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 יותם ראובני

  
  

 שירים אחרונים

  

  

• 

  
  

 ִאם ֲאִני ַאִּגיד ֶׁשָאַהְבִּתי אֹוְת= ָמה ֶזה ַיֲעֹזר

 ָמה ֶזה ָעַזר ְל= ְּכֶׁשָעִׂשינּו ַאֲהָבה. ַעְכָׁשו

 ְוַעִין ַאַחת ֶׁשְּל= ֶאל ַהִּתְקָרה

 ְוַהְּׁשִנָּיה ִמְׁשָּתָאה ָעַלי

 ְוָאַמְרָּת Iא נּוַכל ִלְהיֹות 

 ִני ָיַדְעִּתיֲא? ֲחֵבִרים ְּבִלי ֶזה

 ֶׁשּנּוַכל ִלְהיֹות ֲחֵבִרים ְּבִלי ֶזה

 ּוְבֶעֶצם ַרק ְּבִלי ֶזה נּוַכל ִלְהיֹות

 ֲאָבל ַהַּמֲעֶׂשה ְּכָבר. ֲחֵבִרים

 ִהְתִחיל ְלַהִּגיַע ִּבְמִהירּות

 ֵמֶאֶרץ ַהַּמֲעִׂשים ַוֲאִני ָהִייִתי ַעְבּדֹו

 ֲאִני ָרַעְדִּתי מּול ַהֹּיִפי ֶׁשְּל=

 ר ְלתֹוO ַהֹּיִפי ֶׁשְּל=חֹוֵד

 ְוַאָּתה ִחַּיְכָּת ְּבַעִין ַאַחת

 ְוַהְּׁשִנָּיה ִנְנֲעָצה ַּבִּתְקָרה

 .ַעד ֶׁשַהַּמֲעֶׂשה ָעַבר ְוָהְיָתה ָלנּו ִהְתַנְּכרּות
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 שר המשפטים הומו

  

  

 ַׂשר ַהִּמְׁשָּפִטים הֹומֹו ְוַהְּפַרְקִליט ַהְּצָבִאי ָהָראִׁשי הֹומֹו

 ֲאִני חֹוֵׁשב ַעל ָיִמים ֲאֵחִריםַו

 ְּכֶׁשָהָיה ַּפַחד ֶלֱאֹהב ֶּגֶבר

 .ְּכֶׁשָהָיה ַּפַחד ֶלֱאֹהב

 ַעְכָׁשו ְמִגִּנים ָעֵלינּו ַׂשר ַהִּמְׁשָּפִטים

 ְוַהְּפַרְקִליט ַהְּצָבִאי ָהָראִׁשי

 ,ְמַחֶּיה-מֹוְצִצים ַזִין ְואֹוְמִרים ַא

 ֲעֹזב ָיִמים ֲחׁשּוִכים

 יפֹותֲעֹזב ְרִד

 ֲעֹזב ֶאת ֵאֶּלה ֶׁשִהְתַאְּבדּו

 ִּבְגַלל ֶׁשֵהם ָהיּו הֹומֹוִאים

 ֲעֹזב. ְוIא ָיְכלּו ִלְחיֹות ִעם ֶזה

 ֶאת ַהַּסָּכָנה 

 ֲעֹזב ֶאת ַהְּצָעָדה

 .ַעְכָׁשו טֹוב. ֲעֹזב ֶאת ַהַּפַחד

 ַעְכָׁשו ֲהִכי ַחִּיים ְּבַנַחת ִּכי

 .ְּפַרְקִליט ַהְּצָבִאי ָהָראִׁשיַׂשר ַהִּמְׁשָּפִטים הֹומֹו ְוַגם ַה
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 גידול

  

  

 ָׁשִנים ַאֲחֵרי ֶׁשִהְפַסְקִּתי, ִּגּלּו ֶאְצִלי ִּגּדּול ָּבֵרָאה

 ָצִריO ַלֲעׂשֹות ִּביֹוְּפְסָיה. ְלַעֵּׁשן

 ֲאִני ְמַחֶּכה . ְועֹוד ְּבִדיקֹות

 מּול ַקו ֶטֶלפֹון ּדֹוֵמם

 Iא. ִלְגֹמר ִסּדּוִרים

 ְנִּתי ֶׁשַאִּגיַע ְלִגיל ִׁשְבִעיםֶהֱאַמ

 ְואּוַלי ֶזה ָהאֹות ְלָכO ֶׁשְּבָקרֹוב

 .ַהִּגּדּול ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְוִיְתַהַּדר ְוִיְתָּפָאר
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 טינו מושקוביץ

  
  

 'אלפא בטן'ארבעה שירים מתוך 

  
  

 זין עם גבר

  

  

 ֲאִני ַזִין ִעם ֶּגֶבר

 ִאיׁשְוַתַחת ִעם 

 ְפִקי אֹוִתי ְּכמֹו ֶׁשּדֹוְפִקים ְּבַפִּטיׁשְּד

 ֲעִׂשי אֹוִתי ְּכמֹו ֶׁשעֹוִׂשים ַמֲעֶׂשה

 ְּבִניַע חֹוֵזר ֶׁשל ַמּסֹור ְמַנֵּסר

 ְרִסי אֹוִתי ְּכמֹו ֶׁשּדֹוֵרס עֹוף ּדֹוֵרסְּד

 ְרִסי אֹוִתי ְּכמֹו ֶׁשָחֶזה ִמְתָּפֵרׂשְּפ

 ִעים ֶאת ַהֶּתַקעְקִעי אֹוִתי ֵאיO ֶׁשּתֹוְקְּת

 ְקִעי ִלי ָּכל ֶּבֶלט ְוֶנֶקבְקִעי ִלי ְרְנ

 ָּגִרי ְוַחְּכִכי ִלי ֶאת ָּכל ַהְּדָפנֹות

 ִעם ֶאְצַּבע ַּבֶּפה ּוֵביִצים ֲחפּונֹות

 ְפִכי אֹוִתי ִעם ַהְּׁשִפיָכה ַעל ַהְּכִביׁשְׁש

 ַרק ַזִין ְוַתַחת ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ִאיׁש
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 בטן רבתא

  

  

  ְׁשֵנינּו ֶּבֶטןֶּבֶטן ָלנּו

 –ַרק ֶאְצִלי ִהיא ֶּבֶטן ֵּבָטא 

 ְסָתם ְקרּום עֹור ִעם ֹחר ָּבֶאְמַצע

 ְוֶאְצֵלO זֹו ֶּבֶטן ַאְלָפא

 ֶּבֶטן ַחִיל ֶּבֶטן ַרְבָתא

 ִעם ַמְטמֹון ָּגדֹול ֶׁשל ַמְעָלה 

 ּוַמְטמֹון ָּגדֹול ֶׁשל ַמָּטה

 ִמְתַחֶּדֶדת ְוהֹוֶלֶכת

 ּוַחְלצּוַרת ֵלָבב ָּפת

 .ּוִבְפִנים ָּכתּוב ְּבָרָכה

 

 ֵהם ִהְמִציאּו ֶאת ֶזה ָּכָכה

 ֶהְעִּתיקּו ֵמַהֶּבֶטן 

 ְוַאַּגן ַהְּיֵרַכִים

 ִמְתַחֶּדֶדת ְוהֹוֶלֶכת

 ְלצּוָרה ֶׁשל ֵלב ָּפתּוַח

 –ַּבִּנּתּוַח , ּוִבְפנֹוָכה

 ,ַּתֲאִריO ְּתפּוָגה, ַּבְרקֹוד

 .ּוָמַסO ַמָּגע' טּות-ְּבלּו
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 בתפקיד

 

 

 ְּכָלִבים ַּבחּוץ

 ְׁשִליִחים ַּבחּוץ

 ;ְורּוַח ֶנֱעָמד ַּבחּוץ

 –ִנְׁשָען ַעל ַהָּגֵדר ַּבחּוץ 

 ִנְׁשֶעֶנת ַעל ַהִּמְדָרָכה ְּבֹבץ

 ַהִּמְדָרָכה ֻּכָּלּה ַּבחּוץ

 ְוַאְּת ַּבחּוץ ְּבֵהָריֹון

 ַמָּמׁש ֵמֵעֶבר ַלִּפָּנה

 אתַעל ָּכל ַהִּמְדָרָכה ַהֹּז

Oְּבָכל ַהּכֹוַח ְּבָהְלֵכ 

 ְּבָכל ָהרּוַח ַעל ָעְמָּדּה

 ָּכל ַהְּכָלִבים ְוַהְּׁשִליִחים

 נֹוְבִחים ָלO ֶנֶגד ַהִּכּוּון

 ָצִריO ְּבגּוִפָּיה ָלרּוץ

 ִעם ָּכל ַהְּׂשָערֹות ַּבחּוץ

 ָנכֹון ִלְזֹרק ֵאיֶזה ִּכֵּסא

 ְוַלֲעׂשֹות ִמְבָטא רּוִסי

  ַעְרָסָואת ִלְצֹרַח ָעאֶלק

 ִלְכּבׁש ָלO ַאְּכַּבר ֲחָנָיה
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 אלפיים

  
  

 ַטל ָיְלָדה ַיְלָּדה ַּבַּלְיָלה

 ַטל ַיְלָּדה ַּבַּבִית ַּבת

 ְּדלּוָקה ְּכמֹו ַלְמָּפה, ָּבאֹורֹות

 ַעל ַאְלַּפִים ִקילֹוָוט

  

 ִמין צּוַרת ַחִּיים ִנְמֶרֶצת

 ַּבת ַאְלַּפִים ֵאיָבִרים

 ֹוֶצֶצתִמְתּפ, ָטָסה, ָעָפה

 ְלַאְלַּפִים ֲעָבִרים

  

 ,ַהַּלְיָלה, ַטל ָיְלָדה ַעְכָׁשו

 ַרק ַיְלָּדה ְקַטָּנה ַאַחת

 ְוִנְדֶמה ֶׁשּזֹו ַהַּפְיָלה

 ַהְּׁשֵמיִמית ֶׁשִהְתַהְּפָכה

  

 ִאיׁשֹוַנִים ַעל ַהֶּׁשֶכם

 ֶאֶלף ֹרַחב ֶאֶלף רֹום

  ַאְלַּפִים ֶרֶחם–ַהִּמְפָעם 

 ם עֹוְרַעְלעֹור ְּבַמֲערֹו

  

 ְּבִדְמַמת ִציָפה ְוַרַחף

 ִנְׁשָקפֹות ֶאל אֹוִראׁשֹון

 ְׁשַּתִים ְּבנֹות ַאְלַּפִים ַנַחת

Oִּבְמנּוַחת ַאְלַּפִים ֹׁש 
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 רבקה מרים

  
  

 שני שירים

  

  

 היו ימים שבהם בא החוק להיוועץ ולהיתקן בי

  

  

 ָהיּו ָיִמים ֶׁשָּבֶהם ָּבא ַהֹחק ְלִהָּוֵעץ ּוְלִהָּתֵקן ִּבי

 ְמֻלָּבׁש ְּבֵסֶפר

 אֹו ְּבגּוִפי ֶׁשִּלי

 ֶׁשַּבֶּלָהָבה ּוָבֵאֶפר,  ֶׁשַּבֶּׁשֶמׁש–ְמֻלָּבׁש ְּבֵאׁש 

 ַּבּנֹוֵזל אֹו ָּבֵאד,  ֶׁשַּבּמּוָצק–ִים ְמֻלָּבׁש ַּבַּמ

 –ִלי ִים ֶׁשְּבכֹוס ּוְבָכל ְּכַּבַּמ, ְמֻלָּבׁש ְּבֵמיֵמי ַהָּים ַהָּגדֹול

 ְּפַרְקִליט ָוֵעד, ָהִייִתי, ַלֹחק, ֲאִני ׁשֹוֵפט לֹו

 אֹו ְּבַרַעם ָוֵהד, ִּבְׁשִתיָקה, ְוהּוא

 ָזקּוף ְורֹוֵעד,  ָהָיה ַעְצמֹו ְלָפַניׂשּפֹוֵר

 לּוט ֵסֶבר

 ֶׁשַאְטִליאֹו ִּבְזִהירּות, נֹוֵתן ְּבָיַדי חּוט

 .ְּבַתO ּוְבֶתֶפר, ְּבIא ְלַהְכִאיב

  

  

  

  

  

• 

  

  
 עֹוד ָאְמָרה ִאָּמא 

 ַּבְּסָתו , ע ְנִׁשיַרת ֶהָעֶלה ֵמָהֵעץֶרַג

 .ֶּפה ְלזֹו ֶׁשִּבְכָתב-הּוא ֶרַגע ַהַהָּׁשָקה ֵּבין ַהּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל
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 מאיר ויזלטיר

  
  

  מוצרט ומקרה רזים שירים חמישה עוד

  
  

 מוח

  

  

 ִמי ַאָּתה

 ַהִאם, ֹמַח

   ֲאַנְחנּו

 ֲעַדִין ְיִדיִדים

 יֹוִטִּייםִסיְמִּב

 ?  ֵּגִאים

  

 ֲאִני ַקּׁשּוב  

 ְל= ִּכְתמֹול ִׁשְלׁשֹום

 ַאO ׁשּוב ָוׁשּוב

   ִּפְתֹאם

 ִנְדֶמה ִלי ֶׁשַהּיֹום

 .ַאָּתה ֻׁשָּתף ָעלּוב

  

 ,אֹו ְסָתם ָעצּוב

   ִּכי Iא ָלֶנַצח

 ִּתְרַּבץ ְּבכֹוְננּות

 .  ֵמֲאחֹוֵרי ַהֵּמַצח

  –Iא ִזיָרה ֶׁשל ֶרַצח 

 .ָלמּות, ָּכָכה ְסָתם
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 חדשבוקר 

  
  

 .ְלִהְתעֹוֵרר

 .ָלקּום

    .ִלְנֹׁשם ֶאת ְּבִקיַעת ַהַּׁשַחר ִמּתֹוO ָהֹאֶפל ָהַעְרִפִּלי

 .ַלֲחֹזר ַלִּמָּטה

 .ןִליֹׁש

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 קולות הזמן

  

  
 ,ַהְּזַמן ָזז ָּכל ַהְּזַמן

 ִאְוָׁשה ֵאיָנּה ִנְׁשַמַעת

 .ְוָהעֹוָלם ָחג ְסִביב ִצירֹו ְּבִלי קֹול

  

 ַאָּתה ֵאיְנ= יֹוֵדַע, רְּכלֹוַמ

 .ְלַהֲאִזין ִלְרָחִׁשים ָּכֵאֶּלה

 .ַרק ִּבְׁשִביְל= ֵהם סֹודֹות ְוָרִזים ּוְרָמִזים
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 המת הזה

  

  

 ִלְפֵני יֹוְבלֹות ָהָיה ָנהּוג לֹוַמר

 ֲאָבל. ָׁשַכב ִעם ֲאבֹוָתיו

 ַהֵּמת ַהֶּזה ּוְׁשַאר ֵמֵתינּו

 ְּכֵׁשם ֶׁשYא, Iא ָׁשְכבּו

 כּו ִמַּצד ְלַצדִהְתַהְּפ

Oא ִנְּגנּו ְּבַמּפּוִחית ַּבחֶׁשIְו. 

  

 ַמָּמׁש ֵאיָנם עֹוד, ֵהם ֵאיָנם

 ִּכי ָנְׁשרּו

 .ֵמָהעֹוָלם ַהֶּזה ְלׁשּום ָמקֹום

  

  
  
  

 הציפורים

  

  
 ַהִּצּפֹוִרים ִמְתעֹוְררֹות ְּבַמֲחַׁשִּכים

 ִצּפֹור ְועֹוד ִצּפֹור

 .ּוְמַדְּברֹות

 

 ִיְהֶיה ַּגם אֹור

 .ַאO עֹוד ֵאיֶנּנּו

 ֵיׁש ַמָּׁשב

 

 ַקל ָּבַעְלָוה

 ָרָעב

 .ְוִצִּפּיֹות ְמעֹוְפפֹות

 2021-2020, "שירים רזים"מתוך המחזור 
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 מקרה מוצרט

  

  

 ִהֵּנה ִהיא ֵּדים ִמיצּוקֹו אּוִׁשיָדה ְלַיד ַהְּפַסְנֵּתר

 ְוִהיא ְמַנֶּגֶנת סֹוָנטֹות ֶׁשל מֹוַצְרט

 ְמַלְבְלבֹות ָּבזֹו ַאַחר זֹוסֹוָנטֹות ֶׁשל מֹוַצְרט 

 ּומֹוַצְרט ְּכָלל ֵאינֹו ׁשֹוֵמַע

 .ְּכִאּלּו ֵאין ׁשּום ְצִליל ָּבאּוַלּמֹות, ִמְּבִחיָנתֹו

 

  –ַמְמִריא ֵמַעל ַלְּפַסְנֵּתר , ִחּיּוָכּה ַהָּנִדיר ְמַרֵחף

 ּומֹוַצְרט ֵאינֹו רֹוֶאה

 ֵאין הּוא רֹוֶאה ָּדָבר

 ר ַהְּקִהָּלִתי ַהְּמֻׁשָּתףִמַּתְחִּתּיֹות ַהֶּקֶב

 .ֶׁשִּמּקּומֹו ַהְּמֻדָּיק ִנְׁשַּכח ִמְּזַמן

 

 ֶאְצְּבעֹוֶתיָה רֹוֲחפֹות ְונֹוֲחתֹות

  –מֹוֵׁשO ְלָכאן ּוְלָכאן , ֵּגָוּה ִמְתַּפֵּתל

 ֲאָבל ָהִאיׁש ָאטּום ַלֲחלּוִטין

 ִמְתַּכָּלה, ְּכמֹו ְּדַלַעת ְמֻפַּצַחת

 .ֶחֶׁשת ִמיְליֹון ְזבּוִביםְּבֵלב ִמְקָׁשה רֹו

 

 ִּבְזַמן ֶׁשָאִבי ִהְתּבֹוֵסס ְּבָדמֹו ִּבְמבֹואֹות ֵלִניְנְגָרד[

 ָהִייִתי ֲאִני ַהִּתינֹוק ַהְּמַחֵּיO ַעל ַמָּצע ְמֻרָּפד

 ,ַהְּיצּור ַהַּמְרִנין ֶׁשִּכְמַעט ֶנֱעָמד

 ַהָּסבּור ִּכי ָנַחת ְּבעֹוָלם ֹּכה ֶנְחָמד

 ,ים ֶׁשל ָנִׁשיםּוָמֵלא ִחּיּוִכ

 ]ְוהּוא ְּכָלל Iא ֶנְחַרד
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 ציפורה שטשוילי

  
  
•  
  
  

 ָּפַצְעִּתי ֶאת ֶּגַזע ָהֹאֶרן

 ֲעבּור ְׂשָרף

 Iא ִּבַּקְׁשִּתי ֶאת ְרׁשּותֹו

 ְלַמֲעֶׂשה

 ִאַּיְמִּתי ַלְחֹטב ֶאת ְמֻבָּקִׁשי

 ּוְלָעְזבֹו ֹאֶרן ֶׁשִהָּכהּו 

 י ְּבֶעְלפֹוִנ. ָּפצּוַע נֹוָאׁש

 ָיַדְעִּתי ֶׁשֵאין ְלַלְּקטֹו 

 ֶאָּלא ַּבֲעֹבר ָיִמים ְוַגם ָהֹאֶרן 

 ֵאינֹו נֹוֵטר ִטיָנה 

 ִלִּבי ָהָמה

 ִּתְזֹמֶרת ָרֲחָׁשה ַּבְּמֵגָרה 

 ֲחִריִצים ִנְסַּתְּתמּו ִמְּפֵני ָהאֹור ַהַּמֲחִריׁש

 ָאְזַנִים ְּבבֹואֹו

 ? ּוַמָּבֶטי=

 ַהָּׁשַמְיָמה

  נּורְרכּוִבים ַעל
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 יוסף עוזר

  
  

 לכתוב לכם על הזקנה 

  

  

 ,ֹקֶדם ָצִריO ֶׁשֶאַּקח ֶאת ַהַּכּדּור ַהָּסֹגל

 .ָּבֶעֶרב ָיִׂשימּו ֶאְצִלי ַהּיֹום ֶאת ַהֶּנְכָּדה

 ,ַּגְלַּגל ַהֲהִליכֹון ָיָצא ֵמַהָּמקֹום

 ,ַהֵּבן ֶׁשִּלי ָיבֹוא ֵמָהֲעבֹוָדה ָּבֶעֶרב ְלַהֲחִזיר אֹותֹו

 .ְרַחק ַהָּיד ֵמַהַּגְלַּגל Iא ָהָיה ָּתִמיד ָּכֶזהֶמ

 ,ָקֶׁשה ְלסֹוֵבב ֶאת ַהֶּפֶרק

 .ֲאִפּלּו ִּבְׁשִביל ִטָּפה ְלַחֵּבק

 .ֶׁשאּוַכל ְלַהֲחִזיק. ָצִריO ֶׁשַהָּיד ַּתְפִסיק ִלְרֹעד

   .ֵּביְנַתִים ֵאיֶנִּני זֹוֵכר ֵהיָכן ָהִעָּפרֹון

Oִלְפָעִמים ִמָּיד םַלֵּׁשרּוִתי ָלקּום ָצִרי 

 ָׁשַכְחִּתי ִלְסֹּגר ֶאת ַהִּמְכָנַסִים

 .ִלְפָעִמים ׁשֹוְכִחים ִלְפֹּתַח

 ,ֶאְכֹּתב ְּכֶׁשָּתבֹוא ַהְּמַטֶּפֶלת

 .ְּכֶׁשּׁשֹוִתים ֶּתה, ַאֲחֵרי ַהִּמְקַלַחת

 ,ֲאָבל ֶאְהֶיה ָעֵיף

 אּוַלי ְּכֶׁשֲאִני ֲאַדֵּבר

 ְוִהיא ַּתְסִּכים ִלְכֹּתב

 ָמָחר.  ְמַקֶּוהֲאִני
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 יקי ארד'רועי צ

  
  

 שני שירים 
  
  

 ָלאגֹוָדְריהְּב

  
  

 ַהָּיפֹות רֹוצֹות ֶאת ַהָּיִפים

 ְוַהָּיִפים רֹוִצים ֶאת ַהְּמִריצֹות

 ְוַהְּמִריצֹות רֹוצֹות ֶאת ַהַּקְּבָרִנים

 ְוַהַּקְּבָרִנים רֹוִצים ֶאת ַהַּמֲחלֹות

 יםְוַהַּמֲחלֹות רֹוצֹות ֶאת ָהִעִּז

 ְוָהִעִּזים רֹוצֹות ֶאת ַהַּקְלָפִנים

 ְוַהַּקְלָפִנים רֹוִצים ֶאת ַהְּקָלִפים ְוַהַּקְּבָלִנים

 ְוַהְּקָלִפים ְוַהַּקְּבָלִנים רֹוִצים ֶאת ַהְּׁשַרְבַרב

 ְוַהְּׁשַרְבַרב רֹוֶצה ֶאת ַהְּׁשַמְרָטִפים

 ְוַהְּׁשַמְרָטִפים רֹוִצים ֶאת ַהַּבְנַקאי

 י רֹוֶצה ֶאת ַהֲחִליִליתְוַהַּבְנַקא

 ְוַהֲחִליִלית רֹוָצה ֶאת ַהַּמְחָׁשָבה

 ְוַהַּמְחָׁשָבה ֵאיָנּה רֹוָצה ָּדָבר

 ְוַהָּדָבר ֵּכן רֹוֶצה ֶאת ַהַּׁשְגִריר

 ְוַהַּׁשְגִריר רֹוֶצה ֶאת ַהֶּכֶסף

 ַהַּמָּגע-ְוַהֶּכֶסף רֹוֶצה ֶאת ֶהְעֵּדר

 תַהַּמָּגע רֹוֶצה ֶאת ַהָּמֶו-ְוֶהְעֵּדר

ִנים  ְוַהָּמֶות רֹוֶצה ֶאת ַהַּבְכָיִ

 ְוַהַּבְכָיִנים רֹוִצים ֶאת ַהַהְצָלָחה

 ַלְחֹזר ַלַהְצָלָחה ֶׁשָהְיָתה ָלֶהם

 ְוַלַהְצָלָחה ָאבֹות ַרִּבים

 ל ַהֵּׂשָער'ְוָהָאבֹות רֹוִצים ֶאת ֵג

 ל רֹוֶצה ֶאת ַהָּיפֹות'ְוַהֵג

 ֲאָבל ַהָּיפֹות רֹוצֹות ֶאת ַהָּיִפים
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 היינו שם כבר 

  

  

 ְּכָבר ָהִיינּו ָׁשם

 ְּבִׂשְמלֹות ָהֶעֶרב

 ְּכָבר ָהִיינּו ָׁשם

 ָּבַאְּפִריִלים

 ְּכָבר ָהִיינּו ָׁשם

 אֹוֲחִזים ַקְקטּוס ְּבֹראׁשֹו

 אֹוֲחִזים ִסְרָּפד ִּבְזָנבֹו

 ּוְבָמה ֶׁשִּמַּתַחת ַלִּסְרָּפד

 ֶׁשהּוא עֹוד ִסְרָּפד

 ְוַתְחָּתיו עֹוד ִסְרָּפד

 ָכה ַּכָּמה קֹומֹותָּכ

 ְמֻסְרָּפדֹות ֻּכָּלן

 ְוָהְרָצפֹות

 ְמֻכּסֹות ְׁשִטיֵחי ִמִּקיר ְלִקיר

 ּוְׁשְּפִריץ ַעל ַהִּקירֹות

 ְוַעל ָהִאיׁשֹוִנים

 ְּכָבר ָהִיינּו ָׁשם

 ִעם ִסיַגְריֹות ָּכֹחל ָלָבן

 ְּכָבר ָהִיינּו ָׁשם

 ִּבְצִעיִפים ִצְבעֹוִנִּיים

 ֶׁשחֹוְנִקים ֶעֶלם

 ְוָׁשְבֵליֶהם ִנְׂשָרִכים ַעל ָהֲאָדָמה

 ְמַדְׁשְּדִׁשים ַּבֹּבץ

 ַּבֲהָנָאה, ּוַבִּלְחלּוַח ַהְּכָלִלי
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 יונתן לוי

  
  

  הירש אני
  
  

 בלאס ירשמשורר היידי ההמשירי 

  
  

 י ִעְצִּבי ַּכְּצִביִקְצֵּב-ִשְצֵּפי

 ;ֵוי ִטְבִעי-אֹוי-ִּכְתֵבי-ּוְדַוי

 ה ְטבּוָלהּוְטַואי חּוַטי ֻּכְתָנ

 .ְּדֵבָלה-ִּבְדיֹו ְוֶדַמע ְרדּוי

 

 .ִהֵּנה ִׁשיִרי. ִהיְרׁש ֲאִני

 ּוְצרֹור ִמִּנְׁשָמִתי ֹצִרי

 :רּוִחי-ַׁשֵּכO ֲחרֹון נֹוֵׁשי

 .ִּבְבִכי, ִּבְתֵאָנה, ִּבְדיֹו

 

 –ֲאדֹון ָּכל ְנִתיבֹות ּגֹוָרל 

 –ָעל ־אֹות אֹור־ָאדֹון קֹוֵלט ִניב

 – ִּבְׁשֹחר ְּכָזִבי ,ַעל עֹור ַהְּצִבי

 –ִקְרֵעי ִׁשיִרי ֶאל Iַע ָים 

 

 !ַּפְּיסּום, ַׁשְּככּו ֲחרֹון נֹוַׁשי

 ַּגַּלאי ֲעצּום, ִּבְסַבO ַּגַּלי

 –ֵיעֹור זֹוֵהר ַּבַּמֲעָמק 

 . ָהִאי ַקָּים–ֲאַזי ֵאַדע 

  

  
 מותורג "ששיריו, השנייה העולם מלחמת מימי בדיוני יידי משורר הוא בלאס הירש *

 בלאס הירש את שיצר, לביא בועז לבקשת נוצרו השירים. לוי יונתן ידי- על" לעברית
  .אייל עפרה המאיירת עם יחד) בתהליך (בספרו המרכזית כדמות
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 יהודה ויזן

  
  

 ס "זוטים ושיר חר, שלושה שירים

  

  

•  

  
  

 ַהִהְתַעְּקׁשּות ִצְּמָחה ִלי ִהָּוְקׁשּות

 .ן־ִהָּוֲאׁשּותִמין ִטי| ּוְמִאיָסה ְּגדֹוָלה 

 , ְוָכל ַהֵּיֶצַרע ֲאֶׁשר ָהַלO ָלׁשּוט

 .ְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל ָלׁשּוב, ָעָׂשה ֶאְצִלי ָנָמל

 
    –ֻּכָּלם ֵמֵעץ ָרקּוב , ָקַבע ִּבי ְרִציִפים

 
 ְוַרק הּוא 

 
 . ֵמֵעז ִלְדֹרO ַעל ְלָוַחי ַהַּמְחִריִקים

 ַרק הּוא 

 .  ֵמִציץ ִּבי ֵּבין ַהֲחַרִּכים

 ק הּוא ַר

 ֶׁשְּמִדיֵחִני ְלַרֵּדף ַאַחר ֵריִקים 

  
  –ּוְמַהֵּפO ֶאת ֵלב ַאַחי 

  
 ַרק הּוא 

 .ָרַקע ַעל ְלָוַחי

  
 ַרק הּוא 

 ָעָלה

 
 .ָוַחי
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•  

  
  

 ָמה ִלי ַמֲחֹגֶרת ּוָמה ִלי ַהַּׂשק ְּכֶׁשַהּגּוף ֶנֱעָׁשק 

                                     –ְוֵאיֹפה ָחבּוי ָּבַעְפָרה ַהַּגְרֵּגר 

 ַהחֹוֵקר ַּבַּגְוִנינּות| ָׁשַאל אֹו ָאַמר ָהִאיׁש ַהחֹוֵפר 

  ַהְּמַלֵּקט –ַהּדֹוֵרׁש ַּבּגּוִׁשּיּות 

 ֶאת ַהָּבדּול ִמן ָהָאחּוד  

 ֶאת ַהָּפרּוט 

 ְּבַעד ְּפרּוטֹות 

  

 ְּבַמְּגֵפי ּגּוִמי ְוֶאְצָּבעֹות ְׂשרּוטֹות 

 ְּבֹאֶבק ְוֻגְמָחה 

 .ין ֻחְלָּדה ֶׁשְּמֻחֶּוֶטת טֹובְּכִמ

 

 – הּוא ִּבֵּׂשר –ֲאִני ּבֹוֵצר ַּבֶּבֶצר 

 ֲאִני ּגֹוֵרד ָּבּה   ּבֹוֵצַע ֲאָדָמה ִמֶּבַצע ְּגֵריָדא 

 ּפֹוֵצַע ְּבִניֵמי ְסָלֶעיָה ְּבַמּכֹוׁש

 ַמֲאִביָסּה ַמּכֹות 

 –ַעד ֶׁשִּתְנֹצץ ִלי 

 

 , ַהֶּדֶרI Oא ִּתְקֹּפץ ִלי

I א ָקְפָצה ְלִאיׁשִהיא. 

 

 –?  ַאָּתה ׁשֹוֵמַע–ָלַמְדִּתי ְלַהְבִּדיל ַּבחֹול 

 ֵּבין ֹחֶמט ְלַקְמָטן ְלֶצַפע 

 ְלִקּלּוַח ַמִים ַּדק ִמִּפי ַּבְקּבּוק 

 . ַהּכֹוֶהה ֲעַפרַּבזֹוֵחל 

 

 –ֵאיִני ַמֶּכה ַלָּׁשְוא אֹו ְּבִחָּנם 

 .ֹוִׁשיַרק ַהַּפַחד ְוַהֹּכַרח ְמִניִפים ֶאת ַמּכ
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 ,ְׁשִריַרי ְמֻרָּׁשִׁשים, ְּפָרַקי ָקִׁשים

 ֲאִני ִנְפָקק ְּבֶאֶלף ִקְרקּוִׁשים ְּבָכל ְּתנּוָעה

 ֲאִני ִנְפָרק ּוִמְתַאֶחה

 ַאO ִלְפָרִקים ָהִאחּוי ִמְתַאֵחר

 ַוֲאִני ַמֲחִלים ְלַאט 

 ּוְמֻׁשֶּנה 

 .ְוָׁשב ַאֵחר

 

 :ֶאֶבן ְלֶעֶצם ְלַהְבִּדיל ֵּבין – ַּגם –ָלַמְדִּתי 

 .  ֵמֶאֶבן ֵיׁש–ֵאין ִניצֹוץ ֵמֶעֶצם 
 

– 
 

 – ָאַמְרִּתי לֹו –ִאיׁש חֹוֵפר 

 ֵאיְנ= ַמְרִׁשים אֹוִתי ִּבְכָלל ִּכי ַרק ִּדִּמיָת

 ַלֲחֹפר             

 ְוָכל ָהֵעת ִּכִּסיָת ְּכמֹו   
 

 ,ָחֵבר ָיָקר, ַהִּסיִני ַהְּמֹפָאר, ּו'צ

 – ְּבִּבְנָין ָעַבד ִאִּתי ְׁשָנַתִים

 ָּבָנה ָּבִּתים ָּכאן ְּכֵדי ִלְקנֹות ָּבִּתים ָׁשם

 ְוַאֲחֵרי ָחֵמׁש ָׁשִנים ָנַסע ְּכמֹו ְמֻטְמָטם

 .ְלִמְכרֹות ַהֶּפָחם, ְלַסְרִדיְנָיה, ְלִאיַטְלָיה

 

 ַוֲאִני יֹוֵדַע ֶׁשַהֲחִפיָרה ִהיא ַמֲחָלה

 ְוֶׁשַהִּניצֹוץ הּוא ֵּתרּוץ 

 .יא ִלְפָעִמים ֶנָחָמהְוֶׁשַעְבדּות ִה
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•  

  
  

 ְּכֶׁשַאְּת ְּבַמְחׂשֹוף

 .ֲאִני ַמְקִׁשיב ָלO ָּפחֹות

  
 ְּכֶׁשַאְּת הֹוֶלֶכת ָּבְרחֹוב ְּבִלי ָחִזָּיה

 .ֵאיִני ַמְבִּדיל ֵּבין ַעִין ְלִפְטָמה

  
 . ָחִליָלה–ַאְּת Iא ֲחִתיַכת ָּבָׂשר 

 ֲאָבל ֲאִני

 .ֲאִני ְּכמֹו ֶּכֶלב

  
 –ָּפׁשּוט ֹּכה 

 –ָּכל ָּכO ְּבִסיִסי 

 –ֶּגֶבר 

  
 .Iא ָחָדׁש

  
 ֲאִני ָיכֹול ְלַנּסֹות ְלַהִּביט 

Oְּבַאֵּפ ,Oָיכֹול ְלָהִסיט, ְּבִמְצֵח 

 Oֶאת ַהַּמָּבט ֶאל ַּדׁש ֻחְלָצֵת– 

 .ְלֶרַגע־ָקט

  
 ָיכֹול ְלַׁשֵּקר 

 ּוְלַהֲעִמיד ָּפִנים

 .ֶׁשֲאִני ַמִּביט ַּבָּפִנים

  
Oַּגם ְּכֶׁשֲאִני ִמְׁשַּתֵּדל ְלַהֲעִמידַא  

  –ַּכּמּוָבן ,  ְּכֵדי ְלַכְּבֵדO–ָּפִנים 

 –אֹו ָאז 

 –ִמְּפַאת ִהְׁשַּתְּדלּוִתי ַהְּגדֹוָלה 

 .ֲאִני ַמְקִׁשיב ַאף ָּפחֹות
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 ֲאִני ֲהֵרי ָּכל ָּכO ָּפׁשּוט 

 –ְונֹוַח ְלִהְתַּפּתֹות 

 ד ְוָכל ַהְּפֻעּלֹות ַהָּללּו ַיַח

 .ֶזה Iא ָּפׁשּוט ִלי ְּכָלל

  
–  

  
 ַּגם ֶּבֶגד ָצמּוד ֶזה Iא ַקל

  
Oַּכֶּגֶבר ַא –  

 .ֲאִני ִמְתַּגֵּבר
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 שלושה זוטים

  

  

 נאום הרוקחת הזקנה

  

  

 ֲאִני ֶנֶגד 

 .ַהֶּטֶלפֹוִנים ַהֲחָדִׁשים

 –ם ַהְּנָכִדים ֶׁשִּלי קֹוִנים אֹוָתם ְּבַאְלֵפי ְׁשָקִלי

 ּוְכֶׁשֲאִני ִמְתַקֶּׁשֶרת

 .ֵהם ִלְפָעִמים Iא עֹוִנים

  

  

  

 סבי בשנותיו האחרונות

  

  
 ,יֹוַמִים ַאֲחֵרי ֶׁשִּנְתַּפס ְּבַמְלֹּכֶדת ַהֶּדֶבק

  –ָהָעׁש 

 –ְּכֶׁשָּנַׁשְפִּתי ָעָליו 

 .ֲעַדִין ָזז

  

  

  

• 

  

  

 ְמֻתְרְּגָמִנית ָיָפה ִלְׂשַפת ַהִּסיָמִנים 

 ה ְּבִלי ַאף ֵחֵרׁש ַּבָּקָהל ְּבֶעֶרב ִׁשיָר

  

 ְמַסֶּמֶנת ַלָּקָהל

 .ֶׁשהּוא ִנְפָלא
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 ס"שיר חר

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

•   

  

 ְּבִעיִרי ָזֵקן ִאיׁש נֹוֶיְׁש

 ֲעִריִרי ַּגם ְוהּוא חֹוֶלה הּוא

  ְמיָֻּזע ׁשֹוֵכב הּוא

 ַּבְּמזּוָזה ּובֹוֶהה

 .ַיְבִריא Iא ֶׁשּׁשּוב ְויֹוֵדַע

  

 ֶנְהֶּדֶרת ִאָּׁשה לֹו ָהְיָתה

  ֶנְעֶּתֶרת ָהְיָתה ִהיא ְּכֶׁשִחֵּזר

Oְּבֶרֶצף ָּבּה ִהּכּו ַא 

 ּוִמְפֶרֶצת ַסְרָטן

 .ַאֶחֶרת ַּתְחֶּתיָה ָּבָאה ְוIא

  

 ְמאֹוד ַעד ָעָליו ִלי ַצר

Oא ַאI ְּדָמעֹות לֹו ַיַעְזרּו – 

  ְּבֶחֶרט ֶאֶבן ֲעֵלי ַנְחֹקק

 .ַמְחָמאֹות ְקָצת ְלַצד ְׁשמֹו ֶאת

  

• 

  

 ְּבִעיִרי ֶאָחד ֶּגֶבר ֵיׁש

 ְׂשִעיִרים ִריםְּגַבְרָב ֵמאֹוָתם

  קֹולֹוןי ֵמ ַמִּדיף הּוא

 ִמְׁשקֹולֹות ִריםּוֵמ

 .ַההֹוִרים ֵאֶצל ָּגר ֲאָבל

  

 ַּבחּוָרה מּולֹו ָּגָרה

  ְׂשכּוָרה ְּבִדיָרה ַרָּוָקה

 ָיֶפה ֵּדי ּגּוף ָלּה ֵיׁש

  ֵפן עֹוָׂשה ַּגם ְוִהיא

 .ַרע ְּבִכי ַמָּצָבּה ּוְבָכל־ֹזאת

  

 ִזּוּוִגים ַהְּמַזֵּוג ְוַאָּתה

  נּוִגים ַעל ֵמַחְסּדֹו ַהַּמְרִעיף

 ְּבִחיָרּה ִעם ַּכָּלה ַהְּמַאֵחד

 .ִּבְבִרית־ִעּנּוִגיםָנא  םִביֵאֲה

  

ב "הריני ליתן בפניכם כיום הזה שיר זה
 הוא שיר – אם כי משני –ממין חדש 

היה עלי לגייס את כל יכולותיי . ס"חרה
 ומתכונתו –האריתמטיות כדי לגלותו 

 : הינה כדלקמן

  

לאמור . ונטהס = ובעייתר + משיָרייםח
את צמד החמשירים . 14=4+5+5

יחרוז המשורר כרצונו לפי מתכונת 
ואת ] א,ב,ב,א,א[החמשיר השגורה 

הרובעיית לפי מתכונתו הידועה 
לישית של כאשר שורתו הש] א,ב,א,א[

המרובע תיקשר בחרוז לשורת החמשיר 
ס כולו "השני ומתכונת חרוזי שיר החר

ה ,ג,ה, ה–ג ,ד,ד,ג, ג–א ,ב,ב,א,א: תהא
ג ,א,ג, ג–א ,ב,ב,א, א–א ,ב,ב,א,א: או(
 ]). ב,א,ב,ב: או[

  

איני יודע מה צופן העתיד עבור שיר 
עד כה עלה בידי לחבר שירי , ס"החר

אך , למדיס אחדים בלבד וצולעים "חר
אלו הם צעדים ראשונים שהם פחות 
בבחינת שירה ויותר בבחינת דוגמאות 

ים נוספים ויעשו ִנָס"ְריבואו ַח. לתבנית
אני סבור שהשילוב בין . בו פלאים

 והשחז המקאבריות ,־לכאורההקלילות

 כמו גם ,המאפיינים את החמשיר
 ,יכולתו היוצאת מן הכלל לגולל עלילה

ובין , ת מפתיעה בזריזו,או לתאר מצב
, המסקניּות ,הנימה האלגית־מלנכולית

הפסקנות ומוסר ההשכל הנלווים 
ככל שלמדתי על (בדרך־כלל לרובעיית 

בנשלום , בוטינסקי'טיבו מתרגומי ז
עשוי לפתוח אפיקי ביטוי , )רלד'ופיצג

ולהוביל , גם אם צרים למדי, חדשים
 .  לתוצאות מפתיעות ומעניינות בהחלט
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 לריסה מילר

  
  

 שלושה שירים

  
  

 זכרוני

  

  

 ֵיׁש ִלי ְמִׁשיָכה

 ַלְּכָפר ַהּסֹוְבֵיִטי

 ְּכִפי ֶׁשהּוא ְּבִדְמיֹוִני

 ִאם ִזְכרֹוִני ֵאינֹו

 ִתיַמְטֶעה אֹו

 אֹוְמִרים ֶׁשָהִאָּׁשה

 ֶׁשָּיְלָדה אֹוִתי ָהְיָתה

 ִמָּׁשם ַצָּיר ְמֻבָּגר

 ָאַמר ִלי ֶׁשרֹוִאים

 ַּבֲהִליָכה ֶׁשִּלי

 ַהְּכִמיָהה ֶׁשִּלי

 ְלַתּפּוֵחי ֲאָדָמה
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 מרחק

  

  

 ָהִייִתי ָזָרה ִלי

 ָהִייִתי ׁשֹוָנה

 ַּבֶּמְרָחק ָרִאיִתי

 אֹוִתי ִאָּׁשה

 ָבה ִׁשיִריםֶׁשָּכְת

 ְוֶזה Iא ָהָיה נֹוָרא

 ָּכל ָּכO ְּכמֹו ֶׁשֶּזה

 ִנְרֶאה ִלי ִלְפָעִמים

  

  

  

  

  

  

  

 שיבולת השועל

  

  

 ֹזאת ְּתקּוָפה ֶׁשל ֲחַלב ִׁשֹּבֶלת ׁשּוָעל

 ֹזאת ְּתקּוָפה ֶׁשַּמְזִמיִנים ָקֶפה ִעם ֲחַלב

 ִׁשֹּבֶלת ׁשּוָעל ּוְמַיְּצִרים ֲחַלב ִׁשֹּבֶלת

 ׁשֹוִתים ָיבֹואּו ְּתקּופֹות ֲאֵחרֹותׁשּוָעל ְו

 ֲאָבל ָּתִמיד ִנְזֹּכר ֶאת ַהְּתקּוָפה

 ַהְּתקּוָפה ֶׁשל ֲחַלב ִׁשֹּבֶלת ַהּׁשּוָעל

  
  
  

  
  .'ברחש' ראה אור בימים אלה בהוצאת –' פיֶרה '–ספרה של לריסה מילר  •
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  אבא קובנרשיחה עם 
  

  ספי רכלבסקי: ןמראיי
  

 במסגרת הסדרה קובנר אבא עם 1987- ב רכלבסקי ספי שערך הראיון
 לעולמו הלך אשר ,המשורר שהעניק האחרון הראיון גם היה, 'גבול'

   .צ" בגלהשידור לאחר כשעה
  
  
  

הוא מן , עין החורש,  קיבוצך–בחברה חילונית כיום מה המקום , אבא קובנר

  ?לחיפוש של סמלים, לסמלים – הסתם כזה

  

המתמקדת , של הבעה של בני אדםאני מתייחס ביראת כבוד לדפוס הזה 

אני חושב שזה צורך אנושי עמוק של כל .  ביראת כבוד,הימנוןבבסמל כמו 

תחילה היא . ד מאודודתית מתלבטת בזה מאוד מא-והחברה הפוסט, חברה

ואולי . והיא יצרה סמלים משלה, חשבה שכל הסמלים הם אנכרוניזם

והיא מתלבטת , מליםהיא יצרה אותם כסמלים והם נהיו לס, בהיסח הדעת

אבל יש , אין סמלים, כי אם אין קדושה, קשה מאוד איך אוכלים את זה

, זאת אומרת. גם אם אנחנו לא קוראים אותה כך, אולי גם קדושה אנושית

אבל בני אדם שפכו את דמם ונתנו את מיטב , דבר שלא נצטווה על ידי אל

או בשם הסמל שנותיהם וחלומותיהם ודמם בפועל ממש למען הסמל הזה 

  .      אז זאת היא קדושה, הזה

  

 – זה שאחרי מות האלוהים – דתי- אתה מדבר על קדושה בעידן הפוסט

אבל אנחנו נמצאים לא . אחרי עידן השליטה של האמונות הדתיות האחידות

של ניסיונות , רצח של סמלים.  במאה של רצחכי אם ,רק במאה של מוות

אותו ניסיון למצוא . את הרוצחים וקראו לוהצעידו בו , ליצור קדושה מהמון

  .לא יכולה להיות רוח רעה, אותה רוח של ציבור, קדושה

  
אם ה. של כל דבר גדול, זה שתי הפנים של כל דבר. כן, כן יכולה להיות

אבל הוא גם חוצץ בין אדם . מסייע לאדם לעצב את עולמו, הרהר בסמלל

 באותה מידה שהוא – דולכל סמל ג –סמל , אבל דגל. לא רק הוא. לאדם

באותה מידה , שהוא מגבש חוויה, שהוא מלכד בני אדם, מקשר בני אדם
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מתי ההתלכדות היא למען דבר בעל , עכשיו. הוא חוצץ בין בני אדם אחרים

ומתי אותו כוח של התלכדות הוא כדי לחצוץ בין ? למען עניין טוב, ערך

זוהי ? למעשה רע ולעשות אותו מוביל ,בני אדם ולעשות אותו מעשה

אין צל של ספק שמכל מה שיכלה ללמד . הפנים-זה דו, הטרגדיה האנושית

הוא , ושל היהודי בפרט, מאה העשריםב אדם של ה– אותנו הטרגדיה שלנו

וכשאתה המון גם , כו ממשהמון בתובהמון כשאתה . להיזהר מלהיות המון

 האדם בתרבות מודרנית יש אפשרות להפוך את. כשאתה איננו בתוכו

אלא שהוא נקרא להיות , גם כשאיננו פיזית בתוך אותו רגע בהמון, להמוני

אין כמעט מפלט , אין מפלט לזה. אם עשו אותו לכך, המון בכל עת תמיד

רוב בני האדם מתעשתים . להתעשת, רק בודדים יכולים לעמוד בזה. לזה

ון הוא והגבול הדק בין ציבור ובין המ. להיזהר מלהיות המון. מאוחר מדי

אתה לא יכול לבנות שום דבר בחיים בלי . בעצם הגבול הדק בין טוב לרע

לא כל , כיהודי. חברותית: אמרו את זה פעם. אדם הוא חיה ציבורית. ציבור

, איך להיות עדה. אתה מתחיל להיות עדת אלוהים כשאתה עשרה. שכן

שהו והסמל וההמנון הוא איפ. זאת היא הבעיה? קהילה ולא המון, ציבור

הוא עדיין סמל של , כשהוא כמו תפילה.  הוא תמרור דרך– תמרור דרך

שעשוי למוטט את כל הנוגדנים , כשהוא משהו כל כך סוגסטיבי. ציבור

וללכת שבי אחרי ,  את כל המערכת האימונולוגית המוסרית שלך,האישים

  .אז זה השטן, הקריאה האצורה בהמנון

  

,  שיאמרו שהקדושה מאיימת על חיינויש כאלה ?היכן ניתן להסיג את הגבול

מכביד , אחרת. חובה לשנות הכול. שאסור לתת לשום דבר להיות מקודש

ואותה : "בטקסט ספרותי של יואל הופמן נאמר, אתה יודע. המקודש והורס

, והתחברו רגע שברי האלילים ששבר אברהם, שעה הייתה שעה של חסד

ובמדבר סיני . אלילים עוד הרואכייתנה לי . אבי אתה :ואברהם אמר לתרח

והנביאים אמרו לעם . עלה בהר ונבלע בעננים, אסף משה את שברי הלוחות

, גם צפרדע השוכן באדמה וחגב שבעשב. שקטו שקטו עמי :היושב בציון

. נשרו מצלב העץ, והמסמרים שננעצו בידיו של ישוע וברגליו. אלוהים הוא

מלכות השמיים כאן .  העולםלא ניצחתי את :הוא ירד על פני האדמה ואמר

והעמיד על מקומם את השולחנות שהפך , אחר כך הלך לבית המקדש. היא

, וקרא ליונים שהניס. וכרע על ברכיו ואסף את שטרי הנייר שפיזר, על פניהם

: והשולחנים ומוכרי היונים שבו לביתם ואמרו,  למוכרי היוניםןוהשיב אות
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. ראי לילדים ונשב לאכול פת ערביתק. גם היום התפרנסנו כדי מחיה, אישה

, אחיי, אל תדוגו אנשים: ואמר לשמעון ולאנדרי, ואחר כך הלך ישוע לגליל

אל תאכלו את בשרי ואל תשתו : ועלה על הר האושר ואמר. דייגי דגים אתם

נסורת העץ נישק ל. נפל על צווארו של נגר זקן, אחר כך הלך לנצרת. את דמי

  ".יאבי אב :שדבקה במצחו וקרא

  ?הקדושה היא לא הגדולה בסכנות היום, אבא קובנר

  
, אחרי הכול .אני מפקפק אם חיים אנושיים יכולים להיות בלא קדושה

,  החריב אותואן שלי ב– "עולם ישן עדי היסוד נחריבה"הניסיון הזה של 

האדם לאחר המהפכה הצרפתית , זאת אומרת. אבל הייתה שאיפה כזאת

אנחנו מדברים על סמלים אחרים . ה כל העסק שנ200 זה –עשה כל זה 

 –  יהודית ולא יהודית– שהם פוקוס של החוויה האנושית בת אלפי שנים

או , יכול מאוד להיות שהאדם החילוני. אנחנו עוד לא יודעים. עולמית

יוצר בתרבותו ואקום ששדים ורוחות ייכנסו , "האדם החילוני"שמה שקרוי 

-ום שהחיים וההוויה האנושית היא לא חדמש, לא הקדושה, לוואקום הזה

פתאום מסתבר . ויש מבוך ויש מבוכים ויש תהיות, ממדית-ממדית ולא דו

לא עונה על הרבה שאלות או לא עומד , לך שהרציונליזם שכל כך סגדת לו
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החולף : שני יסודות ראשיים אני רואה בחיים בתולדות אנוש. במבחן

היסוד . אנוש בלא היסוד המתמידאין תרבות . העובר והמתמיד, והקבוע

כי טבע , היסוד המתמיד יותר הוא המתמיד בציבור. המתמיד זאת מסורת

הוא גמיש , הוא אופורטוניסטי יותר, הוא קפריזי יותר, הוא גחמני יותר

יותר , טבע הציבור האנושי הוא יותר שמרני. והוא חולף לכן יותר, יותר

, לא הייתה האנושות,  בלעדיו.מתמידהוא הכוח ה, והוא המתמיד, קבוע

בכל פרשת דרכים יש איזה תנופה , בכל דור יש גיל צעיר,  עכשיו.לעולם לא

איננה אוהבת את המתמיד ואת ,  מטבע הדברים,תנופה צעירה. צעירה

את הכלא , והפרץ הזה למחוק או לפרוץ את הסוגר. השמרני ואת הקבוע

הוא אולי , הו חדשוליצור מש, של המסורתי, של הקבוע, של המתמיד

אבל בסופו של , הוא נותן את התנופה, הוא נותן את ההתעוררות, מחיה

ואתה נושם , זה מצטרף איפשהו גרגיר קטן אל המתמיד והקבוע, דבר

המתמיד זה : עכשיו במילים אחרות. הלאה את ההמשכיות של החיים

 שהוא" מאמין" אני משתמש ב–  אני מתפלא– לכן אינני מאמין. המקודש

: שלילת מה שנקרא, לא להבנתי, לא לרוחי,  זאת אומרת– גם על השלילה

העת הזאת בישראל היא לא עת של : אז הייתי אומר. הדברים המקודשים

אולי כך לא . הנכוןהוא ההיפך מזה . הרס כלים והרס מיתוסים והרס אגדות

כי משהו קרה ומתרחש פה עכשיו , הייתי מדבר לפני ארבעים שנה

שֹּפה בארץ הזאת , "עם ישראל"שתפירת הלבוש הזה ששמו , בשבילנו

לא ... לא עולה כל כך, אנחנו מנסים לתפור אותו שוב מהקרעים ומהטלאים

 הרבה יותר קשה מאשר –  הרבה יותר קשה ממה ששיערנו,בנקל בא לנו

, לברוא מחדש כביכול או לעשות תחייה של ַעם מעבר למקומות צמיחתו

ולברוא משהו שיהיה לזה שפה , על תהומותיו, ועל ניגודי, על עדותיו

ובדור . אין דבר כזה, בלי זה. חוויות משותפות, מטען משותף, משותפת

אנחנו חיים בדור שרובם של . ..שהיסוד הדתי איננו יותר יסוד טוטאלי

הסמלים היהודיים מתחילים להיות זרים לאלה שגדלים כיהודים 

שרק עכשיו כ, להרוס מיתוסיםלומר על דור זה שזה עת . וכישראלים

כשאתה חי בדור של . תרבותי-י אקט אנט...זה דבר, הצמיחו עור חדש

, מכביד בטונות עליך של טופס מסורתי שעובר מאב לבן, פונדמנטליזם

 אז גם – נשמתך יוצאת לפרוץ לאיזה אוויר אחר, ואתה מתרונן, מבן לנכד

גם אם האלילים , ליםחובה להרוס אלי, חובה להרוס אז כלים, אם בשגגה

את כל הקרמיקות של אברהם ,  את כל החרסינות;האלה הם לא אלילים
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האם אנחנו . חובה להרוס כדי לתת פתח חדש להמשכיות אחרת. אבינו

אני חושב שקוצר מחשבה . כך אפשרי לחשוב לפני שנים ?חיים בדור כזה

או בגיל שזה טבוע באנשים בעלי מרץ רב , או הליכה אחרי נטיית הלב שלך

דור רוצח "זה ? איך היה אומר שלונסקי...  אני חושב שזה– מסוים

, אגדותלהאגדות עוד לא נהיו , זאת אומרת... זהו הדבר שאנחנו. "אגדותיו

חדשים לא , המיתוסים הישנים רחקו מלב. המיתוסים לא נהיו למיתוסים

ו  כמ–גם למיתוסים יש שתי פנים . ומיתוסים אינם תמיד שדים. נקלטו

 אין כל אם, מוצאת חן בעיניהנמהרות שבזה לא . כמו לכל סמל, לסמל

  . אז אין כל אנושי לדעתי, קדוש

  

    ?מסורת ושינוי,  איך היא עומדת בין קודש לחול–השפה , אבא קובנר

  

כי ההתפעלות . אני רואה את זה ברגשות מעורבים של התפעלות וחרדה

, דורות דבר בלתי אפשרישלושה -נעשה פה בשניים, אחרי ככלות הכול

.  בהיסטוריה של התרבות האנושיתאאולי גם אין לו אח ודוגמ, בלתי צפוי

, של מחשבות ואידיאות, הטרנספלנטציה מעבר לימים, ההשתלה מחדש

,  והפיכתה משפת קודש לשפת חיים–  השפה העברית– תוך החייאת שפה

 –ת היהודית העולמי, הייתי אומר, שהופכת היום גם לשפה, שפת החולין

עם למעלה ממיליון ילדים שכל שנה , שפת הקשר בין יהודים ליהודים

הספרות  צמיחת .יאמן כמעט לאשזה דבר  ,"שלום כיתה א" אומרים

לשפה . החרדה שלי היא הבורות המתלווה לתהליך של ההחייאה. למשל

-אני נזכר שבפתיחת בית התפוצות לפני שש. העברית יש רבדים ומטען

,  לא יהודים,כשהדרכתי איזה קבוצת אורחים מחוץ לארץ, שבע שנים

ובאתי , ויש לי שם חלק בעיצוב הרעיון, והראיתי להם את בית התפוצות

, תראו: אמרתי להם. שאלו אותי מה זה. 'שער היצירה'שם שאיתם לקומה 

 יכול לקרוא – ?שבע? שש ?זה כמה, 'בכיתה ב', בישראל ילד בכיתה א

. הם היו כנדהמים. וללא קושי להבין אותו,  שנה3000טקסט שנכתב לפני 

הוא יכול , זאת אומרת. בעצם אנשים משכילים לא צריכים להיות נדהמים

כ "סה. אמרתי את זה בתום לב. ללא קושי,  כמעט ללא פירוש,ך"לקרוא תנ

אני היום . ולא חשבתי שאני אומר דבר שהוא כזב, זה היה לפני שש שנים

 לא בעוד – אינני בטוח אם זה יהיה בעוד עשר שנים. לא הייתי חוזר על זה

אינני בטוח אם צעירים המתחנכים על הדפוס . בעוד עשר שנים, מאה
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אם הם בעתיד יוכלו לקרוא , וזה ודאי ילך ויגבר, השליט של העברית היום

 –  שנה100מלפני ,  שנה50אלא גם מלפני ,  שנה3000טקסט לא מלפני 

כי עד . או אפילו אחריו,  נוספו דורו של ביאליק,מאז שהוסיפו את התחייה

אפילו :  הייתי אומר, היה צורך נפשי,ם לרוב,הייתה לנו, לפני זמן לא רב

 להכיר ולאמץ מים של באר עמוקה ולשאוב אותם בדליים – צורך אינטימי

את , יצור את הסגנון שלךל, זאת אומרת. שלך ולשתות וללכת עם זה הלאה

ססת ושאובה מתחושה שאתה לא ראשון על פני  אבל מבו.השפה שלך

יש בכל שפה , יש מטען, יש צליל, יש פטינה... שיש לעברית, האדמה

כשאני מדבר על . יש הקשרים שונים,  יש רבדים שונים... הלשון...חיה

אלא מה שעושה , אני לא מתכוון למשהו שעושה הסלנג לשפה, הרדידות

  .וסר יחס אינטימי לשפה שלך ח...אי הידיעה וחוסר הכבוד אל השפה
  

  ?אבל יש כאן גם חלק לעשייה אמנותית
  

הלא . אני חושב שנקלענו פה למצב מביך. יש חלק לעשייה אמנותית, הו

באוהל " עם לבדד ישכון"יכול להיות . באמנות" עם לבדד ישכון"אין 

 הזאת ששמה ישראל נקלענו פה שההתהוות. אבל לא באמנות, מועד

.  משהו מתרחש עם אמנותו קרה לנו בזמן שבעולם כול,עם בארצו, חדשה

השפה האוניברסלית מטשטשת . שאין שפות פרטיקולריות יותר באמנות

לאן זה , ה ייקח בעולם כולוכמה זמן ז, אגב, אנחנו לא יודעים. תחומים

 האם לא תהיה נהייה עוד יותר חזקה לפרטיקולריות בדרכים ?מוביל

היום זה מחיקת . אין דרך אחת. רה האנושיתכי יש שתי פנים ליצי, אחרות

שזה נוגע מיד בבמה הישראלית ובספר , השוני ומחיקת הייחודיות

זאת . וחודר אל הרחוב חזרה בהיזון חוזר, הישראלי ובקולנוע ובכול

. לא צריך בכלל ללמוד, זהו. שכל בור יכול להיות דבר וסופר ואמן, אומרת

ול להגיד תהייה שספר התהילים זה הוא יכ. לא צריך אפילו להציץ בספר

אז .  אני שמעתי את זה מסופר בישראל– הספר המשעמם ביותר שהוא קרא

 ...איזה, איזה אנדרסטייטמנט, הוא לא אמר את זה רק כדי להביע איזה דבר

אני חרד . קיצוץ הנטיעות: ל" מה שנקרא אצל חז...להיות איזה יפהפה

  .זה קיצוץ בנטיעות. אין לנו יערות, זה לא עקירת יערות. מקיצוץ נטיעות

  

הנקודה של חשיפה לאמריקה , אתה יודע ?אבל האם באמת יש כאן חידוש

 ?האידיאולוגיהואולי עיקר הדבר הוא  ? האם היא באמת הנקודה,המבוללת
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האידאולוגיה הציונית שהפכה או ניסתה להפוך את הציונות לדת החילונית 

התנכרות אולי גם לרבדים ולשפה . אליהתוך שלילת הגולה וניכור , היהודית

ייתכן שקשה למצוא הרבה רבדים . אולי שם הניתוק והניכור. ולהיסטוריה

  . וגם לא הרבה אהבה לזה, ליים בספרות דור המדינה"חז

  
או דור ראשית , אבל דור המדינה, לא להכללות, שוב... הייתי מבדיל

גם , ם הייתה פחזות גם א– או טרום המדינה, אפשר להגיד ככה, המדינה

היא הייתה יותר מתוך אהבת , גם אם הייתה נמהרות, אם הייתה שובבות

אני זוכר שאמרתי את זה פעם איפשהו בשיחת . הדברים ולא מתוך שלילתם

משהו ששאלו אותי שאלה דומה לפני ... סופרים איפשהו בארגנטינה

והם , והם יתבגר. לא יעזור להם שום דבר, הבט:  אמרתי– שלושים שנה

אלא גם את אבא שלהם ,  את צחי ואת יגאלארלא רק לת, יחפשו אז לספר

וכך . מה עולמו, מה הוא, ואז הם יצטרכו לתהות מי הוא, ואת סבא שלהם

. לא היה בדור ההוא, היסוד האירוני שהפך כל כך מהר לאלמנט ניכורי. היה

 עם ...לנוככה אצ, הגויים כמו אצל –יש פה משהו בכל זאת בעיניי עולמי 

.  שהרגליים נטועות פחות מאשר אצל אחרים בתוך תרבותם– פחות משקל

אני רוצה להאמין שזה ימי . יש שבר, יש התפרקות, כן: אני הייתי אומר

  . מעבר כאלה

  

     ?אתה רואה תהליך של חזרה לחיפוש של רבדים

  

 – אלא אני מסרב להאמין שירושה כל כך חשובה וגדולה, לא שאני רואה

היא בעצם , שלמרות המרד שלה במסורת, ו שהייתה הציונות במיטבהכמ

  .  שמורשת כזאת יכולה להימחק או יכולה ללכת לאיבוד– המשכה

  

איזה ביפוש מן חנסיעות למרוקו או לפולין רואה אבל באינך , אבא קובנר

  ?לגבור על איזה ניכור, ניסיון להחיות זרימהכ, נתיב אבוד

  
 אנשים , או נוסעים, אני מבין שנסעו,מרוקו. שוניםזה שני דברים , לא, לא

. ונוסעים אל מקום גידולם. הם ולא בניהם. שעלו משם, שיצאו משם

אני , שרובם,  זה בעיקר נסיעה של קבוצות מדור הבנים והנכדים– לפולין

שלהם  הקשר – כי ההורים. לא ההורים הדריכו אותם לעשות את זה, חושב
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, יש מי שחשש למסור את הקשר הזה.  מאודלעבר הזה הוא היה מסובך

ם  יש לו רגשות אש–יש מי שחטא , כוויש מי שכלא את זה בתו, לספר עליו

גל שקצתו בא מנהייה אישית של הצעירים לראות מה איזה זה . בעניין זה

לא סיפרו להם או לראות במו עיניהם את המקום איפה שהיו ההורים או 

באיזה מידה . זה ציבור מצומצם. ת נוערוהמחנכים מורים ותנועו. הסבים

החוויות האלה תהיינה חוויות של קבע או תיתנה משמעות תרבותית 

הם לא באים . עוד מוקדם להגיד,  זה נראה עוד– איזושהי ביצירה או מה

את מקום , הם באים לראות את מקום הטרגדיה. לראות את מקום גידולם

זה דבר .  למה שהם ציפווהמפגש הוא תמיד חזק מעל ומעבר, החורבן

 חבל – שהיא התעניינות שולית לדעתי, בהתעניינות ביידיש. לגמרי אחר

יש סקרנות טבעית של חלק מהאנשים שאכפת ,  זה שוב– שהיא רק שולית

החיים יעשו . להם להבין את שורשיהם ואת שורשי תרבותם של אבותיהם

יהיו החיים . יעשו את זה כשולי לצערי. את שלהם לטוב ולרע

, באוניברסיטה בתל אביב או בשוק מחנה יהודה או בשוק הכרמל

.  האם כל זה יהיה חלק מתרבותנו או לא.ופה ייקבעו הדברים, בטלוויזיה

שבחלקו המועט יש לו ריגוש ועניין , דור הצעירים הזה, למרבה הצער

אבל אין לו עניין לנסוע לראות את היהודים החיים , לנסוע לפולין לראות

 בעוד חמישים ...אולי לנכדיהם תהיה אותה הרגשת אשמה. ם היוםבעול

כי יהיה , והם לא ידעו עליו כלום, כשירצו להבין מה זה העם היהודי, שנה

לראות . רק לא לראות יהודים, הם נוסעים על פני כל העולם. אולי נתק

המגע החי עם את , זאת אומרת. לראות אמנות, לראות הרים, מדבריות

 זהו נתק שאיפשהו יש בארץ ...והם הרוב היום עוד, וד קיימיםיהודים שע

אני היום יותר נדהם מאשר לפני ארבעים . .. איזה משהו שקשה להביןוהז

אני אז לא תיארתי . כמה ניכור היה פה למה שקרה שם בזמן השואה, שנה

מדובר , כי אחרי הכול, אני מתקשה להבין לפשר הדבר. לעצמי עד כדי כך

. משפחות, ההורים,  חייו,רוב הביוגרפיה הייתה שם... ששם היועל ציבור 

שכל מעשה ידינו פה היו נראים כל כך , או שהנאציזם פה היה כל כך גדול

אני . שהכול צריך להיות משועבד למטרה הזאת,  מעל ומעבר,חשובים

. אני פחות מבין את הדבר הזה, ככל שאני מתבגר, ככל שאני מתרחק: אומר

אידיאולוגיה שמנתקת , אני יכול להבין ניכור מדעת, הבין רשעותאני יכול ל

 כמו שמצד ...קשה לי להבין דבר כזה... כמו בארץ טוטליטרית ש, אותך

 – "חריפות" אני מדגיש את המילה –אחר קשה לי להבין את החריפות 
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זאת . שבה מחנה דתי לוחם היום את מלחמתו שגובלת בשנאת ישראל

זה . שראל שונאים את היהודים שאינם כמוךשבשם אהבת י, אומרת

 – אותו הדבר הפוך.  לא זוכר שהיה איפשהו בתרבותי–בעוצמה כזאת 

והמאבק , שהם מהמחנה שלי לכאורה, צעירים ואחרים, שאנשים משכילים

 לא –התרבותי והפוליטי נגד חרדיות ונגד כפייה דתית , המוצדק הרעיוני

 אפשר לקרוא ...ת כמעט אנטישמיותהוא משולב באמוציו. מסתיים רק בזה

מה קורה לחיים , אם ביסודו של דבר אתה שואל מה קורה למפלגות. לזה

לסבא שלי היה ברור מה הוא .  משום שאבד חזון התיקון– הפוליטיים

רוב ל. תיקון עם ועולם: וא היה מקודשוגם ה. אפילו לי היה ברור. התיקון

הוא . בד מכוחואתיקון הזה ה, בני האדם ששאפו את זה בטופס חילוני

 ,מלבד את מדרגות המס, בכלל לא יודע מה הוא רצה לתקן מלבד את השכר

הקץ הזה .  זאת היא הבעיה?מה הוא עוד רצה לתקן שאיננו חיי שעה

 אבל הריסות עולם אידאי , אינני יודע...הקץ הזה יקום מעפרו, יתחדש

,  מסתבר, מחורבן פיזי.רוחני זו טרגדיה לא פחות גדולה מאשר חורבן פיזי

  .קמים הרבה יותר מהר על הרגליים

  

  .לא אותם אנשים

  

תראה איך השתקמו ניצולים מהשרפה הכי .  ניצולים– גם אותם אנשים

  . גדולה

  

אולי אבל אפשר למצוא נחמה . על חוסר סמלים, דיברת על שבר, אבא קובנר

על , נוןהמאם מסתכלים על ה, אתה יודע. דווקא בהעדר הזה של סמלים

אלא גם בכך ,  לא רק במנגינתו שאינה מארשית,שהוא ככה רופס, התקווה

שאינו כל כך מוכר ואינו מצעיד גייסות אולי כמו ההמנונים ששלטו באירופה 

ם הוא אולי האלטרנטיבה יוכך חוסר סמלים ישראלי. במחצית המאה

  .האמיתית לקיום מארשי מהדס

  
הצעדי אווז האלה . א צעדו צעדי אווזזה נפלא שחיילינו אף פעם ל. זה טוב

 – רים שונים ולפני ארמונות מסוימים הולכים בהםקסשעד היום עוד בִמ

הם היו , אבל אף על פי כן, אמנם הם כבר יותר חיזיון בשביל צילומי תיירים

שאצלנו החוויה העממית היא יותר מאשר , זאת אומרת. פעם משהו
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אני חייתי . נלעג בעיני כל הגויים זה אפילו בית הכנסת שהיה – הטקסיות

 אז בית הכנסת בעיני – אני חושב שרובנו שחיינו בארצות האלהו – בארץ

 ,הזהרנד רומהמהם אף פעם לא הבינו מה שם . הגויים היה דומה לשוק

וישנו , לא שיש דממה בקהל, זאת אומרת. למה כולם מתנועעים וממלמלים

אלא ,  כך הקהל עונה בשירה יפהואחר,  משורר או, הדוכן וקוראמישהו על

החוויה העממית הזאת של . יש כל הזמן מין משהו דומה כמו בשוק

.  היא היא הטקס האמיתי היהודי,של המיית הנפש, של המהומה, למולהמ

 -  את הבורא בשעת בריאתו–ה "המדרש מתאר את הקב. אז זה טוב

ב שהוא נטל כתו. עשה את זהי איך הוא ,כשהעולם היה מצויר לנגד עיניו

מה .  יקרישו– אצוק קרים,  יתפוצצו– ןאצוק רותחי: שתי כוסות ואמר

מורשה . הלוואי ויעמוד העולם:  ואמרןערבב צוננים ברותחי ?עשה

שהבורא , אולי ויעמוד העולם: שמסרה לנו את הגרעין הפילוסופי הזה של

שיר  היא לא יכלה לנסוך בנו –  את העולם שהוא הולך לברוא– אומר אותו

היא לא יכלה לנסוך בנו המנון . המדינה היא מעל הכול, המדינה: שאומר

. לא רוצה לתרגם את זה לגרמנית. הקרקע היא מעל הכול, הקרקע: שאומר

יהדות היא התהוות של , זאת אומרת. היא יכלה להוביל עד התקווה

 שאיפה שאתה הולך ,התקווה. בשום אופן לא של הגשמה. התממשות

ולא הביטחון שהנה , את עמך, את העולם, את עצמך, גימותלתקון את הפ

אני רואה את . או מישהו הגשים את זה בעלותו על הצלב, הגשמת את זה

יכול להיות שכמו עם הפרוזה שאנחנו לא יודעים שאנחנו מדברים . ההבדל

 אנחנו שרים את – ההוא שלא ידע שהוא מדבר פרוזה,  למשל– פרוזה

 ,אולי אפילו המחבר עצמו לא היה מודע. בהתלהבותושרנו את זה , התקווה

שהיא , לנשמה שיש בשיר הזה, אימבר עצמו לא היה מודע להלוך הנפש

  . "התקווה"היא אומרת , "הגשמה"לא אומרת 

  

 קשה ?אולי חלק מהשבר שאתה חי אותו הוא פשוט ההגשמה, אבא קובנר

  . כשנפש יהודי מגיעה לארץ, אולי,להיות הומה

  
 על אפרוריות ביסודו של דבר אני תוההכש.  את זה גם בקיבוץאני רואה

היא משום שקשה לאנשים להיות מודעים שבעצם יש , בקיבוץשהחיים 

, זה חלק מהפרדוקס של הציונות. זה חלק מהפרדוקס. להם מה שהם שאפו

שבעצם כשאתה מממש , זה פרדוקס אוניברסלי של ההוויה האנושית בכלל
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, אין בעיה,  לממשו, או כל השנים,ח כל החייםאת הדבר שאליו אתה שמ

  . אתה גם ממית את השמחה

  

כאשר חלקה של התקווה , אם כן, מצבם של היהודים והתקווה לא השתנה

מצבך , אלא אתה נמצא בה,  שהרי מרגע שאינך חולם על ירושלים?הוגשם

ואז יהיו האומרים שאת מצב היהודים , ייתכן שקשה יותר להתגעגע. שונה

  .ם מסמל גוש אמונים ולא התקווההיו

  
אני חושב שזה . אני לא חושב שגוש אמונים זו נביעה ממעמקים. לא, לא

ררה כמה ווע, שאופוריה של זמן מסוים הולידה אותו, יצור קונקטוראלי

 ומשכה את המשיח בעד הזקן – דברים חבויים שישנם ביהדות לכל האורך

ואני חושב ששורשיה . מעמקיםאני לא חושב שזאת נביעה מ, לא. עד הסוף

  . נשארת התקווה שיש מה לתקן,אולי, לכן. יתייבשו מהר מאוד

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

                    
 קובץ –' מפגש' בכתב עת 1988- נדפסו בשערך רכלבסקי עם קובנר  קטעים מן השיחה *

  .ספרותי עברי ערבי
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  מרי בורדן
Mary Borden  

)1968-1886(  

 

THIS is the song of the mud, 

The pale yellow glistening mud that covers the hills like satin; 

The grey gleaming silvery mud that is spread like enamel over the valleys; 

The frothing, squirting, spurting, liquid mud that gurgles along the road beds; 

The thick elastic mud that is kneaded and pounded and squeezed under the hoofs of the horses; 

The invincible, inexhaustible mud of the war zone. 
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  ופרי'שיחה עם פול א – "המלחמה של הנשכח הקול"
  

  יהודה ויזן: מראיין
 

  
 

 

 

  
 

 

 

 

  
  
 

  
  פרי'ופול א

  
חוקר ספרות ומתרגם אנגלי המתמחה  אוה )O'Prey1956,  (פרי'פול או

שימש כמזכירו האישי של רוברט ; בספרות מלחמת העולם הראשונה

בין הספרים . ארלס טומלינסון'חיבר דוקטורט בהנחייתו של צגרייבס ו

 In Broken– של רוברט גרייבס םמכתביהאסופות : שראו אור בעריכתו

Images: Selected Letters of Robert Graves) 1982 (ו-Between Moon and 

Moon) 1984( ;Robert Graves's: Selected Poems) 1986(;First World 

War: Poems from the Front) 2014( ;Mary Borden: Poems of Love and 

War) 2015 (מסדר מדליית ב2016- פועלו הספרותי זיכה אותו ב. ועוד 

  ).CBE (הבריטית האימפריה

____________  
  

מהן לדעתך הסיבות העיקריות שהביאו לכך שמשוררת מודרניסטית 

? חה כמעט לגמרינשכ, ממשוררי מלחמת העולם הראשונה, מוכשרת כל כך

 ,אולם גם אידית סיטוול, "כי היא אישה: "אני מניח שתשובה נוחה תהיה

וכולנו זוכרים את שיר המלחמה הגדול , )מסוג כלשהו(היא אישה , למשל



  46 

שאותה תיארת בעבר , אז מה אירע במקרה של בורדן. 'דוָמם הגשם ָרד'שלה 

  ?"קול הנשכח הגדול של המלחמה"כ

  

בות רבות לכך שהכתיבה המלחמתית של מרי בורדן אני חושב שישנן סי

 'האזור האסור, 'ספרה יוצא הדופן על מלחמת העולם הראשונה. הוזנחה

של רוברט ' שלום ולא להתראות'פורסם בבריטניה במקביל ל, )1929(

עדות 'לשל זיגפריד ששון ו' זיכרונותיו של קצין חיל רגלים'ל, גרייבס

עומד בשורה אחת עם כל אחד '  האסורהאזור'. של ורה בריטן' נעורים

אך הוא לא זכה לפופולאריות , מזיכרונות המלחמה האייקוניים האלה

הן מצד הסגנון , קשה; משום שהוא קשה בהרבה לקריאה, בין היתר. שלהם

עם השילוב של קטעי שירה וקטעי פרוזה , המודרניסטי והפרגמנטרי שלו

 והנושא הקודר שלו ,קצרים שמטשטשים את הגבול בין אמת לבדיה

, בנוסף. פוסקת באומללות ובסבל הפיזי והנפשי-וההתמקדות הבלתי

מבוססים מאלה של (באותה העת כבר היו לה מוניטין מבוססים למדי 

כסופרת שעוסקת במעמדות ובמערכות־יחסים ) ששון או בריטן, גרייבס

וייתכן שהקהל הרגיל שלה חש מבוכה והתנכר לספר השונה , תומורכב

, שהוקדש לתיאור עבודת האחיות במלחמה', שרה גיי, 'הרומן שלה. ההז

, יותר" רגיל", הוא היה פשוט יותר'; האזור האסור'פורסם כשנתיים לאחר 

 היא הייתה אמריקאית –היו גם גורמים אחרים לדעתי . והצליח הרבה יותר

ולא אחות בריטית ,  הצבא הצרפתילצדשעבודתה במלחמה הייתה 

  .לים בריטיםחייב טיפלהש

 

מתאר ווינדהם לואיס בילוי ', מפוצצים ומפגיזים, 'בממואר הידוע שלו

, או הייתה מקורבת, האם בורדן השתייכה. משותף בחברת בורדן וברנרד שו

האם היו לה תפישות ? למילייה ספרותי כלשהו? לתנועה ספרותית כלשהי

  ?שידוע לנו עליהן, מגובשות או גולמיות, אסתטיות
  

יתה אהובתו של וינדהם לואיס וגילתה עניין רב באמנות ובכתיבה היא הי

שאותו היא גם (ויס ופאונד ' היא כבר קראה את ג1914-ב, המודרניסטית

הכתיבה שלה על המלחמה הייתה מודרניסטית יותר מהרומנים ). הכירה

 התאימה לחוויה לא המסורתית שהצורה נדמה ;המסורתיים שלה

  .בחזית ששירתה כאחות חוותה שהיא לעילא והקיצונית המודרניסטית
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, דמתה מאוד לוויטמן"ציינת כי בורדן ' הגרדיאן'בראיון שנערך איתך ב

ין מפכה של יהיתה מע, כתבה בזרם תודעה כמעט, היתה משוחררת ברוחה

ההשוואה הזו עשויה בהחלט לסייע בהבנת מקור הצורה ". מחשבות ורגשות

. 'הקרב על הסום' ויתר שירי מחזור 'בוץשיר  ה', '?איה יה'של שירים כמו 

בט המודרניסטי המובהק של י אולי בניגוד מסוים לה–אך בורדן הייתה 

הגיחו אותן , לדעתך,  מניין. גם מחברת סונטות מוכשרת–  מן החזיתשיריה

  ? ) של תקופתהודווקא באותו אקלים צורני(הסונטות 

  
מש יחסית לאישה באותה באורח יוצא דופן מ, בורדן הייתה משכילה ביותר

 - בניו' לאחר שלמדה בוואסר־קולג, היה לה תואר במדעי הרוח, התקופה

היה לה ידע מעמיק בספרות ). 1906-היא סיימה את לימודיה ב(יורק 

האנגלית והאירופית ואין ספק מבחינתי שההשפעה העיקרית עליה 

' השחורהגבירה 'ובמיוחד שיריו ל, א ויליאם שייקספיריכמחברת סונטות ה

היא עוקבת אחר המבנה הכללי של הסונטה ). 154-127סונטות (

את הארכיטקטורה  משבשת היא אבל ,שלה והחריזה המשקל ,השייקספירית

מהמבנה של , הפנימית של הסונטה על ידי התעלמות מן השבירה לבתים

מה שהופך את הסונטות שלה , לפני הקופלט החותם, שלושה מרובעים

היא גם מחקה את משחק־המילים הארוטי שאנו . יות יותרלמפורקות ודיבור

ון קריגן מתאר את סונטות 'המבקר ג. מוצאים בסונטות של שייקספיר

מודרניסטיות בצורה , חופפות זו לזו, פרגמנטריות"הגבירה השחורה כ

  .ולדעתי זה מה שמשך את בורדן" מוזרה

  

טיבים וציטוטים מו, פעם אחר פעם אנו פוגשים ביצירתה של בורדן נושאים

כבסיפור על (וכן רגעים של קדושה וחסד ) ך"רבים מהם מהתנ(מן המקורות 

האם תוכל לשתף אותנו במחשבותיך בנוגע לצד התיאולוגי ). 'הכומר והרב'

כשיר מתריס מפי '? איה יה'כיצד לדעתך יש לקרוא את השיר ? שבכתביה

  ?או שמא כזעקת שבר אמונית', אתיאיסטית וכו, כופרת

  

  ה אות לקחה אימה בשיקגו כילדה .מפותחת דתית רגישות הייתה לבורדן

הוא היה אחד המטיפים . ר ראובן טורי"שבה נשא דרשות ד, לכנסיית מודי

המפורסמים ביותר של אותה תקופה והאדריכל הראשי של 

החדש שעתיד היה לשטוף את אמריקה בתחילת המאה " פונדמנטליזם"ה
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בכנסייה והרגישה שהפרשנות "  מחדשנולדה"מרי בורדן . העשרים

כשנרשמה לאוניברסיטה . לה פריעהך מ" של טורי לתנרושפתהשיפוטית וה

והחלה לחוש , בניו יורק היא החלה להטיל ספק בפונדמנטליזם הזה

היא לא הייתה מסוגלת להאמין בדת . שמדובר בסוג של טירוף קולקטיבי

יא פיתחה מסירות ה. שמסלקת מן הישועה את כל בני הדתות האחרות

וסיפורי ; חמלה ומחילה, אהבה: אישית חזקה לדמותו של ישו ולמסר שלו

ריתקו , אותם למדה בילדותה, כמו גם אלו של הברית החדשה, ך"התנ

אחרי הלימודים שקלה תחילה להיות מיסיונרית ונסעה . אותה במיוחד

 שם ,משם המשיכה להודו; שם הקימה אכסניה לסטודנטיות צעירות, ליפן

 נעשה למיסיונר , ביל,אחיה הצעיר. פגשה מיסיונר סקוטי ונישאה לו

כשמרי סעדה אותו על ,  מת במצרים מדלקת קרום המוח1913-מפורסם וב

 ותרם את הונו הרב כדי לייסד בית חולים 25הוא היה בן . ערש דווי

שנתיים לאחר מכן מרי השתמשה בהונה הרב כדי לייסד . למוסלמים בסין

היא חשה שליחות מוסרית . ים לחיילים צרפתים שנפצעו במלחמהבית חול

  . שהייתה חלק מהחוויה הדתית שלה

  

אני חושב שהשאלה . להפך, מרי בורדן לא הייתה כופרת או אתאיסטית

 היא חלק ממסורת , בעיצומו של הסבל האנושי"?היכן נמצא אלוהים"

או ,  שננטשתמתוך תחושה, זוהי זעקה של ייאוש. ארוכה בכתיבה הדתית

הלילה האפל של " מה שהנוצרים מכנים לפעמים –אלוהים ן השהופרדת מ

הּוא ַרק ָצִריO ... ָעָליו ִלְהיֹות ָּכאן... ַאֵּיה הּוא ָיּה: בורדן כותבת". הנשמה

זה גורם לי לחשוב על שני קטעים שהם לדעתי מקור ". ִלְנֹקף ֶאת ֶאְצָּבעֹו

 שואל היכן ,בסבלו, איוב, שיתרא. ההשראה שלה לכתיבת השיר הזה

, )'איוב כג" (ֵהן ֶקֶדם ֶאֱהOI ְוֵאיֶנּנּו... ְוֶאְמָצֵאהּו , ִיֵּתן ָיַדְעִּתי ִמי: "אלוהים

". ָלָמה ֲעַזְבָּתִני, ֵאִלי ֵאִלי: "הוא זועק, רגע לפני שישו מת על הצלב, ושנית

יו בכל כי אם השתוקקו אל, גם איוב וגם ישו לא חדלו להאמין באלוהים

  . והתחננו בפניו שיגאל אותם מייסוריהם, מאודם

  

 1943-מתארת בורדן את ביקורה ב', מסע במורד סמטא ללא מוצא'בספרה 

להתרוצץ הלוך "מה היא עשתה כאן מלבד . בפלשתינה ובמדינות השכנות

להביא סירים ומחבתות מחיפה כדי , חזור בין דמשק לגבולות פלשתינה

  ?)259' עמ" (א"ות
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. יל'רצ'היה ידיד קרוב של וינסטון צ, הגנרל לואיס ספירס, ה של בורדןבעל

במהלך מלחמת העולם השנייה הוא שימש כשר הבריטי לענייני המזרח 

מרי ניהלה יחידת אמבולנס . בביירותתפקיד רב עוצמה שבסיסו , התיכון

תחילה בצרפת ואחר כך בצפון אפריקה , ניידת שתמכה בצבא הצרפתי

שם נאלצה לבצע את , היא חילקה את זמנה בין ביירות. וןובמזרח התיכ

ובין כל מקום בו הייתה יחידת , תפקידיה של אשת דיפלומט בריטי בכיר

 ־חולים־שם ניהלה באופן אישי בית, האמבולנס שלה מצויה באותו הרגע

  . גדולנייד־צבאי
  

  ?מהו לדעתך ההישג השירי הגדול ביותר של בורדן
  

הוא אחד השירים הגדולים שנכתבו על ' ־מזוההתיבל'אני סבור ששירה 

. בין אם על ידי חייל ובין אם על ידי עובד סיוע הומניטארי, חווית המלחמה

  .זהו שיר של חמלה ואנושיות גדולה
  

  '? האזור האסור'כיצד היית מגדיר את הפרוזה של 
  

מטשטשת את הגבולות המסורתיים שבין ' האזור האסור'הפרוזה של 

זהו בלבול ספרותי שתואם לתחושת הזרות והבלבול , הבדיוןהממואר ו

קשה לדעת מה . שהמחברת רואה כאינהרנטיים לחוויה שהיא מתארת

  . גם על הדף וגם בבית החולים–אמיתי ומה לא 
  

מדוע היא הפסיקה לכתוב ? מה אירע עם בורדן בשנים שלאחר המלחמה

  ?שירה
  

 היא התגרשה מבעלה .בורדן המשיכה בקריירה שלה כסופרת מצליחה

. והיא תמכה בו בקריירה הפוליטית שלו, המיסיונר ונישאה לגנרל ספירס

, היא כתבה שירה כתגובה לחוויה הקיצונית שחוותה כאחות במלחמה

נדמה שאף חוויה . וכתגובה לרומן האהבה הנלהב והפזיז שלה עם ספירס

  .ה שיריתבאורח כזה שיחייב תגובאחרת בהמשך חייה לא הייתה עוצמתית 
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   מרי בורדן

  

  

   שיר הבוץ
   

  

 ,ֶזהּו ִׁשירֹו ֶׁשל ַהֹּבץ

  ;ַהֹּבץ ַהַּמְצִהיב ַהִחֵּור ַהּבֹוֵהק ַהִּנְפָרׂש ַעל ְּגָבעֹות ְּכֶמִׁשי

  ;ַהֹּבץ ַהַּמְכִסיף ָהָאֹפר ַהּנֹוֵצץ ַהְּמַכֶּסה ִּכְזגּוִגית ֶאת ָהֵעֶמק

  ;ֹּבץ נֹוְזִלי ַהְּמַגְרֵּגר ְּבׁשּוֵלי ַהְּדָרִכים, ףַהּזֹוֵל, ַהְּמַזְרֵזף, ַהֹּבץ ַהּקֹוֵצף

  ;ַהֹּבץ ֶהָעֶבה ַהָּגִמיׁש ַהִּנילֹוׁש ְוִנְרָמס ְוִנְמָעO ַּתַחת ַּפְרסֹות ַהּסּוִסים

  .ֶׁשל ִזיַרת ִמְלָחָמה, ֶהָחִסין ִמְּפֵני ֹּכל, ַהֹּבץ ָהֵאיָתן

  

 .יםַמֵּדי ַחַּיל ָהַרְגִל, ֶזהּו ִׁשירֹו ֶׁשל ַהֹּבץ

  ;ַהָּגדֹול ִמְּכִפי ִמָּדתֹו, ְמִעילֹו ֶהָעצּום ַהִּנְׂשָרO ְוטֹוֵפַח, ְמִעילֹו ָעׂשּוי ֹּבץ

  .ְמִעילֹו ֶׁשָהָיה ָּכֹחל ְוַעְכָׁשו הּוא נְֻקֶׁשה ְוָאֹפר ֵמֹרב ֹּבץ ֶׁשָּדַבק ּבֹו

  ,ִמְכָנָסיו ֵהם ֹּבץ, ַמָּגָפיו. ְלבּוׁשֹו ְלבּוׁש־ֹּבץ

  ;ץְועֹורֹו הּוא ֹּב

  .ּוֹבץ ָזַרק ִּבְזָקנֹו

  .ֹראׁשֹו ָעטּור ַקְסַּדת ֹּבץ

  .הּוא ִנְרֶאה ָּבּה טֹוב

  .הּוא ִנְרֶאה ָּבּה ְּכֶמֶלO ָאִדיׁש ְּבַפְרָוה ֶׁשל ָחְרָּפן

  ;הּוא קֹוֵבַע ָאְפָנה ֲחָדָׁשה

  .הּוא ַמְפִּגין ֶאת ַהִּׁשיק ֶׁשל ַהֹּבץ

  

 .תֹוָלע ֶאל ַהְּקָרבֶזהּו ִׁשירֹו ֶׁשל ַהֹּבץ ַהחֹוֵמק ְּכ

  ,ַהַּמְפִריַע, ַהָּמצּוי ַּבֹּכל, ַהֵּמִציק, ֶזה ֶהָחצּוף

  ֶזה ִמְטַרד־ַהָּתִמיד ָהִריִרי

  ,ָהרֹוֵבץ ַּבּׁשּוחֹות

  ,ַהִּנְבָלל ִּבְמזֹון ַחָּיֵלי ָהַרְגִלים

  ,ַהְּמַסֵּכל ְּפֻעַּלת ְמנֹוִעים ְוזֹוֵחל ֶאל ְצפּונֹות ְמֵעיֶהם

  ,מֹו ַעל רֹוֶבה ְותֹוָתחַהּמֹוֵרַח ַעְצ
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  ,ַהּיֹוֵנק ּתֹוָתִחים ְלתֹוכֹו ּוְמַרְּתָקם ִּבְׂשָפַתִים ַלחֹות ּוְנפּוחֹות

  ;ֶׁשֵאינֹו ְמַכֵּבד ֶהֶרס ּוְקֵני ְיִרָּיה ּוְפָגִזים ִמְתַּפְּקִעים

  ,ְּבַקּלּות, ְּבַרּכּות, ּוְלַאט

  ;ָהֹאֶמץסֹוֵפג ֶאת ָהאֹון ְו; ֶאת ָהַרַעׁש, סֹוֵפג ֶאת ָהֵאׁש

  ;סֹוֵפג ֶאת ָעְצַמת ַהְּצָבאֹות

  .סֹוֵפג ֶאת ַהְּקָרב

  .סֹוֵפג ֶאת ֻּכּלֹו ַעד ֹּתם

  

 ,ַהַּמְבִאיׁש, ַהִּנְרָּפׁש,  ַהִּנְתָעב–ֶזה ַהִהְמנֹון ֶׁשל ַהֹּבץ 

  .ֶאת ֲאָנֵׁשינּו ִׁשַּקע. ִקְבָרם ַהּנֹוְזִלי ֶהָעצּום ֶׁשל ְּגדּוֵדינּו

  .ָּצָבה ַמְצִחיָנה ִמֶּׁשַפע ֵמִתים Iא־ֻעָּכלּוִּתְפֶלֶצת ִּבְטנֹו ַה

  .ֶנֶאְבקּו ּוְלַאט ֶנֶעְלמּו, ָׁשְקעּו ְלִאָּטם, ֲאָנֵׁשינּו ָּפְסעּו ְלתֹוכֹו

  ;ַאִּמיִצים, ְצִעיִרים, ַעִּזים, ֵמיַטב ֲאָנֵׁשינּו

  .ַמְרִעיִמים ְּבקֹוָלם, ֲחֻסִּנים, ֲאֻדֵּמי ַהָּפִנים

  ,ָיְרדּו ְלתֹוכֹו, גּוָדלֲעֵקב ְּבַצד ֲא, ְלַאט

  .ְׁשִתיָקתֹו, ְּדִחיסּותֹו, ֶאל ּתֹוO ֶחְׁשָכתֹו

  ,ָיַנק אֹוָתם ְּפִניָמה, ָׁשַאב אֹוָתם ַהָּלה ְּפִניָמה, ְּבֹכַח ֶׁשֵאין ַלֲעֹמד ּבֹו, ְלַאט

  .ְוֵהם ֻהְטְּבעּו ְּבתֹוO ֹּבץ ָמִריר ְוָדחּוס ְוגֹוֵרף

  !ַּכָּמה ַרִּבים הּוא ַמְסִּתיר,  ָהּה,ָּכֵעת הּוא ַמְסִּתיר אֹוָתם

  .ּבֹוֲהִקים הּוא ַמְסִּתיר ֶאת ֻּכָּלם ְׁשֵוה ֶנֶפׁש, ִמַּתַחת ָּפִנים ֲחָלִקים

  .ֵאין ָלֶהם ֵזֶכר

  .ֵאין ִסיָמן ִלְמקֹום ְׁשִקיָעָתם

  .ַהַּכִּביר ֶׁשל ַהֹּבץ ָסַגר ֲעֵליֶהם, Iעֹו ָהִאֵּלם

  

 .ֶזהּו ִׁשירֹו ֶׁשל ַהֹּבץ

  ;ֹּבץ ַהָּזֹהב ַהּבֹוֵהק ַהְּיֵפהֶפה ַהִּנְפָרׂש ַעל ְּגָבעֹות ְּכֶמִׁשיַה

  .ַהֹּבץ ַהַּמְכִסיף ַהּנֹוֵצץ ַהָּטִמיר ַהְּמַכֶּסה ִּכְזגּוִגית ֶאת ָהֵעֶמק

  ;ַּתְחָּפְׂשָּתּה ֶׁשל ִזיַרת ִמְלָחָמה, ֹּבץ

  ;ֲאַדְרָּתם ֶׁשל ְקָרבֹות, ֹּבץ

  .ל ָּכל ַחָּיֵלינּוִקְבָרם ַהּנֹוְזִלי ֶׁש, ֹּבץ

  .ֶזהּו ִׁשירֹו ֶׁשל ַהֹּבץ

  )יותם בנשלום: מאנגלית (
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   מרי בורדן

  

  

   ?ָיּה ַאֵּיה
  
  

  ?ֵאׁש-ַעל ֲארֹונֹו ּוִמְׁשָּכנֹו ְוַעּמּוָדיו, ֱאלֹוַּה ִיְׂשָרֵאל, ַאֵּיה הּוא ָיּה

  . ִּכי ָיֶאה לֹו ַהָּמקֹום–ָעָליו ִלְהיֹות ָּכאן 

  –ת ַהְּיִׁשימֹון ָּכאן ַעם ׁשֹוֵטף ֶא

  –ָּכאן ְּבִמְדָּבר ְצָבאֹות חֹוִנים 

   –ְזִעיִרי ָאֳהֵליֶהם ְזרּוִעים ַעל ְּפֵני ָהֲעָרָבה ְּכֹצאן 

  .ַהֹּכל ַּכֲאֶׁשר ָאַהב ֱאלֹוַּה ִיְׂשָרֵאל ִמֶּקֶדם

  ,ִהֵּנה ָהָאֶרץ ֶׁשָהְיָתה ְּדמּוָמה ְוׁשֹוֵמָמה ִנְכֵסית ִּפְתאֹום ַּבֲהֻמָּלה ְוַרַעׁש

  . ְוַהְּׁשֵפָלה ַהְּבִהיָרה ְוַהְּבָקעֹות ָהֲאֹפרֹות ְמֻרָּבבֹות ִּבְמבּוַקת ְּגָיסֹות

  ,ִּפיַקְרִּדי ְמַרֶעֶדת ְּבַקַּדַחת

  ,ְּפצּועֹות, ִּגְבעֹות ִּפיַקְרִּדי ְרצּוצֹות

  –ַׁשְדמֹות ִּפיַקְרִּדי ַּכֲאַבְעּבּועֹות ְׁשחֹורֹות 

  !יוֵאיזֹו ִהְזַּדְּמנּות ִלְנִביָא

  !חֹול ְלִנִּסים-ֵאיֶזה ַאְרַּגז

  –ְּבֵאין ָלֶהם ְלִמי ִלְסֹּגד , ׂשֹוִרים ִעם ָהֵאיָמה, ׂשֹוִרים ִעם ָמֶות, ְּגדּוֵדי ָאָדם ִּבְכלֹות ּכֹוָחם

  –הּוא ַרק ָצִריO ִלְנֹקף ֶאת ֶאְצָּבעֹו 

  –ָהֵאׁש , ָהֲעָנִנים,  ַהָּבָרק,ָהַרַעם, ִּכי ָּכאן ָּכל ְּכֵלי ַׁשֲעׁשּוָעיו ְּדרּוִכים ִלְפֻעָּלה

  –ַּגם Iא ְּבָרקֹו , ַאO ֵאין ֶזה ַרֲעמֹו ֶׁשּלֹו

   –ֵאין ֵאֶּלה ְּבֵני ַעּמֹו 

  –ֵאּלּו ִצְבאֹות ָצְרַפת ְוַאְנְּגִלָּיה 

;  ֹּבַהק ּוַבֶהֶרת ַהְּקָרבֹות–ְוַהָּבָרק ָהָרץ ַעל ְּפֵני ָהֹאֶפק , ָהַרַעם ַרַעם רֹוֵביֶהם הּוא

ְוֵאין עֹוד , ֵמת, ֶׁשֶאת ַעּמֹו הֹוִביל ָלָאֶרץ ַהֻּמְבַטַחת,  ִויהֹוֻׁשַע–ה ֵמת ֹמֶׁש

  –ַנֵחם ֶאת ָהַעִּמים ַהָּללּו -ְנִביִאים ֶׁשִּיְקְראּו קֹול ַּבִּמְדָּבר ַנֵחם

  .ֵהם ֻמְכָרִחים ִלְדֹאג ָׁשם ְלַעְצָמם

ָּכל ֶאָחד ִמֵּמָאה ,  ֶׁשל ָּכל ֶאָחד ָּבֶהםִּביִחידּותֹו, ְוָכל ֶאָחד ָּבֶהם, ָּכל ֲהמֹוֵני ַעָּמם

  .ֻמְכָרח ְלֵהָעֵמד מּול ְּפֵני ַהִּמְלָחָמה, הּוא ְלַבּדֹו, ַאְלֵפיֶהם

  –ִעם ָהָרִקיַע ַהִּנְפָצח 
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  –ִעם ְיצּוִרים ְּכנּוֵפי ַמֶּתֶכת ַהּקֹוְרִעים ֶאת ָהָרִקיַע ַעל ֹראׁשֹו 

  –ִעם ַהַּקְרַקע ָהרֹוֲעָדה 

  –ַקע ַהּמּוָצָקה ַּתַחת ַרְגָליו ֶׁשִּמְתַרֶחֶקת ִעם ַהַּקְר

, ְׂשִריֵדי ֵעִצים יֹוְרֵקי ְקִליִעים, ִעם ַהְּגָבעֹות ַהְּמֻצּפֹות ְּבֵאׁש ְוַהְּׁשֵפָלה ַהְּמַעֶּׁשֶנת

, מֹוָניוַהִּנְגָלִלים ְּבתֹוָתִחים ּוְבַתְחֹמֶׁשת ּוְבָאָדם ַּבֲה, ְוַהְּכִביִׁשים ָהֲאֻרִּכים ַהִּמְתַנְּזִלים

  . אֹוָתם ְּכִביִׁשים ַהִּנְגָלִלים ִּכְנָהרֹות ְלַהְטִּביעֹו ְלֵאין ִמְפָלט–ָאָדם ָּתִמיד 

  .ִקירֹות ַוֲהַגָּנה, ִּתְקָרה, ְלֵאין קֹוָרה, ִעם ַאְחרֹוֵני ָּבִּתים ְׁשבּוִרים

  .  ָהעֹוִלים ָעָליו ִּבְמלֹואַקְדרּות ּוָמֶות, ֹקר, ֶׁשֶמׁש, ְוֶגֶׁשם, ִעם ָּכל ַהְּיקּום קֹוֵרס ָעָליו

  , ְמַדְּמִמים ּוִמְתַעְּוִתים, ִמְתנֹוֲעִעים, ִעם ֲחֵבָריו ַהִּמְׁשַּתְּגִעים

  , ִעם ֲעִמיִתיו ְׂשרּוִעים ֵמִתים ַמְרְּגלֹוָתיו

  ,מּוָזר, ִנְרֶאה-Iא, ֵמֵעֶבר-ִעם ָהאֹוֵיב ֶׁשָּׁשם

  ,ִמַּבַעד ְלִטְחטּוַח ַהּתֹוָתחַהּלֹוֵחׁש ֵאָליו , ַחֶּכה לוִעם ַהֶּנַצח ַהְּמ

  ,ּוָפֶניָה ֶׁשל ִאָּׁשה ַהְּמַחָּכה ָׁשם, ִעם ִזְכרֹון ֵּביתֹו ַהְּמַנֵּׁשב ּבֹו

ְוַׁשֲאַגת ְּפָגִזים ּפֹוְרִצים ֲאֶׁשר , ִעם ֵהד ְצחֹוָקם ָהַרO ֶׁשל ְיָלָדיו ְּבֶמֶתק ִמְצַטְלֵצל

  –ֵאיֶנָּנה ַמְׁשִּתיָקה ֶאת ֶזה ַהֵהד 

  .עֹוֵמד, ָׁשםהּוא 

  .עֹוֵמד ָיצּוק. עֹוֵמד ְוIא ָחֵדל

  –הּוא ְלֵעיֵנינּו ִּכְנֻקָּדה . ֵהָראּות-ַזֲערּוִרי ַּבּנֹוף ַעד ַסף ִאי

  –ֵקָבתֹו ֵריָקה . ָיֵגַע. הּוא ְמֻטָּנף

  –ַחָּייו ִהַּטְמְטמּו . הּוא ְמֻטְמָטם

  ,הּוא ַחי ַּכָּמה ָׁשִנים ִלְבִלי ָהֵבן

   – ַאף ַּפַעם Iא ָיִבין –ן ַעָּתה ֵאין הּוא ֵמִבי

  .הּוא ָּגדֹול ִמן ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו

  .הּוא ָחׁשּוב ִמְּמלֹוא ָּכל ַהָּצָבא

  .הּוא נֹוָרא ִמָּכל ַהִּמְלָחָמה

    –הּוא ָׁשם עֹוֵמד 
  

  ?ְצָבאֹות' ה, ֵאל ְנָקמֹות, ַּבּכֹוַח-ֵאי ֵאל קֹולֹו, ַאO ֵאי הּוא ָיּה

ְוֻאָּמה ַהּמֹוִחיָלה , ֶאֶרץ ֻמְבַטַחת,  ִמְדָּבר–ה ָהֲערּוָכה ְלִמְדָרכֹו ַהָּבָמ, ִהֵּנה ִהיא

  –ְּבִיּסּוֶריָה 

  –ָיּה ֵאיֶנּנּו ָּכאן 

  )צור ארליך: נוסח עברי(                       .   ָאָדם ַמֲחִריׁש–, ֵיׁש ַרק ָאָדם עֹוֵמד

 אדר בידי לעברית תורגמה שלפניכם מזאת שונה גרסא .מספר גרסאותישנן ' איה יה'שיר ל •
 .14.4.2017-ב' הארץ'ופורסמה במיטלמן 
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   מרי בורדן

  

  

   בלתי־מזוהה
  
  

 ! ְראּו–יׁש ַהֶּזה ֲהִקימּו ֵעיֵניֶכם ָלִא

 הֹוֵגי ֵּדעֹות, ֲעלּו ִמִּקְבֵריֶכם

 ֵואIִהים, ַאֶּתם ֶׁשְּכֵנִסּיֹות ִיַּסְדֶּתם

 . Iא ָסר ִמִּׂשְפֵתיֶכם ָׁשִנים ִרּבֹוא

 ,ּתֹוְכִנים, ֲעלּו ּובֹואּו ִמְּדַחק ּבֹורֹוֵתיֶכם

 ,ַאֶּתם ֶׁשְּבֵעיַנִים לֹוֲהבֹות ֲחַרְׁשֶּתם ְרִקיִעים

 ; ַעְתֶכם ָהַאֲחרֹוָנה ִחידֹות עֹוד ָּדְבבּו ַעל ִׂשְפֵתיֶכםּוִבְׁש

 ִּכי עֹוד ָלֶכם ִׁשעּור 

 . ִּבְראֹוְתֶכם ִאיׁש ֶזה

  

 רּוחֹות, קּומּו ַעל ְּגדּוֵדיֶכן

 ְצָלִלים-ַהְפִריחּו ַּבִּמְדָּבר ַצְלֵמי

 ּוְבַׁשַּמת ַהָּמֶות ָהרֹוֶעֶמת 

 ;ְראּו אֹותֹו הֹוֵלO ָוֵמת

I א ִיְרֶאה ְּבבֹוֲאֶכןהּוא . 

  

 . ְּתנּו ֵעיֵניֶכם ְלִכעּורֹו

 ְראּו ֵּכיַצד הּוא ְמֻסָּמר ָלֶרֶפׁש ְּכֶצֶלם ְמֻרָּצץ ֶׁשל ֱאמּוָנה

 .ֶׁשֶּנֶעְזָבה ִּביֵדי ָהֵאל ַעְצמֹו

 ;ְוַתַחת ֹעֶצר ַהְּפָלָדה ֶׁשְּלֹראׁשֹו ִלְסּתֹו ְׁשלּוָחה, ְראּו ִּכי ַצָּוארֹו ֵעיֹרם

 ;יַצד ִּבְמִעילֹו ַהַּגְמלֹוִני ָיֵסב ְּכֵתָפיו ִויכֹוֵפף ַּגּבֹוְראּו ֵּכ

 ֶאְגרֹוָפיו ַהְּׁשֹחִרים: הּוא נֹוֶטה ַעל ָעְמּדֹו, ְראּו

 לֹוְפִתים ֶאת ְקֵנה רֹוֵבהּו ְוַהַּקת 

 . נֹוֶקֶבת ֶּבָעָפר ֵּבין ַעּמּוֵדי ַרְגָליו

  

 ִחָּורֹון-ְּבנֹותרּוחֹות , ּבֹואּו ְלָכאן ּוְראּו ְּבֵעיֵניֶכן
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 ;ׁשּובֹו ֵמַעְרִפֵּלי ָעָבר ֶׁשYא ָעַבר

 ִהָּקֲהלּו ִּבְקצֹות ָהָאֶרץ

 . ם ַּכַּתִיל ְוִתְתַּפֵּתל ְּברּוַח ֲעֵׁשָנהֵהיָכן ֶׁשְּבֵעַרת ָהֹאֶפק ֶּתֱאַד

 ;םִּפְתֹאם ִמַּתַחת ַרְגֵליֶכ-ֲאֶׁשר ִּתְפַער ּבֹורֹות, ֲעלּו ַּבֲאָדָמה רֹוֶעֶׁשת, ֲעלּו

 ֲחצּו ְּבִלי ַחת ֶאת ְׂשֵדה ַהֹּבץ ַהְּמֹגָאל

 . ֲאֶׁשר ָיִניב ַעְצמֹות ָאָדם

 ?ַפַחדָמה ֶּבַצע ָלרּוחֹות ְּב

 . ְראּו אֹותֹו. ּבֹואּו ֶאל ָהִאיׁש ַהֶּזה

 ;הּוא ְמַחֶּכה ַלָּמֶות

 . ִנְדָרO ִלְקַראת ּבֹואֹו

 ֵעיָניו ְׁשטּופֹות ַהָּדם ְקרּועֹות ֶאל ַהָּמצֹור 

 . ֲאֶׁשר ָיִטיל ֵמֲעָבִרים

 ;חֹוֵפז ִּבְמִחָּלתֹו ְּכֹחֶלד,  חֹוֵפר–הּוא ַמְׁשִּגיַח ִּבְמרּוָצתֹו ַּתַחת ַרְגָליו 

  –הּוא ׁשֹוֵמַע ֶאת ַצֲעָקתֹו ִמן ָהֲאִויר ַהּתֹוֵזז 

 ,ַהָּמֶות ַהּקֹוֵרַע ֶאת ַהָּׁשַמִים ִלְבָתִרים ְמַצְּוִחים

 ַלת ָהָאֶרץַהָּמֶות ַהֻּמָּקז ִמֻּמְג

 . ַהָּמֶות ָהָאֹים ְוַהּנֹוָרא

 , ַהָּמֶות ַמֶּכה ְּבַגּבֹו

 ;  ִּבְזרֹועֹוָתיו, ְּבִבְטנֹו, ְּבָחֵזהּו

 ְוהּוא ּפֹוֵׂשק ַרְגָליו ַעל ְּדמּותֹו ַהִּמְתַּגֶּנֶבת

 ַּכּפֹוָתיו ַמְׁשִריׁשֹות ִּבְפֵני ַהָּמֶות ְוהּוא 

 ת ַצֲחַנת ִּפיוׁשֹוֵאף ֶאל ֵראֹוָתיו ָהֲעֵמלֹות ֶא

 .  ֶׁשל ַהָּמֶות

 . הּוא ֵאינֹו ָזע

 :ְּבָכל ַּתְהּפּוַכת ָהָאֶרץ הּוא ְלַבּדֹו ִנָּצב

 . ָהִאיׁש ַהֶּזה

  

 ,ָהָּׁשַמִים ָנְפלּו ִמְּכָבר ִמִּכָּפָתם

 ֲעקּוִרים ֵמֻחָּפתֹו ֶׁשל ָהעֹוָלם 

 ,ְּבַיד ֵאיָמה ֶׁשִהְתַנְּפָלה ָּכרּוַח

 . ְקָרִעים-יםְוִנְקָלִפים ְקָרִע

 ִלְפֵני ִעָּדן ְוִעָּדִנים נֹוְלָדה ֵּתֵבל צֹוַרַחת



  56 

 . ִמְּסאֹון ֻחֶּקיָה ַהְּקדּוִמים

 ,ְוא ְּתֵהא ִנְפֶּתֶלת ְּבִיּסּוֶריָהָּׁשַל, ְּבֵאין ַטּבּור ַוֲאִחיָזה

 . ְוִהיא ַרק ֶאֶגד ָצף ֶׁשל ֹחֶמר ְמיָֻּתם

 ּוֵבין ְּבלֹוֵיי ָׁשַמִים ֶׁשָחְרבּו

 ,ְרּכּוֵסי ָהָאֶרץ ַהְּטרּוָפהּוִפ

 . ָהִאיׁש ִנָּצב ַעל ְמכֹונֹו

 . ָמה נֹוְטעֹו ִּבְמקֹומֹו-ֵאי

  

 ?רּוחֹות ַחְיָׁשִנּיֹות, ַמהּו ֶׁשאֹוֵחז ּבֹו

 ,ֶהֶלם-רּוחֹות ֻמּכֹות, ָמה ְּבִפיֶכן

 ַאֶּתן ֲאֶׁשר ִנְגַרְרֶּתן רֹוֲעדֹות

 ;ֵמֶחְביֹוֵני ְקָבִרים

  ֶאְתֶכן ֶׁשַהָּמֶות ָּפַקד

 אֹור ַרO ְרֵויַּבֲחָדִרים 

 ָׁשם ְּבחּוָגם ֶׁשל ֵרַע ְואֹוֵהב

 ִׁשַּלְחֶּתן ִמְּפֵניֶכן עֹוָלם

 . ֶׁשְּגַמְעֶּתן ָלׂשַֹבע ִמּצּופֹו

 .ַּבְזֶּתן ָלִאיׁש ַהֶּזה

 . ַעם הּוא Iא ָהָיה ָלֶכן ֶאָּלא ְּפׁשּוט

ִהְמִּתיקּו ְּבָאְזָניו ַּגן ֵעֶדן ְוִהְּלכּו ,  ַעל ִנְׁשָמתֹוִּבְּקׁשּו, ְקַצְתֶכן ִזּכּו אֹותֹו ְּבַרֲחִמים

 ָעָליו ֵאיֵמי

 , ִהְבִטיחּו לֹו ַּגן ֵעֶדן ִאם ִיָּנֵחם ַעל ֱהיֹותֹו; ְׁשאֹול

 . ְּפׁשּוט ַעם, ִויגֹון עֹוָלִמים ִאם ָימּות ְּכֶדֶרO ֶׁשַחי

 ְנַתֶּתן לֹו ;  ֶׁשYא ָהָיה ְלֵאל ָידֹו ִלְדֹּבק ָּבֶהםֻחִּקים, ְנַתֶּתן לֹו ֵאִלים ֶׁשִּנְבְצרּו ִמִּביָנתֹו

 . מֹוָרא ְוֹעֶנׁש

 . ְּפַחְדֶּתן ִמָּפָניו

 :ִמְּלַׁשד ַחָּייו ְּפַחְדֶּתן

 ְלֹאֶכל ּוַמְׁשֶקה ַוֲהָנאֹות, ֵמַאֲהָבתֹו ְלָנִׁשים

 ִמָּידֹו ַהּמּוֶׁשֶטת ִּבְמֻגָּׁשם ֶאל ַהַחִּיים

 ַהחֹוֶפֶנת, ִמַּכָּפתֹו ַהְּפתּוָחה

 ִמִּפיו ַהָּפעּור ִלְבIַע

 . ִמִּטְּפׁשּות ִלּבֹו ַהָּפתּוַח
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 ,הּוא ָהָיה ִאיׁש ָרֵעב

 . ְוַאֶּתן ְּפַחְדֶּתן ִמָּפָניו

 ַאף Iא ַאַחת ָּבֶכן ָנְתָנה ּבֹו ֱאמּוָנּה

 . ַּגם Iא ַאַחת ָהְיָתה לֹו ֲחֵבָרה

  

 .  ַמַּבְטֶכןְראּו ְוַאל ָּתֵסּבּו, ְראּו אֹותֹו ַעְכָׁשו

 ;ִּבְפׁשּוט ָהָעם, ֵהיִטיבּו ִעּיּוְנֶכן ַּבְּבֵהָמה ָהְרֵעָבה

 ;ַהֵּסֶדר-ְּבפֹוֵרַע, ַּבִּׁשּכֹור, ַּבַּזַּנאי

 ;ַהִּמְנָהִגים-ָּבִאָּכר ַּגס, ַּבָּזָכר ַהִּמְתַאְכֵזר

 ַהֵׂשֶכל-ִּבְרֵפה, ַּבַחְמָדן ָהָאנֹוִכי

 ;ָנהֲחַסר ַהַּתָּק, ָהָאבּוד, ֶהָהלּום

 ּבֹואּו ְּבטּוְבֶכן ְוהֹוִאילּו 

 . ִלְבֹחן ִמָּקרֹוב ֶאת ָּפָניו ַהְּסחּוִפים

 . ּור ָחְלָפהְוַגם ֵעת ַהִּדּב, ְּכָבר ְמֻאָחר ִמַּדי ְלֶצֶדק

Oַהִּביטּו, ִאם ָּכ . 

 .ְראּו ְּבדֹוְממּות ָּפָניו

  

 ;ֻרָּקמֹות ְּבַרֲעַדת ְׁשִריִרים מֹוִכית ַּכֶּמִׁשיְמ, ְּפִריכֹות, ֵהם ֲעׂשּוִיים ָּבָׂשר ַוֲעָצמֹות ְקַטּנֹות

 . ְקרּוִמים ַּבֲחִמימּות ַהָּדם ֲאֶׁשר ַיְנִּביַע ְמתּונֹות ְּבֶׁשֶטף ָהעֹוְרִקים, ִמַּדק-ֲעַצִּבים ַּדִּקים

 .  ְׁשָבִריםַחּדּוֵדיִריר ְו-ֶּפֶרׁש,  ּוְכָבר ִיְהיּו ַלֲעֵרָמה ֶׁשל ֹחֶמר–ֶהֶרף ֶרַגע , ְמִחי ַמֲהלּוָמה

 . הּוא יֹוֵדַע

 . הּוא ְמַחֶּכה

 . ָּפָניו ְּבִדְמָמָתם

 ְוַתַחת ַהַּקְסָּדה ַהְּנקּוָבה ֶׁשַעל ֹראׁשֹו 

 . יו ַעל ִמְׁשַמְרָּתןֵעיָנ

 ?ִמיהּו ָהרֹוֶאה ַּדְרָּכן

 ? ַהּמּוָצפֹות ְּבָדם, ָמה ִנְׁשָקף ִמן ָהֵעיַנִים ָהֵאֶּלה

 . Iא? ֵאיָמה

 . ַליאּו? ֵיאּוׁש

 ?ָמה עֹוד

 ! ְצָלִלים ֶׁשֵעיֵניֶהם ָחְׁשכּו ֵמְראֹות–רּוחֹות ֻאְמָללֹות , ָהּה

 ;אֹותֹו ַעְצמֹו ַאֶּתן רֹואֹות
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 ; ּוָמה Iא ָהָיה לֹו ֵמעֹוָלם, הּוא ֶׁשּזֹוֵכר ָמה ָאַהב ּוָמה ָרָצה

 ָׁשַמט ֲאִחיָזתֹו , ָּמַסר ַעְצמֹוהּוא ֶׁש; ּוְלַעּנֹות ַעְצמֹו ְּבתֹוֵכָחה, הּוא ֶׁשְּבכֹוחֹו ְלִהְתָחֵרט

 . ִמָּכל ִמְּלַבד ַעְצמֹו

 , ַמֲחִזיק עֹוָלם ִּבְפֵני ָהרּוַח, ִאיׁש ְּבֵעיֻרּמֹו?  ִּכְכלּום ְּבֵעיֵניֶכן–ְוֹזאת 

 . קּום ֶאל ַמָּסדֹוַמְסֵמר ָיִחיד ֲאֶׁשר ִיֹּקב ְי

  

 . ִחְזרּו ֶאל ִקְבֵריֶכן. רּוחֹות, ְלכּו

 . ֶׁשֵאין לֹו ֵׁשם, ֵצא ָלֶכן ָּבִאיׁש ַהֶּזהָמה ֶרַוח ִיָּמ

 .  ָהִניחּו ָלִאיׁש ַהֶּזה–ְמַׁשְּמִׁשים ַּבֹּקֶדׁש , הֹוֵגי ֵּדעֹות, ְמֻלָּמִדים

 Iא ַלִּפיְדֶכם יֹוֶרה ְלִנְׁשָמתֹו ָנִתיב

 . ְוֵׁשם ֶׁשִּתְקְראּו ּבֹו Iא ָיִׁשיב לֹו ֶאת ַצְלמֹו

 ֵסי ֵּתֵבל ֶאת ְּפָעָמיו ָהַאֲחרֹוִנים ָהרֹוִבים ָיִׁשירּו ְּבַאְפ

 ; ְוֵאׁש ַהּתֹוָּתִחים ָּתֵהל ַעל ְּגִסיָסתֹו

 –ֶאָחיו ַהּמּוָטִלים ַּתְחָּתיו ּדּוָמם ּוְבִלי ֵׁשמֹות 

 . ֵהם ַיְחְלקּו ִעּמֹו ֶאת ֲעָפָרם

 ְראּו אֹותֹו ַּבַּפַעם ַהַאֲחרֹוָנה ְוָהִניחּו לֹו 

 –ִּכי ַיֲעֹמד 

 . ָעלּום ֵמַעִין, ר ּוְגמּולא ָחֵב ְּבל

  

  

 

  

  

   

  

 

  

 

  

  

 

  )עודד וולקשטיין: מאנגלית(
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   מרי בורדן

  

  

   הבתולה של אלברט
  
  

 על אף שמצד איכויותיו השיריות אינו משתווה אולי –' הבתולה של אלברט'
 הוא דוגמא מרתקת לשירה –' מזוהה- תילב'ו?' ַאֵּיה ָיּה', 'שיר הבוץ'לשירים כ

. מול יצירה פלסטית שחלו בה תמורות מרתקות לא פחותאקפרסטית שנכתבת 
הבתולה , ')Roze(בורדן כותבת בשירה על פסלו של הפסל הצרפתי אלבר רוז 

, שניצב על ראש כנסיית נוטרדאם בעיירה אלברט שבמחוז סום', המוזהבת
ופסל ,  נפגעה כיפת הכנסייה1915בהפגזה גרמנית שהתרחשה בינואר . צרפת

 שינה את תנוחתו ונעשה לאחד מסמליה של  למרוםאת בנה מניפההבתולה ה
האגדה שנפוצה בין החיילים סיפרה כי המלחמה תבוא לקיצה ברגע . המלחמה

 יפסיד דה אחרת גרסה שהצד שיפיל את הפסלאג. יפול, שנותר תלוי, שהפסל
 כבשו הכוחות הגרמנים את אלברט וההפגזה הבריטית על 1918- ב. במלחמה

, חודשים אחדים לאחר מכן. סוף כל סוף לנפילת הבתולההעיירה הובילה 
  .    המלחמהנסתיימה
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 ! ַהְּבתּוָלה ָהֻאְמָלָלה, הֹו

 ;ִהיא ְמִטיָלה ַעְצָמּה ִמן ַהְּמרֹוִמים

 ִהיא צֹוַנַחת ִמן ַהִּמְגָּדל ַהָּגבֹוַּה

 .ִעם ַהֶּיֶלד ַּבָּיַדִים

 ׁשּורּו ַּבֶּמְחָוה ַהּנֹוָרִאית ֶׁשל ֵיאּוָׁשּה ָהֱאIִהי, ִעְצרּו ֶאת ַהְּנִׁשיָמה, ַהִּביטּו

 ְּבַעד ָהֲאִויר, ֹראׁש ְלָפִנים, ב צֹוֵלל ַאְרָצהַצְלָמּה ַהֻּמְזָה

  ֶאת ִּפיו ָהיַהֶּפֶגר ָהָאֹדם ֶׁשל ַהְּכֵנִסָּיה ּפֹוֵער ַּתְחֶּת

 ִׁשְלּדֹו ַהְּמֹמָרט ֶׁשל ַהִּמְגָּדל ַמֲחִזיָקּה 

 .ֵמַעל ָלִעיר ָהֲחֵרָבה

 .ַאO ִהיא צֹוַנַחת

 ,ַמָּטה, ֹראָׁשּהֵמֵעֶבר ְל, ָה מּוָׁשטֹות ְלָפִניםיִעם ָיֶד

 , ָהֲאיֻּמֹות,  ַהְּׁשלּוחֹותםִעם ַהֶּיֶלד ַּבָּיַדִי

 ; ִהיא צֹוֶלֶלת ַאְרָצה

 .ִהיא ְּתַרֵּסק ֶאת ָהעֹוָלל ַעל ַמְרְצפֹות ָהְרחֹוב ַהּׁשֹוֵמם

 .ִהיא ִנְבְּגָדה

 .ֱאIִהים ָּבַגד ָּבּה

 !ַהֶחְרָּפה, הֹו

 !ַהּנֹוָרא, ַהְּיצּור ַהּנֹוָאׁש, הֹו

 .Iִהיםֱאיא ֶהֱאִמיָנה ֵּבִה

 .ִּכי ֶהֱאִמיָנה ְּבַאֲהָבתֹו ֶׁשל ֱאIִהים

 ,ִנֵּׂשאת ֵמַעל ָהִעיר

 ,ֵמַעל ַהָּבִּתים ַהְּקַטִּנים ַהְּכהּוִיים ֶׁשל ְּבֵני־ִמיָנּה ַהִּנְדָּכִאים

 .ִהיא ִנְּצָבה ְוֵהִניָפה ֶאת ֶּבן ָהֱאIִהים

 ;ְּבַעְנָוָתּה ּוְבַאֲהָבָתּהֵמאֹות ַּבָּׁשִנים ָעְמָדה ְזקּוָפה 

 ,ּוִמְּפֵני ֶׁשָהֵאל ָּבַחר ָּבּה ְוֶהֱעִניק ָלּה ֶיֶלד

 ,ִמְּפֵני ֶׁשָּנְׂשָאה ֶאת ְּבנֹו ְּבַרְחָמּה

 .ֶהֱאִמיָנה ִּכי ֵייִטיב ִעם ְּבֵני ִמיָנּה

  

 . ָהִעירּוְביֹום ִמָּיִמים ִהְפִציַע ֻחְרָּבן ְּכַׁשַאג ְּדָרקֹון ִמָּמרֹום ְוָנַחת ַעל

 .ִמן ָהֹאֶפק־ָהַרO־ַהָּכמּוס ַמְלֲאֵכי־ַחָּבָלה־Iא־ִנְרִאים ִצְּוחּו ְסִביב ֹראָׁשּה

 ,ִּכְנָׁשִרים ַעל ְּגִוָּיה ַּבִּמְדָּבר, ִּבְכָנַפִים ׁשֹוְרקֹות, ְלָהקֹות־ְלָהקֹות

 .ֵהם ָעִטים ַעל ָהִעיר ְודֹוְרִסים
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 .ְוָהִעיר ִּפְרְּפָרה ֵּבין ְטָפִרים

 .ָהְרחֹובֹות ִנְתַּפְּצחּו, ִּתים ִנְמֲחצּוָּב

 .ָצְפָתה ִמִּמְגָּדָלּה ַהְּבתּוָלה, ְמִניָפה ֶאת ְּבָנּה ַלָּמרֹום, ְּבIא ִניד, ֲעָנָוה

 ,ָצְפָתה ְּבָבִּתים ְמִקיִאים

 ;  ִמַּטְלְטִלים ְוָאז נֹוְפִלים ְּכמֹו ִׁשּכֹוִרים

ים ְּבַעד ָהְרחֹובֹות ָהרֹוֲעִדים ְוָכל אֹוְצרֹוֵתיֶהם ָצְפָתה ַּבֲאָנִׁשים ָרִצים ְוִנְׁשָּפִכ

 ְּגבּוִבים ַעל ֲעָגלֹות 

ַּתְרְנגֹולֹות ְוִצּפֹוִרים , ִמּטֹות ּוַמָּצִעים, ָצְפָתה ַּבֲעָגלֹות ַהִּנְקָּברֹות ַעל סּוֵסיֶהן

 ָיפֹות ִּבְכלּוֵביֶהן  

 ; ֶׁשל ִאָּמהֹות ִויָלִדיםםָׁשְמָעה ֶאת ְצָרָחָת

ֲחֵצרֹות , ְּבִכי ַהּסּוִסים ְוֶאְנקֹוָתיו ֶׁשל ַהֹּצאן ְוִצְוחֹות ֲחִזיִרים ְלכּוִדים ְּבֻאְרוֹותֶאת 

 .ְוִדיִרים ּבֹוֲעִרים

 ,ֲאִסיָרה ְּבָׁשַמִים רֹוֲעִמים, בֹוַּה ֵמֲעֵליֶהםָּג, ַחְסַרת־אֹוִנים

 ,  קֹוְרִסים ַּתְחֶּתיָהְּכֶׁשִּקירֹות ַהְּכֵנִסָּיה, קּוָדה ְלתֹוַׁשְבָּתּה ָהְרעּוָדהֲע

 . ָנא־הֹוִׁשיִעי:  ִׁשְּועּוָׁשָעה ֶׁשְּבֵני־ִמיָנּה, ִהיא ִנְּצָבה ְוֵהִניָפה ֶאת ְּבָנּה ֶאל ָהֵאל

 .ַעְכָׁשו ָהִעיר ׁשֹוֵמָמה

 . ָהֲאָנִׁשים ֵאיָנם

 .ָלהַּגּגֹות ּוִבְנָיִנים ְמֻרָּסִקים ְמַעִּוים ָּפִנים ֶאל ַהְּבתּו ֲערּוֵפי ָּבִּתים

 .ָּבֵּתי ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ָסְגדּו ָלּה ְלָפִנים ָהיּו ַלֲחָלִלים ֵריִקים ּוְמֻטָּנִפים

 .ַהְּכֵנִסָּיה ְמַפֶהֶקת נֹוָראֹות

 .ַּבָּמקֹום ּבֹו ָעַמד ַהִּמְזֵּבַח ֶיְׁשָנּה ְּתלּוִלית ָעָפר

 ֹוְרִעים ֶהֶרס ָחָדׁשְורּוַח ְוֶגֶׁשם ז, ָהַאְּפִסיס ָהֵעיֹרם ִנְׁשָנק ֵּבין ֳחָרבֹות

 . ִמֵּדי יֹום

  

 !ַהְּבתּוָלה ָהֻאְמָלָלה ַהְּנטּוָׁשה, הֹו

 ;ִהיא ֶנֶעְזָבה

 .ִהיא ִנְבְּגָדה

 .ֱאIִהים ָּבַגד ָּבּה

 .ָהֲאיֻּמֹות, ִהיא ְמִטיָלה ַעְצָמּה ִמן ַהְּמרֹוִמים ִעם ַיְלָּדּה ְּבָיֶדיָה ַהְּׁשלּוחֹות

 ; ִהיא צֹוֶלֶלת ַאְרָצה

Oִהיא ֻמְחֶזֶקתַא . 

 .ְּדַבר־ָמה מֹוִתיָרּה ְׁשהּוָיה ִּביגֹוָנּה
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 .ְּתלּוָיה ָלּה ָׁשם, ֹראׁש ְלָפִנים, צֹוֶלֶלת ַאְרָצה

 .ַהָּׁשָעה ַהַּנֲעָלה ֶׁשל ְיגֹוָנּה ַהYא ִנְסָּבל ְקבּוָעה ְלעֹוְלֵמי ַעד ְּכֶנֶגד ַהָּׁשַמִים

 !ַהְּבתּוָלה ָהֻאְמָלָלה, הֹו

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )יהודה ויזן: מאנגלית(



  63 

   מרי בורדן

  

  

   'האזור האסור'מתוך 
  
  

  בלגיה
  

  . וגשם דק יורד כדי ליצור עוד בוץ :בוץ

, מידלדל, עם שברי ברזל מונחים בתוכו ושריד מדשדש של אומה :בוץ

  . משתהה לו בבוץ על שפת האסון

. הגשם והבוץ מעמעמים את קול המלחמה שנוהם מעבר לאופק. שקט כאן

תקשיב תוכל לשמוע את מפלי הברזל זורמים במורד תעלות בקרקע אך אם 

  .ותחוש את האדמה רועדת, ספוגת המים

חוף ללא ; החוף, צפונה. ממש מאחורי טחנת הרוח, שם מאחור זו צרפת

מוטב לא להרבות , אשר לדרך הזאת. זו הדרך לאיְּפר: לימיננו. עקר, נמל

אם , ולפנינו. ת היא בריטית כע–איש אינו הולך בה מתוך בחירה : מילים

 קצה, שפהרק , אין שם גבול, לא. אינך יכול לצאת בדרך הזאת, לא? כך

הידק את שיני , היכן שהאויב נגס את נגיסתו האחרונה. חפירות, מדמם

הותיר את , חדל לזלול את בלגיה, וכששבע עד להתפקע, הברזל שלו

 המגורים את בתי, חסרי התועלת, את השדות האלה, הרצועה הזאת

  .המעוכים

אך יש הרבה . יש חצי תריסר כפרים, כן. לא שלמות?  ערי שדהאין? ערים

,  בוץ עם עצמים מונחים בתוכו–וגשם דק שקט יורד ליצור עוד בוץ , בוץ

  .קברים, חלקי בתים, מנועים שבורים, גלגלים

, הנה עצים שפופים לאורך תעלה. אראה לך, בוא. זה מה שנותר מבלגיה

, יש כאן חווה. בתים נטולי גג, דרכים מוליכות אל דיונות, רושיםשדות ח

הן רובצות ; שיירת משאיות סביב אסם, זקנה עקומת גו מאכילה תרנגולות

הרחוב המרוצף אבנים חלקלק ומרוח : והנה כפר כורע בבוץ. כמו פילים

אתה . זה המטה של הצבא הבלגי. ויש חתול צהוב שיושב בחלון, באשפה

, מרושלים, חסרי חן? העומדים בטלים בפתחים, גברים האלהרואה את ה

  בעיניהם  ,העבות פימותיהם על לקרוא יכול אתה .חיילים הם ?מלוכלכים
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  .כמה משעמם להיות גיבור, הנואשות, ההלומות

קצת אחרי , משרדו שוכן בחדר הכיתה בהמשך הרחוב. המלך נמצא כאן

הבה נעמוד . לי נראה אותואם נחכה או. ממש מעבר לערמת הזבל, הכנסייה

  .עם האנשים האלה בגשם ונחכה

 האנשים הקהים –זה הצבא , אמרתי לך, כן. גן לצבאתזמורת עומדת לנ

ואלה שקרבים כושלים לאורך התעלות , שעומדים בטלים בגשם המטפטף

הם פילסו את . ואלה השעונים על פתחי בתים שירדו מגדולתם, החלקלקות

הם מה שנותר ; באו הנה בעקבות המלך, אמּורומָנ' דרכם החוצה מליֶיז

  . לפליטה מצבאּה ההרואי של בלגיה הקטנה הנועזת

השיר שנשמע כמו , ושיר האומה הבוקע מהקרנות בחזית של חנות היין

האם ? האם יוכל להוליכם שולל? האם יוכל להועיל להם, פעיית כבשים

שלא ניתן את השעמום  ,יוכל לטאטא מעל פניהם את הנואשות העבשה

הם מעטים כל כך ואין להם ? ולהאיר את עיניהם למודות האכזבה, לבטאו

כשהגשם ייפסק הם יעלמו בתוך . מה לעשות אלא לעמוד בגשם ולחכות

מה נותר להם . לחי-בית מרזח לחמם את הבטן ביין ולגפף צעירות תפוחות

הם . והאויב מלפנים, הבריטים מן האחר, הצרפתים מצדם האחד? לעשות

והם נסוגים ככל , לסגתלחזור לאחור משמע ; אינם יכולים לחזור לאחור

. כאן בכפר זה הם נעצרים. הם אינם יכולים לסגת עוד. ם מגיענשזיכרו

. ובכל מקום משטחי בוץ, קברות-באחר בית, בקצהו האחד יש דיר חזירים

הצווחות הצרודות לעזור , התרועה, התיפוף הקצבי, האם יכולים הרעש

אין לה ? לשמוח על היותם גיבורים, לגרום להם להאמין,  האלהלאנשים

וזרזיפי , אין אלא בוץ בכל מקום. לאן ללכת עכשיו ואין להם מה לעשות

 בוץ ששריד שבור של אומה –גשם רכים שיורדים כדי ליצור עוד בוץ 

מחכה בתוכו מאחורי מקלט של אסון שתם , משתהה, מדשדש בתוכו

  .ונשלם

? לא ראית אותו? המלך. בוא נחזור לדנקירק. זוז כבר, השםלמען , זוז כבר

 איש גדול –לפני  מה ונסע בכיוון הדיונות-הספר לפני זמן-הוא יצא מבית

  .זוז כבר. לא משנה? לא שמת לב. בהיר שיער במדים
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  הפצצה
  

כיפת הלילה המושלמת הלכה : השמים הרחבים המתוקים נמלאו אור

השמש : מות כסופים נמסו מעל לפני האדמהמיליון עול. והתחלפה ליום

  . רוח לא נעה–עמדה לזרוח בדממה 

דרך הדמדומים  בגבהים נעש אווירון זה היה ,העצום במרחב הופיעה נקודה

כמו רוח רפאים . צליל משק המנוע נבלע באוויר חסר העומק. המסתוריים

  . רק הוא לבדו זז בשמים ובארץ: מוָחש-הוא טס דרך הרקיע הלא

החוף הלבן הארוך , המישור הרחב: מודעת נפרֹשה תחתיו-ה הלאהמפ

  . רצה-נחו שם חשופים לעינו האצה, והים

משכנותיהם של אנשים ששמו את ; על פני המישור היו כפרים וערים

  .מבטחם בשמים והעזו ליישב את הארץ

  . האווירון נפנה בשמים והחל לחוג מעל לעיר

: רבצה ְרפּודה על החוף המוגןהיא . העיר הרחק למטה נמה את שנתה

; לא היתה תנועה ברחובותיה; צללים סגולים נשענו על בניניה החיוורים

; הספינות נחו דוממות בנמל העמוק הקרוב. עשן לא עלה מארובותיה

עם הארובות , סוף עבותים-תרניהן התרוממו מן המים הירוקים כמו קני

הים . מוזרים ביניהםוהצריחים הענקיים של אוניות מלחמה כמו צמחים 

  . דממה שררה בכל; מעבר לשובר הגלים החזק היה חלק כמו טס כסף

מסמן שביל , האווירון הנמיך טוס בתנועות לולייניות איטיות מעל לעיר

כאילו ירד שליח מן השמיים אל אנשי העיר , בלתי נראה באוויר הפניני

  .השרויה בחלומה

לרגע נדמה היה שהשמים . לפתע פרצה צעקה מגרונו של צריח הכנסייה

. יללת האימה הבוקעת מגרון האבן האדיר, רועדים בתגובה לנעיצת היללה

לא קול ולא . לא ניע ולא זיע,  אך לא–הרי ברור שהעיר תתעורר בחרדה 

  . תנועה ברחובות והשמיים לא שלחו שום אות בתשובה

ז צנח א- או:האווירון המשיך לרדת עד שנראה מצריח הכניסייה כמו יתוש

  .ניצוץ של אש, ממנו משהו שהבזיק באוויר

  .בעקבות הצעקה השתררה דממה

השקיף על הבניינים , מאוזן להפליא עכשיו בשמיים ללא רבב, האווירון

כמעשה כשפים , מהרה-ועד; שמתחתיו כמצפה שיתרחש משהו מוזר

  שאגה  בעוד ,בתים קבוצת התמוטטה ,חרק אותו של הפלא-עין שביצעה
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  .אדמה הפצועהעולה מן ה

  . התותח הגדול החבוי בין הדיונות בבלגיה ציית לאות. ההפצצה החלה

להוציא , המשטח הסדור של העיר הרחבה לא הציג שום שינוי, ועדיין

אור היום ! כמה איטית היתה יקיצת העיר. אותה נקודה שבתיה קרסו

קים הרחובות הנקיים הרי. צבע את פני הבניינים בווורוד ובצהבהב, התבהר

מבנה העיר נפרש על פני האדמה ; חילקו את העיר לגושי בניינים יציבים

ואת קצוותיו הסדורים מסמנים קירות ותעלות מבהיקים כמו מפה מרוחה 

  . בלכה

אחרי היללה נשמעה שאגה שניה ; ואז הסירנה על צריח הכנסיה צרחה שוב

  . וחור משונן קצוות נפער בכיכר הפתוחה בלב העיר

  .צופה, ג בלי לסטות ממסלולוהאווירון ח

. הופיעו סימני אימה ומבוכה בתל הנמלים האנושי שמתחתיו, לבסוף, ואז

צוללים לתוך , אנה ואנה הם התרוצצו: ננסים מבולבלים זרמו מן הבתים

סילוני קיטור ; חיפושיות חמושות מהירות חשו ברחובות: פתחים בקרקע

  . הנמל פעם: לבן עלו מן הקטרים שבתחנת הרכבת

ולהבות , געש-וענן של שברים זינק לאוויר כמו מהר, שוב נשמע רעש אדיר

קטע מן המזח שסככה ניצבה עליו התנודד כשיכור וצנח . קפצו בעקבותיו

  . לתוך הים בשכשוך

עיניהם . הכוורת האנושית זחלה אל החולות; כעת שרץ החוף הלבן רמשים

תפוצצות הם נפלו היו נעוצות בעצם המרושע המעופף בשמים ועם כל ה

  . על פניהם כמתפללים משולהבים

למטה . הסתחרר בעקבות זנבו באקסטזה של סיפוק עצמי, האווירון כרכר

בין הדיונות הוא יכול לראות את הדמויות השחורות הזעירות של גברים 

פקדו עליהם לירות על . אלה היו מגיני העיר; ליד התותחים נגד מטוסים

העננים הקטנים שהתנפצו . קיע חסר גבולותמנת להרוג יתוש מרחף בר

  . באור השמש דמו לנשיקות שהתגלמו בחומר

 צלקות כמו סימני הןהופיעו עלי. בפני העיר החל להופיע שינוי מוזר

נראה היה כאילו , אבעבועות שחורות ואלה התעבו על משטחן העדין

שקרעה וגרסה אותן בטפרים , תקפה אותן חיה ענקית ובלתי נראית

. פצעים מוארכים משונני קצוות, חתכים הופיעו ברחובותיה. ינייםובש

  . היא עיוותה את תווי פניה שהושחתו, נפרשת כלפי הרקיע, חסרת ישע

  והאווירון  ,זהב במגע האווירון את גיוונה ,השמש זרחה כן-פי-על-ואף
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, החוף השורץ רמֹשים, הוא צחק למראה הפרצוף המפרפר של העיר. צחק

הוא צחק ; ים הרוחשים דרך שערי העיר לאורך הדרכים הלבנותאנשי הנָמל

אחת בתהלוכה -למראה אוניות המלחמה הנעות החוצה מן הנמל אחת

. לועי התותחים שלהן פעורים בחוסר ישע בצדיהם המשוריינים, הוד-רבת

חומק , בנפנוף אחרון של כנפיו המנצנצות הוא זינק כלפי מטה מתריס

- או: משתעשע בהן, מתגרה בהן, אותן להתקרבמפתה , מנשיקות הרסיסים

הוא טס מעלה והלאה משם בשמש , המשחק נגמר, משנשלח המסר, אז

  .  והעיר נותרה בפרפוריה–ונגוז ,  נקודה בשמים האינסופיים.ונעלם

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )אלינוער ברגר: מאנגלית(
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   מרי בורדן

  

  

   'האזור האסור'מתוך 
  

  

  כדור־פורח
  

אומרים . הוא צף כמו צדפה בשמיים. ממש שם, דור־פורח בשמייםישנו כ

את השוחות של  מהכדור לראות אפשראומרים ש. שיש איש שחי בכדור

רק עצים , אך מכאן לא ניתן לראות דבר; האויב ואת השטח שהאויב תפס

אווירונים שטים . ואת הכדור הפורח, וחוות ועגלות שנוסעות לאורך הדרך

, הם חולפים ברעש גדול, הם בוהקים באור השמש. ינומעת לעת מעל ראש

הם מסתחררים ונעלמים ושוב . הם עפים ללא מורא לעבר מדינת האויב

  .גאים ונועזים, הם יפים. מעלינו בכנפיים יהירותיטלטלים מ, חוזרים

הוא פשוט נמצא שם מאז . אך הכדור הפורח קשור תמיד בחוט לשדה־כרוב

, לא יורד ולא עולה, הוא אף פעם לא זז. מןכבר לא מעט ז, שאנחנו כאן

  . כנִפיים חגים סביבו-כנִפיים וחד-הוא צף שם שעה שדו

  .שׂשמה־עין על הגרמנים, הוא צדפה שצפה בשמיים? מה הוא עושה

  

  

  
  

  קונספירציה
  

. סודר כך שאנשים יישברו ויתוקנו. ראשהכל סודר מ. הכל סודר בקפידה

כך , בסה ומתקנים אותם כשהם שביםכשם שאתם שולחים את בגדיכם למכ

אתם שולחים . אנו שולחים אנשים לשוחות ומתקנים אותם כשהם שבים

ואתם מטליאים את , את הגרביים והחולצות שלכם שוב ושוב למכבסה

הקרעים ומתקנים את הקצוות הפרומים שוב ושוב כל עוד הם מחזיקים 

 למלחמה שוב ואנו שולחים את אנשינו. ואז אתם זורקים אותם. מעמד

ואז אנחנו זורקים אותם , עד שהם מתים; כל עוד הם מחזיקים מעמד, ושוב

  .לאדמה
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עשרה קילומטרים מכאן בהמשך הדרך נמצא המקום בו . הכל סודר מראש

יש לנו כאן את כל האמצעים . זהו המקום בו מתקנים אותם. נפצעים אנשים

, ינים ומספרייםכלי־תפירה וסכ, השולחנות והמחטים: הדרושים לתיקון

  . משו בהם כדי לתקן בגדיםתושלל דברים משונים שבחיים לא תש

והעצים אנו מובילים את אנשינו לאורכה של דרך מאובקת שהשיחים 

צועדים  ,הם באים בבקרים בפלוגות. צומחים משני עבריההירוקים 

התרמילים . הם נושאים את תרמיליהם בקלות. ברגליים איתנות ובטוחות

הם חובשים את .  והמעילים הגדולים אינם מכבידים עליהםוהרובים

הם . פניהם אדמדמות ועיניהם בורקות. מוטות לצד, כומתותיהם בעליצות

  .הם מפריחים נשיקות אל הנערות שבשדות. מחייכים וקוראים בקולי קולות

אנו שולחים את אנשינו במעלה הדרך המשובשת בין שיחים של תיל והם 

. מוטלים על אלונקות, באמבולנסים, שניים־שניים, אחדאחד־, שבים אלינו

האלונקות ונשלפים מן האמבולנסים ככיכרות־לחם מן  מוטלים על גבם על

האנשים . ןות מפיות האמבולנסים ואנשים עליההאלונקות מחליק. התנור

כבדות כל , חבילות מטונפות, נושאים אותם אל הסככה. אינם יכולים לזוז

  .ת חומותמכוסות בשמיכו, כך

אנו מבחינים בכך . מסירים את השמיכות. אנו מקבלים את החבילות הללו

הוא שוכב . הוא משמיע יבבות חלושות כשל חיה. שמדובר בבן־אדם

; הוא יכול להזיז רק את הלשון; הוא מריח כמו גוויה; הוא מריח רע; דומם

  .הוא מנסה ללחלח את שפתיו עם הלשון

אנו . אנו מרימים אותו אל השולחן. אותוזהו המקום שבו אמורים לתקן 

. את מעילו ואת חולצתו ואת מכנסיו ואת מגפיו, מקלפים מעליו את בגדיו

אנו גוזרים את חולצתו במספריים . אנו נאבקים בבגדיו הקרושים מדם

הוא מניח לנו לעשות . אנו בוהים במראה הנתעב של פצעיו הזכים. גדולים

. אנו שוטפים את הדם היבש משולי פצעיו. אין ביכולתו לעצור בעדנו. זאת

הוא אינו אומר דבר . הוא סובל אותנו עושים בו ככל העולה על רוחנו

  .מלבד שהוא צמא ואנו לא נותנים לו לשתות

אנו דנים באבריו השונים . אנו משוחחים מעל גופו והוא שומע אותנו

פעימות אך הוא מקשיב שעה שאנו מחשבים את , במונחים שהוא אינו מבין

  .ליבו ואת קצב נשימתו

, בשריריו, אנו עורכים ניסויים בעצמותיו. אנו חותרים תחת זכותו למות

פתחים . אנו חופרים בלועות המפהקים של פצעיו. בדמו, בגידיו
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אנו צוללים . מובילים אותנו אל היכליו הספונים של הגוף, חסרי־תקנה

 על חרפת אבריו –פים יאנו מוס. אנו מגלים תגליות בגופו. למעמקי הגוף

; ורה על תכליתנואת המארה הש, ותנו את עלבון סקרנ–המבולקים 

, ואנו נאבקים במוות, אנו מהמרים על סיכוייו להינצל.  לתקנו–תכליתנו 

  .הוא מושיעו

הוא מגלה שהוא . הוא יודע זאת והוא מניח לנו לעשות זאת. זהו תפקידנו

המוח . א חושף את עצמו לסכינינוהו. הוא מתאמץ בכל כוחו. בחדר הניתוח

דמו האדום נשפך וגולש מן השולחן . הוא שותת דם ללא הכרה. שלו גמור

  .  אל הרצפה בעודו ישן

אנו נושאים אותו למקום אחר ומניחים אותו , כשהוא עדיין ישן, אחר כך

לגלות , אולי, מצפה, כפי שקורה לילדים, הוא מתעורר מבולבל. במיטה

, הוא חסר־אונים. והוא נאנח ושוב דומם, ו רוכנת מעליושהוא בבית ושאימ

והוא , אז אנחנו עושים עבורו את מה שאינו יכול לעשות בכוחות עצמו

, אנחנו מאכילים אותו. הוא צייתן. הוא מסכין עם היותו מסכן. אסיר תודה

יום אחר יום הוא . והוא מניח לנו לפטמו, אנחנו מפטמים אותו. והוא אוכל

. כל היום וכל הלילה משגיחים עליו. ו משגיחים עליוחנאנשוכב שם ו

ו מסירים את תחבושותיו ומקרצפים ושוטפים את פצעיו חניום־יום אנ

. לא לזמן רב, לעת־עתה, הוא שייך לנו. גופו אינו שייך לו. ושבים וחובשים

הוא יודע לקראת מה אנו . הוא יודע מדוע אנו מטפלים בפצעיו בקפידה

  .   הוא מחייך, ובעודנו נדרשים למלאכה;  אותומפטמים ומנקים

הם כולם מניחים לנו לעשות בהם . הם כולם זהים. הוא רק אחד בין אלפים

כשאנחנו מכאיבים להם הם . הם כולם מחייכים כאסירי־תודה. כרצוננו

ולעיתים תכופות . שכן אינם רוצים לפגוע ברגשותינו, משתדלים לא לצרוח

הם היו נשארים בחיים , היו יכוליםלו רק . מתיםהם מתנצלים על כך שהם 

גם בחוסר האונים שלהם הם עושים , אין ספק. רק כדי לא לאכזב אותנו

  .כמיטב יכולתם כדי לסייע לנו לשלוח אותם בחזרה

המקום אליו הם הולכים כדי להיקרע , רק עשרה קילומטרים במעלה הדרך

יש . עסק מתקתק היטבניתן לשמוע איך ה; הקשיבו. ולהישחת פעם נוספת

ואת קול צעדת , קול של תותח וקול של אמבולנסים מביאים את הפצועים

הכל ? אתם מבינים? אתם שומעים. אנשים חזקים בדרכם למלא חללים

  .מסודר כפי שצריך להיות
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  אביזרים
  

  ?מה לכל הדברים המשונים האלה ולמותו של אדם

לדה והדברים שעשויים הנה הדברים מכותנה והדברים מגומי והדברים מפ

מה לכל כך הרבה דברים ולהרפתקה האחרונה של . כל מני דברים, זכוכית

  ?נשמת האדם

הנה השמיכות והכריות וקופסאות הפח והמחטים והבקבוקים והסירים 

רבועות ,  והמון תחבושות קטנותותוהכיורים וצינוריות הגומי הארוכ

וקערות , לים צבעונייםמלאים בנוז, הנה בקבוקים בכל הגדלים. ולבנות

מוזרות וקופסאות עגולות נוצצות וקופסאות רבועות מסומנות בתוויות 

את עורמת שמיכות על גבי . בין כל החפצים שלך, וכאן את עובדת; כחולות

את סוחבת קנקנים של מים חמים ומרככת בסיר את צינוריות . גופו התשוש

  . שוב ושוב, םאת חולצת פקקים וסוגרת בקבוקי. הגומי העקלקלות

את ממששת את מזרקי . אני יודעת שאת מבינה את כל הדברים האלה, כן

קיקות בַמְלֶקֶטת קטנה ועם הזכוכית בעדינות ומרימה את המחטים הד

הזכוכית המונחים במסודר על קצות אצבעותיך הוורדרדות את ־חרוזי

  . מנסרת אותם במסורים זעירים

ת  א. תשישותו המסתוריתאת מתהדרת בתנועותיך המושלמות למול

   .משוויצה במיומנות של ידייך למול הטלטול הפרוע של איבריו הפגומים

מדוע את מקרצפת את בשרו האפור בחתיכת הכותנה המוכתמת ונועצת את 

  ?מדוע את עושה זאת? המחט בעומק מותנֹו

גדשת את החדר בכל מיני . המוות הוא בלתי נמנע ומקום המוות הוא ריק

  ?וע את מצופפת את כל הדברים האלה על סיפו של הריק הגדולמד. דברים

המוות בא . נס עתיד להתרחש. חכי. חכי. נראה שיש לך הרבה עבודה

  .רק רגע אחד מפריד בין האדם והנצח. אין זמן לכל העניינים האלה. לחדר

. ךיאת מזיזה את הרגליים ומרשרשת בתחתוניותי. את ממשיכה להתרוצץ

את ממשיכה לעשות . ות דברים עם הידיים שלךאת לא מפסיקה לעש

המוות מתעצבן כשאת ? מדוע את ממשיכה לעשות דברים. דברים

  .מתרוצצת

הן לא תוכלי ? מדוע את מדליקה את המנורה. נשמת האדם אינה נראית

האם את נהנית להתבונן בזיעה . ך המופלאות באלוהי המוותילחזות בעיני

  ?  מזוגגיםבגלגלי־העיניים ה, שעל המצח הזה
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הוא לא יכול , כמו שאמרת, לא? מדוע את מרעישה. את מרעישה, הס

. הבה נאזין! אך הס, הנצח ריק מקול? אך האם אינך שומעת, לשמוע אותך

פחתה של נשמתו ישמא נשמע משק כנפיים או את רטט י. הבה נאזין

  .בעוזבה את גופו

 כשם את ממלאת את החדר בקול? מדוע את זזה? מה את עושה! אה

את מרגיזה את המוות בדברים המגוחכים שלך . שמילאת אותו בחפצים

  . יך המטופשותיוברחש של התרוצצויות

  ?את אומרת שהוא מת? הוא מת? מה את אומרת

. השמיכות שלך והבקבוקים שלך והקערות שלך, והנה כל הדברים שלך

המזרקים שלך . ומשתפלות מן המיטה השמיכות מכבידות על גופו

הכתמת את . ים שלך והבקבוקים האטומים שלך פזורים בכל עברוהמחט

וכל הדברים ; אבל את בסדר גמור; יש כתם על חלוקך הלבן. יךיאצבעות

כל הבלגן של הדברים היקרים , כל הדברים המשונים שלך, שלך כאן איתך

. לא כלום? מה לך ולכל הדברים שלך ולמותו של האיש הגוסס הזה .שלך

  . קחי אותם מכאן

  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  )יהודה ויזן: מאנגלית(
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  שיקספיר ויליאם

  

  

 'לוקרציה אונס' מתוך

  

  
, הוא סר לביתה כאורח. אשת רעו קולטינוס, חשק בלוקרציה, בן המלך הרומי, טרקווין

שתרגום , בתי שיר אלו. התגנב אל משכבה בחשכת הלילה ואנס אותה באיומי נשק
 .מתארים את המשך המעשה', דחק 'קודמיהם הופיע בגליונות קודמים של

  

  

 ְוָכO ְּבֵלב ַהֹחֶשO הּוא חֹוֵמק

 ,ְּכִמי ֶׁשִּנְצחֹונֹו הּוא ַמָּפָלה

 ּוְבַנְפׁשֹו ַהֶּפַצע עֹוד ָנֵמק

 ;ְוַהַּצֶּלֶקת ְלעֹוָלם ְּגֵדָלה

 .ְוֶאת לּוְקֶרץ מֹוִתיר הּוא ְלִסְבָלּה

 ,ִהיא ָׁשָחה ַּתַחת ֹעל ַהּזֲֻהָמה

 .א ְּבֵנֶטל ָהַאְׁשָמהְוהּוא נֹוֵׂש

  

 ;ִהיא ִמְתַנֶּׁשֶמת ְּכֵׂשָיה ְּפצּוָעה

 ;הּוא ִמְסַּתֵּלק ְּכֶכֶלב ֶׁשָּסַרח

 ,הּוא ְמַתֵעב ַעְצמֹו ַעל ֲחָטָאיו

 ;חֹוֶבֶטת ִּבְבָׂשָרּה, ִהיא ּבֹוִכָּיה

 .ַּכֲאחּוז מֹוָרא, הּוא ָנס ַּבֵּסֶתר

 ;ְמַקֶּלֶלת ֶאת ֵליָלּה, ִהיא ָנָחה

 . ּוְבַעְצמֹו ֵמִטיל ְקָלָלה,  ָאץהּוא

  

 ,ָאֵׁשם ְּכֵׁשד ִמַּׁשַחת, הּוא ֶנֱעָלם

  ;ַּבָּמקֹום, נֹוֶאֶׁשת, ְוִהיא ְׂשרּוָעה

  ,הּוא ָרץ ּוְמַיֵחל ְלבֹוא ַהַּׁשַחר

  .ְוִהיא רֹוָצה ֶׁשYא ָיִאיר עֹוד יֹום

  ,ִהיא ָסָחה ֹּדם" ,ִּכי ֶאת ְּכִלַּמת ַהֵּליל"
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  ּוְׁשֵּתי ֵעיַני ֵאיָנן; ףַהּיֹום חֹוֵׂש"

 .יֹוְדעֹות ֵאיO ְלַהְצִניַע ֶאת ְקלֹוָנן

  

  ְּבֵעיֵניֶהן ָּבְׁשָּתן ָהֻאְמָלָלה"

  ;ְּגלּוָיה ָּכִליל ְלֵעין ַהִּמְסַּתֵּכל

  ,ֵהן ְמַבְּכרֹות ֶאת ְּכסּות ָהֲאֵפָלה

  .ַהַּמְסִּתיָרה ָּכל ֵחְטא ִּבְדִמי ַהֵּליל

  ,ְיגֹוֵללֶאת ַאְׁשָמָתן ַהֶּבִכי 

  ,ְּכַמִים ִּבְפָלָדה, ְוהּוא ַיְחֹרת

 ."ֶאת ֶחְרָּפִתי ַעל ֶלִחי ְמנָֻּדה

  

  ;ְוָכאן יֹוֵצאת ִהיא ֶנֶגד ַהֵּׁשָנה

 ,ִהיא ְמַבֶּקֶׁשת Iא ִלְראֹות ָּדָבר

  ,ִּביגֹוָנּה, ְוֶאת ָחָזּה ׂשֹוֶרֶטת

  ְּכֵדי ִלְׁשIף ִמָּׁשם ֶאת ְלָבָבּה

  ְנָיה טֹוָבהּוְלַהְמִציא לֹו ַאְכַס

  ְּבַסַער ַצֲעָרּה. ִמּזֹו ֶׁשָּלּה

  :ִהיא ְמַדֶּבֶרת ְּבֵליָלּה ָסָרה

 

  ,ֶּבן ְּדמּוָתּה ֶׁשל ְׁשאֹול, ֶעֶרב־ֶּפֶרא, הֹו"

  !ֶׁשָּכל ָקלֹון ַעל ְׁשֹחר ַּדָּפיו ִנְרָׁשם

  !ִזיָרה ִלְרִציחֹות ּוְלׁשֹואֹות

 !אֹוֵמן־ָאָׁשם! ֹּתהּו טֹוֵמן ָעוֹון

 !ִׁשְמָצה ִעֵּור ּוְמֻרָּׁשעׁשֹוֵמר־

  ַהּקֹוֵׁשר ְקָׁשִרים, הֹו ּכּוO ֶׁשל ָמֶות

 !ְּבַלַחׁש ִעם ּבֹוְגִדים ַּבִּמְסָּתִרים

  

  !ָאֵפל ְוַלח, הֹו ַלִיל ְמֹתָעב"

  ;ַאָּתה הּוא ָהָאֵׁשם ַּבֲעוֹוִני

  ,ַעל ֵּכן ָׂשא ֲעָרֶפל ִלְפַאת ִמְזָרח

  ;ְוֶאת ַהְּזַמן ַהְקֵּפא ְלַמֲעִני

  ְוִאם ַהֶּׁשֶמׁש ְּתַטֵּפס ֵׁשִנית
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  ְּבֶטֶרם ַּתַעל, ֶאל ַיֲעָדּה ָהָרם

 .ֲעֹטר ִלְזַהב ֹראָׁשּה ָעָנן ֶׁשל ַרַעל

  

  ;ֲעֹכר ַהֹּבֶקר ְּבֵאֵדי ָרָקב"

  ְּבֶעְזָרָתם ַהְטַּבע ְּבזֲֻהָמה

  ,ַהּטֹוב ְוַהִּנְׂשָּגב, ֶאת ַהָּטהֹור

  ; ְוָכO ָהֵעב ַעל ֹזַהר ַהַחָּמה

  ,ם ֶאת ַעְרִפֶּלי= ְּכחֹוָמהֲעֹר

  ֶאת ַהָּמאֹור ָהֵנס ְּבֵצל ָאֹים

 . ְוֹאֶפל ֹצק ְּבָצֳהֵרי ַהּיֹום

  

  – ֵהן הּוא ְּבנֹו –לּו ַטְרְקִוין ָהָיה ַלְיָלה "

  ;ִּכי ָאז ֶאת ֹנַגּה ַהְּלָבָנה ִחֵּלל

  ְוַגם ַנֲערֹוֶתיָה ַהּקֹוְרנֹות

  .Iא עֹוד ָהיּו ְמַנְצְנצֹות ַּבֵּליל

  ;ְלֻׁשָּתפֹות ָּכֵאֶּלה ֲאַיֵחל

  ָאחֹות ַלֵּסֶבל ְּתַׁשֵּכO ַהֵּסֶבל

 .ְּכֵרַע ַהְּמעֹוֵדד עֹוֶלה ָלֶרֶגל

  

  ,ַאO ִלי ֵאין ִאיׁש ֶׁשַּיֲאִדים ִאִּתי"

  ,ִיְקֹּפץ ַהָּיד, ָיִליט ָּפָניו ִעִּמי

  ;ֵיבֹוׁש ְּבֶחְרָּפִתי, ַיְרִּכין ֹראׁשֹו

  .ַבדָעַלי ָלֶׁשֶבת ְוִלְכֹאב ְל

 ִּדְמַעת־ֲעַראי ַּתְרֶוה ִּבי ַצַער־ַעד

  ;ֶוֱענּוִתי ַאְׁשֶקה ַּבֲאָנקֹות

 .ָאִציף ָהָאֶרץ ְּבָׁשְכִבי ִלְבּכֹות

  

  ,ַמַּפַחת ָעָׁשן ַמְצִחין, הֹו ַלִיל"

  ַהְסֵּתר ָנא ֶאת ָּפַני ִמָּבְקְר= 

  ִמַּתַחת ִלְגִליַמת ַהֲחָׁשִאין

  !ָרָכהֶׁשָּבּה ֶחְרָּפה ְּבֵחְטא ְמֹכ

  :ַאל ָנא ַּתְפִקיר ֶאת ֹאֶפל ִמְבָצְר=



  76 

  ָּכO ַהְּפָׁשִעים ֶׁשִּבְתחּוְמ= ֻּבְּצעּו

 .ְּכמֹוְת= ִמֵּבין ְצָלֶלי= Iא ֵיְצאּו

  

  !ַלַּׁשַחר ָהַרְכָלן ַאל ָנא ִּתְּתֵנִני"

  אֹורֹו ִיְקָרא ְּבִקּמּוֵרי ִמְצִחי

  ַעל ְצִניעּוִתי ִמַּפַעם ֶׁשֵאיֶנָּנה

 ; ֲהָפָרָתּה ֶׁשל ְּבִרית ִנְצִחיתְוַעל

  ֲאֶׁשר Iא ַיְבִחין, ְוַעם ָהָאֶרץ

  ,ֵּבין ִסָּמֵני ַהְּכָתב ֶׁשַּבְּסָפִרים

 .ִיְלַמד ִמַּמְרִאיִתי ַעל ֲעָבִרי

  

  ִּבְׁשִמי ַּתְׁשִקיט אֹוֶמֶנת עֹוָלָלּה"

  ;ּוְבִסּפּור ַעל ַטְרְקִוין ַּתְפִחידֹו

  ,יָלהְלֵׁשם ִעּטּור ָהֲעִל, נֹוֵאם

  ;ַיְצִמיד ֶאת ְּכִלָּמִתי ְלֶחְרָּפתֹו

  ְוַנָּגֵני ִמְׁשִּתים ּוְסֻעּדֹות

  ָיִׁשירּו ַלָּקָהל ַהַּמֲאִזין

  .ַעל זֹו ֶׁשִּבְּיָׁשה ֶאת קֹוָלִטין

 

  ֶאת ְׁשִמי ַהּטֹוב ַנֵּקה ִמן ֶהָעוֹון"

  ,ְלַמַען ֲאהּוִבי ַּבר ַהֵּלָבב

 בֹוןִיְפֶׂשה ָהִרָּק, ִּכי ִאם יְֻכַּתם

  ,ְוַגם ַּבֲעָנָפיו, ְּבתֹוO ָׁשְרׁשֹו

 ;ָיִטיל ְרָבב, ֶׁשֵחְטא Iא ָטֲעמּו

  ִּכי ֻטְמָאִתי ִּתְהֶיה ְּברּוָרה ַּכֶּׁשֶמׁש

 .ֲאֶׁשר ָׁשְקָעה ַעל ֻּתָּמִתי ֵמֶאֶמׁש

  

  !ְּכִלָּמה ְסמּוָיה ֵמַעִין! ּבּוָׁשה ְׁשקּוָפה"

  !ַצֶּלֶקת־ַעד ֻמְצַנַעת! ֲחַטט־ֲחַׁשאי

  ,קֹוָלִטינּוס ֵיָחֵרת אֹות־ַקִיןְּב

  ְוַטְרְקִוין ְּבַמָּבט יּוַכל ָלַדַעת

 ִּכי ִאם ְּבֵעת רֹוַגַעת, ֶׁשYא ַּבְּקָרב
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  ַרִּבים סֹוְפִגים ַמֲהלּוָמה. ִנְפַּגע

  !   ֶׁשֵּמֵעיָנם נֹוֶתֶרת ֲעלּוָמה

 

  ,ִׁשְמ= ַהּטֹוב ִּבי ָּדר, קֹוָלִטין, ִאם"

  .ס ְּבבֹוא ְּפִׁשיָטהֲהֵרי ֶׁשהּוא ֶנְחַמ

  ּוְכמֹו ְּדבֹוַרת ַהָּבר, ְּכבֹוִדי ָאַבד

  ֶׁשּׁשֹוְדִדים ֵהַׁשּמּו ֶאת ֵּביָתּה 

  .Iא ִיָּוֵתר ִּבי ֶמֶתק ֵמַעָּתה

  ֶאל ּתֹוO ַּכַּוְרְּת= ָּפְרָצה ִצְרָעה

  .ְוִהְתַּפְּטָמה ִּבְדַבׁש ְּדבֹוָרה ְצנּוָעה

 

  ;= ָרמּוסְּבַאְׁשָמִתי ֶׁשִּלי ְּכבֹוְד"

  –ַאO ֵאַרְחִּתיו ִּבְזכּות אֹותֹו ָּכבֹוד 

  ּוִמּתֹוO ִנימּוס, ִמְּמ= ִהִּגיַע

  .ִהַּצְעִּתי ַלָּנִסיO ֶאת ִמְׁשָּכבֹו

  ,ֵמֹרב ְקָרבֹות, ָּכO ָאַמר, ָעֵיף הּוא

  –ְוַגם ִּדֵּבר ַעל ֶצֶדק ּוְגבּוָרה 

  !  ֵאיO ִמְתַחֵּלל ַהּטֹוב ְּבִפי ָהַרע

 

  ?ל ָמה ִּתְפIש ּתֹוַלַעת ְלִנָּצןַע"

  ?אֹו קּוִקָּיה ְּבַקן ְּדרֹוִרים ֵּתֵׁשב

  ?אֹו ַקְרּפֹוִדים ַיְרִעילּו ַמְעָין

  ?אֹו ָהִאֶּוֶלת ִּתְתַנֵחל ַּבֵּלב

  ?אֹו ֶמֶלO ְּבַצּוֹו Iא ִיְתַחֵּׁשב

  ֵאין ָּבעֹוָלם ְׁשֵלמּות ֶׁשִהיא ַּתָּמה 

 .ַזֲהָמּהִמְּכֵדי ֶׁשְּבַדל ֵסאּוב ְי

  

  ַצְיָקן ָזֵקן ֶׁשַּבֲעֹרב ָיָמיו"

  ָלָקה ְּבִׁשָּגרֹון ּוַבֲעִוית

  ,רֹוֵבץ ְּכַטְנָטלּוס ַעל ִּדיָנָריו

  .ֶׁשָּבם ֵעיָניו ָּכהּו ִמְלַהִּביט

  ;ַלָּׁשְוא ָאַגר ָּדָגן ִלְׁשַעת ַעְרִבית
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  ,ָעְׁשרֹו צֹוֵרב ַּכֲעִקיַצת ַעְקָרב

 .ּסּוָריוִּכי ֵאין ָּבהֹון ָמזֹור ְלִי

  

  ְוָכO מֹוֵסר הּוא ְלֶצֱאָצָאיו"

 ; ֶׁשֵאין ָּבֶהם ּתֹוֶעֶלת, ֶאת ְנָכָסיו

  –ְוֵהם ְמַבְזְּבִזים ֶאת הֹון ָהָאב 

  –ַמַּתת ּגֹוָרל ְּברּוָכה ּוְמֻקֶּלֶלת 

 .ִּכי ֲאִביֶהם ַחָּלׁש ַעָּתה ְּכֶיֶלד

  ִמֶּׁשָּבַלְענּו ֶאת ֲאֶׁשר ִנְתַאו

  .  ץ ּוְמֹתָעבהּוא ַנֲעֶׂשה ָחמּו

 

 ְליֹום ָחִמים אֹוֵרב ַמָּׁשב ְּכפֹוִרי"

 ;ְוַעל ִּפְרֵחי ַהֵחן ִנְכֶרֶכת ְּכׁשּות

  ;ָנָחׁש לֹוֵחׁש ְּבֹרן ַהִּצּפֹוִרים

  .ֶאת ְּפִרי ַהּטֹוב לֹוֶעֶטת ָהִרְׁשעּות

  ,ֵאין ָלנּו ְרׁשּות' ָזִכיִתי'לֹוַמר 

  ,ַהָּׂשׂש ֱאֵלי ְׁשִחיָטה, ִּכי ַהִּסּכּוי

 .קֹוֵטל ֶאת ַהְּזִכָּיה אֹו ַמְׁשִחיָתּה

  

 !ִהֵּנה ָאַׁשְמָּת ַעד ְמֹאד, ִסּכּוי"

 ;ְזֵאב טֹוֵרף ָטֶלה ִּכי ִׁשַּלְחּתֹו

  ַרק ִּבְזכּוְת= ּבֹוֵגד ָיכֹול ִלְבֹּגד

 ;ְוַהּנֹוֵכל לֹוֵמד ָמַתי ַלְחֹטא

 ;ַלּטֹוב, ַלֹחק, ַאָּתה לֹוֵעג ָלאֹור

  ,ין רֹוִאיםְּבֵא, ּוְבֹאֶפל ָּתֲא=

  .אֹוֵרב ַהֵחְטא ְלֶנֶפׁש ַהּתֹוִעים

  

  ַאָּתה ַמִּדיַח ְנִזיָרה ְצנּוָעה"

  ;ּוְבַׁשְלַות ַנְפָׁשּה ׁשֹוֵלַח ֵאׁש

 ;ׁשֹוֵחט ְׁשבּוָעה, ַאָּתה טֹוֵבַח ֹּתם

  !ַּפְתָין ּפֹוֵלׁש, ַאָּתה! ַאְׁשַמאי, ַאָּתה

  :ַאָּתה ַאְנֵׁשי ִּתְפֶאֶרת ְמַבֵּיׁש
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  ,ִּבְריֹון ּוֶפַגע ַרע, ָּתהּבֹוֵגד ַא

  !ֶׁשִּדְבְׁש= הֹוֵפO ָמָרה, ַאָּתה

  

 ,ֵּכַרת־ִמְסּתֹור ֶׁשְּל= ִקָּצּה ָרָעב"

 ;ִחְנַּגת־סֹוְד= ֶנְחֶׂשֶפת ִּבְקלֹוָנּה

 ,ִׁשְמ= הֹוֵפO ָּבזּוי ּוְמֹסָאב

 ; ְלַלֲעָנה–ּוֶמֶתק ְלׁשֹוְנ= 

 .ַּגְבהּות ִלְּב= סֹוָפּה ְלִהָּכַנע

  ,ִסּכּוי ִנְפָׁשע, ַמּדּוַע ֶזה ֵאפֹוא

  ?רֹוִצים ְּב= ָּכל ֶּגֶבר ְוִאָּׁשה

  

  ָמַתי ִּתְׁשֶעה ְלִמְתַחֵּנן ָעָנו"

  ?ּוְתִביֶאּנּו ֶאל ְמחֹוז ֶחְפצֹו

  ,ָמַתי ַּתְׁשִּכין ָׁשלֹום ִּבְׂשֵדה ַהְּקָרב

 ,ִלְמֵזה ָרָעב ַּתִּתיר ִלְׁשֹּבר ַהּצֹום

  ? ַלֲעֹצם ֵעיַנִים–ְוָלָעֵיף 

  ;ָּדחּוי, ִעֵּור, ְל= עֹוְרִגים ָעִני

 .ֲאָבל ָלֶהם ַאף ַּפַעם ֵאין ִסּכּוי

  

  ;ָעִריץ ִמִּפי ָיתֹום ּגֹוֵזל ָמָנה"

  ;ָהָאב ִנְפָטר ְּבעֹוד רֹוְפאֹו ָיֵׁשן

  ;ׁשֹוֵפט ּגֹוֵרף ֶאת הֹון ָהַאְלָמָנה

  .חֹוֵׂשף ַהֶּנֶגף ֵׁשן, ְּבֵאין ֵעָצה

 ,ֵׁשרת ְלִאיׁש ָּכֵאיְנ= קֹוֵבַע ֵע

 ,ַחָּיב ְּבִדין ָּכֵרת, ַאO ְלָרָׁשע

 .ַאָּתה מֹוִׁשיט ָיְד= ִּכְמָׁשֵרת

  

  ְּכֶׁשָהֱאֶמת ְזקּוָקה ְלֶעְזָרְת="

  ַאָּתה עֹוֵרם מּוָלּה ַאְלֵפי ְּדִריׁשֹות

  ;ְוַאף ּגֹוֶבה ִמֶּמָּנה ְׂשַכר ִטְרָחה

 ,  ַעל ַאף ִריׁשֹו, ֲאָבל ַהֵחְטא ִנְכָנס

  .ּוְמַקֵּבל ֶאת ָּכל ְמֻבָּקׁשֹו
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  Iא ִעַּכְבָּת ֶאת ִאיִׁשי, לּוֵלא ֵכן

 .ְּבבֹוא ֵאֵלינּו ְמַבֵּקׁש ַנְפִׁשי

  

  ,ִּבְגֵזָלה, ַאָּתה ָאֵׁשם ְּבֶרַצח"

  ,ַּבֲהָסָתה ּוִבְׁשבּוָעה ַלֶּׁשֶקר

  ִּבְמִעיָלה, ְּבִמְרָמה, ְּבֶבֶגד

  ;ִנְתֶעֶבת ַעד ֵאין ֵחֶקר, ּוְבִזָּמה

  ָּתה ִנְלֶוה ְלָכל ַעְוָלה עֹוֶׁשֶקתַא

  ֶׁשִּנְתַהְּוָתה אֹו ֲעִתיָדה ָלבֹוא

 .ְלִמן סֹוף ָהעֹוָלם ְוַעד סֹופֹו

  

  ,ֵרעֹו ֶׁשל ֶעֶרב ַרע, ְזַמן ְמנָֻּול"

  ,ַמְלָאO ַהְּמִׁשיֵבנּו ַעד ַּדָּכא

 ,ְרצּוַע־ֲעֵבָרה, ַמֲחִריב־ַּבֲחרּות

  ,הַרָּמO ַלֵחְטא ְוֶרֶסן ַלְּצָדָק

 ;קֹוֵטל ּוְמַגֵּדל ְּבָיד ַרָּכה

  ! ְׁשַמע אֹוִתי, הֹוי ְזַמן ְמַתְעֵּתַע

  .ָאַׁשְמָּת ִּבְפָׁשַעי ּוְבמֹוִתי

 

  ,ִסּכּוי ָנָבל, ַמּדּוַע ַעְבְּד="

  ָנַתן ֵעינֹו ִּבְׁשעֹות ַהְּמנּוָחה

  ְואֹוִתי ָּכַבל, ֶׁשִּלי הֹוַעְדָּת

  ?ְלֵסֶבל ֶזה ֶׁשֵאין לֹו ֲארּוָכה

  ְּזַמן ָאמּור ִלְסֹּתר ֵחָמה ְׁשפּוָכהַה

 ,ְוֶאת ְמׁשּוגֹוֶתיָה ְלַכּלֹות

 .Iא ְלַחֵּלל ֶאת ֶעֶרׂש ַהְּכלּולֹות

  

  ,נֹוַצְרָּת ְלַפֵּיס ֵּבין ְיִריִבים"

  ,ִלְטֹּבַע אֹות ְּבָכל ָּדָבר ָיָׁשן

  ,ַלְחׂשף ֱאֶמת ּוְלַהִּתיר ְּכָזִבים

  ,ָלֶעֶרב ַׁשן, לֹוַמר ַלֹּבֶקר עּור

  ,ְלִהְתַעֵּקׁש ִעם ְמַעֵּול ַעְקָׁשן
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 ,ְלַקְעֵקַע ָּכל ַאְרמֹון ָזָהב

 ;ִלְזרֹות ָאָבק ַעל ֹזַהר ִמְגָּדָליו

  

  ִלְׁשIַח ְּבָבֵּתי ִמּדֹות ּתֹוָלע"

  ,ּוְלַמֵּלא אֹוָתם ְּבֹחר ַעל ֹחר

  ,ִלְקֹרַע ְמִגָּלה, ִלְמֹחק ְּכָרִכים

  ,רִלְתIׁש נֹוָצה ִמְּכַנף עֹוֵרב ָׁשֹח

  ,ִלְכֹרת ַאּלֹון ּוֶפֶלג ַלֲעֹכר

 ְלַהְצִמיַח ֵאב, ִלְנֹּגס ַּבֶּפֶלד

  ;ְוֶאת ַּגְלַּגל פֹוְרטּוָנה ְלסֹוֵבב

  

  ,ָלֵתת ָלֵאם ָּבנֹות ּוְנָכדֹות"

  , ִּתינֹוק ֵמִאיׁש, ִליֹצר ִאיׁש ִמִּתינֹוק

  ,ִלְקֹטל ָנֵמר ֶׁשִּצָּפְרָניו ַחּדֹות

  ,יׁשַאְרֵיה ְוַגם ַחד־ֶקֶרן ְלַהִּת

  ,ִלְלֹּכד ַרַּמאי ְּבֶרֶׁשת ַעָּכִביׁש

  ָלֵתת ְיבּול ׁשֹוֵפַע ָלִאָּכר

 .ְוֶסַלע ְלָהֵמס ְּבֵמי ָנָהר

  

  –ִּתְמַעל ְּבַתְפִקיְד= , ְזַמן, ַמּדּוַע"

  ?ֶאָּלא ִאם ְּגֵזָרְת= ֵאיָנה סֹוִפית

  לּו ְמַׁשְכָּתּה ַּגם ַּפַעם ְּבִעָּדן

  ,יםָהִייָת ְלֵרָעם ֶׁשל ֲאָלִפ

  ;מֹוֶרה ִּביָנה ְלָכל זֹוֶרה ְּכָסִפים

  ְולּו ָׁשָעה ַאַחת ֵהַׁשְבָּת ִלי

 !ִּכי ָאז נֹוַׁשְעִּתי ִמׁשֹוַאת ֵליִלי

  

  ,ֶעֶבד ִנְרָצע ְלֶנַצח ָהִעִּתים"

  ;ָהֵצק ְלַטְרְקִוין ִּבְמרּוָצתֹו

  ֲעֵׂשה ָנא ִּבְכָׁשִפים ּוְלָהִטים

  ,ְלַמַען ְיָחֵרף ֶאת ֶחְרָּפתֹו

  ;ֵצל ַמְבִעית ַהְרֵקד מּול ַמָּבטֹוְו



  82 

  ְּבַהְרֲהרֹו ַּבֶּפַׁשע ֶׁשִּבַּצע

  .ָּכל ִׂשיַח ְיַדֶּמה ְלֵׁשד ִּבָּצה

  

  ;ַהְדֵרO ְמנּוָחתֹו ְלַבל ָינּוַח"

  ;ַעל ִמָּטתֹו ָהֵמט ֶאְנקֹות ְּכֵאב

  ,ַרְגלֹו ַהְכֵׁשל ְּבָכל ֲאֶׁשר ָינּוַע

  ;ְוָאְזְנ= ֱאֹטם ְּכֶׁשְּיַיֵּבב

  ;ֹגם אֹותֹו ְּבֶאֶבן ְקִׁשי ַהֵּלבְר

  מּולֹו ָּכל ַנֲעָרה ִּתְזַנח מֹוָרא

 .ְוֵתָעֶׂשה ַעָּזה ִמְּנֵמָרה

  

  ,ֵּתן לֹו ֵּדי ְזַמן ִלְבִכי ַוֲאָנָחה"

  ,ֵּתן לֹו ֵּדי ְזַמן ָלדּון ַעְצמֹו ְלֵׁשֶבט

  ,ֵּתן לֹו ֵּדי ְזַמן ְלִהָּוֵאׁש ִמְּמ=

  ,ת ַחִּיים ֶׁשל ֶעֶבדֵּתן לֹו ֵּדי ְזַמן ִלְחיֹו

  ֵּתן לֹו ֵּדי ְזַמן ִעם ַקְּבָצִנים ָלֶׁשֶבת

  ּוְלַגּלֹות ֶׁשַּגם ּפֹוֵׁשט ַהָּיד

 .ֵאינֹו זֹוֵרק לֹו ְׁשָיִרים ֶׁשל ַּפת

  

  ,ֵּתן לֹו ִלְהיֹות ִלְצחֹוק ְּבִפי ׁשֹוִטים"

  ;ִלְראֹות ֵאיO ָּכל ָיִדיד הֹוֵפO ְלַצר

  ַהְּזַמן ִאִּטיֵּתן לֹו ִלְראֹות ַּכָּמה 

  ַהְרֵאה לֹו ָמה ָקָצר, ִּבְׁשַעת ָצָרה

 ; ָהָיה ְזַמָּנּה ֶׁשל ְמׁשּוַגת ָּבָׂשר

 ,ָלָרָׁשע ַּבֲעוֹונֹו, ְוֵתן לֹו

 .ְזַמן ְלקֹוֵנן ַעל ַהְׁשָחַתת ְזַמּנֹו

  

 ,ֶאת ַּתְלִמיְד= ֶזה ְלַקֵּלל ַלְּמֵדִני"

 !מֹוֶרה ָלַרע ְוַגם ַלּטֹוב, הֹוי ְזַמן

 , ְלַמְרֵאה ְּדמּותֹו ֹיאַמר ַּדֵּיִנילּו

  !ּוְבַעְצמֹו ַחָּייו ִיְרֶצה ִלֹּטל

  ;אֹותֹו ַרק ֵזד ְּכמֹותֹו יּוַכל ִלְקֹטל
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  ִּכי ֵאיֹפה ִיָּמֵצא ַּתְלָין ִנְבֶזה

 ?ֶׁשַּיֲהֹרג ָאָדם ָּבזּוי ָּכֶזה

  
  ָנִסיO ֵהן ִׁשְבָעַתִים ְיֹסַאב"

  .ִנְמָצאִאם ֶּכֶתם ְסִחי ַעל ַאַּדְרּתֹו 

  ֵירֹומּו ַמֲעָׂשיו, ְּברֹום ָהִאיׁש

  ;ְלֵׁשם אֹו ְלִׁשְמָצה, ַהּנֹוָדִעים

  . ְוַרע ִקָּצּה–ָרָמה ְּתִהָּלתֹו 

 ,ִּבְדֹעO ַהַּסַהר ָּכל ָאָדם ִיְדַאב

 .ַאO ִאיׁש ֵאינֹו ַמְבִחין ִּבְנֹפל ּכֹוָכב

  
  עֹוֵרב ַרַּׁשאי ְלִהְתַּפֵּלׁש ַּבֹּבץ"

  ;ֻמְכָּתם ְוIא ִנְכָלם, ּוְלַהְמִריא

    ,ַאO ִאם ַּבְרּבּור ִיְרֶצה ְּכמֹותֹו ִלְרֹּבץ

  .ׁשּוב Iא ַיְלִּבין ַּכֶּׁשֶלג ַעד עֹוָלם

  .ַהַּלִיל ֶנֱעָלם; ַהּיֹום ַמְבִהיק

  ;ַהַּיְבחּוִׁשים ָעִפים ְסמּוִיים ֵמַעִין

 .Iא הּוא ַהִּדין ַּבֶּנֶׁשר ּוָבַעִיט

  
  ,ְּמָׁשְרִתים ׁשֹוִטיםִּפְטּפּוִטים ַה, ַּדי"

  !ְצִליִלים ַּדִּלים ֶׁשְּפִסיָקָתם ָרָפה

 ,ְלכּו ֶאל ִמְכְללֹות ַהְּפַרְקִליִטים

  ;ִהְתַּפְלְמסּו ָׁשם ִעם ּפֹוְׂשֵקי ָׂשָפה

  ,ַיְּצגּו ֶאת ִמי ֶׁשְּבַפֲחדֹו ָקָפא

  –ִּכי ִלי ׁשּום ַטֲעָנה Iא ַּתֲעֹזר 

 .ַהֹחק ֵאינֹו ַמִּציַע ִלי ָמזֹור

  
  ,ַלָּׁשְוא ָאִליָנה ַעל ִסּכּוי ָרָׁשע"

  ; ַעל ְזַמן ָארּור, ל ַהֵּלילַע, ַעל ַטְרְקִוין

 ,ָּׁשְוא ֶאְמֶחה ְּכֶנֶגד ַהּבּוָׁשהַל

 ;ַלָּׁשְוא ַעל ַהֶחְרָּפה ַאִּגיׁש ִעְרעּור

  .אֹוִתי Iא ְיַטֵהר ֲעַׁשן־ִּדּבּור
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 ִאָּׁשה ְּכמֹוִתי ִּתְגַאל ַעְצָמּה, ָאֵכן

 .ִאם ַּתִּקיז ֶאת זֲֻהַמת ָּדָמּהַרק 
  

  ?ַמּדּוַע ִּתְרֲעִדי, ָיד ֻאְמָלָלה"

  ;ָּכבֹוד הּוא ְלַסֵּלק ֶאת ָהֶעְלּבֹון

  ,ַרק ָּבO ִיְחֶיה ְּכבֹוִדי, ִּכי ִאם ָאמּות

 .ֵּתְדִעי ַחֵּיי ָקלֹון, ְוִאם ֶאְחֶיה

  ְּגִבְרֵּתO ֲהֵרי ִהִּגיָעה ַעד ֲהלֹום

  ְלִפיָכO;  ָעֶליָהִּכי Iא ּגֹוַנְנְּת

Oִהְרִגי ַעָּתה אֹוָתּה ְוַגם אֹוָת". 
  

  ִהיא ָקָמה ִמְּיצּוָעּה ַהְּמֻחָּלל

  ;ְּבַמָּטָרה ִלְמֹצא ָלּה ְּכֵלי ִמיָתה

  ְוֵאין ַחָּלף, ַאO ֵאין ָׁשם ַסִּכיִנים

 –ֶׁשְּיַפֵּלס ָנִתיב ִלְנִׁשיָמָתּה 

  ַהִּמְתַנֶּדֶפת ִמְּׂשָפָתּה ַעָּתה

   ִמֵּלב ַהר ֶאְטָנה ַהֻּמְרָּתחְּכֵאד

 .אֹו ְּכָעָׁשן עֹוֶלה ִמְּקֵנה ּתֹוָתח
  

  ֶאְחֶיה ַוֲאַיֵחל", ָאְמָרה" ,ַלָּׁשְוא"

  .ֶׁשֵאין ָלֶהם ּתֹוֶחֶלת, ְלסֹוף ַחַּיי

  ;ָּפַחְדִּתי ֵמַחְרּבֹו ֶׁשל ַהּנֹוֵכל

  .ַעְכָׁשו ֲאִני רֹוָצה ְּבַמֲאֶכֶלת

 ,תֶנֱאָמָנה ָהִייִתי ּוְמֹבֶהֶל

 ;ַּתם ַוֲחַסל, ַאI Oא; ְוֵכן ַעָּתה
  .ֶאת ֻּתָּמִתי ָּבא ַטְרְקִוין ְוָגַזל

 

  ,ַהַּטַעם ְלַחַּיי ִהֵּנה ָאַבד"

 ;ָלֵכן מֹוִתי Iא ַיְחִריֵדִני עֹוד

 ְיֻעַּטר ָלַעד, ִאם ֶאְקְטֵלִני

  .ַמְלּבּוׁש ַהּבֶׁשת ְּבִקּׁשּוט ָּכבֹוד

  :תַרק ְלִקִּצי נֹוַתר ִלי ְלַקּוֹו

   ִלְׂשֹרף ֵּתָבה ֶׁשָּבּה–ַּכָּמה ֲחָבל 

 !ִׁשַּכְנִּתי אֹוָצִרי ֲאֶׁשר ִנְׁשָּבה
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  ֶאת ַטֲעָמּה ַהַּמר, קֹוָלִטין, Iא"

  ;ֶׁשל ְּבִרית ְּכלּולֹות מּוֶפֶרת Iא ֵּתַדע

  ְוIא ֹאַמר, ַאֲהָבְת= ֵּכָנה

  .ִלְגֹמל ְל= ָעֶליָה ִּבְבִגיָדה

  ;ר ֶאְגַּדעֶאת ֶזה ַהֶּנֶצר ַהַּמְמֵז

 עֹוֵכר ַהֶּזַרע Iא ִיְזֶּכה ִלְראֹות

 .אֹוְת= ְּכֶגַזע ַהּנֹוֵׂשא ִּפְריֹו

  
"Oא ְיַחֵּיI =ְּכֶׁשַּיֲעֹבר מּוְל  

  :ְוIא ִיְלַעג ְל= ִעם ַחְצָרָניו

 Oַאָּתה ֵּתַדע ֶׁשָּמה ֶׁשִהְׁשַּתֵּי 

  .ֶׁשYא ַּכִּדין ִנְגַנב, ְל= ַּבִּדין

  .י ָּתִביא ִלי ַּתָּקָנהָיִדי ֶׁשִּל

  ֶאת ַהֶהֵּזק; ֻהְכַרְחִּתי ְלַהִּזיק

 .ֶׁשְּבַחַּיי ַהָּמֶות ְיָמֵרק

  
  ,Iא ַאְרִעיְל= ַּבַּלֲעָנה ֶׁשִּלי"

  ;ּוְבִסּפּור ַּבִּדים Iא ֶאְתַּכֶּסה

  ְוIא ֶאְצַּבע ֶאת ְׁשֹחר ַמֲעָלִלי

  .ְלַמַען ְיֻטַּיח ַהַּמֲעֶׂשה

  ,ֵמֵעיִני ֵּתֵצאּו; ֶאְפֶצה ֶאת ִּפי

  , ּגֹוֶעֶׁשת ְּכמֹו ָהֶאֶׁשד ַהּנֹוֵפל

 ."ֱאֶמת ֶצָחה ִלְׁשֹטף ִסּפּור ָאֵפל

  

 ָּכO ְלַבּסֹוף ָּכְלָתה ִקיַנת ֵליָלּה

  1,ֶׁשל ִפילֹוֶמָלה ַהְּמַצֶּיֶצת ַצַער

  ְוַלְיָלה ְקדֹוָרִני ָׁשב ְוִנְבָלע

  ,ִהֵּנה ַּבַּׁשַער, ּוְראּו; ַּבַּׁשַחת

                                                           

ה האילמת רקמה פילומל.  ֵטֵראּוס מלך ְתראקיה אנס את גיסתו ִפילֹוֶמָלה וכרת את לשונה1
לבסוף חמלו האלים על פילומלה . וכך סיפרה לאחותה על פשעי בעלה, דמויות על שטיח

 .והפכו אותה לזמירה
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  ;ַהַּׁשַחר, ט אֹורֹו ְלָכל ְּבִרָּיהמֹוִׁשי

 ,ְּבֶאְבָלּה, ַאO ִהיא עֹוד ְמַבֶּקֶׁשת

  .ְלִהָּוֵתר ְצפּוָנה ָּבֲאֵפָלה

 

  ִהיא; ַהּיֹום חֹוֵמק־חֹוֵדר ֶאל ְמעֹוָנּה

  ,ְּבֶבִכי ּוִבְנִהי, ּכֹוַרַעת ָׁשם

  ,ַעִין־ָלֵעיַנִים: "ּוִמְתַיַּפַחת

  ;ֲחַדל ָנא ְלָהִציץ ַּבַחּלֹוִני

  ,ְּדֹקר ְּבַקְרֶני= ֶאת ַהְּיֵׁשִנים

  –ְוַאל ָנא ַּתֲחֹרץ ִּבי אֹות אֹוָרה 

  ."ַמְסִּפיק ָעָׂשה ַהַּלְיָלה ַהּנֹוָרא

 

  ;ִעם ָּכל ָּדָבר מּוָלּה ִהיא ִמְתַוַּכַחת

  ְּכֶיֶלד ַחְׁשָׁשן, ִּכי ַהָּיגֹון

  ;ׁשֹוֵלל ַהֹּכל ְּבַפַחד, ֲאֶׁשר ִנְפַצע

  ,ֶבל ַהָּיָׁשןַהְּזַמן רֹוֵפא ַלֵּס

  ,ַאO ֶהָחָדׁש ֵאיֶנּנּו ְמֻרָּסן

  ,ּוְכַׂשְחָין ִטירֹון הּוא ִמְתַיֵּגַע

  .ּוְלַבּסֹוף טֹוֵבַע, ַמֶּכה ְסִביבֹו

  

Oְׁשקּוָעה ְּבָים ֶׁשל ְּדָאָגה, ְוָכ,  

  ;ִהיא ָרָבה ִעם ָּכל ָמה ֶׁשִהיא רֹוָאה

  ,ָּכל ֶּפַגע ַרע ַמְזִּכיר ָלּה ֶאת ִּפְגָעּה

  ;מּול ָּכל ֵׁשֶפל ֱענּוָתּה ּגֹוָאהּו

 .ְּבֹׁשO ַהַּסַער ָקָמה ָּבּה סֹוָעה

  ,ֲחַסר ִמִּלים, ִעִּתים ֶאְבָלּה ִאֵּלם

 .ִעִּתים ׁשֹוֵאג ִּכְמֹטָרף ַאִּלים

  

  ַהִּצּפֹוִרים ַהְּמַצְּיצֹות ִעם ַׁשַחר

  ;קֹוְטעֹות ֶאת ֶאְנקֹוֶתיָה ְּבִזְמָרה

 ,ֶצת ַמַחטַּבֵּסֶבל ֲעִליצּות נֹוֶע

  –ָהאֶׁשר ָלֻאְמָלל הּוא ַמר ְוַרע 
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 .ַמר ֶנֶפׁש ְמַבֵּכר ֶחְבָרה ָמָרה

  ְיגֹון ֱאֶמת ָיבֹוא ַעל ִסּפּוקֹו

  .ַרק ִאם ַיִּׂשיג לֹו ֵרַע ְּכֶעְרּכֹו

 

  ַּכָּמה נֹוָרא ִלְטֹּבַע מּול ַהחֹוף

  !ּומּול ִמְׁשֶּתה ִלְגֹוַע ָּבָרָעב

  ַמְכאֹובַמְרִאית ַהֹּצִרי מֹוִסיָפה 

 ,ְלֶזה ַהִּמְתַעֶּנה ְּבִיּסּוָריו

  ְוֵהם ּגֹוִאים ְּבֶׁשֶצף ְמֹטָרף

  ;ֶׁשֵאין ִלְסֹּכר אֹותֹו ַּבֲאָדָמה

 .ָיגֹון ָקבּור ּבֹוֵקַע ָּכל חֹוָמה

  

 ,ִהיא ָסָחה ִּבְדָמעֹות" ,ִצּפֹוִרים, ָהּה"

  ִׁשיְרֶכן ַהְצִּפינּו ְּבֶחְביֹון ַמּקֹור"

 ,ת ְודֹוְממֹותְוֵהָעׂשּו ִאְּלמֹו

 ;ִּכי ֵאין ַמְרּגֹוַע ְלֻמַּכת ָמגֹור

 .ִּבְכֵאִבי ֶאת ַהַחּלֹון ֶאְסֹּגר

  ;ָלַעִּליִזים ָיָפה ַהְּנִגיָנה

 .ַהְּדָאָבה ַמֲעִדיָפה ִקיָנה

  

  ,ִפילֹוֶמָלה ְלמּוַדת ֵאיָמה, ַאְּת"

 .ָהִקיִמי ֵקן ְּבֶפַרע ְׂשָעִרי

  ,ְלקֹול ִׁשיֵרO ִּתְזַעק ָהֲאָדָמה

  :ְוַגם ֲאִני ֶאְבֶּכה ְּכֶׁשְּתַזְּמִרי

 .ִעם ִצּיּוַצִיO ִיְפָחִתי ַּתְמִריא

  ,ַעל ַטְרְקִוין ֲאַפֵּזם ִּביגֹוִני

 .ְוַאְּת ַעל ֵטֵראּוס ְּתקֹוְנִני

  

"Oּוְבעֹוד ַאְּת ְמַחֶּדֶדת ֶאת קֹוֵל  

  ָאקּום ֲאִני, ְּבִהָּצְמֵדO ְלקֹוץ

Oּוְלָקֵרב מּוֵל Oְלַחּקֹוֵת  

 ;ת ְלָבִבי ֶאל ַלַהב ַסִּכיִניֶא
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  .ָאמּות ְּכַפְחָּדִנית, ְוִאם ֶאְרַעד

Oְּבָפְרֵטנּו ַעל אֹותֹו ַהְּכִלי, ָּכ, 

  .ֵנֵרד ְלסֹוף ִסְבֵלO ְוסֹוף ִסְבִלי

 

 ּוִמֵּכיָון ֶׁשַאְּת ַמֲעִדיָפה "

 ,ִמּתֹוO ְּכִלָּמה, ֶׁשYא ָלִׁשיר ַּבּיֹום

 ָיָפהִנְמָצא ֶחְלָקה ִנַּדַחת ְו

  ,ָהְרחֹוָקה ִמַּלַהט ַהַחָּמה

  ּוָבּה ִנְסֹּפד ְּבַיַחד ְוִנְדַמע

  ִּכי ַהְּגָבִרים; ְּבֹאֶזן ַהַחּיֹות

 ."ַחָּיִתִּיים ִמַּדי ְוַאְכָזִרים

  

  ְּכַאָּיָלה ְקפּוָאה ִמְּבָעָתה

  ,ַהָּתָרה נֹוֲאׁשֹות ַאַחר ִמְפָלט

  אֹו ְּכמֹו ִמי ֶׁשַּבַּיַער ָּתֲעָתה

  ,ִּביָכְלָּתּה ָלֵצאת ְלַבדְוֵאין 

  :ְוִלָּבּה ִנְלָּפת, ִהיא ִמְתַלֶּבֶטת

  ִמי ֵמֶהם ִייַטב, ַחִּיים או ָמֶות

 .  ָלאו–ּוָמֶות , ִאם ַהַחִּיים ֵהם ְּגַנאי

  

  ,ָאְמָרה" ,ֲאָהּה, ִּכי ַהּקֹוֵטל ַעְצמֹו"

 ;ְּבמֹו ּגּופֹו מֹוֵסר ַנְפׁשֹו ַלַּׁשַחת"

  נֹו נֹוָראָאְבַדן ֶאָחד ֵמֶהם ֵאי

  .ְּכֻחְרָּבָנם ֶׁשל ּגּוף ְוֶנֶפׁש ַיַחד

  ֵאין ַמר ִמּגֹוָרָלּה ֶׁשל ָהרֹוַצַחת

 ֶאָחד ִמְּׁשֵני ָּבֶניָה ְלַאַחר

 .ֶׁשַהְּינּוָקא ָהַאֵחר ִנְפָטר

  

  ִמֵּבין ַהְּׁשַנִים ִמיהּו ָהָאהּוב"

 ,ִאם ֹזO ּגּוִפי ִקֵּדׁש ֶאת ִנְׁשָמִתי

 ,ׁש ְוַעד ּגּוףִמֶּנֶפ, ְוִאם ֻּכִּלי

  ?ַׁשֶּיֶכת ָלֵאִלים ּוְלקֹוָלִטין
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  ְּבִהְתַקֵּלף ִאיָלן ַעִּתיק! ָאבֹוי

  ;ִיְּׁשרּו ָעָליו ְוָכל ִנָּצן ִיְגַוע

 .ְּבִהְתַקֵּלף ֵּגָוּה, ְּכִנְׁשָמִתי

  

  ,ֵּביָתּה ִנְפַרץ ְוַׁשְלָוָתּה הּוְפָרה"

 ;ֶאל ּתֹוO ְמצּוָדָתּה ָּפַלׁש ִּבְריֹון

  ,ָכָלּה ִהְׁשִחיתּו ָהֶעְבָרהֶאת ֵהי

  ;ַעּזּות ַהֵּמַצח ְוַהֵּדָראֹון

  ַעל ֵּכן ַוַּדאי Iא ֲאעֹוֵרר ָחרֹון

  ִאם ְּבֻחְרָּבה ָּכֹזאת ַאְבִקיַע ֹחר

  .ֶׁשּבֹו ּתּוַכל ַהֶּנֶפׁש ַלֲעֹבר

  

 ַאI Oא ָאמּות ְּבֶטֶרם קֹוָלִטין"

 ,ִיְׁשַמע ַמּדּוַע ַהָּדָבר ֵאַרע

 ,ִּבְׁשַעת ֻּפְרָענּוִתי, ְוִיָּׁשַבע

 . ִלְנֹקם ְּבֶזה ְׁשְּלמֹוִתי ָּגַרם

 ;ְלַטְרְקִוין ֲאַצֶּוה ָּדִמי ָהַרע

Oהּוא ֶׁשִּטְּמאֹו ְּוְבֶׁשּלֹו ִנְׁשַּפ, 

Oְוָאֹנִכי ַהְּמִעיָדה ַעל ָּכ; 

  

  ְוֶאת ְּכבֹוִדי אֹוִריׁש ְלַסִּכיִני"

  .ֶׁשִּמּגּוִפי ַיִּקיז ֶאת ֶזה ַהָּדם

  י ִלֹּטל ַחִּיים ֹּכה ְמֻגִּניםָראּו

  :ִּכי ֶעֶצם ַהָּכבֹוד הּוא ִנּגּוָדם

  .ֵמֵאֶפר ֶחְרָּפִתי ִיְצַמח ְּכבֹוָדם

  ,ְּבִמיָתִתי ֶאת ַהָּקלֹון ַאְׁשִמיד

  .ּוִבְכלֹותֹו ִיְטַהר ַּכֶּיֶלד ְׁשִמי

 

  ָאדֹון ָיָקר, ּוָמה ְּל= אֹוִתיר"

  ?םִלְכֵלי־ְיָקר ֲאֶׁשר ֻהְכַּתם ְּבָרָק

  ִהיא ָהֶאְׁשָּכר, ָאהּוב, ְנִחיׁשּוִתי

  .ֶׁשְּלאֹורֹו ִּתַּקח ָנָקם, ֶׁשְּל=
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 : ְּבַמֲעַׂשי ַהֵּבט ָנא ְוֶתְחַּכם

  ,ְיִדיָדְת= ֶאת ָצָרְת= ִּתְקֹטל

 . ְוֵכן ֲעֵׂשה ְלַטְרְקִוין ַהְּפַתְלֹּתל

  

  :ִסּכּום ַצָּוָאִתי, ֵאפֹוא, ִהֵּנה"

  ;ְפִׁשי ָרִקיַעַנ, ּגּוִפי ִייַרׁש ֲעָפר

  ,ּדֹוִדי, ְנִחיׁשּוִתי ֶאְמֹסר ְל=

  ;ְוֶאת ְּכבֹוִדי ְּבַסִּכיִני ַאְטִּביַע

  ;ָּבְׁשִּתי ֶאת ֶׁשִּבֵּיׁש אֹוִתי ּתֹוִקיַע

  ְוֶאת ִזְכִרי ֲהֵריִני ְמַצָּוה

 .ְלִמי ֶׁשִּיְזְּכֵרִני ְלטֹוָבה

  

  .ְּפַקח ַעִין ַעל ַהַּצָּוָאה, ִאיִׁשי"

 ! ֵעיַנִים ְּבִמְצִחילּו ִלי ָהיּו

 , ַהָּדם ִיְמֶחה ְקלֹוִני ְּכֶׁשֲאַבְּצָעּה

 .ְוסֹוף ַחַּיי ִיְׁשֹטף אֹוָתם ִמְּסִחי

 ';ָיֵדO ִׁשְלִחי'ְלַחׁש , ֵלב חֹוֵׁשׁש, ָהּה

 :ְוִהְתַנֵחם, ֵּתן ָלּה ִלְׁשֹחט אֹוְת=

 ."ּוְתַנְּצחּו ְׁשֵניֶכם, ְׁשֵניֶכם ּתּוְמתּו

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

)יותם בנשלום: גליתמאנ(
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  בואונרוטי לו'מיכלאנג

  

  

 שתי סונטות

 

  
 90סונטה 

  
  

 ,ִלי עֹוד יֹוֵתר ִאיַקר, Iא ְּכַדְרִּכי, ַעָּתה

       ֶעְרִּכי ִנְכֶּפֶלת-ּוְמַנת, ִמּיֹום ֵיְׁש= ַּבֵּלב

 ַמְפֶסֶלת-ֹוְסָפה לֹו ֲעבֹוַדתַּכַּשִׁיׁש ֶׁשּנ

 .ַּקרִמּתֹוכֹו נֻ, ְוַרב ֶעְרּכֹו ִמֶּסַלע

  

 ְּכֵׁשם ֶׁשַּדף אֹו ְקָלף ָּכתּוב אֹו ְמֻצָּיר

 ,ֶנְחָׁשב יֹוֵתר ִמֶּקַרע אֹו ִּפָּסה ִנְתֶלֶׁשת

 ,ִּכי ִנְהֵייִתי ַמָּטָרה ַלֶּקֶׁשת, ְבִּתיַׁשֶנְח

 .ְוֵאין ַמְדִוי ִנָּכר, ֶׁשָּבּה ָחְתָמה ְּדמּוְת=

  

 ָּכל ָמקֹום, ֵעת חֹוָתם ָּכֶזה ִּבי, ָּבטּוַח

 מּוׁש ָקֵמַע אֹו ֲחגֹורתּור ְּכִאיׁש ֲחָא

 .ֲאֶׁשר ָּכל ַסָּכָנה ֵהם ְמִפיִגים ִמֶּמּנּו

  

 ,ֵאׁש ִּכְבַמִים ְּבֹכִחי ִלְלֹחם-ְּבַלַהב

 ִּבְקֵמֲע= ָאִׁשיב ְלָכל סּוָמא ָמאֹור

 . ָּכל ַרַעל ְרפּוָאה ֶאְתֶנּנּו– ּוְבֻרִּקי
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  151סונטה 
 

  
      ָאָּמִנים ַּתְבִנית ַאַחת ֻמְפֶׁשֶטתָה-לָּדֵאין ַּגם ִלְג

 ֶׁשּגּוׁש ַהַּׁשִיׁש ְּבִקְרּבֹו Iא ְיִכיֶלָּנה

     ֲאָבל Iא ְּתַמְּמֶׁשָּנה. ֹוׁשַּבֹחֶמר ַהּגֹוְד

 .ִאם ַהָּיד ֲאֶׁשר ְלַצו ַהֵּׂשֶכל ְמַצֶּיֶתת-ִּכי

  

 ,ַהּטֹוב ֶׁשְּלַעְצִמי ַאְבִטיַח, ַהְּכֵאב ִמֶּמּנּו ֶאָּמֵלט

 ,ְׁשֵמיִמית ְוֶנֱאֶצֶלת, ְּגִביָרה ֵּגָאה, ְּכמּוִסים

Oּוְכמֹו ִלֹּטל ִמֶּמִּני ָּכל ּתֹוֶחֶלת ; ַרק ָּב–         

 .ָאָּמנּוִתי ְמנָֻּגָדה ַלּתֹוָצָאה ֶׁשִאִּויִתיָה

  

Oא ְּבַאֲהָבה, ָּכI ,Oא ְּבָתֳאֵרIֻמְפָלא-ְו, 

 ָּגֹבַּה-בּוֵזIOא ְּב, Iא ְּבַמָּזל, Iא ְּבַקְׁשיּות

     Iא ּגֹוָרִלי ְיַצו ֶאת. ָאָׁשם ְּבִמְׁשַּבִּתי

  

 ,ַּגם ֶחְמָלה, ֻעְבַּדת ֱהיֹות ִּבְלָבֵבO ַּגם ָמֶות

 ,ֲאֶׁשר ָׁשַפל ְלֹכַח, ִּכי ִּכְׁשרֹוִני, ִּבְזַמן ֶאָחד

Oַרק ָמֶות, ַאף ֶׁשִּיְלַהב, ִמֵּמ Oָיכֹול ִלְמֹׁש. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

)דיקמן מינדבע: יטלקיתמא(
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  לאה גולדברג
  

  

  לו'מיכלאנג

 

 שנה 400לציון , 29.4.1964ב־' צוותא'דברים שנשאה המשוררת בערב שנערך בתיאטרון 
  .הלאומית בספריה המצויה סטנוגרפיה מתוך לראשונה כאן נדפסים ;לו'מיכלאנג של למותו

  

 לו בלי להקדים כמה דברים כלליים'לא אוכל לדבר על שירתו של מיכלאנג

כאשר קראנו על הרנסנס ,  בנעורינו1.שעל ערכם כבר שמעתם מפי צבי זוהר

קובסקי על ליאונרדו 'כמו את הרומאן של מרז, את הספרים הלא־מדעיים

 16-ה שהמאה ,לכולנו ברור לנו  היה3,גובינו הדיאלוג של את  כמו2'י'דה־וינצ

אלה מאיתנו שהתחילו , מאוחר יותר. היא־היא התקופה של הרנסנס

, 13-להקדיש תשומת לב יותר לאותה תקופה וראו אותה מסוף המאה ה

מסתבר בעצם שאמנם העלייה , מדנטה ועד לתקופה שאנחנו מדברים עליה

על , 16-היא המאה ה, של תקופת הרנסנס, הפורצת ביותר של הרנסנס

 הינה 16- עד ה13-כל הקשת הגדולה מן המאה ה, אמניה הבולטים ביותר

, של עליות וירידות בשטחים שונים של אמנות,  כאלהעניין של המשכים

, שבדרך כלל יש הרגשה עכשיו, של הרגשת עולם, של מחקר, של מחשבה

עם ההתגלות האחרונה , שבה, שאנחנו מדברים דווקא על התקופה הזאתכ

ישנה מין תחושה של , של ההומו־אוניברסל, של האדם הגדול של הרנסנס

 חדש שהוא כבר על גבול של משהו שעוד אבל רגש חיים, רגש חיים חדש

כאילו אותה הרגשת חיים עצמה שהיא קרובה מאוד , מעט ויתחיל לגווע

מה שמציין את הרנסנס מן . לו'בעיקר בדמותו של מיכלאנג. למוות

ההתחלה ועד הסוף זהו אותו הרצון באמת להעמיד את האדם במרכז הרוח 

בדמויות הגדולות של , 14- וה13-במאה ה, בראשית הרנסנס. של העולם
                                                           

עורך המדורים , איש השומר הצעיר, סופר ועורך, היה מחנך) 1975-1898(הר ו צבי ז1
ומייסדם ועורכם של כתב העת לחינוך ואמנות , לחינוך ולאמנות בספרית פועלים

  ".משמר לילדים"ושבועון הילדים " פקיםאו"
קובסקי 'מאת המשורר והמבקר הרוסי דימיטרי מרז' י'וינצ־ליאונרדו דא' ראה 2
)Merezhkovsky ,1941-1865( ,1950, ליכטנבוים. תרגם י.  
. הוגה דעות וסופר צרפתי, )Gobineau ,1882-1816(וזף ארתור קומט דה גובינו ' ז3

  ). La Renaissance, scènes historiques ) 1877רוגולדברג מתייחסת כאן לספ
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 היותם של אלה צמודים ת אנחנו עוד מרגישים א,המשוררים כמו דנטה

שהאנושי שהוא אמנם במרכז , לעולמו של הקדוש־ברוך־הוא בצורה כזאת

, נכנע ביותר, ויענ, רוח הקודש באופן צנועול תמיד חי מ, רוח שבעולםה

. ורה אחרתהאדם עומד מול בוראו בצ, וכל אשר אנחנו הולכים הלאה

 4ימבואה'כשאנחנו מתחילים מצ, אבל גם בציור, אין זה השטח שלי, בעצם

ההרגשה , 16-ואחר כך עוברים אל האמנים הגדולים של המאה ה, 5וטו'ודז

היא היפה אבל גם הנוראה ביותר של ,  שהאדם בורא עולמות,הזאת

, לו'באיטליה שבה חי מיכלאנג, בעצם. שהיא יפה ונוראה, התקופה ההיא

אם כי הכנסייה בה שרירה , אם כי ניצולה מהמלחמות של הרפורמציה

ההרגשה שהאדם עומד באמצע העולם מתבטאת גם ביחס בין , וקיימת

לבין השליטים הקטנים של , הנסיכים־האמנים האלה לבין האפיפיור

החלום שהתחילו , המדינות הקטנות של איטליה הלא־מאוחדת עדיין

שתקום , ל רומא העתיקה בימי אוגוסטוס ע14- וה13-לחלום במאה ה

  .  לא נתגשם גם בזמנם של אלה–באיטליה 

ה 'זארה בורג'רק את שמו של צ... המלחמות הרבות שאנחנו צריכים לזכור

, אולי גם את המלחמות בין הערים  אנחנו צריכים לזכור...באותה תקופה

.  ההםאת ההפיכות הפנימיות שלא חדלו מאז והיו גם בימים, הכיבושים

אשר חיו , אבל עמידתם של אמנים אלה לעתים קרובות מול האפיפיורים

האמנים לעתים קרובות מאוד נהנו מזה שהם הזמינו מהם את , מחסדם

כשאנחנו נזכרים במימרה מפורסמת ,  בכל זאת–ההזמנות הגדולות ביותר 

כשהוא במועצת פירנצה אומר בגאווה ובסירוב , של דנטה עוד בימים ההם

 אנחנו שומעים אותו אז מדבר – "האפיפיור לא יקבל כלום": גמור

יכול הוא האדון הגדול לומר כל אשר עם . כפוליטיקאי ואחר כך כמשורר

. נוסף על כך, משום שיש מאחוריו לא רק האמנות אלא משהו אחר, לבו

והאפיפיור צריך לרדוף אחריו , לו מסרב לאפיפיור'אבל בשעה שמיכלאנג

אנחנו מרגישים שעומדים כאן זה מול זה שני , וח לרומאולהחזיר אותו בכ

וזה המייצג ,  זה המייצג את השמיים וזה המייצג את הארץ–כוחות גדולים 

את הארץ ולא את השמיים מוריד את האפיפיור למישהו שהוא אמנם שליט 

                                                           

היה מורו של .  צייר ואמן פסיפסים מפירנצה,) לערךCimabue  ,1302-1240(ימבואה ' צ4
  .וטו די בונדונה'ג
היה צייר ואדריכל ; וטו'נודע בכינוי ג, di Bondone, (1337-1267(וטו די בונדונה ' ג5

 .מאבות הרנסאנס, איטלקי



  95 

אבל גם הוא מייצג תכונות , שהוא יוכרח אחר כך לבקש ממנו סליחה, גדול

 שכתב את 6כמו וזארי, לו'קרה בני דורו של מיכלאנגלא במ. ארציות

מספרים על האפיפיור הם מדברים עליו כמדברים על כש, הביוגרפיה שלו

 כך –ההומור שבו , אופיו המשתנה, קוצר הרוח שלו, הרתחנות שלו. אדם

והאמנים במאה . מדברים על אנשים ולא על נציגו של האלוהים עלי אדמות

אנחנו מרגישים את הדבר . ר בחייה של איטליה תופסים מקום אדי16-ה

אם כי לא בלתי תלויים הם באותו מובן כמו שאנחנו אומרים על אדם , הזה

 ישנה ...המשוררים הקטנים יותר למשל באותה תקופה. שהוא בלתי תלוי

 שהיה כותב שיר או 7,ס פיללפו'האנקדוטה המפורסמת על משורר פרנצ

והיו ... וא יקבל בשביל השירה הזאתפואמה בשביל דוכס בשכר סוס שה

אלה , ובכל זאת. ולמנות־חסד שכאלו, מחכים לפעמים גם למתת כזאת

. שעלו מעלה־מעלה עמדו בהיותם תלויים גם כבלתי תלויים שווה עם שווה

שהיא , שהיא הרגשת חיים עזה מאוד, וזהו נוסח הרגשת חיים חדשה

באורח שתשמעו עליו באמנות זה מתבטא באותה תקופה . הרגשת הרנסנס

   8.ממשה ברש

 על –לים על דבר שאני רשאית יותר לדבר עליו יאני רוצה לומר כמה מ

כבר איננה גדולה כמו , בספרות,  בשירה16-בעצם המאה ה. הספרות

דנטה , לפחות השניים, הגדולים, האמנים הטהורים. ראשית הרנסנס

פרוזה האיטלקית גם ראשית ה.  שנה לפני זה200-100 הם כבר –ופטררקה 

והמשוררים באותו זמן עוד נהנים . ו היא לפני זה'הפורחת בבוקצ

הם . הם מעריציהם של המתחילים הגדולים האלה. מהמקורות הראשונים

 עוד דבר – דנטה ופטררקה –ובשבילם שני השמות האלה , קוראים אותם

 בכל זאת. ככה שזה עיסוק חברתי, אמנם כבר למדו לכתוב סונטה. למופת

דווקא המשוררים החשובים יותר משתדלים עכשיו לכתוב בצורות אחרות 

- לו במאה ה' היא המודה בתקופתו של מיכלאנג, האוקטבה,השמינית, קצת

. המשוררים מסתייגים ממנה קצת, משום שכל אחד יכול לכתוב סונטה. 16

                                                           

ידוע במיוחד הוא . היה צייר ואדריכל איטלקי) Vasari,  1574-1511(וזארי ו 'ורג' ג6
ובו ביוגרפיות של כשלוש ' הפסלים והאדריכלים הדגולים ביותר, חיי הציירים'חיבורו 

  .רנסאנספרוטו־מאות אמנים איטלקים מתקופות הרנסאנס וה
  . נודע כדלפון, ר זוטר הומניסט איטלקי ומשור,)Filelfo ,1481-1398(סקו פיללפו ' פרנצ7
היה היסטוריון ישראלי ומייסד תחום חקר תולדות האמנות ) 2004-1920( משה ברש 8

  .חתן פרס ישראל בתחום חקר תולדות האמנות. בישראל
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מי .  השמיניות, שלו כותב בצורת האוקטבה9'אורלנדו פוריוזו'אריוסטו ב

 10,פוליציאנו, לו' קצת מורו בענייני ספרות ומדריכו של מיכלאנגשהיה

או גם , העליזים מאוד בנוסח עממי מאוד, כותב או את השירים קלי־הדעת

ספר ,  שלו מורכב'רימה'ה. את האוקטבות, הוא כותב את השמיניות

  .בעיקר מן הצורה הזאת, השירים שלו מורכב

 .ומשפיע מאוד גם מחוץ לאיטליהכותב סונטות . אריוסטו כותב גם סונטות

 בדברים הרציניים הוא כותב 11,ביימבו, לו'בן דורו וידידו של מיכלאנג

אנחנו נשמע במאה הקודמת דברים אירוניים קצת מפי (בלטינית 

  "). לטינו דה־ביימבו",  על הלטינית של ביימבו12י'קארדוצ

 דברים על אם כי כתב כמה, וכתב בעיקר סונטות. לו כתב שירים'ומיכלאנג

אם כי יש ; בטרצינה, הקשה מאוד, גם בצורתו של דנטה, מות אביו למשל

אבל , כמה דברים של שני בתים, לו כמה חרוזים שהם ארבע שורות בלבד

כפי , הוא כתב את זה. לא גמר אותה, כנראה זאת היתה התחלה של סונטות

.  להנאתובשעות הפנאי, בני דורו, ידידיו הביוגרפים שלו, שמעידים עליו

אבל ההיסטוריונים .  אומרים הם–כדי לכתוב משהו , הוא כתב את זה כך

ולא הניח אותם סתם . יפה־וא ליטש את השירים שלו יפהיודעים שה

 בשעות ,כפי שנאמר, והוא עשה את זה.  של הסקיצה הראשונההבצורת

ואנחנו קוראים בשולי , כשאנחנו קוראים את יצירתו הספרותית. המנוחה

וכותב כבר , ריאו וז'ורג'השירים היפים שהוא שולח לתלמידו וידידו גאחד 

. שאני משחק בכתיבת סונטות, אומרים שאני מתנוון ונעשה ילד: "בזקנתו

משהו , אבל כאשר קוראים את הדברים האלה." באמת, הנה לך ההוכחה

כך לא כותבים . בנו מתחיל לחשוד באותו עיסוק צדדי של שעות מנוחה

כבדה , מעונה כזאת, יצירה שירית רצינית כזאת.  להשתעשעדברים כדי

,  כבר בחייו זכה לקומנטרים לאחד השירים שלו–קשה כזאת , כזאת
                                                           

, יצרתו הנודעת. מגדולי משוררי איטליה, )Ariosto ,1533-1474( לודוביקו אריוסטו 9
  .פיעות בתרבות המערבהיא מן החשובות והמש, 'אורלנדו המטורף'

, )Poliziano" (פוליציאנו"הנודע בכינויו , )Ambrogini ,1494-1454(לו אמברוגיני ' אנג10
  . תרגם מכתבי הומרוס וקאטולוס, משורר ומלומד איטלקי מתקופת הרנסאנס

נודע בין היתר בשל , היה משורר ומלומד איטלקי) Bembo ,1547-1470( פיטרו ביימבו 11
  .'קומדיה האלוהיתה'של דנטה ב" נוקשה"שונו המתקפותו על ל

, של איטליה המודרנית" משורר הלאומי"ה, )Carducci ,1907-1835(י 'וזּוֶאה קרדוצ' ג12
שילב בשירתו משקלים וצורות מן השירה הלטינית . מבקר ומרצה לפילוסופיה וספרות

  .   הקלאסית
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13,מהמפורסמים ביותר ששלח לויטוריה קולונה
דבר כזה איננו עיסוק  

באותה תקופה , המוזה הרצינית מאוד בשירה, כפי שאמרתי. לשעות הפנאי

את . המשחקת משחק עילאי, את היא מוזה עליזהז. כמעט ואיננה, באיטליה

. עליז, קל, אריוסטו נפלא. העבודה הגדולה הרצינית עשו המשוררים קודם

אותם השירים הליריים העמוקים , אבל בנוסח אחר, נפלא לקרוא אותו

. 16-הם לא המאה ה, ההופכים את נפשו של הקורא כזו של הכותב

והנה .  זאת היא עבודה של אפיגוןאבל, הסונטות של ביימבו נחמדות מאוד

, השאיר לנו שורה שלמה של יצירות, שענינו אבן או צבע או בניין, אמן

, אבל גם עוד פטררקה, בעיקר דנטה, האלילים שלו היו דנטה ופטררקה

לפעמים סונטה אחת מתחילה בשתי . ומשום כך גם הנטייה לצורה הזאת

אצל " ה'ספיריטו פיליצ". כמעט כמו שהיא מתחילה אצל פטררקה, ליםימ

 אבל זה דבר אחר 14.לו' אצל מיכלאנג–" ה ספיריטו'פיליצ", פטררקה

השורות אינן מלוטשות באותו . לא קלה,  הלשון אינדיבידואלית–לגמרי 

כדרך , קצב שכמעט ואין שורה עוברת שורה בדרך שכתב פטררקה

. סליםמעוכלת כמו הפ, הלשון שרירנית. שמחקים אותו אריוסטו וביימבו

אחד , לו בהיותו צעיר'וחוץ משניים או שלושה שירים שכתב מיכלאנג

כנראה באותה תקופה כשהיה קרוב לפוליציאנו הקל , ועוד אחד, בבולוניה

שירי אהבה הם גם . מוות, מוות, כמעט כל דבר מדבר על מוות, והעליז

רק מי שמת אי־פעם יוכל לחיות ", "רק מי שמת יוכל לחיות תמיד"שירי 

ף למתי אלף פעמים וא",  אוStirb und werde"15"כמין בׂשורה של , "מידת

אבל לא אותו ה״אני מת אלף פעמים ביום ואני קם , "פעמים חייתי שוב

אלא איזו הרגשה עמוקה . כמו בסונטה המפורסמת של פטררקה" לתחייה

ההרגשה של גדולתו של , עם המוות, של תהום ושל עליה ויחד עם זה

  .ורותיוהעולם בכל צ

שבה הוא מדבר על , לו על הלילה'הסונטה המפורסמת למדי של מיכלאנג

קורא לשמש הזאת , אשר המון קורא לו, אותו הזמן הנפלא של האדם

                                                           

ידידתו הקרובה . ית ומשוררתאצילה איטלק, )Colonna ,1547-1492( ויטוריה קולונה 13
 . לו'של מיכלאנג

14" spirito felice" ,רוח "הנפתחת במילים , תרגום הסונטה. 314' סונטה מס, פטררקה
השיר של . 31' עמ, שתרגמה גולדברג) 1953(הופיע במבחר שירי פטררקה , "ברוכה

  .לו הוא שירו המוקדש לויטוריה קולונה'מיכלאנג
 ".מּות וֱהֶיה "15



  98 

תמיד איזה עולם של רצון לחדור , ועם זאת.  גם לילה בשבילו שמש16.לילה

זה , כמו ביצירה הפלסטית שלו, והרגשה שבשירים אלה, אל מעבר לעצמו

על , השירים שלו המדברים על האלוהים. ה מישהו שׂשרה עם אלוהיםהי

בעיקר היפות ביותר והצלולות ביותר הן בעצם , על זקנתו, בורא העולם

במידה שיודע את הסונטות של , הקהל הרחב. הסונטות המאוחרות יותר

 17מכיר בעיקר את השירים שהקדיש לתומאזו די־קאוואליירי, לו'מיכלאנג

על , אבל השירים על דנטה.  שירי האהבה שלו– קולונה או לויטוריה

אין בהם הצד הפיקנטי . האלוהים ועל הזיקנה הם המפורסמים פחות

הספר , אינני יודעת, שבביוגרפיה שכל כך אוהבים לקרוא אותה בוודאי

שכותב עכשיו את הספרים הביוגראפיים , הגדול הזה של סטון או מישהו

מפני שאהבה כזאת ,  התפקיד החשוב ביותר ודאי זה ישחק שם את18.האלה

אבל השירה הגדולה ביותר היא בדברים . ואהבה אחרת זה מעניין מאוד

שואלת את , וכאן אני פשוט במסגרת הזמן הלא־רב שיש לי. האחרונים

כשאני רואה שהם לא , כשאני קוראת את הדברים האלה, עצמי כל הזמן

ויצירה , אלא יצירה,  של אמןשל הנפשות, החופשי, הדילטור של הזמן הקל

הרי זה ,  אני שואלת את עצמי–בחומר לשוני , בחומרים אחרים, מסוג אחר

זה שהיו , לו'איך זה קרה שמיכלאנג, מדוע, לשם מה. לא היה משחק

באותה אמנות שהוא החשיב אותה כל , לרשותו אמצעי בימוי אדירים כאלה

, למה לא נשאת אישהכששאלו אותו , שהוא כל חייו היה שקוע בה, כך

״ יש לו .היא האמנות והיא מציקה לי כל חיי, יש לי אישה: "ענה

  !  האמנות שלו– כזאת 19כסנטיפה

אלה הם ייסורים וזאת היא ! הרי זו לא מנוחה, לנוח בכתיבת שירים, ובכן

למה היה דרוש לו עוד אמצעי ? מדוע? איך זה: והשאלה. יצירה מסוג אחר

 אבל אולי בכל – אבל על זה קשה לדבר –ל הגדולים אולי בין כ, ביטוי לזה

, בזה אחר זה, אני קראתי בעיון את השירים עוד פעם. זאת הגדול ביותר

ואינני יודעת אם אני צודקת אבל עלה בדעתי . כשהלכתי הנה לדבר לפניכם
                                                           

גולדברג מתייחסת כאן לסונטה הנפתחת .  הקדיש מספר סונטות ללילהלו'אנגמיכל 16
 ."Perchè Febo non torce"במילים 

ידידו הקרוב , תואר־אציל איטלקי יפה). Cavalieri ,1587-1509(תומאזו דיי קאוואליירי 
  .לו'ומושא אהבתו של מיכלאנג

. מאת אירווינג סטון )The Agony and the Ecstasy) 1961גולדברג מתייחסת לרומן 18 
  .1972, שמואל שניצר: תרגום', לו'חיי מיכלאנג'ראה אור בעברית תחת השם 

  .הקשה בנשים, אם להסתמך על דברי בעלה, הייתה.  אשת סוקרטס19
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לו גם לדרך 'שאולי יכול להסביר קצת את המשיכה של מיכלאנג, משהו

הוא , הוא ממעט מאוד לתאר. יים בתמונותעִנהשירים שלו . ביטוי זו

ואם הוא משתמש על פי רוב הם מקובלים , ים'משתמש מעט מאוד באימאז

, קלישאה, מטבע, אלה שהשתמשו משוררים לפניו והם כבר אסימון, מאוד

זה דברים שבתנועה של , מה שמתבטא בשיר בעיקר. שנכנסים לשיר

, דעת, רצון. שר בתמונותמחשבה ורגש שהם מדברים יותר במושגים מא

אותם הדברים שכנראה יש להם ביטוי רק , אי־אפשרות, אפשרות, אי־דעת

הוא צריך , בעולם הגדול והעשיר הזה היה גם זה, מכיוון שבתוכו, במילה

ולו גם בצורה פחותה , היה למדיום נוסף כדי לבטא את הדברים האלה

ינם הדברים שהם ה, מבחינת הכמות מאשר בדברים האחרים אשר עשה

המחשבה על אודות . הדברים עצמם היו ביצירותיו הפלסטיות. עצמם

והיה , החד־־משמעותי ביותר היתה בשירים, באופן הברור ביותר, הדברים

  . לו כנראה צורך רב לומר את הדברים האלה

 אמנם בבית הראשון יש –בשעה שהוא מדבר על בינו לבין בורא העולם 

 אבל בדרך כלל התמונה הגדולה היא זו ,תמונה אחת יפה עד למאוד

 דברים שאנחנו כבר מכירים אותם עוד מהשירה – קרח, אש: המקובלת

בפליאדה הצרפתית . בשירתו של פטררקה, בזמנו של דנטה, הפרובנסלית

). גם אצל האנגלים אנחנו רואים את זה, האכספורט הגיע לצרפת(אחר כך 

בתנועה ובדברים שבאמת רק וזה ,  זה אחרת לגמרי20אבל אצל מיגרציוס

  :שמע את הבית הראשוןמספיק אפילו אם נ .לה יכולה לשאת אותםיהמ
Vorrei voler, Signor, quel ch’io non voglio: 

tra ’l foco e ’l cor di ghiaccia un vel s’asconde 

che ’l foco ammorza, onde non corrisponde 

la penna all’opre, e fa bugiardo ’l foglio. 

בין האש והלב יורד משא / , לרצות בדבר שאינני רוצה, הייתי רוצה אלוהי"

אין התאמה בין הקולמוס לבין אשר , ובכן/ ; של קרח המכבה את האש

,  לאפר/,הדברים עושים את זה לשקר. והדף שכתבתי הוא המשקר/ כתבתי 

 וכך לא דיברו ולא זאת הלשון של השירה – 21"לים אפשרירק במ

כמי שירד , באמת ראה אותו כאלוהים. טלקית אפילו לא אצל אלוהיוהאי

                                                           

 .  תנועה וחלופה של רעיונות בין מדינות ותרבויות, נדידה, כלומר". ִמיְגַרְצָיה" מלשון 20
אופן חופשי למדי את השורות הפותחות את שירו של  גולדברג מתרגמת כאן ב21

  . וממשיכה קצת מעבר לבית הראשון"Vorrei voler, Signor"לו 'מיכלאנג
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כפי , היה בעדן וחזר, היה בתופת. לו ידע זאת'מיכלאנג. ועלה ממש בחזון

אפילו אצל דנטה אתם לא מוצאים את הנוסח . שכתוב בשיר של דנטה

, היינו". הייתי רוצה לרצות במה שאינני רוצה."המפותל הזה של הלשון 

באינסטינקט , אבל אני, ה לרצות בזה שאתה רוצה בורא העולםהייתי רוצ

הייתי רוצה להיות כל כך טהור שהייתי . הרי רוצה בדברים אחרים, שלי

נכנע לך ורוצה את רצונך 

ועל כן . ואינני יכול, בלבד

במה שאני כותב יש 

אי־התאמה בין העט לבין 

בינו לבין לא אותה אמת גדולה של אחדות .  וזהו שקר–העמוד שלפני 

גם בינו , ויש תמיד איזו היאבקות, להגיעלו 'איננו יכול מיכלאנג. האלוהים

כשהוא עומד , באותם השירים של הזיקנה. בינו לבין המוות, לבין החיים

את המיתה הארצית ואת : ומדבר כמעט כל הזמן ו״אני אמות שתי מיתות

ים הצליח באותם להיות עובד אלוה, אולי". מפני שאני חוטא, המיתה לנצח

, אבל בעניין זה. דברים שכדבריו ישנם בַשיש עוד לפני שהוא נובע בו

ולא אעמוד . והדבר המענה הזה בא לידי ביטוי בשירים, משהו עינה אותו

לפנינו , לו' את הסונטות האחרות של מיכלאנג, בפני קהל,פה לנתח

, גם בבית זה יש משהו בבניין המשפט. פשרות רק לרמוז כמה דבריםא

ומשהו מעמיד , שהשורה תמיד עוברת אחת לשנייה כאילו איננו יכול לגמור

תמיד ישנה צזורה לא במקום שהריתמיקה האיטלקית , אותו באמצע השורה

  ]. איטלקית בוראתק: [כשהוא אומר. מצווה עליה

קופה הגדולה של השירה האיטלקית  הת,ושהכ אי,כאן, כפי שאמרתי

, 17אחר כך תבוא המאה ה־, בגדולה כזאת, עומדת בגבול האחרון שלה

. תנצח על הכל, ההפרזה, הפראזה, ששם המליצה;  המפורסם22נטו'ֵסֶצה

  . לו'הקול האנושי הגדול מאוד האחרון הוא של מיכלאנג

בספר , תיעל אותו נושא שעליו עכשיו דיבר, ואני אסיים בדברים לא שלי

יש שיר שהוא לדעתי עד , עכשיו נהוג לבטל אותו, של רילקה' השעות'

עם כל הדברים האחרים שהם לפעמים יפים יתר על , היום עמד במבחן

זה היה בימיו : "ליםישיר המתחיל במ, המידה אצל רילקה באותה תקופה
                                                           

22 Seicento" = אולם , 17- הכוונה היא פשוט למאה ה, באיטלקית". שנות השש מאות
שבין סוף הרנסאנס עידן התרבותי למחוץ לאיטליה משמשת המילה גם ככינוי 

  .הבארוקצע אמ/לתחילת

  

 'למרחב'הודעה על האירוע בעיתון 
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 השיר הזה 23".אשר קראתי עליהם בספרים עתיקים, לו'של מיכלאנג

ויאהבנו בשנאתו / ורחוק , רק האלוהים היה מעליו": ליםיממסתיים ב

בשביל רילקה באותה תקופה  ."הגדולה בשל היותו בלתי מושג כל כך

הוא גירה את הדמיון שלו , לו היה הדמות הגדולה ביותר בעולם'מיכלאנג

אבל בשורות האלו על , לפעמים באופן קצת אולי ספרותי. כמה פעמים

הוא תפס משהו מן , "לה על היותו בלתי מושג״ויאהבנו בשנאתו הגדו

 אם אפשר לדבר –ואולי , לו'הדברים אשר נאמרו בסונטות של מיכלאנג

 אולי גם –לו 'הגדול מאוד של מיכלאנג, חלק האחרהדיבור ספרותי על 

 .אבל משה ברש ידבר על כך. בזה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

כאן המקום . Das waren Tage Michelangelo's גולדברג מתייחסת לשירו של רילקה 23
  . לו'תרגם לגרמנית מבחר מן הסונטות של מיכלאנגלציין כי רילקה אף 
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  קלימכוס

  

  

 גרמותואפי' פלס רחצת', 'לאפולון המנון'

  

  

 המנון לאפולון

  
  

      1,ֵבר ַּבֲעַנף ַהַּדְפָנה ֶׁשל ַאּפֹולֹון ֵאיO ֶרֶטט עֹו

 .ה ָעֶולעֹוֶׂש, חְּבַר, ְּבַרח ִמָּכאן, ֵאיO ַמְרִעיד ַהִּמְקָּדׁש

    2.ִמָּיד ְּבַרְגלֹו ַהָּנָאה פֹוְיּבֹוס ַיִּקיׁש ַעל ַהֶּדֶלת

    3ר ֶׁשל ֵּדלֹוס ְּבֹעֶנגְלֶפַתע ַהֹּתֶמ? ְּכלּום Iא ָרִאיָת

 5      .ֲאִויר ְמרֹוִמים ָׁשר ְּבֶמֶתקְוַהַּבְרּבּור ַּב, ָנד לֹו

 ,ִהֵּנה ֵמַעְצְמֶכם ַאֶּתם מּוָזִחים ְּבִריֵחי ַׁשַער

 .ָלֶבַטח ָהֵאל Iא ָרחֹוק עֹוד. ֵמַעְצְמֶכם ַהִּציִרים

 .נּוַלָּמחֹול ְוַלֶּזֶמר ִהּכֹו, קּומּו ְּגָבִרים ְצִעיִרים

 .ַרק ָלָאִציל ִמְתַּגֶּלה ַאּפֹולֹון, Iא ְלֻכָּלם

 10      .ְוֶגֶבר ָנחּות Iא ִיְרֵאהּו,  ִנְכָּבד–ֶזה ֶׁשרֹוֵאהּו 

 .Iא ִנְהֶיה ְקַטֵּני רּוַח, ַהַּמְרִחיק ִלְפֹעל, ָהָבה ִנְרֶא=

 ַאל ַיְחִריׁשּו, ַאל ִיְׁשַּתֵּתק ַהַּקְתרֹוס ִּביֵדי ַהְּצִעיִרים

 ,ל ִמְקָּדׁשֹו ָיבֹוא פֹוְיּבֹוסיעֹוֵתיֶהם ְּבָׁשָעה ֶׁשֶאְּפִס

 ,ִלְגֹזז ְׂשַער ֶּכֶסף, ִאם ֲחֵפִצים ֵהם ָלֵׂשאת ִאָּׁשה

 15      .ַאף ֶׁשִּתּכֹון ַהחֹוָמה ַעל ְיסֹוָדּה ֶׁשִמֶּקֶדם

 .ִּכי ַהֵּנֶבל ֵאיֶנּנּו ָּבֵטל עֹוד, ַּבחּוִרים, ֶׁשַבח ָלֶכם

 ,ם ַהּׁשֹוְמִעים ֶאת ַהִּׁשיר ְלַאּפֹולֹוןַאֶּת, ָנא ַהְחִריׁשּו

 ְראּו ֵאיO ַהָּים ִמְׁשַּתֵּתק ַּכֲאֶׁשר ַהְּמׁשֹוֵרר ְמַׁשֵּבַח

                                                           

בתגובה לנוכחותו מקהלת . השיר נפתח בהתגלות האל במקדשו": איך רטט עובר "1
). עיר מולדתו של המשורר(וד קירנה בהמשך מסופר על יס. צעירים משבחת אל האל

ודברי . בסיום השיר מופיעה הקנאה. ומוסבר מה מקורה" יה פיאן, יה"נשמעת הקריאה 
 .נעשים לגילוי דעת ספרותי ידוע, אפולון המסלק אותה

 ".הזוהר"שמובנו , כינוי לאפולון": פויבוס "2

 .העץ שעליו נשענה לטו כשילדה את אפולון": התומר של דלוס "3
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   4.ְּכֵלי פֹוְיּבֹוס ַהִּליקֹוֵריִאי, ֶאת ַהַּקְתרֹוס ְוַהֶּקֶׁשת

 20    ,ִכיֶלסֵאם ָא, ֵּתִטיס ַאף ִהיא ָחְדָלה ְלַהְׁשִמיַע ִקיָנה

   5.עֹוֶלה ְּבָאְזֶניָה" ,אֹוןֵיה ָּפֶי, הֶי, אֹוןֵיה ָּפֶי, הֶי"

    6,ָאז ַאף ַמְׁשִּבית ֶאת ֶאְבלֹו אֹותֹו ֶסַלע ּדֹוֵמַע

 ,ַהּמּוֶטֶלת ִּבְפִריְגָיה, ֲעזּוָבה, ַאף אֹוָתּה ֶאֶבן ַלָחה

 .ֶזה ּגּוׁש ַהַּׁשִיׁש ְּבֶצֶלם ִאָּׁשה ֶׁשְּנִהי ָּבא ִמִּפיָה

 25      .ֵאין ִלְלֹחם ִּבְבֵני ָהַאְלָמֶות! אֹוןֵיה ָּפֶי, הִׁשירּו ֶי

 ;ִיָּלֵחם ְּבַמְלֵּכנּו, ֶזה ַהֵּמֵעז ְלִהָּלֵחם ָּבֵאִלים

 .ַאף ִיָּלֵחם ְּבַאּפֹולֹון, ֶזה ֶׁשִּנְלָחם ְּבַמְלִּכי

 ָהֵאל ְיַכֵּבד ֶאת ַהַּמְקֵהָלה הֹוִאיל ְוַהַּזָּמר

 .ֵׁשב ִליִמין ֵזאּוסְויֹו, ֵהן ַאִּדיר הּוא ָהֵאל; ְלַטֲעמֹו

ריָה ְלפֹוְיּבֹוס  I,    30א יֹום ֶאָחד ַרק ָּתִׁשיר ַמְקֵהָלה ִמְזמֹוֶ

 ?ּוִמי Iא יֹוִסיף  ְלַזֵּמר לֹו, הּוא ַהּנֹוֵׂשא ַלִּׁשיִרים

 ,ְּכֹתֶנת ָזָהב ּוְגִליָמה ְזֻהָבּה ְלגּופֹו ֶׁשל ַאּפֹולֹון

 ,ֶּקֶׁשת ִמִּליְקטֹוסָּכO ַאף ִנְבלֹו ְוַאְׁשַּפת ַהִחִּצים ְוַה

 ,ִּכי ַעִּתיר ְּבָזָהב הּוא ַאּפֹולֹון, ַּגם ַסְנָּדָליו ִמָּזָהב

 35        7.ִּפיתֹו ְלֵעיֶני=ֶׁשִּתָּוַכח ְּכ, ְואֹוְצרֹוָתיו ַּכִּביִרים

 ֶלְחֵיי פֹוְיּבֹוס, ַצח ָצִעירֶנַצח ָיֶפה ְוָלֶנהּוא ַאף ָל

 .ָלם Iא ִהְצִמיחּות ּוְפלּוַמת ֵׂשָער ֵמעֹוַרֲעַנּנֹו

 ;ִמַּמְחְלפֹות ְׂשָערֹו ֶׁשֶמן ָּבׂשּום נֹוֵטף ַאְרָצה

 ,Iא ַּתְמרּוִקים ִנָּגִרים ִמְּׂשָערֹו ֶׁשל ַאּפֹולֹון

 40    ַהַּמְקֶנה ֲחִסינּות ִמָּכל ֹחִלי, ֶאָּלא ַמְרֵּפא ִּבְׁשֵלמּות

         .ַּקְרַקעְלָכל ִעיר ָוִעיר ֲאֶׁשר ָּבּה ְטָלָליו ַמִּגיִעים ֶאל ַה

 ,ֵאין עֹוד ַאֵחר ֶׁשֵּנַחן ְּבִמְגַון ִּכְׁשרֹונֹות ְּכַאּפֹולֹון

                                                           

 .מעל לדלפי, שעל הפרנסוס, התואר נגזר משם העיר ליקוריאה": פויבוס הליקוראי "4

נגזר מהפועל שמובנו " יה. "תוארו של אפולון, "המרפא": "פיאון": "יה פיאון, יה "5
 ".ירה", )חץ" (שלח"

לעומת לטו שילדה , ניובה התרברבה בכך שילדה ששה בנים ובנות": אותו סלע דומע "6
פניה נראו על סלע בהר . וניובה הפכה לאבן,  אפולון וארטמיס הרגו את ילדיה.רק שניים

 .המים שניגרים על הסלע נחשבו לדמעותיה. סיפילוס שליד סמירנה

ויש שסברו , השם נוצר לזכר הנחש פיתון שאפולון קטל בהגיעו לדלפי. דלפי": פיתו "7
 ").פיתו("נרקב , שהיה מוטל שם, שנגזר מכך שפגר הנחש
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 אֹוֵחז ַהֶּקֶׁשת ְוָכל ְמׁשֹוֵרר ְּכֶחְלקֹו ַׁשָּיִכים לֹו 

 ,)ֵהן ַּגם ַהֶּקֶׁשת ְוַאף ַהִּׁשיָרה ֻהְפְקדּו ְּבַיד פֹוְיּבֹוס(

 45      פֹוְיּבֹוסת ְּבַהְׁשָרַא; לֹו ַהְּמַנֲחִׁשים ְוַהְּנִביִאים

 . ֶיַדע ִנַּתן ָלרֹוְפִאים ְלַטֵּפל ְוִלְדחֹות ֶאת ַהָּמֶות

 ,ָאנּו קֹוְרִאים לֹו ְּכַפַעם' ָהרֹוֶעה'ס ְוַגם פֹוְיּבֹו

  8,ִריסֹוסְמְפִלְכֶׁשִּטֵּפַח סּוסֹות ְלִרְתָמה ְלַיד ֵמי ַא

 . ֵעת ַאֲהָבה ָּבֲעָרה ְּבִקְרּבֹו ְלַאְדֵמטֹוס ָהֶעֶלם

 50      ָהִעִּזים ִהְמִליטּו, ַקָּלה ְּבָקָריו ִהְתַרּבּוַעל ְנ

 ְוֵאֶּלה ְלֵעיֵני ַאּפֹולֹון, ְּגִדי ְועֹוד ְּגִדי ְּבִלי ַלְחֹּדל

 ,ָהרּו ְּבֶעְדרֹו ַהְּכָבִׂשים ְוִהְמִליטּו. ָרעּו ָּבָאחּו

 ,ָּכל ַאַחת ְוַאַחת ָטֶלה ְלַיד ַרְגֶליָה, ָׁשְפעּו ָחָלב

 .ה ֶאָחד ַעד ְמֵהָרה ָיְלָדה ֶצֶמדזֹו ֶׁשִהְמִליָט

 55    ,ִעיר רְלַאֵּתים ֲאָנִׁשים ָהאֹוְמִרים ְוַאֲחֵרי פֹוְיּבֹוס נֹוִה

 הֹוִאיל ְוָתִמיד ָיָקר ְּבִיחּוד ְלִלּבֹו ֶׁשל פֹוְיּבֹוס

 .ְוֶאת ְיסֹוָדן ְּבַעְצמֹו אֹוֵרג פֹוְיּבֹוס, ִּכּנּון ָעִרים

    9הָּיַּכֲאֶׁשר ִהִּציב ְּבאֹוְרִטיִגפֹוְיּבֹוס ֶּבן ַאְרַּבע ָהָיה 

 .ַהֶּנֱהֶדֶרת ְיסֹוד ְלִמְקָּדׁש ִעם ֲאַגם ֶׁשּנֹוֵׁשק לֹו

 60      ּופֹוְיּבֹוס, ַאְרֵטִמיס ָצָדה ְּתָיִׁשים ְּבַהר ִקיְנּתֹוס

   10.ִמַּקְרֵניֶהם ֶׁשָּכַרת ָקַלע ָּבִאי ֵּדלֹוס ִמְזֵּבַח

 ,ַתְבִנית ִמַּקְרַנִיםְו, ֵמַהַּקְרַנִים ּכֹוֵנן לֹו ְיסֹוד

 .ּוִמַּקְרַנִים נֹוְצרּו ַהחֹומֹות ֶׁשִהִּציב ִמָּסִביב לֹו

 .ָּכO ֵאפֹוא פֹוְיּבֹוס ָלִראׁשֹוָנה ִּבְבִנָּיה ָרַכׁש ֶיַדע

 65        11,טֹוסַאף ֶאת ַאְרִצי ַהּפֹוָרה ַאּפֹולֹון ִהִּציַע ְלָּב

 ,ִהִּגיעּו ְלִליְּבָיהִּבְדמּות עֹוֵרב ִהְנָחה ֶאת ַעּמֹו ְּכֶׁש

 ְוִנְׁשַּבע ֶׁשַּיְקֶנה ִלְמָלֵכינּו, ָדּהְּכאֹות ִחּיּוִבי ִליסּו

 .ְוָתִמיד ֲאִמיָנה ְׁשבּוָעתֹו ֶׁשל ַאּפֹולֹון. ִעיר ְוחֹומֹות

                                                           

זאוס כפה על אפולון לשרתו  . בחבל ארץ זה מלך אדמטוס. נהר בתסליה": אמפריסוס "8
 .והאל רעה את עדריו כעונש על שהרג את הקיקלופים

 .שם חלופי לאי דלוס": באורטיגיה "9

נחשב לאחד משבעה פלאי העולם , העשוי מקרניים, המזבח בדלוס": קלע מזבח "10
 .העתיק

 ).לוב(קירנה בליביה מייסדה של העיר ": בטוס "11
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   12,סֹוּיְּבִפי ֲהמֹוִנים ִׁשְמ= ּבֹוֶאְדרֹוִמ, הֹו ַאּפֹולֹון

 70    13.ְמ= ָנפֹוץ ְלָכל ֵעֶברִׁש, סֹוּיּוְבִפי ַרִּבים ִׁשְמ= ְקָלִר

   14.ִּכי ֲאבֹוַתי ָּכO ְקָראּו=; סO ְּבִפי ִׁשְמ= הּוא ַקְרֵניֹוַא

 ,ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשָיַסְדָּת, סהֹו ַקְרֵניֹו, ְסַּפְרָטה ִהיא

 .ְוָהִעיר ַהְּׁשִליִׁשית ִהיא ִקיֵרֶנה, ֵּתָרה ִהיא ַהְּׁשִנָּיה

  ֶׁשל ֵאִדיּפּוס ֱהִביאּו=ִמְּסַּפְרָטה ִניֵני ִניָניו

 75      טֹוס הּוא ֶׁשִּמֵּתָרהּוָּב; ֶאל מֹוַׁשְבָּתם ֶׁשְּבֵתָרה

 , ְּבַאְדַמת ְּבֵני ִקיֵרֶנה=ְב ְוָקַבע מֹוָׁש=ֱהִביֲא

 ּוְבִעיֵרנּו,  הּוא ֵהִקים ֵהיָכל ֶנֱהָדר ְּבָיְפיֹו=ְל

 ,ֹוֵננּוֲאד, ַחג הּוא ִהְנִהיג ִמֵּדי ָׁשָנה ְוָׁשָנה ּובֹו

 .ֶׁשַפע ְׁשָוִרים צֹוְנִחים ְלָאחֹור ַעל ַיְרֵכיֶהם

 80      ַעל ִמְזְּבחֹוֵתי=, ַרב ַהְּתִפּלֹות, ַקְרֵניּוס, הה ֶיֶי

   15ֶאת ֵאֶּלה ַההֹורֹות; ִּפְרֵחי ָאִביב ִּבְׁשַלל ִצְבֵעיֶהם

 ,ַמֲעִניקֹות ֵעת ַמַּמֲעָרב ֵזִפירֹוס נֹוֵׁשף ַטל

 ,ּוְל= ֵאׁש ַמְתֶמֶדת. ק ַהַּכְרֹּכםּוְלֵעת ֹחֶרף ָמתֹו

 . ֶאֶמׁשֵאֶפר ַאף ַּפַעם ֵאיֶנּנּו ִנּזֹון ִמֶּפָחם ֶׁשֵּמ

 85    16,ְוֵאיO פֹויּבֹוס ָעַלז ְלַמְרֶאה ַהְּדֵבִקים ְּבֵאִניאֹו, הֹו

 ,ֶׁשקִעם ְנֵׁשי לּוב ְזֻהּבֹות ַהֵּׂשָער ֵהם ָרְקדּו חֹוְגֵרי ֶנ

 ,חֹוֵזר ַחג ַהַּקְרֵנָיה,  ָּכל ָׁשָנהְּכִמֵּדי, ֵעת ַּבּמֹוֵעד

 ל ְּכֶׁשִּנְבַצר ֵמַהּדֹוִרים ְלִהְתָקֵרב ֶא, ַאף ְלָפִנים

   17;יסִלִּכי ָּגרּו ֲעַדִין ְּבֻחְרׁשֹות ָאִזי, ַמְעַין ִקיָרה

 90      18,ְלִקיֵרֶנה, ּוְלַכָּלתֹו ַאף ֶהְרָאה, ֶאת ֵאֶּלה ָרָאה

                                                           

 ".המושיע": "בואדרומיוס "12

 .היה מרכז פולחני ואורקל של אפולון, באסיה הקטנה, בקלרוס": קלריוס "13

 ). תרה וקירנה, כספרטה(תואר פולחני לאפולון שנפוץ בערים הדוריות ": קרניוס "14

) הצדק(ה דיק, )שלטון החוק(אונומיה , בנות זאוס ותמיס" העונות"שלוש ": ההורות "15
 ).השלום(ואיירנה 

המתישבים הדורים מתרה שהו שש שנים ": אזיריס. "אלת זעם הקרב": איניאו "16
 .קירה היה מעיין שנבע ליד מקדש אפולון בקירנה. באזיריס לפני שיצאו אל קירנה

. יס לפני שיצאו אל קירנהלהמתישבים הדורים מתרה שהו שש שנים באזי": יסלאזי "17
 .ן שנבע ליד מקדש אפולון בקירנהקירה  היה מעיי

והעיר קירנה נקראה , אפולון נשא אותה ללוב. בת היפסאוס, נימפה ציידת": קירנה "18
 .היא קטלה אריה שתקף את עדרי אוריפילוס מלך לוב, בגבע ההדסים, שם. על שמה
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 סֵסאּוֹו ַּבת ִהיְּפֵמַעל ֶּגַבע ַהֲהַדִּסים ֲאֶׁשר ּב

 .ילֹוסּוִריִּפָצָדה ֶאת ָהַאְרֵיה ֶׁשָּטַבח ֶאת ְּבַקר ֵא

 ,ֵאין עֹוד ָמחֹול ֱאIִהי ִמֶּזה ֶׁשָרָאהּו ַאּפֹולֹון

 ְוֵאין ִעיר ֶׁשִהְרָּבה ְלָבְרָכּה ְּכִפי ֶׁשֵּבֵרO ֶאת ִקיֵרֶנה

 95       ֵאלְוַאף ֵאין. ִאָּׁשהַיַען ָזַכר ֵאיO ְּבכֹוַח ָזָכה ָּב

 .טֹוסִמְׁשַּתֵּוה ְלפֹוְיּבֹוס ַּבָּכבֹוד ֶׁשאֹוְצִלים לֹו ְּבֵני ָּב

 ַיַען ִּפְזמֹון ֶזה, ע ְּבָאְזֵנינּוִנְׁשַמ, אֹוןֵיה ָּפֶי, הֶי

 ָלִראׁשֹוָנה ִהְתרֹוֵנן ְּכֶׁשִהְמִציאּו אֹותֹו יֹוְׁשֵבי ֶּדְלִפי

 . ַהֻּמְזֶהֶבתֵעת ְּבֵעיֵניֶהם ָחזּו ֶאת מֹוְפֵתי ַקְׁשְּת=

 100      ,ָּפְגָׁשה אֹוְת= ָׁשם ַהִּמְפֶלֶצת, ְּבִרְדְּת= ֶאל ִּפיתֹו

 ֵחץ ַאֲחֵרי ֵחץ, ְוָקַטְלָּת אֹותֹו. ָנָחׁש נֹוָרא

 ְוָהָעם ָאז ֵהִריַע, ָטסּו ֵמַעל ֵמיַתר ַקְׁשְּת=

 ִמָּיד ְּכמֹוִׁשיַע ָיָצאָת!" ְׁשַלח ֵחץ, אֹוןֵיה ָּפֶי, הֶי"

 .ּוֵמָאז ְוַעד ֹּכה ָׁשמּור ְל= ֶׁשַבח,  ִאְּמ=ֵמֶרֶחם

   105        19:ְוַהִּקְנָאה ָלֲחָׁשה ַּבֲחַׁשאי ְלָאְזנֹו ֶׁשל ַאּפֹולֹון

 ."Iא ֶאְתַּפֵעל ִמְּמׁשֹוֵרר ֶׁשֵאינֹו ְּכמֹו ַהָּים ַהּׁשֹוֵפַע"

 :ֶאת ַהִּקְנָאה ְּבַרְגלֹו ַאּפֹולֹון ָהַדף ְוָאַמר ָלּה

 ַאO ֲהמֹון ֶרֶפׁש, יר ֵיׁש ַלְּפָרת ֶׁשְּבסּוְרָיהֶזֶרם ַּכִּב"

 .ְוזֲֻהָמה הּוא נֹוֵׂשא ֶׁשַּמֲעִכיִרים ֶאת ַהַּמִים

ים ַהֹּכֲהנֹות ְמִביאֹות ְלֵדֵמֶטרIא ִמָּכ  110      20,ל ַמִ

 ּבּוַעְעִמִּב, ְטהֹוִרים, ֶאָּלא ִּבְמׂשּוָרה

 ."ַּמִיםֶנֶסO ִמֵּמיַטב ַה, Iא ִנְטָמא, ֶּפֶלג ָקדֹוׁש

 .ְוַהְּגַנאי ִעם ִקְנָאה ָיגּור ַיַחד, ֱהֶיה ָׁשלֹום ַׁשִּליִטי

  

  

  

                                                           

הים השופע . קלימכוס מסיים בפולמוס בנוגע לאיכות השירה": והקנאה לחשה "19
כמו (אך את את שירי העלילה הארוכים שנכתבו בתקופתו . ורים הוא הומרוסשמימיו טה

, אך עכור מרוב רופש, שהוא כביר וזורם הרחק, הוא מדמה לנהר הפרת) 'הארגונאוטיקה'
 .שהם זכים ומעודנים כמי פלג, שלא כשיריו הקצרים

הקשר זה וב. כפי שלעתים נקראו כוהנות דמטר, "הדבורים"במקור נאמר ": הכוהנות "20
 .קלימכוס אף מרמז לדימוי הנפוץ של המשורר לדבורה שיוצרת את דבש השירה
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רחצת פלס
  
  

   1,ָאָּנא ּבֹואּו, ַהָּנִׁשים ָהרֹוֲחצֹות ֶאת ַּפַּלס, ְצאּו

 ִּכי ִהֵּנה ַצֲהַלת ַהּסּוִסים ַהְּקדֹוִׁשים, ֹּבאָנה ִמָּיד

 .ְוהֹוֶלֶכתָהֵאָלה מּוָכָנה . ְּכָבר ַמִּגיָעה ְלָאְזַני

 .ַלְסִּגּיֹותֵּפ, חּוׁשּו ָנא, ְזֻהּבֹות ַהֵּׂשָער, חּוׁשּו

 5      ,ֶאת ְזרֹועֹוֶתיָה ַהִּנְפָלאֹות Iא רֹוֶחֶצת ָאֵתָנה

 .ֶטֶרם ֶאת ָהָאָבק ִמַּצְלעֹות סּוֶסיָה ָּתִסיר

 Iא ִהְתַרֲחָצה ְוַאף ְּכֶׁשִּנְׁשָקּה ְמֹזָהם ְּבָיֶדיָה

 ;ְלֹחם ָּבֲעָנִקים ַהְּפָרִאיםִלְכֶׁשָחְזָרה ִמִּל

 ֶאָּלא ְּתִחָּלה ִחְּלָצה ֵמִרְכָּבּה ֶאת ַצָּואֵרי סּוֶסיָה

 10      ָיאנֹוס ִטֲהָרהּוְבֵמיָמיו ַהּׁשֹוְפִעים ֶׁשל אֹוֵק

 ֵמֲעֵליֶהם ֶאת ִּכְתֵמי ַהֵּזָעה ּוִמִּפּיֹוֵתיֶהם

 .נֹוְׁשֵכי ַהֶּמֶתג ִסְּלָקה ֶקֶצף ָקרּוׁש ֶׁשָּדַבק

 ַאO ַאל ִּתְּׂשאּו ֹמר ּוַבַהט, ת ָאָכאָיהֹוְּבנ, אָנהֹּב

 ,)ִהֵּנה ִנְׁשָמע ְּבָאְזַני ֶחֶרק ִציֵרי ַהְּסָרִנים(

 15      ַאל ָנא ָּתִביאּו ְלֶמְרַחץ ַּפַּלס ֹמר ּוְכֵלי ַּבַהט

 ,)ֵאין ְלָאֵתָנה ִחָּבה ִלְמָׁשחֹות ּוְבָׂשִמים(

 ;ִפי Iא ָסר ִמָּפֶניָהֵהן ַהֹּי, ְוַאל ִּתְּׂשאּו ָלּה ְרִאי

 ַאף ְּכֶׁשֵּבין ָהֵאלֹות ָּפִריס ְּבִאיָדה ָׁשַפט

 Iא ִהְסַּתְּכָלה ָהֵאָלה ַהְּגדֹוָלה ְּבֶהְבֵהק ַמֶּתֶכת

 20      .אֹו ְּבֵמיָמיו ַהְּצלּולים ֶׁשל ַהָּנָהר ִסימֹוֵאיס

  2,ַּהֵגַאO ִקיְּפִריס ָאֲחָזה ָּבָאָרד ַהּנֹו. ְוַאף Iא ֶהָרה
                                                           

, שנערך בארגוס מדי שנה, בפולחן זה. הופעת האלה היא סמלית": הרוחצות את פלס "1
שלפי המסורת דיומדס הביאו מטרויה , "הפלדיון", הנשים רוחצות את פסל האלה

מלבישות אותו בשמלה ,  אותו בשמןלאחר הרחצה הן מושחות. הכבושה אל ארגוס
בהקשר הפולחני . פסל האלה ערב לשלומה של העיר. והוא מובל ברכב למקדש, חדשה

בנה של הנימפה , טירסיאס יליד תבי. משתלב האיסור לראות את האלה כשהיא ערומה
נענש בעיוורון כאשר הזדמן במקרה וראה את האלה , שהיתה ידידת האלה, כריקלו

האלה פיצתה את כריקלו בכך שהעניקה לטירסיאס העיוור את . אורוטסכשרחצה בנהר 
 .השיר נכתב במשקל האלגיה. כשרון הראיה הנבואית

ובכך , פאריס שפט לזכותה בעימות על היופי שערכו האלות. אפרודיטה": קיפריס "2
 .פרצה מלחמת טרויה
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 ,ַּפַעם ְּבַפַעם ִׁשְּנָתה ֶאת ְמקֹומֹו ֶׁשל ַּתְלַּתל

 ,ְוִאּלּו ַּפַּלס ִׁשִּׁשים ַמְסלּוִלים ַּפֲעַמִים ִהִּקיָפה

  3,ְכֵבי ְסַּפְרָטה ֶׁשַעל ְּגדֹות ָהֵאּורֹוָטס ָׁשָכנּו ְּכמֹו ּכֹו

 25      4ְוַאֲחֵרי ֵכן ְלִמְׁשָחה ִמַּיְלדֹו ֶׁשל ָהֵעץ ַהַּׁשָּיO ָלּה

 .ָסָכה ְּבָיד ְלמּוָדה, ֶמן ָּפׁשּוט ִהיא ָנְטָלהֶׁש

 ָעָלה ְּבעֹוָרּה ֹסֶמק ְּכֶצַבע, ְנָערֹות, ְוָאז

 .ֶוֶרד ְלֵעת ַהְׁשָּכָמה אֹו ְּכַגְרִעין ָהִרּמֹון

 ,ָּכO ַּגם ַעָּתה ְׂשאּו ָלּה ַרק ֶׁשֶמן ַּכָּיֶאה ְלֶגֶבר

 30      .ְקֵלסֶזה ֶׁשּבֹו ָסכּו ּגּוָפם ַקְסטֹור ְוַגם ֵהַר

 ֶׁשִּתְסֹרק ּבֹו, ַאף ְּתנּו ָלּה ַמְסֵרק ֶׁשֻּכּלֹו ִמָּזָהב

 .ֹוָתיוּצ ֶׁשִּנְמַׁשח ְוזֹוֲהרֹות ְקֻוּהֶאת ְׂשָעָר

 ,ָּפַמְלָיה ֲחִביָבה ְמַחָּכה ָלO, ָאֵתָנה, ְצִאי ָנא

 .ְסטֹור ַהַּכִּבירַקת ֵּבית ָאֶחֶבר ְּבתּולֹות ִמַּיְלדֹו

 35      ,ֶדס ִנָּׂשא ַעל ַּכַּפִים ָמֵגן ְּדיֹוֵמ,ָאֵתָנה, ִהֵּנה

 ֶזה ַהִּמְנָהג ָהַעִּתיק ֶׁשָהַאְרֵּגִאים ִסְּגלּו

 .ַהֹּכֵהן ֶׁשָהָיה ָאז ָיָקר ָלO, ֶדס ִלְּמָדםֵמּוְּכִפי ֶׁשֵא

 הּוא ְּבָׁשָעה ֶׁשָּיַדע ֶׁשְּבֵני ַעּמֹו זֹוְמִמים

 ס ֵמַאְרּגֹוסל ַנַטִעם ַצְלֵמO ַהָּקדֹוׁש ֶׁשָּנ, ְלָהִמיתֹו

 40        ,ן ָקַבע ְמעֹונֹו יֹוֵרּוִבְגלֹותֹו הּוא ְּבַהר ְק

Oיֹוןֵרַעל ַסְלֵעי ַהר ְק, ָהֵאָלה, ָׁשם הֹוִׁשיֵב 

 .ַהְּמֻׁשָּנִנים ֶׁשַעָּתה ְׁשָמם הּוא ַסְלֵעי ַּפַּלס

 ,חֹוֶבֶׁשת ַקְסַּדת ָּפז, ּכֹוֶבֶׁשת ָעִרים, ָאֵתָנה, ְצִאי

 .ָחה ְּבסּוִסים ּוָמִגִּנים רֹוֲעִמיםזֹו ַהְּׂשֵמ

 45    5, ַאְרּגֹוס,ַהּיֹום,  ַאל ִּתְׁשֲאבּו,נֹוְׂשאֹות ַהַּמִים, ַהּיֹום

 ;Iא ִמֵּמיֵמי ַהָּנָהר, ְׁשִתי ֵמַהַּמְעָינֹות

 ,ָיהיָסאֵדַּכֵּדיֶכן ֶאל ִפ, ְמָׁשְרתֹות, ְׂשאּו ָנא ַהּיֹום

 .סִאיָנכֹוַמְעַין ַּבת , ֶאל ָאִמימֹוֶנה ְׂשאּו

                                                           

 .קסטור ופולידאוקס, הדיוסקורים": כמו כוכבי ספרטה "3

 .הזית": ייך לההעץ הש "4

יש . ולכן נאסר לשאוב ממימיו, את פסל האלה רוחצים בנהר אינכוס": אל תשאבו "5
מעיין שנקרא על שם אחת מבנות , ומאמימונה,  מפיסאדיה–לשאוב ממעינות ארגוס 

 .דנאוס שאנס אותה פוסיידון
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 ,ְּבָסְחפֹו ָזָהב ּוְפָרִחים ִעם ַהַּמִים, סִּכי ִאיָנכֹו

 50        הּוא ְיַסֵּפק ְּכֶׁשִּיְגלׁש ֵמֲאָפֵרי ֶהָהִרים 

 ,ִאיׁש ַאְרֵּגִאי, אּוָלם. ַמִים ַזִּכים ְלֶמְרַחץ ָאֵתָנה

 :ָנא ִהָּׁשֵמר ֶּפן ִּתְרֶאה ֶאת ָהֵאָלה ְּבִלי ֵמִׂשים

  ֵעיֻרָּמה ֶאת ַּפַּלס ׁשֹוֶמֶרת ָעֵרינּוִאיׁש ֶׁשִּיְרֶאה

 .ֶזה Iא ִיְזֶּכה ִלְראֹות ֶאת ַאְרּגֹוס ֵׁשִנית ְלעֹוָלם

 55      ְוָלֶהן ֲאַסֵּפר ֵּביְנַתִים, ָאֵתָנה מֹוֶלֶכת, ּבֹוִאי

 .ֶאָּלא ִמִּפי ֲאֵחִרים, Iא ֶׁשִּלי, ֶאת ַהִּסּפּור

 ,ֶׁשָאֵתָנה, הְּבֵתַּבי ִניְמָפה ָהְיָת, ָּבנֹות, ַּפַעם

 ,ּוְבַהְרֵּבה ֵמַחְברֹוֶתיָה ֻּכָּלן, ְמֹאד ָאֲהָבה

 ַּכֲאֶׁשר ָאֵתָנה. ְוֵהן Iא ִנְפְרדּו, ָיאסֵאם ֵטיֶרִס

 60      6, ָהַעִּתיָקהיַיֶאת ַהּסּוִסים ָנֲהָגה ֶאל ֶּתְסִּפ

 , ִליַאְרטֹוסאֹו ְלִעִּתים ָעְׂשָתה ֶאת ַּדְרָּכּה ֶאל ָה

 ְוַאף, ם ַהְּזרּוִעים ֶׁשל ַהּבֹוְיאֹוִטיםֵּבין ְׂשדֹוֵתיֶה

 ֶאל קֹורֹוֵניָאה ֶׁשָּבּה ֻחְרָׁשָתּה ֲאפּוָפה ִניחֹוַח

 ,יםִדְמס עֹויֹוִלּוִמְזְּבחֹוֶתיָה ַעל ְּגדֹות ְנַהר קֹוָר

 65      .ָאז ָנֲהָגה ָהֵאָלה ְלהֹוִׁשיב ְּבִרְכָּבּה ֶאת ָכִריְקלֹו

 ת ְמתּוִקיםּוְמחֹולֹו, ִניְמפֹות Iא ָחְגגּו

 .Iא ֶנֶעְרכּו ֶאָּלא ַּכֲאֶׁשר ָכִריְקלֹו ִהְנִהיָגה

 ,ֶּבִכי ִצָּפה ֶּבָעִתיד, אּוָלם ַּגם ְלָכִריְקלֹו

 .ִאם ִּכי ָהְיָתה ְיִדיָדה ְיָקָרה ְלִלָּבּה ֶׁשל ָאֵתָנה

 70      ַּפַעם ֵהִסירּו ְׁשֵתיֶהן ֶאת ְּפִריפֹות ִׂשְמלֹוֵתיֶהן

  7,ֶנהת ַהַּמְעָין ַהָּנֶאה ִהיּפֹוְקֶרַפַעל ְׂש, ְּבֵהִליקֹון

 .ְוַׁשְלַות ֶאְמַצע יֹום ָׁשְרָתה ַעל ָהָהר, ְוָרֲחצּו

 ,ְוָהְיָתה זֹו ְׁשַעת ָצֳהַרִים, ְׁשֵתיֶהן ָטְבלּו ַּבַּמְעָין

 .ְוַהַּׁשְלָוה ַהְּׁשֵלָמה ֶאת ָּכל ָהָהר ָאְפָפה

 75      נֹו ְלַצֵּמַחֶׁשֶּזה ַאO ֵהֵחל ְׂשַער ְזָק, ָיאסַרק ֵטיֶרִס

 .ְלַבד ִהְתַהֵּלO ִעם ְּכָלָביו ָּבֲאָתר ַהָּקדֹוׁש

 ,ַאִּדיר הּוא ִנְקַלע ֶאל ֲאִפיק ַהֶּפֶלגְּבִצְמאֹונֹו ָה

                                                           

 .המשורר מונה מקומות וערים בחבל בויאוטיה": תספיי "6

 .שנחשב לנווה המוזות,  בבויאוטיההר גבוה": בהליקון "7
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 . ֶאת ָהָאסּור–ְוָרָאה ְּבִלי ִלְרצֹות , ֶעֶלם ֻאְמָלל

 :ַאO ִהְתַאְּפָקה ְוָאְמָרה לֹו, ַזַעם ָחָׁשה ָאֵתָנה

 80      ִמי ָהֵאל ֶׁשהֹוִביְל= ְלָנִתיב, ֶּבן ֵאּוֵאֶרס"

 "?ֶׁשִּמֶּמּנּו ֵׁשִנית Iא ַּתְחִזיר ֶאת ֵעיֶני=, ַמר ֶׁשָּכֶזה

 .ְוַלְיָלה ָּכַבׁש ֶאת ֵעיֵני ַהָּצִעיר, ֹּכה ָאְמָרה

 , ֶּבֶרO ְלֶבֶרOהִמְּכֵאב ָּדְבָק, הּוא ֻמֵּכה ֵאֶלם ָעַמד

 .ֶגה ִמִּפיוּוְמֻׁשָּתק Iא ָיכֹול ְלהֹוִציא ֶה

 85    ?ָמה ָעִׂשית לֹו, ָהֵאָלה, ֶזה ַיְלִּדי: "ְוִאּלּו ַהִּניְמָפה ָצְרָחה

 ?ָּכO ְיָקָרה ְיִדידּות ְּבֵעיֵניֶכן ָהֵאלֹות

 ,ֶיֶלד, ִּביׁש ַמָּזל ַאָּתה. ֶאת ֵעיֵני ְּבִני ַאְּת ָּגַזְלְּת

 ,ֶאת ְׁשֵדי ָאֵתָנה ְוֶאת ְיֵרֶכיָה ֵעיֵני= ָראּו

 Oא ִּתְרֶאהַאI ַוֲאבֹוי ִלי, אֹוי. ֶאת ַהֶּׁשֶמׁש ׁשּוב, 

 90    ,ֵהִליקֹון, ְלַהָּבא Iא אֹוִסיף עֹוד ֵאֶלי= ָלבֹוא, ַהר

 ְּכֶׁשִאַּבְדָּת, ַרב ַהְּמִחיר ֶׁשָּגִביָת ֲעבּור ֹּכה ְמַעט

   ."ִלים ֵחֶלף ֵעיָניו ֶׁשל ַיְלִּדיָּיַּכָּמה ְצִביֹות ְוַא

 ָזה ֶאת ְּבָנּה ָהָאהּוב ְּבָיֶדיָהְוִהיא ְּכֵאם ָאֲח

 ְוֶנֱאֶנֶקת ָמָרה ְּכִקיַנת ַהָּזִמיר ֶהָאֵבל

 95      ָאז ָחָסה ָהֵאָלה ָאֵתָנה. ִּבְבִכי הֹוִביָלה אֹותֹו

 :ַעל ֲחֵבְרָּתּה ְוִדְּבָרה ָּכO ַעל ִלָּבּה ְוָאְמָרה

 ְקִחי ֲחָזָרה ֶאת ָּכל ְּדָבַרִיO, ִניְמָפה ְּכבּוָדה"

 .Iא ֲאִני ֶאת ְּבֵנO ָעִׂשיִתי ִעֵּור. ֹוֲעִמיםַהּז

 ֵאין ֶזה ָמתֹוק ְלֶנֶפׁש ָאֵתָנה ִלְגֹזל ֶאת ֵעיֵניֶהם

 100      :ַאO ֻחֵּקי ְקרֹונֹוס ֶאת ֹזאת ְמַצִּוים. ֶׁשל ְיָלִדים

 ,ִאיׁש ֶׁשרֹוֶאה ֶּבן ַאְלָמֶות ְּבִלי ֶׁשָהֵאל ְמַבֵּקׁש ֹזאת

 .ֵבד ֵעֶקב אֹוָתּה ְרִאָּיהֶזה ְיַׁשֵּלם ְמִחיר ָּכ

 ֶאת ַהַּנֲעֶׂשה ֵאין ְלָהִׁשיב עֹוד , ִניְמָפה ְּכבּוָדה

 ֶזה ַהחּוט ֶׁשָּטוּו ֵאלֹות ַהּגֹוָרל. ַּבֲחָזָרה

 105      ,ֶּבן ֵאּוֵאֶרס, ַאO ָּכֵעת. ֵמַהָּׁשָעה ֶׁשָּיַלְדְּת אֹותֹו

 .ְּכִפי ֶׁשַּמִּגיַע ְל= ָׂשא ֶאת ָהֹעֶנׁש ַהֶּזה

 ,טֹונֹוֶאהּוָּמה עֹולֹות עֹוד ִּתְׂשֹרף ֶּבָעִתיד ַאַּכ
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  8 ִמְתַּפְּלִלים ֶׁשִּיְראּו–ְוָאִריְסָטאיֹוס ִיְׂשֹרף 

 ָאֵכן ָהֶעֶלם ַאְקָטאיֹון. ֶאת ְּבָנם ַהָּיִחיד ַרק ִעֵּור

 110      .הּוא עֹוד ָיצּוד ְּכֻׁשָּתף ְלַאְרֵטִמיס ַהְּגדֹוָלה

 מֹוֵני ַהִחִּצים ֶׁשְּבַיַחדְוַאף ֲה, אּוָלם ַהַּצִיד

 ,Iא ַיִּצילּו אֹותֹו ְּכֶׁשִּיְרֶאה, רּויַעל ֶהָהִרים ֵהם ִי

 ֶאת ָהֵאָלה ָהרֹוֶחֶצת, ַּגם ִאם ֶׁשYא ֵמָרצֹון

 ִיְטְרפּו, ֶאת ֲאדֹוָנם, ִּכי אֹותֹו. ַּבֲהָדָרּה

  115      ְוִאּמֹו ְּתַלֵּקט ֶאת ַעְצמֹות ְּבָנּה. ֶחֶבר ְּכָלָביו

 . ֶׁשְּתׁשֹוֵטט ְוִתְסֹרק ֶאת ָּכל ִסְבֵכי ַהֻחְרׁשֹותְּכ

 ,ִאָּׁשה ְמֻאֶּׁשֶרת, ת ַמָּזל ִהיא ִּתְקָרא ָלOַּב

 .ַעל ָּכO ֶׁשִּמן ֶהָהִרים ְּבֵנO ָׁשב ֵאַלִיO ִעֵּור

 ִמּׁשּום ֶׁשִּלְבֵנO ֶזה , ַיִּקיָרה, ַאל ָנא ִּתְבִּכי ֵאפֹוא

 120        .ַלל ִּכּבּוִדים ִמִּצִּדיְלַמֲעֵנO ִיָּׁשְמרּו ְׁש

 ,ִביא ֶׁשּיּוַׁשר ַּבּדֹורֹות ֶׁשָּיבֹואּוִּכי ֶאֱעֵׂשהּו ָנ

 .ה לֹו ַאֵחרIא ִיְׁשַּתֶּו, ִּבְגֻדָּלתֹו ִיְתַנֵּׂשא

 ָאה טֹובִמי ֵמֶהן ְמַנְּב, הּוא ֵיַדע סֹוד ִצּפֹוִרים

 .ּוִמי ָעָפה ְּכאֹות ְלָאסֹון, ְּבִניד ְּכָנֶפיָה

 125    ה ַהְרֵּבה ְנבּואֹות ְוַהְרֵּבה ְלַקְדמֹוסָּיְבֵני ּבֹוְיאֹוִטִל

 .ְוִלְבֵני ַלְּבָדקֹוס ַהַּכִּביִרים, הּוא ְיַנֵּבא

Oְוַאֲעִניק לֹו ַמֶּטה ָּגדֹול ֶׁשַּיְנֶחה ְּבָכל ֶּדֶר 

 .ְוַאְקֶנה ֶמֶׁשO ָאֹרO ְלַחָּייו, ֶאת ְצָעָדיו

 מּות ִיְצַעד ְּפקּוַח ַּדַעתהּוא ַהָּיִחיד ְלַאַחר ֶׁשָּי

 130      ."ֵּבין ְרָפִאים ְויַכְּבדֹו ֵאל ַהֵּמִתים ַהַּכִּביר

 ּוְכֶׁשַּפַּלס ְמַהְנֶהֶנת, ֹּכה ִהיא ָאְמָרה ְּבִניד ֹראׁש

 ִּכי ַרק ָלּה ִמֵּבין ְּבנֹוָתיו ֶהֱעִניק, ָקם ַהָּדָבר

 ,ָאִביָהֵזאּוס ִׁשּמּוׁש ְּבָכל ָהָעְצמֹות ַהְּׁשמּורֹות ְל

 ,ִּכי Iא ֵמֵאם ִהיא נֹוְלָדה, ָהרֹוֲחצֹות ֶאת ַּפַּלס

 135      ְוֹראׁשֹו ֶׁשל ֵזאּוס ֵאינֹו ָנד, ֶאָּלא ָיְצָאה ֵמֹראׁשֹו

 .ּוְׁשָקִרים ַאף ְמאּוִסים ַעל ִּבּתֹו, ְלַאֵּׁשר ְׁשָקִרים

                                                           

הם . שהיה נכדו של קדמוס מייסד תבי, הוריו של אקטאיון": אוטונואה ואריסטאיוס "8
, מכיוון שבנם נטרף בשני כלביו לאחר שגם הוא שלא במתכוון ראה אלה, יקנאו בכריקלו

 .כשהיא מתרחצת, את ארטמיס
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 ֶׁשַּתְפִקיד ֶזה, ָּבנֹות, ִהֵּנה ַעָּתה ָּבָאה ָאֵתָנה

 ָנא ַקְּבלּו ֶאת ָּפֶניָה ֶׁשל ָהֵאָלה, ֶכןהּוא ֶׁשָּל

 .ְוֵהיָדד ִמִּפיֶכן ַהְׁשִמיעּו, ִּבְתִפּלֹות, ְּבִמּלֹות ֵחן

 140      .סִׁשְמִרי ֶאת ַאְרּגֹוס ִקְנַין ִאיָנכֹו, ֵהיָדד ֵאָלה

Oֵהיָדד ָל ,Oַּגם ְּבֵצאֵת ,Oַּכֲאֶׁשר ִּתְנֲהִגי ֶאת סּוַסִי 

 . ַנֲחַלת ַהָּדָנִאים ַקְּיִמיְוֶאת ָּכל, ַּבֲחָזָרה
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 אפיגראמות

  
  
1.  

Oֵאין ִּבי ִחָּבה ְלִׁשיָרה ַחְקָיִנית ְוֵאיִני אֹוֵהב ֶּדֶר 

 .ַהּמֹוִביָלה ֲהמֹוִנים ִלְמחֹוז ֶחְפָצם ַהִּמְקִרי

 ְוֵאיִני ׁשֹוֶתה ַמִים, Iא ֶאְתַחֵּלק ְּבָבחּור ִעם ַרִּבים

 .ֲאִני ָּבז ְלָכל ָּדָבר ֲהמֹוִני. תִמְּבֵארֹו

 ַאO ֶטֶרם הֹוֵצאִתי! ָיִפיָת, ָיִפיָת, ְנָיאסהֹו ִליַס

 ".ִּפָּתהּו ַאֵחר: "ְּכָבר ִנְׁשַמע ַלַחׁש, ֶאת ַהִּמִּלים

 

 
2 .  

 תא ֶאֹצְמה ִלֶּׁשַקְתא ִּתס Iיקֹויִזִק ְלOֵלם ֵּתִא

 ,יתִנמֹוְלה ַאָחָּפְׁש ִמין זֹוֵא, היֶמיִדִדס ְוקֹויָּפִה

 :אתל ֹזָכד ְּבֵּגה ַהָעָרה ָהָרֹוׂשְּבת ַהֶאְו

 .סיָאיִטִרם ְקָני ְּבִכתֹור ְּבצּואן ָעָּכֶׁש

  
  

  
3.  

 בָאאן ָהן ָּכַמה ָטֵרְׂשים ֶעֵּתְּׁשן ַה ֶּבֹוּדְלת ַיֶא

  .סֶלָטיקֹוִנ, הָלדֹוְּג ַהתֹוָוְקת ִּתֶא, סֹויּפיִלִפ

  
  

4.  

 יִּתְנַזֱאֶהְו, סטֹוְיֶלְקַרֵה, =ְתל מֹור ַעֵּפ ִסהּויֶׁשִמ

 הָעְק ָׁשׁשֶמֶּׁשים ַהִמָעה ְּפָּמי ַּכִּתְרַּכְזִנ. עַמֶדְּב

 ססֹוָנְריַקִלָהי ֵמיִדִדה ְיָּתַאְו. נּוְחַחֹוּׂשֶׁשְּכ

 .רֶפֵא ְלָּתְכַפן ָהַמְּזִמּו, בֵכֹום ׁשי ָׁשֵא

 ,תֶוָּמ ַהּוּלִפֲאַו, יםִּי ַחי=יֶרִמְּזע ֶׁש ַּדOַא

  .דם ָיֶהח ָּבַלְׁשא ִי I,לֹּכת ַהל ֶאֵזֹוּגה ַהֶז
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5.  

 .הָאְל ָה= ְלOֵל, עָׁשב ָרֵל, יִמלֹוְׁש ִּברׁשְדא ִּתל ָנַא

   .קֹחְצִּלע ִמַנָּמם ִּתי ִאַדי ְוה ִלֶיְהב ִיטֹו

  
  
  

6.  

 ,תֶגֶרחֹו ַהֹוּמת ִאֶבֶּצל ַמר ַע ֵזיַחִּנר ִהַעַנ

 .הֶּנַּתְׁש ִיּהָעְבִּטב ֶׁשַׁשא ָחים הּוִּיַחי ַּבּוּנִּׁשם ַהִע

 .יָהֶלָעח ֵמַּׁשֶׁשר ְּכַעַּנת ַהה ֶאָגְרָהה ְוָחְנן ָצֶבֶא ָהOַא

 .ּהָרְבִּקף ִמַאְו, סּונּו, יםִנָּב, תֶגֶרם חֹוֵאֵמ

  
  
  

7.  

 עַגֶר ָּכינּוִיא ָהI. םָלעֹו ֵמיּוא ָהת Iינֹוִפ ְסב לּוטֹו

 .יםִכֹוס ּבֶדְיֶלְקיֹול ְּד ֶׁשֹוּדְליס ַיִלֹוּפת סֹול מֹוַע

 ,רֶגֶפ ְּכף לֹוא ָצם הּוָּיל ַהם ַעיָׁשו ֵאָׁשְכה ַעֵּנִהְו

  .יקֵרר ָהֶבֶּקַה ְומֹוד ְׁשַיק ְלים ַרִרְב עֹונּוָאְו

  
  
  

8.  

 ,הָּיַחֶׁשה ְּכָתְיה ָהָבת טֹוֶקיֶנֵמ, יתיִגִרְפה ַהָרָכיְסִא

 ּהָתמֹוְבּו. תיבּוִדְנה ִּבָנֵקְּזג ַלַאס ָּדיקֹוִמ

 ,אּובֹוָּית ֶׁשרֹוֹוּדי ַהיֵנֵע ְלּהָתמּוְדיב ִּבִּצל ִהֶסֶּפ

  .תדֹותֹוה ְּבָׁשיִׁשְּיה ַהָתְכ ָזיָהֶדל ָׁש ַעOָּכ
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9.  

 ,סיכֹוִטְנאֹו ֵל=ֲאָצאן ְמָּכ, תֹויָנִפה ְסָעְבָּטר ֶׁשָז

 ְנ=ָמא ְטה הּור ֶזֶבֶקְבּו, ףחֹול ַהל ַעָטר מּוֶגֶּפ

 =מֹוא ָּכם הּוי ַּגִּכ, יוָּי ַחלֶטל ֶנ ַעַחֵּפַיְתִהְו

  .םָּיי ַהֵנל ְּפף ַעַחַׁשד ְּכֵדנֹוְו, הָוְל ַׁשין לֹוֵא

  

 
10.  

 ,ַעֵדי יֹויִתִיא ָהI, לֵאי ָהֵח? ְּתי ַאִמ, הֶאנֹוימֹוִט

 יOִבס ָאאּוֵתימֹום ִט ֵׁשOֵתְבַּצל ַמַעא ֶׁשָּלֶא

 סֶניֵמִטּוֵא ֶׁשOיד ָלִּגַאְו. Oיֵרה ִעָניְמִטם ֵמֵׁשְו

  .תֵער ָּכַעַצי ְּברּוָׁש, Oֵלֲעַּב, ןֵמְלַאְתִהֶׁש

  

 
11.  

 אןן ָּכֵׁשָּיא ֶׁשס הּוֹוּתְנַקיד ָאִלן ְייקֹון ִּדן ֶּבאֹוָס

 .יםִתם ֵמים ֵהִבֹוּטַהיד ֶׁשִּגל ַּתַא. הָׁשדֹוה ְקָנֵׁש

  
  

12.  

 .היָבִּציס ִהִטְריַלה ִפֶּזל ַהֶסֶּפת ַה ֶאOָל, יסִמֵטְרַא

 .ּהָמלֹוְׁשי ִלִגֲאַדְו, הָלֵאָה, תֹוי אֹוִלְּבַק
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13.  

  1*,יסִנְייַק ִלOאת ָלֵרר קֹוֶׁשֲאַּכ, הָייְתִלְיית ֶאִני ֵׁשִאֹוּב

 .לֵקָנד ְּבֵלֵּתי ֶׁשֵדי ְּכִכְּכ ַׁשיָהֶבאֹוְכת ַמֶא

 תֶפֶסם נֹוַעַפְבּו, תר ַּבבּוֲע,  הָלֵאָה, י ַׁשOה ָלֵּנִה

 .ןר ֵּבבּוד ֲעֵּבַכי ְיַׁש, םּוׂשָּב ַהOֵׁשָּדְקת ִמֶא

  
  

14. 

 ףה ַאָפְּסַוְת ִהלׁשָּׁשי ַלִּכ, ןָנְׁשן ֶית ֵחלֹוע ֵאַּבְרַא

 ,יםִמָׂשת ְּבֶפֶטן נֹוִיַדֲע, הָּתה ַעה ֶזָבְּצֻה ֶׁשזֹו

  2*,ּהים ָּבִאְּנַקל ְמֹּכַה ֶׁשזֹו, תֶכֶרֹבְּמה ַהיֶקִנֵרֵּב

 .ןת ֵחלֹון ֵאֵחת ַהלֹוין ֵאף ֵא ַאיָהֶדָעְלִבּו

  
  

15 . 

 בע טֹוַדא ָיהּו. יוָנל ָּפר ַעֹבֲע, רבּוס ָקכֹויָמִלאן ָקָּכ

 .קֹחְצן ִלִיַּיל ַהי ַעַתָמּו, היָרִּׁשת ַהנּוָּמת ָאֶא

  
 
 
 
 
  

 )שבתאי אהרן: והעיר מיוונית תרגם(

                                                           
 .אלת צירי הלידה": איליתיה "1

 .ה היתה אשת פטולומיוס השלישי מלך מצריםברניק": ברניקה "2
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  סנדראר בלז

  

  

 שירים שני

  
  

 מכתב

  

  

 ב ֵאַליֹּתָאַמְרְּת ִלי ְּכֶׁשִּתְכ

 כֹוָנהְּמל ַעל ַהֹּכק ַהַאל ְּתַתְקֵּת

 ּתֹוִסיף ׁשּוָרה ִּבְכַתב ָיְד=

 ִמָּלה ֶׁשל ְּכלּום Iא ִמי יֹוֵדַע ָמה

 ֵּכן ֵּכן ֵּכן ֵּכן ֵּכן ֵּכן ֵּכן ֵּכן 

  

 י ְיֵפהִפָּיהִּלטֹון ֶׁשְּגֲאָבל ָהֵרִמיְנ

 בֵטֲאִני אֹוֵהב אֹוָתּה ְמֹאד ְועֹוֵבד ֵהי

 הרּוָרּוְבלּוָלה ְצְּכִתיָבִתי 

 ִמָּיד רֹוִאים ֶׁשֲאִני ִּתְקַּתְקִּתי ֹזאת

  

 ֵיׁש ְרָוִחים ֶׁשַרק ֲאִני יֹוֵדַע ַלֲעׂשֹות

 יִּלף ֶׁשַּדִהֵּנה ִּתְרִאי ֵאיO הּוא ִנְרֶאה ַה

 ַאO ְּכֵדי ְלַהְנִעים ָלO אֹוִסיף ִּבְדיֹו

 ׁש ִמִּליםלם ָׁשַּתִיְׁש

 ְוֶכֶתם ְּדיֹו ָּגדֹול

 ִלי ִלְקֹרא אֹוָתןְּכֵדי ֶׁשYא ּתּוְכ
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 עיתון

  

  

 ֵיׁשּו

 ִהֵּנה ְּכָבר יֹוֵתר ִמָּׁשָנה Iא ָחַׁשְבִּתי ָעֶלי= ְּכָלל

 "ַּפְסָחא"י ִּלַאֲחרֹון ֶׁש-ֵמָאז ֶׁשָּכַתְבִּתי ֶאת ַהִּׁשיר ַהִּלְפֵני

 ּנּו ַּכֹהֶגן ֵמָאזַּתַחַּיי ִהְׁש

 ֲאָבל נֹוַתְרִּתי אֹותֹו ַהָּדָבר

 ׂשֹות ַצָּירֵהָעי ְלֲאִפּלּו ָרִציִת

 ִהֵּנה ֵהן ַהְּתמּונֹות ֶׁשָעִׂשיִתי ְוָהֶעֶרב ֵהן ּתֹולֹות ַעל ַהִּקירֹות

 .ֶלי=ָעֹׁשב ְחְצִמי ַהּגֹוְרִמים ִלי ַלַעֵהן ּפֹוְתחֹות ִלי נֹוִפים מּוָזִרים ֶׁשל 

 

 ּוׁשֵי

 ַהַחִּיים

 ְלִּתי ּבֹוַׁשה ֶׁשָּכָמִהֵּנה 

 

 ִׂשים ִלי ַרעי עֹוִּלּוִרים ֶׁשּיַהִּצ

 ֲאִני ִנְסָער יֹוֵתר ִמַּדי

 .ּפּוזַּת-ל ָּכֹתםֹּכַה

 

 ָׁשבֹות ַעל ְיִדיַדיְחיִתי יֹום ַעְגמּוִמי ְּבַמִּלִּב

  ָהִעּתֹוןַאתְקִריִבּו

 ֵיׁשּו

 ִעּתֹון ַהָּפרּוׂש ִלְרָוָחה ֶׁשֲאִני אֹוֵחז ִּבְזרֹועֹות ְנטּויֹותָּבַחִּיים ְצלּוִבים 

 ָנַפִיםרּוׂשֹות ְּכְּפ

 ַמָּטִחים

 ִּפּצּוץ

 .ְזָעקֹות

 .ֹוס ָנַפלָּמטַיִּגידּו ֶׁש

 .ֶזה ֲאִני

  

 ְּתׁשּוָקה

 ֵאׁש
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 רֹוָמן ְּבֶהְמֵׁשִכים

 ִעּתֹון

 ְצִמיַעי ְּבִהָּמְנעּות ִמִּדּבּור ַעל ַּד

 ִלְפָעִמים ֵיׁש ִלְזֹעק

  

 ֵחרַאֲאִני ָה

  ִמַּדיׁשָרִגי

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )רמאיר ויזלטי: מצרפתית(

  

  
אינו מוכר כלל לקוראי שירה ) 1961-1887(נדמה לי שְּבֶלז ֶסְנְדָראר : הערת המתרגם

שראה אור בשלהי המאה , אף כי קיים מבחר קטן בתרגומו של בני ציפר(בעברית 
 אבל בכך הוא דומה לרוב הגדול של משוררים כותבי צרפתית במאה –) הקודמת
ושניהם כתבו את ) 1965-1888(אליוט . ס.סנדראר הוא בעצם בן דורו של ת. העשרים

שניהם משוררים שאישיותם וממד . מיטבם בעשורים הראשונים של המאה העשרים
מדובר בשני , אמנם. העומק של הפואטיקה שלהם עוצבו לפני מלחמת העולם הראשונה

אך בהחלט אפשר , ואין טעם לערוך השוואות ביניהם, משוררים הנבדלים זה מזה בכל
 ההבדלים הללו כדוגמא טובה למנעד הרחב ולמגוון הגדול של תופעות לחשוב על

מתכתבת עם פסוקו " עיתון"סיומת השיר . המודרניזם הגואה בשירת העשורים ההם
 .16 בגיל שכתב במכתב המופיע ,]אחר הוא אני[ Je est un autre  .רמבו ארתור של המפורסם
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  ויליאמס קרלוס ויליאם

  

  

 שירים שלושה

  

  

  נצּוריםגברים

  

  

 ָּבר ִנְסַחף ְּבַמֲעֵלה ַהִּמְפָרצֹוןַה

 ,ף חֹול ָׁשחֹורֻמָּקֶׁשִּפיו 

 ִנְסַחף ְוָצף

  

 ַמֲחָרָאה ַעל ַהִּמיִסיִסיִּפי-ְּכִביַתן

  ֶאָּלא ֶׁשִּנְסַחף–ְּבעֹוַנת ַהִּׁשְטפֹונֹות 

 ֹּתֶפת ֶׁשִּמָּׁשם-ַּבִּמְפָרצֹון ֶאל ִּפי

  

 ִקים ֵריִקיםֵאין ָׁשִבים ֶאָּלא ַּבְקּבּו

 'ֹוְרג'ְוָׁשם ָהָיה ג

 ֶׁשָּצף ְּבַמֲעֵלה ַהֶּזֶרם ְלַבֵּקׁש

  

 ֶׁשִּיְתנּו לֹו ְלִהָּכֵנס ַּבחֹור

 ַּבִּקיר ַלָּמקֹום ֶׁשְּנׁשֹות ִאחּוד ַהְּמִתינּות ַהּנֹוְצִרית

 ְסִטִּייםֵאַליֹוְׁשבֹות סֹוְרגֹות ַּגְרַּבִים 

  

 ְסֵּכןַהִּמ' ֹוְרג'ג. ִלְוִריֵדי ַרְגַלִים

 ֹוּב ֶׁשל ַׁשָּמׁש'ַעְכָׁשו ֵיׁש לֹו ג

 ֵסֶפר ִליְנְקן ֲאָבל ַהָּבר-ְּבֵבית

  

 Oַצח ִעם ַהְּתמּונֹותָלֶנָהַל 

 ן ַעלן ְוִקיְלַרְיֶביָסִלֶׁשל 

 ְּכָתָליו ְוּפֹוּפ ַאְנסֹון ַמֲחִזיק
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 ָּכְרתּו לֹו, ַהִּמְסֵּכן' ֹוְרג'ג. ַמְחֵּבט

 נֹורַהֹּמַח ְוִצי-ֶתֶרתיֹוֶאת 

 –ַרע ֶׁשּלֹו מּוָטל ַּבַּמְרֵקָקה ַהֶּז

  

 ֶאְפָׁשר ִלְצֹחק ָעָליו ֶׁשהּוא ְּבִלי

 ֵאיָבִרים ֲאָבל ָּכָכה ֶזה

 ק ַלָּנָהרֵּׁשְּכֶׁשִּמְתַח

  

 הּוא מֹוֵצץ אֹוְת= ְּפִניָמה, ְלַהְטִּביַע אֹוְת=

 ְוַאָּתה ַמְרִּגיׁש ֶאת ַהָּבר ַהָּיָׁשן ׁשֹוֵקַע

 ַּבי-ַאָּתה אֹוֵמר ַּביַּתְחֶּתי= ְו

  

 ַּבי ִׁשיָרה-ַּבי, ָאַמר' ֹוְרג'ְּכמֹו ֶׁשּג

 ָהיּו, ַהחֹול ַהָּׁשחֹור ָלַכד אֹוִתי

 ֵאין ִלי ַעְכָׁשו , ָיִמים ְוֵאיָנם עֹוד

 

 ן ָלֶלֶכתָאְל

 –חּוץ ֵמַהַּבְיָתה 
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 הרוחות

  
 

 ת ָקֶצה ֶאל ָקֶצהמֹוזֹוְר

 – ַהְּבִהיִרים ִנְפָּגִׁשים ּוְקצֹוֵתיֶהן

 רּוחֹות ֹחֶדׁש ֶמְרץ ַהְּצפֹוִני

 נֹוְׁשפֹות קֹוְלפֹות ֶאת ַהְּקִלָּפה ִמן ָהֵעִצים

 ֶאת ֶהָעָפר ִמן ַהָּׂשֶדה

 ֶׁשלֶאת ַהֵּׂשָער ֵמֹראָׁשן 

 ֶאת ַהֻחְלצֹות ִמַּגָּבם, רֹותְנָע

 ַּגּגֹות, ֶׁשל ְּגָבִרים

 ֶאת ַהְּצָלב ִמן, יםִּתִמָּב

 ,ֲעָנִנים ִמן ַהָּׁשַמִים, ַהְּכֵנִסָּיה

 ַּפְרָוה ִמְּפֵניֶהן ֶׁשל

 ְקרּוִמים, ֶּפֶרא-ַחּיֹות

 יםַקִּׂשַקְׂש, ֵעיַנִים ֻמְגָלדֹותֵמ

 .ִמן ַהֹּמַח ּוְבָעִלים ִמְּנׁשֹוֵתיֶהם
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 הידבריה האחרונים של סבתי האנגלי

  

  

 ָיָדּה ַעל ֻׁשְלָחן ָקָטןְל

 ֶנת ֶּגֻבְלְּמֵאֶצל ַהִּמָּטה ַה

 ָהיּו ַּכָּמה ַצָּלחֹות ְמֻלְכָלכֹות

 ְוכֹוס ָחָלב

  

 ט ִעֶּוֶרתַעְקמּוָטה ְוִכְמ

 ָׁשְכָבה נֹוֶחֶרת

 קֹוָלּה ּפֹוֵרץ ְּבַכַעס

 ,ִּבְתִחָּנה ְלֹאֶכל

  

 –הּו ֶלֱאֹכל ֶּׁשְּתנּו ִלי ַמ

 –ֵהם הֹוְרִגים אֹוִתי ֵמָרָעב 

I ֲאִני ְּבֵסֶדרOא ֵאֵל 

 Iא, Iא, Iא. חֹוִלים-ַלֵּבית

  

 הּו ֶלֱאֹכלֶּׁשְּתנּו ִלי ַמ

Oְּתִני ִלי ָלַקַחת אֹוָת 

 ָאַמְרִּתי, ְלֵבית ַהחֹוִלים

 ְוַאֲחֵרי ֶׁשַּתְבִריִאי

  

 .ה ֶׁשִּתְרִציָמַּתֲעִׂשי ָּכל 

 ֵּכן. ִהיא ִחְּיָכה

 ה רֹוֶצהה ֶׁשַאָּתָמַאָּתה ַּתֲעֶׂשה ֹקֶדם 

 –ה ֶׁשֲאִני רֹוָצה ָמָּכO ִּתֵּתן ִלי ַלֲעׂשֹות -ַוֲאַחר

  

 ָקְרָאה! אֹוי, אֹוי, אֹוי

 ְּכֶׁשֵהִרימּו אֹוָתּה ַאְנֵׁשי ָהַאְמּבּוַלְנס

 –ֲאלּוְנָקה ָל

 ה ֶׁשַאֶּתם קֹוְרִאיםָמֶזה 
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 ?ַחנֹוְלַהְׁשִּכיב אֹוִתי 

 –ָּכאן ִהְצַטֵּלל ֹמָחּה 

 ,ִנְדֶמה ָלֶכם ֶׁשֵּיׁש ָלֶכם ֵׂשֶכל

 ,ה ְצִעיִרים'ֶחְבֶר

  

 :ֲאָבל ִּתְׁשְמעּו ִלי, ָאְמָרה

 .ַאֶּתם Iא יֹוְדִעים ְּכלּום

 .ְוָאז ִהְתַחְלנּו ִלְנֹסַע

Oַּבֶּדֶר 

  

 ְּפֵני טּור ָאֹרO-ָעַבְרנּו ַעל

 הָמ-ְזַמן. ֶׁשל ּבּוִקיצֹות

 ִהִּביָטה ָּבֶהן ְּבַעד

 ,ַחּלֹון ָהַאְמּבּוַלְנס ְוָאְמָרה

 

 ל ַהְּדָבִריםה ֶזה ָּכָמ

 ?ַהְּמֻסְלָסִלים ָהֵאֶּלה ָׁשם ַּבחּוץ

 ִנְמַאס ִלי, נּו? ֵעִצים

 .ֵמֶהם ְוִהְפְנָתה ֹראָׁשּה ַהִּצָּדה

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )זנדבנק שמעון: מאנגלית(
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   דנהם ון'ג

 

  

   התרגום על
  

  רד פנשו עם תרגומו לכומר פידו'לסיר ריצ

  

  ,ם ִהיאְוַגֲחָמה ַּג, ּגֹוָרל אֹו ַּגֲאָוה ָלנּו

  .ַהְּכתֹוב ְמַתְרְּגִמים-ִמְסָּפר ִמְּקֵׁשי-ֶׁשַרק ְמֵתי

  ,ַרע-אֹו ְּבִכי, ָאָּמנּות הּוא-ַאO ָמה ֶׁשְּבֵעָטם ִאי

  .ְּבִחיָרה-אֹו ּתֹוָצַאת, ַּתַחת ָיֶדי= הּוא ְצִניעּות

  ֶׁשַּתְרּגּוְמ= ִמֶּמָּנה, ֵעדה ַהְּיִציָרה ַהֹּזאת

  . ה ּוִבְלִּתי ְמיֶֻּמֶנתָנִקי ִמֶּנֶזק ָיד ַּגָּס

  – ָחִסין ִמְּתִהָּלה –ְּבִצְדָקֶת= ִּתֵּתן ִמְׁשָקל 

  .יֹוֵתר ַלְּגֻאָּלה, ָּפחֹות ַלְּיִציָרִתּיּות

  ,ֵהן ְמַתְרֵּגם ָצִריO ִלְהיֹות ָּגאֹון ְּכמֹו ַהּכֹוֵתב

  ,ַאַחר ֶׁשִּיָּקֵטף, ִּכי ֶּפַרח ַהִּנְׁשָּתל ֵׁשִנית

  , ָחׂשּוף ִּכְבֶאֶרץ ַהָּמקֹור–ה ְּבֶאֶרץ ֲחָדָׁש

  –; ַּגם ֵהם סֹוְבִלים ִמֹּקר, ְוַהּמֹוחֹות ֵהם ְּכמֹו ַאְקִלים

  ָמה ְּכָבר ָיכֹול ִלְצֹמַח: ָּגאֹון-ַלָּׁשְוא ִיְטַרח ָׁשם ִאי

  ?ֵמרּוַח ֲחִמיָמה ְלַבד ֵמֲחִמימּות ַּבֹּמַח

  צֹוֵלל ָאָדם ַּבֲאִצילּות ִּבְׁשִביל ַהִּׁשְעּבּוד

  ,ַעּמּוד-ַעּמּוד, ׁשּוָרה-ׁשּוָרה, אֹות-ּוִמְתַחֶּקה אֹות

  , ַרב ֶעֶכר ּוְקִציִרים, ָעָמל ָּכֶזה-ּוִמַּמְׁשֵּבר

  ,Iא ִׁשיר נֹוָלד ִּכי ִאם ַרק ֶעֶצב ְוֵחרּוק ִציִרים

  ַטַעם ַהָּכבּול ְּבֶכֶבל ִמּלּולֹו-ִיּלֹוד זֹול

  .ּלּולּוּוַמְחַׁשְבּתֹו ְּכֵבָדה ֵמעּוף ַהחּוָצה ִמ

  ּוְבתֹוֲעפֹות ְרֵאם,  ִהיא ֲחָדָׁשה–ַאO ַּדְרְּכ= 

  . ַאָּתה יֹוֵצר ַּגם ַּתְרּגּוִמים ְוַגם ֶאת יֹוְצֵריֶהם

  ;ִמָּלה-ָהֲאֵחִרים ׁשֹוְמִרים ַרק ֵאֶפר ֶׁשל מּוַבן

  . ַאָּתה נֹוֵצר ַּגם ֶאת ָהֵאׁש ְוַגם ֶאת ַהִהָּלה

  ,ָצא ָמקֹום ָרדּודִּבְנַהר ַהַּלַעז ַהּגֹוֵעׁש ִּתְמ
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  .  ּוִמָּׁשם ָּתׁשּוט ְוַאֲחֶרי= ְּגדּוד–ִּתְצַלח ּבֹו 

  ,ְּגִריָעה ְוהֹוָסָפה, ְּבַהְבָרָקה ּוְבֵמרּוק

  . ַאָּתה ֵמִׁשיב ֶאת ֶׁשִאְּבדּו ְּתמּורֹות ְזַמן ְוָׂשָפה

  ,ִאּלּוץ ֵּפַדְנט-חֹוֵרז, ְצִליִלים-ַאף ֵאין ַאָּתה סֹוֵפר

  . ֶּפה ָּדן-יָקה ַעְצָמּה ָּכO ְלִעּקּוםֶׁשֶאת ַהּמּוִז

  ,ְּכֶמַתח ַהֵּמיָתר ַהַחד ְּדָבֶרי= ֲערּוִכים

  .Iא ִּגיד ִּגֵּדַע ִמַּדְלֵּדל ָאֹרO ְוַרְכרּוִכי

  ,ֵמֵראִׁשית ַעד ָּתו" ֶׁשְּל= הּוא"ְלַבל ֹנאַמר , ֲאָבל

  ֵאין רּוֲח= ּבֹוַרַחת ִמְּתחּוֵמי ַמְעְּגלֹוָתיו

  ,ַהִּלהּוק מֹוֶדְרִני, ֵׁשמֹות ִחַּדְׁשָּת. ָּמקֹורֶׁשל ַה

   ַעל ְסַמO ֻּכָּלם עֹוֶדִּני–ְּתמּונֹות ְוַגם ְּדמּויֹות ֻׁשּנּו 

  ֵהן ְׁשָאר עֹוֵׂשי ְמָלאכֹות. ְּפִרי ָיֶדי= הּוא: יֹוֵדַע

  . ַנֲעָרִצים ַעל ָמה ֶׁשֶּׁשָּלֶהם ַהְרֵּבה ָּפחֹות

  דֹול טֹוֵבַע ְּכחֹוָתםָאָּמן ָּג-ִמְכחֹול ֶׁשל ַרב

  ,ְּבַפְרצּוִפים ּוְבָתֵוי ָּפִנים ֶאת ִחּיּוָתם

  ,ֲאֶׁשר אֹותֹו ָּתִניף, ַאO ִּבְמִׁשיָחה ָחְפִׁשית יֹוֵתר

  ;ַיִּציג ַּגם ְיִציָבה ְצבּוָעה ּוְכַנף ְלבּוׁש ַמְחִניף

  ,ַּבְדָרן ְּכמֹו ָּכל ַהֶּיֶתר, ָיֹכְלָּת ִלְהיֹות ָּכֶזה

 . ָלֵכן ְל= ַהֶּכֶתר–ְכָּת ַעל ֶׁשְּל= ֲאָבל ָהַל

  

  
בשבח תרגומו של , )Denham ,1614–1669(ון דנהם 'אירי ג- שירו של המשורר האנגלו •

למחזה הנודע  – )Fanshawe ,1608–1666(רד פנשו 'המתרגם והמשורר סיר ריצ –ידידו 
Il pastor fido )1590 (ני ובאני בטיסטה גוארי'המשורר האיטלקי ג מאת)Guarini, 

. 1647- נדפס בפתח המהדורה הראשונה של התרגום שראתה אור ב, )1612–5381
טענותיו של דנהם בנוגע למלאכת התרגום ותפקידו של המתרגם העסיקו במהלך השנים 

, Francklin(שירו של המחזאי והמתרגם תומאס פרנקלין . חוקרים ומתרגמים רבים
1721–8417( Translation )1754( דנהם של זה משירו הראשונות שורותה ציטוטב חפות:   

  

"Such is our pride, our folly, or our fate, 

."translate, but such as cannot write, That few 

So Denham sung, who well the labour knew; 

And an age past has left the maxim true. 

  
  )צור ארליך: נוסח עברי(
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  ירדנוט מיקלוש

  

  

    ראשונה אקלוגה

  
Quippe ubi fas versum atque nefas: tot bella per orbem,    

tam multae scelerum facies... 

Virgilus 

  
 :רועה

 ? ַלִּקיְכִלי סֹוף ָּכל סֹוף ְּכלּום ִנְמַׁשְכָּת, Iא ְרִאיִתי= ִמְּזַמן

  
 :משורר

 !ב ְּכָבר ִהִּגיַעָאִבי, ַהַּיַער ָמֵלא ּבֹו, ַרַחׁש ָׁשַמְעִּתי

  
 :רועה

 :ן ָנא ַעִיןֵּתַּבְּׁשלּוִלית ִּת, ַהְּׁשָחִקים ִׂשֲחקּו, עֹוד Iא ָאִביב

 ִאם ָּבֶעֶרב ִּתְקֶּפאָנה ָּפֶניָה; ִהיא ְמַחֶּיֶכת ַקּלֹות

 –ֶזה ַאְּפִריל ִמְׁשַּתֵּגַע , ְלעֹוָלם ַאל ִּתְסֹמO, ֵׁשן ַּתֲחֹרק

 .ֶקַרח-ם ֻּכּסּו ְלַגְמֵרי ִּבְכפֹורְּכָבר ִצְבעֹוִנים ְזִעיִרי

 ? ַהִּתְרֶצה ֹּפה ַעל ֶאֶבן ָלֶׁשֶבת? ה ֹּכה ָעצּובָּתָלָּמה ַא

  
 :משורר

 ָלעֹוָלם ָהַאְכָזר ְּכָבר ִהְסַּכְנִּתי, Iא ָעצּוב ִהְנִני

 .ַרק ּגֹוֶאה ִּבי ַהֹּגַעל, ַעד ְּכֵדי ָּכO ֶׁשֵאיֶנִּני ּדֹוֵאב

  
 :רועה

 )ַהְּׁשמּוָעה ָּכO אֹוֶמֶרת(ים ְּפָרִאים ּתֹוָתִחים ַעל ִּפיִריֵנִא

 ִמְתָּגִרים ֵּבין ְּגִוּיֹות ְקרּוׁשֹות ָּדם ִמָּכל ֵעֶבר, ַלַהט רֹוְׁשִפים

 ;ַיַחד ֻּדִּבים ִמְּמקֹוָמם ִעם ַאְנֵׁשי ַהָּצָבא ִנְמָלִטים ָׁשם

 ,תעֹוָלִלים ּוְזֵקִנים ִמְתרֹוֵצץ ִעם ַאְמַּתַח, ֶחֶבר ָנִׁשים

 ַהָּמֶות-ַאְרָצה ּכֹוֵרַע ּוְכָבר ֵמָעָליו ִמְסַּתְחֵרר ַמר

 .ֵאין אֹוֵסף ֶאל ַהֶּקֶבר, ֹּכה ַהְרֵּבה ֲחָלִלים ֻמָּטִלים

 ? ֱאֹמר ָנא, ִנַּצל הּוא, ּדֹוַמִני, ִריקֹו ִהַּכְרָּתֵדֶאת ֵפ
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 :משורר

 .םהּוא ִנְרַצח ִּבְגָרָנָדה ִלְפֵני ִּכְׁשָנַתִי. הּוא Iא ִנַּצל

  
 :רועה

 ? ֵאיO ֵאַרע ֶׁשִאיׁש ְמאּום Iא ִסֵּפר ִלי! לֹוְרָקה ֵמת

 ָּכO ָּכֶלה ְוֵאיֶנּנּו, ִחיׁש ַמִּגיָעה ַהְּׁשמּוָעה ִמן ַהְּקָרב

 ?ל ֵאירֹוָּפהָּכּוְבֵכן Iא ָאְבָלה ַעל מֹותֹו . ִאיׁש ְמׁשֹוֵרר

  
 :משורר

 ב ַּבַּגֶחֶלתֹשְנטֹוב ִאם רּוַח ִּת, Iא ָנְתנּו ַּדְעָּתם, Iא

 ָׁשם ֶאת ִׁשְבֵרי ַהּטּוִרים ִּתְמָצא ַּבֲאַתר ַהַּׁשְלֶהֶבת 

 .ַלּדֹורֹות ַהָּבִאים ַהּמֹוֶרֶׁשת) ָּכO ֹּתאַמר(ה ְּפעּוָטה ָמ

  
 :רועה

 ? ָאן יּוַכל עֹוד ִלְבֹרַח–ְוָאְמָנם ְמׁשֹוֵרר . Iא ִנַּצל, ֵמת

  ְּבֶרֶמזָלאו;   ִנַּצלהוא ַעְצמֹו Iא, ָאִטיָלה ֶזה ַהָּיָקר

 ? ְּבמֹותֹו ִמי ִּבָּכהּו, ַּפַעם ְּבַפַעם ִׁשֵּגר ַלִּמְׁשָטר

 ?ֲהֵיׁש ְולּו ֵהד ִלְדָבֶרי=, ְוַכּיֹום?  ֵאיO ַאָּתה ַחי

  
 :משורר

 ?ִּבְכָפִרים ֲחרּוִכים ֶׁשָּנַׁשּמּו? תֹוָתח רֹוֲעִמים-ֵּבין ְקֵני

  ְמֹטָרף ְוָכמֹוִניּכֹוֵתב ְּבעֹוָלם, ָּכO ֲאִני ַחי

 ִּכי ַמְלִּבין ּבֹו, ִיָּגַדע, הּוא ֵמִבין; ְּכמֹו ָהַאּלֹון ָׁשם ַקָּים

 .ֶׁשָּיִביא ְּכָבר ָמָחר ֶאת ַהֶהֶרס, ְּתַואי ַהְּצָלב ַלּכֹוֵרת

 .ַאO ֵּביְנַתִים ָעִלים ֲחָדִׁשים ְמִנִּצים לֹו, הּוא ְמַצֶּפה

 ,ר ְוַׁשְלָוה ֹּפה ׂשֹוֶרֶרתַהְּזֵאב ֹּכה ָנִדי, ֹוב ֶחְלְק=ט

 ,ַעד ֶׁשִּתְׁשַּכח ְלִעִּתים ִּכי ֵאיְנ= ֲאדֹוָניו ֶׁשל ָהֵעֶדר

 .ִּכי ֳחָדִׁשים ֹּכה ַרִּבים ָהָאדֹון Iא ִהִּגיַע ַעד ֵהָּנה

 .ְּכָבר ָהֶעֶרב ֵיֵרד ַעד ַאִּגיַע ַהַּבְיָתה, ָׂשא ָנא ְּבָרכֹות

 .ֹון ֶּכֶסףּגִּבְכָנָפיו ְמַרֵּצד לֹו , ָעף ְּכָבר ַּפְרַּפר ִּדְמּדּוִמים

  

  

  )פליישמן- נייגר מרים ,דיקמן עמינדב: מהונגרית(
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  אסיזי איש פרנציסקוס

  

  

 היצורים הלל

  
 כאן מתחילות הודיות היצורים שעשה

 ולכבודו' פרנציסקוס הקדוש להוד יי

 .כאשר שכב חולה בסנט דמיאן

  
 ַהּטֹובָּכל־ַהָּיכֹול ְו, ן ָהִרּבֹון ָהֶעְליֹו

 ְל= ַהַהֵּלל ְוַההֹוד ְוַהִּכּבּוִדים ְוָכל ִּתְׁשָּבחֹות

 ֵהן ָיאֹות, ָהֶעְליֹון, ְל= ְלַבְּד=

 .ְוֵאין ׁשּום ֱאנֹוׁש ָראּוי ְלַהְזִּכיְר=

 ְּבָכל ְיצּוֶרי=, ִרּבֹוִני, ְּתֻהַּלל

 ְּבִיחּוד ָּבֲאדֹון ָהָאח ֶׁשֶמׁש

 ֲאֶׁשר הּוא ַּבּיֹום ֵמִאיר ָלנּו

 ;ְוהּוא ָיֶפה ּוַמְזִהיר ּוַמְרֶּבה ֶקֶרן

 .ָהֶעְליֹון הּוא ְּכֵסֶמל, ְל=

 ,ֹוָכִביםּכָּבָאחֹות ְלָבָנה ּוַב, ִרּבֹוִני, ְּתֻהַּלל  

 .ַּבָּׁשַמִים ַצְרָּתם ְּבִהיִרים ּוִביָקר ְוָיִפים

 ָּבָאח רּוַח, ִרּבֹוִני, ְּתֻהַּלל  

 ְמָזִגיםֲאִויר ַוֲעָרֶפל ּוֹבַהר ְוָכל ּוָב

 .ֲאֶׁשר ָּבֶהם ִּתֵּתן ְליצּוְר= ַּפְרָנָסה

 ָּבָאחֹות ַמִים, ִרּבֹוִני, ְּתֻהַּלל  

 .ֲאֶׁשר ִהיא מֹוִעיָלה ְמֹאד ַוֲעָנָוה ּוָמְצַנַעת

 ָּבָאח ַלַהב, ִרּבֹוִני, ְּתֻהַּלל  

 ֲאֶׁשר ּבֹו ָּתִאיר ָלנּו ֶאת ַהַּלִיל

 .ָזקְוהּוא ָיֶפה ְוַעִּליז ְוַאִּדיר ְוָח

 ,ָּבָאחֹות ִאֵּמנּו ָהָאֶרץ, ִרּבֹוִני, ְּתֻהַּלל  

 ֲאֶׁשר ְמַפְרֶנֶסת ּוְמַכְלֶּכֶלת אֹוָתנּו

 .ּומֹוִציָאה ֵּפרֹות ְלִמיֵניֶהם ּוִפְרֵחי ֶצַבע ָוָעֶׂשב
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 ְּבֵאֶּלה ַהּסֹוְלִחים ְלַמַעְנ=, ִרּבֹוִני, ְּתֻהַּלל

 .ְונֹוְׂשִאים ַמְדֶוה ֶוֱענּות

 .ָהֶעְליֹון ַּתְכִּתיֵרםִּכי ַאָּתה 

 ַּבֲאחֹוֵתנּו ִמיַתת ַהּגּוף, ִרּבֹוִני, ְּתֻהַּלל

 .ֲאֶׁשר ִמֶּמָּנה ֵאין ָאָדם ַחי ָיכֹול ָלסּור

 .ַוי ְלֵאֶּלה ֲאֶׁשר ְּבֶפַׂשע מֹות ָימּותּו

 ַאְׁשֵרי ֵאֶּלה ַהִּנְמָצִאים ִּבְרצֹוְנ= ַהְּמֻקָּדׁש

 .ל ְלָהַרע ָלֶהםִּכי ַהָּמֶות ַהֵּׁשִני Iא יּוַכ

 ַהְּללּו ּוָבְרכּו ֶאת ִרּבֹוִני ְוהֹודֹו

 .ָאֵמן. ְוִעְבדּוהּו ַּבֲעָנָוה ַרָּבה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )הסופר של מעיזבונו תרגום|  ברש אשר: עברית(
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 מקרית אסופה – אמריקאים שמונה

  

  

 'סילביה פלאת

  

 הסוליליקווי של הסוליפסיסטית  

  
 ?ֲאִני

 ;ֶכת ְלַבִּדיֲאִני הֹוֶל

 חּוצֹות־ֲחצֹות

 ; ְמַסְחְררֹות ַעְצָמן ַּתַחת ִמְצָעִדי

 ְּכֶׁשֵעיַני ֶנֱעָצמֹות ֶנֱעָלִמים

 ; ָּכל אֹוָתם ָּבִּתים חֹוְלִמים

 – ֵמַעל ַּגְמלֹוִנים –ְּבִגין ִׁשְגיֹוִני 

 ְּבַצְלַצל־ַהָּיֵרַח ַהְּׁשֵמיִמי 

 .ָּתלּוי ָּברֹום

  

 ֲאִני

 ים ְלִהְצַטֵּמקּגֹוֶרֶמת ַלָּבִּת

 ְוָלֵעִצים ְלִהְצַטְמֵצם 

 ְרצּוַעת־ַמָּבִטי ; ְּבִהְתַרֲחִקי

 ְמַטְלֶטֶלת ֶאת ֻּבּבֹות־ָהָאָדם

 ,ֶׁשֵאיָנן ֵערֹות ְלִהַּדְלְּדלּוָתן, ְוֵהן

 ,ִמְׁשַּתְּכרֹות, ִמְתַנְּׁשקֹות, צֹוֲחקֹות

 ְוIא ַמֲעלֹות ַעל ַּדְעָּתן ֶׁשִאם ֶאְבַחר ְלַמְצֵמץ 

 .בֹוא מֹוָתןָי

  

 ,ֲאִני

 ,ְּכֶׁשֵּיׁש ִלי ַמַּצב רּוַח טֹוב

 ,א ֶאת ַיְרקּותֹוַמֲעִניָקה ַלֶּדֶׁש

 ְמַעֶּטֶרת ְרִקיִעים ִּבְתֵכֶלת ְואֹוֶצֶלת 

 ;ַלֶּׁשֶמׁש ֶאת ַהָּזָהב
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 ֵיׁש ִּבְרׁשּוִתי, ְּבִעּתֹות ַקְדרּוִתי, ַאף־ַעל־ִּפי־ֵכן

 ּכֹוַח ֻמְחָלט 

 –ַבע ְולֹוַמר ְלָכל ֶּפַרח ְלַהְכִרית ֶאת ַהֶּצ

 .ַאל

  

 ֲאִני 

 יֹוַדַעת ֶׁשַאֶּתם מֹוִפיִעים 

 ,  ְמֵלֵאי־ַחִּיים ַעל־ָיִדי

 ,ַמְכִחיִׁשים ֶׁשַּגְחֶּתם ֵמֹראִׁשי

 טֹוֲעִנים ֶׁשַאֶּתם ַמְרִּגיִׁשים  

 , ֶׁשּמֹוִכיָחה ֶׁשַהָּבָׂשר ַמָּמִׁשי, ַאֲהָבה ֹּכה יֹוֶקֶדת

 ָנִהיר ְלַמַּדי ֲהַגם ֶׁשָּבִרי ְו

 ,  ֵהם ַׁשי–ְיִדיַדי , ָּכל ַהָּבָרק, ֶׁשָּכל ַהֹּיִפי ֶׁשָּלֶכם

 . ִמֶּמִּני

  

  

  

  

 אלן גינסברג

  

 תפוח הלילה

  
 ָחַלְמִּתי ֶאֶמׁש

 ַעל ִמיֶׁשהּו ֶׁשָאַהְבִּתי

 ְּבֶמֶׁשO ֶׁשַבע ָׁשִנים ֲאֻרּכֹות

 ,ַאI Oא ָרִאיִתי ָּפִנים

 ַרק ֶאת ַהּנֹוְכחּות

 :ֶּכֶרת ֶׁשל ַהּגּוףַהֻּמ

 ֵזָעה עֹור ֵעיַנִים

 צֹוָאה ֶׁשֶתן ֶזַרע 

 ֹרק ַהֹּכל ְּבִניחֹוַח ּוְבַטַעם

 .ֶּבן־ְּתמּוָתה ֶאָחד
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 וואלאס סטיבנס

  

 עוד אישה מקוננת 

  
 ִׁשְפִכי ֶאת ַהָּיגֹון ַהחּוָצה

 ,ִמִּלֵּבO ַהַּמר ִמַּדי

 .Iא ַּתְמִּתיקֹו ֶׁשֲאֵבלּות

  
 .ה צֹוַמַחת ַּתְרֵעָלהְּבזֹו ָהֲעָלָט

 , ְּבֵעינֹות ַהֶּדַמע, ָׁשם

 .ִלְבלּוָבּה ַהָּׁשֹחר ֵמֵנץ

  
  –ִסַּבת־ַהֱהיֹות ַהַּנֲעָלה 

 ַהְּמִציאּות ַהְּיִחיָדה, ַהִּדְמיֹון

 –ָּבעֹוָלם ַהֶּנֱהֶזה ַהֶּזה 

  
Oמֹוִתיָרה אֹוָת 

 –ִעם ִמי ֶׁשֲעבּורֹו ַאף ֶהְזיֹון ֵאינֹו ָזע 

 .ְּקֵבOּוָמֶות ְמַנ
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 אופן' ורג'ג

  

 'חמישה שירים על שירה'מתוך 

  

 המחווה. 1

  

 ַחּוּפֵאיO ַמְחִזיק ַּת: ַהְּׁשֵאָלה ִהיא

 יםִחּוּפב ַּתֵהאֹוי ֶׁשִמ

  

 םִיַדָּים ַהים ִעִעְג נֹויOֵאְו

 יאה ִהָלֵאְּׁשַה? תֶפֹּנִטְּב

  

  הּוֶּׁשז ַמֵח אֹוהּויֶׁש ִמיOֵא

 ׁשֵּקַבא ְמהּוה ֶׁשָע ָׁשֹוּתְבַׁשְחַמְּב

  

 תירֹוִכ־ְמיׁש ִאיOֵא ְוֹוׂשְפָתְל

 ׁשֵּקַבא ְמהּוס ֶׁשֶקְפ'יֶצה ִּפיֶזֵאז ְּבֵחאֹו

  

 יאה ִהָלֵאְּׁשַה? רֹּכְמִל

 יםִרְרֹוׁשה ְמָא ֵמיּוְהא ִיי Iַתָמ

  

 ֹוּזה ַהָוְחֶּמין ַהים ֵּבִלְּבְלַבְּמֶׁש

 . ןנֹוְגִסְל
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 ט מילייעדנה סנט וינס

  

 על כוונתי לברוח ממנו 

  
 ת ֶלֶעֹום ּתּו ׁשּהין ָּבֵאֶׁש, הָפה ָיָפ ָׂשיזֹוד ֵאַמְלֶאי ֶׁשה ִלֶאְרִנ

 .הֶׁשה ָקל ֶזד ַעֹבֱעֶא, יתִלָּכְלַּכ

 היָקִרֵמָאק ְּבא ַרI, ירר־ִׁשֹוּפל ִצל ָּכי ֶׁשיִנִטָּל ַהּהָמת ְׁשד ֶאַמְלֶאי ֶׁשה ִלֶאְרִנ

 .תרֹון ָׁש ֵהֹום ּבֹוקל ָמָכא ְּבָּלֶא

 :יִתָּיִררּוֲעַּׁשת ַהין ֶאִמְז ַא–את ם ֹזִע, יםִרהּוְרִהר ֵמֵּזַנְתֶא(

 ביֵטר ֵהֹּפְחם ֶאִא) ?יםִלתּוים ֲחִלְכים אֹוִפֵּלַטם ֲעִאַה? ַחטּום ָׁשָלעֹום ָהִאַה

 ,הֶּזט ַהָלְׁשי־ִנִּתְלִּבר ַהָבָּדת ַהֶא, יִּתְבַׁשְחת ַמֶא, הֶּזר ַהָהָּנת ַהיט ֶאִסי ָאַלאּו

 ףֹחְסִלר ְוֹקֲעַל, יבִבָאיו ָּבָתדֹול ְּגת ַעלֹוֲע ַלחֹוכֹו ְּבׁשֵּיֶׁש, בֹהָּצַהה ְוֶאֹוּגַה

 ; יםִרָׁשְּג

 דַח, דָחג ֶאֶלק ֶּפ ַרַחֵל קֹוֹוּכְרַּדל ֶׁשַחי־ַנֵקלּוע־ֲחַּצַמ, וָׁשְכַע

  –י ִנדֹוי ֵז– Oיָלֵאה ְוָּתַעה ֵמֶיְהִּי ֶׁש–ל לּוְסַמְּב, רַצְו

  

 . ץּוּצ ִּפ–ז ק ָאֵרעֹוע ְּבַּגְפם ֶאִאְו; רֹּפְחֶא, רֹּפְחֶא

  

  

  

 לנגסטון יוז

  

 ינוקא

  

 !טְרֶּבְלַא

 !טְרֶּבְלַא, יֵה

 .יׁשִבְּכי ַּבק ִלֵחַׂשא ְּתYֶׁש

 הֶּלֵאת ָהֹוּיִאָּׂשַּמ'ה ַּתֶאה רֹוָּת'

 –ל ּוּמת ִמעֹוְסֹוּנֶׁש

  =ְת'ְסֹרְדת ִּתַחַא

 .תמּו ָּתהָּת'ְו

 .יׁשִבְּכי ַּבק ִלֵחַׂשא ְּתYֶׁש, טְרֶּבְלַא
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 ויליאם קרלוס ויליאמס 

  

 יושרה גותית  

  
 !יוָלת ָעֶרֶּבַד ְמְּת ַאּהָּב ֶׁשֹוּזה ַהָרּוּצ' ַּתO ָלׁשֵי

 !הֵרְׂש־ֶעׁשֵמֲחת ַהַּב, ֹוּלה ֶׁשָּנַטְּקא ַהָּמִאל ָהַעְו

  

 .תֶרֶמ אֹוְּתַא, יתִגָרת ְטמּוה ְּדָתְיא ָהם Iַעף ַּפיא ַאִה

 . יםִבלּו ֲעיּום ָהֵה. םיֶהֵלם ֲעֵחַרי ְמִנֲא

  

 הֶּלֵאים ָהִלָּסַּפם ַהִאה ַהֶהֹוי ּתִנֲאַו. םיֶהֵלי ֲער ִלַצ

 תֶלֶסְרַעְּמה ֶׁשָּׁשִאם ְּבַעי־ַּפ ֵאנּוְנֹוּבְתִה

  

 יִנֲא! הת ֶזי ֶאִאְרִּת! הֹו. יָהֶדָיק ְּבינֹוִּת

 תי ֶאִאְרִתְו! יִדהּו ְיתֹוה אֹוָׂשא ָעהּוֶׁש ַחֵמ ָׂשOל ָּכָּכ

  

 ה ָיא ָההּוֶׁשה ְּכָיא ָהה הּוָכָּכ! ּהָּלף ֶׁשצּוְרַּפַה

 !ןָטי ָקִדהּוק ְינֹויק ִּתַר, אן ָּכנּוָּתִא

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 137

 ארנסט המינגווי

  

 דיוקנה של גברת  

  
 הֶיְהא ִיYיר ֶׁשִׁש. ןָטיר ָקת ִׁשעּוָצְמֶאאת ְּבר ֹזאַמו ֹנָׁשְכַע

  ה לֹוֶיְהא ִּתYֶׁשק ְוקּוְחִצ ְּבלֹוְּטַבל ְלה ַקֶיְהִּייר ֶׁשִׁש. בטֹו

 ר ֵטֹוּנם ֶׁשָדי ָאיֵדב ִּבַּתְכִּניר ֶׁשִׁש. תיבּוִׁשל ֲחָּכ

 יר ִׁש. הָאְנל ִקכּוד ֲאֶלי ֶייֵדב ִּבַּתְכִּניר ֶׁשִׁש. היָנִט

 ירא ִׁשI. בֶרת ֶעַחרּוֲאא ַלבֹוג ָלַהָּנ ֶׁשהּויֶׁשי ִמיֵדב ִּבַּתְכִּנֶׁש

 ירִׁש. יםִלֶויְטִּסת ַהר ֶאֵּכְזַאא ְמYיר ֶׁשִׁש. דָמְחֶנ

  ַעֵגֹוּפן ֶׁשָטיר ָקִׁש. םָלעֹוה ֵמָּיִלְּגְנַאר ְּבֵּקִּבא Yֶׁש

  יׁשִאיר ֶׁשִׁש. יםִבְר עֹוֹוין ּבֵאיר ֵׁשִׁש. תֹוׁשָגְרָּב

Iן ֶׁשָטיר ָקִׁש. ֹות ּבא ֵמYתהּול ַמר ַעֵּבַדא ְמ 

 א הּו ֶׁשהּויֶׁשי ִמיֵדב ִּבַּתְכִּניר ֶׁשִׁש. הָבֲהַאָה

 אYיר ֶׁשִׁש. ליר זֹוִׁש. הָאְנא ִקֵליר ָמִׁש. הָכָּכ

 ים ִבָּתְכל ִנָלְכה ִּבָּמל ָליר ֶׁשִׁש. בֹּתְכה ִלֶוָׁש

 ב ֹוּטיר ֶׁשִׁש. ירא ִׁשהּויר ֶׁשִׁש. הֶּלֵאים ָּכיִרִׁש

 .ירִׁש. רֵתב יֹוב טֹוֹּתְכה ִלָין ָהָּתִּניר ֶׁשִׁש. בֶׁשִּנְכַּת

 ירִׁש. יםִעְדם יֹוָּלֻּכ ֶׁשהּוֶּׁשיר ַמִהְצַּמיר ֶׁשִׁש

 ירִׁש. יוָלב ָעַׁשא ָח Iיׁשִא ֶׁשהּוֶּׁשיר ַמִהְצַּמֶׁש

 .א Iיר אֹוִׁש. תעּוָמְׁשר־ַמַסֲח

  

 תַעַּגֻׁשם ְמָלעֹוה ֵמָתְיא ָהן Iְיַטד ְׂשרּוְטְרֶּג    

 תַעַּגיְֻמ ְסָתם ַּבְטָלִנית הָתְין ָהְיַטד ְׂשרּוְטְרֶּג    

  

 יםִרָבְּדי־ַהֵנת ְּפי ֶאֵרְמַגה ְלֶּנַׁשה ְמָיה ָהי ֶזַלאּו, ףַלר ָחָבה ְּכל ֶזָּכֶׁשו ְּכָׁשְכַע   

 .Oֵּבִלר ְלָקָּיה ֶׁשר־ָמַבה ְּדה ֶזָי ָהלּו

 1926, פריז

  

  

  

 )ויזן יהודה: מאנגלית(
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  ברוק טרופר

  

  

  ההיפופוטמית האלה, סמט- סמט של מותה על

  
  

 שיר של שבט מן המצרים הקדמונים

  

 )הכהנים מתוך המקדש(

  

 .ָהְיָתה ִהיא ִאֵּמנּו? ֲעָנִקית ּוְקמּוָטה, ִהיא ָהְיָתה ַמְחִליָאה

 .ְיִחיָדה ְלַעֵּמנּו; ַאO ֵאָלה? ִהיא ָמְלָאה ַּתֲאוֹות ְוִזָּמה

 ;ָאה ֲהלּוָמה ַאO ִעם ַלְיָלה ָּגְנָחה ָלּה ַּבֵּצלִהיא ַּבּיֹום ֶנְחְּב

 .ָּפַחְדנּו ָלֵצאת; חֶׁשO-ִמֵּלאנּו ַצָּוּה ִּבְכסּות, ִנְרַעְדנּו

  

 )כל העם מבחוץ(

  

 ,ְּכֵאב ָׁשְלָחה

 ;ָנַתּנּו ָלּה ֶׁשַבח  

 ,ִהיא ׁשּוב ִחְּיָכה

 .ָתה ָהבּו ֶזַבחְּוִצ  

 ,ִרְּכָכה ָּכל ָצָרה

 ;ָקֵתנּוֲעה ִׁשְּכָכ  

 ּוָמה ֶיֱאַרע

 ?ְּבמֹות ֵאָלֵתנּו  

  

 )הכהנים מתוך המקדש(

  

 ? ֵּכיַצד ֹנאֲהֶבָה–; בֹון ֶאת ָּבֵנינּוֵתָאִהיא ָאְכָלה ְל

 . ִמֵּלאנּו ַצֶּויָה–; ָּתְבָעה ָּבחּוֵרינּו ָּדְרָׁשה ַעְלמֹוֵתינּו

 .ּה ָּגָבַאO ִלֵּבנּו; יםָהַעִּמָהִיינּו ְלַלַעג ָוֶקֶלס ְּבָכל 

 .ַעְכָׁשו ִהיא ָּגְוָעה; ַאֲהָבה ּוִמיָתה, ָמֵגן, לֶכָנְתָנה ָלנּו ֹא
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 )כל העם מבחוץ(

  

 ;ֻעָּזּה ָמה ַרב

 .ַאO ַהָּמֶות ָיכֹול ָלּה  

 ;ָׁשְלָטה ְזַמן ַרב

 .ַאO ַהְּזַמן ַמְמִׁשיO ָהְלָאה  

  

 ,ִרְּכָכה ָּכל ָצָרה

 ;ָקֵתנּוֲעִׁשְּכָכה   

 ּוָמה ֶיֱאַרע

 ?ְּבמֹות ֵאָלֵתנּו  

  
  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )עדו ניצן: מאנגלית(
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  קלייר ון'ג

  

  

  ושיר מחשבות ד"י, לדיו מתכון

  

  

 מתכון לדיו

  
ְנט ּוֶמֱחָצה ֶׁשל ֵמי ֶּגֶׁשם ַקח ָׁשלֹוׁש אּוְנִקּיֹות ַעְפֵצי ַאּלֹון ְמֻפָּצִעים ְוִׂשים ְּבַּפְי

ִמים ָאז הֹוֵסף אּוְנִקָּיה ּוֶמֱחָצה ֶׁשל ִויְטִריֹול ָיֹרק ְוַהַּנח ֶׁשַּיֲעְמדּו ְׁשלֹוָׁשה ָי

  ַוֲחִתיַכת ְּכֹחל־ּכֹוְבסֹות ְוַנֵער ֵהיֵטב יֹום יֹום ְוִהיא טֹוָבה ְלִׁשּמּוׁש
  

• 

  
ָהֱאֶמת ִהיא ְׁשֵלמּות ַהְּפֻעָּלה ְוIא ְנכֹונּות ַהִּדּבּור ִּכי ָהִראׁשֹוָנה ִהיא ָהרּוַח 

ל ָהֱאֶמת ְוַהְּׁשִנָּיה ַרק ַהֲהָכָנה ְוַהֲהָלָכה ֲאֶׁשר Iא ַאַחת ְּכמֹו ְּבכֹוֶתֶרת ְוַהַּמֲעֶׂשה ֶׁש

 ֶׁשל ֵסֶפר ּגֹוֶרֶרת אֹוָתנּו ְלַצּפֹות ְליֹוֵתר ִמָּמה ֶׁשָאנּו ּפֹוְגִׁשים ּבֹו

  
• 

  
ּוַח ְּבִחּבּוק ַאל ְלִאיׁש ְלַהְרׁשֹות ַלְּתִהָּלה ִּכי ְּתַכֶּלה ֶאת ִמָּדתֹו ַהְּתרּוִמית ְוָלנ

ֲעֵרָבה ַּכֲאֶׁשר ָהָאָדם ַמְתִחיל ְלִהְתָּגאֹות ִּביכֹולֹוָתיו ָהָיַדִים ּוְלַהֲאִזין ִלְנִגיָנָתּה 

 ְויֹוֵׁשב ְלIא ַמַעׂש ַהְּתִהָּלה ַנֲעֵׂשית לֹו ְלנֹוָׁשה ַעד ֶׁשהּוא ּפֹוֵׁשט ֶרֶגל ְּבחֹובֹו ָלּה

  
• 

  
ַאְּתרֹו ְּפָגִמים ִּביִציָרה ּוְבָכל ֹזאת ְּבָכְתבֹו ְּבאֹוד ָיכֹול ָאָדם ִלְהיֹות ִּפְּקִחי ְמ

 ְיִציָרה הּוא ַעְצמֹו ָעׂשּוי ִלְהיֹות ֶאֶפס ָּגמּור ְוIא ִיְצַלח ִלְמאּום

ם ְוָתַקף Iא ַרק ֶאת ִמְבְצֵרי ַהִּמְׁשֶנה ֶׁשל ֵחיל־ַהַּמָּצב ָקֶאָחד ְּכמֹו קֹוֶּבט ֲאֶׁשר 

ל ְּכַמְצִּביא ְמיָֻּמן ֶאת ְנֻקַּדת ַהֻּתְרָּפה ֶׁשּלֹו ָראּוי ֹּכף ִּבְפֵני ַהֵּפַדְנִטי ֶאָּלא ָחַׂש

ְלֶׁשַבח ַעל ַהִּׁשּמּוׁש ַּבֲעָמלֹו יֹוֵתר ֵמֲאֶׁשר ָּכל ְׁשָאר ַאְנֵׁשי ַהִּטיָרה ַּגם ַיַחד ֲאֶׁשר 

ל ָמה ֶׁשּמּוָבן  ֶׁשָּכ–ָצִדים ְמַדְקְּדִקים ֶׁשֵּכן הּוא ְּבֵברּור ַמִּגיַע ְלַמְסָקָנה זֹו 

 ַלֲאֵחִרים הּוא ְּבֶגֶדר ִּדְקּדּוק ְוָכל ָמה ֶׁשהּוא ֵׂשֶכל ָיָׁשר ֵאינֹו ָרחֹוק ִמן ַהָּנכֹון
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• 
  

יֹוֵתר ִמִּלים ֶנֶאְמרּו ְויֹוֵתר ִּבּקֹורֹות ִהְתַּכּלּו ְלִיּׁשּוב ַהְּׁשֵאָלה ַמִהי ִׁשיָרה ּוָמה 

ים ַעל ֵּדעֹות ֶׁשֻהְּבעּו ּוְבֶהְסֵּבִרים ַעל ֵּדעֹות ֶׁשֻהְפְרכּו ְצִריָכה ִלְהיֹות ִׁשיָרה ְּבִוּכּוִח

ֶׁשֵּכן ֵמָאז ּוֵמעֹוָלם ... ֵמֲאֶׁשר הּוְטחּו ְּבִוּכּוִחים ְוַהְפָרכֹות ְּבִעְנָיִנים ּפֹוִליִטִּיים 

 ָמה ֶׁשהּוא ַקָּלה יֹוֵתר ָהְיָתה ַהְּמִׂשיָמה לֹוַמר ָמה ֵאיֶנּנּו ְמֻׁשָּבח ֵמֲאֶׁשר ִליֹצר ֶאת

 ְמֻׁשָּבח

  
• 

  
ֵמָאז ְיֵמי ִמיְלטֹון ָרִאינּו Iא ַּפַעם ֻּדְגָמאֹות ְיֵגעֹות ֶׁשל ְּדָרׁשֹות ַּבֲחרּוִזים 

ֶׁשָּכְתבּו ֲאָנִׁשים טֹוִבים ְוִיְרֵאי־ָׁשַמִים ֶׁשָחְׁשבּו ְּבָטעּות ִּכי ַּכָּונֹוֵתיֶהם ַהּטֹובֹות ֵהן 

ֹוֵׂשא הּוא ֶׁשֶהֱעִניק ְלִמיְלטֹון ַחֵּיי־ֶנַצח ֶאָּלא ִהַּלת ָהאֹור  Iא ַהּנ–ַהְׁשָרָאה ִׁשיִרית 

 ִאם ַנֲעִתיק ֶאת ַּגן ָהֵעֶדן ָהָאבּוד ִּבְּפרֹוָזה –יָלה ַעל ְסִביבֹוֶתיָה ֵהִטֲאֶׁשר ְּגאֹונּותֹו 

ק־ְׂשֵרָפה ִנְמָצא ּבֹו ְסִתירֹות ַרּבֹות ַהְּמַחֵּבר ְּדָרָׁשה ְלעֹוָלם Iא ָהָיה ַמְזִּכיר ֲאַב

 ֲהָדָרּה ֶׁשל ִׁשיַרת ֱאֶמת ְּכמֹו ַהְּכָתִמים –ְּכַמְרִּכיב ִּבְקָרבֹוֵתיֶהם ֶׁשל ַמְלָאִכים 

 ֶמׁש ּגֹוֵרם ְלָכO ֶׁשYא נּוַכל ְלַהְבִחין ַּבְפָּגִמיםַּבֶּׁשֶׁש

  
• 

  
 ד ֵהןַח הְּבֶקֶרב ָהֲאַסְפסּוף ֵחרּות ּוִבָּז

  
• 

  
 ַחֹוים ְּבִהְרהּור ֵאיָנם ַמִּכיִרים ְּתרּוָפה טֹוָבה ִמן ַהּכֲאָנִׁשים ֶׁשֵאיָנם ַמְרִּב

  
• 

  

 ָהֶאָחד עֹוֶלה ִמִּטּפּוַח ַהֶּנֶפׁש ְוֶנֱהִנים ִמֶּמּנּו ְמֵתי –ַּתֲענּוגֹות ֵיׁש ִמְּׁשֵני סּוִגים 

 ֶאת –ת  ְוֶזה ַהּסּוג ַהַּמֲאִריO ָיִמים ְּביֹוֵתר ְוַהָּפחֹות ָעׂשּוי ְלִהְׁשַּתּנֹו–ְמַעט 

ַהַּתֲענּוגֹות ַהְּנפֹוִצים יֹוֵתר מֹוְצִאים ַרִּבים ְּכמֹו ֲעָׂשִבים ָיִפים ַּבְּׁשָמָמה ֵהם ְּגֵדִלים 

 ֶאְפָׁשר –ִמן ַהֶּטַבע ַוֲהַגם ֶׁשָּיִפים ֵהם ְמאֹוד ָלַעִין ֵאין ֵהם ֶאָּלא ַחד־ְׁשָנִתִּיים 

 ִכים ַרק ַלְּׁשַלִּבים ַהּׁשֹוִנים ֶׁשל ִקּיּוֵמנּוִלְקֹרא ָלֶהם ַּתֲענּוגֹות ַהְּיָצִרים ְוֵהם ַׁשָּי
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• 
  

ְסָפִרים ַרִּבים ִנְכָּתִבים ְּכֵדי ֶׁשֲאָנִׁשים ִיְקְראּו ַהּטֹוִבים ְּביֹוֵתר ִנְכָּתִבים ְּכֵדי 

 ֶׁשֲאָנִׁשים ַיְחְׁשבּו
  

• 
  

 הֵליק ָהָיה ַאִּמיץ ִמּתֹוO ִאיְנְסִטיְנְקט ְוָיָׁשר ִמּתֹוO ְּבִחיָרְּב
  

• 
  

 הּוא ַמְכִניס ִׁשּנּוִיים ַּבַהָּבָעה –ַהַּטַעם הּוא ֲאִחידּוָתּה ֶׁשל ַהַּמֲעָלה ַהּטֹוָבה 

 ֲאָבל ַהְּגאֹונּות – הּוא ְמַאְרֵּגן ּוְמַסֵּדר ִעְנָיִנים ֶׁשַּבַּמְחָׁשָבה –ּובֹוֵחר ִּדּמּוִיים 

 ּבֹוֵראת אֹוָתם
  

• 
  

ַבֵּקׁש ְּתִחָּלה ְיִדיַעת־ַעְצמֹו ְמַנֶּסה ִלְקֹרא ְּבֶטֶרם ַהְּמַבֵּקׁש לֹו ָחְכָמה ְּבֶטֶרם ְי

 ִּכי ָּכל ֶהָחֵפץ ְלָהִביא ַּתְכִלית ֶאל סֹוָפּה –ֵיַדע צּוַרת אֹות ְוָכO אֹוֶבֶדת לֹו ַּדְרּכֹו 

 ְּתִעָּיתֹו ֶׁשל ָאָדם ַאַחר ַהָחְכָמה ְּבִלי –ַחָּיב ְּתִחָּלה ִלְגֹמר ֹאֶמר ְלַהְתִחיל ָּבּה 

 ַהָחְכָמה ְמִׁשיָבה ָּפָניו –ֶׁשֵּיַדע ַעְצמֹו ְּתִחָּלה ִהיא ַּגַאְוָתנּות ְוִנְסיֹונֹוָתיו יְֻמָרִנִּיים 

ס ֶאל ָנ ֲאָבל ַהְּמַחֵּפׂש ְּתִחָּלה ְיִדיַעת־ַעְצמֹו ִנְכ–ֵריָקם ְואֹוֶטֶמת ָאְזָנּה ְלַהְפָצרֹוָתיו 

 ִמְקָּדָׁשּה ִּבְזכּותֹו ֶׁשּלֹו
  

• 
  

ם מֹוֶדְרִנִּיים ֵאיָנם ָאְפָנִתִּיים ְּכָלל ּוִמְסַּתֵּבר ִּכי סֹוְפִרים מֹוֶדְרִנִּיים ְנִביִאי

ְּכרּוִכים יֹוֵתר ִמַּדי ַאֲחֵרי ַהְּתִהָּלה ִמֶּׁשַּיַעְסקּו ַּבְּנבּוָאה ְּבָכO ֶׁשִּיְקְצבּו ָלּה ָמקֹום 

 ְּבתֹוO ֵּפרֹות ַחֵּייֶהם
  

• 
  

 ית ְועֹוָלה ְּכֵעֶׂשב ׁשֹוֶטה ְּבָכל ָהַאְקִליִמיםְרִמָּיה ִהיא ְּכַלל־עֹוָלִמ
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• 

  

  

 ִרְׁשרּוׁש ֶׁשל ָעִלים ַּתַחת ַּכּפֹות ָהַרְגַלִים ַּבְּיָערֹות ְוַתַחת ְמׂשּוכֹות 

 ְׁשִביִלים ָצִרים ְוָכל ְרחֹוב ָסלּול, ִהְתַּפְּצחּות ֹּדק ַהֶּקַרח ְוַהֶּׁשֶלג ְּבִמְׁשעֹוֵלי ַיַער

ְּבָׁשָעה ֶׁשָהרּוַח צֹוֵעק ְּבַצְּמרֹות         , ְׁשרּוׁש אֹו מּוָטב ָלחּוׁש ֶּדֶרO ַהַּיַערַלֲעֹבר ְּבִר

 ;ַאּלֹוִנים ְּכמֹו ַרַעם

 ִרְׁשרּוׁש ַּכְנֵפי ִצֳּפִרים ֶׁשֻהְבֲהלּו ִמִּקָּנן אֹו ֶׁשָעפֹות ִנְסָּתרֹות ֶאל ַהִּׂשיִחים

ַעָּקִבים    , ַּדּיֹות, ְּכגֹון עֹוְרִבים,  ְלַמְעָלה־ֹראׁש ַּבַּיַערְׁשִריַקת ִצֳּפִרים ַהּיֹוֵתר ְּגדֹולֹות

 ;ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶהם

 ;ּוְטִפיַפת ְסָנִאים ַעל ַהַּטַחב ַהָּיֹרק, ִמְדַרO ֲאֻדֵּמי־ָחֶזה ְוחּוגֹות ַעל ֶהָעִלים ַהחּוִמים

 ;ְפָלם ֵמֹרב ְּבֵׁשלּותָנְלָסר ְּבְטִפיַחת ֱאגֹוִזים ַעל ַעְנֵפי ָהִא, ְנִפיַלת ַּבּלּוט ַעל ָהָאֶרץ

  ָמה ְמתּוקֹות ְּתמּונֹות ָּכֵאֶּלה ִּבְבָקִרים ְׁשטּוֵפי־ַטל         –ַמַּׁשק ְּכַנף ַהִּגְּבתֹון ַעל ַהְּׁשָלִפים 
 !ְּכֶׁשַהַּטל ְמַנְצֵנץ ִמּנֹוצֹוָתיו ַהחּומֹות

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )אביעד שטיר: מאנגלית(
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 פושקין אלכסנדר

  

  

  הגיבורים ושבעת המתה המלך בת מעשה

  

  
 מעשה ידי מנחם זלמן וולפובסקי –התרגום שלפניכם 

מתרגמו הנודע של דוסטוייבסקי ומגדולי , )1975-1893(

 נמצא – 20-מתרגמי הסיפורת העבריים שפעלו במאה ה

, את התרגום. 'גנזים'בארכיונו של יעקב פיכמן שבמכון 

' מולדת'בסקי לכתב העת וולפושלח , שנדפס כאן לראשונה

ידו בראש ־כפי שמצוין בכתב,  אלא שהאחרון–שערך פיכמן 

אם גם , התרגום טוב למדי: "סבר כי, כתב־היד של התרגום

אינה , לפי תוכנה, רק כל המעשייה. יש על מה לעבוד עוד

 ".לילדיםכי אם לעיתון ' מולדת'עניין ל

  

  

•  •  •  
  

Oֵצאת ַלֶּדֶר Oָקם ַהֶּמֶל 

  ֶאל ַהַּמְלָּכה ַוְיָבֵרOָּבא

 ִמָּיד, ְלָׁשלֹום אֹוָתּה

 ,ַלַחּלֹון ָיְׁשָבה ְלַבד

 ּוִמּיֹום ַעד ֵליל ִנֶּבֶטת

 ֶאת ּבֹואֹו ִּתְׁשֹמר ְּבֶרֶטט 

 ַּתְכִאיב ַעִין ֵמַהֵּבט

 :יֹום ָּתִמים ֵמֵעת ְלֵעת

 !ֵאין רֹוִאים ְּפֵני ֵרַע־ֶחֶמד

 ַרק סּוָפה ַּבחּוץ נֹוֶהֶמת

 ,דֹות ַהֶּׁשֶלג ַרדַּבָּׂש

 . Iֶבן ַעד–ָּכל ָהָאֶרץ 

 ְיָרִחים ִּתְׁשָעה ָעָברּו

 ַּבָּׂשֶדה ֵעיֶניָה ָּתרּו



 145

 ַּבֵּליל, ַאO ִהֵּנה ֶּבָחג

 .ַּבת ָנַתן ַלַּמְלָּכה ֵאל

 ,ָאז אֹוֵרַח ָּבא ַלֹּבֶקר

 ,ֹּכה ִנְכָסף ָיָקר ִמֹּיֶקר

 ִמַּקְצֵוי ָהָאֶרץ ָׁשב

 . ָאב–ֶלO ֶאל ֵּביתֹו ַהֶּמ

 ,ֶרַגע ַרק ֵאָליו ִהִּביָטה

 ,ַרב ָהָיה ָאְׁשָרּה ִמַּדי

 ֲאָנָחה ְּכֵבָדה ִהְפִליָטה

 .ְוָׁשְבָקה ַחִּיים ֶלָחי

 

–– 

 

 ,ַּכָּים הּוא, ֶבל ֶמֶלO ַרבֵא

 ,ַאO ָהִאיׁש ָּבָׂשר ָוָדם הּוא

 ,ִמֲהָרה ָׁשָנה ָלעּוף

 .ִהְתַחֵּתן ַהֶּמֶלO ׁשּוב

 ְיָתה ַהְּגֶבֶרתַאף ָאְמָנם ָה

 ֵאֶׁשת־ֶמֶלO ְלִתְפֶאֶרת

 ,קֹוַמת־הֹוד, ִלְבַנת ֹּתַאר

 ;ָּכל ַהַּמֲעלֹות, ֵׂשֶכל

 ַאO ֵּגָאה ְּבַנְפּתּוֵלי־ֶלֶכת

 .ַקָּנִאית ַוֲהַפְכֶּפֶכת

 ֵּבין ָּכל ֹמַהר ּוַמָּתן

 ִהיא ִקְּבָלה ְרִאי ָקָטן

 יֹוֵדַע: ְוָלְרִאי ְסֻגָּלה

 :ִהי ָלּה ֵרַעַוְי. הּוא ַּדֵבּר

 ַרק ִאּתֹו ִהיא ׂשֹוֲחָחה

 ;טֹוַבת־ֵלב ְוַגם ְׂשֵמָחה

 ,ִמְׁשַּתְעְׁשָעה ּוִמְתַּגְנֵדָרה

 :ְּבֵסֶבר ֵחן ֵאָליו ִּדֵּבָרה

 ֱאֹמר, ְרִאי, אֹור ֵעיַני"
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 :ְוהֹוֵצא ִמְׁשָּפט ָלאֹור

 ִמי ְּכמֹוִתי ֶחְמָּדה ָלַעִין

 "?ְּבIֶבן־ּגּוף ּוְׁשִני־ְלָחַיִים

 :ף ָהְרִאי ָיִׁשיב ֵלאֹמרַא

 ,ַּגם ֵאין ִלְכֹּפר, ַמְלָּכה, ֵּכן"

 י־ְלָחַיִיםִנְּבIֶבן־ּגּוף ּוְׁש

 ."ֵאין ְּכמֹוֵתO ֶחְמָּדה ָלַעִין

 ,ַוִּתְפֹרץ ִּבְצחֹוק־ֲענֹות

 ,ַוְּתַקְׁשֵקׁש ָּבֶאְצָּבעֹות

 ,ַוִּתְקֹרץ ִּבְׁשֵּתי ֵעיַנִים

 ,ַוִּתְמֹׁשO ַּגם ַּבְּכֵתַפִים

 ,ֹחג ָוֹסב, ָיד ֶאל ֹמֶתן

 .ִּתְתָנֶאה ָלְרִאי ַהּטֹוב

 

–– 

 

 ּוֵבין ֹּכה ִּבָּתּה חֹוֶרֶגת

 ַּגם ּפֹוַרַחת ּוְמַׂשְגֶׂשֶגת

 ֹּכה ָּגְדָלה ְּבִצְנַעת־ִזיו

 . ָעְלָתה ַוִּתיף–ּוִפְתֹאם 

 ַּגּבֹות־ְׁשחֹור ְוIֶבן־ְּדמּות ָלּה

 .ֶמֶזג ַרO ָצנּוַע ְּכסּות ָלּה

 ְחֹּפץ ָּבּה ְלִאָּׁשהַוַּי

 .ֶּבן־ַהֶּמֶלO ֱאִליָׁשע

 . ִהְסִּכים ַהֶּמֶלO. ָּבא ַׁשְדָכן

 ֲעֵרי־ֶפֶלO: ְוַהֹּמַהר

 –ַאְרמֹונֹות ָנִאים ; ֶׁשַבע

 .ַסO ֵמָאה ְוַאְרָּבִעים

 ִמְתַקְּׁשָטה ִלְקַראת ַהֶּנֶׁשף

 ָּבָאה ַהַּמְלָּכה ַוֵּתֶׁשב

 ,ָהְרִאי ַהָּקט, מּול ֵרָעּה

 :ַוִּתְׁשַאל אֹותֹו ַּבָּלאט
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 ִמי ְּכמֹוִתי ֶחְמָּדה ָלַעִין"

 "?ְּבIֶבן־ּגּוף ּוְׁשִני־ְלָחַיִים

 ?ַמה ַּיְפִליט, הֹוי, ַאO ָהְרִאי

 ,ָאְמָנם ָיִפית, ֵאין ָסֵפק"

 נֹוֶהֶרת, ַאO עֹוָלה ַהַּבת

 ."ְּבֹתַאר־ַצח ּוְבֶלְחָיּה־ֶוֶרד

 ַהַּמְלָּכה ִּבְמִרי־ַאָּפּה

 ָּתִרים ַּכָּפּה, ז ִּתְקֹּפץָא

 ְוָהO ַעל ְּפֵני ָהְרִאי ְּבַזַעם

 !..ּוַבֲעֵקָבּה עֹוד ַּפַעם

 !ְזכּוִכית ְּבזּוָיה ְמֹאד, ַאְּת"

 !ָׁשְוא ָוֶׁשֶקר ַהִעיֹדת

 –? ֵאיO ִּתְׁשֶוה ִלי ַהַּבת־ְּבִלי־ֵּדַע

 .ְּגאֹוָנּה ֶזה ֲאַגֵּדַע

 !ֵהן ְּכָבר ֹראׁש ָנְׂשָאה ֶלָעב

 :ּוְלָבָנה ִהיא Iא ַלָּׁשְוא

 זֹו ִאָּמּה ָהָרה ִנָּבָטה

 .ַרק ַלֶּׁשֶלג ֶׁשִּמְּלַמָּטה

 !ֵהן Iא ֵכן: ַאO ֱאָמר־ָנא

 ?Iא ָעְלָתה ָעַלי ְּבֵחן

 .ִעיָדהָה, ֵאין ְּכמֹוִתי ָיָפה

 ,ְּבָכל ַאְרֵצנּו ׁשּור ְוַהִּגיָדה

 ,ִאם ִּתְמָצא ְׁשִנָּיה עֹוד ִלי

 : ֵמִׁשיב ָהְרִאי– "?ֲהIא ֵכן

 ַאO ַהַּבת עֹוָלה ְלִתְפֶאֶרת"

 ."ַּגם ְלֶוֶרד, ַּגם ְלIֶבן

 ָזְרָקה ָהְרִאי. ֵאין ֵעָצה

 ,ַּתַחת ַהַּדְרָּגׁש ִּבְמִרי

 ָּבּה ִקְנָאה ְׁשחֹוָרה ׂשֹוֶרֶטת

 ,ַוִּתְקָרא ָאז ַלְמָׁשֶרֶתת

 :ְוֹכה ָאְמָרה ַלַּנֲעָרה

 ,ְקִחי ִאָּתO ַהַּיֲעָרה
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 ֶאת ַּבת ַהֶּמֶלO, ל ֻסְּבכֹוֶא

Oְוֶחֶבל ְלָכְפָתּה ְיֵהא ָל, 

 ַּתַחת ֹאֶרן ָׁשם ּתּוַטל

 .ַלְּזֵאִבים ְלַמֲאָכל

 ?ִמי ַיְמֶרה ִּפי ֵאֶׁשת־ֶרַׁשע

 .ָהָאָמה Iא ִהְתַעֵּקָׁשה

 ֶאל ַהַּיַער ִנְסַּתְּלָקה

 . ַּבת ַהַּמְלָּכהְוִעָּמּה

 .הָהְלָא, ֹּכה ִהְרִחיקּו ָהְלָאה

 .ִנְבָהָלה. ַוּיּוַבן ַלַּבת

 ַהִּגיִדי ַאְּת: ַוְּתַפֵּלל

 ָמה ַהֵחְטא ֶׁשִּבי ָמָצאת

 ,ַאל־ָנא ֶאת ַחַּיי ְּתַקְּפִחי

 ַעָּתה קּוִמי־ָנא ּוְלִכי

 ְוִתָּזֵכר ָלO ַהְּזכּות

 .ְּכֶׁשַאִּגיַע ַלַּמְלכּות

 זֹו ִלָּבּה ֵאֶליָה ָׁשָתה

 :Iא ָהְרָגה ְוIא ָּכָפָתה

"Oֵאל ָיְחֵנ ,Oְוָׁשלֹום ָל," 

Oֲעָזַבָּתּה ַוֵּתַל. 

 ,ִּתְׁשַאל אֹוָתּה ַהְּגֶבֶרת" ?ָמה"

 "?'ְלִחי־ַהֶּוֶרד'ְוֵאיֹפה זֹו "

 ְלַבָּדּה: "ָהָאָמה עֹוָנה

 יא עֹוְמָדהָׁשם ַּבַיַער ִה

 ,ַּבַּמְרֵּפק ְּכפּוָתה ֶאל ֹאֶרן

 ּוְלַואי ָּבּה ְזֵאב ִיְתַקע ִצֹּפֶרן

 ל־ָּכO ִסְבָלּהְרֶּבה ָּכIא ִי

 –. ְוֵיַקל ַהָּמֶות ָלּה

  
–– 

  
Oְוַהְּׁשמּוָעה ָּפְׁשָטה ַוֵּתֶל 

Oִּכי ָאְבָדה ַהַּבת ַלֶּמֶל! 
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 .ּתּוָגתֹו ֶׁשל ָאב ָקָׁשה

 ֶּבן ַהֶּמֶלO ֱאִליָׁשע

 ָנָׂשא ִׂשיַח ֶלֱאIַה

 ָהOI ְוָנֹסַע, ְוָיָצא

 ְלַחֵּפׂש ְמאֹור ֵעיָניו

 .ֹו ֲאֶׁשר ָאַהבַּכָּלת

 ,ְמאֹור ֵעיַנִים, ְוַהַּכָּלה

 ,ֵּביָנַתִים, ָׁשם ַּבַּיַער

 ר ַהּיֹוםֹוָּתֲעָתה ַעד א

 .ַעד ִהִּגיָעה ֶאל ַאְרמֹון

 נֹוֵבַח, ֶּכֶלב ָרץ ְּכֶנְגָּדּה

 .ָׂשֵמַח,  ִנְרַּגע–ַאO ָקַרב 

 .ִנְכְנָסה ַּבַּׁשַער ָאז

 .ֶּבָחֵצר ְּדָמָמה ְוַהס

 ,ב ָרץ ַאֲחֶריָהַרק ַהֶּכֶל

 .ִמְתַרֵּפק ְּבִחָּבה ָעֶליָה

 ,ְּבַמֲעלֹות ְּגזּוְזְטָרא ָעְלָתה

 ַּבַּטַּבַעת ְּבַדְלָתּה

 ַהֶּדֶלת ְּבַנַחת, ָאֲחָזה

 :ִלְפֵני ַּבת־ְמָלִכים ִנְפַּתַחת

 ,ֶחֶדר ָרֲאָתה ָּבִהיר

 ,ַסְפָסִלים ָסִביב ַלִּקיר

 ;ְמֻרָּפִדים ַמְרַבד ֻּכַּלַהם

 ;ן־ֵעץ־ַאּלֹון ְּבַטַעםֻׁשְלַח

 –ַּתּנּור־ֹחם , ְּתמּונֹות־ֹקֶדׁש

 ,ֹּפה ִמְׁשָּכן ְלהֹוְלֵכי־ֹתם

 .ֹּפה Iא ִיְפְּגעּו ְלָרע ָלּה

 ,ֹּכה ָעְבָרה ַּבַּבִית ָהְלָאה

 ַאI Oא ָרֲאָתה ְּפֵני־ִאיׁש

 ,ַוְּתַכֵּבד ַהַּבִית ִחיׁש

 ֶאת ַהֵּנר ָלֵאל ִהְדִליָקה

  ִהִּסיָקהַהַּתּנּור ָיֶפה
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 ַלֵּמַסב ָעְלָתה ַּבָּלאט

 .ַוִּתְׁשַּכב ִליֹׁשן ְמָעט

  
–– 

  
 ,ֵעת ַהָּצֳהַרִים ָּבָאה

 .ַׁשֲעַטת־סּוִסים ִנְׁשָמָעה

 ,ִּגּבֹוִרים ִׁשְבָעה ָּבִאים

 ,ַּבֲעֵלי ָׂשָפם ָנִאים

 ,ְראּו ָנא ֶפֶלא: "רֹוָסח ַהְּבכ

 ,ִיָּפה ָּכל ֵאֶּלה, ִמי ִּכֵּבד

 ,ְרמֹון ִנָּקהִמי ֶזה ָהַא

 ?ְלבֹוא ַהְּבָעִלים ִחָּכה

 ,ַהְרֵאה ָפֶני=, ֵצא? ִמי ָּכאן

 .ְוָהִיינּו ְיִדיֶדי=

 –, יֹוְמ= ַרד, ִאם ָזַקְנָּת

 .ָלנּו ּדֹוד ִּתְהֶיה ָלַעד

 –, ְיֵפה־ֹּתַאר, ִאם ָּבחּור ַאָּתה

 .ָאח ִנְקָרא ְל= ִמֹּנַער

 , ֲהִיי ְלֵאם–ִאם ְזֵקָנה 

 .ְנַכֵּנO ְּבֵׁשםֵּכן ַּגם 

 –ִאם ִריָבה ָנָאה ִהיא ֹזאת 

 ."ְנַחְּבֶבָּנה ָּכָאחֹות

  
 –– 

  
 ִמֲהָרה ַהַּבת ְמֹאד

 ִלְמָאְרֶחיָה ֵּתת ָּכבֹוד

 ֶהְחְוָתה ִקיָדה ְלַמָּטה

 .ּוָבֵאׁש ֶלְחָיה ִנָּצָתה

 ִּכי ִהֵּנה ֹּכה, ִהְצַטְּדָקה

 Iא ְקרּוָאה ְמָצאּוָה ֹּפה

 :ָּיד ִנָּכָרהִּבְלׁשֹוָנּה ִמ
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 ".ַּבת־ְמָלִכים ַלַּבִית ָסָרה"

 הֹוִׁשיבּוָה ְּבֹראׁש־ִּפָּנה

 ִמֲהרּו ָלֲעִדיָנה

 ַצִּפיִחית ּוְלִמְׁשֵּתה ִּפיָה

 ַעל ַּגב ַטס ִמְּלאּו ָּגִביַע

 ִמִּני ַיִין ָחִריף ֶזה

 Iא ִהִּגיָׁשה ַאף ַלֶּפה

 ָהָרִקיק ִּבְּצָעה ִלְׁשַנִים

 ְּׂשָפַתִיםַוַּתְקִריב ֶאל ַה

 ִויֵגָעה ִּבְּקָׁשה ַהַּבת

 .ְרׁשּות ֵליֵלO ָלנּוַח ְקָצת

 ,הֹוִליכּוָה ָאז ְלַמְעָלה

 .ַּכֲאֶׁשר ָׁשָאָלה, ְלַבָּדה

 ְּבאּוָלם ְּבִהיר־אֹור ְמֹאד

 .ָׁשם ֵעיֶניָה ֶנֱעָצמֹות

 

–– 

 

 יֹום ְויֹום ְלIא ַעֶּצֶבת

 ַּבת ַהֶּמֶלO עֹוד יֹוֶׁשֶבת

 Iא ָזִרים. ַערֵּבית־ַהַּי

 ָלּה ִׁשְבַעת ַהִּגּבֹוִרים

 ִעם ְּפַאת ַׁשַחר ִמְתַלַּקַחת

 ָהָאִחים ָיקּומּו ַיַחד

 ,ָלנּוד, ְוָיְצאּו ָלתּור

 ,ַּבְרְוֵזי־ַהָּבר ָלצּוד

 ,ַעאֹו עֹוֵרב ָׂשֶדה ְלַבֵּל

 ;ַיד־ָיִמין ְלַׁשֲעֵׁשַע

 ,ַאף ִּתְמָצא ָיָדם ִאיׁש ָזר

 ,ֵקָדרֹראׁש ַּתִּתיז ְלֶבן־

 ְרֶקס ֶּבן־ָהר ַּבַּיַער'מּול ֶצ

 .ֶחֶרב ִיְׁשְלפּו ִמַּתַער
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 ָּבַאְרמֹון ָאז ְלַבָּדּה

 ֵאֶׁשת־ַחִיל ֶנְחָמָדה

 ;ָּתִכין ָּכל ֹצֶרO, ְּתַכֵּבד

 ,ֲעֵליֶהם Iא ְּתִהי ְלֹטַרח

 .ֵהם ַאף ָלּה ִיְּׂשאּו ָׁשלֹום

 .ָּכָכה רֹוֵדף יֹום ֶאת יֹום

 

–– 

 

 ים ִנְדֶּבֶקתֶנֶפׁש ָהַאִח

 .ְּבֵלב זֹו יֹוַנת־ֹּתם ָוֶׁשֶקט

 ֹּבֶקר־יֹום ֶאל ָהִריָבה

 .ִנְכְנסּו ָּכל ַהִּׁשְבָעה

 ,ְׁשָמִעינּו, ַהַּבת: "ָסח ַהְּבכֹור

 ,ָלO ַאִחים ִׁשְבָעה ָהִיינּו

Oַּגם ֻּכָּלנּו ֹנאֲהֵב, 

Oֶאָחד הּוא ְלָבֵב Oַא. 

 ,ֵאיO ִנָּׂשא אֹוָתO ֲאַנְחנּו

 ִנְמַלְכנּו.  ִנְמַנַעת ִהיאֵהן

 :ַוָּנֹבא ַעָּתה ֲהלֹום

 :ָלנּו ַאְּת ַצִּוי ָׁשלֹום

 ,ָלֶאָחד ַאְּת ְמֹאֶרֶׂשת

 . ָאחֹות ֶׁשל ֶחֶסד–ַלְּׁשָאר 

 ?ִאם ָלאו? ַמה ָּתִניִעי ֹראׁש

 "?ִאם ִמֵּמO ָׁשַאְלנּו ַרב

 ,ֵרי־רּוַחיִּקַי, הֹוי ְצִעיִרים"

 נּוַחָּת, ַּגם ַאַחי־ְקרֹוַבי

 ִקְלַלת ָהֵאל ָעַלי

 .ִאם ֵיׁש ֶׁשֶקר ִּבְדָבַרי

 ?ָמה אּוַכל ֲעׂשֹה ְוֵהַעְזִּתי

 .ֵהן ְלִאיׁש ַאֵחר ֹאַרְׂשִּתי

 ,ְּבֵעיַני ֻּכְלֶכם ָׁשִוים
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 ֲחָכִמים ַּגם ִנְלָּבִבים

 ,ָוֹאַהב ֻּכְלֶכם ַּגם ַיַחד

 ְואּוָלם ְׁשבּוָעה ִנַּצַחת

 הֱהיֹות ִאָּׁש: ְּכָבר ִנְּתָנה

 ,ְלֶבן־ַהֶּמֶלO ֱאִליָׁשע

 ..."ִּכי ָחִביב ָעַלי ָלַעד הּוא

 .ָהַאִחים ְּבִלי ִניד ָעָמדּו

 :ַהְּבכֹור ָאז ָסח; ִהְתָּגְרדּו

 ,אנּו ָלOְׂשִאי ָנא ִאם ָחָט"

 Iא ֲאַנס עֹוד ַאף Iא ַאַעׂש

 –" ,ֵאין ִּבי ַּכַעׂש, Iא "–." ֶרֶמז־ָמה

 –, ָהְגָתה ֶחֶרׁש ַוְּתַמֵּלט

 ."ַאף ְּבֵסרּוִבי ֵאין ֶחְטא"

 ֶהֱחוּו ִקיָדה ְלָפֶניָה

 ּוְכִמֹּקֶדם ָחיּו ׁשּוב

 .ֵרעּות ָוטּוב, ְּבַאֲהָבה

 

–– 

 

 ְוַהַּמְלָּכה ִאָּׁשה ָלֹרַע

 Iא ָמְצָאה ַלֵּלב ַמְרּגֹוַע

 ִּכי ָזְכָרה ֶאת חֹוַרְגָּתּה

 .Iא ָסְלָחה ְוIא ָׁשְקָטה

 ,ָמָרהַאף ָלְרִאי ֻרְגָזּה ָׁש

 ,ַאO ִלְבסֹוף ּבֹו ׁשּוב ִנְזָּכָרה

 ַעָּתה. ַוֵּתֵׁשב ֶנְגּדֹו

 .ָׁשְכָכה ָּכל ֲחָמָתּה

 ,ִמְתַּגְנֶּדֶרת, ִּתְׁשַּתֵּקף ּבֹו

 :ּוְבִחָּבה ֵאָליו ּדֹוֶבֶרת

 ֱאֹמר! ָׁשלֹום־ָלO ְרִאי"

 :ְוהֹוֵצא ִמְׁשָּפט ְלאֹור

 ִמי ְּכמֹוִתי ֶחְמָּדה ָלַעִין
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 "?ַצח ּוְׁשִני־ְלָחַיִיםְּבֹתַאר 

 :ַאף ָהְרִאי ָיִׁשיב ֵלאֹמר

 ,ַּגם ֵאין ִלְכֹּפר, ֵהן ָיִפית"

 ַאO ְּבַיַער ָזר ְּבִלי ַנַחת

 ְנעּוֶריָה ְמַקַּפַחת

 ֵאֶצל ִּגּבֹוִרים ִׁשְבָעה

 !"ִמֵּמO ִהיא ֲחִביָבה, זֹו

 ,ָּכֵאׁש לֹוֶהֶטת, ַהַּמְלָּכה

 :ִהְתַנְּפָלה ַעל ַהְמָׁשֶרֶתת

 ?ֵאיO ּוָמה? ֲהִׁשַּקְרְּת ִלי

 .הֹוְדָתה ָלּה ָהָאָמה

Oְוָכ Oּוְבִרְׁשַעת־ֶּפַרע. ָּכ 

 :ַהַּמְלָּכה ָאז ִמְתַאְכֵזָרה

 ִאם ְּבִקֵּצO ַאְּת: ַּבֲחִרי

 . ְּבַהְׁשִמיֵדO ַהַּבת–אֹו 

 

–– 

 

Oָיְׁשָבה ַּפַעם ַּבת ַהֶּמֶל 

Oְוַכֶּפיָה ָּתְמכּו ֶּפֶל, 

 ַהִּנְלָּבִביםָלַאִחים 

 .ֹּכה ִחְּכָתה ַעד ִאם ָׁשִבים

 ָאז ֵהֵחל ַּכְלָּבם ִלְנֹּבַח

 הֹוֶלֶכת ְׁשחֹוַח: ַוַּתֵּבט

 ,ָׁשם ִמְּלַמָּטה ֲעִנָּיה

 ַעל ַהֶּכֶלב ְמִניָעה

 :ָקְרָאה ִמְּלַמְעָלה; ָּבַאָּלה

 ֶרַגע־ְמָעט ַוֲאָגֵרׁש ָהְלָאה"

 ַּגם  ַּבָּיד, ֶאת ַהֶּכֶלב

 ."יא ָּדָבר מּוָעטָלO אֹוִצ

 :ְוַהְּזֵקָנה ַאף ִהיא ַמֶּגֶדת

 !ַיְלָּדה ֶנְחֶמֶדת, ִריָבה, הֹוי"
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 י ֶּכֶלב ַרעֲהָמַמִנ

 –. עֹוד ְמַעט ְוִקִּצי ָבא

Oְרִאי ַמה ִּיְזַעף ֶׁשֶקץ ֶזה ָל! 

  ָחָׁשה ַּבת־ַהֶּמֶלO–..." ְצִאי־ָנא

 ,ֵצאת ֵאֶליָה ִעם ַהַּפת

 ִמָּיד –ַאO ָיְרָדה ַלחּוץ 

 ְלַרְגֶליָה ִמְׂשָּתֵרַע

 ֶזה ַהֶּכֶלב ּומֹוֵנַע

 ֹּתאַמר. ֶּגֶׁשת ַלְּזֵקָנה

  ִנְמָהר–ַהְּזֵקָנה ִלְקַרב 

 ...ֶיֱהֶמה ְּכַחְיתֹו־ַיַער

  ָאְמָרה ְּבַצַער–" ,ֶּפֶלא הּוא"

 Oאֹו אּוַלי "–ַּבת ַהֶּמֶל 

 .לא ָיַׁשן ַהַּלְיָלה ַּדי

 .ָלָכה ַהַּפת ָהְׁש–" ִחְטִפי־ָנא

 :ַהְּזֵקָנה ָּתְפָסה ְוָסָחה

 , ָהֵאל ָלַעדOְיָבְרֵכ"

 !"ִחְטִפי ַּגם ַאְּת, ּוְׂשִאי ּתֹוָדה

 ְוֶאל ַהַּנֲעָרה ַּתּפּוַח

 ,ָּתפּוַח, ָמְזָהב, ַרֲעָנן

 ַנְבָחן ָזֵעף... ָעף ָיָׁשר

 ...ַוִּיְקֹּפץ ַוְיַיֵּבב

 –ָהִריָבה ָיָדּה ׁשֹוַלַחת 

 ַנַחתְוׁשּוב ְּב. ַוֲחָטף

 ,ִּבִּתי: "ַהְּזֵקָנה ַּתִּזיל

 ְקִחי ּתֹוָדִתי, אֹור ֵעיַני

 –" ְוֶיֱעַרב ָלO ַהַּתּפּוַח

 .ּוְבִקיָדה ָחְלָפה ָּברּוַח

 ִעם ַּבת־ֶמֶלO ֶּכֶלב ָרץ

 ּוִבְנִהי ְלׁשֹונֹו ֶיֱחַרץ

 ְּבַרֲחִמים ַיִּביט ֵאֶליָה

 ,ְמַיֵּלל ּוִמְתַלְהֵלַּה
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 ב ַצרְּכמֹו ְלֵלב ַהֶּכֶל

 :ְּכמֹו ִּבְתִחַּנת־ֵלב ֹיאַמר

"Oּוְבָיד חֹוֶמֶלת–!" ַאל־ָל  

 !ֶיֶלד, ַמה ָּלO: "ְּתַלְּטֵפהּו

 ְוַהַּבת!". ְׁשַכב ָונּוַח

 ִנְכְנָסה ְלַחְדָרּה ַּבָּלאט

 ִמִּבְפִנים ָסְגָרה ָהֶּדֶלת

 ּוִבְטִוי ָיָדּה ּפֹוֶעֶלת

 .ַעד ָיׁשּובּו ָהַאִחים

  ִּנְמָׁשִכיםי ַמהִרַאO ַלִּפ

 ָמה ַרב ּבֹו, הֹוי. ַמָּבֶטיָה

 ,ְּכֵעין ָזָהב ּבֹו, ֶהָעִסיס

 ,ַהֵּלב ַיְרִנין, ָאֹדם, ַצח

 ,ַּגם ִנְׁשָקף ָּכל ָּתא־ַּגְרִעין

 ַרֲעָנן ְוֵריַח ַּדק ּבֹו

 !ְּכמֹו ַהְּדָבׁש ַהּטֹוב ִנְמַזג ּבֹו

 ְלַהְמִּתין ַעד ַהְּסֻעָּדה

 הַאO ֲחמּוָד, ִהיא רֹוָצה

 ְנִעימּות ַהְּפִרי ּוְבַרַעד

 ְּבִׂשְפֵתי־ֶוֶרד ּבֹו נֹוַגַעת

 ָנְׁשָכה ְקָצת ּבֹו ַוִּתְבַלע

 –?  ֶמה ָהָיה ָלּה–ּוִפְתֹאם 

 ִנְרְּתָעה ְּבֶאֶפס רּוַח

 ,ַוִּיֹּפל ַּגם ַהַּתּפּוַח

 ְיֵדי ַהYֶבן ֻמְצָנחֹות

 ,ָהֵעיַנִים ֶנְהָּפכֹות

 ,ַוִּיֹּפל ֹראָׁשּה ְלַמָּטה

 ...ָׁשָקָטה, ֶחֶרׁש ִנְדְמָתה

 

–– 

 

 ִמן ַהְּקָרב ָאז ָלַאְרמֹון 
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 ָׁשבּו ַיַחד ֶּבָהמֹון

 .ָהַאִחים ְּבֵלב ָׂשֵמַח

 ָאז ִלְקָראָתם ְּבקֹול נֹוֵבַח

 כֹות ֵעיָניומֹוְׁש. ָרץ ַּכְלָּבם

 –!" Iא ַלָּׁשְוא. "ֶהָחֵצָרה

 –ָהֲאֵחִרים ָקְראּו ְּבֶחֶׁשד 

 ..."ְתַרֶּגֶׁשתָצָרה ִהיא ַהִּמ"

 !"ֲאָהּה "–ִנְכְנסּו , ָטסּו

 ,ַוֵּייִליל ַהֶּכֶלב ָרע

 ִהְתַנֵּפל ַעל ַהַּתּפּוַח

 ּוְבִלי רּוַח, ַּגם ְּבָלָעהּו

 ָראּו ְּבחּוׁש. ֵמת ָנַפל

 .ָאנּוׁש, ַרַעל ִנַּתן־ּבֹו

 מּול ַּבת־ֶמֶלO ֲאֶׁשר ֵמָתה

 ְּבתּוַגת ֶנֶפׁש ְמַרֵּטָטה

  ָהַאִחיםֹראׁש הֹוִרידּו

 .ְּבַרַחׁש ֹקֶדׁש ֵלאIִהים

 ִהְלִּביׁשּוָה, ֵהִרימּוָה

 ַמֲחֶזה ָּתמּוַה: ְוIא ָקְברּו

 ׁשֹוְכָבה ַהַּבת. ִלְפֵניֶהם

 ְּכמֹו ְּבֵצל ַּכְנֵפי־ַהְּׁשָנת

 ַחְׁשֵלָוה ָּתנּו, ֶצַחת־ְּדמּות

 .ַרק ָחְסָרה ִנְׁשַמת ָהרּוַח

 –ְׁשִליִׁשי ָנָטה . יֹום ְויֹום

 .ָנָתּהיא Iא ָקָמה ִמְּׁשִה

 ַוְּיַמְלאּו ְּכִדין ָהֵאֶבל

 ,ָקְרַּבן־ַהֵּסֶבל, ְוגּוף ַהַּבת

 ַּבֲארֹון־ָּגִביׁש ָיָקר

 ְוֶאל ְמָעַרת־ָהר. ָׂשמּו

 .ַּבֲחִצי־ַהֵּליל ָנָׂשאּו

 ,ַעּמּוִדים ִׁשָּׁשה ָּתָקעּו

 ,ְרֵתת, ְּבַׁשְרְׁשרֹות ַּבְרֶזל
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 ֶהֱעלּו ֲארֹון ַהֵּמת

 ַרְּתקּוהּו ּוֵמֶעֶׁשתַוְי

 ;ָעׂשּו־לֹו ְמֻׂשַּכת־ֶרֶׁשת

 ִלְפֵני ּגּוף ָאחֹות ָטהֹור

 ֹּדם ִהְׁשַּתֲחָוה ַהְּבכֹור

 !ִמְצִאי ַמְרּגֹוַע: "ַוְיַדֵּבר

Oָקְרָּבן ְלֹרַע, ִּתְפַאְרֵּת, 

 ֵלי ַאְדַמת־ְיֹתםֲעֹּפה 

 .ָּדֲעָכה ַּכֵּנר ִּפְתֹאם

Oדָׁשַמְרנּו ֶחֶס, ֲאַהְבנּו 

 ,ַאְּת לֹו ְמֹאֶרֶׂשת, ַּגם ָלִאיׁש

 ,ַאI Oא לֹו ְוIא ָלנּו ַאְּת

 ."ַרק ְלֶקֶבר ֶזה ִּבְלַבד

 

–– 

 

 ,ּבֹו ַּבּיֹום ַמְלַּכת־ָהֶרַׁשע

 ,ַמְמִּתיָנה ִלְבׂשֹוַרת־ֶיַׁשע

 ֶאת ָהְרִאי ָלְקָחה ַּבָּיד

 :ַוִּתְׁשַאל אֹותֹו ַּבָּלאט

 ,ִמי ְּכמֹוִתי ֶחְמָּדה ָלַעִין"

 "?ְּבIֶבן ּגּוף ּוְׁשִני־ְלָחַיִים

 :ַוִּתְׁשַמע ְּתׁשּוָבה ִמָּיד

 ִּכי ַאְּת, ַמְלָּכה, ֵאין ָסֵפק"

 חֹוַנְנְּת ִמָּכל ְנֵׁשי־ִּתְפֶאֶרת

 !"ַּגם ְלIֶבן ַּגם ְלֶוֶרד

 

–– 

 

 ּוֶבן ַהֶּמֶלO ֱאִליָׁשע

 ,ֶאת ֵעיָניו ִמָּכל ֵהַׁשע

 ְמIא ֵּתֵבל ַרְגלֹו מֹוֶדֶדת
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 ַחֵּפׂש ֶאת ָהאֹוֶבֶדתְי

 .ִיְבֶּכה ַמר. ַאO ֵאיֶנָּנה

 :ִיְׁשַאל ָׁשְוא ִּפי ָאָדם ָזר

 ֶזה ְצחֹוקֹו ָיִׁשיב ֶנְגֵּדהּו

 .ֶאת ָּפָניו ָיֵסב ִמְׁשֵנהּו

 ,ָאז ֶלָעל ַּכָּפיו ָׁשַטח

 :ָּפַתח, ֶאל מּול ֶׁשֶמׁש־ִזיו

 ִּבְנִתיב ָרִקיַע! ֶׁשֶמׁש־אֹור"

 ַּתִּגיַע, ַהָּׁשָנה ַּתִּקיף

 , ַחםבֹחֶרף ַקר ְּבָאִבי

 .ָּכל ִּתְרֶאה ִמְּזבּוְל= ָרם

 !ִלְמצּוַקת ִלִּבי ַהִּביָטה

 ֵאי־ָּבֶזה אּוַלי ָרִאיָת

 ?ַּבת־ַהֶּמֶלO ַהָּנָאה

 –!" ֲאָהּה "–" ֲחָתָנּה ֲאִני

Oֶׁשֶמׁש־אֹור ֵמִׁשיב ַלֵהֶל ,– 

"Oא ָרִאיִתי ַּבת־ַהֶּמֶלI, 

 . ָׁשְבָקה ַחִּייםֵאין ֹזאת ִּכי

 ,ָאח ָנִעים, ַסַהר, ֶאְפָׁשר

 ֵאי־ָבֶזה ָרָאה ָפֶניָה

 !"אֹו ִהִּכיר ֶאת ִעְקבֹוֶתיָה

  
–– 

  
 ְּבֶהְמַית־ֵעֶצב ְמַיֵחל

 .ֱאִליָׁשע ַעד ֶחְׁשַכת־ֵליל

 ,ַאO ָעָלה ָּברֹום ַהַּסַהר

 :ִּבְתִחָּנה ִמֵהר ַהַּנַער

 ,ַסֲהִרי, ַסַהר־ֵרַע"

Oׁשֹוָפִרי, ֶקֶרן־ָּפז ָל! 

 ,ִּבְדִמי־ַהֵּליל ָּתִעיר ָׁשַמִים

 ,ֲעגֹול־ָּפִנים ּוְבִהיר ֵעיַנִים

 ִויִדיִדים ֶנֱאָהִבים
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 .ָלO ִנְלִוים ַהּכֹוָכִבים

 !ִלְמצּוַקת־ִלִּבי ַהִּביָטה

 ֵאי־ָבֶזה אּוַלי ָרִאיָת

 ?ַּבת־ַהֶּמֶלO ַהָּנָאה

 –, !"ֲאָהּה "–" ֲחָתָנּה ֲאִני

 – ,ח־ֹזַהרַיֲעֵנהּו ֶיַר

 .Iא ָרִאיִתי ְיַפת־ַהֹּתַאר"

 ַּבִּמְׁשָמר ָעַלי ַלֲעֹמד

 ֵאין ֹזאת. ַרק ְּבבֹוא ּתֹוִרי

Oְּבֵהָעְדִרי ָעְבָרה ַּבת־ֶמֶל"... 

 . ָעָנה ַהֵהֶלO–" ,ַצר, ַצר ִלי"

 ְואּוָלם עֹוד ַסַהר ִזיו

 :ֶאת ְּדָבָריו ַיְמִׁשיO יֹוִסיף

 ֲעֶדן ָּפתּוַח! ֲחֵּכה־ָנא"

 ,ֵלO ָלרּוַח. ֶּפַתח־ֶיַׁשע

 ,ַיִּגיד, ֶׁשֶמץ־ָמה ֵיַדע

 !"ָיִדיד, ּוְׁשלֹוִמי ְל=

  
–– 

  
 ֱאִליָׁשע ִנָּׂשא ְּבִלי־נּוַח

 :ַוִּיְקָרא ְּבקֹול ָלרּוַח

 ְּבֵאין־סֹוף! רּוַח, רּוַח"

 .ַלֲהקֹות־ָעִבים ִּתְרֹּדף

 ַהַּמְרִּגיז ֵמי ַים־ַהְּתֵכֶלת

 ת־ֶחֶלדיב ְּבַעְרבֹוִּׁשַהַּמ

 Iא ִּתיָרא ָּכל ִאיׁש ָלַעד

 .ִּבְלִּתי ִאם ָהֵאל ִּבְלַבד

 !ִלְמצּוַקת ִלִּבי ַהִּביָטה

 ֵאי־ָבֶזה אּוַלי ָרִאיָת

 ?ַּבת־ַהֶּמֶלO ַהָּנָאה

 –!" ְׁשָמע "–!" ֲחָתָנּה ִהֵנִני

 –, צֹוֵלַח,  רּוַח ַעזֹוָסח ל
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 ְמקֹום ְיאֹור־ְמנּוחֹות קֹוֵלַח"

 .ְׂשֵדה־בּוָקהָהר ִנָּׂשא ִּב

 ַּבְּמָעָרה ָהֲעֻמָּקה

 ְּבֶחְׁשַכת־ֶעֶצב , ֲאֶׁשר ָּבָהר

 ָנע ֲארֹון־ָּגִביׁש ְּבֶקֶצב

 .ְּבַׁשְרְׁשרֹות ֵּבין ַעּמּוִדים

 ֵאין ִעְקבֹות ָּכל ְצָעִדים

 ...ֱעֶזֶבתֶּנַּבְּסִביָבה ַה

 ..."ָׁשם ְקבּוָרה ַהֶּנֱאֶהֶבת

  
–– 

  
 .ְלַדְרּכֹו ָהרּוַח ָרץ

 .ִבְבִכי ַהֵּבן ָּפַרץּו

 ָחׁש הּוא ִלְמָעָרה ׁשֹוֶמֶמת

 ׁשּוב ִלְראֹות ַּכַּלת־ַהֶחֶמד

 לּו ַרק ַּפַעם עֹוד ַאַחת

Oָרָאה ִמָּיד. ַוֵּיַל 

 .ָּגֹבַּה, ָּתלּול, ַהר ִנְׁשֶּפה

 .ֵאין קֹול ִלְׁשֹמַע. ּוְׁשָמָמה

 .ּוָמבֹוא ָאֵפל ָּבָהר

 :ַוַּיְרא. ַוְיַמֵהר ֵאָליו

 ,ּתֹוO ֶחְׁשַכת־ֶעֶצב, ָניוְלָפ

 .ָנע ֲארֹון־ָּגִביש ְּבֶקֶצב

 , ִחְוָרה,ְׁשַנת־ֵמִתים ִּתיַׁשן

 .ַּבת ַהֶּמֶלO ְּבִקְבָרּה

 ,ַוִּיְׁשַּכח ַנְפׁשֹו ָׁשֹכַח

 ָלֲארֹון ֶנְחַּבט ְּבֹכַח

 :ִּפְתֹאם ְּפִליָאה. ַעד ִנַּפץ

 .ַהַּבת ֵנעֹוָרה ִלְתִחָּיה

 ֹות ָּתנּוַעַעל ְּפֵני ַׁשְרְׁשר

 ַוִּתְׁשַלח ַמָּבט ָּתמּוַּה

 :ֶנֶאְנָחה ַוֹּתאֶמר ַאט
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 !"ֹּכה ָאְרָכה ָעַלי ַהְּׁשָנת"

 ...ִמִּקְבָרּה ָּתקּום ְּכחֹוֶלֶמת

 .ָּפַרץ ִּבְבִכי ַהֶּצֶמד! ׁשּור

 ַוִּיָּׂשא אֹוָתּה ְּבָיָדיו

 .ְלאֹוָרה ֵמֹאֶפל ַרב

 ַּבְיָתה ֶאת ַּדְרָּכם ֵיֵלכּו

 ר ֹנַעם ְיׂשֹוֵחחּוְּבֵסֶב

 :ָּבִאים, ְוקֹולֹות ָרִצים

 !"ַּבת־ַהֶּמֶלO ַּבַחִּיים"

 ּוַבַּבִית ִּבְבִלי־ַמַעׂש

 ,ִמְתַּבֶּטֶלת ֵאֶׁשת־ַּכַעׂש

 ,ַהחֹוֶרֶגת ָהָרָעה

 : ֶאת ָהְרִאי ָׁשם ִמְׁשָּתָעה

 ִמי ְּכמֹוִתי ֶחְמָּדה ָלַעִין"

 "?ְּבֹתַאר ַצח ּוְׁשִני ְלָחַיִים

 :ְרִאי ָיִׁשיב ֵלאֹמרַאף ָה

 ,ַּגם ֵאין ִלְכֹּפר, ֵהן ָיִפית"

 ,ַאO ַהַּבת עֹוָלה ְלִתְפֶאֶרת

 ..."ַּגם ְלֶוֶרד, ַּגם ְלIֶבן

 ,ַוִּתְקֹּפץ ְּבַרב ִקְצָּפּה

 ,ִנְּפָצה ָהְרִאי ֶאל ָהִרְצָּפה

 ּוְברּוָצּה ָיָׁשר ַלֶּדֶלת

 .ְּבַבת־ַהֶּמֶלO ִהיא ִנְתֶקֶלת

 ז אֹוָתּהַּפַחד ָרע ָאַח

 ַוִּיְראּו ָאז ְּבמֹוָתּה

 ַאO ַלֶּקֶבר ֱהִביאּוָה

 ְויֹום ַהֲחֻתָּנה ָקבּוַע

 ַּכַּלת־ֹנַעם ְלִאָּׁשה

 .ִקֵּדׁש לֹו ָאז ֱאִליָׁשע

 ִמּיֹום ֵּתֵבל ָּבָרא ֵאIַּה

 .Iא ָראּו ִחיְנָגא ָּכמֹוָה

 )וולפובסקי זלמן מנחם: מרוסית(
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   אקרמן ויקטורין- לואיז
  

  

  'מתבודדת של מחשבות 'ךמתו

  
  
. מה ׁשָׁשר-דבר, בעיקר בקרב בני הנוער, יש בכל אחד מאיתנו  .1

; מרבית בני האדם אינם מודעים למוסיקה ערטילאית וחמקנית זו

  .רק המשורר עוצר ביעף את הנעימות האלוהיות
  

  .היום הוא אינו עוד אלא הד; המשורר היה תחילה סולל דרך   .2
  

כדי שלא יחניק , מים לדעת להְׁשִּבית את הַמָּבע בשירה צריך לפע  .3

  .את הרגש שניטל עליו להביע
  

אישה אמנית או סופרת נראתה לי תמיד כאנומליה גדולה יותר   .4

היא , במקרה האחרון. מאישה שתהיה סוכנת בורסה או בנקאית

 היא, במקרה האחר;  נכסיה החומרייםלא תשעבד אלא את

  .בכך הכרוכות הסכנות על, נשמתה את למחזור מכניסה
  

היו , כלומר אלה שנשארים ולא ימותו לעולם, טורי השיר היפים  .5

כלל אינם , הגדולים, המשוררים האמיתיים. קיימים מקדמת דנא

  .אלא הם יודעים למצוא אותם; חורזים אותם
  

כמה  ,האוניברסאלי הקונצרט בלב .צרימֹות הִּתְפלּויֹות הן ,בחברה  .6

 של תמים צליל מזויף לשמוע דיה קפדנית שאוזנם אלו הם
אל  מקצה צורמים עצמם את שומעים אינם ,זאת עם ואשר, שכנם

  . קצה
  

לב .  הכביד על מלאכתם של המשוררים שבאו אחריו1מּוֶסה  .7

הוא ; נותר תובעני, שהפעימוהו אי פעם נעימותיו החודרות לנפש

                                                           

1 Alfred de Musset) 1857-1810 :(וידויו של בן "כתב את הנובלה ; משורר ומחזאי
 .) (Confession d'un Enfant du Siecle" התקופה
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בכל , ת לונחוצו. אינו מסוגל עוד להיפתח לשיר הראשון שיזדמן

  .המיית לב והיפעמות, מחיר
  

. כאשר המשורר שר את כאביו שלו הוא חייב לדבר בטון ְמאּוָּפק  .8

כמו . הזעקות האישיות הקורעות את הלב אינן בנויות לשירה

  .צריך שתהיה לוויית חן לכאב,  בעת העתיקה2ִניֹוֶּבה
  

את מרוב תבונה ותרבות איננו יכולים אלא לנסות לקלוט מחדש   .9

בני האדם הקדמונים לא ידעו . רגשותיהם של הפייטנים הקדמונים

מפני שאנחנו איננו , רק אנחנו יודעים זאת: עד כמה הם משוררים

התנודות . הם לא הבדילו בינם לבין תחושותיהם. עוד קדמונים

אנו מייחסים , כמו למוסיקה. הללו מהדהדות עדיין מבעד לעידנים

  . ָמִׂשיאֹות לנולהם כל מה שתחושותינו שלנו
  

בדיו ובנייר כדי לכתוב , כאשר חושבים כי די בהערכה עצמית  .10

איננו יכולים לכעוס על הציבור הנבון דיו המעמיד מחסום , שיר

מה שיכול . של שוויון נפש נגד הְיבּול הגובר של השירים בימינו

, אם עוד יפציע משורר אמיתי, בכל זאת להרגיע משורר אמיתי

הדורות הבאים . תכן שטור שיר יפה ילך לאיבודהוא שלא יי

  .נוטלים על עצמם כמעט תמיד לאסוף אותו
  

על גבי , אני ָמְׁשָווה עצמי לחרקים שמצאו מקלט בקצהו של ענף  .11

הבדידות . הם אורגים שם מעטפת עדינה להתכנס בתוכה; עלה

  .אני טווה שם את הגולם הפיוטי הזעיר שלי; היא העלה שלי
  

אה רק מדגישה ביתר עוז את הצלילים השונים שמביעה ההשר  .12

זו כל מלאכתו , לתפוס אותם ּוְלַקֵּבַע אותם בביטוי מוצלח. נפשנו

  .של המשורר
  

אך הרביתי לחיות , איני אלא חובבנית פשוטה, בכל הנוגע לשירה  .13

אלא אוהבת , אני לא רק מחבבת אותם. במחיצת אמנים דגולים

אני חבה . ת לּוְקַרִטיּוס כמו את לה פֹוְנַטיןא, אותם בכל נימי נפשי

                                                           

דמות בדיונית של אם שכולה : במיתולוגיה היוונית ובאיליאדה מאת הומרוס:  ניובה2
 .שנהרגו בצו של אפולו כעונש על גאוותה, ם והבנותהבני, המבכה את כל ילדיה
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אפוא תודה אינסופית לבעלי הרוח העדינים שמצאו ָּבְמַעט 

  .שכתבתי את עקבותיהם של יחסים אלה ואת האהבה הזו
  

לא צריך אפוא . השירה היא הקינוח של הרוח, לאמיתו של דבר  .14

 . כמו מכל מיני הממתקים, ליטול ממנה אלא כמות קטנה

  

1882  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )אביבה ברק: מצרפתית(
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   הלדרלין פרידריך

  

  

   שלושה מקטעים
  

  

  על חלקי השיר
  

נשאר זהה לעצמו , היסוד החושי המייחד את השיר בדרך כלל, המבע

האיבר הראשון , וכאשר כל אחד מהחלקים השונים שונה בתוך עצמו, תמיד

איבר השני בכל חלק שווה ה, בכל חלק שווה לזה הראשון שבחלק האחר

והאיבר השלישי בכל חלק שווה לזה השלישי , לזה השני שבחלק האחר

  . שבחלק האחר

  

  

  עירוב סוגי השירה
  

, המשורר הלירי את האפי, המשורר הטרגי מיטיב ללמוד את הלירי

בלירי , שכן בטרגי מצויה השלמתו של האפי. המשורר האפי את הטרגי

שכן אם השלמתם של כל . למתו של הליריבאפי הש, השלמתו של הטרגי

אזי אחד משלושת הצדדים הוא הבולט , אלה היא מבע מעורב של הכול

  .ביותר בכל אחד מן השלושה

  

  

  משמעות הטרגדיות
  

כי משום שכל . את משמעות הטרגדיות קל ביותר להבין מתוך הפרדוקסים

תגלה אמנם כל מקור אינו מ, יכולת היא מוצדקת ומחולקת באופן שווה

ניצוץ החיים , כך שהלכה למעשה, בעוצמתו אלא דווקא בחולשתו

ואילו בטרגדיה הסימן כשלעצמו . והתגלות החולשה שייכים אל השלם

למעשה המקור . אך המקור גלוי וידוע, נטול השפעה, הוא חסר משמעות

אך רק כל עוד הסימן כשלעצמו מונח , מסוגל להופיע אך ורק בחולשתו
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 – הסיבה הנסתרת של כל תכונה –יכול גם המקור , 0= כחסר משמעות 

, אזי הסימן, ואם התכונה אכן מתגלה בסגולתה החלשה ביותר. להתגלות

 .0= , כשהוא מתגלה בסגולתו העוצמתית ביותר

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 של הלדרלין בתרגומה של שירי שפירא עתידה לראות אור תיאורטייםכתביו המ אסופה •

  .'דרש'נה בסדרת בהמשך הש

  
  )שירי שפירא: מגרמנית(
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   ם'ז פרנסיס

  

  

    מניפסט– מיזם'הז
  

  

שעלינו להעלותה על נס בשירינו ; אני סבור שהאמת היא תהילת האל) 1

, זו אשר בה המשוררים: שאין אלא אסכולה אחת; כדי שיהיו טהורים

, בדומה לילדים המחקים באופן המדויק ביותר דוגמת כתיבה תמה

פרח או נערה צעירה שרגליה חינניות , ים בקפדנות ציפור נאהמעתיק

  .ושדיה נחמדים

 

וכי מה תרצו שאחשוב על כותב שאוהב לתאר צב . אני מאמין שדי בכך) 2

כי , לדעתי הוא אינו ראוי כלל להיקרא משורר? מצופה אבנים יקרות, חי

אלוהים לא ברא את הצבים לתכלית זו ומשום שהם חיים במקווי מים 

  .  ובחול ים

 

אולם הדברים הטבעיים אינם . כל דבר ראוי לתיאור כל עוד הוא טבעי) 3

, גבר ואישה, עצים וכבשים, מפתח, מנורה, מלח, מים, בשר, רק לחם

  . ועצבות, כתרים, מגנים, חבצלות, נמנים עמם גם ברבורים. ושמחה

, וכי מה תרצו שאחשוב על מחבר שמבקש למנוע ממני לדבר בשבח המוות

או מעיל , כזה המתאר תירסוס: או להפך, מפני שהוא מהלל את החיים

ועל כן רוצה לתבוע ממני שלא אכתוב על מגרפה או על , עטור פרוות סמור

 ?זוג מגפיים

 

, אך קשוחה למדי, טבעי לגמרי בעיני שמשורר השוכב עם אישה קטנה) 4

ורר שאיבד כאשר מש, עם זאת; מעדיף באותו רגע את הקיום על פני המוות

 בהם הוא חמורי־סברמחבר חרוזים , שנגוע במחלה אכזרית, את כל עולמו

  .   הדבר הגיוני בעיניי– מבקש מן הבורא לגאול אותו במהרה מן החיים

 

  ידעתי ,הספר בתי אל הביאוני( העולם ימי בדברי רבות אסכולות היו )5
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* )הבודהה אמר – מהמורים יותר
 ורק אך באו לא אלהאסכולות  האםאך  – 3

 כדי מהם הנחותים את תחתם קיבצו אשר מייסדיהן יהירות את לשרת

שיטה , באופן חסר פניות, האם נאמר שזה נועד לקדם ?שמם את להאדיר

כי יש כאלה שאוהבים אורז , זו תהיה ילדותיות? פילוסופית כלשהי

     . שהיא תהילת האל,האמת: ומשום שאין אלא שיטה אחת, ושונאים דגים

  

היזהרו ; טיילו רק תחת עצי תרזה:  המשורר טועה אפוא באומרו לֶאָחיו)6

כי ייתכן שאינם אוהבים כלל את : מניחוח האירוסים ואל תטעמו שעועית

  .    אלא דווקא את ניחוח האירוסים ואת טעם השעועית, ריח התרזות

 

 וכיוון שבמאה **,4ודברים אלה הם עוד הבל, וכיוון שהכל הבל הבלים) 7

אני מבקש מאלה , את מקובל שכל אחד ייסד לו אסכולה ספרותיתהז

לשלוח את הצטרפותם , שלא על מנת ליצור דבר, שברצונם לחבור אלי

  . פייר-רחוב סן, הפירנאים האטלנטיים, לאורטז

  ם'פרנסיס ז                                               

  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )היידקר בינג ליאורה: צרפתיתמ(

                                                           

  . לפלובר" פיתויו של אנטוניוס הקדוש"ציטוט מתוך " אמר הבודהה... הביאוני אל * "
 .לטיניתה vanitas -ב שמקורה vanité צרפתיתב מילה באותה מצוינים והבל יוהרה ,רהב **
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 אופן' ורג'ג

  

  

   1הצהרה פואטית
  

  

  . ואז נגיע אל השאלות–הרשה לי רק לומר דברי פתיחה 
  

בשל הרגשתך שדיונים , של השירים" פרוזודיה"ביקשת ממני לדון ב

. בשירתי התרכזו יותר מדי במה שניתן לכנות הפילוסופיה שהיא מבטאת

 את דבריי אולם אני אמקד, לא ניתן להבחין בבירור בין השתיים, כמובן

דאנקן . ואעשה זאת באופן הברור ביותר שאוכל,  של כתיבת השירבתהליך

ואני גם כן הרגשתי ." לא רעיון, ההרגשה של נוכחות"במקום כלשהו אמר 

שמכיל את " ציור" יש שיר הנקרא 2'סדרה בדידה'ב. את הנחיצות הזו

  :השורות
  

  ֵמִכיל, ֶנֱהָפO, ףַהַּד

  ּלֹוֶרO ֶזה ֻּכֶּכ
  

כפי ,  הציור בתור מוזיקה סימולטנית– אמר 3 נאמר מה שדאנקןבזאת

 האמירה והמודולציות והמוזיקה כולן –שהשיר מוכרח גם הוא להיות 

צריך , כמובן, סימולטניות זו אינה מגיעה לפי הזמנה. מגיעות מאותה הבאר

  . למצוא אותה

ת ועוד אני מנסה מילה אח. אני בוודאי איני יכול לצפות שתגיע לפי הזמנה

מאה מאתיים , משנה את סופי השורות, הופך את הרצף, מילה ועוד מילה

                                                           

כתב עת המוקדש  "– Sagetrieb של מגזין 1984פורסם לראשונה בגיליון חורף המאמר  1
לקראת ריאיון עם ". אובייקטיביסטית/יסטית'למשוררים ומשוררות מהמסורת האימג

המראיין ריינהולד שיפר שלח לו מכתב ובו שאל , 1975 במאי 1-אוּפן שנערך ב' ורג'ג
 .הכתוב להלן הוא תגובתו. אותו לגבי הפרוזודיה שלו

2  Discrete Seriesושלאחריו , 1934אוּפן שיצא לאור בשנת ' גור'ספרו הראשון של ג
 .60-  רק בתחילת שנות הבאה לקיצה ש,חלה דממה ארוכה בפרסומיוה
 בשנות" רנסנס פרנסיסקו סן"ה של המרכזיים מהמשוררים, )1988-1919 (דאנקן רוברט 3
 .50-ה
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או יותר . כיצד לכתוב שיר:  לזה קוראים פרוזודיה–עריכות , שכתובים

  ":בריחה"אקרא כמה שורות משירי . הזהכיצד לכתוב את השיר , נכון

  

  בריחה
  

  ְיָלהַּלה ַּבַהק ֶשׁל ְמִסָּלמֹו ַהֹּבַאֲהָבה ְּכ

  ִתיב ַהְרֵחקיב ַהּבֹוֵהק ַהָּנִתַהָּנ

  ִית ֵחץ ָּבֲאִוירֵמַהַּב

  ֶשִׁהיא ָרָצהרּוַח ְּכּתֹוָרה ִמְתנֹוֶפֶפת ָּבִּת

  ה ָיֶפהה ָיֶפה ֹּכָקִדיָמה ְוֶזה ִנְרָאה ִלי ֹּכ

  ְרִאיל ִּפלֹום ַהֹּכאֹור ַהֶּשֶמׁש ֶזה Iא ָהָיה ֲחָהֲאִויר ְּב

   מּוָנהמֹונּו ְּתחּוץ ָּכָשׁם ַּב

  ִתיבה ֶשׁל ַאֲהָבה ָמְצָאה ֶאת ַהָּני ְסִביָרְלִּתִּב

  ִיתַהְרֵחק ֵמַהַּב

 

האם ? "נרֶאה"או שהיא צריכה להיות ? "נרָאה"האם המילה צריכה להיות 

?  בהווההווההעבר , או שהעבר מועלה אל ההווה? לעבר חזות עזה יותר

 –ההווה הסגול בנרֶאה מביא את השורה אל : אין זה עניין של תחביר בלבד

הקו , "סיפור"יהיה אשר יהיה ה, היה נראה לי שהקמץ בנרָאה היה נחוץ שם

 העצירה ההיא –העצירה ההיא של הקמץ חייבת להיות שם , של הסיפור

איני . בצורתו שלו, כאשר הוא מדבר, כל דבר מדבר. שעשויה להיות גילוי

נדמה , המילה הנכונה, המילה. נוכל אולי לקרוא לזה מוזיקה. יודע למה

ואפילו הנתיב ,  כמו הבוהק של מסילה בלילה–שהיא עומדת חיצונית לנו 

התעלומה היא : ישנה תעלומה. אני מניח שזו מוזיקה. הרחק מהבית

 נאמר שבועות וחודשים –אם מישהו עורך ועורך ועורך . שהאוזן יודעת

. אז משהו לא בסדר עם מה שאתה מנסה לומר, ושנים ואינו מצליח לערוך

כפי שאנו שומעים , באופן חלקי, ייתכן שזה. ואיני יודע למה, וזן יודעתהא

, כולם מוכרחים לדבר.  איך שלא ינסה אדם לכוון את קולו–זאת בקול 

 המילה בפינו נעשית – זה  המילה–" אבל"ו" ְו" כל –ולדבר בקולם שלהם 

בראש . מוזרה כמו דברים,  מוזרה אפילו כמו הסופי–מוזרה כאינסוף 

הפרוזודיה נושאת את היחס בין , ותו אחרי תו, ראשונה ומעל לכלוב
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מהפרוזודיה , המשורר לומד כמעט הכל משירתו שלו: הדברים ואת הרצף

  .שלו

אני אוהב להיראות : נכנסים לתוך זה, חוש הדרמה שלי, נכון שהמזג שלי

אני מודע ,  ותחושת דרמה היא מסוכנת–כמי שמדבר בצורה פשוטה מאוד 

שאלה , שאלה של יושר: כמו מוזיקה, והי שוב שאלה של מודולציהז, לזה

הדברים שמילים , זו דרמה ענקית, האנחנו ושל האני הכנות של –של כנות 

אמונתנו ". אחרי"ו" לפני"ו" זה"ו" אבל"ו" ְו"המילים , נפוצות אומרות

 שכן –שכן איננו יכולים לחמוק מהן , האמיתית נאמרת במילים הפשוטות

 וזה אומר שאנו כותבים כדי לגלות במה – היא רגע המשמעות משמעות

יש דברים שאנו מאמינים או רוצים : אנו מאמינים ובמה איננו מאמינים

להאמין או חושבים שאנו מאמינים בהם שלא יאששו עצמם בחומרים 

זו מוזיקה אולם זו , וזו פרוזודיה . – אמרתי בעבר –המוחשיים של השיר 

כל ההרמוניות ,  מוזיקה שמסרבת לכל החצוצרות–מוזיקה דקדקנית 

באופן פשוט , זוהי מוזיקה, כל התאוות והרגשות שאינן שם, המתוקות

.  משום שתמונה היא רגע השכנועתמונה –של תמונה ודיבור ישר , למדי

, פרוזודיה היא שפה. לא ניתן לשנותה ולא ניתן לזייפה בלי לדעת זאת

 –שהיא בוחנת את עצמה במוזיקה , או. אולם זו שפה שבוחנת את עצמה

היא נושאת : היא בוחנת את היחסים בין דברים. אני חושב שניתן לומר זאת

מבחן של , יותר חי מאשר מזויף. וזו חיותה. את הרצף של ההתגלות

איני מדבר , איני מדבר על נאיביות פילוסופית. הרצף של ההתגלות, שכנוע

 ובהחלט איני מדבר על ,4כאןזה , וניאד, על לבעוט באבן ולומר למען השם

לא על , )actualness (ממשיותאני חושב על . איזה תחכום פילוסופי מזהיר

 –אני מדבר על תודעה : איזו קשיחות גברית, "ריאליזם"איזו קשיחות של 

בלתי אפשרי לפקפק . אני מדבר על רגש, ובזאת, אני מדבר על ניסיון, בזאת

, מעצמה, לכן התודעה כשלעצמה, אולם: בממשיותה של תודעתך שלך

ממשית מעבר לכל , עצמה,  שכן היאהממשיותבעצמה נושאת את עקרון 

  . ספק

                                                           

ונסון לתיאוריית ' סמואל ג18-  אוּפן מתייחס כאן לתגובתו של איש הספרות מהמאה ה4
על פיה כל האובייקטים אינם קיימים אלא , ברקלי' ורג'מטריאליזם של הפילוסוף ג-אה

תגובה !". בזאת אני מפריך זאת"ונסון בעט בחוזקה באבן גדולה וקרא 'ג. בתודעה בלבד
ומהווה דוגמא לכשל הלוגי שבניסיון לבטל טיעון , "כשל הבעיטה באבן"זו זכתה לשם 

 .סיס של טיעון נגדיבעזרת הצגתו כאבסורדי ללא כל ב
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רגע , היא תכליתה של הפרוזודיה והישגה, וממשיות היא פרוזודיה

הרצף של ההתגלות אשר , נוכחותהשגתן של משמעות ושל , המשמעות

וניתן ללעוג , איני א־פוליטי –מרידות , כעסים,  סגנון־חיים;מגיע מכל מקום

אך בסופו של , לשירה ממש כפי שיש זמנים שבהם לאדם נמאס מעצמו

כי וֹולֶטר טעה . אין לנו אלא לתלות תקוותנו במשמעות, אני חושב, דבר

דברים רבים הם טיפשיים מכדי לשיר , כל דבר יכול להיאמר: אתה יודע

שתציל אותם אלה שרק מפטפטים מחכים להפרעה בדבריהם . 5אותם

אינן ניתנות " פילוסופיה"מה שאומר שוב שהפרוזודיה וה. מעצמם

 אך אני יכול לדבר בעיקר על התהליך –כפי שאתה בוודאי יודע , להפרדה

כעס ושמחה וכל מה , מרד, סגנון־חיים: ושירה באה מכל מקום, של שירה

 .שאנו יודעים או חושבים שאנו יודעים

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )ית בן עמיעמ: תמאנגלי(

                                                           

 ." מושר– כל מה שטיפשי מכדי להיאמר" לוולטר מיוחסת האמירה 5
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    רון סילימןשיחה עם 
  

  יהודה ויזן: ןמראיי
  

,  עורך ומבקר אמריקאי, משוררהוא , )Silliman ,1946 (רון סילימן
'; משוררי השפה'המשויך לעיתים לתנועת , מחלוצי השירה במרשתת

' שירת השפה'בהן גם את אסופת , חיבר וערך עשרות ספרים ואסופות
סילימן הוא אחד הקולות ). In the American Tree )1986 המכוננת

  . הבולטים והניסיוניים בשירה האמריקאית בעשורים האחרונים
  

  

•  •  •  
  

  

כותב ) Tragic Thoughts at the End of Philosophy) 1999ספרו ב

אין 'ש' המחברת הסינית'רון סילימן טוען ב): "Bruns(ברונס . ראלד ל'ג

עלינו ? אז איך נדע שדבר־מה הוא שיר. 'הבחנה יעילה בין שפה ושירה

לשיטתו של ? מה גורם לכם לשאול: לדמיין את סילימן משיב לנו בשאלה

אנו יכולים . אלה הזו אינה מבטאת דבר זולת חרדתו של הצרכןסילימן הש

שאכן ) ודאית(לדמיין אותו אומר שהקשר שלנו לשיר איננו קשר של ידיעה 

אין הבחנה "האם אתה עדיין עומד מאחורי קביעתך לפיה ) א." מדובר בשיר

האם תשובתו המדומיינת של ברונס בשמך ) ב? "יעילה בין שפה ושירה

היות שכבר פרסמת לא ) ג? האם היית מוסיף עליה משהו? מקובלת עליך

אני מניח , מעט שירים וספרי שירה

שבכל זאת יש לך דרך להבחין מתי 

מתי דבר־מה , דבר־מה הוא אכן שיר

כפי ששיר אמור , "פועל"או , "מתנהג"

אין "האם קביעה כגון ) ד? לעשות

מותירה " הבחנה יעילה בין שפה ושירה

רת ולשאלות של מקום כלשהו לביקו

, ויקפדיה אומרת(? איכות פואטית

סילימן "ש, בנוגע ליצירותיך המוקדמות

סבר שהתקבלותו המוקדמת הייתה פחות עניין של הכרה בכישוריו ויותר 

 כך שנראה לי שלא מיותר לשאול אותך לגבי –" עניין של היעדר סטנדרטים

  ).ל"היתכנותם ומקומם של אלה על רקע קביעתך הנ
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בעשורים ". יעילה"נותרה המילה הייתה ודת המפתח בהצהרה הזו  נקו)א

וזו (הפואטיקה האמריקאית ', המחברת הסינית'שחלפו מאז שכתבתי את 

ספרה של קלאודיה רנקין  .התרחבה עד מאוד) של כמה אומות אחרות

Citizen כתיבה ביקורתית ואמנות פלסטית , ממואר, כולל בתוכו שירה– 

מעין חידון שאני עורך . א חלק ממפעל הכתיבה שלהאפילו סוג הנייר הו

.  מה הוא מה–לעיתים קרובות לתלמידים הוא לנסות ולזהות בספר הזה 

זה חלק ממה שעושה את ". ברור מאליו"הדבר אינו , מצאתי שאין הסכמה

אפשר כמובן לציין שאין כאן שום דבר . הספר הזה ליוצא דופן כל כך

אך , 1826-ידע שהוא כותב שירים בפרוזה ב אכן אלואיזיוס ברטראן. חדש

  .    העניק לו את הקרדיט על כך', הספלין של פריז'במבוא ל, בודלר

, אני יכול לשער גם דרכים אחרות לגשת לזה.  תשובתו של ברונס נבונה)ב

  .אבל אני מחבב את הדרך שהוא בחר

 משום שאני סובל ממה שהרופא שלי.  הבעיה הזו ייסרה אותי הבוקר)ג

, במחברת, הכתיבה ביד שךכאז , )Essential tremor" (רעד ראשוני"מכנה 

אפילו המקלדות הרכות של רוב המחשבים . נעשית קשה משנה לשנה

 שמכונה לפי –אבל אני עובד על יצירה . הניידים מערימות קשיים

 שאותה אני כותב באמצעות אפליקציה שאליה –  Now, Here, Thisשעה

" שורה"והיום תהיתי האם ה. מכל המחשבים שליאני יכול להתחבר 

, קל בהרבה לתפוש דברים כאלה, במחברת. או לא, שכתבתי מספיק טובה

  .לא נותר לי אלא לשבת על זה ולחשוב, ואילו כאן

שאלות שנוגעות לשירה ? אך האם היא גם מתכוונת, "אומרת" ויקפדיה )ד

המשוררים . 'קולרידגו' עוד מימי וורדסוורת, לכל הפחות, ולטיב נמשכות

, לונגפלו, וויטייר,  לנייר– 19-האמריקאים המקובלים של סוף המאה ה

 העולם מלחמת שורריידי מ על נתפשו כמיושנים ,ן ועודרובינסו
והשיר האמריקני השמרני הגדול על סף מלחמת העולם הבאה ; הראשונה

 50- הלמעשה בתחילת שנות" נעלם" בנט כבר מאת' ון בראון'גופתו של ג'

ההיבט המעניין ביותר , מבחינה היסטורית. עם עליית קבוצתו של לואל

מודרניסטים היה שהראשונים שמרו על -בוויכוח בין המודרניסטים לאנטי

עניין בהיסטוריה הספרותית שלהם ואילו האחרונים השקיעו זמן רב 

השירה , 40- ועד שנות ה1619משנת . במחיקת ההיסטוריה שלהם

עם כמה מחברים גדולים , פעמיים- יתה סדרה של דברים חדהאמריקאית הי

התנהל ויכוח מתמשך בין , 1990 ועד 40-משנות ה). פיליס וויטלי במיוחד(
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קבוצה של קונבנציונליסטים לבין אלו שרצו שהשירה האמריקאית תבטא 

, HD, וויליאמס, העשור שבו נולדו פאונד, 80-בשנות ה. את מובנה החדש

המספר הכולל של , גרטרוד שטיין עדיין תינוקת, הםמריאן מור ודומי

ה ת שירה הי–אנר 'ללא קשר לז, 6,000ב היה רק "כותרים שפורסמו בארה

מספר , ו"לפי אונסק. פחות ממאה ספרים, כנראה אחוז אחד מתוכם

אם תנסה להעריך . 292,000 עמד על 2011-ב ב"הכותרים שפורסמו בארה

תקבל מספר איפשהו , ב"יום בארהאת מספר המשוררים המפרסמים כ

  . התרחבות דרמטית כזו משנה שאלות של ערך וקהל. 50,000בטווח של 

  

מההתחלה הבנתי ששירה היא ": אתייחס לקביעה מפורסמת נוספת שלך

-  משמעות:ומכאן(הקשר האינטנסיבי ביותר האפשרי בין העצמי לשפה 

  רבות כדילשניםנזדקקתי , בשל רקע מסורתי ביסודו, אולם, )עולם-נפש

.  צורה–תשוקה ,  צורה היא תשוקה:חדול מהעמדת הפנים ולהודות בכךל

לא ) בין אם הסונטה או שיר פרויקטיבי שמושפע מפאונד(צורות נתונות 

 הצידה את השפה דחוקמעניינות אותי מכיוון שהן בדרך כלל דרכים ל

ן תשוקה לסתירה בי, או הגורם העיקרי, מהו לדעתך המקור) א ."שביצירה

האם אתה דוחה את הרעיון לפיו יש בכוחן של צורות ) ב ?לצורות נתונות

האם ) ג ?דווקא לסייע בתיעולן של תשוקות ובהבעתן) כמו סונטה(נתונות 

 –תשוקה , צורה היא תשוקה"יהיה זה נכון לקשור בין המשוואה שלך של 

 "השורהאל , הלב דרך הנשימה"או " נשימתו של אדם שכותב"לבין " צורה

לכתוב ברצף של משפט מוזיקלי ולא "ארלס אולסון או אפילו ל'של צ' וכו

  ? של פאונד" ברצף של מטרונום

  

. מסוימים כולם נובעים מתנאים היסטוריים ,אנרים'ז, דפוסים, צורות )א

היו מספיק משוררים שרצו לבסס אופני , 19-בשנות הארבעים של המאה ה

" אמריקאים הצעירים"די להזדהות כב כ"כתיבה חדשים ספציפיים לארה

בריטניה , ומספיק אחרים שהרגישו שהם יכולים להראות למדינת האם

 מסוגננות וטרחניות לא פחות מן ותשהם יכולים להפיק יציר, הגדולה

נראה כי שקיעתה של האימפריה , למעשה. הרומנטיקנים המאוחרים

שפאונד נסע כ. ירידה מקבילה בכתיבהבבאה לכדי ביטוי גם הבריטית 

כדי לבחון את עצמו מול  20-ללונדון בשנים הראשונות של המאה ה

, הוא התלמד אצל משורר אירי, ה למסורת הבריטית להציעהמיטב שהי
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-המשורר הבריטי המשמעותי ביותר במחצית הראשונה של המאה ה. ייטס

 הב זרע" נוכחותו בארה– על סף מלחמת העולם השנייה גלה, אודן, 20

ון ' אנשים כמו גהובילה לבחירתם של, ב המשוררים השמרניםהרס בקר

 של שירה החרוזה את משוררי איווה מההגמלו, אשברי לפרס ייל

רד 'ארלס אולסון היה ידיד קרוב של ריצ' צ. לואלו שלאגרריאנים וקבוצת

אך הוא לא התייחס ברצינות לכתיבתם והם . בישופ' ווילבור ואליזבת

, לקודד את שורת החרוז החופשי, הניסיון שלו. מצדם השיבו לו כגמולו

אך לקבוצתו של לואל לא . העניק למשוררי דורו לא מעט חומר למחשבה

היה שום דבר לחשוב עליו עד שהצעירים מביניהם החלו להגיב לתהפוכות 

כי ' אמריקאים החדשים'לא בכך שהצטרפו ל; 60-הפוליטיות של שנות ה

   .ם להתרחק מן השירה השגורהאם בכך שהחלו לברר מהי הדרך שלה

עצלות מצד ל בסימן פשוט  אם לא מדובר,להיותיכול בהחלט זה  )ב

משוררי ההייקו ל, למעשה.  המקרהדרך כללבזה , למרבה הצער. המשורר

שוחרי רבה מאופן יסודי בה בה שלהםצורהשל חקר מסורת ב יש "של ארה

 יוצריםאמת ון מרטון ורוברטה בארי הם ב'משוררים כמו ג. הסונטות

   .מהשורה הראשונה

עדיין , מלופיה ופנופיה ,החלוקה של פאונד ללוגופיה. פחות או יותר,  כן)ג

  .מועילה ביותר

  

הוא , מונח שאתה עצמך טבעת, אחד המונחים המזוהים ביותר עם כתיבתך

מהם ) ב? כיצד היית מאפיין את סוג המשפט הזה) א. 'המשפט החדש'

, תואם יותר, האם הוא מדויק יותר, לשוני/ פואטילשיטתך יתרונותיו כאמצעי

   ?לחדש" המשפט החדש"מה עושה את , ובעיקר? לרגישות העכשווית

  

 לי ההרש.  עליהןהשיבלכדי , או שלושה, ספררש נדזה מסוג השאלות ש )א

אלץ את הקורא שתפקידו ל הוא מנגנון 'המשפט החדש'לומר בקצרה ש

 כאילו היה יצירה כתובהב) ך הענייןלצור, או שורה(להתייחס לכל משפט 

הקורא צריך .  גישה רדיקלית לנוכחותזוהי;  המשפט הראשון בסיפורואה

 צבהמ, באופן אידיאלי.  בשעת הקריאהלהיות במצב מוגבר של מודעות

  .קריאה להישמר לאורך כל הך צריההז

 'ון בראון' של גגופתו', למשל, בדיוק מה שהופך את המשפטים של )ב

במכונית ברחבי העיר נחמד אם היית לוקח ילד פטפטן לטיול . לישנים
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 לכל השילוט והאובייקטים של אופן בו הוא מגיבשלכם ופשוט מקשיב ל

 אזורהאת  שמציגההיית מקבל תמונה תוססת ומדויקת להפליא , המסע הזה

  .זה לא כל כך משנה היכן התחלת או סיימת כי כל פרט יוצג כחדש. שלך

  

נתהוותה / רגישות חדשה של מידע " :Do Cityך היפה אתה כותב בשיר

  ?כיצד היית מתאר את הרגישות הזו". בשפתנו

  

Do City הוא השיר השלושה־עשר בתוך יצירה גדולה יותר שכותרתה 

שהוא הכרך , The Age of Huts שמהווה את החלק הרביעי של 2197

 המשפטים  הוא גם מספר2197. שלי) longpoem(' שירארוך'הראשון של ה

 בתים או פסקאות בני 13כל מקטע מכיל .  בחזקת שלוש13, שיש ביצירה

 הייתה מסעדה שפעלה ברחוב Do City Barbecue.  משפטים כל אחד13

-בדיוק על הגבול שבין השכונה של האפרו, פילמור בסן פרנסיסקו

. אמריקאים ובין השכונות היוקרתיות יותר שהקיפו אותה מצפון וממזרח

של אוצר , סופראימפוזיציה,  חובר באמצעות הצבה2197-ט בכל משפ

 .המילים של משפט־אב אחד על המבנה התחבירי של משפט־אב אחר

 הצהרות בלבד שהוצגו ללא הרף 169היצירה כולה נבנתה מתוך גרעין של 

  . בנוסחים שונים

אמריקאית של אזור המפרץ נוצרה כמעט בן לילה בתחילת -הקהילה האפרו

כאשר תושבים מאזורי הגבול של מערב טקסס ומזרח , 40-שנות ה

גויסו לעבוד במספנות במטרה , אוכלוסייה מגובשת להפליא, לואיזיאנה

. יפן במלחמת העולם השנייהנגד השקט ללחימה לבנות צי ימי באוקיינוס 

הממשלה פשוט גנבה את הבתים , כדי לספק דיור לרבים מהעובדים הללו

כנה קודם לכן את הקהילה היפנית ירבית ששהריקים של התוספת המע

אזרחים , לאחר המלחמה. שנאספה והוכנסה למחנות ריכוז למשך הסכסוך

הלחצים הכלכליים על , 70-בשנות ה. יפנים לא קיבלו בחזרה את בתיהם

במיוחד כאשר תעשיית בניית , אמריקאית היו גלויים לעין-הקהילה האפרו

השכונה הפכה לשכונת עוני ויעד  .הלאחר המלחמנקלעה לקשיים הספינות 

רק מעצם  ,Do City  מסעדת.ליזמים המעוניינים ליצור דיור יוקרתי יותר

עדיין . הקפיטליסטיות הללומזימות  הפכה לנקודת התנגדות ל,הקיומ

במיוחד מהחלקים הכפריים יותר של , יכולת לשמוע את המבטאים

ם ולטעסיסקו רק החלה סן פרנ, במקביל. של הקהילה המקורית, לואיזיאנה
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 כמו ,חברות טכנולוגיה מהדור הראשוןצצו סיליקון כאשר הטעם את 

ו לעצמכם למשל את הספרדים מאיסטנבול שהגיעו לישראל תדמיינ. 'יאהו'

זה לא היה . יידיש או עבריתב עם ידע מועט יחסית 50-בתחילת שנות ה

השורות , לפיכך. לאוזןהיה  נשמעאבל זה בהחלט ,  עד כדי כךקיצוני

  .שפהבשאירע שציטטת היו דרך להכיר בשינוי ההיסטורי הזה 

  

, השיר הלירי, בשלב מוקדם למדי של דרכך השירית זנחת את השיר הקצר

 ,'שיר חיים' או ,'שירארוך' –  Ketjakהגדולהוהקדשת את עצמך ליצירתך 

–The Age of Huts (1974–1980), Tjanting )1979 :בארבעה חלקים

1981( ,The Alphabet (1979–2004)ו -Universe) 2005- ( שכתיבתו

) 'שיר ארוך'בשונה מ(' שירארוך'טענת בעבר שבחרת בצורה של ) א .נמשכת

או ; אורכו, כמובן, מלבד(מה בשיר הקצר ". לכתוב משפטים"משום שרצית 

שאתה '  עמ300-אתה יכול לעשות משהו ב: "1982- כפי שאמרת בראיון ב

מה דעתך ) ב ?מנע ממך לעשות זאת.")  שורות30- שות בפשוט לא יכול לע

האם ) ג ?על התפישה שרואה בשיר הארוך מקבילה מודרנית לשירה האפית

, מניסיונך האישי, האם'? שירארוך'הזמן פועל באופן שונה במסגרתו של ה

מהם לדעתך ההבדלים ) ד ?איטי יותר, גמיש יותר, הוא לינארי יותר

', הקנטוס'(שלך ובין השירים הארוכים מן העבר ' ךשירארו'העיקריים בין ה

A' ,מהי תרומתו הייחודית של רון סילימן ? )'וכו' וכו' ינגרִלגאנְס', 'פטרסון

האם ישנו לדעתך הבדל מהותי ומובחן בין השיר ) ה ?לפיתוחה של הצורה

   ?ובין זה האמריקאי) ונס'ג, בנטינג(הארוך הבריטי 

  

האופן בו אסיים את הסוף . יומותסב ינני בוטחברור שא נדמה לי שזה די )א

 נמרץ ומלא  טוב עבור קוראעשוי להוות מחקרשל הרצפים הארוכים האלה 

  . יוזמה

 הגעתי למסקנה 21אני יודע שבגיל .  רביםכותביםעבור זה כנראה נכון  )ב

ותוך כדי כך הבנתי שאני מתעניין , שאני צריך לכתוב שיר ארוך מאוד

  . מאשר בשיריםהרבה יותר בשירה

פתוח להרחבה במגוון .  יותרכנראה איטי. למעשה, הרבה פחות ליניארי) ג

אחד הבנים שלי התגרה בי לפני כמה ימים לגבי עינויים . רחב של כיוונים

 The ציינתי שהקטע הארוך ביותר של. של קוראים בשירים ארוכים באמת

Alphabet ואה Ketjak 2 ,רה שתופסת יציבתוך " פסקה הבאה"שהוא ה
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כבר יש  Ketjak 2-באבל . Sunset Debrisתוך  עמודים ב100-למעלה מ

 המוצבים ,אות גדולה ומודגשת ב',צל־שירי'מה שאני מכנה שימוש ב

  .העמודים של גוש טקסט מוצק+ 80דיוק כדי לפרק חזותית את מ באופן

אפילו אם , באמת הציבו את הבסיס למסורת המודרניסטית' קאנטוס' ה)ד

או ', סורדלו', 'עלי עשב'ר למצוא רמזים למסורת הזו כבר באפש

בנוגע הנחת היסוד של פאונד  .ולאורך כל הדרך עד ליוונים' הפרלוד'ב

תוספת של ,  לאורך הדרך מתפתחת מעט יחסית,לאופן בו נארג קאנטו

אבל בהסתכלות , אידיאוגרמות וכמה אלמנטים ויזואליים צנועים בסך הכל

 אלא אם, 105 או 5לא קל לדעת אם אתה בקאנטו , יעל כל עמוד באקרא

אבל ,  מתחיל באותה צורהA.  של ואן בורן איפשהואתה נתקל בהכרזה

אחרי חצי תריסר הטקסטים הראשונים זוקופסקי מזהה את הבעיה של 

 ,או לפעמים זוגות, האסטרטגיה של פאונד ועובר ליצירת קטעים בודדים

הוא באמת מחשב מחדש את מערכת  אז ,צורות נפרדות, 23- ו22כמו 

 זהה מסלול באמצע הההזשהשינוי ראוי לציין .  בין החלקים לשלםיחסים

אני לא יודע אם זה המקום שבו זוקופסקי . 'יוליסס'ויס נוקט ב'גישה שגל

 'פטרסון'.  הייתה זמינה לואאבל הדוגמ,  לעשות זאתהשראהקיבל את ה

התחושה שלי תמיד הייתה שהוא אינו היצירה הטובה ביותר של וויליאמס ו

 היה 'סלינגר'. ונדית הזואכתב אותה רק כדי לחקור את הטריטוריה הפ

רן להרגיז את העגלה המודרניסטית על ידי החדרת ניסיון מכוון של דֹו

 של אולסון או השזירה של 'מקסימוס'אתגר ישיר יותר יהיה . אמנות פופ

 השי לתוך קשת של חמ,ריםמבני זמן ומעב, דאנקן של שני שירים ארוכים

כשהייתי  .המהווים את יצירתו הבוגרת, Opening of Field- מהחל, ספרים

פאונד היה ללא ספק , ובשבילי,  ידעתי שאני מכוון לשיר הארוך21בן 

לא היה זמין עד לאחר רובו  אבל 'מקסימוס'אולסון התחיל את . המודל

קי לא הייתה זמינה עד זוקופסיצירתו של וליצור דאנקן רק התחיל . מותו

אני חושב שאתה יכול . A של 112- את חלקים לאורהוציאה שלברטוב 

, לראות את ההשפעה שהייתה גם לזוקופסקי וגם לדאנקן על היצירה שלי

הרעיון של נשיאת מודלים . של רוברטזה אבל שיר הפרוזה שלי די רחוק מ

 שבה אתה הדרך, עם זאת,  לאורך כל העבודה שלי תפקידקדימה משחק

 TheתוךבYou -בוParadise -ביכול למצוא רצפים של חצאי סונטות 

Alphabet וב-Now, Here, This, וב- Universe)שנמצאת כעת יצירה 

  ). שטרם ראתה אורבעבודה ו
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מציב גם אם אתה ,  שיש מספיק דוגמאות זמינות בבריטניהיני סבורא )ה

נראה . יתמסורת נגדו באמת שיהוטוני לופז ודומיהם כדי , לסיוה, את פישר

, במקרה של באנטינג. המוקדמת של דורןשירתו  עם  לושפרין ברח

 היצירה פעמי שנועד בעיקר להצביע על שאר־חדוא שיר ה' פלאטס'בריג'

באופן שבו הוא משתמש מבריק הוא .  הרבה קודםופיעהשה, של המשורר

  . שלו"אוזן הצפונית"ב

  

שירה שנכתבת . היא תופעה אקדמית" השירת השפ"מבקרים אחדים טענו כי 

עושה רושם שמפאונד לויליאמס . בידי מלומדים עבור אוזני מלומדים

חל שינוי מובהק בטמפרמנט של , לזוקופסקי לאולסון לקרילי ועד אליך

עבר מהיות , או החיפוש, נדמה כי עצם טבעו של הניסוי הפואטי; המשורר

מה עמדתך ביחס להנחות . וגי יותרפואטי וספרותי להיות פילוסופי או פילול

, )'משוררי השפה'כמו גם חלק ניכר מ (ההאם יהיה זה נכון לומר שאת  ?הללו

?  או הדצליל, אולי, שניתן לכנותו, זנחת את המוסיקה לטובת משהו אחר

 עשית את החרוז ?עברת משירה מלופאית לשירה לוגופאית הרבה יותר

ארלס ברנסטין שאלנו שאלה 'עם צבראיון שערכנו ? החופשי לפרוזה גרידא

האנלוגיה בין שירה ומוסיקה היא אנלוגיה : "והוא מצידו הצהיר כי, דומה

 shake, rattle במובן של הפזמון של בילי הילי'שייקית'(רעועה ונרעדת 

and roll( ,היא חלקה על , כששאלנו את ריי ארמנטראוט את אותה השאלה

וכששאלנו ,  את שירתה של סוזן האודבריו של ברנסטין וייעצה לנו לקרוא

מתנגדת לקיבוץ אד הוק הזה של קבוצת "היא אמרה שהיא , את סוזן האו

הצליל הוא "וש "'L=A=N=G=U=A=G=Eשירת 'כותבים תחת התווית 

חשיבות , לכל הברה, לכל צליל. מהותי למסתורין ולמשמעות של השיר

   ." מכרעת

  

ל ידי וצר במקור ע נ'ה שפתשיר' ויכינה. כמובן,  צודקת]זן האוסו[י ִקסּו

לראות את עצמי אני נוטה .  שטען שצריך להתעלם ממנה,סולדופסקיאלן 

 – מלופאההאז הרעיון של נטישת , נשלט בעיקר על ידי האוזןשכמשורר 

משוררים מגוונים .  לא קולע במיוחד נראה לי– ?לוגופואיה? לטובת מה

ברנסטין אפילו , אוזןהאוד מוברט ווטן מושפעים מ' כמו קלארק קולידג

, ברוס אנדרוז כמעט לגמרי. ני יאנגמןאלפחות בתקופה שלפני ה, מושפע

  כמו איזו דמות של בורחס  , של אוזן נוסטלגיתכבירעם חוש  פאלמר ומייקל
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  . נראהשהואפי בדיוק ככדי שייראה שרוצה לצבוע מחדש את הוותיקן 

  

ה והביקורת האמריקאית חלק חשוב מהתפתחותן של השיר, ועודך, היית

העיקריים בין ) הפואטיים(מהם ההבדלים ) בשישים השנים האחרונות א

וכיצד השפיעו הופעתם של המרשתת ? הימים בהם התחלת לתקופתנו אנו

על המדיום השירי כפי  ,ובאופן כללי, והעולם הווירטואלי עליך באופן אישי

 Spontaneous Particulars-סוזן האו כותבת ב )ב ?שאתה תופש אותו

טכנולוגיות אלקטרוניות משנות באופן , ככל שהן מתפתחות "):2014(

האם אתה שותף . "כותבים וזוכרים, קיצוני את הדרך בה אנו קוראים

  ? השתלתפי

  

יצאו לאור רק כמה אלפי כותרים ,  שנים122לפני , 20-בתחילת המאה ה )א

בשנת . ערי מהם הייתה רק חלק מזכאשר שירה,  גם יחדאנרים'מכל הז

לא , ב" המשורר המפורסם ביותר בארהנעשהכאשר אלן גינסברג , 1956

יותר ונה מסמך מאותה תקופה לא מואף  משוררים 3,000- יותר מפעלו

 למעלה ם פרסולבד POETRYכתב העת למרות העובדה ש (מאה משורריםמ

 משוררים 50,000- כב"כיום יש בארה).  משוררים באותו עשור700-מ

כתיבה הכניות הכותבים שהגיחו להם מתומספר ב די להתבונן .סמיםשמפר

המספר הזה עשוי לרדת במקצת בתקופה .  האחרוןעשורה במהלך היוצרת

 אבל – בהתחשב בכך שאין כמעט עבודה למשוררים, שלאחר המגפה

אני , ב"בארה . הפעיליםההבדל המהותי באמת קשור למספר המשוררים

. ות שונותרחבות של פואטיקנ שלוש תקופות חושב שאנחנו יכולים לזהות

פשוט לא היו . הכל היה כמעט חד פעמי,  בערך1840 עד 1619משנת 

סופרים או פרסומים כדי ליצור קהילה ספרותית רצינית , מספיק קוראים

היה , 2010אולי עד , 2000 ועד מתישהו בסביבות שנת 1840משנת . כלשהי

נים של אליטות שטענו שקהל סוגים שו, לנו קרב מתמשך של קהלים

בשנות הארבעים של .  הוא הקהילה הספרותית ההגמוניתשלהןהקוראים 

 Theיורקית סביב כתב העת-את החבורה הניוהיו לך , 20-המאה ה

Knickerbocker, סופרים ניאו בריטים למעשה  שהאמריקאים הם השהציע

 היו,  בעיקר,סביב בוסטון. שיכולים לעשות כל מה שתושבי לונדון יכולים

.  חדש משלה לקולה זקוקה חדשאומה שוטענשצעירים אמריקאים 

ו נדד Knickerbocker-ה של ה'החבר, 19-במחצית השנייה של המאה ה
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, במשך זמן מה. Fireside poetsשם בשם  ונודעו , לאזור בוסטון,צפונה

.  נחשבו למשוררים מרכזיים–לונגפלו , לנייר,  וויטיאר–מנהיגיהם 

כולם . למעט וולט ויטמן,  נעלמו פחות או יותר'קאים הצעיריםהאמרי'

ויטמן .  בדיקינסוןעוד לא התחיל להתמקדפו ואף אחד ניכסו לעצמם את 

-לניו, לאובייקטיביסטים, הוא זה שמוביל קודם כל למודרניסטים

-צמחו מהמודרניסטים -בעוד שהאנטי, אמריקאים ולמשוררי השפה

Fireside poets , באופן שיטתי תנער החלו לההם רח מסקרן באואם כי

- האנטי, ראוי לציין שאחרי מלחמת העולם השנייה. מאבותיהם

 העיקרי ליצירתם זכרהו, כבר לא באמת שלטו במסורת שלהםמודרניסטים 

  .  משוררים בתוצריהם שללא, של תוכניות כתיבה יוצרתהוא בתוצרים 

 1990מרץ ערכה בשנ) New Coast Poetry Conference(ועידת השירה 

כמעט באותה ,  משוררי השפהאת רדת המסך על, ללא ספק,  סימנהבבאפלו

ו את יריית הפתיחה לתנועה היו1970 -המאמרים של בוב גרנייר בשמידה ה

ניו יורק 'ול' בלק מאונטיין'לניתן לייחס  שירת השפהשל שורשיה את . זו

, ' החדשיםאיםאמריקה' של –ספייסר לחוגו של  ובמידה פחותה –' סקול

 In the Americanאנתולוגיהב ו1960 אלן משנתדונלד אנתולוגיה של ב

Tree,  ההאנתולוגיה של .  מהןתכל אחב משוררים 40ישנם בערך-New 

Coast, על ידי כתב העת( שפורסמה בשני כרכיםo•blék: a journal of 

language arts (מאותם 75לפחות . שלושה משורריםפי כללה יותר מ 

 והם יצרו את , שנה מאוחר יותרים שלושיםעילופשוררים עדיין מפרסמים מ

שקיימים בו כמה אופנים , 'עידן הפואטיקה המושגית'מה שהייתי מאפיין כ

  . פלארף, כך אני טוען, לרבות, שונים

,  שנה30 כבר כמעט מושלים בכיפהבמובן מסוים המשוררים המושגיים 

עבור  קהל  כיום אני חושב שיש לנו.אבל אחיזתם הולכת ונחלשת מדי שנה

אז . ב ומשוררים שכותבים עבור הקהילה הזו"כל קהילה דמוגרפית בארה

 אלא אילו ?'מהי שירה אמריקאית' אינהאני חושב שהשאלה האמיתית 

  . המיידי שלהםאזור לקרוא מחוץ ליש שירים 

. המחברת,  תהיה העידן של כתב העת20-מיאקובסקי הכריז שהמאה ה) ב

אני לא חושב שאנחנו .  ללא ספק תהיה עידן האפליקציה21-אה ההמ

 השנים 75יודעים עדיין מה יהיה כלי הכתיבה הדיגיטלי המכונן במשך 

  .לא נולדעוד  ייתכן שהכותב שלו , למעשה.כי הוא עדיין לא נכתב, הבאות
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טענת  The Poetry Society of Americaבראיון שערכו איתך מטעם 

ו  מאז ימימתמודדים איתהיא מחלה שמשוררים אמריקאים אנגלופיליה ה"ש

שאחד המשוררים הזרים שהשפיעו עליך כן ציינת באותו הראיון . " פושל

מה דעתך על האופן בו מטפלים אצלכם בשירה )  א.הוא חלבניקוב

   ?מה לקחת מחלבניקוב) ב? מתורגמת
  

לקה על המבוססת רק בח, ב יש היסטוריה איומה של שנאת זרים" לארה)א

 יבשת כלבתוספת העמדת הפנים ש, המרחק הפיזי שלה מאירופה ואסיה

רק בעשורים האחרונים . הנתון לשליטתנו, "המרחב שלנו "יאאמריקה ה

פעילים בשפות שב סופרים "החלו להופיע בקביעות מסוימת בארה

. אבל זה עדיין קשור יותר מדי למי קורא ומתרגם את מי. ובמדינות אחרות

, וס פאטו' צתיאניסהגליהלאומנית , האירופית האהובה עלייהמשוררת 

אבל מספר הקוראים בשפה , רין מור כמתרגמתהתמזל מזלה שיש לה את ֶא

 אינו עצום ולקוראי השפה הספרדית יש המשוועים ליצירתההאנגלית 

, סיאניםגלי ההצרות שלבלי גם היסטוריה מוזנחת משלהם להתמודד איתה 

שכותב בצרפתית עבור , חביב טנגורכמו מישהו . םיאוקסיטנה או םבאסקיה

 שלו הקהל . יותראףבמצב קשה מצוי , יראי הולך ומתמעט'אלג-קהל צרפתי

 אני ,אקדמיים תאריםכל  ללא הפועלים ממעמד כמשורר .ונעלם הולך ממש

  .מתסכל זה .הזו בזירה לסייע מסוגל ולא חד־לשוני בעצם

, בים של השירה הרוסית הקלאסיתעל היבטים רקורא תיגר לבניקוב ח )ב

הוא מזכיר .  גדול הוא תענוג– נוסף על הכל. על יסודות הכתיבה וההיגיון

 ,סובייטית- בגלות פוסט,המשוררים הרוסים בדורו פנולא כל לנו ש

הוא ,  יותר מסורת עממיתבעלאם כי , משורר שמזכיר לי אותו. לתיאוריה

ה אז יתבמה שהי, 1988-יבן בהיה לי העונג לקרוא עם א. דנוב'ן זוואי

 אחריםפריגוב ו, נקו'שצדרגומו, יקובשכאשר משוררים כמו פר, לנינגרד

אם אתה רוצה לדעת על ההשלכות של ההון . היו כולם עדיין פעילים וחיים

איננו בעוד כבר קח בחשבון שדור שלם של משוררים רוסים אז , על השירה

 מוותה. ן פעילים וכותביםמשוררי השפה של אותו דור כמעט כולם עדיי

אבל ניתנו לנו עשרות שנים שלא היו ,  אלינו בסופו של דבר גםיגיע

  .םנו הרוסיילחבר

  

   עורךכ ךפועל השפיע ,בכלל אם ,אופן באיזה .מוערך ומבקר עורך גם אתה
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  ? פועלך כמשורר עלכמבקרו
  

משוררים . הדברים האחרים הם דברים אחרים. מטרת הכתיבה היא לכתוב

לא מבקרים , ים לשיח הביקורתי סביב השירהיכים להיות אחראצרי

גם אם יש להם כוונות (שלא לתפקד כשומרי סף שאינם מסוגלים אקדמיים 

, אן מישל ריבאט'ז, ורי פרלוף'מרג,  אל פילריסכמו אצל, טובות לחלוטין

כחלק אני רואה את עצמי . )גיאטרי ספיבק או אלן גולדינג, יימסון'פרד ג

, פאונדשל , ואף מעבר לכךדאנקן וקרילי ,  אנשים כמו אולסוןשלמסורת מ

  .'וקולרידג' וורדסוורת, סטיין, זוקופסקי

  

, או צריך, לאן יכול? של המשוררים" הגביע הקדוש"מהו לדעתך , ולסיום

  מרגישהוהאם את? מה יהיה ההישג האולטימטיבי שלו? המשורר לשאוף

   ?שכבר הגעת לשם

  
 נאבקים אחד ו ואנ–  המסך הריק– הדף הריק. כתובמטרת הכתיבה היא ל

אני . שֹווִיי כשווי הדף האחרון שכתבתי, בחיים, יומיוםב. שני ללא הרףב

  .לא חושב שהאתגר הזה ייעלם אי פעם
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   רון סילימן

  

  

   'המחברת הסינית'מתוך 
  

  

האם  ,אילו כתבתי אותו בעט אחר. כדורי־כתבתי את המשפט הזה בעט. 6

  ?היה משפט שונההוא 
  
, אז זה נעשה ציור, ואם אני אומר שזה ציור. זו שירה, זו אינה פילוסופיה. 7

אם ישנם משתנים שצריך להביא . שנשפטים ככאלה, מוסיקה או פיסול

. ' שאלת החלוקה וכו–הם כלכליים , אזי לכל הפחות באופן חלקי, בחשבון

, ם זו יכולה להיות שירה טובההא. ישנו גם הבדל מצד המסורת הביקורתית

למעט אולי , איני סבור שהייתי, ויחד עם זאת? ובה בעת מוסיקה רעה

  . קובע שזהו ריקוד או תכנון־ערים, כהלצה
  
  .אני כתבתי את זה. זה לא דיבור. 8
  

, נושא, שחסרה צורה? מה בדבר שירה שחסרה את גורם ההפתעה. 10

שירה שחוקרת את עצמה ללא ? שלשונה מעודדת היעדר־עניין? התפתחות

  ?האם היא תשרוד? סקרנות
  

', ויטגנשטיין וכו, על כך שלצורה הזו ישנה מסורת מלבד זו שאני מציע. 13

  ? על המסורת המוצעתהאך מהי השפעת. ני בוחר שלא לערערעל כך א
  

  ?האם השפעתו של ויטגנשטיין היא צורנית ותו לא. 14
  

  ?האם הייתי יודע, יון מעשיולא ניס, לו הייתה זו תיאוריה. 16
  

  .היא אחת, כשלעצמה, הכל כאן נוטה להתרחק מהכרעה אסתטית אשר .17

  

האם ההגדרה הזו הייתה . כי אם פעילות, ואולי שירה אינה צורה כלל. 20

  ?מספקת את דאנקן
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. נדפס מחדש באנתולוגיה, בספר, בכתב־עת, בכתב־יד, שיר במחברת. 21

  ? כיצד ייתכן שזהו אותו השיר.צורת הכתב וההקשר משתנים
  

, כשנסעתי עם סבא וסבתא שלי באוקלנד או באזורים הכפריים, כילד. 23

שמות , תמרורים: נהגתי לדקלם בקול כל מני שלטים שעל פניהם חלפנו

כיום זה נראה לי כמו צורה בסיסית . שלטי חוצות ,של עיירות או מזללות

  .של פעילות לשונית
  

  ?הן זהות, המחיש שכוונותיה של היצירה הזו ושירהכיצד אני יכול ל. 25
  

 אין אף תחביר או לוגיקה –פרטקסיס , ]Anacoluthia[אי־סדר דקדוקי . 26

. שבאמצעותם ניתן לשחזר במדויק במילים את החדר הזה שבו אני יושב

הייתי מעדיף להראות , לו ביקשתי להעביר את הדבר למישהו זר, למעשה

  .  אדריכליתתמונות ולשרטט תוכנית
  

להציב , לרגע, הרשו לי, ובכל זאת. קיומכם אינו מהווה תנאי ליצירה זו. 27

אתם שומעים . בשעה שאתם קוראים קורים לכם דברים אחרים. את הדבר

או שהחבר שלכם נאנח אנחה , או שמתנגנת מוסיקה, טפטוף של ברז

שיחות ישנות , בזמן שאתם קוראים. שמעידה על לילה טרוף שינה

אתם חשים בישבן שלכם ובעמוד השדרה , תרוצצות באיטיות בראשכםמ

כל אלה מוכרחים בלא ספק להיות חלק מן . שלכם באים במגע עם הכיסא

  .המשמעות של היצירה הזו
  

 שאני יכול להניח את הכיסא הזה בתוך ה לעצמיכיצד ייתכן שאני מדמ. 30

כיצד אני . חבירהוא לא יודע כלום על ת. אילם, הנה הוא מונח לו? שפה

  ?יכול להניחו בתוך משהו שאותו הוא חסר מעצם טבעו
  

  .שירה היא צורה מסוימת של התנהגות. 37
  

בדומה לאופן בו הקיץ מעודד את , החורף מעורר את המחשבה. 39

  ?האם השירה מוכרחה להיות פועל יוצא של עונות השנה. ההיזכרות

  

  .הדיבור מספר לך על המדבר ותו לא. 41
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אנלוגיות בין שירה לציור מסתיימות בסופו של דבר בהשוואתם של . 42

  ?האם יש תועלת כלשהי בסיפורים שכאלה. הדף והקנבס

  

, כשאתם קוראים את זה, בכל הגוף, בלב, כל מה שאתם שומעים בראש. 49

  .זה מה שזה

  

האם האפשרות שאפרסם את היצירה הזו היא באופן אוטומטי חלק מן . 53

האם הייתי יכול לכותבה ? יא משנה את ההחלטות ביצירההאם ה? הכתיבה

  ?אלמלא האפשרות נתקיימה

  

  .מושכים, בסופו של דבר, שניהם. כיעור מול בנאליות. 50

  

  ?איך הייתי כותב? מה אם לא היו עוד כותבים אחרים. 58

  

  .לעולם לא מסוימת, דמיינו את המשמעות עגולה. 59

  

, אם כך, השאלה. ני יכול להיות שירהבתנאים מסוימים כל אירוע לשו. 66

  .היא מהם התנאים הללו

  

  .לך, אם זה משעמם אותך. 74

  

שוב ושוב אני נדהם לראות כמה כותבים כותבים את השירים שהם . 79

  .סבורים שהאדם שהם היו רוצים להיות היה כותב

  

  .יש רק מרחק. אין כיוון. 122

  

  ?מדוע היצירה הזו היא שיר. 141

  

  . כי מידע מסוים נדחק בשל מיקומו הייעודי ברצף: ה אחתתשוב. 142

  

. הקונקרטיזם הוא בסיס צר מכדי שניתן יהיה לבסס על גבו ספרות. 148

 41במיוחד יצירות הזאום של קבוצת , הפוטוריזם של האסכולה הרוסית
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 האמיתי הזמין של ספרות ניסיונית שאיתו צריכים קורפוסהוא ה, ]מעלות[

  .ם לעבודסופרים עכשוויי
  

לזהות את , ויטגנשטיין; מהו הדבר שמאפשר לי לזהות את זה כשיר. 149

 של ברוקמן כמטפיזיקה Afterwordsלראות את ; יצירתו כפילוסופיה טכנית

  ?כביקורת ספרות, ואת מה שכתב קנר על זוקופסקי, הוליסטית
  

כיצד אני יכול ? אך האם יש משהו מעוות בכך ששירה תעסוק בזה. 150

  ?גדיר שירה באופן שיאפשר לה לזהות עיוותים שכאלהלה
  

 היה זה האם, מחורזים קופלטים 120  כאןמכניס הייתי זה בשלב אילו. 159

  ?ההגדרות תלהשתנּו גורם
  

הולך ומתבהר שהמקור הרפרנציאלי של השפה ומשמעותה . 161

שיש ) אם היא אכן כזו(הוא בסתירה ) או הזיקתית, או הלשונית(התחבירית 

  .להבינה אם ברצוננו לקבל פואטיקה של שפה אוטונומית
  

  .מה שאתם קוראים הוא מה שאתם קוראים. 163
  

 אותה זו האם. לכאן אותה תעבירו ואז, אחר במקום הערה תבוִכ. 164

  ?הערה
  

  .המשמעות היא מסחר: מילים בטקסט הן כמו מדינות על מפה. 168
  

  ?האם אפשר שיצירה תסתיר את כוונותיה. 170
  

האין פרוש הדבר , באורח דדוקטיבי, תמיד, אם מגיעים אל הכוונה. 171

האם נוכל להבחין בכך שיצירה לא הגשימה ? שהיצירה תהיה זהה לה תמיד

  ?את כוונתו המקורית של מחברה
  

  .171-ייתכן שהשיר הזה יכול להוות דוגמא למצב המתואר ב. 172
  

  .בעיפרון תבלהיכ לעולם היה יכול לא בעט שנכתב שיר. 175
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אך אילו ,  לאו דווקא מערכת בודדת– 'מערכת'אך אילו השירה היתה . 188

 אז הוא יכול היה פשוט לחבר אליה –עמדה לרשותו של כל אינדיבידואל 

  .לאו דווקא שירים', שירה'את המידע גולמי וממנה הייתה זורמת לה 

. 

שנטע את , )1968(בקורס הבלשנות שלו , היה זה אד ואן אלסטין. 190

+ אוצר מילים : הרעיון לפיו ההגדרה של שפה היא גם הגדרתו של כל שיר

מה חשבתי לפני כן ששירה . מערכת כללים שבאמצעותה ניתן לעבדן

  ?הינה

  

אך האם אוצר המילים כולל מילים שאינן מגיעות בסופו של דבר . 191

  ?כיצד נדע אילו מילים, אם כן? לטקסט הסופי

  

  ].אפוזיטיב[אין בה מקום לתמורה ,  השירה מצמצמתבאופן מסורתי. 195
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 סוויפט ונתן'ג

  

  

  הקדמה – למשרתים הוראות
  

  

  הוראות למשרתים בכלל
  

  

לאשר על הבית ולאשר על , לסייס, לרּכב, למשרת האישי, לטבחית, המשקים-ולׂשר

, לסוכנת הבית, לכובסת, למינקת, לחדרנית, לחובצת החמאה, לשוער, האדמות

  ולמטפלת או האומנת

  בפרט
  

  אקון קתדרלת פטריק הקדוש בדבליןדי, ר סוויפט"מאת הכומר הנערץ ד

  

  

  חוקים הנוגעים לכל המשרתים באופן כללי: הקדמה
  

  

אם אותו משרת אינו , כאשר האדון או הגברת קוראים בשמו של משרת

; שאם לא כן לא יהיה קץ ליגיעתכם, אל לאיש מכם לענות, בנמצא

  . ךהרי די בכ, והאדונים עצמם מסכימים שאם משרת מגיע כאשר קוראים לו

והתנהג כאילו , בראש ומחציף פנים-ֱהֶיה תמיד קופץ, אם נפל פגם במעשיך

  .כך יַאּבדו מיד האדון או הגברת את עוז רוחם; אתה הוא שנפגעת

דאג להסתיר זאת פן יקראו , אם תראה כי אחד מעמיתיך עשה עוול לאדונך

אשר , והוא המקרה של משרת מועדף, אבל יש יוצא דופן אחד; לך מלשין

ומשום כך השכל הישר מחייב , ל בני משק הבית שונאים אותו בצדקכ

  . אותם לטפול בו כל אשמה שאפשר

וכל משרת אחר , האיש אשר על הקניות, הסייס, המשקים-ׂשר, הטבחית

צריך לנהוג כאילו כל הונו של האדון , שיש לו נגיעה להוצאות המשפחה

אם הטבחית , וגמהלד. צריך להיות מוקדש לעסק המסוים של אותו משרת
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מסקנתה המתבקשת היא , מחשבת כי הונו של האדון הוא אלף לירות בשנה

ומשום כך אין לה צורך , כי אלף לירות בשנה מאפשרות לקנות די בשר

באופן . וכמוהו גם הסייס והרּכב, המשקים מגיע לאותה מסקנה-שר; לחסוך

  . כל סעיפי ההוצאות יתממשו כיאה לכבודו של אדונך, זה

ובמלוא ההכנעה בפני אדונינו (אשר אתה ננזף בפני אנשים אחרים כ

כטוב רוחו , ִיקֶרה לא אחת שזר כלשהו, )זהו נוהג שאינו ראוי, וגבירותינו

במקרה כזה תהיה לך כל זכות ; יאמר מילה או שתיים לזכותך, עליו

ותוכל להסיק בצדק כי כל אימת שהאדון נוזף בך לאחר , להצדיק את עצמך

ותתחזק עוד יותר בדעתך אם ; עההרי הוא טו, זדמנויות אחרותמכן בה

אשר ללא ספק יכריעו , ַתֶּנה טענותיך בדרכך שלך בפני עמיתיך המשרתיםְּת

התלונן כאילו , בכל פעם שנוזפים בך, כפי שאמרתי מקודם, ולכן. לטובתך

  . נפגעת

 לא פעם יקרה כי משרתים הנשלחים בשליחות כלשהי יישארו מחוץ לבית

שש או , או ארבע, אולי שעתיים, מעט יותר מן הנחוץ לשם השליחות

- ובשר, שכן הפיתוי כוחו גדול; או משהו פעוט ערך שכזה, שמונה שעות

; הגברת נוזפת,  האדון נזעם–בשובך . ודם אינו יכול תמיד לעמוד בו

אבל כאן מן הדין . הלקאה ופיטורים עומדים על הפרק, הורדה בדרגה

. שדי בהם כדי לשמש בכל הזדמנות, מך אוסף של תירוציםשיהיה מוכן ע

וישוב , דודך נסע במיוחד שמונים מילין העירה כדי לראות אותך: למשל

אשר ָלווה ממך כסף , משרת בבית אחר; לביתו עם עלות השחר מחר

, הלכת להיפרד מעמית ותיק; בורח לאירלנד, בהיותו מחוסר מׂשרה

ולא הצלחת , פרה כדי שתמכור אותהאביך שלח לך ; המפליג לברבדוס

שעומדים לתלות בשבת , דוד יקר-נפרדת מבן; למצוא קונה עד תשע בלילה

עיקמת את הרגל על אבן ונאלצת לשבת באחת החנויות במשך ; הבאה

איזו טינופת נזרקה עליך ; שלוש שעות בטרם תוכל לצעוד ולּו צעד אחד

; תתנקה והריח יפוגוהתביישת לשוב הביתה בטרם , מחלון בעליית גג

שהחזיק , ונלקחת אל בפני שופט שלום, גויסת בכפייה לשירות בחיל הים

קצין ; עד שבחן אותך והשתחררת בדי עמל, אותך שם במשך שלוש שעות

והחזיק אותך כל הערב בבית , חוב-הוצאה לפועל חשב בטעות שאתה בעל

ויגונך היה , נאמר לך כי אדונך הלך לבית מרזח ואירע לו מקרה ביש; מעצר

ֶמל -מרזח בין ֶּפל-כה רב עד שהלכת לדרוש בשלום כבודו במאה בתי

  .באר-לֶטְמּפל
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וכאשר שולחים אותך לקנות , עמוד תמיד לצדם של כל הסוחרים נגד אדונך

אלא שלם במלוא הנדיבות , לעולם אל תציע להוזיל את המחיר, מה-דבר

ואולי גם , של אדונךזה מוסיף הרבה על כבודו . את מלוא המחיר הנדרש

הרי הוא , ואל תשכח שאם אדונך שילם יותר מדי; כמה שילינגים בכיסך

  . יכול להרשות לעצמו את ההפסד הרבה יותר מאשר סוחר עני

מלבד זה שלשמו נׂשַּכרת , לעולם אל תסכים לנקוף אצבע בשום עסק

המשקים מתבקש -ושר, או איננו, אם הסייס שיכור, לדוגמה. במפורש

, אם טוב הדבר בעיני כבודו: התשובה מוכנה עמו, ר את דלת האורווהלסגו

הקיר זקוקה למסמר כדי לחזק -אם פינה של שטיח; לא מבין בסוסים'ֲאְנ

הוא רשאי לומר שאינו מבין , והמשרת האישי מצטווה לעשות זאת, אותה

  . אבל אולי יקרא מעלת כבודו לרָּפד, עבודה מעין זו

ל פי רוב עם משרתיהם על שאינם סוגרים את הדלת אדונים וגברות ָרבים ע

אבל גם האדונים וגם הגברות שוכחים שבטרם אפשר יהיה לסגור ; אחריהם

ואז הטרחה היא , מן ההכרח לפתוח אותן תחילה, את הדלתות האלה

היא לעשות לא , והקלה ביותר, והקצרה ביותר, לפיכך הדרך הטובה. כפולה

קים לך שתסגור את הדלת לעיתים כה אבל אם מצי. את זה ולא את זה

טרוק את הדלת בעוזבך בכזו , קרובות עד שאינך יכול לשכוח זאת בקלות

כדי להזכיר היטב , וכל החפצים בו ירעדו, עוצמה שהחדר כולו יזדעזע

  . לאדונך ולגִברתך שאכן מילאת אחר הוראותיהם

ושר מצא את שעת הכ, אם קורה שחסדו של האדון או הגברת משוך עליך

וכשישאלו מה . על רצונך להתפטר, באופן עדין ביותר, להודיע להם

השב להם שאתה , ואם נראה כי אין הם רוצים להיפרד מעליך, הסיבה

אבל אי אפשר לבוא בטענות , מעדיף לגור אצלם מאשר אצל כל אחד אחר

ששירות במשק בית אי אפשר ; למשרת עני אם הוא חותר לשפר את מצבו

אם יש באדונך ולו , או אז. תך מרובה והָׂשָכר דל מאודשמלאכ; להוריש

הוא יוסיף על שכרך חמישה או עשרה שילינגים לרבעון , שמץ נדיבות

דאג שאחד , ואין לך כוונה להסתלק, אבל אם יסרב. ובלבד שתישאר

  . המשרתים האחרים יאמר לאדונך כי הצליח לשכנע אותך להישאר

שמור אותם , חוב במשך היוםכל נתחי המזון הטעימים שתצליח לס

, המשקים-והזמן גם את שר; למסיבת רעים עם המשרתים האחרים בלילה

  . ובלבד שיביא לכם שתייה

  מגורי  או המטבח תקרת נרות על בעשן אהובתך שם ואת שמך את כתוב
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  . כדי להפגין את השכלתך, המשרתים

צל כל פעם שאתה לוחש לאדוניתך א, אם אתה בחור צעיר וטוב מראה

 נשוף –ואם לנשימתך ריח טוב ; שפשף היטב את אפך בלחייה, השולחן

  . אני יודע שבכמה משפחות היו לכך תוצאות טובות מאוד; היטב בפרצופה

 רק כלבים באים –לעולם אל תבוא עד שקראו לך שלוש או ארבע פעמים 

אף משרת אינו חייב " ?מי שם"וכאשר האדון קורא . בשריקה הראשונה

  . אינו שמו של אף אחד" שם-מי"רי שה, לבוא

מה (לאחר ששברת את כל כלי השתייה העשויים חרס באגף המשרתים 

אפשר . סיר הנחושת מתאים כתחליף, )שקורה על פי רוב תוך שבוע

או בשעת הצורך , לשמור בו בירה חלשה, לחמם בו דייסה, להרתיח בו חלב

אבל ; ת האלההשתמש בו לכל המטרו, לפיכך. להשתמש בו כסיר לילה

  . פן תסיר מעליו את הּבדיל, לעולם אל תרחץ או תקרצף אותו

בכל , הגם שמותר לך להשתמש בסכינים במגורי המשרתים בזמן הארוחות

  . זאת מוטב לחסוך את השימוש בהם ולהשתמש אך ורק באלה של אדונך

שרפרף או שולחן במגורי המשרתים לא , ששום כיסא, עשה לך כלל קבוע

כך הוא המנהג הקדום והקבוע בכל משקי : ל יותר משלוש רגלייםיהיה בע

כדי , ראשית; ונאמר כי הוא מושתת על שני טעמים, הבית שהכרתי מעודי

, היתה סברה כי ראוי, שנית; להראות שמצבם של המשרתים רעוע תמידית

שלכיסאות ולשולחנות של המשרתים תהיה רגל אחת פחות , מטעמי ענווה

דופן לכלל זה בכל הנוגע -אני מודה כי היה יוצא. םמאלו של אדוניה

אשר על פי המנהג הישן הותר לה להחזיק בכורסה לישון בה , לטּבחית

אבל לעיתים נדירות בלבד ראיתי כורסה כזו עם יותר ; לאחר ארוחת הערב

כיום מייחסים הפילוסופים את חיגרּותם זו של כיסאות . משלוש רגליים

בידוע כי הן שורשן של מהפכות במדינות ש, המשרתים לשתי סיבות

כיסא או שולחן הוא כלי , שרפרף. כוונתי לאהבה ומלחמה: ובאימפריות

ולאחר שהשלום חזר ; הנשק הראשון שאוחזים בו בשעת מהומה או קטטה

 מּועדים לסבול במקרה של – אם אינם חזקים ביותר –הכיסאות , לשרור

המשקים נותן -ושר, ובעלת גוףשהרי הטבחית על פי רוב שמנה , אהבהבים

  . קצת את עינו בכוס

הנעדרות נימוס במידה , מעולם לא יכולתי לשאת את מראן של משרתות

. כזו שהן מהלכות ברחובות וחצאיותיהן משוכות מעלה ומהודקות בסיכה

  ,יש פתרון קל כל כך כאשר ,יתלכלכו לטעון שהחצאיות אווילי הוא תירוץ
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  . פעמים בגרם מדרגות נקי לאחר שובן הביתהוהוא לרדת שלוש או ארבע 

השאר את , כשאתה עומד לפטפט עם חבר העובד כמשרת באותו הרחוב

, שאם לא כן. כדי שתוכל לשוב פנימה בלי לדפוק בדלת, דלת הבית פתוחה

  . ומן הסתם תספוג גערות, אדוניתך תגלה שיצאת

מוניה אני קורא לכם מעומק לבי לשמור תמיד על תמימות דעים והר

, מותר לכם להתקוטט זה עם זה כאוות נפשכם: אבל אל תטעו; ביניכם

, שהוא האדון והגברת, ובלבד שתזכרו תמיד כי יש לכולכם אויב משותף

,  אם מישהו–האמינו לבעל ניסיון . ויש לכם מטרה משותפת להגן עליה

כל האחרים יעשו , מביא את דיבתו אל האדון, מתוך איבה לעמיתו המשרת

  . אחת נגדו ויביאו לחורבנויד 

הוא , בין בחורף ובין בקיץ, מקום ההתכנסות הקבוע של כל המשרתים

בין שהללו , שם אפשר לדון בענייניו הנכבדים של משק הבית. המטבח

לחדר , למרתף, למכבסה, למזווה, לחדר מוצרי החלב, נוגעים לאורווה

מקום שהוא ב, שם. לחדר האוכל או לחדר המיטות של הגברת, הילדים

לצרוח ולהתהולל בבטחה , תוכלו לצחוק, הסביבה הטבעית של האדם

  .גמורה

עליכם , אם משרת כלשהו חוזר הביתה שיכור ואינו יכול להתייצב לעבודתו

שאז ; כי הוא הלך למיטה כשהוא חולה ביותר, פה אחד, לומר לאדונכם

ת אומלל תואיל הגברת בטוב לבה ותוֶרה להזמין משהו מחֵּזק לאותו משר

  . או משרתת מסכנה

די , כאשר אדונך וגִברתך יוצאים מן הבית בערב לביקור או לארוחה

רחוב -אלא אם כן עומד לרשותכם איזה נער, להשאיר משרת אחד בבית

מי צריך . אם יש כאלה, שיענה למתדפקים על הדלת וישגיח על הילדים

ורלו ומי שעלה בג,  זאת אפשר לקבוע בהטלת פור–להישאר בבית 

שעת . בלי סכנה שייַּתפסו, להישאר יוכל להתנחם בביקור של אהובתו

 וכל עוד –שהרי אין היא מזדמנת אלא מדי פעם , כושר כזו אסור להחמיץ

  . הרי הכול בטוח למדי, יש משרת בבית

כאשר אדונך או גִברתך חוזרים הביתה וזקוקים למשרת אשר במקרה אינו 

כיוון ,  הבית ממש לפני דקה אחתעליך להשיב שהלה יצא מן, בבית

  . דוד גוסס-שהוזעק אל מיטתו של בן

  . להזדרז טעם אין ,הרביעית בקריאה נענה ואתה בשמך קורא האדון אם

  באת לא כי לומר הדין פי על אתה רשאי ,ואם הוא ינזוף בך על התעכבותך
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  . מוקדם יותר מפני שלא ידעת לֵשם מה קוראים לך

אתך מן החדר וביורדך במדרגות עליך למלמל בצ, אם ננזפת על עבירה

הדבר יגרום לו להאמין . בקול רם מספיק שאפשר יהיה לשמוע אותך בנקל

  . כי אתה חף מעוֹון

ל תכביד על אלעולם , אם מישהו בא לבקר את האדון או הגברת בהיעדרם

שהרי באמת יש לך יותר מדי דברים אחרים , זכרונך בשמו של המבקר

ואשמתו של אדונך היא שאין , זהו עניינו של השוער, תמלבד זא. לזכור

וממילא ודאי תטעה ? ומי בכלל יכול לזכור שמות. הוא מעסיק אחד כזה

  . ולקרוא ולכתוב אינך יודע, בהם

אלא אם כן יש לך יסוד , לעולם אל תשקר לאדונך או לגברתך, אם אפשר

אשר משרת כ. לקוות כי לא יוכלו לגלות את השקר תוך פחות מחצי שעה

 מעולם לא נודעו לאדון או ןגם אם רוב, יש להלשין על כל שגגותיו, מפוטר

ואם ישאלו אחד . וגם את כל קלקוליהם של אחרים יש לתלות בו; לגברת

או , אדוני"התשובה תהיה ?', מדוע עד עכשיו לא דיווחת על כך'מכם 

 רואה אולי היית, ומלבד זאת; באמת שחששתי שהדבר יכעיס אותך, גברתי

  ". בכך התנכלות מצידי

הללו בדרך כלל מהווים מכשול חמור , אם יש בבית ילדים וילדות קטנים

הפתרון היחיד לכך הוא לשחד אותם . בפני תענוגותיהם של המשרתים

  .כדי שלא ילשינו לאבא ואמאדברים טובים ב

אני מייעץ , לאלו מביניכם שאדונם חי בכפר ומצפה מכם לטקסי פרידה

כך שלא תהיה לו ברירה , סתדרו בשני טורים כאשר אורח זר עוזבשתמיד ת

ולא יוכל להימלט אלא אם כן יש לו יותר ביטחון עצמי , אלא לעבור ביניכם

ובהתאם להתנהגותו בעוזבו זכרו לנהוג בו .  מן הרגיל– או פחות כסף –

  . בביקורו הבא

י באותה ובמקרה אתה שרו, אם נשלחת עם כסף מזומן לקנות משהו בחנות

שלשל את הכסף לכיסך וקנה את הסחורה בהקפה על , כיס-עת בֶחְסרון

שהרי הוא נהפך , והדבר יוסיף על כבוד אדונך ועל כבודך. חשבון אדונך

  .לאדם בעל אשראי בהמלצתך

  לעמוד זכרי ,הוראות אלו-אי לך לתת כדי לחדרה לך קוראת גִברתך אם

 ללא הפסק כשהיא מדברת להשאיר אותה פתוחה ולהתעסק במנעול, בדלת

  .פן תשכחי לסגור את הדלת אחרייך, ואל תניחי לידית; אלייך

  לא  על אותך מאשימים ,בחייהם אחת פעם ,הגברת או שהאדון קורה אם
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, אין לך עוד צורך לעשות דבר.  או אז אתה משרת מאושר–עוול בכפך 

, םכל אימת שנופל פגם בהתנהגותך כשאתה בשירות, מלבד להזכיר להם

ולטעון בתוקף כי אתה חף מכל עוון גם , כיצד האשימו אותך לשווא

  . במקרה הנוכחי

ואתה נרתע מלבשר לו על כך מחשש , אם גמרת אומר לעזוב את אדונך

רוח וחצוף עוד -הדרך הטובה ביותר היא להיעשות פתאום גס, שתפגע בו

ולאחר . עד שיגיע למסקנה כי יש לפטר אותך, יותר ממנהגך הקבוע

הכפש אותו ואת אשתו בפני כל עמיתיך , כדי לנקום את נקמתך, שתעזוב

ועשה זאת בצורה כזו שאף אחד לא יעז להציע להם ; השרויים ללא מׂשרה

  . את שירותיו

משהשגיחו כי המשרתות , כמה גברות מעודנות החוששות מהצטננות

והבחורים שבקומה התחתונה שוכחים לעיתים קרובות לסגור את הדלת 

דאגו , יהם בבואם הביתה או כשהם יוצאים אל החצר האחוריתאחר

כך שהדלת תיסגר , שתותקן גלגלת עם חבל ובקצהו משקולת עופרת גדולה

ויש בכך משום טרחה . ואפשר יהיה לפתוח אותה רק בחוזק יד, מאליה

שעבודתם עשויה לחייב אותם להיכנס ולצאת חמישים , עצומה למשרתים

שכן משרתים , ן רב כוחה של ההתחכמותאבל כא. פעם בבוקר אחד

על ידי קשירה , נסבלת הזו-פיקחיים גילו תרופה מועילה נגד ההצקה הבלתי

אני . של הגלגלת באופן כזה שמשקלה של העופרת אינו משפיע עליה כלל

פשוט הייתי בוחר להשאיר את הדלת פתוחה כל , מכל מקום, כשלעצמי

   .העת באמצעות אבן כבדה המונחת לרגליה

כי שום דבר לא מחזיק מעמד , הפמוטות של המשרתים בדרך כלל שבורים

תוכל לנעוץ בנוחות את הנר שלך : אבל תוכל למצוא פתרונות רבים. לנצח

או במכל , או בגוש של חמאה המודבק לחיפוי העץ של הקיר, בבקבוק

או בתוך ,  או בקנה אקדח1,או בקנה רצוץ, או בנעל ישנה, שריפה-אבק

קופסה עשויה , או כוס שתייה, בספל קפה, לו עצמו על השולחןהֵחֶלב ש

, עצם בקר, קסת דיו, צנצנת חרדל, ממחטה מכווצת, קומקום תה, קרן

  . או שתוכל לחתוך חור בכיכר לחם ולתקוע אותו שם; חתיכת בצק

  ַלֵּמד  ,בערב בבית איתך למסיבה השכנים בבתים המשרתים את בהזמינך

                                                           
מעין כלי פרימיטיבי ששימש לנשיאת , "במקל שסוע" מילולית ,in a cleft stick במקור 1

 ". תקוע בין אפשרויות לא נעימות"אך גם ביטוי שפירושו , דברים קטנים
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כדי שאתה תוכל ,  או לגרד בחלון המטבחאותם דרך מיוחדת לנקוש

שהרי עליך לדאוג שלא להפריעם ; אבל לא האדון או הגברת, לשמוע אותם

  .שעה-לא-או להפחידם בכזו שעה

או במשרת , ילד, תוכי, קוף, חתול מחמד, תלה כל אשמה בכלב שעשועים

על ידי הכלל הזה תחלץ את עצמך מצרה בלי לגרום נזק . האחרון שפוטר

הנפש -ותחסוך מאדונך או גברתך את הטרחה ועוגמת, חד אחרלאף א

  . שבמעשה הנזיפה

השתמש בכל תכסיס שעולה על , אם חסר לך המכשיר המתאים בעבודתך

אם דוקרן , למשל. ובלבד שלא תשאיר את העבודה לא גמורה, רוחך

אם ; בחש את הגחלים במלקחיים, הגחלים אינו בנמצא או שבור

נכון של -בקצה הלא, השתמש בחרטום המפוח, םהמלקחיים אינם זמיני

או במקל ההליכה , בקצה מגב הרצפות, האח- בידית מברשת, מגרפת האח

קרע את , בערה כדי לצרוב את נוצות העוף-אם חסר לך נייר. של אדונך

נגב את נעליך בתחתיתו , בהיעדר סחבה. הספר הראשון שתיתקל בו בבית

 את עיטורי המדים שלך והשתמש תלוש. של וילון או בממחטת בד דמשק

הוא רשאי להשתמש , המשקים סיר לילה-אם נחוץ לשר. בהם כביריות

  . בגביע הכסף הגדול

תוכל לשפשף את . ועליך להתוודע אל כולן, יש כמה דרכים לכבות נרות

תוכל להניחו על ; מה שיכבה אותו מיד, חוד הנר בחיפוי העץ של הקיר

תוכל להחזיק אותו במהופך עד שייחנק ; הרצפה ולרמוס את הפתיל ברגלך

תוכל לנער אותו ; או לתחוב אותו אל שקע הפמוט, מן הֵחֶלב של עצמו

אחרי שהטלת את מימיך תוכל לטבול את , בלכתך לישון; בידך עד שיכבה

תוכל לירוק על האצבע והאגודל ולצבוט את הפתיל ; קצה הנר בסיר הלילה

 –הסייס , חרטום הנר בתיבת הקמחהטבחית יכולה לתקוע את . עד שיכבה

החדרנית ; או בערימת אשפה, או באניץ של חציר, בתיבת שיבולת השועל

כי אין חומר ניקוי טוב , יכולה לכבות את נרּה בכך שתשפשף אותו בראי

אבל השיטה הטובה והמהירה ביותר היא לכבות את הנר ; יותר מפיח נרות

  .להדלקהמה שמשאיר אותו נקי ומוכן , בנשיפת פיך

ומשימתכם העיקרית היא , אין במשק הבית דבר זדוני יותר מאשר מלשין

נצלו כל הזדמנות לקלקל , יהיה תפקידו אשר תהיה. להתאחד נגדו כולכם

המשקים -אם שר, לדוגמה. את העבודה שהוא עושה ולסכל את משימתו

; שבור את כוסותיו כל אימת שהוא משאיר את דלת המזווה פתוחה, מלשין
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הנח מזלג או כף ; שיעשו זאת בעצמם,  ְנעל במזווה את החתול או הכלבאו

, אם המלשינה היא הטבחית. כך שלא ימצא אותם לעולם, במקום הלא נכון

או , בכל פעם שהיא מפנה את גבה השלך לסיר גוש פיח או חופן מלח

או שפשף את הבשר הנצלה , פחמים עֵשנים אל מגש השומן שמתחת לצלי

או החבא את המפתח לשיפוד , ימי המפויח של הארובהעל הקיר הפנ

תכתים הטבחית את אחורי , אם המשרת האישי הוא החשוד. המסתובב

תלך בעקבותיו , בעלותו במדרגות עם אלפס המרק, או; מדיו החדשים

בדממה עם מצקת מלאה מרק ותטפטף ממנה על המדרגות כל הדרך אל 

קול צעקה שיגיע עד לאוזני ואז על החדרנית להקים כזה , חדר הסעודה

המשרתת האישית של הגברת עשויה מאוד לחטוא בחטא . גברתה

על הכובסת לקרוע , במקרה זה; בתקווה להתחבב על אדוניתה, ההלשנה

ואם ; ובה בעת לכבסן רק למחצה, בכביסה את שמלותיה התחתונות

, על הכובסת לומר לכל בני הבית כי היא מזיעה כל כך, תתלונן על כך

שהיא מבאישה את שמלתה בשעה אחת יותר מאשר , בשרה כה מטונףו

  . המנקה במטבח בשבוע שלם

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )אביעד שטיר: מאנגלית(
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    בואנוילייה ודית'ז אטיין אן'ז

  

  

   השירה ממלכת של טופוגרפי תיאור
  

  

 איש ספר Boinvillier, ,(1830-1764(ודית בואנוילייה 'ז אטיין אן'ז
 1804הטקסט שלהלן פורסם לראשונה בשנת .  צרפתיואיש חינוך

 מעט לאחר פרסומו תורגם הטקסט .ברשומות האקדמיה של רואן
  . לרוסית בידי ניקולאי קרמזיןתרגום חופשי

  

  

השירה היא ממלכה נרחבת עד מאוד ולרוע המזל מאוכלסת יתר על 

; בציור ובפיסול, מדרום; היא תחומה ממזרח באמנות הנאום; המידה

  .גובלת בצפון באוקיינוס העצום של הלמדנות, ולבסוף; ערב במוזיקהבמ

. נחלקת לאזור עילי ואזור תחתי, כמוה כארצות אחרות, ממלכת השירה

בשירה העילית שוכן מין של בני אדם רציניים במידה מופלגת שפרצופם 

, פניהם אומרות חשיבות ולשונם, הילוכם מדוד, מנהגם גא; קודר וזעוף

כמוה כשפה הספרדית ביחס לשפה , ן המחוזות האחריםביחס ללשו

 .הצרפתית

דבר ; משלח ידם הוא הלחימה, גיבורים מקצועיים, על פי רוב, הגברים שם

של מה בכך בעבורם הוא לשסף באבחה אחת ענק מזוין מכף רגל ועד 

צלם האלוהות , השמש עצמה; הן ניחנות ביופי מושלם, אשר לנשים. ראש

הסוסים בארץ זו מקדימים . ווה לכעורה שבהןלא תש, עלי אדמות

נושאים , רפים ככל שיהיו, והעצים. במהירותם את רוח הצפון הסוערת

עיר הבירה של מחוז זה היתה . בגאון את אמיריהם רבי ההוד עד לעננים

, הומרוס; שם קבעו המלכים את משכנם דרך שגרה. אפופאהקרויה לפנים 

אולם , משלו שם כריבונים, איש בתורו-איש, לֵטרוֹו ּוֶפֶנלֹון, טאסו, וירגיליוס

כלום יש . דומה כי חרבה בירת השירה העילית, מאז מותו של זה האחרון

שהרי נבנתה על קרקע צחיחה וחולית שרק מעטים ידעו ? להשתומם על כך

יש הטוענים שעיר זו עלתה בגודלה על פריז ועל . להפיק ממנה תועלת

 נוסעים שביקשו לתור את כל ממדיה נלאו אך ודאי הוא שאותם, לונדון

, שכובש איטליה, מה שוודאי לא פחות הוא. בטרם השלימו את משימתם

ורבים כבר , סיפק את החומרים להקמתה מחדש, משכין השלום באירופה
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עד לשעה זו לא היו תושבי השירה העילית . נחפזו להניח את יסודותיה

ו בשילוב פלאות ומעולם לא בחל, ידועים בהקפדתם על האמת

ודקלמו , תמיד בדו מעשיות מליבם, כדי לשעשע את אורחיהם; בסיפוריהם

הם אהבו להוליך את ; אותן בנימה רצינית ביותר ובדרך מעניינת למדי

משכנו הצנוע של נסיך , נהגו לומר, כאן; הסקרנים אל קברות מלכיהם

ה טמונים במקום ז;  האלוהיהומרוסשם נח אפרו של ; המשוררים הלטיניים

, ַהרכינו ראשיכם בפני אישים דגולים אלה, קטני אמונה. טאסושרידיו של 

  !גאונים בני אלמוות

הדבר הנורא בשהות בעריה העיקריות של השירה העילית הוא ששומעים 

ורואים שם תמיד מעשי טבח וקרבות  ,שם בלי הרף מריבות וקריאות תיגר

בימים עברו יכולת ; יזיון הזהאין לכם דבר כאוב יותר מהח. לחיים ולמוות

לפנים היה זה אזור . רומניםולשים פעמיך אל הפרבר הקרוי , לחמוק ממנו

נעים מאוד ובו התחלפה הזירה תדיר להנאתם של אלה שחביבות עליהם 

; אוושתם המקסימה של הגלים, נשמעו שם מקהלת הציפורים. התרחשויות

ואילו היום .  שיכרון מתוקנראו שם רק רועים עטורי פרחים ואוהבים אחוזי

שנשמעים בה רק קרקורי עורבים וקריאות , אין זו אלא בדידות איומה

תושבי הפרבר הזה היו . בעלי תשובה שחוריםשנתקלים בה רק ב, ינשופים

; ְּפֵרבֹו ו'ֶלַסאזהם התחנכו אצל ; פעם דמויות מושלמות משני המינים

יום היה חג ועונג - יוםאצלם, נוסעים מושבעים הם היו ואוהבים נלהבים

כמעט אף פעם לא הרשו שייפרד מהם נוכרי בטרם חזה בחמש או ; מתמיד

אינם , היום הם ערפיליים וחדורי מרה שחורה. שש חתונות מפוארות

; ובלילות אינם חולמים אלא על רפאים ומערות, יוצאים עוד מפתח ביתם

ואז הם ; כותלעתים הם משוחחים בארי; צלם המוות נוכח אצלם בכל מקום

מה שמצער אותי מאוד הוא . מתמסרים לכל המוזרויות של הזיות הדמיון

, שבנות צרפת החביבות שלנו מתפתות לעתים קרובות מדי לסור לפרבר זה

  .צללים ומתים מהלכים, שבקרוב לא יימצאו בו אלא מחילות

ותלולים לא , באחד מקצותיו של פרבר זה מתגלים הרים נישאים עד מאוד

זהו ; טרגדיהגוש הרים זה קרוי .  ותחומים מכל עבר בתהומות נוראותפחות

, נראות בו הריסותיהם של מקדשים ישנים; אזור יוצא דופן לכל דבר

יושבי ההרים . חורבותיהן של ערים עתיקות ששרידיהן עדיין יפים מאוד

על ראשם , הגבוהים הללו לעולם לא יצעדו כשאינם חמושים בפגיון

הם ;  עטויים שריון ולבושים בנוסח היווני או הרומי,מתנוססת קסדה
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אכזרים וצמאי דם עד כדי כך שאפילו הנשים מוחאות כף למראה האומלל 

, על אותו רכס הרים. הנדקר בחרב או המרעיל את עצמו וזועק זעקות שבר

) אין איש יודע מדוע(ישנו ארמון נפלא המכונה , במעין אמפיתיאטרון

אין לכם דבר מגוחך יותר מאופיים . יצירותפירושה מילה לטינית ש, אופרה

או לכל הפחות , הם סבורים שהם אלים, של שוכני ארמון פלאים זה

אשר לצלילי , קוסמים, למעשה אינם אלא מוקיונים; גיבורים שאין מושלם

, צוחקים, קופצים, שותים, תופים ואפילו תותחים, מצלתיים, חצוצרות

  .שרים ומתים, מגיחים מן השאול, מייםיורדים מהש, מעופפים, בוכים

, באתר נעים אשר בכל עת משתובבים בו במשחקים, במרחק מה מטירה זו

. קומדיהמתנשאת הקריה העתיקה והשופעת של ה, בֹשחוקים ובאהבהבים

עם זאת מצער ; נטייה טבעית לחיקוי נפוצה ברחבי עיר זו רבת הקסם

או , שם נושאים מסוכניםשנזקקים לאמנות המפתה של הציור כדי לייצג 

כל אחד מיושבי עיר זו . כדי להציג תמונות שאין המוסר וההגינות סובלים

מחציתם צוחקת למגרעותיה ; מפיק הנאה ממעשי האיוולת של זולתו

ועיני כולם טחו מראות שהם עצמם , ולמשוגותיה של המחצית האחרת

וסר מכל מקום מדובר באנשים שמ. מאפשרים שיצחקו כך על חשבונם

מה שמפליא בעיר זו את . ההשכל שלהם עולה לא אחת על דרשות גרועות

, המון הסקרנים הנוהר אליה הוא שנראים שם נגנים ולעתים אפילו רקדנים

שכולם , בריות חסרות תועלת במקום שהכול קורה בו בלי רעש וצלצולים

. שהכול בו מצייר לעינינו את דיוקנם של חיי אנוש, חיים בו בשובה ונחת

אחדים מתושבי קריה זו ביקשו אפילו לאחרונה להכניס אליה לשון כמעט 

בתואנה הצודקת , אלא שמושל המחוז אסר זאת עליהם במפורש, מזדמררת

לא יוכל להתאים , ששאלו משכניהם חמורי הסבר מכול וכול, שסגנון זה

ופסלי הראש שלהם , האישים הדגולים הנערצים באזור זה. להם בשום אופן

, פלאוטוס, אריסטופנסהם , י הזרים מפארים מבואות רחבים והדוריםעטור

, ֶאְגַלְנִטין'ד ַפְּבר, ִּפירֹוןאלה מחייכים אל ; ֵדטּוש וֶרְניאר, מולייר, טרנטיוס

ידאגו להודיעכם , בטרם תורשו להיכנס אל עיר זו. ֶדמּוְסְטייה וִּפיַקאר, קֹוֶלן

אמצעי זהירות אלה . אדיבותולבקש מכם לנהוג ב, בדבר היופי האצור בה

, כת מסוכנת, נועדו להגן על המקום מפני מזימותיהם של קושרי קשרים

 .נרגנת ותמיד שרויה במלחמה עם שוכני מחוזות השירה

, עתיקה פחות, על אחת מצלעות ההרים נגלית לעין הצופה עיר אחרת

אנשים , היו שרצו לעשותה יריבה לזו שבה דיברתי.  שמהקומדיה- טרגי
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אולם , בעלי עניין ביוזמה זו, כך אומרים, אויים הגו תוכנית זו מכיוון שהיור

אנשים שנתברכו במידה פחותה של שנינה אך במידה יתרה של שכל ישר 

הכשילו תוכנית נואלת זו שהוצאתה אל הפועל היתה גורמת לשקיעתו של 

בין השירה . נשחת ואובד מיום ליום, למרבה הצער, הטעם הטוב אשר

הרי זה מין . השכל הישרית לתחתית מפרידים מרחביו השוממים של העיל

אלו בקתות פזורות - מדבר שלא יימצאו בו עיירה או כפר אלא רק אי

. וקומץ פטריארכים עסוקים בעיבוד שדותיהם ובדאגה לעדריהם, במישור

את , ובריבית, והוא מספק; אין נוף יפה יותר בממלכת השירה, מכל מקום

ואם פוגשים אך תושבים מעטים באותו חבל , מי החייםכל הנחוץ למנע

וקשה למצוא , הרי זה משום שהדרכים בו צרות ומשובשות, ארץ עשיר

למעשה מחוז זה מוקף מכל עבריו . מורי דרך נאמנים להנחותך בכל רחביה

והוא מוצא , העם השוכן בו קל דעת עד מאוד. השנינה הכוזבתבמחוז 

אין אחד . י הבאי ותעתועי דמיון נוצציםשעשוע מתמיד ברדיפה אחר דבר

לכן אך מעטים מהם ; בין בניו שאינו מתערסל בחיק תענוגות החושים

מחליטים לנטוש את הבילוי המושך שם כדי לצאת לחיפושים בבדידות 

היא מוקפת יערות , רומנסהבירתו של מחוז זה קרויה . הישימון הסמוך

רק עם , אשר לאחרים; ולילהאפלים שיושביהם המתבודדים מטיילים יומם 

  .הסלעים והנחלים ימתיקו את סודות אהבותיהם

האחרון חוצה . היגיון והחרוזה, שני נהרות מרווים את ממלכת השירה

; ועל שום כך גדותיו ריקות מאדם, מקצה לקצה את שממת השכל הישר

בסביבה מבחינים בטירה . הזיהואילו הראשון נובע למרגלות ההר המכונה 

קלות היא קרויה ; המצטיינת באדריעלות נאה בתכלית, המודרניבנוסח 

למרבה פליאתם של הנוסעים שאינם , והצעירים נקהלים בה בלי הרף, דעת

למעט הפסלים בסגנון וינייטה , מוצאים שום דבר מעניין במונומנט זה

חבל הארץ שתיארתי זה עתה גובל ביער העצום . המקשטים אותו מבחוץ

עד כי מעולם לא , כה דחוקים זה כנגד זה, ו כה עבותיםשעצי, טיפשותשל ה

והוא עתיק כל כך עד כי על ילידי ; השכילו קרני השמש לחדור בעדם

בשוליו של יער זה . המקום חל איסור דתי לגעת אף באחד מעצים אלה

אשר ; שכן הוא עקר מתחילתו ועד סופו, מחוז נרחב יותר מדי, חיקוימצוי ה

, כל מחייתם על לקט בשדות סמוכים; עוני מחפירעל כן תושביו חיים ב

  .אלא שהם עושים זאת בלי להכיר טובה לבעלים האמיתיים, ולא זו בלבד

  בקומתם  מצטיינים שם החיים אלה ;בצפונה מאוד קרה השירה ממלכת
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עד כדי כך שאם תפנו אליהם בשאלה , כולם נוקדנים ומעושים; הנמוכה

ופות יאריכו בשיחה על מונח עמום או תכ. ישיבו לכם בלטינית, בצרפתית

מתכונת שם תמצאנה העיירות הקרויות . על מאה פנים לאותה מחשבה

וכיוצא , לשון- על-נופל- לשון, אקרוסטיכון, חידת לשון, אנגרם, חריזה

הדבר היחיד הראוי לציון בחבל ארץ זה הוא . באלה שאין כל טעם לראותן

שובקים חיים בגיל צעיר מאוד כולם ; שלא יימצא בה ולו תושב אחד קשיש

הוא היה ; ְּבייְורגאון גדול זוכה שם לכבוד ושמו  .ורובם מתים בהיוולדם

עובר מן העולם בלא מוניטין אלמלא הותיר אחריו בן מצודד המכונה 

, לינֶגטיאנה, ַשְמפֹוְרְטיאָנה, בייְוריאנהבאזור זה מייצרים . המפתה

  . עלוביםאנהושאר מיני , וֹולֶטריאנה

במרחק מה מן . באוקיינוס שדיברתי עליו לעיל, מצד זה, הממלכה תחומה

הים הסובב אותו שופע  .הכפוף לממלכת השירה, ָסטירותהחוף נמצא אי ה

לפיכך יושבי האיים רגזנים מטבעם ומזגם ; ְמלחים מרים עד מאוד וחריפים

ן אי, ואף אם ירבו לקרוא בשם אפולו, הם שופעי מררה. כה חמוץ וכה ארסי

זאת על מנת לנקום את נקמת הטעם הטוב והפגיעה במוסר אלא כדי 

להתאונן על מיעוט ההוקרה ליצירותיהם בנות החלוף ועל הכבוד הזעום 

שהם זוכים לו מאת שאר האזרחים כפויי הטובה שאינם נוטים להעריך את 

בטרם , כאשר היה אי זה בידי הרומאים. המעלות שהם מתיימרים להן

שהתקומם , גבר זה; יובנאליסמשל בו פלוני , צרפתיםהשתלטו עליו ה

אולם הותיר אחריו , הצביע על מקור האמת והטוב, בצדק נגד פשעי דורו

אוכל לדבר עוד על חצי . מתיימרים לרוב ואך מעט מאוד מחקים ראויים

אלה המתגוררים בו אינם יודעים איך . המחודד מאוד בקצהו, אפיגרםהאי 

קשריהם המסחריים והספרותיים עם יושבי ; נשיםלהרוג את הזמן ואת הא

 מפיקים אלף תפלויות גסות ופוגעניות שלדעתם הן עקיצות השנינה הכוזבת

המחוכמות , אלא שעקיצות אילו; שנונות והם תובעים שיראו בהן כאלה

אינן משיגות ואינן פוצעות , חיצי אפולווהמכונות בפיהם בצנעה , כביכול

על מימיו של האוקיינוס נראים קש . ת על ראשיהםורק חוזרות ונוחתו, איש

וגבבה בכמויות גדולות אשר ניתקו מפה ומשם ובשל קלות משקלם 

. השכל הישרומאיימים לעתים על חופי , נהדפים מימין ומשמאל

 המדריגליםהרפובליקה הספרותית ביקשה יום אחד להתקין תקנות למניעת 

העוקצים  ותכונות החריזהמ, מזמורי הכלולות, האקרוסטיכונים, הללו

  פסקה מעמיקים הרהורים מקץ אולם ,החוף על מנחיתה הללו הכוזבים
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  .מתי-שאין כל חשש פן יעלה הדבר בידם אי

או לבלוט , כל החפץ לתייר בה כמשקיף; ממלכת השירה, בקצרה, כזו היא

, סטירותיקפיד מאוד להדיר רגליו מאי ה, בה במידה כלשהי של הצטיינות

להימנע מלנשום את אווירה החולני של , השנינה הכוזבתחוז להתרחק ממ

לא לצפות אלא מרחוק ביער הכביר של  ,לשון-על- נופל-הלשון עיר

לא להניח כף רגלו על אדמת הממלכה אלא לאחר , ולסיכום; טיפשותה

השכל ולאחר שיצלח את שממות , התבונהשיעקוב אחר מהלכו של נהר 

אלו - ואיָלה פֹוְנֶטן, רסין, ּבּוָאלֹו, ְרֵנייקֹוכך עשו בראש ובראשונה . הישר

 .וההולכים בעקבותיהם דרכם לא תאבד לעולם, אחרים

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )משה רון: מצרפתית(



 206

 בפלטונו אנדריי
  

  

   לספרות חרושת בית

  
  

  )הספרותית היצירה שיטות של היסוד מן שיפור על(
  
  

 שהָזעה היא מתכונות הגוף כשם, אמנות היא מהתכונות שבמהות החיים

אך כיוון שהאמנות מתרחשת בנבכי .  מתכונות הרוח–ותנועה , החי

של הקולקטיב " רדיוס הצר"באזור ה, "חתכים הגיאולוגיים"ב, האורגניזם

, להוציא ולשחרר אותה. היא לא תמיד גלויה לחברה ונגישה לכול, האנושי

אל אור היום , חמן המעמקים הגיאולוגיים אל פני השט, את האמנות

  ... זהו עצם העניין–) שידובר עליו להלן, ולהוסיף לה עוד דבר מה(

הראה את נבכי בניית העידן , ביריעות רחבות, כתוב חזק יותר: אומרים לך

הצג בפנינו טיפוס , שרטט את התמרתו של הווי היום יום, החדש הלוהבים

וכן . ון חדשיםמצויד בכוחות נפש ובכוח רצ, של אדם בעל הסגנון החדש

אך כמות החומר האפור , ראשו של הסופר מתנפח. הלאה וכיוצא באלה

הוא נוכח בצדקתן ). נוצר דבר מה המכונה ואקּום(במוחו נשארת זהה 

מכיר בכך שהתוכניות והפרויקטים האלו , הגמורה של העצות הנבונות

  .ובכל זאת אין בידו אבני בניין לרומן, משרתים את המטרה

, לדֹונָּבס, הרי אּוראלל, ת שתֹוָכם ְּכָבָרם נוסעים לפרובינציהאנשי ספרו

 הכפופים 1לסֹובחֹוזים, מלאכותית בטורקסטאןההשקיה בתחום הלעבודות 

פשוט נעשים , ולבסוף; לתחנות כוח הידרואלקטריות, לתשלובות הכפריות

, תיקון הּפרימּוסים, כדי לרדת לחקר פרטי ההווי(פעילים באגודות דיירים 

  ).סכסוכי שכנים וכדומה, סניטרי של הדירות ודייריהן-מצבם האנטי

חּומּה המועיל , חומר החיים,  ִזרמו פנימה–הסופר פותח לרווחה את נפשו 

, לאמת של הדמויות החדשות,  והפכו לאדריכלות האותיות–של התקופה 

  .לאיתותי הסער והפרץ של המעמד הגדול

                                                           
 ממלכתי בברית מפעל חקלאי, ")משק סובייטי"ראשי תיבות של : רוסית( סובחוז 1

 .המועצות
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 סוקר את צומתי החשמל ,משוטט לו האיש כנוכרי בבתי החרושת

ואז הוא כותב , קצר רואי כלפי הגדול המעורפל, נחרד מהשגור, המרכזיים

עושה שקר בנפשו שעה שהוא מתייסר ומתאונן למראה , ברגשנות ובהפרזה

בכוח של כיכרות לחם -על אף המודעות לקיומן, פירורי החיים ושייריהם

,  של כתבים מן השטחמתקבלים דיווחים. גדולות בעלות ערך תזונתי גבוה

, "... לעל אודות ובנוגע"מתקבלת התפלספות סובייקטיבית . ולא אמנות

" חי" הבלתי נמנע של ה התופש את הממשי בנוףחיבור שהוא חתך חיולא 

בתוכך מצוי (ולא בתוכך , צריך שיהיה לך אותו, כדי לחתוך בדבר החי. הזה

  .אלא לפניך, )רק אתה עצמך

דיאלקטיקה של נפש : ני זמננו נחלקים לשני סוגיםהחיבורים הספרותיים ב

 ועוד 2ֵסייפּוליָנה, אלה הם ּבאּבל, לדעתי(המחבר הנתונה במסגרת חברתית 

או מאמצים הוגנים לכתיבת רומן חברתי אמיתי , )סופרים אחדים

 רצונו הכן ביותר של ילד לבנות אוטובוס –) דיאלקטיקה של המאורעות(

, קין מקדרה לבישול חמיצה מכונת קיטורלהת, בפינה, בכוחות עצמו

, אוטובוס יפה התקנת, כל הכבוד:  ולהתקין כך שאנשים יגידו–וכדומה 

  3!יותר טוב מלייַלנד

אנו זקוקים בספרות . הילד עם הקדרה הוא סופר, ליילנד זה חיים

נשמעת כמו סתירות בנפשו החיה ה, לדיאלקטיקה של מאורעות חברתיים

  .של המחבר

, כימיה, תעופה, הידראוליקה, ה הרחיקו לכת הנדסת חשמלראו עד כמ

אבל הם , בני האדם הם בקירוב כפי שהיו לפני עשור... אסטרופיזיקה

  .עושים דברים טובים יותר מאבותיהם

היום כותבים , כמובן? עד כמה הרחיקה לכת הספרות משייקספיר באיכותה

" כמותי"ימן היכר ס, אפשר לומר, אך זהו, על מסגרים ולא על בני מלכים

, מסגרים שייקספיר היה כותב בצורה משביעה רצון גם על: ולא איכותי

  .אילו היה בן זמננו

, הסופר יושב אל השולחן וכותב: הספרות לא הרחיקה לכת לשום מקום

ובייחוד , כל הדיסציפלינות. על קרביו, כשלרשותו עומד רק הוא עצמו

ובייקטיביים הולכים ומצטברים יודעות לעשות שימוש בגורמים א, המדעים

                                                           
 .סופרת ומחנכת סובייטית, )1954–1889(ייפולינה  לידיה ס2
3 Leyland Motors –1896-  יצרן אנגלי של מכוניות ואוטובוסים החל מ. 
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 יודעות לתקן בעזרת הגורמים האלה את –שלהן וצורכי הזולת - ניסיונן–

, ואילו אנשי ספרות אינם יודעים דבר. שיטות הפעילות הסובייקטיביות

אנשי ספרות מתקינים . כמוהם כשרידיה אחרונים של האנושות הקדמונית

  . קיומם של פורד וסיטרואןהם שכחו על: עד היום מכוניות בכוחות עצמם

אך בטענה אחת הוא , )ויש לכך סיבות(לא אוהבים אצלנו את שפנגלר 

אם תיערך השוואה בין כמות החוכמה והידע המוחלפים בכינוס : צדק

 ההשוואה לא תהיה לטובתם של –תעשיינים ובאספה של אנשי ספרות 

, מהנדסנסו לשוחח עם . אפשר להסתתר מזה-אי, זה נכון. אנשי ספרות

שפעו יממהנדס י.  עם משורר מהולל–ואחר כך , בנאי וביצועיסט גדול

וממשורר , לכיוונכם שכל בריא וגמיש ורוח רעננה של החיים הממשיים

ינשוב לכיוונכם אוויר הפורץ מדלתות של ) אך לעתים קרובות, לא תמיד(

  .כמו מפיו של פסיכופת, בית חולים

לאחר ,  השקולות כנגד העת הזאתצריך ליצור שיטות לעבודה ספרותית

מן ההכרח . שנביא בחשבון את כל ניסיון העבר ונמצא לו מקום חי

אם בני , ששיטות היצירה הספרותית יתקדמו ברגל אחת עם קצב המהפכה

  .האדם אינם יכולים לצמוח במהירות כזאת

בלי לעשות דבר , "כישרון"על , ואילו אנשי ספרות מהמרים על בני האדם

שבהן קבורים כל הכלבים הרעים , ציא שיטות חדשות לעבודתםכדי להמ

אנחנו חיים כעת אל .  שאחזה בנוההיסטוריההאונים שלנו אל מול -של אין

שהרי יש כוח , מול התקופה כמעט בראש מורכן וממלמלים כל עוד אפשר

  .לות"ההתמד של תעשיית המו

וכללת  המכונה המש–הודות לשיטה החדשה , תוצרתו של המסגר כיום

  טובה פי עשרה באיכות ובכמות–) שלא הייתה כמוה לפני מאה שנים(
שדר , אף שהמסגר הזה, זאת. שלא הייתה לו מכונה כזאת, מתוצרת סבו

ובכלל זול יותר , יותר מסבו" כישרון"הוא אולי נטול , איתנו באותה תקופה

  .כמו שיש לנכדולא הייתה מכונה ההבדל כולו נעוץ בכך שלסב . ממנו

סופר בן זמננו היה מיטיב ומרבה , אילו היה קורה כדבר הזה בספרות

גם אם יש לו אחוז אחד מן המתת הספרותי של , לכתוב יותר משייקספיר

לכתוב . אלא גם שיטות לייצורם, צריך להמציא לא רק רומנים. שייקספיר

שַּיקלו , להמציא שיטות חדשות לחיבורם,  זה עניינם של סופרים–רומנים 

,  זה עניינם של מבקרים–פרו מן היסוד את עבודת הסופר ואת תוצרתו ויש

עד עכשיו עסקו המבקרים . אם לא היחידה, זוהי משימתם העיקרית
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זה . מפני שהניחו שיש דמיון בינו לבין האדם, שלהם-בהתבוננות בצילם

  .לא שווה לו, זה ְדמוי מבקר, ספק כך ספק לא

אך , שיוצרות את הספרות" מכונות"המבקר צריך להיעשות בונה ה

  .במכונות עצמן יעמול וייצור האמן

:  הם מיששו נכון את מה שצריך להיות4.חייתה ַרייסֶנר, היה פּורָמנֹוב, הנה

קיבלו את תשורות החיים והשיבו אותן בחזרה כמתת , נעו ונדו, נאבקו, חיו

 דבר –ועידנו את התשורות שקיבלו בנפשם האינדיבידואלית , לספרות

האמנות מתקבלת כתוצאה מהעשרתם . א תיתכן בלעדיו אמנות אמיתיתשל

פורמנוב עסק . של מחצבי החיים על ידי האינדיבידואליות של האמן

 הם לצד זאתורק , נעה ונדה, רייסנר הייתה מהפכנית, בחינוך פוליטי בצבא

  .היו סופרים

, םפושקין עבד בארכיוני, כוב שימש פנקס רשימות כלי קיבול לחיים'לצ

ללא ספק לא (שייקספיר , פראנס הטיף למספריים במקום קולמוס

עשה שימוש נרחב בממוארים של ) 5אלא לורד ֶרטֶלנד, שייקספיר השחקן

  . האצולה– הוא באממנו החוג החברתי ש

בפרוטוקולים של החיים , "ציורים מן הטבע"איני מצדד ב: אני מבאר

ובה , ל המחבר ביצירותיואני בעד ריח נפשו ש; אלא מתנגד להם, וכדומה

נפשו . בעד פניהם החיים של בני האדם ושל הקולקטיב באותה יצירה, בעת

של המחבר ונפש הקולקטיב צריכות להתמזג מן הכניסה האינטימית 

ומטבע , ואולם ספרות היא עניין חברתי.  בלי זה אין לתאר אמן–האחורית 

אך בהנהגת אישיות , מי שצריך לבנות אותה זה קולקטיב חברתי, הדברים

לזה , כמובן. איש ספרות,  של אמן–שלה " 'הרכבה"בעזרת מלאכת ה, אחת

אך הוא צריך לבנות את הרומן מחומר , האחרון יש זכויות ואפשרויות רבות

, הרי המילה היא מרכיב חברתי, יגידו, זה בדיוק הדבר. חברתי ראוי למאכל

וללת סיבה ראשונה שמח(וגם שינויים החלים בדמות , וכן גם המאורע

  ).חברתית

  .חומר הפיך המשנה צורה בנקל, אך המילה היא רק חומר גלם חברתי, כן

                                                           
, )1926–1895(לריסה רייסנר ; סופר ומהפכן רוסי, )1926–1891( דמיטריי פורמנוב 4

 .  סופרת ודיפלומטית רוסייה, משוררת, עיתונאית, מהפכנית
איש צבא ודיפלומט , פטרון אמנויות, )1612–1576(הרוזן רטלנד החמישי , ר ֶמֶנרס' רֹוֶג5

, כביכול, הוא שכתב את השירים והמחזות המיוחסים, שלפי אחת הסברות, אנגלי
 .לוויליאם שייקספיר
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? אם נוכל להעמיד לרשותנו מוצרי ביניים, אבל למה להשתמש בחומר גלם

הדרך ממוצר ביניים ועד למוצר הסופי קרובה יותר מאשר הדרך מחומר 

יסכון בכמות נוכל להפוך ואת הח, נידרש לבזבז פחות כוחות; גלם עד אליו

  .לאיכות

לעתים נדירות , איש ספרות בן זמננו משתמש על פי רוב בחומר גלם חברתי

  . במוצר ביניים–

  ?"מוצר ביניים"מהו 

, פעולות בחיי היום יום, עובדות ואירועים היסטוריים ועכשוויים, מיתוסים

י כפי שגוללו אותם אלפ,  כל אלה– מתועדת לגורל טוב יותר שאיפה

שהנפיקו " יבשים"מאות מסמכים , שפתיים עלומות אך חיות ואדומות

 ישמשו –אין שווה להם בדחיסותם ובסגנונם , שעם זאת, משרדי ממשלה

, בכנות, שהרי כל זה נעשה שלא במתכוון. מוצרי ביניים לאיש ספרות

זה שווה , זה המיטב: אפשר לכתוב יותר טוב מזה- אי–בלי משים , בחינם

שנפש בתולית פירשה והעשירה אותו על פי , ם במאת האחוזיםהערך לחיי

, עשויים להיות גם מקרים שקרו למחבר אישית" מוצרי ביניים. "דרכה

הרי האמנות אינה . כנות ותמות, ולפיכך, בתנאי שאלו הן עובדות ממשיות

או (אלא פועל יוצא מחיבור , אין זו פעולה אובייקטיבית, מתקבלת מאליה

 הָּנה "נפש("בנפש האדם , אובייקטיבית, פעה חברתיתשל תו) הכפלה

אפשר לשחזרו -אקט שאי, הפרה אינדיבידואלית של רקע המציאות הכללי

אבקש את ;  חיה–" נפש"ורק משום כך ה, באדם אחר ואין לדמותו לדבר

  ).חדש,  הטענתי אותו תוכן אחר–סליחתכם על המינוח הישן 

ואף על פי כן .  ובאיכות עודפתולעתים קרובות בכמות, שנה ֶי–הנפש 

 יוצא אפוא שיש מחסור –ספרותנו אינה בעלת איכות טובה במיוחד 

אך מבחינה ". מוצרי ביניים"ב, במחובר השני, חיצוני, בחומר חברתי צדדי

מדוע אם כן הוא חסר , אובייקטיבית החומר הזה מצוי בכמויות מפלצתיות

אין שיטות , "הובלת סחורות"כי אין רשת ל? לסופר מבחינה סובייקטיבית

חומר חברתי יכול להיות עתה רק מוצר . לקליטת חומר חברתי ולספיגתו

מפיקות אינן היות ששפתי העם הרעננות רק לעתים רחוקות , ביניים ספרותי

אלא מעניקות לתופעות כעין לבוש , מילות קריאה או מנסחות מושגים

שהרי , ציאטיביתאסו-היות שמתרחשת ריאקציה רגשית; ממשי-מילולי

  .העם הוא אדם חי
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לנשיאה ( מחברת בכריכת עור קניתי. לדוגמאות מוחשיותאעבור 

: ונתתי להם כותרות, "עלילות"-חילקתי אותה לשבעה מדורים). ממושכת

 .ו שיחה ביני לבין עצמי .ה אישים ודמויות .ד הווי .ג אהבה .ב עמל .א

נתתי את הכותרות . כל השאר דברים מיוחדים ו.זהגיגים וגילויים אקראיים 

במחברת הזאת אני רושם .  רק כדי שאוכל להתמצא–הכלליות ביותר 

כל מה שעשוי לשמש מוצר , ומדביק בהתמדה כל מה שעורר בי עניין

, משפטים נפרדים מאותו מקור, גזרי עיתונים: כגון, ביניים לעבודות ספרות

: בהם במיוחדשאני מתעניין (גזרים מספרים הנקראים רבות או מעט 

ייצור , כיבוש חבל מּורַמנסק, רשימות על השקיה מלאכותית בטורקסטאן

 ודברים רבים 6'תולדות מחוז ֶזמליַאנסק שבפלך וֹורֹוֶנז, חבלי משיחה

, ")עבר זמנם"ש, אני קונה בזול את מוצרי הדפוס הפגומים האלה; אחרים

 –יו אשר יהיו יה,  מכל מקום–אני מעתיק למחברת דיאלוגים חיים נדירים 

 משתדל להתגלגל כעין –נושאים וסקירות , רושם את המחשבות של עצמי

כדי שהכול יידבק אל כושר ההתבוננות המובלט שלי ויינעץ , קיפוד בחיים

ואת ,  משליך את הפסולת–אחר כך אני תולש מעצמי את מה שנדבק . עליו

  . מכניס אל המחברת בכריכת העור–מוצרי הביניים 

נחוצים , כמובן. בשר מבשרם של החיים, תמלאת בשלל דבריםהמחברת מ

אחרת תדחס לתוך המחברת מוץ ועשבים שוטים , עין חדה וטעם רגיש

אני מדפדף במחברת ומשתהה על , בערבים, אחר כך. במקום לחם חוק

לפעמים היא הולמת את מצב העניינים (רשימה שמעוררת בי עניין 

של הרעיון שנרקם " מקצב"ת את הלפעמים היא תואמ, ציבורי-המערכתי

בעודי עוקב , ועובד, בנושא העיקרי שלה, אוחז בה בליבתה, )במוחי ובלבי

שהרי הן רבות כל כך (אחר הרשימות והפתקאות המודבקות הבאות בתור 

, תיאורי רחובות, לוקח דיאלוגים שלמים): והמגוון שלהן רחב כל כך

, אני רק משנה אותם קלות, ן הכול מן המוכ–אווירה ושאר פלאים , אוויר

 ומכסה על המרווחים במלט מן –בהתאם לרעיון או בהתאם לכישורים שלי 

על פי (שמה שהוא שלי אישית מרכיב , מתקבל חיבור. המטען הפרטי שלי

אך הכול בו הוא משאת , חמישה או עשרה אחוז ממנו) מספר האותיות

  .שלי" הרכבה"הכול בו הוא פרי ה, נפשי

                                                           
 .במעלה נהר דֹון,  פלך במרכז חלקה האירופי של רוסיה6
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הָּנה המחובר השני של ; כבה היא שמאפשרת לחוש במחברההר, למעשה

שהייתה , אינדיבידואלי המצביע על כך-נפשי-תיקון אינטימי, כל אמנות

שפעל כאן להט , ַּבדבר במשך זמן מה יד חיה ויוקדת שהדבר הוא בנפשה

  .אישי ויש רצון ותכלית של אדם חי

לאחר , האת כל מה ששאלתי מבני האדם ומהעם אני משיב להם בחזר

  .שגלגלתי וטבלתי את כל אלה בי עצמי

  .יאכלו אותי ויקראו אותי,  קסת– כישרון ולא סירחון –אם יש לי ריח 

אלא , בעודך ממציא ומעתיק שפה חיה, צריך לכתוב מעתה לא במילים

ולהרכיב את , )אל המחברת" נגנבה"ש(היישר בנתחי הלשון החיה עצמה 

  .הנתחים האלה בתוך היצירה

מפני שיחד איתי עבדו אלפי בני אדם , רושם עצום) אמור להתקבל (מתקבל

שהטעינו את המשפטים הרשומים אצלי בהערכותיהם האינדיבידואליות 

והחדירו אל העובדות והדיבור שקלטתי אבני , והקולקטיביות בנוגע לעולם

  .היסטוריה חיה

, ירלמצוא באקראי ולאבד ולבזבז תד, להיזכר, עתה לא צריך עוד לשקוד

מתנהל לאיטך , בעודך מאמץ את כוחותיך תוך כדי עבודה על חומר גלם

צריך ; מבעד למוצר ביניים אל עבר המוצר המועיל, מבעד לחומר גלם

ככלות זאת החיים שינקת . להיצמד אל החיים ולינוק אותם, לדעת לוותר

יתערבבו מאליהם עם מיצי נפשך ויחזרו אל בני האדם בתור מוצר עסיסי 

אלא לחלוחית , בתנאי שאינך טיט עקר. ותר מכפי שהיו כשנבעו מהםעוד י

  .סמיכה ותמיסת מלחים

 קיבלתי – הצגתי אותו ללא אומר –יש לי ניסיון . אלא מיידע, איני מטיף

השוויתי בין שיטת העבודה החדשה לשיטות עבודה . אישור והכרה

עבר וב, עכשיו אני משחק ועולץ תוך כדי כתיבה. ונחרדתי, קודמות

, כעת המחשבה. התנפחתי והפרחתי בועות סבון, התייסרתי לפעמים

חובקת את הרגש ומתלהטת גם היא עד כדי תחושה , מומרצת וממריצה

ולא הייתה אלא , זהרורי אשולפני כן היא שטה כמו , פיזית של חּוָּמּה בגרון

  .הצינה שברום

שחייב לעשות הרי זה משהו ! גילה את אמריקה הדרומית: יכולים להגיד לי

אני סבור שאינו ,  לא–איני יודע ! אזרח יקר, וגם עושה, כל סופר חכם

  .אולי רק לעתים נדירות וכלאחר יד! הרימו את עפעפיי, איני רואה: עושה

  . מאוד לא קל–וזה לא קל , זה לא כל כך פשוט
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חדות הראייה , עליך לדאוג שכושר ההתבוננות שלך יהיה מגויס תמיד

יש לנבור תמיד בערימות ,  להיות שלופי טפרים כחיות טרףוהטעם צריכים

בדומה , עליך לדעת לחוש. של זבל בחצרות האחוריות ובכיכרות המרכזיות

היכן אפשר למצוא , למוכר עתיקות טטארי מנוסה או בדומה למפנה אשפה

והיכן תפשפש שבוע שלם ולא תמצא אלא טבעת בדיל , דבר זה או אחר

  .ברה מזמןמאצבעה של ישישה שנק

. אבל זה מעניין וקל מאוד, איני יודע? אולי אין זה מעניינו של איש ספרות

ורוח חיים רעננה נושבת , אתה תמיד מחזיק את הנפש ואת התודעה פתוחות

כדי שהרוח , ולפעמים אף ביד חזקה, לפעמים אתה בולם אותה קלות. דרכן

  .תותיר בך עקבות

ם ואין שומעים קולות צחוק כשילדים ונשים ישני, בלילה, אחר כך

 היד –ככל שנפשך תחפץ " מרכיב", "ממסגר"אתה יושב ו, במסדרון

הטבע , העיר, כותבת קל ומהר ואתה עצמך מחייך אל מול השיחות

ואתה עצמך שוקע בקריאתה בלי , והמחשבות הנסתרות שנרשמו במחברת

  .אתה כותב את הדברים המגוונים ביותר וצומח בעקשות. משים

פעם אחת . ואתה רק מחייך חיוך מסתורי. חברים שואלים" ? זה אצלךמנין"

הרי אנשי ספרות רבים מיטיבים לספר הרבה . לפעמים, דווקא מכם: אמרתי

עשיתי פעם ניסוי והבאתי באחד הסיפורים שלי את . יותר מאשר לכתוב

" שיפצתי("אבל לא נזכר בשום דבר , שמח, הוא קרא. השיחה שניהל ידידי

עד היום הוא אינו מבין שלעבודה המניבה יצירות גדולות ). ותאותה קל

  .נדרשות ידיים שאינן בוחלות בדבר והפניית תשומת הלב לזוטות

, שמה" אנטיסקסוס", כתבתי בשיטה הזאת רק יצירה אחת: עלי להודות

משום כך אין לי במיוחד במה . והמחברת היא אצלי עניין חדש לגמרי

לשיטה החדשה ולהציג משהו נוסף לדברים גם לתת סימוכין . להתפאר

אך הרי אתם רואים שאני דובר . לא אוכל בינתיים, שהצבעתי עליהם לעיל

  .אמת

  .אינו אלא מלאכה זעירה ספרותית, לפי שעה, ואולם כל זה

בממדים : אנו-את ייצורן של יצירות ספרות צריך לארגן כיאה לזמננו

  .ת תהיה מובטחתכדי שהאיכו, ברציונליות ובאמינות, רחבים

  .תוכנית של מפעל ספרותי שכזה מצטיירת בעיניי כדלהלן

 קולקטיב של –) של ירחון ספרותי, נגיד(במרכז המפעל תעמוד המערכת 

בראש . סופרים היוצרים יצירות, ולמעשה, אומני הרכבה ספרותיים
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יעמוד המבקר או לשכת ) בלשון ציורית, "אגף ההרכבה("המערכת 

בדיוק , להמצאת שיטות העבודה הספרותית ולשיפורן לשכה –המבקרים 

 עומדת כיום –לייצור מכוניות ,  נגיד–כפי שבראשו של בית חרושת גדול 

  .לשכת מהנדסים

, תצבור ניסיון ותמיין אותו, ה תלמד כל הזמן את תהליכי העבודהכשהל

בעודה משפרת את ,  ותכניס תיקונים–את הקוראים , תלמד את התקופה

  .וסכת בעבודה ומפשטת אותהח, האיכות

 אגף ההרכבה –זוהי החוליה האחרונה והעליונה של המפעל הספרותי 

המדורים והעלילות במחברת שלי , נגיד" (אגפי הייצור"שאר . שלו

אלה הם הכתבים , בגוף החיים,  מקומם במדינה–) שבכריכת העור

יג יש להנה: זאת ועוד).  ניחא–המונח לא לגמרי מתאים (הספרותיים 

  .כן ייטב, וככל שתהיה יותר מפורטת, חלוקה להתמחויות בעבודתם

. רוסי-ארצי או כלל-יש לנו כתב עת כלל. מ כדלהלן"הייתי עושה בבריה

כי על פי קווים אלה מותווים כיום (בכל רפובליקה לאומית או בכל מחוז 

בכל יחידה , )ההיסטוריה וכדומה, ההווי, קווי פרשת המים של הנפש

זאת . תהיה רשת של כתבים ספרותיים, אלית בעלת שם משלהטריטורי

בהתאם לנטיית לבו ,  אחת כלשהיתימהכל כתב ספרותי יתמחה ב: עודו

בלי לחסוך מעצמו את , )או דבר מה אחר" אישים ודמויות"או " עמל("

אם רצונו ,  אחרותתימותעבודת הכינוס של החומר החי המתייחס גם ל

  .בכך

 יהיה צורך בלא פחות משבעה כתבים ספרותיים בכל רפובליקה לאומית

אך עשויים להיות בה כמה כתבים , )ראו את מדורי המחברת לעיל(

 תחולק תימהאפשרות נוספת היא שה. תימהספרותיית שיתמחו באותה 

 תימהה, למשל. תימה-וכתב ספרותי אחד ישרת כל תת, תימות-לכמה תת

תעשיית העצים , עפרה, ןזהב לב: תימות-תופרד בנקל לעשרות תת" עמל"

כתבים ספרותיים הם אגפי הייצור .  באזור אחד בעל היקף צר–וכדומה 

שם הם ; הראשוניים שיובאו אליהם מוצרי הביניים של הטבע החברתי

בהמשך יגיע החומר מהכתבים . ימוינו ויורכבו באופן זה או אחר, יבוררו

ניסיון הרב ביותר בעל ה, )או מחוזי(ארצי -הספרותיים לכתב ספרותי כלל

בעוד שאר הכתבים , זהו כבר אומן הרכבה ספרותי. מבין הכתבים

  .מיומנים גרידא" בעלי מלאכה"הספרותיים הם 
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 ראייה-ות חד,מכתב ספרותי נדרשים כושר התבוננות כשל חיית טרף

,  לגלות ולמיין את מרבצי החומר הטמונים במעמקי החייםוכישרון

שלכתב ספרותי לא יהיה סימן ההיכר של אולם אפשר . המשמשים לו מצע

 היכולת להוסיף למוצר הביניים את מרכיב הנפש –אומן הרכבה ספרותי 

שתתקבל , ולארגן את כל המצבור של מוצרי הביניים כך, האינדיבידואלית

  .עובדות וחלומות בהקיץ של עלמות, יצירה ולא נזיד של מילים

להיות כל התכונות של כתב צריכות ) המחוזי(ארצי -לכתב הספרותי הכלל

עליו לכנס את . בתוספת טעם מעודן ורגיש והשכלה מעמיקה, ספרותי

למחברת , שיתקבל מכתבים ספרותיים,  נפרדותתימותהחומר המחולק ל

, ולזכך את החומר הזה מכל מה שהוא אינו מקורי ואינו טיפוסי, אחת

הגביל ולהצר ואולם יש ל.  חסר חיים ובבירור נטול ערך ספרותי–והעיקר 

כדי שלא , בכל הנוגע לכך) המחוזי(ארצי -את זכויותיו של הכתב הכלל

. יוכל ליטול מן החומר שמספקים כתבים ספרותיים את הצבע ואת העוקץ

, לא לתקן את החומר, "מעט מעט"כתב ספרותי מרכזי שכזה צריך לעבוד 

ת את אפילו בלי לשנו, אלא להשליך אותו בשלמותו או להשאירו בשלמותו

ׂשּומה . עליו להשאיר את החומר, אם כתב ספרותי יתעקש. מקום הפסיקים

; ארצי להכיר טוב במיוחד את עמו ואת ספרות עמו-על כתב ספרותי כלל

  ).זה עיקר עבודתו(עליו לתת עצות ולהושיט סיוע לכתבים הספרותיים 

מעבדה לפסילת ,  אגף בקרהואה) או מחוזי(ארצי -כתב ספרותי כלל

אל לכתבים הספרותיים להוסיף דבר משל עצמם למה שהפיקו . יםליקוי

, גזיר עיתון או מאורע בשלמותו, שיח-עליהם להביא דו, להפך; מהחיים

את הגיגיהם ואת משאות , את הערותיהם. כפי שהוא בשעת התרחשותו

הגיגים "ל  המוקדשות)מדורים(תחת התימות נפשם הם יכולים לרשום 

ולציין זאת בכתיבתם , "וחדים וכל השארדברים מי"או " אקראיים

  .הספרותית

לשלוח בסדירות את החומר ) או מחוזי(ארצי -ׂשּומה על כתב ספרותי כלל

 יצירת –" הרכבה"לשם ") אגף ההרכבה("המכונס במחברת אחת למערכת 

  .היצירות

  :מתקבל מפעל

  ,)כתבים ספרותיים" (מכונות הייצור"בעלי המלאכה ליד 

  ,)ארציים או מחוזיים-כתבים ספרותיים כלל(אגפים האומנים שבראש ה

  ,)מרכיבי היצירות, אנשי ספרות(אומני ההרכבה 
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  ).המבקרים( המהנדסים –המנהלים 

נוסף לשיטת הכתבים , לבצע את החלוקה לאזורים, כמובן, אפשר

כי גם אזורים , גם בצורה אחרת, ארציים או המחוזיים-הספרותיים הכלל

עשויים להתגלות ,  או בעלי הרכב כלכלי הומוגניהמאוכלסים בלאום אחד

, ולבסוף; כמגוונים מאוד על פי סימני ההיכר שהם מִעניינּה של הספרות

האינטרסים של הספרות עשויים שלא לחפוף את מגמות ההתפתחות של 

  .המשק וכדומה, הכלכלה

  :שכר הסופרים צריך להתחלק כך בערך

  "אומן ההרכבה"ל,  לסופר- 50%

  "לשכה להמצאת שיטות ספרותיות", רבק למ- 5%

  )מחוזי(ארצי - לכתב ספרותי כלל- 5%

  – לכתבים ספרותיים - 40%

  .מכל יצירה שיוציא לאור המפעל הספרותי הנתון

ועם סימן , "אומן ההרכבה"היצירה תראה אור תחת שם משפחתו של 

  .מסחרי של המפעל הספרותי

 אלא היררכיה אין זו –ה לא נכון ז.  וביורוקרטיההיררכיההנהיג , יגידו, הנה

אלא ארגון יצירתי חי והתנדבותי של , אין זו ביורוקרטיה, חלוקת עבודה

  .ומפעל לעיבוד חומרים אלה, מלקטי הדבש והארס של החיים

כל עובדי המפעל הספרותי , מבחינה חומרית: אין כאן מקום לעלבון

ותי עשוי להפוך  כל כתב ספר–ואשר לשאיפות הנפש , מעוניינים בהצלחתו

  .הכישורים והמרץ לכך, אם יהיו לו הרצון, לאומן הרכבה ספרותי

וגם " כתב ספרותי"אני עצמי גם (בייצור ביתי , בינתיים אני עובד לבד

ולכן ספק אם אשיג את הרושם הניצח , ) וכדומה"ארצי-כתב ספרותי כלל"

  .שיהיה בו כדי להורות מיד על יתרונה של השיטה המוצעת

בטווח , בחלוקת העבודה, "מפעל"ב, כמובן, העיקרי טמון כאןהכוח 

על , המונים ושטחים, ויות אנושיותיפעולה החל על מספר עצום של איש

  .ֵׂשכל חיוני מרובה ראשים וטעם רגיש, ידי אלפי עיניים חדות ראייה

אם שופר הדפוס שאפנה אליו ירשה , ובכל זאת אנסה ואדגים את התוצאות

  .זאת

ואני הייתי רוצה תכף ומיד לתת ,  שעדיין לא נערך הלכה למעשהזהו ניסוי

לא רק במספר הדפים (ולכוון לחיבור ענק , לו מהלכים גדולים ורציניים

  .הראוי לזמננו) המודפסים
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ולא של אדם , אך להקמת הארגון נחוץ רצונם של אנשים מתאימים רבים

  .זה החתום מטה, אחד בלבד

) בסגנונה ובאיכותה, בתוכנּה( בספרות אולי נתקרב אז לרפורמת יסוד

, ועדין זה" מסתורי"ופשוט נפתור את בעיית הקולקטיביזציה של תחום 

ונשתווה , נחסל את ארכאיות השיטות והמנהגים של העבודה הספרותית

מבחינת התבונה שבארגון הייצור לפחות לבית חרושת גרוע לייצור מכונות 

  .וכלים חקלאיים

לגופו של , אך לכתוב בצורה מוחשית. ב בעניין זהאני מבקש מאוד לכתו

להציע לחם חוק , ובעודכם נמנעים מהיטפלויות קטנוניות ומדגדוגים, עניין

  .משביע ולא שורשי שיפון

  

    

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )דינה מרקון: מרוסית(
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   וילה קאתר

  

  

  הרומן העירום
  

  

חו רבות על מנהלי נכסים טר. זה מכבר הצטעצע הרומן יתר על המידה

וחשיבותם של היבטיו החומריים וססגוניותם קיבלה קדימות כזאת , דפיו

שכל מי שניחן ביכולת אבחנה ויודע , עד שכיום נדמה לנו מובן מאיליו

  . לעתים קרובות התנאי השני אף כלל אינו הכרחי. כתוב מסוגל לכתוב רומן

לה אם נבקש בכל דיון שנבקש לקיים על אודות הרומן עלינו להבהיר תחי

מכיוון שהשתיים משרתות תכליות ; לדון בו כצורת בידור או כצורת אמנות

לא נבקש לנו שהביצה שנאכל לארוחת . שונות לגמרי בדרכים שונות לגמרי

לרומן שנוצר . בוקר או העיתון שנקרא עם אכילתה יופקו מחומרי הנצח

או , ושם זוללשם בידור המונים יש להתייחס בדיוק כמו אל סבון זול או ב

איכות משובחת תחשב לחיסרון ברור במוצרים שמשמשים . ריהוט זול

" נשיאת"שעניינם אינו ב, שעניינם אינו באיכות אלא בכמות, רבבות אנשים

בתחלופה סדירה של חידושים מהירים להתכלות ונוחים , דבר אלא בגיוונו

ות הכולבו אל נעמיד פנים שאפילו נערמו חלונות הראווה של חנוי. לסילוק

הם יכלו להתחרות , בפסלונים יוונים עתיקים במחיר עשרה סנט ליחידה

הנאה מאמנות ; שעשוע הוא דבר אחד. באותן בובות פורצלן של חתן וכלה

  . היא דבר אחר

שלו נמנים עם כליו " כוח התיאור"ו" כוח האבחנה"אמן יודע ש-כל כותב

 אך ידוע לו שאף ;ללא ספק, עליו להחזיק בשניים. הבסיסיים ביותר

ובמאמרו המצוין על . הפשוטים מכותבים ניחנו ביכולת אבחנה טובה מאוד

  :גוגול אומר פרוספר מרימה
  

"L'art de choisir parmi les innombrable traits que nous offre la nature 

est, après tout, bien plus difficile que celui de les observer avec 

attention et de les rendre avec exactitude."1 

                                                           
ורשת אמנות הבחירה מתוך שפע המופעים שהטבע מציג בפנינו ד, בסופו של דבר "1

 ."    מתוכם מאמץ גדול יותר מאמנות בחינתם העיונית ומסירתם המדויקת
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הם קטלוג מספרים " ריאליזם"ביטוייו של לפיו ישנו קבעון מחשבתי 

, שיטות ייצור ומסחר, הסברי תהליכים מכניים, גדולים של תופעות גשמיות

אך האין משמעותו של . ותיאורים פרטניים ודקדקניים של תחושות גופניות

מעין תפיסה , א גישתו של הכותב לחומריוהי, יותר מכל דבר אחר, ריאליזם

את מושא , ולא בוחר, עמומה של מידת האהדה והכנות שבה הוא מקבל

האם סיפורו של בנקאי הבוגד באשתו והורס את עצמו בניסיון ? כתיבתו

יזכה לערך מוסף בתיאור עשיר של , לממן את גחמותיה של פילגשו

כמובן שאם ? רות הערךשיטות האשראי או ניהול ניי, המערכת הבנקאית

 כל פיסת –הסיפור עצמו דל הוא יזכה לחיזוק מסוים הודות לתיאורים אלה 

אך האם יש בכלל טעם . בשר מדממת מסייעת להטות את כף המאזניים

האם יש לזה מקום באמנות ? לכתוב על שיטה בנקאית וניהול ניירות ערך

  ?הדמיון

אין ספק , כן.  של בלזקכתשובה מיידית לשאלות אלה יש להעלות את שמו

כשם , מיצה עד תום, שבלזק מיצה את ערך התיאור המילולי ברומן

אף מיצה . שוואגנר מיצה את ערך תיאור הנוף המילולי בדרמה המוזיקלית

אם לא עלה בידו להקשיח . אותו בלהט קנאי ובחקרנות שאין דומה לה

.  בידי אישלא יעלה הדבר, ולהשחיז את כלי התיאור החומרי בחום כבשנו

, היינות, האוכל, הביגוד, הבתים; להעתיק לנייר את העיר פריז עצמה

 אך –שאיפה כבירה : משחקי הכספים, משחקי העסקים, משחקי התענוגות

במידת הצלחתו ביציקת כמויות של . בסופו של חשבון אינה ראויה לאמן

 של נמדדת הצלחתו, לבנים ומלט וריהוט והליכי פשיטת רגל אל בין דפיו

סוגי החמדנות , הדברים שבזכותם הוא מוסיף לחיות. בלזק בדחיית קיצו

אלה שייכים , ותאוות הבצע והיומרה והיהירות ואובדן תמימות הלב שיצר

שעליה הוציא , אך סביבתם החומרית. לזמננו כשם שהיו שייכים לזמנו

לנו מאז בלזק ועד היום היו . העין מרפרפת על פניה... תועפות עמל ויגיעה

. העיר שבנה בנייר כבר מתפוררת". רומנים עסקיים"יותר מדי מעצבי פנים ו

למרות , של בלזק" מבואות"סטיבנסון אמר שברצונו למחוק בעט את רוב ה

אך מי מסוגל להסיר משפט אחד . שהוא היה הסופר המודרני האהוב עליו

מן ומי מעוניין בפרטים נוספים על עבודתן של כר? מסיפוריו של מרימה

והאין זה סוג . אמת? רומן מסוג אחר? וחברותיה במפעל להכנת סיגרים

  ?          מובחר יותר

  לתופעות החומריות  גדול מאהב היה טולסטוי .זה בדיון מיידית צץ נוסף שם
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וכמעט כמוהו התעניין באופנים שבהם תבשילים , כמעט כמו בלזק

, הבגדים; דל מכריעאבל ישנו הב. אנשים התלבשו ובתים רוהטו, התבשלו

,  את חללי הפנים של בתיו המוסקבאייםוהתבשילים והתנועה שמילא

דומה ; מהווים תמיד חלק מרגשות הדמויות וארוגים אל הסיפור בשלמות

במעשה . שמקורם אינו בנפש המחבר אלא בצללי הרגשות של דמויותיו

  .  הרכבה זה התיאור המילולי מרפה ממילוליותו ומתחבר לחוויה

הרי שאינו יכול גם להיות צורה ,  הרומן הוא צורה של אמנות הדמיוןאם

מנצנץ של ימינו יש המן הזרם הקולח ו. מבריקה וצבעונית של עיתונאות

חלק מכותבינו הצעירים מראים סימנים . לברור את חומרי האמנות הנצחיים

ובהמשך להתפתחות הציור , מעודדים של התנתקות מכתיבה אמינה לשמה

מפרשים כיד הדמיון הטובה עליהם את חומרי וסמלי מעמדן של , יהמודרנ

ומציגים את מצבי חייהן על דרך הרמז ולא על דרך ספירת ; דמויותיהם

על מחבר . כל משלביה הנעלים של האמנות הם משלבי הפשטה. המלאי

כשם שהצייר המודרני ; ואז לשכוח את אשר למד, הרומן ללמוד לכתוב

ומשעבד אותם , לומד להתעלם לחלוטין מכל הישגיולומד לצייר ואחר כך 

, נדמה לי שרק בדרך זו עשוי רומן להתפתח. למטרה נעלה ואמתית יותר

  . להתגוון ולהשתכלל ביחס לרומנים הרבים שקדמו לו

. יש באחד מהרומנים האמריקנים המוקדמים לשמש מופת לכותבי העתיד

מה . 'אות השני'ת בסצנה המיוצג-אנ-עד כמה אמתית רוח האמנות במיז

המבקש לאסוף מידע , תלמיד בית הספר לכתיבה, מעט ימצא בה אותו סּבל

תפאורתו החומרית . על אורחות חייהם ולבושם של המתיישבים הפוריטנים

ולא , ביד אמן מאופקת וקפדנית; של הטקסט נמסרת כמו בהיסח דעת

 בחלונות או כבאותו מנגנון מכני המרצד, באצבעותיו הגסות של להטוטן

, בערבו הנוגה של ספר זה, למיטב זכרוני. הראווה של חנויות כלבו

ניתן רק ; לא ניתן לראות את סביבת חייהן של הדמויות, כשמצבו מתקבע

  .לחוש בהן בדמדומיהן

, דומני, זאת, תחושה קורנת מדף ספר מבלי שנקראה בשמה המפורש

צליל גבוה שהאוזן של , נוכחותו הבלתי מוסברת של דבר נטול שם. יצירה

ההילה הרגשית שאופפת , מצב הרוח של המילים, קולטת אך אינה שומעת

היא שמעניקה לרומן או לדרמה את -היא, עובדה או תופעה או מעשה

  . בדומה לשירה, איכותם הנשגבה

  זהה  גופניות ותחושות נפשיות תגובות לייצוג המילולי התיאור יעילות
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רומן עמוס בתחושות גופניות אינו . יותליעילותו בתיאור תופעות חומר

 מאת מר 'הקשת בענן'ספר כגון . קטלוגי פחות מרומן מרוהט לעייפה

תזכורת חדה עד כמה רב המרחק בין רגשות לתגובות מהווה , לורנס

אנושיותן של דמויות עלולה להישלל כשהיא מנותחת . חושיות בעלמא

גם , אמנם, עלולהא הי –גוף מגורים ־אבריהבוחנת התנהגות ־במעבדתכ

 יכול להעלות בדעתו דבר נורא יותר מי. להידרדר לכדי סיפור חיות זול

  ?   'רומיאו ויוליה'מעיבודו לפרוזה של מר לורנס את 

תם את כל יויחד א, מה נפלא היה לו יכולנו להשליך את הרהיטים מהחלון

כל הדפוסים השחוקים , החזרות חסרות המשמעות על תחושות גופניות

או הבית שבו ,  את החדר עירום כבמת תיאטרון יווניותירולה, המייגעיםו

הותירו את הבמה ; התקהלו השליחים עת צלחה עליהם רוח הקודש

,  כי גם את שיר הילדים–קטנים כגדולים , עירומה למען ישחקו הרגשות

ביטא כל כך עקרון חשוב . יקטול גודש סר טעם, בדיוק כמו את הטרגדיה

 . אומרו שליצירת דרמה דרושים תשוקה אחת וארבעה קירותדיומא האב ב
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  )יהונתן דיין: מאנגלית(
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   אודוייבסקי לדימירו

  

  

   העד
  

  1קושלב. א.מוקדש לא

  

צלצול הפעמון . קפצתי החוצה מהכרכרה ונשקתי לאדמת המולדת... 

ש למראה אשר פוגשת את הנפ, הרוסי הפרבוסלבי שחררני מתחושת ההזיה

לא , על תלולית. במיוחד לאחר פרידה של עשר שנים ממנה, המולדת

מיהרתי , עייפותי נשתכחה ממני. בהקו בלובנם קירותיו של מנזר, הרחק

אלא כעולל , לא בסקרנות קרה של תייר, בעד שעריו הפתוחים של המקדש

כך חשים כולם לאחר פרידה ממושכת . המשליך עצמו לחיבוקה של אם

  . מהמולדת

מבעד לחלונות העגולים למחצה חדרו קרני . תפילת הערב הסתיימה

נבללו בענני הקטורת של הכנסייה , הארגמן הארוכות של השמש השוקעת

 כמו תפילה –ונחו בשורות על הציפוי המוזהב של האיקונוסטאזיס 

ממושכת ומרירה שמתערבבת בייסורים מדממים ומגיעה לבסוף 

אוויר ערב צח חדר מבעד לדלתות . שלאוהל־מועד של נשמת־בן־אנו

מאחוריהם נמתחה רצועה , הקהל החל לצאת מהכנסייה. הפתוחות לרווחה

המנזר הריק נראה לי כנשגב , עמדתי חסר תנועה. שחורה של אחי המנזר

, מן הסוג הפורח מראשם של אנשים בהיתקלם בקהל גדול. ונערץ אף יותר

אך שדוברות , טאן במיליםמחשבות שאין לב, או במהלך חייהם הסוערים

 .בקולו של הלב

בפינה מרוחקת הבחנתי בנזיר . רחש חרישי גרם לי להבחין שאיני לבדי

. סקרנות בלתי נשלטת גרמה לי להישאר בכנסייה. שרוע על הבימה הצוננת

  . פניו הוארו בקרני השמש, לבסוף קם הנזיר

  .התקרבנו זה לזה. גם כן זיהה אותי, מסתבר, האלמוני

  ״ ?רוסטיסלב, אתה״זה 

                                                           

ידיד קרוב של , עיתונאי ומו״ל). 1806-1883(אלכסנדר איוואנוביץ׳ קֹוֶׁשֶלב  1
 . אודוייבסקי
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  ״?גריגורי, ״זה אתה

ידיד ותיק , זיהיתי את ידידי הוותיק מהשירות. נפלנו איש על צוואר רעהו

  .נעוריימ

האתה הוא ? מה פשר פניך החיוורות והמותשות? ״מה פשר גלימתך

  ״?פאר נשפיה של פטרבורג,  האמיץ2ההּוַסר

  . תי לתאווהוביל או, הוא לקח נשימה עמוקה. הנזיר לא השיב דבר

  :הוא פתח וסיפר לי כך

. יצאתי לחופשה אצל שארי בשרי, ״זמן קצר לאחר עזיבתך לחוץ לארץ

כמעט שלא זיהיתי את . מצאתי את אמי כבר חלשה וחולה, בחיק המשפחה

 כבר חמש שנים לערך –בגילו הבחור השתנה כל כך מהר : אחי הצעיר

הוא עצמו היה . יםוכעת כבר כמעט מלאו לו שבע עשרה שנ, שלא ראיתיו

הוא . אמי לא רצתה לשחרר אותו. נאה ובעל אופי של בחור חביב ביותר

ואתה יודע שהנסיבות האלו , היה אחד הילדים שהיא האכילה בעצמה

שמחזק , כמעט פיזי, יוצרות בין אם וילדים סוג של קשר סודי שאין להתירו

ולפת עם עד מאד את מה שגם בלעדיו הוא תחושה אימהית יוקדת שלא ח

כאשר , אולם. ויאצ׳סלב היה צייתן לחלוטין לרצונותיה של אמי. השנים

והאזין ברוב קשב לריבוא סיפוריי על , ראה את מדי המבריקים ואת שפמי

, ועל כל תענוגות החיים בפטרבורג, על התיאטרון, מעגל ידידיי מהגדוד

א והחל לבקש ממנה לל, הוא שכח את בקשותיה של אמי ואת הבטחותיו

הצגתי לאמי את , הצטרפתי לבקשותיו. הרף רשות להתגייס לשירות הצבאי

, הזכרתי לה שנתמוך האחד בשני, כל היתרונות שסוג החיים הזה יזמן לו

. אלא גם אב, ואהיה בשבילו לא רק אח, הבטחתי שאהיה קרוב לויאצ׳סלב

: קראה לי אמי לכורסתה ביחידות ואמרה, ביום אחד, לאחר מאבק ארוך

אינני רוצה שילדיי יוכלו להאשים . ני יכולה להתנגד עוד לבקשותיכם״אי

אך , קח את ויאצ׳סלב אתך. אותי בכך שמנעתי מהם שמחה בחיים

, אינך יודע איזו אחריות אני מטילה עליך, אל תשמח בהסכמתי, רוסטיסלב

אך יהיה זה , הייתי נוסעת אתכם, אם הייתי יכולה לצעוד מהכורסה לכרכרה

 שבע מאות ורסטאות או –הכל אותו הדבר , זקנה בלה,  בשבילי.חסר ערך

הייתי רק מטרד עבורכם .  איני יכולה לעמוד בקצב שלכם–שמונה סאז׳נים 

ואתה יודע שאיני מאותן אימהות אשר מפאת אנוכיותן אוהבות , כל החיים

                                                           

 .פרש קל 2
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וזאת למרות שהן יודעות , קשורים ברצועה, להחזיק את ילדיהן קרוב אליהן

, ויאצ׳סלב הוא ילד: כעת הקשב. ן כי הן תהווינה להם למטרדאל נכו

אך אתה , אינו מכיר אנשים ואת החיים, בעצמו אינו יודע מה הוא רוצה

כאשר בראשו , עברת את תקופת השבר הנוראי, אינך ילד עוד, רוסטיסלב

כאשר אדם אינו יכול לתת לעצמו , של אדם אין מחשבה אחת משל עצמו

עלולה , קולנית יותר מאחרת שנאמרה, כאשר כל מילה, דין וחשבון על זה

עוד , תהיה לך השפעה חזקה על אחיך, באופן טבעי. להסיטו מדרך הישר

ויחיה בעקבות ,  לבךתירגיש בעקבו, זמן רב הוא יחשוב בעקבות ראשך

 כל מה –לא אקבל ממך שום תירוצים . שמור על עצמך ושמור עליו. חייך

אתה , ביחסיך עם אחיך. חריות על כך מלפנייאתה תישא בא, שהוא יעשה

ועל מעשיו תיתן לי דין וחשבון , למנוע כל דבר, מוכרח לצפות הכל מראש

אמא . המילים הללו עודן מהדהדות באוזניי. בעולם הזה ובעולם הבא״

הייתי משוכנע בליבי לחלוטין שהאמון שנתנה בי .  וגם אני–התרגשה מאד 

 .  נמרצות לקיים את מצוותה הקדושהונשבעתי בפניה, אינו לשווא

העמסתי את . ואנו נחלצנו מחיבוקה של אמא,  לקיצםוימי חופשתי קרב

  . הוא בכה כתינוק, ויאצ׳סלב על הכרכרה בלא שמץ מחשבה כמעט

איני יכול להתלונן . לא אתאר לך את השנים הראשונות של חיינו בפטרבורג

דבר נדיר ,  על תומת נפשואך מנגד שמר, הוא היה קל דעת: על ויאצ׳סלב

הוא היה ,  זוטות שימחו אותו,זוטות הציקו לו. למדי בקרב צעירים בימינו

קיפץ על , ברגעי שמחה. אמר כל מה שקפץ לו לראש,  לחלוטיןגלוי

לעיתים .  לעצור את הדמעות היהבשעת צער לא יכול, שולחנות וכיסאות

בזמנו נהגתי . נטר הקטןכלב הפוי, היה רץ שעות שלמות בחדר עם ּבֹוְקֶסן

מפני , מתוך חיבה הדדית של מי שאופיים זההזה את זה לומר שהם אהבו 

בוקסן שלא נענה , למען האמת. שהאחד היה מטורף בדיוק כמו השני

כל מה שעלה בראשו קל בו היה מתיר לויאצ׳סלב לעשות , אפילו לי, לאיש

 את כל קור־רוחי הייתי נדרש לאזור, ולעיתים כאשר היו משתובבים, הדעת

אך אני מודה שחיבבתי יותר את , לרתוח מזעםכדי שלא לפרוץ בצחוק או 

, תמימותו הילדותית של אחי מאשר את זהירותם של כמה מחבריו לנשק

ערכתי לו היכרות עם נשים . היו דיפלומטים עוד מעריסתם, כך נראה, אשר

מראהו , ורהבהנאה כנה וגמ, הוא רקד במרץ, לקחתי אותו לנשפים, רבות

נשים נשרכו אחריו ללא : החשוף והעליז לא יכול היה שלא לעורר חיבה
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כמו , שובב, ואילו הוא, שום רחמים כשהן תופסות אותו כילד אמיתי

.faisait le gros dos –שאומרים 
  . הייתי גאה כמו אב בבנו,  בהביטי בו3

ם לדרגת ויאצ׳סלב קוד: לבסוף הגיע היום לו ייחלנו זמן רב בקוצר רוח

, בלתי־מודע למנהג הצעירים של ימינו,  לא ניתן לתאר את שמחתו4.קֹוְרֶנט

לכאן ולצד , הוא הסתובב ללא הרף מול הראי, להעמיד פנים מהוגנות

חבש , לאחר מכן רץ לחבק אותי, כדי לראות טוב יותר את כותפותיו, השני

, בוקסן״, ״היודע אתה. את כובע שלוש הפינות וגרר את בוקסן בכפותיו

היודע אתה שכעת תלך בשדרת ? אתה מבין זאת? ״שאני כעת קורנט, אמר

לפחות כשכש , ״ ונראה שבוקסן הבין אותו?האדון הקורנט, נבסקי איתי

כל האירועים היומיומיים . בזנבו והשיב לדברי ויאצ׳סלב בנביחה קולנית

  . כה חיים בזיכרוני״, כל המילים של ויאצ׳סלב, הללו בחיינו אז

התהרהר , הוא נשם נשימה עמוקה. מעה התגלגלה מריסיו של הנזירד

  :ולבסוף המשיך, מן הסתם כדי לאסוף את מחשבותיו, קמעה

מאד . היה אח מבוגר ששירת בשירות המדינה, ֶוְצִקי, ״לאחד מחברינו לנשק

אך מימיי לא , הוא היה בחור נבון בצורה יוצאת מן הכלל. אהבתי אותו

ולפיכך בריאותו , הוא היה סוג של פג, פיזית: ותרראיתי אדם גמלוני י

הוא היה מודע לחולשתו הפיזית ולכן לא הרשה . הייתה רעועה ביותר

הוא היה פוסע . ואף לא להתעמל, לעצמו לעשות דבר שמצריך אומץ לב

והיה רוכב על סוס באורח שפרש לא , באיטיות כשהוא בוחן כל צעד שלו

כאשר הצעירים היו מדהירים סוסי .  בצחוקיכול היה להביט בו מבלי לפרוץ

היה הוא מברר בחשש איזה סוס רגוע יותר ובוחן בקפדנות שהֲחָבק , 5פרא

היה לו פגם כלשהו בדיבור אשר גרם לו לדבר , נוסף על כך. מהודק כהלכה

אתה יכול לדמיין את הרושם שהוא יצר בסביבת . כמעט בגמגום, באיטיות

שלעיתים קרובות נוהגים , זים ומלאי חיים נוע,פרשים צעירים ואמיצים

אך כל אחד ראה לעצמו חובה ,  אהבו אותו–וצקי היה חבר טוב . בפזיזות

לחיישנותו ולזהירותו המופרזת שלא פעם , לצורתו הרכרוכית, ללעוג לו

, וצקי סבל את כל הלעג הזה בקור־רוח גדול ביותר. נדמתה כפחדנות

לעיתים בעצמו לעג לעצמו עם , לעיתים נחלץ באמצעות בדיחה שנונה

אך לעיתים קרובות לא ידע כיצד להתגונן מפני מתקפות־פתע , האחרים
                                                           

 .״גבה ליבו״:  בהשאלה3
 .דרגת הקצונה הנמוכה ביותר בצבא הרוסי הקיסרי 4
 . להקפיץ את הרגליים הקדמיות של הסוס, היה נהוג אזספורט ש 5
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הוא היה מאותם אנשים . היות ששיכלו היה ככל הנראה גמלוני כגופו

שמתבלבלים על נקלה כל אימת שממטירים עליהם מילים ותכופות היו 

למרות שניסה . קיאך מצב זה לא נעם לוצ. הפעמים בהן נותר אבוד ונבוך

היה ברור שהוא , להסתיר את זעמו תחת ארשתו הרגועה והקרירה תמיד

בעוד הוא מוסיף , מגייס את כל כוחותיו כדי לא לאבד שליטה על עצמו

שמתי לב שאחי מציק לֶוצקי , משך זמן מה. בחיוך שהכעס ״לא בריא״ לו

וכה , לנוש 6אך כולנו כה התרגלנו ללעוג לְפַרְצ׳ִניק, יותר מהאחרים

ועל כן לא הפניתי תשומת לב מיוחדת , התרגלנו לראות בו אתנחתא קומית

כפי , העניין היה. הדבר נראה לכולנו טבעי לגמרי, להתנהגותו של אחי

שויאצ׳סלב קינא בוצקי בגלל יפהפייה אחת שבשל , שגיליתי לאחר מכן

 חיבבה את מיודענו התימהוני והגמלוני יותר מאשר את, גחמה מוזרה

  . הפרש האמיץ ויפה התואר שלי

״להשקות את הכותפות , כמו שאומרים, קצינים חדשים שהיו חייבים

היו מארגנים את ימיהם כך שקודם כל יתהוללו אצל אחד ולאחר , 7שלהם״

אך יציאה חפוזה של החטיבות מהקסרקטינים בפאתי , מכן אצל האחר

 בהם ישהו פטרבורג הכריחה אותם לדחות את החינגות שלהם לימיהם

עשר . לא תוכל להבין אותם. לבסוף הגיעו ימי החינגות. בדירות הקיץ

 תקופה של אורגיות פרועות ומשולחות רסן –עידן שלם ברוסיה , שנים

אפילו עם , כעת גברים הם צעירים זהירים.  חלפו עברו–שאין לשכוח 

תתף גברת יכולה להש, אציליות, האורגיות כיום הינן מהוגנות. בקבוק יין

השמפניה משפיעה על אנשים כמו , אך אף על פי כן. בהן בלי שתסמיק

כיום אומרים שכבר אין זה , אמת. ובעקבותיה עולה הדם לראש, בעבר

יין הופך , אך כמו בעבר, מכובד לשתות עד כדי כך שתקרוס מתחת לשולחן

כל , וכמו בעבר, לא צפוי בתנועותיו, חסר־עכבות יותר, אדם לעליז יותר

שלעיתים נשכחת במעמקי הנפש , כל מחשבה, שותיו נעשות חיות יותרתחו

כתחת עדשת , גדלה ועולה תחת עירוי זה של שמפניה, במצב של פיכחות

בשמפניה לא קימצו . החינגה התרחשה בבקתה כפרית קטנה. המיקרוסקופ

 של  ראשו אפילו, כך שראשי כולם, לא הייתה זו החינגה הראשונה, ובנוסף

היה כבר שתיים אחר . ברקיע השביעי – כמו שאומרים – היו כבר ,וצקי
                                                           

 .  תואר גנאי צבאי לאזרחים בשירות המדינה שלובשים פראק 6
. ביטוי סלנג צבאי שמשמעותו לחגוג את הדרגה החדשה בהזמנת כל החברים לשתייה 7

 .arroser ses épaulettes :במקור מצרפתית
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, כפי שאני זוכר כעת, יצאתי מהבקתה וצעדתי בכפר. חשתי מחנק. חצות

והתענגתי על מראה הכפר , שאפתי בהנאה אוויר צח, הלילה היה קר ובהיר

הבקתה מורק , הכל היה שקט. שכבר החל מאדים מקרני השחר הראשונות

וצחוק , בחלונות ריצדו צלליות. ה עוד עלה אורשבה התקיימה החינג

. הכל השתתק... לפתע. וקריאות שמחה של צעירים הגיעו עד אליי

, ליבי החל להלום בפראות. התכווצתי באחת מן השקט הפתאומי הזה

החלו , כשאיני מודע לתחושותיי. כאילו שמעתי חדשה נוראה ולא נעימה

תחושתי המוקדמת , שנכנסתיכ. רגלי מחישות את צעדיהן בחזרה לבקתה

, הוא לא אמר לי אף מילה. וצקי פגש אותי בדלת כשכובעו בידו. התאמתה

  . אך היה חיוור כקנבס וניסה להליט על סערת נפשו בחיוכו האדיש

מעשה קונדס ילדותי וחסר : סיפרו לי מיד את מה שאירע בהיעדרי

  ... אך כזה שמוכרח היה להיגמר בדם, משמעות

, אחד מהם החליט לקפוץ ממנו החוצה, ו את החלון לחצרהצעירים פתח

הואיל והחלון היה גבוה , מי מהם נפל ומי נפגע. ואז שלישי, ואחריו אחר

כולם : הצחוק הכללי והסכנה עוררו בצעירים מעין שחצנות מוזרה. למדי

  ?התאוו לבחון האם מישהו ישבור את צווארו במעשה הגבורה הזה

  . לוצקי המבוגר בחיוך לעגני״ אמר אחי?מה איתך, ״נו

  . ״אני לא מתכוון לקפוץ״ השיב וצקי בקרירות

  . אתה חייב לקפוץ״! ״לא

  .״אמרתי לך שאני לא רוצה״

  . ״כי אתה פחדן״, הלום יין, השיב אחי, ״אתה לא רוצה לקפוץ״

  . ״אני לא ממליץ לך לחזור על המילים הללו״ אמר וצקי

  . מה שעשהאחי המסכן לא זכר בעצמו מה שאמר ו

... ״אלא שגם אומר לרוזנת מ, התריס כשידיו על מותניו, ״לא רק שאחזור״

! ׳המעריץ הענוג שלך פחדן׳: אומר לה –) הגברת ששניהם נשרכו אחריה(

  .״?תרצה להתערב

הוא תפס את אחי בחוזקה בידו . יצא מדעתו, על אף כל קור־רוחו, וצקי

  :וצעק

  ״!מטורף, ״היזהר לך

  . נים הייתה תשובתומכה של כפפה בפ

? אולם כיצד, לזמן מה חשבתי לפייס בין הניצים? מה נותר לעשות כעת

גאוותו בערה בו מפאת מדי : לאלץ את אחי לבקש סליחה היה בלתי אפשרי
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אך להתחיל את דרכו המקצועית , בעצמו חש שנהג בטיפשות. הקצין שלו

יכול יה ה לזאת הוא לא –להיות פחדן , במה שהוא כינה שפלות־רוח

. אני עצמי באותו הזמן לא הייתי מסוגל לדמיין זאת שלא בבעתה. להסכים

סמכתי על ביישנותו ועל זהירותו , נותר לי רק לנסות ולהשפיע על וצקי

לא היה לי כל קושי להשליך , באותו רגע של אנוכיות. והססנותו התמידיות

ובעודי .  אחירק כדי להציל את, את הבחור הזה אל בין גלגלי הלעג הכללי

  . מוחל על כבודי הלכתי אל הפרצ׳ניק שלנו

. הוא ישב מאחורי שולחן הכתיבה ועישן סיגר בנחת, כשנכנסתי לחדרו

  . הרוגע שלו הטריד אותי

בתור אדם , אתה. אלא איתך, ״לא עם העד שלך, אמרתי לו, ״רציתי לדבר״

ו ראוי צריך לראות את מעשהו של אחי כמעשה קונדס של ילד שאינ, זהיר

  . לתשומת ליבך ותו לא״

  . וצקי הביט בי בהפתעה והתחייך

מיצר על מעשהו של , יותר מכל אחד אחר, ״שאני, הוא אמר, ״האמן לי״

. אתה עצמך אינך מאמין למה שאתה אומר: אך הרשה לי לומר לך. אחיך

  ״    ?האפשר להניח לדבר בלא מענה, אמור לי בעצמך

רציתי לפנות .  דרך מחשבותיי על וצקיהמילים הספורות הללו שינו את

... דבריה,  הפרידה מאמא– סיפרתי לו על כל הנסיבות בבית, לרגש בליבו

אפילו הוצאתי את , פרחח, כיניתי אותו מטורף, לא חסתי על ויאצ׳סלב

  ...    מחילה: המילה

״האם אתה , אמר לי וצקי בחיוכו הקריר הרגיל, ״הרשה לי לשאול אותך״

  ״?צלות בשם אחיך או בשם עצמךמציע לי התנ

  . הוא הישיר אליי מבט נוקב. נבוכותי ולא ידעתי מה להשיב

, אני יודע שאחיך לא יבקש ממני מחילה. ״אני מבין היטב את מצבך

אינני . ואף עליו, צר לי עליך. ולמעשה אסור לו לבקש ממני מחילה

להימנע תמיד : הכלל שלי בחיים הוא, קרב אינו חביב עלי-דו, הרפתקן

,  לעולם לא לסגת ולו צעד אחד– הוא הוסיף בהדגשה –אך , מכל קשר לזה

כמה פעמים כבר נחלצתי בבדיחות : הבן למצבי. כאשר הסכנה בלתי נמנעת

-מילים שאדם אחר כבר היה עורך שני תריסרי דו, ממילים שאחיך הטיח בי

על שחסתי גם , ואתוודה בפניך, התחשבתי בגילו הצעיר? קרבות בגללם

לשם : והם אכן קצרים, ישנן צרות רבות, גם בלי זה, מפני שבחיים, עצמי

. אלא שכאן זהו עניין מסוג אחר? מה להקריב אותם בשביל זוטי דברים
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מה יקרה איתי אם בנוסף לדעה הכללית על הססנותי , חשוב בעצמך

אתה מכיר ? בלא מענה, כפי שאתה אומר, אניח את המקרה הזה, המופלגת

, לא אמצא מקום על פני כדור הארץ: ת הקדומות של החברהאת הדעו

 לא יעלה – בעצמך תסכים –וזה , יוותר לי רק לירות בעצמי, יצביעו עליי

  ."שלי הזהירותבקנה אחד עם 

לא , בכלים שעמדו לרשותי בשעתו. פשוטים ועוקצניים, דבריו היו קרים

  . יכולתי לסותרם

  .  יהיה עסק איתי״,  מעלתךהוד, ״הרי שלך, צעקתי בלהט, אם כך״"

״אך , מנער את האפר מהסיגר, השיב וצקי, ״אם זה עשוי לגרום לך הנאה״

ככל , אולם אתה עצמך יודע שאחיך. לא לפני שניישב את העניין עם אחיך

  . מכתבים כעת״ כמה לסיים עלי – סלח לי .לעסקה שכזאת יסכים לא ,הנראה

  .יצה מחדרו כשייאוש בליבייצאתי בר. הוא קד בקרירות, במילים אלו

הוא הודיע לי שקיבל הוראה לא להסכים . בבית המתין לי העד של וצקי

שאחי יאות להתנצל בפני וצקי מול כל קציני , לכל הצעת פשרה מלבד אחת

בלתי אפשרי היה לקבל , אולם בזמנו, אינני יודע כיצד הדבר כיום. החטיבה

  .תנאי שכזה

על פי הנהוג , אני. קי לא היטיב לירות וצ–נותרה תקווה אחת אחרונה 

הייתי הקרוב ביותר אליו ועניין , הייתי העד הטבעי של אחי, באותם הימים

בחושבי על כל . נראה לי כחובה של קרבה וידידות שאין לכפור בההיה זה 

הצעתי לירות ממרחק של , האמצעים העשויים להעניק יתרון כלשהו לאחי

סמכתי על הדיוק . שאר עומד על יד המחיצהועל היורה להי, עשרים צעדים

בקושי סיכמנו את עסקת . העד של וצקי קיבל את הצעתי בחפץ לב. של אחי

אחי . בוקסן קיפץ מלפניו בנביחות שמחה. הדמים הזו והנה נכנס ויאצ׳סלב

אך , הוא שיחק וקפץ עם הכלב כבעבר, התאמץ להציג שוויון נפש ורוגע

חור ראה את החיים בכל תענוגותיהם וסביר הב. הבחנתי שהיה נסער בתוכו

, הבטתי בפניו הרעננות והיפות. להניח שלא היה לו כל רצון להיפרד מהם

  .  בשעות הספורות הללו זקנתי בעשרים שנה. וליבי שתת דם

המחשבה שהבאתי את אחי . כבר הגענו למקום, כמה דקות לאחר מכן

וא ניסיתי להציג את לשו. לעבר קליע עופרת מנעה ממני לחשוב ולפעול

העד של וצקי סידר .  שכחתי את עצמי–קור הרוח הדרוש במצבים שכאלה 

בחנתי את ו ,אספתי את כל כוחותיי, רגע ההכרעה הגיע. את העמדה שלי

 חיוך ,וצקי היה קר כקרח. הם נעמדו במקומותיהם, האקדח של ויאצ׳סלב



 230

ח במסיבה היה נראה שהוא עומד לצד הא, דק ביצבץ משפתיו הקמוצות

  .  הבחנתי בבעתה שידו רועדת, בהביטי על ויאצ׳סלב. נוצצת

מראה הסכנה ... היריבים החלו להתקרב האחד לשני באיטיות. האות ניתן

אך לא , וצקי התנודד...  הוא ירה–גרם לויאצ׳סלב לשכוח את כל עצותיי 

  . הקליע ריסק לו את הכתף השמאלית, נפל

החווה סימן לויאצ׳סלב להתקרב הוא , תוך שהוא מסתיר את כאבו

  ...נשמע לו, בתנועה עוויתית לא רצונית, אחי. למחיצה

ראיתי כיצד וצקי מתקרב . זיעה קרה שטפה אותי. באותו רגע קפאתי

הבלתי , ראיתי את המבט הרגוע. כיצד הוא הוא דורך את אקדחו, באיטיות

, יהדבר, נזכרתי באמי. הנה הוא שני צעדים מאחי. מתפשר של וצקי

את , את הכבוד: שכחתי הכל, רוחי הסתחררה .ונאחזתי טירוף, הבטחותיי

לנגד עיניי הורגים :  חשבתי על דבר אחד בלבד–את כללי החברה , המצפון

, מיהרתי אל ויאצ׳סלב, לא יכולתי לשאת את הרגעים הללו... את אחי

  : כיסיתי אותו בעצמי וצעקתי לוצקי, חבקתי אותו

  ״!״תירה

  .ת נשקווצקי נצר א

  . כשהוא פונה בניחותא לעד שלו, ״ שאל?קרב-״האם אלו היו תנאי הדו

... גררו אותי מעל אחי. קריאה כללית של התמרמרות נשמעה בין הנוכחים

  ! ויאצ׳סלב נפל מת–ירייה נשמעה 

השתחררתי מאלו שהחזיקו ? כיצד אספר לך את אשר אירע לי באותה העת

הבטתי על פצעי המוות , חושב על דברבי ומיהרתי אל ויאצ׳סלב כשאיני 

ראיתי כיצד הוא מתפתל בעוויתיות בייסורים בלתי , האכזריים שלו

בוקסן רץ למקום , באותו הרגע. .! .ראיתי איך עיניו נעצמות לעד! נסבלים

  . השתטח על ויאצ׳סלב ויילל וליקק את פצעו, הדמים כשרצועתו קרועה

חלש , אך וצקי, סתי באקדחתפ, זינקתי. המראה הזה השיבני לאיתני

התכוונתי לרוץ , בוער בנקמה. מפצעיו כבר שכב ללא הכרה על האלונקה

כמו בחלום ... אך עצרו בעדי, והייתי מוכן לקרעו לגזרים, אל המתייסר

  ״...מהדהדים באוזניי הגערות ונחירות הבוז של עמיתיי

- דו״אתה יודע מהן התוצאות של, המשיך הנזיר, ״?״מה עוד אספר לך

נגמרו לי . עונשי היה בליבי: אך העונש על פשעי היה קל למדי. קרב

לאבד את חיי חסרי התועלת בקרב עם האויב או : כמהתי לדבר אחד. החיים

היכן , הרחק ממולדתי, כאן. לא זכיתי בכבוד הראשון. לקבור את עצמי חי
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כי אני מנסה להשתיק את קולו של ליבי באמצעות ב, שאיש אינו מכיר אותי

ויאצ׳סלב נגלה : מחזות מבעיתים פוקדים אותי בלילה, אך עד כה. ויפחה

 :ובאוזניי מהדהד הפסוק הנורא... אמא גוססת בייאוש... שותת דם, לי

   .״?איה אחיך! קין״

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )הרשקוביץ יהונתן: מרוסית(
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   וורטון דיתיא

  

  

   בסיפורת נצחיים ערכים
  

  

 גם אם –לא לחזור ליסודות , כך־במאמר קצר כל, מעדיפהלמרות שהייתי 

 אינני יכולה להימנע לגמרי –אלו של הספרות המודרנית חדשים יחסית 

, אקרי'הדור שקרא את דיקנס ות? מה עושה רומן לרומן: מלפתוח בשאלה

כמו , התשובה הייתה. כמעט שאינו נדרש לסוגיה זו, את בלזאק וסטנדל

רומן הוא יצירת סיפורת ובה סיפור טוב על : על פני השטח, שאומרים

  .מספר דמויות שמתוארות היטב

הגדרה שכזאת תישמע לא רק , ויס וגברת וולף'לדור שגֵדל על ברכי מר ג

תחומי העניין האמיתיים . אלא גם לא מקיפה דיו בעליל, דלה באופן נלעג

כך מהצורה שבה הם ־של כמה מהסופרים המודרניים נראים תלושים כל

אם לא היו אלה מניעים מעשיים שגרמו להם , כמעט, שאנו תוהים, בחרו

או , מבקר ספרות, נניח שמסאי מבריק. להרחיב את המנעד של הרומן

ושוק רווחי , מבקש קהל רחב להשמיע בפניו את רעיונותיו, היסטוריון

אם ישאל את עצמו איזו צורה תאפשר ליצירתו להיחשף לציבור ; לכתביו

הדבר התגלה כבר . צורתו של רומן: התשובה הברורה היא, הגדול ביותר

, רלס ריד'צ, סטואו ר'ביצ הארייט –ידי אבירי המטרות המיוחדות ־מזמן על

את יצור ) לרוב לשם גריפת רווחים מרובים( שייצרו –למשל , 1גברת גסקל

אך הם לפחות כיבדו את . הרומן עם המטרה, הכלאיים האומלל הזה

ופשוט טוו את , כאמצעי לספר סיפור, ל הרומןהתפיסה המקובלת ש

ולא אפשרו לדמויותיהם , סיפוריהם לאור המסר שהם ניסו להעביר

  .לצעוד־פרא בדרכים הסבוכות שסלל הניסיון

שאינה פחות מטרה רק כי כבר אינה קשורה (הסופר המודרני בעל המטרה 

שקפות יהיו אשר יהיו הרעיונות או הה. לא כבול בשלשלאות אלה) למוסר

אפילו לא כאלה . הוא לא טורח לייצר שופרות עבורם, המעסיקים אותו

, כמו(ולעתים תכופות הדמויות בספרות המודרנית ; מהזן הפשוט ביותר

                                                           
 .ה סופרת אנגלי–) 1865-1810( אליזבת גסקל  1
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אינן נבדלות זו מזו יותר ממערכת ) לורנס. ה.ברומנים של ד, לדוגמה

  . שכל אחד מהם משמיע את אותו קול שחוזר על אותם רעיונות, רמקולים

ון שעוד קיים סבך בלתי ניתן לניכוש של מחברי רומנים שמשוכנעים נכ

ובכל ; שתפקידו של הסופר הוא לטוות מעשיות שמשקפות את טבע האדם

הציבור הרחב מתנפל על , פעם שעולה בידם לעמוד בשתי משימות אלה

ואפילו הבררנים והמחמירים ביותר מוצאים תירוץ . ספריהם בתאווה

הביקורת הרצינית מנסה יותר ויותר , אך כיום. ותםליהנות מהם ולהלל א

ולא משנה כמה רב הכישרון הנדרש , להתנתק מהתפיסה הזאת של הרומן

  .ליצירתם של ספרים כגון אלה

בתצורתו הרצינית ביותר הרומן הופך למעין אנתולוגיה של רעיונותיו של 

ידי ־לשתויג כרומן ע, ולאלה שמביעים התנגדות לכך שספר מסוים; המחבר

הסופר ורוב ,  משיבים בהתנשאות–אינו אלא חנות־כולבו־ספרותית , מחברו

והספר הנדון הוא צורה חדשה של , שדווקא ההיפך הוא הנכון, המבקרים

את . אך למעשה מעוררת שאלות נוספות,  תשובה שנשמעת סופית–הרומן 

 2לגברת ב, הניסיון להגדיר את הרומן המודרני חזתה מראש כבר לפני דור

כך ־ידיד מהכפר העניק לגברת בל גור חזירים ורוד ונעים כל. מבוסטון

שבמקום לאכול אותו היא החזיקה אותו בביתה כחיית מחמד כל , למראה

חרף שלל תכונותיו , אך עם הזמן. עוד היה קטן מספיק כדי למלא תפקיד זה

 וכשנשאלה לגבי גורלו ענתה גברת; הוא נעשה גדול מדי לסלון, החביבות

 ." החזקנו אותו רק כדי שנוכל לזרוק לתוכו כל מני דברים, הו"בל בעצב 

לרגע אינני חושדת שהמסאים וההיסטוריונים הופכים עצמם למחברי 

הלוואי שהיה , ודאי לא באופן מודע, רומנים בעיקר מתוך מניעים מסחריים

 –שכן אני מאמינה שהמניע האמיתי שלהם מזיק הרבה יותר ; זה המקרה

. היא הכרחית בכל האומנויות" הצורה"נה שהתחדשות תמידית של האמו

מסוכן פחות עבור האמן להקריב את האינסטינקט האמנותי שלו במרדף 

ואינני מכירה ; אחר ממון ופופולאריות מלהקריב אותו על מזבח התיאוריה

אף תיאוריה שמנוגדת יותר לחופש הפעולה של הגאון מהאמונה שנוסח 

 שחוק בגלל –פה או כל דרך ביטוי מקובלת אחרת ש,  כתיב–מסוים 

כשאני שומעת הצהרות כאלה מפי מבקרים . שאנשים רבים השתמשו בו

אני נזכרת , ידי יוצרים לעתיד־ומבחינה ביראת הכבוד שבה הן מתקבלות על

, בעלי ואני רוצים לבנות בית בכפר: "במיליונרית במצוקה שאמרה לי פעם

                                                           
 . אשת חברה בוסטונית מפורסמת–) 1918-1830(וט בל ' הלן צ 2
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כי אחד מגיסיי כבר עיצב , באיזה סגנון לבחוראך איננו מצליחים להחליט 

 –בסיס הסגנון הקורינתי ־והשני על; את ביתו בהתאם לסגנון האיוני

  .!"והסגנון הדורי הוא באמת פשוט מדי

מיום שהאדם צייר את סיפוריו הראשונים על קירות מערות , מאז ומתמיד

לתוכן שיצקו שעה צורות השתנו ללא הרף ובאין מפריע , פרהיסטוריות

אך מבקרים , כי מה שהמיליונרית המיוסרת שלי לא הכירה. חיים חדשים

הוא את ההתחדשות הבלתי פוסקת , של אמנות מכל סוג שהוא ודאי זוכרים

אין חשש ממונוטוניות . ידי פעולות יצירתיות חדשות־של צורות ישנות על

, למשל, וספק גדול; כל עוד מעיין היצירתיות מבעבע במוחות חדשים

שעלה בדעתם של מי מהכותבים היצירתיים הגדולים באמת שחוקי 

אלא אם כן הדבר נאמר להם , התחביר הישנים צרים מלהכיל את גאונותם

התקבלותן של תיאוריות מסוג זה בהחלט מעידה על . יצירתיים־על ידי הלא

אך הדמיון האנושי ניזון ממקורות , דעיכה זמנית של כושר ההמצאה

והשטף , חת להישג ידה של הבצורת שמעל לפני השטחהמצויים עמוק מת

  .והערכים הנצחיים יזכירו בסופו של דבר את קיומם, שנסכר יזרום שוב

עד אז עלינו לפנות אל העבר כדי ללמוד מהם אותם ערכים נצחיים של 

 לא תמיד פשוט – אם מחפשים אותם בקרב בני זמננו –שכן ; הסיפורת

, בכל האומנויות,  אופטיות שמקשהיש חוקיות של אשליות. לגלותם

אך רק מעטים ; להבדיל בין חדשנות שטחית לבין מקוריות של ממש

כלל לא מושפעים ) חשוב לזכור(וחלק , מודעים לנכות האופטית הזאת

רק מספר קטן מבני זמנו של קיטס  Quarterly,3-חרף השפעתו של ה. ממנה

עין שידעה להתאים ובכל דור ודור הייתה . הבינו מה הוא העניק להם

  . עצמה לנצח גם מטווח קצר

האובייקט עליו מביטים נראה , כלל כשהטווח קצר מדי־בדרך, עם זאת

צריך רק לבחון את עבודתו של ; מטושטש או גדול באופן מפלצתי

ספור דוגמאות לחוסר האמינות של ־כדי למצוא אין, בב־סנט, המבקרים־רב

צירתיים גדולים יכולים להבחין אולי רק מוחות י. של זמננו" התקריב"

  בלזאק כמו ,גתה תא כשראה נפוליאון כמו ,אחרים של הנעלות באיכויות

  .כשקרא את סטנדל

                                                           
, של קיטס' אנדימיון'ון קרוקר על 'וורטון מתייחסת כאן למתקפתו הידועה של ג 3

  .1818שפורסמה בכתב העת באפריל 
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דומני שהדרך הטובה ביותר להעריך סופרים בני זמננו , בהתחשב בקושי זה

היא לזקק מתוך ההיסטוריה של הסיפורת ראיות למה הן אותן איכויות 

למרות שברור שבכל . ומה לא" ד במבחן הזמןעומ"לגלות מה ; ששורדות

מוסכם שהדין שחרץ , האומנויות הערכת ההווה היא לרוב הערכה זמנית

רומז על כך , כשמדובר בספרות, ונראה שפסק דין זה. הזמן הוא סופי

היא יצירת , והעיקרית, הראשונה. ששתי איכויות בלבד עומדות במבחן

המציאות שמורגשת כשאנו דנים דמויות שמשרות עלינו את אותה תחושת 

כבאנשים אמיתיים שאנו , 4באבא גוריו ובטס, בבקי שארפ, באנה קרנינה

והשנייה היא אמנות הקישור בין דמויות אלה ; מכירים ושאיתם אנו חיים

לכדי מכלול גורף של החוויה האנושית שהביא מלכתחילה את המחבר 

  . לספר לנו דווקא עליהן ולא על דמויות אחרות

שבוחנים את עבודותיהם של כותבי רומנים מהזמן האחרון מטריד קמעה כ

אולי הם התייחסו אליהן . לגלות כמה נדיר הוא עיסוקם בנקודות אלה

אך ; בביטול משום שהן לא רלוונטיות לתיאוריה החדשה של הרומן

צמד הדברים , ותמיד יהיו, הלוואי שלא היו מזניחים כך את מה שהיו

שהדברים אמורים כל כ, מאז ומעולם חשדתי. ההקשים ביותר להשג

ואין דבר ; שינויים שמובילים להימנעות מקשייםב, מעשה היצירהב

ושנייה , במלאכת הסופר שבוחן את יכולותיו יותר מיצירת דמויות ושימורן

לכך היא יכולתו לנסח ולהעביר לקורא את המקרה הפרטי של דמויות אלה 

קל יותר לייצר עלילה שבה הדמויות . הכמקרה פרטי של בעיה אנושית רחב

מרחפות להן כצורות בסרט מליצור סיפור שצולל למשמעויות עמוקות 

  .ומצליח לגעת בקורא עד תום, יותר

או , ידי רגשנות צרופה־נטייתו להיסחף על :שתי סכנות צרות על הקורא

ימצא , ואם לא יסייעו בידו; "בינוניות מתורבתת"ידי מה שניתן לכנות ־על

אך האמצעים המחרידים . עצמו נסחף בהנאה הלוך ושוב בין שני אלה

היעדרה של יכולת ממשית להימלט מסוכני , להפצת פסאודו־תרבות

מספרים . העירו את ההמון הנינוח מתרדמתו, ההדבקה הספרותית של זמננו

בידיעות חדשותיות ועל , להם כל בוקר ברדיו או על גבי עטיפות ספרים

) ואם אפשר לקראו(ויש להעריצו , א באור הזרקורים היוםמי נמצ, גלויות

וכל שיגעון חולף או ניסוי בשדה הכתיבה ; לפני שתוסט ממנו האלומה

                                                           
טס , 'לבלזאק' אבא גוריו, 'לתאקרי' יריד ההבלים, 'לטולסטוי' אנה קרנינה': ראה 4

 .להארדי' מדאברוויל
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כל אלו עושים את . המועדף עליהם מועבר אליהם במהירות מסחררת

אך ניתן ללמוד יותר מלהבחין ; פעם־השיפוט העממי לבלתי מהימן מאי

הצללים הדקיקים נעלמים מול גופו , במה מפזז על ה5בכך שכאשר באביט

  . וצחוק עמוק של הערכה מקיף את העולם, הצנום

אך אני , מר לואיס אינו היחיד מבין הסופרים המודרניים שיוצר אנשים חיים

 – שעלול להפוך למסלול –מציגה אותו כסמל מכיוון שהקו המוביל אותו 

ושיקע ידיו ,  בגתהבחיפושו אחר חומרי גלם נועץ. נראה כמו הקו הנכון

ואני מאמינה שהשגיאה הגדולה . לתוך קרבי טבעו של בן האנוש הממוצע

היא , ביותר של מחברי הרומנים הצעירים יותר בכל אסכולה שתהיה

לחשוב שדמויות חריגות או ייחודיות מספקות מרחב פעולה עשיר יותר 

חיה אם הייתה , אמילי ברונטה הייתה גאונה. מהשגרתיות והעכשוויות

מתוך , אולי הייתה יוצרת, והייתה מגיעה לקשר קרוב יותר למציאות, יותר

ספר גדול יותר ', שבהאוורת' יומיים של החיים בפרסונג־החומרים היום

גם . ונוגע יותר ללב מזה שיצרה כששרטטה בית מלא במטורפים

אך הוא שילב אותם ; דיון באנשים חריגים' אידיוט'דוסטויבסקי ערך ב

 וכך הראה לקורא שהעניין שהם – כפי שקורה לרוב בחיים ,בשגרתי

אלא מהאופן הטראגי וההרסני בו הם , מעוררים לא נובע ממצבם המיוחד

מתקשים ', אנקת גבהים'אף הערצתם ל־שעל, וקוראים. מגיבים לשגרתי

, ולהבדיל בין שתי הקתרינות, קליף לארנשו'לפעמים להפריד בין הית

 של הנסיך מישקין ואת משמרת המת שלו לצד יתקשו לשכוח את נוכחותו

  . הרוצח מול גופתה של נסטסיה

ומשתוקק להיענות להנחיות , נוח להשפעה ככל שיהיה, ציבור הקוראים

עדיין אינו מסוגל למנוע מעצמו , ידי המיעוט האנין־שנמסרות לו על

שמגולמות , להימשך לכל ספר שמתבסס על התבוננות כנה בדמויות

את הצלחתו של סינקליר לואיס ניתן לייחס . ותי ורציףבנרטיב משמע

כנראה לכך שהוא מתאר אנשים שניתן לזהות ולכך שאת סיפורם הוא 

יותר משניתן לייחסה להכרה כלשהי בכישרונו , מתאר בפשטות עיקשת

  . הנדיר לאירוניה טראגית

תזונה בלתי פוסקת של קולנוע בנאלי ושל תרבות הצהובונים הקהתה את 

אך הם עדיין , תם של רוב הקוראים להבחין בדקויות ובאירוניהיכול

מתרגשים כשהם מבחינים במשהו שדומה לצורת אנוש בשר ודם באנשים 

                                                           
 .לסינקליר לואיס' באביט '5
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ואני מאמינה שזהו אינסטינקט ; שאת עלילותיהם הם מתבקשים לקרוא

ושבספרים כמו אלה של סינקליר לואיס ותאודור דרייזר יש יותר , מובן

ות טובה משיש בתריסרי יצירות שעוטות צורה מהחומר השריד של ספר

  .שתנפק להן תהילה רגעית

1934  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  )רפי'יוחאי ג: מאנגלית(

  

 .1889. וורטון וכלבלבים
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   הקירוג הוראסיו

  

  

   הסיפור למלאכת אדברי העשר
  

  

 והאמן בו כמו –קיפלינג או צ׳כוב , מופסאן,  כגון פו– עשה לך רב־אמן .א

 .באל עצמו

 

.  האמן שמיומנותו היא פסגה רחוקה מהשגה שאין לנסות לכובשה.ב

יהיה זה , )לפסגה(פעם תגיע לשם -אם אי. אפילו לחלום על־כך אל תעז

 .מבלי שאתה־עצמך תהיה מודע לכך

 

אולם הנח לו להתרחש מאליו ,  הימנע מן החיקוי עד־כמה שאפשר.ג

יותר , אישיות־עצמאית פיתוחה של: זכור. במקום בו ההשפעה חזקה מדי

 .דורש סבלנות מרובה, מכל דבר אחר

 

פתך באמיתות שאי אלא – לא ביכולותיך להצליח ; תן אמון עיוור.ד

 .בכל להט הלב, אהוב את ָאָמנּוְתך כמו את ֵאֶׁשת־ֵחיֶקk. להצלחה

 

.  אל תתחיל לכתוב מבלי לדעת החל מהמילה הראשונה לאן אתה הולך.ה

שלוש השורות הראשונות חשובות כמעט כמו השלוש , בסיפור מוצלח

 .האחרונות

 

ד קר״ ״מן הנהר עלה ֵא:  אם תרצה להביע באופן מדויק את התרחיש הבא.ו

 אין בשפה האנושית מילים אחרות שיוכלו להביע זאת מלבד המילים –

 אל־נא תעצור לבחון כל־הזמן את –מהרגע שבו הינך אדון למילותיך . הללו

דבק בדיוק העובדות כהוויתן . אם הוא ״עשיר״ או מלא־עיצורים, מצלולן

 .והצורה תתוקן מאליה

 

.  רפה זו פעולה עקרהליצוק רבגוניות לסובייקט.  אל תתאר סתם.ז

  .אלא שיש למוצאו, הסובייקט הנכון יבלוט גם בגוון אחיד
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מבלי להביט על ,  נטול את דמויותיך בידיך והובל אותן בבטחה עד הסוף.ח

בל תוסח־דעתך ממה שיצירי־דמיונך . דבר זולת הדרך שהועדת להן מראש

 הוא רסיפו. אל תתעלל בקורא. לבקש לראות, או עשויים שלא, עשויים

גם אם אין זו , האמן בכך כבאמת מוחלטת. ־גסרומן מעודן באמצעות חיתוך

 .אמת מוחלטת

 

הנח לו למות והחיהו .  אל תכתוב בעודך נתון לשליטתו של ֶהרֵגש־ראשון.ט

אתה במחצית , אם יש בכוחך להחיותו פחות־או־יותר כפי שהיה. לאחר־מכן

 . הדרך אל האמנות

 

ספר . או על הרושם שיותיר סיפורך, אתה כותב אל תחשוב על חבריך כש.י

מלבד האטמוספרה הקטנה בה נתונות דמויותיו , כאילו בסיפור אין כל עניין

 . כל דרך אחרת תפגום בחיות הסיפור).  להימנותהיית יכולעימן וש(

 

  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  )מענדל זאיאנץ: מספרדית(
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       סטואו ר'ביצ הארייט

  

  

   'םאנקעל־ָת'מתוך 

  
  

הל הדוד וא' הפתיחה לרומן הידוע –הקטע שלפניכם 
מובא מתוך  –ר סטואו 'מאת הארייט ביצ) 1852(' תום

מאת המשכיל יוסף בריל " פנקס העתקות"כתב היד 
 –' ב ממינסק"איו' הידוע גם בכינויו –) 1919-1839(

  . 1870ה הלאומית ומתוארך לשנת ימצוי בספריש

  
  

ישבו , היום אחרי חצות, 1832דש שבט הוא ֹח, בעשירי לעשתי־עשר ֹחדש

בחדר מפואר אשר , חברים שני אנשים אפרתים וישתו יין חמר מlא מסך

) פלעטטע לאנד(ֶפר הפרזי ֹּכבהיכל חמדה הבנוי לתלפיות בֶקעְנטּוַקייא 

  .בגליל ווירגיניען בצפון אמעריקא

ל אשר נדברו יחד איש א,  ההוא לא היה כל־איש זולתי השנים האלהרבחד

לו . וברוח כביר היוצא ברעש ורגזה מקירות לבב, רעהו בשיג ושיח שפתים

, עין ראתה אותם עד מהרה בחנה להבדל ביניהם כי לא נשתוו ַחד אל אחד

 ואך רוח אחרת קבצם ,ולא ַבֲהלך נפשותיהם, מצב חייהם, לא במעמדיהם

  .יחד

וכן , וכי כל הכרת פניו ענתה ב, האחד נראה בעליל כי בן־חֻשִכים הוא

ֻכלם נתנו עדיהם כי , ֹעז קולו ונוע גוו, שיח שפתיו, העידה שמלתו לעורו

 מדלת ארץ ואשר אך ההצלחה משחקת ,מקבת בֹור נקרתו, צור ֻחצבתו

שפתו שפה ברורה , משנהו ִּנַּכר לשֹוַע בן אצלי־ארץ. לפניו וכסף ֹתעפות לו

כן גם .  נשמעמדברו נאוה וקולו בנחת ובבטחה, ונעימה להשמעּות אזנים

כל אלה הגידו די ָבֵאר , חדות פניו ונֹוד גוֹו ָהַרך והענוג אשר הפיקו ֹנעם וֹרך

  . ועל נדיבות יקום, כי נדיב הוא

בעל , האיש הזה הנקרא בשמו אברַאם שעלבי ָהיה ָהֹיה יהודי עשיר ונכבד

עם כל נאות , והיכל חמדה זה, נכסים ועבדים מקנת כסף וילידי בית רבים

בשלום ובמישור התהלך את . י ועֻבָדה רבה אשר בקענטוקייא לו היהָשַד

לא דפקום ִעָנה נפשם ולא העמיס עול כבד עליהם ולא העבידם . עבדיו

אך באחרית הימים . ויט למו חסד. כצאצאיו יוצאי יריכו היו בעיניו. בפרך
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ומצב עשרו ירד פלאים , האלה ההצלחה הסתירה פנים ממנו כמעט רגע

ואחד מֹנשיו היה לַהָותֹו .  וישא גם ַמָשא ַמֵשה־יד אשר נשו בו,אֹחרנית

ֹעשה מקנה וקנין , אחד מרוכלי נפש אדם. האיש הֹדבר ִאתו האלי שמו

ודבר שיחם והגיונם היו עתה על דבר המשה־יד אשר , בעבדים ושפחות

חבלתו , כי בא לקחת מרֹכֶלת נפש ַחָיה, האלי ֹנֶשה בעמיתו באברַאם שעלבי

נקרבה נא , ֹקשט אמרי אמת, והנה למען דעת הדבר אל־נכון. עזבונוחב ב

נטה אזנים אז נקשיב ונשמע סוד שיחם ודבר , בלאט אל הדלת והמזוזה

  .שפתותיהם אשר יביעו ידברו על צפוניהם

ענה ואמר אברַאם שעלבי בֹרגז קולו וברעש רגשותיו אשר !  לא ידידי–

  .פו את כסאו תחתיובדח, כסופות בנגב עברו חלפו חדרי לבו

 לא במשפט ומישרים תעשה לי כן המעט ממך כי ִתַקח מידי את עבדי –

כי עוד ימאלך לבך לָעְרֵכהו במחיר , את אנקעל־ָתם ְבִחיר עבַדי, נאמן ביתי

הנה הוא . כי כל הון לא ישוו בו! האמינה בי ידידי. מחצית ערכהו, ִמְצָער

ובלבב נאמן יעשה , עשה כפיםבכשרון המ, איש חי רב פעלים, ישר ותמים

עצלות , יין לשכרה לא ִיְשֶתה, לא ילך לקראת הבלים ורעות־רוח, מלאכתו

כי , מיום בא אל ביתי באה הברכה לרגלו. ורפיון־ידים שנואי נפשו המה

מיום שבתו בֹתכם ) נעגער(ובני־ֻכִשיים . שדותי וכרמי יעשו ִמְשֶנה תנובה

כי הוא , ים ושמחים בפועל כפיהםשש, בריאים המה וחזקים כראי מוצק

בנֻאמים . המה יאהבוהו כנפשם וכבוד־אלהים יכבדוהו. עליהם לראש

לא , אהבת המלאכה וכשרון המעשה, נעימים יזרע על תלמי לבבם זרע אמת

ושבט , ידו לא תתקפם מקל חובלים, בדמעה יזרעו האדמה וברינה יקצרוה

ובכל חפץ לבב הקם יקימו . ֹנגש לא ירים עליהם ואך מפני שמו ִנַחת לבם

וַהֵשג ,  כי לולא מטה ידי–! אָשֵבע לך בחי העולמים. את אשר נֻטל עליהם

כי עתה לא מכרתיו אם לו גם עשרת אלפים , השגתי לַשֵלם נשיי בכסף מלא

כי מחירו , אל נא תעמד על המקח! ובכן ידידי. שקל כסף ָישקל על ידי

  !כאין

 בשרקו בשפתו אל הנער ויזרה מlא קרא האדון אבראם! ְדִזים האררי

  .חפנים דבלים על פני הרצפה הנה אשר לפניך ַקֵּבל

 אל חצנו ץוילקט ויקב. ל ויגהר וישטח ָשֹטחעד מהרה התנפל הנער על האכ

  .ברגע אחד, ִכְקבֹוץ אפרוח את זרעיו לפיו

  ֵאַחר  ולא .הנער אל כפיו בפרשו דבר אברַאם הוסיף – !אלי נא ֹבאה –
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ויבקשהו כי , ובגשתו אליו אחז ביד הילד ויחלק שערו. יקם ְדָברוהנער ו

והנער נעתר גם לדבר הזה . וֵיֵצא במחול משחקים, ישיר לפניו משיריו

  ).ווילדע נעגער(שי־פרא ויפתח שפתיו וישר שיר ֻּכ

ויהי קולו ערב ונעים כנעים הזמיר עת תשתפך נפשו בחיק הזמרה בֹרן 

  . ו כאילים לרגלי הזמרה לכל חקתה ומשפטהגם רגליו רקד. כוכבי ֹבקר

  .שלושה תמרים־קרא האלי סוחר נפש־חיה ויתן לו שנים!  חן חן–

  .קרא שעלבי לנער!  ילד נעים–

  [...]עתה הראנו איככה יתהלך 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  מתוך כתב היד

  

 

  

 

  

 

  
  

)יוסף בריל :עברית(  
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   חיים הזז

  

  

   בני הנביאים  
  

  )קטע(
  

  .ַהְּנִביִאים ִמְתַנְּבִאים ִלְפֵני ֶּפַתח ַהְּמָעָרהָהיּו ְּבֵני 

ֶהָחִליל ְמַסְלֵסל ִקיָנה : ַהֵּנֶבל ְוַהְּמִצְלַּתִים, ֶהָחִליל ְוַהִּכּנֹור, ָהיּו ְּכֵלי ַהִּׁשיר ַמִּכים

qְּמִצְלַּתִים ַהִּכּנֹור נֹוֵׂשא ְנִהי ְוַה, ַהֵּנֶבל ְּכבֹוֵצר ּוְמעֹוֵלל עֹוֵללֹות ּוְסִפיִחים, ּומֹוֵׁש

  .ּבֹוֲעִטים

  .ָנְפָלה ַעל ְּבֵני ַהְּנִביִאים' ָיד ה

  .ֵמֶהם ּוֵמֶהם

ָהיּו ֵאֶּלה ֵמֶהם ִמְתַנְּבִאים ַעל עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ָהֱאִליִלים ְוֵאֶּלה ַעל ֹּכֲהֵני ַהַּבַעל 

ֹונֹוֵתיֶהם ְוֵהיְכֵליֶהם ֵאֶּלה ֵמֶהם ַעל ֶמֶלq ִיְׂשָרֵאל ְוָׂשָריו ְוַאְרמ. ְוַעל ְנִביֵאי ַהַּבַעל

ְוֵאֶּלה עֹוְמִדים ְוהֹוְפִכים ֶאת ְּפֵניֶהם ִאיׁש ָּפָניו ִּבְפֵני ָאִחיו ְוסֹוְדִרים ִּדְבֵרי ְנבּוָאה 

  .ִּבְׁשֵניֶהם ּוְמִניִעים ַעְצָמם ְלקֹול ַהִּׁשיר ְוַהְּמִצְלַּתִים

 ֹראׁש ְוֶנֱאָנִחים ְוֵאֶּלה ִמְזַּדְעְזִעים ָהיּו ֵאֶּלה ֵמֶהם יֹוְׁשִבים ַּבֲחִצי ֹּגֶרן ּוְמִניִדים

ְוֶקֶצף ְמַבֵּקַע , ָׁשֹנה ְוַׁשֵּלׁש, ּוְמַעְּוִתים ּוְמַרְּתִתים ּופֹוִעים ְוקֹוְרִאים ָקֹרא ְוָׁשֹנה

  :ֵלאֹמר, ִמִּפיֶהם ּוְמַחְלֵחל ְּכֵרסֹו ֶׁשל ָנָחׁש

  !הּוא ֱאlִהים' ה, הּוא ֱאlִהים'  ה- 

ַּבַעל ֵׂשָער ְוֵאזֹור : ִהִּגיַח ֵאִלָּיהּו ַהִּתְׁשִּבי ִמּתֹוq ַהְּמָעָרה ְוָעַמדִמֶּפֶרק ְלֶפֶרק 

  .ֵעיָניו ּבֹוֲערֹות ְוַגּבֹוֵתיֶהן ְמֻעּבֹות ְוָקׁשֹות, ָהעֹור ָאזּור ְּבָמְתָניו

 ּוִמְתַחְּזִקים אֹוָתּה ָׁשָעה ֶׁשִהִּגיַע ֵאִלָּיהּו ָלֵצאת ִמן ַהְּמָעָרה ִמְתעֹוְרִרים ְּכֵלי ַהִּׁשיר

, ׁשֹוֲאִגים ְונֹוֲהִמים ְוֶנֱאָנִקים, ּוְבֵני ַהְּנִביִאים יֹוְצִאים ֻּכָּלם ְּבִעְרּבּוְבָיה ַאַחת

ָּכל , ִמְתַנְּפִלים ָלָאֶרץ ּוִמְתַנְּבִאים, ַמִּכים ִלְפֵניֶהם ּוַמִּכים ְלַאֲחֵריֶהם, ִמָּטְרִפים

ְוֶהָהִרים , ִנָּׂשא ַעל ְּפֵני ֶהָהִרים' ּוְדַבר ה. יוַהּטֹוָבה ָעָל' ֶאָחד ְוֶאָחד ְּברּוַח ה

  ַּבָּצֳהַרִים  ַמְחִׁשיִכים ְוַהָּׁשַמִים ,ַאֲחֵריֶהם ְועֹונֹות רֹוֲעׁשֹות ְוַהְּגָבעֹות ,ִמְזַּדְעְזִעים
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qַּכַּלְיָלה ְוָיֵמׁש ֹחֶׁש.  

  :ֵלאֹמר, רָּפַרח ְּכלּוב ֵאיָלq ְוֵאיָלq ְּכִצּפֹור ֶׁשּפֹוֵרַח ָּבֲאִוי

ִאם lא ִיְהֶיה ֶמֶלq ִיְׂשָרֵאל ְּכעֹוף ֲאֶׁשר ִיְתעֹוֵפף ֵמַעל ְּפֵני ָהָאֶרץ ',  ֹּכה ָאַמר ה- 

ֲאֶׁשר ֶהֱעָלה ֶאת ִיְׂשָרֵאל ' ַחי ה, ִהֵּנה ָיִמים ָּבִאים ְוִיְתעֹוֵפף ֶמֶלq ִיְׂשָרֵאל! ַהֹּזאת

  !ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים

ד ֲאֶׁשר ִהִּגיַע ֵאֶצל ֶּגֶבר ִּבְמרֹומֹו ֶׁשל ַהר ְוָעַמד ְלָפָניו ְוָהָיה ּפֹוֵרַח ְועֹוֶלה ַע

  :ְוָקָרא

  ! ִמי הֹוִׁשיְבk ָּבָדד- 

  :ְּכאֹוֵמר, ָאז ָּתָלה ֶּגֶבר ֶאת ֵעיָניו ַלָּׁשַמִים

  !ֱאlִהים, ִמי ָיכֹול ְלהֹוִׁשיֵבִני ָּבָדד ֶאָּלא ַאָּתה ִּבְלַבד,  ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם- 

  .ת ְּכלּוב lא ָעָנה ָּדָבר ְוlא ֲחִצי ָּדָברְוֶא

אֹוָתּה ָׁשָעה ָקַפץ ְּכלּוב ַעל ַרְגָליו ְוִהְתִחיל ְמֹסֵבב ֶאת ַעְצמֹו ְוסֹוֵפק ְּבָיָדיו ֶסֶפק 

  :ְוֹקֵרא ַּפַעם ַעל ָיִמין ּוַפַעם ַעל ְׂשֹמאל

 -qֵכן ֹּכה ָאַמר הָל! ָּבָדד ִמְּכֻהָּנה, ָּבָדד ִמְּנבּוָאה,  ָּבָדד ִמֶּמֶל' :qָּבָדד ִמֶּמֶל ,

  !ָּבָדד ִמְּכֻהָּנה, ָּבָדד ִמְּנבּוָאה

ֵעיָניו , ָיָדיו ִנְתַרְּׁשלּו ְוָנחּו ְּכֵבדּות ִויֵגעֹות. ָעגּום ּוְׁשבּור ֹעֶרף ָיַׁשב ֶּגֶבר ַּתְחָּתיו

חּו לֹו אֹוְיָביו ְוָעְמדּו ָעָליו ָמָׁשל ְּכִגּבֹור ֶׁשִּנְּצ, ְּכבּוׁשֹות ַּבִּבְקָעה ֶׁשְּלַרְגֵלי ָהָהר

  .ְלַהִּׂשיא ֶאת ַנְפׁשֹו ִמֶּמּנּו

ַעד אֹוָתּה ָׁשָעה ֶׁשָּבא נֹוָדב ְוָנַפל ְלַרְגָליו ּוָפַתח ְּבקֹול , ֹּכה ָיָׁשב ֶּגֶבר ַעד ּבֹוׁש

  :ְמֻחְלָחל ִמְּדָמעֹות ִמְתַאְּפקֹות ֶׁשָחְנקּו לֹו ְוֶנֱאָנק ִמִּלּבֹו

ִאּלּו ְּבָצפֹון ,  ָצָרה ָהְיָתה ִלי–ִאּלּו ְּבצֹור ָחָרה ַאְּפk ! 'ה, ֹות ַנְפִׁשי ַרּבֹות ָצר- 

 kָצָרה ָהְיָתה ִלי–ָחָרה ַאְּפ  , kָמה ַרּבּו ָצרֹות ַנְפִׁשי–ַעְכָׁשו ְּבֶאְפַרִים ָחָרה ַאְּפ  ,

 ָצָרה –ַרם ָּבֲעָרה ֲחָמְתk ִאּלּו ַּבֲא,  ָצָרה ָהְיָתה ִלי–ִאּלּו ִּבְגָבל ָּבֲעָרה ֲחָמְתk ! 'ה

  ...'ה,  ַרּבּו ָצרֹות ַנְפִׁשי–ַעְכָׁשו ְּבִיְׂשָרֵאל ָּבֲעָרה ֲחָמְתk , ָהְיָתה ִלי

ְּכַבְּתִחָּלה ָהָיה ֶּגֶבר יֹוֵׁשב ַעל ְמקֹומֹו ִּבְמרֹומֹו ֶׁשל ַהר ּוְמַיֵּקר ֶאת ִּפיו ְוֵאינֹו ִנְזַקק 

  .ַמר ָּדָבר ְלׁשּום ְּבִרָּיהְלָהִׂשיַח ְוlא ַמְׁשִּגיַח לֹו
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ָמָׁשל ְּכִאּלּו ְּכָבִלים ֶׁשל ֵמָאה ִליְטִרין , ְוָכל ֶׁשהּוא יֹוֵׁשב הּוא ַמְכִּביד ֶאת ִלּבֹו

ְנתּוִנים ָעָליו ְוָכל ֶׁשהּוא ָצמּוד ְּבָהרֹו הּוא ּתֹוֵפׂש ְּבַעְצמֹו ֶאת ֻאָּמנּוָתם ֶׁשל 

  .קַהְּסָלִעים ּוַמֲחִריׁש ּוִמְתַאֵּפ

. ָּבֶהם הּוא ִמְסַּתֵּגל ְורֹוֶאה ֶאת ָּכל ַהּדֹורֹות, ֵמֶהם הּוא ָנַטל לֹו ִסְגנֹון ְלַעְצמֹו

, ֹקֶדם ַעד ֶׁש}א נֹוְצָרה ַמֲחָׁשָבה ְּבִלּבֹו ְּכָבר ִהיא קֹוֵפאת ְּבֹראׁשֹו ֶׁשל צּור ְועֹוָׂשה

  .ין ַהְּסָלִעיםַעד ֶׁש}א ְיַהְרֵהר ִלּבֹו ְּכָבר ִהיא עֹוֶמֶדת ֵאיָתן ֵּב

  .ֵיׁש ִהּלּוq ְלקֹול ְוֵיׁש ִהּלּוq ְלֵאׁש ְוִהּלּוq ֵיׁש ְלִלּבֹו ֶׁשל ָאָדם

ְּבַהֲחִריׁשֹו ּוְבִהְתַאְּפקֹו ְוִנְמָׁשq ַאֲחָריו ִמּיֹום ְליֹום , ִעם ֶּגֶבר, ִהְרִּגיׁש נֹוָדב ִעּמֹו

  . יֹוֵתר ְויֹוֵתר

ֶאָּלא  .ֻּכָּלם ִהְתִחילּו נֹוֲהִגים ּבֹו ִמְנַהג ֶׁשל ָּכבֹוד ּומֹוָראְוַאף ְׁשָאר ְּבֵני ַהְּנִביִאים 

ֶׁשַהָּללּו ַמְתִמיִהים ָהיּו ָעָליו ִויֵרִאים ִמָּפָניו ְוֵאין ַּדְעָּתם נֹוָחה ִמֶּמּנּו ְוִאילּו נֹוָדב 

  .ל ֵעתָּתַקע ֶאת ַעְצמֹו ַאֲחָריו ְוַאֲהבֹו ְוִהִּניַח ֶאת ַּדְעּתֹו ִמֶּמּנּו ְּבָכ

  :ָאְמרּו ְּבֵני ַהְּנִביִאים

 -qְקֵדָרה ִמַּיד קֹוָלּה הֹוֵל qֵּכיָון ֶׁשִּנְמְלָאה ְקֵדָרה ,  ָמָׁשל ִאם ִּתֶּתן ֶעֶצם ַאַחת ְלתֹו

  . ֵאין קֹוָלּה הֹוֵלq, ָּבָׂשר

  .ַעְצבּות ִנְכְנָסה ְּבִלּבֹו ֶׁשל נֹוָדב ְוָהָיה ִמְתַקֶּׁשה ִמֶּמָּנה ַהְרֵּבה

  ?ַכָּמה ָהְיָתה ַעְצבּות ֶׁשּלֹוְו

  :ֶׁשְּמַהְרֵהר ָהָיה ְּבִלּבֹו ְואֹוֵמר

ַּכָּמה ְּתֵהא ִנְׁשָמִתי ְוַכָּמה , ַּכָּמה ְיֵהא רּוִחי, ַּכָּמה ְיֵהא ֹּכִחי,  ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם- 

  ?lא ָּבָשׂר ָוָדם ֲאִני, ֲאָבַרי

ִנְכְנָסה , אֹוָתּה ַנֲעָרה ְּבתּוָלה ִמְּבנֹות ֹׁשְמרֹון, ֶׁשַּבֲעבּור ַאֲהָבתֹו ֶׁשָאַהב ְלִמְלָּכה

  . ַעְצבּות ְּבִלּבֹו ְוִנְתַקָּׁשה ִמֶּמָּנה ַהְרֵּבה

  ְּבתֹוq ָׂשֵדהּו  ְוַלֲעֹדר ִאָּׁשה ְוִלְבנֹות ַּבִית ִלָּׂשא ,ִמְנַהג ֶׁשל עֹוָלם ִּבֵּקׁש ִלֹּטל ְּבָיָדיו

  :ְלַקֵּים ָמה ֶׁשֶּנֱאַמר, ם ֶׁשל ּכֹוָכִביםִמַּׁשְלֶהֶבת ֶׁשל ַחָּמה ַעד ֵצאָת

  .ָאָדם ְלָעָמל יּוָּלד
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ְוכֹוֵרם ְויֹוֵגב ָהָיה , ּכֹוֵרם ְויֹוֵגב ָהָיה ָאִביו. lא הּוא נֹוָדב ָנִביא ְוlא הּוא ֶּבן ָנִביא

ָצא ֶאת ַעד ֶׁשָּמ, ְוכֹוֵרם ְויֹוֵגב הּוא ַעְצמֹו ִמּיֹום ֶׁשָעַמד ַעל ַּדְעּתֹו, ֲאִבי ָאִביו

ֵמאֹוָתּה ָׁשָעה ֶׁשָעַבר ֵאִלָּיהּו ַעל ָּפָניו ְוִהְׁשִליq . ֵאִלָּיהּו ְוִנְמָׁשq ַאֲחָריו ְּכסּוָמא

ֵאָליו ֶאת ַאַּדְרּתֹו ִנְׁשַּתְּלָחה ֵאׁש ְּבַעְצמֹוָתיו ְוָחְׁשָׁשה לֹו ַנְפׁשֹו ְוָיָצא ָּכל ֲהָדרֹו 

  .ְּכֵאב ַעל ְּכֵאב, זּוז ְוַדָּויֻּכלֹו ָּב, ְלִטְלטּול ָהָיה; ֵמעֹוָלמֹו

ָמַתי ֵיֵלq ְוָיׁשּוב ֶאל ; ָזכּור הּוא ָׁשלֹום ְוַׁשְלָוה ֶׁשָהָיה ָׁשרּוי ָּבֶהם ְלֶׁשָעָבר

ָמַתי ַּתֲעֹמד לֹו ְזכּות ְוִיְרֶאה ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְּכִקְדָמָתם ּוְׁשִכיָנה ִלְפֵניֶהם ? ַנֲחָלתֹו

ֶזה עֹוֵסק ְּבָׂשֵדהּו ְוֶזה ְּבַכְרמֹו ְוֶזה , ָכל ֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאלְו? ּוְנִביִאים ֵמַאֲחֵריֶהם

  .ַׁשֲאָנן ְוַהְׁשֵקט ְּבָכל ָהעֹוָלם, ְּבֵזיָתיו ְוָׁשלֹום ְוַׁשְלָוה ָּבָאֶרץ

ִנְתָאַרע נֹוָדב ָיִמים ִמְסָּפר ֹקֶדם ָלֵכן ַלֲעֹבר ַעל ַיד ַנֲחָלתֹו ְוָהיּו ְּדָמעֹות ּבֹוְקעֹות 

ַהָּׂשֶדה ֻּכָּלּה ָעְלָתה , ְׁשָמָמה ַנַעְׂשָתה. q ֵעיָניו ְונֹוְׁשרֹות ַעל ְלַחָּייו ְוהֹוְלכֹותִמּתֹו

  .ִקְמׁשֹוִנים ְוַהֶּכֶרם קֹוץ ְוַדְרַּדר ְוֶגֶדר ֲאָבָניו ֶנֱהָרָסה

  :ָהָיה נֹוָדב ְמַהֵּלq ּובֹוֶכה ּוְמַדֵּבר ֶאל ִלּבֹו

kְוִנְתַעְרַטְלָּת ֵהיֶמּנּוֶׁשאֹו, נֹוָדב,  ֲחָבל ִלי ָעֶלי kָׂשֶדה ַאַחת . ָצר ֶאָחד ָהָיה ְּבָיֶדי

ָהְיָתה ְלk ֶשַׁמֲעֵלית ָהְיָתה ְלk ָּכל טֹובֹות ּוְבָרכֹות ֶׁשָּבעֹוָלם ְוִהֵּנה ָעְלָתה 

. ר ֲאָבָניוֶּכֶרם ֶאָחד ָהָיה ְלk ָּגדּוׁש ּוְמֻגָּדׁש ְּבֵפרֹות ְוַעְכָׁשו ֶנֶהְרָסה ֶּגֶד; ִקְמׁשֹוִנים

lא , lא ִּבְׁשִביְלk ָזְרָחה ַחָּמה ְוlא ִּבְׁשִביְלk ָיְרדּו ְּגָׁשִמים, הֹוי ָׂשַדי ְוהֹוי ַּכְרִמי

  !נֹוָדב, ֲחָבל ִלי ָעֶליk. ִּבְׁשִביְלk ַׁשְּמׁשּו ַמָּזלֹות ְוlא ִּבְׁשִביְלk ָעְבָדה ַהָּׁשָנה

  . ָהלֹוq ְוָהפֹוq ֶאת ָּפָניו ֶאל ַנֲחָלתֹו ְוִדֵּבר ֶאל ִלּבֹו,ָּכq ָהָיה הֹוֵלq ָהלֹוq ְוקֹוֵנן

  :ָאְמרּו לֹו, ֵּכיָון ֶׁשָחַזר ֵאֶצל ְּבֵני ַהְּנִביִאים ְוָיַׁשב לֹו ּוָבָכה

  ? ָמה ָרִאיָת ִלְבּכֹות- 

  :ָאַמר ָלֶהם

  .ָאִחי,  ִּכי ָנַגע ַעד ִלִּבי- 

  :ָאְמרּו לֹו

  ?ְּבk ּוַמהּו ִּכי ָנַגע ַעד ִל- 

  .ִסֵּפר ָלֶהם ֶאת ַהַּמֲעֶׂשה
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  :ִמָּיד ָּפְתחּו ֶאת ִּפיֶהם ְוָאְמרּו

ִקְמׁשֹוִנים ַוֲחֻרִּלים ; ַּבֶּכֶרם ַהֶּזה ָיְכָרת ִיְׂשָרֵאל,  ַּבָּׂשֶדה ַהֶּזה ֻאְמָלל ֶאְפַרִים- 

הּוא ֱאlִהים ְוֵאין ' עּו ִּכי הַיֲעלּו ַעל ִמְזְּבחֹוָתם ַוִּיְבּכּו ַהֹּכֲהִנים ַוֵּילּו ַהְמֹעְנִנים ְוָיְד

  .עֹוד

ֶזה יֹוֵׁשב ; ָהָיה ֶזה יֹוֵׁשב ּוֹבֶכה ַעל ֵּביתֹו ְוַהָּללּו עֹוְמִדים ּובֹוִכים ַעל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל

ֶזה ְּכֵאב לֹו ַעל ; ְוַהָּללּו ַעל ֶאְפַרִים ֶׁשָעִתיד ֵלָעׂשֹות ַּכָּׂשֶדה, ּוְמקֹוֵנן ַעל ָׂשֵדהּו

  :ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר', ָּללּו ַעל ֶּכֶרם הַּכְרמֹו ְוַה

  .ְצָבאֹות ֵּבית ִיְׂשָרֵאל' ִּכי ֶכֶרם ה

  :ַעד ֶׁשֵהִניַח נֹוָדב ֶאת ָידֹו ַעל ֹראׁשֹו ְוָקָרא ְוָאַמר

ָרץ ְּבנֹו .  ֲאִני ּדֹוֶמה ַהּיֹום ְלָאָדם ֶׁשִּנְׂשַרף ָעָליו ֵּביתֹו ְוִהְתִחיל צֹוֵעק ְלַמִים- 

  .ם ִמן ַהָּים ְוָעַמד ָעָליו ַנְחׁשֹול ְוִטְבּעֹו ְוִהְתִחיל צֹוֵעק ִלְבנֹוְלָהִביא ַמִי

  :ִמַּיד ִהְגִּביהּו ְּבֵני ַהְּנִביִאים ֶאת קֹוָלם ּוָבכּו ִעמֹו ׁשּורֹות ׁשּורֹות ְוָאְמרּו

kֲחָבל ָלנּו ָעֶלי ,kֶּכֶרם ה, ְׂשֵדה ֶאְפַרִים ְואֹוי ָלנּו ָעֶלי'.  

ה ֶׁשָהְיָתה ָלּה ַּכָּלה ַאַחת ּוַבת ַאַחת ּוְבָׁשָעה ֶׁשִּבְקָׁשה ְלַקֵּלל ָהְיָתה ָמָׁשל ְלִאָּׁש

ָּכq נֹוָדב ֶׁשָּכל ַעְצמֹו lא ָּבָכה ַעל ָׂשֵדהּו . ְמַקֶּלֶלת ֶאת ִּבָּתּה ּוִמְתַּכֶּוֶנת ְלַכָּלָתּה

  :ֶׁשָאַמר ְּבִלּבֹו, ִמְּבנֹות ֹׁשְמרֹוןִּבְׁשִביל אֹוָתּה ַנֲעָרה ְּבתּוָלה , ֶאָּלא ִּבְׁשִביל ִמְלָּכה

ְּכלּום ֶאְפָׁשר ִלי ,  ְּכלּום ֶאְפָׁשר ִלי ֶׁשָאִביא ֶאת ִמְלָכּה ֶאְצִלי ְוַהָּׂשֶדה ׁשֹוֵמם- 

  ? ֶׁשֶאַּקח ִאָּׁשה ְוַכְרִמי ָעׂשּוי קֹוִצים

  : ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר

  ?ַאֵּיה ָּדָגן ְוַיִין

, ָעִני ִמן ָהִאָּׁשה, ָעִני ִמן ַהֶּכֶרם, ַעְצמֹו ָעִני ִמן ַהָּׂשֶדהֵּכיָון ֶׁשָרָאה נֹוָדב ֶאת 

ִהְתִחיל נֹוֵתן ֶאל ִלּבֹו ּוֹבֶכה ְוִנְכָנס ִלְפֵני ֶּגֶבר ּוֹבֶכה ַעל ָידֹו ּוִמְתָיֵאׁש ִמן ַהּטֹוָבה 

, ֲעדֹו ּוֹבֶכהנֹוֵטל ֶאת ֵעיָניו ְורֹוֶאה ֶׁשָּגַדר ֱאlִהים ַּב; ֶׁשָּבעֹוָלם ְוחֹוֵזר ּוֹבֶכה

  .ֶׁשִאֵּבד ִנְצחֹו ְותֹוַחְלּתֹו ּוֹבֶכה

  .ִמְתַאֵּפק, ַלע ִּפיו ּוַמֲחִריׁשה ֶּגֶבר יֹוֵׁשב ְונֹוֵתן ַּבֶּסְוָהָי



 248

  :ָהָיה נֹוָדב יֹוֵצא ְלֵבין ִיְׂשָרֵאל ְואֹוֵמר

ֶאת ַהּטֹוב ְוֶאת , ְרֵאה ָנַתִּתי ְלָפֶניk ַהּיֹום ֶאת ַהַחִּיים ְוֶאת ַהָּמֶות',  ֹּכה ָאַמר ה- 

ֶאָּלא טֹוָבה ְלעֹוֶׂשה , lא ָיְצָאה טֹוָבה ְלעֹוֶׂשה ָרָעה ְוָרָעה ְלעֹוֶׂשה טֹוָבה. ָהַרע

  .ַמָּלֶכם ֵליֵלq ְּבַדְרֵּכי ַהָּמֶות, ַמָּלֶכם ַלֲעׂשֹות ָרָעה. טֹוָבה ְוָרָעה ְלעֹוֶׂשה ָרָעה

, ֱאlִהים' ִמָּיד ָהיּו ִמְזָּדְרִזים ָלׁשּוב ֶאל ה, םִאּלּו ְלקֹולֹו ָהיּו ׁשֹוְמִעים ְּבֵני ֶאְפַרִי

ּפֹוְרִקים ָהיּו ֵמַעל ַצָּואָרם ֶאת ֹעל . הּוא ָהֱאlִהים ַהָּגדֹול ִמָּכל ֵאֶּלה ָהַעִּמים

עֹוְצִרים ַלְבָּעִלים ִמן , ׁשֹוֲחִטים ֶאת ֹּכֲהֵני ַהַּבַעל ֻּכָּלם ַעד lא ֶאָחד, ַהַּמְלכּות

ּוְמִׁשיִבים , חֹוִרים ְוַלָּׂשִרים ְמִריִמים ָלֶהם ֶאת ָראֵׁשיֶהם ֵמֲעֵליֶהםָהעֹוָלם ְוַל

ְּבֹחֶזק ַהָּיד ֶאת ְׂשדֹוֵתיֶהם ְוֶאת ַּכְרֵמיֶהם ֲאֶׁשר ָעְרבּו אֹוָתם ַלחֹוִרים ְוַלָּׂשִרים ְוֶאת 

ם ָלֶהם ְּבָׁשלֹום ְּבֵניֶהם ּוְבנֹוֵתיֶהם ֶׁשִהְכִּביׁשּום ַלֲעָבִדים ְוִלְׁשָפחֹות ְויֹוְׁשִבי

ְוֵאיָנם ָּבִאים ִליֵדי ֵחְטא ְלעֹוָלם ְוַאq , ִאיׁש ַּתַחת ַּגְפנֹו ְוַתַחת ְּתֵאָנתֹו, ּוְבַׁשְלָוה

  .טֹוב ַּתַחת ָּכל ְּפֵני ַהָּׁשַמִים

ָּכל ָלׁשֹון ֶׁשל ַאְזָהָרה ְוַתֲחנּוִנים , ָּכל ֶׁשָּיכֹול לֹוַמר ָאַמר ָלֶהם נֹוָדב ְלִיְׂשָרֵאל

ֲאָבל ָמה ַיֲעֶׂשה ָּכאן ֶׁשֵאין ׁשֹוְמִעים לֹו ְועֹוִׂשים ְּדָבִרים , ְוַאֲחָוה ָאַמר ָלֶהם

ַהְּמֹכָעִרים ּוְדָבִרים ֶׁשֵאיָנם ְראּוִיים ְוהֹוְלִכים ַאַחר ֹּכֲהֵני ּוְנִביֵאי ַהַּבַעל 

  .ּוַמְכִעיִסים ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּוq הּוא

ֵאֶצל ִמי . ֶאָחד ָעִני ְוֶאָחד ָעִׁשיר.  ְּבֵני ָאָדם ִנְכְנסּו ֵאֶצל ַהַּדָּיןְּבֹנַהג ֶׁשָּבעֹוָלם ְׁשֵני

ָּכq ַאף ִיְׂשָרֵאל ָהָיה הֹוֵפq ֶאת ָּפָניו ? lא ֵאֶצל ֶהָעִׁשיר, ַהַּדָּין הֹוֵפq ֶאת ָּפָניו

  . 'ֵאֶצל ְנִביֵאי ַהַּבַעל ּוַמְסִּתיר ֶאת ַעְצמֹו ִמְּנִביִאי ה

  :ב ֶׁשעֹוֵמד ּוְׁשָטרֹו ְּבָידֹו ְוֶזה עֹוֵמד ְּכֶנְגּדֹו ּוַמְלִעיגֹו ְואֹוֵמרְּכַבַעל חֹו

 -kָמה ִאְכַּפת ִלי ִמְּׁשָטְר ?  

  .ָּכq ְמָׁשָלם ֶׁשל נֹוָדב ּוְבֵני ֶאְפַרִים

ִגים ְוֵאֶּלה ְמַלְגְל, ָהָיה נֹוָדב ִמָּדֵין ִעָּמם ּוִמְתַחֵּנן ִלְפֵניֶהם ְואֹוֵמר ָלֶהם ְּבֶׁשּלֹו

  . ָעָליו ְואֹוְמִרים לֹו ְּבֶׁשָּלֶהם ִּכְדָבִרים ָקִׁשים ַהָּללּו ֶׁשֵאיָנם ְראּוִיים ְלִהָּׁשַמע

  . ֹׁשְמרֹון–ְוָקֶׁשה ֶׁשְּבֶאְפַרִים 

ְוֵכיָון ֶׁשִּנְכַנס ְלתֹוָכּה ִמַּיד . עֹוֵמד ֵּבין ָמֶות ְלַחִּיים ָהָיה ִנְכַנס נֹוָדב ְלֹׁשְמרֹון

  .ְּטָלה ִמֶּמּנּו ְוָדָבר ִנְדָחה ִמִּפיוְלׁשֹונֹו ִנ



 249

 ְוׁשּוק ָהיּו ִעיר ְּגדֹוָלה ָהְיָתה ֹׁשְמרֹון ֵלאlִהים ְוָהיּו ָּבּה ְׁשָוִקים ָלרֹוב ְוָכל ׁשּוק

ְוָכל ׁשּוק ְוׁשּוק . רֹות ּוַמְלֵוי ְּבִרִּבית ּוַמְקִטיֵני ֵאיָפה ּוַמְפִקיֵעי ְׁשָעִריםּבֹו אֹוְצֵרי ֵּפ

ְּכֵלי , ֵאטּון ִמִּמְצָרִים, ֵׁשן ֵמֶאֶרץ ַאְפִריֵקי, ֹו ָזָהב ּוְבָׂשִמים מּוָבִאים ֵמָעָרבָהיּו ּב

ְוָכל ְרחֹוב . ֲאָרִזים ּוַבְרֶזל ֵמָהֵרי ֲאָרַרט, ְזכּוִכית ּוְבִדיל ְוֶכֶסף ְוַאְרָּגָמן ִמִּצידֹון

, ָרה ְמֻמָּלִאים ְקֵדִׁשים ּוְקֵדׁשֹותָהיּו ּבֹו ַּכָּמה ֲחֵצרֹות ְוַכָּמה ָּבִּתים ֶׁשל ֲעבֹוָדה ָז

ְנִביִאים ּוְנִביאֹות ְוֻכָּלם רֹוֲחִׁשים ְּכַמְרֶחֶׁשת ֲעֻמָּקה ְונֹוֲהִמים , ֹּכֲהִנים ְוֹכֲהנֹות

  . ְּכַנֲהֵמי ַהָּים

, ֵּנֶבללֹוְצִצים ּופֹוְרִטים ַעל ִּפי ַה, ָהיּו ְּבֵני ָאָדם ֶׁשל ָּכל ֻאָּמה ְוָלׁשֹון עֹוִׂשים ָּבִעיר

ְוֻכָּלם ֲחָכִמים ְּכִבְלָעם ְוִגּבֹוִרים , אֹוְכִלים ְוׁשֹוִתים ּוִמְתַעְּסִקים ְּבִדְבֵרי ִּתְפלּות

ָׁשם יֹוְׁשִבים ַּבֲעֵלי ּגּוף ְלבּוֵׁשי ְּגִלימֹות ְּתֵכֶלת ְוֵעיָנם . ְּכָגְלָית ַוֲעִׁשיִרים ְּכָהָמן

ָׁשם . זּור ְּבָמְתֵניֶהם ּוְסרּוֵחי ְטבּוִלים ְּבָראֵׁשיֶהםָׁשם ַּכְׂשִּדים ֲחגּוִרי ָא. ַעָּזה ְוֵגָאה

qְוֵאיָל qֲאַרִּמים , ִּגְבִלים; ִמְצִרים ְמֻפָּנִקים ְוִצידֹוִנים ְזִריִזים ָׁשִטים ֵאיָל

ָּכִרים ּוָבָקר ְוֵאין , סּוִסים ּוָפָרִׁשים ּוְפָרִדים, זֹונֹות ָׁשרֹות ּוְמחֹוְללֹות, ְוַאְרָוִדים

  .ַאַחת ּוְבהֹומֹוְנָיהֻּכָּלם ְּבִעְרּבּוְבָיה ַאַחת .  ָלֶהםֵקץ

qְלָמקֹום ֶׁשל , ִהְרִּגיׁש נֹוָדב ַעְצמֹו ְּכִאּלּו ָּבא ְלעֹוָלם ְמֻעְרָּבב, ֵּכיָון ֶׁשָרָאה ָּכ

  :ֶׁשֶּנֱאַמר, ּוְבֵחֶׁשק הּוא עֹוֵמד ְוַדְעּתֹו ְמֻהָּמָמּה ּוֵמָעיו הֹוִמים, ֵחֶׁשק

  .ה ֱאlִהים ְוֶאֱהָמָיהֶאְזְּכָר

qֶׁשֶּנֱאַמר, אֹוָתּה ָׁשָעה ָהָיה נֹוָדב ַמֲחִזיר ֶאת ָּפָניו ֶאל ֶהָהִרים ְוהֹוֵל:  

  .ֶאל ֶהָהִרים ֶאָּׂשא ֵעיַני

  :q ְוהֹוֵלq ּוְמַנְעֵנַע ְּבֹראׁשֹו ְואֹוֵמרּוְמַהֵּל

  !ָארִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ְּבk ֶאְתָּפ!  ֲהֵבן ַיִּקיר ִלי ֶאְפַרִים- 

ָּכq ָהָיה נֹוָדב , ְּכָאָדם ֶׁשהּוא יֹוֵצא ִמֵּבית ָהֲאסּוִרים ְוהּוא ֶנְחָּפז ְלַמֵּלט ֶאת ַנְפׁשֹו

ַעד ֶׁשהּוא ָּבא ִמְׁשַּתֵּטַח ַעל ָּפָניו , חֹוֵזר ֵאֶצל ְּבֵני ַהְּנִביִאים ְוַנְפׁשֹו ֲעגּוָמה ָעָליו

  .ַּבְרֶזל ּובֹוֶכה ַּבֲחַׁשאי ּוְמַבֶּכהְוׁשֹוֵכב ְּכֻמָּטל ְּבַׁשְלְׁשָלאֹות ֶׁשל 
  
•  

  
  .ִמּיֹום ְליֹום ַנֲעׂשּו ָּפָניו ֶׁשל נֹוֵדב ְמֻׁשּנֹות ְוחֹוָלִנּיּות יֹוֵתר
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ָאַבד ִסְברֹו ֵמאֹוָתּה ַנֲעָרה ְּבתּוָלה ִמְּבנֹות ֹׁשְמרֹון ֲאֶׁשר ָאַהב ּוָבַטל ִסּכּויֹו ִמְּׂשֵדה 

  . ַנֲחָלתֹו ְוַכְרמֹו

,  ִמְלָּכה יֹוֶׁשֶבת ְּבַיְרְּכֵתי ֵּביתֹו ְוlא ָׂשדֹו ִמְתַעֶּטֶפת ּבֹו ְּכַסְרָּבָלא ִּבְבִליִקיןlא ִהיא

  .lא ָּבִנים ְנטּוִעים ַּבַּבִית ִּכְׁשִתיֵלי ֵזיִתים ְוlא ַּכְרֵמי ָמבֹוי ׁשּורֹות ׁשּורֹות

ֹּכֲהִנים ּוְנִביֵאי , חֹוִרים:  ִיְׂשָרֵאלְׁשלֹוָׁשה ׂשֹוְנִאים ִנְזַּדְּוגּו ָלֶהם ְלׂשֹוְנֵאיֶהם ֶׁשל

ְוַהֵּׁשִני ְמַזֵּנב ָּבֶאְׁשּכֹולֹות ְוַהְּׁשִליִׁשי ְמַעֵּקר ֶאת  ָּבעֹוֵללֹותָהֶאָחד ְמַקֵּטף ; ֶׁשֶקר

  !ַהְּגָפִנים

. ָמיוlא ִיְצַלח ְּבָי, ֲעִריִרי ְּכַעְרָער ָּבֲעָרָבה, ְמֹגָרד ְוֵריק הּוא נֹוָדב, ִאיׁש ַעְרִטיַלאי

, ַּדַעת ַהְּבִרּיֹות ּוְמַבֵּקׁש ָהָיה ְלִהָּמֵלq ִעם ָאָדם ֵהיַאq ַלֲעׂשֹות ִליַּדעְמַבֵּקׁש ָהָיה 

  :ֶאָּלא ֶׁש}א ָהָיה ֵמֵעז ְּבַעְצמֹו ֶׁשֲחֵבָריו ִיְבֲעטּו ּבֹו ַעל ַהָּדָבר ַהֶּזה ְוֹיאְמרּו לֹו

  !ַעל ְקֻדַּׁשת ְׁשמֹו ַהָּגדֹול lא ַחְסָּת ְוַעל ַנֲעָרה ְּבתּוָלה ַאַחת ַאָּתה ָחס

  . ַיֲחִריׁש ֶזה ְוlא ְיִׁשיֵבהּו ָּדָבר, ְוִאם ָיבֹוא ְוַיִּגיד ְלֶגֶבר

  :ְוַאף הּוא ַעְצמֹו ִהְתִחיל ְמַהְרֵהר ְּבִלּבֹו ְואֹוֵמר

  !ַצַער ְוַאָּתה רֹוֶצה ְּבטֹוָבְתkִיְׂשָרֵאל ְׁשרּוִיים ְּב? ְוֶאְפָׁשר ֵּכן

, ְּפָעִמים ַמְכִּביׁש ִמְּפֵני ַהּבּוָׁשה ֶאת ֵעיָניו ִמֶּמּנּו. ִמָּיד ָּבא ֵאֶצל ֶּגֶבר ְוָיַׁשב ַעל ָידֹו

ּוָפַתח ְוִנְתַאַּנח ִמִּלּבֹו , ָּבּה ַּתֲחנּוִנים, ָּבּה ַּבָּקַׁשת ַרֲחִמים, ְּפָעִמים ֵמִעיף ַעִין ָעָליו

  :ְוָאַמר ְּבקֹול ָעֵצב ְוַחּנּון

ִאיּלּו ְּבִצידֹון ,  ָצָרה ָהְיָתה ִלי–ִאיּלּו ְּבצֹור ָחָרה ַאְּפk ! 'ה,  ַרּבֹות ָצרֹות ַנְפִׁשי- 

 kָצָרה ָהְיָתה ִלי–ָחָרה ַאְּפ  , kָמה ַרּבּו ָצרֹות ַנְפִׁשי–ַעְכָׁשו ְּבֶאְפַרִים ָחָרה ַאְּפ  ,

 –ִאיּלּו ַּבֲאַרם ָּבֲעָרה ֲחָמְתk ,  ָצָרה ָהְיָתה ִלי– ָּבֲעָרה ֲחָמְתk ִאיּלּו ִּבְגָבל! 'ה

  ! 'ה,  ַרּבּו ָצרֹות ַנְפִׁשי–ַעְכָׁשו ְּבִיְׂשָרֵאל ָּבֲעָרה ֲחָמְתk , ָצָרה ָהְיָתה ִלי

ִריq ֶאת ָקֶׁשה הּוא ַהֵּיֶצר ָהַרע ֶׁשהּוא ַמְדִאיב ֶאת ַהֶּנֶפׁש ּוַמְכִאיב ֶאת ַהָּבָׂשר ּוַמְד

  . ַהְּמנּוָחה ֵמָאָדם

ַּכָּמה . ְלִהָּמֵלq ִעָּמם ֵהיַאq ַלֲעׂשֹות, ָׁשַמר נֹוָדב לֹוַמר ֶאת ַצֲערֹו ִלְפֵני ֲחֵבָריו

ֵמָאה ְּפָעִמים ְּבֹדַחק ַהֵּלב ּוֵמָאה ְּפָעִמים , ְוַכָּמה ְּפָעִמים ָחַרד ֲאֵליֶהם ְּכִצּפֹור

 ְלׁשֹונֹו ִנֶּטֶלת ִמֶּמּנּו ְוֵאין ּבֹו ֹּכַח –ֵּקׁש ִלְפֹּתַח ֶאת ִּפיו ְוַעד ֶׁשהּוא ְמַב, ְּבבּוָׁשה

  .ְוהּוא יֹוֵׁשב ַּתְחָּתיו ֵמֵצר ְודֹוֵאג
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ַעד ֶׁשָּפַתח לֹו . ְּבֹבֶקר יֹום ֶאָחד ִנְכַנס נֹוָדב ִלְפֵני ֶּגֶבר ְוָיַׁשב ְוָהָיה ִלּבֹו נֹוְקפֹו

 ֶאת ֵעיָניו ְוִנְסַּתֵּכל ְּבַעְנֵני ַהֹּבֶקר ֶׁשָּפְרחּו ַעל ְּפֵני ָנַטל ֶּגֶבר, ֶּפַתח ּוִבֵּקׁש לֹוַמר

ִמָּיד ִנְפְסָקה ְלׁשֹונֹו ֶׁשל נֹוָדב ּוְדָמעֹות ִנְתַּגְלְּגלּו ִּבְגרֹונֹו ְוָהָיה יֹוֵׁשב . ַהָּׁשַמִים

  :ּוְמַהְרֵהר ְּבִלּבֹו ְואֹוֵמר

  ...ׁש ַּכֲעָנֵני ֹּבֶקר ֵאֶּלה ֶׁשֵאין ָּבֶהם ַמָּמ- 

ְוַעד ֶׁשָּפַתח . ָאְרכּו ְלנֹוָדב ָהְרָגִעים ַעד ֶׁשָּׁשָבה ַנְפׁשֹו ֵאָליו ְוִהְתִחיל ִלּבֹו נֹוְקפֹו

ֶהֱחִזיר ֶּגֶבר ֶאת ָּפָניו ְּכַלֵּפי ֵׁשן ֶׁשל ֶסַלע ֶאָחד ֶׁשָעַמד , לֹו ֶּפַתח ּוִבֵּקׁש לֹוַמר

  .ֵּכל ּבֹו ַעד ּבֹוׁשֻמְבָּדל ּוֻמְפָרׁש ִמָּכל ַהְּסָלִעים ְוִנְסַּת

ָּפָניו ָאְבלּו ְוֵעיָניו ֻאְמָללּו ְוָהָיה יֹוֵׁשב ּוְמַהְרֵהר , ִמָּיד ָנַפל ִלּבֹו ֶׁשל נֹוֵדב ָעָליו

  :ְּבִלּבֹו ּוֵמֵצר ְואֹוֵמר

  .ְּכצּור ֶאֶבן ׁשֹוֵמם lא ִיְצַלח,  ֲעִריִרי ְּכֶּסַלע ָּבָהר- 

ָיָצא נֹוָדב ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ִמִּלְפֵני ֶּגֶבר ְוָהַלq , ָרֵאלְּכִאּלּו ֵאֶבל ָּגדֹול ָּבא ַעל ִיְׂש

ָּפָרׁש ֶאל ַּתַחת . ַלֲאֶׁשר ָהַלq ְוִנְצַטֵער ַהְרֵּבה ְוlא ָהיּו לֹו ָּפִנים ִלְראֹות ׁשּום ְּבִרָּיה

  .ַאַחד ַהְּסָלִעים ְוָׁשַכב ָׁשם ּוָבָכה

ַעְצמֹו ְוָרָאה ֶׁשֵאין הּוא עֹוֵבד ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּוq ְוlא ָּבָכה ֶאָּלא ְלִפי ֶׁשִּנְסַּתֵּכל ְּב

הּוא ְּבָכל ֹּכחֹו ָּכָראּוי ְוָכל ַעְצמֹו ֵאין הּוא חֹוֵׁשק ֶאָּלא ְּבטֹוָבתֹו ּוַבֲהָנַאת ַנְפׁשֹו 

  .ְוגּופֹו

 ַנְפִׁשי ֵקָהה ְּבִלּבֹו ְוַרק ֲאִני ְלַבד'  ֵיׁש לֹו ֲחרֹון ַאף ה– ָאַמר –,  ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד- 

ֵאיָנם עֹוִׂשים ֶאָּלא ִלְכבֹודֹו , ָּכל ָמה ֶׁשֵהם עֹוִׂשים, ָּכל ְּבֵני ַהְּנִביִאים. 'ִמִּקְנַאת ה

  . ִלְכבֹוִדי ֲאִני עֹוֶׂשה, ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוq הּוא ַוֲאִני ָּכל ָמה ֶׁשעֹוֶׂשה

  :ָהָיה אֹוֵמר ְוִלּבֹו ּכֹוֵאב

  !ְיֵהא ְלָבִבי ָׁשֵלם, ם ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָל- 

  .ּוָבָכה ְּביֹוֵתר

  :ְוָחַזר ְוָאַמר

  !ְּפַתח ִלי ֶּפַתח ַלֲעבֹוָדְתk ְּבָכל ִלִּבי ּוְבָכל ַנְפִׁשי, ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם

  .ּוָבָכה ְּביֹוֵתר
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 ַעְצמֹו ָּכַפף ֶאת, ָרָאה אֹותֹו ֹאֶדם ֶׁשהּוא ׁשֹוֵכב ּובֹוֶכה ְוִדְמעֹוָתיו ׁשֹוְתתֹות ָלָאֶרץ

  :ָאַמר לֹו. ָעָליו ְוִנֲערֹו ְּבַכּפֹו

  ? ָלָּמה ִּתְבֶּכה- 

  :ָאַמר לֹו

ַקְּלֵלִני ָנא ִקְלַלת ָמֶות . ֶׁשּבֹוֵער ְּבִלְּבk' ָּגדֹול ֹּכחֹו ֶׁשל ֲחרֹון ַאף ה,  ֹאֶדם ָאִחי- 

  .ִּכי lא טֹוב ֲאִני ֵמֲאבֹוַתי, ְוָאמּוָתה ַהַּפַעם

  :ָאַמר לֹו

  .קֹוםֹות ּוְלָקְרָבם ַלָּמֶאָּלא ְּכֵדי ְלַרֵחם ֶאת ַהְּבִרּי' ן ֲחרֹון ַאף הlא ִנָּת - 

, ָמָצא אֹותֹו ָעְתִני ֲחֵברֹו ְוָרָאה ֶׁשהּוא ׁשֹוֵכב ּובֹוֶכה ְוִדְמעֹוָתיו ׁשֹוְתתֹות ָלָאֶרץ

  :ָאַמר לֹו

  ?ֲאִחי,  ָמה ֶזה ִּתְבֶּכה- 

  :ָאַמר לֹו

  .י ּכֹוֵאב ָעַלי ֶׁשֵאין ֲאִני ָהגּון ְוִלִּב- 

  :ָאַמר לֹו

  .הּו ֶּבֱאֶמתֵלָבב ָׁשֵלם ְלַעְבְּד' ן ְלk הִיֵּת, ָאִחי, ְוהּוא טֹוב ְוָהגּון ְמֹאד - 

  :ָאַמר לֹו. ֶאָחד ִמְּבֵני ַהְּנִביִאים, ָהַלq לֹו ָעְתִני ֵמָעָליו ּוָמָצא אֹותֹו ֶשַמע

  ? ָמה ָרִאיָת ִלְבּכֹות- 

  :ָאַמר לֹו

  .ׁש ֲאִני ֶאת ַנְפִׁשי ָלמּות ְמַבֵּק- 

  :ָאַמר לֹו

  . ַחָּיב ָאָדם ֶׁשִּיְלַמד ִלְחיֹות- 

  :ֶׁשֶּנֱאַמר

  .ְּבָלְמִדי ִמְׁשְּפֵטי ְצָדָקה
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ָהַלq לֹו ֶׁשַמע ֵמָעָליו ּוָמָצא אֹותֹו ַזּכּור ֶׁשהּוא ׁשֹוֵכב ּובֹוֶכה ְוִדְמעֹוָתיו ׁשֹוְתתֹות 

  :ָאַמר לֹו. ָלָאֶרץ

  ?k ּבֹוֶכה ָמה ִטיְב- 

  :ָאַמר לֹו

  ? ָצָרה ָּבָאה ָעַלי ְוlא ֶאְבֶּכה- 

  :ָאַמר לֹו

  ? ָצַרת ָיִחיד ִהיא אֹו ָצַרת ַרִּבים- 

  :ָאַמר לֹו

  . ָצַרת ָיִחיד- 

  :ָאַמר לֹו

  .ֶהֶבל ְוַרְעיֹון רּוַח,  ָלֵכן ָּדָבר ָקָטן הּוא- 

ּוא ׁשֹוֵכב ּובֹוֶכה ְוִדְמעֹוָתיו ׁשֹוְתתֹות ָיַרד ֶּגֶבר ִמְּמרֹומֹו ֶׁשל ַהר ּוָמָצא אֹותֹו ֶׁשה

  . ָיַׁשב ַעל ָידֹו ְוָׁשַתק. ָלָאֶרץ

ִּבֵּקׁש . ִהְגִּביַּה נֹוָדב ֶאת ָּפָניו ְוָרָאה ֶאת ֶּגֶבר יֹוֵׁשב ַעל ָידֹו מּוָצק ְּכֶסַלע ֵאיָתן

  . ֹותלֹוַמר לֹו ָמה ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ַלְּׂשָפַתִים ִלְפֹרט ְוַלָּלׁשֹון ְלַהּג

  :ָּתָלה ֶאת ֵעיָניו ְּבֶגֶבר ְוָנַטל ִהְרהּור ְּבִלּבֹו ְוָאַמר

  . ִּגֹּבֵרי ֹכַח ֹעֵׂשי ְדָברֹו- 
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  ומדרשי הזז הגנוזים" בני הנביאים"
  
  

נחשב בעיני חוקרים ומבקרים רבים כחיבור יוצא דופן " חתן דמים"

תובה בפרוזה הכ, יצירה זו. במכלול עבודתו הספרותית של חיים הזז

הפליאה את קהל הקוראים העברי כבר עם הופעתה הראשונה , שירית

אשר התוודעו אל הסופר , אלה). 1929 –ט "תרפ,  כההתקופה(בדפוס 

, הצעיר ואל סיפוריו עזי המבע על ימי המהפכה הבולשביקית ברוסיה

המתרחש על רקע נופי המדבר הצחיחים , הופתעו לקרוא מעין אפוס

הווירטואוזיות שבה נע הזז בין . אשת משה רבנו, בת צפורהובמרכזו ניצ

באה כאן לידי , לשונות ותרבויות רחוקים זה מזה, נופים, תקופות שונות

  . ביטוי בפעם הראשונה

, המסתורי, לא רק בשל סגנונו הקמאי, נותר כחידה בעיני רבים" חתן דמים"

 הזז לפני כן ביחס לכל מה שפרסם, לכאורה, אלא גם בשל זרותו הגמורה

חתן "אין , אך בחליפת המכתבים שלו מסוף שנות העשרים. כך-ואחר

כיים או "אלא כחלק מקבוצת סיפורים תנ, נזכר רק לעצמו" דמים

שעל אודותם כתבת למר , מה שנוגע לסיפורים הִּביְּבִליים". "מדרשים"

רצוי ", 1927כתב שאול טשרניחובסקי לחיים הזז בספטמבר , "שטיבל

 ומכאן אנו למדים –" הבאות' תקופות'שלושה מהם יבואו ב-שנייםמאוד ש

וזה מיהר לבקש ,  על אותם סיפוריםהתקופההעת -ל כתב"שהזז סיפר למו

  . המשורר שיזרז את שליחתם למערכת-מן העורך

 הביא את הסופר הצעיר לתור אחר שטיבלמצבה המעורער של הוצאת 

קשרים שקשר עם חבורת ה. ישראל-בייחוד בארץ, אפיקי פרסום אחרים

העניקו לו תקווה לבמה , דברעם אנשי מערכת , ובעיקר" כתובים"סופרי 

שתוכל לאפשר לו קיום מכובד כסופר המתפרנס , ספרותית יציבה וקבועה

שוחח בעניין זה עם ברל , שהתגורר בפריס באותה עת, הזז. רק מכתיבתו

בסוף אוקטובר . כאשר הזדמנו לצרפת, שזר-כצנלסון ועם זלמן רובשוב

  : כתב שזר מברלין, ערב חזרתו ארצה ממסעו לאירופה, 1927

והוא רוצה בכל לב ' המדרשים'לברל כצנלסון סיפרתי על "[...] 

לכשתהא האפשרות הראשונה ', דבר'שהספר יידפס בהוצאת 

  ." להוציא ספר חדש על חשבוננו

שעמדו לאחר שפרט לפני הזז את הקשיים הכלכליים , בהמשך אותו מכתב

  את  שיאפשר מוצא במציאת לו לסייע ניסה הוא ,באותה שנה לפניהם
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  ": מדרשים"פרסום ה

ובארץ יוברר כי , אולם אם החשבון בכל זאת מוטעה בידי"[...] 

יהא ,  הרי אם רק תרצה בכך–עוד יש אפשרות כספית להדפיס 

צ " ב–בברלין ' שטיבל'מפי ְמחדשי בית . ספרך הראשון להדפסה

כי גם שטיבל ושותפו ,  שמעתי–' ראבידוביץ> מעוןש<ץ ו"כ

ובין בספר ' התקופה'בין ב, שלך' המדרשים'אומרים להוציא את 

  [...]" מיוחד 

, "חתן דמים"הזז החליט לשלוח אל טשרניחובסקי רק את , בסופו של דבר

השני בסדרת האפוסים , "ימלא"ואילו את " מדרשים"הראשון מבין ה

 ְסֵנהשערך את כתב העת , שגר אל יעקב כהןבחר ל, המקראיים שכתב

הוא שגרם לו לפזר את , שטיבלמצבה הכספי הקשה של הוצאת . בוורשה

בעקבות המשבר הכלכלי של , ואולם. פרי עטו בין בימות ספרותיות שונות

, מאוחר יותר. נגזרה גניזה" ימלא"ועל ,  מלהופיעְסֵנהפסק לפתע , 1929

ן שהזז כבר חש באותה עת מרוחק מאותה ייתכ. כתב היד הושב אל מחברו

. ומסיבה זו או מסיבה אחרת החליט להימנע מפרסומה, כית"יצירה תנ

חלפו עוד כשבעים שנה עד אשר נמצא כתב היד בעיזבונו וראה אור 

  ). 2005, אבן חושןהוצאת (לראשונה 

ספר "סוף נפתרה תעלומת -סבורים היינו כי סוף, "ימלא"עם גילויו של 

. שכתיבתו כנראה לא נשלמה ונסתכמה בשני אפוסים בלבד, "המדרשים

במהלך העתקת חדר העבודה של הזז מדירתו אל , לפני כשנתיים, והנה

, אלה. נחשפה שורה ארוכה של כתבי יד בלתי ידועים, משכנות שאננים

טיוטה ליצירה שהזז כינה :  דפים בכתב יד זעיר72כללו גם חבילה של 

 צרור זה השתרבבו דפי טיוטה אחדים של הרומן אל". בני הנביאים"בשם 

" בני הנביאים"ויש בכך אולי לרמוז על מועד כתיבת , "מתוך הקץ"הגנוז 

 עסק הזז באותו רומן 1927-  ל1926בין . ועל הסיבה שלא בא לידי גמר

מתוך "העבודה על , ככל הנראה. שנועד להיות פורץ דרך, ביכורים גדול

בני " והוא בחר לנטוש את מלאכת הליטוש של ,גזלה את כל כוחותיו" הקץ

משלא ראה כל אפשרות מעשית לפרסום כל שלושת , "הנביאים

המעידים כי , על אף המחיקות והתיקונים. בספר לעצמם" מדרשים"ה

  .הטקסט מגובש למדיי וכולל גם פרק סיום, לפנינו טיוטה בלבד

אותה , של הזזמשתייך בבירור לקבוצת יצירות הביכורים " בני הנביאים"

. שביקש להשליך אל תהום הנשייה ולהעלים מעיני הקורא" אפוקריפה"
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העובדה כי כתב היד נשמר בין ניירותיו עשויה ללמדנו כי לא ביטל את 

הרחוקה מן , אין ספק שזוהי טיוטה בלבד, יחד עם כך; חשיבותו לחלוטין

 פרק ראינו לנכון לפרסם עתה, למרות זאת. השלמות שאליה שאף המחבר

 ולו רק כזיק העשוי להצית מחדש את העניין –" בני הנביאים"זה מתוך 

  .שטרם נחשפה במלואה, בחיים הזז וביצירתו המגוונת
  

  ר גיל וייסבלאי"ד

  ירושלים, יד למורשת חיים הזז
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   יותם ראובני

  

  

  'אחר כך'מתוך 
  
  

  . עיניו את משפשף ,שאל הוא "?אתה מי" .מעליו שרכן יפה בחור ראה יעקב

, אמר הצעיר וחזר כאשר על מצחו מדבקה צהובה ועליה כתוב" ,רק רגע"

  ".דניאל", אותה זיהה מיד, בכתב ידו של יעקב

כאילו הוא שוחה במים עמוקים מאוד ומתקרב לאטו , אמר יעקב" ,דניאל"

  . אל הצעיר

   .מבולבל לגמרי, יעקב כמגלה ארצות הסתכל סביבו!" דניאל"

דניאל ליטף את פניו ברוך ." זה הכל. "אמר דניאל" ,חלמת משהו רע"

  .זה הזכיר לו את דניאל. ואז חייך. מישהו, שהזכיר לו משהו

  ."זה דחוף מאוד. "אמר יעקב" ,אנחנו צריכים לנסוע לתל אביב"

וכפי שלמד . דניאל החליט שהוא צריך לתת ליעקב זמן מה כדי שיתאושש

היא להסכים , ה ביותר להתמודד עם חולי אלצייהמרהדרך הטוב, באינטרנט

אבל עכשיו . ניסע לתל אביב. "אמר דניאל" ,כן, כן. "לכל מה שהם אומרים

  ."כבר מאוחר

  "?מה השעה"

  ."חמש אחר הצהריים"

ואני רק שכבתי לרגע והשינה באה . כל כך מאוחר. "אמר יעקב" ?חמש"

  ."וחטפה אותי

שאותה עשה במכשיר שכמדומה , רהדניאל הלך והביא לו כוס סודה ק

  .מבין עד כמה הוא היה צמא, דניאל שתה. יעקב לא נפרד ממנו

  ."האוקסיקוטנין עושה עצירות. "אמר דניאל" ,לקחתי משהו נגד עצירות"

  .אמר דניאל והתיישב לידו במיטה וליטף את ראשו" ,בסדר גמור"

  ."העור בוער. קשקשים. "אמר יעקב" ,כמו אש הראש שלי"

  "?יש לך משהו נגד זה"

  ."'ראש מגרד'משהו שכתוב עליו . "אמר דניאל" ,כן"

 ,"טלפון", בכל מקום בחדר היו פתקאות צהובות. דניאל הלך לחדר הסמוך

  מצא את ,התרופות במגירת חיפש דניאל .ועוד ,"ריקה מחברת" ,"שלט"
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  .וחזר אל יעקב, המשחה

  "?לא אלכסיי. "אמר יעקב" ,תודה, תודה"

  "?זה שגר למעלה. דניאל"

  "?לא, הייתה לך בחינה היום. זה שגר למעלה. נכון, נכון"

  ."ואני חושב שהצלחתי די יפה. כן"

  ."טוב מאוד. "אמר יעקב" ,טוב מאוד"

צעיר מחפש ". אטרף"אולי אני אפרסם מודעה ב, וחשב, דניאל הסתכל בו

וא ה, כל כך אסיר תודה, אבל כשראה את החיוך של יעקב. מבוגר תומך

, נותן לך כסף כל יום, בן אדם מכניס אותך לבית שלו. התבייש בעצמו

  .צריך לחשוב על העתיד. אבל הזקן הזה לא יחיה לנצח. ואתה חושב ככה

  .שאל" ?בלי קשר למצב, יש מחשבות שבאות מאליהן"

באות מן התוהו והולכות אל . רוב המחשבות הן כאלה. "אמר יעקב" ,ודאי"

  ."א צריך לזכור יותר מדיל. וטוב שכך. התוהו

  .אז הוא לא אשם כל כך. דניאל חש הקלה גדולה

  "?רוצה לאכול משהו"

עם לוח עץ ורגליים , הם הלכו למטבח וישבו ליד השולחן שיעקב קנה

ביקשתי ממך לא לבשל כשאתה . "ותפוחים בתנור, ועוף, היה מרק. לבנות

  ."ועוד בסיר לחץ. "אמר דניאל בנעימות" ,לבד

ואנחנו . בלי מה שיבוא עוד. אז אני אגמור בבית. "אמר דניאל" ?רהמה יק"

  ."מחר. דחוף. צריכים לנסוע לתל אביב

  ."ניסע. "אמר דניאל" ,בסדר"

  . שאל יעקב" ?איזה צבע היום"

  .שאל דניאל" ?מה"

  "?איזה צבע היום. התחתונים שלך"

  "?זה בסדר. צהוב. "דניאל צחק

  ."בסדר גמור. "ר כךצמא לראותו כב, אמר יעקב" ,כן"

  .והלך בתחתונים הצהובים, דניאל התפשט, אחרי שהם אכלו

יש , כשאני כבר לא יכול, עכשיו, אתה יודע. "אמר יעקב" ,באמת צהובים"

  ."לי ממש אובססיה לתחת

? מי זה", יעקב שאל מעת לעת.  דניאל שכב ליד יעקב והם צפו בטלוויזיה

  .מה שצריך היה להגיד, רוחבאורך , ודניאל הסביר" ?הוא כבר היה

  . לקולנוע שהולכים ואישה לבעל" .שאל יעקב "?דומה זה למה יודע אתה"
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אז אשתו מתרגמת . הבעל לא יודע לקרוא כתוביות ובסרט מדברים אנגלים

העביר את הערוץ למוסיקת , דניאל צחק." וכל השכנים שומעים. לו ביידיש

  .אמר דניאל" , חתיך שלי,בוא הנה. "ונצמד אליו, ההרגעה שיעקב אהב

לא הייתי כזה . "אמר יעקב" ,אני אראה לך תמונות מהנעורים שלי"

  ."מכוער

כמתנער ממחשבות , הוסיף, "לתמיד. "אמר דניאל" ,אני מעדיף אותך ככה"

  .קודמות ומתחרט עליהן

  

מלבד צילום די קטן של , לכך שאין שום תמונה על הקירות דניאל שם לב

בחורים . ות אצלו בדירה היו מכוסים בחורות עירומותהקיר. עץ זית עתיק

  . כדי לא להבהיל אף אחד, עירומים לא שם

והוא לא בא , בזמן האחרון שאלו אותו לאן הוא נעלם בערבים ובלילות

. הם אמרו שכולם לומדים. הוא אמר להם שהוא לומד. לפיצרייה שלהם

  .ולא אמר כלום, מתחטא, דניאל חייך חיוך

  .אמר דניאל" ?חוץ מהעץ זית, ך תמונות על הקירותלמה אין ל"

הלבן הוא כל התמונות . "אמר יעקב" ,לא צריך תמונות על הקיר"

  ."שבעולם

הוא אמר את זה לדניאל ? למה אמר יעקב לדניאל שלא צריך לזכור הכל

ידוע . אבל בלבו ידע שלעצמו הוא אומר את הדברים, ברוח טובה ובחיוך

כדי , ם את הזיכרון ואת השכחה ואת העולם כולושזקנים מסוימים מחרפי

שייצאו ממנו ביתר קלות ולא יצטערו יותר מדי על מה שהם משאירים 

  .מאחור

וגם מכך . יעקב היה אסיר תודה על מעשיו של דניאל בלילות, חוץ מזה

לפעמים חשב יעקב שכל זה אינו מציאות . שהסתובב בדירה בתחתונים

התגשם , העז להביע במילים אפילו לעצמוכל מה שחלם ולא . אלא חלום

נעשה פתאום זקוק , שלא סבל בני אדם במחיצתו, ואיך הוא. עכשיו

  .כאילו החיים עצמם תלויים בכך, לחברתו של דניאל

בדירה בתל אביב היו לו . יעקב לא נכנס לכל הפרטים, ובעניין הקיר לבן

והכניס אותם , יום אחד מאס בכולם. ציורים על הקיר ופוסטרים וצילומים

אבל הוא . לא הוא בנה אלא הבנאים. לעליית גג שבנה מעל המקלחת

, השני היה בחור יפהפה. אחד מהם למד בטכניון פיזיקה. הסכים איתם

  . שנפגע בתאונת דרכים ונעשה מרותק לכיסא גלגלים
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. לפעמים היה מחליף ציור בתמונה. הציורים והתמונות נמאסו עליו פתאום

כשהלך . גם מתצלום של גבר עירום ויפה תואר. טר מכולםאבל עכשיו נפ

לממסגר היה . לנגדי תמיד' שיוויתי ה, אמר הממסגר, למסגר את התמונה

אבל בלבו . יעקב הסתכל בכלב ולא אמר כלום. כלב קטן שהתרוצץ בחנות

  .אף כי לכאורה אמר אמת גדולה, נפגע מדברי האיש

, ה מכסה או מוריד מהקירשהי, אבל לא רק התמונה של הגבר העירום

כל התמונות נראו בעיניו כתרמית . הפריעה לו, כשהיו באים אליו אנשים

באותה . מעצם מהותם, כבר אז ידע שהחיים הם כישלון. אחת גדולה

זה שהאיש התמעט לבסוף . תקופה קרא בעיקר את דבריו של ברוך שפינוזה

נוזה נגעו בנימים דבריו של שפי. לא נחשב בעיני יעקב, והשפיל את עצמו

  .נסתרות בנפשו

. כאילו הוא בעיר זרה, בהה בקירות הלבנים, לאחר שהסיר את התמונות

ובו נראה , "דיוקן האמן"המקום שבו היה פוסטר של דיוויד הוקני בשם 

יערב ידע . שמסתכל בדמות של גבר ששוחה בבריכה, בחור במקטורן ורוד

לרגע חשב להשיב את . שהאיש המסתכל והאיש השוחה הם אותו איש

כעבור כמה ימים לקח את כל הפוסטרים והציורים וזרק . הפוסטר של הוקני

כמה פעמים כתב לעירייה . אותם לפח האשפה הירוק שהיה בחצר והסריח

אף שיש להם פחים , שהשכנים בבניין ממול זורקים את האשפה בחצר שלו

שכן את ,  לעולםיעקב לא יידע את זה. מהעירייה ענו מה שענו. משל עצמם

ועל כן זרק בלי לפתוח מכתבים , החשבונות שילם באמצעות כרטיס אשראי

הוא זרק אותם בעיקר בשל הלשון שהייתה . מהעירייה וממוסדות אחרים

  .כבר עבריין וצריך לדבר אליו כאל עבריין, יעקב, כאילו הוא, נקוטה בהם

. במטבח ולמדישב דניאל ליד השולחן , בזמן שהיה שקוע במחשבות האלה

אם יידעו שיש אצלי בחור צעיר , מה יגידו עליי אלה שהכרתי, יעקב חשב

במיוחד , הם ודאי היו מקנאים בי. צהוב זה צבע הקנאה. בתחתונים צהובים

יש אצלי בחורה בת שבע עשרה ואני , אם הייתי הופך את המינים ואומר

   .מה איכפת לו מה שיגידו מכריו. עושה איתה כמעט כל לילה

הכל , ראשית. גם כן לא פירט באוזני דניאל, ובעניין השכחה והזיכרון

מה טעם לייאש בחור ששואף . דניאל ילמד את זה בעצמו, שנית. כישלון

חולה , יעקב, רק משום שהוא, להתקבל לטכניון ולזכות במנחה פרופסור

  . וזקן

  ט כמע .אותו השיג שלו הגיל ופתאום לשירותים ללכת המיטה מן קם הוא
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שאולי התנגשו , או אולי בגלל הכדורים שלקח. נפל והתעלף בלי שום סיבה

אלא שכבר חודשים הוא לוקח את הכדורים האלה . זה בזה והוא כמעט נפל

מובן שחשב שדניאל בא אליו כל ערב בכלל . ולא עמד אף פעם להתעלף

ככל , זאת אומרת. והוא לא גנב עד עכשיו ממנו דבר. הכסף שהוא נותן לו

והרי הוא סיפורים על גברים צעירים שגברים מבוגרים . שידוע ליעקב

ואלה לא מסתפקים בתשלום שעליו , לוקחים הביתה מגנים או מסאונות

בעיקר דברים קטנים כמו . אלא גונבים כל מה שיכולים, הוסכם מראש

כשהמזמין היה הולך , שלא לדבר על כסף מזומן מהארנק, טלפונים ניידים

שהביא אליו הביתה שני , והיה בירושלים ספר אחד. הלחדר האמבטי

גנבו את כרטיס האשראי שלו ונתפסו , ואלה רצחו אותו, בחורים ערבים

  .כשניסו לקנות בזה בגדים בחנות יוקרה

שנדרס למוות בידי זונה , והיה כמובן המעשה של פייר פאולו פאזוליני

ואולי , לגבי זהשיש ספקות , ויעקב קרא לא מזמן באינטרנט. ממין זכר

כשהוא נאחז , כך או אחרת. אנשי הימין הקיצוני עומדים מאחורי הרצח

דניאל נשא את מבטו אליו מהספרים והמחברות . הגיע לאמבטיה, בקירות

פתאום הבין . יעקב לא סיפר לו כלום על כך שכמעט התעלף. וחייך, שלו

את כל וקודם לכן הספיק לשכוח , ונוטה למות, שהוא בן שישים וחמש

או . הוא התנחם בכך שחולי אלצהיימר סיפרו שהם מאושרים. שהוא היה

. חשב יעקב, על אושר כזה אני הייתי מוותר. אולי קרוביהם אמרו כך עליהם

אבל בכל , ולא נער חסון ובנוי היטב, ראה נמר טורף, כשעבר שוב לדניאל

? ו לואבל מה יעש. ואולי באמת יש כאן עבירה מצדו של יעקב. זאת נער

ואפילו , יעקב היה שמח על כך, ואם הייתה, הרי בארץ אין הוצאה להורג

או מנסה לחנוק את דניאל , או הולך עירום בחנות, שובר חלון של חנות

  . רק להגיע לכלא ולהוצאה להורג, באמצע הלילה

אלא , ואז הוא נמוג ולא היה עוד נמר. הנמר חשף שיניים כטורף את יעקב

בלי שום קשר למה שאולי , קב רצה לשמח את הצעיריע. כאמור דניאל

אף פעם לא חגגו ליעקב יום . דניאל חושב עליו ומחשב מה יוכל להרוויח

  . מי יחגוג. הולדת

  .שאל" ?מתי היום הולדת שלך"

  "?למה. כשהכי חם כבר. "אמר דניאל" ,עשרים ושניים במאי"

לומים של מי גם כתובות ותצ. אני אוסף פרטים כאלה. רק רציתי לדעת"

אני מסתכל בתצלום שלו ואני , כשאני צריך לדבר עם מישהו. שאני מכיר
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כי הרי אתה , לא אפריע לך יותר ללמוד. נזכר מי האיש ועל מה לדבר איתו

, דרך אגב. מתכוון ללמוד בטכניון ויהיה לך מנחה שהוא פרופסור נודע

יו ספרים אלה לא ה. פעם עשיתי הגהה לספרים שאחד הפרופסורים פרסם

הפרופסור הרגיש חובה לפרסם את כתביו של . שלו אלא של אבא שלו

  ."מי יודע איפה הפרופסור עכשיו. אביו

  ."ואתה אולי זוכר את שמו", אמר דניאל בלהט" ?באמת"

תיכף . אתה שואל, מה היה שמו? למה שלא אזכור. ודאי שאני זוכר, זוכר"

  ."אני אזכר ואגיד לך

שאם , דניאל עשה חשבון. יעקב לא ענה לו, האם דניאל חיכה לתשוב

ודניאל . הוא כנראה פרש, ואף מבוגר יותר, הפרופסור הוא בגילו של יעקב

וכמה שיותר צעיר ומבין בתקשורת , היה זקוק לפרופסור מנחה מפורסם

בטכניון או במוסד , שראש החוג לתקשורת, הוא שמע סיפור מוזר. החדשה

מסתדר עכשיו יפה , יעקב, ואילו הוא. חשבאמר שלא נגע מעולם במ, טכני

  .הוא הלך לישון והניח את דניאל לענייניו. עם המחשב

וביקש לראות בחורות , הוא הלך למחשב של יעקב? ודניאל מה עשה

אף שגמר , הוא עשה ביד, אחרי שהסתכל בהם. עירומות וגברים עירומים

וצים סקס כל צעירים ר. אבל ככה זה. עם יעקב, רק שעה קלה קודם לכן

כאשר מתח את . ודי להם בגירוי קטן כדי להידלק שוב ושוב, כידוע, הזמן

שהתעורר עם רצון לבדוק , בא יעקב, מתקרב אל ההנאה העילאית, רגליו

. וראה את דניאל במעשה שלו, תיקון שתיקן בספר הזיכרון של יהודי יאשי

.  וחזר ללמוד,דניאל התבייש בעצמו. הוא לא אמר כלום וחזר לחדר השינה

כשהוא . לא זו בלבד אלא שהוא יצא לטיול לילי. אלא שלא הצליח להתרכז

הוא קם והלך שוב לאורך הקירות וראה . יצא לבו של יעקב התכווץ

זאת אומרת . שהמחברות והספרים של דניאל מונחים על השולחן במטבח

  . שהוא יחזור בוודאי

 עמד בחלון הגדול והסתכל הוא אפילו. יעקב חיכה בעצבנות שדניאל יחזור

פעם . היו רק הפנסים הצהובים של הרחוב. הרבה לא ראה בחושך. החוצה

או סימן , הם המרחקים, בעיקר כשבא ערפל מהים, חשב שהפנסים האלה

אולי עלה לדירתו בקומה העליונה ? עד איפה דניאל הרחיק. של מרחקים

את הדירה של יעקב מאוד רצה לראות , אף שרצה מאוד בכך. לקחת ספר

והיה כמובן גם . ודניאל לא הציע, אלא שהוא לא העז לבקש בגלוי. הצעיר

ועוד , כלומר קומה רביעית, העניין של המדרגות עד הקומה החמישית
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בכל אופן מהדירה של דניאל . שם היה חדרו של דניאל, מדרגות עד הגג

ועל . ראמ, זו המעלה היחידה של הדירה. כך סיפר ליעקב. רואים את הים

פעם . למרות שעכשיו הוא כמובן לא מאכיל אותם, הגג יש חתולים קבועים

שאל ? מי מאכיל אותם. ועכשיו הוא לא מאכיל אותם, היה מאכיל אותם

אתה , אמר יעקב, אלוהים. אולי אלוהים, דניאל משך בכתפיו ואמר. יעקב

י אבל מי שמאכיל את כל חתול, אמר דניאל, לא בדיוק? מאמין באלוהים

ובעצם אפשר להניח כי . למרות שהם על הגג, מאכיל גם אותם, הרחוב

  . ירדו מהגג, לאחר שהבינו שהוא כבר לא מאכיל אותם

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 לאור להוציאה בידו עלה לא אולם ,2017-ב' אחר כך' הנובלה את השלים ראובני יותם *

  .נפעל כדי לתקן זאת בעתיד הקרוב. בימי חייו
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   יוסף-  בריוסף

  

  

   כתבים אחרונים–סיפורים בחושך 
  

  
שלח לי , שבועות אחדים לפני שחלה בקורונה ונפטר

 קובץ בן שני חלקים שעליו שקד ל" זיוסף-יוסף בר
המובא כאן , חלקו הראשון של הקובץ. באותם הימים

 שניהל" כתיבה-יומן"מהווה למעשה מעין , בשלמותו
סיפורים כמה שנה האחרונה ושמאגד יחדיו ה במהלך

מופיע בשלמותו ש, החלק השני; תזיכרונו- או שברי
מכיל את טיוטת מחזהו , במדור התיאטרון של כרך זה

  . אותו לא הספיק להשליםש', העיוורים, 'האחרון

  

כמו , שלושה, יצא כך שקרו לי דברים לא טובים בהתחלת תקופת הקורונה

, ם ממש קרו לרביםהרי דברים רעי? הרבותא, מה החידוש .בסיפורי אגדה

והם לא ממש , ואלה שלי קלים פי כמה, לא לחינם קוראים לה מגיפה

דשים לפני פרוץ המגיפה ו כמה ח–אתחיל בעניין אחד . קשורים בה

שלושה אחים מתעוורים לאט ומסתירים  .התחלתי בכתיבת מחזה חדש

עד שבא לילה אחד שבו הם חוגגים פתיחת יקב , מנשותיהם את עיוורונם

, אלא שבינתיים מתגלה עיוורונם, להביא ילדים והם מרגישים פנויים, חדש

והנשים אמורות להסכים , העובדה שהעיוורון הוא גנטי  נחשפת– והעיקר

הגעתי , בכתיבה, כאמור, התחלתי... להרות ולהביא לעולם ילדים שאולי

ובלילות ישבתי על הכורסא שלי , משהו היה חסר לי, עד שם ונתקעתי

כי נמאס לראות בטלוויזיה את הישראלים אומרים שהם , ושךשעות בח

, ומישהו גם אומר שזה כמו בשואה, ל"נחנקים כי אי אפשר לנסוע לחו

וכשפותחים קניונים מתנפלים על חנויות האופנה כמו על לחם טרי אחרי 

. רבים סיפרו לי שאת לילות הקורונה בילו בחושך, ואגב. צום ממושך

 קשר עם –עניין נוסף ". ככה"תה תשובה נפוצה וגם הי" לא יודעים"? למה

ויחד , הסתיים אחרי כמה פרפורי גסיסה בת זוג שנמשך למעלה משנתיים

שניסה , )שמו. מ(וסיפר לי ידיד שלי . עם הרגשת הקלה היה גם צער וגעגוע

 –  מצאה מישהו אחר–סוף -וכשאשתו הסכימה סוף, ב ושובלהתגרש שו
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צבט בלב כאילו גם שנים ... ובכל זאת משהו, גאלכאילו נ, הוא שמח כמובן

  . עד שגם זה מתפוגג, לא טובות יחד נכנסות אל מתחת לעור

לחזור אל ! לכתוב? אז מה עושים, והלילות בתקופת הקורונה ארוכים

ישבתי לשולחן ותיכף ! להתגבר על המעצור, זה עם המתעוורים, המחזה

אולי . כמו בחיזור, וב ללחוץמניסיון ידעתי שלא ט. הבנתי שזה לא יצלח

. אולי עם אישה אחרת? איך נרפאים, צריך כמו בפרידה מאישה אחת

המתעוורים , יושב על הכורסא בחושך שלי, ככה יצא, זה קרה, ובאמת

ואז התחילו לעלות ולצוף מתוך חושך , התחילו להעלם בחושך שלהם

כאילו יש , םטהורים וגם עכורי, גם חשקים, סיפורי אהבות, כרון שלייהז

אבל , לא את כולם אני עצמי חוויתי ,מקום לשמות תואר כאלה לאהבות

ואיך .  הקושי בכתיבהואשהרי מה שהיה צריך תיקון ה ,כולם סיפורים

      :ככה,  כן...כמו, בכתיבה אחרת? מרפאים קושי בכתיבה אחת

  

  

  על ערמונים קלויים ועל אוטו משחק של ילדים
  

 ,אולי בגלל החושך כאן והכל סגור, בראש שליזה מה שעלה וצף ראשון 

ה וישנו הים הגדול הכחול הפתוח ינו יש א–בדמיון , בזיכרון, ושם בסיפור

ואולי זה עלה וצף בגלל הערמונים . ולמעלה שמיים תכולים שאין להם סוף

ברחוב , ואני זכרתי אותם מהילדות שלי בירושלים, שהופיעו פתאום בחנות

ובלימסול שבקפריסין קלו  .ונים הקלויים על האשאת מוכרי הערמ, יפו

גם בקונוס נייר העיתון שבו , והיה הריח ההוא של הילדות, אותם על האש

נושם אותו דרך הנחיריים וזה , מכרו לי אותם ואני מחזיק אותו ביד שמאל

כמעט שבעים ? ואיך זה מגיעים אל ריח של ילדות בקפריסין פתאום. כיף

בחור בן עשרים בקושי שרוצה להיות גבר ורוצה גם מה עושה . שנה עברו

? להיות סופר וכבר כתב כמה סיפורים שאחדים מהם אפילו התפרסמו

אחרי זמן . וזף קונרד'ק לונדון וכמו ג'כמו ג, עולה לעבוד על אניית סוחר

ברחובות שליד הנמל  וגם סתם שוטטות" צים"רב של התדפקות על משרדי 

מהר מאוד גיליתי . בוי קוראים לזה-דק, סיפון-נער, בחיפה עליתי לאוניה

ניה היא ושהרי הא, שהעבודה שלי על הים הגדול הכחול היא לגרד חלודה

המים הולכים , שקיעות נהדרות בקצה האופק, היה גם פיצוי .ברזל

ואז הלב , ניה ובין השמש השוקעתוומשחירים ונהר של אור עולה בין הא
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ויש כאב וגם עונג בהשתוקקות ,  מהלא ברור אל, משתוקק למשהו יותר

תה יניה לא היוהא. גם מרגיש לבד בעולם, כלומר אני, הלב, ואז הוא, הזאת

וכעבור כמה ימים אנחנו מגיעים , כל המסע שלה בתוך הים התיכון, גדולה

שהכרתי על  אני יורד לחוף יחד עם חבר חדש. לפמגוסטה בקפריסין

כבר , עיקר ותיק ממני במקצועשלוש וה-מבוגר ממני בשנתיים, ניהוהא

ניה הוא רושם וגם בתא שלו בא, מצייר, והוא עדין ,"מלח כשיר"כמעט 

, זה מה שקירב אותנו ,כמו שאני הייתי מקשקש טיוטות, אחרי העבודה

הוא יורד  .ניהושנינו נאורים בעיני עצמנו יותר מהאחרים בא, האמנות

  . ראשון ואני אחריו

התרגשתי , האמת. ם שפוקדים אותו בקביעותלמוסד ההוא שיש ימאי ?לאן

, גרושה, היה מאחוַרי קשר נעים עם אישה צעירה, כבר לא בתול. רק מעט

הרי זו לא הפגישה עם , ואם היה משהו שגירה את דמיוני, מבוגרת ממני

אפל , דוחה וגם מושך, משהו מסתורי, אישה אלא הפגישה עם בית הזונות

ריח , הולכים אליו תופס אותי הריחולא פחות מן היעד ש. וגם זוהר

, יתה מלאה אותויכל הטיילת שביציאה משער הנמל ה. הערמונים הקלויים

עננות , עננות קטנות שעלו מהמון הדוכנים הקטנים של קולי הערמונים

ואני שאפתי אותו אל תוכי , ים של ריח משכרישהתחברו ונהיו כמו עוד שמ

והריח חדש , נראו ערמונים בארץהרי מאז קום המדינה לא , בתאווה ממש

והוא מוּכר לי גם , ויחד עם זה הוא זכור לי משנות הילדות שלי בירושלים

והנה עכשיו כל . חלומות, מרחקים, אירופה= ערמונים קלויים ; מהספרות

ואני נעמד , הילדות וכל המרחקים והחלומות בתוך קונוס של נייר עיתון

עד , יים ונושך ולועס ובולע ולא ׂשבעאת הקליפות בידיים וגם בשינ ומפצח

, והוא אומר, "?לאן"ואני אומר , "בוא כבר"שהחבר החדש שלי אומר לי 

  ".לשם"

דומה למבנה של סניף קופת חולים , בן קומה אחת, זה היה מבנה לא גדול

עם ספסלי עץ , בפנים חדר קבלה לא גדול ,שם גרנו אז, בשכונת מונטיפיורי

בדיוק כמו , ך הקירות שעליהם יושבים הקליינטיםצבועים ללא מסעד לאור

אן היו בצבע שמן במין כו, שם היו הקירות בצבעי קרם ולבן, בקופת חולים

אולי כדי ,  הוא אפור כההגם, ירוק כהה בחלק התחתון ואפור בחלק העליון

תכניס את זה ", אומר לי והא רק נכנסים. או עליהם כתמי הלכלוךשלא ייר

, וזהו, "את הערמונים" .אני אומר, "?את מה" . אומר ליהוא, !"כבר לכיס

, "אני מוותר היום", כי אמרתי לו תיכף, רק הוא, מחכים בתור, התיישבנו
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ארבע , ומסביב דלתות. וברור שהערמונים אשמים, "היום"עם הדגשה על 

לפעמים עוד מכפתר את , מישהו יוצא, מדי פעם הן נפתחות, או חמש

והוא חיכה ליד . לא רואים, את הנשים, ואותן,  נכנסומישהו אחר, מכנסיו

כמה דקות מאחר . וכשהגיע תורו נכנס, מישהו המליץ עליה, דלת מסוימת

מורה , הגברת, והיא, תכף גם נפתחה הדלת, כך נשמעו קולות ריב מבפנים

תחזירי לי קודם את ", עונה לה, משולהב כולו, והוא, !"תצא", לו את הדרך

והוא , !"אתה, אימפוטנט, אתה לא יכול, אני לא אשמה", והיא, !"הכסף

, !"אתה"ו!" את"וכך זה נמשך בין !". את, את מסריחה, בגללך", עונה לה

ואני כבר לא זוכר אם עוד היו דוכנים . חזרנו לאוניה, וזהו, עד שהגיע שומר

, ואני גם לא זוכר איזה ריח היה שם, על הטיילת ואם דלקו בהם הגחלים

  .מונים קלויים קרים וקונוס הנייר שעטף אותם קודם קרועובכיס ער

מריה אם אני זוכר -אל, ניה מול נמל בדרום תורכיהובעצירה הבאה של הא

ניה ומישהו אחר בא, רחוב של נערות ליווי, כבר הלכתי לשם לבדי, נכון

גם לא בטוח שאכן אעשה , לא הייתי להוט. גם הדריך איך להגיע ,המליץ

הלכתי וביד אחת שלי . ראים לזה כמה מהצעירים של היוםאת זה כמו שקו

וגם הם כמו , אגוזי גן עדן קראו להם פעם, שקית עם קילו של פיסטוק חלבי

הערמונים לא נמכרו בארץ בתקופת הצנע ואני זכרתי את הטעם נפלא 

כזה שמותחים את , וביד השנייה אוטו צעצוע, המיוחד שלהם מילדותי

. לגל ונוסע עד שהקפיץ משתחרר והוא נעצרהקפיץ שלו אז הוא מתג

שאותו , צעיר ממני בשמונה עשרה שנה, בשביל אחי הקטן קניתי אותו

 השארתי בבית והוא לבד עם אימא שלי מחכה לביקורים אחת לשבוע של

אבא שלנו שעזב את אימא שלנו וגם אותו כמובן בשביל אישה אחרת 

זו עם , עם שתי ידיים תפוסות, וככה). וזה כבר סיפור אחר, ואחר כך חזר(

אגוזי גן עדן וזו עם מכונית צעצוע עליתי במדרגות של בית ישן ודפקתי 

 ,לא מעבר לזה, די נאה, אישה כבת שלושים, היא פתחה את הדלת. בדלת

נפנתה כולה לעבר היד שלי שהחזיקה באוטו , ואחרי שסגרה אחריה ונעלה

   .הצעצוע

  .אמרתי..." מה"

וגם , מן הסתם ביקרו שם לא מעט מלחים, אמרה באנגלית" ?...מותר... זה"

מתחה את , היא לא חכתה רגע. אל אוטו הצעצוע, שלחה את ידה לשם

, הניעה את האוטו, התכופפה, כנראה כבר התנסתה בזה מתישהו, הקפיץ

, לפעמים גם צחקה, והפנים שלה מאירים ממש, הוא מתגלגל והיא אחריו
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הניחה את , עד שעצרה. ם אני אור ממלא אותיוג, ואני עומד בצד ומסתכל

  .הצעצוע על השולחן שעמד שם

כמו אימא , אחזה בכף ידי והובילה אותי אל המיטה, אמרה, "תודה רבה" 

   .שמובילה ילד

  

  

  .ב
  

בזה אעסיק את עצמי בתקופה כזאת של מגיפה ? סיפורים על זונות

ים ולזמנים מה למעשיות של ילד? וסתם סיפורים? שמאיימת על העולם

ואם כבר ? זו סיבה אבל, אהבתי סיפורים מאז שהייתי ילד, נכון? האלה

שאין " ידעתי" הרי בן שמונה ואפילו שבע כבר –מדובר בילדות שלי 

הזו ועוד כמה " אמת"אבא שלי גילה לי את ה ".טבע"ויש רק  ,היםואל

ק ור ,המשפחה שגדלתי בה בבתי אונגרין בירושלים היתה חרדית. אמיתות

ובשבתות הוא לוקח אותי למערת הסנהדרין ושם  ,אבא אפיקורס חצי נסתר

 ,את האמיתות שלו ואני אימצתי אותן בהתלהבות הוא מגלה לי וגם בדרך

איזה  , עד כוויהםמחזיק בה ,וגם התחלתי להדליק בסתר גפרורים בשבת

בלילות , ומובן שגם עכשיו, ובקיצור התחלתי לאסוף עבירות! תענוג

   .שוה גיליתי שאני נמשך אל סיפורים שיש בהם חטא וענהקורונ

איזה  ?על מה"השאלה היא ? אלא מה, עונש? מה פתאום קורונה, ודאי

  "?איזה חטאים", ואולי צריך לשאול "?חטא

  .את הידיד שלי מ, כבר הזכרתי אותו

  .פעם.אמר לי, "אני רוצה לספר לך משהו"

  ".את מהדיוטי פריֻהב, אמרת שיש לך בקבוק טוב, קודם תמזוג"

  . שתינו, אמרנו לחיים,  הוא מזג

  , אמרתי לו, "אמרת שאתה רוצה לספר לי משהו , ספר כבר"

  .סוף-ככה הוא התחיל סוף, "אני לא מאמין"

   .אמרתי "? מה אתה לא מאמין" 

  .אמר, "שזה קרה" 

  .די מופתע, ככה אני" ?למו קרה? למי קרה? מה קרה" 

  ".קשה לי להאמין... לי עצמיוגם , לאקסית שלי, לה" 
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, בלונדון, ל"ובזמן ההוא גם זכה להצלחה בחו, הוא צייר די ידוע בארץ. מ

,  אבל גלריה ידועה הציגה תערוכה של עבודות שלו,לא מוזיאון. לא פחות

וכבר בשבוע שאחרי הפתיחה נמכרו כמה , שזכתה גם לביקורות טובות

עלי הגלריה קשרים עם גלריה היו לב, יותר מזה. עבודות במחירים טובים

  . ידועה בבוסטון

אם תצליח שם הערך , אנחנו גם נרוויח מזה", אמרו לו" ?למה שלא תנסה"

     ".של העבודות שלך אצלנו יעלה

ואז הוא נזכר . עשה כבר חלק מהדרך, הוא בלונדון? למה לא, נשמע טוב

 כבר גרו הם, גרושים. איזה עניין באקדמיה, שהאקסית שלו שוהה בבוסטון

כבר , משהו בענייני הילדים, אבל מדי פעם היה טלפון, בדירות נפרדות

גם שיחה על משהו שראו , עצמאים ובכל זאת יש בעיות, בוגרים כולם

ואפילו אומרים איזו מילה על החיים , מוצא חן או להיפך, בטלוויזיה

, כן. היא על האהבה שלה וגם הוא חצי מילה על חצי קשר שיצר, שאחרי

..." לא יותר, מספיק, 7ציון , לא יותר מדי. "אחרי שנפרדו היו די ידידותיים

, שנינו בסך הכל די שמחנו בפרידה", כאילו התחלק לו מהפה, ככה אמר לי

לה שהוא  אמר, הוא התקשר אליה, בקיצור". שלא לומר ששמחנו מאוד

א הי. שתנסה לברר בשבילו שם של מלון סימפטי ולא יקר, מגיע לבוסטון

  .היא תחכה לו בשדה התעופה, היא שמחה, ענתה לו שיופי

אנחנו ", אמר, "היא נשמעה באמת שמחה. זה היה קצת מביך, האמת"

  "?אז מה פתאום, סוף, גרושים סוף

  .אמרתי, ..."לבדה, אולי היא בודדה שם"

היו כמה , ואז היא תתחיל לחזר אחרי פתאום, זה בדיוק מה שחשבתי"

  ..."סימנים קודם

  "שאר בשלךיאתה ת... תתחיל היאש"

אמר , "היא לא קיימת, מבחינתי זה גמור, זה מה שאמרתי לעצמי, זה נכון"

  .והדליק את הסיגריה

  "?לא, התחלת לעשן יותר"

  ...!"הכל, זה בשליטה, לא הרבה, קצת"

  !די, טוב... וכשאני חושב על זה עכשיו אז, ככה אני" ?הכל מה"

. וכשהגיע אל אולם הכניסה ראה אותה, פההוא הגיע לשדה התעו, בקיצור

הוא הניח את המזוודה הקטנה שלו . קורנת ,כמעט רצה, היא מיהרה אליו

  . כמו להעמיד גדר, לפניו
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  .וכבר שלחה ידיה אל המזוודה" ?שאעזור לך? כבדה לך"

  . אמר, "הכל בסדר, לא

  .אמרה, "גם אצלי"

" ?...איך להגיד, את. וביותר מט, את נראית טוב? ...איך להגיד, את באמת"

  .החבר שלי ,ככה הוא

לא אמר , הגיע פתאום, כל השבוע, הוא היה פה אצלי", היא אמרה!" בטח"

  ".קודם

היא סיפרה לי , והיה ברור לו למי היא מתכוונת ,הוא אמר!" ?באמת"

מהתחלה על הקשר שהתחיל בינה ובין ההוא באיזשהו כנס בינלאומי 

, שמח באמת... אני שמח בשבילך? ...יך להגידא, אני !יופי" שנערך בארץ

  ..." זאת אומרת

יושבים במושב האחורי היא הושיטה לעברו את היד , ובמונית שלקחו

  .שלה

  .אמרה!" תראה, תסתכל"

  "?על מה"

  "?אתה לא רואה"

  "?מה אני לא רואה"

  ".הוא קנה לי! הצמיד"

ולי הוא , ככה הוא!" באמת! ממש ממש, ממש יפה! יפה מאוד, בטח, כן"

  ". התחלתי להרגיש שמכבש עולה עלי", אמר

, "אתה בעצמך הודית, ליופי שלהם, לך אף פעם לא היה חוש לתכשיטים"

  .היא אמרה

  .הוא אמר, !" לא היה לי חוש,כלומר, ממש ממש לא, ממש לא, זה נכון"

אתה לא יודע איזה תכשיטים עוד הוא ", היא אמרה, "זה עוד כלום, חכה"

  !"הביא לי

  .הוא אמר, "אני באמת לא יודע"

בעיקר ", ואז היא צחקה ואמרה!" כמה הוא הביא לי, ולא פחות חשוב"

  . זה ממש אומר משהו, לא כולם יחד, כשחושבים מתי הוא נתן לי

  .הוא אמר, "זה ודאי אומר"

  "?...אתה עייף או מה, אתה כאילו לא מקשיב"

  ..",שדה התעופה קודם, הטיסה, אני עייף, כן"

  ". בדיוק הגענו, תוכל לנוח אצלי! מצוין"
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  ...". למלון...אולי אני קודם"

, מקום מצוין מכל הבחינות, אצלי נוכל גם להתקשר למלון בשבילך"

. אמרו לי שאתקשר לוודא שכל בסדר .מלון בוטיק כזה, מבוקש מאוד

, וכבר לקחה את המזוודה שלי, אמרה, "מספר הטלפון שלהם אצלי בדירה

  . ה לי יד לעזור לי לצאת מהמוניתגם הושיט

  .רק נכנסנו לדירה הקטנה ששכרה, אמרתי" ?טוב, תתקשרי למלון"

אמרה וכשישבתי הביאה לשולחן , !"שב, אתה מוכרח לראות, רק רגע"

והעלתה מתוכה בזה , שהכרתי אותה מהחיים המשותפים שלנו, תיבה קטנה

 הניחה אותם על ,תליונים אחר זה צמיד ועוד אחד ועוד וכמה שרשרות

מה אתה , נו", ואז היא, לא ספרתי כמה אבל קרוב לעשרה פריטים, השולחן

  "?אומר

ובעצם למרות שאני לא מבין גדול ', וכו' וכו...!" ממש, ממש, כן"

מאלה שרוכלים היו מוכרים ליד , בתכשיטים הם נראו לי תכשיטים זולים

  .התחנה המרכזית בתל אביב

, זה שהוא לא נתן לי אותם בבת אחת אלא אחד", היא אמרה..." והעיקר"

נראה , תנחש", אמרה, "מתי, והעיקר באמת זה מתי הוא נתן לי אותם, אחד

  !"אותך

  "לישון מת אני ,למלון כבר נצלצל ואולי ,ףיעי גם ואני ,יכול לא באמת אני"

  .והיא המשיכה ודהרה

היה בא הוא ", היא אמרה ..."אתה מבין ודאי מה, כל פעם שהוא רצה"

והיא עצמה גם הדגימה וקדה מין , "עם קידה, ככה, ונותן לי תכשיט כזה

  . קידה כזאת

  .החבר שלי מ, הוא אמר" ?מה אני אגיד לך"

  ".תגיד? ...מה"

שדברנו פעם על , היא אמרה את זה ואני נזכרתי? אתה לא מבין בעצמך"

 , בשביל כסףזונות עושות את זה'והיא אמרה לי , עוד לפני הנישואים, זונות

אבל כמה נשים יש שעושות את זה לא פעם אחת אלא , פעם אחת כל פעם

בשביל , לא להיות לבד, טחוןימתחתנות בכלל בשביל ב, חיים שלמים

נזכרתי . בשביל שמלת הכלה היפה, כן, השד יודע מה... גם בשביל, ילדים

ין יתה צריכה את כל הענייופתאום חשבתי למה היא ה. בזה ונהיה לי רע

הוא ממש " ?...למה... ?למה! לא להאמין? ...להראות לי ולספר לי, הזה

  .כמעט התחנן
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, לא רצית אותה, אחרי הכל אתה רצית גט", אמרתי אני .."אולי... אולי"

  ..."אולי, והיא רצתה להראות לך שיש מישהו שרוצה אותה

  ".זה יכול להיות, כן... זה"

אתה גם ? מה איתך",  חיטטתי ככהלא יודע למה, אמרתי, "זה בקשר אליה"

  ".אמרת ככה, לא מאמין על עצמך

היא ", ואז המשיך במה שקרה בין גרושתו ובינו..." אם כבר, אז ככה, טוב"

ואז ? נכון, המאהב שלה, להדגים איך הוא היה עושה, קדה קידה כזאת

ובלי היסוס , כשהיא קמה מהקידה היא גם הרימה את קצה החצאית שלה

קמתי אליה ועשינו את זה כמו , טוב..  משכה אותי אליה וובושה היא

אחרי כל , אני עשיתי את זה איתה? ...אתה מבין, שהצעירים קוראים לזה

והתכשיטים הזולים , מה שהיא סיפרה לי וכל מה שחשבתי והרגשתי קודם

היית , עשיתי את זה איתה ואני, כאילו הוא שם, של ההוא עוד מונחים שם

  .הוא אמר" ?...יןאתה מב? מאמין

  .יצא, ככה, אמרתי, "אולי דווקא"

  "?דווקא מה"

ובדרך אל הדלת " אני מוכרח ללכת", אמרתי וקמתי" ?אני יודע מה"

כל הסיפורים האלה , בעצם", שמעתי ואני לא בטוח לגמרי שזה הוא אמר

אולי מפני שבסך הכל היא ילדה שנשארה ... כל ההתהללות הזאת, שלה

  "תמימה

  .ידעתי אם ללגלג לו בנפשי או לשבח אותו על נדיבות לבוואני לא 

הבנתי ? ואיפה כאן החטא הגדול שמגיע עליו עונש מקביל לקורונה 

מישהו מינה אותי ? אז מה. שלי" אהבת הסיפורים"שפשוט נסחפתי אחרי 

  .העיקר שנהניתי? להיות שופט פתאום

  

  

  "היא אהבה אותך". ג
  

. משמח בסך הכל חד עם זה לא מדובר בענייןי ,מעצם הסיפור ,נהניתי, ןונכ

אלא שאז נחלץ , ודאי לא כשסגורים לבד בחושך הזה של לילות הקורונה

פתח את , עצמאיוהוא בעצמו כאילו הוא יצור חי , כרון שליילעזרתי הז

לנסות , ך החושךולהכניס אור אל ת,  והגיע–  ואולי את החלון– הדלת

  ! ואיזה אור, לפחות
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. החבר שלי מ, והוא, גרו לא רחוק מאתנו, בני הזוג, ים שלוהם היו ידיד

ולפעמים היה קופץ אליהם , עם אותה אישה שסיפרנו עליה, כן, עדיין נשוי

, שניהם. ולו כדי לברוח ולנוח משעה לא טובה עם אשתו, לביקור קצר

, הוא רופא בכיר בבית חולים ונעדר הרבה מהבית, היו רופאים ,הידידים

 במשרה חלקית בקופת חולים כדי להיות פנויה יותר לשלושת והיא עובדת

,  היה מוצא אותה לבדה או עם הילדים,.מ, כך יצא שהוא. הילדים שלהם

לפעמים היה החבר שלי גם מקטר על היחסים הלא . והם מתקשקשים כרגיל

העיקר זה . וזה הוא עשה גם כששניהם היו בבית, טובים שלו עם אשתו

תו יכאילו נושא א,  היה הלב יותר מואר משהיה קודםשכשהיה חוזר לביתו

    .משהו טוב וחם שקרן מהבית שלהם

שניהם החליטו שהיא תישאר בבית ולא . במחלה הקשה, כן, ואז היא חלתה

, צילומים, ניתוח אחד, יוצאת כמובן לכל הטיפולים הדרושים, תתאשפז

,  הקיף אותהאיזה חום, ובבית. וחוזרת הביתה כשרק אפשר', הקרנות וכו

היו נכנסות , גם ממרחקים, שכנות, כמה ידידים וחברות, הילדים, בעלה

יושבות , כדי לא לעייף אותה, ולרוב, לפעמים מדברות איתה, ויושבות

לפעמים גם היו . כאילו סופגות את האור שקורן חרש ממנה. ושותקות

, הגם מכינות אוכל למשפח, מסדרות, מנקות, קמות ועוזרות משהו בבית

 הרגשתי שלא פחות משהן –גם במחלתה ,  כמובן–כשביקרתי , ואני

   . זרות לה היא עוזרת להןוע

   :.מ, יום אחד החבר שלי

  .  האלמן,לחבר שלי, אמר לו, "אני צריך להגיד לך משהו"

    .והצד השני עוד שתק, אמר החבר שלי, "אני שומע, כן"

תה יאתמול הי", והבעל אומר לו, הוא מרים את אפרכסת הטלפון

. מ, החבר שלי, "לא רציתי להטריח אותך להגיע", והוא מוסיף, "ההלוויה

לא היה לי ראש ", בעלה, והוא גם הוסיף, כבר התגרש וגר בעיר אחרת

אחר כך ". האלמן, הבעל שלה, הוא אדם ישר", ולי אמר החבר שלי, "לזה

 וכך גם .האלמן צלצל למחרת, ושוב, היה יום השנה למותה ועלייה לקבר

הידיד . לפני שסגר את הטלפון הוא נעצר, ואז. ביום השנה השני למותה

  שלי הבין שיש לו עוד משהו לומר לו

   .אמר לו האלמן, "אני רוצה להגיד לך שהיא אהבה אותך"

כולם אהבו אותה והיא אהבה ", אמר לו החבר שלי, "גם אני אהבתי אותה"

  ".את כולם
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היא אהבה אותך כמו שאישה אוהבת ", ןאמר האלמ, "זה היה משהו אחר"

היא ", ואז הוא הוסיף, "אוהבת", וכאן הוא נעצר ואז אמר..." כמו ש, גבר

והוא אמר לו , "היא בעצם ביקשה ממני לומר לך את זה, אמרה לי את זה

אמר לו את זה כאילו  ,.מ-ל, זה לידיד שלי האלמן כלומר אמר את, את זה

  .כלום

  . כאילו לקח לו זמן להתעשת, יהחבר של, וכאן הוא שתק

שהייתי בה רק , את סיפור האהבה הזאת", הוא אמר בסוף, "משונה"

אני זוכר יותר משאני זוכר קשרי אהבה ממומשים והדדיים שהיו  אובייקט

אני , כבר שנים, מדי פעם. לי לפני הנישואים שלי ואחרי הגירושים שלי

, תה אהבהייתי קודם היכרון שהעליגם בז? בגלל האהבה? למה. נזכר בו

  "? ...איך לומר, ואילו זאת. אהבה עכורה? ...איך לומר, יתהיאבל היא ה

  .שספרתי לה את זה כעבור שנים, אמרה לי ידידה, "עושה לי צמרמורת"

? בגלל המוות", אני שואל" ?כך-למה בעצם המעשה הזה מרגש כל"

 לא רק שלה .סוד האהבה, הסודואולי בגלל . משהו מזה, אולי? ההחמצה

הצורך לספר לו שאהבה , אלא גם בגלל האהבה בין בני הזוג, .אל מ, אליו

כמו שקוראים לזה , שידע להכיל את זה,  והאהבה שלו אליה,.את מ, אותו

, על האהבה שלה אליו. לספר למ, הצורך שלו, אחרי מותה, ואחר כך, היום

ובסך הכל  ,כאילו לממש איכשהו את האהבה שלה, והיא אשתו אחרי הכל

.." .ידעתים לא וארבעה 'ממני נפלאו, המה שלושה. "מדובר כאן בסוד

  . היא האהבהםואחת מה

בחושך , האלה בזמן הזה' סיפורים'למה צצו לי שני ה. ושאלה קשה יותר

? ככה סתם? במקרה? ...ובכל זאת, מנם לא מתוך החלטה מדעתוא? הזה

ואני הלא , הקורונה הזאתסיון לא מדעת להבין את פשר יואולי היה כאן נ

ואני לא יכולתי שלא , גדלתי בילדותי בעולם חרדי שמאמין בחטא ובעונש

  . רונה כמין עונש על עולם שטוף בנהנתנותו על הקםלחשוב לפעמי

  

  

  "גם אם יירד גשם חזק. "ד
  

? אין לי זיכרונות על אהבות שלי? לא היו לי אהבות, הסופר, אני, ומה איתי

אבל כשזה מגיע לכתיבה אני מעדיף להסתתר בתוך , רונותויש גם זיכ, היו

מאדאם ", הסופר הצרפתי הגדול, וכבר אמר פלובר. הדמויות שאני ממציא
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תענוג , בהסתתרות הזאת אני זוכה לשני תענוגות, וכך". בובארי זה אני

ומאחר שמדובר בימי ובלילות . היצירה-זיכרון האהבה ותענוג הכתיבה

ל מכותיה אני נזכר בכתבה שראיתי בטלוויזיה על מגיפת הקורונה עם כ

שיהיה להם מה ואת , עמותה שמספקת בובות של דובונים לאנשים בודדים

כשהם מחבקים , גברים ונשים, ובכתבה הראו כמה טוב לאנשים, מי לחבק

 היצירה היא –ועולה בדעתי שהכתיבה . את בובות דובוני הילדות האלה

   .אולי בשבילי מין דובון כזה

  .ואספר על אהבת נעורים שלי, ובכל זאת לא אסתתר הפעם

אפשר לומר שחלק לא קטן משעות הלימוד שלי בתיכון בזבזתי על הצמה 

, והיא יושבת בשורה שלפניי והצמה מין חבל או סולם שאני נאחז בו, שלה

תלמידה . לא רק היופי שלה משך את לבי! איזה פנטזיות... ומטפס עליו ל

, סיפרה לי שהיא בכלל גרה אצל סבא וסבתא שלה, ה שלהקצת חבר, אחרת

היא יתומה או סתם , וכך או אחרת, ההורים גרושים או אולי בכלל נפטרו

ודי היה בזה כדי שהלב שלי יקפוץ  ,בת להורים שהתגרשו ונטשו אותה

 גם עזרו –פנים וקומה ,  כולה–היופי העדין שלה , ואם לומר אמת, אליה

בזמן " נילי"במחתרת   הסתבר שהסבא הזה שלה היהואז גם. ללב לקפוץ

וגם הוא נתפס ונחקר , מלחמת העולם הראשונה יחד עם שרה אהרונסון

זה בכלל הרים אותה בעיניי ובלבי , ידי התורכים-על" פאלאקות"בעינויי 

פעם ופעמיים וגם שלוש ניסיתי בהפסקות להתקרב אליה ברגע . לגבהים

   .אלא מה,  נעצרתי בדרךאבל, שבו נראתה לי והיא לבד

מין , ם"יחד עם עוד תלמידים בכיתה היינו בחג, שנינו! איזה מזל, ואז

יש ספר , הבריטים שולטים,  טרם קום המדינה–והימים . ע של ההגנה"גדנ

ניות שמביאות וובלילות מגיעות מדי פעם א, העלייה לארץ אסורה, לבן

 ואם הן נתפשות הם ,לרוב ניצולי שואה, ליגאליים-בסתר עולים בלתי

ואת כל זה אני מספר כדי לספר כמה . נשלחים למחנות מעצר בקפריסין

ניה ושמחתי כששלחו את שנינו לתצפת מול הים ולדווח אם רואים איזו א

המקום שלנו היה מין גבעונת שעולה מתוך החולות של שפת . מתקרבת

וף וכבר שנים רבות קוראים לו ח, הים מול פתחו של רחוב פרישמן

, גם כמצעים וגם להתכסות, הגענו לשם שנינו עם שמיכות קלות. פרישמן

תלולה מספיק כך שגם בשכיבה אפשר לראות  והגבעונת. כבר היה קריר אז

אני . כל אחד עטוף בשמיכה שלו, ואנחנו נשכבים זה ליד זו, את הים

והים שחור ואני זוכר אותו כחול וזוהר וזה עושה אותו , יימסתכל לפנ
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כל כך , וגם היא כולה סוד, ומכוסה ,והיא על ידי. יו שיהיה כולו סודעכש

   . יחד איתה,הסוד, והוא שלך, גע בוירק תשלח את היד שלך ות ,קרוב

 כמו ,היד שלי, לא אני. אני לא זוכר כמה זמן לקח לי עד שהחלטתי

לאט היא זחלה מרחק של חצי .  החליטה והתחילה לזחול לעברה,מעצמה

אז . עד שהגיעה אל השמיכה שעטפה אותה! זמן זה נמשךוכמה , מטר

חי אבל עטוף באיזה , הכתף כנראה, זחלה תחתיה והגיעה אל משהו חי

פגשה את , תנייםו לעבר המ–שלא נשכח ,  היד– אז המשיכה וזחלה. בגד

 והיד, הגוף החי, עכשיו זה כבר היה זה, נכנסה תחת השוליים, שולי הבגד

כנראה , איילה,  ואחר כך הבנתי שהיא– וטיפסה  מלטפת המשיכה– זוחלת

עד ,  עד שנגעתי במשהו רך ומוצק יחד–נרדמה ונמנמה כל אותו זמן 

אני לא יודע ... לא הספקתי. זהו הגעתי. אחד העופרים שלה... שנגעתי ב

היא התעוררה כנראה . שלה ואז הרגשתי את היד, מה בדיוק לא הספקתי

, אלי,  ביד שלי ושלחה אותה החוצהאחזה, לא אמרה מילה, מתנומתה

   .למקום שלה

  ! איפה? ויתרתי? יאשתייהת

, לקראת סופו של השיעור האחרון, בעיצומו של חורף, יום גשום אחד

  . תלשתי את הדף האחרון מאחת המחברות שלי

גם , גם אם יירד גשם ,אני אחכה לך היום בחמש בבית הקברות המוסלמי"

 )כמעט קרע את דף הנייר" חזק"י לה והתכך כתב" (אם יירד גשם חזק

  . כיתייואני ח, ובאמת ירד גשם חזק

  ואני אוהב. צופה בשוליו אל הים, היום פורח שם גן העצמאות היפה, אגב

  .והלב מתמלא אור, לטייל שם

  

  .ה
  

מחזה  ,המחזה על שלושת האחים המתעוורים, ומה עם העיוורים שלי

ה שלא ידעתי איך להמשיך ממנה כלומר הגעתי לנקוד, שנתקעתי בכתיבתו

, המעשיות שכתבתי עד הנה נועדו בעצם לרפא אותי-כל הסיפורים. הלאה

 כמו שמרפאים או מנסים לרפא ,תקעות שלי במחזה על העיווריםיאת הה

האמת . אז הגיע הזמן לראות אם אכן בא מרפא. אהבה אחת באהבה אחרת

להם ושל לילות היא אולי שהעיוורים עצמם קמו עלי מתוך החושך ש

  .הקורונה
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 האמת שכמה מהם –יפים אולי , נכון! עזוב כבר את הסיפורים האלה"

  .העיוורים, הם אמרו לי..." בכלל גנבת

שים את והרבה סופרים ע", אמרתי, "מספרים קודמים שלי, גנבתי מעצמי"

  ".שלא לדבר על מלחינים, זה

? העיקר זה מה איתנו", ווריםיהע, הם אמרו, "זה עניין צדדי, בסדר, בסדר"

, תקעות שלך בכתיבה עלינו התחלת עם כל הסיפורים האלהיהלא בגלל הה

   ."כמה שכבר יש לך, שרון שלךילחדד את הכ

לא הכי נעים לשמע דיבורים כאלה מעיוורים שאני בכלל המצאתי ובראתי 

אבל האמת היא שבאמת מצאתי פתרון לקושי שעצר אותי בכתיבה , אותם

 אולי באמת בעזרת העבודה על הסיפורים –פנים מאמין בזה  אני על כל –

וודאי שבעזרתן של הידידות שלי , ואולי בעזרת הלבד בחושך, הישנים

דבר . שמלווה אותי בכתיבה שלי כבר שנים רבות, אנה סגל ועליזה רוזן'ז

לא מחזה אלא משהו שהוא בין מחזה , ראשון החלטתי לשנות צורה

משהו שיעזור לי , מין רומן קצר, גם סיפורלפרוזה ובעצם גם מחזה ו

כמו ההליכה אחורה של אתלט כדי לרוץ קדימה ואז , להתחיל הכל מחדש

    .לקפוץ לגובה
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   לאה איני

  

  

   החופשה
  

  'הילד של לגיון הזרים': מתוך הרומן בכתובים 15התחלת פרק 
  
  ,הילד

  1969יולי 
  

רגועים שהתחנפו לכפות רגליו המים הקרים . הקרירות העירה אותו

הוא כמעט . עלו וליטפו את שוקיו, ואז שבו, נסוגו, דגדגו, באו; היחפות

נרדם בחזרה עם תנועת הנדנדה הזו עד שגל אחד שלח כף מים נדיבה מדי 

ודחף את עצמו , הסתובב, הוא הצטמרר. והטביל חצי ממכנסיו, תחת ירכו

הצבע שלהם . כל על השמייםאחר כך הסת. לחוף היבש, חזק מעלה לאחור

ראה איך השמש שרטה בציפורן דקה , כשצמצם את מבטו. העיד שמוקדם

היה . במרומז. הכול התחיל תמיד בסימנים. הוא שפשף את עיניו. מעל הים

. ברור ומוצק, שבבת אחת נהיה קשה, משתנה, מעורפל, משהו רך, משהו

 נטוע חזק ,האוהל היה שם!  האוהל–מיהר והפנה את ראשו לימין 

ויחד עם צווחה של ציפור משכימת קום עלו מתוכו גם הנחירות , בחולות

כבר אי אפשר היה להבדיל . משמאלו ייבב בימבו מתוך שינה. של אבא

, ורק חוטמו השחור. פרוותו הארוכה הסבוכה נבלעה בו. בינו לבין החול

יו חסרי שגם בשנתו ה, אוזניו וזנבו, זה. העיד שזה כלב, שתפח וצמק, הלח

  . מנוחה

אבל מה שהציק לו היה האם הוא . יכול היה לדמיין? על מה חולם כלב

הוא ידע שהגיע לו שיופיע ? איך הוא נראה בשנתו, ואם כן, חולם עליו

כשהשכנה סיפרה לו . נאמן-בחלומו כרומל או לפחות כחבר לא

, כשנכנעו. הסתער על ההורים, שמההמלטה של עצמונה נשאר גור אחרון

הוא . ביר אותו בידיים רוטטות ובחינם את הגדר המפרידה בין החצרותהע

אבא . אך בקושי דאג לו בבית, עמד בהבטחתו לנקות את החצר חצי שנה

אימא טיילה ומילאה ליתר ביטחון את צלחתו , האכיל אותו כשנזכר

ים כמו שאבא עם מילותיו המצחיקות ִכושבה והתלוננה על הֶמ, בערבים

שהיה מלטף , אבל אבא. אבק והפרווה שהתעופפו בדירהקרא לדבלולי ה
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מישהו פה ! צביה-בחייך חווה: קרא, את בימבו תוך שהסיר ממנו לכלוכים

  !לפחות מטאטא

רק שלא התחשק לו , נצרך להשתין. הוא שלח עתה יד טיפשה למבושיו

כאילו לא די היה , ואז. הסיג את היד וחפר אותה בחול. להתרחק. לקום

. ים-פי-סו-אינ. השמיים היו אינסופיים.  את קבורתההעמיק, בכך

התותחנים של צבא צרפת החופשית הפגיזו לכל רוחב הגזרה של ביר 

. וחיילי הגרילה עם רובי הכידונים התבצרו באבק הלבן, והפיחו עשן, חכים

. ואלו פילחו ושיספו בין המוקשים, אלא שהאור שלף מדי רגע חרבות זהב

ולא חדלו לזוז . תחבלו. התנפחו. הצטופפו.  יפהבכל זאת העננים הגנו

. מוטל ושוכב, חש זעיר כל כך, אל מול קרבות האוויר הללו. במקומם

והרי אי אפשר היה לבטוח ? למה בכלל נרדם על החוף. חשוף לסכנות

  .  להתבצר. להתחפר, צריך היה לישון באוהל עם ההורים! באיש

גם כששתק ועצם , בזמן האחרון. הוא הסב את פניו לחול ונשם אותו מקרוב

ושוב לא . הציפו את מוחו תמונות שנקבו במוחו וגדשו את פיו, את עיניו

חוזר , הים בעצמו נשמע כאילם שהתעקש לדבר. עזר לו כששחה למרחקים

הכול נראה . והשמיים חיקו את הים. שוב ושוב על אותו קצף של כלום

, להרגיש קיים, ראותכך שבכדי להי. כמראה מחוקה מול מראה מחוקה

; ריח החול היה יבש וספוג. ריח החול הרגיע אותו. צריך היה לדמיין

אבל . הוא נענע את ראשו בתוכו וחבט בו בידיו. ישן וחדש, ריקבון וטריות

צרור המחשבות שהפכו את גופו לבית , התזוזות הללו? מה הוא עושה

כבר כולם עוד יעיר ככה את הכלב ואז , חרושת למה שאין לו מלים

הוא רובינזון קרוזו . שימשיכו עכשיו לישון. עוד לא. לא רצה בזה! יתעוררו

אימא תקרא לי  "–אבל דוד אנרי ! ובצדק, אין ולא יהיה לו ששת. שניצל

 אמר שכל המלחמות הן אותה –" אתה ואני נישאר נאמנים לצרפת, יאנק

  .     מלחמה אבל כל חייל הוא אחד

כשהביא בפניהם אתמול את ! ל עצמו להיזכרכעת החליט שהוא אוסר ע

היה זה מטבע זהב שהקיסר החרוט עליו . חש שיכל לתבוסה, השלל שמצא

. ואף על פי כן שמו ומעט מזר הדפנה שלראשו שרדו, נשחק משנים ומכלור

הוא נתן את המטבע ששלה מתחתית הבריכה בידי שני המומחים שהכיר 

והרי הם לא .  כול שאלה איך נכנסוהיא קודם, פניה של אימא ארכו. לזהב

והכניסה לבריכה כמו לחדר האוכל עז , היו אורחים של בית ההארחה

 הייתה אסורה –שלא אחת נעמד לידו ולעס בסנדלו את המדרגה , הריחות
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צחק אבא שמישש ! זה איך, הוא התפלח? איך! צביה-חווה, בחייך. לזרים

כשסיפר לאימא שנצמד . לבחן אותו והסתכ, את הקיסר אוגוסטינוס שזיהה

למשפחות מתארחות עם כמה וכמה ילדים עד שהשומר לא ידע איזה ילד 

ועצם עין אחת , הרחיק אותו, נשך אבא את המטבע, שלהן ואיזה לא

אבל אחר כך כשהוא העיף את המטבע באוויר ותפס בו רק . לראותו בבירור

ושת הגוף שלו נהיה בית חר, בכדי להניחו בחזרה בכף ידו הלחה

פגום . אמר אבא! כל הכבוד. הוא ריחף, הוא לא עמד על החוף. לאווירונים

  !  זהב זה זהב, או לא

חיילים של , כל שנה בקיץ! זה מה שהם, פרזיטים על החוף! פרזיטים

ובזזו מכל הבא , העמידו קו הגנה, הקימו אוהל, כבשו חוף, שבאו, חופש

מם לו לפעמים לשחות כששע. מים בברזים, מציל, חול, ים, שמש: ליד

בשום קיץ זה לא היה . הוא חיפש ילד שדומה לו בין ילדי הנופשים, לבד

הם . באשכולות, אצל רוב המשפחות הילדים הצטופפו כמו ענבים. קל

, שרוף, ענב אחד שזוף. צחקו, גם אם הסתקרנו, ואחדים. התעלמו ממנו

ה היו שודד למרות זאת שלושת הימים בטנטור. מקולף עם כלב מטונף-חצי

זה לא חשוב איך קראו לו . ללא חת שהתנדב לצבאם הקטן תחת שם בדוי

הפר למענו דוד אנרי את שתיקתו ! חשוב איך קוראים לו עכשיו, כשנולד

  .  כשהוא סיפר לו על החופשה

  . הוא חייך? איך

Le Bonheurאמר דוד אנרי , Les vacances du Bonheur.  
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   בועז יזרעאלי

  

  

   אדם עסוק
  

  

כך זה נראה . לא היתה לי ברירה. פעם רדפתי אחרי העורך שלי לנפאל

 פרופסור וראש –האדם המכובד הזה . כאילו אין לי ברירה, בימים ההם

 שהופקד וליתר דיוק הפקיד את –מחלקה לספרות באוניברסיטת תל אביב 

-באינהג לחמוק ממני בארץ והותיר אותי , עצמו על עריכת כתב היד שלי

או שלפחות היה מובן , בנוסף לצורך המובן. ודאות שלא יכולתי עוד לשאת

, מפורטת ומאלפת על טיב הסיפורים, בחוות דעת סמכותית, לי בימים ההם

אילו הבהרות והערות להשמיע -היו לי אי, שלא נבחנו עד אז בעין מקצועית

 משתי היה זה אדם שחלש על לא פחות. שבעיני היו דחופות וחשובות, לו

ועוד חצי משרה בהוצאה ותיקה שהראתה נכונות , משרות באקדמיה

בנוסף לפעילותו הספרותית הענפה בארץ הרבה . להוציא לאור את ספרי

אדם . העורך הזה להשתתף בכנסים ואירועים ספרותיים בארצות אחרות

כך קראתי לו בשיחות עם מכרים . עסוק מאוד שזמנו יקר היה העורך שלי

בחודשיים הראשונים לחתימת החוזה לא .  העורך שלי–העניין שהיו בסוד 

כנראה לא הרבה לשבת . לא בביתו ולא בהוצאה, הצלחתי להשיגו בטלפון

. להודעות שהשארתי לו בביתו לא היו הד ולא תגובה. במקומות האלה

כשהרהבתי עוז להתקשר , פעם אחת בלבד עלה בידי לתפוס אותו בביתו

אז הוא נשמע כאילו העירו אותו משינה עמוקה ו. קצת אחרי עשר בערב

יפנו אלי " בבוא הזמן"וש, ורטן בחיפזון שתפסתי אותו בזמן לא נוח

  .החל החורף, עברו קיץ וסתיו. מההוצאה

בסוף נובמבר התקשרתי להוצאה ודיברתי עם מזכירת . איש לא פנה אלי

שטחתי בפניה את מצוקתי וביקשתי למסור הודעה דחופה . המערכת

מכיוון שהאדון נסע לכנס , המזכירה הסבירה שאין בכך טעם. עורךל

הציעה לי המזכירה , מתוך השתתפות במפח הנפש שלי. ל"ממושך בחו

הוא לא אוהב . להתנחם בכך שגם כותבים אחרים זוכים ליחס דומה מצדו

. אפילו פניות שלה עצמה, וכל פנייה נחשבת בעיניו טרדה, אמרה, טרדות

הוא פשוט . כלל לא, חברותי-ובר בטיפוס עוין ובלתיזה לא בגלל שמד
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וגם , קטמנדו, במאמץ לא קטן חילצתי ממנה את יעד הנסיעה. מאוד עסוק

מיד אחרי שיחת הטלפון הזאת נכנס בי מין שד .  שרתון–את שם המלון 

רגשות קדחתניים התסיסו את נפשי במשך דקות . של דחיפות בלתי נשלטת

אם אפשר , ההחלטה. הנה נוצרה לה החלטהו; ארוכות והפכו לרעיון

. הפכה אותי ליעיל כפי שבכוחן של החלטות חפוזות לעשות, לקרוא לה כך

הזמנתי כרטיס לטיסה הקרובה . בתוך זמן קצר כבר דיברתי עם סוכן נסיעות

נדמה היה לי שחוסר . התחלתי לארוז ולמחרת בערב יצאתי לדרך, ביותר

אפוף יתר על ,  טיפוס מטריד בעמימותו–המנוחה המוזר שנגרם לי בגללו 

 הוא שדחף אותי למעשה חסר הטעם והנואש –המידה בהשד יודע מה 

כשהפקיד , בהגיעי לאשנב של ביקורת הגבולות, על כך נוספה מועקה. הזה

חוסר . שסקר את דרכוני הסב את תשומת לבי לכך שאין לי ויזה לנפאל

ונית כשהתיישבתי סוף סוף התבונה והערנות הזה שלי גרם לי תחושה אס

הנה הזדמנה לי הזכות לדעת ידיעה ברורה שאני עושה טעות ממש . במטוס

חשתי צרוב על ,  דולר900, את מחירו היקר של הכרטיס. בעודי עושה אותה

מהמטוס לבניין שדה . מצחי כעדות וסמל לסכלותי העצומה והבזבזנית

בהגיעי . קודר ועגום, התעופה של קטמנדו צעדתי עם אור ראשון של שחר

כשהסתבר שניתן לקבל ויזה במקום ולא אשולח חזרה , לשם הוקל לי

עמידה ממושכת בתור בדלפק האשרות איפשרה לי להתרשם . לישראל

, הייתכן. מיושן ודל,  קטן–ממבנה שדה התעופה הראשי של המדינה 

  ?שבמקום כזה ייערך כנס ספרותי בינלאומי, תהיתי

איזור , אמל'בשעת בוקר מוקדמת וצוננת במרכז התהמונית הורידה אותי 

האוס הראשון -הנחתי את חפצי בחדר ששכרתי בגסט. התיירות של הבירה

רק טיפלתי בצרכיי המיידיים וכבר יצאתי והתחלתי ללכת . שנקרה על דרכי

האוס -לפי הנחיות שנתן אחד מעובדי הגסט, מלונו של העורך, לשרתון

מקץ הליכה מהירה בת כרבע . א שהוא אכן שםהדחוף ביותר היה לווד. שלי

פקיד הקבלה בדק ואישר . שעה התייצבתי בדלפק שיש סגול ושאלתי עליו

  .יחזור מתי מסר לא .בחדרו לא הוא כרגע אבל ,אצלם מתארח אכן 'ל 'שפרופ

אמנם מתוך סקרנות כפויה ועוינת של , האוס התחלתי-בדרכי חזרה לגסט

על , על הצבעוניות המרוטה של הרחובות, בלהשקיף סבי, כורחו-תייר בעל

אז גם שמתי לב לצנימותן של . בנייני ומשרדי וחנויות העולם השלישי

, שוטרים וחיילים עם מקלות. לעליבות הרוכלים לבושי הסחבות, הבריות

רזים גם הם , בלטו בצמתים מרכזיים, משופמים כמו רוב הגברים ברחוב
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על המדרכות ישבו ושכבו אנשים . עברובם כאילו זה זמן לא אכלו לשוב

סוגים לא מוכרים של צחנה התחלפו באפי . חלקם כנראה גרו שם, יחפים

שכבתי במיטה וניסיתי לשווא לנוח . שוב ושוב עד שהגעתי לגסט האוס

, לאורך הקיר מול המיטה. ארומה של נזלת עמדה בחדר. מהטיסה הארוכה

בשכיבה על ידי אורחים שלא היו סימני יריקות שנורו , בשורה ישרה למדי

העסיסיות שבהן היו כבדות . טרחו לקום מרבצם ולגשת לחלון או לכיור

מרוב . ירוק ואפור, וכשניגרו למטה השאירו על הקיר קווים בגווני צהוב

שוב עלה בי . אבל עיניי נמשכו אליהן בעיקשות, גועל ניסיתי להסיט מבט

  .כמעט מופרך, ה רעיון מוזר ז–החשד שכנס ספרותי בינלאומי כאן בנפאל 

  

האוס ובהיתי -אחרי הצהריים ישבתי חסר מנוחה במסעדה של הגסט

לא . מגע מפת הבד הבהירה שכיסתה את שולחני היה דביק. בטלוויזיה

עובדי המקום רבצו . יכולתי להניח עליה את ידיי ולכן דחפתי אותן לכיסים

, אחד הביא תפריט. ומקץ זמן מה התנערו והחלו לכרכר סביבי, מול המסך

שני נערים עמדו , אחר הביא מאפרה וביקש לדעת מאיזו ארץ באתי

בסופו של דבר הם . מחכים לשאת את בשורת הזמנתי למטבח, מאחורי

  .הניחו לי

אמל בין בתי מגורים רעועים למראה בני 'בערב טיילתי בסימטאות הת

ארבע -שאף פרט בהם לא דמה לבתים בני שלוש, שלוש או ארבע קומות

לא , לא צורת החלונות והדלתות,  לא הגוונים–אביב -קומות שהכרתי בתל

התיישבתי לאכול במסעדת תיירים שהיתה . צלחות הלוויין המאולתרות

  .מוארת בנרות ומנורת נפט בגלל הפסקת חשמל יזומה

לפני שנרדמתי עלתה בי התהייה מה . חזרתי עייף לחדרי ונכנסתי למיטה

ס אותו סוף סוף במלונו הוא רק ימלמל מרוחק וזעף אעשה אם כאשר אתפו

או , או אפריל, שזה לא הזמן ולא המקום ושיפנו אלי לכל המאוחר עד ינואר

לא אוכל לעשות . כנראה שכלום. וינתק מגע, כל חודש אחר שיעלה בדעתו

  .כלום אם זו תהיה תגובתו

, וביבבוקר צעדתי שוב לשרתון והתיישבתי במארב בפינה רחוקה של הל

טבלתי באווירת החמישה כוכבים הכלואה במרחב . עם תצפית למעלית

דעת -היה משהו מניח; המטופח כאילו צפתי באקוואריום של פורמלין

במוזיקת הבארוק המדידטיבית , בשטיחים הכהים הנקיים, בריהוט הכבד

. נדמה שהתנמנמתי קצת פה ושם על אף דריכותי. שעמדה שקטה באוויר
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ייתכן שמבטו . א יצא מהמעלית והחל לצעוד אל היציאהמקץ זמן מה הו

היתה לנו בסך הכל פגישת היכרות בת כתריסר ; נתקל בי והוא לא זיהה

שבמהלכה הוצגתי בפניו על ידי , שניות לפני קרוב לשנה במשרדי ההוצאה

ומאז ודאי כבר ראה ושכח עשרות , המזכירה והוא הימהם משהו בתגובה

-כעת נראה חמור. יד ושאר מתדפקים על דלתופרצופים של מוסרי כתב 

הוא נשא תיק . הנחתי לו לעבור ואז הלכתי במרחק מה אחריו. תלוש, סבר

עד שהגעתי לדלת הזכוכית הוא כבר נעלם למונית . קטן וכבד על גבו

נכנסתי למונית הבאה והוריתי לנהג לנסוע . שהשוער נחפז להזמין לו

. י הוקפנו נחילי אופנועים וריקשותבכל צומת מרכז. בדבקות אחרי עמיתו

. התנועה היתה צפופה והתרווחה רק כשהגענו לרובע רחוק ואפור של העיר

הוריתי . שם הוא ירד מהמונית ופנה לבניין אבן לבן מוקף גדר בטון גבוהה

העורך קרב לשער ברזל גדול והציג . לנהג לעצור כמה עשרות מטרים משם

ביקשתי . פתח עבורו וסגר אחריומסמך כלשהו בפני שוטר בכומתה ש

ענה שזה בית הסוהר המרכזי , לשאלתי מהו המבנה. מהנהג לחכות במקום

ישבנו . של קטמנדו ושם הרובע בו אנחנו נמצאים הוא טריפורשוואר

הנהג קרא עיתון ואחר כך סיפר על קשיי הפרנסה ועל משפחתו , במונית

עישנתי סיגריה , ניחההקשבתי לו ככל שסבלנותי ה. שבכפר הולדתו הרחוק

 באותו –כה מרוכז בענייני הייתי . ומדי פעם יצאתי מהמונית למתוח גפיים

 עד שיעד ביקורו של העורך –כתב יד שמחכה לחוות דעתו המפורטת 

כנראה ששום דבר שאינו קשור ישירות לענייני ; בקושי עורר את סקרנותי

נכנסו ויצאו בטפטוף דליל . לא יכול היה לעורר בי פליאה של ממש

פניו , בסופו של דבר הופיע העורך בשער הכלא. מהמבנה שוטרים ואזרחים

התיק על גבו נראה . מחכה למונית, ונעמד על המדרכה, אפורים-אטומים

המונית שלו הביאה אותו למרכז העיר ושם ירד . המשכנו בעקבותיו. קל

. ת כההונכנס לבניין משרדים מודרני בן שש קומות וחזית מחופה זכוכי

ביקשתי . דין-בשלטים קטנים בכניסה הופיעו ליד השמות תארים של עורכי

  .אמל'מהנהג להסיע אותי לת

תחושת פורענות אחזה . את שאר היום העברתי בחדר או בקרבת האכסניה

. כנראה בגלל רישומם של מבנה הכלא ופניו של העורך כשיצא משם, בי

   .לא היה לי כוח להרחיק ולתייר

  התיישבתי  ושוב ,נאמר לי שהוא יצא .בשרתון התייצבתי הרייםבצ למחרת

  מקץ זמן מה הוא הופיע על רחבת השיש ואני קמתי ונעמדתי . לחכות בלובי
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כאילו מורת , נדמה שהוא לא הופתע במיוחד. מולו בלב הולם והזדהתי

הוא ניסה לחייך . הרוח מהופעתי הגסה מולו גברה על הפליאה המתבקשת

בכתב . שהעולם קטן עוד יותר ממה שניתן לחשוב, ו לעצמוכאיל, והעיר

וכאשר , נחפז לומר לפני שהספקתי להוציא מלה, היד שלי התחיל לטפל

שאני לא מאמין , ואולי בקול רם מדי, בהתרגשותי טענתי. יתפנה ימשיך

הוא . כי אחרת לא היה מתעקש להתחמק ממני, שאכן התחיל לטפל בו

רומז שהיה מעדיף , ל ברורה כמקלחת צונניםהרים גבותיו הרמה קלה אב

סוף -הפצרתי בדוחק שנשב עכשיו ונערוך סוף. שאפגין יתר שליטה עצמית

אי הנחת שלו גבר והוא החל . אביב לא הצלחנו לערוך-את השיחה שבתל

הסביר , לוח הזמנים של הכנס מאוד צפוף. הלכתי אחריו. לצעוד למעלית

ניצבתי בינו לבין פתח המעלית . ו פנאיכך שאין לדעת מתי יהיה ל, ביובש

עקף אותי , תבוא מחר לארוחת בוקר: והוא עיווה את שפתיו במאמץ ואמר

ביררתי בקבלה והפקיד הודיעני שארוחת הבוקר מוגשת בין . ונעלם לתוכה

  .מקדים לאכול' שבע לעשר ושהפרופ

יתי מכיוון שהייתי מוטרד על.  חזרתי במונית לאיזור התיירות והערב ירד

מהמסעדה למטה נשמעו קולות של חבורות . לחדר וישבתי במרפסת

. גרמנית, יפנית, עברית, אנגלית. דברניים ומלאי חיות, טיילים צעירים

ניסיתי . דכדוך ירד עלי ונשכבתי על המיטה אף שהשעה היתה רק תשע

 זה –על מה בדיוק רציתי לדון עם העורך . לחשוב בבהירות על כתב היד

אוזניי רותקו בריכוז בלתי רצוני לקולות השיחות . ור כבעברלא היה בר

  .בעיקר אלה שהתנהלו בעברית, שהגיעו מלמטה

קולות האנשים . הרחוב נדם. הזמן עבר ולא הצלחתי להגיע לידי עייפות

חשבתי שאם . הקור גבר. זה הוסיף לחוסר המנוחה שלי. והמוזיקה נעלמו

היינו . ברים היו נראים אחרתהד, או חבר, זוג-היו אתי כאן איזו בת

משוטטים , שותים בירה באחת המסעדות, מתלבשים כמו שצריך ויוצאים

שטפתי , התנערתי מרבצי. נהנים יחד מהמוזרות של המקום, לנו ברחובות

  .פנים ויצאתי

הלכתי לאורך הרחוב המרכזי . בחסות החושך הבתים נראו מוצקים יותר

עשרה וחצי -ף שהשעה היתה רק אחתעל א. הוא היה ריק כעת. אמל'של הת

גם בסמטאות . היו כל המסעדות לאורכו סגורות ופתחיהן מסורגים

ומחלקם הגיעו קולות טלוויזיה , הסמוכות חלונות מעטים בלבד האירו

. בכוכי אבן חשוכים ישבו ערניים אלים הינדים מפוסלים באבן. בהינדית
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כסניות ישבו שומרים בשערי הא. קשה היה להבחין כך בתוויהם המדויקים

אחד מהם שהיה משועמם ביקש ממני סיגריה וסיפר שבעשר . חסרי מעש

הסביר , זאת. נסגרים כל בתי האוכל והשתייה, על פי תקנה עירונית, בערב

פה ושם ישב . כדי שתושבים לא יתגודדו בחוצות בלילה ויפריעו, השומר

ד שוטרים צמ. מכונס בעצמו או ממלמל, שיכור בודד בשולי המדרכה

, לחייהם סגולות ושקועות, במדים כהים עבר באטיות אדנותית ברחוב

או , דכדוך ויאוש עמדו באוויר. אוחזים מאחורי הגב מקלות במבוק ארוכים

טרפטרי התיישבתי תחת 'כשהגעתי לכיכר צ. כך מכל מקום נדמה היה לי

 .שהיתה מוכתמת באורז ובפיח, פנס רחוב על מדרגת אבן של מקדש קטן

בילד שישן על מפתן בטון , בצדו השני של הכיכר, מקץ זמן מה הבחנתי

במכנסיים קצרים , רזה, הוא נראה כבן עשר. רחב של חנות סגורה ומסורגת

לא הבנתי איך הוא מצליח לישון כך בקור של . וחולצת קרעים דקה ולבנה

חולצת : נחת את שכבות הלבוש שעלי-מניתי באי. שמונה מעלות, שבע

ומעל כל אלה אדרת צמר , קט חורפי'ז, חולצת טרינינג,  ארוכהטריקו

משהו . צער העולם צץ פתאום במלוא כובדו. שקניתי ביומי הראשון כאן

הורדתי את האדרת והנחתי אותה על , חציתי את הכיכר. צריך להיעשות

ובאחת , המשכתי לרחוב צר שמתפתל מהכיכר. הוא לא התעורר. הילד

ת איתרתי בית קפה קטן שישבו בו כמה נפאלים מחצרות האבן הפנימיו

על אף שלא הבנתי את שפתם נדמה . שתו בירה ודיברו בשקט, מבוגרים

שתיתי שם קפה עם חלב שייתכן . היה לי שהם מדברים על המצב הפוליטי

עוד במרחק מה מהכיכר ראיתי את הילד על . שהיה חמוץ והתחלתי לחזור

  . לבושים גם הם סחבות, ני נעריםמולו עמדו ש. הוא היה ער. המדרגה

ושיחרר רק , סירב לעזוב, הילד אחז בה. הם פשטו מעליו את האדרת

עד שהגעתי לשם הם כבר התחפפו עם . כשאחד הנערים הכה בראשו

וקילל אחריהם , מכווץ, הילד נשאר במקומו. האדרת לאחת הסימטאות

עשות עם לא ידעתי מה ל. בקול עצור ועבה שנשמע מוזר בפיו של ילד

פטרתי את עצמי בכך שהנחתי שטר של מאה רופי על המדרגה . הילד הזה

  .לידו

בבוקר העירה אותי דפיקה בדלת ובחור צעק לי מצדה השני שביקשתי 

מקץ דקותיים כבר עמדתי במזנון האכסניה ושתיתי חצי . השכמה בשבע

עננים בהירים עמדו גבוה מעל העיר . כוס קפה שלאחריה יצאתי לדרך

והמשרדים והחנויות היו , התנועה היתה דלה למדי. קור היה רענןוה
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מחוץ . מוגפים בלוחות ברזל או סורגים שיוסטו רק לקראת השעה עשר

ראשם , לאיזור התיירים ישנו על המדרכות קבצנים וחסרי בית אחרים

ככל . הכל נראה רגוע יותר באור היום. מכוסה בד או עיתון להגן מהאור

לא ; ן התערער בטחוני לקראת הפגישה וצעדיי כבדושהתקרבתי לשרתו

קל היה לאתר את . היה לי ברור עוד מה צריך להיאמר ומה מקור הדחיפות

הוא עמד מול המזנון . העורך באולם המסעדה שעוד היה ריק ברובו

מלבדו היו באולם . פניו אומרים ריכוז והתחבטות, החופשי השופע

עמדתי . ר חן וכמה תיירים בודדיםמשפחה אמריקאית שאכלה ברעש ובחוס

בצלחתו כבר נאספו חביתה וכמה פרוסות גבינה . בצנעה והבטתי בו

מבטו כבר . והוא עמד באגף הלחמניות וכנראה התלבט איזו ייקח, צהובה

  .יותר מדי פריטים היו שם. פזל הלאה אל מגשי הנקניק בהמשך המסלול

זהה לזה , י חיוך חמצמץהוא הרים אל.  כשהתיישב לשולחנו ניגשתי אליו

אם היא בכלל , ושוב נראה כאילו ההפתעה, בו זכיתי במפגש בלובי

כשהשלים עם . גדול יותר, מעומעמת על ידי דבר אחר, אפשרית עבורו

פתחתי , מכיוון שלא דיבר. הציע לי העורך לשבת מולו, העובדה שנלכד

 לבקר היה בדעתי, וכמובן בלי קשר לנסיעתו שלו, וסיפרתי שזה זמן

המשכתי וסיפרתי לו על הטיול . הוא הגיב בהימהום לא מחייב. בנפאל

הוא החזיר בריטון קצר על רמת העוני . הלילי ועל הילד שפגשתי במהלכו

אחר כך תרם נושא לשיחה ושאל אם טיילתי כבר . ועל גילאי הקבצנים

והמליץ לי , ברובע העתיק והמשומר להפליא של העיר הסמוכה פטאן

הוא ניצל את התעניינותי כפויית הנימוס והמשיך והרצה לאטו . אתלעשות ז

ובאותו כובד ראש סקר את ההווה , את ידיעתו בהיסטוריה הנפאלית

המאואיסטים מבצעים , הרחוב תוסס, המערכת הפוליטית בסחרור: העגום

נראה כאילו הדברים נוגעים . התיירים התמעטו מאוד. פיגועים גם בבירה

  .תחיל עדיין לאכולהוא לא ה. ללבו

את ההערות והביאורים שלי הוא . בשלב זה העליתי את עניין כתב היד

אבל רק אחרי שאעיין בתשומת לב בתיקונים ובהערות , אמר, ישמח לשמוע

הוא ניאות .  שאותם יערוך בצורה מסודרת מיד כשיצליח לפנות זמן–שלו 

 ודווקא ,בהחלט הרבה, לומר רק שיש הרבה עבודה על כתב היד הזה

, והוסיף בקול שקט אבל ברור, מסיבה זו אין שום טעם להיכנס לזה כעת

לא כותבים סתם כל ; שאנשים לא תמיד מבינים שכתיבה היא עניין רציני

כשביקשתי הסבר הזכיר העורך את אחד הסיפורים . מה שעולה בראש
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שחברתו נסעה , בו הגיבור בן השלושים ומשהו, שבכתב היד שלי

משתעשע ברעיון להזמין אליו את ילדת השכנים , צל הוריהלסופשבוע א

אלה עניינים שתובעים . עשרה שנשארה לבד בבית-היפה בת הארבע

. זה בשביל הדווקא, זה לא באמת, אבל זה סתם, אמרתי, כן. אמר, זהירות

כותב רציני לא יכול לחמוק מאחריות כלשהי על מה . אמר העורך, אין סתם

  .לים לקרות כל מיני דבריםבסוף עלו. שהוא כותב

בסופו של . הוא השתתק ברגש וניכר שהוא מתלבט. תוך דיבור פניו התעננו

הוא . להימצאותו בנפאל, ובעצם יחידה, דבר פתח וסיפר על סיבה נוספת

שיושב זה שנתיים בבית , בן עשרים וחמש" ילד טוב", בא לבקר את בנו

היו לקראת סוף טיולם , בגם הוא בחור טו, הבן וחברו. הכלא של קטמנדו

הם נשפטו . שמונים גרם משקלה, במזרח כאשר נתפסו עם חתיכת חשיש

בשנתיים שחלפו מאז הוא ואשתו מבקרים אותו ככל . לארבע שנות מאסר

התנאים . ותוך כך נקשרו למקום הבעייתי הזה, ביחד או לחוד, יכולתם

למד קצת  וכמי ש–אבל , בכלא קשים כפי שניתן לצפות במדינה כזאת

 האווירה שם פחות –להכיר את המנטליות המקומית זה לא מפתיע אותו 

גם האסירים , לא רק האזרחים החופשיים. מתוחה מזו שבבתי כלא במערב

ככה זה כשיש , ובגיחוך אירוני למחצה הוסיף; כאן מאופקים וענווים יותר

מים לפע. מקור הסכנה העיקרי בכלא הוא המים, לדעתו. מלך שהוא גם אל

הם מביאים לו כדורים לטיהור . לא מתאפשר לאסירים לקנות מים מינרלים

  .ספרים וכסף, מים

  .אמרתי, מסכן

אתה . אמר ורכן והנמיך עוד את קולו הנמוך ממילא, מסכן וגם טיפש, כן

הרי כל התיירים בגילם מעשנים כאן ? למה זה קרה דווקא להם, בטח שואל

באחד הלילות כשטיילו הבן וחברו . הסיבה היא שמישהו הלשין. חשיש

, בניגוד לך. ילד קבצן, כמו שקרה לך אתמול בערב, הם פגשו, ברחובות

הוא היה חברותי ורעב . הם ישבו וקשרו אתו שיחה, שהיית בודד וחששן

מכיוון . וכשהם המשיכו בדרכם הוא הסתפח אליהם, ודיבר יפה אנגלית

. נתנו לו חטיפים וממתקיםשהמסעדות כבר נסגרו הם הביאו אותו לחדרם ו

הם . האוס דפק בדלת והודיע שאסור להם להלין את הילד-השומר בגסט

הוא . גם את יום המחרת. כמובן התעלמו והילד העביר את הלילה בחדרם

קנו לו בגדים , הם לקחו אותו למסעדות. שיעשע אותם כמו גור כלב מאומץ

שביקש מהם סכום של וכ. ואז מאסו בו. עישנו בחופשיות לידו. ונעליים



 289

. חמישים דולר כמתנת פרידה הם התרגזו ושלחו אותו לדרכו בידיים ריקות

בלילה שלפני טיסתם המיועדת לישראל נכנסו . וחשבו שבזה נגמר הרומן

מתוך . שוטרים לחדרם ותפסו אותם עם חתיכת חשיש ארוזה באחד התיקים

חת אותה אתם שהתכוונו לק, זחיחות או סימום הם הודו בפני השוטרים

או שהילד . הם נעצרו ונלקחו לתחנה. הם קראו לזה, מזכרת. למולדתם

ואולי מי שמכר להם את , האוס-או השומר של הגסט, עצמו הלשין

עשרה -העובדה שהלינו בחדרם ילד בן שתיים. זה לא משנה. החשיש

והרי ממילא צעירי המערב נתפשים כאן , עשתה רושם רע בבית המשפט

  .המשפט היה קצר והם הורשעו. ות מפוקפקתכבעלי מוסרי

שהוסיף טרדות לסדר היום שלו העמוס , זהו סיפור ההסתבכות של הבן

לכן לא היה לו די זמן לכל ההתחייבויות שמצטברות על שולחנו . ממילא

הוא עומד בקשר עם משרד עורכי דין . בהוצאה וביניהן כתב היד שלי

. ת שארית תקופת המאסר בקנסלהמיר א, בינתיים לשווא, מקומי שמנסה

אשתו ; ויש גם הלחץ הכספי בגלל מימון עורכי הדין והטיסות לנפאל

, כך אמר, ואני צריך, זה המצב. נאלצת לתת שיעורים פרטיים באנגלית

  .לסלוח לו אם חלום הוצאת הספר שלי ייארך יותר זמן משציפיתי

ע חזר לפניו הצב. גילוי הלב הקל על העורך ולראשונה הוא נראה נינוח

לא ידעתי מה . והוא הרים גבות אל הצלחת שבה כבר הצטננה החביתה שלו

  .שהדביק אותי במצוקה לא לי, לומר על סיפור עכור ומדכדך שכזה

בעודי חולף על פני המזנון .  הוא דחק בי לקום ולקחת לי ארוחת בוקר

כלא הבחורים הטובים שיושבים ב: תהיתי מי יוצא יותר מסכן בסיפור הזה

באותן , העורך. הילד הרעב; הוריהם הדואגים; שמימיו מסוכנים לשתייה

וכשחזרתי והתיישבתי מולו בלע , טיפל בחיפזון במנה שלו, דקות מעטות

והסביר במבוכה קלה וחיננית , מתנשף ומרוצה, הזדקף, את הביס האחרון

אחר כך הוציא חפיסת . שהוא מאותם אנשים שמתקשים לאכול לעיני זרים

טוב שיש עוד כמה ערים בעולם שמותר לעשן במסעדות : יגריות והכריזס

כמה , שאף והתרווח ואם המשפחה האמריקאית, רק הדליק סיגריה. שלהן

לפזר את העשן עוד בטרם הגיע , החלה לנופף ידה באוויר, שולחנות מאתנו

הוא . וביקשה שיכבה את הסיגריה כי הילדים שלה לא צריכים לסבול, אליה

המלצר התבקש . עגמומי שלו-מחייך אלי את החיוך החמצמץ, םהתעל

. קמה ויצאה, שממילא גמרה לאכול, המשפחה. להתערב וסירב בנימוס

  .חדר האוכל החל להתמלא
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   אודי טאוב
  

  

  שטח הפקר

  
  

 החלק שמשאיר בעל –באותה שעה עסק אלישע בסוגיית פאת השדה 

 שורש הזכות על גידולי מה. בעבור העניים, השדה ואינו קוצר בקצה שדהו

ונמצאו לו שם כמה , ומה מותר ומה אסור לעשות שם, שטח ההפקר הזה

רק שלפתע באו מחשבות אחרות ועלו . חילוקים דקים בנושאי בעלות וקניין

או כמו ראשנים בשולי , כעורבים מעל השדה, נקבצו עליו לטורדו, בראשו

שדה חיטה עומד אימתי ראה לאחרונה , כגון מחשבה זו. מקווי המים

  . בקמתו

עוד הוא זוכר את עצמו עומד , רק בן שבע או שמונה, גם שהיה אז ילד

, קומה לגילו-כבר אז היה קטן. מתרחב עד בלי די, באמצע שדה צהוב

הוא מעביר את זרועותיו במעגלים מעל . והחיטה הגיעה עד למעלה מחזהו

אז נטל בידו . ראשי החיטה ומתאפק שלא לצחוק לדגדוג בכפות הידיים

אחר כך ספר באומד את מספר החיטים . חיטה אחת והחל מונה את גרגיריה

והכפיל במספר גרעיני החיטה , במעגל שתוחמים זרועותיו כשהן פרושות

אולם ראשו הקטן , השמש יקדה וזהרוריה ריצדו סנוורים בעיניו. האחת

תו אם משכיבים או, המשיך לאמוד כמה חיטה נכנסת במלוא קומתו שלו

וכמה מידות כקומתו יש בחלקת . כלומר כמה גרגרי חיטה, על האדמה

ואז לפתע זוהר . וכמה עד למאגר המים שכנגדו, השדה עד לגורן במזרח

, הוא עצם את עיניו מפני האור, סנוורים גדול מילא את כל החלל באור

  .מצא את עצמו בבית החולים, וכשפקחן שוב

רק לא בן שבע אלא בין שישים , זכמות ששכב א, כאן הוא שוכב עכשיו

  .זהו אכן בית חולים, וכאז כן היום. ואחת

. המון חומר למחשבה היה שם. עוד מעט ייזכר? במה היה עוסק קודם לכן

יש עם מה , כשכותבים קל יותר. וצריך גם להעלות ראשי פרקים על הכתב

  . לדבר

לא , קרלא נמצא לו חברותא לסדר בו, בזמן חורף, כשהיה נער בישיבה

הוא והדף . רק הוא נשאר ללמוד בבדידות, כל אחד מצא לו בן זוג. הסתייע
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והיו האותיות מרקדות מול אפו , והיה קורא שורה וחוזר ושונה. שמולו

. והשורות חגות במעגלים והדיבורים פורחים באוויר ומצפצפים כציפורים

ת לסדר א, עד שעצר אצלו ראש הישיבה בדרך הילוכו למקומו במזרח

  .תלמודו לקראת השיעור הכללי

  ? למה אתה לומד לבד-

  . לא מצאתי חברותא-

  .תכתוב, ואם עדיין תהיה בעיה. יוסי שיעזור לך למצוא' תגיד לרב.  אהא-

והרים את כף ידו וזקף שתי אצבעות ונענע בהן , תכתוב, כך ממש הוא אמר

  .כמשרטט אותיות באוויר

  .ה לומראלישע הרים את גבות עיניו ולא ידע מ

". ָקֶנה לך חבר"אמרו רבותינו ו, "עשה לך רב וְקֶנה לך חבר" מה שאמרו -

זה קצת כמו , כשאדם כותב. כמו קולמוס שכותבים בו ספר תורה, קנה

  .חברותא

  .עדיין לא נחתו גבות עיניו המורמות של אלישע

  .תבוא ללמוד אתי,  ואם עדיין לא יסתייע-

לכן ישב אלישע ,  כלל על דעתולא עלתה, השלישית, האפשרות הזאת

נקשרו ציפוריי המילים בכנפיהן וצנחו מסתדרות , והפלא ופלא. וכתב

. וגם המחשבות הסתדרו מעדנות כמו העננים מעל העמק, שורות שורות

. וחלקם אפילו נדפסו, מאז חלפו שנים ונסדרו מהן אפילו כמה קונטרסים

הרי כמה , דאי שישבוו. מסתמא יש להם דורש, ומאחר ומדפיסים אותם

  .שלא נשמע כמותם, דברים יש שם

. גם לא להתיישב, כבר כמה זמן הוא שוכב פה ולא יכול להזיז את הרגלים

  . שוכב בטלן, הזמן חולף והוא ככה. היה קם והולך מפה, אם היה יכול

כסופים ככלי כסף , רק שמים רואים מהחלון. האפירה חלקת השמים בחלון

  . ונקיים מעננים

  . בשכיבה, מנחה ביחידּות. ר זמן תפילת מנחהעוב

  

  . מנחה

  

  ?  איך מתחיל מנחה

. הכל יבוא על מקומו בשלום, רק אם יזכר במה היה עוסק קודם לכל זה

בתוך כדי לימודו נמצא . סוגיה שהיה לו בה כמדומה קצה של משהו אמתי
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כמו מלבוש טוב ושלם , לו דבר מה מסתתר שנתעלם כל הזמן מן העין

כך כמדומה הוא זוכר . רי שאיש עוד לא לבש ושנשכח בעליית גגלגמ

  .שהיה

הוא עוצם את עיניו בחוזקה ויכול בעיני רוחו לראות את הספר פתוח 

, אבל אי אפשר לראות מכאן מה כתוב, ואפילו את צורת הדף, במקומו

  . גם כן אי אפשר, ולקום וללכת לשם

 על מקומו ויהיה על מה והכל יבוא! רק מילה אחת! שמישהו יגיד מילה

  .לחשוב

, בחלוק לבן, רגל על רגל. פתאום מישהו יושב מולו, כשהוא פוקח עיניים

כמי שמאוד לא נוחה דעתו , אוחז את סנטרו בידו ומתבונן בו במבט מוטרד

  . ממראה עיניו

  . רופא

והרופא ממשיך לשבת באותה . דקות ארוכות של שתיקה נעמדות ביניהם

כאילו . בפיו, בעיניו, בפניו, בו ממש. ורק נועץ בו מבטתנוחה מבלי לזוז 

אם . אתה הרופא! ?מה כבר יש לומר. שיצטדק לפניו, מחכה שיאמר משהו

עליך מוטל להסביר למה אני שוכב פה בלי , יש למישהו לומר משהו

  .למה אני לא יכול לזוז כמעט. הספרים שלי

כאילו הוא , ר הרופאאמ." אתה רק לא זוכר כיצד זזים, אתה יכול לזוז"

  . קורא מחשבות

זה היה קצת . וכף היד נגחה באפו, מבלי שרצה, היד שלו התרוממה פתאום

. אבל דומה שאמנם זוהי היד שלו, כאילו יד של מישהו אחר, מפתיע

  .וגם באף שנחבט, הוא עצמו, וכמדומה שהוא אפילו חש בה

מוה לא ידע רצה לשאול את הרופא את השאלות המתבקשות אבל באופן ת

אבל לשים , ברורות מאליהן, כלומר השאלות עצמן פשוטות. איך לשאול

  ?כיצד, אותן במילים ולסדר אותן לאמירת שאלות

הרי כשם ! ?מאיפה שידע. ובכלל מי ערב שהרופא יודע להשיב

  . כך כל אחד הוא עניין לעצמו, שפרצופיהם שונים

  . ובכל זאת הרי יש איזה דמיון

  .בר מקרים דומים במקצתמסתמא היו לו כ

, כמו ראש הישיבה מאז, אמר פתאום הרופא וזקף שתי אצבעות, "ראה"

  ."עכשיו אתה צריך לקבל על עצמך את הסתלקות הדעת"
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. חוץ מן ההתחלה, את תורף הדברים, הוא הבין מיד על מה הרופא מדבר

  ? "אתה צריך"ומה פירוש ? "עכשיו"למה הכוונה ב

  ? ומה אם יסרב? "צריך"ומה זאת אומרת ? מייםמה יום מיו? למה עכשיו

. כמו שהיה לאמא שלו. אלצהיימר. אבל בעקרו של דבר ידע במה מדובר

עדיף ! זה הרי נורא ואיום? ופלא היה בעיניו איך זה שהפחד לא אוחז בו

מה בכלל יש לבני אדם ! ?מה כבר יש לו חוץ מהקצת דעת! כבר למות

  ?ואיך זה שהוא לא מפחד! ?מי פחותמי יותר . חוץ מקצת דעת, בחיים

ובכל הזמן ! ?כמו בעוקצי תאנים, ולמה ההוא נועץ בו כל הזמן מבט כזה

  .הזה הוא לא מצמץ אפילו פעם אחת

  ? איזה סוג רופא אתה

מתחילה , זו שהשתמשת בה עד הנה, זה מפני שהדעת, זה שאתה לא פוחד"

  ." חד שאין ממה לפ–האמת היא , ואף על פי כן. כבר לעזוב

הסבר עטו -ופניו חמורות, לפתע קפץ הרופא מכיסאו ונעמד במלוא קומתו

נדמה , בנחיריו שהתרחבו, בעיניו, הוא חייך בשפתיו. באחת חיוך רחב

הזדקרו , שהיו צהבהבות ואפורות כקש דהוי, שאפילו שערות ראשו

  .והתלקחו כקרני שמש מעצמת החיוך

על שמקבלים דעת . יתשמן הדין היה להתמלא בשמחה חגיג, האמת"

  .כמו שבת, מתנה, חדשה

, חוזר מקבלת שבת, ילדון, ה'לושֶק, אתה. כמו למשל בערב שבת של סוכות

, והקולות מתחת לקולות בבית הכנסת, והשירה. מתפילת ערבית של שבת

רינת שדה . שרק לך ידוע שזה קול מלאכי השלום שעולה מתחת לרצפה

ומגדיל , עוניים את הכוכבים בלילהשמנוצץ באורות צב, התפוחים הנסתר

  ."אותם כמו כוכבי הנייר שתליתם בסוכה

ואמנם הזיכרון הישן הזה . הוא תמה כיצד הרופא יודע מה היה פעם בליבו

ממתין בקרן , הוא טמון במקומו, לא מש ממנו ואף שאינו חי ותוסס כמו אז

  .זוית

אוזן ופורש מחייך מאוזן ל, אומר הרופא" ,ותאר לך שאתה יוצא לשדה"

, וקמה רחבה מעמידה לפניך קהל שיבולים", זרועותיו במחווה תיאטרלית

 מיהו אותו קנה ואיזו תפילה הוא –וניתן לתהות אודות כל קנה שיבולת 

העומד ברוח , לקנה הזה, והוא אחד ואין שני לו. מרשרש בתוך הקהל

פה ולהישיר מבט ולראות מה צו, ומיהי הגבעה העולה מהערפל. ומתפלל
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או נמלה אחת משורה של , וגם לבחור ציפור אחת מלהק ציפורים, הגבעה

  . ולשמוע איך הלב שלה פועם, נמלים

ואף על פי כן אין טובעים בים הזה אלא צוללים , לכל דבר יש פרצוף

  .יש חלום נבואי, ובתחתית הים. בתוכו

  , כיצד חשופיות האור

  זולגות מאותיות בחשיכה 

  ליםמי לִנקוֹותמתעברות 

  .שנושקים וחוברים לבריכת מאמר

  אז 

  חיתוכי קולות מקימים גדרות בינה 

  , סביב שדות עגולים

  . ומשליש גידולם, שהרוח ממלל אותם דגן

  , עור, גידים, בשר מתפיח

  . צורה מתמתחת עד קצות האצבעות

  כך מתפרט גם ההד הנולד

  .מתנועה עמוקה שעוד לא נגלה לה רצון להיות

  רעינים נֹוֶקֶשתומתגלה מפולת ג

  על קצות האצבעות ועל הפנים 

  . ועל שמורות העיניים ועל עור התוף

  וכל גרגר מתגלה 

  . כנקודה רשומה של תאווה

  , ובנשימת רוח קדים

  , הקולות נכבדים ומתאבכים

  בולע ונבלע ומתכדר 

  לקול אחד

  . נשמע וחד

בהמולה או להחריש את הצליל , הפלא ופלא לאטום את אזניך, ואתה יכול

, אמנם תוכל להגיד שאין זה הזמן. אבל אינך יכול להכחיש אותו. משלך

ולצעוק במלוא גרון ! וזו אמת שהוצאה מהקשרה, וגם לא זה המקום הנכון

ואתה יכול .  זהו הזמן לשקר–ולמען האמת . שדבר כזה הוא גרוע מלשקר

כי למען האמת הרי בודים כאן סיפור קצר . לצדוק או אפילו לצחוק

וגם , גם אם תדבר בכנות. כשמיכה קצרה מדי להתכסות בה מפני החושך
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כי אין דבר מענג יותר , תשלם בעונג. אתה תשלם את המחיר, אם תצדק

  ."גם אם מדובר רק בכאב אמיתי, מתפישה בזנב האמת

  

בטח שיש ממה . "הוא צועק על הרופא בכל כוחו!" ?איזה מין רופא אתה"

  . מתחת לדעת, י ישאתה לא יודע מה אצל! לפחד

וכשיש משהו מתחת לרגליים אז . ושוקעים, מלא במים שחורים אצלי

, הרצון דורס קדימה. כל פסיעה שלו מזעזעת, כבד, ואז הגוף גדל. הולכים

מקצה העולם ועד , הענק, אז רואים שהגוף הגדול הזה. בלי לראות לאן

פרים , ו מינומעורים מין בשאינ, זה המון גופים, זה לא גוף אחד, קצהו

, והדמות קומה הגבוהה. ורבים להמון גדול שמרעיש עד לב השמים

וכולם צועקים , מתמוטטת לגרגירים צווחים, שהראש שלה נוגח בכוכבים

 רצים '!אני! אויויויויייייי! אני! אני', ותוקעים ומצפצפים באלפי חצוצרות

לי אני ומי שאו. כמו משברי ים שעולים לבלוע, הלאה כמו המון פרוע

  ."נדוש מתחת כפות הרגליים ונהיה לקצת אבק ברוח, הייתי

נראה , לאחר שאמר את דבריו. הרופא לא הופתע מצעקותיו של אלישע

עכשיו היה עומד ומעיין שעה ארוכה בצרור , שאיבד עניין במטופל שלו

צורת לטאה מפליז תלויה , לבד ממפתחות אחדים. מפתחות ששלף מכיסו

קרני השמש האחרונות פגעו בחתיכת הפליז . רור הזהבקצהו האחר של הצ

עשויות , המבהקת והדפיסו על הקיר שמעל לדלת כמה לטאות מפזזות

  .מאור חיוור

מפני שאין כבר , גם אם לא צועקים", אמר לפתע אלישע." וגם אם לא"

אז יושבים על הערמה עם פה פתוח ומתפללים שמישהו יבוא לבעוט , כוח

  . בך

  !"אין ממה לפחדלי אל תגיד ש

, ההפך. אף על פי כן לא נכנס בו הפחד, ואחרי כל מה שצעק על הרופא

כי דימה בנפשו שניצח בצעקותיו , מעין שמחה ממזרית באה בו באלישע

סחרחורת . ואותה שמחה גרמה לו לקום בבת אחת מן המיטה, את הרופא

 אבל הוא נאחז במעקה ונעץ מבט, קשה כמעט והפילה אותו על הרצפה

סובבת , נחוש בדמות הלבנה של הרופא שהיתה מסתחררת ומרצדת מולו

נגלו לו , שעכשיו כשנעמד, נבלעת בין העצים וגגות הבתים, במהירות

השובל שמשך אחריו . והם נראו אפורים כהים לפנות ערב, מבעד לחלון

  .חלוק הרופא המסתחרר השאיר עליהם פס של אור לבן
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, אגרוף גדול היה לו לרופא. גרופוהרופא טמן את צרור המפתחות בא

, הוא נופף בו פעם אחר פעם אל מול אפו של אלישע. כראשו של תינוק

אז , ובתוך כדי כך האטה מרוצתה דמותו המסתחררת עד שכמעט נעצרה

  .שמט בעייפות את אגרופו

  .אבל אלישע לא ענה, שאל הרופא" ?לאן אתה הולך"

  ."נו כבר לא קיים בשבילךהמקום שבאת ממ. אין לשכמותך לאן ללכת"

התחדד פתאום אותו , מה ולובש בגדי עצמו'תוך כדי שהוא פושט את הפיג

אז . הדף בזכרונו של אלישע ואפשר היה להתקרב ולקרוא מה כתוב שם

  :שבה נפשו וחזקה דעתו והוא ענה ואמר

ימשיכו להתנגן גם אם לא יוותר ביקום עוד אדם אחד , דיני בור המזיק"

, אפילו אם לא תהיה עוד אדמה לחפור בה בורות, ת באדמהלחפור בורו

שלא נחפר , ולא יהיו לא שור ולא חמור ולא אדם שיפלו אל תוך הבור הזה

 שור ולא אדם חמור ולא –עדיין יתנגן הניגון , מעולם ברשות הרבים

  ."כלים

הלך ושב וישב על תלמודו עוד כמה וכמה . כך אמר אלישע והלך לדרכו

  . שנים

וכמה קונטרסים . ושוב כתב, כתב ותיקן ומחק, ישב וכתב, ולמדישב 

ואפילו . טיעונים שיש בהם מהחידוש, וכמה טיעונים עלו בהם, נתחברו

אלא לפי שעה מתענג עליהם בפני , חידושים כאלה שאין הוא מראה לאיש

אחרי . אולי בעיזבון. ביודעו שעוד לא הגיע העת, כמו מים גנובים, עצמו

בגלל . ה לכעוס על מה שכתב ועל מה שחושבים שאולי חשבשאדם מת קש

 אז קורה אפילו שעוזרים עוד –עבר ובטל מן העולם הזה , שהוא כבר איננו

  .קצת כוח לנסות ולהבין מה בעצם כתוב שם

והיו נערים . אחר כך עלה על מיטתו וחלה בחולי שממנו לא יקום עוד

לחלוק כבוד , ם בחברותאלומדי, שניים שניים, שומרים אצל מיטת חוליו

  .לזה ששקד כל כך על לימודו

בתוך דמדומי מחלתו היה עוד רואה לפעמים מבעד לריסיי עיניו את אותו 

 נותר עוד כוח באלישע לטעון כנגדו אאולם כבר ל, הרופא עומד לפניו

  . ובוודאי שלא יכול לקום ולנוס מפניו
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   אודי טאוב
  

  

  עורף

  
  

  . ר מזהיבה את השלוליותבדרך למכולת היתה שמש בוק

שמש חורפית שמזהיבה את השלוליות היא עוד דבר שבגללו ראוי להוסיף 

  . ולחיות

, גבעות שברי הכלים, פילסתי דרכי בין הבורות החדשים שנפערו בכביש 

מקפץ ומדלג מעליהם בזריזות  ,ציבורי הגזם והגוויות הפזורות בכל מקום

  . עד שהגעתי לרחוב המכולת כך ,כנער

, קהל רב נאסף שם. ככל שמתקרבים למכולת עולה מספר האנשים ברחוב 

אוחזים סלים בידיהם ונעמדים בדממה איש איש , נשאבים אל זנב התור

בתוך כדי . ננערים ומפסיעים מעט הלאה, בהגיע העת, מדי פעם. לעצמו

איזו הפתעה מכין לנו הפעם , מה יימצא הפעם במכולת, הילוכם הם תוהים

  . לא זה של קברניטי המכולתצוות מופ

אי אפשר לשער איזו מלאכה מורכבת היא החלוקה היומיומית של המזון  

לדוגמה , צריכים אנשי המכולת הציבורית לאמץ את מוחם ולחשב. לעורף

של ארבעה תלושים חומים שעל כל אחד מהם , נכון להבוקר,  מה שוויים–

 להיצמד לערכים שיש, כי חוק הוא להם. מוטבעת הספרה שלוש מאות

ויש לעמול ולהתאימם בכל עת למצב המלאי , הנקובים שנקבה ההנהגה

  . המשתנה

מצהירים אנשי המכולת הציבורית שעל אף , בהיצמדם לערכים הנקובים 

 הערכים הנקובים שרירים –על אף העובדה שאין לדעת מה ילד יום , המצב

  . וקיימים

  . הנקובים הערכים של קביעותם ולנ שמקנה הביטחון תחושת את לציין מֹותר 

עדיין מלאה הרחבה , כשהרוב מסיימים את קניותיהם, לקראת אמצע היום 

כעת עוסקים , הפעם בזוגות, רבים עוד עומדים שם. שמלפני המכולת

  . בשעשועי חשיבה

ושנינו משווים את תוכן , שבחרתי לי לצורך כך, אני תופס בזרועו של עמית

ושנינו , והוא מראה לי את תוכן סלו,  תוכן סליאני מראה לו את. סלינו
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כיצד יודעים הם . מתפעלים מעומק השגתם של אנשי המכולת הציבורית

כך , להתאים לאלף ושבע מאות ושישים הנקודות שלי כך וכך גרם נקניק

, לעומת זאת. ואפילו כך וכך טיפות ריבה עטופות בנייר, וכך פרוסות לחם

שהן מספר נקודות , נה הנקודות של ידידיאלף שבע מאות חמישים ושמו

מרתק הניסיון . זיכו אותו בווריאציה שונה לחלוטין, דומה בקירוב לשלי

מקבילה אמיתית ישנה בין , כיצד לאמיתו של דבר, להבין בסברה הגונה

שש פרוסות הנקניק שלי לשמונה פרוסות הלחם ומאתיים גרם גבינת העזים 

  . של ידידי

מעצם העובדה שבצוות המכולת , צאים אנו נחת רוחאולם על פי רוב מו

מצויים אנשים מיומנים שפיתחו בעמל נמרץ את מוחם לרמות שאת עמקם 

בריא . ויכולים אנו בשקט גמור להפקיד את עניינינו בידיהם, קשה לשער

ובאמת מעולם . לנו כי ימצא עבורנו מענה מושלם בצדקתו ובהגיונו הפנימי

  . או הועדף כמלוא הנימהלא חש איש מאתנו שקופח

וחזרת עם תוכן המספיק בקושי , הנה יצאת למכולת עם סל מלא ציפיות

 ובליבך פנימה אין תרעומת או אכזבה אלא מעין –לטשטש את רעבונך 

  . תרכובת מכמרת לב של תודה ובושה

אם לומר , ואנו, הרי המזון הוא של המדינה! ?סוף סוף למי הזכות להתרעם

לכספנו . לא שילמנו תמורתו, לא עבדנו למזוננו.  חינםאוכלי, את האמת

שאף הם ניתנים לנו , מזוננו ניתן לנו בתלושים. הרי אין כל ערך, בעת שכזו

  . כיד השלטון הנדיבה, בלא תמורה

. היינו מונעים עצמנו לחלוטין מכל מאכל, לּו רק יכולנו, אנשי העורף, אנו 

ואוי לה . יותיהם של אנשי החזיתכל גרגר שניקח לפינו הוא מזון גזול מפ

  ! לאותה בושה

 בכדי לצרוך פחות –לא נראים ,  וקטניםמאוד היינו רוצים להיות מעטים

  . להיות קטנים עד כדי ביטול היש, מזון

  ? ומדוע אין אנו בחזית 

 אין דבר –לא מפני שאין אנו רוצים להיות שם ולהילחם בעד מולדתנו  

  .  ההחלטה נתונה בלעדית בידי השלטונותאולם, שהיינו רוצים בו יותר

מה . אחדים מאתנו חיוניים בעורף לשם המשך חייה התקינים של המדינה 

מעל , בצדק הם נושאים את ראשם ברמה, מאוד שפר חלקם של החיוניים

שנפסלו לשמש בחזית בגלל חולי כלשהו או בשל , לשאר אנשי העורף

 . י אינם בחזיתהר, החיוניים, אבל גם הם, נחיתות שבמהות
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לא היו , בין אחינו אנשי החזית, לו ניתן לנו להיהרג בְקרב על מולדתנו

  . מאושרים מאתנו

גם אנו נהרגים לרוב מפגיעות הפגזים שהאויב , אנשי העורף, ואמנם גם אנו 

לעולם אינך יודע אימתי ייפול , הפגזים ערמומיים. ממטיר בשפע על הערים

לפנים עוד היה לפגזים קול שריקה ברורה . יוואינך יודע להסתר מפנ, פגז

שאינם , אולם מאז השכיל האויב ליצור פגזים בלי קול, של טרם נפילה

  . ואין דרך להישמר מפניהם, מתריעים על בואם

, כשפתאום, אתה יוצא מהמכולת ונעמד ליד עמית למשחק השוואת הסלים

 ונעשה איברים נמעך ידידך לנגד עיניך, כמעט בהילוך איטי, בשקט גמור

יקרה , אפילו בתוך המכולת פנימה. נוטפי דם ונוזלים דביקים, איברים

, סויה-לקחת ממנו בקבוקון של חלב, שתושיט ידך לעבר איש המכולת

נעלם האיש אל תוך הרצפה המפויחת וכל , כמו בקסם, ופתאום בשקט גמור

 לקח ואם לפני היעלמו. סויה-שנותר הוא מעט שרידים בשלולית של חלב

אזי אינך זכאי לבקבוק , ממך נציג המכולת את התלושים תמורת הבקבוק

  . אחר במקום זה שאבד

ובעת האחרונה רבו הפגיעות , רבות מאוד פגיעות הפגזים באנשי העורף 

  . כמעט אין רואים פגז שהחטיא. עוד יותר

אך , יש הטוענים שאמנם פגזי האויב נעשו משוכללים יותר ומדויקים יותר 

ויש . שעושים שמות באויב, ואף מדויקים מהם,  לנו פגזים כאלהגם

אנשי העורף פשוט רבים , האומרים כי אין חוכמה יתרה בפגזי האויב

והם . שם יימצא איש עורף, עד שבכל מקום שנופל פגז, וצפופים כל כך

  . ימעטו פגיעות הפגזים, מבטיחים כי ברגע שימעטו אנשי העורף

כי אנשי העורף מתמעטים והולכים , תעמוד למבחןלא ירחק היום ודעתם  

  . מרוב פגיעות הפגזים

והגיעו , היו שהשוו את תוחלת החיים של אנשי העורף לזו של אנשי החזית 

, ויש אפילו יתרון קל לאנשי החזית, למסקנה מפתיעה שהן כמעט זהות

אולם אין אנו נותנים אמון רב . המאריכים ימים מעט יותר מאנשי העורף

הם , שפרסמה את הנתונים, הרי אנשי הלשכה לסטטיסטיקה, נתונים אלוב

  . כולם אנשי עורף

בלילות אנו נאספים בכיכר העיר לשם ירידה מסודרת למקלט הציבורי  

ועל פי רוב נושא עמו גם , כל אחד לבוש בכלי השינה שלו. לשנת הלילה

 . כריות אסורות או לא נהוגות. אין כריות. מזרן דק
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 אמרה במפורש שאין זה מן התבונה לרדת בהמונים אל המקלט ההנהגה

הצפיפות מקילה על האויב את הפגיעה בנו בפגזיו החודרים , הציבורי

אולם איש עדיין לא הצליח למנוע . בקלות יחסית דרך קירות המקלטים

ולבוא בכל ערב אל המקלט הציבורי לשם , מאתנו ללכת אחר לבנו

  . התכרבלות של צוותא

כנגד הקור העולה , נו אנו מצטופפים איש ליד רעהו ומתכרבלים יחדבשכב 

  . מרצפת הבטון

משרטט כל , וכמעט מבלי יכולת להימנע מכך ,מבלי כוונה, בזמנים אלה 

מבצר פרטי כנגד , כעין חומת מגן דמיונית, אחד סביב לגופו מעין קו סגור

 –ר מטריד אולם יש לכך מחי, ל הפחדהדבר מקל במקצת ע. אימת הפגזים

רגעי . נעשה כבד עוד יותר, רגש הבדידות שכל אחד מאתנו חש ממילא

, ובכן, החמימות שסופגים בלילות מגופים לא מוכרים במקלט הציבורי

  . דבר זה מקל במקצת על הבדידות

, כיצד נצמדים זה לזה אנשים שאינם מכירים כלל, בתחילה עוד היתה בושה

ומי , ות הצפופה הזו רצויה לכולםאולם בהמשך הבינו הכול שההתכרבל

סביר להניח שנשאר בביתו ולא ירד עם כולם , שהדבר לא רצוי בעיניו

  . למקלט הציבורי

לעתים יקרה שנפרצים , כשאנו נרדמים במקלט ואיננו עומדים על המשמר 

הוא , או הייחול אליו, המגע הזה. המבצרים שלנו אפילו למגע של ממש

  . ורועוד דבר שראוי לחיות בעב

קשה לישון במקלט ציבורי בשל רעש הפגזים והרסיסים הנופלים כל העת  

עיניים בתקרת הבטון הגבוהה  רוב שעות הלילה נועצים. על ראשך

לצד אנשי , ולו לשעה קלה, חלומנו הוא להיות בחזית. וחולמים בהקיץ

, המעוטרים בדגלים קטנים, ללבוש את המדים הסגולים של צבאנו. החזית

בתוך העשב , ולצעוד כולנו ביחד בתוך ריח הזיעה האמיץ,  ואותותסמלים

את קול החליל , לשמוע את תיפוף התופים, הירוק כהה של מישורי המולדת

ולשאת מבט אל דגלנו המתנופף באומץ כמתגרה , המסעיר את הדם, הדק

להיות אחת מרגליה הרבות עד אינספור של , לצעוד בצעד אחיד. באויב

כל פרקיה נותנים ידיים אמיצות . הגדולה המעפילה אל ההרהחיה הסגולה 

אחד הוא , האחד הקשיח. נעלמים באחד לגוש בלתי חדיר, והופכים לאחד

, אינו ניתן לחלוקה, והוא נצחי כמו האדמה, עם העולם וגלגליו, עם האדמה

  .  כמו האדמה
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פיתחנו את הכישרון ההכרחי להתעלם , "המצב"בשנים הרבות של  

 לא להסיק מהן מסקנות –ומה שחשוב יותר , ות המוטלות ברחובמהגווי

כי אסור שתהיה למי מאתנו תחושת עצמּות כל זמן , לא נחוצות לגבי עצמנו

  ". המצב"שנמשך 

, המזל-גם הם מהחיוניים ברי, מאספי הגוויות. למזלנו אין הגויות נערמות 

ף את הם ממהרים לאסו. עושים מלאכתם בחריצות וביעילות מושלמת

. הגוויות סמוך מאוד לפגיעה ולהביאם במהירות למקום הטמינה ההמונית

  . כך אין לדבר כלל על סירחון גוויות

וגם הלילות חולפים , ויום רודף יום, עוברים עלי הימים, באותה השגרה, כך

, לאבי המנוח למשל, וכשם שאחרים אוספים אוָספים שונים. בזה אחר זה

שאותם היה מסדר לראווה , מרק בצבעים שוניםהיה אוסף נאה של פחיות 

 כך גם אני אוסף –ממוינים בסדרות על פי צבעם ושנת יצורם , מעל לאח

  .ומתמלא גאווה ככל שהמספר גדל, את הימים שעברו עלי עד הנה

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .'פרדס' בהוצאת 2022 ביוני אור שיראה 'אגדות' קובץה מתוך •
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   נעמה דעי

  

  

   טורקיז
  

  

  "?הוא לא עשה לי שלוםלמה "

. הביט במראה הקדמית אל בתו, האיש שישב במושב הנהג של יונדאי לבנה

לראשה . מנצנצת כולה בחצאית הרקדניות, היא ישבה על הבוסטר שלה

  .חבשה קשת פרחים וביד אחזה בשרביט של פיה

  "?מי"

  ."השומר"

ך הספיק להעיף מבט בשומר דר. לצאת מהחניון, הוא עוד אותת שמאלה

יושב על . לבוש במעיל. גבר כבד בשנות השבעים לחייו. המראה השמאלית

  .כיסא פלסטיק

  ."אולי הוא לא ראה שעשית לו"

  ."ראיתי שהוא ראה. הוא כן ראה"

הוא לא חייב לעשות לך שלום אם . "האיש אמר." אז אולי הוא לא רצה"

  ."הוא לא רוצה

בתוך . ה היה יום אפורז. הרכב עלה במעלה הכביש מן הקניון אל הרחובות

רק . הרכב אפשר היה לשמוע את הרוח אבל הבתים הצפופים חסמו אותה

נתזים דקים של . גשם התחיל לרדת. צמרות העצים השתוללו לכאן ולכאן

  . האיש הפעיל את המגבים. מים על השמשה הקדמית

  "?הבאנו לך בסוף מעיל"

. ן עם גוף הדלתהילדה העבירה את שרביט הפיה על קו החיבור של החלו

אבל : "בלי להסתכל על המעיל הכחול שהיה מונח על המושב לידה אמרה

  ."לא בא לי את המעיל הזה

  ."יורד גשם"

  ."אבל לא בא לי את המעיל הזה"

  "?נכון ,אלוהימה לסבתא םהולכי עכשיו" :שאלה הילדה .לנסוע המשיכו הם

 קדימה לרכב הוא אמר ונתן זכות." היא ביקשה שנפסיק לקרוא לה ככה"

  .לפני שפנה ימינה
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  .הילדה מחתה." אבל זה מצחיק"

  .לא עוצר חיוך, אמר." זה לא מצחיק אותה"

  "?נכון אבא, אותנו זה מצחיק"

  ."אבל בכל זאת אנחנו נקרא לה סבתא ריקי. "הוא אמר." נכון"

השעה הייתה שתיים . הוא הסתכל על השעון. הם נסעו עוד קצת בשתיקה

כי אנחנו , לא נהיה אצל סבתא ריקי הרבה זמן: " לילדההוא אמר. ועשרים

  ."מאיה מארגנת את המסיבה. צריכים להספיק להגיע הביתה

אבל אני חייבת לבוא לסבתא אלוהימה ביום . "הילדה אמרה." טוב"

  ."ההולדת שלי

  ."נּור"

  ."לסבתא ריקי"

קיה , הם חיכו ואותתו בזמן שהרכב. בדיוק התפנתה חניה מול הבניין

אבל הוא , המקום היה קצת צפוף ליונדאי. החליק החוצה, יקנטו אדומהפ

  . כשיצאו מהרכב הילדה לא רצתה ללבוש את המעיל. סיון השנייהצליח בנ

  . הסבירה." הולדת-זה לא מתאים עם הבגדים של היום"

  ."אז נרוץ: "רגע עמד מתלבט ואז אמר

  ." נרוץ, טוב"

כשנעל את האוטו . לי אפילו תשעיםאו, מטר שמונים ומשהו, הוא היה גבוה

פתח את הדלת ומשך מהמושב שליד הנהג זר כלניות סגורות , נזכר, עצר

. בינתיים רוח מלאה בשברי טיפות העיפה לילדה את השיער. וקצת עלובות

  .הוא נתן לה יד והם רצו אל תוך הבניין. הילדה צחקה

  "?הפרחים בשביל אמא שלי: "כשחיכו למעלית הילדה שאלה

הם נכנסו למעלית והוא תפס אותה במותניים כדי שתלחץ . הוא אמר שכן

מה סבתא קנתה לי : "בזמן שהמעלית עלתה הילדה שאלה. על קומה חמש

  "?מתנה

  " ?לא, ביקשת את חנות הממתקים של הבובות"

  ."כן"

  ."אז אולי את זה"

  ."אבל עלמה אמרה שאמא שלה אומרת שאין את זה יותר"

  "? כשהיית פה בשבוע שעברמה סבתא אמרה לך"

  ." שהיא מזמינה מחוצלארץ"

  .איש דפק ה.עשרה שתים חמש ופנו לדירה בקומה יצאו הם .המעלית נפתחה
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  . כלב נבח בפנים

  .הילדה אמרה." סבתא אומרת שלא צריך לדפוק"

  .האיש אמר." תמיד צריך לדפוק"

  ."חוץ מבבית שלנו"

  ."כן"

 זו שכונתה סבתא ריקי ולא עוד הנביחות התחזקו ואפשר היה לשמוע את

שהוא עושה לה , אלוהימה מדברת אל הכלב ואומרת לו שיפסיק להשתגע

חיבקה , הדלת נפתחה בבת אחת וסבתא ריקי רכנה אל הילדה. חור באּוָנה

אישה עם תלתלים גדולים . אותה ונישקה לפחות ארבע נשיקות קולניות

  .  וכפכפי יםמכנסי טרנינג, גוף עגלגל, וצבועים בחום צהוב

סבתא ריקי !" ילדת היומולדת! תראה מי פה! יוסף! חיים של סבתא"

היום יום , היום יום הולדת, היום יום הולדת: "קראה בקול והתחילה לשיר

אבל , היא הסתכלה על האיש. לידה כלב קטן נבח וקיפץ!" הולדת לנּורי

. בות שלועם הכלניות העלו, גבוה מדי, עמד בחצי מבוכה. הוא לא הצטרף

  "?את קנית לי חנות ממתקים לבובות, סבתא: "שאלה, מרוצה, הילדה

מה אתם : "הייתה התשובה עם מבט נוזף אל האיש." תיכנסו, תיכנסו"

  ."דופקים בכלל

, הטלוויזיה. מואר בנברשת זכוכית, הסלון היה גדול וחמים. הם נכנסו

יאוגרפיק 'גהייתה דלוקה בלי קול על ערוץ נשיונל , שגודלה חצי קיר

אריה ארב בסוואנה ובגלל הרזולוציה הגבוהה אפשר היה לראות כל . וויילד

  .שערה ברעמה שלו

הוא . גם הוא במכנסי טרנינג, רזה מאד, אל החדר נכנס גבר קמוט וקירח

מתכופף ומרים את , ואז הוסיף בשירה" היום יומולדת, היום יומולדת: "שר

  ." יו היא כבר גדולההיא הייתה כל כך קטנה ועכש: "הילדה

מה : "הוא שאל את האיש. הילדה הראתה לו את השרביט וקראה לו סבא

נכנסה שוב סבתא ריקי עם עוגה ועליה , אבל לפני שהספיק לענות" ?נשמע

העוגה הייתה עצומה ומכוסה בקרם שוקולד חום ושברי . הכלב נבח .זיקוק

. תושבי הבנייןהיא הייתה יכולה להספיק לארבעתם ולכל . שוקולד לבן

  . הילדה התאכזבה שהזיקוק כבה מעצמו

  "?ראית איך יפה הוא בער. "סבתא ריקי ניחמה אותה" ,לא נורא"

האריה רץ והרזולוציה הייתה כל כך טובה . האיש הסתכל בטלוויזיה

  לאן  ראה יוסף סבא .שלו השרירים של התנועה את לראות היה שאפשר
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  "?הא, איזו איכות: "מבטו הולך ואמר

  .האיש הודה." מדהים"

. כל אחד מהם קיבל פרוסת עוגה ושניהם צפו באריה מסתער על זברה

אבל היא הייתה שקועה בבירור , האיש מצמץ והסתכל פתאום על הילדה

  .מצב המתנה שלה

  .שאלה באכזבה" ?אז זה עכשיו בחוצלארץ"

האתר אומר שזה יגיע עוד . "סבתא ריקי אמרה לה." זה בדרך מחוצלארץ"

  ."שבוע

  ."אבל אז זה כבר לא יהיה היומולדת שלי. "הילדה אמרה" ,אוף"

, אז אני אכתוב להם שיחזירו את זה! אוי: "סבתא ריקי חשבה רגע ואמרה

  ."שלא משנה

  !"לא, לא, לא: "הילדה צעקה

הוא החזיק ביד אחת ." תגידי תודה רבה. נור, אל תצעקי: "האיש אמר לה

  .את הפרחיםצלחת עם עוגה וכפית ובשנייה 

עד , את לא רוצה לראות מה קניתי לך לבינתיים. "סבתא ריקי אמרה" ,חכי"

  "?שתגיע חנות הממתקים של הבובות

  .הילדה צעקה והן יצאו מהסלון יחד!" כן"

משהו , אתם עושים לה מסיבה עם החברים, אז מה: "סבא יוסף שאל

  "?נחמד

. ד כל מיני דבריםמאיה עכשיו מביאה את העוגה ועו. "האיש אמר." כן"

  ."הילדים אמורים לבוא בחמש. תלינו בלונים בבוקר

  ."כל הכבוד. "סבא יוסף אמר." יפה"

סבא יוסף . הם עמדו והסתכלו על אריה מנענע את ראשו בעצלות ומתמתח

  "?ולבית העלמין לקחת אותה: "החווה בראשו אל הפרחים

  ." לא"

  ."לבריאות. "סבא יוסף אמר." בסדר"

והילדה רצה להראות לאיש ערכת איפור קטנה בצורה של , חזרההן נכנסו 

. סבתא ריקי אמרה לה שאם ירשה היא תמרח לה לק לכבוד היומולדת. צדף

. הוא אמר שבסדר וסבתא ריקי הלכה להביא לקים כדי שתבחר צבע

הוא הניח את הצלחת עם העוגה על . הטלפון צלצל ולא הייתה לו יד לענות

  .שולחן הסלון וענה

  .שאל קול אישה מהצד השני" ?איפה אתם"
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  . ענה." אצל ריקי ויוסף"

תזכיר לה שאמרנו שהיא תתקלח ונסדר לה תסרוקת לפני שהילדים "

  ."יבואו

  ."עכשיו ריקי מורחת לה לק. "אמר." אני לא יודע אם נספיק"

  ."בסדר מאמי: "היה שקט בצד השני ואז האישה אמרה

הילדה ישבה עם . ן מחזיק את הפרחיםעדיי. הוא ניתק והתיישב על הספה

ידיים פתוחות בכוח וסבתא ריקי רכנה מעליה בשפתיים נשוכות ותלתלים 

הצבע . מעבירה את המברשת בדיוק על הציפורניים הקטנות, פרועים

  . שהילדה בחרה היה ורוד

  .סבתא ריקי שאלה תוך כדי הצביעה" ?מה שלום מאיה והילד"

  ."תודה, בסדר גמור"

עכשיו תנערי את זה קצת שזה יתייבש ואז : " היא אמרה ולילדה."יופי"

  ."נעשה עוד שכבה

מה : "הסתכל פתאום על האיש, סבא יוסף שעדיין עמד וצפה בחיי האריות

  ."שלא תלך לך היד, שים בכוס או משהו. אתה מחזיק את הפרחים ככה

הוא . הכלב הקטן הלך אחריו. האיש קם והלך למטבח עם הפרחים ביד

היו . אבל זה כבר לא היה הארון של הואזות, ח את הארון של הואזותפת

מילא , לקח כוס גבוהה ממייבש הכלים, הוא ויתר. בתוכו צלחות וקערות

הוא לקח אתו את הכוס . אותה במים מהברז ודחף לתוכה את הפרחים

הוא לא . לסלון והניח על הכוננית איפה שעמדו כמה תמונות משפחתיות

  . ועוד נשים וגברים וילדים, הילדה הופיעה בכמה. ת מהןהופיע באף אח

סבתא ריקי הרימה ראש ממריחת השכבה השנייה ובחנה באי שביעות רצון 

יוסף אומר שלא . חשבתי שהשנה תיקח אותה: "אמרה לו. את הפרחים

  ."לקחת

  ." זה עדיין מוקדם מדי. "האיש אמר." נכון"

  .סבתא ריקי שאלה" ?מה עוזרים הפרחים"

  ."ככה נוהגים אצלנו. "ענה." לא יודע"

  ."אוף סבתא זזת: "הילדה אמרה

  ."סליחה מותק שלי"

." תאכל משהו. "סבא יוסף הביא לו את העוגה שהשאיר על שולחן הסלון

  "?לעשות לך קפה. "אמר

  ."לא, לא"
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סבתא ריקי . הילדה ניערה את הידיים ונשפה עליהן. הוא אכל מהעוגה

: שוב הקול הנשי. הטלפון של האיש צלצל. אמרה לה להיות סבלנית

  .ברקע בכה תינוק." הם עשו את העוגה טורקיז ולא ורוד, תקשיב"

  .האיש אמר." מה זה משנה. טורקיז, ורוד, נו"

  .התינוק צרח. אמרה האישה בצד השני." אין לי כוח שהיא תתבאס"

  ."אני אדבר איתה"

קרב לילדה ואמר לה הת, השיחה ניתקה והוא הניח את הצלחת עם העוגה

  . שהעוגה בסוף בצבע טורקיז כי התבלבלו בחנות

  !"אמרתי לכולם שהעוגה תהיה ורודה. "הילדה אמרה!" אבל רציתי ורוד"

. סבתא ריקי אמרה והסתכלה בעיניים של האיש" ,טורקיז יותר יפה מורוד"

  ."אבל זאת דעתי האישית"

  . הילדה אמרה." לא נכון"

  ."הם לא יספיקו לעשות עכשיו עוגה ורודה. " אמרהאיש." אין מה לעשות"

אולי נשים לך במקום הלק הורוד לק . "סבתא ריקי אמרה." יש לי רעיון"

  ."תראי יש לי פה? טורקיז שיתאים לעוגה שלך

בכל זאת שלחה . הילדה אמרה שזה רעיון מצוין אבל היא יותר אוהבת ורוד

האיש אכל .  וצמר גפןאת הידיים וסבתא ריקי הלכה וחזרה עם אציטון

  .עוגה

הלוואי שהעוגה במסיבה : "וכשהנהן אמרה, הילדה שאלה" ?נכון טעים"

  ."הייתה ורודה

:  בזמן שהסירה את הלק הורוד מהציפורניים הקטנות שאלה סבתא ריקי

  "?את לא רוצה שנספר את הסיפור על איך נולדת"

  !"זה עם הנהר. "הילדה צעקה!" כן"

  ."ובשביל מה עכשיו. לא נהר, ורינ, תסחיף: "האיש אמר

. והוא הסב את פניו לטלוויזיה." נהר, נהר: "סבתא ריקי אמרה בהחלטיות

הרזולוציה הייתה כל כך טובה שנדמה היה . עכשיו ראו בה טורפים של ים

: סבא יוסף ראה שהוא מסתכל ואמר. שהבועות ייצאו ויתחילו לרחף בחדר

  ."פלאי הבריאה"

אבא ואמא היו מאד . ז בואי נתחיל מהתחלהא: "סבתא ריקי אמרה

הכל היה רגיל עד . מרוגשים כי הם חיכו לך הרבה והתאמצו מאד שתבואי

  ."שאמא שלך התחילה להיסחף

  השלימה הילדה והפה של האיש התכווץ." זה כי הנהר שלי היה גדול מאד"
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  .למרות שלא אמר שום דבר

האיש עבר על הודעות . סבתא ריקי הסכימה." גדול בצורה בלתי רגילה"

מישהי שלחה לו חוזה . היו כמה אנשים שלא ידעו שיצא מוקדם. בטלפון

  .הוא רפרף. בוואטסאפ לחוות דעת

  ."הנהר של ליאור לא היה כזה גדול"

סבתא ריקי אמרה ומרחה טורקיז על " ,אני לא יודעת על הנהר של אחיך"

ייתי בצרפת כשה. אבל שלך היה מרשים במיוחד. "הציפורניים הקטנות

בכל מקרה הנהר היה כל כך גדול שאמא שלך נסחפה . ראיתי פעם נהר כזה

  ."לגמרי

  !"וגם הרופאים"

כל הדברים של הבית חולים . "סבתא ריקי אמרה ועברה ליד השניה" ,כן"

  ."הרופאים עשו שרשרת אנושית למשוך אחד את השני. צפו בתוך הנהר

הוא . מרה והסתכלה על האישהילדה א." ואבא שלי שחה אחרי אמא שלי"

ישב כשעיניו בטלפון על אותה שורה . הרים מבט רגע ולא אמר כלום

מצהיר כי הוא עומד בכל התנאים והדרישות כמפורט במסמכי  הקבל("

וכתפיו ") המכרז וכי כל המידע אשר מסר בהצעתו הוא נכון ואמיתי

  .מתוחות

חה אחרי אמא שלך הוא שחה וש: "סבתא ריקי נשפה על הציפורניים אמרה

אבל אמא שלך הייתה כל כך עייפה מהנהר וכל כך , וצעק את השם שלה

רק השתדלה לצוף עם . שהיא בכלל לא שמעה אותו, מאושרת מהיופי שלך

  ."הראש מעל המים

  ."והרופאים מצאו אותי"

ובהתחלה הם התכוונו לצעוק עלייך שזה לא יפה להכניס נהר כל כך . כן"

. אבל הם ראו איך את יפה והשתתקו, ושצריך להתחשבגדול לבית החולים 

, רופא אחד שמר עלייך והאחרים יצאו לשחות בנהר לחפש את אמא שלך

  ."אבל לא מצאו

נכון חזרת : "הילדה אמרה ופנתה אל האיש." אבא שלי חזר אחרון"

  "?אחרון

הוא לא אוהב שמספרים : "הילדה אמרה לסבתא. הזהיר וחזר לקרוא." נור"

  ."ככהאת זה 

אבא שלך חזר . "סבתא ריקי אמרה ולקחה יד לשכבה שניה" ,הנה זה יבש"

אחרון וכולם הבינו שאמא נסחפה רחוק מאד בנהר הגדול ושהיא כבר לא 
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אבל גם הדברים הנדירים קורים , זה מקרה נדיר מאד. תחזור יותר

  ."לפעמים

  ."ואת לא היית שם"

סבתא ריקי ." תחיל הבלגןאיפה שאמרו לי לחכות כשה, אני הייתי בחוץ"

כשקראו לי פנימה . שלא יתלכלך, תיזהרי לא לגעת בספה עם זה. "אמרה

  ."ופתחתי את הדלת כל הנהר התפרץ עליי כי מים אוהבים לרדת למטה

  ."והוא זרם לך בין הרגליים למדרגות ונעלם"

סבתא ריקי סיימה את השכבה השניה ביד השנייה ואמרה לילדה ." נכון"

שתיהן " (-כשאמרו לי מה קרה התחלתי לצעוק אבל אבא שלךו. "לנער

וכי כל המידע אשר מסר בהצעתו הוא : "הוא מיקד את מבטו. הסתכלו עליו

  "–ואז , שהיה עייף וגיבור לקח אותי אלייך" ").נכון ואמיתי

כל החדר התמלא באור חזק כמו של : "מכירה ונלהבת, הילדה המשיכה

  ."ן בחוץמלאכים ואת שמעת ציפור בחלו

וישר נרגעתי כי הבנתי שלאמא שלך פשוט כבר , נכון: "סבתא ריקי אמרה

  ."לא היה כוח לצוף בנהר אז היא הפכה לציפור

, נארוז לכם שתקחו, בואו, בקושי נגעת בעוגה: "סבא יוסף אמר לאיש

  ."תחלקו לחברים

: סבא יוסף הסתכל עליו עוד רגע ואמר לסבתא ריקי. האיש לא התווכח

  ."ק עם השטויות האלה ריקימספי"

  ."הידיים שלך מוכנות, הנה: "אמרה לילדה. סבתא ריקי לא ענתה

הילדה הראתה לאיש את הידיים והוא הניח את הפלאפון באנחה ואמר לה 

סבתא ריקי אמרה שיחכה . שזה יפה מאד וכדאי שעוד מעט יתחילו לזוז

  .נתנה לו. הלכה וחזרה עם רעשן צעצוע, רגע

  .ילדה שאלהה" ?למי זה"

  ."לא יפה להביא מתנות רק לילד אחד. "אמרה סבתא ריקי" ,לאח שלך"

, לא היית צריכה. "האיש אמר באי נוחות ולקח את הרעשן" ,תודה רבה"

  ."ריקי

שאלה אם הילדה תבוא כרגיל ביום . היא ביטלה את דבריו בתנופת יד

פורניים הילדה ביקשה שיצלם את היד שלה עם הצי. הוא אמר שכן. חמישי

כששאלה אם מאיה אמרה . הוא עשה את זה. הטורקיזיות וישלח למאיה

  . שזה יפה ענה שכן למרות שעוד לא ראתה

  לא ,נורי .גשם בחוץ יורד" :ואמר לבנה קרטון קופסת עם בא יוסף סבא
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  "?הבאתם מעיל

  "?טוב, אני אלך רגע להביא אותו. "האיש אמר." הוא באוטו"

  ." לי את המעיל הזהאבל לא בא: "הילדה אמרה

איזה פרצוף יהיה לך אם , נורה: "הוא פגש במבטה של סבתא ריקי שאמרה

  "?תבואי קפואה כמו ארטיק ליום ההולדת של עצמך

  . אמר." אני כבר חוזר"

גם . והרוח הייתה כל כך חזקה שגרפה וסחררה עלים, בחוץ באמת ירד גשם

עם המפתח , וץ לרכבהאיש עמד רגע מח. הבניינים הצפופים לא עצרו בה

אחר כך פתח את הרכב והוציא את המעיל . ונתן לגשם להצליף, ביד

  .הכחול

  

  ."אמא שלך לא הפכה לציפור: "בדרך חזרה אמר לילדה

חצאית הרקדנית שלה , הילדה ישבה על הבוסטר עטופה במעיל הכחול

היא הסתכלה ביום האפור . מנצנצת וקשת הפרחים דחוקה לחלון עם מצחה

  ." בסדר: "ואמרהבחוץ 
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   כוכבים נודדים
  

  

  עליכם שלום פי על מערכות שובשל חזיון

  
  

  ברהם שלונסקיא: נוסח עברי

  

  
 עליכם שלום של  הרומן היידיפי על –' נודדים כוכבים 'המחזה

 לראשונה הוצג, שלונסקי אברהם של בתרגומו –) 'שטערן נזענדעבלָא'(
מארק  וטורקוב זיגמונטמעובד בידי  (30.4.1950-ב הקאמרי בתיאטרון

. הקאמרי בארכיון המצוי הנוסח על־פי לראשונה כאן נדפס והוא) ראזומני
הפזמונים חוברו בידי אברהם גולדפאדן ( הפרולוג והפזמונים, האפילוג

נתונים כאן על , המלווים את המחזה )י שלונסקי"ואיציק מאנגר ותורגמו ע
 הקלים מבחר כתביו –' דגש קל'ב ו)6.3.1959 ('על המשמר'פי נוסחיהם ב
 ההצגה זכתה .)אהרוני אריה :עורך ( של שלונסקיםוההומוריסטיי

. מ. רשימתו של יפתח שאת סיכומן ניתן למצוא ב, לביקורות מעורבות
 המחברים כל, יפה המשחק, לקוי הטאכסט"): 19.5.1950', דבר'(ניימן 

 הסתפקו לא הם אך; ם כ י ל ע  ם ו ל ש ב, ברבאר באשלא עצמם תלו
 שהמסגרת עד – אותו ועיטרו וקישטו םמשלה פךונ הוסיפו אלא, במכמניו

 עליית רגלשפורסמה ל, ברשימה אחרת. "התמונה על מאפילה המסורבלת
מדבריו של  ,דויד. א, חברביא המה, )1950. 28.4, 'מעריב'( ההצגה

ולסיבות שבגינן נרתם  משימת התרגום שעמדה בפניובנוגע לשלונסקי 
 סיוןינ זה ועם, עליכם שלום עם הצעיר הדור של פגישה זוהי": למשימה

 הראשונה הפעם זו ,היהודי הנושא עם החדש הדור לפגישת פתרון למצוא
 שכל, ברקוביץ. ד.י ידי על לא מתורגם העברית הבמה על עליכם ששלום
, ובצדק – לו שמורות העברית הבמה על עליכם לשלום התרגום זכויות
 להזדהות הצליח ושבה בריתבע עליכמי-השלום הסיגנון את שקבע

, עצמה היצירה תרגום זה אין. המקור ושפת המקור בעל עם בתרגומיו
 את ליצור הוצרכתי. טורקוב בידי שנעשה העיבוד של תרגום אלא
 אחרי יהישראל 'קאמרי'ה במת על היהודית עליכמית- השלום וירהוהא

 של דמותו לראשית ציון מציב זיוןיהח. והומחזה עובדה שהעלילה
 ועם, והקרתני הנאיבי לוהק ועל, וירתוווא שחקניו על היהודי התיאטרון

 כוכבים'ה. שחקניו עם והזדהות התלהבות המלא, והחמים הנחמד זה
 היהודי בתיאטרון שפעלו לנפשות אנושית-לבבית אנדרטה הם' הנודדים

  ."בראשיתו
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  : נפשותה
  
  

  )אחר כך המנהל הולצמן( שחקן יהודי – הוצמאך

  מנהל של תיאטרון יהודי – ופאק'ט שצראלב

  יד ימינו – יק'מוראבצ

  ישראל החזן

  לאה החזנית

  )אחר כך הזמרת רוזה ספיבאק(בתם  – רייזל

  )אחר כך השחקן ראפאלסקו(נער בעיירה  – לייבל

  פרימאדונה – הנרייטה שוואלב

  שחקן, אחיה  – איזאק שוואלב

  בעל תיאטרון, אחיו – ניסל שוואלב

  שחקנית – בריינדלה קוזאק

  כנר – קאלמסטגרישה 

  בעל תיאטרון  – מיסטר קאלמר

  חובב תיאטרון נלהב, "אשכנזי"יהודי  – ר לויוט"ד

  

יהודיות , יהודי העיירה, שחקנים, שוטר, צועניה, בעל עגלה, נער מגמם

  .ורטלאב, צוענים, ותינוקות
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  פרולוג 
  ]מאת המתרגם[

  

  ,ָסלֹוַחַה:א ִּתְסַלח ! ָקָהל ִנְכָּבד

  ג ְנַדְקֵּדק ַהּיֹום ְו>א נּוַכל ִלְד>ִאם

  ּבֹו נֹוֲהִגין ִלְפּתֹוַח, ח ְמֻסָּיםָּסַעל נֻ

  .ְּפרֹולֹוג: ָמה ֶׁשּקֹוִרין, ַמֲחזֹות ְּבַהְקָּדָמה

  

  ַהַּפַעם ָּכאן ֻמֶּצֶגת: ְוָהִעְנָין הּוא ֶזה

  ,ַחִּיים ֲאֶׁשר ֵאיָנם, ִּפַּנת־ַחִּיים ַאַחת

  ,ַרק ַהְתָחָלה ִעֶּלֶגת: ֲאֶׁשר ָהיּו ֵאי־ָאז

  .ְּכֹתם ּוְלזּות ָהָעם, ְּתִמיָמה ַאף ְנלֹוָזה

  

  ,ֹעִניְּב, ְׁשכֹולָהָעם ֲאֶׁשר ֵהֵעז ִלְמרֹוד ִּב

  ,דֲאֶׁשר ָאְבלּו ְמֹא, ּוְבַעְקִמימּות ַחָּייו

  !" ִהְתַנֲעִרי ָוֹרִני: "לֹוַמר עֹוד ְלַנְפׁשֹו

  .ְנּדֹודׂש ְלכֹוָכָביו ִלּוְׁשֵמי־ֲחלֹום ִלְפֹר

  

  ,ָיְצאּו ְלֶדֶרO >א־ִנְצֶעֶדת, ְוֵהם ָיְצאּו

  :ֶׁשָּבָאה ַעד ֲהלֹום, ְלֶדֶרO ֲאֻרָּכה

  ,ִנְלֶעֶגת ַאO ֶנְחֶמֶדת, ִעֶּלֶגת ַאO נּוָגה

  . ֶזה ֶּדֶרO ָּכל ֲחלֹום–, ַיְלדּות ִנְצִחית ֶׁשל ַעם

  

  ,ִּכְרחֹוק ֻחְליֹות ַׁשְרֶׁשֶרת, ַרְחֵקנּו ִמִּני ָאז

  –, ַׁשְרֶׁשֶרת־ַהָּזָהב ִחְּׁשלּוָה ֳאָמִנים

  ,ֲאָבל ְּפִגיָׁשה ַאֶחֶרת, ַעְכָׁשו ִנְפַּגְׁשנּו ׁשּוב

  .ְּבֵחֶלף ַהָּמקֹום ְוַהְּזַמִּנים

  

  ,ִניֵדי ֹׁש ֲע–ִנְפֵּדינּו . ִנְפֵלינּו ַעד ְמאֹוד

  .ׁשֹוֵכַח ְוזֹוֵכר: ִלֵּבנּו ַהָּפדּוי

  –ר ִהְפִליא ָהֹעִני ַמִּציל ָּכל ֶקֶרן־אֹור ֲאֶׁש

Oֶׁשהּוא ַאֵחר, ְלַמַען ַהֶהְמֵׁש.  



 314

  .ֶזה ֶּפֶלא ַהּמֹוֶרֶׁשת. ֶזה ַצו ַהִּזָּכרֹון

 Oֶזה מּול ֶזה"ֶזה סֹוד ִמְפַּגׁש ּדֹורֹות ַעל־ֶּדֶר."  

–  

  ַעְכָׁשיו ֶאְפָׁשר ָלֶגֶׁשת! ָקָהל ִנְכָּבד, ַעד ָּכאן

  ! ַלַּמֲחֶזה–: ְלֶעֶצם ָהִעְנָין

  

  

  

  
  'ערכה אמ

  
  'תמונה א

  
  .ישראל החזן, צוענים, יהודים: על הבמה

  

  )שר(       :צועני

  ְוַלִיל יֹוָמם ּפֹוְרִחים אֹוְרִחים      

      Oַּסעַוִנ – ָנִליָנה ַא  

      Oְוִנַּסע – ָנִליָנה ַא.  

  ָרָוה ֶׁש:א ָיֵחף ֵלב      

  ,ֲעָרָבה – ְוַהּמֹוֶלֶדת      

  !ֵהי: ֵאֵלינּו ָקְרָאה ְוִהיא      

  

  סֹוד יֹוֵדַע ַהּנֹוֵדד     :מקהלהה

  ,ְוַהֶּפַרח ָהרּוַח      

  ,ְּבִרְמֵזיֶהם ּכֹוָכִבים      

  ,ַהֶּדֶרO ַנְפּתּוֵלי      

  ְצאּו קּומּו, ְצאּו קּומּו      

  ְוהּוא ְוִהיא ַאְּת      

  .ָלֶלֶכת ָיכֹול ִּדְכִפין ְוָכל      

  

  ...רק אנו     :המקהלה
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אפשר כבר תפסיקו . נולא ל, לא בנו, לא בנו, לא לנו     :לאה

  הרי לך כמה פרוטות וֵלך ְלU)לצועני(. הזה" בנו־לנו"ה  

גם שאר יהודים תוקעים במוחי מיני . לשלום  

לא , נא ראה- ראה)לשאר יהודים(. שלהם" רקענו־תקענו"  

בדין היה עליהם . היאך נטפלו אלינו על לב ריקן, עלינו  

, ואתה. רזמ-בם לדברייוהללו ל, לרעות את הפרה בשדה  

אלא , גם אתה אין לך דאגה ועיסוק, מפרנס שלי־בעל  

, אי, במקהלות הקודש של הצועני הלז" משורר"להיות   

  .  לא עלינו,ציבעלע־שליח  

  

 !מי את ומה את שתהיי מבינה בנגינות, אישה, אישה, אי    : ישראל

עומקא , לב־הרי זה ממש יורד חדרי, הרי זו מתיקות  

ולחם , ואדמה דשנה, אה ואילן נאהריח של ניר נ. באידל  

  . של דגן  

   )שר(        

  

, תוב כן ִּבַאְּכ, לשון־אלה הם מערכי, הו. לא יצלח, אוי     :לאה

עולם ־של־תמים אין להם עיסוק אלא ריבונויום   

תכלית נאה היא לבני אדם מן . הנגינות־על־ולמנצח  

אפשר מוטב שאתה פותר לי חלום שראיתי , היישוב  

  . הלילה  

  ?איזה חלום ?חלום     :שראלי

  ...שאצל הגביר, ראיתי     :לאה

  ...אצל הגביר     :כולם

  ...לוביץאפאבני ר     :לאה

  .לוביץאפאבני ר     :ישראל

  .הכה הרעם והמם את המת     :לאה

   !רעם, וי, אוי     :כולם

   ?לוביץ בלא רפתאפאועכשיו מה יעשה יהודי כבני ר     :לאה

, מה צורך יש לו, ושנית,  לא המםעדיין, ראשית! שא, שא     :ישראל

  ?בכלל ברפת  

  .הגביר צריך הכול. אין מקשין על גביר     :לאה
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  ?מה פשר חלומה של זו, יהודים, הכלל    :כולם

לוביץ הגביר באמת יהומנו אפאר: שפשרו הוא כך, דומני  :בעל עגלה

ובתו , לייבלה, שהקדיש שלו, אם יתבשר, יםירעם משמ  

  ... רייזלה, של החזן  

  .הולך הוא, הוא בא, הוא בא ,הוא הולך, אוי) נכנס במרוצה(     :ערנ

  ?מי ?מי     :כולם

, כחלחל, ירוק, כהה, אדום, איזה ברנש במעיל צהוב     :הנער

  . וקאּפלּוש ממורט  

שאפילו שבת אחת עדיין לא עשה אצלכם , ויפים אתם   :יק'מוראבצ

יש חלישות ,  יהודים רחמנים)כולם צוחקים(. אדם הראשון  

, שמא אתם מגידים לי. הקטן שלי־לי כאן מתחת לטלית  

? עדן שלכם-איזו הדרך אדם שובר רעבונו בגן, משל־דרך  

אלא , ת הדעת איני מתכוון לבדיחּו)כולם צוחקים(  

  . פה פשוטו כמשמעו־לפתחון  

  ...מין ִמַּשַחת     :לאה

מין לשון משונה , לUגיד מאת האמת אני ... אורח בעיירה     :בחור

  Uהגידה נא לי, בכן. אפשר כמעט למות מצחוק... יש ל, 

   ?להולונשטי, ומה הביאך הלום שמךממי אתה ומה   

, הנני. הרי אתה נושא חן בעיני, כשהנך מדבר כך, הו  : יק'מוראבצ

  .ַאְקְטיֹור יהודי, להווי ידוע לך

  ?מה     :כולם

   ..."'כופתאות חמות וכו. "אקטור יהודי   :יק'מוראבצ

  !אההא     :כולם

מקום נאה , כלומר, אלא להתקין, ולא באתי לכאן   :יק'מוראבצ

מיד , כשאני מוצא אותו מקום. ומשובח לשחק בו ֵתיָאֶטר  

 מהכא להתם וכל החברותא שלנו 1הריני מריץ ֶדֶּפָשה  

, ואנו משחקים לפניכם מין משחק, באה מהתם להכא  

 כן יהי רצון שתהא הברכה, םכאבי־שייכנס הרוח באבי  

  . שרויה עלי  

  .חובבי תיאטר אנחנו! בכבוד גדול! מהיכי תיתי? תיאטר    : בחור

                                                           
  . מברק1
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   ...אנו חובבים אנו, כן, כן     :כולם

אנא , ואם באמת חובבין אתם. ודאי שניחא לי, כן, אה, נו   :יק'מוראבצ

מקום נאה שהתיאטר שלנו , איפוא, מצאו לי, בחסדכם  

  . ישחק בו  

  )חושבים(     :כולם

  !כשם שאני יהודי,  מצאתי!צאתימ    :הבחור

  ?היכן ?היכן     :כולם

  .לוביץאפאברפתו של הגביר בני ר    :הבחור

  . ובלבד שיהא תיאטר, מילא תהא רפת? ברפת   :יק'מוראבצ

  .ובלבד שיהא תיאטר     :כולם

  . הובילנו לאותו ברנש, בחור, ועכשיו   :יק'מוראבצ

  

  )הולך ושר(

  ֵמֶרֶחם ְּבִגיחֹו, ָאָדם ָּכל      

  .ְּדָרָכיו יתִחָיְׁש ְּבָדְחקֹו      

  ,ֶלֶחם ַעל ִיְפַׁשע ְּפלֹוִני      

  .ָזָהב ַּבֲעבּור ַאְלמֹוִני      

  

  ְּבֹעֶׁשר ַהֻּמְפָלג לּוִפֲא      

  .ָרָמה ְּבָיד חֹוֵטא      

  ,ְּבֹיֶׁשר, ִּכְבָיכֹול, ְּפלֹוִני      

  .ִמְרָמה ְּבַדְרֵכי ַאְלמֹוִני      

  

  ,יֹוֵדַע ִניֲא, ְּכַדאי ְוֶזה :פזמון      

  !ָחה־ָחה – ְוֶאְתַּפֵּקַע ֶאְצַחק        

  

  ִמַּמַעל ְּבֶחֶסד סֹוֵפר      

  ,ַּכַּזִית ַמְׂשֻּכְרּתֹו ִלְכאֹוָרה      

      Oְּבִלַּיַעל ֶּבן, ֶזה ְוֵאי,  

  ?ַהַּבִית ְמ>א לֹו טּוב ָּכל      

  

  צֹוַלַחת ָיֵמינּו ֵעת ִּכי      
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  ,ְוֶקֶסת ֵעט־סֹוְפִרים ִלְתֹּפׂש      

  ,ָלַקַחת ַהְּלמּוָדה, ְׂשֹמאלֹו      

  ...ּתֹוֶפֶׂשת ֵהיֵטב ִהיא ַּגם      

  

  ,יֹוֵדַע ֲאִני, ְּכַדאי ְוֶזה :פזמון      

  !ָחה־ָחה – ְוֶאְתַּפֵּקַע ֶאְצַחק        

  )כולם צוחקים(  

  ?ולא כך אמרתי לכם, יהודים, נו     :לאה

  ?מה אמרת, דהיינו     :כולם

  .  הכה הרעם,באמת, לוביץאפאבביתו של ר     :לאה

  )שר וקולו נפסק(     :החזן

  ?מה קרה     :כולם

  .לא יצלח     :החזן

  !עמוד... טפרר   :בעל עגלה
  

  

  'תמונה ב
  

  רייזלה, לייבלה

  

  ?רייזלה, לא כן, הלא תבואי מחר עוד הפעם להצגה    :לייבלה

   )הולכת( ?העוד תשאל, לייבלה, כן     :רייזלה

  . תלכי עודאל, עוד שעה קלה, רייזלה, חכי     :לייבלה

   .לייבלה, עת ללכת הביתה     :רייזלה

, בלילה כזה. נפשות ממש הרי הלילה מחיה, חכי, חכי    :לייבלה

  .לישוןא והעבירה  ,באמת  

   .אך לאֵחר כל כך גם זו היא עבירה     :רייזלה

הרי אין זו , כשאוהבים. לא עבירה היא, רייזלה, לא    :לייבלה

כמו ,  אוהב שום אדםואני איני. צריך רק לאהוב. עבירה  

  .שאני אוהב אותך  

... אפשר שלא כשורה אתה עושה,  לייבלה– – ?באמת     :רייזלה

  ? אבל זרה... מצווה לאהוב את אבא ואת אמא  
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, את שלי, את קרובה לי. אין את זרה לי, רייזלה, לא? זרה     :לייבלה

  .את תקועה עמוק עמוק בלבי  

   .וגם אתה בלבי     :רייזלה

הרגשתי זאת , שאנו יושבים יחד בתיאטר, ערבים אלהב    :לייבלה

כל חיי רוצה אני להיות יחד . בפעם הראשונה באמת  

ולהסתכל באותם , ולשבת בתיאטר, להיות עמך. עמך  

, רייזלה, אותך: שני דברים בעולם אני אוהב. שמשחקים  

  .ואת התיאטר  

   .את התיאטר, כן     :רייזלה

, לי נדמה. ואת כל המשחקים בו. ראת התיאט, רייזלה, כן     :לייבלה

, דיבורם, הליכתם, עמידתם, שהם מלאכים מן השמים הם  

, כשהמסך עולה. מלא כישוף, כל ניד וניע שלהם מלא חן  

, לעולם של לצים. אני נישא לעולם אחר. הריני כמכושף  

, ואת גם כן, הנני ברקיע השביעי. רוחות ומלאכים, שדים  

   ?רייזלה  

, לייבלה,  אוי)קול רעשנו של שומר(. אני גם כן, לייבלה, כן     :רייזלה

   !הולכים  

   !הולכים, רייזלה, אוי     :לייבלה

  )נפרדים במרוצה(  

  
  
  
  

  'תמונה ג
  

  בביתו של החזן, מוצאי שבת

  

  !שבוע טוב!  שבוע טוב)מפייט את ברכת ההבדלה(     :ישראל

  !שבוע טוב     :לאה

  !שבוע טוב     :רייזל

  )שרים(        

  .ואהבה, דיצה וחדווה, רינה, גילה
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 מוטב שנשתה 2"גרינע-געלע"יהיה סוף ל, סוף סוף, שמא     :לאה

  !הראיתם מימיכם. כוס תה  

  )יק'ופאק ומוראבצ'נכנסים שצ(  

אין .  יבושם לכם–. בבקשה לשבת! ברוכים היושבים   :יק'מוראבצ

. כמונו כמוכם, יהודים פשוטים, הננו סתם בשר ודם. דבר  

, כפי שתחזינה עיניכם,  זהו)ופאק'מורה על שצ(  

הדירקטור של התיאטרון הגרמני , הפרינציפאל שלי  

ציפור הנפש וזנב , ואני אצלם ראש לשועלים. היהודי  

פנים אל , כלומר, כיוון שהתוודענו, ועכשיו. לאריות  

 ואם אין, אם יש לכם, ש"נוכל ללגום יחד לגימת יי, פנים  

  . שלחו איש ויביא יין  

מה יש כאן להרחיב את ,  אתה מבין אדוני החזן)משסעו(   :ופאק'שצ

גם אני הייתי לפנים בסך ,  שמעני:העניין הוא כך. הדיבור  

, רוצה לאמור. ל אצל חזן'כמין משורר, דהיינו, הכול  

, שרתי במקהלה, דהיינו, נשאתי את עביט השופכין  

. ככתוב, קול של סופראנו, קול של ממש. השמעתי קולי  

עזרתי לו לרדת לפני , רוצה לומר,  מכות רצח מידווספגתי  

בריה בפני , רוצה לאמור, גופי־עד שהייתי אני. התיבה  

שרים . הבן־בפדיון, ותתבברי, בחתונות, דהיינו .עצמי  

. שבאמת חיברתי בעצמי, "מקדש־כל"מין , השמעת, היינו  

ספר שלם מלא וגדוש מיני שירים , אילו ראית  

יש לי שם מין . לי בשערועם פורטרט ש. משלי  

: תחילתו היא כך... שמעני! כפתור ופרח"... מקדש־כל"  

 –  תיפח רוחך– שמעי – ציפקעלע זוגתי –כל מקדש   

  .בלילה הזה – כראוי לו  

, למה איפוא, מן הסתם, הלא תשאלו, חשבון־ סוף)משסעו(   :יק'מוראבצ

שתדעו טעמו של , כדאי וראוי לכם, ובכן ?באנו לכאן  

ימים רבים כל כך .  באנו על מנת להתארח אצלכם.דבר  

שאנו משחקים כאן תיאטר ועדיין לא נכנסו להתוודע אל   

. ישראל החזן הנודע בשערים, היינו. ישראל־זמירות־נעים  

                                                           
  .רינה-שיבוש הלצי של גילה". צהובה ירוקה "2
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 ?מה לנו ולכם ?צלךאנכנסנו , בכן, למה: תמצא לשאול  

! מוזיק :ויש ליישב?  אנו לכם3בשלישי־איזה שני  

: רוצה לומר. פרנסתנו, מו של ענייןלעצ, שהמוזיק היא  

אך כיוון שתיאטר ומוזיק הם . פרנסתנו היא על התיאטר  

על כך אפשר מן היושר , או האיש ואישה, האח ואחות  

  . חזן נחמד ונעים, שתאמר לנו איזה פרק שירה, היה  

  .מפולפל ומבודל, כזה דבר יהודי, שמעני, איזה מין   :ופאק'שצ

 סתם בעל תפילה של, מילא, וזיק אניוכי איזה בעל מ   :החזן

  . עיירה נידחת

פרט , כשמך הטוב שיש לך בעולם, תבוא עלי שנה טובה   :יק'מוראבצ

כבר שמענו את שמע : האמת ניתנת להיאמר .לפורענות  

עוד קודם שעלתה בדעתנו לנסוע , ישראל החזן  

הרי , פתח פיך ויאירו זמירותיך, חזן. ביהאסרילב  

  .ור מבקשהדירקט. ביקשנוך  

  ---מי-מי-מי? אנעים לפניכם, דרך משל, מה זמירות     :החזן

זמירתך , חזן! שפתיים יושק! גדול הוא, אדיר הוא   :יק'מוראבצ

הם , שכל חזני המקהלות שבעולם כולו, כך־מתוקה כל  

ים לציפורן יאינם כדא, ומשורריהם ופרחי משורריהם  

צרת האקטורים  אאלמל, האמן לי. קטנה שלך  

לא היינו יוצאים מבין כותלי ביתך עד , רפטיציות עלינווה  

אלא . כן ייתן לי אלוהים ברכה והצלחה. שמיני עצרת  

בדין , חזן,  אפשר)מבקשים לצאת(. שאין פנאי, שהצרה היא  

  ? סעודה כלשהו־שלפני צאתנו תקנחנו בקינוח, היה  

  ?אקנח אתכם, למשל, סעודה־באיזה קינוח? דהיינו     :החזן

, שהיא, כוונתנו היא, דהיינו!  הנהו הקינוח)מורה על רייזל(   :יק'מוראבצ

, יש לה. תאמר לנו איזה פרק שירה, דרך משל, בתך  

  .עשרים כפרתה, והיא שרה שירים, קול, אומרים הבריות  

  ?מנין לכם שבתי שלי שרה שירים     :לאה

ומנין העולם יודעים . אך בקיצור נמרץ, מעשה נאה   :יק'מוראבצ

שלא , יש לו קול וקולוראטורה, עד מאה ועשרים, ךשבעל  

                                                           
  .דוד רחוק-  בן3
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חמש עשרה . ולא בא כבושם הזה לעולם, קוללו אבותינו  

הוא עם ־ברוך־שנה אנו מחזרים בעולמו של הקדוש  

שיש תחת השמים , יהודי ולא שמענו כלל-תיאטר גרמני  

, ואף על פי כן עינייך הרואות, איזו עיר ששמה הולונשטי  

אין : הכלל.  מפורסם בכל קצווי ארץשישראל ההולונשטי  

  .אין סודות בעולם, לך דבר שאינו מתגלה ברבים  

תקום לה בת ישראל כשרה , הראיתם שפתאום לפתע     :לאה

  ?השמעת כזאת ?ותזמר זמירות  

לא מן המידה , אם מבקש אדם שיאמרו פרק שירה לפניו     :חזן

וכל עיקר . ובדין הוא לומר משהו, היא להיות גס רוח  

נקום וניתן להם , אפשר באמת ?מה לומר: היא אהקושי  

. נשיר זאת, באמת, הבה נא, נו? "ריבונו של עולם"את   

ואני מחרה מחזיק אחריך באוקטבה , את אומרת שיר  

  !פתחי פיך, רייזלה, נו. הנמוכה  

      )השר(

, אכן זהו קול, כשם ששמי אלברט, השמעתם  : ופאק'שצ

אתם , חזן נחמד ונעים, נושמע, נו, נו. קול־מקול־בקול  

, עולם־הרי זה קצווי, השמעת ,זו בהולונשטי, יושבים כאן  

ואינכם יודעים כל , מתפלשים בטיט ורפש, בור־ירכתי  

בריליאנט ! רחמנות .אלא מאמאליגה בלבד, מאומה  

כשם ששמי , נדמה לי? מה יהא כאן בסופה! כזה  

  ... אלברט  

עד , ה"יש לה ב, בתי. םנם אין בודקין בשיניייח־סוסי     :לאה

  . מי שראשו ידווה עליה, מאה ועשרים שנה  

אנשים , חזן נחמד ונעים, מה רציתי לומר לך, בכן   :יק'מוראבצ

מה אומר ומה , פאנאטיזמים, דרך־תועי, חשוכים אתם  

... אילו הלכה בתך עמדי! עולם כזה, עולם, אדבר  

שומעת ה... ארבע שנים־ בעוד שלוש...יודע אני... כלומר  

  !כסף כזה־צרור... את  

, מה אתה מדמה בנפשך! נפשי־לא יזכו לכך שונאי     :לאה

, או בניהם של סנדלרים, שבניהם של חייטים אנחנו  

 עם ,שפיעלער־שניתן לבשר מבשרנו להתערב עם פורים  
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השמעת  ?פרחי־ארחי, עם קומדיאנטים, יקים'אקטֹורְשצ  

  ? כזאת  

תבוא .  הדין עם זוגתך שלך)לחזן( ?לא תרצה, דירקטור   :יק'מוראבצ

פרט , כחזנית טובה זו שיש לך עלי שנה של טובה  

אידענע , אשת לפידות היא ?אלא מאי. לפורענויות  

לא ירדה זוגתך לסוף .  רגזנית יתר על המידה4,דריתחא  

כי מצויות בעולם , סתם בעלמא אמר לו. דברי הדירקטור  

כעניין . נסה לעצמווכל אדם בורר לו פר, פרנסות למיניהן  

שאין לך כלב שאינו שורר על , הקוף למינהו: שאומרים  

. וכל חזיר סבור כי אין רפש כרפשו שלו, סף ביתו  

, לא כלפייך. וליתירה הזו לא נתכוון הדירקטור כל עיקר  

לא נכנסנו לכאן . ולא כלפי בעלך ולא כלפי בתך החשובה  

ל ש לשמוע אל הרנה והתפילה, אלא בחזקת אורחים  

ותו , אך זאת בלבד, ישראל ההולונשטי, החזן המפורסם  

. ולוואי שתהא כך פרנסתי מצויה לי. אמן כן יהי לצון, לא  

   )יוצאים(. היו שלום ואל יהא בלבכם עלינו: ולבד מזאת  

 )לרייזלה(! כל החלומות הרעים עליהם ועל ראשם! טפו     :לאה

אפס קצך . מכאן ואילך את הולכת אצלי לתיאטר, נו, נו  

מה שאני אומרת , בת, השומעת את. לא יהא עוד שם  

  !?לך  

  .אני שומעת, אמא, כן     :רייזלה

  )שר ומסלסל(     :החזן

  ?מה קרה     :לאה

  .לא יצלח     :החזן

  

  

  'תמונה ד
  

  !הוצמאך! הוצמאך     :קולות

                                                           
אישה " אידענע דריתחא. " עת רוגז–" עידנא דריתחא" על משקל הביטוי הארמי 4

  .תיהודייה רוגז
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  !יסתם עינם, הוצמאך, הנה   :הוצמאך

  ?הוצמאך,  מה אתה עושה שם:ופאק'קולו של שצ

  .מצחצח נעליים   :אךהוצמ

  ?הוצמאך, איך) נכנס(   :יק'מוראבצ

  ! אדוני המלך, בהולונשטי   :הוצמאך

היכן ! הרוח באבי אביך, הרי אתה קופיק) סוטר על לחיו(   :יק'מוראבצ

   ?הזהב-הוא כתר  

  .העכברים אכלוהו   :הוצמאך

 .שאם לא כן אוי לראשך, שיהא לי כאן היום כתר חדש   :יק'מוראבצ

  )יוצא(  

  !ראשי שלי על ראשך שלך־מיחוש   :וצמאךה

  )נכנס(     :לייבלה

כיהודי , הרי אני מחכה לך בכליון עיניים! כרכשתא, איך   :הוצמאך

הבאת את . הנח נא את הסחורה שלך, נו. קדירה־לצלי  

  ?כל מה שציוויתיך, הכל  

  ) נותן פאפירוסות(. כל מה שציוותני, הכל     :לייבל

מי זה מעשן אצלכם . חור וטובהרי אתה ב, אם כן   :הוצמאך

   ?טוב כאלה־פאפירוסין של יום  

  .אחי הבכור     :לייבל

יודע הבחור טעמו של ! ייכנס הרוח באבי אחיך הבכור   :הוצמאך

־תיש בן, נו. ועכשיו נשקוד על המלאכה, נו! עישון  

את עלה הנייר , הראה נא את הקסת והעט, גדיים  

  ? קופיקות הבאת7ובול של , והמעטפה  

  )יושב לכתוב(     :לייבל

האחת , היקרה, לאמי האהובה! רחימאי, כתוב כך   :הוצמאך

ולאחותי האהובה , שתחיה בטוב, ברכה-שרה, והיחידה  

ולכל רעיי ואהוביי , שתחיה בטוב, והיקרה זלאטקה  

  "?שיחיו בטוב"כתבת ! שיחיו בטוב  

   .כתבתי    : לייבל

... הנני...  הננילהודיעך כי, תראשי! מחק הלאה, בכן   :הוצמאך

 בקו השלום והבריאות, ה"ב, כי הנני... שרוי בטוב
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כוח ייתן אלוהים ! הכולירע על שיעולי שלי, הוי) משתעל(

  ?"אך טוב סלה"כתבת . לשמוע גם ממך אך טוב סלה

   .כתבתי    : לייבל

, הנני להודיעך, השנית! חמולי שלי, מחוק הלאה, כןב  : הוצמאך

, הא... רביהאסיננו שרויים בבכי ה, אמי הטובה והיקרה  

ואנו ! מחוק הלאה, בכן? אה, זה מוצא חן בעיניך  

וכבר אני משחק בתפקידים , משחקים תיאטר לילה לילה  

לא למעלה מן . וכל שבוע אני מקבל משכורת. ראשונים  

אך ברוך השם שאין זו . העבודה עד כדי שכרון הראש  

 אני לשכר שראוי, אמי היקרה, יודע אני. יגיעה בחינם  

 שלום מאיר ,אלא שיש לנו ממזר אחד, מרובה מזה  

לוואי והיה הוא כפרתי , מחילת אלוהים, יק שמו'מוראבצ  

, וכפרתך וכפרת זלאטקה אחותי וכפרתם של כל ישראל  

שאני שולח לך , אמי היקרה, ועוד הנני להודיעך. אמן  

לפי , כי לא שלוש מאות, אמא, וסלחי לי, שלושה רובל  

הייתי שולח , אילו היו לי שלוש מאות. לי יותר מזהשאין   

זה כל . יש לי שלוש הריני שולח שלוש. לך שלוש מאות  

העודך משמשת במקום , ועוד כתבי לי. מה שיש לי  

ועוד בשורות . נעליים לזלאטקה, ולמען השם? הישן  

ויהי , אמי היקרה, והיי שלום. טובות אין עמי לבשרך  

) משתעל(. מיעיני בשורות טובותשתש, רצון שאראך בטוב  

כן כה ייתן אלוהים לשמוע גם ! הכולירע על שיעולי שלי  

מחמדי , ועכשיו? "אמן"כתבת . אמן. ממך אך טוב סלה  

ואין כאן , נו )חותם(. הניחני ואבוא על החתום, שלי  

מה אתה , לה יקירי'כרכשתא, הֹוא". בר הולצמאן-הירש"  

חן , כנראה,  ידי מצאשכתב, ניכר אתה ?מסתכל בי ככה  

כל מה שאני . מראשי, מעצמי, מאליי למדתי זאת. בעיניך  

שהרי כל כך צעיר לימים הייתי . משל עצמי בא לי, יודע  

, ואמי נשכרה לשמש את הבריות, משנתייתמתי מאבי  

. עובד עמו בבית מלאכתוא בשאואותי נטל דודי זלמן   

 אך מכות מפליא , מופלגןָלְקלֹוְק, ַטָּלאי הוא, חייט הוא  

כשישבנו אל , פעם אחת. הוא מבעל מלאכה מובהק  
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מרמז לי רמיזה במגהץ קטן ורמיזתו נתקעה לי , השולחן  

, חיים מרים כלענה: ומאז אני גונח מלבי. ישר בלבי  

ואתה עולה , השומע אתה, משבא הערב ?השומע אתה  

. מיד מסתלקות כל הצרות וכל הייסורים וכלא היו, לבמה  

 איני רואה איש. הנני שם, במה הנני אדם אחר לגמריעל ה  

 יוראשי. רואה אני, אני רואה רק פנסים קטנים, לנגד עיניי  

. ולא עוד, כובעים, מגבעות, קרחות, אדם רואה אני־בני  

אדרבא  ?שמא אביך בעל הכרס? ומי ידמה לי אותה העת  

עם , וייתן לי את כל הרפת, לדוגמה, דרך משל, יבוא נא  

, ועם כל עשירותו המופלגת מסביב ויאמר לי, החצרכל   

ללילה  שאוותר לו ואניח לו את הבמה, למשל, כדומה  

, אינך יודע כלל! מוחל טובותיך, לא, הא, אחד בלבד  

איך הוא , איזה יצר הרע הוא התיאטר, רננים שלי־כנף  

  ! לכל הרוחות, כמגנט, מושך ושואב כאבן זו ,מושך  

עוד . ממש כלות הנפש,  כך אל התיאטרגם לבי נמשך     :לייבל

, דבר שקורין תיאטר, בכלל, קודם שידעתי כי יש בעולם  

" יציאת מצרים", "מכירת יוסף"כבר שיחקתי עם חברי   

הנה , הוצמאך, השומע אתה. ושאר סיפורים מן החומש  

נכנס אני לפלטין של פרעה מלך " יציאת מצרים"ב  

' ה! ה בן עמרםשמי מש: "עומד לי ואומר לו, מצרים  

שלח את עמי ישראל : אלוהי העברים שלחני אליך לאמור  

למה תשחט את  ?למה תענם עינויי גוף ?עד מתי. מארצך  

רוצח ! רשע מרושע שכמותך ?בניהם ותרחץ בדמיהם  

היודע אתה עם מי יש לך ! גזלן שכמותך! שכמותך  

  " ?עסק  

 מיתה תחטפני, נותודברים כדרב, תפקיד חזק, הֹוא   :הוצמאך

אקטור . שאינך אקטור, אם יעיז מי לומר עליך, משונה  

מה אומר , היודע אתה. כשם שאני יהודי, מבטן ומלידה  

, הכולירע את שיעולי שליתיקח ? ה שלי'לך כרכשתאל  

וידבק כולו יחד עם קוצר נשימתי , ריבונו של עולם  

הייתי רוקק על הכול ,  אני במקומךלּו. מאיר־בשלום  

ודווקא עם .  ככתוב".ויברח"עצמי ועושה ונוטל את   
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?וכי למה לא. ודווקא עם צרור הכסף מן הבית. הוצמאך  

ואין לך אלא לנער מעט את . יש לו לאביך די והותר  

: ככתוב. לי הזהב ולי הממזרים: כעניין שנאמר, כיסיו  

  !וגם מזה אל תנח ידך, חטוף מזה  

  ! הוצמאך! הוצמאך: ופאק'קולו של שצ

ובערב תבוא ,  לחדרלU-ועכשיו לO! רננים שלי־כנף, נו   :הוצמאך

  ?אתה שומע, שוב לתיאטר  

  )יוצא(     :לייבל

   )בא במרוצה(   :ופאק'שצ

כל העזים ? מפקירים תיאטר, גולם שכמוך, וכך    

צרה . שבהולונשטי כבר עשו להן מרבץ נאה על הבמה  

  ?היאך מתפטרים ממך, הוי. גרש את העזים. לך! צרורה  

   )יוצא. חפודו(  

שבמתני מתנה  עוצמהאת הלך היאך אזכה ליתן , הוי   :הוצמאך

  . שאינה חוזרת  

          

  
  

  'תמונה ה
  

  שריפה בעיירה

  

   .שלום מאיר, שריפה! שריפה     :קולות

אנשים רצים , הלא רואה אתה! אל תעמדו לשטן בדרך     :קולות

   .להציל    

   !שריפה! שריפה     :קולות

   ?היכן ?היכן     :קולות

   !המכס בוער־רחוב בית     :קולות

   !בית השוחט, לא     :קולות

   !אוי ואבוי לי, היכן הילדים     :קולות

   !בתים עולים באש     :קולות

  !יהודים, הצילו     :קולות
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  ) בביתו של החזן.עולה המסך(  

  

   .י השוחט'זוהי דירתו השלישית של בנצ. זה רחוק     :לאה

   ? השניהואפשר, אומרת את, השלישית     :החזן

כי בית , נדמה לי! התלבש, מהר, מהר! הדין עמך, אוי     :לאה

כרוך מטפחת על ? מה נעשה. יעלה באש, ו"ח, הכנסת  

   )יוצאים(. תשלוט בך הצינה, חלילה, צווארך שמא  

  ?אין איש? אמא ?אבא     :רייזלה

, אבא הלכו־אמא? יחידה בבית! חתלתולי שלי, ערב טוב   :יק'מוראבצ

כיוון ששמעתי שריפה נפלה . ל השריפהא, מן הסתם  

ובאתי , בכל־הכל, מיד הנחתי כל עיסוקי, ברחובכם  

כן ייתן לי אלוהים ברכה , לראות מה נשמע בבית החזן  

  .וכן יוסיף, והצלחה  

   ?ביתו של מי נשרף, אפשר יודע אתה     :רייזלה

. כשם שיודע אני ביתו של מי, לוואי ואדע צרות בחיי   :יק'מוראבצ

ל ישל אֹוְק, ליל או של ְשֶמרישל ֵּבר: ֵרש גדול של מיֶהְפ  

. גם אני רץ, רואה אני הבריות רצים? סעדראטאו של   

מה טעם אין רואים אותך , הנערה, מוטב שתגידי לי  

שאת יושבת , בכל ערב הייתי רואה אותך? בתיאטר שלנו  

מה . ' תכשיטו של הנגיד ראפאלוביץ5,טסיקֹפליד אותו   

   ?לךזאת היתה   

  .שוב אין אמא מניחה לי     :רייזלה

  !שריפה עליה, אוי ?אמא   :יק'מוראבצ

ואני שרתי לפניכם מה , למן הערב שהייתם אצלנו   :רייזלה

 ?וכי אסור לשיר ?וכי מה. איני יודעת מדוע... ששרתי

לא היה הקדוש , לו היתה השירה עבירה חמורה כל כךיא

  . אדם־ברוך הוא נותן קול לבני

, כן, נו, אזכה לברכה וההצלחה. שהדין עמך, ודאי, ודאי   :יק'מוראבצ

אוי ואבוי לראשינו . ישראל־הבאי של אחינו בני־דברי  

בביצה זו של , שבריליאנט כזה צריך להתגולל כאן  

                                                           

  .פוץ קטן5 
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שאינם יודעים להוקירו כראוי , יער־בין חיות, הולונשטי  

שאינם יודעים בעצמם היכן , אצל הורים חשוכים ,לו  

: אמרתי בלבי, מששמעתיך מזמרת. רכה של בתםב-המזל  

כן . הפרימאדונה האמיתית מארץ הפרימאדונות! זוהי  

, לא נבראה נערה זו. ייתן לי אלוהים ברכה והצלחה  

  . אלא בשביל התיאטר שלנו, חשבתי בלבי  

  ?אני     :רייזלה

אמרתי דברים אלה , באמת, מיד לאחר הערב ההוא   :יק'מוראבצ

חס ושלום שאנו מפקירים פרימאדונה  .לדירקטור שלנו  

עלינו להוציאה מכאן . כזאת ומניחים אותה הפקר בתוהו  

  . בכוח  

  ?בכוח     :רייזלה

וכי אפשר להניח לחתיכת זהב כזאת ! ?אלא מאי   :יק'מוראבצ

נט כזה אוכי אפשר להפקיר טאל ?להתגולל באשפה  

שבח , כנף שלי־ציפור, השומעת את? שילך לאיבוד  

שסיבב את המזלות וזכית להזדמן , ני לאלוהיםוהודיה תת  

היא בת , זו של עכשיו, גם הפרימאדונה שלנו. אתי  

לי עליה להחזיק טובה שהיא . כמוך, מה ומדלת העםילא  

. אני הוא שעזרתי לה לברוח. ַאְקטריסה בתיאטר שלנו  

  .זכרי מה שאני אומר לך  

  

  )רש(

  ,ִׂשְמ>ֶנת ְלU ִנְקֶנה, ְקַטְנֹטֶנת ִלי ִׁשְמִעי      

  ,ְוהֹוד אֶׁשר ַרק ַחַּיִיO ָּכל ִיְהיּו      

  ,ָלֵעיַנִים ַּתֲאָוה, ַּגְרַּבִים, ַנֲעַלִים      

  .ָּכבֹוד ִעם ָזָהב ָלO ִיְהיּו ְּבֶׁשַפע      

  

  ,ִריְּתָפֵא ְׁשֵמO ֶאת, ִריַזֵּמ, ִדיַרֵּק      

      Uִגילָו ַחתִמַּנ לֹו ִיְתמֹוֵגג ִלְּב.  

  ,ָנא ַטֲחִני ִיםַחֵר, ִּדיָנה ֶאת ָנא ַׂשֲחִקי      

  .ַהְּצִליל ְּכֶקֶסם ַהְׁשִמיִעי ָנא Oקֹוֵל      
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  ,ִׁשְבָעַתִים טֹוב ָמה, םִיַחֵר ּוּבֹס הֹוי      

  ,ְמֹאד ַעד ָיִפים ַחֵּיינּו ֵאיO ִּתְרִאי      

  עֶנאְכע־ַיאֶּבָּב ָּקָהלִּב ָנא ִנְפַצח ִׁשיֵרנּו      

  !"ַחּמֹות ֻּכְפָּתאֹות, תא־ֻּכְפָּתאֹוָּתְפֻּכ "ִעם      

  עסאֶמַמ ְלִאיִדיֶׁשע" ׁשּוַלִּמיס "ָּתִׁשיִרי      

  ַהְּפָלִכים ּוְבָכל ַוֲעֶיֶרת ִעירְּב      

  ,ָסהִריְנֶצִלְפ Oֵּביֵנ עְּכֶפַׂש ַאO ְיִהיְו      

  ...ַהּטֹוב ֶדןּגֹוְלְדַפ ְּבֶחֶסד      

      

  )בורח(! הולכים, אוי     

  ! רייזלה, ערב טוב)נכנס(     :לייבלה

  ! לייבל, ערב טוב     :רייזלה

  ? יחידה את בבית     :לייבלה

ומדוע לא . הרי כל העיר שם. כולם הלכו אל השריפה, כן     :רייזלה

  ?לייבלה, הלכת לשם אתה  

?לא ראיתי בתים שעולים באש ?וכי מה אעשה שם     :לייבלה

, הכולואפילו כל העיר , יבער לו כל הרחוב, יבערו להם  

. שוב אינני איש הולונשטי ?ה אכפת לי עכשיווכי מה ז  

  . יומיים, עוד יום  

  ?מה     :רייזלה

, שהסוד יהא שמור עמנו, אם תישבעי לי בתקיעת כף     :לייבלה

  . אני נוסע מפה) תקיעת כף(. הריני מספר לך משהו  

  ?לאן     :רייזלה

, אך שאני נוסע. דבר זה גם אני עצמי אני יודע עדיין? לאן     :לייבלה

  . ברור כנכון הלילה הזה בעולם. דבר זה כבר ברור  

  ?לימים רבים     :רייזלה

, לעולמים? "לימים רבים"מה שייך ? רבים לימים   :לייבלה

  !לתמיד

  ?לא נתראה עוד לעולם, משמע, ובכן? לתמיד     :רייזלה

   ?ואת תתגעגעי. לעולם לא    : לייבלה

 עלתה על לבך היאך זה, אך הגידה נא לי. נדמה לי שכן     :רייזלה

   ?ולשם מה? המחשבה לנסוע מפה  
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הרי זה כבר . לא אוכל עוד. כבר הכול נתמאס עלי כאן     :לייבלה

לבי נמשך . למעלה מכוחותיי להיות תקוע כאן ברפש  

. והוצמאך אומר שהוא יעשני אקטור. אחרי התיאטר  

  . עלי לברוח. בבית אבי כבר היה לי הכול לזרא  

הרי אתה , רצונך לנסוע מן הבית. י מקנאה בךכמה אנ, אוי    : רייזלה

  ?רציתי אני לנסוע מכאן, למשל, אך אילו. קם ונוסע  

. עולם של אור, יחד לעולם חדש. הבה נלך יחד, רייזלה     :לייבלה

לא יעברו ימים מועטים והתיאטר נוסע . אין זה קשה כלל  

  . נקום שנינו וניסע עמהם ונהיה ביחד. מכאן  

  .יחדב, כן     :רייזלה

 הם האדומים האלה אחוזי הלהבות  השמים...הלילה הזה  :לייבלה

נתקע נא כף איש . לעולם לא ניפרד, כי לעולם, עדינו

תמיד , ויקֶרנו כל אשר יקרנו. כי לעולם נהיה יחד, לרעהו

  . כוכבי השמים הם לנו עדים. נהיה יחד

  .איך הכוכבים נופלים, ראה נא     :רייזלה

כל כוכב . כוכבים נודדים, כבים אינם נופליםכו, רייזלה     :לייבלה

. ך ילך האדםה>, כאשר ילך הכוכב. הוא נשמתו של אדם  

, ועוד מעט. שני הכוכבים הללו הם נשמותינו, הרואה את  

, בזה־יהיו נא הם נודדים אי, מחרתיים, מחר, עוד מעט  

  . מי יודע לאן, מי יודע איפה, הרחק, הרחק  

  .הולכים, ויא. מי יודע לאן     :רייזלה

  

  

  

  

  

  

  'תמונה ו
  

ווי אוויסער געהט די ארבעט  ,ערכגי, ערכגי) מן הכרכרה(   :ופאק'שצ

, זידעט עס, קאכט עס, שנעלער טוט עס. פון דער האנט

לייגס דעם כשוף שנעל . פארטיג מוז עס ווערן היינט
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חושו . עופו נא,  נו6.פארטיג מוז עס שנעלער זיין, אריין

  ! אל תנוחו, מהר, הרמ! כל רגע יקר, נע

 7,ווערגעלץ, עצור העגלה...  על כן יאבדו דרך...טפרר   :בעל עגלה

   .אני תוקע את היצול בזרבוביתך שלך, שאם לא כן

  . שאני אלברט כשם, אתם ממיטים עלי אסון, מהר, מהר   :ופאק'שצ

 8.יאלדען, לכם מה הצווחה הזאת ...למה רגשו גויים   :בעל עגלה

 עלינו, ועד אור היום,  הלילה קצר9.סוקנמעט זיך צום פ

  ) יוצא(. לחטוף את הגבול

! הרוח בעצמותיך, הוצמאך! אל המלאכה, חברה, נו   :ופאק'שצ

  ?ָּךֶיַּא

  .הנני   :הוצמאך

שהכול , הלא רואה אתה. ובוהה וההשמה אתה , ובכן   :ופאק'שצ

  !אידיוט! אש בעצמותיך, בוער כאש תחת הידיים

  .אתםגם , אכן   :בעל עגלה

. הטמן את הפרימאדונה) ופאק'לשצ מביא את רייזלה(   :יק'מוראבצ

  .אַׁש־יןִׁש־חָּתַּפ

  )נסנכ(     :לייבלה

  ? הבאת את הממתקים, רננים שלי־כנף, נו   :הוצמאך

  )נותן לו כסף(     :לייבלה

, מחמל נפשי, ועכשיו! ייכנס הרוח באבי אבי הכסף, אח  : הוצמאך

ועתיד , ציותאקורי הדהבה נא ואצרור את עצמותיך בין

כוכב חדש , רננים שלי־כנף, אתה לצאת משם איש חדש

... פאלוביץ היה ואיננו עודאלייבל ר .בתיאטר היהודי

: מכאן ואילך יהא שמך בישראל ?כרכשתא, אתה שומע

, נו. כשם שאני הוצמאך, ליאו ראפאלסקו מבוקרשט

לדרך , אוי ואבוי לי. ימה פעמינו לדרךנִׂש, כוכבי החדש

  10!יֹווִו. הייסורים של התיאטר היהודי
                                                           

את . מסדרת ועושה, בחופזה היא מתעסקת. נמהרת היא מלאכת כף היד! מהר , מהר6
 !העניין חייב להתבצע. הניחו את הכישוף מהר בפנים. העניין יש לבצע במהרה

  . בריון7
  . שוטים8
  . שימו לב לנאמר בפסוק9

  . קריאת זירוז לסוס–!" ִדיֹו" כמו 10
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  'מערכה ב
        

  'תמונה א
  

  לאחר הזמרה נכנסות בריינדלה ורייזלה .מחנה צוענים

  

  . הם לא יעשו לך כלום, פתיה, מה את מפחדת, בואי  : בריינדלה

  . אני רועדת כולי, אוי    : ייזלהר

 )לצועני(. בנאמנות, בושה וחרפה, אל תהיי כילדה, נו  : בריינדלה

  ?והמנחשת בקלפים כאן

שתי אדוניות נאות באו , בואי הנה, סבתא, סבתא. כן  : צועני

  . אליך

את אשר  ,מי משתיכן מבקשת לדעת. בנות נלבבות, הנני  : צוענייה

מזלו של מי עלי . אשר הווה ואשר עתיד להיות, היה

   ?ולמי עלי להגיד עתידות, לראות באיצטגנינות שלי

אל . י נא את כל סודותיי הכמוסים בקלפיםגל. סבתא, לי    : ייזלהר

  .וכל מה שיש לי אתן לך, תסתירי ממני דבר    

רקקי שלוש רקיקות ואמרי , עצמי עינייך. בתי, הימיני  : הצוענייה

  . עליך יהבי, מזלי שלי. טפו, טפו, טפו

  .טפו, טפו, טפו: עשי? מה את עומדת כגולם, נו  : בריינדלה

  .הביעליך י, מזלי שלי   :צוענייה

  .עליך יהבי, מזלי שלי  : בריינדלה

  .עליך יהבי, מזלי שלי     :ייזלהר

. לב קלף ראשון של מזלך עלה עתיד, בתי היקרה, הנה  :צוענייה

והנה . ליר צעיראקאוו". המרובע"ָואֶלט . עניינו אהבה    

הוא , בתי היקרה, והפירוט. דרך: עניינה הוא. שישייה    

הוא נכסף , ך יומם ולילהליר כל מעייניו באהקאוו: זה    

כי שניכם , אך להיפגש אין אתם יכולים, אלייך בכל לבבו    

, בתי היקרה, אתם נמשכים זה אל זה. נודדים בדרך תמיד    

  . אך נודדים ככוכבים בשַמים, נוהים איש אחרי רעהו    

  .הלאה, סבתא, הלאה   :ייזלהר
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וכביכם סוף אך כ, כוכבים רבים יחלימו, מים רבים ישטפו    :צוענייה

  . יחליכי לכך הוא מ, כי לכך הוא מצפה. כל סוף ייפגשו    

הרי לך כל מה . הרי לך! סבתא רחומה, סבתא יקרה, אוי  : ייזלהר

 ,שירו נא, צוענים. אוי לב חדש נטעת בקרבי .שיש לי

  .רקדו ריקוד של אושר

  )הצוענים רוקדים(    

הרי עוד ! ומי ידמה לי עכשי: חברתי היקרה, בריינדלה   :ייזלהר

בכל לבו הוא נמשך , כל ימיו הוא הוגה בי, כוכבי זורח

 אתה עומד, מחמל נפשי, לייבלה שלי, לייבלה. אלי

ים דדנוכוכבים , כוכבים אינם נופלים, לא. בדיבורך

כי , בהכרח שימצאו זה את זה, וסופם שימצאו זה את זה

בואי , חבל על הזמן, בואי. מחפשים הם איש את רעהו

  .ש את כוכבי הנודדנלך לחפ

  

  

  'תמונה ב
  

  מאחורי הקלעים של תיאטרון בלמברג

  

. שלו 11אריוסהאימפרהנה ? לסקואפאר! בראבו! בראבו  : ר לויוט"ד

  ? פאלסקואאוכל לראות את ֶהר ר

 הָאכטאלנטירטע של אריוסהאימפרהאם אדוני הוא 

   12?גאסטשפילרים געניאלע

! אדוני פריץ, כן !שלי בשיעולי עולירכה. כמובן, כן, כן  : הוצמאך

 13שטעדכעןמ, פאלסקואהאדון רקרשט ומבהוא . אני הוא    

מה אעשה עם , אוי. עשרה מיל מבוקרשט העיר, קטן אחד    

   14.שפראכען  ־שפריכען כשאיני יודע, דייטש הזה־הדוקטור    

                                                           
 . אמרגן11
  . המעולים ורבי־הכישרוןהשחקנים:  גרמנית12
 . עיירה קטנה13
 . לדבר שפות14
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  . אני מבין. ארגון'ז,  אידישייכול אתה שפרעכען אלי  : ויוטלר "ד

! פאלסקואהאדון ר,  גדול16לערקינסט הוא 15.ויסען זי    

 18! אאוסֶגַצייְכֶנט17.הוא ָפאֶּבלהאפט. ההוא טאלנט גדול    

   ?האוכל להכירו    

    ! הגדול ביותר, אוהו? אם הוא אקטור גדול   :הוצמאך

ומי עשהו חתיכה הראויה ! פאלסקואר, בכך־מה־של־דבר    

הבחור , מי הרימו מאשפתות ?להתכבד אם לא הוצמאך    

 בשיעולי עכוליר, הו.  אני ברנארד הולצמאןאם לא, הזה    

   !שלי    

   !אאוסֶגַצייְכֶנט, פשוט! ָפאֶּבלהאפט, זה פשוט  : ויוטלר "ד

, עני ואביון, בבוקרשט העיר הכרתי בעל מלאכה אחד  : הוצמאך

, רואה אתה, בכן. גם הוא בעל מלאכה, וראיתי אצלו בן

 למן היום הראשון נשא הברנש חן, כשם שאני יהודי

את בחורך זה אני  :אמרתי לו לבעל המלאכה. חסד בעיניו

: נועץ בי הבעל מלאכה את עיניו. מוכרח לעשות ארטיסט

... חה-חח ?איזו מלאכה היא זו? מה שייך ארטיסט

מסיר את . פאלסקו נכנסאר. מחיאות כפיים באולם(... בקיצור

  ). טפוהק

   .לא אצא עוד! די  : אלסקוראפ

  

  
  'תמונה ג

  
  במלתחה

  

. ר לויוט"ד:  שמי19!האבע די עהרע'כ! ובברא! ובברא  : ויוט לר"ד

! בראבו. ניאלי'הג, הקינסטלער הגדול, אדוני, האתה הוא

                                                           
  . הוא יודע15
 . אומן16
 . יוצא מן הכלל17
 . מכובד18
  . יש לי הכבוד19
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 בהיר אתה זורח 20כמו שטערן! פאלסקואֶהער ר! ובברא

דאנקע 'מ. בשמים האפורים של היידישער תייאטר

 זה, זה פשוט פאּבלהאפט. רבה תודה 21.ןיאינ

ר ֶה, אני מחכה לכם, אלזו) אךלהוצמ(. אאוסגעצייכנט

-אאוף". מונופול"בקפה , ולכל הָשאּוְשֵּפיֶלר, פאלסקואר

   22!ווידערזעהן

! חורבן של קסרקטין לו על ראשו) יוצא( .דייטש-ה"קיר  : הוצמאך

, אילו הוציא. נתן איזה דורון של כסף, על כל פנים, אילו

 ,הרי לך :כמה אלפים כתר מכיסו ואמר, בדרך משל

 .לי נתן כסף רבו, לך נתן האלוהים אוצר יקר !ןהולצמא

ייכנס הרוח באבי , הה, נעשה שותפות, איפוא, הבה נא

, רננים שלי־כנף, הגידה נא לי) אלסקולראפ(! אבי הכסף

ולא מן הראוי היה לחטוף שיחת דברים עם אגור בן 

נפשי חשקה ? מכח איזה תיאֶטְרל בשותפות,  הלז23יקה

  . בתיאטר משלנו

  !עלי ועל צווארי,  היום עצוםהייָת, פאלסקואר   :הנרייטה

 אם אני כדומה, לה שלי'סנונית, לה'הנרייט, הגידי נא לי   :הוצמאך

, יהא לי תיאטר משלי, דוגמא־דרך, אם אני... למשל

לא , וכי מה פה לך ומי לך פה? התעברי אלי לשחק אצלי

, למשל, אצליה נה ?בתיאטר זה שבעיירה הקטנה, עלינו

הרי תהא זו פרימאדונה מארץ , י לפרימאדונהאם תהי

  . הפרימאדונות

  ? גם אתה תלך לשחק בתיאטר החדש, פאלסקואר, ואתה   :הנרייטה

  ?עוד איך ישחק .אם ישחק, שאלה היא  : הוצמאך

כבר אינכם  ?מה אתם מסתכלים בי ככה! ערב טוב לכם  : בריינדלה

  ...הרי אני ?מכירים אותי    

  !אקבריינדלה קוז  : הוצמאך

                                                           
 .כוכב:  מגרמנית20
  . תודה21
 .להתראות:  מגרמנית22
  .הכוונה כאן היא כמובן לכינוי יהודי ממוצא גרמני. 'א, ' הלצה על פי משלי ל23
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 לפנים קראוני. רניאק'הנני מאדאם צ, ידידי, כן, כן  : בריינדלה

  .בריינדלה קוזאק

שלום . רניאק'מאדאם צ... רציתי לומר, בריינדלה, נו  : הוצמאך

ועכשיו ספרי נא מה שלומו . עליכם ועל בניכם, עליכם לך

ומה מעשיו של , מה מעשהו ?ופאק'של שצ

יהיה רצון שאומר . יק'מוראבצ,  שלו24ַאְדיּוטנאט־הפליגל

  . אחריהם קדיש דרבנן

  .אמן   :בריינדלה

ולא , עזבונו, שנטלו עצמם וברחו מאיתנו, שערי בנפשך   :הוצמאך

 הרים אלה לא־גם בלי עוקרי. אך לא נורא. חזרו לכאן

אני וידידי הצעיר . נחלצנו להפליא. הלכנו לאיבוד

  ! ואיזה פרסום, זכינו לפרסום. פאלסקואר

פאלסקו אזהו ר. עכשיו הכרתי אותו! יהומני רעם, ויא  : בריינדלה

הרי זהו ברנשו של הגביר , אוי? שלכם מבוקרשט

  !מהולונשטי

  !אַׁש־יןִׁש־חָּתַּפ ...שש   :הוצמאך

הרי . הריני זוכר אותך מהולונשטי. עכשיו הכרתיך, הו  : פאלסקואר

  .ופאק'שיחקת בלהקתו של שצ    

  . ששיחקתיודאי,  [...]25געלער, עליךשלום   : בריינדלה

  !ספרי, ספרי לי,  בואי.הרי את לי כמתק מן הרקיע, אם כן  : רפאלסקו

   ?רוצה אתה שאספר לך, למשל, מה  : בריינדלה

 והיכן עכשיו הדירקטור, על הכול, ספרי על הכול  : רפאלסקו

  .ופאק'שצ

  .עליו השאלעמץ? ופאק'היכן שצ   :בריינדלה

  ?מת ?מה   :רפאלסקו

  !גרוע מזה? ופאק מת'שצ, חה-חה   :בריינדלה

  ? וכי מה קרה לו   :פאלסקואר

האדם יצא נקי . מקרה של כלום? שואל אתה, מה קרה   :בריינדלה

וכל .  לו שהיו26ומכר את מעט הברילאנטןמשכן , מנכסיו

                                                           
  . נושא כליו24
  . בלונדיני 25
 .'זהובים וכו, תכשיטים, נוצצים 26
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ששיער לו בחלומו כי היא , בשל בתולה אחת? כך למה

פרימאדונה עתידה היתה . עתידה להיות כל עיקר משענתו

מה הוא , הרי יש אלוהים בשמים, ולסוף.  אצלולהיות

היה מעשה ויום אחד באיזה קונצרט מכירה , ובכן? עושה

ילה 'הבתולה את הזמרת המפורסמת בעולם מרצ

והרי , ילה אמבריק זו שומעת את זמרתה' ומרצ27.אמבריק

מכניסה אותה , לוקחתה עמה ,היא בחרתה

נצרט שלה הייתי בקו  בעצמי ... לקונסרקוטוריום שבווינה

עכשיו  .שם  רעש גדול נתרעש , ואני אומרת לכם. בווינה

  . שמה רוזה ספיבאק

  ?רייזל ?מה   :פאלסקואר

. עכשיו הבינותי, האה ?מה זה קרה פתאום ?מה קרה לך   :בריינדלה

כי , עכשיו זכורה אני באמת! אם אין בי יופי יש בי שכל    

) אלסקואפלר(. פעמים הרבה ראיתי אותם ביחד בהולונשטי    

  . כמה נתגעגעה עליך רוזה, אילו ידעת, ואוי    

  ?נתגעגעה  : פאלסקואר

הרי כבר . סוף־סוף, אולי תבואו, הולצמאן, פאלסקואר, נו   :הוצמאך

  . ר לויוט"חצי שעה מחכה שם ד    

גברת , בואי עמי. אני הולך תיכף להתלבש, תיכף ומיד  : פאלסקואר

ה שאלות לשאול עוד לי הרב. עוד נדבר בדרך. רניאק'צ    

  . אותך    

  . שהעניין אינו חלק, מיד הבינותי  :בריינדלה

 זה יעזור לך ?]מתייאשת[את  שוב, אחותי תמתי, נו  : איזאק

  . מינן־ לבר28אומן כקרני

מלאכה זו  – לקנטר בדברים. אחי היקר, שוב הוא כאן, נא  :הנרייטה

אלא . היית מצליח יותר – אילו ידעת לשחק. יודע אתה    

  .רק בזכותי? למה אין מסלקים אותך מן התיאטר, ימא    

                                                           
לה סמבריך שלמדה בקונסרבטוריון בלמברג וזכתה 'הכוונה לזמרת הגליציאנית מרצ 27

כפי שהיא משבשת מילים נוספות כמו , בריינדלה משבשת את שמה. להכרה בינלאומית
 .'וכו" קונסרקוטוריום", "עליו השאלעמץ"
  ".כוסות רוח", טיפול בהקזת דם, "קרנא דאומנא "28
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 הנני שחקן לא פחות מן הירוק הזה ?כך את אומרת   :איזאק

עוד אפשר להתמודד עמו ועמך גם ! לא נורא. פאלסקואר

  . יחד

 ,לימון בן חומץ, שלומיאל שכמוך, מה אתה אומר  : הנרייטה

לי ? פאלסקוא רוצה אתה להידמות לר29.בגץ-שמנדריק

  !טפו עליך? סקופאלאולר

, רואה אני.  איני משתווה לו.חדלתיובכן לא , ינטלה, נו    : איזאק

  . פאלסקו זהאר, שהוא פילח היטב את כבדך    

, יולד, סמרטוטר אתה, שליימזל אתה...  כבד...כבד  : הנרייטה

  !  זהו–קונילעמל 

 למה השפעת עלי 30?קרוין-יענטעלע, מה זה בלבך עלי    : איזאק

  ? ופתע פתאום,רוב מחמאות    

הרי רואה אתה . מפני שאצל הבריות אח הוא אח? למה   :הנרייטה

מדוע . ומדוע אינך נזקק אליו, שהבחור נתקע עמוק בלבי    

אינך מבטיח לו , מדוע אינך מושך את לבו ?אינך אוחז בו    

הנני יתומה . אין איש דואג לי ?הכול עלי? הרים וגבעות    

  . עלובה    

איני יודע ? מה אעשה, ובכן. אל תבכי, ינטלה, אל תבכי    : איזאק

אילו ניסן מלונדון , הה. היאך מתחילים במצווה זו, כלל    

, ינטלה, אוי. לא היה יוצא משם חי, אחז בו בכפות ידיו    

  .יש לי עצה    

   ?איזו, נו  : הנרייטה

  . ללונדוןלאנו נוסעים אל ניס. אנו נוסעים ללונדון    : איזאק

כן ייתן , וזה מחוכמה, אתה ואני, אני ואתה? ושנינ? מי  : הנרייטה

  . לך האלוהים    

, אני ואת. כולנו יחד ניסע ללונדון. עצה טובה היא, לא  : איזאק

 גם – הולצמאן 31והקנאקער. פאלסקוראוהברנש הזה 

פאלסקו אהרי בלעדיו אין ר ?וכי מה אפשר לעשות. הוא

טר יהא לנו תיא, בלונדון, ושם. פוסע אפילו פסיעה אחת

                                                           
  ."חושם בן תרח" מעין 29
  . יענטעלע יקירתי30
 ".כל יכול",  אדם רע ויהיר31
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... באמת, באמת. ואותך ואת הברנש נכניס לחופה. משלנו

אני מיד . אחינו ניְסל הוא מזיק גדול. ה נעשה זאתעֹש

  . לו מכתב כותב

. לנשיקה על המצח, באמת, בשכר עצה זו ראוי אתה, או  : הנרייטה

  . שב מיד לכתוב מכתב לאחינו ניסל    

  . בלילה־בןכי אני כת, הרי יודעת את..." שב וכתוב"    : איזאק

  . מוחי כרגלי. כשאין איש רואה אותי    

. יכתוב הוא, הושב את הלחשן... הושב את מישהו, אם כן  : הנרייטה

  . מהר ככל האפשר, אך מהר    

          

  )יוצאת ושרה(        

  

  ַהָּׁשָעה ִהִּגיָעה      

  ָהָאֶרץ ִלְגֹאל, ִלְגֹאל, ִלְגֹאל      

  ָהָאֶרץ ִלְגֹאל ְּבֶפֶרץ ַלֲעֹמד      

  .ִנְדָּכא ְלַעם ִלְקֹרא ְדרֹורּו    

  

  
  'תמונה ד

  

רוצה הוא . כבר קיבלתי תשובה מאחי ניסל שבלונדון, נו  : איזאק

והוא , כבר הכין בשבילנו תיאטר! שנבוא אליו תיכף ומיד

קרא , אדרבא... כותב שכל לונדון עומדת ומצפה לנו

  . בעצמך

על ,  נו. שלנוהקונטראקטהבה נערוך את סעיפי , אם כך   :הולצמן

הולצמן ושוואלב פותחים : "לףאסעיף . ראשון ראשון    

  ."'שוואלב ושות, תיאטר בשם הולצמן    

 – הדירקטורים של התיאטר הננו שנינו: יתבסעיף   :איזאק

  . וואלב והולצמןש

: שני הדירקטורים משקיעים בעסק כדלהלן: ימלגסעיף   : הולצמן

 פאלסקואאת הארטיסט המפורסם ליאו ר – הולצמן
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את אחותו הנרייטה  – ושוואלב. בחזקת מאהב ראשי

  . בחזקת פרימאדונה

  .הרי גם את עצמי אני משקיע? ואני היכן, שא-שא    : איזאק

  . שקע גם אתה. אמן     :הולצמן

לקו בין הדירקטורים וכל הרווחים יח: לתדסעיף   : איזאק

  .לךשחצי , חצי שלי. מחצה־על־מחצה

רק .  אין הדירקטורים חייביםלשחק בתיאטר: אסעיף ה  : הולצמן

 אלא אם כן אחד המשחקים חולה מחלה. האקטורים

אזי חלקו , נו. שאין בכוחו לעלות לדוכן, כך־אנושה כל

  .ווח שייך לדירקטוריםיהאקטור בר של

 מן: דהיינו. כל האקטורים עובדים בנקודות: ווסעיף   : איזאק

הרווח הנקי של ההצגה נוטלת הדירקציה תחילה לעצמה 

והחצי השני יחולק בין האקטורים . את החצי הראשון

, פאלסקו והפרימאדונהאפרט לר, איש כערכו, חלק כחלק

  .שכל אחד מהם מקבל שני חלקים

חס ושלום שאחד האקטורים יודע כמה : 'סעיף ז  : הולצמן

  . היא מפסדת, או כמה לא עלינו, הדירקציה מרוויחה

  . לבגזבר העסק יהיה שווא: 'סעיף ח    : איזאק

   ?למה דווקא שוואלב ולא הולצמן  : הולצמן

  ?למה דווקא הולצמן ולא שוואלב     :איזאק

, ליד הקופה בתיאטר ישב. נעשה פשרה ?הידעת מה, שא  : הולצמן

כל הפדיונות וכל , ואילו כל ההוצאות, שוואלב, באמת    

  ?יאה דרשתי. החשבונות יהיו בידי הולצמן    

  !מסכים. פשרהתהא , אם פשרה, מילא    : איזאק

יכול אתה לסמוך , שוואלב, בחכמת הסעיפים? אלא מאי  : הולצמן

 – מורי ורבי בעניין זה היה מומחה גדול, אין דבר. עלי    

ועכשיו רוצה אני להוסיף עוד סעיף . ופאק ימח שמו'שצ    

  .ללהקה נכנסת גם אחותי: אחד    

  ?אחותך שלך, מה    : איזאק

שרק אחותך שלך היא  , סבור אתה?אלא מאי. שלי, כן, כן  : הולצמן

 לעצם, כלומר. גם לי יש אחות אקטריצה ?אקטריצה

אך כיוון שאחיה הוא , הרי היא לפי שעה תופרת, העניין
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ולא : קונץ גדול. הרי יכולה היא להיות אקטריצה, אקטור

  . יש לי גם אם, אחות בלבד יש לי

  ?מה שייך יש לך אם ?מה    : איזאק

  ?אסור שתהא לי אם,  אםיש לי, ודאי  : הולצמן

  !אדרבא. חס וחלילה    : איזאק

, ועכשיו. בעיירה ונמקות בעושר ובכבוד, יושבות הן שם  : הולצמן

 שיהיו, הריני רוצה באמת, ה נשתפר מעט"כשמצבי ב

כבר . אני כערער בערבהודד בהרי . שתיהן שרויות עמי

  . אמן, במהרה בימינו. ובקרוב הן באות לכאן, כתבתי להן

  .אקטריצה, כלומר,  אחת32"קעלבקע"תהא עוד , מילא    : אקאיז

  !הרבץ בחור. נחתום על החוזה, נו  : הולצמן

מעולם לא אחזתי עט , כשם שאתה רואה אותי יהודי ?אני    : איזאק

  .בידי    

  !בושה וחרפה הדור הזה, הוי? באמת? כך  : הולצמן

  .חתום אתה, אם כן... ששא    : איזאק

  ?על מה  : הולצמן

  . על הקונטראקט    : איזאק

  ?איזה קונטראקט   :הולצמן

  . זה שעשינו    : איזאק

לא השטר : כמו שנאמר ?ובכן מה יש לחתום. הלא עשינו  : הולצמן

שכל מה , וניתן זה לזה תקיעת כף. האיש משלם, משלם    

. והבה נתנשק פה אל פה. שדיברנו בזה יהא קדוש וטהור    

  ) מתנשקים(. ויהי רצון שיהא הכול במזל ובברכה    

  .כולירע בשיעולך שלך    : איזאק

מה שאומרים השחקנים כי אנו נוסעים , ברנארד, אמת   :פאלסקואר

   ?ללונדון    

  .אקווה, יקירי, כן  : הולצמן

מה . או איני רוצה, ולמה לא שאלתני אם רוצה אני לנסוע  : פאלסקואר

  ?כבר אין לי דעה על עצמי ?זה    

                                                           
  . ֶעגלה32
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 כולירע... אבל חשבתי!  שאלהגם זו ?אם יש לך דעה  : הולצמן

  ...בשיעולי שלי

וסוף . אני אומר לך שאינני נוסע. לא אכפת לי מה חשבת  : פאלסקואר

  ?שתינוק של בית רבן אני, מה אתה מדמה בנפשך !לדבר    

. אנו מוכרחים לנסוע! פאלסְקל שליאר, מה אתה סח, אי  : הולצמן

א אל, לא השטר משלם. הלא הקונטראקטים נחתמו כבר    

אינך משער כלל את גודל האושר הצפוי . האיש משלם    

כל לונדון . אנו נשתכשך שם בעשירות ובכבוד. לנו שם    

כנף , אני מתחנן לפניך. עומדת ומצפה לך בכליון עיניים    

אל תמיט עלי , למען רעך, עשה למען חברך, רננים שלי    

  .אסון    

   ?ם ככהמה זה שנתייסרת. ידידיי, ערב טוב לכם  : בריינדלה

  !לא נתייסרנו כלל  : הולצמן

  ?וכך אתם מתקינים עצמכם לנסיעה ללונדון  : בריינדלה

פאלסקו ואינו אר אלא שנתעקש... היינו מתקינים תקנות  : הולצמן

  . רוצה לנסוע    

  ?מה הטעם  : בריינדלה

 ושם ...דומני שסיבה יש לו בלבו. שאלי אותו, אדרבא  : הולצמן

, מה לעשות? מה לעשות. ותבים ליכ, נכון לנו ממון קורח    

   ?אה    

  ?אם אני הופכת את לבו לטובה, ומה אתה נותן לי  :בריינדלה

 אם תשדלי. א ונראה במה כוחך גדולהראי נ, אדרבא  : הולצמן

  ! אין דבר. לא תתחרטי על כך, אותו בדברים

 הרי יודע אתה שאני דורשת. בוא וניסע, פאלסקואר  : בריינדלה

  .טובתך

  ) נועץ בה עיניים(  : פאלסקואר

את ... אותה... שם עתידים אנו למצוא את... היודע אתה  : בריינדלה

  .בלונדון...  שמעתי שהיא עכשיו...רוזה ספיבאק    

  ?היא שם? מה  : פאלסקואר

   .כי היא שם, כתבו לי, כן  : בריינדלה

אנו . מיד הולך אני לארוז את חפציי! ?מתי אנו נוסעים  : פאלסקואר

  .  ללונדוןנוסעים    
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  !?נו  : בריינדלה

זוהי . כשם ששמי הולצמן ,יהא טוב, בלא דאגה, נו, נו    :הולצמן

  . אש לך בעצמותיך־לפיד, זוהי אשת לפידות, בריינדלה    

  

  

  

  'תמונה ה
  

   ?גרישה, מה זה היה לך היום    :רוזה

  )ברך עכור( ?רוזה, את, עוד את שואלת    :גרישה

... אם יראוני במצב זה, בריותמה יאמרו ה. קום, גרישה    : רוזה

לרגליה , קסטלמאגרישה , מוזיקאי מהולל בעולם, אתה    

  ... בתו של חזן, של נערה פשוטה    

 הרי יודעת את מה את ?רוזה, למה זה תלעיגי עלי  : גרישה

הלעולם לא . הרי יודעת את מה אני בלעדיך. בשבילי

   ?אשמע מפיך שאת אוהבת אותי

הנח . נות הרי אנו לב אחד ונשמה אחתבאמ, ידידי היקר  : רוזה

 לחיה קטנה ופצועה זו,  מן העיירהלה לחיה קטנה זו

  . מהולונשטי

, מה הוא הכאב? מה הוא הפצע? אומרת את, פצועה  : גרישה

  .ואת נפשי אני מוסר עליך, הגידי? יקירתי

 ,יביש פינה אחת בל. לא תוכל לעזור לי, יקירי, לא  : רוזה

שם . פינה אחת, ם אדם בעולםתה לא גיליתי לשוושא

, מעשיה של זהב טהור, נרקמת לה מעשיה, בפינה הזאת

אבל כל כך מאושרת , מילדותי הענייה, מימים עברו

, מעשיה בכוכבים נודדים. בהולונשטי, שם, ושופעת אור

   ?כוכבי, איך עכשיו, באוצר אבוד

 את? הירדתי לסוף כוונתך? מה זה? כוכבים נודדים   :גרישה

   ? אותואוהבת

מתגעגעת בלי הרף . אך מתגעגעת אני. אוהבת איני יודעת  :רוזה

בזה בעולמות שאין -הנודד לו אי, על הכוכב הנבצר ממני
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 אפשר: ומחשבה מרה מדכדכת את נפשי .להם סוף

  .שלעולם לעולם לא ייפגשו הכוכבים

  
  
  

  'תמונה ו
  

 ודע...) כך וכך וכך! (להתחיל מחדש, רע מאוד, לא  : איזאק

  !עםהפ

 עץ ולא־בולי, הבט נא וראה את הבאלט הזה, י'איצ  : ניסל

  . באלט

מה אפשר לעשות וכל בני לונדון אין להם אלא רגליים     : איזאק

   ?שמאליות בלבד    

רק באופרה הממלכתית , ראה את הבאלט הזה, ראה נא    :ניסל

   33.זאל אזוי האבן אלעמענס גוטס'כ. יאה להם לרקוד    

כמין סדום היא לונדון , עפעס . בשיעולי שליערכולי, אוי  : הולצמן

הכול כאן . השמיים כאן זועפים תמיד ובכייניים. שלכם

 הרי אי אפשר כלל. ים בלשון משונהמדבר. זר ומוזר

  . חשוב כמת אפשר להיות פה. לדבר עם שום אדם

כשם שזו ', זאל אזוי האבן וכו'כ, עדיין לא הורגלת, עט    : ניסל

  . םעיר טובה לאלוהי    

, חורבן של קסרקטין להם על ראשיהם, והקהל שלכם  : הולצמן

מסיחים זה עם זה . לועסים ורוקקים בתיאטר. לאלתר

בוקה , גדולים רועשים, תינוקות פועים. בשעת המשחק

הרי אין , ולבד מזאת.  בשיעולי שליעכוליר, אוי! ומבוקה

. הרי הכול באים בכרטיסי הזמנה. רואים פרוטה מזומנת

הם הגבירים הלונדוניים שלכם אזכה לקבורתם היכן 

   ?מדוע אינם באים לתיאטרון היהודי ?לאלתר

כפי שאתה רואה אותי צף על , עוד יבואו, הם עוד יבואו   :ניסל

פאלסקו אכבר שאלוני איזה מין טרגיקון הוא ר. פני המים

                                                           
  . שכה יהיה לי טוב33



 346

מבית ) ככה. (מבית רוטשילד כבר שאלוני) ככה( ?זה

אפילו בבית ). ככה( נתן מבית) ככה( ?מונטיפיורי

, אם שקר בפי.  אשרי העם שככה לו,)ככה(המלכות 

  . אחנק בשולחן זה

הרי דברייך , הריני מאמין לך, אם בשולחן נשבעת, נו  : הולצמן

  .דברי אלוהים חיים

עוד כל כך הרבה עניינים . עלי למהר, עלי לרוץ, אוי  : ניסל

 לעמענסאיך זאל אזוי האבן א, טעונים עלי ועל צווארי

  ... 'וכו

  !פאלסקואר! פאלסקואר? פאלסקואר, בעצם, היכן  : הולצמן

  .עדיין איננו כאן, אל תרעיש עולמות    : איזאק

לא כשורה הוא הבחור , עפעס. הרי עליו להתחיל בחזרה  : הולצמן

. ימים שלמים הוא מתעלם מן העין. בזמן האחרון

לם כבעו, הרי הוא מהלך שקוע בחלומות, וכשהעין רואתו

פאלסקו אר(לא בשעה כשרה באנו ללונדון ! פע. התוהו

 כמה ?מה זה היה לך? פאלסקואהיכן אתה ר, נו) נכנס

ועדיין אתה , שבועות אנו יושבים כבר בלונדון חשכה זו

  ?מדוע אינך מסביר קצת פנים. מהלך מבולבל

מי זה יכול להיות אותו , אמור לי. היתה כאן ונסעה  : פאלסקואר

  ...קסטלמאגרישה  ?קסטלמאגרישה 

תראה איזו . זה עכשיו נתתי להדפיס מודעות חדשות  : ניסל

  .' וכו...יאיך זאל אזו, מרוצה ירוצו הבריות לתיאטר שלנו

  .רוצה אני לשאולך משהו, מיסטר שוואלב, שמעני  : פאלסקואר

איחנק , ואם איני עונה לך, פאלסקואר ,שאל, שאל  : ניסל

  . בשולחן זה

גרישה , מי הוא זה: אמור לי, אתה מכיר את כולםהרי   : פאלסקואר

  ?קטלמאס    

אם מכיר אני את גרישה , שאלה! פשש, גרישה סטלמאק  : ניסל

כשם שאני צף על פני , הרי ידידי נפש אנו? סטלמאק

לאיזה גרישה סטלמאק , אמור נא בבקשה ממך. המים

, מצויים שלושה גרישה סטלמאקים. אתה מתכוון

  ... הראשון
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   .לזה שמנגן כאן בקונצרטים, כוונתי לכנר  : ופאלסקאר

 למה לא הגדת לי מיד! שלום בעצמותיך ?לזה, אה  : ניסל

יהודי . אני מכיר את אביו. אני מכיר אותו ?שאליו כוונתך

בלא עין , לפנים היה. מאיר סטלמאק שמו. טוב הוא אביו

הרי , עכשיו מיום שעלה בנו לגדולה. עני מדוקדק, הרע

   ...חוץ מצרותיו

  ? סטלמאק זה, איפה הוא עכשיו, ובכן  : פאלסקואר

הנה לפני כמה שבועות היו השניים ? האב או הבן, מי  :ניסל

. גרישה עם איזו זמרת. הם עשו כאן קונצרטין. בלונדון

. גלגליםוץ רבכל לונדון רצה . העיר היתה כמרקחה

שמעתי . ואומרים שאפילו הזמינו אותם לבית המלכות

איך זאל , זיווג מארץ הזיווגים, נו, נו. שהם חתן וכלה

  ...אזוי האבן

   ?איפה הם עכשיו, ובכן  : פאלסקואר

  .יורק־שמעתי שהם נסעו לניו... סטלמאק והיא, אהא    : ניסל

  ?יורק אתה אומר־לניו   :פאלסקואר

  . אחנק בשולחן זה, אם אני אומר לך שקר. יורק־לניו, כן    : ניסל

הרי השעה כבר , להתחיל בחזרהשמא כבר כדאי היה   : הולצמן

תבער אש בשיעולי שלי ובלונדון שלכם גם , אי. מאוחרת

   .יחד

מהר ככל ! יורק־לניו. יורק־אנו נוסעים לניו! אין חזרה  : פאלסקואר

  .יורק־האפשר לניו    

  ! הורא !הורא. אנו נוסעים לאמריקה  : כל השחקנים

      

  ָאֵמִריָקה, ָאֵמִריָקה  :פזמון חוזר    

  ,ְנַרְּנָנה הָהָב        

  ְּכֶאֶבן־טֹוב ָלO ֵהֵבאנּו        

  .ַאְטרֹוֵננּויֵּת ֶאת        

  ְּכֶאֶבן־טֹוב, ְּכֶאֶבן־טֹוב    :כולם    

  .ֵּתַאְטרֹוֵננּו ֶאת        

  ָאֵמִריָקה, ָאֵמִריָקה    :איזאק    

  :ַהִּכיִרי ַהַּלֲהָקה        
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  ,ִהיא רֹוֶנֶנת, ִהיא צֹוֶעֶנת        

  .אִהי ְלִעיר ֵמִעיר ָנָדה        

  

  ָאֵמִריָקה, ָאֵמִריָקה    :הנדלרייב    

  ַּכַּפִים ִּתְמֲחִאי ַאְּת        

  ָּגדֹול ְּבָכבֹוד ָאנּו        

  .ַאַּפִים ִנְׁשַּתֲחֶוה        

  

  ְּבָכבֹוד, ְּבָכבֹוד    :כולם    

  .ַאַּפִים ִנְׁשַּתֲחֶוה        

  

  ָנָאה ַּכָּלה ִהיא ִּדיָנה    :הנרייטה    

  ְיַפת־ֹּתַאר ׁשּוַלִּמית        

  ַּגְמְּגָמן לעֶמֶל ִניְוקּו        

  .ָוֹנַער ִמַּיְלדּות        

  

  ַּגְמְּגָמן אֹוי, ַּגְמְּגָמן    :כולם    

  .ִמֹּנַער ַּגְמְּגָמן        

  

  ,ָאֹדם ָזָקן ֵיׁש ְלָפאפֹוס    :ניסל    

  ,ֶּפֶרץ ּפֹוֵרץ ּכֹוְכָבא ַּבר        

  ןְרַמהֹוְנֶג ֶאת ְנזֹוןְוַקְּבֶצ        

  .ץָּבָאֶר ַאּמֹות ֵטית        

  

  ַאּמֹות ֵטית, ַאּמֹות ֵטית    :כולם    

  !ָּבָאֶרץ ַאּמֹות ֵטית        

  

נודד בלונדון . ואותי עזבו לאנחות...  כולם הלכו...הלכו  :הולצמן

 ?וגם אתה. ..בודד... הכולירע בשיעולי שלי... ארורה זו

מדוע , לונדון, לונדון... קרע... פולסקלהאר... לייבלה

  ?אינך עולה באש
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  'תמונה ז
  

, עכשיו יש לנו שותף חדש! עכשיו הננו ציפורי דרור, נו    : איזאק

  .ופני הדברים ישתנו, מיסטר קלאמר    

 יהא הכול הולך, כי משנכנסתי לעסק, מקווה אני  : קלאמר

איזהו ביזנעס : היכן כתוב שם אצל אריסטו. למישרים

  .שיש לו שותף חדש ?טוב

רק , להלך קדימהדרכו של אדם . חי נפשי, אמת ונכון  : ניסל

  . 'זאל אזוי האבן וכו'כ. קדימה

  ...שה'כמו שאומר ניצ    : קלאמס

להוי ידוע , העולם... שה'יהא ניצ, שה'רצונך בניצ, לדידי    :ניסל

 ואין דרכו של גיס שלם לעמוד. עשוי בחזקת גייסות, לך    

יבוא קולומבוס וישים , אם שיקרתי לך. בנפול חייל אחד    

  . מחנק לגרוני    

 מיר זאל. חמד הזה-הביטו נא את הצמד, הביטו נא   :יינדלהבר

 ,אין הם ראויים לכך. אוֶמן היא שומרת לו- אמונת34...זיין

  . לואי שאזכה כבר לשבירת הצלחת. הגברים הללו

 ,זאל אזוי האבן'כ. תעוד תשברי בשעה טובה מוצלח  : ניסל

  . איזה זיווג מן השמים יהיה זה

ל ומששת ימי בראשית בת ק: "קספירכמו שכתוב אצל ש    : קלאמר

  ..."בת פלוני לבן פלוני: מכרזת    

. ובלבד שתהא פרנסה, יהא שקספיר, רצונך בשקספיר  : איזאק

כי אצל אחותי ,  ונדמה לי...גם אצל אחי, עלתפאצלי 

בבים והדברים אינם מסת. אך אסיים... הנרייטה גם כן

  . איך לסבב אותו, אדרבא... משום מה

  .יש לי עצה מצוינת! אש    : קלאמר

  !עוצה עצה, אדרבא, אדרבא    : כולם

הכבד נא , קרב הנה,  במחילה ממך35,שוולבלה, שוולבלה    : קלאמר

  .ובוא    

                                                           
  ... שכה יהיה לנו34
  .לה' סנונית35
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  ?מה קרה, מה הרעש  : הנרייטה

החושקת את , שוולבלה יקירתי, הגידה נא לי את האמת    : קלאמר

היאך כתוב  ?חשק רב לאחוז את הברנש ההוא בידיים    

  "...והידיים ידי עשיו: "הגדול  שפינוזהשם אצל    

וכי הוא  ?מיסטר קלאמר, למה זה תשאלני קושיות כאלה  : הנרייטה

  ?עניינה של סבתא שלך    

מיסטר קלאמר הוא . מיסטר קלאמר רשאי לשאול אותך    : ניסל

מיסטר , מיסטר קלאמר הוא חשוב שבידידינו, שותפנו    

  ...אבעןזאל אזוי ה'כ, קלאמר הוא מיסטר קלאמר    

ריינגי נייטא אללע "כפי שנאמר אצל מאּכס נורדוי שלנו     : קלאמר

   36."הונור יצט    

, הכה נא את מצחך וירעשו הסיפים, מיסטר קלאמר, נו    : ניסל

  ...איחנק במשינה זו, שאם לא כן    

רעים , הגידו נא לי... מילא, כיוון שתפסת לשון זה, נו  : קלאמר

אוף ' ברידז"וש היודעים אתם מה פיר, אהובים

   37?"פרָאמיס

 איזו חיה רעה היא? "אוף פרָאמיס' מה פירוש ברידז  : כולם

  ?זאת

שאם פלוני הבטיח הבטחה לנערה ולסוף , העניין הוא  : קלאמר

 ,הרי אם היו עדים באותו מעמד, משים אותה לצחוק

קונסים אותו שם , ומביאים את הבחור דנן בפני בית דין

ה מדקדקים בכך כחוט באמריק... בצביטת לחיו

  ... השערה

  ?מה הלאה ?מה הלאה... ובכן    : כולם

 אם 38... קום שטייט די חיה פאר דיא נעץ...חכו מעט קט    : קלאמר

 והבחור, מבקשת הנערה לאחוז את הבחור דנן בידיים  

הרי מקיימים בו , ונחלץ מן המלכודת, מתפתל כנחש זה  

נזקקין . ..וכך עשה הלל: כמו שנאמר בהגדה של פסח  

שינשק , מניחים לו שיחבק חיבוקים, לשעת הכושר  

                                                           
  .לא עלה בידינו לפענח את הציטוט. ייתכן שמדובר בתעתוק שגוי או בשגיאת הקלדה 36

Breach of promise 37 ,הפרת הבטחת נישואים.  
  .מדת החיה במלכודת באה ונע38
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 –שאם לא כן ... רייט-דים והרי אולמטמינים ע, נישוקים  

אדם  מכל כמו שאמר החכם. אוף פרָאמיס' הרי זה ברידז  

 העולם– "הכל בכל מכל מקל: "שלמה המלך שלנו  

   ...ויפה שעה אחת קודם, לחיים ויכינו כוס. אינו הפוך  

  .מיד אני הולכת, מיסטר קלאמר, תודה רבה, תודה, אוי  : הנרייטה

  ?מדוע לא עשיתי כך בהולצמן, אוי  : בריינדלה

משנבוא לניו יורק ... זאל אזוי האבען'כ... ראיתם, ראיתם    : ניסל

מזל , מזל טוב, בשעה טובה ומוצלחת ונשבור את הצלחת    

  ! טוב    

השנייה של זו היתה המערכה  !נטלמן'ליידיס אנד ג  : קלאמר

, שמערכתו האחרונה עתידה להיערך שם, הרומאן הנפלא

בארץ הדולארים ", כמו שאמר לורד ביירון הגדול

  ". המבורכת

  ...רבונו של עולם, מתי נזכה לראות קצת דולארים, אוי  : בריינדלה

: או ככתוב אצל שילר, שם בארץ הדולארים ייפול המסך    : קלאמר

  ".פיניטה לה קומדיה"    

  !הרי שמחה היא !אל תבכי    :איזאק

יהי רצון שיהיו אולרייט בקריירה : נטלמן'ליידיס אנד ג   :קלאמר

... של חייהם לא פחות משהם אולרייט על קרשי הבמה

 ,יחיו הנאהבים והנעימים! יחיו כוהניה! תחי האמנות

הנני עומד בגמר ! נטלמן'ליידיס אנד ג! צמד החמד שלנו

קול חתן : " שלמה המלךהְסִּפיְטש שלי ומסיים בדברי

  ". וקול כלה

  . אמן    : כולם

  
  'תמונה ח

  
ד הולצמן החולה לכבוש את ארעדיין יכול ברנ. עודני חי  : הולצמן

, יש בעולם רק שני שחקנים? מי יש להם שם. אמריקה

צריך . פאלסקו והולצמןאר :שיכולים לכבוש את אמריקה

. והולצמן יבוא אחריו, פאלסקו לנסוע ראשוןאר

 ואתן להם, אבוא לאמריקה ואופיע כהוצמאךוכש
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תפתח , יכנע־ וטעם באבע,ןהונגרמ־את־זוןנקבצלעמל עקונ

השניים אסור . אין השניים חולים! אמריקה זוג עיניים

עוד . אי אפשר לו שיהיה חולה, מןוא. חולים להם שיהיו

בראבו , פאלסקואהידד ר"במו ידיי אמחא כפיים ואריע 

אמא -הרי גנבתיו מאבא!" נשטימהולו  לייבלה , לייבלה

. עכשיו נצרכת לו אמריקה. לו  לפי שהעולם נצרכים, שלו

: אומר אותו קונעלעמל ובכן סע לשלום לאמריקה והיאך

 39אידהוצמאך . וארקד ואזמר, גם אני אבוא לארץ הזהב"

  ..." עיוור הוא

  ! הנה כולנו פה– –    

  
  )שר(

  

  ,ְוִאיׁש ִאָּׁשה, ְיהּוִדים, ְיהּוִדים      

  !ִחיׁש רֶטיַאֵּתַל ָהֶעֶרב ּבֹואּו      

  !ַהֶּזה ַּכֹּבֶׂשם ןֶדַפְדְלגֹוְל עֹוד ָּבא >א      

  ְוִלְׁשֹמַע ִלְראֹות      

  ,ְוִלְדֹמַע ִלְצֹחק      

  ,יןִטֶאדּו, יןִטֵלְפקּו      

  ,יןִטֶטְרַוְק, יןִטֶצְרֶט      

  ,יןִטֶצְלַפ, ְּכֵלי־ֹקֶדׁש      

  ,יןִטֵּג ִעם ֲאָהִבים      

  ַזן ֶאל ִמַּזן, ָּכאן ֵיׁש לַהֹּכ      

  !ןַמְרֶגְנהּו תֶא ןזֹוְנֶצְּבַק ֵאֶצל      

  

  !ִחיׁש ָנא חּוׁשּו ְיהּוִדים, ְיהּוִדים      

  !ְוִאיׁש ִאָּׁשה, ְוַטף ֲאָנִׁשים      

  ,ּוִפֵּסַח ִעֵּור      

  ,ָהָרע ַעִין ְּבִלי      

  ,ֻעָּבָרּה ִעם ְמֻעֶּבֶרת ֲאִפּלּו      

                                                           
  . היהודי39
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  ֶּגֶדר ָּכל ּפֹוֵרץ      

  ָּבֵעֶדר ֶּכֶבׂש ָּכל      

  ֻּכָּלם ְּכֵסֶדר      

  ֵנֶדר ְּבִלי ֻּכָּלם      

  ָּכאן ַהּיֹום ִיְהיּו      

  ָּכאן ַהּיֹום ִיְהיּו      

  "ןַמְרֶגְנהּו תֶא ןזֹוְנֶצְּבַק"ְּב      

  
  
  
  
  

   ' גמערכה

  
  'אתמונה 
  

  .עמוד בתור,  ליסןהיי    : שוטר

  ?מה, אה  : יק'מוראבצ

  . עמוד בתור    : שוטר

גם זה יש לו דעה בתיאטרון : הביטו נא. עמוד בעצמך  : יק'ראבצמו

  .אוי ואבוי לאמריקה, יהודי    

  ?אינך מבין מה שאומרים לך, נטלמן'מיי ג    : שוטר

אינך יודע עם מי . יק'מוראבצ :שמי. בלי ידיים, שמע נא  : יק'מוראבצ

דרך ארץ לפני . הנני תיאטר דירקטור מלונדון. יש לך עסק    

  . האמנות    

  40!שאראפ    : שוטר

  ־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־

  .הנה הגענו אל התיאטרון היהודי שלך    : גרישה

  , לבי רועד מסקרנות. התיאטרון היהודי שלי. נכון, כן     :רוזה

  .כאילו אני בעצמי צריכה להופיע כאן הערב    

                                                           

Shut up 40.כך תעתק גם שלום עליכם . 
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  .לבך מלא חרדה וספקות. רוזה, אני מבין לרגשותיך    : גרישה

העדיין הוא עלוב ? מראהו של תיאטרון יהודי היוםמה      :רוזה

. מהר, בוא מהר, בוא גרישה? ועזוב כמו שם בהולונשטי    

  .מה נכסף הלב, מה נכסף הלב    

  

  ־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־

כן ייתן  !כן! נטלמן'מיסטר ג! נא- רב שמע... יסלח אדוני  : יק'מוראבצ

  . מיד הכרתיך. לי אלוהים ברכה והצלחה    

  . משום מה, פניך ידועים לי? מי אתה  : פאלסקואר

  ?כמה פעמים התראינו בהולונשטי! חידוש גדול  : יק'מוראבצ

  ?בהולונשטי   :פאלסקואר

  .כן, אהא  : יק'מוראבצ

שם תספר לי , נלך לגרדרובה שלי. ספר, בוא! יק'מוראבצ   :פאלסקואר

  . על הולונשטי שלי    

  ? נטלמן'ג, ובכן, נו) לשוטר(! חכה רגע, סליחה  : יק'מוראבצ

  !שאראפ    : שוטר

  ...כן ?מה –א   : יק'מוראבצ

  

  

  'תמונה ב
  

הרי הוא  ?על משחקו של השחקן הצעיר, ידיד, מה תאמר  : רוזה

  .באמת אמן גדול

  .יקירתי, כמובן, כמובן, כן    : גרישה

מי . אני שמחה באמת לניצחונו של התיאטרון היהודי  : רוזה

יזכה להגיע למדרגה גבוהה כל לל כי בזמן קצר כל כך יפ

כי מתוך , לעולם לא הייתי מאמינה. כך של אמנות

תעלה דמות , כפי שהכרתים, השחקנים היהודיים

  .פאלסקו זהארכ ענק, קולוסאלית כל כך

  .כמובן יקירתי, כמובן    : גרישה

 אני מודה לך מאוד על ערב זה של תענוג עליון, הוי  : רוזה

  . ית אמיתיתערב של הנאה רוחנ, שנתת לי
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  )צוחקת(  : הנרייטה

  ?וכי לא מצא שחקן זה חן בעינייך, גברתי    : רוזה

  .הרי הוא חתני. פאלסקואר, איזה שחקן  : הנרייטה

   ?גם את שחקנית? חתנך     :רוזה

אני . הנרייטה שוואלב: שמי? ??אם אני שחקנית  : הנרייטה

  .פרימאדונה

   .פרימאדונות אנחנו, כמובן    : איזאק

פאלסקו אהאמת כותבים על ר. אני שמחה מאוד? כן, אח    : רוזה

  ... כי המלכה הרומנית, זה מבוקרשט    

אלא , איננו כלל מבוקרשט, ראשית! אוי שקר וכזב  : הנרייטה

  .מהולונשטי

  ?מהולונשטי     :רוזה

  ?מה קרה  : הנרייטה

הצמיד שלך מוצא חן ? כל כך הרבה תכשיטים יש לך  : רוזה

  .בעיניי

  .י מתנתו של חתניזוה  : הנרייטה

  .מתנתו של חתננו ,כמובן    : איזאק

  ?מה שם העיר שאמרת    : רוזה

. ראביה היאאסיבב. הולונשטי שמה! עיירה. הגזמת? עיר  : הנרייטה

  .שם אוכלים מאמאליגה    

 ?והוא משם? ראביהאסיבב עיירה? הולונשטי  : רוזה

  ...הוא... זה הוא!... לייבל? ליאו? פאלסקואר

  
  

  'תמונה ג
  

, כיוון שאנו יודעים איש על רעהו מה ומי ומה, ועכשיו   :יק'מוראבצ

 .יכולים אנו לדבר ברחל בתך הקטנה    

  לחברייו, כי כל מה ששייך לביתי הישן. ספר את הכול, כן   :פאלסקואר

מה מעשיך , ובכן. מעניין אותי עד עומק לבי, מימים עברו     

   ?למה עזבת את לונדון ?כאן    
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, ופאק'הדברים שאומר ידידי שצ. ו דיבור של ממשזה   :יק'מוראבצ

סיפור המעשה קצר . לוואי ויאמרו עליו קדיש דרבנן

אלא שיש צורך בזמן , כן יתן וכן יוסיף לי אלוהים, מאוד

רוצה אתה , ובכן. רב יותר לפי שהוא נמשך הרבה מאוד

גם הוא שחקן , רעי וידידי ?מה מעשיי בכאן, לדעת

, קיבל ממני תקיעת כף, וויהשוכב על ערש ד, יהודי

שעלי לחפׂשך ולמצאך ולספר לך על מר , באשר בכן

 .גורלו

 ?האוכל לדעת מה שמו של ידידך   :פאלסקואר

, שמו של ידיד הוא !בכל הכבוד? מדוע לא תוכל לדעת   :יק'מוראבצ

 .אלא ששמו האמיתי הוא הולצמן, הוצמאך, כלומר    

  ...שוכב, אתהאומר , רד הולצמןאברנ? הולצמן   רפאלסקו

 .יאריך אלוהים את חייו, שוכב על ערש המוות, כן  : יק'מוראבצ

אני , ואני... היחידי, ידידי הנאמן? הולצמן נוטה למות   :רפאלסקו

  אני...בלי שום מוסר כליות, וצחנהגתי עמו מעשה ר

מה אוכל לעשות , אמור נא... הדווי שלו־מערש... ברחתי

 ? איך לעזור לו? לו

וכי . הרי לשם כך באתי לכאן! הרי זה כל עיקר החכמה  : קי'מוראבצ

כן , לא ידעתי כי תחילה ריבונו של עולם ואחריו אתה

. ידעתי כי לא תשכחהו. ייתן לי אלוהים ברכה והצלחה

מי ... עזוב וגלמוד, חולה, ֶנעּביך, הוא שוכב שם בלונדון

 .אל תשכחהו, אנא? יודע כמה זמן עוד יאריכו ייסוריו

הוצמאך , הולצמן, ידידי הקטן... לא אשכח אותו, לא, לא   :קורפאלס

  )צלצול(. אני אצילהו, אני אעזור לו. שלי    

  ?עליך כבר לעלות לבמה  : יק'מוראבצ

 ,היום אשחק כמו לפנים. היכנס לאולם. אני הולך, כן  : רפאלסקו

 בעוד ידידי הטוב הולצמן עומד על, בימים הטובים ההם

 רק, אני משחק היום בשבילך, ליהוצמאך המסכן ש. ידי

  !בוא. בשבילך

   ,קטע שלך! מערכה אחרונה! מערכה אחרונה  :מנהל הבמה

. כולם על הבמה !לכל נדרי. כולם על הבמה. פאלסקואר    

  !כולם לכל נדרי! לכל נדרי    
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  'תמונה ד
  

  .כל נדרי  : מקהלה

  . הושיענו, הצליחנו  : בארטלו

  )דפיקה(    

   !חלקו את הכול! אחי, מהרו. ינו הואהקול לא קול אח  : בארטלו

למה . אני המצווה. נאום האינקביזיטור! עמודו, עמדו   :פאולוס

מי הרשה לכונן בזה בית תפילה  ?נעלתם הדלתות

   ?לאלוהים

  .במצוות המלך, אני הוא  : בארטלו

על פאולוס לשמור את , אם כן) הצידה(? בארטלו, אתה  : פאולוס

 בכל חפש, החומש חפש ,וסבנדיקט) לבארטלו(. צעדיו    

  . בסתר הערוכה, עצרת יהודים היא זו. הבית    פינות 

  ? הבית בלי רשיון המלכותתבזכות מה הרסת א  : בארטלו

  . הנני והראיתי לך ?בזכות מה  : פאולוס

  !הנה הוא   :בנדיקטוס

  . לי הניצחון. חה-חה-חה? בארטלו, מה הוא זה, הו   :פאולוס

  ... בידי, עכשיו בידי אתה    

  !הוציאוהו מפה    : הלחשן

  ...בידי  : פאולוס

  !הוציאוהו מפה    : הלחשן

  !הוציאוהו מפה   :בנדיקטוס

  ...כוכבים נודדים, כוכבים אינם נופלים  : פאולוס

  !לייבלה    : רוזה

  !רייזל  : פאלסקואר

 ?מה זה -

 ?מה זה קרה פה -

  !הניחוני לגשת אליו  : הנרייטה

, מוזיקה!  מסך? מה נשמע, נו !לכל הרוחות, מסך! מסך  : איזאק

נגנו  ?את מי אתם קוברים! מה הלוויה הזאת! נגנו משהו

עוד , עוד פעם, עוד פעם! ככה! אל תנוחו, ניגון שמח

בשם שחקננו הגדול ! נטלמן'ליידיס אנד ג! סטאפ! פעם
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, כי חלש עליו לבו, הנני מבקש מחילה, פאלסקואליאו ר

 ט כי מכאן ואילך לא יקרה עודואני מבטיחכם בהחל

כרטיסים . מעתה לא ייחלש עוד לבו לעולם. כדבר הזה

. למחר אפשר להשיג כבר עכשיו בקופת התיאטרון

עמדו מיד בתור ליד . נטלמן'ליידיס אנד ג, בבקשה

. נטלמן'ליידיס אנד ג. בבקשה. הקופה וקנו את כרטיסיכם

  !בבקשה

  

  
  'תמונה ה

  
  !יבוא  : פאלסקואר

לא ! הבל וריק. באתי לשפוך את לבי לפניך, נו! הְללֹו    : איזאק

אין , גם אם שחקן נכשל לפעמים. כדאי להתעצב כל כך    

  .בכך אסון    

  .לא כל הכשלונות שווים. אין דומה כשלון לכשלון   :פאלסקואר

 בספקטאקל השני נתקן את, אם ירצה השם! הבלים  : איזאק

 – אחת ואחת. עלינו לעשות לביתנו, לפי שעה. העניין

  ? תהיה החתונה, חושב אתה, מתי! וסוף לדבר

  ?איזו חתונה  : פאלסקואר

  ?אתה משטה בי? מה שייך איזו חתונה    : איזאק

כולכם עשיתם יד אחת . אתה משטה בי? אני משטה בך  : פאלסקואר

  .לשטות בי    

   ?כולנו עשינו יד אחת לשטות בך    : איזאק

החומד כל , אחיך הפרימאדוןאתה ו. כולכם כולכם, כן  : פאלסקואר

וכי מה היה , ואחותך הפרימאדונה, טוב שיש לזולתו

אם , אם לא מעשה לצון, אותו נאום של מיסטר קלאמר

שתפסתם , שוואלב, מה אתה משער בנפשך. לא ליצנות

האלוהים זיכה . כאן פרחח פרובינציאל ותמשכוהו באפו

ובכן , בהמה כשרה, פרה אדומה לתפארת, אתכם באחות

 שלא אקום לתחיית המתים, רוצים אתם שאקדשנה
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תשטו לכם אידיוט אחר . אני מודה לכם מקרב לב. לעולם

  . במקומי

: יודע אתה מה פירוש המילות, בחור חמד, נא שמע  : איזאק

  ?"בריטש אוף פראמיס"

  ?"בריטש אוף פראמיס: "מה פירוש המילות  : פאלסקואר

במעמד עדים לשאתה כי המבטיח לבתולה , הפירוש הוא  : איזאק

צובטים לו , ונותן לה אחר כך אצבע משולשתלאישה 

  . בלחיו וכופין אותו לקדשה כדת וכדין

אולי בשעה . ותכםאחלוכי מתי הבטחתי משהו   : פאלסקואר

תערתם שוהשהשכרתם אותי באותו יין צימוקים חמוץ 

  . חה-חה-חה? עלי ללקקני בנשיקות פיכם

. קה'תורה הגון כאן באמריצ־דיןיהיה לנו , ראפאלסקא  : איזאק

 חביבי, יש לנו. קה היא מדינה השונאת מתנות'אמריצ

, שיעידו במשפט השבועה שבמו עיניהם ראו, עדים, שלי

באניה . שהבחור חובק לה לנערה ונשקה מנשיקות פיהו

אתה , חביבי שלי? או כבר שכחת, זוכר אתה. היה הדבר

,  שתנהג בטובמוטב, טובתך-הנני ידידך דורש, לו שמעני

. יקירי, עוד תחזיק לי טובה. כי אם תלך בקרי תרע לעצמך

יכול אתה לצרור את צרורותיך בזה הרגע , שאם לא כן

  ) יוצא(. ליגהאמאולנסוע מיד להולונשטי לזלול שם מ

  . כולכםבאני מצפצף , אני פוצה פה ומצפצף עליהם   :פאלסקואר

   !יבואו) דופקים(    

  . פאלסקו עצמואר'  לידיו של העלי למסור זאת    : משרת

  . רוזה, זו היא). המשרת יוצא. (אני הוא  : רפאלסקו

הדמיון המופלג ביותר אין בכוחו , כוכבי הנודד היקר  : רוזה

, כמעשה שעשה המקרה לסבך ולשלב מאורע במאורע

דע כי מקרה עוור בלבד הביאני לתיאטרון . החיים עצמם

סימן , סיסיםואם לא נשבר לבי לר. לראותך במשחקך

מצאתי את מכתבך , כשחזרתי הביתה. שלבי לב ברזל

זה .  תשאלני–? מהן הדמעות. שהרטבתיו בדמעותיי

את , את ימי ילדותנו המאושרים. בכיתי על ילדותי שמתה

שייתכן כי היום יכלה להיות הרבה יותר , נעורינו־אהבת
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כה , אך לעולם לא כה זכה, הרבה יותר לוחכת, תטלוה

בהולונשטי , שם, כפי שהייתה אז, תמימה, ילדותית

  . הולונשטי מולדתנו, הענייה, הקטנה, שלנו

        

  )שרה(

  ,ַהּיֹום ִלִּבי ֵאַדע >א      

  .ַהֲחלֹום, ֵרִעי ִלי ְּפֹתר      

  ,ִלָּבִתי ֲעגּוָמה ָמה      

  ,ַיְלדּוִתי ִׁשיר הּוא ֶׁשָּמא      

  ַהָּנִעים ֶׁשִּנּגּונֹו      

  ,ִניםְלָפ ַעְרִׂשי ֵהִניַע      

  ,ְוַהְנֵעם ַהְרֵּדם, ְוַהְנֵעם ַהְרֵּדם      

  ַּבָּמרֹום ְוַהּכֹוָכִבים      

  .ֵמַהּיֹום ָיִפים עֹוד, ָיִפים ֹּכה      

  

  ?ַהֵּלָבב ִהְרהּוֵרי ֵרִעי ֲהָיַדְעָּת      

  ֵמֵאָליו מּוָבן ֶזה נֹוְדִדים ֶׁשֵהם      

      Oִיָּפְגׁשּו ַהִאם ַא?  

      Oִיָּפְגׁשּו ַהִאם ַא?  

  ?ָלאו אֹו ֵהן, ָאח      

  

  ,ַהֵּלב ִּבי ֶׁשָחַלם ָּכל      

  ,"ְּכֵאב "ֶאָּלא ָחרּוז לֹו ֵאין      

  ִלָּבִתי ֲעגּוָמה ָמה      

  ַאֲהָבִתי ִׁשיר הּוא ֶׁשָּמא      

  ַהָּנִעים ֶׁשִּנּגּונֹו      

  ,ְלָפִנים ַנְפִׁשי ֶאת ִהְקִסים      

  ,ְוַהְקֵסם ֶרֶנן, ְוַהְקֵסם ַרֵּנן      

  ַּבָּמרֹום ָכִביםְוַהּכֹו      

  .ֵמַהּיֹום ָיִפים עֹוד, ָיִפים ֹּכה      

  

  ...?ַהֵּלָבב ִהְרהּוֵרי ֵרִעי ֲהָיַדְעָּת      
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  .היא באה, היא באה, רייזל  : פאלסקואר

. משוחררת מכולם ומהכול, יקירי. עכשיו הנני שלך. הנני    : רוזה

  .שלך לעולם    

?  ליל השריפהאת, התזכרי את הלילה ההוא בהולונשטי  : פאלסקואר

בכל אשר , שבכל מקום שנתגלגל, התזכרי את שבועתנו    

התזכרי , רק יחד, בכל עת ובכל מקום נהיה יחד, יקרנו    

  ? "כוכבים נודדים, כוכבים אינם נופלים: "עוד    

, כוכבי שלי, וכך היו נודדים ונודדים עד שמצאו זה את זה    : רוזה

לייבלה שלי , ילייבלה של, לא, לא. פאלסקו שליאליאו ר    

  . מהולונשטי    

  

  
  'נה ותמו

  

. הנה מה טוב. סוף סוף אפשר לנוח מעט, נו) על ערש מותו(  : הוצמאך

לא צרות , לא רפטיציות, לא תיאטר. פעם אחת לתמיד

 מה זה תקוע) משתעל(. עכשיו הנני אדון לעצמי. צרורות

... ברנש, אוי ברנש, וכי לא הברנש הזה? לי שם בלבי

 ,על כל פנים, רוצה הייתי לראותו, הודיכשם שאני י

, באמריקה, העודנו נזכר שם! להציץ בו בעד החרכים

למה  ?מה היה בלבו עלי) משתעל(בהוצמאך , בברנארד

הוי ייכנס , רננים שלי־היי כנף, ברנש, ברנש, הוי ?ברח

העודך זוכר את הימים ההם ! הרוח באבי סבתא שלך

וכי למה  ?ת שחקןכששידלתיך בדברים להיו, בהולונשטי

, נטוע בלבי היית ?פאלסקו מבוקרשטאר, אהבתיך כל כך

מי , מי הביא לך את המתק מן השמים. ממש כבני יקירי

מי רבץ על סף  ?יחיד יקר־חיבקך כבן, עשה את כל רצונך

מי עינה את  ?חתך בלילותודלתך ככלב ושמר על מנ

אם , מי ?ובלבד שלא תהא אתה חסר כלום, נפשו ברעב

שאת , הוצמאך זה, תרח זקן זה, הוצמאך, זהומדינט לא ק

,  לתיאטרון היהודי הזה העלוב,כל חייו נתן לתיאטרון

כל ימיו ניטלטל . הרמוס והמושפל, הסחוף והרצוץ
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כל מי . לא לן בו בלילה, מקום שהיה בו ביום. כצועני

: רמסני ברגליו, הכפישני בעפר, שהיה אלוהים בלבבו

! הוצמאך ייכנס בך הרוח, שםהוצמאך ל, הוצמאך לכאן

  .  באבקכהוגןכל שנותיי שכבתי 

כל , ופאקים'כל הצ. נרחץ בדמי, כל אדם טבל בדמי

ריבונו של , תיפח עצמותם, כל השררות, יקים'המוראבצ

 ,נו! אני הוא שהייתי התיאטרון היהודי, אני! עולם

, שחיי מסתלקים והולכים, חש אני. עכשיו כבר טוב לי

חיי , נפשות מחיי, יו אלה חיים של נועםה. אך אין דבר

הֶיה . ייכנס בך הרוח, אני מוחל לך, ילייבל. שחקן יהודי

היה אתה מה שלא , אתה עטרת ראשו של התיאטרון שלנו

במקומו של , בוא אתה במקומי, זכה להיות הוצמאך

הנה . עברו ימיו של הוצמאך-כבר חלפו. הוצמאך הזקן

  . התיאטרון היהודי הישןהנה כך מת . כך מת שחקן יהודי

  

 
  

  

  אפילוג
  ]מאת המתרגם[

  
  ָרִאינּו ֵאיO נֹוֶׁשֶרת... ָּכO ֵמתּו ֵהם... ָּכO הֹוְצַמO ֵמת

  ן ְוַהָּתִמיםָהַר, ְּבַגן ַׁשֲעׁשּוֵעינּו ֶזה

  ...ְמיֶֻּתֶרת, ִנְׁשַּכַחת. דַׁשֶּלֶכת ֲעצּוָבה ְמֹא

  ֵלב ַצֶּמֶרתׁשּוב ְּתַלְב: ֲאָבל ְראּו ָנא ֶּפֶלא ֶזה

  .ְּבֶחֶסד ַהָּמקֹום ְוַהָּיִמים

  ,ַההֹוְצָמִכים ָהֵאּלּו, ָאֵכן ֵהם ִראׁשֹוִנים ָהיּו

  .ְׂשֵמִחים־ְּבַדּלּוָתם: ַּגם ֵהם, ּוְכָכל ָהִראׁשֹוִנים

  ,לּו ְוֵהָּמה >א ָקֵמ–, ְסָתִוים ַהְרֵּבה ִהּכּו ָּבֶהם

  לּו ַהֵּנס ֲאֶׁשר חֹוֵל–ּוְבָכל ַהִּגְלּגּוִלים 

  .ְּבַגן ַהַּׁשֲעׁשּוַע ֶׁשָּלָעם

  

  ,ָע>ה ָוֶרֶדת, ְוָכO. ְוהֹוְצַמO ֵמת. ְוהֹוְצַמO ָּבא
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  .ִׁשְכָחה ְוִזָּכרֹון: ַמת־ַהְּזַמן ָּגַזריָמַסO ִּב

  ,קֹורֹות־ָהָעם ַּגם ֵהן ְּכַלֲהָקה נֹוֶדֶדת

  ּוַבֶחֶסד ַהּמֹוֶלֶדת! ַהֵּקץ !ַהֵּקץ: ֲעַדי־ָאַמר

  .ַהִּגְלּגּול ָהַאֲחרֹוןֲאַנְחנּו 

  

  ְו>א ַרק ְלַמְזֶּכֶרת.  ָלָעםֲאַנְחנּו ּדֹור ָחָדׁש

  .ֶאת ּגֹוָרָלם ֶׁשל הֹוְצָמִכים ִהַּצְגנּו ֹּפה ַהּיֹום

  .ַאO ַּגם ָקרּוא ְלֶמֶרד, ָּכל ּדֹור הּוא ַּגם ֲאִסיר־ּתֹוָדה

  .י ֱהיֹות ַאֶחֶרת ֲעֵד–, ָמה טֹוב ִּכי ֹּכה ָרַחְקנּו ֹּפה

  .ַעד ֲהלֹום ִּכי ִהַּגְענּו ַאְׁשֵרינּו

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )אביעד שטיר: ההדיר(
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   יוסף- יוסף בר

  

  

    העיוורים

  
  ,יוסף- של ברטיוטת מחזהו האחרון

  .אותו לא הספיק להשליםש', העיוורים'

  
  ראשונהה תמונפרולוג ו

  

ועוד עיוורים ? ושא כזהאיך בכלל הגעתי לנ? השאלה היא מה פתאום

עוד כשהייתי ילד עוררו בי  . גנטי, עניין משפחתי, מתורשה, מלידה

לא לחינם קוראים להם בתורה , קודם כל עוררו חמלה. יןיהעיוורים ענ

כאילו לפצות ' עם הרבה אור, אור-רבי'ובתרגום מילולי ', סגי נהור'שבכתב 

זו היתה ? ניין הגנטיואיך הגעתי אל הע. אותם על החושך שבו הם חיים

חנות של , לא רחוק מהמקום שגרתי בו אז, חנות קטנה שזכרתי

בעיקר , ושם גם מוכרים אותם, התנורים הקטנים האלה, אובנים־טוסטר

 ייצגו את העיוורים ,שני האחים האלה, אז הם. משומשים אחרי תיקון

ליבות דווקא בגלל הע, ואולי כן? הם יהיו הגיבורים שלי? שבפנטזיות שלי

להיסטריה שבה התקבלת , שלהם הם יתאימו יותר מאחרים לעליבות המצב

רקם קונפליקט כבד משקל יאלא שבראש שלי כבר התחיל לה. המגיפה

והוא לא הכי מתאים לבעלי חנות עלובה , סביב הנושא של עיוורון גנטי

התמזל מזלי ונסעתי אל הבן שלי בהרדוף . אובנים משומשים־לטוסטר

, שובון זעירי י,כרון יעקביובשולי ז, ך ואדי מילק נסעתידר, שבגליל

, ואני עוצר שם להפסקות של טעימות גבינה קשה מיוחדת, שלמה־בת

. אז מה צריך יותר, וממול גבעה נישאת וכרם יפה להפליא גולש ממנו

 הסבא של שלושת ,בגבעה ההיא, והאמת היא שהסבא כבר בחר בה

  .האחים

אז אפשר , אמר, "ת מוכרח לצאת יין טובמזווית כזאת של שמש כזא"

!" אךארלך לך אל הארץ אשר "מין ,  כזאתלהתעלם ולהתכחש למין צוואה

, מה עוד שהסבא הזה כבר שלושת רבעי עיוור, ולהתחיל לחפש מקום אחר
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  , להתעלם– ויש לו מגילת יוחסין של דודים ודודות עיוורים בדרגות שונות

  !  ?ולהתחיל לחפש מקום אחר

מין . עוד בלי ילדים, נשואים, חסונים כולם, הבנים גדלו, רו שניםעב

לא כתובה ולא חתומה ויחד עם זה עמוקת , הסכמה בשתיקה היתה שם

והוא ייתן , שמחכים בעניין הילדים עד שייבנה ויושלם גם היקב, שורשים

לא נאמר דבר מפורש . ייתן את יינו הראשון. כלומר יין, את פריו הראשון

אולי גרם אור עיניו הכמעט עיוורות של הסבא , בות להסכמה כזאתעל הסי

, שהביטו כל הזמן על הנעשה מהצילום שלו בחדר הגדול של המשפחה

,  זה גם התאים לאמביציה של אשתו של בועז. השד יודע למה... ואולי

 להשיג תואר האמביצי, ר שניהל בעצם את העניינים במשפחהיהאח הבכ

  . לפני שתשקע בגידול ילדיםגבוה בראיית חשבון 

, כלומר הפגישה עם היין ראשון, הלידה שלו, המחזה שלנו־ועכשיו לסיפור

כבר לא במעמקי , מין לידה אפשר לומר, מוכרזת, מוצהרת, פגישה גלויה

עכשיו , אלא בחזית שלו, ואולי אפשר לומר כבר לא במעיים שלו, היקב

מקום מפגש לשלושת , ששימש מין סלון, האמצעי, אנחנו בחדר הגדול

. רכוש נטוש של אפנדי עשיר, וכל המבנה הוא שריד, האחים ונשותיהם

אבל עששיות נפט ישנות כבר דולקות על הקירות , הזמן הוא לפנות ערב

 הבכיר באחים, האח הבכור, ולשם מכיוון היקב נכנסים בועז. סביב־סביב

  . האח השני, ובעקבותיו אבנר

מרוחק ממנו  ,דוחק אבנר בבועז, "? הוא אמרמה? למה אתה לא עונה לי"

  . כמה צעדים

לא , עונה בצהלה, כוס תה רגילה, בידו כוס מלאה חציה ביין אדום, ובועז

! עפיצות! הצלחנו! עפיצות גבוהה. "ממש עונה לו אלא מכריז בצהלה

  !"  עפיצות גבוהה! עפיצות

  "?מה הוא אמר, אני שואל אותך על הפרופסור"

והטעם ! הטעם האדמתי, אל תשכח את הטעם", שלובועז ממשיך ב

ומה עם ! הגוף הבינוני... והגוף, גם את זה הם כתבו! הפירותי

  ".אבל העיקר זה העפיצות! ?המורכבות

  "?מה זה בכלל! עזוב כבר את העפיצות הזאת"

  "?מאיפה אני יכול לדעת? אני יודע"

  "?אז איך אתה יודע שזה העיקר"

  . ואיך שהוא אמר את זה!  ע פ י צ ו ת:רק תשמע איך זה נשמע"
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ועוד יותר עיקר . העיקר זה שהיין שלנו מלא עם העפיצות הזאת... והעיקר

ועוד יותר עיקר שזה מה , שזה מה שהם יכתבו בביקורות בעיתונים

וגם , ועוד יותר עיקר שאנשים יקראו ויעמדו בתור לקנות! שאנשים יקראו

 )כלפי החלון(...! הכרם שלנו, היקב שלנו, היין שלנו... ובמסעדות, בבארים

, אבל היא שלנו ,עוד גבעה אחת, ורק תחשוב שהכל התחיל בגבעה שם

  !" כולה, כולה שלנו

  "?קבע זמן? אמר משהו על הניתוח... הפרופסור, עוד לא אמרת לי"

  .אל הקירות בגובה מחפש בעיניו, מסתכל למעלה, בועז פנה ממנו בינתיים

  .רככה אבנ" ?...מה"

  "?...מה מה"

  ".?מה אתה מחפש שם למעלה"

נטע את הגפנים , סיקל, הוא קנה את הגבעה, הכל בעצם ממנו, את סבא"

גם העפיצות לא , בלעדיו לא היה שום דבר, הוא השורשים, הראשונות

  ".?אתה עוד יכול?  איפה הוא)מחפש(. היתה

  )מחפש בעיניו, ככה אבנר(, "אני אנסה... אולי"

  "? לא,  מצחיק)צוחק(...  לי שגם אתה כבר לגמרירק אל תגיד"

  ".?מה כל כך מצחיק"

, את התמונה שלו, מחפשים את הסבא שלהם העיוור, נכדים, שני עיוורים"

  . '"מישהו יכול להגיד שיש דברים יותר מצחיקים ",הצילום זאת אומרת

   "?לא, יותר כיף לצחוק, אז שיבכה"

  ...כתם מרובע כזה, למעלה, החלוןליד , שם,  הנה)רואה(. בעצם נכון"

  " עכשיו גם אני"

  "?באמת"

והוא התקרב ..." רק נדמה לי שאני רואה, באמת או אולי אני פושט זוכר"

ניסה , כשהתחיל להתעוור, הישנה, זאת התמונה הקטנה! או לא", לשם

, האמיתית היתה יותר גדולה. הצטלם בכוונה בלי משקפיים, להעלים את זה

 והוא ."הנחנו אותה פעם למטה מאחורי משהו? איפה היא. טוחב, אני זוכר

לפי , זאת", תמונה עם מסגרת כבדה, עד שמצא, בועז, פשיהמשיך וח

כבר היה עיוור , זאת התמונה שהוא רצה באמת! ואיזו מסגרת, הגודל

והפעם עם משקפיים , אז הוא הזמין את הצלם שיצלם אותו מחדש, לגמרי

סילק את התמונה !  שהכרנו כשהיינו ילדיםכמו של העיוור, שחורים

ואז הוא תלה אותה במקום הכי , גם הזמין מסגרת מפוארת, הקטנה, הישנה
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! עיוור, שיראו כולם! אופי!  בגלל הפרינציפ–לא בגלל היופי . בולט

  !" זה מה שיש אז זהו ,עיוור! דווקא! שיידעו

זאת ,  הקטנה,החזרנו את הישנה, אחרי שהוא מת, אנחנו החלפנו אותה"

  . אמר אבנר" ?למה בעצם. שתלויה

  ..." אחר כך, בהתחלה רימה, כמו שהוא, היינו אידיוטים. לא זוכר"

  ..."אולי מפני שלא רצינו ש"

  " ?לא רצינו מה"

 ,גם שאול התחיל אז בקשר שלו, מיכל שלי, ריקי שלך... שהנשים שלנו"

  .ככה אבנר" ...ישאלו שאלות, לא רצינו שהן יראו סבא עיוור כזה

שם , המתקפל, תביא לי את הסולם. נהיה מאוחר, מספיק לקשקש"

  ..."בפינה

  ." האמיתית, להחזיר את הגדולה, אל תגיד לי שאתה מתכונן להחליף"

  !"זהו בדיוק"

  ...!" גם כן דווקא"

, עולה עליו, פותח ומייצב אותו, והוא מביא את הסולם!" שיהיה גם כן"

  !"קח ותן" ,מושיט לאבנר , הקטנהמוריד ממקומה את התמונה

, שבה נראה הסבא מבוגר יותר, נותן לו את הגדולה יותר, אבנר לוקח מידו

  ."באמת כבדה יותר, זהרית", עם משקפיים עגולים שחורים של עיוורים

עם המשקפיים האלה , ככה נראה עיוור אמיתי, זהו", בועז מסתכל בתמונה

  .בקושי, ונהוהוא תולה את התמ, "העגולים הקטנים

  ככה אבנר , !"תזהר"

  "?מה הבעיה"

  ."כבר כמעט חושך"

, קח מרחק?  איך זה נראה מלמטה)גומר לתלות את התמונה(" ?ואם היה אור"

  .."תסתכל

  ". לא רוצה לעזוב את הסולם"

  ".אני כבר מייצב אותו ברגליים שלי, זה בסדר"

  .אבנר פסע לאחוריו כמה צעדים

  . ככה בועז" ?איך זה נראה"

  "אולי צריך לשאול מישהו שרואה"

  ..."אמרת לי קודם שאתה עוד לא לגמרי"

  כבר  זה את שיעשה ...!אחרי הניתוח – אבל העיקר .לא לגמרי ,זה נכון"
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  ".עוד לא אמרת לי? מה הוא אמר! הפרופסור שלנו

  "  ?מה בדיוק אתה רואה, קודם תגיד לי אתה. אל תדאג, אני אגיד"

מניע את ראשו מצד , אמר אבנר, "דול ועוד אחד קטןיש כתם אחד שחור ג"

גם , זהו...ואז אני, מכסים כמעט חצי מהשטח, הם מתנועעים לאט ".לצד

  ". רואה, וזהו, מתגנב ביניהם, הם זזים ואני עובר, עכשיו

  ?סבא, והוא? איך התמונה... ואיך! יופי"

השאלה היא ! אופי, מה שנכון נכון... סבא, גם הוא, מרשימה, יפה, גדולה"

  !     דווקא, מצד אחד אנחנו תולים את התמונה הזאת... אנחנו

  ."החלום שלו, אחרי הכל אנחנו פותחים הערב את היקב"

על , ומצד שני אתה אומר לי קודם לא לדבר עליו. כן, מצד אחד, זה יפה"

  ..." זאת אומרת, הסיפור של המשפחה, כל הסיפור הזה שלו

  ."דבר על זה עם הנשים שלנו זאת אומרתוהעיקר לא ל, לא הערב"

  "?למה בעצם"

ועוד , בבת אחת, לא להפיל עליהן את הסיפור הזה פתאום, ככה, לא יודע"

  ..."בחגיגת הפתיחה של ה, דווקא בערב הזה

  ."מצד שני דווקא בערב הזה אנחנו תולים את התמונה"

  ".בשקט, להוציא מהמרתף, אולי זאת הדרך הכי טובה לפתוח הכול"

  "?זה נקרא בשקט... תמונה כזאת"

בסך הכל אותו סבא . לפחות לא תיכף, אולי בכלל לא ירגישו שהחלפנו"

. שחורים, רק המשקפיים אחרים, עם זקן כזה כמו מפל של מים חזקים, יפה

היום משקפי . רק אנחנו יודעים מה זה אומר, בסך הכל משקפי שמש כאלה

בגלל ,  אולי הן גם לא ישימו לב.שמש כהים הם לא עניין גדול כמו פעם

  ."   האמת יש עוד שלוש לתלות. אחרי הכל זאת הפתעה, העששיות

   )רעש מכונית נשמע מבחוץ(

  ..."מכונית? אתה שומע... אם כבר מדברים"

 :)ואל אבנר, מטפס עליו, מזיז אותו, יורד מהסולם, ככה בועז(" יכולה להיות ריקי"

  ."אלה שנשארו, לתת לי את העששיותותתחיל , סלק את התמונה הישנה"
 .שמונחת שם מהתיבה אחת עששית לבועז מושיט ,הישנה התמונה את הצידה מסלק אבנר(

  )בינתיים נכנסה ריקי .הישנה התמונה את יותר מסתיר אבנר .הוו על העששית את תולה בועז

  "?...אני נכנסת ואתם, סודות פתאום? מה קורה פה"

  ובועז מצא , 'כמו פעם'נקרא ליקב , כס הפתיחההכל לקראת ט. שום סודות"

  את  נמלא ,זהו אז ,כאלה נפט עששיות מלאות תיבות כמה במרתף במחסן
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  ."בעששיות, גם את הבר, היקב

  "?גם הוא שייך ליקב? בחדר הגדול שלנו, אבל למה פה, רעיון נחמד"

  ".משקאות, יהיה כיבוד, הכי קרובים, גם לפה יגיעו אורחים"

בגלל זה גם החביות ביקב מעץ . מוצא חן בעיניי', כמו פעם'ינות י, האמת"

, מיוחד. זה די באופנה. יכול להיות אפילו מסחרי? נכון, ולא מאלומיניום

  ...! במאה שלנו–גם העששיות 

  ".גם השמש במאה שלנו"

  ."לפעמים. אתה יודע, אתה מבריק לפעמים"

  .רחק מה מהחור הקודםקודח חור בקיר במ, בועז הזיז בינתיים את הסולם

אתה עם , עוד עם מקדחה, שיהיה כמו פעם אבל למה לטפס על סולם כזה"

  ...העיניים שלך

  ." אני טיפסתי כשהייתי ילד גם על הברוש הזקן"

גם זה כמו . שש־ נראה אותך תהיה ילד עם ראייה שש...!כשהיית ילד"

האח , משםתוריד אותו כבר  ":)ואז אל אבנר(!" חתיכת גיבור? לא, פעם

  !" הבעל החכם שלי, הגדול שלך

  )יורד, שתולה אותה, אבנר מושיט עוד עששית לבועז. היא יוצאת לחדרים שלה(

  . ככה בועז בנשימה עמוקה" ?איך זה נראה! עשיתי את זה! אההה"

  !"כל הכבוד, כאילו בפלס, אפילו אותו גובה, פיקס", אבנר מסתכל סביבו

לתקוע את , הדבר הכי פשוט? ני אגיד לךמה א", ובועז כמו נשפך פתאום

איך , נראה לי קודם כמו לעלות לאוורסט, הוו בתוך החור של הדיבל

איך ? מה, תענוגות של עיוור טרי! אההה... והנה זה הצליח? !אני! פחדתי

  )מושך אותו לעבר החלון שמשקיף החוצה, הוא אוחז בידו של אבנרו(, "שאני מזיע

  "?תךנראה מה קורה אי, בוא"

  " ?מה צריך לקרות איתי"

  "...הראייה שלך, עם העיניים שלך"

  "?בשביל מה"

גם אתמול הסתכלת מפה ? איך זה היום. אתמולשל להשוות עם המצב "

  ." בדיוק? מה אתה רואה. ואמרת לי

  "?מתי הניתוח? הפרופסור, יותר טוב תגיד לי כבר מה הוא אמר"

הכתמים השחורים באותו ? אהמה אתה רו. לכרם, לגבעה, תסתכל החוצה"

  "?אותם מקומות, גודל

  )ברור שהוא מתחמק(" ?איך היה היום עם הפועלים בכרם"
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  "?מפחד? אתה מפחד לענות"

  ..." בוס עיוור על חבורה של פועלים זרים חדשים? ..ואתה"

מרוב פחד אני . לא תאמין אבל הם עבדו יותר טוב מאשר בשנה שעברה"

. ון שליוים שלהם מסתובבים כל הזמן לכיראיתי רק את הראש. חושב

  ". בוס עיוור מפחיד יותר מבוס רואה, משונה אבל זה מה שקורה

  "?למה בעצם"

  ".אולי בגלל החושך. אני לא יודע"

  ."לא להם, חושך לנו"

  !".לך תדע"

  ."נשמע פתאום ממש כיף להיות עיוור"

  "  ?למה אתה לא עונה לי ,אתה מתחמק? מה בדיוק אתה רואה"

  "?הפרופסור, מה הוא אמר, אני שאלתי אותך"

  ..."אתמול הם כיסו חלק מ? גדלו? התכווצו? הכתמים השתנו. זה קשור"

זה מה ... כמו לפני, כמו לפני שבוע, כמו אתמול, הכל, אותו דבר היום"

  ".גם בדרך הנה, שהיה גם ביקב

  "?נפלת או משהו כזה, לא נתקלת"

  ".    יכשהו בין הכתמיםמתגנב א, משתחל. למדתי להסתדר"

  ..."לא סיפרת למיכל", ובחצי שאלה

  "?למה בעצם לא"

  "?סיפרת"

  ." לא"

  "?איך שאול"

  ."אני חושב זאת אומרת. בסדר"

  "?רק חושב"

  ." מסתת משהו בגרזן, ממשיך לעבוד כרגיל. פעם אחת התנגש בחבית"

  ..."הוא סיפר לי ש? עם העיניים שלו? בגרזן"

לא כמוני אבל , תוקע דיבלים עם עיניים כאלה, מקדחהואתה על סולם עם "

  ..."  מספיק

  .ככה בועז, !"מירקינים"

איך ! שיוציא אותנו כבר מהכבוד הזה? מה עם הניתוח. מוותר על הכבוד"

  !" אומרים ששווה את זה, עולה הון, חתיכת ניתוח, שאני מחכה לו

  ." הוא לא יעשה אותו. לא יהיה שום ניתוח"
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  ."כלום, גם בלי קבלות, ברפואה פרטיתהכל ? למה"

אבל הוא לא עושה ניתוחים שאין להם , הוא אוהב כסף, זה מה שהוא אמר"

זה מתפתח . שום ניתוח לא יכול, וזה לא יכול להצליח. שום סיכוי להצליח

  ..."  אנחנו לא תאומים סיאמיים אבל בפנים. אצלך ואצל שאול כמו אצלי

,  כמו פעם)צוחק(. אותו סוג כמו אצל סבא, טקראתי על זה באינטרנ. גנטי"

  "?איך הוא ידע איך זה מתפתח אצלי? מה

  "?הוא לא אמר לעדנה? ... ושאול)ובחצי שאלה(. ידע"

למה ?  אז פתאום יספר לה שהתנגש בחבית,לא מדברים כמעט בכלל"

עוד ? להבהיל אותן. כמו למה לא לספר להן על סבא? בעצם לא לספר להן

  "?לקלקל את השמחה? החגיגה, הפתיחהעכשיו לפני 

  ..."   ובכלל, היא עוזרת לך. לא נראה שזה מקלקל משהו לריקי שלך"

אבל . שמה עין מדי פעם, גם עם הפועלים, חצי בוסית, אוהבת לנהל"

עוד לא , לא יודע איך אומרים את המילה הזאת... בשבילה רק אני פה ה

, ועוד פעם! הנה אמרתי. זהו, העיוור... ה... אבל רק אני ה, נדבקת עלי

הן לא ... אבל אם כולנו, הניתוח הזה, כלומר היה, וגם זה יש סיכוי! העיוור

  ..."יודעות על סבא וגם על

  ". או הבן דוד שלו, הסבא של הסבא"

על , משהו לא ברור, לפני שהתחתנו, בזמנו סיפרתי משהו לריקי. עם עבר"

  . מין אגדה, רימשהו מטושטש לגמ, איזה קרובים רחוקים

  "?למה בעצם סיפרת"

  "?לא, צריך לספר לאישה את האמת לפני שמתחתנים"

לא , אגב. ודאי,  רק האמת וכל האמת)בלגלוג(, את האמת, כן, אני מבין"

  "?...למה ש, ע להןדשמעתי שאיזשהן נשים שלהם בעבר נבהלו כשנו

  ..." עכשיו זה. זה היה פעם"

  ..".היין, רק היקב? מה, כמו פעם"

  "     ?מה המצב שם, אגב. אני לא יודע, אולי"

  , המועדון גם .העסק את לנהל טובים אנשים מצאנו .לפתיחה מוכן הכל"

  ". יהיהשת, גם הכיבוד, גם הבר

,  עכשיו...! שנים, קט של היקביהפרו? מה, עבדנו קשה עד שגמרנו"

  .יו התנופפוגם יד, וזה יצא לבועז בקול...!" ל...! ל...! ל, לנשום אוויר

  "?מה... ל... ל... ל"

  !"מה... ל"
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  " ?מה אתה כל כך רוצה לעשות אחרי כל העבודה הזאת? !"מה"איזה "

  "?!כל כך, 'כל כך רוצה לעשות'מאין לך שאני "

  "?...מה. בכל זאת שבע שנים וחתיכת עבודה רצינית, זה טבעי"

  !"  השד יודע מה) מפסיק לצחוק, צוחק(? ...מה"

  .אומר ושותק, ..."תגיד לי משהו ",ואז אבנר

  . אמר בועז, "אני שומע"

  ".שום דבר מיוחד"

  !". דבר כבר"

  ..."לא צריך לשאול, עניין פרטי"

  "?בינינו? פרטי"

  ..."אתה יודע למה אני מתכוון? לא, אתה וריקי נשואים כבר שבע שנים"

ם לא שבע שני... גם אתם בעצם! השד יודע מה? ...מה. תיארתי לעצמי"

אז אתה יכול כמובן , ושניכם גם לא בני עשרים, אבל נשואים שלוש שנים

מחזיקה , נשארת עומדת מאחור, ריקי נכנסת .נתקל במשהו, הוא פונה ממנו(.." לנחש

. למה בעצם אתה לא הולך עם מקל...המקל שלך", )מאחורי גבה מקל הליכה

  "?למה לשחק אותה

דק , יתי הולך על המעקה של הגגאתה זוכר איך הי", ובועז פונה אל אבנר

  ."מסתכלים, היו באים. כמעט כמו חבל

  ."סבא הלך עם מקל"

או , נראה כמו נחש,  בקצהאצטרובלענף זקוף כזה עם מין , לא מקל סתם"

היא תמיד , בקשתי מריקי,  אותו אתמוליחיפשת... כמו אתה יודע מה

ובלי לפנות ( עם המקל הזה אולי הייתי הולך על המעקה. מוצאת דברים

  ". הלו ריקי "):אחורה

  "?איך אתה יודע שזו אני"

  ". הריח שלך"

עוד מאחורי , איזו עוד אישה מריחים אותה ממרחק כזה", וריקי עונה

  " ?הגב

  ..." סליחה)ואל השולחן(! איי") נתקל בקצה השולחן(אבנר פונה לצאת 

  . ככה ריקי" ?למי אתה אומר סליחה"

  "?אלא למי, לשולחן"

  . אומרת ריקי..." לא ראית, עמד לך בדרך, נתקלת בו? ...לחןלשו"

  ."הרגיז אותי, בעטתי בו"
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  "?השולחן"

  .  פונה הצידה,אומר אבנר, "השולחן"

  " ?מה אתה עושה שם :)שעומד ליד החלון ופניו החוצה, ריקי פונה אל בועז(

  " ?רוצה את האמת"

  ".את האמת"
  

  )אל הכרם, החוצה, בועז מסתכל(
  

מה אתה ? בשביל מה אתה מסתכל. אז גם אני אשאל אותך באמת     :ריקי

  ? רואה

  .הכל כמו טל ירוק, הענפים מנצים, אני רואה אביב. תתפלאי     :בועז

  ) רך, ריקי צוחקת(

  ?מה מצחיק אותך   :בועז

טל , אמרת אותן מלים, אותו דבר כמו כשנפגשנו בפעם הראשונה  :ריקי

  .  טל ירוק, מחוספס ומלים כאלהחתיך , עם זה קנית אותי, ירוק

  . היית עם החצאית הפרחונית ואז על העפר, זה הלך מהר     :בועז

  .זוכר את החצאית! כל הכבוד     :ריקי

  )עיניו עליה, מסתכל בה(... זוכר גם מה ש     :בועז

  "?מה אתה רואה כשאתה מסתכל עלי? מה אתה מסתכל"   :ריקי

  )הוכמו מתנער ממש(" ?...מה"     :בועז

  .חזרה, "?מה אתה רואה כשאתה מסתכל עלי"     :ריקי

  "?...מה אני רואה כשאני"     :בועז

  )ריקי מושיטה לו את המקל של סבא(..." רצית ש, קח"    :ריקי

! כל הכבוד, מצאת, המקל של סבא" )ממשש אותו, המקל בידו(   :בועז

  ." בעצם זה השורש, האיצטרובל הזה בקצה

שום , מבחינתי אתה יכול ללכת איתו תמיד, ל הזהיפה לך המק"   :ריקי

  ".בושה

  )הוא מסתכל בה(     

, אין לי זמן בשבילכם! דבר כבר? ...מה? ...מה ,עוד פעם מסתכל"

לנו זאת , יש לכם חגיגה היום, אני צריכה להתחיל להסתדר

  !" הפתיחה של היקב, אומרת

זאת החולצה " )ריקי נותנת לו את החולצה. מסתכל בה, בועז לא עונה(

  ." בשביל הערב, שלך
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  )מניף אותה, מחבק אותה בירכיה, מתכופף, בועז משליך את החולצה הצידה(     

  !" ?מה קורה לך"       :ריקי

  !"?...מה קורה לי"     :בועז

  !"?מה קורה לך"       :ריקי

אחרי זה אני ואת ... הפתיחה של היקב, אחרי החגיגה! הלילה"    :בועז

אני אהיה ! דווקא הלילה, של שנינו, יגה האמיתיתנעשה את החג

  !" יהיה ילד! חיים חדשים! אבא ואת תהיי אימא

  !" תוריד אותי"       :ריקי

  "?את לא שמחה? מה קורה"      :בועז

  .יורדת ועומדת, !"תוריד אותי"     :ריקי

  "?את לא שמחה"     :בועז

  !" משוגעת על זה! ?...לא שמחה"      :ריקי

  

אף ! ?...משוגעת" ?מה קרה !וואו! וואו", אין מלים, צוהל, בשמחהבועז ו

  !"פריחה פתאום. פעם לא שמעתי אותך מדברת ככה

בשביל ... ובשביל מה? אבל בשביל מה לדבר על זה! סוף־ילד סוף,בטח"

 גם זה חלק! ?דווקא הלילה אחרי החגיגה של היקב, מה התכנון הזה

  " ?אותה להרבעה שמביאים רהפ אני ?מראש מתכננים ?"פעם כמו"מה

חתן שמחכה ללילה שאחרי החופה גם זה ? מה פתאום פרה להרבעה"

  "?גם אצלו הכלה היא כמו פרה להרבעה? תכנון

אבל מי מחכה היום ללילה שאחרי . טיפש אתה לא, לא רע", היא צוחקת

  ? החופה

  ".ופעם ודאי חיכו, יש שמחכים"

...  שבע שנים אני מחכה)כל ליבהוב(...! שלנו" כמו פעם"ה, אני מבינה"

... בשביל מה בכלל לדבר על ה! יהיה לנו בית משלנו! עכשיו יהיה לנו ילד

כמו ! ?ועוד צמוד לחגיגה של היקב' לקבוע מראש'בשביל מה ? !ה... ה

  ?ממלאים נפט ומדליקים, עוד עששית

  " ?מתי? אז איך"

  ."כשהטל יהיה ירוק"

  ". יער יזוזכשה", כמו שאמרו המכשפות למקבת"

  )בלהט, מחבקת אותו ומנשקת אותו(" אתה עוד זוכר"

  ...!" כבר הרבה זמן שלא! אלוהים"
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שאנחנו , גם לא להודיע לכל העולם! ושום מילה על הלילה דווקא"

או ? שאנחנו מתחילים להכניס אותי להריון? איך להגיד את זה... מתחילים

  " ?אולי מתחילים לייצר ילד

  !"ייךבח? ...כל העולם"

  " ?לא דיברת איתם על זה? לא, זה כל העולם, המירקינים, האחים שלך"

  ..."    עם החגיגה ,יש לנו הרבה עניינים עם היקב"

 לא –אתה , בועז, אתה תכניס אותי להריון! אז שום מילה איתם על זה"

באמת יפה . עוד עם המקל הזה, ותסתלק לי כבר מהעיניים! משפחת מירקין

  ".דנדי כזה, איך שאתה מחזיק אותו, העליך המקל הז

, לא משחקת רחמנות, את רואה ואת אומרת את זה? נכון, באמת יפה"

  ". המקל של סבא שלי. כאילו בשביל לא לפגוע בי

זה בכלל היה בית נטוש , הוא קנה את הבית. זכרונו לברכה עליו השלום"

שלושה , ילכםעכשיו זה בדיוק בשב. בנוי לו ולנשים שלו? נכון, של אפנדי

  " ?לא, מענין... והנשים שלהם, וביחד הם מין אפנדי כזה, אחים

  )על הקירות, והיא מסתכלת סביבה(" באמת מעניין"

  "?...מה"

  ..."כאילו משהו"

  "?משהו מה"

  "?משהו לא השתנה"

להכניס , אני יכול לקדוח חורים? אולי העששיות? את שואלת אותי"

  "?לתלות אותן אבל לראות אותן, אותןלבקש מאבנר שיושיט לי , דיבלים

  .."משהו בכל זאת"

, בואי נמדוד את החולצה החדשה ותעזרי לי למצוא מכנסיים מתאימים"

  !"בלי עניבה, אבל תזכרי

  ..."סבא שלך"

  "?מה סבא שלי"

   ,אחוזה בעל מין הכל אחרי .עניבה בלי כזה בערב מופיע היה לא הוא"

  .מהבועזים

  ." כמו ההוא ממגילת רות?  נכון,ככה קראו להם במושבות

  ." אני בלי, הוא עם"

  .והיא יוצאת, "איך שאתה רוצה"

  הוא מחפש את ( "תעזרי לי לבחור מה ללבוש ?את פהאי ?רצה את מה ,חכי"
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גם , בוא איתי" :)מדריך אותו אחריה, מוביל אותו, אבנר נכנס בינתיים .דרכו אחריה

   )והם יוצאים( ".אני אתחיל להסתדר

  
  

  שנייהה מונת
  

מעל השולחן הגדול . העששיות על הקירות דולקות, לפנות ערב, שעה או יותר אחר כך

הוא מרכיב , שניהם לבושים חגיגית, מיכל ואבנר. 'פירות וכו, משקאות וקערות עם כיבוד

מכיוון היקב , מבחוץ. היא מובילה אותו, הולכים סביב החדר יד ביד, משקפיים כהים

  . אבנר נעצר. יטנשמעת נגינת קלרנ

  . ככה מיכל, "?מה קרה"

ודאי , ז'עוד לא היה ג" שדות שבעמק"כששרו , עוד פעם הקלרניטן הזה"

אמרתי לו את זה כמה , "כמו פעם"היקב שלנו הוא . לא בארץ ישראל

  .."והוא!" כמו פעם! כמו פעם! כמו פעם"פעמים 

עם המקור מתחיל , מנסה, מתאמן. ואולי בכלל לא בכוונה, הוא מאלתר"

  ..." זה מה ש, זה מה שהוא אוהב, זה מה שהוא יודע, ז'ואז יוצא לו ג

  ."נשמע משונה"

  ". דווקא מעניין"

." ..תיכף תגידי גם, כל חושך נהיה אור, אצלך כל משונה נהיה מעניין"

  )והוא שולח יד להוריד את משקפי השמש הכהים שלו(

  ".  אל תוריד, לא"

  ." לא נוח לי"

  ." אתה נראה טוב איתם.  יהיו עליך גם שם בפתיחההם, תתרגל"
  

הוא מסתכל , היה שם ילד, הרכבתי אותם קצת היום ביקב ")צוחק(  :אבנר

 –זה שינהל את הבר , בחור צעיר,  אהוד–עלי ואומר לאבא שלו 

, אז האבא מסתכל עלי ואומר לו בשקט!" מאפיונר, אבא, תראה"

  !" מאפיונר בפנסיה"

  ,גבר ,חזק מישהו זה מאפיונר בשבילו ?לא ,חמאהמ" )צוחקת(  :מיכל

  ." גם בפנסיה   

 מרכיבים משקפיים כהים כדי םהנורמאלייבחיים . תראי מה זה"  :אבנר

ואני מרכיב אותם כדי להסתיר את , את האור, להסתיר את השמש

  . כמו בסכין, והוא משתתק באחת... ". שלא ידעו שאני, החושך
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  ".לא לגמרי, חצי עיוור"

  ." את יודעת, את משהו.  שלושת רבעי–א חצי ל"

  "?משהו טוב או משהו רע"

אומרת את זה . עיוור, את לא מפחדת להגיד את המילה הזאת. משהו טוב"

  ." את לא מרחמת עלי". בוקר טוב"כאילו , פשוט, ככה

מה שהוא אמר , ותזכור גם מה שאמר הפרופסור. אני גם אמרתי לא לגמרי"

  ". לפני חודש.על הניתוח, לבועז

  ".אנחנו מתאמנים, נמשיך, בואי. לפני חודש, ודאי, כן"

  ..." זה ודאי גם מפחיד, אני מבינה, יחד עם זה"

מערה שלא היית , בחושך, כנס למערה בלילהיכמו לה, קצת, משהו כזה"

  "?למה לא הדליקו את העששיות ")מסתכל סביבו(". בה אף פעם

  )בקת אותואולי גם מח, אוהב, רך, היא צוחקת(

  "?...מה"

  ." הן דולקות"

  "?מי"

  "העששיות"

  "?זה מצחיק"

כאילו אתה לא רוצה להשאיר . קודם בועז נהיה עיוור ועכשיו אתה? ...לא"

  ."אז גם אתה נהיה, אותו עיוור לבדו

איך ... ובועז, היה לו גם אח, גם חזק, סדיסט, היה בשכונה ילד שהציק לי"

את באמת משהו ", ופתאום, "פעמים עם דםהוא היה חוזר ל. הוא הגן עלי

  "זה גם מצחיק אותך, "העיוור"לא רק איך שאת אומרת . טוב

  ."גם כשכאב נורא הייתי צוחקת, כשהייתי נופלת, עוד כשהייתי ילדה"

  "?...וכשמישהו אחר נפל"

, אבל באמת, בהתחלה גם צחקתי אבל אמרו לי שזה לא יפה אז הפסקתי"

  ..."בפנים

 )משתתק לרגע(..." מתעוור? ...איך להגיד, אף אחד על זה שאניאל תספרי ל"

  עיוור מאה ,כמו בועז ,זה מה שיהיה .אמרתי עוד פעם .מתעוור ,כן"

  !" ככה, אל תשאלי למה, ככה, בטוח, זהו, עם תעודות כמו שאומרים, אחוז

  "..הפרופסור? ומה עם הניתוח"

גם , עיוורים, הפרופסור, זה מה שהוא אמר, לא יעזור, לא יהיה שום ניתוח"

  ..." גם, גם אני, בועז
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  "?מי עוד"

  ." יצא לי מהתנופה, אף אחד"

  "?...בגלל זה"

  .התחלת אז תגמרי? בגלל זה מה"

, אתה נכנסת לחדר השינה שלנו. אחרת אני אחשוב מי יודע מה? מוכרחה"

אני  ")מנשקת את המצח שלו(" נעמדת ליד הקיר ודפקת את הראש בקיר

  ."  ותךאוהבת א

  ". העיקר אל תספרי על זה לאף אחד"

  "?למי יש לי לספר"

  ..."לעדנה, לריקי למשל"

  ".רואים שאתה לא רואה, לא צריך לספר"

, ממש שחורים,  שחורים–לא סתם כהים , בשביל זה יש משקפים כאלה"

  )תופש את עצמו ונעצר, סביב בגובה- מתחיל להסתכל סביב(..." כמו של

  "?כמו של מי"

  ..."אמרת משקפיים שחורים כמו של, אתה התחלת? ןייזה עניבא"

קשקשתי מספיק ? כשמתעוורים גם מתחילים לדבר יותר מדי, תגידי"

  ."שטויות

  .."..בועז ביקש שלא תגלה לי"

  "?על מה"

  ."אתה יודע על מה. אתה מתחיל לסובב אותי"

  ."הוא ביקש, נכון"

  "?למה בעצם"

אולי הוא לא רוצה שזה יגיע אל ריקי . לללא לגלות בכ, אני לא ממש יודע"

והוא מסתכל אל הקירות (..." גם. אני סומך עליו, לא חקרתי יותר מדי. איכשהו

   )סביב- בגובה סביב

   "?מה אתה מחפש שם"

  " ?מחפש איפה"

  .על הקיר, למעלה איפשהו, אני לא יודעת"

 אז אני אחפש על, אני בקושי רואה את הרצפה צעד לפני על הרצפה"

  "אולי שם אני אראה משהו, עוד מאחורי, הקירות בגובה

גם בגלל זה אני , לא מוצלח, אתה שקרן כזה עלוב ")צוחקת רך(  :מיכל

  ".אוהבת אותך
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אז , אין כלום, מתחתי וגם מולי חושך.  פתאום למעלהיחיפשת, זה נכון"

  ".איזה אור, אולי למעלה מאחורי יהיה משהו חדש

סיפרת לי ? נכון, של הסבא שלך, ה הישנה הזאתהתמונ, כן, וגם, עששיות"

מעניין אם גם אתה ! איזה זקן, איש יפה, כבר שכחתי, עליו משהו פעם

  ..." אם בכלל תגדל זקן, עם זקן כזה, תהיה כמוהו

  ".נמשיך באימון שלנו, בואי. וןזה רעי"

י תמיד רצית, יד ביד, במסיבה גם נלך יחד ":)ידו בידה, מיכל ממשיכה והולכת(

מנשקת אותו (, "מותר רק בחושך, נראה לך רומנטי מדי, ואתה לא הסכמת

  . בשביל כל השנים שלא הסכמת)שוב ושוב

  "?היה חסר לך"

  !" שיתפוצצו, שיראו, אני רוצה גם באור, כן"

  "?מי"

? לא, זה כל העולם, הגיסות, האחים שלך, המירקינים כמובן. כל העולם"

  ". יוחדמ, מוצא חן בעיניי. נמשיך, בוא

  ".כל דבר מוצא חן בעינייך, את"

  ."כאילו עף, אתה הולך ממש קל! יופי. מום כזה"

  ."את נותנת לי יד"

  ." ובהתחלה החזקת כמו צבת. אפשר לחשוב פרפר, בקושי נוגעת"

זה לא קל להיות פתאום ילד שנותן יד לאימא שלו על איזה שביל מעל "

  ."תהום

יה להם תירגול כזה בבית ספר סיפרה לי שה, החברה שלי, נתנאלה"

  לזרוק את  ,זה היה קשה . אותולהוליך , לו ידלתת ,רלשחק עיוו ,למשחק

  ".לסמוך על המוביל, עצמה

  .והוא מסלק ידו מידה!". אין לי חשק! די"

  )מיכל צוחקת( 

  " ?מי נפל עכשיו? מה מצחיק אותך"

  !". פרה, יש לי רעיון"

  " ?מאיפה צמחה לך פרה? מה פתאום"

  ."הנה "):היא קושרת מגבת קטנה מעל עיניו( 

  "?יש פרה, שמים סמרטוט על העיניים וזהו? ככה עושים פרה"

תצטרך לדעת , לא תמיד אני אהיה לידך? אתה לא זוכר! פרה עיוורת"

והיא (." למצוא את המקומות והדברים הכי פשוטים, להסתדר בעצמך
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ייר לעצמך בדמיון את צ, עכשיו אתה בפתח, הנה" )מובילה אותו אל הפתח

עכשיו לך בזהירות אל , הסלון, החדר הגדול, חדר הכניסה, החדר הזה

  ." תלך ותספור את הצעדים, החדר הפרטי, הפתח של החדר שלנו

  ."השולחן באמצע" )נעצר, אבנר הולך וסופר בקול(

  ."  תסתדר, תעקוף אותו, תמשיך! אתה לוקח אותו בחשבון! יופי"

  

  )ובאמצע סוטה וחוזר אל השולחן, דרך הנכונההוא פונה ב(      

  

  ." הולך לטפס על השולחן, אתה חוזר! עצור ")צוחקת(    :מיכל

  )עד אל פתח החדר שלהם, ועכשיו הולך נכון, הוא פונה הצידה(       

  !"בראוו"  :יכלמ

  . ידר'אל הפריג, אל פינת המטבח, עכשיו אני בעצמי"  :בנרא

לך כאילו יש ...! פעם ראשונה וכבר,  מאמינהאני לא ")בהתלהבות(     :מיכל

  ".את זה בדם

  .זה נכון     :אבנר

  ?מה   :מיכל

."                                                                                                                      בעצם, ממש, לא כל כך כאילו... יש לי את זה בדם,כן"  :אבנר

  "?למה אתה מתכוון    ":מיכל

את אמרת ...  אם את מתעקשת)ומיד(. נעזוב, בואי. סתם יצא לי"    :אבנר

  " ?נכון, שכאילו יש לי את זה בדם למצוא את הדרך בחושך

  " ?נכון"     :מיכל

  ...ולי גם את החושך יש לי בא... אז אולי   :אבנר

למה אתה לא ... גם את החושך אולי יש לך ב. תמשיך? מה    :מיכל

  ?ממשיך

 אוי )מגיע לשם(. אל הכיור, עכשיו אל פינת המטבח, אני ממשיך     :אבנר

  !קר,  ברר)פותח את הפריזר(. ידר'זה הפריג! לא

.  כבר קרובזה , ידר' בכל זאת הגעת לפריג)מפסיקה מיד, צוחקת(   :מיכל

  )ניגשת ועומדת ליד הכיור(. תסתובב וקדימה

  .  ליד השיש והכיור? נכון, את עכשיו שם. אל תזוזי    :אבנר

  . שתדע אחר כך, ותספור את הצעדים! כל הכבוד   :מיכל

  . את הדרך אלייך אני אדע, לא צריך    :אבנר

  אל להגיע שתדע כדי הזמן כל פה לעמוד אצטרך שאני אומר זה    :מיכל
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  .תספור. הכיור

מגיע , וכו, שלוש- שתיים-אחת, סופר את הצעדים, די בקלות, הולך אליה(     :אבנר

  !רך,  חם–ידר 'לא פריג,  טוב)או מחבק אותה, נוגע בה, אליה

 אנחנו )מתנתקת ממנו(! לא עכשיו, או לא. זה נעים,  איי)צוחקת(     :מיכל

  ...!וסותהמגירה של הכ. בוא נראה אם אתה זוכר. בשיעור

  )בצדנשארת , נעצרת, בדרך אל החדר שלה, ריקי נכנסת. פותח מגירה(

  ...! זאת המגירה של הספלים! לא     :מיכל

  )פותח מגירה אחרת(

...  עכשיו! יופי...! והצלחות! יופי...! עכשיו הכוסיות! יופי, זהו   :מיכל

אז ? נכון, כשאנחנו בעבודה אתה מכין לכם את המרק... עכשיו

  ...! ו הסירים הבינוניים וגם הקטניםעכשי

  )מלטף את זרוע יד ימין שלה, אליהאבנר מתקרב (

  ?מה אתה עושה    :מיכל

  .הצלחתי, מצאתי? נכון, יד ימין שלך    :אבנר

  .אבל אני אמרתי סירים,  נכון)רך, צוחקת(    :מיכל

  ?נכון,  ברך שמאל)מלטף את ברך שמאל, יורד על ברכיו(    :אבנר

  ?  אבל מה עם הסירים)צוחקת(! נכון     :מיכל

זה כלום !  שמאל–לא ימין , ני מצאתי שזאת ברך שמאלא    :אבנר

  ?בעינייך

  ...אבל בכל זאת איפה הסירים. זה משהו, זה נכון  :מיכל

  .מצאתי,  הצוואר שלך)מלטף את צווארה, מזדקף(     :אבנר

מני או הי, אבל לא אמרת איזה!  כל הכבוד)רך, שוב צוחקת(    :מיכל

  . השמאלי

  .המרכזי  :אבנר

איזה . יותר מדי נעים,  די)וכשהוא ממשיך ומלטף(. כבר כדאי, זה נעים     :מיכל

איך אתה עושה את , אף פעם לא ליטפת אותי כל כך עדין! מזל

  ?זה

  .מפחד     :אבנר

  ?ממני     :מיכל

  .לא לשבור, מעצמי     :אבנר

  . שווה עכשיו יותראני כאילו,  זה נהדר)רך, צוחקת(     :מיכל

  . מפחד גם שאגיע יותר רחוק     :אבנר
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  ?לאן     :מיכל

  .אני לא יודע     :אבנר

  .מוצא חן בעיניי... בחושך דווקא להגיע יותר רחוק     :מיכל

  )מניע את ראשו מצד לצד, מסתכל בה, אבנר מסלק את המטלית מעיניו(                 

  ?מה אתה עושה     :מיכל

  . ככה הוא מכסה אותך וככה את כמו תמיד,  שחור גדול בימיןכתם     :אבנר

  ?איפה אני יותר יפה     :מיכל

  )הוא שולח את ידיו אל החזה שלה(. החושך יותר מושך עכשיו     :אבנר

  ?  באור? בחדר הגדול? ככה! מה! לא     :מיכל

  !שום אור     :אבנר

  ...העששיות     :מיכל

  . חושך     :אבנר

  . מנצל את החושך שלך! ממזרחתיכת     :מיכל

  ?נכון, זה הימני) מלטף( ...נראה אם אני אדע לזהות     :אבנר

  . אין לי כוח לצחוק יותר, די.  נכון)צוחקת(     :מיכל

  . זה השמאלי... זה, רגע... וזה     :אבנר

  !אין שלושה, אחד ימני אז השני שמאלי!  גם כן חכם)צוחקת(    :מיכל

  ...  וגם של ה, ל הסיריםמה עם המגירה הגדולה ש

  !למצוא את הבטן...! שום סירים ושום ה     :אבנר

  !הסירים     :מיכל

  !הבטן     :אבנר

  !המכסים! המכסים! וגם המכסים     :מיכל

הוא , היא נסוגה, שולח ידיו אל בטנה(! וגם הבטן...! ה...! ה...! וגם ה     :אבנר

  ) אליההוא שב ושולח ידיו, היא אוחזת בו, כמעט נופל

  ...  גם עדין, לא סתם, חרמן כזה פתאום? מה קורה לך     :מיכל

  .ערב טוב) יוצאת מן המחבוא שלה(      :ריקי

  )"ערב טוב"עונים לה ב(

  !איזו שמלה     :מיכל

  ...על העיניים שלך? בשביל מה הסמרטוט     :ריקי

  .םושמלות בוחרת הכי בטע, רואת חשבון, לומדת, חושבים רצינית     :מיכל

  ?בשביל מה, הסמרטוט     :ריקי

  ".פרה עיוורת" משחקים ב:)עונים לה יחד( מיכל ואבנר
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? אין לכם מה לעשות! ממש מקהלת הצבא האדום! איזה תיאום  :ריקי

קודם בועז , או אולי גם אתה רוצה? חסר פה מישהו עיוור באמת

  ? מה, לא רוצה להשאיר אותו עיוור לבדו? ועכשיו אתה

  ?לא,  מצחיק)בנראל א(    :מיכל

  ?מה פה מצחיק  :ריקי

ואז הוא סיפר לי שהיה בשכונה ילד . אני אמרתי לו אותו דבר    :מיכל

  . ובועז הגן עליו נגדם, היה לו גם אח, גם חזק, סדיסט, שהציק לו

מתחיל להיות . מכירה את הסיפור. והוא היה חוזר לפעמים עם דם     :ריקי

. או אולי לא? לא,  משחקיםאתם הרי בסך הכל. לא כל כך מצחיק

, הורדת את הסמרטוט מהעיניים, אתה אמרת משהו על כתם שחור

  ? איזה כתם שחור... הפסקת להיות פרה ונהיית

  .משהו בינינו, זאת איזו בדיחה שלנו     :מיכל

  .בתור מעוררי חשק, פרות עיוורות, כתמים שחורים, אינטימי     :ריקי

  . תתאת צו, ודםראית אותנו ק, את שמעת    :אבנר

עם בית מיוחד עם סלון , לא כמו כולם, משפחה כזאת? אפשר לא     :ריקי

שום , הכל משותף, וחדר אוכל גדול באמצע וגם פינת מטבח

משהו , ומסביב יחידות דיור קטנות לכל אחד מהבנים, פרטיות

 רק אל תגידו לי שגם אתם )נעצרת, פונה לצאת(! מירקינים, מיוחד

  ... אחרי החגיגה,יש לכם תכנית

  ? איזו תכנית     :אבנר

  .  גם לסדר את בועז, צריכה להסתדר. שום דבר     :ריקי

  )נשמעת נגינת הקלרינט(

  )יוצאת(. מתחילים להגיע, עוד מעט החגיגה, זהו    :ריקי

  ? אתה חושב, היא יודעת     :מיכל

הכתם על , שום מילה לעדנה... את, העיקר. בועז כבר יסתדר איתה     :אבנר

  . גם את לא היית אמורה לדעת. השחור

  ?   למה בעצם     :מיכל

  יותר טוב לא לדבר על ...עכשיו גם אני, קודם בועז ,סתם ,לא יודע     :אבנר

  . לא לקלקל את החגיגה, היקב, עד אחרי שייגמר הפרויקט, זה   

  ?נכון, שנינו, יש לנו תכנית לאחרי החגיגה     :מיכל

  .נכון     :אבנר

  ? גם בועז וריקי     :מיכל
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  .  אני יכול אולי לנחש אבל לא יותר? ...איך להגיד     :אבנר

נשואים כבר עשר , הם יותר מבוגרים? למה בעצם אין להם ילדים     :מיכל

  .שנים

הכל יזמה , הוא המנהל, בועז הוא הבכור, היקב, בגלל הפרויקט     :אבנר

, ר בהצטיינותרצתה לגמור ראיית חשבון והעיק, גם ריקי. שלו

  .פרפקציוניסטית

, אולי יכול להיות שבאותו לילה... אולי...  ואולי)מתחילה לצחוק(     :מיכל

... ואולי, בועז וריקי, אז גם הם... מתי שאנחנו, אחרי החגיגה

  ...אולי

  !די     :אבנר

  ... גם שאול ומירי      :מיכל

  ...סתם, מה פתאום, אני לא יודע     :אבנר

, גם עשירה הרבה יותר, לאיזו משפחה...  מתאים)יכה וצוחקתממש(    :מיכל

משהו ... ומסביב, עם מין סלון משותף באמצע, יש בית כזה

  . לא יכולה להפסיק לצחוק)ממשיכה וצוחקת(! מיוחד

בעצם גוש של , בית כזה כמו אשכול ענבים, מוצא חן בעיני    :אבנר

י בשביל הנשים בנו, זה היה בית נטוש של אפנדי. אשכולות קטנים

שאר ילהכריח ככה את כולם לה, סבא שלי עוד שיפץ אותו, שלו

  ?מה כל כך מצחיק אותך. יחד

קודם גומרים את ,  מתאים גם לתכנית הזאת)ממשיכה וצוחקת(    :מיכל

!" לוש...שתיים וש-אחת, הי הופ... "ואז, את היקב, הפרויקט

.  באותו זמןבחדרים שלנו אבל, שלושתנו, מכניסים אותנו להריון

  ?נכון. רק משפחת מירקין יכולה לתכנן משהו כזה

  ? אז מה, נגיד שנכון, ויחד עם זה. פשוט יצא ככה  :אבנר

, אולי באותה שעה, בדיוק באותו לילה... רק לחשוב ש? אני יודעת  :מיכל

  ... מצחיק זאת אומרת? לא מפחיד... באותו רגע

  ?מצחיק זאת אומרת, מה כל כך מפחיד     :אבנר

   נלך ,הנשים ,ששלושתנו נגיד ,למשל כך אחר ...ככה ?יודעת אני     :מיכל

אף אחת מאיתנו לא תוכל , ולמישהי תיפול ממחטה, יחד

  .להתכופף ולהרים כי כולנו נהיה יחד בחודש התשיעי

  ?פול ממחטהישלמישהי ת? זאת הבעיה שלך? מזה את מפחדת     :אבנר

  . סתם מצחיק     :מיכל
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', ציפות וכו, מעלה משם סדינים, עם סל כביסה לבנה, בתוך כךמירי נכנסת (

  )מקפלת ומניחה בצד, מנערת היטב

  .אהלן     :מיכל

  .היי     :מירי

גם כשאת ? מתי נכנסת. יותר קצר, כמובן,  היי)ברוח טובה, צוחקת(     :מיכל

?  לא עבדת מספיק היום)מתקרבת אליה(. שותקת לא שומעים

עכשיו ... את ושאול שלך... לי משהו תגידי )ובנעימה אחרת(

  ?אתם לא מדברים על ילד, היקב, שהפרויקט נגמר

  ... אמרתי לך, תפסיקי את זה     :אבנר

  )לא עונה, מירי ממשיכה ומקפלת(

  ?אז איך תדברו על ילד, לא מדברים כמעט בכלל,  בטח)צוחקת(     :מיכל

  ?צריך דיבורים     :מירי

  .אני לא מבינה     :מיכל

  .בשביל לעשות ילד     :מירי

  .זה נכון     :מיכל

  )דם נוזל מרגלו אבל לא מרגיש, פצוע ברגלו, שאול נכנס(

  ... דם... שאול    :מירי

  ? איפה     :שאול

כבר מוציאה מתיבת העזרה (? אתה לא מרגיש, נפצעת, על הרצפה     :מירי

  )מנקה, מושיבה אותו, הראשונה פד ונוזל ניקוי

  .  כדאי אולי גם לחסום)חבושתמביאה לה ת(   :מיכל

, לוקחת מערימת הלבנים סדין או איזו ציפית(.  אני)דוחה אותה הצידה(     :מירי

תיכף גם מרטיבה סמרטוט רצפה . חובשת וגם חוסמת, קורעת רצועה ארוכה

  )ועל ארבע שוטפת את עקבות הדם

  ? למה ככה,  הנה מקל)מביאה לה מקל רצפה(     :מיכל

  ?  איך)ואל שאול, יבה להלא מג(     :מירי

  .בגרזן   :שאול

  ?הענין ההוא בעיניים. אף פעם, אף פעם לא קרה דבר כזה      :מירי

  )נשארת בצד, ריקי נכנסת בתוך הדברים הבאים(

  ? איזה ענין     :שאול

  . כבר לפני יומיים     :מירי

  ?מה     :שאול
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  ...הכתם השחור     :מירי

  !ום דברש... אין? איך את יודעת     :שאול

  .דיברת, אתה אמרת     :מירי

  !?...איתך    :שאול

  .צעקת, בקול. עם הכתם, איתו     :מירי

  ? ...אני    :שאול

  .יותר טוב שאני אשתוק     :מירי

  !תגידי     :שאול

צעקת !" בסך הכל כתם שחור. חושב הר! זוז כבר ")מצטטת אותו(     :מירי

שני . בת שאתה לבדחש. צעקת כאילו שוחטים, אתה, לאוויר, עליו

  .ולא אמרת לי, ימים

  .כן     :שאול

  ?מתי אמרת? ...כן      :מירי

  .אמרתי כן שלא אמרתי     :שאול

  ...דיברת, על לעשות ילד אמרת, ועל הילד     :מירי

  .דיברתי     :שאול

אני אשתך גם בשביל הכתם שחור שלך לא רק בשביל לעשות לך      :מירי

  . ילד

גם הכתם השחור , כולנו. כמו שניחשתי,  זה נכון)בואהיוצאת ממח(     :ריקי

  ? גם הילד אחרי החגיגה? שנהיה גדול יותר ויותר

כמו לסטור , מניפה יד(... אתה, אתה לא אתה. אני הבנתי תיכף, בטח     :מירי

  ! מירקינים)לו

  ! אני אחזיר)מניף את ידו(     :שאול

,  תפוס אותי)ין ופעם משמאלפעם מימ, מתקרבת אליו ומתרחקת(? באמת     :מירי

אני , הרי לא תראה, איך בכלל תעשה לי ילד! נראה אותך, גע בי

  ! חתיכת כתם שחור, אתחלק לך הצידה

הכתם עוד לא ! אני עוד רואה!  אני אתפוס)מנסה לתפוס אותה(   :שאול

  )כמעט נופל, נתקל במשהו(  !  מלא

  )תומכת בו(! תזהר      :מירי

  )אותה מעליודוחף (! זוזי    :שאול

  . אני רק לעזור לך   :מירי

  !מי ביקש ממך     :שאול
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  !שלא תיפול     :מירי

  !ואם אני רוצה ליפול    :שאול

  .גם לי כבר חושך? מה אתם עושים     :ריקי

  ! רוקדים)צוחקת(     :מיכל

  !אור לפחות,  זהו)מדליקה את החשמל(. אני מדליקה     :ריקי

  ! הכל, לא כתם!  חושך)מסיר אותן, דיומכסה את עיניו בכפות י(    :שאול

  )שלושת הגברים ושלוש הנשים, ועכשיו כולם שם, בועז נכנס(

  ?מה קורה פה  בועז   

  ?אתה לא רואה     :ריקי

  . מצאת את מי לשאול     :שאול

  ...אני, סליחה. זה נכון     :ריקי

  ? מה אני אמור לראות)פוסע אחת לקראתה(! בלי רחמנות פתאום     :שאול

אם אתה , כולל אותך, שלושה עיוורים...  שלושה)נסוגה אחורה(     :ריקי

  .דווקא רוצה את זה ככה

  ! איך שאת בורחת)צוחק(     :שאול

  ?מי בורחת     :ריקי

אפילו לא מרגישה שזה מה , בורחת. את זה אני עוד רואה, את    :שאול

. כאילו עיניים עיוורות שלא רואות זה סכינים שלופים, שאת עושה

  ?...ואם

  ?ואם מה     :ריקי

  ...                               שלושה עיוורים     :שאול

  .אתה שיקרת לי     :ריקי

  .לא אמרתי משהו אחר     :שאול

  .דאגת שגם הגיסות שלי לא יידעו, הסתרת     :ריקי

  .כמו שעוקרים גפן עיוורת? שנעקור? מה את רוצה     :שאול

  ...אין? עיוורתמה פתאום גפן      :ריקי

  )פוסע עוד לקראתה(? לא, שורפים, עוקרים אותה, נכה, גפן חולה     :שאול

  )היא נסוגה בלא דעת(

  ? ממה את מפחדת     :שאול

...     זה. שלושה אחים, שלושתכם, עיוורים פתאום. אני לא יודעת     :ריקי

, משהו ממערות, משהו לא מהעולם הזה... זה משהו, זה מפחיד

  . מסיוטים
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  ?ככה     :שאול

  .מאגדות     :ריקי

  ? מה, לא מהטלוויזיה, לא מודרני. זה יותר טוב     :שאול

גם , ועכשיו גם התכנית הזאת. היית. לא אני, אתה דבוק לטלוויזיה     :ריקי

  ... הכי פרטי אתה רוצה לקחת ו, המשהו הכי אינטימי

  ...!התחלת אז! תמשיכי? ...מה     :שאול

, באותו זמן, אחרי החגיגה,  אותנו להריון באותו לילהלהכניס     :ריקי

  ...שלושה עיוורים ו

  ?...למה? מה שייך עיוורים     :שאול

, תמיד הייתם אותו דבר כזה... ככה יצא לי, אני לא יודעת, שייך      :ריקי

 ועוד )לא גומרת את המילה(... עיוור... עכשיו גם עיוו, מירקינים

מצווה של , פרו ורבו כזה... ס אותנו ליחד גם להכני... שלושתכם

  ... של ה, השבט... של ה, המשפחה

  ? של המה     :שאול

זה לא ! שלושה! שלושה אחים... אתה משגע אותי, אני לא יודעת    :ריקי

  .הולך ברגל

  !שש, שש רגליים, לא רגל אחת, זה נכון     :שאול

, שהו עם דלקתמ, סיפרת לי מעשיות על פרופסור, אתה שיקרת לי    :ריקי

איזה ... אולי ניתוח, משהו שייפתר עם טיפול, אלרגיה, וירוס

  ...  ואני כמו אידיוטית, מרחת אותי, מישמש

ואני לא , אמר שצריך עוד בדיקות, גם הוא לא היה בטוח, זה נכון     :שאול

  ...גם, הייתי מבולבל, אני בעצמי פחדתי, רציתי להפחיד אותך

  ?...אחים, שלושתכם     :ריקי

  ...גם אלרגיות אחיות, וירוסים אחים, יש מקרים כאלה     :שאול

  )מצטרפים עוד כלים, הולכת וגוברת, נשמעת נגינת הקלרניט(

לא , אנחנו בסך הכל עיוורים... די עם כל ה! תשמעו, תשמעו    :שאול

, עם בר, עם מועדון, בנינו יקב נהדר, וגמרנו את הפרויקט. מתים

  אל  ,שלנו היקב אל ,קדימה אז !ירקיניםמ ,כן !חגיגה ותהיה

  "!כמו פעם"ה  

  .אנחנו עוד נדבר על זה    :ריקי

  ! בוקרה פיל מישמיש, בוקרה נדבר על זה, מחר, בטח     :שאול

  .ואני עוד אמורה ללדת ילד שלך, אתה עושה ממני צחוק     :ריקי
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  ? למה צחוק     :שאול

  ...!שלושתכם... אלרגיה... וירוס    :ריקי

  . מקרה כזה, קורה     :לשאו

  )המוסיקה גוברת(

,  היקב שלך)לא אל התמונה, כלפי מעלה(! אל היקב שלנו! בואו     :שאול

המשפחה , אנחנו! אנחנו הולכים לעשות לו חנוכת הבית! סבא

  !שלך

  .והיא בכלל בצד השני, מדבר אל תמונה    :ריקי

  )נהלא מכוון אל התמו, וגם הוא טועה, אבנר מסובב את בועז(

  ! גיבורים גדולים, מירקינים     :ריקי

  )אל התמונה, מיכל מסובבת גם את בועז וגם את אבנר בכיוון הנכון(

  !תראה, המשפחה שלך! תראה, סבא,  תסתכל)לעבר התמונה(     :שאול

  ...!עם המשקפיים האלה? איך הוא יכול לראות! ?...תראה     :ריקי

  .ל עלינוותמיד הוא הסתכ, תמיד היו לו     :מיכל

 אתם )אל בועז ואל אבנר(, תמונה אחרת, אלה משקפיים אחרים     :ריקי

  .עכשיו אני מתחילה להביו, ראיתי כשנכנסתי, החלפתם

רציתי , מבקש סליחה, סבא,  אני מתנצל)לעבר התמונה(, זה נכון    :שאול

שום וירוס ושום ... וגם אנחנו. להסתיר את העיניים העיוורות שלך

... וכמו... וכמו, כמו דוד יעקוב שלך, ורים כמוךעיו! אלרגיה

  ! כמו כוכבי השמיים לרוב! בלי סוף... וכמו

  . אני לא מאמינה)נדהמת(     :ריקי

   ןבזכות ,שלנו המזל זה ,שלך העיוורות העיניים )לעבר התמונה(     :שאול

ואיזה , איזה ענבים, והכרם, גם הבית, כל הגבעה הזאת, היקב הזה

   )שותה(! לחיי העיניים שלך, סבא,  לחייך)לעצמומוזג (! יין

  .אל תשתכר עכשיו, תזהר  :אבנר

  .גם בלי יין הוא שיכור    :מיכל

מתי בכלל התחילו להופיע . יותר ויותר אני מבין. שיכור מהאמת    :שאול

אז כשהוא חיפש איפה להשקיע את ? אצלו הכתמים השחורים

עוד להשקיע ? ...ןמצאת זמ: אמרו לו. הגיע למקום הזה, הכסף

אבל תראו את : אז הוא אמר? כולה סלעים ואבנים, בגבעה הזאת

, כהה, והאדמה שבין הסלעים, איזה כרמים, הגבעות מסביב

על , יהיה למשפחה עם הילדים והנכדים יחד, וגם הבית פה, דשנה
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גם , לא רואה, אתה פשוט מתעוור: אמרו לו. בית כזה חלמתי

אתה פשוט לא רואה עם עיניים , הגם הבית סתם חורב, האדמה

דווקא עם עיניים כאלה אני ? באמת"? ומה הוא ענה להם. כאלה

, תעבוד",והם!" פשוט צריך לעבוד ולעשות את זה! דווקא, רואה

?  מה הוא אמר להם)אל אבנר(... והוא" ?תעשה עם עיניים כאלה

  ? אתה לא זוכר, אבא סיפר לנו עליו

, זה שהוא אמר להם!  אני אעשה את זהדווקא עם עיניים כאלה  :אבנר

  ".בדמייך חיי" :כמו שנאמר

  !בדמייך חיי ,זהו     :שאול

  ?וגם את זה אתה תספר לילדים שלך     :ריקי

כאילו כל יום אתה ", שיזכרו, שידעו. ועוד איך אני אספר להם    :שאול

  "יוצא מארץ מצרים

 שכל הזמן הם ,ובשביל זה גם החלפת את התמונה שלו! כל יום     :ריקי

  .העיניים העיוורות שלו, מלמעלה, יזכירו לנו משם

  . בסך הכל משקפיים שחורים)אל ריקי, בשקט(    :מיכל

  )המוסיקה גוברת(

  ! לחגיגה, כולנו, בואו     :שאול
  )מיכל נגשת אליה, ריקי נשארת, יוצאים(

  .  בסך הכל משקפיים שחורים     :מיכל

  ?באמת    :ריקי

  

  

  תמונה שלישית
  

מסתכלת , ליד החלון, בהריון, מירי. אותו מקום. לקראת ערב,  חודשים9כעבור כמעט (

  )זזה הצידה, מירי סוגרת את הוילון של החלון. נכנסת, גם היא בהריון, מיכל. החוצה

  

  ?מה את מחפשת    :מיכל

  ?מחפשת     :מירי

  ...בחלון, בחוץ     :מיכל

  .מסתכלת, סתם, שום דבר     :מירי

  ...את אף פעם לא, משהו חדש? תם מסתכלתס     :מיכל
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  .כאילו את לא יודעת     :מירי

  ?ראית אותה? ..היא? גם היום     :מיכל

  .אני חושבת, אולי     :מירי

  ?ראית או לא ראית? חושבת     :מיכל

  .גם לא היית בטוחה, גם ביום ראשון, כמו שאת אתמול, לא בטוח   :מירי

רוצה , כאילו לא בטוחה, ופיעה ונעלמהה, באה והסתלקה, זה נכון     :מיכל

  .ולא רוצה

ועל הבוקר הזמינה . היא היתה בטוחה, אחרי החגיגה, אז בלילה     :מירי

  . את הטנדר לדברים שלה

, נעלמת, עוזבת ככה את הבית, מעניין בשביל מה היא באה     :מיכל

  ...כמעט שנה אחרי, ופתאום מופיעה

  .כמעט, תשעה חדשים     :מירי

  ... מעניין     :מיכל

, כמו אז בלילה, לקלקל, בשביל לקלל? ...בשביל מה באה     :מירי

תינוקות עם משקפיים ! איזה דיבורים ,מהחגיגה כשחזרנו

זה מה שיהיה , תינוקות עם מקלות הליכה, זה מה שתלדו, שחורים

  !לכן

אחרי , באמת, היא פחדה, היא האמינה בזה, היא לא קיללה אותנו     :מיכל

  . עוד עם הסבא העיוור שם למעלה, גילה הכל, בועז דיברמה ש

  !לא רוצה לשמוע עליה, די     :מירי

  )מיכל צוחקת(

  ?מה מצחיק אותך     :מירי

!" ייצאו לנו ילדים עם שלוש עיניים. "רתי מה שעניתי להכנז   :מיכל

  !". עם ארבע עיניים", עניתי לה

  .לא זוכרת שאמרת משהו    :מירי

אחרי הכל היא ניסתה לשכנע אותנו , הייתי מבולבלת, בלב, נכון    :מיכל

  .הילדים שלנו, לטובתנו, שנעזוב גם כן

  נשארות יגידו אנחנו אם ,בטח .לבד לעזוב רצתה לא !לטובתנו שום     :מירי

זה שאנחנו , בעל שלה מתעוור אז היא בורחת ממנו, עליה מנוולת   

ה אותה מנוולת  עוש-ואותה , נשארות עושה אותנו צדיקות כאלה

  .באמת היו דיבורים כאלה, פי שניים

  את  ?פחדתי לא אני .באמת פחדה גם היא אבל ,לא יודעת ,אולי    :מיכל
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, את בעצמך סיפרת לי, גם אחר כך, דשים הראשוניםוכל הח? לא

  ? את לא זוכרת

רק , עכשיו רוצה שקט! שום דבר, לא רוצה לזכור, לא זוכרת    :מירי

זה , זה הכל, ש את הדפיקות שלו בפנים בבטןרק להרגי, לשמוע

, עד שהיא הופיעה פתאום, נגמר הפחד, זה מה שהיה, מה שיש

  .פתאום גם הוא התחיל לדבר, היא יחד איתו

  ?מי    :מיכל

  ?אז מי,  הוא)כלפי תמונת הסבא התלויה על הקיר(     :מירי

  !?...לדבר     :מיכל

  .  ם האלה של העיוורים שלוהמשקפיי, עם העיניים האלה, בטח      :מירי

בכל ...  ובכל זאת)ומה שמעסיק אותה(. את משתגעת )ברוח טובה(     :מיכל

  ...זאת

  ?בכל זאת-מה בכל זאת     :מירי

הוא ראה ? ...יכול להיות ש? את חושבת, בשביל מה היא באה     :מיכל

  ...בועז? אותה

  ? ... שאיך הוא בכלל יכול לדעת? עם העיניים שלו? איך     :מירי

הם ראו שהיא מופיעה , שמעתי, הפועלים מדברים על זה ביקב    :מיכל

ובאמת ביום שני ראיתי אותה ואחר כך ראיתי אותו מתחיל . ככה

היא לא . היה כבר כמעט חושך, בשביל בתוך הכרם, לטפס בגבעה

... כאילו, כמעט לרוץ, ואז הוא התחיל ללכת מהר, יכלה לראות

  ... כאילו)צוחקת(

  ?מה מצחיק אותך עכשיו     :ימיר

, בסוף כשהוא הגיע היא כבר לא היתה שם. כאילו הריח אותה     :מיכל

והוא מרגיש וגם , יכול להיות שהיא באה בשבילו. והוא חזר וירד

ואפשר כבר לראות בצילום , מתישהו כאן נפתח מסך בצד הבמה(? ...הוא

לות בגבעה של מתחיל לע )וידיאו את בועז מתחיל לעלות בגבעת הכרם

  . הכרם

  ! לא מענין אותי שום מישהו)בכל לבה(     :מירי

  .נדמה לי שזה היה הוא     :מיכל

, לא  היא, לא מעניינים אותי! לא מעניין אותי שום הוא ושום היא     :מירי

 )מחפשת(! גם לא העיניים של הסבא! לא כל הלילה ההוא, לא הוא

  ? איפה זה
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  ? איפה מה     :מיכל

הכחולים , עם משקפי השמש האמיתיים! הצילום הישן! הסבא     :מירי

  ! לפני, לפני שנהיה עיוור, כהים אלה

  ?בשביל מה.  הנה)מוצאת(     :מיכל

גוררת (! חכי לי פה,  בואי)מושכת אותה אל מתחת לתמונה של הסבא(     :מירי

, מטפסת ואוחזת בצילום הסבא במשקפי העיוור השחורים, לשם את הסולם

  ! קחי)מושיטה למיכל,  מן המסמרמוריד

  ?את מה, אני לא מבינה     :מיכל

, למקום שלו, נחזיר לאיפה שהיה, קחי אותו כבר, את העיוור    :מירי

  !למטה

  ?למה     :מיכל

שלא תסתכל עלינו כל ! בשביל להוריד את הקללה!  זאת קללה  :מירי

לפני , קחי אותו ותני לי את הצילום הישן! לתוך הבטן שלנו, הזמן

  ...!לפני...! ש

  ...עם התמונה הישנה, תפוסותהידיים שלי ? איך     :מיכל

לוקחת ממנה את התמונה הישנה ועדיין מחזיקה  (!נתחלף, תני לי אותה     :מירי

  )בחדשה

  .את לא יכולה ככה עם שתי התמונות, תני לי     :מיכל

  )מקשיבה, כמו שומעת משהו בתוכה, מירי כמו קופאת(

  ?ה קורה לך שםמ     :מיכל

עם , יהיה ספורטאי... על הסולם.  הוא בועט לי בפנים)צוחקתהיא (     :מירי

  ...על הסולם ובועט? מה, כושר

  ...מה.. .העיוור, אבל התמונה  :מיכל

  !שיהיה! מה שיהיה! שנה לילא מ!  שיהיה מה שיהיה)עם צחוק(     :מירי

  

 ) בתוך המרתף מטפס,עהובועז תו, על המסך נראית ריקי במרומי גבעת הכרם(
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   הנריק איבסן

  

  

   על האופרה
  

  

שמעתי סטודנט אחד שואל סטודנט אחר אחרי " ?'ויליאם טל'איך היה "

 .האופרה

  ."המוזיקה טובה למדי; היה מצוין"

 "?והטקסט"

  ." אבל באופרה המילים הרי זניחות, הטקסט לא מצטיין במיוחד, ובכן"

  

אנשים ודאי יזכרו שהעלו אותה מתישהו רוב ה; טענה זאת נפוצה למדי

בעיקר יהיו אלה המתקראים . בעצמם או ששמעו אחרים מעלים אותה

אלה במיוחד מתייחסים לאופרה ; מומחים למוזיקה אשר יתבטאו כך

האחד הוא בעל , לדעתם. מוזיקה וטקסט: כמורכבת משני חלקים שונים

אפילו .  המידהבעוד שמזלו של השני לא שפר עליו באותה, השפעה רבה

אין זה נדיר לשמוע , ועל כן, אמנים אמיתיים מוקירים את התפיסה הזאת

אין מסולפת . האופרה בנושא שלמות הקונצרטים דרשות במבואות אולמות

הרשו לי , ועל כן. באופרה מתפיסה זו של משקלה הרב של המוזיקה

  .להתעכב מעט על הנושא

ציאות לכדי תמונה האופרה היא אמנות דרמטית המשעתקת את המ

חיבור של  מדיום זה הוא, בבסיסו. מוזיקליים-אידאלית באמצעים פלסטי

שכל אחד מהם לבדו אינו מספיק לשם השגת המטרה , שני יסודות

יש הרי מגבלות שאין בכוחה לחרוג , על כל מופעיה, לאמנות. המיועדת

ם אול,  ולממד הפלסטי טבע ֶאִּפי,המוזיקה במהותה היא לירית. מהן

אינה יכולה לבוא  היא, וכתוצאה מכך, האופרה היא האיחוד של שניהם

  .באמצעות מדיום שבו אחד הרכיבים חסר לידי ביטוי

השלמות של מוזיקת האופרה טמונה אפוא דווקא בחוסר השלמות שלה 

כשם , מבחינת יכולתה לבטא לבדה את מחשבותיו הפואטיות של המלחין

 שהוא לא מושלם כל עוד אינו בא ששלמותו של הטקסט טמונה בעובדה

בין המוזיקה לטקסט . לידי ביטוי במסגרת אחדות מוזיקלית ופלסטית
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המוזיקה היא הנשמה של . להתקיים הרמוניה פנימית חייבת אם כן

ומכיוון , הטקסט הוא הצורה הקונקרטית המקיפה אותה, האופרה

ן התאמה אנו דורשים כא, תמונה אידיאלית של המציאות שהאופרה מציגה

כיוון שהמוזיקה באופרה מאפיינת את עצמה . מושלמת בין תוכן לצורה

יובן שעליה לוותר על הווייתה על מנת , )גם יחד ולא כתוכן וצורה(כתוכן 

שכן תוכן בלא ; בפני עצמה ובאמצעותה, להגיע לשלמות אובייקטיבית

קיומה של מוזיקת האופרה . צורה הוא למעשה אך ורק הפשטה ריקה

כיוון , כאשר האופרה משועתקת אל מחוץ לבמה, אם כן, את נפסקככז

  .משל עצמה שהיא עוברת בכך להיות ישות עצמאית

אומרים כי במהלך האופרה הם מעדיפים  כאשר המומחים למוזיקה, לכן

אזי הם מעמידים , לעצום עיניים על מנת שהנאתם מהמוזיקה לא תופרע

; של משמעות מוזיקת האופרה או שהם לוקים בחוסר הבנה מוחלט ,פנים

באולם הקונצרטים דבר זה מתרחש כי הטקסט אינו משמעותי , להבדיל

אבל אין זה המקרה באולם ; באותה המידה והמוזיקה עומדת בפני עצמה

מבעד לצורתה הפלסטית של  את המוזיקה כתוכן האופרה שבו ניתן לזהות

  .האופרה

ות משנית חושפת כך מתברר כי ההשקפה לפיה לטקסט באופרה חשיב

זמר נטול ; תפיסה שגויה לחלוטין של משמעותה האמיתית של האופרה

כי רק באמצעות הדרמה הוא , כישרון משחק אינו כשיר להופיע באופרה

מסוגל לאפשר לפואטיקה של המוזיקה להיות מובנת ולהביע את 

 .המחשבות שמאחוריה

, עה מהאופרהשהנם חיוניים עבור הנאה צרופה וחסרת הפר, תנאים אלה

כמעט מעולם לא אוחדו באופן מוצלח כל כך כמו בביצוע האופרה 

  . של בליני"נורמה"

כפי שכינה אותה בתמימותו המשורר אדם , טרגדיה מוזיקלית מזהירה זאת

, היא יצירה ידועה למדי, וזאת למרות שאינה טרגדיה כלל, אוהלנשלאגר

חוד מאחר שעיתון ולא אחזור שוב על דבריי בנוגע לתוכנה החשוב בי

מאדאם אוליביה דאל ביצעה את תפקידה . הבוקר פרסם אותם באופן נרחב

שבעבר נשמעו באופן , בכישורי המשחק שלה והפקפוקים, בקנאות ולהט

מזלה של העלמה הנרייטה . נדמים הפעם לחלוטין לא מוצדקים, תכוף יותר

תחושה הבעות פניה הן יצירת אמנות וה; הנסן שיחק לה באותה המידה

במלוא הכנות מרתקת את  העמוקה שהיא יודעת להכניס למשחק שלה
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שמן הראוי שהיו ניתנות גם , רועמות תשואות קצרו שתיהן. הצופה לכסאו

שכן ברור שבלא ההתלהבות והמאמץ . מר פאולו ספראטי, למנצח

, בהתחשב בדלות המשאבים של במותנו, בלתי אפשרי היה, שהשקיע

זאת הוכחה עצובה למעמדה , פרט לזה.  שכאלהלהפיק תוצאות מדהימות

לא הצליחה למלא " נורמה"ש, הנמוך של המוזיקה בתיאטרון כריסטיאניה

וגם . לא בפעם הראשונה שהועלתה וגם לא בפעם השנייה, את התיאטרון

 .מצער שמנהל התיאטרון לא זכה לראות בסיפוק שמאמציו הוערכו כראוי

זה מצד הקהל לא תהיה השפעה לא נותר אלא לקוות שליחס פושר שכ

 .מזיקה מדי על תקציב מימון התיאטרון

  

1851  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )אלה נובק: מנורווגית(
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    קיקרו טוליוס מרקוס

  

  

   הזקנה
  

מעשה ידיו , המיוסד על חיבורו של קיקרו על הזקנה, התרגום שלפניכם
משלים , קבוצת ספורים: "נכלל בכתב יד אשר כותרתו, של חיים טויסק

חלקו הראשון של כתב היד עשוי ". ומאמרי חכמה מחכמים שונים
שרים , מלכיםפרגמנטים קצרים המוקדשים לסיפורים ומשלי חכמה על 

בפתח כתב היד מופיע ". הזקנה"תרגום  ובסיומו נמצא גם, ואנשי שם
 –אשר ממוען למתרגם , ט"משנת תרי, )בכתיבת יד שונה(מכתב ביידיש 

ומלבד זאת אין בידנו כל מידע על עבודתו , חיים טויסק מטרעביטש' ר
אולם על משפחתו ישנו תיעוד , הספרותית של טויסק או על מהלך חייו

שם נודעה כמשפחת גבירים , מקורה של משפחת טויסק בעיר פראג. רב
שכיהן , היה שמואל טויסק, הידוע מבין בני המשפחה. ופרנסים בעלי שם

והשתדל אצלו מען , היה בעל מהלכים אצל הקיסר, כראש הקהל בפראג
 –" מגילת שמואל"על אודות משפחת טויסק אנו למדים מ. יהודי הקהילה

ונכתב בידי , נמצא באוספיו של המשכיל אליקים כרמוליכתב יד יידי ש
כתב היד מגולל את קורות משפחת . חיים טויסק'  ר–אחד מבני המשפחה 

ונכתב ככל הנראה בעשורים הראשונים למאה , הנדבנים טויסק בפארג
על ידי אהרון פריימאן בשנת ' קובץ־על־יד'הוא נדפס לראשונה ב. ח"הי
ז בכסלו "ן מכירת נכס בעיר טריבטש הנחתם בטפסק בית־דין בעניי. ס"תר

: ובין הדיינים החתומים עליו נזכר השם, ב מצוי בספריה הלאומית"תקמ
 חיים טויסק מטרעביטש –ואפשר שמתרגמנו , חיים בן חנן וואלף טויסק

 .חיים טויסק מטרעביטש' הוא נכדו של הדיין ר

  
•  •  •  

  
  ,לימים הצעירים ולֶאליאוס סציפיא ובין ָארמַאי קַאטָא הזקן בין דיופי מאמר, הזקנה

  , זקנתו ימי האדם ינעים במה בו לבאר, ציצרא טוליאוס מארקוס החכם חברו 

  .כלל והתאוננות תלונה בלי, בהם חפץ שאין אלה ימים פגעי יסבול ואיך

  

  ]'פרק ב: ל"צ[' פרק א
  

 הרבה פעמים תמהתי והשתוממתי אני ורעי קאיוס לאליאוס לא, סציפיא

כי אם גם ביתר , ותבונתך כי רבה! קַאטָא] רקוס['לבד על גודל חכמתך מ

אף כי להרבה , שאת התפלאנו על מניעת היות הזקנה לך לעול ולמשא
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 הר ,יותר מהר אטנא!) כפי מה שיאמרו אמנם(זקנים יכבד סבל הזקנה 

  .לו ישאוהו על כתף יסבלוהו, גבנונים

  

כי , הלוא דבר קטן וקל הוא? אסאם על זאת תתמהו סציפיא ולאלי. קאטא

לבלות בטוב ימיהם , ותשועה נדחה מהם, האנשים אשר אין עזרתם בם

אפס , ושנותם בנעימים הלוא כל ימי חייהם כמשא כבד יכבדו עלימו

הן , ובנפשם ישחרו אשרם והצלחתם, האנשים אשר כל טובם בידם הוא

לרע , ושיבהכרח הטבע האנ' המה לא יוכלו לחשוב כי הדבר אשר יהי

, אשר תמיד יחפצו להשיג הזקנה והשיבה! ומה מאלו בני אדם, ֵיָחֵשב

להתאות , זה דרכם כסל למו! תרע עיניהם בהן וימאסון, וכאשר ישיגון

! להם לזרא' כאשר ישיגו אותו למחר והי' והי, היום תאוה עזה אל דבר מה

פס גם א, רבים יאמרו כי ימי הזקנה מהרו לבוא עליהם יותר מאשר חשבו

ולדמותו בנפשם ? בראשונה מי הכריחם לחשוב תוהו, להם אשיב אמרים

מאשר אחרו המה לבוא , כי ימי הזקנה יאחרו יותר לבוא אחרי ימי האישות

נקל להם יותר לנשוא סבל הזקנה ' אחרי ימי הילדות והשחרות ועוד הכי הי

ם גם הלוא הזמן העבור א? לו אלף שנים יחיו מאלו חיו רק שמונים שנים

אין ביכלתו להריק אגלי התנחומים בכוס חמת זקנת , ארך ומשך הרבה

אף כי חכמת (אם על חכמתי תתמהו ! כ אחי ואהובי"ע. הסכלים והבוערים

רק ) ומי יתן כי אוכל להָכבד בשם הכבוד והתהלה להקרא בשם חכם, מה לי

, כי אלך בדרך יוצר ואבי הטבע הטוב לכול, זאת תחשבון לי לחכמה

ל את כל בחסדו הגדול ואחשוב כי אם לכל ימי האדם עלי הארץ נתן המנה

גם הזקנה אחרית וסוף חלדי , שמחה ותענוגות נפש נקיות מכל סיג וחלאה

ואחרי , וגם בה לא עזב חסדו ואמתו מן האדם, לא נסתר מקרני שמש טובו

וכנבול עלי עץ , כי מהכרח הטבע האנושי קץ הושם לימי חייו עלי תבל

עיניו , כן יבול האדם, צים ופרחים בעת בוא חליפתם]י[וצ, צירבימי הק

ובשובה ונחת , לא יכאב לב החכם על זה, יכהו וינוס ליחו בימי זקנתו

תו ]יו[אפס האיש אשר יתלונן על טבע אנוש. יסבול מקרי ופגעי הזמן אלה

  ?זאת הלוא רב את יוצרו ִיָקֵרא

  

 בעד רעי סציפיא אוכל כי גם(מה מאוד תיטיב עמנו קַאטָא . לאליוס

אם תורנו ותלמדנו במה נזכה אורחנו להנעים זקנתנו אשר גם ) להבטיח זאת

  ?ובמה נקל עולה הכבד מעל שכמנו, אנחנו חפצים ומתאוים להשיגה



 399

  . כן אעשה כדבריך ואף כי אם אסבב בזה טובה לך ולרעך סציפיא. קאטא
  

ורנו ללכת הדרך איך ת! מאוד חפצים אנחנו לשמוע ממך קאטא. לאליאוס

ואתה , ואשר אנחנו מתאוים גם כן ללכת בו, הגדול אשר כבר הלכת עליו

  .בחסדך מלא רצוננו אם לא יקשה הדבר עליך
  
  

  'פרק ג
  

גם אני רבות שמעתי מאנשים אשר . זאת אעשה לכם כפי יכלתי. טאקא

כי אתם התרועעתי כאשר יאמר משל הקדמוני כל עוף למינו ישכון (כמוני 

אנשים , מקאיוס סאלינָאטָאר ומספוריאוס אלבינוס) דם לדומה לוובין א

כי התלוננו על ימי ) קָאנסולַארען(זקנים אשר היו מלפנים יועצי הממשלה 

אשר בלעדן יחשבו החיים , באומרם כי חסרי התאות ותענוגים המה, הזקנה

יקלו , וכי האנשים אשר מלפנים כבדו אותם ונתנו יקר למו, לאפס ולאין

אפס לדעתי התלוננו חנם על , וחרפה תחת כבוד ילבשו עתה,  בכבודםעתה

כי אם יד הזקנה , הזקנה כי לא מידה זאת להם ולא מאתה נסיבה כל אלה

גם זולתי אנוכי ? מדוע לא קרה גם כן אותי כמקרה הזה, היתה במעל הזה

יודע זקנים יקרים אשר לא יתאוננו על זקנתם ולא ישימו בה אשם ודופי 

, יען לא יחשבו זאת לרעה להם כי הופרה האביונה, והסיבה בכל זאת, כלל

מחרפה , וגם כבודם לא הושת לכלימה, וקשר גויתם בתשוקות חמריות נתק

לא , ובעבור זאת בצדק שפטתי כי רק מדותיהם הנשחתות, ובוז לא ידעו

גם זאת , הזקנה והשיבה הסבו כל תלונות וקינות אלה המתאוננים בעם

אוהבי ] ה['עושי הטוב והתושי, י כי לאנשים חכמים יקרי רוחשמתי אל לב

אפס השכלות והבערות , תנעם ותמתק גם הזקנה והשיבה, אדם ומטיבי לכת

  .שנאת האדם ושאר המידות הרעות תמררנה חיי האדם בכל עתותיו
  

אפס אולי יאמר איש כי רק לך ולאנשים , כדברך קאטא כן הוא. לאליאוס

ולא , מעלתך וכבודך, יקר תפארתך, נה בעבור עשרךאשר כגילך ערבה הזק

  .רבים יאושרו כמוך בארץ להיות כל אלה להם למנה
  

אך לא , צדקת בני לאליאוס כי כל אלה יעזרו מעט להנעים זקנת איש. קאטא

וכאשר סופר מטהעמיסטאקלעס שר צבא . מאתם לבד נסיבה כל זאת
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כי , ר חרפו בריבו אתואש, אשר השיב לאיש מִאי סעריפָא והשפלה, אטענא

רק בעבור היותו מאטהען המפוארה לא בעבור מעלתו ויקרו העצמי יָכבד 

כדברים האלה לאמר חי נפשי כי לו הייתי מאי סעריפא לא , על פני כל

אפס אם גם אתה היית איש אטהען כבודך נשאר , הייתי נכבד בעיני העם

ש כסיל ובער תכבד לאי, כן הדבר הזה; 1מעט וחסר כבוד היית אז כמו עתה

כי , אפס בזאת צדקת, וכסף וזהב ירביון לו, הזקנה אם גם כביר מצאה ידו

אך זאת דעו , גם לאיש חכם ונבון לא ֵתַקל עולה בהיותו איש מסכן וחסר כל

הן ] ה['כי החכמה הכשרון ועשות הטוב והתושי! לכם סציפיא ולאליאוס

ות אשר ֵתָעֵשינה כי הפעולות הטוב, הנה תפארת הזקנה והדר השיבה

תוסיפנה לתת פרין לברכה מדי יוסיף לחיות , מהאדם בכל עתות ימי חייו

כי אם גם , יען כי לא ימוש מעשות פרי גם בימי זקנתו, לא לבד, עלי ארץ

ינעם , יען כי זכרון הטובות אשר עשינו עלי ארץ מנעורינו עד זקנה ושיבה

  . להמתיק זקנתנו, לנו מאוד

  

  

  'פרק ד
  

איש גבור , קווינטוס פַאביאוס מַאקסימוס, עתי זקן ונשוא פנים אחדאני יד

) באיטאליען הדרומית(אשר בגבורתו וחכמתו לכד העיר טַארענט , חיל

כאשר יאהב איש רעהו אשר , אותו אהבתי בנעורי בהיותי צעיר לימים

, בנועם התראה לקראת כל איש, כי בעל מידות ומעלות יקרות היה, כגילו

וכאשר החילותיו , זקנתו לא עזבהו נועם מידותיו ויקרת מעלותיווגם בימי 

כי גם בא בימים , לא לבד כי הייתי צעיר ממנו לימים, לכבדו ולאהבה אותו

בפעם ) קאנסול(כי שנה אחת אחרי לדתי היה כבר יועץ המדינה , היה כבר

ובלכתי עמו לצבא המלחמה אל קַאפוא כאחד הנערים אשר כגילי , הראשון

וחמש שנה אחרי כן , נעשה לראש ולקצין הממלכה בפעם הרביעיתכבר 

כ נעשיתי "הלכתי לטארענט להיות שם פקיד האוצרות קוואסטאר אח

כ נהייתי פראטר תחת ממשלת היועצים "וארבעה שנים אח, אדוליס

והוא אף בהיותו אז , קאנסולען טודיטַאנָא וצעטֶהעגָא, הראשונים במלכות

ר בקהל הסענאט על אודות חק צינציאוס להזהיר כבר זקן מאוד הרבה לדב

                                                           
 .לא המקום מכבד את האדם אלא האדם מכבד את המקום) א"תענית כ(ל " וכעין זה אחז1
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גם כנער , על נתינת שוחד ומתנות לעם בעבור בחירתם איש לפקודה מה

ואת שר צבא הקַארטַאגים , וכצעיר לימים נלחם בקרב ועשה חיל במלחמה

כ בצדק ָשר עליו ענויאוס "ע, בִהָזֲהרו לתת לו יד להלחם נגדו, נצח בחכמתו

כי בחר ,  אשר במנעו לעשות מלחמה נצח האויבהאחד' הוא הי"המשורר 

כ עתה תשואות חן "ע, לסבב שלומנו מעשות לו שם תהלה בשדה המערכה

ואת העיר טארענט בכבשו מה " וכפלים תהלתו מלאה הארץ, חן לו מסביב

ובצדק השיב באזני אמרים אמת אל ! רבה תבונתו! גדלה חכמתו

ויב וינס עם חילו אל המבצר סַאלינַאטָאר אשר מסר העיר טַארענט אל הא

ובהלכד העיר מאת מאקסימוס התהלל סאלינאטאר והתפאר , אשר שם

! צדקת סאליאנטאר" כבשת העיר הזאת! פַאביאוס, בעזרי"לאמר לו 

, לא יכולתי ללכדה, כי לולי מסרת העיר ביד האויב, ענהו פאביאוס, צדקת

ו לו למנה כי גם חכמה ותבונה הי, אפס לא לבד במלחמה ידיו רב לו

] ה['להנהיג הממשלה ובהיותו קָאנסול עם ספוריאוס קָארויליאוס בעת הי

עשה כל אשר ביכלתו להשיב שדה פיצענוס ) טריבון(פיַאמיניאוס קצין עם 

, וגַאליקוס אשר נחלקה לאנשי הצבא לגברים נגד רצון יועצי הסענַאט

מועדים ובהיותו אויגור העיז לדבר נגד אמונת העם באותות העתים וה

ואמר כל אשר ֵיָעֵשה ) לדעת על ידן הזה או זה יכשר לעשות בו דבר מה(

לרעת הממשלה ] ה['וכל אשר יהי, ההוא יצלח בכל עת, לטובת הממשלה

, ואותות השמים לא ייטיבו ולא ירעו בכל אלה, ולנזקה לא יצלח לעולם

אפס היותר נפלא אשר ראיתי , ועוד רבות כאלה ידעתי מאיש היקר הזה

התנחם על מות בנו היקר , הוא איך בשובה ונחת מבלי תלונה, ממנו

במספר יועצי הממשלה קאנסולארען ] ה['והנחמד קווינטוס אשר גם הוא הי

וכאשר נקרא , ועוד יש תחת ידי ההספד אשר בו ספר תהלת בנו ומעלתו

כי בחכמתו ותבונתו יעלה על , הלא בוז נבוז לכל פילוסוף זולתו, אותו

כי גם בחדרי , ס גם לא לבד בעיני העם הראה גדולתו וחכמתואפ, כלמו

? מה נאוה מדברו, ביתו ואהלו נעלה במנהגו ובמידותיו היקרות על זולתו

מה רבה ידיעתו בסיפורי , ומה יקרו פקודיו אשר פקד לאנשי ביתו

חקי משפטי עמו ושאר המדעות אשר כמעט אין יודע ספר , הקדמונים

 זכרונו חזק מאוד כי לא לבד קורות המלחמות כח, כמוהו בכל הרומיים

מבאר חכמתו רויתי , בארצנו כי אם גם בשאר ארצות ידע לספר אל נכון

, אך פחד פחדתי אז ויאתיני כי במותו אין מי יורני חכמה, צמאוני בשמחה

  .ודרך תבונות יודיעני
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  פרק ה
  

 הלוא כבר, אפס מה אוסיף עוד להלל ולדבר ממעלות ומדות האיש הזה

גם היא כמשא , באמרו כי זקנת איש כזה, תדעו ותבינו כי לעון יחשב לאיש

, האמנם לא רבים יוכלו להיות כסציפיא ומַאקסימוס]. ה['כבד תכבד לבעלי

, אשר ינעימו ימי זקנתם בזכרון הגדולות והגבורות אשר עשו בנעוריהם

ואת כל הכבוד אשר עשו , במלחמותיהם הרבות אשר נלחמו בים וביבשה

אפס גם בשובה ונחת מבלי עשות , להם עם רומי בשובם מלחמה שערה

חושב מחשבות יקרות ועושה טוב , רק שוקט על שמריו, חיל במלחמה

ככה היתה זקנת החכם , בסתר אהלו יוכל איש להיות מאושר בימי זקנתו

פלַאטָא אשר כפי המסופר ממנו כתב עוד לפני מותו בהיותו בן שמונים 

גם הפילוסוף איזאקרַאטעס כתב ספרו הנקרא , כמהואחת שנה ספרי ח

ויחי עוד אחרי כן חמש , פַאנַאטהענַאיקוס בהיותו בן תשעים וארבע שנים

גם רבו לעָאנטינוס גָארגיַאס חי מאה ושבע שנים ולא חדל מלימודו , שנים

יען "ענה ? ועבודתו כל ימי חייו וכאשר שאלו אותו מדוע יחפץ עוד בחיים

, לאיש חכם כמוהו] ה['תשובה יקרה וראוי" ר רע בזקנתיכי לא אמצא דב

, יזעף לבם על הזקנה, ורק הכסילים והבוערים אשר אולתם תסלף דרכם

אשר לסוס דוהר , ולא כן עשה המשורר החכם ענויאוס, לשום בה תהלה

ינוח שקט ושאנן , במלחמה אשר אחרי אשר בנעוריו כגבור רץ ארחו

ובהיותו בן שבעים , ם הוא הרבה לעשות חילכי ג, דמה ימי שיבתו, בזקנתו

, הזקנה והעוני, שנה סבל שתי אלה אשר כמשא כבד תכבדנה על זולתו

אפס אם אתבונן על תכונת . עד כי נראה לכל כי יחפוץ באלה, בשובה ונחת

]. ה['אשר בעבורו תכבד הזקנה לבעלי, לב האדם אראה כי ארבע סיבות הן

' הב,  מעשות מלאכתו אשר עשה לפניםכי אז יחדל האדם וישבות, האחת

השלישית כי תופר האביונה וכל . וכוחו יתום לאט לאט, כי גופו יחלש אז

, יען כי כפשע בין הזקנה והמות' והד, תשוקותיו ותאותיו כמוץ תעבורנה

ועתה נחקור על כל אחת מהנה , ומוקשיו לא יָמֵשכו, קרבו חבליו לבוא

  ?ה או לאאם בצדק נשנא הזקנה בעבור, לדעת

  
  

  'פרק ו
  

  בעצם  נעוריו בימי האדם יעשה אשר ,ומעשהו מלאכתו מעשות כי אף הנה
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הלוא יש הרבה ; תמנעהו הזקנה, בעת אשר רוב עצמיו איתן, כחו ותומו

בעת אזלת יד וכח נעוריו יוכל , פעולות יקרות וטובות אשר גם בימי זקנתו

 ורוחו לא נמר מרוב ,ושכלו אשר עוד עמד טעמו בו, לעשותן בגופו החלש

הלוא ידעתם אהובי את אשר עשה , י הנסיון התמידי"כי אם נתחזק ע, ימים

סציפיא חותן בני , אביך לֶאליאוס פאולוס, טוב בארץ קווינטוס מאקסימוס

ושאר זקנים נכבדים כמוהם הלוא המה בחכמתם ובמועצותם , היקר

,  אם דבר קטן,המעט הוא בעיניכם, העימדו שלום העיר והממלכה על כנו

ַאפפיאוס ? את אשר עשו הזקנים היקרים האלה בימי זקנתם ושיבתם

בכל זאת גדלה , קלאוידיאוס אשר בימי זקנתו גם אור עיניו לא היו אתו

כי בעת אשר חשבו הזקנים היושבים , חכמתו לשחר טוב העיר ואשרה

לא חשך לקרוא , להשלים עם פיררהוס ולכרות אתו ברית, בסוד קהל ועדה

ומחשבותיכם אשר עד ? אפוא חכמתם] ה['אי"באזניהם כדברים האלה 

תטנה מני דרך היושר והדעת , עתה הלוא ִתְתֶעינה מני אורח, עתה ישרו לכת

כי שירתו אשר שר בימים , ועוד דברים רבים יקרי ערך דבר למו!" הנכונה

שבע עשרה ] ה['וכל זה הי! האלה גם מליצתו ומאמרו הלוא נודעים לכם

' ואחרי כי בין ממשלתו הראשנה לשני,  אחרי היותו פעם שנית קָאנסולשנה

' וטרם היותו קאנסול בפעם הראשונה דבר הי, זמן עשר שנים] ה['הי

מכל זאת נמשך כי בימי ; העליון) ל מבקר מידות יושבי רומי"ר(צענסאר 

וכן ספרו לנו גם כן . זקן ושבע ימים מאוד' מלחמת פיררהוס כבר הי

  .אבותינו

  

] ה['כ האיש אשר יאמר כי בעבור הזקנה חדלו ידיו ורפו מעשות תושי"ע

נדמה בעיני לאנשים הבוערים בעם החושבים כי רב החובל בספינה , בארץ

זה תופס , כי בעת אשר כל המלחים יפעלו בזרוע כחם, לא יפעל מאומה

וזה ינקה אותה ] ה['זה שואב המים אשר ירדו אל האני, וזה בחבל, במשוט

ולא ישימו על , ישב רב החובל בירכתי הספינה בשובה ונחת, פש וטיטמר

, כן הדבר הזה; לב כי רק בתבונתו ובחכמתו מנהיג הספינה אל מחוז חפצה

כי , אך רבות וגדולות ממנו, הזקן לא יוכל עוד עשות כמעשה הצעיר לימים

, ולא בקלות ומרוצת התנועה יפעל איש גדולות בארץ, לא בכח ולא בחיל

כי אם , וכל אלה לא תמעיט הזקנה, י אם ברוח שכלו דעתו ותבונתוכ

גם אנוכי אשר מנעורי הייתי יוצא בצבא , תוסיפם כאשר יורה הניסיון

ונלחמתי , ציר הממלכה ויועצה הראשון, ונהייתי אחרי כן לקצין עם
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יען כי לא אוכל , אולי כאין ֶאָחֵשב עתה בעיניכם, מלחמות רבות ושונות

, כי אשב) ִאים סֶענַאטע(הלוא בכל זאת בסוד קהל ועדה , בקרבעוד לצאת 

ובדבר העיר קארטַאגָא אנוכי חושב , הלא אורה להם המעשה אשר יעשון

כי כל עוד נשמתי בי לא , תמיד ומעיר לבב עמי להלחם אתה עד רדתה

עד אשר אשמע קול מבשר לאמר , אחדל לירא מפחד רעת העיר הזאת

מה רב הכבוד והתהלה הצפונות לך ! לא תוסיף קוםנפלה נפלה קַארטָאגא "

כי זה שלש ! סציפיא כי תלך בעקבות אבותיך לכבוש העיר המורדת הזאת

! ועוד כשמש ינון שמו דור ודור, ושלשים שנה אשר כבר מת אביך הגבור

הכי התנחם והתעצב על לבו בעבור , ועתה לו מאה שנים חי הגבור הזה

אם לא בחרבו הקשה , בכח ובקלות מרוצתוכי אם גם לא ! לא לא? זקנתו

הלא בעצתו חכמתו ותבונתו עשו ידיו , עשה חיל בארץ, ובקשתו הדרוכה

, ואורך ימים יודיעו תבונות, כי אם לא בישישים חכמה]! ה['כפלים לתושי

לא קראו אבותינו הראשונים החכמים היושבים ראשונה במלכות להועץ על 

גם יושבי ) סֶענַאט( זקנים בשם, שלומה ואשרה וטובה הנהגתה

" זקנים"לאצעדאמָאניען קראו המנהיגים את הממשלה העליונה בשם 

כי הממלכות הגדולות , שאלו נא בגוים וראו ודעו! ואתם אהובי

, והמפוארות בעצת מלכיהם ושריהם הנערים והצעירים לימים ירדו פלאות

ן שלום העם כי בחכמתם ותבונתם יכו, זקנים] ה['ואשרי ארץ שמלכה ושרי

בראותך ממלכה יקרה בשפל המדרגה אל "כ יאמרו המושלים "ע, והממלכה

, לסכלות ותיכי הילדות והשחרות אח!" תתמה על הדבר דע כי מלכה נער

  !ובלב הזקנה והשיבה תנוח חכמה, ומודע להוללות תקראינה

  

  

  'פרק ז
  

מוש י מניעת ההרגל והשי"אם לא ע, גם כח הזכרון באדם לא תמעיט הזקנה

טהעמיסטאקלעס זכר שמות כל , או בעבור היותו בטבע חלוש הזכרון, בו

ועתה התחשבון כי בהיותו זקן ובא בימים קרא לאיש אשר , יושבי עירו

גם אנוכי לא לבד את האנשים אשר ? שמו אריסטידעס בשם ליזימאקוס

כי גם אבותיהם ואבות אבותיהם לא נכחדו , ישנם בחיים חייתם אנוכי יודע

ואף כי לא קראתי מעודי למען לא יוחלש כח , י עוד עתה בימי זקנתיממנ

הכתובים על בתי חומר קברות ) גראבשריפטנן(זכרוני את משלי עפר 
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כי כן חשבו המון העם אז כי בקריאתם יוחלש כח זכרון האדם ולא (המתים 

ועתה בקראי אותם אזכור גם את המתים שכבר ) ִיָשֵאר לו עד זקנה ושיבה

גם אין איש זקן אשר ישכח מקום אשר , את מעשיהם אשר עשו בארץו, מתו

גם יזכרו את כל הדברים אשר , טמן שם כספו וזהבו וכל סגולות מחמדיו

מי נשה בהם ומי , הזמן הנועד להם לבוא אל בית המשפט, תחת משמרתם

אשר הרבה ? שופטים ונבונים זקנים יש בארץ, וכמה חכמים, אשר נשו בו

מכל זה ?  יקרי ערך ישארו עוד בזכרונם עד זקנה ושיבהחכמות ודברים

אם רק החפץ והרצון לעשות , יודע כי אורך ימים לא יקח טעם זקנים

ולא לבד בזקני החכמים והנכבדים בארץ , בארץ לא נעדר מהם] ה['תושי

סאפאקלעס המשורר היוני . כי אם גם בהמון בני אדם זולתם, נראה זאת

וכאשר מרוב לימודו חדל מהשגיח , ים ומליצותחבר עוד בימי זקנתו שיר

הביאוהו בניו אל השופטים למען יחרצו משפטם , על קניניו והנהגת ביתו

עליו לקחת ולשלול ממנו כמאיש חסר לב פתי ומשוגע את כל קניניו ולתתם 

תחת משמרת ופקודת איש תבונות אשר יכלכל דבריו במשפט השכל 

וגה ופתי או עצל וחסר לב אשר כנהוג גם עוד היום אצלנו באיש ש(

בעצלתים ומניעת השגחתו יעלו פני שדהו וכרמו חרולים וקמשונים כי יתנו 

) להשגיח עליהם ולשמרם מכל נזק והפסד, נכסיו על יד פקודת איש תבונות

קרא בפניהם את כל דברי , ויהי כאשר הובא הזקן הזה לפני השופטים

וישאל אותם לאמר כי ישפטו המליצה אשר חבר על אדיפוס קָאלָאנעאוס 

בצדק באמת ובתמים אם האיש אשר ביכלתו לחבר מליצה צחה כזאת הוא 

ויענו השופטים כולם פה ? איש שוגה ופתי וחסר דעת, איש כסיל ובער

כי לא כמנהג חסר דעת מנהגך רק ! לאמר צדקת סָאפהָאקלעס צדקת, אחד

 החכמים הרבים אם אותו ושאר! ועתה שפטו נא אהובי! כאיש חכם ונבון

, סטעזיקָארוס, הלוא המה הָאמֶער הֶעזיָאד סימאנידעס(אשר כמוהו 

, גָארגיַאס וראש הפילוסופים פיטהַאגָארעס דעמָאקריטוס, איזָאקרַאטוס

ודיאגענעס סטאיקוס אשר , צֶענָאנעס קלַאנטעס, קסֶענָאקרַאטעס, פלַאטא

ושמה מחסום , מנעה הזקנה מהשתעשע עוד בחכמה ובדעת) ראיתם ברומי

או אם כל ימיהם נשאר ? לפיהם לבלתי דבר דבר עוד בלימודיות ומדעות

ולהפיץ מעיינות תבונתם , להם הכשרון היקר לחשוב מחשבות חכמה ודעת

' אשר בחמלת ה, ואם גם אחשה מדבר מאנשים כאלה? על פני חוצות

הלא אוכל לשאת על ; ואנשי חכמה ודעת, עליהם השכיל היו בעלי אסופות

, שכני ואוהבי, פתי גם שמות הרבה אכרים ועובדי אדמה משדה זַאבינוסש
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. אשר אף כי זקנו מאוד בכל זאת לא ֵיָעשה מאומה זולתם בשדה אחוזתם

ישבתו בני ביתם מעשות עבודתם , וכאשר יָקראו למקרא העדה ברומי

ומלבד זה עוד רבות נפלאתי , בַדיש וזרע ישבותו, בחריש ובקציר, בשדה

 זקנים אשר לא יקוו עוד לחיות אף שנה אחת ויטעו כרמים ועצים על הרבה

כאשר שר המשורר סטַאטיאוס , אשר ידעו כי לא יאכלו תבואתם, עושי פרי

אפס כאשר ישאל " כרם יטעו דור אחר יאכל פריו"על אנשים כאלה לאמר 

ימהרו ויחישו ? איש את הזקנים האלה לאמר למי תזרעו שדות תטעו כרמים

ואשר , לכבוד היוצר אשר בראנו עלי ארץ"רים אמת לאמר להשיב אמ

כי , את תבואת ופרי מעשי אבותנו נאכל עלי ארץל לא לבד נאככי יחפוץ 

כאשר השאירו אבותינו , אם גם נשאיר במעשי ידינו ברכה לבנינו אחרינו

   2".לנו אחריהם ברכה

  

  

  'פרק ח
  

ית כלך יפה ומום כי אם גם בבואך הי! צאציליאוס אמר אל הזקנה חי אני

, כי ֵדי חסרון ושמץ דופי נמצא בך, הלא בכל זאת אשים בך ָתהלה; אין בך

אשר לא חפצתי , כי ברבות הימים עלי ארץ ראיתי צרות רבות ורעות

כי גם בימי נעוריו יראה האדם לפעמים את אשר ? אפס הכי שכח, לראותן

גם בזה שגה , לוברבות הימים יראה גם שובע שמחות וגי, לא יחפוץ לראות

כי היותר רע ומר בימי הזקנה הוא כי יראה האדם עצמו שנוא "באמרו 

, כי לפי דעתי הדבר בהפך כי הזקן יכובד מזולתו" ובלתי נאהב מזולתו

וכמו שבהיות הזקנים החכמים למופת ולמשל לצעירים , והדר זקנים שיבה

 מאוד הזקנה ז יומתק ויונעם"ועי, מהם לימים ֵיָאֵהבו ויכובדו מאוד מהם

כן גם בהפך ; בהיותה להם עטרת תפארת ולוית חן לראשם] ה['לבעלי

ויודרכו על ידם על מעגלי היושר , ילמדו הצעירים לקח מלימודי הזקנים

וככה איש , להיות מאושרים תמיד, בארץ] ה['והצדק לשחר הטוב והתושי

י כמו וכן יודע גם אני כ, את אחיו ינעימו הזקן והנער את חייהם יחדיו

                                                           
ה לישראל כשם שנכנסתם ומצאתם "הקב] מר['קדושים א'  עיין במדרש תנחומא פ2

יכם שלא יאמר אדם אני זקן כמה נטיעות שנטעו אחרים אף אתם היו נוטעים לאחרים לבנ
  .'שנים אני חי מה אני מתייגע לאחרים וכו
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, נפלאתה גם לי! שאנוכי אוהב אתכם מאוד כן גם אהבתכם הצעירים לימים

] ה['כי הזקנה איננה חובקת את ידי, הן אתם כלכם חזיתם מכל זה

בכל , כי אם פועלת וחושבת תמיד] ה['ולא תרפינה מעשות תושי, בעצלתים

ה כפי מלאכתו ומעשהו בימי נעוריו ז, לו למנה' איש ואיש אשר הזקנה תהי

, גם יש זקנים אשר בזקנתם ילמדו לקח ויוסיפו חכמתם, בכה וזה בכה

כאשר התהלל סאלאן החכם בשיריו באמרו כי מדי למדו יום יום דבר חדש 

גם אנוכי רק בזקנתי למדתי ספר ולשון , ובא בימים, הלבינו שערותיו

וכל יום הרויתי , ולחכמתם צמאה נפשי לשמוע כארץ עיפה למים, היונים

, אשר כדרבונות נטועות על לוח לבי, י זה בקראי דברי חכמיהםצמאונ

וכאשר , וכמעשיהם הנודעות לי מספריהם כן תראוני כי אעשה כן גם אני

כן אלמד , שמעתי מסָאקרַאטעס כי למד בזקנתו להיטיב נגן עלי הגיון בכנור

גם אנוכי שירים ומליצות המיישרות שכלי ומחזקות תבונתי עתה בימי 

  . שיבתי

   

  

  'פרק ט
  

כמו שלא אחפוץ , אף לא אחמדהו, גם בתפארת בחורים כחם לא אקנא

וכל אשר , בנעוֵרי חמור או שנהב כי כל אשר יש לאל ידי לעשות אעשה

ומה נואלו דברי הגבור מילָאן , אעשה כפי כחי וחילי אעשה

ראה אנשים , אשר בזקנתו ככלות כחו ותום גבורתו, קרָאטָאניַאסטוס

ויבט אל אצילי ידיו ויתאונן , ים ונלחמים איש את רעהוגבורים משחק

! הוי כסיל ובער! ָאֵפס כחם ואזלת גבורתם, כי אלה כבר מתו! ויאמר אהה

הלא , אם רק גבורת איש וחוזק עצמיו אשר כמטיל ברזל נחשבו בעיניך

ופעולת , כמת נחשבת כי מה חייך ואורך ימיך אחרי כי תם לריק כחך הגופני

, לא כן חשב זעקסטוס אליאוס! ין ביכלתך לעשות ולפעולשכל וחכמה א

גם לא כן דמה פובליאוס , ושנים הרבה לפניו טיטוס קארונקַאניאוס

כי עד זקנה ושיבה , קרַאססוס אשר כלם חקקו חוקים ישרים לתושבי רומי

ואולי יחשוב איש כי , ברוח חכמתם ותבונתם רבות פעלו לטובת זולתם

כי לא ברוח , כשרון לדבר עוד בתוך קהל ועדהמהמליץ יחדול בזקנתו ה

חכמה ותבונה לבד ינעים מאמרו כי אם גם בכח ידיו וזרועתיו יתן עצמה 

אפס גם נעימת קול המליץ בטבעו לא תעזבהו מסיבה בלתי נודעת , לדבריו
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כי לא אבד הכשרון הזה ממני אף , כאשר תראו גם כן בי, לי גם בימי זקנתו

המנוחה והמרגוע והעדר ההמולה , ומלבד זה, מיםכי כבר זקנתי באתי בי

ומאוד ינעם , אשר בדברי הזקן ימתיקו דבריו לחיך כל משפט השומע אותם

כי אם גם לא יוכל בעצמו לעשות עוד , לזקן בראותו זולתו שומע לדבריו

ומה . ישמח כי יעשו אחרים על ידו הטוב והישר, את אשר יצוה לאחרים

ז מוסב מפעולות הצעירים לימים אשר על פיה נעים יותר לזקנה מהיות א

, וחלשים, בימי הזקנה נעדרי כח] ה['ואם גם נהי, ]ה['ישחרו הטוב והתושי

הלוא עוד נשארה לנו היכולת להורות הנערים והצעירים ממנו לימים את 

ומה יקר אף ! הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון וטוב להם ולזולתם

גם אני ? נחות עמיתו על מעגלי הצדק והיושרנעים מפעולה נכבדה זאת לה

ליציאוס אמיליוס , חשבתי את קנֶעיוס ופובליאוס סצפיָאנעס זקניך

ופובליאוס אפריקַאנוס מאושרים מאוד בראותי אותם בסוד וקהל נערים 

גם כל החכמים , יקרים אשר מחכמת דבריהם רוו נפשם השוקקה לדעת

בתי מאושרים בארץ אף כי ובעלי דעת והשכל חש, עושי מלאכת מחשבת

ומלבד זה גם אפיסת , וגבורתם תמה בימי זקנתם ושיבתם, אפס כחם

כי רדיפת התאות , הכוחות בימי הזקנה מיד הילדות והשחרות נסובה לרוב

, ופריצת גדר המדה בתענוגים גופנים בימי הנעורים תַסֵבנה חולשת הזקנה

, רי החכם קסענאפהאןכורש מלך פרס התהלל במותו לפי סיפו, וכלות כוחה

בנעוריו כי ככחו אז כן ] ה['כי לא הרגיש בזקנתו היותו חלש יותר מאשר הי

בהיותו נער , גם ידעתי את לוציאוס מעטעללוס, עתה אף כי שיבה זרקה בו

אשר נעשה ונמשח ארבע שנים אחרי היותו קאנסול פעם שנית לכהן (

בסוף ימיו לפני ] ה['הוא הי) הראשון ושרת עבודתו זאת שנים ועשרים שנה

, עד כי לא חפץ עוד לשוב לימי עלומיו ונעוריו, מותו בכח חזק ובריא

) אף כי אוכל(ואחרי דברי אלה אחשבהו לשפת יתר לספר לכם כמו אלה 

  . מזקנתי ושיבתי

  

  

  'פרק י
  

כי נעסטאר הזקן הלל , בקראכם משלי הָאמער המשורר! הלא ראיתם אהובי

אף כי כבר ראה אז , בשער, ולותיו היקרותפעמים רבות את מעשיו ופע

לו ] ה['הלוא הי, ותהלת מעשיו נכזבה, שקר בפיו] ה['שלשה דורות ולו הי
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! לירא כי שומעיו יענו בפניו כחשו לאמר פושק שפתיו ודובר שקרים אתה

, כי מדי דברו נופת תטופנה שפתיו, גם זאת יאמר ויעיד עליו הָאמער

אף כי כבר אפסו וחדלו כוחותיו ,  צופיםואמרותיו מתוקים מדבש ונופת

כי לו יהיו , גם שר צבא היונים אגאמעמנאן התהלל לאמר. בימי זקנתו

כי עתה מהר , ועשרה נבונים כנעסטָאר, במחנהו עשרה גבורים כַאיַאקס

הן בן ארבעה . אך עתה אשובה לדבר ממני. חיש תלכד טרָאיע על נקלה

 אוכל להתהלל כאשר התהלל כורש ואף כי לא, ושמונים שנה אנוכי היום

בכל זאת אם גם אינני חזק היום כאשר , עוד בזקנתו בכח עלומים ונעורים

בהיותי מאנשי הצבא ואחרי כן קוואסטאר , הייתי במלחמת קארטאגא

, וככוחי אז בהיותי קאנסול בשפאניען) פקיד האוצרות וגנזי המלוכה(

ליאוס גלאבריָאנוס בהיותי קצין על הצבא בימי היות אצי(ובהלחמי 

בכל זאת כאשר ; אין כוחי עתה, אצל המקום טהֶערָמא פילַאס) קָאנסול

עודני יכול , אף לא העציבה רוחי, עיניכם רואות היום לא החלישתני הזקנה

עודני עומד לימין אוהבי ומבקשי עזרתי , לדבר בקהל הסענאט והעם

,  למליץ ולפהלהיות להם, ותומך ביד הבאים בצל קורתי, במועצת ודעת

אשר , ובהיות להם דבר בא אלי ותמיד חשבתי את משל הקדמוני לאמת

וכי אורך ימים ושנות חיים יהיו לך , יאמר אם חפצת להיות זקן זמן רב

אפס , החל מהר בימי נעוריך לחיות כאיש זקן אשר כבר בא בימים, למנה

 וכעת אין אני יותר חפצתי כי יקרבו ימי זקנתי מאשר חפצתי להאריך שיבתי

 אפס אין איש מרעי אשר יסכים בזה ,איש אשר אחפוץ להיות עליו למשא

  .עמדי

  

אפס הלוא גם אתם ! האומנם כי רב כוחכם מכוחי, ראו נא! ועתה אהובי

ועתה מי זה בער אשר , אינכם גבורי כח כטיטוס פאנטיאוס אשר ידעתם

 טובה ,אפס הדבר כן הוא? ישפוט בעבור זה כי יקר ונכבד הוא ממכם

למען , ורק את אשר ביכולת איש עליו לעשות, חכמה ויקרת רוח עם גבורה

לא ישבתו כוחותיו מעשות בעבור מניעת החפץ והרצון את אשר לאל ידם 

והנה כאשר נודע לכם רץ מילָא הגבור את ארחו בָאלימפיַא ושור , לעשות

 ועתה התחפצו יותר בגבורת גוית זה מאשר תחפצו, אבוס חי על שכמו

ביתרון חכמת פיטאגארעס אשר לא בכח בשר כי אם ברוח חכמה ותבונה 

הלוא כל חכם לב יורה לכם כי רק בהיות הגבורה לכם למנה ? גבר על זולתו

, חובה לכם להשתמש בטובה זאת הנתונה לבני אדם מיוצר הטבע לטוב
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וכאשר לא ] ה['אין לכם להתאונן עלי, אפס בהעדר המתנה הזאת מכם

 הנער שוב ימי ילדותו לאיתנם עוד אחרי אשר כבר חלפו יבקש ויחפוץ

כן אין מהראוי לאיש בא בימים לחפוץ עוד כי ישובו ימי נעוריו , יעברו

חק , ודרך אחד לכל חלקיו, אורח החיים נכון מאוד. אשר ספו תמו כבר

, וגבול נתן הטבע לכל חלקי וזמני החיים כמו לכל עתות השנה בתקופתה

ישרת שכל האדם , חולשת הילדות כגבורת הנעורים, תווהכל נעשה יפה בע

בימי האישות כחכמתו ורוב נסיונו בשיבתו לתכלית טוב נועדו מיוצר 

וכפי הנראה לי שמעתי , האדם ותועלת יקר יביאו איש איש בזמנו ובמועדו

אומרים כי אוהבך מָאזיניססַא מלך נומידיען אשר כעת כבר הוא בן תשעים 

ך ארחו לא ייעף ולא ייגע ולא יעלה על סוס לרכוב ואם אם ברגליו יל, שנה

גם מטר , לא ירד ממנו עד בואו אל מחוז חפצו, רוכב על הסוס יעשה דרכו

ובעבור זה יוכל , גם קור וקרח לא ימנעהו מהיות תמיד בראש מגולה

מזה תראו אהובי כי , לעשות מבלי מונע כל חובות המלך המוטלות עליו

ושמירה מכל מותרות התאוה ] ה['הנהגה ראויי אורח חיים ישר ו"ע

יוכל איש להאריך ימיו ולהשאיר לנפשו גם בימי , והתשוקה הבלתי מגבלת

  .כח ואונים, זקנתו עוז ועצמה

  

  

  פרק יא
  

כ "ע? הלוא אין מי יבקש עשות חיל מזקן, ואם גם בזקנה תכלה העצמה

ק בכח מעבודה ופעולה הנעשית ר, יצא גם כן לחפשי על פי חקי דתנו

כ לא "וא, ולא יעבור עליו לכל דבר המחייב תוקף ועוז לעשותו, ואונים

כל עוד היות לה הכח , נוכל לחשוב מיעוט הכח בימי הזקנה לה לחרפה

ורק על זאת נשים לבנו , לעשותן] ה['המוטלות עלי] ה['הנערך לפי פעולותי

י לא כי יש זקנים חלושי כח אשר אזלת ידם ותם כחם עד כ, במחקרנו זה

כי אם , אפס לא אל הזקנה יחשב זאת לאשמה, יוכלו עשות מאומה

להם ] ה['אשר בכל עתות חייהם הי, לחולשת ורפיון טבע האנשים האלה

לבן פובליאוס אפריקאנוס אשר לקח אותך ] ה['כמה מהחולשה הי, למנה

כי עתה נשאר , כן] ה['ולולא הי, ונעדר אונים, חסר כח] ה['כמעט הי? לבן

. ולא נכבה אורו אשר האיר על פני עירנו וארצנו, ו האיש היקר הזהעוד לנ

כי לגדולת נפש אביו אשר היתה לו למורשה חבר גם חכמתו היקרה אשר 
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ועתה למה תשתאו בראותכם איש זקן חלוש כח אחרי כי גם , הוסיף יום יום

כ "ע? הנערים והצעירים לימים לא ימלטו תמיד מפחיתות הטבע הזאת

רק , בשובה ונחת ישא האדם עולה, שבו הזקנה למשא לכםאל תח! אחי

י הפעולות "ע, להטיב ולתקן פחיתיות הזקנה הטבעיות לה, החובה עליו

וכאשר ילחם האדם נגד החולי ; והמעשים היקרים אשר בידי הזקן לעשותם

כן יתגבר האדם נגד הזקנה , כי רוח איש יכלכל מחלהו ולא יחת ממנה

לא יכהה ולא יחדל מפעול , החלש יאמר גבור אני, ופחיתיותיה] ה['מכאובי

למען , ובמשורה ישתה מימיו, במדה יאכל לחמו, פעולותיו כפי היכולת

להיות בסובאי יין , ולא יאבדם בספותו הרוה את הצמאה, יחזיק כוחותיו

כי אם גם ישגיח , ולא לבד את מוסדות גופו ישתדל לחזק, וזוללי בשר למו

י מניעת הלימוד והשימוש "פשו ועמודי תבונתו עלבלתי ירופפו כחות נ

כן בֵהָחֵדל הלימוד ידעך , כי כמו שבֵהָחֵסר והעדר השמן יכבה הנר, בהם

, כי כמו שהעבודה והעמל התמידי, שביב החכמה בשכל האדם לעת זקנתו

כן בהפך הלימוד התמידי להוסיף , לו למשא כבד] ה['תייגע הגוף ותהי

ואף כי , ישמח לב איש ויתן מעדנים לנפשוחכמה ודעת מדי יום ויום 

, המאמינים לכל דבר, המשוררים יציגו לפנינו במליצותם זקנים סכלים

רק , כל אלה הפחיתיות אינן הכרחיות וטבעיות אל הזקנה, פתים ובוערים

התאוה ופריצת , עלולות יותר להמצא במקצת זקנים כמו שפחיתיות אחרות

בילדים וצעירים לימים עד כי לא , בטבע תאינן קשורות ואחודו, גדר המוסר

כי אם ימי הנעורים עלולים ומוכנים יותר לִהָמֵצא , ימלט אף אחד מהם

, עור] ה['אביאוס הזקן הנהיג ביתו בצדק אף כי הי. הפחיתיות האלה בהם

ונהל חמשת בניו הגבורים וחמשת בנותיו על מעגלי הצדק והמישרים 

כי שכלו , לו] ה[' ועבודה רבה אשר הישדות וכרמים, וכלכל דבריו במשפט

הישר הנשאר לו בזקנתו ירה אל השערה כקשת הגיבור אשר לא תחטיא 

ולא לדבר כי נשאר לו כבודו ושאתו , ושיבתו לא החלישה תבונתו, המטרה

בני ביתו , עבדיו יראו מפניו, לא נפקדה ממנו, כי אם גם ממשלתו בבני ביתו

, ביתו נכון לפניו] ה['דק ובמישור היבצ, וכל מכיריו אהבוהו, כבדוהו

אם , השיבה הדר זקנים היא, הנכם רואים כי באופן זה, ועמודיו לא רופפו

ולא ִיָכנעו , ולא תמוט אשורם מני אורח, ישמרו חוקם ומשפטם הראוי

לא ישבותו מעשות , ועד הרגע האחרון כל עוד נשמתם בם, לזולתם

י איש אשר קצת ממידות ותכונת וכמו שנעור, ולא ירפו מעבודתם, מלאכתם

כן גם רק בזקנה אשר קצת מתכונת ; יקרים בעיני מאד, הזקנה להם למנה
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ואותה אבחר לקרוא לה עטרת תפארת האדם , הנעורים נשארו לה אחפץ

הלבנת שערותיו תוכר , רק בבחינת גופו, כי אם זה יעשה הזקן, עלי ארץ

גם ,  וחוזק עלומיו ישאר לואפס בשכלו ותבונתו כח נעורים, הזקנה על פניו

ושאר , בקראי ספר אריגינוס השביעי, אני כעת אַשֵנן מאוד שכלי ותבונתי

גם מליצותי אשר אליץ , גם אקבץ דברי הימים הקדמונים, ספרי חכמי יון

אנוכי ] ה['גם חקי ארצנו ודתי, כעת הן היותר יקרות מכל אשר לפניהן

אשר ,  פיטַאגָארעס אלךובעקבות החכם, אלמד כעת בחריצות ושקידה

אזכיר אותי בערב בכל אשר עשיתי דברתי ושמעתי , למען חזק כח זכרוני

י "לחזקו ע, הן כל אלה פעולות ועבודות השכל, מזולתי כל היום כלו

לא אקנא בגבורת , וכאשר תצליחנה אלה בידי, ההרגל והשימוש התמידי

 גם בקהל הסענאט ,כי עוד ביכלתי להיות בעזר אוהבי, איש אף לא אחפצנה

וכל זאת אעשה , ואערכה לפני הזקנים דברי ומועצותי, אבוא בכל יום ויום

ואף גם אם לא אוכל , לא בכוחות גופי וגבורת גויתי, רק בשכלי ותבונתי

בכל זאת אשמח בשבתי על כסאי בסוד העדה , עוד להפיק כל מחשבותיי

והאיש , נעוריבזכרי את כל המעשים היקרים אשר עשיתי כבר ב) זענאט(

כמעט לא ירגיש איך ] ה['למען עשות הטוב והתושי] ה['אשר כל ימיו יחי

, ולאט לאט יקרבו ימיו למות, ואיך יבוא בימי זקנה ושיבה, ילבינו שערותיו

מבלי בואה לפתע פתאום , וכמעט מבלי דעת תתקפהו הזקנה בשובה ונחת

  . ידעך נר חייו ואורוכי אם ברבות הימים יכבה ו, לקצר ימי עלומיו ונעוריו

  

  

  פרק יב
  

ועתה נבוא להשיב על מאמר ודברת בני האדם המבקשים תואנה 

התענוג , ותסיר התשוקה, כי היא תפיר האביונה, ומתעוללים על הזקנה

אם ככה את עושה לנו הזקנה מה יקרת אף , ואען ואומר, והעדן מלב האדם

מכשלה הזאת והאבן ומה נעמת לי מאוד אם תסירי מלבנו ה! נכבדת בעיני

הצעירים לימים שמעו ! ואתם אהובי! אשר בו תיגפנה רגלינו בימי נעורינו

ואספרה לכם את אשר שמעתי בנעורי בהיותי בעיר טארענט עם קווינטוס 

ואלה הם , ארכיטוס טארענטינוס, מפי החכם היקר והנכבד שם, מאקסימוס

לו לענות בו מתאותו ' אין רעה חולה וגדולה יותר לאדם אשר נתן ה, דבריו

לשתות כוס התענוגים , ותשוקתו הגופנית וחפצו העז והחזק, החומרית
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כי ממנו נמשכו כל המריבות והמשטמות ] ה['החמריים למעדנים לרוי

והמרידות וקשרי האנשים להפוך כסא , תהפוכות המלוכה והמדינות, בארץ

א ממקור אשר לא יצ, ואין רע עון ופשע נעשה בארץ, ממלכות ומושליהם

, רצוח וכחש, נאוף וגנוב, וממעין התשוקה הגופנית, משחת התאוה הרעה

לא נתן לאדם שכל ותבונה ' ואם ה, רק מאת החמדה העזה תסובינה כל אלה

למשול ברוח תאותו ותשוקתו אין צר ואויב רע מציק לו יותר מאשר 

כי במשול התאוה בלב האדם שוא נקוה ממנו כי ילך , תציקהו החמדה

מהר חיש תגרש מקרבו כל מדה , ואם התשוקה תקנן בחדרי לבו, יםמשר

מישרים , כי בבואה בקרב איש ולב עמוק תהיה האמת נעדרת, ותכונה יקרה

כי התאוה במשלה בלב האדם תצוהו , ונכוחה לא תוכלנה לנוח עוד בתוכו

למען התענג , להתות ולחקוק ברעיוניו ציורי התשוקה כפי היכולת

  .הנמאסות והמשוקצות אלהבחזיונות נפשו 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )אלי שטרן: ההדיר מכתב־היד | טויסק וולף חנן בן חיים: עברית(
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ברטון רוברט

  

   'המלנכוליה של האנטומיה'מתוך 

  

  דמוקריטוס הצעיר לקורא

  

ודאי תהיה סקרן מאוד לדעת מיהו אותו שחקן שוטה או מתחזה , קורא יקר

שלעיני כל העולם מתהדר בשמו , ת התיאטרוןשמתפרץ ברוב חוצפתו לבמ

, אף כי; למה הוא עושה את זה ומה יש לו לומר, מאין הוא בא ;של אחר

1,סנקה כדברי
 Primum si noluero, non respondebo, quis coacturus est? 

אם ?; מי יכריח אותי. לא אענה, אם אינני רוצה לענותאני אדם חופשי ו

 שסקרן אחד ביקש 2,פלוטרכוס  אצלמצריאותו אשיב ברצון כמו , אתבקש

 Quum vides velatam, quid inquiris in rem:לדעת מה יש לו בסלו

absconditam?] למה לשאול מה הוסתר בו, אתה הרי רואה שהוא כוסה? [

אל . כדי שלא יידע מה יש בו, והוא ענה שמסיבה זאת ממש כוסה הסל

ותמצא בו  "3שובה את לבךאם התוכן ; תבקש לחשוף את מה שהוצנע

אני אין ; "מה זה חשוב אם האיש בירח כתב אותו או כל אחד אחר, טעם

אתן , וזה יותר משעלי לעשות, אולם כדי לרצות אותך. ברצוני להיות ידוע

אתחיל . שאת כולם גזלתי, לכותרת ולנושא המחקר, לך סיבה גם לשם

 כאן בקריקטורה בל יחשוב מישהו בטעות שמדובר; דמוקריטוסבשמו של 

איזו , )כמו שאני עצמי הייתי עושה(מחקר מגוחך כלשהו , סאטירה, בכתב

, דעה מרעישה או תיאוריה בלתי נתפסת הקשורה לתנועת כדור הארץ

 in infinito vacuo, ex fortuita atomorum collisione, לעולמות אינסופיים

תיאוריות : בריק אינסופי שחוללה התנגשות אקראית של אטומים בשמש

, קופרניקוס ו,לוקיפוס ומורם אפיקורוס, דמוקריטוסשפיתחו בימי קדם 

                                                           

  . בעריכת אנגוס גולנד) penguin) 2021 הטקסט תורגם ממהדורת *
 .'הדלעתו של קלאודיוס האלוהי, ' סנקה1
  .'על החטטנות, ' פלוטרכוס2
3 Modo haec tibi usui quemvis authorem fingito] תמציא לך ,  לךכל עוד הכתוב מועיל

  ].Wecker[ ווקר –] מחבר כראות עיניך
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כמו שמציין , כמו כן.  מאוחר יותרן ואחרים שבו לעסוק בהברונו ורדנו'ג

אצל סופרים ומתחזים "מאז ומעולם היה זה מנהג מקובל , 4אולוס גליוס

פות בשמו מתקופות מאוחרות יותר להעלות שלל בדיות אבסורדיות ומחוצ

כדי לזכות לשבחים ולעשות לעצמם ,  הפילוסוף הנאצלדמוקריטוסשל 

 Novo qui marmori, כמו שעושים לעתים קרובות האמנים המתחזים, "שם

ascribunt Praxatilem suo]  על פסליהם פרקסיטלסשחותמים בשם 

  .זה לא המקרה איתי]. החדשים
    

Non hic Centauros, non Gorgonas, Harpyasque 
Invenies, hominem pagina nostra sapit  

  
  ,אין כאן קנטאורים או גורגונות צמאות־דם

  5.על בני־אדם, אני כותב על אנשים
  

  אתה עצמך הוא נושא חיבורי
  

Quicquid agunt homines, votum, timor, ira, voluptas,  
Gaudia, discursus, nostri farrago libelli  

  
  ,על שלל מדוויהנפשו , כל מעשי האדם

  6 .על אלו אני מדווח, שמחותיו ופחדיו
  

 מרקוריוס וגלובלגיקוס מרקוריוסאין בכוונתי להשתמש בשמו יותר מש
 7,כריסטיאנוס דמוקריטוס משתמשים בשמו של מרקורי או כמו בריטניקוס

ושיקולים , אם כי יש לי סיבות נוספות לעטות את המסכה הזאת'; וכו

סבירם כראוי לפני שאשרטט דיוקן קצר של מסוימים שלא אוכל לה

  .בעזרת תמצית של חייו, שיבהיר איזה מין אדם הוא היה, שלנו דמוקריטוס

                                                           

  .12פרק , 10 ספר 4
  .4אפיגרמה , 10ספר ,  מרטיאליס5
, שמחה, פלל, וכל עונג, חרדותיו,  רוגזותיו–כל מעשי האדם . ["1סטירה ,  יובנליס6

  ].תרגום רחל בירנבאום". הספר' תערובת' כל זאת –פעילות 
7 Auth. Pet. Bessaeo edit. Coloniae 1616.  
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 היה זקן קטן 9,לארטיוס ו8היפוקרטסכפי שמתארים אותו , דמוקריטוס

שנמנע בערוב ימיו מחברת אדם והקדיש , מלנכולי מאוד מטבעו, ומצומק

 11]בן זמנו [coaevus, סוף נודע בתקופתו פילו10,את רוב זמנו לחיי פרישות

כתב הרבה חיבורים : מסור כולו למחקריו ונמנע מחיי הציבור, סוקרטסשל 

, פילוסוף של הטבע, לפי המקובל בזמנו, היה תיאולוג גדול, מעולים

ועל כך יעידו יצירתו , מתמטיקאי מעולה, מומחה בתיאוריות פוליטיות

אומר , ה לעסוק במחקריו בחקלאותנהנ.  ויתר עבודותיו12'דיאקוסמוס'

 14קונסטנטינוס ולא אחת אני מוצא את דבריו מצוטטים אצל 13,קולומלה
הוא הכיר את עולם הטבע ואת תכונותיהם . ואחרים שעוסקים בנושא

 שהבין את 15ויש שאמרו; הציפורים, הדגים, הצמחים, השונות של הבהמות

מלומד בכל , omnifariam doctusהוא היה , בקיצור. שירתם וקולותיהם

, 16כך מצאתי שמספרים אחדים, וכדי שייטיב להרהר, חוקר דגול, התחומים

ועם זאת היטיב לראות , הוא עקר את עיניו לעת זיקנה והפך לעיוור מרצונו

17,מכל היוונים וכתב על כל נושא
Nihil in toto opificio naturae, de quo 

non scripsit] שנינותו ]. ע שעליו לא כתבלא היה דבר בכל מפעלות הטב

וכדי להרבות דעת יצא בצעירותו למסעות ; היתה עילאית ויהירותו עמוקה

בזוי בעיני , נערץ על אחדים",  להיוועץ במלומדים18,באתונה ומצריםב

לשם נשלח , תרקיהעיר ב, אבדרהאחרי חיי נדודים הוא התיישב ב". אחרים

                                                           

 .האיגרת אל דמגטוס,  היפוקרטס8
  .9ספר ,  לארטיוס9

10 Hortulo sibi cellulam seligens, ibique seipsum includens, vixit solitarius]  בחר לו גן
 ].כמשכנו וחי שם לבדו חיי פרישות

11 Floruit olympiade 80, 700 annis post Trojam] 80- הוא היה בשיאו באולימפיאדה ה ,
  ]. שנה אחרי טרויה700

12 Diacos. quad cunctis operibus facile excellii] 'שעולה בהרבה על יתר ', דיאקוסמוס
 .לארטיוס, ]יצירותיו

 .1פרק , 1ספר ,  קולומולה13
 .passim, "על חקלאות",  קונסטנטינוס14
  .האיגרות,  היפוקרטס15
 .10ספר ,  סבליקוס למשל16
17

 Naturalia, Moralia, Mathematica, liberales, disciplinas, artiumque omnium peritiam 

callebat] מתמטיקה, פילוסופיה של המוסר, הוא התמחה בפילוסופיה של הטבע ,
 ].והיה מלומד בכל האמנויות, המדעים החופשיים

18 Veni Athenas, & nemo me novit] באתי לאתונה ואיש לא הכיר אותי.[ 
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אחרים טוענים ; י אחדיםלדבר, שופט או מזכיר העיר, כדי לשמש כמחוקק

התמסר , שם הוא התיישב לבסוף בגן בפרברים, כך או כך .ששם נולד וגדל

 וצוחק 19ורק לפעמים היה יוצא לנמל", כולו למחקריו ולחיי התבודדות

זה היה האיש . 20"בכל לבו למגוון הרחב של דברים מגוחכים שראה שם

  .דמוקריטוס

  

להשוות ? ות אני גוזל את גלימתוובאיזו זכ, אבל מה כל זה נוגע לי בעצם

אני ,  יש בכך–אחרי כל מה שנאמר כאן עליו , את עצמי אל האיש הזה

לא אתיימר להעמיד את שנינו באותה . משום עזות מצח ושחצנות, מודה

הוא עולה עלי בשלוש מאות  [Antistat mihi millibus trecentisמדרגה 

parvus sum, nullus sum, altum nec spiro, nec spero ,]אלף דרכים
21 

ובכל זאת אוכל , ]אין לי לא שאיפות ולא תקוות, אפס מאופס, אני קטן[

בלי לעורר חשד לגאווה או יומרה , כולי תקווה, וזאת, להעיד על עצמי

הרחק מענייני , של התבודדות, חיים של ישיבה, שחייתי חיים שקטים, ריקה

זמן רב כמעט כמו , באוניברסיטה] רק אני והמוזות [mihi et musis, הציבור

כדי , ]כמעט עד זיקנה [ad senectam fere,  באתונהקסנוקרטסזה שבילה 

כלוא במשך רוב זמני בחדר העבודה , להרבות חוכמה כמו שעשה הוא

 22,המשגשג ביותר באירופה' שכן את לימודי עשיתי בקולג. שלי

augustissimo collegio] רברב כמעט כמו ואוכל להת, ]ים'הנשגב שבקולג

 in ea luce domicilii Vacicani, totius orbis celeberrimi, per 37:וביו'ג

annos multa opportunaque didici] המפורסם , במעוני שבוותיקן רב ההוד

במשך שלושים שנה רצופות ].  שנים37הרביתי דעת במשך , בכל העולם

) ה שעמדו לרשותו לא פחות טובות מאל23ועמדו לרשותי ספריות(הייתי 

ולכן לא הייתי מרשה לעצמי לנהל חיים של בטלן , מלומד באוניברסיטה

או , להיות חבר חסר־ערך או בלתי ראוי במוסד כה אקדמי ונשגב, וטפיל

                                                           

 .רת אל דמגטוסהאיג,  היפוקרטס19
20 Perpetuo risu pulmonem agitare solebat Democritus"]  כרס דמוקריטוס התגלגלה

 ]תרגום רחל בירנבאום, 10סטירה , יובנליס, "מצחוק ללא הרף
21 Non sum dignus praestare matellam] אינני ראוי להיות מופקד על סיר לילה[ ,

 .מרטיאליס
 .באוקספורד' רץ' קרייסט צ22
 .שלנו ששופצה לאחרונה בידי אוטו ניקולסון הנכבד'  ספריית הקולג23
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אמנם במקצועי . לכתוב דבר שיגרע מכבודו של מפעל כה מלכותי וכביר

שכלי  [turbine raptus ingenii, 24סקליגרכדברי , ועם זאת, אני תיאולוג

סקרנות בלתי נשלטת ומוח חסר מנוחה הבעירו בי רצון , ]סער והסתחרר

, לטעום מעט מהכל, )בלי יכולת להגיע לידע שטחי בשום דבר(אדיר 

aliquis in omnibus nullus in singulis]  לשלוח יד בכל דבר בלי

 מאשר ומוסיף 26ליפסיוס ממליץ ו25אפלטוןכמו ש, ]להתמחות בכלום

לא להשתעבד , מין הראוי לשאת את חותמם של כל סוגי החוכמה", משלו

אלא לנוד , כמו שעושים הרוב, למדע אחד או לעסוק אך ורק בנושא אחד

לחתור , ]נער בעל מאה כישורים [centum puer artium ,במרחבים

אומר , ולזה ,"לנסות כל תבשיל וללגום מכל גביע, בסירותיהם של כולם

אדריאנוס וכך גם בן ארצו המלומד , דוגמה נאה אריסטושימש , 27מונטן

אם כי לא (כמוהם גם אני תמיד הייתי סקרן מטבעי ותאב דעת . טורנבוס

וכמו כלב ספניאל תועה ששומט את הציד כדי , )באותה מידה של הצלחה

חוץ מהדבר , התעניינתי בכל הדברים, לנבוח על כל ציפור שנקרית בדרכו

 qui ubique est, nusquamואוכל להתלונן בכנות ,להתעניין בו שהייתי צריך

est] עשה מתוך גסנרכמו ש, ]מי שנמצא בכל מקום לא נמצא בשום מקום 

אבל בהיעדר שיטה ראויה לא הפקתי מהם , שקראתי הרבה ספרים, צניעות

כי , לשווא תעיתי מבולבל מסופר לסופר בספריות שלנו. הרבה תועלת

יכרון והחשיבה הביקורתית כדי ללמוד הז, חוש הסדר, חסרו לי הכישרון

שם נתתי , מעודי לא יצאתי למסעות אלא במפות ותרשימים. מהם ולהחכים

כי תמיד שאבתי הנאה מיוחדת מלימודי , דרור לדמיוני שהפליג למרחקים

וביחד , ומרס שליט האופק, שבתאי הוא שליט המזל שלי. קוסמוגרפיהה

הם , אחרי הכל. שני המזלותהם מעניקים לי מאפיינים טיפוסיים של 

 nihil est, nihilאינני עני וגם לא עשיר 28.ממוקמים במיטבם בבתים שלהם

deest ,לא . מינרווהכל אוצרי נמצא במגדל . אין לי הרבה ולא חסר לי כלום

                                                           

 . סקליגר24
 .'תאיטיטוס' ב25
  .8מסה , חלק שלישי' על הפילוסופיה הסטואית '26
 .3פרק , כרך א', המסות '27
28

 Ambo fortes & fortunati, Mars idem magisterii dominus juxta primam Leovitii 

regulam] לפי החוק הראשון , וההשפעה העיקרית היא של מרס, רי מזלשניהם חזקים וב
 )].תודה לפנינה כץ על העזרה בתרגום המינוח האסטרולוגי. (של ליאוויטיוס
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יש לי הכנסה , אינני חייב דבר לאיש, אוכל לבקש לעצמי מעמד טוב יותר

אף  , לפטרוניי האציליים והנדיביםתודות]) תודה לאל [(laus deo מספקת

ומנהל חיים ,  חי בגנודמוקריטוסכמו ש', שעדיין אני חי כסטודנט בקולג

רחוק מהמולת העולם ] בתיאטרון משלי [ipse mihi theatrumשל התנזרות 

, ]כאילו הוצבתי במגדל שמירה [et tanquam in specula positusוצרותיו 

 Stoicus Sapiens, omniaמעל כולכם במקום גבוה 29,הנסיוסכמו שאמר 

saecula, praeterita presentiaque videns, uno velut intuitu]  כמו החכם

אני שומע ורואה , ]במבט אחד, עבר והווה, מקיף את כל התקופות, הסטואי

, חרדים, טרודים,  מתרוצצים לפה ולשם30איך הבריות, מה קורה בחוץ

אני רחוק מכל אותן התנצחויות , ותמתישים את עצמם במחלוקות פוליטי

אני  [aulae vanitatem, fori ambitionem, ridere mecum soleo ,משפטיות

]: לתככיהם של החיים הציבוריים, מרבה לצחוק ביני לביני להבלי העולם

, שמא אפסיד בתביעה ,שום חשש לא מעיק עלי", על הכול אני צוחק

אין לי ",  יחלו או שאפשוט רגלהתבואה והבקר, "ספינותיי יאבדו בסערה

, אני רק צופה באחרים". שעלי לפרנס, לטוב או לרע, שה ולא ילדיםילא א

. רואה כיצד הם מגלמים את תפקידיהם, בגורלותיהם והרפתקאותיהם

מדי יום . כמו במחזה תיאטרון, סבורני שהם מוצגים לפני במגוון נאה

, מגיפות, ת על מלחמהואותן שמועות רגילו, מגיעות אלי חדשות טריות

רוחות , כוכבי שביט, מטאורים, טבח, רצח, גניבות, שיטפונות, שריפות

ערים שנתונות , ידיעות על ערים שנפלו, חזיונות, תופעות מוזרות, רפאים

מיפקדים והכנות ',  וכופולין, פרס, טורקיה, גרמניה, צרפתבמצור ב

קרבות , אירועי תקופתנו הסוערתלמלחמה כדבר שבשגרה וכיוצא בזה מ

שודדי , ספינות שנטרפות, קרבות-דו, הרוגים כה רבים, שהם מרחץ דמים

. תחבולות ושוב סכנות חדשות, בריתות, הסכמי שלום; ים וקרבות ימיים

תביעות , עצומות, צווים, פעולות, משאלות, בליל עצום של הבטחות

מובא לידיעתנו מדי , ניותטרו, מחאות, הצהרות, חוקים, עתירות, משפטיות

קטלוגים , סיפורים, עיתונים, עלונים, ספרים חדשים מדי יום. יום ביומו

דברי , פילוגים, דעות, תיאוריות חדשות, שלמים של כרכים מכל סוג

                                                           

  . הינסיוס29
30

 Calide ambientes, solicite litigantes, aut misere excidentes; voces, strepitum, 

contentiones, &c. ]בתבוסותיהם אומללים או במריבותיהם םנרגזי ,מאודם בכל מתאמצים ;
 ]. 'סכסוכים וכו, מחאות, צעקות
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מכאן בא גל של . 'מחלוקות דתיות וכו, מחלוקות פילוסופיות, כפירה

קבלות פנים , גיגות יובלח, מופעי בידור, טקסים מגוחכים, מחולות, חתונות

, חגיגות ניצחון, פרסים, פרשים עם רומח ותחרויות אבירים, של שגרירים

, מעשי רמייה, בגידות, ושוב התמונה מתחלפת: הצגות, מרוצים, הילולות

, מות נסיכים, קבורות, הלוויות, נבזויות נוראות מכל הסוגים, שוד וגזל

היום . אירועים טרגיים, יםאירועים קומי, מסעות מחקר, תגליות חדשות

מחר על בכירים , שומעים על הענקת תוארי אצולה חדשים ומינויים טריים

; וזה נכלא, זה משוחרר לחופשי. ושוב על תארים חדשים שחולקו, שהודחו

; ושכנו פושט את הרגל, ההוא משגשג; ואחר נהרס, זה מגדיל את העסק

, צוחק, מתקוטט, חר רוכבא, זה רץ; ואז שוב מחסור ורעב, עכשיו יש שפע

אני שומע מדי , ציבוריות ופרטיות, חדשות כאלה ואחרות. בוכה וכן הלאה

מבוכות , גאווה, שמחה; יום בעולמנו זה המתחבט באבירותו ובעליבותו

כולם מעורבבים , גילוי לב ויושר, נוכלות, אצילות; תמימות ונבזות, ודאגות

בבדידות  [privus privatusכי  בדרתמידאני מ; זה בזה ומובאים לידיעתך

כאז  [statu quo priusכמו שתמיד חייתי כך אני ממשיך גם עכשיו , ]מזהרת

 ne, ורק לפעמים, עסוק בטרדות ביתי שלי, לנהל חיים של פרישות] כן עתה

quid mentiar] דמוקריטוס הלך לעיר ודיוגנסכמו ש, ]אם לומר את האמת 

י יצאתי פה ושם לשוטט בחוץ כדי גם אנ, לנמל כדי לראות מה חדש שם

ובעל כורחי בחרתי לערוך תצפית , להעיף מבט בעולם, לבדר את דעתי

פחות כצופה חד  [non tam sagax observator, ac simplex recitatorקטנה 

, כדי ללעוג ולצחוק על הכל, לא כמו שעשו הם, ]עין ויותר כמספר פשוט

  .אלא ברגשות מעורבים
  

.Bilem saepe, jocum vestri movere tumultus  
  

  31!ָלֶכם ְצחֹוִקי-ֶאת םַּג / ֶשֶׁרץ-ָרבְּב םעֹוַרְרֶּת ֵבִדיְּכ הְוַכָּמ הָּמַּכ הֹוי

  

השתעשעתי בסאטירות עם , לוקיאנוסאירע לא פעם שצחקתי ולעגתי עם 

petulanti splene cachinnoקרה גם . הרקליטוסקוננתי עם , מניפוס
32 

                                                           

 ].תרגום שאול טשרניחובסקי [19 שיר, 1 ספר. האיגרות,  הוראטיוס31
 . פרסיוס32
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urere bilis jecurובמקרה אחר , ]נישנתקפתי בצחוק רגז[
תי בכבדי ָרמֵר ["33

הזדעזעתי למראה האכזריות שלא יכולתי למצוא לה "]. החלה לרתוח

אבל לא בשל כך , אני מבין ללבם של כל אלה ושותף להלכי רוחם. תקנה

התעטפתי בגלימה של אלמוניות כדי : דמוקריטוסהסתתרתי תחת שמו של 

, אם אתה חייב לדעת, או, רות וחופש ביטויליהנות ממידה יתירה של חי

, "דמגטוסאיגרת אל " בהיפוקרטסההסבר היחיד נמצא בדיווחו הנרחב של 

 ומצא אותו בגנו דמוקריטוסשם הוא מספר שבא לבקר יום אחד את 

שקוד , ספר על ברכיו, 34הירק שלו-יושב בצל סוכת, אבדרהשבפרברי העיר 

; ושא ספרו היה מלנכוליה וטירוףנ. כותב וקם להלך חליפות, על מחקרו

לא , סביבו היו מוטלים פגרים של חיות שביתר זה עתה לשם ניתוח אנטומי

אלא כדי למצוא את , היפוקרטסכפי שאמר ל, מפני שהגס לבו ביצירי האל

מה מקורה , או מלנכוליה] מרה שחורה [atra bilisמקום מושבה של אותה 

, א ממנה את עצמו וללמד אחריםכדי לרפ, וכיצד היא פועלת בגוף האדם

דמוקריטוס  שיבח את היפוקרטס. להתרפא ממנה, 35בעזרת כתביו ותגליותיו
ומכיוון שהאחרון , תוך חיקויו, הצעיר דמוקריטוסוכעת , על כוונתו הטובה

 quasi succenturiator Democritiשממילא אבדה , לא השלים את עבודתו

 עוז ליטול על עצמו את מלאכת מרהיב, ]למחליפו של דמוקריטוסכיאה [

  . השלמת המחקר
  

 ותאם כותרת הספר או ההקדשה לא מספיק רציני. קיבלת את הסיבה לשם

אוכל בקלות להפיק , כאילו יש בכך כדי להצדיק האשמה כלשהי, בעיניך

שעל עטיפותיהם , אפילו דרשות של ממש, חיבורים רבים כבדי ראש

לתת שם , ת מין שיטת פעולה בימינוזא. יתנוססו שמות עוד יותר מרעישים

קוראים , כי כמו עפרונים שנלכדים ברשת: מצלצל לספר כדי למכור הרבה

                                                           

 .רחל בירנבאום: תרגום. 9סטירה , 1ספר , סטירות,  הוראטיוס33
34

 Secundum moenia locus erat frondosis populis opacus, vitibusque sponte natis, 

tenuis prope aqua defluebat, placide murmurans, ubi sedile & domus Democriti 

conspiciebatur] נחל קטן ; על הקירות הצלו עצי צפצפה עתירי עלווה והגפן צמחה פרא
 ].ושם נגלה לעין מקום מושבו ומעונו של דמוקריטוס, מפכפך בנועם, זרם בקרבת מקום

35
 Cum mundus extra se sit, & mente captus sit, & nesciat se languere, ut medelam 

adhibeat] ולא יודע שהוא חולה, ויצא מדעתו, מכיוון שהעולם איבד את עשתונותיו ,
 ].ולכן לא מקבל תרופה
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לוטשים , ריקניים רבים יתמהמהו מול תמונה מגוחכת בסדנה של איזה צייר

אבל ביצירה רצינית הם לא יעיפו , בה עיניים כמו עוברי אורח מטופשים

ין דבר שמושך את הקורא יותר א "36,סקליגרכאבחנתו של , אכן. מבט

, ושנמכר יותר מעלון של השמצות והכפשות, מנושא יוצא דופן ומפתיע

tum maxime cum novitas excitat palatum]  בעיקר כשאיזה חידוש

 37,גליוסאומר , רבים כותבים הקדשות מפתות כל כך]. מעורר את התיאבון

38פליניוסמצטט (ומסוגלים 
התעכב בדרכו לגרום לאדם ל) סנקהאת  

, גם אם נשלח בבהילות לחפש מיילדת לבתו הכורעת ללדת, ולהתמהמה

:  למה שעשיתי39יש תקדימים נכבדים, אשר לי. כדי לקרוא מה כתוב שם

האנטומיה  ',אנטוניו זארה  הבישוףוהוא ספרו של, אמנה כאן רק אחד מהם

ת שעומד לרשו, פרקים וסעיפי משנהכולל ,  בארבעה חלקים'נינהשל הש

  .הקוראים בספריות שלנו
  

וידרוש הסבר , אם יקום מישהו ויתנגד לנושא הנדון או לדרך טיפולי בו

אני כותב על מלנכוליה כדי לא . אוכל להעניק יותר מסיבה אחת, לדברים

ואין לה ", הבטלה היא הגורם העיקרי למלנכוליה. לשקוע במלנכוליה

 stultus labor, על פי כן אף40:אל ראזיכדברי , "מרפא מוצלח יותר מעבודה

est ineptiarum] סנקהועם זאת שמעו מה יש ל, ]אין טעם להתעסק בזוטות 

עדיף לעמול לשווא ולא לשבת  [aliud agere quam nihil ,האלוהי להגיד

, כדי להיות עסוק במלאכה הזאת לשם ההנאה, לכן כתבתי]. באפס מעשה

otiosaque diligentia ut vitarem torporem feriandi]  ובחריצות הסרק

 atque,מקרוביוס אצל וטיוסכדברי , ]למצוא מפלט מהנרפות שבבטלה

otium in utile verterem negotium] ולהפוך את הפנאי לעסק רווחי.[  
  

41
Simul & jucunda & idonea dicere vitae  

  .]דברים שהם נעימים וגם שימושיים לחיים[

                                                           

  .Ep. Ad Patisonem,  סקליגר36
  .11פרק , 20 ספר 37
 .'תולדות הטבע '38
האנטומיה של , 'לו סאלה'אנג. 'האנטומיה של חיי הנצח, ''האנטומיה של הקתוליות '39

  .'וכו' האנטימון
  .9פרק , 1ספר ', קונטיננס ליבר '40
 .תרגום יורם ברונובסקי', על אמנות הפיוט, ' הוראטיוס41
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Lectorem delectando simul atque monendo
42   

  .]בזמן שהוא מלמד אותו־ את הקורא בוענגמ[
  

כמו מי שמדברים אל העצים באין להם קהל ", לוקיאנוסאמר , לכן אני כותב

 פאולוס אגינהכפי שהתוודה ": ונושאים נאומים נרגשים לעמודי האבן

אלא , לא מפני שיש דבר שטרם נודע או הועלה על הכתב", ברוב תמימותו

והרבה יותר , ילו כולם היו נוהגים כך היו מועילים לגופםוא, "כדי להתאמן

כדי לעורר , למען התהילה, כמו אחרים, ואולי אני כותב; מכך לנפשם

מה שאתה  [(Scire tuum nihil est, nisi te scire hoc sciat alter התפעלות

, תוקידידסדעתי כדעת ]). יודע לא נחשב אלא אם אחר יודע שאתה יודע

כשניגשתי לראשונה ". כאילו לא ידע אותו, דבר ושומרו לעצמומי שיודע "

 et quod למשימה
43

ait ille, impellents genio negotium suscepi]  וכמו

: מטרתי היתה אחת] דחף פנימי גרם לי להתחיל במפעל הזה, וביו'שאמר ג

vel nut lenirem animum scribendo,44 להפיס את רוחי באמצעות 

, gravidum cor, foetum caput,  היה כבד עלי וראשי הרהכי לבי. הכתיבה

ולא עלתה , תפחה בראשי מין מורסה שעזה היתה תשוקתי להיפטר ממנה

לא יכולתי , ומלבד זאת הייתי מוכרח לכתוב. בדעתי דרך טובה יותר מזאת

, ]שם האצבע, היכן שכואב [ubi dolor, ibi digitusכי , להימנע מזה

? איך אקרא לה.  המחלה הזאת פגעה בי קשות.כשמגרד אז מגרדים

, ולכן? שלי] היצר הרע [malus genius,  שליאגריה,  אהובתימלנכוליה

אשכך , clavum clavo, אעקור מסמר בעזרת מסמר, כאילו עקרב עקץ אותי

כמו  [ut ex vipera Theriacum ,עצלות אחת באחרת, צער אחד בעזרת אחר

קח סם נגדי מתוך מה שהיה הסיבה אר, ]תרופה שמופקת מארס הנחש

,  מספר עליו45פליקס פלאטראו כמו שעשה אותו אדם ש. העיקרית למחלתי

 התיישבו בבטנו והן אריסטופנסשנדמה היה לו שחלק מהצפרדעים של 

 ולכן הלך ולמד רפואה ,אופ, אופ, אופ, קואקס, קואקס, ברקקקסמקרקרות 

רק כדי .  להשקיט את רוחובמשך שבע שנים ונדד על פני רוב אירופה כדי

ושמספקים , לשפר את הרגשתי פניתי לרפואה שנותנות הספריות שלנו

                                                           

 . שם42
  .'היסטוריה'בהקדמה ל, וביו' ג43
  . ארסמוס44
 .ספר ראשון', בחנותא '45
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מצהיר  קרדאן? ולמה לא.  רק לשם כך טרחתי כל כך46,ידידיי הקרובים

 טוליגם .  כדי להתנחם על מות בנוDe consolatione שכתב את ספרו
אם , ד את בתוכתב על אותו נושא מתוך אותה סיבה כשאיב] טוליוס קיקרו[

כפי שחושד , זה היה הוא בכלל או איזה מתחזה שאמר את הדברים בשמו

אני ", סאלוסטיוס אצל מריוסכמו שאומר , אשר לי. ליפסיאוסמן הסתם 

הם שאבו את חוכמתם : חשתי על בשרי מה שאחרים שמעו או קראו עליו

 Experto crede".אני שאבתי את שלי מהתבוססות במלנכוליה, מספרים

ROBERTO ]מניסיון אני מדבר]. יש לו ניסיון, תסמכו על רוברט, 

aerumnabilis experientia me docuit] ויחד עם ]. ייסורים מרים לימדוני

 Haud ignara mali miseris succurrere:דידו אצל ורגיליוס אוכל לומר

disco] אעזור לאחרים 47].להשכילה, להבין לאומלל, צער לימדוני חיי 

מכיוון שהיתה "ש, וכמו הגבירה החסודה בימי קדם; רגש של אחווהמתוך 

 אקדיש את 48,"מצורעת תרמה את כל הונה לבניית בית חולים למצורעים

  .למען רווחת הכלל, שהם אוצרותיי הגדולים ביותר, זמני ואת ידיעותיי

  

actum agereאבל תגידו שאין זה אלא , כן
עבודה , ]טחינת קמח טחון [49

, ]להגיש כרוב שבושל פעמיים [cramben bis coctam apponnere ,מיותרת

כל מה שראוי "? בשביל מה. חזרה מייגעת על אותו דבר במלים אחרות

כמה רופאים מצוינים כבר .  בענייןלוקיאנוסכך סבר , "לומר כבר נאמר

כל ; אין כאן כל חדש? כתבו כרכים שלמים וחיבורים מלומדים בנושא הזה

Dicitque mihi mea pagina fur es, י מאחריםמה שיש לי גנבת
הדף  [50

גניבת "ש, סינסיוסאם נכונה טענתו הקודרת של ]. אתה גנב, שלי אומר לי

מה יעלה , "עבודתם של המתים היא חטא חמור יותר מגניבת בגדיהם

אני יושב על ספסל הנאשמים ומודה יחד עם רבים ? בגורל רוב הכותבים

לפניכם נאשם  [habes confitentem reum, חטאתי בזה הפשע, אחרים

 tenet,נכון הדבר. העמידו אותי למשפט יחד עם כל היתר, ]שהודה באשמה

insanabile multos scribendi cacoethes]  רבים נתקפים בדחף בלתי נשלט

                                                           

 'וכו' מר גודרידג, מר הופר. וקספורדא, הספרן הראשי שלנו, ון רוס' מר ג46
 .תרגום שלמה דיקמן, וירגליוס, אינאיס47 
 . קמדן48
49 Iliada post Homerum] לכתוב את האיליאדה אחרי הומרוס.[ 
  . מרטיאליס50
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 אמר בימים עברו שלמה המלך החכם 51,"ספרים הרבה אין קץ"ו, ]לכתוב

" הספרים רבים מכדי למנותם" שבו 52,בייחוד בדורנו השרבטני, באדם

ומתוך דחף מציק , "מכבשי הדפוס נכבשו "53,)כדבריו של אדם נכבד(

54מתוך תשוקה, שמקנן בכל אדם להתפאר בעצמו
לתהילה ולכבוד  

)scribimus indocti doctique – ]הוא , ])אנחנו כותבים, מלומדים או לא

, כניס לספריכתוב לא חשוב מה ובקושי יצליח לגרד משהו כדי לה

, etiam mediis in morbis, " בקיסמה של התשוקה להתפרסם55מכושף

גם אם יתקשו לאחוז , ויזלזלו בבריאותם, אפילו בעת מחלה הם לא יפסיקו

גם ", אומר סקליגר, "ולעשות לעצמם שם"בעט יהיו חייבים לומר משהו 

ת עם כל זה כדי להימנו". אם הדבר יביא לחורבנם ואסונם של רבים אחרים

להיחשב לאנשי אשכולות וענקי הרוח , scriptores ut salutentur, הסופרים

apud imperitum vulgus ob ventosae nomen artis]  ששמם נודע בקרב

כדי לעשות לעצמם , ]האספסוף הנבער במלומדותם שכולה יומרה נפוחה

ום בלי תקווה לש [nulla spe quaestus sed ampla famaeנייר -של-ממלכה

 ,nunc ut est saeculumבעידננו זה הנמהר והשאפתני, ]רווח זולת תהילה

inter immaturam eruditionem, ambitiosum & praeceps]  בזמנים

] ופזיזות של שאפתנות, עבר צצה למדנות של בוסר כשמכל, האלה

 vix, ואלה שבקושי מסוגלים להקשיב56,)כטענתו החריפה של סקליגר(

auditors ,ים לשמש כמורים ומרצים לפני שיוכלו להיות מאזינים ממהר

, אזרחי [togatam, armatamהם יסתערו על כל תחומי הידע . ראויים לשמם

יסרקו את כל האינדקסים , על הכתבים הדתיים והקלאסיים, ]צבאי

כמו הסוחרים שלנו שעוגנים בנמלים , והפרסומים בחיפוש אחר רעיונות

 cum non sint reיכתבו כרכים עבי כרס, םחדשים כדי להגדיל את מסחר

vera doctiores, sed loquaciores ] וכל אלה לא יהפכו אותם למלומדים
                                                           

 .ב" קהלת י51
52 Libros Eunuchi gignunt, steriles pariunt] עקרים , סריסים מביאים ילדים לעולם

 ].הופכים להורים
 על הרצאות 'בספרו ,הבישוף המנוח של לונדון, קינג ]ון'ג[ ר"ד של הפותחת הרצאהה 53

    .'הנביא יונה
54 Homines famelici gloriae ad ostentationem eruditionis undique congerent]  גברים

 ].רעבים לתהילה אוספים מכל הבא ליד כדי להתפאר במלומדותם
 . יוסטוס ברוניוס55
  .288', קזוטרייםתרגילים א  '56
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הם מעמידים פנים שטובת . ]אלא לקשקשנים גדולים יותר, טובים יותר

גאווה ויהירות ,  מעיר57גסנראבל כמו ש, הכלל היא שעומדת לנגד עיניהם

הם , שום דבר ראוי לציון, ם דבר חדשאין אצלם שו, ריקה דוחפות אותם

 Ne feriarentur fortasse.תמיד חוזרים על מה שכבר נאמר בניסוח אחר

typographi, vel ideo scribendum est aliquid ut se vixisse testenur 

 וכדי שלאחר מותם  לא ישבתוהדפוסכדי שמכונות הם חייבים לכתוב [

, אנו מכינים שיקויים חדשים מדי יוםכמו רוקחים ]. תיוותר עדות לקיומם

 הקדומים בזזו את כל ערי הרומאיםוכמו ש; מוזגים מכלי אחד לאחר

אנחנו גורפים את ,  שלהם במיקומה הגרוערומאהעולם כדי לייפות את 

קוטפים את היפים בפרחים הגדלים , המובחרים שבהישגיהם של האחרים

ה העקרות בגניהם המטופחים כדי לעטר בהם את חלקות האדמ

 Castrant alios ut libros suos per se graciles alieno adipe.שלנו

suffarciant]  הם מסרסים אחרים כדי לפטם את ספריהם הכחושים בשומן

 ,Ineruditi fures. 58וביו'גכדברי תוכחתו הנוקבת של , ]שדלו מעבודותיהם

&c] כמוני , םדופי שכל הסופרים מוצאים באחרי]. 'וכו, גנבים נבערים

Trium literarum homines, ועם זאת מצוי בהם עצמם, עכשיו
אנשים  [59

הם סוחבים מסופרים קדומים כדי לנפח ; כולם גנבים, 60]של שלוש אותיות

או מהבאר של , אניוסגורפים מהאשפתות של , ים החדשמחקריהםאת 

דפינו המעופשים  "61הגענו למצב שבו. כמו שעשיתי אני, דמוקריטוס

 "אלא גם כל בית שימוש ומחראה, ם לא רק את הספריות והחנויותממלאי

,Scribunt carmina quae legunt cacantes]  הם כותבים שירים שנקראים

 62,אורזים בהם תבלינים, משתמשים בהם כתחתית לעוגות, ]בזמן החירבון

 63,סקליגראומר , "אצלנו בצרפת. "עוטפים בהם את הצלי כדי שלא יישרף

עד כה . אבל רק למעטים יש את היכולת, ענקת החירות לכתובלכולם מו"

אבל עכשיו מכפישים את , התברך המחקר במלומדים מיושבים בדעתם

                                                           

 .ההקדמה', ביבליותקה '57
  .לעילראה  58
 . פלאוטוס59
  .גנב בלטינית, f-u-rשלוש האותיות הן :  הערת המתרגמת60
61 Non tam refertae bibliothecae quam cloacae] הספריות אינן גדושות כמו הביוב.[ 
62 Et quicquid cartis amicitur ineptis] משומשיםרותנייוכל מה שנוהגים לעטוף ב .[  
  .Ep. Ad Patisonem, סקליגר 63
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, שכותבים מתוך יהירות, "האצילים שבמדעים שרבטנים בזויים ונבערים

כדי להחניף ולהתרפס לאנשי , או כפרזיטים, בשביל הכסף, מצוקהמתוך 

זבל , הבלים [burras, quisquiliasque ineptiasqueהם מייצרים , שם

מבין אלפי סופרים יימצא בקושי אחד שהקריאה בכתביו תועיל ]. "ורפש

 quibus inficitur potius,"וברוב המקרים היא אפילו תזיק, לך ולו במעט

quam perficitur ,מתקלקל ובמקום להשביח הקורא.  

  

  )שולי ספיר: מאנגלית(

  

• • •  

  
  ורוברט ברטון" המלנכוליההאנטומיה של "

  
   מאת המתרגמת אחרית־דבר

  

 צדק דמוקריטוס כשצחק באותם זמנים

אבל עכשיו פי אלפים, היו לו הרבה סיבות  

 חיינו שלנו הרבה יותר מטומטמים

לפני הרבה שנים, מאלה שלו  
"האנטומיה של המלנכוליה"      

  

, הסיבות, כולל כל הסוגים, מהי המלנכוליה: האנטומיה של המלנכוליה"

, הפרוגנוזות והתרופות בשלושה חלקים מחולקים לפרקים, הסימפטומים

סעיפים ובהם ניתוח מעמיק חודר קרביים מבחינה -סעיפים ותתי

עם הקדמה , רפואית והיסטורית בידי דמוקריטוס הצעיר, פילוסופית

זהו בקירוב שמה השלם של ". סטירית שמובילה אל הטקסט שלפניכם

-  והפכה מיד לרב1621-שיצאה לאור ב,  רוברט ברטוןיצירת המופת של

שבילה את , )1640-1577(את עשרים השנים הבאות הקדיש ברטון . מכר

לשכלולה , רוב חייו כסטודנט ומלומד באוקספורד וסבל בעצמו ממלנכוליה

האחרונה , בכמה מהדורות נוספות שיצאו לאור, מפעל חייו, של יצירתו

, קצף מאני חסר מעצורים-עמודים של שצףבאלפיים . שבהן לאחר מותו

בווידוי , בספר שמכיל מאות ציטוטים שנלקחו מספרים וחיבורים אחרים

בחדר עבודתו במשך שלושים שנה , לפי עדותו, של מלומד שקבר את עצמו

ברטון מקבל עליו להשלים את עבודתו של מורהו , כדי להתמסר ללימודיו
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ע באירוניה הפראית שלו ובטירופו שנוד, "הפילוסוף הצוחק", דמוקריטוס

גם הוא יושב מעל כולם במגדל , מצהיר ברטון, כמו דמוקריטוס. המלנכולי

וכמו , "צוחק למגוון הרחב של דברים מגוחכים שיש בעולם"השן שלו ו

לניתוח אנטומי של נפש , דמוקריטוס גם הוא הקדיש את חייו למלנכוליה

 את עצמו ולעזור לאחרים כדי לרפא, "על אצילותה ועליבותה"האדם 

אומר ברטון לקורא ידוע , "יש לו ניסיון, תסמוך על רוברט. "להירפא ממנה

אני , אחרים קראו על המלנכוליה בספרים", הסבל הלוקה במרה שחורה

  ".התבוססתי בה

מחזיק , "דמוקריטוס הצעיר לקורא"שנקרא , "אנטומיה"המבוא הסטירי ל

שזור מובאות , מלומד ושנון, ולחכמאה עמודים של מונולוג שוטף וק

שבראשיתו מוסבר בין היתר שאף שהכל כבר נכתב ואין עוד מה , בלטינית

וממליץ לכולם ") כי כשמגרד אז מגרדים("לחדש הוא מוכרח לכתוב 

הקורא במבוא מרגיש מיד כמו אורח רצוי ביותר שמארח . לעשות זאת

, מה המצחיקיםשנון ומקסים מטיח בו את פניני החוכ, מטורף, נלהב

היפים והנוגעים ביותר ללב שהפיקו במשך מאות שנים גדולי , המגוחכים

סופרים רבים הושפעו . המלומדים ונושאי הלפיד של התרבות המערבית

, הרמן מלוויל, ונתן סוויפט'ג, ון מילטון'ובהם ג, "האנטומיה"עמוקות מ

 שלמים על לורנס סטרן נאמר שגנב קטעים. אחריםובורחס , סמואל בקט

זמן לא רב . שלו" טריסטרם שנדי"והכניס אותם כמו שהם ל" האנטומיה"מ

: הלא גמור, ה וולף במאמרה האחרוןיני'לפני שהתאבדה כתבה וירג

יכול לראות מעבר לדף שלפניו אדם יושב לבדו ...) הקורא באנטומיה"(

ברטון ". ומהרהר על התאבדות' באמצע מבוך של מלים בחדרו שבקולג

  . 63שהיה בן התאבד כ

 בהוצאת פנגווין 2021-התרגום נעשה מהמהדורה החדשה שיצאה ב

א ישה, ה החדשמהדורה העטיפת על *. שנה לפרסום הספר400במלאות 

  ".הספר הטוב ביותר שנכתב מעולם"נכתב שזה , חגיגה לכל חובבי ברטון
  שולי ספיר

  
  
  
  
  

 .Giovanna Franciלאיטלקית של " האנטומיה"בהכנת התרגום נעזרתי בתרגום  *
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   ֶּברֶשה ובאני'ג

  

  

   'אסתטיקה' המונח משמעות על
  

  

קיבל אחד מידידינו מכתב ללא תאריך וללא ציון מקום , לפני זמן לא רב

אך לא ידע לאיזו , הוא רצה לשלוח לה תשובה. מגוריה של המוענת

לצד , הוא ביקש מאתנו לפרסם את תשובתו בעיתוננו, לפיכך. כתובת

  . גברתמכתבה של ה

  .להלן שני המכתבים

  

  .א
  

  ,אדוני

אתם מלינים על כך שאף אישה אינה ! אנשי העט, מה מגושמים אתם

ועושים ככל יכולתכם להפוך את כתביכם לבלתי , קוראת את פרי עטכם

כה , כה גאים אתם בַמְחזֹורֹותיכם המתנשפות מרוב סרבול. קריאים

יעור המזוקן שאתם מאוהבים אתם במשפטיכם המעופשים ובכל אותו הכ

ואתם חשים היטב . אתם אנשי קש וגבבה, בעיניי"! חסדי השפה"מכנים 

כה מגושמים , אכן. הנשים, שהקישוטים הללו לא מוצאים חן בעינינו

לא זו בלבד שאתם משתמשים בשפה שכדי להבינה יש לדפדף ללא ! הנכם

ילים כל מיני מ, השד יודע מאין, אתם אף מתעקשים לדלות, הרף במילון

או , הסבורים אתם כי יש בכך היגיון בריא. גסות שאינן נמצאות שם כלל

ואתם ראויים . אתם גסי רוח, במחילה מכבודכם? למצער נימוסים טובים

  . לכך שאנשים מעטים בלבד יקראו את כתביכם

אני , ומאחר שפרקתי קמעה את רוגזי; אינני נוטה לנטור טינה, יחד עם זאת

אנא הסבר לי את משמעות , לשם כך. אם זה רצונך, ניאדו, מציעה שנתפייס

צורך "ו" עונג אסתטי"המופיע למשל בצירופים , "אסתטיקה"המונח 

  ?"עניין אסתטי"ומה פירוש ; "אסתטי

וביקשתי הסבר ; חשבתי שהצירופים הללו לקוחים מן השפה היוונית

לענות אך הוא סירב . איש ספר הבקי ביוונית יותר מבכול דבר אחר, מבעלי
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אתה רואה !" שטויות! שטויות"הפנה אליי את גבו בבוז וקרא , על שאלתי

וכפר על העלבון שגרמו לי , ֱהֵיה אדיב ממנו? כמה אדיבים הבעלים

אך אם ברצונך שאהיה באמת אסירת . המדברים באופן בלתי מובן, עמיתיך

שלח לכול הרוחות את , בתשובתך: עשה עמי חסד שלם, תודה

. 1818כבשנת , ודּבר איטלקית ברורה, לשוניות למיניהןהקריקטורות ה

אשתמש בו לעיטוף : אנהג במכתבך כמנהגי בעיתונים מסוימים, אחרת

  .תלתליי בערב

  ,מאת שפחתך הנאמנה, בכבוד רב

  תמה

  

  .ב
  

  ,גברתי החביבה

". שטויות"הייתה לבעלך סיבה טובה לכנות את האסתטיקה , מן הסתם

. הוא ויתר כליל על ההווה, א שהחל מן החתונהונראה כי סיבה טובה זו הי

*אלא עיקרי,  כאשר אינו עיסוק משני–לימוד השפה היוונית , בימינו
64 – 

משפיע על רוב האנשים כפי שמדבריות תבאי השפיעו בעבר על הנזירים 

ונוטע בליבם , הוא מפריד אותם לחלוטין מן העולם ורהביו: המתבודדים

וגם , תם של אותם נזירים הייתה ראויה להערצהסגפנו. בוז כלפי חיי ההווה

, יצורים עלובים שכמונו, אל לנו. את סגפנות ההלניסטים ראוי להעריץ

הערך , אנציקלופדיהב. לחרוץ דין באף אחד משני המקרים הללו

esthétique אם תואילי ". אסתטיקה" מסביר היטב את משמעות המילה

ת בהשערתך לגבי מקורו תיווכחי שצדק, בטובך לקרוא את הערך הזה

". רגש"או " חוש"פירושו " אייסתזיס. "היווני של המונח החדש לך

הודות להסבר שמספקת . ואסתטיקה היא אכן מכלול תורות הרגש

. גברתי, לא אצטרך להלאות אותך בפרטים נוספים,  בנידוןאנציקלופדיהה

ות הצטיירת באמת כאישה המסוגלת לעוץ עצות מועיל, במכתבך, עם זאת

                                                           

ביקש ְגריזֹוְסטֹומֹו להבדיל בין , "לימוד עיקרי"ל" לימוד משני"באמצעות ההבחנה בין  *
הוא אפשר לו : לימוד היוונית היה משני, במקרה של ְשֶלֶגל, למשל. משכילים לטרחנים

לימוד זה משני , כמו כן. לחדור לרוח הטרגדיות היווניות עמוק יותר מכול מלומד אחר
בקרב כל המשכילים המשתמשים בו כדי להעניק לאיטליה תרגומים מעולים של אותן 

 .   יצירות מופת
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אניח אפוא בצד את . ואני אוהב מאוד לשוחח עם גברות חביבות; ביותר

אך לא אוכל להימנע מהוספת כמה מילים משלי למילות , אנציקלופדיהה

מדובר . למען גברת שזכתה באהדתי בלי לחשוף את זהותה, הזולת

אני אסיר תודה על ביטוי מעורפל . גברתי,  של ממשצורך אסתטימבחינתי ב

  .ר לי להאריך את הדיון עם אדם חביבהמאפש, זה

אילו רצית . ושביסים וכובעים מכוערים, ישנם שביסים וכובעים יפים

היה עלייך , כיצד יש לייצרם על מנת שימצאו חן בעיניי, גברתי, לדעת

מי . ישנם שירים יפים ושירים מכוערים. ללמוד את כללי אמנות האופנה

צריך לברר מהן התכונות , אשחפץ לדעת מדוע אלה מוצאים חן ואלה ל

  . הנחוצות ליצירה שירית כדי שתסב עונג

ישנם קטעי מוזיקה . ציור ושאר האמנויות, הדבר נכון גם לגבי מוזיקה

ישנם ארמונות בעלי חזיתות . וישנם קטעים נדושים, מרגשים או נשגבים

  .        ואחרים בעלי חזיתות חסרות פרופורציות או מוזרות, נאות

וכיוצא , התבליט, חזית הארמון, הציור, המוזיקה, השירה, השביס, הכובע

הם מוצאים חן כאשר הם יפים :  ניחנים כולם בתכונה משותפת–באלה 

אפשר אפוא לתור אחר הסיבות המשותפות לתוצאה . ומשום שהם יפים

כלומר לחפש באופן כללי את התכונות המצויות בכל , משותפת זו

אך היא . אסתטיקה היא מדע שזו בדיוק מטרתו. המושאים היפים והנעימים

אלא מספקת גם אבחנות מיוחדות ביחס לכל אחד מסוגי , לא מתמצה בכך

, היא דנה אפוא בתכונות המיוחדות הדרושות למוזיקה יפה: המושאים

  .וכדומה, לגן יפה, ליצירה שירית יפה

אך . ידועה לך היטב" אסתטיקה"משמעות המילה , אני משוכנע שכעת

 . שי לי לענות על שאר השאלות ששאלת במכתבך השנוןהר

התאווית לעיתים קרובות שאופרה חדשה תזכה להצלחה , מן הסתם

השתוקקת להאזין בערב לאְריות יפות ולקטעי ": לה סקאלה"בתיאטרון 

והצורך הזה . היה לך צורך בכך, גברתי, הואיל והשתוקקת לזה. נגינה יפים

גם " צורך אסתטי"מדובר ב". צורך אסתטי"להתענג על יפי המוזיקה הוא 

שיחה עם , קריאת שיר יפה, כאשר מושא ההשתוקקות הוא צפייה בתמונה

  . וכיוצא באלה, אנשים חביבים

בהסתכלנו , הוא מה שאנו חשים בהקשיבנו למוזיקה יפה" עונג אסתטי"

  . וכולי, בהאזיננו לטיעונים נאים, בקוראנו שיר יפה, בציור יפה
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משתמשים בו לעיתים . הוא מונח בעל כמה מובנים" ניין אסתטיע", לסיום

, "עונג אסתטי"לעיתים במשמעות של , "צורך אסתטי"במשמעות של 

לפינאלה יפה מאת , גברתי, כאשר האזנת. ולעיתים במשמעות אחרת

היית מוכרחה , או כאשר ראית תמונה יפה במחול מאת ויגאנֹו, רוסיני

אותה הכרזה או מחשבה לא !" יפהפה! יפה: "או לפחות לחשוב, להכריז

ויכולת . הייתה אלא הודאה ביכולת העינוג של הפינאלה או של התמונה

  .במשמעותו השלישית" העניין האסתטי"עינוג זו היא היא 

למרבה . אל לך להשתומם על כך שמילה מסוימת משמשת במובנים שונים

 הפילוסופי יבצעו יידרש עוד זמן רב כדי שהאידאולוגיה והדקדוק, הצער

  . את ההתקדמות הדרושה להפסקת השימוש הבלתי הולם הזה

אם במקרה אינך מבינה ". אידאולוגיה"השחלתי לדבריי בכוונה את המונח 

אני תקווה שתסלחי לי על . אשמח להסבירו לך בשיחה פנים אל פנים, אותו

ך להימנות עם מעריצייהתשוקה האסתטית הנובע מן , חוסר הִפקחות הזה

  .ומשרתייך

  , הנתון לפקודתך, עבדך הנאמן

  ְגריזֹוְסטֹומֹו

        

   1818  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )אמוץ גלעדי: מאיטלקית(
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   דיטריך בונהופר

  

  

  ת על הטיפשו
  

  

כנגד הֶרשע ניתן . טיפשות היא אויב מסוכן יותר של הטוב מרשעות

הֶרשע . למנוע באלימות, במידת הצורך, את הֶרשע ניתן לחשוף או, למחות

שכן הוא מותיר באדם לכל , נושא בחובו תמיד את זרע התפרקותו העצמית

  .נחת-הפחות אי

גם לא , לא נוכל למצוא לה מזור במחאות. כנגד הטיפשות אנו חסרי אונים

בנתונים אשר ; העובדות אינן מחייבות עוד; בכוח נשיג כאן איזה דבר

 במקרים –ך להאמין סותרים את דעתו הקדומה של היחיד הרי אין שוב צור

ניתן פשוט ,  ואם אין לחמוק מהם–כאלה נעשה לפתע הטיפש לביקורתי 

  .לפותרם בביטול כמקרים בודדים שאינם מלמדים דבר

הוא אפילו הופך , כן. עקב כך הטיפש בניגוד לָרשע חי עם עצמו בשלום

בהשוואה , על כן. שכן מפאת כל גירוי קל הוא עובר מיד למתקפה, מסוכן

לעולם לא ננסה עוד לשכנע את . יש לנהוג בטיפש בזהירות יתרה, עלָרש

כדי לדעת כיצד נוכל . הדבר חסר טעם ומסוכן. הטיפש באמצעות עובדות

  . עלינו לעמוד על טיבה, לנהוג בטיפשות

הטיפשות במהותה אינה פגם אינטלקטואלי אלא פגם : דבר אחד בטוח

ית וזריזות מחשבה יוצאות ישנם בני אדם בעלי חדות אינטלקטואל. אנושי

ואחרים בעלי אינטלקט איטי ביותר שאינם , מן הכלל שהינם טיפשים

תגלית זו נזדמנה לנו באופן מפתיע תוך התבוננות . טיפשים כלל

כמעט שאינו מתקבל עוד הרושם כי , או אז. בסיטואציות מסוימות

בני יש מי שהופך את , אלא שבנסיבות מסוימות, הטיפשות היא פגם מולד

, עוד אנו רואים. האדם לטיפשים או שבני האדם מניחים לעצמם להיטפש

, כי סימניו של פגם זה נצפים לעתים רחוקות יותר בבני אדם מסוגרים

בהשוואה לבני אדם וקבוצות שחיי חברה הולמים את נטיית , החיים בגפם

כך אולי מתחילה הטיפשות להידמות יותר לבעיה . לבם או נגזרו עליהם

היא צורה מיוחדת של נסיבות . יולוגית מאשר לבעיה פסיכולוגיתסוצ

  תנאים של פסיכולוגית לוואי תופעת – האדם בני על והשפעתן היסטוריות
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  .חיצוניים מסוימים

ותהה זו , בחינה מדוקדקת יותר מגלה כי כל פרץ חיצוני חזק של עוצמה

. טיפשותמכה את חלקם הגדול של בני האדם ב, עוצמה פוליטית או דתית

עוצמתו של . פסיכולוגי-נדמה הדבר כמו היה זה כמעט חוק סוציולוגי, כן

אולם אין בכך כדי לטעון כי בעיצומו . האחד זקוקה לטיפשותו של האחר

 לפתע כישורים מסוימים המצויים באדם נפגמיםשל התהליך ִמדלדלים או 

חץ  אלא שתחת רישומו המו– כלומר כישורים אינטלקטואליים כלשהם –

האדם , באותו הרגע. של פרץ העוצמה נגזלת מן האדם עצמאותו הפנימית

 מוותר עליה וחדל לגבש לעצמו עמדה – מבלי שיהיה מודע לדבר לגמרי –

 .   באשר למציאות הנתונה של חייו

אך אל לנו להשלות עצמנו באשר , הטיפש הוא לעתים קרובות עקשן

עמו ,  כי העימות אינו עמומשיחה עמו ניתן לחוש מיד. לחוסר עצמאותו

הוא נתון תחת . אמירות קליטות וכיוצא בזה, אלא עם סיסמאות, אישית

משהיה , כך. ישותו סובלת התעללות וניצול, לוקה בעיוורון, כישוף

בה בשעה שהוא , כשיר הטיפש גם לכל מעשה נבלה, למכשיר נטול רצון

. אינו מוכשר עוד להכיר בו ככזה

לם השטני של כאן טמונה סכנת ניצו

. בני האדם עד מפלתם הסופית

גם ברור , אולם בדיוק בנקודה זו

הדבר כי לא תוכחה אלא אך ורק 

פעולה של שחרור תוכל להתגבר 

  .על הטיפשות

כי , יש אם כן להשלים עם העובדה

שחרור פנימי אמיתי יהיה ברובם 

המוחלט של המקרים אפשרי רק 

לאחר שהשחרור החיצוני כבר החל 

עד אז יהיה . ת פעולתולפעול א

עלינו להימנע מכל ניסיון לשכנע 

דרך , במצב עניינים זה. את הטיפש

המאמץ , גם מתאפשר לנו לאשש את הטענה כי תחת הנסיבות שנוצרו, אגב

ניתן לנו כעת להסביר , כמו כן. באמת חושב יהיה לשווא" העם"לגלות מה 

 החושב והפועל מדוע שאלה זו היא בו בזמן כל כך מיותרת עבור האדם
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דבר התורה על פיו יראת .  תמיד אך ורק תחת הנסיבות הנתונות–באחריות 

מורה לנו כי השחרור הפנימי של , )י, תהילים קיא(היא ראשית חוכמה ' ה

האדם אל חיים של אחריות בפני האל היא ההתגברות האמיתית היחידה על 

  .הטיפשות

שכן הן אינן , נחמהבמחשבות אלה על הטיפשות יש איזו , דרך אגב

הדבר אכן . מותירות להחשיב את רוב בני האדם לטיפשים בכל הנסיבות

מצפים להשיג יותר  האם המחזיקים בעמדות הכוח, מותנה בשאלה

     .מטיפשותם של בני האדם או מעצמאותם הפנימית ומחוכמתם

  
1943  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )עמר ארד: מגרמנית(
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 בכבשן הנערים תשלוש ושירת עזריה תפילת

  
  

מספר תוספות לספר דניאל שאינן ישנן בתרגום השבעים 
חלק ל תוספות אלו נחשבות ;בנוסח המסורהמצויות 

תפילת עזריה אחת מאותן תוספות היא . מהספרים החיצוניים
בביבליה הממוקמת (ושירת שלושת הנערים בכבשן 

  .)90-  ל24בין הפסוקים , של ספר דניאל' פרק גבהקתולית 

, נבוכדנצרצלם הזהב שהציב ניאל ורעיו אינם משתחווים לד
 אגדה זו כוללת את תפילתו של עזריה ;והם מושלכים לכבשן

יסוד . בכבשן האש ושירת ההודיה של חנניה מישאל ועזריה
גם ישנו  מעשההסיפור . ח"לתפילה מופיע גם בפסחים קי

,  התרגום שלפניכם.באגדת בראשית פרק זכן ח ו"בתנחומא נ
*,יו'מעשה ידי יעקב בן מרדכי לוי מריג

תורגם מן התרגום  65
, 1603- שראה אור ב)Diodati (טיאדיוד ובאני'גהאיטלקי של 

 . ולא מן היוונית

  
  

  הנעריםה ושירת שלשהתפל

  
  ִהֵּנה ֵהָּמה הֹוְלִכים ְּבתֹוw ַהֶּלָהָבה.א

 .ֱאzֵקיֶהם' מֹוִדים ּוְמָבְרִכים ה

 ה ַעל ַרְגָליו ַוִּיְפַּתח ַוַּיֲעֹמד ֲעַזְרָי.ב

 ְׂשָפָתיו ְּבֵלב ָהֵאׁש ְּבִדְבֵרי ַהְּתִחָּנה

 :ַהֹּזאת ַוֹּיאֶמר

 ֱאzֵקי ֲאבֹוֵתינּו'  ָּברּוw ַאָּתה ה.ג

 ִיְׁשַּתַּבח ִׁשְמ� ָלַעד ִּכי ְל� ָנֶאה

 ְלהֹודֹות ְלעֹוָלם ָוֶעד

 ְּבָכל ַמֲעֶׂשי�'  ַיַען ַצִּדיק ַאָּתה ה.ד

 ;ִׂשיָת ָלנּו ְוָכל ְּדָרֶכי� ֱאמּוָנהֲאֶׁשר ָע

                                                           

.  'ופעל עד אמצע המאה היט' נולד ככל הנראה בשלהי המאה היח,  יעקב בן מרדכי לוי*
" מדריך נערי בני ישראל בדרכי לשון הקודש ובתלמוד בבלי ובתלמוד תורה"שימש כ

כתבים פדגוגיים , דרשות, תרגומים, יםהותיר אחריו בכתב־יד שיר. איטליה, יו'בריג
ובו תפילה ' קול אומר הודו' ראה אור קונטרס פרי עטו בשם 1830-ב. וכתבים תורניים

 . כת בית המדרש הגדול בעיר פאדובהולרגל חנ
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 ָּכל ְּדָרֶכי� ְיָׁשִרים ּוִמְׁשָּפֶטי� ֱאֶמת

 ִּכי ֶצֶדק ִמְׁשָּפֶטי�'  ָיַדְענּו ה.ה

 ֶוֱאמּוָנה ִעִּניָת אֹוָתנּו ְוֶאת

 ;ְירּוָׁשַלִים ִעיר ַהֹּקֶדׁש ַלֲאבֹוֵתינּו

 ֲאֶׁשר ַעל ֶזה הֹוַאְלָּת ַלֲעׂשֹות ָלנּו 

 מּוָנה ּוִמְׁשָּפט ֶצֶדק ַעל ֶּבֱא

 ַחֹּטאֵתינּו ֲאֶׁשר ָחָטאנּו 

 ען ָּפַׁשְענּו ְלָפֶני� ְוָעִׂשינּו ָהַרַע ַי.ו

 ְּבֵעיֶני� ְוַסְרנּו ִמְּדָרֶכי� ְוָעַבְרנּו

 ַעל ָּכל ִמְצֹוֶתי�

  ְוzא ָׁשַמְענּו ְוzא ָׁשַמְרנּו ֶאת .ז

 �ּתֹוָרֶת� ְוzא ָעִׂשינּו ִּכְרצֹוֶנ

 ְלָהִביא ָעֵלינּו ֶאת ַהּטֹוָבה

  ַעל ֵּכן ָּכל ִמְׁשָּפֶטי� ֱאֶמת ְוֶצֶדק.ח

 טֹוב ְוָיָׁשר ִהְּנ� ְּבָכל ַהְּדָבִרים

 ֲאֶׁשר ֵהֵבאָת ָעֵלינּו 

  ִּכי ְנַתָּתנּו ְּבַיד אֹוְיִבים ָהָרִעים.ט

 ְוֵזִדים ַאְכָזִרים ּוְבַיד ֶמֶלw ַמְקִׁשיב

 ַרע ָוַמר ַעל ָּכלֶקר ְוַעל ְּדַבר ָׁש

 ְנִגיֵדי ֵּתֵבל 

 ּבְׁשנּו;  ְוַעָּתה ֵאין ָלנּו ִּפְתחֹון ֶּפה ְלָהִׁשיב.י

 ְּבַמֲעֵׂשינּו ְוִנְכַלְמנּו ַּבֲעֹונֹוֵתינּו

 ִלְפֵני ֲעָבֶדי� ֲאֶׁשר ֲעָבדּו�

  ָאָּנא ְלַמַען ִׁשְמ� ַאל ַּתַעְזֵבנּו.יא

 ּו ָלַעד ְוַאל ָּתֵפר ְּבִריְת� ִאָּתנ

  ַאל ָנא ָּתֵסר ִמֶּמּנּו ֲחָסֶדי� ְלַמַען.יב

 �ֶדֵק� ּוְלַמַען ִיְצָחק ֲעַאְבָרָהם ֲאהּוֶב

 �ּוְלַמַען ַיֲעֹקב ְּתִמיֶמ

  ֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת ָלֶהם ֵלאֹמר ַהְרֵּבה.יג

 ַאְרֶּבה ֶאת ַזְרֲעֶכם ְּככֹוְכֵבי 

 ַפת ַהָּיםַהָּׁשַמִים ְוַכחֹול ֲאֶׁשר ַעל ְׂש

  ִּכי ִנְׁשַאְרנּו ְמַעט ֵמַהְרֵּבה.יד
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 ִמָּכל ִמְׁשְּפחֹות ָהֲאָדָמה ְוָיַרְדנּו 

 ַעד ָעָפר ַעל ַחֹּטאֵתינּו ֲאֶׁשר

 ָחָטאנּו

  ְוַעָּתה ַּבֲעֹונֹוֵתינּו ֵאין ָלנּו zא.טו

 ֶמֶלw ְוzא ָנִביא ְוzא ֹּכֵהן ְוzא

 עֹוָלה ְוzא ֶזַבח ְוzא ִמְנָחה ְוzא 

 ְקֹטֶרת

  ְוzא ִמְקָּדׁש ְלַהְקִריב ִּבּכּוִרים .זט

 ;ְלָפֶני� ְלַהּטֹות ֲחָסֶדי� ֵאֵלינּו

 ָנא ַקֵּבל אֹוָתם ְּבַרֲחֶמי�

 ְּבבֹוֵאנּו ֵאֵלי� ְּבֵלב ִנְדָּכא ּוְברּוַח

 ;ִנְׁשָּבָרה

 ם  ַּכֲאֶׁשר ָנבֹוא ְּבעֹולֹות ֵאיִלים ְוַד.יז

 ָלִפיםָּפִרים ּוְזָבִחים ְוַעּתּוִדים ַלֲא

 ְוִלְרָבבֹות ָּכָכה ַהּיֹום ִיְהֶיה ָרצֹון ִמְּלָפֶני�

 ;ְּדֵבקֹות ַנְפֵׁשנּו ְורּוֵחנּו ֵאֵלי�

 ִּכי zא ֵיבׁשּו ְוzא ִיָּכְלמּו ָּכל 

 ַהּבֹוְטִחים ְּב�

  ְוַעָּתה ָּבאנּו ְלַחּלֹות ָּפֶני� ְּבָכל .יח

 ם ְלָבֵבנּו ְוִיְרָאְת� ָעֵלינּו ּוְמַבְּקִׁשי

 ֶאת ָּפֶני�

  ַאל ָנא ְּתַבֵהל אֹוָתנּו ַוֲעֵׂשה.יט

 ִעָּמנּו אֹות ְלטֹוָבה ְּבֹרב

 ַרֲחֶמי�

 ' ַמֵהר ְלָגֲאֵלנּו ְּבִנְפְלאֹוֶתי� ה.כ

 ַּבֲעבּור ְּכבֹוד ְׁשֶמ�

  ֵיבׁשּו ָּכל לֹוֲחֵצי ֲעָבֶדי�.כא

 ַמִיםִליw ִמָּׁשְׁשְוִיָּכְלמּו ֲעֵדי ַעד ִה

 ם ְוzא ִיְהֶיה ָּבֶהם ַאְרָּתִּתְפֶאֶרץ 

 ֹּכַח ַלֲעֹמד ִמָּפֶני�

 ְלַבְּד� ֶעְליֹון'  ְוֵיְדעּו ִּכי ַאָּתה ה.כב

 ַעל ָּכל ָהָאֶרץ
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  ָאז ַעְבֵדי ַהֶּמֶלw ֲאֶׁשר ִהְׁשִליכּו.כג

 ַהְּנָעִרים ְּבתֹוw ַהִּכְבָׁשן zא ָהיּו 

 מֹוְׁשִכים ְיֵדיֶהם ְלַהְבִעיר ֶאת ָהֵאׁש

 ְּבָגְפִרית ְוֶזֶפת ִּבְנֹעֶרת ְוַהְרֵּבה) ֵנְפְטְּב(

 ֵעִצים ְיֵבִׁשים

  ַוַּתַעל ַהֶּלָהָבה ֵמַעל ַהִּכְבָׁשן .כד

 ֵּתַׁשע ְוַאְרָּבִעים ַאָּמה

  ַוֵּתֵצא ֵאׁש ִמּתֹוכֹו ַוֹּתאֵכל ֶאת.כה

 ָּכל ַהַּכְׂשִּדים ַהִּנָּצִבים ָסִביב ַלִּכְבָׁשן

  ֶאל ֲעַזְרָיה ְוֶאל' ַוֵּיֵרד ַמְלַאw ה.כו

 ֲחֵבָריו ְּבתֹוw ַהִּכְבָׁשן

  ַוַּיְׁשֵלw ִמחּוץ ַלִּכְבָׁשן ִרְׁשֵפי ֵאׁש.כז

 ָיּה ַוְּיַצֵּנן ֶאת ֵלב ַהִּכְבָׁשן -ַׁשְלֶהֶבת

 ְּכִצַּנת ֶׁשֶלג ְוֵריַח נּור zא ָעַבר

 ָּבֶהם zא ָלַחץ אֹוָתם ְוzא ָׁשַלט 

 ָּבֶהם 

 ְּנָעִרים ָּפְתחּו ֶאת ָאז ְׁשzָׁשה ַה.כח

 ִּפיֶהם ְּבֶפה ַאַחת ְלהֹודֹות

 ְּבתֹוw ַהִּכְבָׁשן' ְלַׁשֵּבַח ּוְלָבֵרw ֶאת ה

 הֶא ָנ� ְלינּוֵתבֹוי ֲאֵקzֱא' ה הָּת ַאwרּו ָּב.כט

 ם ָלעֹות ֵמחֹוָּבְׁשִּתל ַּבֻהָּלת ְמדֹוהֹוְל

 ד בֹום ְּכ ֵׁשwרּום ָּבָלד עֹוַעְו

 �ֶּזן ֻעאֹות ְּגֶרֶאְפ ִּת�ֶתכּוְלַמ

 יםִמָלי עֹוֵמְלעֹוְלם ּוָלעֹוְל

 תֶרֶאְפ ִּתׁשַּדְקית ִמֵבְּב' ה הָּת ַאwרּו ָּב.ל

 יֵרְבל ִּדל ָּכ ַעַחֵּבַׁשְלר ּוֵּמַזה ְלֶא ָנ�ְלּו

 י ֵמְלעֹוְלם ּוָלעֹות ְלחֹוָּבְׁשִתת ְוירֹוִׁש

 ים ִמָלעֹו

 יםִברּוְּכב ַהֵׁשיֹו' ה הָּת ַאwרּו ָּב.לא

 רֵּמַזה ְלֶא ָנ�ם ְלת ָימֹוהֹוְת ִּביַחִּגְׁשַמּו

 תחֹוָּבְׁשִתת ְוירֹוי ִׁשֵרְבל ִּדל ָּכ ַעַחֵּבַׁשְלּו

 יםִמָלי עֹוֵמְלעֹוְלם ּוָלעֹוְל
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 �ֶתכּוְלד ַמבֹוא ְּכֵּסל ִּכַע' ה הָּת ַאwרּו ָּב.לב

 יֵרְבל ִּדל ָּכ ַעַחֵּבַׁשְלר ּוֵּמַזה ְלֶא ָנ�ְל

 םָלעֹות ְלחֹוָּבְׁשִתת ְוירֹוִׁש

 יםִמָלי עֹוֵמְלעֹוְלּו

 םִיַמָּׁש ַהיַעִקְרִּב' ה הָּת ַאwרּו ָּב.לג

 ָכלל ְּבֻהָּלְּמת ַהדֹוהֹוה ְלֶא ָנ�ְלּו

 תחֹוָּבְׁשִּתַה

 לד ֵאבֹורּו ְכ ַסְּפָיּה-י ַמֲעֵׂש.לד

 תֹוָּלִהד ְּתבֹו ָכימּו ִׂש לֹורּוְּמ ַז לֹודּוהֹו

 רדֹור ָודֹוְל

 דבֹו ְכרּוְּמיו ַזָכָאְלל ַמָּכ'  הכּוְר ָּב.לה

 יםִחָצח ְנַצֶנ ְלתֹוָּלִהד ְּתבֹו ָכימּו ִׂשמֹוְׁש

  רּוְּמל ַזד ֵאבֹו ְכרּום ַסְּפִיַמָּׁש ַה.לו

 חַצֶנ ְלתֹוָּלִהד ְּתבֹו ָכימּו ִׂשמֹוְׁש

 יםִחָצְנ

 ְרכּו  ָּביַעִקָרל ָלַער ֵמֶׁשם ֲאִיַּמ ַה.לז

 דבֹו ְכימּו ִׂש לֹורּוְּמ ַזלֹו דּוהֹו' ת הֶא

 רדֹור ָודֹו ְלתֹוָּלִהְּת

 תֹוְרכּו אֹו ָּבַחֵרָי ְוׁשֶמ ֶׁשהּולּוְּל ַה.לח

 תֹוָּלִהד ְּתבֹו ָכימּו ִׂש לֹורּוְּמ ַז לֹודּוהֹו

 רדֹור ָודֹוְל

 ' ת הְרכּו ֶא ָּברֹוָבי ְּדֵׂש עֹוַחי ֹכֵרֹוּב ּג.לט

 תֹוָּלִהד ְּתבֹו ָכימּו ִׂש לֹורּוְּמ ַז לֹודּוהֹו

 רדֹור ָודֹוְל

 תֹוְרכּו אֹור ָּבי אֹוֵבְכֹול ּכ ָּכהּולּוְּל ַה.מ

 ד בֹו ְכרּוְּמַז

 ים ִחָצח ְנַצֶנ ְלתֹוָּלִהד ְתבֹו ָכימּו ִׂשמֹוְׁש

 תְרכּו ֶאם ָּבִיַמָּׁשל ַהַטת ְובֹוָדם ְנֶׁש ֶּג.מא

 ֹותָּלִהד ְּתבֹו ָכימּו ִׂש לֹורּוְּמ ַז לֹודּוהֹו' ה

 רדֹור ָודֹוְל

   לֹודּוהֹו' ת הְרכּו ֶאם ָּברֹוָּמ ִמַחל רּו ָּכ.מב

 תֹוָּלִהד ְּתבֹו ָכימּו ִׂש לֹורּוְּמַז
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 רדֹור ָודֹוְל

 'ת הְרכּו ֶא ָּבׁשי ֵאֵלֲחַגץ ְוִיי ַקֵנֹבְר ַח.מג

 תֹוָּלִהד ְּתבֹו ָכימּו ִׂש לֹורּוְּמ ַז לֹודּוהֹו

 רדֹור ָודֹוְל

   לֹודּוהֹו' ת הְרכּו ֶאם ָּבֹחר ָו ֹק.מד

 תֹוָּלִהד ְּתבֹו ָכימּו ִׂש לֹורּוְּמַז

 רדֹור ָודֹוְל

 'ת הְרכּו ֶאם ָּבִיַמר ָׁשֹפְכל ּוי ַטֵלְג ֶא.מה

 תֹוָּלִהד ְּתבֹו ָכימּו ִׂש לֹורּוְּמ ַז לֹודּוהֹו

 רדֹור ָודֹוְל

 'ת הְרכּו ֶאה ָּבָלְים ַלַגר ְוֶק ֹּב.מו

 תֹוָּלִהד ְּתבֹו ָכימּו ִׂשֹו לרּוְּמ ַז לֹודּוהֹו

 רדֹור ָודֹוְל

   לֹודּוהֹו' ת ה ֶאכּוְר ָּבwחֶׁשר ָו אֹו.מז

 תֹוָּלִהד ְּתבֹו ָכימּו ִׂש לֹורּוְּמַז

 רדֹור ָודֹוְל

   לֹודּוהֹו' ת ה ֶאכּוְרר ָּב ֶקַרח ָוֹק.מח

 תֹוָּלִהד ְּתבֹו ָכימּו ִׂש לֹורּוְּמַז

 רדֹור ָודֹוְל

 'ת ה ֶאכּוְרג ָּבֶלֶׁשָון אֹוָּפ ִק.מט

 תֹוָּלִהד ְּתבֹו ָכימּו ִׂש לֹורּוְּמ ַז לֹודּוהֹו

 רדֹור ָודֹוְל

 'ת הְרכּו ֶאים ָּבִנָנֲעים ַוִקָר ְּב.נ

 ד בֹו ָכימּורּו לֹו ִׂש ַזְּמ לֹודּוהֹו

 ִהָלתֹו ְלעֹוְלֵמי ַעדְּת

 יםִקאzִרי ֵלַזְּמ' ת הְרִכי ֶא ֶאֶרץ ֶאֶרץ ָּב.נא

 תחֹוָּבְׁשִּתַה-לָכל ְּבֻהָּל ְמwֶלֶּמִרי ַלַזְּמִרי ַזֵּמ

 יםִמָלי עֹוֵמְלעֹוְלם ּוָלעֹוְל

 חּוְצִּפ' ת ה ֶאכּוְרת ָּבעֹוָבְגים ּוִר ָה.נב

 תחֹוָּבְׁשִּתל ַהָכל ְּבֻהָּלְּמל ַהֵא ָלמּוְמרֹוה ְוָּנִר

 רדֹור ָודֹוְל

   לֹודּוהֹו' ת ה ֶאכּוְרת ָּבנֹויְֳע ַמ.נג
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 תֹוָּלִהד ְּתבֹו ָכימּו ִׂשֹו לרּוְּמַז

 רדֹור ָודֹוְל

 כּוְרה ָּבָמָדֲאי ָהֵחְמִצים ְוִׂשֲעַּמל ַה ָּכ.נד

 תֹוָּלִהד ְּתבֹו ָכימּו ִׂש לֹורּוְּמ ַז לֹודּוהֹו' ת הֶא

 רדֹור ָודֹוְל

 דּוהֹו' ת ה ֶאכּוְרת ָּברֹוָהְנים ּוִּמ ַי.נה

 תֹוָּלִהד ְּתבֹו ָכימּו ִׂש לֹורּוְּמַזלֹו 

 רדֹור ָודֹוְל

 הָּיַח ַהׁשֶפל ֶנָכים ְוִלדֹוְּגם ַהיִנִּנַּת ַה.נו

   לֹודּוהֹו' ת ה ֶאכּוְרם ָּבִיַּמת ַּבֶׂשֶמֹרָה

 תֹוָּלִהד ְּתבֹו ָכימּו ִׂש לֹורּוְּמַז

 רדֹור ָודֹוְל

 'ת ה ֶאכּוְרם ָּבִיַמָּׁשף ַהל עֹו ָּכ.נז

 תֹוָּלִהד ְּתבֹו ָכימּו ִׂש לֹורּוְּמ ַז לֹודּוהֹו

 רדֹור ָודֹוְל

 ֵרְכָנהי ָּבַדַיַער ּוַבֲהמֹות ָׂש- ַחְיתֹו.נח

 ְרָנה לֹוַזֵּמר ְּתֵּמה ַזיָרִׁשָלֵאל ְּב

 רדֹור ָודֹוד ְלַעָל

 דּוהֹו' ת ה ֶאכּוְרם ָּבָדי ָאֵנם ְּבֶּת ַא.נט

 תֹוָּלִהד ְּתבֹו ָכימּו ִׂש לֹורּוְּמַזלֹו 

 רדֹור ָודֹוד ְלַעָל

 רֵּמַזר ְּתֵּמַז' ת ה ֶאwֵרל ָּבֵאָרְׂש ִי.ס

 רדֹור ָודֹות ְלחֹוָּבְׁשִתת ְוירֹוי ִׁשֵרְבל ִּדל ָּכ ַעלֹו

 'ת ה ֶאכּוְרָּב' י הֵנֲהן ֹּכֹרֲהית ַאם ֵּבֶּת ַא.סא

 תֹוָּלִהד ְּתבֹו ָכימּו ִׂש לֹורּוְּמ ַז לֹודּוהֹו

 רדֹור ָודֹוְל

  רּו ַזְּמ לֹודּוהֹו' ת ה ֶאכּוְרָּב' י הֵדְב ַע.סב

 רדֹור ָודֹוד ְלַע ָלתֹוָּלִהד ְּתבֹו ָכימּו ִׂשלֹו

 ֵרְכָנהיִקים ָּבֹות ַצִּדת ְוַנְפׁשחֹו רּו.סג

 רדֹוד ְלַע ָלְרָנה לֹוֹוֵרְרָנה ּוְתַזֵּמׁשְּת' ת הֶא

 רדֹוָו

 'ת ה ֶאכּוְרים ְוִנְכֵאי ֵלָבב ָּבִׁשדֹו ְק.סד
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  תֹוָּלִהד ְּתבֹו ָכימּו ִׂש לֹורּוְּמ ַז לֹודּוהֹו

 רדֹור ָודֹוד ְלַעָל

 ת  ֶאכּוְרה ָּבָיְרַזֲעל ַוֵאיָׁשה ִמָיְנַנ ֲח.סה

 תֹוָּלִהד ְּתבֹו ָכימּו ִׂש לֹורּוְּמ ַז לֹודּוהֹו' ה

 נּוֵרְבִּק ִמנּוָלֱעי ֶהר ִּכדֹור ָודֹוְל

 נּויָאִצהֹוֶות ְו ִמָּמנּוֵׁשְפת ַניל ֶאִּצִהְו

 ׁשֵאֵמ, ֵעָרה ֹּבׁשֵאן ֵמָׁשְבִּכ ַהwֹוּתִמ

 םלֹוָׁש ְּבנּוָתה אֹוֵדה ְּפָבָהֶל

 םָלעֹוי ְלב ִּכי טֹוִּכ' ת ה ֶאלּוְּל ַה.סו

 ֹוּדְסַח

  ֱאzֵקיכּוְרָּב' י הֵדְבל ַע ָּכלּוְּל ַה.סז

 י  ִּכ לֹורּוְּמ ַז לֹודּוָהֱאzִקים הֹו

 רדֹור ָוֹוד ּדַע ְוֹוּדְסם ַחָלעֹוְל

 תֹוָנמּוֱא

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )אלי שטרן: ההדיר מכתב־היד | לוי מרדכי בן יעקב: עברית(                  
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   אנונציו 'ד גבריאלה

  

  

   'הנבחרת החיה 'מתוך
  

  

  .גם כאן הכול ישן ונקלה! אבוי. צריך אפוא לחתור לדמוקרטיה

לפיה ,  אותה אקסיומה בסיסית של החברות המודרניות– 1789 הדֹוְגמה של

 –וסמכות הנתינים עולה על סמכות המלך , הריבונות המדינית שייכת לעם

; ודם לכן בכל הקהילות הנוצריותהתקבלה ויושמה עוד ק, הונחלה

, כמה תרועות חצוצרה אפוקליפטיות. והישועים דגלו בכך באופן מיוחד

כמה רעמים מהדהדים וכמה הבזקי ברקים נדרשו כדי לתלות בראש עמוד 

כרזה שעליה נכתבה באותיות דם הקלישאה , מסוקס ומפותל, עבה

רונות שחימשו  הוצא להורג בשם אותם העק16-לואי ה! הקתולית ביותר

  1.ראר ופרנסואה ַרַביאק'בלתזר ז, אק ְקֶלַמן'את ז

זכות , ואולם? היהללו המשוררים את עלייתו המרהיבה של העם לשלטון

כדי לנשל את העם , בפקחות רבה, הבחירה האוניברסלית הומצאה

אין זה משנה אם מושל בו : מצב העם נותר תמיד ללא שינוי. מזכויותיו

ואם זכויות היתר נתונות בידי האצולה או , או של מלךרצונו של טריבון 

בין אם , העם נשאר תמיד משועבד ונידון לסבול. בידי הרוב בבית הנבחרים

תחת המגדלים הפיאודליים ובין אם תחת הארובות הפיאודליות של 

  . לעולם לא תהיה לעם תחושת חירות. המפעלים המודרניים

אלא גם , אינכם כוח בלבד: "מונים לה2לשווא צועקים חסידיו של קליאון

ייתכן שאף ההמונים עצמם אינם מאמינים לדברי ". חוכמה, מחשבה, אור

התעצמות רווחתם : הם מאמינים רק בסוג אחד של ִקדמה. החנופה הללו

. הגס והאפרורי הזה, אין די בשמרי הרוח להתפחת הבצק הדחוס. הגופנית

                                                           
; 1589-ב, מלך צרפת, התנקש באנרי השלישי,  נזיר דומיניקני–) Clément(ן אק ְקֶלַמ'ז 1

, וילם הראשון,  התנקש במייסדה של הרפובליקה ההולנדית–) Gérard(ראר 'בלתזר ז
התנקש באנרי ,  קנאי קתולי–) Ravaillac(פרנסואה ַרַביאק ; 1584-ב', נסיך אורנז

  .1610-ב, מלך צרפת, הרביעי
נציגה הראשון של שכבת הסוחרים בחיי ,  בעת מלחמת הפלופונסוסמצביא אתונאי 2

 .המדינה האתונאיים
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. תיו הרעות מידות רעות חדשותלהציב כנגד מידו יש, כדי לגרור את ההמון

ומעמידים פנים , חסידיו של קליאון מכירים היטב את הפסיכולוגיה הזאת

  .שהם מעריצים את המריונטה הגדולה שבחוטיה הם מושכים

המתבססים , דמוקרטיה אינה אלא סדרה של מאבקי אגו הבלותיים, אם כן

. מּוּכרֹותעל שחיקה שיטתית של כל צורות העליונּות הלגיטימיֹות וה

, של הצבועים, של חסרי התרבות, דמוקרטיה היא ניצחונם של הבורגנים

של הטיפשים , של הטרחנים המתחזים לידענים, של הנאדות הנפוחים

בעוד . של כל סוגי הבינוניות והִשפלות, הסבורים כי הם שקולים לגאונים

 בני הדמוקרטיה נוטה להפוך את כל, שהטבע נוטה ליצור אינספור הבדלים

 –כבמכשיר חברתי , האדם לשווים ולהטביע בכל נפש ונפש תג מדויק

היא אינה מביאה .  ראשים אנושיים כפי שמייצרים ראשי סיכותלייצר

את , את האנרגיה הספונטנית והחופשית, בחשבון את הפעילות האישית

הדמוקרטיה מביאה . אלא מסתפקת בנוסחה מופשטת, האדם הּכן והחיוני

כדי ליצור , רק את הכוחות המולקולאריים ופעולת ההמוניםבחשבון אך ו

  .    תנועה במסגרת המדינה

אך ִמקרביּה העכורים של הדמוקרטיה נולד רודן איום בהרבה מאלה שהיא 

המדינה המייצרת את , המדינה המושיעה, המדינה המלכותית: הפילה

. םוישחט אותשיגזוז את צמר כבשיו , ּפֹוליֵפמֹוס מפלצתי – האושר הציבורי

  !כל נביאי העם וכל מגידי העתידות מתפללים לרועה האומות החדש

אין אח ורע !) שוויון-אי, הו(לטיפשותו . דמוס שוגה באשליות, בין כה וכה

הוא מניח את , תחת כנפי הנשר הטורף בעיקשות את כבדו. בעולם כולו

  .ביצת הפלא שממנה אמור לבקוע תור הזהב

, רונות זכות הבחירה האוניברסלית והשוויוןהמדינה המושתתת על עק

  .  גם ארעי–ולמרבה המזל , היא מבנה נחות, והמלוכדת באמצעות פחד

שאליו שואפת הדמוקרטיה , על בסיס השוויון הכלכלי והפוליטי

, תתהווה בהדרגה אוליגרכיה חדשה, סוציאליסטית-הסוציאליסטית והלא

לתפוס את מושכות השלטון תצליח קבוצה זו , ואט אט; ממלכת כוח חדשה

תוך חיסול כל החלומות באספמיא , ולרתום את ההמונים לשירות צרכיה

  .לגבי שוויון וצדק

, מאז ומתמיד. אפשר להחריבו או לבטלו-אי: כוח הוא חוק הטבע הבסיסי

. הן בעידן הציוויליזציה והן בתקופות קדומות יותר, הושתת העולם על כוח

איננו יכולים להתמרד נגד עצם : צרים של הטבעאנחנו תו. הטבע אינו הוגן
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אינו , חולם על כך או מנבא זאת, כל מי שתובע צדק. מוצאנו ולשאוף לצדק

  .אלא תם או ַלֲהָגן

 כל היצורים החיים נכחדו 3,לפי האגדה העתיקה על אודות ֶדאּוָקליֹון

, אילו אירע הדבר שוב. ובמקומם צצו מן האבנים דורות חדשים, במבול

עד שאחד מהם ,  בני האדם נלחמים אלה באלה מרגע לידתם מן האדמההיו

  . היה מצליח להשתלט על האחרים– התקיף ביותר –

מטרתם היחידה של האירופאים היא לנשל ולהשמיד את ,  שנה400מזה 

הציוויליזציה האירופאית עוטפת את , בדומה לעכביש רעבתני. יתר הגזעים

גזעים שלמים נעלמו בעקבות פלישת , הבאמריק. שאר כדור הארץ בקוריּה

הנרדפים אף במקומות המסתור , גם תושבי אוקיאניה. האדם הלבן

אין פיסת אדמה שאליה לא , באפריקה. נעלמים בהדרגה, המרוחקים ביותר

ההטפות הרטוריות הנשגבות . בזכות הכוח? באיזו זכות. פלשו האירופאים

השלום העולה . לי הנשקלאחווה תחת השמש מיועדות לכיסוי שאון מפע

את הסלע שבו התגלגלה הנימפה , בצורתו התמימה, מֵמיֵמי גנואה מזכיר לי

שפלג גופה , לסלע הייתה צורה עדינה של אישה. במצר מסינה, סקילה

מלתעותיהם של שישה , ואילו משני עבריּה; העליון נישא על קצף הגלים

יוחל מייללות לצד השלום המ. כלבים איומים פלטו נביחות ללא הרף

האֹוָדה האחרונה של גדול משוררינו גדושה בתרועות . מלתעות המלחמה

  . מלחמה וברקים

מילה מכוערת ומגוחכת לא פחות מן " (הומניטריּות"לאחר מאה שנה של 

עשרים ; כל אזרח הוא חייל: הגענו עד הלום, )התופעה שהיא מציינת

מה ההבדל בין ימיינו . אירופה היא מחנה צבאי; מיליון איש לובשים מדים

שבהן הגן כל אדם על מערתו בקשת , הברבריות, לבין התקופות הקדומות

  ?דרוכה

וכך ראוי שיהיה עד ; כך צריך להיות. כוח עודנו החוק העילאי, אם כן

ואנשים נעלים אינם , שוויון וצדק הם הפשטֹות הבלותיות. אחרית הימים

  .יכולים לקבל את התורות הנובעות מהם
 

  )אמוץ גלעדי: איטלקיתמ(

                                                           
  .יצר מחדש את האנושות לאחר שזו הוחרבה במבול על ידי זאוס, בנו של פרומתאוס 3

בתרגומו של אמוץ  –' וגנר פרשת' ',הנבחרת החיה '– אנונציו'דצמד מסותיו של * 
  .'דרש'עתיד לראות אור בקרוב בסדרת , גלעדי
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  יפתח אופק
  

  

   מבוא–הישנה  השמרנות מבשר: גוטפריד פול
  
  
  .א

 היסטוריון , הוגה,הוא אינטלקטואל פומבי) 1941. נ(ּפֹול ּגֹוְטְפִריד 

שמרני -הנחשב כיום לדובר המובהק של הזרם הָּפֵלאֹו, ופובליציסט

)Paleoconservatism (– הימין הישן" או"(Old Right)  –  בפוליטיקה

וחמש שנים שימש כפרופסור -במשך יותר מעשרים. האמריקאית

. בפנסילבניה) Elizabethtown College(ָטאּון 'באוניברסיטת ֵאִליַזֵּבת

עשרה ספרים ומאות מאמרים -במהלך הקריירה שלו הוא כתב ארבע

בין התחומים בהם עוסק . אקדמיים ופובליציסטיים בנושאים שונים

יתן למנות את ההיסטוריה האינטלקטואלית של הימין גוטפריד רבות נ

 –המחשבה המדינית השמרנית בגרמניה , ב ואירופה"והשמאל בארה

 ועלייתו של המשטר הליברלי הקיצוני –המלחמות -בעיקר בתקופה שבין

פרסם גוטפריד ספר על התאורטיקן , 1990-ב. ב בעשורים האחרונים"בארה

שנים רבות לפני שהפך למושא , )1985-1888(המשפטי הגרמני קרל שמיט 

-ב. מחקרי מרכזי בתחומי המשפט והפוליטיקה באקדמיה האמריקאית

אמריקאי -גרמני-פרסם ספר ביקורת נגד הפילוסוף הפוליטי היהודי, 2012

אחד מהספרים הבודדים שנכתבו מנקודת , )1973-1899(לאו שטראוס 

ושגי של המונחים שני ספריו האחרונים עוסקים בבירור מ. מבט ימנית

כיום הוא . מאז הופעתם בתחילת המאה העשרים" פשיזם-אנטי"ו" פשיזם"

בו הוא , המזוהה עם הימין הישן, "Chronicles"העורך הראשי של המגזין 

גוטפריד הוא גם בין המבקרים . גם כותב באופן קבוע על ענייני השעה

כנה  מה שהוא מ–ב ובעולם "בארה" הימין הממוסד"הבולטים של 

ערוצי , הארגונים,  כל המפלגות–) .Conservatism, Inc" (מ"שמרנות בע"

אם כי בסופו , הטלוויזיה והעיתונים אשר נושאים בגאון את המילה שמרנות

כביכול מן השמאל -של דבר לא ניתן באמת להבדיל ביניהם ליריביהם

  .הליברלי

  בשנות  טמבודפש נמלטו אשר יהודים להורים יורק-בניו נולד גוטפריד
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הוא גדל ). ומכאן שליטתו בשפה זו, הוריו דיברו גרמנית בבית(השלושים 

הוא . אשר בזמנו הייתה מרכז תעשייתי גדול, קונטיקט, פורט'בעיר ברידג

 והרחק –בקרב מעמד הפועלים , פורט'נוהג לספר שלעובדה שגדל בברידג

 הייתה –ן או וושינגטו, בוסטון, יורק-רכזים אינטלקטואליים כמו ניוממ

 השליםאת התואר הראשון שלו . השפעה גדולה על אישיותו וכתביו

-בניו) Yeshiva University" (ְיִׁשיָבה יּוִניֶבְרִסיִטי"אוניברסיטה היהודית ב

 תזה על חיברשם , אוניברסיטת יילב כתבאת הדוקטורט שלו . יורק

 אחד המורים שלו. עשרה-השמרנות הרומנטית בבוואריה במאה התשע

המזוהה (יהודי הרברט מרקוזה -בייל היה הפילוסוף המרקסיסטי הגרמני

, עליו כתב גוטפריד באוטוביוגרפיה שלו, ")אסכולת פרנקפורט"עם 

, תמיד נהג בו מרקוזה בכבוד, שלמרות המרחק הפוליטי הרב שביניהם

 הטמונות במשטר – והסכנות –ולימד אותו רבות אודות הסתירות 

בסוף שנות השבעים שימש . האדם והמחשבההקפיטליסטי לחירות 

 התמודד על ראשות המפלגה הגוטפריד כיועץ לרונלד ֵרייְגן כאשר הל

מונה גוטפריד לתפקיד במשרד החינוך , ועם היבחרו, הרפובליקנית

כמתנגד חריף למעורבות ). Department of Education(האמריקאי 

וטפריד לרסן את ניסה ג, פדרלי בחייהם של האזרחים-הממשל המרכזי

, התפטר מתפקידו, משנכשל. לפרק אותו כליל, פעילות המשרד ולמעשה

למרות שייעץ למספר , ומאז הקדיש את עצמו בעיקר למחקר אקדמי

מזוהה ש, )1938. נ(בין היתר לפאט ְּביּוָקאֶנן , פוליטיקאים במהלך השנים

  . שמרני-יותר מכל פוליטיקאי אחר עם הזרם הפלאו

  

  .ב
הגה ) קדום או עתיק": ָּפֵלאֹו"מהמילה " (שמרנות-ָּפֵלאֹו"ח את המונ

" שמרנות-ֵנאֹו"גוטפריד כדי לבדל את הגותו שלו ושכמותו מן ה

(Neoconservatism) – הזרם הרעיוני הדומיננטי –" השמרנות החדשה" או 

במפלגה הרפובליקנית החל מסוף שנות השבעים או תחילת שנות 

אם כי גוטפריד עצמו סבור כי (לייתו של ְטַראְמּפ על , לפחות,ועד, השמונים

שמרנים הטביעו חותם כה עמוק על הימין האמריקאי שאת השפעתם -הנאו

. בין שתי הקבוצות קיימים מספר הבדלים עקרוניים). ניתן לזהות עד היום

- שמרנות מזוהה בעיקר עם יהודים ניו-הנאו, חברתית-ברמה הסוציולוגית

אשר מצאו את עצמם בימין לאור ההקצנה , לשעבר-טרוצקיסטים, יורקים
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. שחלה בשמאל האמריקאי ובמפלגה הדמוקרטית החל משנות השישים

שמרנים בקו אמריקאי תקיף מול ברית -תמכו הנאו, לאורך המלחמה הקרה

צידדו , לאחר המלחמה הקרה. ובליברליזציה כלכלית ומדינית, המועצות

ובקידום עקרונות , איתשמרנים בשימור ההגמוניה האמריק-הנאו

תוך שימוש , במקרה הצורך,  לעיתים–הדמוקרטיה והסחר החופשי בעולם 

-יזמו והובילו הנאו, עשר בספטמבר-לאחר מתקפות האחד. בכוח צבאי

בהם ראו לא רק , שמרנים את המבצעים הצבאיים באפגניסטן ובעיראק

ה אלא גם תרומ, ב"מחדש את כוחה ומעמדה של ארה-ניסיונות לבסס

שמרנים מזוהים בעיקר עם תקופת -הנאו. להפצת הדמוקרטיה בעולם

בין ). 2000-08(ּבּוׁש . וו' ורג'וג) 1980-88(נשיאותם של רייגן 

שמרנים נמצאים ִאיְרִויְנג ְקִריְסטֹול -האינטלקטואלים הבולטים בקרב הנאו

 מחשבות על השמרנות החדשהמחבר הספר , )1920-2009(

)Neoconservatism: The Autobiography of an Idea, 1995 ;עברית: 

עורך המגזין , )1930. נ(נֹוְרָמן ּפֹוְדהֹוְרץ ; )2004,  הוצאת שלם,אהרן אמיר

"Commentary" ;ואחרים; )1952. נ(וויליאם קריסטול , בנו של אירוינג .

 בהתמודדות על ראשות המפלגה הרפובליקנית טראמפנצחונו של לאחר 

כאשר הדור הוותיק יותר ,  חל מעין פילוג בתנועה2016-לקראת הבחירות ב

בעוד שהדור הצעיר יותר , תמך באופן כללי בטראמפ) למשלפודהורץ (

וכיום אין ממש הבדל , פרשו למעשה מהימין) בהובלת וויליאם קריסטול(

  . ליברליה-שמאלהביניהם לבין 

 בימין יותר" מסורתיות"מזוהה עם קבוצות , לעומת זאת, שמרנות-הפלאו

לאומנים , (isolationists)בדלנים מדיניים : תרתי משמע, האמריקאי

 .למיניהם (regionalists)" ֶרְגיֹוָנִליסטים"ו, נוצרים אדוקים, דרומיים

שמרנים אינם מתנגדים לליברליזם או לכלכלה החופשית ברמה -הפלאו

 The(שם לודוויג פון מיזס - גוטפריד עצמו מקורב למכון על–העקרונית 

Ludwig von Mises Institute (אנרכו, המקדם תפיסה ליברטריאנית-

 אבל הם סולדים מן הליברליזם והקפיטליזם –קפיטליסטית קיצונית 

אשר אינם יותר משמות נרדפים לריכוז המשאבים , במתכונתם הנוכחית

וברמה הכלכלית אצל אילי , ברמה המדינית אצל פקידים ואדמיניסטרטורים

שמרנים גם מובילים קו תקיף יותר נגד -הפלאו. כים אחריםהון ואוליגר

ובזכות השלטון המקומי ברמת המדינות והאזורים , הממשל הפדרלי

הם גם חריפים יותר בביקורת שלהם נגד , שמרנים-בניגוד לנאו. השונים
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בעולם " אלטרנטיבית"המתירנות המינית והנורמליזציה של המיניות ה

   .המערבי בעשורים האחרונים

שמרנות על הימין האמריקאי -רמת ההשפעה של הפלאו, לפי גוטפריד

 1992-בוש האב ב' ורג'הגיעה לשיאה כאשר פאט ביוקאנן התמודד מול ג

על ראשות המפלגה הרפובליקנית וזכה לכמעט רבע מהקולות בבחירות 

ביוקאנן התמודד שוב על ראשות המפלגה לקראת הבחירות . הפנימיות

ניתן לאבחן , במידה מסוימת.  לא זכה לאותה הצלחהאך, 1996-הבאות ב

בעיקר בכל הקשור להתנגדות , שמרניים גם אצל טראמפ-מוטיבים פלאו

אם כי ישנה הסכמה כללית כי טראמפ , למדיניות הגלובליסטית של קודמיו

ולכן לא , שמרנות-רחוק מן המּוְסָרנּות והמסורתיות המאפיינת את הפלאו

בין , מלבד גוטפריד. משתייך לאותו זרםניתן לומר עליו שהוא 

שמרנות ניתן למנות גם את ראסל -האינטלקטואלים המזוהים עם הפלאו

 ;The Conservative Mind)התודעה השמרניתספרו ש, )1994-1918(קירק 

 הפיח רוח חיים חדשה בימין האמריקאי שלאחר מלחמת העולם 1953)

, )2005-1947(פרנסיס סאם , ואת ידידו הקרוב של גוטפריד, השנייה

פובליציסט והוגה פוליטי אשר זוכה לעדנה מסוימת בשנים האחרונות בשל 

והאופן בו מעניש , ב"מדיניות ההגירה ההרסנית של ארהבנוגע לאזהרותיו 

ומאידך פוטר מעונש , חוק בצורה מחמירה מחד-הממשל אזרחים שומרי

עוטים אתניים או מי": נכונות"כל עוד הם משתייכים לקבוצות ה, פורעים

-anarcho "–" עריצות-אנרכו"מנגנון אותו כינה פרנסיס (חוגי שמאל 

tyranny .("  

המחלוקת בין שתי הקבוצות נוגעת גם לכמה סוגיות מרכזיות 

בראש ובראשונה לאופן שבו מפרשות שתי , ב"בהיסטוריוגרפיה של ארה

כה הקבוצות את הכרזת העצמאות האמריקאית ואת המשמעות של המהפ

שמרנים רואים בהכרזת -ניתן לומר כי הניאו, באופן כללי. האמריקאית

, "הזכויות הטבעיות"בו לראשונה קיבלו , "אנושי-כלל"העצמאות מאורע 

הכרה כללית כערכים הבסיסיים עליהם צריכים , הדמוקרטיה והשוויון

, שמרנים-הפלאו.  לגיטימישיהיהלהיות מושתת כל משטר פוליטי כדי 

 –רואים בהכרזת העצמאות תוצר של נסיבות מסוימות מאוד , לעומתם

 ושאין לגזור ממאורע זה משמעויות –ודתיות , חברתיות, פוליטיות

האמונה כי הערכים האמריקאים , שמרנים-לדידם של הפלאו. אוניברסליות

שמרנים את הרצון -הם ערכים אוניברסליים היא שהולידה בקרב הנאו
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סוגיה . כמו למשל בעיראק, שאר העולםלכפות את הערכים הללו על 

 של 16-נוספת העומדת במחלוקת בין שתי הקבוצות נוגעת ליחס לנשיא ה

בהמשך לעמדתם בנוגע לאופי של הכרזת . אברהם לינקולן, ב"ארה

אשר לא רק , שמרנים רואים בלינקולן מעין גיבור עילאי-הנאו, העצמאות

 כך שהביא את בשורת ידי-השלים את המלאכה של האבות המייסדים על

אלא גם לא נרתע מהשימוש בכוח , החירות והשוויון לכל חלקי האומה

רואים בלינקולן מעין , כפי שניתן לשער, שמרנים לעומתם-הפלאו. צבאי

אשר לא רק שלא קידם את עקרונות החירות עליהם הכריזו האבות , רודן

חריב את ידי כך שה-אלא אף בגד בהם בקול תרועה רמה על, המייסדים

ויצר שלטון פדרלי חזק אשר היווה , התרבות המקומית של מדינות הדרום

  .את הבסיס לממשל הריכוזי של היום

  

  .ג
שמרנים חשדנות רבה כלפי יהודים - ישנה בקרב הפלאובאופן מסורתי

גוטפריד הוא בין היהודים . ואנטישמיות בוטה במקרה הרע, במקרה הטוב

מכאן גם לרוב נגזרות דעותיהם של . מזוהים עם הזרם הזהההבודדים 

לגוטפריד עצמו יחסים סבוכים מאוד עם . שמרנים כלפי ישראל-הפלאו

ראה את עצמו , בתחילת דרכו. והציונות באופן כללי, המדינה היהודית

אך . בוטינסקי'רביזיוניסטי הקרוב בהשקפותיו לז-פחות או יותר כציוני

- ה מדינת ישראל לנושא פניםפיתח סלידה מהאופן בו הפכ, במהלך השנים

מתרפסים פוליטיקאים אמריקנים בפני , לדידו, האופן בוומ, אמריקני

. לעיתים על חשבון אינטרסים אמריקאים לאומיים, ישראלים-עסקנים פרו

 את התמיכה בישראל  הפכושמרנים-הנאוכך שבעיקר סולד גוטפריד מ

העיד כי ,  שניםלפני מספר. למרכיב מרכזי של מדיניות החוץ האמריקאית

ושהוא מבין את הצורך , הוא אינו מתנגד למדינה יהודית באופן עקרוני

וודאי שהוא אינו (ציוני קלאסי -בהחלט לא ניתן לראות בו אנטי. להגן עליה

אך יש לזכור שגוטפריד רואה את ). עצמית-אנטישמי או יהודי בעל שנאה

  . ב" הכול לארהונאמנותו נתונה מעל, עצמו בראש ובראשונה כאמריקאי

 מדוע עליו הקורא העבריישאל את עצמו , ייתכן שמסיבה זו או אחרת

שמרנות -לאור הקשר הגורדי שבין הפלאו, ובנוסף(? לגלות עניין בגוטפריד

, ישאל את עצמו, ב"והנסיבות הסוציולוגיות וההיסטוריות הייחודיות לארה

הרחוקה , טנהשמרנות למדינתנו הק-איזו מן בשורה תוכל להביא הפלאו
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שכן ככל , לא יהיה זה אלא היסוס רגעי, ואולם )?ממנה עשרות מונים

 כך הולכת ומתבהרת חשיבותם, שמעמיקים בכתביו של גוטפריד

שגוטפריד הוא אינטלקטואל יש לציין , ראשית. ועבורנו, כשלעצמם

הכתובים באופן בהיר , ספריו הם מופת של מחקר ולמדנות. משכמו ומעלה

ים מן הפופוליזם המאפיין הוגים רבים משני עבריו של המתרס  וחפורהוט

,  איטלקית גםגוטפריד קורא בין היתר, מלבד אנגלית וגרמנית. בימינו

הן בכתיבתו , ומקפיד לצטט ממקורות אלו, ולטינית, יוונית, צרפתית

, בשל גישתו לשפות הללו. והן בכתיבתו הפובליציסטית, המחקרית

כך , עדכן בהתפתחויות בקרב הימין האירופיגוטפריד גם מקפיד להת

נדלה לספרות ורעיונות אשר -שכתביו לרוב משמשים מקור גישה בלתי

סיבה נוספת היא . עשויים לחמוק מאיתנו בשל מגבלות השפה

, מדינית, ב נמצאת כיום במצב של תסיסה חברתית"ארה: גיאופוליטית

וקוראים , הליברליתה נד'האגצעירים רבים מתמרדים נגד . ובעיקר רעיונית

בשקיקה על הוגים ורעיונות שעד לפני מספר שנים נדמה היה שהושלכו אל 

דוקטרינה אמריקאית , שמרנות-לפלאו. פח האשפה של ההיסטוריה

אשר הציגה קו ברור ועקבי נגד הליברליזם הקיצוני לאורך , "אורגנית"

ראים  בנוסף לביקורת נוקבת ומדויקת נגד אלו המתק–המאה העשרים 

בעצם הובילו להעמקת האחיזה של השמאל במנגנוני ש אך ,"שמרנים"

, לפיכך .מסוים בשדה הרעיונות" יתרון" יש אם כך –התרבות והשלטון 

 – באמריקה תהאידיאולוגיועניין בהתפתחויות מגלה מי של ראוי לו

 –כולל על היחסים עם ישראל , והשפעתן האפשרית על מדיניות הממשל

  . ישמרנ-הפלאו של הזרם  הרהוט ביותרודובר,  של גוטפרידלעיין בכתביו

 עניין מיוחד יגלה הישראלי שהשמרןאך אולי הסיבה המרכזית בשלה ראוי 

הנוגעות לשיח , שמרנות קשורה לנסיבות ייחודיות יותר-בגוטפריד ובפלאו

שמרנות -בו המרד נגד הנאו, בניגוד לימין האמריקאי. הפוליטי בישראל

בישראל עדיין מקיימים האינטלקטואלים , 2016ת מאז מתקיים לפחו

שלנו רומן עם אותו זרם רעיוני כאילו אנחנו נמצאים באמצע " שמרנים"ה

אפילו שיטוט קצר ברחבי המרשתת יעלה שבין הפרסומים . שנות התשעים

מאמר , למשל, בישראל נוכל למצוא" שמרני"האחרונים מהצד המתקרא 

תוך קריאה לאימוצה בישראל , האמריקאיתשמרנות -שהוא שיר הלל לנאו

מרגרט ו) 2021(תרגומים של ביוגרפיות מלטפות על רייגן ; )2019, מאי(

המקדמים את אותם , ומגוון קורסים ותוכניות לסטודנטים; )2020(ר 'אצ'ת
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להבחין מדהים . 'וכו, ליברליזם, כלכלה חופשית: מסרים אנכרוניסטיים

ראלי המתגאה בקרבתו לרעיונות שדווקא אותו פלג של הימין היש

וסופה , ב"שמרנות המיטה אסון על ארה-אמריקאים אינו רואה כי הנאו

רעיונות השמאל איתם הוא מרבה לא פחות מ(על ישראל גם מיט אסון לה

 אם כך תהישראלישמרנות על ה. )ואולי אף באופן משלים, להתנצח

גמטיזם נפש את הדו- לדחות בשאתהעלי. שמרנות-הנאון להתפכח מ

ליברלי - ואף אנטי- בתקומתו של ימין פוסטהולרכז את כוחותי, הרייגניסטי

כתביו . אשר יוכל לפרש ולהתמודד בצורה טובה יותר עם המציאות, אמיתי

אך הם , אינם מציעים פתרונות למצב הישראלי, כאמור, של גוטפריד

 .  החיפושפשפש בו במהלךמהווים מקום מצוין ל
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  פול גוטפרידשיחה עם 
  

  

  אופק יפתח, ןויז יהודה: מראיינים
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

בין השמרנות האירופית והאמריקאית , לדעתך, מהם ההבדלים העיקריים

למרות שאפשר לשאול (האם אתה סבור שהימין האמריקני ? )ובעבר(כיום 

בשנים נעשה יותר ויותר פופוליסטי ) את אותה השאלה גם לגבי השמאל

כשם שעשה , במקום להציע ולקדם ערכים ומסורות משל עצמוו(האחרונות 

רוב מאמציו האינטלקטואלים מוקדשים , סקרוטון וכשם שעשית אתה

  – או אפילו סתם להטחת עלבונות –עצלים ותגובתניים , לויכוחים עקרים

הכוונה  –  שוב ושובן על עצמותפוליטית שחוזרתקינות סוגיות של סביב 

, מהו? )'ורדן פיטרסון וכו'מויות כמו בן שפירו או הפסיכולוג הקנדי גדל

על , יכול השמרן, אם בכלל, וכיצד? לדעתך השינוי הנחוץ בשיח השמרני
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תעמולה ב) במירוץ אחר לב העם(להתחרות , אמונותיו וערכיו, חוקיו

ליברלי המעלה על נס את - תרבותית בחברה ובעידן היפר-פלורליסטית רב

   ?הקורבן

  

באירופה הייתה . אני מציע שנתחיל בלדבר על שמרנות במובן ההיסטורי

 היררכיה, בעבר שמרנות היסטורית אותנטית שהייתה מושרשת במתן כבוד

. כמובן, ומונרכיה) יש מי שהתייחסו לזה כדרגות ותארים(תורשתית 

הייתה גם המהפכה , החל מּברק ומקביליו ביבשת, לשמרנים אירופאים

הם ניסחו תיאוריית נגד לתפיסה . שהם נדרשו להגיב אליההצרפתית 

שדרשה הצדקה שקולה ומדוקדקת , המהפכנית של החברה והמדינה

חשיבה דומה צצה לעיתים בצד זה . לארגון של הדברים בצורה תורשתית

ראסל , כפי שביקש להוכיח איש הרוח השמרן האמריקני, של האוקיינוס

ארצות הברית . תי בין שני העולמותאך יש לשים לב להבדל מהו. קירק

כי "נוסדה עם מסגרת חוקתית ליברלית במהותה ועם רכיב פרוטסטנטי תנ

, לדוגמה, שאריות של השמרנות ההיסטורית אכן שרדו כאן. כבד משקל

הַּפטרּונים ההולנדים בעמק ההדסון , בקרב הברהמינים של ניו אינגלנד

או זכתה ילתה את הנמרצות אבל היא מעולם לא ג, ובעלי המטעים בדרום

  .תהודה שהיו לה באירופהל

שמרנות מסורתית מהסוג האירופי תמיד נראתה כמו משהו , בארצות הברית

זרמים רפובליקניים , עם הזמן; שניתן בהשאלה או פשוט כהעמדת פנים

פרוטסטנטים מכנסיות חופשיות . ופופוליסטיים שטפו אותה לגמרי

רו טינה לכנסיות האירופיות הממוסדות נט, לדוגמה, באמריקה המוקדמת

בנוסף הם לא חיבבו את מוסד המונרכיה והעריכו ניידות . שהדירו אותם

על אף שאותם אמריקנים מוקדמים ייתפסו כריאקציונרים על פי . חברתית

הם בוודאי היו מתנגדים לזכות הצבעה לכול או (אמות המידה של היום 

הם בהחלט לא נשמעו כמו , )תו מסורתייות מגדרחלוקות של ןלביטול

  .נד ברק בתפקידו כמגן המונרכיה והכנסייה הממלכתיתואדמ

ר סקרוטון התייחסו 'ישנו סוג נוסף של שמרנות שתיאורטיקנים כמו רוג

יש . ונדמה שהוא מורכב מגישות חיוביות כלפי מסורת וכלפי העבר, אליו

יא יוצרת אך אני גם מאמין שה, בי אהדה להשקפה הזאת כגישה מעשית

בדומה לתוויות פוליטיות אחרות , חסרת־בסיסנעשית מצב שבו השמרנות 

הזיהוי הזה של השמרנות עם נורמות התנהגותיות הופך בסופו . שבחנתי
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של דבר למעין פעילות אסתטית שבה האדם המתיימר להיות שמרן מדמיין 

 "איך להבין את הימין"בספרי על . שהוא הדבר שהוא מחליט להפוך אליו

כדבר , המבוססת על גישות אישיות, אני צוחק על השמרנות הזו

השמרנות צריכה הקשר היסטורי . אינדיבידואלי או כתרגול של הדמיון

כדי לבוא לידי ) האמין שזה המצב באנגליה, אגב, סקרוטון(מעשי צמוד 

  .יותר מהעדפה או נטיית אופי בלבדמשהו שהוא ביטוי כ

 שמבחינה היסטורית הוא שונה מה-ברדכ" ימין"בכתבי אני גם דן ב

שמרני והוא -פוסט) Lebenswelt ("חיים-עולם"הימין פועל ב. משמרנות

פופוליזם אינו . תגובה לשמאל מהסוג שהתפתח אחרי המהפכה הצרפתית

ככל שהוא , אבל הוא צורה לגיטימית של הימין, שמרנות המובנת לאשורה

ה לא אומר שכל דבר שקורא ז. מייצג התגייסות כוחות נגד יריב מהשמאל

כשאני שומע את . לעצמו פופוליסטי הוא אכן מה שהוא מתיימר להיות

ניוז שהם -אנשי המפלגה הרפובליקנית המוכרים טוענים בפוקס

בו בזמן שהם ממלאים את כיסיהם בהון תאגידי ומקדמים את , פופוליסטים

שאני  אני מזהה פארסה כ–המדיניות של מפלגות השמאל משנה שעברה 

אם מישהו יבקר אותי ויאמר שאני שמרן שעורך ירחון . רואה אחת

איני מאמין עוד שהמונח . אגיב בכך שאציין שאני בימין, פופוליסטי

נושא משמעות היסטורית רלוונטית לחברה המודרנית המאוחרת " שמרן"

על אף שלעיתים אני מחיל אותו על עצמי כדי להפגין סולידריות עם , שלנו

  .הנאחזים בתוויות הישנותעמיתים 

  

, ההפרזות של הליברליזםן מרבות לפני עשרים שנה כתבת שני ספרים שזיהו 

" אחרי הליברליזם: "בעשורים שלאחר מכןמאוד שלמרבה הצער החמירו 

)After Liberalism, 1999 (רב תרבותיות והפוליטיקה של האשמה"ו "

)Multiculturalism and the Politics of Guilt, 2002 .(מה , במבט לאחור

 בנוגע לכיוון של זיהית בשעתולדעתך היו הדברים החשובים ביותר ש

האם היו ? הליברליזם והשפעותיו על התרבות האמריקנית והעולמית

  ?התפתחויות כלשהן שהפתיעו אותך

  

שני הספרים הללו מכילים תובנות ומחקר שהשפיעו על כתבי המאוחרים 

יות בוחנת את השורשים המיתיים והרגשיים עבודתי על רב תרבות. יותר

, מי ששורשיה טמוניםומתייחסת אליה כאל , של פוליטיקה רב תרבותית
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בכפירה נוצרית שהורגת את הפונדקאי שלה ושנדמה , לפחות חלקית

, עבודתי המוקדמת יותר. שהעולם הנוצרי מצליח למתן פחות ופחות

שמה דגש על הנזילות , זם ובעיוותו הסופי של הליברליתמורותיוהעוסקת ב

בתחילת , לטענתי,  תהליך שהחל–הגדלה והולכת של הרעיון המדובר 

הליברליזם הישן "אני דוחה את ההבחנות המקובלות בין . המאה העשרים

שימש " ליברל"המונח .  ביניהם ממשיתמשום שאיני מוצא חפיפה" והחדש

ו למצב במשך יותר ממאה שנה כדי למסך שינויים מהותיים שהוביל

ומי " ליברלים"נדרים הם ה'שבמסגרתם מי שתומך בזכויות טרנסג, הנוכחי

 אמור להבהיר שאני אחרי הליברליזם". פשיסט"שמתנגד להן מסומן כ

 ככוח חברתי 19- וה18-רואה את הליברליזם האמיתי של המאות ה

. ותרבותי הולך ונעלם שאינו קובע עוד את הפוליטיקה או את המוסר שלנו

 חיו על פי כל הערכים שאותם 19-ליברלים בורגנים מהמאה ה, אגב

, מסירות של אדם לילדיו, עבודה קשה: מתעדפים השמרנים של היום

מאחר שהליברליזם כבר אינו קשור . כנסייהב ביקורנאמנות בנישואין ו

, לפחות באופן רטורי, הן נקשרות כעת, לגישות שאפיינו את הזרם הזה

 .ותלהגדרה קלוקלת של שמרנ

  

על נקודת המבט , השפיעה יהדותך על הגותך, אם בכלל, באיזו מידה

האם יש לך עמדה כלשהי בנוגע למאבק המתמשך בין '? השמרנית שלך וכו

  ?תוהיהדות והרפורמי
  

הוא . ך היהודי כבורא וכסמכות מוסרית"יש בי יראת כבוד לאל הנגלה בתנ

שוזר את עצמו לתוך והוא ; ניצב באֵחרּות שלו כלפי העולם שהוא עיצב

איני יכול להתחיל לתפוס את . ההיסטוריה האנושית בתור השגחה אלוהית

המורכבות ואת הקשרים ההדדיים של העולם הטבעי בלי להניח את קיומה 

איני מוצא היגיון באתאיזם לא רק כתחליף . של אינטליגנציה אלוהית

". עיתמד"אלא אפילו כהסתכלות ,  שהוא כמובן הפך להיות,לאמונה

משעשעים אותי ניסיונותיהם של אתאיסטים לאכול את העוגה ולהשאיר 

אותה שלמה בכך שהם פונים לרגשות מוסריים מסורתיים תוך כדי שהם 

על אף שכתבתי דברי , אגב. יוצאים בחריפות נגד המקור התאולוגי שלהם

אני מסכים , גרמני ליאו שטראוס-ביקורת על ההוגה הפוליטי היהודי

  הוא בתורה ביותר החשוב התיאולוגי שהאירוע שלו ההבחנה עם לחלוטין
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  .הבריאה האלוהית ולא סיפור יציאת מצרים

  

אני ". רייט- סנדק של האלט"בשנים האחרונות תויגת באופן זדוני למדי כ

מניח שהקורא העברי ישמח לשמוע מפיך על אודות הקישור הזה בין הוגה 

  . נאצים- ניאו, או יותרפחות , ובין ,שמרן מוערך, דעות יהודי
  

לקורא ,  נכונות– בעיקר על ידי השמאל –לו היו ההאשמות שהוטחו בי 

אך מי שקורא את . הישראלי היהודי הייתה סיבה טובה מאוד להיות מוטרד

מה שלקחו , מגלה שלפי הולי, רייט-הֹולי על האלט' ורג'המחקר של ג

-  שלי על הנאועילאחריפות לרייט מעבודתי היו הביקורות ה-נאמני האלט

בתקופה שבין מלחמות ) נאצי-הלא(שמרנות והכתיבה שלי על הימין 

בוודאי שמעולם לא עשיתי מאמץ להכריז על סולידריות עם . העולם

, נאציים בשום אופן-הגם שישנם חלקים ממנו שאינם פרו, רייט-האלט

 רייט כיום הוא סוס-האלט, בכל אופן. ושבין תומכיהם יש אפילו יהודים

פשוט נצמד , כל מי שמעוניין להצטרף לקבוצה האינטרנטית הזאת. מת

  .לגופה

  

וכמעט כל צורה של ממשל , "פשיסט"בתקופה שבה כל שמרן מכונה 

' וכו" נגד פשיזם"וכל מחאה של סטודנטים היא " פשיזם"אקטיבי נתפשת כ

הוא ספר נחוץ ביותר ' מסלולו של מסע צלב: פשיזם- אנטי' ספרך החדש –

אתה מתאר בהקדמתך את ההסתה המתמדת .  נגד הבורות והצביעותכהערבמ

מה שמאתגר כאן : "האקדמיה וקבוצות כמו אנטיפה, של אמצעי התקשורת

התקשורתיות , במיוחד בקרב האליטות האקדמיות, הוא הנטייה הרווחת

התחבולה הזו משמשת כדי . 'פשיסטים' מתנגדים כשלולל, והפוליטיות

', גזען '– אינו מסכים Aשאיתו , B מכנה את A: רצויהלהחדיל כל שיחה לא 

או צורה , אין ספק שאתה מתאר כאן תחבולה." 'הומופוב'או ' סקסיסט'

שמתפשטת כעת בקצב מסחרר בכל העולם המערבי , שיח-חדשה של אי

  ?  כיצד לדעתך יש להתמודד עם התופעה–הנאור 
  

מהפכני -אל האנטימסופקני אם ישנה התנגדות מאורגנת לשליטתו של השמ

אני טוען . במוסדות המרכזיים שלנו שתספיק כדי לשנות את מאזן הכוחות

מזה זמן רב שהדרך היחידה לצמצום כוחו של השמאל היא בכך 
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 –רק אם גוש השמאל יפנה נגד עצמו . שסתירותיו הפנימיות יכניעו אותו

אם אנשי הלאומיות השחורה או האסלאמיסטים יפנו נגד , לדוגמה

 BLM) Black Lives Matterאו אם תנועת , וסקסואלים או פמיניסטיםהומ

תתמרד נגד התאגידים הקפיטליסטיים ) "חיי השחורים חשובים" –

מאחר .  יהיה אפשר לערער את ההגמוניה של השמאל–המממנים אותה 

שהקואליציה השלטת מורכבת מקבוצות שנדמה שאחדותן נשענת אך ורק 

סדקים יתחילו , ו על תאוות כוח משותפתעל מושאי שנאה משותפים א

ימין אמריקני נמרץ היה מגלה התנגדות . להיווצר במקודם או במאוחר

חרם ארצי על התאגידים המממנים את , לדוגמה,  מארגן–נועזת יותר 

אבל בשלב . ומקיים ללא הרף הפגנות המוניות משלו, BLMהפורעים של 

ייתכן שהתנגדות מימין .  למדיהאפשרויות שלו עשויות להיות מוגבלות, זה

כבר אינה מסוגלת לערער את השמאל חוץ מבכך שתסייע לו להתפרק 

  .כתוצאה מסכסוכים פנימיים

  

והימין האמריקאי שלאחר  ֵהֶגל: החיפוש אחר משמעות היסטורית'בספרך 

חקרת את היחסים הסבוכים והמשונים בין השמרנות האמריקאית ' המלחמה

בהינתן שליבתה של השיטה ). וצילה המרקסיסטי(ת והפילוסופיה ההגליאני

כפי שעולה גם ממשמעותה הכפולה , או ההפרה(ההגליאנית היא השלילה 

כך שישו הוא , קץ והגשמה באחד: בברית החדשה] telos[של המילה טלוס 

את , בברית החדשה,  מתרגמתnomosהמילה [החוק /הטלוס של התורה

מה שמוביל , )החוק היא הגשמתו/וההפרה של התורה, ]שניהם גם יחד

מאחר ששום גבול , כל גבול] to cross; the Cross[לציווי ההגליאני לעבור 

יציבים או , ואף לא קשיחים(ושום קביעה אינם יכולים להיות מוחלטים 

ובהינתן שעמדה ; היחיד הוא השינוי או השלילה' מוחלט'באשר ה, )קבועים

 כיצד –קו שאין לחצות /קביעה/ולשמרנית דורשת סוג זה או אחר של גב

או אף ? יכולה כלל המחשבה ההגליאנית להוות בסיס לעמדה שמרנית

  ?להחשב בעצמה לכזו

  

אסור לבלבל בין הדיאלקטיקה של הגל ובין מאמציו של השמאל 

בהתפתחות , שיש לבטלו, המרקסיסטי להתייחס לעבר כאל רגע שלילי

מדע , ת בספריו של הגלהמבנה של הדיאלקטיקה ההגליאני. האנושית

 Philosophy of(פילוסופיה של המשפט ו) Science of Logic (הלוגיקה
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Right( ,הפילוסופיה של הגל . שונה לגמרי מהמודל המהפכני של השמאל

שואפת לצרף שלבים מוקדמים יותר במודעות המושגית וההיסטורית שלנו 

 הגל הוא של) Aufhebung" (שימה לעל"רעיון ה.  יותררילתוך הווה עש

  .מורכב וסובלני כלפי המסורת ממה שהשמאל עושה ממנוהרבה יותר 

 של הרברט ַמרקּוֶזה כהקדמה למחקר תבונה ומהפכהעל אף שקראתי את 

התברר לי עד מהרה שמרקוזה הציג את , שלי על המחשבה ההגליאנית

הוא הציע הבנה מוטלת בספק של מישהו שעל פי . הנושא שלו באופן שגוי

חיפוש אחר משמעות ב.  היה ליברל שמרני19-ת המידה של המאה האמו

 אני גורס שמרקסיסטים שהיו בשלבי התאוששות ממלחמת היסטורית

העולם השנייה אימצו לעיתים פרשנות אמיתית יותר של הגל מאשר זו 

הביעו , מרקסיסטים לשעבר שהתקרבו אל הימין. שהתקבעה אצל השמאל

בנוגע לאופי הדיאלקטי של ההיסטוריה לעיתים רעיונות הגליאניים 

 כפי שאני טוען בספרי על –למרבה הצער . ולחופש המסודר הנובע ממנו

 מנהיגי תנועות שמרניות שאחרי מלחמת העולם –הגל והימין האמריקני 

לעיתים קרובות . הן את מרקסואת הגל הן השנייה הוקיעו באותה נשימה 

  .הם אפילו לא הבחינו ביניהם

  

פוליטיקה והתיאוריה של ' שהקדשת את אחד מספריך המוקדמים ללאור כך

הפוליטיקה של "ולאחר האזנה לראיון שנערך איתך על , )1990(' קרל שמיט

במיוחד בקרב צעירים תומכי  ",)denialism(והמכחישנות " הקורונה

 מסקרן –) קרב מתנגדי נתניהומיוחד ב ב,באורח משונה, בישראל" (טראמפ

מדינות דמוקרטיות , ועדיין מטפלות,  על הדרך בה טיפלולשמוע מה דעתך

  ?  של הקורונה(Ausnahmezustand)" מצב החרום"ב
  

- על אף שישנם מצבים אמיתיים המייצגים את מה ששמיט תיאר כ

Ausnahmezustand ,לא הייתי מבלבל בין כל תירוץ שהמציאו הדיפ-

לבין , םסטייט וההנדסה החברתית של השמאל כדי להרחיב את כוח

השמאל יעשה את מה שנדרש . דוגמאות מייצגות של העיקרון של שמיט

  .מפולג ואובד עצות, לעומת זאת, הימין. כדי לרסק חירויות חוקתיות

  

  בהשגחת  אולי – "יומרו" שמרנים-ניאו הקרוב שבעתיד צופה אתה האם) א

  כזה לתהליך עדים אנו ?ממש של ליברלים-ניאול – הקדוש החופשי השוק
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" התקדמות"וקיוויתי שתוכלו לשפוך מעט אור על ה, בישראל של ימינו

" שמרנים"רוב אלה שמכנים את עצמם , באופן לא מפתיע) ב. המדאיגה הזו

והפכו את , בישראל דבקו בגרסא כלשהי של קנאות ליברלית לשוק החופשי

, שירתת בממשל רייגן לזמן קצר. או שלא, בצדק, רונלד רייגן לגיבור שלהם

מדוע . מה מהישגיוכבשנים שלאחר מכן הבעת את אכזבתך הגדולה מו

באילו דרכים בגד ? ומה קיווית להשיג בתקופתך בממשלה, תמכת ברייגן

האם בסופו של דבר הוא ? רייגן באידיאלים המוצהרים של הקמפיין שלו

  ?הסב יותר נזק למטרה השמרנית מאשר תועלת
  

הוא .  לקידום הימין האמריקניאני חושב שרייגן לא עשה שום דבר חשוב

-שהתיישב טוב עם הדיפ, ייצג סוג מסורס מאוד של שמרנות אמריקנית

המהפכה "ההתייחסות למה שנקרא . סטייט ושאר הממסד הפוליטי

של רייגן הפך להכרה בברית של מדינת הרווחה והעסקים " השמרנית

א שהביא רייגן בשום אופן לא היה נשי. הגדולים עם תעשיות ההגנה שלנו

רפובליקן שהשתמש מעת לעת בסיסמאות שמרניות -הוא היה ארכי. שינוי

. תוך כדי שהוא ממנה אנשי קריירה רפובליקנים לתפקידי מפתח בקבינט

ייתכן שהרייגניזם בגרסתו הישראלית מסמל את המדיניות של הליברלים 

זו גם . התומכים באופן כללי בגישה כלכלית של שוק חופשי, הישראלים

, ורנל'שמרנים ושל הוול סטריט ג-מדתם של מי שמגדירים את עצמם נאוע

. שמרנית-עיתון כלל ארצי שמאמרי המערכת שלו מבטאים השקפה נאו

אורתודוקסית או הימין יכול להיות או הרבנות ה, שים לב שבישראל

בוטינסקי ושל הציונות 'ממשיכי דרכו של זכעצמם את הלאומנים שרואים 

  . הרוויזיוניסטית
  

שמרנות כמו גם -הקדשת חלק נכבד מהקריירה שלך למאבק בנאו

, כעת נדמה שהסדר העולמי הליברלי מקרטע. באינטרנציונליזם הליברלי

דּוגין ואחרים טוענים שאנו , הנטינגטון. במה שעשוי להיות פרפורי גסיסתו

) Multipolarity(קוטביות - רב–עוברים כעת לעולם של ריבוי ציוויליזציות 

יירש את מקומה של המערכת הבינלאומית , לדעתך, מה. מונחיו של דוגיןב

  ?העכשווית
  

  היא העכשווית הבינלאומית המערכת של גסיסתה או מותה על כל הכרזה

  , נמצא )ופולין מהונגריה חוץ אולי( המערבי כולו העולם .מוקדמת בעיניי
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י בינלאומי בידיהם של תאגידים קפיטליסטיים ושל ִמנהל ציבור, כך נדמה

מרכז הכוח הזה אינו עומד ). Woke(שעשה יד אחת עם השמאל הָנעֹור 

להתקפל בפני התנגדות חיצונית או בפני הלאומיות הרוסית שבכתביו של 

  .אלכסנדר דוגין
  

בשנים האחרונות נדמה שישנה בימין מידה מסוימת של התעניינות מחודשת 

מו גם בכתביו של חברך יימס ברנהם כ'יש עניין רב בג: שמרנות- בפלאו

האבחנות של ן  מרבותיש הכרה גדלה והולכת בכך ש; סם פרנסיס, המנוח

וחלק ניכר מהביקורת שלך כלפי המפלגה ; פאט ביוקנן התבררו כנכונות

של " תחילהאמריקה "שמרנות השתקפה במדיניות ה- הרפובליקנית והנאו

 האם .יש בכתביך נימה ברורה של פסימיות, ולמרות זאת. טראמפ

האם הימין הישן ? "מאוחר מדי, פחות מדי"ההתפתחויות הללו הן בגדר 

  ?כשמו של אחד מספריך האחרונים, "מסורת נעלמה"הוא באמת 
  

- יש לי פסימיות עמוקה לגבי תחייה פלאו, אתעם כמה שכואב לי לומר ז

על אף שישנו בבירור דור צעיר , שמרנית בעלת חשיבות היסטורית כלשהי

. ה את רעיונות הכפירה שהממסד השמרני ניסה לרוב להסתירבימין המגל

והמדיניות שלו , ישנו ממסד תקשורתי שמרני רב עוצמה בארצות הברית

הממסד הזה משרת . הייתה לדחוק לשוליים את מה שנותר מהימין הישן

את האינטרסים של התאגידים שמממנים אותו ואת שאיפותיהם בעיקר 

רוב ההתקפות חסרות . ירים להפליא שלוהמקצועיות של הידוענים העש

השחר שהוטחו בי לאורך העשורים הגיעו בדיוק מהממסד הזה וכולן 

משתנים -להתיישר על פי הקווים הבלתי, בשנות השמונים, חוזרות לסירובי

אין שום סיבה להאמין שמאזן הכוחות . של תנועה שמרנית שהשתנתה

  .אושר אם זה יקרהעל אף שאני אהיה מ, שאני מתאר ישתנה בקרוב
  

לא רק במקורות , אחד המאפיינים הראויים לציון של כתביך הוא בקיאותך

צרפתית ואולי , איטלקית, אלא גם בגרמנית, אמריקניים ובשפה האנגלית

 – חיים או מתים –מיהם ההוגים האירופאים המובילים . בעוד שפות

  ?שלדעתך ראויים להכרה רבה יותר
  

  קונפורמיסטים -נון אירופאים אנשי רוח של יותר ירצע דור מגלה עדיין אני

  ישנם  .פשיזם-האנטי ידי על המונחית הדמוקרטיה על תיגר לקרוא המעזים
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, ובמערב אירופה, גיל ארבעיםמתחת לרובם , הרבה מתנגדים שכאלה

ומשטר מחשבות שהוא הדמוקרטיה הגרמנית שחור במיוחד באותו חור 

 טיל קינֶזלהכתב דוגמת , חלקם. דיםהם באמת מבוד, בגרסתה הנוכחית

)Kinzel( ,בלי שום תקווה להשיג משרה , מנהלים חיים מקצועיים בשוליים

אני מעריץ של ֵאריק , דרך אגב. במערכת החינוך הנשלטת על ידי המדינה

 לנשיאות מועמדותו על לאחרונה שהכריז יהפופולאר החדשות מגיש[ ֵזמּור

 של הגובר הכיבוש מפני צרפת של עצמאותה על להגן במטרה צרפת

שהנאום המרטיט שבו הוא הכריז על הצטרפותו למרוץ , ]האסלאם

מה חבל שהמורד הנפלא הזה אינו . ריגש אותי עמוקות, לנשיאות צרפת

יראי 'בגרמניה או בקנדה היו אולי כולאים את זמור כיהודי אלג. יכול לנצח

  .דובר צרפתית ושונא זרים
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   אלן טייט

  

  

  *?מהי חברה מסורתית
  

  1936, יוני, יניה' באוניברסיטת וירגPhi Beta Kappaנאום בפני אחוות 

  

" מסורת"נדרשתי למילה , אני מקווה שללא כוונת זדון, לפני זמן לא רב

לדון בבעיות כדי בשיחה עם קבוצה של אדונים ממדינות הדרום שנפגשו 

הוא אמר שמסורת היא דבר ; קם לנאוםאדון אחד מצפון קרוליינה . האזור

אני יכול להבין את . והציע שנפסיק להזדקק לה לחלוטין, חסר משמעות

" מסורתיים"סממנים רבים של חיינו אותם אנו רואים כ. נקודת המבט הזו

, אנחנו מבלבלים בין מסורת למאפיינים חיצוניים שהם; הם חסרי משמעות

לא יותר מאביזרי , שיר של אמריקהבקרב מעמד הביניים הע, נכון לעכשיו

, להבנתי, שכן. תפאורה השאולים מדרך חיים אותה כבר לא ניתן לקיים

ההבדל בין תפאורה מלאכותית לזירת התרחשות טבעית טמון בכך 

אנחנו יכולים . אך ללא עומק, שהראשונה מציגה בפנינו סצנה מוכרת

למסורת . ביום שניולחזור לחיים האמיתיים , לצפות בה בימי שבת וראשון

לכל היותר ; אין כמעט קשר לחיים האמיתיים, כפי שאנו מבינים אותה כיום

 וזאת –שביעיות עגומה פחות -היא הופכת את המציאות העגומה לשתי

- בסוף-מסורת"פנים בקרב אותם אנשי -כמובן רק אם אותה העמדת

ם הם מצדיקישאינה בסופו של דבר עגומה יותר מאותה מציאות " השבוע

  .  לברוח, לפחות בחלק מן הזמן, ממנה הם רוציםוש, בדרך חייהם

 לתשומת תאזואני מביא ,  הרומנטיציזם הזהקשה לי לגלות אהדה כלפי

 קיימת מסורת 1,פרסון'בין כותלי האוניברסיטה של ג, ליבכם כי כאן

הרוח . לטבעה של מסורתהנוגע מיוחדת של חשיבה ריאליסטית בכל 

חשיבה הזו מתבהרת לאור אמונתו כי דרכי החיים המאפיינת את דרך ה

                                                           

 ,Allan Tate, “What is Traditional Society?”, in idem., Essays of Four Decades :מקור

(Chicago: The Swallow Press, 1968), pp. 547-557. 
  .כל הערות השוליים הן מאת המתרגם *

ב ואחד מהאבות המייסדים "נשיאה השלישי של ארה, )1824–1743(פרסון 'תומס ג 1
 .יניה לאחר שפרש מן החיים הציבוריים'ת אוניברסיטת וירגייסד א. שלה
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שהאופן בו אנו ; ודרכי פרנסתם של בני האדם חייבות להיות זהות

מרוויחים את לחמנו חייב להשפיע בצורה מכרעת על האופן בו אנו 

שדרך הפרנסה שלנו אינה ראויה אם היא מעודדת אותנו ; מנהלים את חיינו

שאנחנו לא יכולים להעמיד פנים ; להעמיד פנים שהיא בעצם משהו אחר

[landed gentlemen]נטלמנים בעלי אחוזות 'שאנחנו ג
,  יומיים בשבוע2

הביניים בחמשת הימים -בעוד אנו מנהלים חיים של קפיטליסטים ממעמד

אתם ודאי זוכרים איך ַראְסִקין הסתייג מהסגנון הּגֹוִתי של . הנותרים

ים של ַּבְרֻּכים שהציע עבור הַּכ ואת העיטור–המפעלים של ימיו -אדריכלות

 שקי הכסף המסוגננים בהם הציע ראסקין 3.הבניינים החדשים שנבנו בזמנו

, היו אולי יכולים" בית לחם"לקשט את דפנות הבניין של יצרנית הפלדה 

אך אני בטוח , לשקף היטב את מה שמתחולל בפנים, באופן סימבולי

ופוטר את , אי מתנגדראש חבר המנהלים של החברה היה וד-שיושב

ראש ודאי היה -ואותו יושב; וסנטימנטליסט ותו לאראסקין כסטיריקן גרוע 

-ייתכן ואותו יושב,  יחד עם זאת.בוחר להותיר את דפנות הבניין חשופות

מאווים -יחטא מצד שני בסיפוק, המחויב מצד אחד לריאליזם כלכלי, ראש

מו אחוזה בסגנון הוא אולי ירכוש או יבנה לעצ; חומרי בתחום אחר

 אם הם לא – ויוסיף לה 4,יניה'וירג, גיאורגיאני באיזה מקום ליד מידלברג

פרסון 'כפי שעשה ג,  שורת עמודים תואמת–מלכתחילה כבר היו שם י

  5.ִנים-ב" בית המרובע"יניה לאחר שביקר ב'בוירג

שנולד רק מספר שנים לפני מותו [פרסון כמובן לא שמע על ראסקין 'מר ג

אך הוא ללא ספק ידע דבר או שניים על אירופה של ימי , ]ראשוןשל ה

הוא מעולם לא ביקר אצל וולפול . והוא סלד ממה שידע, הביניים

                                                           

, כפי שרואים אצל כסנופון, המקור הוא יווני". אציל חקלאי" ניתן גם לתרגם כ2
בתוך " (על ניהול משק הבית"ראו בעיקר את הדיאלוג ". יפה וטוב"ומשמעותו גם 

' דמה מאת פרופראה גם את ההק; 2002, הוצאת שלם, 'דיאלוגים סוקרטיים', כסנופון
 ).ובכלל, 82-80, כו' עמ, גבריאל דנציג

,  היה הוגה ומבקר אמנות ואדריכלות אנגלי)Ruskin)  ,1819–1890ון ראסקין'ג 3
נודע בעיקר בשל ביקורתו החריפה על המהפכה . מהבולטים בתקופה הוויקטוריאנית

ורה של התנגד לארכיטקט. התעשייתית וכלכלת השוק והשפעתן על החיים באנגליה
 תקיים להמוכרחה שסבר. המפעלים שמנסה לחקות את הסגנון הגותי הויקטוריאני

 . והחוץפניםהלימה בין ה
 .18-עיירה קטנה ופסטורלית שחלקים בה נבנו עוד במאה ה 4
 .שבדרום צרפת) Nîmes(מקדש רומי עתיק שנשתמר בעיר נים  5
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הוא ודאי היה מעיר .  אך הלוואי והיה עושה זאת6,"סטרוברי היל"ב

 אם –שבוע של וולפול -סוף-של-בעליצות שהמשמעות של אותה גותיקה

 היא הקץ המוחלט של ימי –זם לשם הסיפור תרשו לי להשתמש באנכרוני

גם להחיש הוא משהו " להחיות"שכן הוא הבין היטב ש. הביניים באנגליה

כי ברגע .  בלבדאם מחיים אותו באופן ציורי ושטחיוזאת  –את דעיכתו 

ימי לגבי פרסון 'אינני שותף לדעתו של ג. שהעבר הופך לציורי הוא מת

 שהוא היה רואה את כל הניסיונות להחיות אך יש לי יסוד להאמין, הביניים

-בעצמו להחיות את מעמד בעליהרי ניסה הוא . את העבר באותו האופן

ידי מעמד הקפיטליסטים העולה של - שנושל על[freeholders]האחוזות 

  .המאה השמונה עשרה

מאז ימי , אחד מהמאפיינים מעוררי הפליאה של השקפת העולם שלנו, ובכן

, כמדומני, אין אף תרבות אחרת. מיון ההיסטוריהוא הד, הרנסאנס

, כללית, אני משתמש במושג הזה בצורה חופשית. שנתברכה בסגולה הזו

שמאז תחייתם של לימודי יוון , הכוונה שלי היא. ואולי אף בזלזול מסוים

לאחר כמה . אנשים באירופה החלו להעמיד פנים שהם יוונים, הקלאסית

חזיק שתשהייתה הרואית מכדי , פנים-מדתכשקרסה אותה הע, מאות שנים

הנה יש לנו כאן . הם החלו להעמיד פנים שהם רומאים רפובליקנים, מעמד

 בצד זה ,אנחנו. עשרה-דרמטיזציה של הרוח הכללית של המאה השמונה

נאמר לנו .  לא נותרנו אדישים לזרמים הללו,של האוקיינוס האטלנטי

אין בנמצא הרי . האצילים מכלשאבותינו המייסדים היו בכלל הרומאים 

-אבי-שאבי, יניה'או מישהו מהדרום שמוצאו בוירג, יניה'אדם אחד מוירג

 כדי לחקות 7,סבו לא כתב מכתבים אל בנו תוך אימוץ סגנונו של אדיסון

 Libidinosa enim et intemperans adulescentia.כביכול את קיקרו

eifetum corpus tradit senectuti
כי אם המקצב , כן של הנאומים לא התו– 8

                                                           

מראשי , הסופר והפוליטיקאי הייתה אחוזתו של (Strawberry Hill)" סטרוברי היל" 6
האחוזה נבנתה בסגנון גותי . )Walpole ,1717–1797(הוראס וולפול " וויגים"מפלגת ה

עשרה - שהיה נהוג באנגליה במהלך המאה התשע" תחייה הגותית"ובישרה על זרם ה
 . ושנגדה התקומם בין היתר ראסקין

 Theמייסד המגזין,  אנגליהוגה ומדינאי, מחזאי, משורר, )1719–1672(וזף אדיסון 'ג 7

Spectator  . 
על , מרקוס טוליוס קיקרו, "עלומים פוחזים ושטופי זימה ימסרו לזקנה גוף שחוק" 8

 .36' עמ, )2014, נהר ספרים: בנימינה(, אברהם ארואטי. תר, הזקנה
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ore orotundoהם שהיוו מודל לאותו סגנון , והרגש
,  ששלט בדרום9

אם , הדורות הללו. במשך שלושה דורות, ובחלקים רבים אחרים באמריקה

ואלו אינם מוסרים לנו , פי הכתבים שהותירו לנו נציגיהם- לשפוט על

שמותירים נעורים לא ייחסו חשיבות רבה לאותן האותות , תמונה מסולפת

עשוי בשל כך להגיע , כפי שראינו עתה אצל קיקרו, רסן על גוף אשר-חסרי

רכון מעל כוס , 1770 בשנת 10הצעיר הנחפז מאלבמארל. בלוי אל הזקנה

קיקרו במחיצתו של כתבי שיכר במסבאה לאחר שבילה יום שלם עם 

, באותו הרגע,  אינו מהווה דוגמה מייצגת11המלומד פארסון דגלאס

, למערכת המוסר בה דגל קיקרו

השיחה שאם כי יש לי חשד 

 אפילו לאחר, שהוא מנהל

עוד שומרת , אי־אילו לגימות

על כמה מוטיבים שאולים 

  .מאותו סגנון קיקרוני

אני מקווה שלא תחשבו שאני 

סוטה לחינם מהנושא המרכזי 

אין . כדי לדון בשאלת הסגנון

בשבחו  טיעונים להעלות ברצוני

 הוא היה הוגה –של קיקרו 

 אלא לומר –משמים בכל שפה 

שאלו שחיו בשנים הראשונות 

של הרפובליקה האמריקאית היו בעלי אינסטינקטים עמוקים בכל הקשור 

מידה של גאונות ביכולתם לבצע דרמטיזציה של עצמם ישנה ו, לסגנון

בם הפוליטי והכלכלי היה כזה מצ. בנקודה המסוימת הזו בהיסטוריה

הם לא היו נמלים : להבין באופן מדויק את מקומם בעולםר להם שִאפש

והם לא חקרו בצורה סטטיסטית את התנהגותן של נמלים , באיזה קן כלכלי

                                                           

 ".סגנון מליצי"במובן של , "פה מלא "9
Albemarle 10 –מקומה של , עיר שארלוטסווילבה שוכנת ה, יניה' מחוז במדינת וירג

 .יניה'אוניברסיטת וירג
 דאגלס וויליאם הכומר. האנגליקנית לכנסיה לרוב השייך, כומר –) Parson (פרסון 11
)Parson William Douglas (כמורה שימש גם אשר, ידוע ומחנך כומר היה יניה'מוירג 

 .ומונרו, מדיסון, פרסון'ג לנשיאים פרטי
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 בתוך הם חיו. הם ידעו מה הם רצו בגלל שהם ידעו מי הם עצמם. אחרות

שפעל , ה להם לפתח אופי אנושי שלםמערכת חברתית וכלכלית שִאפשר

אם ברמה של התנהגותם הכלכלית ובין אם כשהם בין , בכל רמות החיים

  .במרוצי הסוסים

 היה יכול למצוא דמות הולמת 1790-יניה משנות ה'ייתכן כי האדם מוירג

 – [toga virilis]יותר לחיקוי מזו של אותו רומאי עוטה טֹוָגה של בוגרים 

 נהג להציגו בכתביו, הדילטנט הראשון של הדרום, 12כפי שהאדון קאסטיס

ועדיפה דמות ,  הייתה זו הדמות שבזמנו הייתה הזמינה ביותר עבורו אך–

אליוט . ס.תטען , לפני שנים ספורות. שכזו על חוסר מודל לחיקוי בכלל

,  שקיימים שני סוגים של מיתולוגיה13,בפני קהל באוניברסיטה זו ממש

הטוגה הרומאית של הרפובליקה . מיתולוגיה גבוהה ומיתולוגיה נחותה

הייתה ללא ספק מיתולוגיה נחותה יותר ] ב"ארה[שלנו המוקדמת 

ודומני שאליוט , עשרה הנוצרית- מהמיתולוגיה הגבוהה של המאה השלוש

אילו , כפי שאני בעצמי הייתי מעדיף אותה, היה מעדיף את הגרסה הגבוהה

עשרה הפך את -אך עלינו לזכור שהרציונליזם של המאה השמונה. נשאלתי

כפי שאכן טענו המשוררים , לנדירות ביותר, הרמותבכל , כל המיתולוגיות

יניה דווקא הצליח להתמודד 'וירג-אותו בן, אך יחד עם זאת; םהרומנטי

. יפה עם אותו מיתוס נחות שאותה התקופה בה חי נתנה לו רשות לטפח

ייתכן שהציורים שהוריש לנו קאסטיס נראים לנו כבעלי גדולה אסתטית 

 הגיבורים הראשיים תמיד נדמים לנו כמעין בהן, והדרמות שכתב, מסוימת

עם שמות כמו מארקוס טוליוס , שיש-כפילים של איזה וושינגטון עשוי

הן ככל הנראה היו עינוי . ניתנות לקריאה כיום-הן בלתי, סקיפיו אמריקנוס

וארלינגטון , ארלינגטוןבית אך קאסטיס בנה את . מעודן גם בזמנן-בלתי

, כמובן, הוא לא היה יכול לבנות אותו. נותהוא דבר שראוי היה לו להב

                                                           

ובעל , מחזאי, סופר,  אציל דרומי–) 1857–1781(ארק קאסטיס וושינגטון פ' ורג'ג 12
בונה . וושינגטון' ורג'ג, ב"בנו המאומץ של הנשיא הראשון של ארה. מטעים עשיר

הנודעת בשל סגנונה , יניה'ווירג, בארלינגטון, "בית ארלינגטון"האחוזה הגדולה 
 ".ינגטוןארל"ושעל שטחה הוקם לימים בית הקברות הצבאי הגדול , הקלאסי

 (The Page-Barbour 1933יניה בשנת 'אליוט נשא סדרת הרצאות באוניברסיטת וירג 13

Lectures.( הרצאות אלו התפרסמו לאחר מכן תחת השם After Strange Gods: A Primer 

on Modern Heresy (Faber and Faber, 1934) . אליוט סירב לפרסם את תוכן ההרצאות אלו
 . שם מספר דברים בעלי נימה אנטישמיתהשמיען היתר מכיוון שבי, בשנים לאחר מכן
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פרסון ראשון את ביתו במקום שאני מאמין שנודע למקומיים 'אילולא בנה ג

 14לו'פרסון לא היה יכול לבנות את מונטיצ'אך כמובן שג; "הר הקטן"כ

  . toga virilis-אילולא משל אז המיתוס הנחות של ה

,  רומא–קורותיו אשר יהיו יהיו מ, ייתכן ואותו הרעיון של המיתוס הנחות

 ואפילו הדרום הישן 16, הנטורליזם של הים הדרומי15,ליני'זמנו של צ, יוון

- אותה סגולה יוצאת,  מהווה רק חלק קטן מהדמיון ההיסטורי–ב "של ארה

אלו שחיו בתחילת ימי . דופן של האדם המערבי אותה כבר הזכרתי

, אין מדובר כאן בדת. פןהרפובליקה שלנו ניחנו בסגולה זו באופן יוצא דו

אין מדובר כאן גם ; הביניים-אנו מתכוונים לנצרות של ימי" דת"אם במילה 

שכן הדת נוגעת , שהרי הוא חלש תמיד תחת כל תרבות שהיא, בדמיון הדתי

המיתוס המינורי מבוסס על היסטוריה . לדברים שמעל לזמן ולהיסטוריה

  . מוחשית

אני מציע אותו לא ;  אך רק לרגע אחד,יש תרשים שאולי נוכל לשרטט לרגע

עזר להבנת הרעיון של חברה מסורתית כפי -כתמונה היסטורית אלא ככלי

שמסוגל ליצור , בשלב הראשון קיים רק הדמיון הדתי. שאני מציע

, עצים, אגדות, מיתולוגיה ללא כל אפליה בין מאורעות היסטוריים

בצורה בה נדמה כאילו , באופן שמבצע האנשה מוחלטת, חיות, אוקיינוסים

שהוא , בשלב השני מגיע הדמיון ההיסטורי. יש לכל אלו מעין טבע אנושי

 בו ניתן ליצור מיתוסים מתוך –מעין גרסה נחותה יותר של הדמיון הדתי 

בנקודה הזו . גבולות מוגדרים של מאורע או תקופה היסטורית מסוימת

אך לא ,  כמו קאטומסוגלים אנשים להשוות את עצמם לדמויות היסטוריות

קאטו היה דמות . מסוגלים לראות את עצמם כנתונים למרותם של אלים

  . אפולו הוא מטרה רחוקה מדי; אמיתית

אנו , ועם ניצחון הפוזיטיביזם בזמננו. בשלב השלישי משתלט הפוזיטיביזם

במקום מציאות מעשית כמו זו המתקיימת תחת הדמיון , מקבלים

התואר מכריז על עצמאות - כמו משפט בו שם,מציאות מוגבלת, ההיסטורי

-תחת הפוזיטיביזם אנו מקבלים היסטוריה יום. עצם-ומגדיר עצמו כשם

אני ממהר להוסיף , ואם נדמה כי מדובר ברעיון מורכב. פשוטה, יומית

                                                           

משמעות השם באיטלקית . 1809שבנייתה הושלמה בשנת , פרסון'שם אחוזתו של ג 14
 ".הר קטן"היא 

 .וצורף איטלקי מתקופת הרנסאנס, אמן,  פסל–) 1571–1500( ליני'בנוונוטו צ 15
 .של האיים הרבים שבתחומםהנודעים ב, החלקים הדרומיים של האוקיינוס השקט 16



 470

למרות שהיא , ידי עצמה- שלמרות שההיסטוריה לא יכולה להיכתב על

להשפעתן של דעות קדומות נתונים , צריכה להיכתב בידי סופרים אשר

כל סוג של דמיון , עדיין נכון לומר שבמצב עניינים זה, כמו כולם, וסתירות

יכולת בכל -ובמקום להודות שההיסטוריה היא חסרת. נעלם, היסטורי

: ההיסטוריונים עצמם עדיין נצמדים למילה, עצמית-הקשור לכתיבה

תודולוגיה היא אשר המ. אנו חיים בעידן המתודולוגיה ההיסטורית. מתודה

  .מביאה את בשורת ההיסטוריה לעולם

אך אני סבור שיש יסוד להאמין שעצם , אין בכוונתי להאריך בנושא כרגע

עדיין , מתודהלמרות שבימינו היא מחוברת למילה , היסטוריההמילה 

משהו המנסה לבצע את , כפי שטוענים הדקדקנים, מסמלת יכולת פעולה

 מתודהה, בור שהדבר נכון שכן בעצם הווייתהאני ס. עבודתו שלו עצמו

 בינה ובין –מופשט , מתודה באופן כללי. אינה מחוברת לשום דבר

אני מדבר על , כמובן. אנושית אין כלל הבדל-בלתי, היסטוריה מופשטת

 האמונה – של החוק הפיזיקלי להאידיא,  אליו שואף ההיסטוריוןלהאידיא

בין אם , כמו המדעים האחריםשמדע ההיסטוריה צריך להיות מדויק 

ניתן , אם כך, את המתודה ההיסטורית. השגה או לא-אפשרות זו היא בת

 כדרך לגלות –ידי מישהו שכלל לא מאמין בשימוש שלה - על–לתאר 

היסטוריות שהן אמיתיות במובן שונה מזה הנהוג בעולם בו  "אמיתות"

כלפי ] רק[נות הן נכו, שבקצרה, אמיתות: חיים ההיסטוריון וחבר רעיו

  .המתודה ההיסטורית

אך אני מבקש להקריא כאן , 'ארץ השממה'דאי מכירים את ובכם וור

  17: קראו את השיר הזהטרםלטובת אלו ש, ד אחמקטע

  

 ,ְּכֵכס ַמְלכּות ְמֹמָרט, ָׁשְבָתה-ִּכֵּסא

 ָׁשם ַהַּמְרָאה, ֹזַהר ַעל ַׁשִיׁש

 ַעל ַעּמּוִדים ִעם ִּפּתּוֵחי ֵעָנב

 ִציץ ֵאל קּוִּפיד ֶׁשל ָזָהבֵמֶהם ֵה

 )ֵׁשִני ִהְסִּתיר ֵעיָניו ַּתַחת ְּכָנפֹו(

 ,ִהְכִּפיָלה ִאֵּׁשי ַהִּנְבָרׁשֹות ִׁשְבַעת ָקִנים ָּבן

                                                           

הוצאת ( נח שטרן גומו שללקוחים מתוך תר" ארץ השממה"הקטעים המובאים כאן מ 17
 ".משחק שחמט"', הקטעים כולם לקוחים מחלק ב). 1940', ספר'
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 ַמֲחֶזֶרת אֹור ֶאל ַהֻּׁשְלָחן ְּבעֹוד

 ,ִהְבהּוב ַיֲהלֹוֶמיָה ָעָלה מּולֹו

 ;ֶׁשַפע-ִנְׁשָּפz ִמֻּקְפָסאֹות ָסִטין ַּבֲעֶתֶרת

 ִּבְצלֹוִחּיֹות ֶׁשל ֵׁשן ְוֶׁשל ְזכּוִכית ְצבּוָעה

 ָאְרבּו ְּבָׂשֶמיָה ָזרּו, ְּב|א ִמּגּוָפּה

 ,ֵהִביכּו,  ָּדְלחּו–נֹוְזֵלי , ּפּוz,  ֹּדַהן–ִסְנֶּתִטים 

  .ִטְּבעּו ָּכל חּוׁש ְּבִניחֹוחֹות

  

להתלבש לקראת ארוחת , אני משער, בתפאורה יפה זו עומדת הגברת

  :רואיי על הקירות ועל התקרה מוצגים שרידים של עבר ה.הערב

  

 ָים ִנּזֹון ִמְּנֹחֶׁשת- ֵעץ–ֲעָנק -קֹורֹות

 ,ֻמָּקף ַאְבֵני ַסְסּגֹון, ָּבַער ָיֹרק ְוָכֹתם

 .ּוְבאֹור נּוֶגה ֶזה ָצף ּדֹוְלִפין ָחטּוב

  –ֵמַעל ַּכְרֹּכב ַעִּתיק ֶׁשל ָאח ָׁשם ִנְרֲאָתה 

  –ֹוֶפה ַמֲחֶזה ַיֲעִרי ְּכמֹו ַּבַחּלֹון צ

 ַהֶּמֶלz ַהַּבְרָּבִרי, ְּתמּוָרָתּה ֶׁשל ִפילֹוֶמָלה

 ַאz ָׁשם ַהָּזִמיר; ִאְּנָסּה ְּבָיד ַּגָּסה

  ...ְיֻחַּלל-ִמֵּלא ָּכל ַהִּמְדָּבר ְּבקֹול |א

  

, פנים-יש לנו עניין מיוחד באותם אלו המתגוררים בנסיבות כה מסבירות

טוב אשר יש להיסטוריה ולאמנות של המסורת שלנו ונוטלים חלק בכל ה

הם לפחות נותנים לנו מצג של הצדדים המועילים של מיתולוגיה : להציע

אם לא את התמימות הטמונה , יתכן שנצפה מהם להראות לנו. נחותה

של הקירות , או שהוא עצמו הביטוי, סגנון גבוה שמבטא את, בדמיון הדתי

  :נושכן המשורר מזהיר; הוא הדבראך לא כך . העליהם ִהְתּבֹוַנּנּו זה עת

  

 ְועֹוד ְּגרֹוִפּיֹות ָּבלֹות ֲאֶׁשר ַלְּזַמן

 ֵעיַנִים-ְּדֻמּיֹות לֹוְטׁשֹות; ֹּתֲארֹו ַעל ַהִּקירֹות

 .ְמַהּסֹות ֶהָחָלל ִהִּקיפּו, ַׁשחֹות, ַׁשחּו ֵמֶהם

  .ִנְגְררּו ְצָעִדים ַעל ְּפֵני ַהַּמְדֵרגֹות
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ו לי אם אטען כי הצעדים הנגררים עומדים להביא עימם אני מקווה שתסלח

, מכיוון שלאחר שיחה חסרת כל משמעות, וזאת. את המתודה ההיסטורית

בה גם הגבר וגם האישה אינם מצליחים להרגיש מאומה מלבד שעמום 

  :מצהירה לפתע האישה, מטרה משווע-אינסופי וחוסר
  

 "?ָמה ֶאֱעֶׂשה? ָמה ֶאֱעֶׂשה ָּכֵעת"

 ְוֶאְתַהֵּלz ָּבְרחֹוב, ה ַּכֲאֶׁשר ִהְנִניָּפֵרץ ַהחֹוָצֶאְת"

 ?ָמה ַנֲעֶׂשה ָמָחר. ָּכz, ְּכֶׁשְּׂשָעִרי ֻמְפַׁשל

  "?ָמה ַנֲעֶׂשה ְלעֹוָלם
  

 ואני מבקש מכם למקם את דבריו על רקע העבר –זוגה משיב לה -בן

הדברים שהוא אומר : ההירואי של אמנות הרנסנס שעל התקרה והקירות

  :ה מפחיתים מן הערך של אותו עבר לכדי עקבות של זמן שדעךל
  

 .ַהַּמִים ַהַחִּמים ְּבֶעֶׂשר

 .אֹוטֹו ָסגּור ְּבַאְרַּבע, ְוִאם ָּגׁשּום

 ,ַוְּנַׁשֵחק ְּבַׁשח

  .ַנְצִמיד ֵעיַנִים ַחְסרֹות ַעְפַעַּפִים ּוְנַחֶּכה ִלְדִפיָקה ַּבֶּדֶלת
  

כאן אני . י מבקר ספרות או משורראיננ, בנקודה זו, עכשיו למרבה המזל

 מר אליוט יותר משהוא מבקש ואם אני מבקש למצוא בשירו של, מֹוָרִליְסט

,  אתם ודאי תזכרו שבימינו אנשי המוסר הם אנשים נואשים;לטעון

. השכל גם משירה מודרנית-הם ינסו לדלות מוסר, וברגעים הקשים שלהם

, מטרה-קטואליזם חסראם נדמה שמשחק השחמט הוא סמל נדוש לאינטל

העבר העשיר של המסורת הגדולה המשתקף . השימוש בו הוא עדיין צודק

נתקל בזעזוע עמוק בהשוואה למשחק המסמל את פיזור הנפש , מתוך החדר

כשהגבר מציע כאן את משחק . אנושי של התודעה המודרנית-הבלתי

האישה . השחמט הוא בעצם מבקש מעין אמת חסרת כל משמעות עבורם

 אמרה שהיא אינה מצליחה למצוא זה עתה , במערכה המדהימה הזו,כאןש

 ושהיא –משמעות - המורליסט יעיר שזהו סימן לחוסר–לעשות מה 

  .מתכננת לצאת אל הרחוב בשיער מפוזר

, ושל חוקי התנהגות, מוסרי, דתי, שבתקופות של ניוון נימוסי? למה הכוונה

שאלו שאבד ; צורה אלימה וכאוטיתהִחּיּוִנּיּות שלנו דורשת שנבטא אותה ב
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להם המיתוס הגבוה של הדת והמיתוס הנחות של הדרמטיזציה ההיסטורית 

שהם כבר לא ; איבדו גם את התבניות של צורות ההתנהגות האנושית

מסוגלים לקבוע מטרות אנושיות או לפתח תפישה דרמטית של טבע 

שאין , תיופרגמאטשהם ויתרו על אנושיותם עבור סדרת מטרות ; האדם

  .אדם-ידי בני-אלא בעולם שאינו מיושב על,  כל משמעות אמיתיתןלה

 אדם. היא משל לאדם המודרני, אני מאמין, האישה בשירו של אליוט

הוא לא צריך אותם ; אך הוא לא לוקח בו חלק, מוקף בכל אוצרות העברש

הגבר מסמל את  ניתן לומר כי, כדי להשלים את המשל שכאן. כדי להתקיים

מה שיש לו : סוג האמת אותה תיארתי בקווים כלליים כמתודה ההיסטורית

משחק שאין לו כל קשר , להציע הוא שימוש באינטלקט ללא כל מטרה

, ווההכלי של חזקה על העבר וה, יום-לאופן שבו אנו מתנהגים בחיי היום

  .בו אין לנו שליטה או יכולת שימוש

כי חברה . [untraditional]ית מסורת-האדם החי במצב כזה חי בחברה בלתי

מסורתית אינה מאפשרת לחבריה להוריש לדור הבא את שקיבלו מן -בלתי

ניסיתי לתאר במונחים של מוסר כמה מן הפגמים של ? ומדוע. העבר הקרוב

מבלי ,  ואני רוצה רק להעלות את השאלה–מסורתית -החיים בחברה בלתי

 ניתוח בה נוכל להבין את האם לא קיימת איזו שהיא צורת, לצפות לתשובה

אשר תוכל להראות לנו דרך אחת להבנת ההבדל המהותי , מצבנו הנוכחי

  ?מסורת-שבין מסורת לחוסר

מדוע חיים אנשים כה רבים . אשוב עתה לשאלה שהצבתי בתחילת דבריי

? באופן אחד במשך חמישה ימים בשבוע ובאופן אחר ביומיים הנותרים

 חפץביניים מפיטסבורג או בירמינגהם ה-איך קורה שהקפיטליסט ממעמד

בית בסגנון גאורגיאני מהתקופה שלפני מלחמת האזרחים בסביבות ב

אלו , ואיך ייתכן שלעומתם? יניה'וירג, או מידלברג, קנטאקי, לקסינגטון

והביעו התנגדות , שבנו את הבתים הללו רצו אך ורק את הבתים האלו

: של מלחמת האזרחיםהשנים [עשרה -בשנות השישים של המאה התשע

יש תשובות רבות ? לכל ניסיון להעביר אותם משם בכוח.] א. י– 1861-65

הקפיטליסט אינו מאמין . אך יש לי מקום רק לאחת, לשאלות האלו

הטבע האנושי דורש הלימה ; בדוכמשהבסיס החומרי של חייו הוא 

ול שהצד הכלכלי של חייו פשוט אינו יכ, הומוגנית בין דפוסי ההתנהגות

הוא בוודאי רואה בחורבות של הדרום הישן סמל לאותם חיים . לספק לו

אך האדם מהתקופה שלפני מלחמת האזרחים לא ראה שום . הומוגניים
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הם . גנון גיאורגיאני לבסיס הכלכלי שִאפשר אותוהבדל בין אותו בית בס

  .היו הינו הך

 את אך אנא הרשו לי להשתמש בגוזמה כדי להבהיר,  מגזיםאוליאני 

בני האדם מעולם לא הצליחו להשיג התאמה . הנושא עד כמה שניתן

אך הם מעולם לא כשלו ; מושלמת בין טבעם המוסרי לסדר הכלכלי

האדם שלפני מלחמת . במשימה הזו בצורה כה מחפירה כמו בעת הנוכחית

במידה שבה הוא הצליח לאחד בין טבעו המוסרי לצורת הפרנסה , האזרחים

-הוא לא נשלט על; הוא זה ששלט במשאבים. ורתיהיה אדם מס, שלו

. אני סבור שהסממן הבולט של החברה המסורתית הוא פשוט זה. ידיהם

אנשי . כדי להתפרנס אין צורך לשים בצד את המוסר, בחברה מסורתית

והם לא , תמסורת אף פעם לא מצליחים ממש להתפרנס בצורה מוחלט

, ל חייהם הם מנסים להתקייםכ: או במילים אחרות. ממש מפסיקים לנסות

כל הבסיס הכלכלי של חייהם . תוך כדי שהם עומדים תמיד על אנושיותם

ויש באפשרותם להתנהג , קשור באופן גורדי לצורת התנהגותם המוסרית

זהו העיקר העומד בבסיסה של הפילוסופיה של . בצורה מוסרית כל הזמן

  .פרסון'ג

ולא , כזו הייתה קמה היוםהתשובה היא שאם חברה ? ומה מסורתי בכך

היא הייתה חברה מסורתית מכיוון , היה לה שום עבר משום סוג שהוא

מה הוא תפיסה מוסרית של -אותו דבר. מה למסור הלאה-שהיה לה דבר

אינו עוין את , בחברה שכזו, היסוד החומרי של החיים. האדם ביחס לחומר

ק בכלכלה כפי שקורה ללא כל ספ, העקרון של הנצחת הקוד המוסרי

זוהי כבר אבחנה נדושה שאת המערכת , בשלב זה. קפיטליסטית-הפיננסית

ר לשיעור ללא כל קש, הכלכלית המודרנית שלנו ניתן לתפעל ביעילות

  .ים אותההקומה המוסרי של אלו המתפעל

לא רק , הרכוש החומרי אשר מאפשר את קיומה של החברה המסורתית

א הוא עצם הבסיס עליו היא אל; ין קוד מוסרי אחידושהוא אינו ע

כמו שהבד הוא האמצעי של , אותו הרכוש הוא האמצעי, בנוסף. מושתתת

כי הרי . המאפשר את הנחלתו של אותו קוד מוסרי לדור הבא, הצייר

האדמה הייתה בעבר הרכוש המסורתי העיקרי דרכו הביע האדם את טבעו 

או .] א. י– את הטבע המוסרי[והמשימה שלנו היא לשקם אותו ; המוסרי

מערכת המפקיעה , הפיננסי-הקפיטליזם. למצוא משהו השקול לערכו כיום

היא בהכרח עוינת את , את יכולת השליטה של האדם באמצעי הפרנסה שלו
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מוסר הוא אחריות כלפי תנאים מסוימים . היכולת לפתח טבע מוסרי

ככל שהמערכת המודרנית תתפתח בכיוון בו היא התפתחה . הנתונים מראש

- כך תהא החברה שלנו יותר ויותר אנטי, במהלך שני הדורות האחרונים

וכך יהיה קשה יותר להנחיל את השברים של המסורות אותם , מסורתית

  .ירשנו

ואף הקודים , המיתוס הנחות יותר של ההיסטוריה, המיתוס הגבוה של הדת

הם לא יכולים , אכן; לא מסוגלים לשמר את עצמם, הרגילים של ההתנהגות

ומכיוון שההיבט החשוב ביותר של . החיים שלנו-להתקיים מחוץ לניסיון

הבסיס הכלכלי , החיים שלנו הוא האופן בו אנו מרוויחים את לחמנו-ניסיון

, טובות או רעות, ההתנסות שלנו-של החיים הוא הקרקע ממנה כל צורות

  .צריכות לצמוח

  

•  •  •  

  

   המתרגםאחרית־דבר מאת

  
 היה אחד מן האינטלקטואלים החשובים באמריקה (Allen Tate; 1899-1979)אלן טייט 

ואחד ממנהיגיה של , סופר, מסאי, מבקר, משורר: העשרים- המאה- ובמחצית-בתחילת
-קבוצה שבמקור מנתה שנים, )The Southern Agrarians(' האגררים הדרומיים'קבוצת 

קראו תיגר , דמתבמהלך העשורים הראשונים של המאה הקוש, עשר משוררים וסופרים
על מגמות התיעוש והמודרניזציה של אמריקה בשם חזון מקורי המבוסס על העקרונות 

ובילדותו עברה המשפחה , הוא נולד בקנטקי. חקלאיים של מדינות הדרום-האגרריים
החל את לימודיו , עשרה- בגיל שמונה. שהיה איש עסקים, תכופות בשל עבודתו של האב

שם עד מהרה התבלט בשל , טנסי, אנדרבילט שבנאשווילהאקדמיים באוניברסיטת ו
והוא אף הוזמן להשתתף בחוג הבית הספרותי שהתקיים , חריפותו האינטלקטואלית

בו נפגשו כמה מן , סידני הירש) והיהודי(בביתו של המחזאי והמיסטיקן האקסצנטרי 
בות רבים ממשתתפי החוג הפכו בר. המרצים והסופרים המזוהים עם האוניברסיטה

אחד , טייט היה בין הצעירים שבקבוצה. 'האגררים'השנים לגרעין המקורי של חבורת 
משורר וסופר אשר , )1989-1905(לצד רוברט פן וורן , משני סטודנטים לתואר ראשון

, שזכה בפרס פוליצר) 1946 (כל אנשי המלךעתיד בעצמו להתפרסם בעיקר בזכות הרומן 
 פרסם טייט ביוגרפיה של הגנרל 1928-ב. ולתיאטרוןכמו גם למספר עיבודים לקולנוע 

השיר הידוע . כמו גם את ספר השירים הראשון שלו, קסון'ג" סטונוול"הדרומי תומאס 
שיר הלל " הוא – ויש שיאמרו שמתוך שירתו של טייט בכלל –ביותר מן הקובץ הזה 

שנה פרסם לאחר ). Ode to the Confederate Dead" (לחללי הקונפדרציה] אֹוָדה[
. פרסון דיוויס'ג, של נשיא הקונפדרציה במלחמת האזרחים האמריקאית, ביוגרפיה נוספת
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ובסוף שנות , )האמריקאי" משורר החצר(" שימש כמשורר הקונגרס 1943-44בשנים 
  .כיהן כנשיא האקדמיה האמריקנית לאומנויות ולספרות, השישים

 תחת הכותרת 1930-יצא לאור ב' םהאגררי'המניפסט הרעיוני החשוב ביותר של קבוצת 
I’ll Take My Stand ,אתעקש על עמדתי"או " אעמוד על שלי: "או בתרגום חופשי ."

היוותה כמעין , הלקוחה מתוך שורה בהמנון של מדינות הקונפדרציה, הכותרת עצמה
רוזוולט ותפישת . כמו גם כלפי הנשיא המכהן פרנקלין ד, התרסה כלפי הצפון השאנן

, ב"ראו כניסיון להטיל משטר הומוגני על כל חלקי ארה' האגררים'אשר , שלו" ילניו ד"ה
הספר , באותה מידה. בלא התחשבות בשוני ובהבדלים שבין האזורים והמדינות השונות

וקנה לו גם , מ"בולשביזם שהשתלט לא מזמן על ברה- גם היה מכוון נגד המרקסיזם
אחד מהשמות האפשריים , למעשה(ת מעריצים רבים בקרב האינטליגנציה האמריקאי

 Tracts Against),"מסות נגד הקומוניזם"ששקלו המחברים לתת לקובץ במקור היה 
Communism.( אך למרות . הספר נמכר בלא יותר מכמה אלפי עותקים, בשנים הראשונות

.  אך גם מן השמאל,בעיקר מן הימין, השפעתו הייתה אדירה בקרב אינטלקטואלים, זאת
 שבעצמו שימש – אליוט ס.תהוא תרם רבות לגיבוש המחשבה הפוליטית של , תרבין הי

הספר ידוע כאחת , כיום. '40-וה' 30- בשנות ה–' האגררים'כמקור השראה לרבים מן 
ובפרט המחשבה , מאבני הפינה של המחשבה השמרנית באמריקה במאה העשרים

דרך "ל אלו המחפשים הוא גם ממשיך להשפיע ע. ליברלית-והאנטי-השמרנית הפוסט
בין . מזה" מדעי"והסוציאליזם ה, מעבר לליברליזם ולקפיטליזם מזה" שלישית

ניתן למנות למשל את עורך הדין והפוליטיקאי ' האגררים'ממשיכיהם של - תלמידיהם
והמסאי והסופר , ב מספר פעמים"שהתמודד על נשיאות ארה, צרכני ראלף ניידר-האנטי

שהוא אחד מן המבקרים החריפים של תעשיית המזון , (Wendell Berry)ונדל ברי 
ספק אם , יחד עם זאת. הפועלים כיוםבולטים ב ואחד ההוגים האמריקאים ה"בארה

הצליח לשמר את התעוזה ואת עומק החזון של ' האגררים'מממשיכי דרכם של מישהו 
  .הקבוצה המקורית

ובעיקר בקשר שבין דת , אולוגיותילאורך כל הקריירה שלו היה טרוד טייט בשאלות ת
-  תרם טייט מסה על הדת הפרוטסטנטיתI’ll Take My Standלקובץ . לסגנון החיים

טייט דווקא היה ביקורתי , אולי בניגוד למצופה. בפטיסטית הנפוצה במדינות הדרום
-שכן הוא חשב שהוא מעודד מרדנות מסוימת כלפי דרך, מאוד כלפי אותו זרם בנצרות

- נדיבידואליזם מן הסוג המאפיין דווקא את החיים המודרנייםכמו גם אי, האבות
המיר את דתו לנצרות , ובין היתר בהשפעתו של אליוט, 1950-ב, מסיבה זו. עירוניים
אלא גם , מזו שהכיר" מסורתית"בקתוליות מצא טייט לא רק תיאולוגיה יותר . הקתולית
בר הפיאודלי של ימי גם הע- דורי עמוק למסורת האירופית הקלאסית כמו-קשר בין
טייט ראה בקתוליות את אותם מוטיבים , סטרטון'צ. ק. בדומה להוגה האנגלי ג. הביניים

נאמנות , התפתחות אורגנית, מסורת: משכו אותה אל החזון האגררי מלכתחילהש
  .וערכים נצחיים, למקום
א אל, I’ll Take My Standאינה לקוחה מתוך הקובץ ?' מהי חברה מסורתית'המסה 

. 1936-יניה ב'היוותה במקור נאום שנאם טייט בפני אגודת סטודנטים באוניברסיטת וירג
שכן , ואפילו מעט קשה להבנה, דופן מבחינת המבנה שלה- זוהי הרצאה מעט יוצאת

ובתחילת דבריו נדמה אפילו שלא ברור לו , אסוציאטיבי, טייט נוקט בה מעין טון אירוני
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. כך מתבהרת התמונה,  שככל שטייט מתקדם בדבריואלא. עצמו מה הוא הולך להגיד
ניתן , אמנם. כבר אין משמעות אמיתית" מסורת"טייט מתחיל באבחנה שבזמנו שלו ל

אך אלה , מסורתיים בחייהם של פלוני אלמוני זה או אחר" מוטיבים"עדיין לזהות 
י של טייט מציין באופן מיוחד את מעמד העשירים הדרומ. משמשים כלא יותר מקישוט

בו אנשי עסקים רוכשים אחוזות ובתים ישנים ומעמידים פנים בסופי השבוע שהם , ימיו
". רגילות"יש להם עבודות  בעוד במהלך השבוע, חיים חיי איכרים מן המאה הקודמת

. אך הוא משקף נאמנה את העידן ההיסטורי בו הוא חי, הוא אבסורדי, לדעתו, מצב זה
טייט מציע , של אליוט" ארץ השממה"שנות מקורית לתוך כדי שהוא מציע פר, בהמשך

  .מעין פילוסופיה של ההיסטוריה המבהירה יותר טוב את כוונותיו
להבדיל בין שלושה עידנים המשקפים לא רק טייט מציע , מבטיסטה ויקו'בדומה לג

אלא גם באופן שבו , )ב"כלכלה וכיו, חברה, מדינה" (היסטורי"התפתחויות במישור ה
הדמיון "בעידן הראשון שולט באדם . במובן האפיסטמולוגי, "דם את מצבומבין הא"

כאילו האלים עצמם מהלכים , "מיתולוגי"בו מזדהה האדם עם סביבתו באופן , "הדתי
האדם אינם -בו בני, "הדמיון ההיסטורי"בעידן השני משתלט . אדמות- עדיין עלי

, עצמם כבני תקופות אחרותאבל מסוגלים לדמות , מסוגלים להזדהות יותר עם האלים
, או להבדיל(יוון או הרפובליקה הרומית - כמו שלמשל אנשי הרנסאנס דימו עצמם לבני

בו סבור , בעידן השלישי"). מכבים החדשים"כפי שהציונים הראשונים ראו את עצמם כ
אשר אינו מאפשר לאדם להזדהות לא , "פוזיטיביזם"משתלט ה, ו חיטייט כי הוא עצמ

. יומי-זהו עידן שכולו קידוש ההווה היום". גדול"עם האלים ולא עם העבר ההיסטורי ה
או , ידי רכישת אחוזות גדולות וישנות- בין היתר על, האדם מנסה למצוא משמעות

כל שנותר לו .  לו את שאבדאך אלו לא יוכלו להחזיר. חפצים אחרים מן העבר ההרואי
הפתרון לאותה מצוקה מודרנית הוא , לפי טייט. עקר ונוסטלגיה" אינטלקטואליזם"הוא 

הוא סבור שעל החברה המודרנית לחזור לעידן בו קיימת חפיפה בין . מעל הכול כלכלי
כפי שאבותיו של בן הדרום בן ימינו ראו באחוזתם לא רק , דרכי הפרנסה לצורות החיים

, זהו הצעד הראשון. אלא גם מקום עבודה שסיפק את צרכיהם הכלכליים, ב מחייהמרח
חברה אשר לא רק מספקת את צרכיהם , "חברה מסורתית"לבנייתה מחדש של , לפי טייט

 . לדורות הבאים" למסור"אלא גם כזו שיש לה דבר מה , החומריים והרוחניים של חבריה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  )יפתח אופק: ברצירף אחרית־דתרגם מאנגלית ו(
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 גאסט אי אורטגה חוסה

  

  

  צורות השלטון:  פרק שמיני–פוליטיקה ישנה וחדשה 
  

  

בסוגיה זו יש .  מוביל אותנו לאחת הסוגיות החשובות של התקופהדברה

  .סוגיית צורות השלטון: משמעית־ברורה וחד, רצינית, לנקוט בעמדה ראויה

רפובליקנים ספרדים  דוחפתלא נסתיר את חיבתנו הרבה למגמה חדשה ש

 החברים באגודה לחינוך ,אף על פי כן רובנו. המונרכיהחיק רבים אל 

 היינו ,רבים מבני ארצנול בדומהאו ,  מעולם לא היינו רפובליקנים,פוליטי

לומר מבקש בכך אני .  נפשדכדוךבשעה של ,  בלבדלרגעאך רפובליקנים 

היא מהווה לאלה מה שאת  עבורנושסוגיית המונרכיה לא יכולה להוות 

נותיהם יועל ידי רעמושחת במדינה בה ההמון . הנדחקים באקראיות לעברה

לאלו החותרים לשינוי נמאס , הפשטניים של הקשקשנים שהזכרתי קודם

  .לומר שהם עוברים מהרפובליקה למונרכיה

הם באים מרפובליקה שהיא רפובליקת הרסטורציה : אבל יש כאן בעיה

העם חושב על , יזים על קרבתם למונרכיהברגע שהם מכר. המטורפת

גורלם של . והתנגדותו צודקת, מונרכיה כמו זו של הרסטורציה הספרדית

 סטאם המשמעות של להיות מונרכי, המהפכנים לסגת אחורה באלימות

זהו עניין שמצריך . הדבר מצריך דייקנות קיצונית,  לפיכך.תיוותר בעינה

לא , נה המתלווה תדיר למילים אלוגם אם אסכים לכוו. בהירות של התחום

לא אוכל לקבל את התנאים בהם נאמר שצורות , אוכל לקבל את האופן

  ? כשמכריזים על מקריותמבקשים לומרמה . השלטון הן מקריות

מתכוונים לכך שיש בתודעה הפוליטית שלנו רעיונות מסוימים , ללא ספק

, האישיות שלנויינתק לציר המוסרי של ־שאנו מרגישים שיש להם קשר בל

אם , ולמעשה. ומנגד רעיונות אחרים עליהם נוכל לוותר בקלות מסוימת

, במקרים מסוימים, צורות השלטון נראות לנו, נהיה נאמנים לעצמנו

או שהיינו יכולים להחליף צורה , מהדברים שהיינו יכולים לחיות בלעדיהם

  .אחת באחרת

סיסיים של התודעה מהם הנכסים הב? מהם הרעיונות ההכרחיים, ואולם

  ? הפוליטית שלנו
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, השמאל הקיצוני. לא מדובר ברפובליקה, ללא ספק לא מדובר במונרכיה

, איתם אנו מזדהים במובנים מסוימים, יום הסינדיקליסטיםכ, בכל העולם

ריאקציונרית באותה מידה כמו המונרכיה כמחשיבים את הרפובליקה 

  . משלתיללא כוח מ, מפוזר, ומבקשים משטר לא מפוקח

 ובזכות יהפרלמנטאראך גם הרדיקלים של מדינות רבות נלחמים במשטר 

, לפיכך. דמוקרטיים־ומגדירים אותם כאנטי, תהאוניברסאליהבחירה 

אלים ההכרחיים של הדמוקרטיה הם אלה יהאיד, לסיכומו של דבר

כל האמצעים שמטרתם לממש , כל היתר; שנותרים נצחיים וללא שינוי

  .אלים דמוקרטיים הם זמנייםיאת אותם אידולייעל תמידית 

את המטרות , אליםיאמצעי המימוש הזמניים האלה שמגשימים את האיד

  ".מוסדות"הם אלה המכונים , הפוליטיות

כל מכאן יוצא שכי , אין טעם לומר שצורות השלטון הן אקראיות, לפיכך

יא תועלתו ה, כל מוסד הוא אמצעי שמעצם היותו כזה. המוסדות אקראיים

  . הצדקתו היחידה

הזו המדברת על האקראי לעומת המלומדת נזנח את הטרמינולוגיה , על כן

תחום : עלינו למקם את הסוגיה בתחום אליו היא שייכת; ההכרחי

הצדק האנושי  –המטרות ,  המוסדות–האמצעים . האמצעים והמטרות

  . ושלמות החיים של החברה

איך אפשר לומר , ו היא שייכתאלי, אחרי שמיקמנו את הסוגיה בתחום הזה

הוא , האחראי על התפקוד התקין של כל שאר המוסדות, שהמוסד העליון

משמעות הדבר היא שהוא מזדהה עם מוסדות הולכים , לא ?עניין שולי

מי שחושב על פוליטיקה כעל , לפיכך. שזוהי משימתם היחידה, ונעלמים

ל באמת לייחל לא יכו, על כל איבריה ומערכותיה, דבר חי לחלוטין

- הדבר מריח לנו יותר מדי כמו משהו מהמאה ה. למוסדות בטלניים כאלה

הרפובליקנים של הרסטורציה . שהיא עבורנו עניין כבד וקודר: 19

. הספרדית מזוהמים בפוליטיקה האבסטרקטית והבדיונית של התקופה

סבורים , אנשים שלא מאמינים בצו הצדק כפי שהם מאמינים בצו התועלת

אוריות מפוקפקות סיבות לתמוך יצאו בצידוקים מפוקפקים של תשימ

הבעיה של כל המוסדות מתחילה ונגמרת , נועבור .בצורות שלטון אלה

אין אנו מבינים מה רוצה להגיד , לפיכך. בתוך תחומי הניסיון ההיסטורי

אוריית ית: אוריה אחתייש רק ת. אוריה שמעדיפה את הרפובליקהית

  .אלא הבל הבלים, אוריהייה אחרת איננה תאוריכל ת. הפרקטיקה
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יש לטפח במרץ את שארית הרוח , על מנת לשקם את החיים הספרדיים

אנו מתחילים לעבוד על ספרד , מטרה זומען ל. הלאומית האחרונה שנותרה

לא מפני שאנו מתעקשים , אנחנו מונרכים מפני שספרד מונרכית. שמצאנו

אלא , רדית רק את כשלון המונרכיהאנו לא רואים ברסטורציה הספ. להיות

משוכנעים בכך שהכישלון לא שייך לאף אנו . גם את כשלון הרפובליקנים

אנו מצפים מהמונרכיה העתידית לא רק לאפשר זכויות , אחד אלא לכולם

לאפשר את תנועת החיוניות : אלא הרבה יותר, ולהכניס אותן לחוקה

, לא.  להיות רפובליקניםאיננו מונרכים מפני שחדלנו, לפיכך .הלאומית

לא ניתן להיות רק משהו אחד באופן , למיטב הבנתנו. איננו יכולים להיות

העמדה היחידה שהולמת את המאה העשרים היא עמדת , בעניין זה. מוחלט

  . הניסיון

כך על המונרכיה להצדיק כל , יומי־ היא משאל עם יוםאומה" – 21כדברי רנן

לא שתוך זהירות , על דרך השלילהלא רק , יום את הלגיטימציה שלה

  ".תוך עידוד החיים הלאומיים, אלא גם על דרך החיוב, להשמיט זכויות

הכפרים מבקשים ממוסדותיהם הצדקה לכוחם , בנוסף לתקינות משפטית

המוסדות אזי ,  זאתעניקו להםואם במוקדם או במאוחר לא י, ההיסטורי

הוא אותו מוסד שלא הכרחי שהעם יראה בבירור מי , לפיכך. מושחתים

שם בהם הוא שאלה , ולשם כך צריך שיראה את אנשי הצמרת, קיים זאת

  .קרבועובדים ב, את מבטחו

, משיש רפובליקנים.  היו מהפכות,כשלא היו רפובליקנים, רבותיי, בספרד

  .אין מהפכות

נלאית במשך ארבעים -בלתישהייתה , הפעילות הרפובליקנית הענפה הזאת

המילים שנאמרו על ידי הרפובליקנים היו . ים בשפעכללה דיבור, שנה

 השהן התגבשו לכדי חומה נוקש, חלושות ועמומות כל כך, רבות כל כך

למונרכיה , מסביב למונרכיה המסורתית, שהוצבה מסביב למונרכיה

 מסביב עמדהכך שהמגננה העוצמתית הזו שעד כה . לאומית הנאמנה־החוץ

  . סינית של הדברנות הרפובליקניתאותה חומהלמעשה למונרכיה הייתה 

שאינן מוסכמות צמד צריך שהמונרכיה והרפובליקה יחדלו להיות : רבותיי

 או סטההצהרה על היותך מונרכי. יהי מעבר קל וחי מהאחת לשנמקיימות

                                                           
הרבה לעסוק בשאלת ,  פילוסוף והיסטוריון צרפתי,)Renan ,1823-8921( ארנסט רנן 21

  .הלאומיות
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 דבר־מה –לידה או מוות   כמואינה יכולה עוד להיות ענייןרפובליקני 

תבניתית הזאת לא מתאימה הקשיחות ה.  רק פעם בחייםושאפשר לעשות

  . לדבר חי

 תקוותהביע אחווה לל, ואם תרצ, יכולה, במידה מסוימת, המונרכיה

לשם כך הכרחי : אני חוזר ואומר. הספרדיות ולהשתלב בהן עמוקות

שהמונרכיה תסמל משהו אחר ממה שסימלה עבור שתי המפלגות של 

  .הרסטורציה

 22אחר שלחץ על סגאסטהל, בו קאנובס, 1878בשנת , ישנו רגע מפורסם

, זו שמקושרת לעד לשמרנות של הרסטורציה, להגיד את המילה הגורלית

ואז הוא לקח אותה ומיסמר אותה , זכה לשמוע את סגאסטה אומר אותה

  :והוסיף את המילים המעניינות הבאות

 ולא – 'נאמנות מונרכית'וכשקוראים לה , כשמדובר במונרכיה, הנאמנות"

והמובן ההיסטורי ,  יש לה מובן היסטורי–מסוימים הנאמנות של יחסים 

בכל צורה , טוב או רע, בכל מצב, רושו להיות תמיד עם המונרכיהיהזה פ

  ."לדבוק בה תמיד, בה תונהג

נאמנות "זה מה שעד עכשיו נקרא . זה המובן ההיסטורי של הדברים

 לא) 23רומרו רובלדו(מאותה סיבה האדון השר של הרסטורציה ". מונרכית

שהייתה המפלגה ...: "ה החוקתיתבנאמנות של המפלגפקפק אף לא לרגע 

  ".הליברלית של הרסטורציה

יש , לא באופן כה קיצוני וכה טקסי. אך אל נא תחשבו שהדבר חלף לגמרי

בהן הוא אומר את אותו , 1907 משנת 24לי כאן מילים של אדון מאורה

זקוקה , בורכתכדי לשלוח תפילותיה לבתולה המ, כפי שאישה": הדבר

  ".כך רעיון המולדת לא נולד ללא המלך, לתמונה כדי לדמיין אותה בראשה

אבל היחידה שנראית לנו הוגנת ורצינית , אולי גסה, אנוסחלאם נדרש 

הג בפוליטיקה ונאנו עתידים לנגיד ש, כדי לבטא העמדה שלנו, ופטריוטית

                                                           
 ,פוליטיקאי והיסטוריון ספרדי) Cánovas ,281897-18(סטיו  אנטוניו קאנובס דל ק22
ראש ממשלת ספרד עד להירצחו כשש פעמים כיהן , הרסטורציה הספרדית" אדריכל"

שותפו , פוליטיקאי ספרדי, )Sagasta ,1903-1825(פרחדס מטאו סגאסטה ; .1897בשנת 
  .ותאשר מילא את מקומו כראש ממשלת ספרד במספר הזדמנוי, של קאנבוס

שר , כיהן כשר הפנים, פוליטיקאי ספרדי, )Robledo ,1906-1838(רומרו רובלדו  23
  .שר התשתיות ועוד, המשפטים

כיהן חמש פעמים כראש , פוליטיקאי ספרדי, )Maura ,1925-1853(אנטוניו מאורה  24
  .ממשלת ספרד
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יא יכולה לדרוש ד ואין ההמונרכיה היא מוס. נאמנויות ילב ,כמו מונרכים

את הציר המוסרי של התודעה , שנמסור לידיה את נכסינו הבסיסייםמאיתנו 

הצדק : ישנם לפחות שני דברים חשובים יותר מהמונרכיה. הפוליטית שלנו

  . הכרחי להלאים את המונרכיה, לפיכך. וספרד

  

1419  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )מולדבסקי אינס: ספרדיתמ(
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   אברהם שלונסקי

  

  

   רשעים
  
  

  .אמת שלו, בר אמתוורק לא הד, הכל אובייקטיבים וכשרים אצלנו

 םבאוזנייכשפלוני רואה בעיניים ולא , כשאדם אינו מסתיר את אמתו

  !סובייקטיבי": שם גנאי" הרי הוא זוכה ל–נרצעות לאחת המזוזות 

 –טעם וכן כל שאר המעלות ־צדק וטוב, אנו תמיד מוצאים באדם חן וחסד

   .מסכימים לוכשאנו 

  . כשאין הוא מסכים לנו–וכל מום רע 

אנו שוללים היום ) ולפעמים גם את פת הלחם(מה וכשרון והחיגם את הכ

אשר תמול שלשום לא היה לנו הפסד לענוד לראשו זרי , מפלוני אלמוני

שהרי הוא היה , את הזר לראשנו, בעצם, כי על ידי כך ענדנו! לוסיןיק

  ...ואילו עכשיו, האמת שלנו: כלומר, ת האמתהוא הגיד א, אובייקטיבי
  

  :כי החשבון הוא פשוט
  

  ;שוחר טוב ודורש אמת,  ותמיםק צדי–המכה את אויבי 

  .רשע ומועד להרע,  אלוףומפריד נרגן –והמכה אותי 

  !הגיון אובייקטיבי, אכן
  

•  
  

  :ואני אומר

אנשי אויבי איש . " ישמור נפשו מלהיות בן בית–הרוצה להיות בן חורין 

  ".ביתו
  

.  מרבה פשרות–מרבה ידידות . מחיקת אות. כל ידידות היא פשרה קטנה

  . החייםראת שמו מחק מספ. את כל האותיות מחק

  

מן הלב לאט " האהבה התלויה בדבר" כן שולפת –כמישחל בניתא מחלבא 

 את חוטי האמת הסובייקטיבית ,בחשאי־חשאין אך בהתמדה פלילית, לאט
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: המושבע להכות בחלילים ולסלסל, רק לידיד,  לידידואדם נהפך, דווקא

  ".ומום אין בך, אחותי כלה, כולך מתום"". הנך יפה"רק ". הנך יפה רעיתי"

  

הור לא לְמ.  כי הוא איש מלחמה–צריך להיות איש האמת " רווק נצחי"

אסר יחס ושלום לא לה, אסריולא לה. כלה לעצמו ולא לארסנה בטבעת

  ".זי ידידות ואי־התקפהחו "–בעבותות חוזים 
  

מחוץ למחנה ". רשע"פירושה " אמת" אם אמנם –" רשע"היה ! סופר עברי

אם אמנם רק המחניף נחשב ליושב בתוך , הצופה לבית ישראל, שב

תנעם לך מקהלת השריקות בשכר אמתך האכזרית מכל אתנן ומכל . המחנה

  .קו המתךשלמון של הידידים בשכר שקר
  

  :אך אתה קרא בגרון. צדיק ורע לו. אכן רע־רע יהיה לך

  

ולא " משלנו"כי אינני לא , איש ריב ומדון, רשע מרושע,  הנני רשע–

  .תמיד ורק שלי, כולי שלי,  כי אם שלי–" משלהם"
  

  .לא אחתום אפילו בעבור ידידות" חוזה להחרמת האמת"על 

 
   25.10.1928', הארץ'
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   רפי'יוחאי ג

  

  

 שמעון על – לריק מתייהרות, יתתכל חסרות מילים
   'נושלה הלשון'ו אדף

  

  .א
  

ואולם עוד יתרה להם על דבר נפלאותיהם "
כי רק האיש הישר והחכם , וסגולותיהם החדשות

  ".יראה אותם
  

יצירתו של שמעון אדף היא :  להיקרא כמחמאהים עלולים הבאיםהמשפט

ד לשאר בני בניגו. ניגוד מוחלט לכל המגמות הרווחות בספרות העברית

סיפוריו , של הטקסטים שהוא מפרסם" קריאּות"הוא לא מתעניין ב, דורו

עלילותיו קשות לפיצוח והבנתן כופה על הקורא , מפותלים ולשונו יומרנית

, הוא כמעט לא עוסק, מאמץ קוגניטיבי שספרים אחרים חוסכים ממנו

, השטחודאי לא מעל לפני , בדרמות משפחתיות או פסיכולוגיות, כמקובל

פעם באחד מספריו מבין עד כמה כתביו חריגים בנוף -וכל מי שאחז אי

   .המקומי

 מושלמת לכמה מהתהליכים אהוא דוגמ שמעון אדףמקרה , ואף על פי כן

כמעט מיום שהגיח לזירה . התמוהים וההרסניים בספרות העברית

חיבורו לעורך . כנבחר, ללא כל תלות בראיות, הספרותית בישראל סומן

מינויו המוקדם מאוד לעורך , וחו בתעשייה ובאקדמיה הולך וגדלשכ

כולם ,  האקדמיתרתומׂש, הספרות העברית בהוצאה מרכזית בישראל

 ולא חשובה רמת התוצרים – שסביבו משמשים להעצמת ההילה

או מה הייתה איכותם של , הספרותיים שהוא ואותו עורך הביאו יחד לעולם

תהיה מה , ועבודתו האקדמית. תחת ניהולוהספרים העבריים שיצאו לאור 

אך בעיקר בקרב , משרתת את תהילתו גם בקרב עמיתיו האקדמיים, שתהיה

ויוצאים משם לשדה , הסטודנטים שלמדו אצלו ספרות או כתיבה יוצרת

בקרב מי , מפעם לפעם, ומפיצים אותה, חמושים בהערצה אליו, הספרות

ינם אך שני צדדים אלה א. ועעשר שליחי יש־כשנים, שמוכן להקשיב להם

 חוסר הנגישות : הם מזינים זה את זה ובמידה רבה, מנוגדים זה לזהבהכרח
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והכתרתו מתירה לו להתרחק עוד ועוד , של כתבי אדף הכרחי להכתרתו

יכולתם לקרוא אותו כבר לא  וכי קיומם, מהקוראים הפוטנציאליים

חלילה עלולים  אזי היו,  לקרוא אותומסוגלים אם היו . לתהילתויםיטרלוונ

רק יומרה עצומה שדורסת את , להבחין שלא נסיך ולא משיח עומד מולם

  .מה שהכישרון מאפשר

  

  .ב
  

והם יושבים כפעם בפעם על מכונותיהם ועושים "
והמכונות ריקות באין חוט ובאין , בחפץ כפיים

  ."פתיל אף אחד
  

עשר - שניםכבר פרסם שמעון אדף, בזמן שהייתם עסוקים בדברים אחרים

את העיסוק בהם ש ,ועוד שלושה ספרי שירה ואסופת מאמרים(ספרי פרוזה 

בעשור עד פרסום ספרו האחרון פורסמו שבעה רומנים ). אשאיר לאחרים

זה . ערוך וכרוך בכל חמישה עשר חודשים בממוצע,  רומן שלם–פרי עטו 

קצב , ישאל הקורא, וכי מה מפריע לך: עלול להישמע אולי כעיסוק בזוטות

  .פשוט כותבים מהרשיש כאלה ? הפרסום של אדף

 אין ,שכן :ייתכן אפילו שזו ליבת הבעיה ואך לא מדובר בזוטות כלל

האם כך : " למשל– בכוונתי להכחיש כי אדף יודע לייצר פסוק פרוזה ראוי

שהיא מורה ... מחוץ לגוף, שהאהבה נושאת אותנו בעד הזמן, הם הדברים

ותיהם של אלה האוהבים אותנו ומפצירים בנו פי גחמ-ללבוש צורה על

- אך פסוקים אלה לא מתגבשים אף,)'ערים של מטה'..." (להישאר כצילם

בראש , שתצדיק את המוניטין שלו, פעם לכדי יצירת פרוזה ראויה

כשבין פסוק ראוי למשנהו פרוסים , זה מזהמאוד כי הם רחוקים ובראשונה 

ובמקום זאת נסוג , לא טרח בהם, וןאולי מפאת החיפז, אלפי אחרים שאדף

אם , " מוגזמתתרוספ"שהיא , למנייריזם שכה מאפיין את הפרוזה שלו

  ).'אהבתי לאהוב'( עצמו מספרו הקודם ולהשתמש בביטוי של

המון משפטים בעלי מבנה : האדפית היא פשוטה להסבר" פואטיקה"ה

ת מילים שיכלו להיות פשוטות וברורות מומרואשר כ, פשוט ביותר

הפעם , עוד משפט של אדף" (מתייהרות לריק, מילים חסרות תכלית"ב

שמספקות לטקסט , מאוצר המילים העשיר שלו) 'פנים צרובי חמה'מ

לדוברים בו או , שכלל אינה מותאמת לטקסט אותו היא מחביאה, תחפושת
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, )לגביו עוד ארחיב בהמשך ('הלשון נושלה', בספרו האחרון. לרעיונותיו

" אני ילך"ים שמוליכות אותו מקפידות להתעלג בדיבורן עם דמויות הילד

מה היא מעלה "אך קולן הפנימי מבטא משפטים כמו , "אני ידבר"ו

מדי פעם הוא ישחיל ביטוי שאין לו ". נשכחות בהתבעבעות הזאת שלה

הישבן : " כגון"אדפיזמים"מעין , שום פשר מחוץ לעולמו הספרותי

יסבך משפטים ; "מרעום בו התלקח ","היא דלקה אל ההיות", "הנקלף

" ן במדינה על כורחם"טרם הואמרו מחירי הנדל: "פשוטים שלא לצורך

, כבדת הסבר, ארשתה הרצינית: "'הלשון נושלה'עוד מו, )'אהבתי לאהוב'(

, כאמור, אך בשאר הזמן, "של השתוממות, נשלה ואחרת החליפה אותה

אף , למשל, 'לשון נושלהה'ב. משפטים פשוטים יקושטו במילים ייחודיות

או , "לנוכח המראה"אלא רק , אחד לא נמצא מול מראה או בניין או עץ

רק , אף אחד לא מסכים עם שום דבר, "לנוכח העץ"או , "לנוכח הבניין"

גם אם מדובר במשהו טריוויאלי כמו תיאום , בעל כורחו כמעט" מסכין"

הלשון 'ורות אחת מגיב, היטיבה לתאר זאת טליה. שעה למפגש חברים

  ".כל מילה שמינית לערך נבובה, נשמע מסולף: "'נושלה

 הסרבול הלשוני הוא הפחות , האדפית"מורכבות"אך מבין מרכיביה של ה

הראשון . שני מחסומים עיקריים עומדים בין אדף לקוראים שלו. מרתיע

הוא , פי תדמיתו-לפחות על, אדף. הוא נגיעתו בתחומי ידע רבים ומגוונים

) לא רק ספרותי(למדע בדיוני , ריתאגיק בעל זיקה לתרבות הפופול-סופר

גם ידע , עם השנים והשתלבותו באקדמיה,  הוא הוסיףאלול, ולספרות

את כל אלה הוא הופך . קונטיננטליתבמיסטיקה יהודית ובפילוסופיה 

לכאורה עם קשר , לתופיני מידע שהוא מפזר במתירנות רבה בספריו

המחסום . באופן מנותק ומלאכותי, ברוב המקרים, אך בפועל, לנראטיב

דמויות או , השני הוא חוסר יכולתו של אדף לתאר משברים רגשיים

, כפי שניתן לראות בספריו הראשונים, תהליכים פסיכולוגיים באופן ישיר

כמו שני , ככל שהקריירה שלו מתקדמת הוא מייצר חלופות סיפוריותו

 מצבו הרגשי של הגיבור בעקיפין שהאחד משקף את, נראטיבים מקבילים

  ). 'אהבתי לאהוב' או במיוחד ב'כפור'כמו ב(

הנראטיבים . אלא כחידות, כתוצאה משני אלה יצירותיו לא נקראות כספרים

חידות את ההמרכזיים לא מספיק מעניינים כדי לגרום לקורא לרצות לפענח 

 לאדף אין אז.  או מעודדו לטרוח מושך את הקוראאינוהסגנון וגם , אלהה

את ספרו האחרון לא הצלחתי למצוא (ודאי לא קוראים רבים , קוראים
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ומצאתי אותו רק בחנות הספרים הרביעית , בחמש הספריות בהן ביקרתי

פענוח חידות וצלילה , אך למרבה המזל). באגף ספרי העיון, שניסיתי

  .הספרות- בחקרלתמות פילוסופיות מייגעות הם בדיוק הדברים שמחפשים

  

  .ג
  

ואני לא ? הסכל אנכי '–חשב בלבו ' !הוי אלי'"
ואף אמנם חלילה ממני כי , ידעתי זאת בלתי היום

  "'!ישמע איש זאת וידע
  

 פתחו מסורת משונה 'הספרייה החדשה'הטקסטים על גב כריכות , כידוע

שבמסגרתה עורך הסדרה קובע לקורא את גבולות הגזרה לשיפוט , וחריגה

אם . ווה אותו לעבר פרשנותו האישית של היצירהואף מת, היצירה שבידיו

מי , "מפסגות ספרות המאה העשרים"הכריכה טוענת שהספר שבידך הוא 

ואם איש שיודע דבר או שניים על , הוא הקורא הפשוט שיחלוק על כך

גב . אל לקורא להתנגד לה,  לספר המוסמכתספרות מציע את פרשנותו

כדי ,  הפוטנציאלי בחנות הספריםהספר כבר אינו החלק שבו מעיין הקורא

להחליט אם הספר מעורר את סקרנותו מספיק כדי להשקיע בו כמה עשרות 

  .אלא כלי חשוב במנגנון קנוניזציה, שקלים

כשמעיינים בתיאורים של אדף על כריכות ספריו המאמץ לאנוס אותו על 

" סופר מחונן"מה שהתחיל צנוע על גב ספרו השני כשתואר כ. הקאנון ברור

 הוא כבר תואר כאחד מהיוצרים הישראלים 'כפור'ב. הלך וגדל מספר לספר

שגם עוטר , 'מוקס נוקס', ועד ספרו הבא, "החשובים והמאתגרים ביותר

הסופר הישראלי החידתי "הוא בידל עצמו מההמון והפך ל, בפרס ספיר

מתנת 'ועל גב , אך חידתי ומאתגר זה לא מספיק". והמאתגר ביותר

אחד הקולות החשובים "הוא כבר תואר כ, כך-ני ספרים אחרש, 'החתונה

בדומה לכריכת , "21-ביותר והחדשניים בספרות העברית של המאה ה

ועד , "מחשובי הסופרים הישראליים בימינו" שמתארת אותו כאחד 'שדרך'

הרהיב יגאל שוורץ לתארו שבו כבר , ספרו הקודם, 'אהבתי לאהוב'ל

  .אדף, עגנון, ברנר: לא פחות". ת לדורותיהאחד מבכירי הספרות העברי"כ

מעמדו של אדף בשדה הספרות העברית כבר היה מבוסס במידה רבה עוד 

קילומטר ויומיים לפני ', לפני שפרסם את יצירת הפרוזה הראשונה שלו

מאחוריו היו . 2004בשנת , רומן בלשי אינטליגנטי אך לא מורכב, 'השקיעה
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שלא מביישות את התשבוחות שלהן  (ותכבר שני ספרי שירה עתירי תשבח

, 'כתר' שקדמו לו ומספר שנים כעורך ספרות המקור של )זוכה הפרוזה שלו

והיא ,  בשורה גדולה לספרות העברית'כתר'קדנציה שבמסגרתה לא יצאה מ

בולטת במיוחד בזכות גידול חריג במספר ספרי הפרוזה פרי עטם של 

גלעד , גלעד כהנא, נאיאהוד ב(אנשים שהתפרסמו בתחומים אחרים 

מי : הדברים היו ברורים לכל מי שהיה קשור לתעשייה). שי גולדן, עצמון

עשרה וקיבל -שפורסמו שירים שלו בכתבי העת המובילים כבר בגיל תשע

כך עוד לפני סוף העשור -את המושכות והתקציבים להוצאה מרכזית כל

  . בהכרח עילוי. השלישי לחייו הוא עילוי

אך ודאי לא , שאין לי מספיק מידע כדי לשלול אותה( יסוד זו על גבי הנחת

, אדף הידען: נבנתה תדמיתו של אדף, )מצאתי לה ראיות בפרוזה של אדף

שחולש על כל , )קובי אוז: במקום השני(ל "ך של צה"חתן חידון התנ, אדף

, "ש אשכולותידען ופייטן ואי; שמעון הוא עילוי. "תחומי הידע האפשריים

לא ברור מה בשלושת הרומנים . ספרו הרביעי, 'כפור'ב בביקורת על כך נכת

את הרומן הראשון כבר . שקדמו לו גרם לעמרי הרצוג להגיע למסקנה הזאת

אך לא ( היה רומן פנטזיה סתמי למדי 'הלב הקבור', הרומן השני. הזכרתי

ככל , שמחברה, כך שבביקורת בהארץ, ניתן לייחס פנטזיה סתמית לאדף

, הוא בונה עולם פנטסטי" לא קרא הרבה ספרות פנטזיה כתב ש,הנראה

, נגיד, בניגוד, "כמין נחמה על דלותו ומוגבלותו של העולם הקונקרטי

והרומן , )שכותבים ספרי פנטזיה כשעשוע, לברנדון סנדרסון ודומיו

, שהיה קפיצת מדרגה סגנונית לאדף, 'פנים צרובי חמה', השלישי שלו

אחד (שתמש כאינדיקטור באזכורי מוזיקת האינדי אם לה, מפגין בעיקר

שמשובצים ) מהתחומים היחידים שאת הבקיאות בהם אני כשיר לשפוט

אך . הכרה שטחית של תחומי הידע שמוזכרים בו, בספר ומרכזיים בו

: עצום", הוא כותב" הידע של אדף. "זה מספיק, ולרבים כמותו, להרצוג

, ביצירות המדע הבדיוני, הודיתבמכמני המסורת הי, בכימיה ובפיסיקה

הוא מצטט מאינספור חדריה של התרבות ... ברבדיה של הלשון העברית

, מכתביהם של איסאק באבל, מהמשנה ומהתלמוד: היהודית והכללית

כל אלו . וולטר בנימין, בודלייר, פרימו לוי, ם"הרמב, י"רש, גרשום שלום

ודברים דומים , ים אלהדבר". מעשירים אותו מניה וביה, מהדהדים בטקסט

, כך בביקורת על ספרו האחרון של אדף-שאותו מבקר ישחזר עשור אחר

למרבית מבקרי הספרות אין את הכלים להעריך מהו ידע . הם חסרי פשר
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למרבית בעלי התואר השני בתחומים אלה אין גם (ה עצום בפיזיקה ובכימי

כאדף לא " סופר איכות"מי שמשובץ לביקורת על , )את הכלים להעריך

י "ורובם גם לא בקיאים מספיק ברש, ביצירת המדע הבדיוני, לרוב, מתמצא

ם כדי להבחין האם אלה שובצו מתוך בקיאות או מתוך חיפוש "וברמב

אלה שבקיאים בתחומים , מצד שני. סתמי באינספור חדריה של המרשתת

 אבל הרצוג קבע). אלא באופן חובבני(אלה לא עוסקים בביקורת הספרות 

אפילו ויקיפדיה משמשת חלק בפרויקט התדמית  .והוא לא לבד, כך

אדף הוא האיש היחיד באנציקלופדיה , למיטב ידיעתי. הידענית שלו

: אלא הקורסים שהוא למד במסגרתם, האינטרנטית שלא מפורטים תאריו

אמנות , פילוסופיה, בלשנות, מדעי המחשב, לקח קורסים במתמטיקה"

המסר . סמכא בתחומי הידע האלה-לבר, כמובן, שהופכים אותו" וספרות

ואל להם לפקפק בתוצרתו , אדף יודע הרבה יותר מקוראיו וממבקריו: ברור

כפי שהסביר , ואם הם מפקפקים.  לעולם לא– כלומר, עד שיתעלו לרמתו

שקוראים כועסים עליך כי הם "זה רק מפני , לו עורכו בראיון לאחרונה

  ".ם מהםמרגישים שאתה הרבה יותר חכ

  

  

  .ד
  

והשרים המשרתים את פני המלך הולכים אחריו "
, לשאת בידיהם את סרח שּוֵלי האדרת כפעם בפעם

ויהי הם שולחים את ידיהם ארצה ועושים כה וכה 
, להיות כמרימים את סרח השולים מעל פני הארץ

והם הולכים מאחרי המלך לאטם וידיהם שלוחות 
זהרו כי נ ;מהם והלאה והיו כנושאים דבר

לנפשותיהם מאד אשר לא יָודע בקהל כי עיניהם 
  ."לא הביטו ולא ראו דבר

 

נכתב בביקורת שלא מנסה " ,מי שעוקב אחר גוף היצירה של שמעון אדף"

ווטסון לשרלוק ' מוצא עצמו בסופו של עניין כאותו דר", לברוח מעובדה זו

תר מעיני מנסה לראות את אותו זיק שנס, הולך אחר אדונו בפליאה; הולמס

, בביקורת על ספר אחר שלו, ומבקרת אחרת." נדון לכשלון, האדם הממוצע

כי אין לו עניין , דוחה את הניסיון לבקר אותו"מצהירה שהספר המבוקר 

כי הוא בז מלכתחילה לכל מעשה ביקורתי שהופנה או , להיות קומוניקטיבי
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בקר את  כמו כל רשימה שתנסה ל–הביקורת הזאת "וגם ש" יופנה כלפיו

  ."  היא מיותרת–ספרו ולהעניק לו חותמת איכות זו או אחרת 

הרי לכתוב על ? מה יכולים המבקרים ועיתונאי הספרות לעשות, באווירה זו

  לשללזכה, עוד מספרו הראשון, כל אחד מספריו: אדף הוא כמעט חובה

א ול, ביקורות והתייחסויות בכל אחד מערוצי התקשורת המרכזיים בישראל

 קשה לחשוב על יוצר אחר שזוכה –  למספר ביקורות על אותו ספרפעם

את הכישורים הנדרשים בכלל מבקר אין שלאף   זה מתרחש שעה וכל;לכך

 סביב אדף מסורת  להכך נוצרהו. לביקורת פשוטה על יצירתו של אדף

, הראשון: שמציעה אחד משני דגמים של ביקורת, ביקורתית מוזרה ביותר

א כזה שמנתח את ספרו החדש של אדף כאילו מדובר הו, שכיח יותרוה

ביצירה קנונית שנדרשת לה קריאה מעמיקה שמקובל להעניק ליצירות 

להתחרות , לפעמים, רשימות אלה מנסות. קנוניות עשורים אחרי פרסומן

עם פרשנויות מפותלות שמעוטרות , בחוסר הפשר של היצירה עצמה

להשוות את סגנונו , ") לאותותתודעה מפולשת"כמו (בכותרות יומרניות 

לפרוסט ולאבות ישורון הוא מעבד את , בדומה לפוקנר", לגדולי העבר

ולבצע קריאות , )כשם ששירתו הושוותה לשירת רילקה" (לשון השבט

ח ברנר "לי' בחורף'פריפריה ומרכז ברומן ("משוות של אדף ביחס אליהם 

  ").   לשמעון אדף' הלב הקבור'וברומן 

בזמן ,  המחבר הוא ביקורות שמניחות מראש את גדולתו שלהדגם השני

מחבריהם של ביקורות . שהן לא מפסיקות לציין את הפגמים בספר המבוקר

שאין לאדף מתחרים ביכולת "ההנחה ) "לנוכח"או (מרכינים ראש מול אלו 

אך מתקשים , "אנרים ספרותיים ושדות ידע מגוונים כל כך'לחלוש על ז

ושוכח לעיתים את חובת , הרומן תובעני מדי" כי לראות בספר הצלחה

שרומן , אריק גלסנר" (.ההנאה הפשוטה ששומה על כותב להסב לקורא

הם מבחינים ). 'כפור'בביקורת על , ידי אדף-הביכורים שלו נערך על

" יורה לעצמו ברגל"אך מודעים לכך שהוא , "תבונתו ובדמיונו הפורה"ב

כל הביקורות הממוסדות על ספרי אדף ב). על אותו ספר, אריאנה מלמד(

, נתקלתי רק במקרה אחד שבו המבקר ניגש לספר בלי הנחות מוקדמות

והגיע למסקנות הברורות לגבי השחתת , ולכן זיהה את היומרנות הברורה

  .שרונו של אדףיכ
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  .ה
  

, אמנם נפלאת היא בעיני מאד ואני לא האמנתי"
ודע ואולם זאת אעשה ושמרתי מחסום לפי ולא י

  !"לאיש דבר
  

הן בכתבים עצמם והן , כל המוזרויות שליוו את קריירת הכתיבה של אדף

,  סביב ספרו האחרוןמוגברתמופיעות בעוצמה , ןבתגובת שדה הספרות לה

אך , למצוא מפתחות לפענוח היצירה, במאמץ רב, אפשר. 'הלשון נושלה'

פוסק של נראה שאדף עושה ככל יכולתו כדי להטביע אותם בזרם בלתי 

ואף הקורא העולה , ציטוטים והפניות למקומות שהקורא הממוצע, מלל

לא יוכל לפרום בלי שימוש מתמיד בגוגל תוך כדי , בהרבה על הממוצע

או שהחמיץ , וגם אז לא יוכל לדעת אם פענח את החידה הנכונה, הקריאה

אם בספרי . את זו שהיה אמור לחקור איפשהו בשש מאות עמודי הספר

למקום , במאמץ רב, נתן אדף איזה קצה חוט שיוליך את הקוראהעבר 

-או על, )'אהבתי לאהוב'כמו ב(במוטו של הספר , שהוא רוצה שהוא ימצא

, )'כמו בכפור'(ספר מהלך הידי התרת הקשר המשמעותי יותר איפשהו ב

אפשרי -הפעם נדמה שהוא רק הגדיל את כמות הרעש כדי שיהיה בלתי

דבר שאין (אם לא נפלתי לפרשנות יתר ,  אולי,יש. כמעט למצוא משהו

שנכתבים כפי שיעידו המאמרים האקדמיים , אדףממנו כשעוסקים במנוס 

אבל אולי אני . קצה חוט דווקא בציור הכריכה של הספר, )על אודותיו

מוגזם ,  ואם הוא לא מקרי–אולי הרפרנס שאני מזהה בו מקרי , טועה

, אדף מכווין את הקורא לזעקתו, לאאך אם . לצפות מהקורא לזהות אותו

  .    כדי שאיש לא ישמע, קובר אותה תחת שאר הספר, כמתבייש בה, ואז

לא היססו לקשור כתרים , או לא בטוחים שפענחו, אך גם אלה שלא פענחו

ההשתברויות , לא מצאתי את דרכי בין שלל הכפילויות. "לספר

ה להדהים בכך שהיא בביקורת שמצליח, כתב עמרי הרצוג..." והכישופים

רי ההבנה של המבקר בו בזמן מצליחה להיות כנה באופן קיצוני לגבי פע

 המבקר את משמעויות חוסר ההבנה הזה לגבי יו שלתויה בהכחשורושהיא 

" אבל גם כשקראתי בו מפולבל ואובד עצות", איכות הספר המבוקר

 ידעתי שסדרי העולמות ויחסיהם מתקיימים כמשנה", המשיך המבקר

. ?'מאיפה הוא יודע את זה'לא נחזור על השאלה . "סדורה במוחו של אדף

ר לספרות "ד, מה שמטריד באמת בביקורת הזאת הוא שקורא מיומן
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משנה "מתעלם מכך שספרות אינה , שמשלח ידו הוא ביקורת הספרות

גם אם רק חלק , אלא טקסט כתוב שהקוראים, של הכותב" סדורה במוחו

אורחים לא קרואים ולא "אבל אלה הם , ד איתואמורים להתמוד, מהם

  ."הכרחיים ביקום ספרותי שנברא על ידי מוח מבריק

, לא פחות ולא יותר, ייד-שנכתב על, 'אלכסון'בתגובה פורסם מאמר חפוז ב

שכותרתו , עורכת הסדרה שבה פורסם ספרו של אדף, קודיש-מוריה דיין

היא -כולת להבין היאשגורס שחוסר הי, "אבל אנחנו כן מבינים"זעקה 

שמה שחשוב זה , ר'שהמבוכה היא לא באג אלא פיצ, הפואטיקה האדפית

שלכבוד הספר , כך לא מבינים אנחנו-כל." את אי ההבנה אנחנו מבינים"ש

גיליון שלם לתובנותינו , באוניברסיטה שבה אדף עובד, החדש הקדשנו

ילוסופיה של אוריה קווירית עד פישנעות מת, לגבי משמעויות יצירת אדף

שמכנה את אדף , קודיש-דיין. עם כל התחנות האפשריות באמצע, השפה

של אדף בתחומי ידע רבים ) לכאורה(משווה את שליטתו , "שמעון הגאון"

 מה שהופך את עגנון  לאזהאלא שהיא כמובן שוכחת ש – לזו של עגנון

 הידע .ידע לבדו אינו ספרות. ידע אפשר למצוא גם באנציקלופדיה. לעגנון

מכיוון שהוא שולב בטבעיות , של עגנון נילוש לכדי ספרות נצחית

, כפי שעושה אדף מדי פעם, ולא בבלוקים של ציטטות, בטקסטים שלו

מתענג " האינטרטקסטואליות העגנונית"מפני שגם הקורא שאינו מזהה את 

הספרות של עגנון עובדת . גם אם הוא לא מבין את כל רבדיה, על יצירתו

לראשון יש , לפיכך. שלא פעם כלל אינו קיים אצל אדף, בד העליוןגם ברו

עוד פעם כתבת לי ספר "ולשני אומר עורכו , אלפי קוראים כבר כמה דורות

 ." שעשרה אנשים יקראו

 הוא הספר 'הלשון נושלה', מבחינה נראטיבית, אך למרות כל האזהרות

זהו ספר , 'ורהלב הקב'ממש כמו . הפשוט ביותר שאדף פרסם מזה זמן רב

ואין הכוונה פה לפנטזיה בורחסיאנית או , פנטזיה טריוויאלי כמעט

עולמות  :רי יותראאלא לפנטזיה במובן הפופול, לווינואלפנטזיה נוסח ק

. רעים ונערים במסע חיפוש עצמי, טובים, יצורים פלאיים, דמיוניים

ארבעה : הסיפור שבקדמת הבמה אינו מורכב כלל כשקוראים אותו כך

) מפני שהיא פרי עטו של הסופר(ילדים שחיים בעיר שאינה קיימת בהכרח 

, יצור מיתי בעל כוחות על, מבלי להבין את השלכות מעשיהם, משחררים

שרק אחת מהן , וכדי לתקן זאת כל אחד מהם מגלה בעצמו כוחות על

לנוע בין הזמנים ובין , מתחילים לבצע טקסי כישוףהם ו, חשדה שיש לה
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את , בערך, עד שהם מתקנים, מקבילות ורמות שונות של קיוםמציאויות 

  .המצב

 במנותק משאר 'הלשון נושלה'חלק גדול מהקושי נובע מכך שהקורא את 

 חלק ,אף יותר משיתקשה בספריו האחרים, כתבי אדף יתקשה להתמצא בו

תער , ידעוניות,  היבריאות–גדול מהטרמינולוגיה שבבסיסו של הספר 

יידרש , כדי להבינה.  לא מוגדרת בספר כלל–שאר המונחים גלגלים ו, האור

, ספר שאדף כתב חמש עשרה שנים קודם, 'הלב הקבור'הקורא לעיין ב

כזאת שהסבירה חלק , ידי גרסה נאיבית יותר של אדף- שנכתב על

הלשון ' חיוני לקריאת 'הלב הקבור'זו לא הסיבה היחידה ש. מהדברים

וא מעין המשך והרחבה של זה שמתואר העולם המתואר באחרון ה. 'נושלה

כזו היא . גיבורי הספר הבוסרי הם דמויות מרכזיות בספר הבוגר, בראשון

  .התחייבות ארוכת טווח: קריאה באדף

משפטים סתומים , לפיכך. אדף משתמש במונחים שהוא הגדיר בחופשיות

אלמלא הארכיאה , לא זיהיתי אותך, תער האור עשה עבודה מעולה"כמו 

אינם עדויות נוספות לעליונותו ." אפילו את הפרוזבוטין הוא סימא, ההיא

דפוס , אלא שימוש בעולם מושגים מומצא, האינטלקטואלית של אדף

משפט מסדרת פנטזיה שיהיה ברור , למשל, הנה. סטנדרטי ביצירות פנטזיה

: יבריש לשאר'אך ייראה כג, לחלוטין לכל אחד ממיליוני קוראיה

ברצועה באיידאם שהיה מחובר לצווארה של הדמאני ן החזיקה 'השאנצ"

ואיש , שפה כזאת היא שגרתית לחלוטין בפנטזיה". ושלטה ביכולתה לתעל

, ספרותי בעיקרו-שהוא חוץ, אך תחכומו של אדף. לא רואה בה תחכום רב

בספרו ) magic system(הוא בכך שהטרמינולוגיה שלו ומערכת הקסם 

כמו (הודית ואחרת ומטקסטים יהודיים נגזרים במידה רבה ממיסטיקה י

שמערכות קסם בספרי פנטזיה אחרים נובעים ממיתולוגיות קדומות 

. שאזכורם הוא קריצה בוטה לכמה מהאליטות האקדמיות בישראל, )אחרות

גם " העמוקות"מבינים את המונחים ואת משמעויותיהם , ככל הנראה, הם

קריאה בכתבי , עבורם. ומרגישים בבית, בלי ההסברים של אדף מהעבר

מהשולחן , ולשמוע פתאום, אדף היא כמו לשבת בבית קפה בארץ זרה

, כלל-ובדרך, אין כל חשיבות לנאמר בה: שיחה שוטפת בעברית, הסמוך

אך עצם הכרת השפה נותנת , היא תהיה סתמית לחלוטין, כמו רוב השיחות

  .השכןכאילו קורצים לו מהשולחן , סודללמאזין הזר תחושה של שותף 

  זה  .לשיח האקדמי אדף של מצדו היחידות הקריצות לא ,כמובן ,אלה
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 תימה, )כפי שאדף מקפיד להבהיר, הפלינדרומית(מתחיל כבר בכותרת 

 כבר לחלוטין על יצירות של סופרים השהשתלט,  למדית אופנתיתאקדמי

 כבסיס לכותבים הומלכתחילה שימש, למשל, ראויים כמו סמי ברדוגו

מדי פעם . אוריות אלהי להם דבר להציע מלבד מחזור של תאחרים שאין

הפרשנות "פסקאות שלמות כמו , מחוץ לאיזשהו הקשר ספרותי, יובאו

מה אם נזנח את הסיבתיות ונחשוב על . שלנו מבוססת על הנחת המבוקש

מה אם ? מה אם נאמץ את החוקיות של ההדהוד וההשתקפות? מקבילות

אנושית מציצה לעולם שבו הרגשות הם נחזיק לרגע באמונה שהתודעה ה

טקסט מנותק שמכיל את כל הביטויים , "?חוקי הטבע והגיונו העמוק

  .תודעה, השתקפות, הדהוד: שזועקים מיצירתו של אדף

לבלבל את הקורא ולשלול ממנו את היכולת כדי , במובהק,  מוצביםכל אלה

בד חשוב לומר שלושה דברים לקורא או. לעקוב אחר כוונת המחבר

, ושלישית; הבנת הכל, שנית; מה שלא הבנת לא חשוב, ראשית: העצות

  .אין בכלל מה להבין

שרוב מנתחי אדף יראו ( כספר פנטזיה 'הלשון נושלה'אם נתייחס אל 

, לי לסוגהאמתוך כבוד מינימ, וננתח אותו) ככל הנראה, כסוגה נחותה

ת יצירות נגלה שהוא נכשל כמעט בכל ההיבטים על בסיסם נשפטו, ככזה

  .מערכת הקסם ואחרים, בניית העולם, פיתוח הדמויות: פנטזיה

אלא , עד כדי כך שקשה לראות בהן דמויות, הדמויות אינן נבנות כלל

 כמובן( שופרות שדרכם מנסה המחבר להעביר מסרים כאלה ואחרים

 אצל אך, המחבר של לרעיונותיו שופרות, מה במידת, תמיד הן שדמויות

לשתיים מהן , חמש דמויות ראשיות יש בספר. )לא ותו שופרות ןה אדף

 A mere(טל -מיר מוראו בגרסתו השנייה ֶא, מיר חליבהֶא: שתי גרסאות

mortal ,שרלי, לוסינדה, )טרח להבהיר, בניגוד לדרכו, עוד חידוד שאדף ,

טל נחשף בפנינו -אמיר מור). משני עולמות מקבילים(יוסי וטליה פינטו 

עוד מימוש של הדגם הנפוץ ביותר ,  בספר הקודםכבר" תער האור"כ

אמיר חליבה הוא . שחוזר כל כמה אלפי שנים,  הנבחר–בספרות הפנטזיה 

מדי פעם . שמתחיל את הספר בלי שום ידע לגבי כישוף וקסם, בן דמותו

איך הוא למד . על מה שנדרש ממנו לעשות, מסתורי, הוא לומד משהו חדש

כל מה שאמיר למד ? כי איך הקורא יבין, וראאו מה הוא למד לא מוסבר לק

מין תירוץ . דעת אדם לא תשיגנה, שבין כה וכה, קשור לשפת הבריאה

דילוגי עלילה והימנעות מהעול שבלהביא את , מובנה לפתרונות קסם
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, טבעיות ייחודיות-שאר הדמויות מגלות בעצמן יכולות על. המידע לקורא

לא מתפתחים . ר לקראת גילוי זהאנ'בלי שיעברו את התהליך שמקובל בז

מלבד בתמונות , קשרים רגשיים כלשהם, לפחות לא לעיני הקורא, ןביניה

נקודות אור בהן מגיח לפתע כשרונו הלא ממומש של אדף , בודדות בספר

ובחוסר , טל עסוק בערגתו לטליה-בהן אמיר מור, לתיאור ישיר של כאב

  .נעותה מהעולם האמיתיהתכלית שלה לאור האובססיה שלה לכישוף והימ

, בספרים כאלה, לרוב.  הן מאולצות לחלוטין הקסםבניית העולם ומערכת

. לחלק ממנו, כורחם-בעל, שהם הופכים, הגיבורים יחשפו אט אט לעולם

, אדף נוקט בפרקטיקה שקוראי פנטזיה מזלזלים בה, לעומת זאת, פה

.  הקוראעל) exposition dump(של הטלת מידע , במידה רבה של צדק

כמעט כל המידע על מערכת הקסם נמסר כמעט בשלמותו , בספר הקודם

קורה בכמה הדבר , לעומת זאת, פה. ממקורו של זרזיר במהלך פרק אחד

בתחילת הספר מדקלמת לוסינדה לאמיר את . במקומות שונים בספר, מנות

חוזר בתשובה שעל , בהמשך. אחד ממרכיבי המערכת, בסיס אמנות ההזזה

, כמעט כלשונם,  עורכים אמיר ואמו סדר פסח מדקלם להםשולחנו

, כהני מיכה, שמאמיניו, טקסטים ממדרש רבה שעניינם מיכה המקראי

במונולוג ממושך מפיה של דמות בת , ובסוף, אמונים על אומנות ההזזה

אלפי שנים מתואר סיפור המקור של המשבר איתו נאלצות הדמויות 

עם , יך של גילוי יחד עם הדמויותשלא חווה תהל, הקורא. להתמודד

וקורא על מערכת קסם , נותר מחוץ למערכת, שבגילוי) או האימה(החדווה 

)magic ( נטולת קסם)charm.(  

שנועדה , להטוט ידיים, או שזוהי מהומה, אך האם זה הסיפור העיקרי

שאדף לא בא , מעריציו יאמרו שודאי? להצניע את מה שאדף בא לומר

כשאני מנסה למצוא את . אלא על משהו אחר, שדיםלספר על פיות ו

כי לא מציאת ,  פעולה שלא בטוח שיש בה ערך– מתחת לסיפורשהסיפור 

 אני –  שאדף כתב ליצירה ראויהבלילההסיפור הזה היא מה שתהפוך את ה

אזור 'פרקי  :נאלץ להשתמש בזרקורים הבודדים שאדף העניק לי

פרקים שמעטים מקוראי (ר  שהוא טרח לפרט בתחילת הספ'הדמדומים

וציור הכריכה שנראה כמו אזכור של צייר ) כמובן, הספר המעטים יכירו

כל שלושת ). שאף מעטים יותר מאותם מעטים יזהו(מאוד ספציפי ' פרינג

 שיופיים כה רב שהם מעוררים צער גדול לגבי מה –העמודים האחרונים 

עיירה הדרומית שבהם בן דמותו של אדף בא לבקר ב, שקרה עד אליהם
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 כרונות ילדותו שקמו לתחייה מתוך עמודי ספריוי את זהשהמציא ומגלה ב

 'אזור הדמדומים 'פרקיני אחד מש, 'מרחק הליכה'מובהק ל'  הם הומאז–

שבו גבר בן שלושים ושש , )הפרק השני הוא הסחת דעת(שאדף מזכיר 

ישהו אך לא בדבר האחד שכל בני האדם עושים מת, מצליח ברוב מעשיו"

צועד לעיירת ילדותו ומוצא " ,לנסות לחזור הביתה שוב: במהלך חייהם

והציור מפנה את הקורא להנרי  .וילדותו מתממשת מולו,  קפאהשהזמן ב

ואת בגרותו מסוגר , "מוסד לילדים רפי שכל"שבילה את ילדותו ב, ר'דארג

ב כות, במקום להתערות בחברה, מנהל דיאלוגים בקול רם עם עצמו, בחדרו

שלמרות שביקש , עשר אלף דפים-הספר פנטזיה מאויר באורך חמש

והאיורים בו מוצגים כיום בכמה מוזיאונים של , שרד, להשמידו אחרי מותו

שכל עניינו הוא ניסיון של חבורת ילדות להציל ילדים , הספר. אמני שוליים

 'אזור הדמדומים'ובדומה לפרק מ, ובהשאלה, עבדים מנושיהם המבוגרים

" מיתישמ"מתגלה בספריה , להציל את הילדות מנבכי הזיכרון: זכרשהו

באופן שלא מאפשר להבדיל בינו , ומוזכר בשמו(הרבה אחרי אמצע הספר 

כך לא -והיא כל, ידי טליה-על) לבין שלל הכותרים המומצאים בספריה

, את מרד הילדים כנגד עושקיהם האכזריים"מבינה את פשר הספר המתאר 

היא " ובדומה לקוראי אדף שלא מוצאים פשר בספריו ,."איזה קשקוש

  ."השליכה את הספר לרצפה

מעטים לא יזדהו . קל להבין את הערגה לילדות ואת הכאב הנוסטלגי הזה

, הלא נפוצה, אך הסיבה היחידה שהבחנתי בו היא היכרותי האישית. איתו

 וחשיפתי המקרית ממש לסרט,  שנהעם סדרת טלוויזיה בת יותר משישים

אם לא הייתי מכיר את שני . ר'תעודה על סיפורו של אותו הנרי דארג

 אפילו אם הוא לא –  לא הייתי מזהה את כאבו של אדף,הרפרנסים האלה

אדף כותב . תילים של ציטטות ויומרה-היה מחביא אותו תחת תלי

, כל זה מאיר באור חדש את כל הלהטוטים שלו. נוגע-לא-נוגע, ומתחבא

כמו ילד שמתחיל להשתטות , ם מחשיפה אמיתיתשמגלים פחד עצו

לא נותר , בלי האומץ הזה לגעת באמת. כששואלים אותו על רגשותיו

  . עקריםד חומר גלם למחקריםבמספרו דבר מל

  

  

  

  

  

כי כמעט האמין גם הוא , אל חדרי בטן המלך ויכאיבו לווהדברים האלה ירדו "
עתה אין לי עצה אחרת ': ואולם בלבו אמר, אשר צדקו דברי העם האחרונים האלה

 אז עדה גאון וֹגבה שבעתים מבראשונה וילך '!בלתי אם לכלות את אשר החלותי
קוממיות והשרים המשרתים את פניו הולכים אחריו ונושאים בידיהם את סרח 

 )כל המובאות הן בתרגום דויד פרישמן(        ".ולי האדרת אשר לא היה ואשר לא נבראש
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   אורי צבי גרינברג

  

  

   מאמר גנוז
  

  
 כאן נדפס והוא, שבעזבונו ג"אצ כתבי בין נמצא שלפניכם המאמר

 נוספו המאמר דפי על. כתיבה במכונת בהשנכת טיוטה מתוך לראשונה
 שהמאמר וניכר, המשורר של ידו בכתב בעט ושינויים הוספות, תיקונים

 זה במאמר הנידונים הנושאים מבין רבים. סופי בדפוס לבוא הוכן לא עוד
 עיתונאיות ורצנזיות במסות שונים באופנים ג"אצ בידי טופלו כבר

 מן. ביאליק מוסד בהוצאת ג"אצ כתבי בין כרכים במספר המכונסות
 נכתב המאמר כי לומדים אנו הימים ששת מלחמת של המפורש האזכור

 קשה זה זמן פרק בתוך. 1973 לפני שנכתב גם לשער וניתן 1967 לאחר
 נאום טיוטת זו שהיתה אפשר. כתיבתו ונסיבות מועד את בוודאות לקבוע
 דף עם וןבארכי הדפים סמיכות בשל, ואולי, הסופרים באגודת שנשא
 תגובה זוהי – והנוער הספרות בנושא משאל על ג"אצ של תגובתו טיוטת

 של הסיכום ממשפטי תוקף משנה שמקבלת השערה (זה למשאל מורחבת
 נתונות גרינברג צבי אורי המשורר ביצירת היוצרים זכויות כל). המאמר
, הלאומית שבספריה הארכיון לעובדי לב מקרב מודים ואנו, לעזבונו

  .לדפוס המאמר בהבאת הלבבי הסיוע על גרינברג ולדוד גרינברג זהלעלי
                                                                                                                         

  ש"יס                                         
  

•  •  •  
  

של הספרות העברית החדשה נתקיימה עד פרוץ תקופת־ההשפעה המזינה 

בעת ההשפעה שלה גרמה .  ואז גם נסתיימה–מלחמת העולם הראשונה 

, בעצם היותה כתובה בשפת־עבר על אדמה גלותית. לרעידת־אדמה־שבלב

היה בה משום שנוי־ערכין ומראה עינים מרהיב של התפעמות ותחיה 

 כוחות וכיסופים אל מעבר התעוררו. היא באה כהתרוננות עלומים. לאומית

קרא לא רק , "אותיות זעירות"הנוער היהודי שידע . מזה של הוי גלויות

אלא גם , גרמנית, פולנית, רוסית: בספרות־הגוים בלשונות השליטות אז

. שלו" בעברית החדשה"קרא בצמאון־נפש מיוחד את כל שנכתב 

שפעה יצאה הספרות העברית משטח־הה, משנסתיימה המלחמה העולמית

, אל קרן־זוית של ִיחּודיּות, כנסוגה אחרונית, נתכנסה; במובן המלה המלאה
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ועל המוני הנוער היהודי בכל פזוריו החלו להשפיע כוחות השפעה 

על מאמרי עתונות־מפלגתית־בעיקר נתחנכו . מבחינה אידאולוגית, פוליטיים

ין זה וא. ההמונים ולא על ספרות יפה לאומית במגמה מהפכנית מַכֶוֶנת

שבו בזמן הניתוק של ספרות־שפת־עבר־זו משטח ההשפעה , משנה כלל

שכל ספרות ,  באוצרה הטוב סופרים– ועוצרת עד היום –היא עצרה , בעם

 –י "והספרות העברית בא, יכולה להתברך בהם, אצל עם־כתקונו בכל ארץ

ִעם שארע בה נס־התחיה של הלשון והיתה לשפת־אם ושפת־השמוש בכל 

כי לא היא היתה כספרות המחנכת , לא נתחזקה השפעתה, ייםשטחי הח

המגלפת פני , המכוונת את תהליך־התקומה הלאומית בארץ, ההולכת־בראש

השפיעו השפעתם המאמרים והנאומים של . גבורים הראויים להיות למופת

כי רק אלה בלבד היו המחנכים ) הקרואות הפוליטיות(ַדָּבֵרי המפלגות 

, עם שעצרה, הספרות. ליעים כל פליטות דעות אחרות והמב–והמכוונים 

היתה , באוצרה הטוב סופרים חשובים מדור ביאליק ולאחריו, כאמור

נסוגים מן המציאות של החיים המתחדשים , בכללה כתיבת־יחידים

קצב המהפכה , לא בה היה דופק החיים המלא. בנוח־להם בקרן־זוית

הרנסאנסה . ות הדבריםולא אספקלריה ביטויית של התהו, המתהווה

אני סבור שהסיבה היא ? הסיבה. הלאומית היתה בלי דחף כוח הספרות

שפמלית העסקנים בציונות המעשה לא רצתה כלל שסופרים יהיו הקובעים 

והסיבה . י מתכונתם ביצירה הספרותית"והמכְונים את מהלך העניינים עפ

,  הטוב שבהעם כל,  בלבדספרות הכשרונותשהספרות היתה : השניה היא

 בשטח – הסופרים הלכו בתלם היחידיות הלירית .ספרות היעודיםולא 

, של שדוד מערכות, של מהפכה, בתקופה של תחיה לאומית. הארצי

 וחסרת כוח חסרת צוויים קונקרטייםאי־אפשר שהספרות תהא בעורף העם 

ללא , אי אפשר שהיא תהא ללא־נושא־לפידים של חזון מחייב. התעוררות

לא אנשי . ספרות מהפכה ראויה לשמה: במשמע –סופים לגדולות דת הכ

הכוח של , הרוח היוצרים עמדו במשלטים השונים בשדה הגשמת הציונות

והדוברים בענייני . גדול היה מֹכחם של הסופרים, חלוצים־כובשים פשוטים

לא המשיכו כאן במשך המסורת של , בתוקף שלטונם בציבור, הארץ

של דת ומסורת לפני שעלו " כבלים" התפרקו מכל האלא, אבותיהם בגולה

וכאן מצאו גם את התנאים לכוון את כל המעשים לפי , לארץ

בקהילות " ממה שהיה שם"מתפרקים : הסיקולרית" השקפת־עולמם"

, "שבירת הכלים"זו היתה מה שקוראים , מכל המקודש והמקובל, הגולה



 500

סיקולרזאציה של  כביכול, אלא לשם שנוי ערכים, לא לשם שבירה סתם

 נדמה לי כי אין עסקן בארץ שלא נתחנך על ברכי הספרות העברית .החיים

ואולם בבואם לכאן עם עברם פרוצס ההתערות , בטרם בואו לארץ

והנוער מאז ועד . החלוצית נפרדו ברובם מן המקור והחלו לינוק מן העיתון

. ותיוהיום מתחנך על ברכי הכפירה וההתנתקות מכל מסורת עמם לדור

 שאין המורה כנראה ,כלמוד חובההספרות העברית נלמדת בבתי הספר 

לומדים שיר וספור , כנראה,  והתלמידיםבטעמי־נגינה־משלו ממתיק הוראתה

  ספרות־לבלי־השפעה־ .בהם לחיות צוויים קבלת לשם ולא "בחינה" לשם

, ויען אינה ספרות־מהפכה־וחזון! בכל מעמקי חיינו; מהפכנית בעת מהפכה

וכל ,  וכל מחפשי־כיון ומתכונת־פעילות לפי ערכי חזון.אינה ספרות השפעה

אין מוצאים בה בספרות זו כל , מבקשי־פתרונות שיש למצאם בספרות

הסופרים העבריים לא קראו למלחמת־קוממיות בימי . המחפשים בה

הצו הרשמי ; לא רחף עליהם צל־גזר־דין מצד השלטון הזר, השלטון הזר

 המפלגות דוברי ִניַּתן על ידי, למרד, למאבק, ותלמלחמת קוממי
  ־עוד־"בלית־ברירה"ו ,במאוחר :ולדעתי – הפוליטיות

.  מסכימים הסופרים העברים לכך–ומשקמה המדינה . להתאפק־לא־ללחום

נס גדול .  והיו הם כותבים כתיבתם מבלי מדינה–אילו לא קמה המדינה 

רות מהפכה עברית גדולה שלא התחנך ברובו על ברכי ספ, שהנוער, הוא

אלא נתחנך להבלגה על הדם היהודי שנשפך , בכל משך ימי השלטון הזר

שהם לתפארת לכל , לבצע מעשים, נקרא בשעת־אין־מוצא־עוד לחיות, כאן

.  ובצע גדולות וההמשך שלו נמשך מן החרמון ועד לסואץ–עם גדול 

נוכי לנוער שאילו היתה ספרות יהודים נותנת את הדיקטאט החי, בטוחני

והיו גדולים כיבושינו במידה ומוקדמים בזמן , במשך עשרות השנים

יותר מאשר הם היו בארץ לפני קום המדינה ולא היינו , וכבדים במשקל

הגיאו־פוליטי ומקטרגים־לתאבון על " צואר הבקבוק"כפויים לשבת ב

שהוא אינו כמו שצריך להיות חרד שנשבר הבקבוק הזה , הנוער

הרי ממלא , הנוער, והוא. של הנוער הנפלא של ששת הימיםבנס־הגבורה 

בניגוד לחינוך , בצו פתאומי פרוזאיאת אשר מטילים עליו 

מיום שקמה . יום־קטנות־ואידיליה שקיבל במנות גדושות במשך הזמן

החלו לעלות , והיה הנס הזה אחרי אסוננו העולמי שאין־משל־לו, המדינה

סופרים כיזהר ושמיר ) גאולה מהירההזקוקים ל, הכאובים(בשטח חיינו 

" להרהיב עוז",  בבימות התיאטרונים–וכמוהם , וכמוהם בשירה, בספור
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לזלזל , לחלל מה שנתקדש לא רק במסורת ישראל לדורותיה

אלא גם בערכים , באמת־עבריּותה של ארץ ישראל לכל מחוזותיה

מה  ואף, אפילו היא קומוניסטית, המקודשים והמקובלים אצל כל אומה

  . ד גורדון וברנר הגדול.מימות א: י העובדת"שהיה מקודש ומקובל בא

 לבד משורדי אנשי הכנסת הגדולה של –? שהנוער ממעט לקרוא מקור

. הלואי והיה זה אמת, הזז עגנון אלטרמן, ואילך, ברנר, הספרות מביאליק

ולא לראות את מה שמעלים ,  לא לקרוא את הספרות הזאת–: אין טוב מזה

!). האלה שהן ברובן תועבה לרוח האומה ההצגות( .הבימותעל 

את . שימשיכו־נא הנערים לקרוא את התרגומים המעולים של ספרות הגויים

זורבה וכיוצא , הגשר על הדרינה, הדון השקט, טולסטוי מלחמה ושלום

מלבד בכתבי הנמושות של הסופרים (כי אין בסופרי הגויים הטובים . בזה

את .  קלקול נפש זה מה שבספרות אצלינו עכשיו)הזועמים בלועזית

הגראפומניה המודרנית החיקויית של צעירי הצעירים אין ממילא הנוער 

מה שאלו כותבים בחרוז , באקראי, ואם הוא כן קורא במידת־מה, קורא

מן החלל ,  מושפע מן העדר,אליבא דאמת, הנוער. אינו מושפע, ובסיפור

כי מי יודע מה ילד יום . ובכך הסכנה –מה הריק של ספרות־יעודים עברית ח

ברוך , מלחמת הקוממיות.  היום הקרוב העומד אחר כתלנו באיום־ונורא–

כמי שהיה חיל . לא היתה מלחמה בכל מובנה ומשמעותה של המילה, השם

, ברוך־השם: יכולני לומר, קרבי בחיל־הגויים במלחמת עולם אמיתית

במלחמה אמיתית אין . מיתיתששמר אותנו עד עכשיו מממדי מלחמה א

כי אין אידיליה ספרותית של , חיילים מתפלספים ומלהגים נוסח יזהר

שהזוכים לצאת שלמים־בגופם : וודאי הוא. שקועים עם כלי־זינם בחפירות

 חסרי כוח כ בנוסח להג סתם־הפקר־עולמי"משדות־קטל אינם כותבים לאח

יל קוראים השוכבים עם  בשב–ואין ספרות־שדה־קרב כביכול  ;וידוי מזעזע

עד ראשית תקופת , ספרות ישראל לדורותיה. ספר־מלחמה מגרה על הספה

לולא הגחלת הלוחשת בקרבו מירושה , ההשפעה של הספרות החדשה

מלבד הפוליאנטים של . ספרות־של־ספהלא היתה , שבדם ובתת ההכרה

אלא , שלא היו נוחים לעיון ולקריאה בהם אגב־שכיבה, ס ופוסקים"ש

, שהיו ספרים בדפוסין רגילים, הרי גם אלו הספרים, ישיבה אצל השולחןב

 – לעיין בהם וללמוד בהם, מנער ועד זקן, נוהגים היו היהודים בכל הדורות

בראשיתה של הספרות . בכל הרצינות, בכובד ראש, בישיבה כפופה מעליהם

' בביאליק וכו, במאפו, ג"החדשה עוד רגילים היו לישב ולקרוא ביל
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אלא שבמשך הזמן חדלו אצלנו . ישיבתם של לומדי־תורה על ספרי־קודשכ

 –והפכה והיתה הספרות במקור ובתרגום אצל רוב קוראיה , לשבת על ספר

וכשם שאדם .  וקוראים–שוכבים בנעימות על הרך : לספרות־של־ספה

" ֶנגדה־ָנא"ולו בלורית ככרבולת־השכוי , שלבש מכנסי חאקי קצרות

גם , מתרגל לאט לאט להפקר בנימוסין,  וקצר־שרווליםופרום־חזה־שעיר

וגם ביחס הביטול לכל אבטוריטה יוצרת , להפקר במנהגים בחוג המשפחה

הספרים . אינה מקודשת לקוראיה: כן גם גורלה של ספרות־הספה, בעמו

אין מחפשים בספרות כזאת אידיאלים . מתים אחרי קריאה והצגתם בארון

מצים לכל מה שיש בנפשו ובגופו של האדם ולא ביטויים מ, ופתרונות

עד תאות "את חישוף הבשר . את המותח, מחפשים בה את המשעשע. בחייו

טולסטוי ! ומשבח אני את ספרות המהפכה הרוסית!  זהו".גבעת עולם

, אבל הפלפול המיני המסוגנן, ודוסטויבסקי ופושקין אמנם אינם בה כעת

 וזה בריא מכל .ין אתה מוצא בהא, בסוף־פסוק" נקודות"גרויי התאוה וה

אין בה מן .  היא ספרות נאמנה ליעוד המהפכה של ארץ רוס.הבחינות

אין בה מן הפגיעה הגסה . ההפקר והלהג ָהַא־היסטורי שבמולדת הזאת

מעלים למופת תפארת : להפך. והקלה במה שנתקדש במלחמתה הגדולה

, לגדולות" ֶשקעשית ֵח"יש , יש פולחן הגבורה. מלכים אכזרים וגבורים

אחרי מלחמתנו לחרות על , בה בשעה שאצלנו ;לכיבושים בכל השטחים

, ְיִגיָעה בתוצרת ספרות, יש בכיוון ובהתמדה, החלק של מולדתנו הלאומית

 למלכי –המורידה מן הכס העליון את הנחשבים אף בגויים עד היום 

  ההרגשה־באמונה־ הכפירה .ולינאי לדוד הזה הארסי הלעג .גדולים ישראל

וההבעה בפירוש שהננו זרים שפלשנו , י אדמתנו היא"שאדמת א, ההכרה

השתפכות מתמדת של מוסריות־כביכול . בשטח ערבי כביכול

, לא על שרידי יהודים אחרי טבח היטלר, בתיאורי־רחמנות בלטריסטיים

בלי שנמצא , י"אלא על ערבים שבעצם נמצאים הם גם להבא על שטחי א

רחמנות על הרוגים . י ביניהם אפילו במדינת ישראל גופאגוף יהודי אחד ח

. בימים־שלא־במלחמה עוד וצפת וחברון ירושלים טבוחי על ולא ,יהודים בידי

 נמשכת אחרי ימי־צקלג לקיומנו הגופני ממשאלא שסכנת המלחמה 

ְמׁשֹוׁשי מוסרם הליטראטי אינם .  אין זו מדאגת הסופרים–? המעטים

חירבת " אל גולי –אלא , עד לפצעי הלבבות שלנו, םמגיעים ליהודים אחיה

מלחמתנו בצקלג . שמרחקי ארצות ואוצרות טבע עשירים אחריהם": חיזעה

כי לא היתה המלחמה המלאה .  סכנתה נמשכת–שהיתה בזעיר־אנפין 
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הגבולות שלפני ששת " אלו" ראה מצבנו בין – בכל המובנים המכרעת

  .הימים

תקופה שבחורי־ישראל קמו למרוד בשלטון היתה כאן : נשוב ונזכור־נא

ֶשׁעּונּו בבתי . שעלו לגרדום. שלחמו בבריטים, "פורשים: "קראו להם; הזר

וידוע , ואני מודה, שהיו בגירוש באריטריאה ובקניה. כלא שנים רצופות

עד היום . שאני הייתי באותם הימים הנוראים משורר דמם ושליחותם, הדבר

תי לנגד עיני את פני ההולכים לתליה ואת פסוקי אני נרעד בכל הגוף בהעלו

והיתה תקופה ! עודני ברעדה. שאלו הפורשים חתמו בדמם, השירים

ובאו במימי , "מאבק"למעשה " בהיתר"שבחורי ישראל לא־פורשים נצטוו 

ונשאו על כתפיהם עולי־גולה סחופים מן הספינות , הים הקר בלילות

 בלי פלוסופיה –מקומות מבטחים והובילום בדרך החולות אל , הליליות

, שבאו ימי־הגילויים־של־מסה־צבאית ועד .לאחים ואהבה במסירות .ספרותית

וכל בחורי ישראל ללא־הבדל היו לפתאום , עם צאת הבריטים האהובים

הם מלאו כל צוויי הכבוש והשחרור במעט כלי־זיין . לטובי חיילים קרביים

מה שלא . עד ים סוף: ו בעין זה יש לנ–ואשר הם בצעו . ובמעט מדים

במשך ,  לו נתחנכו קודם למלחמת קוממיותנו.לא כבשו, נצטוו לכבוש

 והיינו גם אז כבר אדוני הבירה –לשחרור ירושלים , השנים של שלטון זר

! הם שמרו בנאמנות על צו הממשלה בעיתה כולם". כהיום בערב"ממש 

לקיים , ללכת בגדולות:  היום ומחר21אם ייאמר לנוער וכפי שכתבתי לפני 

 –ואנו נירש ,  ילכו ויקיימו–כפי שכתוב בהבטחה לאברהם , הרחבת גבולין

שלא , יש נוער, באיזו ארץ, היכן. מה שהלוחמים הטובים הורישו לנו

, נתחנך על ספרות יעודים קונקרטית שהדמיון והשכל הולכים בה תאומים

 לשדה –והו כאן  כאשר שלחנ–שאפשר לשלחו , אלא על ספרות קרן זוית

 הימים קטנה מאד 6-מלחמתנו הקודמת ל? לבצע גדולות ונצורות, קרב

או על ַהַמְרן " ֶורֶדן"לעומת מה שקורין מלחמת , היתה בממדיה בשדה־קרב

והנעלה ביותר , הקדושה, אבל היא היתה הגדולה, למשל ועל האיסונצה

ם חיינו את שבתוכ, לאחר אימי היטלר ומסייעיו בכל הגויים' במלחמות ה

שהשתתפו , ואותם הבחורים בעודם עם חלב־אם על שפתם. חיינו הדוריים

אינם במהותם ובעצם מילוא־קודש־שליחותם כך כפי , בה בבשרם־ודמם

הוא כזה , הסופר, הוא. שהציגם הסופר בשיחם ובלהגם הפלפוליסטי

כמו , אילו היו.  אינם כמוהו–אבל הלוחמים המתוארים אצלו , במהותו

, י'ודאי שהיינו היום כולנו עפר לרגלי עבדול קאדר וקאוקג, בספרשהם 
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היום לשבת בכנסת " ימי צקלג"ו" חירבת חזעה"ולא היה זוכה הסופר של 

אשר הצילו , ולמצוא פנאי בביתו הנוח לכתוב תלאובות על לוחמי ישראל

לא זכו בחורי . את כולנו מהיות עפר ומסוס בשר לרגלי הערבים הרחומים

שיבטא את ענין , שלנו" מלחמה ושלום"הלוחמים לכותב את ישראל 

כשיצטוו לצעוד נגד אש , את המשך הגשמת־יעודם הבא, שליחותם

בר "אם יבוא יום ויקום המצביא שהוא , וברי לי. האויבים לקרב המכריע

לבלי הכנה ספרותית , ויקרא לבחורי ישראל כמו שהם, "חזון ובר חרב

לבצע מבצעי גאולה , המפורקים, כזביםמוקדמת מצד סופרי הדור המא

 יקומו וילכו לבצע כפי ,שרבה בהם הסכנה לפי כל החשבונות, גדולה

. מיבצעים ביבשת בים ובאויר ומתחת למים, בפשטות צברית, שנצטוו

 וגם סופרים לועזיים .והגויים יבינו למעשיהם של בחורים אלה מרחוק

יקנאו מרחוק ) נים אצלנושמהם יונקים החקיי(מובחרים וסופרים זועמים 

שעיניהם רואות מקרוב את פני ומעשי ,  הסופרים בישראלבגורלם של

בעוד שאלו סופרינו חסרי־היעוד וחוש לתפיסת המושגים , המַבצעים

וכתבו כתיבה  –כי לּו הבינו . לא יבינו,  לא יבינו–במהלך המאורעות 

עדן הכסילים  בגן –בעודנו נושמים בשקט ובנוחיות , כבר מהיום. אחרת

יש תפקידים וצוויים להיות ) הגזע הלאום המדינה(לספרות ישראל , עדיין

כי היא ילידת אש , סופרים־לעמם וארצם ולא להיות סופרים־לעמם בלבד

אם תאבת קיום והשפעה , לספרות ישראל. דת והמשכי־דורות במסות־אימים

 בלוח שמתכת־קולם עדיין הולם, יש דיקטט של קודמיה הגדולים, היא

אף כפי שהיא מעוטרת בשירת דנטי , מלפני היות תרבות המערב, העולם

ביפי אמנות הציור והפיסול והנגינה , בטעמי הנגון של בטהובן, ושכספיר

  – –של יוצריה לשמותיהם עד היום 

 –ויהיה עד לקץ הימין , הוא עד היום, רכוש־הבטויים של ישראל־מקדם

 כאילו ניתן זה היום –והוא .  בעולםהיקר והנעלה ביותר ברכוש הבטויים

אף שלא , הוא מזון־בשפע לכל אדם. הוא אקטואלי. בכח אש דת

לכל קורא , תפילה שאין־בדומה־לה. המבקש מבע לחויותיו, מבני־ברית

גם אם אין אנו בדומים לקודמינו בדרגה , בני הדור הזה, ולנו. ממעמקים

הרי ,  החד־פעמי־לעולםלכח החזון והשגת הבטוי המתכתי, העילאית שלהם

 לנו הוא למתכונת אם –ורכוש הביטויים המנּוצר שלהם , יוצאי חיקם אנחנו

ונמשיך על עצמנו , ֵּכנים נהיה בתפיסת העולם מבחינה גזעית עמוקה שלנו

הן אי אפשר שיהא סופר לועזי היום מגיע לידי ראיה ובטוי . את הרוח הזאת
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 גרינברג צבי אורי

. שאחד סופר שלנו יכול להגיע, בה במידה־ובכוח, בחיי אדם בעולם זה

. מה לחדש, אחרי האכסיסטנציאליסם שוב אין להם לסופרי והוגי המערב

בריטוריקה , בכרכים עבים ובכלים נאים, אבל מה שהם העלו כגילוי

ואפילו בספר של מחבר יהודי , בקהלת ואיובקדמם הפסוק הקצר , מגולפת

שכתב את , נדח אי שם בעיירה

אדם בספר עצבו צער־עולמו־של־

שלא היה . שאינו מן המפורסמות

והוא , יודע מה זה הבטוי ִקיּומיּות

שביטא את אימת הקיום לפני 

לנו יש מה . סארטר ותלמידיו

להגיד בכתב לסופרי הגויים בדור 

כי בשטח , זה אחרי אושויץ

. החויות וההשגות אין לנו מתחרים

אך ורק בשטח המדע השימושי יש 

 אבל גם .מקום לגילויים בגויים

בשטחים אלו יש חלק גדול 

, להלכה ולמעשה לגניוס שלנו

, בחישוביו, באמצאותיו, בגילוייו

אנו בעלי־אתה־בחרתנו . בביצועיו

בתפיסת המושגים : בשטח הרוח

בחויות , בחיי עולם אתמול ומחר

במסה , הכלל והפרט ביום־יום

במשטרים , ומריבה ללא מוצא ופתרון של האדם עם גורלו וחוקתו

בשוני האירועים בכל המהלכים , שוני־המהות והאקלים הגיאופוליטי

, או כבני גזע עתיק חי וקיים, כבני אומה: הרוחניים והגשמיים בדור זה

 אנו בעלי –בכך . רבי־נדוד ועשירי נסיונות גדולים ונוראים עד אין משל

 מטעם –כאלה שאין בדומה להם אצל הלועזים , הבכורה למתן בטויים

,  ההיסטוריים ולא כך חי אף אחד מהםי לא כך היה מהלך חייהםכ: פשוט

כאשר חי כל אדם יחיד בישראל בעולם־העמים עד , גם הגדול ביוצריהם

משקל־הכובד של זה מורא : בשטח החידוש שלנו וההתגלות, לדורנו כאן

אם ִיְמָצא איש הרוח היוצר ,  על אחת כמה וכמה!חיינו בדור אחד בלבד

לא , אינו גדול במעלת הכשרון כגיטה למשלשאפילו , אצלנו
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ניצוץ רוח "אבל שנתברך במה שקורין , עמוס־תרבות־השיר כאליוט למשל

בחויות , בראית עינו הפנימית, אם ימצא הלזה את הקו המקשר, "הקודש

מן : ההולך ונמשך בלי הרף, עם קווי חויות הגוף והנפש בישראל, הדור

דרך כל האקלימים אל ארצות , ומוריהסיני וירדן , האקלים של ארץ הפרת

ואמת האדם ,  גדול יהיה דברו–העולם לדורות־נדודים במעלות ומורדות 

פתחנו שערי הדם והבשר , לא הלועזים, אנו!  ולפלא ולמופת,יכיל דברו

. חפרנו את הבאר לכל צמאי המדבר באנושיות, ולא הלועזים, אנו. בעולם

חוץ מן (, מאתמול ועד היום, כל גדולי היצירה בתרבות המערב הרבה

, לשון. שאבו־ושואבים מן הבאר שלנו) היום" בקפה הספרותי"הנמושות ש

גדולי . שניתרגמו בה כתבי הקודש קבלה גושפנקת השלמות האמנותית

 שאבו השראה מבארנו ובחנו כוחם היוצר על –השיר הציור הפיסול הנגון 

 אלו שניזונים מן .מיםהם החשובים והקימים בע –ואלה היוצרים . סדננו

 ענין הם לדומיהם בקפה –ים 'האופנה החדישה בהברקות של אימאז

ֶשֵאלו לא יהיו : אבל ברור כשמש. ובכל מקום, אצלם ואצלנו, ספרותי היום

יאמרו קלי הדעת . בדיעבד המקובלים כבעלי נכסי הרוח בעמים

ומנטי אתה חושב שאפשר להיות ניזונים בדור זה ממיתוס ר: הליטראטיים

אבל לגבי .  לא עלי לדבר–ובשם ערך המיתוס אצל עמים אחרים '? וכו

 בחזקת אינה, קדמותה של האומה מאברהם:  יש לי מה לענות–דידן 

יש ליהודים מציאות אנושית חיה , אין בכלל מיתוס ליהודים! מיתוס

. דופק חיים דינמי: בהתמדה ובדופק־כיסופים ומאויים גשמיים ורוחניים

אפילו לא (ומה ואשר באו אחריהם אינם אנשי מיתולוגיה אבות הא

, רב הוא המהלך. אימפולסיביים, חיינו עתיקים). בספרותם של הגויים

היא זו שאין , רוח ישראל היוצרת האמיתית הגאונית! והמהלך נמשך

אלא פה־ושם בנקודות פלא , במלוא הרוחב והעומק בספרות ימינו, לציינה

של אינו ההמשך החוקי המפרה  – של ימינו הספרות כללאך . בודדות

סופרים שיהיו נאמנים . אינו צמוד לירושת הדורות הרצופה, ספרות ישראל

לאפשרות יצירה , לרוח זו בכל כלי הנפש וכוחות ההשגה האצורים בתוכנו

והם ימלאו אשר מחייב . רק כאלה יהוו ביצירתם ההמשך לקודמיהם, מקפת

  הגדולים קודמינו כל כאשר – הביטויים רךבד למלא בעולם הגזעי גורלנו

  .מלאו בשלמות ובכל הכוח

מאווייה , מבחינת רוח האומה,  אינה מקורית– כמו שהיאהספרות : לסיום

 שהיא לא אוחזת את הנוער –ואין פלא ; ַמסֹותיה ומריבותיה, ומכאוביה
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ולא מושכת אותו אל דפיה ולא גורמת לדפיקת לב " ציצית ראשו"ב

ספרות תהא , "יצירת האומה" ספרות שתהא ראויה לשמה .ולהתלקחות

אבל לכך דרוש שינוי .  לכל יחיד מעמיק דיו בתוכנהגואלת מכל הבחינות

חובת דרך ארץ בפני צרוף  וקודם כל –שינוי ָמרּות , שינוי תפיסה, ערכים

, שעד היום הוא, שיש לה רכוש ביטויים כזה, המילים בשפה העברית

 ועל .דרוש מתן דיקטטורה רוחנית. ש והנעלה בעולםהגדול והקדו, כאמור

וגם בשייך לכך " הפועל הצעיר"ב" קונטרס"זה כתבתי לפעמים דוקא ב

והיו אם־כן פני העם והמדינה יפים משהיו באספקלר המפלגות ". דבר"ב
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