ביי לביתו

לא מצאה האם כל דלת מדלתות . אך הוא עמד על שלו, אי הביש הללונישו

מפני שהביי הכביד לבו וגמר אומר , התקווה והתחנונים להיכנס בעדה

הוא הביט . הלה לא הבין שתבוסתו תהא נעלה יותר מניצחונו. לנצח בקרב

  .״אפשר שתאהב את הבחור אחרי שתינשא לו״: באשתו ואמר

״ השיבה האם !? אם נעכב במעט את החתונה״וכי איזו צרה תפגע בנו

  .  בכעס

אני אוסר על ! אישה, את משחקת איתה באש!  ״איזו צרה תפגע בנו-

אדאג לכלוא אותה והיא תחיה כנזירה כל . הנערה הזו לראות את אור היום

  .ימי חייה״

הוא . קרא לבתו והיא באה צייתנית וממושמעת, הוא יצא מן החדר כמשוגע

אלמלא עמדה בפניו , וכמעט שהכה אותה, רפות וגידופיםקידם אותה בח

  .עזב הביי את ביתו כשהוא אובד עצות, לאחר מכן. רעייתו

. ושקט שרר בבית, לא אירע בהם כל דבר חדש. עברו חודשיים מאז המקרה

אך אש , הביי היה שליו ורגוע ולא אמר מילה שתזכיר את העניין הקודם

אך התייסרה בסתר , ף היא שלווה ורגועהרעייתו היתה א. חמתו בערה בלבו

היא היתה בוכייה בכל הלילות ואף בחלק , אשר לנערה. בייסורי בתה

זיק של ה לה הָי. אך לא גילתה לאיש על כאבה, סבלה בשקט, מהימים

היי , ה שלום עבר עליזהֵי, ענן ייחולים שהכזיבו גשמיו,  שברקו נעכרתקווה

  . שלום תוחלת

עישן , שתה שני ספלי קפה,  ארוחת ערב כהרגלובאותו ערב אכל הביי

הוא לא נפרד משטיח התפילה שלו אלא . סיגריה והחל בתפילת הערב
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לאחר מכן קם וצעד . לאחר שעתיים שבמהלכן קרא ארבעים תפילות רשות

אך , הוא נכנס לחדר השינה וניסה לישון שעה ארוכה. לביתו קמעה־קמעה

  . יודע על יציאתוהוא יצא לגן כשאיש אינו. לא הצליח

כאשר הירח , והביט אל השמיים במבט מתפלל וכנוע, התהלך הביי בגן

למי , ״אלי: הוא פנה כלפי מעלה ואמר. מאיר את המרחב והכוכבים זוהרים

הוא הביט על העצים ומצא שהם מתנועעים . ״?בראת את גן העדן הזה

הוא .  יסמיןנושאת אליו ריח ורד וניחוח, רוח קלילה נשבה. ימינה ושמאלה

הוא הביט בנהר . ״?למי בראת את גן העדן הזה, ״אלי: פנה מעלה ואמר

הוא ראה סירה . ומצא את קרני הירח הכסופות משתעשעות עם גלי הנילוס

נושאת חבורת אנשים שרים וצוחקים כשברקע שירת הציפורים המזמרות 

עדן למי בראת את גן ה, ״אלי: הוא פנה מעלה ואמר. לתוך הלילה החשוך

הוא התיישב על כסא והביט על צורות הטבע אשר שרטטה ידו של . ״?הזה

על היופי אשר מסיר את המסך מעל עוצמת , על פני המציאות, הבורא

על הגינה הזו אשר היא מוקד האהבה , הבורא וכוחו וחמלתו וחיבתו

למי , ״אלי: הוא פנה לריבונו של עולם ואמר. ותמצית העונג וגן העדן

הוא נזכר בימים שהיה צעיר כשליבו היה הולם . ״?ן העדן הזהבראת את ג

הוא עצם את עיניו והחל למלמל את פסוקי הקוראן . למראה צעירה ענוגה

, ״...״מה זה גן העדן ה: הוא פקח את עפעפיו ואמר. הנכבד ומעשי הנביא

הוא נעמד כשהוא מבולבל . ולא ידע באיזו מילה להשלים את המשפט

הוא התחבא . אה שתי דמויות שמתקדמות לכיוונוכשלפתע ר, במקצת

. ליבו הלם דפיקות רצופות. מאחורי עץ גדול שהסתיר את גופו מעיניהם

  . ״מיהו הזר שמעז לשוטט בגן שלי באמצע הלילה״ שח לעצמו

הוא התבונן בהם היטב והנה ראה את בתו . שתי הדמויות התקרבו אליו

הביי . ה את ראשה על כתפווהיא משעינ, הולכת בחברת צעיר יפה תואר

״זהו הבחור העני אשר היה גר . הכיר את הצעיר לאחר שהתבונן בפניו

שתי הדמויות נעמדו . סמוך לנו בזמן שהיינו גרים בחמזאווי״ מלמל לעצמו

אך , אהובתי, ״אני מוכרח לעזוב אותך. והחלו לשוחח בטווח שמיעה ממנו

לאהוב אותך עד בי נשבעתי שאעמוד בהבטחתי הטהורה והמהוגנת 

  .שתיאספנה עצמותיי אלי קבר״

  . ״ואני נשבעת לך אותו הדבר״ השיבה הנערה

  .הנער נשק למצחה והלך עמה לכיוון חומת הגן כדי לשוב לביתו
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ואז , הוא נותר במקומו לרגע קט מהרהר. יצא הביי ממחבואו דומם ומחריש

 בגן העדן ,בגן העדן החומרי, ביופי הטבע, הביט בשמיים ובנהר ובעצים

, ״אלי: ואמר לעצמו לאחר הרהור קצר במה שראה ובמה ששמע, החי הזה

הוא מלמל . בחיי שזהו גן עדן של אהבה״, בראת את גן העדן הזה לאוהביך

  .נכנס לביתו ועל שפתיו עלה חיוך של קורת רוח ואושר, פסוקים מהקוראן

ה והצעיר חודש עבר מאז ובסופו נערכה חגיגת הנישואין של הנערה העשיר

  . חגיגה אשר סימלה את ניצחון האהבה הטהורה. העני

  1917אוקטובר 
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 סּוָמרֹוקֹוב' ֶּפטרֹוביץ אלכסנדר

  

  

  ופייטן רופא
  
  

במקום שבו בני האדם ! אילו היה למישהו לפחות כאב באצבע: רופא

אין אפילו שרבוב עור , קדחת אין כאןלא רק . אומללים חיינו, בריאים

  .הציפורן

  .אדוני הרופא, ברכת שלום ובריאות לך: פייטן

 1גם בעולם ההוא. בריאות ובריאות, זה כל מה שיש לו לומר: רופא

ודיבור זה ָׁשם הוא , אך דבר אינו קורה, המילה הזאת מפוטפטת תמיד

אן המילה הזאת וכ; דיבור לריק שאינו גורם לרופאים אלא מורת רוח קלה

נאלצים בו הרופאים , מקום שכל יושביו בריאים ושלמים. נדמית כמכושפת

 באותה תכיפות שבה שונאי מדע הרפואה מאחלים "הענק נדבה: "לומר

  .בריאות טובה

ואף , גם בעולם ההוא סבלתי ממחלה אכזרית, אדוני הרופא: פייטן

 סברו שמחלתי רבים מהאדונים הרופאים. בעולם הזה אני מתייסר ממנה

  .היא חשוכת מרפא

  ?מהי מחלתך. יש חולה!  תודה לאל:רופא

  .ואך ורק בשירים, איני פוסק מלהזות, חום גבוה והזיות :פייטן

אלה . ובאמת ובתמים כמעט חשוכת מרפא, מחלתך אכזרית היא: רופא

 אם אינך –אך אלה שבשירים ,  אותם אין קושי לרפא–שהוזים בפרוזה 

האם מזמן אתה סובל . קשה לרפא אותם, בראשיתהתופס את המחלה 

  ?ממחלה זו

  .מאז שנותי הרכות: פייטן

  ?בחרוזים או ללא חרוזים: כיצד אתה הוזה: רופא

  .בחרוזים: פייטן

  .זה עוד יותר חמור: רופא

                                                           
 .שכן השיחה בין הרופא לפייטן נערכת בעולמם של המתים, בעולמם של החיים,  כלומר1

 ".שיחות בממלכת המתים"פורים שכותרתו זהו סיפור אחד ממחזור סי
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משום שעקב החיפוש אחר , ואולם לפרקים זה מקל על סבלי: פייטן

ממש , עה באה הקלת מהואחרי הזי, החרוז לפעמים פוקדת אותי זיעה

כאילו לקחתי תרופה הגורמת להזעה או שכבתי על דרגש בבית מרחץ מלא 

  .אדים

ואולם בשל עודף זיעה ; טוב עוד שהטבע פועל את פועלו: רופא

  .בנסיבות שכאלה יש שפוקדים את האדם עילפונות

  .ואלמלא הקיזו את דמי לא הייתי שב להכרתי, גם לי זה קרה: פייטן

  ?זה אופן אירע הדברבאי: רופא

, שלוש שעות תמימות התחבטִּתי.  למילה ַׁשַחקוזזקוק הייתי לחר: פייטן

  .איבדתי את הכרתי ונפלתי, בסופו של דבר תש כוחי. והזעתי ללא רחם

  .זה קורה לחרזנים לא אחת: רופא

  ?האם אוכל לזכות ולו להקלה מועטה במחלתי: פייטן

  ?נסיעותהאם לעתים קרובות אתה יוצא ל: רופא

  ?כיצד ייסע אדם חולה; לעתים נדירות: פייטן

, שהרי ככל שמרבה אתה לשבת בבית, חיוני הוא לצאת לנסיעות: רופא

, הלוקים בכל המחלות זקוקים לתנועה. כן הולכת המחלה ומחמירה

מפני שבלא תנועה הולכת וגדלה ,  ביתר שאת–והלוקים במחלה הזאת 

  ?האם אתה ישן טוב. א היפוכונדריה בלמחלת שירהואין , היפוכונדריהה

  .יש לילות שאיני עוצם בהם עין אפילו לרגע! איזו שינה: פייטן

דבר זה עשוי להביא אנשי רפואה ? אילו חלומות אתה חולם: רופא

  .למסקנות רבות

  .איומים ונוראים: פייטן

  .קרישת דם חמורה: רופא

 על ֵמדּוָזה 3,יֹות על פּוִר2,חולם אני על נהרות סטיקס וָאֵכרֹון: פייטן

  .על ענקים וכיוצא באלה, על טיטאנים, על הידרה, על ספינקס, גֹורגֹוָנה

 את 4,את ֶאנדיִמיֹון, פעם בחלומך את דיאנה־האם רואה אתה אי: רופא

  ?את אדוניס וכדומה, ונוס

                                                           
 .נהרות השאול שבהם מפליגים המתים למסעם האחרון, יווניתה מיתולוגיהה לפי 2
 . אלות הנקמה במיתולוגיה הרומית3
התאהבה , אלת הירח, שֵסֵלָנה, רועה צאן, נער מפורסם ביופיו, יווניתהמיתולוגיה ה לפי 4

 .בו
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ראיתי את , ואשר לסיפורה של דיאנה. אדוני הרופא, לעולם לא: פייטן

 או אז 5 .שעה שהוא נמלט מכלבי הציד שלו ,קֵטיֹוןעצמי פעם בדמותו של ַא

ואחר כך הגעתי למסקנה שלא משום שהפך אקטיון לצבי לא היה , נבהלתי

אלא משום , כדי שיזהו את אדונם, יכול לומר לכלבים שלו שהוא אקטיון

לא תוכל לבטא דבר גם , כשהכלבים נושכים, שבנסיבות אכזריות שכאלה

, ואני צריך הייתי לדבר עם הכלבים בשירים. ריםשלא לדבר על שי, בפרוזה

  .ועוד מחורזים

  .קרישת דם חמורה: רופא

  .פעם אחת חלמתי חלום נורא אף מזה: פייטן

  ?איזה: רופא

וחוזר ,  ואפולו פושט ממני את עורי6,ראיתי בחלומי שאני ַמרסיָאס: פייטן

זה הוזה מי ; האם אשמתי היא, ושאני הוזה". אל תהזה, אל תהזה: "ואומר

  ?מרצונו החופשי

  .חלום אכזר היה זה: רופא

  .ופעם אחת חלמתי חלום אף נורא ממנו: פייטן

  ?איזה: רופא

ושאני שוכב תחת ,  וגאיה7ראיתי בחלומי שאני בנם של ַטרָטרֹוס: פייטן

אל : כביכול, ויופיטר חוזר ואומר לי, ואינני מסוגל להיחלץ, ֶאתָנה ומתהפך

היה זה אות וסימן שלא אחפש חריזה , כמובן. חקאל תיגע בש, תיגע בשחק

  . במוצאי הישיר8שהרי לא הייתי ֶאנֵקָלדֹוס, לשחק

  .חלומות מעיקים הם אלה: רופא

, נדמה לי לפרקים שאני איקרוס: לפעמים חולם אני גם בהקיץ: פייטן

לעתים מדמה . נפלתי לים כשכנפיי נמסו, ולאחר שעפתי קרוב אל השמש

                                                           
דיאנה (ראה פעם את האלה ארטמיס ,  היוונית צייד שלפי המיתולוגיה– אקטיון 5

כעונש על כך שחזה במראה שלא נועד . רוחצת עם הנימפות בנהר) במיתולוגיה הרומית
אך כלבי הציד שלו עלו על , הוא נמלט. הפכה אותו האלה לצבי, לעיניו של בן תמותה

 .עקבותיו וקרעו את גופו לגזרים
קשר ,  אחרי שאפולו זכה בתחרות במרמה. סאטיר שהתחרה עם אפולו בנגינה בחליל6

 .את הסאטיר לעץ ופשט מעליו את עורו
שלאחר מלחמה בינם לבין האלים נכלאו בתחתית ,  אל יווני שברא את הטיטאנים7

 .הקרוי טרטרוס על שמו, השאול
 אתנה להר מתחת ונקבר האלים עם בקרב שהובס ,בנם של טרטרוס וגאיה, אחד הענקים 8

 .סיציליה שבאי
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ולפרקים עולה במחשבתי שאני .  והופלתי ממרכבת האש9,ןאני שאני ָפֵאתֹו

  .נסיכה פיניקית יפהפייה הרוכבת על פרה

רבים ,  לבדאינך לא 10.לא כל המשוררים רוכבים על סוס מַּפרָנסֹוס: רופא

כל הסימנים מעידים שמחלתך היא מחלה חשוכת . מאחיך רוכבים על פרות

  .מרפא

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )נה מרקוןדי: מרוסית(

                                                           
 .אל השמש,  בנו של הליוס9

 . הסוס המכונף,  הכוונה היא לפגסוס10
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     אליוט . ס.ת

  

  

   וֶאְּפְלְּפֶלְקס ִאיְלְדרֹוּפ

  

  

1.  
  

. ִאיְלְדרֹוּפ וֶאְּפְלְּפֶלְקס שכרו שני חדרים קטנים בשכונה מפוקפקת בעיר

ואחרי שישנו הם בישלו , כאן לפעמים ישנו, לכאן באו לפעמים עם ערב

ת פני שועל ועזבו בבוקר בלי שאיש מהם ידע לאן מועדו־ דייסת שיבולת

  . לעיתים קרובות יותר דיברו או השקיפו מן החלון, לפעמים ישנו. חברו

יש שכונות רעות . את החדרים ואת השכונה הם בחרו בקפדנות רבה

וִאילדרֹוּפ וֶאְּפלְּפֶלקס העדיפו את הסוג , של רעש ושכונות רעות של דממה

, ל חלונותיווילונות כבדים ע, היה זה רחוב אפלולי. בהיותו רע יותר, השני

אבל היה לו יתרון על . ושֹוֶרה עליו ענן של מכובדּות שיש לו משהו להסתיר

ומחלונותיהם של ִאילדרֹוּפ , פני שכונות סוערות יותר בקרבת מקום

דבר זה לבדו . וֶאְּפלְּפֶלקס נשקפה הכניסה לתחנת המשטרה שמעבר לכביש

עם הופרה דממת מפעם לפ. היה בעיניהם גורם משיכה שאין לעמוד בפניו

גל של התרגשות התגלגל ברחוב והתנפץ , כל אימת שנלכד עבריין; הרחוב

אז היו יוצאים דיירי הרחוב ומשתהים על מפתן . אל דלתות תחנת המשטרה

; במצנפות, אז היו מבקרים מן החוץ משתהים ברחוב; בתיהם בחלוקים

ילדרֹוּפ אז היו ִא. שעה ארוכה אחרי שמוקד האומללות עצמו נבלע בתאו

כל אחד . וֶאְּפלְּפֶלקס קוטעים את שיחתם וחשים להתערב בהמון שבחוץ

שהיה לו כישרון יוצא , ֶאְּפלְּפֶלקס. מהם בחר במדיניות אחרת של תשאול

, מגדר הרגיל לפנות בדברים אל המעמדות הנמוכים מבני שני המינים

ך ובדרך כלל חילץ מהם סיפורים מלאים א, תחקר את הצופים במעשה

האזין לשיחותיהם , ִאילדרֹוּפ שמר על התנהגות סבילה יותר; עתירי סתירות

את מליצותיהם , רשם בפניו את קללותיהם, של האנשים בינם לבין עצמם

ואת זעקותיו של הקורבן מתוך , את האופנים השונים שבהם ירקו, היתרות

ס אל שבו ִאילדרֹוּפ וֶאְּפלְּפֶלק, משהתפזר הקהל. היכל הצדק שבפנים

מתויקות , ֶאְּפלְּפֶלקס סידר את תוצאות תחקירו במחברות גדולות: חדריהם
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, ִאילדרֹוּפ עישן). שוד בנקים(ן "ועד שי) אינוס(ף "מאל, על פי אופי המקרה

, חובב מיסטיקה, אפשר להוסיף שִאילדרֹוּפ היה ספקן. תפוס בׂשרעפים

שִאילדרֹוּפ היה בקי ; ואילו ֶאְּפלְּפֶלקס היה חומרני ובעל נטייה לספקנות

  . ושֶאְּפלְּפֶלקס למד את מדעי הטבע והחיים, בתיאולוגיה

מפעם , היה מניע משותף שהביא את ִאילדרֹוּפ וֶאְּפלְּפֶלקס להתנתק כך

שניהם . מעיסוקי היומיום שלהם ומפעילותיהם החברתיות שבשגרה, לפעם

הדברים אלא מן , המכובד או אף הביתי, ניסו לחמוק לא מן המקובל

מן האזורים המסודרים , המובנים יותר מדי מאליהם, הממּוינים טוב מדי

 בלשונם של אלה שהם ביקשו להימנע –והם ביקשו , שיטתית מדי

  ".לתפוס את נשמת האדם במובחנותה הקונקרטית "–מחברתם 

אותו ספרדי שמן שישב איתנו לשולחן הערב ", אמר ִאילדרֹוּפ, "מדוע"

מושא , לרגע, מדוע היה הוא עצמו, סקרנות מזדמנתוהאזין לשיחתנו ב

הוא השמיע קולות , הוא תחב את המפית שלו תחת סנטרו? להתעניינותנו

האופן שבו פורר את הלחם בין , וכשלא אכל, לא נעימים בשעה שאכל

, בחלב־ הוא לבש חזייה בצבע קפה; אצבעותיו עורר בי עצבנות קיצונית

הוא ; הוא היה גס והמוני עד דכא. מיםומגפיים שחורים שחרטומיהם חו

בקלות אפשר היה לשייך אותו לכל עיירה בספרד , היה שייך לטיּפוס מסוים

והוא גהר ,  כאשר שוחחנו על נישואים–אבל במסגרת הנסיבות . הכפרית

 יכולנו לנתק אותו מן –!" אני עצמי הייתי נשוי פעם" :אלינו לפתע וקרא

ולו גם חסרת , כנפש חיה,  כברייה ייחודיתהסיווג שלו ולראות אותו לרגע

אלו הרגעים שאנו . זו הפעם בלבד, עם היסטוריה משלה, כל חשיבות

אי אפשר לה , כי הרי כל אמת שהיא חיונית. הם לבדם ְמאְלפים, חומדים

אולי משום כך הוא זנוח כל . המהותי הוא ייחודי :לשמש בשום מקרה אחר

דנו על הספרדי הזה אינו חל על שום מה שלמ. משום שאין בו תועלת :כך

עם שקיעתה של . ואי אפשר אפילו לתאר אותו במילים, ספרדי אחר

חשיבותם , הנשמה המופלאה שלה־ התיאולוגיה האורתודוקסית ותורת

. חשיבותו של אדם היא רק בהיותו מסּווג. הייחודית של מאורעות התפוגגה

דיברנו . היא אותו הדברש, ואין הערכה של הטרגדיה, מכאן שאין טרגדיה

שהתחתן לפני שלושה חודשים עם , קודם לכן על ִּביְסְטִוויק הצעיר

מי מבין נכוחה את האמת . המשרתת של אמו וכעת התברר לו הדבר

רק , שכן לנגד עיניהם של אלה עומדת רק החיבה, לא הקרובים? שבכך

 ובמיוחד התחושה הקולקטיבית של, הדאגה לאינטרסים של ביסטוויק
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הרואה בכך רק , החסד־ לא הָזר המתחשב ונוטה. הֶחרּפה שדבקה במשפחה

ביסטוויק מסּווג עם הנשואים . הוכחה לצורך ברפורמה של חוקי הגירושין

דהיינו הדבר , אבל מה שביסטוויק מרגיש כשהוא קם בבוקר. האומללים

החשיבות . את זה לא תופס שום צופה מנותק מן החוץ, החשוב ביותר

מותר לבני האדם להיות . של חורבן החיים זוכה בהתעלמותהנוראה 

ברחוב גֹוְּפסם רוצח אדם את . מאושרים או מסכנים רק כחלק מקבוצה

ושבפרק הזמן , מה שחשוב הוא שעבור האדם זהו מעשה נצחי. פילגשו

. הוא כבר בעולם שונה מעולמנו. הזעום שנותר לו לחיות הריהו כבר מת

 –חשוב הוא שנעשה משהו שאין להשיבו מה ש. הוא חצה את הגבול

אפשרות שאף אחד מאיתנו אינו מבין את פירושה עד שאנחנו מתמודדים 

מה שחשוב הוא כיצד האיש הרג , עבור שכניו של האדם. איתה בעצמנו

' הציבור הנאור'עבור ? ומי מצא את הגופה? ובאיזו שעה בדיוק? אותה

 או איזו קטגוריה האבטלה  אוהשתיינותהמקרה אינו מעיד אלא על שאלת 

, הביניים־ אבל העולם של ימי. אחרת של דברים הזקוקים לרפורמה

ביטא משהו הקרוב יותר אל , שהתעקש על דבר נצחיותו של העונש

  ".האמת

. זוכה בתמיכתי המדודה", השיב ֶאְּפלְּפֶלקס, "מה שאתה אומר "

רים שבאו ובמקרים המעניינים הרבים האח, במקרה של הספרדי, חושבני

מה שאנו תופסים באותו רגע של , לתשומת ליבנו בפתח תחנת המשטרה

אלא עמוק , איננו זר לֶעקרון הסיוּוג, שבה אנו מתגאים, התבוננות טהורה

לספק אבחנות מצוינות על טבעם של ספרדים בני , לו רצינו, יכולנו. ממנו

או , )ניםכפי שקרויה האומללות בפי הנדב(או על טבעה של המצוקה , כפר

אנו מכוונים אל הניסיון . אבל לא זו כוונתנו. על מעונות לנערות עובדות

איננו . אנו נמנעים מסיווג. הוא רע, ורק בהם, במוקדים המסוימים שבהם

רוב בני . אבל כאשר אדם מסּווג משהו הולך לאיבוד. מתכחשים לקיומו

ם למימוש הם משתמשים במונחים הניתני: האדם חיים על שטרות של נייר

  ". הם לעולם לא רואים מטבעות אמיתיים, רק עד גבול מסוים

לא זו בלבד , רובם. "אמר ִאילדרֹוּפ, "הייתי מרחיק לכת עוד יותר"

הם עצמם על פי ; שאין להם כלל מילים להביע משהו מעבר לאדם המוכלל

הם בראש ובראשונה . למעט כבני אדם מוכללים, רוב אינם מודעים לעצמם

או , או חברי איגוד עובדים, או עמודי תווך של הכנסייה, מדינהעובדי 

הִקטלּוג הזה לא זו בלבד שהוא משביע את רצון ; או מובטלים, משוררים
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 'חיי הרוח'הוא גם מספיק להם עצמם לשם , הזולת לכל תכלית מעשית

כאשר וֹוְלְסְטִריּפ . רבים מהם אינם ממשיים מאוד בשום רגע. שלהם

כעת אני מוציא אל הפועל את האיחוד ': טוח שאמר לעצמואני ב, התחתן

  ."'בין שתי המשפחות הטובות ביותר בפילדלפיה

. מה צריכה להיות הפילוסופיה שלנו", אמר ֶאְּפלְּפֶלקס, "השאלה היא"

. גברת ָהאּוְקְסֶדן ממליצה לי לקרוא את ברגסון. בעניין זה יש להכריע מיד

  ".מבנה העין של הצפרדעהוא כותב באופן מבדר ביותר על 

. הפילוסופיה שלנו אינה רלוונטית כלל. "קטע אותו חברו, "לא ולא"

מה שמהותי הוא שהפילוסופיה שלנו תנבע מנקודת הראות שלנו ולא תשוב 

פילוסופיה . ותסתמך על עצמה כדי להסביר את נקודת הראות שלנו

מכל סביר שתהיה קצת פחות אינטואיטיבית , העוסקת באינטואיציה

  ".אסור שתהיה לנו תוכנית פעולה מוכנה. פילוסופיה אחרת

  ..."אנחנו", אמר ֶאְּפלְּפֶלקס, "אבל לפחות"

גם אלה . אינטלקטואליסטים־ ואף לא אנטי!! לא. אינדיבידואליסטים"

: הוא חבר באספסוף לא פחות מכל אדם אחר' אינדיבידואליסט'ה. תוויות

משום שיש לו הכי פחות , גיז ביותרואספסוף האינדיבידואליסטים הוא המר

ממש כשם שברגסון הוא , האספסוף־ ניטשה היה איש. אופי

אבל לפחות שתהיה זו אחת , אי אפשר לחמוק מן התווית. אינטלקטואליסט

די בכך שנמצא תוויות . ואינה מעוררת מודעות עצמית, שאין בה שום ייחוד

 בחיי הפרטיים – בפניך  כעת אתוודה–אני . ולא נוסיף לנצל אותן, פשוטות

  ..."פקיד בבנק

, שלושה ילדים, שיהיו לך אישה, על פי השקפתך שלך, וצריך אתה"

  . אמר ֶאְּפלְּפֶלקס, "וגינת ירקות בפרבר

אבל לא חשבתי שמן ההכרח ", השיב ִאילדרֹוּפ, "זהו בדיוק המצב"

אחזור אל , מאחר שעכשיו יום שבת בערב. לציין את הפרט הביוגרפי הזה

  ..."את יום המחר אבלה באותה גינה. הפרבר שלי

  . מלמל ֶאְּפלְּפֶלקס" ,אני אלך לבקר אצל גברת ָהאּוְקְסֶדן"

  

2.  
  

בגינות הבתים הקטנים ; הערב הפרברי היה אפור וצהוב ביום ראשון

הצמחייה ; שמשמאל ומימין גדלו ֶּפַרע קיסוס ועשב גבוה ושיחי לילך
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האוויר ; מאובקת ממעל ומעופשת מתחתהטרופית של דרום לונדון היתה 

קידם בברכה את ריחו הָעָשני , אצל החלון, ִאילדרֹוּפ. הפושר רחש זבובים

ואת מראה , את מקהלת הכנסייה הבפטיסטית, את הפטיפונים, של הלילך

  . שלוש הילדות הקטנות ששיחקו קלפים על מדרגות תחנת המשטרה

ב לא פעם על ֶשֶחָרָזאָדה אני חוש", אמר ִאילדרֹוּפ" ,בלילה שכזה"

  ". ושואל את עצמי מה עלה בגורלה

ֶאְּפלְּפֶלקס קם ללא אומר ודברים וניגש אל התיקיות שהכילו את 

הוא הוציא את התיקייה שנכתב עליה . שלו" זמננו־ סקר החברה בת"מסמכי 

ועלעל , שם הושמה בטעות, מבין תיקיות ברצלונה ובוסטון' לונדון'

אשר מתויקת ", הוא השיב לבסוף" ,הגברת שהזכרת. "הבמהירות בין דפי

השאירה ראיות , אלא בשם ִאידית הידועה גם כשחרזאדה' אצלי לא תחת ש

, הנה חשבון כביסה ישן אשר השאירה לך לשלם. מעטות בלבד ברשותי

, )על נייר שורות(מכתב מאמה בהונולולו ', חזר'ק שכתבה ועליו חותמת 'צ

 ומכתב שכתבה היא –' ְלַאְטִתיס '– מסעדה שיר שנכתב על חשבון של

המכיל מידע , המכתבים המעולה ביותר של ליידי ֶאְקִוויְסֶטּפ־ עצמה על נייר

ומלבד אלה יש כמה מהבחנותי שלי . מרשיע אך מבדר על ליידי אקוויסטּפ

  ".על שני דפי פוליו

 מעניין מה עלה", שלא האזין לכל הקטלוג, מלמל ִאילדרֹוּפ, "אידית"

לבעור תמיד בלהבה קשה ... אלא מלאּות החיים, לא עונג'. בגורלה

אולי ! איזו סקרנות ואיזו תשוקה לניסיון. אלה היו מילותיה', כיהלום

  ".הלהבה הזו כילתה את עצמה בינתיים

, אמר ֶאְּפלְּפֶלקס בחומרה, "עליך לטרוח טוב יותר על השכלתך"

וזו מספרת לי כי , ְקְסֶדןאידית סועדת לעיתים בחברתה של גברת ָהאּו"

נאמר . תשוקתה לניסיון הביאה אותה לזרועותיו של פסנתרן רוסי בֵבּייזוֹוֶטר

ובדרך , עליה גם כי היא מזדמנת לעיתים קרובות לבית התה האנארכיסטי

  ".ִרי'אֹוַרנֶז'כלל היא מצויה בערבים בקפה דה ל

תהות מה אודה ואתוודה כי אני מעדיף ל", ענה אילסדרופ, "ובכן"

אני רואה ! שחרזאדה שָּזְקָנה. אני לא רוצה לחשוב על עתידה. עלה בגורלה

, עם שיער בלונדיני, חזה־ מלאת, אותה לנגד עיני לאחר שהשמינה מאוד

נוסעת , הולכת בפארק עם כלב פקינזי, גרה בדירה קטנה עם משרתת

לאחר , היא עם תיאבון עז לאוכל ומשקה. במכונית עם סוכן בורסה יהודי

כל התאבונות האחרים מלבד תיאבון , שכל התאבונות האחרים גזו
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מתגלגלת , מתגלגלת על שתי רגליים רחבות; הגנדרנות שאין להשביעו

  ".מתגלגלת לעבר סופה הסוּכרתי במרחצאות מרפא לחוף הים, במכוניות

אמר , "לפני רגע ראית את הלהבה הבהירה הזו מתכלה ואיננה"

מה , יו אתה רואה אותה דועכת בגוש עבה של שעווהעכש", ֶאְּפלְּפֶלקס

והתשוקה . שמוכיח שהראייה שלך התבססה על הדמיון ולא על הרגש

איזה אדם  ?ָרָפֵאִליִטי עד כדי כך שתאמין בזה־  באמת נשַאְרָּת קדם–לניסיון 

האמין אי פעם ַּבתשוקה , עם משאבים אמיתיים של אינסטינקטים, ממשי

מאמין ־ האני, יסיון היא ביקורתם של האנשים הישריםהתשוקה לנ? לניסיון

האדם בעל התשוקה חש תשוקה לדבר זה . מדי ותו לא־ יותר־ של הדרמטיים

אבל . אבל לא לניסיון, אולי לדברים הפחות משמעותיים מכולם, או אחר

  ..."אידית, ֶדז ֶאַסְנט, ָמריּוס

געים שהקשיב רק לפרטים הנו, אמר ִאילדרֹוּפ" ,אבל תחשוב"

תחשוב ", לקורותיה של אידית ואולי החמיץ את לוז דבריו של ֶאְּפלְּפֶלקס

היא , בתו של מכוון פסנתרים בהונולולו. על הקריירה יוצאת הדופן שלה

וסיימה בהצטיינות לימודי אתיקה , זכתה במלגה באוניברסיטת קליפורניה

, יסקולאחר מכן התחתנה עם שחקן ביליארד מקצועי בסן פרנס. חברתית

הצטרפה , חייתה איתו במשך יומיים, עשרה שעות־ אחרי היכרות של שתים

כעבור כמה שנים היא צצה . והתגרשה בנבאדה, ללהקת קומדיה מוזיקלית

. בשם גברת שֹוְרט' דֹום'בפריז ונודעה לכל האמריקאים והאנגלים בקפה 

ל פרסמה קובץ קטן ש, ס'היא שבה והופיעה בלונדון בתור גברת גריפית

אני עדיין , וכעת. והתקבלה לכמה חוגים חברתיים המוּכרים לנו, שירים

  ."היא נעלמה לגמרי מחיי החברה, טוען כך בתוקף

הוא רושם של ", אמר ֶאְּפלְּפֶלקס, "הרושם שנותר בי משחרזאדה"

אין . פודינג להכנה מיידית ושזיפים מיובשים בפנימייה ברובע בלומסברי

גם אין היא .  כבעלת מוניטין מפוקפק ותו לאבכוונתי להציג את אידית

בסך הכול . אני רוצה לדעת מדוע היא מחמיצה את המטרה. דמות טראגית

אבל אינני מצליח ', לכדי שילוב של יסודות ידועים'אינני יכול לנתח אותה 

  . לגעת בשום דבר שאינו ניתן לניתוח כלל

 לאיזו מטרה חותרת באופן קבוע, למרות עברה הרומנטי, האם אידית

האם נדודיה ומנהגיה המוזרים הם סימנה של איזו  ?נסתרת משל עצמה

מקור , עין־ אני מוצא בה מידה של הבחנה חדת ?עקביות שאיש לא שיער

אבל אינני מצליח לקשר ביניהן ולקבל תמונה , לא אכזב של ביקורת
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אבל מסופקני אם , הסרקזם שלה על חשבון חבריה נהדר. ייחודית כלשהי

בכוחן של תגובות , ש בו יותר מאשר ניסיון לעצב את עצמה מבחוץי

כמה היא , 'כולם אומרים עליה. להדגיש את הבידוד שלה, עוינות

גג ־ אני חושד שבתוכה יש רק אנדרלמוסיה של עליית' !חדירה־ בלתי

  ".מאובקת

על פי האופן שבו אני ְמַשווה ", אמר ִאילדרֹוּפ, "אני בוחן בני אדם"

אני לא מסתמך על הזיכרון כשאני מדמיין את . הם קמים בבוקרבנפשי ש

מכתבים וכמה , תמרוקים, ניירות, אידית מתעוררת בחדר זרוע בגדים

אור השמש המסתנן . וטבק מעופש' סיגליות ַּפְרָמה'ריח בושם , ספרים

ותריסים שבורים החוסמים את השמש עד , מבעד לתריסים שבורים

התמונה , ועם זאת. מה להתמודד עם יום נוסףתוכל לאלץ את עצ' שאידית

אני חושב עליה כעל אמנית ללא שמץ של . הזו אינה מכאיבה לי מאוד

  ". כישרון אמנותי

  .פתח ֶאְּפלְּפֶלקס " –המזג האמנותי "

אני מתכוון שמה . "ִאילדרֹוּפ חטף את רשות הדיבור." לא זה, לא"

נתק אותו ; שהששומר את האמן במצב לכיד הוא העבודה שהוא עו

. אין באמן כל עניין מלבד עבודתו. מעבודתו ואז או שיתפרק או שיתאבן

השיר של אידית , הנה. האנשים המספקים חומר לאמן, כפי שאמרת, וישנם

, מצד שני. מוכיח מעבר לכל צל של ספק כי אין היא אמנית' ְלַאְתִטיס'

עה הזדמנויות כמי שמצי, כפי שעשיתי הערב, לעיתים קרובות חשבתי עליה

אבל האנשים שיכולים לשמש כחומר לאמנות . לשם מטרות פואטיות

משהו שאינם קולטים ואינם מבינים , חייבים שיהיה בהם משהו לא מודע

מציגה את , חדירה שלה־ למרות מה שמכונה המסכה הבלתי, אידית. עד תום

היא משתמשת בעצמה באופן ; אינני יכול להשתמש בה. עצמה טוב מדי

שאיננה מצליחה להיות , אני חושב, בין השאר בגלל אותה סיבה. א מדימל

האמן הוא בחלקו מישהו . היא לא חיה כלל לפי האינסטינקט :אמנית

ובחלקו האחר מישהו , שנסחף אחר רשמיו ונתון לחסדם, אונים־ חסר

אבל . המאפשר לכך לקרות על מנת שיוכל לעשות שימוש ביצור האומלל

הצונן והמנותק של , יש בה רק החלק הרציונלי:  אחרתאצל אידית החלוקה

הוא , כלומר הניסיון שלה, החומר שלה. אשר בעצמו מחולק לשניים, האמן

רק בזה (ולכן אידית . הוא כבר התעכל על ידי התבונה, כבר תוצר נפשי

, היא בעצם האדם המסודר ביותר עלי אדמות) הרגע הגעתי להבנה הזו
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כל מה שקורה הוא מעשה ; ם לא קורה לה כלוםלעול. והרציונלי ביותר

  ."ידיה

שאידית היא ", המשיך ֶאְּפלְּפֶלקס את אותו חוט מחשבה, "ומכאן גם"

כי להיות מנותק פירושו שהאדם מנותק , הפחות מנותקת מכל בני האדם

שהוא עומד מן הצד ומבקר בצינה את תשוקותיו ותהפוכותיו , מעל עצמו

  ." המבקר מאמן את המתאֵּבקאבל אצל אידית. שלו עצמו

  ".אידית איננה אומללה"

  ".אולי היא לא מרוצה"

ובקריירה . היא רציונלית מדי: היא לא טראגית: אבל אשוב ואומר"

המצב שלה הוא פעם אחת . שום שקיעה או ניוון, שלה אין שום התקדמות

  .ַהָּתָרה, ולא תהיה, אין. ולתמיד

צמי מה לאידית ולגברת אני עדיין שואל את ע. אבל התעייפתי

של חוגים ) אולי לא תוכל לתפוס את הקשר(מכאן עולה השאלה . ָהאּוְקְסֶדן

  ".נושא שנוכל לדון בו מחר בערב, וחברה

אני אוכל ארוחת ערב עם גברת . "ֶאְּפלְּפֶלקס נראה נבוך מעט

  ".אבל אהרהר על הנושא לפני שנשוב ונתראה. "הוא אמר" ,ָהאּוְקְסֶדן

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

)שטיר אביעד :אנגליתמ(  
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  אד ניית׳ר
  

  

  הסיפור על מל
  

  

 'הסיפור על מל'מבוא לתרגום  -  על אגדת תוכנה שקרתה באמת
  

המכשלות . לא יבינו אותו 'הסיפור על ֵמל'סביר להניח כי רבים מקוראי 

, הטכנולוגיות ושפות התכנות המתוארות בו כבר חלפו מן העולם: רבות

עם שפות ,  נדרשת היכרות עם מבנה המחשבוממילא להבנת הסיפור

, אשר עדיין, ושיטות תכנות ועם ההיסטוריה של ראשית עידן המחשב

יש לשער שקריאה בסיפור , כאמור, בנסיבות כאלה. בלתי מתועדת, ברובה

הזה עשויה לעורר תחושה של אי נחת ביחס לידע שהכותב מניח אצל 

ת רוח גדולה לנוכח זיכרון ישן הוא נולד מתוך התרוממו, ובכל זאת. קוראיו

, התרוממות רוח מעין זו. שפה ומכונה, של נוכחות אצילה במפגש בין אדם

. היא ״התוצאה הרצויה״ בקריאת הסיפור, על אף תלותה בידע טכני מורכב

לכשתתעורר אי נחת כזו לנוכח התהום הפעורה בין סיפור האגדה , על כן

להבין את הדברים האמורים , ורהכקוראים מן הש, שלפנינו לבין יכולתנו

שריד רשת , אלא פוסט ישן נושן,  ראוי לזכור שזהו לא שיר ולא סיפור–בה 

שנולד כדי להרביץ תורה בדור הפחזות הטכנולוגית המתעורר , מוקדם

נגלה , חבוי באור היום, עם השנים נשתמר הסיפור ברשת. 80-בשנות ה

  .עד שהפך לאגדת רשת עלומה, למעטים

, ומל, המחבר אד ניית׳ר:  מתאר מפגש בין שני מתכנתים צעיריםהסיפור

בחברה שייצרה מחשב אלקטרוני מדור ,  בלוס אנג׳לס50-בסוף שנות ה

 60-במרכז הסיפור נמצא משחק בלאק ג׳ק שמל תיכנת לפני כ. ראשון

שימש כתוכנת הדגל של , המשחק הפך במהירות להצלחה גדולה. שנים

מות פומביות בתערוכות מחשבים ואף הביא גרר תשואות בהדג, החברה

סטודנטים למדעי המחשב לערוך אירועים של משחקי קלפים דיגיטליים 

כאשר מל עזב את החברה על רקע משבר ערכי   MIT.בחדרי המחשבים של

אד נאלץ לצלול אל נבכי הקוד של משחק הבלאק ג׳ק על מנת , מתמשך

 אגב כך אל מסע בלשי ונשאב,  שינוי קטן שדרשה מחלקת השיווקבצעל
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אך מוצא במקומה , המבקש לגלות איזו תמונה בהירה בתוך הקוד של מל

אט אט . שלא עושה דבר, קוד מבוכי שבמרכזו לולאה אינסופית חסרת פשר

״כשראיתי את . עד שהתגלה לפניו הקסם, נאלץ אד לשנות את נקודת מבטו

  .״כמעט הסתנוורתי״,  שנים מאוחר יותר30יכתוב , האור״

״הטובים נגד , לחשוב על הסיפור הזה כעל סיפור בין מתרסים) מדי(קל 

או אביר הטכנולוגיה , ״גאון״ העומד לבדו מול ״תאגיד מרושע״, הרעים״

הדוחה כל ניסיון להשחתה מוסרית אל מול טחנת הרוח האיתנה של גל 

על שינוי , זהו סיפור על הערכה קולגיאלית, עם זאת. הביג ביזנס המתעורר

שניהם בני דור ראשון , על המפגש המנטלי בין מחשב לאדם, פרספקטיבה

בסיפור הזה מתקיים המתח , מעבר לכך. שניהם חסרי תקדים, מסוגם

; אנשי מכירות ואנשי תוכנה, הבסיסי של תככים ומזימות בין מנהלים

העוסקים ברגעי ,  Dilbertאו XKCD משהו שמזכיר ברוחו קומיקס כמו

המתעוררים במסגרות , ים אף הטיפשות היזומהולעית, הנאיביות

  .ביורוקרטיות תחת מעטה של קידמה טכנולוגית מואצת

סוגה לא רשמית ,  הוא טקסט אפי בפולקלור ההאקינג'הסיפור על מל'

הכוללת מבחר אקלקטי ולא מבוטל של שרידים מהמרחב הדיגיטלי 

עד קרי שלושת העשורים הראשונים מראשית עידן המחשב ו, המוקדם

לייצור ולשיווק מסחרי של מחשב אישי ולידתה של הרשת בת זמננו 

סיפורי פולקלור האקינג הם סיפורי מעשייה אנקדוטליים ). ~1983- 1950(

המתעדים אירועים ) דאז(שנכתבו ופורסמו במדיום דיגיטלי חדיש ומתעורר 

, בהם קונפליקטים ערכיים, ומקרים שונים מחזית מהפכת המחשוב

מערכות והדמות החדשה , בין אינדיבידואלים, כלכליים ואחרים, הומניים

הטקסטים האלה נכתבו ברובם בידי אנשי .  המחשב–על במת העולם 

והם מתארים רגעים שבהם , תוכנה במוסדות אקדמיים וממשלתיים

  .מיטשטש הגבול בין לוגיקה וקסם

ו וב,  הוא הטקסט הנרחב ביותר שנשתמר'הסיפור על מל', במסגרת הזו

, תקופה שכמעט אין לה תיעוד או שריד, מפורט רגע בריאת ההייטק

המתח . ושממנה התפתחה באופן ישיר התרבות הדיגיטלית בת זמננו

 –אך מהותו נשמרה , הבסיסי המתואר בסיפור אולי התעצב לאורך השנים

המדבר את שפת המכונה ולפיכך מייצג , בין טהרנות של כותב תוכנה

המעודד חופש מחשבתי ופריצת דרך , קי מתפתחלבין עולם עס, אותה

ומאידך מעמיד דרישה בלתי מתפשרת לתקתוק קצבי של גחמותיו עד , מחד



 294

ועל הלגיטימיות , זהו סיפור של מאבק על סגנון; לשביעות רצונו הבלעדית

המבקש לפרוץ את גבולות השפה ואת הנורמות , של סגנון עצמאי

, ובחתירה לשלמות פנימית, מתוך הכרה באפשרות החדשה, המקובלות

  .כפי שהוא רואה לנכון

, ביט אחר ביט, הסיפור הזה מעמיד דלת לעולם ישן ומיושן שבו חושל

ככל שנוקפות השנים תופס הקיום הממוחשב עוד ועוד חלקים . עולמנו אנו

הפרספקטיבה האצורה ב״סיפור על מל״ שייכת לעולם שבו ; בחיינו

, באופן ספונטני, ם עצמם לבין המחשבמתעורר לראשונה הקשר בין החיי

ומותיר אחריו , מסנוור ונעלם, וכמוהו גם רגעי, חד כמו ברק, לא מבוקר

  .רעם מתמשך המרעיד את אדוות התקיימותנו הדיגיטלית עד היום

  

•  •  •  
  

במהלך העבודה על תרגום הסיפור חזרתי שוב ושוב לשאלות רבות שנותרו 

מתי בדיוק : ו לא נשאלו קודם לכןללא מענה ולתדהמתי נדמה שאפיל

 –ושאלת השאלות ? מה קרה לפני? מה קרה אחרי? היכן? התרחש הסיפור

על אף שלימים התברר כי שמו , כמו כן? והאם קרא את הסיפור, איפה מל

שאלות בלתי פתורות . לא נודע דבר נוסף על אודותיו, המלא הוא מל קיי

  .ותי למחקר נוסףאלה והמסתורין סביב דמותו של מל גררו א

הוא ) תחילה לעצמי(אחד הפרטים המשמעותיים שביקשתי להבהיר 

כיום אני משוכנע במאת האחוזים . אמיתות הסיפור ואמיתות זהותו של מל

 שנולד בשם מלוין –ומל , שזהו לא משל ולא צ׳יזבט אלא תיעוד נאמן

ית מל נולד למשפחה יהוד. אכן היה חי וקיים, )2018- 1931(קורניצקי 

בילדותו עבר עם משפחתו לקליפורניה ובמהלך חייו שינה את , בברוקלין

אולי על מנת להצניע , )מל קיי> מלוין קיי > מלוין קורניצקי (שמו פעמיים 

להבריק , כמו כוכב של ממש, ואולי כדי שיוכל, את יהדותו מטעמיו שלו

ל במסע בלשי מש. ולהיעלם, בשמי סצנת הטכנולוגיה של החוף המערבי

עצמי חקרתי את עקבותיו המטושטשים של מל והעליתי בחכתי סיפורים 

  .לרשת האירועים הכללית, בדרגה כזו או אחרת, רבים הקשורים

 הנה מתכנת חסר –דווקא סיפורו הלא מסופר של מל ריתק וסיקרן אותי 

אינטואיטיבי , מאג-טכנולוג ״פרהיסטורי״ בעל אינטואיציה של רב, תקדים

, המתרחש בקוד, פה ובא בה לידי ביטוי אבסורדי ומבריקשפיתח ש, וחד
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מרגע שהחלקים הפועלים מתבהרים אי אפשר . מבעד לפעולת מכונה

עולם ראשית המחשוב הוא עולם . להכחיש את ערכו האסתטי של ברק זה

לשם כך יצרתי והעליתי . אך קצרה יריעתה של הקדמה זו, מרתק ונעלם

לתיעוד והנגשת  (melsloop.com) לרשת את פרויקט ״לולאת מל״

ביאור העובדות מאחורי הקסם וחקר עולמו , ההיסטוריה מאחורי האפוס

  .הפרהיסטורי־דיגיטלי של מל

במהלך תרגום הסיפור נדרשתי למאמץ רב כדי להשלים פערי ידע 

אימות עובדות , ראיונות, שכלל נבירה בארכיונים, היסטוריים וטכנולוגיים

על , לכן גם צירפתי ביאורים בגוף הטקסט. ישניםוקריאת מדריכי מחשבים 

, עם הבאת תרגום הסיפור לדפוס. מנת להקל את קריאת הסיפור ואת הבנתו

כולי תקווה שהוא ישמש כדלת כניסה לפולקלור ההאקינג גם עבור קוראי 

. מעולם לא נדון הסיפור בהקשר ספרותי, עד כה. העברית הלא טכנולוגיים

  . ת הוא צעד חסר תקדים בהיסטוריה של הסיפורפרסומו בכתב עת לספרו

, מל״ ״לולאת ולפרויקט הסיפור לתרגום שותפי, פרנקל לדוד גדולה תודה

 לפענוח בתרומתו. ״!״קרא: וציווה הסיפור את בידי הניח כעשור שלפני

, האמיתי״ ״המתכנת רוח והבנת, העתיקות התכנות ושפות הטכנולוגיות

, הזה לאפוס ואיפשר, כמתרגם והן כקורא הן, ושוב שוב עיניי את דוד האיר

 כאגדה לפניי ולהיפרש תרגום לידי לבוא, ביותר המאובקים חלקיו על

  .אמיתי מתכנת על אגדה, באמת שהייתה

  תומר ליכטש

  2021פברואר 

 

  

  

  

  

  

  

ּ  
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  אד ניית׳ר
  
  

  הסיפור על מל
  

 .1983 במאי 21-ב, Usenet ברשת>, nather@astro.as.utexas.edu <ניית׳ר אד, מחברו בידי פורסם

 
 1 בתכנותואיסטי'מצמאמר מן הזמן האחרון על צד 

 :יצא בהכרזה נועזת וחסרת בסיס

 

 "3 כותבים בפֹוְרְטַרן2מתכנתים אמיתיים"

 

 ,אולי כיום

 בתקופה דקדנטית זו של

 5"למשתמש-ידידותית" ותוכנה 4,מחשבוני כיס, בירה לייט

 6,אך בימים ההם

 , עוד היה נשמע מצחיק"תוכנה"כשהמונח 
                                                           

1.  Real Programmers Don't Use PASCAL. Ed Post, Tektronix, 1982 .טענתו :
אם אי אפשר לכתוב ("עדיף לכתוב בשפה הקרובה לשפת מכונה ולא בשפה עילית 

 לא –ֵלר ְּבתוב את זה בָאֶסְמאם אי אפשר לכ. ֶלרָאֶּסְמְּבכתבו זאת ב, את זה בפֹוְרְטַרן
וכי הסיפור , USENET-יש לשער כי המאמר פורסם ב"). שווה לכתוב את זה בכלל

על פי שגיאה רווחת מיוחס פרסום המאמר לכתב העת . על מל פורסם כתגובה אליו
Datamation ,כחודשיים לאחר פרסום הסיפור , בו פורסם המאמר כמכתב למערכת

 Real Men Don't Eat(א פרודיה על ספר מאותה שנה כותרת המאמר הי. ברשת

Quiche. Bruce Feirstein, Pocket Books.( , ממנו שואל כותב המאמר גם את הטון
 . ואיסטי'המצ

ת העניין האמיתי נמצא /ת אמיתי/עבור מתכנת. סוגה של האקר-תת, סלנג  .2
 .אישיים- בתהליך או ביחסים בין, בסיבוכיות ובפתרונה ולא במוצר

והראשונה , מהראשונות שפותחו, שפת תכנות פרוצדורלית): FORTRAN (פֹוְרְטַרן  .3
 .נמצאת כיום בשימוש נרחב; נכתבה בעיקר לשימושים מדעיים. רֵּדעבורה נכתב ְמַה

 . בישרה את מותו של סרגל החישוב1971-כיס היפניים בההופעת מחשבוני   .4

שנחשבו  אפליקציות, "ת/אמיתי"ת ה/על פי טבע המתכנת; מרכאות כפולות במקור  .5
הגורסת , "אמיתית"כ לפי הגישה ה"בד, אז לידידותיות למשתמש לא היו כך כלל

 . מסובכת ולשקף את מורכבות פעולתהשעל תוכנה מוטלת החובה להיות

 .קליפורניה, במשרדי ליברסקופ בגלנדייל, 1960-1959הסיפור מתרחש בשנים   .6
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 9, ובשפופרות8 נבנו בתופים7ומחשבים אמיתיים

 10.מתכנתים אמיתיים כתבו בשפת מכונה

 12. אפילו לא שפת סף11.לא ראטפֹור. לא פֹוְרְטַרן

 .שפת מכונה

 13.מספרים גולמיים ויפים בבסיס הקסדצימלי

 .ישירות

 לבל יגדל דור מתכנתים חדש

 ּבּור במורשת מפוארת זו

  כי מחובתי לתאראני חש

 כמיטב יכולתי מבעד לפער הדורות

 .איך מתכנת אמיתי כתב קוד

 ,אקרא לו ֵמל

 14.כי זה היה שמו

                                                           

 .1963-1942 הראשון שנבנו בשנים כמאה סוגי מחשבים מהדור  .7

 מתקן מגנטי לאחסון מידע אשר היה בשימוש נרחב :)Drum Memory (ףִזְכרֹון ֹּת  .8
 .60-  ועד שנות ה50-שנות הממחשבים הבתעשיית 

 המבוסס על 20-רכיב אלקטרוני מתחילת המאה ה): Vaccum Tube (ְׁשפֹוֶפֶרת ִריק  .9
והן   דחקה את השפופרות משימוש1948- בהמצאת הטרנזיסטור . שפופרת קתודית

 .ובמגברי גיטרה שמע במערכות ותשכיח תוהשפופר כיום. הפכו במהרה לרכיב נדיר

אוסף הוראות המובן בצורה ישירה וללא כל ): Machine Language (ְשַׂפת ְמכֹוָנה  .10
הוראה , למשל. ידיו בעת פעולת המחשב-ידי מעבד המחשב ומבוצע על-תרגום על

גר מכונה המשמשת לחיבור התוכן השמור באוגר א׳ עם התוכן השמור באובשפת 
 .0001 0100 0011 1010:  תיראה כךב׳ ושומרת את התוצאה באוגר ג׳

שמה נגזר . מעבד לפורטרן-שפת תכנות המשמשת כקדם): RATFOR (ַראְטפֹור  .11
 .RATional FORtranמהמילים 

תכנות הבסיסית ביותר והקרובה ביותר שפת ה): Assembly Language (ְשַׂפת ַסף  .12
בין לבשפת הסף קיימת התאמה בין ההוראות שכותב המתכנת . לשפת מכונה

הנחשב לקשה יותר , תכנות בשפת סף. ההוראות המופקות מהן בשפת מכונה
ר של שפת הסף הְמַהֵּד. 70-כיח עד תחילת שנות ההיה ש, מבשפות התכנות העיליות

 ).Assembler (ֵלרָאֶסְמְּבנקרא 

ספירה על בסיס הקסדצימלי היא ספירה על ): Hexadecimal (ִסיס ֶהְקָסֵּדִציָמִליְּב  .13
בזכות התאמתה לייצוג תוכנו של , משמשת בעיקר בתחום המחשבים. 16בסיס 

הזהות לספרות אלה בבסיס  (9 עד 0:  ספרות16בבסיס זה יש . זיכרון המחשב
 בבסיס 10המייצגת  (A- באותיות מ הספרות הבאות מסמנים 6ואת , )עשרוני
 ). בבסיס עשרוני15המייצגת  (Fעד , )עשרוני
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 15,ִּבי'ֶמק-את מל פגשתי כשעבדתי בחברת המחשבים רֹויאל

 16.כיום ישות רפאים עסקית המייצרת מכונת כתיבה

 PLG,17-30-החברה ייצרה אז את ה

                                                                                                                         

 ובילדותו יהודית למשפחה בברוקלין נולד) 2018-1931, קורניצקי מלוין (קיי מל  .14
 של המסחרית למחלקה מל הצטרף 1956 בקיץ. לס'אנג ללוס משפחתו עם עבר

 צבאיים בחוזים החזיקהש, פרסישן ג׳נרל בתוך טכנולוגית חטיבה, ליברסקופ
 אפליקציות מהנדס במשרת עבד החל מל. צבאי מיכשור לבניית וממשלתיים

, בגלנדייל החברה בנייני באתר והמפואר החדיש 3 בבניין המסחרי הפיתוח בקבוצת
, מגיוסו חודש בתוך. LGP-30-ה על לקוחות בהדרכת סייע היתר ובין, קליפורניה

 ג׳נרל של עסקית שותפה, מק׳בי-לרויאל ועברה, המסחרית במחלקה רבים עם יחד
 את כתב בי'מק- ברויאל. LGP-30-ה ומכירת שיווק, ייצור את שקידמה פרסישן

, RPC-4000-ה השקת עם. החברה של הדגל לתוכנת שהפכה ג׳ק הבלאק תוכנת
 את גם כתב עבורו, החדש למחשב להתאימה כדי ג׳ק הבלאק תוכנת את מל שיכתב

 חילוקי לאחר. למחשב פורטרן מהדר בכתיבת ניית׳ר לאד סייע ואף, הסף שפת
 השרידים. 60-ה שנות בתחילת מק׳בי- רויאל את מל עזב החברה הנהלת עם דעות

 פרי ומבוא, יד בכתב קוד קטעי צילומי שני, "מל על הסיפור "הם מעבודתו שנותרו
 .המשוכתבת ג׳ק הבלאק לתוכנת עטו

 ובמשך חמישה עשורים 1904- יורק ב-בניות הכתיבה רויאל נוסדה וחברת מכונ  .15
 ההשניילאחר מלחמת העולם . פיתחה טכנולוגיות ופטנטים בתחום מכונות הכתיבה

 כבר נשא עיניו אל והוא, נכנסה החברה באיחור לשוק מכונות הכתיבה הניידות
מק׳בי בשותפות - נוסדה רויאל1954ביולי . וכך גם רויאל, מכונות כתיבה מכניות

יצרנית ציוד חישוב וכלים לראיית חשבון , עם חברת מק׳בירויאל של 
- ורויאל, כשנתיים לאחר מכן נחתמה השותפות עם ג׳נרל פרסישן. ולסטטיסטיקה

 סיפקה שירותים 1963- ב (LGP-30- שיווק ומכירות ל, מק׳בי פעלה כמרכז לייצור
 84.7-  הכנסות החברה ממכירות העפילו מ1964עד ). LGP-21- דומים עבור ה

 החברות 500הופיעה בדירוג היא  מיליון דולר ובמשך שנים 113יליון דולר למעל מ
 .Fortuneהמצליחות של כתב העת 

.  הסירה את השם מק׳בי1965ובמרץ , מק׳בי- רכשה ליטֹון את רויאל1964בדצמבר   .16
 מאחזקות ליטון דרך 55% הכריזה פולקסוואגן על כוונתה לרכוש 1979במרץ 

 1982עד . ובתוכן את מכונת הכתיבה רויאל, רה בבעלות ליטוןחב, טריומף אדלר
כשנה , 1983-ב. ליון דולרי מ600-הסתכמו מכירותיהן של רויאל וטריומף אדלר בכ

- אד נייתר מביט לאחור על מה שפעם היה רויאל, לאחר סופת מיזוגים עסקיים אלה
כאשר רכשה , 1986- קורותיה של רוח זו המשיכו ב.  ורואה רוח רפאים–מק׳בי 

, 2004בספטמבר , יםבחלוף כעשרים שנ. אֹוִליֵבִטי האיטלקית את אחזקה ברויאל
 Royal Consumerהשם תחת, כיום. אמריקאית חברה להיות" רויאל "חזרה

Information Products Inc ,משווקת ומוכרת קופות רושמות, החברה מייצרת ,
 .מכונות צילוםלויומנים אלקטרוניים וציוד מקיף למדפסות , מגרסות
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 )םבסטנדרטים של היו(מחשב קטן וזול 

 ,בעל זיכרון תוף

 ובדיוק החלה בייצור

 , מחשב מתקדם יותרRPC,18-4000-ה

 . בעל זיכרון תוף–מהיר יותר , טוב יותר, גדול יותר

 ,ליּבֹות זיכרון היו יקרות מדי

 19.עמדו להעלם, ובכל אופן

 ,זו הסיבה שלא שמעת על החברה(

 .)או על המחשב

 

  פֹוְרְטַרן20נׂשכרתי לכתוב ְמַהֵּדר

                                                                                                                         

 47 במחיר קמעונאי של 1955יצא לשוק בנובמבר , מחשב דיגיטלי מהדור הראשון  .17
בעל זיכרון גדול , פשוט לתכנות, נייד,  שווק כמחשב זולPLG-30- ה. אלף דולר

 500- כ. יה וצבאיתעש, הנדסה, מחקרשל  ביצועים המיועד לאפליקציות אמינותו
שם המחשב נגזר מראשי התיבות . רחבי העולםיוצרו ונמכרו ב LGP-30-מחשבי ה

  LGP- 30-על אף ממדיו נחשב ה. Precision General Librascopeשל היצרניות 
ולמעשה היה , ונהוג לייחס לו את התואר המחשב השולחני הראשון, מחשב קטן

גלגלים ). מ" ס66: עומק',  מ1.20: רוחב, מ" ס84: גובה(בגודל של שולחן ממוצע 
ולאפשר ) ג" ק360-כ( קובעו בתחתית השלדה כדי לתמוך בכובד משקלו מאסיביים

מתחת לשלדת המתכת .  לכן נחשב גם נייד–הסעתו אל שולחן העבודה ובחזרה 
 113פעלו ,  וואט1500בצריכת חשמל בהספק גבוה של , הבוהקת בחום וברונזה

 32= מילה ( מילים 4096 כרטיסים וזיכרון תוף בנפח 34,  דיודות1450, שפופרות
 –פלט במחשב היה הפלקסורייטר /אמצעי הקלט. מונים- בעל שלושה אוגרים) ביט

מנגנון . מכונת כתיבה מכנית לקריאה ולניקוב סרט רץ ולהדפסת פלט אלפנּומרי
ובחזית המחשב הורכב משקף תנודות , קירור עצמי הורכב סמוך לרצפת השלדה

 16דו ממשק מתגים מואר לתפעול יולצ, לניטור פעילות המחשב) אֹוְסִצילֹוְסקֹוּפ(
 .הפקודות הכלולות בו

נרל פרסישן ' על ידי ג1960- הושק ב. מחשב מבוסס טרנזיסטורים ובעל זיכרון תוף  .18
, LGP- 30-זהו מחשב דומה ל.  אלף דולר87.5מק׳בי במחיר קמעונאי של -ורויאל

 60בור של עד  אלף חישובים בדקה ולחי230-המסוגל לכ, אך חזק יותר ומהיר יותר
 8008 דיודות וזיכרון תוף בנפח 4500,  טרנזיסטורים500במחשב . התקנים חיצוניים

 ). ביט32= מילה (מילים 

רכיב שכיח במימוש זיכרון ): Magnetic Core Memory (עֹות ַמְגֵנִטיִלּבֹות ִזְכרֹון ַטְּב  .19
ל ידי טבעת יחידת הזיכרון הבסיסית מומשה ע. 1975-1955גישה אקראית בשנים 

 .הניתנת לִמְגנּוט
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 . החדש הזה ומל היה המדריך שלי לכל נפלאותיו21ֶּפלאעבור ה

 .מל תיעב מהדרים

 

 ",אם תוכנה לא יודעת לשכתב את הקוד של עצמה"

 "?למה היא טובה", שאל

 

 22,מל כתב

 ,יםיבמספרים הקסדצימל

 .את תוכנת הדגל של החברה

 LGP-30-היא רצה על ה

 ק בתערוכות מחשבים'ושיחקה בלאק ג

 23.יםעם לקוחות פוטנציאלי

 24.התגובות שעוררה תמיד היו דרמטיות

 25, עמוסLGP-30-הבכל תערוכה היה ביתן 

 IBMסביב התגודדו אנשי המכירות של 

 26.ודיברו ביניהם

 אם כל זה מכר מחשבים או לא

 .זו היתה שאלה שמעולם לא שאלנו

                                                                                                                         

תוכנית מחשב המתרגמת משפת מחשב אחת לשפת מחשב ): Compiler (רְמַהֵּד  .20
המהדר הקלאסי מקבל כקלט תוכנית הכתובה בשפה עילית ומתרגם אותה . אחרת

 ).Compilation (ִהּדּורפעולת המהדר מכונה . לתוכנית בשפת מכונה

 בשלושה marvel electronic  מופיעות המילים1959-1958בשנים . marvel: במקור  .21
 ."טליברז"ה, סקופטאון עובדי ליבריתיאורי טכנולוגיה חדשנית בב

 .עודייבדרך כלל בטופס י,  בכתב ידבוצעה כתיבתה, הזנת התוכנה למחשבלפני   .22

יה במזח יבתערוכת האוטומציה השנ LGP-30- ה כיכב 1955 בנובמבר 17-14- ב  .23
כן החברה היו נציגי מחלקת המכירות והמחלקה המסחרית ואיתם בדו. הצי בשיקגו

טאון יב, "טליברז"כך מדווח ה. סטנלי פרנקל, LGP-30-ה הארכיטקט המקורי של
 .1955בדצמבר , עובדי ליברסקופ

כמה מבקרים הביעו חיבה . LGP-30-ה מבקרים רבים נהנו במיוחד ממראהו של"  .24
 )שם" ( דוגמה ומופת לאריזה תעשייתיתוכמה אמרו כי זוהי... החדש" לּוק"ל

, בו הוצג המחשב,  אלף המבקרים הפך במהרה הדוכן של ליברסקופ12עבור "  .25
 )שם" (לספוט הכי לוהט במזח

אני , ׳בכנות: מישהו שמע נציג של אחת היצרניות מדרום קליפורניה חצי מתלוצץ"  .26
 )שם" (׳!מודאג
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 העבודה של מל היתה לשכתב

 RPC.27-4000-ק עבור ה'את תוכנת הבלאק ג

 28)? מה זה ּפֹוְרטמי בכלל ידע אז(

  במחשב החדש29תֹובֹותִמיעּון הְּכ

 30אחד-ועוד- היה מסוג אחד

                                                           

 LGP-30- הווקית להדגמת יכולותיו של תוכנת הבלאק ג׳ק של מל היתה תוכנה שי  .27
 כתב מל RPC-4000- לאחר שיכתוב התוכנה ל. והפכה לתוכנת הדגל של החברה

מפעיל ( בין השחקן ההאינטראקצי: בו הוא מתאר את אופן פעולתה, קצרמבוא 
רשימת , שאלות הדילר(הפלט . לתוכנה נעשית באמצעות מכונת הכתיבה) המחשב

. מוזן באמצעות המקלדת במכונה) בחירות השחקן(לט והק, מודפס) הקלפים וכו׳
השחקן הקליד את הסכום ; "How much do you bet?: "ראשית הודפסה השאלה

 150תהמר על * 150 הפקודה –למשל ): המשמשת כסימן העצירה(ואחריו כוכבית 
כדי להמשיך . והמחשב יערבב את החפיסה" Shuffling"הפלקסורייטר ידפיס . דולר

התוכנה מדפיסה את , אז). 1באמצעות הרמת מתג (ור את פעולת הערבוב יש לעצ
באמצעות (וחותכת את החפיסה עד שהשחקן עוצר את הפעולה " Cut"המילה 

על כל . לאחר מכן התוכנה מחלקת את הקלפים והמשחק נמשך). 1הורדת מתג 
התוכנה ידעה לעבד ; שאלות התוכנה להיענות באמצעות מקלדת מכונת הכתיבה

לפני הפעלת התוכנה היה על . )yes, ok, si, ja, oui( שפות כמהתשובה חיובית ב
עודי עבור פלט ינדרש להכין דף משחק יהוא , ראשית: השחקן לבצע שתי פעולות

במרחק : כני המשחקוטבלה מייצגת את ת. המשחק ולהזין אותו למכונת הכתיבה
 רווחים 12, מודת קלפים רווחים ע12במרחק ,  רווחים עמודת שאלות ותשובות15

.  רווחים משם עמודת ניקוד לכל משחק12- ו,  לקלפים של הדילרה עמוד–נוספים 
יש למקם את הסרט : על המפעיל היה לאתחל את התוכנה בעשרה צעדים, שנית

להוריד מתג , ONE OPERATIONלהוריד מתג , לבחור קלט קורא, בקורא
EXECUTE LOWER , להוריד מתגSET INPUT ,וריד מתג להSTART READ 

, SET INPUTלהוריד מתג , EXECUTE LOWERלהרים מתג , בפלקסורייטר
 . בפלקסורייטרSTART READ ולהוריד מתג ONE OPERATIONלהרים מתג 

 על שמירה תוך, שונה מסוג למחשב או אחרת לשפה תוכנה תרגום ):Port (ּפֹוְרט  .28
 .יכולותיה

 אוסף או, בינארי מספר שבה השיטה ):Addressing Scheme (ִמיעּון ְּכתֹובֹות  .29
 .המחשב בזיכרון מיקום מייצג, כאלה מספרים

ידי האופרנד בהוראה -  נקבע עלRPC-4000-מיעון כתובת בזיכרון התוף של ה  .30
ההוראה : תוכנה נטענת לזיכרון על פי סדר ההוראות שלה, בדרך כלל. הנוכחית

וכך , 2הבאה לכתובת , 1 לכתובת ההשנייההוראה , 0הראשונה נטענת לכתובת 
הגדיל את המונה ) שהחזיק את הכתובת של ההוראה הנוכחית(מונה -האוגר. הלאה
כדי להצביע על מיקום ההוראה הבאה .  בכל פעם שההוראה הנוכחית רצה1- שלו ב

  .שינה האוגר את המספר למספר אליו צריך לדלג) אלא אם כן קיבל הוראת דילוג(
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 ,כך שבכל הוראה למכונה

 31הפעולה-בנוסף לקוד

 32,ַרְנּדולכתובת האֹוֵּפ

 ,על התוף המסתובב, היתה כתובת נוספת שציינה היכן

 .ממוקמת ההוראה הבאה

 

 ,בהשאלה לימינו

 TO GO!33כל פעולה הסתיימה בפקודה 

 . ועשנו34את מיקטרתו של פסקל הֶּזַּבְטמּו ַּפ

 

 RPC-4000-מל אהב את ה

 35:משום שידע לכתוב עבורו קוד אופטימלי

 למקם הוראות על התוף, כלומר

 ,כאשר הוראה נשלמה, כך

 "הראש הקורא"הבאה כבר הגיעה אל 

 .נגישה ליישום מיידי

 ,זה בדיוקה תוכנה שנועדה לעשות את הדבר ההיית

 36,"ר מייעלָאֶסְמְּבֶל"

 .אך מל סירב להשתמש בה

 

 ,"לך תדע איפה זה יניח את הדברים"

 ".כך שתיאלץ להשתמש בקבועים נפרדים", הסביר

                                                           

סדרת הוראות בשפת מכונה המפרטות כיצד יש ): Operation Code (הְּפֻעָּל- קֹוד  .31
 .מסוימתלבצע פעולה 

בפעולה , לדוגמה. הנתון עליו מתבצעת פעולת האופרטור): Operand (אֹוֵּפַרְנּד  .32
 .ופעולת החיבור היא האופרטור,  הם אופרנדים2-  ו1 המספרים 1 + 2האריתמטית 

: משמעות הפקודה למחשב. ג בסיסית בשפות תכנותפקודת דילו: TO GOְּפֻקָּדת   .33
 .עבור לפקודה הנמצאת במקום אחר בתוכנית

 ונחשבת לבעלת מבנה פשוט 1970- שפת תכנות עילית שפותחה ב): Pascal (ַּפְסָקל  .34
 הציג את 1645-שב, קרויה על שמו של המתמטיקאי והפילוסוף בלז פסקל. ואלגנטי

 .ת שחיברה וחיסרה שני מספרים ישירות מכונת חישוב מכני–" פסקליין"ה

 .קוד הנכתב בצורה היעילה ביותר הניתנת למימוש): Code Optimal (קֹוד אֹוְּפִטיָמִלי  .35

 .שפת סף: 12 הערה 'ר): Assembler (ָאֶסְמְּבֵלר  .36
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 .רק לאחר זמן רב הבנתי את ההערה הזו באמת

 מאחר ומל הכיר את הערך המספרי

 של כל הוראה

 וִהקצה בעצמו את הכתובות על התוף

  להחשבההייתכל הוראה שכתב יכולה 

 .בוע מספרילק

 ,למשל, "חיבור"כך יכול היה לקחת הוראת 

 ,ואם ערכה המספרי התאים

 .להשתמש בה ּככֹוֵפל

 .זולתו,  מסובכת לכולםההייתעריכת הקוד שלו 

 

 השוויתי את האופטימיזציה הידנית של מל

 ,עם קוד זהה שעבר עיסוי בָאֶסְמְּבֶלר המייעל

 .הקוד של מל תמיד רץ מהר יותר

 37מטה- שעיצוב המעלהזה היה משום

 עוד לא הומצא אז

 .ומל ממילא לא היה משתמש בזה

 הדבר הראשון שכתב היו הלולאות הפנימיות של התוכנה שלו

 כדי להעניק להן יתרון

 .בבחירת כתובות הזיכרון הראשונות בתוף

 .הָאֶסְמְּבֶלר המייעל לא היה מספיק מתוחכם כדי לעשות את זה

 

 38,ת השהיהמל מעולם גם לא כתב לולאו

  העיקש39אפילו כשהְפֵלקסֹוַרייֵטר

                                                           

אסטרטגיה בפיתוח תוכנה המנסחת מודל ): Top-Down Design (מטה- עיצוב מעלה  .37
לאחר .  כלליים מבלי להיכנס לפרטים של שום חלק ממנההסוקר מערכת בקווים

ואז כל פרט חדש עשוי להיות מנוסח שוב , מכן מנוסח כל חלק במערכת לפרטיו
תוך שמגדירים אותו לפרטים נוספים עד שכל המפרט מפורט דיו כדי לתקף את 

 .המודל

ן את ריצת קוד שמטרתו להשהות במכוו): Time-Delay Loop (לּוְלַאת ַהְׁשָהָיה  .38
בדרך כלל בשל תלות בגורם חיצוני אשר נדרש לזמן עודף לביצוע , התוכנה
 .משימה
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 40.הזדקק להשהיה קלה בפלט האותיות כדי לעבוד כראוי

 הוא פשוט מיקם הוראות על התוף

  הראש הקוראמאחוריכך שהבאה בתור היתה בדיוק 

 ;כשהגיע תורה

 סיבוב שלםלתוף הנדרש 

 41.כדי להגיע אליה

 .הוא טבע שם בלתי נשכח לתהליך הזה

42"פטימוםאו"על אף ש
 ,הוא מושג אבסולוטי 

 הוא הפך למושג יחסי, "יייחוד"כמו 

 :שגור בדיבור

 "פחות אופטימום" או "לא לגמרי אופטימום"

 ."לא ממש אופטימום"או 

 מל כינה את אזורי ההשהיה המקסימלית

 43."פסימום קיצוני"

 

 ק'לאחר שסיים את תוכנת הבלאק ג

 בגרסה יציבה

 ,"אפילו המאתחל אופטימלי"(

 44)אמר בגאווה

 .קיבל דרישת תיקון ממחלקת המכירות

                                                                                                                         

המשמשת לקריאה ולניקוב של , של חברת פרידן) טלפרינטר(מכונת כתיבה מכנית   .39
שימשה כרכיב . בעלת אפשרות חיבור למחשב, סרט רץ ולהדפסת פלט אלפנּומרי

 .LGP-30-פלט ב/הקלט

 ).cps10(ה י אותיות לשני10  שלייטר נעו במהירותקלידי הפלקסור  .40

כלומר לא באמצעות (ידי ניצול המבנה המכני של המחשב - מל מימש לולאה על  .41
גיון העיצוב ילא בהכרח לפי ה, וארגון החלקים הפועלים לפי ראות עיניו) קוד

 . המקורי

 .שיא חיובי במשך זמן הגישה לזיכרון): Optimum (אֹוְּפִטימּום  .42

 .שיא שלילי במשך זמן הגישה לזיכרון): Pessimum (ֵּפִסימּום  .43

לא , ובה מסביר מל, "הערה"ק ננעל בפסקה שכותרתה 'המבוא לתוכנת הבלאק ג  .44
. 00000השליטה עוברת לכתובת , אחרי שהתוכנה ניטענה לזיכרון"כי , בלי גאווה

מאוד להעביר קל ) 00000(תוכנת הבלאק ג׳ק מתחילה בכתובת התחילית  שמאחר
 )".SET INPUT ,EXECUTE LOWER ,STARTלהוריד מתגים . (אותה לשם
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 )אופטימלי(התוכנה השתמשה במנגנון אלגנטי 

 ,"חפיסה" ולחלק את ה"הקלפים"להגרלת מספרים כדי לטרוף את 

 ,וכמה אנשי מכירות סברו כי המשחק הוגן מדי

 .משום שמדי פעם הלקוחות הפסידו

 הם רצו שמל ישנה את התוכנה

 כונהכך שבאמצעות מתג במ

 .יוכלו להטות את המספרים לטובת הלקוח

 

 .מל נרתע

 לתחושתו היה זה לא ישר בעליל

 ,מה שנכון

 .לכן סירב

 ,מנהל מחלקת המכירות דיבר עם מל

 ואל הלחץ של הבוס, כך גם הבוס הגדול

 .הצטרפו גם כמה מתכנתים

 ,לבסוף מל נכנע וכתב את הקוד

 ,אבל הוא הפך את התנאי

 ,וכשלחצו על המתג

 .וניצחה בכל פעם, תוכנה רימתהה

 

 מל היה מאושר

 מודע-וטען שהוא אתי ברמת התת

 .ובשום אופן לא הסכים לתקן זאת

 

 יר יותר₪לאחר שמל עזב את החברה למקום ע

 הבוס הגדול ביקש שאציץ בקוד

 .ואראה אם אוכל לתקן אותו

 .בחוסר רצון נעתרתי לבקשתו

 .יתלעקוב אחרי הקוד של מל היתה הרפתקה אמית

 

 א אמנותותמיד הרגשתי שתכנות ה

 בחן רק בידיישערכה האמיתי יכול לה
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 ;אמן הָּבִקי בצפונותיַה

 אורים ותומים נפלאים

 ,לעיתים לעד, חבויים מן העין האנושית

 .בשל עצם טבעו של התהליך

 אפשר ללמוד הרבה על אישיותו של אדם

 רק מדפדוף בקוד שכתב

 .אפילו במספרים הקסדצימליים

 .גאון שהקדים את זמנו, אני מאמין, יהמל ה

 היה בגילוי, כנראה, ההלם הכי גדול שלי

 46. תמימה ללא תנאי עצירה45לולאה

 .כלום. שום תנאי

 47 הבריא זוהי לולאה אינסופיתןההיגיועל פי 

 .ללא הרף, לעד, בה התוכנה תרוץ במעגל

 חלפה בתוכה, לעומת זאת, התוכנה הזו

 . השני בבטחהויצאה מצדה

 .שו לי שבועיים כדי להבין איךנדר
 

  היה מצויד במתקן מאוד מודרניRPC-4000-מחשב ה
                                                           

טכניקת תכנות המשמשת לבקרת זרימה ומבצעת רוטינה מספר רב ): Loop (לּוָלָאה  .45
תוכנית מחשב בנויה כך שהיא מטפלת בפריט מידע אחד או במצב אחד . של פעמים
הוראה ,  הבא או המצב הבאכדי לחזור על התהליך עם פריט המידע. בכל פעם

טכניקה זו . בתוכנית מסתעפת אחורנית וחוזרת ופונה להוראה הראשונה בסדרה
רבת עוצמה מכיוון שהיא מאפשרת לחזור על פעולות פעמים רבות בהקשרים 

 .שונים

 בהן על אלגוריתם מסוימותהגדרת נסיבות ): Terminating Condition (ְּתַנאי ֲעִציָרה  .46
מפעיל , אשר על מנת לפתור בעיה מסוימת(דול מפעולתו הרקורסיבית רקורסיבי לח

בדרך כלל יכלול האלגוריתם תנאי ). עצמו על מקרים פשוטים יותר של הבעיה
שאם לא כן תהיה זו לולאה אינסופית , שיביא להפסקת הרקורסיה, עצירה

 שהיא תיאור של תנאי עצירה, testבטקסט המקורי כתובה המילה . רקורסיבית
 המקביל לזה של תנאי עצירה כפי RPC- 4000-וה LGP- 30-במילון המונחים של ה

 .שהוא מתואר בהנדסת תוכנה כיום

לולאה ללא תנאי עצירה או שתנאי העצירה שבה ): Infinite Loop (לּוָלָאה ֵאיְנסֹוִפית  .47
אך היא עשויה להיות גם כלי , לרוב עשויה להיווצר עקב באג. אינו מתקיים לעולם

לולאה כזו שימושית כאשר היציאה מן הלולאה מבוצעת באמצעות דילוג . כנותית
 . או הוראת דילוגgoto או break ,exit באמצעות פקודות כגון –החוצה מן הלולאה 
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 48מֹוֶנה-בשם אֹוֵגר

 שאיפשר לתכנת לולאות

 שעושות שימוש בהוראות עם היסט

 בכל ריצה של הלולאה

 מונה-המספר באוגר

 התווסף לכתובת האופרנד בהוראה

 כדי להצביע על

 .פיסת המידע הבאה בסדרה

 49 לערך השמור באוגר1ריך רק להוסיף המתכנת היה צ

 .בכל מעבר דרך הלולאה

 .מל מעולם לא השתמש בו
 

 הוא העתיק את ההוראה אל אוגר אחר במכונה, תחת זאת

  לכתובת החדשה שנוצרה1הוסיף 

 50.מונה-ושמר את התוצאה באוגר

 אז הריץ את ההוראה העדכנית

 .ישר מן האוגר

 הלולאה נכתבה כך שזמן הריצה הנוסף

 –לקח בחשבון נ

 ,יד כשביצוע ההוראה הסתייםימ

                                                           

בצורת , המתאר תא אחסון נתונים, מושג בארכיטקטורת מחשב): Register (אֹוֵגר  .48
ברוב המעבדים המודרניים . המעבדהמשמש כאופרנד ישיר לפעולות , אוסף סיביות

אוגרים כבר היו קיימים במחשבים קודם . האוגרים בנויים פיזית על גבי המעבד
שתכליתו להחזיק , )Index Register (מֹוֶנה-אֹוֵגר של מל היה RPC-4000-ב. לכן

 .מספרים המצביעים על לולאות ופקודות בזיכרון, מונים

רך מספרי ומחזיר פלט של הערך המקורי ועוד בפעולה זו האוגר מקבל קלט בעל ע  .49
 .מונה- מל השתמש באוגר כללי במכונה ולא באוגר, במקרה הזה. אחד

מונה - מל השתמש בקונוונציה של האוגר. בכל פעולה כזו נוצרת כתובת חדשה  .50
מל עשה זאת על מנת . כשבחר היכן לשמור את ההוראה, ומימש אותה בעצמו

, מונה בכל פעם- במקום להגדיל באחד את האוגר. נהלשפר את הביצועים של התוכ
שמר את ההוראה החדשה והריץ , הוא הגדיל באחד את כתובת ההוראה עצמה

הזמן שלקח לשנות את ההוראה ולשמור אותה בחזרה הספיק בדיוק כדי . אותה
וחסך את זמן , לאפשר לתוף להסתובב למיקום החדש ולהריץ את ההוראה הבאה

 .מונה- עון הסיבוב שנועד לטפל באוגרהריצה העודף של ש
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  כבר מונחת מתחת לראש הקריאה של התוףההייתהבאה בתור 

 .מוכנה לריצה

 .אבל בלולאה לא היה תנאי עצירה
 

 הרמז החיוני הגיע כאשר שמתי לב

 ,מונה- של האוגר51לביט

 ,הפעולה בהוראה-הביט שבין הכתובת לבין קוד

 – 52דלוק

 ,מונה-אך מל לא השתמש באוגר

 .והשאיר אותו מאופס תמיד

 .כשראיתי את האור כמעט הסתנוורתי
 

 הוא מיקם את המידע שעליו עבד

 –סמוך לראש הזיכרון 

 – 53בחלקים הגדולים ביותר שהוראה יכולה לפנות אליהם

 ,לאחר שפיסת המידע האחרונה טופלה, כך

 פעולת חיבור על כתובת ההוראה

 54. גורמת לגלישתהההיית

 1 הוסיף 55ת באוגרדגל השארי

 :הפעולה הבא ברשימת ההוראות-ושינה אותו לקוד, הפעולה-לקוד
                                                           

ביט יכול להכיל . יחידת הנתונים הקטנה ביותר שבה משתמש המחשב): Bit (ִּביט  .51
הסיבה לשימוש בשיטה הבינארית היא פשטות המימוש .  בלבד1 או 0ערך 

יש זרם : למשל( נדרש טיפול בשני מצבים בלבד –האלקטרוני והלוגי של שיטה זו 
 ).0= אין זרם , 1= 

 .0כאשר ערכו " כבוי" ו1כאשר ערכו " דלוק"ביט נחשב   .52

. הכוונה למספרים הגדולים ביותר שניתן לייצג במרחב הכתובות הפיזי של המכונה  .53
אבל , 231 ביט למשל אפשר לייצג כתובת של 32כי במכונת , דגש על המרחב הפיזי

 .בדרך כלל אין כתובת כזו

לת חיבור בין שני חלקים שהחלק השמאלי בביט ביט אשר נדלק כאשר נעשית פעו  .54
, )0100 + 0100 = 1000: למשל(כבוי ובתוצאה החלק השמאלי ביותר בביט דולק 

ין או כאשר נעשית פעולת חיבור בין שני מספרים שביט הסימן שלהם דולק וב
) 1000 + 1000 = 0000: למשל(תוצאה לתוצאה שהביט השמאלי שלה כבוי 

 .בויהביט נשאר כ, אחרת

ביט אשר נדלק כאשר נעשית פעולת חיבור הגורמת לחלק השמאלי ביותר בביט   .55
 ).0001 + 1111 = 0000: למשל(להתאפס 
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 56.הוראת דילוג

 ההייתההוראה הבאה כבר , מן הסתם

 57,בכתובת אפס

 .והתוכנה המשיכה קדימה באושר בדרכה
 

 לא שמרתי על קשר עם מל

 אז איני יודע אם אי פעם נכנע ללחץ

 השינויים ששטף את שיטות התכנות

 .ותם ימים נשכחיםמאז א

 .אני מעדיף לחשוב שלא

 ,כך או כך

 התרשמתי מספיק כדי להפסיק לחפש

 ,את הקוד הסורר

 .ואמרתי לבוס שלא מצאתי כלום

 .הוא לא היה מופתע
 

 ,כשעזבתי את החברה

 ק עדיין רימתה'תוכנת הבלאק ג

 ,אם הפעלת את המתג הנכון

 .וטוב שכך

 לא הרגשתי בנוח

  .נת אמיתימתכהאק בקוד של -להתעס
  
  
  
  
  
  
  

  )דוד פרנקל: ייעוץ מדעי | תומר ליכטש: תרגם מאנגלית וביאר(

                                                           

דילוג מהכתובת בזיכרון בה נמצא המחשב ): Jump Instruction (הֹוָרַאת ִּדּלּוג  .56
כתובת זו אינה בהכרח סמוכה לכתובת . לכתובת המצורפת בהוראת הדילוג

 .או לכתובת האחרונה שנקראה,  שבה נמצא המחשבהנוכחית

 .00000היא  RPC- 4000-הכתובת התחילית בזיכרון התוף של ה  .57
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   קונור'או פלאנרי

  

  

  'הספרות הוראת על': מתוך
  
  

מעת לעת מרים הסופר את ראשו מעבודתו למשך פרק זמן שדי בו כדי 

תמיד ישנו קול . להבחין באי־שביעות־הרצון של הציבור מן הסופרים

ושאם לא ,  את חובתוממלאומר לסופר שהוא אינו שמגיע מאיפשהו ושא

 בדיוק כשם –לא יישארו יותר קוראי סיפורת , יתקן את דרכיו בהקדם

  .קוראי שירה בימינוכמעט  שבפועל לא נשארו

הסופר הוא זה שהציבור נטפל אליו , אין ספק כי מכל סוגי האמנים השונים

 עוסקים לאם שהם ציירים ומוסיקאים מוגנים במידת־מה משו. הכי הרבה

וכל מי , אך מחבר הסיפורת כותב על החיים, בדברים שכולם מבינים בהם

  . שחי סבור שהוא בר־סמכא בנושא

 –שכל אחד ניגש אל הרומן בהתאם לתחום העניין שלו לכך שמתי לב 

העני מחפש כסף והעשיר , הכומר מחפש דרשה, הרופא מחפש מחלה

או לכל הפחות את מה , חיפשוואם הם מוצאים את מה ש; מחפש הצדקה

בויכוח המתמיד . אזי יגרסו כי היצירה משובחת, שיש ביכולתם לזהות

ולא פעם מצאתי , מורה הספרות הוא סוג של מתווך, שבין הסופר לציבור

את עצמי מהרהרת במה שמתרחש באמת כאשר יצירה מונחת בפני 

  .אני מניחה שזו חוויה מבעיתה עבור המורה. תלמידים

שסיפרה לי שהיא כתבה סקירה על ', בכיתה ט,  בת־דודה צעירהיש לי

 מדוע – מבלי שמץ של הכרת־תודה –וכששאלתי אותה , הרומן שלי לכיתה

אז ." כי הייתי מוכרחה להביא ספר שהמורה לא קראה" :אמרה, עשתה זאת

: השיבהוהיא , שאלתי אותה כיצד הציגה את הספר ומה אמרה עליו

אם זה כל השאלתי אותה ".  כתבה את הספר הזהאמרתי שבת־דודה שלי"

העתקתי גם את כל מה שהיה כתוב , לא: "השיבהוהיא , מה שהיא אמרה

  ".על גב הספר

אני , אז כמו שאתם רואים אני אכן ניגשת לבעיה הזו באופן ריאליסטי

אך אף על פי כן , אולי רק בעולם הבא,  כרגעיודעת שיתכן שאין לה פתרון

  .לה להיות תועלת בעצם הדיבור על אודותיהאני סבורה שיכו
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נתבקשתי ללמוד רומן כלשהו '  הייתי בתיכון או בקולגשכאשרלא זכור לי 

עמדתי כבר להשלים מאסטר בספרות בטרם ידעתי באמת , למעשה. כרומן

ויש לי ספק אם בכלל הייתי לומדת מהי אלמלא ניסיתי לכתוב , מהי סיפורת

חלט להשלים סדרה שלמה של קורסים אני סבורה שניתן בה. סיפורת

 ועדיין לא לדעת איך – דוקטורט מכובד לכאורה כתובלבספרות ואף 

אנשים פשוט לא יודעים מה מצופה מהם לעשות , למעשה. קוראים סיפורת

 חייבתשאמנות , כשם שרבים כל כך מאמינים, הם מאמינים, עם רומן

. שוט להיות משהו במקום פ– לעשות משהו חייבתשהיא , להצמיח תועלת

הם כאותם עיוורים ,  מהי ספרותהבחינוהם טרם פקחו את עיניהם וטרם 

 כל אחד ממשש חלק אחר ולכל אחד יש רושם –שהלכו לבקר את הפיל 

  .שונה

לנושא , מן הסוג הטכני, ־לב אני סבורה שאם תוענק יותר תשומת, ובכן

  .המצב עשוי להשתפר, אפילו בתיכון, הסיפורת בבתי־הספר

  

אני , ככל שמדובר בהוראה. אני מצויה כאן בעמדה לא נוחה, מן הסתם

אולם אני בכל זאת מאמינה כי ישנה ולו . מצויה במצב של תמימות גמורה

פיסה קטנה של קרקע־משותפת בין מורה הספרות ובין מחברה של 

ואני אוכל שלא להתעניין , אם תוכלו שלא להתעניין בתלמידים. הספרות

 אני מאמינה שנצליח למצוא את עצמנו נהנים מעניין ,בקוראים שלי

  למען האמת ההאהבה לשפה ומה שניתן לעשות באמצעות: משותף

ושאתם אינכם , י מאמינה שזהו העניין העיקרי של שנינונא. יתטהדרמ

אלא אם מטרתנו היא בראש , או אני את הקורא,  לשרת את התלמידיםיכול

אני סבורה בגללה וזו הסיבה ש. רכיוובראשונה להיות נאמנים לנושא ולצ

  .  להיות הוראה טכניתחייבתכי הוראת הרומן בבתי הספר 

ומסתורין הוא , לגלם מסתורין באמצעות גינוניםהוא עניינה של הסיפורת 

כתב הנרי , לקראת מפנה המאה. מקור למבוכה רבתי עבור השכל המודרני

 אותה לטייל במכונה ושייקחלמרות , מס כי האישה הצעירה של העתידיי'ג

מס לא הייתה יי'לג. גינוניםהמסתורין או הלא תדע דבר על אודות , מעופפת

איש אינו , על כל פנים; כל כוונה להגביל את התחזית שלו למין אחד בלבד

ו המסתורין שעליו דיבר הוא המסתורין של מקומ. יכול שלא להסכים איתו

כשהן , מוסכמות אשרה ןוהגינונים הם אות,  על פני האדמהשל האדם

  .הזההמהותי חושפות את המסתורין , נתונות בידיו של האמן
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לפני זמן לא רב אמרה לי מורה אחת שתלמידיה הטובים ביותר טוענים 

היא אמרה שהם חושבים שניתן לעשות . שכבר אין צורך לכתוב יותר דבר

 ואת מה שלא ניתן לעשות באמצעות מספרים, היום הכל באמצעות מספרים

נדמה לי שזו אמונה טבעית ומתבקשת עבור דור . ממילא אין טעם לעשות

עבור אנשים . שגרמו לו לחוש כי מטרת הלמידה היא סילוק המסתורין

משום שכותב הסיפורת , סיפורת עשויה להיות דבר מטריד מאוד, שכאלה

הוא עוסק במסתורין האולטימטיבי כפי שאנו פוגשים . עוסק במסתורין החי

  .ם בעולם הקונקרטי של החוויה החושיתבו מגול

  

[...]  

  

, או אם מטפלים בו כלל, איני יודעת כיצד מטפלים במקצוע הספרות כיום

אך בתקופה שבה למדתי הבחנתי במספר דרכים שבאמצעותן יכולים 

ובכל זאת להמשיך , המורים החרוצים להתעלם לגמרי מטבעה של הספרות

 ביותר לעשות זאת הייתה ללמד את הדרך הפופולארית. וללמד את המקצוע

מה "הדגש הושם על . ההיסטוריה של הספרות במקום את הספרות עצמה

איני סבורה ". נכתב באיזו תקופה ומה התרחש בעולם באותה התקופה

אין ספק שתלמידים צריכים לדעת את הדברים , שזהו ענף שיש לבוז לו

 של היום חיים אולי התלמידים. החוש ההיסטורי הולך ומתכלה. הללו

וצריך להסביר להם שספינה ויקינגית לא הייתה מצוידת כמו , בהווה נצחי

אלו הם , יחד עם זאת, ושלורד ביירון לא הגיע ליוון בטיסה' קווין מרי'ה

וזה בהחלט לא מספיק בכדי לשמר את העניין של , אינם לימודי ספרות

פולארית נוספת ואז גיליתי שדרך פו. התלמיד כשהוא עוזב את בית הספר

להימנע מלימוד הספרות היא לעסוק באופן בלעדי בפסיכולוגיה של 

ורן מלנכולי ומה דחף את פו אל הטיפה המרה 'מדוע היה הות. הסופר

ההרהורים ? מס העדיף את אנגליה על פני אמריקהיי'ומדוע הנרי ג

 לבלי סוף ולדחות עד בלי די כל התייחסות להמשךוההגיגים הללו עשויים 

היצירה מתקיימת במנותק ממחברה ברגע , למעשה. יצירה עצמהל

פחות חשוב מי , וככל שהיצירה שלמה יותר, שהמילים מונחות על הדף

אז כוונות המחבר צריכות , אם אתם לומדים ספרות. כתב אותה ומדוע

פסיכולוגיה היא נושא . לא בחייו של המחבר, להימצא ביצירה עצמה

ניו של המורה ייא צריכה לעמוד בראש מעמעניין אך אין ספק שהיא ל
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היו מקרים בהם , כשהייתי תלמידה. הוא הדין בנוגע לסוציולוגיה. לספרות

רומן הוקרא בשיעור ספרות משום שהוא ייצג בעיה חברתית שקשורה 

אם היא עושה שימוש . סיפורת טובה עוסקת בטבע האדם. לאירועי השעה

שתמשת בהם עבור מטרות אין פירוש הדבר שהיא מ, באירועי השעה

  .  מוטב שתפנו לעיתון,  אם אירועי השעה הם מה שמעניין אתכם–השעה 

  

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )יהודה ויזן :תאנגלימ(
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   חיים הזז
  

  

  גנוז ירושלמי רומן מתוך פרקים – נצור כרם
  
  

  דבר המהדיר
  

, דוקדקתאת כתבי היד שלי רובם להשמיד ואת מיעוטם לברור ברירה מ"
כך נפתחת הִּפסקה בצוואתו של חיים ". לַקצר ולהעמידם על עיקרם האמנותי

בה הורה לרעייתו אביבה כיצד יש לטפל בעיזבונו , )1973-1898(הזז 
הוא נתן בידיה את הבחירה בין כלייה מוחלטת של כל הכתבים . הספרותי

 החליטה והיא, פי הוראותיו-על, יד- לבין עריכה וטיפול מדוקדק בכל כתב
. ולשקוד על הוצאתו לאור, להקדיש עצמה לעיזבון העשיר שהופקד בידיה

עשרות שנים של עבודה מאומצת שבמהלכם פורסמו חמישה כרכים , ואולם
עם פטירתה של אביבה הזז . לא הביאו את המלאכה לידי גמר, מן העיזבון

וק שנמנע ממנה לעס, בלתי ידועים, יד נוספים-נתגלו כתבי, 2019בשנת 
מרביתם כוללים יצירות משני העשורים הראשונים לעבודתו הספרותית . בהם

אחת מהחבילות שהוסתרו . ובמיוחד משנות השלושים, של חיים הזז
הקריאה בהם אינה .  דפים בכתב יד זעיר63כללה , במקומות מחבוא שונים

ופליאה היא כיצד הזז הצליח , אפשרית בלא עזרתה של זכוכית מגדלת
  . מתחת ידו עבודת מיקרוגרפיה כה דקה ועדינהלהוציא 

בשנת , קרוב לוודאי, פיענוחו של כתב היד גילה כי לפנינו רומן שנכתב
. ודבר מתוכו לא פורסם, הוא נגנז מסיבה עלומה, סמוך לאותו הזמן. 1933

על רקע שכונותיה , העלילה מתרחשת בירושלים המנדטורית של אותם ימים
, ר דבורה מילר"ד, גיבורת הסיפור. ית והמאובקתונופיה של העיר הישנונ

היא רופאת נשים שעלתה שנים אחדות קודם לכן מרוסיה הסובייטית עם 
לווינה והקשר ביניהם נסע בעלה , אחרי זמן קצר. רופא גם הוא, בעלה אליהו

הזז מתאר את לבטי האישה בתהליך התפרקותה של , באופן נועז. נותק
גיבורה ר דבורה מילר היא "ד. קודת מבטהמתוך נ, המשפחה המודרנית

, בעלת מקצוע חופשי, עצמאית, משכילהשה י א:העומדת בין הישן והחדש
היא מגלה , עם עזיבתו, ואולם. שנישאה מאהבה ונדדה עם בעלה בעולם

אף שהיא ,  הישן מזדהה עם האידיאל המשפחתי המסורתישלמעשה היא
לכת בעקבות ההינזרות שגזרה מצוקתה אף גוברת והו. מכירה את מגבלותיו

חיזוריהם הנמרצים קשייה לעמוד בפני ו, מזה, על עצמה מחיי מין חופשיים
חלק ממהלך , אפוא, הרומן הירושלמי שלפנינו הוא. מזה,  הגבריםשל ידידיה
 והמשכו בשלושה 1929- שפורסם עוד ב, הידוע" חתן דמים"שהחל ב
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, "במֲחִנים("טרם ראו אור ואשר , סיפורים נוספים שבמרכזן עומדות נשים
  "). חרסים בחמה"ו" ספינה בנמל"

מראות . ר דבורה מילר נמהל בתיאורה של ירושלים"סיפורה האישי של ד
שהוד הקדומים שלה הוא מעין תפאורה , הדלות של העיר העלובה והענייה

. מזינים ומעצימים את הביקורת על החברה המעמדית ביישוב העברי, בלבד
בין הדמויות ) שאינו חף מהומור דק(נים ושיח אינטלקטואלי דיאלוגים שנו

מכניסים את הקורא אל , השונות הפוקדות את ביתה של הגיבורה הראשית
על כל כיעורה ויופייה , תוך ירושלים היהודית של תחילת שנות השלושים

  .זה בתוך זה, השלובים באופן בלתי אפשרי
פחות משנתיים קודם לכן : ץהזז היה תושב חדש באר, בעת כתיבת הסיפור

על אף . אחרי בריחתו מרוסיה, אחת מתחנות נדודיו בעולם, הוא עלה מפריז
, מבין השורות, עדיין ניתן להבחין, שהיה סופר עברי שהתערה כאן בטבעיות

בעמדתו המרוחקת של מי שהגיע זה מקרוב לארץ חדשה שאנשיה 
  . והליכותיה לעתים מוזרים בעיניו

הרי , האידיאולוגית המוצגת לפני הקורא בסיפור התיישנהגם אם הדילמה 
ותיאורי ירושלים , שלשונו המיוחדת של הזז מתגלית כאן בעוצמה רבה

זו קפסולת זמן שמאפשרת לנו , יותר מהכול, ואולי. החורפית הם מלאי קסם
של אחד מענקי הספרות העברית , הבלתי ידועה, הצצה אל יצירתו המוקדמת

  .  שכה השתנתה מאז אך עדיין נותרה כשהייתה, יםואל העיר ירושל
  

  גיל וייסבלאיר "ד
  ירושלים, יד למורשת חיים הזז

  
•  •  •  

  

צּור ם נָ ֶר   ּכֶ
 

  ]א[
  

חידוש , מיום ליום נתהווה בה שינוי בדבורה. מטיפה לטיּפה נתמלא ַהִהין

לה כאילו ִּפְרָצה נפרצה . ועדיין אין היא יודעת לעמוד עליו, של עיקר ותוך

. ספק רואה ואינה יודעת מה רואה, לעולם אחר וספק אין היא רואה כלום

נתערבבה , טרופים ומטורפים כל הדברים, נשמטה הקרקע מתחת הרגליים

ומפוקפק כל עיקר , בין הגון לשאינו הגון, כל ההבדלה שבין טוב ורע

על מה נותנת היא את נפשה ? בשביל מה ממררת היא את חייה. שבעולם

היא לא מצאה את ? מה ראוי ומה אין ראוי?  על קידוש איזה דבר,בעולם
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ידיה בכל הִערּבובָיה הזאת ואין מחּוור לה אלא שבטל העולם הישן 

ונראה הדבר כאילו כל אחד חותר תחת עיקריו . ושוקעת שמשו והולכת

כאילו כל אחד ; כל אחד שוקד על הפורענות היאך להחישה, שנתמוטטו

ולא סתם .  ומפקיר עצמו לכל שהוא אסור ומעוותמפעפע את כתלי ביתו

שנשים מיטלטלות מידי אדם לחברו ורצות לזנות , קלקול מהלך בעולם

זו שליחות שעושה היא . והפקרות ומסיתות ומטעות את העולם בכזביהן

זהו הבריח התיכון שהבריח את כל העולם כולו מן הקצה , הפורענות על ידן

כבתה ?  האם יהיה האדם מאושר מכל זה.עמוד התווך שנעקר, אל הקצה

האהבה שהקיפה את כל עולמה של האישה והאירה אותה במאור מופלא 

חולין נעשתה . מסתורין ולבטים, וגבוה של התלהבות ומסירות נפש

  . קּופה פרוצה ומנוולת, כמושה ומטושטשת, האהבה

מן העולם הזה ששמשו שוקעת , כולה היא משלעבר, דבורה, רק היא

מכל האדריכליות והמהנדסות , מכל הרופאות ועורכות הדין. כתוהול

טובה לה ּכּורדיָיה אחת זו שבעלה טורח עם חמורו כל היום , והטייסות כולן

זו אין מטלטלת מעשים בעולם ואין . ומביא לה שני שילינגים למחייתה

- שנה, אלא עקרת בית נאמנה, עושה רגל רדופה בבית מאהבים ועוגבים

לו רק . וטוענת ומעמידה מִקרּבה שלשלת ארוכה של דורותשנה נפקדת 

וחיים , בעלה סָּבל וביתה מלא בנים, פשוטה ושאננה, היתה גם היא כמוה

  .להם בשלום ובשלווה ורואים את עולמם בחייהם

וָזקפה מרה , חזרה רשות ליגון ושיעמום. ימות הגשמים חזרו לתחילתם

ל עולם בגשמים ונתקעה העיר נשטפה קומתו ש. שחורה ועמדה כקיר אטום

נמוכים ומחשיכים זחלו . בערפילים ורוחות ואיבדה את קלסתר פניה

, ִזקנה ואלמנּות ברחובות. מגששים באפילה, השמיים על פני הגבעות

  ... דלּות, ודלּות

, ערב בתוך הכורסה-דבורה הדליקה את התנור וחזרה להיות יושבת ערב

. לה הפרופסור ופעמים יש שנכנס ֶפֶפרפעמים יש שנכנס אצ. יחידה ובודדה

שניהם כיום סגריר זה . ובאים, משערים היו השעות שלא ימצאו זה את זה

  . ושיעמום ויגיעה לה מהם ונפשה קנוטה עליה

ִּתנשא לו וייסעו : הפרופסור אמר לה מה שביקש לומר זה כמה ימים

ה לו את כקודם לכן נתנ? מה היה לה להשיב לו. לאירופה לשלושה חודשים

ובפרט , אלא שאין היא מבקשת לִהנשא, תודתה על הכבוד המרובה הזה

  .שאינה פנוָיה
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  !בעלך, רק השד יודע איפה הוא אליהו? כיצד?  אין פנויה- 

 –. אבל אין זה עסקך, שאני אומרת לך כך, אדון פרופסור,  תסלח לי- 

  .  שברה אותו בשופי ובנחת בתשובה של תרעומת

 לא נעשה מריבה בינינו בשביל הדבר – חזר בו ופייסה –.. טוב,  טוב- 

  . הזה

. יצאה דבורה לבקר אצל דינה ארליך, עד שפסקו הגשמים ונתנגבה הארץ

שבוע ימים . דינה שכבה חולה בשפעת.  לפתע–ְמָשכה לבה לילך אצלה 

לא . ועדיין ידיה ורגליה כואבות לה, עכשיו נתרווחה קמעה. שהיא חולה

או . דבורה נתרעמה עליה שלא הודיעה לה לאלתר! לחינם משכה לבה

או שאין היא חשובה , אמרה, שאין היא חשובה בעיניה ידידה נאמנה

הדרך רחוקה והִטרחה , סתם. לא זה ולא זה, לא. בעיניה רופאה מומחית

  . יתירה

  . לימדה זכות על עצמה–?  את מי אשלח להודיעך- 

נתקרבו הלבבות , עה של חוליאדם בש-כדרך בני, מתוך אינטימיות יתירה

בגילוי לב של אמת ובריצויי , והיו משיחות ביניהן בלשון רכה ונמוכה

דבורה . אף באדון ארליך כאילו ניתנה אינטימיות יתירה. חיבה והכנעה

. חקרה אחר כל פרט ופרט ואחר כל סימן וסימן, שאלה למהלך המחלה

  . ומי הוא שביקראם ביקרו אצלה , ביקשה לדעת אם היה מי שטיפל בה

...  זה– הסמיקו פניה ואמרה בלשון מעורבבת –? מה שמו,  אותו בחור- 

  ? הוא היה אצלך, בריילובסקי

. רמז רמזה לה על בעלה שחזר ונכנס אל תוך החדר. דינה זקפה לה בעיניה

ופניה , כאילו היה לה החולי מעין כבוד ושבח, נתאנחה מתוך פינוק

  . סתומות

  :לחשה לה, הבעל ויצא להיכן שיצאעד שנפנה , לשעה

  !חס ושלום.  אל תזכירי את שמו בפניו- 

. שוב לא הזמינה אותו, שלאחר אותו מעשה, אין בריילובסקי בא אצלם

  .דבורה שאלה לטיבו

  ?  איזה בחור הוא זה- 

  . הוא סתם בחור- 

  . הפליגה דבורה עיניה למעלה ואמרה–? יפה הוא, דומה

  .  התמיהה עליה דינה–? ואינך יודעת כל הערב רקדת איתו - 
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, אישה גדולה, אשתו של סגן מנהל הבנק, באותה שעה נכנסה הגברת ברוך

שכל עצמו , האדון ברוך. והאדון ארליך אחריה, בעלת בשר ובעלת קומה

  .נסתתר מאחורי גבה ולא נראה כל עיקר, לא הגיע אלא עד למעלה ממתניה

 עמדה הגברת ברוך –? ק כל השבועמדוע לא ראיתיך בשּו!  גברת ארליך- 

  . ספק ַמְתמהת, באמצע החדר ספק נבהלה

  .  נתנה דינה טעם והזמינה אותה לשבת–.  חולה אני- 

  . התמיהה עליה–?  חולה- 

- תוך כדי כך בטלה תמיהה מלבה ונזדרזה ופתחה במקחים ומציאֹות וחיי

מן הטעם ומרוב שקפץ עליה הבולמוס והיא דומה מזדעזעת . נפש של שבח

מעשה קֵדרה ומעשה , התחילה לספר במאכלים של תאווה, ומן הריח

הבטיחה לדינה . דבורה קמה לילך. רוַתחת וכיוצא בזה מעשים גדולים

עד שהוא מלווה . האדון ארליך הלך ללוותה. שתחזור ותבקר אצלה בקרוב

ולא הרי , אותה הלך והסיח לה את לבו ונצטער על דינה שנפלה למשכב

  .  כהרי שהתרעםשנצטער

 לא עצר –! כל הטרחות והטיפול המרובה הזה,  נמאס עלי כל הדבר הזה- 

  . ברוגזו שהרתיחו והטיח ואמר

עד "? הלהכעיס או להנאתה נפלה דינה למשכב. דבורה לא הבינה לרוגזו

 עד היכן תכלית – הרהרה בלבה –" ?היכן תכלית ייסוריה של האישה

  !"סמיות לב ורשעות של הגברים

שגילה זה לפי תומו , פנים חדשות נתגלו לה באותה שעה בחיי משפחה

  .סתרים שמכסים הם הבעלים בלבם

 הרגיש האדון ארליך בשינוי שנעשה –.  אין הבעל אוהב כשאשתו חולה- 

  . בה בדבורה ואמר טעם לזכותו

דבורה הפסיעה על ידו ושתקה בשתיקה קשה שהיא ניכרת כולה של 

  . עוררים

  .  קשר זרועו בזרועה וְלחצה אל לבו–? דוקטור,  מה יש ל�- 

  . דבורה שמטה את ידה מזו שלו

  .  אמרה בקול ירוד ועגום ונדה ראש–... גברים, גברים,  ִאי- 

  ?  מה יש- 

כמה ? אשתקד, זכור לך שנפלת למשכב!  ראה מה בינך לבין אשתך-

לא ראתה לילות רצופים ! כמה טרחות טרחה בך, ִּכרכורים ִּכרכרה דינה
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עכשיו . כל עמל וכל יגיע אין קשה לפניה, מנוחה לא נתנה לעצמה, שינה

  .אתה מתרעם ונזעף, שחלתה היא

  . זה אני וזה היא- 

  !כולכם נאים, נאים אתם! אמת אמרת,  כן- 

  .  נתן עיניו בשמיים שעמדו בהירים. האדון ארליך לא מצא מה לומר

עמדה . ת שאמרה לודבורה נמלכה בלבה לכלות את התרעומת הזא

, ואמרה שאילו יכלה, דעת חדה וקלה-והוציאה אותו בדברים של בדיחּות

הייתה שולחת את כל הנשים לקייטנות ולקּורֹוְרִטים ואת כל הבעלים מניחה 

האדון ארליך נהנה מדברים מחודדים אלה שאמרה . בבתיהם למען ֵידעו

דבורה עשתה . תנטל את ידה והחליקה בתאוות לב יֵראה ומסותר. ושחק

  . עצמה כאילו לא הרגישה בשמץ עבירה זו ופרשה ממנו

למען ,  ראה–.  החזירה אליו את ראשה ואמרה– ַנשק לדינה בשבילי - 

  !השם

  

  ]ב[

  
נשף זה . אחת מגבירות העיר, דבורה הוזמנה לנשף שהתקינה מיס לואיס

ציב הנ: כל בני העלייה כולם נזדמנו לשם. בעסק גדול, נעשה אחת לשנה

בנקאים ויחידי סגולה מבין הרופאים , קונסולים, הפקידים הגבוהים, העליון

האנשים . ידידיה נתקנאו בה שזכתה לכבוד הזה. ועורכי הדין המפורסמים

מזל של :  גיהינום מסכסכת בהן–שידכו עצמם להיות לה מלווים והנשים 

  ! אישה

על רגל אחת . הכמזרזות עצמן מן האיסור מיהרו ואמרו בה לשון הרע קמע

מה טעם שאינו , שאם לא כן. הסכימו זו עם זו שבוודאי עזב אותה בעלה

. אין לכן מפורש מזה. יש דברים בגו, מן הסתם? חוזר כבר ארבע שנים

האמנם עם הפרופסור שלה . עכשיו מתאוות הן לראות עם מי תלך לה לנשף

ד הלכה אשתק... שלישי להם, או עם ֶפֶפר או אפשר תיקח לה עוד אחד

  . אלא שבינתיים נשא לו אישה, לנשף עם הדוקטור ַעמיָקם

הרבה . לא קל הוא הדבר הזה. דבורה גם היא לא הייתה יודעת עם מי תלך

וביותר הסמֹוקינג שהוא בחזקת חובה , דעת מרובה-חשבונות יש ושיקול

תבוא השעה . לעת עתה הסיחה את דעתה מזה. ולא כל אחד יש לו סמוקינג

זו . אין היא יודעת אם תלך, ובכלל. שלושה שבועות, דיין יש זמןע. ותראה
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ואין לראות מראש מה עשוי , סתרים ותעלומות, צרה שהכול חידות לה

ריבונו של , זו? מה יש לו, מה יש לו לאליהו שאין משיב על מכתבה. להיות

  .צרה, עולם

ק אין ספ, ספק הולכת. נמלכה בתופרת והזמינה לה שמלת נשף, על כל פנים

אילו נתלווה לה . אין ספק מוציא מידי ודאי.  תהא זו מוכנה לה–הולכת 

, כל כך יפה הוא רוקד, כל כך יֶפה הוא הבחור! בריילובסקי והוליכה לנשף

ממש .  חיבת העין–בנימוס הוגן ויופי , זוגו ביד קלה ובוטחת-נוהג בבת

יר לדעת אותה שעה שרקד עמה גרם לה שתכ, כביכול. תענוג להסתכל בו

כאילו הרגישה . את תוקפו ועינוגו וכוח המשיכה ֶשׁבו, את טיבו ואופיו

שהם ממלאים , זהו אחד מן אותם האנשים שבהם יסוד מוצק: בחוש

בהווייתם את כל חללה של משפחה והחיים יפים ובוטחים וטוב לה לאישה 

  .עמו

. אהכשחזרה וביקרה את דינה כבר שבה זו מן החולי והייתה ברי, לימים

לֵׁשם המאורע עשתה דינה חגיגה באותו ערב והיו משמחים עצמם 

דבורה תפסה ִמידה . בדברי ממתקים ושיחת דברים של הנאה, בגרמופון

זו משננת דברי חידודים וזו . מרובה של בדיחּות דעת ודינה החזיקה אחריה

  .  מוסיפה עליה ושתיהן שמחות והולכות

. לקול הפֹוקְסטרֹוט שהשמיע הגרמופון קפצה דבורה –!  בואי לרקוד עמי- 

פיו , רגליו מרּווחות וקצרות, היו הן מרקדות והאדון ארליך יושב מנגד

  .פעור ועיניו הולכות אחריהן

 לחשה –? אין את סבורה כך,  כמדומני נעים יותר לרקוד עם בריילובסקי- 

  .לה דבורה לדינה מתוך הערמומיות ומתוך הצחוק

  . ו ברמז של ממש ושתיהן פרצו בצחוק נענתה ז–...  אוהמ- 

דבורה חתכה לו מתוך שמחה . האדון ארליך ביקש לדעת מדוע הן צוחקות

  .שובבית ואמרה שאין זה עסקו

 חזרה ולחשה לה דבורה עד שהן –? היש לו סמוקינג,  כלום יודעת את- 

  . מרתיעות ומקיפות את החדר

  .   החזירה לה דינה– איני יודעת - 

. שלחי אותו אליי? היכן נמצא בריילובסקי. ני בחור בסמוקינג צריכה א- 

  ...הוא הבטיח לבקרני

  . דינה הגביהה קולה בשיר והחלה רוקדת בהתעוררות יתירה



 321

חזר ורקד עם דבורה וחלילה עם , אחר כך רקד האדון ארליך עם אשתו

דבורה . הביא האדון ארליך שלוש כוסות יין, כיוון שעמדו מלרקוד. אשתו

האדון ארליך התעקש . שמיד מתבסמת, אין היא רגילה ביין. בה לשתותסיר

דינה סייעה על ידו . מבקש הוא לראותה מבוסמת. שתשתה עמו לחיים

ארבע "וב! בתֵמיה, אמרה, וכי כוס אחת אין יכולה לשתות. וִסְרֲהָבה בה

  ?מה היא" כוסות

 הלכה  לימדה אותה דינה–! בגמיעה אחת,  עצמי את העיניים וִהפכי-

  . למעשה

 אמר האדון ארליך לאשתו ובא וקשר ידו אחת –!  החזיקי לה את ידיה- 

  . על צווארה של דבורה והפך לה הכוס על פיה בעל כורחה

האדון ארליך ודינה הראו באצבע כנגדה וצחקו . הדברים נעשו שמחים

פניה , הייתה היא מטעמת בשפתיה ועומדת. דבורה עמדה נבוכה. הרבה

  . בקרבה, כמקשיבות למשהו שבא מבפנים, עיניה צייתניותדולקות ו

  . אמרה–... אדרבא,  אין זה נורא- 

כשיכור , עצמה עיניה והפכה את הכוס על פיה, עמדה ומזגה לה כוס אחרת

  . זקן ורגיל

  . התמיהה על עצמה– כאילו לא שתיתי כל עיקר - 

  : האדון ארליך נתגרה עמה

  !שיכורה!  שיכורה- 

אם אין לה בראשה יותר מֶשיש , עם-ִשינה מדיבורו ללשון, יראה נא

. ויראה, עקב בצד אגודל, תפסע נא על פני שּורת הבָלטות, אדרבא. בבקבוק

דבורה שביקשה להוכיח לו שאין רגליה כושלות באה לילך עקב בצד 

  . אגודל

  ! מכאן ראָיה ששיכורה את–  מחא זה כף וצהל–! שיכורה!  שיכורה- 

  .באמצע החדר והייתה מגעגעת בצחוקדבורה עמדה 

בדרכה הביתה נסתמכה דבורה על זרועו של האדון ארליך והייתה מהלכת 

מיעך את אצבעותיה בידו החמה , זה לחץ את זרועה אל לבו. ומתנדנדת

  .ולחש לה לשון של חיבה

 נצטער ואמר לשון –!  מדוע לא נזדמנְּת לי על דרך חיי לפני עשרים שנה- 

  .גבוהה

אותה שעה . ים נשק לה על גב ידה ופעם אחת על ֶלחיה ולא מיחתה בופעמי

דבורה לא אמרה לו . כיוון שהגיעו אל ביתה ביקש להכנס אצלה, שראה כך
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נעלה את הדלת בפניו ונשאר . כלום ולרבות ברכת שלום שלא אמרה לו

  .עומד בפני הדלת הנעולה כמין גולם

המעיל מעליה והטילתו על עד שהיא בתוך ביתה הסירה ביד מרושלת את 

פעמים מספר עברה אילך ואילך על פני החדר רגושה . דופן הכסא

נתאוותה להיות חבוקה . שלא במידה פחז עליה יצרה והרתיחה. ומורתחת

שפתיה , הבל חם רישל לה את צווארה. בין שתי זרועות גבר תקיפות ועזות

גז כאילו מועקה עוקצי שדיה דחקו בה והיא נתעוותה ברו, נשתרבבו ויבשו

  .קשה נחה לה על גבה

הסמיכה ראשה על גבי הדופן , לשעה קלה הטילה עצמה לתוך הכורסה

מתוך צלילות דעת משונה ויתירה נסתכלה בחללו של בית . ושכבה

על התקרה , שנתמלא זיקוקי צבעונים של אש ונתגלגל על כל מלואו

  .ופורח וסובב והולך, והרצפה והכלים כולם

  

  ]ג[
  

ביקשה את דבורה שתאכסן אצלה מיילדת , הגברת הילמן,  השינייםרופאת

השיניים מעשה בתוך מעשה ומעשה מתוך -קיפלה רופאת. לזמן מה, אחת

, דבורה, והיא, מעשה ואמרה שאותה מיילדת ענייה היא ובֵטלה מעבודה

מה איכפת לה אם תעשה טובה עם אדם . ביתה מרווח וריק מאיש

, תהא נפש חיה בבית, אמרה דבר של טעם, נתייםבי! נו באמת, אינטליגנטי

  .ולא יהא השיעמום קשה

אלא שהרבה . קשה הדבר עליה. דבורה לא הסכימה לאכסן אצלה אדם זר

עד שסוף , ומקצת רחמים שבלבה עשו, טרחות שהטריחה זו עליה עשו

  . בעל כורחה ושלא בטובתה הסכימה. הסכימה

. אברים ומרובה בקומה כדרקוןהמיילדת רוזה שמוקלר הייתה בריה בעלת 

זו נתאלמנה עוד לפני . מיילדת גם היא, ישראל באה יחד עם אחותה-לארץ

שתי . חורג לבנה-מאז לא נישאה שוב לאיש שלא ליתן אב. שעלתה ארצה

הרבה נתייסרו בייסורים . האחיות נשתתפו זו עם זו בשביל לגדל את היתום

עד שגדל . דיי נטלו על עצמןיותר מ? מה יש לומר. ונתחבטו בפורענויות

שיהא , כך היה רצונה של האם. הנער ויצא לאיטליה ללמוד באוניברסיטה

אותה שעה נמלכה רוזה ועמדה לה מן !  ויהי מה–דוקטור . בנה דוקטור

נתנה את נפשה על הנער וכל ימיה עסוקה , אמרה, עד עכשיו. הצד
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 כיוון ששמעה את .מכאן ואילך מבקשת לראות קורת רוח בחייה, בטרחותיו

נמשכה אליה , הבריות מלינים אחר חבורת פועלות שֵאינה נוהגת כהוגן

עמדה ונצטרפה . וקיוותה להזריח לה את אורה שכבר הוא כלה והולך

יש מי שידאג , אם קָשׁה העבודה ואם קלה, אם טוב ואם רע. לאותה חבורה

  .איתרע מזלה, לסוף.  הכלל כולו:ויבקש עצות בשבילה

עד שנעקרה ממקומה ונפלה , ת ניקתה את החלונות בקומה השנייהפעם אח

, ולא הרי נפילה שנפלה כהרי קריעה שנקרעה ידה מגדר הברזל. למטה

מחבורת . אז הגיעוה ימים ָמרים. ויצאה מן המעשה הזה בעלת מום

ולא היה לה במה , הפועלות יצאה ובעצמה לא יכלה למצוא עבודה

שתבעה ממנו את , קת עם המרכז החקלאיעמדה ונטרדה במחלו. שתתפרנס

  .ֶהֵזיקה

ועדיין לא , פלוגת דברים וצעקת חמס, התחילה פרשה של טענות ומענות

נסתכלה שאין דרך לפניה ולא . נתקררה דעתה ומרעישה עולמות והולכת

עד . כל פתח של תקווה ונראה כאילו אין לה אלא שתברור לה מיתה יפה

ותה לביתה ועשתה עמה חודשים עירה וכינסה א-שריחמה עליה בת

ומכאן , חזרה מָּכרה אחרת וכינסה אותה אצלה לשבועות מספר. אחדים

סתמה מעצמה כל בושה והייתה . ואילך התחילה יורדת ירידה אחר ירידה

עוברת ממכרה אל חברתה ויושבת מתוך התוקף ומתוך עזות הפנים ולא 

אפשר - אי–ע לה ואפילו שר. היא דומה לאורחת אלא לבעלת בית גמורה

חושדת . מצאה כוח לסבך עצמה בעסקי אהבה ועגבים –לומר עד היכן רע 

בחור אם הראה לה פנים . היתה בכל הבחורים שהם להוטים אחריה

והיא נטפלת בו וכרוכה אחריו ואין זזה , כבר נפשו חשוקה בה, מסבירות

  .ממנו

אה ב, משהקיפה את בתי כל מכרותיה וכבר כלו כל הקצין, עכשיו

  .לירושלים

לא היא עצמה . מן הרגע הראשון שבאה אצל דבורה לא נשאה חן לפניה

לא ַהְכנעה ֶשבה ולא חנופת דברים , ולא כליה המרובים שהביאה עמה

הכניסה אותה לתוך החדר , כמן דבר של ספק, כמזרזת עצמה ממנה. שבידה

  . שייחדה בשבילה

 ורמזה לה שמכאן  כאילו תחמה לה את תחומה–.  זה החדר ברשותך- 

  . ואילך אין לה עסק בבית
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כבר . היא נטפלה בה ולא הייתה מעבירה עצמה מעליה. אלא שזו לא נרמזה

עינויים וייסורים , ביום הראשון לבואה ניערה לה את כל תולדות ימי חייה

, וביותר מחלוקת קשה שיש לה עם המרכז החקלאי, שעברו על ראשה

מועטים וכבר היא דומה כבעלת בית ולימים . והייתה מטרחת והולכת

, הייתה היא רבה עם השכנות. זו עיקר וזו טפלה, ודבורה כאילו אכסנאית

משתלטת על הנשים החולות שהן ממתינות לתורן ונוצחת בעסק גדול על 

  .המשרתת התימנייה שלא תהא עושה מלאכתה ברמיות

ידות וניתנה נעקרה מתוכו רוח של ייחוד ובד. הבית נשתנה מנוהגו ומרגילו

דבורה לא יכלה לעמוד בכל השינוי . במקומה מהומה עסקנית ומטולטלת

מקום אין לה להתייחד או להיות שעה , דוֶמה עליה ביתה זר. הזה שנעשה

ועד , כל באי ביתה הרגישו כך, ולא רק היא בלבד. אחת בפני עצמה

 מכולם נתקבלה זו. שנכנסים אצלה נפשם מתמעטה עליהם ואין נוח להם

  .והוא מתנצח עמה ומתחדד עמה ומטלטל דברים והולך, לפני קוטנר בלבד

, מבקשת הייתה עלילה היאך להפטר ממנה. נפשה של דבורה קצה עליה

ברמז ובעקיפין . כל תחבולות שחיבלה לא הצליחו לה. ולא הועילה כלום

ועסק אין לה , שתשב רק בחדרה, שינתה ושילשה לה שהיא עייפה מאוד

  .לא נרמזה, כדרכה, אלא שזו. יתבכל שאר הב

כך מצֶרפת עצמה לכל מסיבת תה . היא עשתה בכל מלוא הבית כבתוך שלה

שעושה דבורה ולכל שיחת דברים שבינה לבין אורחיה ומיד נעשית ראש 

המדברים ומגלגלת בדברי עסקים אלו שיש לה עם המרכז החקלאי ועם 

מקבלת אצלה ; ופהמועצת הפועלות וכל אותה המחלוקת מתחילתה ועד ס

עדרים וממלאים את הבית -בחורים ובחורות שהם נמשכים עדרים, אורחים

עד שהיא נפנית ממריבות שעושה . כמין יריד שאינו פוסק לעולם, מהומה

האורחים בין -היא יושבת לה בחדר, עם השכנות ועם המשרתת הזקנה

ניקּור ַמשרה את ידה בספל של רותחים בשביל ַמ, החולות שמחכות לתורן

. ומטלטלת עמן לשון הרע ורכילות, שהתחילה ַמתקנת לה בימים האחרונים

ובודקת כנגד , ערומה כביום היוולדה, או שיושבת על מיטתה של דבורה

  . המראה את הפורונקלים שעל גופה

כאילו אחזתה , שעה ארוכה עמדה תחתיה. נזדעזעה, כשראתה זאת דבורה

  : לבסוף מצאה עצמה ושאלה. וםואין שולטת בלשונה לומר כל, הארץ

  ?  מהו הדבר הזה- 

  :ענתה לה זו, תוך שמושחת עצמה במשחה שבידה
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  . פורונקלים יש לי- 

  !יכולת לעשות זאת אצלך?  ולמה את בחדרי- 

כאילו ,  החזירה בשופי ובנחת דבר של טעם–.  והרי מראה גדולה יש כאן- 

   !ראי מה פשוט הוא הדבר? מה לך מתמהת: אמרה לה

נתבטלה , בכלל. אל שפתיה של דבורה לא הגיע כלום מכל הכעס שבלבה

, כל שהקניטה אותה. בפני תוקפה ושתלטנותה המרובה והיתירה, בפניה

נכבשה לה בהכנעה , וכאילו כפפה לה זו את ידיה ורגליה. סבלה ושתקה

וכבר נתייאשה מלַכלות אותה בזמן מן . ונהגה עצמה בשפלות ורוח נמוכה

נמלכה בלבה ועשתה את . רק הרחיקה את עצמה ממנה, מביתההזמנים 

קימטה עצמה לתוך חדר אחד ואין יוצאת ממנו , ביתה כרשות שאינה שלה

  . לחוץ

היא לא הרפתה . אולם רוזה שמוקלר לא הייתה מכירה מחיצות ורשויות

שאפילו סגורה . מדבורה אפילו בתוך חדר יחיד זה שצמצמה עצמה לתוכו

  . ומדת ומקישה עד שפותחת לההייתה ע, דלתו

  
  ]ד [

  

. מיום ליום נתאחזה והלכה בדבורה הפורענות שבאה עליה בשל שכנתה

לא עגומה אלא שווה , לא. רצונה ניטל ממנה ונפשה עגומה, ידיה נתרשלו

לזקוף את עצמה בגבורה , כדרכה לשעבר, שוב אין רצונה. נפשה עליה

סילקה אותה זו , נו? נה זווכי איכפת לה משכ. ולהעביר את הרעה ממנה

מכל החיים וטובתם מסולקת . מגדולה מזו מסולקת היא? מה יש. מרשותה

  .תהא צרתה שלמה. כך יפה יותר, אדרבא. היא

מידותיה של שכנתה לא של גנאי הן , התחילה סוברת לה, בסופו של דבר

כולנו . נוהגים הם כל בני האדם, בסגנון אחר ובנוסח אחר, כך. יותר מדיי

, כל אחד שמח לדחוק את חברו בתוך שלו. הננו במקצת מֵעין שכנה זו

הוא ? וכי בעלה טוב יותר מרוזה שמוקלר זו. להרוויח לעצמו משל אחרים

חמס מידה , גזל ממנה את חייה,  בכל עולמה–עשה כבתוך שלו לא בביתה 

 ,והפרופסור הזה וֶפֶפר. את שמחתה וְדחקה לקרן זווית של בדידות ושל יגון

האין הם מחפשים היאך לזכות בה , ארליך וכל השאר מידידיה כולם, קוטנר

תחילה בהכנעה ובחנופת דברים של אהבה וחיבה וסוף , ולהעיק עליה
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כולנו הננו , לא? מהי, והיא עצמה? בסמיות לב ודחיקת רגל של רשעות

להוטים זה אחר , אביונים אנו מטבע ברייתנו. במקצת מעין שמוקלר זו

  . זה אחר נפשו של זה, ל זהפינתו ש

מן החיים שכל עצמם נראו . כך שקלה את הוויית החיים כנגד צרת השכנה

אדם עניים כפשוטם -בבני, התחילה הופכת בעוני, לה שקולים בעניות

אין כוחם  ,דחוקים ונאנחים, אדם עניים בלא לחם ולבּוש-בני. וכמשמעם

דלות .  נפש ביתםלא לפרנס עצמם ולא לקיים, בידם להציל את עצמם

מפורסמת על כל , דלות ירושלמית מנוולת ומוטרפת! פשֹוָטה ועֹוָרה

-  דלות שאי–על כל קרן זווית ועל כל פתח של בית , החוצות והרחובות

  .אין כיוצא בה בכל העולם, אפשר לאמרה

בשכונת , במחניים, נתקשט לפניה העוני כמות שהוא ניכר בעיר העתיקה

אילו שמות יש (בשערי רחמים ושערי שמיים , במאה שערים, הפחים

כולם נתונים בלבה ועיניה . וכל היתר מהם!) לרחובות של ִלכלוך ועוני

  . עד כדי דכדוכה של נפש ועד כדי סילוק הדעת–בלּולות בהם 

של , מעשים ועלילות של חולי, שלא מדעתה גונבו אליה דברי פורענויות

יותר . ת בהם בינה לבין עצמהוהייתה דורש, קלונו של רעב ואפס תקווה

. מכולם נזכר לה אותו נער תימני שהייתה אמו מסיחה ובוכה לפניו בחשאי

 –נער בן שבע . כחוש ויחף ועיניו גדולות ושחורות, כה חולני הוא הנער

בדרכה עם ֶפֶפר אל , כשראתה אותו ברחוב, אז! תחילת גיל הילדּות

ְטָרדה בייסורים , זכר לה וציערהעכשיו נ. לא נתנה את דעתה עליו, הּפֹוסטה

. באותו תינוק, הרבה הרהורי דברים היו לה בו. ויגון ונטל את נפשה ממנה

? נתאלמנה זה לא כבר? מה אירע שככה ֵהשיחה אמו לפניו ובכתה בחשאי

פת , זוהי הדלות. לא כך בוכות הן אלמנות וגרושות, לא? נתגרשה מבעלה

  .זהב אחד-ולא תפוחלא בננה אחת , שאין ליתן לתינוקות

אפשר עבודה אין מצויה . הייתה מתחבטת ומהרהרת על אותו דבר בלבה

אפשר הבעל נפל למשכב ואין מהיכן ; בשביל להרוויח שני גרושים, לה

או אפשר פיטרו את הבעל מעבודתו ונשברה פרנסתו של ; ְלחיות את נפשו

  . בית מלא ורחּוש בתינוקות

פניה . אילו נתעלתה יותר מבתחילהכ, מן אלו הרהורים שנתקעה להם

  . ועיניה נתכוונו בכוונת עצב אילם, התנאו בחן של צער חרישי

אולם היא ישבה ביניהם בלא . ערב-נתכנסו אצלה ידידיה ערב, כדרכם

הליכות הבית שנפלו . פניה טרודות בהרהורים ודעתה מופלגת, שמחה
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היא שמביאה , רחיםהיא שמכניסה את האו. מידה ָחְזקּו בידי רוזה שמוקלר

מפריחה דברים ועסקים ומזרחת כל מה שיכולה , תה ומכבדת אותם

  . להזריח

רוזה שמוקלר וקוטנר היו מתעצמים זה עם זה ומקנתרים זה את זה בדברי 

חידודים עזים וחריפים שלא באו אלא לכסות על היצר הרע ולסמא את 

  .העיניים

  :הוא אומר

  . מאירה את כלבנה בארובה- 

  :מחזירה לווהיא 

  .  מביט בעין אחת לגושן ובאחרת למצרים- 

 רומז הוא רמז של ערמומיות –. מין"מ'  ירחיק אדם עצמו מכלה של ג- 

  .ואומר

  ? ואלו הן- 

  ! מוקצה מחמת מיאוס- 

  . שניים רצים וחוזרים חלילה– מחזירה היא לו ואומרת – אין דבר - 

  ? אלו הם- 

  ...חוב ובחור- שטר- 

דינה ארליך . מליצים זה את זה והומים ומהמים והולכים, גחיםכך היו מתנ

  .הייתה שמחה בניצוחים אלה וצוחקת הרבה

  . אם לא ייצא מזה זיווג טוב– אמרה – תראו - 

הטיח עיניים , ישב קמעה. הפרופסור לא יכול היה לסבול דברי הבל אלו

  .קפץ ממקומו ויצא את הבית, זעומות ברוזה שמוקלר ובקוטנר

אפשר לאדם - אי– היה אומר לה לדבורה – ,גברת דוקטור, תסלחי לי - 

  .הגון לישב במסיבה מעין זו

  . יושב לו ושותק ואילו ֶפֶפר. בכל פעם הוא אומר כך ובכל פעם חוזר ובא

  :נפנתה דבורה אל פפר ואמרה, לאחר שקפץ הפרופסור והלך לו, פעם

, תימנייה קטנה ודלה? בהנער התימני שראינו ברחו, אדון פפר,  זכור לך- 

  ...הסיחה לפניו ובכתה בחשאי, כפי הנראה אמו

  ?מתי ראינו?  איזה נער- 

  .הוא לא זכר כלום, לא

  ? ולמה תשאלי- 
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הייתה גומלת עמו , הרהרה לה, אילו מצאה את הנער. סתם היא שואלת, כך

... מלבישה ומנעילה ושולחת לבית הספר, נוטלת את מזונותיו עליה, חסד

  .ה ְמאמצת אותו ְלֵבןהיית

 התרצה לבוא מחר לאחר העבודה – חזרה ונפנתה אליו – אדון פפר - 

  ?ונטייל

  .מתוך האהבה ומתוך הביישנות קיבל בקשתה

לא מעונן , היה היום יפה. יצאו שניהם לטייל, מייד לאחר העבודה, למחרת

אחד מימים אלה שהם מצויים בירושלים בין גשם , ולא צונן ולא רותח

ספק יש בה , עמדו השמיים בטהרתם כחולה וחיוורת. ימים של חסד, שםלג

עננים בהירים . ספק משל נֹוָין של מרגליות, משל פגימתה של לבנה

נתרפרפו קצתם פה ושם , כאילו היו טוויים ממרחקים אווריריים, וקלושים

, כבדים ומרובים, כחצובים ממחצב של חמה הוורידו הבתים. ונמוגו והלכו

*סים ממשויימעּומ
74

-תלים של תפוחי-הרחובות האירו מִתלי. אבנים קפוצות 

רוכלים . צבעוני עסיס בכלי זכוכית, אשכולי בננות תלויים ברפיון, זהב

נזירות . טרפו ממקום למקום והכריזו על רוכלותיהם בקולי קולות

יהודים מרובי זקן . סיעות שחורות ואבלות-ותלמידותיהן משכו סיעות

אורחת גמלים , פה ושם נהק חמור. צו בעסק של בהלהופאות התרוצ

  . ניטלטלה בחשאי ומשכה

אלא , זה לא נזדמן לה. שמא יזדמן לה אותו תימני, דבורה הסתכלה בילדים

שנטפלו עמה למכור לה , תימנים ומוגרבים, בבלים, כורדים, ילדים אחרים

  . סבון וכלי ִסדקית קלים, גפרורים, עיתונים: רוכלותיהם

.  הכריזו וִצלצלו במצילה על גבי תיבתם–! לצחצח נעלים! גברת! ברת ג- 

  !גברת!  גברת–

דבורה . והתחילו יורדים ברחוב והולכים, ֶפֶפר הציע לה שיעלו על החומה

, הרהרה, זו מידה שיש בירושלים. הייתה מהלכת טרודה בהרהורי לבה

, דומה. שמידה חיצונית ומידה פנימית של כובד ראש מרובה וחשבון הנפ

שמשכיח את קלות הראש , יש כאן משהו שמַשתק את השמחה שבלב

בבתים , באבנים, משהו בשמיים האלה, ומפסיק את הצחוק מעל השפתיים

גם . אפשר לנהוג בקלות-אי, אפשר לשמוח כאן-אי. ובהרים שמסביב

, גם השמחה קשה וכבדה כאילו אבן תלויה עליה, הצחוק הוא של קפדנות

                                                           
 . משאות*
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כבר אין היא . אפשר לשמוח כאן-אי, לא.  של זעף–אהבה גם התאווה וה

  .שצחקה סתם, זוכרת שעה שצחקה להנאתה כל ימי שבתה בעיר הזאת

  . אמרה–...  עיר משונה- 

  ? משונה- 

  . כבשה ראשה בקרקע–...  אוהמ- 

כנגד השוק , עד שעומדים ומסתכלים למטה, שם. בחומה עשו שעה קלה

  :ולחש לה ואמר, גב ידההניח פפר את ידו על , הערבי

  ?למה את שרויה בצער?  מה יש לך- 

אותה שעה הרכין עצמו . היא לא החזירה לו דבר ונסתכלה למטה כבתחילה

  .אליה וְנָשקה

  .  לחש בלשון עגומה–... בחומת ירושלים, במגדל דוד,  כאן- 

לא גדרה עצמה ממנו אלא עמדה , כיוון שלא הראתה לו פנים זעומות

, קירב עצמו אליה ונשק לה שוב, הכול ועיניה מפליגות למרחוקמופנית מן 

  .עד שעקרה עצמה ובאה לילך. בחשאי

  .שעה ארוכה הלכו ולא דיברו ביניהם

 אני מבקשת ממך שלא תשוב עוד לעשות – פתחה לו ואמרה – אדון ֶפֶפר - 

  .כן

  . טרף בראשו ואמר בלחישה של בהלה– .כן,  כן- 

רוח של מזרח הפכה להיות של . יגו השמייםבצד מערב התר. השמש שקע

שתי רשויות מופלאות ורופפות ששימשו זו מעל לזו , ורוד וכחול סגליים

ניתלה כטיפה של זכוכית בתכלת , חיוור ובוסר, כוכב ראשון. ורווחו והלכו

קרעי עננים אדמדמים . הלבנה באה בזיווה והלכה. השמיים הירוקה כִרְכָּפה

אֵבלות ירדה על העיר ומרה שחורה של . נמקים-נימוקו פה ושם נמקים

  . עד דכדוכה של נפש–כבדה וחרישית , שקט

  

  ]ה[
  

מאז . שכן ביקשה אותו שיחזור ויטייל עמה, פפר הצליח בטיולו עם דבורה

  . יום והיו יוצאים שניהם מחוץ לעיר-נתוועדו יום

ה על הרבוצ, שגילית לי את צורת פניה של הארץ, אדון פפר,  אתה הוא- 

 – אמרה לו פעם אחת תוך שמראה באצבעה כנגד ההרים –... ההרים הללו

  . ישראלי-שעד עכשיו כלל לא ידעתי מה גדול הוא הנוף הארץ
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היא שבאה מן השדות , המראה הזה שכולו הרים היה זר לרוחה, אמנם

כל קירוב לב לא . זר ומופלג ותמוה, הפתוחות ומן המרחבים המפולשים

כדרך שיש לו לאדם עם נוף , ם ולא מגע אינטימי כל שהואהיה לה עם ההרי

כמין וילון מונח בינה . שהוא כבוש בלבו ובלול בכל הווייתו, מולדתו

כאילו בפנים , מתבוננת ואין מבחנת כלום, רואה ואין ראייתה ברורה, לבינם

איתני עולם : היה זה יופי גבוה ונשגב. כרוכות היא עומדת בפניהם

-מושכים והולכים אלה על גבי אלה נחשולים, ופיםזק, גיאומטריים

תחילת , כאן הוא עיקרו של עולם, כביכול. גבורה ורוממות-ביפי, נחשולים

וכלום . גבוהה ואדירה עד לשמיים, ודממה עתיקת ימים, ברייתו של עולם

 כבתוך השמיים –לא מושב ודרך , לא עץ ולא שדה, אין כאן בשביל האדם

מהומה וִערבובָיה של , אן מֶשל קדמונו של עולםהכול כ. האלה שלמעלה

רק פה ושם . שהוא פוסע לרוח השממה מראש הר אל חברו, יוצר בראשית

ַמלבינים שבילים בודדים ומסוכסכים שאדם מתגנב לילך בהם מתוך 

  .האימה ומתוך סכנת הנפש

כך דברי יופי של שבח הרהרה בנוף והשתדלה לקרבו אליה ולחבבו על 

  .נפשה

 –" , טפל להרים הללו–ישראל וכל היישוב -ת היא מטרופולין של ארץזא "

מכאן ניטל אופיו של  "–קישטה בהם תארים ושבחים והרהרה בלבה 

מן האבנים ומן , מכאן היו הנביאים מתנבאים, קשי ערפו וכוחו, ישראל

  ."ההרים החרבים האלה

אילו כ, האזין לה במין ביישנות והנאה, כשסחה לו לפפר את הדברים

ישראל אהבה -אהב את ארץ, בצנעה ובסתר, שכן. לשבחו אמרה אותם

ואהובה היא עליו והרי היא , אינטימית ומיוחדת זו שאין הלשון יפה לה

  .כגופו

 עקר צמח אחד מן האדמה והתחיל מלמדה ִדקדוקי – הנה ַאלֵּתיאה - 

ש לה י. תחילה יוצא ענף מיסוד הגבעול.  ממשפחת ַמְלַוִצָיה היא–דברים 

  . הֱעלי עשוי צלקות והאבָקנים סדורים מסביבו. כותרת גדולה כמין פעמון

מייד החל מחטט , ובכל פעם שיצאו אל מחוץ לעיר, בקי היה בצמחים

. ומלמד אותה טיבם וסימניהם, באדמה ומעלה לפניה מיני עשבים וקוצים

מעולם לא עלה על דעתה שמצוי הוא ? מה לו ולצמחים: בתחילה ָּתמהה

עוסק היה בצמחי . יודע הוא קצת, כן! פשוט הפתעה. צל דברים אלהא
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מכאן עשתה עצמה כתלמידה . להנאת עצמו בלבד, ישראל כך סתם-ארץ

  . והייתה לומדת ממנו תורה

היה ֶפֶפר כורע על ברכיו ומחטט בצמחים ודבורה יושבת על גבי אבן 

מות כמיני יערות ועיניה תלויות ְּבָבבּואֹות העננים על גבי ההרים שהן דו

  .עבותים

תלתה , משהו שאין לו חקר, מתוך עצב שיש אחריו משהו סתום ומכוסה

פחות מכדי דריסת רגל , עיניה בעמקים הללו שהם צרים ומועטים ביותר

מעולפים תכלת חמה של אגדה וסוד הכחילו ההרים בתעלומות . אדם

ם מכל דורות אלו שהם מופלגים יותר מכל הר ועמוקי, דורות שעברו

  .ורמזו ומשכו אותה לפרוש לתוכם, מרחק

עד שעמד ובא אצלה , טרודה בהרהורי לבה לא הרגישה בפפר שקרא לה

זאת היא ַבּלֹוָטה . והתחיל מראה לה כל מין ומין, עם צרור של צמחים בידיו

. שמור הפרי,  כמין שפופרת ובתוכו–גביע מיוחד במינו יש לה , אּוְנדּוַלָטה

, וזאת היא גַלאּוציום גרנְדפלֹורה...  אלא במקום של טרשיםאין היא מצּויה

אך יש גם . אדום, גדול מאוד, הפרח שלה כשל פרג. ממשפחת הפרגים

  . יפה מאוד, צהוב

  . הפסיקה אותו מדבריו–?  כלום אפשר לטייל בהרים- 

  ?  בשעה זו– התמיה עליה –?  עכשיו-

  ?האין סכנה בדבר.  בכלל- 

  . ין סכנה בחבורה גדולה א- 

  ? וביחידות- 

  . אפשר- ביחידות אי- 

  . נצטערה בדבר כאילו הכזיב לה את תקוותה–? אפשר- אי- 

  . שכבר עמדה לפרוח, ָלמינתה ִאיְנָקָנהעמד והראה לה ָּכ. פפר חזר לשלו

  .תריחי נא! קצת מן המקצת, ריח קלוש,  ריח של מנתה יש לה- 

ה מן הכלמינתה שהגיש לפניה  הריח–. זה קשה יותר מכל,  יודע אתה- 

אלא כל ,  לא הנאת טיול בלבד ניטלה–ואמרה בנעימה מרופרפת ועגומה 

  .עצם רגש החירות והרווח שאדם מרגיש בארצו, עיקר המולדת
  

 • • •  
  

סמוך , מחוץ לעיר. פעם יצאו לילך לבית הכרם לראות בשקיעת החמה

יפות , חלחלותכ-פגעו במקום אחד פרוץ באבנים אפורות, לכפר ליפתא
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אותה שדה מסולעת של גופי אבנים בולטות וסמוכות . כלבנה בליל ערפל

נמשלה זו עליה . הדהימה את דבורה בתוקפה העז והמרובה, אלו לאלו

  .כמין עיר שאוכלוֵסיַה אבנים והווייתה אבנים ודממתה אבן ואבן

 – נסתכלה לצדדים ועמדה תמהה מן המראה הזה –...  עולם בפני עצמו- 

  !טיפה אחת של רחמים אין כאן

שוב לא . כל שהביטה לא נסתפקה ולא יכלה לעקור עצמה מאותו המקום

אלא מטיילים היו בין האבנים וסובבים , הלכו לראות בשקיעת החמה

, כל עצמה כאחת מן האבנים הללו, כפופה ודוממת. והולכים אנה ואנה

 ומתוך נחת מתוך החיבה. ישבה והטתה פניה לחמה ששטפה אותה באור

כמין ריתמוס , היא הרגישה בהבל החם ששפע מן האבן שמתחתיה, הרוח

  . חרישי

 תפסה לשון גבוהה ויתירה –? כלום מבין אתה לרוח האבנים,  אדון פפר- 

  .כגימנזיסטית

  .עצמה עיניה וחזרה ותלתה פניה לחמה, תוך כדי ששאלה נתביישה בעצמה

  . ואמרה חייכה–...  אילו שטויות שאני מדברת- 

משכו הרי ירושלים בחבורה אחת עצומה ובעלת , עד מלוא העין, מנגד

. והר ִמצָּפה בראש כולם, אלה לפנים מן אלה ואלה בצד אלה, גבורה וקומה

השוו , מטליות של גוונים-עשויים מטליות, עגלגלים ורווחים, משופעים

 ושם פה. כולם באודם של חמרה שניכר יותר מכל הגוונים ואחז את העין

והלבינו מבין לירק שמסביבם כמיני כרכים , הבהיקו כפרים בודדים

בשיפועי ההרים ובבקעות הפתוחות מתחת . ובירניות של דברי אגדה

  . כמֵעין קרעי רקיע, הפציעו ועלו ערפילי תכלת

שלווה . כל שפנתה והלכה תשו הגוונים ושככו. החמה פנתה לצד מערב

כלום אין מתרחש כאן וכלום אין . ט ָוֶבטחאנינות של ַהְשֵׁק, ניתנה בהרים

מרחוק הגיעו קולות של שעת לפנות . לא צבע ולא צל ולא ניע, מתהווה

  . קול עדרי צאן וקול תינוקות קוראים: ערב

, מעולם. דבורה הפסיעה על יד ֶפֶפר ולבה המה בקרבה. לאיטם שבו הביתה

מטיול כבאותו לא נהנתה , אמרה לו בחיבה רגושה ונלבבת של הכרת תודה

  . שנרמזה היא מחיּבת ִקרבתה של מולדת, יום
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 לאה איני

  

  

   רומן בכתובים– 'הילד של לגיון הזרים'מתוך 
  

  !שני אלה לא היו נשארים יחד רגע אחד, אלמלא הילד
   

  1962, אוגוסט

  

התיירת לא יכולה הייתה להתיק את מבטה מהזוג הצעיר היפה 

היא ישבה במרחק . שיטים של המלוןשהתקוטט בסערה כבושה בחנות התכ

מה מולם על ספת לובי שקועה במקצת כצופה בסרט אילם שהוקרן להנאת 

. וכמו כדי לטשטש את עליבות המקום, האורחים בחלון הראווה של החנות

המלון גבל בירקון סטריט איפה שהתנוססו מלונות מפוארים ומספר בתי 

היא שנאה לעשות . התעלמהאך שכן ברחוב צר ונופל שמשמו , שגרירויות

שהוריה הטילו עליה ללמוד , שימוש בשפה הזו עם האותיות הגרוניות

והמלון היה באמת , סקול של הרפורמיק סינאגוג־בילדותה בסנדי

שהיה במרחק של בניינים ספורים , מיקומו גם הסביר מדוע הים. ט'פצ־פאר

. נקלע לשוקרק הציץ בזגוגיות המוכתמות שבגבה כאציל מתקצף ש, וכביש

ממרפסת חדרן שבקומה הרביעית הים התיכון נידב מגלימות הטורקיז שלו 

, כיסאות נוח מדולדלים, אף שכנגדה חשף חוף של גושישי זפת, מעט יותר

אלו גם חבטו כל . ואת גופותיהם הנצלים בשמן ובשמש של המקומיים

לי ומב, היום בכדורי פינג פונג מצד לצד בעזרת זוג מגשי עץ עצומים

בו , לימדו אותה לומר בקיוסק שעל החוף', פושטקים'. להתחשב באיש

והסלטים העשירים של , התיירת גיחכה! מכרו בקבוק סודה אישי בקוורטר

היא ; ארוחת הבוקר טיפסו לה בוושט יחד עם מרירותו של הקפה המקומי

לא יותר ; התגעגעה לארוחת הבוקר שסם היה מגיש לה מדי בוקר למיטה

ומאג מקפה , חצי כוס מיץ תפוזים משומר, ניים עם חמאת בוטניםש־מצנים

  . הפרקולטור העדין

, שלשום גבר בחליפה אפורה.  הזוג שממול העצים את מריבתו הדמומה

נכנס לחנותם , שנראה כאילו יצא מסרט של בוגרט, מגבעת ותיק מסמכים
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היא לפחות שמעה היטב את צלצול . והפעיל לזמן מה את מערכת השמע

אחר כך היו נפנופי . אגרופו של מוכר התכשיטים על גב דלפק הזכוכית

. ביניהן גם אלו הדקות של אשתו שנבהלה לעצור בו, זרועות באוויר

ובפרצוף וצוואר שהתנפחו , דוב פצוע יצא הבעל אל האיש, לשווא

למרבה ! החוצה, רשף והדף בו החוצה, מצעקות שהתאמץ להחניק

שניפק לה כל רסיס רכילות , השעשוע נתקל המסולק בסחבה של אמיל

מה הפלא אפוא ; יפככל שהיא טמנה בידו את הט, שעלה בידו לספק

וייצב את המסולק שלא , שכאשר עצר אמיל שלשום את שטיפתו שם

  . גם סובב את ראשו לאחורי הלובי וחייך למבטה, יחליק

הדרמה נועדה לזוג השחקנים , השישי לשהותן כאן,  אבל הבוקר הזה

מרותקת לשפת הגוף . והיא התלחששה באקווריום החנות, הראשיים בלבד

הבלורית את קופסאות התכשיטים ־ת ראתה איך ערם גבההתייר, של הבעל

ובאותו זעם עצור רשף , ששלף מהכספת על דלפקי החנות בזעם עצור

כנרית נכלמת היא ניתרה עם שדיה המלאים סביב . זו נרעדה. באשתו

מרימה קופסה אחת ומניחה אותה בצד ; וסביב הקופסאות, המגודל

, כשהלך בעלה והתקדר.  האחתומניחה על, מרימה שתי קופסאות, הערימה

 התיירת –חבקה הצעירה את זרועותיה שהגיחו משמלתה הצינורית כאילו 

 כאילו ניצב בחנות במאי מסופק שקרא –ליקקה את הליפסטיק שלה 

וברגע האחרון , צחקקה התיירת, ארץ הקוידש־ארץ הקוידש! קאט: עכשיו

 להיטלטל כל הדרך; חסמה בידה את הגרעפס החמצמץ מהסלט

המצווה של הבן הצלייגער של הדודן ־איילנד כמו יהודייה טובה לבר־מלונג

 היה –שילם רק בעבור היומיים הראשונים ו, ויו הזה־ששיכן אותן בזירו

 כמה –אבל הזוג הזה ! ושל קיץ! מבחינתה בזבוז מוחלט של חופשה

  ! בידור שלם! אושר הוא הסב לה

. ק אין בקבלה' עשתה צ לראשונה ראתה אותם בצהריי הגעתן כשעדנה

. היא סבבה בלובי מרוטה מהטיסה עד שעצרה מול שתי החנויות הפנימיות

, אך בזו של התכשיטים, ים והקוסמטיקה הייתה סגורהההחנות של בגדי 

היא (היא השתאתה לראות כיצד הגבר הנאה . כיכב הזוג –הריקה מקונים 

את ישבנה של ליטף , היה בגבו אליה בתחילהש, )הסיקה שהיה המוכר

גם צבט שבו , האחיד וחשוף כל כך, האישה הצעירה בחיוך הזימה הגברי

צחק אמיל כשהעלה לחדרן מאוחר יותר את , הם נשואים, כן. לה בשד
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ולמרות שמאז באמת הוחלפה . נשואים ורבים כמו חתול ועכבר, המזוודות

   –הצעירה , סערת התשוקה בסערת המריבות

ת לפתע בקול רם משהבינה כי המוכרת פלטה התייר! מזלטוף,  הו

אלא שמוחה . וסוף סוף התריסה משהו כנגד בעלה, שמולה כן העזה הבוקר

והרי עדנה והיא כבר הזדעזעו יום אחד ביפו . כרע לרגע תחת גודש המקום

בסמטאות , שסבבו שם, !)ראו גם חיילת(הלומות היו מהחיילים ; העתיקה

מהערבים מוכרי המזכרות ,  עמםויחד, עם נשקים על הכתף, המפותלות

כשמוחה  היא התנשמה עתה, בדיוק! שלא בחלו בשום שטיק כדי לרמותן

כזו שלגמרי איבדה את ! הצעירה נראתה כתיירת בעצמה, שב והצטלל

! ?כולם! ?הן! ?מה היא? מה המוכרת הזו עושה כאן, כי באמת! דרכה

ירוסין של סם וצחוקה דעך כשהציצה בשעון הא, התיירת צחקה ונחרה קצת

זה (חברתה המבוגרת ממנה בתריסר שנים . ששקע בשומן של פרק ידה

עוד ! עדנה המסכנה. שוב איחרה לרדת. איחרה לרדת, )תמיד היה מעודד

הלעג שבעיניה התלכסן ! ?פעם יותר מדי ליפתן משמשים בארוחת הבוקר

שכמו משכו את שני צדי פרצופה בזוג , כעדשות משקפיה האופנתיים

אבל . והרימו את לחייה וקצות שפתיה באותו לעג מלוכסן, ם שקופיםחוטי

בחלון , נעם לה לראות כיצד שני מושכי העין האלה התייסרו שם, כן

   .הוקל לה. הראווה
  

•  •  •  
  

היא עצרה כשהתלבטה אמש ... אז לא כל מי שנראה כמו,  את רואה

יתה מחפשת עדנה הי. באוזני חברתה לגבי ההשוואה הנכונה אליה חתרה

למרות שזו נחה בשלווה על השידה המשותפת , בחדרן את משחת השיזוף

  . שבין מיטותיהן

  ? אתל,  אמרת משהו

, הבעל... בחנות, שמוכר תכשיטים בלובי, הדרמטי הזה,  הזוג הצעיר

היא צרדה ! זהו זה! אורסון וולס... הוא לא נראה לך כמו, עדנה

  . גה על עוצמת הדיוקעוד התענ! ?נכון. באצבעותיה בתנופה

חברתה טלטלה עכשיו את . דומה למדי, כן. אפשר להגיד, כן?  מה

  . שפופרת השיזוף בניצחון עצבני

בארדו תוצרת , או יותר טוב? אביב־יט בארדו מתל'בירג? מה?  והיא

  . ועתה גנחה מצחוק, איש לא הצחיק אותה כמותה! וארשה
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סקסית ,  א ת יפה בעיניהיא לא כ ז, מצטערת? אשתו? הקטנטונת,  מי

ומשלחות החיפוש , כעת הגיע תור חלוק הים להיעלם. כן, קצת אולי

החלוק נפרש כמובן על כיסא . שבעיניה של עדנה התפזרו ברחבי החדר

, יקירתי, שתינו במקור משם, אגב. והיה נקלה שם כטוסט, הנוח במרפסת

שתמיד , דנהע. הוריי, זאת אומרת, אני, או לפחות מקראקוב, את יודעת

  . וטוב שכך, עוד נראתה נואשת, היטיבה לקלקל את הכול

הנופך , את יודעת. הגברת, אבל היא נולדה בכלל באלכסנדריה,  כן

היא המשיכה , ומכיוון שעדנה שתקה. וכל זה, הקוסמופוליטי, האקזוטי

אלה . עדנה, אני מדברת על היהודים העשירים האלה, בחוסר סבלנות

  . ודיברו צרפתית, מכל המקומות, למצרים, מלפני המלחמה, שהיגרו מפולין

שאחת , ונעצה בה את המבט הזה,  עדנה עצרה עתה מחיפושיה באחת

מאין לך כל ! אתל, אלוהים אדירים. לכמה זמן תהה על זהותה האמתית

עוד , ומפני שזכתה לאפס תגובה מצידה! מדובר בזרים מוחלטים! ?זה

   .ואחר כך חודשו החיפושים! בחיי, את. אי. איי. סי, מלמלה בתפלות

אך כיוון שבחרה לא להתרגז בשעה כה .  היא חשה בגל חום מטפס

אמיל מאוד ? לא, אבל כבר אמרתי לך! מאין לי. גיחכה, מוקדמת של היום

אני מניחה שאפשר להבין את הבחור , טוב. מחשיב את העניין הזה אצלה

, אף שלא הגתה את החיתו. הברון,  הזהכי"התנהמסכן אם נולד בחור 

  . חרכה זו את גרונה

אך כבר נטפלה , עדנה עוד חשדה בה, אוקי, טוב, כן! ?החדרן?  אמיל

? מה... אני יכולה להישבע שלא שמתי אותו כאן, אתל, החלוק. למזוודה

, אני רק אומרת. דעתה של חברתה הייתה לגמרי פזורה? אמרת משהו

והם , לא נראה אותם יותר? ארכמה נש? שבועיים או שכבר פחות שבעוד

, זרים שחולפים זה על פני זה, זה מה שאמרתי! לצורך העניין, לא אותנו

שמעתי , בכל מקרה... ראית אולי, אתל, החלוק שלי, אה, אני מתכוונת

  ? זה נכון, ששני אלה איבדו משהו

 האמת שהיא הייתה פורצת בצחוק אלמלא שנאה שעדנה הקלה כך ראש 

בייחוד כשאמיל כבר דרש בחוצפתו , ת תשומת ליבהבכל מה שלפת א

מאז . וניסתה להירגע, היא פתחה ברצף נשימות עמוקות. שתגדיל את הטיפ

הפכה עדנה לא פעם למעמסה , בלונג איילנד, ואפילו בבית, מה שקרה

עדיין . עליה עד שלעתים נדרשה להזכיר לעצמה מדוע הן בכלל חברות

בים של המלון מהשולחן המבולגן היא חטפה את בלוק המכת. חברות
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והחלה לנפנף בו כנגד הכעס שבכל זאת , )מפתח החדר נפל לרצפה(

  . היא רטנה כנגדה! אני רואה שהחלוק שלי נמצא! עדנה, הללויה. הציפה

והייתה משום מה , שכבר איתרה את חלוק הים שלה במרפסת,  עדנה

, הטיפשי, ההחלוק העב! ?שלי... זה לא? מה. התאבנה, בסוף קיפולו

יחד עם קומץ מצעים ומגבות בשל פריחה , שהיא סחבה עמה מהבית

   . שב לממדיו הרגילים–מדומה שנטתה לקבל במלונות 

  . רק אמרתי שמצאת את החלוק! עדנה, בעצמך־את־ מה

? מה התחלת להגיד קודם על הזוג הזה, ואגב זרים. כן. הנה הוא,  אה

אך . ה עבר עכשיו לסנדליםקולה של עדנה נמך משמסע החיפושים של

שמה שאנחנו , את יודעת שקראתי פעם, הוסיפה ואמרה, משלא נענתה

? מוזר, לא! תארי לך? רואים בזרים הוא ההשתקפויות החבויות של עצמנו

היא ! לא תחמקו! הנה אתם, כן ידידיי־כן... מה שמתחבא שם בתת ההכרה

אזנת עם ישבנה עקמת הגב שלה מת, מתחתית המיטה, זחלה כעת אחורנית

  . וגררה מלפניה את צמד הסנדלים, הזקור

. אני מחכה לך בלובי. היא שוב לא יכולה הייתה לשאתה! לא משנה,  הו

  !הפעם תדייקו, בבקשה! לך ולסנדלים
  

•  •  •  
  

נעמדה ,  סוף סוף יצאה עכשיו מוכרת התכשיטים מהאקווריום הנוצץ

! בטח שכורה(ם השכורה והביטה על חלון הראווה של חנות, בגבה אליה

התיירת ידעה שהייתה . כיצד סידר בו בעלה את התכשיטים, )המתיק אמיל

, תנועת זרועותיה המקופלות. זו דרכה של הצעירה לספוג את המדון

קת ואגודליה שהזדקרו כתינו, שהתרוממו משני צדי גופה בקו כמעט ישר

"!  משהואיבדו. " לא העידו אחרת–בעת שאצבעותיה מחו את הדמעות 

הבעיה הייתה . זו רק דרך אחת לתאר את שקרה להם' איבדו משהו'

היא רצתה לומר זאת אתמול ! שעכשיו הם אינם יודעים מה עליהם לחפש

אך בשל דיאלוג החירשים עמה מלמלה את הדברים לעצמה , לעדנה

  . כשירדה במעלית

. התלבלבה התיירת, הגברת הקטנה, היא לגמרי בוכה שם, כן,  הו גאד

 –ו , בארץ חדשה, או מה שזה לא יהיה, ציונים, יפים, צעירים! הנה לכם

ולמרות זאת החתולים , החיים הם פח אשפה שמתמלא ומתרוקן! "כלום

היא נזכרה פתאום באחד מהציטוטים , "והעכברים לא ינברו בו יחדיו
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', שהיא מצאה ביומן המלחמה שלו בגרז, האיומים האלה של סם

או כמו שהרבנית הרפורמית . חר המכתבכשחיפשה וחיפשה א

יו אר : סקול הייתה מטיחה בהם כשאזלה לה הסבלנות־מהסנדיי

היא צחקקה ! גוד פור גורנישט! מיין קינדער, קומפליטלי שליימזלס

ומבטיה , עכשיו בקול את המלים הישנות כשכל גופה הוטה לעבר הזוג

ואת מקומה , אט שככה החומציות בוושט שלה־אט. בלעו. אכלו אותם

. תפסה דשנות ארוחת הבוקר יחד עם הצנינות הנעימה שהישרה המזגן

. בלובי הריק, על הספה, תנמנם כאן, )היא שכחה מעדנה כליל(בקצב הזה 

. אפילו עמדת הקבלה הבוקר הייתה שוממה, היא רפרפה סביבה, כן

ליד כד , ואשר כבכל יום ישב בסמוך למדרגות, שפניו בספר, מזאטוט אחד

והיא , היא הייתה לבדה, הו כן.  התעלמה–ר סדוק ובו אלומת חיטים חמ

ותחסוך לעצמה את הזיעה המזומזמת , המחשבות, תעצום קצת את העיניים

  . על החוף

כמה שניות נדרשו עד . נמנומה הופרע באחת! היי? מה...  אבל היי

היא קראה באנגלית ! יו סקרד מי! ליטל פול. שהערפל בעיניה נמוג

: ואז גם הכישה אותו בעברית, ררה לה זהותו של משבית השמחהמשהתב

   !פושטק

 היא –השיב לעצמו , גחן לעברה,  הילד שהגיח מגב הספה הסמוכה

שהתגלגלה אל בין נעלי הבד ,  את מכונית הפח שלו–רכנה בעוינות לראות 

מכנסיו הקצרים הכחולים חשפו את . והתיישב על ברכיו הרזות, שלה

והצעצוע המחליד נחסה , צחור חולצתו הדגיש אותה, ונוכתמתמות שיזפ

  . בין ידיו

, הוא טבל אותה במבט של כחולים עמוקים.  היא לטשה בו את עיניה

שהיה כה מוכר , אולי בגלל שגון שיערו, שהיא התקשתה לפענחו, שקטים

עושה ! ?מה? מה, כל הזמן הזה היית שם. כמעט דקר אותה בזהביו, לה

א ! טס וואט יו אר'ד, יה? ט'יו נאו ד, אר א ליטל סנייקיו ! עצמך קורא

אך כשהילד הוסיף . היא כמו רצתה לפתע שיודה באשמתו! סניקי סנייק

אמיל אמר ! ?רייט, את הבן שלהם... יו, וויט אה מינט. התרככה, ושתק

היא הצביעה , שטבעת בדמות סירת אודם שקעה בבשרה, באצבעה. משהו

זה אימא . ליחששה באוזנו, ר סאני'לוק ד. כשיטיםנמוך וזהיר על חנות הת

  ? יה, ואבא
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והחל להסיע את מכונית הפח על גבי , פנה ממנה,  הילד פרע את ישיבתו

  . השטיחים

אף , היא המשיכה להאשימו! זה למה לא שמעתי אותך,  אוקי

שום , נהמת מנוע אחת, שהתפלאה הכיצד זה לא בקע מגרונו צליל משחק

היא גיחכה ,  רק שהם בטח אסרו עליו לדבר עם האורחיםזה לא, כן! דבר

יו אר הבן , נאו דאוט, יה. אלא שהוא עצמו שיחק בכוכב משלו, בליבה

, אבל גולדי כזה. היא שבה ופסקה בקול רם משל היה זה גזר דין! שלהם

והסיגה ברגע , "שיער"היא שכחה איך אומרים בעברית ... מאיפה ה

דודה אתל ? סאני, איך קוראים לך, נו.  בוהאחרון את ידה ששלחה לגעת

אבל גרונה שוב נחרך ,  היא ניסתה להתיידד–איך , שואל אותך שם, פה

  .מהחית

  . ורחק ממנה יותר, הוא אמר בסוף בטון שכמו ביקש להשתיקה,  עירד

  . המילה נמלטה מפיה כעיטוש! ? וואט

  .וחזר על שמו, הוא נשמע כמבוגר מדקלם, ך" זה מהתנ

אור רק , ואתה יודע מספר לי. היא לא אהבה את חוכמתו? מה, יבל מהבי

  –מה שאבא ואימא שמו בפה 

. עד כאן דקלם. ך לבן של חנוך קראו עירד"בתנ.  הוא סב אליה מעט

   .עיניו וקולו ניצתו! הוא בנה את העיר הראשונה: אך כשהוסיף. ולאט

שני ? נוךולרי שופ הוא א'סו אבא בג, אוקי.  נדרשו לה כמה שניות

שחזר והסיע את , אך פני הילד. החתים בשם היו בעבורה כעונש הסלט

, היא בהתה בריסיו הארוכים זהובים. כבר נאטמו, הצעצוע בכביש הדומם

רכנה , חוששת להרפות. וחשה שליבה נצבט, שכמו פוררו נגוהות על לחייו

, היא נאנחה לשתיקתו, אוקי? מה שם אימא? ואימא: ומשכה בכתפו

אור גם זה אתה ? שנים? סאני, בת כמה אתה, סו: סתה לדייק עם העבריתוני

  –לא 

עצר את משחקו והמתין , הוא אמר לפתע,  בחורף יש לי יומולדת

   .לתגובתה

חמש האצבעות שהידקה ... אתה בת, לטס סי, סו.  צחוקה היה מופגן

, ידתג! לייק דד, שימשען! אבל לוקינג ריל ביג. מולו דמו לעוגייה גדולה

את מי אתה לאהוב . היא שבה ורכנה לעברו כחומדת חמוקיים של סוד

  . גם חיוכה התלכסן? אבא אור אימא, יותר
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, היא וסל החוף שלה מפלסטיק מרשרש,  אבל לפתע עדנה התייצבה שם

וחלוק המגבת הפרחוני שהתפרווה , היא וכובע קשקשי הדג מניילון ירקרק

 שנמרחו על הארץ עם כל צעד ,המזוויעים, והסנדלים האדומים, בו

הילד התבונן בה רגע . ונראתה ככתם של מיץ פירות מהלך, שעשתה

ראית , אתל. חברתה סערה באנגלית! ל'יו אר אן איינג, מאי גאד. בעמוקיו

  ! ?וואן הזה־כמה מלאכי הליטל

  ! רד־עי,  עירד

מוכרת התכשיטים טפפה עכשיו על .  שתי התיירות הפנו את ראשיהן

המאפרות , העציצים הגבוהים, הדקים בין פינות הישיבה בלוביעקביה 

, קוראת לזאטוט ברוגז מהוסה. והידקה למותניה ספר ילדים, העומדות

התרו בה עיניו , לחרדתה, שם. בלשה אמו לסירוגין גם אחר עמדת הקבלה

כל , להביא איתם, כי באמת! של כלכלן המלון שפה זה לא גן משחקים

, לא!  עם כל השערוריות שהם לא מפסיקים לחולל,ילד לעבודה, בוקר

היא הייתה סחוטה עוד בטרם היום , המוכרת כבר לא ידעה מה אמרו מבטיו

, עירד: ואולי משום כך לחישותיה הצורמניות היו עתה על סף יבבה. החל

  ! ובוא לאכול, תפסיק להתחבא

   !רד־ עי

אודם על התיירת הצביעה בידה שעם טבעת ה! היר, הנה!  הוא כאן

משדלת את אמו לגשת , הזאטוט משל היה טרף קטן שהסתתר בין הרהיטים

, היא כל כך נזקקה לדעת עכשיו שלא שגתה עם סם. ולפצוח עמן בשיחה

היא עשתה ככל אשר , ששחרר, שאחרי כל מה שראה במחנה הנורא ההוא

 אך –כי סם לא חזר אותו , אולי בכלל לא היה מה לעשות, או שאולי. יכלה

, אלא הילד שנעמד כזקיף רפאים, א גל החום החדש שחשה בלם אותהל

   .והתרה באמו לבל תקרב

והרי אתמול . חייכה עדנה באנגלית! כמה מתוק! אז הוא הבן שלך,  הו

ואתל הכריזה שהיא , כששתיהן חזרו מהחוף, כן, נדמה לה, בצהריים

נה היא התגמל, )מאז אסונה נמנעה לעמוד בדרכה(הראשונה להתקלח 

וכמעט , עם הסקרנות האינסופית הזו שלה, לחנות התכשיטים, פנימה

אמר , בהשראה מסורתית(כולו נטיפי זהב זערוריים , שקנתה צמיד מיוחד

היא הניחה , אבל כשהפנטזיה התפוגגה בראשה. מתנה לנכדתה, )לה הזוג

. בגלל המחיר, ואמרה שעוד תחשוב, את הצמיד בחזרה על מגש הקטיפה

הבעל מעצב . אמרה שהתכשיטים שלהם מקוריים מאוד, בחדרן, ואחר כך
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והייתה משפשפת , שבדיוק יצאה מהמקלחת, אבל אתל. הוא צורף. אותם

! הבעל, הוא לא שום צורף: גיחכה, את שיערה במגבת שריחה כבד מכלור

הוא , הו עדנה: גם זעפה, ולמראה גבותיה שהונפו. לא מקצועי, זאת אומרת

    !צרה צרורה

, התעקשה עתה עדנה על מחמדי הזאטוט!  הוא באמת מיוחד, לא

אלא שפתאום כמין שרשרת . ובעצמה התאוותה לשלוח אליו את ידה

הוא , מגדל נוטה, יצא האב אל סף החנות, התפזרה, חרוזים שנקרעה

! חווה, חווה. וקרא לאשתו כמבקש להשיב אליו ולו חרוז אחד, ובלוריתו

שאך , חיוכה המלאכותי. צעירה די היה בכךלאם ה. קולו הערב היה תובעני

הילד נעזב . והיא נחפזה אל בעלה, התכווץ מיד, קודם הופנה לעברן

וממנה אל , לרגע הכחולים שלו ביקשו אחר אמו. דהום, והיה ניצב, מאחור

עד , אחר כך משתבר, תחילה בסליל ישר, מין הבל רך שנפלט מעיניו; אביו

היא בהחלט , כן.  להיאסף בחיקהשליחך את חלוקה של עדנה כמחפש

ואולם כשעדנה צנחה לבסוף ברעש מקושקש על . שמה לב שהילד השתהה

נטל את , הוריד הילד את ראשו, וגם טמנה את ראשה בסל, לצידה, הספה

  .וחבר חרש להוריו, מכונית הפח שלו

חייכה עדנה משדגה את משקפי ! כל המשפחה! מושלם,  ילדון מקסים

והנידה בראשה לעבר השלושה , הרכיבה אותם, השמש שלה מהסל

  . שנבלעו בחנות

היא התיזה לעבר המומחית הגדולה ! עדנה, בדיוק ההפך!  שטויות

ואחר כך ! שני אלה לא היו נשארים יחד רגע אחד, אלמלא הילד. לזרים

  .נדמה היה לה שקולו של סם דיבר מגרונה, משום מה. הצטמררה, השתנקה
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   יובל שמעוני

  

  

  פתיחה – השקופה לקרקעית מעבר
  

  

1.  

  

  .הסוהר קרא מן המסדרון" ,טוביאס"

  .הוא לא ענה

  .ועדיין הוא לא ענה, הסוהר קרא שוב!" טוביאס"

הסוהר שאל ומעבר לדלת " ?כבר נכנס לך קצת שכל לראש"

  .עוד לא נכנס לו, לא; הכבדה הוא הניד את ראשו מצד לצד

  

שלא היה רחוק ,  התא הזה ממרחבי היםלא היה דבר מנוגד יותר לקירות

ופחות ממאה מטרים ,  רק כמה עשרות מטרים הפרידו ביניהם לנהר–כלל 

לא ליבשת ,  אבל ממילא הוא לא היה מפליג שוב לעולם–משם עד לשפך 

אף , ולא היה דבר רחוק יותר מן האישה שלו. אחרת וגם לא לאי הסמוך

 שקודמיו בתא הזה חרטו עליו קיר, שרק אחד הקירות האלה מפריד ביניהם

מה , אם יחרוט עליו משהו. ציורי זימה, תפילות, קללות: מה שחרטו

  .לשם מה, אבל הוא לא יחרוט עליו כלום? יחרוט

, הוא ניסה שוב לקרוא לה והצמיד את אוזנו לקיר" ?פילאר"

  .ועדיין היא לא ענתה

 מן שוב גירד בטבורו גירוד נמרץ וקיווה שאף אחד לא מציץ בו  

גירד אף על פי שלעת עתה לא ; האשנב הקטן שדרכו מוכנסת פנכת האוכל

  . הגיע לטבורו שום פשפש

היו שנים שבכל פעם שנגעה שם אישה היה עקצוץ עדין מתפשט 

חבל דמי שנחתך שם בלידתו  כאילו אותו, במורד בטנו עד קצה חלציו

אבל . מונמשך סמוי מן העין לאורך השנים עד לצאצאים שיוליד הוא עצ

ומאמו , לא לפילאר ולא לשום אישה אחרת, הוא לא הוליד לא בן ולא בת

את התמונה (אם מתה ביום שנולד , ואיך יזכור משהו; לא זכור לו כלום
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קורסת , את הבטן הענקית אחרי שחולץ מתוכה: הזאת חזר וראה בסיוטיו

  ). כמו הר על מערה מתמוטטת

ובשיירת , סון ותקיף ונמרץח, בריא לגמרי: רק אביו עוד זכור לו

המגורשים בדרכה לנמל ודאי הזכיר לכל סובביו את מי שברצונו ובדברו 

ודאי לא הסב את ראשו ; ובזה למעשה לא נבדל מן האדמירל, נעשה הכול

שניהם . לא מחרטה על החלטתו לצאת לגלות ולא מתהייה היכן בנו, לאחור

ולא הייתה לדברים , רכבר אמרו זה לזה לפני כן כל מה שהיה להם לומ

  . תקנה

כמו כאן בין הקירות , ו מן הגבעה היה כל רכושואביגם כשצפה ב

לא הוצא ,  אבל אז יצא בעצמו–רק הבגדים שבהם יצא מן הבית , האלה

 ולמראה השיירה המשרכת את דרכה לנמל על כל זקניה –מתוכו בכוח 

ניהם ולא שותקים ש, וגם אביו וסבו שם באחת העגלות, ונשיה וילדיה

כמו שהם , אפילו אם ייפתח לפניהם הים: חשב, מחליפים מילה זה עם זה

שישקרו . אני לא אאמין שוב במי שהם מאמינים בו, מאמינים שיקרה

איתם גמרתי ועם כל , אני עם השקרים גמרתי, לעצמם כמו ששיקרו לי

  .השקרנים האחרים

תנפצו נסוגו וה, במרחק המשיכו הגלים להתנפץ אל החוף כקודם

אפילו לרגע לא התכוונו לפנות . שוב בהתמדה שאין בה לא זעם ולא יגיעה

  . ביניהם שביל יבש לגולים או להטביע את רודפיהם

  

גם לא התכוונו להשיט על פניהם ספינות בדרכן אל יבשת ששום אדם עוד 

הייתה להם לגלים שגרת גאות ושפל שאפילו סופות , לא הפליג אליה כך

אבל האדמירל ממילא לא טרח לשאול את הגלים , ו אותהכבירות לא הפר

  .לכוונותיהם

אם אני ", היה חוזר ואומר לו" ,טוביאס, רק את הלב שלך תשאל"

ואתה רוצה להישאר . הייתי נשאר איפה שהייתי, הייתי שואל את כולם

  "?איפה שהיית

  .ובאמת לא היה דבר שרצה בו פחות מזה, הוא ענה" ,לא"  

  . האדמירל אמר" ,ךלא שמעתי אות"  

  .הוא חזר ואמר בתוקף!" לא"  

  "?הטבח לא נתן לך מספיק אוכל, אבל למה אתה לוחש ילד"  

  .הוא ענה" ,נתן"  
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אפילו , תצעק שכולם ישמעו. "האדמירל אמר" ,אז תצעק את זה"  

  ."הדגים

  !"לא! לא", הוא צעק!" לא"  

צע גם באמ. הכי חזק שאתה יכול", האדמירל אמר" ,תצעק חזק"  

אתה תעמוד על הסיפון ותצעק , כשכולם מסביבך יעשו במכנסיים, סופה

  ."ילד, תבטיח לי את זה, את זה לרוח ולגשם ולברקים ולרעמים

  .הוא הבטיח  

  . האדמירל אמר" ,אז שאני לא אראה אותך יותר ככה"  

, שגם האדמירל, אם כי אולי רק לאחר זמן, בינו לבין עצמו חשב  

לפחות , למעשה תקוע בעבר,  ובעתיד הצפון שםעם כל דבקותו ביעדו

בכל . תקוע בתוך הלילה שספינתו הראשונה התלקחה וטבעה בו, בשנתו

פעם שהקיץ מבועת היה ממשש את עורו שוב ושוב לוודא שלא נכווה 

) עשורים אחרי כן, ומקיץ גם עכשיו(טוביאס , והקיץ אז גם הוא, בשנתו

. אין שום מים לכבות אותהשאש אחרת בוערת בהם ו, מסיוטיו שלו

; והוא יודע בדיוק מה ראתה בשנתה, גם היא עוד מקיצה בבעתה, ופילאר

  . כשעוד ישנה לצדו ולא מעבר לקיר, כלומר

היא הייתה אומרת לו אז ומצטנפת אליו כדי שיחמם " ,חבק אותי"

ולא , הנערה שלו שָזקנה אתו יחד באי הזה שכל נופיו התהפכו, אותה

" ,חבק. "אלא מן המעשים שנעשו בִצלם, יקן עוקר עציםמכוחו של הור

הייתה שבה ואומרת לו עד לפני חודש אחד בספרדית שלמדה מאדונה 

לוחץ את חמוקיה שקהו אל כרסו ; והוא היה מחבק אותה, הראשון

  .השמוטה

היה גם זמן ,  כן–מה הייתה נשכחת בחיבוק הזה קנאתה לו -לזמן  

רק ; נערה ספרדייה הדאיגה אותה אזוכל , שבו קינאה היא לו, כזה

לדאוג עד כדי , לאחרונה התהפכו היוצרות והוא התחיל לדאוג ולקנא לה

שאפילו לפני ארבעה עשורים לא הייתה , טוביאס, הוא, כן; רצון להרוג

ושכבר מזמן חדל להסתכל על נשים צעירות בעין , שום תגרה שניצח בה

ואילו ,  לגמרי לארעיות של יופייןעיוורות, עם כל עליצותן, הרי הן. חומדת

  .אין עוד בעיניו שום קסם בעיוורון הזה, שכבר ראה בחייו מה שראה, הוא

  

מבין עפעפיים עצומים למחצה ראה את פילאר קמה השכם גם בבוקר 

אילו שאל אותה . והאפלולית עדיין שימרה משהו מתנועת עגבותיה, ההוא
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, הכלב, להאכיל את החיות שלההייתה עונה שהיא יוצאת , לאן היא הולכת

שברגע שתצא אליהם ייחפזו אליה מכל רחבי , החזיר, התרנגולות, האווזים

אף שכל החודש האחרון , רק החתולה הקטנה עוד עמדה במריה. החצר

אם בשיירי דגים ואם בדברי , פילאר ניסתה לפייס אותה בכל דרך שהיא

 אלא גם למי שנחבא ,ואולי לא רק לה המתה אותם; הליבובים שהמתה לה

  .אז בסבך

הוא היה חוזר ואומר לה על " ?אולי היא פשוט לא רעבה"  

  . לפני שהתעורר חשדו, החתולה הטיפשית

זו ." בסוף היא תבין מה טוב לה", הייתה פילאר עונה" ,לא"

 – כך אמרה בלי שום רטט מסגיר בקולה –המשימה שהציבה לעצמה 

  .  כאילו אין בעולם דבר חשוב מזה, לשכנע את הקטנטנונת לחזור אל ביתם

כל החודש האחרון ניסתה לשדל את החתולה הקטנה בחלב   

כמעט בדרך שניסה  ,ובשיירי מאכלים לחדול לפחד ולהתקרב אליה שוב

, אלא שהוא לא הסווה אז שום כוונה אחרת, הוא לביית בצעירותם אותה

  .  עליולא היה לו ספק בחודש הזה שהיא מנסה להערים, ואילו היא

אפילו . כל השנים חיכתה ועכשיו היא נוקמת, חשב, הזונה הזאת

  .היא עוד נוקמת, בשתיקתה בתא הסמוך, כאן

ולפני כן התקרבה אליהם , לחתולה היו עיניים גדולות וסקרניות

שוטטה לה כאן , עד שבאחד הבקרים העזה להיכנס לבית, עוד בכל יום

נכנסה לתוך דלעת , בגדהשתעשעה בחוט שהשתלשל מ, ושוטטה לה שם

רבצה על השמיכות המקופלות ונרדמה עד שיצאה , ריקה והתחבאה בה

מזדקפת , ובכל בוקר הייתה רצה אל פילאר להתחכך בה, לצוד לה משהו

על אחוריותיה ומושכת בעדינות בשתי כפותיה הקדמיות את כף ידה של 

טה יום כך היה עד שהחלי. פילאר כדי שתלטף אותה מראשה עד קצה זנבה

וכשניסה לחלץ אותה , אחד לזנק לערסל והסתבכה בחוטיו ונתקפה חרדה

, משם סרטה ונשכה ורשפה ואחר כך התחילה להתרוצץ בבית לכאן ולשם

  .ודקות ארוכות של אימה עברו עליה עד שמצאה את הפתח

פילאר הייתה קוראת לה אחר כך כאילו אותה יצאה !" פיפי פיפי"

בואי תאכלי , שום דבר לא קרה, בואי,  קטנטנהבואי, פיפי פיפי", לחפש

  .והוא ידע שגם הפעם לא תמהר לחזור" ,ותשתי קצת

כאילו , היה חוזר ומבטיח לה בימים הקודמים" ,בסוף היא תבוא"

ולמרות כעסו עוד היה יכול , כל דאגתה הייתה לפיפי המטופשת הזאת
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תה להצעתו שנענ, את הצעירה ההיא, באינדיאנית הזקנה שלו, לראות בה

" ,פיפי פיפי. "ועברה לגור בביתו על אף כל מה שעולל לה שנים קודם לכן

זה אחד הפלאים . ובדרך נס עוד נשאר קולה צלול כשהיה, חזרה וקראה

צלילות , המעטים שהשנים לא הצליחו להשחית אפילו באי הארור הזה

  .הקול

  

 אולי זה ,חשב עד לפני חודש אחד בלבד, אם באמת יש בעולם הזה נסים

להצליח לראות מבעד לשנים לא רק עתיד רב הוד : אחד הגדולים שבהם

 –המטורף הזה ,  ומה הוא לא ראה–כמו שראה האדמירל גם על ערש מותו 

אם הבֵררה היא לשכוח הכול לגמרי . אלא גם את העבר על פלאיו הקטנים

הוא , למען אחרית אגדית או לזכור עם הרע והנורא גם את מעט הטוב

  .חכם גדול הוא היה אז בעיני עצמו; וביאס מעדיף לזכורט

בחר למקד את עיניו רק באופק שלפניו , לעומתו, האדמירל

, כאילו יקרב אותו אליו כך מכוח מבטו, ובפלאים שדימה לראות שם

ראה . וכשהגיע לשם ראה רק מה שרצה לראות ושמע רק מה שרצה לשמוע

קיווה להגיע אל , קוקוס ולא קינמוןעצי קוקוס וקינמון היכן שלא צמחו לא 

ארצות התבלינים ולבזוז אותן עד הגרגר האחרון או אל קיסר סין ואוצרותיו 

ואף על פי כן , והגיע רק אל קומץ בקתות עלובות, בבירתו זהובת הצריחים

ככה זה כשיש לך די כוח להשתיק כל דעה . עדיין סירב להכיר בטעותו

  .  בחזה לעוור את עיניךאחרת שמושמעת סביבך או די להט

ואחרי שדעך לא , מה בנעוריו-להט כזה התלקח גם בו עצמו לזמן

עד שהגחיל והתלקח שם פתאום , נישא בחזהו במשך עשורים אלא אפר

  .ולשם מה, שוב בחודש האחרון

, היא לא השלתה את עצמה בנעוריה אלא לזמן קצר, ופילאר

נה מכולם הוא נראה לה שו(והתקווה הקטנה שתלתה בו כשנגררה לספינה 

לא , עיניה אמרו זאת. לא ארכה יותר מרגעים אחדים, )בודד וקצת עצוב, אז

משהתבדתה . לא בשפתה ולא בשום שפה אחרת: נדרשו שום מילים

התפללה בליבה מקרשי הסיפון שיתערבל מן האופק , התקווה שתלתה בו

תחלפים הוריקן ויגרוף את שלוש הספינות עם כל הגופים המיוזעים המ

גם לא על ידי פסגת , ושלא ייחלש ויוסט מנתיבו בשום פסגת הר, מעליה

כך סיפרה לו אחרי שנים ושאלה אז . יּונקה שלכך יועד מאז בריאתו-הֶאל

והוא הרהר , אם גם לבני שבטו יש הר כזה שנועד להסיט סערות מנתיבן
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ולא אלא מפני שלא היו לו עוד לא עם , לא מפני שקראה לעמו שבט; רגע

  .גם לא משפחה, שבט

עלה בזיכרונו ההר . ענה כעבור רגע נוסף" ,להם היה הר אחר"  

, ולרגע חשב על קברניטה, שלא סופה נבלמה בו אלא ספינה, אררט, האחר

שבזמן המבול אולי נעמד גם הוא על , האדמירל ההוא של כל זוגות החיות

 נער בודד וקצת ואולי גם לו עזר. הסיפון לנופף כנגד הגשם בחרב ממורטת

  . עצוב שברח מביתו

סיפר לה , כיוון שהמשיכה לשאול ושדיה הרכים נפחסו אל חזהו  

!" נשים לא עשויות מעצם. "והרגיז אותה, אז עוד מאמונות אבותיו שזנח

, היא התמרמרה כששמעה שהאמינו אצלם שהנשים נבראו מצלעו של גבר

ותה לאט וברכות על אחזה בכף ידו והעבירה א; והתעקשה שייגע בה שוב

, הנה, חמוקיה כדי שייווכח בעצמו שהכול עגול בנשים והכול רך בהן

כן אפילו היכן , וגם כאן למטה? וכאן? זה קשה, שייגע וירגיש כאן

  . שִאינִרירי חורר אותן במקור שלו

צעירים הם . ובאפלולית הוליכה אותו לשם שוב, הראתה לו" ,פה"

  .הגדיל את הקסםועיוורונם , היו אז ועיוורים

  

  ."באמת שחבל לי עליך טוביאס. "הסוהר אמר" ,עוד יש לך זמן להתחרט"

  .הוא לא ענה

זה מה ", הסוהר קרא מעבר לדלת" ,קח את ההזדמנות הזאת"

  "?למות פה ככה בגללם, שאתה רוצה

  .הוא לא ענה  

" ,לא ילדים ולא קבר", הסוהר אמר" ,אפילו קבר לא יהיה לך"

  .נהועדיין הוא לא ע

שהיה בכלל , בכל האי הזה אף אחד לא ידע בכלל שחיית פעם"

ואת החסר , כך פחות או יותר אמר" ,טוביאס קסארס, בעולם בנאדם כזה

  .השלים בראשו
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  יוסף ־יוסף בר
  

  

  'ככה זה, ודיםהי'מתוך 
  

  .א

  
, גדר של צינורות ברזל משוכים במאוזן, הגדר שמקיפה את חצר הרפת[...] 

ובחצר .  מצליחה לתקוע את ראשה ברווחים שבין הצינורותלפעמים פרה

נער שנראה בן גילי עומד והרגליים שלו בנעלי עבודה גבוהות בבוץ הדי 

והוא מחזיק צינור גומי ושוטף בזרם החזק של המים את , מסריח של החצר

אל , קצה זרם המים מגיע אלי, לא בכוונה כנראה, ואז. הפרה שעומדת שם

מניח , כאילו כלום, והוא לא מתרגש, אני אומר בקול!" תהא, היי. "הכתף

הברז קרוב . בשקט את קצה הצינור על הברז וגם סוגר את זרם המים

לא עד קצהו ובכל זאת המים , פותח את הברז, ואני שולח לשם יד, למעקה

הוא . ומכוון את זרם המים אליו, זורמים ואני לוקח את קצה הצינור

  .קופא על מקומו,,מופתע

! ?אין לך ראש! היי אתה", הוא צעק!"אוסט נישט א קופ! היי דו"

ואני לא יודע מתי זה קרה אבל מאוחר !") ?אין לך שכל"והכוונה היא (

ואני לא , של סבתא שיינדל שלי" הר הוט א יידישע קופ"יותר נזכרתי ב

  ". יידישער "זוכר מתי עלה בדעתי שעם השנים נעלם ה

זה , בכוונה, השפרצתי עליו רגע. מה שקרה אזאבל אני זוכר בדיוק את 

כאילו היא , המחשבה עברה בי מלמעלה עד למטה. ומיד נעצרתי, היה ברור

! על ילד פליט שואה? על מי אני משפריץ! ?מה אני עושה. "זרם מים חזק

? מה אין לי... ו... ו... ו ,עם אימא ואבא ומשפחה גדולה, אני ילד עם בית

התקרבתי , ככה עברה בי המחשבה בזרם הדם שלי!" ?ולאיך אני יכ? ...אני

והמים זורמים ממנו ואני , נשענתי עליו והושטתי לו את הצינור, אל המעקה

  . נזהר לא להרטיב אותו

! אף מיר"וביד שמאל אני מצביע על עצמי , אני אומר לו!" קח! נם"

  !" עלי

, פרץ על עצמיואז אני מכוון את זרם המים אליי ומש, לא מבין, הוא נדהם

לקח מן היד שלי את קצה הצינור עם , לקח לו עוד רגע והוא הבין. על החזה
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הוא מעבר מזה של המעקה ואני מעבר , המים הזורמים וכיוון אותם אלי

אני לא יכול . מזה והוא משפריץ עליי מלמעלה למטה ומלמעלה למטה

יותר מים , םאני יודע שבסוף הייתי ספוג כולי מי, לדעת כמה זמן זה נמשך

  .  עומד בתוך נעליים כמו בתוך בוץ, הבגדים סחבות רטובות וניגרות, מגוף

  

  

  !"ממש, מחיה נפשות. "ב
  

היינו הולכים אל הדוד , ואנחנו עוד גרים בירושלים, ובמוצאי שבתות

ועוד , והוא מסביר פנים ונעים להתארח אצלו, אחיו של אבא שלי, אליעזר

מהלא חרדים , היו מתכנסים שם, חה של אביהמשפ, בני משפחת ציינוירט

. ובכלל שומרים מצוות, בסם כמובן, מתגלחים, בלי זקנים ופיאות, שבהם

אבל , ריק כאילו, היה מביא איתו בקבוק מפוקק, למשל, אחד מבני הדודים

מחפש שם וכשהוא מוצא סוף , מסתכל לשמיים, מדי פעם היה מציץ בחלון

 הוא חולץ את הפקק ומוצץ את עשן –? אלא מה, שלושה כוכבים... סוף

פניו נוהרים , ממלא את ריאותיו, הסיגריות שאותו נשף פנימה ביום ששי

, אז כמובן היו עושים הבדלה. בתענוג והוא נושף החוצה את העשן היקר

חלקם , ומתיישבים לשולחן הגדול ומשחקים, מי שלא הבדיל בביתו

, משחקים. של אבא שליהמשחק , חלקם דמקה ושח, רמי לרוב, קלפים

, גם באידיש, למשל, "נראה אותך עכשיו, נו", גם בעברית, קולות נשמעים

ולרוב גם לא היה צריך , "החדשות", עד שמישהו היה קורא!" קליקר"

והזמן שנות הארבעים . להזכיר כי אליעזר איש מסודר פותח את הרדיו בזמן

על עוד עיירה , לא תמיד בראש החדשות, והקריין מספר, הראשונות

  . שהיהודים שלה נשלחו למחנות או נכלאו בבית הכנסת והועלו שם באש

, עלו ונעלמו, שמות העיירות עלו מתוך מכשיר הרדיו בזו אחר זו

היה קורא , זה עם בקבוק העשן, ולפעמים אחד מבני הדוד, התנדפו

או " ששת אלפים נפשות"כלומר , "זקס טויזנד נפושעס" ,לפעמים פתאום

את . וכך הלאה" שנים עשר אלף נפשות"כלומר , "עלף טויזנד נפושעסצוו

שעלתה לארץ מפולין לפני פרוץ המלחמה ולפני , כל זה ידע בזכות אשתו

  .  שאסר על העליה לארץ, של הבריטים" הספר הלבן"פרסום 

, היא זוכרת מספרים לפי אלפים", אמר, "אשתי היא מנהלת חשבונות"

לא נשאר אף אחד אבל המספרים נשארו בראש , זוכרת אותם כמו חיים
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אז , היא תמיד אהבה חתולים, היא אומרת, כמו החתולים שהיו לה, שלה

ועם האצבע היא עוברת , לפעמים היא מניחה מפה של פולניה על השולחן

  ".ואומרת את המספר , קוראת בקול את השם, היא מגיע לנקודה

שלשים "או " לפיםעשרת א"ולפעמים היה בן הדוד מקצר ומכריז 

אולי , "נפשות"כלומר מכריז רק את המספרים ומשמיט את ה, "אלף

... ואולי, התעייף ואולי רצה לקצר כדי לשאוף עוד מנת עשן מהבקבוק

  . השד יודע מה

שאלתי פעם את " ?למה הוא אומר את המספרים של הנפשות באידיש"

  .כשהלכנו הביתה, בדרך, אבא שלי

הם דווקא מדברים בבית בעיקר ,  יוצא לאשתוככה זה, אני לא יודע"

  .". עברית כמו אצלנו

  "?יוצא לה ככה באידיש" נפושעס"אז למה דווקא ה"

  ".   שם דיברו לרוב אידיש, אולי ככה היא זוכרת אותם"

בארץ סיפור שפליט השואה הראשון שהגיע ארצה עוד " הלך", ואגב

  .   ורה שםגוריון לספר על מה שק-בתוך המלחמה נקרא אל בן

  .גוריון-שיסה אותו תיכף בן!" דבר עברית"

  .גוריון-ניסו להרגיע את בן, ..."שפחה שלוכל המ, הוא לא יודע עברית"

, ענה להם, "אילו ידעו אולי היו עולים ארצה ואולי היו נשארים בחיים"

  . כך סיפרו, אמר על זה אחד שהיה שם, "חד כמו סכין"

בן , אברך צעיר, ה רק שמלקה הקשיבלז, גם הספורט, נגמרו החדשות

הקשיב עד הסוף ורק אז רץ ממש אל חדר , דוד של אבא שלי-של בן

  . מישהו כבר תפס, וחדר השירותים סגור, השירותים

,  דוד אחר-אומר לו בן של בן של בן" היה פנוי? למה לא הגעת קודם"

  "?הכל בגלל הספורט הזה. ראיתי שאתה צריך אבל מתאפק"

  "אני גם אוהב להתאפק", אומר שמלקה, " ספורטאני אוהב"

  "?לא קשה? כשצריך גדוילים? אוהב להתאפק"

ממש מחיה ! כשיוצא זה כזה תענוג, אבל אחר כך ,קשה, בטח"

  .   אמר ופניו נהרו, !"נפשות

ואני שואל את עצמי מה פתאום אני זוכר את המשפט הזה כאילו עכשיו 

, מחיה נפשות" סתם אלא לא? "הנפשות"האם בגלל . שמעתי אותו

  . הזה!" ממש"ה? לא, מעורר צמרמורת !".ממש
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   אודי טאוב

  

  

  תחיית המתים
  

  

  ."סע בזהירות אבל תזדרזית. תבוא"

, בשקט התלבש. קם והדליק את האור באמבטיה, הוא הניח את השפופרת

משתדל מאוד שלא למעוד ולא , כמו כשהיה קם לסליחות, כמעט בחשיכה

  .אלה היו שבועות קשים. שהילהעיר את הא

רק . הולך ודועך, בתל השומר' בפנימית ב. שבועיים שאבא שלו בלי הכרה

  . באמצע ארוחת הערב, שבועיים מאז שהוא התמוטט במטבח

וינשק ' שמע ישראל'יגיד , ילך לשם. רק הוא לבדו, אין עוד את מי להעיר

  . ו של עולםכי כך היא דרכ. על מצחו המתקרר של האב וישלח אותו לדרכו

אז ישראל יגיד כאילו , ה יבוא לנחם'והרב, כשישבו שבעה, אמנם אחר כך

ה יגביה 'והרב. כבר לא איש צעיר,  בן שמונים ושש אבא היה–מצטדק 

  ?איפה כתוב שזקן חייב מיתה –גבות עיניו ויגיד 

. אבל עכשיו הוא מנסה להתרכז בסדר העבודה שיש לעשות מכאן והלאה

ל ישראל מוח רב ערוצים והוא יכול בדרך כלל לחשוב ולמרות שבראש ש

 עכשיו השינה עוד נפולה על העיניים וממעכת –על כמה דברים בוזמנית 

. כמו אורז שהתבשל יותר מידי, את המחשבות ומדביקה אותן אלה לאלה

  . לפיכך הוא צריך לעמוד לרגע ולהשליט סדר מה שעומד לפניו

. ולחברה קדישא, אמבולנסל? דבר ראשון בבוקר למי להתקשר"

בצער 'ה. ל"משה בן יצחק אייזיק נדברסקי ז. שיכינו מודעות' לאברמוביץ

ובבית ליד . שיתלו בבית הכנסת ובעירייה ובקולנוע. שינסחו לבד' רב

ולדינה שתגיד . להתקשר בסוף לדוד נתן ודודה לאה? מה עוד. האינטרקום

  ."לדוד יצחק

לא הצליחו למחוק אצלו את , תכל סדרי הסידורים האלה שיש לעשו

כשרותי העירה אותו בפעם , להבדיל, קצת כמו. החגיגיות הדרמטית

היא אמרה , ובלי פאניקה. שהצירים היו סדירים כל עשרים דקות, הראשונה

  . אבל צריכים להתחיל לזוז, לו

  .אבל את ההרגשה הוא לא שוכח, עברו עשרים וחמש שנה מאז
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  . כלומר ניסה להתניע אבל המצבר מת.ירד למטה והתניע את האוטו

זה , ם והחליף אותויקדהוזה שלא , המצבר הזה כבר עשה בעיות קודם לכן

הקמצנות הזאת לשאוב עוד ! ממש חוסר אחריות, חוסר אחריות מצידו

אבא שלו ימות לבד מבלי . קצת מהמצבר הישן עולה לו עכשיו ביוקר

לא מגיע לאבא שלו . ו ולקרוע עלי'שמע ישראל'שהוא יהיה שם להגיד 

  ! למות לבד

  .אז הוא מרשה לעצמו קצת לבכות, אף אחד לא רואה אותו בלילה במכונית

אין לו . הוא מרוקן למטפחת מה שהצטבר בגרון וחושב מה לעשות עכשיו

ובכל זאת גם . כבר רבע לשלוש. לב להעיר מישהו בשתים וחצי בלילה

  . אותו היו מעירים במצב שכזה

אבל קשה לישראל להחליט . הוא אף פעם לא מתרגז.  יתרגזצּוֵּברי לא

בשתים וחצי , לעלות במדרגות ולדפוק להם בדלת, לצאת מן המכונית

  . אז הוא מתקשר! בלילה

  . נחשוב הלאה, לא יענו,  טוב–יענו 

ישראל מעולם , גם כילד. רק לא להטריח,  הכל–אבא שלו היה בדיוק כזה 

יק היה שירים האב את הגבות שלו בעצב מספ, לא חטף ממנו סטירת לחי

די היה בזה שיתבייש ויבטיח לעצמו בחיים לא ?  כך מתאים–ופליאה 

  .לעשות יותר מה שעשה

  .קול נייר זכוכית!" הלו"

  "?רפי"

  "?מי זה"

  ."ישראל"

יש אצלך ! ישראל, בחייך"וצוברי אומר , וישראל מסביר כמה לא נעים לו

  "?כבלים

  ."כן"

  ."תן לי דקה"

  .אחרי עשר דקות הוא יורדו

  ."חכה אני מתניע ומסתובב עם האף אליך? איפה המינוס שלך"

מת גם מצבר ! ולא להאמין, והוא נכנס ליונדאי הנוצצת שלו ומתניע

  .היונדאי של צוברי

  !?אבל מה קורה פה, בטח לא בדברים כאלה, ישראל הוא לא מיסטיקן
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עם ומתפלא עד עמקי אחרי שמנסה בעצבנות להתניע שמונים פ, צוברי

אז הוא , "'וכו! יש עוד אחריות! פחות מחצי שנה! מצבר חדש. "נשמתו

  ." ץ"נעיר את כ", אומר

ישראל יודע שצוברי לא יעזוב אותו . הוא שותף, זאת אומרת שנינו, "נעיר"

,  משתפכתפות חבריתתשו, וזה לא מתאים לו לישראל, עד שהאוטו יתניע

  . בשקטמאוד הוא רוצה עכשיו לחשוב

תיכף . אבל תלך לישון, ובאמת סליחה! מכל הלב, באמת! תודה, רפי"

אני כבר , אז בבקשה תלך עכשיו לישון, אין לך עוד הרבה לישון, בוקר

  ."אסתדר

אבל , ישראל מוכן כבר בהמון משפטים מועילים להדוף כל מענה

  .להפתעתו צוברי נכנע הפעם בקלות

  !"ץ"אבל תלך תעיר את כ"

  ."בסדר"

  ."ץ היה מעיר אותך באותה סיטואציה"גם כ! אל תתבייש"

  ."לילה טוב. בסדר"

  ."לילה טוב ותהיה חזק"

  ."לילה טוב. בטח"

  . עכשיו שקט

  ?מה עושים. ישראל מתחיל לחשוב

אפילו עם , ץ ויגיע לשם"עד שיתניע עם כ. עכשיו עוד שלוש ורבע

. חכה עד אזאבא שלו לא י. יהיה ארבע לפחות, הכבישים הריקים עכשיו

  . הם אמרו תזדרז

מה אבא . בקושי אומרים אחד לשני שלום ברחוב! ?ץ"ועוד את כ? להעיר

  . בחיים לא. הוא לא היה מעיר אף אחד? היה עושה

עם המוניטור , ישראל מצייר את עצמו עומד מעל למיטה הזו המוכרת

האמת , ונראה עכשיו, ואבא שלו ששוכב, המצפצף והזונדה שמתקתקת

עשו , הנוזלים והאוכל שמכניסים בו. טוב ממה שנראה מזה הרבה זמןיותר 

כאילו , כאילו שבת אחר צהרים, והוא שוכב בשלווה. לו פנים מלאות ויפות

  . עוד מעט יקום למנחה

ינשק על . והוא לא יתן שום סימן שהוא שומע' שמע ישראל'ישראל יגיד 

  . א פההמצח ועל הלחי של אבא שלו והוא בכלל לא ֵידע שהו
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לא בטוח שהיה מתגבר עליו גם . חזק ממנו הבכי. עכשיו ישראל בוכה עוד

  . בלילה, אם לא היה לבד במכונית

' תוך כדי מחשבה הוא משחק בסוויץ. אחר כך הוא נרגע וממשיך לחשוב

כאילו לא היתה שום בעיה ,  נדלק בפעם ראשונה–ופלא פלאים 

דר של ישראל נוהם כמו הטנ. כאילו המצבר חדש מהניילון, מלכתחילה

  .מעניין אם צוברי שומע. ממלא את הרחוב בנהמה, אריה צעיר

  .אחד לכביש עד וזורם ,הראשי הכביש אל הנשפך ברחוב הלאה מפליג ישראל

טבעית ממלאת ־אווירה חלומית על. אבל הוא לא ממהר, הכביש כמעט ריק

ו מנהיג את מישהו מעלי. כאילו ההגה עכשיו בידיים של מישהו אחר, אותו

. צריכים רק להיות בשקט ולתת לו לנהוג. הטנדר שלו ואת העולם כולו

וכל . אפילו הרדיו נפתח מאליו ומשדר מוסיקה חלומית שישראל לא מכיר

כל העולם מתנהל ורוקד עכשיו לפי הצלילים . העולם מתמלא במוסיקה הזו

  . האלה

כאילו . סיקת רקעועם המו, לפי הספר, מתוקתק, אחר כך הכל זורם כמצופה

  .כאילו עשו חזרות וכל אחד למד מה התפקיד שלו. תרגלו קודם לכן

הוא , המוניטור עדיין מצפצף, האחות הראשית מלווה אותו, הוא מגיע לשם

השמיכה עולה , קריעה, המוניטור מפסיק לצפצף', שמע ישראל'אומר 

ייאש איך נח הת. רב השכונה מדבר על פרשת נח, למחרת הלוויה. ומכסה

ואיך המנוח היקר לא התייאש . הכל נמחה והוא השתכר. אחרי המבול

, ומהמבול של השואה הוא עלה ארצה והקים בית חדש וכולי וכולי, בכלל

ואיך לא איבד , וישראל מספר בהתרגשות על איך אבא שלו ניצל בשואה

כי אי אפשר לו ! ככה? ולמה, את האמונה למרות הסטירת לחי כביכול

אחר כך הולכים . וכולי וכולי' חולת אהבה אני'כי ! ככה? הלמ, אחרת

באת מטיפה סרוחה ואתה הולך . דע מאין באת ולאן אתה הולך "–לקבור 

אחר כך קוברים ועושים שורה והוא . וכולי וכולי." למקום רימה ותולעה

  ."מן השמים תנוחמו בבניין ירושלים "–עובר ביניהם והם ממלמלים 

כי אצלם אבא שלו גר בשבע . ב שבעה אצלו בביתאחר כך ישראל יוש

  .השנים האחרונות

והגב כואב , סוף משכיב את עצמו על המיטה־ואז מגיע הלילה והוא סוף

אבל הוא ממתין בסבלות לשרירי הגב שיתרגלו למזרן , מכל ההתרוצצות

  .וירפו

  . השלב הזה הסתיים! זהו



 355

ואחר כך . ימי מחלהכמו , לשבת בבית, עכשיו עוד ששה ימים די רגועים

. כמו כלי הפסח. לפחות עד היורצייט, אבא שלו יושם בצד. כאילו לא כלום

. אף אחד לא רואה. כך חושב ישראל ולא מצליח שלא לבכות עוד קצת

חוץ מזה עכשיו הבכי . רותי בפינת האוכל בודקת מבחנים של סוף מחצית

.  הוא נורא עייףבכל אופן.  לך תדע–קבלה או ייאוש , השלמה. רגוע יותר

  .מחליק להירדמות, גולש, איך הוא במודע שוקע לאט, מרגיש עכשיו והוא

  .אלא שאז יד מטלטלת לו את הכתף

  .הוא אומר בלי לפקוח עיניים" ?מה"

  .לוחשים לו!" ישראל"

  .זה אבא שלו

  .לטלטל אותו שלא יישן, בא מן הקבר לכאן

  "?מה קרה"

  ."אתה צריך לבוא"

  "?לאן"

  ."לא הייתי קורא לך סתם,  אני צריך שתבוא,בוא בוא"

  .ישראל קם והם מתגנבים מהבית החוצה

  .אז ישראל רואה שהם בבית הקברות

  "?משהו לא בסדר? מה קרה אבא"

  ."רק אני צריך לדעת איפה אני קבור, הכל בסדר גמור"

  . אומר ישראל ומסתכל סביב." הבנתי"

קצת הכנה .  צמחיהקצת. שבילים. מצבות מכל הסוגים. בית קברות

  .לקברים

כל הלוויה . לא רק שהוא לא זוכר איפה הקבר. אאוט־פתאום יש לו בלק

  . הוא לא זוכר כלום, נמחקה ממנו

מה לשים מתחת , אבל אין לו שום דבר, את זה הוא זוכר, היתה הלוויה

הוא ממשש במפתוח חולצתו כדי לוודא שהקרע אכן . לכותרת הזאת

  .מה'הוא בבית קברות לבוש פיג. מה'צת הפיגאבל זוהי חול, במקומו

אני . למה אי אפשר אחרי השבעה? למה דחוף עכשיו לדעת איפה הקבר"

  ."אתה יודע, בכלל לא צריך לצאת מהבית עכשיו

מה , לא הייתי עושה מזה עניין. ואני נורא מצטער שאני מטריח, בטח"

ניין שתחיית הע, אבל אתה מבין. מה שהיה היה. אכפת לי איפה אני קבור

  ."המתים מתחילה
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  "?תחיית המתים"

  ."כך אומרים, כן"

  ."שכל המתים קמים"

  ."אבל קמים באופן כללי, אני לא יודע אם כולם"

  ."אז אתה צריך לדעת איפה הקבר"

  ". כן"

  ."ככה"

אז אני . אומרים שכל אחד צריך לחזור לגוף שלו ואז הגוף קם לתחייה. כן"

  ."תם אותיפשוט צריך שתזכור איפה שמ

שהוא אירגן לכולם , ג בעומר האחרון"ישראל נזכר בל. זה היה מאוד מביך

ה אמר שגילו לו שיונה הנביא נקבר 'כי הרב. בחוף אשדוד, הילולה בים

כל הים התיכון הוא הקבר של יונה ואפשר , ומכיוון שכך. בים, ג בעומר"בל

ללכת ,  בעומרג"שבמקרה או באופן מכוון יוצא דווקא בל, ביורצייט שלו

, מאז כל שנה. לחוף הים ולהגיד תהילים לזכרו ולקרוא את מפטיר יונה

. לחוף אשדוד, והם נוסעים קרוב יותר, ג בעומר למירון"אחרים נוסעים בל

   .שים שם הילולה בלי להדליק מדורותועו

הכל עבד כמו שעון עד שבסוף הוא שלח הביתה את כולם בשני אוטובוסים 

ה גמר את הכוונות 'עד שהרב,  נשאר שם עד חצותוהוא, ומיניבוס

בינתיים . ואמר על הים תיקון חצות, והייחודים בתפילת ערבית מיוחדת

אין לו בשוטף הרבה זמן למחשבות . ישראל היה עסוק בלחשוב מחשבות

כך שטוב היה לו לשבת על . עובר לעשייתןשאינו , לא מחייבות, רגועות

שאחר כך יתפוגגו ,  במחשבות שקופותלתקוע מבט בים ולהפליג, החול

  . מבלי שיישאר להן זכר

זאת . והוא לא הצליח לזכור איפה החנה את האוטו, אחר כך חזרו לחניון

. אומרת הוא זכר שבחניון קניון הנמל כי לא היה שום מקום אחר לחנות

. שמונה מפלסים מתחת לאדמה. קרקעית־זה עיר תת, אבל החניון שם

אבל הוא היה עייף ." בנחת, ישראל' בנחת רב", ואמרה חייך אליו 'הרב

וזה כאין ! ?לא לזכור איפה החנת את האוטו, איזה מן דבר זה, ומבויש

  ? איפה קברתי את אבא שלי. וכאפס לעומת הבושה שחש עכשיו

?  לא אמרו להם שהם שייכים לחולון ולא לירקון–משהו מטרטר לו בראש 

גם שם הוא לקח עליו את . 'ל מושקוביץזה מהלוויה ש, אבל זה לא מעכשיו

  . הסידורים
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  .הוא שאל פתאום את אבא שלו" ?לא זוכר, ואתה"

 ."הייתי בכלל במקום אחר, אבל אני בהלוויה, מצטער"

 "?איפה היית! ?מקום אחר"

 .אבא שלו חייך וקרץ לו בעיניו

 "?מה"

 .אמר האב." אתה יודע"

  .בשיחה הזאתכוח להמשיך לו אבל לא היה , ישראל לא ידע

  ? איפה הם נמצאים. משהו פה בכל זאת נראה מוכר

שם . בית קברות סגולה! לכן זה נראה מוכר! בטח! הם בכלל בפתח תקווה

  .קברנו את אמא

. אחר כך התחיל לרוץ בין שבילי הקברים, ישראל הסתכל לכל הכיוונים

  .דה מתנשם אחריויאבא שלו ד

זה לא הקול של (ען בשם אביו ישראל ממשיך לרוץ הלאה ושומע קול שטו

,  שמה בסך הכול אבא ביקש,)הוא בחיים לא בא בדרישות, אבא שלו

מקום ברור ובטוח ,  בסך הכל–שזרקו אותו לכאן מכל העולם , הפליט הזה

לשים שם את הגוף שלו בזמן , באדמה הקשה הזו שקוראים לה קדושה

שפה , הוא ידעשלפחות , שידעו כולם. שהוא עולה למעלה לגנזי מרומים

 אאף אחד אחר ל, וכל זמן שהוא פה, קבור משה בן יצחק אייזיק נדברסקי

  .יכול להיות פה במקומו

  ."אני אמצא, תן לי. חכה פה, אבא"

, סרב לחכות והמשיך לדדות בכל כוחו אחרי ישראל, אמר האב." זה בסדר"

  .להשתעל ולחרחר, להתנשם

הזיעה הצטברה ,  מאבא שלולרגע דימה שהוא נמלט, ישראל רץ מהר יותר

  . המה וצרבה לו במפשע'בתוך מכנסי הפיג

מרוב אותיות . כל כך הרבה אותיות חרותות ושמות. כל כך הרבה מצבות

בטוח שזה . אבל גם לגמרי זר, והכל כל כך מוכר. קשה לקרוא מה כתוב

  ! פה

בעצם . מפני שעוד לא עשו הקמת מצבה, הרי לא מצבה הוא מחפש, בעצם

  .עם שלט קטן מקרטון תקוע בראש, חמרה אדומה, חפש תלולית חולהוא מ

, עיר שלמה. אין סוף לבית הקברות, הוא המשיך לרוץ הלאה והלאה

 הוא לא – ככל שרץ הלאה חדרה לליבו ההכרה שאין. שכונות של מצבות

  . הוא עצר והתחיל לחזור. לא רק איפה קברו אלא בכלל שקברו. זוכר כלום
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, ככל שהתקרב אליו. שב על איזו מצבה בעיקול השבילהנה אבא שלו יו

אם היה מצליח אולי , הוא לא הצליח לבכות. צער נורא קדח והעמיק בליבו

הצער רק קדח עמוק פנימה עד שהיה לו קשה , אבל ככה, היה קל יותר

, זה רק הצער על אבא שלו היקר והטוב, הוא כבר מעבר לבושה. לנשום

. ו בחזרה בכדי לקום עם כולם בתחיית המתיםשבסך הכל רצה את הגוף של

  !?ולמי מגיע יותר לקום מן הקבר אם לא לאיש היקר והטוב הזה

  .הוא נעמד ליד אבא שלו כמו ילד שחטא חטא שאין לו כפרה

אז . באמת לא נורא. חייך אליו האב את חיוכו המלבב. לא נורא שרוליק"

? לא ככה. ו דברהכל נראה אות, תסתכל מסביב? מה אם תחיית המתים

 כשהכל –לחזור לעתיד לבוא , ואנחנו הלכנו לנוח בכדי לחזור בסוף

 קצתאני . לא מבין מה בער להם. אבל משום מה החליטו להקדים. מתוקן

  .לא אכפת לי לחכות עכשיו עד שהעתיד לבוא יבוא באמת. עייף

ל וא. גם אני הולך לישון. היה לך חתיכת יום ארוך, תלך לישון שרולינקה

  ."תשאיר גם משהו לקדוש ברוך הוא. תדאג כל כך הרבה

הוא . עמוד השחר עלה מעל עצי השדרה. ישראל הביט מבעד לחלון הטנדר

אבל , ' מחה את דמעותיו וסובב את הסוויץ,הוציא מטפחת, כחכח בגרונו

  .המצבר מת

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   .'פרדס' מתוך קובץ סיפורים שיראה אור בקרוב בהוצאת •
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   יזרעאליבועז 

  

  

  מרַהט הסוס
  

  

אנחות ייאוש : בשתיים בלילה התעוררתי למשמע קולות בתוך הבית

והתלבטתי , פחד קפץ עלי. ותיקתוק פלסטי שקט שהגיעו מהסלון

, מוטב שלא. התלבטות לחוצה אם להדליק את האור בחדר השינה

ואז יש לקוות שהפורץ יימלט , בחושך יישמר אלמנט ההפתעה. החלטתי

בלתי , יספיק להבחין בכך שבעל הבית אינו אלא מבקר תיאטרון גוץלפני ש

יהיה לי קל יותר להפיק מגרוני קול , חשבתי, כבלתי נראה. מרתיע בעליל

 ובהחלט –למשמע שאגתי . עבה של בעל בית מגודל ושש אלי קרב

 הפורץ לא יעלה בדעתו שגובהי מטר –אשתדל שתהיה זו שאגת אריה 

, אני כותב בעיתון מקומי תמורת כרטיסים להצגותש, מ"שישים וארבעה ס

ושאין לו מה לחשוש ממני כל עוד לא העלה מחזה פרי עטו על במה 

  .צפון השרון ועמק חפר, בשטח שיפוטי

קולות התיקתוק . למרות הפחד כפיתי על עצמי לצאת חרש מחדר השינה

אם כן ! זו מקלדת המחשב שלי, חשבתי לעצמי, אלוהים: היו מוכרים

שאיכשהו פלש בשקט , וכאלה יש לא מעט, דובר ודאי במחזאי נואשמ

, מנקודת מבטו, לתקן אותה, לביתי ומנסה לשבש ביקורת שכתבתי עליו

. בתקווה אומללה שבבוקר אשלח את הקובץ לדרכו בלי לעבור עליו שוב

אז עלתה השאלה אם הוא נואש דיו להרים עלי יד כשאדליק את האור 

, אולי. גוף ומוצקים מבין מחזאינו-י יש לא מעט גדליוהר, ואתגלה לעיניו

 שזו כנראה התגובה –אבל סביר יותר שהוא רק יפרוץ בבכי , חשבתי

. אולי יבקש סליחה. האלימה ביותר שאפשר לצפות לה מאנשים כאלה

מושפל כפי ,  ימהר לברוח מהדירה–ואז , ייתכן גם שלב קצר של קללות

א יתקשר ויתחנן שלא אדווח עליו מחר בבוקר הו. שלא היה זמן מה

אני . יבקש מחבר לעשות זאת במקומו, מעוצמת המבוכה, ואולי. למשטרה

אני . אפגין שאננות ואומר שעדיין לא החלטתי אם לדווח על הפריצה

  .והפחד נמהל בסיפוק, חשבתי, אשחק בו
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משם אפשר להציץ אל פינת העבודה , נעתי ללא צליל עד אמצע הפרוזדור

ור הקרינה הממאירה של המסך זיהיתי את ראשו השעיר שמוט לא. שלי

זנבו , כפו הימנית על השולחן, ישוב שפוף בכיסא, האוזניים של הכלב שלי

מחמת ההלם . השופע משתלשל למטה מהמרווח שבין המסעד למושב

, כפתו הזיזה את העכבר בנוקשות. ראשו הסתיר את המסך. קפאה נשימתי

לי עצמי לקח לא מעט ; זה לא קל. שות בפלסטיקהציפורניים הארוכות נוק

בזהירות זזתי הצדה . זמן להתרגל לתנועות הקטנות והמדויקות האלה

, נראה שם צילום של ארנבת רצה בשדה. לראות מה מופיע על המסך

 הופיע צילום של סטייק כהה –סוף לעבור לחלון אחר -וכשהוא הצליח סוף

. עוד יותר והתקרב אל המסךשלמראיתו נרכן ראשו , על צלחת לבנה

הוא בהחלט מסוגל להפיק . שמעתי אותו מלעלע למראה האוכל וגם נאנח

  .אדם-אנחות של בן

זה שבהצגה פרי עטו , שאת שמו אין טעם להזכיר, ולחשוב שהמחזאי ההוא

 איזו הפרזה של –הוא שפלש לדירה , נוחות לפני שני ערבים-צפיתי באי

לייחס את תעוזת הקרימינל לאדם כה נטול כמה מגוחך היה מצדי . הדמיון

  !השראה

הכלב היה כל כך מהופנט למסך שלא שמע ולא הריח אותי גם כשנעמדתי 

שהלכה והתעצמה עד כדי תחושת , אז ראיתי לתדהמתי. ממש מאחוריו

שרק הערב , שהוא נכנס למדור הביקורת שלי, עירפול ושכרון חושים

לפני ! הוא גם קורא. י נסבלזה היה בהחלט בלת. גמרתי לעבוד עליו

נאלצתי להיווכח שהוא , שהספקתי להתאושש מהלם הגילוי שהכלב קורא

ראיתי מלים זרות מסתננות לטקסט . הוא הקליד בגולמנות. גם יודע לכתוב

? מה אתה עושה: שלי וגניחה מבוהלת נפלטה מפי ובעקבותיה צעקה דקה

דילג , וזר של בעתההכלב התחלחל ופלט יילול מ! ?ומה בכלל קורה כאן

, זה עובר כל גבול. לא חיכיתי לתשובה. מהכיסא לרצפה והרכין ראש

זה , הושטתי יד עצבנית למסך, המחשב שלי. הרמתי קול על היצור המבויש

הכלב . אפילו אתה אמור לדעת את זה. קודש הקודשים של הבית הזה

וא ה. הדלקתי את האור. אמרתי? מה עשית לביקורת שלי. השפיל מבט

אוזניו נצמדו בחומרה . פיהוקי התרגשות פערו את לועו שוב ושוב, מיצמץ

  .לצדי הראש

  .לא עוללתי דבר, הוא לחש, רק קראתי. הכלב הסתכל אלי

  !אתה עונה לי. היסטרי למחצה, צחקתי, אתה מדבר
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זה רק משום שגדלתי אצל אדם , אמר הכלב בחנופה גלויה, אם אני מדבר

מנותו והוא שולט בהן יפה כל כך עד שהקרובים שהשפה והמלה הם כלי או

  .נופלים בקסמה ומהלכים חדורי השראה, ואני ביניהם, אליו

ושלח בי , מכורכם שפתיים, הוא הסב את ראשו נבוך. לטשתי בו עיניים

  .מנסה לכבוש את רוגזי, כיחכחתי. מלמטה מבט צדדי קצר

נבחתי ? מתי התחלת להשתמש במחשב שלי ולחטט בענייניי הפרטיים

  .אליו

הפעם היתה בעיניו הכלביות מידה של העזה וגם זנבו , הוא שוב הביט אלי

אבל רק דקות . והודה בגלישה במחשב, השמוט הראה סימני התאוששות

, לא זה העניין. מביט בקצת אוכל וארנבות וסוגר, מילמל, מעטות בכל פעם

, שבהרי ברור שאתה לא אמור לדבר או להשתמש במח. השבתי בכעס

 ובעיקר לא לכזה –ובוודאי שלא להיכנס לקובץ אישי כמו גנב בלילה 

  !שכתיבתו אמנם הסתיימה אבל הוא עוד לא עבר ליטוש סופי

שידי נשלחו אל מילון עבה ואהוב שנח על , מורת רוחי היתה כה גדולה

  .שולחני והטיחו אותו בו בחוזקה

יצאתי מניאק , מצטערוואי וואי איך אני : הכלב קפץ בבהלה ופלט בחיפזון

  .משהו נכנס בי, לא יודע מה עבר עלי, חבל על הזמן

הודעתי במירמור , זה כבר באמת עובר את כל הגבולות. שיער עורפי סמר

כאילו גודלת אצל בעל ? אבל בעגה של פשוטי עם! מילא? מדבר. עז

  !בסטה בשוק

י פר, פליטת פה מכוערת, זו היתה תאונה, הוא אמר, חלילה וחס, הו

ביאושים חולף של הבהלה שגרמת לי בכלל ובעיקר כשהטחת את המילון 

  .הרי לא גידל אותי אדם גס רוח. לשוני זכה. בשולחן

, אמרתי, יכולתי אולי לחיות עם העובדה שאתה מסוגל להשתמש במחשב

 –אבל היומרה לשפר מאמר שכתבתי . לא צריך להיות גאון גדול בשביל זה

  .על זה יש לי הרבה השגות

לכל היותר תיקונים קטנים ? וכי במה אני יכול לשפר, אמר הכלב, חלילה

  .לעגל קצוות, רק כדי לרכך טיפה פה ושם. קצת תיקוני סגנון. של הגהה

איזו חוצפה ? מה אתה מבין בכתיבה? לעגל קצוות, קראתי בקול? לרכך

 הצלחת – נניח כך לצורך שיחה בלתי סבירה זו –אולי . ואיזה טירוף

אבל מה לך , את צורתן של כמה אותיות, מתוך חיקוי חסר תבונה, דללמו

  .ברור שכלום? מה לך ולבניית ופיענוח משמעות? ולכתיבה ביקורתית
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שם , הוא הודה ונאלם ואז חמק למרפסת,  פחות מכלום–יחסית אליך 

  .נאנח אנחת תלונה רמה ונרדם מיד, השתבלל על שטיחונו המטונף

 כשלון שיטת החינוך שנקטתי אתו מקטנותו על, אכזבה מרה עלתה בי

כמה . רק הסברים ודרכי נועם, בלי מכות,  בלי עונשים–ושבה האמנתי 

ועכשיו מסתבר , כמה טיפחתי אותו, חשבתי במרירות, חמוד הוא היה כגור

  !שגידלתי מפלצת

בפסקה . השחזתי עין והתיישבתי למאמר לבדוק מה נעשה בו, פניתי ממנו

לא , שמו" הסוס מרהט", ת בקצרה את עלילת המחזההמתאר, הראשונה

שני אחים בעלי חוות סוסים : נעשה כל שינוי והיא נותרה בהירה ותמציתית

, נוסעים לרהט כדי לקנות סוס ופוגשים, האחד קצין שמאלני צעיר, בנגב

, מכאן נמתחים קווי מתח ידועים. בבתו הלא כנועה של המוכר, בין השאר

כשאני ממליץ למחזאי לחפש לו עיסוק , בהמשך. םמבעבעים זרמי מעמקי

ראיתי שהכלב שינה את , ולו רק למען שוחרי התיאטרון בארצנו, אחר

בעלילה "את המשפט . הניסוח בניסיון לרכך את הפגיעה ביוצר

העלילה בוסרית "הוא תיקן ל" האינפנטילית יש כדי לייאש גם צופה אוהד

הפך "  רגליו ומקומם בעקרותוהדיאלוג העיקרי צולע על שתי"; "במקצת

שלושה שינויי נוסח נוספים -שניים". דומה שהדיאלוג לא תמיד זורם"ל

הוא גם פיצל וקיצר כמה משפטים שהיו ארוכים . הופיעו בהמשך הפסקה

. כמעט קראתי אותו אלי כדי לדרוש הסבר. זה היה מרגיז. ומורכבים במקור

 עלה בידי להשיב את בזמן קצר. אבל נשביתי מחדש בקסם הטקסט שלי

 צירוף לשוני –אמנם אבדה לי פנינה אחת . הניסוחים הקודמים על כנם

שהושמט מהפסקה ולא הצלחתי בשום , מלאכת מחשבת, מחוכם ועוקצני

  .אבל השכלתי להניח לזה בינתיים, אופן להיזכר בו

על אף . קמתי ונוכחתי שהתרגשותי מסרבת להתפוגג, הנחתי למחשב

 –היה לי צורך לדבר עם חבר . א יכולתי לחזור למיטההשעה המאוחרת ל

שגם , כמוני, חברי הרווק, חברי היחיד, חברי מילדות, אלחנן המדען

  .בשעות הלילה אפשר להתקשר אליו

ומיד , התנצלתי בקוצר רוח? מה קרה? זה אתה: הוא ענה אפוף שינה

  .הכתיבה, הקריאה, הדיבור, הכלב והמחשב. סיפרתי לו מה קרה

הימהם פה ושם , הוא הקשיב בשקט. אמר ידידי אלחנן? אתה שחמה 

  .בסבלנות
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אמר בקול שקול ורגוע , ודאי שמעת ממני. כשגמרתי לדבר התחיל הוא

יש . על נסיונות של חוקרים לינגוויסטים ללמד כלבים וזאבים לדבר, כתמיד

אבל לדבר ממש יכולים . זאת אין להכחיש, להם יכולות פונטיות מסוימות

  .בני האדם, ראה רק אנחנוכנ

, את שלבי הניסויים השונים, הוא המשיך ותיאר את תקוות החוקרים

  .משמעי- את הכישלון החד–ולבסוף 

הדבר מנוגד לחלוטין לשכל . לא ייתכן שגוליבר דיבר, פסק בעדינות, לכן

אלא ,  לא רק מתקשה–וליתר דיוק , המדע מתקשה לקבל את זה. הישר

  .בפירוש מסרב

  !אתה חייב להאמין לי. ואני יש לי שכל ישר. אמרתי, ה מה שקרהאבל ז

אני מאמין שאתה מאמין שהכלב דיבר , גיחך אלחנן כנערה ביישנית, ודאי

אלא שנתון זה אין בכוחו להפוך את עדותך לאמת , בכך אין לי ספק, תךיא

  ?האין זה כך. מדעית שאוכל לקבל

:  הוא מדבר בנחת צעקתיבעוד. הגישה שלו עלתה לי פתאום על העצבים

  ! עקשן. אתה יכול לדחוף אותם לישבן! לא מעניינים אותי המחקרים שלך

זה לא נעם לו אבל באצילות נפש הוא התעלם מההתפרצות הילדותית 

אתה לא חושב שצריך לזכור את העצבים : והמשיך לגופו של עניין

  ?הרופפים שלך כשבאים לדון בסוגיה הזאת

סיננתי ,  ובעיית העצבים שלי כבר טופלה כידוע לך,אין כאן שום סוגיה

זה מספיק מוחשי ! הוא תיקן לי מאמר במחשב, הכלב לא רק דיבר. בזעם

  ?למה החלטת שאני ממציא את כל זה? בעיניך

אבל אולי התעוררת . הוא התחיל להתעייף, לא הייתי אומר ממציא, טוב

את השאר השלים ראית את גוליבר יושב על כיסא המחשב ו, קצת מטושטש

  .הגיוני-זה לא בלתי. כבר הדמיון

  .אמרתי בכעס? למה אתה כזה מין גולם

שלא סתם אנשי המדע הם , סבלנותו נשחקה והוא אמר בחשיבות

  .לא כל אחד מוסמך לכך. המופקדים על קביעת עובדות

נמאס לי ממלאי הנוסחות שקברת . קראתי! לעזאזל עם העובדות שלך

  .במוח הבטון שלך

  .הוא נאנח,  באמת,נו
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קפצה עלי ברגע מסוים מין , כמו שקרה לי בוויכוחים דומים אתו שהתלהטו

וממילא רציתי לגמור כבר , רוח שהורתה לי להרפות שיניים מהעצם-גדלות

  .את השיחה ולחזור למאמר

אולי , אם אתה כל כך בטוח שרק דמיינתי הכל, טוב: ריככתי נימה ואמרתי

מצטער על שהתקשרתי בשעה .  כמוך מכיר אותימי, אחרי הכל. אתה צודק

  . על איך שדיברתי–ועוד יותר , מאוחרת

לפעמים צריך . הוא אמר בטון מפויס, בשביל זה אנחנו חברים, שטויות

  .תחזור לישון. לדבר עם מישהו כדי להבין מה קרה לנו

  . ולמיטה–אולי רק כוס תה עם חצי וליום , אמרתי, כן

אלחנן ודאי כיבה את האור בחדר השינה .  טובהוכך נגמרה השיחה ברוח

  .אבל אני לא מיהרתי לחזור למיטה. הסגפני וגדוש הספרים שלו ונרדם

כשעיניו נפקחו מדי . מנמנם לסירוגין, הסתכלתי בכלב שרבץ כעת בסלון

כאילו מביט אלי אדם , פעם והביטו בי דימיתי לראות בהן תבונה אנושית

ה מתעתע ומוזר אף יותר מהתופעות זה הי. שכלוא בגופו של כלב

גילום : אבל היה לי קל לומר לעצמי שזה רק דמיוני הרעוע, הקודמות

, שגורמת לי להיות עיוור אפילו לכלבי, חיצוני של האגוצנטריות שלי

; ולראות בו אך ורק את השתקפות השטיקים שלי, כך לכאורה-האהוב כל

, עם ידידי אלחנןוכמו שרמז לא פ. עד כדי כך אני מרוכז בעצמי

לשחוק אותם ולתעתע , אגוצנטריות זו יש בה כדי לגרות את העצבים

  .בקורבן

בלב רגוע יותר התיישבתי . חצי הכדור שלי פעל את פעולתו בסופו של דבר

שבה אני מסכם ביד יציבה , שוב מול המסך וקראתי את הפסקה האחרונה

עונג . ושקע ומענגביקורת מ-מאמר, בלי ספק. את חולשות המחזה והביצוע

 העניקה לי הידיעה שבעצם אין כל חשיבות – של התגמדות וענווה –נוסף 

ולא יטרחו , כי ממילא אנשי האזור לא הולכים להצגות, למה שאני כותב

גם אם יתאחדו כל מבקרי הארץ בקביעה נחרצת " הסוס מרהט"לצפות ב

, ללהפסקה האחרונה לא שונתה כמעט בכ. שזה המחזה הנפלא בעולם

ניכר שהוא לא , בסך הכל. למעט שני פסיקים חסרי חשיבות שהושמטו

כמו לרוב , הרי גם לו; ואיך יבין. הבין מה אני רוצה מהמחזה האומלל הזה

  .אין כל עניין בדברים שאי אפשר ללעוס או לקבור בחצר, התושבים כאן

  וליקק את כפתו בעצלות ואחר כך גירד בעורפויהכלב רבץ כעת למרגלותי

  .כך היה לי קל לראות שאין בהן שמץ של אנושיות. ופניו התקמטו בעונג
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   בועז יזרעאלי
  

  

  'פרזיט'תוך מ
  
  

לכך היתה אחראית השיחה עם בני . למחרת התעורר מטי מוקדם בלב כבד

, אחרי כמה שבועות שלא הוזמן, גם הציפייה לארוחת השישי. הזוג

ת בו תחושת ההשפלה כשהכין לעצמו קפה גילה שעדיין צורב. הכבידה

מצד שני נדמה היה לו שאולי לא . מטקס הכניעה שביצע בפני מארחיו

הוא התלבט בין שתי ; ממש השפיל את עצמו אלא רק נקט נימוס מופרז

 הוא פסע בחדר ועצר –מקץ כעשר דקות . כל זה היה מעייף למדי. הגישות

י מרץ ואחר כך ביצע בל, כלוא באותם לבטים, מדי פעם ללגום מהקפה

 נשכב מודאג –כמה תרגילי התעמלות בסיסיים ועשר שכיבות סמיכה 

, אבל היא. בניסיון לסלק את הדאגה פרש את ידיו לצדדים והתרווח. במיטה

 זה מה שאמרה –אולי הם צודקים . רק צברה כובד, במקום שתתפוגג

צודקים עמוס ועינת באמרם שהוא צריך לקחת את עצמו , כן; הדאגה

. למצוא דירה, להמשיך הלאה, לטפל בענייניו, הוג כאדם בוגרלנ, בידיים

היה מר כל כך עד , והוא אכן אינו אלא פרזיט מפונק, החשד שהם צודקים

והוא נשכב על בטנו וכבש את , זה לא עזר. שבלי דעת התרומם לישיבה

שום כוח רצון לא נבנה בו . מההתחלה, חייו היו קלים מדי, כן. פניו בכר

. קלים וריקים הם חייו, אין להכחיש: לא התמודד עם דברשכן כמעט ו

, רק עוד רפיון מחכה לו; וכעת בגילו המתקדם כבר די ברור שלא ישתנה

הוא לא יכול אפילו להתנחם בידיעה שאולי היה מגיע . עוד חידלון

כי מעולם , להישגים כלשהם אם היה די נחוש כדי להגשים את נטיות לבו

מחשבה . עד כדי כך הוא חסר תוחלת; צונות עזיםלא טרח לגבש נטיות ור

. ממאן לנשום, הקפיאה אותו בתנוחה זו, זו הביאה את ייאושו לשיא

הפעם נעץ בתקרה מבט נועז . משחלף השיא התהפך ושוב שכב על גבו

נשימות ארוכות שנשם כעת הביאו לו רוגע . כאילו הוא מגלה בה עניין רב

. ק קצר ושילב ידיים מתחת ראשוהוא פלט צחקו. ואפילו איזה עונג

אבל שבה אליו , הדכדוך הזועף לא עזבו עדיין. המושכות שוב היו בידיו

הרי כך העביר .  לחפש משהו אחר לחשוב עליו–יכולתו החביבה ביותר 
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מטי הניח לעצמו . שעות וימים גם בחייו הקודמים בדירתו בתל אביב

 שונים כדי לבחור באיזה לגלוש למצב שבין נמנום לערות ודיפדף בנושאים

. גם לא דל, מגוון הנושאים לא היה רחב במיוחד. מהם יעסיק את עצמו

. יש להחליט אם לחשוב על אירוע מסוים או אולי דמות מסוימת, קודם כל

הרולטה נעצרה על בחורה בשם תמר שהיתה מעין בת זוג שלו לפני קצת 

נפגשו כמה , חבריםהם היו , כן. עליה החליט לחשוב. יותר מעשרים שנה

מערכת "זו היתה . זה נמשך חודשים ארוכים. ישנו יחד, פעמים בשבוע

 זה –זכרונות . לחיטוט בזכרונות, היא היתה נושא דשן למחשבות". יחסים

זה היה בדירה שלה . הוא שיחזר. הפעם הראשונה שישנו יחד, הנה. קל

יתה שם גם ה. המיטה היתה נמוכה. שחלקה עם שותפה ברחוב יהודה הלוי

הם . קשה היה לו למקם את רגליו הארוכות. הם ישבו על המיטה. כורסה

אחר כך השתרעו על המיטה . דיברו על האפשרות שיישאר לישון אצלה

אבל . הן מדברות על הכל. אין תחרות ביניהן, לא. והיא סיפרה על אחותה

 מעניין זה היה... כבר מגיל קטן, יש גם מתחים וצרימות בכל מיני עניינים

הוא השיט שתי אצבעות על . עד שפרטים התחילו להצטבר, לזמן מה

לעומת , האפשרות שיישאר לישון. זה היה נעים. משי חמים. גן עדן. בטנה

אחרי כמה ". מחייב"זה נראה לו . ככל שהפך בה נעשתה מעיקה, זאת

וזה לא עניין , פעמים מישהו כאן אולי יתחיל לחשוב על מגורים משותפים

השיער שלה היה חלק וירד עד . יש להיזהר עם הדברים האלה.  מה בכךשל

אבל אלה היו . הכל בה מצא חן בעיניו. זה מצא חן בעיניו. לכתפיים

את , מטי קיווה להגיע לאיזו תובנה צלולה שתאיר את המצב ההוא. זכרונות

שתסביר סוף סוף מה היה טיב היחסים ביניהם ולמה נפרדו מקץ כמה , תמר

בספרייה הקטנה בחדרה ראה ספר . העניין נותר מעורפל. לשווא. יםחודש

אבל ארבעה ספרים הלאה ממנו היה . זה עורר בו אי נוחות. של אשכול נבו

הקוביוסטוס לא . זה אמר משהו עקום. זה לא הסתדר. גם את הקוביוסטוס

חופשה באחד : אחר כך דג לו זיכרון פחות תובעני. פיצה על אשכול נבו

, תמונות עלו מתודעתו המנומנמת למחצה. אילנד לפני כעשור וחצימאיי ת

. ארבע מדרגות ואתה עומד במרפסת קטנה, שורה של צריפי בונגלו נחמדים

הוא . עצי קוקוס, חוף רחב ונקי משובץ בדלילות בתיירים ורוכלי תכשיטים

, עצמו בגופייה צבעונית ומכנסי בד רחבים יושב במסעדה מתחת למאוורר

; משוטט על אופנוע לפה ולשם, גומר קוקטייל קר שני,  יחפות בחולרגליו

כפות ידיו התהדקו קלות על ידיות : הזיכרון היה ממשי ופעל גם על גופו
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, אה. גרונו הפיק המהום מתגבה של מנוע, הימנית בתנועה סיבובית, הכידון

, ק" סמ125, זריז, חטוב ובוהק, גבוה, צהוב! האופנוע הבלתי נשכח הזה

הנהיגה , מעט שתוי אבל זהיר, בלי ניסיון, בלי רשיון, שישה הילוכים

דרכי העפר , הכביש הצר שהתפתל סביב האי, המהופכת בצד שמאל

הטיול , כן. וכל כך הרבה שעות של שלווה מזוגגת מבע ומכבידה, הירוקות

ההוא הוכיח את עצמו גם הפעם כזיכרון ראוי להתפלשות ובחישה והעברת 

  .זמן

  

האורחים היחידים היו בני . ת יום שישי היתה הפעם מינורית למדיארוח

אריק נהג לבוא כמה פעמים בשנה אל עינת . הזוג אריק ודנה מיישוב סמוך

ועמוס כדי להביא להם פח שמן זית בן ארבעה ליטרים שהפיק ממטע קטן 

תמורת השמן קיבל מהם כמות הולמת של ירקות מהערוגות . שהחזיק

הן גילמו . עסקות מסוג זה היו אהובות על אנשי היישוב. םהאורגניות שלה

של זיקה לעבר מדומיין , רוח של פשטות וישירות, את הרוח הקהילתית

של חיים מחוץ לטווח פגיעתה של , "כסף ומותגים"וטהור שטרם זוהם ב

אין לתאר את תחושת האחווה והסיפוק שעלתה ". המצאת הצורך"

טלוויזיה משומשת תמורת אופני . חליפיןבתושבים כשקיימו ביניהם סחר 

שיעור ; לול תמורת כלי עבודה; בגדים תמורת ספרים; הרים במצב טוב

  .נגינה תמורת טיפול רפלקסולוגי

אבל חילופי הטובין יצרו איזה , בין שני הזוגות אמנם לא היה קשר אמיץ

רק טבעי היה לעמוס ועינת להזמינם ; בסיס משותף של חיבה לא מחייבת

אריק . ובעיקר שלא עלה בידם הפעם לזמן אורחים נוספים, רוחת שישילא

חביב , שיערו שחור ומתולתל, זקוף ושמור, בן קרוב לשישים, היה גבר קטן

תינוק שייראה "לא היו לו אמירות מטרידות כמו לאורחת שנרתעה מ. ודברן

ולא , ולא כריזמה רוחנית בוערת כמו של הטייס שעשה תשובה, "כמו קוף

אבל היו . ובנות פילוסופיות תובעניות ונמוכות מצח כמו של חולה הסרטןת

אריק היה . והוא אהב לדבר עליהם, הם גרמו לו עונג, לו את הערכים שלו

דווקא , מכל המעלות שעשויות להתגבש או להתגלות באדם. גבר ערכי

. ההגינות והעצמאות הן אלה שהוקיר במיוחד וחרת על דגלו, היושר

אוהב ארצו , לא לאומן חלילה, מתון היה כבר מצעירותו-אלמצביע שמ

ל "בוגר סיירת מטכ,  את עצם קיומה ואת נופיה–במובן הפשוט ביותר 

ובעל עבר בטחוני שעם פרישתו הקים עם שני חברים ליחידה חברה 
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גם לא , אף שהגבר הזה לא היה יהיר". ייעוץ אסטרטגי בנושאי אבטחה"ל

הוא סיפר על . ת הדובר העיקרי סביב השולחןטבעי היה לו להיו, שתלטן

ועל , עם שבעה אחים ואחיות" פשוטה"ילדותו במושב בצפון במשפחה 

השירות , זה לא היה קל. כ"כששירת בשב" בביוב של עזה"השנים שהעביר 

ומסיבות , חייך בצנעה, "מצבים לא פשוטים"הוא נתקל שם בהרבה , בעזה

 – עבר לתפקיד בטחוני סודי אף יותר אחר כך. ידועות הוא לא יכול לפרט

עינת ועמוס נראו שווי . ועדיין תפקיד חשוב ומספק, לצערו" שטח"פחות 

וממילא , חלק מהדברים כבר שמעו במפגשים קודמים עם האיש. נפש למדי

סיפר , בפנותו אל מטי, ואז. לא היה להם עניין רב בסוג כזה של סיפורים

. מעולם לא נעזר בהוריו. עשרה-בעאריק שהוא מפרנס את עצמו מגיל ש

והוא , זה עיקרון. ולגם מהגראפה שלו, הודיע, לא קיבל מהם אגורה

זה אנשים שלא , אמר, אם יש דבר שהוא לא מבין. בהחלט לא מתבייש בו

לחשוד שהאיש  מטי החל. מפרנסים את עצמם או חיים על כסף משפחתי

. מע מעינת או עמוסמתמקד בו בגלל שהוא יודע עליו דבר או שניים שש

, נותרו נעוצות במטי, אינטליגנטי-שהיה בהן משהו נעים למדי ולא, עיניו

באנינות נרכשת של , הגראפה שלגם אריק. אולי כדי לוודא שהמסר עבר

בראותו , מטי. בא מבקבוק שהוא עצמו הביא כמתנת אורח, פלאח לשעבר

. הוא מותקף: וחומזג לעצמו עוד מנה כדי לחזק את ר, לאן הדברים הולכים

 האם לא נאמרו לו המלים –' אני מאמין שכל אדם צריך לפרנס את עצמו'

לא , למרות הנימה הצנועה והבלתי עוינת לכאורה, והאם? האלה במפורש

  ?עולה הרושם שהן לא נאמרו סתם כך אלא הוטחו בו

הרשה לעצמו לשאול , האורח המזדמן, אריק. הרושם לא היה מוטעה

באיזה תחום הוא מחפש .  כמה זמן בדיוק מטי כבר גר שם.שאלות ישירות

שמעסיק לא פחות משבעה , כי הוא(האם הוא יודע איך לחפש . עבודה

האם כשייצא ). יודע משהו על חיפוש עבודה, עובדים בחברת הייעוץ שלו

על . מתי הוא מתכוון לעשות זאת. או שיישאר באיזור, מכאן יחזור למרכז

מה מעמדו של מטי כאן בביתם של עינת .  תשובהשאלה אחת התעכב ודרש

יש לציין לזכותם שאם בתחילתו של . שאלה זו הפנה גם אליהם. ועמוס

, באין תגובה. כעת כבר חשו בעיקר אי נעימות, המהלך התענגו עליו

לא , אבל נהוג לחשוב על אורח כמי שבא לכמה ימים? אורח. המשיך אריק

אבל אם מדובר . 'דייר'אים להגדרה  זה כבר מת–חמישה חודשים . יותר
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ושלא , משפחה קטין-ושאינו בן, לא בכסף ולא בעמל, בדייר שאינו משלם

  .זה משהו אחר,  זה לא בדיוק דייר–ברור למה בא ומתי יילך 

  .הציע עמוס את תשובתו בקול חלוש, מטי הוא חבר

הוא , אכן? איזה מין מעמד זה מבחינה מעשית? חבר. אריק לא השתכנע

אפילו העידון הפלגמטי של המארחים וכלל ; א היה לא סיווילי במיוחדל

  . אפילו הוא נעדר ממנו–אנשי היישוב 

. הוסיפה עינת, חבר שלנו, בדיוק. חזר עמוס, הוא כאן כי הוא חבר שלנו

  .אריק התעלם מההצהרה

ניסתה לנווט את השיחה , בת זוגו של אריק, דנה. אי נעימות עמדה באוויר

אלא מכיוון שיוגה , זאת לא רק בגלל שצרם לה הנושא הנוכחי. יוגהלענייני 

היא . היה הדבר היחיד שמצאה בו עניין בשלב מתקדם זה של חייה

, לא עורר עניין, התחילה לספר על המורה הנוכחי שלה אבל זה היה קלוש

זה היה , ערכו של תכנון. הוא פנה בעיקר אל מטי. ובן זוגה חזר למסלולו

זה . שפשוט נגררים אחרי החיים שלהם, כך הוא שם לב,  אנשיםיש. הנושא

די בקצת חשיבה , הרי לא צריך להיות גאון. דבר שהוא לא כל כך מבין

איפה . לחשוב הלאה. הגיונית ובוגרת כדי להבין שצריך לתכנן את חייך

עשר , חמש שנים, נניח, אלא בעוד. לא מחר. אתה רוצה למצוא את עצמך

הוסיף אחרי הפוגה קצרה שכן לא היה לגמרי , י הדיירשמע אדונ. שנים

  .אפילו חיות מתכננות את הצעדים שלהן בעולם, בטוח בכך

פתח , ומשלא מצא תגובה טובה יותר, הדיבורים האלה לא נעמו למטי

כאילו אינו מתרשם כלל , בפיהוק ארוך תוך מתיחת זרועות לצדדים

 . מהנאמר

מתח גם הוא את ידיו והפגישן , קוףבצורה שאולי יכולה להזכיר , אריק

כשהוא חושב על זה , אמר לאטו כמהרהר בינו לבין עצמו, כן. מעל ראשו

שאף " ילד תפנוקים"הוא בהחלט יודע להעריך את העובדה שלא גדל כ

  .אלא דווקא כמי שלמד שלא הכל בא בקלות, פעם לא חסר לו דבר

, אמר, ואני. עשתהרעיונות הפרוורטים והצורמים האלה גרמו למטי להת

ואת זה שלמדתי . דווקא יודע להעריך את העובדה שכן גדלתי כבן תפנוקים

אבל . לא כל אחד מסוגל להעריך דבר כזה. שדברים דווקא כן באים בקלות

  .הוסיף בעיקום פה נונשלנטי, כל אחד והקטע שלו, מה יש להגיד

קטע ה, והכריז שישמח לספר על הקטע שלו', קטע'אריק נתפס למלה 

אם יישאל מה ". נוער בסיכון" העבודה שהוא עושה עם –הבאמת חשוב 
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את היוזמה התחיל . זה זה, אמר, אותו בעיני עצמו" הכי מגדיר"הדבר ש

ומהר מאוד אריק ועוד שניים מהיחידה , חבר מהיחידה לפני כמה שנים

לתת "ועכשיו הם רוצים , "ה שכבר הסתדרו בחיים'כולם חבר. "הצטרפו

, "חלשים"סים ביישובים " הם נפגשים עם קבוצות נערים במתנ".בחזרה

על ערכים שספגו , מספרים להם חוויות מהשירות ביחידה, מדברים איתם

אולי בגלל הרקע האישי שלו שנראה לו , אריק התאהב בנערים האלה. שם

תאתגר , רק תן להם. איזה צימאון ללמידה הוא מאתר אצלם. דומה לשלהם

כאן . ו מתכננים עבורם מערך של סדנות ליזמות ומנהיגותהוא וחברי. אותם

  .נטל לעצמו פאוזה קטנה

הרגיש מטי נינוח יותר ונכון , מכיוון שדבריו של אריק עסקו בו עצמו

אתה אדם שמפיק מעצמו תועלת בכל כך הרבה , אמר, אין מלים. להגיב

וי שזה באמת נשמע מאוד פעלתני ורא, חייך בחצי פה, אני מודה. דרכים

  .להערכה

מה ; כסף יש לו מספיק בזכות חברת הייעוץ האסטרטגי. אריק המשיך

סיפוק כזה חווה גם כשהצטרף לפני ". הסיפוק שבלתת"שחשוב כעת זה 

הוא ריכז ומיין תרומות . שנתיים למשלחת סיוע ליתומי מלחמה בסודן

צעצועים ושמיכות והשגיח על חלוקה הוגנת של , מרחבי העולם של בגדים

, ש"שום צל. אמיתיים, מקסימים,  כה חכמים–והילדים האלה . וביןהט

לא ישווה למה שנתנו לו , "ל"ש הרמטכ"ובעוונותי קיבלתי פעמיים את צל"

  .הילדים האלה

  

אחר כך . לרגע חשב שהגראפה מקולקל. בחילה טיפסה בגרונו של מטי

התכעס ותיכף מצא , החליט שדבריו של האורח הם שאחראים לבחילה

בשביל מה לך להתעסק עם יתומים ! בחייך בן אדם: מו מתפרץעצ

למה לספר , ואם כבר באמת עשית! זה נשמע לי כל כך מופרך! ?סודנים

ולמה הם כל כך . כי מכאן זה נשמע כמו סתם פורנוגרפיה רגשית? על זה

  ?בגלל שהם מסכנים? חכמים ומקסימים הילדים האלה

, אמר, מטי, אני מציע. טרטגימבט של יועץ אס, אריק נעץ בו מבט חד

  .נראה לי ששתית מספיק. שתעזוב את הגראפה

זה לא אני שמספר פה כל מיני ניסים ונפלאות על , השתלהב מטי! ?אני

  !עצמי ומשתלט על הבמה כמו איזה דיווה

  .סיננה עינת בחיוך מצמית! מטי
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ם אין לבחור חשק לשמוע את הסיפורי. הודיע לה אריק! זה בסדר גמור, לא

למשל מה , פנה למטי,  יש לספרלךאז בוא נשמע מה . מאה אחוז, שלי

  .זה באמת מסקרן אותי. מה הדרייב שלך, עשית עם החיים שלך עד עכשיו

, אם זה באמת מסקרן אותך, אמר, אם כך. נטל לגימה מכוסו, מטי השתהה

לא מעניין . אני פשוט שייך לאצולת הפנאי. אני אגיד לך מה הדרייב שלי

של , רק במצב של אי עשייה, איך שאני רואה את הדברים. י לעשותאות

חיים . אדם יכול להגיע לרשמים ותחושות נעלות, ניתוק מעולם המעש

אם היית מכונה במפעל זה . בעיני זה פשוט בזבוז זמן –עמוסים כמו שלך 

נועד לחיים של הגות , במיטבו, ובן אדם. אבל אתה בן אדם. היה מתאים

  .לותומחשבות נע

אני בטוח שזו תרומה גדולה ... מחשבות נעלות. אריק זקף גבות תמהות

איזה מחשבות נעלות , ואם מותר לשאול. המחשבות הנעלות שלך, לחברה

  ?בדיוק יש לך

  .ממתינים לתשובה, שלושת מאזיני הדיאלוג זקפו כעת אוזניים

לרגע בהה בצלחתו ותהה . מטי לא צפה שאלה זו, אף שהיתה מתבקשת

  .נו לבינו איזה מחשבות נעלות אכן יש לובי

. אמר לבסוף', תרומה לחברה'אני לא נוהג לחשוב במונחים גסים כמו 

מחשבות כמו שאני מדבר עליהן אי אפשר להדגים על פי , ובכל מקרה

  .אתה לא. הנקודה היא שאני חושב. דרישה

אולי גם לי היה זמן לשבת ולחשוב לי מחשבות גבוהות אם ! כל הכבוד

  .הייתי חי על חשבון מישהו אחר

כי , אמר מטי בנימה מלכותית, אני דווקא מניח שלא היית עושה את זה

וזה פשוט קצת . נולדת לעשות. גם לא יכולת, באמת אין לך צורך לחשוב

  .חבל

אף שעלה בדעתו החשד שקביעה זו של מטי עשויה להיות נכונה גם , עמוס

הוא לא חיבב ; ע סביב השולחןהרשה לעצמו לפלוט גיחוך שנשמ, לגביו

עינת הציגה חיוך עקום . את האורח הזה ושמח במה שנראה כתבוסתו

אחרי שתיקה קצרה שניצל לניסוח . שביטא השתתפות בתגובתו של בן זוגה

מי שאין לו שום רצונות זה בן : מענה הולם אחרון אמר אריק בכובד ראש

  .לדעתי, דולוזה כשלעצמו לא כזה הישג ג. אדם שנמצא בדיכאון

שואל את עצמו אם זאת האמת , ושתק, אמר מטי, זה לא כזה הישג, נכון

  .והוא אמנם אדם חולה
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     מענדל זאיאנץ

  

  

   פרק מרומן בכתובים–ביכורים 
  

  ֶרַשׁע ָאֳהֵליְּב ִמּדּור ֱא�ַהי ֵביתְּב ִהְסּתֹוֵפף יַחְרִּתָּב .ֵמָאֶלף ֲחֵצֶרי�ַּב יֹום טֹוב יִּכ

  )אי, פד תהלים(

  

  ,יקירי אברהם חיים

  

שורת הדין של הרצאת דברים ברורה . זמן רב מאוד לא כתבתי לך

תחומה בכללי השכל המתון הממקם דברים במקומם הראוי על , ומסודרת

וכו׳ הייתה )  אחרון–ועל אחרון , ראשון־על ראשון(בוריים ולפי טיבם 

ר סיבת שתיקתי לבא. מחייבת אותי לבוא בַאקדמּות מילין וסרבולי תירוצים

וגלגוליי המשונים שאני בטוח שהדים מהם באו עדיך מפי ; הארוכה

אבל גם ; אמנם לא מכלי ראשון שהיד סולדת בו[״כלים״ כאלה ואחרים 

אבל ,  אגב אורחא–אתאפק לא אוכל מלהזכיר כאן . בכלי שני יש בישול

  את הדיון שקיימנו בזמנו על הדיוק בדברי הפרי מגדים ״כל–בפירוש 

והרי גם יוסף הזכיר את דיני עגלה .  נכווית ממנו״בן יומושכרסו של תינוק 

ערופה כשהואיל לסמן ליעקב אביו הזקן שהוא עודנו בחיים ולא עוד אלא 

 ובכל זאת שגורים על פיו – ערוות הארץ –שהוא אף משנה למלך מצרים 

 –) כמובן, אף שאני מעצימה(והאנלוגיה הטמונה כאן . דיני עגלה ערופה

ולמה דווקא ; עתהוסיבת התעוררותי לכתוב ; ]וד״ל, וודאי ברורה לדכוותו

  –אליו וכו׳ וכו׳ 

  

ניגש ישר , בהיותו לב, והלב. כי אם הלב, אולם לא השכל הוא הכותב כאן

ואינו מתעכב בעניני נימוסין ופסוקי דזמרה שלפניה , למרכז העניינים

 – דליבאי לא כתבי אינשי״ אשר על כן עם היות ש״תוונא. ושלאחריה וכו׳

ביסודיות שהייתה , אברהם חיימ׳ל, וגם כאן איך אפשר שלא להיזכר

, כשחיפשנו אחר מקור לשון חז״ל זו, בימינו הטובים, חלקנו פעם־מנת

, והלכנו לפתוח את המראי מקומות שב״ספר השיחות״, ודייקנו ברש״י

, ה בגאוות נעוריםמהול(ושרויים היינו בחדווה של לימוד ונהרה של מצווה 
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כמה רחקה . איי כמה רחקו ממני ימים אלו)... ובכל זאת פשוטה ותמימה

שלמה אמר ׳אמרתי אחכמה והיא . כמה רחקה ממני חכמה. ממני חדווה

ואני כבר מזמן לא מעיז אפילו לעצמי לשקר ולומר ׳אמרתי , רחוקה ממני׳

. ברהם חיימ׳לא. אברהם חיימ׳ל... ומה ידעתי שהיא רחוקה ממני; אחכמה׳

האמת היא שרק מקריאת מילים אלו ברי לי שברור לך גם כן שאפשר כבר 

ישר ״לפתוח בשיחה״ ואין צורך להלך על חבל דק ולהקדים הקדמות 

וגם אם חלק . מצויים אנו מקדמת דנא זה בעולמו של זה. ולהסביר דברים

 ישנה הרי עצם נפשך, ליך נכחדים ממני וחלק מגלגוליי נכחדים ממךומגלג

 ובכן –... אני מדבר) וממנה(והרי עם עצם הנפש . וכן עצם נפשי בך. בי

משום שתווים לא נקלטים באותיות , ״תוונא דליבאי לא כתבי אינשי״ אמנם

 –ואם עצם הדבר לא יעבור . אבל בכל זאת כולנו מנסים למוסרם, הדיבור

בל משהו א. יעבור ְרׁשימּו, תעבור צל חוויה קלושה, יעברו הדים ממנו

  .והלא גם זה כבר דבר גדול. יימסר

  

. זוהי העיר הגדולה שבאתי אליה! תל אביב. הנני נמצא כעת בתל אביב

. ״השגותיי״ בענייני העולם הזה) וכדלקמן. וכבר באו כמה(כאן יבואו אלי 

אני שגדלתי בארץ ארוכה מני מידה ורחבה מני ים וכל ימיי ? מי היה מאמין

כך לא נמנע ממני בר ־וגם אחר,  של עיר גדולהשהיתי לכאורה בטבורה

והסתובבתי קצת בכדור הארץ וראיתי וביקרתי בכמה וכמה ערים אחרות 

 דוקא לתל אביב הייתי צריך להגיע כדי –מידה אחר ־גדולות ורחבות בקנה

 –פה לא קוראים להשגה . אמרתי, ״השגות״. לקנות קצת שביתה בעולם

לצעוק על ״נעבאך״ שיפסיק להיות כשרוצים . כי אם סטנדרט; השגה

כך ״נעבאך״ ויתחיל לקבל קצת מושג מהחיים שלו אומרים לו ״וכי אלו ־כל

למרות שתוך כדי שאני כותב אני שם לב .  בתמיה–״ ?הסטנדרטים שלך

הרי אומרים ״אין לך . שבכל זאת משתמשים בלשון ׳השגה׳ המורגלת עלינו

ואתה הרי , בכל אופן. א השגה״יש לך מושג״ וכו׳ והרי מושג הי, מושג״

מהר מאוד קלטתי שכשם , יודע שתפיסה מהירה הייתה לי מאז ומעולם

שעולם הקניינים הרוחניים ארוך ועמוק ורחב מאוד ואין גבול לעושר שהוא 

כפועל יוצא מההתעסקות באיזו . ובבלי דעת, גם בעקיפין(מעניק לנפש 

בדיוק , בהגדרה ממצה, בטרמינולוגיה אחרת, במונחים לשוניים) חכמה

, הטוב, הנכון, הנעלה, בחתירה תכליתית למציאת הדבר הראוי, מירבי

 הנה גם עולם הקניינים החומריים רחב לאין –האמיתי וכו׳ וכו׳ וכו׳ 
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הקבל בעצמך את פסוקיך כפי . ״זה לעומת זה״. ״מידה כנגד מידה״. שיעור

ם אפשר לדייק אולם א. שתמצא לנכון להקבילם כדי להצדיק את העניין

 דע לך שאפשר לדייק גם –ור׳ עקיבא הרי דייק בתגי אותיות , בתגי אותיות

? כמה מיני קפה ישנם, למשל, הידוע לך. ואין גבול לדיוקים. בעולם הזה

וכמה אופני חליטת המים את הפולים וכמות ? וכמה אופני שתייה יש בזה

וכשם . כו׳ לאין ערוךהמים ביחס לקפה ואופני קלייה וטחינת גרגרים וכו׳ ו

כך בין שוכני העולם , שבעולמנו על אות אחת בפרי מגדים יקום ויפול דבר

תבל ותימנע או תתחולל ־הזה על אופן קליית הקפה יקומו ויפלו סדרי

או למשל יש כזה מין דבר . וכו׳. והבריות מקפידות על זה. שערורייה

לה עד כמה הוא היינו הבצק שבקצה ש, שנקרא קראנצ׳יות באכילת פיצה

וכמו שבענייני קדושה יש מהדרין ומהדרין מן המהדרין גם . פריך וכו׳

בקרב המבינים הגדולים בענייני העולם יש מהדרין ומהדרין מן המהדרין 

וכו׳ ויש פיצה שממלאים בגבינה גם את הבצק שבקצה שלה ובזה מתווסף 

ואם . שהתענוג נפלא כשהגבינה נימוחה בפיך גם בנגיסתך את הבצק הק

ואם אינך רוצה להיתפס כמי . אינך שליימזל מוטב שתרדוף אחר עניין זה

והרי כמה עיוותים נפשיים ומשחקים אשחק ובלבד שלא (שאינו מבין 

ויודע אתה כמה למרות . והרי נפשך יודעתני? אתפס כמי שאינו מבין

תמיד ניסינו להפגין אחיזה גם במה שלא , ש״אחזנו״ באמת בהרבה דברים

החכמים ,  וכי בנו–דופי בנו ־משום שלא סבלנו הטלת. מת אחזנובא

ישיבה נבון ־וכמה צדק אותו ראש...  – !היל״ת? בנו יטילו דופי, הגדולים

אף שנזהר מלקרוא בשמי , וזקן שהפטיר אלי פעם בעת ״התוועדות״

: שהוא מתכוון אלי – מה מאוד ידעתי – ואני ידעתי, כי אהבני, בפירוש

, אדרבה. החכם שהוא שקרן אינו בטל לחכמה. חכם ושקרן, חכם ושקרן

, ״חכמים המה להרע״. משעבדה ומעוותה. הוא רותם את החכמה אליו

צרפתים ובריטים חושבים . בחינת חכמת מצרים, בחינת ״הבה נתחכמה לו״

חכמה , והמה לא ידעו שחכמה בלי ביטול, שגילו את מצרים ואת חכמתה

חכמה המשרתת את האדם ואין הוא , תשאינה כלי לקבלת אמת אלוהי

חקוקים דברי אותו ... ראו כי רעה נגד פניכם; חכמה רעה היא – משרתה

חקוקים נעשו בכוח . חקוקים היו כבר אז. חקוקים חקוקים חקוקים. זקן בי

. שומה עליך להפגין בקיאות בכל עניין) ערך־הניסיון חקיקה עמוקה לאין

שכן לא מעידה של איבוד עקרון . ביותראכן זה אולי שורש נפילתי הגדול 

אכלתי . בפירוש אתה רוצה למעוד. עקרון של מעידה: אלא אדרבה. יש כאן
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לא קיבלתי מה שלפי השגתי היה על הקדוש ברוך הוא ליתן לי . ואוכל עוד

. אכנס כמה שיותר לעוביו העבה של העולם הזה. ואם כן ״אני ואפסי עוד״

באמת כשהייתי שרוי . בכל ענייני עולם הזהוהרי באמת אני בור ועם הארץ 

אמנם . בעולם ישיבה ו׳רבי׳ ושעבוד מידות הייתי משוקע בעולם זה בלבד

שכן מעולם , וזה שקר גמור, השליתי את עצמי שאני משעבד את מידותיי

בשעת מעשה . זה נתברר למפרע(לא שיעבדתי אף לא מידה אחת לאלקים 

אבל להתפעל , ) בתניא לא הייתי קשובולדברי אדה״ז. השליתי גם את עצמי

וכשרון משחק וחוש חיקוי ורצון להרגיש  – באמת מן הקדושה נתפעלתי

ואם כן כל זמן שהאוויר היה  – חלק ולהיות שייך זה וודאי יש בי־וליטול

לא לשם הייתי . אוויר כזה של קדושה לא ידעתי כלל טעמו של אוויר אחר

, צעצועי נפשי היו תפילה. אלהיםהשתעשעתי ב. שיחקתי בקדושה. שייך

כמו שאבי מורי מתפלל כחכם ניצב על עמדו מוכתר בתפילין , מתונה

כתפילתו של רבי שאינו צועק , ועטוף בטלית ורק שפתיו לוחשות בחן

תמיד היה מרגלא בפי אבי (ומתפעל ומסמן בידיו מעגלים ומתנועע תנועות 

 לסבול את תפילת הוא שצריך־ברוך־דרך שחוק שהוא מרחם על הקדוש

המתנגדים המחוללים לפניו מחולות ופולטים צעקות ומדברים אליו כאל 

, )והוא חנון ורחום ורחמיו על כל מעשיו ואנוס להקשיב לתפילתם, משוגע

הנביאים היו נופלים בפישוט ידיים ורגליים . אלא ניצב על עמדו כמלך

אבל , הגילוימחוסר יכולת לסבול את אור , כשהיה אלהים מתגלה אליהם

כך שחו לנו משפיעים על . משה רבינו היה מדבר עם אלהים פה בפה

התפעלות . ככל שאתה ״שייך״ פחות כך אתה מתפעל יותר. ההתפעלות

  .ילדותית

  

ואני רואה כבר שאאריך . אני מאריך מאוד! אברהם חיימ׳ל, אברהם חיימ׳ל

הרבה מאוד . אני נהנה מן הכתיבה. לא אכפת, אבל לא אכפת לי. עוד יותר

. הרבה מאוד זמן אני מכופף את נפשי. זמן לא דיברתי היימישע דיבורים

חז״ל אמרו על החכם . הרבה מאוד זמן אני מגיב לפי ערך המדברים עימי

, הגדול ביותר שהוא מסוגל לצמצם את שכלו לפי ערך כל אדם ואדם

וא שדווקא משום שה; דרך ״במקום גדולתו שם אתה מוצא ענוותנותו״־על

על [גדול כל כך הרי שאינו מוגבל רק באופן התפיסה וההסתכלות שלו 

חז״ל אמרו על חכם ]. שלמה המלך אומרים שהיה חכם אפילו מן השוטים

איני חכם הרזים . הרזים שהוא ״יודע להלוך נגד רוחו של כל אחד ואחד״
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לא . והשחקן משחק לפי הסביבה. אבל אני שחקן גדול, רחוק אני מזה, כלל

היינו אין כאן ביטול של דבר וצמצומו . וח החכמה כי אם בכוח החושבכ

כל מהותו של , כי מלכתחילה אין כאן דבר שמתבטל, לפי ערך העולם

, בפועל אין לו משל עצמו מאום. השחקן היא לרקוד לפי החליל שמרקידו

ורוקד  – כשהייתי שרוי בעולם הישיבה הייתי רוקד. אבל בכוח יש לו הכול

ובכל . ועתה אני משתדל לרקוד לפי חליל אחר, לפי החליל הזה – היטב

. דם ורידיי וחלב ינקותי הם תורה, שפת אימי, זאת האותיות העצמיות שלי

והאותיות . הוא דיבור ישר) בתנאי שהוא חסיד(תורה ־ודיבורי עם בן

אנוס . איייי. לשוני עט סופר מהיר. טסות בקרבי. נושרות, נושרות ממני

. יודע אני שתרווה. וגם תענוג תרווה מהם,  את אריכות דברייאתה לסבול

איך , וכי איני יודע מה נעשה כיום בעולם הישיבות? איך לא, וכי איך לא

ואם כי יש הרבה יראי השם הרי , נתדלדלו המוחין ונתמעטו מארי כשרונות

מי . הס מלהזכיר. אבל הס. מה חכמה היא להיות ירא שמיים בהעדר בינה

  .דבר על בני השםאני שא

  

וטרם שאתאר בפניך את נפילת נפשי , נחזור לענייננו, בכל אופן, בכל אופן

אבל אני . אין אומרים וידוי בציבור אלא בלחש(ואת חטאותי אשר חטאתי 

ולא עוד אלא שאיני מתחרט כלל על . לא לוידוי באתי אלא להשיח נפש

אף .  וגם בזה נהנה.ומתייסר בהם. אני גאה בהם, ואדרבה, השתלשלויותיי

. צער ותו לא. הרי מורגש צער – כשתחושת צער באה. כי לא בשעת מעשה

אבל הנכנס למאורת זאבים צריך להיות שוטה גדול כדי לרמות את עצמו 

דוקא , רצוני לומר לך שדוקא מכאן – )שלא בא להתענג מנשיאת מכאובים

מד על עומקם אתה עו, דוקא בעולם קר ומנוכר שזר לכל הויתך, ״מבחוץ״

אי אפשר להבין דבר . אתה מבין הרבה. של הרבה דברים שאמרו חז״ל

אלא אם כן יש בך כוח דמיון . פשוט אי אפשר. היטב אם לא מתנסים בו

. ואיני מכיר ומעולם לא היכרתי אף איש עם כוח דמיון כה חזק. אדיר מאוד

מרו שאין ואף הם עצמם דיברו על דבר זה גופא וא. חוץ אולי מחז״ל עצמם

אין אדם עומד על דברי . אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהם

וכמה ישרות . כמה עומק. כמה עומק יש בזה! תורה אלא אם כן נכשל בהם

מן , דוקא מן הגולה, ובכלל הרבה דברים אני נזכר דוקא כאן. המחשבה

ומחצאי קונטרסים של הרבי , ומשברי ציטוטים מתושבע״פ, הפסוקים

מה שאמרו למשל על אין אדם . ומפניני לשון של הפריעדיקער רבי, רש״בה
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נחשד בדבר אלא אם כן עשאו וכו׳ עד הסוף המובא שם שלכל הפחות אם 

, נחשד בכך הרי שהעניין קיים בו ולו מצד ש״ראה אחרים שעשו ושמח״

כמה ידעו . שכן אי אפשר שיפול חשד על אדם שלגמרי חף משייכות לדבר

אבל . כמה תפסו כל דבר על בוריו עד סופו. תה את נפש האדםבאמת לאמי

. יכול אני לדבר מעניינים אלו שעות על גבי שעות. לא אאריך כאן. שוין

אני כותב לך ימים אחדים . ובכן. אשתדל למקד עצמי יותר בתיאורי דברים

קודם ) כשבועיים(בעוד שבואי לכאן ארע ימים מעטים , לאחר חג השבועות

וגם עבודה נמצאה . כן לסידורי דירה־י לכאן כשכבר דאגתי מלפניבאת. החג

שעוד אצטרך לספר לך עליו בהזדמנות . איש גדול(ידי איש עיתי ־לי על

יודע אני שכוח דמיוני עז ביותר . ואם כן מבחינה זו הייתי מסודר, )אחרת

אינו תואם  – אבל תמיד – כלומר שהדמיון אצלי תמיד, אבל לא מכוון כלל

לאחר , ומזלי הגדול שחושיי החזקים, המציאות ומפליג בהזיות רבותאת 

קולטים , שהם מפסיקים לחלום ונדרשים למעשים מציאותיים בעולם הזה

וכך יוצא שיש תמיד חוסר התאמה בין . גם את המציאות מהר מאוד

וכך נגרם תמיד שחוק עצמי ושנאה . הציפיות המופלגות למציאות הקשה

 והיסוס ושקילה מחדש ותיעוב עד אין שיעור עצמית ופקפוק עצמי

איזה מין חוסר , איזו מין אדישות, בבד מתחזקת גם איזו מין ארעיות־ובד

אכפתיות עמוק שכן ממילא אין דבר משנה ומי יאמר לי מה תעשה והרי 

, זה מבנה נפשי המועד לנפילה תמיד... בז לכולם, באמת אני בז לכולם

תורף . נבנית כל חיותי – ברצוא ושוב הזה – ובזה, משום שהוא חולם תמיד

אף שספק אם ניסחת לעצמך אותם , הדברים ידוע לך בוודאי משכבר

בכל אופן באתי לעבודה ) ... והרי לא קראת דוסטויבסקי(בבירור כזה 

ולאחר שלושה ימים התחילו הפקפוקים וההיסוסים בדבר טיב העבודה 

 עצמי או לא ואם זה מה שנגזר ואם נכונה היא לי או לא ואם בכך אמצא את

למפרע נתברר . ביני לביני אני מהסס והעבודה נמשכת. עלי לעשות

הוא לא יכול היה להביאני למקום טוב יותר בתל אביב למען ־ברוך־שהקדוש

בחנות ספרים ) ועודני עובד(עבדתי . ליבו של ״העולם הזה״־אנחת ישר בלב

ומין , וליים לעת ערבשהיא גם בית קפה ומקום ממכר משקאות אלכוה

מטבעי . מקום בילוי באוירה ערטילאית של אינטלקטואליות למראית עין

 – אף שכששתיתי מהם בישיבה(איני נמשך למשקאות אלכוהוליים 

ובכלל כשהתחלתי , וגם לעשן הסיגריות מטבעי איני נמשך, )התוועדתי יפה

עדינה לדמיין את ה״תאוות הגדולות״ של העולם הזה לפי ערך נפשי ה
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והיה , משום שאבי שייך. שאני משוכנע שבאה לי בשל קידוש אבי ואימי[

הרי מכיון , ]וד״ל. חב״דניק אמיתי. איש פנימי ונעלה, למשך תקופות בחייו

לתהלים , )מקבל פנימי מדוד ולא משאול(שאני נמשך ליופי ולא לכוחניות 

למרומים להכאה על חטא ועל תוהו וגלגול עיניים , ולא למלחמת טרויה

שכן אין לך יד ורגל בעולמה של . אינך מכיר לאשורו את היופי שבמילותיי(

, ואינך יכול לעמוד על כך שנשמתי הנוחה להיקלט, ספרות עברית

אף , שיש בה גם מיסוד נוקבא, ואף משוכנע, ושלאחרונה אני מבין בחוש

ל ובכל[שבימינו סכנה לכתוב מילים כאלה שנוחות להתפרש באופן מוטעה 

הנקלט יותר משהיא עולם ־שהיא עולם החוש, לדעתי כל מי ששייך לאמנות

וכבר עמדו על כך ״גדולים״ . יש בו מיסוד דנוקבא, הביאה והמעשה

וגם מילים כאלו סכנה גדולה לכתוב היום שכן הנשים . ועוד, כבאלזק

והגברים כולם נהיו נקבות , מכחישות את נשיותן ונוהגות תקיפּות כגברים

רכה עד שפלא גדול ־ם לוחשי לחשים ומלטפי לטיפות ודוברי לשוןגמורי

ואלו כאלו כועסים כשמנסים ; מעשה גבר, שאיברם נזקף ומתטלטל וחודר

בכל ]... נתבלבלו לגמרי, שכן נתבלבלו כל היוצרות, לשייכם לעולם אחד

אופן אינך מסוגל לעמוד על זה שבנשמתי נתעברו גם הרבה מילים של 

, וכאן למשל באו לי מיליו של אחד. ם ושלל סופרים וכו׳משוררים עבריי

, להחלקת יד מעודנת על שער אישה, )רטוש. בשם י, חב״דניק שנהיה כנעני

לאשליות של , להבטה חצי מאולפת חצי מאוהבת בעיניה, לליטוף ֶלחיה

, והייתי ממשיך לדמיינו לזמן רב. הנה דמיינתי עולם אחר לגמרי – ,שייכות

ולא ידעתי , כך־אתי הנה גם לא התרועעתי עם הבריות כלשכן לפני שב

ושהכול נעשה שטוח ורגיל ונדוש ושמה שאני , שלכול דבר יש מונחים

ביטויים רעים ונעריים ומטופשים  – מכנה ״כמיהה״ או ״ערגה״

שאי אפשר להתשמש בהם באמת אלא לעתים מיוחדות , וקלישאתיים מאוד

ם נעלים כגון ״נפשי חמדה בצל מעשה דיבורי־ומדמיין בשעת – מאוד

. וכן נכון(מכונה בפי הבריות בפשיטות ובגסות , ידיך״ ו״איוויתיך בלילה״

ושזו תחושה פשוטה כמו רעב , ״חרמנות״) משום שאין בזה יותר מזה

, מזלי שהביאני הקדוש ברוך הוא לאן שהביאני. וצמא וכו׳ וכיוצא בזה

ני שהעולם כולו כמה אחרת הייתי משוטט עד עצם היום הזה בדמיי

מעשית , לכמיהתי ובחוסר הבנתי את המציאות שהיא תמיד שטוחה יותר

, פשוטה יותר, אגרסיבית יותר, מהירה יותר, תכליתית יותר, יותר

אבל בעל צד , בעל חלומות אני אמנם, בכל אופן. אינטנסיבית יותר מבחלום
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פי וקלטתי מהר שחלומותיי על חיים בעולם של יו. מעשי גם כן

באם אני ) עכ״פ לא לעת עתה(עדינה לא ישרתוני יותר מידי ־נפש־וצעצועי

ומכיוון ששכנתי בחנות . רוצה להיות שייך ולחוות חוויות ולעשות מעשים

ומכיוון שאיוויתי עד מאוד לבטל את כל הנחותיי . ספרים שיש בה משקאות

רונות עק־עקרון בחוסר־ומכיוון שאני בעל. המוקדמות וליטול חלק בעולם

ומכיוון שנפשי ). ולא המוסרית, אלא אם כן הם נוגעים לנוחיותי הפיזית(

בלאו הכי הייתה מתוסכלת ובודדה ואבודה ומסופקת בנוגע לעתיד וכו׳ 

ומכיוון שבמצב נפשי מעין . וכו׳ ואלפי מחשבות התרוצצו בקרבה כדרכה

 זה הרי למקום אחר שמוכרים בו משקאות ומאבדים בו את הנשמה לדעת

לא הייתי נכנס שכן הייתי מבולבל מידי ונבוך מידי ולא בקי בסדר 

לא , בו כבר הכירוני, אך במקום היותי – ההשתלשלות של דברים כאלו

הנה מחמת כל זאת . ואדרבה אפילו הזמינוני לכך, הייתה לי מניעה לשבת

 – הוא השבוע שבסופו חל חג השבועות – ארע שכבר בשבוע השני לבואי

י פחות או יותר יודע את סדרה של שתיית משקאות פשוטה מצאתי עצמ

עם , שותפים לשיחה, בחברת עוד כמה מרעים. היינו פחות או יותר מתונה(

פזילות קלות להוספת מרעים פוטנציאליים נוספים מבין שוכני הכסאות 

ואף שואף לקרבי שאיפה קלוקלת של סיגריה ושוכן פחות או , )הסמוכים

הדברים הללו לא היו מתרחשים . מה בסביבה זו החדשה־יותר בנונשלנטיות

או . בהם אני מתמצא פחות או יותר(לולא השילוב הזה של חנות ספרים 

: כלומר, וַבּר) לכל הפחות יכול לשחק את משחק המתמצא בקלות מרובה

אבל . אלא בתהליך ארוך ומייגע בהרבה, לא היו מתרחשים במהירות הזו

משעה ,  ואם עד היום היו קפיצותיה רוחניות.הדרך־נפשי למודה בקפיצת

, דין הוא שיבואו קפיצות הדרך אף בזה – שהתחלתי להתעניין בגשמיות

ומכיוון שאינני אידיוט וכשקצת , בכל אופן קצת רגיל נעשיתי. מקל וחומר

ידע והלהבת קהל ־מקשיבים לי הרי חף מדברי חכמה ושנינות וחצאי

נוח ) אבל מהר מהר(נעשה לי אט אט , יאיננ – וידיעות כלליות ואזכורים

אגב כאן נוכחתי לדעת עד כמה . [רגל ראשונה טבלה. בחברתי החדשה

ועד כמה כל טבעי , מעולם לא שיעבדתי ולו מידה אחת ממידותיי הרעות

 גידול־העדין וביישנותי שכלפי חוץ אינם אלא עניין של אופי ראשוני וצורת

ליהם עם איש ושמצד השכל משום שדברים שמעולם לא שוחחתי ע –

עדיין אני סבור שאין זו חכמה גדולה ללהג עליהם בקול ובטח לא בפירוט 

אף שטבעי לא נשתנה . ולא הרחיקוני, לא נעשו מאוסים עלי, וכו׳ וכו׳
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אבל הדברים הסעירו וסקרנו , איתן) ברובו, ועודנו(ואופיי הראשוני היה אז 

לבם אף הם באופיי שלי ולשחק ומיד באה תאווה לש. והלהיבו את החושים

תיאר ) גם הוא למד בישיבת חב״ד. (ב.ח.י... גם כאן משחק של בקי ורגיל

. ציור של אדם ואמר ׳עדינותו שבגלוי וציניותו שבסתר׳, באגביות, פעם

לחשוב . יפה הוא, נסורת משטף דיבורו של יח״ב, והביטוי האגבי הזה

בל כשפולטים אותו דרך אגב א. אין בכך גדולה – הרבה ולומר כזה ביטוי

ועדיין ]... אגב־בכלל אינך מגלה אדם אלא בדברי. הרבה־זה אומר הרבה

בוקר . ועדיין תאווה זו מילאה את כל עולמי. איוויתי מאוד לדעת אישה

בכל עת , שחר־השמשות ודמדומי־ערביים ובין־וערב וצהריים ולילה ובין

, איומה וברגש דקבשרים ־בתאוות, במודע ושלא במודע, ובכל שעה

בכל , בשכנוע פנימי ובאיפוק גדול, עצמי רב־בהשתוקקות גדולה ובכעס

בגילוי עצמי , בסתר ושלא בסתר, הצורות ובכל אופני הגילויים והמחשבות

מאוד לדעת ־איוויתי עד מאוד – ובגילוי לכמה מידידיי שהתחלתי לאסוף לי

כל .  אישהאי אפשר לדעת מה זה לדעת אישה לפני שיודעים. אישה

בלתי אפשרית ומוטעית , בטח ובטח מחשבותי שלי, מחשבה מוקדמת בזה

אבל . לא ידעתי מה אני רוצה לרצות. לא ידעתי מה אני רוצה. מיסודה

ובהיות שאין הדבר תלוי לא ביופייך ולא בחכמתך . ידעתי שאני רוצה מאוד

 ולא בכוח הרצאתך ולא בשטף דיבורך ולא בשום דבר שניתן להגדירו

דרכים ושיתוף גורלות ־מראש אלא במין רגע של חן ורצון הדדי והצטלבות

וכמובן שלא בדיוק ידעתי (כן ־להם לפני) ולהירמז(שאפשר רק לרמוז 

לגרום לכך שייווצרו התנאים ) לאחר שצוברים ניסיון(ואף לנסות , )זאת

; אך אי אפשר לגורמו בידיים כקניית חלב, הנחוצים כדי לקדם מצב זה

, ולא ידעתי מה עלי לדעת ואיך עלי לרצות, ות שלא ידעתי כל זאתובהי

ומרמור עצמי ותסכול פנימי ומרד ושנאה . אובד עצות. הייתי אובד עצות

, כמובן, ותיעוב והכאה על חטא ועל תוהו והטחת עלבונות שבו לגעוש

ואף אל האלוהים פניתי וביקשתי שיתן לי טעמו , כדרך שהם גועשים תמיד

וכובד יום  – מעולם לא הייתה – סבלנות לא הייתה לי.  ולשוא.של עולם

  . ככובדן של שנים רבות) במימדי הדמיון(אחד של תסכול דמה עלי 

  

מבינים שלכל דבר יש דרך , ככל שחווים יותר, בכלל. אומר לך עוד דבר

בימינו , ובאמת שום דבר שום דבר בעולם הזה, ויש כלליו שלו, הטבע שלו

אותותנו לא ראינו . אין קריעת ים סוף. וט ״נזרק״ לך בדרך נסאינו פש, אלה
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) והרי ממך לא אכחד(אמנם כן אני מאמין ויודע . ואין איתנו יודע עד מה

וישנם כל מיני יצירות תנאים ונסיבות מאת , וישנה הכוונה, שישנם גילויים

 .ואני בפירוש יודע שאלוהים מנחני. ואף בחיי שלי ראיתים בבירור – האל

וכל . ובזה ה״גאון יעקב״ שלי. ודבר זה לא כיחשתי ולא אכחש לעולם

ואף אם אהיה במעמד ומצב הכי מכובד וחשוב ונעלה לא . קומתי וחיותי

וזה . לעולם, ולא קיום של עראי אלא קיומו בחיי, אכחש קיומו של אלוהים

 אבל לכול יש גם. ומה׳ מצעדי גבר כוננו כלשון הפסוק – אני יודע בבירור

ניסיון בדרך הטבע מבינים דרך ־ולאחר שנעשים קצת בעלי. דרך הטבע שלו

פעולה וכבר עומדים פחות סומים ופחות מייחסים כל מיני ״הצלחות 

, כשאינך יודע מאום, אבל בתחילת הדרך. הנס) או(קטנות״ ליד המקרה ו

וקראתי בעצמי ״גנבא אפום . ואף אני ציפיתי לנס. הינך בפירוש מצפה לנס

  .רתא רחמנא קריא״ וציפיתי לנס שיאפשר לי לחטוא את חטאימחת

  

כבר . היה זה בסוף השבוע השני לבואי לתל אביב. הלך וקרב חג השבועות

וכבר ייסרתי את עצמי שבע , ישבתי כמה וכמה ימים בחברת כל מיני אנשים

שדרה ועל שאיני קם ועוזב ועל שאני נגרר ־פעמים על שאין בי עמוד

 ועל שאני מהנהן הנהונים למי שאין בדבריו אפילו דבר כאחרון הריקים

אחד שראוי להנהן עליו ועל שאני אף מגלה עניין ויוזם שיח וטופח על מנת 

להטפיח דברים בזויים שלא היו ראויים לבוא לעולם מלכתחילה ואני עוד 

ידי ועל כך שאני בטוח שבעת כזו אין בי ־חיות ועל אזלת־נוסך בהם תוספת

אחת כמויות ־לא הדר ולא כבוד ולא חן ועל שאני שותה בבתלא תואר ו

על זאת ועוד ; כך־שגופי לא רגיל בהן והוא וודאי ניזוק ועוד אשלם על

איוויתי . ולכן המשכתי לשתות. ייסרתי עצמי אך כוח לקום לא היה בי עוד

איוויתי לשחרר את . המדומה של האלכוהול־להטביע את עצמי בקלילות

רק ישבתי . טרם שתיתי לשוכרה עד אז. משא העצמיעצמי ממוסרות ה

ובאותם רגעים , אבל בערב חג השבועות. בחברת אנשים ושתיתי במתינות

כל ״תפיסת המקום״ של חג השבועות בנפשי הייתה בכך שזה אומר שיש 

  .החלטתי לשתות עד הסוף, לי חופש ביום שלמחרת

  

אולם את . ורבהרבה מלל מע. דברים יש במכתבי עד כה־הרבה אריכות

. בבירור רב להחריד. אני זוכר בבירור רב, את השתייה ההיא, הרגעים ההם

שתיתי ושתיתי ואם אפשר לומר בעברית בזווית אזני כשם . בדיוק מירבי



 382

הרי שבזווית אזני שמעתי את השיחה , שאנו אומרים בזווית עיני

הייתה זו שיחה מטומטמת של שיכורים הנוטלים . שהתרחשה סביבי

קטע . אחד מהם סיפר שביום האתמול הלך לתומו. עצמם אדרת ״שנינות״ל

ובכלל , אותו אחד מחכמי השתייה ושאלו מניין הוא יודע שהלך ״לתומו״

למה תמיד מייחסים לאנשים הליכה תמה בעוד שסביר להניח שמרביתם 

באותו הרגע קם החכם הנקטע והחליט ... אינם הולכים הליכה תמה כלל

קת משנתו בגיוס דעתם של השיכורים מן השולחנות להוכיח את צד

אני אומר ״באותו הרגע קם״ בנימה דרמטית משום שהעניין אכן . הסמוכים

ישיבת האנשים . מה שלא תאמה כלל את האווירה־התרחש בדרמטיות

, כלל ישיבה שקטה־היא בדרך, ובפרט בשעות הצהריים, במקום הזה

, התנודד קמעה, לם אותו החכם קםאו. לא רועשת במיוחד, מכובדת, נינוחה

הה נראה לך שבני אדם לא ־למ? ״למההה אתה אומר ככה: וקרא בקול

עשה תנועה סיבובית גדולה עם היד ודפק על המאפרה  – ״?הולכים לתומם

כמה אנשים ניסו להושיבו אך הוא סירב . ״?מה קרהה. ״מה – שהתהפכה

את , ״הנהה. וונולשבת וראשים התחילו לפנות לכיוון שולחננו ולכי

״כשאת הולליייכת ברחובב , פנה לעלמה צעירה שישבה בסמוך, למשל״

, השיבה העלמה, ״!לתומי, ״לתומי; ״?את לא הולייכת לתומייך

  .וחזרה לשיחתה, משועשעת

  

. שאיני יודע מאין היא באה, באותו הרגע נפלטה מפי נחירת בוז כה גדולה

שה ואילוצים נפשיים ליטול שעות על גבי שעות של צבירה ריקנית מתי

והנפש הכורעת , אחת־חלק בהצגה שאין לי עניין בה נתנו את אותותן בבת

זה לא . אין לדעת, מדוע קרסה באותה השניה דוקא. תחת המשא צנחה

שלא היה ) או לא(ואין זה קשור לסוגיית ההליכה התמה , עניין של הגיון

העניין (ואדרבה ; יםבה שום דבר יותר מעורר סלידה מאשר בדברים אחר

אולם קהל המצחקקים והמבודחים ). בעיקרו היה משעשע דוקא

האלכוהול חבר . הרצון מעצמם ומרוחם המטופשת והקלילה הרגיזני־ושבעי

. ושניהם פצחו במחול סוער, טפח בידידות על שכמו והמריצו, לתסכול

אחת השתנתה הבעת פניי ותחת להיות משתתף רגיל בשתייה ובשיחה ־בבת

, קצת־שבמבט לאחור ניתן לכנותה מתחסדת, לבשו פניי ארשת חדשה

גלגלתי בעיניי והרמתי גבותיי בהבעת ייאוש . חצי נוצרית, סבל־עטויית

הנחתי יד על מצחי , הרכנתי ראשי לכיוון השולחן, הבנה־ותסכול וחוסר
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עיזוזו ; ״גאוותו גדלה עולם מהכיל. ניגון, בשקט, הרותח וניגנתי לעצמי

זה מה שהתנגן במוחי . בתנועה החב״דית הידועה – וח מי יכיל״לספר כ

. גם המילים יצאו קדוחות. מוחי היה קודח לגמרי. הקודח באותה השעה

ומיד באו להודיע שהמקום עומד להיסגר שכן חג . אבל חיות מאוד

וכך , הנוכחים החלו לקום ממקומותיהם. בא – חג השבועות – השבועות

ת עיני קלטתי פתאום בידיעה חדה שאחת הבחורות ובזווי, גם עשיתי אני

אולם באותו . שישבה קודם בשולחן סמוך אלינו מביטה עלי במבט בוחן

איזו מין , קומה־הרגע ננסכה בנפשי איזו מין רוממות מנותקת של זקיפות

שאף שמבטה של , כה מעורפלת וגאה, שייכת־כה לא, תנועה כה מרוחקת

מעשה ־בשעת, רוח סמויה־י איזו מין קורתהבחורה היסב לי בתעלומות נפש

הייתה קליטה . לא לגמרי היכרתי בכך וגם לא התעכבתי לחשוב על כך

ומיד הרמתי את תיקי על כתפי . ראש־היה חצי סיבוב. עין־מהירה של תנועת

  .מתבוסס במחשבותיי ובעצמי. והלכתי משם

  

כן ־נישהיתי לפ(חגי הראשון לבדי בגולה , בא על העולם חג השבועות

בישיבות ובבתי חב״ד ובשלל , הרחק ממשפחתי פעמים רבות בחגים

מוחי היה ). אך פעם לא הייתי בחג מן החגים היהודים לגמרי לבד. מקומות

בכיסי . על כתפי תיק. כולי אומר ״חול״. שירכתי רגליי ברחובות. קודח

באותה שעה לא יכולתי לסבול את עצמי . באזניי תחובות אזניות. טלפון

משום שישבתי כמו צמח שתול , לאחל ״חג שמח״ לאימי לא איחלתי. ודע

לקבל איחולי חג שמח לא קיבלתי משום שהייתי טרוד בי . לי־במסיבה לא

שירכתי רגלי . תיעבתי כל פיסה בנפשי. ובעצמי ולשיחות לא עניתי

קצת הגינות נפשית . אבא־ברחובות ובאוזניי אוזניות ושמעתי ניגוני בית

ש לי ולפתע נזכרתי שאנשים אלו שהקליטו ניגונים אלו מן הסתם בכל זאת י

ניתקתי את האוזניות וניטל . לא יהיו מרוצים מכך שיאזינו להם בחגי ישראל

בדרכי ראיתי כמה אנשים דתיים הולכים בלבושים . ממני גם תענוג זה

כל אחת מן הדמויות האלו היתה . חגיגיים מבית הכנסת או לבית הכנסת

הכול . הפנים כולם נעשו עוינות. העיר כולה נעשתה זרה. ה בפניםכמו סטיר

  .מאוס ומתועב מאוד־היה מאוס

  

הלשון (הרבי הריי״ץ כותב בלקוטי דיבורים שהדמיון הוא כרכבת לנפש 

אפשר להתרומם למעלה מן הזמן ). אבל התוכן נכון; וודאי אינה מדוייקת
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ד והנפש טסה למקום גוף נשאר במקום אח. אפשר לערוך מסעות. והמקום

כל עוד יש לו באמת . שם הוא – במקום שמחשבתו של אדם. אחר

  .כל עוד שכלו אינו צל חיוור; מחשבה

  

בשלב מסויים לא ידעתי מה אני . איני יודע להיכן טסה נפשי באותן השעות

אף (ועד כמה שאני משתדל להימנע כרגע מגוזמאות , עושה ולאן אני הולך

אלא שאני מכיר בכך שאין זו מעלה . יך אליהן מאודשבטבעי אני כמובן שי

ובקרב אינטלקטואלים מאופקים יודע להיראות כמי שדיבורו , גדולה

איני יודע באלו מילים לתאר את חווית הליכתי הלילית בלילה  – )מדוייק

ישראל מתוקנים יושבים וקוראים תיקון ליל שבועות וערים כל ־שבו בני

הלכתי . הייתי כסהרורי. מו ניתקה מגופימלבד בכך שדעתי כ, הלילה

מילים ממילים שונות שנאספו . רגליי צעדו וראשי היה בעננים. דעת־בבלי

כל . בקרבי במהלך השבועיים בהן זכיתי לגור בתל אביב דהרו בראשי

ושונה . אבל אינה דומה שמיעה לראיה. כן־המילים היו ידועות עוד מלפני

, היווכחות שהן באות לידי שימוש יומיומיחוויית ידיעת המילים מחוויית ה

אנשים משתמשים בפועל . חיה וקיימת, ואכן משקפות מציאות פשוטה

במשפטים שרק המחשבה אודותם נהגה , מול עיניך, איתך, סביבך, ממש

אסתטיים , במוחי התגלגלו ציורים מציורים שונים. להעלות סומק בכל גופך

לראשונה . נוול יצרי הרע זעק שתוקובעוד יצרי הטוב זועק מ, יותר ופחות

לפני . פרטים־התחלתי מדמיין דברים לפרטי, ודוקא בחג השבועות, בחיי

אנשים . שאדם חווה מגע של אישה כל מה שהוא מדמיין זה את עצם המגע

הקרבה והמגע . שגדלו מגיל צעיר בחברת בנות לא יכולים להבין זאת

אבל . מגעים מוגדרים יותרמצויים אצלם כדבר שבשגרה אז הם מתאווים ל

עצם המחשבה על אפשריות של קרבה  – מי שאין לו שום קרבה ושום מגע

, המחשבה לא מפליגה מעבר לכך. ומגע כבר מחוללת בקרבו סערות רבות

והנה אני לא ידעתי . ודי לה באקזוטיות שבציור הקרבה, בבתוליותה התמה

. ה מתחום המגעולפתע התחלתי מדמיין עניינים שחורגים בהרב, מגע

כולן . אפרט לך את כולן. המון מילים. חדות ואיומות. ופתאום באו מילים

ראשית כל בא מאמר חז״ל על הפסוק ״להנחיל אוהבי יש . זכורות

מלמד שעתיד הקדוש ברוך להנחיל לכל צדיק וצדיק  – ואוצרותיהם אמלא״

 שי המחשבה על. שי עולמות. ובכך למלא אוצרותיו, עולמות) יש(ש״י 

! רבונו של עולם! אבל אלו עולמות רוחניים כולם. עולמות הלהיבה אותי
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והרי התוהו . אבל כמה עולמות של תוהו יש. יש שי עולמות רוחניים

כמה מסדרונות צרים ואפלים . מאגד ניגודים. חלקלק. תהומי. מבולבל

שיר של , השד יודע מנין, ואז בא... ופתלתלים וסבוכים יש באוצרות התוהו

. לא לפני כן ולא אחרי כן עלה זכרו של השיר הזה בליבי. אביגדור המאירי

  . בא – אולם אז
  

  ,ִּגּלּוִלים־ַהָּמֵלא ְצחֹוק, ֵנָכר־ְּבֶעֶרב ֲאִביב

  ,עֹוֵמד ֲאִני ְּבֵלב ְיהּוִדי ְולֹוֵחׁש ְּפסּוֵקי ְתִהִּלים

  ַהְּנמֹוִגים ֶחֶרׁש, ְּכַלֵּפי ֲעָרִבים

  .סֹוף־ְּבֶמְרַחק ֵאין, ָידּוַע־ְּבָיגֹון �א

  :ְורּוַח ֲחִמיָמה ִלי לֹוָחֶׁשת

  . ֶזה קֹול ֱא�ֵהי ַיֲעֹקב –
  

  ,ֵהינּוַמת ֵאִדים ְטֵמִאים ַמְצִעיָפה ֶאת ָהֲאָדָמה

  ;ָהרֹוֶעֶדת ְּבֵחְבֵלי ַאֲהָבה ְונֹוֶׁשֶמת ְוָנָמה

  ּוְבַנְפִׁשי ַהִּׁשּכֹוָרה ִמִּפְלאֹות ָהֶעֶרב

  .ַהֵחְטא ַהָּגדֹול ִיָּוֵלדֵאי� , ַאְרִּגיָׁשה

  :ְורּוַח ֲחִמיָמה ִלי לֹוָחֶׁשת

  .ִהָּמֵלט, ֹּבא, ֹּבא –
  

. מנין בא אלי עכשיו אביגדור המאירי! אביגדור המאירי! רבונו של עולם

רצוני לחיות . מנין באים עכשיו דברי כיבושין ומוסר. ודברי כיבושין ומוסר

איך . רצוני שלא אהסס. תרצוני שלא יטרידוני כל העת מחשבו. בשקט

הן בעוון חוללתי ובחטא . מה לי חטא מי לי חטא. אפשר כך כל הזמן להסס

לא נכחד עצמי ממך אשר עושיתי בסתר רוקמתי בתחתיות . יחמתני אמי

והנה גם אני ממלמל . מה רצונך ממני. רוקמתי בתחתיות ארץ. רבש״ע. ארץ

. לץ מקרבו פסוקי תהליםראשי קודח וליבי הוזה ובודה ומח. פסוקי תהלים

כליתי . כליתי. כליתי. הסר מעלי נגעך מתגרת ידך אני כליתי. מה קורה איתי

זו . אין זה נגע. לא יסור הנגע, לא יסור, לא יסור. הסר מעלי נגעך. וחליתי

לא בקניין קניתיה . ואני מבקש הסרה. מלכו של עולם. נגיעת המלך. נגיעה

לא עשה כלום .  גם תינוק בן יומו יורש.ולא במתנה קיבלתיה אלא בירושה

״אשרנו . זה למה, משום שהוא בנו של המלך! ככה? למה. וכבר הוא יורש
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נחלה . גורל. חלק. מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו ומה יפה ירושתנו״

  .סתם ככה כי יש לך אבא. וירושה
  

באותו הרגע חשתי בוודאות גמורה שהנה עוד רגע אני עומד לעשות 

ואני , רוח חמימה לוחשת ״הימלט״. אין מנוס מלעשות תשובה. תשובה

כ כ . התקוממות גדולה. והתקוממות גדולה קמה. עוד לא טעמתי טעם חטא

. שבוי אני ברשות הקדושה שלא תניחני לעסקיי. משמע שאיני ברשותי. ה

  .לא יקום ולא יהיה! לא? כך יהיה לעולם. כך יהיה לעולם
  

דרכו של אבי להתפלל בלחש . מתפלל, דודי שלי, ופתע אני שומע קול דודי

לצד דודי הייתי יושב בתפילתו בישיבה . ודרכו של דודי להתפלל בנגינה

כתוב , ״הלוא אתה תשוב תחיינו ועמך ישמחו בך״. ומאזין לנגינתו היפה

הלוא  – !אתה,  טאטע...הלוא אתה, הלוא, הלוא: ודודי שר. בתהילים

אוייי ! תחיינו? ולשם מה תשוב! תשוב – ?ומה תעשה! בך מדובר, אתה

  .בך. ישמחו. עמך. שלך – עמך! ועמך ישמחו בך. תחיינו, תשוב
  

ובניגוד לאביגדור המאירי שלא זכרתיו . שמעתי קול דודי ודמעתי בפינתי

, גדולים וכבירים, עוד בא ועלה לפניי זכרונם של פסוקים גדולים וכבירים

  : ביקרו בנפשי הרבה) אחרי זהומובטחני שגם (שהם עוד לפני זה 
  

  .ָּבַחְרִּתי ִהְסּתֹוֵפף ְּבֵבית ֱא�ַהי ִמּדּור ְּבָאֳהֵלי ֶרַשׁע. ִּכי טֹוב יֹום ַּבֲחֵצֶרי� ֵמָאֶלף -
  

זה , טוב יום בחצריך מאלף. רבונו של עולם. כי טוב יום בחצריך מאלף

 ה׳ יזעף ִאֶוֶלת אדם תסלף דרכו ועל(אבל אתה הלא גירשתני משם . וודאי

. ברחתי הסתופף. שקר מוחלט. הלא זה שקר? בחרתי הסתופף). ליבו

בחצרות אתה . רודף חוויות עלוב. לדור באהלי רשע. ברחתי מחצריך

לא כדי . מבקש עולם ובעולם אתה מבקש להשתעשע בגעגועי חצרות

הלא . לעזוב את אהלי הרשע אלא כדי להיות גם באהלי הרשע עורג חצרות

לא עוד . לא עוד כף הקלע. יש להצהיר על שייכות וזהו. וסמא. זה מאוס

  .לו־לו לא־מי לה׳ אליו ומי שלא. פסיחה

קומתי גבהה עשרה . ״וליבי חלל בקרבי״. באותו הרגע פסקה הזייתי

הרגשתי בחוש שפניי . פי חדל למלמל. דמעותיי לא זלגו עוד. טפחים

ן לווית חן שעה במי־שטופות הדמע ולמודות הרגש העז נתקשטו לפי

. רוח קרה באה. עיניי הביטו נחכן. כל הויתי נעשתה קשוחה. ערטילאית
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שוב תחבתי את אוזניותיי באזני . חיככתי כפיי והידקתי את חולצתי לגופי

. ואני הייתי של העולם הזה.  בערב22:20השעה הייתה . והתחלתי ללכת

.  וחציו לכםחציו לה׳. ״בחג השבועות כולי עלמא מודים דבעינן נמי לכם״

אותיות אלו נזדקרו בקרבי משל צצו . על כל פנים ברור שצריך להיות לכם

. דם רב זרם בעורקיי ואני שבתי להיות של העולם הזה. מתוך אורים ותומים

ידעתי שדירתה . כן החלפתי פרטים עם בחורה בשם ירדנה־יומיים לפני

אבל , ספרהמילה לא דיברתי איתה מאז שקיבלתי את מ. שוכנת לצד הגן

שאין דרכי לצלצל , אני. עתה צלצלתי אליה. ביום שבו היכרנו דיברנו רבות

. והיא נעתרה. הצעתי לה לבוא לשבת בחברתי בגן. צלצלתי לירדנה, לאיש

, אמרתי, ״!״ירדנה. בחג השבועות נהוג לאכול מאכלי חלב. הזמנתי פיצה

״זה . אז מה״. והיא חייכה ואמרה ״נו; ״?את יודעת. ״היום ניתנה התורה

יש לו במה . יש לו במה להיאחז. אומר שהאדם הוא לא חיית השדה

היא . השבתי בהטעמה מרובה, יש לו כתב ומכתב ולוחות״. להיתלות

והיא הקשיבה וצחקה ואכלה פיצה , נבונה מאוד, ירדנה, הייתה נבונה מאוד

בר איזו חצי שעה ליהגתי וליהגתי וכ. והשתעשעה מהרצינות התהומית שלי

לבסוף נשאתי אליה את ־ולבסוף, וירדנה הקשיבה וצחקה, איני זוכר על מה

: עיניי שכבר ביקרו באותו היום בכל מיני מחוזות ואמרתי לה בשקט

והיא התקרבה אליי בגופה . השדה״־״הלוואי שהייתי יכול להיות קצת חיית

אלמלא הייתה מבקשת רשות לא הייתי יודע . וביקשה רשות לתת לי נשיקה

כרכה רגלה , אבל כיוון שביקשה וכיוון שהרשות ניתנה. מעצמי מה לעשות

ברגלי והניחה שתי ידיה החמות על שתי צדעות ראשי וקירבה פיה אל פי 

העברתי גם אני את . חציו לכם וחציו לה׳. חציו לה׳ וחציו לכם. ותנשקני

מאוד מרוגש . כפות ידיי הרועדות על ראשה המתולתל ונישקתיה אף אני

שם . מאוחר יותר עלינו למעונה הסמוך. ובעיני ירדנה זה מצא חן. ייתיה

מאוד ־השתעשעה ממצבי ונהנתה עד, היא גילתה תבונה רגשית רבה

  .ללמדני דברים
  

יום שניתנה ? מאי טעמא. בחג השבועות כולי עלמא מודים דבעינן נמי לכם2

.  מעבר ליםולא. לא בשמיים היא. והתורה ניתנה בעולם הזה. בו תורה הוא

ורק למשה , לכל בני ישראל נאמר ״שובו לכם לאהליכם״. אלא בעולם

ובני ישראל חזרו . משה נשאר על הר סיני. נאמר ״ואתה פה עמוד עימדי״

   ...בחג השבועות ניתנה לי תורת העולם. לאהליהם
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•  •  •  
  

וכמובן שעוד אשוב . זה סיפורי לעת עתה. אברהם חיים, אברהם חיים

זנחה אותי , אגב, ירדנה(אין עם מי לדבר , שכן אין עם מי לדבר. לכתוב לך

. אהבה לעלם תמים־זמן קצר לאחר שמיצתה את ההנאה שבגילוי דרכי

כל . כל שותפות היא שותפות שבכורח). וזנחו אף הן, אחריה באו אחרות

וכל . עין־כל שיחה היא שיחה שלמראית. חברות היא חברות שבפשרה

הלוא . ויתרתי, אבל אני כבר ויתרתי. ה תמיד בויתורכוישיבה עם אנשים כר

אכתוב לך , אכתוב לך. ואין כוח בנפשי ללחום עוד. על הון יקר ויתרתי

שכן אין לי , היה איתי. אל תזדעזע. ואתה אל תזדעזע ממני. אברהם חיים

אותך אביא . אספר סדרי השתלשלותי ללא צמצום, אם תישאר, ולך. איש

. כתוב הכול. אל תהסס. כתוב לי בחזרה. בך ישכנו מיליי. בסודם של דברים

  .שכן רעך אני תמיד. כדבר איש אל רעהו כן תכתוב

  

  ,והנני שלך

  ,יודע את גודל נשמתך גם ממרחק השנים

  ,ודורש טובתך תמיד כל הימים. ואוהבך

  
  .מ
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  ייטס בטלר ויליאם

  

  

   על יד באר הבז
  

  אריה זקס: מאנגלית

  
זקס אריה תרגם , )At the Hawk's Well ,1916 (' על יד באר הבז, 'את מחזהו של ייטס

,  ובו הוצגו ברצף ובלא הפסקה ביניהם1987- עבור ערב מיוחד שנערך בתיאטרון החאן ב
 סינג. מ.' מחזהו הנודע של גתחילה הוצג. שני מחזות איריים בבימויה של רינה ברוך

 מעין התנסות –' על יד באר הבז'ולאחריו , בתרגומו של ניסים אלוני' הרוכבים אל הים'
הערב כולו זכה לביקורות . בתרגומו של זקס –היפני  נֹו התיאטרוןשל ייטס בסוגת 

" מרוב פיוט לא היה תיאטרון", )'מעריב'" (שני כישלונות על במה אחת: "איומות בנוסח
 לא" ש– לבימאיתבעיקר  טרוניותיהם של המבקרים הופנו  יש לציין כי.'וכו) 'חדשות'(

 לומר שבמקום"ולשחקנים  – "מסוגנן משחק כותבהל פרק לשחקנים להורות בידה עלה
שתרגומו  (שעה שתרגומיהם של אלוני וזקס, "מגושם באורח אותה מדקלמיםהם , שירה

   . ים זכו דווקא לשבח)נדפס כאן לראשונה
  .ו.י

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   :הנפשות
  

  )פניהם מאופרות בדמות מסכות(שלושה נגנים  -

  )פניה מאופרות בדמות מסכה(שומרת הבאר  -

  )חובש מסכה(איש זקן  -

  )חובש מסכה(איש צעיר  -
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  התקופה הגיבורית האירית: זמן
  

, תוף. הבימה היא משטח עירום כלשהו לפני קיר שעליו נשען מסך מעוטר

ניתן , במידת הצורך. ר הונחו בקרבת המסך לפני תחילת ההצגהתנג וציגו

, יישא אותם הנגן הראשון. להכניסם אחרי שהקהל התיישב במקומותיו

אנחנו השתמשנו . היכול גם להפעיל את האורות אם תהיה תאורה מיוחדת

בפינות הרחוקות של , שעוצבו בידי מר דולק, בשני פנסים על מקלות

, אכן. והעדפנו להציג לאור נברשת גדולה, ם לא הספיקאך אור, הבמה

שהתאורה היעילה ביותר היא זו , עד כמה שניסיוני עכשיו מלמד, דומני

נראים , החובשים מסכות, השחקנים האלה. שאנו רגילים לה בחדרינו

הנגן הראשון . מוזרים יותר כשאין שום אמצעי מכני המפרידם מאיתנו

הוא עומד . והוא הולך למרכז קדמת הבמה, לנושא עימו אריג שחור מקופ

הם . שני הנגנים האחרים נכנסים. כשהאריג המקופל תלוי בין ידיו, ללא ניע

הם פורשים את . ואחר כך מתקרבים אליו, נעמדים לרגע משני צידי הבמה

  :ואגב כך שרים, האריג

  אני מזמין לעיני הדמיון

  באר סתומה מזמן ויבשה

  .זמןוענפים שהרוח הפשיטה מ

  ואני מזמין לעיני הדמיון

  ,חיוורון פני שנהב

  .הבעתם אצילית ומושחתת

  אדם מטפס אל מקום 

  שטואטא עד מערומיו

  . בידי הים המלוח
    

הם הולכים קצת אחורנית כך שהאריג הפרוש והקיר יוצרים משולש , אגב פרישת האריג
ר מעוטר בעיטור האריג השחו. נמצא בקודקודו, האוחז במרכז האריג, שהנגן הראשון

אגב תנועה קצבית . הנגן השני והנגן השלישי מקפלים שוב את האריג. זהב המרמז לבז
  :הם פוסעים לכיוון הנגן הראשון ושרים, של הזרועות

  

  ?מה אם יסתיימו חייו עוד מעט

  ?האם יפסיד מכך או ירוויח

  אם שראתה את בנה

  כפוף מעל שוק מנומרת
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  טבועה במרקם של תשעים שנותיו

  כמה חסרי ערך :הייתה קוראת

  היו כל תקוותיי ופחדיי

  !והכאב הקשה של לידתו

  
מוכרות לקוראי אגדות איריות כאפיון של זקנים הכפופים ליד " שוק מנומרת"המילים 

היא מכוסה כליל . היא כורעת על הרצפה. שומרת הבאר נכנסת, בזמן פרישת האריג. האח
שלושת הנגנים . ריג כחול המסמל בארלצידה מונח ריבוע של א; בגלימה שחורה

הם ילוו את תנועות השחקנים בגונג או בתוף או ; מתמקמים ליד הקיר בצד כלי הנגינה
  . רתבצי

  
  .עץ האגוז את ענפיו מרעיד   :)שר(מוזיקאי ראשון 

  .השמש שוקעת במערב
  

  הלב חומד ערנות תמיד    :)שר(מוזיקאי שני 

  .הלב חומד חידלון מקרב      
  
  )ם הולכים לצד אחר של הבמה בקפלם את האריגעכשיו ה(

    
  .הלילה יורד  :)מדבר(מוזיקאי ראשון 

  :צלע ההר מחשיכה      

  עלי האגוז המצומקים      

  ;כמעט חונקים את קרקעית הבאר היבשה      

  שומרת הבאר יושבת      

  .על האבן הזקנה האפורה בצד      

  ,גריפת הקרקעית היבשה עייפה אותה      

  .יף אותהאיסוף העלים עי      

  עיניה הכבדות      

  .או רואות רק אבן, אינן יודעות דבר      

  הרוח הנושבת מן הים      

  ;הופכת ערימות עלים לצידה      

  .הם מרשרשים ומידלדלים      

  

  .אני פוחד מן המקום הזה    :מוזיקאי שני
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  "?מדוע אישן: "הלב קורא  :)שרים(שני המוזיקאים 

    רוח ים, רוח מלח, כי הרוח      

  .השמיים מכה בענןדרך       

  .אנדוד אני תמיד כמו רוח הים      

  
  איש זקן נכנס דרך הקהל

  

  .הזקן הזה מטפס עד הלום  :)מדבר(מוזיקאי ראשון 

  זה ששמר על יד בארו      

  .מזה חמישים שנה      

  ;הזיקנה כופפה אותו      

  כמו עצי הקוץ הזקנים הכפופים      

  .הצומחים בין הסלעים שעליהם הוא מטפס      

  
הוא מרים את ראשו כשנשמעת מכת . חראשו שחו. הזקן עומד לרגע בצד הבימההאיש 

הוא כורע ומניע את ידיו כמו היה מצית . הוא צועד אל קדמת הבימה לקצב התוף. תוף
  . הן בובתיות, כמו אלו של יתר הדמויות בהצגה, תנועותיו. מדורה

  

  ;הוא אסף ערימה קטנה של עלים  :)מדבר(מוזיקאי ראשון 

  .וא מניח זרדים יבשים על העליםה      

      הוא מרים. הוא רועד מקור      

  .את מקל האש והשקע מחורו      

  ;הוא מסובב אותו מהר להצית להבה      

  ועכשיו הזרדים היבשים נדלקים      

  ועכשיו האש מזנקת וזורחת      

  .על עצי האגוז והבאר הריקה      

  

  ! רוח יםהו,  רוח מלחהו, הו רוח    :)שרים(מוזיקאים 

  .הגיע זמן שינה", הלב קורא      

  ?לשם מה אנדוד אם אין למצוא דבר בעולם      

  ". הגיע הזמן לזיקנה ושינה      

  

  :מדוע אינך אומרת? מדוע אינך מדברת אליי    :איש זקן
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  ? איסוף הזרדים לא עייף אותך"      

  ,אין בפיך מילה? לא קר לך באצבעות      

  :אמרת. בעוד שאתמול דיברת שלוש פעמים      

  :אמרת". הבאר מלאה עלי אגוז"

  :ואחר כך". הרוח באה ממערב"

  ".סביר שיהיה בוץ, אם ירד גשם"

  .היום את מטומטמת כמו דג

  . דוממת כמוהו אך פחות נמרצת, הרבה יותר גרוע, לא

  אם האלות. עינייך המומות וכבדות    )הוא מתקרב(

  זקוקות לשומרת שתנקה את הבאר    

  כולות למנות מישהיהיו י, ותרחיק את העדרים    

  ,חברותיות, שתפגין קצת חביבות    

  ?מדוע את לוטשת עיניים. לפחות פעם ביום    

  , מבטך זגוגיתי כמו בפעם האחרונה    

  ?את יודעת משהו. כשזה קרה    

  .איש זקן יכול להשתגע    

  ,כל היום להתבונן בסלעים השבורים    

  ,בפרצוף האחד המטומטם, בקוצים הבלויים    

  . לזכות במענהלדבר ולא    

  

  :)שנכנס דרך הקהל בזמן הנאום האחרון(איש צעיר 

  ,אם כך דבר איתי    

  .לנעורים אין יותר סבלנות מלזיקנה    

  פסעתי על הסלעים במשך חצי יום    

  .אך איני יכול למצוא את מבוקשי

  

  ?מי מדבר    : איש זקן

  מי נכנס פתאום למקום הזה    

  ?שבו שום דבר איננו משגשג    

  וט על פי הזהבאם לשפ    

  ,בראש וברגליים ונוצץ בגלימתך    

  . אינך נמנה עם שונאי עולם החיים    
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  .אני בנו של סולטים. וליין'שמי קוצ    :איש צעיר

  

  .מעולם לא שמעתי שם זה    :איש זקן

  

  .הוא לא בלתי ידוע    :וליין'קוצ

  . יש לי בית עתיק מעבר לים    

  

תה נראה  א–? מה התעלול שהביא אותך הנה    :איש זקן

על שפיכות דם גברים ואהבת  אחד המשוגע

  .נשים

  

  ,שמועה הובילה אותי    :איש צעיר

  .סיפור שסופר מעל ליין עם שחר    

  ,פרשתי מפרש, בחרתי ספינה, קמתי מהשולחן    

  ובנשוב רוח בת מזל בתחתית המפרש    

  חציתי תדמיות של גלים קסומים    

  . והגעתי לחוף הזה    

  

  ,אן בית לבזוז בין הגבעותלא תמצא כ    :איש זקן

  .וגם לא נשים יפות לכבוש    

  

  כי לשון גסה כזו, אתה בוודאי יליד המקום    :איש צעיר

  .תואמת את חוסר התרבות של הנוף    

  ,אולי, תוכל               

  באר שלתוכה, להובילני למבוקשי    

,שלושה עצי אגוז משירים צימוקי עלים ואגוזים    

    

  שם נערה בודדה שומרת    

  ,כך אומרים, מי שישתה, בין צוקים אפורים    

  . יחיה לנצח, ממימי הפלא האלה    

  

  אינך רואה לנגד עיניך ברגע זה    :איש זקן
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  צוקים אפורים ונערה בודדת    

  ?ושלושה עצי אגוז בשלכת    

  

  .אבל הבאר איננה    :איש צעיר

  

  ?אינך רואה שום דבר    :איש זקן

  

  אני רואה רק    :איש צעיר

  .חציה מלאה עלים,  הסלעיםִנקבה בין    

  

  ואתה חושב שבשביל חסד גדול כזה מספיקה    :איש זקן

  הטירחה של פרישת מפרש    

  ,איוולת הנעורים, הו? וטיפוס על גבעה תלולה    

  ,מדוע תתמלא הִנקבה בשבילך    

  אני שוכב ומחכה? אשר איננה מתמלאת בשבילי    

  אך מוצא אותה ריקה,  שנהיםיותר מחמיש    

  א רק את רוח הים המטומטמתאו מוצ    

  . חלוף־מערבלת עלים בני    

  

  .יש רגע מסוים בו מתמלאים המים, כלומר    :איש צעיר

  

  רגע סודי הידוע לצלליות קדושות    :איש זקן

  הרוקדות על פני ההר הגלמוד    

  –וכשהמים נובעים . ולא לאדם חי    

  . בקושי ניתן הזרם וכבר נעלם    
  

  מדוע יזנח אותי. אעמוד פה ואחכה    :איש צעיר

  הרי מעולם ? סולטים עכשיוןמזל ב    

  .לא חיכיתי למשהו זמן רב    
  

  מקום זה !הסתלק מן המקום המקולל! לא    :איש זקן

  ,והנערה והאחרות שם, שייך לי    
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  . המפתות פתאים    
  

  ומי אתה שתשמיץ    :איש צעיר

  ? בכל העולםרקדניות מהוללות    
  

  כמוך באתי. רימוהו אחד שהרקדניות    :איש זקן

  כשהפיחה, צעיר בגוף ובנפש    

  .מזל־רוח מה שנדמה מפרש בר    

  ,ישבתי על שפתה, הבאר הייתה ריקה    

  חיכיתי. חיכיתי לשטף הפלאי    

  . ואני נבלתי, והשנים חלפו    

  לכדתי ציפורים למאכל וקינחתי בעשב    

  אך במחשך ובזריחה, ושתיתי מי גשם    

  ת הזרםכדי לשמוע א, לא התרחקתי מכאן    

  שלוש פעמים. אך הרקדניות הטעו אותי    

  ת פתאוםמרדתהתעוררתי מ    

  . וגיליתי כי האבנים לחות    
  

  .מזלי חזק    :איש צעיר

  ואף הרוקדות. הוא לא יזנח אותי אם אחכה    

  .בין הסלעים לא ירדימו אותי    

  .אנקוב חור ברגלי, אם אתנמנם    
  

  .כי הרגל פגיעה, אל תנקוב, לא    :איש זקן

  ,מצא את מפרשך, לך. היא רגישה מאוד לכאב    

  כי היא שייכת, והנח לי את הבאר    

  .לזיקנה המצומקת    

  

  .אני נשאר, לא    :איש צעיר

  
  )שומרת הבאר משמיעה את צריחת הבז(

  

  .הציפור, הנה היא שוב    
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  .אין שום ציפור    :איש זקן

  

  .היא נשמעה כצריחה פתאומית של בז    :איש צעיר

  בדרכי הנה. ם כנףאך אין רואי    

  .צלל בז אפור גדול מתוך הרקיע    

  הטובים, יש לי אמנם בזים טובים    

  .אך כמוהו לא ראיתי מעודי, והנחשקים בתבל    

  הוא עף                   

  ,כמו התכוון לקרוע אותי במקורו    

  .או לעוור אותי במכת כנף גדולה    

  ,נאלצתי לשלוף את חרבי ולגרשו    

  .מסלע אל סלעואחר כך התעופף     

  .כחצי שעה, יידיתי בו אבנים    

  ולפני שעקפתי את הסלע הגדול    

  . הוא כנראה נעלם, והגעתי למקום הזה    

  לו יכולתי למצוא דרך לצוד אותו    

  .הייתי מכסה את ראשו בברדס    

  

   עצמההסידההאשת     :איש זקן

  .הצללית שאינה יודעת שובע, מכשפת ההר    

  ע ההרהיא מרפרפת תמיד על צל    

   אצלהכשהיא מופיע. לפתות או להרוס    

  נשות הגבעות הפראיות    

  בצלם כזה הן מקריבות קרבן    

  קללה אורבת. ומתחמשות לקרב    

  .לכל המביט בעינה חסרת הלחלוחית    

  לכן הסתכל כל עוד צעדיך גאים    

  כי אין אדם חי, וקולך בטוח    

  .אשר יוכל להשתעשע במזל שבורך בו    

  .י ימים מוטב ייזהרו ממנהדווקא מאריכ    

  קללה. הזקנים כבר מקוללים    

  ;לעולם לא לזכות באהבת אישה ולהחזיק בה    
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  ;או תמיד לערב שנאה באהבה    

  ,או אולי היא תהרוג את ילדיך    

  , צווארם שסוף ושטוף דם,כדי שתמצאם    

  או תשתגע אתה עד שתהרוג אותם    

  .במו ידיך    

    

  האם הוצבת כאן    :איש צעיר

  ?ולהניסו בפחד, לאיים על כל מי שמתקרב    

  ,דמותך יבשה ומצומקת כעלים וזרדים  

  .כאילו אין לך עוד חלק בעולם החיים    

  
  )שומרת הבאר משמיעה שוב את צריחת הבז(
  

  !הצריחה הזו    

  .האישה השמיעה אותה. הנה שוב הצריחה    

  ?אך מדוע היא צורחת כבז צורח    

  

  .שצרח,  עצמהלא היא, היה זה פיה    :איש זקן

  :היה זה הצל הצורח מאחורי פיה    

  ועכשיו אני יודע מדוע הייתה כה המומה    

  .ועיניה כה כבדות, כל היום    

  החיים הנוראים , ראה אותה רועדת עכשיו    

  .דיבוק אחז בה. מתחלקים דרך עורקיה    

  מי יודע את מי תרצח או במי תבגוד

  בטרם תתעורר ובשכחת כול

  ;אבל הם יהיו לחים? תאסוף את העלים

  .המים יבואו שוב וייעלמו

  .הסתלק, הו. הרעד הוא הסימן

  .כל רגע הם עשויים לבעבע

  ,אני זקן. תניח להם, אם אתה נדיב

  .לעולם לא אשתה, ואם לא אשתה עכשיו

  ואולי, כל חיי ציפיתי
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     .כדי כוסית קטנה תבעבע לי עכשיו
        

  .שנינו נשתה. אקח בכפות ידיי    :איש צעיר

  . נתחלק, וגם אם תהיינה רק כמה טיפות    
  

  .אך הישבע לי כי אשתה ראשון    :איש זקן

  ואם תשתה ראשון, הצעירים גרגרנים    

  .הסתכלת עליה, הו. תשתה הכול    

  ;היא חשה במבטך והפנתה אלינו את עיניה    

  .הן לא מן העולם הזה. איני יכול לשאת את עיניה    

  .  אינן עיני נערההן; אין בהן לחלוחית או היסוס    
  

הלבוש מתחת . שומרת הבאר מסירה את גלימתה וקמה ממקומה. הוא מכסה את ראשו(
  ).לגלימתה מרמז לבז

  

  ?מדוע את קובעת בי מבט בז     :איש צעיר
. אישה או בעלת אוב, ציפור, איני פוחד ממך    

    

  )ששומרת הבאר זנחה, הוא מתקרב לצד הבאר(
  

  המקוםלא אעזוב את , עשי כרצונך    

  . עד שאהיה בן אלמוות כמותך    
  

  .האיש הזקן ישן. בתנועות של בז, שומרת הבאר מתחילה לרקוד; הוא מתיישב(
  )הריקוד נמשך זמן מה

  

  .הטירוף אחז בו עכשיו  :)מדבר(נגן ראשון 

  .הוא מחוויר וקם על רגליו        
  

  )המחול נמשך(

  

  ,רוצי כאוות נפשך     :איש צעיר

  .אציבך על זרועיעוד , ציפור אפורה    

  . הבעלות תואר מלכות כבר ניצבו עלי    

  

  , הוא נובע; שמעתי את משק זרם המים  :)מדבר(נגן ראשון 

  ;הוא נובע
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  .הוא שומע את המשק. ראו את הנצנוץ    

  .הוא הפנה את ראשו, ראו    
  
  ).האיש הצעיר מפיל את הרומח שלו כבחלום ויוצא. שומרת הבאר יוצאת(
  

  ה שאבד לך אין לו תמורהמ    :)שרים(נגנים 

  עד שיוקם לו תל קבורה    

  .בקץ דברי הימים

  הוא היה יכול לחיות ברווחה

  מנוחה, ראש כלב זקן על ברכיו

  .בחברת ילדיו ורעיו החמים
  
  )האיש הזקן זוחל אל הבאר(
  

  .הצלליות הארורות רימו אותי    :איש זקן

  ;האבנים כהות אך הבאר ריקה    

  .ישנתיהמים זרמו והתרוקנו כש    

  ,רימיתן אותי כל ימי חיי    

  .גנבתן את חיי, צלליות ארורות    

    ! איזה רשע מצוי בצללית    
  

  . היא ברחה ממני והסתתרה בין הסלעים     :)נכנס(איש צעיר 
  

  !ראה. היא רק הרחיקה אותך מן המבוע    :איש זקן

    ,אבנים ועלים כהים במקום הזרם    

  . אך אין טיפה לשתות    
  
  )ומכים בגונג!" אאויף! אאויף" :איםהנגנים קור(
  

  ?מה הקריאות האלה     :איש צעיר

  ?מה הרחש במורד הגבעה    

 ?מי הם המכים בחרב על מגן    

   

  ,היא העירה את נשות הפרא בגבעות    :איש זקן
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  ,ליטול את חייך, אאויף וגדודיה    

  ועד שתשכב במעבה האדמה    

  . לא תדע שלווה    

  

  ! הנשקשוב שקשוק כלי     :איש צעיר

  

  ;ההר מקולל. אל תלך, הו    :איש זקן

  .אין לי שוב מה להפסיד, הישאר עימי    

  .אינני מרמה אותך עכשיו    

  

  . אצא נגדן     :איש צעיר

  

  ):אלא מכתיף את הרומח וקורא, כבר לא כבחלום, הוא יוצא(

  

  !בא, בן סולטים, וליין'קוצ, הוא בא    
  
. האחרים פורשים אותו. צויד באריג מקופלמ, אחד ניגש למרכז; הנגנים קמים ממקומם(

כשהמחזה . האיש הזקן יוצא, חבוי מאחורי האריג, בזמן השירה. אגב הפעולה הם שרים
אלא , הנגנים אינם קמים ואינם מקפלים את האריג, מוצג בלוויית המוזיקה של מר דולק

  ".)מרורים משביעה חוכמת החיים"רק משסיימו לשיר את המילים 
  

  :פול ולפרישת האריגשירים לקי
  

  .באנה אליי פנים אנושיות

  ;זיכרונות מוכרים

  גיליתי שנאה במבט

  בין מקומות שוממים

  .אין לחלוחית במבט, אין היסוס
  

  רק בהבלים אדבק

  ;אבחר בם למנת חלקי

  להיות סתם לגימה של אוויר

  להשלים עם שחיקתי עד דק

  .אני לגימה מתוקה של אוויר
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  ,עצב צלליות, הו

  ;מעורפלסכסוך 

  רק נועם אבחר בחיים

  ;בין כרי העצלות

  . במרירות תחיה חכמת החיים

  

  ):שרים, הם מקפלים את האריג(

  
  "מגיע שבח רב"

  קוראת הבאר הריקה

  לאדם החי כל ימיו"

  ובידו פעמון

  ליו פרות חולבותישלצל

  .אל נועם פתחו שבות

  מי אם לא טיפש יאהב

  "?אבנים יבשות בבאר עמוקה

  

  "במגיע שבח ר"

  קורא עץ שנשרו כל עליו

  לנשוי השומר אמונים

  על יד האח הישנה

  רק לילדים וכלבים יֵשנים

  מי אם לא טיפש יאהב

  "? עץ מצומקעגז

  

  מסך
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  מיליי וינסנט סנט עדנה

  

  

   חוזר גוןיהנ
  

  )נוהג כמנהגו עולם( 
  

  )אריה דה קפו(
  

  יונתן רטוש: מאנגלית

  
הידוע מבין מחזותיה של המשוררת , )Aria da capo  )1919בתרגומו של רטוש למחזה

נתקלתי במקרה גמור במהלך פשפוש לילי בקטלוג  ,מיליי וינסנט סנט עדנההאמריקאית 
, בכתב ידו של המשורר: האחת, התרגום נשתמר בשתי גרסאות. 'גנזים'של מכון 

בת שמונה :  והשנייה–במחברת קטנה בת ארבעים עמודים עמוסי מחיקות ותיקונים 
  .        התרגום נדפס כאן לראשונה. מוקלדים במכונת כתיבה, עשר עמודים דהויים למדי

  .ו.י

  
  

  :הנפשות
  

   פירו-

   קולומבינה-

  מסכת הטרגדיה -נוס  קותור-

   רועה-  תירסיס-

   רועה- קורידון -
  

  :התפאורה
  

ז יפנים־חדר על, המסך עולה מלפני במה ערוכה בשביל ארלקינדה. במה

מכוסה , עומד שולחן ערוך, סמוך לשפת הבמה ובמקביל לה. בשחור־לבן

, בשני קצות השולחן. ועליה ערוכה סעודת חג, שחורה לבנה, מפה מבהיקה

יושבים פירו , בעלי רגלים דקות ומסעד גבוה, בכסאות מעודנים

  .וקולומבינה
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  !הב דובשנית, פירו  : קולומבינה

  לחיותלא אוכל 

  !בלי דובשנית

  

  ,הוא' יום ג, יחידתי    : פירו

   –? קולומבינה

  .היום' אנשק לך אם יום ג

  

  ...אם יש את נפשך לדעת, הוא' יום ד  : קולומבינה

  ?או שלךהוא שלי , ֻחרשף זה

  

  !כאילו זה חשוב, קולומבינה, הה    : פירו

  .מחר הוא יום שלישי אולי, אם כן... 'יום ד

  

   –יום המחר יהיה   : קולומבינה

  ,פירו

  ! זה לא מצחיק

  

  .דווקא נחמד, בעיניי    : רופי

  .ונאהב זה את זו, בואי נשתה ונאבד ראשנו

  

  ?אינך אוהב אותי כעת, פירו  : קולומבינה

  

   –! איזו אישה, אה    :  פירו

  .ואומר לך מיד, מזגי לי יין? מנין לי לדעת

  

  .אני חושבת שאתה שותה יותר מדי, יודע אתה, פירו  : קולומבינה

  

  . קשה לקבוע. מעט מדי, או...  מריש מקום לו, כן    :  פירו

...  או–תמיד ארצה מעט יותר ממה שיש לי , רואה את

  .דווקא פחות

   ?כמה אצבעות לך, יקירתי, םועקכאן משהו 
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  ?מנין לי לדעת. באמת, אה  : קולומבינה

 .תמיד יד אחת דרושה למנות בה את חברתה –

  ?למה. זה מסובך מדי
  

  .מפשפש בכול וכול; יונתי,  חקרן אני–? למה    :  פירו
  

  –? באמת, הה  : קולומבינה

  .אז מנה בעצמך
  

  .לאו, בעצם. לא    : פירו

   –  ומתרשם ממך–, נעשיתי צייר פתאום... אין טעם בדבר

  ,שש גולות כתומות! כן, אה

  ,ירוקים-סביבון-ארבעה זיקוקי

  –וכופתת קצפת ארגמנית אחת 

-תלשע-אישה מכניסה גבינה מתוך יציאה': השם כלהלן

  .'חירום
  

  !אז זהו כל מה שמצאת בי! יפה מאוד, כך  : קולומבינה
  

  .הנה זה הפכתי פסנתרן! הס    : פירו

  ...בסולם חדש. ואצורך בצליל

  ....בלי טונליות

  .ה טותו'ה טמפו סנצ'ה סנצ'ביבצ

  . ' בשש–רכבת מהירה העירה ': השם

  .מזגי לי כוס
  

  .נוחהזקוק למ. אתה עמל יותר מדי, פירו  : קולומבינה

  .ושיר לי משהו עצוב, נצא לגן
  

  !אל תעמדי כל כך קרוב אליי    : פירו

  ; אני אוהב את האנושות. הפכתי סוציאליסט

  .אך שונא בריות

  .ידייך קרות; ילדה, שימי כסיות, קולומבינה
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  .ידיי אינן קרות  : קולומבינה

  

  ודאי יש לך. ללא ספק, קרות, הו    : פירו

  .ד האחסודר להתעטף בו ולשבת על י

  

  !זה לא בשבילי, הי  : קולומבינה

  !אני חמה כמו כפית בתה

  

  ,אל נכון, אני פילנטרופ, תמתי    : פירו

  . כי כה חסר מנוח אני

  ! ירע לך–ולא , אל תצרחי

  

  ! בלי הצנצנתלחיותלא אוכל  :צנצנת החומץ, פירו  : קולומבינה

  

  ?קולומבינה, איך ייטב בעינייך להיות לשחקנית    : פירו

  .תי לסוכן לךהפכ

  

  !לא יודעת לשחק, פירו, אי  : קולומבינה

  

  !לא יודעת לשחק    : פירו

מה לזה ! שמעו מה זאת אומרת! לא יודעת לשחק

  ?ולמחיר הפרוות

  –? לא כן, את בלונדינית –

  – ?לא נכון, חסרת כל השכלה –

  !יקירתי, את ממעטת בערכך! לא יודעת לשחק

  

  .אולי אתה צודק, כן  : קולומבינה

  

ועוד , ואיך מתים, אלמדך איך בוכים, ובאשר לשאר  : פירו

  .והקהל יאהבך; להטוטים קלים

אם תיתני לי לשלם בעדך , כלומר... בחמש תהיי כוכב

  .שכר דירה
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  ?לתת לך  : קולומבינה

 !חה! חה! חה! אך זו בדיחה –

  ?אבל למה

  

כך הוא . לא אוכל לומר, יקירתי, זאת,  ובכן–? למה  : פירו

  . המקובל

  

אין משהו . ר וכבד הטווסאמתחיל נמאס לי הקווי, פירו  : קולומבינה

  ?אחר שהבריות אוכלים

  ?ירק צנוע הגדל בקרקע –

  

  .יש פטריות, כן    : פירו

  

  ...פטריות... שכחתי! נכון! פטריות  : קולומבינה

  ... עםלחיותלא אוכל .... פטריות

  ?איך בעיניך השמלה הזאת

  

  .לא ביותר    : פירו

נמאסו עליי שמלות בהן התפר האמצעי באמצע ושוליהן 

  – ונשים אשר שדיהן לפניהן –סביב מתחת 

  ! ואיך הלאה! חרבון והי

  

  .תמיד אתה מחבב אותם. אהובי, קח אפרסק  : קולומבינה

  

  ;הפכתי למבקר    : פירו

  ; יחי אותו בצדהנ, אבל... אין שום דבר שייהננני

  . אוכלנו בין הסעודות

  

  .יש ונדמה לי כי משטה אתה בי, אתה יודע, פירו  : קולומבינה

  

  ,בירח השחור הלזה, אהובתי    : פירו

  .עוול את עושה לשנינו
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  .פירו, אין רמז לירח  : קולומבינה

  

  . לא היה ולא נברא. ודאי לא     :פירו

   .שבועהמילת הירח זוהי 

  ! ר עליו תוכלי שים יד ושים בו שןהנה דב!" בשר ירך"

  .אך כיזבתי תמיד על הירח ועלייך: קולומבינה, שמעי

  . תאוותי היחידה הוא האוכל

  

  ,בשם שמיים, אם כן, אכול אותו  : קולומבינה

  !והפסק נא את הקשקושים שלך

  .לא שמעתי את התקתוק של השעון זה שעה

  

  . ית כבר במתיםהי, לו זבוב היית. ובכל זאת מתקתק הוא    : פירו

  !יכולתי לדבר שנות אלף, ולו אני תוכי
  

  )נכנס קותורנוס(
  

  ? מה העניינים– לרוחות, מה זאת, הי    : פירו

  ?מה אתה חושב לך, שמע

אתה מהלך , וצבוט את עצמך, רד מן הבמה חביבי –

  .מתוך שינה

 

  .אינני ישן אף פעם  : קותורנוס

  . לא אנום ולא אישן

  

  .הסתלק, פןבכל או, ככה    : פירו

  .אתה חכה לתורך. אין לך מה לעשות פה

   ?חזרה כללית, אתה חושב, מה כאן

  

  .לא אחכה עוד. נמאס עליי לחכות, אדון  : קותורנוס

  

  ?אבל מה תעשה, כך    : פירו

  !הבמה ערוכה בשבילי
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  ; נכון אדון  : קותורנוס

  .אף על פי כן אני יכול לשחק את משחקי

  

  !משחקך נקבע לאחר כך    : פירו

  

  . אך אשחק אותו כעת, אדון, גם זה נכון  : קותורנוס

  

כך , לפחות. בין כה נמאס עליי השחור לבן, בסדר, אה   :פירו

  .נדמה לי

  

  )קולומבינה יוצאת(

  

  –! הנה מה אעשה. בטוחני, כן

  ...זאת אעשה, אפרוט על הירח

  ...מי יודע... אולי... אלא אם כן

   .שיימאס עליי הירח, אתה מבין, ייתכן

  ... אלך לחפש את קולומבינה, מכל מקום, כך

 יש בזה –!" הי פירית: "אקרא אליה, ועת אמצאנה

  . משהו

  

  )פירו יוצא(

  

   ?אייכם! קורידון! תירסיס, הי  : קותורנוס

  

  !אנחנו בחדר ההלבשה, אדון     :תירסיס

  

  !צאו והציגו  : קותורנוס

  

   –! אתה לועג לנו  : קורידון

  .הבמה תפוסה עכשיו

  

  .אני הוא הבמה. אך נציג כעת, נכון  : תורנוסקו
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  ) נכנסים קורידון ותירסיס. מתיישב במקום גבוה בעומק הבמה(

  

  .סמכנו על שעה קלה זו, אדון  : קורידון

זמר זמר , לחשוב בה מחשבה רבתי, הנה שעה"אמרנו 

  ". לא להביט בכלום, קט

והחלה , חלפה, בעוד הדברים בפינו, השעה! וראה

  !ת לרגלינוהעלילה מתח

  

  .אין את לבנו לשחק את המשחק, אדון    : תירסיס

  . חשבנו לשחק אותו אחר כך

  

  .התפאורה של מהתלה היא, גם זאת  : קורידון

  ;התמונה שלנו מצריכה גדר

  ! איך נבנה גדר מפיסות נייר

  

   ! איך נציג טרגדיה באביזרי קומדיה    : תירסיס

  

  . יש ביכולתכםתיווכחו כי, לדעתי. נסו וראו  : קותורנוס

  , ובאשר לעניין הקרשים החסרים. כל הגדרות שוות

  . העיקר הוא שתאמרו את הכתוב ותחוו התנועות

   ?מוכנים. עם ספר הלחשן, לכן אשב איתכם כל העת
  

  .תמיד אנחנו מוכנים, אדון )בצער(: תירסיס-קורידון
  

  !שחקו את המשחק: קותורנוס
  
משמאל  ,ומסבים על הרצפה, והכיסאות הצידהקורידון ותירסיס מסלקים את השולחן (

  )במקום סלעים, נשענים על כרים ומרפדים של קרפ, לאמצע הבמה
  

  . עולה הצאן בגדה, קורידון, מה אם בתוך בשקט    : תירסיס

  המצהיב במקום תזרח חמה , תלחך עשב

  . ומשחיר באשר העננים יגררו צילם

  ? תועיניהן חופשו, שמת לב כמה מתמידות הן לרעות



 411

  .כאילו בדבר אחר הוגות הן  : קורידון

  ? ללחוךיהאם רק שואלות הן א, תירסיס, מה אתה אומר

או שמא דעתן הְתהּויה כן תְמשכן בעימום לצפון מערב  –

  ?ולדרום מזרחה

  

  ...אין לדעת    : תירסיס

  . השה השחור נושא את ברקניו כמו זרים הם אלה

  ?שמת לב

  . ישת כיין ואת העשב הלחוך – ארגמן ולובן

  

  .שמתי לב  : קורידון

נחבר זמר על שה חשב עצמו , תירסיס, מה אתה אומר

  ?רועה

  

  .אה לא,  כלומר–! כן, אה    : תירסיס

  

  )שכחתי את השורה הבאה (

  

  ".אדע משחק טוב שבעתיים" )לוחש(: קותורנוס

  

  .אדע משחק טוב שבעתיים... כן, אה    : תירסיס

   : ונאמר;ונבנה גדר בינינו, נאסוף סלעים

  ! עבר זה שלי וזה שלך

  

ונאמר אסור עליך לבוא בגבולי אלא אם כן .  בסדר–אי   : קורידון

  .ארשה

  

  !ולך בגבולי    : תירסיס

  ! אבוי לך, ואם אתה עובר

  
, הם טווים גדר של סרטי נייר קרפ צבעוניים מאמצע קדמת הבמה לאמצע אחוריה(

   )ולכיסאו של פירו מאחור, ים מלפנוקושרים את הקצוות לכיסאה של קולומבינה
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  . אדם יראה בעדה אך לא יוכל לעוברה– הנה גדר  : קורידון

  

  .אין כמוה    : תירסיס

  

  ,ונשב בדד שעה קלה, הבה ניפרד, בוא  : קורידון

  .ונרקום עלילה בה נתחרה זה בזה

  

  )הם מתיישבים משני צידי הגדר(

  

  !פירית,  הי)מחוץ לבמה(: פירו

  

  !עזוב אותי!  שמי הוא קולומבינה)לבמהמחוץ (:  קולומבינה

  

          וחרף העובדה שאני עצמי , סוף, סוף, קורידון )ניגש אל הגדר(: תירסיס

  . אין זה מוצא חן בעיניי ביותר ,התחלתי בדבר                           

  ?אין רצוני שתדרוך בעבר הגדר שלי, מה טעם יש לומר

  . משחק נואל הוא

על , וד לחבר את הזמר הקטן שאמרתמוטב היה מא

 מה –! שחשב עצמו לרועה, אתה יודע ,אודות אותו שה

   ?אתה אומר

  

  )שהות(

  

  .שכחתי את השורה הבאה )עם הגדר(: קורידון

  

  ".איך אדע לא תחבולה היא" )לוחש( :קותורנוס

  

  ?איך אדע לא תחבולה היא להסיג גבולי... כן, אה  : קורידון

  

  .אתה יודע כי לא תחבולה היא, דוןקורי, הו    : תירסיס

  .זה הכול, המשחק אינו מוצא חן בעיניי

  .או תן ואני אעבור לשם, בוא לכאן
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  .להסיג את גבולי, תחבולה ערמומית היא  : קורידון

  

  )מתיישב כבתחילה(

  

  )אל עצמו, מתיישב כבתחילה( !בסדר, אה    : תירסיס

  .דומני מעולם לא ידעתי משחק נואל מזה

  

,כל המים בעבר הגדר שלך, רגע אחד, תירסיס, אה )ניגש אל הגדר( :קורידון

  .הצאן צמאותו    

  .לא חשבתי על זאת

  

   ?לא חשבת    : תירסיס

  

  ?מה כוונתך, הי  : קורידון

  

  ?מה כוונתי    : תירסיס

  . כוונתי שמיטיב אנוכי לשחק משחק ממש כמוך

  . וזה הכול, היא בעבר שלי, ואם הבריכה היא בעבר שלי

  

  ?כוונתך שתניח לצאן לצמוא למים  : דוןקורי

  

  .לא צאני הן, מה יש    : תירסיס

  . צאני יש להן מים למדי

  

  .השתגעת לקראן כך! צאנך  : קורידון

  ! כולן עד אחד– שלי – שלך

  , לא ייתכן שאומר אתה למנוע מהן מים, תירסיס

רק באשר במקרה רעו מעבר מזה ולא שם בהקימנו 

   ?הגדר

  

  !חכה וראה? א ייתכןל, הו    : תירסיס

  ! סופך שתתחרט– ואם תנסה להוליכן לכאן
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  ...וכל המים הנם בגבולך, תוהה אני לדעת איך אירע  : קורידון

  ,רעי התמים, עינך פקחת על המון קטנות, אכן

אדע משחק טוב ", ואתה, "נחבר נא זמר", עת אמרתי

  ". שבעתיים

  

,שמן, יל להיות זקןנדמה לי שאתה מתח, שמע )מחוץ לבמה(:  קולומבינה

  ! כזה מטומטם– ו משהוא    

  .לא יכולת לחשוב על איזשהו צווארון אחר

  

שלא עלה במחשבתי , קורידון, ממש כמוני הן יודע אתה  : תירסיס

   ?לא כן, שום כיוצא בזה

  

  .לא כן  : קורידון

  

  .לא כן    : תירסיס

  

  . תירסיס, אני מניח כן, הו  : קורידון

  ? מה אתה אומר–בוא נחדל 

  ...אתה יודע, זה רק משחק

  ... אנו שוכחים כי אך משחק הוא, דרמה

  ,משחק רציני למדי הוא מתחיל להיות

  . כשאחד מאיתנו נכון לתת הצאן לצמא בגללו

  

  .קורידון, יודע אני    : תירסיס

  

  )יהם זה לעומת זה משני עברי הגדרהם מושיטים זרועות(

  

  " ?אבל מנין לי"  )לוחש(: קותורנוס

  

אבל מנין לי לדעת לא תחבולה היא זו להשקות ... כן, אה  : סתירסי

   ?צאנך ולשימני לצחוק
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  .זהו הקושי שבדבר! איך תוכל לדעת  : קורידון

  .איך תוכל לבטוח, כמובן

  .אין לך אלא לסמוך על דברתי בזה

  . ויודע אני היטב מהי הרגשתך

  ,אבל אחד מאיתנו מוכרח ליטול סיכון

 נורא – ימשך המשחק לעולמים י–  הכי לא תראה–ולא 

  .אם תשהה להרהר בכך, הוא

  , כעת לראשונה ארגיש גדר זו היא גדר ממש, תירסיס, הו

שוב איני מכיר ... וסוגר בעדי מפניך, דבר גבה בינינו

  ! אותך

  

  . אל תאמר זאת, לא    :תירסיס

גש והשקה , אם תחדל אתה, נכון אני לחדול, קורידון, הו

  !צאנך

   ?איך זה התחיל... שנאתיו מלכתחילה. משחק נבזה הוא

  

  ...לא יודע... לא יודע  : קורידון

  !פוחד אני מפניך, נדמה לי

  ! מעולם לא שזפתך עיני עד הנה! אתה זר

  . יכבד צימאונן–! באמת, "אגש ואשקה צאני"

  , בטרם אוליכן אל אדמתך, יתר מעכשיו-רב

ותאמר שלך הן ותבקש לשים , למען תערבן עם צאנך

  !הן ידעלי

  

  )נכנסת קולומבינה(

  

  .רוצה את כובעי, חמוץ פנים )אל קורתורנוס(: קולומבינה

  

  .ולכי, הא לך    : תירסיס

  

  !באמת, הא לך ולכי  : קולומבינה

  ?הבמה שלי או לא ?כובעי הוא או לא
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  !הא לך ולכי

  !אתם השניים מגוחכים נורא, אתה יודע, באמת

  

  )קולומבינה יוצאת(

  

  ;עכשיו אעזבך ומקטרת אגלף לי, רעי, ןקורידו    : תירסיס

  .הודיעני, לכשתחזור בינתך. או אישן, שיר אשיר

  
נתקל בקערה של , קורידון חוזר למקום שישב בו .שוכב וישן, חוזר למקום שישב בו(

  )י צבעוניים וסרטי נייר צבעונייםקונפט
  

ואבנים  – ואבני ארגמן – אבני אודם? מה זאת, אי  : קורידון

  !כולן זהבמשובצות 

  !...ע מלא הוא זהב ואבני צבעוניםהקרק

  !אני שמח על שהגדר הוקמה לפני מוצאי אותן

  ... כעת כולן שלי. היה עליי להתחלק, כי לולא כן

   –אלא אם כן 
  

  ) אם יש אבנים טובות מעברה השנילראות, ניגש אל הגדר וחופר לאורכה(
  

  ! כולן הן שלי–  אין פה–  אין פה– אין אבן פה
  
  )יושב(
  

  . ליקק את שערי, דימיתי כי השה השחור ניגש! מה זה  )מקיץ( :תירסיס

  !ראיתי את צמר צווארו ברור כל כך

  . ודאי חלום היה זה

אדע זאת , הנו מעברה השני של הגדר, אותו שה שחור

  .לבטח
  

ת הקונפטי זורק א, ישוב על גבי הקרקע, קורידון. ניגש אל הגדר ומביט מעבר לה(
  )וחוזר וקולטם, לאוויר

    

  ?קורידון, מה זה שם בידך, הי
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  .אבנים טובות    :קורידון

  

  ?ואיפה זה השגתן? אבנים טובות    : תירסיס

  

  .בזה, הו  : קורידון

  

   ?מעגןהמצאת אותן בחפרך בקרקע , רוצה לומר    : תירסיס

  

  .תירסיס, לא )בנטירה(: קורידון

  . בחופרי למצוא מים לצאני

  

  . אנא, ש רגע לגדרג, קורידון    : תירסיס

  . רצוני לשיח איתך

  

  .אין לי פנאי  : קורידון

  . מתקין לי מחרוזת אבני אודם

  

 אתן לך מים כמה שתרצה בשביל אחת מאבני אודם אלו  : תירסיס

  .  אם אמיתיות הן–

  

  ?לשם מה ?מים  : קורידון

  ?למה זה לי מים

  

  .צאנךבשביל , איך    : תירסיס

  

  .אני לא רועה – ?צאני  : קורידון

  

  .צאנך גוועות בצמא    : תירסיס

  

  , לא אמרתי לך, בן אדם  : קורידון
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לא אוכל לתת הדעת על מעט צאן חומות ומזוהמות 

 ולכך נתונה –! זהו מה שהנני,  אני סוחר–?בקוציהן

  !אמצא לבי לומר יכולתי להיות קיסר, דעתי

  

  ) אל עצמו(

    

  ,הרלא שוטה אהיה לבזבז זמני בשמירת עדר צאן עולה ב

  – בעוד לי אלה להשתעשע בם

  ?בעוד לי אלה להגות בהם

ואקח לי אלף , איני יכול לגמור בדעתי אם אקנה עיר

  , וידעתי אושר עד יום מותי ,נערות חמדה לרחצני

 וייזכר שמי – או אם גשר אקים ואקרא לו גשר קורידון

  .אחרי מותי

  

  . גש לגדר– קורידון    : תירסיס

  .דבר בפי אליך: הואיל נא

  

  !אני אומר לך, לך כלה שנתך! הסתלק! הסתלק! שתוק  : קורידון

  

  .תנן נא לי, אם אין אתה צריך לצאנך: שמעני, קורידיון    : תירסיס

  

  . לך כלה שנתך, הסתלק  : קורידון

 שאתן –  ואחת ארגמנית–  אחת כחולה– אחת אדומה

  ! איזה הבלים ?אמרת, את צאני לך

  , רבה לחשוב בויש לי ה ?האם שוטה אני בעיניך

  ... יכולות הצאן לרעות בזה ממש כמו שם, ובעודי חושב

  –  אחת אדומה– אחת כחולה

   

  !אבל הן תגווענה    : תירסיס

  

  . לשם שינוי,  ושתיים לבנות– ואחת ירוקה  : קורידון
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  .אולי יש לי אבנים טובות בעבר שלי    : תירסיס

  

  .ר כךאך איני סבו,  אולי– ועוד אחת ירוקה  : קורידון

  .הסלע הזה אין הוא כה רחב, רואה אתה

  .הוא נפסק לפני הגיעו לגדר

  . כי יורד הוא לעומק, דומה, כנגד זה

  

  .אני רואה: תירסיס

  

  !הנה הירח, פירו, ראה )מחוץ לבמה( :קולומבינה

  

  !שטויות )מחוץ לבמה(: פירו

  

  !אני רואה    : תירסיס

  

  – ירופ, שיר לי זמר נושן )מחוץ לבמה(: קולומבינה

  .משהו אשר אזכור

  

   – כרדידת צדפות – מותק עשוי פתיתים, קולומבינה )מחוץ לבמה(: פירו

  . ושוב פתיתים, אחר טעם צדפות, תחלה שכבת פתיתים

  

  ,איני מוצא אבנים טובות    : תירסיס

אבל תמהני מה עשב בר שחור זה יעולל לאדם כי יטעם 

  . מפיהוחצי גבעול נשרך, ראיתי כבשה גוועת ...ממנו

  .תהיה זו לנגע גאווה, דומה אני, תרופה חרוצה

  .זר שורשו. גם לשאפתנות קדחתנית

  ...אולי אכתוש אותו עד דק

  ;תחילה אגמע גמיעת מים

  ,עד אבק, אחר אכתוש אותו עד דק

  .ואראה נא מה צבע לו בפנים

  

  )ניגש אל קערה שעל הרצפה(
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, אראה רועה ניצב על שפתה. הבריכה צלולה מאוד

  ... ועשב בר שחור בידו, ימה אדומה עליווגל

  .אני הוא זה

  

  )כורע ושותה(

  

   ?תירסיס, מה אתה עושה, הי )ניגש אל הגדר(: קורידון

  

  .חופר זהב    : תירסיס

  

  .אם תיתן קערה של מים, אתן לך זהב כמה שתרצה  : קורידון

  . זאת אומרת, אם לא תרצה רב מדי

  

  ?ובכן שינית את דעתך, הו    : תירסיס

כאשר אתה עצמך הוא הרוצה , לא כן, דבר אחד הוא

   ?לשתות
  

  .ודאי שכן  : קורידון

  

  ...אשקול בדעתי, כך    : תירסיס

  .קורידון,  שוב כעבור שעה– קערה של מים

  . אני עסוק כעת

  

אמלא אותה אבנים ! תן לי קערה של מים, תירסיס, הוי  : קורידון

  . טובות ואשיבנה

  

  .תעק כאני עסו, הסתלק    : תירסיס

  

  ) אינו רואהוקורידיון, הוא לוקטו ומביט בו ,מבטו נופל על עשב הבר(

  

ומיד אביא לך ... ברור את היפות באבנים אשר לך! חכה

  .מים לשתייה
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  )והאבנים הטובות לפניו, חוזר לאחוריו ויושב תחתיו(:  קורידון

  .קערת אבנים טובות הרי זה הרבה אבנים טובות
   

  )שבקוצץ את הע(: תירסיס

  .תמהני אם אמנם מר הוא טעמו של זה
  

  , שתיים,  כאן אבןתקרהודאי   :  קורידון

  . שנתחבבו עליי בהריקי אותן מכף אל כף

  

  מקווה אני     : תירסיס

  .לא מר מדי טעמו בתחילה

  

  קערת אבנים טובות   :  קורידון

הרי זה אבנים טובות רבות מדי ליתן שלא על מנת 

  . לראותן חזרה

  

  .איני סבור כי ישים אל לב    : תירסיס

  . ולא ישים אל לב, באחת יגמענה, צמא הוא

  

  ...ודאי יש איזו דרך להשיבן לי  : קורידון

לתת לו מחרוזת ולחוטפה מצווארו אחרי , למשל, אוכל

  .שאשתה

  ...מצווארו, כמובן, אי לזאת, הי
  

ואחר הוא , שלושה סרטים צבעוניים ומנסה את חוזקם במושכו בהם-הוא שוזר שניים(
, הגדרהוא קם וניגש אל . ומנענע בראשו, ביד קלה, מושך בהם, כורכם על צווארו

  )והסרטים הצבעוניים בידיו
  

   –  קונפטי שחורים– ערה בינתיים את השורש הכתוש    : תירסיס

ומלאו יין מתוך קערת , לתוך העציץ המחזיק את הפרח

  .הפונטש שעל הרצפה

  

  ) הרעל בידופלוס, הוא ניגש אל הגדר באותה שעה(
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  .קורידון, בוא קח את ספל המים    : תירסיס

  

ובעד מתנה כזאת אתן לך יותר מקערה ! טוב מאוד, אה  :  קורידון

  .של אבנים לא סדורות

  . קרב. רעי, אתן לך שלוש מחרוזות ארוכות

  ). עונד את הסרטים סביב צווארו של תירסיס(הנה הן 

  

  ) קורידוןמגשש את הקערה אל פיו של(: תירסיס

  . אחזיק בקערה עד תכלה לשתות

  

  .החזק היטב, אם כן  : קורידון

  .אשיב לי אבן משרשרת זו, תישפךשעל כל טיפה 

  

  .לא אשפוך טיפה    : תירסיס

  

  )י כך הוא מתחיל חונק את תירסיסותוך כד, קורידון שותה(

  

  .אל תמשוך בחוט חזק כל כך    : תירסיס

  

  .אתה שופך המים  : קורידון

  

  ! חדל למשוך חזק כל כך–  די לך– די לך    : יסתירס

  

  ?איך זה... זה לא חזק בכלל, מה  : קורידון

  

  !קורידון, הוי! אתה חונק אותי )שומט הקערה(: תירסיס

  !ואתה חונקני! זה רק משחק

  

הרעלת אותי , כמדומה, ובכל זאת ?לא כן, רק משחק  : קורידון

  !באמת

  

  )ם מסביב לצווארי תירסיסמפתל, יםהוא מתעוות ומהדק את היתר(
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  !קורידון    :תירסיס

  

  )מת(

  

זהו משחק ... כה קר... כה קר לי... הרעלת אותי באמת  : קורידון

  .נואל מאוד

אל נוסיף לשחק במשחק , בוא? למה אנו משחקים בו

  ... הזה אף רגע

  ...בוא זמר קט נחבר על שה

 אני רוצה – ותאמר מה שתאמר, אני עובר את הגדר

  ...ב אליךלהיות קרו

  
והוא פוסע ועובר דרך נייר הגדר בלא שיחוש , זרועותיו פרושות לפניו, מגשש את דרכו(

  )ף לחפש אחר הגדר בחצותו את הבמהומוסי, בכך
  

  ?אי הגדר

  
הוא מדבר ; וניצב סמוך מאוד אל תירסיס בלא שיחוש בכך, מגשש את דרכו חזרה(

  ) לאיטו
  

  .נדמה לי, אין גדר בכלל

  

  )והוא נופל על ידו, תו של תירסיסרגלו נוגעת בגופ,  לפניםפוסע פסיעה(

  

  ...תן לי אך בדל קצה מגלימתך ?איפה גלימתך, תירסיס

  

  ).צונח על גווייתו של תירסיס ומת, מושך קצה של גלימת תירסיס ומכסה את כתפיו(

  
חוצה את הבמה ומציב את  ,קם באורח ענייני, קותורנוס סוגר את ספר הלחשן בטפיחה(

מושך את המפה באופן שתהיינה מכוסות מעיני כל שחקן  ,השולחן מעל לשתי הגוויות
הוא הופך , אחר .ומסיט פנימה את ידיהם ורגליהם במנעלו ,אבל גלויות לקהל, על הבמה

  ).גב אל הקהל ומוחא כף שתי פעמים
  

  !עלו לבמה  : קותורנוס
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  )נכנסים פירו וקולומבינה,  יוצאקותורנוס(

  

  !קולומבינה, תתנשמי כהאל     : פירו

  

  !איזו מהפכה פה על הבמה, אלי  : קולומבינה

אם יש בעולם דבר שאני שונאת אותו אפילו יותר מרגל 

  ! הרי זה תוהו ובוהו– רטובה

יכול היה לפחות להשאיר את הבמה הזאת כמו שמצא 

  ...אותה

  ?פירו, מה אתה אומר לזה

  

  )בקצות השולחן, יסאות כבתחילה הכהם מציבים את. היא מרימה את קערת הפונטש(

  

  .זה משעשע יותר כמו שהוא, לדעתי. אינני יודע, בעצם     :פירו

  

  )מרים קערת קונפטי, מפהק(

  

  ?אנחנו מתחילים

  

  ?מה זה שם מתחת לשולחן! אלי )צווחת(: קולומבינה

  

אלה רק גויותיהם של הרועים השנים מן המחזה שזה    :פירו

  . עתה נגמר

  

  בסרטי נייר ... לחנוק אותו בדרך זו,  כמה מוזר)טלא( :קולומבינה[

  ...צבעוניים

  

קורא , הפסקה( .יהא זה שקר אם אומר שהוא לגמרי מת. כן   :פירו

איננו יכולים .  בוא וסחב מפה את הגויות הללו)לקותורנוס

לשבת כאן ולאכול בעוד ששתי גויות מתרוצצות מתחת 

  !גם הקהל הן לא ישלים עם זאת!... לשולחן
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את והורד משוך? כן סבור אתה מה סמך ועל )מאחורי הקלעים( :קותורנוס

והקהל  , במהתלה והמשך האחרת ההצגה על מסךה  

  .ישכח  

  

  .  עזרי לי קולומבינה.כרצונך   :פירו

  
מח מתחילים ובלב ש,  בנוחיותםמתיישבי, ולומבינה מושכים את מפת השולחןקפירו ו(

  1]) ומלאכותי יותרבור מהיריאת המחזה בדיוק כמקודם בד
  

  !הב דובשנית, פירו  : קולומבינה

  לחיותלא אוכל 

  !בלי דובשנית

  

  ,הוא' יום ג, יחידתי    : פירו

   –? קולומבינה

  .היום' אנשק לך אם יום ג

  

  ...אם יש את נפשך לדעת, הוא' יום ד  : קולומבינה

  ?או שלךהוא שלי , ֻחרשף זה

  

  !כאילו זה חשוב, קולומבינה, הה    : פירו

  .מחר הוא יום שלישי אולי, אם כן... 'ום די

  

  מסך
  

  

  

  

                                                           
 ולא עלה בידינו בתוך הסוגריים המרובעים חסרות בכתב היד של רטושש השורות 1

 האחרת ההצגה על המסך את והורד משוך "השורהמלבד ( הן הושלמו כאן .לאתרן
ו של מתרגומ) שהייתה כתובה בכתב ידו של רטוש על גב אחד הדפים, "במהתלה והמשך
  . נתן פרג
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   פרידריך ניטשה
  

  

  היוונית המדינה
  
  

  תרגםהמ תהקדמ
  

 לקורא המבקש 'המדינה היוונית'קשה להפריז בחשיבותו של החיבור 

להציץ מבעד למסך הערפל האופף עדיין חלקים מהגותו הפוליטית של 

ספר הביכורים , 'הולדת הטרגדיה'זהו חיבור שנכתב לצד . פרידריך ניטשה

להיות חלק אינטגרלי מהספר כפי שמעידות חיבור שאף נועד , של ניטשה

החיבור ניתן במתנה לקוזימה ואגנר בחג המולד של . טיוטות מהעיזבון

בני הזוג . 'חמש הקדמות לחמישה ספרים שלא נכתבו' כחלק מ1872שנת 

בוטות "בין היתר בגלל איזו , ואגנר לא התרשמו לטובה מחמש ההקדמות

, נדמה כי הזוג. מה ואגנר ביומנהכפי שציינה קוזי, שהיתה בהם" מגושמת

הפעיל לחצים על ההוגה הצעיר , כפי שנהג בהזדמנויות רבות אחרות

והנלהב לרכך את הסגנון ולהצניע את מחשבותיו כשעל הפרק עמדו 

שנת , 1871במהלך שנת למרות שנכתב , וכך. שאלות פוליטיות נפיצות

בוחל  מתראה כחיבור ה'הולדת הטרגדיה', פרוסיה-מלחמת צרפת

ליברלים וסוציאליסטים , דמוקרטים, הטיעונים כנגד יהודים. בפוליטיקה

בלשון  'הולדת הטרגדיה'בצוירים מ" המדינה היוונית"המופיעים ב

 או זוכים לשמות קוד שהניחו לדורות של חוקרים וחובבי פיגורטיבית

מוסריות , פוליטי העוסק בשאלות אסתטיות-פילוסופיה לקרוא בו כספר א

  . כלומר שעתה של המלחמה, ולאו דווקא בענייני השעה, סופיותופילו

, העממית,  לא כזו הכוזבת–" אמיתית"למלחמה , התשוקה למלחמה

היתה זו תשוקה .  היתה אצל ניטשה מושכל ראשון–שניהל ביסמרק 

כזו ששטחה בפני הקורא אפשרויות , לחילופי משמרות אפיסטמולוגיים

תשוקה , לה המונחות על ידי התבונה והשכלמושגיות ופיגורות חלופיות לא

פואטיקה של אש וגופרית ושל , שמתוכה הלכה והתנסחה פואטיקה חדשה

,  שזכתה להתעלמות כמעט מוחלטת)שכרון, אקסטזה,  (Rausch ראוש 

אך עתידה היתה להתנפץ פעמיים אל , במהלך חייו של ניטשה, מעליבה



 427

א באילו טענות כלפי ניטשה אין בכך כדי לבו. החזית בשתי מלחמות עולם

 אלא – שאלת האחריות לאירועי המאה העשרים אינה מן העניין –

 הוא חיבור המצביע על הקשר שבין השתוקקות אל 'המדינה היוונית'ש

 השתוקקות שלא –האקסטטי והמיתי , אל המופרז, אל הסכנה, הנעורים

פסחה על הספרות העברית החדשה בתחילת דרכה וליוותה סופרים 

ביאליק וברנר בתשוקתם לראוש בעברית , בסקי'ומשוררים עברים כברדיצ

 לבין הפוליטיקה המהפכנית מימין ומשמאל שקבעה באופן ניכר את –

, אל לנו. אופיה הקטסטרופלי של המחצית הראשונה של המאה העשרים

כאלה , ללכת שולל אחר קוראים תמימים או מיתממים בניטשה, אם כן

יא עשו מאמצים לטהר את יצירתו מן הרבב שבעקבות המלחמה הה

אלא לקרוא בה בעיניים קרות או , הנאציונל סוציאליסטי שדבק בה

  .   מתפעלות וראשית כל להרגיש ולהבין

  

  

•  •  •  
  

 

  היוונית המדינה
  

  ]הקדמה שלישית): 1872 ('חמש הקדמות לחמישה ספרים שלא נכתבו': מתוך[

  

אלה ניתנו כביכול . מודרנים שני מושגיםבניגוד ליוונים עומדים לרשותנו ה

בה בשעה שהוא נוהג במילה , כנחמה ְלעולם שהלכותיו הלכות עבדים

כבוד "וב" כבוד האדם"אנו מדברים ב. בפחד ובהתפתלות" עבד"

בכל מקום ניכרים הייסורים המשמשים להנצחתם האומללה של ". העבודה

, ובעבודה, מייגעתדה מצוקה נוראה זו כופה על האדם עבו. חיים אומללים

 או ליתר דיוק –" רצון"לוטש מבטים האדם שהתפתה ל, מפעם בפעם, כעת

 אולם כדי שתוכל . לאינטלקט האנושי כמו היתה איזה דבר מכובד–

מן ההכרח בראש ובראשונה , תואר של כבודהעבודה לטעון לאיזה 

וד יזכה בכב, שעבורו אין היא אלא אמצעי רצוף ייסורים, שהקיום עצמו

וערך יתרים מאלה שנראה כי זכה להם עד כה בתורות הפילוסופיה והדת 

מה נוכל אנו למצוא בכורח העבודה של כל אותם מיליונים . בעלות המשקל
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את אותו היצר הכול יכול דרכו צמחים , מלבד את היצר להתקיים בכל מחיר

  . מדולדלים מכים שורשיהם מבעד לאדמת טרשים

זה יכולים להגיח רק היחידים אשר שבים כעת מתוך מאבק קיום מחריד 

רק , וללא דיחוי להידרש לתמונות תעתועיה האציליות של תרבות אמנותית

 .ניגודו האמיתיכדי שלא לבוא לידי פסימיזם פרקטי שהטבע מתעב בתורת 

בורא על פי רוב יצורים חריגים בדומה לעולמם של היוונים אשר 

כעין אותה , ורכב מערבוביית חלקיםואשר בו היחיד מ, וקנטאורים בלבד

בעולם , כך; הבריה האגדית בתחילת איגרותיו של הורטיוס על השירה

ניכרים לעתים קרובות באותו האדם בעת ובעונה אחת תאוות , המודרני

נוכח אותה התכה בלתי טבעית נולד . מלחמת הקיום והצורך באמנות

על כן מאמין . באמנותההכרח לתרץ ולקדש תאווה ראשונית זו לפני הצורך 

  ".כבוד העבודה"וב" כבוד האדם"האדם ב

אצלם נישאת . היוונים אינם זקוקים לאשליות מושגיות מעין אלה

נסתרת  בעוד שחוכמה –בפתיחות איומה הטענה כי העבודה היא חרפה 

מוסיפה שגם הבריה , אם כי חיה וקיימת בכל אתר ואתר, ונדירה יותר

העבודה . "חלום צללים"ר ומעורר רחמים וכלום מחפי-האנושית הנה לא

אולם כאשר קיום זה בוהק . היא חרפה מפני שלקיום אין ערך כשלעצמו

וכעת נראה כי סיגל לו באמת , בעיטורן המפתה של האשליות האמנותיות

כמו אז גם עתה לא פג תוקפו של המשפט האומר כי , ערך כשלעצמו

האפשרות לחזות -שת איתוקף זה מתברר מתוך תחו. העבודה היא חרפה

 לידי על המשך קיומם של החיים העירומיםבהפיכתו של האדם הנאבק 

בזמן המודרני לא האדם הנצרך לאמנות אלא העבד הוא שמגדיר את . אמן

ככזה הוא מעניק על פי טבעו שמות מתעתעים לכל . ההשקפות הכלליות

ו כבוד רוחות רפאים שכאלה כמ. המצבים והתנאים על מנת שיוכל לחיות

האדם או כבוד העבודה הם התוצרים ההכרחיים של העבדות המסתתרת 

,  בה העבד נזקק למושגים שכאלה תקופה מבשרת רעות.מפני עצמה

פתיינים מבשרי רעות ! המעוררתו לחשוב את מחשבת עצמו ומעבר לעצמו

 !אשר חיסלו באמצעות פרי עץ הדעת את מעמדו נטול האשמה של העבד

שהם נגלים כפי ,  מדי יום ביומו באותם שקרים שקופיםכעת עליו להיאחז

זכויות "או ב" שוויון זכויות לכול"לכל מתבונן מעמיק במה שמכונה 

אל לו כמובן לתפוס . לכאורה של האדם ככזה או בכבוד העבודה" היסוד

על איזו מדרגה ובאיזה רובד פחות או יותר ניתן מלכתחילה לדבר 
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שבה האינדיבידואל חורג מעצמו לחלוטין בנקודה , כלומר שם, "כבוד"ב

  .וכבר אינו חייב לעבוד ולייצר למען קיומם של חייו האינדיבידואליים

הרגשה מתגברת לעתים על היוונים " העבודה"ואפילו ברובד זה של 

פלוטרכוס בעל האינסטינקטים היווניים העתיקים . הדומה למעין חרפה

להיות לפידיאס כאשר יראה את אצילים צעיר לא יבקש -אמר פעם כי אף בן

פסל זאוס בפיזה או להיות לפוליקליטוס כאשר יראה את פסל הרה 

לפילטס או , אנקראוןבאותה המידה גם לא יבקש להיות ל. בארגוס

עבור היווני נופלת . ולא משנה עד כמה ישמח בשירתם, לארכילוכוס

לא פחות היצירה האמנותית תחת המושג נטול הכבוד של העבודה 

אולם כאשר הכוח הדוחק של היצר האמנותי  .עם הארץמלאכתו של מ

.  כורח זה של העבודה הוא ליצור ולקבל מרותחייבאו אז , פועל בתוכו

אולם חושב על אקט , וכמו אב המתפעל מיופיו וכישרונו של ילדו

ההתפעלות מלאת התשוקה . כך אירע ליווני, רצון מבויש-היווצרותו באי

 שנדָמה לו כמו תהליך –ותו ביחס לתהליך ההתהוות מהיפה לא עיוורה א

כהידחקותו של העצמי אל , כהכרח כביר, התהוותם של כל הדברים בטבע

המזכה את תהליך ההולדה במבט מלא כלימה של אותה ההרגשה . הקיום

 למרות שבו האדם משרת מטרה גבוהה יותר –דבר מה שיש להצניעו 

פת גם את היווצרותן של יצירות  אותה ההרגשה אופ–שימור עצמו מאשר 

, אף על פי שדרכן באה לעולם צורת קיום גבוהה יותר, האמנות הגדולות

, כך נדמה, לכן. כפי שדור חדש בא לעולם על דרך אקט היווצרותו

למופעיו של  במקום שבו האדם אינו אלא כלי,  שםהבושהמתעוררת 

בצורת , זהשהם גדולים ללא שיעור ביחס לערכו של האדם ככ, הרצון

  .היחיד של האינדיבידואל

כעת יש בידינו את המושג הכללי על פיו ניתן לארגן את רגשותיהם 

הן העבודה והן העבדות . ותפיסותיהם של היוונים בנוגע לעבודה ולעבדות

בעת : הבושהנחשבו בעיניהם לחרפה הכרחית שלמולה מתעוררת בנו 

תרת ההכרה הבלתי ברגש בושה זה מסת. ובעונה אחת חרפה והכרחיות

 שבצורךאולם ,  תנאים מוקדמים אלהמצריכהמודעת כי המטרה האמיתית 

טבע אשר מתוך דברי , טרף של טבע הספינקס-זה טמונים המחריד והחיתו

. הלל לחיי התרבות החופשיים של האמן מותח יפה כל כך את גוף הבתולה

יסוד :  מחרידנח על יסוד, שהוא יותר מכל צורך אמיתי ְלאמנות, הבילדונג

על מנת . זה אמנם מביא עצמו לידי הכרה בדמדומיו של רגש הבושה
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על הרוב , עמוקה ופורייה להתפתחותה של האמנות, שתהיה קרקע רחבה

העצום להיות מוכפף בהכנעה לצרכי החיים בשירותו של מיעוט ובשיעור 

ל באמצעות עודפי הייצור ש, על חשבונם.  מצרכיו האינדיבידואלייםשחורג

ישתחרר המעמד המועדף ממאבק הקיום על מנת שיוכל כעת , עבודתם

 .ליצור ולספק עולם חדש של צרכים

כי , עלינו להכיר בדבר ולקבוע את האמת האכזרית למשמע, אי לזאת

אמת זו אינה משאירה כמובן כל ספק . למהותה של תרבות שייכת העבדות

קר את כבד מפרנסה  הנשר אשר מנהיא. לגבי ערכו האבסולוטי של הקיום

מן ההכרח שאומללותו של האדם החי חיי יגיעה . הפרומתאי של התרבות

עוד תתגבר על מנת לאפשר את ייצורו של עולם האמנות למיעוט של בני 

, בזאת טמון מקור הזעם המזין קומוניסטים וסוציאליסטים. אדם אולימפיים

של כל " םליברלי"הגזע החיוור של ה, כמו גם את צאצאיהם הקלושים

אלא גם כנגד העת העתיקה , זעם המופנה לא רק כנגד האמנויות, הזמנים

אילולא שלטו , תרבות- אילו היה העם באמת ובתמים למבכר.הקלאסית

או אז , כאן כוחות שאין מהם מנוס ואשר ליחיד הם בבחינת חוק ומחסום

חיסולן של השאיפות , דברי ההלל להידלדלותה של הרוח, הבוז לתרבות

 מסתכמים בהתקוממות גרידא של לא היוצלמים -אמנותיות בסערת מנפציה

או אז היתה זעקת הרחמים מפילה . ההמון המדוכא כנגד יחידים הולכי בטל

היתה גואה ושוטפת , לשוויון בסבל, התשוקה לצדק. את חומות התרבות

אכן מידה יתרה של רחמים כבר שברה פה ושם . את כל ההשקפות האחרות

קשת של אהבה רחמנית . התרבות-זמן מוגבל את כל דייקי חיילפנים ול

ותחתיה נולד פריה היפה , ושלום הופיעה עם מאורה הראשון של הנצרות

אולם ישנן גם דוגמאות לדתות רבות עוצמה . הבשורה על פי יוחנן, ביותר

אשר למשך זמן רב מביאות לאיזו מידה ידועה של התאבנות תרבותית 

אכן . ל תקיף כל מה שעוד מתעקש להמשיך ולצמוחוקוצצות באבחות מג

אותה האכזריות שייחסנו למהותה של כל תרבות : דבר אחד אסור שיישכח

עוצמה ובאופן כללי לטבעה של -שייכת גם למהותה של כל דת רבת

 כאשר –גם כך נגיע לאותה מידה של הבנה .  שהוא לעולם מרושעהעוצמה

ת או לכל הפחות למען צדק סוללת איזו תרבות שוברת בזעקות למען חירו

בקונסטלציה מחרידה זו של . דרישות דתיות שנערמה לגובה רב מדי

הוא בשורש מהותו , דהיינו מוכרח לחיות, מה שמבקש לחיות, הדברים

בבואתם של הכאב הבראשיתי והסתירה הבראשיתית ועל כן מוכרח 
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וה שאינה בבחינת תאו, "איבר שהותאם לעולם וארץ"להידמות בעינינו ל

כלומר בבחינת , יודעת שובע לקיום ולסתירה עצמית נצחית במבנה הזמן

כל הולדה היא מותם של בריות רבות , כל רגע טורף את הקודם לו. התהוות

לכן רשאים אנו להשוות את . חיים והרג אחד הם, ִהְתרבות: לאינספור

יו גורר את שבויאשר במצעד הניצחון התרבות האדירה למנצח נוטף דם 

, וכמי שעוצמה מיטיבה עיוורתם, המנוצחים אזוקים כעבדים אחר מרכבתו

גם בשעה שהם !" כבוד האדם!" "כבוד העבודה"ממשיכים הם לקרוא 

התרבות הקליאופטרית השופעת עד . כמעט נרמסים תחת גלגלי המרכבה

את פניניה יקרות הערך לתוך גביע הזהב משליכה שוב ושוב להתפקע 

 . הן דמעות הרחמים כלפי העבד ואומללותו של העבדפנינים אלה: שלה

- כי אם מתוך התעדנותו, לא מתוך החמלה האמיתית והעמוקה עם האומלל

ואם ; התרככותו של האדם החדש נולדו מצבי החירום החברתיים הכבירים

דבר מה אחר , שכן אז, כי היוונים חבים את שקיעתם לעבדות, נכון הדבר

של  לחסרונה ת שקיעתנו נהיה אנו חייביםכי א, זוכה לוודאות יתרה

לא לנוצרים הקדמונים ולא , העבדות אשר לא נדמתה בשום אופן

כמה מרוממת היא השפעתו של . שלא לומר מגונה, פוגענית, לגרמאנים

העיון במעמד הצמיתות של ימי הביניים על היחסים המוסריים והחוקיים 

גרותו המעמיקה של קיומו הסתעל , הפנימיים השולטים בו בכוח ובעדינות

מי שאינו מסוגל ! וכמה ראויה לגינוי – כמה מרוממת –הצר בדלת אמותיו 

מי שלמד להבינה , לחשוב על מבנה החברה מבלי לבוא לידי קדרות

תרבות פריבילגיים -של אנשיבבחינת הולדתה המתמשכת והמכאיבה 

 אשר ילך שבי אחרי אותו ברק כוזבלא , שלמענם כל השאר מתכלה ותם

מהי . הפיצוהו המודרנים באשר למוצאה ולמשמעותה של המדינה

אם לא בהיותה האמצעי שאיתו , חשיבותה האפשרית של המדינה עבורנו

יותנע התהליך החברתי שתואר לעיל כמו גם הערבות להמשכיותו חסרת 

רק ,  אין זה משנה עד כמה חזק יצר החיברות של האדם היחיד.המעצורים

כך , לדחוס יחדיו את ההמון הגדולל המדינה הכוח הברזל ש-למלחצי

 חייבתשכעת כל היפרדות כימית של המבנה החברתי דמוי הפירמידה 

אולם מהיכן נובעת עוצמה פתאומית זו של המדינה אשר . להתרחש

בא כיצד ? להשגתו ולאנוכיותו של היחידמטרתה מונחת הרחק מעבר 
ונים גילו לנו את התשובה היו? החולד העיוור של התרבות,  העבדלעולם

, על דרך האינסטינקט שאיתו ניהלו את משאם ומתנם עם שאר העמים
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אינסטינקט אשר אפילו נוכח בשלותם המתפקעת של הלכותיהם 

: ואנושיותם לא חדל להכריז מילים מעין אלה מתוך פה הברונזה אשר לו

עניק מהכוח ". מטלטליו ודמו, על נשותיו וילדיו, למנצח שייך המנוצח"

ואין כל זכות שמיסודה אינה אלא מעשה אוזורפציה ,  הראשונההזכותאת 

  .בכוח הזרוע

נוקשות חסרת רחמים מחשל לעצמו כאן רואים אנו פעם נוספת באיזו 

הטבע את האמצעי האכזר של המדינה על מנת להביא ליצירתה של 

 בעל יד הברזל שהוא אינו אלא הכובשדהיינו את , החברה

המתבונן מן הצד חש אמנם כי . ציה של האינסטינקט הנידוןהאובייקטיפיק

כובשים אלה שגדולתם ועוצמתם אין להן שיעור הם אך ורק אמצעי 

לתכלית אשר מסגירה עצמה מתוכם בה בשעה שהיא מסווה מהם את 

כך נקשרים אליהם , ממש כמו היה רצון מאגי נובע מתוכם. כוונותיה

ובנחשול פתאומי של מפולת , תר הכוחות החלשים יובמהירות מסתורית

הם פושטים ולובשים , תחת השפעת קסמו של הגרעין היצירתי, אלימה

  .מעשה מרכבה שטרם נראה כמותו לכדי צורה באופן מעורר השתאות

אם אנו רואים כעת באיזו מהירות מוצאה המחריד של המדינה ממעט 

 אין עוד זן עד כדי כך שביסודו של דבר, להטריד את אלה שהוכנעו על ידה

של מאורעות שעליו ההיסטוריה מלמדתנו גרוע יותר מאשר על דבר מעשה 

.  בלתי ניתן להסבראחתולפחות בנקודה , מדמם, אלים, אוזורפציה פתאומי

אם נוכח כשפי המדינה המתהווה מתרחבים הלבבות מּוְכנית , יתר על כן

עלה בשעה שהדעת המ, מתוך ניחושה של תכלית אשר עמקותה נעָלָמה

אם כעת אפילו ; שיקולים מוכשרת להבחין בהצטברותם של הכוחות בלבד

כן אז ; נתפסת בלהט כמטרת ופסגת קורבנותיו וחובותיו של היחידהמדינה 

עולה ונשמעת מכל אלה הכרחיותה הכבירה של המדינה אשר בלעדיה 

ייתכן כי לא היה עולה בידי הטבע לבוא לידי גאולתו כתדמית באמצעות 

! איזו הכרה תוכל לתשוקה האינסטינקטיבית ְלמדינה.  בראי הגאון,החברה

תתבונן אל תוכו של תהליך כי הבריה אשר , עלינו אמנם להרהר בדבר

היווצרותה של המדינה פנימה תוכל מעתה ואילך לבקש לה ישועה אך ורק 

ובכל אתר ואתר יכולים אנו לראות את מצבות . במרחק מבהיל ממנה

את בני האדם , הערים החרבות, את הארצות ההרוסות, תההזיכרון להיווצרו

הולדתה , המדינה! של העמיםאת שנאתם המאכלת , שהופקרו לגורלם

לרוב בני האדם היא מבוע איתן ושוצף של מאמץ אדירים , במעשה מביש
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, היא קול,  ואף על פי כן–והלפיד הטורפני של המין האנושי הנשנה תדיר 

קריאת קרב המעוררת למעשי גבורה אינספור , ושלצלילו אנו שוכחים עצמנ

היא אולי מושאו הנעלה והנכבד ביותר של ההמון , שחותם האמת טבוע בם

העיוור והאגואיסטי אשר אך ורק ברגעיהם הכבירים של חיי העיר נושא על 

 !פניו ביטוי זר של גדולה

 אדם-בני"פריורי כ-אולם נוכח פסגת אמנותם עלינו להבין את היוונים א

ואכן ההיסטוריה אינה מכירה עוד אף דוגמה . "פוליטיים כשלעצמם

כזו הקרבה מוחלטת וחסרת , התרה איומה מעין זו של היצר הפוליטיל

 ולכל –תכלית של כל שאר האינטרסים בשירות אינסטינקט זה של המדינה 

היותר ניתן לשם השוואה ומסיבות דומות להעניק לאנשי הרנסנס באיטליה 

אצל היוונים יצר זה עמוס לעייפה עד כי הוא מתחיל בכל . ואראת אותו הת

קנאה מדממת זו . פעם מחדש לקצוף כנגד עצמו ולנעוץ שיניו בבשרו הוא

חמדנות רצחנית זו הניכרת באותן , של מפלגה במפלגה, של עיר בעיר

בקצרה , הניצחון הנמרי על גופתו הקטולה של האויב, מלחמות קטנות

שקוע בתאוותו , והזוועה שלאורןשל סצנות הקרב התחדשותן התמידית 

 לאן מצביעה ברבריות נאיבית –עומד מולנו הומרוס כהלני אמיתי , הרבה

כיצד מתרץ עצמו האפראט המדיני מול כיסא , זו של המדינה היוונית

ובידו הוא מוביל את : גאה ושקט הוא נעמד מולו? משפטו של הצדק

למען הלנה זו ניהל את כל . וניתאת החברה היו, הרעיה הפורחת בהדר

  –? זקן יורשה לגזור כאן את דינו- איזה שופט אפור–המלחמות כולן 

חמדנות , במסגרתו של קשר סודי משוער זה בין מדינה לאמנות, כאמור

אנו מבינים תחת מושג , שדה קרב ויצירת אמנות, פוליטית ויצירה אמנותית

בשעה . ת התהליך החברתיהמדינה את מלחצי הברזל בלבד אשר כופים א

החברה , bellum omnium contra omnesבמצב הטבעי של , שללא מדינה

כלל אינה יכולה להכות שורשים בקנה מידה רחב ומעבר למסגרת 

נאסף , לאחר שהחלה היווסדותן הכללית של מדינות, כעת .המשפחה

 חשרת ענני  לכדיbellum omnium contra omnes-מפעם לפעם יצר ה

ות עמים מזוויעה והוא פורק עצמו במכות חשמל והבזקי ברקים מלחמ

תחת , אולם בין לבין. הנעשים נדירים יותר ועם זאת רבי עוצמה מתמיד

ניתן לחברה הזמן , bellumרישומו הדחוס והמופנה כלפי פנימה של אותו 

תפרחותיו את לבלוב  להנץ ולהוריק על כל גבעה גבוהה וכך לאפשר

  . מיד עם הופעתם של ימים אחדים חמימים יותרשל הגאוןהמאירות 
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אין בכוונתי להסתיר נוכח עולמם הפוליטי של ההלנים באילו תופעות 

כמו גם המדאיגה , עכשוויות אני נוטה לזהות את הידלדלותן המסוכנת

אם נכון הדבר . של הְספרות הפוליטיות, מבחינת האמנות והחברה כאחד

ם חיצוניים לאינסטינקטים של עם עומדיוישנם בני אדם אשר מלידתם 

ומדינה גם יחד ואשר מכירים במדינה רק כל עוד היא משרתת את 

ְישוו לעצמם בהכרח  כי אז בני אדם מעין אלה, האינטרסים האישיים שלהם

את המטרה המדינית האחרונה כחיים של תלות הדדית עמוקה אלה לצד 

 לפני הכול םלהכזו אשר תאפשר , אלה ובאין מפריע עד כמה שאפשר

כשרעיונות אלה בראשם הם . לרדוף אחר מטרותיהם האישיות ללא הגבלה

בעוד , יקדמו את סוג הפוליטיקה אשר יעניק לאותן המטרות ביטחון מרבי

או שמא , שאין להעלות על הדעת כי יקריבו עצמם בשם המגמה המדינית

אין . הםויפעלו בניגוד למטרותי, כמודרכים על ידי אינסטינקט בלתי מודע

כל . להעלות זאת על הדעת בדיוק מפני שהם חסרים את אותו האינסטינקט

שאר אזרחי המדינה שרויים באפלה באשר לייעוד שמייעד להם הטבע על 

רק אלה העומדים . אינסטינקט המדינה שלו והולכים אחריו בעיוורון

 רוצים מהמדינה ומה על הםחיצוניים לאותו אינסטינקט יודעים מה 

לכן לחלוטין בלתי נמנע שאנשים מעין אלה יזכו . ה להעניק להםהמדינ

 בשעה אמצעימפני שהם רשאים לראות בה , להשפעה רבה על המדינה

, השרויים תחת השפעת מטרותיה הבלתי מודעות של המדינה, שכל השאר

כדי להביא לקידומם המיטבי , כעת. בעצמם אינם אלא אמצעי לתכליתה

ניצב מעל לכול ההכרח כי , יווכה של המדינהשל מטרותיהם האישיות בת

המדינה תשתחרר כליל מאותן עוויתות בלתי צפויות להחריד של מלחמה 

ולשם כך הם חותרים בכוונה רבה אל . על מנת שייעשה בה שימוש רציונלי

לשם כך יש בראש . עבר מצב שבו המלחמה אינה עוד בגדר האפשר

ועל ידי , יצר הפוליטי הספציפיובראשונה לקצץ ולהחליש ככל הניתן את ה

 גדולים וערבויות הדדיות להפוך את מאוזניםיצירתם של גופים מדיניים 

היתכנותה של מלחמת רשות שתוצאותיה חיוביות לבלתי מסתברת בעליל 

כך מאידך הם מנסים להוציא . ועל ידי כך את היתכנותה של מלחמה בכלל

ח המעטים בבחינת בכוח את שאלת המלחמה והשלום מידי בעלי הכו

לפנות אל האגואיזם של ההמון או של שיוכלו מקבלי ההחלטות על מנת 

אט את האינסטינקט המונרכי של -למסמס אטלשם כך עליהם . נציגיו

ת זו הם מוציאים אל הפועל על דרך הפצתה ברבים של תכלי. העמים
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אופטימיסטית אשר שורשיה מצויים בתורותיה של -השקפת העולם הליברל

, גרמאנית-כלומר בפילוסופיה שכולה א, אורות הצרפתית והמהפכההנ

איני יכול שלא לראות . מטאפיזית לחלוטין בטבעה הרומאני-שטחית וא

זמנית של זכות -בתנועות הלאומיות השולטות של ימינו ובהתרחבות הבו

ברקע של , כן, פחד המלחמהההצבעה הכללית בעיקר את השפעותיו של 

את אלה שהם , כול שלא לזהות את המפחדים בפועלתנועות אלה איני י

הכסף הבינלאומיים חסרי הבית אשר מתוך חסך -הלכה למעשה נזירי

באינסטינקט מדיני טבעי למדו כיצד להפוך את הפוליטיקה לאמצעי 

במדינה ובחברה ולנצל אותה לרעה בבחינת מכשיר , השליטה בבורס

 בנוגע להפיכתה של כנגד הסטייה מעוררת החשש. לצבירת עושר פרטי

, ואשר זוכה לדחיפה מצדם של אלה, למגמת ממון המגמה המדינית

מתוך ההתרגשויות הטמונות : הנוגדן היחידיהמלחמה ושוב המלחמה היא 

אינה מיוסדת על הפחד מפני בה יהיה לפחות ברור לחלוטין כי המדינה 

, סטיםהמלחמה וכי היא אינה בבחינת מוסד להגנה על יחידים אגואי-דמון

אלא שמתוך אהבת המולדת והנסיכים היא מפיקה מקרבה תנופה מוסרית 

אם אני מציין אפוא את . אשר מצביעה על ייעוד מסדר גבוה בהרבה

השימוש במחשבה המהפכנית על ידי אריסטוקרטיית ממון אנוכית וחסרת 

אם אני תופס באותו האופן את , כמאפיין מסוכן של ההווה הפוליטי מדינה

 הכלכלה ות הכבירה של האופטימיזם הליברלי כתולדה שלההתפשט

 ורוֶאה כיצד מקור כל הרע המוניטרית המודרנית אשר נפלה לידיים מוזרות

של התנאים החברתיים יחד עם התפוררותן ההכרחית של האמנויות נעקר 

אם אפצח מדי פעם כי אז תאלצו למחול לי , מאותו השורש או צומח איתו

וגם אם היא מגיעה . נורא הוא צליל קשתה הכסופה. בשיר הלל למלחמה

אלּה המקדש והמטהר , עדיין היא בבחינת אפולו, בעקבותיו כמו הלילה

כפי שנאמר בתחילת ,  אולם בראש ובראשונה.האמיתי של המדינה

או אז הוא פוגע . הוא משחרר את החץ על הפרדות והכלבים, האיליאדה

הפיצו אם . מוקדים ועליהם גופותובכל מקום בוערים ה, בבני האדם עצמם

ומי : כן את הבשורה כי המלחמה למדינה היא הכרח כפי שהעבד לחברה

יבקש להימנע מהכרה זו אם הוא שואל עצמו בכנות למקורות פסגת 

 ?היצירה היוונית שאין שני לה

 – במעמד החיילות –המעיין במלחמה ובאפשרותה עטוית המדים 

שומה עליו , דינית כפי שתוארה עד כהועושה כן בהקשרה של הישות המ
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שיגיע לתובנה כי מתוך המלחמה וממעמד החיילות נשקפת אלינו בבואתה 

כאן אנו רואים בבחינת . בבואתה הבראשיתית של המדינהאו אולי אפילו 

השפעתה הכללית ביותר של המגמה המיליטנטית את היפרדותו המיידית 

 אשר מתוכן ועל בסיסה הרחב ,קסטות צבאיותוהתחלקותו של ההמון לכדי 

לאין שיעור של שכבת העבדים התחתונה מתנשא דמוי פירמידה מבנה 

תכליתה הבלתי מודעת של התנועה כולה נותנת כל ". החברה המיליטנטית"

פרט ופרט בעול ומביאה גם בקרב ְטבעים הטרוגניים לטרנספורמציה 

צרים יחסים של עד אשר ביניהם ובין אותה תכלית נו, כימית של התכונות

בקרב הקסטות הגבוהות יותר ניתן לחוש ביתר שאת מה עומד ביסוד . קרבה

 אותו למדנו להכיר – הגאון הצבאימשמע יצירתו של , אותו תהליך פנימי

לדוגמה בחוקת , במדינות מסוימות. בתורת מייסדה המקורי של המדינה

ל אותו רעיון ניתן לזהות בבירור את טביעת אצבעו ש, ספרטה של ליקורגוס

אם נצייר לעצמנו כעת את . יצירתו של הגאון הצבאי: יסוד של המדינה

, האמיתית" עבודתה"ב, מדינת הצבא הקדומה בפעלתנותה השוקקת חיים

כי אז לא נוכל להתחמק , ונריץ לנגד עינינו את טכניקת המלחמה בכללותה

" דםכבוד הא", מתיקון אותם מושגים אשר לוקטו מן היקב ומן הגורן

אשר רואה לה , האם גם את העבודה, על דרך השאלה, "כבוד העבודה"ו

אותה , הולם מושג הכבוד" מכובדים"למטרה את השמדתם של בני אדם 

אין , או שמא, גם יחד" עבודה מכובדת"ואת האדם המופקד על אותה 

מוציאים זה את , במערך שליחותה המלחמתית של המדינה, מושגים אלה

לתומי חשבתי כי איש המלחמה הוא . מושגים סותריםזה בבחינת שני 

 של גאון המלחמה וכי עבודתו שוב אינה אלא אמצעי בידי אמצעיבבחינת 

אלא מעצם היותו , גאון-וכי לא מעצם היותו אדם אבסולוטי ולא. אותו גאון

 אשר עשוי אף לבכר את הכחדתו בבחינת אמצעי –אמצעי בידי הגאון 

משמע ,  נזקפת לו איזו מידה של כבוד– ליצירת האמנות המלחמתית

אולם מה שמוצג להלן  .להימצא ראוי להיות לאמצעי בידי הגאוןהכבוד 

לכל אדם על מכלול יכולותיו : כוחו יפה במובן הכללי, כדוגמה יחידית

. בידי הגאון, מודע או שלא מודע, מידת כבוד התואמת את היותו אמצעי

, "האדם כשלעצמו"מוסרית כי מתוך כך יש להסיק מיד את המסקנה ה

רק בבחינת ברייה : זכויות או חובות, הינו נטול כבוד, האדם האבסולוטי

דטרמיניסטית המשרתת תכליות בלתי מודעות יכול קיומו של האדם 

  .להימחל לו
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היא בוודאי דבר מה  המדינה המושלמת של אפלטון, לאור עיונים אלה

שלא , הדם שבין מעריציה-מיאפילו בהשוואה לאמונת ח, גדול עוד יותר

לדבר על ארשת פני המתלבט המגוחכת שעמה יודעים משכילינו משדה 

 – מטרתה האמיתית של המדינה. קדמון מעין זהלדחות פרי " היסטוריה"ה

יצירתו והתקנתו המתמדת של הגאון שביחס אליו כל , קיומו האולימפי

התגלתה כאן על  –עזר וצינורות להגשמתו בלבד -כלי, היתר הם מכשירים

אפלטון ראה מבעד לֵהְרַמה . ידי אינטואיציה פואטית ושורטטה בגסות

 של חיי העיר באותם הימים והשגיח אף עתה בדבר מה  להחרידהחרבה

 וכי  כי ניתן יהיה להרחיק את אותו הֶצֶלםהאמיןהוא . אלוהי בפנימיותה

. ל המדינההפן החיצוני הקודר והמסולף ביד ברברים אינו שייך למהותה ש

הוא השליך את כל להטה ורוממותה של תשוקתו הפוליטית על אותה 

העובדה כי במדינתו  . ובאש זו נשרף–על אותה המשאלה , האמונה

אלא רק את הגאון , המושלמת לא העמיד את הגאון במובנו הכללי בראש

, העובדה כי הדיר לגמרי את האמנים הגאונים מעירו, של החוכמה והידע

אשר אפלטון במאבקו , תולדה עיקשת של דין סוקרטס על האמנותהיתה זו 

פער חיצוני וכמעט מקרי זה אסור שימנע מאיתנו . עם עצמו עשה לשלו

לזהות בתפיסתה הכוללת של המדינה האפלטונית את ההירוגליף הנהדר 

 בכל התורה הסודית של הקשר שבין המדינה והגאוןבגודלו על דבר 

סוד זה -מה שביקשנו לנחש מתוך כתב. עמקותה ומשמעותה הנצחית

   . אמרנו בהקדמה שלפנינו

  
  
 
  
  
 
 
 
  
 
 

  )עמר ארד: גרמניתמ(
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   לואיס. ס.ק
  

  

   היקום למשמעות כרמז והשגוי הנכון
  
  

  חוק הטבע האנושי. 1
 

לעתים זה נשמע מצחיק ולעתים זה נשמע . כל אחד שמע פעם אנשים רבים

מין שנוכל ללמוד משהו מאוד אני מא, אם כך ואם כך;  למדיבלתי נעים

איך : "הם אומרים דברים כמו. חשוב מהקשבה לסוג הדברים שהם אומרים

זהו המושב  "–" ?היית מרגיש אם מישהו היה עושה את אותו הדבר לך

 –" הוא לא גורם לך כל נזק, עזוב אותו במנוחה "–" הייתי כאן ראשון, שלי

נתתי לך קצת , ז שלךתן לי קצת מהתפו "–" ?למה אתה נדחף לפניי"

, אנשים אומרים דברים מעין אלו בכל יום". הבטחת, בחייך "–" משלי

  .ילדים כמו גם מבוגרים, אנשים משכילים כמו גם חסרי השכלה

מה שמעניין אותי בכל ההערות הללו הוא שהאדם שמשמיע אותן , ובכן

הוא פונה . אינו רק אומר שהתנהגותו של האדם האחר אינה מרצה אותו

. לסוג מסוים של סטנדרט־התנהגות שהוא מצפה שהאדם האחר יכיר

". לעזאזל עם הסטנדרט שלך: "והאדם האחר ישיב רק לעתים נדירות

כמעט תמיד הוא ינסה להסביר שמה שהוא עשה אינו נוגד באמת את 

הוא . או שאם הוא נוגד אותו אז ישנו איזה תירוץ מיוחד לכך, הסטנדרט

 מיוחדת במקרה הספציפי הזה שבגינה האדם מעמיד פנים שישנה סיבה

או שהדברים היו שונים , שתפס את המושב ראשון אינו צריך לזכות בו

או שמשהו צץ פתאום ועתה אפשר לו , למדי כשניתן לו קצת מן התפוז

נדמה כאילו לשני הצדדים ישנו בראש , למעשה. שלא לקיים את הבטחתו

 או התנהגות נאותה או מוסר או של משחק הוגן, או כלל, מין סוג של חוק

אם לא היה . ואכן יש להם. שעליו הם באמת מסכימים, איך שלא תכנו זאת

אך הם לא היו יכולים , להילחם כמו חיות, כמובן, הם היו עשויים, להם

מריבה משמעותה לנסות להראות שהאדם . לריב במובן האנושי של המילה

שות זאת אלא אם לכם ולזולת ויהיה זה חסר הגיון לנסות לע. האחר שוגה

בדיוק כשם שיהיה זה ; ישנה הסכמה כלשהי לגבי טיבם של הנכון והשגוי
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חסר הגיון לומר שכדורגלן ביצע עבירה אלא אם ישנה הסכמה כלשהי לגבי 

  .חוקי הכדורגל

היה נהוג לקרוא חוק , בנוגע לנכון ולשגוי, לחוק או לכלל הזה, אם כן אפוא

אנו בדרך כלל מתכוונים " חוקי הטבע"מדברים על כשאנו , בימינו. הטבע

אך כשההוגים של ימי . או חוקי הכימיה, או תורשה, לדברים כמו כבידה

הם התכוונו למעשה לחוק , "חוק הטבע"קדם קראו לחוק של הנכון והשגוי 

הרעיון היה שכפי שכל הגופים נשלטים על ידי חוק . הטבע האנושי

כך גם ליצור שנקרא אדם ,  חוקי הביולוגיהוהאורגניזמים על ידי, הכבידה

שגוף אינו יכול לבחור אם :  עם ההבדל הגדול הזה–יש את החוק שלו 

אך האדם יכול לבחור אם ברצונו , ברצונו לציית לחוק הכבידה או לא

  .לציית לחוק הטבע האנושי או לא

כל אדם כפוף בכל רגע לכמה מערכות חוק . נוכל לנסח זאת בדרך אחרת

הוא כפוף , כגוף. ת אך ישנה רק אחת שהוא חופשי שלא לציית להשונו

אם תשאירו אותו ללא תמיכה בנקודה ; לכבידה ואינו יכול שלא לציית לה

. אין לו בחירה רבה יותר לגבי הנפילה מאשר ישנה לאבן, כלשהי באוויר

הוא , ככל בעל חיים, הוא כפוף לחוקים ביולוגיים שונים אשר, כאורגניזם

הוא אינו יכול שלא לציית לאותם , כלומר. יכול שלא לציית להםאינו 

, אך החוק שמיוחד לטבעו האנושי; החוקים שהוא חולק עם דברים אחרים

הוא חוק שהוא יכול , דומםה או הצומחאו החי החוק שהוא אינו חולק עם 

  .שלא לציית לו אם יבחר בכך

כיר בו מטבעו חוק זה כונה חוק הטבע מאחר שאנשים חשבו שכל אחד מ

שלא תוכלו למצוא פה ושם , כמובן, הם לא התכוונו. ואינו צריך שילמדוהו

בדיוק כפי שתוכלו למצוא מעט אנשים , אדם משונה שלא מכיר אותו

אך מבחינת המין . שהינם עיוורי צבעים או חסרי כל חוש מוסיקלי

כל הם חשבו שהרעיון האנושי של ההתנהגות ההגונה היה ברור ל, בכללותו

אזי כל הדברים שאמרנו בנוגע , אלמלא צדקו. ואני מאמין שהם צדקו. אחד

 מה ההיגיון לומר שהאויב שוגה אלא אם כן הנכון 1.למלחמה היו הבלים

הוא דבר אמיתי שהנאצים הכירו בו בעומק לבם כפי שהכרנו אנו ושעל פיו 

נו אם לא היה להם מושג למה אנו מתכוונים כשא? הם היו חייבים לפעול
                                                           

לואיס בשידור חי ברדיו . ס. טקסט זה הוא עיבוד של שיחות אותן הוזמן לשאת ק1
במהלך השתתפותה של בריטניה במלחמת העולם , 1944-1942 בין השנים BBCה־

  ].א"ע[השנייה 
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, על אף שככל הנראה היינו צריכים להילחם בהם, אזי, מדברים על הנכון

לא היינו יכולים להאשים אותם בכך יותר משהיינו יכולים להאשימם בצבע 

  .שיערם

אני יודע שישנם אנשים שאומרים שרעיון חוק הטבע או רעיון ההתנהגות 

יביליזציות זאת מאחר שלצ, ההגונה שידועה לכל בני האדם הוא אינו סביר

  .שונות ולדורות שונים היו אמות מידה מוסריות שונות למדי

אך אלו , היו הבדלים בין אמות המידה המוסריות שלהם. אך זו אינה האמת

אם מישהו יטרח . מעולם לא הצטרפו לכדי משהו הדומה להבדל מוחלט

, הבבלים, המצרים הקדמונים, למשל, להשוות את התורות המוסריות של

מה שבאמת יפעים אותו הוא עד כמה , היוונים והרומאים, הסינים, םההינדי

חלק מהראיות לכך ריכזתי בנספח של ספר . ולזו שלנו, הן דומות זו לזו

אך עבור מטרתנו ; ]The Abolition of Man[' ביטול האדם'אחר הנקרא 

ני צריך אלא לבקש מהקורא לחשוב מה תהיה משמעותו של יהנוכחית א

חשבו על מדינה בה היו אנשים נערצים על כך שנסו . חלוטיןמוסר שונה ל

או מקום שבו אדם חש גאווה על כך שבגד בכל האנשים שנהגו , מן הקרב

בדיוק באותו האופן תוכלו לנסות לדמיין מדינה שבה שניים . בו בטוב לב

בני אדם נבדלו זה מזה ביחס לזהות האנשים . ועוד שניים שווים חמש

או בני ,  האם יהיו אלו רק המשפחה שלך–כיות כלפיהם שאסור לגלות אנו

. אך הם תמיד הסכימו שאסור לך להעמיד את עצמך במרכז. או כולם, ארצך

בני האדם נבדלו זה מזה ביחס לשאלה האם . האנוכיות מעולם לא הוערצה

אך הם תמיד הסכימו שאסור לך פשוט . עליך לקחת אישה אחת או ארבע

  .חן בעיניךלקחת כל אישה שמוצאת 

בכל פעם שתמצאו אדם שאומר : אולם הדבר המדהים ביותר הוא כדלקמן

תמצאו את אותו אדם שב על , שהוא אינו מאמין בנכון ובשגוי אמיתיים

אך אם תנסו , הוא עלול להפר את הבטחתו לכם. עקבותיו רגע אחר כך

עוד בטרם תספיקו " זה לא הוגן"להפר את הבטחתכם כלפיו הוא יתרעם 

, אך אז; אומות עשויות לומר שהסכמים אינם נחשבים. ק רובינסון'מר גלו

הן הורסות את הטיעון שלהן כשהן אומרות שההסכם הספציפי , ברגע הבא

ואם אין , אך אם הסכמים אינם נחשבים. שאותו הן רצו להפר היה לא הוגן

 מהו –אם חוק הטבע אינו קיים ,  במילים אחרות–דבר כזה נכון ושגוי 

האין הם הניחו למרצע לצאת ? דל בין הסכם הוגן ובין כזה שאינו הוגןההב
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הם באמת מכירים בחוק הטבע , מהשק והראו שלא משנה מה הם אומרים

  ?בדיוק כמו כל אחד אחר

בני אדם יכולים . שנגזר עלינו להאמין בנכון ובשגוי אמיתיים, אם כן, נדמה

ם לפעמים בחשבונות בדיוק כפי שבני אדם טועי, לעתים לטעות לגביהם

. אינם עניין של טעם ושל דעה גרידא, אך הם בדומה ללוח הכפל; שלהם

איש מאיתנו אינו : אמשיך לנקודה הבאה שלי, אם נסכים על כך, כעת

אני , אם ישנם אי אילו היוצאים מן הכלל ביניכם. מציית באמת לחוק הטבע

 שאומר אינם מאחר שהדברים, מוטב לכם לקרוא ספר אחר. מתנצל בפניהם

אני מקווה שדברי : אפנה לבני האדם הרגילים שנשארו, וכעת. נוגעים לכם

איני מטיף ואלוהים עדי שאיני מתיימר להיות טוב . לא יובנו שלא כהלכה

; אני רק מנסה להפנות את תשומת הלב לעובדה. יותר מכל אחד אחר

שלנו נכ, היום הזה ממש, או קרוב לוודאי, או החודש, לעובדה שהשנה

ייתכן שיהיו לנו כל . בלהתנהג בדרך בה אנו מצפים מאנשים אחרים לנהוג

הפעם ההיא שהיית כל כך לא הוגן כלפי הילדים הייתה . מיני סוגי תירוצים

 ההוא –העסק המעט מפוקפק ההוא בנוגע לכסף . כשהיית עייף מאוד

ומה שהבטחת .  הגיע בדיוק כשהיית מרושש לחלוטין–שכמעט שכחת 

מעולם לא היית ,  ובכן–ת לפני זמן רב כל כך ומעולם לא עשית לעשו

אשר להתנהגותך . מבטיח אם היית יודע עד כמה עסוק אתה עתיד להיות

אם הייתי יודע כמה מרגיזים , )או אחיך(או אחותך ) או בעלך(כלפי אשתך 

 ומי אני לכל השדים והרוחות –לא הייתי מתפלא על כך , הם יכולים להיות

איני מצליח לציית לחוק הטבע , כלומר. אני בדיוק אותו הדבר? בכלל

או אז קופצת , וברגע שמישהו אומר לי שאיני מציית לחוק, בצורה מיטבית

השאלה כרגע היא אינה האם מדובר . לראשי שורת תירוצים בלתי נגמרת

בין אם אנו , הנקודה היא שהם הוכחה נוספת לכך. בתירוצים טובים

אם איננו . שאנו מאמינים עמוקות בחוק הטבע, אם לאואוהבים זאת ובין 

מדוע עלינו להיות כל כך להוטים לתת תירוצים , מאמינים בהתנהגות הגונה

האמת היא שאנו כל כך מאמינים בהגינות ושאנו ? לכך שלא נהגנו בהגינות

 עד שאיננו יכולים לשאת את –מרגישים את חוק הטבע דוחק בנו כל כך 

וכתוצאה מכך אנו מנסים , ובדה שאנו מפרים אותוההתמודדות עם הע

אתם ודאי מבחינים שרק עבור התנהגותנו , שכן. לגלגל את האחריות הלאה

זהו רק המזג הרע שלנו שאנו . הרעה אנו מוצאים את כל ההסברים הללו
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את מזגנו הטוב אנו ; מייחסים להיותנו עייפים או מודאגים או רעבים

 .מייחסים לעצמנו

שלבני האדם בכל , ראשית. שתי הנקודות שרציתי להעלות, אם כן, אלו הן

רחבי כדור הארץ יש את הרעיון המוזר הזה שהם חייבים להתנהג בדרך 

שלמעשה הם אינם , שנית. והם אינם יכולים באמת להיפטר מזה, מסוימת

שתי . הם מפרים אותו; הם יודעים את חוק הטבע. מתנהגים בדרך הזו

וד לכל חשיבה בהירה לגבי עצמנו והיקום שאנו חיים עובדות אלו הן היס

  .בו

  

  כמה התנגדויות. 2
  

מוטב שאעצור בכדי להעמיד לבסיס הזה , אם אלו מהווים את הבסיס

חלק מן המכתבים שקיבלתי הראו שאנשים . יסודות מוצקים בטרם אמשיך

או החוק , רבים וטובים מתקשים להבין מהו בדיוק חוק־טבע־האדם הזה

  .או חוק ההתנהגות ההגונה, המוסרי

האין מה שאתה מכנה החוק המוסרי : "חלק מהאנשים כתבו לי, לדוגמא

 שלנו והאם הוא לא התפתח בדיוק כמו כל 2הוא פשוט האינסטינקט העדרי

אני לא מכחיש שעשוי להיות לנו , ובכן" ?האינסטינקטים האחרים שלנו

. דבר על החוק המוסרי אך לא לכך אני מתכוון כשאני מ–אינסטינקט עדרי 

 על ידי –כולנו יודעים מהי ההרגשה להיות מונעים על ידי אינסטינקט 

משמעות הדבר היא שאתם . לואו הדחף לאכ, או דחף מיני, אהבה אימהית

פעמים אנו אכן , וכמובן. חשים ברצון עז או בתשוקה לפעול באופן מסוים

 ואין ספק –אחר מרגישים בדיוק את אותו סוג של תשוקה לעזור לאדם 

אך לחוש בתשוקה לעזור זה . שתשוקה זו נובעת מהאינסטינקט העדרי

. שונה למדי מלחוש שאתם מוכרחים לעזור בין אם אתם רוצים ובין אם לא

קרוב לוודאי . נניח שאתם שומעים זעקה לעזרה מאדם הנמצא בסכנה

בשל ( תשוקה אחת היא להעניק עזרה –שתחושו בצמד תשוקות 

בשל (השנייה היא תשוקה להישמר מן הסכנה , )קט העדרי שלכםהאינסטינ

                                                           

תוך התנהגות , בי של אנשים בקבוצה התנהגות עדרית היא אופן פעולה קולקטי2
ניטשה היה בין הראשונים שביקרו . כאורגניזם אחד וביטול מטרותיהם האינדיבידואליות

 202־201אפוריזמים ', מעבר לטוב ולרוע'למשל בחיבורו , "אינסטינקט העדר"את 
 ].א"ע[
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בנוסף לשני הדחפים , אך תמצאו בתוככם). אינסטינקט השימור העצמי

דבר שלישי שיספר לכם שאתם מוכרחים לפעול בעקבות הדחף , הללו

הדבר הזה שמכריע בין שני . ולכבוש את הדחף לברוח, לעזור

אינו יכול להיות בעצמו , ריך לאמץשמחליט את מי מהם צ, האינסטינקטים

, ברגע נתון, באותה מידה תוכלו לומר שדף התווים שמורה לכם. אחד מהם

. הוא כשלעצמו אחד מקלידי המקלדת, לנגן תו מסוים בפסנתר ולא תו אחר

 האינסטינקטים שלנו –החוק המוסרי אומר לנו מהי המנגינה שעלינו לנגן 

  .הם רק הקלידים

שהחוק המוסרי הוא אינו רק אחד מהאינסטינקטים שלנו דרך נוספת לראות 

ואין דבר במוחה , אם שני אינסטינקטים מצויים בקונפליקט: הינה כדלקמן

ברור מאליו שהחזק מבין השניים , של בריה מלבד שני אינסטינקטים אלה

נראה , אולם באותם רגעים בהם אנו מודעים ביותר לחוק המוסרי. ינצח

סביר .  לנו לעמוד לצדו של החלש מבין שני הדחפיםשהוא בדרך כלל אומר

 להיות מוגנים הרבה יותר משאתם רוצים לעזור לאדם רוציםלהניח שאתם 

ובוודאי .  אולם החוק המוסרי מורה לכם לעזור לו בכל זאת–הטובע 

שלעתים קרובות הוא מורה לנו לנסות ולהעצים את הדחף הנכון אף יותר 

לעתים קרובות אנו חשים שמחובתנו , מרכלו. ממה שהוא באופן טבעי

על ידי עירור הדמיון והרחמים שלנו וכן , לגרות את האינסטינקט העדרי

אך ברור . זאת בכדי לצבור מספיק כוח לעשות את הדבר הנכון, הלאה

 אינסטינקט כשאנו מתחילים להעצים ולחזק את מתוךשאיננו פועלים 

האינסטינקט : "ה לכםהדבר אשר מור. האינסטינקט יותר ממה שהוא

 האינסטינקט להיותאינו יכול בעצמו , "העירו אותו. העדרי שלכם ישן

הדבר שמורה לכם איזה תו בפסנתר צריך להיות מנוגן חזק יותר . העדרי

 .אינו יכול להיות בעצמו אותו התו

אם החוק המוסרי היה אחד מן : הנה דרך שלישית להסתכל על הדבר

היינו צריכים להיות מסוגלים להצביע על דחף אזי , האינסטינקטים שלנו

והיה תמיד מצוי בהלימה , "טוב"אחד בתוכנו שהיה תמיד מה שאנו מכנים 

אין אף . אך אינכם יכולים לעשות זאת. עם הכלל של ההתנהגות הנכונה

ואף לא , אחד מן הדחפים שלנו שהחוק המוסרי לא מורה לנו לעיתים לדכא

טעות היא להניח שאחדים מן . ו לאמץלנמורה אחד שהוא לעולם לא 

כמו , ואחרים,  הם טובים–אהבת אם או פטריוטיות ,  נאמר–הדחפים שלנו 

כל שאליו אנו מתכוונים הוא . הם רעים, המין או אינסטינקט הלחימה
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שהמקרים שבהם צריך לרסן את אינסטינקט הלחימה או את התשוקה 

לרסן את אהבת האם או המינית הם תכופים יותר מאשר אלו שבהם צריך 

אך ישנם מצבים שבהם מחובתו של האדם הנשוי לאמץ . את הפטריוטיות

. את הדחף המיני שלו ומחובתו של החייל לאמץ את אינסטינקט הלחימה

ישנם גם מקרים שבהם חייבים לדכא את אהבת האם לילדה שלה או את 

ו ארצם אהבתו של אדם לארצו לבל יובילו לחוסר הוגנות כלפי ילדיהם א

חשבו . אין דבר כזה דחפים טובים ורעים, למען הדיוק. של אנשים אחרים

" הנכונים"התווים , אין בו שני סוגי תווים. פעם נוספת על פסנתר

החוק המוסרי הוא אינו . כל תו נכון בפעם אחת ושגוי באחרת". השגויים"ו

ינה  הוא משהו שמייצר סוג של מנג–אינסטינקט או מערכת אינסטינקטים 

על ידי הכוונת ) המנגינה שאנו מכנים טּוב או התנהגות נכונה(

  .האינסטינקטים

הדבר המסוכן ביותר שאתם . לנקודה זו ישנה השלכה מעשית מאוד, אגב

יכולים לעשות הוא לקחת כל אחד מהדחפים שבטבעכם ולהגדירו כדבר 

אם אין אחד מהם שלא יהפוך אותנו לשטניים . שיש ללכת אחריו בכל מחיר

, אתם עשויים לחשוב שבאופן כללי. נגדיר אותו כמדריכנו האבסולוטי

אם תשמיט את הצדק תמצא . אך היא אינה, אהבת האנושות היא בטוחה

ותהפוך , "למען האנושות"את עצמך מפר הסכמים ומזייף ראיות במשפט 

  .בסופו של דבר לאדם אכזר ובוגדני

חוק המוסרי אינו אלא האם מה שאתה מכנה ה: "אנשים אחרים כתבו לי

נדמה לי " ?משהו המוטמע בנו באמצעות החינוך, מוסכמה חברתית

האנשים ששואלים את השאלה הזו בדרך כלל . שישנה אי־הבנה כאן

ליו שהוא חייב אזי מובן מא, ־מה מהורים וממוריםסבורים שאם למדנו דבר

את לוח כולנו למדנו . אין זה כך, אך כמובן. להיות המצאה אנושית גרידא

אולם ודאי . ילד שגדל לבדו על אי בודד לא ידע אותו. הכפל בבית הספר

משהו שבני , שאין להסיק מכך כי לוח הכפל הוא פשוט מוסכמה אנושית

אני . האדם המציאו לעצמם ושהיו יכולים להמציאו אחרת לו חפצו בכך

מסכים לחלוטין כי אנו לומדים את הכלל של ההתנהגות ההגונה מהורים 

אולם חלק . כפי שאנו לומדים כל דבר אחר, מחברים ומספרים, ממוריםו

 –מהדברים שאנו לומדים הן מוסכמות גרידא שעשויות היו להיות שונות 

אך באותה המידה הכלל עשוי היה , אנו לומדים להישאר בנתיב הימני
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, כמו המתמטיקה,  ואילו דברים אחרים–להישאר בנתיב השמאלי : להיות

  .השאלה היא לאיזה סוג שייך חוק הטבע האנושי. ממשיות אמיתות ןה

ישנן שתי סיבות שבעטיין יש לקבוע שהוא שייך לאותו הסוג שאליו שייכת 

היא שלמרות , כפי שציינתי בפרק הראשון, הסיבה הראשונה. המתמטיקה

שישנם הבדלים בין אידיאות מוסריות של תקופה או של מדינה מסוימות 

 לפחות לא גדולים – ההבדלים אינם באמת גדולים ,לבין אלו של אחרות

 ותוכלו לזהות את אותו החוק הנוכח בכל –כפי שרוב האנשים מדמיינים 

כמו הכלל של נתיב הנהיגה או סוג הבגדים , בעוד שמוסכמות גרידא: מקום

הסיבה הנוספת היא . עשויות להשתנות במידה מסוימת, שאנשים לובשים

 ההבדלים הללו בין המוסר של עם אחד כשאתם חושבים על: כדלקמן

האם אתם חושבים שהמוסר של עם אחד טוב יותר או גרוע יותר , לאחר

, אם לא? כלשהם הם למעשה שיפורים האם שינויים? מזה של האחר

משמעותה של . כמובן שלעולם לא תוכל להיות התקדמות מוסרית

 של אידיאות אם שום מערכת. אלא שינוי לטובה, התקדמות אינה רק שינוי

לא היה , מוסריות לא הייתה אמיתית יותר או טובה יותר מכל אחת אחרת

או את המוסר , היגיון להעדיף את המוסר התרבותי על פני המוסר הברברי

כולנו מאמינים כי תורות , מן הסתם, למעשה. הנוצרי על פני המוסר הנאצי

חלק מהאנשים אנו אכן מאמינים כי . מוסר מסוימות טובות יותר מאחרות

שניסו לשנות את האידיאות המוסריות בתקופה שלהם היו מה שאנו מכנים 

 אנשים שהבינו את המוסר טוב יותר מששכניהם –רפורמטורים או חלוצים 

ברגע שאתם אומרים שמערכת אחת של אידיאות . טוב מאוד אם כן. הבינו

 שתיהן אתם למעשה מודדים את, מוסריות יכולה להיות טובה יותר מאחרת

ואומרים שאחת מהן תואמת את הסטנדרט יותר מאשר , על פי סטנדרט

. אבל הסטנדרט המודד שני דברים הוא משהו השונה משניהם. האחרת

ומודים ,  למוסר אמיתי כלשהותי המערכותאתם למעשה משווים את ש

, שבלתי תלוי במה שאנשים חושבים, שיש דבר כזה כמו הנכון־האמיתי

נשים מסוימים מתקרבות לאותו הנכון־האמיתי יותר ושהאידיאות של א

אם האידיאות המוסריות שלכם יכולות להיות : או שננסח זאת כך. מאחרות

 איזה –חייב להיות משהו , ואלו של הנאצים אמיתיות פחות, אמיתיות יותר

הסיבה לכך .  שהן אמורות להיות אמיתיות ביחס אליו–מוסר אמיתי 

רק יכולה להיות אמיתית יותר או אמיתית פחות שהאידיאה שלך של ניו יו

המתקיים לגמרי בנפרד ממה , מזו שלי היא שניו יורק הוא מקום אמיתי
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כל אחד מתכוון " ניו יורק"אם כשכל אחד מאיתנו אומר . ששנינו חושבים

ד מאיתנו יהיו כיצד ייתכן שלאח, "עיר שאני מדמיין בראשי שלי"רק ל

. לא תהיה שאלה של אמת ושקר כלל? אידיאות אמיתיות יותר מלאחר

כל מה שכל "אם הכלל של ההתנהגות ההגונה פירושו פשוט , באותו אופן

לא יהיה שום היגיון לומר שאומה אחת אי פעם , "אומה במקרה מסכימה לו

ושום היגיון לומר ; צדקה יותר בהסכמה שלה מאשר כל אחת אחרת

  .מבחינה מוסרית, או לרעה, עולם יוכל אי־פעם להתפתח לטובהשה

כי למרות שההבדלים בין אידיאות ההתנהגות ההגונה של , אני מסיק אם כן

אנשים גורמים לכם לחשוד לעתים קרובות שאין שום חוק טבע אמיתי של 

הדברים שאנו מחויבים לחשוב על ההבדלים האלה , מכל מקום, התנהגות

פגשתי אנשים : מילה אחת לפני סיום.  בדיוק את ההפךלמעשה מוכיחים

מכיוון שהם לא הבחינו בין הבדלים במוסר והבדלים , שהפריזו בהבדלים

לפני שלוש מאות שנה : "אדם אחד אמר לי, לדוגמא. באמונה לגבי עובדות

האם זה מה שאתה מכנה הכלל . אנשים באנגליה הוציאו מכשפות להורג

אך הסיבה שאיננו מוציאים " ?נהגות הנכונהשל הטבע האנושי או ההת

להורג מכשפות כיום היא בוודאי משום שאנחנו לא מאמינים שישנם 

 אם היינו באמת חושבים שישנם אנשים –אם היינו מאמינים . דברים כאלה

ומכרו את עצמם לשטן וקיבלו ממנו בתמורה כוחות " הלכו על זה"ש

הרוג את שכניהם או להטריף והשתמשו בכוחות הללו בכדי ל, על־טבעיים

 לבטח כולנו נסכים שאם מישהו ראוי –את דעתם או להביא מזג אוויר רע 

אין כאן הבדל של עקרון ? הרי אלו הבוגדים המטונפים הללו, לעונש מוות

ייתכן שלא להאמין . ההבדל הוא פשוט לגבי עניין שבעובדה: מוסרי

דמות מוסרית  אין שום התק–במכשפות זו התקדמות גדולה בידע 

לא הייתם מעניקים לאדם את . באי־הוצאתן להורג כשאינך חושב שהן שם

לו ידעתם שעשה , שחדל להציב מלכודת עכבריםמפני ' הומאני'התואר 

  .זאת רק משום שהאמין כי אין עכברים בבית

  

  

  ממשיותו של החוק. 3
  

היו שני דברים : אני חוזר כעת למה שאמרתי בסופו של הפרק הראשון

שבני האדם הוטרדו מהרעיון שישנו , ראשית. שונים לגבי המין האנושימ
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, מה שניתן לכנות משחק הוגן, סוג של התנהגות שהם חייבים לנהוג על פיו

כעת אולי . שלמעשה הם לא עשו זאת, שנית. מוסר או חוק הטבע, הגינות

זה אולי נראה לכם כדבר . חלקכם תוהים מדוע קראתי לכך דבר משונה

ייתכן שחשבתם שאני די קשה עם , באופן ספציפי.  ביותר בעולםהטבעי

מה שאני מכנה כהפרת , הייתם יכולים לומר, אחרי הכול. המין האנושי

משמעותו היא רק שאנשים אינם , החוק של הנכון והשגוי או חוק הטבע

זו הייתה יכולה ? ולמה לכל הרוחות עלי לצפות שיהיו כאלה. מושלמים

ה אם מה שהייתי מנסה לעשות הוא לקבוע את המידה להיות תשובה טוב

המדויקת של האשמה המגיעה לנו משום שאיננו מתנהגים כפי שאנו 

אני לא מעוניין כרגע . אך אין זה כלל תפקידי. מצפים מאחרים להתנהג

ומנקודת מבט זו עצם הרעיון . אני מנסה לגלות את האמת; באשמה

הוא בעל , וא מוכרח להיותשמשהו אינו מה שה, שמשהו אינו מושלם

  .השלכות מסוימות

ונדמה שאין שום , הוא מה שהוא, אם אתם לוקחים דבר כמו אבן או עץ

כמובן שתוכלו לומר שהאבן . היגיון לומר שהוא היה מוכרח להיות אחרת

או שעץ , אם אתם רוצים להשתמש בה עבור מסלעה" אינה בצורה הנכונה"

אבל כל כוונתכם . יק צל כפי שציפיתםהוא עץ רע משום שאינו מעניק מספ

מלבד . היא שהאבן או העץ במקרה אינם תואמים את מטרתכם שלכם

אתם אמנם יודעים שבהתחשב . אינכם מאשימים אותם באמת, כהתלוצצות

העץ שמנקודת . העץ לא יכול היה להיות שונה, במזג האוויר ובאדמה

תה המידה שעושה מציית לחוקי הטבע שלו באו, "רע"מבטנו אנו מכנים 

 ".טוב"זאת עץ 

נובע מכאן שמה שאנו קוראים ? האם שמתם לב למה שנובע מכאן, עכשיו

 אינו – אופן פעולת מזג האוויר על עץ למשל –לו בדרך כלל חוקי הטבע 

כשאתם אומרים . אלא רק צורת דיבור,  במובנם החמורחוקיםבאמת 

ה לא כמו לומר האם ז, שאבנים נופלות מצייתות תמיד לחוק הכבידה

אינכם באמת ? "מה שהאבנים עושות תמיד"שפירושו של החוק הוא רק 

. היא נזכרת לפתע שהיא מצווה ליפול ארצה, חושבים שכשאבן משוחררת

אינכם , במילים אחרות. היא אכן נופלת, שלמעשה, אתם מתכוונים רק לכך

 חוק איזה, יכולים להיות בטוחים בכך שישנו משהו מעבר לעובדות עצמן

משמעותם . הנבדל ממה שקורה בפועל, כלשהו בנוגע למה שמוכרח לקרות

מה "עשויה רק להיות , כשהם מוחלים על אבנים או עצים, של חוקי הטבע
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לחוק , אבל אם תפנו לחוק הטבע האנושי". עושה, בפועל, שהטבע

מה שבני "משמעות החוק בהחלט אינה . זהו עניין אחר, ההתנהגות ההגונה

רבים מהם אינם , שכן כפי שאמרתי קודם לכן; "עושים, פועלב, האדם

חוק הכבידה . ואף לא אחד מהם מציית לו לחלוטין, מצייתים לחוק זה כלל

אך חוק הטבע האנושי ; אומר לכם מה האבנים עושות אם תפילו אותן

, במילים אחרות. אומר לכם מה בני האדם חייבים לעשות ואינם עושים

יש . משהו אחר מתערב בעובדות הממשיות,  אדםכשאתם מתעסקים בבני

כיצד הם (ויש לכם גם דבר־מה אחר ) כיצד אנשים מתנהגים(לכם העובדות 

. בשאר היקום לא צריך להיות דבר מלבד העובדות). חייבים להתנהג

וישנן תוצאות מסוימות , אלקטרונים ומולקולות מתנהגים באופן מסוים

 אבל אנשים מתנהגים באופן 3.סיפורוזה יכול להיות כל ה, בעקבות כך

משום שאתם כל הזמן יודעים שעליהם להתנהג , מסוים וזה אינו כל הסיפור

  .אחרת

. עד שאדם מתפתה לנסות ולתרץ זאת, זה באמת כל כך יוצא דופן, אם כן

אנו עשויים לנסות ולהסביר שכשאתה אומר שאדם חייב שלא , למשל

וון לאותו הדבר כמו שהיית אומר אתה רק מתכ, להתנהג כפי שהוא מתנהג

שבמקרה מה שאותו אדם עושה , כלומר; שהאבן אינה בצורתה הנכונה

אדם התופס את המושב הפינתי . אבל זה פשוט לא נכון. אינו נוח לך

ואדם שהתגנב לשם כשסובבתי את גבי , ברכבת משום שהגיע לשם ראשון

אבל אני . המידהשניהם אינם נוחים עבורי באותה , והזיז את התיק שלי

 מלבד –אני לא כועס . מאשים את האדם השני ואיני מאשים את הראשון

אני ;  על אדם שהפיל אותי שלא בכוונה–אולי לרגע לפני שאני מתעשת 

, עם זאת. כועס על אדם שניסה להפיל אותי אפילו אם הוא לא הצליח

 היא לפעמים ההתנהגות שאותה אני מכנה רעה. הראשון פגע בי והשני לא

כל צד עשוי למצוא , במלחמה. אלא ההפך הגמור, אינה לא־נוחה עבורי

אך למרות שהם משתמשים בו . שבוגד מן הצד השני הוא שימושי ביותר

כך שאינכם יכולים לומר שאת מה . ומשלמים לו הם רואים בו ֶׁשֶרץ אנושי

שאנו מכנים התנהגות הגונה אצל אחרים הוא פשוט ההתנהגות שבמקרה 

אני מניח שזה די ברור , ואשר להתנהגות ההגונה שלנו עצמנו. לה לנומועי

                                                           

עון אני מתכוון לכך שככל שהטי. כפי שתראו בהמשך,  איני חושב שזהו כל הסיפור3
 .כך עשוי להיות, התקדם עד כה
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משמעותה היא למשל להסתפק . שאין משמעותה ההתנהגות שמשתלמת

לעשות את , בשלושים שילינג כשהייתם יכולים להשיג שלוש פאונד

לעזוב נערה לנפשה , עבודות בית הספר בכנות כשיהיה זה קל לרמות

להישאר במקומות מסוכנים כשהייתם , אהביםכשאתם רוצים לתנות איתה 

לקיים הבטחות שהייתם מעדיפים שלא , מעדיפים ללכת למקום בטוח יותר

  .ולומר את האמת גם כשזה גורם לכם להיראות טיפשים, לקיים

יש אנשים שאומרים שאף על פי שאין משמעותה של ההתנהגות ההגונה 

משמעותה , ־פי־כןאף־על, "מה שמשתלם לכל אדם פרטי ברגע ספציפי"

אין בדבר כל , וכתוצאה מכך; "מה שמשתלם למין האנושי בכללותו"היא 

הם מבינים שלא יוכלו ; יש מעט היגיון, אחרי הכול, לבני אדם. תעלומה

להיות להם ביטחון או אושר אמיתיים אלא בחברה שבה כל אחד נוהג 

, כעת. ינותומכיוון שהם מבינים זאת הם משתדלים לנהוג בהג, באופן הוגן

, נכון לגמרי שביטחון ואושר יכולים להגיח רק מאינדיבידואלים, כמובן

זו אחת מן . הגונים ואדיבים זה לזה, ממעמדות ומאומות שהם ישרים

אלא שכהסבר לכך שאנו חשים כפי . האמיתות החשובות ביותר בעולם

. זהו פשוט הסבר אשר מחמיץ את הנקודה, שאנו חשים בנוגע לנכון ולשגוי

מפני "ואתם משיבים " ?מדוע מחובתי להיות לא־אנוכי: "אם אנו שואלים

מדוע שיהיה אכפת לי ", או אז אנו עשויים לשאול, "שזה טוב לחברה

ואז " ? באופן אישילימטובת החברה מלבד במקרה שבו הדבר משתלם 

 מה שמביא אותנו –" מפני שמחובתך להיות לא־אנוכי", תצטרכו לומר

אך אינכם מתקדמים , אתם אומרים את האמת. נו התחלנוחזרה למקום ממ

בכדי "לא די לומר , אם אדם שואל מה הטעם בלשחק כדורגל. מעבר לכך

לא , שכן הניסיון להבקיע שערים הוא המשחק עצמו, "להבקיע שערים

 שזו –ולמעשה רק הייתם אומרים שכדורגל הוא כדורגל , הסיבה למשחק

אם אדם שואל מה הטעם לנהוג , ו אופןבאות. אך היא חסרת ערך, האמת

מפני שהניסיון , "בכדי להיטיב עם החברה", לא די להשיב, בהגינות

שכן פירושה של (להיות לא־אנוכי , במילים אחרות, להיטיב עם החברה

הוא אחד מהדברים , ")אנשים אחרים"ככלות הכול הוא רק " חברה"

ה אומרים הוא כל מה שאתם למעש; שההתנהגות ההגונה מורכבת מהם

הייתם אומרים בדיוק אותו הדבר . שהתנהגות הגונה היא התנהגות הגונה

  ".אנשים חייבים להיות לא־אנוכיים", אם הייתם עוצרים בטענה
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חייבים , אנשים חייבים להיות לא־אנוכיים. וזהו המקום בו אני אכן עוצר

אוהבים וגם אין זה שהם , אין זה שאנשים הם לא־אנוכיים. להיות הוגנים

החוק המוסרי או חוק . אלא שהם חייבים להיות כאלה, להיות לא־אנוכיים

אינו פשוט עובדה בנוגע להתנהגות האנושית באותו האופן , הטבע האנושי

עובדה לגבי הדרך שבה חפצים , או ייתכן שהינו, שבו חוק הכבידה הינו

יננו משום שא, אין זאת פרי דמיוננו גרידא, מצד שני. כבדים מתנהגים

ורוב הדברים שאנו אומרים וחושבים , יכולים להיפטר מן המחשבה הזאת

ואין זו . לגבי אנשים היו מצומצמים לקשקושים אם היינו נפטרים ממנה

סתם טענה לגבי האופן שבו אנו רוצים שאנשים יתנהגו עבור הנוחות 

אינה זהה בדיוק , או לא־הוגנת, שכן ההתנהגות שאנו מכנים רעה; שלנו

כלל זה , כתוצאה מכך. ואף ייתכן שההפך מכך, נהגות שאינה נוחה לנולהת

חייב להיות , או איך שתקראו לזה, או חוק הטבע האנושי, של הנכון והשגוי

ושלא אנחנו המצאנו ,  דבר שאכן מצוי שם–בדרך זו או אחרת דבר אמיתי 

באותו האופן שבו , ובכל זאת הוא אינו עובדה במובן הרגיל. אותו

דומה כי יהיה עלינו להודות שישנו יותר . גותנו הממשית היא עובדההתנה

ישנו משהו מעבר , שבמקרה הספציפי הזה; מסוג אחד של מציאות

 –ועם זאת הוא בהחלט אמיתי , לעובדות הרגילות של התנהגות האנשים

  .אך כזה שאנו מוצאים שדוחק בנו, שאף אחד מאיתנו לא יצר, חוק אמיתי

  

 

 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 

  )איזנמן עמית: אנגליתמ(



 451

   אולבאק 'ד הברון
  

  

  ההתרפסות אמנות
  

  המלוכה חצר־אנשי לשימוש
  

זהו . החצר הוא ללא ספק היצירה המעניינת ביותר בקרב המין האנושי־איש

פילוסוף ֶּדני השווה . בעל חיים אמפיבי שכל הניגודים מתגלמים בו יחדיו

: בּוַכְדֶנַצּר ראה בחלומואת איש החצר לאותו פסל עשוי חומרים שונים שְנ

, שערותיו עשויות זהב, עשוי זכוכית", כך אמר, "ראשו של איש החצר"

רגליו מקש ודמו , חציו ברזל וחציו בוץ –ליבו , גופו מגבס, ידיו מזפת

 ". תמהיל של מים וכספית

, לא רק שלאחרים קשה לזהותו; יש להודות ָּבקושי להגדיר חיה משונה כזו

אך אף על פי כן ובהתחשב בנסיבות ;  להכיר את עצמואף לו עצמו קשה

למעט הבדל אחד , נראה כי ניתן לסווג אותו כאדם ככל יתר בני האדם, כולן

החצר יש ־והוא שלבני אדם רגילים יש נשמה אחת בעוד שניכר שלאיש

; החצר מתגלה לעתים כפוחז ולעתים כרופס־איש, למעשה. מספר נשמות

רוח ־לעתים בעוז, בזויה ובחמדנות חסרת גבוללעתים הוא ניחן בקמצנות 

לעתים הוא נוהג ביהירות חצופה ולעתים דבק . נחרץ או בביישנות נכלמת

, 2בַיאנוס, 1מדובר בפרותאוס, במילה אחת; בכללי הנימוס הקפדניים ביותר

 . או שמא באל הודי בעל שבע פנים שונות

; נדירים אלהנראה שהאומות נוצרו בעבור בעלי חיים , כך או אחרת

המושל בכבודו ; ההשגחה העליונה ייעדה אותן להנאותיהם הפעוטות

כאשר הוא עושה את המוטל עליו ; ובעצמו איננו יותר מאיש עסקים עבורם

אין לו ייעוד אחר מלבד ההתמסרות לסיפוק צרכיהם ולהגשמת מאוויהם 

שהמדינה איננה יכולה , והפקת אושר מעבודתו למען האנשים הללו

אין זה אלא בעבור תועלתם האישית שעל המונרכיה . יים בלעדיהםלהתק

לפנות לדרכי מלחמה או שלום ולבדות אלף , לעלות את מיסי המדינה

                                                           
 .  אחד מאלי הים המסוגל להחליף צורה1
  . מתואר כבעל שני פנים,  אל השערים במיתולוגיה הרומית2
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ביחסי החליפין . תחבולות בכדי לענות את אזרחיה ולסחוט מהם כספים

, בחנופה, בהתייצבות לימינו, החצר משלמים לשלטון באהדה־אנשי, הללו

ון להמיר את החסדים הללו בתמורות כה חשובות הוא והכישר, בהתרפסות

 .          ללא ספק המתת היעיל ביותר לחצר המלוכה

החצר בעל ־רואים באיש, שידועים כאנשים שדעתם אינה נוחה, הפילוסופים

האזרחים כפויי . בדומה לאדם שעוסק ברקיחת רעלים, שפל, מקצוע נחות

תם נדיבי לב שפועלים ללא הטובה אינם חשים שמץ של הכרת תודה לאו

אלו אשר : הפסקה על מנת לשמור על מצב רוחו המרומם של שליטם

מקריבים לו ללא , זובחים עצמם לגחמות המלך, מתמסרים כליל לשעמום

את ענוותם ואת , את כבודם העצמי, את יושרם, הרף את שמם הטוב

ה האם חסרי הדעת הללו אינם חשים כלל את המחיר של ההקרב. מצפונם

חצר ־ להיהפך לאנשיםניסיונהאם אינם מהרהרים בהשלכות של ? הזו

ולמרות תודעתנו הכלואה בהרגלה ָלבּוז , גם בהינתן לנו כוח נפשי? טובים

לבני אדם רגילים יש קושי עצום להחניק , למעלה הטובה ולרמוס יושרה

החצר לבדו שיכול להנמיך ־אין זה אלא איש.  הזועק בלבםןההיגיואת קול 

הוא היחיד שיש בכוחו להפיק ;  הקול הטורדני הזה עד כדי שקט מוחלטאת

 . מאמץ אצילי זה

נראה כי מבין כל האמנויות , אם נבחן את הדברים דרך נקודת מבט זו

אמנות נשגבת זו היא אולי הכיבוש . הקשה ביותר היא אמנות ההתרפסות

 תחושת הטבע צפן בלבם של בני האדם. המופלא ביותר של הרוח האנושית

הנפש . תחושות שקשה ביותר להכניע, עליונות וגאווה, כבוד עצמי

היא מגיבה בעוצמה בכל פעם ; מתמרדת אל מול כל המאיים לדכאה

לצמצם ולהדחיק , ואם לא השכלנו להיאבק. שפוצעים אותה במקום רגיש

יהיה לנו קשה ביותר לשלוט בו , את הפרץ העוצמתי הזה בשלב מוקדם

 לימוד יעיל יותר מאשר –ר שאיש החצר מתרגל מילדּות זהו הדב. בעתיד

 ושקיים בקרב אלו אשר רכשו את –כל אלו שמהללים באוזנינו בנמלצות 

. כוח שמעט מאוד אנשים מסוגלים לו, היכולת להכניע את הטבע

 הם אלו שמייחדים –צחונות יהנ, המאבקים, המאמצים ההירואיים הללו

וא זוכה ביקר ובכבוד עד כדי הפיכתו את איש החצר המוכשר ושבעבורם ה

 .       למושא קנאה בעיני השווים לו ולמושא הערצה בעיני הציבור

כיצד נוכל לשבח את הקרבת הדת למען אלו שמבקשים לזכות בגן , אם כך

כיצד נדבר על כוחות נפשם של הפילוסופים הגאים שטוענים כי הם ! עדן
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 והחכמים לא יכולים לנצח את האדוקים! אנושות מעריכההבזים לכל מה ש

. הגאווה הולמת להפליא את האדיקות והפילוסופיה; הכבוד העצמי

ניתנה היכולת להכריע את עצמו ולנחול ניצחון , ולו בלבד, החצר־לאיש

החצר המושלם הינו ללא ספק המפתיע בבני ־איש. מוחלט על רגשות לבו

 האדוקים למען אל תדברו עוד על מסירות נפשם של יראי השמיים. האדם

ראו . החצר למען אדונו־מסירות הנפש האמיתית היא זו של איש, האלוהות

או , הוא הופך למכונה מושלמת! כיצד הוא מבטל את עצמו בנוכחותו

הוא ; הוא מצפה ממנו למהותו שלו.  לכלום מושלם–שמא מוטב לומר 

הוא כמו תבנית שעווה ; מחפש בתכונותיו את התכונות שעליו לרכוש

 . מוכנה לקבל כל התרשמות שניתן להש

חסרה להם גמישות . ישנם כמה בני תמותה שיש איזו נוקשות ברוחם

המצב . הם סובלים ממחסור באלסטיות בחוליות הצוואר, בעמוד השדרה

המצער הזה אינו מאפשר להם להתמקצע באמנות ההתרפסות ולכן נשללת 

ים יכולים לטפס הנחשים והזוחל. מהם האפשרות להתקדם בחצר המלוכה

בעוד שגם הנמרץ שבסוסים לא יוכל להעפיל , במעלה הרים וצוקים נישאים

חצר המלוכה איננה בנויה לאותם אנשים גאים ובלתי גמישים . אליהם

 –שאינם יודעים להתכופף אל מול גחמות או להיכנע לפנטזיות ואף לא 

ואה  לאשר או לתמוך בפשעים שהגדּולה ר–כאשר מתעורר הצורך בכך 

 . כנחוצים לטובת המדינה

הוא יכול להסתפק בדעתם של . חצר טוב לא מוכרחה להיות דעה־לאיש

דבר שמצריך ניסיון ממשי , האדון או של הׂשר ועליו לצפות אותן מראש

. חצר טוב לא צריך להיות צודק־איש. והיכרות עמוקה עם הלב האנושי

עליו להפנים כי . רוחו על אדון חסדיו־אסור לו בתכלית להתעלות בשאר

 . השליט ונושאי המשרה אינם טועים לעולם

לאיש החצר הנעלה מוכרחה להיות בטן חזקה בכדי שיוכל לעכל את 

עוד בילדותו הרכה עליו ללמוד לשלוט . העלבונות שאדונו מכין עבורו

מחשש שמא יסגירו רשמים סמויים שבלבו או יחשפו , בהבעות הפנים שלו

אם ברצונך לחיות . ול להיגרם מהשפלה פומביתחוסר שביעות רצון שיכ

כך , בחצר הארמון עליך להשיג שליטה מוחלטת בשרירי הפנים שלך

אדם שרגיל להזעיף . שתוכל להתמודד עם הבחילות מבלי להניד עפעף

 לא יוכל לעמוד –פנים או אדם בעל מצבי רוח או רגישות מופרזת 

 . במשימה
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וב אינם מרוצים כשהטוב שהם אלו שאוחזים ברסן השלטון לר, אמנם

. או כשאנו מעזים להביע תלונה, מרעיפים עלינו מורגש מצדנו כעקיצה

החצר לחקות את התנהגותו של אותו ספרטני ־אישעל , בעומדו מול אדונו

במשך ההצלפה כולה השועל שהוחבא ; צעיר שהצליפו בו כשגנב שועל

הוציא ממנו ולו אך הכאב לא , מתחת למעילו של הצעיר ביֵתר את בטנו

שמאפשרת העמדת , איזו שליטה עצמית מרשימה, איזו אמנות. צעקה אחת

! החצר האמיתי־זו התכונה הראשונה במעלה של איש. הפנים כה מוחלטת

עליו לדעת כיצד להרדים את יריביו , מאחורי העמדת פנים של יחסי חברּות

; ר מכלאלו שהוא מתעב יותלוכיצד להציג ארשת פנים שלווה וחביבה 

שקרים הנלוזים הגם ; כיצד לחבק ברוך את האויב שהוא מייחל לחנוק

 .        ולו סימן קל על פניושיעלוביותר אסור 

היא הכרת תשוקותיו , מהות לימודיו, אמנותו הגדולה של איש החצר

אז יהא בטוח שהוא : כך שיוכל לנצל אותו בחולשתו, וסטיותיו של אדונו

האם הוא . עליך להשיג לו נשים? הוא חובב נשיםהאם . אוחז במפתח ללבו

האם הוא . או להעמיד פנים, עליך להיהפך למאמין גם כן? אדם מאמין

האם הוא . עליך לשתול בלבו ספקות בנוגע לכל אדם בסביבתו? חשדן

 יש לנהוג בו –או במילה אחת ; אין לשוחח איתו לעולם על עסקים? עצלן

אין סיכון , אם מדובר בטיפש.  ללא הרףעל פי מידתו ובייחוד להחמיא לו

אך . אפילו אם הוא אינו ראוי להן כלל וכלל, בהרעפת מחמאות מוגזמות

דבר שנדיר לחשוש , רוח או שכל ישר־במידה ומדובר באיש בעל שאר

 . יהיה צורך בהתאמות מסוימות, ממנו

חביב ומנומס לכל מי שיכול , איש החצר מוכרח ללמוד להיות מסביר פנים

הוא יכול לנהוג בשחצנות רק כלפי אלו שאין בהם . הועיל או להזיק לול

עליו להכיר בעל פה את המחיר הטבוע על כל אדם שהוא . תועלת עבורו

לפטפט בידידות עם , עליו לקוד בכבוד למשרתות של נשות השעה, פוגש

ללטף את כלבו של המזכיר , העוזר מטעם הכנסייה או נושא כליו של השר

חייו של ; דעתו אינה יכולה להיות מוסחת אף לא לרגע, למעשה. 3הראשי

 .       איש החצר הם לימוד מתמשך

                                                           
3 Premier commis :תפקיד שדומה לתפקיד מזכיר , נושא משרה בכיר במשטר הישן

 . המדינה
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להיזהר עליו צריך להיות חבר של כולם אך , כמו ארלקינו, חצר אמיתי־איש

על , בהיותו מחויב לגבור על החברות; שכן זוהי חולשה, יקשר לאנשיםין פ

 וגם היקשרות זו מוכרחה עליו להיקשר אך ורק לבעלי תפקיד, הכנות

הוא מחויב לשנוא לאלתר כל . להיפסק ברגע שכוחו של נושא המשרה תם

 . אדם שאינו מוצא חן בעיניו של האדון או של איש שעה כלשהו

החצר המושלם אינם אלא סדרה ־האם חייו של איש: שפטו ואמרו, כעת

ת האם האומות יכולות לשלם כראוי לקבוצ? ארוכה של מטלות מעיקות

כל אוצרות העם יספיקו ? אנשים שמקריבה את עצמה למען שירות הנסיך

בקושי כפיצוי לאותם גיבורים המוסרים את נפשם למען אושרו של כלל 

 בכזו נדיבות םלגיהינו צודק שהאנשים הדנים עצמם  אךהאין זה; הציבור

 ? יתוגמלו באופן ראוי יותר בעולם הזה– ולמען אזרחי מדינתם –לב 

איזו יראת כבוד עלינו לרכוש לאותם בני אדם מיוחסים , רצהאיזו הע

בראותנו את ההקרבה הנדיבה , שמעמדם ולידתם הפכו אותם כה גאים

! בשם נעלותם ובשם כבודם העצמי, את גאוותם, שהם מקריבים שוב ושוב

עד כדי כך , מדי יום ביומו הם נושאים על גבם את הנטישה הזו של עצמם

תפקידים שממלאים , נסיךהפקידים כאלו עבור שהם מסכימים למלא ת

דבר אינו בזוי בעיניהם במילוי . המשרתים הנחותים ביותר של המלך

התפקידים הנחותים לצד אדונם הקדוש רק ? מה אני שח. המשימות הללו

, יום ולילה הם שואפים להיות מועילים עבורו. מאדירים אותם עוד יותר

נוטלים , רים לספק את תאוותיוגורמים לש, עינם־שומרים אותו בבת

חצר ־איש, בקצרה. אחריות על מעשיו השטותיים או ממהרים להריע להם

טוב טרוד כל כולו במחשבה על חובותיו עד כי לעתים קרובות הוא מפיק 

רוחם של כתבי . גאווה ממעשים שמשרת צנוע היה מסרב לעשותם

אר את עצמו בנו של אדם אמר לנו שמי שמפ. רוח־הבשורה מקדשת שפלות

החצר דבקים בדיברה ־ההפך אינו וודאי יותר ואנשי; עתיד להיות מושפל

אל תהיו נא מופתעים אם ההשגחה העליונה תתגמל כהוגן , אם כך. כלשונה

, עושרן, החצר על גמישותם ואם שפלותם תשיג להם את הערכתן־את אנשי

               .          וכבודן של האומות שמתקיים בהן שלטון איתן

  
  
 

  )רותם עטר: מצרפתית(
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  קוודו  דה פרנסיסקו
  

  

  הטיפשות וגדר מקור
  
  

שהינם אך טבעיים בין שני , שנים רבות של אהבה עזה וחיזורים הדדיים

כך התחתנו להם . הובילו לבסוף לנישואין, תכונות כה דומים־נשאי

  .התחתנו והביאו ילדים; הביטחון העצמי והעקשנות

, הזוג הנרגשים היה רב מאוד עד אינסופי־אצאים של בנימכיוון שמספר הצ

 הזדווגו צאצאיהם –ומכיוון שמאז נישואיהם החגיגיים עברו עידנים רבים 

ומבלי לבזבז זמן החלו להפיץ את זרעם ולהטמיע את , בינם לבין עצמם

ספור שוטים ־כך יצא שיש לנו היום בעולמנו אין. אונם בכל הארץ

חוסר הבחנתם המוגזמת והבוטה שלא יודעת שלמעלליהם הפרועים ול

  . אין גבול ומידה–שובע 

כל אחד מאלה יצר לעצמו שפה וז׳רגון משלו במטרה להשכין את שמו בין 

 כל אחד מאלה גם –תודה לאל , ואכן, כותלי הנצח ולוודא שהוא לא יישכח

היות שהתחיל לשקוד עליה מיד , הצליח למעלה מן המשוער במשימתו

וכן הודות , בעת ממש־ולמעשה בה, יכופר של אביו ואמו־הלאלאחר חטאם 

לדרכים האינסופיות העומדות לרשות השטות ומשמשות אותה להחדרת 

  .וכדלקמן. רעיונותיה המשובשים למוחותיהם של האנשים

פשות׳ יכונה כל מה שנעשה לחינם או נועד לשמש יבשם ׳שטות׳ ו׳ט

ה בחלקלקות דיפלומטית כמחווה ריקה שתוכן אין בה אם כי היא מלא

  .ערמומית

כמה מדרכיהן , כפי שמיד תיווכחו, במאמר הקצר שלפניכם אשתדל לסקור

 לסקור את כולן יהיה זה –הבוטות ביותר של השטות והטיפשות 

 אשר על –ספור חלקיקים ־לאור מספרן הרב שמתפצל לאין, אפשרי־בלתי

צוק המשונן או האדם הנבון להשתדל לברוח מהן כשם שהנווד בורח מן ה

  . מן התהום הפעורה תחתיו

  :אלו הן דרכי השטות. ובכן

 זו –לכבוש במאמצים רבים מקום שממנו יכולים בקלות להעיף אותך 

  !טיפשות בהגדרה
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 תטיפשו זו –יכולות גדולים משלך ־להתעמת עם אדם חזק יותר ובעל

  !שנגמרת ברע

 לאחר שפתחת להוציא ממחטה מן הכיס ולפצוח במלאכת קינוח האף דקה

פעם נתקלת באדם ־ואם אי;  זו שטות נוראה–בנאום ציבורי או בשיחה 

שעושה זאת דע לך שהזוהמה הלחה והמכוערת שבממחטה משקפת גם את 

  .מוחו של הלה

לשאול אדם אחר לאחר שנכנסת לביתו ונוכחת לדעת מה מעשיו ״במה 

 לשאול אדם אחר סתם כך. זו שטות שתועלת בצידה, ״?אתה שקוע

 זו –״ !?מטייל לך להנאתך? בפגישה אקרעית ברחוב ״זה מה שאתה עושה

  .שטות איומה

 זו שטות שיש בה –ליטול ספר אחר תוך כדי שכבר יש לך ספר אחד בידך 

הרי זו , ואם בשל כך גם מפסיקים לקרוא את מה שקוראים. משום הערמה

שטות שדומה להחלפת אישה 

; יפה בשמלה באישה שבידך עירומה

ואין , א אף פעם לא מתפשטתהי

בכוונתה להביא לך תועלת מלבד 

והלא גם כך דברים . עצם נוכחותה

שאנו מתאמצים לקרוא לא נוהגים 

להציג את עצמם בפנינו לקריאה 

וחבל להשליכם בשל תקוות , משנית

  .אשוו

לשאול אדם אחר תוך כדי שאתה 

רואה בעצמך שמצב בריאותו טוב 

 ו זו הצומת שב–״ ?״מה שלומך

. תלטיפשוהתוחלת נושק ־חוסר

במצב מעין זה ראוי ונכון יותר 

  .פשוט לומר ״אני שמח לראות שמצב בריאותך טוב״

לשפשף את הנעליים מבוץ או אבק לאחר שכבר נכנסת לסלון ביתך או 

  . שגובלת בצביעותתטיפשו זו –למקום ביקורך 

ו לחטט חיטוט עמוק בשתי אצבעות עד מרכז האף בנוכחות אנשים א

ואם האדם העושה זאת אף דולה .  גמורהתטיפשובאמצע שיחה זו 
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 יש לקרוא למעשיו –בחיטוטו מיני נוזלים ירוקים ומציגם לעין הרבים 

  .זוהמת תנורים

 בפעם הראשונה יש –אדם שחוזר על דבריו באותו היום ובאותה השיחה 

, נהבפעם השנייה מותר כבר לחושדו בהעדר בי, לייחס זאת לבעיה בזיכרון

ואם הוא חוזר על דבריו גם פעם שלישית אזי הוא וודאי אוויל משריש בעל 

 וגלימה מגושמת של העדר פונקציונאליות וחוסר תטיפשושרביט של 

  . נימוס

מחשבתו ומן ־אדם שמנסה לטעון טיעונים אבסורדיים ומתלהב מהלך

הארגומנטים שבפיו עד כדי שכנוע עצמי סהרורי ומוחלט שמעלה חשדות 

 יבוקש להציג הוכחות מעשיות מוצקות לצדקת –נויה אראירים של פסב

  .או שיש להכריז עליהם מיד כדברי הבל מתובלים, דבריו

 בפעם הראשונה יתקבל –אדם שקוטע נאום או שיחה של אחרים 

מודע ואם ־בפעם השניה יוכר כלהגן בלתי, הבנה ויזוכה מכוח הספק־בחצי

, ישית הרי שהוא שוטה איום ונוראהוא ״מחכים״ לעשות זאת גם פעם של

כזה אחד שלא היה יודע מאיזו דלת לצאת לאחר שזוכה מתביעה ממונית 

  .משפט־בבית

מו לשיחותיהם של צבאופן דומה יוכרז כשוטה גם זה שנוהג לצרף את ע

. בפרט אם זו שיחה שמתקיימת בין שני אנשים יחידים; אחרים מבלי שזומן

שהם מנסים להתרחק ממנו או להפגין ואם לכך עוד מתווספת העובדה 

  .  אזי הוא חמור גרם– והוא בכל זאת נשאר דבוק אליהם סלידה

יוכרז כשוטה משולש זה שנוהג להצטרף לשיחותיהן של שתי נשים 

דבר שמביא ללפחות שני צדדי שנאה , ולהתחיל ללהג על מכרה משותפת

, ביותר לאחלעל שוטים מעין זה ראוי . יתירה־טרחנית־וצד אחד של שיחה

  .שאלוהים יצילם מחברתם, לאנשים הגונים, דרך אגב

עוד יוכר כשוטה האדם שתמיד מפנה את השיחה לאפיק הצר בהחלט של 

; על הקרירות ועל החמסין, וקובל על החמה ועל הגשמים, מזג האוויר

למי שמדבר על מזג (כללו של דבר אדם זה הוא תמיד קובל ותמיד אוויל 

בורות ללא צביעות . ניתן לסלוח, ואינו מלין, אופקים־תהאוויר משום צרו

  ).עשויה להיות חיננית

עוד יוכר כשוטה וטרדן האדם שתמיד מזכיר את ילדיו באמצע שיחה 

דרכם . וגורם בכך לפיהוקים והתמתחויות עצבניות מצד שומעיו, קולחת

, של אישים מעין זה גם להרחיב את דיבורם האינסופי על עסקיהם
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דינם של אלו . ההתנכלות שמתנכלים להם וכו׳, מצב נכסיהם, םבנייניה

על כן לכל מילה . ואין מהם מוצא, לבלבל את המוח בכל שיחה אפשרית

ללא שום ,  אני מאמין מיד–ם יהשל קובלנה שאנשים אחרים מפנים כלפ

  .צורך בהוכחה

 גופו גרוע יותר משל מזרן־יותעוד יוכר כטיפש שמן ועצלן נורא שחומר עְב

משום שאין בכוחו .  זה שדוחה למחר את מה שהמזל זימן לידו היום–

ואין בכוחו להבחין בבירור בין הקיים . לנצל את מעלת כל יום כשלעצמו

. בין ההווה בכוח לבין ההווה בפועל, והמצוי ובין האפשרי והעתיד לבוא

אדם כזה מזמן לעצמו תמיד תהיות ותמיהות מצד הסובבים , מלבד זאת

  .אותו

נכנס דרך דלת שהייתה סגורה ומותיר אותה שיוכרז כשוטה נורא זה שכ

ואם הדבר נאמר לו והוא ממשיך במעשיו הרי זה שוטה שאין לו . פתוחה

  .רפואה

לב ־ והרבה חוסר תשומתוףחיקצת ר, פשות וקצת שכחהינייחס קצת ט

 לברר פתאום מה ארע – מה נאמר־שעה לאחר שדבר־חצי –לאדם שנזכר 

  .או מה בדיוק נסגר בעניין כזה או אחר, בן פלוניעם פלוני 

יכולת ליוכר כמועד לדבר אדם שנוטה להרגיש רע בנוגע לדברים הקשורים 

ובפעם השלישית מושך , דיסקורסיבית נעלה ודרישת מצוינות ואיכותיות

את ידו מלהשתתף בדברים הכרוכים בעניינים אלו בטוענה שאין הוא מיומן 

  .לכך

קן זה שברוכבו על סוס תוקע את רגליו בצלעות תן והרפיוכר כפרש חובב

זהו שוטה שלפחות זוכה לחוויה . האוכף ותוחב את ברכיו בין פרסותיו

למרות שעל כל אדם הגון להימנע , הרפתקנית מפוקפקת בגין שטויותיו

  .מהרפתקאות כאלה

כלל מתנהג באופן סביר אך לעתים ־מכריז על עצמו כשוטה זה שבדרך

חסר טון ב, חוב הוא טוען טיעונים בקול גדול וצורמניבהולכו בר

שנוגד את כל הרוגע הפנימי שאדם זה , פרופורציה ומעיק באופן כללי

איש זה גורם לעצמו במו ידיו שלא להיכלל . משדר במצב רגיל יותר

בפעולות חשובות ומכריעות משום הקרבה שיש בין תכונותיו לתכונותיהם 

  .וסר הזהירות שלוובשל ח, של ריקים ופוחזים

, מקשה ועונה, שואל ומשיב, ההולך ברחוב ומנהל דין ודברים עם עצמו

ואם מתווספים לכך אף תנועות ראש . והרי הוא שוטה, חן־הרי זה חסר
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 הרי הוא ממש ממשיך דרכם של –גלגול עיניים והרמת גבה , וסיבובי ידיים

  .בטולדו) וּוְלגו ֶאל נּוְנסיֹו(שוכני בית המשוגעים 

מצהיר על עצמו כשוטה מופלג ביותר זה שכשמוריד את כובעו מעל ראשו 

לאות שלום מטהו מעם קודקודו בתנועה רחבה ואיטית במידה כה גדולה 

אדם זה ככל שהוא מרחיב את תנועתו כך הוא . עד שהוא מוציא את הנשמה

דרכן של בריות כאלו גם להשיב את . פשותויאת מידת ט, בידיו ממש, מסמן

את ההיקף , או בשתיים, ע בזהירות מופלגת ולמדוד באצבעהכוב

,  לכל אלו מתווספים ההתנצלות...הגיאומטרי של ישיבת הכובע על המצח

ואכן אין . הבוז והתיעוב העצמי שאנשים אלו רוכשים לעצמם באופן טבעי

  . ויש לשחררם למות וזהו. להם תקנה ומפלט

מתוך ראיית הנולד , קדיםמצהיר על עצמו כאידיוט זה שבבואו לשתות מ

שבועה והצטדקות גדולה שהוא מזהיר ־בנקיטת, וקליטת רחשי הסובבים

משל בהשבעה זו , חייו־תאורחואת בניו ובני בניו מלנהוג כמוהו ולרשת את 

  .מתגלה איזו חכמה עלומה

 מתקרב אליו לבוחנו ,שבראותו אדם אחר כותב או קוראמי יוכר כשוטה 

רבתי בדבר מלאכת ־ מתווספת לכך גם התעניינותאם. ריכוזואת ומפריעו 

  . הרי זה שוטה שאין לו תקנה–הכתיבה או הקריאה 

עוד יוכרו כשוטים מי שצוחקים על אלו ששואלים שאלות נבונות במטרה 

בעוד שהם עצמם לא יודעים מאומה , להגביר את ידיעותיהם וללמוד

אלו . ריםונאלצים לנחש בספקולציות כאלו ואחרות את טיבם של דב

רבתי כשמאן דהוא ־הם תמיד גם השותקים שתיקה, הרועמים בצחוקם

וכך לבסוף , טחונם בעצמם ובידיעתם הדלהיב־משום חוסר, שואל שאלה

לאלו הטובים מהם ) הקולני(הצדק נעשה כשהם מפנים את מקומם 

  .שמקבלים בזכות מלאה את מקומם על הבמה

שבשיחותיו מי ובעל מוח מיובש אהבל , אוויל, כמו כן יוכר כשוטה גס רוח

משפיל ,  בעיניופלבלמתגרד ומ, עם נשים טומן את ידיו עמוק בכיסי מכנסיו

מבטו ומשחק באצבעותיו בנימוסים חטטניים ושפלים במקום שבו מצופה 

 מגלה את כל חוסר הדבר. ממנו לקצת יותר מגירודים באזוריו המוצנעים

וטוב . מגוחכת והשערורייתיתפחדנותו ועליבותו העצמית ה, התועלת שלו

  .יעשה אם ילמד את עצמו בינה
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עוד יוכר כחמור לא קטן בכל התחומים זה שכשיש לו קורת גג ומקום 

כמה עליבות יש באדם . מבטחים פותח את דלתו לכולם ומכניס לביתו זרים

  . דחפים זרים–ששם לשופט ומושל בתחומו שלו 

כדי  רניו תוךובציפ)  כסיסהבגזיזה או(שמטפל מי יוכר כשוטה וגס רוח 

ואם בנוסף לכך הוא גם מואיל בטובו לשחרר איזה ריח רע מפיו או . שיחה

  .ויל מושלםו הרי זה א–משיניו 

עד כדי כך שהוא עלול לגרום לקטילה (משקל רב ביותר ־יוכר כשוטה בעל

מסרב ,  זה שכשקיבתו ריקה לחלוטין ובטנו מקרקרת מרעב–) עצמית

  .ללכת לאכול בטענה שהוא כבר ״אחרי הסעודה״כשמזמינים אותו 

שעולה לגדולה וממשיך לשפשף את ידיו בפרהסיה עם מכריו הנחותים מי 

משום שאינו מכבד את , פשותו ברביםי מצהיר על ט–משכבר הימים 

והנסיבות עוקרות ממקומם . החכם עוקר בעצמו ממקומו. מעמדו הנוכחי

  .רק אנשים נחותים

בצעדים עמו הולך ו ה שבעודו משוחח עם אדם אחדופלג זיוכר כשוטה מ

. ברך לשלום אנשים אחרים מ– תוך שהוא שומר על קשר עין –מדודים 

כשמדובר באנשים שווים ולא כשהנכנס עולה במעמדו , כמובן, זאת

  .וגדולתו על האדם שמשוחחים איתו

ו עד כדי כך שהוא מעמיס על שכמו את סכנותיהם ומשאם של עהכנוע בטב

וא וסיכונים על חשבון וונוטל על עצמו התחייבויות ש, ים אחריםאנש

  . הרי זה שוטה שאין לו תקנה–ענייניו האישיים 

תדמה לחכם גדול ואנשים מתאספים לשמוע נמוך וִמ־המדבר בטון נמוך

אותו ובמקום שיתקבל מושג ברור ממה שהוא אומר אין הוא יוצר אלא 

  .ן הרי זה שוטה ושקר–בלבולים ומבוכות 

דודים ־כיוצא בכל אלו הדברים נמצאים עוד אין סוף דודים ודודות ובני

נינים ובני נינים וסבים וסבתות לכל מנהגי השטות , ממדרגות שונות

עד שלא רק שלא ניתן לפורטם אלא שגם אין אפשרות , פשות המנוייםיוהט

שע במציאת עוד כמה תולדות עאפשר רק להשת. לשער ולדמיין את כולם

ואנו מתכבדים להשאיר את הדבר בידי ,  הטיפשות המוזכרים כאןלאבות

  .קוראנו הנכבדים

  
  

  )מענדל זאיאנץ: מספרדית(
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     שופנהאואר  ארתור

  

  

   הלירית השירה על

  

  ]51 סעיף, 'וכדימוי כרצון העולם' מתוך[

  

יכול הוא להוציא , המוטל על המשורר, את ביטוי האידיאה של האנושות

בדרך הראשונה המתואר הוא המתאר . משתי דרכיםאל הפועל באחת 

ובו מביט , כלומר בשיר הלירי עצמו, כך קורה בשירה הלירית; עצמו

 כך שבהגדרתה סוגה זו –המשורר בעירנות רק במצבו הוא ומתאר אותו 

נבדל המתואר , לעומת זאת, בדרך השנייה. דורשת סובייקטיביות מסוימת

, בהן נחבא המתאר;  בכל יתר הסוגותדרך זו ננקטת: לחלוטין מן המתאר

ברומנסה .  עד שלבסוף נעלם לגמרי–תחת המתואר , במידה זו או אחרת

עוד מבטא המתאר את מצבו שלו באמצעות הטון ובאמצעות סידור 

גם בהיותה , יש בה עוד אפוא משהו מן הסובייקטיביות: המכלול במשהו

זו שברומנסה תימצא סובייקטיביות . אובייקטיבית יותר מן השיר הלירי

ואף פחות , הרבה פחות באידיליה

היא נעלמת כמעט ; מכך ברומן

כליל באפוס עצמו ולא נותר ממנה 

 הלוא היא –אף שריד בדרמה 

הסוגה הפואטית האובייקטיבית 

ובמובנים רבים אף , ביותר

. המושלמת ביותר והקשה ביותר

הסוגה הלירית היא אפוא הפשוטה 

 שייכת אם על־פי רוב; שבסוגות

הרי , האומנות רק ְלֶגניוס נדיר

שאפילו אדם שככלל אינו כה 

מחונן יוכל להוציא מתחת ידו שיר 

תלהבות כלשהי לירי נאה בעת שה

נפשו  נרתמת למעשה לכוחות

רני אל י מפני שלא דרוש לשם כך אלא מבט ע–באמצעות גירוי חיצוני עז 
  1859, שופנהאואר  
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יריים בודדים רבים את זאת מוכיחים שירים ל. מצבו שלו בעת סערת רגשות

אשר אוסף ,  בייחוד שירי העם הגרמניים–שמחבריהם נותרו אלמונים 

 וכמותם אינספור שירי אהבה ושירים 1,מעולה מהם מצוי ב״קרן הפלא״

  . [...]עממיים אחרים בכל לשון

נתבונן עתה מקרוב במהות השיר הלירי עצמו וניקח אגב כך דּוגמות 

קרובות איכשהו לסוגות אחרות כמו  כאלה שאינן –מעולות וטהורות 

כך נמצא שזוהי . האפיגרם וכיוצא באלה, ההמנון, האלגיה, הרומנסה

זהו הסובייקט של : במובנה הצר ביותר, מהותו הסגולית של השיר הלירי

 לא אחת –שממלאת את תודעת המשורר , כלומר הרצייה העצמית, הרצון

ם קרובות יותר מרוסנת אך לעיתי) שמחה(כרצייה משוחררת ומלאת סיפוק 

עם , אך בה בעת; כמצב־רוח מרוגש, כתשוקה, ותמיד כהתפעלות; )ֵאבל(

נעשה המשורר מודע לעצמו , הודות למראה הטבע הסובב אותו, זאת

כסובייקט של ההכרה הטהורה ונטולת־הרצון אשר השקט המאושר והיציב 

גשת הר. שלה ניצב כנגד הלחץ המופעל מצד הרצייה הדלה והמצומצמת

הם שבאים לידי ביטוי במכלול השיר , יחסי־הגומלין האלה, הניגוד הזה

בכך כאילו ניגשת אלינו ; הלירי ומרכיבים את המצב הלירי על כל פרטיו

אנחנו נענים לה . ההכרה הטהורה לגואלנו מן הרצייה ומן הלחץ הכרוך בה

זיכרון , בכל פעם מחדש חוטפת אותנו הרצייה:  אבל רק להרף־עין–

 רק כדי ששוב נימשך פעם –מן ההתבוננות השקטה , כליתנו האישיתת

אשר בה מתגלה לפנינו , אחר פעם מן הרצייה אל הסביבה היפה הבאה

על כן בשיר הלירי ובהלך־הרוח הלירי . ההכרה הטהורה ונטולת־הרצון

וההתבוננות ) העניין האישי בהשגת תכלית(שזורות זו בזו לפלא הרצייה 

הזיקה בין השתיים היא מושא חיפוש . המתגלה לעינינוהטהורה בסביבה 

הלך־הרוח הסובייקטיבי והיפעלות הרצון צובעים את הסביבה ; ודמיון

שיר לירי אמיתי הוא אפוא הדפס של . וזו צובעת אותם בחזרה, הנצפית

כדי להדגים את הניתוח . מצב־הרוח המעורב והמקוטב הזה בשלמותו

אפשר , ק מאוד משאר הְפָׁשטֹות דעלמאהרחו, המופשט של המצב המתואר

כדּוגמות הולמות במיוחד ; להיעזר בכל אחד משיריו האלמותיים של גתה

                                                           

גיית שירי עם גרמניים היא אנתולו) Des Knaben Wunderhorn ('קרן הפלא של הנער' 1
שראתה אור ) Brentano(וקלמנס ברנטאנו ) Arnim(בעריכת המשוררים אכים פון־ארנים 

מאת , כמו כל ההערות בטקסט שלפניכם, הערה זו. 19בהיידלברג בשחר המאה ה־
  .המתרגם
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 ״ברוך הבא 2,״קינת הרועה״: למטרה זו אמליץ רק על כמה אחדים

 גם השירים 6. ו״רגש סתיו״5 ״על האגם״4, ״ֶאל הירח״3,ולהתראות״

במיוחד זה ; מצוינותהאמיתיים המופיעים ב״קרן הפלא״ הם דּוגמות 

 כפרודיה קומית וקולעת 7.ָעַלי ְלָעְזֵבZ ְּכָבר״, הפותח במילים ״הֹו ְּבֶרֶמן

 שבו מתוארות 8ראוי בעיניי לציון שיר של פֹוס, היטב לאופי הלירי

 זרה –תחושותיו של גגן שתוי הנופל ממגדל ובנפילתו מכריז הכרזה 

 ששעון המגדל מורה כי –למצבו ובכך מייצגת את ההכרה נטולת־הרצון 

מי שרואה איתי עין בעין את המצב הלירי יודה גם . השעה אחת־עשרה וחצי

 9שזו אותה הכרה מוחשית ופואטית שפירטתי במסתי על פסוק הסיבה

כלומר שאת זהותו של סובייקט ההכרה עם הרצייה , והוזכרה גם בחיבור זה

 בעצם הפעולה כך שסוף־סוף מבוססת; עצמה ניתן להגדיר כפלא מובהק

 .הפואטית בשיר הלירי על אמיתות עיקרון זה ממש

  

  

  

  

  

  

  

  

  

)טרבלסי ידידיה :גרמניתמ(  

                                                           

2 Schäfers Klagelied. 
3 Willkommen und Abschied. 
4 An den Mond. 
5 Auf dem See. 
6 Herbstgefühl. 
 .Abschied von Bremen הכוונה לשיר; O Bremen, ich muß dich nun lassen"":  במקור7
שופנהאואר . היה קלאסיציסט ומשורר גרמני) Voß ,1751–1826( יוהאן היינריך ֿפֹוס 8

 .Juchhei! Juchhei! Da steh’ ich, Leuteמתייחס פה לשירו 
, Über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde הכוונה לחיבור 9
 .1813שפרסם המחבר ב־, )'על השורש הארבע־ראשי של עקרון הסיבה המספקת'(
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   הומבולדט פון וילהלם
  

  

  לטרגדיה וסאפ בין ההבדל
  

  )]Æsthetische Versuche: Hermann und Dorothea) 1799 :מתוך[

  

פשר עיקריים אשר בנקל אסוגים השונים ישנם שלושה  מבין סוגי השירה

שדומה לשיר האפי מבחינת , הטרגדיה: לבלבל בינם לבין השיר האפי

 ושאר השירים הסיפורשדומה לו במושג , האידיליה, העלילהמושג 

  .הבחינות הללו תישמשדומים לו ,  שאינה אפיתהסיפוריתבקטגוריה 

עד כדי כך ,  קרובה מאוד לשיר האפיהטרגדיהתקופה ארוכה נחשבה 

וכל עוד הנוהג ; יר אפי שמוצג באמצעות עלילהשלעתים אף קראו לה ש

היה לפתח את כל היסודות האסתטיים מתוך הדוגמאות של העת העתיקה 

הלוא אצל היוונים הטרגדיה . הרי שהמצדדים בדעה זו היו רבים, בלבד

אלא גם בשלמותה הגבוהה , הלכה למעשה לא רק נוצרה מתוך השיר האפי

כשם שהלך הרוח השירי של ,  אפיתביותר היא נותרה עדיין במידה רבה

אולם כשחוקרים עמוק יותר ובצורה . העת העתיקה בכללו נוטה לצד זה

כוללת יותר את מהותה של הטרגדיה ומתמקדים בדרישות שהיא מציבה 

או אז קל להשתכנע שאין עוד , בפני הטבע ובפני מצב הרוח של המשורר

 המובנים ועם זאת שני סוגי שירה אחרים אשר כה דומים זה לזה ברוב

ולפיכך יוצא שהדרך , רחוקים כל כך זה מזה ומנוגדים כל כך זה לזה

הטובה ביותר לראות את המהות של האחת היא בדרך של השוואתה 

להטיל אור בהיר יותר על טבעו של השיר האפי היא , התקווה הזו. לאחרת

  .שמזמינה אותנו להשהות מבט נוסף על הטרגדיה

באותה , ושא מושג הטרגדיה הייתה גדולה בעברכל כמה שההסכמה בנ

לטרגדיה ישנם . מידה היה גדול חוסר ההסכמה לגבי מושג השיר האפי

שהעלילה הטרגית מבוססת על אסון : סממנים שמקובלים כמעט על כולם

שאסון יחיד נועד להציב את האדם במאבק עם הגורל ולעורר בצופה , יחיד

את ברור שהיה קל יותר לגלות את עם ז. יראה ותחושת השתתפות בצערו

מאחר שהטרגדיה , המהות של הטרגדיה מאשר את המהות של השיר האפי
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ואילו השיר , מבוססת כולה על מצב הרוח של הנפש ביחס לרגש יחיד

  .האפי נוגע למצב הכללי של הנפש

הטרגדיה מרכזת לנקודה אחת את מה שהמשורר : פה טמון ההבדל האדיר

 ובעקבותיו –מבחינת מושג העלילה . טח אין־סופיהאפי פורש על פני ש

 ישנה –האובייקטיביות כמו גם בנושא הדרישות האמנותיות הכלליות 

לכן כדי שבסיכומו של דבר המרחק . אחידות בין שני סוגי שירה אלה

, הן חייבות להיות שונות במצב הרוח הראשוני, ביניהן יהיה גדול כל כך

 וזהו בדיוק המקום שבו חוזים – שירית שאותו כוח הדמיון מעבד בצורה

  .בייחודיות המנוגדת שלהם

, כלומר מצב אובייקטיבי, התבוננות חושיתלשיר האפי ייחסנו מצב של 

עם זאת אין זה אומר שבשל כך במצב זה . רגוע ואינטלקטואלי יותר

במצב זה התחושה נסערת באנרגיה גדולה , אדרבא; התחושה שותקת

כמו הגורל ,  הרי דברים גדולים וקרובים לנו כל כך?ואיך לא. הרבה יותר

ובה בעת המבט שלנו מתבהר ומתחזק כל כך , ניצבים שם, והאנושות

קודם לכן לא . ומאפשר לנו לראות אותם בצורה הטהורה והייחודית ביותר

קודם לכן לא התייחסנו כמעט ; הדגשנו זאת כל כך מכיוון שזה מובן מאליו

מכיוון שבמצב רוח , שפעה שהשיר האפי יוצרלתפקידו זה של הרגש בה

. שכבר ביסודו היה חושי וטופל בידי האמנות בלבד אי אפשר שהוא יחסר

הוא תחום הרגש ברם מאחר שעתה אנו באים לטעון כי במידה מסוימת 

אנו חייבים להתעמת עם רעיון זה בצורה עמוקה , השייך לטרגדיה בלבד

הוא יפסיק להיות משורר , ההרגשהמובן שהמשורר האפי מעורר את . יותר

אולם הוא אינו מניע ; אם לא יקפיד לכוון את ההשפעה העיקרית שלו לכך

זהו אף אינו רגש שאנו . אלא את האדם המרגיש בשלמותו, רגש בודד

 מאחר –אלא רגש שאנו קושרים , הרגעי שלנו, קושרים למצב הנוכחי

 באופן כללי – מאתנו שהוא מתעורר על ידי אובייקט שניצב במרחק מסוים

בסופו של דבר זו אינה . לקיום השלם שלנו, יותר למצב הכללי שלנו

ישנו תמיד , הרגשה שמתעוררת באופן ישיר על ידי הנוכחות של האובייקט

ולכן הכול עובר תחילה דרך הכושר , בינו לבינינו, המספר, אדם שלישי

  .השכלי שלנו לפני שהוא מסוגל לעורר את הרגש שלנו

דל זה מורגש בבירור בבואנו להשוות בין הציפייה שמעורר בנו פתרון הב

החידה הנוראה שבה תלוי הגורל של אדיפוס לבין הציפייה מפתרון המאבק 

איך הראשונה כה מפחידה ומענה ואילו האחרונה כה . בין הקטור לאכילס
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בשני המקרים הפחד והרחמים שלנו חזקים במידה ! מרגשת ומלנכולית

מכיוון שבמקרה הראשון , לם הגוון של רגשות אלה שונהאו. שווה

התוצאה עדיין לא נקבעה ואילו באחרון התוצאה נקבעה ורק ממתינה 

אם השכיל המשורר בשני . התוצאה עצמה כבר קיימת מזמן, שיספרו אותה

אז במקרה הראשון אנו נמצאים , המקרים האלה לנצל את השוני הזה

ובמקרה , ה כבר ידועה לנו מראשגם אם התוצא, בחוסר ודאות מלא

 אנו חשים רק את כבדות – גם אם איננו מכירים את הנסיבות –האחרון 

  .הלב הרכה שבה אנו שוקעים בהיזכרנו שוב בעבר העצוב

אפשר להסביר את אופן ההשפעה השונה מתוך הצורה של שני סוגי השירה 

ותנו האחת עושה אותנו לצופים במהות שלה והאחרת מובילה א: האלה

אבל דווקא שתי צורות אלה הכרחיות ומהותיות . ממרחק מה דרך הסיפור

אכן הדרך הקלה ביותר להבין . הן המאפיינות אותן, לשני סוגי שירה אלה

כי שם , המציאות החיהאת המאפיינים של הטרגדיה היא מתוך מושג 

 מתפתחים כל המאפיינים סיפורכשם שמתוך ה; מתבטא החומר שלה

  .  הסיפור האפי מהטרגדיהשמבדילים את

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )כרמל־הלרמן יפתח: מגרמנית(
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  "הסוהר בבית הרוהז ספר לגנוז"
  

  אנתולוגיה קטנה בגנות הזוהר
  

  

  זעירהשהיא מעין הקדמה,  אסופה קטנה זאתכנסזה זמן מה שיש בדעתי ל

 לאסופה נרחבת יותר שעלי להעמיד ביום מן הימים ושברי וידוע לי כי

 אסופה רחבת היקף שלא ; לא יעלה בידי להעמידהמפאת קטנותי התורנית

 הזוהר לבדו כי אם תשים לה למטרה לנאץ את כל מופעי תיטפל לספר

 גם –כל מופעי האלילות הנהוגים בעמנו ,  הווי אומר–הקבלה והחסידות 

  .בתקווה לבער את הנגע הרע הזה מקרבנו, יחד

שבו הוקדש מדור ' שבועות אחדים לאחר הופעת כרך ו, חמש שניםכלפני 

נזמן לי לפגוש , ימןהיהדות של כתב העת לפלג הדרדעי של יהדות ת

רבה הראשי , ----- ----'  את הרב הנודע ר----  --- בחתונתו של בן דודי 

 מבול –ועיקרה , פגישתנו היתה קצרה. עיר ואם בישראל, ---- -----של 

לאן נעלמו : "של שאלות תם שהמטרתי בנימוס רב על כבוד הרב

דעתך מדוע אינך משמיע בציבור את ? מדוע אתם שותקים? הדרדעים

נגד חצרות , מדוע אינכם יוצאים נגד המקובלים? בעניין ספר הזוהר

 ותלמידו שהיה יהודי מומלח למדי, -----  ---- 'ר. ' וכו"?האבוחצראים

הביט בי בחיוך חם , ---- ----ג "ם השקוד הרה"המובהק של חוקר הרמב

או לכל הפחות ,  וניכר שהרגש הכן וההתלהבות שליוו את דברי–וממזרי 

הוא הניח יד אבהית . עוררו בו שימחה כלשהי, ם שבו נשאלו הדבריםהתו

וירה לעברי בזריזות ובמבטא , הרצין מעט את ארשת פניו, על כתפי

אני לא . אני היום חבר ברבנות הראשית? אתה השתגעת: "־עניינייםתימניים

ספר הזוהר כבר מקובל ואין . .. נגדיכול פשוט ללכת ולדבר מה שאני רוצה

אפילו ... זה יעשה לי צרות, אם אני אדבר נגד הזוהר. שות עם זהמה לע

ופנה , חייךשב ל,  ככה אמר...."לסלק אותי מהרבנותחס ושלום יכולים 

באחרוני ,  ואני נותרתי נבוך– החופה כדת משה וישראלאת לערוך 

והנה נתחוור לי מכל וכל שלא אוכל , הדרדעים נפלה שלהבת מזדהרת

, אף לא בקרב התימנים, יהדתי אוזן קשבת לטרוניותילמצוא בקרב הממסד 

 ועתה – עתיקים ובלתי־משתנים, אותם שיוויתי בעיני רוחי כעיקשים

  . תוחלתי נכזבה
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, עבור מי שכבר חקרו את נושא ההתנגדות לספר הזוהר לאורך הדורות

ייתכן שיהיה מי שיצביעו על כך , אדרבא. אסופה זאת לא תחדש דבר

על .  שמושמעות כאן כבר זכו למענה מפורט ומדוקדקשרבות מן הטענות

מלכתחילה לא עלה בדעתי לעורר כאן מחדש את הדיון הלמדני , כל פנים

או / וסביב קדמות הזוהר וזהות מחברו,  שוניםמופתיםהעשוי אותות ו

בעיקר  המעשה שלי הוא .אין לי הכלים לעסוק בכך וגם לא העניין. מחבריו

,  ספר הזוהר אני תופש בראש ובראשונה בחושאת הבעייתיות של. סמלי

 יכול להיווכח על ,ואני מאמין שכל יהודי שטרם דבק בו יצר עבודה זרה

 "מוחלט אלילי ספר"ב', כפי שהגדיר זאת ישעיהו ליבוביץ, נקלה שמדובר

שמגשים את המופשט ודורש במה שאין לדרוש בו במעשיות נפלאות 

 ופניו יבוש לא אשר מעדתנו איש", מהאלה וולפסון אהרןכמאמר , שאין

מלכנס כאן , על פי רוב ,כן אציין כי נמנעתי ".אותן בקראו רויוויח לא

נודע 'בספרו אשר  – לנדא יחזקאל' כגון זו של ר, מדיזהירות  הסתייגויות

 שחיק צבי שבתי מכת המינים נתרבו" בדורו קבע כי מפני ש'ביהודה

זן זה של . "הקבלה וספרי והרהז בלימוד גדר לגדור ראוי" אזי" טמיא

יותר אלא ש) חכמי ברודי ועוד, יאיר בכרך' ר(הסתייגויות היה שכיח למדי 

.  מיראת הסוד וקידושו,לטעמי על כל פנים, משיש בו מן ההסתייגות יש בו

הסתייגות היא חשוב לי להבהיר שהסתייגותי מן הזוהר , לצד כל אלה

או להטיל , ת חשיבותו הספרותיתוכי אין בכוונתי לבטל א, אמונית גרידא

ין יבמע, מצד פוטנציאל ההשפעה וההשראה הספרותית, ספק בכך שמדובר

     . שפירותיו הבאושים ימתקו מאוד לבוזזםבלתי־נדלה ובפרדס שופע

כזוהר 'לשם כינוסה של אסופה זאת נעזרתי בין היתר בספרו של בועז הוס 

וכן , 'סאטירה העבריתפרקים ב'בספרו של יהודה פרידלנדר ', הרקיע

  . 'הזוהר ספר ומחקר קוניץ, ר"שי 'מאיר יונתןבהרצאתו של 

  .ו.י
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  )1493-1458 (דלמדיגו אליהו' ר
  

  

  'בחינת הדתספר 'מתוך 
  

  

ואולם הדבור בשאר ענפי התורה אשר אינם דינים נפלה התחלפות רב בין 

ברי התורה בכללם וזה כי הנה כת אשר יחשבו אנשיה שכל ד, אנשי אומתנו

ואנשי , ואותיותיהם להם רמזים וענינים נעלמים זולתי לאנשי הכת ההיא

הכת הזאת ייחסו אלה הדברים לקבלה ויפליגו לדבר על מי שיחשוב לחלוק 

אתם בבאורם ובדעותם וכת רוב מהנמשכים אחרי דברי התלמוד וכן גם כן 

והאחרונים , להבעלי הפשט וכת המתפלספים מאנשי אומתנו יתאמצו נגד א

יטענו עליהם כי אנחנו נמצא כל הגאונים או רובם לא הלכו בדרך ההיא 

 הנה תמצא הגאונים כולם או רובם לא ,ואמנם דבריהם בלתי מסכימים אתם

ואמרו בענין בעלת אוב כי  ,ר הסבראחאבל רצו להמשך א, ידעו דבר מזה

 ונמצא .ם מכחישים מהשכלהכאשר ל אין ראוי שיאמנו הדברים כפשוטם

לא ידעו דבר מזה אבל רצו להמשך אחר הסברא  גדולי המפרשים לתלמוד

 ואל תשיבנו, דברי הראב״ד נגד רש״י בביאור המלך הקדוש כאשר תראה

כי אין  מביאור הוצאת השם מן ויסע ויבא וכו׳ אשר כתב רש׳׳י בפירושיו

יאת ג' יצחק ן' ר ונמצא גם כן, מיוחס ללמוד הקבלה ולא מיוחד להם לבד

, דרך ההתפלספות כפי דרכו פנה לדרך ההתפלספות ורב סעדיה גאון רצה

יורה בהכרח או קרוב להכרח על הדעות  ולא נמצא בדברי התלמוד מאמר

ל אשר היה בקי מאד בכל "ם ז"ונמצא הרמב, האלה ההמה אשר למקובלים

ויטענו  . ורבים מאד זולתו,התלמוד לא נמצא כמהו לא ידע מאלה דבר דברי

ש "שהמה דברי ר גדי זאת הדעת כי אשר יאמרו אלה המתייחסים בקבלהמנ

ראשון : יראה מפנים רבים וזה, בן יאחי בספר הנקרא ספר הזהר אינו אמת

ברייתא או אי זו אגדה בתלמוד  ש היו מזכירין ממנו אי זו"שלו חברו ר

ויטענו עוד , בורים תלמודיים וזה לא ימצאח כאשר יעשו מספרי ומשאר

י שנים "ההמה אשר הוזכרו בספר ההוא היו אחר רשב  האנשיםששמות

ואם   וראה גם כן בתלמודם האנשים ההתה לאשר ראה שמוזכידוע  רבות

ויטענו עוד כי  .כן לא יתכן כלל שיהיה מחבר הספר הזה ר׳ שמעון בן יאחי

ו עוד נויטע. מאות שנה'  קרוב לגםהספר ההוא לא התפרסם באומתנו כי א
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סודות הדינים ורמזיהם בדרך  שמעון אב המקובלים ויודעשלו היה ר׳ 

ועוד כי אנחנו נראה , כמותו ואין הדבר כן אמתי היה ראוי שיהיה הלכה

מ "המקובלים שכפי הרמז ראוי שיהיה הדין כך ומ פעמים רבים יאמרו

ויטענו עוד כי הדבר המקובל . וגדולי התלמוד יפסקו להפך נראה הפוסקים

  המחלוקת ואנחנו נמצא מחלוקת רבה בין אלהראוי שתמצא בו אין

שאמר כי  וזה כי יש מהם מי, המקובלים בשרשי התורה היותר גדולים

וזאת ,  כללעליונהיותר  העשר ספירות הם האלהות בעצמו ושאין הנה עלה

המפורסם אצל כלל חכמי ישראל ויתר  ש כפי"הדעת היא כפירה בדת וכ

, נינים או תוארים מה נמצאים באללומר שהם ע אלא אם אולי ירצו, העם

 שיהם ומדבריהם באלהרוזה רחוק מש, השכל ואם באופן אחר אם בבחינת

ויש , נכוין ויאמרו גם כן שתפלותינו כלם רומזים על עלה ולאלה, הספירות

ואלה כאשר , אין סוף מהם מי שאמר שהנה עלה עליונה על אלה ויקראוה

 ביניהם ובין המפורסם אצל בהיובנו דבריהם כראוי לא יהיה מחלוקת ר

ואל ? נאמר שהדברים האלה קבלה  ואם כן איך.העם כלו מענין האל

כמי התלמוד כי כאשר תבין היטב מה חבין  תשיבני מהמחלוקת הנמצאת

משה ' התלמוד בזה המאמר ומה שאמרו גדול המעלה רבי שנאמר בענין

כי  כברואתה כבר ידעת ממה שנאמר . בדבריו לא יקרה מזה ספק ז״ל

תקרה מחלוקת  א מצד הפרסום כאשר"הדברים אשר לא יקבלו האמות כ

הפרסום לא יתכן האמות  בפרסום הדברים ההם וכ״ש בין האנשים גדולי

פנים פרסום בלתי מחלוקת למה  ואם כן אחר שאין לנו בשום, בם כלל

 בלתי םש כאשר נמצא רוב הדברים הה"וכ ?נכריח עצמנו ללכת בזו הדרך

שהתבאר בהקש השכלי ואבל רובם נאותים לדברי  כלל למהמסכימים 

  ואשר ראה דברי,הפילוסופים אשר התבאר בטולם אצל היודעים ומידק

שהאמת  קדומי הפילוסופים וגם כן קצת דברי אפלטוניים ודברי אלה ידע

 .לדרוך זאת הדרך וכבר דברתי מזה במקום אחר ולכן הפעם לא אחפוץ, כן

וכונתה  י אומתנו רחקו רבים מהם מדרך התורהואולם המתפלספים מאנש

הפסוקים אשר ברוב  שבו לשנות כל פשטיח כי הם הוז, כפי מה שאחשוב

דברי תורה ולהשיבם אל עניני  הענפים ובספורי התורה וכאילו רצו ליפות

פ אנחנו נודה בפלאים בלתי "וזה כי עכ, ההקש השכלי ולא עלה זה בידם

רה או כאשר יפרשו הם נצטרך להודות התו ספק והן שיונחו כפי פשט

ואחשוב שאין ראוי לעשות כן ? נשנה פשט הכתוב  כן למהםוא, בפלאים

יש , ובזה מדרגות רבות, בדברים הסותרים עצמם כפי פשטם כלל אלא אולי
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עצמם  שלא תודע סתירתם כי אם למשכילים ויש מהם אולי שסתירת מהם

שהמלאך אשר  ון שנאמרמשל הראש, כפי פשטם כמעט מפורסם אצל הכל

משל , כאשר נשיג הגשמים יונח פשוט מכל גשם ומתארי הגשם יושג בחוש

בלתי מדבר ויהיה מדבר עם שארו כפי  השני ענין הנחש כי כשנניחנו ב״ח

ולכן בזה הסכימו כמעט כל המפרשים שאינו , עצמו הוא דבר סותר, טבעו

  בקללת הנחשהפנים ויעזרם פשט הפסוק אחר שלא מצאנו כפשוטו בכל

לרוח  ועוד לא נאמר, שיסולק הדבור ממנו ואגדות רבות עוזרות לזה

בין הכתות כי כת  ואולם באופן הראשון נפלה מחלוקת, ממללא אלא באדם

לזה מלבוש מה יתלבשו  המקובלים יאמרו שזה אפשר כפשוטו והכינו

, וכת המתפלספים ימאנו בזה מאד ,המלאכים כאשר יראו לחוש בני אדם

ואנחנו נאמר כי , במראה הנבואה או בחלום כן יאמרו כי הענינים האלהול

המקובלים המלבוש הזה אלא מפני שהיה נמנע אצלם  יראה שלא הניחו

 המלאך לחוש בלתי מלבוש ואם כן הודו לדברי המתפלספים ואז הראות

המחלוקת   ובאלה הדברים גדלה,תשוב השאלה במלבוש ותקשה התשובה

שהם כופרים ומגלים  י זאת הכת יאמרו על הכת האחרתאנש, באומתנו מאד

וכת המתפלספים , בבהלות עצומות פנים בתורה וישאו קולם אצל ההמון

לים ומכבי אור התורה ורבתה השנאה בין כוס יאמרו על אלה שהם פתאים

וכ״ש בין סכלי שתי הכתות עד ששבה התורה כמעט  אנשי שתי הכתות

  .רבות לתורות
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  ) 1648-1571( ממודנה אריה יהודה 'ר
  

  

  'ארי הנוהם'מתוך 
  

  .מצד הבחינה במחבר, י"איך הוא שתוקי או אסופי מהשוק ושאינו מרשב, מספר הזהר

  

ולהראות מצד המחבר וטבע הספר מכל , ועתה בבאי לדבר על ספר זהר

י ולא "ולא מקובל ואינו מרשב, הפנים והצדדים שהוא חבור חדש

 נ שנים ולא יותר"כמו ש, צאת איזה אחד מן האחרוניםרק המ, מתלמידיו

כי יורו , ולהחזיק מגן וצנה, ידעתי כי צריך אני ללבוש שריון קשקשים

ולא ,  לבבם על מגדל מעוזם ותפארתםםכי יח, המורים חיצי אמרות נמרצות

אשר הוחזק , מה שהיה נגד התולדה, יוכלו להתאפק לשמוע מדבר עליו

יעקב ' ומזה היה מתמרמר ביותר חתני ר: ין ממנולהם והורגלו בה להאמ

ואף הוא , וכמהו כמוך. ואוטם אזנו משמוע באמרי לו כדברים האלה, הלוי

, היה מתכוון בסוף ספרו נחלת יעקב שלו להשיב על הטעמים שאמרתי לו

אשר במרוצת הסיפור אענה על תשובותיו גם כן , מה שעלה במצודתו

שראה בעיר , שספר לי מקובל אחד מאלו, גם זכורני בימי בחרותי. ה"בע

אומר שהיה רוח איש יהודי פלוני , ת שהיה בה רוחחבחורה א, פיזארו

והשיב כי בחייו העיז לומר שספר הזהר , ושאלו לו למה נענש ככה, שמת

ומהמונם לא , חתבכל זאת מקול החצצים לא ֵא. ל"י ז"לא היה מחברו רשב

כי , יהיה מנודה בעון הזה ר מותישאח, אף רוחי בקרבי לא אירא. אענה

, לא תחריש האמת ולא אעלימנו, וחוקר לב יודע מרת נפשי, כונתי לשמים

חלילה . ולא ביקר הספר, לא בכבוד הנחשב למחבר, ולא להבזות ולא להקל

קוראי , שמעוני אחי ועמי: שמע בני והעידה לי, כי חלוף הדברים. וחס

שאהיה עז פנים וקשי , ל"י ז" מרשבלא תאמינו כי אספר ואדבר, מגילתי זו

נורא מאד ואדם גדול . ליגע בכבוד קדוש אלהים, או סכל מהולל, עורף

מי יתנני מצע תחת . ו אפילו כמלא נימא"מלומד בנסים ח, בתנאים כמוהו

אשר איני כדאי להזכירו בלי כריעה , ולוחך עפר דריסתו, כפות רגליו

לט ולהוכיח שהוא לא חבר כי אם אומר מה שאי אפשר להמ: והשתחויה

אבל ,  שלא לבד לא יחסר כבודו בשביל כך:ומהוכחה זו אאמין, פר זהבס

כאשר פעמים [ולא עוד אלא שגם הספר בעצמו . יגדל ויתרומם ויתנשא
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אציל בכל דרכיו . אהוב ונחמד משובח ומפואר הוא] רבות שמעו אזניך מפי

ים בפירושים על כל החיבור, כפי הפשט והמדרש והרמז, התורניים

ועריבות לשונו ואריגתו , וזה דרכו שכללו בסדר נאה מלא ויפה, מהתורה

לא נהיה כמהו מעורר ישנים , שהולך ומכנים בתוך הדברים, בסיפור מעשים

רק , ואלו לא נכנס לפני', מלהיב הקורא לעבודת ה, ומקיץ הרדומים

וראוי , בריהיה המחבר מי שיהיה היו שפתותיו דובבות בק המחיצה בסודות

יביאני לגלותו בדבר , רק האמת אשר על כל המדות אהבתי כל ימי, לברכה

 .הזה לאוהביו ולשומרי בריתו

שדברים בעל פה לא היה רשאי , א"ותחלה כבר הוזכר מה שכתבתי פרק י

ש לסודות וסתרי "כ, אפילו מהדינים מקיום המצות, לרשום אותם בכתב

דאפסל דרי ולא איכשור ולכן , היפךהוא ב' כו' שטעם עת לעשות לה. תורה

וודאי , ופחות מזה, י חבר וכתב דבר מסתרי תורה"אין להאמין שרשב

שעל דרך נס היו להם חרוב לאכול ומעין , ג שנים שהיו במערה"באותן י

כי ספרו , ואפילו היה להם לא יכלו, ולא נייר ודיו וקולמוס לכתוב, לשתות

, ווארם עד שהפילו בשרם פילי פיליל שהיו יושבים בחול ערומים עד צ"חז

שיש קבלה שספר הזהר : ושלשלת הקבלה כתב. אם כן לא כתבו וודאי

כי אם היה יסוד מדע , אחר זה נאמר. י הוא יותר ממשא גמל"שכתב רשב

היו , כמה שכתב הרב הגדול בעת בחינת הדת, י לידיעה ההיא"לרשב

 כאשר עשו מספרי ,או איזה אגדה בתלמוד, מזכירים ממנו איזה ברייתא

שלא , ויותר ברור מזה אני אומר, וזה לא ימצא, בורים תלמודייםחומשאר 

ואנו , יחרישו במשנה או בגמרא או ברוב ממרותיו לדרוך בדרך ההוא

אם לא , רואים דבריו ככל יתר התנאים והאמוראים וחכמי הגמרא כולם

, לעילכמו שכתבתי , המתישב לכל דבר, ימשכו אותם בעבותותם ודרכם

יוחנן ' כמה מאמרים אמר ר, ק דברכות"הלא תראה פ, ויחתרו בהם סוד

והרב שבהם המדבר בשם , ל"י וכלם ככל יתר מאמרי חז"משום רשב

ה את "מיום שברא הקב, י"יוחנן משום רשב' אמר ר. ה"משמותיו של הקב

ה "עד שבא אברהם אבינו ע, ה אדון"עולמו לא היה אדם שקרא להקב

והדברים ', אלהים במה אדע כי אירשנה וגו' נאמר הש, וקראו אדון

ושאברהם אבינו , אדון עולם' שרצה לומר שהוא שם מורה שה, פשוטים

וכן דייקו עליו בעלי תוספת , ה היה הראשון שפרסם אותו לאדון בעמים"ע

ולא היה מי שפירש , ולא אמר אפילו ברמז, ל וכל המפרשים"א ז"והרשב
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או זולת זה וכן , או ספירות מלכות, או מזוגהרפה . ת הדיןדשהוא מ, בו

  .כולם

  
אלא  ?איך נמצאו בפסק דינים שלו דינים שלא כהלכה, י הוא מחבר ספר הזוהר"אם רשב

  י להתכבד בשמו"ותלה הספר ברשב. על כרחך מחבר הזוהר לא היה בקי בדינים

  

ל בעל בחינת "ל ז"למה שכתב הרב הנ, ומאד על כל אלה ראוי להשית לב

שמעון אב ' ויטענו עוד שלו היה ר]: ר"הוצאת יש. ד"דף מ[ת הד

המקובלים ויודע סודות הדינים ורמזיהם בדרך אמתי היה ראוי שיהיה 

ועוד כי אנחנו נראה פעמים רבים יאמרו . הלכה כמותו ואין הדבר כן

מ נראה הפוסקים וגדולי "המקובלים שכפי הרמז ראוי שיהיה הדין כך ומ

ל "יעקב ז' ולקורה זו בין עיניהם חשב חתני ר: ל"עכ: ךהתלמוד יפסקו להפ

שאם היה , אדרבא דא היא תברייהו: ל"לדחותה בקיסם מבין שיניו באמרו ז

נינא בן ח' ז לייחס ספר הזהר לר"ר מחדש לפכן היה ראוי למי שמחבר הספ

' או ר, או יונתן בן עוזיאל, פנחס בן יאיר' או ר, או חוני המעגל, דוסא

ולא ליחסו , ויתן טעם לגדולת כל אחד, או רבי יוחנן, נ"ו רבה בא, עקיבא

אלא , דאז לפי דעתם היה ספר הזהר בחשיבות יותר ויותר, י"אל הרשב

ראה איך רצה לתרץ כדבר . 'ה וכו"י ע"כי חברו רשב, וודאי קושטא קאי

והנה : היינו דאם לא כן טעה המחבר, בכדי תדע מן הקושיא. המעיינים

ל יען מסופר "י ז"סמך אותו לרשב, מן האחרונים, ה שחברוודאי מי שהי

וזמן להם , ב שנים"כבר ממנו בגמרא שהוא ובנו היו במערה נחבאים י

, וכשיצאו מהמערה היו שורפין העולם, ואליהו היה בא אליהם. 'ה וכו"הקב

שכל השנים ההם היו , יחשב נקל להאמין. עד שחזרו למערה שנה אחרת

). ה"ג וסוכה מ"עיין במקומו שבת ל: (סוד אלהיםמסתכלים ומבינים ב

ושניהם נעשו להם כמה , בואו אחי ורעי: א בנו סבל כמה יסודין באמרו"ור

אני ובני , אם שנים הם. ראיתי בני עליה והנה מועטים: י אמר"ורשב, ניסין

ואלמלא . 'יכולני לפטור את כל העולם כולו מן הדין וכו, וכן אמר, הם

ולמי יסמוך הבנין שיהיה עמוד יותר . למלא יותם בן עוזיהווא, אליעזר בני

] של זה הזוהר, מחבר ספר מהאחרונים[ולא שת לבו גם לזאת ? חזק ממנו

ולא . כי ייסד עיקר הספר בסתרי תורה. אם הלכה כמותו בגמרא או לא

אבל בהשכל יותר , וכן טענה זו עצומה. בהלכות ופסקי דינים מהגמרא

בהראותו את עצמו . ב"א ע"דף כ: ספרו מצרף לחכמהר ב"ממנו כתב המיש
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משיב לדברי הרב קרובו בעל בחינת הדת ומכה על קדקוד המקובלים יותר 

זה אי , כי מה שאמר שגדולי הפוסקים וגדולי התלמוד יפסקו להפך: ממנו

כי אם היה איזה אחד מן האחרונים שחברו הלא כבר ראה דברי , אפשר

והוסיף ? ואיך פסק כנגדם, פוסקים אחריהםשרוב ישראל , ש והטור"הרא

כאשר הם , שאין לומר שמחברו קטיל הני באגמא הוה: "ל"וז. כדי לפחות

שכל ימיהם עוסקים . שאינם בקיאים בתלמוד ובפוסקים, רוב המקובלים

, כי כמה פשטים נחמדים מזהב ומפז. ולא ידעו החיצוניות, בפנימיות

לי ריבנו מודים שגברא רבה הוא מי שאפילו בע, ודברים יקרים באוצרותיו

ורצה לומר , הבן איך נתן בבת אחת תירוץ לתירוצו: ל"עכ. 'שחברו וכו

שמחברו אין הכי נמי להיותו כרוב המקובלים שאינם בקיאים בתלמוד 

ומבין לבד בפשטים , וחושב לדעת הפנימיות ומהביל החיצוניות, ובפוסקים

,  לא רק על מה שממנו בגמרא,ולא בגמרא ודינים, נחמדים על הפסוקים

שעברו עליו דברי , ורק ייחס הספר לגדול ורב בתנאים. ואמר זהו לימוד

 .ואם כן האמת יורה דרכו, רשומים כנזכר
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  ) 1776-1697 (עמדין יעקב' ר
  

  

  'מטפחת ספרים'מתוך 
  

  

 דבריו נכוחים, קדוש הוא כעצם השמים לטוהר, הנה כל עצם ספר הזוהר

במקום שמדבר בסודות התורה בחידות עמוקות וברמזים של רזים (למבין 

לא איתי אנש על יבשתא די מלת , לשונו סתום וחתום באלף עזקין, עליונים

אלהן די רוח אלהין , חויאיכול לה) שהעלים מבריותיו(א "מלכא דעלמ

ושבו אבני שיש טהור בקצת ,  אך מאחר שנכשלו בו פושעים.)קדישין גביה

ומות לאבני נגף אל העקשים החטאים ומתנקשים בנפשותם לילך אחר מק

לדלות מים מכזבים מי , בחבל) חבלי יולדה יבואו להם(לקשור חבל , ההבל

א "פר) עון צבי(ץ "להשקות מהם ע, רה נכריהצהמרים המאררים מבאר 

,  לחבלתאדם לעשות ממנו ביה יד גרזן לכרות עצי לבנון ולברוא משחי

ובספר הקנאות הראינוך כמו , לדעת בספר שבט לגו כסיליםכאשר הראית 

עם שבאמת הוא להם (שכל טעותם תולין באילן גדול רעיא מהימנא , כן

, וקורע סגור לבם, ה לרצץ מוחם ובא בכפם ונקב,משענת קנה רצוץ

 כאשר החל .ל" ששב להם רועה רוח ר,)וכחורב בציון, כתולעת לקיקיון

 שהמריד את כל בתי צבי שם רשעים ירקבש, יהש נכר"להיות גבור ציד באר

שם רשעים השקרן העז פנים העזתי , ומלא דבריו נביאו, העולם על בוראו

שמצא , קוני זוהריא ותנכל קלקלתם תלו בספר הזהר ורעיא מהימ, ירקב

אחר שהקשו את רוחם ללכת אחר שרירות לבם , השטן מקום להטעותם

י חיון "וכאשר בשכבר גרם העון ע, הפונ' הי נכר ומאת הואחרי אל, הזונה

לתת יד לפושעים ופתחון פה לזולתנו לרדות בנו להתלות , שם רשעים ירקב

ומה גם עתה נדפס . בקורי עכביש שארג לו מהם בגד בוגדים התועב הלז

 .רנקפורט דמייןלין מפנדי המשתגע מע"ע .עוד בפומבי גלוי לכל העמים

ואומר לנוצרים בחשאי שגם , הודיהמתראה י, המחזיק ביד אחר כיוצא בו

וכן קורא זה הערל וטמא ,  בפיו היתה שומה.הוא מתנצר על פי ספר הזהר

כל זאת באתנו ,  אוי לעינים שכך רואות.י נוצרי בפירוש כמה פעמים"לרשב

 שאינו שוה בנזק זהן הרע ה"מן שורש פורה ראש ולענה אייבשיצר המי

יו כמעט קט אבדה האמונה על ידו והשחיר פני הגולה בנכל, מלכו של עולם
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ואשר טפחו ורבו גדלו והצליחו בתורה , ם כצל כולםאויסודי התורה עש

 . הסית והדיח האויב כלםשים טוביםומע

 הל אמשטרדםדקית המדרש פ יושב אהל ב"וככה שמעתי מפי התורני רא

 עודנו בפראג ,פח רוחו ונפשול ת" משונא הדת הנם כןזה האיש ניסת ג(

 גם כתב אליו דברי פיוס להתרצות להיות .ו בחלק לשונו ידיחנופתה אות

א ברודא "מ מהר"שבהיותו לומד בישיבת הג) מאנשי כת ארורה שלו

 ,הארור חיים מלאח, אירע שהתועב האפיקורוס המפורסם בעולם, בפראג

ל "נכתב להרב ה, בהיותו אז בווינא,  גבר נתעב ונאלחשם רשעים ירקב

ם מסוימים ידועים אשר להם יד ושם גם בחכמת שישלח לו אנשים חכמי

ה ראש " וכן עשה הרב ע.בתי צבישיתווכחו עמו על דבר אמונת ש, הקבלה

 חריפים ובקיאים . ושלח לווינא שנים מהמובחרים שבישיבתו.ל"ישיבה הנ

ר יונה לנד סופר "הלא הם החסידים מופלגים כמה, גם בספר הזהר ובקבלה

, ל"ויבואו אל המין המופקר הנ, נסעו שמה המה .ה"משה חסיד ע' וכמו

, והונה אותם במינות דמשכא, וישבו אתו ימים אחדים או שבועות שתים

 אז , אבל אמרו נקח מועד בשובנו לביתנו לאהלנו.ולא ידעו להשיבו דבר

. נעיין בדברים ובראיות שהביא להם מספר הזהר לקיים אמונתו השקרית

חרה לו , בפחי נפש) השולחם( אל רבם ויהי כשובם אל מקומם לפראג ובאו

 כי לא שמו רסן ,את עצמם) לא את אויב(מאד כי לא מצאו מענה וירשיעו 

 יתפאר אשל, ס מיד בלי איחורו ולא ידעו מה להשיב לאפיקור,'בפי אויב ה

בכן גזר הרב  .שרים עצרו במלים, עליהם לאמר שנצח לחכמי ישראל

ב בדברי תעתועים שצייר להם יטולעיין הי, עליהם לקחת להם פנאי מיד

  . העיניםתהמין רשע ערום ואומן לאחוז א

שגם שם הסית , וכן סיפר לי אדם הגון שהיה מכירו וראה אותו בברלין

 ומדוחים היה מראה לבני אובמשאות שו, והדיח רבים אחר אמונתו הכוזבת

 .בתי צבי שם רשעים ירקבאדם כאילו כתוב בזוהר בפירוש להאמין בש

כי אמנם , ובאמת נהפוך הוא( . להם לפי שעה קלה כאילו כן הואונדמה

כל שלחנות מלאו צואה , ה וסיעתו המודחת"התועב הארור בעל צוא

מנא בכמה מקומות בגוונים ימצויירים בספר הזהר וברעיא מה, רותחת

בדמותם וצלמם הנבזה באופן נפלא , שלהם בדיוק גדול ומשוח בששר

,  במראה ולא בחידות,עין כל בספר הקנאות כאשר הראינו ל.באמת וישר

ובצאתם מאת פני הרב וחזרו לעיין  .)במזבח גדול למראה למופת ולאות

ומצאו , אז עיינו היטב בעין יפה, בספר הזהר ולחקור עוד אם כנים הדברים
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על , לא ראו כל תמונת אות מאשר דמו בתחלה, עים התעה אותםושרוח ע

 , שפתיו נוטפות מר עובר שקר דוברפי הסתת והשאת הנחש ערום בחלק

וונים גוב, ולצבוע לשונות של ארגמן ספר הזהר בצבע שאינו מתקיים(

והטיל הרב עליהם לישב ולהתבודד בעיון זה בלבד לא , מזויפים מגונים

ושלא יזוזו משם עד אם כלו , ואל יעסקו בדבר אחר, יתערבו עם שונים

 כי . ספקם תשובת אנשי אוןולמצוא די, לחסום פי הקוסם קסום, המלאכה

 כי .ל התופס ישיבה מרה לו על הדבר הזה"נפשו של הרב החסיד החריף הנ

ל לא היה בקי בחכמת " והוא ז,ל"לא נמצא איש נותן חכה בפה טמא הנ

ועל פי גזרתו פנו הלומדים , ת"כל עסקו היה בחדוד הלכה גפ, האמת

עיינו כמה שבועות ישבו ו, ל מכל עסקיהם ומלמודים אחרים"מופלגים הנ

כזבים , ומצאו כל טענותיו של המין תוהו הבל ורעות רוח ישאם, או ירחים

 וחזר , אז שמח הרב החסיד.חצובים מבור כסיל רשע ומלבו הוא בודאם

משה חסיד שישים לדרך פעמיו לארץ איטליא לפרסם ' לגזור גלות על ר

ארורה של כי הוגד לו ששם נמצאו כמו כן פושעי ישראל מכת ה, הדבר

ולקבוע שם בדפוס דברי תשובות באנשי און , בתי צבי שם רשעים ירקבש

וקבל עליו , מ כאשר צוהו רבו"וכן עשה החסיד מהר, האפיקורסות הלזו

לקיים גזרת רבו ולעשות , ל"טלטול הקשה והרחיק נדוד אל ארץ רחוקה הנ

 חזר אל רבו, ולקץ ימים אחר שעשה ציר נאמן שליחותו, סייג לתורה

  . וקבלו בסבר פנים יפות ושמח בו שמחה גדולה, בשמחה

 אך לא ידע שום דבר מטענות המין .ל"אלה הדברים סח לי התורני הנ

משה חסיד ' כל שכן שנעלם ממנו כל עקר תשובתו של ר, ל"המקולל הנ

אכן מטענותיהם של .  אם בשם פרטי נקבהוסואם באה בדפ, ל מה טיבה"הנ

 שבפדאליע בתי צבי שם רשעים ירקבש הטמאים לנפש אדם חלל רשע

ל "שם חצבתי בנביאי הבע(ל " הנ"שבט מוסר"המוזכרים בספרי , ל"הנ

כי ידוע ששאבו ממקור , נדע שהם מדברי התועב הלז) הרגתים באמרי פי

ארסו של , חת מקור משחתתאבי אבות הטומאה של צואה רו, הזוהמא הלזו

ואחריו החזיק בידם , ה שניםנחש זקן זה שוקע ומפעפע באותו מחוז זה כמ

שחבר להם , בכתבי מינות הידועים) דבהפקרא ניחא ליה(ארור כיוצא בו 

שם רשעים (בתי צבי שמלבלוע צואת , לא ידע שבעה, בפראג כמפורסם

לי צאת ויה גלנכלבא בכפ, מוקש אדם רשע קודש ילע, וחלאת ברשע ירקב

 שהם מאין .ל"נה בספר שמוש גדול ה"והראיתי בעז) האדם בליעל בלע

 :ופעלם מאפע
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 להביט .ה"עתה אמרתי לא טוב הוא ספר הזהר מנחש הנחושת שעשה מרע

 ואחר שראה חזקיהו המלך שיצאה ממנו תקלה .על ידו אל האלהים

',  עמד וכתתו להפיק רצון מאת ה. שהביטו לנחש מוחש מוכחש.לדורות

   .והודו לו

  

[...]  

  

הנה לא נמלט , של ספר הזהרשעם כל שבחו , אבל אין ספק אצלי כלל

אולי הסופרים מעתיקי הספר , מבוא אל קרבו דברים אשר אין להם שחר

וירח ) ולא יזרח(ס "על חר, סיגים מצופות, ספותהוהמה שתו עליו , בחשאי

ובאמרי שהן .  ספר הזהר בזיוףל שם ונקראים ע.הקבלה לא יגיה אורו

כמטבע מזויף ', הל ה אין כוונתי לומר שהן פסולות לבוא בק.מזויפות

ככל , מחדל ללמד על כל הנמצא בו זכות' חלילה לי מה, בשקר מוחלט

, חוץ משנים שלשה גרגרים פרט בלשון ומלה(אשר תשיג יד האפשרות 

אחר שחזרתי על כל צדדים למצוא ,  ידי די התנצלות ואמתלאהשלא מצא

 בשכל ישרםיולא מצאתי ל, להסכימם עם המותר בפינו ובלבבנו, פשר דבר

ולא לעיולי פילא , אותם בלבד הסכמתי שראוי להסירם מן הספר, ובמבטא

כי לא רבים , כדי להניח התקלה בפני כל איש שוגה ופתי, בקופא דמחטא

כאשר ארשום אותם במקומם כשאפגע בהם ,  אשר נשיא יחטאםיחכמו וג

 שאינם דברי המחבר העצמי צוני לומררק ר, בעברי בין בתרי הספר הקדוש

אלא שהן מאוחרים בזמן , כי אמנם ממקור ישראל היו כולנה, מבראשונהל

  .  מי חוברו יחדו הנהי"ולא נודע מתי וע, ובמעלה

  

[...]  

  

עד שקמתי אני , אכן צר לי שלא פקח שום אדם עין על זה ועל כיוצא בו

כי באמת , וחלילה לי להתפאר שהניחו לי מקום להתגדר בו, השפל מארש

לאור ,  כי על כן לא נתתיה לשאלה, היתה לי זאת כאמורעל אפי ועל חמתי

משלתי ברוחי ולא , היתה סגורה בחדרי לבבי כארבעים שנה, עולם עד עתה

או וו יב" גם מדאגה מדבר פן ח, כי יראתי מדבת עם,רציתי לגלותה

ושדו תכלא ,  להוציא לעז על חכמת האמת והקבלה.הפריצים ויחללוה

ה טעמם של הגדולים שעסקו בספר הזהר  ונראה ודאי שזה הי.בכולה
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כי לא , ובלי ספק הרגישו בו מה שהרגשתי בו אני עני שפל מארש, הרבה

אלא טעמם ונמוקם עמם שהעלימו ולא פרסמו הדברים הזרים , יאומן הפכו

או קלי עולם ויטילו מום בקדשי שמים וודאי כדי שלא יב, שנתערבו בתוכו

 כאשר אמרתי . בלתי מזיק כל כך,ף וחשבו התערובת המזוי.בניב שפתים

 ,להבדיל הסיגים ולהסיר בדיליו, י החפץ האלהינבלבי גם אני עד שהעיר

למען ,  וטהרתים לספרים הללו מכל נכר.ששתו סופריו ומעתיקיו עליו

, כשלו בםיבסבת פושעים , החיות עם רב כיום הזה שיצאו אלפים מן הדת

עת ,  והרוצה לטעות יטעה,כתוב, אמר אלי השעה צריכה לכך' רצון ה

שהפכו , מאחר שהפרו תורה עברו ברית עולם הכת הארורה', לעשות לה

הלעיטהו לרשע וימות בבלי דעת , דברי אלהים חיים ומים מתוקים למי מרה

לישרים סודו ואורח צדיקים , וצדיקים ילכו בם דרך ישרה, לא יראה אורה

, שהכריחני השומר אמת עד עכשיו .כאור נוגה רואים באספקלריא המאירה

כאשר זה החלם , ץ מתורת הזהר"יראתי פן דור אחרון עתיד לטהר השר

 קוראים עצמם ,שם רשעים ירקב, שבתי צבי והכת המודחת של ,לעשות

ואף אם בכל מקום שפקרו המינין ,  בספר השמוש כל זהש"כמ, זוהרישטן

  .בשבטש "תשובתם בצדם כמ

, ולא להעמיס עלי אחריות זה, י זולתי"עויותר נוח היה לי להתגלות דבר זה 

ודוחק שעה הצריכה , שלא הסכמתי עליו אלא מאונס גדול והכרח עצום

ודרכיו ', רבים מהם לא ידעו את ה, בראותי כי אזלת יד תופשי התורה, לכך

פרקו מעליהם , ואמרת קדוש ישראל נאצו' מאסו את תורת ה, לא הלכו בהם

, אחרי בצעם לבם הולך, רם עול בשר ודםונתנו על צוא, עול מלכות שמים

, על העושק והמרוצה לעשות קלו כצבי רצו, בחרו ורצו' ובאשר לא חפץ ה

אוי לדור יתום שכך עלתה בימיו , לשונם חרצו, להפך דברי אלהים חיים

אין מחזיק בידה ,  בסכנה גדולהם ואמונת,מפניהם התמימים בחייהם קצו

ל "כאשר קדמו רז, והמינות גוברת, ותהי האמת נעדרת, מכל בנים גדלה

ומתירא אני פן קרבו ) רובה ככולה(להודיענו המלכות תהפך למינות 

, כמעט קט אבדה האמונה, כי סימני נגע צרעת זו נראו הרבה בימינו, הימים

אני אעשה את , יהא העולם כמו שיהא, חלילה לי להניח המכשול ולשתוק

אשר שם פי כחרב חדה ומלתו , קונילבנות בפני המהרסים כאשר יורני , שלי

אלהים למדתני מנעורי גם עד זקנה ושיבה אל , בצל ידו החביאני, על לשוני

,  אמתךתאב לבנים יודיע א, עד אגיד זרועך לדור לכל יבוא גבורתך, תעזבני

לאות ולמופת ' הנה אנכי והילדים אשר נתן לי ה', אנכי וביתי נעבוד את ה
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ואמת התורה ושלום האמונה יהיה , ת אמתה אש דתכי לא כב, בישראל

  .בימי

כי , וברוך אל עליון אשר מגן צרי בידי, צורי המלמד ידי לקרב' ברוך ה

כשאר הודה ולא בוש , בעל כרחו מודה לאמונתי, נאבק עמיר שאמלאך רע 

פ בפה מלא הוכרח לומר "עכ, הסרוחות) אדות(בור עצביו בעל הליחות יבח

 , כן ידמה ולבבו לא כן יחשוב כנודע בעולםואם הוא לא(שהאמת אתנו 

, ל ויכחשו אויבך לך ואתה על במותימו תדרוך"ם בי תינתקי) מפורסם כעת

אשר שמני , בקדוש ישראל אתהלל' ואנכי אשיש ה, ן"תרמוס כופר ותני

ותיו רשע מלמורג חרוץ חדש תדוק הרים וגבהות כמאוס תשים להפיל על ב

ן "עם שהמי(תי ולא אתרפה במלאכתי וסוגלכן לא מריתי אחור לא נ, חלל

, אשר החילותי) לא אהיה חבר לאיש משחית חלילה, חשב להפך יום ללילה

 כי נכמרו רחמי מראות ,מלאכת שמים היא מצוה הבא לידי לא אחמיצנה

 אלי הה דוחקא הכצעקתה הבא" דכלתאגר, בצרת הבת כלת משה מאורסה

מזרים פסולי קהל לטמאה כי באו אליה זדים ארורים מ, בעיר אנוסה

ם משוחים "ויעשו לה צלמי כשדי, הסלענותה לגלות ערותה והיא לא נתפ

ר במתניהם פושט טלפיו כצדיק "חגורי אסו, צבועים בגווני הכשר, ר"בשש

 ,ואיש תככים בם יעשיר ראש סרוחי טפלים שקרים בראשיהם, וישר

ובאמת , רמבית הזוה, מתהלל במתת שקר וידרו להרבות לה מתן ומוהר

   .לעורי לב עד נצח לא יראו אור, חושך ולא אור, כלא וסוהרההוא להם בית 

  

[...]  

  

המתחיל במצוה אומרים לו , משום הצלת נפשות, והואיל ונכנסתי בתגר זה

ב "הגו סיגים מכת, על בעל הקורה ליכנס בעביה אני פי מלך שמורו ,גמור

זמיר לכרם חמד הגיע עת ה, גנוזה גמרא נגמור ויצא לצורף כלי חמדה

ם בעצם הזוהר מעורבים דברים שואציעה הנה מה שמצאתי , זמורלמורתא ז

אומן , הלואי אמצא רופא מומחה יעלה ארוכה למבוכה, וזריםתמוהים 

שקיים דברי , וחכם גדול יקרא, ושכר הרבה יטול מאת הבורא, גדול יקרא

כי תושיע לו גם אני אודהו , כי חפצתי צדקו, בזה יעשה חפצי, חכמים

  .מי יתן ואמצאהו אענדנו לי עטרה, מלחמה בו לא אגרה, ימינו
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  ) 1826-1754 (פלקלס אלעזר' ר
  

  

  'תשובה מאהבה'מתוך 
  

  

, דבר חדש' אשר רצה להמצי, ועתה אין מן הצורך להשיב את האיש

כי לפי מה שבארנו בהשתנות , להשביע את האיש הישראלי בספר הזוהר

ול גוף השבועה ודרך כלל האיש ההוא לצחוק וללעג יש לחוש לקלק, הסדר

'  חסר לב אשר בתורת משה עבד הימי פתי הישראל, באזני כל שומעיו

 לבאר ולפרש ,ישבע לשקר ובתורת ספר הזוהר הבנויה על שכל האנושי

  .היש תמנעהו משבועת שקרי' תורת ה

אומר אבל אני , שהספר הזוהר כלו קדוש, את זה כתבתי לדעת האיש ההוא

שבספר הזוהר נמצאו כמה זיופים וקלקולים אשר ', הריני נשבע בתורת ה

קדוש יותר מכל ספר , ועלה אחת מתלמוד בבלי הויות דאביי ורבא, הוסיפו

' חייא ור' הנה אם אמרו חכמי התלמוד על ברייתא דלא מתנייא בי ר, הזוהר

ודאי וספר הזה , דלמא משבשתא היא, מאן יימר דמתרצתא היא, אושעיא

לא זכרו מספר הזוהר , כי כל הדורות מראש, ח ורב אושיעא אתמר"לאו בר

לא בהקיץ ולא בחלום כי הנה אם אמת הדבר שהחבור הזה הוא , מאומה

כמבואר , יהודה הנשיא קבל גם ממנו' אשר ר, שמעון בר יוחאי' מהתנא ר

ס "איך לא זכר את הספר הזה בבורו ש', ם לספרו יד החזק"הרמב' בהקדמ

יוחנן שחיבר תלמוד ירושלמית אינו מזכירו ' ואף ר, משניות או בשום מקום

ורבינא ורב אשי שחברו תלמוד בבלי מאה שנים אחר חבור , בשום מקום

והיו סוף אמוראים ולא שמו רמז בכל התלמוד מספר , תלמוד ירושלמי

ורבה בר נחמני שחיבר רבות ושוחר טוב וכיוצא בהם הרבה לא , הזוהר

י "ם ורש"ף והרמב"י גם רבנן סבוראי והגאונים והרי"בור רשבזכרו מח

והילקוט שמעוני אשר אסף , ש והטור"א והרא"ן והרשב"והרמב' ותוס

כלם לא ידעו ולא ראו ממנו , לתות והברייתותולקט כל המדרשים והמכי

לשלש מאות שנים ענו ואמרו שמצאוהו ואיזהי כנסיה ' עד שזה קרו, דבר

ם בהקדמתו "ל הרמב"וז' כמו תלמוד בבלי וירושל, אשר קבלוהו בכנופיה

לספר יד החזקה אבל כל הדברים שבגמרא הבבלי חייבין כל ישראל ללכת 

לנהוג בכל המנהגות שנהגו ,  מדינה ומדיהוכופין כל עיר ועיר וכל, בהם
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וללכת בתקנותם הואיל וכל אותם דברים , ולגזור גזירותם, חכמי הגמרא

ואין אני חלילה , ל ויעיין עוד שם"הסכימו עלהם כל ישראל עכ, שבגמרא

כי הוא היה , שמעון בר יוחאי' מטיל דופי ופגם בכבוד התנא אלדי ר

, י ועזקתיה חתום עליה" גושפנקא דרשבאלא אני אומר לאו, מחסידי עליון

שהרי נזכרו בספר הזוהר כמה תנאים , ומי שיש לו חצי דעת יגיד כן

י שנים רבות במספר והארכתי בזה במקום אחר "שהיו אחר רשב' ואמוראי

ה "ץ זצלל"יעב' מטפחת להגאון מוה' מפי סופרים ומפי ספרים כמבואר בס

 .ש"משה דיליון יעיי'  את החכם רשגזר אומר שחלו בו ידים מזייפים וחשד

י כי כמה דברים סתומים "הרבה נכשלו ע, והנה מיום שנתחדש ספר הזוהר

, להתעות בני אדם יושבי חשך השכל, אשר המציאו האחרונים, וחתומים

, צאו וראו כמה קלקולים רבים קלקלו מאמיני הכלב רע שבתי צבי שבור

ותלו ,  שם רשעים ירקבויעקב פראנק, מסאלניקא' ואחוזת מרעהו ברכ

שמעון בר יוחאי כל ' דבריהם בספר הזוהר אשר בודאי לא יאונה לצדיק ר

 .און
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  ) 1835-1754 (מהאלה לפסוןוו אהרן
  
  

  ' שיחה בארץ החיים'מתוך 
  

  

שמתי מחסום לפי עד כי , הנה שמעתי לקולך ועשיתי כאשר ציויתני :פלוני

ואז , שמע דבר אחד אשר ספרו לי חכמי האמתועתה הואל נא ו, תם דברך

תראה כי לא מחשבותם כמחשבותיך לבאר הפעולות המיוחסים להבורא 

 ...ובוודאי אם תשמע אותם אז, על דרך השאלה והדמיון

ידעתי גם ידעתי כי רחוק מאוד באורי בכתובים אשר זכרתי מבאור  :ם"ב"מ

אל תסתירני , ושואולם הלא הגדתי לך פעמים ושל. איזה חכמי תלמוד

ילכו המה בדרכיהם . מדברי אגדה ואל תדחיני מדברי יחיד] תסתור אותי[

  .הטוב יכפר בעד השוגה' וה, ואני אלך בדרכי

כי אם מחכמי האמת כאשר דבריהם , לא מחכמי התלמוד אדבר עתה :פלוני

שם תמצא כי נכון , משם אגיד לך, זוהר כתובים בספר הקדוש והטהור

  .לא מחשבותם כמחשבותיך, הדבר אשר דברתי

מי  ? מה הספר הזה–? ספר הקדוש והטהור זוהר) אל לבו( :ם"ב"מ

מי האנשים ? ומי חכמי האמת האלה 1!לא שמעתי ממנו מאומה? הולידו

החכמים אשר היו לפני ? אשר יתנשאו לקרוא שמותם בשם גדול וגאה כזה

 העלו על אך את שם זה לא, עלי ארץ כולם חתרו לדעת ולמצוא את האמת

אל . (אולי דברו נכונה, ואולם טרם אשפוט אשמע מה בפיהם! ראשם

  .הודיעני באור חכמים האלה ודעתם) פלוני

  ).ומקנח ידיו בצרור, לוחש דבר מה בלחישה( :פלוני

  ?מה זאת :ם"ב"מ

כי הלימוד בספר הקדוש הזה צריך שמירה , קנחתי את ידי לטהרם :פלוני

התפילה אשר מיוסדת להתפלל טרם , שהוהתפללתי בלחי, וטהרה ביותר

למען החליש כח סטרא אחרא ולבלתי תת לו  ,הלימוד בספר הטהור הזה

שמעון הוה אזיל לטבריא פגע ביה ' ר: ועתה שמע מעשה שהיה, יניקה בי

                                                           
ועיין , ולא נודע ממנו בימיו מאומה, ם" בימי הרמב כאשר נודע לא היה ספר הזוהר כלל1

  . מזה בספר צמח דוד
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שלמא עלה דמר במא קאי עסיק הקדוש ברוך הוא : אליהו אמר ליה

ן משמך זכאה אנת בקרבנות עסיק ואמר מילין חדת: אמר ליה? ברקיעא

ואתינה לאקדמא לך שלם ומלא חדא בעינא למשאל מנך לאסכמא 

במתיבתא דרקיעא שאלנא שאילי עלמא דאתי לית ביה אכילה ושתיה והא 

. כתיב באתי לגני אחותי כלה אכלתי יערי עם דבש שתיתי ייני עם חלבי

ה הוא בר "אמר קב: אמר ליה? ה מאי קא אתיב לון"שמעון וקב' אמר ר

ה "שמעון כמה חביבו חבב הקב' אמר ר. חאי יימא ואתינא למשאל מנךיו

לכנסת ישראל ומסגיאו דרחימו דרחים ליה שני עובדוי ממה דהוה עביד 

ואף על גב דלאו אורחיה למעבד הכי הדא הוא דכתיב באתי לגני אחותי 

אמר . כלה הואיל ואתינא לגבה ולמיעל בהדה לחופה אכלתי יערי עם דבשי

ה למימר ובגין דלא למיחזק טיבו לגרמיה "חייך מלה דא בעא קבליה רבי 

עתה :  השמעת הדברים האלה– 2.קמי כנסת ישראל סליק מלא לגרמך

שמעון ' הלא אליהו ור, הראית לדעת כי הפעולות אינם על דרך דמיון

  .העידו בפירוש

לדבר כתועבה הזאת על , האם רוח אלהים רעה מבעתך) בקצף( :ם"ב"מ

  ... הסתר מפני פןלך? אלהים

כי לא מלבי דברתי עד , אל נא תשת עלי חטאת! בי אדוני) בהכנעה( :פלוני

  .הלא המה כתובים בספר הקדוש מפי חכמי האמת, כה

                                                           
ולתועלת הקורא אשר לא נסה להבין לשון הזוהר אעתיק . ב"ע, א"דף רמ'  זוהר חלק ג2

) הנביא(והנה אליהו ) שם עיר(שמעון הלך לטבריא ' ר. "המאמר הזה ללשון עבר
: אמר אליהו לו? ה בשמים"במה מתעסק הקב! לקראתו ויאמר לו שלום לך אדוני

ועל כן באתי והקדמתי לשאול בשלומך ! בקרבנות ויאמר דבר חדש משמך איש מוצלח
הלא בעולם הבא אין , הנה בישיבה של מעלה נשאול נשאל: ולשאול ממך שאלה אחת

שתיתי ייני עם , אכלתי יערי עם דבשי, אכילה ושתיה ואיך נאמר באתי לגני אחותי כלה
הלא בן : אמר לו אליהו כה דבר אלהים? ה"ומה השיב להם הקב: מעוןש' אמר ר? חלבי

שמעון מה רבה האהבה אשר ' אמר ר. ובעבור זאת באתי לשמוע מה בפיך, יוחאי יענה
כי מרוב אהבתו שנה את דרכו ומשפטו ויעשה מה שאין דרכו , את בית ישראל' אהב ה
הנני , יה ללכת עמה לחופהאחרי שבאתי אל, ולכן אמר באתי לגני אחותי כלה, לעשות

ה רצה להשיב "גם הקב! חי נפשך! אדוני, אמר לו אליהו. אוכל גם יערי עם דבשי
 מי האיש –". כדבריך האלה ואולם לבלתי התגדל בפני בית ישראל אמר לשאול את פיך

כי רבו מאוד (בקראו המאמר הזה והדומים לו , מעדתנו אשר לא יבוש ופניו לא יחורו
אפס אין פה מקומו להרחיב בזה הדיבור ? ולאזני חכמי אומות) ספר הזוהרספורים כזה ב

  . ובמקום אחר אגלה בעניין הזה את אשר עם לבבי, לכן אתאפק כעת ואתן ידי למו פי
   המחבר                                                                                                                          
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לא ? ומה שמות האנשים אשר קראו להם חכמי האמת? מי הם :ם"ב"מ

גם שם הספר אשר זכרת לא נודע ולא , ידעתים ולא ידעו אבותי דבר מהם

  !אין זאת כי אם רעות רוח ממך ומאנשים כמוך?  יודע מי הולידוומי, היה

וכן , שמעון בן יוחאי חבר הספר הזה' חי אנכי התנא ר! בי אדוני :פלוני

  . שמעון בן יוחאי' פתח את ספרו במלת בריש המורה באצבע על ר

און תחת לשונך כי מפי החכם הזה לא יצאו דברי תוהו כדברים  :ם"ב"מ

הנה חכמי היונים . קרא את עצמו בגודל לבב חכם האמתגם לא י. האלה

אף כי , ויבחרו בשם אוהבי האמת, הגדולים מאנו לקחת להם השם הזה

כי כן דרכם , אחד מארצך וממולדתך חבר הספר הזה! אין זאת, הצדיק הזה

  .לדבר בגודל לבב
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  )1867-1790 (רפפורט יהודה שלמה' ר
  

  

  מבחר כתבים
 

 

נקרא לפנינו דגל המקובלים הוא בעל הזהר , ועתה ֹבא וראה אם כנים דבריך

אולי נודע לך מה שהרע . אה אם הייתה כוונתו רצויה או לארנבחנהו נא ונ

לעשות ברדפו דרך כל בעלי הסודות מימות עולם אצל כל העמים אשר ככל 

זמות אין נקי מהם מהתערב בלימודיהם . שומרי נשף ומשימים פנים בסתר

ֶתֶבל ותשוקות בשרים ואני הראתי עוד בבירור נפלא את מי מהם בחר 

. ולא אוכל להאריך פה, כ ספריו"ביחוד למורה דרך ואשר בלשונו כתב ג

כ הרבה לשונות בלתי נקיות ומשלים גסים וקשים לאזן רכה "ומזה באו לו ג

וריא י ל"ומהם הר, וקצת מאוחרים הלכו אחריו לתומם וכתבו בלשונו. וזכה

אשר היותר גס בהם הוא לליל שבת , ל בשיריו הארמיים לסעודת שבת"ז

   . כל זה לבד היה מספיק לגנוז ספר הזהר בבית הסוהר– בסופו ודוביח
  

[...]  
  

עד כי , כ על ספרי הקבלה וכותביהם"והאמת אגיד כי רבו המבוכות אצלי כ

ולא ( רבה ראשיתם תהו ובהו וחשך על פני תהום, נלאתי להשם בהם מעיני

אך . אשר משם יחוללו הרפאים בני בלי שם") יהי אור"ניתן עליהם אומר 

את . ת כשמות הקדמונים אשר בארץומדי עזבו משכנותם קראו להם שמ

ושלמה ) רעיא מהימנא(אדם הראשון וחנוך ואברהם אבינו ומשה רבינו 

ה ומי יאמר להם מ, מנו בן סופריהם, ואיזה גאונים[...] המלך ואליהו 

וגם הפירושים על קצת . ומה קשה להכיר את שם בעליהם באמת? תעשו

יחסו עוד ללא אדונים לאלה כן הדפיסו , הספרים המתיחסים לקדמונים

' לא זה רבי. כמה פירושים לספר יצירה ועל כל אחד מהם קראו שם לא הוא

ומה נעשה עתה בנוסח פרקי . ן"ד ולא זה הרמב"ולא זה הראב' סעדי

 קמי יודע מאיזה זמן ומאיזה סופר נכתב או נעת?  הבא לידךי"היכלות כ

, לא מהם ולא מהמונם ולא נח בהם, על כן אמרתי מאז? ונתיחס ללא בעליו

  .אין נחת רוח בקריאתם ובחקירתם

  )'רשד״ל אל ז״ל ש״יר הרב הריץ אשר: שי״ר אגרות 'מתוך(
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[...]  

ולא הטלתי , לא הכחדתי ולא אכחד, דע אתה העיט הצבוע המוכיח החנף

מ דיליאון לא צפנתי " אשר אמרתי על ר–מום בקדשים כי חולין הוא לי 

הזה ' ובפה מלא אומרה כי אלה היודעים הזיוף הנעשה בס. 'ולא אצפין וכו

ומתאמצים בכל זאת לתמוך את המראה ולהחזיקה עוד בעיני ) הזהר' בס(

  "כבודההם שונאי הדת והאומה ולא יחושו לחשכת זהרה והורדת , העם

  )שישי כרך', חמד כרם 'מתוך(
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  )1865-1800 (לוצאטו דוד שמואל
  

  

  'הזהר ספר קדמות ועל הקבלה חכמת על ויכוח'מתוך 
  

  

ו ואני הייתי בחברת אנשים אשר לא "ויהי בליל הושענא רבה שנת התקפ

ויבוא ; אלמען עשות התקון הנהוג בלילה הנורא ההו, יתנו שינה לעיניהם

כי מקרוב בא , לא ידעתיו מתמול שלשום, בתוך הבאים איש מבני פולין

תהלים כלו ' ויקרא עמנו ספר משנה תורה כלו וס, וישב לימיני, לעירנו

ואולם בבואנו לקריאת ; כאדם הקורא בתורה, באהבה וברצון ובכוונת הלב

, תנוויהי כאשר השלמנו גרס. ויישן, תקפה עליו שנתו, האדרא הקדושה

לא ) "ה"ערובין ס(באמת אמרו חכמים : ויאמר אלי, ויקץ האיש משנתו

לא איברי סיהרא "אבל אמרו גם כן : אמרתי לו". איברי לילא אלא לשינתא

כל העוסק בתורה ) "ג"וחגיגה י' עבודה זרה ג(ואמרו גם כן ; "אלא לגירסא

כן ואמרו גם , "בלילה הקדוש ברוך הוא מושך עליו חוט של חסד ביום

תלמדי חכמים העוסקים בתורה בלילה מעלה עליהם הכתוב  ")י"מנחות ק(

כל בית שאין דברי ) "ב"סנהדרין צ(ואמרו גם כן , "כאלו עוסקים בעבודה

  ". תורה נשמעין בו בלילה אש אוכלתו

ואם אמרו , "לכל זמן ועת לכל חפץ"הלא אמר החכם : ויאמר אלי האיש

ואם , "הלא אמרו שינה בשבת תענוג; לא אמרו בלילות מועד, בלילות חול

ואתם מחללים את הקדשים ; הלא בלילה חובה היא, ביום היא תענוג

והיית אך "ותענו את נפשותיכם בימים שנאמר בהם , ומבזים את המועדות

  ".שמח

אחרי אשר ', ואיך לא נקום בלילה הזה לשפוך שיחה לפני ה: אמרתי לו

ופתקין נפקין מבי , א דדינא דעלמאידענו כי ביומא שביעאה דחג הוא סיומ

  ).א"דף ל, חלק ג(כאשר אמרו רבותנו בזוהר הקדוש , מלכא

ואיש איש פנה ללכת , אשר עשינו בו התקון, ובתוך כך יצאנו מן הבית

. רק התחבר עמי לטרוד אותי בטענותיו, והאיש ההוא לא עשה כן, לביתו

ויעמוד , רא כי אין אישויפן כה וכה וי, וידום האיש עד רחק כל איש מעלינו

 בדברי כופרים שאתם, חייביא לכון וי: ויפתח את פיו ויאמר, על אם הדרך

קץ : שהתקינו לומר ביום הכפורים, התפלה מיסדי, העולם אבות קדמונינו
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; שאין גזר דין נחתם עד יום הושענא רבה, ואתם אומרים, מחילה וסליחה

כי ביום הזה : שאמרה, האלא שאתם מכחישים דברי התורה עצמ, ולא עוד

ואם כבר נחתמה ; תטהרו' יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני ה

ולא זו ? איך יהיה סיום הדין ביום הושענא רבה, הסליחה ביום העשור

אלא שאתם מבטלים היום , בלבד שאתם מענים נפשותיכם ביום שמחה

  .ובכל ימי חולו של מעוד את מצות התפלין

 המשנה הם יאך רבותינו חכמ, חלילה לנו, ו נעשה כזאתלא מלבנ: עניתיו

כי כל המניח תפלין בחולו של , )'דף ס(גזרו אומר בזוהר חדש שיר השירים 

הידועים אל האנשים המאושרים , וזה לטעמים כמוסים, מעוד חייב מיתה

  .'אשר עמדו בסוד ה

ך אוי לאזנים שכ? העושה מצות אלהיו חייב מיתה: ויקצוף האיש ויאמר

, ואיך תדברו סרה על רבותינו חכמי המשנה לתת בפיהם דבר כזה! שומעות

והלא גם בשבת ויום טוב לא ? ביום מן הימים חייב מיתהשהמניח תפלין 

, לא קל ולא חמור, אמרו שאסור להניח תפלין ושיהיה המניחם חייב עונש

. ורק אמרו ששבתות וימים טובים אינם זמן תפלין מפני שהם עצמם אות

והלא מצאנו בתלמוד ירושלמי , איך יהיה אסור להניח תפלין בחול המועדו

שאחד מן החכמים צוה לסופר שיכתוב תפלין , )הובא בהגהות מיימוניות(

כדי שיוכל ליתן תפליו לאדם אחר שאבדו , בחול המועד לצורך עצמו

מה יהיה , ואם המניח תפלין בחול המועד חייב מיתה; תפליו בחול המועד

כדי להשאיל את , סופר הכותבם בחול המועד להניחם הוא עצמועונש ה

  ?ם גם הוא בחול המועדניחשלו ליהודי אחר שי

והנה עיניו הרואות כי כן כתוב ? ואיך נכחיש את הכתוב בספר: אמרתי לו

ואם ; כי המניח תפלין בחול המועד חייב מיתה, בספר הזוהר בשם רבותינו

  .שב ואל תעשה עדיף, רמן הירושלמי משמע שאין איסור בדב

ומי הם עדיו של ספר הזוהר המעידים עליו שחכמי המשנה : ויען האיש

  ?והתלמוד כתבוהו

אמר רב , אמר רב שמעון: שכתוב בו בכל דף ודף, עדיו מתוכו: אמרתי לו

ומי הם ? ומי הם עדיו של התלמוד, פתח רבי אבא, רבי חייא אמר, אלעזר

ומי הם עדיה של ? נביאים וכתוביםומי הם עדיהם של ? עדיה של משנה

ויכתוב , אל משה' וידבר ה: אלא שכתוב בתוך הספר? תורת משה עצמה

אמר רבי : וכן, לה לדודיהת, משלי שלמה, דברי ירמיהו, עיהוחזון יש, משה

, הזוהר' ואם תרצה להכחיש ס, אמר רב אשי, אמר אביי, רבי אומר, מאיר
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,  תכחיש גם בתורה ובנביאיםואחר כך, תכחיש גם כן במשנה ובתלמוד

  .אין לי חלק באלוהי ישראל: ותכפור ותאמר

ם אין אמונתנו נכי אמ, אין הענין כמו שאתה אומר: ויענני האיש ויאמר

, כי כמה וכמה ספרים מזויפים יש, בספרים מיוסדת על הספרים עצמם

אבל אנחנו מאמינים בספרים , המתיחסים לאנשים אשר לא כתבום מעולם

הנה אנחנו ; מזמן מחבריהם עד היום, ה עליהם הקבלה מדור לדוראשר בא

מאמינים בתלמוד מפני שהתברר לנו שהתקבל אצל כללות אומתנו מזמן 

 הכתובים בו הם באמת דברי ואנחנו בטוחים שהדברים, חבורו עד היום

וגם , מפני שאנחנו יודעים בבירור שגם זה מאה שנה, החכמים הנזכרים בו

וכך , כך היתה קבלת בני ישראל כלם,  זה אלף שנה ויותרוגם, זה מאתים

היתה אמונת הגאונים האחרונים והראשונים וכך היתה אמונת רבנן 

ופרסום הקבלה  .שהיו סמוכים בזמן ובמקום לחכמי התלמוד, סבוראי

הוא , מאב לבן ומרב לתלמיד, הזאת בכל עדת בני ישראל מדור לדור

, וכן הוא הדבר בענין המשנה.  התלמודהמבער מלבנו כל חשש זיוף בענין

כי הנה התלמוד , וכן בענין התורה עצמה, וכן בענין הנביאים וכתבי הקדש

כולם מורים באצבע שהיתה תורת , והמשנה וספרי ברית חדשה לנוצרים

; משה מפורסמת ומקובלת באומתנו בתחלת הגלות ובסוף ימי הבית השני

 עדות ברור לפרסום אמונת –בו והבית עצמו והעבודות אשר היו נעשות 

וספרי עזרא ונחמיה ודברי . התורה הזאת מיום הוסד הבית השני והלאה

 כלם יעידון על פרסום התורה הזאת בימי גלות –הימים ויחזקאל וירמיה 

וספר מלכים ושמואל ותהלים ושופטים ; בבל ובסוף ימי הבית הראשון

עד דור , ימי השופטיםויהושע מעידים על פרסומה בכל ימי הבית ובכל 

ולא מפני שמצאנו הספרים האלה מעידים על . שבו נכתבה התורה, המדבר

אבל מפני הקבלה הנמשכת בשלשלת , התורה אנו סומכים עליהם ועליה

המאמתת אצלנו פרסום הספרים האלה באומה מזמן חבורם , בלתי מופסקת

יהם ועל לפיכך אנחנו מחויבים מן השכל הישר לסמוך על, עד היום הזה

מפני , כדרך שאנו חייבים להאמין בספרי המליץ הרומי ציצירו, תורת משה

אבל אם יבוא אדם וידפיס . פרסומם בין האומות מן הדור ההוא עד היום

פ שאין הדבר נמנע שהיו "אע, בדור הזה נבואות נתן נביא וגד החוזה

מכל מקום אין אדם מישראל חייב לקבלם מאחר שלא באה , במציאות

אחרי שלא הוזכר , הזוהר' והנה כן ס. יהם הקבלה הכללית מדור לדורעל

ואף לא , ושלא היה נודע ומפורסם בימי הגאונים, כלל במשנה ובתלמוד
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כמו שהודה בעל מנחת , ש"ן והרא"ם ורמב"ע ורמב"י וראב"בימי רש

שכל איש ישראל וכל , הנה הוא חסר העדות הנאמנת, )בהקדמה(יהודה 

, הלא היא הקבלה המפורסמת והבלתי מסופקת, קבלבעל שכל מחויב ל

ומתיחסים   בדורות אחרוניםואיננו עוד אלא מכלל הספרים הנמצאים

, וחבריהם, ודברי הימים של משה רבנו, כגון ספר הישר, למחברים קדמונים

כפי מה שיהיה נראה לעיני , שהרשות נתונה לכל חכם לב לקרבם או לרחקם

כי אין אמונה במה שאין בו , ם כלל לאמונהמבלי שיהיה בזה מקו, שכלו

  .קבלה וספר הזוהר אין עליו קבלה מזמן חברו עד היום

  

[...]  

  

כי אמנם כבר ? ומי הגיד לך כי בספרד היה בעל ספר הזהר: המחבר

  .הראיתיך כי עדות היוחסין איננה כלום

ואני כבר הראיתיך מופת חותך . ולא הוכחת אותו, דבר זה אמרת: האורח

שאומרים בלשון ספרדי במקום ) Esnoga(זה ממלת אש נגה על 

Synagoga. הנה . עוד אחרת אציגה לפניך, ואם עוד ראיה אחרת תשאל

, כי הזרקא שמלמדים לתינוקות הוא מסודר בשלשה דרכים מתחלפים, ידוע

ואנשי איטליאה אומרים זרקא , כי האשכנזים אומרים זרקא סגול מונח רביע

והנה . פרדים אומרים זרקא מקף שופר הולך סגולתאוהס, שרי פזר גדול

ורזא דמלה זרקא מקף שופר הולך : "כתוב) א"ד ע"א דכ"ח(בספר הזהר 

  .שהוא ממש כמנהג הספרדים, "סגולתא

  .אולי גם הלשון הזה נוסף: המחבר

שאם היה מתאמת מה שכתוב , ואומר, ונשוב למה שהיינו בו: האורח

; החרשתי, הזהר ושבתם איש אל אחוזתושבזכות למוד , בהקדמת התקונים

אבל הנה חלפו למו יותר מחמש מאות שנה שנתפתו רובם של ישראל 

' ולא ברך ה, ועדיין בן דוד לא בא, ובאהבתו ובלימודו ישנו תמיד, אחריו

שהיה הספר ההוא גרמא בנזקים רבים לכלל , אבל בהפך, אותנו לרגלו

משך רוב ית חכמת הפשט ולההוא היה הגורם לעזיב, הלא ראשונה. האומה

, לעוות את הכתובים בדרשות של דופי, החכמים אחרי ההבל ויהבלו

בראשי תיבות ובחלוף אותיות ובגימטריאות ובכל מיני רמזים שאין הדעת 

שאין להבינה אלא על פי ', ות הוהתורה האמתית הנקראת עד; סובלתן

 דורש ואין ואין, היא מונחת בקרן זוית,  כדברי בעל העקרים,טהופש
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, ם"רשב, י"ובאמת איפה נמצאו אחרי ִהָגלות ספר הזהר אנשים כרש. מבקש

? שהאירו עיני כל ישראל בידיעת הפשט, ק וחבריהם"רד, ן"רמב, ע"ראב

הלא , ל ואחרים"י ברי"ו ור"ן ורנה"ואם קמו כדור האחרון אנשים כרמבמ

א הביאו לו ול, כלם אנשים אשר פרקו מעליהם עול הזהר ויבזוהו בכליותם

אך לא עסקו בו , י אברבנאל אולי היו מאמינים בו"ובעל העקרים ור. מנחה

והנה ספר הזהר הוא אשר גרם לישראל חמש מאות . ורחקו מעליו ומדרכיו

  .שנה של חשך ואפלה

כי אמנם הפך ממה שאתה אומר , תשובה גדולה יש לדבריך אלה: המחבר

כי אתה ידעת , לנו ספר הזהרוהוא כי תועלת עצומה הועי, יש בידי לומר

בכמה כפירות נוקשו , הראשונים מבני עמנו אשר נמשכו אחר הפילוסופיאה

לקיים דברי , וכמה זלזלו בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה, ונלכדו

זה ביטל , בפרטים' זה הכחיש ידיעת ה, זה כפר בבריאה מן האין. אריסטו

, ים שאינם כפי האמתזה אמר שיש במעשה מרכבה של יחזקאל דבר, הנסים

זה אמר שנפש האדם מתה במות גופו לולא העסק , אבל כפי דעת קצת

באופן שלפי , וזה בדה מלבו למצות התורה טעמים שכבר בטלו, בהחכמות

ושמירתן בימים האלה מעשה , דבריו רוב המצות בזמן הזה בלי טעם כלל

לם שאין והכלל אצ, וכמה מן הכפירות הללו מפוזרות בספריהם; תהו הוא

מיד , ואחרי אשר נתגלה ספר הזהר. להאמין אלא מה שהשכל יחייבהו

  . נתבטלו כל הדעות האלה

, כי הראשונים אשר בדו מלבם חכמת הקבלה, כבר מלתי אמורה: האורח

אבל מה אומר כראותי שהרעו לעשות יותר ; לטובה נתכוונו

אומר היש לך בוזה תורה יותר מספר הזהר האומר שמי ש? מהמתפלספים

ב "ולא יהיה לו חלק לעה, תפח רוחו, שפשוטה של תורה הוא התורה עצמה

תקוני (אומר כי הפשט הוא תבן דאורייתא , ובמקום אחר; )ב"ג דף קנ"ח(

ובתחלת הקדמת התקונים הוא מהתל בעסוקי המקרא , )ד"זהר חדש דף ל

לא ל לא היו עוסקים א"והנה אנחנו רואים כי חכמינו ז. וקורא אותם ביצים

: אלא בפירוש אמרו, לא עשאום עיקר, ואם אמרו גם דברי אגדה, בפשט

וכשבאו " אין מקרא יוצא מידי פשוטו: "ואמרו" ?וכי אגדות אמנה הם"

וכי לא היה לו למשה : להשיב על דרשות של דופי שהיה מנשה דורש

אלא על דרך , לא השיבו על דרך הסוד? לכתוב אלא ואחות לוטן תמנע

 המצות כבר אמרתי לפניך דברי רבן יוחנן בן זכאי ובענין; הפשט

הרי , "חייכם לא מת מטמא ולא פרה מטהרת ולא מים מטהרים: "לתלמידיו
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כשבאו לדבר , גם בפרק אין דורשין. מבואר כמה היו רחוקים מדרך הסוד

הביאו ראיה לדבריהם מפשט , דבר בענין מעשה בראשית ומעשה מרכבה

על פי הרמז או על פי הסוד לא אמרו דבר ולא אבל ; או מן הדרש, הכתובים

ולא יהיה , ותפח רוחם, והנה לדברי הזהר היו כלם טפשים וביצים. חצי דבר

    .ב"להם חלק לעה
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  ) 1932-1853 (קאפח יחיא' ר
  

  

  'מלחמות ה' מתוך
  

  

סור ואף להראות כמכבדה א, היהודים נזהרים מאד בענייני עבודה אחרת

ם אם לפת איש ארחות דרכו אצל בית "כמו שאמרו בתלמוד וברמב. להם

ז וישב לו קוץ ברגלו לא ישב אף לא יכרע וישתחוה להוציאו שם למען "ע

ואם היתה ההשתחויה , ז"לא יתראה בעיני העוברים כמשתחוה ומכבד לע

וכיון , לפני הארון בעבודה אחרת לא היו היהודים מחזיקים במנהג זה

  .קו בו מימי אבותיהם אות אמת הוא כי אינה משובשתשהחזי

  

[...]  

  

הן אמת שאני תמיה על ספרים שחוברו מאחרונים שהביאו מאמרים 

מי נתן רשות לשכל . והמה מקשים בהם ומבארים כפי שיקול דעתם. מהזהר

כי , אנושי להמציא משיקול דעתו במציאות שלש ראשונות ושלש צחצחות

ואין ראיה ממאמר הזהר ' דלא קימא לשאלה וכומבואר בזהר דאית מקום 

מ שקבילו מפי סבא דסבין ואליהו ומקדישין עילאין וכל הנך "יצירה ור' וס

י וגוריו שקיבלו "וגם האר, דבר בם ומלתו על לשונם' ינוקי דבזהר רוח ה

ממנו פה אל פה מפי עליונים יצאו הדברים ואנן בלמודינו באותן לא יעלה 

מה שאין כן אלו האחרונים והמבארים , את המלותבדעתינו זולת קרי

  .משיקול הדעת

כי המהלך הרב אל , ל ממשל ארץ ישראל הנמשל"והנה אהובי כאחי ז

בוי ההצעות יור, מקום השם בהסגת הסוד הוא קוצר המשיג ועומק המושג

 ,ובפרט בחכמת הקבלה מכמה פנים, שהם סבות מונעות בכל השגת חכמה

והנה אף כי ' מוסך ומבדיל בין השכל והמושכל וכוועל כולם החטא שהוא 

בעל פרדס רמונים לגודל קדושתו וחסידותו נזהר מאד בכמה מקומות 

ואף אנו ' ומזהיר מאד על מחשבה זרה שלפירוד וגבול וממשל משלים וכו

נאמר מי יתן ויערה עלינו רוח ממרום שנשכיל ונבין הדברים בלי נטייה מן 

ובאלו נקוט האי כללא בידך שכל דברים . 'האמת ומשרשי הדת וכו



 497

ויובנו , האסורים בספרי המקובלים שזכרו בלי מחלוקת בדבר ובלי חקירה

פשטן של דברים וחיבור הדברים קשרם על לוח לבן ויהיו לטטפות בין 

ואף כי יקרא לפניך דברים הנראים תמוהים מצד עצמן או מצד . עיניך

, תקבלם באמונת אומן, ושינוישנראה חלילה שיש פירוד ומספר וגשמות 

ו "ידיעתך בעומק הבנה מבלי שתסתפק חוותאמר בלבבך כי קצרה דעתך 

שהרי גם אותם , באחד משרשי הדת האמורים ביגדל ובכמה דוכתי

ומעתה צא ולמד . ' אי אפשר לירד לשרשם מצד שכל אנושי וכוםהעיקרי

  .האמתשאסור לחדש ולהבין דבר מתוך הנכתב בספר פן לא יכוין אל 

  

[...]  

  

חלושי "ל ורמיזותיו שאמר ש"שים לבך אתה הקורא לדברי הגאון מהרש

 כי מיד בן נכר ,"הראות לא יביטו ולא ידעו מוצאו ומובאו של ספר הזהר

ומה . א בספרו שם הגדולים"חיד' הר' יצא ובא לחכמי טוליטולא כמו שכ

להים ל שכל כוונתו להטעות עם ישראל להאמין בא"ר, שכתב וכוונתו

 אם אמת רכלומ'  וכו"פקח עיניך וראה אם יש בזה ממש" תבומה שכ. רבים

י לא אשתמיט שום רמז בתלמוד בבלי וירושלמי "דבריו שכן אמר רשב

כי חבר היה לחכמי . י"וספרא ספרי ושאלתות ופסיקתא ממה ששמעו מרשב

אלא . המשנה ואי אפשר שלא ישמעו ממנו דבר מכל הנאמר בזהר ותיקונים

וסקים פמוד ולומי שלא ידע להשיג תורה על נכון בת. י הכל שקר וכזבודא

יבוא לקצץ בנטיעות להאמין שאלהים רבים וכמו שמסיים בסוף דבריו והוי 

וערום יבין . ה פתי יאמין לכל דבר"וכמאמר שלמה המלך ע. כמו מינות

ל " דאין דברי המרשתבך כ" דהשל גבעף וא"עוד כתב רביד הזהב . לאשורו

ו דמה מינות שייך יג המה על"וגם הדמשק אליעזר הביאם הכנה, רחיםמוכ

  .כ לעינינו"ע'  וכו"במה שהאדם מחמיר על עצמו

און גך שכתב על דברי ה"כון על דברי השהנה מה מאד יתפלא הקורא הנ

וכל שכן , והוא בעצמו לא ירד לסוף דעתו. ל שאין דבריו מוכרחים"מהרש

ל "לאו לבו לתמוה על אדם גדול כמהרשעל תמיהת הדמשק אליעזר איך מ

כי , אשר שט בים התלמוד וספרא וספרי ושאלתות ועיניו ראו ועפעפיו בחנו

והוא לבדו ידע מהיכן מוצאו , צב בדבר הזהר והמקובלים החדשיםודרך ע

להסית ולהדיח אותנו להאמין , ם יצא ובא אלינו"כי מיד עכו, ומובאו

 סבות רבות מחודשות נבראות המה ,באלהים רבים ולעבוד אלהים אחרים
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ל שלא "רש' וזהו שכ, הצורות והפרצופים שהמציא מחבר הזהר ברעיונותיו

והוסיף עוד לומר פקח עיניך וראה אם יש . ידעו מוצאו ומובאו וכוונתו

בוי באלהות בפרצופים יממש בדבריו וממקור נאמן יצאו דברים כאלה ר

ם רמז מזה בתלמוד בבלי מיט שוהשלא ל, שונים ומלכות וממשלה להם

אלא ודאי לא מישראל יצאו , וירושלמי וספרא וספרי ופסיקתא ושאלתות

', ולכך אמר לכן אהובי אל תלך בדרך אתם וכו, הדברים האלה וחיצונים הם

הואיל ואין לזאת החומרא שום רמז , ואף מי שדעתו להחמיר על עצמו

 : כמו מינות כדתנןבתלמוד והוא מקפיד בדבר שלא הקפידו בו חכמים הוי

ט ויובא לקמן "ש התוספת י"בצבועים איני עובר אף בלבנים לא יעבור וכמ

אכן עוד תגדל הפליאה על הדמשק אליעזר באמרו מה מינות שייך . ה"סי כ

כי ידוע הוא ומפורסם בכל האיסורים , במה שאדם מחמיר על עצמו

,  אחריווהחומרות והמנהגים שחידשו הזהר והמקובלים החדשים הבאים

ל "ל ז"והרש, כולהו אית בהו טעמא לפי שטתם באמונת אלוהות רבים

ז "כי בילדי נכרים עובדי ע, הרגיש בזרותם כי עיניו יחזו ועפעפיו יבחנו

ודרך עוצב יש בטעמי האיסורים והחומרות והמנהגים שחידשו , ישפיקו

  .ז"שלא כדרך הגמרא ואית בהו לתא דע

 

[...]  

  

ושינוי , ך אדם ליזהר מכל מנהגים וקולות וחומרותלפי האמור עד כה צרי

כי , נוסחאות שחידשו האחרונים על פי הזהר והמקובלים הנמשכים אחריו

ים על פי טעמים המביאים לידי מינות ורבוי ינוברובם שהוא ככולם 

והן רבים עמי , ל"ל ז"ג וכבדברי הרש"פ' באלהות כמו שנתבאר לעיל סי

נו ששינו מנהגי ושונים על ידי רבנים שקדמהארץ המחזיקים במנהגים המ

והחליפום על פי , ק שבכתב ושבעל פה"אבותיהם המיוסדים על טהרת תוה

ובשקר גמור יחסוה להתנא הקדוש , ספרי הקבלה החדשה שאין לה בית אב

י שיצאו מפיו דברים שכאלה ולומר "וחס ליה לפה קדוש רשב, ה"י ע"רשב

אלהינו ' פות דברים אשר לא כן על השנגלה לו עתיקא קדישא והרשהו לח

בוי איברים וידים ורגלים יוליחס בו שינוי ור, מבלי לחוס על כבוד קונו

חלילה חלילה להאמין כן על , וגילוי מבושים בזכרים ונקבות וזיווגיהם

ועל שאר תנאים ואמוראים לחשוב אף בהרהור שום . התנא הקדוש הלזה

יש זכר ונקבה , ם ונקבות שונים זה מזהש זכרי"וכ. ברךאל יתבבוי ישינוי ור
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וביצי , ויש זכר ונקבה בפרצופים חלוקים איש ואשתו וגיד ערוה. בגוף אחד

זכר לפרצופים הזכרים ומקור ועיבור ולידה והנקה לנקבות מדדי אדם וגם 

לא כאלה חלק יעקב להמיר את כבודם האל המושיעם עושה , מדדי בהמה

בר אלהים שתים זו שמענו אנכי ולא יהיה כי אחת ד', רים וכוצגדולות במ

, ם נברא או נאצלוואותו לבדו נעבוד ונירא מהדר גאונו ולא נמירהו בש. לך

ל אל תמירני בו ואל "רז' ופי, יהיה מי שיהיה כמאמר הכתוב אל תמר בו

דיני ממונות אמר ליה ' א' ובסנהדרין פ). רבה פרשת משפטים(תמירהו בי 

אלה אלי מבעי ליה ', יב ואל משה אמר עלה אל הההוא מינא לרב אידית כת

אמר אי הכי ,  כי שמי בקרבותיבן ששמו כשם רבו דכ"אמר ליה זהו מטטרו

י "ועיין רש' אל תמירי בו וכו, נפלחו ליה אמר ליה כתוב אל תמר בו

  .א"ומהרש

ת ירחיק עצמו כמטחוי קשת מכל "על כן יאמר כל מי שנגע יראת השי

דשים על פי הקבלה החדשה השקרית אשר מקרוב המנהגים ודינים מחו

לפי , רי בספר צידה לדרךהי צא"באה ונתפשטה בארץ התימן כעדות מהר

כי בכל .  ועמודיה יתפלצוןדושהנות תורה הקיורסים פהשכולם עוקרים ו

ברכותיהם ותפלותיהם כשמזכירים את השם הנכבד והנורא הם מכוונים 

וף שאר הפרצופים שלמעלה ממנו יתבש) נפיןאעיר ז(לאל אחר קצר אפים 

ולא מהמנהגים שנתחדשו על פי . כמבואר בספריהם במקומות אין מספר

אלא גם מכל הדברים . הקבלה הנכרית החדשה בלבד צריך להזהר

 ספר תורה ותפלין ומזוזה שנכתבו על :ל והא לך קצת מהם"ירונו רזהשהז

נתקדשו לשם אל ידי ישראל האדוק בקבלה הלזו פסולים כי השמות שבהם 

והרי כולן כשמות האמורות במיכה שהן חול כמו ) א"ז(אחר קצר אפים 

ם בסוף פרק ששי מהלכות יסודי התורה וקרוב לומר שדין הוא "הרמב' שכ

 לא .ת ותפלין ומזוזה שכתבן מין ישרפו"שישרפו כמו שכתבו הפוסקים שס

יאכלו בשר משחיטת מקובל כי בעת שמזכיר את השם בברכתו על 

ג עיקרים בתוך "ומטעם זה קבעו קדמונינו הי(השחיטה דעתו על יראתו 

שכל הבא ליטול קבלה לשחוט לעצמו או , ות שחיטהכביאורי וחידושי הל

ש אם "ואם אינו יודען וכ, לאחרים צריך להיות מאמין בהן ויודען היטב

אינו מאמין בהם כמו המקובלים החדשים שאין מאמינים בארבעה עיקרים 

וגיטו וקידושו אינן ,  יתנו לו רשות לשחוט וכל שכן לקדש ולגרשמהן לא

אם שליח צבור אדוק בקבלה ). ונמצא מרבה ממזרים בישראל, כלום

שכל . המבורך' החדשה ובקי בה לא יענה אחריו אמן וקדוש וברוך ה
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אם מקדש אשה או מגרשה לא יהיו העדים . כוונתו לאל אחר זעיר אנפין

כי הקדושין והגט בטלים מפני שהם פסולי עדות ממאמיני קבלה החדשה 

וכבר הודעתיך . ונמצאת אשת איש נשאת לאחר על ידי גט בטל, דאוריתא

ג בשם משנת חסידים דבשעת אמירת עשר מכות בליל פסח הם "פ' בסי

מנסכים ושופכים מכוס יינם לתוך כלי שבור להקליפה הנקראת ארור כדי 

ואם כן יינם יין נסך ' רעה זרע וכוונקתה ונז, לתקן המלכות מדם נדתה

וצריך . ועוד הרבה עניינים המביאים לידי מינות ועבודה זרה. ואסור בהנאה

  . יטמאו נשמתו באיסורי מאכלותןלהזהר מהם וממאכלם ומשתיהם פ

כי על ידי הספר המתעה הזהר והתקונים דמינו לעמים עובדי ! אוי

 ושאר אמונות הבנוים על הודיים ומצרים וכשדים פרס ומדי(, האלילים

למודים נסתרים וסודות זרים אשר יסודתן בכח המדמה כאשר יראה המעיין 

, אשר לא יצאו מתוך ההפכה). ולמאןשחכם קלמן הר דברי עולם לפבס

, ל"ספרי רז, וריב להם עם הדעת הישרה המקובלת מפי סופרים וספרים

שגה ברעיונות בל נטעה ונ. המורים לאדם דעת ותבונה בתורתנו הקדושה

ת ולא תתורו אחרי לבבכם זו "לעבור על מאמר השי, העולים על לב ריק

ט "ל בסנהדרין דף ל"ונתקיים בנו על ידי הזהר והתקונים מאמר רז! מינות

 כתיב וכמשפטי הגוים אשר :ל רמי"ריב", ו"ובילקוט מלכים רמז רכ

? יתםוכתיב וכמשפטי הגוים אשר סביבותיכם לא עש, סביבותיכם עשיתם

, לא עשיתם) המאמינים באחדות הבורא(ומשני כמתוקנים שבהם 

 כן אירע לנו באמונת האחדות "! לעיל עשיתםכריםכמקולקלים שבהם הנז

כמתוקנים שבהם לא עשינו כמקולקלים שבהם עשינו לעבוד אל , והעבודה

  .וליחדו עם האלילה זוגתו) א"ז( אפים רקצ

כנסת הגדולה אשר שפכתם שיח מי יגלה עפר מעיניכם רבותינו אנשי 

, ז"נה ובקשה וצעקה לפני אבינו שבשמים בקול גדול על יצרא דעיבתח

אך לא לנצח ! להעביר גלולים ובעלים ועשתרות מעם ישראל ועלה בידכם

שנה והתלמוד הקדוש ופסקי הגאונים הבאים מ ה:כי קבלתכם האמתית

 לשפחה  שם אותה המתעה מחבר הזהר וההולכים בעקבותיו,אחריכם

ואת לימוד עבודת , וקליפה ומוץ ותבן וסלע אחרא מסטרא דיצרא בישא

הבעלים והעשתרות והאשרות שהם פרצופי וצורות האלוהות הזכרים 

, ויעבדום בקדושה ובטהרת הגוף ורתת ופחד,  שם לגבירה,והנקבות הרבים

עם טומאת השכל ובלבול המחשבה עד שלא יוכל להבין מה שמוציא מפיו 

ועליהם אמר דוד . ראה המעיין בספרי הכוונות הרבים השוניםכאשר י
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ל הרב ספורנו "וז) ר עובדיה ספורנו והרב זמרת יה"הד' לפי פי(ה "המלך ע

ולא בהבלי החושבים לפעול פלאות ,  שמרני אל כי חסיתי בך:ו"במזמור י

, אמרת לה) ב פרצופים"יההחמשה פרצופים או (בשמות מלאכים וזולתם 

את נפשי , אתה אדון לעמך בלי אמצעי טובתי, אתה' ה, שכלתאת נפשי המ

 !אין שום דבר למעלה ממך, בל עליך, שלי, טובה, המשכלת

 הספר פי על היהדות בדת הנעשה כל את ראו ג"כנה אנשי ל"רז עיני ולו

, ואפר שק ולבשו בגדיהם את קרעו אז כי הנעלמים הכחות מעבודת המזויף

 בשושן כמרדכי ומרה גדולה צעקה חובותובר ובשווקים בחוצות וצעקו

 לעבודת רמזים בתורה להמציא? התורה קתוח היא הזאת, הבירה

 מלשון, תורה סתרי להם קראו האלה האלילים ידיעת ולימודי? האלילים

  .פינותיה והורסים, יסודותיה ועוקרים סותרים שהם סתירה
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  יפתח אופק
  

  

  העברי לקורא קצר מבוא: דוגין אלכסנדר
  
  
  .א

במרכז הגותו עומדים . הוא פילוסוף פוליטי רוסי) 1962. נ(אלכסנדר דוגין 

התנגדותו לליברליזם והניסיון לנסח פילוסופיה מקורית בעלת מאפיינים 

תרומתו החשובה ביותר למחשבה . פרטיקולריים ורוסיים-לאומיים

פרויקט שהוא גם שם , התיאוריה הפוליטית הרביעית היא המדינית בעת הזו

, שהיא מעט שונה מן המקור הרוסי, הגרסה האנגלית (2009של ספר משנת 

נקודת המוצא של הספר היא ). 2017- וב2012-ב, יצאה לאור בשני חלקים

ובייחוד ,  המאה העשרים ותחילת המאה העשרים ואחת–שתקופתנו אנו 

 (narrowing) עומדת בסימן ֲהָצָרה –מה הקרה השנים שלאחר תום המלח

דוגין טוען שהעת המודרנית . מתמדת של אפשרויות הקיום הפוליטי

, הקומוניזם, הליברליזם:  פוליטיות מרכזיותתאידיאולוגיוהולידה שלוש 

, והשלישית, השנייה, התיאוריות הפוליטיות הראשונה(והפשיזם 

 את כל תאידיאולוגיוותן הביסו א, לאורך המאה העשרים). בהתאמה

, הפיאודליזם, החברה השבטית, המלוכה(מודרניות -תצורות הממשל הקדם

אלא שלאחר תבוסת הפשיזם במלחמת העולם . ואף נלחמו זו בזו, )ב"וכיו

נותר הליברליזם ללא , ותבוסת הקומוניזם בתחילת שנות התשעים, השנייה

הוא זה של , יןטוען דוג, מצב זה. חלופות או מתחרים משמעותיים

בו הליברליזם למעשה מזמן התקדם כבר מעבר לייעודו המקורי , הגמוניה

בו מתקיים השיח הפוליטי " אופק"והפך ל,  או שיטת ממשלהכאידיאולוגי

  .הבינלאומי כולו

, התיאוריה הפוליטית הרביעית מהווה ניסיון לחשוב מעבר לאותה הגמוניה

לדוגין אין . יות הנזכרות לעילמעבר לכל תצורות המשטר המודרנ, ובכלל

, הוא מאמין כי לכל עם; הגדרה ברורה לאותה תצורת משטר עתידנית

ובשל כך עליהם למצוא את שיטת , אומה או שבט יש מעין מהות פנימית
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ששיטת הממשל המתאימה , למשל, הוא מאמין. 1הממשל המתאימה להם

לי הוא זה  לדידו השלטון האימפריא. האימפריהלרוסיה מעל לכל היא

" נפש"המשקף בצורה הנאמנה ביותר את הערכים אותם הוא מזהה עם ה

ומימד הקדושה הנובע מן הקשר , המסורת, בדגש על ההיררכיה, הרוסית

הוא גם . אורתודוקסית לתרבות הרוסית-המיוחד שבין הכנסייה הרוסית

סבור שרק שלטון מרכזי חזק מסוגל להביא להרמוניה בין כל העמים 

הוא גם מכיר בכך שלאומות , אך בו בעת.  של המרחב האירואסיתיהשונים

ושסדרי השלטון שלהן צריכים לשקף , אחרות יש נטיות פנימיות אחרות

כדוגמת בריטניה , במידה מסוימת הוא אף סבור שישנן מדינות. זאת

אם כי הוא דוחה את , אשר הליברליזם תואם את רוחן ואת דתן, ב"וארה

או שהוא משקף את מאווייו של , יזם תוקף אוניברסליהרעיון שיש לליברל

  ". כל אדם באשר הוא אדם"

או , הפוליטיים" שמאל"וה" ימין"דוגין פוסל את החלוקה המסורתית בין ה

הוא גורס כי מושגים אלו כבר אינם חלים על המציאות , למען הדיוק

 Nouvelle-מייסד ה, בדומה לאלן דה בנואה. שלאחר המלחמה הקרה

Droiteדוגין מאמין כי כיום החלוקה הפוליטית החשובה ביותר ,  הצרפתי

או לפחות עד השנים , כיום, "המרכז". "פריפריה"ל" מרכז"היא זו בין ה

, כלכלת השוק: היה מה שמכונה הסדר העולמי הליברלי, האחרונות

מדינתיים כמו -וארגונים על, משטר זכויות האדם, פוליטיקה גלובליסטית

היא בעיניו של דוגין כל , לעומת זאת, "הפריפריה. "ב"וכיו, ו"נאט, ם"האו

או " שמאל"בין אם מ, אומה או אידיאולוגיה המתנגדת לאותו סדר עולמי

מודרניים -מסיבה זו יש לו עניין רב בכל משטר או תנועה אנטי". ימין"מ

, גם אם הוא מתנגד עקרונית למטרות שבשמן הם פועלים, ליברליים-ואנטי

ואפילו זרמים , הקומוניזם הסיני, של הפונדמנטליזם האיסלמיכמו למ

הוא אף מקפיד לטפח קשרים עם ארגונים ומדינות אשר . מסוימים ביהדות

ומפלגות , תורכיה, בהן איראן, לדידו קוראים תיגר על ההגמוניה הליברלית

  . ליברליות שונות ברוסיה ובאירופה-אנטי

                                                           

או , מלחמות השכל (נואומאכיה, באחד הפרויקטים המתמשכים והיותר שאפתניים שלו 1
, קרב,  מלחמה– μαχία, מאכיה;  שכל או אינטלקט– νόος, נואוס: מיוונית; התודעה

דוגין אף מנסה לחקור לעומק את מהותן של כמה ,  ספרים28-המונה כ, )התגוששות
 .הפנימי שלהן" לוגוס"את ה, מהציוויליזציות הגדולות בעולם
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ים את דוגין גם לניתוח המבנה משמש" פריפריה"ו" מרכז"המושגים של 

,  הראשונה– של כל אחת מן התיאוריות הפוליטיות המוזכרות יהאידיאולוג

כל תיאוריה פוליטית מעמידה במרכזה , לפי דוגין. והשלישית, השנייה

עקרון מנחה , מעין ציר סביבו סובב כל עולם התוכן שלה, סובייקט מסוים

, הוא טוען, אצל הליברליזם. המוסרי העליון שלה "טוב"פיו נקבע ה-על

אצל , אצל הקומוניזם זה המעמד. הסובייקט המרכזי הוא האינדיבידואל

תיאוריה ב, לעומת זאת. ואצל הנאציזם זה הגזע, הפשיזם זו המדינה

שולל דוגין את כל אותם סובייקטים כבסיס לאותה , הפוליטית הרביעית

לו אל התרבות הוא רואה בכל אלו מושגים שחלח. תיאוריה עתידנית

ושיש בסופו של דבר להוקיע אם , הכללית מתוך מדעי החברה המודרניים

הוא , יחד עם זאת. 2מודרנית-בתר, ברצוננו להתקדם ולנסח תיאוריה חדשה

אותם הוא חושב , שלהן" פריפריה"גם מזהה יסודות חיוביים מסוימים ב

 ביקורת ;הֵחרּות במקרה של הליברליזם: שדווקא כן ניתן לאמץ ולסגל

 –" אתנוצנטריות"ומה שהוא מכנה ; הקפיטליזם במקרה של הקומוניזם

- קרבה תרבותית, אשר שמה דגש על שפה משותפת, השקפה קולקטיבית

אך בשום אופן לא על השקפות של גזע , ועוד, קשרי משפחה ומוצא, אתנית

.  במקרה של התיאוריה השלישית–אותן פוטר דוגין כהזיה בטלה , ביולוגי

ניתן לראות בתיאוריה הפוליטית הרביעית תמהיל של ,  גבול מסויםעד

  .אותם יסודות
    

  .ב
השקפתו של דוגין בדבר מאזן הכוחות הבינלאומי בשנים שלאחר סוף 

המלחמה הקרה מזכירה במידת מה את זו שהציע פרנסיס פוקוימה בספרו 

ן פוקוימה טע, כזכור). 1992 (קץ ההיסטוריה והאדם האחרוןהמפורסם 

לאחר שהביסה הדמוקרטיה הליברלית את אויביה האידיאולוגיים , שעתה

, בעצם לא נותרו חלופות אמיתיות לשיטת הממשל הזו, מימין ומשמאל

 כל עוד רואים את ההיסטוריה כסיפור –ומכאן שניתן לומר שההיסטוריה 

                                                           

" לאום"ואת הרעיון של , יש לציין שדוגין גם שולל את הלאומיות מאותה סיבה 2
-בעיקר של המאות התשע,  הוא רואה תוצר מלאכותי של המודרנהגם באלו. בכללית

-  ו2018: אנגלית; 2014 (אתנוסוציולוגיה, באחד מספריו האחרים. עשרה והעשרים
של , האורגנית, הוא מציב במקום זאת את הרעיון של האתנוס כיחידה הבסיסית, )2019

 ."חברה"ו" עם"ומבדיל בינה לבין מושגים כמו , הקיום הפוליטי
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אלא .  הגיעה לקיצה–עלייתם ונפילתם של משטרים ואידיאולוגיות שלטון 

פוקוימה לא ניסה לפתח חלופות תיאורטיות או ממשיות , ד לדוגיןשבניגו

פוקוימה מעולם לא , בניגוד לדעה הרווחת, אמנם. לדמוקרטיה הליברלית

גם , כמו דוגין, להיפך. סבר שההגמוניה הליברלית נושאת בחובה רק טוב

, הוא האמין שהליברליזם מציב בפני האנושות שלל אתגרים משל עצמו

 הבנאליות של הקיום בחברה בה לא מתקיימים יותר מאבקים ובראשם אולי

, בה ניתן פחות או יותר לרכוש כל דבר, או הרואיים כמו בעבר" גדולים"

אבל עבור . ובה נדמה שהעתיד טומן בחובו רק מונוטוניות ושגרה

האתגר העומד בפני . אין ממש אפשרות לעשות משהו בנידון, פוקוימה

, סות למצוא פתרונות בתוך אותו אופק ליברליהוא לנ, לדידו, האנושות

בראש , דוגין כמובן דוחה את מסקנותיו של פוקוימה .ובגבולותיו

הוא סבור שעצם הצבת הליברליזם כמעין ". לאומיים"ובראשונה ממניעים 

אשר מעצם , על של החברה האנושית היא תפישה גזענית ומתנשאת-מטרת

להגדיר בעצמן את היעדים שלהן הגדרתה מונעת מקבוצות ואומות שונות 

הוא גורס כי החלוקה של העולם למדינות . ואת מסלול התפתחותן

מתמיה לשיטת - הקרובה באופן לא–ליברליות -לא-ליברליות ועוד

 היא –החלוקה הוותיקה יותר של מדינות העולם למפותחות ומתפתחות 

תו ש לתפיקרוב יותר, לעומת זאת, דוגין. עצמה סימן להגמוניה הליברלית

אשר בניגוד , )1996(התנגשות הציביליזציות של סמואל הנטינגטון בספרו 

גרס כי העידן שלאחר המלחמה הקרה יתאפיין דווקא , לפוקוימה

,  בהן המערבית–על -בהתעצמותן של מספר מסוים של תרבויות

דוגין , כמוהו.  אשר סופן להגיע לעימות ביניהן–ועוד , הסינית, האסלאמית

 בו – מושג מרכזי בתפישתו הגיאופוליטית – קוטבי- עולם רבבמאמין 

וכמובן , הודו, איראן, בדגש על סין, מתקיימות מספר ציביליזציות במקביל

פי -על, ציביליזציות. בה הוא רואה את ליבת המרחב האירואסיתי, רוסיה

, כאמור, אלא, נפרדות אחת מן השנייה לא רק בפרטים השוליים, דוגין

על " התפתחותן"ולכן עצם המחשבה שניתן למדוד את , תיבאופן מהו

  .איזה שהוא קנה מידה משותף היא משוללת הגיון

  

  .ג
. דוגין החל את דרכו הפוליטית והאינטלקטואלית בשלהי העידן הסובייטי

אם כי הוא ,  הוא החל את לימודיו במכללת התעופה במוסקבה1979בשנת 
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, קומוניסטיות-דעות אנטיהודח במהלך השנה השלישית בשל השמעת 

 הצטרף 1980בשנת . ונאלץ לעבוד במשך תקופה מסוימת כמנקה רחובות

 – הנקרא על שם הרחוב במוסקבה בו נתאספו חבריו –" ינסקי'חוג יוז"אל 

אשר איגד תחתיו אינטלקטואלים ובוהמיינים שונים בעלי משיכה אל 

 לראשונה להגות שם כנראה נחשף. ותורות אזוטריות שונות, טקסים, דתות

הצרפתי , מבית מדרשם של מייסד האסכולה) Traditionalism(המסורתנית 

האיטלקי יוליוס אבולה , ממשיכו-ותלמידו, )René Guénon(רנה גנון 

)Julius Evola( ,בשנים . אשר השפיעו השפעה מכרעת על המשך דרכו

כמה ותרגם , ושפות אחרות, גרמנית, איטלקית, הבאות הוא למד צרפתית

לאחר התמוטטות ברית . מהטקסטים החשובים של גנון ואבולה לרוסית

אם כי בשלב , שימש דוגין כפעיל ויועץ בכמה מפלגות רוסיות, המועצות

,  ובהמשך–הוא זכה להכרה לאומית . זה נותר עדיין אלמוני יחסית

, )1997 (עקרונות הגיאופוליטיקה בעיקר לאחר פרסום ספרו –בינלאומית 

, ב בהמשך בתוכנית הלימודים של האקדמיה הצבאית הרוסיתאשר שול

ושיש אומרים השפיע השפעה מכרעת על עיצוב דרכה של רוסיה בזירה 

שמו של דוגין נזכר , בין היתר. הבינלאומית החל מראשית שנות האלפיים

ת עולמו של שלעתים תכופות כאחד האישים המשפיעים ביותר על תפי

אם כי שני האישים הכחישו בהזדמנויות שונות , נשיא רוסיה ולדימיר פוטין

  . את הקשר ביניהם

בעיקר , תורגמו כמה מספריו המרכזיים של דוגין לאנגלית, בעשור האחרון

מייקל ) והיהודי( הודות למאמציו של החוקר והמתרגם הקנדי

החל דוגין גם להתראיין , במקביל.  (michaelmillerman.ca)מילרמן

 כמו גם –מסיבות אלו . קאסטים שונים באנגליתלערוצי תקשורת ופוד

 זוכים בשנים האחרונות רעיונותיו וכתביו –מכורח הנסיבות הפוליטיות 

כחלק מהתסיסה , לדיון והד ציבורי הולך וגדל בחוגי הימין האמריקאי

שהחלה בקרב קבוצות שמרניות בשנים לפני בחירתו של , ליברלית-הפוסט

, בשנים אלו.  ושהתעצמה בזמן כהונתו,ב"דונלד טראמפ לנשיאות ארה

כפי . ב"ניחן גם שדוגין שינה במידה מסוימת את השקפותיו לגבי ארה

בה , ב"מיצב עצמו דוגין כאויבה המושבע של ארה, בעבר, שניתן לשער

במהלך שנות . ראה את ליבה הפועם של ההגמוניה הליברלית העולמית

. ב באופן חריף במיוחד"התשעים וראשית שנות האלפיים התבטא נגד ארה

כהונתו , ככל הנראה בעקבות החשיפה שלו לקהל האמריקני, אך לאחרונה
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שהיה יועצו הקרוב של , הוא אף נפגש עם סטיב באנון(של טראמפ כנשיא 

והתעמקותו בכתביהם של הוגים אמריקאיים , )טראמפ לתקופה מסוימת

ב קיימים "רהנדמה שהוא עכשיו מזהה שבא, יימס ואחרים'כמו וויליאם ג

הוא עדיין סולד , יחד עם זאת. כוחות נוספים מלבד אלו הליברליים

אותו הוא מזהה כאויב הראשי של , מהאימפריאליזם התרבותי של אמריקה

- ואת המכשול העיקרי למימוש חזון הרב, רוסיה בזירה הבינלאומית

  .קוטביות העולמי

פי ההגות -על. רנהדוגין נסמך על ההגות המסורתנית בעיקר בביקורת המוד

המכילה אמיתות ") מסורת-ה("קיימת מסורת אחת עתיקה , המסורתנית

נמצאת בבסיסן , הם טוענים, מסורת זו. נצחיות לגבי טבע האדם וסדרי חייו

נשכחו , אלא שבמרוצת הזמן, אפילו כיום, של כל הדתות הגדולות בעולם

, טה המסורתבו של" עידן זהב"מכאן שמאז אותו . וסולפו אמיתות אלו

את העת המודרנית ראו ההוגים . נמצאת האנושות במצב של דעיכה מתמדת

וכהיפוכם הגמור של אותם , מוות לאמיתות הנצחיות-המסורתנים כסם

בין היתר הם דחו את הרעיון . ערכים נצחיים שהיו קיימים בתחילת הזמן

 הם ולכן, ולא הקדושה" חולין"שניתן לבסס קהילה פוליטית על יסודות ה

הפרדת , חירות הפרט, אינדיבידואליזם, זכויות-דחו רעיונות כמו שוויון

רבים מההוגים המסורתנים ראו לאורך השנים . ב"הדת מהמדינה וכיו

ושאבו השראה , בהינדואיזם את הדת הקרובה ביותר לאותה מסורת עתיקה

כמו גם מהחשיבות הרבה המיוחסת לכוהני , עצומה מהמבנה ההיררכי שלה

יש , יחד עם זאת. שלה" תיאולוגיה"ללוחמים כחלק אינטגראלי מהדת ו

דווקא המיר בסוף ימיו את דתו , המסורת) או מגלה(מייסד , לציין שגנון

  . לאסלאם וחי את שנותיו האחרונות במצרים

ועיוות " שכחה"כתקופה של , דוגין רואה את המודרנה באופן דומה

דוגין רואה , מסורתנייםאלא שבניגוד להוגים ה. האמיתות הנצחיות

יית עורףבמודרנה  או התרחקות " דעיכה" ולאו דווקא תקופה של ,הפנ

או אפילו , -על"את השמרנות של דוגין ניתן לכנות . הדרגתית מן האמת

בניגוד לשמרנים מערביים אשר מקדשים את ההתפתחות ". זמנית-אל"

ת צריכה דוגין סבור ששמרנות אמיתי, האיטית והאורגנית של תהליכים

בנקודה זו דווקא . אלו שמעל הזמן, לשאוף לערכים האבסולוטיים

הגרמנית " שמרנות המהפכנית"הושפע דוגין מאוד מקבוצת ה

(Konservative Revolution) ,שפעלה בשנים שבין מלחמות העולם ,
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האחים ארנסט וגאורג פרידריך , וכללה אישים כדוגמת אוסוולד שפנגלר

, חשיבותם של הוגים אלו. ואחרים, י אותמאר שפאןהכלכלן האוסטר, יונגר

היה בכך שהם ניסו להתגבר על המודרנה , פי ניתוחו של דוגין-לפחות על

דוגין בוחר לראות , כמוהם. ערכי הנצחאלא בשם , לא בשם ערכי העבר

כלומר כסולם ערכים , ולא כרונולוגי, אונטולוגיאת המודרנה באופן 

מאות - או חמש- חדש שהחל לפני ארבעולא כעידן, "תמיד היה שם"ש

 – או לפחות הרעיון של המודרנה –לפי קריאתו של דוגין , המודרנה. שנה

 ,II" (עיר החזירים"כ,  של אפלטוןהמדינההופיעה לראשונה כבר בספר 

369a-372d( ,וסועדים את נפשם בערב על , העיר שתושביה עובדים ביום

, ידי התאווה-שר נשלטת עלא, לדידו, זוהי העיר. עוגות ומטעמים

התפישה שלפיה ניתן למדוד את בריאותה וחוסנה של אומה לפי , הגרגרנות

פי ערכים המקדשים את ההווה -על:  או במילים אחרות–ג "מדד התל

תלוי בראש ובראשונה במהפכה , אם כך, השחרור מן המודרנה. המיידי

סולם אשר תעמיד את הערכים של הנצחי והנשגב בראש ה, מוסרית

  . בתחתיתו, ותחזיר את היצר ואת התאווה למקומם הראוי, המוסרי

  

  .ד
הסיבה שבגינה הביס הליברליזם את כל מתנגדיו בשדה , לטענת דוגין

היא שהליברליזם היא התיאוריה , הקרב האידאולוגי של המאה העשרים

הוא , כמו המודרנה. הפוליטית הקרובה ביותר בהווייתה לרוח המודרנה

. ם הליברליזם מקדש את ערכי ההווה בניגוד לערכי המסורת והעברג, גורס

ולא רק בשל משאלות , ניצחון הליברליזם הוא זמני בהחלט, אלא שלדידו

. אלא בעיקר בגלל ההיגיון הפנימי של החשיבה הליברלית, ליבו האישיות

, חופש העיסוק: הוא החופש, הוא טוען, העקרון המנחה את הליברליזם

ניתן לראות , אלא שבאותה מידה. ב"וכיו, חופש מכפייה, חופש הדת

את האדם " לשחרר"אשר תמיד מנסה , בליברליזם אידיאולוגיה של פירוק

וכן , לאום, אתנוס, מסורת מסוימת, בין אם מדובר במשטר מסוים, ממשהו

כל עוד נמשכה . מכאן שהליברליזם זקוק תמיד לאויב חיצוני. הלאה

ולכן , "ממוקד מטרה"הליברליזם היה , ןטוען דוגי, המלחמה הקרה

במדינות הליברליות הצליחו מוסדות כמו הדת והמשפחה להמשיך 

הליברליזם , אלא שעם התמוטטות הקומוניזם. להתקיים בחופשיות יחסית

-פוסט"את מצב זה הוא מכנה בשם . ישאף לפרק את כל מה שנקרה בדרכו



 509

רליזם לפרק גם את הרעיון פונה הליב, הוא מוסיף, בשלב הנוכחי". מודרנה

ב כלא "ולכן הוא רואה את התעוררות נושא זכויות הלהט, של גוף האדם

יותר מהשלב האחרון והקיצוני ביותר של אותו היגיון פנימי המנחה את 

זו אחת הסיבות שבשלן דוגין חושב שיש לחשוב . הליברליזם מראשיתו

התחלה ", ה זאתאו כפי שהוא מכנ, מעבר לליברליזם ולהציב אופק חדש

  ". חדשה

שאל דוגין מהפילוסוף הגרמני מרטין " ההתחלה החדשה"את הרעיון של 

כנראה הייתה לו את ההשפעה המקיפה , שלצד ההגות המסורתנית, היידגר

. גם אם הגיע אליו בשלב מאוחר יחסית של הקריירה שלו, ביותר על דרכו

ות מארבעה ספרים דוגין אף פרסם לא פח, במהלך שני העשורים האחרונים

: מרטין היידגרבהם , )מתוך כארבעים שפרסם בכלל(היידגר של על הגותו 

לפי תורתו של . שאף תורגם לאנגלית, )2013 (פילוסופיה של התחלה חדשה

. ההיסטוריה של המערב היא ההיסטוריה של רעיונות מטפיזיים, היידגר

פילוסופים  ניסו ה– אחרון המטפיזיקאים –החל מאפלטון ועד ניטשה 

השונים לעצב את האדם בדמות איזה שהוא טופוס ידוע מראש 

קרא , לעומת זאת, היידגר). 'וכו" האדם העליון", "הנוצרי", "הפילוסוף("

-ברוח היוונים הקדם, מטפיזית-פוסט או אנטי, ה חדשהשלאימוץ תפי

,  כתוצר של המקום– (Dasein)" שם-היות"שתציב את האדם כ, סוקרטיים

 ולא תנסה לעצב אותו לפי מודל –של התרבות ממנו הוא בא , ןשל הזמ

גם דוגין מבקש לנסח פילוסופיה פוליטית אשר תציב , כמוהו. ידוע מראש

, יסוד; ἀρχή: ביוונית (archē-את ה, את המסורת, את התרבות, את המקום

זוהי המטרה העליונה של התיאוריה הפוליטית . במרכז) מקור, התחלה

  .הרביעית

  

  .ה
את תורתו של דוגין אין צורך לקיים במלואה ומן הסתם אין ישראלי שיכול 

בין היתר בשל פעילותו , לקבל על עצמו את תפישת עולמו בלא הסתייגות

. הפוליטית וקרבתו אל כמה מאויביה הגרועים ביותר של מדינת היהודים

יש לזכור כי דוגין הוא כיום אחד הפילוסופים המשפיעים , יחד עם זאת

ולו רק בכדי להבין תמורות מרכזיות , וחשוב שנכיר את הגותו, בעולם

ניסיון זה עדיין לא , עד כמה שידי משגת, עד כה. בזירה הבינלאומית

מלבד אזכורים ספורים בעיתונות העברית וראיון צבעוני שערך . התקיים
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בעברית נכתב עליו רק מאמר , 2017-ב' אפוק'עימו איל לוינטר במגזין 

מאמרו המצוין של . 3"תכלת"העת -בכתב, מאת יגאל ליברנט, חדמקיף א

והרקע ממנו , על הגותו המוקדמת, ליברנט מכיל מידע ביוגרפי רב על דוגין

, במחשבתו" תפנית ההיידגריאנית"הוא נכתב לפני ה, יחד עם זאת. צמח

ומתמקד בעיקר בהגותו , תיאוריה הפוליטית הרביעיתלפני פרסום ה

, ייכתבו גם מחקרים אחרים, ש לקוות שבשנים הבאותי. הגאופוליטית

  .על הגותו, מעודכנים יותר

אך יש גם סיבות אחרות בגינן יש לישראלים סיבה מיוחדת לגלות עניין 

הראשונה היא שאל לנו לשכוח שלמדינת ישראל היו ברבות השנים . בדוגין

ארגוני ודי אם נזכיר את , יחסים סבוכים מאוד עם הסדר העולמי הליברלי

כפי . ועוד מיני מוסדות, בית הדין בהאג, ם"האו, זכויות האדם למיניהם

המתקפה הליברלית נגד מדינות הלאום אינה רק , שדוגין מסייע לנו להבין

  .. אלא חלק מרכזי ממנה, של המערכת הליברלית" תוצר לוואי"

. עשוי דוגין לסייע לנו לחשוב על עתידה ומטרתה של הציונות, כמו כן

אך . דינת ישראל נמצאת במצב מתמיד של חשיבה על סדרי השלטון שבהמ

נראה שבשנים האחרונות מתמקד השיח הפוליטי בישראל , יחד עם זאת

אם , כלומר, ב"וכיו, ברפורמה פרלמנטארית, מוסדי-במאזן הכוחות הבין

השיח הפוליטי הפילוסופי מתקיים כיום אך , להשתמש במונחיו של דוגין

אך האם לא כדאי שנרחיב את הלקסיקון . ופק הליברליורק בתוך הא

, עתה, בנוסף? ונחשוב לעומק על מטרת העל של המדינה, הפוליטי שלנו

?  שלנוarchēהאם לא כדאי שהמשטר ישקף את ה, מששבנו לארץ אבותינו

 .אך הוא יכול לעזור לנו לפחות להתקדם בכיוון, יתכן שלדוגין אין פתרונות

  
  
  
  
  

                                                           

, )2009(ט "חורף התשס, 34 תכלת, "חוזה האימפריה הרוסית החדשה", יגאל ליברנט 3
באחד : למאמר זה גם הייתה תרומה מסוימת לפרסום שמו של דוגין בעולם. 51-80' עמ

ציין המתרגם מייקל מילרמן שהוא פיתח עניין בדוגין רק לאחר שקרא , מהראיונות עימו
 .ל בתרגום לאנגלית"את המאמר הנ
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   דוגין נדראלכסשיחה עם 
  

  

  ויזן יהודה, אופק יפתח: מראיינים
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

אתה מבקר את הליברליזם המערבי על כך שהוא מחליש את מבני הסמכות 

. 'וכו" רגשות הלב"לטובת , המסורתיים לטובת אינדיבידואליזם משולח רסן

וסלמי או המ, שהיהודי, ואף מתבקש, נראה לנו הגיוני למדי, מן הסיבה הזאת

.  יתנגדו לליברליזם– מי שאמונותיו מבוססות על ציות לחוק וקידוש החוק –

נדמה כי התנגדות זו פחות אפשרית מנקודת מבטה של הנצרות , אף על פי כן

של החוק " אותיות"על פני ה" לב"הואת " רוח"המבכרת את ה, הפאולינית
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א קשר ישיר בין האם אין אפו). 'ו, האיגרת השנייה אל הקורינתים ג(הכתוב 

  ?  העמדה התיאולוגית הזו לבין השיח המערבי הנוהג של זכויות וחופש
  

אבל אם , אפשר לפרש בדרכים שונות" ליברליזם"את המושג , קודם כל

 לא –זו בהחלט הייתה תקופה בנצרות , אנחנו מתייחסים לחוקי הליברליזם

 הייתה זו. אלא התפתחות מיוחדת מאוד בנצרות, באסלאם או ביהדות

, שבה שנעשה השינוי האנתרופולוגי, נטייה פרוטסטנטית של הנצרות

אסביר זאת . והאונטולוגי החשוב ביותר) Gnoseology(הגנוסאולוגי 

אם נעמיק בעניין הופעתם של הפרוטסטנטיות ושל , אבל לפני כן, בהמשך

, נגיע לעמדה הנומינליסטית ולבעיית האוניברסלים, יתיאולוגאותו שינוי 

  .לגביה היו שלוש עמדות בימי הביניים ובסכולסטיקהש

עמדה פלאטוניסטית טהורה שיוצגה על ידי . הראשונה הייתה האידיאליזם

שהייתה ,  עמדת הריאליזם האריסטוטלית–השנייה . סקֹוטּוס ֵאריֵגָנה] ון'ג[

שנקראה , והנטייה השלישית. בחסות התֹומיזם, העמדה השלטת

כל , סירבה להכיר בכל אונטולוגיה של המיןאשר דחתה ו, "נומינליזם"

אורטי יהבסיס הת, זו הייתה הנחת היסוד. אונטולוגיה של משהו משותף

רק פרטים , מכיוון שעל פי הנומינליזם, הראשון של האינדיבידואליזם

כיצד לאחד ,  כל הצורות–כל השאר . אינדיבידואליים קיימים במציאות

לא יותר מהצליל , דהיינו, Flatus vocis הם –כיצד לאגד אותם , דברים

שאין שום קשר בינו לבין , רק מיון חיצוני, שמופק כשאומרים את שמם

, לדוגמה. שם הוא רק משהו שמתווסף לדברים. האונטולוגיה של השם

,  בני אנוש–ושמות , או אדם אינדיבידואלי, ישנו רק חתול אינדיבידואלי

אין שום . לאיגוד של דברים, ור הם רק כלי מיון שמשמשים לחיב–חתולים 

וזה היה . אין הוויה במין, אין אונטולוגיה, אין מין, אין כלל, דבר משותף

או של , העיקרון הפילוסופי הראשון של הליברליזם העתידי

,  שהתחילה אומנם בצרפת–הגישה הנומינליסטית הזו . האינדיבידואליזם

 התחילה –ידועים ביותראולם אוקאם היה אחד מתומכיה ה, 4עם רֹוֵסִלין

זה הוביל בהדרגה .  אנגלית אוקספורדיאניתתתיאולוגיכעין מסורת 

בהן אשר , רפורמיסטיות-לאנתרופולוגיה ואונטולוגיה פרוטסטנטיות

ובטח שלא עמדה , זו לא הייתה עמדה קתולית. האינדיבידואל הוצב במרכז

                                                           
 .11-פילוסוף צרפתי בן המאה ה, רֹוֵסלין ִמקֹוְמְפֵּין 4
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יומה של  בק– ועדיין מכירות –הן הכירו . של הנצרות האורתודוקסית

ובאונטולוגיה של הכנסייה , הכנסייה מעל לכל הנצרות האורתודוקסית

 ָקָטהֹולֹוס היא הכנסייה .לאינדיבידואלים משותף כמשהו

)κατά ὅλος( ,הוליסטי, שלם, דבר מאוחד, כלומר. כך ביוונית .

,  הוא כבר לא אינדיבידואל– אל הדת –וכשהאינדיבידואל מגיע אל ישו 

. אדם כחלק מָּפניה של הכנסייה. הוא מושג חברתי" דםא"אבל . הוא אדם

הוא משתתף באונטולוגיה המשותפת של , אדם הוא דמות של הכנסייה

עניין זה לא בוטא בבירור באמונה . קיומם של הקדושים ושל ישו עצמו

אבל בנצרות , ועוד הרבה פחות מכך באמונה הפרוטסטנטית, הקתולית

 זו של הכנסייה יש נוכחות הנתרופולוגיולא הלתיאולוגי, האורתודוקסית

לעומת , הפרוטסטנטיות. זהו האספקט האנתרופולוגי השלט. משמעותית

היא סירבה להכיר בקיומה של אנתרופולוגיה . עמדה בניגוד לכך, זאת

 הם –הפרוטסטנטיות התבססה על אמונתם של אינדיבידואלים . כנסייתית

אינדיבידואלים יכלו לבחור . בליבה של אנתרופולוגיה זו, עמדו במרכזה

 וזה יצר זרמים –לדוגמה ,  אוונגליזם–בדרכים שונות של פרשנות 

והרוח המרכזית של הנצרות הפרוטסטנטית התבססה . פרוטסטנטיים רבים

שהייתה שלטת בימי הביניים עם , ה של כנסייה הוליסטיתשעל הרס התפי

של הנצרות הכנסייה הקתולית ושעדיין מהווה את הגישה המרכזית 

 –לפחות ,  הקתוליות המוקדמת–במובן הזה , קתוליות. האורתודוקסית

קרובות הרבה יותר לאסלאם , קתוליות מסורתית ונצרות אורתודוקסית

בכל המסורות , בנוסף. שבהן יש אונטולוגיה קולקטיבית, וליהדות

האדם , תהמונותיאיסטיוהמסורות , דהיינו, )Creationism(הבריָאָתניֹות 

האדם הוא נקודת המפגש בין האינדיבידואל , כלומר. מצא במרכזנ

 דבר אחר אלא – לא אינדיבידואל ואאדם ה. וזה חשוב מאוד, לקהילה

וכנסייה איננה , קהילה קדושה היא כנסייה. והקהילה היא קדושה. לגמרי

ביהדות ובאסלאם ישנה , לכן. אלא מבני אדם, נוצרת מאינדיבידואלים

ולפרוטסטנטיות יש . ותמאשר בפרוטסטנטי, של מהו אדםהבנה טובה יותר 

כך שאפשר לבחור את הזרם , שהדת היא מעין אפשרות, השבמרכזה תפי

לא , אז זה מבוסס על ההחלטה האינדיבידואלית שלך. אליו אתה משתייך

הכנסייה . אין מין, בנומינליזם אין כנסייה. על הגורל המיסטי של הכנסייה

אז הדת הפרוטסטנטית סללה את .  המיסטי הקונקרטיבמובן, היא מעין מין

לא נוצרית , עמדה חילונית –הדרך לליברליזם ואין זה מקרה שהליברליזם 
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 הופיע –אינדיבידואליסטית והומניסטית באופן טהרני , נוצרית-אלא פוסט

זה התרחש בהקשר של הגרסה החילונית של אותה . סקסי-בעולם האנגלו

שיושם על , אז הליברליזם הוא הנומינליזם. יתאנתרופולוגיה פרוטסטנט

אבל . והפרוטסטנטיות היא הקרקע הדתית בעבורו, האנתרופולוגיה

זו לא הייתה פשוט , כלומר. ליברליזם טהור הופיע עם תהליך החילון

זו הייתה נטישה של . אלא משהו מעבר לכך, המשכיות של הפרוטסטנטיות

זה היה תהליך . יות המוקדמתכל טרנסצנדנטיות שהתקיימה בפרוטסטנט

ליברליזם הוא אינדיבידואליזם , אם כן. חילון של הגישה הפרוטסטנטית

והוא המשיך במשימה של שחרור האינדיבידואל מכל צורה של , כשלעצמו

שביקש להשמיד את המעמדות , לכך התלווה הקפיטליזם. זהות קולקטיבית

 הוא שאין שייכות הרעיון המרכזי. המסורתיים של חברת ימי הביניים

אין מין ; של מין הכמורה, אין זהות של מעמד הכמורה. למעמד

 – אינדיבידואלים ותו לא –כולם חופשיים . אין מין איכרים; אריסטוקרטי

. הבורגני הוא מישהו שאינו שייך לאף מעמד. וזהו בדיוק מושג הבורגנות

, ת האיכרּותמכיוון שהם ייצגו א" המעמד השלישי"נקראו ] הבורגנים[הם 

וזה , המעמד השלישי האמיתי היה האיכרות. אך הייתה זו הגדרה שגויה

על קהילת , אכן היה מעמד שהתבסס על המשכיות של זהות חברתית

והבורגנים היו מעין איכרים .  על זהות איכרית קולקטיבית–איכרים 

 –גדעו את קשריהם עם הקהילה ולא השתייכו לאף מעמד , שהגיעו לערים

זו הייתה , אם כן. למעמד לוחמים אריסטוקרטי ולא למעמד הכמורהלא 

הבורגנות היא מעמד ; המקבילה החברתית של האינדיבידואל הטהור

זו הייתה התחלתו של . נומינליסטי המורכב מאינדיבידואלים ותו לא

המהפכה הבורגנית : זה חשוב מאוד. החילון והשחרור מכל זהות פוליטית

מכיוון , כקבוצה חברתית ייחודית,  כמעמדהייתה השמדת הכמורה

 אתה יכול להיות כומר פרוטסטנטי מבלי –שהכמורה הפכה לאופציונלית 

. זו החלטתך כאינדיבידואל, שתצטרך להשתייך לקהילה ייחודית כלשהי

התקיים המאבק של הבורגנים נגד האריסטוקרטיה המסורתית , בנוסף לכך

, היה השלב הראשון של הליברליזםאפשר לומר שזה . ' בעלי אדמות וכו–

כאשר הליברליזם היה , החילון והופעת אותו אינדיבידואליזם

במסגרת התודעה הליברלית . האידיאולוגיה פוליטית של כל הנטיות הללו

 הּושג התוצר האידיאולוגי של צורת החשיבה –' וכו' אדם סמית,  של לוק–

; דר חיים שלאחר המוותהיע, ץוסף לכך היה הרעיון של היעדר החונ. הזו
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, הדין מתרחש בחיים האלה. כך שאין חלוקה או דין, ישנו רק הקיום הפיזי

מנוגד , רעיון נוסף. זה היה הרעיון הליברלי, אין יותר חיים שלאחר המוות

הקדמה היא . היה רעיון הִקדמה, לחלוטין לכל סוג של דת ומסורת קדושה

של העקרונות הליברליים היא אותו יישום , בכל והקדמה היא שחרור

במאה , לאחר מכן. והנומינליסטיים על כל סוג של זהות קולקטיבית

 –כבר הייתה לו הכנה תיאורטית ,  שהודות לקאנט–הגיע הרעיון , העשרים

תוך , של חברה אזרחית כחברה המבוססת אך ורק על זהות אינדיבידואלית

יה יצירה בורגנית  הלאום ה;השמדה של כל סוג של ארגון מלאכותי לאומי

אך . שהייתה השלב הראשון במאבק נגד האימפריות והחברה המסורתית

אומות הפכו , במהלך השחרור והליברליזם כפי שהוא יושם על ההיסטוריה

 –מבחינה מעשית , ובמאה העשרים, למעין גבול של האינדיבידואליות

נות  הליברלים החלו להשמיד את מדי– 17-במאה ה, ומבחינה תיאורטית

את אותו עיקרון , יותר ויותר, לפרק את האומות השונות וליישם, הלאום

השלב האחרון והאקטואלי של , לאחר מכן. של זהות אינדיבידואלית

 הוא השמדת המינים – של הנומינליזם –האינדיבידואליזם הליברלי 

)Sexes (מכיוון שזהות כזכר או נקבה זו זהות . כזהות קולקטיבית

עם , כפי שקרה עם הדת, ם מנסים להפוך את זה לבחירהה. קולקטיבית

, עם הלאום, עם החברה האזרחית, )כחלק מהמהפכה הבורגנית(המעמדות 

פוליטיקה , דהיינו, הליברליזם מיושם על המגדר, וכעת. עם האזרחות

, נקודת ההגשמה האחרונה של התוכנית האידיאולוגית הזו, ומחר. מגדרית

מכיוון שגם זהות אנושית היא ,  לאופציונאליתתהיה להפוך את האנושיות

, בין אם נוצרית, ודבר זה מנוגד לכל הבנה דתית. זהות קולקטיבית

מנהיג דתי , במצבים מסוימים, אני חושב שלעיתים. מוסלמית או יהודית

. כלשהו עשוי להחליט שהוא יכול להשתמש בליברליזם למטרותיו שלו

ליברליזם מכיוון שהוא מפרק כל יכול להשתמש ב, לדוגמה, מיעוט דתי

ואני , זו מעין תחבולה. להתרחב] למיעוט[וזה יאפשר , זהות קולקטיבית

 מיעוט – כפי שקורה כיום במערב –יהודי או , מבין כיצד מיעוט נוצרי

מכיוון , עשוי לדמיין שהוא יכול להשתמש בליברליזם, מוסלמי

 מאפשר למיעוט דברשהליברליזם משמיד כל זהות דתית נורמטיבית וה

מכיוון שבפניה , אבל זהו משחק מסוכן מאוד לכל הזרמים. הדתי להינצל

אנו צורכים , מיעוט דתי, אולי יציל, ולמראית עין, אל הליברליזם ככלי שיגן

זה מה . ישמיד את הדת שלנו מבפנים, שמבחינה אידיאולוגית, את הרעל
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יהודים , ריתמכיוון שהיסטו, לתודעה היהודית, לדעתי, שקורה כעת

להציל ולשקם את הזהות , לבסס, השתמשו בליברליזם על מנת להגן

, מכיוון שבישראל, הכול השתנה, אך עם הקמת מדינת ישראל. היהודית

הם פונים נגד , אומה וחברה יהודית, בכך שהיהודים מבקשים ליצור מדינה

אני חושב שישראל מאזנת בין קבלה של . האידיאולוגיה הליברלית

 את – או מנסה לדחות –ישראל דוחה . רליזם לבין דחייה שלוהליב

אך כורתת מעין ברית עם , הליברליזם במסגרת הפוליטיקה הפנימית

אך . מתוך סיבות פרגמטיות, בפוליטיקה הבינלאומית, הליברליזם מחוץ

יוביל , בו השימוש הטקטי בליברליזם על ידי קבוצות דתיות, הרגע יגיע

 רואה בבירור כיצד יגיע הרגע הזה בחברה הישראלית אני. לניגוד רדיקלי

לכל קבוצה דתית יהיה רגע כלשהו בו היא תאלץ להגיע להחלטה . היהודית

 של שימוש בליברליזם כדי להינצל –ולא במובן הטקטי , ברמה העקרונית

 שכן זו תהיה –ככל שמדובר במיעוט דתי , מלחציה של הדת השלטת

 Old( אדוֵקי האמונה הישנה –דתי במידת מה גם אני מייצג מיעוט . טעות

Believers .(וישנם דיונים רבים, אנחנו נרדפנו לאורך ההיסטוריה שלנו ,

זה . האם נוכל להשתמש בליברליזם נגד הכנסייה הניקֹוניָאנית השלטת

 שכן כנוצרים –אז אני יכול להבין לא רק את הרוב . מעניין מאוד

, אני נמצא בשתי העמדות בו זמנית. לרובאנו משתייכים גם , אורתודוקסים

אני מייצג את , כנוצרי אורתודוקסי. אני שייך לדת הרוב ולדת המיעוט

אז אני נמצא בשני . אני מייצג את המיעוט, וכאדוק האמונה הישנה, הרוב

ואני , ובכל מקום מתקיים הדיון על השימוש הטקטי בליברליזם. הצדדים

דתית - רליזם כרעל הטהור וכעמדה האנטיאופיו של הליב. חושב שזו טעות

אז אם .  הם מהווים את לב ליבה של הבעיה–והאינדיבידואליזם , הטהורה

אנחנו , נקבל את האינדיבידואל כמציאות האחרונה וכבחירה האחרונה

, כל עיקרון מיסטי של דת וקהילה ביהדות, נשמיד כל סוג של כנסייה

  .באסלאם ובנצרות

  

שהיה אולי הפילוסוף האנטי־מטאפיזי , רבה מהיידגרהגותך מושפעת במידה 

אתה מדבר , יחד עם זאת. ביותר בהיסטוריה של הפילוסופיה המערבית

ובמיוחד בהקשר של האופן בו עיצבה את הזהות , באהדה על הנצרות

ובין , מטאפיזית מצד אחד־כיצד אתה מיישב בין השאיפה האנטי. הרוסית

  ?מצד שני" מטאפיזיקה"אימוצה של 
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את ,  לאחד את אפלטון ואריסטו–זהו הקו המרכזי של החשיבה שלי 

קדם לי בעניין הזה . בתמונה המרכזית, הטרנסצנדנטליות והאימננטיות

, מומחה גדול לאסלאם שיעי, הנרי קֹורִּבין, פילוסוף מערבי חשוב מאוד

. שהיה פלאטוניסט ותלמיד אישי של היידגר, איראני ולמסורת האסלאמית

 'נואומאכיה' אותו הצגתי באופן מפורט בעבודתי הגדולה –  המרכזיהרעיון

אריסטו , אפלטון:  מבוסס על הצגתם של שלושה סוגי לוגוס–) 2014(

-היוונית, האירופית, בפילוסופיה המסורתית המערבית. ודמוקריטוס

. לא רק אפולו נגד דיוניסוס. לא שניים, אני רואה שלושה קווים, רומאית

ישנן שלוש נטיות . האלה האם, דיוניסוס וִקיֵּבֵלה,  אפולואני רואה את

הפלאטוניזם משתייך בהחלט . פילוסופיות התואמות לשלושת הלוגוסים

לדיוניסוס , לדעתי, המסורת האריסטוטלית משתייכת; למסורת האפולונית

אני מחשיב , הּוֶסְרל והיידגר,  ואת הפנומנולוגיה המערבית של ְּבֶרנָטנֹו–

שהיא גישה אימננטית , ת של אותה פילוסופיה אריסטוטליתלהתפתחו

ישנה מעין ראייה מטריאליסטית שזכתה להצלחה , ובנוסף; גרידא

אלא לפילוסופיה של האלה האם , שאותה איני משייך לדיוניסוס, במודרנה

, וכשאנחנו מזהים בפילוסופיה. מטריאליזם ואינדיבידואליזם,  אטומיזם–

,  אלא שלושה– אפולו נגד דיוניסוס –לוגוסים לא שני , בתרבות ובדת

גר ת היחסים בין האימננטיות של היידאנחנו יכולים לארגן מחדש א

אנחנו יכולים לדמיין קו בין פלאטוניזם . והטרנסצנדנטליות של המסורתיות

אם . אימננטית של היידגר-מטאפיזי מקיף לבין הגישה האקזיסטנציאלית

י יופיע משהו שהיידגר ביקר ברדיקליות בצד השנ, נחבר אותם בצד אחד

. טכנוקרטיה ואובדן ההוויה, פילוסופיה מכניסטית,  מטריאליזם–יתרה 

אבל זו , גר הגן על זיכרונה של ההוויה ועל האנתרופולוגיה האימננטיתהייד

, אבל קדושה, לא בדיוק פלאטוניסטית; הייתה אנתרופולוגיה קדושה

לאחר לימוד וחיפוש , עכשיו. היידגרוהקדּושה ניצבה בלב דאגותיו של 

הגעתי למסקנה שאם ניישם את הגישה , מעמיק בפילוסופיה של היידגר

נגיע להבנה , האקזיסטנציאלית של היידגר על המסורת הטרנסנצנדטלית

, של פלאטוניזם ושל המסורת המטאפיזית הקלאסית, או איזוטרית, מיסטית

סכולה פילוסופית שכמעט התעלמו וישנה מעין א, הן לא זרות זו לזו, על כן

והמסורת הזו מהווה ,  נאופלאטוניזם–אצל היידגר , או שהושתקה, ממנה

ובהתבסס על החשיבה הָאּפֹוָפטית של , איחוד בין אפלטון ואריסטו

או , אותו אחד אפופטי שנמצא בקבלה, אונטולוגי-של אחד קדם, פלוטינוס
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שהתקבלה , ֵּפִגיִטי בנצרות האפופטית של דיוניסוס הָאֵראֹוההתיאולוגי

או המיסטיקה הגרמנית של ָמייסֵטר , במסורת המיסטית האורתודוקסית

נוכל להגיע לאיחוד של שני הענפים הגדולים , טאּוֵלר ופֹון סּוָזה, ֵאקָהרט

,  האימננטי והטרנסצנדנטלי–ביותר של המטאפיזיקה המערבית 

, הם שונים;  בין שניהםאין סתירה, כך שלדעתי. פנומנולוגיה ומטאפיזיקה

הברית שלהם מקורקעת . אבל ישנם תחומים תיאורטיים בהם הם בני ברית

על ידי קיומה של מטאפיזיקה מנוגדת ומתנגדת שאת קוויה שרטט 

 מערבולת של –או אפיקורוס ', מטריאליזם וכו,  אטומיזם–דמוקריטוס 

מיזם ואני חושב שהאטו. חסרת משמעות והיגיון, אטומים מטריאליים

אלא גם , התקבע מחדש במערב כאשר לא רק המסורת הפלאטוניסטית

הושמדה וקועקעה על ידי גלילאו , התערערה, המסורת האריסטוטלית

אני חושב שההצגה של שלושת הלוגוסים הללו , אם כן. 'ניוטון וכו, גליליי

משנה לחלוטין את התמונה של הפילוסופיה המערבית ויוצרת קו התנגדות 

בין מטאפיזיקה מסורתית קלאסית לבין , א בין אפולו ודיוניסוס ל–חדש 

שניהם נמצאים על :  אלא–האקזיסטנציאליזם הפנומנולוגי של היידגר 

, והעימות המרכזי הוא בין אפלטון ואריסטו מצד אחד, אותו הקו

ששגשגה בתקופת , מטריאליסטית-ודמוקריטוס והמסורת האטומיסטית

הצגת שלושת , לדעתי. מהצד השני, בינייםהמודרנה שהחליפה את ימי ה

והכרה בפילוסופיה הייחודית של העיקרון השלישי של , הלוגוסים הללו

 –יחד עם הלוגוס ,  בפלאטוניזם הקלאסי– חלל או חומר –הכֹוָרה , אפלטון

אבל , לחומר לא יכול להיות לוגוס, מכיוון שבעבור אריסטו ואפלטון

 זהו –לנסות שיהיה לו משהו כזה , פחותל, המודרנה הוכיחה שהחומר יכול

והבנה , כולל הכחשה מוחלטת של ההוויה, האתגר המרכזי של הפילוסופיה

וזה בא לידי ביטוי כיום באונטולוגיה . חיצונית לגמרי של הטבע והמציאות

על ידי , לדוגמה, או, )Object-oriented ontology(מוכוונת האובייקטים 

אני , אם כן. חשיב את חרירי לנשמה יהודיתאני מ. חרירי והטכנוקרטים

 הלוגוס של –חושב שישנן בדיוק שלוש נטיות ואני מגן על שתיים מהן 

עם , עם הפמיניזם,  נגד הלוגוס של קיבלה–אפולו והלוגוס של דיוניסוס 

אינטליגנציה מלאכותית , טק-היי, עם טכנוקרטיה, עם סֹורֹוס, ביידן

. ניק ֶסרִניק, הרמן, מיאסו קוונטיןשל טים והאונטולוגיה מוכוונת האובייק

ואם נשווה את המילים , בעיניי הם היורשים האמיתיים של דמוקריטוס

לתיאוריה העדכנית ביותר של , המקוריות של דמוקריטוס או אפיקורוס
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, אני חושב שמבחינה מסוימת, האונטולוגיה מוכוונת האובייקטים

המציאות המטריאליסטית חסרת חזון . דמוקריטוס היה הרבה יותר מתקדם

שהיא מעין גוש של , שהתבססה על מערבולת החומר, המשמעות שלו

מהמחקר החדש בתחום הרבה יותר  היה מתקדם –מסות אטומיות 

 היא דבר אינטליגנציהכל , על פי דמוקריטוס.  המלאכותיתהאינטליגנציה

.  קיימותאינן, מכיוון שהן טרנסצנדנטיות הן אימננטיות קדושה, מלאכותי

זו הסיבה שדמוקריטוס עסק כל כך . ישנה רק סירקולציה של מסות מתות

. דמוקריטוס נמשך מאוד לגופות. הרבה בניסויים בגופות בבית הקברות

, הוא גם הציע שעלינו לשמר את הגופות מפני ריקבון באמצעות דבש

, אם כן. במסגרת מעין ניסוי בחיי נצח מלאכותיים שנעשה לפני אלף שנה

הלוגוס של קיבלה ומסורת , הנומינליזם הוא חלק מהלוגוס השלישי

 –מכיוון שהאינדיבידואליזם והאטומיזם , האינדיבידואליזם והאטומיזם

  . משתלבים–המונחים הלטיניים והיווניים 

  

הגזענות , יחד עם זאת: "'התיאוריה הפוליטית הרביעית'אתה כותב בספרך 

, גזענות ישירה,  הזן הברור ביותר–ות היא רק זן אחד של גזענ, של היטלר

 –אך ישנן צורות אחרות של גזענות . ולפיכך גם הדוחה ביותר, ביולוגית

גזענות על , )הגורסת כי ישנן תרבויות גבוהות ותרבויות נמוכות(תרבותית 

חלוקת האנשים לאלו שמתורבתים ולאלו שאינם (בסיס ציוויליזציה 

, ר אתה מציג את הדברים באופן הזהכאש, ובכן. 'וכו)" מתורבתים דיו

מתקבל הרושם שאתה מצדד בסוג של רלטיביזם תרבותי שמזכיר במידה 

כיצד אתה מיישב . רבה גישות פוסט־קולוניאליסטיות שמאליות עכשוויות

לפיה השמרן האמיתי אינו מכוון לערכים , בין עמדתך זו לעמדה אחרת שלך

האם ניתן לדעתך לטעון ? "חייםערכים נצ"זמניים תלויי־מצב כי אם לעבר 

ובה בעת להוסיף , אסתטי כמו גם אתי, לאפשרות של שיפוט אובייקטיבי

  ?  ולהתעקש על גיוון תרבותי נטול הירארכיות
  

שפיתח רעיון , אני חסיד של רנה ֵגנֹון. זו שאלה עמוקה ומעניינת מאוד

דות אח. שאפשר לתאר כאחדות טרנסצנדנטלית של המסורות, מעניין מאוד

היא מבוססת על הקבלה , אלא, זו אינה טוענת לרלטיביזם תרבותי או דתי

אחדות אחת או מבנה , ישנו אל אחד, שישנה אמת אבסולוטית כלשהי

 לזהות את –גם איננו יכולים ,  ועל פי גנון–אבל אסור לנו . מטאפיזי אחד
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ת הדת הזו היא רק צורה אח. האמת האוניברסלית הזו באמצעות ביטוי אחד

היא הדרך לאותה , או מסורת, דת. של האמת המטאפיזית האוניברסלית

שהצלחנו להבין היכן מתחילה , אבל אסור לנו לקבוע בטרם עת, מטרה

. מכיוון שזו הנקודה הסופית של המסע שלנו בתוך המסורת, האוניברסליות

להחליט , לדוגמה, לא נוכל. אנחנו לא יכולים לצאת משתי נקודות בו זמנית

או את ההינדוהיזם , או את היהדות והנצרות, בל את היהדות והאסלאםלק

. זה בלתי אפשרי. ולהרכיב מחדש את האחדות האוניברסלית, והבודהיזם

לא נוכל . עלינו לקבל דרך אחת בלבד, על מנת להגיע לאחדות האמיתית

ואם לא ". רק האמת היא סופית, כל הדרכים מובילות לאותה מטרה: "לומר

 אולי זו –אמת וכל להעמיד פנים שאנו מחזיקים ָּבלא נ, רך הזונצעד בד

אין לנו דרך אחרת להבין את האחדות . עלינו לבדוק. ואולי לא, האמת

וככול , מבלי לרדת לעומקה של המסורת שלנו, האמיתית של המסורת

אך רק בסופו של דבר , כך היא עשויה להיות אוניברסלית יותר, שנעמיק בה

כדי לעשות את הצעד . זה לא רלטביזם. בטח שלא בהתחלה לא באמצע ו–

בכל דֹוגמה , עלינו להכיר בכל הכרזה, הקטן ביותר אל מחוץ למסורת שלנו

, "ישנו רק אל אחד, זה רק האל שלנו: "עלינו לומר. שאליה היא מטיפה

עלינו לקבל . כמו בבודהיזם, או שאין אל כלל; הינדי, מוסלמי, יהודי, נוצרי

המתחילה עם ההכרזה על הדת , אבל כשנלך בדרך הזו, מת שלנואת זה כא

 נוכל – ולא לפני כן –וכשנגיע אל המרכז , נוכל להגיע אל מרכזה, שלנו

, אולי כי האחדות איננה קיימת! או אולי לא. למצוא את האחדות האמיתית

כך שלא , ישנן אפשרויות רבות. או מכיוון שעצרנו לפני שהגענו למרכז

זה לא יתאים לעיקרון , זה יהיה לא צנוע. ת בטוחים שהגענונוכל להיו

עלינו להיות צנועים .  העיקרון הבסיסי של כל הדתות המסורתיות–הענווה 

. נוכל לקוות למצוא את האחדות, וכשנגיע, וללכת בדרך שלנו אל המרכז

, שהיא מתייחסת יותר מדי ברצינות? ומהי הבעיה העיקרית של גזענות

כל המסורות . אל הערך האבסולוטי של המסורת, של המסעוללא האספקט 

אם נרצה לומר . ואת זה איננו יכולים להשמיד, הן אתנוצנטריות במידת מה

בואו נשמיד את : "קולוניאליים המערביים- כמו בלימודי התרבות הפוסט–

את החברה וכל סוג , בכך אנחנו נשמיד את האתנוס, "כל האתנוצנטריות

" אנחנו"מכיוון שחברה ללא המושגים ,  תרבותיתשל קהילה ואחדות

ושמאלנים וליברלים מודרניים , היא לחלוטין בלתי אפשרית, "הם"ו

או גזע , מכיוון שהם יוצרים סוג חדש של אתנוס ליברלי, מדגימים את זה
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, כל מי שאינו ליברל; "אנחנו"אתה חלק מה,  אם אתה ליברל–ליברלי 

אתנוצנטריות היא .  ושיש להשמידםשאינם אנושיים, "הם"שייך אל ה

אסור . אבל עלינו להגביל אותה, העיקרון המרכזי של היווצרותה של חברה

מכיוון שהיא תופיע מחדש בדמות גזענות , לנו להשמיד את האתנוצנטריות

גזענות , גזענות מרקסיסטית, גזענות שמאלנית,  גזענות תרבותית–אחרת 

עמדתי היא שאף שאנחנו . נטריות גזענות כהיעדר אתנוצ–פרוגרסיבית 

או ליצור גזע חדש של , אסור לנו להשמיד את האתנוצנטריות, יכולים

הומניזציה ואוכלים את -עושים דה, ליברלים מודרניים שמשמידים

 חשבונות הטוויטר של תומכי טראמפ סגירת. זה מנהג קניבלי. אויביהם

הליברלים הטובים , "אותנו"יש . הוא כמו הגולאג או שיטות אחרות

, פשיסטים מלוכלכים וצמאי דם, "אותם"ויש , םיוהפרוגרסיבי

 זה –בואו לא נמכור להם כרטיסי טיסה , בואו נשמיד אותם. טראמפיסטים

, ברה האנושיתהגזענות היא חלק מהח. מה שקורה היום עם הליברליזם

אתנוצנטריות היא . אבל היא צורה מעוותת של אתנוצנטריות הגיונית

בלי . אנחנו צריכים להבדיל בין אתנוצנטריות וגזענות, אבל לדעתי, הגיונית

לא , לא נוכל להתקדם, אמונה כלשהי בערך האבסולוטי של הקהילה שלנו

נחנו צריכים א. נוכל לקוות להגיע לערכים דתיים או תרבותיים משותפים

אבל אסור לבלבל בין הגישה , להבין את הערך האבסולוטי הזה

 –לבין הניסיון לכפות אידיאולוגיה , האתנוצנטרית הדתית הלגיטימית הזו

 –לא משנה , קומוניזם או פשיזם, ליברליזם, ביידן או סטאלין, כמו היטלר

זם אמת של פשי, ישנה אמת של סוציאליזם. כאמת אבסולוטית ייחודית

וכשהן , אבל הן מוגבלות לחברה קונקרטית כלשהי, ואמת של ליברליזם

,  כאן מתחילה הגזענות–מנסות לכפות את עצמן כאמיתות אבסולוטיות 

פולאריים לערכים האתנוצנטריים -ועמדתי היא שיש לשרטט גבולות מולטי

אנחנו לא יהודים ואנחנו מתנגדים לערכים , לדוגמה. האבסולוטיים הללו

היהודים מתנגדים לערכים מסוימים של הנצרות ; מים של היהדותמסוי

, וזה לא אומר שאנחנו צריכים להמיר את המסורת אלו של אלו, והאסלאם

וזה לא אומר שאנחנו צריכים לקבל את , או להשמיד ולהשפיל את האחר

החברה המסורתית . ישנו אחר. לא ולא. הערכים שלנו כדבר רלטיבי

ות שאלא על הבנה של ריבוי של תפי, ותעל סובלנ לא –התבססה על זה 

אבל לא , האבסולוטי הוא אחד. ה אבסולוטית אחתשאין תפי. אבסולוטיות

בנקודת . זה לא דבר נתון או מובן מאליו.  הוא יהיה כזה בסוף–מההתחלה 
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, אנחנו מכירים בערך האבסולוטי של המסורת האתנית, הפתיחה

ואולי נגלה , אנחנו מעמיקים בה, נוהתרבותית של, החברתית, הקבוצתית

המיסטיקה , כמו המיסטיקה הגדולה של הקבלה, אוניברסליות כלשהי

עם מייסטר אקהרט , המיסטיקה הגדולה של הנצרות, הגדולה של האסלאם

וקדוש גדול של , לדוגמה, שפתח בדיאלוג עם המוסלמים, וניקולס קּוזאנּוס

 שפתח בדיאלוג עם םמשו על ידי יריביו תקףהאורתודוקסיה שהו

אסור לנו לנסות לערבב בין פשוטי העם של ; זה חשוב מאוד. המוסלמים

, ברמת הנביאים, אבל ברמה העמוקה ביותר, דת אחת עם אלו של דת אחרת

, ברמת הידע האזוטרי של מי שהבין וחווה את המסורת העשירה שלנו

. חודית הזויגיעו לאבסולוטיּות היי, אולי,  הם–שהטמיע את התוכן הזה 

אבל אנחנו צריכים להתחיל עם ההבנה שהעמדה האתנוצנטרית שלנו טובה 

זה דבר . לתת לאחר ללכת בדרכו שלו, אבל באותו זמן, ללכת עם זה, יותר

, כאשר יהודים, הוא התקיים באופן מסורתי. והוא איננו חדש, חשוב

ת גם סטיו. מוסלמים ונוצרים חיו בפלשתינה לפני קום מדינת ישראל

אבל אלו היו גילויים , על ידי כל הצדדים, מהעיקרון הזה התרחשו בעבר

וכשאנו חיים עם , ואני מתנגד לכל צורה של גזענות, של גזענות מוקדמת

, איננה גזענות, משמעותה איננה רלטיביזם, הבנה אתנוצנטרית לגיטימית

או האחר איננו גרוע יותר . איננה הרס או קריאה להרס של זהויות אחרות

, ליברלים לא מסוגלים לקבל את זה. הוא גם איננו שווה לי, טוב יותר

הקומוניסטים יכלו .  וזוהי גזענות–האחר הוא שווה או גרוע יותר , בשבילם

הארים ; כל עוד הם השתייכו לפרולטריון ולא לבורגנות, לקבל את כולם

ו  א–אבל מי שאיננו פשיסט , הוא פשיסטשיכלו לקבל את האחר במידה 

הליברלים נוקטים בדיוק , כיום.  יש להשמיד אותו–או פרולטר , ארי

ליברלים המתיימרים להתעלות על , לדעתי, לכן. באותה גישה גזענית

 הם –ולהגן על פלורליזם , אתנוצנטריות ועל כל סוג של ידע אוטוריטרי

דרך , ואני מגן על פלורליזם בדרך אחרת, מגנים עליו בדרך גזענית

אני מקבל את האחדות . דרך האחדות הטרנסצנדנטלית, הקדּושה

בהתחלה אני מקבל את האמת של . אבל לא מההתחלה, הטרנסצנדנטלית

של חבריי , אבל היא רק שלי; האבסולוטיות שלי, האמונה שלי, הדת שלי

 גם אם לא בהכרח –ואנחנו יכולים להתקיים יחד . ושל הקהילה שלי

חנו יכולים לקוות שהדרכים יובילו ואנ,  וללכת כל אחד בדרכו–בשלום 

, אולי זה לא יקרה. אותנו לאחדות הטרנסצנדנטלית האּפֹוֵפטית של הדת
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ולכן אני חושב שהבנה מסורתית של הזמן , אבל את זה אנחנו נגלה בסוף

וערך , מכיוון שקץ הימים הוא ערך מרכזי ביהדות ובנצרות, היא כה חשובה

 5ריכים להתמקד ברגע הֶאְסָכטֹולֹוגיאז אנחנו צ. חשוב מאוד גם באסלאם

  .הזה על מנת להבין טוב יותר את התוכן האמיתי של הדת והמסורת שלנו

  

הצהרת כי , בד בבד,  אולם יחד עם זאת–לא פעם כינית את עצמך שמרן 

נניח לרגע ". רדיקלי ועקבי, מהפכני, פשיזם פשיסטי אמיתי"רוסיה זקוקה ל

 סתירה בין שמרנות ובין מונחים כגון האם אין לדעתך, לעניין הפשיזם

 ? "מהפכני"ו" רדיקלי"
  

העמדה שלי היא מאוד . אני חושב שההתבטאות הזו הוצאה מהקשרה

אני מייצג . כפוליטיקה מודרנית מערבית מלאכותית, ביקורתית כלפי פשיזם

, את התיאוריה הפוליטית הרביעית שמתבססת על ביקורת של ליברליזם

, 'התיאוריה הפוליטית הרביעית', ובספר שלי, םקומוניזם וגם פשיז

זו לא רק תקינות . הסברתי מדוע אני חושב כך, ובכתבים רבים אחרים

ישנן נטיות מסוימות . אני מתנגד לפשיזם בשל אופיו המודרניסטי. פוליטית

שנדחו על , שנדחקו אל השוליים, סוציאליזם-ההיסטורי ובנאציונלבפשיזם 

, אני מייחס להן חשיבות וערך; זעניות המרכזיותידי האידיאולוגיות הג

של ,  מסוימים של השמאלאני מקבל רעיונות, בנוסף. אבל הן שוליות

אני חושב שהקפיטליזם . קפיטליזם-או אנטי, לדוגמה, ְגראְמשי] אנטוניו[

אבל לא את הדֹוגמה , אז קיבלתי משהו מהקומוניזם. הוא הדבר הגרוע מכל

אני חושב שהערך המרכזי הוא ; ה הפשיסטיתהקומוניסטית או הדֹוגמ

, אני מסכים עם המהפכה השמרנית; אבל זה לא הופך אותי לליברל, חירות

לכן פיתחתי . אבל אינני קומוניסט, קפיטליסט-אני אנטי; אבל אינני פשיסט

, אם הייתי חושב שפשיזם זה דבר טוב. את התיאוריה הפוליטית הרביעית

אומנם אני מותקף על ידי כל . ק אמיץ בשביל זהאני מספי, הייתי מגן עליו

אם הייתי משוכנע . אבל אני פשוט לא חושב כך, הקשת החברתית

הוא הפתרון הטוב ביותר בשביל , סוציאליזם-או הנאציונל, שהפשיזם

אבל אני פשוט לא ,  לא הייתי מהסס לטעון זאת מול כולם–האנושות 

כתבתי כל כך . שהוצאו מהקשרןאז ישנן התבטאויות . זה הכול, מאמין בזה

                                                           
 . שעוסק בקץ הימיםהבתיאולוגיֶאְסָכטֹולֹוְגָיה היא חלק  5
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הקדשתי מאות רבות של , הרבה טקסטים על ליברליזם שאינם מצוטטים

אבל התבטאות אחת על פשיזם , יםוהן אינן מצוטט, עמודים לקומוניזם

או , אולי זו הייתה התבטאות פולמוסית כלשהי. הוצאה מהקשרה

אמת שונא כי אני ב, התבטאות שנועדה ליצור פרובוקציה בקרב הליברלים

שהוציאו את האמירה מהקשרה והפיצו , עם הצביעות שלהם, ליברלים

השם . אני לא מחשיב את עצמי לשמרן, קודם כל, אז. אותה באינטרנט

-פרו, קומוניסטים-מכיוון ששמרנים הם אנטי, עצמו אינו נכון

, ההיגיון השמרני מגן על האתמול. הם לא עקביים... קפיטליסטים

היום עשוי להיות שונה והעתיד עשוי להיות , ות שונהוהאתמול עשוי להי

המהפכנות . אני מזהה תכונות סימפטיות מאוד במהפכנות השמרנית. שונה

זה לא היה . השמרנית הייתה תנועת שוליים רוסית וגרמנית במאה העשרים

שטען שאנחנו לא צריכים לחזור , מסורתי, זה היה משהו אחר, פשיזם

לא את , עלינו להחזיר את הנצח.  חלק מהמודרנהכי האתמול היה, לאתמול

אל האתמול של האתמול של , הרבה לפני האתמול, לפנות אל הנצח. העבר

לחזור אל ימי , עלינו להחזיר את מסורת הקדּושה. האתמול וכן הלאה

,  לזמן בו המסורת שלטה–או אולי אל העת העתיקה , אם תרצו, הביניים

אז אל לנו להגדיר את . מסורת עוותהובעבר היו תקופות רבות בהן ה

אני . בעד העתיד או בעד העבר, העמדה שלנו כפרוגרסיבים או שמרנים

אני חושב שהאירועים הכי חשובים , אני מסורתן אסכטולוגי, בעד העתיד

אבל מהפכה , אני בעד מהפכה, במובן הזה. לא בעבר, ומעניינים הם בעתיד

ון להמשיך את המהפכה הצרפתית כי זה לא ניסי? מדוע שמרנית. שמרנית

,  אנחנו צריכים להשמיד את המודרנה–או את מהפכת הפרולטריון 

, להשמיד את העולם הישן וליצור משהו בדמותה של האמת הנצחית

. אני בעד ארגון מסורתי של החברה, לדוגמה. המבוסס על ערכים דתיים

ובמובן , תהמשך של האימפריה הביזנטי, היא אימפריה, בשבילנו, רוסיה

כפי שהיה ברגעיה –אני בעד מונרכיזם של האימפריה הביזנטית , הזה

, אם כן, אנחנו צריכים. לא ברגעיה הגרועים, הטובים ביותר של האימפריה

אלא ליצור אימפריה רוחנית , לא להחזיר את האימפריה הביזנטית

במסגרת , או הקיסר, המבוססת על ההרמוניה שבין הפטריארכיה והצאר

עם מעמד , עם האצולה המסורתית, רה של חלל קדוש לחיים הפוליטייםיצי

ללא . וללא קפיטליזם, הכמורה המסורתי ומעמד האיכרות המסורתי

על , ובאופן מסוים, אלא על הצדק הטבעי, התבססות על צדק מלאכותי
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ממלכת . אותו יש להחזיר, יחד עם הליבה של מעמד הכמורה, מריטוקרטיה

, או תקופת השופטים;  היא דוגמה אחתיתיאוקרטרגון כא, ישראל הקדומה

אלו עשויות להיות דוגמאות לאותו ,  לדעתי.שהיו מנהיגי העם היהודי

עם הצורות , המסורת השנייה היא המסורת האסלאמית. ארגון מסורתי

שמוסלמים צריכים לתמוך באימפריה , לדוגמה, אני לא חושב. שלה

ף לחזור לארגון החברה הקוראני אני חושב שעדי, בשבילם; הביזנטית

, להם יש את הארגון הפוליטי, אותו הדבר נכון לגבי היהודים. שלהם

אני בעד כל הנטיות , אם כן. וזה טוב בשבילם, החברתי והתרבותי שלהם

-לא רק בחזון הרוסי הנוצרי, השמרניות והמסורתיות בחברות אחרות

ואני מתנגד , את גורלםאבל האנשים הם אלו שצריכים לקבוע . אורתודוקסי

על האמת כפי שאני מבין , אני מוכן להגן על האמת שלי. לכל כפייה שהיא

. ה הליברליתשוזה שונה מהתפי, אבל אני מוכן גם לשמוע את האחר, אותה

אבל , אדם-כל אויביה של החברה הפתוחה הם תתי, בעיֵני הליברלים

. אבל הם בני אדם, אני בטוח שהם טועים. הליברלים הם בני אדם, בעיניי

, אז הליברלים פשוט טועים. לטעות זו זכותם הטבעית של בני האדם

 אני לא –אבל אני מוכן לדבר איתם ולהכיר בטבע האנושי שלהם , בעיניי

מכיוון שאני מתנגד לכל סוג , כפי שהם רוצים, רוצה לשלול את זכויותיהם

מה גם . רתיתקומוניסטית או מסו, כולל גזענות ליברלית, של גזענות

 מסורתנות משמעה הכרה בערכים –שמסורת וגזענות אינן תואמות 

 –ובמסגרת החברה המסורתית נוכל גם לקבל מיעוטים דתיים , הקדושים

הם , אם נוצרים נמצאים תחת לחץ של דתות אחרות, לדוגמה. כך תמיד היה

או שהם יוכלו למצוא את דרכם , יכולים להגר ולעבור אל המולדת שלהם

היא , היא פתוחה, זו ההיסטוריה. להיאבק על זכויותיהם נגד הדת השלטתו

מכיוון שחייה של , זה תהליך פתוח. לא צריכה להיות פתורה מההתחלה

זו ; "אתה חייב להיות כך וכך: " אסור לנו לומר–הדת הם תהליך דינאמי 

ועל זה הכול , יש חופש.  אבל אפשר גם לבחור בדרך אחרת–אפשרות 

אני ; "שמרנות פונדמנטליסטית"אז לשמרנות שלי אפשר לקרוא . מתבסס

אני בעד . לא בעד האתמול ולא נגד שינוי באשר הוא שינוי, בעד הנצח

מקורקעים , מקורקעים בקדּושה, שינויים כל עוד הם מקורקעים בנצח

 –הרוח היא הדבר החשוב ביותר , ובשבילי. ברוח, בחופש הרוחני העמוק

 אני חושב ששום דבר בצד החומרי לא יכול לכפות .הרבה יותר מהחומר

אפשר לדחוף אותנו בכוח . את עצמו על המהות הרוחנית של בני האדם
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אם אדם . אבל קללה של עבד היא דבר רציני ביותר, לעמדה של עבדים

או בגלל אלימות לא , חופשי מקלל את אדונו בעוון ההיבריס שלו

אז החופש . במוקדם או במאוחרהקללה הזו תשמיד את האדון , לגיטימית

, כל בני האדם מחזיקים בכוח העצום הזה. של האנשים הוא כוח גדול מאוד

אני שמרן מסורתי , במובן הזה. אותו אפשר וראוי ליישם על כל דבר

וזו עמדה , אני די מהפכן, ובהשוואה לרוב השמרנים המודרניים של היום

קיבלתי את , ופו של דברבס, לכן. שאינה ניתנת לסיווג בעת המודרנית

שמרנות , שאין לבלבל בינה לבין לאומיות, התיאוריה הפוליטית הרביעית

ואם זו אמת המידה המרכזית , קפיטליסט-על אף שאני אנטי; או קומוניזם

ולכן יש לשייך , אני מתנגד לקפיטליזם על כל גווניו.  אני סוציאליסט–

 את החופש כערך המרכזי אני מציב, אך באותה עת, אותי לשמאל הקיצוני

אז אני מגן על הצדק החברתי מפני .  אבל אינני ליברל בשום צורה–

אני מגן על החופש מפני כל סוג של טוטליטריות ואני מגן על , הקפיטליזם

זו עמדה מאוד . האנשים מפני כל סוג של גזענות או הרס של הקהילה

שמטרתו , יםאבל לא מדובר בשילוב סתמי של אלמנטים שטחי, מסוימת

בנאומים , בספריי.  יש בה היגיון פנימי ברור–ליצור משהו מקורי 

מדוע קיבלתי דרך , ניסיתי להסביר מדוע הגעתי למסקנה הזאת, ובשיחות

אני מנסה . ספונטנית, זו לא סתם תגובה רגשית. אחת ודחיתי תזה אחרת

 .ולפעמים אני משנה אותן, לאשר אותן, לבחון ולהוכיח את עמדותיי

החשבתי , בצעירותי, לפני שצידדתי בתיאוריה הפוליטית הרביעית, לדוגמה

את עצמי לנציגה של צורת שוליים ייחודית של התיאוריה הפוליטית 

אבל בהדרגה גיליתי עד כמה עמדותיי רחוקות מלאומיּות , השלישית

וככול שזיהיתי יותר את , ומסוגים שונים של גזענות או טוטליטריות

, רניים ואת טבעה המודרני של הלאומיות של המאה העשריםשורשיה המוד

אך בעבר , אז מעולם לא הייתי באמת לאומי. לאומי-נעשיתי לאנטי

אני יכול . באופן שלא הייתי משתמש בו היום, השתמשתי במונח הזה

 הייתי מסורתני –אני הולך בדרך מסוימת . אני לא רדיקל, לשנות את דעותיי

- לאנטי, ליברל ובסופו של דבר-הפכתי לאנטי, להואנטי קומוניסט מההתח

גיליתי את המערב . דחיתי אותוו, לפני הכול, נולדתי לקומוניזם. לאומי

, דחיתי גם אותו, יקה ואחרי שלמדתי להכיר את הליברליזםבפרסטרו

אלא חלק , הגעתי למסקנה שהלאומיות איננה אלטרנטיבה, ובהדרגה

אבל האבולוציה הייתה ,  האחרונהוזו הייתה האבולוציה, מאותה מערכת
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משנית והתבססה על יישום של העקרונות המרכזיים שהנחו אותי לאורך 

כפי שאני מפרש אתו , אני נאבק לצדו של הנצח. דת ונצח, מסורת: כל חיי

  .כנוצרי אורתודוקסי
  

א את הבעיה שברעיון ואחד הדברים שהגותך מסייעת להבין ה

אתה הצבעת על . י שמשתמשים בו כיוםלפחות כפ, קולוניאליסטי־האנטי

האבסורד בכך שאומות רבות שזה עתה השתחררו כביכול מעול 

לא ניצלו את ההזדמנות כדי לחזור אל צורות ) האירופי(האימפריאליזם 

כמו למשל השבטים באפריקה או הפיאודליזם (המשטר המקוריות שלהן 

כלומר , ערביתהלאום המ־אלא פשוט אימצו את המודל של מדינת, )באסיה

אנו מבקשים לשאול , מסיבה זו. לא באמת דחו את האימפריאליזם המערבי

,  יש כיום אומות רבות בעולם–שאלה שמעסיקה אותנו מאוד כישראלים 

שחלק מהותי מזהותן ; שחבות חוב רב למודרנה, קולוניות לשעבר

למשל (או כתגובה למודרנה , העכשווית נוצר כחלק מהמהפכה המודרנית

אך גם ניסיון להילחם , שהייתה בו זמנית גם תוצר של המודרנה, יונותהצ

במובן שהיא ניסתה להציל את העם היהודי מתהליכי ההתבוללות , במודרנה

כיצד לשיטתך יכולות אומות להתחיל ). והקידמה שהיו לוודאי מכלים אותו

בתהליך הגילוי מחדש של האתוס ; בתהליך הזה של חזרה אל שורשיהן

  ?מודרני שלהם-הפרה

  
אנחנו עוברים קולוניזציה באותה  .גם זו שאלה חשובה מאוד ושאלת מפתח

אנחנו חווינו קולוניזציה . זה חשוב. מידה בה אנו עוברים מודרניזציה

, דת,  תרבות–מודרניים -שורשינו הקדם, ועם המודרניזציה, במובנים רבים

ו לכוחן של  עברו קולוניזציה והוכפפ–מקורות , היסטוריה, ערכים

לא רק מדינות שאינן מערביות עוברות , כלומר. האידיאולוגיות המודרניות

תהליך . גם מדינות מערביות עוברות קולוניזציה, עם הזמן; קולוניזציה

אבל הקולוניזציה של האזורים , המודרנה הוא קולוניזציה של המודעות

יזציה של בקולונ, באופן היסטורי, מלווה, על ידי המודרנה המערביים

קולוניזציה כהחצנה של , זו הייתה הרחבה של הקולוניזציה. אחרים

אבל גם במערב עצמו התרחשה קולוניזציה מתמשכת של . המערב

עברה , לדוגמה, הדת. על ידי המודרנה, מודרנית-הטריטוריה הקדם

והארגון הטרנסצנדנטלי עבר קולוניזציה על , קולוניזציה על ידי החילוניות
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עברו קולוניזציה על ידי העת , אם כן, ימי הביניים. נותידי החומר

. נשמותיהם ומחשבתם של העמים המערביים, בליבותיהם, המודרנית

והקרב בין הדרום הקתולי , המערב ואירופה לחמו נגד הקולוניזציה הזאת

בו , קולוניאלי פנים אירופי-לצפון הפרוטסטנטי היה מעין מאבק אנטי

במאמץ , אירופה החדשה.  אירופה החדשהאירופה הישנה לחמה נגד

, האינדיבידואליים, ניסתה לכפות את הערכים הליברליים, קולוניאלי

זה . הפרוגרסיביים והחילוניים על החצי השני של אירופה, המודרניסטיים

 זה היה קרב פנים –לא היה רק תהליך הרחבה חיצוני של הזהות האירופית 

התרחש , או ההמשך שלו, ר הקרב הזהשא. אירופי בין המודרנה והמסורת

באמריקה ;  בארצות הברית נמצאת אמריקה המודרנית–באמריקה 

ישנה , בתוך החברה האמריקאית. הלטינית נמצאת אמריקה המסורתית

צורה מוקדמת של דמוקרטיה ליברלית המיוצגת כיום על ידי 

יה אז זה לא שהקולוניזצ. וישנו גל חדש של קולוניזציה, הטראמפיסטים

על , כולל המערב,  היא נעשית לעולם כולו–על ידי המערב , נעשית למערב

אלא גם תהליך , ואותה מודרניזציה היא לא רק תהליך פוליטי, ידי המודרנה

קולוניזציה ישנה הבמסגרת תהליך , לדוגמה. אידיאולוגי ותרבותי קונקרטי

ישנה אך בנוסף , של נכסים ועמדות, של צבא, קולוניזציה של שטחים

, הקולוניזציה הזו התחילה בתוך אירופה. קולוניזציה של צורת החשיבה

רוסיה עברה ; כולנו עברנו קולוניזציה. אולם התפשטה אל מחוצה לה

פוטין מנסה להגן על , וכעת, קולוניזציה מוחלטת על ידי המודרנה והמערב

אבל החברה שלנו הושמדה על ידי . מודרנית-שרידיה של החברה הקדם

אם ננסה לחשוב . ואין כמעט שום דבר רוסי ברוסיה המודרנית, דרנההמו

סמלי , הסמלים שלנו הם סמלים סובייטיים. לא נצליח, על סמלים רוסיים

, ספורט מלאכותיים או אירועים היסטוריים כגון מלחמת העולם השנייה

כמעט ואין שום דבר רוסי ברוסיה . שבה לחמנו תחת הדגל הקומוניסטי

אנחנו , אין לנו מסורת;  פוטין איננו מגן על המסורת הרוסית.המודרנית

הסמלים שלנו עברו קולוניזציה לפני כמעט . עברנו קולוניזציה מוחלטת

על ידי , אתמול;  לא רק היום–העם שלנו עבר קולוניזציה ;  שנה300

כל מה שיש לנו . אירופית-על ידי האצולה הפרו, לפני כן; הקומוניסטים

ישראל . סוציאליסטית או ליברלית,  לאומית–קולוניזציה הוא תוצר של 

 את – או הקימו מחדש –מכיוון שאלו שהקימו , אינה יוצאת מן הכלל

הם , הם עצמם עברו קולוניזציה, השתייכו לחברה האירופית, מדינת ישראל
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הם , ינאים המסכנים והפעםשתהם הביאו את זה על הפל. היו תוצר שלה

הציונים . ל הם היו קולוניאלים שעברו קולוניזציהאב; היו הקולוניאלים

אבל בתחילת הציונות הייתה נטייה , הראשונים עברו קולוניזציה מנטלית

המתיישבים הציונים של גלי העלייה הראשונים הונעו לא על ידי . מסורתית

, קולוניאלי- זה היה תהליך דה–אלא על ידי רעיון דתי , רעיון מודרני

אם הייתה זו פרשנות ; מעין הגשמת נבואה, זה היה חלום; דתי, אסכטולוגי

מה שחשוב הוא שבתחילת .  בעניין הזה אני לא רוצה לשפוט–נכונה 

 – לא מודרנית –הייתה נטייה מסורתית , תהליך ההקמה של מדינת ישראל

מתוך סיבות טקטיות ותפניות , היא נחלשה מאוד. עוצמתית מאוד

וכיום ישנן שתי מדינות בלבד שעדיין , תאבל היא עדיין קיימ, פוליטיות

 מדינת ישראל –מודרניים שלהן -מעזות להגן בריש גלי על העקרונות הלא

אבל רק האיראנים , אומנם הן יריבות פוליטיות. ואיראן, המודרנית

יש לנו את השלטון . בואו ניפטר מכל מודרנה פוליטית: "מסוגלים לומר

גם אם , באופן דומה". לנו מה יגידוולא אכפת , את מערכת הווקף, השיעי

נטיות דתיות , ישיבות דתיות, ישנם בישראל מוסדות דתיים, במידה פחותה

זה לא ברמה של הטהרנות המסורתית והאסכטולוגית של . ופוליטיקה דתית

מודרני -האלמנט הקדם. אבל זה לפחות דומה, המדינה האיראנית השיעית

גם אם אינו מיוצג , עדיין קיים, יהשלא עבר קולוניזצ, המקורי של ישראל

אני חושב שישראל מתקרבת אל סופה של הפשרה עם . באופן מאוד ברור

אלא של , יאינשתולא מדובר כאן על הקולוניזציה של העם הפל, המודרנה

שעברה קולוניזציה בדומה לצורות החשיבה של , החשיבה היהודית

כגון החשיבה , ערב של המ–  או מושבות אחרות לשעבר–מושבות אחרות 

הסימן הראשון לכך היה המאבק נגד המנדט . הסינית והרוסית, ההודית

הייתי , היו הרבה יותר מסורתניים] אלו שנאבקו במנדט[ הם –הבריטי 

, אולם,  והם התחילו את התנועה ההתיישבותית של הציונות–אומר 

 בעבר עשיתי מאמץ. הם נדחקו לשוליים, בשל סיבות טקטיות, כאמור

ביניהם יש לי כמה , להגיע להבנה הדדית עם הציונים הדתיים בישראל

כך , עדיין מאוד חזקה, המעורבות במודרניזציה, אבל הפשרה הזו, חברים

 קשה –' אורתודוקסים וכו,  קתולים–אבל גם בין נוצרים . שזה לא קל

 –נו ותילבב, דרך החשיבה שלנו, הנשמות שלנו. להגיע להבנה הדדית

, כולנו קורבנותיה של המודרנה; ו קולוניזציה על ידי המודרנהכולם עבר

 לא –בכל הקבוצות , והרעיון שלי הוא להתחיל דת שמרנית בכל המסורות
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ישראל תתחיל , אט-ואני חושב שאט. באירופה או באסלאם, רק באסיה

 של היהודים –לטעמי ,  הטקטית–להרגיש את כל הניגודים של המעורבות 

והשאלה היא . רעל, בפשטות,  היא–נה איננה ניטרלית המודר. במודרנה

,  האם נגיע כרובוטים–זה חשוב מאוד ; כיצד נגיע אל הרגע של קץ הימים

-או כעין גופות שעברו החייאה מלאכותית באמצעות ביו, כסייבורגים

או ? האם נגיע כמשרתיה של אינטליגנציה מלאכותית? טכנולוגיה חדשה

שהגנו על , ן בהיסטוריה שלנו כבני אדם חופשייםשנגיע אל אותו רגע מכונ

הכול ישתנה באופן דרסטי , מכיוון שבקץ הימים. זה העניין? כבודם הרוחני

 אנחנו צריכים להתכונן –ולא יהיה לנו זמן לחשוב על זה , ובמהירות רבה

אני . כבר יהיה מאוחר מדי לחפש את הדרך, כשהרגע יגיע. כבר עכשיו

אל כל , יה שאני מנסה לייצג מדברת אל כולםשהנטי, אם כן, חושב

, לדוגמה, ישנן בריתות טקטיות מסוימות. אל כל החברות, המסורות

אבל זה , הם הרבה יותר סימפטיים מגלובליסטים, בשבילי, טראמפיסטים

וברוב הדברים דווקא , לא אומר שאני מסכים איתם על הדברים הקטנים

 –ל טראמפ אני מתנגד לחלוטין  לגיאופוליטיקה ש–אינני מסכים איתם 

אוסיף ואומר . הרבה יותר אנושיים, לדעתי, םנורמאלייאבל הם הרבה יותר 

. באירופה, שמאלני או ימני, גלובליזם-ליברליזם ואנטי-שאני תומך באנטי

) Lega Nord(יש לי חברים במפלגת הליגה הצפונית , לדוגמה, באיטליה

שהוא מרקסיסט , ו פּוזארֹוובמפלגה של דייג, פופוליסטית-הימנית

יש לי יותר במשותף עם פוזארו , ומבחינה אידיאולוגית, גראמשיסטי

גם סלביני . 6מאשר עם ַסְלִביִני, ליברלית השמאלנית שלו-והמפלגה האנטי

אבל הוא , כשהוא נלחם נגד הזרם המרכזי של הליברליזם והגלובליזם, טוב

י חושב שזה דבר רע נמצא תחת השפעה של השמרנות האמריקאית ואנ

אז אני חושב שמה . כי יש להם הבנה מאוד מוגבלת של המציאות, מאוד

-מה שהחברה הישראלית; קולוניזציה-שהחברה הרוסית זקוקה לו זה דה

אולי אתם לא אומרים את זה מספיק . קולוניזציה-יהודית זקוקה לו זה דה

בל אני חושב א, לא רואים את זה מספיק בבירור, מבחוץ, ואולי, בבירור

לניגוד בין המודרנה לבין המסורת , שאם אנשים בישראל ישימו לב לזה

אחד מהחברים שלי בישראל ציין שאפשר למצוא את ,  לדוגמה–היהודית 

האויב המרכזי לא יהיה , שאמר שבקץ הימים, זה אצל הגאון מווילנה

                                                           
 .מנהיג מפלגת הליגה הצפונית, ָמֶתאֹו סלביני 6
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, "בערב ר"שפירושה , אלא קליּפת יעקב, קליּפת ישמעאל או קליּפת אדום

מורכב , שבפירושו של הגאון מווילנה, המון אנשים מעורב, כלומר

אז יריבה המרכזי של המסורת . מיהודים שעברו מודרניזציה וקולוניזציה

האויב .  לא בדמות הנוצרים או המוסלמים–לא מחוץ , היהודית יבוא מבית

שנטשו , יהיה היהודים בעצמם, בקץ הימים, המרכזי של המסורת היהודית

והם מאוד דומים לליברלים יהודים שעברו מודרניזציה ,  היהדותאת

, אולי זה לא ברור. הם האויב המרכזי של המסורת היהודית. וקולוניזציה

, באופן דומה, בחברה שלנו. אבל אני חושב שהפרשנות הזו חשובה מאוד

ולא נציגים של קבוצות , האויב המרכזי של העם הרוסי הוא רוסים ליברלים

סוף , היעדר הרצון והכוח להפוך, השטחיות שלנו,  העצלנות שלנו.אחרות

אני חושב שאנחנו צריכים ; לא אשמת אחרים, זו אשמתנו. לרוסים, כל סוף

כדי להרגיש שאנחנו , ולהפוך לחזקים יותר, קודם כל, להאשים את עצמנו

אם , דעתי.  והמאבק הזה יהיה הכרחי–יכולים להיאבק עם האויב החיצוני 

, באסיה, קולוניזציה עמוקה באפריקה-היא שאנחנו זקוקים לדה, כן

. וגם בארצות הברית, ברוסיה ובאירופה, וגם בישראל, באמריקה הלטינית

קולוניזציה של ארצות הברית משמעותה שחרור מהיד הכופה של -דה

שמנסה להשמיד את הערך של , ליברלית-האליטה הגזענית האולטרה

הלחץ , כיום.  הדמוקרטיה הליברלית,דהיינו, החברה האמריקאית

והאמצעים הטוטליטריים הקיצוניים שננקטים נגד יריבים פוליטיים ונגד 

היא אינה בעלת ערך .  זהו סופה של הדמוקרטיה הליברלית–הטראמפיזם 

אבל אני מכבד את העם , ואני הייתי מקריב אותה בקלות, כמובן, בעיניי

, הם אינם הערכים שלי; ם משלוהאמריקאי ומכיר בזכותו להחזיק בערכי

  .וככאלה יש להכיר בהם ולהגן עליהם, אבל הם הערכים שלהם

  

  .אנו מודים לך מאוד על הדברים, אלכסנדר דוגין

  

בישראל או , ואתם רשאים להשתמש בכל התרגומים והראיונות, תודה רבה

, עם המעגלים המסורתיים, אני מוכן לפתח את יחסיי עם ישראל. מחוצה לה

אני פתוח מאוד . שיח-ל דוהנול, ככל שיהיו, י מוכן להשתתף בוועידותאנ

 .כל טוב. תודה רבה על השאלות העמוקות והחשובות. בעניין הזה
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    ּבֹון  לה גוסטב

  

  

 מאפיינים:  פרק ראשון–פסיכולוגיה של ההמון 
 אחדותו של הפסיכולוגי החוק ;ההמון של כלליים

  הנפשית

  
 לא די בקיבוץ גדול של יחידים כדי –. לוגיתמהו המון מבחינה פסיכו

 הכוונה –.  מאפיינים מיוחדים של המון פסיכולוגי–. להוות המון
קבועה של הרעיונות והרגשות בקרב היחידים המרכיבים אותו 

 –. מודע- ההמון נשלט תמיד על ידי הלא–. והתפוגגות אישיותם
 ירידה – .היעלמות הפעילות המוחית ועליונות הפעילות הלשדית

 הרגשות שהשתנו יכולים –. במשכל והשתנות גמורה של הרגשות
להיות טובים יותר או גרועים יותר מרגשות היחידים שההמון מורכב 

 ההמון יכול להיות הרואי באותה קלות שבה הוא יכול להיות –. מהם
  .פושע

  

, מציינת התאספות של יחידים כלשהם" המון"במובנה הרגיל המילה 

ויהיו המקרים שקיבצו אותם , משלח ידם או מינם אשר יהיו, מםיהיו לאו

  .יחד אשר יהיו

. מקבל משמעות אחרת לחלוטין" המון"מבחינה פסיכולוגית הביטוי 

התקבצות בני אדם נושאת מאפיינים , ורק בהן, בנסיבות נתונות מסוימות

האישיות . חדשים שונים מאוד מאלה של היחידים המרכיבים התקבצות זו

הרגשות והרעיונות של כל הפרטים מכוונים בכיוון , ודעת מתפוגגתהמ

אומנם זמנית אך בעלת מאפיינים ברורים , נוצרת נפש קולקטיבית. אחד

המון , בהיעדר ביטוי מתאים יותר, הקולקטיב הפך למה שאכנה. מאוד

, הוא מהווה ישות אחת. המון פסיכולוגי, אם נעדיף לומר, מאורגן או

  .חדותו הנפשית של ההמוןלחוק אהכפופה 

ברי שיחידים רבים רוכשים מאפיינים של המון מאורגן לא רק מעצם 

אלף יחידים המתאספים במקרה במקום . הימצאותם במקרה זה לצד זה

. ציבורי ללא כל מטרה מוגדרת אינם מהווים כלל המון מבחינה פסיכולוגית

של גורמים כדי לרכוש את המאפיינים המיוחדים להמון נחוצה השפעה 

  .שיהיה עלינו לעמוד על טיבם, ממריצים מסוימים



 533

התפוגגות האישיות המודעת והכוונת הרגשות והמחשבות בכיוון אחד 

 אינן – סימני ההיכר הראשונים של ההמון ההולך ומתארגן –מוגדר 

אלפי . זמנית של כמה יחידים במקום אחד-מחייבות תמיד נוכחות בו

ש את מאפייניו של המון פסיכולוגי ברגעים יחידים נפרדים יכולים לרכו

די . כגון מאורע לאומי גדול, בהשפעת ריגושים עזים מסוימים, מסוימים

ומייד ילבשו מעשיהם את המאפיינים , שיקבץ אותם יחד מקרה כלשהו

ברגעים מסוימים חצי תריסר בני אדם יכולים . המיוחדים למעשי ההמון

 בני אדם המתאספים במקרה יכולים ואילו מאות, להוות המון פסיכולוגי

בלי התקבצות נראית , עם שלם יכול להפוך להמון, מנגד. שלא להוות המון

  .תחת פעולת השפעות מסוימות, לעין

הוא רוכש מאפיינים כלליים ארעיים אך , כשהמון פסיכולוגי נוצר

, למאפיינים הכלליים הללו מתווספים מאפיינים פרטיים. ניתנים לקביעה

ואשר בכוחם לשנות את , ם לפי היסודות שההמון מורכב מהםהמשתני

  .מבנהו הנפשי

, ובבואנו לעסוק במיון זה, המונים פסיכולוגיים ניתנים אפוא למיון

חולק , כלומר מורכב מיסודות שונים זה מזה, נראה כי המון הטרוגני

כלומר מורכבים מיסודות , מאפיינים משותפים עם המונים הומוגניים

ומלבד המאפיינים , )קסטות ומעמדות, כיתות(ות או יותר דומים פח

  .המשותפים הללו יש לו מאפיינים מיוחדים המאפשרים להבדילו מהם

עלינו לבחון תחילה את , אך בטרם נעסוק במגוון סוגי ההמונים

המתחיל בתיאור , ננהג כמדען הטבע. המאפיינים המשותפים לכולם

רטים במשפחה ולאחר מכן עוסק המאפיינים הכלליים המשותפים לכל הפ

במאפיינים הפרטיים המאפשרים להבדיל בין הסוגים והמינים שהמשפחה 

  .כוללת

לא קל לתאר במדויק את נפש ההמון מפני שארגונה משתנה לא רק לפי 

גזעו והרכבו של הקולקטיב אלא גם לפי טיבם ודרגתם של הגורמים 

קיים גם בחקירה אך אותו הקושי . הממריצים שהקולקטיב כפוף להם

רק ברומנים אנו רואים בני אדם שאופיים . פסיכולוגית של אדם כלשהו

סביבה אחידה היא לבדה יוצרת אופי אחיד . קבוע לאורך כל חייהם

הראיתי במקום אחר שכל מבנה נפשי כולל אפשרויות אופי . לכאורה

כך נמנו עם חברי הקונוונט . העשויות להתבטא כשהסביבה משתנה לפתע

אשר בנסיבות רגילות היו נוטריונים , כזריים ביותר בורגנים בלתי מזיקיםהא
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משחלפה הסערה שוב לבשו את אופיים . שוחרי שלום או שופטים ישרים

נפוליאון מצא בקרבם את משרתיו . אופי של בורגנים שוחרי שלום, הטבעי

  .הצייתנים ביותר

, ל ההמוןמאחר שאין ביכולתנו לדון כאן בכל דרגות היווצרותו ש

כך נראה למה הוא עשוי להפוך אך לא . נתמקד בעיקר בשלב ארגונו השלם

רק בשלב ארגוני מתקדם זה מאפיינים מסוימים חדשים . מהו תמיד

ומתרחשת , ומיוחדים מתווספים ליסוד הגזע הבלתי משתנה והשליט

רק אז בא . הכוונה של כל הרגשות והמחשבות של הקולקטיב בכיוון זהה

 הנפשית של והחוק הפסיכולוגי של אחדותוי מה שכיניתי לעיל לידי ביט

  .ההמון

מבין המאפיינים הפסיכולוגיים של ההמון יש העשויים להיות 

לעומתם יש אחרים המיוחדים לו בלבד ; משותפים לו וליחידים בודדים

נחקור תחילה את המאפיינים המיוחדים . ומופיעים רק בקרב הקולקטיב

  . חשיבותםהללו כדי להדגיש את

יהיו היחידים : ההיבט המדהים ביותר של ההמון הפסיכולוגי הוא זה

אופיים או משכלם , עיסוקם, ויהיו אורח חייהם, המרכיבים אותו אשר יהיו

הרי מעצם הפיכתם להמון הם ניחנים במעין , דומים או שונים ככל שיהיו

 חושבים ופועלים באופן שונה, כך שהם מרגישים, נפש קולקטיבית

ישנם רעיונות . חושב ופועל כל אחד מהם לבדו, לחלוטין משהיה מרגיש

ההמון . ורגשות העולים או מיתרגמים למעשים רק אצל יחידים בהמון

הנוצרת מיסודות הטרוגניים שהתלכדו לרגע , הפסיכולוגי הוא ישות ארעית

ממש כשם שהתאים המהווים גוף חי יוצרים בהתקבצותם ישות , קט

  .פיינים שונים מאוד מאלה של כל אחד מהתאיםשלה מא, חדשה

בניגוד לדעה אשר למרבה ההפתעה יצאה מתחת קולמוסו של פילוסוף 

בִמְצרף המהווה המון אין כלל משום סיכום וממוצע , חריף כהרברט ספנסר

כשם שבכימיה , אלא יש שילוב ויצירה של מאפיינים חדשים, של היסודות

, למשל בסיס וחומצה, ה עם זהיסודות מסוימים המובאים במגע ז

הניחן בתכונות שונות לחלוטין מאלה של , משתלבים ויוצרים גוף חדש

  .הגופים ששימשו ליצירתו

אך קל פחות , קל להיווכח עד כמה היחיד בהמון נבדל מן היחיד הבודד

  .לגלות את הסיבות לשוני ביניהם
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ילה יש להיזכר תח, כדי שנצליח להתבונן ולו בחטף בסיבות הללו

מודעות ממלאות -בקביעתה של הפסיכולוגיה המודרנית שתופעות לא

. תפקיד כבד משקל לא רק בחיים האורגניים אלא גם בתפקודי המשכל

-חייה המודעים של הנפש מהווים חלק מועט מאוד לעומת חייה הלא

מצליח אך בקושי , הצופה החריף ביותר, המנתח החד ביותר. מודעים

מעשינו . מודעים המדריכים אותו-מן המניעים הלאלגלות מספר קטן מאוד 

מודע הנוצר בעיקר על ידי השפעות -המודעים נובעים ממצע לא

מצע זה מכיל שיירים קדומים לאין ספור המהווים את נשמת . תורשתיות

מאחורי הסיבות הגלויות למעשינו יש בוודאי סיבות סמויות שאיננו . הגזע

מויות הללו יש סיבות סמויות הרבה אך מאחורי הסיבות הס, מודים בהן

יומיות אינן אלא -רוב פעולותינו היום. באשר הן נעלמות מעינינו, יותר

  .תוצאה של מניעים נסתרים החומקים מאיתנו

מודעים -כל היחידים בני גזע אחד דומים זה לזה בעיקר ביסודות הלא

, ונבדלים בראש ובראשונה ביסודות המודעים, המהווים את נשמת הגזע

לבני אדם שונים בתכלית . פרי החינוך אך בעיקר פרי תורשה יוצאת דופן

בכל הנוגע . תשוקות ורגשות דומים מאוד, במשכלם יש אינסטינקטים

 לעיתים נדירות –חיבה ואנטיפתיה וכדומה , מוסר, פוליטיקה,  דת–לרגש 

בין . בלבד מתרוממים המעולים ביותר מעל לרמתם של הפשוטים ביותר

אי דגול לסנדלרו אפשר שתהיה פעורה תהום מבחינה מתמטיק

אך מבחינת האופי ההבדל ביניהם בדרך כלל אפסי או , אינטלקטואלית

  .מועט מאוד

מודע -הנשלטות על ידי הלא, והנה דווקא תכונות האופי הכלליות הללו

והמצויות באותה מידה פחות או יותר ברוב היחידים הנורמליים בני גזע 

בנפש הקולקטיבית כישרונותיהם . מצורפות יחד בהמוןדווקא הן , אחד

 – ולפיכך האינדיווידואליות שלהם –האינטלקטואליים של היחידים 

מודעות שולטות -והתכונות הלא, ההטרוגני טובע בתוך ההומוגני. נמחקים

  .בכיפה

צירוף זה של תכונות רגילות הוא המסביר מדוע ההמון לעולם אינו יכול 

החלטות למען האינטרס הכללי . שים רמת משכל גבוההלבצע מעשים הדור

המתקבלות על ידי אספת אנשים נכבדים אך מומחים בתחומים שונים אינן 

שהרי בכוחם לצרף . טובות יותר מהחלטות שהיה מחליט חבר אימבצילים

בהמון לא הפיקחות . יחד רק את התכונות הבינוניות שהכול ניחנים בהן
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כמו שאומרים , כולם פיקחים יותר מוולטרלא . מצטברת אלא הטיפשות

*;חזור ואמור
7

הכוונה " כולם"אם ב, בלי ספק וולטר פיקח יותר מכולם 

  .להמון

אך אילו הסתפקו היחידים בהמון בצירוף התכונות הרגילות שכל אחד 

יצירה של , כמו שאמרנו, היינו מקבלים ממוצע גרידא ולא, מהם ניחן בהן

  .מאפיינים חדשים

  .את זאת עלינו לבחון כעת? רים המאפיינים החדשים הללוכיצד נוצ

, סיבות אחדות קובעות את הופעת המאפיינים המיוחדים הללו בהמון

, הסיבה הראשונה היא שהיחיד בהמון. מאפיינים שאין ליחידים בודדים

רוכש תחושת עוצמה בלתי מנוצחת המאפשרת לו , מכוח המספר בלבד

הוא ייטה עוד . סנם בהכרח אילו היה לבדולהיכנע לאינסטינקטים שהיה מר

תחושת , פחות לרסנם מפני שבהיות ההמון אלמוני ולפיכך חסר אחריות

  .נעלמת כליל, העוצרת תמיד בעד יחידים, האחריות

קובעת גם היא את התבטאות המאפיינים , הידבקות, הסיבה השנייה

לה לזיהוי ההידבקות היא תופעה ק. המיוחדים בהמון ובד בבד את הכוונתם

. שנבחן עוד מעט, ויש לקושרה לתופעות היפנוטיות, אך בלתי מוסברת

ומידבקים עד כדי כך שהיחיד מקריב , בהמון כל רגש וכל מעשה מידבקים

יכולת זו . בקלות רבה את האינטרס האישי שלו למען האינטרס הקולקטיבי

  .ןואין האדם מסוגל לכך אלא בהיותו חלק מהמו, מנוגדת מאוד לטבעו

הסיבה השלישית ובוודאי החשובה ביותר קובעת ביחידים בהמון 

. מאפיינים מיוחדים שלעיתים הם מנוגדים בתכלית לאלה של היחיד הבודד

  .שההידבקות הנזכרת לעיל אינה אלא תוצאתה, ברצוני לדון במּוׁשאּות

כדי להבין תופעה זו עלינו להעלות לנגד עינינו תגליות אחדות 

אנו יודעים היום שבשיטות שונות אפשר .  הזמן האחרוןבפיזיולוגיה מן

כך שהוא , להכניס אדם למצב שבו הוא מאבד את כל אישיותו המודעת

נשמע לכל הצעותיו של המשיא שגרם לו אובדן זה ומבצע מעשים 

נראה שהתצפיות המדוקדקות ביותר . המנוגדים בתכלית לאופיו ולהרגליו

 –וך המון פעיל מוצא עצמו עד מהרה מה בת-מוכיחות כי אדם השקוע זמן

 במצב –בשל ההשפעה הקורנת ממנו או מכל סיבה אחרת בלתי ידועה לנו 
                                                           

 Il y a quelqu’un qui a:1821 ביולי 24אמרה זו מקורה כנראה בנאומו של ָטֵלָרן מיום  *

plus d’esprit que Voltaire, c’est tout le monde –" והוא , יש מישהו פיקח יותר מוולטר
  ).'המתר" (כולם
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הקרוב מאוד למצב ההיקסמות שבו שרוי המהופנט הנתון בידיו של , מיוחד

הוא נעשה עבד , מאחר שפעילות המוח משותקת אצל המהופנט. המהפנט

.  שהמהפנט מכוונו כרצונו,מודעות של לשד שדרתו-לכל הפעילויות הלא

כל . הרצון וכושר ההבחנה אובדים, האישיות המודעת מתפוגגת כליל

  .הרגשות והמחשבות מכוונים בכיוון שקובע המהפנט

אין . זהו פחות או יותר מצבו של היחיד המהווה חלק מהמון פסיכולוגי

גם אצלו כשרים אחדים , כמו אצל המהופנט. הוא מודע עוד למעשיו

בהשפעת . בעוד אחרים עשויים להגיע לדרגת התעוררות קיצוניתנהרסים 

ואין . ההשאה ייגש לביצוע מעשים מסוימים בלהט שאין לעמוד בפניו

בהיותה , לעמוד בפניו בהמון עוד יותר מאצל המהופנט מפני שההשאה

אותם פרטים בהמון . מתגברת כשהיא נעשית הדדית, זהה לכל היחידים

דייה לעמוד בפני ההשאה מעטים מכדי להיאבק הניחנים באישיות חזקה 

, למשל, כך. לכל היותר יוכלו לנסות להטותו באמצעות השאה אחרת. בזרם

הסיטו את ההמון מן , דימוי שהוצג בזמן הנכון, יש שמילה מוצלחת

  .המעשים עקובי הדם ביותר

, מודעת-עליונות האישיות הלא, התפוגגות האישיות המודעת, אם כן

נטייה , שות והרעיונות בכיוון אחד באמצעות השאה והידבקותהכוונת הרג

 אלה המאפיינים העיקריים –לתרגם מייד למעשים את הרעיונות המוצעים 

ורצונו , הוא הפך לאוטומט. הוא כבר איננו הוא עצמו. של היחיד בהמון

  .אינו מדריך אותו

האדם יורד כמה מדרגות , מעצם היותו חלק מהמון מאורגן, לפיכך

, בהמון הוא ברברי; לבדו אולי היה אדם משכיל. סולם הציוויליזציהב

הפראות , האלימות, יש בו הספונטניות. כלומר פועל מכוח האינסטינקט

הוא נוטה לדמות להם . וגם ההתלהבות וההרואיזם של יצורים פרימיטיביים

 אשר לא היו פועלים –עוד יותר בהיותו נוח להתרשם ממילים ומדימויים 

 ונוח להיגרר –על כל אחד מהיחידים הבודדים המרכיבים את ההמון כלל 

למעשים המנוגדים לאינטרסים הברורים ביותר שלו ולהרגליו הידועים 

שהרוח מעיפה , היחיד בהמון הוא גרגר חול בין גרגרי חול אחרים. ביותר

  .כרצונה

כך אנו רואים שחבר מושבעים מוציא פסקי דין שהיה מסתייג מהם כל 

ואספות נבחרים מאמצות חוקים וצעדים שהיה מגנה בנפרד , בע לחודמוש

בורגנים , כל אחד לעצמו, חברי הקונוונט היו. כל אחד מן החברים בהן
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כשהתאספו בהמון לא היססו לאשר את . נאורים שהרגליהם הרגלי שלום

לשלוח לגיליוטינה אנשים שחפותם אינה , ההצעות האכזריות ביותר

 לוותר על חסינותם ולחסל –ובניגוד לאינטרסים שלהם , מוטלת כלל בספק

 .את עצמם

עוד לפני . ולא רק במעשיו נבדל היחיד בהמון הבדל מהותי מעצמו

והשינוי כה , השתנו רעיונותיו ורגשותיו, שאיבד לחלוטין את עצמאותו

מוג , האיש הישר לפושע, הספקן למאמין, עמוק עד כי הקמצן הופך לפזרן

, שהאצולה הצביעה בעדו, ויתור על כל זכויות היתר שלההו. הלב לגיבור

בוודאי לא , 1789 באוגוסט 4בלילה המפורסם של , ברגע של התלהבות

  .היה מתקבל על דעת מי מחבריה לבדו

מן האמור לעיל נסיק כי ההמון תמיד נחות מן האדם הבודד מבחינה 

רים הוא אך מבחינת הרגשות והמעשים שרגשות אלו מעור, אינטלקטואלית

הכול תלוי באופן השאת . טוב יותר או גרוע יותר, לפי הנסיבות, יכול להיות

עובדה זו נעלמה לחלוטין מעיני המחברים שחקרו את ההמון . ההמון

אך לעיתים , אין ספק, ההמון פושע לעיתים קרובות. מבחינה פלילית בלבד

 ניצחון ההמונים בעיקר הם המשוכנעים להיהרג למען. קרובות גם הרואי

הם המובלים כמעט , הם המשולהבים למען תהילה וכבוד, אמונה או רעיון

כדי לגאול מידי הכופרים את , בלי לחם ובלי נשק כמו בעידן מסעי הצלב

מעשי גבורה . כדי להגן על אדמת המולדת, 1793-או כמו ב, קברו של האל

ה אך במעשי גבורה כאלה ההיסטורי, אין ספק, מה-מודעים במידת-לא

אילו נזקפו לזכותם של עמים רק מעשים גדולים שנעשו בשיקול . נעשית

  .היו רשומים בדברי ימי העולם מעשים גדולים מעטים מאוד, דעת קר
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     סזאן פול

  

  

  מחשבות
  

  .א
  

וכמוהו כל אלה המכחישים את הטבע או ,  מזיקןקלסיקוֵאְנְגר הוא 

מעתיקים אותו בדעה קדומה ומחפשים את הסגנון בחיקוי היוונים 

  .והרומים

  .היא מגזענו, האמנות הגותית משיבת נפש במהותה

עלינו לממש את תחושותינו באסתטיקה אישית , עלינו לקרוא את הטבע

המעולה ביותר יהיה מי שיעמיק ראות ביותר ויממש את . ומסורתית גם יחד

  .כמו גדולי הוונציאנים, תחושותיו מימוש מלא

המצייר על פי הטבע אינו מעתיק את האובייקטיבי אלא מממש את 

  .תחושותיו

. ושניהם צריכים לסייע זה לזה, העין והמוח: הצייר יש בו שני דברים

לפתח את העין באמצעות ראייה על פי : הדדייש לשקוד על פיתוחם ה

הנותן את , הטבע ואת המוח באמצעות ההיגיון של התחושות המאורגנות

  .אמצעי ההבעה

באמצעות כתמי , מתחת למעטה הפרשנות, הקורא את הטבע רואה אותו

כך אפשר לנתח את הגוונים . צבע הבאים זה אחר זה בהתאם לחוק הרמוניה

 הצבע תחושות את רושם המצייר .המודולציות באמצעות האלה ראשייםה

  .שלו

לא השחור והלבן יוצרים את . יש רק ניגודים, אין הצללה, אין קו

מן היחס המדויק בין הטונים נובעת . הניגודים האלה אלא תחושת הצבע

התמונה , אם הם מונחים זה ליד זה בהרמוניה ואם כולם שם. ההצללה

  .מוצללת מעצמה

  1".מודולציה" אלא יש לומר ,"הצללה"אין לומר 
                                                           

הראשון מתייחס ליצירת : moduler בפועל modelerסזאן מבקש להחליף את הפועל  1
ה ומתאר האחרון שאול מתחום המוזיק, צל-אשליה של נפח באמצעות משחקי אור

החידוש הגלום בכך הוא שההצללה שוב אינה . שינויי טון או מעבר מסולם אחד לאחר
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אור וצל אינם אלא ; אלא שהוא בוהק פחות, הצל הוא צבע כמו האור

  .יחס בין שני טונים

על הצייר ללמד את . החרוט והגליל, כל דבר בטבע מוצלל לפי הכדור

ואז יוכל לעשות כל מה , עצמו לצייר על יסוד הצורות הפשוטות האלה

  .שירצה

במידה שאדם מצייר הוא ;  כלל זה מזההרישום והצבע אינם נבדלים

כשהצבע . כך הרישום ברור יותר, ככל שהצבעים הרמוניים יותר; רושם

בניגודים וביחסים בין הטונים טמון . הצורה מגיעה למלאותה, בשיא עושרו

  .סוד הרישום וההצללה

יש לבססו על קיומו ; הוא מאחד ומרכז אותו, האפקט מכונן את הציור

  .ישל כתם דומיננט

לדעת מראש את שיטת .  באמנותומיומן מלאכה בעל על האמן להיות

להשתמש . להיות צייר מבחינת עצם תכונותיו של הציור. המימוש

  .בחומרים גסים

  .כלומר דרך התחושה, עליו לשוב ולהיות קלסי דרך הטבע

  .להיות בעל תחושות ולקרוא את הטבע: הכול מסתכם בזה

רנואר יצר את האישה . מֹוֶנה נתן חזון. יםבימינו כבר אין ציירים אמיתי

, מה שבא אחר כך אינו נחשב. פיסארו היה קרוב מאוד לטבע. הפריזאית

, דלקרואה... סתם ליצנים שאינם חשים כלום ועושים מעשי לוליינות

  .קּוְרֶּבה ומאֶנה יצרו תמונות

כל .  זו מטרתו של האמן–לעבוד בלי להתחשב באיש ולהיות מעולה 

  2.ינו שווה אפילו את המילה של קמברוןהשאר א

על האמן לזלזל בדעה שאינה נשענת על התבוננות נבונה באופיו של 

שלעיתים כה קרובות מרחיקה את , עליו לחשוש מן הרוח הספרותית. דבר

 והוא שוקע זמן – חקירה מוחשית של הטבע –הצייר מן הדרך האמיתית 

  .רב מדי בספקולציות ערטילאיות

להקדיש את כל כולו לחקירת הטבע ולהשתדל ליצור תמונות על הצייר 

העבודה . דיבורים על אמנות אין בהם כמעט תועלת. שיהיו בבחינת לימוד

                                                                                                                         

אלא כתמי הצבע והיחסים ביניהם הם הנותנים , שלב נפרד בתהליך הציור הקודם לצבע
 ).'המתר(תחושת נפח ועומק 

לבקשת הבריטים להיכנע ) Cambronne(תגובת הגנרל פייר קמברון ): merde" (חרא" 2
 ).'המתר( רב ווטרלובק
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המביאה לידי התקדמות במקצועו היא פיצוי מספיק על חוסר הבנתם של 

ואילו הצייר המוחשי מביע , הסופר מביע את עצמו בהפשטות. אימבצילים

  .תפיסותיו, תחושותיו, ישום וצבעאת עצמו באמצעות ר

ואולם הוא , כן מדי או כפוף מדי לטבע, לעולם אין הצייר קפדן מדי

לרדת לעומקו של . שולט פחות או יותר במודל ובעיקר באמצעי הבעתו

  .הדבר שלפניו ולהתעקש להביע את עצמו באופן הגיוני ככל האפשר

  

  

  .ב
  

מנוסחות על פי נתונים יותר משהן , הערכות הביקורת בענייני אמנות .1

 .מנוסחות על פי מוסכמות ספרותיות, אסתטיים

 .על האמן להתרחק מן הספרות באמנות .2

 .האמנות היא התגלותה של רגישות עדינה .3

 בדרגתה הגבוהה ביותר היא מייחדת את ; הרגישות מאפיינת את היחיד .4

 .האמן

 .רגישות גדולה היא הנטייה הברוכה ביותר לכל רעיון אמנותי יפה .5

 .הדבר המפתה ביותר באמנות הוא אישיות האמן עצמו .6

 .את ייחודו המולד, האמן מחצין את רגישותו .7

 .אצילות הרעיון מגלה לנו את נשמת האמן .8

 .האמן נותן ביטוי מוחשי ואינדיווידואלי .9

האמן מרגיש שמחה על היכולת להעביר לזולתו את התלהבותו לנוכח  .10

 .וא יודע את סודושהוא מאמין כי ה, יצירת המופת של הטבע

 .יומי עם הטבע-הגאונות היא היכולת לחדש את הריגוש במגע יום .11

 .והגיית רעיון היא חיבור, מבחינת האמן ראייה היא הגיית רעיון .12

: שכן האמן אינו מציין את רגשותיו כדרך שהציפור מזמרת את צליליה .13

 .הוא מחבר

חשיבותה של האמנות אינה משתקפת באוניברסליות של יחסיה  .14

 .הבלתי אמצעיים

 .מטרתה התעלות המחשבה. האמנות היא דת .15

 .מסתפק בבינוניות שלווה) לשלמות(מי שאין בו משיכה למוחלט  .16

 .מצוינות הרוח נשפטת לפי פיתוחם המקורי של רעיונותיה .17
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ֵׂשֶכל המארגן בעוצמה הוא שותפה היקר ביותר של הרגישות למימוש  .18

 .יצירת האמנות

 .לצרכינו ולטעמינוהאמנות היא סיגול הדברים  .19

 .הטכניקה של אמנות כלשהי כוללת שפה והיגיון .20

נוסחה אמנותית היא מושלמת  .21

אם היא הולמת את אופיו ואת גודלו 

 .של הנושא המוצג

הסגנון אינו נוצר מחיקוי נאמן  .22

אלא הוא נובע מן , של רבי אמנים

הדרך המיוחדת שבה האמן חש 

 .ומביע את עצמו

ן לפי אופן מימושו של רעיו .23

אמנותי אנו יכולים לשפוט את 

 .התעלות רוחו ותודעתו של האמן

החיפוש אחר חידוש ומקוריות  .24

שאין בו כדי , הוא צורך מלאכותי

 . וחוסר מזגתבנאליולהסוות 

הרישום הוא יחס של ניגוד או בלשון . הקו וההצללה אינם קיימים כלל .25

 .לבן ושחור, פשוטה היחס בין שני טונים

שני המקרים הראשיים שונים זה מזה לא . ן צבעיםאור וצל הם יחס בי .26

 .בעוצמתם הכללית אלא בצלילם המיוחד

צורתם ומתארם של עצמים מתקבלים מן העימותים והניגודים  .27

 .הנובעים מגוניהם המסוימים

, הרישום והצבע אינם נבדלים כלל זה מזה. רישום טהור הוא הפשטה .28

 .מאחר שכל דבר בטבע יש לו צבע

דיוק הטון נותן לעצם את אורו ואת . צייר הוא רושםבמידה שאדם מ .29

כך הרישום נעשה ברור , ככל שהצבעים הרמוניים יותר. הצללתו גם יחד

 .יותר

 .בניגודים וביחסים בין הטונים טמון סוד הרישום וההצללה .30

הגופים . האטמוספרה, בין הצייר למודל חוצץ מישור. לטבע יש עומק .31

 .הנראים במרחב קמורים כולם
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המסך שעליו מתפרקים כל ניגודי , טמוספרה היא הרקע הקבועהא .32

היא מהווה את מעטפת התמונה ותורמת לסינתזה . כל מקרי האור, הצבעים

 .ולהרמוניה הכללית שלה

 .אפשר לומר אפוא שציור הוא יצירת ניגודים .33

אם הם מונחים . אין ציור בהיר או ציור כהה אלא רק יחסים בין טונים .34

כך , ככל שהם רבים ומגוונים יותר. ה נוצרת מעצמהההרמוני, במדויק

 .האפקט גדול ונעים יותר לעין

 מלאכה בעלעבודת ידיים של , כולל טכניקה, ככל אמנות, הציור .35

אך דיוק הטון והשילוב המוצלח של האפקטים תלויים אך ורק , מיומן

 .בבחירת האמן

 .הוא חש אותם: האמן אינו תופס במישרין את כל היחסים .36

 .שה מדויקת ומימוש מלא נותנים את הסגנוןתחו .37

כלומר של יצירת יחסים בין , הציור הוא האמנות של שילוב אפקטים .38

 .קווי מתאר ומישורים, צבעים

. היא מתפתחת בהתאם לנסיבות. השיטה מתגלה במגע עם הטבע .39

ארגון התחושות באסתטיקה , עיקרה חיפוש אחר ביטוי למה שאנו מרגישים

 .אישית

השאלה הקודמת לכול היא שאלת . אסכולות אינן קיימותמלכתחילה  .40

 .הציור אפוא טוב או רע. האמנות כשהיא לעצמה

המצייר אינו מעתיק . הרואה על פי הטבע עומד על אופיו של המודל .41

מעביר אותם , הוא תופס הרמוניה בין יחסים רבים: נאמנה את האובייקטיבי

 . ומקוריאל סולם משלו ומפתח אותם בהתאם להיגיון חדש

  .יצירת תמונה היא חיבור .42
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   מבונא יעקב ברבי אפרים' ר
  

  

  ֲאבֹוי ְלִמי אֹוי ְלִמי
  

  )1171(א "שבצרפת בשנת תתקל] Blois[על עלילת־הדם ועל ההריגה בבלויש 

  

  ?ּוִמְדָיִנים ֲאבֹוי ְלִמי אֹוי ְלִמי

  ?םּוְקלֹוִני ְּפָצִעים ְלִמי ִׂשיַח ְלִמי

  ?ִויגֹוִנים ִמְּבִכי ֵעיַנִים ַחְכִלילּות ְלִמי

  ִּפְדיֹוִנים ַלֲחֹקר ַלָּבִאים ִשְׁבָיםְּב ַאֲחִריםַלְמ

  ַּדֲאבֹוִנים ְוִהֵּנה ּוַמְרֵּפא ְלָׁשלֹום ַקִּויםַלְמ

  ִּדיִנים ְּבַכָּמה ְוִנְׁשָּפִטים ְוִנְׂשָרִפים ַלִּנְסָקִלים

  ִנּדֹוִנים םּוָבֶה ּוַבַּמִים ׁשָּבֶא ָּבִאים

  ּוָבִנים ָאבֹות ִמְׁשָּפָחה ֶזַבח זֹוְבִחים

  ְלָיְקָדּה ִאִּׁשיםְל ְוָכִליל ְוִנּתּוַח ְּבֶהְפֵׁשט

  .מֹוְקָדּה ַעל ָהעֹוָלה ִהיא ָהעֹוָלה ּתֹוַרת ְוֹזאת

  

  ָחָטאנּו ִּכי ָלנּו אֹוי־ָנא

    ְלָאִבינּו ָעִׂשינּו Qא ְּכתּוְרמֹוס ְוַאף

  נּויַּבֲעֹוֵנ ְמֻמְׁשָּכן ּוִמְׁשָּכן ׁשהּוַד ִמְקַּדׁש

  ֲהָמָמנּו נּוָלָכֲא ִּבְּלָענּו ְנבּוַכְדֶנַּצר

  ֲעָקרּונּו סנּוָיִּגַרְטּו ְוַאְדִרָּינּוס ְוַאְסַּפְסָינּוס ִטיטּוס

  ֲאַנְחנּו ִלְקָלָלה ְוִהֵּנה ִלְסֻגָּלה ְּבַחְרָּתנּו

  ָאָבְדנּו ֻּכָּלנּו ָאַבְדנּו ָּגַוְענּו ֵהן

  ַּזְקנּוֻה ק"ַזְּתַתְבּו ְנָתָננּו ְלֶקֶרץ ּו"נְּתַתְּב

  נֹוֲעָדה ִּבְבלֹוֵיׁש ּוְׂשֵרָפה ְׁשִחיָטה א"ָלְקְתַתְבּו

  .מֹוְקָדּה ַעל ָהעֹוָלה ִהיא ָהעֹוָלה ּתֹוַרת ְוֹזאת

  

  ִלְׂשֵרָפה ְוָהְיָתה ֻׁשָּדְדנּו ִּכי ָלנּו אֹוי

  ַהָּיָפה לֹוֵיׁשְּב ְקִהַּלת ְוַהְּמֻעָּנָגה ַהָּנאָוה

  ְלָעְדָפּה ְוִלְתעּוָדה ְלתֹוָרה ַיַחד ַהּנֹוָעָדה
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Xְוִלְטֵרָפה ָיָצאת ְלַחֵּלק ַהְבָעָרה ֵאי  

  ַּבֲעִקיָפה ְּדָבִרים ֲעִלילֹות ָצִרים ָׂשמּו

  'ְלַהְׁשִטיָפּה ַּבָּנָהר ּגֹוי ֶּתםֲהִמ ַאֶּתם'

  ָפהְלִהָּסְג ָּבֶהם ּוַבַחִחים ּוַגרּסַּב ֶוֱהִביאּום

  ְלַהֲחִליָפּה ְוִיְרָאָתם ָּדָתם ְוִהּכּום ּנּוםִעְו

  ְוָיְקָדה ּוְבַתְבֵעָרה ְּבַמָּסה ְבִנָּסיֹון ְוָעְמדּו

  .מֹוְקָדּה ַעל ָהעֹוָלה ִהיא ָהעֹוָלה ּתֹוַרת ְוֹזאת

  

  ִזְכרֹו ֹיאַבד ֹבדָא עָר ְלָרָׁשע אֹוי

   ִקְׁשרֹו ְרָׁשִעים ֶקֶׁשר עָר ָיַעץ

  ְלָבְררֹו ַהָּדָבר ַּבַּמִים יׁשִא עְלַׁשֵּק

  ְקרֹוְלָע ַצִּדיק ְוִהְרִׁשיעּו ָרָׁשע ְוִהְצִּדיקּו

  ִׁשְקרֹו ִלְדַבר ַמְקִׁשיב מֹוֵׁשל ֲאַזי

  ,ְלָאְררֹו3*,ָלטֹו ִטיב, ַנְפׁשֹו ִּתֹּבל

  ְלַהְזִּכירֹו ְּבִלי ְוָאַמר ַחדֹׁשְּב ֵמֵאן

  ֹוְלַהֲעִביר ֶעְבָרה יֹום הֹון הֹוִעיל Qאְו

  ַלֲעֵקָדה ָעקּוד ְּבֵני ְלָהִביא ַוְיַצו

  .מֹוְקָדּה ַעל ָהעֹוָלה ִהיא ָהעֹוָלה ּתֹוַרת ְוֹזאת

  

  ָהֲעצּוָמה ַמָּכִתי ַנְחָלה ַעל־ִׁשְבִרי אֹוי־ִלי

  ֵמֲאָדָמה ְׁשמֹו ִיַּמח ָרָׁשע ִּכְפֹער

  ָחְכָמה ְמֵלֵאי ֶעְליֹון ֲחִסיֵדי ִלְׂשֹרף

  ָׁשָּמה ְלִהָּׂשֵרף ֹוֵקדַהּמ ְלֵבית ְוִהְכִניסּום

  'ְמאּוָמה יֹוִעיל ְּבQא בֹודָכ ָהִמירּו 'ָסחּו

  ְלָהִשׂיָמה ְּבִפיֶהם ָעָפר ַהַּצִּדיִקים ָּפצּו

  ְׁשֵלָמה ִמְׁשָנה ֵאיָנּה ּוִבּׁשּול ַהְבָעָרה

  ַהְּתִמיָמה ַהִּיְרָאה ִיחּוד ִׁשּנּון ְּכֶנֶגד

  ְלַיֲחָדּה ֶאָחד ְיָי' ְלַׁשֵּבַח ָעֵלינּו 'ְוִהְנִעימּו

  .מֹוְקָדּה ַעל ָהעֹוָלה ִהיא ָהעֹוָלה ּתֹוַרת ְוֹזאת

                                                           

, לטו טיב טיבלט הרשע" (טיבלטמזכיר המחבר את ' ספר זכירה'בחיבורו : מדרש שם* 
  .טוב לקללו =טיב לטו . מושל העיר, Theobald הוא ,)"ראשו על ומרות רעות ארירות
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  ְלַדֲאָבה ְיִלְדִּתִני ִּכי ִאִּמי אֹוי־ִלי

  ְלסֹוְבָבּה ַעל־ַהַּבִית ְּכָנַסּבּו ְסדֹום ַאְנֵׁשי

  ְלַהְרִחיָבּה ְזמֹורֹות ֲחִביֵלי ַהְּׂשָרִפים ַהְּנָחִׁשים

  ְלַהְקִריָבּה עֹולֹות ַּתִיםּוְׁש ְשQִׁשׁים ְוִנְׂשְרפּו

  ְלִהָּשְׂרָבה עֹוֵתיֶהןֵרֵמ ְוָרצּו ָאצּו ְויֹוְלדֹות

  ְנָדָבה עֹוָלה ֶהֱעלּו ְּבֵניֶהם ְוֶאת

  ֲחׁשּוָבה ְנָדָבה הְלעֹוָל ָּכִליל ָחָלב ְטֵלה

  ְלֵהָחְשָׁבה ְּבִסיָון ְּבֶעְׂשִרים ְּבַׁשָּבת ָּבְרִביִעי

Xְלַהֲעִליָבּה ַהּיֹום ְּבאֹותֹו ָהָיה ָּגדֹול ַא  

  ֲעלּוָבה ְלֻאָּמה ּוְמבּוָכה צֹום יֹום ְוֶנַצח

  ְלטֹוָבה ֱאQַהי ִּלי ָזְכָרה

  ְלַהְפִריָדּה ּוֵביֶניa ֵּביִני ַהָּמֶות ִּכי

  .מֹוְקָדּה ַעל ָהעֹוָלה ִהיא ָהעֹוָלה ּתֹוַרת ְוֹזאת

  

  ַעל־ַמְכֹאִבי ָיגֹון ְיָי ָיַסף ִּכי ִלי אֹוי־ָנא

  ִּבְכֵאִבי ְלֹהְרִגים ַנְפִׁשי ָעְיָפה ִּכי ִלי ־ָנאאֹוי

  ְלָבִבי בְוִנְכַא ִנְדֵמיִתי יִּכ אֹוי־ִלי

  אֹוְיִבי ְּבַיד ֶמֶׁשX ַגְרִּתי ִּכי ִלי אֹוָיה

  יִּבַעל־ַּג ְרִׁשיםֹח לֵא ּוםִמּׂש ִיְחֶיה ִמי אֹוי

  ְלַהֲעִציִבי ּבֹוְזִזים ָּבָגדּו ֹּבְגִדים אֹוי־ִלי

  ִביָא קֹוֵנן', ָניוָב ְגָלהֶׁשֶה ָאבְל אֹוי'

  ִניִבי ֵמֵפר ְוֵאין ֶׁשִּנְׁשַּבְעִּתי אֹוי־ִלי'

  'ֲאהּוִבי ְוִהְגֵליִתי ֵּביִתי יִּתְבַרֱחֶׁשֶה אֹוי־ִלי

  ְלִמְׂשַּגִּבי ִיְסְּפדּו', ְוהֹודֹו ָאדֹון הֹוי'

  'יְנִדיִב ִמֻּׁשְלָחְנa ֶׁשָּגלּו ְלָבִנים אֹוי'

  ּוֵמִביא מֹוִציא ַקַּבְרִניט ֶׁשִאְּבָדה הִפיָנִלְס אֹוי

  ְמַחְּיִבי ֶׁשִהְכִליַמִני ּוְכִלָּמה ּבּוָׁשה ְלאֹוָתּה אֹוי

  יִביְלַהְסִּב חּוץִמ ְואֹוי ִמַּבִית אֹוי

  יְנִתיִב ִעֵּקל ֲאֶׁשר ְצִריִיִּמ אֹוי־ִלי

  ִחְּיִבי ֲאֶׁשר ִמּיֹוְצִרי אֹוי־ִלי

  יַעל־חֹוְצִב ְרֵהרַוֲאַה ְמָרהֹוא ִאם אֹוי־ִלי

  ִלִּבי ֲאַגתַּד ֵמָהִסיַח ְמָרהֹוא Qא ִאם אֹוי־ִלי
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  ִביטּו יֹום ָפָנה ִּכי אֹוי־ִלי

  יּוְקרֹוִב ְמַנֲחִמי ִמֶּמִּני ָרַחק ִּכי

  ְּבַדֲאִבי ְוֶאְשֶׁוה יּוִניְּתַדְּמ יל־ִמֶא

  ְסִביִבי ֵכַניְשׁ לִמָּכ ּגֹוי יִמ ִּכי

  ִּבי ַּכֲאֶׁשר ּבֹו ְוִנְפַרץ ָחָטא ֲאֶׁשר

  ְלַהְדִאיִבי ַנְפִׁשי ֲחרֹוֶניa ָעְברּו ָעַלי

  ְלַהְצִליִבי ִנְתָקל ֲאִני ִנְסָקל ֲאִני

  ְלַהְלִעיִבי ףֶנֱעָר ֲאִני ףִנְׂשָר ֲאִני

  ְּבחֹוִבי ִנְדָרג ֲאִני גָרֶנְה ֲאִני

  ִלְמִריִבי קִנְׁשָנ ֲאִני ָנקֶנְח ֲאִני

  יִוְּבֵג לֹוֶקה ֲאִני ֻמֶּכה ֲאִני

  ְלָלִביא ְצָמתָמ ֲאִני מּוָמת ֲאִני

  ַלֲהִזיִבי ָּדִמי ַהַּבד ְּבֵבית ְמֻאָּבד ֲאִני

  ְלַהְכִאיִבי ְוגֹוֶלה ִנְקֶלה ֲאִני ִנְתֶלה ֲאִני

  ַלֲהִדיִבי סָרֶנְה ֲאִני סִנְדָר ֲאִני

  יִוְוָנ ֶנְהָּפX עֹוִרי Xִנְׁשָּפ ָּדִמי

  יִריִב ְלִאיׁש ֶנְהָּדף ֲאִני ִנְרָּדף ֲאִני

  ְלֹאְיִבי סִנְקָנ ֲאִני ֶנֱאָנס ֲאִני

  ִביְשִּׁב ָׁשבּוי ֲאִני ָחבּוי ֲאִני

  יַמֲחִריִב ּגֹוי ָּכל ְלֵאיָתָנם ָשׁבּו

  ַלֲהִׁשיִבי ֲאַצֶּפה ָמַתי ַעד ֲאִני

  ?ַהָּנִביא ְוֵאִלּיהּו ִנְפֵלי ֶּבן ְּבַיד

  ְלָהִביא ָרָעה ָהָרִעים ַעל־ָּכל־ְׁשֵכַני הֹוי

  ְלַהֲחִריִבי ָרָעה ָלֶהם ָגְמלּו ִּכי ְלַנְפָׁשם אֹוי

  ִמְּלֵהיִטיִבי ָיְדa ָקְצָרה Qא ֵהן

  .מֹוָׁשִבי ִעירְּב ְוִכַּבְדנּוa ְּדָבְרa ָיֹבא

  

  ְלַהְתִמיָדּה ֲחaְזַּבַעל־ִמ ִריםָפ ֶלהֲעַא

aְירּוָׁשַלִים ִּבְרצֹוְנ aִּבְכבוָדּה ַקֵּׁשט ִעיְר  

  ְלַהְתִמיָדּה ֶנַצח ַּתְתִמיד ֲאַזי ְוַהָּתִמיד

  .מֹוְקָדּה ַעל ָהעֹוָלה ִהיא ָהעֹוָלה ּתֹוַרת ְוֹזאת
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   רפי'יוחאי ג
  

  

 של השני הגלעל  – תהליכים מזהי של םחיבוקי מעגל
  העברית הדיסטופיה

  
 אחריו עקבו הדרך מן בחלק כי, לדבריו, משוכנע הוא. הברברים על מדברים אנו"

. משיב הוא? הם לא אם ומי. שואל אני? ברברים אלה שהיו בטוח אתה. ממרחק ברברים
   )קנז יהושע: מאנגלית ', לברברים מחכים, 'קוטזי .מ .'ג(               ".אחריו מחזיקים־מחרים עמיתיו

  
  

 ֵמינּוָי ִזְכרֹונֹות / .ַהִּקיָנה־קֹול ִנָּׂשא ְּכָבר, ַהחֹומֹות ַעל/ , ְלַמְעָלה ָׁשם. ַוָּדִאית ְנִפיָלֵתנּו"
  )ברונובסקי יורם: מיוונית' טרויאנים, 'קוואפיס קונסטנדינוס(                               "ִמְתַיְּפִחים ְוִרְגׁשֹוֵתינּו

  
  
  

  .א
, ספרים. ומעט ספרות הייתה בו, עשור נוסף עבר על הספרות המקומית

 אך רובם כלל, אלפי ספרים, שפע חסר תקדים, היו בו בשפע, לעומת זאת

תהליכים של . לא מתקרבים לסף המינימאלי שהיה מקובל עד לאחרונה

ספרים שיוצאים . עברו על תעשיית הספרים המקומית" דמוקרטיזציה"

נסקרים , דרך הרשתות החברתיות, מפה לאוזן, עצמאית ומשווקים ישירות

, ללא מחויבות לביקורת הספרות הממוסדת, בבלוגים של קוראים עצמאיים

ישבה עליו וניסרה באיטיות בעשורים האחרונים נכרת שהענף שהיא 

  . ולקח איתו את מעט ההשפעה שעוד נותרה לה, לבסוף

קשה להבחין בהצלחה ספרותית יוצאת דופן מהעשור , במציאות הזו

להצביע על ספר או שניים שבלטו באופן מובהק מעל , אולי, ניתן. האחרון

מגמה מעניינת שניקח איתנו אך לא על איזו , כמעט בהתרסה כנגדו, ההמון

גם . גם קשה לזהות איזו הבטחה ספרותית מזהירה, גם לעשורים הבאים

אלו שנכנסו לעשור כשוברי קופות ודאיים הם היחידים , בהיבט המסחרי

  .שיצאו ממנו עם מעמד דומה

, את השפעת הרשתות החברתיות ניתן לזהות לא רק במנגנוני הכתיבה

.  אלא גם בתכנים עצמם–יזציה המדוברת  בדמוקרט–ההפצה והביקורת 

השיח הציבורי : כל רמותיו של השיח לקחו צעד אחד לפחות כלפי מטה
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, השיח הפוליטי הידרדר לצעקות חד הברתיות, הידרדר לכדי נביחות

והשיח הספרותי לסיסמאות ולקלישאות שהיו בסיס השיח הפוליטי עד לא 

שאפשרה , עם הקוראובהשפעת הקשר הישיר שלהם , בצר להם. מזמן

דבר שגם , הפכו סופרינו לישויות פוליטיות מובהקות, המציאות החדשה

אך בעוד אלה עוד העזו לחלום על חדירה נרחבת , בו" חטאו"קודמיהם 

שאיפה שמנעה מהם התבצרות , לשוק וחשיפה לעשרות אלפי קוראים

 שזהו הסופרים העכשוויים הבינו, ידי בני מינם-בבועות שמאוכלסות רק על

עבור חלקם אלה נישות . ופנו לטפח את הנישות שלהם, חלום מופרך

, ידי תיאורטיקנים עבור תיאורטיקנים-  ספרים שנכתבים על–אקדמיות 

  .עבור אחרים נישות חברתיות ופוליטיות

ואת ביטויו , ומרגישים את רחשי ליבם, ואלה החלו שומעים את קהלם

לו זה ,  של העיתון20יות מעמוד בידיעות חדשות, בשיח פוליטי מלא חרדה

של המון המורכב , שזוכות לתהודה במשך ימים ושבועות, עוד היה מתקיים

מפרטים שמנסים לנצח זה את זה בעומק הזעזוע שהם חשים מאותם 

כל כך , המון שמייצר תחושה שאירועים אלה משמעותיים, אירועים

  . משמעותיים שראוי לסופר בעל שיעור קומה לדון בהם

כשרצה , קרקעיים בספרות המקומית-גם אם היו זרמים פוליטיים תת, עברב

הוא עשה זאת , סופר להביא לקדמת הבמה את ערכיו ותפיסתו הפוליטית

" מנהיגים רוחניים"כך נוצרו לנו . במאמרים ובספרי עיון שכתב, בנאומים

, שבעוד הם מטיפים לקהל על במות ובמדורי הדעות, גרוסמן ויהושע, כעוז

גם , כאמור, אך. המשיכו לייצר פרוזה להמונים, קהל יעד מובחן וברורל

ולא פעם קשה לראות איזושהי , הספרות פסעה כמה צעדים כלפי מטה

ואם כבר לא , הבחנה לשונית או אמנותית בינה לבין מאמר דעה מהוקצע

כבר אין צורך לשמר את ההבחנה , ניתן להבחין ביניהם טקסטואלית

ואין סיבה ממשית להימנע מלהלביש נרטיב ,  המדיומיםהתוכנית בין שני

  ".רומן"ולכנות אותו , על מאמר דעה

דורשת , חברתית של ממש, אקטואלית, אלא שכתיבת ספרות פוליטית

להעמיק , לא קל להישיר מבט לעבר הכאן ועכשיו. ממחברה אומץ

חלקם אף זרים לך , שלא תמיד מוכרים לך, לחקור את הפרטים, במציאות

בעלי רמת , רוב סופרינו הממסדיים הם בני אותו מעמד, נוסף על כך. גמריל

וכמעט כולם חיים באותו , לרוב גם בדיסציפלינות דומות, השכלה דומה

הם , אם כן, כיצד. מרחב גיאוגרפי מצומצם ומסתובבים בחוגים דומים
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, יכולים לרכוש מנעד רחב מספיק כדי לייצר תמונת מצב מקיפה דיה

ולמה שיתאמצו לעשות ? שתיתן איזשהו תוקף לטענותיהם, יהמעמיקה ד

שמאפייניו , אם גם ככה סביר שיהיה להם מעגל קוראים מצומצם, זאת

אך , אין סיבה מתקבלת על הדעת לכך? החברתיים דומים למאפייניהם

, כי כשכותבים על המציאות העכשווית בלי להכיר אותה, הסיכונים רבים

בסיס לויגלה ש, יחשוף את מערומיך, איפשהו, תמיד קיים סיכוי שמישהו

  .האמיתי לעולם קשר איןהעובדתי ששטחת כדי להביע טענותיך 

ואין צורך , אין סכנה כזאת בכתיבת טקסטים ספקולטיביים, לעומת זאת

מספיק להיאחז בפרט אחד . לחקור את ההווה באופן מקיף לשם כך

ם עתידיים בהם פרט זה ולדון בתרחישי,  ככל שיהיהזניחיהיה , במציאות

 הבעת עמדה אידיאולוגית נחרצת –והנה , משתלט על המציאות כליל

שעלול זה רק תרחיש אפשרי "והגנת , לקהל יעד מצומצם שצמא לה

אם ינסה מישהו , תמיד תעמוד לרשותך" אם דברים יימשכו כךלהתממש 

  . לבקר את הבסיס העובדתי של טענותיך

פקה כבר מזמן את המסגרת הספרותית ספרות העולם סי, למרבה המזל

 באחותו או" ספרות דיסטופית"בדמות מה שמכונה , להשערות כאלה

). להלן אשתמש רק בביטוי הראשון" (ספרות פוסט אפוקליפטית "המכונה

וסופרינו . המדע הבדיוני, לזרם הספרותי הנחות ההוא, כידוע, אך זו שייכת

 א היו מוכנים להיות מזוהיםשעד לאחרונה ל, אמנים רציניים, הרי, הם

, זה שנערים ממושקפים,  עם הזרם ההוא שסטיבן קינג כותב בובשום אופן

אך בצוק העתים כולנו . מעריצים, שפצעים מעטרים את עור הפנים שלהם

, בעולם הגדול" רציניים"מה גם שכמה סופרים . מתפשרים על עקרונותינו

סתמו את , ק בהם הלכלוךעטו כפפות כדי שלא ידב, כמו אטווד ומקיואן

גם , וכתבו דיסטופיות שהביאו להם הון ותהילה, אפם כדי לבלום את הריח

ובלי , בלי אטב על הנחיריים, בלי כפפות, קזואו אישיגורו עשה זאת

  . וזה לא מנע מהשבדים לעטר אותו בפרס נובל, התנשאות

חמושים באמירות פוליטיות חריפות שחודדו בויכוחים עם , אם כך

, צללו סופרינו היישר לתוך סוגה זו, רופילים רנדומאליים בפייסבוקפ

 שעד כה כלל –ובעשור האחרון העמיסו על מדף הדיסטופיות העבריות 

שהבולטים בהם פורסמו בחלון זמן צר , מספר קטן מאוד של כותרים

שאת כריכותיהם ,  עוד ועוד כותרים–שנסגר שלושה עשורים קודם לכן 

  . של כמה מהבולטים בכותבים המקומייםמעטרות שמותיהם 
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  .ב
אך לא זכו , יצירות דיסטופיות נכתבו בעברית עוד לפני קום המדינה

רק . ולרוב לא עסקו באיום פוליטי או חברתי על ישראל, לפרסום או הכרה

באמצע שנות השבעים החלו להתפרסם יצירות המבכות את סוף החלום 

וס קינן ביכה את המולדת כבר בשנת עמ. כפי שיוצריהם חלמו אותו, הציוני

, )'23בלוק 'שהודפס עשרים שנה אחר כך תחת השם  ('iiשואה ' עם 75

ובתוכו אי בו כלואים , מחנה של נדכאים, שהציג תל אביב רקובה וקודרת

אחרוני שוחרי הצדק שנותרו בעולם בו אנשים , למעשה, שהם, מצורעים

 זכרונות המלחמה הקודמת במציאות שנעה בין, מוצאים להורג יום יום

ארץ החדשה שלנו "שבה רק אפשר לחלום על ה, לציפייה למלחמה הבאה

כי , למרות שברור שזה לא יכול להתרחש, "שבה כולם יאהבו את כולם

אך ברור , על העתיד, לכאורה, קינן כותב". בשום מקום אין ערך לחיים"

רו את שמכ, משמעית על בני דורו בהווה-שהוא מעביר ביקורת חד

, לגבי מולדתו על מזבח המיליטריזם והלאומנותהאישית שלו הפנטזיה 

כנה יותר , היא ודאי מעמיקה יותר, לא עקבית, ולמרות שזו יצירה מבולבלת

קינן לא מפנה בה . ומעניינת יותר מיצירתו הדיסטופית המפורסמת יותר

שהביא על ישראל את , זר, אצבע מאשימה לעבר איזשהו גורם חיצוני

, לאנשי הרוח ולאמנים, לקבוצה שלו, לבני דורו, אלא פנימה, אסונה

כבר ביצירה נשכחת זו התווה . שואתי-להווה שהוא סף, לטעמו, שהביאו

כשהוא מבקר את , כך-קינן את הדרך לכל הדיסטופיות שייכתבו אחר

בחטאים החמורים , כפי שקל להבין מהשם שהוא בחר לספרו, ישראל

מעולם לא היו רעים "הגישה הזאת של .  על הדעתביותר שניתן להעלות

שככל הנראה כלל לא קראו , היא המפתח להבנת כל ממשיכי דרכו" כמונו

  .'iiשואה 'את 

הוצאה 'אלא ב, שלא יצא בהוצאה מרכזית, ספרו של קינן, כאמור, אך

זכה למספר זעום של קוראים , למרות היות המחבר דמות מוכרת, 'מיוחדת

ודאי של ישראל ,  הפעם הראשונה שקיצה של ישראל.ולתהודה אפסית

הגיח למרכז הבמה הספרותית של , כישות פוליטית כמו שהכרנו אותה

 מאת יצחק בן 'אחרי הגשם'עם פרסום , ישראל היה באמצע שנות השבעים

נר את ישראל -בסיפור זה מתאר בן. 'הארץ'נר על דפי מוסף הספרות של 

ה מהאלמנטים שיאכלסו את סוגה זו אחרי מלחמה עתידית ויש בו הרב

 שלו 'מלאכים באים'ש, ידי בן נר עצמו-גם על, כך-ביצירות שייכתבו אחר
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. כעשור אחרי תחילתו, יחתום את הגל הראשון של הדיסטופיות העבריות

כמו גם את עמוס קינן ואת , נר-ניתן גם לזהות בו את מה שהניע את בן

זו . תיד ישראל במונחים דומיםלנסח את חרדתם לע, בנימין תמוז אחריו

נערי השלום במאבק עם . נערי הגוש במאבק עם השלומניקים"ישראל שבה 

ישראל . גופותיהם נערמות יום יום, והם טובחים אלה באלה, "הגושניקים

הופכים את חיי " כיפות מתנפנפות ואגרופים באוויר"שבה צעירים עם 

מסמא , ד חובשי הכיפותשנמצא ככל הנראה לצ, והממשל, האזרחים לסיוט

הועדה העליונה לשמירת המוראל "את עיני אזרחיו באמצעות גופים כמו 

 ". הלאומי

לימיה הראשונים של תנועת ההתיישבות בגדה , כמובן, נר מגיב-בן

, משולב בטראומת מלחמת יום כיפור, הפחד שעוררה תנועה זו. המערבית

ר עולם שבו בני הובילה אותו לתא, שהתרחשה שלוש שנים קודם לכן

בניגוד , פה. דמותם של אנשי גוש אמונים משנים את אופייה של המדינה

בזר , האשמה אינה בנו כי אם בגורם חיצוני, לאמור לעיל בנוגע לקינן

השפעת גישה זו על . שיגזול מאיתנו את מה שבנינו, חובש הכיפה, הנורא

ית בחלק ניכר ואימת חובשי הכיפות תהיה מרכז, עתיד הסוגה היא מובהקת

נר נמנע מלתאר פה את -בן, לעומת זאת. מהיצירות בהן אדון בהמשך

כשבין גילוי של דיכוי דתי למשנהו , ישראל העתידית כרע חסר תקדים

אותה , למרות זאת. אזרחי ישראל שלו נהנים ממידה מסוימת של חירות

של ענישה מהעולם , שטרם התממש, ישראל חיה תחת איום מתמיד

בגינו היא מנסה לפתח קשרים עסקיים חלופיים עם , ל חטאיההמערבי ע

  .ולנתק את התלות הכלכלית עם הגוש המערבי שעלול לרדות בה, סין

שתי יצירות אלה פורסות את שני הצירים המרכזיים שלאורכם ניתן להציב 

ארבעים וחמש כמעט את כל הטקסטים הדיסטופיים שייכתבו בעברית ב

- אשון הוא מידת הדכאנות של ישראל הפוסטהציר הר: כך-השנים שאחר

שמאפשרת לאזרחיה חירות , פשיסטית-והוא נע בין ישות סמי, דמוקרטית

אך לא כאלה ששולטות בכל אספקט של חיי , בסיסית עם מגבלות חמורות

לבין הישות הפוליטית הדכאנית ביותר והרצחנית ביותר שניתן , אזרחיה

. צפון קוריאה-נעד זה כציר מצריםלשם הנוחות נכנה מ. להעלות על הדעת

בין חונטה , הציר השני הוא הכוח המניע של הנטיות הדכאניות של המדינה

שיכונה להלן ציר , לבין תאוקרטיה נוקשה, שעניינה מיליטריזם, צבאית

בכל הדיסטופיות המקומיות העוסקות בישראל כבעיה . טליבאן-פינושה
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ה מקום במערכת הצירים הזאת ייחודית מצאתי רק אחת שלא ניתן למצוא ל

שבו מה שהיה ישראל פעם ,  מאת ארנון איתיאל'אפרת, דמשק, אפרת'(

בדומה , מלאת פלגים אלימים הנלחמים זה בזה, הפך לאנרכיה מוחלטת

  ).לסוריה של ימינו

שנכון לכתיבת שורות אלה הוא היחיד שהרחיק מחוץ , למשל, עמוס קינן

המשיך לראות באיום המיליטריזם , 'iiשואה 'ורק ב, ק"צפ-לציר מצרים

כמקור החרדה העיקרי גם בספרו ) זיקה אמונית, לעתים, אפילו אם יש לו(

הדרך , 'שהוא כנראה הספר המפורסם ביותר בסוגה זו, המפורסם ביותר

אינו אלא , שלמרות שהוא נגיש יותר וקוהורנטי יותר מקודמו', לעין חרוד

, אולי היחידה, ש כאמירה המרכזיתשמשמ, ־ליין'ספר מתח יעיל עם פאנץ

שהמיליטריזם הישראלי אינו אלא נסיון חסר סיכוי למחוק את חרפת : שלו

בפרט זה , כפי שהגנרלים המטורפים, "התבוסתנות היהודית"העבר של 

זהו ספר יעיל . רואים אותה, שהשתלט על ישראל ושלל ממנה את חירותה

שספק אם , ת דמיוניתשכל כולו ערגה לישו, תמציתי וסוחף, ביותר

, הצלחתו של הספר. התקיימה באיזשהו מקום מלבד בתקוותיו של המחבר

אינה מפתיעה לאור היותו ספר מתח ולאור , בלב הזרם המרכזי הפעם

הפתיחות הציבורית לדיון בגבולות המיליטריזם בשוך מחאות מלחמת 

 בו ברור ופשטני שהוצג, משמעי-ההסתמכות על מסר חד. לבנון הראשונה

לדרך היחידה לדון בסוגיות , כמעט שלושים שנה אחרי פרסומו, תהפוך

  .פוליטיות וחברתיות בספרות המקומית

 'פונדקו של ירמיהו'שבאותו זמן בערך פרסם את , בנימין תמוז, לעומתו

, חלילה, אך לא מזה שיביאו עלינו המתנחלים, דאג מפונדמנטליזם דתי

שמבטיחים את שלטונו של , רדים הח–אלא מהשונה חובש הכיפה האחר 

שמבטיח להם להעלים עין ממעשיהם האלימים , ראש ממשלה תאב שלטון

ומנטרל כל , "לידות אבנים בכל מי שינהג במכוניתו בשבת"ולהתיר להם 

יוכל "ביניהם הוא , אפשרות לקואליציה נגדית באמצעות זיהוי פלגים בעם

, קים בשנאתם ההדדיתכך שאלה יהיו עסו, "להטיל ביצי פירוד ושנאה

מיעוט של אנשים "אותם הוא משכנע שיש " רוב אוכלי חריימה"בפרט 

ישראל עתידית זו היא כמעט כלא . המבקש את נפשם" אוכלי גפילטע פיש

אך עיקר חטאה , שבתוך גבולותיה שולטים אנשי הדת, קוריאה-נוסח צפון

שאותה אלא בכך , של תיאוקרטיה עתידית זו אינה בהתנהגותה פנימה

בכל , על כל רצח עם, לא פחות ולא יותר, אומה קטנה ומגודרת אחראית
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 ואלה מתרחשים על בסיס קבוע בעולם –מלחמה בין כל שני פלגים בעולם 

פונדקו 'ישראל של .  וכל כלכלתה של המדינה נסמכת על סחר בטבח–זה 

הם הישות הרצחנית ביותר בתולדות , והחרדים השולטים בה', של ירמיהו

  .האנושות ממש

שכמעט ניצל בגלל כישוריו הלשוניים של תמוז וההומור הפרוע , הספר

, לא יותר מתגובה ריאקציונרית לשלטון בגין, בסופו של דבר, הוא, שלו

הן , שהייתה הולמת, למתחים העדתיים בבחירות שקדמו לפרסום הספר

ום אך קשה שלא לקרוא בו כי, קברט סאטירי אקטואלי, בטון והן בתוכן

, הדיסטופיה של תמוז. מצד הנשדדים" גנבו לנו את המדינה"כעוד קריאת 

שנגזרת , לא מגיבה לאיזו מגמה ארוכת שנים, נר לפניו-כמו זו של יצחק בן

אלא , או לפער אידיאולוגי עמוק ויסודי, מניתוח נכון או שגוי של המציאות

ת אימה תגוב, מהווה תגובה מיידית לאירוע חדשותי מיד עם התרחשותו

ללא היכרות מעמיקה או , לפלישה של שבט חדש לתודעה, כמעט, שבטית

, בעשור השני של המאה העשרים ואחת. אפילו שטחית עם אותה קבוצה

, גישתו של עמוס קינן כמעט ולא מורגשת, שהמטיר עלינו דיסטופיות לרוב

וכמעט כל התוצרים המקומיים שיוצגו הם ברוח אימת הזר ותגובת החרדה 

  .נר ותמוז-דיעות חדשותיות מסוימות שאפיינה את הדיסטופיות של בןלי

  

  .ג
נר -ובאותה שנה בה החל יצחק בן, 'פונדקו של ירמיהו'שנה אחרי פרסום 

, כאמור, שחתמה, 'מלאכים באים', לכתוב את הדיסטופיה המרכזית שלו

אלפי קילומטרים ממקום , פרסמה, את גל הדיסטופיות העבריות ההוא

, שבכמה מספריה המוקדמים הייתה טמונה הבטחה, מרגרט אטווד, מושבם

את הדיסטופיה המפורסמת ביותר והמצליחה ביותר של חצי המאה 

. קצרה היריעה מלמנות את פגמיו של רומן זה .'מעשה השפחה': האחרונה

אך הפגינה , אטווד בחרה לכתוב את ספרה במסורת המדע הבדיוני

שמקורה בהתנשאות מופרכת , סורת זובכתיבתה חוסר הבנה מוחלט של מ

במין התנצלות על בחירתה , אותה היא הביעה מפורשות, אנר'מצידה על הז

והספר , אך מסרים אלה. במסורת כה נחותה כדי להעביר את מסריה

הם כה רדודים וכה פשטניים בניסיונם לנתח את מה שמניע את , בכללותו

שקל , חברתית הנגזרת מהםמגדריות ואת הדינמיקה ה-האינטראקציות הבין
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ים הרווח 'להבין מה הפך את הרומן הזה לספר הדגל של פמיניזם הקולג

  . במערב בעשור האחרון

נר ותמוז לברוא את -בנוגע למה שהניע את בן, הדפוס שהוצג לעיל

מעשה '. הוא אפילו קיצוני יותר במקרה של אטווד, הדיסטופיות שלהם

, נשים זכותן על רחמן באופן מוחלטשעניינו עולם בו נשללה מ, 'השפחה

, באופן אירוני, אירוע זה היה. נכתב כמענה מיידי לאירוע פוליטי אחד

מבחינת . ב"מינויה של האישה הראשונה לבית המשפט העליון בארה

אלא השמרנות הדתית שלה , העיקר לא היה המגדר של המועמדת, אטווד

החלטת בית המשפט שעוררה חשש לביטול , והתנגדותה האישית להפלות

ידי החלטותיה -חשש שהתבדה על(שהתירה הפלות פחות מעשור לפני כן 

ספרה של אטווד היה תגובה היסטרית , למעשה). בעשורים לאחר מכן

דווקא בנקודת השיא של , לשינויים עתידיים אפשריים בחירותן של נשים

חיה לאור אירוע שהתרחש בכלל במדינה שהיא לא , זאת. חירות זו עד אז

  . בה

, שקשה לחשוב על דוגמה מובהקת יותר שלו בספרות העולם, דפוס זה

. ניצב בסתירה מוחלטת למסורת העשירה של הדיסטופיה בספרות העולם

יצירות , אך עתיר חשיבות פילוסופית, שהוא שיא נטול הקשר פיוטי, בשיאן

או עם מגמות ארוכות , אלה מנסות להתמודד עם סוגיות אוניברסאליות

מבחינות רבות מדובר . ומנסות לחזות את הסכנות הטמונות בהן, ניםש

שהפכה במאה השנים , בפובליציסטיקה פילוסופית שלובשת נרטיב

  .האחרונות לכלי יעיל ביותר להנגשת סוגיות מורכבות

אך יכולתם של מאמריו , היה מחבר מאמרים מבריק, למשל, אורוול' ורג'ג

יותר משהוא , '1984'. כמצופה, בלתלהשתלב בשיח הציבורי הייתה מוג

כפי שכל מי שדן בספר מאז אוהב , מרמז על ברית המועצות של אותם ימים

הוא ניסיון מבריק מצד אורוול להציב סוגיות מהותיות שכבר הוצגו , לטעון

אורוול לא בא לתאר את . בעבודתו הפובליציסטית בתוך נרטיב פשוט

מהסוג שכמעט לא , דיכוי ורצחשעיקרו הוא , זוועות המשטר הסובייטי

אלא , כדיון במצב עכשווי וביקורת אקטואלית, '1984'מתואר בין דפי 

 הוא דיון מעמיק באופן שבו '1984'. לתאר את המנגנונים שמאפשרים אותן

הטכנולוגיות החדשות של תקשורת ההמונים משנות את אופיים של 

ט ובתודעה שלו משטרים טוטליטריים ומרחיבות את יכולתם לשלוט בפר

באופן שלא היה אפשרי במשטרים דומים קודם , באמצעות תעמולה ושפה
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באופן שמעצים את כוחם ואת כושר הישרדותם לרמה שהאנושות , לכן

כותב , שאורוול, ברית המועצות הייתה רק מקרה מבחן מרכזי. טרם הכירה

, ותידע לזה, בעל יושרה שכמעט לא קיימת אצל רוב הסופרים שבאו אחריו

  .למרות הזדהותו האידיאולוגית עם רבים מערכי ממשל זה

 'אנחנו': אנר'פורסמו שתי יצירות המפתח של הז, עוד לפני כן, בדומה לכך

, יצירות אלה.  מאת אלדוס הקסלי'עולם חדש מופלא'של יבגני זמיאטין ו

 כמעט לא ניסה להיות '1984' באופן ש–שהן יצירות מדע בדיוני מובהקות 

, ות את המגמות הטכנולוגיות ואת הסכנה למחיקת זהות הפרט שמזה–

, '1984'בשונה מ, גם אם. שטמונות בהן, לתא המשפחתי, לחופש היצירה

 'אנחנו' –הן פורסמו כמענה ישיר הרבה יותר למתרחש בחברות בנות זמנן 

 לחברות 'עולם חדש מופלא', מתייחס למשטר הסובייטי בו חי זמיאטין

 מהותן הוא דיון ברוח האדם לנוכח –ליסטיות בעיקר טכנולוגיות קפיט

העולם המשתנה והאפלה העלולה לנבוע ממרדף חסר מעצורים אחרי 

את שני המרכיבים . קדמה אנושית שעלולה למחוק את האנושיות עצמה

 זוועה האופטימיות לגבי רוח האדם וההבנה שה–המשמעותיים האלה 

ניסיון מתמיד לקדם את אלא של , א לא תוצאה של רשעי התהמתואר

ניסיון שיצא משליטה והביא למציאות , העולם לעבר אוטופיה דווקא

אצלה אין שום .  החמיצה אטווד לחלוטין–הדיסטופית המתוארת 

חלופה בין הטוב אליו שואפים לרע -ואין שום יחסי, הכל רע, אופטימיות

הפרטים אין פה שום ניסיון לפענח את הכוחות שמניעים את . שנוצר ממנו

 אלא אך ורק מנשר –המרכיבים את עולמה לייצר את האסון בו הם חיים 

לו הייתה אטווד מכבדת מעט יותר את ספרות . פוליטי שיצא משליטה

ודאי , ולא משתמשת בה ככלי ספרותי מתוך בורות מוחלטת, המדע הבדיוני

אוטופיה -ודאי הייתה נחשפת למטא, הייתה מכירה עקרונות אלה

 שבטקסט 'אלו שעוזבים את אומלס', ל אורסולה לה גוויןהקצרצרה ש

שאורכו ארבעה עמודים לכל היותר מזקקת את כל הסוגה הזאת לשאלה 

האם אפילו אדם אחד בלבד שחי : פילוסופית מהותית אחת ויחידה

בגיהנום מוחלט הוא מחיר שראוי לשלם כדי לאפשר לחברה שלמה לחיות 

שהקימו לתחייה את , ם המקומייםגם הכותבי, למרבה הצער. עדן-בגן

לא מבינים את העיקרון הפשוט , הכתיבה הדיסטופית בשנים האחרונות

קראו את , ככל הנראה, בעוד רובם, מעטים מהם קראו את לה גווין. הזה

  .אטווד



 557

פה ושם עוד .  שקטה הארץ יותר מעשרים שנה'מלאכים באים'אחרי פרסום 

 'אנרכיה מותק'(דיסטופי ממש השתעשע סופר זה או אחר בכתיבת רומן 

מאיים בתיאוקרטיה דתית , כמובן, שגם הוא, למשל, מאת דניאל דותן

אולי מפני שרק אחד מתוך , קשה להסביר למה זה קרה). עתידית בישראל

אולי בגלל שברוב , ארבעת הספרים שהוזכרו הפך ללהיט של ממש

שפיעה שבאותם ימים עוד הייתה ישות מתפקדת ומ, המקרים הביקורת

  .לא אהדה את הספרים ההם, יחסית

קשה אף יותר לשים את האצבע במדויק על הגורמים שהקימו את 

אולי הייתה זו הצלחתו היחסית של . הדיסטופיה העברית לתחייה

שהוא כנראה הספר , 'הידרומניה', הדיסטופיה הגלובלית של אסף גברון

י ההדפסה אול, הראשון בגל הדיסטופיות שבתוכו אנו עוד נמצאים

או פטירתו של עמוס קינן ,  באותה שנה'פונדקו של ירמיהו'המחודשת של 

שגם (שהחזירה לתודעה את יצירתו המפורסמת ביותר , שנה לאחר מכן

מלאכים 'באותה שנה בה יצא , יצאה לאור מחדש שבע שנים מאוחר יותר

ואולי כל זה קרה בגלל , ) בשני המקרים בלב הגל הנוכחי– מחדש 'באים

הלגיטימיות החדשה של המדע הבדיוני וטשטוש ההיררכיות של השנים 

אפוקליפטי -ספרו הפוסט, 'הדרך'שהתבטאה בתהילתו של , האחרונות

ששחררו את האזיקים , עתיר השבחים והפרסים של קורמאק מקארתי

שבין , ברובם, עתירי החשיבות העצמית, שכבלו את הכותבים המקומיים

ר לכתוב על החברה המקומית במונחים של כאן כה וכה הפגינו קושי ניכ

  .והביאו לפריצת הסכר, ועכשיו

לא כל הדיסטופיות של העשור האחרון מנסות לדון באופן ישיר או עקיף 

: בעיקר בשני ספרים של שמעון אדף, בחלק מהמקרים. במציאות המקומית

, הדיסטופיה היא רק קביים בהם משתמש המחבר, 'אהבתי לאהוב' ו'כפור'

וחוסך מאדף את , היא רק תיאור סמלי שנמלט מבין חרכי נפשו של הגיבור

ולהתמקד ביצירת עולם , הצורך להתפלש ברגשות הגיבור באופן ישיר

, אצל קובי ניב. במסורת המדע הבדיוני החביבה עליו, עתידני-בדיוני

ומנסה , פוליטית במובהק- הדיסטופיה היא א'977אהבה קטלנית 'ב

אלה שאתייחס , שאר היצירות. ות לגבי המצב האנושילהתמודד עם שאל

בין אם , ממקמות את עולמן הדיסטופי בתוך גבולות ישראל, אליהן להלן

ובין אם כדי לדון , כדי לדון בהשפעת מצב גלובלי על המציאות המקומית

  .בהשפעת המצב בהווה על המציאות המקומית העתידית
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. קטסטרופה היא גלובליתה, כאמור, מבשר הגל החדש, 'הידרומניה'ב

ששולטים במזג , ידי מספר תאגידי מים חובקי עולם-העולם נשלט על

זהו ספר מדע בדיוני . האוויר וקוצבים את צריכת המים של תושבי העולם

אבל גם . שאין בו כל יומרה לומר משהו משמעותי, קליל ובלתי מזיק

ות היפוך מנסה גברון לספק קריצה מקומית באמצע, במסגרת קלילה זו

כשישראל היא הישות , תפקידים מוחלט בין ישראל לפלשתינאים

קיסריה (שמתקיימת בשתי טריטוריות גיאוגרפיות מנותקות זו מזו 

והפלשתינים ממטירים מדי פעם טילים מתוחכמים על מרכזי , )וטבריה

אך משחק תפקידים פוליטי , האוכלוסייה של שארית הפליטה הישראלית

  .כלול הסתמי של סיפור המסתורין העתידני של גברוןסתמי זה נבלע במ

לפחות הרבים מהם , בכל שאר הטקסטים הקטסטרופליים העכשוויים

החמצתי כמה כותרים רלוונטיים מהשנים , ככל הנראה(שקראתי 

עובדה בלתי נמנעת לאור המספר העצום של ספרי פרוזה , האחרונות

בחלקם עיקר . י בעיקרהאסון הוא ישראל) שפורסמו בפרק הזמן המדובר

באחרים ישראל , העיסוק הוא במצב הפוליטי והחברתי בישראל העתידית

, ונוכחותה היא רק רמז להשקפתו של המחבר, החרבה היא רק רקע לסיפור

ומכיוון שכמעט כל המחברים המדוברים לא חסכו מהציבור את עמדותיהם 

 כדי לרדת לסוף ,בלתי נראה כמעט, נדרש רק רמז דק, לגבי כל נושא שהוא

  . ורמזיהם עבים–ורובם הרי לא מאמינם בעידון , דעתם

אם להזכיר שני מחברי דיסטופיות מהשנים , יהונתן גפן ויגאל סרנה

הם יודעים שאנחנו . אנחנו יודעים. לא צריכים להסביר לנו, האחרונות

והם לא צריכים לבזבז מילים , אחוות מכרים ותיקה שוררת בינינו. יודעים

מה הוליד את , באותה מידה של בהירות שהם מבינים, תרות כדי שנביןמיו

  .יהיה אשם בכל, כמובן, ומי, ישראל האומללה שבספריהם

 הוא 'כתר זמני'סיפור היווצרותה של ישראל העתידית של יהונתן גפן ב

-והוא מאכלס פחות משני עמודים שכל כולם מעין יאדה, דליל ביותר

ידי ממשלה שהכריזה -המדינה נשלטת על. תיאדה מתובל בקלישאו-יאדה

וגייסה לגיונות זרים המורכבים מהגורמים , על עצמה כממשלת חירום

הפושטים " עדר בריונים פסיכופתיים", הרעים ביותר שיש לאנושות להציע

על רחובות הארץ המשוסעת ומבטיחים את נצחיות שלטון ממשלת האימה 

ל עלה בעקבות השתמטות "הצורך בצבא חלופי לצה. בעבור בצע כסף

קלגסים "המונית של קצינים וחיילים מוסריים שסירבו להמשיך להיות 
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שכל תפקידו היה השפלת ערבים וזרים אחרים "ולשרת בצבא " בצבא העם

ושמירה על מתיישבים משיחיים בקולוניות , לאורך גדר הביטחון הגבוהה

להזיל ריר בעונג עסוק ב, כמובן, גפן". ההולכות ומתרבות שכבשה המדינה

על חלום ההשתמטות ההמונית של מאות אלפי חיילים שמסכימים עם 

שהוא לא מבחין שאפילו בעולם שהוא בנה מעשה זה הוביל לזוועה , דעתו

שלא סייעה בדבר לאלו שעבורם השליכו מושאי ההזיה , חמורה יותר

זו שבה או , הגישה הדיכוטומית של גפן. האמיצים של גפן את מדיהם

. מביאה לאסון אפילו בעולם שהוא המציא, תה איתו או שאתה מהרעיםשא
מלבד תיאור . אבל בשום מקום לא ניתן להבחין בכך שגפן הבחין באירוניה

חרב ,  רק ארבע שנים אחרי פרסום הספר– 2017ישראל של . אין הרבה, זה

 היא מדינת –כך חש המחבר , האסון הייתה כבר מונחת על צוארנו כבר אז

המקימים מגלי דירות וולגריים , ידי בעלי הון סרי טעם-הנשלטת על, יםרפא

לגיונות הזרים אותם הם מממנים מאפשרים מקום שבו , על חוף הים

עוד ניתן לראות צלליות של מה . לכנופיות דתיות להתעמר בתושבי המקום

אך , אביביות ואוניברסיטאות-בדמות מסעדות חוף תל, שהיה פעם ישראל

. ומי שיכל להימלט עשה זאת, צמה התפרקה מנכסיה האנושייםהמדינה ע

שהמאפיין , צבאית עם נגיעות של פונדמנטליזם דתי-זוהי דיקטטורה חצי

כל זה הוא רק . העיקרי לדיכוי השורר בה הוא שלילת חופש העיתונות

עיתונאי חוקר שנשללה ממנו זכותו , תפאורה למפגש בין גיבור הספר

קרבן לאלימות קשה , לסטודנטית למשפטים, ב בולעשות את מה שהוא טו

המפגש ביניהם הוא מין שיר הלל נוגה . המקורב לשלטון, מצד בעלה

ושטחי לכוחו של המגע האנושי הפשוט לתת מעט תקווה לנפשות 

התפאורה הפוליטית המבולבלת רק מפריעה לקורא להתרכז במה . במצוקה

פאורה לא היה נשאר אך סביר להניח שללא הת, שמתרחש בקדמת הבמה

  .מספיק ספר

נדיב יותר במרווח הנשימה שהוא חוזה לישראל לפני , לעומת זאת, סרנה

והוא מוכן להתפשר על תשע שנים , )?והמיוחל(שיבוא עליה סופה הצפוי 

. עד להתממשות העתיד הקודר המתואר בו, '2023'שלמות מיום הפרסום 

,  של מקארתי'הדרך'לשקשה מאוד לא לראות בו חיקוי דהוי , הרומן

אלא מספק , לא מספק תקציר מזוקק של גוויעתה של ישראל, שהוזכר לעיל

ידע " הנכון"שהקורא , מהם אפשר לבנות תמונה חלקית, שברי אזכורים

שאת חזון החורבן , "הממשלה האחרונה"הכל קרה בגלל . להשלים בקלות
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: ח עםשרק פסע בינם לבין רצ, שלה החלה לממש בסדרת פשעים קשים

התחילו להפשיר שמורות טבע וביטלו תקנות של איסור בניה עד מאה "

בחדרי חקירות "הדרך למציאות שבה קצרה ומכאן , " (!)מטר מקו החוף

ומשם , "פוסטים תחקיריים וטוקבקים, הטיחו בנחקרים סטטוסים ישנים

 95%-של יותר מ, חסרת תקדים בהיסטוריה האנושית, לנטישה המונית

האמיתית בהווה או , כשישראל, כי גם אצל סרנה, קוםמתושבי המ

והמציאות הנוראית שהיא תגזור , היא רעה מכל, רעה, הבדיונית בדמיונו

גדולה פי כמה מזו שהתרחשה , על תושביה תוביל לאם כל הבריחות

סרנה . בלבנון המשוסעת של שנות השמונים או בסוריה של העשור האחרון

שלא , באנלוגיה, בסדרת דימויי שואה,  לבריחהמנסה לנסח מין הגיון פנימי

. למצבם של היהודים בגטו ורשה, נחה ולו לשני עמודים לכל אורך הספר

סרנה מוודא , יצליח הקורא לחמוק מחציה של האנלוגיה, באורח פלא, ואם

, כשהוא מתאר מכתב ששלח בנו הגולה של אחד מגיבורי הספר, הבנה

בו , טו מהגיהינום שמפעם היה ישראלמאחרוני הפראיירים שעוד לא נמל

כאילו מישהו (הוא מצדיק את החלטתו לגור בברלין למרות עברה הרצחני 

וכותב ) מאלפי הישראלים שחיים בה כיום נדרש להצדיק את בחירתו עדיין

ברגע שגיליתי שהנכד של התליין יכול להיות מוסרי יותר מהנכד של "

משפט , "ת במולדת הרוצחיםשום דבר כבר לא מפריע לי לחיו, התלוי

סתם , שכואב לראות אותו מוזנח, שיכל להיות להיט כל כך גדול בטוויטר

אסונה של . אבוד בין אלפי משפטים אחרים, בלי תשומת לב מיוחדת, כך

ואנו כבר מידרדרים לעברו מבלי לעצור , הוא בלתי נמנע, אם כן, ישראל

רק העצים , שזה יקרהכ! הו הו, וכשזה יקרה, אומר סרנה, כבר עכשיו

  . והאבנים ייוותרו פה

שבשום , כמובן, גם הוא מבין. פחות מתעניין באנשים בכלל, כמובן, סרנה

לא , וככל הנראה גם לא אז, מלבד השמדה פיזית של המדינה, תרחיש

מה שבאמת עלול . תתרחש נטישה בסדר גודל כזה של כלל האוכלוסייה

, עולמו הפרטי יתרוקן, "שלו " מצד האנשים95%לקרות הוא נטישה של 

מפגן , זו מעין דיסטופיה סובייקטיבית. הן מאנשיו והן מנכסיו התרבותיים

, של חרדה נרקיסיסטית מפני המציאות המקומית המשתנה ובורחת ממנו

שכבר הפך בנאלי ואיבד , והכל תוך שימוש בעולם דימויים שואתי

  .מעוצמתו כבר מזמן
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לא באים כדי להוכיח בשער ולא , ציבור הרחבגם הוא וגם גפן לא כותבים ל

. מנסים לגעת ברגשותיהם של אלה שזרים להם תרבותית ואידיאולוגית

עוקב , מן הסתם, שרובם, ידי קהל קוראיו-ספרו של סרנה מומן ישירות על

וספרו העייף של יהונתן גפן פורסם תחת , אחריו ומזדהה עם עמדותיו

אז למי .  הילה פוליטית ברורה וידועההנושא עימו, "יהונתן גפן"המותג 

והשאר כלל לא , הרי אלה שהסכימו מלכתחילה יקראו ויהנהנו? נועד כל זה

, גפן וסרנה. רואים דבר המתקשר למציאות חייהם בתיאורי הקיצון האלה

לפנינו . זה עבור זה, למעשה, כותבים, ומרבית המחברים שהוזכרו ושיוזכרו

 יותר בוטים בביטויים אשתמש ולא הבמה את אכבד(חיבוקים מעגל אפוא 

של אנשים שמדווחים זה לזה על הישגיהם האחרונים , )יותר ומדויקים

מוציא את הכביסה "יהונתן גפן מספר שהוא רק ". זיהוי תהליכים"ב

 שהוא מזהה בחברה מגמות"על , לדבריו, וסרנה כותב, "המלוכלכת החוצה

מתאר "ות השמונים שהוא נר לפניו העיד בשנ-ויצחק בן, "הישראלית

 ומהלכים והתעלמויות תהליכיםאפשרות של קיום שיכולה לנבוע מהרבה 

) בראיון עם יגאל סרנה(ובנימין תמוז התנבא , "וויתורים שקורים עכשיו

, תהליךואם לא ישתנה הרי יהיה פה סופו של , הכל יכול להשתנות"ש

ואיפה הם . איםוכולם מזהים ומתנב, "ומחכות לנו חמישים שנות טמטום

הלא כל אחד מהם בילה את מרבית חייו מוקף ? מזהים תהליכים אלה

איש מהם לא ניהל שיחות עומק עם , ומלבד יחידי סגולה בודדים, בדומיו

ושאת מניעיהם , אותם גורמים בקרבם הם מזהים תהליכים הרי גורל אלה

,  במקרהרוב הסיכויים שזה, גם אם אמת בדבריהם. הם מאפיינים כיודעי כל

  .שכן את התהליכים הם מזהים בעיקר זה בכתביו של זה

הניכרים ביצירות שבהן המציאות הדיסטופית משמשת בעיקר , פערים אלה

, וסיפור הולדתה מתואר בראשי פרקים בלבד, כתפאורה להתרחשויות

בולטים הרבה יותר סיפורים שכל תכליתם היא תיאור המציאות 

  .ם את תהליך ההידרדרות לפרטיואו בכאלה שמתארי, הדיסטופית

, כמו אלה שיוזכרו בהמשך, הספרים שהוזכרו עד כה, למרות חזונם הקודר

 של אמונה בטוב ,"ישראל של פעם"של ערגה ל, מעמדה של אהבהנכתבו 

.  לישראל זו היה קשר למציאות או לא בין אם,שבפרטים המרכיבים אותה

שנכתבת , 'העיר המזרחית', לא כך הדבר בדיסטופיה של אילנה ברנשטיין

המדינה שיצרה . מעמדה של תיעוב מוחלט לכל מה שקשור למדינה הזאת

כנראה הסופרת המעוטרת ביותר מבין אלו שהשתעשעו בכתיבת , ברנשטיין



 562

היא מעין ישראל שהמחברת הכניסה בה שינויים , דיסטופיות בגל הנוכחי

עצמה על קצה והתזוזות הקלות מספיקות כדי שישראל תמצא את , קלים

שולטת בכל , מבודדת מהעולם, לא פחות, לצד צפון קוריאה, ציר הדכאנות

שינוי שמה . בלתי מורגשים, השינויים הם קלילים. היבט של חיי אזרחיה

העצמה קלה של , "המעבדה"של מערכת הביטחון על זרועותיה השונות ל

 את האופן שבו, לשם הדיוק, או(חלק ממרכיבי המציאות המקומית 

וחלוקת סמים לאזרחים הוא ) ברנשטיין רואה את המציאות המקומית

וניתן , גורמי האסון לא באו מבחוץ. המתכון של המחברת לזוועה מוחלטת

את אורח "הקפיטליזם ובעלי ההון הקובעים , הכיבוש: לנחש אותם בקלות

את ... את פיזור האוכלוסיה, את גובה המיסים, את סדרי המשטר, החיים

אימת , כליאת מהגרי עבודה, "את הזכות ללמוד, כלה לנפשמנת ההש

בין חלקים , בתוכן או בסגנון, לא ניתן להבחין, כתוצאה מכך. הפצצה

רוויי , אחד מהמונולוגים הזועמים, למשל, הנה. שלמים בספר לטור דעה

  :הדמות הראשית בספר, ששמה ברנשטיין בפי המספרת, השטנה

אלא ,  הוריד עלינו את המכות– מכירה  שבקיומו ממילא איני–לא האל "

מקום שבמשך ... פקידי המשטר שנבחרו באורח דמוקרטי, נבחרי העם

והעיד על עצמו כעל הדמוקרטיה , שנים צרח דמוקרטיה בקולי קולות

אתנית שאינה אלא שם נרדף לדמוקרטיה - דמוקרטיה חד–היחידה באזור 

עם המהלל את עצמו , יוגזענות אינה זרה לעם שאני משתייכת אל. גזענית

ומשבח את עצמו ומאמין בהיותו זהב פרוויים ככתוב במיתולוגיה 

  "העממית

אלא הלבישה טור דעה , ומכיוון שברנשטיין כלל לא באה לספר סיפור

. היא כלל לא טורחת שיהיה הגיון בדבריה או רצף נראטיבי, בדמות רומן

האחרונות במקום הבחירות הדמוקרטיות כביכול "המציאות נולדה בגלל 

זה לא ? מה בבחירות ההן היה שונה כל כך". לפני שלוש עשרה שנה... הזה

, שאיכשהו, "התעוררה ההתקוממות הגדולה"שש שנים אחר כך . חשוב

גרמה לציבור , ובאמת שאין למחברת סיבה לטרוח להסביר איך זה קרה

מה שמעורר תהיות לגבי ממדי (דווקא לתמוך במשטר ולחזק אותו 

מביטול מוחלט , מן הסתם, ומאז לא היה מנוס, ")הגדולה"תקוממות הה

, מסימומם והפיכתם למפלצות תאווה חסרות צלם אנוש, של חירות האזרח

, גיבורת הספר. מטיהורים אתניים ומפיצול הארץ למחוזות מבודדים

אישה על הקצה שעצביה חשופים : הדמות הראשית הקבועה של ברנשטיין
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עט לא באה במגע ישיר עם המשטר ועוולותיו בין דפי כמ, וכל כולה סבל

עמד בעבר בראש , שכמעט אינו נוכח בספר, למרות שאביה (הספר

ושלפני ההתרחשויות בספר היא חוותה את נחת זרועה של , המעבדה

 עוולות אלה היא מדווחת כאילו ועל, )המעבדה באופן המחריד ביותר

ירה שמנתקת את הקורא בח(הייתה הכתבת לענייני ישראל המדוכאת 

שמצבה האישי הרעוע כלל לא נובע מהמצב ) רגשית מעוולות אלה

מצב שגם , אלא בגלל שבן זוגה נטש אותה והותיר אותה מרוסקת, הפוליטי

מכיוון שהוא הולך לאיבוד בדיבורה הבלתי פוסק על , איתו קשה להזדהות

 הנצחית  המייצגת–היא חיה במחוז שהיה פעם תל אביב . המשטר הנורא

 –בעיני הסופר המקומי של כל מה שהיה יכול להיות טוב וטהור בישראל 

ידי סוכני -ומבפנים על, ידי העיר המזרחית-מחוז שנשלט מבחוץ על

העיר . ידי פרנסיהם בעיר המזרחית האיומה-המעבדה המופעלים גם הם על

ידי גורמים שמעלים -נשלטת על, ובהמשך לכך שאר המחוזות, המזרחית

ונות ממאות טקסטים המלינים על עשירי ישראל שקראתם בפייסבוק זכר

עשר המשפחות המכתיבות כאן את סדר היום בשיתוף ", בשנים האחרונות

, פונדמנטליסטים להם הוענקה אוטונומיה מלאה, "עם הפונדמנטליסטים

שמשום מה עדיין , "מנהלים קשרים הדוקים עם עשר המשפחות"ומאז הם 

אותה הפכו , אביב-לט רחוק באוכלוסיית מחוז תלמתעקשים לשלוט בש

במדינה , לאוכלוסיה לא יצרנית לחלוטין באמצעות סמים ופורנוגרפיה

ידי סגירה יזומה של השמיים -על, שהם בודדו באמצעות מעשיהם מהעולם

אך גם בגלל תגובת , והפרדת התושבים מהים באמצעות גדר חשמלית

, אך זה.  של המזרח התיכוןקוריאה-למתרחש בצפון" משפחת העמים"

כשל אחד , לא פוגע באינטרסים הכלכליים של עשר המשפחות, איכשהו

בעוד שיקוף של מאווייהם של חלק גדול , מני רבים שחמק מעיני המחברת

מהמחברים שנדונו פה לגבי העולם מבחוץ שיהיה המבוגר האחראי ויעניש 

יות שקדמו לה שטרחו בניגוד לכל כותבי הדיסטופ, זאת(אותנו על מעשינו 

להסביר כיצד משטר האימים שהם יצרו מצליח להבטיח את קיומו 

ולמרות שהקורא הסביר יבין שזה מנוגד , וכל זה קורה כשגם ככה, )הכלכלי

, לאינטרסים שלהם ולרצונם לשמר את מפעל הדיכוי המשוכלל שהם יצרו

בגלל , להשמדה מוחלטת" בעיר המזרחית כבר החלו את הספירה לאחור"

או אולי נכונותם לספוג מתקפה , כוונתם להוציא לפועל התקפה גרעינית

  .כזאת
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ולא בגלל איזה גורם סביר , כי כך הדברים חייבים להיות, משום מקום, ואז

, בתחילה. הציבור בוחר להתקומם, חלילה, שהמחברת נדרשת להסביר

בלי , שתכניותיה מסוכלות רק בגלל שהמספרת, באמצעות מחתרת מקומית

כשמצבה הנפשי , הגורמת להירצחו של מנהיג, לחשוב על השלכות מעשיה

הרעוע משתלט עליה והיא חושפת באופן עקיף את איומי המחתרת לבן 

, כשהיא יודעת שהוא סוכן של המעבדה האיומה, זוגה שנטש אותה

ואחותה , אך רצח זה רק מעורר את המחתרת. האחראית העיקרית לדיכוי

מכורה למין שזהותה ,  ימים לפני כן הייתה שבר כלישרק, של הגיבורה

שנדונה , נוטלת את מושכות ההובלה של המחאה העממית, נמחקה

העיר "מפני שבזמן שהמוחים עומדים בשערי , להיכשל בכל מקרה

נפלה הפצצה ומחקה מעל "ומתכוונים להוציא את המרד לפועל " המזרחית

את . טובים ואת הרעיםאת ה. פני האדמה את המקום הזה על יושביו

כי בסופו של דבר ", בסך הכל, אירוע משמח". התליינים ואת קרבנותיהם

אין חנינה למקום , אין צדיקים ורשעים בסיפור הזה. לכולם הגיע למות

כי ,  זה מגיע לכם–תמותו : תכלית הספר, על רגל אחת, וזו". שנולד בחטא

סוגלים לחמול על ילדי וגם אם כולנו מ, נורא יותר מאיתנו אין ולא היה

הגזענים הגדולים ", לילדי הפונדמנטליסטים, 1945דרזדן השרופים של 

  . אין מחילה, "הרוצחים הגדולים ביותר, ביותר

מאמר דעה רצוף סיסמאות שחוקות שיצא מכלל , ומפאת היותו כתב אישום

ברנשטיין כלל לא , ידי מחברת נטולת זיקה לסוגה-שליטה ושנכתב על

וגם אם לא , אלא מקצינה עד לאבסורד מצב קיים, ניית העולםטורחת בב

 אם ניתן לכנות –הייתה ברנשטיין מציגה כל חטא אפשרי בכתיבת הרומן 

מידה של אמפטיה , איכשהו,  ומייצרת– עמודים של צרחות בשם זה 300

הזלזול המוחלט שלה ביצירת רצף לוגי מתקבל על , לגיבוריה ולמאבקם

מבחינתה היא , אין צורך בכך, וכאמור(ור של עולמה הדעת של סיפור המק

 את מוציאים – הגורמים לתנודות הפנימיות בושל ו) מתארת את ההווה

  .למגוחכיםאותם הופכים ו ממסריה העוקץ

חשיבותו של בניית העולם ויצירת סיפור מקור שייצר נקודת מוצא 

דמוקרטית שהם יצרו לא חמקה -מתקבלת על הדעת לישראל הפוסט

העיר 'בדומה ל, מעיניהם של שאר המחברים שעניינם העיקרי של ספרם

  .שלהםהעתידית הוא תיאור המציאות הפוליטית בישראל , 'המזרחית
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 כבר 'אצבעות של פסנתרן'מספק את נקודת המוצא של , למשל, יהלי סובול

, תל אביב: "כשהוא תוחם את מקום עלילתו על ציר הזמן, בפתח הספר

כבר משורה פשוטה זו קל להבין איך מאמין סובול ". אהאחרי המלחמה הב

אך לפחות הוא לא מגיע , ואפשר לחלוק על התרחיש שלו, שיקרה כל זה

, תל אביב של סובול חוותה הפצצה קשה במלחמה האחרונה. משום מקום

הרגה חלק גדול , ואחת הפצצות פגעה בדיון של הקבינט הבטחוני

סגן . ממשלה פצוע אנושותוהותירה את ראש ה, מהמשתתפים בו

מנצל את ההלם הציבורי והכאוס של , מילטריסט ימני קלאסי, ל"הרמטכ

והוא הופך , המלחמה כדי להכריז על ממשלת חירום ריכוזית בראשותו

  .  למנהיג העליון הבלתי מעורער

בשלב זה חשוב לציין את הבעיה העומדת לפתח המבקר כשהוא בא לדון 

הדבר שקול . ד אחרי דיון בספרה של ברנשטייןבספרו של יהלי סובול מי

אך , המוזיקה עוד נשמעת, ליציאה ממועדון ריקודים רועש לאוויר הרחוב

, היא כבר לא גורמת לנו לנוע. היא כבר לא מאיימת לקרוע את עור התוף

לא מעט מהדברים . אלא מאפשרת לנו להקשיב לה, כמעט בניגוד לרצוננו

לא , שרק לחלק מהם טרחתי להתייחס, הרעים בספרה של ברנשטיין

הטון הרך יותר בו יתנהל הדיון , כתוצאה מכך. נוכחים בספרו של סובול

 עלול ליצור את הרושם שמדובר בספר משובח 'אצבעות של פסנתרן'ב

אמנם הוא מראה שניתן גם להביע מסרים . ולא כך הדבר, ונטול פגמים

ת הקורא השמימה באש פרנואידיים גם בלי לצעוק ובלי לפנטז על עליי

, אך נטייתו לבנאליה וחוסר הדמיון שלו הופכים את מסריו, ותמרות עשן

 בחירותיו של סובול מעידות על הבנה, מאידך. לרכים מדי, במידת מה

  .שכלל לא נכחה אצל ברנשטיין, אנר' של הזבסיסית

אחת הדוגמאות הבולטות לכך היא הכנסת הקורא לתוך המציאות 

מצד , הראשון. צעות שני גיבורים שחווים אותה על בשרםהדיסטופית באמ

בדמות פסנתרן צעיר שנמנעת ממנו גישה להופעות , האזרח המדוכא

שמחייבת הליך אישורים לצורך , בגלל הבירוקרטיה המקומית, בעולם

אותו פסנתרן הוא מסתבך עם הרשויות שעה שלידי אשתו , יציאה מהארץ

 –ם שביצע בנו של המנהיג העליון מתגלגלות עדויות לגבי אונס אלי

שאמון על חקירת , בדמות קצין משטרה מבטיח, צד השלטונות, והשני

שמצפונו לא מאפשר לו להשתתף , אמנים וסיכול פעילות חתרנית מצדם

תיאור המציאות דרך עיני שניהם מאפשרת הצצה . בטיוח מעשה האונס
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בול היא תל אביב של סו. מגובה פני השטח למציאות של הסיפור

אך , שאזרחיה נהנים מחירות מוגבלת בתוך גבולותיה, דיקטטורה צבאית

היא שולטת לחלוטין באפיקי המידע ומגיבה בברוטאליות מזעזעת 

  . כשמישהו סוטה מהתלם

אך , סובול אמנם עונה על כל הדרישות הבסיסיות בבניית עולם מסוג זה

מפרקטיקות ,  מן המוכןהכל בא. הוא לא מגלה דמיון או מקוריות בבנייה זו

מההיסטוריה של , סטנדרטיות של שליטה במידע במשטרים טוטליטריים

לגיטימציה שהופנו -ומקמפיינים של דה, משטרות חשאיות בגוש המזרחי

הפגם , אולם. דמוקרטיים-עמדות מסוימות גם במשטרים מערבייםלבעלי 

אלא דמיונו , הגדול של הספר אינו דמיונו של המחבר ביחס לחומר הגלם

  .ביחס לקהל היעד שלו

כבר דובר בפתיח בהשפעת הרשתות החברתיות ובועות השיח שהן יוצרות 

 הוא דוגמא מובהקת" אצבעות של פסנתרן. "על הטקסטים הספרותיים

גישה , טקסט שכולנו נתקלנו בו מאות פעמים, "אני חייב לעוף מפה. "לכך

ישראלית סטנדרטית שהפכה לטקסט שגור במקלדותיהם של בני ישראל 

, הוא כמעט המוטו של חלקים נרחבים מספר זה, ליברלית-החילונית

זה . ידי אחת הדמויות-על, כמעט מילה במילה, ובאחד המקרים הוא נאמר

, בול לא מנסה להצניע שהוא יצר ספר של שמאל תל אביביסו. לא מקרי

האיום הגדול שמתאר סובול פה . אביבי-וקהל היעד שלו הוא שמאל תל

, לכאורה, עקרונות אוניברסאליים, הוא שלילת חופש הביטוי וחופש הדעה

אך בעולמו העתידי של סובול השליט העליון מדכא רק שיח פוליטי 

שחקנים ואמנים , שבה של מוזיקאיםובפרט את חופש המח, משמאל

שכל , ומעידה ההיסטוריה, דעת-והלא יודע כל בר. מייצגי הנאורות, אחרים

את חופש , בסופו של דבר, מדכא, לא משנה מה עמדתו, "שליט עליון"

וההיגיון מחייב שאם אין אף אחד (משמאל לו ומימין לו , הביטוי של כולם

אך סובול ). ולכן כולם מדוכאים, לוכולם משמא, מימינו של השליט העליון

מייצג פה את החרדה הרווחת בקרב רבים בשמאל ממדיניות של סתימת 

ודמיונו לא , שיש לה דוגמאות ספוראדיות בשנים האחרונות, פיותיהם

לשכנע "ושוב אנו נתקלים בגישת . מתיר לו להרחיב את המנעד של הדיכוי

,  רוצה לשכנע מישהו אחראם היה. שכבר הוזכרה לעיל, "את המשוכנעים

היה הופך את , כפי שהיה עשוי לרמז הטון הלא היסטרי בו בחר לכתוב

אך ברשתות . לאלה שמימין לו" אתם הבאים בתור"ספרו לזעקה 
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ואין מה לכתוב דברים בבחינת , אביב-החברתיות כבר הוקמה מדינת תל

 שם פשוט כי אין, "בהתחלה לקחו את השמאלנים ולא הרמתם את קולכם"

  .אף אחד אחר

אף דיסטופיה , שככל שביכולתי לשפוט, גם אצל ישי שריד, כמו סובול

אירוע , 'השלישי'מקומית בת זמננו לא זכתה לתהודה לה זכה ספרו 

אלא . הבריאה של ישראל העתידית שלו הוא מתקפה קיצונית על ישראל

 עד שכל התייחסות מלאת, כך עצום בממדיו-שהוא יצר אירוע בריאה כל

  .כך היא אבסורדית-דאגה לכל מה שהתרחש אחר

 הם הפצצה גרעינית קטלנית 'השלישי'שורשי התיאוקרטיה המלוכנית של 

, ואיתה(אביב -שהשמידה את חיפה ואת תל, על ערי החוף של ישראל

, )אביביות הסימבולית שכבר הוזכרה פה פעמים רבות-את התל, כמובן

 הספר בנגב ובגליל ואת יהודה יישובי, והותירה אחריה רק את ירושלים

טוב יהיה אם בשלב זה יעצור הקורא הזהיר ויחשוב על משמעות . ושומרון

מיליוני הרוגים ברגעים , דן וערי החוף הושמדו על יושביהם-גוש. הדברים

אלא את האסון הנורא , אך זו לא הקטסטרופה שבא שריד לתאר. ספורים

- הציבור הדתי והאנטי, שבא על ישראל בעקבות תגובתם של הנותרים

אילו זוועות ניתן לתאר שיגמדו את : נשאלת השאלה. לאירוע זה, ליברלי

כפי שהנותרים מכנים , "האידוי("נשים וטף , הירצחם של מיליוני אנשים

הולם אותו הרבה יותר מאת כל השואות המדומות " שואה"שהביטוי , )זאת

 לקורא להזדעזע ויגרמו, שתוארו בשלל הספרים שהוזכרו ברשימה זו

מנסה להטות את חוויית האימה הרחק , מצידו, שריד. אין כזה? יותר

ועל כל השאר הוא שופך , האידוי מוזכר כהערת אגב. מהטבח הראשוני

  .כך שכשהקורבנות הופכים לתוקפנים קורבנם נשכח, עשרות אלפי מילים

ההשמדה ההמונית מאפשרת להבין כיצד השתנה המאזן , עם זאת

פי המקומי באופן שלא היה מנוס מהפיכת ישראל לישות הדמוגר

והיא אף מספקת רקע פסיכולוגי הולם לטירוף המשיחי , פונדמנטליסטית

עם , כוכבא-בן דמותו של בר, מתוך הלהבות קם יהועז. שאחז ביושביה

הדבקות המשיחית המתבקשת והאצבע המשולשת המופנית לכוחות 

טנה במזרח התיכון יכולת לעמוד צבאיים ופוליטיים שאין לאומה הקטנ

- הן ליהועז מה שהאימפריה הרומית הייתה לבר" אומות העולם"; מולם

מגייס סביבו צבא נקמה ויוצא למסע , הוא מכריז על עצמו כמשיח; כוכבא

שבסופו הוא יכונן את ממלכת יהודה , של גירוש וטבח של ערביי המקום
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משפטית העליונה יקומם את הסנהדרין כסמכות ה, החדשה בראשותו

ויבנה את בית ) נר ותמוז בתרחישי האימה שלהם-בדומה למתרחש אצל בן(

נתעלם מהסתירה , וברשותכם(בו אף ישמש ככהן הגדול , המקדש השלישי

בבית המקדש מתחדשת מסורת ). התיאולוגית הנובעת מכפל תפקידים זה

ב שהקורא עלול לחשו, שתיאורם תופס נתח כה גדול בספר, הקורבנות

  .אלא בזכויות בעלי החיים, שהזוועה האמיתית אינה פגיעה בזכויות אדם

החידוש הנרטיבי העיקרי בספרו של שריד הוא בכך שהסופר שם את 

 בנו הנכה של המלך –הסיפור בפיו של תומך מוחלט של המשטר החדש 

בחירה זו . שחותמת את הספר,  שיתמוך בו עד נשימתו האחרונה–יהועז 

אר לפרטי פרטים את המתרחש בבית המקדש ואת מאפשרת לו לת

את ההשפעה על האזרח הפשוט . התהליכים מאחורי הקלעים של הממלכה

והוא מאפשר לו להשלים , ברור לו מי קהל היעד שלו, הוא לא טורח לשתף

כשהוא יודע שהתרחיש עצמו מספיק כדי לגרום , את החסר בדמיונו

 ימניים הקוראים להקמת בית שכבר נחשפו לחוגים, לעמיתיו הפוליטיים

. להישטף בזיעה קרה לנוכח האיום המרומז הזה, מקדש שלישי כבר היום

וספק אם הוא ניהל שיחות עומק עם , אינו בן הציונות הדתית, כמובן, שריד

את הפרספקטיבה שלהם הוא . מתנחלים כדי לתאר את העולם דרך עיניהם

 טקסטים תורניים והקאתם ידי שינון-על, לא בהצלחה יתרה, מנסה להשיג

אלא דקלום , דתי-אין פה שום תפיסת עולם מנחה או שיח חוץ. אל הדף

לתקוף "שריד מגדיל לעשות כשהוא מנסה . רובוטי של הלכות קרבנות

, יהודי משלו-ומנסה לייצר טיעון תיאולוגי, את הפונדמנטליסטים" מימין

 ואין מנוס מכך ,הגורס שכליאת אלוהים בתוך בית המקדש היא חטא חמור

  . שהיא תעורר את חרון האל

שיח של -מופת לדו, השיח הפוליטי העכור של הרשתות החברתיות

שבו אנשי ימין תוקפים דמויות דמוניות ובוגדניות של איזה , חרשים

ואנשי שמאל לועגים לימני עילג ופנאטי , שמאלני המתקיים בדמיונם בלבד

כששריד , ספרותית- פסאודולובש פה כסות, שהם מעולם לא נתקלו בו

חמלה או , מתאר את המאמינים כפנאטים דתיים נטולי אחיזה במציאות

ממלכת יהודה החדשה שלו . הבנה של ההשלכות ההרסניות של מעשיהם

, גם כשמתקרב הקץ. ממתאבדי מצדה, באופן אקסקלוסיבי כמעט, מורכבת

ים בארץ  נוגס–צובאים על ישראל להשמידה , העמלקים, וצבאות העולם

פוגעים בקרב ביורש , תוקפים בטילים מרכזי אוכלוסייה, חלק אחר חלק
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 איש אינו –ואזרחי הממלכה גוועים ברעב , העצר באופן שמבטיח את מותו

ויש גם מלאך שבא לבקר את המספר בשליחות האל . מוכן לסגת מעמדתו

מחלל את המקדש בסדרה של מעשי , הזועם על כליאתו בקודש הקודשים

, "אללה הוא אכבר"גורם לחיות לדבר ולמערכות ההגברה לקרוא , דסקונ

ובוחר באורגיה של , המלך לא מפסיק להטיח את ראשו בקיר המציאות

תמות נפשי עם "כשמשון הקורא , משגר טילים גרעיניים לכל עובר, מוות

פורס שריד את , כאילו כל זה לא היה ברור עד כה, ולבסוף". תיםשפל

כשהעם המצטופף ברחבת בית המקדש , לונית האמיתיתהתיאולוגיה החי

 ופה עלי לעצור –ביום הכיפורים זוכה להתגלות אלוהית המונית בדמות 

 נאום –אלא מעביר את הדברים כפשוטם , ולהבטיח לכם שאינני מגזים

או שזה יהיה , זועק האל, שובו לדרך רבין, לא פחות, רבין בעצרת השלום

  .גורלכם

מבחינתו . ע בתיאורו את הטירוף הפונדמנטליסטיאך שריד עוד צנו

, מבחינת קובי ניב. ההשמדה הסופית היא תוצר בלתי נמנע של עיוורון דתי

בסוף 'ההשמדה ההמונית של היהודים בישראל המתוארת ב, לעומת זאת

של , האפשרות הרצויה והמבורכת,  היא היעד האמיתי'כולם נמותו

מימושה הם מיישמים תוכנית ולשם , המטורפים הפונדמנטליסטיים

ומה שנותר מישראל הופצץ , שאכן משיגה את מטרתה, מטורפת ומורכבת

כי מישהו חייב לצאת מהתופת , רק כמעט, עד שלא נותרה לו פליטה כמעט

  . כדי לספר את הסיפור

 מתרחש בלילה עתידי על אסדת אשפה שיוצאת מניו 'בסוף כולם נמותו'

, עליה שטים חמישה מהגרים מישראל, רזי להפלגה על נהר ההדסון'ג

אך אחד מהם היה שם עד הסוף , שרובם ברחו זמן מה לפני ההשמדה

וחזה ממקומו בספינת מילוט בפטריות המיתמרות מעל הארץ , כמעט

כמו , כשהם כלואים במרחב אחד, ובלילה ההוא. שהייתה פעם ישראל

, שהייתההם משוחחים בינם לבין עצמם על עברם ועל ישראל , במחזה

מתעקש לספר להם את סיפור כליית מולדתם , השורד האחרון, ואיזמירלי

אלא , לא מלחמה הניעה את גלגלי השיניים של הקץ, הפעם. בפרטי פרטים

, מגיפה שכל מי שנדבק בה ימות מוות מהיר ואכזרי, מגיפה שפרצה בעזה

וג כי המגיפה נתנה לגיטימציה להר, וזו רק ההתחלה, ומתפשטת לכל עבר

כל פלסטיני שמנסה לברוח מהמוות הוודאי של המגיפה דרך הגדרות 

,  וזאת מכיוון שהוא נחשד כנגוע במחלה–לעבר ישראל , המקיפות את עזה
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בסופו , זיקקה, אם כן, המגיפה. ויש למנוע את הגעתה לישראל בכל מחיר

והביאה לבמה , מאה שנות סכסוך לנקודת הסיום האלימה שלהם, של דבר

בעל , אב שכול, חובש כיפה, מפקד חטיבה בדימוס, ונל שולץאת קול

ולוקח על עצמו את מלאכת הטיפול , שמציע את שירותיו למדינה, מפעל

שם , המגיעים יום יום במשאיות מעזה למפעל שלו, בגופות הרוגי המגיפה

לבסוף ". דשן אורגני מעולה"הוא שורף את הגופות והופך אותן ל

 אחרי שניתוק החשמל לעזה גורם להצפת –ראל כשהמגיפה מגיעה גם ליש

 גם יהודים נשרפים –חדירתו לשטח ישראל והתפשטות הנגיף , הביוב

  . במפעל של שולץ

מהארץ שתהיה , לא מסובך לפרק את סדרת המטאפורות הפשוטות האלה

בדמות דשן אורגני שהיה הם , פשוטו כמשמעו, זרועה בגופות הסכסוך

, התעמרות שהורגת, ת בעזתים מצד הישראליםעד לדיכוי וההתעמרו, פעם

פשוטים וכמעט , כל אלה חביבים. גם את הישראלים עצמם, בסופו של דבר

כשהוא נותן לשניים , אך ניב לא מסתפק ברמיזות. מעוררי מחשבה

, הימני הוא, מגיבוריו את תפקידי הקלישאה הימנית והקלישאה השמאלנית

קשיש , כמובן, והשמאלני הוא, ליםצעיר מזרחי צעקן ממעמד הפוע, כמובן

והם צועקים זה על זה סיסמאות סטנדרטיות על , אשכנזי משכיל ומתנשא

. על השואה, איך אפשר לא, וגם, על הקסאמים, על הכיבוש, רצח רבין

מהעתיד הרה , נוזף בקוראים בישראל העכשווית, מצידו, המספר עצמו

ימה כבר ברור לכולנו שבשלב זה של הרש, במניפסטים פוליטיים, האסון

גם עכשיו אתם מתעקשים להתכחש לעובדה : "שהם בלתי נמנעים

וכי ? על הפלסטינים המסכנים, המילה האסורה, נכבה, כן. שהבאתם אסון

הם לא גרשו אתכם מבתיכם ? מה, מה הם עשו לכם שעשיתם להם ככה

והם גם לא רצחו בכם . הם לא פרעו בכם בהמוניהם. ומארצותיכם

מהדהד המחבר את תפיסת העולם ". כלום הם לא עשו לכם. יםבמיליונ

  . להיות נאצי–פיה יש רק עוול אחד בעולם -המשונה על

, להסביר מה הביא באמת לאסון הסופי, לקראת סוף הספר, כשהוא מגיע

שכל זה הוא רק מימוש פנטזיה לאומנית של פנאטים , כאמור, מתגלה

,  בפניהם את התיאוריה שלושוטח, שהופך למנהיג העם, שולץ. דתיים

, שנולדה בו כשגילה על כל ניסיונות ההתנקשות בהיטלר לאורך השנים

עלול לחשוב האדם , חלקן, שכל אחד מהם נכשל מסיבות תמוהות יותר

מכך למד שולץ שהיטלר זכה להשגחה פרטית .  ניסיות ממש–המאמין 
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 כך הוא –ויש רק סיבה אחת . שאלוהים עצמו רצה שהוא יחיה, ייחודית

כדי ,  שהוא ירצה להגן על צורר היהודים–ממשיך בשרשרת הלוגית שלו 

 רק הכחדת –וגם לכך יכולה להיות סיבה אחת . שזה יצליח במשימתו

, הוא שליח האל, כך הוא מבין, היטלר. היהודים תאפשר את תחיית המתים

עד שאלה , וכך שולץ מעצב את עמדותיהם של ההולכים אחריו. ולהיפך

". הוא היטלר' ה: "עקים באקסטזה את סיסמת הקרב החדשה שלהםצו

ולכן הוא זה שהיה אחראי , ושולץ רק בא לעשות את מלאכת הבורא

ומאז הוא עושה הכל כדי , כך-ולכל מה שבא אחר, ליצירת הנגיף ולהפצתו

כדי שאלה ישמידו את העם , לדחוק אותם לפינה, להתגרות בעמי העולם

, 'לאב'ר סטריינג"ד'כמו ב. יביאו את תחיית המתיםו, היהודי עד האחרון

  .הקץ בא בגלל טירופו של אדם אחד

במה הוא שונה , אך למען האמת. מופרך לחלוטין, תגידו, תרחיש מטורף

, הרי גם בשני המקרים האלה? ידי שריד-ידי סובול או על-מזה שהוצג על

איטית האסון לא נבע מהידרדרות , למרות הכסות האידאולוגית שלהם

אלא בגלל אדם אחד שלקח את הכל , שנובעת מכשל פילוסופי מתמשך

. רחוק מדי ופרט על מצבם הרעוע של האזרחים כדי להשיג את כוחו

התרחיש ההזוי של קובי ניב רק מדגיש את הכשלים החמורים של שאר 

וגם , גם ניב כושל בכך. בקרקע פורייה יותר, לכאורה, שנטועים, התרחישים

סיק לקשר את מה שקרה בגלל דמות אחת שהרחיקה לכת הוא לא מפ

  .ההבדל היחיד הוא שאצלו קל להבחין בכך. למציאות הפוליטית בישראל

ספרו של ניב הוא בלי ספק היצירה היחידה מבין אלה , בעיני, מעבר לכך

למרות שבמת התיאטרון היא מקום מתאים יותר , שקרובה להיות ראויה

ד למרבית הספרים שתוארו הוא מצטיין בניגו. עבורה ממדף הספרים

העיקר בו . ולא משתעבד לנבואות האופל שלו, אדם-בתיאור יחסים בן בני

 שמותה – רובם איבדו ילדים –הוא שיח בין חמישה גברים שחוו אובדן 

ואמור להתכתב איתו במידה , של המולדת הוא אובדן זניח לעומתו

ומרשה , ב לא מתמכר לקדרותני. גם אם ניסיון זה לא עולה יפה, מסוימת

ומייצר שיחה , בהומור וברוח טובה, לעצמו לעטר את השיחה הקשה

הוא גם מעז לגעת . מנצל עד תום את כישורי התסריטאי שלו, קולחת

ודאי במעגלים הפוליטיים שהיו אמורים לקבל , בסוגיות שהן כמעט טאבו

 של האב כמו ניכור הורי וכאבו, את חזון אחרית הימים שלו בחיבוק

ולא בטוח שמתוך , אך מעבר לכל. שנשללה ממנו התקשורת עם ילדיו
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הוא מבין שבבסיסה זוהי סוגה , בקיאות במדף הספרים הדיסטופי

ואת . שערכה דל אם היא לא נותנת לקורא בדל מסר חיובי, אופטימית

המשכיל השמאלני ועובד , המסר הזה הוא חושף כשמתברר ששני הנצים

ולא יכולים , מעשה אוהבים אחד את השני אהבת נפשל, הכפיים הימני

, אפעס, חברתי-הדיסטופיה ככלי לניתוח פילוסופי. לדמיין חיים זה בלי זה

  .עובדת קצת פחות

  

  . ד
נשמעת לא פעם בדיונים על רבים מהספרים שהוזכרו " נבואי"המילה 

בהיעדר שאיפות . ועל שאר הספרים שלא ניתן היה לדון בהם, ברשימה זו

רבים מהסופרים , שבלעדיהן הספרות אינה ספרות, סתטיות ממשיותא

מעמידים את עצמם כמובילים , בוחרים בעמדה של מוכיחים בשער

נבואות שכאלה לא . כמנסחים ומדבררים של המחנה שלהם, אידיאולוגיים

לפרוט על עצביהם , הן רק צריכות להרגיש נכונות, חייבות להיות נכונות

כמו שהדיקטטורים שהם בראו , בני המחנה שלהם, םהחשופים של הקוראי

  . עושים לעדר שהולך אחריהם באש ובמים

ומסתפקים , הכותבים וחסידיהם לא מחכים לראיות להתגשמות נבואותיהם

ובאותן ראיות , בתגובות חיוביות מצד קוראים ששותפים לחרדותיהם

לחזות ליות ששכנעו אותם בצדקת תחזיותיהם כראיות ליכולתם אאנקדוט

, נר-הספיק ליצחק בן, רצח אמיל גרינצווייג, מעשה תועבה אחד. תהליכים

, 'אחרי הגשם'כדי לראות התגשמות של חזון הזוועה שהוא שטח ב, למשל

גופותיהם של בני פלגים , להזכירכם, חזון שבו, שש שנים קודם לכן

 שלושים. יומי-פוליטיים הרוצחים זה בזה נערמות ברחובות על בסיס יום

הוא ראה בשיח המתלהם , למרות היעדרן המשמח של גופות, כך-שנה אחר

  . ראייה להתממשות תחזיותיו

כלי לפקיחת עיניהם של , לכאורה, הטקסטים האלה אמורים לשמש

ידי -שהובעה מפורשות על, התקווה של המחברים. המתקשים לראות

כמו , אך ספרו, "יפקח לאנשים את העיניים"היא שספרם , יהונתן גפן

שהמחבר , ודורש מהקורא לקבל הנחות יסוד, מניח את המבוקש, האחרים

נכתבים , כך שבטיים-ספרים אלה הם כל. רואה אותן כמובנות מאליהן

שאין להם סיכוי לעורר בקורא הלא משוכנע , מפרספקטיבה כל כך צרה

ותקוותם , נראה שגם המחברים מבינים זאת, לרוב. דבר מלבד אנטגוניזם
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היא שמישהו , החומקת מהם אל עבר תרחישי האימה שלהם, הכמוסה

  .מבחוץ יושיענו

כבר נדע להעריך את כישוריהם הנבואיים של , אולי שניים, בעוד עשור

ונוכל להשוות את זעקותיהם למציאות האובייקטיבית בה , כותבים אלה

הם ייראו לרוב הקוראים כמניפסטים היסטריים , אם לא יתממשו. נחיה

, אלו שבעיניהם זו בשורה שאין לערער עליה, והשאר, לעגהראויים ל

וכמו עדר מאמינים העולה להר בתאריך ידוע מראש , יתעקש על אמיתותם

מבין כל . רק יעדכנו את תאריך היעד, וזה לא בא, כדי לחכות למשיח

רק אלה שהיו נאמנים לעקרונות פילוסופיים עקביים , הטקסטים האלה

בו אותם על מזבח תחזית המבוססת על צילום ולא הקרי, ולספרות עצמה

תתגשם , חלילה, ואם. ייקראו ברצינות, מצב רגעי של המציאות הפוליטית

        .    לא יהיה מי שיקרא בין כה וכה, אחת מתחזיות אלה

   

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 574

   יהודה ויזן
  

  

  אווירי תצלום – הבכא בעמק
  

   ..."נחלשו עד לידי ביזיון... חלשו עצבינ, ַאי... הכל מרגיזני... ֶפה... ֶפה"

  ) ברנר. ח.י (         
  

  "!מרגוע לי ותנו לעזאזל לכּו"
  ) פרישמן. ד(                                               

  

 – אקראיים כמעט, הדברים הבאים יהיו מפוזרים ובלתי־סדורים בעליל

ן משהו ממצבה הנוכחי ואולי דווקא משום כך יהיה בכוחם לשקף אל נכו

לא זאת בלבד שדברי . של הספרות העברית בכלל והשירה העברית בפרט

]) וסוגריים בתוך סוגריים[המון סוגריים (בעומס רב , יתאפיינו באי־סדר

הם אף יעסקו מפעם לפעם בדמויות , ובלשון בוטה וטנטרומית־למחצה

ח זוטיות יותר נקלות וזוטיות לעילא אשר במצב הדברים הקיים אינן בהכר

לא . יש בכוונתי לעסוק בזוטות: ל"ר. מן הדמויות הנקלות והזוטיות פחות

 לא לאלו –אכתוב מתוך שאר־רוח גדול ולא אעמוד כנביא מוכיח בשער 

כי אם פנקסנות , לא תוכחת מגולה ולא כלפי תשעים ותשעה. צריכה השעה

גידופים , םעלבונות נמוכי, פרטנית ועלובה של שמות פרטיים, קטנונית

במשך שנים סברתי שאין . והתבוססות במי האפסיים הדלוחיםמכל הלב 

כלשהו שהצבתי ) ממשי או מדומיין(לעסוק במי שאינו עובר איזה סף 

. כאלה ואחרים" קודקודים"מתוך שאיפה לרומם את הדיון ולהגבילו ל

סברתי שאין לחרף תולעים ועלוקות וכי כל טיפול והיטפלות צריכים 

אלא שכעת מסתבר . מול אויבים ראויים, ות מול תנינים גדוליםלהיעש

שמראה עיני תעתע בי ומה שנדמה היה לי כחיות גדולות ורעות אינו אלא 

,  העשוי רימות־רימות–רוחש ומרשרש ,  מתנועע ומרצד–צביר אדיר 

זו איננה . שרצים ותולעים וחרקים וילקים ורמשים מכל מין וזן ומכל גיל

אין . תערוף את ראשה יצמחו תחתיו אי־אילו ראשים חדשיםשאם , הידרה

. אין עם מי לריב ואין עם מי להתווכח, אין במי להילחם. כאן ראשים לערוף

רק עוד ועוד זנבות ריריים שצומחים במאות ואלפים מתוך זנבות ריריים 

חובבנים גמורים הנעדרים כל מודעות ולו גם , כמעט כולם, וכולם. אחרים



 575

, שלמעשה, עד כאן עם הציוריות. ובדרך כלל גם נעדרי כל יושרה, בסיסית

  . המרה הפרוזאית האמת מן מפלט משמשת בעיקר ,שבצידה הפאתוס כל עם

ולו בשל העובדה ,  אי־הסדר ימשול בדברי–כפי שהבטחתי , אם כן

הריבוי באמת ובתמים מסחרר אותי , הפשוטה שאיני יודע מניין להתחיל

כל , ר בחיוך בדברי פרישמן וקורצוויל שהלינו בתדהמהואני נזכ(והולם בי 

על מבול הספרים החדשים הנדפסים בימיהם והנוחתים על , אחד בתקופתו

 אשר לו רק ידעו את שעתיד –!" לא היה כדבר", שולחנם חדשות לבקרים

לו רק הציצו בתיבת הדואר שלי הנבעלת מדי יום ביומו בידי  ,להתרחש

שוב ? להתחיל באקדמיה). ים מאוד בחלקםהיו שמח ,שלל ספרי־סתם

קיתונות , כמה מילים כבר שפכתי לשווא על אותה זונה נאמנה? האקדמיה

השמש זרחה והשיטה פרחה ?  ומה–לוגין של לגלוגין , של שופכין וצואין

ומיום ליום הולך ומתבהר שמהלך הדברים כבר אינו נמנע ואינו קשור 

. מידיהון או לתלמידות תלמידיהוןלתל, לגלוזמן כזה או לגלוזמן כזאת

ידרשו לכל הפחות עשורים אחדים כדי להתאושש מן האסון הגרעיני 

שנים ארוכות עד שרמות הקרינה תרדנה . הפרשני שפקד את מדעי הרוח

עד שרוחה הארורה של , למצב שמאפשר שוב חיים תבוניים כלשהם

ריבונו של , םאולי אפילו שניי,  ייתכן שצריך שדור שלם–התקופה תחלוף 

הכל , בימי חייה של אמנדה גורמן: ל"ר(ילכו לעולמם ויכלו לגמרי , עולם

נאלץ להמתין גם אז עוד כמה , בפרובינציה הקטנה, ואצלנו). רק יחמיר

יגיע גם , וכמה שנים כדי שהשיפור המיוחל שכבר יחל במקומות אחרים

 אילו האקדמיה ,על כל פנים. הרע עוד לפנינו, לפי שעה, אך כאמור. אלינו

לגבור על , לא מבוטל כלל, או אז היה לה לספרות סיכוי, הייתה הבעיה

, כי ישנה גם התקשורת. אך זהו אינו המצב. מהרסיה ולעמוד על רגליה

? היכן להתחיל, שוב.  וצרכניהן–צנות והביקורת "היח, העיתונות, כלומר

בכל , יותם ראובני, רן יגיל, אלי הירש', אילן ברקוביץ: נתחיל אפוא בשמות

אלו הם מבקרי השירה הפועלים באופן סדיר למדי בעיתונים . סרלואי

באמת ברי לכל שאיש מהם אינו ,  מסויםוהגם שיש ביניהם שוני. הגדולים

הלה : גילוי נאות(' אילן ברקוביץ.  גמוריםמבקר שירה והם כולם חובבנים

דיעה ברורה שלא בי( לי על הלשון החריפה וסלחו, )שיבח את שירתי בעבר

ובעיקר גחמה זדונית (בור גמור , הוא אינפנטיל מוחלט ומביך, )יסולח לי

, המסור כל כולו לאופנה המתחלפת]) שגם בו נעסוק בהמשך[של בני ציפר 

 לעשות מה אין פשוט .שזה בערך הדבר המשמים בעולם(לשיח הזהויות 
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 דרך בקלות להוכיח שנתן תופעה רק. מולו לעבוד ממשי טקסט אין. בזה

 כמו נראה כבר הכל, הקטע את שהבנת מרגעו.  המשוכפלהכמו־טקסט

הוא אדם , למרבה הפלא, יהודה בן עמריכי , לא שהוא אלא – פארודיה

*אמיתי
אשר מדי שני וחמישי ,  ולכתיבת טוקבקים לתנודות האקטואליה,)4

                                                           
 כאילו .שהודעה על צאת ספרו נחתה אצלי במייל לאחרונה והותירה אותי חסר מילים *

לא פסח על אחת , את כולן,  אבל ממש–כל הקלישאות החבוטות ביותר מישהו לקח את 
המתין שהחתול ישלשל ואז , האכיל את החתול המשולבק שלו,  טחן אותן בבלנדר–

  :חיבר את הכל יחדיו מחדש באופן המביך ביותר שניתן להעלות על הדעת
 "לךלא אראה " .על קריסת המספר בספרות היהודית המודרנית :"לא אראה לך"

. הוא ניסיון נועז לטעת קריאה תרבותית בקריאת הספרות היהודית במאה העשרים
וכן קריאה בשירה ישראלית , עגנון ופאול צלאן, מבעד ליצירה הקאנונית של קפקא

הספר כורך את תורת הספרות והקריאה הפרשנית בניסיונות , מזרחית ובשירה עכשווית
בספרו . קולוניאליזם־האנטישמיות לפוסטבין , התרבותיים המהותיים למאה העשרים

האחרון הציג ההיסטוריון דומיניק לה קפרה את האופן שבו קול המספר ברומן של 
. עשרה והעשרים הגיע לקריסה המשקפת את הניסיון הטראומטי המודרני־המאה התשע

, קפקא ועגנון, הספר בוחן כיצד שני המספרים היהודים הגדולים במאה העשרים
) 1926" (הטירה "–) שפורסמו לאחר מותם(רומנים המאוחרים שלהם התמודדו ב

:  עם הניסיון היהודי הפוליטי של החצי הראשון של המאה העשרים–) 1971" (שירה"ו
כיצד קול המספר שלהם אינו מאפשר את ייצוג האדם וקורס להשתברויות של קולות 

בלב  .דות להעדר עצמוע, המפגינים עדות לקטסטרופה ואף לפעמים, שונים ומפוררים
בסיפורת של גדול המספרים , קווירית ומזרחית, הספר קריאה תרבותית וביקורתית

ובייחוד בשתיים מהתמודדויותיו המובהקות עם היישוב , י עגנון"ש, בלשון העברית
שאלותיו ". שירה"ו) 1945" (תמול שלשום"ברומנים , היהודי הלאומי בארץ ישראל

 העוסקות בכינון האדם הריבוני באמצעות הלשון דווקא מתוך ,התיאורטיות של החיבור
מאפשרות לו לדון גם במדיום השירה ובספרות השואה , )העדותי(ניסיונו הטראומטי 

 –דור או מוצא אתני , מבעד לעבודתם של שני משוררים יהודים שאינם חולקים מגדר
דות לשואה שאלת הע. פאול צלאן והמשוררת הישראלית ילידת בגדד אמירה הס

פרפורמנס המורה , ועמדתו של העד מאפשרת כך דיון על הפרפורמנס שבמעשה העדות
לבסוף מוצע דיון בשירה ישראלית עכשווית . גם על ניכוס זהויות והפוליטיקה שלהן

  .של המשורר אלמוג בהר כניסיון אתני מאוחר לחזור לעמדה הומניסטית
גם ככה לרוב הקוראים אין שמץ של מושג הרי  (אבל אני יכול להמשיך ולקשקש עד מחר

 עוד התורן־המשומדהשרלטן־בן יהודה , )מה אני רוצה או מה מעוות כאן באורח מחריד
. בדיוק כמו שגלילי שחר נעשה כזה,  ויעמיד תלמידים נבובים ודוגמטייםיהיה פרופסור
 'מאגנס' אוי( !'מאגנס'ל ב"זה מה שרואה אור כיום רח. ההווהדור זה . זה דור העתיד

, את קפקא שמערב "נועז ניסיון" עוד נוכח לבכות או לצחוק אפשר ,לעשות מה אין !)יקירתי
 כלים לביקורת אין ,לומר מה אין כבר הביקורת מצד אך ,קוויריות ומזרחיות, צלאן, עגנון

  . רק לזהות את הדבר המעיד על עצמו ולהמשיך הלאה. 'כמו־טקסט'עם  להתמודד
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ו  כולם אצל–מכתיר דמויות קיקיוניות בתארים סנסציוניים בלתי נתפשים 

וכל זב חוטם הוא עתיד השירה העברית ובעל שירים " אלתרמן הבא"הם 

המתנהלת ,  ובסופו של יום בריה אומללה במיוחד–שלא נראו כדוגמתם 

. ברשתות החברתיות ובמרחב הציבורי הספרותי בגמלוניות מעוררת רחמים

 על כל הרחמים שהיא מעוררת בנו, אלא שאל לנו לאפשר לגמלוניות זו

ואם (דוקטור להשכיח מאיתנו את הנזק העצום ש, )ן מעוררתוהיא אכ(

 – מישהו כזה הוא דוקטור לספרות אז באמת כבר אפשר לקפל את הדברים

' ברקוביץ )...א"הוא ראש החוג לספרות בת[!] ערן דורפמן אם , מצד שני

כיצד הוא רומס בצעדו הגמלוני את השדה וכיצד הוא , מסב לשדה השירה

גילוי (וישנו אלי הירש . ד עליבות וזורע בו עוד ועוד הרסזורה בו עוד ועו

שכבר , הירש הוא סיפור שונה לגמרי). הלה שיבח את שירתי בעבר: נאות

כאשר גוללתי באחד ממאמרי את האופן בו ממרום כיסאו , הזדמן לי לסכמו

 הוא 'ידיעות אחרונות'סוציולוג לענייני שירה של /פסיכולוג/כסוקר ספרים

זה למעלה !)  מילה500-400ברשימות פלקאטיות בנות ( להתרפס אינו חדל

כוחני , מתוך ניסיון נלעג, ואופנתי" בועט", "צעיר"מעשור בפני כל מה ש

 וזאת לאחר –ושקוף להחריד להתקבל על ידי הדור הצעיר כמשורר 

נהגו בו , כמו גם השירה עצמה, כמו גם דורו שלו, שדורות קודמים

מדובר , 'בדומה לברקוביץ, גם כאן. קלושת חרוזיוכבקנֹובת ולא שעו לת

אין לדבריו שום , הווי אומר. באדם ששחק את פוזיציית המבקר עד דק

 כך –כולו אינטריגות וחישובים שעה שהוא מכריז בחוצות . משמעות

אני האיש החזק  "–שמעתי מפי קבוצת תלמידים מֵהימנים שבפניהם הרצה 

שנסיבות חייהם נוחות , הללו, ובכן, לוראובני ויגי!". בשירה העברית

יותם . אין לי דרך הגונה יותר לתאר זאת. פשוט דואגים לפרנסתם, פחות

אולם פועלו , ראובני הוא סופר ומשורר שאני בהחלט מעריך וגאה לפרסם

 מעלה לא פעם –תמוה ומנותק מכל הקשר ,  שהוא קלוש למדי–הביקורתי 

הלה המליץ על : גילוי נאות( יגיל ואילו רן, תהיות בנוגע לפשר מעשיו

כי מדובר בסופר לא מבוטל ובידען , ואני כותב זאת בכאב, )ספרי האחרון

ממש כמו ,  בשירה– ככל שהדברים נוגעים לפרוזה עברית(לא מבוטל 

אין לו מושג לגבי שום דבר שחורג מן השירה העברית שנכתבה ', ברקוביץ

רותית לדרגת אמנות בפני הספ" מסחרה"כבר הביא את ה, )20-במאה ה

 והוא כותב על שירה אך ורק –לא רק שהוא מנפק ביקורות שירה . עצמה

משום שמדובר לשיטתו במשהו שאפשר לקרוא מהר בלי לטרוח יותר מדי 
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תוך שיכפול , תוך שימוש מבולבל לחלוטין במונחי יסוד,  בקצב מסחרר–

אלא , )'פסטיש'או ' רליגיוזי'+ נסו לגגל יגיל (קלישאות סתומות וריקות 

, המיט חרפה) וכבר הזהרתי אתכם שאעסוק בזוטות(לי "גם מפעלו המו

ולמעשה חירב עד כלות את מעט המוניטין שנותרו לכתב העת ולהוצאת 

ספרים של (!) בין היתר ראו שם אור בעשור האחרון חמישה . 'עמדה'

 של דוד ספרים(!) שמונה , ספרים של צדוק עלון(!) שישה , אביחי קימחי

ברבי ועוד שאר גרפומנים חרופים שיגיל מדפיס את ספריהם כאחוז דיבוק 

שיגיל הוא אב , ואף יודע במידת מה, אני מניח(אך ורק מטעמי פרנסה 

אך אני מייצג כאן את , שבסך הכל דואג לכלכלת ביתו, ובעל מסור

שיגיל , מלבד ההצפה הבלתי נסבלת של השדה,  העניין הוא).הספרות

שלאחרונה כתב על גב ספר לא מוצלח , תו גם הירש עלוב הנפשוכמו(

אינו מבחין בכך ") התשובה ביד הקורא? מצליח] הסופר[האם "שערך 

. שלבחירותיו כעורך ישנה גם השפעה ישירה על המוניטין שלו כמבקר

מדוע שמישהו יתייחס ברצינות לדבריו של מי שחתום על שלל ספרים 

  : ז' כמו שניסח זאת ריק סנצאו?  נעדרי כל ערך ספרותי

"Your boos mean nothing, I've seen what makes you cheer"  

לדבר בהרחבה על השינוי , אך אפשר, לא נעשה זאת, וכאן גם אולי אפשר

של , על הקלות הבלתי נסבלת של הדפוס הדיגיטלי, שחל באמצעי הייצור

 –יסו כמה שקלים על העובדה שכל מי שיש בכ, מעבדי התמלילים בכל בית

אץ לו רץ לו להדפיס  –שנזכרו פתאום לכתוב עמידים ובמיוחד פנסיונרים 

 אז הוא הוא צעיר ואהוד וחסר אמצעיםואם (ספרים בקצב שבו הוא מקליד 

ולעיתים אף מקושש הרבה , פונה לגיוס המונים כלשהו ומקושש את הסכום

' עילא היא הפרופדוגמא מעולה ושוב זוטית ל). מעבר לסכום הנדרש באמת

 פרסם את ספרו 2008שבשנת , אדם בן שמונים ושש, לגיאולוגיה דב בהט

סיפורים , שירה, פרוזה!  ספרים22ומאז כבר הספיק להדפיס . הראשון

למעלה ממחציתם ראתה אור . כולם במימון המחבר. בכל מכל כל. קצרים

!). יורדתראו כמה נמוך אני (בעריכת לילי פרי ' טוטם'בהוצאת הספרים 

הלה גם צריך לרכוש להם . אלא שדב בהט לא די לו בפרסום ספריו

, ל של אחדים מספרי"המו (גבריאל מוקד' אז הוא פונה לפרופ. ביקורות

מנפק  אינו מזהיר שמצבו הכלכלי והלה, ) ורב הזכויותידידי הוותיק

ממשיך מסורת נרטיבית "בזריזות בעד אי אילו זוזים מאמרון שטוען שבהט 

לא רק של אפוסים בורגניים קלאסיים מן הסיפורת הריאליסטית , בדהנכ
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של ' תולדות משפחה אחת'מ, אלא גם של הסיפורת העברית, העולמית

ב "אברהם אהרון קבק ועד לסיפורי משפחה אצל מספרים בני ימינו כגון א

לית של "המו! לילי פרי? ומי מפרסם מאמרון שכזה". יהושע ודוד שחר

וכולם עושים סיבוב , בימת הספרות המקוונת שבעריכתה, 'סלונט'ב, בהט

הוא עכשיו סופר עברי עטור ? אבל מה איכפת לו, על חשבון הבנק של בהט

  . שבחים

אך , שכן זה מתרחש בשולי השוליים של הספרות, לכאורה כל זה קל מדי

ו מוקד ובין מעללי־פרי־השאלה היא האם ישנו הבדל ממשי בין מעללי בהט

  שסוחר ומספסר מזה שני עשורים בהסכמות, דן מירון שלהמושחתים

שגם כן  (שמטילות חרפה על כל פועלו המחקרידבר ־יותובאחר נבובות

בלי , או דורי מנור שמופיע לפתע? )הולך ונעשה מפוקפק משנה לשנה

ללי ציפי מיכאלי  חגבים פואטיים כ כעורך ספריהם של,שמץ של בושה

 שדואג, הפרנס החביב, או מירון איזקסון? כהןשרון אריק סוכן הדוגמניות ו

ם על יצירתו של  לקובץ מחקרי)במישרין או בעקיפין(בכוח כיסו הנורא 

, יק'אולארצ אלון, או לכך ששיריו יולחנו בידי יוני רכטר, איזקסון. מירון ח

 עלינו לגעור ברן יגיל או בלילי פרי שעה םמנוהא ? ואחריםסיני אריק

כבר פועלות בגלוי ' הקיבוץ המאוחד'ו' רסלינג' כמו "מכובדות"שהוצאות 

. בחיי שאני מבין, )ולאחרים יש(אני מבין שלאנשים אין כסף ? עם תעריפון

אני רק מציין את מה שאיש אינו . איני שופט אף אדם שמבקש להתפרנס

כך ניתן לרכוש מושב , בבית הכנסתטוב כשם שניתן לרכוש מושב : מציין

יש לך . תתקדם יותר, תשלם יותר.  הספרות למכירהכל. בספרות העברית

תוציא ספר בהוצאה . תקבל מאמר של מוקד, מאות או אלפי שקלים

 תוציא –?  עשרות אלפים. שכור לך את אפרת מישורי כעורכת.עצמית

, איני יודע מי אשם בו. זה המצב. קנה לך גם דן מירון ארכני ונוצץ, בקיבוץ

את כל כתביהם ופועלים את כל מפעליהם אך אף איני טוען שהללו כותבים 

אני רק מתאר , אני יודע שלא, ורק בעבור בצע כסף או מתוך תקווה לפרנסה

את הדברים כהווייתם ואת פתיחת הדלתות הסיטונית שמתרחשת בכל 

וזה מבלי שהזכרנו את עניין סדנאות הכתיבה על תועמלני החובבנות . פינה

מקום ', 'הליקון' הגופים הגדולים כמו במיוחד (ןהמחויכים שמנהלים אות

 וכל החוגים 'אורית ואשכול, ''מנשר', 'משיב הרוח', 'לשירה

בלי שמץ ,  אך גם הסדנאות שקמות–" כתיבה יוצרת"האוניברסיטאיים ל

 מתחיל ,קטן כגדול, של כל בעל־מחבר, או בזּומֹו, בסלונו הפרטי, של בושה
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כעושק חסר רחמים , שע מאורגןשאותן תיארתי ממש לאחרונה כפ, )כוותיק

וגם מכמה , מסחטת כספים מאנשים תמימים.  כי זה מה שהן–וכהונאה 

כאלו שהבינו היטב את המסלול ואת , כלומר (שאינם תמימים כל כך

אבל . )העלויות ומוכנים לשלם בעד ההתקבלות המהירה למשפחת הספרות

  !nonethelessמסחטה 

 Where any view of money":לוכדברי בלייק בלאוקואון ש, בקיצור

exists art cannot be carried on" –  חושבר עַצֶּב: "שבתאיאו בתרגום/  

  ". חזירים של/  מחרא גרוע

בכל ... אמנם כבר מניתי כמעט את כולם. אשוב אם כן לעניין המבקרים

כמותה גם ', מקור ראשון'כותבת סיקורות קצרות ב, שכבר הזכרתי, סרלואי

 וברשתות 'השילוח'ב, 'מקור ראשון'ב ,צור ארליך וכשר המידידי

מעין גמילות  ( מילה טובה,ציטוט, תקציר,  מילה400-250 ,החברתיות

 – "לא נעים"כי , ניה במקום ביקורתילמ־עמנואל־פישביין־רבקהחסדים לכל 

תמיד מילה וזו  ,)משמיד אותה, שוחק את פוזיציית המבקר, מה ששוב

מבלי להרחיב , אציין גם,  שניים מבני הציונות הדתיתוכיוון שציינתי(טובה 

שגם ' משיב הרוח' של  המתפקריםאת אליעז כהן ושאר הדגנרטים, כאן

נחלשו , ַאי. סיותם המייאשת כל כך כבר כתבתי די"עליהם ועל מתנ

אלו לא מבקרים במובן המחייב של . צ"אקסטנציה של היח, וזהו, ...)עצבי

, עמרי הרצוג: מצב אינו בהכרח טוב יותרובתחום הסיפורת ה. המילה

 ככל התרבותניקים, והרי הירשפלד עצמו (שהוא מעין הירשפלד זוטא

 מצליח כבר )]להוציא את בלוריתו המוצלחת [ רקוב עד היסוד,שכמותו

הלה : גילוי נאות(ואילו אריק גלסנר , שנים לתפקד כמבקר מבלי לבקר

התאיין ,  לפני למעלה מעשורשהיה הבטחה גדולה, )'פקח'שיבח את ספרי 

ככל הנראה מתוך בחירה אישית אך גם בשל , למעשה לחלוטין כמבקר

במהלך העשור ' מקור ראשון'וב' מעריב'מעברו מכתיבת מסות רחבות ב

לכתיבת המלצות קצרות על פרוזה מתורגמת במדור , הראשון של המאה

וכי , פוטרהשבימים אלו מדווחים כי העורכת שלו (' ידיעות'הספרות של 

 כי , והוחתמו עצומותוקמה בכייה גדולה בעולם הספרות, המדור צומצם

מה נעשה בלי רשימותיה הקצרצרות של ענת עינהר על ספרות מתורגמת 

ראיונות רשימות וומה נעשה בלי , ]ריטה קוגן[ועל חבריה וחברותיה 

חתן פרס ברנשטיין לביקורת [העומק של החסיל המזמר יוני לבנה 

איך נחיה בלי ? הירש" האיש החזק בשירה העברית"ובלי אלי , !]ספרות
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ובלי מדור הספרים החדשים המודיע על צאתם ? טבלת רבי המכר

הודיעו לאחרונה גם על , בינתיים). ?באמצעות תמונה וחמש עשרה מילים

! הקמתם של שני כתבי עת חדשים שהבטיחו לעסוק בביקורת כמו שצריך

) של כותב שורות אלה, ואולי בעיקר, בין היתר(" אלימות"וזאת בעקבות ה

או , כך מעידים מי שלא קראו(שפשתה בשדה הביקורת בשנים האחרונות 

להשיב לביקורת את "כתבי עת שמבטיחים , ) מימיהם ביקורת ספרות,כתבו

מכון 'שייצא מטעם המחלקה לספרות בבן גוריון ו' פנס'כתב העת " (כבודה

שום דבר טוב לא = שוורץ " רטקסס"יגאל = ' מכון הקשרים'ו[' הקשרים

וכן להפוך את ביקורת ) בעריכת חיים וייס ומוריה דיין] יכול לצמוח מזה

י 'בעריכת נועה שקרג' מעלה'כתב העת " (לאתר של עדינות"הספרות 

נשגב מבינתי כיצד מישהי שערכה ספר מסות על רוני סומק מבקשת [

נכון למועד ). אביב פטר, איריגלעד מ, עטרה בן חנן!] לעסוק בביקורת

אך הביא , כבר ראה אור' מעלה'טרם ראה אור ואילו ' פנס, 'כתיבת הדברים

המילה " (עדינות"עימו בעיקר חשכה ולימד שוב שמילים יפות כמו 

ברוך השגיאות והסטודנטיאלי , פעמים במניפסט הקצר[!] 13מופיעה 

, סדנתיות, חובבנות, אינן אלא שם נרדף לחנופה, ) של כתב העתלהחריד

מה : "מן הפייסבוק אל הביקורת" הלייקים"עסקנות והעברת תרבות 

." מתממש הלכה למעשה בספר הנועז הזה, שמוצג בשיר כשאיפה גרידא

 למשוררי אותה משווה שהוא לאחר יוסף בר כותב אריאל זינדר על חמוטל(

 כשקראתי את אוסף המסות היפה של עמליה"; )!וסלאאת חמוט .יוון

. 'גדול'כהנא־כרמון התפלאתי לראות כמה פעמים מופיעה בו המילה 

תובנה )" ( עמודים150, מ"ס X13.519(בייחוד כשמדובר בספר קטן 

ספר השירים החדש של מאיה ויינברג הוא כל כך "; )מבריקה של רות אשור

סיגל ." (שאף הם יפים מאוד, יפה ושונה משני ספרי השירה הקודמים שלה

)" עיון(בבל "אוסיף ואעיר שרוב הכריכות בסדרת "; )נאור פרלמן

המושג הוא (מכסה על השער ) או איור(תצלום : מעוצבות באופן דומה

והכיתוב באותיות פרנק־ריהל לבנות , ) הדפסה מקצה לקצה–" פול בליד"

כריכת , לטעמי, אבל מכולן, הכריכות כולן תופסות את העין. או שחורות

שגם פותחת את , מורן שוב, כך." (מושלמתהפואטיקה של החלל היא 

במה אנחנו עוסקים כשאנחנו עוסקים "מסתה בשאלה הגורלית והבוערת 

אני . כל כך עדין וכה מושלם, הכל כל כך יפה, בקיצור"). ?בכריכה של ספר

לא יהיה טוב ' פנס'שהמצב ב, בהתחשב בקשרים ובהקשרים, שוב, מניח
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  מקוונת וקלושה למוספי הספרות עוד ריאקציה–' במוסך'כשם ש, יותר

  .  המצב אינו טוב יותר– הקלושים

ולפיכך גם עומד בהבטחתי , )? (וסוטה מן הנושא) נדמה לי(הנה אני גולש 

אך אף על פי כן . להקדיש את מרצי לזוטות בטלות ולכתוב באי־סדר מוחלט

ואין דרך , ברצוני לייצר סגירה כלשהי לתמה הזו של ביקורת ותקשורת

הוותיק ' תרבות וספרות'ה יותר לעשות זאת מאשר להזכיר את עורך טוב

צמד . ליסה פרץ" המרשעת"והפרוורטי בני ציפר ועורכת מוסף ספרים 

, אנשים שזוכים לתשומת לב לא ברורה מצד הקהילייה הספרותית

ובשלל ,  לדםןבצימאו, בדרדור, שמואשמים חדשות לבקרים בהשחתה

ני מבקש לסנגר לא על ציפר ולא על פרץ אי. מעשי נבלה כאלה ואחרים

עדיפה בהרבה לדידי על אחדים מקודמיה , על כל הפופוליזם שלה, שאגב(

דווקא משום שאינה שייכת , דווקא משום שאינה קשורה לספרות, בתפקיד

הי של ימי בני '!הו' אין מה להתגעגע לנפוטיזם ה–לחונטה כזאת או אחרת 

ה הפשוטה ששניהם עושים את אלא פשוט להצביע על העובד, )מר

 –? תפקידם! שניהם עיתונאים, כלומר, עבודתם באופן מוצלח לעילא

אין להם שום עניין ממשי . שידברו על העיתון, לדאוג שיקראו את העיתון

הוא מתרגם פרוזה לא רע , אני מוכרח להודות, למרות שציפר(בספרות 

על פי (ציפר . רר ענייןנדה סדורה מלבד הרצון לעו'אין להם שום אג, )בכלל

 –אותו עיקרון שבשלו הוא תומך באופן בלתי מסויג בראש הממשלה 

יפרסם את כל מי שעשוי להרגיז ) כמעין אצבע בעינו של המילייה התרבותי

דבר מזה . 'כולל ברקוביץ. אחת מתמשכת" הטרלה"כל המוסף הזה הוא (

לעוסה של דן  לצד העיסה הבלולה ההנהי של חביבה פדיה): אינו אמיתי

וזה פלא של ממש שהוא מצליח במשך .  לצד רוני סומקמשעול גיא, מירון

כל כך הרבה שנים לעורר את חמתם ובתוך כך גם את עניינם של רבים כל 

זה מעשה אמנות , כך באמצעות ארבעת העמודים שעומדים לרשותו

ליסה פרץ תפרסם נאומים חוצבי להבות וחדורי אמונה של ; עיתונאי

כאילו , ובעמוד הסמוך, ם הנאמן בגנות כל מה שמדיף ממגדר ומגזרעבדכ

אנשים מזדעזעים מדבר שאיני . מאמרים של עדי קיסר ויוענה גונן, כלום

? העיתונות הספרותית? הספרות שבעיתונות: יודע אפילו כיצד יש לכנותו

: סטרטון נכונים גם כאן'מה שכן ברור הוא שדבריו של צ. לא ברור

שבבעלות המיליונרים הם וולגריים ומטופשים משום העיתונים "

אי אפשר באמת לעסוק ברצינות ". שהמיליונרים הללו וולגריים ומטופשים
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הללו פשוט זולגים . המתבקשת בספרות בין מדור הרכילות למדור הכלכלה

זו . ומדורי הספרות נעשים גם הם למדורי רכילות ולמדורי כלכלה, פנימה

 הקהל האלים כל כך – זה מה שמעניין את הקהל :ועוד אמת מרה. האמת

ומדלגים ' דחק'וגם אתם שפותחים את (חובב הסחי והחלאה , וצמא הדם

 הרבה יותר – )על מאות עמודי ספרות ורצים לראות על מי כתבו ביקורת

ברחוב מדוע קולנוען כלשהו יום אחד שאל אותי (משספרות מעניינת אותו 

מניתי .  הוא הסביר לי שזה יעשה לי טוב,איני כותב ביקורות חיוביות

). הוא טען שלא שמע על אף אחת מהן, באוזניו כמה מביקורתי החיוביות

לכן הם נרעשים מכל . כדי לקרוא ולהתעצבן, ולכן הם שבים פעם אחר פעם

ולכן ). Feeding frenzy(שערורייה זוטא ומגיבים ומגבבים כבהתקף־זלילה 

ממלאים את מדורי הספרות , למכור עיתוניםשתפקידם , גם עורכי המדורים

בראיונות חושפניים , בסנסציות) הוצאות הספריםכך נוהגות גם ו(

 –או שמא בנות שמתעללות בגופת האב  (על אבות מתעללים, ובוידויים

וגאים , נדרים'טרנסג, גאים, נכים ונכות, נשים אנוסות, )תלוי באיזה צד אתם

ככל , ושאר סיפורי חיים שיאפשרו, ליםמתעלנדרים 'טרנסגנכים עם אבות 

זוכר כיצד לפני פחות , הזקן כל כך, אני. הימנעות מן הספרות, שרק ניתן

 על –אך בכל זאת ,  וגם אז בקושי–משני עשורים אנשים עוד התווכחו פה 

אני זוכר שמישהו . 'על אופני תרגום וכו, על אופני חריזה, צורות ותכנים

היה בדיחה משום שכל מה שעניין אותו , מזמןעד לא , כמו מתי שמואלוף

נראים , שבעצמם היו לא מוצלחים במיוחד, הימים הללו. זה מזרחיות

הכל "והקרב שהתחולל בין מי שזעקו על גבי כל מדשאה . רחוקים כל כך

 הוכרע –לבין מי שניסו לטעון שישנם עוד דברים בעולם החוויתי " פוליטי

אקטואליזציה מוחלטת . יר כבד מאודאך המח. לגמרי לטובת הראשונים

או , לא מדובר בכך שהספרות היא אקט פוליטי. של כל תחומי הרוח

אלא . הלוואי שזו הייתה המשמעות, שמשתקפים בה יחסי כוחות פוליטיים

ולמעשה הממשות  (האמנות, המצב שנוצר הוא מצב שבו הספרות עצמה

, לקט פוליטי אינסופיכל כולה פ, היא הפוליטיקה עצמה, )העכשווית כולה

והנה כותרת .  שהולך ונעשה מגוחך מיום ליום,רצף של תעמולות מתנגשות

המתייחסת לעצמה מגדרית בגוף , מריקה ריינוולד: "מהיום', הארץ'ב

הם הזוכים הצעירים ביותר בפרס הבוקר הבינלאומי , שלישי רבים

פוקן אמנית ס'מחאה ברשת טענה שאת גורמן צריכה לתרגם . וההולנדי

א־בינאריים , לבנים'ולא ,  כמו אמנדה גורמן'אישה צעירה ושחורה, וורד
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או כפי שבני (או המשורר ,  יכולותיו של המתרגם".'בלי ניסיון בספוקן וורד

וגם בני דורות אחרים חסרי חוט שדרה [  האינפנטילייםרפי השכל דורי

 זאת כיום כותביםVirtue signalling - החוקי המשועבדים ל]שמישירים קו

ת או המתרגמותים .או המשורר, ת.המתרגמ: "במרחב הציבורי

גם התוצאה הסופית לא , כבר לא משנות דבר, )'וכו' והמשוררותים וכו

כל הספרות , הכל מועלה לו קורבן. כלום לא חשוב מלבד הפוליטי. חשובה

 –גם אין דבר נעלה יותר מלהיות אתה בעצמך קורבן , וכמו באיזו כת. כולה

 הכל רוצים לקחת –אלא זה שנסגד כמולך עצמו , א זה שמועלה למולךל

רק ,  מבלי להקריב דבר כמובן–להזדהות ולהפוך לקורבן . חלק בקורבניות

כתבתי ודיברתי כבר כל כך הרבה על כך שהספרות נעשתה . את הספרות

, שלום: Alcoholics Anonymousאולי אפילו למעין מפגש של , לתרפיה

אנחנו . שלום שמואל.  נפלתי קורבן לתרמית מינית ברשת,שמי שמואל

אנחנו , שלום לורן. הייתי חשפנית. שלום שמי לורן. אוהבים אותך שמואל

כל הבא בשערי , זה כבר הפך לריטואל. 'וכו' וכו' וכו. אוהבים אותך לורן

הדיון על . צרות במקום יצירות. הספרות פורש מחצלת ועליה צרותיו

הללו איבדו כל לגיטימציה , הדיון האסתטי, דיון הפואטיה, המלאכה עצמה

בה גבר אינו יכול , במציאות בה מתרגם לבן אינו יכול לתרגם אדם שחור

 על –בספרותנו  "אחוות הנשים"ובאמת ש(לבקר טקסט של אישה 

לגטו הכתיבה "הכניסה הוולונטרית , הדוגמטיות, הלוחמנות הריקה

, ההזדהות האוטומטית, ה הוואגינההנמכת הרף האסתטי לגוב, "הנשית

לסמל סטאטוס ] ממשיות או מדומות[הפיכתן של טראומות מיניות 

ואולי לא [ לה מחייבת תת המדבקת הנלווי והטפֶש– לסוחר עובר מטבעול

הרי זה פשוט יסתיים בצרמוניה צורמניות ? למה לטרוח בכלל, מחייבת

  . )מסה בפני עצמה!"] מיזוגיניה"ובזעקות 

? צביקה ניר? אגודת הסופרים? לאן ממשיכים מכאן? מה עוד, ושוב

כ אשר החל את "ד שהיה לח"עד לפוליטיקאי ועו? עד לשם נרד? באמת

עוד מקרה שבו הספרות אינה אלא תחביב לגיל  (2012-פועלו הספרותי ב

אלא שהוא מזיק מאוד לספרות , תחביב לא מזיק, ודאי תאמרו. הפנסיה

, 2015-דת הסופרים העברים במדינת ישראל בר אגו"נבחר ליו, !)עצמה

אף יותר מן האחים  (והוא חייכן וחלקלק, 2019ופרסם חמישה ספרים עד 

אבל אגודת .  ואמביציוזי ועומד בראשו של גוף מיותר לגמרי)חקק

זה פשוט , הסופרים היא באמת מורסה ישנה שכבר למדנו לחיות איתה
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תמיד יש .  ברכה רוזנפלדכמו(מדהים כל פעם מחדש שהיא עדיין כאן 

זה . עשיתי את זה לא פעם. אני יכול גם לדבר על הפרסים!). ברכה רוזנפלד

הזכרתי את צביקה ניר ומיד נזכרתי , עניין של זרם תודעה(עניין נוסף 

. ולחברות. חברים מעניקים פרסים לחברים). בפרסים] גם[בשחיתות שיש 

 פשוט פוטרים. ץ להסתיראפילו לא עושים מאמ, זה כבר עניין שבשגרה

אבל , "כולם מכירים את כולם... אנחנו ארץ קטנה" את כל העניין בופותרים

ניצה בן דב כלת פרס ישראל הטרייה לחקר הספרות קיבלה את הפרס ' פרופ

ורצה " התחרטה"שאחת מהן ( כולן חברותיה – מידי שלוש שופטות

) מן אמתבמקום לעשות זאת בז, לתקשורת כשכבר היה מאוחר מדי

ואם עד ! ועמיתותיה לחוג ואת יצירתה של אחת מהן היא אפילו חוקרת

הרי שיהודית , ניצה בן דב היתה חוקרת של יצירת יהודית רותם' היום פרופ

רותם דאגה לכך שמעתה תחקור את יצירתה כלת פרס ישראל לחקר 

כך ואם . כל הצדדים מרוויחים: הווי אומר. ניצה בן דב' היא פרופ, הספרות

אתם יכולים לשער מה מתרחש בשאר הפרשות , מתנהל פרס ישראל

  . הפרסים

שפע , כמו שכתבתי בהתחלה. אני בטוח שאני מפספס המון דברים

, לספרות העברית אין שום סיכוי להיחלץ. המהלומות פשוט מסחרר אותי

 ורק זנבות ריריים –הגוף כולו מנוקב ואכול . כלום, להרים את הראש

אחד הדברים . והכל כל כך רקוב. יצים מכל החוריםמתפתלים ומצ

שהדהימו אותי ושהתחלתי להבחין בו אחרי שבגרתי מעט ורכשתי מעט 

אנשים שנהנים מדימוי יוקרתי , "דמויות מפתח"הוא שהרבה מאוד , דעת

ושמאיישים משרות בכירות בגופים ספרותיים שונים ובאקדמיה פשוט לא 

. הכל מבוסס כאן על העמדת פנים. מושגאין להם , כלומר. יודעים כלום

דמויות ותיקות ודמויות .  ומאחזים עינייםשנים שהם מעמידים פנים

 מול קהל שמהנהן מהנהנים ומהמהמים בחשיבות עצמית מעושה. צעירות

אבל . כי יהיה עלי להדגים ופתאום נכמרו רחמי, אבל אני מניח לזה. בחזרה

אספר . ם וכמעט כולם שרלטניםאיש אינו מומחה כאן לכלו, תסמכו עלי

שהוא עניין רציני , עניין הקהילה המדומיינת, לכם במקום זה על עניין אחר

ערמומי ) במובן האינטרנטי של המילה(מעין סוג של חולי ויראלי , למדי

המביא לטשטוש המחיצות בין אנשים ולאובדן כל קנה מידה ביקורתי 

אפשט את . גלותה של העיןבאמצעות פמיליאריות מדומה הנוצרת עם התר

היתה ' !הו'לכתב העת . '!הו'פעם היה כאן כתב עת בשם : הדברים ואדגים
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עורכו של כתב העת ). שאפשר לבקר או לאהוב(היה קו , זהות מסוימת

עשיית , ברשתות החברתיות' !הו'החל לעשות נפשות לכתב העת ' !הו'

ֶנף עלה על  והֶח,הנפשות צלחה מאוד־מאוד ורבו המברכים והמגיבים

ולא (החלו זולגים לתוכו ' !הו'המגיבים לכתב עת . גדותיו והסכר נפרץ

למי שמברך אותך " לא"לומר ] הוא מושג מפתח בימינו" לא נעים["נעים 

הקהל , )או מנחם אותך או מזדעזע איתך על בסיס יומי ברשת החברתית

, כראלא שלא נותר דבר מן המשחק המו. פרץ למגרש והחל משחק בכדור

זאב , נוית בראל, מה לשלומי חתוכה. מזהותו של כתב העת, כלומר

, )ועוד כל מני דתיי ודתיות מחמד (שמואל מוניץ, יערה שחורי, סמילנסקי

שפשוט הפסיק להיות כתב עת (? '!הו'שגיא אלנקווה ואחרים ולכתב העת 

והדבר ). והפך למעין אסופה־תקופתית או אוטובוס עמוס אופורטוניסטים

" חברים"יע לשיא חדש ובלתי נסבל כאשר בכרך האחרון ערב רב של הג

וכל מי שצבר איזושהי פופולאריות במעגל הפייסבוקי הנלוז , ובני תשחורת

יוצרים , עשרות אנשים"!. מהי ספרות"הוזמן לדווח לקורא העברי , הלזה

לצד זאטוטים שעוד לא חיברו שלוש , זוטרים שלא כתבו דבר בעל ערך

וזה "! מהי ספרות"מספרים לעולם ', לצד אקדמאים סוג ג,  לזושורות זו

 היה – ומשירתו של העורך –חרף הסלידה שלי מן הקו שלו ', !הו' כי ,חבל

עניין הקהילה הקהילתנית המדומה מרחיק . ולא עוד. מפעל מבורך וחשוב

הוא רק נפגע ' !הו'. '!הו'כמובן לכת הרבה מעבר לתחומיו של כתב העת 

עובר אורח תמים למחצה בתאונת הדרכים הזו , יף של התופעהאחד ועק

פרועה של  בכחנליהשל הרוח שבמסגרתה אנשים נתנוונו לגמרי במעין 

מאות שירים מועלים מדי יום ". בייחדנסיות"חיבובים וליטופים וליקוקים ו

כמו בכתב , והכל. וזוכים לאלפי תגובות משבחות, לרשתות החברתיות

 ,"מרטיט ","מרגש כל כך", "נפלא"פשוט ', מעלה 'העת החדש לביקורת

 "?זה את כתבת", "ואוו", "חזק ומטלטל, מרגש ,נפלא", "מטלטל", "חזק"

, הנה שיר שלי: שורו וראו, הביטו. כל טרמח מלך, כל דודה מלכה. 'וכו

ועל ידו , הנה שיר שלי.  שלי בעירום חלקי מעצימהגם תמונה, והנה על ידו

מחובר , שוכב במיטה בבית החולים, הנה אני. וק תמונת ילדי המת–

בלי . וכך מדי יום ביומו. והנה גם שיר שלי, צילמתי את עצמי, לצינוריות

אין קיר ללא שיר והגבולות כבר אינם מחזיקים . במאות וברבבות. סוף

ממש כשם שקודם לכן קרסו גם הגבולות בין הספרות לאקדמיה (מעמד 

אין עוד ). קרים את מחקרם שנכתב כיצירהוהחוקרים נעשו לסופרים שחו
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כל לטקסט אין שום משמעות ו, "כותב תמים ולא מזיק" אין יותר .גבולות

 נקרא לה –לא חשוב שמה , מישהי(ההתקדמות נעשתה תלוית אמביציה 

,  שלחה לי לא מזמן את ספרה– איתן אברהם חליר ר"לצורך העניין ד

הו יהודה : "הקדשות בנוסחפעמיים עם , בהפרש של שבועיים, פעמיים

ספר , בבקשה תכתוב עלי... כמה אני מעריכה את הביקורות שלך... הנפלא

, כידוע, שזה". שירי עוסק בקורונה וגם ביחסים שבין מזרחים לאשכנזים

תחום שאני מאוד מעריך ואוהד וכול מי שמעריך את כתיבתי הביקורתית 

מייל הזמנה לערב משותף אחרי ימים אחדים גם צרפה ב... ודאי יודע זאת

. מה שאני מנסה לומר הוא שאין עוד בושה בעולם. שלה ושל רוני סומק

. הדורסנות הזו. וזו האלימות האמיתית. אנשים באמת לא רואים ממטר

עוד . ורחלי אברהם היא רק אחת מני רבים ורבות מאוד חסרי בושה

, יהודהתכתוב עלי : "ל"מהדהדות בראשי מילותיו של טוביה ריבנר ז

הדמוקרטיזציה של המרחב הטקסטואלי פשוט , בקיצור"). אפילו משהו רע

כמה לא הבנתי עד , אני נזכר בחיוך כמה תמים הייתי(חירבה את המרחב 

בכך שכולו בנוי על ' מעין'כשהאשמתי את כתב העת , לאן כל זה ידרדר

החברותא ושמספר המשתתפים הרב בהשקותיו אינו אלא פועל יוצא של 

יורשו הנוכחי הוא כתב העת , אגב[ר המשתתפים הרב בכתב העת מספ

 אותה הֵלצות הפסוודו־בוהמית –עודד כרמלי רעי הוותיק של ' הבא להבא'

רק עם ,  ספרותיתאותה צרות אופקים, העורגת לשנות השישים העליזות

 כלומר מודרניסטי באספירציה אך פוסט־מודרני ,טוויסט רטרו־פוטוריסטי

אלא ... ומניה סימפטית נטולת מודעות עצמית בנוסח מארינטי ומגל,בפועל

ככל :  קיבלתם–רציתם תנועה כפולה ]). שכבר עברו יותר ממאה שנה

אם יש מקום . כך המרחב התכווץ, שהמרחב התרחב כך נעשה צפוף יותר

. היד הכותבת איננה היד שמדפדפת בספרים. לכולם אז אין מקום לאיש

אייטם : פסגת השאיפות (רק צמא אינסופי לפרסםיש . איש אינו קורא איש

אותו קובי מידן שמפרסם ! [אצל קובי מידןעם אותיות מרחפות באוויר 

כמה אנחנו אוהבים ! ולנקד. בולמוס מטורף לכתוב, ])'!הו'קנטטות ב

אבל אנחנו רצים לנקדן . איש מאיתנו כמעט לא יודע לנקד! לנקד

  . כמו בספרים. תו לרשת מנוקדומעלים או. האוטומטי ומנקדים כל דבר

"Pens are too light / Take a chisel to write "ואם . כתב בנטינג הגדול

 ,אז מה נאמר על המקלדת, העטים יותר מדי קלים ויש לכתוב באיזמלים

שדי בלטיפה קלה כדי ליצור , על מסכי המגע? שאפילו לא צריך להרימה
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איך עוצרים את ? בא איך מונעים את השיר ה?בהם מילה כתובה

 אני אובד עצות. אין לי מושג? האינפלציה המטורפת של המטבע הפואטי

חכם : "ינסקי בתרגום חצי־צולע של בנימין טנארּבקוַט. הנה מכתם של טו(

. לקריאה הוא בז?  כלום הוא קורא– ןפייט/  .אחזמרבה לקרוא בטרם עט ֹי

ורק זאת / כתב את ש? קורא. / כותב הוא כל דבר שקולמוסו פלט/ 

אני הולך ברחוב . הציפרלקס לא עוזר. אני כותב מתוך היסטריה."). בלבד

. בכל מקום.  קלאסיקות– ומאז הקורונה פי שניים –כל יום , ומוצא ספרים

שקית ', ספר האגדה'פעמיים בשבוע אחד את , אבן עזרא, ויזלטיר, פסטרנק

' המשפט'ם של  שני תרגומים שוני,!'טעמים'ובתוכה כמעט כל סדרת 

, אחד בתחילתו והשני בסופו, )א"ת, אליוט' ורג'ג(לקפקא באותו רחוב 

חבר . הם בקושי מוצר. לספרים כבר אין שום ערך. הכל. עיון, פרוזה, שירה

ביקש למכור רומן של אפלפלד עם הקדשה אישית לחנות יד־שנייה והציעו 

בעלות .. .רשתות הספרים ובלה בלה בלה... ובלה בלה בלה. 12₪לו 

. 'ומוכרים פאזלים ומשחקים במקום ספרים וכו, יפית. ג, וסטימצקי. צולבת

הספרות לא . אין מי שיקרא ספרות. זה בכלל לא משנה. שמענו הכל

לכתוב . זה מה שרוצים כולם, העיקר לכתוב, רק לכתוב. מעניינת אף אחד

רות הפכנו עש: "'אופיר ביכורים'ברדיו מתנגנת פרסומת ל (בלי לקרוא

 תשלום ללא ייעוץ לפגישת! אנשים לסופרים ומשוררים שספריהם בחנויות

 –  קטנה ואני מדבר כבעל הוצאת ספרים– אפילו תרגומי מופת ...").חייג

חוזרים במאות מחברת ההפצה כי אין דורש ואין חפץ בספרים בארץ 

. אין סיבה להיות פרובינציאלים, ל המצב טוב יותר"לא שבחו (ישראל

אין שום .  הוא גלובאלי לגמרי וכולם סובלים מאותן הצרותהמשבר

מהגרים . הכל אותו חרא. 'ברלין וכו, לונדון, פריז, בניו־יורק" סצנה"

 ).'תעמולה וכו, פוליטיקה, סדנאות, אקדמיה,  דקורטיבייםבים"ולהט

המודל הכלכלי היחיד כיום בספרות הוא שהיוצר משלם להוצאה כסף 

 שחיות –שגם אותן  (או זה או קרנות.  מן היוצרוההוצאה מרוויחה כסף

בסרט ובניתוק מוחלט ומתנות את תמיכתן בהדפסת אלף עותקים לפחות 

אלא אם אתה (אין עוד אופציה . )ל נאלץ לרמות" כל מו–מכל ספר שירה 

 שמאחוריה ניצב אדם עשיר –' אפיק'או אלא אם אתם הוצאה כמו , גרוסמן

]). שמיד שוכר לו את דן מירון[ת כיפתח אלוני ונכלולי עם יומרות ספרותיו

 שמתרוצצים עד בתי הקוראים –לים עצמאיים וחרוצים "אפילו מו

ראובן מירן של ' נהר' כמו –שעובדים בקונסיגנציה עם חנויות עצמאיות ו
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הפופוליסט של ' תשעה נשמות'כמו , ) ונאיםשמוציא דברים קטנים(

ספרות העברית כולה אינה משתווה  וה–לא כותבים עלינו מספיק  "אוריאל

 קון "איירס בואנוסלפתקים שמשרבט בעל מכולת שתום־עין בפאתי 

' זיקית'ו) איכותיים־כאילו, לא תמיד, קטנים ובדרך כללשמוציא דברים (

לא באמת מרוויחים משהו וספק ) שמוציאה כל מני דברים(של שירה חפר 

,  אני מניח–וצאות את הה) בניקוי הקרנות כמובן(רב אם הם מכסים 

אינני ? על מה עוד אלין שלא הלנתי, ובכן. שלא, ובמידה רבה של וודאות

עוד לא "ל "ייתכן שכמאמר זך היקר כל כך ז, באמת. אינני יודע. יודע

ובאמת לא אמרתי כאן מילה על ניסים  ("ועוד יש לי מה לומר/ אמרתי הכל 

בחילה ות שמעוררות בי קלדרון או על ארז שוויצר ועל עוד אינספור דמוי

 או שמא כמאמר המשורר )אבל נדמה לי שכבר הבנתם את הקטע, וגועל

   ".עוד לא ראיתי דבר/ ראיתי הכל : "א"הגולה־מוגלה רצ

  

היו לי שאיפות , כבר עשור' דחק'אני עורך ומוציא לאור את כתב העת 

 לכתב העת כמה וכמה הישגים לא , וישנם,היו. גדולות כשהתחלתי

ברור , לצד הצלחות מקומיות כאלה ואחרות, ואף על פי כן, יםמבוטל

ואף החלק , לגמרי שהמטרות שהוצבו בתחילת הדרך הושגו אך ורק בחלקן

והעבודה עוד מרובה , הושג אף הוא אך ורק באופן חלקי, הזעיר שהושג

גם  ("נפישה בו לו תהי מקום ואין "ואנוכי מאוד־מאוד לבדי, ותקווה אין

 שבעריכתי ישנם כמה וכמה משתתפים נפלאים שאני אוהב אם בכתב העת

רוח .  הרוח והאור".כולם סחף האור, כולם נשא הרוח"כי את ) מאוד

" לא נעים"השל כל , רבתא של כל מה שמזויף ומחויך־הסבתא, הנאורות

, העיקר הזרועות הפתוחות, משום דבר" לא אכפת"ו" לא נורא"ו, מכל אחד

את . יבוקן הפלורליסטי השובר את המפרקתהמעניקות את ח, המקבלות

כמה מעוור ומזהם האור הזה . כמה שנאתי את האור .מפרקתה של הספרות

  . את הרוחצים בו
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